
មន្រនតីជាន់ខ្ពស់ពង្រឹរការអនុវត្តកំណែទង្មរ់   មាត្ិកា 

ការអនុវត្តន៍លអរបស ើរ

បំផុត្សៅអា ុ៊ី 
២ 

ការផ្លល  ់បតូរផនត់្គំនិត្ ២ 

ជំហានសាកលបងស ព្ ោះ

សៅរក PIT 
២ 

រយៈសពលរង់ចំយូរ ៣ 

ការពរងឹង មត្ថភាព  

សាថ ប័ន 
៤ 

 ិកាា សាលា ត៊ីព៊ីការ

សរៀបចំបញ្ជ ៊ីគណន៊ី 
៥ 

ទំសនើបកមមចប់សផតើម! ៥ ការវាយត្ម្មៃពាក់កណ្តត លគម្ង្មារបង្ហា ញនូវវឌ្ឍនភាពលអង្បម្សើរ  

កិចចរបជំុវាយត្ម្មលពាក់កណ្តត លគសរោង និងកិចចរបជំុ           

គណៈកោម ធិការ រមប រមួលចរមរោះ (JCC) សលើកទ៊ីព៊ីរ  

ម្ងៃទ៊ី១១ ដល់ម្ងៃទ៊ី២៨ ខែ ៊ីហា  

គសរោងបង្ហា ញលទធផលវឌឍនភាពលអរបស ើរ 

 ូចនាករោ៉ា រទ៊ី សរៀបចំគសរោងរត្ូវបានកំណត់្ ស ើងវញិ 

ឧទាហរណ៍ វឌឍនភាពស ព្ ោះសៅរកការ សរមចបានសោលសៅ

ចំណូលពនធគិត្ជាភាគរយ សធៀបនឹងផលិត្ផលកនុងស្ រកដុល 

និងកំសណើ នអនកជាប់ពនធគិត្ជាភាគរយ ខដលបានដាក់លិែិត្

របកា ។ល។ វឌឍនភាព និងខផនការ កមមភាពបនាទ ប់រត្ូវ

បានសលើកយកមកពិភាកាសៅកនុងកិចចរបជំុសលើកទ៊ីព៊ីររប ់   

គណៈកោម ធិការ រមប រមួលចរមរោះ។ សរកាយកិចចរបជំុវាយ

ត្ម្មល ម្ចកា (JICA) នឹងផតល់ជំនួយដល់អគគនាយកដាា នពនធដារ

កនុងការសរៀបចំស ចកត៊ីរពាងខផនទ៊ីបង្ហា ញផលូវ ត៊ីព៊ីការសធវើទំសនើប

កមម និង វ័យរបវត្តិកមមអគគនាយកដាា នពនធដារសៅរតឹ្ម ខែក

កកដា ន្ ំ២០១៤។  

កា
រព
រងឹ
ង 

 
មត្
ថភា
ព 

ខែមករា ន្ ំ ២០១៤ 

ការផាយសលើកទ៊ី ៣ 

កង្មរពត័្ម៌ានរបសម់្ៃកា (JICA) 
ង្បចអំគគនាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ (អពដ) 

សរកាយការចប់សផតើមកិចចផតួចសផតើម ត៊ីព៊ី “ការកសាងមូល
ដាា នអងគភាព” ខដលបានសរៀបចំការបណតុ ោះបណ្តត ល
សរកាមរបធានបទ ដូចជា ការរតិ្ោះរោិះពិចរណ្ត  វនកមម
សារសពើពនធ ស វាអនកជាប់ពនធ ជាសដើម គសរោងបានបខងវរ
សផ្លត ត្ការយកចិត្តទុកដាក់ សដើមប៊ីបំសពញនូវត្រមូវការ
រប ់មន្រនត៊ីជាន់ែព ់បខនថមសទៀត្។ 
 កមមភាពគួរឲ្យកត់្ ោគ ល់រហូត្ដល់ ពវម្ងៃសនោះ រមួ
ោន ការសរៀបចំដំសណើ រទ សនកិចច ិការប ់រករមគ
ណៈរបតិ្ភូ ខដលដឹកនំាសដាយឯកឧត្តមអគគនាយក សៅ
កាន់របសទ ម្ង  ិងាបុរ ៊ី និងោ៉ា ស  ុ៊ី ជាសដើម។ ទ សន
កិចច ិកាទំាងសនោះ គឺសដើមប៊ីជាការដកស្ ង់បទពិសសាធន៍
សដាយផ្លទ ល់អំព៊ីមជឈមណឌ លរគប់រគងទិននន័យរទង់
រទាយធំ និងមជឈមណឌ លផតល់ស វាកមម  ំសៅសរៀបចំ
បសងកើត្របតិ្បត្តិការ និងមជឈមណឌ លទំាងសនាោះសៅកនុងរពោះ
រាជាណ្តចរកកមពុជាខដរ។ ទ សនកិចច ិកាសនោះនឹងផតល់
លទធភាពឲ្យអគគនាយកដាា នពនធដារអាចផតល់ស វារប ់

