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ពាកយរំប្រួញ និងអកសរកាត់ 

CCC េណ្ៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា 

CSO អងគការសងគម្សីុវ ិ 

GPP អភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ 

MoFA/IC ប្កសួងការររបទស និងសហប្រតិរតតិការអនតរជាតិ 

MoI ប្កសួងម្ហាប្ផ្សទ 

NCCC េណ្ៈកម្មា ធិការអនុម័្តការអនុវតតប្កម្ប្នអងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្   

NGO អងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្   

SOP រទោា ននីតិវធីិប្រតិរតតិការ 

USD  ុល្លល រសហរ ាអាបម្រកិ 

VMV ទសសនវស័ិយ បរសកកម្ា និង េុណ្តប្ម្ល 
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អារមភកថា 

េណ្ៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា (CCC) េឺជាអងគការសម្មជិកភាពមួ្យ ម  ប្តូវ នរបងាើតបឡើង

តាំងពីឆ្ន ាំ ១៩៩០ បហើយរចចុរបននម្មនអងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្  កនុងស្សុក និងររបទសប្រមហ  ២០០ ជាសម្មជិក។  

កនុងនាម្ជាអងគការសម្មជិកភាពមួ្យ េណ្ៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា បធវើការកនុងភាពជាប្ េូ អភិ្  កិចច

 អ ររយិាកាសអាំបណាយផ្ស  និងនិរនតរភាពប្នអងគការសងគម្សីុវ ិបៅកម្ពុជា។ 

េណ្ៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា ម្មនបម្មទនភាពកនុងការ ាំបណ្ើ រការប្រព័នធវញិ្ញា រនរប្តអភិ្  

កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ (GPP) ម  ផ្សត ់រទោា នពីរបរៀរម  អងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្  ម្មនការ

ប្េរ់ប្េង អ និងម្មនអភិ្  កិចចប្រករបោយការទទួ ខុសប្តូវម  អងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្  កនុងប្របទសកម្ពុជាេរបី

ប្រតិរតតិ។ 

 អតថប្របយាជន៍ប្ន ជីភី្ភី្ ប្តូវ នទទួ សាគ  ់បោយភាេីពាក់ព័នធជាបប្ចើន រមួ្ម្មនសម្មជិកប្នេណ្ៈកម្មា ធិការ

សហប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា សាថ រ័នរោា ភិ្   និងប្ េូអភិ្វឌ្ឍន៍។ ប ើសពីបនោះបៅបទៀត ប្រព័នធវញិ្ញា រនរប្តអភិ្  

កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ ក៏ប្តូវ នទទួ សាគ  ់ផ្សងម របោយអងគការបៅប ើពិភ្ពបល្លកនានា  ូចជា

រទោា នសក សប្ម្មរ់េណ្បនយយភាពអងគការសងគម្សីុវ ិ (Global Standard for CSO Accountability) អងគការ 

Accountable Now ភាពជាប្ េូសក សប្ម្មរ់កិចចសហប្រតិរតតិការអភិ្វឌ្ឍន៍ប្រករបោយប្រសិទធភាព (GPEDC) ប្កុម្សម្ព័នធ

ភាពប្នសម្មេម្ជាតិ (អាកណាAGNA) និង អងគការសីុវបី ើស (CIVICUS)។ 

ចារ់តាំងពីបព ោក់ឲ្យបប្រើប្ ស់ ាំរូងកនុងឆ្ន ាំ ២០០៧ រហូត  ់ឆ្ន ាំ ២០១៨ ប្រព័នធអភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិ

ប្រករបោយវជិាា ជីវៈ  នទទួ ពាកយបសនើសុាំចាំនួន ២៣៧។ េិតម្ក  ់ ាំណាច់ឆ្ន ាំ ២០១៩ វញិ្ញា រនរប្តអភិ្  កិចច និង

ការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ ចាំនួន៩៩ ប្តូវ នផ្សត ់ជូន  ់អងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្  ម  ម្មនេុណ្សម្បតតិប្េរ់

ប្ាន់ បោយេណ្ៈកម្មា ធិការអនុម័្តការអនុវតតប្កម្ប្នអងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្   (NCCC)។ 

ប្រព័នធវញិ្ញា រនរប្តអភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ ប្តូវ នពិនិតយបម្ើ បឡើងវញិជាបរៀងរា ់

រីបៅរួនឆ្ន ាំ ប ើម្បីបធវើឲ្យប្រព័នធបនោះទទួ  នការមក ម្អឲ្យកាន់ប្របសើររមនថម្បទៀត។ ការមកសប្ម្ួ ប្កម្និងរទោា ន ប្តូវ

 នបធវើបោយមផ្សអកប ើធាតុចូ ពីសហេម្ន៍អងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្   និងភាេីពាក់ព័នធបផ្សសងៗបទៀត។ េណ្ៈកម្មា ធិការ

សហប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា សូម្មលលងអាំណ្រេុណ្  ់អងគការទាំងអស់ម   នចូ រមួ្កនុងការពិនិតយបម្ើ បឡើងវញិ

នាបព លាីៗបនោះ ម  រមួ្ម្មន អងគការម   នទទួ វញិ្ញា រនរប្តអភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ 

អងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្  ម  កាំពុងោក់ពាកយសុាំ ប្កុម្ការង្ករប្តួតពិនិតយេុណ្ភាពឯកសារ េណ្ៈកម្មា ធិការអនុម័្តការ

អនុវតតប្កម្ប្នអងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្   ប្កុម្ផ្សត ់ប្រឹកាអភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ និងប្ េូម្មច ស់

ជាំនួយ។ 

េាំរអូភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈជាំនាន់ទី៥បនោះ ប ល្ើយតរបៅនឹងភាពចាាំ ច់សាំខាន់ៗមួ្យ

ចាំនួន ូចជា ផ្សត ់ជូនសហេម្ន៍អងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្  នូវម្មា៌ា មួ្យបឆ្ព ោះបៅកាន់អភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិ
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ប្រករបោយវជិាា ជីវៈកាន់មតប្របសើរបឡើង ម  ម្មន កខណ្ៈកាន់មតង្កយស្សួ កនុងការចូ រមួ្ កាន់មតម្មនភាពរត់មរន 

កាន់មតម្មនប្រសិទធភាព និងកាន់មតម្មនភាពជាម្មច ស់ររស់សហេម្ន៍អងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្  ។ 

េាំរលូាីប្នអភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈបនោះ ផ្សត ់នូវនីតិវធីិជាជាំហានៗបឆ្ព ោះបៅកាន់

វញិ្ញា រនរប្ត បោយបតត តកាន់មតបប្ចើនបឡើងប ើការអភិ្វឌ្ឍសម្តថភាព និងការប ើកកម្ពស់  សហេម្ន៍ប្នអភិ្  កិចច អ 

និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ កនុងបា រាំណ្ងខិតខាំរមួ្ាន ប ើម្បីតម្មល ភាព េណ្បនយយភាព និង វជិាា ជីវៈបៅកនុងវស័ិ

យអងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្  បៅកម្ពុជា។ 

 

បសឿង សាបរឿន 

នាយកប្រតិរតតិ 

េណ្ៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា 

ប្លៃទី ០១ មខ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
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ប្រវតតិននប្កមអភិបាលកិច្ច និងការប្រតិរតតិប្រករដោយវិជ្ជា ជីវៈ 

កនុងឆ្ន ាំ ១៩៩៥ ឯកសារប ើម្ប្ន “ប្កម្សី ធម្៌ាសប្ម្មរ់អងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្  បៅកម្ពុជា” ប្តូវ ន

តក់មតងបោយសម្មជិកប្នេណ្ៈកម្មា ធិការប្រតិរតតិប្នេណ្ៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា។ ប្កម្បនោះ 

ប្តូវ នរកមប្រពីភាសាអង់បេលសបៅជាភាសាមខារ និងប្តូវ នមកសប្ម្ួ រមនថម្បទៀត បោយសហការជាមួ្យ 

រណាត ញអងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្  បៅកនុងស្សុក។ 

ឆ្ន ាំ ២០០៤ េបប្ម្មង NGO GPP ប្នេណ្ៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា (ម  បៅបព បនាោះម្មន

ន័យថា “េបប្ម្មងប្រតិរតតិ អប្នអងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្  ”) បោយសហការជាមួ្យរណាត ញអងគការមិ្នមម្ន 

រោា ភិ្  កនុងស្សុកប្នអងគការសាត រកម្ពុជា  នចារ់បផ្សតើម្សប្ម្រសប្មួ្ បៅកនុងការពិនិតយបម្ើ  និងមកសប្ម្ួ ប្កម្

សី ធម្៌ាបនោះបឡើងវញិ។ េបប្ម្មងប្រតិរតតិ អប្នអងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្   (NGO GPP) ក៏ម្មនរាំណ្ងឈានមួ្យជាំហាន

មលម្បទៀតម រ បពា េឺផ្សត ់ជាំហានជាក់មសតងអាំពីរបរៀរមប្រកាល យបា ការណ៍្ប្នប្កម្ឲ្យកាល យបៅជាការអនុវតតជាក់

មសតង និង អភិ្វឌ្ឍកញ្ច រ់ “រទោា នអរបររម្ម” តម្រយៈ ការពិបប្ាោះបយារ ់ជាមួ្យវស័ិយអងគការមិ្នមម្ន 

រោា ភិ្  ទូទាំងប្របទសកម្ពុជា។ 

ឆ្ន ាំ ២០០៧ ប្រព័នធវញិ្ញា រនរប្តសាក បងមួ្យប្តូវ នរបងាើតបឡើង។ ប្រព័នធវញិ្ញា រនរប្តបនោះ រមួ្ម្មនបសចកតី

មណ្នាាំ និងសូចនាករសប្ម្មរ់រទោា ននីមួ្យៗប្នរទោា នអរបររម្ម ឧរករណ៍្ និងរញ្ា ីបផ្សទៀងតទ ត់សប្ម្មរ់ការប្រមូ្ 

ទិននន័យ ការរបងាើតប្កុម្ការង្ករសប្ម្មរ់បធវើការសិកាឯកសារ និង ការជួរប្រជុាំររស់េណ្ៈកម្មា ធិការអនុវតតប្កម្ប្ន 

អងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្   ប ើម្បីពិនិតយបម្ើ ររកេាំបហុើញម   នម្កពីការវាយតប្ម្លបៅមូ្ ោា ន និងការផ្សត ់

វញិ្ញា រនរប្តអភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ។ រនាទ រ់ម្ក កនុង ាំណាក់កា ទីពីរររស់ខលួន េបប្ម្មង

ប្រតិរតតិ អប្នអងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្   (NGO GPP)  នរាំបពញមុ្ខង្ករជាប ខាធិការោា ន និង នអនុវតតផ្សងម រ 

នូវការពិនិតយបម្ើ ជាក់មសតងបៅមូ្ ោា នម  ចាាំ ច់សប្ម្មរ់ការផ្សត ់វញិ្ញា រនរប្ត។ 

ឆ្ន ាំ ២០១១ េបប្ម្មងប្រតិរតតិ អប្នអងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្   (NGO GPP) ប្តូវ នមប្រកាល យបៅជាប្រព័នធ

វញិ្ញា រនរប្តម  ម្មន កខណ្ៈសា័ប្េចិតតប្ន “អភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈប្នអងគការមិ្នមម្ន 

រោា ភិ្  ” (NGO GPP) បហើយរទោា នអភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈជាំនាន់ទីរីប្នប្កម្អភិ្  

កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ ប្តូវ នផ្ស ិត។ រទោា នអភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ

ជាំនាន់ទីរួន ប្តូវ នបចញផ្សាយកនុងឆ្ន ាំ ២០១៤។ 

កនុងឆ្ន ាំ ២០១៨ ការពិនិតយបម្ើ ប្រព័នធវញិ្ញា រនរប្តម  ម្មន កខណ្ៈសា័ប្េចិតត នប ើកបឡើងនូវរញ្ញា មួ្យ

ចាំនួន រមួ្ម្មន រទោា នមួ្យបប្រើប ើម្បីវាយតប្ម្លប្េរ់ទប្ម្ង់អងគការ ប្រព័នធមួ្យជាំហាន “ជារ់/ធាល ក់” បោយមិ្នម្មនការ

ទទួ សាគ  ់ជាជាំហាន ការវាយតប្ម្លតម្របរៀរប្ទឹសតីកាំណ្ត់ និងភាពចាាំ ច់ប្នការមក ម្អេុណ្ភាពប្នកិចច ាំបណ្ើ រ

ការវាយតប្ម្ល។ ការពិនិតយបម្ើ បឡើងវញិបនោះ  នរកប ើញថាប្រព័នធអភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ 

ប្តូវ នផ្សត ់តប្ម្លភាេបប្ចើនចាំបពាោះសកាត នុព អភិ្វឌ្ឍន៍សម្តថភាពររស់វា រមួ្ម្មនការជួយអងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្  
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កនុងការវាយតប្ម្លឲ្យ នកាន់មតប្របសើរបឡើងប ើអភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ បោយខលួនឯង និង

វធីិមក ម្អ រ ុមនតសកាត នុព បនោះមិ្នទន់ប្តូវ នបោោះស្សាយឲ្យ នប្េរ់ប្ាន់បទ។ ប្កម្និងេាំរលូាីប្នអភិ្  កិចច និង

ការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ ពាយាម្បោោះស្សាយចាំណុ្ចខវោះខាតទាំងបនោះ។ ការង្ករពិបប្ាោះបយារ ់មួ្យកនុងឆ្ន ាំ 

២០១៩  នមកសប្មួ្ ប្កម្បនោះទាំងស្សុង បោយពិភាកាជាមួ្យភាេីពាក់ព័នធបផ្សសងៗជាបប្ចើន។ 

ការរង្ហា ញរីគំរថូ្ាីននអភិបាលកិច្ច និងការប្រតិរតតិប្រករដោយវិជ្ជា ជីវៈ 

េាំរលូាីប្នអភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ នឹងចារ់បផ្សតើម្កនុងឆ្ន ាំ ២០២១។ ឆ្ន ាំ ២០២០ េឺជាឆ្ន ាំ 

អនតរការណ៍្ ម  បៅកនុងបនាោះ រចនាសម្ព័នធប្នជីភី្ភី្ នឹងប្តូវ នមកសប្ម្ួ និងពប្ងឹងបឡើងវញិ។ កនុងឆ្ន ាំ ២០២០  

អងគការម   នោក់ពាកយបសនើសុាំរចួរា ់ស្សារ់ នឹងប្តូវ នពិនិតយវាយតប្ម្ល អនុបល្លម្តម្ប្កម្និងេប្ម្ចូាស់ប្ន

អភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ រ ុមនត ពាកយសុាំលាីនឹងមិ្នប្តូវ នទទួ យកបទ។ 

ចរតិ កខណ្ៈប្នេាំរលូាីប្នអភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ រមួ្ម្មន៖ ១) ការរបងាើតសហេម្ន៍

ប្នអភិ្  កិចច អ និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ; ២) មផ្សនកអភិ្វឌ្ឍសម្តថភាព (ជាជបប្ម្ើស); ៣) ការមកសប្ម្ួ 

ប្កម្អភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ និងម្បធា យប្នការវាយតប្ម្ល រមួ្រញ្ចូ  សញ្ញា រប្តជា

ជាំហានទាំង (Milestone Awards) ៣ ប ើម្មា៌ា បឆ្ព ោះបៅកាន់វញិ្ញា រនរប្តបពញប ញ; និង ៤) សុព ភាពវញិ្ញា រនរប្ត

រយៈបព  ៥ ឆ្ន ាំ (បធៀរនឹងរយៈបព  ៣ ឆ្ន ាំកា ពីបព មុ្ន)។ 

ប្លលបសវាម  ប្តូវអនុវតតប ើជាំហាននីមួ្យៗប្នកិចច ាំបណ្ើ រការអភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ 

ម្មនមចងកនុងឧរសម្ព័នធ ១។ 
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១. ការច្ូលរមួជ្ជមួយសហគមន៍ននអភិបាលកិច្ច និងការប្រតិរតតិ
ប្រករដោយវិជ្ជា ជីវៈ 

ជាំហានទីមួ្យអនុបល្លម្តម្េាំរលូាីបនោះ តប្ម្ូវឲ្យអងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្  ម  ចារ់អារម្ាណ៍្នឹង

វញិ្ញា រនរប្តជីភី្ភី្ចូ រមួ្កនុងសហេម្ន៍ប្នអភិ្  កិចច អ និង ការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ (សហេម្ន៍ 

ជីភី្ភី្)។ បប្កាយបព ចូ រមួ្កនុងសហេម្ន៍ ជីភី្ភី្ អងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្  នឹងប្តូវ នអបញ្ា ើញឲ្យចូ រមួ្

បរៀនសូប្ត និងមចករ ាំម កព័ត៌ាម្មនរមួ្ាន  ក៏ ូចជាសិកាមលម្បទៀតអាំពីការអភិ្វឌ្ឍសម្តថភាព និងជាំហាន

វញិ្ញា រនរប្តជីភី្ភី្ ម  ម្មនសប្ម្មរ់សម្មជិកសហេម្ន៍ ជីភី្ភី្។ 

ប ើម្បីកាល យជាសម្មជិកមួ្យប្នសហេម្ន៍ ជីភី្ភី្ ជា ាំរូង អងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្  ប្តូវចុោះហតថប ខា

បសចកតីប្រកាសមួ្យអាំពីសុ្នទៈ ម  ខលួននឹងខិតខាំបារព និងប្រតិរតតិបៅតម្រទោា នប្នសាថ រ័ន 

អភិ្  កិចច អ និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ។ បសចកតីប្រកាសបនោះ េឺជាកិចចប្ពម្បប្ពៀងម  ភាា រ់ 

សុព ភាពបៅវញិបៅម្ក ម  តប្ម្ូវឲ្យប្កុម្ជីភី្ភី្ ផ្សត ់ការាាំប្ទមផ្សនករបចចកបទសជាប្រចាាំជូន  ់សម្មជិក 

កនុង ាំបណ្ើ របឆ្ព ោះបៅកាន់ការបធវើឲ្យប្របសើរបឡើងប្នអភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ។ ប្លលបសវា

សម្មជិកភាពប្រចាាំឆ្ន ាំប្តូវរង់  ូចម្មនមចងកនុងឧរសម្ព័នធ ១។ 

សម្មជិកសហេម្ន៍ ប្តូវ នផ្សត ់ជូននូវឱកាសសប្ម្មរ់ការអភិ្វឌ្ឍសម្តថភាព និងវញិ្ញា រនរប្ត  

តម្រយៈការមរងមចកជាំហានសញ្ញា រប្តបផ្សសងាន ចាំនួន ៣ (សប្ម្មរ់បា ការណ៍្ប្នអភិ្  កិចច អ  
ការប្េរ់ប្េងធនធាន ន អ និង ការប្រតិរតតិកម្ាវធីិប្រករបោយថាម្វនត)  ូចម  ប្តូវ នអធិរាយខាង

បប្កាម្បនោះ។ បោយពិនិតយបម្ើ បចញពីប្ជុងប្នការអភិ្វឌ្ឍអងគការ សញ្ញា រប្តរញ្ញា ក់ជាំហានទាំង ៣ បនោះ 

សាំបៅប ល្ើយតរបៅនឹង ាំណាក់កា អភិ្វឌ្ឍន៍។ រ ុមនតសម្មជិកអាចពាយាម្សបប្ម្ចជាំហានទាំងបនោះ តម្

 ាំោរ់ ាំបោយណាក៏ នម រ បយាងតម្ការបពញចិតតររស់ពួកបេ។ 

 

 

 

 

 

 



8 | ទាំ ព័រ   

 

គំរថូ្ាីជ្ជ ំដណើ រអភិវឌ្ឍន៍ស្ថថ រន័មររដជឿនដលឿន 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

២. ការអភិវឌ្ឍសមតថភារកនងុការដប្តៀមលកខណៈសប្ារ់ការោក់
ពាកយដសនើសុវំិញ្ញា រនរប្ត 

ប ើម្បីកសាងសម្តថភាពបឆ្ព ោះបៅកាន់ការទទួ  នសញ្ញា រប្តជាជាំហាន សម្មជិកប្នសហេម្ន៍ ជីភី្ភី្ 

អាចបសនើសុាំជាំនួយពីប្កុម្ការង្ករអភិ្វឌ្ឍន៍សម្តថភាពអភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ។ ប្កុម្

ការង្ករអភិ្វឌ្ឍន៍សម្តថភាព នឹងផ្សត ់ជូនសម្មជិកសហេម្ន៍ ជីភី្ភី្ នូវសិកាខ សាល្លមួ្យ (ជាធម្ាត ម្មនរយៈ

បព  ២ ប្លៃ) ម  បតត តប ើសញ្ញា រប្តជាជាំហានណាមួ្យម  ជាជបប្ម្ើសររស់សម្មជិក។ សិកាខ សាល្លបនោះ 

រមួ្ម្មន៖ 

  

ការបរៀរចាំៈ 
ទទួ  ន ិខិត
រញ្ញា ក់ អភិ្  

កិចច អ 

ប្កុម្ប្រឹកាភិ្   េណ្ៈប្េរ់ប្េង និង 
រុេគ ិក បរតជាា ចិតតខពស់ថានឹង៖ 
១. អភិ្វឌ្ឍទសសនវស័ិយ បរសកកម្ា និង 

