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                                                               (CCC) 

    Ms. Louise Coventry  Ms. Menh Navy and Ms. Alison Hillis។  

ជំនួយបច្ចេកច្េស និងហិរញ្ញវត្ថុ                               កម្មវធីិ
គំនិត្ផ្តួចច្ផ្តើម្លំហពលរដ្ឋ (Civic Space Initiative program)                   ម្ជឈម្ណ្ឌ ល
អនតរជាតិ្សម្រាប់ចាប់សតីពីការមិ្នយកចំច្ណ្ញ (ICNL) - ាម្រា ១៩ (ARTICLE19) អងគការ CIVICUS: 
សម្ព័នធភាពពិភពច្ោក សម្រាប់ ការចូលរមួ្របស់ម្របជាពលរដ្ឋ និង ចលនាពិភពច្ោក  ច្ដ្ើម្បី
ម្របជាធិបច្ត្យយ (World Movement for Democracy)។   

របាយការណ៍្ច្នះបានេេួលជំនួយឧបត្ថម្ភមួ្យផ្ផ្ែក ពីេីភាែ ក់ងារអភិវឌ្ឍអនតរជាតិ្សុ៊យផ្អដ្ 
(Sida)។ Sida                                                          
                                 ។   

 

          

                                                                  
                                                                (CCC)     ។ 
                             ឬ                                        
                  CCC។  
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បុព្វកថា 

 

                 

               ការវាយត្ម្ម្ៃបរយិាកាសអំច្ោយផ្លសម្រាប់សងគម្សីុវលិ     
កម្ពុជា ឆ្នែ ំ២០១៣។  

 

                                                              
(CCC)                  អងគការ CIVICUS: សម្ព័នធភាពពិភពច្ោកសម្រាប់ ការចូលរមួ្
របស់ម្របជាពលរដ្ឋ ម្រពម្ទំាងជំនួយបច្ចេកច្េស និងហិរញ្ញវត្ថុពីកម្មវធីិគំនិត្ផ្តួចច្ផ្តើម្លំហពលរដ្ឋ (Civic 
Space Initiative program) - ម្ជឈម្ណ្ឌ លអនតរជាតិ្សម្រាប់ចាប់សតីពីការមិ្នយកចំច្ណ្ញ (ICNL) 
ាម្រា ១៩ (ARTICLE19) និងចលនាពិភពច្ោកច្ដ្ើម្បមី្របជាធិបច្ត្យយ (World Movement for 
Democracy)។  របាយការណ៍្ច្នះបានេេួលជំនួយឧបត្ថម្ភមួ្យផ្ផ្ែកពីេីភាែ ក់ងារអភិវឌ្ឍអនតរជាតិ្សុ៊យ
ផ្អដ្ (Sida)។  

                                                    
                                                                      
                                                              ។  

                                                          
                                                                     
                                            ។                              ៖ 
ការបច្ងកើត្ កិចេម្របតិ្បត្តិការ លេធភាពេេួលធនធាន ការបច្ញ្េញម្តិ្ ការជួបម្របជំុច្ោយសនតិវធីិ  កិចេ
សហម្របតិ្បត្តិការនិងសម្ព័នធភាពរវាងអងគការសងគម្សីុវលិ និងជាមួ្យរាជរោឋ ភិបាល ម្រត្វូបានយកម្ក
ច្ធវើការសិកា។ កែុងរបាយការណ៍្ច្នះ ក៏បានច្លើកច្ ើងផ្ងផ្ដ្រនូវបញ្ហា ម្របឈម្សំខាន់ៗ និងឱកាស
សម្រាប់អងគការសងគម្សីុវលិ និងរាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា ច្ដ្ើម្បីច្លើកកម្ពស់បរយិាកាសអំច្ោយផ្ល។    

               សូម្អរគុណ្ Louise Coventry, Menh Navy and Alison Hillis             
                ។                                           (RAB) 
                                                                       
      /                                                                   
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CCC                                                          
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សេចកតីេសខេបរមួ 

 

សងគម្សីុវលិ មិ្នម្រតឹ្ម្ផ្ត្េេួលឥេធិពលពីម្រកបខ័ណ្ឌ គតិ្យុត្តិ និងបេបញ្ញត្តិបុ៉ច្ោោ ះច្េ បុ៉ផ្នត 
ផ្ែម្ទំាងបរយិាកាសសម្រាប់ការម្របតិ្បត្តិ ផ្ផ្ែកច្សដ្ឋកិចេ នច្យាបាយ វបបធម៌្ ាសនា និងសងគម្។ ការ
វាយត្ម្ម្ៃច្ពញច្លញមួ្យច្លើបរយិាកាស សម្រាប់ការម្របតិ្បត្តិរបស់សងគម្សីុវលិ នឹងពិនិត្យច្ម្ើល
េិដ្ឋភាពពាក់ព័នធច្លើ ច្សដ្ឋកិចេ នច្យាបាយ វបបធម៌្ ាសនា និងសងគម្ - កែុងកិចេម្របឹងផ្ម្របងមួ្យច្ដ្ើម្បី
ជំរញុការយល់ដឹ្ងពីសកាត នុពល និងច្ជាគជ័យម្នសងគម្សីុវលិ។ របាយការណ៍្ច្នះ ច្តត ត្ច្លើម្រកបខ័ណ្ឌ
បរយិាកាសផ្ផ្ែក គតិ្យុត្តិ បេបញ្ញត្តិ និង ច្ោលនច្យាបាយ ផ្ដ្លច្ៅកែុងច្នាះ អងគការសងគម្សីុវលិច្ធវើ
ម្របតិ្បត្តិការ ច្ោយារម្របការច្នះគឺជាគនៃឹះចំច្ពាះលេធភាពកែុងការ ចុះបញ្ជ ី ច្ធវើម្របតិ្បត្តិការ េេួលបាន
ធនធាន និងចូលរមួ្ម្របកបច្ោយម្របសិេធភាពកែុងការត្សូ៊ម្តិ្ ផ្ដ្លចំណុ្ចទំាងអស់ច្នះ ជាលេធផ្ល 
រមួ្ចំផ្ណ្កដ្ល់លេធភាពរបស់សងគម្សីុវលិកែុងការរកីលូត្ោស់ និងេេួលបានច្ជាគជ័យ។  

សម្រាប់ច្ោលបំណ្ងម្នម្របច្េសកម្ពុជា េិដ្ឋភាពចំនួនម្របំាពីរម្នេិដ្ឋភាពអាចសិកាបានចំនួន
ដ្ប់ សម្រាប់ម្រកបខ័ណ្ឌ គតិ្យុត្តិ បេបញ្ញត្តិ និងច្ោលនច្យាបាយ ផ្ដ្លម្រត្ូវវាយត្ម្ម្ៃ។ េិដ្ឋភាព
ទំាងច្នះ រមួ្ាន៖ (១) ការបច្ងកើត្ (២) កិចេម្របតិ្បត្តិការ (៣) លេធភាពេេួលធនធាន (៤) ការបច្ញ្េញម្តិ្ 

(៥) ការជួបម្របជំុច្ោយសនតិវធីិ (៦) េំនាក់េំនងរវាងរាជរោឋ ភិបាលនិងសងគម្សីុវលិ និង (៧) កិចេសហ
ម្របតិ្បត្តិការនិងសម្ព័នធភាពអងគការសងគម្សីុវលិ។ េិដ្ឋភាពទំាងបីផ្ដ្លមិ្នម្រត្វូបានពិនិត្យច្ម្ើលកែុងការ
វាយត្ម្ម្ៃច្នះ រមួ្ានច្សរភីាពអីុនធឺច្ណ្ត្ ការយកពនធ និង លេធភាពេេួលព័ត៌្ាន។  

ច្ោយអនុវត្តាម្ការផ្ណ្នំាពីការស្រាវម្រជាវ សម្រាប់ច្ធវើការវាយត្ម្ម្ៃថាែ ក់ជាតិ្ ច្លើបរយិាកាស
អំច្ោយផ្លសម្រាប់អងគការសងគម្សីុវលិកែុងេូទំាងពិភពច្ោក របាយការណ៍្ម្របចំាម្របច្េសសម្រាប់
កម្ពុជាច្តត ត្យ៉ាងជាក់ោក់ច្លើចំណុ្ចច្ខាយ និងបញ្ហា ម្របឈម្ទំាងឡាយ ផ្ដ្លម្រត្ូវបានកំណ្ត់្កែុង
េិដ្ឋភាពទំាងម្របំាពីរម្នបរយិាកាសអំច្ោយផ្ល សម្រាប់សងគម្សីុវលិ។ របកគំច្ហើញ គឺផ្ផ្ែកច្លើ
ការស្រាវម្រជាវឯការ ការសាភ សន៍ជាមួ្យភាគីពាក់ព័នធសំខាន់ៗចំនួន  ២៤ នាក់ និងកិចេដំ្ច្ណ្ើ រការ
ម្នសិកាេ ាោពិច្ម្រោះច្យាបល់ថាែ ក់ជាតិ្ផ្ដ្លានអែកចូលរមួ្ចំនួន ៧៥ នាក់ច្ៅរាជធានីភែំច្ពញច្ៅ
ម្ែៃេី២៨ ផ្ខវចិឆិកា ឆ្នែ ំ២០១៣។  

របាយការណ៍្ច្នះពិភាកាច្ោលបំណ្ងពីរ ម្នច្ោលបំណ្ងចំនួនបីម្នការស្រាវម្រជាវៈ  កំណ្ត់្
ម្រកបខ័ណ្ឌ គតិ្យុត្តិ បេបញ្ញត្តិ និង បរយិាកាសច្ោលនច្យាបាយ ផ្ដ្លប៉ះពាល់លេធភាពរបស់សងគម្
សីុវលិកម្ពុជាកែុងការបំច្ពញមុ្ខងារច្ៅកម្រមិ្ត្ជាតិ្និងច្ម្រកាម្ជាតិ្ និងកំណ្ត់្បញ្ហា  ចំណុ្ចច្ខាយ 
និងបញ្ហា ម្របឈម្សំខាន់ៗម្នម្រកបខ័ណ្ឌ គតិ្យុត្តិ បេបញ្ញត្តិ និងបរយិាកាសច្ោលនច្យាបាយ ផ្ដ្ល
ប៉ះពាល់ លេធភាពរបស់សងគម្សីុវលិកម្ពុជាកែុងការបំច្ពញមុ្ខងារច្ៅកម្រមិ្ត្ជាតិ្ និងច្ម្រកាម្ជាតិ្។ 
ច្ោលច្ៅេីបី ច្ពាលគឺការកំណ្ត់្ថាច្ត្ើម្រត្ូវច្ធវើដូ្ចច្ម្តច ច្ដ្ើម្បជំីនះបានបញ្ហា ម្របឈម្ទំាងឡាយម្ន
ម្រកបខ័ណ្ឌ គតិ្យុត្តិ បេបញ្ញត្តិ និងច្ោលនច្យាបាយ សម្រាប់សងគម្សីុវលិកម្ពុជា ច្ដ្ើម្បបីច្ងកើនលំហ
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ម្របជាធិបច្ត្យយច្ៅកម្ពុជា គឺជាម្របធានបេសម្រាប់ផ្ផ្នការសកម្មភាពបផ្នថម្ ផ្ដ្លានគួរផ្ចករផំ្លក 

ច្ោយសងគម្សីុវលិ និងរាជរោឋ ភិបាល  ច្ហើយម្របធានបេច្នះមិ្នម្រត្ូវបានពិភាកាយ៉ាងជាក់ោក់ច្េ
កែុងរបាយការណ៍្ច្នះ។   

ចំណុ្ចខវះខាត្ម្នរបាយការណ៍្ច្នះ គឺពឹងផ្ផ្ែកច្ម្រចើនខាៃ ំងច្លើេសសនៈរបស់បុគគលិកអងគការ
មិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល និងតំ្ោងតិ្ចតួ្ច ចំច្ពាះម្តិ្ពីរាជរោឋ ភិបាល អងគការសហគម្ន៍ និងបោត ញ
ារព័ត៌្ាន។ េំហំសំោកតូ្ច និងច្ពលច្វោតិ្ចតួ្ច គឺជាចំណុ្ចខវះខាត្បផ្នថម្។ ការសនានាកាន់
ផ្ត្ច្ម្រចើន ជាពិច្សសជាមួ្យម្ន្តនតីរាជរោឋ ភិបាលអាចផ្តល់ពនៃឺកាន់ផ្ត្ច្ម្រចើនច្លើរបកគំច្ហើញ និងពម្រងឹង
ផ្ផ្នការសកម្មភាពបផ្នថម្។  

 បចេុបបនែ ានអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល (NGOs) និងសាគម្ផ្ដ្លដំ្ច្ណ្ើ រការ ម្របផ្ហល 
១.៣៥០ ច្ៅកម្ពុជា។ ចំោយសរបុម្របចំាឆ្នែ ំច្ោយអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលអនតរជាតិ្ និងកែុងស្រសុក
ច្ៅកម្ពុជា ម្រត្ូវបានប៉ាន់ាម នថាានចំនួន ៦០០-៧០០ ោនដុ្ោៃ រអាច្ម្រកិ និងានលកេណ្ៈម្របដ្ម្
ម្របសងនឹងចំោយសរបុរបស់រាជរោឋ ភិបាលច្លើច្សវាកម្មសងគម្ (គណ្ៈកាម ធិការសហម្របតិ្បត្តិការ
ច្ដ្ើម្បកីម្ពុជា ឆ្នែ ំ២០១៣)។ សិេធិបច្ងកើត្អងគការសងគម្សីុវលិច្ៅកម្ពុជា ម្រត្ូវបានធានាច្ោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
កម្ពុជា ច្ហើយពលរដ្ឋអាចាន និងច្ម្របើសិេធិច្នះកែុងការអនុវត្តជាក់ផ្សតង ។  ម្រកម្រដ្ឋបបច្វណី្កម្ពុជាដ៏្ផ្វង
និងសមុម្រគាម ញឆ្នែ ំ២០០៧ កំណ្ត់្រច្បៀបផ្ដ្លអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល និងសាគម្អាចម្រត្ូវបាន
បច្ងកើត្ និងចុះបញ្ជ ី ច្ហើយបេបបញ្ញត្តិទំាងឡាយកែុងម្រកម្ច្នះ ម្រត្ូវបានបំច្ពញបផ្នថម្ច្ោយចាប់ 

បេបបញ្ញត្តិ និងម្របកាសបផ្នថម្ច្ផ្សងៗ។ លកេខ័ណ្ឌ ចុះបញ្ជ ី ជាេូច្ៅ ានលកេណ្ៈសមុម្រគាម ញ និង
ពិបាក។ កែុងការអនុវត្តជាក់ផ្សតង ឆនាា នុសិេធិរបស់រាជរោឋ ភិបាល ច្ដ្ើរតួ្នាេីដ៏្ធំមួ្យកែុងការកំណ្ត់្
ការចុះបញ្ជ ី។ បុ៉ផ្នត បុគគលិកម្រកសួងម្ហាម្ផ្ា ជាធម្មា គឺានច្ដ្ើម្បជួីយសម្រម្ួលកិចេដំ្ច្ណ្ើ រការការចុះ
បញ្ជ ី ជាែែូរនឹងម្ែៃបង់ច្ម្រៅផ្ៃូវការ។  

បចេុបបនែ ចាប់ពាក់ព័នធផ្ដ្លអាចអនុវត្តបានចំច្ពាះសងគម្សីុវលិច្ៅកម្ពុជា រមួ្ានម្រកម្
រដ្ឋបបច្វណី្កម្ពុជា ឆ្នែ ំ២០០៧ ចាប់សតីពីារច្ពើពនធឆ្នែ ំ២០០៤ ម្រកម្ម្រពហមេណ្ឌ  ឆ្នែ ំ២០០៩ ចាប់សតីពីការ
ច្ធវើបាតុ្កម្មច្ោយសនតិវធីិ ឆ្នែ ំ២០០៩ ចាប់ម្របឆំ្នងអំច្ពើពុករលួយឆ្នែ ំ២០១០ និងចាប់សតីពីការម្របឆំ្នង
ច្ភរវកម្មឆ្នែ ំ២០០៧។ លកេខ័ណ្ឌ រដ្ឋបាលសំខាន់ៗផ្ដ្លប៉ះពាល់អងគការសងគម្សីុវលិ រមួ្ានដូ្ចខាង
ច្ម្រកាម្៖  

• ចុះហត្ថច្លខាកិចេម្រពម្ច្ម្រពៀងគច្ម្រាងយ៉ាងច្ហាចោស់ជាមួ្យម្រកសួងមួ្យ - ចំណុ្ចច្នះ
ានលកេណ្ៈសំខាន់ជាពិច្សសសម្រាប់អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលអនតរជាតិ្ ផ្ដ្លមិ្នអាច
ចុះបញ្ជ ីបានច្ោយមិ្នានកិចេម្រពម្ច្ម្រពៀងមួ្យ 

• រាយការណ៍្សកម្មភាពគច្ម្រាងជូនរាជរោឋ ភិបាល 
• ម្របកាសម្រេពយសម្បត្តិ (ប៉ះពាល់ផ្ត្បុគគលិកជាន់ខពស់បុ៉ច្ោោ ះ) 
• សំុការអនុញ្ហញ ត្ច្ដ្ើម្បីច្ធវើការជួបជំុជាាធារណ្ៈ និង  
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• រាយការណ៍្អំពីការតៃ ស់បតូរការងារបុគគលិកជាន់ខពស់ សាសភាពម្នម្រកមុ្ម្របឹកាភិបាល 
និង ការតៃ ស់បតូរេីាំងការយិាល័យ។  

 

កែុងការអនុវត្តជាក់ផ្សតង លកេខ័ណ្ឌ ផ្បបច្នះជាច្ម្រចើន ច្លើកផ្លងផ្ត្ការសំុការអនុញ្ហញ ត្សម្រាប់
ការជួបម្របជំុ មិ្នម្រត្ូវបានបំច្ពញច្ោយអងគការសងគម្សីុវលិច្េ។ អងគការសងគម្សីុវលិ មិ្នសថិត្ច្ម្រកាម្
សវនកម្ម ឬអធិការកិចេរបស់រាជរោឋ ភិបាលច្េ។ ការម្រត្តួ្ពិនិត្យរបស់រាជរោឋ ភិបាលច្លើអងគការសងគម្
សីុវលិគឺានលកេណ្ៈលមម្។ ានករណី្កត់្ម្រាេុកមួ្យចំនួនផ្ដ្លអងគការសងគម្សីុវលិ ជាពិច្សស
អងគការផ្ដ្លជំរញុសិេធិម្នុសស ជួបម្របេះសាព ធខាៃ ំងឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពពួកច្គ ច្ហើយកែុងករណី្ខៃះ 
សកម្មភាពពួកច្គម្រត្ូវបានបញ្ឈប់ច្ោយម្ន្តនតីមួ្យចំនួនរបស់រាជរោឋ ភិបាល។ ច្គច្ ើញានការបារម្ភ
កាន់ផ្ត្ច្ម្រចើនច្ ើងកែុងចំច្ោម្អែកច្ឆៃើយមួ្យចំនួន ផ្ដ្លថាបុគគលខៃះកែុងរាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជាចង់បនត
ច្ម្របើសាព ធ ជាម្ច្ធោបាយមួ្យម្នការម្រត្ួត្ម្រាច្លើសកម្មភាពរបស់អងគការសងគម្សីុវលិមួ្យចំនួន។  

អងគការសងគម្សីុវលិកម្ពុជា ពឹងផ្ផ្ែកយ៉ាងច្ម្រចើនច្លើហិរញ្ញបបទានឥត្សំណ្ង និងអំច្ោយ
អនតរជាតិ្ ច្ហើយបរាិថ នគតិ្យុត្តិសម្រាប់េេួលបានមូ្លនិធិ អាចចាត់្េុកបានថាានលកេណ្ៈ
អនុញ្ហញ ត្។ ឧបសគគមិ្នផ្ម្នផ្ផ្ែកចាប់ជាច្ម្រចើនចំច្ពាះការេេួលមូ្លនិធិ ម្រត្ូវបានផ្ារភាជ ប់ជាមួ្យនឹង
ការែយចុះម្នការានមូ្លនិធិអនតរជាតិ្ ផ្ដ្លជាច្ហតុ្បច្ងកើនការម្របកួត្ម្របផ្ជងរកមូ្លនិធិទំាងច្នះ និង 
សម្ត្ថភាពទាបជាេូច្ៅកែុងការផ្សវងរកមូ្លនិធិ កែុងចំច្ោម្អងគការសងគម្សីុវលិកែុងស្រសុក។ ជាការ
ច្ឆៃើយត្បច្ៅនឹងបញ្ហា ទំាងច្នះ អងគការសងគម្សីុវលិកំពុងចូលរមួ្កាន់ផ្ត្ច្ម្រចើនច្ ើងកែុងសហម្រោស
សងគម្។ សកម្មភាពម្នុសសធម៌្កែុងស្រសុកគឺានភាពសតួចច្សតើង ច្ហើយហិរញ្ញបបទានឥត្សំណ្ងពី រាជ
រោឋ ភិបាលគឺជាច្រឿងមិ្នធម្មា ែវីច្បើកំពុងច្កើនច្ ើងកតី។  

ាម្រា ៤១ ម្នរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា ផ្ចងថាម្របជាពលរដ្ឋផ្ខមរ ានច្សរភីាពខាងការបច្ញ្េញ
ម្តិ្របស់ខៃួន ច្សរភីាពខាងារព័ត៌្ាន ច្សរភីាពខាងការច្បាះពុម្ពផ្ាយ ច្សរភីាពខាងការជួបម្របជំុ។ 
បុ៉ផ្នត ារព័ត៌្ានច្ៅកម្ពុជាម្រត្ូវបានច្គយល់ថា ‘មិ្នានច្សរភីាព’ ច្ហើយលំហសម្រាប់ច្សរភីាព
បច្ញ្េញម្តិ្បាននិងកំពុងរញួចុះាំងពី ឆ្នែ ំ២០១២។ េូរេសសន៍ និងកាផ្សត្ ម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគង
ភាគច្ម្រចើនច្ោយគណ្បកសនច្យាបាយផ្ដ្លានឥេធិពលម្រគបដ្ណ្ត ប់។ បុ៉ផ្នត ាននិយ័ត្កម្មតិ្ចតួ្ច
បុ៉ច្ោោ ះច្លើអីុនធឺច្ណ្ត្។ ម្រកម្ម្រពហមេណ្ឌ  ឆ្នែ ំ២០០៩ និង សំច្ណ្ើ ចាប់ែមីម្របឆំ្នងអីុធឺច្ណ្ត្ (នឹង) ផ្តល់
ម្រកបខ័ណ្ឌ គតិ្យុត្តិសម្រាប់ច្សរភីាពបច្ញ្េញម្តិ្ច្ៅកម្ពុជា ច្ោយច្ោះស្រាយបញ្ហា ម្នការបរហិារច្ករ ត ៍
ការផ្តល់ព័ត៌្ានមិ្នពិត្ និងការញុះញង់។ ម្រកម្ម្រពហមេណ្ឌ ច្នះរារាងំយ៉ាងច្ម្រចើនចំច្ពាះច្សរភីាព
បច្ញ្េញម្តិ្ ច្ហើយតួ្អងគសងគម្សីុវលិមួ្យចំនួនបារម្ភថា ចាប់ម្របឆំ្នងការម្រគប់ម្រគងម្របព័នធអីុ ធឺច្ណ្ត្ក៏
នឹងានលកេណ្ៈរារាងំផ្ងផ្ដ្រ។ ចាប់ម្របឆំ្នងអំច្ពើពុករលួយ ឆ្នែ ំ២០១០ រតឹ្ត្បិត្បផ្នថម្ច្េៀត្ច្លើ
ច្សរភីាពច្ធវើការត្វ៉ា។ បុ៉ផ្នត អងគការសងគម្សីុវលិហាក់ដូ្ចជាយល់ច្ោយខៃួនឯងអំពីអវីផ្ដ្លអាច និងមិ្ន
អាចនិយាយ ច្ោយច្ម្របើចំច្ណ្ះដឹ្ងខាងវបបធម៌្ ច្ដ្ើម្បីអនុវត្តការវនិិចឆ័យអំពីយុេធាស្តសតត្សូ៊ម្តិ្នានា។ 
អែកផ្តល់សាភ សន៍ យល់ថាការេិច្ត្ៀនរបស់ពួកច្គ ចំច្ពាះរាជរោឋ ភិបាល – ច្ៅច្ពលផ្ដ្លសថិត្កែុង
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ម្រពំផ្ដ្នមិ្នានការបញ្ហជ ក់កែុងកម្រមិ្ត្មួ្យ – ជាេូច្ៅម្រត្ូវបានច្យាគយល់។ អងគការសងគម្សីុវលិកំពុង
ច្ធវើយុេធនាការ ច្ដ្ើម្បសំុីឲ្យរាជរោឋ ភិបាលោក់ឲ្យអនុវត្តចាប់សតីពីច្សរភីាពេេួលព័ត៌្ាន។  

ចាប់សតីពីការច្ធវើបាតុ្កម្មច្ោយសនតិវធីិឆ្នែ ំ២០០៩ កំណ្ត់្ថាបុគគល ឬអងគការសងគម្សីុវលិផ្ដ្ល
ច្ម្រោងច្ធវើបាតុ្កម្ម/ការត្វ៉ាម្រត្ូវបានត្ម្រម្ូវឲ្យជូនដំ្ណឹ្ង (កែុងការអនុវត្តជាក់ផ្សតង សំុការអនុញ្ហញ ត្ពី) 

រាជរោឋ ភិបាល ម្របំាម្ែៃមុ្នច្ពលច្ធវើបាតុ្កម្ម/ការត្វ៉ា។ កែុងករណី្ខៃះ បុគគលពីកាៃ ំងសនតិសុខមូ្លោឋ ន 
និងកងកាៃ ំងសនតិសុខជាតិ្ កែុងកិចេសហម្របតិ្បត្តិការជាមួ្យ អាជាា ធររោឋ ភិបាល ថាែ ក់មូ្លោឋ ន (និង 
ថាែ ក់ជាតិ្) មួ្យចំនួន បានច្ធវើសកម្មភាព ច្ដ្ើម្បរីតឹ្ត្បតិ្ច្សរភីាពម្នការច្ធវើចលនា និងច្សរភីាពខាងការ
ជួបម្របជំុរបស់ពលរដ្ឋ។ ឧទាហរណ៍្ម្នចំណុ្ចច្នះ រមួ្ានការបដិ្ច្សធមិ្នផ្តល់ការអនុញ្ហញ ត្ចំច្ពាះ
ការត្វ៉ាច្ោយសនតិវធីិ ការអះអាងថាសាជិកសហគម្ន៍ម្រត្ូវានការអនុញ្ហញ ត្ច្ដ្ើម្បចី្ធវើដំ្ច្ណ្ើ រ សូម្បផី្ត្
ពីភូមិ្មួ្យច្ៅភូមិ្មួ្យ ការាម្ោនការជួបម្របជំុច្ោយនគរបាល និងអាជាា ធររដ្ឋ ការែត្របូអែកចូលរមួ្
ការជួបម្របជំុ និងការសួរច្មម ះ និងព័ត៌្ានេំនាក់េំនងរបស់អែកចូលរមួ្ការជួបម្របជំុ ការរខំានការជួប
ម្របជំុច្ោយនគរបាល និងការច្ម្របើយុេធវធីិបងេិត្បងេំ ច្ដ្ើម្បីពាក់ព័នធជាមួ្យសហគម្ន៍ទំាងឡាយផ្ដ្ល
ចូលរមួ្ជាមួ្យអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល1។ 

េំនាក់េំនងរវាងរាជរោឋ ភិបាល និងសងគម្សីុវលិច្ៅកម្ពុជា ានលេធភាពផ្កលម្ែច្ម្រចើនកែុង
វស័ិយម្នេំនុកចិត្ត ជំច្នឿ ការច្ោរព និងបដិ្ការ។ ច្ទាះជាយ៉ាងោកតី េំនាក់េំនងានលកេណ្ៈ
ខុសោែ យ៉ាងច្ម្រចើនអាស្រស័យច្លើម្របច្ភេម្នអងគការសងគម្សីុវលិ សាជិក និងេីកផ្នៃងរបស់អងគការ 
ម្របច្ភេការងារផ្ដ្លអងគការអនុវត្ត (ច្ពាលគឺ ការត្សូ៊ម្តិ្ ឬការផ្តល់ច្សវាកម្ម)។ ម្របច្ភេម្នេំនាក់េំនង 

ក៏ានលកេណ្ៈខុសោែ ផ្ងផ្ដ្រ អាស្រស័យច្លើកម្រមិ្ត្ ម្នរាជរោឋ ភិបាល ផ្ដ្លអងគការសងគម្សីុវលិ
ពាក់ព័នធ។ អងគការសងគម្សីុវលិផ្ដ្លពាក់ព័នធកែុងការផ្តល់ច្សវាកម្មកែុងវស័ិយនានា ដូ្ចជាសុខភាព 
ការអភិវឌ្ឍកសិកម្ម ម្នុសសធម៌្ និងការអប់រ ំ ជាេូច្ៅ ានេំនាក់េំនង ជាមួ្យរាជរោឋ ភិបាលម្របច្សើរ
ជាង។ អងគការសងគម្សីុវលិផ្ដ្លជំរញុម្របជាធិបច្ត្យយ និងសិេធិម្នុសស ច្ម្រចើនានការលំបាកច្ម្រចើនជាង
កែុងការកំណ្ត់្ចំណុ្ចរមួ្ និងការយល់ោែ ជាមួ្យរាជរោឋ ភិបាល។ េំនាក់េំនងរវាងសងគម្សីុវលិ និង
រាជរោឋ ភិបាល ច្ម្រចើនានលកេណ្ៈរងឹាំ និងានម្របសិេធភាពជាង ច្ៅថាែ ក់ច្ខត្ត ស្រសកុ និង ំុ បុ៉ផ្នត 
ានលកេណ្ៈច្ខាយជាងច្ៅកម្រមិ្ត្ជាតិ្។ កិចេម្របតិ្បត្តិការរបស់អងគការសងគម្សីុវលិច្ៅថាែ ក់ច្ម្រកាម្
ជាតិ្ េេួលរងឥេធិពលពីេំនាក់េំនងរបស់ពួកច្គជាមួ្យម្ន្តនតីមូ្លោឋ នផ្ដ្លេេួលអាណ្ត្តិាធារណ្ៈ
ច្ោយការច្បាះច្ឆ្នែ ត្ និងការបកស្រាយរបស់ម្ន្តនតីទំាងច្នាះ អំពីម្រកបខ័ណ្ឌ គតិ្យុត្តិផ្ដ្លម្រគប់ម្រគង
សកម្មភាពរបស់អងគការសងគម្សីុវលិ។ ឯការយុេធាស្តសតរបស់រាជរោឋ ភិបាល ានារចម្រម្ុះអំពី
តួ្នាេី និងគុណ្ត្ម្ម្ៃរបស់អងគការសងគម្សីុវលិ ច្ហើយកែុងការអនុវត្តជាក់ផ្សតង ច្គច្ៅច្ ើញាន
លេធភាពច្ម្រចើនសម្រាប់សច្ម្ៃងកាន់ផ្ត្ច្ម្រចើនផ្ែម្ច្េៀត្ពីសងគម្សីុវលិច្ៅកែុងការសនានា និងការបច្ងកើត្
ច្ោលនច្យាបាយាធារណ្ៈ។ 

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

http://www.icnl.org/research/monitor/cambodia.html
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សម្ព័នធភាពម្នអងគការសងគម្សីុវលិ គឺជាច្រឿងធម្មាច្ៅកម្ពុជា។ កិចេសហម្របតិ្បត្តិការកែុង
ចំច្ោម្អងគការសងគម្សីុវលិ កំពុងច្កើនច្ ើង បុ៉ផ្នត ជច្ម្រៅម្នកិចេសហម្របតិ្បត្តិការជាេូច្ៅច្ៅាន 
កម្រមិ្ត្ទាប។    ម្ោ៉ងច្េៀត្ កម្រមិ្ត្ម្នកិចេសហម្របតិ្បត្តិការ ានលកេណ្ៈខុសោែ យ៉ាងច្ម្រចើន ាម្
វស័ិយ។ ជាេូច្ៅ កិចេសហម្របតិ្បត្តិការអនតរវស័ិយានកម្រមិ្ត្ទាប។ ម្រកមុ្អងគការសាជិកភាពាន
យនតការតិ្ចតួ្ចបំផុ្ត្សម្រាប់ច្ធវើការវាយត្ម្ម្ៃសមិ្េធកម្មការងារ និងឱកាសានកម្រមិ្ត្កែុងការេេួលនិង
ច្ោះស្រាយបណ្តឹ ងរបស់សាជិក។ ពំុានការម្រត្តួ្ពិនិត្យរបស់រាជរោឋ ភិបាលច្លើភាពជាម្ដ្គូ និង
សម្ព័នធភាព។  

ចាប់សតីពីអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលនិងសាគម្ ម្រត្ូវបានច្សែើច្ ើង និងសថិត្កែុងច្សចកតីម្រពាង
េីបួន។ អងគការសងគម្សីុវលិជាច្ម្រចើនយល់ថាច្សចកតីម្រពាងចាប់ែមីសតីពីអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល និង
សាគម្ច្នះ នឹងបច្ងកើនតួ្នាេីរបស់រាជរោឋ ភិបាល កែុងការម្រត្តួ្ពិនិត្យច្លើអងគការសងគម្សីុវលិ និង
អនុញ្ហញ ត្ឲ្យានការម្រត្ួត្ម្រាច្ម្រចើនច្ពកច្ោយរាជរោឋ ភិបាលច្លើសកម្មភាពអងគការសងគម្សីុវលិ។ កែុង
លកេណ្ៈវជិជានជាង ការច្បាះច្ឆ្នែ ត្ជាតិ្ច្ៅផ្ខកកកោ ឆ្នែ ំ២០១៣ ម្របផ្ហលជាអាចជួយជំរញុការ
ពាក់ព័នធកែុងលកេណ្ៈាថ បនារវាងរាជរោឋ ភិបាល និងសងគម្សីុវលិ ដូ្ចផ្ដ្លអែកផ្តល់សាភ សន៍មួ្យ
ចំនួនបានពោករ។ បុ៉ផ្នត ម្របការផ្ដ្លថាច្ត្ើរាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជានឹងអាចច្លើកសាួយបផ្នថម្ច្េៀត្នូវ
បរយិាកាសអំច្ោយផ្លសម្រាប់អងគការសងគម្សីុវលិច្ៅកម្ពុជា បានដ្ល់កម្រមិ្ត្ោ គឺម្រត្ូវរង់ចំា
ច្ម្ើលសិន។ 
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ផ្នែកទី១: សេចកតីសនតើម   
 

សងគម្សីុវលិ មិ្នម្រតឹ្ម្ផ្ត្សថិត្ច្ម្រកាម្ម្រកបខ័ណ្ឌ គតិ្យុត្តិ និងបេបញ្ញត្តិបុ៉ច្ោោ ះច្េ បុ៉ផ្នត ផ្ែម្
ទំាងផ្ផ្ែកច្សដ្ឋកិចេ នច្យាបាយ វបបធម៌្ ាសនា និងបរយិាកាសសងគម្  សម្រាប់កិចេម្របតិ្បត្តិការ។ 
ការវាយត្ម្ម្ៃច្ពញច្លញមួ្យ ច្លើបរយិាកាសមួ្យសម្រាប់កិចេម្របតិ្បត្តិការសងគម្សីុវលិនឹងពិនិត្យច្ម្ើល
ម្រគប់េិដ្ឋភាពទំាងច្នះ ច្ពាលគឺ ច្សដ្ឋកិចេ នច្យាបាយ វបបធម៌្ ាសនា និងសងគម្ កែុងកិចេម្របឹងផ្ម្របង
មួ្យច្ដ្ើម្បជំីរញុការយល់ដឹ្ងពីសកាត នុពល និងច្ជាគជ័យម្នសងគម្សីុវលិ។  

របាយការណ៍្ច្នះ ច្តត ត្ច្លើម្រកបខ័ណ្ឌ គតិ្យុត្តិ បេបញ្ញត្តិ និងបរយិាកាសច្ោលនច្យាបាយ 
ផ្ដ្ល អងគការសងគម្សីុវលិច្ធវើម្របតិ្បត្តិការ ច្ោយារម្របការច្នះគឺជាគនៃឹះសម្រាប់លេធភាព ចុះបញ្ជ ី 
ម្របតិ្បត្តិការ  េេួលបានធនធាន និងចូលរមួ្ម្របកបច្ោយម្របសិេធភាពកែុងការត្សូ៊ម្តិ្ ផ្ដ្លចំណុ្ច
ទំាងអស់ច្នះ រមួ្ចំផ្ណ្កដ្ល់លេធភាពរកីលូត្ោស់ និងេេួលបានច្ជាគជ័យរបស់សងគម្សីុវលិ។ 
ច្លើសពីច្នះ ចាប់ និងបេបបញ្ញត្តិម្រគប់ម្រគងអងគការសងគម្សីុវលិ និងរច្បៀបម្រត្វូបានអនុវត្ត ផ្ដ្លបច្ងកើត្
បរយិាកាសអំច្ោយផ្លមួ្យផ្ផ្ែករបស់សងគម្សីុវលិ ម្រពម្ទំាងកំណ្ត់្កាត សំខាន់ៗច្ផ្សងច្េៀត្ជា
ច្ម្រចើនៈ លេធភាពរបស់អងគការសងគម្សីុវលិមួ្យកែុងការទាក់េង និងចូលរមួ្ជាមួ្យអងគការច្ផ្សងច្េៀត្ 
ការចូលរមួ្ជួបម្របជំុច្ោយសនតិវធីិ ការសំុច្លើកផ្លងពនធ ការចូលរមួ្សកម្មភាពម្នុសសធម៌្ និងការ
េេួលព័ត៌្ាន។ កាត ទំាងអស់ច្នះ ក៏ដូ្ចជា ការេំនាក់េំនងរវាងអងគការសងគម្សីុវលិ និងរោឋ ភិបាល
របស់ខៃួន ជួយកំណ្ត់្ម្របច្ភេម្នបរយិាកាសអំច្ោយផ្លសម្រាប់សងគម្សីុវលិ កែុងម្របច្េសមួ្យ។ 
គួរច្អាយកត់្សំោល់ ច្ពលោក់កាត ទំាងច្នះបញ្េូ លោែ  វាានឥេធិពលខាៃ ំងច្លើេសសនៈរបស់
ាធារណ្ជន - ច្ពាលគឺ ដ្ល់សម្សមម្ម្នសងគម្សីុវលិផ្ដ្លដំ្ច្ណ្ើ រការលែមួ្យ - ដ្ល់ការអនុវត្ត
ការងារសំខាន់ៗរបស់សងគម្សីុវលិ។ 

