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ហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់មាន
ឯកសារណែនាំនេះ?
បទដ្ឋា ន សកលដើ ម្ បី គ ណនេ យ្ យ ភាពអង្គ កា រសង្គ ម

ស៊ីវិល ត្រូវបានចងក្រងទ្បើងដោយមានការចូលរួមពីដៃគូ
ពាក់ព័ន្ធចំនួន ៩ ដែលមានបទពិសោធន៍ជ្រាលជ្រៅ ធ្វើ

ការលើកកម្ពសគ
់ ណនេយយ្ ភាពអង្គការសង្គមស៊វី ល
ិ ទូទាង
ំ
1
សកលលោក។ ដោយកសាងលើបទពិសោធន៍ដែមាន
ស្រាប់ ជាក់ស្តែងរបស់ពួកគេ និងដោយរួមគ្នាជាមួយដៃគូ

ពិគ្រោះយោបល់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ពួកគេបានបង្កើត
ឡើងនូវក្របខ័ណគ
្ឌ ណនេយយ្ ភាពរួមមួយសម្រប
ា អ
់ ង្គការ

សង្គមស៊ីវិល (CSOs) ដែលផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់
លើកិច្ចសន្ទនាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធជាចំនុចអាទិភាពនៅ
ក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ពួកគេ។

ឯកសារណែនាំនេះ បំពេញបន្ថែមលើបទដ្ឋានសកល

និងផ្តលឱ
់ វាទជាក់សង
ែ្ត អំពរី បៀបបប
ើ្រ ស
្រា ប
់ ទដ្ឋន
ា សកល

ទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ដូចជា អ្នកចង់មានគំនិត

ផ្តច
ួ ផ្តម
ើ បង្កត
ើ គណនេយយ្ ភាពអង្គការសង្គមស៊វី ល
ិ អង្គការ

សង្គមស៊ីវិល អ្នកធ្វើគោលនយោបាយ និងស្ថាប័នផ្តល់
មូលនិធិ។

សេចក្តព
ី ន្យល់ទាង
ំ ទ្បាយនៅក្នង
ុ សេចក្តណ
ី
នា
ែ ន
ំ ះេ ខុស

ប្លែកបន្តិចទៅនឹងទម្រង់លក្ខណៈបទដ្ឋានសកលដែលជា

បទដ្ឋានយោងពឹងផ្អែកលើការស្ម័គ្រចិត្ត

ដែលតម្រូវឱ្យ

ដោយពន្យល់កាន់តច
ែ បា
្ ស់ថម
ែ ទៀត នូវគោលការណ៍

អ្នកប្រើប្រាស់នីមួយៗសម្របទៅតាមលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន

ឯកសារនេះពន្យល់នវូ ជំហាននានាសម្រប
ា អ
់ នុវត្តជាសកល

ផ្តត
ោ ការយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់ជាពិសស
េ ទៅលើកច
ិ ស
្ច ន្ទនាជា

អនុវត្តទាំង ១២ និងសកម្មភាពគន្លឹះពាក់ព័ន្ធរបស់វា

សមត្ថភាពស្ថប
ា ន
័ និងបរិបទវបប្ ធម៌។ សច
េ ក្តណ
ី
នា
ែ ន
ំ ះេ

ដែលនៅក្នុងនោះ

មួយភាគីពាក់ពន
័ ្ធ និងប្រប
ើ ស
ា្រ ប
់ ព
្រ ន
័ រ្ធ ះិ គន់សប
ា្ថ នា ដល
ែ

អង្គការសង្គមស៊ីវិលពិតជាត្រូវមាន

គណនេយ្យភាពចំពោះភាគីពាក់ព័ន្ធ ចំពោះប្រសិទ្ធិភាព
ការងារ អភិក្រម និងដំណើរការអង្គការ។

នេះ

ជាកិច្ចការនៅពីក្រោយការប្រមូលគំនិតយោបល់

ទស្សនៈ និងតម្រូវការ។ ជំនួសមកវិញ វាពិចារណាតម្រូវ
ការរបស់សប
ា្ថ ន
័ ដល
ែ ត្រវូ វិភាគព័តមា
៌ នដល
ែ បានប្រមល
ូ

ពិភាកសា
្ លើមតិរះិ គន់ និងធ្វកា
ើ រកស
ែ ម្រល
ូ ។ ដោយផ្តល់
សេចក្តីណែនាំលើរបៀបបិទបញ្ចប់មតិរិះគន់

សៀវភៅ

សច
េ ក្តណ
ី
នា
ែ ំ គឺជាឧបករណ៍ដស
៏ ខា
ំ ន់សម្រប
ា អ
់ នុវត្តនវូ
ខ្លឹមសារដែលបានចែងក្នុងបទដ្ឋានសកល

និងសម្រាប់

ដៃគរូ បស់ខន
ួ្ល យល់ថា ជាការជំរញ
ុ ឱ្យកាន់តមា
ែ នគណនេយយ្
ភាពរឹងមាំ។

1

ដៃគូរគម្រោងទាំងប្រាំបួន រួមមានអង្គការ Accountable Now, the Australian Council for International Development (ACFID), the Balkan Civil Society Development
Network (BCSDN), the Cooperation Committee for Cambodia (CCC), InterAction, the NGO Quality Assurance Certification Mechanism (QuAM), Rendir
Cuentas, Viwango, និង the Voluntary Action Network India (VANI)។ អង្គការទាំងនេះ ត្រូវបានគាំទ្រដោយមជ្ឈមណ្ឌលសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិ (International Civil

Society Centre) ជាដៃគូអនុវត្តមួយ ដោយមានការគាំទ្រមូលនិធិពីទីភ្នាក់ងារស៊ុយអែដដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (Sida)។

4

ផ្តល់ការណែនាំដល់ជនគ្រប់រូបដែលមានបំណង៖

រៀនសូត្រពី និង កែលម្អការសន្ទនាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ និងដៃគូ
កំណត់នូវទម្រង់ជាគំរូមួយ សូចនាករ និងបន្ទាត់មូលដ្ឋាន
ដើម្បីតាមដាន និងវាយតម្លៃវឌ្ឍនភាព

តាក់តែងនូវការធ្វើប្រជាមតិ កម្រងសំណួរ និងយន្តការដើម្បី
វាស់វែងវឌ្ឍនភាព

បង្កើតប្រព័ន្ធនានាសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យខ្លួនឯង និងការផ្ទៀងផ្ទាត់

ដូចជាស្វ័យរង្វាយតម្លៃ ការវាយតម្លៃដោយមិត្ត ឬ ប្រព័ន្ធសម្រាប់
ផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រ

រៀបចំនិងកែលម្អគម្រោង គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រ និង
សកម្មភាព

សម្របបទដ្ឋាន និងក្រមរបស់ពួកគេផ្ទាល់ទៅនឹងបទដ្ឋានសកល
អភិវឌ្ឍក្របខ័ណ្ឌ និងឧបករណ៍កសាងសមត្ថភាព និងផ្តល់ការ

គាំទ្រមានគោលដៅជាក់លាក់ ដោយផ្អែកលើសេចក្តីត្រូវការរបស់
អង្គការ

សម្របសម្រួលកិច្ចពិភាក្សាស្តីពីកិច្ចគាំពារបរិយាកាសអំណោយ
ផល

កែលម្អការយល់ដឹងរបស់ពួកគេអំពីការងាររបស់អង្គការសង្គម
ស៊ីវិល តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេ

តម្រូវឱ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានគណនេយ្យភាព

5

រចនាសម្ព័ន្ធ
សៀវភៅណែនាំនេះ ចែកចេញជា ៣ជំពូក និងគោលការណ៍អនុវត្តចំនួន១២។
សម្រាប់គោលការណ៍អនុវត្តនីមួយៗ មានសេចក្តីពន្យល់អំពីសារសំខាន់ និងសាវតាសម្រាប់
សកម្មភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិល និងរបៀបសម្រេចឱ្យបាននូវគោលការណ៍អនុវត្តនីមួយៗ
ដែលទាំងនេះនឹងរួមវិភាគទានជួយឱ្យមានគណនេយ្យភាពកាន់តែរឹងមាំ និងការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន។
គោលការណ៍អនុវត្តនីមួយៗអមទៅដោយសកម្មភាពជាគន្លឹះសំខាន់ៗដែលចង្អុលបង្ហាញថា
សង្គមស៊ីវិលកំពុងតែឆ្លើយតបទៅនឹងគោលការណ៍អនុវត្ត។

ជំពូកទី១
អ្វីដែលយើងចង់
សម្រេចបាន

ជំពូកទី២
អភិក្រមឆ្ពោះទៅកាន់
ការផ្លាស់ប្តូរ

ជំពូកទី៣
អ្វីដែលយើងធ្វើ
នៅផ្ទៃក្នុង
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បទដ្ឋានសកលដើម្បីគណនេយ្យភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិល

សូចនាករវឌ្ឍនភាពដែលអាចមានឆ្ពោះទៅកាន់

សំណរួ ណែនាស
ំ មប
្រា កា
់ រឆ្លះុ បញ្ចង
ំា និងសកម្មភាព

ការបំពេញគោលការណ៍អនុវត្ត ជួយថែមទៀតដើម្បី

ឆ្ពះោ ទៅកាន់ការបំពេញគោលការណ៍អនុវត្តនីមួយៗ

អនុវត្តបទដ្ឋានសកល។ សូចនាករទាំងនេះបង្ហាញ

សំណួរនិងសកម្មភាពទាំងនេះ លើកទឹកចិត្តឱ្យមាន

ត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ វឌឍ្ នភាពរបស់អង្គការសង្គមសវី៊ ល
ិ សំដៅ
នៅក្នុងបញ្ជីមួយ ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងគោលការណ៍
អនុវត្ត

និងភ្ជាប់ជាមួយនឹង

រង្វាស់បែបគុណភាព

ដែលអាចវាស់វែងបាន ដើម្បីបង្ហាញ នូវវឌ្ឍនភាព
ឫចង្អុលបង្ហាញពីការដើរថយក្រោយ។ អ្នកប្រើអាច
ប្រវា
ើ ក្នង
ុ ទម្រងដ
់ ម
ើ កស
ែ ម្រល
ួ វាតាមសច
េ ក្តត
ី វូ្រ ការ

ជាក់លាក់របស់ពួកគេ ឬ ប្រើវាជាការណែនាំដើម្បី

បង្កើតសូចនាករអាចវាស់បានថ្មីកាន់តែជាក់លាក់។
សូចនាករវឌ្ឍនភាព សួររកភស្តុតាងពីរប្រភេទ៖

កិច្ចដំណើរការគោលនយោបាយ និងរចនាសម្ព័ន្ធ

បង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរ និងផលប៉ះពាល់ផ្ទៃក្នុង ក្នុង
អង្គ កា រដែ ល អាចធ្វើ ឱ្ យ អង្គ កា រសង្គ ម ស៊ី វិ ល អនុ វ ត្ត

សកម្មភាពសំខាន់ៗ។

មតិកែលម្អរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

ផលប៉ះពាល់

ចង្អុលបង្ហាញថា

ដែលគួរឱ្យជឿជាក់បាននោះ

គឺ

សកម្មភាពជាច្រន
ើ របស់អង្គការសង្គមសវី៊ ល
ិ មានទៅ

បំពញ
េ បន្ថម
ែ លើសច
ូ នាករវឌឍ្ នភាពដល
ែ អាចមាន។

ការឆ្លុះបញ្ចាំង និងការសន្ទនាកាន់តែស៊ីជម្រៅ នៅ
ក្នុងអង្គការ
ជាពិសេស

លើសពីនេះ

ក៏ដូចជាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត

អំពីបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងការអនុវត្ត។
សំណួរណែនាំអាចជំរុញការអភិវឌ្ឍ

និងការបង្កើតសំណួរតាមដាន និងវាយតម្លៃ ដែល
អាចប្របា
ើ ននៅពល
េ ក្រយ
ោ ដើមប្ ប
ី ម
្រ ល
ូ មតិកល
ែ ម្អ
និងធាតុចូល ។

សូចនាករ មធ្យោបាយនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ សំណួរ

ណែនាំ

និងឧទាហរណ៍ទាំងអស់

ជូនអ្នកប្រើ

ដែលអាចជ្រើសរើស

យោងតាមរិបទក្នុងស្រុក

គឺជាគំនិតផ្តល់
និងកែសម្រួល

និងបរិបទវប្បធម៌របស់

ពួកគេ ប្រភេទអង្គការរបស់ពួកគេ ឬ កម្រិតចង់បាន
និងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដែលពួកគេចង់តាមដាន
វាយតម្លៃ។

ឬ

ពាក្យគន្លឹះ និងនិយមន័យ ដែលត្រូវបានប្រើក្នុង

លើភាគីពាក់ព័ន្ធ និងជីវិតរបស់ពួកគេ។ ភស្តុតាង

បទដ្ឋានសកល និងសៀវភៅណែនាំ ត្រូវបានដាក់

ការវាស់វែងផលប៉ះពាល់

ឯកសារនេះ។

ទាំងពីរប្រភេទ មានលក្ខណៈសំខាន់ស្មើគ្នា នៅក្នុង
ហើយខ្លឹមសារដែលបាន

ពន្យល់ អនុញ្ញាតឱ្យមានការបត់បែនទៅតាមអង្គការ

បញ្ចូលនៅក្នុងសទ្ទានុក្រមមួយនៃខាងចុងបញ្ចប់នៃ

នីមយ
ួ ៗ នៅក្នង
ុ របៀបដែលពួកគេចង់បង្ហញ
ា វឌ្ឍនភាព
ទាក់ទិននឹងបរិបទ គោលដៅ និងសមត្ថភាពរៀងៗ
ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ ប្រសើរបំផុត ជានិច្ចកាល អង្គការ
សង្គមស៊ីវិលគប្បីពិនិត្យពិច័យភស្តុតាងដែលទទួល

បានពីប្រភពផ្លូវការ

ជាមួយនឹងព័ត៌មានជាទស្សន

ដែលទទួលបានតាមរយៈមតិកែលម្អ។

ប្រការនេះ

ធានាឱ្យបានប្រាកដថា ពួកគេអាចបកស្រាយយ៉ាង

ត្រឹមត្រូវនូវព័ត៌មានដែលទទួលបាន និងកំណត់បាន
ថាការងាររបស់ពួកគេពិតជាផលិតបាននូវលទ្ធផល

ដែលចង់បានមែន។

សូមផ្ញើឱ្យពួកយើងនូវមតិកែលម្អរបស់អ្នក
យើងខ្ញុំចង់ដឹងអំពីចំណុចណានៃឯកសារណែនាំ

នេះដែលមានប្រយោជន៍ និងចំណុចណាដែលអាច

កែលម្អបន្ថែមទៀត។ ហេតុដូច្នេះ យើងខ្ញុំសូមឱ្យ
អ្នកផ្តល់យោបល់ មតិកែលម្អ និងសំណួរទៅកាន់

feedback@csostandard.org។ ដើម្បីព័ត៌មាន
បន្ថែម ដូចជាធនធាន និងឯកសារពាក់ព័ន្ធកំពុង
រៀបចំ សូមមើល www.csostandard.org
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ជំពូកទី១ / អ្វីដែលយើងចង់សម្រេចបាន
គោលការណ៍អនុវត្តទី១

១

យុត្តិធម៌ និងសមភាព
យើងនឹងដោះស្រាយអំពើអយុត្តិធម៌ ការផាត់ចោល

វិសមភាព ភាពកក
ី្រ ្រ នង
ិ ហិងសា
្ ដើមប្ ប
ី ង្កត
ើ សុខមា
ុ ល

យុត្តិធម៌និង

ភាពសង្គមសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។

សមភាព

នៅក្នុងសង្គមមានយុត្តិធម៌

មនុស្សគ្រប់រូបអាចមានសិទ្ធិ

និងសមភាពមួយ

និងសេរីភាពដូចគ្នា

សកម្មភាពគន្លឹះ
១.១

ក្នង
ុ ការធ្វកា
ើ រជ្រស
ើ រើសអំពប
ី ប
ែ បទជីវត
ិ របស់ពក
ួ គេ

ស្តាប់ប្រជាជន ស្វែងយល់ និងដោះស្រាយ

យេនឌ័រ អាយុ ដើមកំណើត ជាតិពន្ធុ អន្តោគ្រាមភាព

អយុត្តិធម៌ ហិង្សា និងវិសមភាព។

ដោយមិនគិតពីសញ្ជាតិ ទីកន្លែង ភេទ អត្តសញ្ញាណ

សាសនា លទ្ធភាព វណ្ណៈ ស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ច

ឬ ស្ថានភាពដទៃទៀតរបស់ពួកគេឡើយ។ យុត្តិធម៌
និងសមភាព

អនុញ្ញាតឱ្យប្រជាជនចូលរួមក្នុងការ

សម្រេចចិត្ត ដែលប៉ះពាល់ជីវិតពួកគេ និង តម្រូវឱ្យ
អ្នកមានអំណាចមានគណនេយ្យភាព។ ខណៈដែល

តួអង្គពលរដ្ឋស្វែងរកការផ្លាស់ប្តូរ រួមជាមួយប្រជាជន
អង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវតែធ្វើការយ៉ាងសកម្ម
ទៅកាន់សង្គមបែបបរិយាប័នមួយ

ឆ្ពោះ

និងព្យាយាមជះ

ឥទ្ធិពលលើ ឥរិយាបថ វប្បធម៌ និងប្រព័ន្ធនានា ដើម្បី
ធានាឱ្យបានប្រាកដថាប្រជាជនទាំងអស់ ជាពិសេស

ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះ និងជួបការលំបាកបំផុត
ទទួលបាននូវយុត្តិធម៌ និងស្មើភាព។

មូលហេតុជាឫសគល់ និងផលប៉ះពាល់នៃ
១.២

ដឹកនាំដោយធ្វើជាគំរូៈ ប្រកាន់ខ្ជាប់បរិយាប័ន គោរព
និងជំរុញសិទ្ធិមនុស្ស នៅក្នុងអង្គការរបស់យើង និង
ធានាឱ្យបានប្រាកដថាយើងមិនធ្វើឱ្យមានអន្តរាយ
ដល់ខ្លួនយើង។
១.៣

គាំទ្រប្រជាជនឱ្យដឹងពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេ និងតម្រូវ
ឱ្យមានគណនេយ្យភាពចំពោះអ្នកទាំងឡាយ

ដែលទទួលខុសត្រូវលើការគោរព ការការពារ
និងការបំពេញសិទ្ធិ។
១.៤

សហការជាមួយតួអង្គដទៃទៀតដើម្បីដោះស្រាយ
ជាសមូហភាពនូវមូលហេតុជាឫសគល់ និង

ផលប៉ះពាល់នៃអយុត្តិធម៌ ហិង្សា និងវិសមភាព

និងដើម្បីធានាឱ្យបានប្រាកដថាសិទ្ធិរបស់ប្រជាជន
ទាំងអស់ត្រូវបានគេគោរព និងការពារ។
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បទដ្ឋានសកលដើម្បីគណនេយ្យភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិល

សូចនាករវឌ្ឍនភាពដែលអាចមានឆ្ពោះទៅកាន់ការបំពេញគោលការណ៍អនុវត្ត

កិច្ចដំណើរការ គោលនយោបាយ និង
រចនាសម្ព័ន្ធ
ភស្តតា
ុ ងនានា ដូចជាការសិកសា
្ វាយតម្លៃ ការរៀបចំ

ផន
ែ ការ របាយការណ៍តាមដាននិងវាយតម្លៃ សច
េ ក្តី
ថ្លង
ែ ការណ៍នគោ
ៃ លនយោបាយ កិចព
្ច ម
្រ ព្រៀងដគ
ៃ ូ
ឬ ប្រភពដែលអាចមានដទទ
ៃ ៀត បង្ហញ
ា ថា៖

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល ធ្វើការវិភាគបរិបទ និងវិវាទ
ដោយមានការចូលរួមនិងជាប្រពន
័ យ
្ធ ង
ា៉ ទៀងទាត់

និងពិភាក្សា និងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចាំបាច់នានា រួម
ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។
yy ការរៀបចំកម្មវិធី

នៃអង្គការសង្គមស៊ីវិល គឺផ្អែកលើសេចក្តីត្រូវការ
ជាក់ស្តែង និងអាទិភាពនានាដែលកំណត់ដោយ

ប្រជាជនទាំងឡាយដែលខ្លួនសំដៅគាំទ្រ ឬ ជួយ
ការពារ។

មានផលប៉ះ

ពាល់ផ្ទាល់លើការសម្រចបានយុត្តិធម៌ សន្តិភាព
និងសិទ្ធិស្មើគ្នា សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល កំណត់អត្តសញ្ញាណ និង
វាយតម្លៃយង
ា៉ ទៀងទាត់ នូវហានិភយ
័ ទាំងឡាយ

ដែលភាគីពាក់ព័ន្ធប្រឈម ទាក់ទិននឹងការរើស
អើង ហិង្សា ការបំពាន ការកេងប្រវ័ញ្ច ឬប្រមាថ