ែលួនកាន់ខត្ោនរប ិទធភាព តាមរយៈការសរៀបចំឲ្យបាន
លអរបស ើរជាងមុន។ សៅកនុងខែ ៊ីហា អគគនាយកដាា នពនធ
ដារ និងម្ចកា (JICA) បានឯកភាពសលើការបនតកិចច ហ
របតិ្បត្តិការសៅកនុងដំណ្តក់កាលសនោះ។ គសរោងសបតជាញ ចិត្ត
សលើកកមព ់ការខកទរមង់រប ់អគគនាយកដាា នពនធដារ។  

ៃំែុៃគូសបញ្ជា ក់ 
 

 គសរោងបង្ហា ញលទធផល
វឌឍនភាពលអរបស ើរ។ 
- ក្រុមការងារវាយតម្មៃពារ់ 
កណ្តត លគសរោង  
  រត្ូវម្នកំខណទរមង់គឺអនក
ខដលមិនចង់ោនការផ្លល  ់  
បតូរ។ 
- Mr. Tumakaka របសទ 
ឥណឌូ សន ុ៊ី 
 សយើងរត្ូវពិចរណ្តអំព៊ីអនក
ខដលរត្ូវជាប់ពនធសលើរបាក់
ចំណូលបុគគលងម៊ីសនោះ។  
- Mr. Otake របសទ ជប៉ាុន 

                           
                 

ទទួលបានចំសណោះ 
ដឹងចំបាច់ និង 
បសចចកសទ សដាោះ
ស្សាយប ា  

ខចករខំលក និង
សរបើរបា ់ ចំសណោះ

ដឹង 

ការសធវើសាថ ប័ន
ន៊ីយ កមមការ
អនុវត្តលអ 
របស ើរ 
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ឯកឧត្តមអគគនាយក និងរបធានរករមវាយត្ម្មលរប ់ម្ចកា (JICA)  
ចុោះហត្ថសលខាសលើកំណត់្សហតុ្កិចចរបជំុវាយត្ម្មលពាក់កណ្តត លគសរោង។  

រកបែ័ណឌ  លទធផល សហតុ្ផល 

ភាពជាប់ពាក់ព័នធ ែព ់ ស្ បតាមសោលនសោបាយ សផសង
សទៀត្ និងបរបិទម្ន របសទ កមពុជា 

រប ិទធភាព ោនវឌឍនភាព
លអរបស ើរ 

 កមមភាព ំសៅខចករខំលក ចំសណោះ
ដឹង និងចំសណោះសធវើ 

រប ិទធផល មធយម ការ រមប រមលួរប ់ ោច  ់ជំនួយ
មិនរគប់រោន់ សដាយសារមន្រនត៊ីោន
បនទុក ការង្ហរសរចើនសពក 

ផលប៉ាោះពាល់ មិនោន  
ការវនិិចឆ័យ 

រងឥទធិពលព៊ីការអនុវត្តគសរោងផង 
និងសាថ នភាពស ដាកិចចផង 

និរនតភាព មធយម  មត្ថភាពអភិវឌឍធនធានមនុ សសៅ
ោនករមិត្សដាយសារប ា ងវកិា 
ចំនួនបុគគលិក និងខផនការសម 



មជឈមណឌ លរគប់រគងទិននន័យ  

របសទ  ិងាបុរ ៊ី និងោ៉ា ស  ុ៊ី 

ខែឧ ភា និងវចិឆិកា ន្ ំ២០១៣ 

ឯកឧត្តមអគគនាយក និងរករមគណៈរបតិ្ភូបានសៅសធវើ 
ទ សកិចច ិកាសៅរបសទ  ិងាបុរ ៊ី កនុងខែឧ ភា និងសៅ

របសទ ោ៉ា ស  ុ៊ី កនុងខែវចិឆិកា 

ការបសងកើត្មជឈមណឌ លរគប់រគងទិននន័យ និងមជឈមណឌ
លផតល់ស វាកមម គឺជាចំណុចដ៏ ំខាន់មួយម្នការខក
ទរមង់រដាបាលរប ់អគគនាយកដាា នពនធដារ។ ទ សនកិចច
 ិកាទំាងសនោះផតល់ឲ្យមន្រនត៊ីម្នអគគនាយកដាា នពនធដារនូវ
ការយល់ដឹង ុ៊ីជសរៅអំព៊ីការអនុវត្តការង្ហរសនោះសៅតាម
បណ្តត របសទ ដម្ទសទៀត្។ សៅរបសទ  ិងាបុរ ៊ី ការង្ហរ
រកាទុកទិននន័យរត្ូវបានសៅ៉ាការសៅឲ្យរបភពខាងសរៅ
ចត់្ខចង សហើយអនកជាប់ពនធចំនួន ៩៧% ដាក់លិែិត្