ច្ដ្ើម្បផី្កលម្ែ និងពម្រងឹងវស័ិយសងគម្សីុវលិម្នម្របច្េសមួ្យ វាគឺជាម្របការសំខាន់ផ្ដ្លម្រត្វូវាយ
ត្ម្ម្ៃាថ នភាពបចេុបបនែម្នបរយិាកាសអំច្ោយផ្លច្លើវស័ិយច្នះឲ្យបានម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវ និងមិ្នលំច្អៀង។ 
ការវាយត្ម្ម្ៃថាែ ក់ជាតិ្មួ្យចំនួន ច្លើបរយិាកាសអំច្ោយផ្លសម្រាប់អងគការសងគម្សីុវលិ កែុង
ម្របច្េសជាច្ម្រចើន  ម្រត្វូបានបច្ងកើត្ច្ ើងរមួ្ោែ ច្ោយអងគការ CIVICUS: សម្ព័នធភាពពិភពច្ោកសម្រាប់ 
ការចូលរមួ្របស់ម្របជាពលរដ្ឋ និងម្ជឈម្ណ្ឌ លអនតរជាតិ្សម្រាប់ចាប់សតីពី ការមិ្នយកចំច្ណ្ញ 
(ICNL)។ ជាផ្ផ្ែកមួ្យម្នកម្មវធីិគំនិត្ផ្តួចច្ផ្តើម្លំហពលរដ្ឋ (Civic Space Initiative program) និង ភាព
ជាម្ដ្គូជាមួ្យ ាម្រា ១៩ (ARTICLE19) និង ចលនាពិភពច្ោកច្ដ្ើម្បមី្របជាធិបច្ត្យយ (World 
Movement for Democracy) ច្ោយជំនួយឧបត្ថម្ភពីេីភាែ ក់ងារអភិវឌ្ឍអនតរជាតិ្សុ៊យផ្អដ្  អងគការ
CIVICUS និង ICNL បានផ្លិត្រមួ្ោែ នូវការផ្ណ្នំាសម្រាប់ស្រាវម្រជាវ ផ្ដ្លបងាា ញពីរច្បៀបកែុងការ
វាយត្ម្ម្ៃច្នះ។ ការវាយត្ម្ម្ៃថាែ ក់ជាតិ្ទំាងច្នះ គឺានបំណ្ងដឹ្កនំាច្ធវើច្ោយាថ ប័នកែុងស្រសុក ផ្ផ្ែកច្លើ
េិនែន័យបឋម្ផ្ដ្លម្រត្វូបានម្របមូ្លច្ៅថាែ ក់មូ្លោឋ ន និងច្ធវើការច្ផ្ាៀងតា ត់្ច្ោយកិចេដំ្ច្ណ្ើ រការឯកភាព
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ពីភាគីពាក់ព័នធ ផ្ដ្លករណី្ សម្រាប់ម្របច្េសកម្ពុជា ានេម្រម្ង់ជាកិចេម្របជំុពិច្ម្រោះច្យាបល់ថាែ ក់ជាតិ្។ 
បញ្ហា ទំាងឡាយផ្ដ្លបានកំណ្ត់្កែុងបរយិាកាសអំច្ោយផ្លសម្រាប់សងគម្សីុវលិ ច្លើកច្ ើងកែុង
របាយការណ៍្ច្នះ គឺម្រត្ូវបានច្លើកម្កពិភាកាកែុងកិចេម្របជំុពិច្ម្រោះច្យាបល់ថាែ ក់ជាតិ្មួ្យផ្ដ្លម្របម្រពឹត្ត
ច្ៅច្ៅម្ែៃេី២៨ ផ្ខវចិឆិកា ម្រពម្ទំាងកំណ្ត់្យុេធាស្តសតសំខាន់ៗ ច្ដ្ើម្បរីមួ្ច្ោះស្រាយបញ្ហា ម្របឈម្
សំខាន់ៗទំាងច្នះ។ ចុងច្ម្រកាយ ច្ោលបំណ្ងម្នការវាយត្ម្ម្ៃថាែ ក់ជាតិ្អាចជាមែ ន់សម្រាប់ឲ្យតួ្អងគ
កែុងស្រសុកផ្កលម្ែច្លើគតិ្យុត្តិ និងបរយិាកាសអំច្ោយផ្លសម្រាប់អងគការសងគម្សីុវលិ។ ាម្ការ
ម្របមូ្លភសតុាងច្លើបញ្ហា ពាក់ព័នធ និងជំរញុការសនានាអំពីរច្បៀបផ្ដ្លបញ្ហា ទំាងច្នះ អាចច្ធវើការ
ច្ោះស្រាយ ការវាយត្ម្ម្ៃថាែ ក់ជាតិ្ ម្រត្វូបានរពឹំងថានឹងជួយសម្រម្ួលដ្ល់ការពម្រងឹងសងគម្សីុវលិ និង
ការផ្កលម្ែេំនាក់េំនងរវាងសងគម្សីុវលិ និងរាជរោឋ ភិបាល។ ានផ្ផ្នការសកម្មភាពអម្មួ្យោច់
ច្ោយផ្ កសម្រាប់របាយការណ៍្ច្នះ។  

 

សោលបណំខនៃការស្រាវស្រាវ 

 
របាយការណ៍្ច្នះ          ច្ោយ គណ្ៈកាម ធិការសហម្របតិ្បត្តិការច្ដ្ើម្បកីម្ពុជា។ 

របាយការណ៍្គឺផ្ផ្ែកច្លើការចុះម្របមូ្លព័ត៌្ានតា ល់ និងការស្រាវម្រជាវឯការ។ ច្ោលបំណ្ងចំនួនបី 
ម្នការស្រាវម្រជាវម្រត្ូវបានកំណ្ត់្ដូ្ចខាងច្ម្រកាម្ៈ  

 

១. ម្រកបខ័ណ្ឌ គតិ្យុត្តិ បេបបញ្ញត្តិ និងបរយិាកាសច្ោលនច្យាបាយ ផ្ដ្លានឥេធិពលច្លើ
លេធភាពរបស់សងគម្សីុវលិច្ៅកម្ពុជាកែុងការបំច្ពញមុ្ខងារច្ៅកម្រមិ្ត្ជាតិ្ និងច្ម្រកាម្ជាតិ្ 

២. បញ្ហា  ចំណុ្ចច្ខាយ និងបញ្ហា ម្របឈម្សំខាន់ៗម្នម្រកបខ័ណ្ឌ គតិ្យុត្តិ បេបបញ្ញត្តិ និង 
បរយិាកាសច្ោលនច្យាបាយានឥេធិពលច្លើ លេធភាពរបស់សងគម្សីុវលិកម្ពុជាកែុងការ
បំច្ពញមុ្ខងារច្ៅកម្រមិ្ត្ជាតិ្ និងច្ម្រកាម្ជាតិ្ 

៣. វធីិជំនះបញ្ហា ម្របឈម្ម្នម្រកបខ័ណ្ឌ គតិ្យុត្តិ បេបញ្ញត្តិ និងច្ោលនច្យាបាយសម្រាប់សងគម្
សីុវលិច្ៅកម្ពុជា ច្ដ្ើម្បបីច្ងកើនលំហម្របជាធិបច្ត្យយច្ៅកម្ពុជា  

 

ច្ោលច្ៅេីបី មិ្នម្រត្ូវបានបំច្ពញច្ោយរបាយការណ៍្ច្នះច្េ បុ៉ផ្នត ច្ោយផ្ផ្នការសកម្មភាព
អម្ជាមួ្យ។  
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ៃយិមៃយ័ 

 
កែុងន័យេូោយ បរយិាកាសអំច្ោយផ្លសម្រាប់តួ្អងគសងគម្សំច្ៅច្លើ “ាថ នភាពផ្ដ្លច្ៅ

កែុងច្នាះ សងគម្សីុវលិច្ធវើការ។”2  បរយិាកាសអំច្ោយផ្លមួ្យសម្រាប់តួ្អងគសងគម្ គឺផ្ផ្ែកច្លើការ
ច្ោរព និងការច្លើកច្ម្រជាងសិេធិជាមូ្លោឋ ន ផ្ដ្លអនុញ្ហញ ត្ឲ្យម្របជាពលរដ្ឋច្រៀបចំ និងចូលរមួ្កែុង
ការអភិវឌ្ឍ។ ជាឧទាហរណ៍្ ចំណុ្ចច្នះរមួ្ានការធានានូវ៖ 

  

• ច្សរភីាពខាងការបច្ងកើត្សាគម្ និងច្សរភីាពខាងការជួបម្របជំុ  
• ការេេួលាគ ល់ស្រសបចាប់ផ្ដ្លជួយសម្រម្ួលការងាររបស់អងគការសងគម្សីុវលិ  
• សិេធិច្សរភីាពកែុងការបច្ញ្េញម្តិ្  
• ច្សរភីាពម្នការច្ធវើចលនា សិេធិចល័ត្ និងសិេធិច្ធវើដំ្ច្ណ្ើ រ  
• សិេធិច្ធវើម្របតិ្បត្តិការច្ោយោម នការច្ម្រជៀត្ផ្ម្រជករបស់រដ្ឋ និង  
• លេធភាពស្រសបចាប់កែុងការផ្សវងរក និងេេួលធនធានចំាបាច់ ជាការោំម្រេចំច្ពាះតួ្នាេី
ស្រសបចាប់កែុងការអភិវឌ្ឍ។  

 

ច្ោលបំណ្ងម្នការវាយត្ម្ម្ៃច្នះ អងគការសងគម្សីុវលិ (CSO) ម្រត្វូបានកំណ្ត់្និយម្ន័យ
ជាការចងម្រកងជាម្របព័នធមួ្យម្នបុគគលផ្ដ្លឯករាជយពីរោឋ ភិបាល និងមិ្នបំច្ពញមុ្ខងារជាអាជីវកម្ម
ច្ដ្ើម្បរីកចំច្ណ្ញ3។ ជាេូច្ៅ អងគការសងគម្សីុវលិច្ៅកម្ពុជា ម្រត្វូបានច្គយល់ថាានរាប់បញ្េូ ល
សាគម្ផ្បបម្របម្ពណី្ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោឋ ន ‘េំច្នើប’  អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល (NGOs) 
សហជីព អងគការយុវជន ក៏ដូ្ចជា ម្រកមុ្ធានាោរខួរកាល (think tanks) និងអងគការស្រាវម្រជាវឯករាជយ 
    ាថ នឧត្តម្សិកាឯករាជយ សាគម្និសសិត្ អងគការនិងសាគម្ារព័ត៌្ានឯករាជយ និងសាគម្
អាជីវកម្ម (Bañez-Ockelford ឆ្នែ ំ២០១១)។  
 

អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលច្ៅកម្ពុជា ម្រត្ូវបានបច្ងកើត្ជាម្របច្ភេអងគការខុសៗោែ 4 – អងគការមិ្ន
ផ្ម្នរោឋ ភិបាលអនតរជាតិ្ម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគងច្ោយម្រកសួងការបរច្េស និងសហម្របតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ រឯី
អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលកែុងស្រសុក និងអងគការសហគម្ន៍ (CBOs) ម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគងច្ោយម្រកសួង
ម្ហាម្ផ្ា ឬគណ្ៈរដ្ឋម្ន្តនតី។ ម្ោ៉ងច្េៀត្ អងគការសហគម្ន៍មួ្យចំនួនហាក់បីដូ្ចជាអាចចុះបញ្ជ ីជាមួ្យ – 
និង ម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគងច្ោយ – រោឋ ភិបាលថាែ ក់ច្ខត្ត ច្ទាះបីជាច្គមិ្នដឹ្ងចាស់ថាច្ត្ើម្រកបខ័ណ្ឌ គតិ្យុត្តិ
អវីម្រគប់ម្រគងចំណុ្ចច្នះ។ របាយការណ៍្ច្នះច្តត ត្ជាពិច្សសច្លើបេពិច្ាធន៍របស់អងគការមិ្នផ្ម្ន
រោឋ ភិបាលកែុងស្រសុក និងអងគការសហគម្ន៍។ 

                                                        
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. 

https://civicus.org/eei/downloads/Civicus_EEI%20REPORT%202013_WEB_FINAL.pdf
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អងគការ CIVICUS និងម្ជឈម្ណ្ឌ លអនតរជាតិ្សម្រាប់ចាប់សតីពីការមិ្នយកចំច្ណ្ញ បាន
កំណ្ត់្េិដ្ឋភាពចំនួនដ្ប់ម្នម្រកបខ័ណ្ឌ គតិ្យុត្តិ បេបញ្ញត្តិ និងបរយិាកាសច្ោលនច្យាបាយសម្រាប់
អងគការសងគម្សីុវលិ5។ េិដ្ឋភាពចំនួនម្របំាពីរម្នេិដ្ឋភាពទំាងច្នះ ម្រត្វូបានច្ម្រជើសច្រ ើសច្ោយគណ្ៈកាម  
ធិការសហម្របតិ្បត្តិការច្ដ្ើម្បកីម្ពុជា សម្រាប់ការសិកាច្ៅកម្ពុជា ផ្ដ្លរមួ្ាន (១) ការបច្ងកើត្ (២) 
កិចេម្របតិ្បត្តិការ (៣) លេធភាពេេួលធនធាន (៤) ការបច្ញ្េញម្តិ្ (៥) ការជួបម្របជំុច្ោយសនតិវធីិ (៦) 
េំនាក់េំនងរវាងរាជរោឋ ភិបាលនិងសងគម្សីុវលិ និង (៧) កិចេសហម្របតិ្បត្តិការនិងសម្ព័នធភាពអងគការ
សងគម្សីុវលិ។ េិដ្ឋភាពចំនួនបីផ្ដ្លមិ្នម្រត្ូវបានពិនិត្យច្ម្ើលកែុងការវាយត្ម្ម្ៃច្នះ រមួ្ាន ច្សរភីាព
អីុធឺច្ណ្ត្ ការយកពនធ និងលេធភាពេេួលព័ត៌្ាន។ ច្ទាះជាយ៉ាងោកតី ព័ត៌្ានអំពីេិដ្ឋភាពទំាងបី
ច្នះម្រត្ូវបានោក់បញ្េូ លកែុងផ្ផ្ែកច្ផ្សងច្េៀត្ម្នរបាយការណ៍្។ េិដ្ឋភាពទំាងម្របំាពីរផ្ដ្លបានវាយត្ម្ម្ៃ
ម្នបរយិាកាសអំច្ោយផ្លសម្រាប់សងគម្សីុវលិច្ៅកម្ពុជា ម្រត្ូវបានកំណ្ត់្ន័យដូ្ចខាងច្ម្រកាម្ ៖ 

(១) ការបង្កើត 
ការបច្ងកើត្ សំច្ៅច្លើសិេធិរបស់ម្របជាពលរដ្ឋកែុងការចងម្រកងខៃួនឯងច្ៅជាម្រកុម្ផ្ដ្លអាចជផ្ជក 

ពិភាកា បច្ងកើត្សាគម្ និងពោយាម្ជះឥេធិពលច្លើសងគម្ឲ្យកាន់ផ្ត្េូោយ។ សិេធិច្នះ ម្រត្វូបានច្គ
ាគ ល់ជាផ្ៃូវការថាជាច្សរភីាពខាងការបច្ងកើត្សាគម្។ ច្សរភីាពខាងការជួបម្របជំុ ម្រត្វូបានការពារ
ច្ៅកែុងច្សចកតីម្របកាសជាសកលសតីពីសិេធិម្នុសស - ាម្រា ២០ និង២៣ – និង អនុសញ្ហញ អនតរជាតិ្សតីពី
សិេធិពលរដ្ឋ និងសិេធិនច្យាបាយ – ាម្រា ២២។  កម្ពុជាគឺជាម្របច្េសហត្ថច្លខីមួ្យម្នលិខិតូ្បករណ៍្
ទំាងពីរច្នះ និងធានាច្សរភីាពខាងការជួបម្របជំុច្ៅកែុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ (ាម្រា ៤១)។ ភាពងាយស្រសួល
ផ្ដ្លពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចបច្ងកើត្សាគម្និងចុះបញ្ជ ីជាម្រកមុ្សងគម្សីុវលិជាចំោប់អារម្មណ៍្ច្ៅេីច្នះ។  

(២) កិច្ចប្រតបិតតិការ 
សម្រាប់ច្ោលបំណ្ងម្នការស្រាវម្រជាវច្នះ កិចេម្របតិ្បត្តិការសំច្ៅច្លើលេធភាពរបស់អងគការ

សងគម្សីុវលិកែុងការច្ធវើសកម្មភាពរបស់ខៃួន ច្ោយោម នការច្ម្រជៀត្ផ្ម្រជកពីរដ្ឋ។ ការម្រត្ួត្ពិនិត្យសម្ស្រសប
របស់រាជរោឋ ភិបាលច្លើអងគការសងគម្សីុវលិ ម្រត្វូបានេេួលាគ ល់ថាានារៈសំខាន់។ 

(៣)  លទ្ធភាពទ្ទ្ួលធនធាន 
សម្រាប់ច្ោលបំណ្ងម្នការស្រាវម្រជាវច្នះ លេធភាពេេួលធនធាន សំច្ៅច្លើលេធភាពអងគការ

សងគម្សីុវលិ កែុងការេេួលបានម្ច្ធោបាយផ្ផ្ែកហិរញ្ញវត្ថុពីម្របភពច្ផ្សងៗ ដូ្ចជាពីរាជរោឋ ភិបាល
កម្ពុជា ាម្រយៈហិរញ្ញបបទានឥត្សំណ្ង និងអំច្ោយអនតរជាតិ្ ពីសបបុរសជន និងាម្រយៈ
សកម្មភាពរកចំណូ្លកែុងមូ្លោឋ ន រមួ្ទំាងសហម្រោសសងគម្។   

                                                        
5 The Enabling Environment National Assessment (EENA) research guide is currently not publicly 

available.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Covenant_on_Civil_and_Political_Rights
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Covenant_on_Civil_and_Political_Rights
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(៤)  ការបងចចញមតិ 
សិេធិានច្សរភីាពបច្ញ្េញម្តិ្ គឺជាសិេធិម្នុសសជាមូ្លោឋ នមួ្យផ្ដ្លម្រត្វូបានការពារច្ោយ

ាម្រា ១៩ ម្នច្សចកតីម្របកាសជាសកលសតីពីសិេធិម្នុសស និងច្ោយាម្រា ១៩ ម្នអនុសញ្ហញ អនតរជាតិ្
សតីពីសិេធិពលរដ្ឋនិងសិេធិនច្យាបាយ។ ច្សរភីាពបច្ញ្េញម្តិ្ ានារៈសំខាន់បំផុ្ត្ចំច្ពាះជីវតិ្និង
ច្សចកតីម្ែៃែែូររបស់ម្នុសស ច្ោយារវាគឺជាម្រគឹះដ៏្សំខាន់ម្នរាល់សិេធិម្នុសសទំាងអស់ រមួ្ទំាងសិេធិ
ចូលរមួ្កែុងជីវភាពនច្យាបាយ ច្ោយារចរតឹ្លកេណ្ៈអនតរវស័ិយរបស់វា ក៏ដូ្ចជាតួ្នាេីរបស់វាកែុង
ការធានាឲ្យបាននូវការកាពារសិេធិម្របកបច្ោយម្របសិេធភាព។ វាគឺជាច្សរភីាពមួ្យផ្ដ្លរាប់បញ្េូ លសិេធិ
បច្ញ្េញម្តិ្ផ្ដ្លានលកេណ្ៈចម្រម្ូងចម្រាស់ជាាធារណ្ៈ។ ម្របការផ្ដ្លថា គំនិត្ច្លើកច្ ើង 
មិ្នអាចបញ្ហជ ក់ ច្លើការ ការពារបុគគលាែ ក់កែុងការសផ្ម្តងម្តិ្ច្នាះច្េ។ បុ៉ផ្នត ច្សរភីាពបច្ញ្េញម្តិ្មិ្ន
ផ្ម្នរាប់បញ្េូ លម្រតឹ្ម្ផ្ត្សិេិធសផ្ម្តងម្តិ្បុ៉ច្ោោ ះច្េ6។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាធានាច្សរភីាពបច្ញ្េញម្តិ្កែុង
ាម្រា ៤១។ 

(៥)  ការជួបប្រជុំ ងោយសនតិវិធ ី
 ការជួបម្របជំុច្ោយសនតិវធីិ គឺជាបច្ចេកស័ពាេូោយមួ្យផ្ដ្លម្រគបដ្ណ្ត ប់ច្លើការម្របមូ្លផ្តុំម្រគប់
ម្របច្ភេទំាងអស់ រមួ្ទំាងការច្ធវើបាតុ្កម្មច្ោយសនតិវធីិ។ ដូ្ចបានច្លើកច្ ើងខាងច្លើ សិេធិខាងការ
ជួបម្របជំុច្ោយសនតិវធីិ គឺជាច្សរភីាពជាមូ្លោឋ នមួ្យផ្ដ្លម្រត្វូបានធានាស្រសបាម្ចាប់សិេធិម្នុសស
អនតរជាតិ្ ច្ពាលគឺ ស្រសបាម្ ាម្រា ២០ ម្នច្សចកតីម្របកាសជាសកលសតីពីសិេធិម្នុសស (UDHR) ស្រសប
ាម្ាម្រា ២១ ម្នអនុសញ្ហញ អនតរជាតិ្សតីពីសិេធិពលរដ្ឋនិងសិេធិនច្យាបាយ (ICCPR) និងាម្រា ១៥ 
ម្នអនុសញ្ហញ សតីពីសិេធិរបស់កុារ។ វធិានេូច្ៅច្ម្រកាម្ាម្រា ២១ ម្នអនុសញ្ហញ អនតរជាតិ្សតីពីសិេធិ
ពលរដ្ឋ និងសិេធិនច្យាបាយ គឺថាការរតឹ្ត្បិត្ោមួ្យច្លើច្សរភីាពច្នះ ម្រត្វូបានហាម្ឃាត់្ លុះម្រាផ្ត្
ានផ្ចងច្ោយចាប់ ផ្ដ្លម្រត្ូវរងការាកលបងដ៏្តឹ្ងរុងឹច្លើភាពចំាបាច់កែុងសងគម្ម្របជាធិបច្ត្យយនិង
ម្រត្ូវបានោក់ឲ្យអនុវត្តផ្ត្ច្ដ្ើម្បផី្លម្របច្យាជន៍សនតិសុខជាតិ្ឬ សុវត្ថិភាពនិងសោត ប់ធាែ ប់ាធារណ្ៈ 
ការពារសុខភាពនិងសីលធម៌្ាធារណ្ៈ ឬការពារសិេធិ និងច្សរភីាពរបស់អែកដ្ម្េបុ៉ច្ោោ ះ7។  
 

(៦)   ទ្ំនាកទ់្ំន្រវា្រាជរោា ភបិាល និ្អ្គការស្គមសុីវិល  
 

ច្ោលបំណ្ងម្នការស្រាវម្រជាវច្នះ េំនាក់េំនងរវាងរាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា រមួ្ាន ម្រគប់ កម្រមិ្ត្ 
ម្នរោឋ ភិបាលថាែ ក់ច្ម្រកាម្ជាតិ្ និងអងគការសងគម្សីុវលិ ានារៈសំខាន់ជាគនៃឹះចំច្ពាះលេធភាព របស់
សងគម្សីុវលិ កែុងការរមួ្ចំផ្ណ្កម្របកបច្ោយអត្ថន័យដ្ល់ការអភិវឌ្ឍម្របច្េសកម្ពុជា។ ការស្រាវម្រជាវ
ច្នះ ពោយាម្ចងម្រកងជាឯការនូវម្របច្ភេនិងកម្រមិ្ត្ម្នភាពជាម្ដ្គូរវាងរាជរោឋ ភិបាល និង សងគម្
សីុវលិ និង រច្បៀបផ្ដ្លេំនាក់េំនងច្នះម្រត្វូបានយល់ច្ ើញច្ោយភាគីទំាងពីរ។  
                                                        
6 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 

http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Covenant_on_Civil_and_Political_Rights
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Covenant_on_Civil_and_Political_Rights
http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocPublications/UDHR/UNHR-EN.pdf
http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocPublications/ICRPD%20-%20Disability/ICCPR_2009E.pdf
http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocPublications/CRC%20-%20Child/CRC-EN.pdf
http://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/cambodia-gagged-democracy-at-risk-.pdf
http://www.cambodia.ohchr.org/
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(៧)  កិច្ចសហប្រតិបតតិការ និ្សមព័នធភាពអ្គការស្គមសុីវិល 

សម្រាប់ច្ោលបំណ្ងម្នការស្រាវម្រជាវច្នះ កិចេសហម្របតិ្បត្តិការនិងសម្ព័នធភាពអងគការសងគម្
សីុវលិសំច្ៅច្លើកម្រមិ្ត្ផ្ដ្លតួ្អងគសងគម្សីុវលិអាចច្ធវើការរមួ្ោែ ច្ដ្ើម្បសីច្ម្រម្ចបានច្ោលច្ៅរមួ្ ច្ោយ
ច្ម្របើភាពជាម្ដ្គូផ្ៃូវការ ឬេម្រម្ង់ច្ផ្សងច្េៀត្ម្នកិចេសហការ។  

 

រចនាេមពៃ័ធនៃរបាយការ   
 

របាយការណ៍្ម្របចំាម្របច្េសសម្រាប់កម្ពុជា សច្ងេបព័ត៌្ានពាក់ព័នធសតីពីេិដ្ឋភាពនីមួ្យៗម្ន
េិដ្ឋភាពទំាងម្របំាពីរផ្ដ្លបានច្ម្រជើសច្រ ើស ច្ោយច្តត ត្ជាពិច្សសច្លើបញ្ហា  បញ្ហា ម្របឈម្ និងចំណុ្ច
ច្ខាយទំាងឡាយពាក់ព័នធនឹងេិដ្ឋភាពនីមួ្យៗ។ (ផ្ផ្នការសកម្មភាពអម្ គូសបងាា ញសកាត នុពល
ដំ្ច្ោះស្រាយចំច្ពាះបញ្ហា  បញ្ហា ម្របឈម្ និងចំណុ្ចច្ខាយទំាងច្នះ។) របាយការណ៍្ម្របចំាម្របច្េស
សម្រាប់កម្ពុជា ម្រត្ូវបានច្រៀបចំាម្េិដ្ឋភាពទំាងម្របំាពីរច្នះ។ េិដ្ឋភាពនីមួ្យៗ បច្ងកើត្ជាផ្ផ្ែកច្ោយ
ផ្ កមួ្យម្នរបាយការណ៍្ ជាមួ្យចំណ្ងច្ជើងសំខាន់ៗផ្ដ្លកំណ្ត់្អត្តសញ្ហញ ណ្េិដ្ឋភាពមួ្យោ
ផ្ដ្លកំពុងម្រត្ូវបានពិភាកា។ ផ្ផ្ែកនីមួ្យៗ ចាប់ច្ផ្តើម្ជាមួ្យេសសនៈរមួ្មួ្យម្នរបកគំច្ហើញសំខាន់ៗ 
រមួ្ានបេបបញ្ញត្តិចាប់ផ្ដ្លានលកេណ្ៈវជិជានក៏ដូ្ចជាានបញ្ហា  រមួ្ជាមួ្យច្សចកតីម្រពាងចាប់ និង 
បញ្ហា អនុវត្ត។ បនាា ប់ពីេសសនៈរមួ្ច្នះ ានការពិភាកាសីុជច្ម្រៅអំពីចាប់ និងបេបបញ្ញត្តិជាធរាន
ផ្ដ្លអាចអនុវត្តបានទាក់េិននឹងេិដ្ឋភាពនីមួ្យៗ ផ្ដ្លបងាា ញលេធផ្លម្នការពិភាកាជាមួ្យ អែក
ផ្តល់សាភ សន៍ និង អែកផ្តល់ព័ត៌្ានសំខាន់ៗច្ផ្សងច្េៀត្ អំពីរច្បៀបផ្ដ្លការអនុវត្តចាប់/បេបបញ្ញត្តិ
ច្កើត្ច្ ើងកែុងការអនុវត្តជាក់ផ្សតង និងរច្បៀបផ្ដ្លច្ៅកែុងច្នាះការអនុវត្តចាប់/បេបបញ្ញត្តិ ម្រត្វូបានជួប
ម្របេះច្ោយអងគការសងគម្សីុវលិ និងបុគគលរងផ្លប៉ះពាល់។ ផ្ផ្ែកចុងច្ម្រកាយម្នជំពូកនីមួ្យៗ សច្ងេប
ចំណុ្ចច្ខាយនិងបញ្ហា ម្របឈម្ទំាងឡាយ ពាក់ព័នធនឹងចាប់/បេបបញ្ញត្តិ និងរច្បៀបផ្ដ្លច្ៅកែុងច្នាះ
ចាប់/បេបបញ្ញត្តិទំាងច្នះម្រត្ូវបានអនុវត្ត និងជួបម្របេះ ក៏ដូ្ចជាចំណុ្ចច្ខាយ ឬបញ្ហា ម្របឈម្
ច្ផ្សងច្េៀត្ផ្ដ្លទាក់េិននឹងេិដ្ឋភាពនីមួ្យៗ។ ផ្ផ្ែកចុងច្ម្រកាយម្នជំពូកនីមួ្យៗច្នះ ម្រត្ូវបានរពឹំង
ថានឹងផ្តល់មូ្លោឋ នម្រគឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្ផ្នការត្សូ៊ម្តិ្មួ្យ ផ្ដ្លច្ោះស្រាយចំណុ្ចច្ខាយនិង
បញ្ហា ម្របឈម្។  
 

ផ្ផ្ែក/ជំពូកនីមួ្យៗ បញ្ហជ ក់យ៉ាងចាស់នូវរច្បៀបផ្ដ្លព័ត៌្ានសម្រាប់េិដ្ឋភាពច្នាះម្រត្ូវបាន
ម្របមូ្ល (ច្ទាះជាាម្ការស្រាវម្រជាវឯការ ការសាភ សន៍ និង/ឬវធីិាស្តសតច្ផ្សងច្េៀត្កតី) និងច្ៅេីោ
អាចអនុវត្តបាន ចំនួនបុគគលផ្ដ្លម្រត្ូវបានសាភ សន៍ ឬបានចូលរមួ្កែុងការផ្តល់ព័ត៌្ាន។  
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ផ្នែកទី ២: វិធីាស្តេត  

 

ម្រកមុ្ស្រាវម្រជាវបានច្ធវើការច្ោយសហការជាមួ្យាថ ប័នឧបត្ថម្ភការស្រាវម្រជាវ ច្ពាលគឺគណ្ៈ
កាម ធិការសហម្របតិ្បត្តិការច្ដ្ើម្បកីម្ពុជា (CCC) និងច្ោយម្របច្យាលជាមួ្យម្រកុម្ផ្តល់ម្របឹកាការងារ
ស្រាវម្រជាវ ច្ដ្ើម្បកំីណ្ត់្វធីិាស្តសតសម្ស្រសបសម្រាប់ម្របមូ្ល និងវភិាគព័ត៌្ានចំាបាច់។  

វធីិាស្តសតានេម្រម្ង់សំខាន់ៗពីរម្នការបច្ងកើត្េិនែន័យ ច្ពាលគឺ ការសិកាឯការ និងការ
សាភ សន៍ជាមួ្យអែកពាក់ព័នធសំខាន់ៗ។ ការពិភាកាជាមួ្យម្រកមុ្អែកពាក់ព័នធសំខាន់ៗក៏ម្រត្ូវបានច្ម្រោង
ផ្ងផ្ដ្រ បុ៉ផ្នត មិ្នអាចច្ធវើបានាម្ច្ពលច្វោផ្ដ្លាន។ េិនែន័យម្រត្ូវបានវភិាគាម្ម្របធានបេច្ោយ
ម្រកមុ្ស្រាវម្រជាវ ច្ហើយការវភិាគម្រត្ូវបានបញ្ហជ ក់ច្ោយាថ ប័នឧបត្ថម្ភការស្រាវម្រជាវនិងម្រកមុ្ផ្តល់ម្របឹកា។ 
ច្សចកតីសច្ងេបមុ្នមួ្យម្នរបាយការណ៍្ច្នះ ក៏ម្រត្ូវបានពិភាកាផ្ងផ្ដ្រច្ៅកែុងសិកាេ ាោពិច្ម្រោះ
ច្យាបល់ថាែ ក់ជាតិ្មួ្យ ម្នភាគីពាក់ព័នធសងគម្សីុវលិកម្ពុជា (រមួ្ទំាងរាជរោឋ ភិបាល និងបោត ញ
ារព័ត៌្ាន) ផ្ដ្លបានម្របម្រពឹត្តច្ៅច្ៅរាជធានីភែំច្ពញច្ៅម្ែៃេី២៨ ផ្ខវចិឆិកា ឆ្នែ ំ២០១៣ និងានអែក
ចូលរមួ្ ៧៥ នាក់។ 

សម្រាប់ការសិកាឯការ ច្គហេំព័រនិងឯការច្បាះពុម្ពផ្ាយច្ផ្សងៗម្រត្ូវបានសិកាច្ោយ
ម្រកមុ្ស្រាវម្រជាវ។ គួរឲ្យកត់្សាគ ល់ សាជិកមួ្យរបូម្នម្រកុម្ស្រាវម្រជាវបានសរច្សរការសិកាឯការ
មួ្យកាលពីច្ពលមុ្នផ្ដ្លពិនិត្យច្ម្ើលម្របធានបេដូ្ចោែ  ច្ហើយការសិកាឯការរបស់ច្ោកស្រសីម្រត្ូវ
បានពិនិត្យច្ម្ើលរកព័ត៌្ានពាក់ព័នធ។  

ការសាភ សន៍បុគគលម្រត្ូវបានច្ធវើជាមួ្យភាគីពាក់ព័នធច្ផ្សងៗ រមួ្ានអែកម្រគប់ម្រគងជាន់ខពស់ម្ន
អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលកែុងស្រសុក សម្ព័នធភាពអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល ាេ ស់ជំនួយ និងម្ដ្គូ
អភិវឌ្ឍន៍ សហជីព និងាថ ប័នសងគម្សីុវលិផ្ដ្លច្ធវើការសិកាស្រាវម្រជាវ។ អែកផ្តល់សាភ សន៍ ម្រត្ូវបាន
ច្ម្រជើសច្រ ើសរមួ្ោែ ច្ោយគណ្ៈកាម ធិការសហម្របតិ្បត្តិការច្ដ្ើម្បកីម្ពុជា និងអែកពិច្ម្រោះច្យាបល់ ច្ោយ
ច្ពលច្ធវើការគូសផ្ផ្នេីដ៏្ច្ពញច្លញ ផ្ដ្លច្ៅកែុងច្នាះ ជំនាញនិងបេពិច្ាធន៍របស់មុ្ខសញ្ហញ អែក
ផ្តល់សាភ សន៍ច្ផ្សងៗ ម្រត្ូវបានពិភាកានិងផ្គូរផ្គងជាមួ្យេិដ្ឋភាពទំាងម្របំាពីរផ្ដ្លបានច្ម្រជើសច្រ ើស។ 
លកេណ្ៈវនិិចឆ័យច្ម្រជើសច្រ ើសចម្បង គឺជំនាញច្ៅកែុងេិដ្ឋភាពមួ្យ ឬច្ម្រចើនម្នេិដ្ឋភាពទំាងម្របំាពីរម្ន
បរយិាកាសអំច្ោយផ្លម្នការសិកា។ អែកផ្ដ្លានបេពិច្ាធន៍លែៗ  និងម្រជុលនិយម្ ទំាង
វជិជាន និងអវជិជាន ម្រត្ូវបានច្តត ត្យ៉ាងជាក់ោក់ច្ៅកែុងកិចេដំ្ច្ណ្ើ រការច្ម្រជើសច្រ ើស ែវីច្បើម្រកុម្
ស្រាវម្រជាវមិ្នផ្ម្នសុេធផ្ត្ានច្ជាគជ័យ កែុងការរកបានព័ត៌្ានេំនាក់េំនង និងការអនុញ្ហញ ត្ច្ធវើការ
សាភ សន៍អែកទំាងច្នះកតី។ កែុងការច្ម្រជើសច្រ ើសអែកផ្តល់សាភ សន៍ ការពិចារោសម្ស្រសបក៏ម្រត្ូវបានផ្តល់
ផ្ងផ្ដ្រចំច្ពាះការធានាឲ្យបានថាបេពិច្ាធន៍របស់ស្តសតី ម្រកុម្ជនជាតិ្ច្ដ្ើម្ភាគតិ្ច យុវជន និង 
ជនពិការ នឹងម្រត្វូបានច្គាត ប់ឮ។  
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ភាគីពាក់ព័នធសរបុចំនួន ២៤ នាក់បានចូលរមួ្កែុងការសាភ សន៍តា ល់ជាបុគគល បេសាភ សន៍
មួ្យម្រត្ូវបានច្ធវើជាមួ្យអែកផ្តល់ព័ត៌្ានសំខាន់ៗពីរនាក់។ ជាសរបុ អែកផ្តល់សាភ សន៍ចំនួន ១៧ នាក់
ម្រត្ូវបានស្រសង់ពី អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលកែុងស្រសុក និងបួននាក់ ពីអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល
អនតរជាតិ្។ អែកផ្តល់សាភ សន៍ម្របំាមួ្យនាក់ អាចនិយាយាងនាម្ឲ្យអងគការ/សម្ព័នធភាព សាជិកភាព
ម្ន អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល។ អែកផ្តល់សាភ សន៍ ពីរនាក់ផ្ផ្ែកបណ្ឌិ ត្សភា និងពីរនាក់ម្កពី
សហជីព8។ ជារមួ្ អែកផ្តល់សាភ សន៍ ១០នាក់ គឺជានារ។ី បញ្ជ ីអែកផ្តល់សាភ សន៍ានបងាា ញជូនកែុង
ឧបសម្ព័នធេី២។  