េុណ្តប្ម្លកនុង កខណ្ៈររយិារនន 
២. ប ើកកម្ពស់េណ្បនយយភាព និងការ

ទទួ ខុសប្តូវកប្មិ្តខពស់រាំផុ្សត (ទាំង
ខាងកនុង និងខាងបប្ៅ)។ 

ប្កុម្ប្រឹកាភិ្   េណ្ៈប្េរ់ប្េង និង 
រុេគ ិក បរតជាា ចិតតខពស់ថានឹង៖ 
១. អនុវតតតម្ការប្រតិរតតិកម្ាវធីិ អ 

ម  សាំបៅមក ម្អប្រសិទធភាព និង
ផ្ស ជោះប ើកម្ាវធីិ 

២. ធានាឲ្យ នថាបា បៅម   ន
បប្ាងរបប្ម្ើសាធារណ្ជន។ 

 

ការអនុវតតៈ 
ទទួ  ន ិខិត

រញ្ញា ក់ការប្រតិរតតិកម្ា
វធីិប្រករបោយថាម្វនត 

រទោា នៈ 
ទទួ  ន ិខិត

រញ្ញា ក់ការ
ប្េរ់ប្េងធនធាន

 អ 

ប្កុម្ប្រឹកាភិ្   េណ្ៈប្េរ់ប្េង និង រុេគ ិក បរតជាា ចិតតខពស់ថានឹង៖ 
១. ធានាឲ្យ ននូវអនុបល្លម្ភាពខពស់រាំផុ្សតចាំបពាោះរទោា ននីតិវធីិប្រតិរតតិការ 

(SOP) ម  ប្តូវ នអភិ្វឌ្ឍកនុង កខណ្ៈររយិារនន និងប្តូវ នបធវើរចចុរបនន
ភាពយា ងបទៀងទត់ឲ្យស្សរបៅនឹងរទោា នចារ់ និងប្កម្សី ធម្៌ា 

២. ធានាឲ្យ នថាធនធានប្តូវ នបប្រើប្ ស់ប្រករបោយការប្រយ័តន
ប្រមយង និងេណ្បនយយភាពហិរញ្ាវតថុខពស់រាំផុ្សត 
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ក) ការមណ្នាាំ បា រាំណ្ង និងសនិទនភាពសប្ម្មរ់រទោា ននីមួ្យៗ បៅកនុងសញ្ញា រប្តជា

ជាំហានទាំង៣។ 

ខ) ការពិភាកាអាំពីរបរៀរម  សម្មជិកអាចមក ម្អ ឬកសាងសម្តថភាពររស់ខលួនប ើម្បីរាំបពញ

តម្ កខខណ្ឌ ។ 

េ) ការបរៀរចាំមផ្សនការបៅកនុងការកសាងសម្តថភាពររស់ខលួន។ 

 ) ការមណ្នាាំអាំពីរបរៀរបប្រើបសៀវបៅមណ្នាាំបនោះ និងកញ្ច រ់ឧរករណ៍្សប្ម្មរ់ការវាយតប្ម្លបោយ

ខលួនឯង បៅកនុងរទោា នអភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ ។ 

ការវាយតប្ម្លបោយខលួនឯង េឺជាមផ្សនក ៏សាំខាន់មួ្យបៅកនុងការបប្តៀម្ កខណ្ៈររស់សម្មជិកមួ្យ

សប្ម្មរ់ការោក់ពាកយសុាំសញ្ញា រប្តជាំហានណាមួ្យ។ បទោះរីជាសម្មជិកបសនើសុាំ ឬមិ្នបសនើសុាំជាំនួយពីប្កុម្

ការង្ករកសាងសម្តថភាពអភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈកតី ក៏សម្មជិកទាំងអស់ប្តូវ ន

ប ើកទឹកចិតតឲ្យបធវើការវាយតប្ម្លប្ផ្សទកនុងខលួនឯង ប ើម្បីរញ្ញា ក់ថាបតើពួកបេបប្តៀម្ខលួនរចួរា ់សប្ម្មរ់វញិ្ញា រនរប្ត

បហើយឬបៅ បហើយប្រសិនបរើមិ្នទន់ នបប្តៀម្ខលួនរចួរា ់បទ ប្តូវកសាងសម្តថភាពខលួនមលម្បទៀតតម្ការ

ចាាំ ច់។ 

៣. ការោក់ពាកយសុសំញ្ញា រប្តជ្ជជំហាន (Milestone Awards) និង 
វិញ្ញា រនរប្ត 

បប្កាយបព ម  សម្មជិកសហេម្ន៍ ជីភី្ភី្ ម្មនជាំបនឿថា នរាំបពញតម្ កខខណ្ឌ ប្នជាំហាន 

សម្មជិកបនាោះអាចោក់ពាកយសុាំសញ្ញា រប្តជាជាំហានណាមួ្យ។ សម្មជិកម  សបប្ម្ច នសញ្ញា រប្តជា

ជាំហានមួ្យ កាល យជាសម្មជិក ាំោរ់សាំរទឹធ ប្នសហេម្ន៍ជីភី្ភី្។ ប្រសិនបរើពួកបេទទួ  នសញ្ញា រប្តជា

ជាំហានពីរកនុងបព មតមួ្យ បនាោះាត់កាល យជាសម្មជិក ាំោរ់ប្ ក់។ ប្រសិនបរើពួកបេ ទទួ  នសញ្ញា រប្ត

ជាជាំហានរីកនុងបព មតមួ្យ បនាោះាត់កាល យជាសម្មជិក ាំោរ់ម្មស។ សម្មជិក ាំោរ់ម្មសនឹងប្តូវ នផ្សត

 ់នូវវញិ្ញា រនរប្តអភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ ជាសវ័យប្រវតតិ សប្ម្មរ់រយៈបព  ៥ ឆ្ន ាំ។ 

សប្ម្មរ់សម្មជិកម  មិ្នទន់សបប្ម្ច នវញិ្ញា រនរប្តអភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ 

សញ្ញា រប្តជាជាំហានពួកបេម្មនសុព ភាពមត ៣ ឆ្ន ាំរ ុបណាណ ោះ ចារ់ពីប្លៃមខម   ិខិតរញ្ញា ក់ទាំងបនាោះប្តូវ

 នទទួ  ម  បប្កាយបព បនាោះ ពួកបេចាាំ ច់ប្តូវោក់ពាកយសុាំសញ្ញា រប្តជាជាំហានជាលាីបឡើងវញិប ើម្បី

រកាសុព ភាព។ 
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 ំដណើ រការររសអ់ងគការមិនមមនរោា ភិបាលម លបានោក់ពាកយសុ ំ

 

 

 

បៅបព ោក់ពាកយសុាំសញ្ញា រប្តជាជាំហានមួ្យ ជា ាំរូងសម្មជិកប្តូវផ្សត ់ជូននូវ ទធផ្ស ប្នការវាយ

តប្ម្លបោយខលួនឯងសប្ម្មរ់ “សូចនាករម  វាស់ប ើឯកសារម  ម្មនស្សារ់ បហើយអាចចូ បប្រើ ន” និង

ឯកសារាាំប្ទទាំងអស់ ប ើម្បីរង្កា ញភ្សតុតងថាឯកសារ/បា នបយា យម  ជាតប្ម្វូការទាំងអស់ពិតជា

ម្មនមម្ន និងម្មន កខណ្ៈង្កយស្ស ួបៅកនុងការមសវងរកបោយអនកពាក់ព័នធ។ ចាំណុ្ចពិសាត រប្នអវីម  ប្តូវ

 នកាំណ្ត់ ប្តូវ នផ្សត ់ជូនបៅកនុងកញ្ច រ់ឧរករណ៍្អភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ។ ឯក

សារម   នោក់ជូនទាំងបនោះ នឹងប្តូវ នវាយតប្ម្លបៅកនុងការពិនិតយបម្ើ ឯកសារម្មនស្សារ់ ម  បៅ

បប្កាយបព បនាោះ ប្កុម្វញិ្ញា រនរប្តអភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ នឹងចុោះវាយតប្ម្ល និង

សម្មា សន៍តទ  ់បៅមូ្ ោា ន ប ើម្បីវាយតប្ម្ល “សូចនាករចាំបណ្ោះ ឹង និងការប្រតិរតតិ”។ ប្កុម្ការង្ករវាយតប្ម្ល

តទ  ់បៅមូ្ ោា ន នឹងជួរប្កុម្រុេគ ិក ថាន ក់ប្េរ់ប្េង និង ប្កុម្ប្រឹកាភិ្   អនកទទួ ផ្ស  និងប្ េូ (ម្មច ស់

ជាំនួយ និង/ឬ រោា ភិ្  ) ររស់អងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្  ម  ោក់ពាកយសុាំ។ ការសិកាឯកសារម្មនស្សារ់ 

និងការវាយតប្ម្លតទ  ់បៅមូ្ ោា ន ប្តូវ នោក់ជូនេណ្ៈកម្មា ធិការការអនុវតតប្កម្ប្នអងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្

   (NCCC) ប ើម្បីបធវើបសចកតីសបប្ម្ចចិតត។ អនកោក់ពាកយសុាំបោយបជាេជ័យ នឹងប្តូវ នផ្សត ់សញ្ញា រប្តជា

ជាំហាន បហើយនឹងប្តូវ នអបញ្ា ើញចូ រមួ្កនុងពិធីប្រេ ់វញិ្ញា រនរប្ត។ 

 

 

 

សម្មជិក ាំោរ់
ម្មស 

(ទទួ  នសញ្ញា
រប្តជាំហាន ៣) 

សម្មជិក ាំោរ់
ប្ ក់ 

(ទទួ  នសញ្ញា
រប្តជាំហាន២) 
ជាំហាន ២) 

សម្មជិក ាំោរ់
សាំរទឹធ 

(ទទួ  នសញ្ញា
រប្តជាំហាន  ១) 

សម្មជិក
សហេម្ន៍ 

ជីភី្ភី្ 
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៤. ការទទួលខុសប្តូវររសអ់នកទទួលសញ្ញា រប្តជ្ជជំហាន និង  
អងគការម លបានទទួលវិញ្ញា រនរប្ត 

ការរការទោា នប្នអភិ្  កិចច អ និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ េឺជាការពាយាម្ខិតខាំជា

ប្រចាាំ។ អនកទទួ  នសញ្ញា រប្តជាជាំហាន និងអងគការម   នទទួ វញិ្ញា រនរប្ត សថិតបៅជាមផ្សនកមួ្យប្ន

សហេម្ន៍ប្នអភិ្  កិចច អ និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ បហើយនឹងប្តូវ នអបញ្ា ើញឲ្យចូ រមួ្

ប្ពឹតតិការណ៍្បរៀនសូប្តនិងមចករ ាំម កព័ត៌ាម្មន។ ម្តងម្មា   ពួកបេអាចប្តូវ នអបញ្ា ើញឲ្យរង្កា ញសមិ្ទធផ្ស 

ររស់ពួកបេបប្កាម្កម្ាវធីិអភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ ជូនអងគការជាម្មច ស់ជាំនួយ។ 

អនកទទួ  នសញ្ញា រប្តជាជាំហាន និងអងគការម   នទទួ វញិ្ញា រនរប្ត ប្តូវ នតប្ម្ូវឲ្យោក់ជូន

រ យការណ៍្ប្រចាាំឆ្ន ាំសតីពីអភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈបរៀងរា ់ឆ្ន ាំ ក៏ ូចជាបា 

នបយា យលាីម  ពួកបេ នបរៀរចាំ។ ប្កុម្ជីភី្ភី្ នឹងចុោះសិកាជារនតយា ងបទៀងទត់យា ងបហាចណាស់ឱយ

 នពីរ ងកនុងមួ្យឆ្ន ាំ ក៏ ូចជាចុោះប្តួតពិនិតយបោយមិ្នប្ រ់ជាមុ្ន ប ើម្បីវាយតប្ម្លអនុបល្លម្ភាពជារនត

ជាមួ្យរទោា ន។ ប្រសិនបរើអនកទទួ  នសញ្ញា រប្តជាជាំហាន ឬសម្មជិកម   នទទួ វញិ្ញា រនរប្តមិ្ន

 នរការទោា នទាំងអស់បទ ការបសុើរអបងាតជាផ្សលូវការនឹងប្តូវបធវើបឡើង ប ើម្បីកាំណ្ត់រមនថម្បទៀតថាបតើ

សម្មជិកបនាោះេរបបី្តូវ កវញិ្ញា រនរប្តវញិឬបទ។ ករណី្បចាទប្រកាន់អាំពីអាំបពើពុករ ួយ នឹងប្តូវ នបសុើរ

អបងាតជារនាទ ន់ បហើយអងគការម  ប ាើសអាចប្តូវ នពយួរ ឬ កបចញពីសហេម្ន៍ ជីភី្ភី្។ 

៥. អនតរការណ៍រគីំរចូាសដ់ៅកាន់គំរថូ្ាី 

បប្កាយបព ម  េាំរលូាីប្នអភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈចារ់បផ្សតើម្កនុងឆ្ន ាំ ២០២១ 

អងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្  ម  ប្តូវ នផ្សត ់វញិ្ញា រនរប្តបប្កាម្ប្រព័នធចាស់ម្មនជបប្ម្ើសពីរ។ ជបប្ម្ើសទីមួ្យ 

េឺបសនើសុាំតបម្លើងឋានៈបៅកាន់េាំរលូាីបនោះ ម  នឹងពនារបព រមនថម្ ២ឆ្ន ាំបៅប ើវញិ្ញា រនរប្តេាំរចូាស់រយៈបព  

៣ ឆ្ន ាំ (វញិ្ញា រនរប្តរយៈបព សររុ ៥ ឆ្ន ាំ) និងផ្សត ់ជូនពួកបេនូវឋានៈជាសម្មជិក ាំោរ់ម្មស។ ប ើម្បីតបម្លើង

ឋានៈវញិ្ញា រនរប្តម្មនស្សារ់ររស់ពួកបេ ពួកបេនឹងប្តូវ នបធវើបតសតបម្ើ មតប ើ កខខណ្ឌ លាីរ ុបណាណ ោះ ម  

មិ្ន នោក់រញ្ចូ  កនុងប្កម្មុ្ន។ ជបប្ម្ើសទីពីរ េឺការរនតជាមួ្យវញិ្ញា រនរប្តរយៈបព  ៣ ឆ្ន ាំររស់ពួកបេ 

បហើយោក់ពាកយសុាំសញ្ញា រប្តជាជាំហាន និងវញិ្ញា រនរប្ត អនុបល្លម្តម្ប្រព័នធលាី បៅបព ម  ពួកបេបប្តៀម្

ខលួនរចួរា ់។  ូចាន បនោះម រ អងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្  ម   នោក់ពាកយសុាំបប្កាម្ប្រព័នធចាស់ ក៏អាចរនត

បប្កាម្ប្រព័នធចាស់ ឬក៏បធវើអនតរការណ៍្បៅកាន់ប្រព័នធលាី។ 
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៦. រទោា នសកលសតរីីគណដនយយភារអងគការសងគមសុវីិល 

កម្ាវធីិអភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ បប្កាម្េណ្ៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បី

កម្ពុជាម្មនរុពវសិទធិម   នបធវើជាេាំនិតផ្សតួចបផ្សតើម្មួ្យប្នេាំនិតផ្សតួចបផ្សតើម្េណ្បនយយភាពអងគការសងគម្សីុវ ិ ៏

 ប ីាញទាំងប្ ាំរួនបៅជុាំវញិពិភ្ពបល្លក ម   នរមួ្ចាំមណ្ក  ់រទោា នសក សតីពីេណ្បនយយភាព
អងគការសងគម្សីុវ ិ។ រទោា នសក បនោះ ផ្សត ់ការមណ្នាាំសតីពីអភិ្ប្កម្អងគការសងគម្សីុវ ិចាំបពាោះយុតតិធម្៌ា 

និងសម្ភាព សិទធិនារនិីងសម្ភាពបយនឌ័្រ កិចចការពារររសិាថ ន និងការតល ស់រតូរវជិាម្មនជារ់ល្លរ់។ វា 

បតត តប ើការបរតជាា មផ្សនកសី ធម្៌ា បហើយអភិ្ប្កម្ចាំបពាោះការអភិ្វឌ្ឍរាំបពញរមនថម្ប ើរទោា នម  អាចវាស់

 នសប្ម្មរ់ការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ ម  ម្មនមចងកនុងប្កម្អភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិ

ប្រករបោយវជិាា ជីវៈកម្ពុជា។ ខុសពីប្កម្អភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ រទោា នជាសក 

បនោះមិ្នមម្នប្តូវ នបរៀរចាំជាឧរករណ៍្មួ្យសប្ម្មរ់ការវាយតប្ម្ល និងការផ្សត ់វញិ្ញា រនរប្តបទ រ ុមនត វាេឺជា

ឧរករណ៍្ ៏សាំខាន់មួ្យសប្ម្មរ់ការបរៀនសូប្ត និងការអភិ្វឌ្ឍសាថ រ័នបៅកនុងសហេម្ន៍ ជីភី្ភី្។ ព័ត៌ាម្មន

រមនថម្អាំពីរទោា នសក បល្លកបនោះ ប្តូវ នផ្សត ់ជូនបៅកនុងឧរសម្ព័នធ ២។ 
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ដោលការណ៍ និងរទោា នននប្កម 

បា ការណ៍្នីមួ្យៗប្នប្កម្បនោះ ម្មនរទោា នពាក់ព័នធមួ្យកញ្ច រ់ ម  សម្មជិកប្នសហេម្ន៍អភិ្  កិចច
 អ និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ (ជីភី្ភី្) ប្ ថាន សបប្ម្ចឲ្យ ន។ បប្កាយបព ម  សម្មជិកសបប្ម្ច ន
រទោា នទាំងអស់ម  ពាក់ព័នធនឹងបា ការណ៍្ សម្មជិកបនាោះម្មនេុណ្វឌុ្ឍិទទួ  នសញ្ញា រប្ត ។ 

ដោលការណ៍ រទោា ន 

១. អភិបាលកិច្ចលអ  

ចរតឹ កខណ្ៈ ៏សាំខាន់មួ្យប្នអងគការប្រករបោយ

ថាម្ភាព ប្រសិទធភាព និងតម្មល ភាព េឺរចនាសម្ព័នធអភិ្  

កិចចប្រករបោយប្រសិទធភាព។ ប្កុម្ប្រឹកាភិ្  តប្ម្ង់ទិស

ឲ្យអងគការបតត តប ើទសសនវស័ិយ បរសកកម្ា និងបា បៅ

ររស់អងគការ និងធានាឲ្យ នថាអងគការបធវើប្រតិរតតិការ 

អនុបល្លម្តម្ “វធិានប្នចារ់” ប្រករបោយតម្មល ភាព តម្ 

រយៈការយ ់ប្ពម្ប ើបា នបយា យ ម  ជាម្េគុបទសក៍

សប្ម្មរ់ប្រតិរតតិររស់អងគការ។ រុេគ ិកចូ រមួ្កនុងការបធវើ

រចចុរបននភាពឯកសារអភិ្  កិចចទាំងបនោះ ប ើម្បីធានាឲ្យ

 នថាឯកសារទាំងបនោះបៅមតម្មន កខណ្ៈពាក់ព័នធ និង

សម្ស្សរ។  

 

១.១ អងគការម្មនទសសនវស័ិយ បរសកកម្ា និង

េុណ្តប្ម្លកាំណ្ត់យា ងចាស់ ម  ប្តូវ ន

 ឹងនិងយ ់បោយរុេគ ិក និងប្កុម្ប្រឹកាភិ្

  ។ 

១.២ អងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្  ប្តួតពិនិតយប ើ

ភាពសីុសង្កវ ក់ាន រវាងបរសកកម្ា និង

សកម្ាភាពកម្ាវធីិយា ងបទៀងទត់។  

១.៣ អងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្   នចុោះរញ្ា ី

ជាមួ្យប្កសួងពាក់ព័នធនានា ។  

១.៤ អងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្  ប្តូវម្មនប្កុម្

ប្រឹកាភិ្  ម  កាំពុង ាំបណ្ើ រការបទោះជា

ម្មនបឈាា ោះអវីក៏បោយ ។  

១.៥ អងគការេឺជាអងគភាពមិ្នមសវងរកប្ ក់

ចាំបណ្ញ និងប្រកាន់ខាា រ់នូវ កខនតិកៈឬអនុ

សសរណ្ៈប្នការបយាេយ ់ម  មចងជា

ល្លយ កខណ៍្អកសរចាស់ល្លស់។  

១.៦ អងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្  ប្តូវ នតក់មតង 

និងប្តួតពិនិតយប ើបា នបយា យ 

សាំខាន់ៗទាំងអស់បោយបប្រើប្ ស់វធីិសាស្តសត

ម  ម្មនការចូ រមួ្បហើយបា 

នបយា យទាំងបនាោះប្តូវ នអនុម័្តបោយ

ប្កុម្ប្រឹកាភិ្  ។ 
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១.៧ អងគភាពមចករ ាំម កព័ត៌ាម្មនពាក់ព័នធយា ង

