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Promoting NGO Solidarity and Cooperation Since 1990

(CCC)
Ms. Louise Coventry Ms. Menh Navy and Ms. Alison Hillis ។

ជំ នួយបច្ចេកច្េស

កម្មវ ិធី

និងហិរញ្ញ វត្ថុ

គំ និត្ផ្តួចច្ផ្តើម្លំហពលរដ្ឋ (Civic Space Initiative program)

ម្ជឈម្ណ្ឌល

អនតរជាត្ិ សម្រាប់ ចាប់ សីព
ត ី ការម្ិនយកចំ ច្ណ្ញ (ICNL) - ាម្រា ១៩ (ARTICLE19) អងគការ CIVICUS:
សម្ព័នធភាពពិ ភពច្ោក

សម្រាប់

ការចូ លរួម្របស់ម្របជាពលរដ្ឋ

និ ង

ចលនាពិ ភពច្ោក

ច្ដ្ើ ម្បី

ម្របជាធិបច្ត្យយ (World Movement for Democracy)។
របាយការណ្៍ច្នះបានេេួលជំ នួយឧបត្ថម្ភម្ួយផ្ផ្ែក

ពីេីភាែក់ ងារអភិ វឌ្ឍអនតរជាត្ិស៊ុយផ្អដ្

(Sida)។ Sida
។


(CCC)
ឬ
CCC។

។

បុព្វកថា

ការវាយត្ម្ម្ៃបរ ិយាកាសអំ ច្ោយផ្លសម្រាប់សងគម្សុីវ ិល
កម្ពុជា ឆ្នែំ២០១៣។

(CCC)

អងគការ CIVICUS: សម្ព័នធភាពពិ ភពច្ោកសម្រាប់ ការចូ លរួម្

របស់ម្របជាពលរដ្ឋ ម្រពម្ទាំងជំនួយបច្ចេកច្េស និ ងហិរញ្ញ វត្ថុពី កម្មវ ិធីគំនិត្ផ្តួចច្ផ្តើម្លំហពលរដ្ឋ (Civic
Space Initiative program) - ម្ជឈម្ណ្ឌលអនតរជាត្ិ សម្រាប់ចាប់ សីព
ត ី ការម្ិនយកចំ ច្ណ្ញ (ICNL)
ាម្រា ១៩ (ARTICLE19) និងចលនាពិ ភពច្ោកច្ដ្ើ ម្បីម្របជាធិបច្ត្យយ (World Movement for
Democracy)។ របាយការណ្៍ច្នះបានេេួ លជំ នួយឧបត្ថម្ម្
ភ ួ យផ្ផ្ែកពី េីភាែក់ងារអភិវឌ្ឍអនតរជាត្ិស៊ុយ
ផ្អដ្ (Sida)។

។

។

៖

ការបច្ងកើត្ កិ ចម្រេ បត្ិ បត្តិការ លេធភាពេេួ លធនធាន ការបច្ញ្េញម្ត្ិ ការជួ បម្របជុំច្ោយសនតិវ ិធី

កិចេ

សហម្របត្ិបត្តិការនិ ងសម្ព័នធភាពរវាងអងគការសងគម្សុីវ ិល និ ងជាម្ួ យរាជរោឋភិ បាល ម្រត្ូវបានយកម្ក
ច្ធវើការសិកា។ កែុងរបាយការណ្៍ច្នះ ក៏ បានច្លើកច្

ើងផ្ងផ្ដ្រនូ វបញ្ហ
ា ម្របឈម្សំខាន់ ៗ និ ងឱកាស

សម្រាប់ អងគការសងគម្សុីវ ិល និ ងរាជរោឋភិ បាលកម្ពុជា ច្ដ្ើម្បីច្លើកកម្ពស់បរ ិយាកាសអំ ច្ោយផ្ល។
សូម្អរគុ ណ្ Louise Coventry, Menh Navy and Alison Hillis
។

(RAB)

/

1

/
។
CCC

។
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សេចកតីេសខេបរ ួម

សងគម្សុីវ ិល ម្ិ នម្រត្ឹ ម្ផ្ត្េេួ លឥេធិពលពីម្រកបខ័ ណ្ឌគត្ិ យុត្ិ ត និ ងបេបញ្ញត្ិ តប៉ុច្ោោះច្េ ប៉ុផ្នត
ផ្ែម្ទាំងបរ ិយាកាសសម្រាប់ ការម្របត្ិបត្តិ ផ្ផ្ែកច្សដ្ឋកិចេ នច្យាបាយ វបបធម្៌ ាសនា និងសងគម្។ ការ
វាយត្ម្ម្ៃច្ពញច្លញម្ួ យច្លើបរ ិយាកាស

សម្រាប់ការម្របត្ិ បត្តិរបស់សងគម្សុីវ ិល

នឹ ងពិនិត្យច្ម្ើ ល

េិ ដ្ឋភាពពាក់ព័នធច្លើ ច្សដ្ឋកិចេ នច្យាបាយ វបបធម្៌ ាសនា និងសងគម្ - កែុងកិ ចម្រេ បឹងផ្ម្របងម្ួ យច្ដ្ើម្បី
ជំ រញ
ុ ការយល់ដ្ឹងពីសកាតនុ ពល និងច្ជាគជ័ យម្នសងគម្សុីវ ិល។ របាយការណ្៍ច្នះ ច្តតត្ច្លើម្រកបខ័ណ្ឌ

បរ ិយាកាសផ្ផ្ែក គត្ិ យុត្ិ ត បេបញ្ញ ត្ិ ត និង ច្ោលនច្យាបាយ ផ្ដ្លច្ៅកែុងច្នាះ អងគការសងគម្សុីវ ិលច្ធវើ
ម្របត្ិ បត្តិការ ច្ោយារម្របការច្នះគឺ ជាគនៃឹះចំ ច្ពាះលេធភាពកែុងការ ចុ ះបញ្ជី ច្ធវើម្របត្ិបត្តិការ េេួ លបាន

ធនធាន និ ងចូ លរួម្ម្របកបច្ោយម្របសិេធភាពកែុងការត្ស៊ូម្ត្ិ ផ្ដ្លចំ ណ្ុចទាំងអស់ច្នះ ជាលេធផ្ល
រួម្ចំ ផ្ណ្កដ្ល់លេធភាពរបស់សងគម្សុីវ ិលកែុងការរ ីកលូត្ោស់ និងេេួ លបានច្ជាគជ័ យ។
សម្រាប់ច្ោលបំ ណ្ងម្នម្របច្េសកម្ពុជា

េិដ្ឋភាពចំ នួនម្របាំពីរម្នេិដ្ឋភាពអាចសិកាបានចំ នួន

ដ្ប់ សម្រាប់ ម្រកបខ័ ណ្ឌគត្ិ យុត្ិ ត បេបញ្ញ ត្ិ ត និងច្ោលនច្យាបាយ ផ្ដ្លម្រត្ូវវាយត្ម្ម្ៃ។ េិ ដ្ឋភាព
ទាំងច្នះ រួម្ាន៖ (១) ការបច្ងកើត្ (២) កិចេម្របត្ិបត្តិការ (៣) លេធភាពេេួ លធនធាន (៤) ការបច្ញ្េញម្ត្ិ
(៥)

ការជួបម្របជុំច្ោយសនតិវ ិធី (៦) េំ នាក់េំនងរវាងរាជរោឋភិ បាលនិ ងសងគម្សុីវ ិល និ ង (៧) កិចេសហ

ម្របត្ិ បត្តិការនិ ងសម្ព័នធភាពអងគការសងគម្សុីវ ិល។

េិដ្ឋភាពទាំងបីផ្ដ្លម្ិ នម្រត្ូវបានពិ និត្យច្ម្ើ លកែុងការ

វាយត្ម្ម្ៃច្នះ រួម្ានច្សរ ីភាពអុី នធឺច្ណ្ត្ ការយកពនធ និង លេធភាពេេួ លព័ត្៌ាន។

ច្ោយអនុវត្តាម្ការផ្ណ្នាំពីការស្រាវម្រជាវ សម្រាប់ច្ធវើការវាយត្ម្ម្ៃថាែក់ ជាត្ិ ច្លើបរ ិយាកាស
អំ ច្ោយផ្លសម្រាប់អងគការសងគម្សុីវ ិលកែុងេូ ទាំងពិ ភពច្ោក របាយការណ្៍ម្របចាំម្របច្េសសម្រាប់

កម្ពុជាច្តតត្យា៉ ងជាក់ ោក់ច្លើចំណ្ុចច្ខាយ និ ងបញ្ហ
ា ម្របឈម្ទាំងឡាយ ផ្ដ្លម្រត្ូវបានកំ ណ្ត្់កុង
ែ
េិ ដ្ឋភាពទាំងម្របាំពីរម្នបរ ិយាកាសអំ ច្ោយផ្ល

សម្រាប់សងគម្សុីវ ិល។

របកគំ ច្ហើញ

គឺ ផ្ផ្ែកច្លើ

ការស្រាវម្រជាវឯការ ការសាភសន៍ ជាម្ួ យភាគី ពាក់ព័នស
ធ ំខាន់ ៗចំនួន ២៤ នាក់ និងកិចដ្
េ ំ ច្ណ្ើរការ
ម្នសិកាេាោពិ ច្ម្រោះច្យាបល់ថាែក់ ជាត្ិផ្ដ្លានអែកចូ លរួម្ចំនួន ៧៥ នាក់ច្ៅរាជធានីភំ ច្ែ ពញច្ៅ
ម្ែៃេី២៨ ផ្ខវ ិចឆិកា ឆ្នែំ២០១៣។
របាយការណ្៍ច្នះពិ ភាកាច្ោលបំ ណ្ងពី រ ម្នច្ោលបំ ណ្ងចំនួនបីម្នការស្រាវម្រជាវៈ

កំ ណ្ត្់

ម្រកបខ័ ណ្ឌគត្ិ យុត្ិ ត បេបញ្ញ ត្ិ ត និង បរ ិយាកាសច្ោលនច្យាបាយ ផ្ដ្លប៉ ះពាល់លេធភាពរបស់សងគម្
សុីវ ិលកម្ពុជាកែុងការបំ ច្ពញម្ុ ខងារច្ៅកម្រម្ិត្ជាត្ិ និងច្ម្រកាម្ជាត្ិ

និងកំ ណ្ត្់បញ្ហ
ា

ចំ ណ្ុចច្ខាយ

និ ងបញ្ហ
ា ម្របឈម្សំខាន់ ៗម្នម្រកបខ័ ណ្ឌគត្ិ យុត្ិ ត បេបញ្ញ ត្ិ ត និ ងបរ ិយាកាសច្ោលនច្យាបាយ ផ្ដ្ល
ប៉ ះពាល់

លេធភាពរបស់សងគម្សុីវ ិលកម្ពុជាកែុងការបំ ច្ពញម្ុខងារច្ៅកម្រម្ិ ត្ជាត្ិ

ច្ោលច្ៅេីបី

ច្ពាលគឺការកំ ណ្ត្់ថាច្ត្ើម្រត្ូវច្ធវើដ្ូចច្ម្តច

និ ងច្ម្រកាម្ជាត្ិ ។

ច្ដ្ើ ម្បីជំនះបានបញ្ហ
ា ម្របឈម្ទាំងឡាយម្ន

ម្រកបខ័ ណ្ឌគត្ិ យុត្ិ ត បេបញ្ញ ត្ិ ត និងច្ោលនច្យាបាយ សម្រាប់ សងគម្សុីវ ិលកម្ពុជា ច្ដ្ើ ម្បីបច្ងកើនលំហ
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ម្របជាធិបច្ត្យយច្ៅកម្ពុជា គឺ ជាម្របធានបេសម្រាប់ ផ្ផ្នការសកម្មភាពបផ្នថម្ ផ្ដ្លានគួ រផ្ចករ ំផ្លក
ច្ោយសងគម្សុីវ ិល និ ងរាជរោឋភិ បាល

ច្ហើយម្របធានបេច្នះម្ិ នម្រត្ូវបានពិ ភាកាយា៉ ងជាក់ោក់ ច្េ

កែុងរបាយការណ្៍ច្នះ។
ចំ ណ្ុចខវះខាត្ម្នរបាយការណ្៍ច្នះ

គឺ ពឹងផ្ផ្ែកច្ម្រចើ នខាៃំងច្លើេសសនៈរបស់បុគគលិកអងគការ

ម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល និ ងត្ំោងត្ិ ចត្ួច ចំ ច្ពាះម្ត្ិពីរាជរោឋភិ បាល អងគការសហគម្ន៍ និ ងបោ
ត ញ
ារព័ ត្៌ាន។ េំ ហំសំោកត្ូ ច និងច្ពលច្វោត្ិ ចត្ួ ច គឺ ជាចំ ណ្ុចខវះខាត្បផ្នថម្។ ការសនានាកាន់
ផ្ត្ច្ម្រចើន ជាពិ ច្សសជាម្ួយម្ន្តនតីរាជរោឋភិ បាលអាចផ្តល់ពនៃឺកាន់ ផ្ត្ច្ម្រចើនច្លើរបកគំ ច្ហើញ និងពម្រងឹង
ផ្ផ្នការសកម្មភាពបផ្នថម្។
បចេុបបនែ

ានអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល (NGOs)

និ ងសាគម្ផ្ដ្លដ្ំ ច្ណ្ើរការ ម្របផ្ហល

១.៣៥០ ច្ៅកម្ពុជា។ ចំោយសរុបម្របចាំឆ្នែំច្ោយអងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលអនតរជាត្ិ និ ងកែុងស្រសុក
ច្ៅកម្ពុជា ម្រត្ូវបានបា៉ ន់ ាមនថាានចំនួន ៦០០-៧០០ ោនដ្ុ ោៃរអាច្ម្រ ិក និ ងានលកេណ្ៈម្របដ្ម្
ម្របសងនឹងចំ ោយសរុបរបស់រាជរោឋភិ បាលច្លើច្សវាកម្មសងគម្

(គណ្ៈកាមធិ ការសហម្របត្ិបត្តិការ

ច្ដ្ើម្បីកម្ពុជា ឆ្នែំ២០១៣)។ សិេិ ធបច្ងកើត្អងគការសងគម្សុីវ ិលច្ៅកម្ពុជា ម្រត្ូវបានធានាច្ោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
កម្ពុជា ច្ហើយពលរដ្ឋអាចាន និ ងច្ម្របើសិេិច្ធ នះកែុងការអនុវត្តជាក់ផ្សតង ។ ម្រកម្រដ្ឋបបច្វណ្ីកម្ពុជាដ្៏ផ្វង
និ ងសមម្រគា
ម ញឆ្នែំ២០០៧ កំ ណ្ត្់រច្បៀបផ្ដ្លអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល
ុ
បច្ងកើត្

និងចុ ះបញ្ជី

ច្ហើយបេបបញ្ញត្ិទា
ត ំងឡាយកែុងម្រកម្ច្នះ

និ ងសាគម្អាចម្រត្ូវបាន

ម្រត្ូវបានបំ ច្ពញបផ្នថម្ច្ោយចាប់

បេបបញ្ញត្ិ ត និ ងម្របកាសបផ្នថម្ច្ផ្សងៗ។ លកេខ័ណ្ឌចុ ះបញ្ជី ជាេូ ច្ៅ ានលកេណ្ៈសមុម្រគាមញ និ ង
ពិ បាក។ កែុងការអនុ វត្តជាក់ផ្សតង ឆនាានុ សិេិរធ បស់រាជរោឋភិ បាល ច្ដ្ើ រត្ួ នាេីដ្៏ធំម្ួយកែុងការកំ ណ្ត្់

ការចុ ះបញ្ជី។ ប៉ុផ្នត បុ គល
គ ិកម្រកសួងម្ហាម្ផ្ា ជាធម្មា គឺ ានច្ដ្ើ ម្បីជួយសម្រម្ួលកិ ចេដ្ំច្ណ្ើរការការចុ ះ
បញ្ជី ជាែែូរនឹ ងម្ែៃបង់ច្ម្រៅផ្ៃូវការ។
បចេុបបនែ

ចាប់ពាក់ព័នផ្ធ ដ្លអាចអនុវត្តបានចំ ច្ពាះសងគម្សុីវ ិលច្ៅកម្ពុជា

រួម្ានម្រកម្

រដ្ឋបបច្វណ្ីកម្ពុជា ឆ្នែំ២០០៧ ចាប់សីព
ត ី ារច្ពើពនធឆ្នែំ២០០៤ ម្រកម្ម្រពហមេណ្ឌ ឆ្នែំ២០០៩ ចាប់សីព
ត ី ការ

ច្ធវើបាត្ុ កម្មច្ោយសនតិវ ិធី ឆ្នែំ២០០៩ ចាប់ម្របឆ្នំងអំ ច្ពើពុករលួយឆ្នែំ២០១០ និងចាប់សីព
ត ីការម្របឆ្នំង
ច្ភរវកម្មឆ្នែំ២០០៧។ លកេខ័ណ្ឌរដ្ឋបាលសំខាន់ ៗផ្ដ្លប៉ ះពាល់អងគការសងគម្សុីវ ិល រួម្ានដ្ូចខាង
ច្ម្រកាម្៖
•

ចុ ះហត្ថច្លខាកិចេម្រពម្ច្ម្រពៀងគច្ម្រាងយា៉ ងច្ហាចោស់ជាម្ួ យម្រកសួងម្ួ យ - ចំ ណ្ុចច្នះ
ានលកេណ្ៈសំខាន់ជាពិ ច្សសសម្រាប់អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលអនតរជាត្ិ ផ្ដ្លម្ិ នអាច
ចុ ះបញ្ជីបានច្ោយម្ិ នានកិ ចម្រេ ពម្ច្ម្រពៀងម្ួ យ

•

រាយការណ្៍សកម្មភាពគច្ម្រាងជូ នរាជរោឋភិ បាល

•

ម្របកាសម្រេពយសម្បត្តិ (ប៉ ះពាល់ផ្ត្បុ គគលិកជាន់ ខពស់ប៉ុច្ោោះ)

•

សុំការអនុញ្ហញត្ច្ដ្ើម្បីច្ធវើការជួបជុំជាាធារណ្ៈ និ ង
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•

រាយការណ្៍អំ ពីការតៃស់បូរការងារបុ
ត
គគលិកជាន់ ខពស់

សាសភាពម្នម្រកុម្ម្របឹ កាភិ បាល

និ ង ការតៃស់បូរេី
ត ាំងការ ិយាល័យ។

កែុងការអនុ វត្តជាក់ ផ្សតង លកេខ័ណ្ឌផ្បបច្នះជាច្ម្រចើន ច្លើកផ្លងផ្ត្ការសុំការអនុ ញ្ហញត្សម្រាប់

ការជួ បម្របជុំ ម្ិនម្រត្ូវបានបំ ច្ពញច្ោយអងគការសងគម្សុីវ ិលច្េ។ អងគការសងគម្សុីវ ិល ម្ិ នសថិត្ច្ម្រកាម្
សវនកម្ម ឬអធិ ការកិចរេ បស់រាជរោឋភិ បាលច្េ។ ការម្រត្ួត្ពិនិត្យរបស់រាជរោឋភិបាលច្លើអងគការសងគម្
សុីវ ិលគឺានលកេណ្ៈលមម្។

ានករណ្ីកត្់ម្រាេុ កម្ួ យចំ នួនផ្ដ្លអងគការសងគម្សុីវ ិល

ជាពិ ច្សស

អងគការផ្ដ្លជំ រញ
ុ សិេិម្
ធ នុសស ជួ បម្របេះសាពធខាៃំងឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពពួ កច្គ ច្ហើយកែុងករណ្ីខៃះ
សកម្មភាពពួ កច្គម្រត្ូវបានបញ្ឈប់ច្ោយម្ន្តនតីម្ួយចំ នួនរបស់រាជរោឋភិ បាល។
កាន់ផ្ត្ច្ម្រចើ នច្

ើងកែុងចំ ច្ោម្អែកច្ឆៃើយម្ួ យចំ នួន

ច្គច្

ើញានការបារម្ភ

ផ្ដ្លថាបុគគលខៃះកែុងរាជរោឋភិ បាលកម្ពុជាចង់បនត

ច្ម្របើសាពធ ជាម្ច្ធោបាយម្ួ យម្នការម្រត្ួត្ម្រាច្លើសកម្មភាពរបស់អងគការសងគម្សុីវ ិលម្ួ យចំនួន។
អងគការសងគម្សុីវ ិលកម្ពុជា

អនតរជាត្ិ

ពឹងផ្ផ្ែកយា៉ ងច្ម្រចើនច្លើហិរញ្ញ បបទានឥត្សំណ្ង

ច្ហើយបរ ិាថនគត្ិ យុត្ិស
ត ម្រាប់េេួ លបានម្ូ លនិ ធិ

និងអំ ច្ោយ

អាចចាត្់ េុកបានថាានលកេណ្ៈ

អនុ ញ្ហញត្។ ឧបសគគម្ិនផ្ម្នផ្ផ្ែកចាប់ជាច្ម្រចើ នចំ ច្ពាះការេេួ លម្ូ លនិធិ ម្រត្ូវបានផ្ារភាជប់ជាម្ួ យនឹង
ការែយចុ ះម្នការានម្ូ លនិ ធិអនតរជាត្ិ ផ្ដ្លជាច្ហត្ុបច្ងកើនការម្របកួ ត្ម្របផ្ជងរកម្ូ លនិ ធិទាំងច្នះ និង
សម្ត្ថភាពទាបជាេូ ច្ៅកែុងការផ្សវងរកម្ូ លនិ ធិ កែុងចំច្ោម្អងគការសងគម្សុីវ ិលកែុងស្រសុក។ ជាការ
ច្ឆៃើយត្បច្ៅនឹងបញ្ហ
ា ទាំងច្នះ

អងគការសងគម្សុីវ ិលកំ ពុងចូ លរួម្កាន់ផ្ត្ច្ម្រចើនច្

ើងកែុងសហម្រោស

សងគម្។ សកម្មភាពម្នុសសធម្៌កុងស្រសុ
ែ
កគឺ ានភាពសតួចច្សតើង ច្ហើយហិរញ្ញ បបទានឥត្សំណ្ងពី រាជ
រោឋភិ បាលគឺ ជាច្រឿងម្ិ នធម្មា ែវីច្បើកំពុងច្កើនច្
ាម្រា

៤១

ម្នរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា

ើងកតី។

ផ្ចងថាម្របជាពលរដ្ឋផ្ខមរ

ានច្សរ ីភាពខាងការបច្ញ្េញ

ម្ត្ិរបស់ខួន
ៃ ច្សរ ីភាពខាងារព័ ត្៌ាន ច្សរ ីភាពខាងការច្បាះពុ ម្ផ្
ព ាយ ច្សរ ីភាពខាងការជួបម្របជុំ។
ប៉ុ ផ្នត

ារព័ត្៌ានច្ៅកម្ពុជាម្រត្ូវបានច្គយល់ថា

បច្ញ្េញម្ត្ិបាននិ ងកំ ពុងរួញចុ ះាំងពី

‘ម្ិ នានច្សរ ីភាព’

ឆ្នែំ២០១២។

េូ រេសសន៍

ច្ហើយលំហសម្រាប់ច្សរ ីភាព

និងកាផ្សត្

ភាគច្ម្រចើ នច្ោយគណ្បកសនច្យាបាយផ្ដ្លានឥេធិពលម្រគបដ្ណ្តប់។

ប៉ុ ផ្នត

ម្រត្ូវបានម្រគប់ ម្រគង

ាននិ យ័ត្កម្មត្ិចត្ួច

ប៉ុ ច្ោោះច្លើអុីនធឺ ច្ណ្ត្។ ម្រកម្ម្រពហមេណ្ឌ ឆ្នែំ២០០៩ និង សំច្ណ្ើចាប់ែីម្រម បឆ្នំងអុី ធឺច្ណ្ត្ (នឹង) ផ្តល់
ម្រកបខ័ ណ្ឌគត្ិ យុត្ិស
ត ម្រាប់ច្សរ ីភាពបច្ញ្េញម្ត្ិ ច្ៅកម្ពុជា
ការផ្តល់ព័ត្៌ានម្ិ នពិ ត្

និ ងការញុះញង់ ។

ច្ោយច្ោះស្រាយបញ្ហ
ា ម្នការបរ ិហារច្ករ ៍ ត

ម្រកម្ម្រពហមេណ្ឌច្នះរារាំងយា៉ ងច្ម្រចើនចំ ច្ពាះច្សរ ីភាព

បច្ញ្េញម្ត្ិ ច្ហើយត្ួ អងគសងគម្សុីវ ិលម្ួ យចំ នួនបារម្ភថា ចាប់ម្របឆ្នំងការម្រគប់ម្រគងម្របព័នធអុី ធឺ ច្ណ្ត្ក៏
នឹ ងានលកេណ្ៈរារាំងផ្ងផ្ដ្រ។

ចាប់ម្របឆ្នំងអំ ច្ពើពុករលួយ

ឆ្នែំ២០១០

រ ឹត្ត្បិត្បផ្នថម្ច្េៀត្ច្លើ

ច្សរ ីភាពច្ធវើការត្វា៉ ។ ប៉ុផ្នត អងគការសងគម្សុីវ ិលហាក់ដ្ូចជាយល់ច្ោយខៃួនឯងអំ ពីអីផ្វ ដ្លអាច និ ងម្ិ ន
អាចនិ យាយ ច្ោយច្ម្របើចំច្ណ្ះដ្ឹ ងខាងវបបធម្៌ ច្ដ្ើម្បីអនុ វត្តការវ ិនិ ច័ យ
ឆ អំ ពីយុេា
ធ
ស្តសតត្ស៊ូម្ត្ិ នានា។
អែកផ្តល់សាភសន៍ យល់ថាការេិ ច្ត្ៀនរបស់ពួកច្គ ចំ ច្ពាះរាជរោឋភិ បាល – ច្ៅច្ពលផ្ដ្លសថិត្កែុង
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ម្រពំ ផ្ដ្នម្ិនានការបញ្ហ
ជ ក់កុងកម្រម្ិ
ែ
ត្ម្ួ យ – ជាេូ ច្ៅម្រត្ូវបានច្យាគយល់។ អងគការសងគម្សុីវ ិលកំ ពុង
ច្ធវើយុេធនាការ ច្ដ្ើ ម្បីសុំឲ្យរាជរោឋភិ បាលោក់ ឲ្យអនុ វត្តចាប់សីព
ត ីច្សរ ីភាពេេួលព័ ត្៌ាន។

ចាប់សីព
ត ី ការច្ធវើបាត្ុ កម្មច្ោយសនតិវ ិធីឆ្នែំ២០០៩ កំណ្ត្់ថាបុ គគល ឬអងគការសងគម្សុីវ ិលផ្ដ្ល
ច្ម្រោងច្ធវើបាត្ុ កម្ម/ការត្វា៉ ម្រត្ូវបានត្ម្រម្ូវឲ្យជូ នដ្ំ ណ្ឹង

(កែុងការអនុ វត្តជាក់ ផ្សតង

សុកា
ំ រអនុ ញ្ហញត្ពី )

រាជរោឋភិ បាល ម្របាំម្ែៃម្ុនច្ពលច្ធវើបាត្ុ កម្ម/ការត្វា៉ ។ កែុងករណ្ីខៃះ បុ គគលពីកាៃំងសនតិសុខម្ូ លោឋន

និ ងកងកាៃំងសនតិសុខជាត្ិ កែុងកិ ចេសហម្របត្ិ បត្តិការជាម្ួ យ អាជាាធររោឋភិបាល ថាែក់ ម្ូលោឋន (និ ង

ថាែក់ ជាត្ិ) ម្ួ យចំ នួន បានច្ធវើសកម្មភាព ច្ដ្ើម្បីរ ឹត្ត្បិត្ច្សរ ីភាពម្នការច្ធវើចលនា និ ងច្សរ ីភាពខាងការ
ជួ បម្របជុំរបស់ពលរដ្ឋ។

ឧទាហរណ្៍ម្នចំ ណ្ុចច្នះ

រួម្ានការបដ្ិ ច្សធម្ិ នផ្តល់ការអនុ ញ្ហញត្ចំ ច្ពាះ

ការត្វា៉ ច្ោយសនតិវ ិធី ការអះអាងថាសាជិ កសហគម្ន៍ម្រត្ូវានការអនុញ្ហញត្ច្ដ្ើ ម្បីច្ធវើដ្ំច្ណ្ើរ សូម្បីផ្ត្
ពីភូម្ិម្ួយច្ៅភូ ម្ិម្ួយ ការាម្ោនការជួបម្របជុំច្ោយនគរបាល និងអាជាាធររដ្ឋ ការែត្រូបអែកចូ លរួម្
ការជួ បម្របជុំ និងការសួរច្មមះ និងព័ត្៌ានេំ នាក់េំនងរបស់អែកចូ លរួម្ការជួ បម្របជុំ ការរ ំខានការជួ ប
ម្របជុំច្ោយនគរបាល

និងការច្ម្របើយុេធវ ិធីបងេិត្បងេំ

ច្ដ្ើ ម្បីពាក់ព័នជា
ធ ម្ួ យសហគម្ន៍ទាំងឡាយផ្ដ្ល

ចូ លរួម្ជាម្ួ យអងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាល1។
និ ងសងគម្សុីវ ិលច្ៅកម្ពុជា

េំ នាក់េំនងរវាងរាជរោឋភិបាល

ានលេធភាពផ្កលម្ែច្ម្រចើ នកែុង

វ ិស័យម្នេំ នុកចិ ត្ត ជំច្នឿ ការច្ោរព និងបដ្ិ ការ។ ច្ទាះជាយា៉ ងោកតី េំ នាក់េំនងានលកេណ្ៈ
ខុ សោែយា៉ ងច្ម្រចើ នអាស្រស័យច្លើម្របច្ភេម្នអងគការសងគម្សុីវ ិល

សាជិ ក

និ ងេី កផ្នៃងរបស់អងគការ

ម្របច្ភេការងារផ្ដ្លអងគការអនុ វត្ត (ច្ពាលគឺ ការត្ស៊ូម្ត្ិ ឬការផ្តល់ច្សវាកម្ម)។ ម្របច្ភេម្នេំ នាក់េំនង
ក៏ានលកេណ្ៈខុ សោែផ្ងផ្ដ្រ
ពាក់ ព័នធ។

អាស្រស័យច្លើកម្រម្ិត្

ម្នរាជរោឋភិ បាល

ផ្ដ្លអងគការសងគម្សុីវ ិល

អងគការសងគម្សុីវ ិលផ្ដ្លពាក់ ព័នក
ធ ុងការផ្ត
ែ
ល់ច្សវាកម្មកុងវ
ែ ិស័យនានា

ដ្ូ ចជាសុខភាព

ការអភិវឌ្ឍកសិកម្ម ម្នុ សសធម្៌ និងការអប់រ ំ ជាេូច្ៅ ានេំ នាក់េំនង ជាម្ួ យរាជរោឋភិ បាលម្របច្សើរ
ជាង។ អងគការសងគម្សុីវ ិលផ្ដ្លជំ រញ
ុ ម្របជាធិបច្ត្យយ និ ងសិេិ ធម្នុ សស ច្ម្រចើ នានការលំបាកច្ម្រចើនជាង
កែុងការកំ ណ្ត្់ចំណ្ុចរួម្ និ ងការយល់ោែជាម្ួ យរាជរោឋភិ បាល។ េំ នាក់េំនងរវាងសងគម្សុីវ ិល និ ង
រាជរោឋភិ បាល ច្ម្រចើនានលកេណ្ៈរ ឹងាំ និ ងានម្របសិេធភាពជាង ច្ៅថាែក់ច្ខត្ត ស្រសុក និង
ានលកេណ្ៈច្ខាយជាងច្ៅកម្រម្ិត្ជាត្ិ ។

ុំ ប៉ុផ្នត

កិចេម្របត្ិ បត្តិការរបស់អងគការសងគម្សុីវ ិលច្ៅថាែក់ច្ម្រកាម្

ជាត្ិ េេួ លរងឥេធិពលពី េំនាក់េំនងរបស់ពួកច្គជាម្ួ យម្ន្តនតីម្ូលោឋនផ្ដ្លេេួ លអាណ្ត្តិាធារណ្ៈ
ច្ោយការច្បាះច្ឆ្នែត្

និងការបកស្រាយរបស់ម្ន្តនតីទាំងច្នាះ

សកម្មភាពរបស់អងគការសងគម្សុីវ ិល។
ត្ួ នាេី

អំ ពីម្រកបខ័ ណ្ឌគត្ិ យុត្ិផ្ត ដ្លម្រគប់ ម្រគង

ឯការយុេធាស្តសតរបស់រាជរោឋភិ បាល

និ ងគុ ណ្ត្ម្ម្ៃរបស់អងគការសងគម្សុីវ ិល

ច្ហើយកែុងការអនុ វត្តជាក់ផ្សតង

ានារចម្រម្ុះអំ ពី
ច្គច្ៅច្

លេធភាពច្ម្រចើនសម្រាប់សច្ម្ៃងកាន់ផ្ត្ច្ម្រចើនផ្ែម្ច្េៀត្ពីសងគម្សុីវ ិលច្ៅកែុងការសនានា
ច្ោលនច្យាបាយាធារណ្ៈ។

1

http://www.icnl.org/research/monitor/cambodia.html, accessed 28 February 2013
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ើញាន

និ ងការបច្ងកើត្

សម្ព័នធភាពម្នអងគការសងគម្សុីវ ិល
ចំ ច្ោម្អងគការសងគម្សុីវ ិល កំពុងច្កើនច្
កម្រម្ិ ត្ទាប។

គឺ ជាច្រឿងធម្មាច្ៅកម្ពុជា។

កិ ចេសហម្របត្ិបត្តិការកែុង

ើង ប៉ុ ផ្នត ជច្ម្រៅម្នកិ ចេសហម្របត្ិបត្តិការជាេូ ច្ៅច្ៅាន

ម្ោ៉ ងច្េៀត្ កម្រម្ិត្ម្នកិ ចេសហម្របត្ិបត្តិការ ានលកេណ្ៈខុ សោែយា៉ ងច្ម្រចើ ន ាម្

វ ិស័យ។ ជាេូ ច្ៅ កិ ចស
េ ហម្របត្ិបត្តិការអនតរវ ិស័យានកម្រម្ិត្ទាប។ ម្រកុម្អងគការសាជិកភាពាន
យនតការត្ិ ចត្ួ ចបំ ផ្ុត្សម្រាប់ច្ធវើការវាយត្ម្ម្ៃសម្ិ េក
ធ ម្មការងារ និងឱកាសានកម្រម្ិត្កែុងការេេួ លនិង
ច្ោះស្រាយបណ្ឹ ត ងរបស់សាជិ ក។

ពុំានការម្រត្ួត្ពិ និត្យរបស់រាជរោឋភិ បាលច្លើភាពជាម្ដ្គូ

និ ង

សម្ព័នធភាព។
ចាប់សីព
ត ី អងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលនិងសាគម្ ម្រត្ូវបានច្សែើច្

ើង និងសថិត្កែុងច្សចកតីម្រពាង

េី បួន។ អងគការសងគម្សុីវ ិលជាច្ម្រចើនយល់ថាច្សចកតីម្រពាងចាប់ែី មសីព
ត ីអងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាល និ ង
សាគម្ច្នះ នឹ ងបច្ងកើនត្ួ នាេីរបស់រាជរោឋភិ បាល កែុងការម្រត្ួត្ពិ និត្យច្លើអងគការសងគម្សុីវ ិល និ ង
អនុ ញ្ហញត្ឲ្យានការម្រត្ួត្ម្រាច្ម្រចើនច្ពកច្ោយរាជរោឋភិ បាលច្លើសកម្មភាពអងគការសងគម្សុីវ ិល។
លកេណ្ៈវ ិជជានជាង

ការច្បាះច្ឆ្នែត្ជាត្ិច្ៅផ្ខកកកោ

ពាក់ ព័នក
ធ ុងលកេ
ែ
ណ្ៈាថបនារវាងរាជរោឋភិ បាល
ចំ នួនបានពោករ។

ប៉ុផ្នត

ឆ្នែំ២០១៣

និងសងគម្សុីវ ិល

កែុង

ម្របផ្ហលជាអាចជួ យជំ រញ
ុ ការ
ដ្ូ ចផ្ដ្លអែកផ្តល់សាភសន៍ ម្ួយ

ម្របការផ្ដ្លថាច្ត្ើរាជរោឋភិ បាលកម្ពុជានឹ ងអាចច្លើកសាយបផ្នថ
ម្ច្េៀត្នូ វ
ួ

បរ ិយាកាសអំ ច្ោយផ្លសម្រាប់អងគការសងគម្សុីវ ិលច្ៅកម្ពុជា
ច្ម្ើ លសិន។
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បានដ្ល់កម្រម្ិ ត្ោ

គឺម្រត្ូវរង់ចាំ

ផ្នែកទី១: សេចកតីសនតើម

សងគម្សុីវ ិល ម្ិ នម្រត្ឹ ម្ផ្ត្សថិត្ច្ម្រកាម្ម្រកបខ័ ណ្ឌគត្ិយុត្ិ ត និ ងបេបញ្ញ ត្ិប
ត ៉ុ ច្ោោះច្េ ប៉ុផ្នត ផ្ែម្
ទាំងផ្ផ្ែកច្សដ្ឋកិចេ នច្យាបាយ វបបធម្៌ ាសនា និ ងបរ ិយាកាសសងគម្

សម្រាប់កិចេម្របត្ិ បត្តិការ។

ការវាយត្ម្ម្ៃច្ពញច្លញម្ួយ ច្លើបរ ិយាកាសម្ួ យសម្រាប់ កិចេម្របត្ិ បត្តិការសងគម្សុីវ ិលនឹ ងពិ និត្យច្ម្ើ ល
ម្រគប់េិដ្ឋភាពទាំងច្នះ ច្ពាលគឺ ច្សដ្ឋកិចេ នច្យាបាយ វបបធម្៌ ាសនា និងសងគម្ កែុងកិចេម្របឹងផ្ម្របង
ម្ួ យច្ដ្ើ ម្បីជំរញ
ុ ការយល់ដ្ឹងពី សកាតនុ ពល និងច្ជាគជ័ យម្នសងគម្សុីវ ិល។

របាយការណ្៍ច្នះ ច្តតត្ច្លើម្រកបខ័ ណ្ឌគត្ិ យុត្ិ ត បេបញ្ញ ត្ិ ត និងបរ ិយាកាសច្ោលនច្យាបាយ
ផ្ដ្ល អងគការសងគម្សុីវ ិលច្ធវើម្របត្ិបត្តិការ ច្ោយារម្របការច្នះគឺ ជាគនៃឹះសម្រាប់លេធភាព ចុ ះបញ្ជី
ម្របត្ិ បត្តិការ
ទាំងអស់ច្នះ

េេួ លបានធនធាន និ ងចូ លរួម្ម្របកបច្ោយម្របសិេធភាពកែុងការត្ស៊ូម្ត្ិ ផ្ដ្លចំ ណ្ុច
រួម្ចំ ផ្ណ្កដ្ល់លេធភាពរ ីកលូត្ោស់

និ ងេេួ លបានច្ជាគជ័ យរបស់សងគម្សុីវ ិល។

ច្លើសពីច្នះ ចាប់ និ ងបេបបញ្ញ ត្ិម្រត គប់ ម្រគងអងគការសងគម្សុីវ ិល និ ងរច្បៀបម្រត្ូវបានអនុ វត្ត ផ្ដ្លបច្ងកើត្
បរ ិយាកាសអំ ច្ោយផ្លម្ួ យផ្ផ្ែករបស់សងគម្សុីវ ិល

ម្រពម្ទាំងកំ ណ្ត្់កាតសំខាន់ ៗច្ផ្សងច្េៀត្ជា

ច្ម្រចើនៈ លេធភាពរបស់អងគការសងគម្សុីវ ិលម្ួ យកែុងការទាក់ េង និ ងចូ លរួម្ជាម្ួ យអងគការច្ផ្សងច្េៀត្
ការចូ លរួម្ជួបម្របជុំច្ោយសនតិវ ិធី

ការសុំច្លើកផ្លងពនធ

ការចូ លរួម្សកម្មភាពម្នុ សសធម្៌

និងការ

េេួ លព័ ត្៌ាន។ កាតទាំងអស់ច្នះ ក៏ដ្ូចជា ការេំ នាក់េំនងរវាងអងគការសងគម្សុីវ ិល និ ងរោឋភិ បាល
របស់ខួន
ៃ

ជួ យកំ ណ្ត្់ម្របច្ភេម្នបរ ិយាកាសអំ ច្ោយផ្លសម្រាប់សងគម្សុីវ ិល

គួ រច្អាយកត្់ សំោល់

ច្ពលោក់កាតទាំងច្នះបញ្ូេ លោែ

កែុងម្របច្េសម្ួ យ។

វាានឥេធិពលខាៃំងច្លើេសសនៈរបស់

ាធារណ្ជន - ច្ពាលគឺ ដ្ល់សម្សមម្ម្នសងគម្សុីវ ិលផ្ដ្លដ្ំ ច្ណ្ើរការលែម្ួយ - ដ្ល់ការអនុ វត្ត
ការងារសំខាន់ៗរបស់សងគម្សុីវ ិល។
ច្ដ្ើម្បីផ្កលម្ែ និងពម្រងឹងវ ិស័យសងគម្សុីវ ិលម្នម្របច្េសម្ួ យ វាគឺ ជាម្របការសំខាន់ផ្ដ្លម្រត្ូវវាយ
ត្ម្ម្ៃាថនភាពបចេុបបនែម្នបរ ិយាកាសអំ ច្ោយផ្លច្លើវ ិស័យច្នះឲ្យបានម្រត្ឹ ម្ម្រត្ូវ

ច្លើបរ ិយាកាសអំ ច្ោយផ្លសម្រាប់អងគការសងគម្សុីវ ិល

ការវាយត្ម្ម្ៃថាែក់ជាត្ិ ម្ួយចំ នួន
ម្របច្េសជាច្ម្រចើន

ម្រត្ូវបានបច្ងកើត្ច្

ការចូ លរួម្របស់ម្របជាពលរដ្ឋ

និ ងម្ិ នលំច្អៀង។
កែុង

ើងរួម្ោែច្ោយអងគការ CIVICUS: សម្ព័នភា
ធ ពពិ ភពច្ោកសម្រាប់

និ ងម្ជឈម្ណ្ឌលអនតរជាត្ិ សម្រាប់ចាប់ សីព
ត ី

ការម្ិនយកចំ ច្ណ្ញ

(ICNL)។ ជាផ្ផ្ែកម្ួ យម្នកម្មវ ិធីគំនិត្ផ្តួចច្ផ្តើម្លំហពលរដ្ឋ (Civic Space Initiative program) និ ង ភាព

ជាម្ដ្គូជាម្ួ យ ាម្រា ១៩ (ARTICLE19) និង ចលនាពិភពច្ោកច្ដ្ើម្បីម្របជាធិបច្ត្យយ (World
Movement for Democracy) ច្ោយជំនួយឧបត្ថម្ព
ភ ីេីភាែក់ ងារអភិវឌ្ឍអនតរជាត្ិស៊ុយផ្អដ្

អងគការ

CIVICUS និង ICNL បានផ្លិត្រួម្ោែនូ វការផ្ណ្នាំសម្រាប់ ស្រាវម្រជាវ ផ្ដ្លបងាាញពីរច្បៀបកែុងការ
វាយត្ម្ម្ៃច្នះ។ ការវាយត្ម្ម្ៃថាែក់ ជាត្ិទាំងច្នះ គឺានបំ ណ្ងដ្ឹកនាំច្ធវើច្ោយាថប័ នកែុងស្រសុក ផ្ផ្ែកច្លើ

េិ នន
ែ ័ យបឋម្ផ្ដ្លម្រត្ូវបានម្របម្ូ លច្ៅថាែក់ម្ូលោឋន និ ងច្ធវើការច្ផ្ាៀងតាត្់ច្ោយកិ ចដ្
េ ំ ច្ណ្ើរការឯកភាព
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ពី ភាគី ពាក់ ព័នធ ផ្ដ្លករណ្ី សម្រាប់ ម្របច្េសកម្ពុជា ានេម្រម្ង់ជាកិ ចេម្របជុំពិច្ម្រោះច្យាបល់ថាែក់ជាត្ិ ។
បញ្ហ
ា ទាំងឡាយផ្ដ្លបានកំ ណ្ត្់កុងបរ
ែ
ិយាកាសអំ ច្ោយផ្លសម្រាប់សងគម្សុីវ ិល

ច្លើកច្

ើងកែុង

របាយការណ្៍ច្នះ គឺម្រត្ូវបានច្លើកម្កពិ ភាកាកែុងកិ ចម្រេ បជុំពិច្ម្រោះច្យាបល់ថាែក់ជាត្ិ ម្ួយផ្ដ្លម្របម្រពឹត្ត
ច្ៅច្ៅម្ែៃេី២៨ ផ្ខវ ិចឆិកា ម្រពម្ទាំងកំ ណ្ត្់យុេា
ធ
ស្តសតសំខាន់ៗ ច្ដ្ើម្បីរម្
ួ ច្ោះស្រាយបញ្ហ
ា ម្របឈម្

សំខាន់ ៗទាំងច្នះ។ ចុ ងច្ម្រកាយ ច្ោលបំ ណ្ងម្នការវាយត្ម្ម្ៃថាែក់ជាត្ិ អាចជាមែន់សម្រាប់ឲ្យត្ួ អងគ
កែុងស្រសុកផ្កលម្ែច្លើគត្ិ យុត្ិ ត

និងបរ ិយាកាសអំ ច្ោយផ្លសម្រាប់អងគការសងគម្សុីវ ិល។

ម្របម្ូ លភសតាងច្លើ
បញ្ហ
ា ពាក់ ព័នធ
ុ

និ ងជំ រញ
ុ ការសនានាអំពីរច្បៀបផ្ដ្លបញ្ហ
ា ទាំងច្នះ

ាម្ការ
អាចច្ធវើការ

ច្ោះស្រាយ ការវាយត្ម្ម្ៃថាែក់ជាត្ិ ម្រត្ូវបានរ ំពឹងថានឹ ងជួ យសម្រម្ួលដ្ល់ការពម្រងឹងសងគម្សុីវ ិល និ ង
ការផ្កលម្ែេំនាក់ េំនងរវាងសងគម្សុីវ ិល
ច្ោយផ្

និ ងរាជរោឋភិ បាល។

ានផ្ផ្នការសកម្មភាពអម្ម្ួ យោច់

កសម្រាប់របាយការណ្៍ច្នះ។

សោលបំណខនៃការស្រាវស្រាវ

របាយការណ្៍ច្នះ

ច្ោយ

គណ្ៈកាមធិ ការសហម្របត្ិ បត្តិការច្ដ្ើម្បីកម្ពុជា។

របាយការណ្៍គឺ ផ្ផ្ែកច្លើការចុ ះម្របម្ូ លព័ត្៌ានតាល់ និ ងការស្រាវម្រជាវឯការ។ ច្ោលបំ ណ្ងចំ នួនបី
ម្នការស្រាវម្រជាវម្រត្ូវបានកំណ្ត្់ ដ្ូចខាងច្ម្រកាម្ៈ
១. ម្រកបខ័ ណ្ឌគត្ិ យុត្ិ ត

បេបបញ្ញ ត្ិ ត

និងបរ ិយាកាសច្ោលនច្យាបាយ

ផ្ដ្លានឥេធិពលច្លើ

លេធភាពរបស់សងគម្សុីវ ិលច្ៅកម្ពុជាកែុងការបំ ច្ពញម្ុ ខងារច្ៅកម្រម្ិត្ជាត្ិ និ ងច្ម្រកាម្ជាត្ិ

២. បញ្ហ
ា

ចំ ណ្ុចច្ខាយ

និ ងបញ្ហ
ា ម្របឈម្សំខាន់ ៗម្នម្រកបខ័ ណ្ឌគត្ិ យុត្ិ ត

បរ ិយាកាសច្ោលនច្យាបាយានឥេធិពលច្លើ
បំ ច្ពញម្ុខងារច្ៅកម្រម្ិ ត្ជាត្ិ និ ងច្ម្រកាម្ជាត្ិ
៣. វ ិធីជំនះបញ្ហ
ា ម្របឈម្ម្នម្រកបខ័ ណ្ឌគត្ិ យុត្ិ ត

បេបបញ្ញ ត្ិ ត

និ ង

លេធភាពរបស់សងគម្សុីវ ិលកម្ពុជាកែុងការ

បេបញ្ញត្ិ ត

និងច្ោលនច្យាបាយសម្រាប់សងគម្

សុីវ ិលច្ៅកម្ពុជា ច្ដ្ើ ម្បីបច្ងកើនលំហម្របជាធិ បច្ត្យយច្ៅកម្ពុជា

ច្ោលច្ៅេីបី ម្ិនម្រត្ូវបានបំ ច្ពញច្ោយរបាយការណ្៍ច្នះច្េ ប៉ុផ្នត ច្ោយផ្ផ្នការសកម្មភាព
អម្ជាម្ួ យ។
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ៃិយមៃ័យ

កែុងន័ យេូ ោយ បរ ិយាកាសអំ ច្ោយផ្លសម្រាប់ត្ួអងគសងគម្សំច្ៅច្លើ “ាថនភាពផ្ដ្លច្ៅ

កែុងច្នាះ សងគម្សុីវ ិលច្ធវើការ។”2
ច្ោរព

បរ ិយាកាសអំច្ោយផ្លម្ួ យសម្រាប់ ត្ួអងគសងគម្ គឺផ្ផ្ែកច្លើការ

និ ងការច្លើកច្ម្រជាងសិេិ ធជាម្ូ លោឋន

ផ្ដ្លអនុ ញ្ហញត្ឲ្យម្របជាពលរដ្ឋច្រៀបចំ

ការអភិវឌ្ឍ។ ជាឧទាហរណ្៍ ចំ ណ្ុចច្នះរួម្ានការធានានូ វ៖

និងចូ លរួម្កែុង

•

ច្សរ ីភាពខាងការបច្ងកើត្សាគម្ និងច្សរ ីភាពខាងការជួ បម្របជុំ

•

ការេេួ លាគល់ស្រសបចាប់ផ្ដ្លជួ យសម្រម្ួលការងាររបស់អងគការសងគម្សុីវ ិល

•

សិេិច្ធ សរ ីភាពកែុងការបច្ញ្េញម្ត្ិ

•

ច្សរ ីភាពម្នការច្ធវើចលនា សិេិច
ធ ល័ត្ និងសិេិច្ធ ធវើដ្ំច្ណ្ើរ

•

សិេិច្ធ ធវើម្របត្ិបត្តិការច្ោយោមនការច្ម្រជៀត្ផ្ម្រជករបស់រដ្ឋ និង

•

លេធភាពស្រសបចាប់កុងការផ្សវ
ែ
ងរក និ ងេេួ លធនធានចាំបាច់ ជាការោំម្រេចំ ច្ពាះត្ួ នាេី
ស្រសបចាប់កុងការអភិ
ែ
វឌ្ឍ។

ច្ោលបំ ណ្ងម្នការវាយត្ម្ម្ៃច្នះ

អងគការសងគម្សុីវ ិល

ជាការចងម្រកងជាម្របព័នម្
ធ ួយម្នបុ គគលផ្ដ្លឯករាជយពីរោឋភិ បាល
ច្ដ្ើម្បីរកចំ ច្ណ្ញ3។

ជាេូច្ៅ

អងគការសងគម្សុីវ ិលច្ៅកម្ពុជា

សាគម្ផ្បបម្របម្ពណ្ី អងគការសហគម្ន៍ ម្ូលោឋន ‘េំ ច្នើប’

(CSO)

ម្រត្ូវបានកំណ្ត្់និយម្ន័ យ

និងម្ិនបំ ច្ពញម្ុ ខងារជាអាជី វកម្ម
ម្រត្ូវបានច្គយល់ថាានរាប់បញ្ូេ ល

អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល (NGOs)

សហជី ព អងគការយុវជន ក៏ដ្ូចជា ម្រកុម្ធានាោរខួរកាល (think tanks) និ ងអងគការស្រាវម្រជាវឯករាជយ
ាថនឧត្តម្សិកាឯករាជយ សាគម្និ សសិត្ អងគការនិ ងសាគម្ារព័ ត្៌ានឯករាជយ និ ងសាគម្
អាជី វកម្ម (Bañez-Ockelford ឆ្នែំ២០១១)។
អងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលច្ៅកម្ពុជា ម្រត្ូវបានបច្ងកើត្ជាម្របច្ភេអងគការខុ សៗោែ4 – អងគការម្ិ ន

ផ្ម្នរោឋភិ បាលអនតរជាត្ិម្រត្ូវបានម្រគប់ ម្រគងច្ោយម្រកសួងការបរច្េស និ ងសហម្របត្ិ បត្តិការអនតរជាត្ិ រ ីឯ

អងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលកែុងស្រសុក និ ងអងគការសហគម្ន៍ (CBOs) ម្រត្ូវបានម្រគប់ ម្រគងច្ោយម្រកសួង

ម្ហាម្ផ្ា ឬគណ្ៈរដ្ឋម្ន្តនតី។ ម្ោ៉ ងច្េៀត្ អងគការសហគម្ន៍ម្ួយចំនួនហាក់បីដ្ូចជាអាចចុ ះបញ្ជីជាម្ួ យ –
និ ង ម្រត្ូវបានម្រគប់ ម្រគងច្ោយ – រោឋភិ បាលថាែក់ច្ខត្ត ច្ទាះបីជាច្គម្ិ នដ្ឹ ងចាស់ថាច្ត្ើម្រកបខ័ ណ្ឌគត្ិ យុត្ិ ត
អវីម្រគប់ ម្រគងចំ ណ្ុចច្នះ។

របាយការណ្៍ច្នះច្តតត្ជាពិ ច្សសច្លើបេពិច្ាធន៍របស់អងគការម្ិ នផ្ម្ន

រោឋភិ បាលកែុងស្រសុក និ ងអងគការសហគម្ន៍ ។

2

https://civicus.org/eei/downloads/Civicus_EEI%20REPORT%202013_WEB_FINAL.pdf, accessed 28
November 2013
3
It is acknowledged that some civil society conduct social enterprises, which have a motive of
generating profits that directly benefit community members.
4
More information about different organisational types in Cambodia is included in Appendix 3.
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អងគការ

CIVICUS

និ ងម្ជឈម្ណ្ឌលអនតរជាត្ិ សម្រាប់ ចាប់ សីព
ត ី ការម្ិ នយកចំ ច្ណ្ញ

បាន

កំ ណ្ត្់េិដ្ឋភាពចំ នួនដ្ប់ម្នម្រកបខ័ ណ្ឌគត្ិ យុត្ិ ត បេបញ្ញ ត្ិ ត និងបរ ិយាកាសច្ោលនច្យាបាយសម្រាប់
អងគការសងគម្សុីវ ិល5។ េិដ្ឋភាពចំ នួនម្របាំពីរម្នេិ ដ្ភា
ឋ ពទាំងច្នះ ម្រត្ូវបានច្ម្រជើសច្រ ើសច្ោយគណ្ៈកាម
ធិ ការសហម្របត្ិបត្តិការច្ដ្ើម្បីកម្ពុជា សម្រាប់ការសិកាច្ៅកម្ពុជា ផ្ដ្លរួម្ាន (១) ការបច្ងកើត្ (២)
កិ ចម្រេ បត្ិ បត្តិការ (៣) លេធភាពេេួ លធនធាន (៤) ការបច្ញ្េញម្ត្ិ (៥) ការជួបម្របជុំច្ោយសនតិវ ិធី (៦)
េំ នាក់េំនងរវាងរាជរោឋភិបាលនិ ងសងគម្សុីវ ិល និង (៧) កិ ចេសហម្របត្ិបត្តិការនិ ងសម្ព័នធភាពអងគការ
សងគម្សុីវ ិល។ េិដ្ឋភាពចំនួនបីផ្ដ្លម្ិ នម្រត្ូវបានពិ និត្យច្ម្ើ លកែុងការវាយត្ម្ម្ៃច្នះ រួម្ាន ច្សរ ីភាព
អុី ធឺច្ណ្ត្ ការយកពនធ និងលេធភាពេេួ លព័ ត្៌ាន។ ច្ទាះជាយា៉ ងោកតី ព័ត្៌ានអំ ពីេិដ្ឋភាពទាំងបី
ច្នះម្រត្ូវបានោក់ បញ្ូេ លកែុងផ្ផ្ែកច្ផ្សងច្េៀត្ម្នរបាយការណ្៍។

េិដ្ឋភាពទាំងម្របាំពីរផ្ដ្លបានវាយត្ម្ម្ៃ

ម្នបរ ិយាកាសអំ ច្ោយផ្លសម្រាប់សងគម្សុីវ ិលច្ៅកម្ពុជា ម្រត្ូវបានកំ ណ្ត្់ន័យដ្ូ ចខាងច្ម្រកាម្ ៖
(១)

ការបង្កត
ើ

ការបច្ងកើត្ សំច្ៅច្លើសិេិរធ បស់ម្របជាពលរដ្ឋកុងការចងម្រកងខៃ
ែ
ួនឯងច្ៅជាម្រកុម្ផ្ដ្លអាចជផ្ជក