មិ្នានអែកយកព័ត៌្ាន/អែកកាផ្សត្ម្រត្ូវបានសាភ សន៍ច្េ ច្ោយារ ជាដំ្បូងម្រកមុ្ស្រាវម្រជាវ 
និង CCC មិ្នអាចកំណ្ត់្អត្តសញ្ហញ ណ្អែកកាផ្សត្ ផ្ដ្លានឯកច្េសខាងរាយការណ៍្អំពីសងគម្
សីុវលិ។ បុ៉ផ្នត ម្របព័នធផ្សពវផ្ាយអំពីស្តសតីសម្រាប់អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលមួ្យ ម្រត្ូវបានោក់បញ្េូ ល
កែុងចំច្ោម្អែកផ្តល់សាភ សន៍។ ការកំណ្ត់្អត្តសញ្ហញ ណ្មុ្ខសញ្ហញ អែកផ្តល់សាភ សន៍ពីបោត ញ
ព័ត៌្ានច្ៅច្ពលបនាា ប់ បាននំាឲ្យានកិចេម្របឹងផ្ម្របងរមួ្មួ្យកែុងការអច្ញ្ជ ើញភាគីពាក់ព័នធទំាងច្នះ ឲ្យ
ចូលរមួ្សិកាេ ាោពិច្ម្រោះច្យាបល់ថាែ ក់ជាតិ្ច្ៅម្ែៃេី២៨ ផ្ខវចិឆិកា។ 

ការលំបាកខាៃ ំងកែុងការច្ម្រជើសច្រ ើសម្ន្តនតីរាជរោឋ ភិបាលឲ្យចូលរមួ្កែុងបេសាភ សន៍មួ្យ ម្រត្ូវបាន
ជួបម្របេះ ច្ោយារការស្រាវម្រជាវបានម្របម្រពឹត្តច្ៅកែុងអំ ុងច្ពលច្ម្រកាយច្ពលច្បាះច្ឆ្នែ ត្ ផ្ដ្ល
ច្ៅច្ពលច្នាះ ម្ន្តនតីាម្អាណ្ត្តិច្បាះច្ឆ្នែ ត្ជាច្ម្រចើនជាប់រវល់ ឬមិ្នអាចចូលរមួ្។ ម្រកមុ្ស្រាវម្រជាវបាន
ច្ម្រោងសាភ សន៍ម្ន្តនតីរាជរោឋ ភិបាលមួ្យចំនួន។ បុ៉ផ្នត ច្ទាះបីជាានសំច្ណ្ើ ជាច្ម្រចើនាម្លិខិត្ េូរស័ពា 
និងារច្អ ិចម្រត្និូច ពំុានអែកោាែ ក់ច្ឆៃៀត្ច្ពលនិយាយាងនាម្ឲ្យរាជរោឋ ភិបាលច្ ើយ។ 

គច្ម្រាងពិភាកាម្រកុម្ជាមួ្យភាគីពាក់ព័នធសំខាន់ៗ ពិច្សសអែកពាក់ព័នធចូលរមួ្ជាមួ្យអងគការ
សហគម្ន៍។ ច្ោយារការពិភាកា ម្រកមុ្ច្ោលច្ៅមួ្យមិ្នបានច្ធវើ ច្ហើយច្ោយច្ហតុ្ដូ្ច្ចាែ ះ អែក
ផ្ដ្លម្កពីអងគការសហគម្ន៍មិ្នអាចច្ធវើជាតំ្ោងម្រគប់ម្រោន់ កែុងការសាភ សន៍ភាគីពាក់ព័នធសំខាន់ៗ 

បុគគលទំាងឡាយផ្ដ្លពាក់ព័នធកែុងអងគការសហគម្ន៍ម្រត្ូវបានច្ម្រជើសច្រ ើសឲ្យចូលរមួ្ កែុងសិកាេ ាោ
ពិច្ម្រោះច្យាបល់ថាែ ក់ជាតិ្ច្ៅម្ែៃេី ២៨ ផ្ខវចិឆិកា កែុងចំនួនច្ម្រចើនជាងការច្ម្រោង។ ម្របការច្នះនំាឲ្យ
អងគការសហគម្ន៍ខៃះចូលរមួ្កែុងរបកគំច្ហើញបឋម្ម្នការស្រាវម្រជាវ។  

ការសាភ សន៍ម្រត្ូវបានច្ធវើច្ោយអែកពិច្ម្រោះច្យាបល់ និងម្រកុម្។ ការសាភ សន៍អនុវត្តាម្
កាលវភិាគកំណ្ត់្ជាមុ្ន ផ្ដ្លម្រត្ូវបានាកលបងជាដំ្បូងទំាងស្រសុងជាមួ្យអែកផ្តល់សាភ សន៍មួ្យរបូ
ច្ោយសាជិកម្រកមុ្ស្រាវម្រជាវទំាងបីនាក់។ ច្ម្រកាយច្ពលបញ្េ ប់ការសាភ សន៍ាកលបង កាលវភិាគ
ម្រត្ូវបានផ្កច្ៅច្ពលបនាា ប់ច្នាះ។ សូម្ច្ម្ើលឧបសម្ព័នធេី ១ សម្រាប់កម្មវធីិសាភ សន៍ចុងច្ម្រកាយ។ អែក
ផ្តល់សាភ សន៍ភាគច្ម្រចើន បានច្ឆៃើយសំណួ្រទាក់េិននឹងេិដ្ឋភាពផ្ត្មួ្យ ឬពីរបុ៉ច្ោោ ះម្នេិដ្ឋភាពទំាង
ម្របំាពីរម្នបរយិាកាសអំច្ោយផ្ល។ ការផ្គូរផ្គងអែកផ្តល់សាភ សន៍ច្ៅនឹងេិដ្ឋភាពម្រត្វូបានច្ធវើជាមុ្ន

                                                        
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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ច្ោយម្រកមុ្ស្រាវម្រជាវ។ បុ៉ផ្នត អែកផ្តល់សាភ សន៍ក៏ានឱកាសច្លើកច្ ើងផ្ងផ្ដ្រនូវចំោប់អារម្មណ៍្
ពួកច្គច្លើេិដ្ឋភាពច្ោយផ្ កម្នបរយិាកាសអំច្ោយផ្ល។ ការសាភ សន៍ានរយៈច្ពលពី ៤៥ នាេី
ដ្ល់ និង ២ច្ា៉ងកនៃះ។ 

ច្ដ្ើម្បវីភិាគេិនែន័យ ចច្ម្ៃើយពីអែកផ្តល់សាភ សន៍ម្រត្ូវបានច្ម្របៀបច្ធៀប ពិនិត្យច្ម្ើល និងាម្ការ
ចំាបាច់ ម្រត្ូវបានពិភាកាច្ោយម្រកុម្ស្រាវម្រជាវ។ ច្ៅច្ពលខៃះ ការបញ្ហជ ក់ព័ត៌្ានម្រត្ូវបានផ្សវងរកច្ម្រៅ
ផ្ៃូវការពីសហការ ី និងអែកាគ ល់ច្ៅកែុងសងគម្សីុវលិច្ៅកម្ពុជា។ ព័ត៌្ានទំាងអស់ផ្ដ្លោក់បញ្េូ ល
កែុងរបាយការណ៍្ច្នះ តំ្ោងឲ្យេសសនៈទំាងឡាយផ្ដ្លម្រត្ូវបានបញ្ហជ ក់ច្ោយម្របភពច្ផ្សងៗ ច្បើមិ្ន
ានរបាយការណ៍្ច្ផ្សង។  

កែុងករណី្ជាច្ម្រចើន ការដ្កស្រសង់សំដី្ ផ្ដ្លបានបងាា ញកែុងរបាយការណ៍្ច្នះម្រត្ូវបានផ្ក
សម្រម្ួលច្ដ្ើម្បតំី្ោងឲ្យការច្លើកច្ ើងច្ោយបុគគលមួ្យចំនួន កែុងការខិត្ខំការពារអនាមិ្កភាពម្នអែក
ផ្តល់សាភ សន៍។ ជាធម្មា ការដ្កស្រសង់សំដី្សរបុច្ធវើឲ្យានការលំបាក កែុងការផ្ារភាជ ប់ច្ៅនឹង
សកម្មភាពម្នបុគគលច្ោយផ្ កោមួ្យ។ ជាការបញ្ហជ ក់ ច្ោលបំណ្ងម្នការស្រាវម្រជាវច្នះមិ្នផ្ម្ន
សំច្ៅវាយត្ម្ម្ៃ ឬចាត់្ការេេួលខុសម្រត្ូវច្លើសកម្មភាពជាក់ោក់ច្ៅបុគគលោមួ្យច្ ើយ។ កែុងការ
បងាា ញសកេីកម្ម ការស្រាវម្រជាវម្រោន់ផ្ត្បងាា ញេសសនៈរបស់អែកផ្តល់សាភ សន៍ផ្ដ្លបានចូលរមួ្ កែុង
លកេណ្ៈមិ្នលំច្អៀងាម្ផ្ដ្លអាចច្ធវើច្ៅបាន។ 

 

ចំណុចខ្វះខាត 

ានចំណុ្ចខវះខាត្មួ្យចំនួនកែុងការសិកាច្នះ ផ្ដ្លានដូ្ចខាងច្ម្រកាម្៖ 
 

១. េសសនៈរបស់ភាគីពាក់ព័នធខៃះ ជាពិច្សសរាជរោឋ ភិបាល បោត ញារព័ត៌្ាន និងអងគការ
សហគម្ន៍មិ្នចុះបញ្ជ ី ានតំ្ោងមិ្នម្រគប់ម្រោន់កែុងរបាយការណ៍្ច្នះ។ ដូ្ចបានកត់្សាគ ល់
ខាងច្លើ ានការលំបាកជាខាៃ ំងកែុងការកំណ្ត់្អត្តសញ្ហញ ណ្តួ្អងគរាជរោឋ ភិបាលផ្ដ្លាន
ឆនាៈ និងានច្ពលផ្តល់សាភ សន៍ ច្ៅច្ពលច្ធវើការស្រាវម្រជាវ។ ច្បើានច្ពលបផ្នថម្ ឬជំនួយពី
ភាគីពាក់ព័នធច្ផ្សងច្េៀត្ ម្រកមុ្ស្រាវម្រជាវម្របផ្ហលជាអាចកំណ្ត់្អត្តសញ្ហញ ណ្ភាគីពាក់ព័នធ
រាជរោឋ ភិបាលផ្ដ្លសុខចិត្តផ្តល់បេសាភ សន៍ និងម្របផ្ហលជាអាចសម្រម្ួលការពិភាកាម្រកមុ្
ច្ោលច្ៅមួ្យជាមួ្យអងគការសហគម្ន៍ ដូ្ចផ្ដ្លបានច្ម្រោងេុក។ ដូ្ចបានកត់្សាគ ល់ខាង
ច្លើ កិចេម្របឹងផ្ម្របងជាពិច្សសមួ្យម្រត្វូបានច្ធវើច្ដ្ើម្បអីច្ញ្ជ ើញអងគការសហគម្ន៍ និងបោត ញ
ារព័ត៌្ាន ចូលរមួ្កែុងសិកាេ ាោពិច្ម្រោះច្យាបល់ថាែ ក់ជាតិ្ច្ៅម្ែៃេី២៨ ផ្ខវចិឆិកា ផ្ដ្លជា
យុេធាស្តសតច្ជាគជ័យមួ្យកម្រមិ្ត្ច្េៀត្។  

២. េំហំសំោកអែកផ្តល់សាភ សន៍ ២៤ នាក់គឺពិត្ជាតូ្ច ច្ោយារានអងគការសងគម្សីុវលិ
ានដំ្ច្ណ្ើ រការចំនួនម្របផ្ហល ១ ៣៥០ ច្ៅកម្ពុជា។ ច្គមិ្នអាចអះអាងបានច្េថាេសសនៈ
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ផ្ដ្លបងាា ញកែុងរបាយការណ៍្ច្នះ ពិត្ជាតំ្ោងតួ្អងគសងគម្សីុវលិច្ៅកម្ពុជា។ សាសភាព
ម្នសំោកពិត្ជាានឥេធិពលច្ោយតា ល់ច្លើម្របច្ភេ សកេីកម្មផ្ដ្លម្រត្ូវបានបងាា ញជូនអែក
ស្រាវម្រជាវ។ 

៣. ច្ពលច្វោ គឺជាចំណុ្ចខវះខាត្ដ៏្សំខាន់មួ្យម្នការសិកា។ ចំនួនម្ែៃសរបុ ៣៤,៥ ម្ែៃម្រត្ូវបាន
កំណ្ត់្សម្រាប់បញ្េ ប់របាយការណ៍្ និងផ្ផ្នការសកម្មភាពអម្។ ច្បើានច្ពលបផ្នថម្ ម្រកមុ្
ស្រាវម្រជាវម្របផ្ហលជាអាចសិកាឯការ ឲ្យបានកាន់ផ្ត្សីុជច្ម្រៅផ្ែម្ច្េៀត្ សាភ សន៍ភាគី
ពាក់ព័នធផ្ែម្ និងវភិាគសីុជំច្ម្រៅ និងបញ្ហជ ក់កាន់ផ្ត្ហមត់្ចត់្នូវព័ត៌្ានផ្ដ្លបានម្របមូ្ល។  
 

ការចូលរមួ្ទាបម្នភាគីពាក់ព័នធសំខាន់ៗមួ្យចំនួន គួបផ្សនឹំងេំហំសំោកតូ្ច ានន័យថា
របាយការណ៍្ច្នះ ម្រត្ូវបានចាត់្េុកថាជាឧបករណ៍្អប់រមួំ្យសម្រាប់សងគម្សីុវលិ ច្ដ្ើម្បបីច្ងកើនការ
យល់ដឹ្ងអំពីបញ្ហា ម្របឈម្ម្នបរយិាកាសអំច្ោយផ្ល។ ច្ោយារកងវះម្តិ្សំខាន់ៗដូ្ចផ្ដ្លច្លើក
ច្ ើងខាងច្លើ របាយការណ៍្ច្នះមិ្នអាចចាត់្េុកថាតំ្ោងឲ្យម្រគប់បញ្ហា ម្របឈម្ពាក់ព័នធទំាងអស់
ចំច្ពាះមុ្ខបរយិាកាសអំច្ោយផ្លច្ ើយ។  
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ផ្នែកទី ៣: ការបសខកើតអខគការេខគមេុវីិល  
 

ទេសៃៈរមួ 
 

បចេុបបនែ ានអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល (NGOs) និងសាគម្ានដំ្ច្ណ្ើ រការម្របផ្ហល        
១ ៣៥០ ច្ៅកម្ពុជា។ សិេធិបច្ងកើត្អងគការសងគម្សីុវលិ ម្រត្ូវបានធានាច្ោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា ច្ហើយកែុង
ការអនុវត្តជាក់ផ្សតង ម្របជាពលរដ្ឋអាចេេួលបាននិងច្ម្របើសិេធិច្នះ។ ម្រកម្រដ្ឋបបច្វណី្កម្ពុជាឆ្នែ ំ ២០០៧ 
ដ៏្ផ្វងនិងសមុម្រគាម ញកំណ្ត់្រច្បៀបផ្ដ្លអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលនិងសាគម្អាចបច្ងកើត្និងចុះបញ្ជ ី
ច្ៅកម្ពុជា ច្ហើយបេបបញ្ញត្តិកែុងម្រកម្ច្នះ ម្រត្ូវបានបំច្ពញបផ្នថម្ច្េៀត្ច្ោយចាប់ បេបបញ្ញត្តិ និង 
ម្របកាសច្ផ្សងៗជាច្ម្រចើន។ ភាពសមុម្រគាម ញ និងភាពមិ្នចាស់ោស់ម្នលកេខ័ណ្ឌ ចាប់ទំាងច្នះ
សម្រាប់ការចុះបញ្ជ ី ជាក់ផ្សតង ានន័យថាជួនកាលវាានលកេណ្ៈពិបាកយល់ និងអាចបកស្រាយ
ាម្វធីិខុសៗោែ ។ អាស្រស័យច្ហតុ្ច្នះ អងគការសងគម្សីុវលិានបេពិច្ាធន៍ខុសៗោែ ជាមួ្យកិចេ
ដំ្ច្ណ្ើ រការចុះបញ្ជ ី ច្ោយារឆនាា នុសិេធិបុគគលរបស់ម្ន្តនតីជាច្ម្រចើនច្ៅាម្ម្រកសួងពាក់ព័នធ និង 
ការយិាល័យរោឋ ភិបាលមូ្លោឋ ន អាចានឥេធិពលច្លើលេធផ្លម្នកិចេដំ្ច្ណ្ើ រការច្នះ។  លកេខ័ណ្ឌ ចុះ
បញ្ជ ីម្រត្ូវបានយល់ច្ ើញច្ោយអងគការសងគម្សីុវលិមួ្យចំនួនថា ានលកេណ្ៈសមុម្រគាម ញនិងពិបាក។ 
បុ៉ផ្នត អែកផ្តល់សាភ សន៍បានឯកភាពថាបុគគលិកម្រកសួងម្ហាម្ផ្ា ជាធម្មា អាចរកបានច្ដ្ើម្បជួីយ
សម្រម្ួលកិចេដំ្ច្ណ្ើ រការចុះបញ្ជ ី ជាែែូរនឹងការបង់ម្ែៃច្ម្រៅផ្ៃូវការ។ អែកផ្តល់សាភ សន៍ មិ្នបានដឹ្ងអំពី
យនតការត្វ៉ា និងករណី្ោមួ្យផ្ដ្លច្ៅកែុងច្នាះ ការត្វ៉ាអាចម្រត្ូវបានោក់ជូនច្ ើយ។ សំច្ណ្ើ ចាប់ែមី
មួ្យសតីពីអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលនិងសាគម្ ម្របផ្ហលជាអាចជួយសម្រម្ួលនិងបូកសរបុបេបបញ្ញត្តិ
ចាប់សម្រាប់ការចុះបញ្ជ ី។ បុ៉ផ្នត តួ្អងគសងគម្សីុវលិជាច្ម្រចើនានការបារម្ភខាៃ ំងថាសំច្ណ្ើ ផ្កផ្ម្របចំច្ពាះ
បេបបញ្ញត្តិចាប់ទំាងឡាយផ្ដ្លកំណ្ត់្លកេខណ្ឌ បច្ងកើត្ ជាក់ផ្សតង នឹងបច្ងកើត្ឧបសគគផ្ែម្ច្េៀត្
ចំច្ពាះការបច្ងកើត្អងគការសងគម្សីុវលិ។  

 

របកគសំ ើញ 
 

រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា9 ធានាសិេធិរបស់ម្របជាជនកម្ពុជាកែុងការបច្ងកើត្អងគការសងគម្សីុវលិ ច្ោយ
ារសិេធិច្នះានមូ្លោឋ នច្លើច្ោលការណ៍្ម្នម្របជាធិបច្ត្យយច្សរនិីយម្ និងពហុនិយម្ ផ្ដ្លាន
ផ្ចងយ៉ាងចាស់។ ាម្រា ៤២ ផ្ចងថាពលរដ្ឋផ្ខមរានសិេធិបច្ងកើត្សាគម្ និងគណ្បកសនច្យាបាយ 

                                                        
9 The Cambodian Constitution was adopted by the Constitutional Assembly in Phnom Penh on 21 

September 1993. 
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ច្ហើយសិេធិទំាងច្នះម្រត្ូវកំណ្ត់្ច្ោយចាប់។ ពលរដ្ឋផ្ខមរក៏អាចចូលរមួ្ផ្ងផ្ដ្រកែុងអងគការម្ហាជន
ច្ដ្ើម្បអីត្ថម្របច្យាជន៍ច្ៅវញិច្ៅម្កច្ដ្ើម្បកីារពារសមិ្េធផ្លជាតិ្ និងសោត ប់ធាែ ប់សងគម្10។ 
 

ម្រកម្រដ្ឋបបច្វណី្កម្ពុជា ឆ្នែ ំ២០០៧ គឺជាចាប់ច្ោលផ្ដ្លកំណ្ត់្រច្បៀបអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ
ភិបាល – និង អាចរមួ្ទំាងសាគម្ផ្ងផ្ដ្រ ច្ទាះបីជាចំណុ្ចច្នះមិ្នានលកេណ្ៈចាស់ោស់កតី – 
អាចម្រត្ូវបានបច្ងកើត្ និងម្រត្ូវបានចុះបញ្ជ ី។ បេបបញ្ញត្តិម្នម្រកម្រដ្ឋបបច្វណី្កំពុងម្រត្ូវបានអនុវត្តជាផ្ៃូវការ
ម្របកបច្ោយម្របសិេធភាព គិត្ម្កដ្ល់ផ្ខធែូ ឆ្នែ ំ២០១១។ ចាប់ែមីមួ្យសតីពីការម្របកាសឲ្យច្ម្របើចាប់សតីពី
ការអនុវត្តម្រកម្រដ្ឋបបច្វណី្ឆ្នែ ំ២០១១ បញ្ហជ ក់ចំណុ្ចច្នះ ផ្ដ្លច្ធវើវចិ្ាធនកម្មនិងបំច្ពញបផ្នថម្កែុង
ច្ពលផ្ត្មួ្យនូវាម្រានានាកែុងម្រកម្រដ្ឋបបច្វណី្។  

ច្ៅកែុងចាប់ច្នះ អងគការមួ្យផ្ដ្លម្រត្វូបានផ្តល់ឋានៈសថិត្ច្ម្រកាម្សិេធិ និងកាត្ពវកិចេឯករាជយពី
សាជិកទំាងឡាយផ្ដ្លបច្ងកើត្ជាអងគការ ម្រត្វូច្ៅថា “សាគម្បញ្េូ លោែ ” និងបានចូលរមួ្
វភិាគទានជាម្រេពយ ម្រត្ូវបានផ្តល់ឋានៈសថិត្ច្ម្រកាម្សិេធិ និងកាត្ពវកិចេឯករាជយ [ពីអែករមួ្
វភិាគទានម្នម្រេពយច្នាះ] ម្រត្ូវច្ៅថាជា “មូ្លនិធិបញ្េូ លោែ ” មួ្យ។ ចាប់ច្នះ នីតិ្បុគគលផ្ដ្ល
មិ្នានចំច្ណ្ញកែុងចំច្ោម្កិចេការរបស់ខៃួនម្រត្ូវច្ៅថា “នីតិ្បុគគលមិ្នរកចំច្ណ្ញ” និង នីតិ្
បុគគលផ្ដ្លានចំច្ណ្ញកែុងចំច្ោម្កិចេការរបស់ខៃួនម្រត្ូវច្ៅថា “នីតិ្បុគគលរកចំច្ណ្ញ”។ 
នីតិ្បុគគលមិ្នរកចំច្ណ្ញ អាចម្រត្វូបានបច្ងកើត្ច្ម្រកាម្ចាប់ច្នះ ឬចាប់ឬបេបញ្ញត្តិច្ផ្សងច្េៀត្ 
(ម្រកម្រដ្ឋបបច្វណី្កម្ពុជា ឆ្នែ ំ២០០៧ ២.១.១)។  
 

ភាាម្នម្រកម្រដ្ឋបបច្វណី្កម្ពុជា ឆ្នែ ំ២០០៧  ានលកេណ្ៈម្រចបូកម្រចបល់ និងមិ្នងាយយល់។ 
ទំាងម្ន្តនតីរាជរោឋ ភិបាល ទំាងបុគគលិកម្នអងគការសងគម្សីុវលិ មិ្នច្ម្របើពាកយានសងគតិ្ភាពច្ដ្ើម្បី
ពិពណ៌្នាបញ្ហា ម្នការចុះបញ្ជ ីច្ ើយ។ ឧទាហរណ៍្ ការផ្បងផ្ចករវាងសាគម្បញ្េូ លោែ  និងមូ្លនិធិ
បញ្េូ លោែ  មិ្នម្រត្វូបានយល់េូោយច្ ើយ ច្ហើយពាកយ ‘នីតិ្បុគគលមិ្នរកចំច្ណ្ញ’ មិ្នម្រត្ូវបានច្ម្របើច្េ
កែុងការអនុវត្តជាក់ផ្សតង11។ អាស្រស័យច្ហតុ្ច្នះ ច្គានការពិបាកកែុងការកំណ្ត់្ថាច្ត្ើអងគការសថិត្
ច្ម្រកាម្ម្រកម្រដ្ឋបបច្វណី្។ ឧទាហរណ៍្ សាគម្តូ្ចៗខៃះ ផ្ដ្លម្រត្វូបានច្គាគ ល់ថាជាអងគការសហគម្ន៍ 
(CBOs) ហាក់បីដូ្ចជារចួខៃួនពីលកេខ័ណ្ឌ និយ័ត្កម្ម ែវីច្បើអងគការសហគម្ន៍មួ្យចំនួនហាក់បីដូ្ចជា
បានចុះបញ្ជ ីជាមួ្យរាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា។ ឧបសគគមួ្យម្នឧបសគគទំាងឡាយចំច្ពាះការយល់ដឹ្ងកាន់
ផ្ត្ច្ម្រចើនអំពីម្រកម្រដ្ឋបបច្វណី្ច្ោយម្ន្តនតីាធារណ្ៈ និងាធារណ្ជន គឺច្លើកច្ ើងដ៏្ផ្វងម្នចាប់ច្នះ។ 
ចាប់ច្នះ ាន ១.៣០៥ ាម្រា កែុងគនថីម្របំាបួន ែវីច្បើានផ្ត្បេបបញ្ញត្តិទំាងច្នះមួ្យចំនួនតូ្ចបុ៉ច្ោោ ះ
ផ្ដ្លហាក់បីដូ្ចជាម្រត្វូអនុវត្តចំច្ពាះអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល 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. 

http://www.constitution.org/cons/cambodia.htm
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ចាប់ច្កាត បរមួ្សតីពីអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលនិងសាគម្ ម្រត្ូវបានច្សែើច្ ើង ផ្ដ្លបំច្ពញ
បផ្នថម្ច្លើម្រកម្រដ្ឋបបច្វណី្កម្ពុជា ឆ្នែ ំ២០០៧ និងផ្ដ្លអាច – ច្ទាះបីជាមិ្នផ្ម្នសុេធផ្ត្អញ្េ ឹងកតី – ច្ធវើឲ្យ
ានលកេណ្ៈងាយស្រសួល និងម្របមូ្លផ្តុំព័ត៌្ានផ្ដ្លពាក់ព័នធនឹងការបច្ងកើត្ និងកិចេម្របតិ្បត្តិការរបស់
អងគការសងគម្សីុវលិ។ បចេុបបនែច្នះ ចាប់ច្នះសថិត្កែុងច្សចកតីម្រពាងេីបួន។ ច្សចកតីម្រពាងចាប់ច្នះម្រត្ូវ
បានត្វ៉ាច្ោយអងគការសងគម្សីុវលិមួ្យចំនួន ផ្ដ្លបានសផ្ម្តងការបារម្ភថាចាប់ច្នះអាចម្រត្ូវបានច្ម្របើ
ច្ដ្ើម្បរីារាងំការេិច្ត្ៀនាថ ប័នរាជរោឋ ភិបាល ច្ោយអងគការសងគម្សីុវលិ ឬច្ដ្ើម្បរីតិ្ត្បិត្ច្សរភីាពរបស់
សាគម្និងការបច្ញ្េញម្តិ្។ ាម្ពិត្ ភាពចំាបាច់ម្នចាប់អាចម្រត្វូច្គច្ចាេជាសំណួ្របាន12។ គួរឲ្យ
កត់្សាគ ល់ ដូ្ចបានបងាា ញជូនខាងច្លើ អងគការសងគម្សីុវលិអាចេេួលបានឋានៈស្រសបចាប់រចួច្ៅ
ច្ហើយាម្រយៈម្រកម្រដ្ឋបបច្វណី្។ កាលពីផ្ខធែូ ឆ្នែ ំ២០១១ នាយករដ្ឋម្ន្តនតីកម្ពុជា ហុ៊ន ផ្សន កែុងការផ្តល់
ចច្ម្ៃើយមួ្យផ្ផ្ែកច្ៅកាន់ការបារម្ភរបស់សងគម្សីុវលិ ក៏ដូ្ចជា ការបារម្ភច្ចញពីម្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិ្ 
និងាេ ស់ជំនួយឧបច្ាភាគី បានសនោពនោរច្ពលោក់ឲ្យអនុវត្តចាប់ច្នាះរហូត្ដ្ល់ច្ម្រកាយច្ពល
ច្បាះច្ឆ្នែ ត្ជាតិ្ ផ្ដ្លម្របម្រពឹត្តច្ៅកែុងពាក់កោត លឆ្នែ ំ២០១៣13។ ច្សចកតីម្របកាសែមីៗមួ្យ14 បងាា ញថា
សំច្ណ្ើ ចាប់ច្នះនឹងម្រត្វូបានអនុវត្តជាផ្ផ្ែកមួ្យម្នអាណ្ត្តិបចេុបបនែ (េី៥) ម្នរាជរោឋ ភិបាលម្ននាយក
រដ្ឋម្ន្តនតី ហុ៊ន ផ្សន។ 

ផ្ផ្ែក ៤៦-១១៨ ម្នម្រកម្រដ្ឋបបច្វណី្កម្ពុជា ឆ្នែ ំ២០០៧ ផ្ចងលម្ែិត្អំពីការចុះបញ្ជ ី និងការរាំយ
នីតិ្បុគគលមិ្នរកចំច្ណ្ញ និងលកេខ័ណ្ឌ ចុះបញ្ជ ីច្ផ្សងៗច្េៀត្។ បុ៉ផ្នត ាថ នភាព និងនីតិ្វធីិសម្រាប់ការ
ចុះបញ្ជ ីអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល បចេុបបនែច្នះ ក៏ម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគងច្ោយចាប់និងបេបបញ្ញត្តិបផ្នថម្
មួ្យចំនួនច្េៀត្ផ្ដ្រ15។ ច្យាងាម្បេបញ្ហជ រដ្ឋបាលរបស់រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា ផ្ដ្លច្គាគ ល់ថាជា
ម្របកាស16 អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលកែុងស្រសុក ច្ពាលគឺ អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលផ្ដ្លម្រគប់ម្រគង
ច្ោយពលរដ្ឋកម្ពុជា ម្រត្ូវចុះបញ្ជ ីាម្រយៈម្រកសួងម្ហាម្ផ្ា។ បេបបញ្ញត្តិច្ផ្សងនិងពិបាកជាង ម្រត្ូវបាន
អនុវត្តចំច្ពាះការចុះបញ្ជ ីអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលអនតរជាតិ្។ ម្រកសួងម្ហាម្ផ្ា ត្ម្រម្វូឲ្យោក់ជូននូវ
ឯការខាងច្ម្រកាម្៖ 

១. ពាកយសំុចុះបញ្ជ ីម្របំាចាប់ ច្ោយានចុះហត្ថច្លខា (បញ្ហជ ក់ច្ោយម្ន្តនតី ំុ និងស្រសុកច្ៅខាង
ខែងេម្រម្ង់) 

២. លិខិត្អនុញ្ហញ ត្ពីរចាប់ ច្ចញច្ោយាោម្រកងុ ទាក់េិននឹងេីាំងម្នការយិាល័យម្នអងគការ
កែុងស្រសុក 

                                                        
12

 See, for example, http://www.sithi.org/admin/upload/media/[2012-08-

30]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-ngo-
in-cambodia/, accessed 16 November 2013 
16 http://www.icnl.org/research/monitor/cambodia.html, accessed 28 February 2013 

http://www.sithi.org/admin/upload/media/%5b2012-08-30%5dThe/2011_10_19_%20Fact%20Sheet%20%E2%80%93%20LANGO%20and%20the%20Shrinking%20Space%20for%20Civil%20Society%20in%20Cambodia.pdf
http://www.sithi.org/admin/upload/media/%5b2012-08-30%5dThe/2011_10_19_%20Fact%20Sheet%20%E2%80%93%20LANGO%20and%20the%20Shrinking%20Space%20for%20Civil%20Society%20in%20Cambodia.pdf
http://www.sithi.org/admin/upload/media/%5b2012-08-30%5dThe/2011_10_19_%20Fact%20Sheet%20%E2%80%93%20LANGO%20and%20the%20Shrinking%20Space%20for%20Civil%20Society%20in%20Cambodia.pdf
http://www.rfa.org/english/news/cambodia/delayed-12282011172731.html
http://www.cambodiadaily.com/news/government-pushes-ahead-with-ngo-law-48245/
http://cambodianlaw.wordpress.com/2010/07/16/doing-good-by-doing-it-right-setting-up-an-ngo-in-cambodia/
http://cambodianlaw.wordpress.com/2010/07/16/doing-good-by-doing-it-right-setting-up-an-ngo-in-cambodia/
http://www.icnl.org/research/monitor/cambodia.html
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៣. ម្របវត្តិរបូរបស់ាថ បនិកជាតិ្កម្ពុជាយ៉ាងច្ហាចោស់បីនាក់ រមួ្ាននាយក ម្របធានរដ្ឋបាល 
និង ហិរញ្ញិក (ម្របំាចាប់កែុងមួ្យនាក់) និងរបូែត្ ៤ x ៦ របស់ាថ បនិកាែ ក់ៗ (ភាជ ប់នឹង
អត្តសញ្ហញ ណ្ប័ណ្ោផ្ខមរ ឬលិខិត្បញ្ហជ ក់កំច្ណ្ើ ត្ ឬឯការានត្ម្ម្ៃច្សមើ)។ សូម្កត់្សាគ ល់ថា
ែវីច្បើបរច្េសអាចចូលរមួ្កែុងការម្រគប់ម្រគង និងដំ្ច្ណ្ើ រការម្នអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលកែុង
ស្រសុកកតី ក៏បុគគលិកសំខាន់ៗ រមួ្ាន ម្របធាន ម្ន្តនតីរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញិក – ម្រត្ូវផ្ត្ជាពលរដ្ឋ
កម្ពុជា17 

៤. លកេនតិកៈម្របំាចាប់ (អនុសារណ្ៈ និងលកេនតិកៈរបស់សាគម្) ម្នអងគការកែុងស្រសុក ច្ោយ
ផ្ផ្ែកច្លើគម្រម្មួូ្យផ្ដ្លច្ចញច្ោយម្រកសួងម្ហាម្ផ្ា ច្ោយានហត្ថច្លខារបស់នាយក 

៥. រចនាសម្ព័នធអងគការម្របំាចាប់ ច្ោយផ្ផ្ែកច្លើគម្រម្មួូ្យផ្ដ្លច្ចញច្ោយម្ហាម្ផ្ា ច្ោយាន
ហត្ថច្លខារបស់នាយក 

៦. ផ្ផ្នេីម្នអាសយោឋ នរបស់អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលចំនួនម្របំាចាប់ ផ្ដ្លម្រត្ូវបញ្ហជ ក់ច្ោយ
សងាក ត់្មូ្លោឋ ន កិចេសនោជួលអោរបួនចាប់ និងរបូែត្ ១០ x ១៥ ម្នម្ផ្ាខាងមុ្ខម្ន
ការយិាល័យ របូែត្ការយិាល័យពីសនៃឹក និងរបូែត្ាេ ស់ផ្ាះនិងនាយកជាមួ្យោែ ច្ៅខាងមុ្ខ
ការយិាល័យពីរសនៃឹក។ លកេខ័ណ្ឌ ចុងច្ម្រកាយច្នះ គឺសម្រាប់សាគម្ ឬអងគការផ្ដ្ល
ានការយិាល័យច្ៅរាជធានីភែំច្ពញ។ លកេខ័ណ្ឌ ធូរជាងម្រត្ូវបានអនុវត្តចំច្ពាះសាគម្និង
អងគការច្ៅាម្ច្ខត្ត។ 

 

ចំច្ពាះអនុសារណ្ៈ និងលកេនតិកៈរបស់សាគម្ មិ្នានរច្បៀបវារៈឬច្ោលបំណ្ងជាក់ោក់
ោមួ្យរបស់អែកសំុចុះបញ្ជ ីម្រត្ូវបានហាម្ឃាត់្ច្ ើយ។ ច្ហតុ្ដូ្ច្ចែះ អងគការសិេធិម្នុសស និងជម្រម្ុញ
ម្របជាធិបច្ត្យយានសិេធិចុះបញ្ជ ី។ អែកផ្តល់សាភ សន៍រាយការណ៍្ថា បុគគលិកម្រកសួងម្ហាម្ផ្ាពិនិត្យ
ច្ម្ើលជាម្របចំាច្លើសងគតិ្ភាពច្ៅកែុងច្បកសកកម្ម និងចកេុវស័ិយ និងអនុច្ោម្ភាពរបស់អងគការចុះបញ្ជ ី
ជាមួ្យនឹងចំណុ្ចច្ផ្សងច្េៀត្ម្នអនុសារណ្ៈ។ អែកផ្តល់សាភ សន៍ាែ ក់បានច្លើកច្ ើងអំពីម្របការផ្ដ្ល
ម្រត្ូវបានច្សែើច្ោយ ម្រកសួងម្ហាម្ផ្ាឲ្យបតូរច្បសកកម្ម និងចកេុវស័ិយរបស់អងគការ ក៏ដូ្ចជាាម្រា
ទាក់េិននឹងការត្ច្ម្ៃើងឋានៈ និង ការច្រៀបចំបោត ញ (ច្ហើយសំច្ណ្ើ ច្នះម្រត្ូវបានបំច្ពញ)។  

ទាក់េិននឹងលកេខ័ណ្ឌ មូ្លធនម្នការចុះបញ្ជ ីអងគការសងគម្សីុវលិ ម្រកម្រដ្ឋបបច្វណី្កម្ពុជាឆ្នែ ំ 
២០០៧ ផ្ចងថា សាគម្បញ្េូ លោែ ានការេេួលខុសម្រត្វូានកម្រមិ្ត្ម្រត្វូផ្ត្ានមូ្លោឋ នម្រេពយមិ្ន
តិ្ចជាង ២០.០០០.០០០ (ម្ម្ភោន) ច្រៀល ផ្ដ្លច្សមើនឹងម្របផ្ហល ៥.០០០ ដុ្ោៃ រអាច្ម្រកិ ច្ហើយ
មូ្លនិធិបញ្េូ លោែ មួ្យម្រត្ូវរកាមូ្លោឋ នម្រេពយមិ្នទាបជាង ២០០.០០០.០០០ (ពីររយោន) ច្រៀល 
(ម្រកម្រដ្ឋបបច្វណី្កម្ពុជា ឆ្នែ ំ ២០០៧) ឬ ម្របផ្ហល ៥០.០០០ ដុ្ោៃ រអាច្ម្រកិ។ ច្គមិ្នដឹ្ងចាស់ច្េថាច្ត្ើ
អងគការសងគម្សីុវលិដឹ្ងអំពី ឬយកចិត្តេុកោក់ច្ោរពាម្បេបញ្ញត្តិច្នះឬច្េ ច្ោយារពំុានព័ត៌្ាន
អំពីលកេខ័ណ្ឌ មូ្លធនច្នះម្រត្ូវបានទារច្ោយម្រកសួងម្ហាម្ផ្ាច្ៅច្ពលចុះបញ្ជ ីច្ ើយ។  