បទៀងទត់ជាមួ្យរុេគ ិក។  

១.៨ អងគការម្មនបា នបយា យ ម  មចងពី

អាំបពើពុករ ួយ និងទាំនាស់ផ្ស ប្របយាជន៍ជា

ល្លយ កខណ៍្អកសរ។  

១.៩ អងគភាពផ្សត ់ព័ត៌ាម្មនសម្ស្សរអាំពីអភិ្  

កិចច ហិរញ្ាវតថុ និងកម្ាវធីិររស់ខលួន ជូន  ់ 

ភាេីពាក់ព័នធខាងបប្ៅ និងសាធារណ្ជន។  

២. ការប្គរ់ប្គងធនធានលអ  

ការប្េរ់ប្េងធនធាន អ រមួ្ម្មនការបធវើ ទធកម្ា ការ

ប្េរ់ប្េង និងការរាយការណ៍្អាំពីធនធាន ប្រករបោយ 

សី ធម្៌ា និងការទទួ ខុសប្តូវ។ មូ្ និធិ និងធនធានម  

បេប្រេ ់ឲ្យអងគការ ចាាំ ច់ប្តូវចាត់មចងនិងប្េរ់ប្េងឲ្យ

 នប្តឹម្ប្តូវ។ ចាំណុ្ចបនោះ អាចសបប្ម្ច នប្របសើររាំផុ្សត 

បៅបព ម  អងគការប្េរ់ប្េង និងាាំប្ទ និបយាជិត 

ប្រករបោយយុតតិធម្៌ា និងប្រសិទធភាព ស្សរតម្ការទទួ 

ខុសប្តូវស្សរចារ់ និងេណ្បនយយភាពររស់ខលួន 

ជានិបយាជកប្រករបោយការទទួ ខុសប្តវូ។ 

២.១ េណ្នីហិរញ្ាវតថុររស់អងគការ ប្តូវ នបធវើ

សវនកម្ាបោយប្កុម្ហ ុនសវនកម្ាម  អាច

ទទួ យក នមួ្យ ឬបោយសាថ រ័នម  

ម្មនតប្ម្លបសាើ ។  

២.២ ម្មនបា នបយា យ និងការប្រតិរតតិហិរញ្ា

វតថុបពញប ញនិងសម្ស្សរ ម្មនអតថិភាព 

ប ើម្បីធានាឲ្យ នថាមូ្ និធិ និងធនធាន

ម  បេប្រេ ់ឲ្យ ប្តូវ នចាត់មចងនិង

ប្េរ់ប្េងយា ងប្តឹម្ប្តូវ។ 

២.៣ អងគភាព ម្មនបា នបយា យ និងនីតិវធីិជា

ល្លយ កខណ៍្អកសរ ប ើម្បីាាំប្ទ និងប្េរ់ប្េង

ធនធានម្នុសសររស់ខលួន ប្រករបោយ

យុតតិធម្៌ា តម្មល ភាព និងេណ្បនយយភាព។  

២.៤ និបយាជិតទាំងអស់ម្មនកិចចសនាការង្ករ

ម្មនសុព ភាព និងកិចចពិពណ្៌ា នា ការង្ករ

ម  កាំណ្ត់នូវតួនាទី និងការទទួ ខុសប្តវូ

ចាស់ល្លស់។  

២.៥ ការវាយតប្ម្លរុេគ ិកប្រចាាំឆ្ន ាំ ប្តូវ នបធវើ

សប្ម្មរ់និបយាជិតម្មន ក់ៗ។  

៣. ការប្រតរិតតកិមាវិធីប្រករដោយថាមវនត  

រចនាសម្ព័នធប្េរ់ប្េង និងរបរៀរប្េរ់ប្េងម  ម្មន

 កខណ្ៈសកម្ាមុ្ន ប ល្ើយតរ និងររយិារនន ម  បប្រើប្ ស់

៣.១ អងគភាពបធវើការតម្ោន និងការវាយតប្ម្ល

យា ងបទៀងទត់ប ើកម្ាវធីិ/េបប្ម្មងររស់ខលួន។  
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ការប្រតិរតតិការតម្ោន និងការវាយតប្ម្លបោយម្មនការ

ចូ រមួ្ េឺជាមូ្ ោា ន ប្េឹោះប្នអងគការម្មាំមួ្នមួ្យ។ ប្រព័នធ

មររបនោះ ជាំរញុឲ្យម្មនការបធវើសវ័យ ល្ុោះរញ្ញច ាំង និងទាំនាក់ទាំនង

មររប ល្ើយតរ ជាមួ្យភាេីពាក់ព័នធខាងបប្ៅ ប ើម្បីបរៀរចាំ

អនតរាេម្ន៍ និងយុទធសាស្តសតកម្ាវធីិម  ម្មន កខណ្ៈ 

សម្ស្សរនឹងរររិទ និងម  មផ្សអកប ើ ទធផ្ស ប្រករបោយ

ថាម្វនត។ 

៣.២ កិចច ាំបណ្ើ រការបធវើបសចកតីសបប្ម្ចចិតតររស់

រុេគ ិកប្េរ់ប្េង ម្មន កខណ្ៈររយិារ័ន 

ម្មនការចូ រមួ្ និងម្មនឯកសារទុកោក់ប្តឹម្

ប្តូវ។  

៣.៣ ឧរករណ៍្បកៀរេរធនធាន រមួ្ទាំងសាំបណ្ើ ប្រ

អង្កគ សមូ្ និធិ ឯកសារប ោះពុម្ពផ្សាយ និង 

ព័ត៌ាម្មនអនឡាញ អធិរាយយា ងប្តឹម្ប្តូវនូវ

អតតសញ្ញា ណ្ បា រាំណ្ង កម្ាវធីិ និង

វសិា ភាពប្នសមិ្ទធផ្ស ររស់អងគការ។  

៣.៤ អងគភាពកសាង និងមលទាំភាពជាប្ េូមររ

សហការជាមួ្យអងគការម  ម្មនេាំនិត ូច

ាន ។ 

៣.៥ អងគភាពម្មនទាំនាក់ទាំនងប្ផ្សទកនុង អម  ម្មន

 កខណ្ៈាាំប្ទាន ។ 

៣.៦ អងគភាពធានាឲ្យ ននូវការចូ រមួ្ររស់ប្កុម្

បា បៅ/ប្រជាព រ ាជាបា បៅ បៅកនុង

កិចច ាំបណ្ើ រការអភិ្វឌ្ឍន៍េបប្ម្មង/កម្ាវធីិ។  
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សនិទានភារ និងសចូ្នាករននប្កម  

ប្កម្បនោះផ្សត ់សនិទនភាពអាំពីបា រាំណ្ងប្នរទោា នររស់ប្កម្នីមួ្យៗ រូកនឹងសូចនាករ 
ម  តម្រយៈបនាោះ សម្មជិកប្នសហេម្ន៍អភិ្  កិចច &ការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ អាច
ប្តូវ នវាយតប្ម្ល។ 

១. អភិបាលកចិ្ចលអ 

សនិទានភារ សចូ្នាករ  

រទោា នទី ១.១: អងគការម្មនទសសនវស័ិយ បរសកកម្ា និង

េុណ្តប្ម្លកាំណ្ត់យា ងចាស់ ម  ប្តូវ ន ឹង និងយ ់

បោយរុេគ ិក និងប្កុម្ប្រឹកាភិ្  ។  

១.១.១ បសចកតីមលលងពីទសសនវស័ិយ និង 

បរសកកម្ា និង េុណ្តប្ម្លអងគការ ប្តូវ

 នមចងយា ងចាស់បៅកនុងឯកសារេនលឹោះ

នានា  ូចជា៖  

ក) ធម្ានុញ្ា/ កខនតិកៈ  

ខ)  រ យការណ៍្ប្រចាាំឆ្ន ាំ, និង/ឬ  

េ)  មផ្សនការយុទធសាស្តសត  

១.១.២ រុេគ ិកប្េរ់ប្េង និងរុេគ ិកធម្ាត

ប ើស ពី ៨០% បឡើង ម   នផ្សត ់

សម្មា សន៍ អាច៖  

ក) រកស្សាយយា ងចាស់នូវទសសនវស័ិ

យ បរសកកម្ា និងេុណ្តប្ម្ល (VMV) 

ខ) ពនយ ់ និងរង្កា ញរបរៀរម  ពួកបេ

បប្រើទសសនវស័ិយ បរសកកម្ា និង

េុណ្តប្ម្លប ើម្បីនាាំផ្សលូវការសបប្ម្ចចិតត 

និងសកម្ាភាពររស់ពួកបេ។  

១.១.៣ សម្មជិកប្កុម្ប្រឹកាភិ្  ប ើសពី  

៥០% បឡើង រញ្ញា ក់ថាពួកបេយ ់ និង

អនុម័្តទសសនវស័ិយ បរសកកម្ា និង

េុណ្តប្ម្លររស់អងគការ។ (មិ្នអនុវតត

អងគការម  ប្រករបោយថាម្វនត និងម្មនការប្េរ់ប្េង

 ន អ ជាធម្ាតម្មនមចង ពីទសសនវស័ិយ បរសកកម្ា និង 

េុណ្តប្ម្លកាំណ្ត់យា ងចាស់ ម  ប្តូវ នអភិ្វឌ្ឍបៅកនុង

កិចច ាំបណ្ើ រការមួ្យបោយម្មនការចូ រមួ្។ ជាធម្ាត ទាំង

រុេគ ិក ទាំងប្កុម្ប្រឹកាភិ្  អាចរមួ្ចាំមណ្ក  ់ការ

អភិ្វឌ្ឍបសចកតីមលលងទាំងបនោះ។  

បសចកតីមលលងពីទសសនវស័ិយ េរបីកាំណ្ត់បា បៅ ឬ

ទសសនវស័ិយរយៈបព មវងសប្ម្មរ់សងគម្ម  អងគការចូ 

រមួ្ចាំមណ្ក។ វារាំបពញមុ្ខង្ករជាប្រភ្ពមួ្យប្នការប ើកទឹក

ចិតតសប្ម្មរ់រុេគ ិក និងភាេីពាក់ព័នធ ប្ទបទៀត។  

បសចកតីមលលងពីបរសកកម្ា េរបកីាំណ្ត់មូ្ បហតុប្ន

វតតម្មនអងគការ។ វាេឺជាបសចកតីមលលងយុទធសាស្តសតទូល្លយមួ្យ

អាំពីអតតសញ្ញា ណ្ បា បៅ អករបកិរយិា និងទិសបៅររស់

ររស់អងគការ។ វារាំបពញមុ្ខង្ករជាចាំណុ្ចបៅមួ្យ ម  

តម្រយៈបនាោះ អងគការនិងភាេីពាក់ព័នធអាចមចករ ាំម កបា 

រាំណ្ងរមួ្មួ្យ។ វាេរបីម្មន កខណ្ៈសបងខរខលី ចាំៗ និងង្កយ

យ ់។  



17 | P a g e  

បសចកតីមលលងពីេុណ្តប្ម្ល េរបីរង្កា ញអវីម  អងគការបជឿ

ជាក់។ វានាាំផ្សលូវរុេគ ិក ថាន ក់ប្េរ់ប្េង និងថាន ក់ ឹកនាាំប្នអងគ

ការកនុងការរាំបពញភារកិចចពួកបេ។  

ទសសនវស័ិយ បរសកកម្ា និងេុណ្តប្ម្ល (VMV) េឺជា 

បសចកតីមលលងរយៈបព មវង ម  េរបីប្តូវ នយ ់ប្ពម្

បោយប្កុម្ប្រឹកាភិ្  ។  

ទសសនវស័ិយ បរសកកម្ា និងេុណ្តប្ម្ល េរបីប្តូវ ន

ផ្សសពវផ្សាយកនុងចាំបណាម្រុេគ ិក ឧទហរណ៍្ តម្រយៈការ

មណ្នាាំរុេគ ិកលាី តម្រយៈកិចចប្រជុាំរុេគ ិក និងកនុងអាំឡុង

បព វាយតប្ម្លសមិ្ទធិផ្ស ។ រុេគ ិក េរបយី ់និងបប្រើ 

ទសសនវស័ិយ បរសកកម្ា និងេុណ្តប្ម្ល ប ើម្បីនាាំផ្សលូវការ

សបប្ម្ចចិតត និងសកម្ាភាពររស់អងគការ។  

ចាំបពាោះអងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្  ររបទស 

ម  ប្កុម្ប្រឹកាភិ្  ររស់ខលួន សថិតបៅ

បប្ៅប្របទសកម្ពុជាបទ)។ 

រទោា នទី ១.២: អងគភាពប្តូវពិនិតយបម្ើ បឡើងវញិយា ងបទៀង

ទត់នូវសងគតិភាព ប្នបរសកកម្ា និងសកម្ាភាពកម្ាវធីិររស់

ខលួន។ 

១.២.១ អងគការផ្សត ់កាំណ្ត់បហតុប្រជុាំ មផ្សនការ

យុទធសាស្តសត ឬ ឯកសារបផ្សសងបទៀត ម  

រង្កា ញថាពួកបេ នពិនិតយបម្ើ បឡើងវញិ

នូវភាពសីុសង្កវ ក់ប្នបសចកតីមលលងពី

បរសកកម្ា និងសកម្ាភាពកម្ាវធីិរចចុរបនន

ររស់អងគការ។  

១.២.២ រុេគ ិកកម្ាវធីិ រុេគ ិកប្េរ់ប្េង និង

សម្មជិកប្កុម្ប្រឹកាភិ្  ចារ់ពី ៥០% 

បឡើង ម   នផ្សត ់សម្មា សន៍ អាច

បរៀររារ់អាំពីការចូ រមួ្ររស់ពួកបេបៅកនុង

កិចច ាំបណ្ើ រការបរៀរចាំមផ្សនការយុទធសាស្តសត 

និង/ឬ ការពិនិតយបម្ើ មផ្សនការយុទធសា

ស្តសតបឡើងវញិ និងរបរៀរម  មផ្សនការបនោះ

ល្ុោះរញ្ញច ាំងបរសកកម្ាររស់អងគការ។ (កនុង

ករណី្អងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្  ររបទស 

ម  ម្មនមផ្សនការយុទធសាស្តសតមួ្យកាំណ្ត់

បៅកប្មិ្តអនតរជាតិ យា ងបហាចណាស់ 

បសចកតីមលលងពីបរសកកម្ា សាំបៅតមប្ម្តប្ម្ង់ឲ្យអងគភាព

បតត តយា ងប្តឹម្ប្តូវប ើបា រាំណ្ងម   នកាំណ្ត់។ 

សកម្ាភាពកម្ាវធីិ េរបមី្មនសងគតិភាពជាមួ្យបរសកកម្ា

ររស់អងគការ។ ទាំងរុេគ ិក ទាំងប្កុម្ប្រឹកាភិ្  េរបី

ប្តួតពិនិតយបម្ើ យា ងបទៀតទត់ប ើម្បីរញ្ញា ក់ថាចាំណុ្ចបនោះ

ប្តូវ នប្រកាន់ខាា រ់។  

បព បវល្លប្របសើររាំផុ្សតសប្ម្មរ់បធវើការពិនិតយបម្ើ 

បឡើងវញិ អាចបៅកនុងអាំឡុងបព ប្រជុាំ ល្ុោះរញ្ញច ាំងរុេគ ិក

ប្រចាាំឆ្ន ាំររស់អងគការ កនុងអាំឡុងបព បរៀរចាំសាំបណ្ើ េបប្ម្មង 

និង/ឬ កនុងអាំឡុងបព បរៀរចាំមផ្សនការយុទធសាស្តសតររស់អងគ

ការ។  

មផ្សនការយុទធសាស្តសត េរបោីក់រញ្ចូ  យា ងបហាច

ណាស់៖ ទសសនវស័ិយ បរសកកម្ា េុណ្តប្ម្ល បា បៅយុទធ

សាស្តសត ការវភិាេសាថ នភាព បា បៅ/ ទធផ្ស ជាយុទធសា
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ស្តសត ប្ េូ/អនកទទួ ផ្ស  តាំរន់បា បៅ និងប្ករខណ្ឌ បព 

បវល្ល។ ការបរៀរចាំមផ្សនការយុទធសាស្តសត អាចបធវើ នយា ង

ប្របសើររាំផុ្សតបោយម្មនការចូ រមួ្ពីប្កុម្ប្រឹកាភិ្   និង

ពិនិតយបម្ើ ទាំងកតត ខាងកនុង ទាំងកតត ខាងបប្ៅ ម  អាច

ម្មនឥទធិព ប ើមផ្សនការអនាេតររស់អងគការ។  

សប្ម្មរ់អងគការតូចៗខលោះ សាំបណ្ើ េបប្ម្មងពួកបេអាច

រាំបពញមុ្ខង្ករជាឯកសារយុទធសាស្តសតររស់ខលួន។ អងគការ

 ប្ទបទៀត មផ្សនការយុទធសាស្តសត រាំបពញមុ្ខង្ករជាម្េគុបទទសក៍

មួ្យសប្ម្មរ់ការបរៀរចាំសាំបណ្ើ េបប្ម្មងសប្ម្មរ់ពហុប្រភ្ពផ្សត

 ់មូ្ និធិ។ 

អងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្  ររបទស អាចម្មនមផ្សនការ

យុទធសាស្តសតបៅកប្មិ្តអនតរជាតិ។ កនុងករណី្បនោះ រុេគ ិក 

កម្ាវធីិកនុងស្សុក យា ងបហាចណាស់ ប្តូវ ឹងពីមផ្សនការ និង

យ ់ពីមផ្សនការទាំងបនាោះ។ កនុងករណី្ជាបប្ចើន អងគការមិ្ន

មម្នរោា ភិ្  ររបទស ក៏ម្មនមផ្សនការយុទធសាស្តសតបៅ

កប្មិ្តប្របទសផ្សងម រ ម  ប្តូវ នបរៀរចាំបោយម្មនធាតុ

ចូ ពីរុេគ ិកជាតិ និងសប្ម្រតម្យុទធសាស្តសតអនតរជាតិ

ររស់អងគការ។ 

រុេគ ិកប្តូវ នប្ រ់អាំពីយុទធសាស្តសតបនោះ

ម រ)។ 

១.២.៣ មផ្សនការយុទធសាស្តសត ៣ បៅ ៥ ឆ្ន ាំម  

បរៀរចាំ ន អសប្ម្មរ់អងគការ ប្តូវ ន

ផ្សសពវផ្សាយ និងប្តូវ នបប្រើសប្ម្មរ់នាាំផ្សលូវ

ការអនុវតតកម្ាវធីិ។ (សប្ម្មរ់អងគការតូចៗ 

ម  ម្មនលវកិាបប្កាម្ ២០០.០០០  ុល្លល រ

កនុងមួ្យឆ្ន ាំ យុទធសាស្តសតអាចោក់រង្កា ញ

បៅកនុងឯកសារសាំបណ្ើ ររស់អងគការ)។  

រទោា នទី ១.៣: អងគការ  នចុោះរញ្ា ជីាមួ្យប្កសួងពាក់

ព័នធ។ 

១.៣.១ អងគភាពម្មនឯកសារចុោះរញ្ា ីម្មនសុព 

ភាពពីប្កសួងពាក់ព័នធ ម  ម្មនរកាទុក

បៅការយិា ័យររស់អងគការ និងទទួ 

សាគ  ់ថាអងគការ នចុោះរញ្ា ី អនុបល្លម្

តម្ចារ់កម្ពុជា។ 

១.៣.២ អងគភាពម្មនភ្សតុតងជាល្លយ កខណ៍្

អកសរថា ការជូន ាំណឹ្ងអាំពីការតល ស់រតូរ

ថាន ក់ ឹកនាាំប្តូវ នោក់ជូនសាថ រ័នពាក់

ព័នធប្នរាជរោា ភិ្  ។ 

ប ើម្បីបធវើប្រតិរតតិការ នបោយស្សរចារ់ អងគការទាំង

អស់េរបីចុោះរញ្ា ីជាមួ្យប្កសួងនិង/ឬនាយកោា នពាក់ព័នធ

ប្នរាជរោា ភិ្  ។ អងគការម  មិ្ន នចុោះរញ្ា ី ម្មន 

ហានិភ័្យបៅកនុងការរិទបោយអាជាា ធរ ម  ម្មនផ្ស រ ោះ

ពា ់  ់អនកទទួ ផ្ស  រុេគ ិក និងម្មច ស់ជាំនួយររស់អងគ

ការ។  

បៅកម្ពុជា អងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្  កនុងស្សុកចុោះរញ្ា ី

ជាមួ្យប្កសួងម្ហាប្ផ្សទ ខណ្ៈម  អងគការមិ្នមម្នរោា  

ភិ្  ររបទសចុោះរញ្ា ីជាមួ្យប្កសួងការររបទស និងសហ
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ប្រតិរតតិការអនតរជាតិ។ អងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្  ររបទស  