ពិ ភាកា បច្ងកើត្សាគម្ និ ងពោយាម្ជះឥេធិពលច្លើសងគម្ឲ្យកាន់ ផ្ត្េូ ោយ។ សិេិច្ធ នះ ម្រត្ូវបានច្គ
ាគល់ជាផ្ៃូវការថាជាច្សរ ីភាពខាងការបច្ងកើត្សាគម្។

ច្សរ ីភាពខាងការជួបម្របជុំ

ម្រត្ូវបានការពារ

ច្ៅកែុងច្សចកតីម្របកាសជាសកលសតីពីសិេិម្
ធ នុ សស - ាម្រា ២០ និង២៣ – និង អនុ សញ្ហញអនតរជាត្ិសីព
ត ី
សិេិព
ធ លរដ្ឋ និ ងសិេិន
ធ ច្យាបាយ – ាម្រា ២២។ កម្ពុជាគឺ ជាម្របច្េសហត្ថច្លខីម្ួយម្នលិខិត្ូបករណ្៍

ទាំងពី រច្នះ និ ងធានាច្សរ ីភាពខាងការជួបម្របជុំច្ៅកែុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ (ាម្រា ៤១)។ ភាពងាយស្រសួល
ផ្ដ្លពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចបច្ងកើត្សាគម្និងចុ ះបញ្ជីជាម្រកុម្សងគម្សុីវ ិលជាចំ ោប់អារម្មណ្៍ច្ៅេី ច្នះ។
(២)

កិច្ចប្រតប
ិ តតិការ

សម្រាប់ច្ោលបំ ណ្ងម្នការស្រាវម្រជាវច្នះ

កិ ចេម្របត្ិបត្តិការសំច្ៅច្លើលេធភាពរបស់អងគការ

សងគម្សុីវ ិលកែុងការច្ធវើសកម្មភាពរបស់ខួន
ៃ ច្ោយោមនការច្ម្រជៀត្ផ្ម្រជកពី រដ្ឋ។ ការម្រត្ួត្ពិនិត្យសម្ស្រសប
របស់រាជរោឋភិ បាលច្លើអងគការសងគម្សុីវ ិល ម្រត្ូវបានេេួ លាគល់ថាានារៈសំខាន់ ។
(៣)

លទ្ធភាពទ្ទ្ួលធនធាន

សម្រាប់ច្ោលបំ ណ្ងម្នការស្រាវម្រជាវច្នះ លេធភាពេេួ លធនធាន សំច្ៅច្លើលេធភាពអងគការ
សងគម្សុីវ ិល
កម្ពុជា

កែុងការេេួ លបានម្ច្ធោបាយផ្ផ្ែកហិរញ្ញ វត្ថុពីម្របភពច្ផ្សងៗ

ាម្រយៈហិរញ្ញ បបទានឥត្សំណ្ង

និ ងអំ ច្ោយអនតរជាត្ិ

សកម្មភាពរកចំ ណ្ូលកែុងម្ូ លោឋន រួម្ទាំងសហម្រោសសងគម្។

5

ដ្ូចជាពីរាជរោឋភិ បាល

ពីសបបុរសជន

និងាម្រយៈ

The Enabling Environment National Assessment (EENA) research guide is currently not publicly
available.
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(៤)

ការបងចច ញមតិ

សិេិា
ធ នច្សរ ីភាពបច្ញ្េញម្ត្ិ

គឺ ជាសិេិម្
ធ នុ សសជាម្ូ លោឋនម្ួ យផ្ដ្លម្រត្ូវបានការពារច្ោយ

ាម្រា ១៩ ម្នច្សចកតីម្របកាសជាសកលសតីពីសិេិ ធម្នុ សស និ ងច្ោយាម្រា ១៩ ម្នអនុ សញ្ហញអនតរជាត្ិ
សតីពីសិេិ ធពលរដ្ឋនិងសិេិ ធនច្យាបាយ។
ច្សចកតីម្ែៃែូររបស់
ែ
ម្នុ សស

ច្សរ ីភាពបច្ញ្េញម្ត្ិ

ានារៈសំខាន់បំផ្ុត្ចំ ច្ពាះជី វ ិត្និ ង

ច្ោយារវាគឺ ជាម្រគឹ ះដ្៏ សំខាន់ ម្នរាល់សិេិ ធម្នុ សសទាំងអស់

រួម្ទាំងសិេិ ធ

ចូ លរួម្កែុងជី វភាពនច្យាបាយ ច្ោយារចរ ឹត្លកេណ្ៈអនតរវ ិស័យរបស់វា ក៏ដ្ូចជាត្ួ នាេីរបស់វាកែុង

ការធានាឲ្យបាននូ វការកាពារសិេិម្រធ បកបច្ោយម្របសិេធភាព។ វាគឺ ជាច្សរ ីភាពម្ួ យផ្ដ្លរាប់បញ្ូេ លសិេិ ធ
បច្ញ្េញម្ត្ិផ្ដ្លានលកេណ្ៈចម្រម្ូងចម្រាស់ជាាធារណ្ៈ។

ម្របការផ្ដ្លថា

គំ និត្ច្លើកច្

ើង

ម្ិ នអាចបញ្ហ
ជ ក់ ច្លើការ ការពារបុគគលាែក់ កុងការសផ្ម្ត
ែ
ងម្ត្ិច្នាះច្េ។ ប៉ុផ្នត ច្សរ ីភាពបច្ញ្េញម្ត្ិម្ិន
ផ្ម្នរាប់បញ្ូេ លម្រត្ឹម្ផ្ត្សិេិស
ធ ផ្ម្តងម្ត្ិប៉ុច្ោោះច្េ6។
ាម្រា ៤១។
(៥)

រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាធានាច្សរ ីភាពបច្ញ្េញម្ត្ិកុង
ែ

ការជួបប្រជុំងោយសនតិវិធី

ការជួ បម្របជុំច្ោយសនតិវ ិធី គឺ ជាបច្ចេកស័ពេ
ា ូ ោយម្ួ យផ្ដ្លម្រគបដ្ណ្តប់ច្លើការម្របម្ូ លផ្តំុម្រគប់

ម្របច្ភេទាំងអស់

រួម្ទាំងការច្ធវើបាត្ុ កម្មច្ោយសនតិវ ិធី ។

ជួ បម្របជុំច្ោយសនតិវ ិធី

ដ្ូចបានច្លើកច្

ើងខាងច្លើ

សិេិខា
ធ ងការ

គឺ ជាច្សរ ីភាពជាម្ូ លោឋនម្ួ យផ្ដ្លម្រត្ូវបានធានាស្រសបាម្ចាប់សិេិ ធម្នុ សស

អនតរជាត្ិ ច្ពាលគឺ ស្រសបាម្ ាម្រា ២០ ម្នច្សចកតីម្របកាសជាសកលសតីពីសិេិម្
ធ នុ សស (UDHR) ស្រសប
ាម្ាម្រា ២១ ម្នអនុ សញ្ហញអនតរជាត្ិសីព
ត ីសិេិ ធពលរដ្ឋនិងសិេិន
ធ ច្យាបាយ (ICCPR) និ ងាម្រា ១៥
ម្នអនុ សញ្ហញសតីពីសិេិ ធរបស់កុារ។

វ ិធានេូ ច្ៅច្ម្រកាម្ាម្រា

២១

ម្នអនុ សញ្ហញអនតរជាត្ិសីព
ត ី សិេិ ធ

ពលរដ្ឋ និ ងសិេិន
ធ ច្យាបាយ គឺ ថាការរ ឹត្ត្បិត្ោម្ួយច្លើច្សរ ីភាពច្នះ ម្រត្ូវបានហាម្ឃាត្់ លុះម្រាផ្ត្
ានផ្ចងច្ោយចាប់ ផ្ដ្លម្រត្ូវរងការាកលបងដ្៏ត្ឹងរុងច្លើ
ឹ
ភាពចាំបាច់ កុងសងគ
ែ
ម្ម្របជាធិ បច្ត្យយនិង

ម្រត្ូវបានោក់ ឲ្យអនុវត្តផ្ត្ច្ដ្ើ ម្បីផ្លម្របច្យាជន៍សនតិសុខជាត្ិ ឬ សុវត្ថិភាពនិ ងសោ
ត ប់ធាែប់ាធារណ្ៈ
ការពារសុខភាពនិ ងសីលធម្៌ាធារណ្ៈ ឬការពារសិេិ ធ និ ងច្សរ ីភាពរបស់អែកដ្ម្េប៉ុ ច្ោោះ7។
(៦ )

ទ្ំនាក់ទ្ំន្រវា្រាជរោាភបា
ិ ល និ្អ្គការស្គមសុីវិល

ច្ោលបំ ណ្ងម្នការស្រាវម្រជាវច្នះ េំ នាក់េំនងរវាងរាជរោឋភិ បាលកម្ពុជា រួម្ាន ម្រគប់ កម្រម្ិ ត្

ម្នរោឋភិ បាលថាែក់ ច្ម្រកាម្ជាត្ិ និ ងអងគការសងគម្សុីវ ិល ានារៈសំខាន់ ជាគនៃឹះចំ ច្ពាះលេធភាព របស់
សងគម្សុីវ ិល កែុងការរួម្ចំ ផ្ណ្កម្របកបច្ោយអត្ថន័យដ្ល់ការអភិ វឌ្ឍម្របច្េសកម្ពុជា។ ការស្រាវម្រជាវ
ច្នះ ពោយាម្ចងម្រកងជាឯការនូ វម្របច្ភេនិ ងកម្រម្ិត្ម្នភាពជាម្ដ្គូ រវាងរាជរោឋភិ បាល និ ង សងគម្
សុីវ ិល និង រច្បៀបផ្ដ្លេំ នាក់េំនងច្នះម្រត្ូវបានយល់ច្
6

ើញច្ោយភាគីទាំងពីរ។

http://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/cambodia-gagged-democracy-at-risk-.pdf
accessed 17 November 2013
7
www.cambodia.ohchr.org, accessed 18 November 2013
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(៧)

កិច្ចសហប្រតិបតតិការ និ្សមព័នធភាពអ្គការស្គមសុីវិល

សម្រាប់ច្ោលបំ ណ្ងម្នការស្រាវម្រជាវច្នះ

កិ ចេសហម្របត្ិបត្តិការនិ ងសម្ព័នភា
ធ ពអងគការសងគម្

សុីវ ិលសំច្ៅច្លើកម្រម្ិត្ផ្ដ្លត្ួ អងគសងគម្សុីវ ិលអាចច្ធវើការរួម្ោែច្ដ្ើ ម្បីសច្ម្រម្ចបានច្ោលច្ៅរួម្ ច្ោយ
ច្ម្របើភាពជាម្ដ្គូផ្ូវការ
ៃ
ឬេម្រម្ង់ច្ផ្សងច្េៀត្ម្នកិ ចេសហការ។

រចនាេមពៃ
័ នធ ៃរបាយការ
របាយការណ្៍ម្របចាំម្របច្េសសម្រាប់កម្ពុជា

សច្ងេបព័ ត្៌ានពាក់ ព័នស
ធ ីព
ត ី េិដ្ឋភាពនី ម្ួយៗម្ន

េិ ដ្ឋភាពទាំងម្របាំពីរផ្ដ្លបានច្ម្រជើ សច្រ ើស ច្ោយច្តតត្ជាពិ ច្សសច្លើបញ្ហ
ា បញ្ហ
ា ម្របឈម្ និងចំ ណ្ុច
ច្ខាយទាំងឡាយពាក់ ព័នន
ធ ឹ ងេិ ដ្ឋភាពនី ម្ួយៗ។

(ផ្ផ្នការសកម្មភាពអម្

គូ សបងាាញសកាតនុ ពល

ដ្ំ ច្ោះស្រាយចំ ច្ពាះបញ្ហ
ា បញ្ហ
ា ម្របឈម្ និ ងចំណ្ុចច្ខាយទាំងច្នះ។) របាយការណ្៍ម្របចាំម្របច្េស
សម្រាប់កម្ពុជា ម្រត្ូវបានច្រៀបចំាម្េិដ្ឋភាពទាំងម្របាំពីរច្នះ។ េិដ្ឋភាពនីម្ួយៗ បច្ងកើត្ជាផ្ផ្ែកច្ោយ
ផ្

កម្ួ យម្នរបាយការណ្៍

ជាម្ួ យចំ ណ្ងច្ជើ ងសំខាន់ ៗផ្ដ្លកំ ណ្ត្់អត្តសញ្ហញណ្េិដ្ឋភាពម្ួ យោ

ផ្ដ្លកំ ពុងម្រត្ូវបានពិ ភាកា។ ផ្ផ្ែកនីម្ួយៗ ចាប់ច្ផ្តើម្ជាម្ួ យេសសនៈរួម្ម្ួ យម្នរបកគំ ច្ហើញសំខាន់ ៗ
រួម្ានបេបបញ្ញ ត្ិច
ត ាប់ផ្ដ្លានលកេណ្ៈវ ិជជានក៏ ដ្ូចជាានបញ្ហ
ា រួម្ជាម្ួ យច្សចកតីម្រពាងចាប់ និង
បញ្ហ
ា អនុ វត្ត។ បនាាប់ពីេសសនៈរួម្ច្នះ ានការពិភាកាសុីជច្ម្រៅអំ ពីចាប់ និ ងបេបបញ្ញត្ិជា
ត ធរាន
ផ្ដ្លអាចអនុ វត្តបានទាក់េិននឹ ងេិដ្ឋភាពនី ម្ួយៗ

ផ្ដ្លបងាាញលេធផ្លម្នការពិ ភាកាជាម្ួ យ

អែក

ផ្តល់សាភសន៍ និង អែកផ្តល់ព័ត្៌ានសំខាន់ ៗច្ផ្សងច្េៀត្ អំ ពីរច្បៀបផ្ដ្លការអនុវត្តចាប់/បេបបញ្ញត្ិ ត
ច្កើត្ច្

ើងកែុងការអនុ វត្តជាក់ ផ្សតង និងរច្បៀបផ្ដ្លច្ៅកែុងច្នាះការអនុ វត្តចាប់/បេបបញ្ញ ត្ិ ត ម្រត្ូវបានជួ ប

ម្របេះច្ោយអងគការសងគម្សុីវ ិល និងបុគគលរងផ្លប៉ះពាល់។ ផ្ផ្ែកចុងច្ម្រកាយម្នជំ ពូកនីម្ួយៗ សច្ងេប
ចំ ណ្ុចច្ខាយនិ ងបញ្ហ
ា ម្របឈម្ទាំងឡាយ ពាក់ ព័នន
ធ ឹ ងចាប់/បេបបញ្ញ ត្ិ ត និ ងរច្បៀបផ្ដ្លច្ៅកែុងច្នាះ
ចាប់/បេបបញ្ញ ត្ិទា
ត ំងច្នះម្រត្ូវបានអនុ វត្ត

និ ងជួ បម្របេះ

ច្ផ្សងច្េៀត្ផ្ដ្លទាក់ េិននឹងេិ ដ្ឋភាពនីម្ួយៗ។

ក៏ដ្ូចជាចំ ណ្ុចច្ខាយ

ឬបញ្ហ
ា ម្របឈម្

ផ្ផ្ែកចុ ងច្ម្រកាយម្នជំ ពូកនី ម្ួយៗច្នះ

ម្រត្ូវបានរ ំពឹ ង

ថានឹ ងផ្តល់ម្ូលោឋនម្រគឹ ះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្ផ្នការត្ស៊ូម្ត្ិម្ួយ ផ្ដ្លច្ោះស្រាយចំ ណ្ុចច្ខាយនិ ង
បញ្ហ
ា ម្របឈម្។
ផ្ផ្ែក/ជំ ពូកនី ម្ួយៗ

បញ្ហ
ជ ក់យា៉ងចាស់នូវរច្បៀបផ្ដ្លព័ ត្៌ានសម្រាប់ េិដ្ភា
ឋ ពច្នាះម្រត្ូវបាន

ម្របម្ូ ល (ច្ទាះជាាម្ការស្រាវម្រជាវឯការ ការសាភសន៍ និ ង/ឬវ ិធី ាស្តសតច្ផ្សងច្េៀត្កតី) និ ងច្ៅេីោ
អាចអនុ វត្តបាន ចំនួនបុ គល
គ ផ្ដ្លម្រត្ូវបានសាភសន៍ ឬបានចូ លរួម្កែុងការផ្តល់ព័ត្៌ាន។
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ម្រកុម្ស្រាវម្រជាវបានច្ធវើការច្ោយសហការជាម្ួ យាថប័ នឧបត្ថម្កា
ភ រស្រាវម្រជាវ
កាមធិ ការសហម្របត្ិ បត្តិការច្ដ្ើម្បីកម្ពុជា

(CCC)

ច្ពាលគឺ គណ្ៈ

និ ងច្ោយម្របច្យាលជាម្ួ យម្រកុម្ផ្តល់ម្របឹកាការងារ

ស្រាវម្រជាវ ច្ដ្ើម្បីកំណ្ត្់វ ិធីាស្តសតសម្ស្រសបសម្រាប់ម្របម្ូ ល និ ងវ ិភាគព័ត្៌ានចាំបាច់ ។
វ ិធី ាស្តសតានេម្រម្ង់សំខាន់ ៗពី រម្នការបច្ងកើត្េិនែន័យ ច្ពាលគឺ ការសិកាឯការ និ ងការ
សាភសន៍ ជាម្ួ យអែកពាក់ព័នធសំខាន់ ៗ។ ការពិ ភាកាជាម្ួ យម្រកុម្អែកពាក់ព័នស
ធ ំខាន់ ៗក៏ម្រត្ូវបានច្ម្រោង
ផ្ងផ្ដ្រ ប៉ុ ផ្នត ម្ិ នអាចច្ធវើបានាម្ច្ពលច្វោផ្ដ្លាន។ េិនន
ែ ័ យម្រត្ូវបានវ ិភាគាម្ម្របធានបេច្ោយ
ម្រកុម្ស្រាវម្រជាវ ច្ហើយការវ ិភាគម្រត្ូវបានបញ្ហ
ជ ក់ច្ោយាថប័ នឧបត្ថម្កា
ភ រស្រាវម្រជាវនិ ងម្រកុម្ផ្តល់ម្របឹ កា។
ច្សចកតីសច្ងេបម្ុ នម្ួ យម្នរបាយការណ្៍ច្នះ
ច្យាបល់ថាែក់ជាត្ិ ម្ួយ

ក៏ម្រត្ូវបានពិ ភាកាផ្ងផ្ដ្រច្ៅកែុងសិកាេាោពិ ច្ម្រោះ

ម្នភាគី ពាក់ ព័នស
ធ ងគម្សុីវ ិលកម្ពុជា

(រួម្ទាំងរាជរោឋភិ បាល

និងបោ
ត ញ

ារព័ត្៌ាន) ផ្ដ្លបានម្របម្រពឹ ត្ច្ត ៅច្ៅរាជធានីភំ ច្ែ ពញច្ៅម្ែៃេី២៨ ផ្ខវ ិចឆិកា ឆ្នែំ២០១៣ និងានអែក
ចូ លរួម្ ៧៥ នាក់ ។
សម្រាប់ការសិកាឯការ

ច្គហេំព័រនិ ងឯការច្បាះពុ ម្ផ្
ព ាយច្ផ្សងៗម្រត្ូវបានសិកាច្ោយ

ម្រកុម្ស្រាវម្រជាវ។ គួ រឲ្យកត្់សាគល់ សាជិ កម្ួ យរូបម្នម្រកុម្ស្រាវម្រជាវបានសរច្សរការសិកាឯការ
ម្ួ យកាលពី ច្ពលម្ុ នផ្ដ្លពិ និត្យច្ម្ើ លម្របធានបេដ្ូ ចោែ

ច្ហើយការសិកាឯការរបស់ច្ោកស្រសីម្រត្ូវ

បានពិ និត្យច្ម្ើ លរកព័ត្៌ានពាក់ ព័ន។
ធ
ការសាភសន៍បុគគលម្រត្ូវបានច្ធវើជាម្ួ យភាគីពាក់ ព័នច្ធ ផ្សងៗ
អងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលកែុងស្រសុក

រួម្ានអែកម្រគប់ ម្រគងជាន់ខពស់ម្ន

សម្ព័នធភាពអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល

ាេស់ជំនួយ

និងម្ដ្គូ

អភិវឌ្ឍន៍ សហជីព និ ងាថប័ នសងគម្សុីវ ិលផ្ដ្លច្ធវើការសិកាស្រាវម្រជាវ។ អែកផ្តល់សាភសន៍ ម្រត្ូវបាន
ច្ម្រជើសច្រ ើសរួម្ោែច្ោយគណ្ៈកាមធិ ការសហម្របត្ិបត្តិការច្ដ្ើ ម្បីកម្ពុជា និងអែកពិ ច្ម្រោះច្យាបល់ ច្ោយ
ច្ពលច្ធវើការគូ សផ្ផ្នេីដ្៏ច្ពញច្លញ ផ្ដ្លច្ៅកែុងច្នាះ ជំ នាញនិ ងបេពិ ច្ាធន៍របស់ម្ុខសញ្ហញអែក
ផ្តល់សាភសន៍ ច្ផ្សងៗ

ម្រត្ូវបានពិ ភាកានិ ងផ្គូរផ្គងជាម្ួ យេិដ្ឋភាពទាំងម្របាំពីរផ្ដ្លបានច្ម្រជើសច្រ ើស។

លកេណ្ៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ច្ម្រជើ សច្រ ើសចម្បង

គឺជំនាញច្ៅកែុងេិ ដ្ឋភាពម្ួ យ

បរ ិយាកាសអំ ច្ោយផ្លម្នការសិកា។
វ ិជជាន

និងអវ ិជជាន

ឬច្ម្រចើនម្នេិ ដ្ឋភាពទាំងម្របាំពីរម្ន

អែកផ្ដ្លានបេពិច្ាធន៍លៗ
ែ

និ ងម្រជុលនិ យម្

ម្រត្ូវបានច្តតត្យា៉ ងជាក់ ោក់ច្ៅកែុងកិ ចដ្
េ ំ ច្ណ្ើរការច្ម្រជើ សច្រ ើស

ទាំង

ែវីច្បើម្រកុម្

ស្រាវម្រជាវម្ិនផ្ម្នសុេផ្ធ ត្ានច្ជាគជ័ យ កែុងការរកបានព័ត្៌ានេំ នាក់េំនង និ ងការអនុ ញ្ហញត្ច្ធវើការ

សាភសន៍ អក
ែ ទាំងច្នះកតី។ កែុងការច្ម្រជើ សច្រ ើសអែកផ្តល់សាភសន៍ ការពិ ចារោសម្ស្រសបក៏ម្រត្ូវបានផ្តល់
ផ្ងផ្ដ្រចំ ច្ពាះការធានាឲ្យបានថាបេពិច្ាធន៍របស់ស្តសតី
ជនពិ ការ នឹ ងម្រត្ូវបានច្គាតប់ឮ។
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ម្រកុម្ជនជាត្ិ ច្ដ្ើ ម្ភាគត្ិច

យុវជន

និង

ភាគី ពាក់ព័នស
ធ រុបចំ នួន ២៤ នាក់បានចូ លរួម្កែុងការសាភសន៍តាល់ជាបុ គល
គ
បេសាភសន៍

ម្ួ យម្រត្ូវបានច្ធវើជាម្ួ យអែកផ្តល់ព័ត្៌ានសំខាន់ ៗពី រនាក់ ។ ជាសរុប អែកផ្តល់សាភសន៍ ចំនួន ១៧ នាក់
ម្រត្ូវបានស្រសង់ពី

អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលកែុងស្រសុក

និងបួ ននាក់

ពី អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល

អនតរជាត្ិ។ អែកផ្តល់សាភសន៍ម្របាំម្ួយនាក់ អាចនិ យាយាងនាម្ឲ្យអងគការ/សម្ព័នធភាព សាជិ កភាព
ម្ន

អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិបាល។

អែកផ្តល់សាភសន៍

ពី រនាក់ ផ្ផ្ែកបណ្ិ ឌ ត្សភា

និ ងពី រនាក់ម្កពី

សហជី ព8។ ជារួម្ អែកផ្តល់សាភសន៍ ១០នាក់ គឺជានារ ី។ បញ្ជីអែកផ្តល់សាភសន៍ ានបងាាញជូនកែុង
ឧបសម្ព័នេ
ធ ី ២។

ម្ិ នានអែកយកព័ ត្៌ាន/អែកកាផ្សត្ម្រត្ូវបានសាភសន៍ច្េ ច្ោយារ ជាដ្ំ បូងម្រកុម្ស្រាវម្រជាវ
និ ង

CCC

ម្ិនអាចកំ ណ្ត្់អត្តសញ្ហញណ្អែកកាផ្សត្

ផ្ដ្លានឯកច្េសខាងរាយការណ្៍អំ ពីសងគម្

សុីវ ិល។ ប៉ុផ្នត ម្របព័នធផ្សពវផ្ាយអំពីស្តសតីសម្រាប់ អងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលម្ួយ ម្រត្ូវបានោក់ បញ្ូេ ល
កែុងចំ ច្ោម្អែកផ្តល់សាភសន៍ ។

ការកំ ណ្ត្់អត្តសញ្ហញណ្ម្ុខសញ្ហញអែកផ្តល់សាភសន៍ ពីបោ
ត ញ

ព័ ត្៌ានច្ៅច្ពលបនាាប់ បាននាំឲ្យានកិ ចេម្របឹងផ្ម្របងរួម្ម្ួ យកែុងការអច្ញ្ជើញភាគី ពាក់ព័នទា
ធ ំងច្នះ ឲ្យ
ចូ លរួម្សិកាេាោពិ ច្ម្រោះច្យាបល់ថាែក់ជាត្ិ ច្ៅម្ែៃេី២៨ ផ្ខវ ិចឆិកា។

ការលំបាកខាៃំងកែុងការច្ម្រជើសច្រ ើសម្ន្តនតីរាជរោឋភិ បាលឲ្យចូ លរួម្កែុងបេសាភសន៍ម្ួយ ម្រត្ូវបាន

ជួ បម្របេះ

ច្ោយារការស្រាវម្រជាវបានម្របម្រពឹត្ច្ត ៅកែុងអំ

ុងច្ពលច្ម្រកាយច្ពលច្បាះច្ឆ្នែត្

ផ្ដ្ល

ច្ៅច្ពលច្នាះ ម្ន្តនតីាម្អាណ្ត្តិច្បាះច្ឆ្នែត្ជាច្ម្រចើនជាប់ រវល់ ឬម្ិ នអាចចូ លរួម្។ ម្រកុម្ស្រាវម្រជាវបាន
ច្ម្រោងសាភសន៍ម្ន្តនតីរាជរោឋភិ បាលម្ួ យចំ នួន។ ប៉ុ ផ្នត ច្ទាះបីជាានសំច្ណ្ើជាច្ម្រចើនាម្លិខិត្ េូ រស័ពា
និ ងារច្អ

ិចម្រត្ូនិច ពុំានអែកោាែក់ច្ឆៃៀត្ច្ពលនិ យាយាងនាម្ឲ្យរាជរោឋភិ បាលច្

ើយ។

គច្ម្រាងពិ ភាកាម្រកុម្ជាម្ួយភាគី ពាក់ព័នស
ធ ំខាន់ ៗ ពិ ច្សសអែកពាក់ ព័នច
ធ ូ លរួម្ជាម្ួ យអងគការ
សហគម្ន៍ ។ ច្ោយារការពិ ភាកា ម្រកុម្ច្ោលច្ៅម្ួ យម្ិនបានច្ធវើ ច្ហើយច្ោយច្ហត្ុដ្ូច្ចាែះ អែក
ផ្ដ្លម្កពីអងគការសហគម្ន៍ម្ិនអាចច្ធវើជាត្ំ ោងម្រគប់ម្រោន់ កែុងការសាភសន៍ភាគី ពាក់ ព័នស
ធ ំខាន់ ៗ
បុ គគលទាំងឡាយផ្ដ្លពាក់ ព័នក
ធ ុងអងគ
ែ
ការសហគម្ន៍ម្រត្ូវបានច្ម្រជើ សច្រ ើសឲ្យចូលរួម្

កែុងសិកាេាោ

ពិ ច្ម្រោះច្យាបល់ថាែក់ជាត្ិ ច្ៅម្ែៃេី ២៨ ផ្ខវ ិចឆិកា កែុងចំ នួនច្ម្រចើនជាងការច្ម្រោង។ ម្របការច្នះនាំឲ្យ
អងគការសហគម្ន៍ខៃះចូ លរួម្កែុងរបកគំ ច្ហើញបឋម្ម្នការស្រាវម្រជាវ។
ការសាភសន៍ម្រត្ូវបានច្ធវើច្ោយអែកពិ ច្ម្រោះច្យាបល់

និ ងម្រកុម្។

ការសាភសន៍ អនុ វត្តាម្

កាលវ ិភាគកំ ណ្ត្់ជាម្ុ ន ផ្ដ្លម្រត្ូវបានាកលបងជាដ្ំ បូងទាំងស្រសុងជាម្ួ យអែកផ្តល់សាភសន៍ ម្ួយរូប
ច្ោយសាជិ កម្រកុម្ស្រាវម្រជាវទាំងបីនាក់។ ច្ម្រកាយច្ពលបញ្េប់ការសាភសន៍ាកលបង កាលវ ិភាគ
ម្រត្ូវបានផ្កច្ៅច្ពលបនាាប់ច្នាះ។ សូម្ច្ម្ើ លឧបសម្ព័នេ
ធ ី ១ សម្រាប់កម្មវ ិធីសាភសន៍ ចុងច្ម្រកាយ។ អែក
ផ្តល់សាភសន៍ ភាគច្ម្រចើ ន បានច្ឆៃើយសំណ្ួរទាក់ េិននឹ ងេិ ដ្ឋភាពផ្ត្ម្ួ យ ឬពី រប៉ុ ច្ោោះម្នេិដ្ឋភាពទាំង
ម្របាំពីរម្នបរ ិយាកាសអំ ច្ោយផ្ល។

ការផ្គូរផ្គងអែកផ្តល់សាភសន៍ច្ៅនឹងេិ ដ្ឋភាពម្រត្ូវបានច្ធវើជាម្ុន

8

These numbers do not total 24, as categories are not mutually exclusive and some interviewees
identified as representing multiple groups of stakeholders.
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ច្ោយម្រកុម្ស្រាវម្រជាវ។ ប៉ុ ផ្នត អែកផ្តល់សាភសន៍ ក៏ានឱកាសច្លើកច្
ពួ កច្គច្លើេិដ្ឋភាពច្ោយផ្

ើងផ្ងផ្ដ្រនូ វចំ ោប់អារម្មណ្៍

កម្នបរ ិយាកាសអំ ច្ោយផ្ល។ ការសាភសន៍ានរយៈច្ពលពី ៤៥ នាេី

ដ្ល់ និង ២ច្ា៉ ងកនៃះ។
ច្ដ្ើម្បីវ ិភាគេិ នន
ែ ័ យ ចច្ម្ៃើយពីអែកផ្តល់សាភសន៍ម្រត្ូវបានច្ម្របៀបច្ធៀប ពិ និត្យច្ម្ើល និ ងាម្ការ
ចាំបាច់ ម្រត្ូវបានពិ ភាកាច្ោយម្រកុម្ស្រាវម្រជាវ។ ច្ៅច្ពលខៃះ ការបញ្ហ
ជ ក់ព័ត្៌ានម្រត្ូវបានផ្សវងរកច្ម្រៅ
ផ្ៃូវការពីសហការ ី និងអែកាគល់ច្ៅកែុងសងគម្សុីវ ិលច្ៅកម្ពុជា។ ព័ត្៌ានទាំងអស់ផ្ដ្លោក់ បញ្ូេ ល
កែុងរបាយការណ្៍ច្នះ ត្ំោងឲ្យេសសនៈទាំងឡាយផ្ដ្លម្រត្ូវបានបញ្ហ
ជ ក់ច្ោយម្របភពច្ផ្សងៗ ច្បើម្ិន
ានរបាយការណ្៍ច្ផ្សង។

កែុងករណ្ីជាច្ម្រចើ ន

ការដ្កស្រសង់ សំដ្ី

សម្រម្ួលច្ដ្ើ ម្បីត្ំោងឲ្យការច្លើកច្
ផ្តល់សាភសន៍ ។

ជាធម្មា

សកម្មភាពម្នបុ គគលច្ោយផ្

ផ្ដ្លបានបងាាញកែុងរបាយការណ្៍ច្នះម្រត្ូវបានផ្ក

ើងច្ោយបុ គល
គ ម្ួ យចំនួន កែុងការខិត្ខំការពារអនាម្ិ កភាពម្នអែក

ការដ្កស្រសង់ សំដ្ីសរុបច្ធវើឲ្យានការលំបាក

កែុងការផ្ារភាជប់ច្ៅនឹ ង

កោម្ួ យ។ ជាការបញ្ហ
ជ ក់ ច្ោលបំ ណ្ងម្នការស្រាវម្រជាវច្នះម្ិ នផ្ម្ន

សំច្ៅវាយត្ម្ម្ៃ ឬចាត្់ការេេួ លខុ សម្រត្ូវច្លើសកម្មភាពជាក់ ោក់ច្ៅបុ គគលោម្ួ យច្

ើយ។ កែុងការ

បងាាញសកេីកម្ម ការស្រាវម្រជាវម្រោន់ ផ្ត្បងាាញេសសនៈរបស់អក
ែ ផ្តល់សាភសន៍ផ្ដ្លបានចូ លរួម្ កែុង
លកេណ្ៈម្ិ នលំច្អៀងាម្ផ្ដ្លអាចច្ធវើច្ៅបាន។

ចំណុចខ្វះខាត
ានចំ ណ្ុចខវះខាត្ម្ួ យចំ នួនកែុងការសិកាច្នះ ផ្ដ្លានដ្ូចខាងច្ម្រកាម្៖
១. េសសនៈរបស់ភាគី ពាក់ព័នខ
ធ ៃះ ជាពិច្សសរាជរោឋភិបាល បោ
ត ញារព័ត្៌ាន និងអងគការ
សហគម្ន៍ម្ិនចុ ះបញ្ជី ានត្ំ ោងម្ិនម្រគប់ ម្រោន់កុងរបាយការណ្
ែ
៍ ច្នះ។ ដ្ូ ចបានកត្់ សាគល់
ខាងច្លើ

ានការលំបាកជាខាៃំងកែុងការកំ ណ្ត្់អត្តសញ្ហញណ្ត្ួអងគរាជរោឋភិបាលផ្ដ្លាន

ឆនាៈ និ ងានច្ពលផ្តល់សាភសន៍ ច្ៅច្ពលច្ធវើការស្រាវម្រជាវ។ ច្បើានច្ពលបផ្នថម្ ឬជំ នួយពី
ភាគីពាក់ ព័នច្ធ ផ្សងច្េៀត្

ម្រកុម្ស្រាវម្រជាវម្របផ្ហលជាអាចកំ ណ្ត្់អត្តសញ្ហញណ្ភាគីពាក់ ព័នធ

រាជរោឋភិ បាលផ្ដ្លសុខចិត្ផ្
ត តល់បេសាភសន៍

និ ងម្របផ្ហលជាអាចសម្រម្ួលការពិ ភាកាម្រកុម្

ច្ោលច្ៅម្ួ យជាម្ួ យអងគការសហគម្ន៍ ដ្ូចផ្ដ្លបានច្ម្រោងេុ ក។ ដ្ូចបានកត្់សាគល់ខាង
ច្លើ

កិ ចេម្របឹ ងផ្ម្របងជាពិ ច្សសម្ួ យម្រត្ូវបានច្ធវើច្ដ្ើម្បីអច្ញ្ជើញអងគការសហគម្ន៍

និងបោ
ត ញ

ារព័ត្៌ាន ចូ លរួម្កែុងសិកាេាោពិ ច្ម្រោះច្យាបល់ថាែក់ ជាត្ិច្ៅម្ែៃេី២៨ ផ្ខវ ិចឆិកា ផ្ដ្លជា
យុេធាស្តសតច្ជាគជ័ យម្ួ យកម្រម្ិ ត្ច្េៀត្។

២. េំ ហំសំោកអែកផ្តល់សាភសន៍ ២៤ នាក់គឺពិត្ជាត្ូ ច ច្ោយារានអងគការសងគម្សុីវ ិល
ានដ្ំ ច្ណ្ើរការចំ នួនម្របផ្ហល ១ ៣៥០ ច្ៅកម្ពុជា។ ច្គម្ិ នអាចអះអាងបានច្េថាេសសនៈ
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ផ្ដ្លបងាាញកែុងរបាយការណ្៍ច្នះ ពិ ត្ជាត្ំ ោងត្ួ អងគសងគម្សុីវ ិលច្ៅកម្ពុជា។ សាសភាព
ម្នសំោកពិ ត្ជាានឥេធិពលច្ោយតាល់ច្លើម្របច្ភេ

សកេីកម្មផ្ដ្លម្រត្ូវបានបងាាញជូ នអែក

ស្រាវម្រជាវ។
៣. ច្ពលច្វោ គឺ ជាចំ ណ្ុចខវះខាត្ដ្៏ សំខាន់ម្ួយម្នការសិកា។ ចំនួនម្ែៃសរុប ៣៤,៥ ម្ែៃម្រត្ូវបាន
កំ ណ្ត្់សម្រាប់បញ្េប់របាយការណ្៍ និងផ្ផ្នការសកម្មភាពអម្។ ច្បើានច្ពលបផ្នថម្ ម្រកុម្
ស្រាវម្រជាវម្របផ្ហលជាអាចសិកាឯការ ឲ្យបានកាន់ផ្ត្សុីជច្ម្រៅផ្ែម្ច្េៀត្

សាភសន៍ ភាគី

ពាក់ ព័នផ្ធ ែម្ និងវ ិភាគសុីជំច្ម្រៅ និ ងបញ្ហ
ជ ក់កាន់ ផ្ត្ហមត្់ចត្់នូវព័ ត្៌ានផ្ដ្លបានម្របម្ូ ល។
ការចូ លរួម្ទាបម្នភាគី ពាក់ ព័នស
ធ ំខាន់ ៗម្ួ យចំនួន
របាយការណ្៍ច្នះ

គួបផ្សំនឹងេំ ហំសំោកត្ូ ច

ម្រត្ូវបានចាត្់េុកថាជាឧបករណ្៍អប់រ ំម្ួ យសម្រាប់សងគម្សុីវ ិល

ានន័ យថា

ច្ដ្ើម្បីបច្ងកើនការ

យល់ដ្ឹងអំ ពីបញ្ហ
ា ម្របឈម្ម្នបរ ិយាកាសអំ ច្ោយផ្ល។ ច្ោយារកងវះម្ត្ិសំខាន់ ៗដ្ូ ចផ្ដ្លច្លើក
ច្

ើងខាងច្លើ

របាយការណ្៍ច្នះម្ិនអាចចាត្់េុកថាត្ំ ោងឲ្យម្រគប់បញ្ហ
ា ម្របឈម្ពាក់ព័នទា
ធ ំងអស់

ចំ ច្ពាះម្ុ ខបរ ិយាកាសអំ ច្ោយផ្លច្

ើយ។
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ផ្នែកទី ៣: ការបសខកើតអខគការេខគមេុវ
ី ិល

ទេសៃៈរ ួម
បចេុបបនែ

ានអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល

(NGOs)

និ ងសាគម្ានដ្ំ ច្ណ្ើរការម្របផ្ហល

១ ៣៥០ ច្ៅកម្ពុជា។ សិេិប
ធ ច្ងកើត្អងគការសងគម្សុីវ ិល ម្រត្ូវបានធានាច្ោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា ច្ហើយកែុង

ការអនុវត្តជាក់ផ្សតង ម្របជាពលរដ្ឋអាចេេួ លបាននិ ងច្ម្របើសិេិច្ធ នះ។ ម្រកម្រដ្ឋបបច្វណ្ីកម្ពុជាឆ្នែំ ២០០៧
ដ្៏ផ្វងនិ ងសមម្រគា
ម ញកំ ណ្ត្់រច្បៀបផ្ដ្លអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលនិ ងសាគម្អាចបច្ងកើត្និងចុ ះបញ្ជី
ុ

ច្ៅកម្ពុជា ច្ហើយបេបបញ្ញ ត្ិក
ត ុងម្រកម្ច្នះ
ែ
ម្រត្ូវបានបំ ច្ពញបផ្នថម្ច្េៀត្ច្ោយចាប់ បេបបញ្ញ ត្ិ ត និង
ម្របកាសច្ផ្សងៗជាច្ម្រចើន។

ភាពសមម្រគា
មញ
ុ

និ ងភាពម្ិ នចាស់ោស់ម្នលកេខ័ណ្ឌចាប់ទាំងច្នះ

សម្រាប់ការចុ ះបញ្ជី ជាក់ផ្សតង ានន័ យថាជួ នកាលវាានលកេណ្ៈពិ បាកយល់ និ ងអាចបកស្រាយ
ាម្វ ិធី ខុសៗោែ។
ដ្ំ ច្ណ្ើរការចុ ះបញ្ជី

អាស្រស័យច្ហត្ុច្នះ

អងគការសងគម្សុីវ ិលានបេពិ ច្ាធន៍ខុសៗោែជាម្ួ យកិចេ

ច្ោយារឆនាានុ សិេិប
ធ ុ គល
គ របស់ម្ន្តនតីជាច្ម្រចើនច្ៅាម្ម្រកសួងពាក់ ព័នធ

និង

ការ ិយាល័យរោឋភិ បាលម្ូលោឋន អាចានឥេធិពលច្លើលេធផ្លម្នកិ ចដ្
េ ំ ច្ណ្ើរការច្នះ។ លកេខ័ណ្ឌចុ ះ
បញ្ជីម្រត្ូវបានយល់ច្
ប៉ុ ផ្នត

ើញច្ោយអងគការសងគម្សុីវ ិលម្ួ យចំ នួនថា ានលកេណ្ៈសមម្រគា
ម ញនិ ងពិ បាក។
ុ

អែកផ្តល់សាភសន៍បានឯកភាពថាបុ គគលិកម្រកសួងម្ហាម្ផ្ា

ជាធម្មា

អាចរកបានច្ដ្ើ ម្បីជួយ

សម្រម្ួលកិចដ្
េ ំ ច្ណ្ើរការចុ ះបញ្ជី ជាែែូរនឹ ងការបង់ម្ែៃច្ម្រៅផ្ៃូវការ។ អែកផ្តល់សាភសន៍ ម្ិ នបានដ្ឹ ងអំ ពី
យនតការត្វា៉ និ ងករណ្ីោម្ួ យផ្ដ្លច្ៅកែុងច្នាះ ការត្វា៉ អាចម្រត្ូវបានោក់ ជូនច្

ើយ។ សំច្ណ្ើចាប់ែី ម

ម្ួ យសតីពីអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលនិងសាគម្ ម្របផ្ហលជាអាចជួ យសម្រម្ួលនិ ងបូ កសរុបបេបបញ្ញត្ិ ត
ចាប់សម្រាប់ការចុ ះបញ្ជី។ ប៉ុ ផ្នត ត្ួអងគសងគម្សុីវ ិលជាច្ម្រចើនានការបារម្ភខាៃំងថាសំច្ណ្ើផ្កផ្ម្របចំ ច្ពាះ
បេបបញ្ញត្ិច
ត ាប់ ទាំងឡាយផ្ដ្លកំ ណ្ត្់លកេខណ្ឌបច្ងកើត្

ជាក់ ផ្សតង

នឹងបច្ងកើត្ឧបសគគផ្ែម្ច្េៀត្

ចំ ច្ពាះការបច្ងកើត្អងគការសងគម្សុីវ ិល។

របកគំស

ញ
ើ

រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា9

ធានាសិេិរធ បស់ម្របជាជនកម្ពុជាកែុងការបច្ងកើត្អងគការសងគម្សុីវ ិល

ច្ោយ

ារសិេិ ធច្នះានម្ូ លោឋនច្លើច្ោលការណ្៍ម្នម្របជាធិ បច្ត្យយច្សរ ីនិ យម្ និងពហុនិយម្ ផ្ដ្លាន
ផ្ចងយា៉ ងចាស់។ ាម្រា ៤២ ផ្ចងថាពលរដ្ឋផ្ខមរានសិេិ ធបច្ងកើត្សាគម្ និ ងគណ្បកសនច្យាបាយ

9

The Cambodian Constitution was adopted by the Constitutional Assembly in Phnom Penh on 21
September 1993.
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ច្ហើយសិេិទា
ធ ំងច្នះម្រត្ូវកំណ្ត្់ច្ោយចាប់ ។

ពលរដ្ឋផ្ខមរក៏ អាចចូ លរួម្ផ្ងផ្ដ្រកែុងអងគការម្ហាជន

ច្ដ្ើម្បីអត្ថម្របច្យាជន៍ច្ៅវ ិញច្ៅម្កច្ដ្ើម្បីការពារសម្ិ េផ្
ធ លជាត្ិ និងសោ
ត ប់ធាែប់សងគម្10។

ម្រកម្រដ្ឋបបច្វណ្ីកម្ពុជា

ឆ្នែំ២០០៧

គឺ ជាចាប់ច្ោលផ្ដ្លកំ ណ្ត្់រច្បៀបអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋ

ភិ បាល – និ ង អាចរួម្ទាំងសាគម្ផ្ងផ្ដ្រ ច្ទាះបីជាចំ ណ្ុចច្នះម្ិនានលកេណ្ៈចាស់ោស់កី ត –
អាចម្រត្ូវបានបច្ងកើត្ និងម្រត្ូវបានចុ ះបញ្ជី។ បេបបញ្ញ ត្ិម្ត នម្រកម្រដ្ឋបបច្វណ្ីកំ ពុងម្រត្ូវបានអនុ វត្តជាផ្ៃូវការ

ម្របកបច្ោយម្របសិេធភាព គិ ត្ម្កដ្ល់ផ្ខធែូ ឆ្នែំ២០១១។ ចាប់ែីម្
ម ួ យសតីពីការម្របកាសឲ្យច្ម្របើចាប់សីព
ត ី

ការអនុវត្តម្រកម្រដ្ឋបបច្វណ្ីឆ្នែំ២០១១

បញ្ហ
ជ ក់ចំណ្ុចច្នះ

ច្ពលផ្ត្ម្ួ យនូ វាម្រានានាកែុងម្រកម្រដ្ឋបបច្វណ្ី។

ផ្ដ្លច្ធវើវ ិច្ាធនកម្មនិងបំ ច្ពញបផ្នថម្កែុង

ច្ៅកែុងចាប់ច្នះ អងគការម្ួ យផ្ដ្លម្រត្ូវបានផ្តល់ឋានៈសថិត្ច្ម្រកាម្សិេិ ធ និ ងកាត្ពវកិចឯ
េ ករាជយពី

សាជិ កទាំងឡាយផ្ដ្លបច្ងកើត្ជាអងគការ ម្រត្ូវច្ៅថា “សាគម្បញ្ូេ លោែ” និ ងបានចូ លរួម្
វ ិភាគទានជាម្រេពយ

ម្រត្ូវបានផ្តល់ឋានៈសថិត្ច្ម្រកាម្សិេិ ធ

និ ងកាត្ពវកិចេឯករាជយ

[ពី អក
ែ រួម្

វ ិភាគទានម្នម្រេពយច្នាះ] ម្រត្ូវច្ៅថាជា “ម្ូ លនិ ធិបញ្ូេ លោែ” ម្ួ យ។ ចាប់ច្នះ នីត្ិបុគគលផ្ដ្ល

ម្ិ នានចំ ច្ណ្ញកែុងចំ ច្ោម្កិ ចេការរបស់ខួនម្រត្ូ
ៃ
វច្ៅថា “នី ត្ិបុគគលម្ិនរកចំ ច្ណ្ញ” និង នីត្ិ
បុ គគលផ្ដ្លានចំ ច្ណ្ញកែុងចំ ច្ោម្កិចេការរបស់ខួនម្រត្ូ
ៃ
វច្ៅថា

“នី ត្ិបុគល
គ រកចំ ច្ណ្ញ”។

នី ត្ិបុគគលម្ិនរកចំ ច្ណ្ញ អាចម្រត្ូវបានបច្ងកើត្ច្ម្រកាម្ចាប់ច្នះ ឬចាប់ ឬបេបញ្ញ ត្ិច្ត ផ្សងច្េៀត្
(ម្រកម្រដ្ឋបបច្វណ្ីកម្ពុជា ឆ្នែំ២០០៧ ២.១.១)។
ភាាម្នម្រកម្រដ្ឋបបច្វណ្ីកម្ពុជា ឆ្នែំ២០០៧

ទាំងម្ន្តនតីរាជរោឋភិ បាល

ទាំងបុគគលិកម្នអងគការសងគម្សុីវ ិល

ពិ ពណ្៌នាបញ្ហ
ា ម្នការចុ ះបញ្ជីច្

ម្ិនច្ម្របើពាកយានសងគត្ិភាពច្ដ្ើម្បី

ើយ។ ឧទាហរណ្៍ ការផ្បងផ្ចករវាងសាគម្បញ្ូេ លោែ និ ងម្ូ លនិ ធិ

បញ្ូេ លោែ ម្ិ នម្រត្ូវបានយល់េូោយច្
កែុងការអនុ វត្តជាក់ ផ្សតង11។

ានលកេណ្ៈម្រចបូកម្រចបល់ និងម្ិ នងាយយល់។

ើយ ច្ហើយពាកយ ‘នី ត្ិបុគគលម្ិ នរកចំ ច្ណ្ញ’ ម្ិ នម្រត្ូវបានច្ម្របើច្េ

អាស្រស័យច្ហត្ុច្នះ

ច្គានការពិ បាកកែុងការកំណ្ត្់ថាច្ត្ើអងគការសថិត្

ច្ម្រកាម្ម្រកម្រដ្ឋបបច្វណ្ី។ ឧទាហរណ្៍ សាគម្ត្ូចៗខៃះ ផ្ដ្លម្រត្ូវបានច្គាគល់ថាជាអងគការសហគម្ន៍
(CBOs)

ហាក់បីដ្ូចជារួចខៃួនពី លកេខ័ណ្ឌនិ យ័ត្កម្ម

ែវីច្បើអងគការសហគម្ន៍ម្ួយចំ នួនហាក់បីដ្ូចជា

បានចុ ះបញ្ជីជាម្ួ យរាជរោឋភិ បាលកម្ពុជា។ ឧបសគគម្ួយម្នឧបសគគទាំងឡាយចំច្ពាះការយល់ដ្ឹងកាន់
ផ្ត្ច្ម្រចើនអំ ពីម្រកម្រដ្ឋបបច្វណ្ីច្ោយម្ន្តនតីាធារណ្ៈ និងាធារណ្ជន គឺច្លើកច្

ើងដ្៏ផ្វងម្នចាប់ច្នះ។

ចាប់ច្នះ ាន ១.៣០៥ ាម្រា កែុងគនថីម្របាំបួន ែវីច្បើានផ្ត្បេបបញ្ញត្ិទា
ត ំងច្នះម្ួ យចំ នួនត្ូ ចប៉ុ ច្ោោះ
ផ្ដ្លហាក់បីដ្ូចជាម្រត្ូវអនុវត្តចំច្ពាះអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល និង/ឬ សាគម្។

10

http://www.constitution.org/cons/cambodia.htm, accessed 16 November 2013

11

Definitions of civil society organisations as used by the Cooperation Committee for Cambodia, a
leading membership organisation of civil society actors, is attached as Appendix 3.
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ចាប់ច្កាតបរួម្សតីពីអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលនិងសាគម្

ម្រត្ូវបានច្សែើច្

ើង

ផ្ដ្លបំ ច្ពញ

បផ្នថម្ច្លើម្រកម្រដ្ឋបបច្វណ្ីកម្ពុជា ឆ្នែំ២០០៧ និងផ្ដ្លអាច – ច្ទាះបី ជាម្ិ នផ្ម្នសុេធផ្ត្អញ្េឹងកតី – ច្ធវើឲ្យ

ានលកេណ្ៈងាយស្រសួល និងម្របម្ូ លផ្តំុព័ត្៌ានផ្ដ្លពាក់ ព័នន
ធ ឹ ងការបច្ងកើត្ និ ងកិ ចម្រេ បត្ិបត្តិការរបស់

អងគការសងគម្សុីវ ិល។ បចេុបបនែច្នះ ចាប់ច្នះសថិត្កែុងច្សចកតីម្រពាងេី បួន។ ច្សចកតីម្រពាងចាប់ ច្នះម្រត្ូវ
បានត្វា៉ ច្ោយអងគការសងគម្សុីវ ិលម្ួ យចំនួន

ផ្ដ្លបានសផ្ម្តងការបារម្ភថាចាប់ច្នះអាចម្រត្ូវបានច្ម្របើ

ច្ដ្ើម្បីរារាំងការេិ ច្ត្ៀនាថប័ នរាជរោឋភិ បាល ច្ោយអងគការសងគម្សុីវ ិល ឬច្ដ្ើម្បីរ ិត្ត្បិត្ច្សរ ីភាពរបស់
សាគម្និ ងការបច្ញ្េញម្ត្ិ ។ ាម្ពិត្ ភាពចាំបាច់ ម្នចាប់អាចម្រត្ូវច្គច្ចាេជាសំណ្ួរបាន12។ គួ រឲ្យ
កត្់សាគល់ ដ្ូ ចបានបងាាញជូ នខាងច្លើ អងគការសងគម្សុីវ ិលអាចេេួ លបានឋានៈស្រសបចាប់រច
ួ ច្ៅ
ច្ហើយាម្រយៈម្រកម្រដ្ឋបបច្វណ្ី។ កាលពីផ្ខធែូ ឆ្នែំ២០១១ នាយករដ្ឋម្ន្តនតីកម្ពុជា ហ៊ុន ផ្សន កែុងការផ្តល់
ចច្ម្ៃើយម្ួ យផ្ផ្ែកច្ៅកាន់ ការបារម្ភរបស់សងគម្សុីវ ិល ក៏ដ្ូចជា ការបារម្ភច្ចញពីម្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍អនតរជាត្ិ
និ ងាេស់ជំនួយឧបច្ាភាគី

បានសនោពនោរច្ពលោក់ ឲ្យអនុវត្តចាប់ច្នាះរហូត្ដ្ល់ច្ម្រកាយច្ពល

ច្បាះច្ឆ្នែត្ជាត្ិ ផ្ដ្លម្របម្រពឹ ត្ច្ត ៅកែុងពាក់ កោ
ត លឆ្នែំ២០១៣13។ ច្សចកតីម្របកាសែមីៗម្ួ យ14 បងាាញថា

សំច្ណ្ើចាប់ច្នះនឹ ងម្រត្ូវបានអនុ វត្តជាផ្ផ្ែកម្ួ យម្នអាណ្ត្តិបចេុបបនែ (េី ៥) ម្នរាជរោឋភិ បាលម្ននាយក
រដ្ឋម្ន្តនតី ហ៊ុន ផ្សន។

ផ្ផ្ែក ៤៦-១១៨ ម្នម្រកម្រដ្ឋបបច្វណ្ីកម្ពុជា ឆ្នែំ២០០៧ ផ្ចងលម្ែិត្អំ ពីការចុ ះបញ្ជី និ ងការរ ំាយ

នី ត្ិបុគគលម្ិនរកចំ ច្ណ្ញ និ ងលកេខ័ណ្ឌចុ ះបញ្ជីច្ផ្សងៗច្េៀត្។ ប៉ុ ផ្នត ាថនភាព និងនី ត្ិវ ិធីសម្រាប់ការ

ចុ ះបញ្ជីអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល បចេុបបនែច្នះ ក៏ម្រត្ូវបានម្រគប់ ម្រគងច្ោយចាប់និងបេបបញ្ញត្ិប
ត ផ្នថម្
ម្ួ យចំ នួនច្េៀត្ផ្ដ្រ15។ ច្យាងាម្បេបញ្ហ
ជ រដ្ឋបាលរបស់រាជរោឋភិ បាលកម្ពុជា ផ្ដ្លច្គាគល់ថាជា
ម្របកាស16

អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលកែុងស្រសុក

ច្ពាលគឺ

អងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលផ្ដ្លម្រគប់ ម្រគង

ច្ោយពលរដ្ឋកម្ពុជា ម្រត្ូវចុ ះបញ្ជីាម្រយៈម្រកសួងម្ហាម្ផ្ា។ បេបបញ្ញត្ិច្ត ផ្សងនិ ងពិ បាកជាង ម្រត្ូវបាន
អនុវត្តចំច្ពាះការចុ ះបញ្ជីអងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលអនតរជាត្ិ។

ម្រកសួងម្ហាម្ផ្ា

ត្ម្រម្ូវឲ្យោក់ ជូននូ វ

ពាកយសុំចុះបញ្ជីម្របាំចាប់ ច្ោយានចុ ះហត្ថច្លខា (បញ្ហ
ជ ក់ច្ោយម្ន្តនតី

ុំ និ ងស្រសុកច្ៅខាង

ឯការខាងច្ម្រកាម្៖
១.

ខែងេម្រម្ង់)
២.