                                                        
17 http://cambodianlaw.wordpress.com/2010/07/16/doing-good-by-doing-it-right-setting-up-an-ngo-

in-cambodia/, accessed 16 November 2013  

http://cambodianlaw.wordpress.com/2010/07/16/doing-good-by-doing-it-right-setting-up-an-ngo-in-cambodia/
http://cambodianlaw.wordpress.com/2010/07/16/doing-good-by-doing-it-right-setting-up-an-ngo-in-cambodia/
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ការចុះបញ្ជ ីម្រត្វូច្ធវើច្ោយតា ល់ មិ្នអាចច្ធវើបានាម្ម្របព័នធច្អ ិកម្រត្និូកច្េ។ ជាធម្មា ច្គម្រត្ូវ
ចំោយច្ពលពីរបីផ្ខច្ដ្ើម្បីចុះបញ្ជ ីច្ពញច្លញ។ ច្ោយារលកេខ័ណ្ឌ ចុះបញ្ជ ីសម្រាប់អងគការច្ៅច្ម្រៅ
រាជធានីភែំច្ពញ ានលកេណ្ៈធូរជាង ការចុះបញ្ជ ីច្លឿនជាងច្ៅាម្ច្ខត្តគឺអាចច្ធវើបាន។ អែកផ្តល់
ព័ត៌្ានាែ ក់ម្កពីច្ខត្តមួ្យបាននិយាយថាអងគការរបស់ោត់្ បានេេួលការចុះបញ្ជ ីច្ម្រកាយរយៈច្ពល
ផ្ត្ ១៥ ម្ែៃបុ៉ច្ោោ ះ។  

ច្ម្រកាយច្ពលេេួលច្ហើយ ការចុះបញ្ជ ីមិ្នចំាបាច់ច្ធវើច្ ើងវញិច្េៈ ពំុានរយៈច្ពលអតិ្បរាឬ
អបបបរាម្នការចុះបញ្ជ ីម្រត្វូបានបញ្ហជ ក់កែុងម្រកម្រដ្ឋបបច្វណី្ច្ ើយ។ បុ៉ផ្នត អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល
អនតរជាតិ្ចំាបាច់ម្រត្ូវបនតអនុសារណ្ៈម្នការច្យាគយល់របស់ខៃួន ជាមួ្យម្រកសួងការបរច្េសរាល់បីឆ្នែ ំ
ម្តង។ ការតៃ ស់បតូរោមួ្យចំច្ពាះអាសយោឋ នអងគការ ការតៃ ស់បតូរម្នម្រកុម្ម្របឹកាភិបាល ឬ កែុង
ចំច្ោម្បុគគលិកជាន់ខពស់ ឬការតៃ ស់បតូរចំច្ពាះអនុសារណ្ៈ និងលកេនតិកៈរបស់សាគម្ ចំាបាច់ម្រត្ូវ
រាយការណ៍្ជូនម្រកសួងម្ហាម្ផ្ា។  

វធិានការការពារាម្នីតិ្វធីិទាក់េិននឹងការចុះបញ្ជ ី ហាក់បីដូ្ចជាច្ៅខវះខាត្ ច្ោយម្រកសួង
ម្ហាម្ផ្ា ឬម្រកសួងការបរច្េសានឆនាា នុសិេធិទំាងស្រសុងកែុងការបដិ្ច្សធការចុះបញ្ជ ី18។ ពំុានអែកផ្តល់
សាភ សន៍ោអាចចងែុលបងាា ញឧទាហរណ៍្ោមួ្យ ម្នការត្វ៉ាផ្ដ្លម្រត្ូវបានោក់ជូនច្ោយអងគការ
មួ្យផ្ដ្ល ម្រត្វូបានបដិ្ច្សធ ឬានការយឺត្យ៉ាវការចុះបញ្ជ ីរបស់ខៃួន។ ច្គហាក់បីដូ្ចជាមិ្នច្ ើញាន
យនតការត្វ៉ាផ្ៃូវការច្េ។ 

អែកផ្តល់សាភ សន៍ខៃះ និយាយថាម្ែៃច្ម្រៅផ្ៃូវការម្រត្ូវបង់ឲ្យម្ន្តនតី ំុ និងស្រសុក ច្ដ្ើម្បេីេួលបាន
ការច្បាះម្រាចំាបាច់ច្លើឯការ។ ជាក់ផ្សតង អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលធំៗមួ្យចំនួនច្ម្របើភាែ ក់ងារផ្ដ្ល
ជួយសម្រម្ួលកិចេដំ្ច្ណ្ើ រការចុះបញ្ជ ី និងផ្ដ្លយកម្ែៃសរបុសម្រាប់ច្សវាកម្មច្នះ។ អែកផ្តល់សាភ សន៍
សម្រាប់ការស្រាវម្រជាវច្នះ បាននិយាយថាពួកច្គបានបង់ម្របាក់ជូនម្ន្តនតីរាជរោឋ ភិបាលម្របផ្ហល ៣០០ 
ដុ្ោៃ រអាច្ម្រកិជាម្ែៃច្ម្រៅផ្ៃូវការ ច្ដ្ើម្បសីម្រម្ួលពាកយសំុចុះបញ្ជ ីរបស់ខៃួនឲ្យបានរលូននិងឆ្នប់។ អែកផ្តល់
សាភ សន៍មួ្យចំនួនពីសងគម្សីុវលិបានបងាា ញ ការមិ្នសបាយចិត្ត ផ្ដ្លម្ន្តនតីរាជការខៃះច្ៅកែុង
ម្រកសួងម្ហាម្ផ្ា មិ្នបានជួយពួកច្គកែុងអំ ុងច្ពលដំ្ច្ណ្ើ រការចុះបញ្ជ ី។ ឧទាហរណ៍្ ចំណុ្ចច្នះ
រមួ្ានម្ន្តនតីការយិាធិបច្ត្យយ ខកខានមិ្នបានផ្តល់ព័ត៌្ានផ្ដ្លអាចជួយសម្រម្ួលការច្រៀបចំ និងការ
ចងម្រកងឯការទំាងស្រសុងមួ្យកញ្េ ប់សម្រាប់ការចុះបញ្ជ ី លុះម្រាផ្ត្ម្ែៃសម្រម្លួការម្រត្ូវបានបង់។ បុ៉ផ្នត 
បុគគលិកអងគការសងគម្សីុវលិខៃះ ផ្ដ្លបានសាភ សន៍បានច្លើកច្ ើង ពីការេេួលបានជំនួយទាន់
ច្ពល។ កម្រមិ្ត្ម្នកិចេសហម្របតិ្បត្តិការច្ោយបុគគលម្ន្តនតីរាជការ ច្ៅកែុងម្រកសួងហាក់បីដូ្ចជាពឹងផ្ផ្ែក
កែុងកម្រមិ្ត្មួ្យច្លើម្របការផ្ដ្លថាច្ត្ើសងគម្សីុវលិោក់ពាកយសំុានេំនាក់េំនងរងឹាំឬច្េ ជាមួ្យបុគគល
ច្នាះ ឬសហការ។ី  

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

http://www.icnl.org/research/monitor/cambodia.html
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អវីផ្ដ្លច្គដឹ្ងជាាធារណ្ៈអំពីម្របាក់ផ្ខដ៏្ទាបរបស់ម្ន្តនតីរាជការ ច្ៅកម្ពុជា19 បុគគលិកច្ៅ
ម្រកសួងម្ហាម្ផ្ាម្របផ្ហលជាានម្របាក់ផ្ខចាយមិ្នម្រគប់ មិ្នានធនធានម្រគប់ម្រោន់ និងម្រត្ូវច្ធវើការងារ
ច្ម្រចើន។ បុ៉ផ្នត ពំុានអែកផ្តល់សាភ សន៍ោាែ ក់បញ្ហជ ក់ចំណុ្ចច្នះយ៉ាងចាស់ោស់ច្េ។  

ច្យាងាម្ជំច្រឿនមួ្យផ្ដ្លច្ធវើច្ៅចុងឆ្នែ ំ២០១១ អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល (NGOs) និង 
សាគម្សកម្មច្ៅកម្ពុជា ច្ៅច្ពលច្នះានចំនួន ១ ៣៥០ (គណ្ៈកាម ធិការសហម្របតិ្បត្តិការច្ដ្ើម្បី
កម្ពុជា ឆ្នែ ំ២០១២)។ អងគការមួ្យចំនួនធំម្រត្វូបានចុះបញ្ជ ីជាផ្ៃូវការ រមួ្ទំាងអងគការតូ្ចៗច្ៅាម្
សហគម្ន៍ម្របផ្ហល ១ ១១០។ អងគការទំាងច្នះច្ម្រចើនច្ធវើការច្ម្រៅផ្ៃូវការច្ៅកម្រមិ្ត្មូ្លោឋ ន និងមិ្ន
សុេធផ្ត្បានចុះបញ្ជ ីអំពីវត្តានពួកច្គជាមួ្យអាជាា ធរច្ ើយ (Cord Cambodia ឆ្នែ ំ២០១១)។ អាស្រស័យ
ច្ហតុ្ច្នះ ច្គច្ ើញានបញ្ហា ជាមួ្យអងគការបានចុះបញ្ជ ីផ្ដ្លផ្លងច្ធវើសកម្មភាពផ្ង និងអងគការមិ្ន
បានចុះបញ្ជ ីផ្ដ្លច្ធវើសកម្មភាពផ្ង។ ចំណុ្ចច្នះ ម្រត្ូវបានច្ធវើឲ្យានលកេណ្ៈធៃន់ធៃរផ្ែម្ច្េៀត្ច្ោយ
ការលំបាកេូច្ៅកែុងការកំណ្ត់្តួ្ច្លខពិត្ម្នអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល និងសាគម្បានចុះបញ្ជ ី 
ច្ោយារម្របព័នធេិនែន័យផ្ដ្លរកាច្ោយម្រកសួងម្ហាម្ផ្ា ម្រកុម្ម្របឹកាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា និងអងគការ
សងគម្សីុវលិសាជិកភាព មិ្នសុេធផ្ត្ច្ធវើបចេុបបនែភាព ឬសីុោែ ច្េ។  

ច្សចកតីម្រពាងចាប់បចេុបបនែសតីពីអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល និងសាគម្ ម្រត្ូវបានរពឹំងថានឹង
ានឥេធិពលខាៃ ំងច្លើការបច្ងកើត្ និងកិចេម្របតិ្បត្តិការរបស់អងគការសងគម្សីុវលិច្ៅកម្ពុជា។ ការបារម្ភដ៏្
សំខាន់ទាក់េិននឹងច្សចកតីម្រពាងចាប់ច្នះ គឺការផ្តល់អំោចច្ម្រចើន ដ្ល់ម្ន្តនតីរាជរោឋ ភិបាលមូ្លោឋ ន
និងថាែ ក់ជាតិ្ ផ្ដ្លអាចម្រត្ូវបានច្ម្របើច្ដ្ើម្បមី្រគប់ម្រគងច្លើសិេធិរបស់សាជិកអងគការសងគម្សីុវលិកែុងការ
ចងម្រកង និងបច្ញ្េញម្តិ្។ ច្គច្ ើញានផ្ផ្ែកមួ្យចំនួនគួរឲ្យបារម្ភច្ៅកែុងច្សចកតីម្រពាងចាប់េីបួន 
(ម្ែៃេី១២ ផ្ខធែូ ឆ្នែ ំ២០១១) ផ្ដ្លានលកេណ្ៈជាក់ោក់ចំច្ពាះការបច្ងកើត្អងគការសងគម្សីុវលិ៖ 

១. ការចុះបញ្ជ ីសាគម្ និងអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល បនតានលកេណ្ៈសមុម្រគាម ញខាៃ ំង។ 
លកេខ័ណ្ឌ ឯការច្ៅផ្ត្ានលកេណ្ៈលំបាក ច្ហើយលកេខ័ណ្ឌ ែមីត្ម្រម្វូឲ្យានការយិាល័យ
មួ្យម្រត្វូបានច្សែើច្ ើង ផ្ដ្លបច្ងកើត្ឧបសគគចំច្ពាះអងគការតូ្ចាច។ ម្ោ៉ងច្េៀត្ ខណ្ៈផ្ដ្ល
សកម្មភាព ផ្ដ្លច្ធវើច្ោយសាគម្មិ្នបានបានចុះបញ្ជ ីនឹងពិត្ជាានលកេណ្ៈស្រសបចាប់ 
“ការជូនដំ្ណឹ្ងជាោយលកេ  អកសរ” អំពីសកម្មភាពក៏នឹងម្រត្ូវបានត្ម្រម្វូ ច្លើអងគការ
សហគម្ន៍ផ្ដ្រ។ 

២. ម្រពាងចាប់ច្នះមិ្នានោក់បញ្េូ លរយៈច្ពលសម្រាប់កិចេដំ្ច្ណ្ើ រការត្វ៉ាសម្រាប់ការបដិ្ច្សធ
ការចុះបញ្ជ ី។ 

                                                        
19 See, for example, 
http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/rightsizing/KH%20CSR%20Case_Draft2%20091

4.doc, accessed 30 November 2013 

http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/rightsizing/KH%20CSR%20Case_Draft2%200914.doc
http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/rightsizing/KH%20CSR%20Case_Draft2%200914.doc
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៣. ច្គហាក់បីដូ្ចជាពំុច្ ើញានវធិានការការពារោមួ្យ ច្ដ្ើម្បធីានាឲ្យបានថាការបដិ្ច្សធ ការ
ចុះបញ្ជ ី ឬការរោំយច្ោយមិ្នសម័ម្រគចិត្ត ម្រត្ូវបានច្ធវើកែុងលកេណ្ៈោម នលំច្អៀង និងពំុានការ
ច្លើកច្ ើងអំពីសិេធិត្វ៉ាច្ម្រកាយច្ពលពយួរ ឬបិេច្ ើយ។ 

៤. ម្រពាងចាប់ច្នះច្សែើច្ ើងថាសាជិកាថ បនិកផ្ដ្លសម្ស្រសបម្នសាគម្ និងអងគការមិ្នផ្ម្ន
រោឋ ភិបាល ម្រត្ូវផ្ត្គឺានសញ្ហជ តិ្ផ្ខមរ ច្ហើយឧបសគគបផ្នថម្ចំច្ពាះការចុះបញ្ជ ី និងសកម្មភាពម្ន
អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលបរច្េសក៏ម្រត្វូបានច្សែើច្ ើងផ្ងផ្ដ្រ។ 
 

ការេិច្ត្ៀនេូច្ៅមួ្យច្លើច្សចកតីម្រពាងចាប់ច្នះ គឺថាបច្ចេកស័ពាសំខាន់ៗមិ្នម្រត្ូវបានកំណ្ត់្
និយម្ន័យច្ ើយ ច្ហើយផ្ផ្ែកជាច្ម្រចើនានលកេណ្ៈមិ្នចាស់ោស់។ 
 

វធិាីស្តេត 
 

ព័ត៌្ានខាងច្លើ ម្រត្ូវបានម្របមូ្លពីការសិកាឯការជាច្ម្រចើន ជាពិច្សសម្រកម្រដ្ឋបបច្វណី្
កម្ពុជា ឆ្នែ ំ២០០៧  ការវភិាគច្បាះពុម្ពផ្ាយអំពីម្រកម្រដ្ឋបបច្វណី្ និងការវភិាគអំពីសំច្ណ្ើ ចាប់ែមីសតីពី
អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលនិងសាគម្។ កែុងន័យច្នះ ការាម្ោនច្ម្ើលចាប់សតីពីអងគការមិ្នផ្ម្ន
រោឋ ភិបាល  (http://www.icnl.org/research/monitor/cambodia.html) ានម្របច្យាជន៍ជាពិច្សស។ 
ការសាភ សន៍ផ្ៃូវការជាមួ្យ គណ្ៈកាម ធិការសហម្របតិ្បត្តិការច្ដ្ើម្បកីម្ពុជា និងអងគការជនជាតិ្ច្ដ្ើម្
ភាគតិ្ច បានផ្តល់ព័ត៌្ានអំពីរច្បៀបផ្ដ្លបេបបញ្ញត្តិចាប់ែមីម្រត្ូវបានបកស្រាយ និងអនុវត្តកែុងការ
អនុវត្តជាក់ផ្សតង។ ព័ត៌្ានផ្ដ្លានម្រត្ូវបានសម្រមិ្ត្សម្រាំងនិងច្ផ្ាៀងតា ត់្នឹងភសតុាងពីច្នះពីច្នាះ
បានម្កពីការការសនានាច្ម្រៅផ្ៃូវការជាមួ្យតួ្អងគសងគម្សីុវលិ។  

  

http://www.icnl.org/research/monitor/cambodia.html
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សេចកតេីសខេបបញ្ហា ស្របឈមេខំាៃ់ៗ  
 

បញ្ហា ម្របឈម្សំខាន់ៗទាក់េិននឹងការបច្ងកើត្អងគការសងគម្សីុវលិច្ៅកម្ពុជា រមួ្ាន៖ 

 កងវះភាពចាស់ោស់កែុងបេបបញ្ញត្តិសំខាន់ៗម្នម្រកម្រដ្ឋបបច្វណី្កម្ពុជា រមួ្ទំាងនិយម្ន័យ
ម្នអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល 

 លកេខ័ណ្ឌ ចុះបញ្ជ ីសមុម្រគាម ញ ផ្ដ្លជួនកាលានលកេណ្ៈពិបាកយល់និងអនុវត្តាម្ 
 អវត្តានម្នលកេណ្ៈវនិិចឆ័យមិ្នលំច្អៀងផ្ដ្លម្រត្ូវបានអនុវត្តេូច្ៅច្ោយម្ន្តនតីម្រកសួងកែុង
ការកំណ្ត់្គុណ្សម្បត្តិអងគការសងគម្សីុវលិសម្រាប់ការចុះបញ្ជ ី 

 ការបង់ម្ែៃច្ម្រៅផ្ៃូវការច្ោយបុគគលិកសងគម្សីុវលិជូនបុគគលម្ន្តនតីម្រកសួង ច្ដ្ើម្បេីេួលបាន
ជំនួយសម្រាប់កិចេដំ្ច្ណ្ើ រការចុះបញ្ជ ី 

 អវត្តានម្នយនតការត្វ៉ាសម្រាប់ការពោយាម្ចុះបញ្ជ ីមិ្នបានសច្ម្រម្ច 
 ភាពមិ្នម្របាកដ្ម្របជា និងម្នាិលកែុងចំច្ោម្តួ្អងគសងគម្សីុវលិទាក់េិននឹងសំច្ណ្ើ តៃ ស់បតូរ
ចំច្ពាះបេបបញ្ញត្តិចាប់ផ្ដ្លកំណ្ត់្លកេខ័ណ្ឌ សម្រាប់ការបច្ងកើត្ (ច្ពាលគឺ សំច្ណ្ើ ោក់ឲ្យ
អនុវត្តចាប់មួ្យសតីពីអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល និងសាគម្) 

 គាៃ ត្រវាងអែកសច្ម្រម្ចចាប់ និង ការអនុវត្តចាប់ជាក់ផ្សតង។ 
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ផ្នែកទី ៤: កិចចស្របតិបតតិការរបេអ់ខគការេខគមេុវីិល 

 

ទេសៃៈរមួ 
 

បចេុបបនែ ចាប់ពាក់ព័នធផ្ដ្លអាចអនុវត្តបានចំច្ពាះសងគម្សីុវលិច្ៅកម្ពុជា រមួ្ានម្រកម្
រដ្ឋបបច្វណី្កម្ពុជាឆ្នែ ំ២០០៧  ចាប់សតីពីារច្ពើពនធឆ្នែ ំ២០០៤ ម្រកម្ម្រពហមេណ្ឌ ឆ្នែ ំ២០០៩ ចាប់សតីពីការ
ច្ធវើបាតុ្កម្មច្ោយសនតិវធីិឆ្នែ ំ២០០៩ ចាប់ម្របឆំ្នងអំច្ពើពុករលួយឆ្នែ ំ២០១០ និងចាប់ម្របឆំ្នងច្ភរវកម្មឆ្នែ ំ 
២០០៧។ លកេខ័ណ្ឌ រដ្ឋបាលសំខាន់ៗផ្ដ្លានឥេធិពលច្លើអងគការសងគម្សីុវលិ រមួ្ានកិចេត្ម្រម្វូឲ្យ៖  

• ចុះកិចេម្រពម្ច្ម្រពៀងគច្ម្រាងជាមួ្យម្រកសួងយ៉ាងច្ហាចោស់មួ្យ - ចំណុ្ចច្នះានលកេណ្ៈ
សំខាន់ជាពិច្សសសសម្រាប់អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលអនតរជាតិ្ ផ្ដ្លមិ្នអាចចុះបញ្ជ ីបាន
ច្ោយោម នកិចេម្រពម្ច្ម្រពៀងផ្បបច្នះ  

• រាយការណ៍្អំពីសកម្មភាពគច្ម្រាងជូនរាជរោឋ ភិបាល  
• ម្របកាសម្រេពយសម្បត្តិ (ប៉ះពាល់ផ្ត្បុគគលិកជាន់ខពស់បុ៉ច្ោោ ះ)  
• សំុការអនុញ្ហញ ត្ច្ដ្ើម្បចី្ធវើការជួបម្របជំុាធារណ្ៈ និង  
• រាយការណ៍្អំពីការតៃ ស់បតូរការងាររបស់បុគគលិកជាន់ខពស់ សាសភាពម្នម្រកុម្ម្របឹកា
ភិបាល និង ការតៃ ស់បតូរេីាំងការយិាល័យ។  

 

កែុងការអនុវត្តជាក់ផ្សតង លកេខ័ណ្ឌ ជាច្ម្រចើនម្នលកេខ័ណ្ឌ ទំាងច្នះ ច្លើកផ្លងផ្ត្ការសំុ
ការអនុញ្ហញ ត្សម្រាប់ការជួបម្របជំុ មិ្នម្រត្ូវបានបំច្ពញច្ោយអងគការសងគម្សីុវលិច្េ។ អងគការសងគម្
សីុវលិមិ្ននិយាយអំពីម្របការម្រត្ូវេេួលរងការច្ធវើសវនកម្មឬអធិការកិចេរបស់រាជរោឋ ភិបាល ច្ហើយជា
េូច្ៅ យល់ថាការម្រត្ួត្ពិនិត្យច្លើអងគការសងគម្សីុវលិ មិ្នផ្ម្នគឺជាអាេិភាពខពស់សម្រាប់នាយកោឋ ន
របស់រាជរោឋ ភិបាលភាគច្ម្រចើន។ ការម្រត្ួត្ពិនិត្យច្ោយាថ ប័នរាជរោឋ ភិបាលពាក់ព័នធច្លើការងារ ម្រត្ូវ
បានអែកផ្តល់សាភ សន៍ជាបុគគលិកអងគការយល់ច្ ើញ ថាានលកេណ្ៈលមម្។  ាម្ពិត្ អែកផ្តល់
សាភ សន៍ខៃះហាក់ដូ្ចច្ជឿថា ការខកខានមិ្នបានអនុវត្តចាប់យ៉ាងច្េៀងទាត់្ច្ោយរាជរោឋ ភិបាល
ានឥេធិពលច្ធវើឲ្យការម្រត្តួ្ពិនិត្យពួកច្គានលកេណ្ៈបំពាន ឬអត្តច្នាម័្ត្។ អែកផ្តល់សាភ សន៍ទំាង
ច្នាះបានរាយការណ៍្ថាកងវះសងគតិ្ភាព និងភាពដូ្ចោែ ច្នះច្ៅកែុងការអនុវត្តចាប់ ជាក់ផ្សតងអាច
កាៃ យជាបនាុកកាន់ផ្ត្ធៃន់ផ្ដ្លត្ម្រម្ូវច្ោយចាប់ឬច្ោលនច្យាបាយ។ កិចេម្របតិ្បត្តិការរបស់អងគការ
សងគម្សីុវលិច្ៅថាែ ក់ច្ម្រកាម្ជាតិ្ រងផ្លប៉ះពាល់ពីការបកស្រាយរបស់ម្ន្តនតីទំាងច្នាះ ពីម្រកបខ័ណ្ឌ
គតិ្យុត្តិផ្ដ្លម្រគប់ម្រគងសកម្មភាពអងគការសងគម្សីុវលិ។ ច្គច្ ើញានការកត់្សំោល់ករណី្មួ្យចំនួន
ម្នអងគការសងគម្សីុវលិ ជាពិច្សស អងគការផ្ដ្លជំរញុសិេធិម្នុសស ម្រត្វូេេួលរងពាកយសម្តី ឬ
សកម្មភាពពីម្ន្តនតីរាជរោឋ ភិបាលផ្ដ្លពាក់ព័នធ - ការច្ម្របើការបងេិត្បងេំ ឬកាៃ ំងច្ោយម្ន្តនតីទំាងច្នាះ។ 
ច្លើសពីច្នះច្េៀត្ ច្គច្ ើញានករណី្កត់្ម្រា ផ្ដ្លច្ៅកែុងច្នាះម្ន្តនតីមូ្លោឋ នរបស់រាជរោឋ ភិបាល 
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បានបញ្ហជ ឲ្យអងគការសងគម្សីុវលិបញ្ឈប់សកម្មភាពអងគការ។ ច្គច្ ើញានការបារម្ភកាន់ផ្ត្ច្ម្រចើនកែុង
ចំច្ោម្បុគគលិកសងគម្សីុវលិ ផ្ដ្លថាម្ន្តនតីមូ្លោឋ នស្រសុក និងច្ខត្ត ហាក់បីដូ្ចជាាននិនាែ ការច្ម្របើ
សាព ធខាៃ ំង និងកែុងករណី្ខៃះ ច្ម្របើកាៃ ំងកែុងការច្ោះស្រាយជាមួ្យពួកច្គ។ អងគការសងគម្សីុវលិ
ជាច្ម្រចើនយល់ថាសំច្ណ្ើ ចាប់ែមីសតីពី អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល និងសាគម្ នឹងបច្ងកើននូវតួ្នាេីមិ្ន
ចំាបាច់របស់រាជរោឋ ភិបាល កែុងការម្រត្តួ្ពិនិត្យអងគការសងគម្សីុវលិ ម្រពម្ទំាងផ្តល់អំោចដ្ល់ម្ន្តនតី
មួ្យចំនួនកែុងរាជរោឋ ភិបាលម្រត្ួត្ម្រាកាន់ផ្ត្ងាយស្រសួលច្លើកិចេម្របតិ្បត្តិការរបស់អងគការសងគម្សីុវលិ។ 

 

របកគសំ ើញ 
 

ចាប់ពាក់ព័នធផ្ដ្លអាចអនុវត្តចំច្ពាះសងគម្សីុវលិច្ៅកម្ពុជា រមួ្ានម្រកម្រដ្ឋបបច្វណី្កម្ពុជាឆ្នែ ំ 
២០០៧ ចាប់សតីពីារច្ពើពនធឆ្នែ ំ២០០៤ ម្រកម្ម្រពហមេណ្ឌ ឆ្នែ ំ២០០៩ ចាប់ម្របឆំ្នងអំច្ពើពុករលួយឆ្នែ ំ 
២០១០ និង ចាប់សតីពីការច្ធវើបាតុ្កម្មច្ោយសនតិវធីិឆ្នែ ំ២០០៩។ ដូ្ចបានកត់្សាគ ល់កែុងផ្ផ្ែកផ្ដ្ល
ពិភាកាអំពីការបច្ងកើត្អងគការសងគម្សីុវលិ ម្រកម្រដ្ឋបបច្វណី្កំណ្ត់្ម្របច្ភេអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល 
និងសាគម្។ អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលអាចសំុការច្លើកផ្លងពនធស្រសបាម្ចាប់សតីពីារច្ពើពនធ
ឆ្នែ ំ២០០៤ (ាម្រា ៩)។ ចាប់ម្របឆំ្នងច្ភវរកម្ម ឆ្នែ ំ២០០៧ ត្ម្រម្វូឲ្យអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលេេួលផ្ត្
មូ្លនិធិ ‘ាែ ត្’ រឯីម្រកម្ម្រពហមេណ្ឌ ឆ្នែ ំ២០០៩ និង ចាប់ម្របឆំ្នងអំច្ពើពុករលួយឆ្នែ ំ២០១០ ផ្ចងពីការ
ផ្កៃងបនៃំ។ កែុងករណី្ម្នចាប់ម្របឆំ្នងអំច្ពើពុករលួយឆ្នែ ំ២០១០ រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជាបានម្របកាន់យក
ជំហានមិ្នផ្ដ្លានកាលពីមុ្នម្នការរាប់បញ្េូ លច្ម្ដឹ្កនំាសងគម្សីុវលិ ច្ៅកែុងផ្ដ្នអនុវត្តម្នចាប់ 
ច្ោយត្ម្រម្ូវឲ្យពួកច្គម្របកាសម្រេពយសម្បត្តិ។ ចាប់សតីពីការច្ធវើបាតុ្កម្មច្ោយសនតិវធីិ ឆ្នែ ំ២០០៩ ម្រត្វូ
បានពនយល់ច្ៅច្ពលច្ម្រកាយកែុងរបាយការណ៍្ច្នះ – សូម្ច្ម្ើលផ្ផ្ែកេី ៦។ 

ច្ម្រៅពីការចុះបញ្ជ ីអងគការ អងគការសងគម្សីុវលិម្រត្ូវបានរពឹំងឲ្យចុះកិចេម្រពម្ច្ម្រពៀងគច្ម្រាង
ជាមួ្យម្រកសួងរាជរោឋ ភិបាល។ ការេេួលបានកិចេម្រពម្ច្ម្រពៀងមួ្យ ានន័យថាជាការោក់ជូនលិខិត្
សំច្ណ្ើ ោំម្រេមួ្យ ឯការចម្ៃងម្នផ្ផ្នការយុេធាស្តសត ឬផ្ផ្នការសកម្មភាពគច្ម្រាង ែវកិាគច្ម្រាង 
បញ្ជ ីបុគគលិក និងបញ្ជ ីយានយនត20។ ច្គមិ្នដឹ្ងច្េថាច្ត្ើសំច្ណ្ើ កិចេម្រពម្ច្ម្រពៀងគច្ម្រាងម្រត្ូវបានវាយត្ម្ម្ៃ
ច្ោយផ្ផ្ែកច្លើមូ្លោឋ នអវី។ ច្សាើរផ្ត្ ៩៥% ម្នអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលអនតរជាតិ្បានចុះបញ្ជ ីទំាងអស់ 
ានអងគការចុះកិចេម្រពម្ច្ម្រពៀងយ៉ាងច្ហាចោស់មួ្យ ជាមួ្យរាជរោឋ ភិបាល និង ាន ៨៦% សម្រាប់
អងគការកែុងស្រសុក (គណ្ៈកាម ធិការសហម្របតិ្បត្តិការច្ដ្ើម្បកីម្ពុជា ឆ្នែ ំ២០១៣)។ បុ៉ផ្នត ច្គច្ ើញានភាព
ស្រសពិចស្រសពិលខៃះកែុងសថិតិ្ច្នះ ច្ោយអងគការសងគម្សីុវលិខៃះចាត់្េុកការចុះបញ្ជ ី ជាការអភិវឌ្ឍកិចេ
ម្រពម្ច្ម្រពៀងផ្ៃូវការជាមួ្យរាជរោឋ ភិបាល ផ្ដ្លអាចនំាច្ៅដ្ល់ការរាយការណ៍្ច្លើស អំពីកិចេម្រពម្ច្ម្រពៀង
ច្នះ (គណ្ៈកាម ធិការសហម្របតិ្បត្តិការច្ដ្ើម្បកីម្ពុជា ឆ្នែ ំ២០១៣)។ អែកផ្តល់សាភ សន៍ពីរនាក់ បាន
រាយការណ៍្ថាបានបង់ម្ែៃច្ម្រៅផ្ៃូវការជូនបុគគលម្ន្តនតីកែុងម្រកសួងពាក់ព័នធមួ្យៈ “ម្របសិនច្បើច្យើងចុះកិចេ

                                                        
20 http://www.ccc-cambodia.org/aboutus/faq.html, accessed 1 December 2013 
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ម្រពម្ច្ម្រពៀងជាមួ្យម្រកសួង និងច្ធវើការជាមួ្យពួកច្គជាសហភាគី ច្យើងបង់ម្របាក់ម្ែៃច្សវាជាមួ្យ
ច្ោលបំណ្ងមិ្នចាស់ោស់ និងវកិក័យបម្រត្ច្ម្រៅផ្ៃូវការ”។ 

ច្ម្រកាយការចរចារកិចេម្រពម្ច្ម្រពៀងគច្ម្រាងមួ្យ អងគការសងគម្សីុវលិម្រត្ូវចុះបញ្ជ ីសកម្មភាព
គច្ម្រាងរបស់ខៃួនជាមួ្យ ម្រកមុ្ម្របឹកាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (Bañez-Ockelford ឆ្នែ ំ២០១១ គណ្ៈកាម ធិការ
សហម្របតិ្បត្តិការច្ដ្ើម្បកីម្ពុជា ឆ្នែ ំ២០១៣)។ អងគការសងគម្សីុវលិបានចុះបញ្ជ ីម្រត្ូវផ្តល់ព័ត៌្ាន
បចេុបបនែភាពេូច្ៅជូនម្រកមុ្ម្របឹកាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ច្រៀងរាល់ម្រតី្ាស (Bañez-Ockelford ឆ្នែ ំ២០១១)។ 
បុ៉ផ្នត អងគការសងគម្សីុវលិភាគច្ម្រចើន មិ្នរាយការណ៍្ជូនម្រកុម្ម្របឹកាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាច្េ (គណ្ៈកាម
ធិការសហម្របតិ្បត្តិការច្ដ្ើម្បកីម្ពុជា ឆ្នែ ំ២០១៣)។ ព័ត៌្ានបចេុបបនែភាពគច្ម្រាង ម្រត្ូវបានរពឹំងថាម្រត្វូ
រមួ្ានរបាយការណ៍្សកម្មភាព និងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញវត្ថុ។ ម្ោ៉ងច្េៀត្ ការរាយការណ៍្ជូនម្រកសួង
ម្ហាម្ផ្ា ម្រត្ូវច្ធវើម្របចំាឆ្នែ ំ។  

សកម្មភាពគច្ម្រាងរបស់អងគការសងគម្សីុវលិ មិ្នហាក់បីដូ្ចជាម្រត្ូវបានវាយត្ម្ម្ៃច្លើការ
សម្រម្បសកម្មភាពទំាងច្នាះច្ៅនឹងអាេិភាពរបស់រាជរោឋ ភិបាល ដូ្ចផ្ដ្លម្រត្ូវបានកំណ្ត់្ច្ៅកែុង
ផ្ផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ្ និងពំុានលកេខ័ណ្ឌ កំណ្ត់្សកម្មភាពគច្ម្រាងម្រត្ូវសម្រម្បាម្ច្នាះច្េ។ 

ម្រកមុ្ម្របឹកាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) បានច្ចញច្ោលការណ៍្ផ្ណ្នំាទាក់េិននឹងច្សចកតីជូន
ដំ្ណឹ្ងអំពីសកម្មភាពរបស់អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល កែុងេម្រម្ង់ជាច្សៀវច្ៅផ្ណ្នំាអងគការមិ្នផ្ម្ន
រោឋ ភិបាល។ ច្សៀវច្ៅច្នះ ហាក់បីដូ្ចជាអាចរកបានផ្ត្កែុងេម្រម្ង់ជាឯការច្បាះពុម្ពបុ៉ច្ោោ ះ21 និង 
ានការយល់ដឹ្ងតិ្ច អំពីច្សៀវច្ៅផ្ណ្នំាច្នះកែុងចំច្ោម្អងគការកែុងស្រសុក។ ពំុានអែកផ្តល់សាភ សន៍
ផ្ដ្លបានពិច្ម្រោះអំពីបញ្ហា ច្នះ បានច្លើកច្ ើងពីការបានោក់របាយការណ៍្សកម្មភាព ឬ របាយ
ការណ៍្ហិរញ្ញវត្ថុាម្ការកំណ្ត់្ ជូនម្រកុម្ម្របឹកាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឬម្រកសួងម្ហាម្ផ្ាច្ ើយ។ ការតៃ ស់បតូរ
ចំច្ពាះតំ្ផ្ណ្ងសំខាន់ៗ ដូ្ចជា នាយក ម្របធាន និងច្លខា ក៏ម្រត្ូវបានត្ម្រម្ូវឲ្យរាយការណ៍្ផ្ងផ្ដ្រ បុ៉ផ្នត 
អែកផ្តល់សាភ សន៍ច្សាើរផ្ត្ទំាងអស់ ក៏មិ្នផ្ដ្លានបេពិច្ាធន៍ោក់ជូនរបាយការណ៍្ច្នះច្េ។  អែក
ផ្តល់សាភ សន៍ាែ ក់បាននិយាយអំពីការជូនដំ្ណឹ្ងដ្ល់ រាជរោឋ ភិបាលអំពីការតៃ ស់អាសយោឋ ន
ការងាររបស់អងគការ (និង ការបង់ម្ែៃច្ម្រៅផ្ៃូវការសម្រាប់ច្ធវើដូ្ច្ចែះ)។  

ម្របសិនច្បើអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលកែុងស្រសុកកំពុងច្ធវើសកម្មភាព កែុងច្ខត្តមួ្យច្ម្រៅពីកផ្នៃង
ផ្ដ្លពួកច្គបានចុះបញ្ជ ី ច្នាះច្គម្រត្ូវរាយការណ៍្ជូនអាជាា ធរមូ្លោឋ នម្របំាម្ែៃមុ្ន។ ម្របការផ្ដ្លថាច្ត្ើ
ការរាយការណ៍្ច្នះម្រត្ូវបានច្ធវើឬច្េ គឺានលកេណ្ៈខុសោែ ច្ម្រចើន និងហាក់បីដូ្ចជាអាស្រស័យច្លើកាត
មួ្យចំនួន រមួ្ានការវាយត្ម្ម្ៃរបស់អងគការសងគម្សីុវលិច្ោយខៃួនឯងអំពីលេធភាពផ្ដ្លសកម្មភាព
មួ្យនឹងទាក់ទាញការពិនិត្យពិច័យពីម្ន្តនតីមូ្លោឋ ន ផ្ដ្លអាចរហូត្ដ្ល់ច្ៅពោយាម្ច្ម្រជៀត្ផ្ម្រជក ឬ
បញ្ឈប់សកម្មភាពច្នាះ។ ច្ៅាម្ច្ខត្តខៃះ ច្ោលការណ៍្ផ្ណ្នំាច្នះម្រត្ូវបានបកស្រាយច្ោយ
បុគគលជាអាជាា ធរេីច្នាះថា ត្ម្រម្ូវច្អាយានការយល់ម្រពម្ច្លើសកម្មភាពរបស់អងគការសងគម្សីុវលិពី
អាជាា ធរច្ខត្ត។ អែកផ្តល់សាភ សន៍ាែ ក់បានម្របាប់ថាការសំុការយល់ម្រពម្ ច្ដ្ើម្បចី្ធវើសកម្មភាពផ្បបច្នះ
                                                        