ក៏ប្តូវម្មនកិចចប្ពម្បប្ពៀងមួ្យផ្សងម រជាមួ្យសាមីុ្ប្កសួង។  

 ិខិតទទួ សាគ  ់ពីអាជាា ធរពាក់ព័នធប្នរាជរោា ភិ្   

េរបបី្តូវផ្សសពវផ្សាយជាសាធារណ្ៈ រមួ្ទាំងអាជាា ធរមូ្ ោា ន 

និងអនកទទួ ផ្ស ម  អងគការបធវើការជាមួ្យ។  

អងគការេរបីជូនព័ត៌ាម្មន  ់ប្កសួងម្ហាប្ផ្សទ ឬ ប្កសួង

ការររបទស និងសហប្រតិរតតិការអនតរជាតិ បៅបព ណា

ម  នាយកប្រតិរតតិ (ឬថាន ក់បសាើាន ) ប្តូវ នតល ស់រតូរ។ អងគ

ការមិ្នមម្នរោា ភិ្  កនុងស្សុក ក៏េរបជូីនព័ត៌ាម្មនផ្សងម រ

  ់ប្កសួងម្ហាប្ផ្សទអាំពីការតល ស់រតូរបៅកនុងសម្មជិកប្កុម្

ប្រឹកាភិ្  ។  

រទោា នទី ១.៤: អងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្  ប្តូវម្មនប្កុម្

ប្រឹកាភិ្  ម  កាំពុង ាំបណ្ើ រការបទោះជាម្មនបឈាា ោះអវីក៏

បោយ។ 

១.៤.១  កខនតិកៈ ឬ កខខណ្ឌ បយាងការង្ករររស់

ប្កុម្ប្រឹកាភិ្   យា ងបហាចណាស់ 

រញ្ញា ក់ថាបតើប្កុម្ប្រឹកាភិ្  ជួរប្រជុាំញឹ

កញារ់យា ង ូចបម្តច បតើប្កុម្ប្រឹកាភិ្ 

 ប្តូវ នបប្ជើសបរ ើសយា ង ូចបម្តច កូរ  មូ្

សប្ម្មរ់ការបធវើបសចកតីសបប្ម្ចចិតត និង តួ

នាទីររស់ប្កុម្ប្រឹកាភិ្  កនុងការអនុម័្

តបា នបយា យ ការអនុម័្តយុទធសា

ស្តសត ការអនុម័្តលវកិា និង ការបប្ជើសបរ ើស 

ការវាយតប្ម្ល ទធផ្ស ការង្ករ និងការ

រញ្ឈរ់នាយកប្រតិរតតិ។ 

១.៤.២ ប្តូវម្មនរចនាសម្ព័នធររស់ប្កុម្ប្រឹកា 

ភិ្   និងរញ្ា ីសម្មជិកប្កុម្ប្រឹកាភិ្ 

  (បោយម្មនសម្មជិករចចុរបនន យា ង

បហាចណាស់រីររូ)។ 

១.៤.៣ បប្ចើនជាង ៥០%ប្នសម្មជិកប្កុម្ប្រឹកាភិ្

   អាចពនយ ់ នពីតួនាទី និងការ

ទទួ ខុសប្តូវររស់ខលួន។ (មិ្នអនុវតត

ចាំបពាោះអងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្  ររបទស 

អងគភាពមួ្យម  ម្មនការប្េរ់ប្េង ន អ ជាធម្ាត 

ម្មនប្កុម្ប្រឹកាភិ្  ឯករាជយមួ្យ (ជាធម្ាត ម្មនបឈាា ោះថា 

“ប្កុម្ប្រឹកាភិ្  ”) ម  ប្តួតពិនិតយបម្ើ ការប្េរ់ប្េង ការ

ទទួ ខុសប្តូវ និងការរាំបពញទសសនវស័ិយ និងបរសកកម្ា

ររស់អងគការ។ 

ជាធម្ាត ប្កុម្ប្រឹកាភិ្   យា ងបហាចណាស់ ម្មន

សម្មជិកប្ ាំររូ។ សម្មជិកទាំងបនោះ ប្តូវ នរ ាំពឹងថាម្មនឯក

រាជយភាពពីអងគការ និងមិ្នទទួ ប្ ក់ឈ្នួ សប្ម្មរ់បសវា

ពួកបេបទ។ សម្មជិកប្កុម្ប្រឹកាភិ្   អាចប្តូវ នបប្ជើស

បរ ើសបោយមផ្សអកប ើជាំនាញ និងចាំបណ្ោះ ឹងពួកបេ ការបរតជាា

ពួកបេចាំបពាោះបរសកកម្ា និងេុណ្តប្ម្លររស់អងគការ និង 

បោយម្មនការពិចារណាអាំពីតុ យភាពបយនឌ័្រ។  
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អងគការ េរបីម្មនរទរញ្ញា ប្ផ្សទកនុង ឬឯកសារបផ្សសងបទៀត 

ម  ពនយ ់អាំពីការរាំបពញមុ្ខង្ករររស់ប្កុម្ប្រឹកាភិ្   

រមួ្ម្មន៖  

ក) បតើសម្មជិកម  ចាាំ ច់សប្ម្មរ់កូរ  មូ្ម្មនចាំនួន

រ ុនាា ននាក់?  

ខ) បតើប្កុម្ប្រឹកាភិ្  េរបជួីរប្រជុាំញឹកញារ់យា ង

 ូចបម្តច?  

េ) បតើសម្មជិកប្តូវ នបប្ជើសបរ ើសឬ កបចញយា ង ូច

បម្តច? 

 )  ការទទួ ខុសប្តូវចម្បងររស់ប្កុម្ប្រឹកាភិ្  ។  

ការទទួ ខុសប្តូវររស់ប្កុម្ប្រឹកាភិ្   អាចរមួ្ 

ម្មន៖ ការបប្ជើសបរ ើស ការផ្សត ់ប្រឹកា ការវាយតប្ម្ល ទធផ្ស 

ការង្ករ និងការរញ្ឈរ់នាយកប្រតិរតតិ ការរបងាើត ឬការ 

អនុម័្តបា នបយា យអងគការ ការពិនិតយប ើ 

រ យការណ៍្វឌ្ឍនភាព និងការវាយតប្ម្លប្រតិរតតិការររស់

អងគការ និងអនុម័្តមផ្សនការយុទធសាស្តសត លវកិាប្រចាាំឆ្ន ាំ 

មផ្សនការការង្ករ រ យការណ៍្សវនកម្ា ការវាយតប្ម្លពីខាង

បប្ៅ និងសាំបណ្ើ សាំខាន់ៗ។  

ជាធម្ាត អងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្  ររបទស ម្មនប្កុម្

ប្រឹកាភិ្  បៅកនុងប្របទសម  ពួកបេចុោះរញ្ា ី រ ុមនត មិ្ន

ម្មនប្កុម្ប្រឹកាភិ្  បៅតម្ការយិា ័យប្រចាាំប្របទស 

បនាោះបទ ។ 

ម  ប្កុម្ប្រឹកាភិ្  អងគការសថិតបៅ

បប្ៅប្របទសកម្ពុជាបទ)។ 

១.៤.៤ ប្កុម្ប្រឹកាភិ្   ជួរប្រជុាំយា ងតិចពីរ

 ង កនុងមួ្យឆ្ន ាំ បោយម្មនកូរ  មូ្ប្េរ់ 

ចាំនួនម្មនរបរៀរវារៈចាស់ល្លស់ និង

កាំណ្ត់បហតុប្រជុាំ។ (មិ្នអនុវតតចាំបពាោះអងគ

ការមិ្នមម្នរោា ភិ្  ររបទស ម  ប្កុម្

ប្រឹកាភិ្  អងគការសថិតបៅបប្ៅប្របទស

កម្ពុជាបទ)។ 

១.៤.៥ ការសបប្ម្ចចិតតពីកិចចប្រជុាំប្កុម្ប្រឹកាភិ្ 

  ប្តូវ នអនុវតតឲ្យ នទន់បព ។ 

(មិ្នអនុវតតចាំបពាោះអងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្ 

 ររបទស ម  ប្កុម្ប្រឹកាភិ្  អងគ

ការសថិតបៅបប្ៅប្របទសកម្ពុជាបទ)។ 

រទោា នទី ១.៥: អងគការេឺមិ្នរកប្ ក់ចាំបណ្ញ និងប្រកាន់

ខាា រ់នូវ កខនតិកៈ ម  ប្តូវ នសរបសរជាល្លយ កខណ៍្

អកសរ ឬ អនុសសរណ្ៈប្នការបយាេយ ់ាន ។ 

១.៥.១ អងគភាព ម្មន កខនតិកៈ ម  កាំណ្ត់

បា រាំណ្ង និង សាថ នភាពមិ្នរកប្ ក់

ចាំបណ្ញររស់អងគការ។ (អងគការមិ្នមម្នរ

ោា ភិ្  ររបទស ក៏ប្តូវម្មនអនុសសរណ្ៈ

ប្នការបយាេយ ់ាន មួ្យផ្សងម រ ជាមួ្យ

ប្កសួងពាក់ព័នធ)។ 

១.៥.២ បប្ចើនជាង ៨០% ប្នរុេគ ិកម   ន 

ផ្សត ់សម្មា សន៍ និងសម្មជិកប្នប្កុម្ប្រឹកា

អងគការ “មិ្នរកប្ ក់ចាំបណ្ញ” េឺប្តូវបរតជាា ចិតត  ់ការ

ជាំរញុរុពវបហតុសងគម្ ម  ខុសពីប្កុម្ហ ុន មិ្នមចកចាយ

ប្ ក់ចាំបណ្ញជូនម្មច ស់ភាេហ ុន ឬ ររូវន័តរុេគ  ឬនីតិរុេគ 

បផ្សសងបទៀតបឡើយ។ ធនធានររស់អងគការប្តូវ ន ោះរង់
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ទាំងស្សុង  ់ការសបប្ម្ច ននូវបរសកកម្ាររស់អងគការ។ 

អងគការ អាចម្មនសកម្ាភាពរបងាើតចាំណូ្ ប ើម្បីជួយផ្សត ់

មូ្ និធិប ើការង្ករររស់ខលួន រ ុមនត ប្រសិនបរើប្តូវបធវើ ូបចនោះ 

អងគការប្តូវអនុវតតតម្ កខខណ្ឌ តប្ម្ូវររស់អេគនាយកោា ន

ពនធោរ ទក់ទិននឹងប្រការម  ថាបតើសកម្ាភាពទាំងបនោះប្តូវ

រាយការណ៍្ និងប្តូវរង់ពនធយា ង ូចបម្តច និងអាចប្តូវ ន

តប្ម្ូវឲ្យចុោះរញ្ា ីសកម្ាភាពអាជីវកម្ាទាំងបនោះ ជាសហប្ាស

សងគម្មួ្យ។  

 កខនតិកៈ េឺជាឯកសារប្ផ្សទកនុង បពា េឺជាវធិានមួ្យ

កញ្ច រ់ម  អនុញ្ញា តឲ្យអងគការនីមួ្យៗអាចបធវើសកម្ាភាព

ររស់ខលួន ន។ ឯកសារទាំងបនោះ េឺជាសនូ ប្នអតតសញ្ញា ណ្ 

និងរចនាសម្ព័នធររស់អងគការ ផ្សត ់មូ្ ោា នសប្ម្មរ់កសាង

អតតសញ្ញា ណ្ររស់អងគភាព និងផ្សត ់មូ្ ោា នមួ្យសប្ម្មរ់

ទាំនាក់ទាំនងអាចទុកចិតត នជាមួ្យអងគភាព ប្ទបទៀត។ ឯក

សារទាំងបនោះ េឺជារុពវ ័កខខ័ណ្ឌ ចាាំ ច់សប្ម្មរ់ការចុោះរញ្ា ី

ររស់អងគការ ជាមួ្យអាជាា ធរម្មនសម្តថកិចច។ ឯកសារទាំង

បនោះ េរបបី្តូវសរបសរឲ្យ នចាស់ និងប្តូវសរបសរជាភាសា

មួ្យម  ង្កយយ ់ នបោយភាេីពាក់ព័នធទាំងអស់ររស់

អងគការ។ 

បៅកម្ពុជា អាជាា ធររាជរោា ភិ្  អាចតប្ម្វូឲ្យអងគការ

កនុងស្សុកបប្រើរទោា នទប្ម្ង់មួ្យសប្ម្មរ់ កខនតិកៈ ម  កនុង

ករណី្ខលោះ មិ្នអធិរាយឲ្យ នបពញប ញនូវរចនាសម្ព័នធ

ររស់អងគការ កិចច ាំបណ្ើ រការ និងការទទួ ខុសប្តូវររស់

ប្កុម្ប្រឹកាភិ្  បទ។ កនុងករណី្បនោះ ប្កុម្ប្រឹកា 

ភិ្  អាចចាាំ ច់ប្តូវអនុម័្តយនតការ និងនីតិវធីិអភិ្  

កិចចប្ផ្សទកនុងរមនថម្បទៀតសប្ម្មរ់បប្រើប្ ស់ខលួនឯង។  

 កខនតិកៈ កនុង និង/ឬ ឯកសារអភិ្  កិចចប្ផ្សទកនុងបផ្សសង

បទៀត អាចរញ្ញា ក់ៈ បឈាា ោះ និងបា រាំណ្ងររស់អងគការ 

ភាពញឹកញារ់ ការជូន ាំណឹ្ង និង កខខណ្ឌ សប្ម្មរ់ប្កុម្

ប្រឹកាភិ្   ចាំនួនសម្មជិកបៅកនុងប្កុម្ប្រឹកាភិ្   រយៈ

បព ប្នអាណ្តតិសម្មជិក វសិា ភាពប្នសម្តថកិចចររស់ពួក

ភិ្   រង្កា ញការយ ់ ឹងយា ងចាស់

ថាសកម្ាភាព/េបប្ម្មង/កម្ាវធីិររស់អងគ

ការ មិ្នប្តូវ នបធវើប ើម្បីបា រាំណ្ងរក

ប្ ក់ចាំបណ្ញបទ។ 

១.៥.៣ ការពិនិតយបម្ើ រ យការណ៍្ហិរញ្ាវតថុ 

និងបា នបយា យហិរញ្ាវតថុ រង្កា ញថា

មិ្នម្មនការមចកប្ ក់ចាំបណ្ញឲ្យរុេគ ិក

សម្មជិកប្នប្កុម្ប្រឹកាភិ្   ឬ ររូវន័ត

រុេគ  ឬនីតិរុេគ បផ្សសងបទៀតបឡើយ។  
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បេ វធីិមតងតាំងសម្មជិក និងការប ោះបឆ្ន តបប្ជើសបរ ើស

សម្មជិកប្កុម្ប្រឹកាភិ្   និងរទរបញ្ាតតិសប្ម្មរ់រាំបពញ

តាំមណ្ងទាំបនរ ឋានៈ និងវសិា ភាពប្នអាំណាចររស់ នាយក

ប្រតិរតតិ (ឬថាន ក់បសាើាន ) ការទទួ ខុសប្តូវប ើការទុកោក់

កាំណ្ត់ប្ត និងការរាយការណ៍្ហិរញ្ាវតថុ នីតិវធីិបធវើវបិសាធន

កម្ា កខនតិកៈ  និងរទរបញ្ាតតិសតីពីការរ ាំល្លយ 

អងគការ។ 

ជាធម្ាត ឯកសារអភិ្  កិចចប្ផ្សទកនុងរញ្ញា ក់ថាអងគការ

េឺមិ្នរកប្ ក់ចាំបណ្ញ និងមិ្នម្មនជារ់ទក់ទងនឹង 

នបយា យ។ ឯកសារទាំងបនោះ ក៏អាចរញ្ញា ក់ផ្សងម រថា 

ប្រសិនបរើអងគការប្តូវរិទ ឬរ ាំសាយ បនាោះ ប្ទពយឬធនធាន

ម  បៅស ់ររស់អងគការ នឹងប្តូវមចកចាយបៅឲ្យអងគការ

មិ្នរកប្ ក់ចាំបណ្ញបផ្សសងបទៀតម  បធវើការកនុងវស័ិយ ូច

ាន ។  

 កខនតិកៈ និង/ឬ ឯកសារអភិ្  កិចចប្ផ្សទកនុងបផ្សសងបទៀត េរបី

ប្តូវ នបរៀរចាំ ពិនិតយបម្ើ  និងយ ់ប្ពម្បោយប្កុម្ប្រឹកា

ភិ្  ។ បៅបព ម  សម្មជិកប្នប្កុម្ប្រឹកា 

ភិ្  តល ស់រតូរ សម្មជិកលាីេរបបី្តូវមសវងយ ់ពីឯកសារ

ទាំងបនោះ។ 

ជាធម្ាត អងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្  ររបទសម្មន 

 កខនតិកៈ បៅកនុងប្របទសម  ខលួនចុោះរញ្ា ី រ ុមនតមិ្នមម្ន បៅ

កប្មិ្តប្របទសបទ។ រ ុមនត អងគការទាំងបនោះេរបមី្មនអនុសសរ

ណ្ៈប្នការបយាេយ ់ាន មួ្យ ជាមួ្យប្កសួងការររបទស 

និងសហប្រតិរតតិការអនតរជាតិ ម  អនុញ្ញា តឲ្យអងគការបធវើ

ប្រតិរតតិការបៅកម្ពុជា ប ើម្បីបា រាំណ្ងម្នុសសធម្៌ា និង

កិចចប្ពម្បប្ពៀងមួ្យជាមួ្យសាមីុ្ប្កសួងមួ្យម  ពាក់ព័នធ

នឹងវស័ិយម  អងគការបធវើការ។ 

រទោា នទី ១.៦: អងគការ បរៀរចាំនិងពិនិតយបម្ើ បឡើងវញិរា ់

បា នបយា យសាំខាន់នានាររស់អងគការ បោយបប្រើអភិ្

១.៦.១ រុេគ ិក ប្តូវ នផ្សត ់ឱកាសឲ្យចូ រមូ្ ឬ 

ផ្សត ់ម្តិបយារ ់ប ើការបរៀរចាំ ឬការពិ



23 | P a g e  

ប្កម្មររចូ រមួ្ បហើយបា នបយា យទាំងបនោះ ប្តូវ ន

យ ់ប្ពម្បោយប្កុម្ប្រឹកាភិ្  ។  

និតយបម្ើ បា នបយា យ និងនីតិវធីិររ

ស់អងគការ  ូចម  ប្តូវ ន ល្ុោះរញ្ញច ាំងបៅ

កនុងកាំណ្ត់បហតុ។ (សប្ម្មរ់អងគការមិ្ន

មម្នរោា ភិ្  ររបទស ម  ម្មនបា 

នបយា យកាំណ្ត់សបប្ម្ចបៅកប្មិ្តអនតរ

ជាតិ៖រុេគ ិកប្តូវ នផ្សត ់ព័ត៌ាម្មនយា ង

បពញប ញអាំពីបា នបយា យ និងនីតិ

វធីិររស់អងគការ  ូចម  ប្តូវ ន ល្ុោះ

រញ្ញច ាំងបៅកនុងកាំណ្ត់បហតុ ឯកសារវាយ

តប្ម្លរុេគ ិក ឬឯកសារបរ ើសរុេគ ិក)។ 

១.៦.២ បប្ចើនជាង ៥០% ប្នរុេគ ិកប្េរ់ប្េង និង

រុេគ ិកធម្ាត អាចជមជក នអាំពីកិចច

 ាំបណ្ើ រការបា នបយា យ និងនីតិវធីិ

ររស់អងគការ ម  បៅកនុងបនាោះ ពួកបេ

 នចូ រមួ្កនុងការបរៀរចាំ និង/ឬការ 

មកសប្ម្ួ ។ (សប្ម្មរ់អងគការមិ្នមម្ន 

រោា ភិ្  ររបទស ម  ម្មនបា 

នបយា យកាំណ្ត់សបប្ម្ចបៅកប្មិ្តអនតរ

ជាតិៈ រុេគ ិកប្េរ់ប្េង និងរុេគ ិកធម្ា

ត អាចជមជក នអាំពីកិចច ាំបណ្ើ រការបនោះ 

ម  បៅកនុងបនាោះ បា នបយា យ និង

នីតិវធីិររស់អងគការប្តូវ នរង្កា ញ និង

ប្តូវ នពិភាកាបោយរុេគ ិក)។ 

១.៦.៣ ប្កុម្ប្រឹកាភិ្    នអនុម័្តបា 

នបយា យសាំខាន់នានា រមួ្ទាំង យា ង

បហាចណាស់ បា នបយា យរុេគ ិក 

និង បា នបយា យហិរញ្ាវតថុ។  

១.៦.៤ បប្ចើនជាង ៥០% ប្នសម្មជិកប្កុម្ប្រឹកាភិ្

   ម   នផ្សត ់សម្មា សន៍ អាចរក

ស្សាយអាំពីកិចច ាំបណ្ើ រការប្នការផ្សត ់ម្តិ

មក ម្អ និងការអនុម័្តបា នបយា យ

បា នបយា យប្ផ្សទកនុងររស់អងគការ នាាំផ្សលូវសកម្ាភាព

ររស់អងគការ និងរុេគ ិកខលួន និងរបងាើត “វធិានប្នចារ់” 