របកា តាមរបព័នធ
សអ ិចរត្ូនិកជា  
លកាណៈបុគគល។ 
សៅរបសទ ោ៉ា ស  ុ៊ី 
រដាបាលសារសពើពនធ
ជាអនករកាទុក
ទិននន័យសដាយផ្លទ ល់ 
សហើយអនកជាប់ពនធ
រហូត្ដល់ ៨០%កនុង
ចំសណ្តមអនកជាប់ពនធ របុ បានដាក់លិែិត្របកា តាម
របព័នធសអ ិចរត្ូនិក។ សៅកនុងរបសទ ទំាងព៊ីរសនោះ អនក
ជាប់ពនធអាចទទួលបានការពិសរោោះសោបល់តាមទូរ ័ពទ
សដាយពំុគិត្ម្ងល សហើយមជឈមណឌ លក៏សដើរតួ្នាទ៊ីកនុងការ
សរកើនរឭំកអនកជាប់ពនធអំព៊ីប ា បំណុលពនធផងខដរ។  

ទសសនកិៃចសកិាដកង្សរ់ការអនុវត្តង្បម្សើរបំផុត្ម្ៅកនរុបណ្តត ង្បម្ទសអាស៊ា ន  

“ រត្វូម្នការខក

ទរមង់គឺអនកខដល

មិនចង់ោនការ

ផ្លល  ់បតូរ។” 

- សលាក Tumakaka 

មកព៊ីរបសទ  

ឥណឌូ សន ុ៊ី 

ការផ្លៃ ស់បតូរផនត្់គំនិត្គឺជាៃំែុៃសំខាន់  

ទំព័រ ២ កង្មរព័ត្៌មានរបស់ម្ៃកា (JICA) 

សលាក  Otake សលើកបទពិសសាធន៍រប ់សលាកពាក់ព័នធនឹង PIT 

កំខណទរមង់រដាបាលសារសពើពនធ មន្រនត៊ីរដាបាល  
សារសពើពនធឥណឌូ សន ុ៊ីោនវត្តោនកនុងរបទ កមពុជា 

ម្ងៃ១១ និង១២ ខែធនូ ន្ ំ២០១៣ 

ការផ្លល  ់បតូរផនត់្គំនិត្គឺជាចំណុច ំខាន់ចំសពាោះភាព
សជាគជ័យម្នការខកទរមង់ ប៉ាុខនតក៏ជាប ា របឈមខាល ងំ
បំផុត្ខដរ។  រត្វូម្នកំខណទរមង់គឺអនកខដលមិនចង់

ោនការផ្លល  ់បតូរ។ 

គសរោងបានអសញ្ជ ើញ សលាក Wahyu Tumakaka 
របធានខផនកកំខណទរមង់របតិ្បត្តិការម្ននាយកដាា ន
ពនធដារឥណឌូ សន ុ៊ីសដើមប៊ីខចករខំលកបទពិសសាធន៍អំព៊ី
កំខណទរមង់សៅរបសទ ឥណឌូ សន ុ៊ីរហូត្មកដល់     

បចចុបបនន។ បទពិសសាធន៍សនោះពិត្ជាោនសារ ំខាន់ 
សរពាោះអគគនាយកដាា នពនធដារខត្ងបនតសធវើការខកទរមង់
ជារបចំតាមរយៈការ ិកាព៊ីចំណុចជាប ា        
សផសងៗ។  

ដំណ្តក់កាលសកលបរម្ ព្ ោះម្ៅរកពនធម្លើង្ាក់ៃំែូលបុគគល  

បទពិសសាធន៍ ត៊ីព៊ីការអនុវត្តពនធសលើរបាក់ចំណូល
បុគគលសៅរបសទ ជប៉ាុន និងសវៀត្ណ្តម 

ម្ងៃទ៊ី០៧ ខែ ៊ីហា ន្ ំ២០១៣ 

អគគនាយកដាា នពនធដារោនសោលបំណងដាក់ឲ្យ   
អនុវត្តពនធសលើរបាក់ចំណូលបុគគល (PIT) សៅកនុងរយៈ
សពលព៊ីរ ឬប៊ី ន្ ខំាងមុែ។ ប៉ាុខនត សត្ើពនធងម៊ីសនោះនឹងសធវើឲ្យ

ចំណូលពនធោនការសកើនស ើងខដរឬសទ? 

សលាក Otake អត្៊ីត្ នងការម្នទ៊ីភាន ក់ង្ហរពនធដារជាតិ្
ម្នរបសទ ជប៉ាុន បានសធវើទ សនកិចចសៅអគគនាយក
ដាា នពនធដារ និងបានផតល់ ិកាា សាលា ត៊ីព៊ីកំខណ
ទរមង់ពនធសលើរបាក់ចំណូលបុគគល សៅរបសទ ជប៉ាុន 
និងបទពិសសាធន៍រប ់សលាកសៅកនុងការជំរញុការ