21 Efforts to track down a citable version of the Guidebook proved unsuccessful. 
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ច្ៅាម្ច្ខត្ត ានពាក់ព័នធច្លើការងាររដ្ឋបាលជាច្ម្រចើន ច្ហើយពីមួ្យឆ្នែ ំច្ៅមួ្យឆ្នែ ំ វាកាន់ផ្ត្ាន
លកេណ្ៈលំបាកច្ ើង។  

ការអនុវត្ត ការសំុការអនុញ្ហញ ត្ពីអាជាា ធរច្ខត្ត ខុសោែ ច្ម្រចើនពីច្ខត្តមួ្យច្ៅច្ខត្តមួ្យ។ កែុងអំ ុង
ច្ពលយុេធនាការច្បាះច្ឆ្នែ ត្ផ្ខកកកោ ឆ្នែ ំ២០១៣ ម្ន្តនតីរាជរោឋ ភិបាលថាែ ក់ច្ម្រកាម្ជាតិ្ច្ៅច្ខត្តរត្នគិរ ី
បានច្ចញលិខិត្មួ្យច្ដ្ើម្បមី្របាប់អងគការសងគម្សីុវលិ ថាពួកច្គមិ្នគបបអីច្ញ្ជ ើញភាគីពាក់ព័នធ (ភូមិ្) 
ោឲ្យម្កម្របជំុជាមួ្យពួកច្គច្េកែុងអំ ុងច្ពលយុេធនាការច្បាះច្ឆ្នែ ត្ច្នះ។ អែកផ្តល់សាភ សន៍ាែ ក់
ច្េៀត្ បាននិយាយថា៖ 

 (អងគការ) មិ្នអាចជួលការយិាល័យរបស់ខៃួនសម្រាប់គច្ម្រាងមួ្យ។ កនៃងម្ក អភិបាលច្ខត្ត
កំពង់ធំមិ្នអនុញ្ហញ ត្ឲ្យអងគការសងគម្សីុវលិច្ធវើសិកាេ ាោច្េ។ បុ៉ផ្នត ច្ៅច្ខត្តបាត់្ដំ្បង
នគរបាលច្ធវើការជាមួ្យ (អងគការ) ច្ោយារពួកច្គមិ្នចង់ឲ្យ (អងគការ) និយាយច្រឿងអាម្រកក់
អំពីពួកច្គ ឬ រាយការណ៍្ឲ្យកាផ្សត្។ 

  អែកផ្តល់សាភ សន៍អនាមិ្ក 
 

របាយការណ៍្មួ្យផ្ដ្លឧបត្ថម្ភច្ោយអងគការ UNDP ក៏បានពិនិត្យច្ម្ើលផ្ងផ្ដ្រនូវភសតុាងម្ន
ការរតឹ្ត្បតិ្ច្ោយរដ្ឋបាលថាែ ក់ច្ម្រកាម្ជាតិ្ ច្លើច្សរភីាពខាងការជួបម្របជំុ និងការបច្ញ្េញម្តិ្ បាន
សនែិោឋ នថា “ចំណុ្ចច្នះមិ្នផ្ម្នជាឥរយិាបែេូច្ៅរបស់រដ្ឋបាលថាែ ក់ច្ម្រកាម្ជាតិ្ច្េ។ វាច្កើត្ច្ ើងកែុង
មូ្លោឋ នច្ៅាម្ច្ខត្តមួ្យចំនួនតូ្ចបុ៉ច្ោោ ះ ច្ហើយភាគច្ម្រចើន វាបោត លម្កពីកងវះសម្ត្ថភាព និង 
ការយល់ដឹ្ងអំពីសងគម្សីុវលិកែុងចំច្ោម្រដ្ឋបាលថាែ ក់ច្ម្រកាម្ជាតិ្ និងបោត លម្កពី គណ្ច្នយយភាព
ខាៃ ំងច្ឆ្នព ះច្ៅថាែ ក់ច្លើ និងការភ័យខាៃ ចអំពីផ្លវបិាក ម្របសិនច្បើពួកច្គបាត់្បង់ការម្រគប់ម្រគង (sic) ច្លើ
សកម្មភាពអងគការសងគម្សីុវលិ កែុងច្ខត្ត ឬស្រសុករបស់ពួកច្គ” (Merla ឆ្នែ ំ២០១០ េំព័រ ២៥)។ 

ែវីច្បើការរាយការណ៍្អំពីសកម្មភាពគច្ម្រាង និងបញ្ហា ទាក់េិន ម្រត្ូវបានត្ម្រម្ូវយ៉ាងចាស់ច្ោយ
ម្រកបខ័ណ្ឌ បេបញ្ញត្តិរបស់រាជរោឋ ភិបាលកតី ក៏លកេខ័ណ្ឌ ច្នះមិ្នម្រត្ូវបានយល់យ៉ាងេូោយច្ ើយ។ 
សូម្បផី្ត្ច្ៅច្ពលផ្ដ្លវាម្រត្ូវបានយល់កតី ក៏រច្បៀបផ្ដ្លលកេខ័ណ្ឌ ច្នះម្រត្ូវបានបកស្រាយកែុងការអនុវត្ត
ជាក់ផ្សតងានលកេណ្ៈខុសោែ យ៉ាងច្ម្រចើនផ្ដ្រ។ អែកផ្តល់សាភ សន៍បានរាយការណ៍្ច្ផ្សងៗោែ ថា៖  

ក. មិ្ន  ជូនដំ្ណឹ្ង   រាជរោឋ ភិបាលអំពីការជួបម្របជំុខាងមុ្ខ – និង មិ្នផ្ដ្លម្រត្ូវបានច្សែើ
ឲ្យច្ធវើដូ្ច្ចែះច្េ  

ខ. ចំាបាច់ម្រត្វូជូនដំ្ណឹ្ងដ្ល់រាជរោឋ ភិបាល ផ្ត្អំពីការជួបម្របជំុោផ្ដ្លានអែកចូលរមួ្
ច្លើសពី ២០០-៣០០ នាក់ និង 

គ. ចំាបាច់ម្រត្វូជូនដំ្ណឹ្ងដ្ល់រាជរោឋ ភិបាល ផ្ត្អំពីការជួបម្របជំុោផ្ដ្លានអែកចូលរមួ្
ច្លើសពី ៧០០ នាក់។ 
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អែកផ្តល់សាភ សន៍ាែ ក់បានម្របាប់ថាការជួបម្របជំុច្ៅាម្កផ្នៃងាធារណ្ៈ ានលកេណ្ៈ
រច្សើបជាងការម្របជំុច្ៅាម្កផ្នៃងឯកជន ច្ហើយការជួបម្របជំុាធារណ្ៈទំាងអស់ ជាធម្មា ម្រត្ូវជូន
ដំ្ណឹ្ងដ្ល់រាជរោឋ ភិបាល អនុច្ោម្ាម្ចាប់សតីពីការច្ធវើបាតុ្កម្មច្ោយសនតិវធីិឆ្នែ ំ ២០០៩ – សូម្
ច្ម្ើលផ្ផ្ែកេី ៦។ ច្សាើរផ្ត្ម្រគប់ករណី្ទំាងអស់ អែកផ្តល់សាភ សន៍បានច្លើកច្ ើងពីការានអារម្មណ៍្
ថាេេួលរងបនាុកពីលកេខ័ណ្ឌ រដ្ឋបាលពាក់ព័នធនឹង ការផ្ដ្លម្រត្វូរាយការណ៍្អំពីម្របច្ភេការជួបជំុ 
ទំាងច្នះជូនរាជរោឋ ភិបាល។  

ជារមួ្ អែកផ្តល់សាភ សន៍មិ្នគិត្ថា រាជរោឋ ភិបាលានការម្រត្ួត្ពិនិត្យច្ម្រចើនច្លើសងគម្សីុវលិ
ច្េ។ “ច្យើងានលេធភាពច្ធវើការជាមួ្យពួកោត់្។ បុ៉ផ្នត វាអាស្រស័យច្លើអែកផ្ដ្លច្យើងច្ធវើការជាមួ្យ។ 

ម្របសិនច្បើោត់្ជាម្នុសសកោត ល ច្យើងស្រសួលច្ធវើការជាមួ្យោត់្”។ ាម្ការច្លើកច្ ើងខាងច្លើ អែក
ផ្តល់សាភ សន៍ភាគច្ម្រចើនហាក់បីដូ្ចជាយល់ថា ឧបសគគធំជាងចំច្ពាះកិចេម្របតិ្បត្តិការរបស់សងគម្សីុវលិ 
ទាក់េងជាមួ្យការយល់ដឹ្ង  និងសម្ត្ថភាពអនុវត្តចាប់ ម្របកបច្ោយម្របសិេធភាព និងសម្ធម៌្ របស់
ម្ន្តនតីរាជការមួ្យចំនួន។ ការដ្កស្រសង់សំដី្ពីអែកផ្តល់សាភ សន៍ពីរនាក់ បងាា ញចំណុ្ចច្នះ៖  

ពួកច្គច្ធវើម្កច្លើច្យើងមិ្នផ្ម្នផ្ផ្ែកាម្ចាប់ច្េ បុ៉ផ្នត ផ្ផ្ែកច្លើសច្ញ្េ ត្នា និងេំនាក់េំនង។ 
រាជរោឋ ភិបាលច្ម្របើបេបញ្ហជ  ឬច្សចកតីសច្ម្រម្ចជាពាកយសម្តី។ ការម្របតិ្បត្តិចាប់ មិ្នផ្ម្នគឺជា
ការច្បតជាា ចិត្តពិត្ម្របាកដ្របស់រាជរោឋ ភិបាលច្េ។ អាជាា ធរមិ្នយល់ - មិ្នដឹ្ងអំពីចាប់ និង
ច្ោលនច្យាបាយ។ 

អែកផ្តល់សាភ សន៍អនាមិ្ក 
 

ដូ្ចផ្ដ្លបានច្ ើញចាស់រចួច្ហើយ អងគការសងគម្សីុវលិជាច្ម្រចើនមិ្នបានបំច្ពញកាត្ពវកិចេ
ាម្ផ្ៃូវចាប់របស់ខៃួនច្ ើយកែុងការរាយការណ៍្ជូនម្រកុម្ម្របឹកាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឬម្រកសួងម្ហាម្ផ្ា22។ 
ម្របការច្នះមិ្នម្រត្វូបានច្ដ្ញច្ោលច្ោយរាជរោឋ ភិបាលច្េ ច្លើកផ្លងផ្ត្កែុងករណី្ោច់ច្ោយផ្ ក។ 
បុ៉ផ្នត ‘ការខកខានមិ្នបានោក់របាយការណ៍្’ ម្រត្ូវបានច្ម្របើច្ៅច្ពលខៃះច្ោយម្ន្តនតីច្ៅកម្រមិ្ត្ច្ផ្សងៗកែុង
រាជរោឋ ភិបាល ច្ដ្ើម្បេិីច្ត្ៀនអងគការសងគម្សីុវលិមួ្យចំនួន ឬ កែុងករណី្ខៃះ រហូត្ដ្ល់ច្ម្រជៀត្ផ្ម្រជកចូល
កិចេម្របតិ្បត្តិការរបស់អងគការទំាងច្នាះ ឬទាម្ទារឲ្យអងគការទំាងច្នាះតែ កកិចេម្របតិ្បត្តិការរបស់ខៃួន23។ 
កែុងឆ្នែ ំ ២០១១ អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលកែុងស្រសុកមួ្យ ានច្មម ះថា សាគម្ធាងច្ាែ ត្ ម្រត្ូវបាន
ពយួរការងារអស់រយៈច្ពលម្របំាផ្ខ ច្ោយារខកខានមិ្នបានោក់របាយការណ៍្ជូនរាជរោឋ ភិបាល។ 
សាគម្ធាងច្ាែ ត្ ច្ៅច្ពលច្នាះ បានចូលរមួ្កែុងការច្រៀបចំរបាយការណ៍្មួ្យផ្ដ្លច្លើកច្ ើងពីការ
ខកខានរបស់ម្ន្តនតីមូ្លោឋ ន កែុងការច្លើកច្ម្រជាងសិេធិរបស់សហគម្ន៍ម្រកីម្រកច្ៅេីម្រកុងផ្ដ្លម្រត្ូវតៃ ស់
េីាំងច្ោយគច្ម្រាងអភិវឌ្ឍន៍។ សាគម្ធាងច្ាែ ត្មិ្នបានត្វ៉ាច្សចកតីសច្ម្រម្ចច្នាះច្េ ច្ហើយម្រកសួង
ពាក់ព័នធផ្ដ្លតែ កការងារសាគម្ធាងច្ាែ ត្ក៏មិ្នបានផ្តល់ព័ត៌្ានអវីអំពីសិេធិត្វ៉ារបស់ពួកច្គផ្ងច្េ។ 

                                                        
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-a-

preview-of-things-to-come/75689, accessed 21 June 2013 

http://www.aidinfo.org/wp-content/uploads/2009/09/Case-Study-Cambodia.pdf
https://www.devex.com/en/news/cambodia-s-consecutive-warnings-suspension-of-critical-ngos-a-preview-of-things-to-come/75689
https://www.devex.com/en/news/cambodia-s-consecutive-warnings-suspension-of-critical-ngos-a-preview-of-things-to-come/75689
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ច្យាងាម្ម្រកម្រដ្ឋបបច្វណី្កម្ពុជាឆ្នែ ំ២០០៧ មូ្លច្ហតុ្សម្រាប់ការរោំយសាគម្បញ្េូ លោែ
មួ្យ រមួ្ានៈ កស័យធន ការលំបាកខាៃ ំងផ្ដ្លនំាច្ៅដ្ល់ការខូចខាត្មិ្នអាចជួសជុលច្ ើងវញិបាន 
“ការម្រគប់ម្រគងមិ្នសម្រម្យ” ចំនួនសាជិកបានែយចុះម្កម្រតឹ្ម្មួ្យនាក់  ការោក់បញ្េូ លវត្ថុខុសចាប់ 
ការខកខានច្ផ្តើម្ម្របតិ្បត្តិការកែុងរយៈច្ពលមួ្យឆ្នែ ំច្ម្រកាយបច្ងកើត្ ការបញ្ឈប់អាជីវកម្មរយៈច្ពលមួ្យឆ្នែ ំ
ឬច្លើសពីមួ្យឆ្នែ ំ និង/ឬ ការបនតច្ធវើអំច្ពើផ្ដ្លខុសពី ឬបំពានអំោចអងគការ  (ម្រកម្រដ្ឋបបច្វណី្កម្ពុជា 

ឆ្នែ ំ២០០៧)។ ពំុានអែកផ្តល់សាភ សន៍ោដឹ្ងករណី្ោមួ្យម្នការរោំយអងគការបានចុះបញ្ជ ីច្ហើយ 
ច្ោយរាជរោឋ ភិបាល អនុច្ោម្ាម្បេបបញ្ញត្តិទំាងច្នះម្នម្រកម្រដ្ឋបបច្វណី្ច្េ។ ការរោំយច្ោយ
សម័ម្រគចិត្តម្នអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល ក៏ម្រត្ូវបានអនុញ្ហញ ត្ផ្ងផ្ដ្រ ច្ហើយនីតិ្វធីិសម្រាប់ការរោំយច្នះ 
ជាធម្មា ានផ្ចងច្ៅកែុងលកេនតិកៈម្នអងគការបានចុះបញ្ជ ីនីមួ្យៗ។  

ការបារម្ភកាន់ផ្ត្ច្ម្រចើនផ្ដ្លម្រត្ូវបានសផ្ម្តងច្ោយអងគការសិេធិម្នុសសមួ្យចំនួន ថាម្ន្តនតីេេួល
អាណ្ត្តិច្ោយការច្បាះច្ឆ្នែ ត្ និងសាជិកម្នកងកាៃ ំងសនតិសុខ (ច្ពាលគឺ នគរបាល និងច្យាធា) 

កំពុងច្ម្របើសាព ធ ការបងេិត្បងេំ និងរហូត្ដ្ល់ការច្ម្របើកាៃ ំង ច្ដ្ើម្បីចាត់្ការជាមួ្យបុគគលិកអងគការ
មិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល និងសាជិកសហគម្ន៍ ផ្ដ្លច្ៅេីច្នាះ អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលទំាងច្នាះច្ធវើ
ម្របតិ្បត្តិការ24។ និនាែ ការម្នឥរយិាបែច្នះ ហាក់បីដូ្ចជាច្ ើញកាន់ផ្ត្ចាស់ទាក់េិននឹងអងគការ
មិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលទំាងឡាយ ផ្ដ្លច្ធវើសកម្មភាពការពារសិេធិដី្ធៃីរបស់សហគម្ន៍ម្រកីម្រកបំផុ្ត្ច្ៅាម្
តំ្បន់េីម្រកងុនិងជនបេ ការម្រគប់ម្រគងធនធានធម្មជាតិ្ និងការជំរញុច្សរភីាពម្នការបច្ញ្េញម្តិ្ ការ
ជួបម្របជំុ និងការបច្ងកើត្សាគម្។ កែុងចំច្ោម្សកម្មភាពទំាងច្នះ ការឃាត់្ខៃួនបុគគលិកអងគការសងគម្
សីុវលិ និងសាជិកសហគម្ន៍ច្ោយនគរបាលមូ្លោឋ ន ចំច្ពាះការពាក់ព័នធកែុងសកម្មភាពទំាងច្នះ គឺ
ជាមូ្លច្ហតុ្ម្នការបារម្ភច្ោយផ្ កមួ្យ។ សម្តីខាងច្ម្រកាម្គឺជាបេពិច្ាធន៍រមួ្ម្នអែកផ្តល់សាភ សន៍
បីនាក់ – ការោក់បញ្េូ លោែ ច្នះ គឺសំច្ៅការពារអនាមិ្កភាពម្នអែកផ្តល់សាភ សន៍។ 

ច្យើងេេួលការគម្រាម្ជាច្ម្រចើន និងការសម្ៃុត្ថានឹងសាៃ ប់ ឬបិេការយិាល័យ។ ពួកច្គបាន
បញ្ជូ ននគរបាលឲ្យាម្ោនសកម្មភាពច្យើង។ ម្នុសសចផ្ម្ៃកច្ដ្ើរាម្រាល់ម្ែៃ។ ច្គឈប់ចត្
ច្ៅជិត្ផ្ាះខាុំ និងឃាៃ ចំ្ម្ើលរាល់អវីៗផ្ដ្លខាុំច្ធវើ។ ច្គបញ្ជូ នម្នុសសឲ្យម្កបាញ់ខាុំដ្ល់ផ្ាះ ច្ហើយ
ពួកច្គសម្ៃុត្កូនស្រសីខាុំ។ ច្រឿងច្នះច្ធវើឲ្យម្របពនធខាុំភ័យ។ ែមីៗច្នះ ច្ៅច្ពលខាុំច្រៀបចំេិវាជនជាតិ្
ច្ដ្ើម្ភាគតិ្ច ច្ហើយខាុំមិ្នបានផ្តល់ [ច្ពលជូន] សាជិកសភាឲ្យផ្ែៃងច្ៅកាន់សហគម្ន៍ ពួកច្គ
មិ្នសបាយចិត្ត និងបានម្របាប់ខាុំថា ពួកច្គនឹងរាយការណ៍្ច្ៅម្រកសួងបរាិថ នឲ្យបិេ
ការយិាល័យរបស់ច្យើង។  

អែកផ្តល់សាភ សន៍អនាមិ្ក 
  

                                                        
24

 See, for example, http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/cambodia, accessed 31 

March 2013 

http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/cambodia
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ដូ្ចបានកត់្សាគ ល់រចួច្ហើយកែុងផ្ផ្ែកេី ២ – វធីិាស្តសត ដ្កស្រសង់សម្តីោក់បញ្េូ លោែ  ច្ធវើឲ្យ
ានការលំបាកកែុងការផ្ារភាជ ប់សកម្មភាពច្ៅនឹងបុគគលច្ោយផ្ កោមួ្យ។ ច្គមិ្នដឹ្ងចាស់ច្េ
ថាច្ត្ើ ‘ច្យើង’ ឬ ‘ពួកច្គ’ អាចគឺជាអែកោច្ៅកែុង    ស្រសង់សម្តីខាងច្លើ។ 

បចេុបបនែ អងគការសងគម្សីុវលិច្ៅកម្ពុជាមិ្នសថិត្ច្ម្រកាម្សវនកម្ម ឬអធិការកិចេផ្ៃូវការរបស់រាជ
រោឋ ភិបាលច្េ ច្ទាះជាានការាម្ោនច្ម្រៅផ្ៃូវការច្លើម្រពឹត្តិការណ៍្ និងសកម្មភាពរបស់អងគការមិ្នផ្ម្ន
រោឋ ភិបាល ហាក់ដូ្ចជាច្រឿងធម្មា។ ដូ្ចោែ ច្នះផ្ដ្រ ការរាយការណ៍្ជាាធារណ្ៈម្នអងគការសងគម្
សីុវលិមិ្នម្រត្វូបានត្ម្រម្ូវ ឬបញ្ហជ ក់ច្ៅកែុងចាប់ពាក់ព័នធច្ ើយ។ បុ៉ផ្នត ច្សចកតីម្រពាងចាប់ចុងច្ម្រកាយ
សតីពីអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល និងសាគម្ ានបេបបញ្ញត្តិសម្រាប់ការច្ធវើសវនកម្មនិងអធិការកិចេ
របស់រាជរោឋ ភិបាលច្លើអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល។ ានការច្សែើច្ ើងថាអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល
ម្រត្ូវច្បើកបញ្ជ ីហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខៃួន សម្រាប់អធិការកិចេច្ោយម្រកសួងហិរញ្ញវត្ថុ ឬអាជាា ធរសវនកម្មជាតិ្។ 
អងគការសងគម្សីុវលិជាច្ម្រចើនហាក់បីដូ្ចជាយល់ថាសំច្ណ្ើ ចាប់ែមីសតីពីអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល និង
សាគម្ នឹងបច្ងកើនច្ោយមិ្នចំាបាច់នូវតួ្នាេីរបស់រាជរោឋ ភិបាលកែុងការម្រត្តួ្ពិនិត្យច្លើអងគការសងគម្
សីុវលិនិង អនុញ្ហញ ត្ឲ្យរាជរោឋ ភិបាលច្ម្រជៀត្ផ្ម្រជកឬម្រត្ួត្ម្រាច្លើអងគការសងគម្សីុវលិ។ 

ចាប់ម្របឆំ្នងអំច្ពើពុករលួយ ឆ្នែ ំ២០១០ ត្ម្រម្ូវឲ្យច្ម្ដឹ្កនំាសងគម្សីុវលិរាយការណ៍្ពីម្រេពយ
សម្បត្តិ បុ៉ផ្នត បេបញ្ញត្តិច្នះច្ៅមិ្នទាន់អនុវត្តច្ៅច្ ើយ។  

ស្រសបាម្ចាប់សតីពីារច្ពើពនធ ឆ្នែ ំ២០០៤ អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលានសិេធិសំុរចួពនធ។ 
ម្របការច្នះមិ្នផ្ម្នានលកេណ្ៈសវ័យម្របវត្តិច្េ ច្ហើយនីតិ្វធីិសំុអាចម្រត្ូវចំោយច្ពលផ្វង25។ បុគគលិក
អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលច្ៅផ្ត្ម្រត្ូវបង់ពនធម្របាក់ចំណូ្ល (ម្របាក់ផ្ខ) ច្ហើយច្ៅផ្ត្ម្រត្ូវផ្ត្ច្ោរពាម្
លកេខ័ណ្ឌ ពាក់ព័នធច្ផ្សងច្េៀត្ រមួ្ានការរមួ្វភិាគទានដ្ល់ច្បឡាជាតិ្របបសនតិសុខសងគម្។ កែុងការ
អនុវត្តជាក់ផ្សតង អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលជាច្ម្រចើនមិ្នបង់ពនធច្េ ច្ទាះបីជាពួកច្គមិ្នបានេេួលការ
ច្លើកផ្លងស្រសបាម្ចាប់កតី។ 

ចាប់ច្ៅច្ពលខាងមុ្ខទាក់េិននឹងសហជីព សាគម្កសិករ និងការម្រគប់ម្រគងដី្ ក៏ដូ្ចជា
សំច្ណ្ើ ចាប់ម្រគប់ម្រគងម្របព័នធអីុនធឺច្ណ្ត្ ក៏អាចប៉ះពាល់ដ្ល់លេធភាពរបស់សងគម្សីុវលិកែុងការច្ធវើ 
ម្របតិ្បត្តិការផ្ដ្រ។ ច្គម្រត្ូវរង់ចំាច្ម្ើលថាច្ត្ើចាប់ទំាងច្នះនឹងប៉ះពាល់សងគម្សីុវលិយ៉ាងដូ្ចច្ម្តច។  

  

                                                        
25 http://cambodianlaw.wordpress.com/2011/05/30/do-ngo-employees-have-to-pay-tax-on-salary/, 

accessed 1 December 2013 

http://cambodianlaw.wordpress.com/2011/05/30/do-ngo-employees-have-to-pay-tax-on-salary/
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វធិាីស្តេត 
 

ព័ត៌មានដែលបានពនយល់នៅទីននះ គឺដអែកនលើការសិកាឯកសារជាន្រើន និងការសមាា សន៍
ជាមួយសមាជិកសងគមសី៊វលិ្បំានាក់។ អ្នកអតល់សមាា សន៍ រមួមានតំណាងមកពីអ្ងគការមួយដែល
ែឹកនំានោយជនជាតិនែើមភាគតិរ អ្ងគការអតល់នសវារាប់ អ្ងគការអតល់នសវាយ៊វជន អ្ងគការ
មិនដមនរោា ភិបាលអ្នតរជាតិ និងអ្ងគការសមាជិកភាព។ ព័ត៌មានដែលមាន្តូវបានស្មិតស្មំាងនិង
នអទៀតផ្ទទ ត់នឹងភសត៊តាងនអេងៗដែលបានមកពី ការសនទនាន្ៅអលូវការជាមួយតួអ្ងគសងគមសី៊វលិ។  

 

សេចកតេីសខេបអពំ្បីញ្ហា ស្របឈមេខំាៃ់ៗ  
 

បញ្ហា ម្របឈម្សំខាន់ៗទាក់េិននឹងកិចេម្របតិ្បត្តិការរបស់អងគការសងគម្សីុវលិច្ៅកម្ពុជា 
រមួ្ាន៖ 

 អនុច្ោម្ភាពទាបជាមួ្យនឹងបេបបញ្ញត្តិចាប់ជាធរាន ច្ោយអងគការសងគម្សីុវលិ 

 កាត្ពវកិចេរាយការណ៍្ផ្ដ្លានលកេណ្ៈសមុម្រគាម ញ និង ពិបាកយល់ 
 សម្ត្ថភាពមិ្នម្រគប់ម្រោន់ម្នម្ន្តនតីរាជរោឋ ភិបាលពាក់ព័នធច្ដ្ើម្បអីនុវត្តបេបបញ្ញត្តិចាប់
ជាធរាន  

 កងវះឯកភាពោែ កែុងការអនុវត្តម្រកបខ័ណ្ឌ គតិ្យុត្តិ និងបេបបញ្ញត្តិចាប់ ច្ោយតួ្អងគថាែ ក់
ច្ម្រកាម្ជាតិ្ច្ៅកែុងរាជរោឋ ភិបាល 

 ការចំោយម្របាក់ច្ម្រៅផ្ៃូវការជូនដ្ល់បុគគលិករាជរោឋ ភិបាលមួ្យចំនួន ច្ដ្ើម្បសីម្រម្ួលកិចេ
ម្របតិ្បត្តិការរបស់អងគការសងគម្សីុវលិ 

 អវត្តាន និង អសងគតិ្ភាព ម្នផ្លវបិាកចំច្ពាះការខកខានមិ្នបានច្ោរពាម្កាត្ពវកិចេ
ស្រសបចាប់  

 ម្តងាក ល ច្ម្របើនូវការបងេិត្បងេំ សាព ធ ឬកាៃ ំងជាពាកយសម្តី ឬកងកាៃ ំង ច្ោយម្រកមុ្
សនតិសុខមូ្លោឋ ន និង/ឬ កងកាៃ ំងសនតិសុខជាតិ្ (ឬ តំ្ោងពួកច្គ) ម្ន្តនតីេេួលអាណ្ត្តិ
ាធារណ្ៈច្ោយការច្បាះច្ឆ្នែ ត្ និង/ឬ ម្ន្តនតីរាជរោឋ ភិបាល ច្ៅច្ពលចាត់្ការជាមួ្យ
បុគគលិកមួ្យចំនួនម្នអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល ជាពិច្សស អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល
ផ្ដ្លពាក់ព័នធនឹងការងារសិេធិម្នុសស 

 អវត្តានម្នយនតការត្វ៉ាកែុងករណី្ម្នការលុបបញ្ជ ី ការពយួរការងារ ឬការរោំយ 

 ការបារម្ភកែុងចំច្ោម្តួ្អងគសងគម្សីុវលិទាក់េិននឹងសកាត នុពលសម្រាប់បំពានការច្ម្របើ
ចាប់ច្ម្រោងែមីសតីពីអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល និងសាគម្។ 
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ផ្នែកទី ៥: លទធភាព្ទទួលធៃធាៃ26 

 

ទេសៃៈរមួ 
 

ចំោយសរបុម្របចំាឆ្នែ ំច្ោយអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលអនតរជាតិ្ និងកែុងស្រសុក ច្ៅកម្ពុជា ម្រត្ូវ
បានប៉ាន់ាម នថាានចំនួន ៦០០-៧០០ ោនដុ្ោៃ រអាច្ម្រកិ ផ្ដ្លម្របដ្ម្ម្របសងោែ នឹងចំោយសរបុ
បចេុបបនែរបស់រាជរោឋ ភិបាលច្លើច្សវាសងគម្កិចេ (គណ្ៈកាម ធិការសហម្របតិ្បត្តិការច្ដ្ើម្បកីម្ពុជា ឆ្នែ ំ 
២០១៣)។ អងគការសងគម្សីុវលិកម្ពុជា ពឹងផ្ផ្ែកយ៉ាងខាៃ ំងច្លើហិរញ្ញបបទានឥត្សំណ្ងនិងអំច្ោយ
អនតរជាតិ្។ ានឧបសគគផ្ៃូវចាប់តិ្ចតួ្ចចំច្ពាះការេេួលមូ្លនិធិអនតរជាតិ្ច្ោយអងគការមិ្នផ្ម្ន
រោឋ ភិបាលកែុងស្រសុកច្ៅកម្ពុជា ដូ្ចផ្ដ្លានផ្ចងកែុងចាប់ម្របឆំ្នងច្ភរវកម្ម ឆ្នែ ំ២០០៧។ ាម្ពិត្ 
ម្រកបខ័ណ្ឌ គតិ្យុត្តិសម្រាប់េេួលមូ្លនិធិអាចចាត់្េុកបានថាានលកេណ្ៈអនុញ្ហញ ត្។ បុ៉ផ្នត ច្គច្ ើញ
ានឧបសគគមិ្នផ្ម្នចាប់ជាច្ម្រចើនចំច្ពាះការេេួលមូ្លនិធិ ផ្ដ្លភាគច្ម្រចើនផ្ារភាជ ប់នឹងការែយចុះ
ម្នការានមូ្លនិធិអនតរជាតិ្ កំច្ណ្ើ នការម្របកួត្ម្របផ្ជងយកមូ្លនិធិច្នះ និងសម្ត្ថភាពទាបជាេូច្ៅ
កែុងការផ្សវងរកមូ្លនិធិកែុងចំច្ោម្អងគការសងគម្សីុវលិកែុងស្រសុក។ ជាការច្ឆៃើយត្បច្ៅនឹងបញ្ហា
ទំាងច្នះ អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលកំពុងចូលរមួ្កាន់ផ្ត្ច្ម្រចើនកែុងសហម្រោសសងគម្។ សកម្មភាព
ម្នុសសធម៌្កែុងស្រសុកគឺានសតួចច្សតើង ច្ហើយហិរញ្ញបបទានឥត្សំណ្ងពី រាជរោឋ ភិបាលគឺជាច្រឿងមិ្ន
ធម្មា ែវីច្បើកំពុងច្កើនច្ ើងកតី។  
 

របកគសំ ើញ 
 

ចំោយម្របចំាឆ្នែ ំសរបុច្ោយអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលអនតរជាតិ្ និងកែុងស្រសុក ច្ៅកម្ពុជាម្រត្វូ
បានប៉ាន់ាម នថាានចំនួន ៦០០-៧០០ ោនដុ្ោៃ រអាច្ម្រកិ (គណ្ៈកាម ធិការសហម្របតិ្បត្តិការច្ដ្ើម្បី
កម្ពុជា ឆ្នែ ំ២០១៣)។ ចំនួនប៉ាន់ាម នច្នះានលកេណ្ៈចម្រម្ងូចម្រាស់ – របាយការណ៍្សតីពីម្របសិេធភាព
អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នែ ំ២០១១ ច្លើកច្ ើងថា ានវភិាគទានតិ្ចជាងចំនួនច្នះច្ម្រចើនម្របផ្ហល ២០០ ោន
ដុ្ោៃ រអាច្ម្រកិ27។ កែុងន័យេូោយ កម្រមិ្ត្ម្នចំោយរបស់អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលច្ៅកម្ពុជាហាក់
បីដូ្ចជាានលកេណ្ៈម្របដ្ម្ម្របសងនឹងចំោយសរបុបចេុបបនែរបស់រាជរោឋ ភិបាល ច្លើច្សវាសងគម្កិចេ 
(គណ្ៈកាម ធិការសហម្របតិ្បត្តិការច្ដ្ើម្បកីម្ពុជា ឆ្នែ ំ២០១២)។ មួ្យផ្ផ្ែក ម្របាក់ច្នះម្រត្ូវចាយច្លើបុគគលិក
កម្ពុជាម្របផ្ហល ៤៣.០០០ នាក់ (គណ្ៈកាម ធិការសហម្របតិ្បត្តិការច្ដ្ើម្បកីម្ពុជា ឆ្នែ ំ២០១៣)។ 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.cdc-
crdb.gov.kh/cdc/aid_management/DER%202011%20FINAL%20(31%20Oct%202011).pdf, accessed 1 

December 2013 

http://www.cdc-crdb.gov.kh/cdc/aid_management/DER%202011%20FINAL%20(31%20Oct%202011).pdf
http://www.cdc-crdb.gov.kh/cdc/aid_management/DER%202011%20FINAL%20(31%20Oct%202011).pdf
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ម្នមូ្លនិធិទំាងច្នះ (ប៉ាន់ាម នថាានចំនួន ៤៤ ោនដុ្ោៃ រ) ម្រត្ូវបានបច្ញ្េញដ្ល់សាគម្និង
អងគការសហគម្ន៍តូ្ចាច (គណ្ៈកាម ធិការសហម្របតិ្បត្តិការច្ដ្ើម្បកីម្ពុជា ឆ្នែ ំ២០១៣)។ 

ជាង ៣០% ម្នអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលអនតរជាតិ្ផ្ដ្លច្ធវើម្របតិ្បត្តិការច្ៅកម្ពុជា បងាា ញថា
ានចំោយម្របចំាឆ្នែ ំច្លើពី ១ ោនដុ្ោៃ រ បុ៉ផ្នត ានផ្ត្ ៤% ម្នអងគការកែុងស្រសុកបុ៉ច្ោោ ះផ្ដ្លសថិត្
កែុងម្របច្ភេច្នះ ជាេូច្ៅ អងគការកែុងស្រសុកច្ម្រចើនានការលំបាកខាងហិរញ្ញវត្ថុ ជាងអងគការអនតរជាតិ្ 
(Suárez & Marshall ឆ្នែ ំ២០១២)។ បុ៉ផ្នត ពំុានការរតឹ្ត្បតិ្ាម្ផ្ៃូវចាប់ច្លើរច្បៀបផ្ដ្លអងគការសងគម្
សីុវលិកែុងស្រសុកអាចម្រអងាគ សមូ្លនិធិច្ ើយ។ ការលំបាកកែុងការរកមូ្លនិធិភាគច្ម្រចើនហាក់បីដូ្ចជា
ម្រត្ូវបានផ្ារភាជ ប់ច្ៅនឹងសម្ត្ថភាពទាបម្នអងគការកែុងស្រសុក – ច្ធៀបច្ៅនឹងអងគការអនតរជាតិ្ – កែុងការ
កំណ្ត់្អត្តសញ្ហញ ណ្ាេ ស់ជំនួយសម្ស្រសប ការម្របាស្រស័យទាក់េងជាមួ្យពួកច្គជាភាាអង់ច្គៃស ការ
កាងេំនាក់េំនងម្របកបច្ោយេំនុកចិត្តជាមួ្យពួកច្គ និងការោក់សំច្ណ្ើ ចាស់ោស់ និងអាច
សច្ម្រម្ចបាន (ម្របកបច្ោយច្ហតុ្ផ្ល) ច្ដ្ើម្បសំុីមូ្លនិធិ។ ដូ្ចច្ៅាម្ម្របច្េសភាគច្ម្រចើនអញ្េ ឹងផ្ដ្រ 
លេធភាពេេួលមូ្លនិធិបរច្េសានលកេណ្ៈម្របកួត្ម្របផ្ជងខពស់។ ច្សាើរផ្ត្ោម នសកម្មភាពម្នុសសធម៌្
កែុងស្រសុក ានន័យថាការរកមូ្លនិធិកែុងស្រសុកក៏ជួបការលំបាកផ្ដ្រ។ 