ប្រករបោយភាពសីុសង្កវ ក់ាន បៅកនុងអងគការ ម  អនកពាក់

ព័នធទាំងអស់អាចយ ់ និងបារពតម្។  

អងគការទាំងអស់ េរបមី្មនបា នបយា យរុេគ ិក

មួ្យ បា នបយា យហិរញ្ាវតថុ និង បា នបយា យ 

បោោះស្សាយទាំនាស់ផ្ស ប្របយាជន៍ ការប្រឆ្ាំងនឹងអាំបពើពុក

រ ួយ កិចចាាំពារកុម្មរ និង សម្ធម្៌ាបយនឌ័្រ ក៏ ូចជា នីតិវធីិ 

និងបា ការណ៍្មណ្នាាំសម្ស្សរនានា។ បា 

នបយា យ នីតិវធីិ និង បា ការណ៍្មណ្នាាំទាំងបនោះ អាច

ោក់រញ្ចូ  ាន ទាំងអស់ នបៅកនុងបសៀវបៅរទោា ននីតិវធីិ

ប្រតិរតតិការ (SOP) ឬឯកសារស្សប ៀងាន ។  

ប្របសើររាំផុ្សត បា នបយា យប្តូវ នបរៀរចាំ និង 

ពិនិតយបម្ើ បឡើងវញិ និងមកសប្មួ្ យា ងបទៀងទត់ បោយ

បប្រើអភិ្ប្កម្មររចូ រមួ្ បោយម្មនការចូ រមួ្ពីរុេគ ិក

ររស់អងគការ។ រ ុមនត វាេឺជាតួនាទីររស់ប្កុម្ប្រឹកាភិ្  

ម  ប្តូវពិនិតយបម្ើ  និងអនុម័្តបា នបយា យររស់អងគ

ការ ប ើម្បីធានាឲ្យ នថាបា នបយា យទាំងបនោះម្មន

 កខណ្ៈស្សរាន ជាមួ្យនឹងបរសកកម្ា និងេុណ្តប្ម្លររស់

អងគការ។ 

អងគការតូចៗ អាចឲ្យរុេគ ិកទាំងអស់ចូ រមួ្បៅកនុង

ការពិនិតយបម្ើ បា នបយា យ ខណ្ៈម  អងគការធាំៗ

អាចបប្ជើសបរ ើសមតរុេគ ិក មួ្យចាំនួន។ អងគការររបទស អាច

ម្មនបា នបយា យម  ប្តូវ នបរៀរចាំ និងអនុម័្តបៅ

កប្មិ្តទីសាន ក់ការកណាត  ។ បៅកនុងប្េរ់អងគការទាំងអស់ 

រុេគ ិកប្តូវ ឹងនិងយ ់ពីការទទួ ខុសប្តូវ និងសិទធិពួកបេ 

អនុបល្លម្តម្បា នបយា យទាំងបនោះ។ 

ព័ត៌ាម្មនរមនថម្អាំពីខលឹម្សារចាាំ ច់ប្នបា នបយា យ
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ម   នប ើកបឡើងខាងប ើ ប្តូវ នផ្សត ់ជូនបៅកនុងមផ្សនក

ប្កម្ប្ន “ការប្េរ់ប្េងធនធាន អ”, រទោា ន ២.២ និង ២.៣។ 

អងគការ។ (សប្ម្មរ់អងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្

  ររបទស រុេគ ិកប្េរ់ប្េង អាច

អធិរាយកិចច ាំបណ្ើ រការ ម  បៅកនុង

បនាោះ បា នបយា យប្តូវ នរង្កា ញ 

និងប្តូវ នពិភាកាជាមួ្យរុេគ ិក)។ 

រទោា នទី ១.៧: អងគការមចករ ាំម កព័ត៌ាម្មនពាក់ព័នធយា ង

បទៀងទត់ជាមួ្យរុេគ ិក។  

១.៧.១ ការប្រជុាំរុេគ ិក (រា ់ការប្រជុាំរុេគ ិក ឬ

ការប្រជុាំប្កុម្ការង្ករបោយមឡក) ប្តូវ ន

បធវើយា ងបទៀងទត់ ប ើម្បីផ្សត ់ និងទទួ 

 នម្តិមក ម្អ បហើយកាំណ្ត់បហតុប្រជុាំ

ប្តូវ នបរៀរចាំយា ងប្តឹម្ប្តូវ និងប្តូវ ន

ផ្សសពវផ្សាយ។  

១.៧.២ បប្ចើនជាង ៥០%ប្នរុេគ ិក ម   ន 

ផ្សត ់សម្មា សន៍អាចបរៀររារ់ពីរញ្ញា ម  

 នពិភាកាកនុងការប្រជុាំរុេគ ិក និងអាច

ចូ អានកាំណ្ត់បហតុប្រជុាំ ន។ 

 ាំហូរព័ត៌ាម្មនបៅ  ់រុេគ ិក េឺសាំខាន់ប្ប្កម ង

ចាំបពាោះការរាំបពញមុ្ខង្ករសម្សម្ស្សរប្នអងគការមួ្យម  

ម្មន កខណ្ៈចូ រមួ្ និងម  ប្េរ់ប្េង ន អ។ អងគការ 

អាចមចករ ាំម កព័ត៌ាម្មនជាមួ្យរុេគ ិក តម្រយៈ

ម្បធា យបផ្សសងៗជាបប្ចើន ឧទហរណ៍្: តម្រយៈការប្រជុាំ

រុេគ ិកបទៀងទត់ កាត របខៀនព័ត៌ាម្មន ការមចករ ាំម កព័ត៌ាម្មន

តម្អនឡាញ ។ ។  

ការប្រជុាំរុេគ ិក េរបបី្តូវបធវើឲ្យ នបទៀងទត់ និងេរបី

ប្តូវចងប្កងជាឯកសារឲ្យ ន អ។ បា រាំណ្ងប្នការប្រជុាំ

ទាំងបនោះ េឺប ើម្បីមចករ ាំម កវឌ្ឍនភាព និង/ឬការតល ស់រតូរ

ររស់អងគការ ម  អាចរ ោះពា ់រុេគ ិក និងប ើម្បីប្រមូ្ 

ម្តិមក ម្អ និងបធវើសកម្ាភាពប ើម្តិមក ម្អ ប្រសិនបរើប្តូវ

 នចាត់ទុកថាប្តឹម្ប្តូវ និងចាាំ ច់។ របរៀរវារៈ អាចរមួ្ម្មន 

រចចុរបននភាពសតីពីចាំណូ្  និងប្រភ្ពផ្សត ់មូ្ និធិ វឌ្ឍនភាព

ប្នកម្ាវធីិ និង រញ្ញា ប្រឈ្ម្នានាម  កម្ាវធីិជួរប្រទោះ និង 

មផ្សនការការង្ករសប្ម្មរ់ប្តីម្មសរនាទ រ់។  

ព័ត៌ាម្មនពាក់ព័នធ ម  េរបបី្តូវមចករ ាំម កជាមួ្យ

រុេគ ិក រមួ្ម្មន៖ រ យការណ៍្ប្រចាាំឆ្ន ាំ ប្រចាាំ្ម្មស ប្រចាាំ

ប្តីម្មស ព័ត៌ាម្មនអាំពីមូ្ និធិ រចចុរបននភាព េបប្ម្មង/

សកម្ាភាពកម្ាវធីិ និងព័ត៌ាម្មនពីកិចចប្រជុាំរណាត ញ។ 
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រទោា នទី ១.៨: អងគការ ម្មនបា នបយា យជា

ល្លយ កខណ៍្អកសរម  មចងពីអាំបពើពុករ ួយ និងទាំនាស់

ផ្ស ប្របយាជន៍។  

១.៨.១ អងគការ ម្មនបា នបយា យម  ប្េរ

 ណ្ត រ់ប ើទាំនាស់ផ្ស ប្របយាជន៍ និង 

អាំបពើពុករ ួយ ម  ប្តូវ នអនុម័្ត

បោយប្កុម្ប្រឹកាភិ្   (ឬ បោយថាន ក់

ប្េរ់ប្េង កនុងករណី្ប្នអងគការមិ្នមម្នរោា

ភិ្  អនតរជាតិ)។ 

១.៨.២ បា នបយា យបនោះ ប្តវូ នផ្សសពវផ្សាយ

ជូន  ់រុេគ ិកទាំងអស់ បហើយយា ង

បហាចណាស់ រុេគ ិកចារ់ពី ៨០% បឡើង 

ម   នផ្សត ់សម្មា សន៍ ឹងពីខលឹម្សារប្ន

បា នបយា យបនោះ។  

អងគការ ចាាំ ច់ប្តូវមតប្រឆ្ាំងជាោច់ខាតនឹងអាំបពើពុក

រ ួយ ប ើម្បីធានាឲ្យ នថាមូ្ និធិររស់អងគការប្តូវ ន

បប្រើប្ ស់សប្ម្មរ់បា រាំណ្ងម   នបប្ាង ប ើម្បីធានា

ឲ្យ នថានិបយាជិត និងសម្មជិកប្កុម្ប្រឹកាភិ្  រកា

 ននូវរទោា នប្នភាពបសាា ោះប្តង់ និងតម្មល ភាពបៅកនុង

ការង្ករពួកបេ និងប ើម្បីប ើកសទួយបករ តិ៍បឈាា ោះ អររស់អងគការ

។ និបយាជិត និងសម្មជិកប្កុម្ប្រឹកាភិ្   មិ្នេរបពីាក់

ព័នធកនុងការផ្សត ់សាំណូ្ក ឬទទួ សាំណូ្ក ប្ ក់ទឹកមត ឬ ការ

រង់ប្ ក់ ឬផ្ស ប្របយាជន៍ខុសចារ់បផ្សសងបទៀត ម  នាាំ

បៅ  ់ការប្រប្ពឹតតិខុសពីអងគការបឡើយ។ 

អងគការ និងរុេគ ិកអងគការ េរបបីជៀសវាងផ្សងម រនូវ

ទាំនាស់ផ្ស ប្របយាជន៍។ ទាំនាស់ផ្ស ប្របយាជន៍ បកើតបឡើង

បៅបព ណាម  រុេគ ម្មន ក់ម្មន ទធភាពទញយកផ្ស 

ប្របយាជន៍តទ  ់ខលួន (សប្ម្មរ់ខលួនឯង ឬសប្ម្មរ់អនក ប្ទ) ពី

សកម្ាភាព ឬការសបប្ម្ចចិតតម   នបធវើ កនុងសម្តថកិចចផ្សលូវ

ការររស់ពួកបេ។ ទាំនាស់ផ្ស ប្របយាជន៍ ក៏អាចបកើតបចញ

ផ្សងម រពីតួនាទីផ្សលូវការណាមួ្យម  រាំបពញបោយនិបយាជិត 

ឬសម្មជិកប្កុម្ប្រឹកាភិ្   បៅបប្ៅអងគការ ម  ម្មន

 កខណ្ៈផ្សទុយនឹងបរសកកម្ា និងេុណ្តប្ម្លររស់អងគការ។ 

ការម្មនមុ្ខតាំមណ្ងបៅកនុងេណ្រកសនបយា យមួ្យ អាច

ម្មនទាំនាស់ជាមួ្យនឹងឋានៈអងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្  

ម  មិ្នកាន់េណ្រកសនបយា យ។  

“រកយពួកនិយម្” អាចបកើតបចញពីទាំនាស់ផ្ស 

ប្របយាជន៍មួ្យ ម  បៅកនុងបនាោះ រុេគ ម  ម្មនអាំណាច

 បម្អៀងបៅខាងសាច់ញាតិ ឬមិ្តតភ័្កតិខលួន ឧទហរណ៍្ ការ

 បម្អៀងបៅប ើពួកបេបៅកនុងកិចច ាំបណ្ើ រការបរ ើសរុេគ ិក ជា

ប ើម្។  
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ប ើម្បីបជៀសវាងទាំនាស់ផ្ស ប្របយាជន៍ម  រណាត  

ម្កពីចាំណ្ងប្េួសារ អងគការេរបបីជៀសវាងជួ រុេគ ិក

ម  ជារ់សាច់ញាតិាន  ជាពិបសសកនុងករណី្ម   រុេគ ិក

ម្មន ក់សថិតបៅបប្កាម្មខសប្េរ់ប្េងប្នរុេគ ិកម្មន ក់បទៀត។ 

សាច់ញាតិ រមួ្ម្មនៈ រតី/ប្រពនធ ម្មត យ/ឳពុក រង/រអូន កាួយ

ប្រុស/ស្សី ជី ូនមួ្យ មី្ង និងម្ម/ពូ/អ ុ ៊ុំ។  

អងគការ អាចម្មនបា នបយា យជាក់ល្លក់មួ្យសតីពី

អាំបពើពុករ ួយ និងទាំនាស់ផ្ស ប្របយាជន៍ ឬ រញ្ញា ទាំងបនោះ

អាចោក់រញ្ចូ  កនុងបា នបយា យរុេគ ិក និងបា 

នបយា យហិរញ្ាវតថុររស់អងគការ។ បា នបយា យទាំង

បនោះ អាចរមួ្ម្មននីតិវធីិ “បា នបយា យការពារអនកផ្សត ់

ព័ត៌ាម្មន” ម  តម្រយៈបនាោះ ររូវន័តរុេគ អាចរាយការណ៍្

បោយអនាមិ្កអាំពីការរ ាំបល្លភ្បា នបយា យ ឬការ

ប្រប្ពឹតតិមិ្នប្តឹម្ប្តូវបផ្សសងបទៀត និងប្តូវ នការពារពីការ

ល្លតប្តោងអតតសញ្ញា ណ្ពួកបេ។  

រទោា នទី ១.៩: អងគការ ផ្សត ់ព័ត៌ាម្មនសម្ស្សរអាំពីអភិ្  

កិចច ហិរញ្ាវតថុ និង កម្ាវធីិររស់ខលួន ជូន  ់ភាេីពាក់ព័នធខាង

បប្ៅ និងសាធារណ្ជន។ 

១.៩.១ យា ងបហាចណាស់ ៦០% ប្នប្ េូអភិ្វឌ្ឍ

ន៍ អនកទទួ ផ្ស ជាបា បៅររស់អងគ

ការ និង/ឬ ម្ន្តនតីរាជរោា ភិ្  ពាក់ព័នធ 

ម  ប ល្ើយតរបៅនឹងការសាកសួរ ប្កុម្ជី

ភី្ភី្ បពញចិតតជាមួ្យព័ត៌ាម្មនម  មចក

រ ាំម កបោយអងគការ។  

១.៩.២ រ យការណ៍្ប្រចាាំឆ្ន ាំ និង/ឬ រ យ

ការណ៍្សាធារណ្ៈបផ្សសងបទៀតររស់អងគ

ការ ប្តូវ នផ្សសពវផ្សាយ យា ងបហាច

ណាស់ តម្រយៈរណាត ញព័ត៌ាម្មនសាធារ

ណ្ៈមួ្យររស់អងគការ  ូចជាបេហទាំព័រ 

ម្ណ្ឌ  ធនធានឯកសារ ការយិា ័យ 

។ ។ 

អងគការបរើកទូល្លយ េឺម្មនតម្មល ភាពអាំពីការង្ករររស់

ខលួន និងអតតសញ្ញា ណ្ខលួន។ អងគការទាំងបនោះ មចករ ាំម ក

ព័ត៌ាម្មនពាក់ព័នធប្រករបោយការទទួ ខុសប្តូវ ជាមួ្យ

ប្រជាព រ ា ប្ េូ និងសាធារណ្ជន។ តម្មល ភាពបនោះ 

អនុញ្ញា តឲ្យអនក ប្ទអាចចូ រមួ្ នកនុងការសនទនាមររ 

សាថ រនា និងចូ រមូ្កនុងការង្ករររស់អងគការ ប ើម្បីឲ្យអងគការ

អាចបរៀនសូប្ត និងមក ម្អ។ អងគការសងគម្សីុវ ិ ម  

ប្រកាន់យកតម្មល ភាព មិ្នប្តឹម្មតពប្ងឹងការង្ករតទ  ់ខលួនពួក

បេរ ុបណាណ ោះបទ រ ុមនត មលម្ទាំងធានា ននូវការទុកចិតត និង

ជាំបនឿប ើពួកបេ និងប ើវស័ិយសងគម្សីុវ ិជារមួ្បទៀតផ្សង 

ម  រមួ្ចាំមណ្ក  ់ការការពារ ាំហរព រ ា។  
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ប ើម្បីសបប្ម្ច នចាំណុ្ចបនោះ អងគការប្តូវ នផ្សត ់អនុ

សាសន៍ឲ្យបធវើការរាយការណ៍្រចចុរបននភាពសបងខរអាំពីវឌ្ឍន

ភាពប្រចាាំឆ្ន ាំ ជូនសហេម្ន៍បា បៅររស់អងគការ និងភាេី

ពាក់ព័នធបផ្សសងបទៀត រមួ្ទាំងប្ េូម្មច ស់ជាំនួយផ្សងម រ បៅ

បព ណាម  អាចបធវើ ន។ បៅកនុងការរាយការណ៍្សបងខរ

ទាំងបនោះ អងគការេរបមីចករ ាំម ក ព័ត៌ាម្មនពាក់ព័នធ រមួ្ម្មន 

រ យការណ៍្សាធារណ្ៈ ព័ត៌ាម្មនអាំពីមូ្ និធិ  ទធផ្ស 

េបប្ម្មង និងមផ្សនការអនាេតររស់អងគការ។  

អងគការ ក៏អាចចូ រមូ្កនុងរណាត ញផ្សងម រប ើម្បីមក ម្អ

ការសប្ម្រសប្ម្ួ  ផ្សសពវផ្សាយព័ត៌ាម្មន និងមចករ ាំម ករទ

ពិបសាធន៍ និងការប្រតិរតតិ អ ជាមួ្យភាេីពាក់ព័នធ និងអនក

ទទួ ផ្ស ទាំងអស់។ 
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២. ការប្គរ់ប្គងធនធានលអ 

សនិទានភារ សចូ្នាករ  

រទោា នទី ២.១: េណ្នីហិរញ្ាវតថុររស់អងគការ ប្តូវ នបធវើ

សវនកម្ាបោយប្កុម្ហ នុសវនកម្ាម   នចុោះរញ្ា ទីទួ 

សាគ  ់ឬសាថ រ័នម  ម្មនតប្ម្លបសាើ។ 

 

២.១.១ អងគការ បធវើសវនកម្ាេណ្នីររស់ខលួនយា ង

បហាចណាស់មួ្យ ងកនុងមួ្យឆ្ន ាំ។  

២.១.២ ប្កុម្ប្រឹកាភិ្   រុេគ ិកពាក់ព័នធ និង

ថាន ក់ប្េរ់ប្េង ប្តូវ នផ្សត ់ព័ត៌ាម្មនយា ង

បពញប ញអាំពីរ យការណ៍្ និងអនុ

សាសន៍សវនកម្ា។ 

២.១.៣ សវនកម្ា និងអនុសាសន៍ម្មច ស់ជាំនួយ 

ទក់ទិននឹងេណ្បនយយររស់អងគការ ប្តូវ

 នប ល្ើយតរឲ្យ នទន់បព  បោយ

ម្មនឯកសារជាល្លយ កខណ៍្អកសរ ប ើម្បី

រង្កា ញភ្សតុតងប្នសកម្ាភាព។  

សវនកម្ា េណ្នីររស់អងគការ ផ្សត ់នូវការធានាសម្

បហតុផ្ស  អាំពីប្រការម  ថាបតើរ យការណ៍្ហិរញ្ាវតថុររស់

អងគការ មិ្នម្មនកាំហុសជាសារវន័ បោយសារការមកលងរនលាំ ឬ

បោយសារកាំហុសបទ។ បោយផ្សត ់ការវាយតប្ម្លឯករាជយបនោះ 

ជាំបនឿររស់សាធារណ្ជន និងម្មច ស់ជាំនួយប ើរ យការណ៍្

ហិរញ្ាវតថុររស់អងគការ ប្តូវ នប ើកកម្ពស់។ សវនករ ក៏េរបី

ផ្សត ់ផ្សងម រជូនថាន ក់ប្េរ់ប្េងររស់អងគការនូវរ យការណ៍្
សប្ម្មរ់េណ្ៈប្េរ់ប្េង មួ្យ ម  ប ើកបឡើងពីចាំណុ្ច

បខាយទាំងឡាយ ម   នរកប ើញបៅកនុងប្រព័នធប្តួត 

ពិនិតយប្ផ្សទកនុង និងការអនុវតតររស់អងគការ ជាមួ្យអនុសាសន៍

សប្ម្មរ់ការមក ម្អ។ 

កនុងករណី្ខលោះ ម្មច ស់ជាំនួយម  ផ្សត ់ជាំនួយខាន តតូចជូន

អងគការតូចៗ មិ្ន នផ្សត ់លវកិាសប្ម្មរ់បធវើសវនកម្ាបទ រ ុមនត 

បធវើការពិនិតយបម្ើ េណ្នីររស់អងគការបោយខលួនឯង។ ការ 

ពិនិតយបម្ើ បនោះ អាចជាំនួសសវនកម្ា ន ប្រសិនបរើប្តូវ ន

បធវើយា ងហាត់ចត់ និងប្រសិនបរើអងគការបធវើសកម្ាភាពប ើ

ចាំណុ្ចបខាយទាំងឡាយណាម   នរកប ើញបៅកនុង

ប្រព័នធប្េរ់ប្េង និងការអនុវតតររស់អងគការ។  

បយាងតម្ចារ់កម្ពុជា អងគការម  សថិតបៅកនុង 

 កខណ្វនិិចឆ័យពីរខាងបប្កាម្ ប្តូវបធវើសវនកម្ាបោយសវនករ

ខាងបប្ៅៈ ១. ប្ ក់ចាំណូ្ ប្រចាាំឆ្ន ាំយា ងបហាចណាស់ 

២.០០០.០០០.០០០ បរៀ  (ប្រមហ  ៥០០.០០០  ុល្លល រអា

បម្រកិ), ២. ចាំនួននិបយាជិតប្រចាាំឆ្ន ាំជាម្ធយម្ចារ់ពី ២០នាក់ 

បឡើង។ សហប្ាសបធវើសវនកម្ាបៅកម្ពុជា េរបបី្តូវ ន
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ទទួ សាគ  ់បោយប្កុម្ប្រឹកាជាតិេណ្បនយយ។ រទោា ន