និងអភិវឌ្ឍយុទសា
្ធ ស្តនា
្រ នាដើមប្ ទ
ី ប់សត
ា្ក ់ ឬ កាត់
បន្ថយចំណុចទាំងនេះ។

អង្គការសង្គមស៊ីវិល

ខិតខំធអ
ើ្វ ៗ
ី្វ ទាំងអស់ដល
ែ ខ្លន
ួ អាចធ្វបា
ើ ន ដើមប្ ី
ជៀសវាងការធ្វឱ
ើ យ្ ប្រជាជនជួបប្រទះអន្តរាយថម
ែ
ទៀត។

ផ្សេងៗ នៅក្នុងការជំរុញយុត្តិធម៌ និងសិទ្ធិស្មើគ្នា
សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។

មតិកែលម្អរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
ភស្តុតាងនានា

ដូចជាអង្កេត

ការពិភាក្សាក្រុម

គោលដៅ សម្ភាសន៍ អត្ថបទកាសែត សេចក្តីថ្លែង
ការណ៍ដៃគូ

មតិកែលម្អ

និងយន្តការដោះស្រាយ

បណ្តឹង ឬ ប្រភពដែលអាចមានដទៃទៀតបង្ហាញថា៖

yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ យល់ថាកម្មវិធីរបស់អង្គការសង្គម

ស៊ីវិលយល់ និងឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការ

និងអន្តរាគមន៍ប្រភេទផ្សេងៗ

yy ការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល

yy អង្គការសង្គមសវី៊ ល
ិ សហការជាមួយភាគីពាក់ពន
័ ្ធ

ជាក់លាក់ មូលហេតុជាឫសគល់នៃបញ្ហា និង
វប្បធម៌របស់ពួកគេ។
yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ

យល់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមាន

លក្ខណៈបរិយាប័ន និង មិនធ្វើឱ្យមានអន្តរាយ។

yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ ពេញចិត្តនឹងព័ត៌មាន និងកាលានុ

វត្តភាព ដើមប្ ស
ី ដ
ំ ង
ែ នូវសិទរិ្ធ បស់ពក
ួ គេ ទៅកាន់
អ្នកទទួលខុសត្រូវបំពេញកិច្ច។

yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ
សង្គមស៊ីវិល
ពួកគេ

ពេញចិត្តនឹងរបៀបដែលអង្គការ

ឆ្លើយតបទៅនឹងមតិកែលម្អរបស់

និងកាលានុវត្តភាពមានឥទ្ធិពលលើការ

ធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការ។

yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ យល់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការ

ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ ដើម្បីមានផលប៉ះ
ពាល់ប្រកបដោយអត្ថន័យលើមូលហេតុ

ផ្នែក

ស្ថាប័ន និងវប្បធម៌នៃភាពក្រីក្រ ការផាត់ចោល
ហិង្សា អយុត្តិធម៌ និងវិសមភាព។

១២ គោលការណ៍ណែនាំ | ឯកសារណែនាំ
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សំណួរណែនាំសម្រាប់ការឆ្លុះបញ្ចាំង និងសកម្មភាព
yy តើអ្នកបានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់

និងវិភាគព័ត៌មាន

yy តើអក
្ន ធានាឱយ្ បានប្រក
ា ដយ៉ង
ា ដូចម្តច
េ ថាការងារ

ចោល ហិង្សា អយុត្តិធម៌ និងវិសមភាព យ៉ាង

ទៅកាន់ការលុបបំបាត់មូលហេតុជាឫសគល់នៃ

អំពី មូលហេតុជាឫសគល់នៃភាពក្រីក្រ ការផាត់
ដូចម្តេច?

yy តើអ្វីទៅគឺជាផលប៉ះពាល់នៃវត្តមាន និងសកម្ម

ភាពរបស់អ្នក លើក្រុមផ្សេងៗ និងតើអ្នកធ្វើអ្វីខ្លះ
ដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាន?

yy តើអ្នកប្រាប់ប្រជាជនអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេ និងពី
អ្នកណាដែលត្រូវទាមទារសិទ្ធិទាំងនោះ រួមទាំង
នៅក្នុងអង្គការរបស់អ្នក យ៉ាងដូចម្តេច? តើអ្នក
គាំទ្រពួកគេ នៅក្នុងការជំរុញសិទ្ធិទាំងនេះ យ៉ាង
ដូចម្តេច?
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របស់អ្នកសម្រេចវឌ្ឍនភាពជាបន្តបន្ទាប់

ឆ្ពោះ

អយុត្តិធម៌ និងវិសមភាព?

yy តើអ្នកពាក់ព័ន្ធយ៉ាងដូចម្តេចជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ
សំខាន់ៗដល
ែ អាចជំរញ
ុ ការផ្លស
ា ប
់ រូ្ត នៅក្នង
ុ ចបា
្ ប់

និងគោលនយោបាយ ក៏ដូចជា នៅក្នុងនិយាម
អាកប្បកិរិយា និងឥរិយាបថវប្បធម៌សង្គម?

yy តើអ្វីទៅគឺជាគោលវិធីមានជោគជ័យដើម្បីទទួល

បានការគាំទច
្រ ពោ
ំ ះកម្មវធ
ិ រី បស់អក
្ន ពីភាគីពាក់ពន
័ ្ធ
ផ្សេងៗ?
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ជំពូកទី១
អ្វីដែលយើងចង់សម្រេចបាន
គោលការណ៍អនុវត្តទី២

២

សិទ្ធិស្រ្តី និង

សមភាពយេនឌ័រ

ជំពូកទី១ / អ្វីដែលយើងចង់សម្រេចបាន
គោលការណ៍អនុវត្តទី២
២

សិទ្ធិស្រ្តី និងសមភាពយេនឌ័រ
យើងនឹងជំរុញសិទ្ធិរបស់ស្ត្រី និងកុមារី
និងលើកស្ទួយសមភាពយេនឌ័រ។

សិទ្ធិស្រ្តី និង

សមភាពយេនឌ័រ

ការសម្រេចសមភាពយេនឌ័រ គឺជាសមាសភាគ

ដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនៃ

សង្គមមានសន្តិភាព។ ប៉ុន្តែ ស្ត្រីនិងកុមារីជាច្រើន

នៅតែរងការរើសអើង និងជួបប្រទះនូវការផាត់ចេញ
ពីអំណាច

ការអប់រំ

និងកាលានុវត្តភាពសម្រាប់

ឯករាជភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

លទ្ធភាពទទួលបាន

ធនធានផ្នែកនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ទាំង
នេះ

អនុញ្ញាតឱ្យ

ស្ត្រីនិងកុមារីកាន់តែច្រើនបាន

ចូលរួមយ៉ាងពេញលេញ

ក្នុងសង្គម

សក្តានុពលពិតរបស់ពួកគេ។

និងសម្រេច

អង្គការសង្គមស៊ីវិល

ត្រូវតែជំរុញឥរិយាបថ និងអាកប្បកិរិយាទាំងឡាយ
ដែលធានាឱ្យបានប្រាកដថាកាលានុវត្តភាព

សិទ្ធិ

និង ករណីយកិច្ចរបស់ស្ត្រី និងបុរសត្រូវបានទទួល
ស្គាល់ និងត្រូវបានគោរព នៅក្នុងគ្រប់វិស័យនៃជីវិត
រួមទាំងនៅក្នុងអង្គការរបស់ពួកគេផ្ទាល់។

សកម្មភាពគន្លឹះ
២.១

ស្តាប់ស្ត្រី បុរស កុមារី និងកុមារាដើម្បីយល់
និងដោះស្រាយមូលហេតុជាឫសគល់
និងឥទ្ធិពលនៃការរើសអើង និង
វិសមភាពយេនឌ័រ។
២.២

ដឹកនាំដោយធ្វើជាគំរូ៖

ដោះស្រាយវិសមភាពយេនឌ័រ និងធានាឱ្យបាន

ប្រាកដសិទ្ធិនារីត្រូវបានគោរពនៅក្នុងអ្វីៗទាំងអស់
ដែលយើងធ្វើ។
២.៣

ផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី និងកុមារីដើម្បី
មានជីវិតពេញលេញ។
២.៤

សហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៃ
សង្គម រួមទាំងបុរស និងកុមារា ដើម្បីជំរុញការ
ផ្លាស់ប្តូរជាប់លាប់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ

និងសង្គម ឆ្ពោះទៅកាន់សិទ្ធិរបស់ស្ត្រី និងកុមារី
និង សមភាពយេនឌ័រ។
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បទដ្ឋានសកលដើម្បីគណនេយ្យភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិល

សូចនាករវឌ្ឍនភាពដែលអាចមានឆ្ពោះទៅកាន់ការបំពេញគោលការណ៍អនុវត្ត

កិច្ចដំណើរការ គោលនយោបាយ និង
រចនាសម្ព័ន្ធ
ភស្តតា
ុ ងនានា ដូចជាការសិកសា
្ វាយតម្លៃ ការរៀបចំ

ផែនការ របាយការណ៍តាមដាន និងវាយតម្លៃ សច
េ ក្តី
ថ្លង
ែ ការណ៍នគោ
ៃ លនយោបាយ កិចព
្ច ម
្រ ព្រៀងដគ
ៃ ូ ឬ
ប្រភពដែលអាចមានដទៃទៀត បង្ហញ
ា ថា៖

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល ធ្វើការវិភាគ និងពិភាក្សា
យេនឌ័រដែលមានលក្ខណៈចូលរួម និងជាប្រព័ន្ធ
យ៉ាងទៀងទាត់

និងអនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរចាំបាច់

នានា រួមជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។

yy អង្គការសង្គមសវី៊ ល
ិ ជំរញ
ុ និងជ្រង
ោ ភាពអង់អាច
របស់ស្ត្រី និងសមភាពយេនឌ័រ នៅក្នុងកម្មវិធី
គោលនយោបាយ រចនាសម្ព័ន្ធ និងការអនុវត្ត
របស់ខ្លួន។

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងកម្មវិធីរបស់ខ្លួន បង្កើត

កាលានុវត្តភាព ដើម្បីឱ្យស្ត្រី និងកុមារីមានសិទ្ធិ

អ្នកដែលត្រូវបានគេដាក់នៅក្រៅ ដោយសារភេទ

របស់ពួកគេ ជាពិសេស ស្ត្រីនិងកុមារី ដើម្បីឱ្យ
មានការវិភាគបរិបទលើឧបសគ្គចំពោះការដាក់
បញ្ចូលពួកគេ

និងការកំណត់កាលានុវត្តភាព

សម្រាប់ការចូលរួមរបស់ពួកគេ។

មតិកែលម្អរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
yy អង្កេត

ការពិភាក្សាក្រុមគោលដៅ

សម្ភាសន៍

អត្ថបទកាសត
ែ សច
េ ក្តថ
ី ង
ែ្ល ការណ៍ដគ
ៃ ូមតិកល
ែ ម្អ
និងយន្តការដោះស្រយ
ា បណ្តង
ឹ ឬ ប្រភពដល
ែ អាច
មានដទៃទៀត បង្ហាញថា៖

yy ស្ត្រីនិងកុមារី យល់ថាកម្មវិធីរបស់អង្គការសង្គម
ស៊ីវិលឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការជាក់លាក់

និងកាលានុវត្តភាពរបស់ពួកគេ ទន្ទឹមគ្នានឹងការ
ទទួលស្គាល់វប្បធម៌របស់ពួកគេផងដែរ។

yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេស ស្ត្រីនិងកុមារី យល់ថា

និងករណីយកិច្ចដូចគ្នា នៅក្នុងគ្រប់វិស័យនៃជីវិត

អង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញ និងលើកស្ទួយប្រកប

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល ចាត់ទុកយ៉ាងជាក់លាក់ថា

yy បុគ្គលិក និងអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត យល់ថាអង្គការ

ដូចជាបុរស និងកុមារាអញ្ចឹងដែរ។

បុរស និងកុមារា ជាភាគីពាក់ព័ន្ធដ៏សំខាន់នៅ
ក្នុងទំនាក់ទំនងសង្គមទូទៅ។

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល

សហការជាមួយក្រុមភាគី

ពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ក្នុងការជំរុញនិងគោរពសិទ្ធិនារី
រួមទាំងស្ត្រីដែលពិបាកឈោងដល់។

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល

ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល

បុគ្គលិកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព លើប្រធានបទ

នានា ដូចជាការវិភាគយេនឌ័រ ការរៀបចំកម្មវិធី
យន
េ ឌ័រសមភាពនិងសមធម៌យន
េ ឌ័រអត្តសញ្ញណ
ា
យេនឌ័រ និងយេនឌ័រទាក់ទិននឹងសិទ្ធិ។

yy កិច្ចដំណើរការរៀបចំផែនការរបស់អង្គការសង្គម
ស៊ីវិល

ដោយជោគជ័យនូវការសម្រច
េ សមភាពយន
េ ឌ័រ។

សង្គមស៊ីវិល ផ្តល់កាលានុវត្តភាពស្មើគ្នាជូនស្ត្រី
នៅក្នុងអង្គការ

និងទទួលស្គាល់សេចក្តីត្រូវការ

ជាក់លាក់របស់ពួកគេ។

yy ស្ត្រីនិងកុមារី ពេញចិត្តនឹងព័ត៌មាន និងកាលានុ
វត្តភាពដែលពួកគេមានដើម្បីជំរុញសិទ្ធិរបស់ពួក
គេ។

yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេស ស្ត្រីនិងកុមារី យល់ថា

អង្គការសង្គមស៊ីវិល ធ្វើការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ

សំខាន់ៗ និងអង្គការនានា ដើមប្ មា
ី នផលប៉ះពាល់

ប្រកបដោយអត្ថន័យលើមូលហេតុជាប្រព័ន្ធនិង
ផ្នក
ែ វបប្ ធម៌នកា
ៃ ររើសអើងទាក់ទន
ិ នឹងយន
េ ឌ័រ។

រួមបញ្ចូលការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយ

១២ គោលការណ៍ណែនាំ | ឯកសារណែនាំ
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សូចនាករវឌ្ឍនភាពដែលអាចមានឆ្ពោះទៅកាន់ការបំពេញគោលការណ៍អនុវត្ត

សំណួរណែនាំសម្រាប់ការឆ្លុះបញ្ចាំង និងសកម្មភាព
yy តើអ្វីទៅ

គឺជាផលប៉ះពាល់នៃការងាររបស់អ្នក

ដល
ែ រួមចំណក
ែ យ៉ង
ា ជាក់លាក់ ដល់ការសម្រច
េ

សិទ្ធិ និងសមភាពយេនឌ័ររបស់ស្ត្រី?

yy តើអក
្ន វាយតម្លរៃ ចនាសម្ពន
័ ្ធ និយាម អាកបប្ កិរយា
ិ
និងឥរិយាបថអង្គការរបស់អ្នក

ចំពោះស្ត្រីនិង

បុរសយ៉ង
ា ដូចម្តច
េ និងតើអក
្ន ធានាឱយ្ បានប្រក
ា ដ
នូវកាលានុវត្តភាពស្មើគា្នសម្រាប់ពួកគេយ៉ាងដូច
ម្តេច?

yy តើអ្នកប្រាប់ស្ត្រី និងកុមារីយ៉ាងដូចម្តេចអំពីសិទ្ធិ
របស់ពួកគេ

និងតើត្រូវទាមទារសិទ្ធិទាំងនេះពី

អ្នកណា រួមទាំងនៅក្នុងអង្គការរបស់អ្នកផ្ទាល់?
តើអ្នកគាំទ្រពួកគេយ៉ាងដូចម្តេច

នៅក្នុងការ

ទាមទារសិទ្ធិទាំងនេះ នៅក្នុងវិស័យសាធារណៈ

yy តើអក
្ន ធានាឱយ្ បានប្រក
ា ដយ៉ង
ា ដូចម្តច
េ ថាការងារ
របស់អ្នកសម្រេចវឌ្ឍនភាពជាបន្តបន្ទាប់
ទៅកាន់ការផ្លាស់ប្តូរជាប់លាប់

ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

នយោបាយ និងសង្គមសម្រាប់ស្ត្រី និងកុមារី?

yy តើអ្នកពាក់ព័ន្ធយ៉ាងដូចម្តេចជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ
និងអង្គការសំខាន់ៗ ដែលអាចជំរុញការផ្លាស់ប្តូរ
នៅក្នុង

ច្បាប់និងគោលនយោបាយ

ក៏ដូចជា

នៅក្នុង និយាមវប្បធម៌សង្គម អកប្បកិរិយា និង
ឥរិយាបថ?
yy តើអ្វីទៅ

គឺជាគោលវិធីប្រកបដោយជោគជ័យ

ដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រចំពោះកម្មវិធីរបស់អ្នក
ពីភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ?

និងឯកជន?
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ឆ្ពោះ

១២ គោលការណ៍ណែនាំ | ឯកសារណែនាំ

ជំពូកទី១
អ្វីដែលយើងចង់សម្រេចបាន
គោលការណ៍អនុវត្តទី៣

៣

សុខុមាលភាព
ភពផែនដី

ជំពូកទី១ / អ្វីដែលយើងចង់សម្រេចបាន
គោលការណ៍អនុវត្តទី៣

៣

សុខុមាលភាពភពផែនដី
យើងនឹងការពារបរិស្ថានធម្មជាតិ និងលើកស្ទួយ

លទ្ធភាពរបស់វាក្នុងការទ្រទ្រង់ជីវិតសម្រាប់មនុស្ស

សុខុមាលភាព

ជំនាន់ក្រោយ។

ភពផែនដី

សុខុមាលភាពភពផែនដីមួយ គឺសំខាន់ក្រៃលែង

ដើមប្ ទ
ី ទ
្រ ង
្រ ជ
់ វី ត
ិ បច្ចប
ុ ប្ ន្ន និងដើមប្ ធា
ី នាឱយ្ បានប្រក
ា ដ

ថាមនុស្សជំនាន់កោ្រយទាំងអស់នឹងបន្តលូតលាស់
នៅជុំវិញផែនដី។
ផ្នែកបរិស្ថាន

អាកាសធាតុ

ប៉ុន្តែ

ផលវិបាកនៃទុព្វលភាព

ជាពិសេសការបំពុល

ការប្រែប្រួល

និងការបាត់បង់ជីវចម្រុះ

ត្រូវបាន

ទទួលរងក្នង
ុ លក្ខណៈវិសមភាពដោយជនក្រក
ី ប
្រ ផ
ំ ត
ុ

និងជនជួបការលំបាកបំផុតនៅក្នុងសង្គម។ នៅក្នុង
ការស្វង
ែ រកគោលនយោបាយ និងការប្រតប
ិ ត្តស
ិ ត
ា្អ

សកម្មភាពគន្លឹះ
៣.១

ស្តាប់ប្រជាជន និងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នក
ជំនាញដើម្បីស្វែងយល់អំពីបញ្ហាបរិស្ថាន

ដែលប្រជាជនជួបប្រទះ និងរបៀបដោះស្រាយ
បញ្ហាទាំងនោះឱ្យបានប្រសើរបំផុត។
៣.២

ដឹកនាំដោយធ្វើជាគំរូ៖

កំណត់ផែនទីនៃផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថានរបស់

បាត រឹងប៉ឹង និងប្រកបដោយចីរភាព ដែលផ្តល់

អង្គការយើង កាត់បន្ថយឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាច

សង្គមស៊ីវិលត្រូវរៀបចំ និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រដែល

របស់យើង។

អត្ថបយោ
្រ
ជន៍ដល់មនុសស្ ជាតិ និងភពផន
ែ ដី អង្គការ
រួមចំណែកដល់កិច្ចការពារបរិស្ថានធម្មជាតិ។
សាស្ត្រទាំងនេះ

យុទ្ធ

ត្រូវតែចាប់ផ្តើមដោយជំរុញការ

ធ្វើទៅបាន និងមិនលាក់បាំងជោគជ័យនិងបរាជ័យ
៣.៣

លើកទឹកចិត្ត និងគាំទ្រប្រជាជនឱ្យការពារ

ផ្លាស់ប្តូរមួយ នៅក្នុងឥរិយាបថរបស់បុគ្គល រួមទាំង

បរិស្ថាន និងជំរុញការផ្លាស់ប្តូរជាប្រព័ន្ធ

ណាផងដរែ អំពវី ធ
ិ នា
ី នាដើមប្ ក
ី ប
ែ ប
ែ្រ ព
្រ ន
័ ន
្ធ យោបាយ

៣.៤

នៅក្នុងអង្គការរបស់យើងផ្ទាល់ ប៉ុន្តែក៏គប្បីត្រូវពិចារ
និងសេដ្ឋកិច្ច។

ដើម្បីសុខុមាលភាពភពផែនដីមួយ។

សហការជាមួយតួអង្គមកពីវិស័យផ្សេងៗដើម្បី

អភិវឌ្ឍដំណោះស្រាយបែបនវានុវត្តន៍និងជាប្រព័ន្ធ
ចំពោះបញ្ហាបរិស្ថាន។
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បទដ្ឋានសកលដើម្បីគណនេយ្យភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិល

សូចនាករវឌ្ឍនភាពដែលអាចមានឆ្ពោះទៅកាន់ការបំពេញគោលការណ៍អនុវត្ត

កិច្ចដំណើរការ គោលនយោបាយ និង
រចនាសម្ព័ន្ធ
ភស្តុតាងនានា ដូចជា ការសិក្សាវាយតម្លៃ ការ

មតិកែលម្អរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
ភស្តុតាងនានា ដូចជា អង្កេត ការពិភាក្សាក្រុម