ច្ទាះបីជាានការលំបាក ជាម្ធយម្ អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលរកាម្របភពផ្តល់មូ្លនិធិចំនួនពីរ 
(Suárez & Marshall ឆ្នែ ំ ២០១២)។ ហិរញ្ញបបទានឥត្សំណ្ង និងអំច្ោយ គឺជាម្របភពផ្តល់មូ្លនិធិ
សំខាន់បំផុ្ត្និងេូច្ៅបំផុ្ត្សម្រាប់អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល ផ្ដ្លច្ធវើម្របតិ្បត្តិការច្ៅកម្ពុជា។ ជារមួ្ 
ហិរញ្ញបបទានឥត្សំណ្ង និងកិចេសនោ ម្រត្ូវបានផ្តល់ច្ោយអងគការសហម្របជាជាតិ្ រោឋ ភិបាល
បរច្េស និងអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលអនតរជាតិ្ ច្ោយជិត្ ៦០% ម្នអងគការកែុងស្រសុកនិងអនតរជាតិ្ច្ៅ
កម្ពុជាេេួលមូ្លនិធិពីអងគការទំាងច្នះ។ ដូ្ច្ចែះ សងគម្សីុវលិកម្ពុជាពឹងផ្ផ្ែកយ៉ាងខាៃ ំងច្លើហិរញ្ញបប
ទានឥត្សំណ្ងផ្បបច្នះ។ ជិត្ ៥៦% ម្នអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលកែុងស្រសុកេេួលអំច្ោយពីបុគគល 
– ភាគច្ម្រចើនជនបរច្េស – និង ៣២% ម្នអងគការកែុងស្រសុករកបានម្របាក់ចំណូ្លច្ោយខៃួនឯង ាម្រយៈ
សកម្មភាពពាណិ្ជជកម្ម (Suárez & Marshall ឆ្នែ ំ ២០១២)។ សកម្មភាពពាណិ្ជជកម្ម អាចរមួ្ាន
ចំណូ្លពីម្នាីរពោបាលច្រាគ ច្ភាជនីយោឋ ន ការជួលការយិាល័យ ការលក់ឯការច្បាះពុម្ពផ្ាយ និង 
ហាងលក់ច្ម្រគឿងសិបបកម្ម (គណ្ៈកាម ធិការសហម្របតិ្បត្តិការច្ដ្ើម្បកីម្ពុជា ឆ្នែ ំ២០១២)។ ជាង ៤០% ម្ន
អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលអនតរជាតិ្ ានការផ្តល់មូ្លនិធិរោឋ ភិបាលឧបច្ាភាគី (មិ្នផ្ម្នកម្ពុជា) 
ាម្រយៈជំនួយបរច្េស ែវីច្បើានផ្ត្ ២២% បុ៉ច្ោោ ះម្នអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលជាតិ្េេួលមូ្លនិធិ
ាម្វធីិច្នះ (Suárez & Marshall ឆ្នែ ំ២០១២)។ យូរៗម្តង អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលខៃះអាចេេួល
មូ្លនិធិរដ្ឋ។ ការផ្តល់មូ្លនិធិនិងការជួយោំម្រេរាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា កែុងេម្រម្ង់ជាការច្លើកផ្លងពនធ 
ឧបត្ថម្ភធន ឬភាពជាម្ដ្គូកែុងគច្ម្រាង ានចំនួន ៣,៨% ម្នចំណូ្លរបស់អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល 
(គណ្ៈកាម ធិការសហម្របតិ្បត្តិការច្ដ្ើម្បកីម្ពុជា ឆ្នែ ំ២០១២)។ 

រាល់អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលផ្ដ្លបានេេួលមូ្លនិធិច្ៅកម្ពុជា យ៉ាងច្ហាចោស់ េេួល
មូ្លនិធិខៃះម្នមូ្លនិធិរបស់ខៃួនពីបរច្េស (Bañez-Ockelford ឆ្នែ ំ២០១១)។ មូ្លនិធិបរច្េស ជាេូច្ៅ 
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ោំម្រេកម្មវធីិនិងសកម្មភាពសងគម្សីុវលិច្ពញច្លញ ច្ទាះបីជាអងគការជាច្ម្រចើនានការលំបាកកែុងការ
រកបានមូ្លនិធិម្រគប់ម្រោន់សម្រាប់សកម្មភាពទំាងឡាយផ្ដ្លអាចចាត់្េុកថាជា ‘ចំោយម្របតិ្បត្តិការ’ 
ដូ្ចជាការច្រៀបចំនិងការច្ម្រោងកម្មវធីិ ការច្ធវើផ្ផ្នការយុេធាស្តសត ការអភិវឌ្ឍអភិបាលកិចេ ការជំរញុ
គំនិត្ម្ចែម្របឌិ្ត្ ការស្រាវម្រជាវ ការអភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាពបុគគលិក និងការងារច្ផ្សងច្េៀត្។ ាេ ស់ជំនួយខៃះ
សុខចិត្តរមួ្វភិាគទានដ្ល់ម្ែៃចំោយទំាងច្នះ បុ៉ផ្នត ាេ ស់ជំនួយខៃះច្េៀត្មិ្នម្រពម្ អាស្រស័យច្លើ
បេបញ្ហជ ម្ផ្ាកែុងរបស់ពួកច្គ។ ាេ ស់ជំនួយភាគច្ម្រចើន កំណ្ត់្អម្រាចំោយរដ្ឋបាលម្របផ្ហល  ១០%។ 
ជួនកាល អងគការសងគម្សីុវលិកែុងស្រសុកអាចរកបានមូ្លនិធិោម នចំណ្ងពីចំណូ្លរកបាន ឬពីាេ ស់
ជំនួយជាបុគគល។ មូ្លនិធិទំាងច្នះានម្របច្យាជន៍ជាពិសសសម្រាប់បំច្ពញម្ែៃចំោយសែូល ឬ
ចំោយម្របតិ្បត្តិការ។  

អងគការច្ៅាម្សហគម្ន៍ (CBOs) និងបោត ញម្នអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល មិ្នបាន
ចុះបញ្ជ ី មិ្នអាចេេួលមូ្លនិធិបាន ភាគច្ម្រចើនច្ោយារច្ោលនច្យាបាយាេ ស់ជំនួយមិ្នអនុញ្ហញ ត្
ឲ្យច្ធវើដូ្ច្ចែះ។ បុ៉ផ្នត ជាធម្មា អងគការនិងបោត ញទំាងច្នះអាចេេួលច្ោយស្រសបចាប់នូវមូ្លនិធិ
ច្ោយម្របច្យាលាម្រយៈអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលបានចុះបញ្ជ ី ផ្ដ្លអាចច្ដ្ើរតួ្ជាអែកឧបត្ថម្ភ ម្ន
អងគការច្ៅាម្សហគម្ន៍ច្នាះ ឬច្លខាធិការោឋ នសម្រាប់បោត ញ។  

កែុងរយៈច្ពលជាងម្ម្ភឆ្នែ ំកនៃងម្កច្នះ ាថ ប័នាេ ស់ជំនួយបរច្េសគឺជាម្របភពម្របាក់ចំណូ្លអាច
េុកចិត្តបានជាងច្គសម្រាប់អងគការសងគម្សីុវលិកម្ពុជា។ បុ៉ផ្នត ច្ម្រកាយច្ពលវនិិច្យាគអស់រយៈច្ពលម្ម្ភ
ឆ្នែ ំ ច្លើសងគម្សីុវលិកម្ពុជា និងជាពិច្សស ច្ៅច្ពលផ្ដ្លម្របច្េសកម្ពុជាច្ម្រត្ៀម្ខៃួនកាៃ យជាម្របច្េស
ានម្របាក់ចំណូ្លម្ធយម្មួ្យកែុងរយៈច្ពលពីរបីឆ្នែ ំខាងមុ្ខច្នះ ាេ ស់ជំនួយជាច្ម្រចើនបានចាប់អារម្មណ៍្
កាន់ផ្ត្ច្ម្រចើនច្ ើងច្លើការជំរញុនិរនតរភាពម្នកម្មវធីិ ច្ោយច្ម្របើេម្រម្ង់ផ្តល់មូ្លនិធិ ជាជច្ម្រម្ើស សំច្ៅ
កាត់្បនថយការវនិិច្យាគអនតរជាតិ្ច្លើការអភិវឌ្ឍកម្ពុជា។ ម្របច្េសច្ផ្សងច្េៀត្កែុងតំ្បន់ ជាពិច្សស
មី្យ៉ាន់ា៉ បានច្លចច្ ើងជាអាេិភាពខពស់ជាងសម្រាប់ការផ្ចកចាយជំនួយ។ ច្ៅច្ពលែមីៗច្នះ ាេ ស់
ជំនួយខៃះបានបិេការយិាល័យរបស់ខៃួនច្ៅកម្ពុជា។ ឧទាហរណ៍្ ម្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិ្ម្នចម្រកភព
អង់ច្គៃស បានបិេការយិាល័យរបស់ខៃួនច្ៅកម្ពុជាកែុងផ្ខម្ករា ឆ្នែ ំ២០១១ ម្របច្េសកាោោ
បានបញ្េ ប់េំនាក់េំនងផ្តល់មូ្លនិធិឧបច្ាភាគីរបស់ខៃួនជាមួ្យកម្ពុជា ផ្ដ្លចូលជាធរានចាប់ពីផ្ខ
មិ្ែុនា ឆ្នែ ំ២០១៣ ច្ហើយអងគការ Danida ផ្ដ្លគឺជាេីភាែ ក់ផ្តល់ជំនួយម្នម្របច្េសោណឺ្ា៉ក ក៏ច្ម្រោង
បិេទាវ រផ្ងផ្ដ្រ។ 

ជាការច្ឆៃើយត្បច្ៅនឹងការផ្ម្របម្របួលអាេិភាពរបស់ាេ ស់ជំនួយ អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល
ជាច្ម្រចើនសថិត្ច្ម្រកាម្សាព ធម្រត្ូវចាប់ច្ផ្តើម្រកម្របាក់ចំណូ្លច្ោយខៃួនឯង។ ការបច្ងកើត្សហម្រោសសងគម្ 
គឺជាការអនុវត្តធម្មាកាន់ផ្ត្ច្ម្រចើនម្នអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល។ ច្យាងាម្អែកផ្តល់សាភ សន៍មួ្យរបូ 
ាថ ប័នារព័ត៌្ាន និងអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម បានេេួលច្ជាគជ័យបងគួរកែុងការ
រកម្របាក់ចំណូ្លច្ោយខៃួនឯង។ ានអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលខៃះ កំពុងផ្ម្របកាៃ យខៃួនច្ៅជាម្រគឹះាថ ន
មី្ម្រកហិូញ្ញវត្ថុ ឬសហម្រោសសងគម្ ឬសកលវេិោល័យ។ បុ៉ផ្នត អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលផ្ដ្លតៃ ស់បតូរ
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ឋានៈស្រសបចាប់ខៃួនច្ៅជាសហម្រោស(សងគម្)- ផ្ដ្លាម្ពិត្ គឺជាម្រគឹះាថ នរកចំច្ណ្ញមួ្យ កំពុងផ្ត្ 
“មិ្នច្ោរព” លកេនតិកៈរបស់ខៃួន។ 

កិចេម្រពម្ច្ម្រពៀងភាពជាម្ដ្គូ គឺសំខាន់ោស់សម្រាប់ការច្ធវើម្របតិ្បត្តិការ (និងេេួលហិរញ្ញបប
ទានឥត្សំណ្ង) ច្ៅកម្ពុជា។ បុ៉ផ្នត រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជាមិ្នានភាពជាម្ដ្គូផ្ៃូវការកម្រមិ្ត្ខពស់ជាមួ្យ
សងគម្សីុវលិ ផ្ដ្លសម្រម្លួការច្ផ្ារមូ្លនិធិច្ៅឲ្យសងគម្សីុវលិ ពីរាជរោឋ ភិបាល។ រាជរោឋ ភិបាលបាន
បច្ងកើត្េំនាក់េំនងជាមួ្យផ្ផ្ែកឯកជន ាម្រយៈច្វេិកាពាណិ្ជជកម្ម និងភាពជាម្ដ្គូរវាងរាជរោឋ ភិបាល
និងម្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ ជាពិច្សសាម្រយៈ គណ្ៈកាម ធិការសម្រម្បសម្រម្ួលរាជរោឋ ភិបាល-ាេ ស់ជំនួយ 
និង ច្វេិកាសហម្របតិ្បត្តិការអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។ បុ៉ផ្នត ច្វេិកាទំាងច្នះមិ្នរាប់បញ្េូ លការចូលរមួ្របស់
សងគម្សីុវលិច្េ។ ច្គពំុច្ ើញានយនតការសម្មូ្ល ច្ពាលគឺ ច្វេិកាឬកិចេម្រពម្ច្ម្រពៀង ផ្ដ្លជួយ
សម្រម្ួលកិចេសហម្របតិ្បត្តិការរវាងរាជរោឋ ភិបាល និងសងគម្សីុវលិច្ ើយ។ គួបផ្សនឹំងតួ្នាេីានកម្រមិ្ត្
ម្នសងគម្សីុវលិ (ច្ពាលគឺ ផ្តល់ផ្ត្ច្សវាកម្ម) ច្ៅកែុងយុេធាស្តសតែមីសតីពីកិចេសហម្របតិ្បត្តិការអភិវឌ្ឍន៍
និងភាពជាម្ដ្គូ ឆ្នែ ំ២០១៤-ឆ្នែ ំ២០១៨ ច្គហាក់បីដូ្ចជាច្ម្ើលច្ ើញថារាជរោឋ ភិបាលមិ្នេេួលាគ ល់
ច្ពញច្លញនូវសកាត នុពលតួ្នាេីផ្ដ្លអងគការសងគម្សីុវលិអាចបំច្ពញ ជាម្ដ្គូយុេធាស្តសតកែុងការ
អភិវឌ្ឍម្របច្េសកម្ពុជា។   

ច្ទាះបីជាមិ្នានកិចេម្រពម្ច្ម្រពៀងភាពជាម្ដ្គូកែុងកម្រមិ្ត្េូោយឬខពស់កតី ក៏រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា
បានបច្ងកើត្មូ្លនិធិមួ្យចំនួនសម្រាប់អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលផ្ដ្រ ភាគច្ម្រចើនាម្សំច្ណ្ើ ម្ដ្គូ
បរច្េស។ គច្ម្រាងផ្ដ្លេេួលហិញ្ញបបទានច្ម្រចើនពីអនតរជាតិ្ ដូ្ចជាគច្ម្រាងទាម្ទារអភិបាលកិចេលែ
ផ្ដ្លម្រត្ូវបានផ្តល់មូ្លនិធិច្ោយធនាោរពិភពច្ោក បានត្ម្រម្ូវឲ្យរាជរោឋ ភិបាលេុកមូ្លនិធិមួ្យផ្ផ្ែក
សម្រាប់អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលកែុងស្រសុក។ លកេណ្ៈវនិិចឆ័យសម្រាប់េេួលបានមូ្លនិធិទំាងច្នះ 
ជាេូច្ៅ ានលកេណ្ៈចាស់ោស់ ច្ោយារអនុវត្តាម្ច្ោលការណ៍្ផ្ណ្នំាលេធកម្មផ្ដ្លកំណ្ត់្
ច្ោយាេ ស់ជំនួយ។ ឧទាហរណ៍្  ម្រកសួងព័ត៌្ាន ម្រកសួងការងារ និងម្រកសួងេំនាក់េំនងរដ្ឋសភា 
ម្រពឹេធសភា និងអធិការកិចេ ច្ោយច្ម្របើមូ្លនិធិកញ្េ ប់ពីធនាោរពិភពច្ោក និងេីភាែ ក់ងារអភិវឌ្ឍន៍
អនតរជាតិ្អូស្តាត លី (AusAid) និងាម្រយៈការផ្ារភាជ ប់អងគការនានា ដូ្ចជាមូ្លនិធិអាសីុ ជាច្ដ្ើម្ បាន
ផ្ចកចាយមូ្លនិធិជូនអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលជាង ២០។ ជាឧទាហរណ៍្មួ្យច្េៀត្ មូ្លនិធិជាតិ្
សម្រាប់អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល ផ្ដ្លសំច្ៅពម្រងីកច្សវាចាប់ និងសងគម្កិចេជូនស្តសតីនិងយុវនារជីា
ជនរងច្ម្រោះម្នអំច្ពើហិងាផ្ផ្ែកច្លើច្យនឌ័្រ និងផ្ដ្លម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគងច្ោយម្រកសួងកិចេការនារ ី ផ្ដ្ល
ានការជួយោំម្រេពីអងគការ GIZ និងAECID បានផ្តល់មូ្លនិធិជូនអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល។ អងគការ
មិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលម្របំាមួ្យបានេេួលការោំម្រេាម្រយៈ មូ្លនិធិជាតិ្សម្រាប់អងគការ។ អែកផ្តល់
សាភ សន៍ាែ ក់ ផ្ដ្លានបេពិច្ាធន៍កែុងការេេួលមូ្លនិធិរាជរោឋ ភិបាល បាននិយាយថានីតិ្វធីិសំុ
មូ្លនិធិានលកេណ្ៈសមុម្រគាម ញនិងការយិាល័យនិយម្។ ចំណុ្ចច្នះហាក់បីដូ្ចជាម្រត្ូវបានផ្ារភាជ ប់
ច្ៅនឹងម្របការផ្ដ្លថាម្រកសួងរាជរោឋ ភិបាលពីរ ផ្ដ្លានកងវល់និងរច្បៀបវារៈខុសោែ បនតិច ម្រគប់ម្រគង
រមួ្ោែ ច្លើហិរញ្ញបបទានឥត្សំណ្ង។  
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ច្ទាះបីជាឧទាហរណ៍្ម្នការផ្ចកចាយមូ្លនិធិច្ោយរាជរោឋ ភិបាល ជូនអងគការមិ្នផ្ម្ន
រោឋ ភិបាលកំពុងច្កើនច្ ើងកតី ក៏អងគការសងគម្សីុវលិជាច្ម្រចើនច្ៅផ្ត្យល់ថាមូ្លនិធិរាជរោឋ ភិបាលមិ្ន
ានលកេណ្ៈអាចសំុបានចំច្ពាះពួកច្គ។ ម្ោ៉ងច្េៀត្ តួ្នាេីរបស់រាជរោឋ ភិបាលជាអែកផ្តល់មូ្លនិធិ 
ជួនកាល ម្រត្ូវបានច្ម្ើលស្រាល។ ាេ ស់ជំនួយអនតរជាតិ្ និងអែកោំម្រេមូ្លនិធិ េំនងជាេេួលបានការ
គួរឲ្យសរច្សើរច្ម្រចើនចំច្ពាះការបានផ្តល់មូ្លនិធិ។ េនាឹម្នឹងច្នះ រាជរោឋ ភិបាលម្រត្ូវបានច្គចាត់្េុកថា
ជាអែកផ្សវងរក ជាជាងអែកផ្តល់មូ្លនិធិ។  ពំុានការយល់ច្ ើញកែុងចំច្ោម្តួ្អងគសងគម្សីុវលិថា
រាជរោឋ ភិបាលនឹងបនតោំម្រេដ្ល់ពួគច្គជាែវកិា ច្ោយោម នត្ម្រម្ូវឲ្យច្ធវើដូ្ច្ចែះពីម្ដ្គូអនតរជាតិ្ច្ ើយ។ 

 

រាជរោឋ ភិបាលមិ្នានបំណ្ងចង់ច្ ើញអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល ានធនធានលែជាងច្េ។ 
ម្រកបខ័ណ្ឌ គតិ្យុត្តិច្ៅកម្ពុជាមិ្នច្លើកេឹកចិត្ត ដ្ល់ការច្កៀរគរធនធានកែុងស្រសុកសម្រាប់
អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលច្ ើយ។ 

អែកផ្តល់សាភ សន៍អនាមិ្ក 
 

ការគួរឲ្យសរច្សើរ រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជាានម្របវត្តិលែកែុងការោំម្រេអងគការសងគម្សីុវលិច្ៅច្ពល
ានវបិត្តិជំនួយម្នុសសធម៌្ ដូ្ចជាេឹកជំនន់និងពយុះជាច្ដ្ើម្។ រាជរោឋ ភិបាលានេំនាក់េំនងរងឹាំ
ជាពិច្សសជាមួ្យកាកបាេម្រកហម្កម្ពុជា ផ្ដ្លគឺជាអងគការម្នុសសធម៌្ធំជាងច្គបំផុ្ត្ច្ៅកម្ពុជា។ ជា
សំខាន់ ម្រគាួរច្ោកនាយករដ្ឋម្ន្តនតី ហុ៊ន ផ្សន ានសម្ព័នធភាពយ៉ាងសែិ  កែុងអភិបាលកិចេសកម្មភាព
ច្នះ។  

ានម្របវត្តិឬវបបធម៌្តិ្ចតួ្ចម្នសកម្មភាពម្នុសសធម៌្ផ្ដ្លផ្តល់អត្ថម្របច្យាជន៍ ដ្ល់អងគការ
មិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលច្ៅកម្ពុជា។ បុ៉ផ្នត ការផ្តល់អំច្ោយច្ដ្ើម្បចី្ោលបំណ្ងាសនា និងជូនគណ្បកស
នច្យាបាយ គឺជាច្រឿងធម្មា ច្ហើយាម្រា ១៦ ម្នចាប់សតីពីារច្ពើពនធ ឆ្នែ ំ២០០៤ អនុញ្ហញ ត្ឲ្យកាត់្
បនថយពនធតិ្ចតួ្ចសម្រាប់ការផ្តល់អំច្ោយម្នុសសធម៌្។ អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលខៃះ បាន
ាកលបងជម្រម្ុញសកម្មភាពម្នុសសធម៌្កែុងស្រសុក បុ៉ផ្នតកិចេម្របឹងផ្ម្របងទំាងច្នះានលកេណ្ៈស្រាល និង 
មិ្នទាន់បានច្ធវើការទាក់ទាញខាៃ ំងច្ៅច្ ើយ។ អងគការ Furada ផ្ដ្លគឺជាសម្ព័នធភាពម្នអងគការមិ្នផ្ម្ន
រោឋ ភិបាលកែុងស្រសុកផ្ដ្លផ្តល់ច្សវាកម្មជូនជនពិការ គឺជាករណី្មួ្យម្នចំណុ្ចច្នះ។ អងគការ Furada 
បានអភិវឌ្ឍយុេធការរកេីផ្ារ និងបានច្រៀបចំពិធីម្របមូ្លមូ្លនិធិមួ្យចំនួន។ អងគការច្នះក៏រកបាន
ជំនួយអនតរជាតិ្ផ្ងផ្ដ្រកែុងការអភិវឌ្ឍវបបធម៌្ម្នុសសធម៌្កែុងស្រសុកចំច្ពាះជនពិការ។ បុ៉ផ្នត ច្ជាគជ័យ
របស់អងគការ Furada គឺានតិ្ចតួ្ចោស់។ ជាេូច្ៅ ាជីវកម្មនិងជនកម្ពុជាមិ្នផ្ម្នជាអែករមួ្
វភិាគទានហិរញ្ញវត្ថុច្េៀងទាត់្ឲ្យអងគការសងគម្សីុវលិច្េ។  

គច្ម្រាងនានាច្ៅាម្ភូមិ្កែុងេូទំាងម្របច្េសកម្ពុជា ច្ម្រចើនផ្ត្ត្ម្រម្ូវឲ្យសាជិកសហគម្ន៍
មូ្លោឋ នចូលរមួ្វភិាគទានមិ្នផ្ម្នជាាច់ម្របាក់។ ឧទាហរណ៍្  អែកភូមិ្អាចម្រត្ូវបានច្សែើឲ្យបរចិាេ ក
កាៃ ំងពលកម្ម ឬ រកធនធានធម្មជាតិ្សម្រាប់ការាងសង់ ដូ្ចជាឫសសី ជាច្ដ្ើម្។  
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ចំច្ពាះម្រកបខ័ណ្ឌ គតិ្យុត្តិសម្រាប់េេួលនិងចាយមូ្លនិធិ ការរតឹ្ត្បិត្គឺានតិ្ចតួ្ចបំផុ្ត្។ 
ចាប់ម្របឆំ្នងច្ភរវកម្មឆ្នែ ំ ២០០៧ ានបេបបញ្ញត្តិលម្ែិត្ទាក់េិននឹងសំណួ្រម្នជំនួយហិរញ្ញបបទាន និង
ជំនួយសាភ រៈដ្ល់ច្ភរវកម្ម និង “ផ្តល់អំោចច្ម្រចើនឲ្យម្របតិ្បត្តិការកែុងភាពរតិ្ត្បិត្ហិរញ្ញបបទានដ្ល់
សកម្មភាពនិងអងគការទំាងឡាយ ផ្ដ្លផ្ារភាជ ប់ច្ៅនឹងច្ភរវកម្ម” (Observatory for the Protection of 
Human Rights Defenders ឆ្នែ ំ២០១០ េំព័រ ១១)។ សម្រាប់ចំោយ ការរតឹ្ត្បិត្ច្ម្រចើនានម្របភពច្ចញ
ពីលកេនតិកៈរបស់អងគការសងគម្សីុវលិខៃួនឯង ជាជាងចាប់ជាតិ្។ ជាេូច្ៅ អងគការសងគម្សីុវលិ ាន
បញ្ញត្តិកែុងលកេនតិកៈរបស់ខៃួនច្ដ្ើម្បធីានាឲ្យបានថាចំណូ្លមិ្នម្រត្វូបានផ្ចកចាយឲ្យបុគគលិក ឬនាយក
ច្ ើយ និងថា ច្ម្រកាយច្ពលរោំយអងគការ មូ្លនិធិ ឬម្រេពយសម្បត្តិ ផ្ដ្លច្ៅសល់ ម្រត្វូបានច្ផ្ារយ៉ាង
សម្ស្រសប ជួនកាល ច្ៅឲ្យអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលផ្ដ្លានច្ោលច្ៅដូ្ចោែ  និងជួនកាលច្ៅឲ្យ
រាជរោឋ ភិបាល។ 

ការរតឹ្ត្បតិ្ខៃះទាក់េិននឹងការេេួល និងចាយធនធាន ម្រត្វូបានច្សែើច្ ើងច្ៅកែុងច្សចកតីម្រពាង
ចាប់សតីពីអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល និងសាគម្។ ច្យាងាម្ច្សចកតីម្រពាងចាប់ច្នះ តួ្អងគសងគម្
សីុវលិនឹងម្រត្វូបញ្ហជ ក់ថាអំច្ោយានម្របភពស្រសបចាប់។ បញ្ញត្តិច្នះ មិ្នដូ្ចជាានបញ្ហា ច្េ ច្ោយ
ារវាានសងគតិ្ភាពជាមួ្យចាប់ម្របឆំ្នងច្ភរវកម្ម ឆ្នែ ំ២០០៧។ ច្សចកតីម្រពាងចាប់ច្នះ ក៏ត្ម្រម្វូផ្ងផ្ដ្រ
ឲ្យអងគការសងគម្សីុវលិកំណ្ត់្អម្រាចំោយរដ្ឋបាល។  

 

វធិាីស្តេត 
 

ព័ត៌្ានផ្ដ្លពនយល់ច្ៅេីច្នះ ម្រត្ូវបានដ្កស្រសង់ពីការសិកាឯការសំខាន់ៗ ការសាភ សន៍
ជាមួ្យតួ្អងគសងគម្សីុវលិបី និងការសាភ សន៍ជាមួ្យអែកសិកាមួ្យរបូផ្ដ្លានជំនាញឯកច្េសខាង
ការស្រាវម្រជាវច្សដ្ឋកិចេ។ អែកផ្តល់សាភ សន៍ រមួ្ានតំ្ោងពីអងគការអនតរជាតិ្ពីរ និងអងគការកែុងស្រសុក
មួ្យ។ ព័ត៌្ានផ្ដ្លានម្រត្ូវបានសម្រមិ្ត្សម្រាំង និងច្ផ្ាៀងតា ត់្ជាមួ្យនឹងភសតុាងពីច្នះពីច្នាះ 
ម្រពម្ទំាងការសនានាច្ម្រៅផ្ៃូវការជាមួ្យតួ្អងគសងគម្សីុវលិ។  
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សេចកតេីសខេបអពំ្បីញ្ហា ស្របឈមេខំាៃ់ៗ  
 

បញ្ហា ម្របឈម្សំខាន់ៗសម្រាប់អងគការសងគម្សីុវលិកម្ពុជាកែុងការេេួលបានធនធាន រមួ្ាន៖ 
 

 កងវះខាត្ការច្លើកេឹកចិត្តជាផ្ៃូវការសម្រាប់ជំនួយដ្ល់អងគការសងគម្សីុវលិពីម្រកុម្ហុ៊ន 

ាជីវកម្ម 

 កំច្ណ្ើ នការម្របកួត្ម្របផ្ជងកែុងចំច្ោម្អងគការសងគម្សីុវលិ ច្ដ្ើម្បេីេួលបានមូ្លនិធិ
បរច្េស 

 កំច្ណ្ើ នកងវល់របស់ាេ ស់ជំនួយអំពីនិរនតរភាពហិរញ្ញវត្ថុម្នគច្ម្រាងនិងការតៃ ស់បតូរអាេិភាព
របស់ាេ ស់ជំនួយ (ងាកច្ចញពីកម្ពុជា) 

 សម្ត្ថភាពាថ ប័នទាបកែុងការផ្សវងរកមូ្លនិធិ 

 ការេេួលាគ ល់សាព ធសម្រាប់អងគការសងគម្សីុវលិឲ្យរកចំណូ្លច្ោយឯករាជយ 

 សកាត នុពលម្នការអភិវឌ្ឍសហម្រោសសងគម្ផ្ដ្លជំនួសដ្ល់ការងារសែូលរបស់សងគម្
សីុវលិ 

 អវត្តានម្នកិចេម្រពម្ច្ម្រពៀងភាពជាម្ដ្គូកម្រមិ្ត្ខពស់ ឬយនតការផ្តល់ជំនួយផ្ៃូវការផ្សងច្េៀត្ 

រវាងរាជរោឋ ភិបាល និងសងគម្សីុវលិជារមួ្ 

 ភាពច្សាើរផ្ត្ោម នវត្តានម្នការផ្តល់អំច្ោយ/ជំនួយម្នុសសធម៌្កែុងស្រសុក ច្លើកផ្លងផ្ត្
ទាក់េិននឹងការផ្តល់អំច្ោយ ាសនា និងនច្យាបាយ 

                                                     
               ។  
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ផ្នែកទី ៦: ការបសចចញមតិ 
 

ទេសៃៈរមួ 
 

ាម្រា ៤១ ម្នរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា ផ្ចងថាម្របជាពលរដ្ឋផ្ខមរានច្សរភីាពខាងការបច្ញ្េញម្តិ្
របស់ខៃួន ច្សរភីាពខាងារព័ត៌្ាន ច្សរភីាពខាងការច្បាះពុម្ពផ្ាយ ច្សរភីាពខាងការជួបម្របជំុ។ 
បុ៉ផ្នត ារព័ត៌្ានច្ៅកម្ពុជា ម្រត្ូវបានច្គយល់ថា ‘មិ្នានច្សរភីាព’ ច្ហើយការរចំ្ោភច្លើច្សរភីាព
បច្ញ្េញម្តិ្បានកំពុងច្កើនច្ ើងាំងពីឆ្នែ ំ ២០១២ និងមនចូលឆ្នែ ំ ២០១៣ ដ្ល់កម្រមិ្ត្មួ្យផ្ដ្លម្រត្ូវ
បានច្គចាត់្េុកថា ‘មិ្នម្របម្រកតី្’28។ េូរេសសន៍ និងកាផ្សត្ ភាគច្ម្រចើនម្រត្ូវបានម្រត្តួ្ម្រាច្ោយគណ្បកស
នច្យាបាយធំ បុ៉ផ្នត អីុនធឺច្ណ្ត្ម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគងយ៉ាងស្រាល។ ម្រកម្ម្រពហមេណ្ឌ  ឆ្នែ ំ២០០៩  និងច្ពល
ខាងមុ្ខ សំច្ណ្ើ ចាប់ែមីសតីពីការម្របឆំ្នងការម្រគប់ម្រគងម្របព័នធអីុនធឺច្ណ្ត្ ផ្តល់ម្រកបខ័ណ្ឌ គតិ្យុត្តិសម្រាប់
ច្សរភីាពបច្ញ្េញម្តិ្ច្ៅកម្ពុជា ច្ោយច្ឆៃើយត្បច្ៅនឹងបញ្ហា បរហិាច្ករ ត ៍ ការផ្តល់ព័ត៌្ានមិ្នពិត្ 
និងការញុះញង់។ ចាប់ទំាងពីរច្ធវើឲ្យតួ្អងគសងគម្សីុវលិានកងវល់ច្ោយារវាម្រត្ូវបានច្គច្ម្ើលច្ ើញ
ថារារាងំច្ោយមិ្នចំាបាច់នូវច្សរភីាពបច្ញ្េញម្តិ្។ ម្ោ៉ងច្េៀត្ ាម្រា ៤១ ម្នចាប់ម្របឆំ្នងអំច្ពើ
ពុករលួយឆ្នែ ំ២០១០ រតឹ្ត្បតិ្ច្សរភីាពការត្វ៉ា ជាពិច្សស ម្របឆំ្នងនឹងម្ន្តនតីរាជរោឋ ភិបាល។ ច្ទាះ
ជាយ៉ាងោកតី អងគការសងគម្សីុវលិហាក់បីដូ្ចជាដឹ្ងច្ោយខៃួនឯងថាអវីអាចនិងមិ្នអាចនិយាយបាន 
ច្ោយច្ម្របើចំច្ណ្ះដឹ្ងខាងវបបធម៌្ ច្ដ្ើម្បចី្ធវើការវនិិចឆ័យអំពីរច្បៀបត្សូ៊ម្តិ្ម្របច្សើរបំផុ្ត្ច្ដ្ើម្បអីវីផ្ដ្ល
ជាត្ម្រម្វូការ។ អែកផ្តល់សាភ សន៍ ក៏យល់ច្ ើញផ្ងផ្ដ្រថាការេិច្ត្ៀនច្លើរាជរោឋ ភិបាល ច្ៅច្ពលោ
សថិត្កែុងម្រពំផ្ដ្នសនមត្និងមិ្នានបញ្ហជ ក់ោមួ្យ ភាគច្ម្រចើនម្រត្វូបានច្យាគយល់។ តួ្អងគសងគម្សីុវលិ
បាននិងកំពុងបញ្េុ ះបញ្េូ លរាជរោឋ ភិបាលច្ផ្តើម្ច្អាយានចាប់សតីពីច្សរភីាពព័ត៌្ានជាច្ម្រចើនឆ្នែ ំ កនៃង
ម្ក។ 
 

របកគសំ ើញ 
 

ាម្រា ៤១ ម្នរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា ផ្ចងថាម្របជាពលរដ្ឋផ្ខមរ ានច្សរភីាពខាងការបច្ញ្េញម្តិ្
របស់ខៃួន ច្សរភីាពខាងារព័ត៌្ាន ច្សរភីាពខាងការច្បាះពុម្ពផ្ាយ ច្សរភីាពខាងការជួបម្របជំុ។ 
ជាការោំម្រេចំច្ពាះចំណុ្ចច្នះ កម្ពុជាគឺជាម្របច្េសហត្ថច្លខី ចំច្ពាះរាល់សនធិសញ្ហញ សិេធិម្នុសស

                                                        
28 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 

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2013/cambodia
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
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
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អនតរជាតិ្ ផ្ដ្លផ្ចងពីច្សរភីាពបច្ញ្េញម្តិ្។ បុ៉ផ្នត ការច្បតជាា របស់រាជរោឋ ភិបាលកែុងការច្លើកច្ម្រជាង
ច្សរភីាពបច្ញ្េញម្តិ្ ម្រត្ូវបានបដិ្ច្សធច្ោយអែកផ្តល់សាភ សន៍មួ្យចំនួន។ 

 

ភាគច្ម្រចើន អវីផ្ដ្លរាជរោឋ ភិបាលនិយាយអំពីការច្ោរពសិេធិ គឺម្រោន់ផ្ត្ជាការនិយាយឲ្យផ្ត្រចួ
បុ៉ច្ោោ ះ។ គឺោម នការអនុវត្តច្េ។  

អែកផ្តល់សាភ សន៍អនាមិ្ក 
 

ម្រកម្ម្រពហមេណ្ឌ  ឆ្នែ ំ២០០៩ ានាម្រាមួ្យចំនួនផ្ដ្លប៉ះពាល់ច្ោយតា ល់ច្លើសងគម្សីុវលិ 
និង ច្សរភីាពបច្ញ្េញម្តិ្ ឧទាហរណ៍្ ាម្រា ៣០៥, ៣០៧, ៣១១, ៤៩៥, ៥០២ និង៥២៣។ ម្រកម្
ម្រពហមេណ្ឌ កំណ្ត់្ម្រកបខ័ណ្ឌ គតិ្យុត្តិសម្រាប់បរហិារច្ករ ត ៍ការផ្តល់ព័ត៌្ានមិ្នពិត្និងការញុះញង់។ ការ
និយាយបំច្ផ្ៃើស ឬការមួ្លបងាក ច់ផ្ដ្លច្ធវើឲ្យខូចកិត្តិយស ឬច្ករ តច៍្មម ះរបស់បុគគល់ឬាថ ប័នមួ្យ គឺជា
ការបរហិារច្ករ ត។៍ ការបរហិារច្ករ តម៍្រត្ូវបានម្របម្រពឹត្តច្ោយម្ច្ធោបាយោមួ្យខាងច្ម្រកាម្៖ 

 

១. ច្ោយពាកយសម្តី ច្ទាះជាាម្ម្ច្ធោបាយអវីក៏ច្ោយ ផ្ដ្លម្រត្ូវបានម្របកាសច្ៅេីកផ្នៃង
ាធារណ្ៈមួ្យ ឬច្ៅកែុងកិចេម្របជំុាធារណ្ៈមួ្យ។  

២. ជាោយលកេណ៍្អកសរ ឬគំនូស ច្ទាះបីជាច្ោយម្ច្ធោបាយអវីក៏ច្ោយ ផ្ដ្លម្រត្ូវបាន
ផ្សពវផ្ាយជាាធារណ្ៈ ឬ ផ្ដ្លម្រត្ូវបានច្បើកបងាា ញជូនាធារណ្ជន។ 