លិខិត្អនុញ្ហញត្ពី រចាប់ ច្ចញច្ោយាោម្រកុង ទាក់ េិននឹងេី ាំងម្នការ ិយាល័យម្នអងគការ
កែុងស្រសុក

12

See, for example, http://www.sithi.org/admin/upload/media/[2012-0830]The/2011_10_19_%20Fact%20Sheet%20%E2%80%93%20LANGO%20and%20the%20Shrinking
%20Space%20for%20Civil%20Society%20in%20Cambodia.pdf, accessed 31 March 2013
13
http://www.rfa.org/english/news/cambodia/delayed-12282011172731.html, accessed 15 March
2013
14
http://www.cambodiadaily.com/news/government-pushes-ahead-with-ngo-law-48245/, accessed 8
December 2013
15
http://cambodianlaw.wordpress.com/2010/07/16/doing-good-by-doing-it-right-setting-up-an-ngoin-cambodia/, accessed 16 November 2013
16
http://www.icnl.org/research/monitor/cambodia.html, accessed 28 February 2013
22

៣. ម្របវត្តិរប
ូ របស់ាថបនិកជាត្ិកម្ពុជាយា៉ ងច្ហាចោស់បីនាក់ រួម្ាននាយក ម្របធានរដ្ឋបាល
និ ង ហិរញ្ញិក (ម្របាំចាប់កុងម្ួ
ែ យនាក់ ) និ ងរូបែត្ ៤ x ៦ របស់ាថបនិកាែក់ ៗ (ភាជប់នឹង

អត្តសញ្ហញណ្ប័ ណ្ោផ្ខមរ ឬលិខិត្បញ្ហ
ជ ក់កំច្ណ្ើត្ ឬឯការានត្ម្ម្ៃច្សមើ)។ សូម្កត្់សាគល់ថា
ែវីច្បើបរច្េសអាចចូ លរួម្កែុងការម្រគប់ម្រគង

និ ងដ្ំ ច្ណ្ើរការម្នអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលកែុង

ស្រសុកកតី ក៏បុគគលិកសំខាន់ ៗ រួម្ាន ម្របធាន ម្ន្តនតីរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញិក – ម្រត្ូវផ្ត្ជាពលរដ្ឋ
៤.

កម្ពុជា17

លកេនិក
ត ៈម្របាំចាប់ (អនុសារណ្ៈ និ ងលកេនិក
ត ៈរបស់សាគម្) ម្នអងគការកែុងស្រសុក ច្ោយ
ផ្ផ្ែកច្លើគម្រម្ូម្ួយផ្ដ្លច្ចញច្ោយម្រកសួងម្ហាម្ផ្ា ច្ោយានហត្ថច្លខារបស់នាយក

៥.

រចនាសម្ព័នអ
ធ ងគការម្របាំចាប់

ច្ោយផ្ផ្ែកច្លើគម្រម្ូម្ួយផ្ដ្លច្ចញច្ោយម្ហាម្ផ្ា

ច្ោយាន

ហត្ថច្លខារបស់នាយក
៦.

ផ្ផ្នេីម្នអាសយោឋនរបស់អងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលចំ នួនម្របាំចាប់ ផ្ដ្លម្រត្ូវបញ្ហ
ជ ក់ច្ោយ
សងាកត្់ ម្ូលោឋន កិចេសនោជួ លអោរបួ នចាប់ និ ងរូបែត្ ១០ x ១៥ ម្នម្ផ្ាខាងម្ុខម្ន
ការ ិយាល័យ រូបែត្ការ ិយាល័យពីសនៃឹក និ ងរូបែត្ាេស់ផ្ាះនិ ងនាយកជាម្ួ យោែច្ៅខាងម្ុ ខ
ការ ិយាល័យពី រសនៃឹក។

លកេខ័ណ្ឌចុ ងច្ម្រកាយច្នះ

ានការ ិយាល័យច្ៅរាជធានីភំ ច្ែ ពញ។

គឺសម្រាប់សាគម្

ឬអងគការផ្ដ្ល

លកេខ័ណ្ឌធូ រជាងម្រត្ូវបានអនុ វត្តចំច្ពាះសាគម្និ ង

អងគការច្ៅាម្ច្ខត្ត។
ចំ ច្ពាះអនុ សារណ្ៈ និងលកេនិក
ត ៈរបស់សាគម្ ម្ិនានរច្បៀបវារៈឬច្ោលបំណ្ងជាក់ ោក់
ោម្ួ យរបស់អែកសុំចុះបញ្ជីម្រត្ូវបានហាម្ឃាត្់ ច្
ម្របជាធិបច្ត្យយានសិេិ ធចុះបញ្ជី។

ើយ។ ច្ហត្ុ ដ្ូច្ចែះ អងគការសិេិម្
ធ នុ សស និងជម្រម្ុញ

អែកផ្តល់សាភសន៍រាយការណ្៍ថា

បុ គគលិកម្រកសួងម្ហាម្ផ្ាពិនិត្យ

ច្ម្ើ លជាម្របចាំច្លើសងគត្ិភាពច្ៅកែុងច្បកសកកម្ម និ ងចកេុវ ិស័យ និ ងអនុ ច្ោម្ភាពរបស់អងគការចុ ះបញ្ជី
ជាម្ួ យនឹងចំ ណ្ុចច្ផ្សងច្េៀត្ម្នអនុ សារណ្ៈ។ អែកផ្តល់សាភសន៍ ាែក់ បានច្លើកច្
ម្រត្ូវបានច្សែើច្ោយ

ម្រកសួងម្ហាម្ផ្ាឲ្យបតូរច្បសកកម្ម

និ ងចកេុវ ិស័យរបស់អងគការ

ើងអំពីម្របការផ្ដ្ល
ក៏ ដ្ូចជាាម្រា

ទាក់ េិននឹងការត្ច្ម្ៃើងឋានៈ និ ង ការច្រៀបចំបោ
ត ញ (ច្ហើយសំច្ណ្ើច្នះម្រត្ូវបានបំ ច្ពញ)។
ទាក់ េិននឹងលកេខ័ណ្ឌម្ូ លធនម្នការចុ ះបញ្ជីអងគការសងគម្សុីវ ិល

ម្រកម្រដ្ឋបបច្វណ្ីកម្ពុជាឆ្នែំ

២០០៧ ផ្ចងថា សាគម្បញ្ូេ លោែានការេេួលខុ សម្រត្ូវានកម្រម្ិ ត្ម្រត្ូវផ្ត្ានម្ូ លោឋនម្រេពយម្ិ ន

ត្ិ ចជាង ២០.០០០.០០០ (ម្ម្ភោន) ច្រៀល ផ្ដ្លច្សមើនឹងម្របផ្ហល ៥.០០០ ដ្ុ ោៃរអាច្ម្រ ិក ច្ហើយ
ម្ូ លនិធិបញ្ូេ លោែម្ួ យម្រត្ូវរកាម្ូ លោឋនម្រេពយម្ិនទាបជាង ២០០.០០០.០០០ (ពី ររយោន) ច្រៀល
(ម្រកម្រដ្ឋបបច្វណ្ីកម្ពុជា ឆ្នែំ ២០០៧) ឬ ម្របផ្ហល ៥០.០០០ ដ្ុោៃរអាច្ម្រ ិក។ ច្គម្ិ នដ្ឹងចាស់ច្េថាច្ត្ើ

អងគការសងគម្សុីវ ិលដ្ឹ ងអំពី ឬយកចិត្តេុកោក់ច្ោរពាម្បេបញ្ញត្ិច្ត នះឬច្េ ច្ោយារពុំានព័ ត្៌ាន
អំ ពីលកេខ័ណ្ឌម្ូ លធនច្នះម្រត្ូវបានទារច្ោយម្រកសួងម្ហាម្ផ្ាច្ៅច្ពលចុ ះបញ្ជីច្

17

ើយ។

http://cambodianlaw.wordpress.com/2010/07/16/doing-good-by-doing-it-right-setting-up-an-ngoin-cambodia/, accessed 16 November 2013
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ការចុ ះបញ្ជីម្រត្ូវច្ធវើច្ោយតាល់ ម្ិ នអាចច្ធវើបានាម្ម្របព័នច្ធ អ

ិកម្រត្ូនិកច្េ។ ជាធម្មា ច្គម្រត្ូវ

ចំ ោយច្ពលពី របី ផ្ខច្ដ្ើម្បីចុះបញ្ជីច្ពញច្លញ។ ច្ោយារលកេខ័ណ្ឌចុ ះបញ្ជីសម្រាប់អងគការច្ៅច្ម្រៅ
រាជធានីភំ ច្ែ ពញ ានលកេណ្ៈធូ រជាង ការចុ ះបញ្ជីច្លឿនជាងច្ៅាម្ច្ខត្តគឺអាចច្ធវើបាន។ អែកផ្តល់
ព័ ត្៌ានាែក់ ម្កពី ច្ខត្តម្ួយបាននិ យាយថាអងគការរបស់ោត្់

បានេេួ លការចុ ះបញ្ជីច្ម្រកាយរយៈច្ពល

ផ្ត្ ១៥ ម្ែៃប៉ុច្ោោះ។
ច្ម្រកាយច្ពលេេួ លច្ហើយ ការចុ ះបញ្ជីម្ិនចាំបាច់ ច្ធវើច្
អបបបរាម្នការចុ ះបញ្ជីម្រត្ូវបានបញ្ហ
ជ ក់កុងម្រកម្រដ្ឋ
ែ
បបច្វណ្ីច្

ើងវ ិញច្េៈ ពុំានរយៈច្ពលអត្ិ បរាឬ
ើយ។ ប៉ុ ផ្នត អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល

អនតរជាត្ិចាំបាច់ម្រត្ូវបនតអនុ សារណ្ៈម្នការច្យាគយល់របស់ខួន
ៃ ជាម្ួ យម្រកសួងការបរច្េសរាល់បីឆ្នែំ
ម្តង។

ការតៃស់បូរោម្ួ
ត
យចំ ច្ពាះអាសយោឋនអងគការ

ការតៃស់បូរម្នម្រកុ
ត
ម្ម្របឹ កាភិ បាល

ឬ

កែុង

ចំ ច្ោម្បុ គគលិកជាន់ ខពស់ ឬការតៃស់បូរចំ
ត ច្ពាះអនុសារណ្ៈ និងលកេនិក
ត ៈរបស់សាគម្ ចាំបាច់ ម្រត្ូវ
រាយការណ្៍ជូ នម្រកសួងម្ហាម្ផ្ា។

វ ិធានការការពារាម្នី ត្ិវ ិធីទាក់ េិននឹងការចុ ះបញ្ជី

ហាក់បីដ្ូចជាច្ៅខវះខាត្

ច្ោយម្រកសួង

ម្ហាម្ផ្ា ឬម្រកសួងការបរច្េសានឆនាានុ សិេិទា
ធ ំងស្រសុងកែុងការបដ្ិច្សធការចុះបញ្ជី18។ ពុំានអែកផ្តល់
សាភសន៍ ោអាចចងែុលបងាាញឧទាហរណ្៍ោម្ួយ

ម្នការត្វា៉ ផ្ដ្លម្រត្ូវបានោក់ ជូនច្ោយអងគការ

ម្ួ យផ្ដ្ល ម្រត្ូវបានបដ្ិច្សធ ឬានការយឺត្យា៉ វការចុ ះបញ្ជីរបស់ខួន។
ៃ
ច្គហាក់បីដ្ូចជាម្ិនច្

ើញាន

យនតការត្វា៉ ផ្ូវការច្េ។
ៃ

អែកផ្តល់សាភសន៍ ខៃះ និយាយថាម្ែៃច្ម្រៅផ្ៃូវការម្រត្ូវបង់ឲ្យម្ន្តនតី

ុំ និ ងស្រសុក ច្ដ្ើម្បីេេួ លបាន

ការច្បាះម្រាចាំបាច់ ច្លើឯការ។ ជាក់ផ្សតង អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលធំៗម្ួ យចំ នួនច្ម្របើភាែក់ងារផ្ដ្ល
ជួ យសម្រម្ួលកិចេដ្ំច្ណ្ើរការចុ ះបញ្ជី និងផ្ដ្លយកម្ែៃសរុបសម្រាប់ច្សវាកម្មច្នះ។ អែកផ្តល់សាភសន៍
សម្រាប់ការស្រាវម្រជាវច្នះ បាននិ យាយថាពួ កច្គបានបង់ម្របាក់ជូនម្ន្តនតីរាជរោឋភិ បាលម្របផ្ហល ៣០០
ដ្ុ ោៃរអាច្ម្រ ិកជាម្ែៃច្ម្រៅផ្ៃូវការ ច្ដ្ើម្បីសម្រម្ួលពាកយសុំចុះបញ្ជីរបស់ខួនឲ្យបានរលូ
ៃ
ននិ ងឆ្នប់។ អែកផ្តល់
សាភសន៍ ម្ួយចំ នួនពី សងគម្សុីវ ិលបានបងាាញ
ម្រកសួងម្ហាម្ផ្ា

ម្ិនបានជួ យពួ កច្គកែុងអំ

ការម្ិនសបាយចិត្ត

ុងច្ពលដ្ំ ច្ណ្ើរការចុ ះបញ្ជី។

ផ្ដ្លម្ន្តនតីរាជការខៃះច្ៅកែុង
ឧទាហរណ្៍

ចំ ណ្ុចច្នះ

រួម្ានម្ន្តនតីការ ិយាធិបច្ត្យយ ខកខានម្ិ នបានផ្តល់ព័ត្៌ានផ្ដ្លអាចជួ យសម្រម្ួលការច្រៀបចំ និ ងការ
ចងម្រកងឯការទាំងស្រសុងម្ួ យកញ្េប់សម្រាប់ ការចុ ះបញ្ជី លុះម្រាផ្ត្ម្ែៃសម្រម្ួលការម្រត្ូវបានបង់។ ប៉ុ ផ្នត
បុ គគលិកអងគការសងគម្សុីវ ិលខៃះ

ផ្ដ្លបានសាភសន៍បានច្លើកច្

ើង

ពីការេេួ លបានជំ នួយទាន់

ច្ពល។ កម្រម្ិ ត្ម្នកិចេសហម្របត្ិបត្តិការច្ោយបុ គល
គ ម្ន្តនតីរាជការ ច្ៅកែុងម្រកសួងហាក់ បីដ្ូចជាពឹ ងផ្ផ្ែក
កែុងកម្រម្ិ ត្ម្ួ យច្លើម្របការផ្ដ្លថាច្ត្ើសងគម្សុីវ ិលោក់ពាកយសុំានេំ នាក់េំនងរ ឹងាំឬច្េ ជាម្ួ យបុ គគល
ច្នាះ ឬសហការ ី។

18

http://www.icnl.org/research/monitor/cambodia.html, accessed 28 February 2013
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អវីផ្ដ្លច្គដ្ឹងជាាធារណ្ៈអំ ពីម្របាក់ផ្ខដ្៏ទាបរបស់ម្ន្តនតីរាជការ

ច្ៅកម្ពុជា19

បុ គគលិកច្ៅ

ម្រកសួងម្ហាម្ផ្ាម្របផ្ហលជាានម្របាក់ផ្ខចាយម្ិ នម្រគប់ ម្ិនានធនធានម្រគប់ ម្រោន់ និ ងម្រត្ូវច្ធវើការងារ
ច្ម្រចើន។ ប៉ុផ្នត ពុំានអែកផ្តល់សាភសន៍ ោាែក់ បញ្ហ
ជ ក់ចំណ្ុចច្នះយា៉ ងចាស់ោស់ច្េ។
ច្យាងាម្ជំ ច្រឿនម្ួ យផ្ដ្លច្ធវើច្ៅចុ ងឆ្នែំ២០១១

អងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាល

(NGOs)

និង

សាគម្សកម្មច្ៅកម្ពុជា ច្ៅច្ពលច្នះានចំ នួន ១ ៣៥០ (គណ្ៈកាមធិការសហម្របត្ិ បត្តិការច្ដ្ើម្បី
កម្ពុជា

ឆ្នែំ២០១២)។

អងគការម្ួ យចំ នួនធំ ម្រត្ូវបានចុ ះបញ្ជីជាផ្ៃូវការ

រួម្ទាំងអងគការត្ូ ចៗច្ៅាម្

សហគម្ន៍ម្របផ្ហល ១ ១១០។ អងគការទាំងច្នះច្ម្រចើនច្ធវើការច្ម្រៅផ្ៃូវការច្ៅកម្រម្ិ ត្ម្ូ លោឋន និ ងម្ិ ន
សុេធផ្ត្បានចុ ះបញ្ជីអំពីវត្តានពួ កច្គជាម្ួ យអាជាាធរច្
ច្ហត្ុច្នះ ច្គច្

ើយ (Cord Cambodia ឆ្នែំ២០១១)។ អាស្រស័យ

ើញានបញ្ហ
ា ជាម្ួ យអងគការបានចុះបញ្ជីផ្ដ្លផ្លងច្ធវើសកម្មភាពផ្ង និងអងគការម្ិន

បានចុ ះបញ្ជីផ្ដ្លច្ធវើសកម្មភាពផ្ង។ ចំណ្ុចច្នះ ម្រត្ូវបានច្ធវើឲ្យានលកេណ្ៈធៃន់ធៃរផ្ែម្ច្េៀត្ច្ោយ
ការលំបាកេូ ច្ៅកែុងការកំណ្ត្់ត្ួច្លខពិត្ម្នអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល
ច្ោយារម្របព័នេ
ធ ិ នន
ែ ័ យផ្ដ្លរកាច្ោយម្រកសួងម្ហាម្ផ្ា

និ ងសាគម្បានចុ ះបញ្ជី

ម្រកុម្ម្របឹកាអភិ វឌ្ឍន៍កម្ពុជា

និ ងអងគការ

សងគម្សុីវ ិលសាជិ កភាព ម្ិ នសុេធផ្ត្ច្ធវើបចេុបបនែភាព ឬសុីោែច្េ។
ច្សចកតីម្រពាងចាប់បចេុបបនែសីព
ត ីអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិបាល

និ ងសាគម្

ម្រត្ូវបានរ ំពឹ ងថានឹ ង

ានឥេធិពលខាៃំងច្លើការបច្ងកើត្ និងកិចេម្របត្ិបត្តិការរបស់អងគការសងគម្សុីវ ិលច្ៅកម្ពុជា។ ការបារម្ភដ្៏
សំខាន់ ទាក់េិននឹ ងច្សចកតីម្រពាងចាប់ច្នះ គឺការផ្តល់អំោចច្ម្រចើន ដ្ល់ម្ន្តនតីរាជរោឋភិ បាលម្ូ លោឋន
និ ងថាែក់ជាត្ិ
ចងម្រកង

ផ្ដ្លអាចម្រត្ូវបានច្ម្របើច្ដ្ើ ម្បីម្រគប់ ម្រគងច្លើសិេិ ធរបស់សាជិ កអងគការសងគម្សុីវ ិលកែុងការ

និងបច្ញ្េញម្ត្ិ ។

ច្គច្

ើញានផ្ផ្ែកម្ួ យចំនួនគួ រឲ្យបារម្ភច្ៅកែុងច្សចកតីម្រពាងចាប់េីបួន

(ម្ែៃេី១២ ផ្ខធែូ ឆ្នែំ២០១១) ផ្ដ្លានលកេណ្ៈជាក់ោក់ចំច្ពាះការបច្ងកើត្អងគការសងគម្សុីវ ិល៖
១. ការចុ ះបញ្ជីសាគម្

និងអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល

លកេខ័ណ្ឌឯការច្ៅផ្ត្ានលកេណ្ៈលំបាក
ម្ួ យម្រត្ូវបានច្សែើច្
សកម្មភាព

បនតានលកេណ្ៈសមម្រគា
ម ញខាៃំង។
ុ

ច្ហើយលកេខ័ណ្ឌែមីត្ម្រម្ូវឲ្យានការ ិយាល័យ

ើង ផ្ដ្លបច្ងកើត្ឧបសគគចំច្ពាះអងគការត្ូ ចាច។ ម្ោ៉ ងច្េៀត្ ខណ្ៈផ្ដ្ល

ផ្ដ្លច្ធវើច្ោយសាគម្ម្ិ នបានបានចុ ះបញ្ជីនឹងពិ ត្ជាានលកេណ្ៈស្រសបចាប់

“ការជូ នដ្ំ ណ្ឹងជាោយលកេ

អកសរ”

អំ ពីសកម្មភាពក៏ នឹងម្រត្ូវបានត្ម្រម្ូវ

ច្លើអងគការ

សហគម្ន៍ផ្ដ្រ។
២. ម្រពាងចាប់ច្នះម្ិ នានោក់បញ្ូេ លរយៈច្ពលសម្រាប់កិចេដ្ំច្ណ្ើរការត្វា៉ សម្រាប់ការបដ្ិ ច្សធ
ការចុ ះបញ្ជី។
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See, for example,
http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/rightsizing/KH%20CSR%20Case_Draft2%20091
4.doc, accessed 30 November 2013
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៣. ច្គហាក់បីដ្ូចជាពុំ ច្

ើញានវ ិធានការការពារោម្ួ យ ច្ដ្ើម្បីធានាឲ្យបានថាការបដ្ិច្សធ ការ

ចុ ះបញ្ជី ឬការរ ំោយច្ោយម្ិ នសម័ម្រគចិ ត្ត ម្រត្ូវបានច្ធវើកុងលកេ
ែ
ណ្ៈោមនលំច្អៀង និងពុំានការ
ច្លើកច្

ើងអំ ពីសិេិ ធត្វា៉ ច្ម្រកាយច្ពលពយួរ ឬបិ េច្

៤. ម្រពាងចាប់ច្នះច្សែើច្

ើយ។

ើងថាសាជិ កាថបនិ កផ្ដ្លសម្ស្រសបម្នសាគម្

និ ងអងគការម្ិនផ្ម្ន

រោឋភិ បាល ម្រត្ូវផ្ត្គឺ ានសញ្ហ
ជ ត្ិ ផ្ខមរ ច្ហើយឧបសគគបផ្នថម្ចំ ច្ពាះការចុ ះបញ្ជី និ ងសកម្មភាពម្ន
អងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលបរច្េសក៏ ម្រត្ូវបានច្សែើច្
ការេិ ច្ត្ៀនេូ ច្ៅម្ួ យច្លើច្សចកតីម្រពាងចាប់ច្នះ
និ យម្ន័ យច្

ើងផ្ងផ្ដ្រ។
គឺថាបច្ចេកស័ពស
ា ំខាន់ ៗម្ិ នម្រត្ូវបានកំ ណ្ត្់

ើយ ច្ហើយផ្ផ្ែកជាច្ម្រចើនានលកេណ្ៈម្ិ នចាស់ោស់។

វិធា
ី ស្តេត
ព័ ត្៌ានខាងច្លើ

កម្ពុជា ឆ្នែំ២០០៧

ម្រត្ូវបានម្របម្ូ លពីការសិកាឯការជាច្ម្រចើ ន

ការវ ិភាគច្បាះពុ ម្ផ្
ព ាយអំ ពីម្រកម្រដ្ឋបបច្វណ្ី និងការវ ិភាគអំ ពីសំច្ណ្ើចាប់ែីស
ម ីព
ត ី

អងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលនិ ងសាគម្។
រោឋភិ បាល

កែុងន័ យច្នះ

ការាម្ោនច្ម្ើ លចាប់សីព
ត ីអងគការម្ិ នផ្ម្ន

(http://www.icnl.org/research/monitor/cambodia.html) ានម្របច្យាជន៍ជាពិ ច្សស។

ការសាភសន៍ផ្ូវការជាម្ួ
ៃ
យ
ភាគត្ិច

ជាពិច្សសម្រកម្រដ្ឋបបច្វណ្ី

គណ្ៈកាមធិ ការសហម្របត្ិបត្តិការច្ដ្ើ ម្បីកម្ពុជា

និ ងអងគការជនជាត្ិច្ដ្ើម្

បានផ្តល់ព័ត្៌ានអំ ពីរច្បៀបផ្ដ្លបេបបញ្ញ ត្ិច
ត ាប់ែីម្រម ត្ូវបានបកស្រាយ

អនុវត្តជាក់ផ្សតង។

និ ងអនុវត្តកុងការ
ែ

ព័ត្៌ានផ្ដ្លានម្រត្ូវបានសម្រម្ិ ត្សម្រាំងនិ ងច្ផ្ាៀងតាត្់នឹងភសតាងពី
ច្នះពី ច្នាះ
ុ

បានម្កពីការការសនានាច្ម្រៅផ្ៃូវការជាម្ួ យត្ួ អងគសងគម្សុីវ ិល។
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សេចកតេ
ី សខេបបញ្ហ
ា ស្របឈមេំខាៃ់ៗ
បញ្ហ
ា ម្របឈម្សំខាន់ ៗទាក់ េិននឹងការបច្ងកើត្អងគការសងគម្សុីវ ិលច្ៅកម្ពុជា រួម្ាន៖


កងវះភាពចាស់ោស់កុងបេបបញ្ញ
ែ
ត្ិស
ត ំខាន់ ៗម្នម្រកម្រដ្ឋបបច្វណ្ីកម្ពុជា រួម្ទាំងនិ យម្ន័ យ
ម្នអងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាល




លកេខ័ណ្ឌចុ ះបញ្ជីសម្រគា
ម ញ ផ្ដ្លជួ នកាលានលកេណ្ៈពិ បាកយល់និងអនុវត្តាម្
ុម

អវត្តានម្នលកេណ្ៈវ ិនិ ច័យ
ឆ ម្ិ នលំច្អៀងផ្ដ្លម្រត្ូវបានអនុ វត្តេូច្ៅច្ោយម្ន្តនតីម្រកសួងកែុង
ការកំ ណ្ត្់ គុណ្សម្បត្តិអងគការសងគម្សុីវ ិលសម្រាប់ការចុ ះបញ្ជី



ការបង់ម្ែៃច្ម្រៅផ្ៃូវការច្ោយបុ គគលិកសងគម្សុីវ ិលជូនបុ គគលម្ន្តនតីម្រកសួង

ច្ដ្ើម្បីេេួ លបាន

ជំ នួយសម្រាប់កិចដ្
េ ំ ច្ណ្ើរការចុ ះបញ្ជី


អវត្តានម្នយនតការត្វា៉ សម្រាប់ការពោយាម្ចុ ះបញ្ជីម្ិនបានសច្ម្រម្ច



ភាពម្ិ នម្របាកដ្ម្របជា និ ងម្នាិលកែុងចំ ច្ោម្ត្ួអងគសងគម្សុីវ ិលទាក់ េិននឹ ងសំច្ណ្ើតៃស់បូរត
ចំ ច្ពាះបេបបញ្ញត្ិច
ត ាប់ផ្ដ្លកំ ណ្ត្់លកេខ័ណ្ឌសម្រាប់ការបច្ងកើត្ (ច្ពាលគឺ សំច្ណ្ើោក់ ឲ្យ
អនុវត្តចាប់ម្ួយសតីពីអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល និ ងសាគម្)



គាៃត្រវាងអែកសច្ម្រម្ចចាប់ និង ការអនុ វត្តចាប់ជាក់ផ្សតង។

27

ផ្នែកទី ៤: កិចចស្របតិបតតិការរបេ់អខគការេខគមេុវ
ី ិល

ទេសៃៈរ ួម
បចេុបបនែ

រួម្ានម្រកម្

ចាប់ពាក់ ព័នផ្ធ ដ្លអាចអនុវត្តបានចំ ច្ពាះសងគម្សុីវ ិលច្ៅកម្ពុជា

រដ្ឋបបច្វណ្ីកម្ពុជាឆ្នែំ២០០៧ ចាប់សីព
ត ី ារច្ពើពនធឆ្នែំ២០០៤ ម្រកម្ម្រពហមេណ្ឌឆ្នែំ២០០៩ ចាប់សីព
ត ី ការ
ច្ធវើបាត្ុ កម្មច្ោយសនតិវ ិធីឆ្នែំ២០០៩ ចាប់ម្របឆ្នំងអំច្ពើពុករលួយឆ្នែំ២០១០ និងចាប់ម្របឆ្នំងច្ភរវកម្មឆ្នែំ
២០០៧។ លកេខ័ណ្ឌរដ្ឋបាលសំខាន់ ៗផ្ដ្លានឥេធិពលច្លើអងគការសងគម្សុីវ ិល រួម្ានកិ ចត្
េ ម្រម្ូវឲ្យ៖
•

ចុ ះកិ ចេម្រពម្ច្ម្រពៀងគច្ម្រាងជាម្ួ យម្រកសួងយា៉ ងច្ហាចោស់ម្ួយ - ចំ ណ្ុចច្នះានលកេណ្ៈ
សំខាន់ ជាពិ ច្សសសសម្រាប់អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិបាលអនតរជាត្ិ ផ្ដ្លម្ិ នអាចចុ ះបញ្ជីបាន
ច្ោយោមនកិ ចេម្រពម្ច្ម្រពៀងផ្បបច្នះ
• រាយការណ្៍អំ ពីសកម្មភាពគច្ម្រាងជូ នរាជរោឋភិ បាល
• ម្របកាសម្រេពយសម្បត្តិ (ប៉ ះពាល់ផ្ត្បុ គគលិកជាន់ ខពស់ប៉ុច្ោោះ)
• សុំការអនុញ្ហញត្ច្ដ្ើម្បីច្ធវើការជួបម្របជុំាធារណ្ៈ និ ង
• រាយការណ្៍អំ ពីការតៃស់បូរការងាររបស់
ត
បុគគលិកជាន់ខពស់

សាសភាពម្នម្រកុម្ម្របឹកា

ភិ បាល និង ការតៃស់បូរេី
ត ាំងការ ិយាល័យ។

កែុងការអនុ វត្តជាក់ ផ្សតង

ការអនុញ្ហញត្សម្រាប់ការជួបម្របជុំ

លកេខ័ណ្ឌជាច្ម្រចើនម្នលកេខ័ណ្ឌទាំងច្នះ

ច្លើកផ្លងផ្ត្ការសុំ

ម្ិនម្រត្ូវបានបំ ច្ពញច្ោយអងគការសងគម្សុីវ ិលច្េ។

អងគការសងគម្

សុីវ ិលម្ិ ននិ យាយអំ ពីម្របការម្រត្ូវេេួ លរងការច្ធវើសវនកម្មឬអធិ ការកិ ចរេ បស់រាជរោឋភិ បាល

ច្ហើយជា

េូ ច្ៅ យល់ថាការម្រត្ួត្ពិនិត្យច្លើអងគការសងគម្សុីវ ិល ម្ិ នផ្ម្នគឺ ជាអាេិ ភាពខពស់សម្រាប់ នាយកោឋន
របស់រាជរោឋភិ បាលភាគច្ម្រចើ ន។ ការម្រត្ួត្ពិ និត្យច្ោយាថប័ នរាជរោឋភិ បាលពាក់ ព័នច្ធ លើការងារ ម្រត្ូវ
បានអែកផ្តល់សាភសន៍ ជាបុ គគលិកអងគការយល់ច្
សាភសន៍ ខៃះហាក់ ដ្ូចច្ជឿថា

ើញ

ថាានលកេណ្ៈលមម្។

ច្នាះបានរាយការណ្៍ថាកងវះសងគត្ិភាព

ឬអត្តច្នាម្័ ត្។

អែកផ្តល់សាភសន៍ ទាំង

និ ងភាពដ្ូ ចោែច្នះច្ៅកែុងការអនុ វត្តចាប់

កាៃយជាបនាុកកាន់ ផ្ត្ធៃន់ផ្ដ្លត្ម្រម្ូវច្ោយចាប់ឬច្ោលនច្យាបាយ។

ជាពិ ច្សស

ជាក់ផ្សតងអាច

កិចេម្របត្ិបត្តិការរបស់អងគការ

រងផ្លប៉ ះពាល់ពីការបកស្រាយរបស់ម្ន្តនតីទាំងច្នាះ

គត្ិ យុត្ិផ្ត ដ្លម្រគប់ ម្រគងសកម្មភាពអងគការសងគម្សុីវ ិល។ ច្គច្
ម្នអងគការសងគម្សុីវ ិល

អែកផ្តល់

ការខកខានម្ិ នបានអនុ វត្តចាប់យា៉ងច្េៀងទាត្់ច្ោយរាជរោឋភិ បាល

ានឥេធិពលច្ធវើឲ្យការម្រត្ួត្ពិ និត្យពួ កច្គានលកេណ្ៈបំ ពាន

សងគម្សុីវ ិលច្ៅថាែក់ ច្ម្រកាម្ជាត្ិ

ាម្ពិ ត្

ពី ម្រកបខ័ណ្ឌ

ើញានការកត្់សំោល់ករណ្ីម្ួ យចំនួន

អងគការផ្ដ្លជំ រញ
ុ សិេិ ធម្នុ សស

ម្រត្ូវេេួ លរងពាកយសម្តី

ឬ

សកម្មភាពពី ម្ន្តនតីរាជរោឋភិបាលផ្ដ្លពាក់ ព័នធ - ការច្ម្របើការបងេិត្បងេំ ឬកាៃំងច្ោយម្ន្តនតីទាំងច្នាះ។
ច្លើសពីច្នះច្េៀត្ ច្គច្

ើញានករណ្ីកត្់ ម្រា ផ្ដ្លច្ៅកែុងច្នាះម្ន្តនតីម្ូលោឋនរបស់រាជរោឋភិ បាល
28

បានបញ្ហ
ជ ឲ្យអងគការសងគម្សុីវ ិលបញ្ឈប់សកម្មភាពអងគការ។

ច្គច្

ើញានការបារម្ភកាន់ផ្ត្ច្ម្រចើ នកែុង

ចំ ច្ោម្បុ គគលិកសងគម្សុីវ ិល ផ្ដ្លថាម្ន្តនតីម្ូលោឋនស្រសុក និ ងច្ខត្ត ហាក់បីដ្ូចជាាននិ នាែការច្ម្របើ
សាពធខាៃំង

និ ងកែុងករណ្ីខៃះ

ច្ម្របើកាៃំងកែុងការច្ោះស្រាយជាម្ួ យពួ កច្គ។

អងគការសងគម្សុីវ ិល

ជាច្ម្រចើនយល់ថាសំច្ណ្ើចាប់ែីស
ម ីព
ត ី អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល និ ងសាគម្ នឹងបច្ងកើននូ វត្ួ នាេីម្ិន
ចាំបាច់ របស់រាជរោឋភិ បាល

កែុងការម្រត្ួត្ពិ និត្យអងគការសងគម្សុីវ ិល

ម្រពម្ទាំងផ្តល់អំោចដ្ល់ម្ន្តនតី

ម្ួ យចំ នួនកែុងរាជរោឋភិ បាលម្រត្ួត្ម្រាកាន់ ផ្ត្ងាយស្រសួលច្លើកិចម្រេ បត្ិ បត្តិការរបស់អងគការសងគម្សុីវ ិល។

របកគំស

ញ
ើ

ចាប់ពាក់ ព័នផ្ធ ដ្លអាចអនុ វត្តចំច្ពាះសងគម្សុីវ ិលច្ៅកម្ពុជា

រួម្ានម្រកម្រដ្ឋបបច្វណ្ីកម្ពុជាឆ្នែំ

២០០៧ ចាប់សីព
ត ី ារច្ពើពនធឆ្នែំ២០០៤ ម្រកម្ម្រពហមេណ្ឌឆ្នែំ២០០៩ ចាប់ម្របឆ្នំងអំ ច្ពើពុករលួយឆ្នែំ
២០១០ និ ង ចាប់សីព
ត ីការច្ធវើបាត្ុ កម្មច្ោយសនតិវ ិធីឆ្នែំ២០០៩។ ដ្ូ ចបានកត្់សាគល់កុងផ្ផ្ែ
ែ
កផ្ដ្ល
ពិ ភាកាអំ ពីការបច្ងកើត្អងគការសងគម្សុីវ ិល
និ ងសាគម្។

ម្រកម្រដ្ឋបបច្វណ្ីកំ ណ្ត្់ម្របច្ភេអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល

អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលអាចសុំការច្លើកផ្លងពនធស្រសបាម្ចាប់សីព
ត ី ារច្ពើពនធ

ឆ្នែំ២០០៤ (ាម្រា ៩)។ ចាប់ម្របឆ្នំងច្ភវរកម្ម ឆ្នែំ២០០៧ ត្ម្រម្ូវឲ្យអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលេេួ លផ្ត្
ម្ូ លនិធិ ‘ាែត្’ រ ីឯម្រកម្ម្រពហមេណ្ឌឆ្នែំ២០០៩ និង ចាប់ម្របឆ្នំងអំ ច្ពើពុករលួយឆ្នែំ២០១០ ផ្ចងពីការ
ផ្កៃងបនៃំ។ កែុងករណ្ីម្នចាប់ម្របឆ្នំងអំ ច្ពើពុករលួយឆ្នែំ២០១០ រាជរោឋភិ បាលកម្ពុជាបានម្របកាន់យក
ជំ ហានម្ិនផ្ដ្លានកាលពីម្ុនម្នការរាប់បញ្ូេ លច្ម្ដ្ឹ កនាំសងគម្សុីវ ិល

ច្ៅកែុងផ្ដ្នអនុ វត្តម្នចាប់

ច្ោយត្ម្រម្ូវឲ្យពួ កច្គម្របកាសម្រេពយសម្បត្តិ។ ចាប់សីព
ត ីការច្ធវើបាត្ុ កម្មច្ោយសនតិវ ិធី ឆ្នែំ២០០៩ ម្រត្ូវ
បានពនយល់ច្ៅច្ពលច្ម្រកាយកែុងរបាយការណ្៍ច្នះ – សូម្ច្ម្ើ លផ្ផ្ែកេី ៦។
ច្ម្រៅពីការចុ ះបញ្ជីអងគការ

អងគការសងគម្សុីវ ិលម្រត្ូវបានរ ំពឹ ងឲ្យចុ ះកិ ចេម្រពម្ច្ម្រពៀងគច្ម្រាង

ជាម្ួ យម្រកសួងរាជរោឋភិ បាល។ ការេេួ លបានកិ ចម្រេ ពម្ច្ម្រពៀងម្ួ យ ានន័ យថាជាការោក់ជូនលិខិត្
សំច្ណ្ើោំម្រេម្ួ យ ឯការចម្ៃងម្នផ្ផ្នការយុេធាស្តសត ឬផ្ផ្នការសកម្មភាពគច្ម្រាង ែវ ិកាគច្ម្រាង
បញ្ជីបុគគលិក និងបញ្ជីយានយនត20។ ច្គម្ិ នដ្ឹ ងច្េថាច្ត្ើសំច្ណ្ើកិ ចម្រេ ពម្ច្ម្រពៀងគច្ម្រាងម្រត្ូវបានវាយត្ម្ម្ៃ
ច្ោយផ្ផ្ែកច្លើម្ូលោឋនអវី។ ច្សាើរផ្ត្ ៩៥% ម្នអងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលអនតរជាត្ិបានចុ ះបញ្ជីទាំងអស់
ានអងគការចុ ះកិ ចេម្រពម្ច្ម្រពៀងយា៉ ងច្ហាចោស់ម្ួយ ជាម្ួ យរាជរោឋភិ បាល និង ាន ៨៦% សម្រាប់
អងគការកែុងស្រសុក (គណ្ៈកាមធិ ការសហម្របត្ិបត្តិការច្ដ្ើ ម្បីកម្ពុជា ឆ្នែំ២០១៣)។ ប៉ុ ផ្នត ច្គច្
ស្រសពិ ចស្រសពិ លខៃះកែុងសថិត្ិច្នះ

ច្ោយអងគការសងគម្សុីវ ិលខៃះចាត្់េុកការចុ ះបញ្ជី

ើញានភាព

ជាការអភិ វឌ្ឍកិ ចេ

ម្រពម្ច្ម្រពៀងផ្ៃូវការជាម្ួ យរាជរោឋភិ បាល ផ្ដ្លអាចនាំច្ៅដ្ល់ការរាយការណ្៍ច្លើស អំពីកិចម្រេ ពម្ច្ម្រពៀង
ច្នះ (គណ្ៈកាមធិ ការសហម្របត្ិបត្តិការច្ដ្ើ ម្បីកម្ពុជា ឆ្នែំ២០១៣)។ អែកផ្តល់សាភសន៍ ពីរនាក់ បាន
រាយការណ្៍ថាបានបង់ម្ែៃច្ម្រៅផ្ៃូវការជូនបុ គគលម្ន្តនតីកុងម្រកសួ
ែ
ងពាក់ ព័នម្
ធ ួ យៈ
20
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“ម្របសិនច្បើច្យើងចុ ះកិ ចេ

ម្រពម្ច្ម្រពៀងជាម្ួ យម្រកសួង

និងច្ធវើការជាម្ួ យពួកច្គជាសហភាគី

ច្យើងបង់ម្របាក់ម្ែៃច្សវាជាម្ួ យ

ច្ោលបំ ណ្ងម្ិ នចាស់ោស់ និងវ ិកក័យបម្រត្ច្ម្រៅផ្ៃូវការ”។
អងគការសងគម្សុីវ ិលម្រត្ូវចុ ះបញ្ជីសកម្មភាព

ច្ម្រកាយការចរចារកិ ចេម្រពម្ច្ម្រពៀងគច្ម្រាងម្ួ យ

គច្ម្រាងរបស់ខួនជាម្ួ
ៃ
យ ម្រកុម្ម្របឹកាអភិ វឌ្ឍន៍កម្ពុជា (Bañez-Ockelford ឆ្នែំ២០១១ គណ្ៈកាមធិ ការ
សហម្របត្ិបត្តិការច្ដ្ើ ម្បីកម្ពុជា

អងគការសងគម្សុីវ ិលបានចុ ះបញ្ជីម្រត្ូវផ្តល់ព័ត្៌ាន

ឆ្នែំ២០១៣)។

បចេុបបនែភាពេូ ច្ៅជូ នម្រកុម្ម្របឹកាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ច្រៀងរាល់ម្រត្ីាស (Bañez-Ockelford ឆ្នែំ២០១១)។
ប៉ុ ផ្នត

អងគការសងគម្សុីវ ិលភាគច្ម្រចើ ន

ម្ិ នរាយការណ្៍ជូ នម្រកុម្ម្របឹកាអភិ វឌ្ឍន៍កម្ពុជាច្េ

(គណ្ៈកាម

ធិ ការសហម្របត្ិបត្តិការច្ដ្ើម្បីកម្ពុជា ឆ្នែំ២០១៣)។ ព័ ត្៌ានបចេុបបនែភាពគច្ម្រាង ម្រត្ូវបានរ ំពឹ ងថាម្រត្ូវ
រួម្ានរបាយការណ្៍សកម្មភាព និ ងរបាយការណ្៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។ ម្ោ៉ ងច្េៀត្ ការរាយការណ្៍ជូ នម្រកសួង
ម្ហាម្ផ្ា ម្រត្ូវច្ធវើម្របចាំឆ្នែំ។

សកម្មភាពគច្ម្រាងរបស់អងគការសងគម្សុីវ ិល

ម្ិ នហាក់បីដ្ូចជាម្រត្ូវបានវាយត្ម្ម្ៃច្លើការ

សម្រម្បសកម្មភាពទាំងច្នាះច្ៅនឹ ងអាេិ ភាពរបស់រាជរោឋភិ បាល

ដ្ូ ចផ្ដ្លម្រត្ូវបានកំ ណ្ត្់ច្ៅកែុង

ផ្ផ្នការអភិ វឌ្ឍន៍ជាត្ិ និងពុំានលកេខ័ណ្ឌកំ ណ្ត្់សកម្មភាពគច្ម្រាងម្រត្ូវសម្រម្បាម្ច្នាះច្េ។
ម្រកុម្ម្របឹកាអភិ វឌ្ឍន៍ កម្ពុជា

(CDC)

បានច្ចញច្ោលការណ្៍ផ្ណ្នាំទាក់ េិននឹងច្សចកតីជូន

ដ្ំ ណ្ឹងអំពីសកម្មភាពរបស់អងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាល

កែុងេម្រម្ង់ជាច្សៀវច្ៅផ្ណ្នាំអងគការម្ិ នផ្ម្ន

រោឋភិ បាល។ ច្សៀវច្ៅច្នះ ហាក់បីដ្ូចជាអាចរកបានផ្ត្កែុងេម្រម្ង់ជាឯការច្បាះពុ ម្ប
ព ៉ុ ច្ោោះ21 និ ង
ានការយល់ដ្ឹងត្ិ ច អំ ពីច្សៀវច្ៅផ្ណ្នាំច្នះកែុងចំ ច្ោម្អងគការកែុងស្រសុក។ ពុំ ានអែកផ្តល់សាភសន៍
ផ្ដ្លបានពិ ច្ម្រោះអំ ពីបញ្ហ
ា ច្នះ

បានច្លើកច្

ើងពី ការបានោក់ របាយការណ្៍សកម្មភាព

ការណ្៍ហិរញ្ញ វត្ថុាម្ការកំណ្ត្់ ជូ នម្រកុម្ម្របឹកាអភិ វឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឬម្រកសួងម្ហាម្ផ្ាច្

ឬ

របាយ

ើយ។ ការតៃស់បូរត

ចំ ច្ពាះត្ំ ផ្ណ្ងសំខាន់ ៗ ដ្ូចជា នាយក ម្របធាន និងច្លខា ក៏ម្រត្ូវបានត្ម្រម្ូវឲ្យរាយការណ្៍ផ្ងផ្ដ្រ ប៉ុ ផ្នត
អែកផ្តល់សាភសន៍ ច្សាើរផ្ត្ទាំងអស់ ក៏ ម្ិនផ្ដ្លានបេពិ ច្ាធន៍ោក់ ជូនរបាយការណ្៍ច្នះច្េ។
ផ្តល់សាភសន៍ ាែក់ បាននិយាយអំ ពីការជូ នដ្ំ ណ្ឹងដ្ល់

អែក

រាជរោឋភិ បាលអំ ពីការតៃស់អាសយោឋន

ការងាររបស់អងគការ (និង ការបង់ម្ែៃច្ម្រៅផ្ៃូវការសម្រាប់ច្ធវើដ្ូច្ចែះ)។
ម្របសិនច្បើអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលកែុងស្រសុកកំពុងច្ធវើសកម្មភាព

កែុងច្ខត្តម្ួយច្ម្រៅពីកផ្នៃង

ផ្ដ្លពួ កច្គបានចុ ះបញ្ជី ច្នាះច្គម្រត្ូវរាយការណ្៍ជូនអាជាាធរម្ូ លោឋនម្របាំម្ែៃម្ុន។

ម្របការផ្ដ្លថាច្ត្ើ

ការរាយការណ្៍ច្នះម្រត្ូវបានច្ធវើឬច្េ គឺានលកេណ្ៈខុ សោែច្ម្រចើ ន និងហាក់ បីដ្ូចជាអាស្រស័យច្លើកាត
ម្ួ យចំ នួន

រួម្ានការវាយត្ម្ម្ៃរបស់អងគការសងគម្សុីវ ិលច្ោយខៃួនឯងអំ ពីលេធភាពផ្ដ្លសកម្មភាព

ម្ួ យនឹ ងទាក់ ទាញការពិនិត្យពិ ច័យពីម្ន្តនតីម្ូលោឋន

ផ្ដ្លអាចរហូត្ដ្ល់ច្ៅពោយាម្ច្ម្រជៀត្ផ្ម្រជក

ឬ

បញ្ឈប់សកម្មភាពច្នាះ។

ច្ៅាម្ច្ខត្តខៃះ

ច្ោលការណ្៍ផ្ណ្នាំច្នះម្រត្ូវបានបកស្រាយច្ោយ

បុ គគលជាអាជាាធរេីច្នាះថា

ត្ម្រម្ូវច្អាយានការយល់ម្រពម្ច្លើសកម្មភាពរបស់អងគការសងគម្សុីវ ិលពី

អាជាាធរច្ខត្ត។ អែកផ្តល់សាភសន៍ ាែក់បានម្របាប់ថាការសុំការយល់ម្រពម្ ច្ដ្ើ ម្បីច្ធវើសកម្មភាពផ្បបច្នះ
21

Efforts to track down a citable version of the Guidebook proved unsuccessful.
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ច្ៅាម្ច្ខត្ត

ានពាក់ ព័នច្ធ លើការងាររដ្ឋបាលជាច្ម្រចើ ន

លកេណ្ៈលំបាកច្

ច្ហើយពីម្ួយឆ្នែំច្ៅម្ួ យឆ្នែំ

វាកាន់ ផ្ត្ាន

ើង។

ការអនុវត្ត ការសុំការអនុញ្ហញត្ពី អាជាាធរច្ខត្ត ខុ សោែច្ម្រចើនពី ច្ខត្តម្ួយច្ៅច្ខត្តម្ួយ។ កែុងអំ

ច្ពលយុេធនាការច្បាះច្ឆ្នែត្ផ្ខកកកោ

ឆ្នែំ២០១៣

ម្ន្តនតីរាជរោឋភិ បាលថាែក់ច្ម្រកាម្ជាត្ិច្ៅច្ខត្តរត្នគិ រ ី

បានច្ចញលិខិត្ម្ួ យច្ដ្ើម្បីម្របាប់អងគការសងគម្សុីវ ិល
ោឲ្យម្កម្របជុំជាម្ួ យពួ កច្គច្េកែុងអំ
ច្េៀត្ បាននិ យាយថា៖

ុង

ថាពួ កច្គម្ិ នគបបីអច្ញ្ជើញភាគី ពាក់ព័នធ

ធ ការច្បាះច្ឆ្នែត្ច្នះ។
ុងច្ពលយុេនា

(ភូម្ិ)

អែកផ្តល់សាភសន៍ ាែក់

(អងគការ) ម្ិនអាចជួ លការ ិយាល័យរបស់ខួនសម្រាប់
ៃ
គច្ម្រាងម្ួ យ។ កនៃងម្ក អភិ បាលច្ខត្ត
កំ ពង់ ធំម្ិនអនុ ញ្ហញត្ឲ្យអងគការសងគម្សុីវ ិលច្ធវើសិកាេាោច្េ។

ប៉ុ ផ្នត

ច្ៅច្ខត្តបាត្់ដ្ំបង

នគរបាលច្ធវើការជាម្ួ យ (អងគការ) ច្ោយារពួកច្គម្ិ នចង់ឲ្យ (អងគការ) និ យាយច្រឿងអាម្រកក់
អំ ពីពួកច្គ ឬ រាយការណ្៍ឲ្យកាផ្សត្។
អែកផ្តល់សាភសន៍អនាម្ិក
របាយការណ្៍ម្ួ យផ្ដ្លឧបត្ថម្ច្ភ ោយអងគការ UNDP ក៏បានពិនិត្យច្ម្ើ លផ្ងផ្ដ្រនូ វភសតាងម្ន
ុ

ការរ ឹត្ត្បិត្ច្ោយរដ្ឋបាលថាែក់ច្ម្រកាម្ជាត្ិ

ច្លើច្សរ ីភាពខាងការជួបម្របជុំ

និងការបច្ញ្េញម្ត្ិ

សនែិោឋនថា “ចំ ណ្ុចច្នះម្ិ នផ្ម្នជាឥរ ិយាបែេូ ច្ៅរបស់រដ្ឋបាលថាែក់ ច្ម្រកាម្ជាត្ិច្េ។ វាច្កើត្ច្

បាន

ើងកែុង

ម្ូ លោឋនច្ៅាម្ច្ខត្តម្ួយចំ នួនត្ូ ចប៉ុ ច្ោោះ ច្ហើយភាគច្ម្រចើ ន វាបោ
ត លម្កពីកងវះសម្ត្ថភាព និង
ការយល់ដ្ឹងអំពីសងគម្សុីវ ិលកែុងចំ ច្ោម្រដ្ឋបាលថាែក់ច្ម្រកាម្ជាត្ិ និងបោ
ត លម្កពី គណ្ច្នយយភាព
ខាៃំងច្ឆ្នពះច្ៅថាែក់ច្លើ និ ងការភ័ យខាៃចអំពីផ្លវ ិបាក ម្របសិនច្បើពួកច្គបាត្់ បង់ការម្រគប់ ម្រគង (sic) ច្លើ
សកម្មភាពអងគការសងគម្សុីវ ិល កែុងច្ខត្ត ឬស្រសុករបស់ពួកច្គ” (Merla ឆ្នែំ២០១០ េំ ព័រ ២៥)។

ែវីច្បើការរាយការណ្៍អំ ពីសកម្មភាពគច្ម្រាង និ ងបញ្ហ
ា ទាក់ េិន ម្រត្ូវបានត្ម្រម្ូវយា៉ ងចាស់ច្ោយ
ម្រកបខ័ ណ្ឌបេបញ្ញត្ិរត បស់រាជរោឋភិ បាលកតី

ក៏លកេខ័ណ្ឌច្នះម្ិនម្រត្ូវបានយល់យា៉ងេូ ោយច្

ើយ។

សូម្បីផ្ត្ច្ៅច្ពលផ្ដ្លវាម្រត្ូវបានយល់កី ត ក៏រច្បៀបផ្ដ្លលកេខ័ណ្ឌច្នះម្រត្ូវបានបកស្រាយកែុងការអនុវត្ត
ជាក់ផ្សតងានលកេណ្ៈខុ សោែយា៉ ងច្ម្រចើនផ្ដ្រ។ អែកផ្តល់សាភសន៍ បានរាយការណ្៍ច្ផ្សងៗោែថា៖
ក. ម្ិ ន

ជូនដ្ំ ណ្ឹង

រាជរោឋភិ បាលអំពីការជួ បម្របជុំខាងម្ុ ខ – និង ម្ិនផ្ដ្លម្រត្ូវបានច្សែើ

ឲ្យច្ធវើដ្ូច្ចែះច្េ
ខ. ចាំបាច់ ម្រត្ូវជូនដ្ំ ណ្ឹងដ្ល់រាជរោឋភិ បាល

ផ្ត្អំ ពីការជួ បម្របជុំោផ្ដ្លានអែកចូ លរួម្

ច្លើសពី ២០០-៣០០ នាក់ និ ង
គ. ចាំបាច់ ម្រត្ូវជូនដ្ំ ណ្ឹងដ្ល់រាជរោឋភិ បាល
ច្លើសពី ៧០០ នាក់ ។
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ផ្ត្អំ ពីការជួ បម្របជុំោផ្ដ្លានអែកចូ លរួម្

អែកផ្តល់សាភសន៍ ាែក់បានម្របាប់ ថាការជួបម្របជុំច្ៅាម្កផ្នៃងាធារណ្ៈ

ានលកេណ្ៈ

រច្សើបជាងការម្របជុំច្ៅាម្កផ្នៃងឯកជន ច្ហើយការជួបម្របជុំាធារណ្ៈទាំងអស់ ជាធម្មា ម្រត្ូវជូន
ដ្ំ ណ្ឹងដ្ល់រាជរោឋភិ បាល អនុ ច្ោម្ាម្ចាប់សីព
ត ីការច្ធវើបាត្ុ កម្មច្ោយសនតិវ ិធីឆ្នែំ ២០០៩ – សូម្
ច្ម្ើ លផ្ផ្ែកេី ៦។ ច្សាើរផ្ត្ម្រគប់ករណ្ីទាំងអស់ អែកផ្តល់សាភសន៍បានច្លើកច្
ថាេេួ លរងបនាុកពីលកេខ័ណ្ឌរដ្ឋបាលពាក់ ព័នន
ធ ឹង

ើងពី ការានអារម្មណ្៍

ការផ្ដ្លម្រត្ូវរាយការណ្៍អំពីម្របច្ភេការជួបជុំ

ទាំងច្នះជូនរាជរោឋភិ បាល។
ជារួម្

អែកផ្តល់សាភសន៍ ម្ិនគិ ត្ថា រាជរោឋភិ បាលានការម្រត្ួត្ពិ និត្យច្ម្រចើនច្លើសងគម្សុីវ ិល

ច្េ។ “ច្យើងានលេធភាពច្ធវើការជាម្ួ យពួកោត្់។ ប៉ុផ្នត វាអាស្រស័យច្លើអែកផ្ដ្លច្យើងច្ធវើការជាម្ួ យ។
ម្របសិនច្បើោត្់ជាម្នុ សសកោ
ត ល ច្យើងស្រសួលច្ធវើការជាម្ួ យោត្់ ”។ ាម្ការច្លើកច្

ើងខាងច្លើ អែក

ផ្តល់សាភសន៍ ភាគច្ម្រចើ នហាក់បីដ្ូចជាយល់ថា ឧបសគគធំជាងចំ ច្ពាះកិ ចេម្របត្ិបត្តិការរបស់សងគម្សុីវ ិល
ទាក់ េងជាម្ួ យការយល់ដ្ឹង និ ងសម្ត្ថភាពអនុ វត្តចាប់ ម្របកបច្ោយម្របសិេភា
ធ ព និ ងសម្ធម្៌ របស់
ម្ន្តនតីរាជការម្ួ យចំ នួន។ ការដ្កស្រសង់ សំដ្ីពីអក
ែ ផ្តល់សាភសន៍ ពីរនាក់ បងាាញចំ ណ្ុចច្នះ៖
ពួ កច្គច្ធវើម្កច្លើច្យើងម្ិនផ្ម្នផ្ផ្ែកាម្ចាប់ច្េ ប៉ុផ្នត ផ្ផ្ែកច្លើសច្ញ្េត្នា និងេំ នាក់េំនង។
រាជរោឋភិ បាលច្ម្របើបេបញ្ហ
ជ ឬច្សចកតីសច្ម្រម្ចជាពាកយសម្តី។ ការម្របត្ិបត្តិចាប់ ម្ិនផ្ម្នគឺ ជា
ការច្បតជាាចិ ត្ព
ត ិត្ម្របាកដ្របស់រាជរោឋភិ បាលច្េ។ អាជាាធរម្ិ នយល់ - ម្ិ នដ្ឹងអំ ពីចាប់ និ ង
ច្ោលនច្យាបាយ។
អែកផ្តល់សាភសន៍អនាម្ិក
ដ្ូ ចផ្ដ្លបានច្
ាម្ផ្ៃូវចាប់របស់ខួនច្
ៃ