ដាក់ឲ្យអនុវត្តពនធសនោះសៅកនុងរបសទ សវៀត្ណ្តម។ ជា
ការ ំខាន់ខដលអគគនាយកដាា នពនធដាររត្ូវកំណត់្ឲ្យ
បានចា ់នូវវសិាលភាពម្នរបសភទពនធងម៊ីសនោះ ជា
ពិស   អំព៊ីអនកខដលរត្ូវជាប់ពនធងម៊ីសនោះ និងការ
កំណត់្របសភទរបាក់ចំណូលខដលរត្ូវជាប់ពនធសនោះ 
រពមទំាង សហតុ្ផលពនយល់ផងខដរ។ កនុងដំណ្តក់
កាលបឋម គបប៊ីចប់សផតើមព៊ីោនករមិត្របាក់ចំណូល
ែព ់សហើយការសាកលបងគួរចប់សផតើមព៊ីទ៊ីរករង        
ភនំសពញ។ 

សៅសពលបញ្ច ប់ ិកាា សាលា អគគនាយកដាា នពនធដារ
ក៏បានស នើ ំុឲ្យោនការសរៀបចំ ិកាា សាលា ត៊ីព៊ីការ

សរៀបចំបញ្ជ ៊ីគណសនយយ រោប់មន្រនត៊ីពនធដារផងខដរ។  

ឯកឧត្តមអគគនាយក និងអគគនាយកម្ន IRB របសទ ោ៉ា ស  ុ៊ី 

ឯកឧត្តមអគគនាយកជួបពិភាកាជាមួយគណៈរបតិ្ភូឥណឌូ សន ុ៊ី  

គណៈរបតិ្ភូ សងកត្សមើលការបញ្ចូលទិននន័យសៅរបសទ  ិងាបុរ ៊ី 



របាយការណ៍ព៊ីការ ទង់មតិ្ ត៊ីព៊ីករមិត្ 

ម្នភាពសពញចិត្តរប ់អនកជាប់ពនធ 

ខែធនូ ន្ ំ២០១៣ 

ករមិត្ម្នភាពសពញចិត្តរប ់អនកជាប់ពនធោនភាពជាប់

ពាក់ព័នធោ៉ាងខាល ំងសៅនឹងរយៈសពលមធយមកនុងការរង់ចំ។ 

សហតុ្អវ៊ីបានជាអនកជាប់ពនធែលោះរត្វូរង់ចំរយៈសពលយូរ? 

គសរោងបានសធវើការ ទង់មតិ្ឯករាជយសៅសាខាពនធដារ
មួយចំនួន សដាយបាន ោា  អនកជាប់ពនធចំនួនជាង 
២០០០ នាក់។ អនកជាប់ពនធវយ័សកមង និងអនកជាប់ពនធជា

គណសនយយកររត្ូវចំណ្តយសពលរង់ចំយូរជាងរករមអនក
ជាប់ពនធសផសងៗសទៀត្ សហើយអនកជាប់ពនធ
សៅទ៊ីរករងភនំសពញ ខមតងអារមមណ៍មិន
សពញចិត្តែព ់ជាងអនកជាប់ពនធសៅតាម   
បណ្តត សែត្ត។ អនកចូលរមួការ ទង់មតិ្ជា
សរចើនបានស នើ ំុឲ្យោនការផតល់ស វា
ពិសរោោះសោបល់។ រករមការង្ហរគសរោង
កំពុងពិនិត្យសមើលសៅសលើវធិានការជាក់
លាក់សដើមប៊ីសដាោះស្សាយប ា ខដលបាន
កំណត់្ស ើញកនុងការ ទង់មតិ្សនោះ។ សយើង
ែញុំ ូមសាវ គមន៍ចំសពាោះការផតល់មតិ្សោបល់នានា!  

អនកជាប់ពនធម្ផ្លត ត្ម្ៅម្លើរយៈម្ពលររ់ចយំូរ   

ករមិត្ម្នភាពសពញចិត្ត

រប ់អនកជាប់ពនធោន

ភាពជាប់ពាក់ព័នធោ៉ាង

ខាល ំងសៅនឹងរយៈសពល

មធយមកនុងការរង់ចំ។  

- លទធផលព៊ីការ ទង់

មតិ្ 

ទំព័រ ៣ ការផាយម្លើកទី៣ 

តារាងរបសភទពនធ និងកាលបរសិចឆទរបកា ពនធរត្ូវបាន
សរៀបចំចប់រចួរាល់  

ខែ ៊ីហា ន្ ំ២០១៣ 

របជាជនកមពុជាជាសរចើនមិនទាន់យល់ដឹងអំព៊ីរបសភទពនធ
សផសងៗសៅស ើយសបើសទាោះប៊ីជាពួកោត់្បានបង់ពនធទំាង
សនាោះក៍សដាយ សបើសោងតាមលទធផលការ ិការប ់
គសរោងសៅកនុង ន្ ២ំ០១២។ 

សដើមប៊ីសលើកកមព ់ការយល់ដឹង គសរោងបានសរៀបចំចប់
រចួរាល់នូវ “តារាងរបសភទពនធ និងកាលបរសិចឆទរបកា 
ពនធ” កាលព៊ីខែ ៊ីហា និងបានខចកចយតារាងផតល់
ព័ត៌្ោនសនោះសៅរគប់សាខាពនធដារទំាងអ ់។ រយៈសពល