គោលដៅ សម្ភាសន៍ អត្ថបទកាសែត សេចក្តីថ្លែង

រៀបចំផែនការ របាយការណ៍តាមដាន និងវាយតម្លៃ

ការណ៍ដៃគូ

ព្រៀងដៃគូ

yy ភាគីពាក់ពន
័ ្ធយល់ថាអង្គការសង្គមសវី៊ ល
ិ ឆ្លយ
ើ តប

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃគោលនយោបាយ
បង្ហាញថា៖

ឬ

កិច្ចព្រម

ប្រភពដែលអាចមានដទៃទៀត

និងយន្តការដោះស្រាយ

បណ្តង
ឹ ឬ ប្រភពដល
ែ អាចមានដទទ
ៃ ៀត បង្ហញ
ា ថា៖

ទៅនឹងបញ្ហាប្រឈម សេចក្តីត្រូវការ និងកាលានុ

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល ធ្វើការសិក្សាវាយតម្លៃ និង
ការវិភាគបរិស្ថានបែបចូលរួមនិងជាប្រព័ន្ធ

និង

ពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ និងអនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរ
ចាំបាច់នានា រួមជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល ជំរុញ និងលើកស្ទួយកិច្ច
ការពារបរិស្ថាននៅក្នុងកម្មវិធី

កិច្ចប្រតិបត្តិការ

និងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួន។

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល មានគោលនយោបាយ និង

នីតិវិធី សម្រាប់តាមដាន ទប់ស្កាត់ និងកាត់

បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន ផ្នែកបរិស្ថានរបស់
ខ្លួន។

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីកិច្ច
ប្រង
ឹ ប្រង
ែ របស់ខន
ួ្ល ឆ្ពះោ ទៅកាន់កច
ិ កា
្ច រពារបរិសន
ា្ថ
និងឥទ្ធិពលផ្នែកបរិស្ថានរបស់ពួកគេ។
yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល

មតិកែលម្អ

បង្កើតកាលានុវត្តភាព

សម្រាប់ឱ្យប្រជាជនការពារបរិស្ថាន
លើការផ្លាស់ប្តូរជាប្រព័ន្ធ។

និងធ្វើការ

yy អង្គការសង្គមសវី៊ ល
ិ ពាក់ពន
័ ជា
្ធ មួយតួអង្គពាក់ពន
័ ្ធ
ទាំងអស់ និងប្រើគោលវិធី និងបច្ចេកទេសថ្មីៗ
នៅក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថាន។

វត្តភាពជាក់លាក់របស់ពួកគេ ទន្ទឹមគ្នានឹងទទួល

ស្គាល់ធនធាន និងការប្រតិបត្តិវប្បធម៌របស់ពួក
គេផ្ទាល់។

yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ ទទួលស្គាល់ការខិតខំរបស់អង្គការ

សង្គមស៊ីវិល ដើម្បីការពារបរិស្ថាន ដឹងអំពីផល
ប៉ះពាល់វិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមានរបស់អង្គការ និង
ឯកភាពលើការខិតខំរបស់អង្គការ
បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន។

ដើម្បីកាត់

yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ យល់ថាការងាររបស់អង្គការសង្គម

ស៊ីវិលបានរួមចំណែកដល់ការកើនឡើងនៃមន

សិការនិង ចំណះេ ដឹងរបស់ពក
ួ គេ អំពភា
ី ពចាំបាច់
ត្រូវការពារបរិស្ថាន
ដើម្បីធ្វើដូច្នេះ។

និងអំពីមធ្យោបាយផ្សេងៗ

yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ រាយការណ៍ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិល
បានលើកទឹកចិត្តឱ្យពួកគេចូលរួមក្នុងសកម្មភាព

នានាដើម្បីការពារបរិស្ថាន ទាំងជាបុគ្គលទាំងជា
សមូហភាព។
yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ

យល់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួម

ចំណែកប្រកបដោយអត្ថន័យដល់ការផ្លាស់ប្តូរជា
ប្រព័ន្ធ ដើម្បីការពារបរិស្ថាន។

yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ យល់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការ

ជាមួយប្រជាជន និងអង្គការចាំបាច់នានា ដើម្បី
អភិវឌ្ឍដំណោះស្រាយបែបនវានុវត្តន៍។
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សំណួរណែនាំសម្រាប់ការឆ្លុះបញ្ចាំង និងសកម្មភាព
yy តើអ្នកធ្វើដូចម្តេចទើបដឹងថា ជំហានទាំងឡាយ

ដែលអ្នកបានអនុវត្តដម
ើ ប្ កា
ី ត់បន្ថយ ផលប៉ះពាល់
អវិជមា
្ជ នផ្នក
ែ បរិសន
ា្ថ របស់អក
្ន មានប្រសទ
ិ ភា
្ធ ព?

yy តើអ្នកចែករំលែកអ្វីដែលអ្នកបានរៀនសូត្រពីការ
វាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថានរបស់អ្នកជា

មួយអ្នកដទៃយ៉ាងដូចម្តេច?

yy តើអ្នកអប់រំប្រជាជនអំពីផលប៉ះពាល់របស់ពួកគេ
លើបរិស្ថាន

រួមទាំងបុគ្គលិក

និងអ្នកធ្វើការ

ដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់អង្គការរបស់អ្នកផ្ទាល់យ៉ាង
ដូចម្តេច?
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yy តើ អ្ន កធ្វើ ដូ ចម្តេ ចទើ បដឹ ងថាការគាំ ទ្រ រ បស់ អ្ន ក
មានប្រយោជន៍

ក្នុងការជួយឱ្យប្រជាជនអាច

ការពារបរិស្ថានដោយខ្លួនឯង?

yy តើអ្នកពាក់ព័ន្ធយ៉ាងដូចម្តេចជាមួយតួអង្គផ្សេងៗ
ទៀតដល
ែ អាចជំរញ
ុ ការផ្លស
ា ប
់ រូ្ត នៅក្នង
ុ ចបា
្ ប់នង
ិ
គោលនយោបាយ

បច្ចេកវិទ្យាថ្មី

ក៏ដូចជានៅ

ក្នុងអាកប្បកិរិយា និងឥរិយាបថវប្បធម៌សង្គម?

yy តើអក
្ន ធានាឱយ្ បានប្រក
ា ដយ៉ង
ា ដូចម្តច
េ ថាការងារ

របស់អ្នកសម្រេចវឌ្ឍនភាពជាបន្តបន្ទាប់ឆះោ្ព ទៅ
កាន់ចីរភាពវិជ្ជមានជាប់លាប់ផ្នែកបរិស្ថាន?
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ជំពូកទី១
អ្វីដែលយើងចង់សម្រេចបាន
គោលការណ៍អនុវត្តទី៤

៤

ការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមាន
ជាប់លាប់

ជំពូកទី១ / អ្វីដែលយើងចង់សម្រេចបាន
គោលការណ៍អនុវត្តទី៤

៤

ការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមានជាប់លាប់់
យើងនឹងសម្រេចលទ្ធផលវិជ្ជមាន

ការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមាន

រយៈពេលវែង

ជាប់លាប់

ការសម្រេចគោលបំណងរួមនៃបរិយាប័នសង្គម

កិច្ចការពារបរិស្ថាន និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច នាពេល

បច្ចប
ុ ប្ ន្ន មិនត្រវូ ប៉ះពាល់លទ្ធភាពរបស់មនុសស្ ជំនាន់
ក្រោយក្នុងការបំពេញសេចក្តីត្រូវការ
ឡើយ។

របស់ពួកគេ

ការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមានជាប់លាប់

តម្រូវឱ្យ

អង្គការសង្គមស៊វី ល
ិ ប្រកាន់យកយុទសា
្ធ ស្តរ្រ យៈពល
េ

វែង ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយតួអង្គ និងអង្គការដទៃ
ទៀត។

គោលវិធីរយៈពេលវែង

និងបែបបរិយា

ប័ ន មួ យ ដែ ល ដោះស្រា យ មូ ល ហេ តុ ជា ឫសគល់ នៃ

បញ្ហាបច្ចុប្បន្ន

និងដែលផ្តោតលើការសម្រេចផល

ប៉ះពាល់ប្រកបដោយចីរភាពនឹងរួមចំណែកដល់ការ

បង្កើនទំនុកចិត្ត
សង្គមស៊ីវិល។

និងនីត្យានុកូលភាពរបស់អង្គការ

សកម្មភាពគន្លឹះ
៤.១

រៀនសូត្រពីប្រជាជននិងដៃគូ ដែលនៅក្នុងនោះ

យើងអាចបន្ថែមគុណតម្លៃច្រើនបំផុតទៅលើអ្វីដែល
មានរួចស្រេចហើយ។
៤.២

គាំទ្រប្រជាជនដើម្បីឱ្យមានព័ត៌មាន ធនធាន និង

សមត្ថភាព ដើម្បីជំរុញយ៉ាងសកម្មនូវការផ្លាស់ប្តូរ
ដែលយើងចង់ឃើញជាសមូហភាព។
៤.៣

វាយតម្លៃលទ្ធផលរយៈពេលវែងរបស់យើង ដោយ

ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាជនដែលយើងធ្វើការ

ជាមួយ រួមទាំងឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដែលមិនចង់បាន។
៤.៤

សហការជាមួយតួអង្គដទៃទៀត តាមវិធីនានា
ដែលកសាងលើចំណុចខ្លាំងទៅវិញទៅមក

និងធានាឱ្យបានប្រាកដនូវគណនេយ្យភាព
សម្រាប់ផលប៉ះពាល់រួមរបស់យើង។
៤.៥

តាមដាន វាយតម្លៃ រៀនសូត្រ សម្រប និងផ្តួចផ្តើម
ដោយផ្តោតលើលទ្ធផលជាប់លាប់។
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បទដ្ឋានសកលដើម្បីគណនេយ្យភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិល

សូចនាករវឌ្ឍនភាពដែលអាចមានឆ្ពោះទៅកាន់ការបំពេញគោលការណ៍អនុវត្ត

កិច្ចដំណើរការ គោលនយោបាយ និង
រចនាសម្ព័ន្ធ
ភស្តុតាងនានា ដូចជា ការសិក្សាវាយតម្លៃ ការ

រៀបចំផែនការ របាយការណ៍តាមដាន និងវាយតម្លៃ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃគោលនយោបាយ
ព្រៀងដៃគូ

បង្ហាញថា៖

ឬ

កិច្ចព្រម

ប្រភពដែលអាចមានដទៃទៀត

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល

ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់

លើការស្តាប់ ការចែករំលែក និងការបង្កើតរួម
គ្នានូវដំណោះស្រាយនានា ជាមួយគំនិតផ្តួចផ្តើម
មានស្រាប់ និងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលអាចមាន។

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល ធ្វើការវិភាគបែបចូលរួមលើ

សេចក្តីត្រូវការ បរិបទ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បី

កំណត់អ្វីដែលកំពុងដំណើរការបានល្អរួចហើយ

និងនៅកន្លែងណា និងជាមួយអ្នកណាដែលអង្គ
ការអាចសម្រេចផលប៉ះពាល់ច្រើនបំផុតជាមួយ
អ្នកដែលខ្លួនមានបំណងគាំទ្រ ឬ ជួយការពារ។
yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល

តាមដានកិច្ចដំណើរការ

វាយតម្លរ
ៃ ៀនសូត្រ និងនវានុវត្តន៍ ជាមួយអ្នកដល
ែ
ខ្លួនតំណាងឱ្យធ្វើការជាមួយ និងជួយការពារ។

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល តាមដាន និងវាយតម្លៃផល

ប៉ះពាល់ទាង
ំ វិជមា
្ជ ន និងអវិជមា
្ជ ននកា
ៃ រងាររបស់
ខ្លួន និងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីពង្រឹងបន្ថែម ឬ
កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទាំងនោះ។

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល វាយតម្លៃកម្រិតដែលគំនិត
ផ្តួចផ្តើមរបស់ខ្លួននាំទៅ
និងជាប់លាប់

ដល់ការផ្លាស់ប្តូររឹងមាំ

និងកែសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់

ខ្លួន ប្រសិនបើចាំបាច់។

yy ទិន្នន័យនៃការតាមដាន និងការវាយតម្លៃ ផ្តល់

ព័តមា
៌ នដល់ការសម្របតាមបប
ែ នវានុវត្ត នៅក្នង
ុ

ការរៀបចំកម្មវិធី

និងការអនុវត្តកម្មវិធីនិងយុទ្ធ

សាស្ត្រនានា ហើយទិន្នន័យនេះក៏ត្រូវបានចែក
រំលែកជាមួយដៃគូផងដែរ។

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល រក្សាភាពទន់ភ្លន់ក្នុងកម្រិត
មួយ

ដើម្បីធ្វើការឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធផលប្រកប

ដោយចីរភាព ជាមួយដៃគូ និងអ្នកដែលតំណាង
ឱ្យ ធ្វើការជាមួយ និងជួយការពារ។

yy អង្គការសង្គមសវី៊ ល
ិ សហការជាមួយភាគីពាក់ពន
័ ្ធ
សំខាន់ៗផស្ ង
េ ៗគ្នា ដល
ែ ចាំបាច់តវូ្រ ចូលរួមដើមប្ ី
ជំរុញការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមានជាប់លាប់។

yy អង្គការសង្គមសវី៊ ល
ិ មានយុទសា
្ធ ស្តច
្រ បា
្ ស់លាស់

មួយដើម្បីបញ្ឈប់បន្តិចម្តងៗនូវការងាររបស់ខ្លួន

និងដើមប្ ប
ី គ
្រ ល់ការទទួលខុសត្រវូ និងការរៀបចំ
ឯកសារជូនភាគីពាក់ព័ន្ធ។

មតិកែលម្អរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
ភស្តុតាងនានា ដូចជា អង្កេត ការពិភាក្សាក្រុម

គោលដៅ សម្ភាសន៍ អត្ថបទកាសែត សេចក្តីថ្លែង
ការណ៍ដៃគូ

មតិកែលម្អ

និងយន្តការដោះស្រាយ

បណ្តឹង ឬ ប្រភពដែលអាចមានដទៃទៀត បង្ហាញ
ថា៖

yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ យល់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិល រួម
ចំណែកដល់

និងកសាងលើគំនិតផ្តួចផ្តើមមាន

ស្រប
ា ់ ឬ គំនត
ិ ផ្តច
ួ ផ្តម
ើ មុនៗ ជាជាងធ្វកា
ើ រត្រត
ួ គ្នា
ឬ ជំនួសគំនិតផ្តួចផ្តើមទាំងនោះ។

yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ យល់ថាការងាររបស់អង្គការសង្គម

ស៊ីវិល ដោះស្រាយមូលហេតុជាឫសគល់ និង
រួមចំណែកដល់ ការផ្លាស់ប្តូរជាប្រព័ន្ធ។

yy ភាគីពាក់ពន
័ ្ធ ទទួលស្គល
ា ល
់ ទ្ធផលរយៈពេលវែង
នៃកម្មវិធីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល។
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yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ

យល់ថាពួកគេអាចមានឥទ្ធិពល

លើការផ្លាស់ប្តូរ តាមរយៈធាតុចូលរបស់ពួកគេ។

yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ ជឿថាចំណុចខ្លាំង កាលានុវត្តភាព

និងផលប៉ះពាល់របស់ពួកគេត្រូវបានលើកស្ទួយ
តាមរយៈ
ស៊ីវិល។

កិច្ចសហការជាមួយអង្គការសង្គម

yy ភាគីពាក់ពន
័ ្ធ បន្តធកា
ើ្វ រឆ្ពះោ ទៅកាន់គោលបំណង
រួម ក្រោយពេលអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបញ្ចប់
ការពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។

yy គណគ្រប់គ្រង បុគ្គលិក និងអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត
យល់ថាកម្មវធ
ិ រី បស់អង្គការសង្គមសវី៊ ល
ិ ឆ្លយ
ើ តប

ទៅនឹងបរិបទប្រតិបត្តិការ

រួមមានការផ្លាស់ប្តូរ

ទិសដៅនៅក្នុង បរិស្ថាននយោបាយ និងប្រភព
ផ្តល់មូលនិធិ។

សំណួរណែនាំសម្រាប់ការឆ្លុះបញ្ចាំង និងសកម្មភាព
yy តើអ្នកកំណត់អត្តសញ្ញាណ

និងពាក់ព័ន្ធយ៉ាង

ដូចម្តច
េ ជាមួយកម្មវធ
ិ រី បស់អាជ្ញធ
ា រថ្នក
ា ជា
់ តិ និង
មូលដ្ឋាន

ក៏ដូចជាអង្គការដទៃទៀតនៅពេល

រៀបចំ ធ្វើផែនការ និងអនុវត្តកម្មវិធីរបស់អ្នក?

yy តើអក
្ន រួមចំណក
ែ ដល់លទ្ធភាពរបស់បជា
្រ ជនក្នង
ុ
ការដឹកនាំការផ្លាស់ប្តូរ យ៉ាងដូចម្តេច?

yy តើអ្នកណាខ្លះចូលរួមក្នុងការតាមដាន

និងការ

វាយតម្លៃលទ្ធផលកម្មវិធី និងលទ្ធផលរយៈពេល
វែងនៃអង្គការរបស់អ្នក?

yy តើអ្នកធានាយ៉ាងដូចម្តេចឱ្យបានប្រាកដថា ការ

ប្រតិបត្តិប្រសើរបំផុត និងមេរៀនដែលបានទទួល
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ត្រូវបានកំណត់ ចងក្រង និងចែករំលែកជាមួយ
ភាគីពាក់ព័ន្ធ?

yy តើអ្នករួមចំណែក

ដល់ការពង្រឹងការផ្សារភ្ជាប់

បណ្តាញមូលដ្ឋាន និងកាលានុវត្តភាពរៀនសូត្រ
យ៉ាងដូចម្តេច?

yy តើអ្វីទៅគឺជាទ្រឹស្តីរបស់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរ និង

តើអ្នកធានាយ៉ាងដូចម្តេចឱ្យបានប្រាកដថាទ្រឹស្តី
នោះនៅតែមានសុពលភាព
នៅក្នុងការងាររបស់អ្នក?