បផ្សសងបទៀត អាចអនុវតត នចាំបពាោះការបធវើសវនកម្ាជាសក 

ប ើអងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្  ររបទស ម   នចុោះរញ្ា ីបៅ

ររបទស។  

សវនកម្ា េរបកីត់សម្មគ  ់ការមិ្នបារពតម្ កខខណ្ឌ

ពនធោរ រមួ្ម្មនពនធប ើប្ ក់មខ និងពនធកាត់ទុក។ អេគនាយក

ោា នពនធោរ ក៏អាចចាត់ទុកផ្សងម រថាសកម្ាភាពរបងាើតប្ ក់

ចាំណូ្ េឺជាអាជីវកម្ាមួ្យ និងប្តូវរង់ពនធ ូចអាជីវកម្ាមួ្យ

ម រ។  

លវីបរើម្មច ស់ជាំនួយអាចតប្ម្ូវឲ្យេបប្ម្មងបធវើសវនកម្ាមត

ប ើេបប្ម្មងជាក់ល្លក់ម  ពួកបេឧរតថម្ាមូ្ និធិកតី ក៏អងគ

ការ េរបពិីចារណាបធវើសវនកម្ាហិរញ្ាវតថុរមួ្ប្រចាាំឆ្ន ាំកនុងអងគ

ការផ្សងម រ។ សវនកម្ារមួ្កនុង អងគការ ធានា នថារា ់

ទិ ាភាពហិរញ្ាវតថុររស់អងគការប្តូវ នពិនិតយបម្ើ  និង ថាពុាំ

ម្មនការរារ់ចាំណាយប្តួតាន បប្កាម្េបប្ម្មងបផ្សសងាន ។ 

រ យការណ៍្សវនកម្ា និងរ យការណ៍្សប្ម្មរ់ 
េណ្ៈប្េរ់ប្េង  េរបបី្តូវផ្សសពវផ្សាយប្ផ្សទកនុងឲ្យ នទូ ាំ

ទូល្លយ បហើយអនុសាសន៍េរបបី្តូវបធវើសកម្ាភាពឲ្យ ន

ទន់បព ។  

រទោា នទី ២.២:  បា នបយា យហិរញ្ាវតថុនិងការអនុវតត

ម  ប្េរ់ប្ជុងបប្ជាយនិងសម្ស្សរប្តូវបរៀរចាំរចួជាបស្សច

ប ើម្បធីានាឲ្យ នថាមូ្ និធិនិងធនធានម  បេប្រេ ់ឲ្យ

ប្តូវ នចាត់មចងនិងប្េរ់ប្េងយា ងប្តឹម្ប្តូវ។ 

២.២.១ បា នបយា យនិងនីតិវធីិហិរញ្ាវតថុ ប្តូវ

 នចងប្កងជាឯកសារ នយា ង អ និង

ប្តូវផ្សសពវផ្សាយជូន  ់រុេគ ិកទាំងអស់ 

និងោក់រញ្ចូ  នីតិវធីិ ទធកម្ា កប្មិ្តប្ន

ការអនុញ្ញា ត ប្រព័នធប្តួតពិនិតយប្ផ្សទកនុង ការ

ប្េរ់ប្េងប្ទពយ ររិូយរ័ណ្ណផ្សលូវការ រុបរ

ប្រទនសាច់ប្ ក់ និងការជប្ម្ោះរញ្ា ីរុបរ

ប្រទន និង តប្ម្ូវការរ យការណ៍្ហិរញ្ា

វតថុ។  

២.២.២ បា នបយា យ និងនីតិវធីិហិរញ្ាវតថុ 

ប្តូវ នផ្សសពវផ្សាយជូន  ់រុេគ ិកទាំង

អស់ បហើយយា ងបហាចណាស់ ៨០% ប្ន

ការបប្រើប្ ស់ហិរញ្ាវតថុ ប្រករបោយប្រសិទធផ្ស  និង

បោយប្កម្សី ធម្៌ា  និងធនធាន ប្ទបទៀតររស់អងគការ 

ម្មនសារៈសាំខាន់ប្ប្កម ងសប្ម្មរ់អងគការកនុងការប្េរ់ប្េង

កម្ាវធីិ សបប្ម្ច ន ទធផ្ស  និងកនុងការអភិ្វឌ្ឍ និងទទួ 

 ននូវទាំនុកចិតតពីភាេីពាក់ព័នធ។ បហតុ ូបចនោះ អងគការេរបី

អនុវតតតម្រទោា នេណ្បនយយហិរញ្ាវតថុម  បេទទួ 

សាគ  ់ជាទូបៅ។  
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ជាការប្របសើររាំផុ្សត ការទទួ ខុសប្តូវមផ្សនកហិរញ្ាវតថុ
េរបបី្តូវ នប្េរ់ប្េងបោយរុេគ ិកម្មនសម្តថភាព និង

ម្មនេុណ្វឌុ្ឍិ ម  អាចរកស្សាយ និងធានា ននូវ

អនុបល្លម្ភាពបា នបយា យ បោយមិ្នម្មនសម្មព ធមិ្ន

សម្ស្សរពីថាន ក់ប្េរ់ប្េងជាន់ខពស់ ឬរុេគ បផ្សសងបទៀត។ 

ឧរករណ៍្ម  ប្តូវ នបប្រើសប្ម្មរ់រាំបពញមុ្ខង្ករបនោះ េឺជា

បា នបយា យ និងនីតិវធីិជាល្លយ កខណ៍្អកសរ។ 

ឧរករណ៍្ទាំងបនោះ អាចប្តូវ នបប្រើប ើម្បីពិនិតយបម្ើ សមិ្ទធិ

កម្ាហិរញ្ាវតថុ និងសាថ នភាពហិរញ្ាវតថុររស់អងគការ។ កប្មិ្ត

អរបររម្ម ប្រព័នធេណ្បនយយមួ្យេរបបី្តូវ នអនុម័្ត ម  

ម្មន កខណ្ៈសម្ស្សរបៅនឹងទាំហាំប្រតិរតតិការររស់អងគ

ការ ម  រាំបពញតម្ កខខណ្ឌ តប្ម្ូវមផ្សនកចារ់ និង

 កខខណ្ឌ តប្ម្វូមផ្សនកសាថ រ័ន និងម  ម្មន កខណ្ៈសម្រម្យ

សប្ម្មរ់ទាំហាំ សម្តថភាព និងហានិភ័្យររស់អងគការ។ 

េណ្នីហិរញ្ាវតថុ ប្តូវ នកត់ប្តប្របសើររាំផុ្សតបៅកនុង

កញ្ច រ់េណ្បនយយកុាំពយូទ័រ ជាជាងបប្រើស្តសពីតសីុត 

(spreadsheet) ពីបប្ពាោះស្តសពីតសីុត (spreadsheets) មិ្នផ្សត ់ការ

ប្េរ់ប្េងកនុងររមិ្មណ្បសាើាន បទ បហើយអាចរណាត  ឲ្យម្មន

កាំហុសទិននន័យបប្ចើនជាង។ ប្របសើររាំផុ្សត ប្រព័នធបនោះេរបី

អាចផ្សត ់កាំណ្ត់ប្តេណ្បនយយ ម្អិត ម  ប្តូវ នបរៀរចាំ

ឲ្យបេអាចពាករណ៍្ វាស់មវង និងពិនិតយបម្ើ ចាំណូ្  

ចាំណាយ ប្ទពយ រាំណុ្  និងទុន ន។ សម្មសភាេសាំខាន់

ប្នបា នបយា យ និងនីតិវធីិហិរញ្ាវតថុ េរបមី្មនសម្មស

ភាេជាមូ្ ោា នម  បេទទួ សាគ  ់ជាទូបៅប្នការប្រតិរតតិ

េណ្បនយយ អ  ូចជាការមរងមចកភារកិចច ការបប្រើរលង់

េណ្នី និងវធិានសប្ម្មរ់ការប្េរ់ប្េងប្ទពយ និង ទធកម្ា។  

វធិាន និងនីតិវធីិហិរញ្ាវតថុ េរបីប្តូវពិនិតយបម្ើ បឡើង

វញិយា ងបទៀងទត់ បោយម្មនការចូ រមួ្ពីរុេគ ិកពាក់ព័នធ 

ប ើម្បីរាំបពញតប្ម្ូវការមប្រប្រួ ររស់អងគការ។ ការវភិាេ

យា ងបទៀងទត់ប ើប្រព័នធប្ផ្សទកនុង េឺចាាំ ច់ប ើម្បីកាំណ្ត់

ទិ ាភាពនានាម  ចាាំ ច់ប្តូវបធវើរចចុរបននភាព។  

ថាន ក់ប្េរ់ប្េង និងរុេគ ិកទទួ រនទុក

ហិរញ្ាវតថុម   នផ្សត ់សម្មា សន៍ អាច

រង្កា ញការយ ់ ឹងអាំពីបា នបយា យ 

និងនីតិវធីិហិរញ្ាវតថុម  ពាក់ព័នធនឹង

ការង្ករររស់ពួកបេ។ 

២.២.៣ អងគការ បារពតម្បា នបយា យ និង

នីតិវធីិហិរញ្ាវតថុ។ 

២.២.៤ បប្ចើនជាង៨០% បឡើងប្នថាន ក់ប្េរ់ប្េង 

រុេគ ិកទទួ រនទុកហិរញ្ាវតថុ និងរុេគ ិក

សាំខាន់ៗ ប្ទបទៀតម   នផ្សត ់សម្មា ស

ន៍ អាចពនយ ់វធីិម  ពួកបេ ធានាឲ្យ

 នថាបា នបយា យ និងនីតិវធីិ

ហិរញ្ាវតថុប្តូវ នអនុវតតតម្យា ងប្តឹម្ប្តូវ 

និងអាចទរ់ទ ់ការប្រប្ពឹតតិខុសមផ្សនក

ហិរញ្ាវតថុ ជាពិបសសការមកលងរនលាំ អាំបពើពុក

រ ួយ ឬការបប្រើប្ ស់ធនធានររស់អងគ

ការយា ងខាោះខាា យ។ 
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តម្ម  អាចបធវើ ន វធិានការេរបបី្តូវបធវើប ើម្បីធានា

ឲ្យ ននូវទុនរប្ម្ុងហិរញ្ាវតថុប្េរ់ប្ាន់ ប ើម្បីការពារ

រុេគ ិក និងអនកទទួ ផ្ស កនុងករណី្ម្មនការលយចុោះការ 

ផ្សត ់មូ្ និធិ ការផ្សត ់មូ្ និធិយឺតយា វ ឬរញ្ញា  ាំហូរសាច់

ប្ ក់។ អងគការេរបពីាយាម្របងាើតយុទធសាស្តសតប ើម្បី 

និរនតរភាពហិរញ្ាវតថុ ឧទហរណ៍្ ការម្មនប្រភ្ពផ្សត ់មូ្ និធិ

បផ្សសងៗ។ 

រទោា នទី ២.៣: អងគការ ម្មនបា នបយា យ និងនីតិវធីិជា

ល្លយ កខណ៍្អកសរ ប ើម្បាីាំប្ទ និងប្េរ់ប្េងធនធានម្នុសស

ររស់ខលួន ប្រករបោយយុតតិធម្៌ា តម្មល ភាព និងេណ្បនយយភា

ព។ 

២.៣.១ អងគការ ម្មនបា នបយា យរុេគ ិក 

ម   យា ងបហាចណាស់ រមួ្ម្មនប្កម្

សី ធម្៌ា បា នបយា យបប្ជើសបរ ើស/

ជួ រុេគ ិក នីតិវធីិវាយតប្ម្ល ទធផ្ស 

ការង្ករ រុេគ ិក នីតិវធីិោក់ពិន័យ និង

រញ្ឈរ់រុេគ ិក អតថប្របយាជន៍រុេគ ិក 

និងការអភិ្វឌ្ឍរុេគ ិក។ 

២.៣.២ បា នបយា យររស់អងគការ រមួ្ម្មន 

បា នបយា យម  ពាក់ព័នធនឹង

ឥរយិារលមិ្នសម្រម្យររស់រុេគ ិក (រមួ្

ទាំងការបរៀតបរៀនផ្សលូវបភ្ទ) កិចចាាំពារ

កុម្មរ សម្ធម្៌ាបយនឌ័្រ/ប្កុម្ម្នុសសភាេ

តិច ការប្រឆ្ាំងនឹងអាំបពើពុករ ួយ ការ

ការពារអនកផ្សត ់ព័ត៌ាម្មន និងការការពារ

ទិននន័យសម្មៃ ត់។ 

២.៣.៣ បា នបយា យម   នប ើកបឡើង

ខាងប ើ អាចរកបម្ើ  នបោយរុេគ ិក

ទាំងអស់ បហើយយា ងបហាចណាស់ 

រុេគ ិកចារ់ពី ៥០% បឡើង ម   ន 

ផ្សត ់សម្មា សន៍ អាចបរៀររារ់ នភាេ

បប្ចើនពីបា នបយា យម   នប ើក

បឡើងខាងប ើ  ។ 

អងគការម  ម្មនប្រសិទធភាពប្តូវការរុេគ ិកម្មនេុណ្

វឌុ្ឍិ និងការបរតជាា  ម  ម្មនការប ើកទឹកចិតត និងសម្តថភាព

វជិាា ជីវៈ ប ើម្បីជាំរញុកិចច ាំបណ្ើ រការប្រករបោយប្រសិទធភាព 

និងសបប្ម្ច នបា បៅរមួ្។ រុេគ ិក និងអនកសា័ប្េចិតត

ម  ម្មនវជិាា ជីវៈម  ម្មនសម្តថភាពប្េរ់ប្ាន់ និងម  

ម្មនភ្កតីភាព ប ើកសទួយេុណ្ភាពប្នការង្ករររស់អងគការ 

និងកាត់រនថយហានិភ័្យប្នការប្េរ់ប្េង។ ប ើម្បីសបប្ម្ច

ចាំណុ្ចបនោះ ន អងគការសងគម្សីុវ ិប្តូវម្មនបា ការណ៍្ 

បា នបយា យ និងនីតិវធីិប្រករបោយតម្មល ភាព និងបសាើ

ភាព សប្ម្មរ់ការបប្ជើសបរ ើស ការអភិ្វឌ្ឍ និងការប្េរ់ប្េង

រុេគ ិក។ 

អងគការទាំងអស់ េរបមី្មនបា នបយា យរុេគ ិក 

និង បា នបយា យសតីពីទាំនាស់ផ្ស ប្របយាជន៍ ការ

ប្រឆ្ាំងនឹងអាំបពើពុករ ួយ និងសម្ធម្៌ាបយនឌ័្រ ក៏ ូចជានីតិ

វធីិ និង បសចកតីមណ្នាាំពាក់ព័នធ។  អងគការខលោះក៏អាចម្មន

បា នបយា យសតីពីកិចចាាំពារកុម្មរមួ្យផ្សងម រ។ បា 

នបយា យ នីតិវធីិ និង បា ការណ៍្មណ្នាាំទាំងបនោះ អាច

ោក់រញ្ចូ  ាន ទាំងអស់បៅកនុងបសៀវបៅរទោា ននីតិវធីិ

ប្រតិរតតិការ (SOP) មួ្យ ឬឯកសារស្សប ៀងាន ។ 
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បា នបយា យរុេគ ិក យា ងបហាចណាស់ េរបី

រាំបពញតម្ កខខណ្ឌ អរបររម្មប្នចារ់ការង្ករកម្ពុជា 

ទក់ទិននឹងសិទធិររស់និបយាជិត និងកាតពវកិចចររស់

និបយាជក។ បា នបយា យបនោះ េរបបីរៀររារ់ពីរចនា 

សម្ព័នធ និងបរសកកម្ាសនូ ររស់អងគការ និងោក់រញ្ចូ  

ប្កម្សី ធម្៌ា បា នបយា យបប្ជើសបរ ើស/ជួ រុេគ ិក 

បា នបយា យអភិ្វឌ្ឍន៍រុេគ ិក និងបា នបយា យ

និងនីតិវធីិពាក់ព័នធបផ្សសងបទៀត ម  ប្តូវ នចាត់ទុកថាម្មន

 កខណ្ៈាាំពារ និងអាចធានា ននូវសុខុម្ម ភាពរុេគ ិក 

តម្រយៈការប្េរ់ប្េង អ។ 

ប ើម្បីធានាឲ្យ នថាអភិ្  កិចច អ និងប ើម្បីទរ់

សាា ត់ការបប្រើរាំពាន រទោា ននីតិវធីិប្រតិរតតិការេរបរីមួ្ម្មន

បា នបយា យសតីពីការប្េរ់ប្េងទាំនាស់ផ្ស ប្របយាជន៍ 

ឥរយិារលរុេគ ិក (រមួ្ទាំងការបរៀតបរៀនផ្សលូវបភ្ទ) កិចចាាំពារ

កុម្មរ សម្ធម្៌ាបយនឌ័្រ/ម្នុសសភាេតិច ការប្រឆ្ាំងនឹងអាំបពើ

ពុករ ួយ   ការការពារអនកផ្សត ់ព័ត៌ាម្មន រណ្តឹ ងសារទុកខ និង

កិចចការពារទិននន័យសម្មៃ ត់។ ប្របសើររាំផុ្សត រទោា ននីតិវធីិ

ប្រតិរតតិការក៏េរបីោក់រញ្ចូ  ផ្សងម រនូវបា នបយា យ

ម  ទរ់សាា ត់រុេគ ិកមិ្នឲ្យោក់របង្កា ោះប ើរណាត ញសារ

ព័ត៌ាម្មនសងគម្នូវព័ត៌ាម្មន ឬបយារ ់ ម  អាចរណាត  ឲ្យ

ម្មនការខូចខាត  ់អងគការ។ បា នបយា យទាំងបនោះ 

អាចេឺជាបា នបយា យបោយមឡក ឬ ប្តូវ នោក់

រញ្ចូ  បៅកនុងបា នបយា យរុេគ ិក និងបា 

នបយា យហិរញ្ាវតថុ។ 

ខណ្ៈម  បា នបយា យខលោះប្តូវអនុវតតយា ងជាក់

ល្លក់ចាំបពាោះរុេគ ិក និងអនកបផ្សសងបទៀត (ឧទហរណ៍្ មចងពី

ការប្រឆ្ាំងនឹងអាំបពើពុករ ួយ) ក៏អាចអនុវតតផ្សងម រចាំបពាោះ

អនកទទួ ធនធានររស់អងគការ។ រុេគ ិកពាក់ព័នធ អនក

ទទួ ផ្ស  និងភាេីពាក់ព័នធបផ្សសងបទៀត ប្តូវទទួ  ន

ព័ត៌ាម្មនបពញប ញអាំពីបា នបយា យ វធិាន និងនីតិវធីិ

ទាំងឡាយ ម  អនុវតតចាំបពាោះពួកបេ។ 

២.៣.៤ បា នបយា យម   នប ើកបឡើង

ខាងប ើ ប្តូវ នអនុវតត និងបារពតម្

យា ងសម្ស្សរ។ 

២.៣.៥ ខលឹម្សារប្នបា នបយា យរុេគ ិក 

អធិរាយយា ងចាស់នូវនីតិវធីិ កាតពវកិចច 

និងសិទធិទទួ  នររស់រុេគ ិក ម  

រាំបពញ ឬ រាំបពញប ើស  កខខណ្ឌ តប្ម្វូ

ប្នចារ់ការង្ករកនុងស្សុក។ 

២.៣.៦ បប្ចើនជាង ៨០% ប្នរុេគ ិក ម   ន 

ផ្សត ់សម្មា សន៍ អាចបរៀររារ់ពីសម្មស

ភាេសាំខាន់ទាំងឡាយប្នបា 

នបយា យរុេគ ិក ម  ពាក់ព័នធនឹង

ការង្ករពួកបេ។ 
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រទោា នទី ២.៤: និបយាជិតទាំងអស់ម្មនកិចចសនាការង្ករ

ម្មនសុព ភាព និងបសចកតីពិពណ្៌ា នាការង្ករម  កាំណ្ត់នូវ

តួនាទីនិងការទទួ ខុសប្តូវចាស់ល្លស់។ 

២.៤.១ និបយាជិតទាំងអស់ ម្មនកិចចសនាការង្ករ

ស្សរចារ់។ 

២.៤.២ រុេគ ិកទាំងអស់ ម្មនបសចកតីអធិរាយ

ការង្ករម  ម្មនសុព ភាពស្សរចារ់ 

រមួ្ទាំងមុ្ខតាំមណ្ងការង្ករ ទីកមនលង

ការង្ករ មខសរនាទ ត់រាយការណ៍្ បសចកតី

សបងខរការង្ករ ការទទួ ខុសប្តូវ និង 

េុណ្វឌុ្ឍិចាាំ ច់ (កប្មិ្តវរបធម្៌ា និងរទ

ពិបសាធន៍)។ 

២.៤.៣ បប្ចើនជាង ៨០% ប្នរុេគ ិក ម   នផ្សត

 ់សម្មា សន៍ អាចបរៀររារ់យា ងចាស់អាំពី

តួនាទី និងការទទួ ខុសប្តូវររស់ពួក

បេ។ 

 