ើញចាស់រច
ួ ច្ហើយ

អងគការសងគម្សុីវ ិលជាច្ម្រចើនម្ិ នបានបំច្ពញកាត្ពវកិចេ

ើយកែុងការរាយការណ្៍ជូនម្រកុម្ម្របឹកាអភិ វឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ម្របការច្នះម្ិ នម្រត្ូវបានច្ដ្ញច្ោលច្ោយរាជរោឋភិបាលច្េ

ឬម្រកសួងម្ហាម្ផ្ា22។

ច្លើកផ្លងផ្ត្កែុងករណ្ីោច់ ច្ោយផ្

ក។

ប៉ុ ផ្នត ‘ការខកខានម្ិ នបានោក់របាយការណ្៍’ ម្រត្ូវបានច្ម្របើច្ៅច្ពលខៃះច្ោយម្ន្តនតីច្ៅកម្រម្ិត្ច្ផ្សងៗកែុង

រាជរោឋភិ បាល ច្ដ្ើ ម្បីេិច្ត្ៀនអងគការសងគម្សុីវ ិលម្ួ យចំ នួន ឬ កែុងករណ្ីខៃះ រហូត្ដ្ល់ច្ម្រជៀត្ផ្ម្រជកចូ ល
កិ ចម្រេ បត្ិ បត្តិការរបស់អងគការទាំងច្នាះ

ឬទាម្ទារឲ្យអងគការទាំងច្នាះតែកកិ ចេម្របត្ិបត្តិការរបស់ខួន
ៃ 23។

កែុងឆ្នែំ ២០១១ អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលកែុងស្រសុកម្ួ យ ានច្មមះថា សាគម្ធាងច្ាែត្ ម្រត្ូវបាន
ពយួរការងារអស់រយៈច្ពលម្របាំផ្ខ

ច្ោយារខកខានម្ិ នបានោក់របាយការណ្៍ជូ នរាជរោឋភិ បាល។

សាគម្ធាងច្ាែត្ ច្ៅច្ពលច្នាះ បានចូ លរួម្កែុងការច្រៀបចំរបាយការណ្៍ម្ួយផ្ដ្លច្លើកច្
ខកខានរបស់ម្ន្តនតីម្ូលោឋន

ើងពីការ

កែុងការច្លើកច្ម្រជាងសិេិរធ បស់សហគម្ន៍ម្រកី ម្រកច្ៅេី ម្រកុងផ្ដ្លម្រត្ូវតៃស់

េី ាំងច្ោយគច្ម្រាងអភិវឌ្ឍន៍។ សាគម្ធាងច្ាែត្ម្ិ នបានត្វា៉ ច្សចកតីសច្ម្រម្ចច្នាះច្េ ច្ហើយម្រកសួង
ពាក់ ព័នផ្ធ ដ្លតែកការងារសាគម្ធាងច្ាែត្ក៏ម្ិនបានផ្តល់ព័ត្៌ានអវីអំពីសិេិត្
ធ វា៉ របស់ពួកច្គផ្ងច្េ។
22

http://www.aidinfo.org/wp-content/uploads/2009/09/Case-Study-Cambodia.pdf, accessed 21 June
2013
23
https://www.devex.com/en/news/cambodia-s-consecutive-warnings-suspension-of-critical-ngos-apreview-of-things-to-come/75689, accessed 21 June 2013
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ច្យាងាម្ម្រកម្រដ្ឋបបច្វណ្ីកម្ពុជាឆ្នែំ២០០៧

ម្ូ លច្ហត្ុសម្រាប់ ការរ ំោយសាគម្បញ្ូេ លោែ

ម្ួ យ រួម្ានៈ កស័យធន ការលំបាកខាៃំងផ្ដ្លនាំច្ៅដ្ល់ការខូ ចខាត្ម្ិនអាចជួ សជុ លច្
“ការម្រគប់ ម្រគងម្ិ នសម្រម្យ”

ចំនួនសាជិ កបានែយចុះម្កម្រត្ឹម្ម្ួ យនាក់

ើងវ ិញបាន

ការោក់បញ្ូេ លវត្ថុខុ សចាប់

ការខកខានច្ផ្តើម្ម្របត្ិបត្តិការកែុងរយៈច្ពលម្ួ យឆ្នែំច្ម្រកាយបច្ងកើត្ ការបញ្ឈប់អាជី វកម្មរយៈច្ពលម្ួ យឆ្នែំ
ឬច្លើសពី ម្ួយឆ្នែំ និ ង/ឬ ការបនតច្ធវើអំច្ពើផ្ដ្លខុ សពី ឬបំ ពានអំ ោចអងគការ

(ម្រកម្រដ្ឋបបច្វណ្ីកម្ពុជា

ឆ្នែំ២០០៧)។ ពុំានអែកផ្តល់សាភសន៍ ោដ្ឹ ងករណ្ីោម្ួ យម្នការរ ំោយអងគការបានចុ ះបញ្ជីច្ហើយ
ច្ោយរាជរោឋភិ បាល

អនុ ច្ោម្ាម្បេបបញ្ញត្ិទា
ត ំងច្នះម្នម្រកម្រដ្ឋបបច្វណ្ីច្េ។

ការរ ំោយច្ោយ

សម័ម្រគចិត្ម្ត នអងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាល ក៏ម្រត្ូវបានអនុ ញ្ហញត្ផ្ងផ្ដ្រ ច្ហើយនី ត្ិវ ិធីសម្រាប់ ការរ ំោយច្នះ
ជាធម្មា ានផ្ចងច្ៅកែុងលកេនិក
ត ៈម្នអងគការបានចុ ះបញ្ជីនីម្ួយៗ។
ការបារម្ភកាន់ផ្ត្ច្ម្រចើ នផ្ដ្លម្រត្ូវបានសផ្ម្តងច្ោយអងគការសិេិ ធម្នុ សសម្ួ យចំនួន ថាម្ន្តនតីេេួ ល
អាណ្ត្តិច្ោយការច្បាះច្ឆ្នែត្ និ ងសាជិ កម្នកងកាៃំងសនតិសុខ (ច្ពាលគឺ នគរបាល និ ងច្យាធា)
កំ ពុងច្ម្របើសាពធ

ការបងេិត្បងេំ

និ ងរហូត្ដ្ល់ការច្ម្របើកាៃំង

ច្ដ្ើម្បីចាត្់ការជាម្ួ យបុគគលិកអងគការ

ម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល និ ងសាជិ កសហគម្ន៍ ផ្ដ្លច្ៅេីច្នាះ អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលទាំងច្នាះច្ធវើ
ម្របត្ិ បត្តិការ24។

និ នាែការម្នឥរ ិយាបែច្នះ

ហាក់បីដ្ូចជាច្

ើញកាន់ ផ្ត្ចាស់ទាក់ េិននឹងអងគការ

ម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលទាំងឡាយ ផ្ដ្លច្ធវើសកម្មភាពការពារសិេិដ្
ធ ី ធីរៃ បស់សហគម្ន៍ម្រកី ម្រកបំ ផ្ុត្ច្ៅាម្
ត្ំ បន់េីម្រកុងនិ ងជនបេ ការម្រគប់ម្រគងធនធានធម្មជាត្ិ និងការជំ រញ
ុ ច្សរ ីភាពម្នការបច្ញ្េញម្ត្ិ ការ
ជួ បម្របជុំ និងការបច្ងកើត្សាគម្។ កែុងចំ ច្ោម្សកម្មភាពទាំងច្នះ ការឃាត្់ខួនបុ
ៃ
គគលិកអងគការសងគម្
សុីវ ិល និងសាជិកសហគម្ន៍ច្ោយនគរបាលម្ូ លោឋន ចំ ច្ពាះការពាក់ ព័នក
ធ ុងសកម្ម
ែ
ភាពទាំងច្នះ គឺ
ជាម្ូ លច្ហត្ុម្នការបារម្ភច្ោយផ្

កម្ួ យ។ សម្តីខាងច្ម្រកាម្គឺ ជាបេពិ ច្ាធន៍រម្
ួ ម្នអែកផ្តល់សាភសន៍

បីនាក់ – ការោក់បញ្ូេ លោែច្នះ គឺសំច្ៅការពារអនាម្ិកភាពម្នអែកផ្តល់សាភសន៍ ។
ច្យើងេេួ លការគម្រាម្ជាច្ម្រចើន និងការសម្ៃុត្ថានឹ ងសាៃប់ ឬបិ េការ ិយាល័យ។ ពួកច្គបាន
បញ្ូជ ននគរបាលឲ្យាម្ោនសកម្មភាពច្យើង។

ម្នុសសចផ្ម្ៃកច្ដ្ើរាម្រាល់ម្ែៃ។

ច្គឈប់ចត្

ច្ៅជិ ត្ផ្ាះខាំុ និ ងឃាៃច្ំ ម្ើ លរាល់អី ៗ
វ ផ្ដ្លខាំុច្ធវើ។ ច្គបញ្ូជ នម្នុ សសឲ្យម្កបាញ់ខំុដ្
ា ល់ផ្ាះ ច្ហើយ
ពួ កច្គសម្ៃុត្កូនស្រសីខំុ។
ា ច្រឿងច្នះច្ធវើឲ្យម្របពនធខំុភ
ា ័ យ។ ែមីៗច្នះ ច្ៅច្ពលខាំុច្រៀបចំេិវាជនជាត្ិ

ច្ដ្ើម្ភាគត្ិ ច ច្ហើយខាំុម្ិនបានផ្តល់ [ច្ពលជូន] សាជិ កសភាឲ្យផ្ែៃងច្ៅកាន់ សហគម្ន៍ ពួកច្គ
ម្ិ នសបាយចិត្ត

និងបានម្របាប់ ខំុថា
ា

ពួ កច្គនឹ ងរាយការណ្៍ច្ៅម្រកសួងបរ ិាថនឲ្យបិេ

ការ ិយាល័យរបស់ច្យើង។

អែកផ្តល់សាភសន៍ អនាម្ិក

24

See, for example, http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/cambodia, accessed 31
March 2013
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ដ្ូ ចបានកត្់សាគល់រច
ួ ច្ហើយកែុងផ្ផ្ែកេី ២ – វ ិធីាស្តសត ដ្កស្រសង់ សម្តីោក់បញ្ូេ លោែ ច្ធវើឲ្យ

ានការលំបាកកែុងការផ្ារភាជប់សកម្មភាពច្ៅនឹ ងបុគគលច្ោយផ្
ថាច្ត្ើ ‘ច្យើង’ ឬ ‘ពួកច្គ’ អាចគឺ ជាអែកោច្ៅកែុង

កោម្ួ យ។

ច្គម្ិ នដ្ឹងចាស់ច្េ

ស្រសង់ សម្តីខាងច្លើ។

បចេុបបនែ អងគការសងគម្សុីវ ិលច្ៅកម្ពុជាម្ិ នសថិត្ច្ម្រកាម្សវនកម្ម ឬអធិ ការកិចផ្
េ ូវការរបស់
ៃ
រាជ

រោឋភិ បាលច្េ ច្ទាះជាានការាម្ោនច្ម្រៅផ្ៃូវការច្លើម្រពឹ ត្ិ កា
ត រណ្៍ និ ងសកម្មភាពរបស់អងគការម្ិ នផ្ម្ន

រោឋភិ បាល ហាក់ដ្ូចជាច្រឿងធម្មា។ ដ្ូចោែច្នះផ្ដ្រ ការរាយការណ្៍ជាាធារណ្ៈម្នអងគការសងគម្
សុីវ ិលម្ិ នម្រត្ូវបានត្ម្រម្ូវ ឬបញ្ហ
ជ ក់ច្ៅកែុងចាប់ពាក់ព័នច្ធ

ើយ។ ប៉ុ ផ្នត ច្សចកតីម្រពាងចាប់ចុងច្ម្រកាយ

សតីពីអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិបាល និងសាគម្ ានបេបបញ្ញ ត្ិស
ត ម្រាប់ការច្ធវើសវនកម្មនិងអធិ ការកិចេ
របស់រាជរោឋភិ បាលច្លើអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល។

ានការច្សែើច្

ើងថាអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល

ម្រត្ូវច្បើកបញ្ជីហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ខួន
ៃ
សម្រាប់អធិ ការកិចច្េ ោយម្រកសួងហិរញ្ញ វត្ថុ ឬអាជាាធរសវនកម្មជាត្ិ។
អងគការសងគម្សុីវ ិលជាច្ម្រចើនហាក់ បីដ្ូចជាយល់ថាសំច្ណ្ើចាប់ែីស
ម ីព
ត ីអងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាល

និ ង

សាគម្ នឹ ងបច្ងកើនច្ោយម្ិ នចាំបាច់នូវត្ួ នាេីរបស់រាជរោឋភិ បាលកែុងការម្រត្ួត្ពិ និត្យច្លើអងគការសងគម្
សុីវ ិលនិ ង អនុ ញ្ហញត្ឲ្យរាជរោឋភិ បាលច្ម្រជៀត្ផ្ម្រជកឬម្រត្ួត្ម្រាច្លើអងគការសងគម្សុីវ ិល។

ចាប់ម្របឆ្នំងអំ ច្ពើពុករលួយ

ឆ្នែំ២០១០

ត្ម្រម្ូវឲ្យច្ម្ដ្ឹកនាំសងគម្សុីវ ិលរាយការណ្៍ពីម្រេពយ

សម្បត្តិ ប៉ុ ផ្នត បេបញ្ញត្ិច្ត នះច្ៅម្ិ នទាន់អនុវត្តច្ៅច្
ស្រសបាម្ចាប់សីព
ត ី ារច្ពើពនធ

ឆ្នែំ២០០៤

ើយ។
អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលានសិេិ ធសុំរច
ួ ពនធ។

ម្របការច្នះម្ិ នផ្ម្នានលកេណ្ៈសវ័យម្របវត្តិច្េ ច្ហើយនី ត្ិវ ិធីសុំអាចម្រត្ូវចំ ោយច្ពលផ្វង25។ បុគគលិក
អងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលច្ៅផ្ត្ម្រត្ូវបង់ពនធម្របាក់ចំណ្ូល

(ម្របាក់ផ្ខ)

ច្ហើយច្ៅផ្ត្ម្រត្ូវផ្ត្ច្ោរពាម្

លកេខ័ណ្ឌពាក់ព័នច្ធ ផ្សងច្េៀត្ រួម្ានការរួម្វ ិភាគទានដ្ល់ច្បឡាជាត្ិរបបសនតិសុខសងគម្។ កែុងការ
អនុវត្តជាក់ផ្សតង អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលជាច្ម្រចើនម្ិ នបង់ពនធច្េ ច្ទាះបីជាពួ កច្គម្ិ នបានេេួ លការ
ច្លើកផ្លងស្រសបាម្ចាប់កី ។
ត
ចាប់ច្ៅច្ពលខាងម្ុខទាក់េិននឹងសហជី ព
សំច្ណ្ើចាប់ម្រគប់ ម្រគងម្របព័នធអុីនធឺច្ណ្ត្

សាគម្កសិករ

និងការម្រគប់ម្រគងដ្ី

ក៏ដ្ូចជា

ក៏អាចប៉ ះពាល់ដ្ល់លេធភាពរបស់សងគម្សុីវ ិលកែុងការច្ធវើ

ម្របត្ិ បត្តិការផ្ដ្រ។ ច្គម្រត្ូវរង់ចាំច្ម្ើ លថាច្ត្ើចាប់ទាំងច្នះនឹ ងប៉ ះពាល់សងគម្សុីវ ិលយា៉ ងដ្ូចច្ម្តច។

25

http://cambodianlaw.wordpress.com/2011/05/30/do-ngo-employees-have-to-pay-tax-on-salary/,
accessed 1 December 2013
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វិធា
ី ស្តេត
ព័ ត៌មានដែលបានពនយល់នៅទី ននះ
ជាមួ យសមាជិកសងគមស៊ីវ ិល្បាំនាក់ ។
ែឹ កនាំនោយជនជាតិ នែើមភាគតិរ

គឺដអែកនលើការសិកាឯកសារជាន្រើន

អ្នកអតល់សមាាសន៍

អ្ងគការអតល់នសវារាប់

និ ងការសមាាសន៍

រួមមានតំណាងមកពីអ្ងគការមួ យដែល
អ្ងគការអតល់នសវាយ៊វជន

អ្ងគការ

មិ នដមនរោាភិ បាលអ្នតរជាតិ និ ងអ្ងគការសមាជិ កភាព។ ព័ត៌មានដែលមាន្តូវបានស្មិតស្មាំងនិ ង
នអទៀតផ្ទទត់នឹងភសតតាងនអេងៗដែលបានមកពី
ការសនទនាន្ៅអលូវការជាមួ យតួ អ្ងគសងគមស៊ីវ ិល។
៊

សេចកតេ
ី សខេបអំព្ប
ី ញ្ហ
ា ស្របឈមេំខាៃ់ៗ
បញ្ហ
ា ម្របឈម្សំខាន់ ៗទាក់ េិននឹងកិ ចម្រេ បត្ិ បត្តិការរបស់អងគការសងគម្សុីវ ិលច្ៅកម្ពុជា

រួម្ាន៖



អនុច្ោម្ភាពទាបជាម្ួ យនឹ ងបេបបញ្ញត្ិច
ត ាប់ជាធរាន ច្ោយអងគការសងគម្សុីវ ិល



កាត្ពវកិចរា
េ យការណ្៍ផ្ដ្លានលកេណ្ៈសមម្រគា
ម ញ និ ង ពិ បាកយល់
ុ



សម្ត្ថភាពម្ិ នម្រគប់ម្រោន់ម្នម្ន្តនតីរាជរោឋភិ បាលពាក់ព័នច្ធ ដ្ើម្បីអនុវត្តបេបបញ្ញត្ិច
ត ាប់
ជាធរាន



កងវះឯកភាពោែកែុងការអនុវត្តម្រកបខ័ ណ្ឌគត្ិ យុត្ិ ត

និ ងបេបបញ្ញ ត្ិច
ត ាប់

ច្ោយត្ួ អងគថាែក់

ច្ម្រកាម្ជាត្ិច្ៅកែុងរាជរោឋភិ បាល


ការចំ ោយម្របាក់ច្ម្រៅផ្ៃូវការជូ នដ្ល់បុគគលិករាជរោឋភិ បាលម្ួ យចំ នួន ច្ដ្ើ ម្បីសម្រម្ួលកិ ចេ
ម្របត្ិ បត្តិការរបស់អងគការសងគម្សុីវ ិល



អវត្តាន និ ង អសងគត្ិភាព ម្នផ្លវ ិបាកចំ ច្ពាះការខកខានម្ិ នបានច្ោរពាម្កាត្ពវកិចេ
ស្រសបចាប់



ម្តងាកល ច្ម្របើនូវការបងេិត្បងេំ សាពធ ឬកាៃំងជាពាកយសម្តី ឬកងកាៃំង ច្ោយម្រកុម្
សនតិសុខម្ូ លោឋន និង/ឬ កងកាៃំងសនតិសុខជាត្ិ (ឬ ត្ំ ោងពួ កច្គ) ម្ន្តនតីេេួ លអាណ្ត្តិ
ាធារណ្ៈច្ោយការច្បាះច្ឆ្នែត្

និ ង/ឬ

ម្ន្តនតីរាជរោឋភិ បាល

បុ គគលិកម្ួ យចំនួនម្នអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល

ជាពិ ច្សស

ច្ៅច្ពលចាត្់ការជាម្ួ យ
អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល

ផ្ដ្លពាក់ ព័នន
ធ ឹ ងការងារសិេិម្
ធ នុ សស


អវត្តានម្នយនតការត្វា៉ កុងករណ្
ែ
ី ម្នការលុបបញ្ជី ការពយួរការងារ ឬការរ ំោយ



ការបារម្ភកុងចំ
ែ
ច្ោម្ត្ួអងគសងគម្សុីវ ិលទាក់េិននឹ ងសកាតនុ ពលសម្រាប់ បំពានការច្ម្របើ
ចាប់ច្ម្រោងែមីសីព
ត ី អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល និងសាគម្។
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ទេសៃៈរ ួម
ចំ ោយសរុបម្របចាំឆ្នែំច្ោយអងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលអនតរជាត្ិ និ ងកែុងស្រសុក ច្ៅកម្ពុជា ម្រត្ូវ

បានបា៉ ន់ ាមនថាានចំនួន ៦០០-៧០០ ោនដ្ុ ោៃរអាច្ម្រ ិក ផ្ដ្លម្របដ្ម្ម្របសងោែនឹងចំ ោយសរុប
បចេុបបនែរបស់រាជរោឋភិ បាលច្លើច្សវាសងគម្កិ ចេ

(គណ្ៈកាមធិ ការសហម្របត្ិបត្តិការច្ដ្ើម្បីកម្ពុជា

ឆ្នែំ

២០១៣)។ អងគការសងគម្សុីវ ិលកម្ពុជា ពឹ ងផ្ផ្ែកយា៉ ងខាៃំងច្លើហិរញ្ញ បបទានឥត្សំណ្ងនិងអំ ច្ោយ
អនតរជាត្ិ។

ានឧបសគគផ្ូវចាប់
ៃ
ត្ិចត្ួចចំ ច្ពាះការេេួ លម្ូ លនិ ធិអនតរជាត្ិច្ោយអងគការម្ិ នផ្ម្ន

រោឋភិ បាលកែុងស្រសុកច្ៅកម្ពុជា

ដ្ូ ចផ្ដ្លានផ្ចងកែុងចាប់ម្របឆ្នំងច្ភរវកម្ម

ឆ្នែំ២០០៧។

ាម្ពិ ត្

ម្រកបខ័ ណ្ឌគត្ិ យុត្ិ តសម្រាប់េេួ លម្ូ លនិធិអាចចាត្់េុកបានថាានលកេណ្ៈអនុញ្ហញត្។ ប៉ុ ផ្នត ច្គច្
ានឧបសគគម្ិនផ្ម្នចាប់ជាច្ម្រចើនចំ ច្ពាះការេេួ លម្ូលនិ ធិ

ើញ

ផ្ដ្លភាគច្ម្រចើនផ្ារភាជប់ នឹងការែយចុ ះ

ម្នការានម្ូ លនិ ធិអនតរជាត្ិ កំ ច្ណ្ើនការម្របកួ ត្ម្របផ្ជងយកម្ូ លនិធិច្នះ និ ងសម្ត្ថភាពទាបជាេូ ច្ៅ
កែុងការផ្សវងរកម្ូ លនិធិកុងចំ
ែ ច្ោម្អងគការសងគម្សុីវ ិលកែុងស្រសុក។
ទាំងច្នះ

ជាការច្ឆៃើយត្បច្ៅនឹ ងបញ្ហ
ា

អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលកំពុងចូ លរួម្កាន់ផ្ត្ច្ម្រចើ នកែុងសហម្រោសសងគម្។

សកម្មភាព

ម្នុ សសធម្៌កុងស្រសុ
ែ
កគឺ ានសតចច្សត
ើង ច្ហើយហិរញ្ញ បបទានឥត្សំណ្ងពី រាជរោឋភិ បាលគឺជាច្រឿងម្ិន
ួ
ធម្មា ែវីច្បើកំពុងច្កើ នច្

របកគំស

ើងកតី។

ញ
ើ

ចំ ោយម្របចាំឆ្នែំសរុបច្ោយអងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលអនតរជាត្ិ និ ងកែុងស្រសុក ច្ៅកម្ពុជាម្រត្ូវ

បានបា៉ ន់ ាមនថាានចំនួន ៦០០-៧០០ ោនដ្ុ ោៃរអាច្ម្រ ិក (គណ្ៈកាមធិ ការសហម្របត្ិ បត្តិការច្ដ្ើម្បី
កម្ពុជា ឆ្នែំ២០១៣)។ ចំ នួនបា៉ ន់ ាមនច្នះានលកេណ្ៈចម្រម្ូងចម្រាស់ – របាយការណ្៍សតីពីម្របសិេធភាព
អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នែំ២០១១ ច្លើកច្

ើងថា ានវ ិភាគទានត្ិ ចជាងចំនួនច្នះច្ម្រចើនម្របផ្ហល ២០០ ោន

ដ្ុ ោៃរអាច្ម្រ ិក27។ កែុងន័ យេូ ោយ កម្រម្ិ ត្ម្នចំ ោយរបស់អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលច្ៅកម្ពុជាហាក់

បីដ្ូចជាានលកេណ្ៈម្របដ្ម្ម្របសងនឹ ងចំ ោយសរុបបចេុបបនែរបស់រាជរោឋភិបាល ច្លើច្សវាសងគម្កិ ចេ
(គណ្ៈកាមធិ ការសហម្របត្ិ បត្តិការច្ដ្ើម្បីកម្ពុជា ឆ្នែំ២០១២)។ ម្ួ យផ្ផ្ែក ម្របាក់ច្នះម្រត្ូវចាយច្លើបុគគលិក

កម្ពុជាម្របផ្ហល ៤៣.០០០ នាក់ (គណ្ៈកាមធិ ការសហម្របត្ិបត្តិការច្ដ្ើ ម្បីកម្ពុជា ឆ្នែំ២០១៣)។ ម្របាក់ខៃះ
26

For the purposes of this research, access to financial resources is of key interest and this section
addresses this issue. Civil society organisations also require access to technical and human resources,
however, a review of how these resources can be accessed in Cambodia was beyond the scope of the
research.
27
See http://www.cdccrdb.gov.kh/cdc/aid_management/DER%202011%20FINAL%20(31%20Oct%202011).pdf, accessed 1
December 2013
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ម្នម្ូ លនិធិទាំងច្នះ (បា៉ ន់ ាមនថាានចំ នួន ៤៤ ោនដ្ុោៃរ) ម្រត្ូវបានបច្ញ្េញដ្ល់សាគម្និង
អងគការសហគម្ន៍ត្ូចាច (គណ្ៈកាមធិ ការសហម្របត្ិ បត្តិការច្ដ្ើម្បីកម្ពុជា ឆ្នែំ២០១៣)។
ជាង ៣០% ម្នអងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលអនតរជាត្ិផ្ដ្លច្ធវើម្របត្ិបត្តិការច្ៅកម្ពុជា បងាាញថា

ានចំ ោយម្របចាំឆ្នែំច្លើពី ១ ោនដ្ុ ោៃរ ប៉ុ ផ្នត ានផ្ត្ ៤% ម្នអងគការកែុងស្រសុកប៉ុ ច្ោោះផ្ដ្លសថិត្
កែុងម្របច្ភេច្នះ ជាេូ ច្ៅ អងគការកែុងស្រសុកច្ម្រចើ នានការលំបាកខាងហិរញ្ញ វត្ថុ ជាងអងគការអនតរជាត្ិ

(Suárez & Marshall ឆ្នែំ២០១២)។ ប៉ុ ផ្នត ពុំានការរ ឹត្ត្បិត្ាម្ផ្ៃូវចាប់ច្លើរច្បៀបផ្ដ្លអងគការសងគម្
សុីវ ិលកែុងស្រសុកអាចម្រអងាគសម្ូ លនិធិច្

ើយ។

ការលំបាកកែុងការរកម្ូ លនិធិភាគច្ម្រចើ នហាក់បីដ្ូចជា

ម្រត្ូវបានផ្ារភាជប់ច្ៅនឹ ងសម្ត្ថភាពទាបម្នអងគការកែុងស្រសុក – ច្ធៀបច្ៅនឹ ងអងគការអនតរជាត្ិ – កែុងការ

កំ ណ្ត្់អត្តសញ្ហញណ្ាេស់ជំនួយសម្ស្រសប ការម្របាស្រស័យទាក់ េងជាម្ួ យពួ កច្គជាភាាអង់ ច្គៃស ការ
កាងេំ នាក់ េំនងម្របកបច្ោយេំ នុកចិត្ជា
ត ម្ួ យពួកច្គ

និ ងការោក់សំច្ណ្ើចាស់ោស់

និ ងអាច

សច្ម្រម្ចបាន (ម្របកបច្ោយច្ហត្ុ ផ្ល) ច្ដ្ើ ម្បីសុំម្ូលនិ ធិ។ ដ្ូចច្ៅាម្ម្របច្េសភាគច្ម្រចើនអញ្េឹងផ្ដ្រ
លេធភាពេេួ លម្ូ លនិធិបរច្េសានលកេណ្ៈម្របកួ ត្ម្របផ្ជងខពស់។

ច្សាើរផ្ត្ោមនសកម្មភាពម្នុ សសធម្៌

កែុងស្រសុក ានន័ យថាការរកម្ូ លនិ ធិកុងស្រសុ
ែ
កក៏ជួបការលំបាកផ្ដ្រ។
ច្ទាះបីជាានការលំបាក ជាម្ធយម្ អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលរកាម្របភពផ្តល់ម្ូលនិធិចំនួនពីរ
(Suárez & Marshall ឆ្នែំ ២០១២)។ ហិរញ្ញបបទានឥត្សំណ្ង និ ងអំ ច្ោយ គឺ ជាម្របភពផ្តល់ម្ូលនិធិ
សំខាន់ បំផ្ុត្និងេូ ច្ៅបំផ្ុត្សម្រាប់ អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល ផ្ដ្លច្ធវើម្របត្ិបត្តិការច្ៅកម្ពុជា។ ជារួម្
ហិរញ្ញ បបទានឥត្សំណ្ង

និងកិចេសនោ

ម្រត្ូវបានផ្តល់ច្ោយអងគការសហម្របជាជាត្ិ

រោឋភិ បាល

បរច្េស និងអងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលអនតរជាត្ិ ច្ោយជិ ត្ ៦០% ម្នអងគការកែុងស្រសុកនិងអនតរជាត្ិច្ៅ
កម្ពុជាេេួ លម្ូ លនិធិពីអងគការទាំងច្នះ។

ដ្ូ ច្ចែះ

សងគម្សុីវ ិលកម្ពុជាពឹងផ្ផ្ែកយា៉ ងខាៃំងច្លើហិរញ្ញ បប

ទានឥត្សំណ្ងផ្បបច្នះ។ ជិត្ ៥៦% ម្នអងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលកែុងស្រសុកេេួ លអំ ច្ោយពីបុគគល

– ភាគច្ម្រចើនជនបរច្េស – និ ង ៣២% ម្នអងគការកែុងស្រសុករកបានម្របាក់ចំណ្ូលច្ោយខៃួនឯង ាម្រយៈ
សកម្មភាពពាណ្ិជជកម្ម (Suárez & Marshall ឆ្នែំ ២០១២)។ សកម្មភាពពាណ្ិជជកម្ម អាចរួម្ាន

ចំ ណ្ូលពី ម្នាីរពោបាលច្រាគ ច្ភាជនី យោឋន ការជួ លការ ិយាល័យ ការលក់ ឯការច្បាះពុ ម្ផ្
ព ាយ និ ង
ហាងលក់ ច្ម្រគឿងសិបបកម្ម (គណ្ៈកាមធិ ការសហម្របត្ិ បត្តិការច្ដ្ើម្បីកម្ពុជា ឆ្នែំ២០១២)។ ជាង ៤០% ម្ន
អងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលអនតរជាត្ិ

ានការផ្តល់ម្ូលនិធិរោឋភិ បាលឧបច្ាភាគី

(ម្ិ នផ្ម្នកម្ពុជា)

ាម្រយៈជំ នួយបរច្េស ែវីច្បើានផ្ត្ ២២% ប៉ុ ច្ោោះម្នអងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិបាលជាត្ិ េេួ លម្ូ លនិ ធិ
ាម្វ ិធី ច្នះ (Suárez & Marshall ឆ្នែំ២០១២)។ យូរៗម្តង អងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលខៃះអាចេេួ ល
ម្ូ លនិធិរដ្ឋ។ ការផ្តល់ម្ូលនិ ធិនិងការជួ យោំម្រេរាជរោឋភិ បាលកម្ពុជា កែុងេម្រម្ង់ជាការច្លើកផ្លងពនធ

ឧបត្ថម្ធ
ភ ន ឬភាពជាម្ដ្គូកុងគច្ម្រាង
ែ
ានចំ នួន ៣,៨% ម្នចំ ណ្ូលរបស់អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល
(គណ្ៈកាមធិ ការសហម្របត្ិ បត្តិការច្ដ្ើម្បីកម្ពុជា ឆ្នែំ២០១២)។

រាល់អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិបាលផ្ដ្លបានេេួ លម្ូ លនិ ធិច្ៅកម្ពុជា យា៉ ងច្ហាចោស់ េេួ ល

ម្ូ លនិធិខៃះម្នម្ូ លនិធិរបស់ខួនពី
ៃ
បរច្េស (Bañez-Ockelford ឆ្នែំ២០១១)។ ម្ូ លនិធិបរច្េស ជាេូ ច្ៅ
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ោំម្រេកម្មវ ិធីនិងសកម្មភាពសងគម្សុីវ ិលច្ពញច្លញ

ច្ទាះបីជាអងគការជាច្ម្រចើនានការលំបាកកែុងការ

រកបានម្ូ លនិ ធិម្រគប់ ម្រោន់សម្រាប់សកម្មភាពទាំងឡាយផ្ដ្លអាចចាត្់ េុកថាជា ‘ចំ ោយម្របត្ិ បត្តិការ’
ដ្ូ ចជាការច្រៀបចំ និងការច្ម្រោងកម្មវ ិធី ការច្ធវើផ្ផ្នការយុេធាស្តសត ការអភិវឌ្ឍអភិ បាលកិ ចេ ការជំ រញ
ុ

គំ និត្ម្ចែម្របឌ្ិត្ ការស្រាវម្រជាវ ការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាពបុ គគលិក និងការងារច្ផ្សងច្េៀត្។ ាេស់ជំនួយខៃះ
សុខចិត្រត ម្
ួ វ ិភាគទានដ្ល់ម្ែៃចំោយទាំងច្នះ

ប៉ុ ផ្នត

ាេស់ជំនួយខៃះច្េៀត្ម្ិ នម្រពម្

អាស្រស័យច្លើ

បេបញ្ហ
ជ ម្ផ្ាកុងរបស់
ែ
ពួកច្គ។ ាេស់ជំនួយភាគច្ម្រចើន កំ ណ្ត្់ អម្រាចំោយរដ្ឋបាលម្របផ្ហល ១០%។
ជួ នកាល

អងគការសងគម្សុីវ ិលកែុងស្រសុកអាចរកបានម្ូ លនិ ធិោមនចំ ណ្ងពីចំណ្ូលរកបាន

ជំ នួយជាបុ គគល។

ឬពីាេស់

ម្ូ លនិ ធិទាំងច្នះានម្របច្យាជន៍ជាពិ សសសម្រាប់បំច្ពញម្ែៃចំោយសែល
ូ

ឬ

ចំ ោយម្របត្ិ បត្តិការ។

អងគការច្ៅាម្សហគម្ន៍

(CBOs)

និងបោ
ត ញម្នអងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិបាល

ម្ិនបាន

ចុ ះបញ្ជី ម្ិ នអាចេេួ លម្ូលនិ ធិបាន ភាគច្ម្រចើនច្ោយារច្ោលនច្យាបាយាេស់ជំនួយម្ិ នអនុញ្ហញត្
ឲ្យច្ធវើដ្ូច្ចែះ។

ប៉ុផ្នត

ជាធម្មា

អងគការនិ ងបោ
ត ញទាំងច្នះអាចេេួ លច្ោយស្រសបចាប់នូវម្ូ លនិ ធិ

ច្ោយម្របច្យាលាម្រយៈអងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលបានចុ ះបញ្ជី

ផ្ដ្លអាចច្ដ្ើ រត្ួជាអែកឧបត្ថម្ភ

ម្ន

អងគការច្ៅាម្សហគម្ន៍ច្នាះ ឬច្លខាធិ ការោឋនសម្រាប់បោ
ត ញ។
កែុងរយៈច្ពលជាងម្ម្ភឆ្នែំកនៃងម្កច្នះ ាថប័នាេស់ជំនួយបរច្េសគឺ ជាម្របភពម្របាក់ចំណ្ូលអាច

េុ កចិ ត្បា
ត នជាងច្គសម្រាប់អងគការសងគម្សុីវ ិលកម្ពុជា។ ប៉ុ ផ្នត ច្ម្រកាយច្ពលវ ិនិ ច្យាគអស់រយៈច្ពលម្ម្ភ

ឆ្នែំ ច្លើសងគម្សុីវ ិលកម្ពុជា និងជាពិច្សស ច្ៅច្ពលផ្ដ្លម្របច្េសកម្ពុជាច្ម្រត្ៀម្ខៃួនកាៃយជាម្របច្េស
ានម្របាក់ចំណ្ូលម្ធយម្ម្ួយកែុងរយៈច្ពលពី របីឆ្នែំខាងម្ុ ខច្នះ ាេស់ជំនួយជាច្ម្រចើនបានចាប់អារម្មណ្៍
កាន់ផ្ត្ច្ម្រចើ នច្

ើងច្លើការជំ រញ
ុ និ រនតរភាពម្នកម្មវ ិធី ច្ោយច្ម្របើេម្រម្ង់ផ្តល់ម្ូលនិ ធិ ជាជច្ម្រម្ើ ស សំច្ៅ

កាត្់បនថយការវ ិនិ ច្យាគអនតរជាត្ិច្លើការអភិ វឌ្ឍកម្ពុជា។
ម្ី យា៉ន់ ា៉ បានច្លចច្

ម្របច្េសច្ផ្សងច្េៀត្កែុងត្ំ បន់

ជាពិ ច្សស

ើងជាអាេិ ភាពខពស់ជាងសម្រាប់ការផ្ចកចាយជំ នួយ។ ច្ៅច្ពលែមីៗច្នះ ាេស់

ជំ នួយខៃះបានបិេការ ិយាល័យរបស់ខួនច្ៅកម្ព
ៃ
ុជា។ ឧទាហរណ្៍ ម្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍អនតរជាត្ិម្នចម្រកភព
អង់ច្គៃស

បានបិ េការ ិយាល័យរបស់ខួនច្ៅកម្ព
ៃ
ុជាកែុងផ្ខម្ករា

ឆ្នែំ២០១១

បានបញ្េប់េំនាក់ េំនងផ្តល់ម្ូលនិធិឧបច្ាភាគីរបស់ខួនជាម្ួ
ៃ
យកម្ពុជា

ម្របច្េសកាោោ

ផ្ដ្លចូ លជាធរានចាប់ ពីផ្ខ

ម្ិ ែុនា ឆ្នែំ២០១៣ ច្ហើយអងគការ Danida ផ្ដ្លគឺជាេី ភាែក់ផ្តល់ជំនួយម្នម្របច្េសោណ្ឺា៉ ក ក៏ច្ម្រោង
បិ េទាវរផ្ងផ្ដ្រ។
ជាការច្ឆៃើយត្បច្ៅនឹងការផ្ម្របម្របួលអាេិ ភាពរបស់ាេស់ជំនួយ
ជាច្ម្រចើនសថិត្ច្ម្រកាម្សាពធម្រត្ូវចាប់ច្ផ្តើម្រកម្របាក់ចំណ្ូលច្ោយខៃួនឯង។

អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល
ការបច្ងកើត្សហម្រោសសងគម្

គឺ ជាការអនុ វត្តធម្មាកាន់ផ្ត្ច្ម្រចើ នម្នអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល។ ច្យាងាម្អែកផ្តល់សាភសន៍ម្ួយរូប
ាថប័ នារព័ ត្៌ាន និងអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលអភិ វឌ្ឍន៍ កសិកម្ម បានេេួលច្ជាគជ័ យបងគួរកែុងការ

រកម្របាក់ចំណ្ូលច្ោយខៃួនឯង។ ានអងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលខៃះ កំ ពុងផ្ម្របកាៃយខៃួនច្ៅជាម្រគឹ ះាថន

ម្ី ម្រកូហិញ្ញវត្ថុ ឬសហម្រោសសងគម្ ឬសកលវ ិេោល័យ។ ប៉ុ ផ្នត អងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលផ្ដ្លតៃស់បូរត
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ឋានៈស្រសបចាប់ខួនច្ៅជាសហម្រោស(សងគ
ៃ
ម្)- ផ្ដ្លាម្ពិត្ គឺ ជាម្រគឹ ះាថនរកចំ ច្ណ្ញម្ួ យ កំ ពុងផ្ត្
“ម្ិ នច្ោរព” លកេនិ ក
ត ៈរបស់ខួន។
ៃ

កិ ចម្រេ ពម្ច្ម្រពៀងភាពជាម្ដ្គូ

គឺសំខាន់ ោស់សម្រាប់ ការច្ធវើម្របត្ិបត្តិការ

(និ ងេេួ លហិរញ្ញ បប

ទានឥត្សំណ្ង) ច្ៅកម្ពុជា។ ប៉ុ ផ្នត រាជរោឋភិ បាលកម្ពុជាម្ិ នានភាពជាម្ដ្គូផ្ូវការកម្រម្ិ
ៃ
ត្ខពស់ជាម្ួ យ

សងគម្សុីវ ិល ផ្ដ្លសម្រម្ួលការច្ផ្ារម្ូ លនិ ធិច្ៅឲ្យសងគម្សុីវ ិល ពី រាជរោឋភិបាល។ រាជរោឋភិ បាលបាន
បច្ងកើត្េំ នាក់េំនងជាម្ួ យផ្ផ្ែកឯកជន ាម្រយៈច្វេិកាពាណ្ិជជកម្ម និ ងភាពជាម្ដ្គូរវាងរាជរោឋភិ បាល
និ ងម្ដ្គូ អភិ វឌ្ឍន៍

ជាពិ ច្សសាម្រយៈ

គណ្ៈកាមធិ ការសម្រម្បសម្រម្ួលរាជរោឋភិ បាល-ាេស់ជំនួយ

និ ង ច្វេិ កាសហម្របត្ិ បត្តិការអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។ ប៉ុ ផ្នត ច្វេិ កាទាំងច្នះម្ិនរាប់បញ្ូេ លការចូ លរួម្របស់
សងគម្សុីវ ិលច្េ។

ច្គពុំច្

ើញានយនតការសម្ម្ូល

ច្ពាលគឺ

ច្វេិ កាឬកិ ចេម្រពម្ច្ម្រពៀង

សម្រម្ួលកិ ចេសហម្របត្ិបត្តិការរវាងរាជរោឋភិ បាល និងសងគម្សុីវ ិលច្

ផ្ដ្លជួ យ

ើយ។ គួបផ្សំនឹងត្ួ នាេីានកម្រម្ិត្

ម្នសងគម្សុីវ ិល (ច្ពាលគឺ ផ្តល់ផ្ត្ច្សវាកម្ម) ច្ៅកែុងយុេធាស្តសតែី មសីព
ត ីកិចេសហម្របត្ិបត្តិការអភិ វឌ្ឍន៍
និ ងភាពជាម្ដ្គូ ឆ្នែំ២០១៤-ឆ្នែំ២០១៨ ច្គហាក់បីដ្ូចជាច្ម្ើ លច្

ើញថារាជរោឋភិ បាលម្ិនេេួ លាគល់

ច្ពញច្លញនូ វសកាតនុ ពលត្ួ នាេីផ្ដ្លអងគការសងគម្សុីវ ិលអាចបំ ច្ពញ
អភិវឌ្ឍម្របច្េសកម្ពុជា។

ជាម្ដ្គូយុេធាស្តសតកុងការ
ែ

ច្ទាះបី ជាម្ិនានកិ ចេម្រពម្ច្ម្រពៀងភាពជាម្ដ្គូកុងកម្រម្ិ
ែ
ត្េូ ោយឬខពស់កី ត ក៏ រាជរោឋភិ បាលកម្ពុជា

បានបច្ងកើត្ម្ូ លនិ ធិម្ួយចំនួនសម្រាប់អងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលផ្ដ្រ

ភាគច្ម្រចើ នាម្សំច្ណ្ើម្ដ្គូ

បរច្េស។ គច្ម្រាងផ្ដ្លេេួ លហិញ្ញបបទានច្ម្រចើ នពីអនតរជាត្ិ ដ្ូចជាគច្ម្រាងទាម្ទារអភិ បាលកិចល
េ ែ
ផ្ដ្លម្រត្ូវបានផ្តល់ម្ូលនិធិច្ោយធនាោរពិ ភពច្ោក បានត្ម្រម្ូវឲ្យរាជរោឋភិ បាលេុ កម្ូ លនិធិម្ួយផ្ផ្ែក
សម្រាប់ អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលកែុងស្រសុក។

លកេណ្ៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ សម្រាប់េេួ លបានម្ូ លនិធិទាំងច្នះ

ជាេូ ច្ៅ ានលកេណ្ៈចាស់ោស់ ច្ោយារអនុ វត្តាម្ច្ោលការណ្៍ផ្ណ្នាំលេធកម្មផ្ដ្លកំ ណ្ត្់
ច្ោយាេស់ជំនួយ។ ឧទាហរណ្៍
ម្រពឹេធសភា

និងអធិ ការកិចេ

ម្រកសួងព័ ត្៌ាន ម្រកសួងការងារ និងម្រកសួងេំ នាក់ េំនងរដ្ឋសភា

ច្ោយច្ម្របើម្ូលនិ ធិកញ្េប់ពីធនាោរពិ ភពច្ោក

និងេី ភាែក់ ងារអភិវឌ្ឍន៍

អនតរជាត្ិអូស្តាតលី (AusAid) និងាម្រយៈការផ្ារភាជប់អងគការនានា ដ្ូ ចជាម្ូ លនិ ធិអាសុី ជាច្ដ្ើម្ បាន
ផ្ចកចាយម្ូ លនិ ធិជូនអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលជាង ២០។ ជាឧទាហរណ្៍ម្ួ យច្េៀត្ ម្ូ លនិ ធិជាត្ិ
សម្រាប់អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល ផ្ដ្លសំច្ៅពម្រងី កច្សវាចាប់ និ ងសងគម្កិ ចជ
េ ូ នស្តសតីនិងយុវនារ ីជា
ជនរងច្ម្រោះម្នអំ ច្ពើហិងាផ្ផ្ែកច្លើច្យនឌ្័ រ និ ងផ្ដ្លម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគងច្ោយម្រកសួងកិ ចេការនារ ី ផ្ដ្ល
ានការជួ យោំម្រេពីអងគការ GIZ និ ងAECID បានផ្តល់ម្ូលនិធិជូនអងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាល។ អងគការ
ម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលម្របាំម្ួយបានេេួ លការោំម្រេាម្រយៈ

ម្ូ លនិធិជាត្ិ សម្រាប់អងគការ។

អែកផ្តល់

សាភសន៍ ាែក់ ផ្ដ្លានបេពិ ច្ាធន៍កុងការេេួ
ែ
លម្ូ លនិធិរាជរោឋភិ បាល បាននិ យាយថានីត្ិវ ិធីសុំ
ម្ូ លនិធិានលកេណ្ៈសមុម្រគាមញនិ ងការ ិយាល័យនិយម្។ ចំណ្ុចច្នះហាក់បីដ្ូចជាម្រត្ូវបានផ្ារភាជប់

ច្ៅនឹ ងម្របការផ្ដ្លថាម្រកសួងរាជរោឋភិ បាលពី រ ផ្ដ្លានកងវល់និងរច្បៀបវារៈខុ សោែបនតិច ម្រគប់ម្រគង
រួម្ោែច្លើហិរញ្ញ បបទានឥត្សំណ្ង។
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ច្ទាះបីជាឧទាហរណ្៍ម្នការផ្ចកចាយម្ូ លនិ ធិច្ោយរាជរោឋភិ បាល
រោឋភិ បាលកំ ពុងច្កើ នច្

ើងកតី

ជូ នអងគការម្ិនផ្ម្ន

ក៏អងគការសងគម្សុីវ ិលជាច្ម្រចើនច្ៅផ្ត្យល់ថាម្ូ លនិ ធិរាជរោឋភិ បាលម្ិ ន

ានលកេណ្ៈអាចសុំបានចំ ច្ពាះពួ កច្គ។

ម្ោ៉ ងច្េៀត្

ត្ួ នាេី របស់រាជរោឋភិបាលជាអែកផ្តល់ម្ូលនិ ធិ

ជួ នកាល ម្រត្ូវបានច្ម្ើ លស្រាល។ ាេស់ជំនួយអនតរជាត្ិ និ ងអែកោំម្រេម្ូ លនិធិ េំ នងជាេេួ លបានការ
គួ រឲ្យសរច្សើរច្ម្រចើ នចំ ច្ពាះការបានផ្តល់ម្ូលនិធិ។ េនាឹម្នឹ ងច្នះ រាជរោឋភិ បាលម្រត្ូវបានច្គចាត្់ េុកថា
ជាអែកផ្សវងរក ជាជាងអែកផ្តល់ម្ូលនិធិ។

ពុំ ានការយល់ច្

ើញកែុងចំ ច្ោម្ត្ួ អងគសងគម្សុីវ ិលថា

រាជរោឋភិ បាលនឹ ងបនតោំម្រេដ្ល់ពួគច្គជាែវ ិកា ច្ោយោមនត្ម្រម្ូវឲ្យច្ធវើដ្ូច្ចែះពី ម្ដ្គូអនតរជាត្ិច្
រាជរោឋភិ បាលម្ិ នានបំ ណ្ងចង់ច្

ើញអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល ានធនធានលែជាងច្េ។

ម្រកបខ័ ណ្ឌគត្ិ យុត្ិ តច្ៅកម្ពុជាម្ិ នច្លើកេឹ កចិ ត្ត
អងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលច្

ើយ។

ើយ។

ដ្ល់ការច្កៀរគរធនធានកែុងស្រសុកសម្រាប់
អែកផ្តល់សាភសន៍អនាម្ិក

ការគួ រឲ្យសរច្សើរ រាជរោឋភិ បាលកម្ពុជាានម្របវត្តិលក
ែ ុងការោំ
ែ
ម្រេអងគការសងគម្សុីវ ិលច្ៅច្ពល

ានវ ិបត្តិជំនួយម្នុ សសធម្៌

ដ្ូចជាេឹ កជំ នន់និងពយុះជាច្ដ្ើ ម្។

រាជរោឋភិ បាលានេំ នាក់េំនងរ ឹងាំ

ជាពិ ច្សសជាម្ួ យកាកបាេម្រកហម្កម្ពុជា ផ្ដ្លគឺជាអងគការម្នុ សសធម្៌ធំជាងច្គបំ ផ្ុត្ច្ៅកម្ពុជា។ ជា
សំខាន់ ម្រគួារច្ោកនាយករដ្ឋម្ន្តនតី ហ៊ុន ផ្សន ានសម្ព័នធភាពយា៉ ងសែិ កែុងអភិ បាលកិចស
េ កម្មភាព
ច្នះ។

ានម្របវត្តិឬវបបធម្៌ត្ិចត្ួចម្នសកម្មភាពម្នុ សសធម្៌ផ្ដ្លផ្តល់អត្ថម្របច្យាជន៍

ដ្ល់អងគការ

ម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលច្ៅកម្ពុជា។ ប៉ុ ផ្នត ការផ្តល់អំច្ោយច្ដ្ើ ម្បីច្ោលបំ ណ្ងាសនា និ ងជូនគណ្បកស
នច្យាបាយ គឺ ជាច្រឿងធម្មា ច្ហើយាម្រា ១៦ ម្នចាប់សីព
ត ី ារច្ពើពនធ ឆ្នែំ២០០៤ អនុ ញ្ហញត្ឲ្យកាត្់
បនថយពនធត្ិចត្ួចសម្រាប់ការផ្តល់អំច្ោយម្នុ សសធម្៌។

អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលខៃះ

បាន

ាកលបងជម្រម្ុញសកម្មភាពម្នុ សសធម្៌កុងស្រសុ
ែ
ក ប៉ុ ផ្នតកិចេម្របឹ ងផ្ម្របងទាំងច្នះានលកេណ្ៈស្រាល និ ង
ម្ិ នទាន់បានច្ធវើការទាក់ ទាញខាៃំងច្ៅច្

ើយ។ អងគការ Furada ផ្ដ្លគឺ ជាសម្ព័នភា
ធ ពម្នអងគការម្ិ នផ្ម្ន

រោឋភិ បាលកែុងស្រសុកផ្ដ្លផ្តល់ច្សវាកម្មជូនជនពិ ការ គឺ ជាករណ្ីម្ួ យម្នចំ ណ្ុចច្នះ។ អងគការ Furada
បានអភិ វឌ្ឍយុេធការរកេីផ្ារ

និងបានច្រៀបចំពិធីម្របម្ូ លម្ូ លនិធិម្ួយចំនួន។

អងគការច្នះក៏រកបាន

ជំ នួយអនតរជាត្ិផ្ងផ្ដ្រកែុងការអភិវឌ្ឍវបបធម្៌ម្នុ សសធម្៌កុងស្រសុ
ែ
កចំ ច្ពាះជនពិការ។

ប៉ុ ផ្នត

ច្ជាគជ័ យ

របស់អងគការ Furada គឺានត្ិ ចត្ួចោស់។ ជាេូ ច្ៅ ាជី វកម្មនិងជនកម្ពុជាម្ិ នផ្ម្នជាអែករួម្
វ ិភាគទានហិរញ្ញ វត្ថុច្េៀងទាត្់ឲ្យអងគការសងគម្សុីវ ិលច្េ។

គច្ម្រាងនានាច្ៅាម្ភូម្ិកុងេូ
ែ
ទាំងម្របច្េសកម្ពុជា

ម្ូ លោឋនចូ លរួម្វ ិភាគទានម្ិ នផ្ម្នជាាច់ ម្របាក់។ ឧទាហរណ្៍

ច្ម្រចើនផ្ត្ត្ម្រម្ូវឲ្យសាជិ កសហគម្ន៍
អែកភូម្ិអាចម្រត្ូវបានច្សែើឲ្យបរ ិចាេក

កាៃំងពលកម្ម ឬ រកធនធានធម្មជាត្ិសម្រាប់ការាងសង់ ដ្ូចជាឫសសី ជាច្ដ្ើម្។
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ចំ ច្ពាះម្រកបខ័ ណ្ឌគត្ិ យុត្ិស
ត ម្រាប់េេួ លនិ ងចាយម្ូលនិ ធិ

ការរ ឹត្ត្បិត្គឺានត្ិ ចត្ួចបំ ផ្ុត្។

ចាប់ម្របឆ្នំងច្ភរវកម្មឆ្នែំ ២០០៧ ានបេបបញ្ញ ត្ិល
ត ម្ែិត្ទាក់ េិននឹ ងសំណ្ួរម្នជំ នួយហិរញ្ញ បបទាន និ ង
ជំ នួយសាភរៈដ្ល់ច្ភរវកម្ម និង “ផ្តល់អំោចច្ម្រចើនឲ្យម្របត្ិបត្តិការកែុងភាពរ ិត្ត្បិត្ហិរញ្ញ បបទានដ្ល់

សកម្មភាពនិ ងអងគការទាំងឡាយ ផ្ដ្លផ្ារភាជប់ ច្ៅនឹ ងច្ភរវកម្ម” (Observatory for the Protection of
Human Rights Defenders ឆ្នែំ២០១០ េំ ព័រ ១១)។ សម្រាប់ចំោយ ការរ ឹត្ត្បិត្ច្ម្រចើនានម្របភពច្ចញ
ពីលកេនិ ក
ត ៈរបស់អងគការសងគម្សុីវ ិលខៃួនឯង ជាជាងចាប់ជាត្ិ ។ ជាេូច្ៅ អងគការសងគម្សុីវ ិល ាន
បញ្ញ ត្ិក
ត ុងលកេ
ែ
និ ក
ត ៈរបស់ខួនច្ដ្ើ
ៃ
ម្បីធានាឲ្យបានថាចំ ណ្ូលម្ិ នម្រត្ូវបានផ្ចកចាយឲ្យបុ គគលិក
ច្

ឬនាយក

ើយ និងថា ច្ម្រកាយច្ពលរ ំោយអងគការ ម្ូ លនិ ធិ ឬម្រេពយសម្បត្តិ ផ្ដ្លច្ៅសល់ ម្រត្ូវបានច្ផ្ារយា៉ ង

សម្ស្រសប ជួ នកាល ច្ៅឲ្យអងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលផ្ដ្លានច្ោលច្ៅដ្ូចោែ និ ងជួនកាលច្ៅឲ្យ
រាជរោឋភិ បាល។
ការរ ឹត្ត្បិត្ខៃះទាក់ េិននឹ ងការេេួ ល និងចាយធនធាន ម្រត្ូវបានច្សែើច្