និងត្រូវបានបង្កប់

yy តើអ្នកធានាឱ្យបានយ៉ាងដូចម្តេចនូវភាពជាម្ចាស់
សមត្ថភាព

និងគោលវិធីជាប្រព័ន្ធ

ផលប៉ះពាល់នៃការងាររបស់អ្នក?
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ដើម្បីរក្សា

ជំពូកទី២
គោលវិធីរបស់យើងចំពោះ
ការផ្លាស់ប្តូរ

គោលការណ៍អនុវត្តទី៥

៥

ការងារនាំមុខ

ដោយប្រជាជន

ជំពូកទី២ / គោលវិធីរបស់យើងចំពោះ
ការផ្លាស់ប្តូរ

គោលការណ៍អនុវត្តទី៥
៥

ការងារនាំមុខដោយប្រជាជន
យើងនឹងធានាឱ្យបានប្រាកដថាប្រជាជនដែល
យើងធ្វើការជាមួយមានតួនាទីគន្លឹះមួយ

ការងារនាំមុខ

ក្នុងការជំរុញការងាររបស់យើង។

ដោយប្រជាជន

ការងារដែលនាំមខ
ុ ដោយប្រជាជនយ៉ង
ា ពិតប្រក
ា ដ

តម្រវូ ឱយ្ ធនធាននិងអំណាចដែលចាំបាច់ដម
ើ ប្ ស
ី ម្រច
េ
គោលបំណងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល

ត្រូវចែក

រំលែកឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់រវាងអង្គការ និងប្រជាជន។
លុះត្រណា
ា
តែបជា
្រ ជន និងអង្គការសង្គមសវី៊ ល
ិ ចក
ែ
រំលែកភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និងភាពជាម្ចាស់លើកិច្ច

ដំណរើ ការសំដៅសម្រច
េ គោលបំណងរួមតប
ែ ណ
ុ៉
ះោ្ណ
ទើបលទ្ធផលជាប់លាប់វិជ្ជមាន

អាចសម្រេចបាន

សកម្មភាពគន្លឹះ
៥.១

រៀនសូត្រពីប្រជាជនដែលយើងធ្វើការជាមួយ

និងតំណាងឱ្យ ដើម្បីប្រែក្លាយបញ្ហារបស់ពួកគេ
ទៅជាគោលដៅរបស់យើង។
៥.២

គាំទ្រប្រជាជនក្នុងការប្រកាន់យកតួនាទី

ហើយគំនត
ិ ផ្តច
ួ ផ្តម
ើ ក្នង
ុ មូលដ្ឋន
ា ត្រវូ បានពង្រង
ឹ ។ ការ

ដ៏សកម្មដើម្បីជំរុញការផ្លាស់ប្តូរ ដែល

ប្រជាជនយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេច

៥.៣

ធានាឱ្យបានប្រាកដថា

ពួកគេស្តាប់

និងពាក់ព័ន្ធ

ចិត្ត នឹងធ្វើឱ្យការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមាន
លក្ខណៈកាន់តែសមស្របចំពោះប្រជាជន និងកាន់
តែមានប្រសិទ្ធភាព។

យើងចង់ឃើញជាសមូហភាព។

ធានាឱ្យបានប្រាកដថាទស្សនៈរបស់ប្រជាជន
ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់ នៅក្នុងកិច្ច
ដំណើរការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត

នៅគ្រប់កម្រិតនៃអង្គការរបស់យើង។
៥.៤

ស្នើសុំ និងធ្វើសកម្មភាពតាមមតិកែលម្អរបស់
ប្រជាជន ដើម្បីកែលម្អការអនុវត្តការងារ និង
ផលប៉ះពាល់រួមរបស់យើង។
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បទដ្ឋានសកលដើម្បីគណនេយ្យភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិល

សូចនាករវឌ្ឍនភាពដែលអាចមានឆ្ពោះទៅកាន់ការបំពេញគោលការណ៍អនុវត្ត

កិច្ចដំណើរការ គោលនយោបាយ និង
រចនាសម្ព័ន្ធ
ភស្តុតាងនានា ដូចជា ការសិក្សាវាយតម្លៃ ការ

រៀបចំផែនការ របាយការណ៍តាមដាន និងវាយតម្លៃ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃគោលនយោបាយ
ព្រៀងដៃគូ

បង្ហាញថា៖

ឬ

កិច្ចព្រម

ប្រភពដែលអាចមានដទៃទៀត

ខាងក្រៅ។

yy មានយន្តការផ្លូវការសម្រាប់ឱ្យភាគីពាក់ព័ន្ធផ្តល់
គំនិតនិងមតិកែលម្អរបស់ពួកគេ។

yy អង្គការសង្គមសវី៊ ល
ិ វិភាជធនធានដើមប្ កា
ី រអភិវឌឍ្
សមត្ថភាពរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ

ដើម្បី

ពង្រឹងការដឹកនាំរបស់ពួកគេក្នុងការអនុវត្តគំនិត

yy អង្គការសង្គមសវី៊ ល
ិ ប្រវើ ធ
ិ សា
ី ស្តមា
្រ នប្រសទ
ិ ភា
្ធ ព
សម្រប
ា កា
់ រវិភាគភាគីពាក់ពន
័ ្ធ នៅក្នង
ុ សកម្មភាព
របស់អង្គការ។

yy 	ម្ចាស់សិទ្ធិ

ទាក់ទង ជាមួយសាធារណជន និងភាគីពាក់ព័ន្ធ

និងភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ

យ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការវិភាគបរិបទ

ចូលរួម

ការរៀបចំ

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ការអនុវត្ត ការតាមដាន និង
ការវាយតម្លៃការអនុវត្តកម្មវិធីរបស់អង្គការសង្គម
ស៊ីវិល។

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល

បកប្រែកម្មវិធីនិងព័ត៌មាន

អង្គការទៅជាភាសាក្នុងស្រុក និងក្នុងទម្រង់សម
ស្រប។

yy ការសម្រច
េ ចិតរ្ត បស់អង្គការសង្គមសវី៊ ល
ិ នៅគ្រប់
កម្រិត ឆ្លុះបញ្ចាំងសេចក្តីត្រូវការ អាទិភាព និង
គោលបំណងរួម ដែលត្រូវបានលើកឡើងដោយ
ភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល។

yy មតិកែលម្អ ត្រូវបានប្រើដើម្បីជះឥទ្ធិពលលើការ

សម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងដើម្បី
ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ដើម្បីកែលម្អស្នាដៃការងារ និង
ផលប៉ះពាល់។

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល ជំរុញសម្លេងរបស់ប្រជាជន
ដែលពួកគេធ្វើការជាមួយ នៅក្នុងការប្រាស្រ័យ

ផ្តួចផ្តើមរបស់ពួកគេផ្ទាល់។

មតិកែលម្អរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
ភស្តុតាងនានា ដូចជា អង្កេត ការពិភាក្សាក្រុម

គោលដៅ សម្ភាសន៍ អត្ថបទកាសែត សេចក្តីថ្លែង
ការណ៍ដៃគូ

មតិកែលម្អ

និងយន្តការដោះស្រាយ

បណ្តឹង ឬ ប្រភពដែលអាចមានដទៃទៀត បង្ហាញ
ថា៖

yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ ពេញចិត្តនឹងលទ្ធភាពរបស់ពួកគេ
ក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានអង្គការ
អង្គការសង្គមស៊ីវិល។
yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ

និងកម្មវិធីពី

ពេញចិត្តនឹងកម្រិតចូលរួមរបស់

ពួកគេនៅក្នុងការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល។

yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ រាយការណ៍ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

ជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្កើនជំនឿជាក់

របស់ពួកគេក្នុងការដឹកនាំគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ពួក
គេ។

yy ភាគីពាក់ពន
័ ្ធ ជឿថាអង្គការសង្គមសវី៊ ល
ិ ស្តប
ា ព
់ ក
ួ
គេ

និងថាការងាររបស់អង្គការកំពុងជួយពួកគេ

ឱ្យសម្រេច គោលបំណងរបស់ពួកគេ។
yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ

ដឹងអំពីយន្តការផ្តល់មតិកែលម្អ

ដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលមាន
ទាំងនោះយ៉ាងសកម្ម។

១២ គោលការណ៍ណែនាំ | ឯកសារណែនាំ

និងប្រើយន្តការ
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yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ ជឿថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមូល

វិភាគ ប្រើ និងឆ្លើយតបទៅនឹងមតិកែលម្អបាន
គ្រប់គ្រាន់។

yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ មើលឃើញការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមាន ជា

ការឆ្លើយតបទៅនឹងមតិកែលម្អទាំងឡាយដែល

ពួកគេផ្តល់។

សំណួរណែនាំសម្រាប់ការឆ្លុះបញ្ចាំង និងសកម្មភាព
yy តើប្រជាជនណាខ្លះដែលអ្នកបានរៀនសូត្រពីពួក
គាត់?
ម្តេច?

តើអ្នក

រៀនសូត្រពីពួកគាត់យ៉ាងដូច

yy តើអ្នកធានាយ៉ាងដូចម្តេច

ឱ្យបានប្រាកដថា

ទស្សនៈ និងគំនិតរបស់ប្រជាជន ត្រូវបានឆ្លុះ
បញ្ចាំងនៅក្នុង ការងាររបស់អង្គការអ្នក។

yy តើអ្នកណាកំពុងបំពេញតួនាទីដ៏សកម្មមួយនៅ
ក្នុងការជំរុញការងាររបស់អង្គការរបស់អ្នក។

yy តើអ្នកធានាយ៉ាងដូចម្តេចឱ្យបានប្រាកដថាប្រជា

ជន និងដៃគូមានមធ្យោបាយនិងទឹកចិត្ត ក្នុងការ
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រក្សានិងជំរុញការផ្លាស់ប្តូរដែលអ្នកបានសម្រេច
ជាសមូហភាព?

yy តើអ្នកជួយនិងគាំទ្រភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗយ៉ាង

ដូចម្តេច នៅក្នុងការបំពេញតួនាទីដ៏សកម្ម និង
ភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំង
ឡាយដែលពួកគេជួបប្រទះ?
សាស្ត្រ និងធនធានអ្វីខ្លះ?

តើអ្នកផ្តល់វិធី

yy តើអក
្ន ស្នស
ើ ំុ ប្រមល
ូ វិភាគ ពិភាកសា
្ ឆ្លយ
ើ តប និង

ធ្វស
ើ កម្មភាពយ៉ង
ា ដូចម្តច
េ ទៅនឹងមតិកល
ែ ម្អ និង
បណ្តឹងនានា?
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ជំពូកទី២
គោលវិធីរបស់យើងចំពោះ
ការផ្លាស់ប្តូរ

គោលការណ៍អនុវត្តទី៦

៦

ភាពជាដៃគូរឹងមាំ

ជំពូកទី២ / គោលវិធីរបស់យើងចំពោះ
ការផ្លាស់ប្តូរ

គោលការណ៍អនុវត្តទី៦
៦

ភាពជាដៃគូរឹងមាំ
យើងនឹងធ្វើការក្នុងភាពជាដៃគូប្រកបដោយយុត្តិធម៌

ភាពជាដៃគូរឹងមាំ

និងក្តីគោរព ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរួម។

ភាពជាដៃគូរឹងមាំ ត្រូវបានកសាងលើទំនាក់ទំនង

ប្រកបដោយតម្លាភាព

និងមានលក្ខណៈគាំទ្រគ្នា

និងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ឱ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិល

បំពញ
េ គោលបំណងនិងគោលដៅរួម។ កិចស
្ច ហការ

និងការសម្របសម្រួលជាមួយតួអង្គដទៃទៀត ជួយ

អង្គការសង្គមសវី៊ ល
ិ ក្នង
ុ ការប្រកាន់យកគោលវិធទា
ី ង
ំ
មូល

កំណត់គម្លាត

និងក្នុងការទប់ស្កាត់កិច្ចប្រឹង

ប្រង
ែ ត្រត
ួ គ្នា នៅក្នង
ុ ការសម្រច
េ លទ្ធផលរួម។ ចំណច
ុ
ខ្លាំងនិងទស្សនៈផ្សំគ្នារបស់តួអង្គផ្សេងៗ
ក្នុងការសម្រេចគោលបំណង
មានប្រសិទ្ធផល

អាចជួយ

ក្នុងលក្ខណៈកាន់តែ

និងជាមួយផលប៉ះពាល់កាន់តែ

ច្រន
ើ ។ អង្គការសង្គមសវី៊ ល
ិ ត្រវូ ខិតខំពង្រង
ឹ ការផសា
្ រ
ភ្ជាប់រវាងតួអង្គផ្សេងៗ
លទ្ធភាពរបស់ពួកគេ

និងព្យាយាមលើកកម្ពស់

ក្នុងការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បី

ដោះស្រាយនៅក្នុងបញ្ហាស្មុគ្រស្មាញនានាក្នុងរយៈ
ពេលវែង។
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សកម្មភាពគន្លឹះ
៦.១

កំណត់អត្តសញ្ញាណអង្គការដែលធ្វើការ ឆ្ពោះ

ទៅកាន់គោលបំណងដូចគ្នា និងកសាងភាពជា

ដៃគូប្រកបដោយក្តីគោរព ដែលផ្តោតលើចំណុច
ខ្លាំងរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក។
៦.២

ធានាឱ្យបានប្រាកដថាតួនាទី និងការទទួលខុស
ត្រូវរបស់អង្គការ និងដៃគូយើង មាន

លក្ខណៈច្បាស់លាស់ និងត្រឹមត្រូវ។
៦.៣

សហការជាមួយអង្គការប្រភេទផ្សេងៗដើម្បី
សម្រេចគោលបំណងរួម។
៦.៤

ចែករំលែកព័ត៌មាន ធនធាន និងចំណេះដឹង

និងធ្វើការសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗជាសមូហភាព។

បទដ្ឋានសកលដើម្បីគណនេយ្យភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិល

សូចនាករវឌ្ឍនភាពដែលអាចមានឆ្ពោះទៅកាន់ការបំពេញគោលការណ៍អនុវត្ត

កិច្ចដំណើរការ គោលនយោបាយ និង
រចនាសម្ព័ន្ធ
ភស្តុតាងនានា ដូចជា ការសិក្សាវាយតម្លៃ ការ

រៀបចំផែនការ របាយការណ៍តាមដាន និងវាយតម្លៃ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃគោលនយោបាយ
ព្រៀងដៃគូ

បង្ហាញថា៖

ឬ

កិច្ចព្រម

ប្រភពដែលអាចមានដទៃទៀត

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល ធ្វើការវិភាគបរិបទនិងភាគី
ពាក់ព័ន្ធ ទៀងទាត់ ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ
និងលំដាប់អាទិភាពនៃដៃគូ
ទុកដាក់ជាចាំបាច់។
yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល

ដែលត្រូវយកចិត្ត

មានគោលការណ៍ណែនាំ

ដៃគូ គុណតម្លៃ និងគោលវិធីរបស់ខ្លួន និងចែក
រំលែកឯកសារទាំងនេះជាមួយដៃគូរបស់ខ្លួន។

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល ធ្វើការជាមួយដៃគូរបស់ខ្លួន
ផលប៉ះពាល់រួម។

និងចងក្រងជាឯកសារនូវ

និងឧបករណ៍រួមដែលមានលក្ខណៈ

ទាំងផ្លូវការ និងក្រៅផ្លូវការ សម្រាប់ការរៀបចំ
ផែនការ

ការតាមដាន

ការសម្របសម្រួល

ការប្រាស្រ័យទាក់ទង

ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត

ការវាយតម្លៃ និងការដោះស្រាយវិវាទ។
yy កិច្ចព្រមព្រៀងភាព
ស៊ីវិល

ជាដៃគូរបស់អង្គការសង្គម

បានកំណត់យ៉ាងច្បាស់នូវតួនាទី

ការ

ទទួលខុសត្រូវ និងគោលការណ៍អនុវត្តសម្រាប់

ដៃគូនីមួយៗ និងចែងលម្អិតនូវរបៀបដែលដៃគូ
នីមួយៗនឹងរួមចំណែក
បំណងរួម។

ការផ្លាស់ប្តូរ

គំនិតគ្នា និងការរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមក។
yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល

ពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវ

កិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការជាមួយដៃគូ

តាមរយៈកិច្ច

ដំណរើ ការមួយដល
ែ លើកទឹកចិតដ
្ត ល់ការពិភាកសា
្

និងមតិកែលម្អទៅវិញទៅមក។

មតិកែលម្អរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
ភស្តតា
ុ ងនានា ដូចជា អង្កត
េ ការពិភាកសា
្ ក្រម
ុ

គោលដៅ

សម្ភស
ា ន៍

អត្ថបទកាសត
ែ

សច
េ ក្តី

បណ្តង
ឹ ឬ ប្រភពដល
ែ អាចមានដទទ
ៃ ៀត បង្ហញ
ា ថា៖
yy ដៃគូ

និងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់

ពេញចិត្តនឹង

គោលការណ៍ គុណតម្លៃ និងគោលវិធីនៃភាព

ជាដៃគូ និងយល់ថាភាពជាដៃគូគឺត្រឹមត្រូវ និង
មានប្រសិទ្ធភាព។

yy ដៃគូទាំងអស់ ចាត់ទុកថាភាពជាដៃគូគឺផ្អែកលើ

ការគោរពគ្នា គោលបំណងរួម និងគណនេយ្យ

yy អង្គការសង្គមសវី៊ ល
ិ និងដគ
ៃ រូ បស់ខន
ួ្ល ចក
ែ រំលក
ែ
យន្តការ

ទុកដាក់លើការកសាងបណ្តាញ

ថ្លង
ែ ការណ៍ដគ
ៃ ូ មតិកល
ែ ម្អ និងយន្តការដោះស្រយ
ា

និងគោលនយោបាយស្តីពីគោលការណ៍ភាពជា

ដើម្បីរៀបចំផែនការ

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងដៃគូរបស់ខ្លួន យកចិត្ត

ភាពរួម។

yy ដៃគូទាំងអស់

ដឹងអំពីកិច្ចដំណើរការធ្វើសេចក្តី

សម្រេចចិត្ត និងគិតថាជំហររបស់ពួកគេត្រូវបាន
គេគោរពយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់។

yy ដៃគូនិងភាគីពាក់ព័ន្ធ គិតថាកិច្ចសហការពង្រឹង
ទាំងកិចប
្ច ង
ឹ្រ ប្រង
ែ ទាំងផលប៉ះពាល់របស់អង្គការ។

yy ដៃគូទាំងអស់ យល់ថាបានទទួលព័ត៌មានពេញ
លេញ

តាមរយៈឯកសារនិងជនបង្គោល

អាចដើរតាមគោលបំណងរួមរបស់ពួកគេ។

និង

ដល់ការសម្រេចគោល
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សំណួរណែនាំសម្រាប់ការឆ្លុះបញ្ចាំង និងសកម្មភាព
yy តើអក
្ន បន្ថម
ែ គុណតម្លដ
ៃ ល់ការងាររបស់ដគ
ៃ មា
ូ ន
ស្រាប់ និងដៃគូដែលអាចមាន យ៉ាងដូចម្តេច?

yy តើអ្វីទៅ គឺជាតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវគន្លឹះ
សម្រាប់ ដៃគូនីមួយៗ អាស្រ័យលើចំណុចខ្លាំង
សមត្ថភាព និងអាទិភាពរបស់អ្នក?

yy តើកិច្ចសហការរបស់អ្នករួមចំណែកយ៉ាងដូចម្តេច
ដល់ ការពង្រឹងសមត្ថភាព មធ្យោបាយ ជំនឿលើ

ខ្លួនឯង និងចំណុចខ្លាំងផ្នែកស្ថាប័នរបស់ដៃគូនី
មួយៗ ហួសពីអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗរបស់អ្នក?
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yy តើអ្នកធានាឱ្យបានប្រាកដនូវផលប៉ះពាល់ និង

ការផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈកិច្ចសហការ និងនវានុវត្តន៍
យ៉ាងដូចម្តេច?

yy តើអ្នកធានាយ៉ាងដូចម្តេចឱ្យបានប្រាកដថាការ

សម្រេចចិត្តសំខាន់ៗត្រូវបានធ្វើដោយសហការ
គ្នា?

yy តើអ្នកដោះស្រាយវិវាទ ឬបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុង
ភាពជាដៃគូរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច?
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ជំពូកទី២
គោលវិធីរបស់យើងចំពោះ
ការផ្លាស់ប្តូរ

គោលការណ៍អនុវត្តទី៧

៧

តស៊ូមតិដើម្បីការ

ផ្លាស់ប្តូរជាមូលដ្ឋាន

ជំពូកទី២ / គោលវិធីរបស់យើងចំពោះ
ការផ្លាស់ប្តូរ

គោលការណ៍អនុវត្តទី៧
៧

តស៊ូមតិដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរជា
មូលដ្ឋាន
យើងនឹងដោះស្រាយមូលហេតុជាឫសគល់

តស៊ូមតិដើម្បីការ

ដោយតស៊ូមតិដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរជាមូលដ្ឋាន។

ផ្លាស់ប្តូរជាមូលដ្ឋាន

តស៊ូមតិដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរជាមូលដ្ឋាន

នៅក្នុង

ប្រព័ន្ធនានានៃអំណាច គឺមានសារៈសំខាន់ ដើម្បី
ដោះស្រាយមូលហេតុជាឫសគល់នៃអយុត្តិធម៌ ភាព

ក្រីក្រ ហិង្សា វិសមភាព ភាពលម្អៀងផ្នែកយេនឌ័រ និង

ការបំផច
ិ្ល បំផញ
ា្ល បរិសន
ា្ថ ។ អង្គការសង្គមសវី៊ ល
ិ ត្រវូ តែ
ចូលរួមជាមួយ

និងហ៊ានប្រឈមទៅនឹងគុណតម្លៃ

និងអត្តសញ្ញណ
ា ដ៏ពត
ិ ប្រក
ា ដមួយដល
ែ រារាំងការប៉ន
ុ

ប៉ង ជាសាធារណៈ និងនយោបាយដើម្បីជំនះលើ
ឧបសគ្គ ដល
ែ មនុសស្ ប្រឈមមុខ។ ដោយធ្វឱ
ើ យ្ មាន

ការទទួលស្គល
ា ់ និងផ្តលន
់ វូ ភាពស្របចបា
្ ប់នវូ សម្លង
េ
របស់បជា
្រ ជនពាក់ពន
័ ។
្ធ អង្គការសង្គមសវី៊ ល
ិ បំពញ
េ

សកម្មភាពគន្លឹះ
៧.១

ធានាឱ្យបានប្រាកដថាការងារតស៊ូមតិរបស់យើង
ត្រូវផ្អែកលើភស្តុតាង និងត្រូវទទួលព័ត៌មានពី
ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់។
៧.២

តស៊ូមតិដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន ដែល

ដោះស្រាយទាំងមូលហេតុជាឫសគល់ និង
ផលប៉ះពាល់របស់វា។
៧.៣

តួនាទីដ៏សំខាន់មួយក្នុងការគាំទ្រ និងធ្វើការជាមួយ

គាំទ្រប្រជាជន រួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់

អត្ថន័យ នៅក្នុងគោលនយោបាយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន

របស់ពួកគេត្រូវបានគេស្តាប់ឮ។

ប្រជាជន

ដើម្បីធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរប្រកបដោយ

ដើម្បីរៀនសូត្រ ផ្សារភ្ជាប់ កៀរគរ និងធ្វើឱ្យសម្លេង

ជាតិ តំបន់ និងសកលលោក។

៧.៤

កាត់បន្ថយហានិភ័យសម្រាប់ប្រជាជនដែល
ចូលរួមនៅក្នុង ឬ រងផលប៉ះពាល់ពីការងារ
តស៊ូមតិរបស់យើង។
៧.៥

វាយតម្លៃឥទ្ធិពលនៃការងារតស៊ូមតិរបស់យើង

ក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរង
ផលប៉ះពាល់។
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បទដ្ឋានសកលដើម្បីគណនេយ្យភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិល

សូចនាករវឌ្ឍនភាពដែលអាចមានឆ្ពោះទៅកាន់ការបំពេញគោលការណ៍អនុវត្ត

កិច្ចដំណើរការ គោលនយោបាយ និង
រចនាសម្ព័ន្ធ
ភស្តតា
ុ ងនានា ដូចជា ការសិកសា
្ វាយតម្លៃការរៀបចំ