កិចចសនាការង្ករប្តឹម្ប្តូវមួ្យ ប្តូវ នតប្ម្ូវឲ្យម្មន

តម្ផ្សលូវចារ់ និងម្មនប្របយាជន៍ទាំងចាំបពាោះនិបយាជិត និង

និបយាជក។ វារញ្ញា ក់ពីសិទធិ និងកាតពវកិចចររស់ភាេីទាំងពីរ 

ការពារសនតិសុខការង្ករររស់និបយាជិត និងការពារ

និបយាជកពីហានិភ័្យបផ្សសងៗ  ូចជាការរបញ្ចញព័ត៌ាម្មន

សម្មៃ ត់ររស់និបយាជកជាប ើម្។ កិចចសនា និងសិទធិទទួ 

 នររស់រុេគ ិក េរបបី្តូវបារពតម្ចារ់នានាបៅកម្ពុជា

ជាពិបសស ចារ់ការង្ករ ។  

បសចកតីអធិរាយការង្ករចាស់ល្លស់មួ្យ ជួយ

និបយាជិតឲ្យយ ់ថាសមិ្ទធិកម្ាការង្ករពួកបេអាចប្តូវពិនិតយ

វាយតប្ម្ល។ អងគការ េរបបីរៀរចាំបសចកតីអធិរាយការង្ករ

ចាស់ល្លស់សប្ម្មរ់និបយាជិតទាំងអស់។ ប ើម្បីឲ្យម្មន កខ

ណ្ៈអនុបល្លម្ភាពតម្ចារ់ បសចកតីពិពណ្៌ា នា ការង្ករេរបី

ោក់រញ្ចូ  ៈ មុ្ខតាំមណ្ង ទីកមនលងបធវើការ មខសរនាទ ត់រាយ

ការណ៍្ និងអនកប្េរ់ប្េង បសចកតីសបងខរ និងរញ្ា ី ម្អិតប្ន

ការទទួ ខុសប្តូវ និងេុណ្វឌុ្ឍិ (កប្មិ្តវរបធម្៌ា និងរទ

ពិបសាធន៍) ម  ចាាំ ច់សប្ម្មរ់ការង្ករ។ 

រទោា នទី ២.៥: ការវាយតប្ម្លសមិ្ទធិផ្ស ការង្ករប្រចាាំឆ្ន ាំមួ្យ 

ប្តូវ នបធវើសប្ម្មរ់និបយាជិតប្េរ់ាន ។ 

២.៥.១ ម្មនទប្ម្ង់ និងនីតិវធីិវាយតប្ម្លសមិ្ទធិផ្ស 

ការង្ករ បហើយនិបយាជិតទាំងអស់ ប្តូវ

 នវាយតប្ម្លសមិ្ទធិផ្ស ការង្ករ យា ង

បហាចណាស់ មួ្យ ងកនុងមួ្យឆ្ន ាំ។ 

២.៥.២ និបយាជិតទាំងអស់ ទទួ ការវាយតប្ម្ល

សមិ្ទធិផ្ស ការង្ករពួកបេ មួ្យ ងកនុងមួ្យ

ឆ្ន ាំ។ 

២.៥.៣  ទធផ្ស ប្នការវាយតប្ម្លសមិ្ទធិផ្ស 

ការង្ករ ប្តូវ នផ្សត ់ជូននិបយាជិតពាក់

ព័នធ និងប្តូវ នទុកោក់ និងរកាជាការ

សម្មៃ ត់យា ងសម្ស្សរ។ 

ការវាយតប្ម្លសមិ្ទធិផ្ស ការង្ករ េឺជាការវាយតប្ម្លជា

ប្រព័នធ ប ើសមិ្ទធិកម្ាការង្ករររស់និបយាជិត សាំបៅមក ម្អ

សមិ្ទធិផ្ស ការង្ករពួកបេ និងផ្សត ់នូវការអភិ្វឌ្ឍនិងបកើន

បឡើងនូវសម្តថភាពរុេគ ិក។ វាផ្សត ់ជូននិបយាជិតនូវឱកាស

មួ្យប ើម្បីរង្កា ញសមិ្ទធផ្ស ពួកបេ និងអាចប ើកទឹកចិតតឲ្យ

និបយាជិតពប្ងឹងនូវការង្ករពួកបេ។ វាផ្សត ់ជូនអនកប្េរ់ប្េង

នូវឱកាសមួ្យប ើម្បីវាយតប្ម្ល និងទទួ សាគ  ់ជាំនាញ និង

សមិ្ទធផ្ស ររស់អនកបប្កាម្រង្កគ រ់។ ប្របសើររាំផុ្សត ការ

ប្ ស្ស័យទក់ទងបទវរទិសរវាងអនកប្េរ់ប្េង និងអនកបប្កាម្
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រង្កគ រ់បនោះ របងាើតនូវទាំនុកចិតត និងជាំបនឿប ើាន បៅវញិបៅម្ក

 នមួ្យកប្មិ្ត។ 

ប្រព័នធវាយតប្ម្លសមិ្ទធិផ្ស ការង្ករ រមួ្ម្មនការកាំណ្ត់

រទោា នសមិ្ទធិផ្ស  និងការបប្រៀរបធៀរសមិ្ទធិផ្ស ជាក់មសតង

ររស់និបយាជិតបៅនឹងរទោា ន។ តម្រយៈកិចច ាំបណ្ើ រការ

បនោះ អនកប្េរ់ប្េង និងអនកបប្កាម្រង្កគ រ់ពួកបេ អាចមចក

រ ាំម កការយ ់ ឹងររស់ពួកបេអាំពីអវីម  ប្តូវបធវើបៅបព 

ខាងមុ្ខ។ ចាំណុ្ចបនោះេរបរីមួ្ម្មនការកាំណ្ត់ឱកាសសប្ម្មរ់

ការអភិ្វឌ្ឍសម្តថភាពរុេគ ិក (បៅនឹងកមនលងបធវើការ ឬបោយ

ជួ បសវាម្កពីខាងបប្ៅ)។ការវាយតប្ម្លសមិ្ទធិផ្ស ការង្ករ 

េរបបី្តូវបធវើ យា ងបហាចណាស់ មួ្យ ងកនុងមួ្យឆ្ន ាំ បហើយ

 ទធផ្ស ប្នការវាយតប្ម្លសមិ្ទធិកម្ាេរបបី្តូវរកាទុកបៅកនុង

ឯកសាររុេគ ិក។ 

 ូចាន នឹងរុេគ ិកម រ ការវាយតប្ម្លសមិ្ទធិផ្ស ការង្ករ

ររស់នាយកប្រតិរតតិ េរបបី្តូវបធវើបោយប្កុម្ប្រឹកាភិ្  ។ 
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៣. ការប្រតិរតតិកមាវិធីប្រករដោយថាមវនត  

សនិទានភារ សចូ្នាករ  

រទោា នទី ៣.១: អងគការបធវើការតម្ោន និងការវាយតប្ម្ល

យា ងបទៀងទត់ប ើកម្ាវធីិ/េបប្ម្មងររស់ខលួន។ 

៣.១.១ ប្រព័នធនិងឧរករណ៍្តម្ោននិងវាយតប្ម្ល 

សប្ម្មរ់កម្ាវធីិ/េបប្ម្មង ប្តូវ នតក់មតង

បឡើង បោយម្មនការចូ រមួ្ររស់រុេគ ិកកម្ា

វធីិ នឹងប្តូវ នអនុវតតជាមួ្យភាេីពាក់ព័នធ។ 

៣.១.២ ការវាយតប្ម្លប្ផ្សទកនុងនិង/ឬរ យការណ៍្វាយ

តប្ម្លពីខាងបប្ៅប ើកម្ាវធីិ/េបប្ម្មង ប្តូវ ន

បធវើ បហើយផ្សសពវផ្សាយជូនរុេគ ិកប្ផ្សទកនុង និង

ភាេីពាក់ព័នធខាងបប្ៅ បហើយមផ្សនការអនុវតត

ប្តូវ នបរៀរចាំ។ 

៣.១.៣ អនកទទួ ផ្ស  និងភាេីពាក់ព័នធបផ្សសងបទៀត 

ប្តូវ នផ្សត ់ឱកាស ឬយនតការប ើម្បីផ្សត ់ម្តិ

មក ម្អអាំពីកម្ាវធីិ និងប ើម្បីប ើកបឡើងនូវរ

ណ្តឹ ង ឬកងវ ់នានា។ 

ការតម្ោន និងការវាយតប្ម្ល ម្មនសារៈសាំខាន់ប្ប្ក

ម ងសប្ម្មរ់ម្តិមក ម្អអាំពីសមិ្ទធិផ្ស េបប្ម្មង ប ើម្បីមក

តប្ម្ូវសកម្ាភាពឲ្យស្សរតម្សាថ នភាពពិតរចចុរបនន និង

ប ើម្បីេណ្បនយយភាពចាំបពាោះសាថ រ័នផ្សត ់មូ្ និធិ និងភា

េីពាក់ព័នធ។ 

ការតម្ោន េឺជាការប្រមូ្ ព័ត៌ាម្មនជាប្រព័នធនិង

ជាប្រចាាំពីេបប្ម្មង និងកម្ាវធីិ ប ើម្បីបរៀនសូប្តពីរទ

ពិបសាធន៍ និងប ើម្បីមកតប្ម្ូវសកម្ាភាពបៅតម្សាថ ន

ភាពពិតរចចុរបនន។ ឧរករណ៍្តម្ោន អាចរមួ្ម្មនតរាង

ប្ករខណ្ឌ  ទធផ្ស  (logical framework) មផ្សនការប្រតិរតតិ

ការប្រចាាំឆ្ន ាំ រញ្ា ីបផ្សទៀង រ យការណ៍្េបប្ម្មង និង

ឧរករណ៍្ប្រមូ្ ទិននន័យ។ អនកទទួ ផ្ស  និងភាេីពាក់

ព័នធបផ្សសងបទៀត ក៏េរបបី្តូវ នផ្សត ់ឲ្យផ្សងម រនូវឱកាស ឬ

យនតការប ើម្បីផ្សត ់ម្តិមក ម្អបផ្សសងបទៀតអាំពីកម្ាវធីិ និង

ប ើម្បីប ើកបឡើងនូវរណ្តឹ ង ឬកងវ ់នានា។ 

ការវាយតប្ម្ល េឺជាការពិនិតយវាយតប្ម្លជាប្រព័នធមួ្យ

ប ើភាពសម្ស្សរ ប្រសិទធភាព ស័កតិសិទធិភាព ផ្ស រ ោះ

ពា ់ និង/ឬ និរនតរភាពររស់េបប្ម្មង កម្ាវធីិ ឬអងគការ  

និងជាធម្ាត ប្តូវ នអនុវតតបៅចុងរញ្ច រ់ប្ន ាំណាក់

កា េបប្ម្មងបោយអនកឯកបទសម្កពីខាងបប្ៅ។ វធីិសា

ស្តសត និងឧរករណ៍្ប្រមូ្ ទិននន័យបផ្សសងៗ អាចប្តូវ ន

បប្រើ ទាំងមររេុណ្ភាព ទាំងមររររមិ្មណ្។ អងគការ ក៏

អាចអនុវតតការវាយតប្ម្លប្ផ្សទកនុងផ្សងម រ បោយម្មនការ

ចូ រមួ្ររស់អនកទទួ ផ្ស  និងភាេីពាក់ព័នធ បរៀងរា ់ឆ្ន ាំ 

ឬ បៅពាក់កណាត  អាណ្តតិប្នេបប្ម្មង។ 

អងគការ េរបី្ លុោះរញ្ញច ាំងជាប្រចាាំប ើវឌ្ឍនភាពររស់
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ខលួន និងបធវើការមក ម្អចាំបពាោះកម្ាវធីិ និងេបប្ម្មងររស់ខលួន 

បោយមផ្សអកប ើររកេាំបហើញ និងអនុសាសន៍ប្នការតម្

ោន និងការវាយតប្ម្លររស់ខលួន។ អងគការ េរបមីចករ ាំម ក

 ទធផ្ស ប្នការវាយតប្ម្ល ទាំងជាមួ្យរុេគ ិកប្ផ្សទកនុង ទាំង

ជាមួ្យអនកពាក់ព័នធខាងបប្ៅ រមួ្ទាំងម្មច ស់ជាំនួយ និងអនក

ទទួ ផ្ស ។ បប្កាយការវាយតប្ម្ល អងគការេរបពិីចារណា

អនុសាសន៍ររស់អនកវាយតប្ម្ល និងបរៀរចាំមផ្សនការអនុវតត

មួ្យ។ ររកេាំបហើញប្នការវាយតប្ម្ល ក៏េរបបី្តូវ ន

ពិចារណាផ្សងម របៅបព បរៀរចាំមផ្សនការ ាំណាក់កា លាី

មួ្យប្នេបប្ម្មង។ 

រទោា នទី ៣.២: កិចច ាំបណ្ើ រការបធវើបសចកតីសបប្ម្ចចិតត

ររស់រុេគ ិកប្េរ់ប្េង ម្មន កខណ្ៈររយិារ័ន ម្មនការ

ចូ រមួ្ និងម្មនឯកសារប្តឹម្ប្តូវ។ 

៣.២.១ តួនាទី និងការទទួ ខុសប្តូវប្ន រចនាសម្ព័នធ

ប្េរ់ប្េង (េណ្ៈប្េរ់ប្េង) ប្តូវ នរញ្ញា ក់

យា ងចាស់បៅកនុងបសចកតីអធិរាយការង្ករ 

និង/ឬ កខខណ្ឌ បយាងការង្ករបោយមឡក

ររស់ពួកបេ។ 

៣.២.២ កាំណ្ត់បហតុប្រជុាំររស់េណ្ៈប្េរ់ប្េង អាច

រកបម្ើ  ន ។ 

៣.២.៣ កិចច ាំបណ្ើ រការបធវើបសចកតីសបប្ម្ចចិតត និង

របរៀរប្េរ់ប្េង ម្មន កខណ្ៈររយិារ័ន និង

ជាំរញុការចូ រមួ្។ 

 

ប្របសើររាំផុ្សត អងគការមួ្យេរបីប្តូវ ន ឹកនាាំបោយ

េណ្ៈប្េរ់ប្េងមួ្យ ម  បៅកនុងបនាោះ សម្មជិកប្កុម្

ម្មនតួនាទី និងការទទួ ខុសប្តូវចាស់ល្លស់ ម  ម្មន

មចងបៅកនុង កខខណ្ឌ បយាងការង្ករចាស់ល្លស់ 

មួ្យ។ េណ្ៈប្េរ់ប្េង ផ្សត ់ការប្េរ់ប្េងជាយុទធសាស្តសត 

និងការប្េរ់ប្េងប្រតិរតតិការររស់អងគការទាំងមូ្ ។ 

 កខខណ្ឌ រមនថម្សប្ម្មរ់ការង្ករររស់េណ្ៈ

ប្េរ់ប្េង ជាធម្ាត អាចរមួ្ម្មន៖ សម្មជិកភាពេណ្ៈ

ប្េរ់ប្េង ការទទួ ខុសប្តូវររស់សម្មជិក កិចច ាំបណ្ើ ការ

បធវើបសចកតីសបប្ម្ចចិតត និងភាពញឹកញារ់ប្នកិចចប្រជុាំ។ 

ចាំបពាោះការប្រតិរតតិប្រចាាំប្លៃ េណ្ៈប្េរ់ប្េងេរបជួីរ

ប្រជុាំឲ្យ នបទៀងទត់ (អាស្ស័យប ើវធិានប្ផ្សទកនុងររស់អងគ

ការ) ប ើម្បីធានាឲ្យ ននូវការអនុវតតភារកិចចសនូ នានា

ឲ្យ នសម្ស្សរ  ូចជាៈ ការប្តួតពិនិតយររស់ថាន ក់

ប្េរ់ប្េងប ើេបប្ម្មង/កម្ាវធីិ និងកិចចការប្រតិរតតិការ ការ

ចាត់វធិានការចាាំ ច់ ប ើម្បីប ល្ើយតរបៅនឹងអនុសាសន៍

ររស់សវនករ ម្មច ស់ជាំនួយ និងអនកវាយតប្ម្ល និងការប្លើយ

តរបៅនឹងការសបប្ម្ចចិតតររស់ប្កុម្ប្រឹកាភិ្  ។ ការ
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សបប្ម្ចចិតតររស់េណ្ៈប្េរ់ប្េង េរបបី្តូវមចករ ាំម ក

ជាមួ្យរុេគ ិកបប្កាយការប្រជុាំទាំងបនោះ។ 

រទោា នទី ៣.៣: ឧរករណ៍្បកៀរេរធនធាន រមួ្ទាំង

សាំបណ្ើ ប្រអង្កគ សមូ្ និធិ ឯកសារប ោះពុម្ពផ្សាយ និង 

ព័ត៌ាម្មនអនឡាញ អធិរាយយា ងប្តឹម្ប្តូវនូវអតត

សញ្ញា ណ្ បា រាំណ្ង កម្ាវធីិ និងវសិា ភាពប្នសមិ្ទធ

ផ្ស ររស់អងគការ។ 

៣.៣.១ សាំបណ្ើ េបប្ម្មង/កម្ាវធីិ បរៀររារ់យា ងប្តឹម្ប្តូវ

នូវបា រាំណ្ង យុទធសាស្តសត  ទធផ្ស រ ាំពឹង

ទុក សកម្ាភាពសាំខាន់ៗ អនកទទួ ផ្ស  និង

លវកិាប្នកម្ាវធីិ។ 

៣.៣.២ ឧរករណ៍្ប្ ស្ស័យទក់ទងសប្ម្មរ់សាំបណ្ើ

ប្រអង្កគ ស និងការអនុវតត ផ្សត ់នូវព័ត៌ាម្មនប្តឹម្

ប្តូវ និងប្រករបោយការបារពអាំពីអនកទទួ 

ផ្ស  ។ 

សាំបណ្ើ ប្រអង្កគ ស េឺជាមផ្សនក ៏សាំខាន់មួ្យប្នការង្ករ

ររស់អងគការ រ ុមនត ចាាំ ច់ប្តូវបធវើប្រករបោយប្កម្សី 

ធម្៌ា និងបោយបសាា ោះប្តង់។ ឧរករណ៍្សាំបណ្ើ ប្រអង្កគ ស 

េរបផី្សត ់ភាពបសាា ោះប្តង់និងភាពជាតាំណាងយា ងប្តឹម្ប្តូវ

ររស់អងគការម  ស្សរាន នឹងសកម្ាភាពរចចុរបននម  

 នបប្ាង។ អងគការ េរបបីជៀសវាងការប្រឌិ្តបរឿង មកលង

រនលាំអនកទទួ ផ្ស ររស់ខលួន ឬបរៀររារ់អាំពីអនកទទួ ផ្ស  

តម្របរៀរម  អាចបធវើឲ្យម្មនបប្ាោះថាន ក់  ់អនកម  

អងគការកាំពុងរា យរា រ់។ ការយ ់ប្ពម្ជាមុ្ន និងបោយ

ម្មនការផ្សត ់ព័ត៌ាម្មនប្េរ់ប្ាន់ររស់អនកម  ប្តូវ ន

លតររូ ឬ កស្សង់សម្តី េរបបី្តូវទទួ  នមុ្នបព 

ផ្សសពវផ្សាយ ការមចកចាយជាសាធារណ្ៈ រមួ្ទាំងការ

យ ់ប្ពម្ពីកុម្មរ និងម្មតរិតពួកបេ ឬអាណា

ពា  ពួកបេ។ 

សាំបណ្ើ សុាំមូ្ និធិ ចាាំ ច់ប្តូវរង្កា ញយា ងប្តឹម្ប្តូវ

នូវរររិទ រញ្ញា ម   នកាំណ្ត់ និងសាំបណ្ើ  ាំបណាោះ

ស្សាយ និងសកម្ាភាព។ ពួកបេេរបី បជៀសវាងការបពា 

រាំបផ្សលើស ការបពា មិ្នអស់បសចកតី និងការរង្កា ញររូភាព

ម  នាាំឲ្យយ ់ខុស សាំបៅទក់ទញចាំណារ់អារម្ាណ៍្

ររស់ម្មច ស់ជាំនួយ។ 

សាថ នភាពមូ្ និធិររស់អងគការ េរបីប្តូវមចករ ាំម ក

ជាប្រចាាំជាមួ្យរុេគ ិក ប ើម្បីធានាឲ្យ នថារុេគ ិក

ម្មនការយ ់ ឹង ន អអាំពីប្រភ្ពផ្សត ់មូ្ និធិររស់អងគ

ការ។ 
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បៅទីណាម  អងគការម្មនអាជីវកម្ាប ើម្បីបា 