ើងច្ៅកែុងច្សចកតីម្រពាង

ចាប់សីព
ត ី អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល និ ងសាគម្។ ច្យាងាម្ច្សចកតីម្រពាងចាប់ច្នះ ត្ួ អងគសងគម្
សុីវ ិលនឹ ងម្រត្ូវបញ្ហ
ជ ក់ថាអំ ច្ោយានម្របភពស្រសបចាប់។ បញ្ញ ត្ិច្ត នះ ម្ិនដ្ូ ចជាានបញ្ហ
ា ច្េ ច្ោយ
ារវាានសងគត្ិភាពជាម្ួយចាប់ម្របឆ្នំងច្ភរវកម្ម ឆ្នែំ២០០៧។ ច្សចកតីម្រពាងចាប់ច្នះ ក៏ត្ម្រម្ូវផ្ងផ្ដ្រ
ឲ្យអងគការសងគម្សុីវ ិលកំ ណ្ត្់អម្រាចំ ោយរដ្ឋបាល។

វិធា
ី ស្តេត
ព័ ត្៌ានផ្ដ្លពនយល់ច្ៅេីច្នះ ម្រត្ូវបានដ្កស្រសង់ពីការសិកាឯការសំខាន់ៗ ការសាភសន៍
ជាម្ួ យត្ួអងគសងគម្សុីវ ិលបី និងការសាភសន៍ជាម្ួ យអែកសិកាម្ួ យរូបផ្ដ្លានជំ នាញឯកច្េសខាង
ការស្រាវម្រជាវច្សដ្ឋកិចេ។ អែកផ្តល់សាភសន៍ រួម្ានត្ំ ោងពី អងគការអនតរជាត្ិពីរ និ ងអងគការកែុងស្រសុក
ម្ួ យ។

ព័ ត្៌ានផ្ដ្លានម្រត្ូវបានសម្រម្ិត្សម្រាំង

និ ងច្ផ្ាៀងតាត្់ជាម្ួ យនឹងភសតាងពី
ច្នះពី ច្នាះ
ុ

ម្រពម្ទាំងការសនានាច្ម្រៅផ្ៃូវការជាម្ួ យត្ួ អងគសងគម្សុីវ ិល។
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សេចកតេ
ី សខេបអំព្ប
ី ញ្ហ
ា ស្របឈមេំខាៃ់ៗ
បញ្ហ
ា ម្របឈម្សំខាន់ ៗសម្រាប់អងគការសងគម្សុីវ ិលកម្ពុជាកែុងការេេួ លបានធនធាន រួម្ាន៖


កងវះខាត្ការច្លើកេឹកចិ ត្ជា
ត ផ្ៃូវការសម្រាប់ ជំនួយដ្ល់អងគការសងគម្សុីវ ិលពី ម្រកុម្ហ៊ុន
ាជី វកម្ម



កំ ច្ណ្ើនការម្របកួ ត្ម្របផ្ជងកែុងចំ ច្ោម្អងគការសងគម្សុីវ ិល ច្ដ្ើម្បីេេួ លបានម្ូ លនិ ធិ
បរច្េស



កំ ច្ណ្ើនកងវល់របស់ាេស់ជំនួយអំ ពីនិរនតរភាពហិរញ្ញ វត្ថុម្នគច្ម្រាងនិ ងការតៃស់បូរអាេិ
ត
ភាព
របស់ាេស់ជំនួយ (ងាកច្ចញពីកម្ពុជា)



សម្ត្ថភាពាថប័ នទាបកែុងការផ្សវងរកម្ូ លនិធិ



ការេេួ លាគល់សាពធសម្រាប់ អងគការសងគម្សុីវ ិលឲ្យរកចំ ណ្ូលច្ោយឯករាជយ



សកាតនុ ពលម្នការអភិវឌ្ឍសហម្រោសសងគម្ផ្ដ្លជំនួសដ្ល់ការងារសែលរបស់
សងគម្
ូ
សុីវ ិល



អវត្តានម្នកិ ចម្រេ ពម្ច្ម្រពៀងភាពជាម្ដ្គូកម្រម្ិ ត្ខពស់ ឬយនតការផ្តល់ជំនួយផ្ៃូវការផ្សងច្េៀត្
រវាងរាជរោឋភិ បាល និ ងសងគម្សុីវ ិលជារួម្



ភាពច្សាើរផ្ត្ោមនវត្តានម្នការផ្តល់អំច្ោយ/ជំនួយម្នុ សសធម្៌ កុងស្រសុ
ែ
ក ច្លើកផ្លងផ្ត្
ទាក់ េិននឹងការផ្តល់អំច្ោយ ាសនា និងនច្យាបាយ


។
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ផ្នែកទី ៦: ការបសចច ញមតិ

ទេសៃៈរ ួម
ាម្រា ៤១ ម្នរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា ផ្ចងថាម្របជាពលរដ្ឋផ្ខមរានច្សរ ីភាពខាងការបច្ញ្េញម្ត្ិ

របស់ខួន
ៃ
ច្សរ ីភាពខាងារព័ត្៌ាន ច្សរ ីភាពខាងការច្បាះពុ ម្ផ្
ព ាយ ច្សរ ីភាពខាងការជួបម្របជុំ។
ប៉ុ ផ្នត ារព័ ត្៌ានច្ៅកម្ពុជា ម្រត្ូវបានច្គយល់ថា ‘ម្ិ នានច្សរ ីភាព’ ច្ហើយការរ ំច្ោភច្លើច្សរ ីភាព
បច្ញ្េញម្ត្ិបានកំ ពុងច្កើនច្

ើងាំងពីឆ្នែំ ២០១២ និងមនចូ លឆ្នែំ ២០១៣ ដ្ល់កម្រម្ិត្ម្ួ យផ្ដ្លម្រត្ូវ

បានច្គចាត្់េុកថា ‘ម្ិ នម្របម្រកត្ី’28។ េូរេសសន៍ និងកាផ្សត្ ភាគច្ម្រចើនម្រត្ូវបានម្រត្ួត្ម្រាច្ោយគណ្បកស
នច្យាបាយធំ ប៉ុ ផ្នត អុីនធឺ ច្ណ្ត្ម្រត្ូវបានម្រគប់ ម្រគងយា៉ ងស្រាល។ ម្រកម្ម្រពហមេណ្ឌ ឆ្នែំ២០០៩ និ ងច្ពល
ខាងម្ុ ខ សំច្ណ្ើចាប់ែី ស
ម ីព
ត ីការម្របឆ្នំងការម្រគប់ ម្រគងម្របព័នអ
ធ ុី នធឺ ច្ណ្ត្ ផ្តល់ម្រកបខ័ ណ្ឌគត្ិ យុត្ិស
ត ម្រាប់
ច្សរ ីភាពបច្ញ្េញម្ត្ិ ច្ៅកម្ពុជា

ច្ោយច្ឆៃើយត្បច្ៅនឹ ងបញ្ហ
ា បរ ិហាច្ករ ៍ ត

ការផ្តល់ព័ត្៌ានម្ិ នពិ ត្

និ ងការញុះញង់។ ចាប់ទាំងពី រច្ធវើឲ្យត្ួអងគសងគម្សុីវ ិលានកងវល់ច្ោយារវាម្រត្ូវបានច្គច្ម្ើ លច្
ថារារាំងច្ោយម្ិ នចាំបាច់នូវច្សរ ីភាពបច្ញ្េញម្ត្ិ។

ពុ ករលួយឆ្នែំ២០១០
ជាយា៉ ងោកតី

រ ឹត្ត្បិត្ច្សរ ីភាពការត្វា៉

ម្ោ៉ ងច្េៀត្

ជាពិ ច្សស

ាម្រា

៤១

ើញ

ម្នចាប់ម្របឆ្នំងអំ ច្ពើ

ម្របឆ្នំងនឹ ងម្ន្តនតីរាជរោឋភិ បាល។

ច្ទាះ

អងគការសងគម្សុីវ ិលហាក់បីដ្ូចជាដ្ឹ ងច្ោយខៃួនឯងថាអវីអាចនិ ងម្ិ នអាចនិ យាយបាន

ច្ោយច្ម្របើចំច្ណ្ះដ្ឹងខាងវបបធម្៌

ច្ដ្ើម្បីច្ធវើការវ ិនិ ច័ យ
ឆ អំ ពីរច្បៀបត្ស៊ូម្ត្ិម្របច្សើរបំ ផ្ុត្ច្ដ្ើម្បីអី វផ្ដ្ល

ជាត្ម្រម្ូវការ។ អែកផ្តល់សាភសន៍ ក៏យល់ច្

ើញផ្ងផ្ដ្រថាការេិ ច្ត្ៀនច្លើរាជរោឋភិ បាល ច្ៅច្ពលោ

សថិត្កែុងម្រពំ ផ្ដ្នសនមត្និងម្ិ នានបញ្ហ
ជ ក់ោម្ួ យ ភាគច្ម្រចើ នម្រត្ូវបានច្យាគយល់។ ត្ួ អងគសងគម្សុីវ ិល
បាននិ ងកំ ពុងបញ្ុេ ះបញ្ូេ លរាជរោឋភិ បាលច្ផ្តើម្ច្អាយានចាប់សីព
ត ីច្សរ ីភាពព័ត្៌ានជាច្ម្រចើនឆ្នែំ កនៃង
ម្ក។

របកគំស

ញ
ើ

ាម្រា ៤១ ម្នរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា ផ្ចងថាម្របជាពលរដ្ឋផ្ខមរ ានច្សរ ីភាពខាងការបច្ញ្េញម្ត្ិ

របស់ខួន
ៃ
ច្សរ ីភាពខាងារព័ត្៌ាន ច្សរ ីភាពខាងការច្បាះពុ ម្ផ្
ព ាយ ច្សរ ីភាពខាងការជួបម្របជុំ។
ជាការោំម្រេចំ ច្ពាះចំ ណ្ុចច្នះ

កម្ពុជាគឺ ជាម្របច្េសហត្ថច្លខី

28

ចំ ច្ពាះរាល់សនធិសញ្ហញសិេិ ធម្នុ សស

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2013/cambodia, accessed 19 November 2013
and
http://www.cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/2013_09_19_CCHR_FoEx_Report_
Repression_of_Expression_The_State_of_Free_Speech%20in_Cambodia_EN.pdf, accessed 2
December 2013
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អនតរជាត្ិ ផ្ដ្លផ្ចងពី ច្សរ ីភាពបច្ញ្េញម្ត្ិ ។ ប៉ុផ្នត ការច្បតជាារបស់រាជរោឋភិបាលកែុងការច្លើកច្ម្រជាង
ច្សរ ីភាពបច្ញ្េញម្ត្ិ ម្រត្ូវបានបដ្ិ ច្សធច្ោយអែកផ្តល់សាភសន៍ ម្ួយចំ នួន។

ភាគច្ម្រចើ ន អវីផ្ដ្លរាជរោឋភិ បាលនិ យាយអំ ពីការច្ោរពសិេិ ធ គឺ ម្រោន់ផ្ត្ជាការនិ យាយឲ្យផ្ត្រួច
ប៉ុ ច្ោោះ។ គឺោមនការអនុ វត្តច្េ។
អែកផ្តល់សាភសន៍អនាម្ិក

ម្រកម្ម្រពហមេណ្ឌ

ឆ្នែំ២០០៩

ានាម្រាម្ួ យចំនួនផ្ដ្លប៉ ះពាល់ច្ោយតាល់ច្លើសងគម្សុីវ ិល

និ ង ច្សរ ីភាពបច្ញ្េញម្ត្ិ ឧទាហរណ្៍ ាម្រា ៣០៥, ៣០៧, ៣១១, ៤៩៥, ៥០២ និ ង៥២៣។ ម្រកម្
ម្រពហមេណ្ឌកំ ណ្ត្់ម្រកបខ័ណ្ឌគត្ិ យុត្ិស
ត ម្រាប់បរ ិហារច្ករ ៍ ត ការផ្តល់ព័ត្៌ានម្ិ នពិ ត្និ ងការញុះញង់។ ការ

៍ត
និ យាយបំ ច្ផ្ៃើស ឬការម្ួ លបងាកច់ផ្ដ្លច្ធវើឲ្យខូ ចកិត្ិ យ
ត ស ឬច្ករច្ម
ម ះរបស់បុគគល់ឬាថប័ នម្ួ យ គឺ ជា
៍ ត ការបរ ិហារច្ករម្រត្ូ
៍ ត វបានម្របម្រពឹត្ច្ត ោយម្ច្ធោបាយោម្ួ យខាងច្ម្រកាម្៖
ការបរ ិហារច្ករ។
១. ច្ោយពាកយសម្តី

ច្ទាះជាាម្ម្ច្ធោបាយអវីក៏ច្ោយ

ផ្ដ្លម្រត្ូវបានម្របកាសច្ៅេី កផ្នៃង

ាធារណ្ៈម្ួ យ ឬច្ៅកែុងកិ ចម្រេ បជុំាធារណ្ៈម្ួ យ។

២. ជាោយលកេណ្៍អកសរ

ឬគំនូស

ច្ទាះបីជាច្ោយម្ច្ធោបាយអវីក៏ច្ោយ

ផ្ដ្លម្រត្ូវបាន

ផ្សពវផ្ាយជាាធារណ្ៈ ឬ ផ្ដ្លម្រត្ូវបានច្បើកបងាាញជូ នាធារណ្ជន។
៣. ច្ោយម្ច្ធោបាយផ្សពវផ្ាយច្ាត្េសសន៍ោម្ួ យផ្ដ្លសំច្ៅច្លើាធារណ្ជន29។
ការបរ ិហារច្ករ ៍ ត អាចោក់ច្ទាសបានច្ោយការតកពិន័យជាម្របាក់ពី ១០០.០០០ (ម្ួ យផ្សន)
ដ្ល់ ១០.០០០.០០០ (ដ្ប់ោន) ច្រៀល។ គិ ត្ជាម្របាក់ដ្ុោៃរអាច្ម្រ ិក ការតកពិ ន័យសម្រាប់ ការ
៍ត
បរ ិហារច្ករានចំ
នួនពី ២៥ ដ្ុោៃរ ដ្ល់ ២.៥០០ ដ្ុោៃរ។
ាម្រា

៥០២

ម្នម្រកម្ម្រពហមេណ្ឌចាត្់េុកថាជាបេច្លមើសម្រពហមេណ្ឌនូ វការច្ជរម្របាែចំ ច្ពាះ

ម្ន្តនតីាធារណ្ៈម្ួ យរូបផ្ដ្លច្ធវើសកម្មភាពាងនាម្ឲ្យាថប័ នរបស់ខួន
ៃ ច្ហើយាម្រា ៥២៣ ចាត្់េុក

ថាខុ សចាប់ ការបងេូចកិ ត្ោនុ ភាពម្នច្សចកតីសច្ម្រម្ចត្ុ ោការ (សូម្ច្ម្ើ លកម្រម្ងរបាយការណ្៍ផ្ដ្ល

ម្រត្ូវបានោក់ ច្ោយអងគការសងគម្សុីវ ិល

ជូ នម្រកុម្ម្របឹ កាសិេិ ធម្នុ សសអងគការសហម្របជាជាត្ិ

ច្ៅកែុង

សម្័ យម្របជុំច្លើកេី ១៨ ម្នការពិ និត្យច្េៀងទាត្់ ជាសកលច្លើម្រពះរាជាោចម្រកកម្ពុជា ឆ្នែំ២០១៣)។

ច្យាងាម្របាយការណ្៍ទាំងច្នះ ាម្រា ៤៩៥ ម្នម្រកម្ម្រពហមេណ្ឌ – ការញុះញង់ ឲ្យម្របម្រពឹត្ប
ត េច្លមើស
ម្ួ យ

–

រោឋភិ បាល

ម្រត្ូវបានច្ម្របើយា៉ងច្េៀងទាត្់ម្របឆ្នំងនឹង

“អែកការពារសិេិ ធម្នុ សស

បុ គគលិកអងគការម្ិ នផ្ម្ន

និ ងបុ គគល/ម្រកុម្ច្ផ្សងច្េៀត្ផ្ដ្លហា៊ននិ យាយម្របឆ្នំងអាជាាធរ

ឬផ្ដ្លពោយាម្អប់ រ ំ

ាធារណ្ជនកម្ពុជាអំ ពីសិេិម្
ធ នុ សស។ ច្ោក អ៊ូ វ ីរៈ ម្របធានអងគការ CCHR ម្រត្ូវបានច្កាះច្ៅច្ដ្ើ ម្បី
សួរចច្ម្ៃើយច្ោយត្ុ ោការច្ខត្តរត្នគិ រ ី កែុងផ្ខត្ុ ោ ឆ្នែំ២០១២” ច្ចាេម្របកាន់អំពីការញុះញង់ សាជិ ក
ម្រកុម្ជនជាត្ិច្ដ្ើម្ភាគត្ិច ឲ្យត្វា៉ ច្ោយច្ម្របើអំច្ពើហិងាចំ ច្ពាះការច្ដ្ញច្ចញពីដ្ីធី ៃ (េំព័រ១២)។
29

http://sogi.sithi.org/admin/upload/media/125-rlhnfhw1371009220.pdf, accessed 19 November
2013
44

ឥរ ិយាបែផ្ដ្លម្រត្ូវបានចាត្់េុកថាជាការបរ ិហារច្ករ ៍ ត ឬច្ជរម្របាែ

ផ្ដ្លម្រត្ូវបានផ្ាយាម្

បោ
ត ញព័ ត្៌ាន ម្រត្ូវបានចាត្់ផ្ចងច្ម្រកាម្ចាប់ ារព័ ត្៌ានឆ្នែំ១៩៩៥។ ប៉ុផ្នត ចាប់ផ្ដ្លច្ធវើនិយ័ត្កម្ម
បោ
ត ញព័ ត្៌ានម្ិ នម្រត្ូវបានច្សរច្សរឲ្យបានចាស់ ច្ហើយជួ នកាលម្រត្ូវបានអនុ វត្តម្ិនសុីោែ។ កនៃង
ម្ក បុ គគលិការព័ត្៌ានខៃះ ម្រត្ូវបានកាត្់ច្ទាសស្រសបាម្បេបបញ្ញត្ិម្ត នចាប់ារព័ត្៌ាន ផ្ដ្លហាម្
ឃាត្់ការរាយការណ្៍ោផ្ដ្លម្រត្ូវបានចាត្់េុកថាគច្ម្រាម្កំផ្ហងដ្ល់ច្សថរភាពនច្យាបាយ30។
ារព័ត្៌ានកម្ពុជាច្សាើរផ្ត្ទាំងអស់ សម្រម្បាម្គណ្បកសនច្យាបាយម្ួ យ។ េូ រេសសន៍គឺជា

កម្មសិេិ ធ

ឬម្រត្ូវបានម្រគប់ ម្រគងទាំងស្រសុងច្ោយអែកផ្ដ្លជិ ត្សែិេជា
ធ ម្ួ យ

គណ្បកសនច្យាបាយធំ កាន់

អំ ោច។ វ ិេយុានាថនីយ៍ម្ួយចំនួនត្ូចសម្រម្បាម្គណ្បកសម្របឆ្នំង និ ង សច្ម្ៃងឯករាជយសំខាន់ ៗ

ច្ហើយកាផ្សត្ច្សាើរផ្ត្ទាំងអស់ ច្លើកផ្លងផ្ត្ារព័ត្៌ានជាភាាបរច្េស ម្រត្ូវបានម្រគប់ ម្រគងច្ោយ
គណ្បកសនច្យាបាយ ឬ បុ គគលអែកនច្យាបាយ31។
ារព័ត្៌ានឯករាជយម្ួ យចំ នួន

ម្រត្ូវបានពិនិត្យពិច័យយា៉ ងដ្ិត្ដ្ល់

ច្ហើយការបច្ញ្េញម្ត្ិ

របស់ពួកច្គ ជួ នកាល ម្រត្ូវបានរ ឹត្ត្បិត្ឬម្រគប់ ម្រគងច្ោយរាជរោឋភិ បាល។ ឧទាហរណ្៍ រាជរោឋភិ បាល
បានសច្ម្រម្ចលុបច្ចាលការផ្ាយកម្មវ ិធី “សម្ធម្៌ម្របចាំសបាតហ៍” កែុងផ្ខវ ិចឆិកា ឆ្នែំ២០១២។ កម្មវ ិធីច្នះ
ានម្របភពច្ដ្ើ ម្ច្ចញពីការជួ យោំម្រេពីកម្មវធីអភិវឌ្ឍន៍អងគការសហម្របជាជាត្ិ

(UNDP)

និងអងគការ

ច្ផ្សងច្េៀត្កែុងឆ្នែំ ២០០៣ ជាម្ច្ធោបាយច្ពលរាម្រត្ីម្ួយសម្រាប់ ការផ្ាយម្របកបច្ោយយុត្ិធ
ត ម្៌ និ ង
ម្រគប់ ម្រជុងច្ម្រជាយអំពីយុេធនាការច្ឃាសនាច្បាះច្ឆ្នែត្ជាត្ិ ។

កម្មវ ិធីច្នះានម្របជាម្របិ យភាពខាៃំងរហូត្

ដ្ល់ច្ធវើឲ្យម្រកសួងព័ ត្៌ានឯកភាពបនតវាជាកម្មវ ិធីម្របចាំសបាតហ៍។
កម្មវ ិធីច្នះភាៃម្ៗ បានច្កើ ត្ច្

ច្សចកតីសច្ម្រម្ចបញ្ឈប់ការផ្ាយ

ើងម្ុ នច្ពលច្បាះច្ឆ្នែត្នាផ្ខ កកកោ ឆ្នែំ២០១៣។

សម្ត្ថភាពសម្រាប់ ការរាយការណ្៍ច្ពញច្លញ

ម្របកបច្ោយសម្ធម្៌

និងត្ាៃភាពច្ោយ

ារព័ត្៌ានភាាផ្ខមរ អំពីសកម្មភាពរបស់អងគការសងគម្សុីវ ិល ជាេូ ច្ៅ ម្រត្ូវបានចាត្់ េុកថាច្ខាយ។
អែកច្ធវើការកែុងសងគម្សុីវ ិលជាច្ម្រចើនម្ិ នានជំ ច្នឿច្លើបោ
ត ញារព័ត្៌ានទាំងច្នះ និងម្ិនចាត្់ េុកថា
ជាម្រចកសម្ស្រសបសម្រាប់កិចម្រេ បឹងផ្ម្របងត្ស៊ូម្ត្ិច្េ។

បោ
ត ញារព័ ត្៌ានជាច្ម្រចើន

ានលកេណ្ៈ

លំច្អៀង អំ ពីព័ត្៌ានផ្ដ្លពួ កច្គផ្តល់ ច្ៅរកការផ្ាយរបស់រាជរោឋភិ បាល។ ច្ោយច្ធវើដ្ូច្ចែះ ពួ កច្គ
បងាាញថាពួកច្គម្ិ នេេួ លាគល់ វាយត្ម្ម្ៃខពស់ ឬេេួ លយកអវីផ្ដ្លអងគការសងគម្សុីវ ិលចង់និយាយ។
ពាក់ ព័នស
ធ ម្ត្ថភាព

អែកកាផ្សត្ជាច្ម្រចើន

និ ងសីលធម្៌ ទាក់ េិននឹ ងការងាររបស់ពួកច្គច្
បានទារម្របាក់ច្ម្រៅផ្ៃូវការពីបុគគលាធារណ្ៈ

ម្ិនបានេេួ លការបណ្ុត ះបោ
ត លម្រគប់ម្រោន់ច្លើវ ិជាជជី វៈ

ើយ។ ាម្ពិ ត្ អែកកាផ្សត្ខៃះម្រត្ូវបានច្គរាយការណ្៍ថា
រួម្ទាំងបុគគលិកអងគការសងគម្សុីវ ិល ជាែែូរសម្រាប់ការ

យកព័ ត្៌ាន។ ម្ជឈម្ណ្ឌលសីលធម្៌វ ិជាជជី វៈកាផ្សត្កម្ពុជា បចេុបបនែ កំ ពុងច្ធវើការជាម្ួ យអងគការច្សវា
ារព័ត្៌ានអប់ រ ំសុខភាពកម្ពុជាច្លើគច្ម្រាងម្ួ យ ច្ដ្ើម្បីច្លើកេឹ កចិ ត្ដ្
ត ល់ការម្របកាន់យកម្រកម្សីលធម្៌
វ ិជាជជី វៈកាផ្សត្។
30

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2013/cambodia, accessed 19 November 2013
http://licadho-cambodia.org/reports/files/119LICADHOMediaReport2008.pdf, accessed 21
November 2013
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ជាេូ ច្ៅ អែកផ្តល់សាភសន៍ ានការយល់ដ្ឹងស្រសច្ដ្ៀងោែអំ ពីអី វផ្ដ្លអាចនិ យាយ និ ងអវីផ្ដ្ល
ម្ិ នអាចនិ យាយកែុងការអនុ វត្តជាក់ ផ្សតង។

អែកផ្តល់សាភសន៍

បានបងាាញថា

ច្យាគយល់លច
ែ ំ ច្ពាះការេិច្ត្ៀនរបស់ពួកច្គចំ ច្ពាះច្ោលនច្យាបាយរាជរោឋភិបាល

ជាេូ ច្ៅានការ
លុះម្រាោផ្ត្

ការេិ ច្ត្ៀនច្នាះម្រត្ូវបានច្តតត្ជាបុគគលតាល់ច្លើម្ន្តនតីជាន់ ខពស់ច្ោយច្ចញច្មមះ។
(ពួ កច្គ) េំ នងជាច្យាគយល់ ម្របសិនច្បើការេិ ច្ត្ៀនរបស់ច្យើងានលកេណ្ៈេូ ច្ៅ។ ច្យើង
អាចជួ បការត្វា៉ ម្របសិនច្បើពាកយសម្តីរបស់ច្យើងប៉ ះពាល់ម្ន្តនតីាធារណ្ៈ។
អងគការសងគម្សុីវ ិល ផ្ដ្លេិ ច្ត្ៀនរាជរោឋភិ បាលយា៉ ងសកម្ម ពួ កច្គេេួ លលិខិត្ម្រពាន ប៉ុ ផ្នត
រាជរោឋភិ បាលកម្រម្ច្ធវើសកម្មភាពម្របឆ្នំងនឹ ងពួ កច្គោស់។ ជារួម្ អងគការសងគម្សុីវ ិលាន
សិេិន
ធ ិ យាយ។ ានផ្ត្រាជរោឋភិ បាលច្េផ្ដ្លានការម្រត្ួត្ម្រាច្លើបោ
ត ញព័ត្៌ាន។
អែកផ្តល់សាភសន៍អនាម្ិក
បេពិ ច្ាធន៍ម្នការច្យាគយល់ច្នះ

ហាក់បីដ្ូចជាម្ិ នស្រសបោែជាម្ួ យការវ ិភាគរបស់អងគការ

សងគម្សុីវ ិលអំពីបរ ិាថនគត្ិ យុត្ិ ត និ ងបេបញ្ញត្ិ ត ផ្ដ្លគូ សបងាាញការលំបាករបស់រាជរោឋភិ បាលកែុង

ការអនុវត្ត និ ងម្របត្ិបត្តិចាប់ម្របកបច្ោយម្របសិេធភាព។ ករណ្ីច្ោក ម្៉ ម្ សូណ្ង់ដ្ូ សកម្មជនសិេិ ធ
ម្នុ សស និ ងាេស់វ ិេយុសំបុក

ំុ ម

បងាាញពនៃឺខុសោែខៃះអំ ពីម្របការផ្ដ្លថា ច្ត្ើច្សរ ីភាពបច្ញ្េញម្ត្ិអាច

ានលកេណ្ៈដ្ូចច្ម្តចច្ៅកម្ពុជាៈ
ច្ោក

ម្៉ម្

សូណ្ង់ ដ្ូ

ារព័ត្៌ានឯករាជយកម្ពុជា

គឺ ជាាេស់វ ិេយុសំបុក

ំុម

ផ្ដ្លជាបោ
ត ញារព័ត្៌ានម្ួយម្នបោ
ត ញ

កែុងការផ្ាយបេអាថធិបាយានលកេណ្ៈេិ ច្ត្ៀនរាជរោឋភិ បាលកម្ពុជា។

ាថនីយ៍វ ិេយុ របស់ច្ោក សូណ្ង់ដ្ូ បានរាយការណ្៍ពីការបំ ពានសិេិម្
ធ នុ សសទាក់េិននឹងការត្វា៉ នាច្ពលែមីៗ

ច្ៅច្ខត្តម្រកច្ចះ ផ្ដ្លរាជរោឋភិបាលបានចាត្់េុកថាជាការបះច្បារ។ ច្យាងាម្ការរាយការណ្៍ារព័ត្៌ាន
ការត្វា៉ បានបោ
ត លឲ្យកុារ ីអាយុ ១៤ ឆ្នែំាែក់ម្រត្ូវច្គបាញ់ាៃប់ ច្ៅច្ពលអែកស្រសុកម្ូលោឋនម្របឆ្នំងនឹង
កិចេម្របត្ិបត្តិការច្យាធាម្ួយ

ច្ដ្ើ ម្បីច្បាសសាែត្ដ្ីឲ្យម្រកុម្ហ៊ុនឯកជនរុសសុីម្ួយ។

អាជាាធរបានឃាត្់ខួន
ៃ

ច្ោក សូណ្ង់ដ្ូ កែុងផ្ខកកកោ ច្ហើយច្ៅម្ែៃេី១ ផ្ខត្ុ ោ ត្ុោការកម្ពុជាម្ួយបានរកច្

ើញថាច្ោកាន

កំ ហុសពីបេ “បះច្បារ” ម្របឆ្នំងនឹងរដ្ឋ ស្រសបាម្ ម្រកម្ម្រពហមេណ្ឌ ឆ្នែំ២០០៩ និង បានកាត្់ច្ទាសច្ោកឲ្យ
ជាប់ពនធនាោររយៈច្ពល ២០ ឆ្នែំ32។ ច្ម្រកាយច្ពលានការម្របឆ្នំងអនតរជាត្ិនិងាធារណ្ៈ ច្ោក ម្៉ ម្
សូណ្ង់ដ្ូ ម្រត្ូវបានច្ោះផ្លងពីពនធនាោរម្ម្រពស ម្នរាជធានីភំ ច្ែ ពញ ច្ៅម្ែៃេី១៥ ផ្ខម្ី នា ឆ្នែំ២០១៣ ច្ម្រកាយ
ច្ពលជាប់ពនធនាោររយៈច្ពលម្របាំបីផ្ខម្នការផ្តនាាច្ទាសរយៈច្ពល ២០ឆ្នែំ ច្ោយការផ្តនាាច្ទាសច្ៅសល់
ម្រត្ូវបានពយួរ។”33

32

http://globalfree.wordpress.com/2012/10/01/cambodian-court-sentences-journalist-to-20-years/
accessed 19 November 2013
33
http://livewire.amnesty.org/2013/04/12/freed-cambodian-human-rights-defender-speaks-out/
accessed 20 November 2013
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ខណ្ៈផ្ដ្លបោ
ត ញារព័ ត្៌ានច្ៅកម្ពុជាគឺ ជារបស់រដ្ឋ

ឬម្រគប់ ម្រគងច្ោយរដ្ឋ

អុីនធឺ ច្ណ្ត្

បចេុបបនែ ម្រត្ូវបានច្ធវើនិយ័ត្កម្មត្ិចត្ួច។ កែុងយុេធនាការច្បាះច្ឆ្នែត្នាច្ពលែមីៗច្នះ ម្របជាជនជាច្ម្រចើ នច្ៅ

កម្ពុជា និ ងជាពិ ច្សស យុវជន បានងាកច្ៅរកបោ
ត ញេំ នាក់ េំនងសងគម្ជាម្របភពចម្បងម្នដ្ំ ណ្ឹង
និ ងព័ ត្៌ានទាន់ច្ហត្ុ ការណ្៍អំ ពីាថនភាពបចេុបបនែ និ ងជាយនតការម្ួ យសម្រាប់ាម្ោនការរាប់សនៃឹក
ច្ឆ្នែត្ កែុងចំ ច្ោម្ការច្ម្របើម្របាស់ច្ផ្សងច្េៀត្។ ព័ ត្៌ានច្ៅច្លើច្ហវសប៊ុ ក (Facebook) ម្រត្ូវបានច្គចាត្់
េុ កថាអាចច្ជឿេុ កចិ ត្បា
ត ន
ច្ោយរដ្ឋ)។

ជាងព័ ត្៌ានកែុងេម្រម្ង់ច្ផ្សងច្េៀត្ម្នបោ
ត ញារពត្៌ ាន

អែកផ្តល់សាភសន៍ អនាម្ិ ក

បាននិយាយថាអុី នធឺ ច្ណ្ត្

(ម្រគប់ម្រគង

និងជាក់ ផ្សតង

ច្ហវសប៊ុក

(Facebook) បានផ្តល់ជូនម្របជាពលរដ្ឋនូវឱកាសច្ដ្ើម្បីផ្ារភាជប់ /ចងម្រកង និ ងពិភាកាបញ្ហ
ា នច្យាបាយ
ម្របការច្នះ អាចម្រត្ូវបានយល់ច្
ការម្រត្ួត្ម្រារបស់ខួន។
ៃ

ើញច្ោយ

រាជរោឋភិ បាលថា ជាបញ្ហ
ា ម្របឈម្

ការច្ម្របើបោ
ត ញេំ នាក់ េំនងសងគម្

ច្ោយយុវជន

ចំ ច្ពាះអំោច ឬ

(Facebook,

Twitter)

ភាគច្ម្រចើ នបានដ្ំ ច្ណ្ើរការច្ោយម្ិ នាននិ យ័ត្កម្មពីរាជរោឋភិ បាល និ ងផ្តល់ម្ច្ធោបាយដ្៏សំខាន់ ម្ួយ
សម្រាប់ឲ្យម្រកុម្ម្របជាជនម្ួយចំ នួន ជាពិ ច្សស យុវជន ច្គចច្វសការម្រត្ួត្ពិនិត្យរបស់រាជរោឋភិ បាល។
អងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលជាច្ម្រចើន

ក៏ច្ម្របើ បោ
ត ញេំ នាក់េំនងសងគម្ផ្ងផ្ដ្រ

ជាម្ច្ធោបាយម្ួ យម្ន

ការបច្ញ្េញម្ត្ិ និង ការផ្ចករ ំផ្លកព័ត្៌ាន។
កាលពី ផ្ខឧសភា

ឆ្នែំ២០១២

ចាប់ ម្រគប់ម្រគងម្របព័នអ
ធ ុី នធឺច្ណ្ត្េីម្ួយ

រាជរោឋភិ បាលកម្ពុជាបានម្របកាសថាខៃួនកំពុងាក់ផ្ត្ងម្រពាង
ច្ដ្ើ ម្បីច្ធវើនិយ័ត្កម្ម

និ ងច្ដ្ើម្បីរ ឹត្ត្បិត្ការច្ម្របើអុីនធឺ ច្ណ្ត្។

ម្ូ លច្ហត្ុម្ួយម្នម្ូ លច្ហត្ុនានាម្នការអនុ ម្័ត្ចាប់ម្រគប់ ម្រគងម្របព័ នអ
ធ ុី នធឺ ច្ណ្ត្ផ្បបច្នះ

គឺសំច្ៅេប់

ាកត្់ “ម្នុ សសានគំ និត្អាម្រកក់ … កុំឲ្យផ្សពវផ្ាយព័ ត្៌ានម្ិ នពិ ត្”។ ចាប់ច្នះសថិត្ច្ៅកែុងដ្ំ ោក់
កាលដ្ំ បូងម្នការាក់ ផ្ត្ង និ ងច្ៅម្ិ នទាន់ ផ្សពវផ្ាយជូ នាធារណ្ជនច្ៅច្
ខាៃចថាចាប់ច្នះអាចរារាំងច្សរ ីភាពបច្ញ្េញម្ត្ិាម្អុី នធឺច្ណ្ត្ច្ៅកម្ពុជា។

ើយ ប៉ុ ផ្នត ានការភ័ យ
ចាប់សីព
ត ី ឧម្រកិ ដ្ក
ឋ ម្ម

កុំ ពយូេ័ រម្នម្របច្េសម្ែ ផ្ដ្លម្រត្ូវបានអនុម្័ត្កែុងឆ្នែំ២០០៧ ផ្តល់ឧទាហរណ្៍សម្ច្ហត្ុ ផ្លម្ួ យអំ ពី
ម្របការផ្ដ្លថាការអនុវត្តចាប់ម្រគប់ ម្រគងម្របព័ នអ
ធ ុីនធឺ ច្ណ្ត្
ការពារផ្លម្របច្យាជន៍

របស់ម្របជាជនកម្ពុជា

ស្រសច្ដ្ៀងោែម្ួ យច្ៅកម្ពុជា

ជំ នួសឲ្យការ

អាចានផ្លប៉ ះពាល់ផ្ដ្លច្ធវើឲ្យខូ ចម្របច្យាជន៍ច្លើ

ច្សរ ីភាពផ្ផ្ែកនច្យាបាយ ច្សរ ីភាពបច្ញ្េញម្ត្ិ និ ង “សិេិដ្
ធ ឹ ងឮ”34។
កងវល់ក៏ម្រត្ូវបានច្លើកច្

ើងផ្ងផ្ដ្រច្ោយអែកផ្តល់សាភសន៍

បចេុបបនែសីព
ត ី អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលនិងសាគម្

ប៉ ះពាល់អវ ិជជានច្លើលេធភាពរបស់អងគការសងគម្សុីវ ិល
របស់ខួន។
ៃ
ច្ោយផ្

ឲ្យអងគការសងគម្សុីវ ិល

និ ងលេធភាព

ទាក់ េិននឹ ងច្សចកតីម្រពាងចាប់
ផ្ដ្លចាប់ច្នះអាចានផ្ល

កែុងការអនុ វត្តសិេិប
ធ ច្ញ្េញម្ត្ិច្ោយច្សរ ី

ក ការកំ ណ្ត្់ម្នច្សចកតីម្រពាងចាប់សីព
ត ី អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលនិងសាគម្
“ច្ជៀសវាងច្ធវើសកម្មភាពោំម្រេគណ្បកសនច្យាបាយ”

អាចោក់ សកម្មភាព

នច្យាបាយច្ម្រកាម្ការរ ឹត្ត្បិត្កាន់ ផ្ត្េូ ោយច្ម្រកាម្ចាប់ែីច្ម នះ។
34

http://www.ifex.org/cambodia/2013/04/30/cambodia_internet_censorship_cchr.pdf accessed 17
November 2013
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អវត្តានម្នចាប់ម្ួយផ្ដ្លជំ រញ
ុ លេធភាពេេួ លព័ត្៌ាន

ម្រត្ូវបានចាត្់េុកច្ោយអែកផ្តល់

សាភសន៍ ម្ួយចំ នួនថាជាឧបសគគចំច្ពាះម្របសិេធភាពម្នសងគម្សុីវ ិលច្ៅកម្ពុជាៈ
រាជរោឋភិ បាលកម្ពុជា បានខកខានម្ិ នបានអនុ ម្័ត្ចាប់ម្ួយសតីពីច្សរ ីភាពេេួលព័ ត្៌ាន (FoI)

ច្ដ្ើម្បីអនុ វត្តសិេិេ
ធ េួ លព័ ត្៌ានផ្ផ្ែកច្លើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្ទាះបីជាានការច្បតជាាាំងពី ឆ្នែំ២០០៧
កតី។ ម្របការច្នះ ច្កើ ត្ច្

ើងច្ទាះបី ជាគណ្បកសនច្យាបាយម្របឆ្នំងបានោក់ ច្សចកតីម្រពាងចាប់

សតីពីច្សរ ីភាពេេួ លព័ ត្៌ានជូ នរដ្ឋសភាកែុងឆ្នែំ២០១០, ២០១២ និង២០១៣ ក៏ ច្ោយ។ ច្សចកតី
ម្រពាងចុ ងច្ម្រកាយម្រត្ូវបានបដ្ិ ច្សធ ច្ោយគណ្បកសកាន់អំោច ច្ោយឈរច្លើម្ូលោឋនថាវា
ម្ិ នស្រសបាម្រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្ទាះជាអែកឯកច្េសអនតរជាត្ិបានរកច្

ើញថាវាានចំណ្ុចសំខាន់ ៗ

ជាច្ម្រចើន ម្នចាប់សីព
ត ី ច្សរ ីភាពេេួ លព័ ត្៌ានកតី (កម្រម្ងរបាយការណ្៍ោក់ ច្ោយអងគការសងគម្

សុីវ ិល ជូនម្រកុម្ម្របឹកាសិេិម្
ធ នុ សសអងគការសហម្របជាជាត្ិ កែុងអំ ុ ងច្ពលម្របជុំច្លើកេី ១៨ ម្ន
ការពិ និត្យច្ម្ើ លជាសកលច្េៀងទាត្់ច្លើម្រពះរាជាោចម្រកកម្ពុជា ឆ្នែំ២០១៣ េំ ព័រ១៣)។

ជាសច្ងេប ឧបសគគចំច្ពាះច្សរ ីភាពបច្ញ្េញម្ត្ិ ច្ៅកម្ពុជាគឺ ានលកេណ្ៈគួ រឲ្យកត្់សាគល់ និង

គឺ ជាការបារម្ភដ្៏ធៃន់ធៃរម្ួ យម្នត្ួ អងគសងគម្សុីវ ិល និ ងអែកសច្ងកត្ការច្ផ្សងច្េៀត្។ អងគការសងគម្សុីវ ិល
ហាក់បីដ្ូចជាពូ ផ្កច្ធវើដ្ំច្ណ្ើរឆៃងកាត្់េីដ្៏លំបាកច្នះ។

វិធា
ី ស្តេត
ព័ ត្៌ានផ្ដ្លបានពនយល់ច្ៅេីច្នះ ម្រត្ូវបានដ្កស្រសង់ពីការសិកាឯការ ជាពិ ច្សស ម្រកម្
ម្រពហមេណ្ឌ

ការវ ិភាគផ្ដ្លបានច្បាះពុម្ផ្
ព ាយ

ចំ នួនម្របាំ។

អែកផ្តល់សាភសន៍

ចំ ច្ណ្ញម្ួ យ

និ ងពី ការសាភសន៍ផ្ូវការជាម្ួ
ៃ
យត្ួអងគសងគម្សុីវ ិល

រួម្ានម្ន្តនតីសហជី ពពី ររូប

ត្ំ ោងាែក់ពីអងគការព័ ត្៌ានម្ិនរក

និ ងត្ំោងាែក់ម្កពីអងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលកែុងស្រសុកម្ួ យ

រោឋភិ បាលអនតរជាត្ិម្ួយ។

សិកាេាោពិ ច្ម្រោះច្យាបល់ថាែក់ជាត្ិ

យកព័ត្៌ានម្ួ យចំ នួនផ្ដ្លបានផ្តល់ព័ត្៌ាននិ ងម្ត្ិបផ្នថម្ដ្៏ ានត្ម្ម្ៃ។

និ ងអងគការម្ិ នផ្ម្ន

ម្រត្ូវបានចូ លរួម្ច្ោយអែក

ព័ត្៌ានផ្ដ្លានម្រត្ូវបាន

សម្រម្ិ ត្សម្រាំងនិ ងច្ផ្ាៀងតាត្់ ផ្ដ្លបានម្កពីការសនានាច្ម្រៅផ្ៃូវការជាម្ួ យត្ួ អងគសងគម្សុីវ ិល។ ច្ដ្ើម្បី
ព័ ត្៌ានបចេុបបនែភាពបផ្នថម្អំ ពីច្សរ ីភាពបច្ញ្េញម្ត្ិច្ៅកម្ពុជា សូម្ច្ម្ើ ល

http://www.cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/2013_09_19_CCHR_FoEx_Re
port_Repression_of_Expression_The_State_of_Free_Speech%20in_Cambodia_EN.pdf។
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សេចកតេ
ី សខេបអំព្ប
ី ញ្ហ
ា ស្របឈមេំខាៃ់ៗ
បញ្ហ
ា ម្របឈម្សំខាន់ ៗទាក់ េិននឹងការបច្ញ្េញម្ត្ិច្ៅកម្ពុជា រួម្ាន៖


បេបបញ្ញត្ិ តានការរ ឹត្ត្បិត្ខាៃំងច្ៅកែុងម្រកម្ម្រពហមេណ្ឌទាក់ េិននឹ ងការបរ ិហារច្ករ ៍ ត ការផ្តល់
ព័ ត្៌ានម្ិ នពិ ត្ និងការញុះញង់



កងវះឯករាជយភាពម្នបោ
ត ញព័ ត្៌ានកែុងស្រសុកច្សាើរផ្ត្ទាំងអស់ ជាពិ ច្សស េូ រេសសន៍ និង
កាផ្សត្ភាាផ្ខមរ



ការច្ម្រជៀត្ផ្ម្រជកច្ោយម្រកសួងព័ ត្៌ានកែុងការផ្ាយកម្មវ ិធីារព័ត្៌ានផ្ដ្លជំរញ
ុ សិេិ ធ
ម្នុ សស



ការច្ម្របើចាប់ម្ិនសម្ស្រសបច្ោយសាជិ កម្ួ យចំ នួនម្នាថប័ ននី ត្ិម្របត្ិ បត្តិ
ត្ុ ោការម្នរាជរោឋភិ បាល

ច្ដ្ើ ម្បីរ ឹត្ត្បិត្យា៉ ងធៃន់ធរៃ ច្លើបុគគលទាំងឡាយ

និ ងាថប័ន
ផ្ដ្លសផ្ម្តង

ម្ត្ិផ្ុយនឹ
ា
ងរាជរោឋភិ បាល ផ្ដ្លបច្ងកើត្បរ ិយាកាសម្រត្ួត្ពិ និត្យខៃួនឯង



កងវះសម្ត្ថភាព និ ង វ ិជាជជីវៈកែុងចំ ច្ោម្អែកយកព័ត្៌ាន
អវត្តានម្នការរាយការណ្៍ម្ិ នលំច្អៀង
បោ
ត ញារព័ត្៌ានកែុងស្រសុក

ម្របកបច្ោយសម្ធម្៌ អំ ពីសងគម្សុីវ ិលច្ៅកែុង



យនតការចាប់ម្ិនម្រគប់ម្រោន់ច្ដ្ើ ម្បីការពារអែកកាផ្សត្ និ ងម្របភពព័ត្៌ានរបស់ពួកច្គ



សកាតនុ ពលផ្ដ្លចាប់ែី មសីព
ត ីអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិបាលនិ ងសាគម្ រ ឹត្ត្បិត្ច្សរ ីភាពម្ន
ការបច្ញ្េញម្ត្ិ



ការអនុម្័ត្ច្សចកតីម្រពាងចាប់ែីស
ម ីព
ត ី ការម្រគប់ម្រគងម្របព័ នអ
ធ ុី នធឺ ច្ណ្ត្អាចរ ឹត្ត្បិត្ច្សរ ីភាព
ម្នការបច្ញ្េញម្ត្ិ/ច្យាបល់។
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ផ្នែកទី ៧: ការជួបស្របជុំសោយេៃតិវិធី

ទេសៃៈរ ួម
ាម្រា ៤១ ម្នរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា ផ្ចងថាម្របជាពលរដ្ឋផ្ខមរ ានច្សរ ីភាពខាងការបច្ញ្េញម្ត្ិ

របស់ខួន
ៃ
ច្សរ ីភាពខាងារព័ត្៌ាន ច្សរ ីភាពខាងការច្បាះពុ ម្ផ្
ព ាយ ច្សរ ីភាពខាងការជួបម្របជុំ។
ចាប់សីព
ត ី ការច្ធវើបាត្ុ កម្មច្ោយសនតិវ ិធី

ឆ្នែំ២០០៩

កំ ណ្ត្់នីត្ោនុ កូលភាពម្នការច្ធវើបាត្ុ កម្មច្ោយ

សនតិវ ិធី និ ងបញ្ហ
ជ ក់កិចត្
េ ម្រម្ូវឲ្យជូ នដ្ំ ណ្ឹងសម្រាប់ ការច្ធវើបាត្ុ កម្ម។ បុ គគល ឬអងគការសងគម្សុីវ ិលផ្ដ្ល
ច្ម្រោងច្ធវើបាត្ុ កម្ម/ការត្វា៉ ម្ួយ ម្រត្ូវបានត្ម្រម្ូវឲ្យសុំ ការអនុញ្ហញត្ ឬជូនដ្ំ ណ្ឹងដ្ល់រាជរោឋភិ បាល ម្របាំ
ម្ែៃម្ុនច្ពលច្ធវើបាត្ុ កម្ម/ការត្វា៉ ។ កែុងករណ្ីខៃះ សាជិ កខៃះម្នកងកាៃំងសនតិសុខ ម្ន្តនតីេេួ លអាណ្ត្តិ

ាធារណ្ៈច្ោយការច្បាះច្ឆ្នែត្ និង/ឬ ម្ន្តនតី បានច្ធវើសកម្មភាពច្ដ្ើ ម្បីរ ឹត្ត្បិត្ច្សរ ីភាពម្នការច្ធវើចលនា
និ ង ច្សរ ីភាពខាងការជួបម្របជុំរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា។ ឧទាហរណ្៍ម្នចំ ណ្ុចច្នះ រួម្ានការបដ្ិ ច្សធម្ិ ន
ផ្តល់ការអនុ ញ្ហញត្សម្រាប់ការត្វា៉ ច្ោយសនតិវ ិធី ការត្ម្រម្ូវឲ្យសាជិ កសហគម្ន៍ានការអនុ ញ្ហញត្ច្ដ្ើម្បី

ច្ធវើដ្ំច្ណ្ើរ សូម្បីផ្ត្ពី ភូម្ិម្ួយច្ៅភូ ម្ិម្ួយ ការាម្ោនការជួ បម្របជុំច្ោយនគរបាល និងអាជាាធររដ្ឋ
ការែត្រូបអែកចូ លរួម្ម្របជុំ

និងការសួរច្មមះនិ ងព័ត្៌ានេំ នាក់េំនងរបស់អក
ែ ចូ លរួម្កិ ចម្រេ បជុំ

ការ

ច្ម្រជៀត្ផ្ម្រជកច្ោយនគរបាលកែុងការជួបម្របជុំ និ ងការច្ម្របើសាពធ ឬការបងេិត្បងេំ ច្លើសហគម្ន៍ ផ្ដ្ល
ចូ លរួម្ជាម្ួ យអងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាល35។

របកគំស

ញ
ើ

ាម្រា ៤១ ម្នរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា ផ្ចងថាម្របជាពលរដ្ឋផ្ខមរានច្សរ ីភាពខាងការបច្ញ្េញម្ត្ិ

របស់ខួន
ៃ
ច្សរ ីភាពខាងារព័ត្៌ាន ច្សរ ីភាពខាងការច្បាះពុ ម្ផ្
ព ាយ ច្សរ ីភាពខាងការជួបម្របជុំ។
ពលរដ្ឋផ្ខមរអាចចូ លរួម្ផ្ងផ្ដ្រកែុងអងគការម្ហាជនច្ដ្ើម្បីអត្ថម្របច្យាជន៍ច្ៅវ ិញច្ៅម្ក

ច្ដ្ើម្បីការពារ

សម្ិ េផ្
ធ លជាត្ិ និង សោ
ត ប់ ធាែប់សងគម្36។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញបញ្ហ
ជ ក់ថានឹ ងម្ិ នានអែកោាែក់ អាចអនុ វត្ត
សិេិច្ធ នះ ច្ដ្ើម្បីរ ំច្ោភបំ ពានច្លើសិេិ ធរបស់អែកដ្ម្េ ច្ដ្ើ ម្បីប៉ះពាល់ច្លើម្របម្ពណ្ីលែរបស់សងគម្ ច្ដ្ើ ម្បី
រ ំច្ោភចាប់និងសោ
ត ប់ធាែប់ាធារណ្ៈ និងសនតិសុខជាត្ិ ។ ច្ោយោំម្រេចំណ្ុចច្នះ ម្របច្េសកម្ពុជា
គឺជាហត្ថច្លខីម្នសនធិសញ្ហញសិេិម្
ធ នុ សសអនតរជាត្ិទាំងច្នះ។

35
36

http://www.icnl.org/research/monitor/cambodia.html, accessed 28 February 2013
http://www.constitution.org/cons/cambodia.htm, accessed 27 February 2013
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ចាប់សីព
ត ី ការច្ធវើបាត្ុ កម្មច្ោយសនតិវ ិធី ឆ្នែំ២០០៩ កំ ណ្ត្់នីត្ោនុ កូលភាពម្នការច្ធវើបាត្ុ កម្ម
ច្ោយសនតិវ ិធី និង បញ្ហ
ជ ក់កិចត្
េ ម្រម្ូវឲ្យជូ នដ្ំ ណ្ឹងសម្រាប់ការច្ធវើបាត្ុ កម្ម។ ស្រសបាម្ាម្រា ៤ ម្នចាប់
ច្នះ ការច្ធវើបាត្ុ កម្មច្ោយសនតិវ ិធី គបបីានចរ ឹត្លកេណ្ៈដ្ូ ចខាងច្ម្រកាម្ៈ
១. ការជួ បជុំោែឬការច្ដ្ើ រច្ោយសនតិវ ិធី ផ្ដ្លម្រត្ូវបានច្ធវើច្ោយម្នុ សសម្ួ យម្រកុម្
២. ទាម្ទារជាាធារណ្ៈ ត្វា៉ ឬ សផ្ម្តងសច្ញ្េត្នា ច្យាបល់ ឬ ឆនាៈរបស់ខួន
ៃ
៣. ច្ោយច្ម្របើេម្រម្ង់ឬម្ច្ធោបាយច្ផ្សងៗច្ោយសនតិវ ិធី។37
បេបបញ្ញត្ិ ច្ត ម្រកាម្ចាប់ច្នះ

ក៏ ត្ម្រម្ូវផ្ងផ្ដ្រថាម្រកុម្បុ គគលោផ្ដ្លានបំ ណ្ងច្រៀបចំការជួ ប

ម្របជុំច្ោយសនតិវ ិធីច្ៅកផ្នៃងាធារណ្ៈោម្ួ យ

ម្រត្ូវផ្ត្ជូនដ្ំ ណ្ឹងជាោយល័កអ
េ កសរជូ នអាជាាធរ

ម្ូ លោឋន យា៉ ងច្ហាចោស់ម្របាំម្ែៃម្ុន38។ កែុងការអនុវត្តជាក់ ផ្សតង ‘ការជូនដ្ំណ្ឹង’ ច្នះាម្ពិ ត្ាន
ន័ យថាអែកច្រៀបចំម្រត្ូវសុំការអនុ ញ្ហញត្ច្ដ្ើម្បីច្រៀបចំការម្របជុំម្ួយ។

ការអនុញ្ហញត្ឲ្យច្ធវើបាត្ុ កម្មច្ោយ

សនតិវ ិធី ម្ិ នផ្ម្នសុេធផ្ត្ម្រត្ូវបានផ្តល់ឲ្យច្េៈ ‘ានករណ្ីជាច្ម្រចើនផ្ដ្លច្ៅកែុងច្នាះ អាជាាធរម្ូ លោឋន
ម្ិ នអនុញ្ហញត្ឲ្យានការជួបជុំ ោែ

ឬការម្របម្ូ លផ្តំុ’។

ការអនុ ញ្ហញត្ឲ្យច្ធវើបាត្ុ កម្មេំនងដ្ូ ចជាម្រត្ូវបាន

បដ្ិច្សធច្ម្រចើនជាង ម្របសិនច្បើបាត្ុ កម្មម្រត្ូវបានចាត្់េុកថាានលកេណ្ៈរច្សើបខាងនច្យាបាយៈ ច្យាង
ាម្ច្សចកតីម្រពាងចាប់សីព
ត ីអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលនិ ងសាគម្
ថាច្ជៀសវាងសកម្មភាពជាកិ ចេោំម្រេគណ្បកសនច្យាបាយ

អងគការសងគម្សុីវ ិលម្រត្ូវបានរ ំពឹង

ច្ហើយលកេខ័ណ្ឌច្នះអាចម្រត្ូវបានបក

ស្រាយយា៉ ងអត្តច្នាម្័ត្ច្ោយបុ គគលម្ួ យចំ នួនកែុងរាជរោឋភិ បាល។
អែកផ្តល់សាភសន៍

បានច្លើកច្

ើងថាពួ កច្គច្ជឿថាម្ូ លច្ហត្ុផ្ដ្លម្រត្ូវបានផ្តល់ច្ោយម្ន្តនតី

ាធារណ្ៈ សម្រាប់បដ្ិ ច្សធការអនុ ញ្ហញត្ឲ្យច្ធវើបាត្ុ កម្ម គឺានលកេណ្ៈម្ិ នច្ាមះម្រត្ង់ ៈ
ចាប់ក៏ផ្ចងយា៉ ងចាស់ផ្ងផ្ដ្រថាកែុងករណ្ីផ្ដ្លបាត្ុ កម្មអាចបោ
ត លឲ្យានច្ម្រោះថាែក់ ច្ធវើ

ឲ្យខូ ចខាត្ដ្ល់សនតិសុខជាត្ិ សុវត្ថិភាព សោ
ត ប់ ធាែប់ាធារណ្ៈ ពួ កច្គនឹងម្ិនយល់ស្រសប
ច្េ។ ប៉ុផ្នត កែុងការអនុវត្តជាក់ផ្សតង ពួកច្គបដ្ិ ច្សធការជូ នដ្ំ ណ្ឹងរបស់ច្យើងច្ោយច្ឆៃើយថា
បាត្ុ កម្មច្នះអាចច្ធវើឲ្យានបញ្ហ
ា កកសាះចរាចរណ្៍។