ដាក់លិែិត្របកា  រោប់រគប់របសភទពនធទំាងអ ់រត្ូវ
បានបង្ហា ញ សហើយតារាងសនោះនឹងរត្ូវដាក់តំាងជាអចិម្ន្រនត
យ៍។ ជំហានបនាទ ប់ គឺរត្ូវជំរុញឲ្យអនកជាប់ពនធទំាងអ ់
ដាក់លិែិត្របកា  និងបង់ពនធសៅតាមកាលបរសិចឆទ
កំណត់្។  

ម្ ព្ ោះម្ៅមុខ្មួយជំហានម្ទៀត្កនរុការម្លើកកមពសក់ារយលដឹ់រ  

របធានគសរោងងម៊ី 

កាលព៊ីខែតុ្លា ន្ ំ២០១៣ អគគនាយករងម្នអគគនាយក
ដាា នពនធដារ ឯកឧត្តម វា៉ាន់ ពុទធិពល រត្ូវបានខត្ងតំាងជា
របធានគសរោងងម៊ី។  

រករមការង្ហរស វាអនកជាប់ពនធ 

សលាក ហា៊ា ន សរត្ង របធាននាយកដាា នស វាអនកជាប់ពនធ 
និងបំណុលពនធ (TSTAD) រត្ូវបានចត់្តំាងជារបធាន
រករមការង្ហរសនោះ សហើយសលាក គង់  ុែសហង អនុរបធាន
នាយកដាា នស វាអនកជាប់ពនធ និងបំណុលពនធ កំពុងជួយ
 រមប រមួលោ៉ាង កមមកនុងការបញ្ច ប់ឯកសារ
 ំណួរចសមលើយ (FAQ) ឯកសារអប់រអំំព៊ីពនធ និងខផនការ
 កមមភាពសដើមប៊ីបសងកើនភាពសពញចិត្តរប ់អនកជាប់ពនធ។ 

រករមការង្ហរ វនកមមពនធដារ 

សលាក រត័្ន មុន៊ី របធាននាយកដាា ន វនកមម  ហរោ  
(E A D )  រត្ូវបានចត់្តំាងជារបធានរករមការង្ហរសនោះ 
សហើយសលាក ស ៀង  ុ៊ីថា អនុរបធាននាយកដាា ន វន
កមម ហរោ  បានោំរទោ៉ាង កមមកនុងការសរៀបចំ
ស ៀវសៅខណនំាករណ៊ី  វនកមម ទរមង់ខបបបទ រោប់
របមូលព័ត៌្ោន និងឯកសារបណតុ ោះបណ្តត លសផសងៗ   
សទៀត្។ 

រករមការង្ហរទទួលបនទុកទំសនើបកមម និង វ័យរបវត្តិកមម 

សលាក នួន សងរ ៊ី អនុរបធាននាយកដាា នព័ត៌្ោនវទិា 
កំពុងដឹកនំារករមការង្ហរសនោះ សហើយរករមការង្ហរក៏កំពុង
 ហការជិត្ និទធជាមួយរករមអនកពិសរោោះសោបល់រប ់
ម្ចកា (JICA)។  

បៃចុបបននភាពអំពីសមាជិកគម្ង្មារ  

តំ្ណ្តងជាន់ែព ់ម្ចកា (JICA) ជួបរបជំុជាមួយឯកឧត្តមអគគនាយកកនុង
កិចចរបជំុ ត៊ីព៊ីទំសនើបកមម និង វ័យរបវត្តិកមមអគគនាយកដាា នពនធដារ 

សាខាពនធដារែណឌ ចំការមន 

ោនរបាយ

ការណ៍

 រោប់អនក 



របកា  និងបសងកើនចំណូលពនធ។ កនុងចំសណ្តម
មតិ្សឆលើយត្បខដលទទួលបានព៊ីអនកចូលរមួ មតិ្ 
សោបល់ ំខាន់ៗរមួោន ការអប់រអំំព៊ីពនធដារ
ដល់សាធារណជនត្រមូវការឲ្យោនមជឈមណឌ ល 
ផតល់ស វាកមមសដើមប៊ីសឆលើយ ំណួររប ់អនកជាប់
ពនធជាសដើម។ សដើមប៊ីសលើកកមព ់របព័នធ វ័យ 
របកា  អនកជាប់ពនធរត្ូវទទួលព័ត៌្ោនបានរគប់
រោន់ និងអាចទទួលជំនួយព៊ីមន្រនត៊ីពាក់ព័នធសៅសពល
ចំបាច់។ សរកាយមក ការពរងឹងការអនុវត្តចាប់
នឹងសដើរតួ្នាទ៊ី ំខាន់កនុងការបសងកើត្រដាបាល
សារសពើពនធមួយខដលោនយុត្តិធម៌។  