រាំណ្ងបកៀរេរមូ្ និធិសប្ម្មរ់អងគការ អងគការអាច

ចាាំ ច់ប្តូវចុោះរញ្ា ីអាជីវកម្ាបនាោះជាសហប្ាសសងគម្

មួ្យ និងរង់ពនធពាក់ព័នធ។ 

រទោា នទី ៣.៤: អងគការកសាង និងមលទាំភាពជាប្ េូ

បោយសហការជាមួ្យអងគការម  ម្មនទសសនវស័ិយ ូច

ាន ។ 

៣.៤.១ អងគការ បធវើសហប្រតិរតតិការកនុងភាពជាប្ េូ 

ជាមួ្យអងគការបផ្សសងបទៀតប ើម្បីសបប្ម្ច ន

បា បៅរមួ្។ 

ភាពជាប្ េូរងឹម្មាំ ម្មន កខណ្ៈសាំខាន់ប្ប្កម ង

ប ើម្បីឲ្យអងគការសបប្ម្ច នបា រាំណ្ងរមួ្ និងបា 

បៅ។ កិចចសហការនិងការសប្ម្រសប្មួ្ ជាមួ្យតួអងគ

បផ្សសងបទៀត ជួយអងគការកនុងការប្រកាន់យកអភិ្ប្កម្

កាន់មតម្មន កខណ្ៈជារមួ្ កាំណ្ត់េម្មល ត និងទរ់សាា ត់

ការបធវើការជាន់ាន  ។ ចាំណុ្ចខាល ាំង និងទសសនៈរូករញ្ចូ  

ាន ររស់អងគការ ខុសាន អាចជួយសបប្ម្ចបា បៅ 

កាន់មតប្រករបោយស័កតិសិទធិភាព និងបោយម្មនផ្ស ជោះ

កាន់មតប្របសើរ។ 

ការតល ស់រតូរវជិាម្មនយូរអមងវង តប្ម្ូវឲ្យអងគការ

សងគម្សីុវ ិអនុវតតយុទធសាស្តសតរយៈបព មវង កនុងភាពជា

ប្ េូជាមួ្យតួអងគ និងអងគការបផ្សសងបទៀត។ អភិ្ប្កម្មររ

ររយិារ័នរយៈបព មវងមួ្យ ម  បោោះស្សាយមូ្ បហតុ

ជាឫសេ ់ប្នរញ្ញា រចចុរបនន និងម  បតត តប ើការ

សបប្ម្ច នផ្ស ជោះប្រករបោយនិរនតរភាព នឹងរមួ្

ចាំមណ្ក  ់ការរបងាើនទាំនុកចិតត និងនីតានុកូ ភាព

ររស់អងគការសងគម្សីុវ ិ។ 

រទោា នទី ៣.៥: អងគការ ម្មនទាំនាក់ទាំនងប្ផ្សទកនុង អម  

ម្មន កខណ្ៈាាំប្ទាន ។ 

៣.៥.១ រុេគ ិកចារ់ពី ៨០% បឡើងម   នផ្សត ់

សម្មា សន៍ និយាយថាថាន ក់ ឹកនាាំជាន់ខពស់ប្ន

អងគការេឺអាចទុកចិតត ន បសាា ោះប្តង់ និង 

ទទួ  នការបារព។ 

៣.៥.២ រុេគ ិកចារ់ពី ៨០% បឡើង ម   នផ្សត ់

សម្មា សន៍ បពញចិតតជាមួ្យររយិាកាសបៅ

កនុងអងគការពួកបេ។ 

ទាំនាក់ទាំនងប្ផ្សទកនុង អម  ម្មន កខណ្ៈាាំប្ទ ម្មន

សារៈសាំខាន់ប្ប្កម ងចាំបពាោះការរាំបពញមុ្ខង្ករ រ ូនប្ន

អងគការមួ្យ។ អងគការ ចាាំ ច់ប្តូវចាំណាយបព ល្ុោះ

រញ្ញច ាំងអាំពីទាំនាក់ទាំនងការង្ករររស់រុេគ ិក កសាង



39 | P a g e  

សាា រតីបធវើការជាប្កុម្ និងរបងាើតររសិាថ នបធវើការង្ករបោយ

សហការាន ។ 

េណ្ៈប្េរ់ប្េង េរបបី ើរតួជាេាំរកូារង្ករមររវជិាា ជីវៈ 

កប្មិ្តខពស់ បោយម្មនចរយិាសម្បតតិនានា  ូចជាភាព

អាចទុកចិតត ន ភាពបសាា ោះប្តង់ និងការបរើកទូល្លយ។ 

របរៀរប្េរ់ប្េង េឺសាំខាន់ប្ប្កម ងចាំបពាោះការរបងាើត

ររយិាកាសការង្ករ ៏ អមួ្យ និងវរបធម្៌ាបរើកចិតតទូល្លយ 

ម  ជាំរញុការបធវើការជាប្កុម្ ន អ និងទាំនាក់ទាំនង

ការង្ករប្រករបោយសុខុ ុម្ បៅប្េរ់កប្មិ្ត រមួ្ម្មន

រុេគ ិក អនកសា័ប្េចិតត ថាន ក់ប្េរ់ប្េង និងប្កុម្ប្រឹកាភិ្ 

 ។ 

៣.៥.៣ រុេគ ិកចារ់ពី ៨០% បឡើង ម   នផ្សត ់

សម្មា សន៍ ម្មនទាំនាក់ទាំនងមររទុកចិតតាន  

ជាមួ្យរុេគ ិកបផ្សសងបទៀត និងអនកប្េរ់ប្េង។ 

រទោា នទី ៣.៦: អងគការ ធានាឲ្យ ននូវការចូ រមួ្ររស់

ប្កុម្បា បៅ/ប្រជាព រ ាជាបា បៅ បៅកនុងកិចច

 ាំបណ្ើ រការអភិ្វឌ្ឍន៍េបប្ម្មង/កម្ាវធីិ។ 

៣.៦.១. ការអនុវតតេបប្ម្មង បប្រើកិចច ាំបណ្ើ រការពាក់ព័នធ

បោយម្មនការចូ រមួ្ បោយរមួ្ទាំងការពិ

និតយបម្ើ េបប្ម្មងជាមួ្យប្កុម្បា បៅ/

ប្រជាព រ ាជាបា បៅ។ 

៣.៦.២ អនកទទួ ផ្ស យា ងបហាចណាស់ ៦០% 

ម   នផ្សត ់សម្មា សន៍ អាចបរៀររារ់ការ

ចូ រមួ្ររស់ពួកបេ យា ងបហាចណាស់ បៅ

កនុង ាំណាក់កា មួ្យប្នកិចច ាំបណ្ើ រការ

អភិ្វឌ្ឍន៍េបប្ម្មង/កម្ាវធីិ។ 

៣.៦.៣ ការចូ រមួ្ររស់សហេម្ន៍បា បៅ និងភា

េីពាក់ព័នធ ប្តូវ នអធិរាយបៅកនុងរ យ

ការណ៍្ប្រចាាំឆ្ន ាំ និង/ឬ ឯកសារពាក់ព័នធបផ្សសង

បទៀត។ 

បា បៅចម្បងមួ្យប្នការង្ករអភិ្វឌ្ឍន៍ េឺការផ្សត ់

ភាពអង់អាច  ់សហេម្ន៍ បោយកាត់ពប្ងឹងអាំណាច

ររស់ាត់តម្រយៈការយ ់ ឹងពីសិទធិនិងបម្ើ ប ើញពីរ

 ាំងម  នាាំឱយម្មនភាពប្កីប្ក។ បហតុ ូបចនោះ ការចូ រមួ្

ររស់អនកទទួ ផ្ស ជាបា បៅបៅកនុង ាំណាក់កា 

បផ្សសងៗ (ប្រសិនបរើមិ្នទាំងអស់) ប្នកិចច ាំបណ្ើ រការ

អភិ្វឌ្ឍន៍េបប្ម្មង/កម្ាវធីិ មិ្នប្តឹម្មតសាំខាន់រ ុបណាណ ោះបទ 

រ ុមនត មលម្ទាំងចាាំ ច់បទៀតផ្សង។ ចាំណុ្ចបនោះ អាចរមួ្

ម្មនការចូ រមួ្ររស់អនកទទួ ផ្ស ជាបា បៅ បៅកនុង

ការវាយតប្ម្ល ាំរូង ការបធវើមផ្សនការ ការអនុវតត ការតម្

ោន និងការវាយតប្ម្លេបប្ម្មង។ 

អភិ្ប្កម្បនោះចាំបពាោះការង្ករអភិ្វឌ្ឍន៍ ជួយឲ្យម្មនការ

មចករ ាំម កភាពជាម្មច ស់ប ើការសបប្ម្ចចិតត។ បា បៅ

ប្នការចូ រមួ្ េឺជាកិចច ាំបណ្ើ រការផ្សត ់ភាពអង់អាចមួ្យ 

ម  អនុញ្ញា តឲ្យរុេគ អាចបោោះស្សាយរញ្ញា ប្រឈ្ម្

បោយខលួនឯ និងម្មនឥទធិព ប ើទិសបៅប្នជីវតិពួកបេ

តទ  ់។ 
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ភាពជាម្មច ស់ និងការប្េរ់ប្េងប ើកិចច ាំបណ្ើ រការ

អភិ្វឌ្ឍន៍េបប្ម្មង/កម្ាវធីិ េរបបី្តូវចងប្កងជាឯកសារឲ្យ

 ន អបៅកនុងសាំបណ្ើ និងរ យការណ៍្ និងង្កយបផ្សទៀង

តទ ត់ នបោយអនកវាយតប្ម្លប្ផ្សទកនុង និងអនកវាយតប្ម្លម្ក

ពីខាងបប្ៅ។ 
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ឧរសមព័នធ 

ឧរសមព័នធ ១: តារាងនថ្ៃដសវា 

ប្លលចាំណាយមតមួ្យមផ្សនករ ុបណាណ ោះប្នប្លលបសវាអភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈសប្ម្មរ់សម្មជិក 

ប្តូវ នឧរតថម្ាតទ  ់បោយម្មច ស់ជាំនួយ។ ប្លលបសវាសម្មជិករង្កា ញភាពជាម្មច ស់ និងការបរតជាា ចាំបពាោះកិចច ាំបណ្ើ រការ

អភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ។ តរាងប្លលបសវាសប្ម្មរ់រទោា នជីភី្ភី្មុ្ន ប្តូវ នមកសប្ម្ ួបឡើង

វញិសប្ម្មរ់រទោា នលាីបនោះ ម  មរងមចកម្មា៌ា បឆ្ព ោះបៅកាន់វញិ្ញា រនរប្តបចញជា ៣  ាំណាក់កា ។ ប្លលបសវា រារ់

រញ្ចូ  ប្លលវភិាេទនសម្មជិកភាព ពាកយសុាំ ិខិតរញ្ញា ក់ និងប្លលពិនិតយបម្ើ ឯកសារ និងប្លលបសវាអភិ្វឌ្ឍន៍សម្តថភាព។ 

ប្លលបសវានឹងប្តូវកាំណ្ត់បៅតម្ទាំហាំលវកិាប្រចាាំឆ្ន ាំនាបព រចចុរបននររស់អងគការមិ្នមម្នរោា ភិ្   និងមិ្នអាច

សងប្តឡរ់វញិបទ។ 

សម្មជិកបពញសិទធិទាំងអស់ប្នេណ្ៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា នឹងប្តូវ នផ្សត ់ជូននូវការរញ្ចុ ោះ
តប្ម្ល ២៥% មួ្យកញ្ច រ់ ប ើប្លលវភិាេទនសម្មជិកភាព និងប្លលបសវាពិនិតយ ាំបណ្ើ រការផ្សត ់សញ្ញា រប្ត។ 

១.១ ប្លលវភិាេទនសម្មជិកភាពប្រចាាំឆ្ន ាំ និងប្លល ាំបណ្ើ រការឬពិនិតយពាកយសុាំសញ្ញា រប្ត 

ប្លលវភិាេទនសម្មជិកភាព ប្តូវអនុវតតចាំបពាោះសម្មជិកសហេម្ន៍ ជីភី្ភី្ ទាំងអស់។ ប្លលវភិាេទនប្តូវរង់បៅបព 

ម  ចូ ជាសម្មជិក និងប្តូវរង់បរៀងរា ់ឆ្ន ាំរនាទ រ់ពីបនាោះ។ ប្លលបសវាពិនិតយពាកយសុាំសញ្ញា រប្តជាំហាន ប្តូវអនុវតត

ចាំបពាោះសម្មជិកសហេម្ន៍ទាំងអស់ បៅបព ម  ពាកយសុាំសញ្ញា រប្ត ររស់ខលួនប្តូវ នទទួ យក។ ប្លលបសវា ប្តូវរង់

ភាល ម្បប្កាយបព ម  ការពិនិតយបម្ើ ពាកយសុាំចារ់បផ្សតើម្។ ពាកយសុាំ ិខិតរញ្ញា ក់នីមួ្យៗនឹងប្តូវបចញរង្កា ន់ប្ ជូន

បោយមឡកពីាន  បទោះរីជាសម្មជិកោក់ពាកយសុាំសញ្ញា រប្ត ទាំង ៣ កនុងបព មតមួ្យកតី។ 

ទាំហាំលវកិារចចុរបននររស់អងគការ  
( ុល្លល រអាបម្រកិ) 

ប្លលសម្មជិកភាពប្រចាាំឆ្ន ាំ 
( ុល្លល រអាបម្រកិ) 

ប្លលបសវាពិនិតយឯកសារ/ពាកយសុាំ
សញ្ញា រប្តជាំហាន 
( ុល្លល រអាបម្រកិ) 

បប្កាម្ ៥០.០០០ ២០ ១០០ 
ចារ់ពី ៥០.០០១   ់ ១៥០.០០០ ១០០ ១០០ 
ចារ់ពី ១៥០.០០១   ់ ២០០.០០០ ១៥០ ១៥០ 
ចារ់ពី ២០០.០០១   ់ ៤៩៩.៩៩៩ ២០០ ២០០ 
ចារ់ពី ៥០០.០០០   ់ ៩៩៩.៩៩៩ ២៥០ ២៥០ 
ចារ់ពី ១.០០០.០០០ បឡើង ៣០០ ៣០០ 
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១.២ សិកាខ សាល្លអភិ្វឌ្ឍន៍សម្តថភាព  

សម្មជិកម  បប្ជើសបរ ើសទទួ ជាំនួយពី ប្កុម្ការង្ករអភិ្វឌ្ឍន៍សម្តថភាព ជីភី្ភី្ ប្តូវរង់ប្លលបសវាម   នផ្សត ់ជូន 

បោយមផ្សអកប ើចាំនួនប្លៃ និងប្េូរណ្តុ ោះរណាត  ម  ចាាំ ច់។ ប្លលបសវានឹងប្តូវឯកភាពតម្ការប្ពម្បប្ពៀងាន បោយមផ្សអក

ប ើអប្តទីផ្សារ។
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ឧរសមព័នធ ២: រទោា នសកលសតរីគីណដនយយភារអងគការសងគមសុវីិល 

កម្ាវធីិអភិ្  កិចច និងការប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាា ជីវៈ បប្កាម្េណ្ៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា ម្មន

កិតតិយសបោយ នចូ រមួ្ចាំមណ្កមួ្យកនុងចាំបណាម្សម្មជិកទាំង៩ បផ្សសងៗបទៀតកនុងការរបងាើតេាំនិតផ្សតួចបផ្សតើម្

េណ្បនយយភាពអងគការសងគម្សីុវ ិបៅជុាំវញិពិភ្ពបល្លក ម   នរមួ្ចាំមណ្ក  ់ រទោា នសក សប្ម្មរ់េណ្បនយយ
ភាពអងគការសងគម្សីុវ ិ (Global Standard for CSO Accountability)។ រទោា នសក បនោះ េឺជារទោា នបយាងមួ្យ ម  

សាំបៅបៅប ើការពប្ងឹងភាពស្សរាន  កនុងចាំបណាម្រទោា នេណ្បនយយភាព និងការប្រតិរតតិេណ្បនយយភាពបៅជុាំវញិ

ពិភ្ពបល្លក។ រទោា នសក បនោះ មិ្នម្មនរាំណ្ងជាំនួសរទោា ន និងការប្រតិរតតិេណ្បនយយភាពបៅជុាំវញិពិភ្ពបល្លក

បទ។ រទោា នសក បនោះ រមួ្ម្មន “ការបរតជាា ” ១២ យា ង ម  ប្តូវ នចងប្កងជា ៣ ជាំពូក ូចខាងបប្កាម្៖ 

ការដរតជ្ជា  

ជំរកូ I ៖ អវីម លដយើងច្ង់សដប្មច្បាន 

១. យុតតិធម្៌ា និង សម្ភាព 

បយើងនឹងបោោះស្សាយភាពអយុតតិធម្៌ា ការមិ្នរារ់រញ្ចូ   វសិម្ភាព ភាពប្កីប្ក និងអាំបពើហិងាប ើម្បី

របងាើតសងគម្មួ្យម  ម្មនសុខុម្ម ភាពសប្ម្មរ់ទាំងអស់ាន  

២. សិទធិស្តសត ីនិង សម្ភាពបយនឌ័្រ 

បយើងនឹងប ើកកម្ពស់សិទធិររស់ស្តសតីនិងកុម្មរ ីនិងប ើកសទួយសម្ភាពបយនឌ័្រ។ 

៣. សុខុម្ម ភាពភ្ពមផ្សន ី 

បយើងនឹងការពារររសិាថ នធម្ាជាតិ និងប ើកកម្ពស់សម្តថភាពមផ្សន ីកនុងការប្ទប្ទង់ជីវតិសប្ម្មរ់

ម្នុសសជាំនាន់បប្កាយ។ 

៤. ការតល ស់រតូរវជិាម្មនជារ់ល្លរ់ 

បយើងនឹងសបប្ម្ច ន ទធផ្ស វជិាម្មនរយៈបព មវង។ 

ជំរកូ II ៖ អភិប្កមដ ព្ ោះដៅកាន់ការផ្លៃ សរ់តូរ 

៥. ការង្ករនាាំមុ្ខបោយប្រជាជន 

បយើងនឹងធានាឲ្យ នថា ប្រជាជនម  បយើងបធវើការជាមួ្យម្មនតួនាទីសាំខាន់មួ្យកនុងការ ឹកនាាំ

ការង្ករររស់បយើង។ 

៦. ភាពជាប្ េូរងឹម្មាំ 
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បយើងនឹងបធវើការកនុងភាពជាប្ េូម  ម្មន កខណ្ៈបសាើភាព និងម្មនការបារពាន  ប ើម្បីសបប្ម្ច ន

បា បៅរមួ្។ 

៧. តស មូ្តិប ើម្បកីារតល ស់រតូរជាមូ្ ោា ន 

បយើងនឹងបោោះស្សាយមូ្ បហតុជាឫសេ ់ បោយតស ូម្តិប ើម្បីការតល ស់រតូរជាមូ្ ោា ន។ 

៨. អងគការបរើកចាំហរ 

បយើងនឹងម្មនតម្មល ភាពអាំពីប្រការម  ថាបតើបយើងេឺជាអនកណា បតើបយើងបធវើអវីខលោះ និង អាំពីភាព

បជាេជ័យនិងររាជ័យររស់បយើង។ 

ជំរកូ III ៖ អវីម លដយើងដធវើដៅនផៃកនងុ 

៩. រុេគ ិកនិងអនកសាប័្េចិតតប្រករបោយ ភាពអង់អាច និងប្រសិទធភាព 

បយើងនឹងវនិិបយាេប ើរុេគ ិក និងអនកសា័ប្េចិតត ប ើម្បីអភិ្វឌ្ឍសកាត នុព បពញប ញររស់ពួកបេ 

និងសបប្ម្ច នបា បៅររស់បយើង។ 

១០. ធនធានចាត់មចង ន អ 

បយើងនឹងចាត់មចងធនធានររស់បយើងបោយទទួ ខុសប្តូវប ើម្បីសបប្ម្ច នបា បៅររស់បយើង 

និងរបប្ម្ើសាធារណ្ជន។ 

១១. ការបធវើបសចកតីសបប្ម្ចចិតតមររប្លើយតរ 

បយើងនឹងធានាឲ្យ នថាការសបប្ម្ចចិតតររស់បយើងេឺប ល្ើយតរបៅនឹងម្តិមក ម្អពីប្រជាព រ ា

ម  រងផ្ស រ ោះពា ់ពីការង្ករបយើង ប្ េូ អនកសា័ប្េចិតត និងរុេគ ិក។ 

១២. ការ ឹកនាាំប្រករបោយការទទួ ខុសប្តូវ 

បយើងនឹងធានាឲ្យ នថា ថាន ក់ប្េរ់ប្េង និងប្កុម្ប្រឹកាភិ្  ររស់បយើងម្មនេណ្បនយយភាព។ 

សប្ម្មរ់ព័ត៌ាម្មនរមនថម្សតីពីរទោា នសក  សូម្បម្ើ កូនបសៀវបៅម  ម្មនបៅេណ្ៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការ

ប ើម្បីកម្ពុជាៈ “ការបរតជាា  ១២ យា ង ប ើម្បីេណ្បនយយភាពប្រករបោយថាម្វនត។” 