ផន
ែ ការ របាយការណ៍តាមដាន និងវាយតម្លៃ សច
េ ក្តី
ថ្លង
ែ ការណ៍នគោ
ៃ លនយោបាយ កិចព
្ច ម
្រ ព្រៀងដគ
ៃ ូ
ឬ ប្រភពដែលអាចមានដទទ
ៃ ៀត បង្ហញ
ា ថា៖
yy អាទិភាព

និងគោលវិធីនៃការងារតស៊ូមតិរបស់

អង្គការសង្គមស៊ីវិល ត្រូវបានកំណត់ដោយធាតុ

ចូលពីភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ នៅក្នុងកិច្ចដំណើរ
ការនេះ។

yy ធាតុ ចូ ល សម្រា ប់ កា រងារតស៊ូ ម តិ រ បស់ អ ង្គ កា រ
សង្គមស៊ីវិល

គឺផ្អែកលើភស្តុតាងពីប្រភពក្នុង

ស្រុក និងអន្តរជាតិ។

លំហរ និងវទ
េ កា
ិ សម្រប
ា ឱ
់ យ្ ប្រជាជនផសា
្ រភ្ជប
ា គ
់ ា្ន
ក្នុងចំណោមសហគមន៍
អំណាច។

ចលនា

និងម្ចាស់

yy ហានិភ័យសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួមក្នុង
ការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល

បន្ថយ និងផ្សព្វផ្សាយដោយចំហរ។
yy ការវាយតម្លៃ

ឆ្លុះបញ្ចាំងយោបល់

របស់ប្រជាជនផ្សេងៗច្រើន
រងផលប៉ះពាល់

ត្រូវបានកាត់

និងជំហរ

រួមទាំងអ្នកដែល

និងអ្នកដែលត្រូវបាននិយាយ

ទៅកាន់ដោយការងារតស៊ម
ូ តិរបស់អង្គការសង្គម
ស៊ីវិល។

មតិកែលម្អរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
ភស្តុតាងនានា ដូចជា អង្កេត ការពិភាក្សាក្រុម

ូ តិរបស់អង្គការសង្គមស៊វី ល
ិ
yy គោលដៅការងារតស៊ម

គោលដៅ

សម្ភាសន៍

អត្ថបទកាសែត

សេចក្តី

គឺផ្តោតលើការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានរយៈពេលវែង

ថ្លែងការណ៍ដៃគូ មតិកែលម្អ និងយន្តការដោះស្រាយ

ខ្លីទេ។

ថា៖

ពោល គឺមិនមែនជាសមិទ្ធផលយុទ្ធវិធីរយៈពេល
yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល

ប្រកាន់យកយុទ្ធសាស្ត្រ

ច្បាស់លាស់មួយនៃការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកស្ថាប័ននិង
ជាប្រព័ន្ធ នៅក្នុងវិស័យនៃការងាររបស់ខ្លួន។

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល

ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗនៃ

បណ្តឹង ឬ ប្រភពដែលអាចមានដទៃទៀត បង្ហាញ
yy ភាគីពាក់ពន
័ ្ធ យល់ឃញ
ើ ថាការងារតស៊ម
ូ តិរបស់
អង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្តោតលើបញ្ហា

ទាំងឡាយដែលទាក់ទិននឹងពួកគេ។

និងកង្វល់

yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ យល់ថាការងាររបស់អង្គការសង្គម

ការ

ស៊ីវិល គាំទ្រពួកគេនៅក្នុងប្រការដែលពួកគេត្រូវ

ការផ្តល់ឱវាទជំនាញ ការកសាងបណ្តាញ ការ

yy ភាគីពាក់ពន
័ ្ធ យល់ថាការងារតស៊ម
ូ តិរបស់អង្គការ

ការងារតស៊ូមតិ

រួមមានសម្ពាធប្រជាជន

ជំរុញការយល់ដឹង ការធ្វើចលនាមតិសាធារណៈ
បញ្ចុះបញ្ចូល និងវិធីសាស្ត្រដទៃទៀត។
yy ជនទាំងឡាយដែលជាគោលដៅ

បានស្តាប់ឮដោយជនគោលដៅ។

សង្គមសវី៊ ល
ិ ទទួលជោគជ័យ ក្នង
ុ ការធ្វឱ
ើ យ្ កង្វល់

នៃការងារ

តស៊ូមតិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល ធ្វើសកម្មភាព
លើការតស៊ូមតិនោះ។

និងការតស៊ូរបស់ពួកគេត្រូវបានមើលឃើញថា

ស្របច្បាប់ដោយសាធារណជនដ៏ទូលាយ។

yy ភាគីពាក់ពន
័ ដ
្ធ ល
ែ ចូលរួមក្នង
ុ ការងារតស៊ម
ូ តិរបស់

yy ការងារតស៊ូមតិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល

ផ្តល់

អង្គការសង្គមស៊ីវិលដឹង និងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្ន

ភាពយ៉ង
ា ទៀងទាត់ អំពហា
ី និភយ
័ ដែលអាចមាន។
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yy ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម

ក្នុងការងារតស៊ូមតិ

របស់អង្គការសង្គមសវី៊ ល
ិ ពញ
េ ចិតន
្ត ង
ឹ យុទសា
្ធ ស្ត្រ
ដល
ែ អង្គការប្រដ
ើ ម
ើ ប្ ផ
ី ល
្ត ព
់ ត
័ មា
៌ នដល់ពក
ួ គន
េ ង
ិ

កាត់បន្ថយហានិភ័យរបស់ពួកគេ។

yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ

ពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលនៃការងារ

តស៊ូមតិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងពេញចិត្ត
នឹងការចូលរួមរបស់ពួកគេក្នុងគ្រប់ដំណាក់កាល
នៃកិច្ចដំណើរការនេះ។

សំណួរណែនាំសម្រាប់ការឆ្លុះបញ្ចាំង និងសកម្មភាព
yy តើអក
្ន ប្រមល
ូ ព័តមា
៌ ន រៀបចំខម
ឹ្ល សារ និងសម្រច
េ
ចិត្តអំពីគោលវិធីនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងតស៊ូមតិរបស់

អ្នក យ៉ាងដូចម្តេច?

yy តើអ្នកធ្វើដូចម្តេ ច ទើ ប ដឹ ង ថាភាគី ពា ក់ ព័ ន្ធ គាំ ទ្រ

ការងារតស៊ម
ូ តិរបស់អក
្ន និងវាយតម្លខ
ៃ ស
្ព ច
់ ពោ
ំ ះ
ឥទ្ធិពលរបស់វា?

yy តើអក
្ន ធានាយ៉ង
ា ដូចម្តច
េ ឱយ្ បានប្រក
ា ដថាការងារ

តស៊ូមតិរបស់អ្នកដោះស្រាយមូលហេតុ ជាឫស
គល់

និងព្យាយាមឆ្ពោះទៅកាន់ការផ្លាស់ប្តូរជា

ប្រព័ន្ធ?

34

yy តើអ្នកសម្រេចតុល្យភាពយុទ្ធសាស្ត្រនៃអភិក្រម
ដើមប្ ផ
ី ស
ា្ល ប
់ រូ្ត ទាំងការងារកម្រត
ិ មូលដ្ឋន
ា /ការងារ
លម្អិត និងគោលនយោបាយយ៉ាងដូចម្តេច?
yy តើអ្នកកំណត់ហានិភ័យ

និងឆ្លើយតបយ៉ាងដូច

ម្តច
េ ទៅនឹងការគំរាមកំហង
ែ ចំពោះប្រជាជនដែល

ចូលរួមក្នុងការងារតស៊ូមតិ និងយុទ្ធនាការរបស់
អ្នក?

yy តើអ្នកវាយតម្លៃឥទ្ធិពលនៃការងារតស៊ូមតិរបស់
អ្នក

និងពិភាក្សាការផ្លាស់ប្តូរជាមួយប្រជាជន

ដែលអ្នកធ្វើការក្នុងនាមពួកគេទាំងនោះយ៉ាងដូច
ម្តេច?
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ជំពូកទី២
គោលវិធីរបស់យើងចំពោះ
ការផ្លាស់ប្តូរ

គោលការណ៍អនុវត្តទី៨

៨

អង្គការបើកចំហរ

ជំពូកទី២ / គោលវិធីរបស់យើងចំពោះ
ការផ្លាស់ប្តូរ

គោលការណ៍អនុវត្តទី៨
៨

អង្គការបើកចំហរ
យើងនឹងមានតម្លាភាពចំពោះកិច្ចការបស់

យើង យើងជាអ្នកណា អ្វីខ្លះជាចំនុចជោគជ័យ

អង្គការបើកចំហរ

និងបរាជ័យរបស់យើង។

អង្គការបើកចំហរ គឺមានតម្លភា
ា ពអំពកា
ី រងាររបស់

ពួកគេ និងអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេ។ ពួកគេចែក

រំលែកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រជាជន ដៃគូ និង
សាធារណជន
តម្លាភាពនេះ

ដោយមានការទទួលខុសត្រូវ។

អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដទៃអាចចូលរួមក្នុង

ការសន្ទនាបែបស្ថាបនា និងចូលរួមនៅក្នុង ការងារ

របស់អង្គការ ដូច្នេះអង្គការបើកចំហរអាចរៀនសូត្រ
និងកែលម្អ។
តម្លាភាព

អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតំណាងឱ្យ

មិនត្រឹមតែពង្រឹងការងាររបស់ពួកគេខ្លួន

ឯងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងកសាងទំនុកចិត្ត និង
ជំនឿជាក់លើពួកគេ

និងវិស័យសង្គមស៊ីវិលជារួម

ដែលរួមចំណែកដល់ការការពារលំហរពលរដ្ឋទៀត
ផង។

សកម្មភាពគន្លឹះ
៨.១
ចែករំលែកព័ត៌មានអំពីប្រការដែលថាតើយើង គឺជា
អ្នកណា តើយើងធ្វើអ្វី និងតើការសម្រេចចិត្តត្រូវបាន
ធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច ធនធានដែលយើងមាន និងផល
ប៉ះពាល់វិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាននៃការងាររបស់យើង។
៨.២
ចែករំលែកព័ត៌មានឱ្យបានទាន់ពេល និងឱ្យបាន
ត្រឹមត្រូវ និងតាមវិធីនានាដែលងាយរកបានសម្រាប់
ប្រជាជនទាំងអស់។
៨.៣
បង្កើត និងលើកកម្ពស់នីតិវិធីច្បាស់លាស់នៅក្នុង
អង្គការរបស់យើង ដើម្បីគោរពសិទ្ធិឯកជនភាព និង
ការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនពីការប្រើបំពាន។
៨.៤
ផ្តល់កាលានុវត្តភាពសម្រាប់ឱ្យប្រជាជនចោទសួរ
ការងាររបស់យើង និងចូលរួមក្នុងការសន្ទនាក្នុង
លក្ខណៈស្ថាបនា ដើម្បីឈានដល់ការយល់ដឹងរួម
មួយ តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។
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៨.៥
ធានាឱ្យបានប្រាកដថាការប្រាស្រ័យទាក់ទង និង
ការរកទីផ្សាររបស់យើង ឆ្លុះបញ្ចាំងគុណតម្លៃរបស់
យើង និងការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងឯកជនភាពរបស់
ប្រជាជន។
បទដ្ឋានសកលដើម្បីគណនេយ្យភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិល

សូចនាករវឌ្ឍនភាពដែលអាចមានឆ្ពោះទៅកាន់ការបំពេញគោលការណ៍អនុវត្ត

កិច្ចដំណើរការ គោលនយោបាយ និង
រចនាសម្ព័ន្ធ
ភស្តុតាងនានា ដូចជា ការសិក្សាវាយតម្លៃ ការ

រៀបចំផែនការ របាយការណ៍តាមដាន និងវាយតម្លៃ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃគោលនយោបាយ
ព្រៀងដៃគូ

បង្ហាញថា៖

ឬ

កិច្ចព្រម

ប្រភពដែលអាចមានដទៃទៀត

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល មានសេចក្តីចែងច្បាស់នៅ
ក្នុងគោលការណ៍ណែនាំ និងគោលនយោបាយ
របស់ខ្លួន

អំពីការប្រាស្រ័យទាក់ទងនិងការរក

ទីផ្សារប្រកបដោយសីលធម៌ ដែលត្រូវបានចែក
រំលែក និងអនុវត្តតាមប្រកបដោយសង្គតិភាព។

មតិកែលម្អរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
ភស្តុតាងនានា ដូចជា អង្កេត ការពិភាក្សាក្រុម

yy គោលនយោបាយគន្លះឹ របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល

គោលដៅ សម្ភាសន៍ អត្ថបទកាសែត សេចក្តីថ្លែង

មានចែងពីការប្រាស្រ័យទាក់ទង តម្លាភាព និង

ការណ៍ដៃគូ

ស្របតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌច្បាប់ក្នុងស្រុក និងដែលត្រូវ

ថា៖

ការគ្រប់គ្រង

និងការចែករំលែកព័ត៌មានដែល

បានតាមដានយ៉ាងទៀងទាត់។

មតិកែលម្អ

និងយន្តការដោះស្រាយ

បណ្តឹង ឬ ប្រភពដែលអាចមានដទៃទៀត បង្ហាញ
yy ភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ

ដែលមានសេចក្តីត្រូវការ

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល ចែករំលែកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ

ផស្ ង
េ ៗគ្នា យល់ថាពួកគមា
េ នលទ្ធភាពទាន់ពល
េ

ផលប៉ះពាល់ ដោយប្រម
ើ ធយោ
្ បាយ និងច្រកដល
ែ

ការងារ ការផ្តល់មូលនិធិ និងផលប៉ះពាល់របស់

yy គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីច្បាស់លាស់ ដើម្បី

yy បុគ្គលិក អ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត ដៃគូ និងប្រជាជន

អំពីការងាររបស់ខ្លួន

ប្រភពផ្តល់មូលនិធិ

និង

អាចទទួលបានដោយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

និងសមស្របក្នុង

ការទទួលបានព័ត៌មានអំពី

អង្គការសង្គមស៊ីវិល។

ការពារទិនន
្ន យ
័ ផ្ទល
ា ខ
់ ន
ួ្ល រួមទាំងគោលនយោបាយ

ដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការជាមួយដឹងថាតើ

ការផ្ទេរ

យ៉ង
ា ដូចម្តច
េ និងថាតើតវូ្រ គ្របគ
់ ង
្រ ប្រកបដោយ

ការប្រើ

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេត្រូវបានគ្រប់គ្រង

និងលើក

សុវត្ថភា
ិ ពនូវព័តមា
៌ នផ្ទល
ា ខ
់ ន
ួ្ល របស់អក
្ន ដទៃ យ៉ង
ា

ជំនយ
ួ ដៃគូ និងប្រជាជនដល
ែ អង្គការសង្គមសវី៊ ល
ិ

yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ ពេញចិត្តនឹងកាលានុវត្តភាពដែល

និងនីតិវិធីសម្រាប់ការប្រមូលទិន្នន័យ
និងការទុកដាក់។

និងនីតិវិធីទាំងនេះ

គោលនយោបាយ

ត្រូវបានគេដឹង

កម្ពស់ដោយបុគ្គលិក អ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត ម្ចាស់
ធ្វើការជាមួយ។

ដូចម្តេច។

ពួកគេមានក្នុងការសួរសំណួរ ពិភាក្សា និងមាន

yy កាលានុ វ ត្ត ភា ពសម្រា ប់ ឱ្ យ ប្រ ជា ជនសួ រ សំ ណួ រ
និ ង ចូ ល រួ ម ជាមួ យ អង្គ កា រសង្គ ម ស៊ី វិ ល ក្នុ ង ការ

សន្ទនាបែបស្ថាបនា មានលក្ខណៈផ្សេងៗ និង
អាចរកបានសម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់។

yy ប្រ ជា ជនចូ ល រួ ម ក្នុ ង ការសន្ទ នា បែ ប ស្ថា ប នាជា

ឥទ្ធិពលលើការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល។

yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ ដឹងពីការអនុវត្តការប្រាស្រ័យទាក់
ទង

និងការរកទីផ្សាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល

និងជឿថាអង្គការសង្គមសវី៊ ល
ិ គោរពសច
េ ក្តថ
ី ថ
ៃ្ល រូ្ន
និងឯកជនភាពរបស់ពួកគេ។

មួយ អង្គការសង្គមស៊ីវិល អំពីការងាររបស់ខ្លួន។
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សំណួរណែនាំសម្រាប់ការឆ្លុះបញ្ចាំង និងសកម្មភាព
yy តើអក
្ន ចែករំលក
ែ ព័តមា
៌ នអំពអ
ី ង្គការរបស់អក
្ន និង
ជោគជ័យ និងបរាជ័យរបស់អង្គការអ្នក យ៉ាង
ដូចម្តេច និងតាមវិធីណា?

yy តើអក
្ន ធ្វដ
ើ ច
ូ ម្តច
េ ទើបដឹងថាភាគីពាក់ពន
័ ស
្ធ ខា
ំ ន់ៗ
យល់ថាព័តមា
៌ ននះេ មានលក្ខណៈទាន់ពល
េ មាន

ប្រយោជន៍ និងអាចរកបាន និងប្រើវាសម្រាប់
ផ្តល់មតិកែលម្អ និងការសន្ទនា?

yy តើអក
្ន ធានាឱ្យបានប្រក
ា ដនូវចម្លយ
ើ តបគ្របគ
់ ន
ា្រ ់
ចំពោះគំនិត សំណើសុំព័ត៌មាន និងកង្វល់ដែល

yy តើកាលានុវត្តភាពអ្វខ
ី ះ្ល ដល
ែ ប្រជាជនមានក្នង
ុ ការ

សួរសំណួរ និងបញ្ចេញទស្សនៈនិងកង្វល់របស់
ពួកគេអំពីគោលវិធី សកម្មភាព បុគ្គលិក និង
ផលប៉ះពាល់របស់អង្គការអ្នក?

yy តើអ្នកការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ

ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលអាចស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ តាម
រយៈការអនុវត្តការប្រាស្រ័យទាក់ទង

និងការ

រកទីផ្សាររបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច និងតើអ្នកកាត់
បន្ថយចំណុចនេះរបៀបណា?