អែកផ្តល់សាភសន៍អនាម្ិក
ែវីច្បើានការេេួ លយកជាេូ ច្ៅកែុងចាប់អនតរជាត្ិថា

រោឋភិ បាល

អាចោក់ ការរ ឹត្ត្បិត្ច្លើ

ការត្វា៉ ច្ដ្ើម្បីកងវល់សងគម្ស្រសបចាប់ ផ្ដ្លច្ៅកែុងច្នាះ ការកកសាះចរាចរណ្៍គឺ ជាកងវល់ម្ួយកតីកងវល់
កែុងចំ ច្ោម្បុគគលិកសងគម្សុីវ ិលផ្ដ្លបានសាភសន៍
37

គឺ ថាម្ូ លច្ហត្ុស្រសបចាប់ទាំងច្នះកំ ពុងម្រត្ូវ

http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocProgrammes/Law_on_peaceful_demonstrationpromulgated_Eng.pdf, accessed 19 November 2013; see also
http://cambodia.ohchr.org/EN/PagesFiles/The_right_peaceful_assembly.htm, accessed 17 November
2013
38
http://www.sithi.org/temp.php?url=publication_detail.php&mid=4769, accessed 17 November 2013
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បានច្ម្របើច្ដ្ើ ម្បីបិ បាំងគំនិត្ម្ិ នស្រសបចាប់ ច្ពាលគឺចំណ្ង់របស់ម្ន្តនតីាធារណ្ៈម្ួ យចំ នួនចង់ រ ឹត្ត្បិត្
ច្សរ ីភាពខាងការជួបម្របជុំរបស់ពួកច្គ។ ការបដ្ិ ច្សធខៃះ ហាក់បីដ្ូចជាានលកេណ្ៈោច់ោត្់ ច្ោយ
ោមនផ្តល់ការពនយល់ឬយុត្ិក
ត ម្មអីច្វ

ើយៈ

ច្ៅភូ ម្ិភាគឦាន

ានការបញ្ហ
ជ ក់ជាោយលកេណ្៍អកសរថាម្របជាពលរដ្ឋម្ិនម្រត្ូវបាន

អនុ ញ្ហញត្ឲ្យជួ បជុំោែច្ោយោមនការអនុ ញ្ហញត្ច្

ើយ

ច្ហើយពួ កច្គ

ម្ិ នផ្ដ្លេេួ លបានការ

អនុ ញ្ហញត្ច្េ។
អែកផ្តល់បេសាភសន៍អនាម្ិ ក
បញ្ហ
ា ម្របឈម្ម្ួ យច្េៀត្ផ្ដ្លម្រត្ូវបានច្លើកច្

បាត្ុ កម្មច្ោយសនតិវ ិធី

ឆ្នែំ២០០៩

ើងច្ោយអែកផ្តល់បេសាភសន៍

ត្ម្រម្ូវឲ្យអែកច្រៀបចំបាត្ុ កម្មម្រត្ូវកំ ណ្ត្់អត្តសញ្ហញណ្ជាបុ គគល។

លកេខ័ណ្ឌច្នះគឺជាការលំបាកសម្រាប់ បុគគលជាច្ម្រចើន
សញ្ហញណ្

គឺ ថាចាប់សីព
ត ី

ផ្ដ្លបារម្ភថាការផ្ដ្លម្រត្ូវបានកំ ណ្ត្់អត្ត

នឹងនាំឲ្យពួ កច្គកាៃយជាកម្មវត្ថុម្នការច្សុើបអច្ងកត្ច្ោយម្ន្តនតីរាជរោឋភិ បាលម្ូ លោឋន

រហូត្ដ្ល់ច្ៅម្រត្ូវបានឃាត្់ខួនច្ោយនគរបាលម្ូ
ៃ
លោឋន។

អែកផ្តល់បេសាភសន៍ ម្ួយរូប

ឬ

បានកត្់

សាគល់ថា ‘ម្របសិនច្បើបាត្ុ កម្មម្ហាជនជួ បនឹ ងបញ្ហ
ា ពួ កច្គអាចច្ចាេម្របកាន់ច្យើង និង ឃាត្់ខួន
ៃ
ពួ កច្យើង’។

សូម្បីផ្ត្ច្ៅច្ពលផ្ដ្លបានេេួ លការយល់ម្រពម្កតី

ក៏ម្រពឹ ត្ិ កា
ត រណ្៍ជាច្ម្រចើ នម្រត្ូវបានរ ំខានច្ោយ

នគរបាលម្ូ លោឋនផ្ដ្លច្ម្រចើ នផ្ត្បដ្ិច្សធេំ ហំម្រកុម្ម្នុ សស ផ្ៃូវច្ដ្ើ រ ឬេីកផ្នៃងច្ធវើសកម្មភាព។ ជួ នកាល
អែកចូ លរួម្ម្រត្ូវបានឃាត្់ខួនពី
ៃ
បេញុះញង់ ឬរ ំខានសនតិភាព សូម្បីផ្ត្ការត្វា៉ ាម្ការច្ម្ើ លច្

ើញ គឺ

ច្ទាះបីជាចាប់ហាក់ បីដ្ូចជាានលកេណ្ៈចាស់ោស់អំពីការបញ្ហ
ជ ក់លកេខ័ណ្ឌនានា

ផ្ដ្ល

ានលកេណ្ៈម្របកបច្ោយសនតិវ ិធីកី39
ត ។

ស្រសបាម្ច្នាះ

បាត្ុ កម្មម្ួយអាចម្រត្ូវបានច្រៀបចំកី ត

ក៏ការបារម្ភផ្ដ្លបានច្លើកច្

ើងច្ោយត្ួអងគ

សងគម្សុីវ ិល និ ងអែកផ្តល់បេសាភសន៍ គឺថាការជួបម្របជុំច្ោយសនតិវ ិធីម្រត្ូវបានរារាំងច្ោយនគរបាល
និ ងអាជាាធរម្ូ លោឋន។ ម្ោ៉ ងច្េៀត្ ពួកច្គនិ យាយថាការជួ បម្របជុំច្ោយសនតិវ ិធី កែុងករណ្ីខៃះ នាំឲ្យ
នគរបាលម្ូ លោឋន

ច្យាធា

ឬបុ គគលម្ិ នផ្ម្នម្ន្តនតីសុីវ ិល

ច្ោយច្ម្របើកាៃំងច្ដ្ើ ម្បីសច្ម្រម្ចបានច្ោលច្ៅរបស់ពួកច្គ។

ច្ធវើសកម្មភាពាំងនាម្ឲ្យរាជរោឋភិ បាល
ឧទាហរណ្៍

ច្ៅម្ែៃេី២៤

ផ្ខកញ្ហញ

ឆ្នែំ២០១៣ ច្សចកតីម្របកាសរួម្ជាាធារណ្ៈម្ួ យ40 ម្រត្ូវបានច្ចញច្ោយអងគការឃាៃច្ំ ម្ើ លសិេិម្
ធ នុ សស
(Human Rights

Watch) ផ្ដ្លម្រត្ូវបានចុ ះហត្ថច្លខាច្ោយអងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលម្របាំ

សផ្ម្តងកងវល់របស់ខួនចំ
ៃ
ច្ពាះការច្ម្របើកាៃំងហួសច្ហត្ុច្ោយកងកាៃំងសនតិសុខកម្ពុជា

ផ្ដ្ល

ច្ដ្ើម្បីបំផ្បក

ការជួ បជុំច្ោយសនតិវ ិធី ផ្ដ្លដ្ឹ កនាំច្ោយម្ន្តនតីគណ្បកសសច្ន្តងាគះជាត្ិកម្ពុជា (CNRP) និង ផ្ដ្លម្រត្ូវ

39

http://www.licadho-cambodia.org/reports.php?perm=149, accessed 17 November 2013
http://www.hrw.org/news/2013/09/24/cambodia-joint-public-statement, accessed 17 November
2013
40
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បានោំម្រេច្ោយម្រពះសងឃម្ួ យម្រកុម្ច្ៅវត្តភំ ។
ែ

ច្សចកតីម្របកាសរួម្ម្នអងគការឃាៃច្ំ ម្ើ លសិេិម្
ធ នុ សស

(Human Rights Watch) អះអាងថាម្របការច្នះានឥេធិពលរារាំងម្របជាពលរដ្ឋម្ិនឲ្យអនុ វត្តសិេិ ធាន
ច្សរ ីភាពខាងការជួ បម្របជុំច្ោយសនតិវ ិធី

និងការបច្ញ្េញម្ត្ិ។

ម្រពឹត្ិ កា
ត រណ្៍ម្ួ យច្េៀត្ពី រម្ែៃច្ម្រកាយ

ម្នការអងគុយច្ោយសនតិវ ិធីច្ដ្ើម្បីោំម្រេការច្ោះផ្លងច្ោកស្រសី ច្យា៉ ម្ បុ បាា ផ្ដ្លគឺ ជាសកម្មជនម្ួ យរូប

ពីពនធនាោរ បាននាំឲ្យានការបាញ់ចាពម្ និងការច្ម្របើអាវុធឆក់អគគិសនីផ្ដ្លម្រត្ូវបានច្ចាេថាម្រត្ូវបាន
ច្ធវើច្ោយកងកាៃំងសនតិសុខ។ អែកឃាៃំច្ម្ើ លសិេិ ធម្នុសស ក៏ដ្ូចជា ត្ំោងារព័ត្៌ាន ហាក់បីដ្ូចជា
ចំ ណ្ុចច្ៅច្ៅកំ

ុងច្ពលឧបបត្តិច្ហត្ុច្នាះ។

អែកផ្តល់បេសាភសន៍បាននិ យាយអំ ពីករណ្ីម្ួ យចំ នួនម្នការច្ម្របើកាៃំងហួសច្ហត្ុ

ច្ោយ

ុងច្ពលផ្ដ្លពួកច្គពោយាម្ចូ លរួម្កែុងការជួ បម្របជុំច្ោយសនតិវ ិធី

កងកាៃំងសនតិសុខម្ូ លោឋន កែុងអំ

និ ង សផ្ម្តងការេិច្ត្ៀនរបស់ពួកច្គម្របឆ្នំងនឹ ងសកម្មភាពម្ួ យចំ នួន របស់រាជរោឋភិ បាល។ កែុងករណ្ី
បឹ ងកក់ ស្តសតីវ ័យច្កមងាែក់ច្មមះ ច្យា៉ ម្ បុ បាា ម្រត្ូវបានឃាត្់ ខួនកែ
ៃ ុងការការពារសិេិរធ បស់សហគម្ន៍

ច្ោកស្រសីច្ៅអត្ី ត្បឹងកក់ច្ៅរាជធានីភំ ច្ែ ពញ ផ្ដ្លច្ៅេីច្នាះ ម្របជាជនរាប់ពាន់នាក់ ម្រត្ូវបានបច្ណ្តញ
ច្ចញពី ច្គហោឋនម្របឆ្នំងនឹងឆនាៈពួ កច្គ

ច្ោយារដ្ី ច្នាះម្រត្ូវបានជួ លឲ្យម្រកុម្ហ៊ុនម្ួ យ

កែុងឆ្នែំ

២០០៧។ អងគការច្លើកផ្លងច្ទាសអនតរជាត្ិ (Amnesty International) បានច្ធវើយុេធនាការអនតរជាត្ិម្ួយ
ច្ដ្ើម្បីអំពាវនាវសុំឲ្យានការច្ោះផ្លងច្ោកស្រសី ច្យា៉ ម្ បុ បាា។ ច្ោកស្រសី ច្យា៉ ម្ បុ បាា ម្រត្ូវបានច្ោះ
ផ្លងច្ៅម្ែៃេី២២ ផ្ខវ ិចឆិកា ឆ្នែំ២០១៣ ច្ោយច្សចកតីសច្ម្រម្ចរបស់ត្ុោការកំ ពូល។

ច្ោកស្រសី ច្យា៉ ម្ បុ បាា អាយុ ៣០ ឆ្នែំ គឺជាាតយាែក់ ផ្ដ្លបានការពារសិេិល
ធ ំច្ៅឋានរបស់សហគម្ន៍
ច្ោកស្រសី ម្រត្ូវបានឃាត្់ខួនច្ៅម្ែៃ
ៃ
េី ៤ ផ្ខ កញ្ហញ ឆ្នែំ ២០១២ និ ង ម្រត្ូវបានកាត្់ច្ទាសឲ្យជាប់ពនធនាោរ

រហូត្ដ្ល់ ៣ឆ្នែំ គិត្ចាប់ពី ផ្ខធែូ ឆ្នែំម្ុន ច្ម្រកាយការកាត្់ច្ទាសម្ួ យផ្ដ្លម្រត្ូវបានចាត្់េុកច្ោយម្ត្ិជាច្ម្រចើន

ថាម្ិ នានយុត្ិធ
ត ម្៌ ។ អុីាផ្បល អារា៉ ដ្ន (Isabelle Arradon) អនុ ម្របធានម្របចាំត្ំបន់អាសុីបា៉សុីហិក
វ ម្ន
អងគការច្លើកផ្លងច្ទាសអនតរជាត្ិ (Amnesty International) បានានម្របាសន៍ថា “ច្ោកស្រសី ច្យា៉ ម្ បុបាា
គឺ ជាអែកច្ទាសម្នសិការម្ួយរូប
របស់ច្ោកស្រសី

និង

ផ្ដ្លម្រត្ូវបានោក់ពនធនាោរច្ោយារសកម្មភាពម្របកបច្ោយសនតិវ ិធី

ការពារសិេិរធ បស់ម្របជាពលរដ្ឋកុងសហគម្ន៍
ែ

របស់ច្ោកស្រសីផ្ដ្លបានបាត្់បង់

លំច្ៅឋាន ាម្រយៈការបច្ណ្តញច្ចញច្ោយបងេំ” ។

ករណ្ីរបស់ច្ោកស្រសី និង ករណ្ីម្នសហគម្ន៍របស់ច្ោកស្រសី ត្ំោងឲ្យបញ្ហ
ា ម្ួ យចំនួនផ្ដ្លបាននាំ
ច្ៅដ្ល់ការម្ិ នច្ពញចិត្កា
ត ន់ផ្ត្ច្ម្រចើនច្

ើងច្ៅកម្ពុជា – “ការអភិ វឌ្ឍវ ិសម្ភាព វ ិវាេដ្ីធី ៃ និង ការបច្ណ្តញ

ច្ចញច្ោយបងេំ និង ម្របព័ នធយុត្ិធ
ត ម្៌ម្ួយផ្ដ្លបរាជ័យកែុងការការពារសិេិរធ បស់ម្របជាពលរដ្ឋម្រកី ម្រក” និ ង ម្រត្ូវ
បានច្ម្របើជាញឹកញាប់ច្ដ្ើម្បីរ ឹត្ត្បិត្ច្សរ ីភាពបច្ញ្េញម្ត្ិ។41

41

http://www.amnesty.org.au/news/comments/33372/, accessed 20 November 2013. See also
http://www.amnesty.org/en/news/cambodia-jailed-activist-must-be-released-not-forgotten-2013-09-03,
accessed 17 November 2013
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ករណ្ីម្នការច្ម្របើកាៃំងហួសច្ហត្ុផ្ដ្លបានច្រៀបរាប់ខាងច្លើ ក៏ម្ិនហាក់បីដ្ូចជាម្រត្ូវបានច្សុើប
អច្ងកត្ឲ្យបានម្ធយ័ត្ច្

ើយ42។ អងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិបាលអនតរជាត្ិ បានទាញការយកចិ ត្េ
ត ុ កោក់ច្លើ

កងវះត្ាៃភាពកែុងកិ ចេដ្ំច្ណ្ើរការច្សុើបអច្ងកត្
ម្ូ លោឋនច្ផ្សងច្េៀត្

ច្លើសកម្មភាពនានាម្នបុគគលនគរបាល

ឬ

អាជាាធរ

ផ្ដ្លម្រត្ូវបានច្ចាេម្របកាន់ពីការច្ម្របើកាៃំងហួសច្ហត្ុម្របឆ្នំងនឹ ងអែកចូ លរួម្

ការជួ បម្របជុំច្ោយសនតិវ ិធី (កម្រម្ងរបាយការណ្៍ផ្ដ្លម្រត្ូវបានោក់ ច្ោយអងគការសងគម្សុីវ ិល ជូនម្រកុម្

ម្របឹកាសិេិម្
ធ នុ សសអងគការសហម្របជាជាត្ិ កែុងអំ ុ ងច្ពលម្របជុំច្លើកេី ១៨ ម្នការពិ និត្យច្ម្ើ លជាសកល
ច្េៀងទាត្់ច្លើម្រពះរាជាោចម្រកកម្ពុជា ឆ្នែំ២០១៣)។ បាត្ុ កម្មនានាផ្ដ្លផ្ារភាជប់ច្ៅនឹ ងការច្បាះច្ឆ្នែត្

ជាត្ិច្ៅកម្ពុជាម្រត្ូវបានចងម្រកងជាឯការបានយា៉ ងលែច្ៅច្លើច្គហេំ ព័របោ
ត ញព័ ត្៌ានសងគម្។ អែក

ច្ធវើបាត្ុ កម្មខៃះម្រត្ូវបានឃាត្់ខួន។
ៃ
ប៉ុ ផ្នត ច្ទាះបីជាានរបួ សធៃន់ធរៃ និង រហូត្ដ្ល់ការាៃប់ម្នអែកម្ិន
ានពាក់ ព័នម្
ធ ួ យចំ នួនកតី

ក៏ម្ិនាននគរបាលឬអាជាាធរដ្ម្េច្េៀត្ផ្ដ្លេេួ លខុ សម្រត្ូវច្លើការរកា

សនតិភាពកែុងម្រពឹត្ិ កា
ត រណ្៍ទាំងច្នះ ម្រត្ូវបានច្ចាេម្របកាន់ពីបេច្លមើសអវីទាំងអស់។ កងវះការច្ោរពវ ិធាន
ចាប់ដ្៏ចាស់

ផ្ដ្លគបបីត្ម្រម្ូវឲ្យានការច្សុើបអច្ងកត្និ ងការច្ចាេម្របកាន់អក
ែ ផ្ដ្លេេួ លខុ សម្រត្ូវច្លើ

ការច្ម្របើកាៃំងហួសច្ហត្ុ ម្របឆ្នំងនឹ ងអែកចូ លរួម្ គឺ ជាកងវល់ដ្៏ធំម្ួយ។
ប៉ុ ផ្នត ច្គច្

ើញានចំ ណ្ុចគួ រឲ្យសងឃឹម្ម្ួ យ។ ចំ ច្ពាះម្ុ ខម្ហាបាត្ុ កម្មនច្យាបាយែមីៗកែុងផ្ខ

កកកោ សីហា និង កញ្ហញ ឆ្នែំ ២០១៣ កងកាៃំងសនតិសុខច្ម្រកាម្ការម្រគប់ ម្រគងរបស់រាជរោឋភិ បាលហាក់

បីដ្ូចជា សុខចិត្ច្ត យាគយល់ការជួ បជុំាធារណ្ៈ ផ្ដ្លរ ិះគន់រាជរោឋភិ បាល និង សម្ិ េក
ធ ម្មរបស់
រាជរោឋភិ បាល។
ជាសច្ងេប

ែវីច្បើរាជរោឋភិ បាលកម្ពុជាបានផ្តល់ការោំម្រេលិខិត្ូបករណ្៍អនតរជាត្ិផ្ដ្លការពារ

ច្សរ ីភាពខាងការជួបម្របជុំកី ត
ច្ៅផ្ត្ច្កើត្ាន។

ក៏បញ្ហ
ា ម្របឈម្ចំ ច្ពាះការជួ បម្របជុំច្ោយសនតិវ ិធីសម្រាប់ម្របជាជនកម្ពុជា

វិធីាស្តេត
ព័ ត្៌ានខាងច្លើ

ម្រត្ូវបានដ្កស្រសង់ពីការសិកាឯការច្ម្រចើ ន

ជាពិ ច្សស

ចាប់សីព
ត ី ការច្ធវើ

បាត្ុ កម្មច្ោយសនតិវ ិធី ឆ្នែំ២០០៩ ការវ ិភាគផ្ដ្លបានច្បាះពុ ម្ផ្
ព ាយ និង ពី ការសាភសន៍ ភាគី ពាក់ ព័នធ
សំខាន់ ៗបីរប
ូ

ផ្ដ្លច្ៅកែុងច្នាះ

រោឋភិ បាលអនតរជាត្ិ ម្ួយ។

ពី រនាក់គឺជាម្ន្តនតីសហជី ព

និងាែក់ត្ំោងឲ្យអងគការម្ិ នផ្ម្ន

ព័ ត្៌ានផ្ដ្លានម្រត្ូវបានសម្រម្ិត្សម្រាំង

និ ងច្ផ្ាៀងតាត្់ជាម្ួ យនឹង

ភសតាងពី
ច្នះពីច្នាះផ្ដ្លបានម្កពីការសនានាច្ម្រៅផ្ៃូវការជាម្ួ យត្ួ អងគសងគម្សុីវ ិល។
ុ
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សេចកតេ
ី សខេបអំព្ប
ី ញ្ហ
ា ស្របឈមេំខាៃ់ៗ
បញ្ហ
ា ម្របឈម្សំខាន់ ៗទាក់ េិននឹងការជួបជុំច្ោយសនតិវ ិធីច្ៅកម្ពុជា រួម្ាន៖


ការបដ្ិច្សធច្ោយបំ ពានយា៉ ងចាស់ពីម្ន្តនតីរោឋភិ បាលម្ូ លោឋននូ វសំច្ណ្ើម្របជុំ/ច្ធវើបាត្ុ កម្ម



ការភ័ យខាៃចសម្រាប់អែកច្រៀបចំ និ ងអែកចូ លរួម្ ម្របជុំ/ច្ធវើបាត្ុ កម្ម កែុងការច្សុើបអច្ងកត្
ពី អាជាាកោ
ត ល ឬានការោក់ េណ្ឌកម្មពីអាជាាធរ



ការច្ម្រជៀត្ផ្ម្រជក ឬ ការរ ំខានការជួ បម្របជុំច្ោយសនតិវ ិធីច្ោយអាជាាធរ



កំ ច្ណ្ើនម្តងាកលម្នអំ ច្ពើហិងាច្លើបាត្ុកម្មច្ោយសនតិវ ិធី



កងវះការច្ោរពនីត្ិរដ្ឋកុងកិ
ែ ចេដ្ំច្ណ្ើរការច្សុើបអច្ងកត្ច្លើនគរបាល ឬអាជាាធរដ្ម្េច្េៀត្

ផ្ដ្លជាប់ ពាក់ព័នក
ធ ុងការម្របម្រពឹ
ែ
ត្អ
ត ំ ច្ពើហិងាម្របឆ្នំងនឹ ងអែកចូ លរួម្កែុងការជួបម្របជុំច្ោយ
សនតិវ ិធី។
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ផ្នែកទី ៨: ទំនាក់ទំៃខរវាខ រាជរោាភិបាល ៃិខ េខគមេុវ
ី ិល

ទេសៃៈរ ួម
េំ នាក់េំនងរវាងរាជរោឋភិបាលនិ ងសងគម្សុីវ ិលច្ៅកម្ពុជា

ជាេូច្ៅ ានលកេណ្ៈម្ិ នេុ កចិត្ត

ោែ ច្ទាះបីជាវាានលកេណ្ៈខុ សោែច្ម្រចើនកតី ផ្ដ្លភាគច្ម្រចើ នផ្ផ្ែកច្លើម្របច្ភេម្នការងារផ្ដ្លច្ធវើច្ោយ
អងគការសងគម្សុីវ ិល និ ង កម្រម្ិ ត្ម្នរាជរោឋភិ បាលផ្ដ្លសងគម្សុីវ ិលពាក់ ព័នជា
ធ ម្ួ យ។ អងគការសងគម្
សុីវ ិលផ្ដ្លចូ លរួម្កែុងការផ្តល់ច្សវាកម្មាម្វ ិស័យនានា ដ្ូ ចជាសុខភាព ការអភិ វឌ្ឍកសិកម្ម ចច្ម្ៃើយ
ត្បម្នុ សសធម្៌ និ ង ការអប់ រ ំ ជាេូ ច្ៅ ានេំ នាក់ េំនងលែជាងជាម្ួ យរាជរោឋភិ បាល។ អងគការផ្ដ្ល
ជំ រញ
ុ ម្របជាធិបច្ត្យយ និង សិេិ ធម្នុ សស ច្ម្រចើ នជួបម្របេះឧបសគគច្ម្រចើនជាងកែុងេំ នាក់េំនងរបស់ពួកច្គ
ជាម្ួ យរាជរោឋភិ បាល។ េំ នាក់ េំនងរវាងសងគម្សុីវ ិលនិ ងរាជរោឋភិ បាល ច្ម្រចើនផ្ត្ានលកេណ្ៈរ ឹងាំ
ជាង និ ង ានម្របសិេធភាពជាង ច្ៅថាែក់ច្ខត្ត ស្រសុក និ ង

ុំ ប៉ុ ផ្នត ានលកេណ្ៈម្ិ នលែច្ៅកម្រម្ិត្ជាត្ិ ។

ឯការយុេធាស្តសតនានារបស់រាជរោឋភិ បាល ានារចម្រម្ុះអំ ពីត្ួនាេីនិងគុ ណ្ត្ម្ម្ៃម្នអងគការសងគម្
សុីវ ិល កែុងការអនុវត្តជាក់ផ្សតង ត្ួ អងគសងគម្សុីវ ិលានការលំបាកកែុងការផ្សវងរកលេធភាពច្ដ្ើ ម្បីច្ធវើការ
រួម្ចំ ផ្ណ្កម្របកបច្ោយអត្ថន័យដ្ល់កិចដ្
េ ំ ច្ណ្ើរការម្នច្ោលនច្យាបាយាធារណ្ៈច្ៅកម្ពុជា។

របកគំស

ញ
ើ

ពុំានឧបសគគផ្ូវចាប់
ៃ
ចំច្ពាះការ

ធាត្ុចូលរបស់សងគម្សុីវ ិលច្ៅកែុងដ្ំ ច្ណ្ើរការ

នច្យាបាយនិ ងច្បាះច្ឆ្នែត្ ឬ ដ្ំ ច្ណ្ើរការច្ោលនច្យាបាយាធារណ្ៈច្ៅកម្ពុជាច្េ។ ច្ទាះជាយា៉ ង
ច្នះកតី ក៏កាត្ពវកិចខា
េ ងាមរត្ីផ្ដ្លម្រត្ូវបានោក់ ច្លើអងគការសងគម្សុីវ ិលម្ិ នឲ្យម្របកាន់បកសពួ ក កំពុង
រារាំងពួ កច្គម្ិ នឲ្យចូ លរួម្កែុងសកម្មភាពនច្យាបាយ។
ត្ួអងគសងគម្សុីវ ិលច្ៅកម្ពុជាចង់បច្ងកើនវ ិភាគទានរបស់ខួនចំ
ៃ
ច្ពាះកិ ចដ្
េ ំ ច្ណ្ើរការ

ជាេូ ច្ៅ

ច្ោលនច្យាបាយាធារណ្ៈទាក់ េិននឹ ងការអភិ វឌ្ឍកម្ពុជា។
ការពិ ច្ម្រោះច្យាបល់ និង


បចេុបបនែ

យនតការសំខាន់ ៗសម្រាប់

េេួ លធាត្ុចូលច្ៅកែុងផ្ផ្នការអភិ វឌ្ឍន៍កម្ពុជា រួម្ាន៖

ច្វេិ កាសហម្របត្ិ បត្តិការអភិ វឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDCF) ផ្ដ្លម្រត្ូវច្ធវើរាល់ ១២ ផ្ខម្តង។ កែុងកិ ចេ
ម្របជុំទាំងច្នះ

អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលានឱកាសបងាាញរបាយការណ្៍ពួកច្គតាល់អំពី

ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជា។ ច្វេិ កាសហម្របត្ិបត្តិការអភិ វឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDCF) ម្ិ នបានជួ បម្របជុំកុង
ែ
អំ


ុងច្ពលបីឆ្នែំចុងច្ម្រកាយច្នះច្េ។

ម្រកុម្ការងារបច្ចេកច្េស (TWGs) ចំ នួន ១៩ ផ្ដ្លជួ បម្របជុំច្េៀងទាត្់ ផ្ដ្លច្ៅកែុងច្នាះ
ភាគច្ម្រចើ ន

ប៉ុផ្នត

ម្ិនទាំងអស់ច្េ

រួម្ានត្ំ ោងពី អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិបាល

ជាធម្មាម្រត្ូវបានកម្រម្ិត្ឲ្យានត្ំ ោងផ្ត្ម្ួ យនាក់ ។
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ផ្ដ្ល



ាម្រយៈម្រកុម្ការងារបច្ចេកច្េស

អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលអាចផ្តល់ធាត្ុចូលចំ ច្ពាះ

ច្ោលនច្យាបាយ ដ្ូចជា ផ្ផ្នការយុេធាស្តសតអភិ វឌ្ឍន៍ជាត្ិ ជាច្ដ្ើម្។


អងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាល ក៏ អាចចូ លរួម្ផ្ងផ្ដ្រជាអែកសច្ងកត្ការណ្៍កែុងកិ ចដ្
េ ំ ច្ណ្ើរការម្ន
គណ្ៈកាមធិ ការសម្រម្បសម្រម្ួលរាជរោឋភិ បាល-ម្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ និង អាចផ្តល់ម្ត្ិផ្កលម្ែជូន
រាជរោឋភិ បាល

និ ងាេស់ជំនួយ

ច្ោយច្រៀបចំឯការច្ោលជំ ហរម្នអងគការម្ិ នផ្ម្ន

រោឋភិ បាលសតីពីសូចនាកររួម្សម្រាប់ាម្ោន។

គណ្ៈកាមធិ ការសម្រម្បសម្រម្ួលរាជរោឋ

ភិ បាល-ម្ដ្គូអភិ វឌ្ឍន៍ម្រត្ូវជួ បម្របជុំម្តងរាល់ ១២ ច្ៅ ១៨ ផ្ខ ច្ហើយគណ្ៈកាមធិ ការច្នះ
បានជួ បម្របជុំចុងច្ម្រកាយច្ៅផ្ខកញ្ហញ

ឆ្នែំ២០១២។

ច្គច្

ើញានករណ្ីច្កើត្ច្

ការច្ម្រោងម្របជុំម្រត្ូវបានលុបច្ចាលច្ោយរាជរោឋភិ បាលកម្ពុជា

ើងផ្ដ្ល

កែុងករណ្ីផ្ដ្លានការ

រ ិះគន់ច្លើរាជរោឋភិ បាលច្ោយសាជិ កសំខាន់ ៗម្នគណ្ៈកាមធិ ការ។
កែុងការអនុ វត្តជាក់ ផ្សតង
ច្វេិ កាម្ួ យ

ច្វេិ កាសហម្របត្ិ បត្តិការអភិ វឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ានលកេណ្ៈច្បើ កេូ ោយបំ ផ្ុត្ចំ ច្ពាះ

(CDCF)

ម្រត្ូវបាន

ផ្តល់ធាត្ុ ចូលរបស់សងគម្

សុីវ ិល។ អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលចូ លរួម្កិ ចេម្របជុំម្រកុម្ការងារបច្ចេកច្េស រាយការណ្៍ថាពួកច្គម្ិន
ម្រត្ូវបានច្គផ្តល់ច្ពលច្វោ និ ងលេធភាពម្រគប់ ម្រោន់ច្ដ្ើម្បីនិយាយច្េ។
សំណ្ួរច្លើកច្

ើងអំ ពីគុណ្ភាព

ម្រកុម្ការងារបច្ចេកច្េស

ម្នភាពជាត្ំោងរបស់អងគការសងគម្សុីវ ិល

និ ងការផ្តល់ច្ពលច្វោសម្រាប់ឲ្យត្ួអងគសងគម្ចូ លរួម្

ច្ៅកែុង

កែុងយនតការ

សហម្របត្ិបត្តិការ។ លេធភាពពិ ត្ម្របាកដ្ផ្ដ្លម្រត្ូវបានផ្តល់ឲ្យអងគការសងគម្សុីវ ិល គឺជាបញ្ហ
ា
ម្ួ យ។ ជួនកាល អងគការសងគម្សុីវ ិលម្រត្ូវបានច្គច្ម្ើលរ ំលង។ ចំ ណ្ុចច្នះចាំបាច់ម្រត្ូវផ្កលម្ែ។
អែកផ្តល់បេសាភសន៍អនាម្ិ ក
‘យុេធាស្តសតចត្ុច្កាណ្’

ែមីរបស់រាជរោឋភិ បាលកម្ពុជាច្លើកច្

ើង

នូ វម្រជុងបួ នម្នអភិ វឌ្ឍន៍ ៈ

ច្សថរភាពសងគម្ សាហរណ្កម្មត្ំបន់ងនិ ងអនតរជាត្ិ ភាពជាម្ដ្គូជាម្ួ យសហគម្ន៍អនតរជាត្ិនិងផ្ផ្ែក
ឯកជនច្ដ្ើម្បីការអភិ វឌ្ឍម្របច្េស

និងការអភិវឌ្ឍា៉ ម្រកូច្សដ្ឋកិច។
េ

អភិ បាលកិ ចល
េ គ
ែ ឺ ជាសែលម្នយុ
េធ
ូ

ាស្តសតែីច្ម នះ ប៉ុ ផ្នត សងគម្សុីវ ិលម្ិ នម្រត្ូវបានបងាាញច្លចច្ធាៃច្ៅកែុងយុេធាស្តសតចត្ុ ច្កាណ្ច្នះច្េ។
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ជាការពនយល់ យុេធាស្តសតចត្ុច្កាណ្ ដ្ំ ោក់ កាលេី ៣ (ឆ្នែំ ២០១៣) បងាាញយា៉ ងជាក់ ោក់
នូ វការច្បតជាារបស់រាជរោឋភិបាលកម្ពុជា ចំ ច្ពាះ៖
•

ការច្រៀបចំនិងការអនុ វត្ត “យុេា
ធ ស្តសតសីព
ត ីកិចស
េ ហម្របត្ិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ និង ភាពជាម្ដ្គូ
ឆ្នែំ២០១៤-២០១៨”។

ច្ោលច្ៅចម្បងម្នយុេធាស្តសតច្នះ

យា៉ ងច្ពញច្លញជាម្ួយភាគីពាក់ព័នទា
ធ ំងអស់កុងបរ
ែ
ិបេែមី

គឺសំច្ៅពម្រងឹងភាពជាម្ដ្គូ
ផ្ដ្លច្ៅកែុងច្នាះ

កម្ពុជាម្រត្ូវច្ោះស្រាយបញ្ហ
ា ម្របឈម្ធំ ៗពី រ (១) ភាពចាំបាច់ ម្រត្ូវកំ ណ្ត្់ច្
ម្នហិរញ្ញ បបទានសហម្របត្ិបត្តិការអភិ វឌ្ឍន៍

ម្របច្េស

ើងវ ិញនូ វត្ួ នាេី

ច្ោយារការធាៃក់ ចុះហិរញ្ញ បបទានជំ នួយ

ឥត្សំណ្ងពិ ភពច្ោក និ ង ការអភិ វឌ្ឍកែុងចំ ោត្់ការភាពជាម្ដ្គូជាម្ួ យម្ដ្គូនីម្ួយៗ,

និ ង (២) ការធាៃក់ ចុះរ ំពឹ ងច្ៅកែុងហិរញ្ញ បបទានផ្បបសម្បទានច្ៅច្ពលផ្ដ្លម្របច្េសកម្ពុជា
មនដ្ល់ឋានៈជាម្របច្េសានម្របាក់ចំណ្ូលម្ធយម្ទាបនាអនាគត្ដ្៏ ខី។
ៃ
•

ច្ធវើការម្របជុំពិច្ម្រោះច្យាបល់ម្របចាំឆ្នែំរវាងរាជរោឋភិបាល និ ង អងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាល
េនាឹម្ោែនឹ ងការជំ រញ
ុ ការអនុ ម្័ត្ចាប់សីព
ត ី សាគម្និងអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល
ាម្រយៈការពិ ច្ម្រោះច្យាបល់េូោយជាម្ួ យភាគី ពាក់ ព័នទា
ធ ំងអស់ច្ដ្ើ ម្បីធានាឲ្យបាននូ វ
ម្របសិេធភាព ត្ាៃភាព និង គណ្ច្នយយភាពម្នកិចេម្របត្ិ បត្តិការរបស់ពួកច្គ។

•

បនតពម្រងឹ ងច្វេិកាសហម្របត្ិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍កម្ពជា
ុ

(CDCF)

ច្វេិការាជរោឋភិបាល-ផ្ផ្ែក

ឯកជន កិចម្រេ បជុំពិច្ម្រោះច្យាបល់រវាងរាជរោឋភិបាលនិងអងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិបាល យនតការ
ពិច្ម្រោះច្យាបល់ច្េវភាគី សំច្ៅផ្ម្របកាៃយច្វេិ កាទាំងអស់ច្នះច្ៅជា “ច្វេិកាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា”
ម្ួ យ

ផ្ដ្លបំ ច្ពញម្ុ ខងារជាងច្វេិ កាឯកភាពម្ួ យសម្រាប់ការសនានារវាងរាជរោឋភិ បាល

និ ង ភាគី ពាក់ព័នរធ បស់រាជរោឋភិ បាលទាំងអស់ រួម្ាន ម្ដ្គូ អភិវឌ្ឍន៍ ផ្ផ្ែកឯកជន និង
អងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាល ក៏ដ្ូចជាភាគី ពាក់ព័នច្ធ ផ្សងច្េៀត្ ច្ដ្ើ ម្បីពិភាកាបញ្ហ
ា អភិវឌ្ឍន៍
កែុងម្របច្េស43។
ដ្ូ ចផ្ដ្លអាចច្

ើញចាស់ពីការដ្កស្រសង់ខាងច្លើម្នយុេធាស្តសតចត្ុច្កាណ្ សកាតនុ ពលត្ួ នាេី

របស់សងគម្សុីវ ិលកែុងការរួម្ចំ ផ្ណ្កដ្ល់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាម្ិ នម្រត្ូវបានេេួ លាគល់យា៉ងច្ពញច្លញ

ច្េ។ អែកផ្តល់បេសាភសន៍ម្ួយរូបពីអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលអនតរជាត្ិម្ួយ បានបញ្ហ
ជ ក់យា៉ងខាៃំង
ថាៈ“វាគឺ ជាច្រឿងកម្រម្ោស់ផ្ដ្លរោឋភិ បាលជាត្ិម្ិនយកចិ ត្េ
ត ុកោក់ចំច្ពាះភាពជាម្ដ្គូជាម្ួ យអងគការ
សងគម្សុីវ ិលដ្ូចជាករណ្ីច្ៅកម្ពុជា”។
អាស្រស័យច្ហត្ុច្នះ ការច្បតជាាទាំងបីផ្ដ្លបានច្លើកច្

ើងកែុងយុេធាស្តសតចត្ុ ច្កាណ្ (ខាងច្លើ)

ម្រត្ូវបានពិ និត្យច្ម្ើ លច្ៅេីច្នះ។ េីម្ួយ យុេធាស្តសតភាពជាម្ដ្គូសហម្របត្ិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ (DCPS) ឆ្នែំ
២០១៤-២០១៨ ម្រត្ូវបានម្រពាងរួចច្ហើយ។ យុេធាស្តសតច្នះម្ិ នបានច្លើកច្
43
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សុីវ ិលជាម្ដ្គូអភិ វឌ្ឍន៍ម្ួយ អនុច្ោម្ាម្រច្បៀបវារៈម្រកុងអាម្រកាច្ដ្ើ ម្បីសកម្មភាព។ យុេធាស្តសតភាព
ជាម្ដ្គូសហម្របត្ិ បត្តិការអភិ វឌ្ឍន៍

(DCPS)

កំ ណ្ត្់ ការងាររបស់អងគការសងគម្សុីវ ិលម្រត្ឹម្ផ្ត្ជាការ

ោំម្រេដ្ល់ការផ្តល់ច្សវាកម្មប៉ុច្ោោះ។ ត្ួ នាេីេូោយជាងច្នះ របស់អងគការសងគម្សុីវ ិល កែុងការជំ រញ
ុ
ម្របជាធិបច្ត្យយ ជាអែកឃាៃំច្ម្ើ ល ឬ កែុងការអប់ រ ំម្របជាពលរដ្ឋអំពីសិេិព
ធ ួ កច្គ ម្ិនម្រត្ូវបានេេួ លាគល់
ច្

ើយ។

កែុងលកេណ្ៈវ ិជជានជាង

“កម្មវ ិធីនច្យាបាយ”

របស់រាជរោឋភិ បាលសម្រាប់អាណ្ត្តិេីម្របាំ

របស់ខួន
ៃ េេួ លាគល់ត្ួនាេីេូោយសម្រាប់ត្ួអងគសងគម្ និង ច្បតជាាចំ ច្ពាះ ‘ការបងកលកេណ្ៈឲ្យពួ កច្គ

អាចចូ លរួម្កែុងការអភិ វឌ្ឍសងគម្-ច្សដ្ឋកិចេ ផ្ដ្លជំ រញ
ុ ម្របជាធិបច្ត្យយ និ ងសិេិម្
ធ នុ សស និងការាម្
ោនការអនុ វត្តច្ោលនច្យាបាយ’44 (េំ ព័រេី ១២)។

េី ពីរ និង ជាែមីម្តងច្េៀត្កែុងលកេណ្ៈវ ិជជានជាង នាយករដ្ឋម្ន្តនតី ហ៊ុន ផ្សន បានអំ ពាវនាវឲ្យ

ានច្វេិ កាម្របចាំឆ្នែំម្ួយរវាងរាជរោឋភិ បាល និ ងសងគម្សុីវ ិល។ កិចេម្របជុំម្ួយកែុងលកេណ្ៈផ្បបច្នះ បាន
ម្របម្រពឹ ត្ច្ត ៅកាលពី ផ្ខ កុ ម្ភៈ ឆ្នែំ ២០១២ ច្ហើយត្ួ អងគសងគម្សុីវ ិលម្ួ យចំ នួនសងឃឹម្ថាការសនានាច្នះនឹ ង
ានជាបនតច្េៀត្។
ច្នះ

ច្ម្រកាយកិ ចេម្របជុំ ច្នាះ

ច្ោលការណ្៍ផ្ណ្នាំម្រត្ូវបានច្ចញអំ ពីការច្ធវើម្របជុំរច្បៀប

។ ប៉ុផ្នត ពុំានការម្របជុំផ្បបច្នះបានម្របម្រពឹត្ច្ត ៅ និ ង ពុំានសញ្ហញផ្ដ្លថាច្ត្ើ

ការម្របជុំផ្បបច្នះ នឹងម្រត្ូវបានច្ធវើនាអនាគត្។
េី បី បំ ណ្ងចង់បច្ងកើត្ច្វេិកាអភិ វឌ្ឍន៍កម្ពុជាែមីម្ួយ ក៏ម្រត្ូវបានោក់បញ្ូេ លផ្ងផ្ដ្រកែុង ‘កម្មវ ិធី

នច្យាបាយ’

របស់រាជរោឋភិ បាល។

ការច្បតជាាច្នះ

ហាក់បីដ្ូចជាផ្ាុយនឹងការច្បតជាាេី ពីរផ្ដ្លបនត

ការម្របជុំពិច្ម្រោះច្យាបល់ម្របចាំឆ្នែំជាម្ួ យអងគការសងគម្សុីវ ិល។

ច្គច្ៅម្រត្ូវរង់ ចាច្ំ ម្ើ លថាច្ត្ើការច្បតជាា

ទាំងច្នះម្រត្ូវបានអនុវត្តយា៉ងដ្ូ ចច្ម្តចច្ោយរាជរោឋភិបាលកម្ពុជា។
ែវីច្បើម្ិនម្រត្ូវបានេេួ លាគល់កុងយុ
ែ
េធាស្តសតចត្ុច្កាណ្ ដ្ំោក់ កាលេី ៣ កតី ក៏អនុ សារណ្ៈ

ម្នការច្យាគយល់កម្រម្ិ ត្ខពស់ម្ួយរវាងអងគការសងគម្សុីវ ិល និងរាជរោឋភិ បាលកម្ពុជា ម្រត្ូវបានច្សែើច្

ើង

ផ្ងផ្ដ្រ។ ឯការេសសនទានម្ួ យ និង ឯការច្យាងលកេខ័ណ្ឌការងារអម្ម្ួ យ ម្រត្ូវបានផ្សពវផ្ាយ
ច្ហើយការពិ ច្ម្រោះច្យាបល់ដ្ំបូងម្ួ យចំនួនបានម្របម្រពឹត្ច្ត ៅទាក់ េិននឹងគំ និត្ផ្តួចច្ផ្តើម្ច្នះ។
ដ្ូ ចផ្ដ្លម្រត្ូវបានបងាាញជាភសតាងច្ោយពាកយដ្កស្រសង់
ខាងច្ម្រកាម្
ុ

រោឋភិ បាលថាែក់ច្ម្រកាម្

ជាត្ិ ច្ម្រចើនានលកេណ្ៈម្របច្សើរកែុងការពិ ច្ម្រោះច្យាបល់ និ ងរាប់បញ្ូេ លសងគម្សុីវ ិលជាងរោឋភិ បាល
ជាត្ិ ។

រោឋភិ បាលម្ូ លោឋនជាេូ ច្ៅានលកេណ្ៈអាចេេួលយកបានកែុងការពិ ច្ម្រោះជាម្ួ យអងគការ
សងគម្សុីវ ិលអំពីផ្ផ្នការអភិ វឌ្ឍន៍

ុំ និង កម្មវ ិធីវ ិនិ ច្យាគ

ុំ។

អែកផ្តល់បេសាភសន៍អនាម្ិ ក
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អែកផ្តល់បេសាភសន៍ពីសងគម្សុីវ ិល

ច្ម្រចើ នរាយការណ្៍អំ ពីេំនាក់េំនងវ ិជជានជាង

ជាម្ួ យ

រោឋភិ បាលថាែក់ ច្ម្រកាម្ និ ងថាែក់ ម្ធយម្។ ម្របការច្នះ គឺស្រសបោែនឹ ងរបកគំ ច្ហើញរបស់គណ្ៈកាមធិ ការ
សហម្របត្ិបត្តិការច្ដ្ើ ម្បីកម្ពុជាថា “ខណ្ៈផ្ដ្ល ៧២% ម្នអងគការសងគម្សុីវ ិលផ្ដ្លបានច្ធវើអច្ងកត្បាន
កំ ណ្ត្់យា៉ងច្ហាចោស់កម្រម្ិ ត្ម្ួ យម្នរាជរោឋភិ បាលជាភាគី ពាក់ព័នក
ធ ុងកម្រម្ិ
ែ
ត្ម្ួ យ
ម្ូ លោឋនម្រត្ូវបានច្គយល់ថា

ជាភាគី ពាក់ព័នម្
ធ ួ យសំខាន់ ជាងរោឋភិ បាលកោ
ត ល

រោឋភិ បាល

(ដ្ូចជាម្រកសួង

ពាក់ ព័នជា
ធ ច្ដ្ើ ម្)” (គណ្ៈកាមធិ ការសហម្របត្ិ បត្តិការច្ដ្ើម្បីកម្ពុជា ឆ្នែំ២០១២ េំ ព័រ ៤៨)។ ម្របការច្នះ
បងាាញថា “ែវីច្បើអងគការសងគម្សុីវ ិលច្ធវើម្របត្ិ បត្តិការកែុងលកេណ្ៈសវ័យ័ត្ ច្ពាលគឺម្ិនសម្រម្បាម្កម្មវ ិធី

និ ង អាេិ ភាពថាែក់ជាត្ិ ម្នរាជរោឋភិ បាលកម្ពុជាកតី ក៏ពួកច្គពាក់ ព័នយា
ធ ៉ ងជិ ត្សែិេជា
ធ ម្ួ យជួ ររោឋភិ បាល
ផ្ដ្លច្ៅ

ម្ូ លោឋនជាង ច្លើការអនុ វត្តកម្មវ ិធី និងេំ នាក់េំនង

ផ្ផ្នការម្ូ លោឋន បរ ិបេ

និ ង ថាម្ភាព” (គណ្ៈកាមធិ ការសហម្របត្ិបត្តិការច្ដ្ើម្បីកម្ពុជា ឆ្នែំ២០១២ េំ ព័រ ៤៨)។
កែុងករណ្ីជាច្ម្រចើ ន

ត្ួ អងគសងគម្សុីវ ិលក៏រាយការណ្៍ផ្ងផ្ដ្រអំ ពីេំនាក់េំនងជាវ ិជជានជាម្ួ យ

ម្រកសួងពាក់ព័នផ្ធ ដ្លពួ កច្គពាក់ ព័នជា
ធ ម្ួ យ

ច្ទាះបីជាេំ នាក់ េំនងច្នះានលកេណ្ៈខុ សោែសម្រាប់

ម្រកសួងច្ផ្សងៗោែកតី។ ម្រកសួងពាក់ ព័នម្
ធ ួ យចំ នួន ច្ធវើការម្របជុំម្របចាំឆ្នែំជាម្ួ យអងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាល
ផ្ដ្លពួ កច្គានអនុ សារណ្ៈម្នការច្យាគយល់។
ម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល

ម្រត្ូវបានវាយត្ម្ម្ៃខពស់។

ច្វេិ កាម្របចាំឆ្នែំម្នម្រកសួងអប់រ ំជាម្ួ យអងគការ

ដ្ូចោែច្នះផ្ដ្រ

វ ិម្ជឈការម្នម្រកសួងម្ហាម្ផ្ា ហាក់បីដ្ូចជាានម្របសិេធភាព។

ម្រកុម្ការងារភាពជាម្ដ្គូកុងការងារ
ែ

ម្រកសួងម្ហាម្ផ្ា កំ ពុងអនុវត្តបានលែច្លើការងារច្នះ។ រាល់ម្រត្ីាស ពួ កច្គានកិ ចេម្របជុំម្ួយ
ជាម្ួ យអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលផ្ដ្លចួ លរួម្កែុងការងារវ ិម្ជឈការនិ ងវ ិសហម្ជឈការ។

ម្រកុម្ការងារច្នះ ានច្មមះថាម្រកុម្ការងារសម្រាប់ភាពជាម្ដ្គូកុងវ
ែ ិម្ជឈការ។ ម្រកុម្ការងារ
ច្នះគឺ ជាច្វេិ កាលែម្ួយ ច្ហើយកំ ពុងកាងេំ នាក់េំនង។

អែកផ្តល់បេសាភសន៍អនាម្ិ ក
ការពិ ច្ម្រោះច្យាបល់ដ្ឹកនាំច្ោយរាជរោឋភិ បាលជាម្ួយសងគម្សុីវ ិល
ច្កើត្ច្

ើងផ្ម្ន។ ឧទាហរណ្៍

ច្យាបល់ម្ិនម្រត្ូវបានម្របកាសទាន់ ច្ពល
ផ្

ពិ ត្ជាាន

ការពិ ច្ម្រោះច្យាបល់ម្ួយចំនួនម្រត្ូវបានច្ធវើ ច្ដ្ើ ម្បីពិភាកាច្សចកតីម្រពាង

ចាប់សីព
ត ី អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលនិងសាគម្។
លកេណ្ៈាថបនា។

ជួ នកាល

ម្ោ៉ ងច្េៀត្

ត្ួ អងគសងគម្សុីវ ិលខៃះត្ែូញផ្ត្ែរថាការពិ ច្ម្រោះ

និងម្ិ នផ្តល់ច្ពលច្វោម្រគប់ ម្រោន់សម្រាប់ការសនានា

កែុង

ការពិ ច្ម្រោះច្យាបល់ច្ម្រចើ នានលកេណ្ៈជាម្រពឹត្ិ កា
ត រណ្៍ោច់ច្ោយ

ក និ ង ម្ិនផ្ម្នជាផ្ផ្ែកម្ួ យម្នការសនានាផ្ដ្លកំ ពុងដ្ំ ច្ណ្ើរការ។ ម្រពឹត្ិកា
ត រណ្៍ផ្បបច្នះ ម្រត្ូវបាន

ចាត្់េុកច្ោយអងគការម្ួ យចំ នួនថាជាកិ ចេម្របឹ ងផ្ម្របងច្ដ្ើ ម្បីលួងត្ួ អងគសងគម្សុីវ ិលាម្រយៈការចូ លរួម្
‘ជានិ ម្ិត្តរប
ូ ’។ ឧទាហរណ្៍ ម្រពឹ ត្ិ តការណ្៍ពិ ច្ម្រោះច្យាបល់ម្ិនផ្ម្នសុេធផ្ត្ានោក់បញ្ូេ លកម្មវ ិធីសំណ្ួរ
និ ងចច្ម្ៃើយម្ួ យច្េ។
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ច្គក៏ច្

ើញានផ្ងផ្ដ្រនូ វករណ្ីធាៃប់ានផ្ដ្លបុ គល
គ ម្ួ យចំនួនកែុងរាជរោឋភិបាលពាក់ ព័នក
ធ ុង
ែ

ការច្ម្រជើ សច្រ ើសយកអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលជាក់ោក់ឲ្យច្ធវើជាត្ំ ោងឲ្យសងគម្សុីវ ិលកម្ពុជាកែុងការ
ពិ ច្ម្រោះច្យាបល់

ជាពិ ច្សសកែុងច្វេិ កាអនតរជាត្ិ

ត្ំ ោងច្ោយខៃួនឯង45។
ច្ពាលគឺ

ចំ ណ្ុចច្នះ

ជំ នួសការអនុ ញ្ហញត្ឲ្យអងគការសងគម្សុីវ ិលចាត្់

ច្ធវើឲ្យានត្ំ ោងសច្ម្ៃងសងគម្សុីវ ិលផ្ត្ម្ួ យផ្ផ្ែកប៉ុ ច្ោោះ

អងគការសងគម្សុីវ ិលទាំងឡាយផ្ដ្លឯកភាពជាម្ួ យនឹ ងច្ោលការណ្៍និ ងច្ោលនច្យាបាយ

របស់រាជរោឋភិ បាលកម្ពុជា។ ច្វេិ កាម្របជាពលរដ្ឋអាា៊ន ឆ្នែំ ២០១២ គឺ ជាករណ្ីម្ួ យ46។
ច្ៅច្ពលសងគម្សុីវ ិលផ្តល់ធាត្ុ ចូលដ្ល់កិចដ្
េ ំ ច្ណ្ើរការច្ោលនច្យាបាយាធារណ្ៈ
ជួ នកាល ធាត្ុ ចូលទាំងច្នះម្រត្ូវបានច្គច្ម្ើ លរ ំលង។
ជាម្ួ យសូចនាករាម្ោនរួម្
ពិ ចារោ។

ត្ិចជាង

២០%

ម្នធាត្ុ ចូល

រាជរោឋភិ បាលហាក់បីដ្ូចជាវ ិនិ ច័ យ
ឆ ថា

របស់សងគម្សុីវ ិល

ម្រត្ូវបាន

ធាត្ុ ចូលច្សាើរផ្ត្ទាំងអស់របស់អងគការ

សងគម្សុីវ ិលម្ិនានលកេណ្ៈសម្ស្រសប។
អែកផ្តល់បេសាភសន៍អនាម្ិ ក
កែុងករណ្ីខៃះ ពួកច្គ (រាជរោឋភិ បាល) បានអច្ញ្ជើញខាំុឲ្យចូ លរួម្ម្របជុំ ប៉ុ ផ្នត ម្ិ នផ្ម្នច្ដ្ើ ម្បី

ពិ ភាកាច្េ។ ពួ កច្គច្ជរម្របាែខាំុអស់ច្ពលម្ួ យច្ា៉ ង និ ង ម្ិនបានអនុ ញ្ហញត្ឲ្យខាំុនិយាយឬបំ ភឺ ៃ
អវីច្

ើយ។

អែកផ្តល់បេសាភសន៍អនាម្ិ ក
អែកផ្តល់បេសាភសន៍ ាែក់ច្េៀត្ បានផ្ចករ ំផ្លកច្រឿងម្ួ យានលកេណ្ៈវ ិជជានជាងៈ
ចាប់ភូម្ិបាលគឺ ជាករណ្ីលែម្ួយផ្ដ្លបងាាញថាច្យើងបានច្ធវើការរួម្ោែ។ ម្ត្ិផ្កលម្ែម្រត្ូវបាន
េេួ លយកច្ៅពិ ចារោ។
អែកផ្តល់បេសាភសន៍អនាម្ិ ក
សម្ត្ថភាពរបស់ត្ួអងគសងគម្សុីវ ិលកែុងការចូ លរួម្ម្របកបច្ោយម្របសិេធភាពកែុងកិ ចដ្
េ ំ ច្ណ្ើរការ

ច្ោលនច្យាបាយាធារណ្ៈជាត្ិ ហាក់បីដ្ូចជាានលកេណ្ៈលមម្ ែវីច្បើានការម្ិ នឯកភាពោែច្លើ
ចំ ណ្ុចច្នះកតី។ អែកផ្តល់បេសាភសន៍ខៃះនិ យាយថាានសម្ត្ថភាពខពស់ ច្ហើយអែកច្ផ្សងច្េៀត្និ យាយ
ថាានសម្ត្ថភាពទាប។