វគគបណតុ ោះបណ្តត លសៅរបសទ ជប៉ាុន៖ ការសលើក 
កមព ់រប័ពនធ វ័យរបកា  (SAS)  

ខែមិងុនា និងខែធនូ ន្ ំ២០១៣ 

មន្រនត៊ី របុចំនួន ២០របូ បានចុោះទ សនកិចចសៅ
របសទ ជប៉ាុនសដើមប៊ីចូលរមួកមមវធិ៊ីបណតុ ោះបណ្តត ល
សនោះ។ ជំហានបនាទ ប់ គឺ ិកាា កាមរត្វូសរៀបចំ         
ចំណ្តត់្ការអនុវត្តន៍ ំខាន់ៗ។ 

កមមវធិ៊ីជាសរចើនរត្ូវបានសរៀបចំស ើងសដើមប៊ីអភិវឌឍ
 មត្ថភាពរប ់អគគនាយកដាា នពនធដារសៅកនុង
ការពរង៊ីកចំនួនអនកជាប់ពនធកនុងរបព័នធ វ័យ

វិថីម្ ព្ ោះម្ៅង្បព័នធសវ័យង្បកាស  

ការរគប់រគងគសរោង

មិនខមនជាជំនាញកនុង

ការសដាោះស្សាយប ា

សទ ខត្ជាមសធាបាយ

 រោប់តាមដាន

ចំណ្តយ សពលសវលា 

សាថ នភាព និង សរមច

សោលសៅ។ 

ទំព័រ ៤ កង្មរព័ត្៌មានរបស់ម្ៃកា (JICA) 

មន្រនត៊ីអគគនាយកដាា នពនធដារជួបពិភាកាសៅមជឈមណឌ លបណតុ ោះបណ្តត លម្ចកា 

ជំហាន ំខាន់ៗកនុងការសធវើ វនកមមបឋមរមួោន៖ 
វភិាគរគប់ព័ត៌្ោនខដលោន ខ វងយល់ព៊ីការអនុវត្ត
ជាទូសៅសៅកនុងវ ័ិយ និងកាល យជាអតិ្ងិជនោន ក់
រប ់អាជ៊ីវកមមសនាោះ។  ិកាា កាមបានគូ ប ជ ក់អំព៊ី
ការលំបាកសៅកនុង “ការសធវើ វនកមមពនធដារសៅសលើ
អាជ៊ីវកមមែុ ចាប់ ការស នើ ំុឲ្យអនកជាប់ពនធរាប់
សាច់របាក់ព៊ីអាជ៊ីវកមមសៅម្ងៃសធវើ វនកមម ការ
សាក ួរអំព៊ីសាថ នភាពផ្លទ ល់ែលួនរប ់អនកជាប់ពនធ 
និងការសធវើ វនកមមសៅសលើធនាោរ”។ អគគនាយក
ដាា នពនធដារ ចំបាច់រត្ូវសដាោះស្សាយប ា សនោះជា     
បនាទ ន់។  

 វនកមមពនធដារសដាយោម នការពិនិត្យបញ្ជ ៊ី 
ម្ងៃទ៊ី០៦ ដល់ម្ងៃទ៊ី១០ ខែឧ ភា ន្ ២ំ០១៣ 

សចត្នាមិនចង់បង្ហា ញកំណត់្រតាគណសនយយរប ់អនក
ជាប់ពនធ គឺជាប ា ខដលសគសាគ ល់ោ៉ាងចា ់។ ប៉ាុខនត 
ការសធវើ វនកមមបឋមឲ្យបានម៉ាត់្ចត់្អាចជំរញុការ
ពិភាកាបនតសៅមុែសទៀត្បាន។ 

សលាក Takeuchi ជំនាញការរប ់ម្ចកា (JICA) 
ខដលោនមូលដាា នសៅរបសទ ឥណឌូ សន ុ៊ី បានផតល់
ការបណតុ ោះបណ្តត លអំព៊ីបសចចកសទ  វនកមមបឋម
សៅកនុងសែត្តបាត់្ដំបង និងសាលាជាតិ្ពនធដារ។ 

សលិបៈម្នការអនុវត្តការង្ហរសវនកមមពនធដ្ឋរ  

របធានជាន់ែព ់មកព៊ីវទិាសាថ នបសចចកវទិាអា ុ៊ី 
(AIT) របសទ ម្ង បានផតល់ ិកាា សាលា ត៊ីព៊ីការ
រគប់រគងគសរោងដល់មន្រនត៊ីជាន់ែព ់ម្នអគគនាយក
ដាា នពនធដារ។ វធិ៊ីសាស្រ តរគប់រគងគសរោងកំណត់្
ោ៉ាងចា ់នូវតួ្នាទ៊ី និងការទទួលែុ រត្ូវ វសិាល
ភាព ចំណ្តយ សពលសវលា អត្ថរបសោជន៍គសរោង 
រពមទំាងសោលសៅរបូ៊ីយសផសងៗ។ ការអនុវត្តន៍    
រកបែណឌ ការរគប់រគងគសរោងបានរតឹ្មរត្ូវ ពិត្ជា
ោនសារ ំខាន់ណ្ត ់ រប ិនសបើអគគនាយកដាា ន
ពនធដារោនបំណងបសងកើន មត្ថភាពសាថ ប័នរប ់   
ែលួន។  ិកាា សាលាសលើកទ៊ីព៊ីរសរោងនឹងសធវើស ើងសៅ
កនុងខែ សមសា ន្ ំ២០១៤។  