បានកំណត់ យ៉ាងដូចម្តេច?
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និងសុវត្ថិភាពរបស់

១២ គោលការណ៍ណែនាំ | ឯកសារណែនាំ

ជំពូកទី៣
អ្វីដែលយើងធ្វើនៅផ្ទៃក្នុង
គោលការណ៍អនុវត្តទី៩

៩

បុគ្គលិកនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

ប្រកបដោយភាពអង់អាច
និងប្រសិទ្ធភាព

ជំពូកទី៣ / អ្វីដែលយើងធ្វើនៅផ្ទៃក្នុង
គោលការណ៍អនុវត្តទី៩
បុគ្គលិក និងអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រ
ចិត្តប្រកបដោយភាពអង់អាច
និងប្រសិទ្ធភាព

៩

យើង នឹងវិនិយោគលើបុគ្គលិក និងអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រ

បុគ្គលិកនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

ចិត្តដើម្បីអភិវឌ្ឍសក្តានុពលពេញលេញរបស់ពួកគេ

ប្រកបដោយភាពអង់អាច

និងដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរបស់យើង ។

និងប្រសិទ្ធភាព

អង្គការមានប្រសិទ្ធភាព គឺមានបុគ្គលិក និងអ្នក

ធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តដែលមានគុណវុឌ្ឍ និងការតាំងចិត្ត

ខ្ពស់ អ្នកដល
ែ មានទឹកចិត្ត និងសមត្ថភាពវិជជ
ា្ជ វី ៈ ក្នង
ុ
ការជំរុញកិច្ចដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និង

សម្រេចគោលបំណងរួម។ បុគ្គលិក និងអ្នកធ្វើការ
ស្ម័គ្រចត
ិ ្តប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ មានធនធានគ្រប់គ្រាន់
និងបុគ្គលិក និងអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តមាន ភក្តីភាព
កែលម្អគុណភាពការងាររបស់អង្គការមួយ និងកាត់
បន្ថយហានិភ័យនៃការគ្រប់គ្រងមិនបានល្អ។ ដើម្បី
សម្រេចចំណុចនេះ អង្គការសង្គមស៊ីវិល ត្រូវតែមាន

គោលការណ៍ គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីប្រកប
ដោយតម្លាភាព និងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការជ្រើសរើស
ការអភិវឌ្ឍ និងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក។ ដោយដាក់

បញ្ចូលបុគ្គលិក និងអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត នៅក្នុងកិច្ច

ដំណរើ ការរៀបចំផន
ែ ការ និងកិចដ
្ច ណ
ំ
រើ ការធ្វស
ើ ច
េ ក្តី
សម្រេចចិត្ត អង្គការសង្គមស៊ីវិល នឹងបង្កើតបរិយា
កាសផ្តល់ភាពអង់អាច

ដែលនៅក្នុងនោះ

អាចអនុវត្តការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
លូតលាស់។
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បុគ្គល
និង

សកម្មភាពគន្លឹះ
៩.១
ធានាឱ្យបានប្រាកដថាបុគ្គលិក និងអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រ
ចិត្តចែករំលែក និងធ្វើសកម្មភាពស្របតាមគុណ
តម្លៃ និងបទដ្ឋានវិជ្ជាជីវៈរបស់យើង។
៩.២
មានវិធីជ្រើសរើសបុគ្គលិក និងការអនុវត្តការងារ
ដែលមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវ យុត្តិធម៌ តម្លាភាព
និងគុណតម្លៃផ្សេងៗគ្នា។
៩.៣
លើកទឹកចិតប
្ត គ
ុ ល
្គ ក
ិ និងអ្នកធ្វកា
ើ រស្មគ
័ ច
្រ ត
ិ ឱ
្ត យ្ កល
ែ ម្អ
ជាប្រចាំនូវជំនាញរបស់ពួកគេ និងផ្តល់ជូនពួកគេនូវ
ធនធានដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះ។
៩.៤
ពាក់ព័ន្ធបុគ្គលិក និងអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅគ្រប់
កម្រិត នៃអង្គការរបស់យើង នៅក្នុងការរៀបចំ
ផែនការ និងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់យើង
និងជំរុញភាពជាអ្នកដឹកនាំ។
៩.៥
ការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រជាជន ដែល
ធ្វើការជាមួយពួកយើង និងបង្កើតកន្លែងធ្វើការដែល
មានលក្ខណៈយុត្តិធម៌និងគាំទ្រ។

បទដ្ឋានសកលដើម្បីគណនេយ្យភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិល

សូចនាករវឌ្ឍនភាពដែលអាចមានឆ្ពោះទៅកាន់ការបំពេញគោលការណ៍អនុវត្ត

កិច្ចដំណើរការ គោលនយោបាយ និង
រចនាសម្ព័ន្ធ
ភស្តុតាងនានា ដូចជា ការសិក្សាវាយតម្លៃ ការ

រៀបចំផន
ែ ការ របាយការណ៍តាមដាន និងវាយតម្លៃ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃគោលនយោបាយ
ព្រៀងដៃគូ

បង្ហាញថា៖
yy គុណតម្លៃ

ឬ

បុគ្គលិក

ប្រភពដែលអាចមានដទៃទៀត

បទដ្ឋាន

សង្គមស៊ីវិល

កិច្ចព្រម

និងអាណត្តិរបស់អង្គការ

ត្រូវបានដឹងច្បាស់ក្នុងចំណោម

និងអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត

ហើយក្រម

ប្រតប
ិ ត្តម
ិ យ
ួ ចង
ែ យ៉ង
ា ចបា
្ ស់អដ
ី្វ ល
ែ ត្រវូ បានរំពង
ឹ

ពីពួកគេ។

yy កិចដ
្ច ណ
ំ
រើ ការជួលរបស់អង្គការសង្គមសវី៊ ល
ិ មាន
លក្ខណៈត្រឹមត្រូវ និងប្រកបដោយតម្លាភាព។

yy គោលនយោបាយផ្ទៃក្នុង រចនាសម្ព័ន្ធ និងកិច្ច

ដំណរើ ការរបស់អង្គការសង្គមសវី៊ ល
ិ គិតពីសច
េ ក្តី
ត្រវូ ការជាក់លាក់របស់សី្រ្ត និងក្រម
ុ ជនភាគតិច។

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល លើកស្ទួយសិទ្ធិការងារ និង
ផ្តល់បរិយាកាសការងារមួយដែលមានលក្ខណៈ

ត្រឹមត្រូវគាំទ្រ សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា បុគ្គលិក និង
អ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត។
yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល

មានគោលការណ៍ណែនាំ

ច្បាស់លាស់ និងធនធានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍធន

សក្តានុពលវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេ។
yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល វាយតម្លៃយ៉ាងទៀងទាត់នូវ
ស្នាដៃការងារ តម្រូវការធនធានមនុស្ស និង ការ

អភិវឌ្ឍគណដឹកនាំអនាគត និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព
យ៉ង
ា ទៀងទាត់នវូ កិចព
្ច ព
ិ ណ៌នាការងារ ការទទួល
ខុសត្រូវ និងគោលដៅ។

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល មានគោលនយោបាយនិង

នី តិ វិ ធី ច្ បា ស់ លា ស់ ដែ ល កំ ណ ត់ កិ ច្ច ដំ ណើ រ ការ

ធ្វស
ើ ច
េ ក្តស
ី ម្រច
េ ចិតនៅ
្ត កម្រត
ិ ផស្ ង
េ ៗ និងប្រគល់
ការទទួលខុសត្រូវ។
yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល
ថែទាំរបស់ខ្លួន

ទទួលស្គាល់ករណីយកិច្ច

និងមានគោលនយោបាយនិង

គោលការណ៍ណែនាំ

ស្តីពីសន្តិសុខដែលមាន

លក្ខណៈជាក់លាក់តាមទីកន្លែង

ដែលត្រូវបាន

ដឹង និងត្រូវបានអនុវត្តដោយបុគ្គលិក និងអ្នក
ធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត។

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល

ព្រៀងសម្រាប់វិភាគ

មានយន្តការនិងកិច្ចព្រម

និងចែករំលែកព័ត៌មានស្តី

ពីហានិភ័យសន្តិសុខនានា ដែលប៉ះពាល់ពួកគេ

ខ្លួនឯង និងសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ការងាររបស់
ពួកគេ។

មតិកែលម្អរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
ភស្តុតាងនានា ដូចជា អង្កេត ការពិភាក្សាក្រុម

ធានមនុស្ស ដែលត្រូវបានដឹងដោយបុគ្គលិកនិង

គោលដៅ សម្ភាសន៍ អត្ថបទកាសែត សេចក្តីថ្លែង

គណគ្រប់គ្រង។

បណ្តឹង ឬ ប្រភពដែលអាចមានដទៃទៀត បង្ហាញ

អ្នកធ្វកា
ើ រស្មគ
័ ច
្រ ត
ិ ្ត និងដល
ែ ត្រវូ បានអនុវត្តដោយ
yy អង្គការសង្គមសវី៊ ល
ិ មានរចនាសម្ពន
័ កា
្ធ រងារ និង
កិច្ចដំណើរការបង្វឹកការងារ ដើម្បីគាំទ្របុគ្គលិក

និងអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍ

ការណ៍ដៃគូ

មតិកែលម្អ

និងយន្តការដោះស្រាយ

ថា៖

yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ យល់ឃើញថាអាកប្បកិរិយា និង

ឥរិយាបថរបស់បុគ្គលិក និងអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត
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នៃអង្គការសង្គមស៊ីវិល មានលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈនិង
ពោរពេញដោយក្តីគោរព។

yy ភាគីពាក់ព័ន្ធរីករាយជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិល
ដោយមាននិយោជកមានភាពបើកចំហរ។

yy បុគ្គលិកយល់ឃើញថាពួកគេបានទទួលការគិត
គូ យកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ ហើយថាអង្គ

ការសង្គមស៊ីវិលគោរពសិទ្ធិការងាររបស់ពួកគេ។
yy បុគ្គលិកយល់ដឹងពីគោលការណ៍អនុវត្តរបស់អង្គ
ការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព

ការ

ទទួលខុសត្រូវ និងសក្តានុពលផ្នែកវិជ្ជាជីវៈរបស់

yy បុគ្គលិក

និងអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តយល់ថាស្នាដៃ

ការងាររបស់ពួកគេត្រូវបានទទួលស្គាល់

ត្រូវ

បានវាយតម្លៃប្រកបដោយយុត្តិធម៌ និងត្រូវបាន
កែលម្អ ដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិល។
yy បុគ្គលិក

និងអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តរបស់អង្គការ

សង្គមសវី៊ ល
ិ យល់ថាពួកគច
េ ល
ូ រួមបានគ្របគ
់ ន
ា្រ ់
ក្នុងកិច្ចដំណើរការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត។

yy បុគ្គលិកនិងអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត គិតថាកន្លែងធ្វើ
ការរបស់ពួកគេមានសុវត្ថិភាព
មានលក្ខណៈគាំទ្រ។

យុត្តិធម៌

និង

ពួកគេ។

សំណួរណែនាំសម្រាប់ការឆ្លុះបញ្ចាំង និងសកម្មភាព
yy តើអ្នកធានាយ៉ាងដូចម្តេចឱ្យបានប្រាកដថាគុណ
តម្លៃ

ក្រមប្រតិបត្តិ

បទដ្ឋានអាកប្បកិរិយានិង

ឥរិយាបថរំពឹងទុកនៃអង្គការរបស់អ្នក
គេដឹងនិងគោរពអនុវត្ត?

ត្រូវបាន

yy តើអង្គការរបស់អ្នកលើកកម្ពស់នូវភាពផ្សេងគ្នា

និងពិចារណាលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះចំពោះសេច

ក្តីត្រូវការរបស់ស្ត្រី និងក្រុមជនភាគតិចដែលធ្វើ
ការជូនឬជាមួយអ្នក?

yy តើអ្នកវាយតម្លៃស្នាដៃការងារ

និងអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត

ផ្សេងៗ នៅក្នុងកិច្ចដំណើរការរៀបចំផែនការនិង
ធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត យ៉ាងដូចម្តេច និងតើអ្នក
គាំទ្រពួកគេយ៉ាងដូចម្តេច

សក្តានុពលជាអ្នកដឹកនាំ?

នៅក្នុងមហិច្ឆតានៃ

yy តើមានយន្តការអ្វីខ្លះសម្រាប់ឱ្យបុគ្គលិកសម្តែង

កង្វលន
់ ង
ិ គំនត
ិ របស់ពក
ួ គេ តាមវិធម
ី យ
ួ ដល
ែ គ្មន
ា
ផលវិបាកអវិជ្ជមាន?

និងតម្រូវការ

yy តើអ្នកធ្វើដូចម្តេចទើបដឹងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់

និងអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើការងារ

សុវត្ថិភាព មានយុត្តិធម៌ និងមានលក្ខណៈគាំទ្រ

អភិវឌ្ឍជំនាញ និងសមត្ថភាពការងារនៃបុគ្គលិក
របស់ពួកគេឱ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើង
ដូចម្តេច?

42

yy តើអ្នកពាក់ព័ន្ធបុគ្គលិក

យ៉ាង

អ្នកក្នុងការបង្កើតបរិស្ថាន

មួយប្រកបដោយ

ទទួលបានជោគ័យ រួមទាំងនៅក្នុងតំបន់មានវិវាទ
និងតំបន់មានហានិភ័យខ្ពស់?
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ជំពូកទី៣
អ្វីដែលយើងធ្វើនៅផ្ទៃក្នុង
គោលការណ៍អនុវត្តទី១០

១០

ធនធានចាត់ចែង
បានល្អ

ជំពូកទី៣ / អ្វីដែលយើងធ្វើនៅផ្ទៃក្នុង
គោលការណ៍អនុវត្តទី១០

១០

ធនធានចាត់ចែងបានល្អ
យើងនឹងចាត់ចែងធនធានរបស់យើង ប្រកបដោយ
ការទទួលខុសត្រូវ ដើម្បីសម្រេចគោលបំណង

ធនធានចាត់ចែង

របស់យើង និងបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈ។

បានល្អ

ការប្រប
ើ ស
ា្រ ប
់ ក
្រ បដោយប្រសទ
ិ ផ
្ធ ល ប្រសទ
ិ ភា
្ធ ព

និងសីលធម៌នូវធនធានហិរញ្ញវត្ថុ

និងធនធានដទៃ

ទៀត គឺមានលក្ខណៈសំខាន់ក្រៃលែង សម្រាប់ឱ្យ

អង្គការសង្គមស៊វី ល
ិ គ្របគ
់ ង
្រ កម្មវធ
ិ ី សម្រច
េ លទ្ធផល

និងដើមប្ អ
ី ភិវឌ្ឍព្រមទាំង កសាងទំនក
ុ ចិតព
្ត ភា
ី គីពាក់
ព័ន្ធ។ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំ តម្រូវឱ្យអង្គការធ្វើ
លទ្ធកម្មធនធានរបស់ពួកគេ ប្រកបដោយសីលធម៌
និងប្រើធនធានទាំងនោះតាមវិធីមួយដែលឆ្លះុ បញ្ចំង
ា

គុណតម្លៃរបស់ពួកគេ សម្រេចគោលដៅរបស់ពួកគេ

ជៀសវាងការខ្ជះខ្ជយ
ា និងរួមចំណក
ែ ដល់ការផ្លស
ា ប
់ រូ្ត
វិជ្ជមានជាប់លាប់។ ហេតុដូច្នេះ អង្គការសង្គមស៊ីវិល

សកម្មភាពគន្លឹះ
១០.១

ធ្វើលទ្ធកម្មធនធានតាមវិធីនានាដែលមាន

លក្ខណៈស្របនឹងគុណតម្លៃ ឯករាជ្យភាព និង
គោលបំណងរបស់យើង។
១០.២

គ្រប់គ្រងធនធានប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ

ប្រើប្រាស់ធនធានស្របតាមគោលបំណង និងតាម
វិធីនានាដែលបង្កើនជាអតិបរមានូវផលប៉ះពាល់។
១០.៣

ត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវបទដ្ឋានគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ

គោរពតាមបទដ្ឋានវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ និង ធានាឱ្យ

នូវការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដ៏ម៉ត់ចត់ និងកាត់

កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការពុករលួយ សំណូក ការ

ចែងធនធាន ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ស្រប

១០.៤

ដែលត្រវូ បានទទួលស្គល
ា ជា
់ ទូទៅ ធានាឱយ្ បានប្រក
ា ដ

បានប្រាកដនូវការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដ៏ម៉ត់ចត់ ដើម្បី

បន្ថយ ហានិភ័យនៃការប្រើមូលនិធិខុស ដោយចាត់

ប្រើមូលនិធិខុស និងទំនាស់ផលប្រយោជន៍។

តាមបេសកកម្មរបស់ពក
ួ គេ និងសម្រប
ា គោ
់ លបំណង
ចង់បានរបស់ពួកគេ។

រាយការណ៍ដោយចំហរនិងដោយមានតម្លាភាព
ទៅកាន់អ្នកដែលផ្តល់ធនធានឱ្យយើង និងអំពី
របៀបដែលយើងគ្រប់គ្រងធនធាន។
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បទដ្ឋានសកលដើម្បីគណនេយ្យភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិល

សូចនាករវឌ្ឍនភាពដែលអាចមានឆ្ពោះទៅកាន់ការបំពេញគោលការណ៍អនុវត្ត

កិច្ចដំណើរការ គោលនយោបាយ និង
រចនាសម្ព័ន្ធ
ភស្តុតាងនានា ដូចជា ការសិក្សាវាយតម្លៃ ការ

រៀបចំផែនការ របាយការណ៍តាមដាន និងវាយតម្លៃ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃគោលនយោបាយ
ព្រៀងដៃគូ

បង្ហាញថា៖

ឬ

កិច្ចព្រម

ប្រភពដែលអាចមានដទៃទៀត

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល

yy ព័ត៌មានអំពីប្រភព

អង្គការសង្គមស៊ីវិល

ត្រូវបានចែករំលែកដោយ

ចំហរ របាយការណ៍ និងឯកសារអាចរកមើល
ផ្ទៀងផ្ទាត់បាន។

មតិកែលម្អរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
ភស្តុតាងនានា ដូចជា អង្កេត ការពិភាក្សាក្រុម

គោលដៅ
មានគោលការណ៍ណែនាំ

និងវិភាជន៍នៃមូលនិធិរបស់

សម្ភាសន៍

អត្ថបទកាសែត

សេចក្តី

ថ្លែងការណ៍ដៃគូ មតិកែលម្អ និងយន្តការដោះស្រាយ

និងនីតិវិធីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សម្រាប់ការ

បណ្តឹង ឬ ប្រភពដែលអាចមានដទៃទៀត បង្ហាញ

ការគ្រប់គ្រងធនធានប្រកបដោយសីលធម៌

yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ ជឿថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគ្រប់គ្រង

កៀរគរមូលនិធិ លទ្ធកម្ម និងការប្រើប្រាស់និង
មួយបទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ៈ

ការកៀរគរ

ជា

និង

វិភាជន៍មល
ូ និធិ និងភាគទានមិនមន
ែ ជាហិរញ្ញវត្ថុ
ការទប់ស្កាត់ការក្លែងបន្លំ ការសង្ស័យពីការដែល
អាចនាំឱ្យមានអំពើពុករលួយ

ការប្រើធនធាន

មិនត្រឹមត្រូវ និងទំនាស់ផលប្រយោជន៍។

yy មូលនិធិត្រូវបានប្រើស្របតាមផែនការថវិកា និង
សម្រាប់គោលបំណងដែលបានរៀបចំទុកដើម្បី

សម្រេ ច បានគោលបំ ណ ងជាយុ ទ្ធ សា ស្ត្រ រ បស់
អង្គការសង្គមស៊ីវិល។

yy ចំណាយត្រូវបានតាមដានយ៉ាងទៀងទាត់

ការ

ធ្វើសវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុដោយក្រុមឯករាជ្យដោយ

ប្រើបទដ្ឋានគណនេយ្យ ត្រូវបានធ្វើ ហើយលទ្ធ

ផលរបាយការណ៍សវនកម្មបានប្រាប់ទៅ ដល់

បុគល
្គ ក
ិ ពាក់ពន
័ ្ធ ហើយអនុសាសន៍របស់សវនករ
ត្រូវបានអនុវត្តតាម។

yy ការទិញទំនិញនិងសេវា

ធនធានរបស់អង្គការ ដោយមានការទទួលខុស
ត្រូវ។

yy ភាគីពាក់ពន
័ ្ធ ជឿថាអង្គការសង្គមសវី៊ ល
ិ ប្រប
ើ ស
ា្រ ់
ធនធានរបស់ខ្លួនបានល្អបំផុត
បេសកកម្មរបស់ខ្លួន

គោរពតាមកិច្ចដំណើរ
និង

ដើម្បីបំពេញ

និងដើម្បីសម្រេចផល

ប៉ះពាល់ដែលអាចមានឱ្យបានច្រើនបំផុត។

yy អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកផ្តល់សេវា យល់ថាកិច្ចដំណើរ
ការដេញថ្លៃរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល គឺត្រឹមត្រូវ
និងមានតម្លាភាព។

yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ ពេញចិត្តនឹងលទ្ធភាពរបស់ពួកគេ
ក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានអំពីប្រភពនិងវិភាជន៍
នៃធនធានរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល។

yy បុគ្គលិក អ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តរបស់អង្គការសង្គម
ស៊ីវិល

ការដេញថ្លៃប្រកបដោយការប្រកួតប្រជែង
តម្លាភាព។

ថា៖

និងប្រជាជនដែលពួកគេធ្វើការជាមួយ

ដឹ ងពី វិ ធី មា នសុ វ ត្ថិ ភា ពសម្រា ប់ រាយការណ៍ អំ ពី
ការក្លែងបន្លំ និងសំណូក។
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សំណួរណែនាំសម្រាប់ការឆ្លុះបញ្ចាំង និងសកម្មភាព
yy តើអ្នកធានាយ៉ាងដូចម្តេចឱ្យបានប្រាកដថា យុទ្ធ
សាស្ត្រកៀរគរមូលនិធិរបស់អ្នក

មានលក្ខណៈ

ស្របគ្នទៅ
ា នឹងការប្រតប
ិ ត្តប
ិ ក
្រ បដោយសីលធម៌

និងបេសកកម្ម និងគុណតម្លន
ៃ អ
ៃ ង្គការរបស់អក
្ន ?

yy តើអក
្ន មានកិចដ
្ច ណ
ំ
រើ ការ និងការគ្របគ
់ ង
្រ ការធ្វើ
សេចក្តស
ី ម្រច
េ ចិតផ
្ត ក
ែ្ន ហិរញ្ញវត្ថអ
ុ ខ
ី្វ ះ្ល ដើមប្ ធា
ី នា
ឱ្យបានប្រាកដថា
សំណូក

ការក្លែងបន្លំ

ការពុករលួយ

និងអំពើមិនប្រពៃផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដទៃ

ទៀត ត្រូវបានទប់ស្កាត់ និងថាអ្នកដែលប្រើមូល
និធិខុសតម្រូវឱ្យទទួលខុសត្រូវ?
yy តើអ្នកធានាយ៉ាងដូចម្តេច

ឱ្យបានប្រាកដថា

ធនធានរបស់ អ្ន ក ត្រូ វ បានវិ ភា ជន៍ បា នល្អ បំ ផុ ត

ប៉ះ ពាល់ ប្រ ក បដោយចី រ ភាពដែ ល ឆ្លើ យ តបទៅ

នឹងសេចក្តីត្រូវការ និងអាទិភាពជាក់ស្តែងរបស់
ប្រជាជន?

yy តើអក
្ន មាននីតវិ ធ
ិ អ
ី ខ
ី្វ ះ្ល ដើមប្ កា
ី រពារអ្នករាយការណ៍
និងអ្នកដល
ែ រាយការណ៍អព
ំ កា
ី រប្រម
ើ ល
ូ និធខ
ិ ស
ុ ?

yy តើអ្នកផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនូវព័ត៌មានអ្វីខ្លះ
អំពីប្រភព

ផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងដូចម្តេច?