45

http://www.opendevelopmentcambodia.net/news/ngo-representatives-chosen-months-agostatement-claims/, accessed 2 December 2013
46
http://www.cambodiadaily.com/archive/in-one-city-a-tale-of-two-peoples-forums-603/, accessed 2
December 2013
61

វិធីាស្តេត
ព័ ត្៌ានផ្ដ្លបានពនយល់េីច្នះម្រត្ូវបានដ្កស្រសង់ពីការសិកាឯការសំខាន់ៗ
ជាម្ួ យភាគីពាក់ ព័នស
ធ ំខាន់ ៗម្របាំបីនាក់ ។

អែកផ្តល់បេសាភសន៍

ការសាភសន៍

រួម្ានាែក់ម្កពី ម្រគឹ ះាថនសិកា

ម្របាំនាក់ម្កពីអងគការកែុងស្រសុក និ ង ពីរនាក់ ម្កពីអងគការអនតរជាត្ិម្ួយ។ ព័ត្៌ានផ្ដ្លានម្រត្ូវបាន

សម្រម្ិ ត្សម្រាំងនិ ងច្ផ្ាៀងតាត្់ជាម្ួ យនឹ ងភសតាងពី
ច្នះ ពី ច្នាះ ផ្ដ្លបានម្កពីការសនានាច្ម្រៅផ្ៃូវការ
ុ
ជាម្ួ យត្ួអងគសងគម្សុីវ ិល។

សេចកតេ
ី សខេបអំព្ប
ី ញ្ហ
ា ស្របឈមេំខាៃ់ៗ
បញ្ហ
ា ម្របឈម្សំខាន់ ៗសម្រាប់េំនាក់េំនងរវាងរាជរោឋភិ បាល និ ងសងគម្សុីវ ិល រួម្ាន៖
•

កងវះេំ នុកចិ ត្ត ជាពិ ច្សសរវាងរាជរោឋភិ បាល និង អងគការសងគម្សុីវ ិលទាំងឡាយផ្ដ្លច្ធវើ
សកម្មភាពច្លើការជំ រញ
ុ លេធិម្របជាធិបច្ត្យយ និ ង សិេិ ម្
ធ នុ សស

•

កងវះការយល់ពីរច្បៀបច្ធវើការងាររួម្ោែកែុងភាពជាម្ដ្គូ ទាំងផ្ផ្ែក រាជរោឋភិ បាល និ ង
ផ្ផ្ែកសងគម្សុីវ ិល

•

ការខកខានកែុងការបញ្ហ
ជ ក់ត្ួនាេីចាស់ោស់ជូនសងគម្សុីវ ិលច្ៅកែុងយុេា
ធ
ស្តសត
ចត្ុច្កាណ្

•

កម្ពុជា

ារចម្រម្ុះច្ៅកែុងយុេធាស្តសតនិងច្ោលនច្យាបាយច្ផ្សងៗរបស់រាជរោឋភិ បាលអំ ពីត្ួនាេី
របស់សងគម្សុីវ ិល

•

ឱកាសម្ិនម្រគប់ម្រោន់សម្រាប់ការសនានាោែ និង សម្រាប់ឲ្យរាជរោឋភិ បាលនិ ងសងគម្សុីវ ិល
ផ្តល់ធាត្ុ ចូល និ ងម្ត្ិផ្កលម្ែម្របកបច្ោយអត្ថន័យជូ នោែច្ៅវ ិញច្ៅម្ក ជាពិច្សសច្ៅ
កម្រម្ិ ត្ជាត្ិ

•

លំហ

និងច្ពលច្វោម្ិនម្រគប់ ម្រោន់

សម្រាប់ការរួម្ចំ ផ្ណ្ក

របស់ត្ួអងគសងគម្

ម្រកុម្ការងារបច្ចេកច្េស និង យនតការពិ ច្ម្រោះច្យាបល់ស្រសច្ដ្ៀងោែច្ផ្សងច្េៀត្
•

កងវះភាពចាស់ោស់អំពីច្វេិ កាច្ម្រោងម្របចាំឆ្នែំរាជរោឋភិ បាល និង សងគម្សុីវ ិល

•

សម្ត្ថភាពានកម្រម្ិ ត្សម្រាប់កិចេសហម្របត្ិបត្តិការ ទាំងខាងរាជរោឋភិ បាល និងទាំង
ខាងសងគម្សុីវ ិល

•

កងវះចំ ោប់អារម្មណ្៍ឬឆនាៈនច្យាបាយសម្រាប់កិចស
េ ហម្របត្ិបត្តិការទាំងផ្ផ្ែក
រាជរោឋភិ បាល និ ងផ្ផ្ែកសងគម្សុីវ ិល។

62

ដ្ល់

ផ្នែកទី ៩: កិចចេ

ស្របតិបតតិការ ៃិខ េមព័ៃធភាព្េខគមេុវ
ី ិល

ទេសៃៈរ ួម
សម្ព័នធភាពម្នអងគការសងគម្សុីវ ិល
សម្ព័នធភាពច្ដ្ើ ម្បីបញ្ហ
ជ ក់ចំណ្ុចច្នះច្េ។
ច្កើនច្

គឺ ជាច្រឿងធម្មាច្ៅកម្ពុជា។

ប៉ុផ្នត

ពុំានការរាប់ចំនួន

កិចេសហម្របត្ិ បត្តិការកែុងចំ ច្ោម្អងគការសងគម្សុីវ ិលកំ ពុង

ើង ប៉ុ ផ្នត ជាេូច្ៅ ជច្ម្រៅម្នកិ ចេសហម្របត្ិ បត្តិការគឺទាប។ ម្ោ៉ ងច្េៀត្ កម្រម្ិ ត្ម្នកិ ចេសហ

ម្របត្ិ បត្តិការានលកេណ្ៈខុ សោែច្ម្រចើ នាម្វ ិស័យ

ច្ពាលគឺវ ិស័យខៃះានកម្រម្ិត្សហម្របត្ិបត្តិការ

ខពស់។ វ ិស័យច្ផ្សងច្េៀត្ សូម្បីផ្ត្វ ិស័យទាំងឡាយផ្ដ្លចាត្់ ផ្ចងសម្ព័នធភាពចម្រម្ុះ ហាក់បីដ្ូចជាាន
កិ ចេសហម្របត្ិ បត្តិការទាប។ ជាេូ ច្ៅ កិ ចេសហម្របត្ិបត្តិការអនតរវ ិស័យ គឺទាប។ ម្រកុម្សាជិ កភាពាន
យនតការត្ិ ចច្ពក សម្រាប់ច្ធវើការវាយត្ម្ម្ៃាែម្ដ្អនុ វត្តការងារ និង ឱកាសត្ិចត្ួចច្ដ្ើ ម្បីេេួ ល និង
ច្ោះស្រាយបណ្ឹ ត ងត្វា៉ របស់សាជិ ក។

ពុំានការម្រត្ួត្ពិនិត្យរបស់រាជរោឋភិបាលច្លើភាពជាម្ដ្គូនិង

សម្ព័នធភាពច្េ ច្ទាះបីជាសំច្ណ្ើចាប់ែីស
ម ីព
ត ី អងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល និងសាគម្នឹ ងោក់ឲ្យអនុ វត្ត
នូ វកិ ចដ្
េ ំ ច្ណ្ើរការម្ួ យសម្រាប់ចុះបញ្ជី និ ងម្រត្ួត្ពិនិត្យសម្ព័នធភាពកតី។

របកគំស

ញ
ើ

ចាប់បចេុបបនែផ្ដ្លានឥេធិពលច្លើសងគម្សុីវ ិលច្ៅកម្ពុជា

កម្ពុជាឆ្នែំ ២០០៧

និ ងជាពិ ច្សស

ម្រកម្រដ្ឋបបច្វណ្ី

ម្ិនានផ្ចងអំ ពីបញ្ហ
ា ម្នសម្ព័នធភាព ឬកិចេម្របឹងផ្ម្របងសហម្របត្ិបត្តិការច្

ើយ។

ច្ោយារចំ ណ្ុចច្នះ ានការយល់ជាេូ ច្ៅថាអងគការសងគម្សុីវ ិលកែុងស្រសុកអាចចងសម្ព័នធភាពស្រសប
ចាប់ជាម្ួ យអងគការសងគម្សុីវ ិលអនតរជាត្ិ

ឬអងគការសងគម្សុីវ ិលអនតរជាត្ិចងសម្ព័នជា
ធ ម្ួ យអងគការ

សងគម្សុីវ ិលកែុងស្រសុក។ ពុំានការម្រត្ួត្ពិនិត្យរបស់រាជរោឋភិ បាលច្លើភាពជាម្ដ្គូ និង សម្ព័នធភាពច្េ។
សម្ព័នធភាពម្នអងគការសងគម្សុីវ ិល

ម្រត្ូវបានច្គចាត្់េុកថាជាច្រឿងធម្មាោស់ច្ៅកម្ពុជា។

ប៉ុ ផ្នត ច្គម្ិ នអាចកំ ណ្ត្់បរ ិាណ្ម្នវត្តានម្នសម្ព័នភា
ធ ព ឬ សាគម្ម្នអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល
បានច្

ើយ។ ចំ ណ្ុចច្នះ គឺ ច្ោយារការចុ ះបញ្ជីម្ិនម្រត្ូវបានកំ ណ្ត្់អត្តសញ្ហញណ្ច្ោយផ្

សម្ព័នធភាព ឬ សាគម្ច្

កថាជា

ើយ និ ង ពុំានការរាប់ចំនួនអងគការផ្បបច្នះច្ោយឯករាជយ។ ម្ោ៉ ងច្េៀត្

សម្ព័នធភាពជាច្ម្រចើ នច្ៅផ្ត្ម្ិ នបានចុ ះបញ្ជី និង ានលកេណ្ៈច្ម្រៅម្របព័ នធ ផ្ដ្លច្ធវើការរួម្ោែច្ោយាន
ការជួ យោំម្រេម្នច្លខាធិ ការោឋនម្ួ យ (អងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលចុ ះបញ្ជីម្ួយ)។ ការខកខានម្ិនបាន
ចុ ះបញ្ជីសម្ព័នធភាពម្ិ នម្រត្ូវបានចាត្់ េុកថាជាបញ្ហ
ា ច្េ ច្ោយារសាជិ កម្នសម្ព័នធភាពសុេធផ្ត្បានចុ ះ
បញ្ជីស្រសបចាប់ច្រៀងៗខៃួនរួច។
ការសិកាម្ួ យចំ នួនអំ ពី
ម្របត្ិ បត្តិការ កំ ពុងច្កើនច្

អងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិបាលច្ៅកម្ពុជា

បានរកច្

ើញថាកិ ចេសហ

ើង ប៉ុផ្នតជាេូ ច្ៅ ជច្ម្រៅម្នកិ ចេសហម្របត្ិ បត្តិការ ានកម្រម្ិ ត្ទាបៈ
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ានការកាងបោ
ត ញកែុងកម្រម្ិត្ជាច្ម្រចើនច្ៅកែុងអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលកម្ពុជា

និង

ជាេូ ច្ៅកែុងអងគការសងគម្សុីវ ិល ច្ោយផ្ផ្ែកច្លើលកេណ្ៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ភូម្ិាស្តសត (បោ
ត ញថាែក់

ម្ូ លោឋន ច្ខត្ត ជាត្ិ) ឬ វ ិស័យម្នសកម្មភាព ជាម្ួយត្ួ នាេីនិងច្ោលច្ៅច្ផ្សងៗោែច្ម្រចើន គឺ ជា
េម្រម្ង់េូច្ៅបំ ផ្ុត្ម្នការតៃស់បូរព័
ត ត្៌ាន

និ ង

ការសម្រម្បសម្រម្ួល

ផ្ដ្លច្ឆៃើយត្ប

ច្ៅនឹ ងត្ួ នាេី កាន់ផ្ត្ានលកេណ្ៈទាម្ទារម្នការច្រៀនសូម្រត្ ឬ ការត្ស៊ូម្ត្ិ និង ការសនានា
ម្របសិនច្បើវ ិធីផ្ដ្លច្ៅកែុងច្នាះបោ
ត ញទាំងច្នះម្រត្ូវបានច្រៀបចំាន

ច្ោលនច្យាបាយ។

លកេណ្ៈអភិ វឌ្ឍខាៃំង ឫសគល់ម្នបោ
ត ញានលកេណ្ៈចច្ងែៀត្ (Merla ឆ្នែំ ២០១០, េំ ព័រ
២៦)។ (សូម្ច្ម្ើ ល គណ្ៈកាមធិ ការសហម្របត្ិ បត្តិការច្ដ្ើម្បីកម្ពុជា ឆ្នែំ២០១២, Rasmussen
ឆ្នែំ២០១០)។

កិ ចេសហម្របត្ិ បត្តិការត្ិ ចត្ួចកែុងសងគម្សុីវ ិល

ែយចុ ះកែុងការម្របាស្រស័យទាក់ េង

កែុងសច្ម្ៃងផ្ត្ម្ួយ

ផ្ដ្លច្ធវើឲ្យេំ នាក់េំនងរវាងសងគម្សុីវ ិល
រាយបា៉ យ។

ក៏ ម្របផ្ហលជារួម្ចំ ផ្ណ្កផ្ងផ្ដ្រដ្ល់លេធភាព
និងរច្បៀបវារៈរួម្ម្ួ យ

ជាម្ួ យរាជរោឋភិ បាល

និ ងរាជរោឋភិ បាលានលកេណ្ៈកាន់ផ្ត្សមម្រគា
មញ
ុ

ម្ោ៉ ងច្េៀត្ ាថប័នកំ ពូល ឬ ម្រកុម្សាជិ កភាព ម្រត្ូវបានច្គច្ម្ើ លច្

និ ង

ើញថាានយនតការត្ិ ចត្ួ ច

សម្រាប់ច្ធវើការវាយត្ម្ម្ៃច្លើាែម្ដ្អនុវត្តការងាររបស់ពួកច្គ ឬ ឱកាសេេួលនិ ងច្ោះស្រាយបណ្ឹ ត ង
ត្វា៉ ពីសាជិ កម្របកបច្ោយត្ាៃភាព (Merla ឆ្នែំ២០១០)។ ាម្ពិ ត្ ម្របការច្នះានន័ យថាាថប័ន
កំ ពូលក៏អនុ វត្តគម្រម្ូភាពជាត្ំ ោង និ ង ការច្ធវើច្សចកតីសច្ម្រម្ចដ្ូ ចោែ ផ្ដ្លច្ោយារម្ូ លច្ហត្ុច្នះ
កិ ចដ្
េ ំ ច្ណ្ើរការម្របជាធិបច្ត្យយកម្មច្ៅកម្ពុជាបចេុបបនែ កំ ពុងម្រត្ូវបានច្គេិ ច្ត្ៀន និង ានឱនភាពដ្ូ ចោែ
ច្ៅកែុងអភិ បាលកិចេ។

ឧទាហរណ្៍វ ិជជានម្ួ យម្នកិ ចេសហម្របត្ិ បត្តិការសងគម្សុីវ ិលច្ៅកម្ពុជា

គណ្ច្នយយភាពចំ ច្ពាះោែ’។

ម្របព័ នផ្
ធ តល់ស័យ
វ វ ិញ្ហញបនបម្រត្ច្នះ

គណ្ៈកាមធិ ការសហម្របត្ិបត្តិការច្ដ្ើម្បីកម្ពុជា

គឺការបច្ងកើត្

‘ម្របព័ នធ

ម្រត្ូវបានោក់ ឲ្យអនុវត្តច្ោយ

ផ្ដ្លជាាថប័នកំ ពូលដ្៏សំខាន់ម្ួយច្ៅកែុងវ ិស័យ។

ម្របព័ នច្ធ នះ គឺផ្ផ្ែកច្លើម្រកម្សីលធម្៌ និ ង សតង់ោរអបបបរាសម្រាប់អងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាល ផ្ដ្ល
ម្រត្ូវបានអភិ វឌ្ឍាម្រយៈកិចេដ្ំច្ណ្ើរការ

ច្ោយានការចូ លរួម្េូ ោយម្ួយផ្ដ្លដ្ឹ កនាំច្ោយម្រកុម្

ការងារម្ួ យម្នត្ំ ោងសហគម្ន៍ អងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលច្ៅកម្ពុជា និ ង ោក់ បញ្ូេ លម្ត្ិផ្កលម្ែពី

អែកចូ លរួម្េូ ោយពីអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល ម្រកសួងរាជរោឋភិ បាល និង ភាគីអភិ វឌ្ឍន៍ច្ផ្សងច្េៀត្។
ម្របព័ នស
ធ ័យ
វ វ ិញ្ហញបនបម្រត្ច្នះ បាន
ានអម្រាេេួ ល

។ គិត្ម្កដ្ល់ផ្ខ

ាំងពី ឆ្នែំ ២០០៧ ប៉ុ ផ្នត ម្កដ្ល់ច្ពលច្នះ
ឆ្នែំ២០១៣ អងគការចំ នួន ៣២ ម្រត្ូវបានបញ្ហ
ជ ក់ថា

ច្ោរពាម្ម្រកម្សីលធម្៌ និ ង សតង់ោរអបបបរា ច្ហើយអងគការចំនួន ១០៨ ច្េៀត្កំ ពុងចូ លរួម្កែុង
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កិ ចដ្
េ ំ ច្ណ្ើរការច្ដ្ើ ម្បីេេួ លវ ិញ្ហញបនបម្រត្47។

ការោំម្រេម្ូ លនិ ធិចំច្ពាះគំ និត្ផ្តួចច្ផ្តើម្ច្នះ

បានម្កពី

េី ភាែក់ងារអូ ស្តាតលីច្ដ្ើម្បីអភិ វឌ្ឍន៍អនតរជាត្ិ (AusAID) អងគការ Action Aid International អងគការ
Concern Worldwide និង េី ភាែក់ ងារច្អសា៉ ញសម្រាប់កិចេសហម្របត្ិបត្តិការនិ ងអភិ វឌ្ឍន៍អនតរជាត្ិ
(AECID)។
ច្យាងាម្អែកផ្តល់បេសាភសន៍

កម្រម្ិ ត្ម្នកិចេសហម្របត្ិបត្តិការ

វ ិស័យ។ កិចេសហម្របត្ិបត្តិការម្រត្ូវបានច្លើកច្

ានលកេណ្ៈខុ សោែាម្

ើងថាានកម្រម្ិត្ខពស់បំផ្ុត្កែុងវ ិស័យដ្ី ធី ៃ អប់ រ ំ សុខភាព

និ ង េឹកនិ ងអនាម្័ យ និ ង កែុងវ ិស័យកសិកម្ម និងបរ ិាថន។

វ ិស័យេឹ កាែត្និ ងអនាម្័យ (WATSAN) គឺ ជាគច្ម្រាងម្ួ យផ្ដ្លានការសម្រម្បសម្រម្ួលោែ
ម្របច្សើរបំផ្ុត្

ច្ហើយគច្ម្រាងច្នះម្រត្ូវបានដ្ឹ កនាំច្ោយម្រកសួងអភិ វឌ្ឍន៍ជនបេ។

១៨-២០ ឆ្នែំរច
ួ ម្កច្ហើយ ការម្របជុំទាំងច្នះបានច្ធវើច្

អស់រយៈ

ើងរាល់ម្ែៃអងាគរ ម្នសបាតហ៍េីពីរច្រៀងរាល់

ផ្ខ។ ចំណ្ុចច្នះគួ រឲ្យចាប់ អារម្មណ្៍។
អែកផ្តល់បេសាភសន៍អនាម្ិ ក
អងគការការពារសិេិ ធម្នុ សស ជាេូ ច្ៅ ម្រត្ូវបានចាត្់េុកថាានការសម្រម្បសម្រម្ួលម្ិ នច្ខាយ។
ដ្ូ ចោែច្នះផ្ដ្រ វ ិស័យសិេិក
ធ ុ ារ/ម្របឆ្នំងនឹ ងការជួ ញដ្ូ រានបោ
ត ញច្ម្រចើ ន ផ្ដ្លអែកផ្តល់បេសាភសន៍
ខៃះយល់ថាានលកេណ្ៈម្រចបូកម្រចបល់។ វ ិស័យច្ម្ច្រាគច្អដ្ស៍/ជម្ៃឺច្អដ្ស៍ និងវ ិស័យច្យនឌ្័រ ក៏ ាន
បោ
ត ញម្រត្ួត្សុីោែម្ួ យចំនួនផ្ដ្រ ច្ហើយអងគការកាងសនតិភាពក៏ានការសម្រម្បសម្រម្ួលម្ិ នលែដ្ូចោែ
ផ្ដ្រ។
ជារួម្

កិ ចេសហម្របត្ិបត្តិការជុំ វ ិញបញ្ហ
ា បច្ចេកច្េស

ម្រត្ូវបានចាត្់ េុកថាានលកេណ្ៈ

ងាយស្រសួលជាង និ ង ានច្ជាគជ័ យជាងកិ ចេសហម្របត្ិបត្តិការអនតរវ ិស័យ។ ការជួ យោំម្រេសកម្មភាព
ជាសម្ូ ហភាពច្ៅាម្ត្ំ បន់នានា ផ្ដ្លច្ៅកែុងច្នាះ អងគការម្ួ យម្ិ នានជំ នាញបច្ចេកច្េសជាក់ ោក់
ម្រត្ូវបានច្គយល់ថាានលកេណ្ៈលំបាកសម្រាប់អងគការជាច្ម្រចើន។

ច្សចកតីម្រពាងចាប់សីព
ត ីអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលនិ ងសាគម្ ផ្ចងពីការបច្ងកើត្សម្ព័នធភាពម្ន
អងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាល។ ប៉ុ ផ្នត អែកផ្តល់បេសាភសន៍ម្ួយរូបបានកត្់ សាគល់ថាចាប់ច្នះ ច្ៅច្ពល
ោក់ឲ្យអនុ វត្ត េំនងជានឹ ងម្រត្ូវបានបកស្រាយនិងអនុវត្ត កែុងលកេណ្ៈម្ួ យផ្ដ្លអំ ច្ោយផ្លសម្រាប់
អងគការផ្តល់ច្សវាកម្មជាងអងគការទាំងឡាយផ្ដ្លម្របកាន់យកអភិម្រកម្

ផ្ផ្ែកច្លើសិេិ ធចំច្ពាះការអភិ វឌ្ឍ

ផ្ដ្លានសងគត្ិភាពជាម្ួយការអនុវត្តបចេុបបនែរបស់រាជរោឋភិ បាលកម្ពុជា។ ចំណ្ុចច្នះអាចបច្ងកើត្ការ
ផ្បងផ្ចករវាងអងគការសងគម្សុីវ ិលខុ សៗោែ
លកេណ្ៈអវ ិជជាន។

ផ្ដ្លជាច្ហត្ុអាចប៉ ះពាល់ដ្ល់កិចេសហម្របត្ិបត្តិការកែុង

47

http://www.ccc-cambodia.org/ccc-program/voluntary-certification/applying-for-certification.html,
accessed 20 November 2013
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វិធីាស្តេត
ព័ ត្៌ានផ្ដ្លបានពនយល់ច្ៅកែុងជំ ពូកច្នះ

ការសាភសន៍ជាម្ួ យភាគីពាក់ ព័នស
ធ ំខាន់ ៗដ្ប់ពីរនាក់ ។
ម្រគឹ ះាថនសិកា
អនតរជាត្ិ។
និ ង/ឬ

ម្របាំពីរនាក់ម្កពីអងគការកែុងស្រសុក

កែុងចំ ច្ោម្អងគការកែុងស្រសុក

ម្រត្ូវបានដ្កស្រសង់ពីការសិកាឯការសំខាន់ ៗ
អែកផ្តល់បេសាភសន៍

និ ងបួននាក់ ម្កពីអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល

អែកផ្តល់បេសាភសន៍ម្របាំនាក់ ម្កពីអងគការសាជិ កភាព

កំពុងផ្តល់ការជួយោំម្រេខាងច្លខាធិ ការោឋនជូ នដ្ល់សម្ព័នធភាព

ម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល។

រួម្ានាែក់ម្កពី

ព័ត្៌ានផ្ដ្លានម្រត្ូវបានសម្រម្ិ ត្សម្រាំង

និ ងបោ
ត ញម្នអងគការ

និងច្ផ្ាៀងតាត្់ជាម្ួ យនឹ ងភសតាង
ុ

ពី ច្នះពី ច្នាះផ្ដ្លបានម្កពីការសនានាច្ម្រៅផ្ៃូវការជាម្ួ យត្ួ អងគសងគម្សុីវ ិល។

សេចកតេ
ី សខេបអំព្ប
ី ញ្ហ
ា ស្របឈមេំខាៃ់ៗ
បញ្ហ
ា ម្របឈម្សំខាន់ ៗទាក់ េិននឹងកិ ចេសម្របត្ិ បត្តិការនិងសម្ព័នធភាព សងគម្សុីវ ិល រួម្ាន៖
•

កងវះេំ នុកចិ ត្ក
ត ុងចំ
ែ
ច្ោម្អងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាល

•

កិ ចេសហម្របត្ិ បត្តិការានកម្រម្ិ ត្ ផ្ដ្លភាគច្ម្រចើនច្ោះស្រាយបញ្ហ
ា បច្ចេកច្េស

•

យនតការម្ិ នម្រគប់ម្រោន់ សម្រាប់ការវាយត្ម្ម្ៃច្លើសម្ិេធកម្មការងារម្នម្រកុម្សាជិ កភាព

•

យនតការម្ិ នម្រគប់ ម្រោន់សម្រាប់េេួ ល និ ងច្ោះស្រាយបណ្ឹ ត ងពីសាជិ ក

•

កំ ច្ាយកិ ចេសហម្របត្ិ បត្តិការ

•

ការគិ ត្ច្លើការម្របកួត្ម្របផ្ជងច្លើបញ្ហ
ា ម្ូ លនិ ធិកុងអងគ
ែ
ការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល។

អនតរវ ិស័យ
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សេចកតីេៃែិោាៃ

របាយការណ្៍ច្នះ

ចងម្រកងជាឯការ

បញ្ហ
ា ម្របឈម្

ចំ ណ្ុចច្ខាយ

និងបញ្ហ
ា

សំខាន់ ៗ កែុងេិ ដ្ឋភាពចំ នួនម្របាំពីរម្នបរ ិយាកាសអំ ច្ោយផ្លសម្រាប់ត្ួអងគសងគម្ច្ៅកម្ពុជា ច្ោយ
ច្តតត្ជាក់ ផ្សតងច្លើបញ្ហ
ា ម្របឈម្ច្ៅកែុងម្រកបខណ្ឌគត្ិ យុត្ិ ត បេបញ្ញ ត្ិ ត និងច្ោលនច្យាបាយ សម្រាប់

ត្ួអងគសងគម្។ េិ ដ្ឋភាពម្នបរ ិយាកាសអំ ច្ោយផ្លម្ួ យចំនួន ានលកេណ្ៈរ ឹងាំជាងេិ ដ្ឋភាពច្ផ្សង
ផ្ដ្លច្ៅកែុងច្នាះ លេធភាពេេួ លធនធានម្របផ្ហលជាានលកេណ្ៈអំ ច្ោយផ្លបំផ្ុត្ និងឱកាស
សម្រាប់ច្សរ ីភាពបច្ញ្េញម្ត្ិ

និងកែុងកម្រម្ិត្ត្ិ ចជាងម្ួ យ ច្សរ ីភាពខាងការជួ បម្របជុំ

ានលកេណ្ៈ

អំ ច្ោយផ្លត្ិ ចជាងច្គបំ ផ្ុត្។

បញ្ហ
ា ម្របឈម្សំខាន់ ៗកែុងបរ ិយាកាសអំ ច្ោយផ្ល

ភាគច្ម្រចើនទាក់ េិននឹ ងបញ្ហ
ា ម្នការ

បកស្រាយ ការអនុ វត្ត ឬការម្របត្ិ បត្តិចាប់ ។ បញ្ហ
ា ម្របឈម្បផ្នថម្គឺានកែុងម្រកបខ័ ណ្ឌគត្ិ យុត្ិ ត ច្ហើយ
ម្របផ្ហលជាសំខាន់ បំផ្ុត្ ជាម្ួ យនឹងបញ្ហ
ា ពាក់ ព័នច្ធ លើការយល់ េំ នុកចិត្ត និងកិចេសហម្របត្ិបត្តិការ។
ផ្ផ្នការសកម្មភាពច្ោយផ្

កម្ួ យ រួម្ានអនុ ាសន៍អំពីរច្បៀបផ្ដ្លបញ្ហ
ា ម្របឈម្សំខាន់ៗអាចម្រត្ូវ

បានច្ោះស្រាយ។ ម្របការសំខាន់បំផ្ុត្ចំ ច្ពាះការងារបផ្នថម្កែុងការច្ោះស្រាយបញ្ហ
ា ម្របឈម្ទាំងច្នះ
គឺចាំបាច់ ម្រត្ូវជំ រញ
ុ ការយល់និងេំ នុកចិ ត្ច្ត ៅវ ិញច្ៅម្ករវាងត្ួ អងគសងគម្សុីវ ិល

និ ងរាជរោឋភិ បាល។

ការសនានាពិ ត្ម្របាកដ្គឺ ជាម្ូ លោឋនម្រគឹ ះសម្រាប់កាងការយល់ដ្ឹង និ ងេំនុកចិ ត្។
ត ការសនានា កែុង
ន័ យច្នះ

គឺជាការសនានាម្ួ យផ្ដ្លានច្ោលច្ៅចាស់ោស់និងម្របកបច្ោយច្ចត្នា

គឺ ជាលំហ

សម្រម្ និ ងសម្ភាព ផ្ដ្លច្ៅកែុងច្នាះ អែកផ្ដ្លានគំ និត្ខុ សោែអាចាតប់ និ ងនិ យាយរួម្ោែ។ កែុង
ការសនានា

អែកចូ លរួម្ម្រត្ូវបានោំម្រេ

ឲ្យានការភ័ យខាៃច

បុ ច្រនិ ច័ យ
ឆ

ច្សចកតីម្រត្ូវការសម្រាប់

េេួ លច្ជាគជ័ យ និ ងចំោយច្ពល ច្ដ្ើម្បីាតប់សច្ម្ៃង និងលេធភាពដ្ម្េ។ ម្ោ៉ ងច្េៀត្ កិចេដ្ំច្ណ្ើរការ
ពហុភាគីពាក់ ព័នធ

ផ្ដ្លឱបម្រកច្ាបត្ួអងគសងគម្សុីវ ិល

ត្ួ អងគនច្យាបាយ

ត្ំោងរាជរោឋភិ បាល

បុ គគលផ្ផ្ែកឯកជន គឺានលកេណ្ៈសំខាន់ ចាំបាច់ច្ៅច្ពលកំ ណ្ត្់ ការវាយត្ម្ម្ៃ និងផ្កលម្ែបរ ិយាកាស
អំ ច្ោយផ្លសម្រាប់ត្ួអងគសងគម្។ ចំ ណ្ុចសំខាន់ចំច្ពាះការសនានាច្នះ គឺការសនមត្់ថាការផ្កលម្ែ
បរ ិយាកាសច្នះ គឺ ជាការេេួ លខុ សម្រត្ូវរួម្របស់ត្ួអងគរដ្ឋផ្ង និ ងម្ិ នផ្ម្នរដ្ឋផ្ង ច្ទាះបីជាានបញ្ហ
ា
ម្របឈម្ និងបញ្ហ
ា ទាំងឡាយផ្ដ្លម្រត្ូវបានពិ ពណ្៌នាកែុងឯការច្នះកតី ក៏ច្គច្

ើញានចំ ណ្ុចច្ម្រចើន

ផ្ដ្លានលកេណ្ៈវ ិជជាន និ ងអាចពម្រងឹ ងបាន។ ភាពជាម្ដ្គូនិងកិ ចេសហការពិ ត្ម្របាកដ្ រវាងត្ួ អងគ
សងគម្សុីវ ិល និងត្ួអងគរដ្ឋ គឺ ជាលកេខ័ណ្ឌ
ម្របជាធិបច្ត្យយ
ជារួម្

ចាំបាច់ម្ួយសម្រាប់ឲ្យសងគម្កាន់ផ្ត្ានសនតិភាព និង

លូត្ោស់ច្ៅកម្ពុជា។
លំហម្របជាធិបច្ត្យយផ្ដ្លានសម្រាប់ សងគម្សុីវ ិលច្ៅកម្ពុជា

នឹ ងអាចកាន់ផ្ត្រួញត្ូចផ្ែម្ច្េៀត្កែុងបោ
ត ឆ្នែំខាងម្ុខ។

ផ្ាុយច្ៅវ ិញ

សម្រាប់ពម្រងីកលំហផ្ដ្លានសម្រាប់ ត្ួអងគសងគម្។ ច្ដ្ើម្បីពនយល់ៈ
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ច្គច្

គឺានលកេណ្ៈត្ូច
ើញានឱកាសម្ួ យ

ចំ ច្ពាះលំហែយចុ ះ

ការចុ ះហត្ថច្លខាច្សចកតីម្របកាសអាា៊នសតីពីសិេិម្
ធ នុ សស

ច្ៅរាជធានី

ភែំច្ពញ កែុងផ្ខវ ិចឆិកា ឆ្នែំ២០១២ េំ នងគឺ ជាសញ្ហញណ្ម្នអភិ ម្រកម្ែមីរបស់រាជរោឋភិ បាលកម្ពុជាចំ ច្ពាះសិេិ ធ
ម្នុ សស។ ពាកយច្ពចន៍ម្ិនចាស់ម្នច្សចកតីម្របកាសច្នះ ផ្តល់លេធភាពឲ្យរោឋភិបាលអាា៊នអត្់ឱនដ្ល់

ការបំ ពានធៃន់ធរៃ ច្លើសិេិ ធម្នុ សស ច្ោយសំអាងច្លើម្ូលច្ហត្ុម្ន “លកេណ្ៈពិ ច្សសម្នម្របច្េសជាត្ិ ” ឬ
“ាវាវបបធម្៌ ”។ ការរ ឹត្ត្បិត្ច្លើការអនុវត្តសិេិអា
ធ ចច្កើ ត្ច្

ើងច្ដ្ើម្បីផ្លម្របច្យាជន៍ម្ន “សនតិសុខជាត្ិ ”

និ ង “សីលធម្៌ាធារណ្ៈ”។
ចាប់ម្ួយសតីពីអងគការម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលនិ ងសាគម្

ក៏ម្រត្ូវបានច្សែើច្

ើង។

ច្សចកតីម្រពាងេី

បួ នម្នចាប់ច្នះ ម្រត្ូវបានផ្សពវផ្ាយកែុងផ្ខធែូ ឆ្នែំ ២០១១ ច្ហើយរាជរោឋភិ បាលកម្ពុជាបានច្លើកច្
ចាប់ច្នះនឹ ងម្រត្ូវបានអនុ វត្តកុងអាណ្ត្ត
ែ
ិេីម្របាំរបស់រាជរោឋភិ បាល។

ចាត្់ េុកថាសំច្ណ្ើចាប់ែីស
ម ីព
ត ីអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិបាលនិ ងសាគម្

ើងថា

អងគការសងគម្សុីវ ិលភាគច្ម្រចើន
នឹងបច្ងកើនត្ួ នាេីរបស់រាជរោឋ

ភិ បាលកែុងការម្រត្ួត្ពិនិត្យច្លើអងគការសងគម្សុីវ ិល និ ងផ្តល់អំោចដ្ល់ាថប័នរាជរោឋភិ បាល ច្ដ្ើម្បី
ម្រត្ួត្ម្រាច្ោយម្ិ នចាំបាច់ច្លើអងគការសងគម្សុីវ ិល ផ្ដ្លច្ធវើ

លំហម្របជាធិបច្ត្យយសម្រាប់

សងគម្សុីវ ិល។
កងវះម្របព័ នត្
ធ ុ ោការរ ឹងាំ ានសម្ត្ថភាព និ ង ឯករាជយ គួ បផ្សំនឹងការច្ោរពវ ិធានចាប់ម្ិន
ម្រគប់ ម្រោន់ច្ៅកម្ពុជា ក៏គឺជាឧបសគគចម្បងផ្ងផ្ដ្រច្លើការងាររបស់ត្ួអងគសងគម្សុីវ ិល ជាពិ ច្សស ជុំ វ ិញ
កិ ចម្រេ បឹងផ្ម្របងរបស់ពួកច្គ ច្ដ្ើម្បីធានានូ វសិេិ ធនិងច្សរ ីភាពជាម្ូ លោឋនសម្រាប់ ម្របជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។
ច្ទាះបីជាានសញ្ហញគួ រឲ្យបារម្ភទាំងច្នះកតី

ក៏ច្គច្

ើញានសញ្ហញវ ិជជានខៃះផ្ដ្រ។

ការ

ច្បាះច្ឆ្នែត្ជាត្ិែី ៗ
ម ច្ៅផ្ខកកកោ ឆ្នែំ២០១៣ អាចជួ យជំ រញ
ុ ការពាក់ ព័នក
ធ ុងលកេ
ែ
ណ្ៈាថបនាផ្ែម្ច្េៀត្
រវាងរាជរោឋភិ បាលនិងសងគម្សុីវ ិល ដ្ូចផ្ដ្លអែកផ្តល់បេសាភសន៍ម្ួយចំ នួនបានពោករ។ ច្ទាះបីជា
ផ្លប៉ ះពាល់ម្នការច្បាះច្ឆ្នែត្ែមីៗច្លើអាកបបកិ រ ិយា
ទាន់ម្រត្ូវបានកំ ណ្ត្់យា៉ងច្ពញច្លញកតី
ាធារណ្ៈ

របស់រាជរោឋភិ បាលចំច្ពាះសងគម្សុីវ ិលច្ៅម្ិ ន

ក៏ត្ួអងគសងគម្សុីវ ិលម្ួ យចំ នួនានសងឃឹម្ថាម្ហាបាត្ុកម្ម

ផ្ដ្លច្រៀបចំច្ោយអងគការសងគម្សុីវ ិលនឹ ងច្ធវើឲ្យគណ្បកសនច្យាបាយទាំងអស់កាន់ផ្ត្

ច្ោរព វាយត្ម្ម្ៃខពស់ និងច្យាគយល់ដ្ល់េសសនៈខុ សោែ។ ច្គច្

ើញានសងឃឹម្ថាអែកនច្យាបាយ

និ ងម្ន្តនតីរាជរោឋភិ បាល នឹងចាត្់េុកថាច្សរ ីភាពបច្ញ្េញម្ត្ិ ច្សរ ីភាពកែុងការនិ យាយ និ ងច្សរ ីភាព
ខាងការជួបម្របជុំ គឺ ជាសាសភាគចាំបាច់ម្នសងគម្ម្របជាធិបច្ត្យយលែម្ួយ។ អាស្រស័យច្ហត្ុ ច្នះ ពួកច្គ
នឹ ងម្របាស្រស័យទាក់ េងកែុងលកេណ្ៈកាន់ ផ្ត្វ ិជជានជាម្ួ យសងគម្សុីវ ិល ជារួម្។ អែកផ្តល់បេសាភសន៍
ខៃះបានច្លើកច្

ើងថាពួ កច្គបានច្ម្ើ លច្

ិជជានកែុងរច្បៀប
ើញរួចច្ហើយនូ វការតៃស់បូរជាវ
ត

រាជរោឋភិ បាលកំ ពុងពាក់ ព័នជា
ធ ម្ួ យអងគការសងគម្សុីវ ិល។

ប៉ុផ្នត

ផ្ដ្លត្ួ អងគ

េិ សច្ៅផ្ដ្លម្របកាន់ យកច្ោយ

រាជរោឋភិ បាលច្ដ្ើ ម្បីផ្កលម្ែ ឬ រ ឹត្ត្បិត្បផ្នថម្ច្េៀត្ច្លើបរ ិយាកាសអំ ច្ោយផ្លសម្រាប់អងគការសងគម្
សុីវ ិលច្ៅកម្ពុជា ម្រត្ូវរង់ចាំច្ម្ើ លសិន៕
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ឧបេមពៃ
័ ធ ១: កាលវិភាគបទេមាាេៃ៍

សូម្អរគុ ណ្ផ្ដ្លចំ ោយច្ពលច្វោដ្៏ ានត្ម្ម្ៃកុងការជួ
ែ
យពនយល់ច្យើងខាំុ

ឲ្យយល់កាន់ ផ្ត្

ចាស់អំពីបរ ិយាកាសអំ ច្ោយផ្លសម្រាប់សងគម្សុីវ ិលកែុងម្របច្េសកម្ពុជា។
បេសាភសច្នះនឹ ងានរយៈច្ពលម្ួ យច្ា៉ ង។

ច្យើងកំ ពុងផ្សវងយល់ពីវ ិស័យខុ សៗោែទាំង

ម្របាំពីរម្នបរ ិយាសកាសសងគម្សុីវ ិល ដ្ូចជា ១. ការបច្ងកើត្អងគការសងគម្សុីវ ិល ២. ម្របត្ិ បត្តិការ ៣. ការ
េេួ លបានធនធាន ៤. ការបច្ញ្េញម្ត្ិ ៥. ការជួ បម្របជុំច្ោយសនតិវ ិធី ៦. េំ នាក់ េំនងរវាងរោឋភិ បាល
និ ងសងគម្សុីវ ិល ៧. កិចស
េ ហម្របត្ិបត្តិការ និ ងសម្ព័នរធ បស់អងគការសងគម្សុីវ ិល។ ខាំុគិត្ថា ម្របសិនច្បើខំុា

ច្ធវើបេសាភសអំ ពីវ ិស័យទាំងម្របាំពីរ នឹងម្រត្ូវចំ ោយច្ពលយូរ ដ្ូ ច្ចែះ ខាំុនឹងសាភសន៍ ទាក់េងផ្ត្វ ិស័យ
ម្ួ យប៉ុ ច្ោោះ (ម្របាប់ពីវ ិស័យផ្ដ្លម្រត្ូវសាភសន៍ )។ សូម្ម្របាប់ ខំុា ម្របសិនច្បើអែកចង់ផ្ដល់ជាម្ត្ិ ច្យាបល់
ច្លើវ ិស័យដ្ម្េច្េៀត្។

ម្ុ ននឹ ងចាប់ ច្ផ្ដើម្
ខាំុនឹងែត្សំច្
ម្រា

សូម្អនុ ញ្ហញត្ឲ្យខាំុពនយល់ម្របាប់អំពីការសាៃត្់ ម្នកិ ចេសាភសន៍ជាម្ុ នសិន។

ងនិ យាយរបស់អែកេុ កឲ្យបានច្ម្រចើ នាម្ផ្ដ្លអាចច្ធវើច្ៅបាន។

និងយកកំ ណ្ត្់ម្រាទាំងច្នះម្កច្ម្របើ ម្របាស់ច្ៅច្ពលបនាាប់ ។

ខាំុនឹងរកាេុកកំ ណ្ត្់

កំណ្ត្់ម្រាទាំងច្នះម្ិនអនុ ញ្ហញត្ឲ្យ

អែកោច្ម្ើ លបានច្ម្រៅពី ម្រកុម្ការងារស្រាវម្រជាវ។ ច្ត្ើអែកយល់យា៉ងដ្ូ ចច្ម្ដចផ្ដ្រ?
ច្សចកដីសច្ងេបអំ ពីគំនិត្
របាយការណ្៍។

ច្ៅច្ពលខៃះ

សាភសន៍ ម្កនិ យាយ។

និ ងការយល់ច្

ច្យើងនឹ ងច្លើកយកពាកយសម្ដីផ្ដ្លគួ រឲ្យចាប់អារម្មណ្៍របស់អែកផ្ដល់

ម្របសិនច្បើពាកយសម្ដីរបស់អែកម្រត្ូវបានច្លើកយកម្កនិ យាយ

ច្យើងនឹ ងម្ិ នបងាាញអត្តសញ្ហញណ្របស់អក
ែ ច្
ជាចុ ងច្ម្រកាយ

ើញរបស់អក
ែ ផ្ដល់បេសាភសន៍នឹងម្រត្ូវច្ម្របើ ម្របាស់កុង
ែ
ច្យើងធានាថា

ើយ។ ច្ត្ើអែកយល់យា៉ងដ្ូ ចច្ម្ដចផ្ដ្រ?

ច្យើងសូម្បញ្ូេ លច្មមះរបស់អែកច្ៅកែុងឧបសម្ព័នស
ធ ម្រាប់ បញ្ហ
ជ ក់ការចូ លរួម្

របស់អែកកែុងបេសាភសន៍។

ច្ត្ើច្ពញចិ ត្ឲ្
ត យខាំុចុះច្មមះរបស់អែកកែុងនាម្ជាអែកផ្ដល់សាភសន៍ កុង
ែ

ឧបសម្ព័នម្ធ នរបាយការណ្៍ផ្ដ្រឬច្េ? (ែត្សំច្

ងម្នចច្ម្ៃើយ ៖ ច្ពញចិ ត្ត/ម្ិនច្ពញចិ ត្)ត

ច្ត្ើអែកានចម្ៃល់អី វម្ុននឹ ងចាប់ ច្ផ្ដើម្បេសាភសន៍ ផ្ដ្រឬច្េ?
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ការបសខកើតអខគការេខគមេុវ
ី ិល
ខាំុានសំណ្ួរម្ួ យចំ នួនអំពីការបច្ងកើត្ និ ងចុ ះច្មមះអងគការសងគម្សុីវ ិលកែុងម្របច្េសកម្ពុជា។
ខាំុបានច្ផ្ាើជូនអែកនូ វព័ត្៌ានម្ួ យចំ នួនផ្ដ្លបានច្រៀបចំ សម្រាប់កិចេសាភសន៍ច្នះ។ ច្ត្ើអែកបាន

1.

អានេំ ព័រច្នះផ្ដ្រឬច្េ?

ច្ត្ើអែកគិ ត្ថាខាំុបានបញ្ូេ លបញ្ហ
ា បានម្រគប់ ម្រោន់ផ្ដ្រឬច្េ?

ផ្កលម្ែគុណ្ភាពព័ ត្៌ានច្នះយា៉ ងដ្ូចច្ម្ដច?

ច្ត្ើខំុអា
ា ច

ច្ត្ើអែកានភាពងាយស្រសួលផ្ដ្រឬច្េកែុងការចុ ះច្មមះអងគការកែុងបញ្ជី? ឧទាហរណ្៍ ច្ត្ើអែកាន

2.

ភាពងាយស្រសួលកែុងការច្ៅម្រកសួងម្ហាម្ផ្ា ច្ដ្ើម្បីចុះច្មមះកែុងបញ្ជីផ្ដ្រឬច្េ?

ច្ត្ើអែកជួ បម្របេះឧបសគគ ឬ ការលំបាកអវីកុងការចុ
ែ
ះច្មមះផ្ដ្រឬច្េ? ឧទាហរណ្៍ ការចុ ះបញ្ជី

3.

ានភាពយឺត្យា៉ វ ឬម្ិ នានម្របសិេធភាព ម្ិនានលេធភាពេេួ លបានម្ូ លនិធិ ឬភាពលំបាក
កែុងេិ ញ/ជួ លម្រេពយសម្បត្តិ។

ច្ត្ើអែកចំ ោយម្របាក់ប៉ុនាមនសម្រាប់ ការចុ ះច្មមះអងគការរបស់អែក? ច្ត្ើម្របាក់ ទាំងច្នះ ចំ ោយ

4.

ច្លើអីខ
វ ៃះ? ច្ត្ើចំោយទាំងច្នះជាចំោយផ្ៃូវការ ឬ ច្ម្រៅផ្ៃូវការ?

ច្ត្ើអំច្ពើពុករលួយកែុងដ្ំ ច្ណ្ើរការចុ ះច្មមះានម្រត្ឹម្កម្រម្ិត្ោផ្ដ្រ?

5.

ច្ត្ើអែកដ្ឹ ងច្េថា ការសច្ម្រម្ចចិ ត្ច្ត លើការចុ ះច្មមះកែុងបញ្ជីអាចបដឹងត្វា៉ បាន? ច្ត្ើអែកធាៃប់ដ្ឹងពី

6.

ការបដឹងត្វា៉ ច្លើការសច្ម្រម្ចចិ ត្ច្ត លើការចុ ះច្មមះផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើានអវីច្កើត្ច្

ើងខៃះ?

7.

ច្ត្ើអែកធាៃប់បានច្ធវើការចុ ះច្មមះារែមីផ្ដ្រឬច្េ?

8.

ាម្េសសនៈរបស់អែក ច្ត្ើាថប័ នរោឋភិ បាល (ម្រកសួងម្ហាម្ផ្ា) ផ្ដ្លេេួ លខុ សម្រត្ូវច្លើការចុ ះ
ច្មមះអងគការសងគម្សុីវ ិលានម្ូ លនិ ធិ

និងបុ គគលិកម្រគប់ ម្រោន់សម្រាប់បំច្ពញត្ូ នាេីច្នះផ្ដ្រ

ឬច្េ?
ច្ត្ើអែកបានដ្ឹ ងថា ានអងគការោច្ផ្សងច្ធវើការចុ ះច្មមះបានច្លឿន ឬ យឺត្ជាងអងគការរបស់

9.

អែកផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើអែកគិត្យា៉ ងដ្ូ ចច្ម្ដចផ្ដ្រចំ ច្ពាះបញ្ហ
ា ច្នះ?
10.

ច្ត្ើអែកានអវីជាម្ត្ិច្យាបល់បផ្នថម្ច្េៀត្ផ្ដ្រឬច្េ?
!

ស្របតិបតតិការ
ខាំុានសំណ្ួរម្ួ យចំ នួនអំពីម្របត្ិបត្តិការរបស់អងគការសងគម្សុីវ ិលកែុងម្របច្េសកម្ពុជា។
1.

ខាំុបានច្ផ្ាើជូនអែកនូ វព័ត្៌ានម្ួ យចំ នួនផ្ដ្លបានច្រៀបចំ សម្រាប់កិចេសាភសន៍ ច្នះ។ ច្ត្ើអែកបាន
អានេំ ព័រច្នះផ្ដ្រឬច្េ?

ច្ត្ើអែកគិ ត្ថាខាំុបានបញ្ូេ លបញ្ហ
ា បានម្រគប់ ម្រោន់ផ្ដ្រឬច្េ?

ផ្កលម្ែគុណ្ភាពព័ ត្ានច្នះយា៉ ងដ្ូចច្ម្ដច?
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ច្ត្ើខំុអា
ា ច

2.

រាជរោឋភិ បាលកម្ពុជាទាម្ទារឲ្យអងគការសងគម្សុីវ ិលជូ នដ្ំ ណ្ឹងអំ ពីការម្របជុំម្ួយចំ នួនដ្ល់

រោឋភិ បាល។ ច្ត្ើការម្របជុំអីខ
វ ៃះផ្ដ្លអែកជូនដ្ំ ណ្ឹងច្ៅកាន់ រោឋភិ បាល? ច្ត្ើអែកជូ នដ្ំ ណ្ឹងគប់
ការម្របជុំ ឬ ផ្ត្ការម្របជុំសំខាន់ ៗប៉ុ ច្ោោះ? ម្របសិនច្បើអែកជូនដ្ំ ណ្ឹងផ្ត្ការម្របជុំសំខាន់ ៗ ច្ត្ើអែក
កំ ណ្ត្់ថាការម្របជុំផ្បបោសំខាន់ ផ្ដ្លម្រត្ូវជូ នដ្ំណ្ឹង?
3.

ច្ត្ើអែករាយការណ្៍អំ ពីបញ្ជីច្មមះច្បកេជនម្នម្រកុម្ម្របឹកាភិ បាល ឬ លេធផ្លម្នការច្ម្រជើ សច្រ ើស
ម្រកុម្ម្របឹកាភិ បាលជូ នដ្ល់រោឋភិ បាលផ្ដ្រឬច្េ?

4.

ច្ត្ើអែកោក់របាយការណ្៍ចុងច្ម្រកាយជូ នរោឋភិ បាលច្ៅច្ពលោ?

ច្ត្ើរបាយការណ្៍ច្នាះជា

របាយការណ្៍ម្របច្ភេអវី? ឧទាហរណ្៍ របាយការណ្៍សកម្មភាព ឬហិរញ្ញ វត្ថុ?
5.

6.

ច្ត្ើានអវីច្កើត្ច្

ើងចំ ច្ពាះអែក

ច្ត្ើានអវីច្កើត្ច្

ើងផ្ដ្រឬច្េ?

ម្របសិនច្បើអែកម្ិ នបានបំ ច្ពញាម្កាត្ពវកិចផ្
េ ូវចាប់
ៃ
ពាក់ ព័នធ?

ច្ត្ើអែក ឬនរោាែក់ផ្ដ្លអែកាគល់ធាៃប់ម្រត្ូវបានរោឋភិ បាលច្ធវើសវនកម្ម ឬ ច្ធវើអធិ ការកិចផ្េ ដ្រ
ឬច្េ? សូម្ម្របាប់ពីអី វផ្ដ្លច្កើត្ច្

ើង។ (ឧទាហរណ្៍ ច្ៅច្ពលានការច្ធវើសវនកម្ម ឬ អធិ ការ

កិ ចេ ច្ត្ើាននរោខៃះចូលរួម្ ច្ត្ើានអែកពិ និត្យាម្ោនផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើច្គច្ធវើអធិ ការកិចច្េ ៅច្លើ
អវីឲ្យជាក់ ោក់ ?)
7.

ច្ត្ើានលកេខ័ណ្ឌផ្ផ្ែករដ្ឋបាលោច្ផ្សងច្េៀត្ផ្ដ្លប៉ ះពាល់ដ្ល់ម្របត្ិ បត្តិការរបស់អងគការ
សងគម្សុីវ ិលកែុងម្របច្េសកម្ពុជាផ្ដ្រឬច្េ?

8.

ច្ត្ើអែកបានដ្ឹ ងពីករណ្ីោម្ួ យផ្ដ្លរោឋភិ បាលបញ្ឈប់
ច្ោយស្រសបចាប់ផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើានអវីច្កើ ត្ច្

ឬ

រ ំោយអងគការសងគម្សុីវ ិលម្ួ យ

ើង? ច្ត្ើអងគការសងគម្សុីវ ិលច្នាះានឱកាសបដឹង

ត្វា៉ ផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើកុងភាពជាក់
ែ
ផ្សដង រោឋភិ បាលបានច្ម្របើ ម្របាស់ម្ូលោឋនម្ិ នស្រសបចាប់ ច្ដ្ើ ម្បី

បញ្ឈប់ ឬ រ ំោយអងគការសងគម្សុីវ ិលផ្ដ្រឬច្េ? កែុងភាពជាក់ ផ្សដង ច្ត្ើការបញ្ឈប់ ឬ រ ំោយ
ផ្បបច្នះច្កើត្ច្
9.

ើងយា៉ ងដ្ូ ចច្ម្ដច ច្បើច្យាងាម្ចាប់ ឬ កែុងករណ្ីោច្ផ្សងច្េៀត្?

ច្ត្ើអែកដ្ឹ ងពីម្ូលោឋនចាប់ោផ្ដ្លអងគការសងគម្សុីវ ិលអាចរ ំោយខៃួនឯងច្ោយសម័ម្រគចិ ត្ត
ផ្ដ្រឬច្េ? សូម្ពនយល់ម្របាប់ការយល់ដ្ឹងរបស់អែក។

10.

ជាេូ ច្ៅ ច្ត្ើអក
ែ យល់ច្

ើញថា រោឋភិ បាលគួ រានការម្រត្ួត្ពិនិត្យច្លើអងគការសងគម្សុីវ ិលម្រត្ឹម្

កម្រម្ិ ត្ោ? យកចិត្េ
ត ុ កោក់ខាៃំង ម្ធយម្ ត្ិចត្ួច?
11.

ាម្រយៈបេពិ ច្ាធន៍របស់អែក

ច្ត្ើអីខ
វ ៃះជាឧបសគគផ្ូវចាប់
ៃ

និងរដ្ឋបាលសំខាន់ ៗចំ ច្ពាះ

ម្របត្ិ បត្តិការម្របកបច្ោយផ្លិត្ភាពរបស់អងគការសងគម្សុីវ ិល?
12.

ច្ត្ើអែកបានដ្ឹ ងពីករណ្ី ឬ ច្ហត្ុ ការណ្៍ោម្ួ យទាក់ េងនឹងការច្កៀបសងកត្់របស់រោឋភិ បាល
ច្លើអងគការសងគម្សុីវ ិល ច្ៅច្ពលអងគការម្ិ នអនុ វត្តាម្លកេខ័ណ្ឌរដ្ឋបាល និង/ឬ លកេខ័ណ្ឌ
ចាប់ផ្ដ្រឬច្េ? (ឬច្ត្ើករណ្ីការច្កៀបសងកត្់របស់រោឋភិ បាលច្លើអងគការសងគម្សុីវ ិលគួ រផ្ត្ាន
ការយល់ដ្ឹងបផ្នថម្ ពីច្ម្រពាះភាគច្ម្រចើ នករណ្ីច្នះម្ិនពាក់ ព័នន
ធ ឹ ងលកេខ័ណ្ឌរដ្ឋបាល និ ងចាប់ ?)

13.