 ិកាា សាលា ត៊ីព៊ីការរគប់រគងគសរោង 
ម្ងៃទ៊ី១០ ខែក ដ  ន្ ២ំ០១៣ 

ការរគប់រគងគសរោង (PM) គឺជាវធិ៊ីសាស្រ តជារបព័នធ
កនុងការអនុវត្តគសរោង។  

ការកសរសមត្ថភាពសថ ប័ន   

 ិកាា សាលា ត៊ីព៊ីការរគប់រគងគសរោង 

បាឋកថាបណតុ ោះបណ្តត លសៅសាខាពនធដារសែត្តបាត់្ដំបង។  



 ិកាា សាលា ត៊ីព៊ីការសរៀបចំ 
បញ្ជ ៊ីគណសនយយមូលដាា ន 
ខែតុ្លា ដល់ខែធនូ ន្ ំ២០១៣ 

សលាក Otake និងគសរោងបានសរៀបចំ ិកាា សាលា 
រមួោន  ត៊ីព៊ីការសរៀបចំបញ្ជ ៊ីគណសនយយមូលដាា ន 
 រោប់មន្រនត៊ីអគគនាយកដាា នពនធដារចំនួន ២០ 
សពល សៅចសនាល ោះខែតុ្លា និងខែធនូ ន្ ២ំ០១៣។ 
សាស្រសាត ចរយមកព៊ីសាលាពាណិជជសាស្រ តអូហារា៉ា  
ខដលជាសាលាខផនកបសចចកសទ បញ្ជ ៊ីគណសនយយ
ដ៏ធំជាងសគមួយសៅកនុងរបសទ ជប៉ាុន និងជាម្ដគូ
រប ់ ោគមសលើកកមព ់ការសរបើរបា ់បញ្ជ ៊ី
គណសនយយរប ់សលាក Otake ផងខដរ។ ទំាង

មន្រនត៊ីពនធដារ និងអនកចូលរមួ
ជាសាធារណជនទូសៅរត្ូវ
បានសលើកទឹកចិត្តឲ្យចុោះ
ស ម្ ោះចូលរមួសៅកនុង ិកាា
សាលាសនោះ។ អនកចូលរមួ
ចំនួន ២៤របូ បានបញ្ច ប់វគគ
 ិកាា សាលាសនោះសដាយ
សជាគជ័យ។ 
សលាក Otake បានសធវើការផតល់វ ិដ បនបរត្សដាយ
ផ្លទ ល់សៅសាលាជាតិ្ពនធដារ កាលព៊ីម្ងៃទ៊ី២២ ខែ
កុមាៈ សៅកនុងពិធ៊ីបិទវគគ ិកាា សាលា។  

របសទ សផសងៗ។  កលវទិាល័យចំនួនរបំាចូល
រមួសៅកនុងវគគហវឹកហវឺនរប ់ទ៊ីភាន ក់ង្ហរពនធដារជាតិ្ 
(វគគ ិកាសារសពើពនធខដលជាខផនកមួយម្នកមមវធិ៊ី
ថាន ក់អនុបណឌិ ត្) ខដលមន្រនត៊ីពនធដារម្នបណ្តត
របសទ ជាសរចើនបានដាក់ពាកយ ំុចូល ិកា។ 
 រោប់ព័ត៌្ោនបខនថម  ូមចូលសៅកាន់សគហ
ទំព័រ៖ http://www.nta.go.jp/ntc/english/inter/
index.htm  

ភាន ក់ង្ហរជាតិ្ពនធដារម្នរបសទ ជប៉ាុន ោនផតល់
កមមវធិ៊ីបណតុ ោះបណ្តត លតាមរយៈរកបែ័ណឌ ម្ចកា 
(JICA)។ ជាសរៀងរាល់ ន្ ំ មន្រនត៊ីករមិត្មធយមោន ក់
នឹងោនឱកា ចូលរមួវគគ ិការយៈសពលព៊ីរខែ 
សហើយមន្រនត៊ីជាន់ែព ់ោន ក់នឹងោនឱកា ចូលរមួ
វគគ ិការយៈសពលប៊ី បាត ហ៍ សៅទ៊ីរករងតូ្កយូ 
សដើមប៊ី ិកាជាមួយមន្រនត៊ីពនធដារមកព៊ីបណ្តត

មូលដ្ឋា នម្នអាជីវកមម និរសរម្ពើពនធ  

ឱកាសម្ៅសិកាម្ៅង្បម្ទសជប ុន 

ណផនទីបង្ហា ញផៃូវសតពីកីារម្ធវើទំម្នើបភាវូបនយីកមមានចប់ម្ផតើមម្ ើយ!  