៣. ច្ោយម្ច្ធោបាយផ្សពវផ្ាយច្ាត្េសសន៍ោមួ្យផ្ដ្លសំច្ៅច្លើាធារណ្ជន29។  
 

ការបរហិារច្ករ ត ៍ អាចោក់ច្ទាសបានច្ោយការតកពិន័យជាម្របាក់ពី ១០០.០០០ (មួ្យផ្សន) 
ដ្ល់ ១០.០០០.០០០ (ដ្ប់ោន) ច្រៀល។ គិត្ជាម្របាក់ដុ្ោៃ រអាច្ម្រកិ ការតកពិន័យសម្រាប់ការ
បរហិារច្ករ តា៍នចំនួនពី ២៥ ដុ្ោៃ រ ដ្ល់ ២.៥០០ ដុ្ោៃ រ។ 

ាម្រា ៥០២ ម្នម្រកម្ម្រពហមេណ្ឌ ចាត់្េុកថាជាបេច្លមើសម្រពហមេណ្ឌ នូវការច្ជរម្របាែចំច្ពាះ
ម្ន្តនតីាធារណ្ៈមួ្យរបូផ្ដ្លច្ធវើសកម្មភាពាងនាម្ឲ្យាថ ប័នរបស់ខៃួន ច្ហើយាម្រា ៥២៣ ចាត់្េុក
ថាខុសចាប់ ការបងេូចកិត្ោនុភាពម្នច្សចកតីសច្ម្រម្ចតុ្ោការ (សូម្ច្ម្ើលកម្រម្ងរបាយការណ៍្ផ្ដ្ល
ម្រត្ូវបានោក់ច្ោយអងគការសងគម្សីុវលិ ជូនម្រកមុ្ម្របឹកាសិេធិម្នុសសអងគការសហម្របជាជាតិ្ ច្ៅកែុង
សម័្យម្របជំុច្លើកេី ១៨ ម្នការពិនិត្យច្េៀងទាត់្ ជាសកលច្លើម្រពះរាជាោចម្រកកម្ពុជា ឆ្នែ ំ២០១៣)។ 
ច្យាងាម្របាយការណ៍្ទំាងច្នះ ាម្រា ៤៩៥ ម្នម្រកម្ម្រពហមេណ្ឌ  – ការញុះញង់ឲ្យម្របម្រពឹត្តបេច្លមើស
មួ្យ – ម្រត្ូវបានច្ម្របើយ៉ាងច្េៀងទាត់្ម្របឆំ្នងនឹង “អែកការពារសិេធិម្នុសស បុគគលិកអងគការមិ្នផ្ម្ន
រោឋ ភិបាល និងបុគគល/ម្រកមុ្ច្ផ្សងច្េៀត្ផ្ដ្លហ៊ាននិយាយម្របឆំ្នងអាជាា ធរ ឬផ្ដ្លពោយាម្អប់រ ំ
ាធារណ្ជនកម្ពុជាអំពីសិេធិម្នុសស។ ច្ោក អូ៊ វរីៈ ម្របធានអងគការ CCHR  ម្រត្ូវបានច្កាះច្ៅច្ដ្ើម្បី
សួរចច្ម្ៃើយច្ោយតុ្ោការច្ខត្តរត្នគិរ ីកែុងផ្ខតុ្ោ ឆ្នែ ំ២០១២” ច្ចាេម្របកាន់អំពីការញុះញង់សាជិក
ម្រកមុ្ជនជាតិ្ច្ដ្ើម្ភាគតិ្ច ឲ្យត្វ៉ាច្ោយច្ម្របើអំច្ពើហិងាចំច្ពាះការច្ដ្ញច្ចញពីដី្ធៃី (េំព័រ១២)។ 
                                                        
29 http://sogi.sithi.org/admin/upload/media/125-rlhnfhw1371009220.pdf, accessed 19 November 

2013 

http://sogi.sithi.org/admin/upload/media/125-rlhnfhw1371009220.pdf
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ឥរយិាបែផ្ដ្លម្រត្ូវបានចាត់្េុកថាជាការបរហិារច្ករ ត ៍ ឬច្ជរម្របាែ ផ្ដ្លម្រត្ូវបានផ្ាយាម្
បោត ញព័ត៌្ាន ម្រត្ូវបានចាត់្ផ្ចងច្ម្រកាម្ចាប់ារព័ត៌្ានឆ្នែ ំ១៩៩៥។ បុ៉ផ្នត ចាប់ផ្ដ្លច្ធវើនិយ័ត្កម្ម
បោត ញព័ត៌្ានមិ្នម្រត្ូវបានច្សរច្សរឲ្យបានចាស់ ច្ហើយជួនកាលម្រត្ូវបានអនុវត្តមិ្នសីុោែ ។ កនៃង
ម្ក បុគគលិការព័ត៌្ានខៃះ ម្រត្វូបានកាត់្ច្ទាសស្រសបាម្បេបបញ្ញត្តិម្នចាប់ារព័ត៌្ាន ផ្ដ្លហាម្
ឃាត់្ការរាយការណ៍្ោផ្ដ្លម្រត្ូវបានចាត់្េុកថាគច្ម្រាម្កំផ្ហងដ្ល់ច្សថរភាពនច្យាបាយ30។  

ារព័ត៌្ានកម្ពុជាច្សាើរផ្ត្ទំាងអស់ សម្រម្បាម្គណ្បកសនច្យាបាយមួ្យ។ េូរេសសន៍គឺជា
កម្មសិេធិ ឬម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគងទំាងស្រសងុច្ោយអែកផ្ដ្លជិត្សែិេធជាមួ្យ គណ្បកសនច្យាបាយធំកាន់
អំោច។ វេិយុានាថ នីយ៍មួ្យចំនួនតូ្ចសម្រម្បាម្គណ្បកសម្របឆំ្នង និង សច្ម្ៃងឯករាជយសំខាន់ៗ 
ច្ហើយកាផ្សត្ច្សាើរផ្ត្ទំាងអស់ ច្លើកផ្លងផ្ត្ារព័ត៌្ានជាភាាបរច្េស ម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគងច្ោយ
គណ្បកសនច្យាបាយ ឬ បុគគលអែកនច្យាបាយ31។  

ារព័ត៌្ានឯករាជយមួ្យចំនួន ម្រត្វូបានពិនិត្យពិច័យយ៉ាងដិ្ត្ដ្ល់ ច្ហើយការបច្ញ្េញម្តិ្
របស់ពួកច្គ ជួនកាល ម្រត្ូវបានរតឹ្ត្បតិ្ឬម្រគប់ម្រគងច្ោយរាជរោឋ ភិបាល។ ឧទាហរណ៍្  រាជរោឋ ភិបាល
បានសច្ម្រម្ចលុបច្ចាលការផ្ាយកម្មវធីិ “សម្ធម៌្ម្របចំាសបាត ហ៍” កែុងផ្ខវចិឆិកា ឆ្នែ ំ២០១២។ កម្មវធីិច្នះ
ានម្របភពច្ដ្ើម្ច្ចញពីការជួយោំម្រេពីកម្មវធីអភិវឌ្ឍន៍អងគការសហម្របជាជាតិ្ (UNDP) និងអងគការ
ច្ផ្សងច្េៀត្កែុងឆ្នែ ំ ២០០៣ ជាម្ច្ធោបាយច្ពលរាម្រតី្មួ្យសម្រាប់ការផ្ាយម្របកបច្ោយយុត្តិធម៌្ និង
ម្រគប់ម្រជងុច្ម្រជាយអំពីយុេធនាការច្ឃាសនាច្បាះច្ឆ្នែ ត្ជាតិ្។ កម្មវធីិច្នះានម្របជាម្របិយភាពខាៃ ំងរហូត្
ដ្ល់ច្ធវើឲ្យម្រកសួងព័ត៌្ានឯកភាពបនតវាជាកម្មវធីិម្របចំាសបាត ហ៍។ ច្សចកតីសច្ម្រម្ចបញ្ឈប់ការផ្ាយ
កម្មវធីិច្នះភាៃ ម្ៗ បានច្កើត្ច្ ើងមុ្នច្ពលច្បាះច្ឆ្នែ ត្នាផ្ខ កកកោ ឆ្នែ ំ២០១៣។  

សម្ត្ថភាពសម្រាប់ការរាយការណ៍្ច្ពញច្លញ ម្របកបច្ោយសម្ធម៌្ និងត្ាៃ ភាពច្ោយ
ារព័ត៌្ានភាាផ្ខមរ អំពីសកម្មភាពរបស់អងគការសងគម្សីុវលិ ជាេូច្ៅ ម្រត្ូវបានចាត់្េុកថាច្ខាយ។ 
អែកច្ធវើការកែុងសងគម្សីុវលិជាច្ម្រចើនមិ្នានជំច្នឿច្លើបោត ញារព័ត៌្ានទំាងច្នះ និងមិ្នចាត់្េុកថា
ជាម្រចកសម្ស្រសបសម្រាប់កិចេម្របឹងផ្ម្របងត្សូ៊ម្តិ្ច្េ។ បោត ញារព័ត៌្ានជាច្ម្រចើន ានលកេណ្ៈ
លំច្អៀង អំពីព័ត៌្ានផ្ដ្លពួកច្គផ្តល់ ច្ៅរកការផ្ាយរបស់រាជរោឋ ភិបាល។ ច្ោយច្ធវើដូ្ច្ចែះ ពួកច្គ
បងាា ញថាពួកច្គមិ្នេេួលាគ ល់ វាយត្ម្ម្ៃខពស់ ឬេេួលយកអវីផ្ដ្លអងគការសងគម្សីុវលិចង់និយាយ។ 
ពាក់ព័នធសម្ត្ថភាព អែកកាផ្សត្ជាច្ម្រចើន មិ្នបានេេួលការបណ្តុ ះបោត លម្រគប់ម្រោន់ច្លើវជិាជ ជីវៈ 
និងសីលធម៌្ទាក់េិននឹងការងាររបស់ពួកច្គច្ ើយ។ ាម្ពិត្ អែកកាផ្សត្ខៃះម្រត្ូវបានច្គរាយការណ៍្ថា
បានទារម្របាក់ច្ម្រៅផ្ៃូវការពីបុគគលាធារណ្ៈ  រមួ្ទំាងបុគគលិកអងគការសងគម្សីុវលិ ជាែែូរសម្រាប់ការ
យកព័ត៌្ាន។ ម្ជឈម្ណ្ឌ លសីលធម៌្វជិាជ ជីវៈកាផ្សត្កម្ពុជា បចេុបបនែ កំពុងច្ធវើការជាមួ្យអងគការច្សវា
ារព័ត៌្ានអប់រសុំខភាពកម្ពុជាច្លើគច្ម្រាងមួ្យ ច្ដ្ើម្បចី្លើកេឹកចិត្តដ្ល់ការម្របកាន់យកម្រកម្សីលធម៌្
វជិាជ ជីវៈកាផ្សត្។  

                                                        
30 http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2013/cambodia, accessed 19 November 2013 
31 http://licadho-cambodia.org/reports/files/119LICADHOMediaReport2008.pdf, accessed 21 

November 2013 

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2013/cambodia
http://licadho-cambodia.org/reports/files/119LICADHOMediaReport2008.pdf
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ជាេូច្ៅ អែកផ្តល់សាភ សន៍ានការយល់ដឹ្ងស្រសច្ដ្ៀងោែ អំពីអវីផ្ដ្លអាចនិយាយ និងអវីផ្ដ្ល
មិ្នអាចនិយាយកែុងការអនុវត្តជាក់ផ្សតង។ អែកផ្តល់សាភ សន៍ បានបងាា ញថា ជាេូច្ៅានការ
ច្យាគយល់លែចំច្ពាះការេិច្ត្ៀនរបស់ពួកច្គចំច្ពាះច្ោលនច្យាបាយរាជរោឋ ភិបាល លុះម្រាោផ្ត្
ការេិច្ត្ៀនច្នាះម្រត្ូវបានច្តត ត្ជាបុគគលតា ល់ច្លើម្ន្តនតីជាន់ខពស់ច្ោយច្ចញច្មម ះ។  
 

(ពួកច្គ) េំនងជាច្យាគយល់ ម្របសិនច្បើការេិច្ត្ៀនរបស់ច្យើងានលកេណ្ៈេូច្ៅ។ ច្យើង
អាចជួបការត្វ៉ាម្របសិនច្បើពាកយសម្តីរបស់ច្យើងប៉ះពាល់ម្ន្តនតីាធារណ្ៈ។  
 

អងគការសងគម្សីុវលិ ផ្ដ្លេិច្ត្ៀនរាជរោឋ ភិបាលយ៉ាងសកម្ម ពួកច្គេេួលលិខិត្ម្រពាន បុ៉ផ្នត 
រាជរោឋ ភិបាលកម្រម្ច្ធវើសកម្មភាពម្របឆំ្នងនឹងពួកច្គោស់។ ជារមួ្ អងគការសងគម្សីុវលិាន
សិេធិនិយាយ។ ានផ្ត្រាជរោឋ ភិបាលច្េផ្ដ្លានការម្រត្តួ្ម្រាច្លើបោត ញព័ត៌្ាន។  

អែកផ្តល់សាភ សន៍អនាមិ្ក 
 

បេពិច្ាធន៍ម្នការច្យាគយល់ច្នះ ហាក់បីដូ្ចជាមិ្នស្រសបោែ ជាមួ្យការវភិាគរបស់អងគការ
សងគម្សីុវលិអំពីបរាិថ នគតិ្យុត្តិ និងបេបញ្ញត្តិ ផ្ដ្លគូសបងាា ញការលំបាករបស់រាជរោឋ ភិបាលកែុង
ការអនុវត្ត និងម្របតិ្បត្តិចាប់ម្របកបច្ោយម្របសិេធភាព។ ករណី្ច្ោក ម៉្ម្ សូណ្ង់ដូ្ សកម្មជនសិេធិ
ម្នុសស និងាេ ស់វេិយុសំបុក មុំ  បងាា ញពនៃឺខុសោែ ខៃះអំពីម្របការផ្ដ្លថា ច្ត្ើច្សរភីាពបច្ញ្េញម្តិ្អាច
ានលកេណ្ៈដូ្ចច្ម្តចច្ៅកម្ពុជាៈ 
 
ច្ោក ម៉្ម្ សូណ្ង់ដូ្ គឺជាាេ ស់វេិយុសំបុក មុំ ផ្ដ្លជាបោត ញារព័ត៌្ានមួ្យម្នបោត ញ 

ារព័ត៌្ានឯករាជយកម្ពុជា កែុងការផ្ាយបេអាថ ធិបាយានលកេណ្ៈេិច្ត្ៀនរាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា។ 
ាថ នីយ៍វេិយុ របស់ច្ោក សូណ្ង់ដូ្ បានរាយការណ៍្ពីការបំពានសិេធិម្នុសសទាក់េិននឹងការត្វ៉ានាច្ពលែមីៗ 
ច្ៅច្ខត្តម្រកច្ចះ ផ្ដ្លរាជរោឋ ភិបាលបានចាត់្េុកថាជាការបះច្បារ។ ច្យាងាម្ការរាយការណ៍្ារព័ត៌្ាន 
ការត្វ៉ាបានបោត លឲ្យកុារអីាយុ ១៤ ឆ្នែ ំាែ ក់ម្រត្ូវច្គបាញ់ាៃ ប់ ច្ៅច្ពលអែកស្រសុកមូ្លោឋ នម្របឆំ្នងនឹង
កិចេម្របតិ្បត្តិការច្យាធាមួ្យ ច្ដ្ើម្បចី្បាសសាែ ត្ដី្ឲ្យម្រកមុ្ហុ៊នឯកជនរសុសីុមួ្យ។ អាជាា ធរបានឃាត់្ខៃួន 
ច្ោក សូណ្ង់ដូ្ កែុងផ្ខកកកោ ច្ហើយច្ៅម្ែៃេី១ ផ្ខតុ្ោ តុ្ោការកម្ពុជាមួ្យបានរកច្ ើញថាច្ោកាន
កំហុសពីបេ “បះច្បារ” ម្របឆំ្នងនឹងរដ្ឋ ស្រសបាម្ ម្រកម្ម្រពហមេណ្ឌ  ឆ្នែ ំ២០០៩ និង បានកាត់្ច្ទាសច្ោកឲ្យ
ជាប់ពនធនាោររយៈច្ពល ២០ ឆ្នែ ំ32។ ច្ម្រកាយច្ពលានការម្របឆំ្នងអនតរជាតិ្និងាធារណ្ៈ ច្ោក ម៉្ម្ 
សូណ្ង់ដូ្ ម្រត្ូវបានច្ោះផ្លងពីពនធនាោរម្ម្រពស ម្នរាជធានីភែំច្ពញ ច្ៅម្ែៃេី១៥ ផ្ខមី្នា ឆ្នែ ំ២០១៣ ច្ម្រកាយ
ច្ពលជាប់ពនធនាោររយៈច្ពលម្របំាបីផ្ខម្នការផ្តនាា ច្ទាសរយៈច្ពល ២០ឆ្នែ ំ ច្ោយការផ្តនាា ច្ទាសច្ៅសល់
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 

http://globalfree.wordpress.com/2012/10/01/cambodian-court-sentences-journalist-to-20-years/
http://livewire.amnesty.org/2013/04/12/freed-cambodian-human-rights-defender-speaks-out/
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ខណ្ៈផ្ដ្លបោត ញារព័ត៌្ានច្ៅកម្ពុជាគឺជារបស់រដ្ឋ ឬម្រគប់ម្រគងច្ោយរដ្ឋ អីុនធឺច្ណ្ត្ 

បចេុបបនែ ម្រត្ូវបានច្ធវើនិយ័ត្កម្មតិ្ចតួ្ច។ កែុងយុេធនាការច្បាះច្ឆ្នែ ត្នាច្ពលែមីៗច្នះ ម្របជាជនជាច្ម្រចើនច្ៅ
កម្ពុជា និងជាពិច្សស យុវជន បានងាកច្ៅរកបោត ញេំនាក់េំនងសងគម្ជាម្របភពចម្បងម្នដំ្ណឹ្ង 
និងព័ត៌្ានទាន់ច្ហតុ្ការណ៍្អំពីាថ នភាពបចេុបបនែ និងជាយនតការមួ្យសម្រាប់ាម្ោនការរាប់សនៃឹក
ច្ឆ្នែ ត្ កែុងចំច្ោម្ការច្ម្របើម្របាស់ច្ផ្សងច្េៀត្។ ព័ត៌្ានច្ៅច្លើច្ហវសបុ៊ក (Facebook) ម្រត្ូវបានច្គចាត់្
េុកថាអាចច្ជឿេុកចិត្តបាន ជាងព័ត៌្ានកែុងេម្រម្ង់ច្ផ្សងច្េៀត្ម្នបោត ញារពត៌្ាន (ម្រគប់ម្រគង
ច្ោយរដ្ឋ)។ អែកផ្តល់សាភ សន៍អនាមិ្ក បាននិយាយថាអីុនធឺច្ណ្ត្ និងជាក់ផ្សតង ច្ហវសបុ៊ក 
(Facebook) បានផ្តល់ជូនម្របជាពលរដ្ឋនូវឱកាសច្ដ្ើម្បីផ្ារភាជ ប់/ចងម្រកង និងពិភាកាបញ្ហា នច្យាបាយ 
ម្របការច្នះ អាចម្រត្វូបានយល់ច្ ើញច្ោយ   រាជរោឋ ភិបាលថា ជាបញ្ហា ម្របឈម្   ចំច្ពាះអំោច ឬ 
ការម្រត្តួ្ម្រារបស់ខៃួន។ ការច្ម្របើបោត ញេំនាក់េំនងសងគម្ ច្ោយយុវជន (Facebook, Twitter) 
ភាគច្ម្រចើនបានដំ្ច្ណ្ើ រការច្ោយមិ្នាននិយ័ត្កម្មពីរាជរោឋ ភិបាល និងផ្តល់ម្ច្ធោបាយដ៏្សំខាន់មួ្យ
សម្រាប់ឲ្យម្រកុម្ម្របជាជនមួ្យចំនួន ជាពិច្សស យុវជន ច្គចច្វសការម្រត្ួត្ពិនិត្យរបស់រាជរោឋ ភិបាល។ 
អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលជាច្ម្រចើន ក៏ច្ម្របើបោត ញេំនាក់េំនងសងគម្ផ្ងផ្ដ្រ ជាម្ច្ធោបាយមួ្យម្ន
ការបច្ញ្េញម្តិ្ និង ការផ្ចករផំ្លកព័ត៌្ាន។  

កាលពីផ្ខឧសភា ឆ្នែ ំ២០១២ រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជាបានម្របកាសថាខៃួនកំពុងាក់ផ្ត្ងម្រពាង
ចាប់ម្រគប់ម្រគងម្របព័នធអីុនធឺច្ណ្ត្េីមួ្យ ច្ដ្ើម្បចី្ធវើនិយ័ត្កម្ម និងច្ដ្ើម្បរីតឹ្ត្បតិ្ការច្ម្របើអីុនធឺច្ណ្ត្។ 
មូ្លច្ហតុ្មួ្យម្នមូ្លច្ហតុ្នានាម្នការអនុម័្ត្ចាប់ម្រគប់ម្រគងម្របព័នធអីុនធឺច្ណ្ត្ផ្បបច្នះ គឺសំច្ៅេប់
ាក ត់្ “ម្នុសសានគំនិត្អាម្រកក់ … កំុឲ្យផ្សពវផ្ាយព័ត៌្ានមិ្នពិត្”។ ចាប់ច្នះសថិត្ច្ៅកែុងដំ្ោក់
កាលដំ្បូងម្នការាក់ផ្ត្ង និងច្ៅមិ្នទាន់ផ្សពវផ្ាយជូនាធារណ្ជនច្ៅច្ ើយ បុ៉ផ្នត ានការភ័យ
ខាៃ ចថាចាប់ច្នះអាចរារាងំច្សរភីាពបច្ញ្េញម្តិ្ាម្អីុនធឺច្ណ្ត្ច្ៅកម្ពុជា។ ចាប់សតីពីឧម្រកិដ្ឋកម្ម
កំុពយូេ័រម្នម្របច្េសម្ែ ផ្ដ្លម្រត្ូវបានអនុម័្ត្កែុងឆ្នែ ំ២០០៧ ផ្តល់ឧទាហរណ៍្សម្ច្ហតុ្ ផ្លមួ្យអំពី
ម្របការផ្ដ្លថាការអនុវត្តចាប់ម្រគប់ម្រគងម្របព័នធអីុនធឺច្ណ្ត្ ស្រសច្ដ្ៀងោែ មួ្យច្ៅកម្ពុជា ជំនួសឲ្យការ
ការពារផ្លម្របច្យាជន៍ របស់ម្របជាជនកម្ពុជា អាចានផ្លប៉ះពាល់ផ្ដ្លច្ធវើឲ្យខូចម្របច្យាជន៍ច្លើ
ច្សរភីាពផ្ផ្ែកនច្យាបាយ ច្សរភីាពបច្ញ្េញម្តិ្ និង “សិេធិដឹ្ងឮ”34។  

កងវល់ក៏ម្រត្ូវបានច្លើកច្ ើងផ្ងផ្ដ្រច្ោយអែកផ្តល់សាភ សន៍ ទាក់េិននឹងច្សចកតីម្រពាងចាប់
បចេុបបនែសតីពីអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលនិងសាគម្ និងលេធភាព ផ្ដ្លចាប់ច្នះអាចានផ្ល
ប៉ះពាល់អវជិជានច្លើលេធភាពរបស់អងគការសងគម្សីុវលិ កែុងការអនុវត្តសិេធិបច្ញ្េញម្តិ្ច្ោយច្សរ ី
របស់ខៃួន។ ច្ោយផ្ ក ការកំណ្ត់្ម្នច្សចកតីម្រពាងចាប់សតីពីអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលនិងសាគម្
ឲ្យអងគការសងគម្សីុវលិ “ច្ជៀសវាងច្ធវើសកម្មភាពោំម្រេគណ្បកសនច្យាបាយ” អាចោក់សកម្មភាព
នច្យាបាយច្ម្រកាម្ការរតឹ្ត្បិត្កាន់ផ្ត្េូោយច្ម្រកាម្ចាប់ែមីច្នះ។ 
                                                        
34 http://www.ifex.org/cambodia/2013/04/30/cambodia_internet_censorship_cchr.pdf accessed 17 

November 2013 
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អវត្តានម្នចាប់មួ្យផ្ដ្លជំរញុលេធភាពេេួលព័ត៌្ាន ម្រត្ូវបានចាត់្េុកច្ោយអែកផ្តល់
សាភ សន៍មួ្យចំនួនថាជាឧបសគគចំច្ពាះម្របសិេធភាពម្នសងគម្សីុវលិច្ៅកម្ពុជាៈ 

រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា បានខកខានមិ្នបានអនុម័្ត្ចាប់មួ្យសតីពីច្សរភីាពេេួលព័ត៌្ាន (FoI) 
ច្ដ្ើម្បអីនុវត្តសិេធិេេួលព័ត៌្ានផ្ផ្ែកច្លើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្ទាះបីជាានការច្បតជាា ាំងពី ឆ្នែ ំ២០០៧ 
កតី។ ម្របការច្នះ ច្កើត្ច្ ើងច្ទាះបីជាគណ្បកសនច្យាបាយម្របឆំ្នងបានោក់ច្សចកតីម្រពាងចាប់
សតីពីច្សរភីាពេេួលព័ត៌្ានជូនរដ្ឋសភាកែុងឆ្នែ ំ២០១០, ២០១២ និង២០១៣ ក៏ច្ោយ។ ច្សចកតី
ម្រពាងចុងច្ម្រកាយម្រត្ូវបានបដិ្ច្សធ ច្ោយគណ្បកសកាន់អំោច ច្ោយឈរច្លើមូ្លោឋ នថាវា
មិ្នស្រសបាម្រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្ទាះជាអែកឯកច្េសអនតរជាតិ្បានរកច្ ើញថាវាានចំណុ្ចសំខាន់ៗ
ជាច្ម្រចើន ម្នចាប់សតីពីច្សរភីាពេេួលព័ត៌្ានកតី (កម្រម្ងរបាយការណ៍្ោក់ច្ោយអងគការសងគម្
សីុវលិ ជូនម្រកមុ្ម្របឹកាសិេធិម្នុសសអងគការសហម្របជាជាតិ្ កែុងអំ ុងច្ពលម្របជំុច្លើកេី១៨ ម្ន
ការពិនិត្យច្ម្ើលជាសកលច្េៀងទាត់្ច្លើម្រពះរាជាោចម្រកកម្ពុជា ឆ្នែ ំ២០១៣ េំព័រ១៣)។ 

 

ជាសច្ងេប ឧបសគគចំច្ពាះច្សរភីាពបច្ញ្េញម្តិ្ច្ៅកម្ពុជាគឺានលកេណ្ៈគួរឲ្យកត់្សាគ ល់ និង 
គឺជាការបារម្ភដ៏្ធៃន់ធៃរមួ្យម្នតួ្អងគសងគម្សីុវលិ និងអែកសច្ងកត្ការច្ផ្សងច្េៀត្។ អងគការសងគម្សីុវលិ
ហាក់បីដូ្ចជាពូផ្កច្ធវើដំ្ច្ណ្ើ រឆៃងកាត់្េីដ៏្លំបាកច្នះ។ 
 

វធិាីស្តេត 
 

ព័ត៌្ានផ្ដ្លបានពនយល់ច្ៅេីច្នះ ម្រត្ូវបានដ្កស្រសង់ពីការសិកាឯការ ជាពិច្សស ម្រកម្
ម្រពហមេណ្ឌ  ការវភិាគផ្ដ្លបានច្បាះពុម្ពផ្ាយ និងពីការសាភ សន៍ផ្ៃូវការជាមួ្យតួ្អងគសងគម្សីុវលិ
ចំនួនម្របំា។ អែកផ្តល់សាភ សន៍ រមួ្ានម្ន្តនតីសហជីពពីររបូ តំ្ោងាែ ក់ពីអងគការព័ត៌្ានមិ្នរក
ចំច្ណ្ញមួ្យ និងតំ្ោងាែ ក់ម្កពីអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលកែុងស្រសុកមួ្យ និងអងគការមិ្នផ្ម្ន
រោឋ ភិបាលអនតរជាតិ្មួ្យ។ សិកាេ ាោពិច្ម្រោះច្យាបល់ថាែ ក់ជាតិ្ ម្រត្វូបានចូលរមួ្ច្ោយអែក
យកព័ត៌្ានមួ្យចំនួនផ្ដ្លបានផ្តល់ព័ត៌្ាននិងម្តិ្បផ្នថម្ដ៏្ានត្ម្ម្ៃ។ ព័ត៌្ានផ្ដ្លានម្រត្ូវបាន
សម្រមិ្ត្សម្រាំងនិងច្ផ្ាៀងតា ត់្ ផ្ដ្លបានម្កពីការសនានាច្ម្រៅផ្ៃូវការជាមួ្យតួ្អងគសងគម្សីុវលិ។ ច្ដ្ើម្បី
ព័ត៌្ានបចេុបបនែភាពបផ្នថម្អំពីច្សរភីាពបច្ញ្េញម្តិ្ច្ៅកម្ពុជា សូម្ច្ម្ើល  
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។  
  

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
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
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សេចកតេីសខេបអពំ្បីញ្ហា ស្របឈមេខំាៃ់ៗ  
 

បញ្ហា ម្របឈម្សំខាន់ៗទាក់េិននឹងការបច្ញ្េញម្តិ្ច្ៅកម្ពុជា រមួ្ាន៖  
 

 បេបបញ្ញត្តិានការរតឹ្ត្បតិ្ខាៃ ំងច្ៅកែុងម្រកម្ម្រពហមេណ្ឌ ទាក់េិននឹងការបរហិារច្ករ ត ៍ ការផ្តល់
ព័ត៌្ានមិ្នពិត្ និងការញុះញង់ 

 កងវះឯករាជយភាពម្នបោត ញព័ត៌្ានកែុងស្រសុកច្សាើរផ្ត្ទំាងអស់ ជាពិច្សស េូរេសសន៍ និង 

កាផ្សត្ភាាផ្ខមរ 

 ការច្ម្រជៀត្ផ្ម្រជកច្ោយម្រកសួងព័ត៌្ានកែុងការផ្ាយកម្មវធីិារព័ត៌្ានផ្ដ្លជំរញុសិេធិ
ម្នុសស 

 ការច្ម្របើចាប់មិ្នសម្ស្រសបច្ោយសាជិកមួ្យចំនួនម្នាថ ប័ននីតិ្ម្របតិ្បត្តិ និងាថ ប័ន
តុ្ោការម្នរាជរោឋ ភិបាល ច្ដ្ើម្បរីតឹ្ត្បតិ្យ៉ាងធៃន់ធៃរច្លើបុគគលទំាងឡាយ ផ្ដ្លសផ្ម្តង
ម្តិ្ផ្ាុយនឹងរាជរោឋ ភិបាល ផ្ដ្លបច្ងកើត្បរយិាកាសម្រត្ួត្ពិនិត្យខៃួនឯង 

 កងវះសម្ត្ថភាព និង វជិាជ ជីវៈកែុងចំច្ោម្អែកយកព័ត៌្ាន  

 អវត្តានម្នការរាយការណ៍្មិ្នលំច្អៀង  ម្របកបច្ោយសម្ធម៌្ អំពីសងគម្សីុវលិច្ៅកែុង
បោត ញារព័ត៌្ានកែុងស្រសុក 

 យនតការចាប់មិ្នម្រគប់ម្រោន់ច្ដ្ើម្បកីារពារអែកកាផ្សត្ និងម្របភពព័ត៌្ានរបស់ពួកច្គ 

 សកាត នុពលផ្ដ្លចាប់ែមីសតីពីអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលនិងសាគម្ រតឹ្ត្បតិ្ច្សរភីាពម្ន
ការបច្ញ្េញម្តិ្ 

 ការអនុម័្ត្ច្សចកតីម្រពាងចាប់ែមីសតីពី ការម្រគប់ម្រគងម្របព័នធអីុនធឺច្ណ្ត្អាចរតឹ្ត្បតិ្ច្សរភីាព
ម្នការបច្ញ្េញម្តិ្/ច្យាបល់។ 
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ផ្នែកទី ៧: ការជួបស្របជុំសោយេៃតិវិធី 
 

ទេសៃៈរមួ 
 

ាម្រា ៤១ ម្នរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា ផ្ចងថាម្របជាពលរដ្ឋផ្ខមរ ានច្សរភីាពខាងការបច្ញ្េញម្តិ្
របស់ខៃួន ច្សរភីាពខាងារព័ត៌្ាន ច្សរភីាពខាងការច្បាះពុម្ពផ្ាយ ច្សរភីាពខាងការជួបម្របជំុ។ 
ចាប់សតីពីការច្ធវើបាតុ្កម្មច្ោយសនតិវធីិ ឆ្នែ ំ២០០៩ កំណ្ត់្នីត្ោនុកូលភាពម្នការច្ធវើបាតុ្កម្មច្ោយ
សនតិវធីិ និងបញ្ហជ ក់កិចេត្ម្រម្ូវឲ្យជូនដំ្ណឹ្ងសម្រាប់ការច្ធវើបាតុ្កម្ម។ បុគគល ឬអងគការសងគម្សីុវលិផ្ដ្ល
ច្ម្រោងច្ធវើបាតុ្កម្ម/ការត្វ៉ាមួ្យ ម្រត្វូបានត្ម្រម្ូវឲ្យសំុ ការអនុញ្ហញ ត្ ឬជូនដំ្ណឹ្ងដ្ល់រាជរោឋ ភិបាល ម្របំា
ម្ែៃមុ្នច្ពលច្ធវើបាតុ្កម្ម/ការត្វ៉ា។ កែុងករណី្ខៃះ សាជិកខៃះម្នកងកាៃ ំងសនតិសុខ ម្ន្តនតីេេួលអាណ្ត្តិ
ាធារណ្ៈច្ោយការច្បាះច្ឆ្នែ ត្ និង/ឬ ម្ន្តនតី បានច្ធវើសកម្មភាពច្ដ្ើម្បរីតឹ្ត្បតិ្ច្សរភីាពម្នការច្ធវើចលនា 
និង ច្សរភីាពខាងការជួបម្របជំុរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា។ ឧទាហរណ៍្ម្នចំណុ្ចច្នះ រមួ្ានការបដិ្ច្សធមិ្ន
ផ្តល់ការអនុញ្ហញ ត្សម្រាប់ការត្វ៉ាច្ោយសនតិវធីិ ការត្ម្រម្ូវឲ្យសាជិកសហគម្ន៍ានការអនុញ្ហញ ត្ច្ដ្ើម្បី
ច្ធវើដំ្ច្ណ្ើ រ សូម្បផី្ត្ពីភូមិ្មួ្យច្ៅភូមិ្មួ្យ ការាម្ោនការជួបម្របជំុច្ោយនគរបាល និងអាជាា ធររដ្ឋ 
ការែត្របូអែកចូលរមួ្ម្របជំុ និងការសួរច្មម ះនិងព័ត៌្ានេំនាក់េំនងរបស់អែកចូលរមួ្កិចេម្របជំុ ការ
ច្ម្រជៀត្ផ្ម្រជកច្ោយនគរបាលកែុងការជួបម្របជំុ និងការច្ម្របើសាព ធ ឬការបងេិត្បងេំ ច្លើសហគម្ន៍ផ្ដ្ល
ចូលរមួ្ជាមួ្យអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល35។ 
 

របកគំស ើញ 
 

ាម្រា ៤១ ម្នរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា ផ្ចងថាម្របជាពលរដ្ឋផ្ខមរានច្សរភីាពខាងការបច្ញ្េញម្តិ្
របស់ខៃួន ច្សរភីាពខាងារព័ត៌្ាន ច្សរភីាពខាងការច្បាះពុម្ពផ្ាយ ច្សរភីាពខាងការជួបម្របជំុ។ 
ពលរដ្ឋផ្ខមរអាចចូលរមួ្ផ្ងផ្ដ្រកែុងអងគការម្ហាជនច្ដ្ើម្បអីត្ថម្របច្យាជន៍ច្ៅវញិច្ៅម្ក ច្ដ្ើម្បកីារពារ
សមិ្េធផ្លជាតិ្ និង សោត ប់ធាែ ប់សងគម្36។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញបញ្ហជ ក់ថានឹងមិ្នានអែកោាែ ក់អាចអនុវត្ត
សិេធិច្នះ ច្ដ្ើម្បរីចំ្ោភបំពានច្លើសិេធិរបស់អែកដ្ម្េ ច្ដ្ើម្បប៉ីះពាល់ច្លើម្របម្ពណី្លែរបស់សងគម្ ច្ដ្ើម្បី
រចំ្ោភចាប់និងសោត ប់ធាែ ប់ាធារណ្ៈ និងសនតិសុខជាតិ្។ ច្ោយោំម្រេចំណុ្ចច្នះ ម្របច្េសកម្ពុជា
គឺជាហត្ថច្លខីម្នសនធិសញ្ហញ សិេធិម្នុសសអនតរជាតិ្ទំាងច្នះ។ 

 

                                                        
35 http://www.icnl.org/research/monitor/cambodia.html, accessed 28 February 2013 
36 http://www.constitution.org/cons/cambodia.htm, accessed 27 February 2013 

http://www.icnl.org/research/monitor/cambodia.html
http://www.constitution.org/cons/cambodia.htm%20%20%20%20%20,%20accessed%2027%20February%202013
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ចាប់សតីពីការច្ធវើបាតុ្កម្មច្ោយសនតិវធីិ ឆ្នែ ំ២០០៩ កំណ្ត់្នីត្ោនុកូលភាពម្នការច្ធវើបាតុ្កម្ម
ច្ោយសនតិវធីិ និង បញ្ហជ ក់កិចេត្ម្រម្ូវឲ្យជូនដំ្ណឹ្ងសម្រាប់ការច្ធវើបាតុ្កម្ម។ ស្រសបាម្ាម្រា ៤ ម្នចាប់
ច្នះ ការច្ធវើបាតុ្កម្មច្ោយសនតិវធីិ គបបាីនចរតឹ្លកេណ្ៈដូ្ចខាងច្ម្រកាម្ៈ  

១. ការជួបជំុោែ ឬការច្ដ្ើរច្ោយសនតិវធីិ ផ្ដ្លម្រត្វូបានច្ធវើច្ោយម្នុសសមួ្យម្រកុម្ 
២. ទាម្ទារជាាធារណ្ៈ ត្វ៉ា ឬ សផ្ម្តងសច្ញ្េ ត្នា ច្យាបល់ ឬ ឆនាៈរបស់ខៃួន 
៣. ច្ោយច្ម្របើេម្រម្ង់ឬម្ច្ធោបាយច្ផ្សងៗច្ោយសនតិវធីិ។37 