និង

yy តើអ្នកធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានធនធាន ស្រប

តាមគុណតម្លៃរបស់អ្នក និងដោយមិនធ្វើឱ្យប៉ះ
ពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពនៃអង្គការរបស់អ្នក?

ដើម្បីជំរុញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបំផុតនូវផល

46

និងវិភាជន៍មូលនិធិរបស់អ្នក
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ជំពូកទី៣
អ្វីដែលយើងធ្វើនៅផ្ទៃក្នុង
គោលការណ៍អនុវត្តទី១១

១១

ការធ្វើសេចក្តីសម្រេច
ចិត្តបែបឆ្លើយតប

ជំពូកទី៣ / អ្វីដែលយើងធ្វើនៅផ្ទៃក្នុង
គោលការណ៍អនុវត្តទី១១
ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តបែប
ឆ្លើយតប

១១

យើងនឹង ធានាឱ្យបានប្រាកដថាការសម្រេចចិត្ត

របស់យើងមានលក្ខណៈឆ្លើយតបទៅនឹងមតិកែលម្អ
ពីប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការងារ ដៃគូ

ការធ្វើសេចក្តីសម្រេច

អ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត និងបុគ្គលិករបស់យើង។

ចិត្តបែបឆ្លើយតប

ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តបែបឆ្លើយតប តម្រូវឱ្យ

អង្គការបើកទូលាយចំពោះការស្នស
ើ ំុ និងការឆ្លយ
ើ តប
ទៅនឹងមតិកែលម្អ។

ប្រព័ន្ធផ្តល់មតិកែលម្អមាន

ប្រសិទ្ធភាពមួយ នឹងជួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការ

កែលម្អទាំងកម្មវិធី ទាំងស្នាដៃការងាររបស់អង្គការ។

វាក៏អាចជួយផងដរែ ក្នង
ុ ការធ្វឱ
ើ យ្ ភាគីពាក់ពន
័ ច
្ធ ល
ូ រួម

បង្កត
ើ រួមគ្នា និងពនយ្ ល់បង្ហញ
ា ពីគណនយ
េ យ្ ភាពទៅ
កាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធ។ មិនត្រឹមតែប្រមូលមតិកែលម្អតែ

ប៉ណ
ុ
ះោ្ណ ទេ អង្គការសង្គមសវី៊ ល
ិ ត្រវូ តែ បើកចំហរ និង
មានឆន្ទៈប្រើមតិកែលម្អក្នុងលក្ខណៈស្ថាបនា ដើម្បី

ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការប្រតិបត្តិរបស់ពួកគេ និងឆ្លើយតប
ដោយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចាំបាច់នានា។

អង្គការសង្គម

ស៊ីវិល ក៏គប្បីបិទបញ្ចប់មតិកែលម្អផងដែរ តាមរយៈ
ការពិភាក្សា និងស្វែងរកដំណោះស្រាយ ជាមួយដៃគូ
បុគ្គលិក និងអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត និងសំខាន់បំផុត ជា
មួយប្រជាជនដែលពួកគេធ្វើការជាមួយ។

សកម្មភាពគន្លឹះ
១១.១

បើកឱ្យមាន និងវិភាគមតិកែលម្អ និងបណ្តឹងពី

ក្រុម ភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់
ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត។
១១.២

ធានាឱ្យបានប្រាកដថាកិច្ចដំណើរការធ្វើសេចក្តី

សម្រេចចិត្តនៅគ្រប់កម្រិត បានទទួលព័ត៌មានពី

និងមានលក្ខណៈឆ្លើយតបទៅនឹងមតិកែលម្អពីភាគី
ពាក់ព័ន្ធរបស់យើង ជាពិសេសពីប្រជាជនដែល
រងផលប៉ះពាល់ពីការងាររបស់យើង។
១១.៣

បំភ្លឺ និងផ្សព្វផ្សាយអំពីរបៀបដែលប្រជាជនអាច

ផ្តល់ ធាតុចូលនិងមតិកែលម្អទៅក្នុងកិច្ចដំណើរការ
ធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត។
១១.៤

អនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលិកជួរមុខ និងអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រ
ចិត្តអាចឆ្លើយតបទៅនឹងមតិកែលម្អ និងធ្វើការ
សម្រេចចិត្ត តាមពេលវេលាជាក់ស្តែង។
១១.៥

ផ្សព្វផ្សាយអំពីមតិកែលម្អដែលបានទទួល របៀប

ដែលមតិកែលម្អត្រូវបានប្រើ និងការផ្លាស់ប្តូរអ្វីខ្លះ
ដែលត្រូវបានធ្វើ។
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បទដ្ឋានសកលដើម្បីគណនេយ្យភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិល

សូចនាករវឌ្ឍនភាពដែលអាចមានឆ្ពោះទៅកាន់ការបំពេញគោលការណ៍អនុវត្ត

កិច្ចដំណើរការ គោលនយោបាយ និង
រចនាសម្ព័ន្ធ
ភស្តុតាងនានា ដូចជា ការសិក្សាវាយតម្លៃ ការ

រៀបចំផែនការ របាយការណ៍តាមដាន និងវាយតម្លៃ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃគោលនយោបាយ
ព្រៀងដៃគូ

បង្ហាញថា៖

ឬ

កិច្ចព្រម

ប្រភពដែលអាចមានដទៃទៀត

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល

មានកិច្ចដំណើរការទទួល

មតិកល
ែ ម្អ និងបណ្តង
ឹ ដល
ែ ឆ្លះុ បញ្ចង
ំា បស
េ កកម្ម
សមត្ថភាព និងបរិបទរបស់អង្គការ។

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល អភិវឌ្ឍ ប្រើ និងផ្សព្វផ្សាយ
ឧបករណ៍ និងយន្តការសមស្របសម្រាប់ឱ្យភាគី
ពាក់ព័ន្ធផ្តល់មតិកែលម្អ។

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល ស្នើសុំ ផ្តល់តម្លៃ និងវិភាគ
មតិកែលម្អ យ៉ាងសកម្ម។

្ច ណ
ំ
រើ ការទទួលមតិកល
ែ ម្អរបស់អង្គការសង្គម
yy កិចដ

ស៊ីវិល រួមមានវិធីនានាសម្រាប់ពិភាក្សាដំណោះ
ស្រាយដែលបានស្នើឡើង និងប្រាប់ពីសកម្មភាព
ដែលត្រូវធ្វើ ដល់អ្នកដែលបានផ្តល់មតិកែលម្អ។

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល ពិគ្រោះយោបល់ ជាមួយ

ភាគីពាក់ព័ន្ធយ៉ាងសកម្មក្នុងការសម្រេចចិត្ត និង
ការផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីរបស់ខ្លួន។

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល

អស់ និងប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការងារ
របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល។

yy បុគ្គលិក និងអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត ចេះចាត់ចែង
មតិកែលម្អ និងបណ្តឹង។

yy មាននីតិវិធីដើម្បីធានាឱ្យបានប្រាកដថា
សញ្ញាណរបស់អ្នកប្តឹងត្រូវបានរក្សា
សម្ងាត់។

yy គោលការណ៍
រំលែកការ

អត្ត

ជាការ

និងសេចក្តីណែនាំសម្រាប់ចែក

ទទួលខុសត្រូវលើការសម្រេចចិត្ត

សម្រប
ា គ
់ ប
្រ ម
់ តិកល
ែ ម្អ មានចង
ែ នៅក្នង
ុ ឯកសារ
យុទ្ធសាស្ត្រ

កិច្ចសន្យាបុគ្គលិក

នយោបាយអភិវឌ្ឍន៍។

និងគោល

yy អង្គការសង្គមសវី៊ ល
ិ វាយតម្លក
ៃ ច
ិ ដ
្ច ណ
ំ
រើ ការផ្តល់
មតិកែលម្អរបស់ខ្លួន

និងផលប៉ះពាល់នៃការ

ផ្លាស់ប្តូរដែលត្រូវបានធ្វើ ជាការឆ្លើយតបទៅនឹង
មតិកែលម្អដែលបានទទួល។

មតិកែលម្អរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
ភស្តុតាងនានា ដូចជា អង្កេត ការពិភាក្សាក្រុម

គោលដៅ សម្ភាសន៍ អត្ថបទកាសែត សេចក្តីថ្លែង
ការណ៍ដៃគូ

មតិកែលម្អ

និងយន្តការដោះស្រាយ

បណ្តឹង ឬ ប្រភពដែលអាចមានដទៃទៀត បង្ហាញ
ថា៖

មានប្រតិកម្មទៅនឹងមតិ

កែលម្អបានទាន់ពេល និងបានត្រឹមត្រូវ ហើយ

មតិកែលម្អត្រូវបានចាត់ចែងដោយបុគ្គលិកសម
ស្របបំផុតនៅក្នុងអង្គការ។

yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ ជឿថាបទពិសោធន៍ និងយោបល់

របស់ពួកគេ ត្រូវបានស្នើសុំ និងផ្តល់តម្លៃយ៉ាង
សកម្ម

នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្នែកកម្មវិធីរបស់

អង្គការសង្គមស៊ីវិល។

yy ព័ត៌មានអំពីមធ្យោបាយផ្តល់មតិកែលម្អ

និង

បណ្តឹងត្រូវបានផ្តល់ជូន និងត្រូវបានយល់ដោយ

ភាគីពាក់ព័ន្ធ បុគ្គលិក អ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តទាំង

yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ ដឹងអំពីយន្តការផ្តល់មតិកែលម្អនិង
បណ្តឹងដែលមាន និងយល់ថាមានសុវត្ថិភាពក្នុង
ការប្រើយន្តការទាំងនោះ។
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yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ

ជឿថាមតិកែលម្អ

និងបណ្តឹង

របស់ពួកគេ ត្រូវបានគេចាត់ការទាន់ពេល និង
យ៉ាងត្រឹមត្រូវ។

yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ ចង់ផ្តល់មតិកែលម្អ និងចូលរួមក្នុង
ការពិភាក្សាអំពីសកម្មភាពកែតម្រូវ
ដែលអាចមាន។

ទាំងឡាយ

yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ ជឿថាមតិកែលម្អនិងបណ្តឹងរបស់
ពួកគេ ត្រវូ បានគឮ
េ និងពញ
េ ចិតន
្ត ង
ឹ របៀបដល
ែ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលឆ្លើយតប។

yy បុគ្គលិក និងអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត យល់ថាមាន
សមត្ថភាពការងារ

អង្គការសង្គមស៊ីវិល

កែលម្អ និងបណ្តឹង។

និងទទួលបានការគាំទ្រពី

នៅក្នុងការចាត់ចែងមតិ

សំណួរណែនាំសម្រាប់ការឆ្លុះបញ្ចាំង និងសកម្មភាព
yy តើ កា រសម្រេ ច ចិ ត្ត ប្រ ភេ ទ អ្វី ខ្លះ ដែ ល បើ ក ចំ ហ រ
ចំពោះមតិកល
ែ ម្អ និងការបង
ែ ចក
ែ ការទទួលខុស
ត្រូវគ្នា?

yy តើអក
្ន ធ្វដ
ើ ច
ូ ម្តច
េ ដើមប្ ធា
ី នាឱយ្ បានប្រក
ា ដនូវកិច្ច
ដំណរើ ការរយៈពល
េ វង
ែ ការប្រតប
ិ ត្តិ និងវបប្ ធម៌
នៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ដែលមានលក្ខណៈ

ឆ្លើយតបទៅនឹងមតិកែលម្អនៅក្នុងអង្គការរបស់
អ្នក?

yy តើ អ្ន ក ធ្វើ ដូ ច ម្តេ ច ដើ ម្ បី ធា នាឱ្ យ បានប្រា ក ដថា
ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការងាររបស់អ្នក

ដឹងអំពីរបៀប ផ្តល់និងពិភាក្សាមតិកែលម្អ និង

yy តើគណគ្រប់គ្រង និងគណដឹកនាំកំពុងគាំទ្រ និង
រួមបញ្ចូលបុគ្គលិកជួរមុខ

ចិតនៅ
្ត មូលដ្ឋន
ា ក្នង
ុ ដំណរើ ការធ្វស
ើ ច
េ ក្តស
ី ម្រច
េ
ចិត្ត និងឆ្លើយតបទៅមតិកែលម្អនិងបណ្តឹង យ៉ាង
ដូចម្តេច?

yy តើអ្នករាយការណ៍ត្រឡប់ទៅកាន់អ្នកដែលបាន
ផ្តល់មតិកែលម្អដំបូង យ៉ាងដូចម្តេច?

yy តើបជា
្រ ជនមានលទ្ធភាពអ្វខ
ី ះ្ល សម្រប
ា កា
់ រចូលរួម

ក្រោយពេលដែលពួកគេផ្តល់មតិកែលម្អជូនអ្នក
ឬ ដាក់បណ្តឹង?

បណ្តឹង?
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និងអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រ

១២ គោលការណ៍ណែនាំ | ឯកសារណែនាំ

ជំពូកទី៣
អ្វីដែលយើងធ្វើនៅផ្ទៃក្នុង
គោលការណ៍អនុវត្តទី១២

១២

គណដឹកនាំមាន

ការទទួលខុសត្រូវ

ជំពូកទី៣ / អ្វីដែលយើងធ្វើនៅផ្ទៃក្នុង
គោលការណ៍អនុវត្តទី១២

១២

គណដឹកនាំមានការទទួលខុសត្រូវ
យើងនឹងធានាឱ្យបានប្រាកដថាអង្គភាព

គ្រប់គ្រង និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់យើងមាន

គណដឹកនាំមាន

គណនេយ្យភាព។

ការទទួលខុសត្រូវ

គណដឹកនាំទទួលខុសត្រូវនៃអង្គការមួយ

មានការចូលរួមដោយអង្គភាពគ្រប់គ្រង
ប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យមួយ។

គប្បី

និងក្រុម

អភិបាលកិច្ចប្រកប

សកម្មភាពគន្លឹះ
១២.១

ធានាឱ្យបានប្រាកដថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ

ដោយប្រសិទ្ធភាព ពោលគឺ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

មួយត្រួតពិនិត្យទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ ការអនុលោម

គ្របគ
់ ង
្រ ធនធានមនុសស្ ប្រកបដោយប្រសទ
ិ ភា
្ធ ព និង

ការងាររបស់យើង។

ច្បាស់លាស់ អនុលោមតាមគោលនយោបាយ ការ
គណនេយ្យភាព

សម្រាប់បុគ្គលិក

និងអ្នកធ្វើការ

តាមច្បាប់ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងស្នាដៃ
១២.២

ស្ម័គ្រចិត្ត គឺមានសារៈសំខាន់ក្រៃលែង ប៉ុន្តែ វាគ្រាន់

តម្រូវឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណគ្រប់គ្រងមាន

វាក៏ជាប្រការចាំបាច់ផងដែរដែលគណដឹកនាំអង្គការ

បំណងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើង និងការបំពេញ

គុណតម្លប
ៃ ក
្រ បដោយសីលធម៌សម្រប
ា អ
់ ង្គការ ដើមប្ ី

១២.៣

តែជាចំនច
ុ មួយក្នង
ុ មុខនាទីជាអ្នកដឹកនាំតប
ែ ណ
ុ៉
ះោ្ណ ។
សង្គមស៊ីវិលត្រូវមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់មួយ និង

ធ្វឱ
ើ យ្ អង្គការអាចសម្រច
េ កិចកា
្ច រប្រកបដោយប្រសទ
ិ ្ធ
ភាពសម្រេចតាមគោលបំណង
ខ្លួន។

និងអាណត្តិរបស់

គណនេយ្យភាពស្មើគ្នា សម្រាប់ការសម្រេចគោល
តាមគោលការណ៍អនុវត្តនានាក្នុងបទដ្ឋាននេះ។
បណ្តុះវប្បធម៌ទទួលខុសត្រូវ ដែលនៅក្នុងនោះ

បុគ្គលិកនិងអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ មានការ

ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះគណនេយ្យភាពសម្រាប់
សកម្មភាព និងផលប៉ះពាល់របស់ពួកគេ។
១២.៤

គាំទ្រភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅគ្រប់កម្រិត ដែលមាន

ការទទួលខុសត្រូវ ចក្ខុវិស័យ និងគំនិតច្នៃប្រឌិត។
១២.៥

ឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្តឹង និងជម្លោះខាងក្នុង និង
ខាងក្រៅយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ ដោយបង្កើតលំហរមាន

សុវត្ថិភាព និងយន្តការសមស្របដើម្បីដោះស្រាយ
បណ្តឹង និងជម្លោះទាំងនោះ។
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បទដ្ឋានសកលដើម្បីគណនេយ្យភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិល

សូចនាករវឌ្ឍនភាពដែលអាចមានឆ្ពោះទៅកាន់ការបំពេញគោលការណ៍អនុវត្ត

កិច្ចដំណើរការ គោលនយោបាយ និង
រចនាសម្ព័ន្ធ
ភស្តតា
ុ ងនានា ដូចជា ការសិកសា
្ វាយតម្លៃ ការរៀបចំ

ផន
ែ ការ របាយការណ៍តាមដាន និងវាយតម្លៃ សច
េ ក្តី
ថ្លង
ែ ការណ៍នគោ
ៃ លនយោបាយ កិចព
្ច ម
្រ ព្រៀងដគ
ៃ ូ
ឬ ប្រភពដែលអាចមានដទទ
ៃ ៀត បង្ហញ
ា ថា៖
yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល

មានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ឯករាជ្យនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ជាមួយកិច្ច

ពិព័ណ៌នាការងារច្បាស់លាស់ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ
ការគ្របគ
់ ង
្រ ការទទួលខុសត្រវូ លើការផ្តលទ
់ ន
ំ ក
ុ
ចិត្តរបស់អង្គការ

និងការបំពេញតាមចក្ខុវិស័យ

និងបេសកកម្មរបស់អង្គការ។

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល ពិនិត្យមើលយ៉ាងទៀងទាត់
នូវទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែលអាចមាន ទាក់ទិន
នឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និង
ផ្ទាល់ខ្លួននៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ខ្លួន។
yy គណដឹកនាំរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល

ធានាឱ្យ

បានប្រក
ា ដថាគោលនយោបាយ រចនាសម្ពន
័ ្ធ និង
វប្ ប ធម៌ អ ង្គ កា រគាំ ទ្រ កា រអនុ វ ត្ត ប ទដ្ឋា ន សកល

នេះ។

វាយតម្លៃ

មតិកែលម្អ

បណ្តឹង

និងធាតុចូល

ដទទ
ៃ ៀត ត្រវូ បានប្រដ
ើ ម
ើ ប្ ផ
ី ល
្ត ព
់ ត
័ មា
៌ នដល់ការ
ត្រួតពិនិត្យកែសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្រ និងកម្មវិធី។
yy បណ្តឹងនិងជម្លោះ
ស្រប

ស៊ើបអង្កេត

ត្រូវបានចាត់ចែងយ៉ាងសម
និងដោះស្រាយ

ហើយ

ដំណោះស្រាយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជូនដល់អ្នក
ពាក់ព័ន្ធ។

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិល មានផែនការបន្តវេន ដើម្បី

ធានាឱ្យបានប្រាកដថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមាន

បុគ្គលិកប្រកបដោយសមត្ថភាពដើម្បីទទួលយក
ការទទួលខុសត្រូវនាអនាគត។

មតិកែលម្អរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
ភស្តុតាងនានា ដូចជា អង្កេត ការពិភាក្សាក្រុម

គោលដៅ សម្ភាសន៍ អត្ថបទកាសែត សេចក្តីថ្លែង
ការណ៍ដៃគូ

មតិកែលម្អ

និងយន្តការដោះស្រាយ

បណ្តឹង ឬ ប្រភពដែលអាចមានដទៃទៀត បង្ហាញ
ថា៖

yy ប្រជាជន ទុកចិត្តលើអង្គការសង្គមស៊ីវិល និង
ជឿថាអង្គការមានគណនេយ្យភាពចំពោះស្នាដៃ

yy គណដឹកនាំនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិល មានការយល់

ដឹងអំពគ
ី ណនយ
េ យ្ ភាព និងប្រម
ើ តិកល
ែ ម្អបក
្រ ប
ដោយប្រសិទ្ធភាព ក្នុងអង្គការនៅគ្រប់កម្រិត។

ៃ ង្គការសង្គមសវី៊ ល
ិ ធានាអនុលោម
yy គណដឹកនាំនអ
តាមសេចក្តីតម្រូវ

yy ការរៀនសូត្រដែលទទួលបានពីការតាមដាន ការ

និងអនុសាសន៍របស់ម្ចាស់

ជំនួយ និងថាគណគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការគោរព
តាមវិធាននិងច្បាប់ទាំងឡាយដែលរៀបចំដោយ

រាជរដ្ឋាភិបាល និងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត។

អនុវត្តការងារនិងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន។

yy គណគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ បុគ្គលិក និងអ្នកធ្វើការ

ស្មគ
័ ច
្រ ត
ិ ្ត ត្រវូ បានមើលឃើញដោយភាគីពាក់ពន
័ ្ធ
ទាំងអស់

ថាកំពុងធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយ

គណនេយ្យភាព។

yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ ទទួលស្គាល់ការសម្របតាម នវានុ
វត្តន៍ និងការកែលម្អកម្មវិធីរបស់អង្គការ ប្រកប
ដោយការទទួលខុសត្រូវ។
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yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ បុគ្គលិក និងអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តដឹង