ច្ត្ើអែកានអវីជាម្ត្ិច្យាបល់បផ្នថម្ច្េៀត្ផ្ដ្រឬច្េ?
!
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លទធភាព្ទទួលបាៃធៃធាៃ
ខាំុានសំណ្ួរម្ួ យចំ នួន

អំ ពីលេធភាពរបស់អងគការសងគម្សុីវ ិល

កែុងការេេួលបានធនធាន

ដ្ូ ចជា ម្ូ លនិធិបរច្េស ម្ូលនិ ធិកុងស្រសុ
ែ
ក ជំនួយឥត្សំណ្ង អំ ច្ោយ ចំ ណ្ូលរបស់អងគការាម្រយៈ
ការលក់ និ ងវគគបណ្ុដ ះបោ
ដ ល ។ល។
1.

ខាំុបានច្ផ្ាើជូនអែកនូ វព័ត្៌ានម្ួ យចំ នួនផ្ដ្លបានច្រៀបចំ សម្រាប់កិចេសាភសន៍ ច្នះ។ ច្ត្ើអែកបាន
អានេំ ព័រច្នះផ្ដ្រឬច្េ?

ច្ត្ើអែកគិ ត្ថាខាំុបានបញ្ូេ លបញ្ហ
ា បានម្រគប់ ម្រោន់ផ្ដ្រឬច្េ?

ផ្កលម្ែគុណ្ភាពព័ ត្ានច្នះយា៉ ងដ្ូចច្ម្ដច?
2.

ច្ត្ើខំុអា
ា ច

ច្ត្ើអីខ
វ ៃះជាឧបសគគផ្ូវចាប់
ៃ
របស់អងគការសងគម្សុីវ ិលកែុងការេេួ លបានធនធានពីម្របភព
ហិរញ្ញ បបទាន?

3.

ច្ត្ើអីខ
វ ៃះជាឧបសគគរបស់អងគការសងគម្សុីវ ិលច្ម្រៅពី ឧបសគគផ្ូវចាប់
ៃ

និងឧបសគគពីរោឋភិ បាល

កែុងការេេួ លបានធនធានពីម្របភពហិរញ្ញ បបទាន?
4.

ច្ត្ើអែកដ្ឹ ងថាចាប់ និង/ឬ បេបបញ្ញត្ិអ
ត ី វផ្ដ្លម្ិ នអនុញ្ហញត្ឲ្យអងគការសងគម្សុីវ ិលផ្បងផ្ចកម្របាក់
ចំ ច្ណ្ញ ឬផ្លម្របច្យាជន៍ឯកជនច្ៅឲ្យម្ន្តនតី ម្របធាន ឬអែកដ្ឹ ងព័ ត្៌ានម្ផ្ាកុងម្នអងគ
ែ
ការ? (ខាំុ
គិ ត្ថា ការហាម្ម្របាម្ច្នះផ្ចងកែុងម្រកម្រដ្ឋបបច្វណ្ី ប៉ុផ្នតខំុាម្ិនទាន់រកច្

5.

ើញច្ៅច្

ើយ។)

ម្របសិនច្បើអងគការ (សងគម្សុីវ ិល) របស់អែកម្រត្ូវបានរ ំោយ ច្ត្ើម្រេពយសម្បត្តិរបស់អងគការម្រត្ូវ
ច្រៀបចំយា៉ងដ្ូ ចច្ម្ដច? ច្ត្ើចាប់ និង/ឬ បេបបញ្ញត្ិោ
ត
ផ្ដ្លផ្ចងអំ ពីការផ្បងផ្ចកម្រេពយសម្បត្តិ
បនាាប់ពីការរ ំោយអងគការ?

(ម្រកម្រដ្ឋបបច្វណ្ី)

ច្ត្ើបេបបញ្ញ ត្ិទា
ត ំងច្នះានឥេធិពលដ្ូ ចច្ម្ដច

ចំ ច្ពាះអែក?
6.

ច្ត្ើេំនុកចិត្ម្ត នលេធភាពេេួ លបានម្ូ លនិធិស្រសបចាប់របស់អងគការ (សងគម្សុីវ ិល) របស់អែក
និ ងអងគការដ្ម្េច្េៀត្ានកម្រម្ិ ត្ោផ្ដ្រ?

ច្ត្ើការអាចរកបានម្ូ លនិធិស្រសបចាប់ទាំងច្នះ

ច្ោយច្សរ ីានកម្រម្ិ ត្ោផ្ដ្រ?
7.

ច្ត្ើនិរនតរភាពហិរញ្ញ វត្ថុរបស់អងគការសងគម្សុីវ ិលពឹ ងផ្ផ្ែកច្លើការម្រត្ូត្ពិនិត្យ

និងឯកភាពពី

រោឋភិ បាលកម្រម្ិត្ោផ្ដ្រ?
8.

ច្ត្ើម្រកបខណ្ឌចាប់

និ ងច្ោលនច្យាបាយកែុងម្របច្េសកម្ពុជាផ្ដល់ការោំម្រេចំច្ពាះការច្កៀរគរ

ធនធានកែុងស្រសុកានម្របសិេធភាពកម្រម្ិ ត្ោផ្ដ្រ?
9.

ច្ត្ើរោឋភិ បាល

និ ងម្ូ លនិធិរបស់អក
ែ ផ្ដល់ជំនួយោំម្រេម្រគប់កម្មវ ិធី

និងសកម្មភាពរបស់អងគការ

សងគម្សុីវ ិល រួម្ទាំង ឧទាហរណ្៍ នវានុ វត្តន៍ ការបច្ងកើត្ច្ោលនច្យាបាយ និ ងការត្ស៊ូម្ត្ិផ្ដ្រ
ឬច្េ? ច្ត្ើអងគការរបស់អែកានលេធភាពេេួ លបានម្ូលនិ ធិសម្រាប់ចំោយរដ្ឋបាលសំខាន់ ៗ
ផ្ដ្រឬច្េ?
10.

ច្ត្ើម្របភពម្ូ លនិធិអី វផ្ដ្លអងគការសងគម្សុីវ ិលានេំ នុកចិ ត្ច្ត លើបំផ្ុត្?
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11.

ច្ត្ើអែកធាៃប់បានដ្ឹ ងពីការតៃស់បូរែម
ដ ី ៗទាក់ េងនឹងបរ ិយាកាសហិរញ្ញ បបទានជាត្ិសម្រាប់ អងគការ
សងគម្សុីវ ិលផ្ដ្រឬច្េ?

12.

ច្ត្ើអែកធាៃប់បានេេួ លជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុតាល់ពីរាជរោឋភិ បាលកម្ពុជាផ្ដ្រឬច្េ? ាម្ការយល់ដ្ឹង
របស់អែក

ច្ត្ើការផ្ដល់ហិរញ្ញ បបទានរបស់រោឋភិបាលច្ធវើាម្េម្រម្ង់ផ្បបោ

និងានម្រត្ឹម្

កម្រម្ិ ត្ោ? ឧទាហរណ្៍ កម្រម្ិ ត្ជំ នួយឥត្សំណ្ង ឬ ឧបត្ថម្ធ
ភ ន? ច្ត្ើអែកដ្ឹ ងអំ ពីគំរក
ូ ិ ចេសនោ
រវាងរោឋភិ បាល និងអងគការសងគម្សុីវ ិលផ្ដ្រឬច្េ?
13.

ច្ត្ើអែកដ្ឹ ងអំពីចាប់

វ ិធាន

និងច្ោលនច្យាបាយសម្រាប់អងគការសងគម្សុីវ ិលសុំជំនួយឥត្

សំណ្ង និ ងឧបត្ថម្ធ
ភ នធានពី រោឋភិ បាលផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើ ានចាប់ វ ិធាន និងច្ោលនច្យាបាយ
ម្ួ យោ?
14.

ច្ត្ើម្រកបខណ្ឌចាប់កុងម្របច្េសកម្ព
ែ
ុជាោំម្រេដ្ល់ហិរញ្ញ បបទានរបស់រោឋភិ បាលសម្រាប់អងគការ

សងគម្សុីវ ិលកម្រម្ិ ត្ោផ្ដ្រ? ច្ត្ើានឧបសគគផ្ូវចាប់
ៃ
និ ងច្ម្រៅផ្ៃូវចាប់អីខ
វ ៃះផ្ដ្លរារាំងដ្ល់ការ
បច្ងកើនម្របសិេធភាព ឬ ត្ាៃភាពបផ្នថម្ម្នកាជំ នួយរបស់រោឋភិ បាល?
15.

ាម្េសសនៈអែក ច្ត្ើហិរញ្ញ បបទានរបស់រោឋភិ បាលផ្ដល់ឲ្យច្ៅច្ពលោ? ច្ត្ើហរ ិញ្ញ បបទានច្នះ
អាចបា៉ ន់ ម្របាណ្ជាម្ុ ន ានត្ាៃភាព ងាយស្រសួលយល់ និ ងអពោម្រកឹត្យផ្ដ្រឬច្េ?

16.

ច្ត្ើជំនួយរបស់រោឋភិ បាលសម្រាប់អងគការសងគម្សុីវ ិលានការច្កើ នច្

ើង

ឬ

ធាៃក់ចុះកែុង

រយៈច្ពលកនៃងម្ក? ច្ត្ើអក
ែ រ ំពឹ ងថាជំ នួយច្នះយា៉ ងដ្ូចច្ម្ដចផ្ដ្រកែុងពី រឆ្នែំបនាាប់ច្េៀត្។
17.

ច្ត្ើសង
ត ់ ោរ/លកេខ័ណ្ឌេេួលបានម្របភពម្ូ លនិ ធិពីបរច្េស និ ងម្របភពម្ូ លនិធិកុងត្ំ
ែ
បន់ ឬ កែុង
ស្រសុកានលកេណ្ៈខុ សោែផ្ដ្រឬច្េ?

18.

ច្ត្ើអងគការសងគម្សុីវ ិលានឧបសគគអីខ
វ ៃះកែុងការេេួលបាន

និងការច្ម្របើម្របាស់ធនធាន

បរច្េស? ឧទាហរណ្៍ ច្ត្ើានលកេខ័ណ្ឌឲ្យច្ធវើរបាយការណ្៍បផ្នថម្ផ្ដ្រឬច្េ?
19.

ច្ត្ើានកិចេម្រពម្ច្ម្រពៀងច្េវភាគី ឬ ពហុភាគី ផ្ដ្លប៉ ះពាល់អក
ែ ផ្ដល់ជំនួយបរច្េសកែុងការផ្ដល់
ជំ នួយ

និងបច្ងកើត្ភាពជាម្ដ្គូជាម្ួ យអងគការសងគម្សុីវ ិលផ្ដ្រឬច្េ?

កិ ចម្រេ ពម្ច្ម្រពៀងម្របច្ភេអវី?

(ឧទាហរណ្៍

ម្របសិនច្បើាន

ច្ត្ើជា

ច្សចកដីផ្ែៃងការណ្៍អំ ពីការច្បដជាាចិ ត្រត យៈច្ពល

ម្ធយម្ច្ៅរយៈច្ពលផ្វងច្លើេំនាក់េំនង ម្រកបខណ្ឌហិរញ្ញ បបទាន ។ល។)
20.
21.

ច្ត្ើកុងភាពជាក់
ែ
ផ្សដងានឧបសគគច្ម្រៅផ្ៃូវចាប់អីខ
វ ៃះកែុងការេេួ លបានម្ូ លនិធិបរច្េស?
ច្ត្ើលកេណ្ៈេូ ច្ៅម្នអភិ បាលកិ ចេ

និ ងនី ត្ិរដ្ឋច្ៅកម្ពុជាប៉ ះពាល់ច្លើការចូ លរួម្វ ិភាគទានរបស់

អែកផ្ដល់ជំនួយដ្ល់អងគការសងគម្សុីវ ិលផ្ដ្រឬច្េ? ម្របសិនច្បើ ាន ច្ត្ើានការប៉ ះពាល់ដ្ូចច្ម្ដច?
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សំណ្ួរបនាាប់ច្េៀត្ទាក់េងនឹងជំ នួយសបបុរសធម្៌ ានន័ យថា អំច្ោយរបស់បុគគលឯកជន ឬ

ម្រកុម្ហ៊ុនជូ នដ្ល់អងគការសងគម្សុីវ ិល។
22.
23.

ច្ត្ើានចាប់ និង/ឬ បេបបញ្ញ ត្ិអ
ត ី វខៃះ ផ្ដ្លផ្ចងជាក់ោក់ទាក់ េងនឹងជំ នួយសបបុរសធម្៌ ?

ច្ត្ើអងគការសងគម្សុីវ ិលអនុញ្ហញត្ឲ្យយកអំ ច្ោយ និងបរ ិចាេគពីម្រកុម្ហ៊ុន និ ងបុគគលឯកជនផ្ដ្រ
ឬច្េ?

24.

ច្ត្ើម្រកបខណ្ឌចាប់

និងបេបបញ្ញ ត្ិច្ត លើកេឹ កចិត្ច
ត ំ ច្ពាះការផ្ដល់ជំនួយសបបុរសធម្៌ផ្ដ្រឬច្េ?

ម្របសិនច្បើាន ឬ ោមន ច្ត្ើការច្លើកេឹ កចិត្ា
ត នលកេណ្ៈផ្បបោ?
25.

ាម្ការយល់ច្
ម្របច្េសកម្ពុជា?

26.

ើញរបស់អែក

ច្ត្ើកាតអវីផ្ដ្លច្លើកេឹ កចិ ត្ដ្
ត ល់ការផ្ដល់ជំនួយម្នុ សសធម្៌កុង
ែ

ច្ត្ើអងគការសងគម្សុីវ ិលាកលបងច្កៀរគរម្ូ លនិធិជាច្េៀងទាត្់ពីម្របជាជន
ស្រសុកផ្ដ្រឬច្េ?

27.

ជាចុ ងច្ម្រកាយ

និងម្រកុម្ហ៊ុនកែុង

ច្ត្ើអងគការសងគម្សុីវ ិលានសម្ត្ថភាពម្រគប់ ម្រោន់កុងការច្កៀរគរម្ូ
ែ
លនិ ធិផ្ដ្រ

ឬច្េ? ឬសម្ត្ថភាពកែុងការបច្ងកើនម្ូ លនិធិផ្ដ្រឬច្េ?

!
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ការបសចច ញមតិ
ខាំុានសំណ្ួរម្ួ យចំ នួនអំពី សម្ត្ថភាពរបស់អងគការសងគម្សុីវ ិលកែុងការបច្ញ្េញម្ត្ិ។
1.

ខាំុបានច្ផ្ាើជូនអែកនូ វព័ត្៌ានម្ួ យចំ នួនផ្ដ្លបានច្រៀបចំ សម្រាប់កិចេសាភសន៍ច្នះ។ ច្ត្ើអែកបាន
អានេំ ព័រច្នះផ្ដ្រឬច្េ?

ច្ត្ើអែកគិ ត្ថាខាំុបានបញ្ូេ លបញ្ហ
ា បានម្រគប់ ម្រោន់ផ្ដ្រឬច្េ?

ច្ត្ើខំុអា
ា ច

ផ្កលម្ែគុណ្ភាពព័ ត្ានច្នះយា៉ ងដ្ូចច្ម្ដច?
2.
3.

ច្ត្ើានចាប់អីផ្វ ដ្លផ្ចងពីសិេិរធ បស់អងគការសងគម្សុីវ ិលកែុងការបច្ញ្េញម្ត្ិច្ោយច្សរ ី?

ច្ត្ើអែកដ្ឹ ងថាសនធិសញ្ហញអនតរជាត្ិម្ួយោផ្ចងពីសិេិរធ បស់អងគការសងគម្សុីវ ិលកែុងការបច្ញ្េញ

ម្ត្ិ ជាាធារណ្ៈផ្ដ្លម្រត្ូវបានម្របច្េសកម្ពុជាផ្ដល់សចាេប័ ន? ច្ត្ើអែកដ្ឹ ងថា សនធិសញ្ហញេេួ ល
បានសចាេប័ នម្ួ យោផ្ដ្លានការរ ឹត្ត្បិត្សិេិក
ធ ុងការច្ម្របើ
ែ
ម្របាស់អុីនធឺច្ណ្ត្?
4.

ច្ត្ើចាប់ និង/ឬ បេបបញ្ញ ត្ិអ
ត ី វខៃះកែុងម្របច្េសកម្ពុជាផ្ដ្លរ ឹត្ត្បិត្សិេិក
ធ ុងការនិ
ែ
យាយ? ច្ត្ើការ

រ ឹត្ត្បិត្ទាំងច្នាះានអវីខៃះ? (ឧទាហរណ្៍ ការរ ឹត្ត្បិត្ច្លើសនតិសុខជាត្ិ ការបរ ិហារច្ករ ៍ ត ការ
ញុះញង់ ការច្ម្របើពាកយសម្ដីអាសអាភាស ការនិ យាយប៉ ះពាល់ដ្ល់ម្រពះម្ហាកសម្រត្ ។ល។)?
5.

ច្ត្ើានការរ ឹត្ត្បិត្ច្លើច្ពលច្វោ េី កផ្នៃង និងវ ិធីកុងការបច្ញ្
ែ
េ ញម្ត្ិរបស់ច្យើងផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើ
ការរ ឹត្ត្បិត្ទាំងច្នាះានអវីខៃះ?

6.

ច្ត្ើានឧបសគគផ្ូវចាប់
ៃ
អីខ
វ ៃះផ្ដ្លរារាំងដ្ល់សិេិ ធរបស់អងគការសងគម្សុីវ ិលកែុងបច្ញ្េញម្ត្ិជា
ាធារណ្ៈ ជាពិ ច្សស ម្ត្ិ ទាក់េងនឹងបញ្ហ
ា សំខាន់ម្នច្ោលនច្យាបាយរោឋភិបាល?

7.

ច្ត្ើានច្សចកដីម្រពាងចាប់ ឬ បេបបញ្ញ ត្ិ ោ
ត
ខៃះ (ម្របសិនច្បើ ម្រត្ូវបានអនុម្័ត្) ផ្ដ្លនឹ ងរ ឹត្ត្បិត្
ឬផ្ដល់ភាពងាយស្រសួលដ្ល់អងគការសងគម្សុីវ ិលកែុងការផ្ដល់ច្សរ ីភាពបច្ញ្េញម្ត្ិ ?
ាន

ម្របសិនច្បើ

ច្ត្ើអែកអាចច្រៀបរាប់សច្ងេបពីអី វផ្ដ្លយល់អំពីបេបបញ្ញ ត្ិស
ត ំខាន់ ៗម្នចាប់ែីច្ម នះ

និ ង

ពនយល់ម្របាប់ថាច្ត្ើចាប់ែីច្ម នះកំ ពុងសថិត្កែុងដ្ំ ោក់កាលោម្នដ្ំ ច្ណ្ើរការផ្ៃូវចាប់ ?
8.

ច្ត្ើានឧបសគគច្ម្រៅផ្ៃូវចាប់ោខៃះផ្ដ្លរារាំងសិេិអ
ធ ងគការសងគម្សុីវ ិលកែុងការបច្ញ្េញម្ត្ិជា
ាធារណ្ៈ?

9.

ច្ត្ើានការអនុ ញ្ហញត្ឲ្យរ ិះគន់ជាាធារណ្ៈអំ ពីច្ោលនច្យាបាយ

និងការអនុវត្តរបស់

រោឋភិ បាលផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើរោឋភិ បាលានម្របត្ិកម្មចំច្ពាះការរ ិះគន់ដ្ូចច្ម្ដចខៃះនាច្ពលកនៃងម្ក?
10.

ច្ត្ើបុគគល

និងអងគការសងគម្សុីវ ិល

យល់ដ្ឹងពីសិេិរធ បស់ខួនទាក់
ៃ
េងនឹងការបច្ញ្េញម្ត្ិផ្ដ្រ

ឬច្េ? ច្ត្ើវបបធម្៌នច្យាបាយកែុងម្របច្េសកម្ពុជាោំម្រេច្លើសិេិទា
ធ ំងច្នះច្ោយច្បើកចំ ហផ្ដ្រឬច្េ?
ឬ សិេិទា
ធ ំងច្នះម្រត្ូវបានរ ឹត្ត្បិត្យា៉ ងខាៃំងច្ទាះបីជាានការការពារផ្ៃូវចាប់ក៏ច្ោយ?
11.

ច្ត្ើអែកានអវីជាម្ត្ិច្យាបល់បផ្នថម្ច្េៀត្ផ្ដ្រឬច្េ?
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ការជូបស្របជុសំ ោយេៃតវ
ិ ិធី
ឥ
1.

ធ ុងការជួ
ែ
បម្របជុំ ច្ោយសនតិវ ិធី។
ូវ ខាំុានសំណ្ួរម្ួ យចំនួនអំ ពីសងគម្សុីវ ិល និ ងសិេិក

ខាំុបានច្ផ្ាើជូនអែកនូ វព័ត្៌ានម្ួ យចំ នួនផ្ដ្លបានច្រៀបចំ សម្រាប់កិចេសាភសន៍ ច្នះ។ ច្ត្ើអែកបាន
អានេំ ព័រច្នះផ្ដ្រឬច្េ?

ច្ត្ើអែកគិ ត្ថាខាំុបានបញ្ូេ លបញ្ហ
ា បានម្រគប់ ម្រោន់ផ្ដ្រឬច្េ?

ផ្កលម្ែគុណ្ភាពព័ ត្ានច្នះយា៉ ងដ្ូចច្ម្ដច?
2.

ច្ម្រៅពីចាប់សីព
ដ ីការជួ បម្របជុំ ច្ោយសនតិវ ិធី

ច្ត្ើខំុអា
ា ច

ច្ត្ើានចាប់អីច្វ ផ្សងច្េៀត្ផ្ដ្លផ្ចងពីសិេិក
ធ ុង
ែ

ការជួ បម្របជុំច្ោយសនតិវ ិធី រួម្ទាំង បេបបញ្ញត្ិ ក
ត ុងស្រសុ
ែ
ក និងសនធិសញ្ហញអនតរជាត្ិ ផ្ដ្លម្របច្េស
កម្ពុជាបានផ្ដល់សចាេប័ នផ្ដ្រឬច្េ?
3.

ាម្ការយល់ច្

ើញរបស់អែក ច្ត្ើានការោក់កម្រម្ិត្ច្លើអែកផ្ដ្លច្ធវើការម្របជុំោែផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើ

ម្រកុម្ផ្ដ្លានច្ោលនច្យាបាយ

ឬ

េិ សច្ៅជាក់ ោក់ម្រត្ូវបានហាម្ឃាត្់ម្ិនឲ្យម្របជុំោែផ្ដ្រ

ឬច្េ?
4.

ច្ត្ើានការោក់ កម្រម្ិ ត្ច្លើេីផ្នៃង ច្ពលច្វោ និ ងវ ិធីផ្ដ្លបុគគល ឬ ម្រកុម្ផ្ដ្លច្ធវើការម្របជុំោែ
កូ ដ្កម្ម ការត្វា៉ ម្របឆ្នំង ឬការបច្ញ្េញម្ត្ិ ជាាធារណ្ៈ (និងច្ោយអហិងា) ផ្ដ្រឬច្េ?

5.

ច្ត្ើការច្ោះស្រាយចំ ច្ពាះបាត្ុ ករានការរ ំច្ោភបំពាន ឬ អំច្ពើ ហិងាដ្ូចច្ម្ដចផ្ដ្រទាំងច្ៅកែុង
ចាប់ និ ងភាពជាក់ ផ្សដង? ច្ត្ើអែកអាចផ្ដល់ជាឧទាហរណ្៍ម្ួ យចំ នួនបានផ្ដ្រឬច្េ?

6.

ច្ត្ើានច្សចកដីម្រពាងចាប់ ឬ បេបបញ្ញត្ិ ផ្ត ដ្ល (ម្របសិនច្បើ អនុ ម្័ត្) នឹ ងរ ឹត្ត្បិត្ ឬ ផ្ដល់ភាព
ងាយស្រសួលកែុងការេេួ លបានសិេិ ធច្ធវើការជួ បម្របជុំច្ោយសនតិវ ិធីផ្ដ្រឬច្េ? ម្របសិនច្បើាន ច្ត្ើ
អែកអាចច្រៀបរាប់សច្ងេបពីអីផ្វ ដ្លអែកយល់អំពីច្សចកដីម្រពាងចាប់ច្នាះផ្ដ្រឬច្េ?

ច្ត្ើច្សចកដី

ម្រពាងច្នះម្រត្ូវការរយៈច្ពលប៉ុ នាមន ច្ដ្ើម្បីអនុម្័ត្កាៃយជាចាប់ ?
7.

ច្ត្ើកនៃងម្កធាៃប់ានអំ ច្ពើហិងា ឬការរ ំច្ោភបំ ពានពីរោឋភិ បាលច្លើបាត្ករ សកម្មជន និង/ឬ
បាត្ុ ករអហិងាផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើអែកអាចផ្ដល់ឧទាហរណ្៍ម្ួ យចំ នួនបានផ្ដ្រឬច្េ?

8.

កែុងភាពជាក់ ផ្សដង

ច្ត្ើានការអត្់ធមត្់ចំច្ពាះម្រកុម្ម្របជុំោែច្ធវើការរ ិះគន់រោឋភិបាលាម្រយៈការ

ត្វា៉ ម្របឆ្នំង កូដ្កម្ម ឬាម្រូបភាពជាបាត្ុកម្មអហិងាផ្ដ្រឬច្េ?
9.

ច្ត្ើអែកានអវីជាម្ត្ិច្យាបល់បផ្នថម្ច្េៀត្ផ្ដ្រឬច្េ?
!
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ទំនាក់ទំៃខរវាខរោាភិបាល ៃិខអខគការេខគមេុវ
ី ល
ិ
ខាំុានសំណ្ួរម្ួ យចំ នួនអំពីេំនាក់ េំនងរវាងរោឋភិ បាល

កម្ពុជា។
1.

និ ងអងគការសងគម្សុីវ ិលកែុងម្របច្េស

ខាំុបានច្ផ្ាើជូនអែកនូ វព័ត្៌ានម្ួ យចំ នួនផ្ដ្លបានច្រៀបចំ សម្រាប់កិចេសាភសន៍ច្នះ។ ច្ត្ើ អក
ែ បាន
អានេំ ព័រច្នះផ្ដ្រឬច្េ?

ច្ត្ើអែកគិ ត្ថាខាំុបានបញ្ូេ លបញ្ហ
ា បានម្រគប់ ម្រោន់ផ្ដ្រឬច្េ?

ផ្កលម្ែគុណ្ភាពព័ ត្ានច្នះយា៉ ងដ្ូចច្ម្ដច?
2.

ច្ត្ើអងគការសងគម្សុីវ ិលានសិេិ ធចូលរួម្កែុងដ្ំ ច្ណ្ើរការ
ឧទាហរណ្៍

(ច្បាះច្ឆ្នែត្)

ច្ត្ើអងគការសងគម្សុីវ ិលអាចច្ម្រជើ សាំងច្បកេជន

ការ ិយាល័យាធារណ្ៈផ្ដ្រឬច្េ?

ច្ត្ើខំុអា
ា ច

នច្យាបាយផ្ដ្រឬច្េ?
សម្រាប់បច្ម្រម្ើការងារកែុង

ច្ត្ើអងគការសងគម្សុីវ ិលានអាចោំម្រេ

និ ងម្របឆ្នំងចំ ច្ពាះ

គណ្បកសនច្យាបាយផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើអងគការសងគម្សុីវ ិលអាចច្កៀរគរម្ូ លនិធិសម្រាប់គណ្បកស/
ច្បកេជននច្យាបាយផ្ដ្រឬច្េ? ម្របសិនច្បើអាច ច្ត្ើសិត្
ថ ច្ម្រកាម្លកេខ័ណ្ឌោ?
3.

ច្ត្ើអងគការសងគម្សុីវ ិលានសិេិ ធចូលរួម្កែុងសកម្មភាពនច្យាបាយាធារណ្ៈផ្ដ្រឬច្េ?

ច្ត្ើ

អងគការសងគម្សុីវ ិលានសិេិត្
ធ ស៊ូម្ត្ិ ច្ធវើយុេធនាការ និងបញ្ុេ ះបញ្ូេ លកែុងការាក់ ផ្ត្ងចាប់
ផ្ដ្រឬច្េ? ម្របសិនច្បើាន ច្ត្ើសិត្
ថ ច្ម្រកាម្លកេខ័ណ្ឌោ?
4.

ច្ត្ើានកិចម្រេ ពម្ច្ម្រពៀងពិ ច្សស

ឬយនតការស្រសច្ដ្ៀងោែោខៃះ

ផ្ដ្លច្លើកកម្ពស់កិចេ

សហម្របត្ិបត្តិការ និងេំនាក់េំនងរវាងរោឋភិ បាល និ ងអងគការសងគម្សុីវ ិលផ្ដ្រឬច្េ? ដ្ូចជា
ម្រកុម្ការងារបច្ចេកច្េស ការ ិយាល័យេំ នាក់េំនង គណ្ៈកាមធិ ការ ។ល។
5.

ច្ត្ើានច្សចកដីម្រពាងចាប់ ឬ បេបបញ្ញត្ិ ផ្ត ដ្ល (ម្របសិនច្បើអនុ ម្័ត្) នឹ ងប៉ ះពាល់ដ្ល់េំនាក់េំនង
រវាងរោឋភិ បាល និងអងគការសងគម្សុីវ ិលផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើអែកអាចម្របាប់ខំុអ
ា ំ ពីច្សចកដីម្រពាងទាំងច្នះ
បានផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើអែកគិ ត្ថាច្សចកដីម្រពាងទាំងច្នះម្រត្ូវការរយៈច្ពលប៉ុ នាមន ច្ដ្ើម្បីអនុម្័ត្កាៃយ
ជាចាប់ ?

6.

ជាេូ ច្ៅ

ច្ត្ើអែកយល់ថាេំ នាក់េំនងរវាងរោឋភិ បាល

និងអងគការសងគម្សុីវ ិលានលកេណ្ៈ

ដ្ូ ចច្ម្ដចផ្ដ្រ? ជាេំ នាក់េំនងលែឬានវ ិវាេ ឬជាេំ នាក់ េំនងសថិត្កែុងចច្នាៃះចំណ្ុចទាំងពី រច្នះ?
7.

ច្ត្ើអងគការសងគម្សុីវ ិល និងរោឋភិ បាលានេំ នាក់េំនងជាម្ួ យោែច្េៀងទាត្់ផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើកិចេ
សនានារវាងរោឋភិ បាល និងអងគការសងគម្សុីវ ិលានគុ ណ្ភាពដ្ូចច្ម្ដចផ្ដ្រ?

8.

ច្ត្ើម្ត្ិច្យាបល់របស់អងគការសងគម្សុីវ ិលម្រត្ូវបានយកចិ ត្េ
ត ុ កោក់ផ្ដ្រឬច្េ ច្ៅច្ពលច្ធវើច្សចកដី
ម្រពាងចាប់ ឬយា៉ ងោ?

9.

ច្ត្ើានការម្របឹ កាទាន់ ច្ពលច្វោជាម្ួ យអងគការសងគម្សុីវ ិល

ផ្ដ្លអាចជួ យអងគការសងគម្

សុីវ ិលឲ្យានឥេធិពលច្លើការសច្ម្រម្ចចិ ត្រត បស់រោឋភិបាលផ្ដ្រឬច្េ?
10.

ច្ៅច្ពលរោឋភិ បាលកំណ្ត្់អាេិ ភាព និ ងច្រៀបចំយុេធាស្តសត ផ្ផ្នការ ។ល។ ច្ត្ើជាេូ ច្ៅាន
ត្ាៃភាព និ ងគណ្ច្នយយភាពផ្ដ្រឬច្េ?
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11.

ច្ត្ើអងគការសងគម្សុីវ ិលានឱកាសម្ិ នឯកភាព

ឬ

ត្វា៉ ច្លើការសច្ម្រម្ចចិ ត្ម្
ត ួ យចំ នួនរបស់

រោឋភិ បាលច្ៅថាែក់ ជាត្ិ ឬច្ខត្តផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើអងគការសងគម្សុីវ ិលានវ ិធី ាស្តសតផ្ដ្លអាចេុក
ចិ ត្បា
ត ន

ឆ្នៃត្ម្វ

និងានម្របសិេធភាពកែុងការម្របាប់ពីកី ដកងវលរ់ បស់ខួន
ៃ

ផ្ដ្រឬច្េ?

កែុងភាព

ជាក់ ផ្សដង ច្ត្ើអងគការសងគម្សុីវ ិលពិត្ជាអាចម្ិ នឯកភាព ឬ ត្វា៉ ច្ោយច្ជាគជ័ យ ច្លើការ
សច្ម្រម្ចចិ ត្រត បស់រោឋភិ បាល ច្ដ្ើម្បីេេួ លបានលេធផ្លយុត្ិ ធ
ត ម្៌ផ្ដ្រឬច្េ?
12.

ច្ត្ើរោឋភិ បាលចាត្់ េុកអងគការសងគម្សុីវ ិលជាម្ដ្គូ
កំ ផ្ហង? ឬចាត្់ េុកទាំងពីរផ្ត្ម្ដង?

13.

និ ងសម្ព័នម្
ធ ិ ត្ក
ត ុងការងារ
ែ

ច្ត្ើអងគការសងគម្សុីវ ិលពិ ត្ជាអាចចូ លរួម្កែុងម្រគប់គំនិត្ផ្ដួចច្ផ្ដើម្

ឬជាការគំ រាម្

និ ងសកម្មភាពនច្យាបាយ

ាធារណ្ៈបានផ្ដ្រឬច្េ?
14.

ច្ត្ើានការតៃស់បូរសំ
ដ
ខាន់ៗកែុងេំ នាក់េំនងរវាងរោឋភិ បាល
ម្របច្េសកម្ពុជាកែុងរយៈច្ពលពី រឆ្នែំចុងច្ម្រកាយច្នះផ្ដ្រឬច្េ?

និ ងអងគការសងគម្សុីវ ិលកែុង

ម្របសិនច្បើាន

សូម្ច្រៀបរាប់អំពី

ការតៃស់បូរទាំ
ដ ងច្នះ?
15.

ច្ត្ើម្រពឹ ត្ិ កា
ត រណ្៍ពិ ភពច្ោកកែុងរយៈច្ពលពី រឆ្នែំចុងច្ម្រកាយច្នះបានប៉ ះពាល់ដ្ល់េំនាក់េំនង

រវាងរោឋភិ បាល និងអងគការសងគម្សុីវ ិលផ្ដ្រឬច្េ? (ឧទាហរណ្៍ ម្របសិេធភាពជំ នួយ ឬ កិ ចេ
ពិ ភាកាផ្វកផ្ញកអំ ពីម្របសិេធភាពម្នការអភិ វឌ្ឍ។ល។)
16.

ច្ត្ើអែកគិ ត្ថាអវីផ្ដ្លគួ រផ្ត្ាន ច្ដ្ើ ម្បីច្ធវើឲ្យេំ នាក់េំនងលែ និ ងានម្របសិេធភាពរវាងរោឋភិ បាល
និ ងអងគការសងគម្សុីវ ិល?

17.

ច្ត្ើអែកានអវីជាម្ត្ិច្យាបល់បផ្នថម្ច្េៀត្ផ្ដ្រឬច្េ?

!
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កិចេ
ច

ស្របតិបតតិការ ៃិខការេស្រមបេស្រមួលរបេ់អខគការេខគមេុវ
ី ល
ិ

ខាំុានសំណ្ួរម្ួ យចំ នួនអំពីកិចស
េ ហម្របត្ិបត្តិការរវាងអងគការសងគម្សុីវ ិល។
1.

ខាំុបានច្ផ្ាើជូនអែកនូ វព័ត្៌ានម្ួ យចំ នួនផ្ដ្លបានច្រៀបចំ សម្រាប់កិចេសាភសន៍ច្នះ។ ច្ត្ើ អក
ែ បាន
អានេំ ព័រច្នះផ្ដ្រឬច្េ?

ច្ត្ើអែកគិ ត្ថាខាំុបានបញ្ូេ លបញ្ហ
ា បានម្រគប់ ម្រោន់ផ្ដ្រឬច្េ?

ផ្កលម្ែគុណ្ភាពព័ ត្ានច្នះយា៉ ងដ្ូចច្ម្ដច?
2.

ច្ត្ើចាប់ផ្ដ្លម្រគប់ ម្រគងច្លើម្របត្ិ បត្តិការ

របស់អងគការសងគម្សុីវ ិល

ច្ត្ើខំុអា
ា ច

(ម្រកម្រដ្ឋបបច្វណ្ី)

ម្រគប់ ម្រគងច្លើសម្ព័នអ
ធ ងគការសងគម្សុីវ ិលានភាពស្រសបោែផ្ដ្រឬច្េ?

និ ង

ច្ត្ើចាប់ច្នះអនុញ្ហញត្

ឲ្យអងគការសងគម្សុីវ ិលបច្ងកើត្ជាម្រកុម្ផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើចាប់ច្នះច្លើកេឹ កចិ ត្ត ឬរារាំងអងគការសងគម្
សុីវ ិលកែុងការបច្ងកើត្ជាម្រកុម្ផ្ដ្រឬច្េ?
3.

ច្ត្ើអងគការសងគម្សុីវ ិលកែុងស្រសុកានសិេិស្រធ សបចាប់កុងការបច្ងក
ែ
ើត្ជាភាពម្ដ្គូជាម្ួ យអងគការ
អនតរជាត្ិម្ិនផ្ម្នរោេភិ បាល
កែុងការបច្ងកើត្

ច្ហើយអងគការអនតរជាត្ិម្ិនផ្ម្នរោឋភិ បាលានសិេិ ធស្រសបចាប់

ភាពជាម្ដ្គូជាម្ួ យអងគការសងគម្សុីវ ិលកែុងស្រសុកផ្ដ្រឬច្េ?

ច្ត្ើអែកម្រត្ូវ

រាយការណ្៍អវីខៃះជូ នដ្ល់រោឋភិ បាល ច្ៅច្ពលអែកចូលរួម្ជាម្ដ្គូផ្បបច្នះ? ច្ត្ើម្រត្ូវរាយការណ្៍
ទាំងអស់ឬយា៉ ងោ?
4.

ច្ត្ើសម្ព័នធ បោ
ដ ញ ឬម្រកុម្ផ្ដ្លានលកេណ្ៈស្រសច្ដ្ៀងោែម្នអងគការសងគម្សុីវ ិលកែុងម្របច្េស
កម្ពុជាានលកេណ្ៈេូ ច្ៅផ្ត្ម្ួ យផ្ដ្រឬច្េ?

ច្ត្ើជាេូ ច្ៅ

អងគការសងគម្សុីវ ិលសហការោែច្លើ

បញ្ហ
ា រួម្ផ្ដ្រឬច្េ?
5.

ច្ត្ើេំនាក់េំនងរវាងអងគការសងគម្សុីវ ិលានលកេណ្ៈដ្ូ ចច្ម្ដចផ្ដ្រ? ច្ត្ើអងគការសងគម្សុីវ ិលអាច
និ ងានបំ ណ្ងសហការជាម្ួ យោែផ្ដ្រឬច្េ?

ច្ត្ើវ ិស័យោខៃះផ្ដ្លអងគការសងគម្សុីវ ិលាន

កិ ចស
េ ហម្របត្ិ បត្តិការម្របកបច្ោយម្របសិេធភាពជាងកែុងវ ិស័យច្ផ្សងច្េៀត្?

ច្ត្ើវ ិស័យោខៃះ

ផ្ដ្លអងគការសងគម្សុីវ ិលានកិ ចេសហម្របត្ិបត្តិការលែបំផ្ុត្ជាម្ួ យោែ? ច្ត្ើវ ិស័យោផ្ដ្លម្រត្ូវ
ការច្លើកកម្ពស់កិចេសហម្របត្ិបត្តិខាៃំងបំ ផ្ុត្?
6.

ច្ត្ើានច្សចកដីម្រពាងចាប់

ឬបេបបញ្ញ ត្ិផ្ត ដ្ល

(ម្របសិនច្បើអនុម្័ត្)

ងាយស្រសួលដ្ល់ម្រកុម្អងគការសងគម្សុីវ ិលផ្ដ្រឬច្េ?

រ ឹត្ត្បិត្

ឬផ្ដល់ភាព

ច្ត្ើអែកអាចម្របាប់ខំុអ
ា ំ ពីច្សចកដីម្រពាងទាំង

ច្នះបានផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើច្សចកដីម្រពាងច្នះម្រត្ូវការរយៈច្ពលប៉ុ នាមន ច្ដ្ើ ម្បីអនុម្័ត្កាៃយជាចាប់ ?
7.

ច្ត្ើអែកានអវីជាម្ត្ិច្យាបល់បផ្នថម្ច្េៀត្ផ្ដ្រឬច្េ?
សូ មអរគុ ណច្រនដែលរំ
ណាយចេលចេលាែ៏មានតម្មៃរូលរួមផ្ដល់បទសមាាសន៍។
ើ
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ឧបេមពៃ
័ ធ ២: អែកនតលព្
់ ័ត៌មាៃេំខាៃ់ៗ
ច្ោក ឈិត្ សំអាត្ នាយកម្របត្ិបត្តិ អងគការច្វេិ កាម្នអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលសតីពីកម្ពុជា
ច្ោក ច្សឿង ាច្រឿន នាយកម្របត្ិបត្តិ អងគការគណ្ៈកាមធិ ការសហម្របត្ិ បត្តិការច្ដ្ើម្បីកម្ពុជា
កញ្ហញ េុ យ ម្ុនីច្រ ៉ត្ អងគការគណ្ៈកាមធិ ការសហម្របត្ិបត្តិការច្ដ្ើម្បីកម្ពុជា
ច្ោកស្រសី

Haidy

Ear-Dupuy

អត្ីត្ម្របធានគណ្ៈកាមធិ ការម្របត្ិបត្តិ

ម្នអងគការគណ្ៈកាមធិ ការ

សហម្របត្ិបត្តិការច្ដ្ើ ម្បីកម្ពុជា
ច្ោកបណ្ិ ឌ ត្ គឹម្ ច្សារា ផ្ផ្ែកបណ្ិ ឌ ត្សភា
ច្ោកបណ្ិ ឌ ត្ ផ្កម្

ី អែកស្រាវម្រជាវឯករាជយ

ច្ោកស្រសី Caroline McCausland នាយិកាម្របចាំម្របច្េស អងគការអាក់ សិនច្អត្កម្ពុជា
ច្ោកស្រសី រស់ សុភាព នាយិកាម្របត្ិបត្តិ អងគការច្យនឌ្័រ និងការអភិវឌ្ឍច្ដ្ើ ម្បីកម្ពុជា (GADC)
ត្ំ ោង អងគការភាពជាម្ដ្គូអប់ រ ំម្នអងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាល (NEP)
ត្ំ ោងអងគការសម្ព័នអ
ធ ងគការម្ិ នផ្ម្នរោឋភិ បាលច្ដ្ើម្បីសិេិក
ធ ុ ារ (NGOCRC)
ត្ំ ោងអងគការលីកាដ្ូ (LICADHO)
ច្ោកស្រសី Stav Zotalis នាយិកាម្របចាំម្របច្េស អងគការ Care Cambodia
ច្ោកស្រសី Thida Khus នាយិកាម្របត្ិបត្តិ អងគការ SILAKA
ច្ោក ច្អៀង វុេី ធ នាយកម្របត្ិ បត្តិ អងគការសម្ធម្៌កម្ពុជា
ច្ោកបណ្ិ ឌ ត្ ាម្ អុីន អងគការជី វ ិត្ម្ែៃែូរែ
ច្ោក អុី ារុ ំ នាយកម្របត្ិបត្តិ អងគការសាគម្ធាងច្ាែត្
ច្ោក ជាង សុខា នាយកម្របត្ិបត្តិ កម្មវ ិធីអភិ វឌ្ឍន៍ធនធានយុវជន
ច្ោក កុ យ នាម្ ម្ន្តនតីកម្មវ ិធី ជាន់ខពស់ ចាប់ និងសិេិម្
ធ នុ សស - ម្ូ លនិធីអាសុី (Asia Foundation)
ច្ោក អាត្់ ធន់ ម្របធាន សម្ព័នព
ធ លករកម្ពុជា
ច្ោក វន់ ច្ៅ ម្របធាន សាគម្ម្របជាធិ បច្ត្យយឯករាជយម្នច្សដ្ឋកិចច្េ ម្រៅម្របព័នធ
ច្ោកស្រសី ោំ ចនធី នាយិកា សាគម្ផ្ខមរច្លើ
ច្ោក

វ ីរៈ នាយកម្របត្ិ បត្តិ ម្ជឈម្ណ្ឌលអប់ រ ំចាប់ សម្រាប់សហគម្ន៍

ច្ោកស្រសី ម្របាក់ សុខានី នាយិកាម្របត្ិបត្តិ អងគការភាពជាម្ដ្គូសងគម្សុីវ ិលកម្ពុជា
ច្ោកស្រសី ជា ស៊ុនោផ្ណ្ត្ នាយិកាម្របត្ិបត្តិ ម្ជឈម្ណ្ឌលព័ ត្៌ានស្តសតីកម្ពុជា
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ឧបេមព័ៃធ ៣: េនាាៃុស្រកមនៃអខគការេខគមេុវ
ី ិលសៅកមពុា
http://www.ccc-cambodia.org/aboutus/faq.html

អវងី ៅជាអ្គការស្គមសុវី ិ ល (CSO)?
មាននិ យមន័ យដបប្ទឹ សីជា
ត ន្រើន ប៉៊ ដនតតាមការអ្ន៊វតតន៍ជាក់ ដសតង អ្ងគការសងគមស៊ីវ ិល គឺ ជា
អ្ងគការដែលនកើតន

ើងហួសពី ដែនរបស់រែា (សាាប័នរាជរោាភិ បាល) ឯកជន (បណា
ត ញ្គួសារ) និ ង

ទី អារ (អ្ងគភាពរក្បាក់ រំនេញ) នហើយដែលមានររនាសមព័នអ
ធ ូវការ
ល
និ ងភាាប់ នឹងរនបៀបវារៈ មិ នរក
្បាក់ រំនេញ

នោយជាទូ នៅ

អ្តិ នរកហិរញ្ញ វតា៊

្តូវវ ិនិ នោគ្តលប់មកអ្ងគការវ ិញ

នែើមបីន្វើឲ្យ

នោលនៅមានការរ ីករន្មើននៅម៊ ខ។ ្តូវចាត់ទ៊កថា ជាអ្ងគការសងគមស៊ីវ ិល អ្ងគការននាះ ម្រត្ូវផ្ត្ អាច

ម្របត្ិ បត្តិ ស័យ
វ អភិ បាលកិចឯ
េ ករាជយ។ ជាទូ នៅ ពាកយអ្ងគការសងគមស៊ីវ ិល ្តូវបានចាត់ទ៊កថា ជាពាកយ
រួមដែលរាប់បញ្ូច លទាំងអ្ងគការមិ នដមនរោាភិ បាល(NGOs)។

[CCC 2012, CSO Contributions to the Development of Cambodia 2011]
អ្ងគការសងគមស៊ីវ ិល រួម្ានេម្រម្ង់ ច្ផ្សងៗដ្ូ ចជាៈ ការអភិ វឌ្ឍផ្ៃូវការ
និ ងបរ ិាថន ម្រកុម្សហគម្ន៍ អងគការស្តសតី អងគការទាក់ េងនឹងជំ ច្នឿ

អងគការសិេិម្
ធ នុ សស

សាគម្វ ិជាជជី វៈ

សហជី ព

ម្រកុម្ជួ យខៃួនឯង ចលនាសងគម្ ម្រកុម្ត្ស៊ូម្ត្ិ និ ងសម្ព័នធ និ ងកែុងចំច្ោម្ម្រកុម្ច្ផ្សៗច្េៀត្។ គឺ ជាពាកយ
ទូ នៅ ដែលសំនៅនៅនលើអ្ងគការមិនដមនរោាភិ បាលកន៊ងស្សុក សមាគម និ ងអ្ងគការមិ នដមនរោាភិ បាល
អ្នតរជាតិ

រំ ដេកអ្ងគការនៅតាមសហគមន៍

្តូវបានកំ េត់អ្តតសញ្ញញេនោយដ

កពី ននះ។

[Open Forum on CSO Development Effectiveness, 2011]
អវីងៅជាអ្គការមិនមមនរោាភិបាល (NGO) ?
អ្ងគការមិនដមនរោាភិ បាល
ន

និ ងជួ នកាលច្ៅថា អ្ងគការមិនរក្បាក់ រំនេញ ដែលបនងកើត

ើង ស្មាប់នោលបំ េងជាក់ លាក់ណាមួ យ - ជាញឹកញាប់ មាន នោលនៅដអនកសងគម ែូ រជា

ការកាត់ បនាយភាព្កី្ក

កិ រចការពារ

ឬនលើកកមពស់សិទិរធ បស់ជន្កី ្ក

ការពារបរ ិសាាន

ឬន្វើការ

អ្ភិវឌ្ឍន៍ សហគមន៍ ។ អ្ងគការននះ មិ នដមនជារបស់រែា ឬរាជរោាភិ បាលនទ នទាះបីអ្ងគការននះ អារ
សហការជាមួ យរាជរោាភិបាល (ជួនកាលោ៉ ងជិតសនិទធ និ ង/ឬរយៈនពលដវង) ្បសិននបើពួកនគ មាន
នោលបំ េងនិ ងនោលនៅរួមោន។
[CCC 2012, CSO Contributions to the Development of Cambodia 2011]
ពាកយថាអ្ងគការមិ នដមន រោាភិ បាលសំនៅទាំងអ្ងគការមិ នដមនរោាភិ បាលកន៊ងស្សុក និងអ្ងគការ
មិ នដមនរោាភិ បាលបរនទស។ [3rd Draft of LANGO, 2011]
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អវីងៅជាអ្គការមិនមមនរោាភិបាលកន្ប្សុ
ក (LNGO)?
ុ
្បនភទននអ្ងគការមិនដមនរោាភិ បាលននះ
ដតនៅកន៊ង្បនទសណាមួយប៉៊ នណាោះ។

្តូវបានបនងកើតន

អ្ងគការននះ

ើង

និ ងមាន្បតិ បតតិការ

អារសាិតនៅថានក់ជាតិ

នោយមានតំណាង

នៅកន៊ងនខតត/ស្សុក (ជួនកាលនៅថា អ្ងគការមិនដមនរោាភិ បាលថានក់ ជាតិ) ឬអារជាអ្ងគការ ដែលមាន
មូ លោាននៅកន៊ងតំបន់/ស្សុក នោយនផ្ទតតនលើដតតំបន់ណាមួ យ។ នៅកន៊ងបរ ិបទច្ៅកម្ពុជា អ្ងគការមិ ន
ដមនរោាភិ បាលកន៊ងស្សុក

គឺ ជាអ្ងគការមិ នដមនរោាភិ បាលដែលមាន្បតិបតតិការដតនៅកន៊ង្បនទស

កមព៊ជាែឹ កនាំនោយជនជាតិ កមព៊ជានិងបានរ៊ ះបញ្ាីជាមួ យ្កសួងមហានអទ(MOI)។
[CCC 2012, CSO Contributions to the Development of Cambodia 2011]
អ្ងគការមិនដមនរោាភិ បាលកន៊ងស្សុក គឺ សំនៅែល់្កុមសញ្ញ
ា តិដខែរ

ដែលបាន្ពមន្ពៀងោន

បនងកើតអ្ងគការ នែើ មបីបន្មើអល្បនោជន៍ សាធារេៈ នោយមិ នរក្បាក់កន្មស្មាប់ សមាជិក។
[3rd Draft of LANGO, 2011]

អវីងៅជាសមាគម?
សមាគមគឺ ជាអ្ងគការដែល្តូវបានបនងកើតន

ើង ភាគន្រើន នោយមន៊ សេមួ យ្កុម នែើមបីបន្មើ

ឬបំនពញនសរកតី្តូវការបដនាមនទៀតរបស់្កុមខលួន។ ជា្មែតា សមាគម មានសមាជិ កសែ័្គរិ តត ដែល
រូ លរួមកន៊ងសមាគមជាអលូវការ នែើមបីដរករ ំដលកនូវនសវាកមែ ្នធាន បទពិនសា្ន៍ ឬសមតាភាព ន្វើការ

ររចាកន៊ងនាមអ្ងគភាពដតមួយ។ ែូ រោននឹងអ្ងគការមិនដមនរោាភិ បាល
សមាគមគឺ ជាសាាប័ នមិ នរក
្បាក់រំនេញ
នទាះបី ជាសមាជិ ករបស់ខួន
ល
អាររូ លរួមកន៊ងសកមែភាពរក្បាក់ កម្ម្រម្ក៏នោយ។
[CCC 2012, CSO Contributions to the Development of Cambodia 2011; 3rd Draft of LANGO, 2011]
សមាគមគឺ សំច្ៅដ្ល់ម្រកុម្ផ្ដ្ល

បាន្ពមន្ពៀងន្វើការរួមោន

នែើមបីការពារអល្បនោជន៍

សមាជិ ក ឬ/និងអល្បនោជន៍សាធារេៈ មិនរក្បាក់កម្ម្រម្ សម្រាប់ ផ្ចកចាយសមាជិ ករបស់ខួន។
ល
[3rd Draft of LANGO, 2011]

អវងី ៅជាអ្គការងៅតាមសហគមន៍ (CBO)?
អ្ងគការនៅតាមសហគមន៍ ជាទូ នៅបនងកើតន

ើងនោយ្កុម ឬសហគមន៍ណាមួ យ (សហគមន៍

តាមតំបន់ ឬ "សហគមន៍មានអល្បនោជន៍") នែើមបីន្វើឲ្យរ ីករន្មើ នែល់អល្បនោជន៍ រម
ួ ជាក់ លាក់
ណាមួ យ
សមាជិ ក

ជាទូ នៅមានលកខេៈជា្ទង់្ទាយតូរ។

ជា្មែតា

អ្ងគការនៅតាមសហគមន៍

មាន

អល្បនោជន៍នោយផ្ទទល់ នហើយជាទូ នៅ ្បតិបតតិនោយ្បមូ លអតំ៊ និងតំណាង

ឲ្យសហគមន៍ ជាមួ យរាជរោាភិ បាល (មូ លោាន និ ង/ឬ ថានក់ ជាតិ) នែគូអតល់ជំនួយ/អ្ភិ វឌ្ឍន៍ ្កុមហ៊៊ន
ឯកជន ឬអ្ងគភាពនអេងនទៀត ទាក់ ទងនឹ ង បញ្ញ
ា សងគម វបប្ម៌ នសែាកិរច សាសនា ឬបរ ិសាាន។
អ្ងគការនៅតាមសហគមន៍ជាន្រើន

មិនបានន្ជើ សនរ ើសប៊ គគលិកទទួ លបាននបៀវតេរ ៍ននាះនទ

បំ នពញការងារនោយសែ័្គរិ តត ដែលអារមានសណា
ា ននអេងោន ពីអ្ងគការមិនដមនរោាភិ បាល។
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នហើយ

អវីងៅជាអ្គការមិនមមនរោាភិបាលអនតរជាតិ (INGO)?
អ្ងគការមិនដមនរោាភិ បាលអ្នតរជាតិ

គឺ ជាអ្ងគការមិនដមនរោាភិ បាលដែលមាន្បតិបតតិការ

នៅកន៊ង្បនទសនលើសពីមួយ នទាះជាតាមរយៈ្បតិបតតិការពហ៊អ្នតរជាតិ ការរ៊ ះបញ្ាីនៅបរនទស ឬ
្ោន់ ដតមានសាាបនិ កជាជនបរនទស សាិតនៅកន៊ង្បនទសដែលមានមូ លោាន្បតិ បតតិការននាះ។ ែូ នរនះ
អ្ងគការមិនដមនរោាភិ បាលអ្នតរជាតិមួយរំនួន

មាន្បតិបតតិការែូរអ្ងគការកន៊ងស្សុកដែរ។

នៅកន៊ង

បរ ិបទកមព៊ជា អ្ងគការមិនដមនរោាភិ បាលអ្នតរជាតិ គឺ ជាអ្ងគការដែលបំនពញតាមលកខេៈវ ិនិរ័ យ
ឆ ទាំង
ននះមាន្បតិបតតិការនៅកន៊ង្បនទសកមព៊ជា។

[CCC 2012, CSO Contributions to the Development of Cambodia 2011]
អ្ងគការមិនដមនរោាភិ បាលបរនទសសំនៅែល់្កុមជនជាតិបរនទស
បរនទស

នែើមបីបន្មើ សកមែភាពសាធារេៈកន៊ង្ពះរាជាណារ្កកមព៊ជា

បានបនងកើតតាមរាប់
ន្វើសកមែភាពមិនរក្បាក់

កន្មស្មាប់ ដរកចាយសមាជិ ករបស់ខួន។
ល
[3rd Draft of LANGO, 2011]

អវីងៅជាសមព័ន(ធ អ្គការ ឬសមាគម)?
សមព័នធសមាគម ឬអ្ងគការមិ នដមនរោាភិ បាលកន៊ងស្សុកសំនៅែល់សមាគម ឬអ្ងគការមិនដមន
រោាភិ បាលកន៊ងស្សុកស្សបរាប់ រប
ួ រួមោននែើ មបីនោលបំ េងរួម

្បតិ បតតិការនែើមបីបន្មើ ្បនោជន៍

សាធារេៈនោយមិនរក្បាក់កម្ម្រម្ សម្រាប់ ផ្ចកចាយសមាជិ ករបស់ខួន៕
ល
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ឯការសោខ
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