របព័នធព័ត៌្ោនវទិាជាមួយរក ួងស ដាកិចច និង
ហិរញ្ដវត្ថុ (MEF) និងអគគនាយកដាា នគយ និងរដាា ករ
កមពុជា (GDCE) ផងខដរ។ ចំណុច ំខាន់ គឺរត្ូវ
កំណត់្វសិាលភាព មស្ ប រោប់ការសរៀបចំ
របព័នធបសចចកវទិាព័ត៌្ោនវទិា សហើយរត្ូវសធវើបោ- 
ណ៊ី យកមមដំសណើ រការរបតិ្បត្តិការមុនសពលអនុវត្ត     
បសចចកវទិាព័ត៌្ោនវទិា។  

កិចចរបជំុចប់សផតើម ត៊ីព៊ីរបធានបទខផនទ៊ីបង្ហា ញផលូវ 
ម្ងៃទ៊ី០៥ ខែកុមាៈ ន្ ំ២០១៤ 

សត្ើការសធវើទំសនើបភាវបូន៊ីយកមមរដាបាលសារសពើពនធោន
ដំណ្តក់កាលអវ៊ីែលោះ? 
សឆើលយត្បចំសពាោះ ំសណើ រប ់អគគនាយកដាា នពនធដារ 
ម្ចកា (JICA) កំពុងសរៀបចំខផនទ៊ីបង្ហា ញផលូវមួយ ខដល
សរោងនឹងបញ្ច ប់សៅកនុងខែកកកដា ន្ ំ២០១៤ ខាង    
មុែ។ កិចចរបជំុចប់សផតើមរត្ូវបានសរៀបចំសធវើសដើមប៊ីជា    
ឱកា សាវ គមន៍ រោប់អនកពាក់ព័នធទំាងអ ់។ 
បចចុបបនន រករមហ៊ាុន Ernst & Young របសទ ជប៉ាុន 
កំពុងចប់ម្ដគូជាមួយរករមការង្ហរសដើមប៊ីសរៀបចំខផនទ៊ី
បង្ហា ញផលូវមួយ រោប់សរៀបចំលំហូររបតិ្បត្តិការសៅ
កនុងអគគនាយកដាា នពនធដារ សដាយ ំសៅខកលមអ
ដំសណើ រការទំាងសនាោះ។ 
រករមការង្ហរក៏បានសរៀបចំ ិកាា សាលាពិសរោោះ
សោបល់ និងខចករខំលកចំសណោះដឹងអំព៊ីការអភិវឌឍ

រត្វូោនការពិចរណ្ត

សដាយភាពរបាកដ

និយមសៅសលើវសិាល

ភាព និងទំហំម្នការ

អនុវត្តបសចចកវទិា

ព័ត៌្ោន សហើយរត្វូសធវើ

បោណ៊ី យកមមដំសណើ រ

ការរបតិ្បត្តិការមុន

សពលអនុវត្តបសចចកវទិា

ព័ត៌្ោន។  

ទំព័រ ៥ ការផាយម្លើកទី៣ 

ពិធ៊ីបិទវគគ ិកាា សាលា 

កិចចរបជំុចប់សផតើមជាមួយរបធានរគប់រគងគសរោងសៅអគគនាយកដាា ន

 ិកាា សាលាពិសរោោះសោបល់សៅរក ួងស ដាកិចច និងហិរញ្ដវត្ថុ 



 
អគគនាយកដាា នពនធដារ  
(បនទប់៦០៥) 
រាជធាន៊ីភនំសពញ 

ទូរ ័ពទ៖ 097 400 5349  
អុ៊ីខមល៖ jicaproject_gdt@yahoo.com 

សបាោះពុមពផាយសដាយ៖ អិុម្ម៉ា តាកាកុ 

គសរោងនឹងសបាោះពុមពផាយករមង
ព័ត៌្ោនសនោះ សដើមប៊ីជូនដំណឹងសលាក
អនកអំព៊ី កមមភាព និងដំសណើ រការ
រប ់សយើង។ សដាយសារសយើងទំាង
អ ់ោន  ោនសោលបំណងដូចោន សយើង
 ូមសលើកទឹកចិត្តឲ្យសលាកអនកចូលរមួ
ទំាងអ ់ោន ។ គសរោងសបតជាញ សឆលើយត្ប
ចំសពាោះមតិ្សោបល់និង  ំសណើ រប ់
សលាកអនក។ ដូសចនោះ ូមរបាប់សយើងអំព៊ី
អវ៊ីខដលសលាកអនកគិត្។ 

ការយិាលយ័គម្ង្មារម្ៃកា (JICA)  
ម្ៅអគគនាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ 

 

 

 

 

 រោប់អគគនាយកដាា នពនធដា រ  និង របជាជនកមពុ ជា  

សគហទំព័ររប ់ម្ចកា (JICA) 

http://www.jica.go.jp/english/index.html  