ពីយន្តការដោះស្រយ
ា វិវាទ និងបណ្តង
ឹ និងជឿថា
ពួកគេតវូ្រ បានរកសា
្ ការសម្ងត
ា ់និងមានសុវត្ថភា
ិ ព។

yy ភាគីពាក់ព័ន្ធ បុគ្គលិក និងអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត
យល់ថាគណដឹកនាំឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្តឹងនិង
មតិកែលម្អរបស់ពួកគេ។

សំណួរណែនាំសម្រាប់ការឆ្លុះបញ្ចាំង និងសកម្មភាព
yy តើក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់អ្នកធ្វើដូចម្តេចដើម្បី

ធានាឱ្យបានប្រាកដនូវការប្រើបា្រស់ដោយប្រុង

ប្រយ័ត្ននូវទ្រព្យសម្បត្តិអង្គការទាំងអស់

ការ

គោរពច្បាប់ជាធរមាននិងការប្រតប
ិ ត្តប
ិ ក
្រ បដោយ
សីលធម៌ និងការផ្តោតលើការសម្រេចចក្ខុវិស័យ
និងបេសកកម្មនៃអង្គការរបស់អ្នកប្រកបដោយ
ប្រសិទ្ធភាព?

yy តើប្រជាជន បុគ្គលិក អ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត សហ

ការី ដៃគូ ម្ចាស់ជំនួយ និងរដ្ឋាភិបាល កំណត់ឱ្យ
គណគ្រប់គ្រង

និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់អ្នក

មានគណនេយ្យភាពចំពោះគោលការណ៍អនុវត្ត

ទាំងអស់ យ៉ាងដូចម្តេច?

yy តើអក
្ន គាំទគ
្រ ណដឹកនាំបក
្រ បដោយការទទួលខុស

ត្រូវ ចក្ខុវិស័យ នវានុវត្តន៍ និងគណនេយ្យភាព
នៅគ្រប់កម្រិតយ៉ាងដូចម្តេច?

yy តើអ្នកស្នើសុំ

និងឆ្លើយតបទៅនឹងមតិ

កែលម្អពីក្រុមភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗរបស់អ្នក រួម
ទាំងបុគ្គលិក យ៉ាងដូចម្តេច? តើការកែតម្រូវត្រូវ
បានសម្រេច

និងបង្ហាញយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុង

អង្គការរបស់អ្នក?

yy តើអ្នកលើកទឹកចិត្តយ៉ាងដូចម្តេចដល់មតិកែលម្អ

ខាងក្នុង និងខាងក្រៅ និងធានាយ៉ាងដូចម្តេច

ឱ្យបានប្រាកដថាព័ត៌មានអំពីរបៀបដាក់បណ្តឹង
ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
សាធារណៈ?
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ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជា

ពាក្យគន្លឹះ និងនិយមន័យ
គណនេយ្យភាពៈ

ការផ្តោតជាសំខាន់លើការ

ទទួលខុសត្រូវលើសកម្មភាព

និងផលប៉ះពាល់,

ឆ្លយ
ើ តប និងស្មះោ ត្រងច
់ ពោ
ំ ះភាគីពាក់ពន
័ ទា
្ធ ង
ំ អស់
– ពោល គឺនិយោជិត សហគមន៍ ម្ចាស់ជំនួយ –

តាមវិធីមួយដែលមានតម្លាភាព និងងាយយល់, ប្រឹង

ប្រង
ែ បំផត
ុ ដើមប្ ស
ី ម្រច
េ គោលបំណងបស
េ កកម្ម តាម
វិធីត្រឹមត្រូវនិងប្រកបដោយយុត្តិធម៌ និងចែករំលែក
ព័ត៌មានដោយបើកចំហរ។

យុទ្ធនាការតស៊ូមតិៈ ការជំរុញជាសាធារណៈនូវ

របៀបវារៈមួយទៅកាន់ពក
ួ អ្នកគាំទក
្រ ង
ុ្ន គោលបំណង

ធ្វើឱ្យមានឥទ្ធិពលលើ ឬបង្កើតនូវការផ្លាស់ប្តូរ។

ការសមប
្រ តាមៈ កស
ែ ម្រល
ួ ការប្រតប
ិ ត្តឬ
ិ បទដ្ឋន
ា

គណនេយ្យភាពរបស់អង្គការមួយ

ដោយផ្អែកលើ

គោលការណ៍ ខ្លឹមសារ និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃបទដ្ឋាន

ផ្តល់សេវាកម្ម (Advisory Group on CSOs and

Aid Effectiveness, 2008)។
គំនិតផ្តួចផ្តើម

គណនេយ្យភាពអង្គការសង្គម

ស៊ីវិលៈ អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងបណ្តាញ ដែល
ជះឥទ្ធិពល

ជំរុញ

និងដឹកនាំរបៀបវារៈនៃគណ

នេយ្យភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិល នៅកម្រិតជាតិ តំបន់
ឬសកលលោក។ សកម្មភាពរបស់ពួកគេ រួមមាន
ការផ្សព្វផ្សាយ

និងការគ្រប់គ្រងក្រមសីលធម៌

ឬ

បទដ្ឋានគណនេយ្យភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិល ក៏ដូច

ជា ការងារតស៊ូមតិ ការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍ
សមត្ថភាព។ សកម្មភាពទាំងនេះ សំដៅកែលម្អការ

ប្រ តិ បត្តិ គណនេ យ្ យ ភាពរបស់ អង្គ កា រសង្គ មស៊ី វិ ល

ទូទាំងពិភពលោក។

បរិយាកាសអំណោយផលៈ បរិស្ថានឬលំហរផ្ទៃ

សកលដោយធានាឱ្យបានប្រាកដថាការកែសម្រួល

ក្រៅ ឬ បរិស្ថានប្រតិបត្តិការ ដែលរួមមានគោល

អង្គការ។

និធិរបស់ម្ចាស់ជំនួយ អាកប្បកិរិយាសហគមន៍ ក្តី

មានលក្ខណៈសមស្របនឹងបរិបទ

និងសមត្ថភាព

លំហរពលរដ្ឋៈ ស្ថានភាពដែលអនុញ្ញាតឱ្យសង្គម

ស៊វី ល
ិ និងបុគល
្គ ក
ិ រៀបចំ ចូលរួម និងធ្វកា
ើ រប្រស
ា យ
័្រ

នយោបាយរដ្ឋាភិបាល គោលនយោបាយផ្តល់មូល
រំពឹង និងនិយាមទាក់ទិននឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិល។
សមធម៌ៈ

គុណភាពនៃការមានយុត្តិធម៌

ទាក់ទងដោយសេរី និងដោយគ្មានការរើសអើង ក្នុង

លម្អៀង

និងសង្គមនៅជុំវិញពួកគេ

និងការទទួលខុសត្រូវ

គោលបំណង ជះឥទ្ធព
ិ លលើរចនាសម្ពន
័ ន
្ធ យោបាយ
2016)។

(CIVICUS

Monitor,

មិន

និងការធានាឱ្យបានប្រាកដថាម្នាក់ៗមាន

លទ្ធភាពទទួលបានធនធាន កាលានុវត្តភាព អំណាច
ដែលពួកគេត្រូវការ

ដើម្បី

ឈាន ដល់សក្តានុពលប្រកបដោយសុខុមាលភាព

អង្គការសង្គមស៊ីវិល (CSO): អង្គការពលរដ្ឋ

មិនរកចំណេញ និងមិនមែនរដ្ឋ ដែលនៅក្នុងនោះ

(SGBA, Rising to the Challenge, 2009)។
សមភាពៈ

ការប្រព្រឹត្តិចំពោះជនគ្រប់រូបដូចគ្នា

ប្រជាជនចងក្រងខ្លួនឯង ដើម្បីផលប្រយោន៍រួមនៅ

ដោយមិនមានបុគ្គល ឬ ក្រុមបុគ្គលប្រព្រឹត្តិខុសគ្នា

ដណ្តប់លើអង្គការប្រភេទផ្សេងៗជាច្រើន

ពូជសាសន៍ ភេទ ពិការភាព សាសនា ឬ ជំនឿ

ក្នុងវិស័យសាធារណៈ។ អង្គការសង្គមស៊ីវិល គ្រប
អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

រួមមាន

អង្គការសមាជិកភាព

អង្គការតស៊ូមតិ អង្គការផ្អែកលើបញ្ហា និងអង្គការ

ឬ

អនុគ្រោះតិចជាង

ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃ

និន្នាការភេទ អាយុ ឬ ចរិតលក្ខណៈផ្សេងៗទៀត
របស់ពួកគេ (University of Edinburgh, Equality
and Diversity, 2016)។
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យន្តការផ្តល់មតិកែលម្អៈ ប្រព័ន្ធផ្លូវការ និងការ

អនុវត្តនានា ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បី ទទួល
ពិភាក្សា

និងឆ្លើយតបទៅនឹងទស្សនៈរបស់ភាគី

ពាក់ព័ន្ធ អំពីស្នាដៃអនុវត្តការងារ និងផលប៉ះពាល់
របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល។ បន្ទាប់មក ព័ត៌មាននេះ
ត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗ

រួមទាំង

ការធ្វើសកម្មភាពកែតម្រូវដើម្បីកែលម្អស្នាដៃអនុវត្ត

ការងារ (ALNAP/ODI, Closing the Loop, 2014)។

សុខមា
ុ លភាពភពផន
ែ ដីៈ បណ្តន
ំុ ប
ៃ ព
្រ ន
័ អ
្ធ ក
េ ឡ
ូ ស
ូ ី៊

ប្រកបដោយតុល្យភាពល្អមួយ ដែលរួមចំណែកដល់

សុខមា
ុ លភាពសហគមន៍ និងសង្គម ដោយផ្តលទ
់ ន
ំ ញ
ិ

និងសេវាកម្មនានា (រួមមានអាហារ ខ្យល់ស្អាត ទឹក
ស្អាត ឱសថ និងជីវភាពរស់នៅ) ដែលសំខាន់
សម្រាប់ការរស់រានរបស់មនុស្ស

សម្រាប់មនុស្ស

ជំនាន់បច្ចប
ុ ប្ ន្ន និងជំនាន់កយ
ោ្រ និងទ្រទង
្រ ល
់ ទ្ធភាព
របស់ពួកគេក្នុងការស្រូបយក

និងសះស្បើយពីការ

រំខាន (WHO, Discussion Paper, 2012)។

សុខុមាលសង្គមៈ សង្គមមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យ

សមាជិកទាំងអស់នៃសង្គមនោះ បំពេញតួនាទីមួយ

ជាសមូហភាព និងជាបុគ្គល ក្នុងការកសាងអនាគត
នៃសហគមន៍ពួកគេ

ការរបស់ពលរដ្ឋខ្លួន។

និងក្នុងការបំពេញសេចក្តីត្រូវ

ផលប៉ះពាល់ៈ លទ្ធផលនិងឥទ្ធិពល (វិជ្ជមាន និង

អវិជ្ជមាន) នៃគំនិតផ្តួចផ្តើម កម្មវិធី ឬ សកម្មភាព
មួយ។

យុត្តិធម៌ៈ

ការធានាឱ្យបានប្រាកដថាប្រជាជន

ទាំងអស់មានសិទស
ិ្ធ គ
ើ្ម ា្ន និងមានលទ្ធភាពទទួលបាន
អត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងនយោបាយ
នៅក្នុងសង្គម ដោយគ្មានការរើសអើង។

ការផ្លស
ា ប
់ រូ្ត វិជមា
្ជ នជាប់លាប់ៈ កិចដ
្ច ណ
ំ
រើ ការដល
ែ

នៅក្នុងនោះ សកម្មភាពរបស់អង្គការមួយ រួមចំណែក
ដល់

លទ្ធផលជាប់លាប់ដែលកែលម្អគុណភាពនៃ

ជីវិតរបស់ប្រជាជន ក្នុងរយៈពេលវែង។
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គណអ្នកដឹកនាំៈ បុគ្គលិកកំពូលរបស់អង្គការ និង

ក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្ ភិបាលរបស់អង្គការ អ្នកដល
ែ ផ្តលទ
់ ស
ិ ដៅ
រួម និងការគ្រប់គ្រងនៃអង្គការ។

ដៃគូៈ អង្គការ បុគ្គល និងភាគីដទៃទៀត ដែល

យើងធ្វើការរួមជាមួយដែលមានតួនាទី និងការទទួល
ខុសត្រូវកំណត់ច្បាស់
រួម។

ដើម្បីសម្រេចគោលបំណង

ភាពជាដៃគៈូ កិចព
្ច ម
្រ ព្រៀងមួយដើមប្ ធ
ី ស
ើ្វ កម្មភាព

ដែលនឹងផ្តល់ប្រយោជន៍ ដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់
ដោយនាំមកនូវលទ្ធផលដែលមិនអាចសម្រេចបាន

ដោយអង្គការតែមួយដែលធ្វើប្រតិបត្តិការតែឯង និង

ដោយកាត់បន្ថយកិចប
្ច ង
ឹ្រ ប្រង
ែ ត្រត
ួ គ្ន។
ា ភាពជាដគ
ៃ ូ

ប្រកបដោយជោគជ័យបង្កន
ើ ផលប៉ះពាល់ និងប្រសទ
ិ ្ធ
ភាពនៃសកម្មភាពមួយ តាមរយៈការប្រើធនធានរួម

បញ្ចល
ូ គ្នា និងកាន់តមា
ែ នប្រសទ
ិ ផ
្ធ លជំរញ
ុ នវានុវត្តន៍
និងត្រវូ សម្គល
ា ដោ
់ យការតាំងចិតខ
្ត ស
្ព ព
់ ដ
ី គ
ៃ ន
ូ ម
ី យ
ួ ៗ
(OECD, Successful Partnerships, 2006)។

បជា
្រ ជនៈ ក្រម
ុ គោលដៅភាគច្រន
ើ សម្រប
ា កា
់ រងារ

របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល ពោល គឺប្រជាជនដែល
ទទួលផលប្រយោជន៍

ដោយផ្ទាល់ពីការងាររបស់

អង្គការ។ ប្រជាជនទាំងនេះ ក៏អាចសំដៅលើប្រជា
ជនដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការងាររបស់យើង

រងផល

ប៉ះពាល់ពីការងាររបស់យើង ឬ ជនងាយរងគ្រោះ
និងជួបការលំបាក។ អាស្រយ
័ លើបភ
្រ ទ
េ ការងារដល
ែ

អង្គការធ្វើ ជួនកាល ពួកគេត្រូវបានគេហៅថាជាអ្នក
ទទួលផល ឬ អតិថិជន។

ប្រជាជនដែលធ្វើការជាមួយយើងៈ ប្រជាជនទាំង

នេះសំដៅលើបុគ្គលិក

អ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត

អ្នក

ពិគ្រោះការ ឬ ជនណាដែលធ្វើការងាររបស់អង្គការ
ឬ តំណាងឱ្យអង្គការដោយផ្ទាល់។

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនៈ ព័ត៌មានណាដែលកំណត់អត្ត

សញ្ញាណ ឬ អាចត្រូវបានប្រើ ដោយផ្ទាល់ឬដោយ

ប្រយោលដើមប្ ក
ី ណ
ំ ត់អត្តសញ្ញណ
ា បុគល
្គ មួយ ដោយ
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ផ្អក
ែ លើកត្តម
ា យ
ួ ឬច្រន
ើ ដល
ែ មានលក្ខណៈជាក់លាក់

ទៅនឹងអត្តសញ្ញាណរូបវ័ន្ត

សរីរសាស្ត្រ

ផ្លូវចិត្ត

សេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ ឬ សង្គមរបស់ជននោះ។

សាធារណជនៈ ក្រម
ុ ប្រជាជនដល
ែ នៅក្រកា
ៅ រងារ

របស់អង្គការ

និងដែលមិនទទួលផលប្រយោជន៍

ដោយផ្ទល
ា ព
់ កា
ី រងាររបស់អង្គការ ប៉ន
ុ ែ្ត មានចំណាប់
អារម្មណ៍ខ្លះលើកិច្ចការដែលអង្គការធ្វើ

ដោយសារ

ការងារនោះកើតឡើងនៅក្នុងបរិស្ថានជីវិតរបស់ពួក
គេ។ អ្នកទាំងនះេ ជួនកាលត្រវូ បានគហៅ
េ
ថាពលរដ្ឋ
អ្នកស្រុក សង្គម។ល។

បទដ្ឋន
ា ឯកសារយោងៈ បទដ្ឋន
ា មួយដល
ែ អង្គការ

សង្គមស៊ីវិលមិនបានចូលរួមបង្កើត ឬ មិនត្រូវបាន
ផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយ ប៉ុន្តែ គឺជាបទដ្ឋានមួយដែលពួកគេ
អាចយោង នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍការប្រតិបត្តិ និងការ

ត្រួតពិនិត្យខ្លួនឯង។

ភាគីពាក់ពន
័ ៈ្ធ បុគល
្គ និងក្រម
ុ ទាំងឡាយដល
ែ អាច

ប៉ះពាល់ ឬ ត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយគោលនយោបាយ
និង/ឬ

សកម្មភាពរបស់អង្គការ

(Pathways to

Accountability, the GAP Framework One World
Trust, 2005)។
បទដ្ឋាន គោលការណ៍ និងនិយាមសម្រាប់វាស់

គុណភាពនៃសេវា និងប្រព័ន្ធនានារបស់អង្គការ។

សិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនិងកុមារីៈ សិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនិងកុមារី

គឺជាសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានកំណត់ដោយអង្គការ

សហប្រជាជាតិ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៤៨។ សិទ្ធិទាំងនេះ
រួមមានជាអាទិ៍

សិទ្ធិរស់នៅដោយចាកផុតពីហិង្សា

ទាសភាព និងការរើសអើង សិទ្ធិទទួលបានការអប់រំ

សិទមា
ិ្ធ នទ្រពយ្ សមប្ ត្តិ សិទបោ
ិ្ធ ះឆ្នត
ោ និងសិទទ
ិ្ធ ទួល
បានប្រាក់ឈ្នួលប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងស្មើភាព។

ធនធានៈ ជំនយ
ួ ជាហិរញ្ញវត្ថឬ
ុ មិនមន
ែ ជាហិរញ្ញវត្ថុ

ដែលយើងទទួលពីសកម្មភាពកៀរគរមូលនិធិ ដៃគូ

ផ្តល់មូលនិធិ អ្នកជួយឧបត្ថម្ភ សប្បុរសជន និង
បុគ្គល

ដែលយើងប្រើដើម្បីសម្រេចគោលបំណង

និងគោលដៅទាំងឡាយនៃអង្គការរបស់យើង។

មូលហេតជា
ុ ឫសគល់ៈ មូលហត
េ ច
ុ មប្ ងនៅកម្រត
ិ

មូលដ្ឋានសម្រាប់ការកើតមាន

និងភាពឋិតឋេរនៃ

បញ្ហាមួយ។ ជំនួសការផ្តោតលើឥទ្ធិពល និងរោគ
សញ្ញានៃបញ្ហាមួយ

យើងត្រូវទទួលស្គាល់

ដោះស្រាយមូលហេតុជាឫសគល់របស់វា

និង

ដើម្បីរួម

ចំណែកដល់ការផ្លាស់ប្តូរប្រកបដោយចីរភាព។

បុគ្គលិកៈ អ្នកទាំងនេះ គឺជាអ្នកដែលចូលរួមក្នុង

ការងាររបស់យើង ឬ ដែលធ្វើការជាមួយអង្គការ។

ពួកគេអាចត្រូវបានជួលជាផ្លូវការ ឬ តំណាងជាផ្លូវ

ការ និងធ្វើសកម្មភាព ជួសមុខអង្គការនៅក្នុងការងារ

របស់អង្គការ។ អ្នកទាំងនេះ រួមមានបុគ្គលិកទៀង
ទាត់ អ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត អ្នកពិគ្រោះការ និង ស្ថាប័ន
ធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត។
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បទដ្ឋានសកលសម្រាប់គណនេយ្យភាព អង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានតាក់តែងដោយ៖
Accountable Now, International
Australian Council for International Development, Australia Balkan
Civil Society Development Network, Balkans
Cooperation Committee for Cambodia, Cambodia
InterAction, USA
Quality Assurance Certification Mechanism, Uganda
Rendir Cuentas, Latin America and the Caribbean
Voluntary Action Network India, India
Viwango, Kenya
International Civil Society Centre, International
The term “Dynamic Accountability” was coined by Restless Development,
a youth-led development agency.
More information via www.restlessdevelopment.org/dynamicaccountability

Developed with financial support from Sida,
the Swedish International Development Cooperation Agency.
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យុត្តិធម៌ និង
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សមភាព

២
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ការធ្វើសេចក្តីសម្រេច

សមភាពយេនឌ័រ

ចិត្តបែបឆ្លើយតប

បុគ្គលិកនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

ប្រកបដោយភាពអង់អាច
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និងប្រសិទ្ធភាព

វិជ្ជមានជាប់លាប់
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គណដឹកនាំមាន

ការទទួលខុសត្រូវ

ធនធានចាត់ចែង
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