 
បេបបញ្ញត្តិច្ម្រកាម្ចាប់ច្នះ ក៏ត្ម្រម្ូវផ្ងផ្ដ្រថាម្រកុម្បុគគលោផ្ដ្លានបំណ្ងច្រៀបចំការជួប

ម្របជំុច្ោយសនតិវធីិច្ៅកផ្នៃងាធារណ្ៈោមួ្យ ម្រត្វូផ្ត្ជូនដំ្ណឹ្ងជាោយល័កេអកសរជូនអាជាា ធរ
មូ្លោឋ ន យ៉ាងច្ហាចោស់ម្របំាម្ែៃមុ្ន38។ កែុងការអនុវត្តជាក់ផ្សតង ‘ការជូនដំ្ណឹ្ង’ ច្នះាម្ពិត្ាន
ន័យថាអែកច្រៀបចំម្រត្ូវសំុការអនុញ្ហញ ត្ច្ដ្ើម្បចី្រៀបចំការម្របជំុមួ្យ។ ការអនុញ្ហញ ត្ឲ្យច្ធវើបាតុ្កម្មច្ោយ
សនតិវធីិ មិ្នផ្ម្នសុេធផ្ត្ម្រត្ូវបានផ្តល់ឲ្យច្េៈ ‘ានករណី្ជាច្ម្រចើនផ្ដ្លច្ៅកែុងច្នាះ អាជាា ធរមូ្លោឋ ន
មិ្នអនុញ្ហញ ត្ឲ្យានការជួបជំុោែ  ឬការម្របមូ្លផ្តុំ’។ ការអនុញ្ហញ ត្ឲ្យច្ធវើបាតុ្កម្មេំនងដូ្ចជាម្រត្ូវបាន
បដិ្ច្សធច្ម្រចើនជាង ម្របសិនច្បើបាតុ្កម្មម្រត្វូបានចាត់្េុកថាានលកេណ្ៈរច្សើបខាងនច្យាបាយៈ ច្យាង
ាម្ច្សចកតីម្រពាងចាប់សតីពីអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលនិងសាគម្ អងគការសងគម្សីុវលិម្រត្វូបានរពឹំង
ថាច្ជៀសវាងសកម្មភាពជាកិចេោំម្រេគណ្បកសនច្យាបាយ ច្ហើយលកេខ័ណ្ឌ ច្នះអាចម្រត្ូវបានបក
ស្រាយយ៉ាងអត្តច្នាម័្ត្ច្ោយបុគគលមួ្យចំនួនកែុងរាជរោឋ ភិបាល។  
 

អែកផ្តល់សាភ សន៍ បានច្លើកច្ ើងថាពួកច្គច្ជឿថាមូ្លច្ហតុ្ផ្ដ្លម្រត្ូវបានផ្តល់ច្ោយម្ន្តនតី
ាធារណ្ៈ សម្រាប់បដិ្ច្សធការអនុញ្ហញ ត្ឲ្យច្ធវើបាតុ្កម្ម គឺានលកេណ្ៈមិ្នច្ាម ះម្រត្ង់ៈ  

 

ចាប់ក៏ផ្ចងយ៉ាងចាស់ផ្ងផ្ដ្រថាកែុងករណី្ផ្ដ្លបាតុ្កម្មអាចបោត លឲ្យានច្ម្រោះថាែ ក់ ច្ធវើ
ឲ្យខូចខាត្ដ្ល់សនតិសុខជាតិ្ សុវត្ថិភាព សោត ប់ធាែ ប់ាធារណ្ៈ ពួកច្គនឹងមិ្នយល់ស្រសប
ច្េ។ បុ៉ផ្នត កែុងការអនុវត្តជាក់ផ្សតង ពួកច្គបដិ្ច្សធការជូនដំ្ណឹ្ងរបស់ច្យើងច្ោយច្ឆៃើយថា
បាតុ្កម្មច្នះអាចច្ធវើឲ្យានបញ្ហា កកសាះចរាចរណ៍្។  

អែកផ្តល់សាភ សន៍អនាមិ្ក 
 

ែវីច្បើានការេេួលយកជាេូច្ៅកែុងចាប់អនតរជាតិ្ថា រោឋ ភិបាល អាចោក់ការរតឹ្ត្បតិ្ច្លើ
ការត្វ៉ាច្ដ្ើម្បកីងវល់សងគម្ស្រសបចាប់ ផ្ដ្លច្ៅកែុងច្នាះ ការកកសាះចរាចរណ៍្គឺជាកងវល់មួ្យកតីកងវល់
កែុងចំច្ោម្បុគគលិកសងគម្សីុវលិផ្ដ្លបានសាភ សន៍ គឺថាមូ្លច្ហតុ្ស្រសបចាប់ទំាងច្នះកំពុងម្រត្ូវ
                                                        
37 http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocProgrammes/Law_on_peaceful_demonstration-

promulgated_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  

http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocProgrammes/Law_on_peaceful_demonstration-promulgated_Eng.pdf
http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocProgrammes/Law_on_peaceful_demonstration-promulgated_Eng.pdf
http://cambodia.ohchr.org/EN/PagesFiles/The_right_peaceful_assembly.htm
http://www.sithi.org/temp.php?url=publication_detail.php&mid=4769
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បានច្ម្របើច្ដ្ើម្បីបិ បំាងគំនិត្មិ្នស្រសបចាប់ ច្ពាលគឺចំណ្ង់របស់ម្ន្តនតីាធារណ្ៈមួ្យចំនួនចង់រតឹ្ត្បិត្
ច្សរភីាពខាងការជួបម្របជំុរបស់ពួកច្គ។ ការបដិ្ច្សធខៃះ ហាក់បីដូ្ចជាានលកេណ្ៈោច់ោត់្ ច្ោយ
ោម នផ្តល់ការពនយល់ឬយុត្តិកម្មអវីច្ ើយៈ 
 

ច្ៅភូមិ្ភាគឦាន ានការបញ្ហជ ក់ជាោយលកេណ៍្អកសរថាម្របជាពលរដ្ឋមិ្នម្រត្ូវបាន
អនុញ្ហញ ត្ឲ្យជួបជំុោែ ច្ោយោម នការអនុញ្ហញ ត្ច្ ើយ ច្ហើយពួកច្គ មិ្នផ្ដ្លេេួលបានការ 
អនុញ្ហញ ត្ច្េ។ 

អែកផ្តល់បេសាភ សន៍អនាមិ្ក 
 

បញ្ហា ម្របឈម្មួ្យច្េៀត្ផ្ដ្លម្រត្ូវបានច្លើកច្ ើងច្ោយអែកផ្តល់បេសាភ សន៍ គឺថាចាប់សតីពី
បាតុ្កម្មច្ោយសនតិវធីិ ឆ្នែ ំ២០០៩ ត្ម្រម្ូវឲ្យអែកច្រៀបចំបាតុ្កម្មម្រត្ូវកំណ្ត់្អត្តសញ្ហញ ណ្ជាបុគគល។ 
លកេខ័ណ្ឌ ច្នះគឺជាការលំបាកសម្រាប់បុគគលជាច្ម្រចើន ផ្ដ្លបារម្ភថាការផ្ដ្លម្រត្ូវបានកំណ្ត់្អត្ត
សញ្ហញ ណ្ នឹងនំាឲ្យពួកច្គកាៃ យជាកម្មវត្ថុម្នការច្សុើបអច្ងកត្ច្ោយម្ន្តនតីរាជរោឋ ភិបាលមូ្លោឋ ន ឬ 
រហូត្ដ្ល់ច្ៅម្រត្ូវបានឃាត់្ខៃួនច្ោយនគរបាលមូ្លោឋ ន។ អែកផ្តល់បេសាភ សន៍មួ្យរបូ បានកត់្
សាគ ល់ថា ‘ម្របសិនច្បើបាតុ្កម្មម្ហាជនជួបនឹងបញ្ហា  ពួកច្គអាចច្ចាេម្របកាន់ច្យើង និង ឃាត់្ខៃួន
ពួកច្យើង’។ 

សូម្បផី្ត្ច្ៅច្ពលផ្ដ្លបានេេួលការយល់ម្រពម្កតី ក៏ម្រពឹត្តិការណ៍្ជាច្ម្រចើនម្រត្វូបានរខំានច្ោយ
នគរបាលមូ្លោឋ នផ្ដ្លច្ម្រចើនផ្ត្បដិ្ច្សធេំហំម្រកុម្ម្នុសស ផ្ៃូវច្ដ្ើរ ឬេីកផ្នៃងច្ធវើសកម្មភាព។ ជួនកាល 
អែកចូលរមួ្ម្រត្ូវបានឃាត់្ខៃួនពីបេញុះញង់ ឬរខំានសនតិភាព សូម្បផី្ត្ការត្វ៉ា ាម្ការច្ម្ើលច្ ើញ គឺ
ានលកេណ្ៈម្របកបច្ោយសនតិវធីិកតី39។  

ច្ទាះបីជាចាប់ហាក់បីដូ្ចជាានលកេណ្ៈចាស់ោស់អំពីការបញ្ហជ ក់លកេខ័ណ្ឌ នានា ផ្ដ្ល
ស្រសបាម្ច្នាះ បាតុ្កម្មមួ្យអាចម្រត្ូវបានច្រៀបចំកតី ក៏ការបារម្ភផ្ដ្លបានច្លើកច្ ើងច្ោយតួ្អងគ
សងគម្សីុវលិ និងអែកផ្តល់បេសាភ សន៍ គឺថាការជួបម្របជំុច្ោយសនតិវធីិម្រត្ូវបានរារាងំច្ោយនគរបាល
និងអាជាា ធរមូ្លោឋ ន។ ម្ោ៉ងច្េៀត្ ពួកច្គនិយាយថាការជួបម្របជំុច្ោយសនតិវធីិ កែុងករណី្ខៃះ នំាឲ្យ
នគរបាលមូ្លោឋ ន ច្យាធា ឬបុគគលមិ្នផ្ម្នម្ន្តនតីសីុវលិ ច្ធវើសកម្មភាពាំងនាម្ឲ្យរាជរោឋ ភិបាល 
ច្ោយច្ម្របើកាៃ ំងច្ដ្ើម្បសីច្ម្រម្ចបានច្ោលច្ៅរបស់ពួកច្គ។  ឧទាហរណ៍្ ច្ៅម្ែៃេី២៤ ផ្ខកញ្ហញ  
ឆ្នែ ំ២០១៣ ច្សចកតីម្របកាសរមួ្ជាាធារណ្ៈមួ្យ40 ម្រត្ូវបានច្ចញច្ោយអងគការឃាៃ ចំ្ម្ើលសិេធិម្នុសស 
(Human Rights Watch) ផ្ដ្លម្រត្វូបានចុះហត្ថច្លខាច្ោយអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលម្របំា ផ្ដ្ល
សផ្ម្តងកងវល់របស់ខៃួនចំច្ពាះការច្ម្របើកាៃ ំងហួសច្ហតុ្ច្ោយកងកាៃ ំងសនតិសុខកម្ពុជា ច្ដ្ើម្បបំីផ្បក
ការជួបជំុច្ោយសនតិវធីិផ្ដ្លដឹ្កនំាច្ោយម្ន្តនតីគណ្បកសសច្ន្តងាគ ះជាតិ្កម្ពុជា (CNRP) និង ផ្ដ្លម្រត្ូវ

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

2013 

http://www.licadho-cambodia.org/reports.php?perm=149
http://www.hrw.org/news/2013/09/24/cambodia-joint-public-statement
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បានោំម្រេច្ោយម្រពះសងឃមួ្យម្រកុម្ច្ៅវត្តភែំ។ ច្សចកតីម្របកាសរមួ្ម្នអងគការឃាៃ ចំ្ម្ើលសិេធិម្នុសស 
(Human Rights Watch) អះអាងថាម្របការច្នះានឥេធិពលរារាងំម្របជាពលរដ្ឋមិ្នឲ្យអនុវត្តសិេធិាន
ច្សរភីាពខាងការជួបម្របជំុច្ោយសនតិវធីិ និងការបច្ញ្េញម្តិ្។ ម្រពឹត្តិការណ៍្មួ្យច្េៀត្ពីរម្ែៃច្ម្រកាយ
ម្នការអងគុយច្ោយសនតិវធីិច្ដ្ើម្បោំីម្រេការច្ោះផ្លងច្ោកស្រសី ច្យ៉ាម្ បុបាា  ផ្ដ្លគឺជាសកម្មជនមួ្យរបូ 
ពីពនធនាោរ បាននំាឲ្យានការបាញ់ចាព ម្ និងការច្ម្របើអាវធុឆក់អគគិសនីផ្ដ្លម្រត្ូវបានច្ចាេថាម្រត្ូវបាន
ច្ធវើច្ោយកងកាៃ ំងសនតិសុខ។ អែកឃាៃ ំច្ម្ើលសិេធិម្នុសស ក៏ដូ្ចជា តំ្ោងារព័ត៌្ាន ហាក់បីដូ្ចជា
ចំណុ្ចច្ៅច្ៅកំ ុងច្ពលឧបបត្តិច្ហតុ្ច្នាះ។ 

អែកផ្តល់បេសាភ សន៍បាននិយាយអំពីករណី្មួ្យចំនួនម្នការច្ម្របើកាៃ ំងហួសច្ហតុ្ ច្ោយ
កងកាៃ ំងសនតិសុខមូ្លោឋ ន កែុងអំ ុងច្ពលផ្ដ្លពួកច្គពោយាម្ចូលរមួ្កែុងការជួបម្របជំុច្ោយសនតិវធីិ 
និង សផ្ម្តងការេិច្ត្ៀនរបស់ពួកច្គម្របឆំ្នងនឹងសកម្មភាពមួ្យចំនួន របស់រាជរោឋ ភិបាល។ កែុងករណី្
បឹងកក់ ស្តសតីវយ័ច្កមងាែ ក់ច្មម ះ ច្យ៉ាម្ បុបាា  ម្រត្ូវបានឃាត់្ខៃួនកែុងការការពារសិេធិរបស់សហគម្ន៍
ច្ោកស្រសីច្ៅអតី្ត្បឹងកក់ច្ៅរាជធានីភែំច្ពញ ផ្ដ្លច្ៅេីច្នាះ ម្របជាជនរាប់ពាន់នាក់ម្រត្ូវបានបច្ណ្ត ញ
ច្ចញពីច្គហោឋ នម្របឆំ្នងនឹងឆនាៈពួកច្គ ច្ោយារដី្ច្នាះម្រត្វូបានជួលឲ្យម្រកមុ្ហុ៊នមួ្យ កែុងឆ្នែ ំ 
២០០៧។ អងគការច្លើកផ្លងច្ទាសអនតរជាតិ្ (Amnesty International) បានច្ធវើយុេធនាការអនតរជាតិ្មួ្យ
ច្ដ្ើម្បអំីពាវនាវសំុឲ្យានការច្ោះផ្លងច្ោកស្រសី ច្យ៉ាម្ បុបាា ។  ច្ោកស្រសី ច្យ៉ាម្ បុបាា  ម្រត្ូវបានច្ោះ
ផ្លងច្ៅម្ែៃេី២២ ផ្ខវចិឆិកា ឆ្នែ ំ២០១៣ ច្ោយច្សចកតីសច្ម្រម្ចរបស់តុ្ោការកំពូល។ 

 
 

ច្ោកស្រសី ច្យ៉ាម្ បុបាា  អាយុ ៣០ ឆ្នែ ំ គឺជាាត យាែ ក់ ផ្ដ្លបានការពារសិេធិលំច្ៅឋានរបស់សហគម្ន៍
ច្ោកស្រសី ម្រត្ូវបានឃាត់្ខៃួនច្ៅម្ែៃេី ៤ ផ្ខ កញ្ហញ  ឆ្នែ ំ ២០១២ និង ម្រត្ូវបានកាត់្ច្ទាសឲ្យជាប់ពនធនាោរ
រហូត្ដ្ល់ ៣ឆ្នែ ំ គិត្ចាប់ពី ផ្ខធែូ ឆ្នែ ំមុ្ន ច្ម្រកាយការកាត់្ច្ទាសមួ្យផ្ដ្លម្រត្ូវបានចាត់្េុកច្ោយម្តិ្ជាច្ម្រចើន
ថាមិ្នានយុត្តិធម៌្។ អីុាផ្បល អារ៉ាដ្ន (Isabelle Arradon) អនុម្របធានម្របចំាតំ្បន់អាសីុប៉ាសីុហវិកម្ន
អងគការច្លើកផ្លងច្ទាសអនតរជាតិ្ (Amnesty International) បានានម្របាសន៍ថា “ច្ោកស្រសី ច្យ៉ាម្ បុបាា  
គឺជាអែកច្ទាសម្នសិការមួ្យរបូ ផ្ដ្លម្រត្ូវបានោក់ពនធនាោរច្ោយារសកម្មភាពម្របកបច្ោយសនតិវធីិ
របស់ច្ោកស្រសី និង ការពារសិេធិរបស់ម្របជាពលរដ្ឋកែុងសហគម្ន៍ របស់ច្ោកស្រសីផ្ដ្លបានបាត់្បង់
លំច្ៅឋាន ាម្រយៈការបច្ណ្ត ញច្ចញច្ោយបងេំ” ។ 
 

ករណី្របស់ច្ោកស្រសី និង ករណី្ម្នសហគម្ន៍របស់ច្ោកស្រសី តំ្ោងឲ្យបញ្ហា មួ្យចំនួនផ្ដ្លបាននំា
ច្ៅដ្ល់ការមិ្នច្ពញចិត្តកាន់ផ្ត្ច្ម្រចើនច្ ើងច្ៅកម្ពុជា – “ការអភិវឌ្ឍវសិម្ភាព វវិាេដី្ធៃី និង ការបច្ណ្ត ញ
ច្ចញច្ោយបងេំ និង ម្របព័នធយុត្តិធម៌្មួ្យផ្ដ្លបរាជ័យកែុងការការពារសិេធិរបស់ម្របជាពលរដ្ឋម្រកីម្រក” និង ម្រត្ូវ
បានច្ម្របើជាញឹកញាប់ច្ដ្ើម្បរីតឹ្ត្បិត្ច្សរភីាពបច្ញ្េញម្តិ្។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 

http://www.amnesty.org.au/news/comments/33372/
http://www.amnesty.org/en/news/cambodia-jailed-activist-must-be-released-not-forgotten-2013-09-03
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ករណី្ម្នការច្ម្របើកាៃ ំងហួសច្ហតុ្ផ្ដ្លបានច្រៀបរាប់ខាងច្លើ ក៏មិ្នហាក់បីដូ្ចជាម្រត្ូវបានច្សុើប
អច្ងកត្ឲ្យបានម្ធយត័្ច្ ើយ42។ អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលអនតរជាតិ្ បានទាញការយកចិត្តេុកោក់ច្លើ
កងវះត្ាៃ ភាពកែុងកិចេដំ្ច្ណ្ើ រការច្សុើបអច្ងកត្ ច្លើសកម្មភាពនានាម្នបុគគលនគរបាល ឬ អាជាា ធរ
មូ្លោឋ នច្ផ្សងច្េៀត្ ផ្ដ្លម្រត្ូវបានច្ចាេម្របកាន់ពីការច្ម្របើកាៃ ំងហួសច្ហតុ្ម្របឆំ្នងនឹងអែកចូលរមួ្
ការជួបម្របជំុច្ោយសនតិវធីិ (កម្រម្ងរបាយការណ៍្ផ្ដ្លម្រត្ូវបានោក់ច្ោយអងគការសងគម្សីុវលិ ជូនម្រកមុ្
ម្របឹកាសិេធិម្នុសសអងគការសហម្របជាជាតិ្ កែុងអំ ុងច្ពលម្របជំុច្លើកេី១៨ ម្នការពិនិត្យច្ម្ើលជាសកល
ច្េៀងទាត់្ច្លើម្រពះរាជាោចម្រកកម្ពុជា ឆ្នែ ំ២០១៣)។ បាតុ្កម្មនានាផ្ដ្លផ្ារភាជ ប់ច្ៅនឹងការច្បាះច្ឆ្នែ ត្
ជាតិ្ច្ៅកម្ពុជាម្រត្ូវបានចងម្រកងជាឯការបានយ៉ាងលែច្ៅច្លើច្គហេំព័របោត ញព័ត៌្ានសងគម្។ អែក
ច្ធវើបាតុ្កម្មខៃះម្រត្វូបានឃាត់្ខៃួន។ បុ៉ផ្នត ច្ទាះបីជាានរបួសធៃន់ធៃរ និង រហូត្ដ្ល់ការាៃ ប់ម្នអែកមិ្ន
ានពាក់ព័នធមួ្យចំនួនកតី ក៏មិ្នាននគរបាលឬអាជាា ធរដ្ម្េច្េៀត្ផ្ដ្លេេួលខុសម្រត្ូវច្លើការរកា
សនតិភាពកែុងម្រពឹត្តិការណ៍្ទំាងច្នះ ម្រត្ូវបានច្ចាេម្របកាន់ពីបេច្លមើសអវីទំាងអស់។ កងវះការច្ោរពវធិាន
ចាប់ដ៏្ចាស់ ផ្ដ្លគបបតី្ម្រម្ូវឲ្យានការច្សុើបអច្ងកត្និងការច្ចាេម្របកាន់អែកផ្ដ្លេេួលខុសម្រត្ូវច្លើ
ការច្ម្របើកាៃ ំងហួសច្ហតុ្ម្របឆំ្នងនឹងអែកចូលរមួ្ គឺជាកងវល់ដ៏្ធំមួ្យ។  

បុ៉ផ្នត ច្គច្ ើញានចំណុ្ចគួរឲ្យសងឃមឹ្មួ្យ។ ចំច្ពាះមុ្ខម្ហាបាតុ្កម្មនច្យាបាយែមីៗកែុងផ្ខ 
កកកោ សីហា និង កញ្ហញ  ឆ្នែ ំ ២០១៣ កងកាៃ ំងសនតិសុខច្ម្រកាម្ការម្រគប់ម្រគងរបស់រាជរោឋ ភិបាលហាក់
បីដូ្ចជា សុខចិត្តច្យាគយល់ការជួបជំុាធារណ្ៈ ផ្ដ្លរះិគន់រាជរោឋ ភិបាល និង សមិ្េធកម្មរបស់
រាជរោឋ ភិបាល។ 

ជាសច្ងេប ែវីច្បើរាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជាបានផ្តល់ការោំម្រេលិខិតូ្បករណ៍្អនតរជាតិ្ផ្ដ្លការពារ
ច្សរភីាពខាងការជួបម្របជំុកតី ក៏បញ្ហា ម្របឈម្ចំច្ពាះការជួបម្របជំុច្ោយសនតិវធីិសម្រាប់ម្របជាជនកម្ពុជា 
ច្ៅផ្ត្ច្កើត្ាន។  

 

វិធីាស្តេត 
 

ព័ត៌្ានខាងច្លើ ម្រត្វូបានដ្កស្រសង់ពីការសិកាឯការច្ម្រចើន ជាពិច្សស ចាប់សតីពីការច្ធវើ
បាតុ្កម្មច្ោយសនតិវធីិ ឆ្នែ ំ២០០៩  ការវភិាគផ្ដ្លបានច្បាះពុម្ពផ្ាយ និង ពីការសាភ សន៍ភាគីពាក់ព័នធ
សំខាន់ៗបីរបូ ផ្ដ្លច្ៅកែុងច្នាះ ពីរនាក់គឺជាម្ន្តនតីសហជីព និងាែ ក់តំ្ោងឲ្យអងគការមិ្នផ្ម្ន
រោឋ ភិបាលអនតរជាតិ្មួ្យ។ ព័ត៌្ានផ្ដ្លានម្រត្ូវបានសម្រមិ្ត្សម្រាំង និងច្ផ្ាៀងតា ត់្ជាមួ្យនឹង
ភសតុាងពីច្នះពីច្នាះផ្ដ្លបានម្កពីការសនានាច្ម្រៅផ្ៃូវការជាមួ្យតួ្អងគសងគម្សីុវលិ។ 

  

                                                        
42 http://www.cambodiadaily.com/news/groups-want-independent-human-rights-body-48227/, 

accessed 2 December 2013 

http://www.cambodiadaily.com/news/groups-want-independent-human-rights-body-48227/
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សេចកតេីសខេបអពំ្បីញ្ហា ស្របឈមេខំាៃ់ៗ  
 

បញ្ហា ម្របឈម្សំខាន់ៗទាក់េិននឹងការជួបជំុច្ោយសនតិវធីិច្ៅកម្ពុជា រមួ្ាន៖ 
 

 ការបដិ្ច្សធច្ោយបំពានយ៉ាងចាស់ពីម្ន្តនតីរោឋ ភិបាលមូ្លោឋ ននូវសំច្ណ្ើ ម្របជំុ/ច្ធវើបាតុ្កម្ម  

 ការភ័យខាៃ ចសម្រាប់អែកច្រៀបចំ និងអែកចូលរមួ្ ម្របជំុ/ច្ធវើបាតុ្កម្ម កែុងការច្សុើបអច្ងកត្
ពីអាជាា កោត ល ឬានការោក់េណ្ឌ កម្មពីអាជាា ធរ  

 ការច្ម្រជៀត្ផ្ម្រជក ឬ ការរខំានការជួបម្របជំុច្ោយសនតិវធីិច្ោយអាជាា ធរ 

 កំច្ណ្ើ នម្តងាក លម្នអំច្ពើហិងាច្លើបាតុ្កម្មច្ោយសនតិវធីិ 

 កងវះការច្ោរពនីតិ្រដ្ឋកែុងកិចេដំ្ច្ណ្ើ រការច្សុើបអច្ងកត្ច្លើនគរបាល ឬអាជាា ធរដ្ម្េច្េៀត្
ផ្ដ្លជាប់ ពាក់ព័នធកែុងការម្របម្រពឹត្តអំច្ពើហិងាម្របឆំ្នងនឹងអែកចូលរមួ្កែុងការជួបម្របជំុច្ោយ
សនតិវធីិ។ 
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ផ្នែកទី ៨: ទំនាក់ទំៃខរវាខ រាជរោា ភិបាល ៃិខ េខគមេុវីិល  

 

ទេសៃៈរមួ 
 

េំនាក់េំនងរវាងរាជរោឋ ភិបាលនិងសងគម្សីុវលិច្ៅកម្ពុជា  ជាេូច្ៅ ានលកេណ្ៈមិ្នេុកចិត្ត
ោែ  ច្ទាះបីជាវាានលកេណ្ៈខុសោែ ច្ម្រចើនកតី ផ្ដ្លភាគច្ម្រចើនផ្ផ្ែកច្លើម្របច្ភេម្នការងារផ្ដ្លច្ធវើច្ោយ
អងគការសងគម្សីុវលិ និង កម្រមិ្ត្ម្នរាជរោឋ ភិបាលផ្ដ្លសងគម្សីុវលិពាក់ព័នធជាមួ្យ។ អងគការសងគម្
សីុវលិផ្ដ្លចូលរមួ្កែុងការផ្តល់ច្សវាកម្មាម្វស័ិយនានា ដូ្ចជាសុខភាព ការអភិវឌ្ឍកសិកម្ម ចច្ម្ៃើយ
ត្បម្នុសសធម៌្ និង ការអប់រ ំ ជាេូច្ៅ ានេំនាក់េំនងលែជាងជាមួ្យរាជរោឋ ភិបាល។ អងគការផ្ដ្ល
ជំរញុម្របជាធិបច្ត្យយ និង សិេធិម្នុសស ច្ម្រចើនជួបម្របេះឧបសគគច្ម្រចើនជាងកែុងេំនាក់េំនងរបស់ពួកច្គ
ជាមួ្យរាជរោឋ ភិបាល។ េំនាក់េំនងរវាងសងគម្សីុវលិនិងរាជរោឋ ភិបាល ច្ម្រចើនផ្ត្ានលកេណ្ៈរងឹាំ
ជាង និង ានម្របសិេធភាពជាង ច្ៅថាែ ក់ច្ខត្ត ស្រសកុ និង  ំុ បុ៉ផ្នត ានលកេណ្ៈមិ្នលែច្ៅកម្រមិ្ត្ជាតិ្។ 
ឯការយុេធាស្តសតនានារបស់រាជរោឋ ភិបាល ានារចម្រម្ុះអំពីតួ្នាេីនិងគុណ្ត្ម្ម្ៃម្នអងគការសងគម្
សីុវលិ កែុងការអនុវត្តជាក់ផ្សតង តួ្អងគសងគម្សីុវលិានការលំបាកកែុងការផ្សវងរកលេធភាពច្ដ្ើម្បចី្ធវើការ
រមួ្ចំផ្ណ្កម្របកបច្ោយអត្ថន័យដ្ល់កិចេដំ្ច្ណ្ើ រការម្នច្ោលនច្យាបាយាធារណ្ៈច្ៅកម្ពុជា។  
 

របកគំស ើញ 
 

ពំុានឧបសគគផ្ៃូវចាប់ចំច្ពាះការ    ធាតុ្ចូលរបស់សងគម្សីុវលិច្ៅកែុងដំ្ច្ណ្ើ រការ      
នច្យាបាយនិងច្បាះច្ឆ្នែ ត្ ឬ ដំ្ច្ណ្ើ រការច្ោលនច្យាបាយាធារណ្ៈច្ៅកម្ពុជាច្េ។ ច្ទាះជាយ៉ាង
ច្នះកតី ក៏កាត្ពវកិចេខាងាម រតី្ផ្ដ្លម្រត្ូវបានោក់ច្លើអងគការសងគម្សីុវលិមិ្នឲ្យម្របកាន់បកសពួក កំពុង
រារាងំពួកច្គមិ្នឲ្យចូលរមួ្កែុងសកម្មភាពនច្យាបាយ។ 

ជាេូច្ៅ តួ្អងគសងគម្សីុវលិច្ៅកម្ពុជាចង់បច្ងកើនវភិាគទានរបស់ខៃួនចំច្ពាះកិចេដំ្ច្ណ្ើ រការ
ច្ោលនច្យាបាយាធារណ្ៈទាក់េិននឹងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជា។ បចេុបបនែ យនតការសំខាន់ៗសម្រាប់
ការពិច្ម្រោះច្យាបល់ និង     េេួលធាតុ្ចូលច្ៅកែុងផ្ផ្នការអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា រមួ្ាន៖ 

 ច្វេិកាសហម្របតិ្បត្តិការអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDCF) ផ្ដ្លម្រត្ូវច្ធវើរាល់ ១២ ផ្ខម្តង។ កែុងកិចេ
ម្របជំុទំាងច្នះ អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលានឱកាសបងាា ញរបាយការណ៍្ពួកច្គតា ល់អំពី
ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជា។ ច្វេិកាសហម្របតិ្បត្តិការអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDCF) មិ្នបានជួបម្របជំុកែុង
អំ ុងច្ពលបីឆ្នែ ំចុងច្ម្រកាយច្នះច្េ។  

 ម្រកមុ្ការងារបច្ចេកច្េស (TWGs) ចំនួន ១៩ ផ្ដ្លជួបម្របជំុច្េៀងទាត់្ ផ្ដ្លច្ៅកែុងច្នាះ
ភាគច្ម្រចើន បុ៉ផ្នត មិ្នទំាងអស់ច្េ រមួ្ានតំ្ោងពីអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល ផ្ដ្ល
ជាធម្មាម្រត្ូវបានកម្រមិ្ត្ឲ្យានតំ្ោងផ្ត្មួ្យនាក់។ 
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 ាម្រយៈម្រកុម្ការងារបច្ចេកច្េស អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលអាចផ្តល់ធាតុ្ចូលចំច្ពាះ
ច្ោលនច្យាបាយ ដូ្ចជា ផ្ផ្នការយុេធាស្តសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ្ជាច្ដ្ើម្។ 

 អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល ក៏អាចចូលរមួ្ផ្ងផ្ដ្រជាអែកសច្ងកត្ការណ៍្កែុងកិចេដំ្ច្ណ្ើ រការម្ន
គណ្ៈកាម ធិការសម្រម្បសម្រម្ួលរាជរោឋ ភិបាល-ម្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ និង អាចផ្តល់ម្តិ្ផ្កលម្ែជូន
រាជរោឋ ភិបាល និងាេ ស់ជំនួយ ច្ោយច្រៀបចំឯការច្ោលជំហរម្នអងគការមិ្នផ្ម្ន
រោឋ ភិបាលសតីពីសូចនាកររមួ្សម្រាប់ាម្ោន។ គណ្ៈកាម ធិការសម្រម្បសម្រម្ួលរាជរោឋ
ភិបាល-ម្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ម្រត្ូវជួបម្របជំុម្តងរាល់ ១២ ច្ៅ ១៨ ផ្ខ ច្ហើយគណ្ៈកាម ធិការច្នះ
បានជួបម្របជំុចុងច្ម្រកាយច្ៅផ្ខកញ្ហញ  ឆ្នែ ំ២០១២។ ច្គច្ ើញានករណី្ច្កើត្ច្ ើងផ្ដ្ល
ការច្ម្រោងម្របជំុម្រត្ូវបានលុបច្ចាលច្ោយរាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា កែុងករណី្ផ្ដ្លានការ
រះិគន់ច្លើរាជរោឋ ភិបាលច្ោយសាជិកសំខាន់ៗម្នគណ្ៈកាម ធិការ។  

 
កែុងការអនុវត្តជាក់ផ្សតង ច្វេិកាសហម្របតិ្បត្តិការអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDCF) ម្រត្ូវបាន  

            ច្វេិកាមួ្យ   ានលកេណ្ៈច្បើកេូោយបំផុ្ត្ចំច្ពាះ  ផ្តល់ធាតុ្ចូលរបស់សងគម្
សីុវលិ។ អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលចូលរមួ្កិចេម្របជំុម្រកុម្ការងារបច្ចេកច្េស រាយការណ៍្ថាពួកច្គមិ្ន
ម្រត្ូវបានច្គផ្តល់ច្ពលច្វោ និងលេធភាពម្រគប់ម្រោន់ច្ដ្ើម្បនិីយាយច្េ។  
 

សំណួ្រច្លើកច្ ើងអំពីគុណ្ភាព ម្នភាពជាតំ្ោងរបស់អងគការសងគម្សីុវលិ ច្ៅកែុង
ម្រកមុ្ការងារបច្ចេកច្េស និងការផ្តល់ច្ពលច្វោសម្រាប់ឲ្យតួ្អងគសងគម្ចូលរមួ្ កែុងយនតការ
សហម្របតិ្បត្តិការ។ លេធភាពពិត្ម្របាកដ្ផ្ដ្លម្រត្ូវបានផ្តល់ឲ្យអងគការសងគម្សីុវលិ គឺជាបញ្ហា
មួ្យ។ ជួនកាល អងគការសងគម្សីុវលិម្រត្វូបានច្គច្ម្ើលរលំង។ ចំណុ្ចច្នះចំាបាច់ម្រត្ូវផ្កលម្ែ។ 

អែកផ្តល់បេសាភ សន៍អនាមិ្ក 
 

 ‘យុេធាស្តសតចតុ្ច្កាណ្’ ែមីរបស់រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជាច្លើកច្ ើង នូវម្រជងុបួនម្នអភិវឌ្ឍន៍ៈ 
ច្សថរភាពសងគម្ សាហរណ្កម្មតំ្បន់ងនិងអនតរជាតិ្ ភាពជាម្ដ្គូជាមួ្យសហគម្ន៍អនតរជាតិ្និងផ្ផ្ែក
ឯកជនច្ដ្ើម្បកីារអភិវឌ្ឍម្របច្េស និងការអភិវឌ្ឍា៉ម្រកចូ្សដ្ឋកិចេ។ អភិបាលកិចេលែគឺជាសែូលម្នយុេធ 
ាស្តសតែមីច្នះ បុ៉ផ្នត សងគម្សីុវលិមិ្នម្រត្វូបានបងាា ញច្លចច្ធាៃ ច្ៅកែុងយុេធាស្តសតចតុ្ច្កាណ្ច្នះច្េ។ 
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ជាការពនយល់ យុេធាស្តសតចតុ្ច្កាណ្ ដំ្ោក់កាលេី ៣ (ឆ្នែ ំ ២០១៣) បងាា ញយ៉ាងជាក់ោក់
នូវការច្បតជាា របស់រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា ចំច្ពាះ៖  
 

• ការច្រៀបចំនិងការអនុវត្ត “យុេធាស្តសតសតីពីកិចេសហម្របតិ្បត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ និង ភាពជាម្ដ្គូ 
ឆ្នែ ំ២០១៤-២០១៨”។ ច្ោលច្ៅចម្បងម្នយុេធាស្តសតច្នះ គឺសំច្ៅពម្រងឹងភាពជាម្ដ្គូ
យ៉ាងច្ពញច្លញជាមួ្យភាគីពាក់ព័នធទំាងអស់កែុងបរបិេែមី ផ្ដ្លច្ៅកែុងច្នាះ ម្របច្េស
កម្ពុជាម្រត្ូវច្ោះស្រាយបញ្ហា ម្របឈម្ធំៗពីរ (១) ភាពចំាបាច់ម្រត្ូវកំណ្ត់្ច្ ើងវញិនូវតួ្នាេី
ម្នហិរញ្ញបបទានសហម្របតិ្បត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ ច្ោយារការធាៃ ក់ចុះហិរញ្ញបបទានជំនួយ
ឥត្សំណ្ងពិភពច្ោក និង ការអភិវឌ្ឍកែុងចំោត់្ការភាពជាម្ដ្គូជាមួ្យម្ដ្គូនីមួ្យៗ, 
និង (២) ការធាៃ ក់ចុះរពឹំងច្ៅកែុងហិរញ្ញបបទានផ្បបសម្បទានច្ៅច្ពលផ្ដ្លម្របច្េសកម្ពុជា
មនដ្ល់ឋានៈជាម្របច្េសានម្របាក់ចំណូ្លម្ធយម្ទាបនាអនាគត្ដ៏្ខៃី។ 

• ច្ធវើការម្របជំុពិច្ម្រោះច្យាបល់ម្របចំាឆ្នែ ំរវាងរាជរោឋ ភិបាល និង អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល 
េនាឹម្ោែ នឹងការជំរញុការអនុម័្ត្ចាប់សតីពីសាគម្និងអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល 
ាម្រយៈការពិច្ម្រោះច្យាបល់េូោយជាមួ្យភាគីពាក់ព័នធទំាងអស់ច្ដ្ើម្បធីានាឲ្យបាននូវ
ម្របសិេធភាព ត្ាៃ ភាព និង គណ្ច្នយយភាពម្នកិចេម្របតិ្បត្តិការរបស់ពួកច្គ។ 

• បនតពម្រងឹងច្វេិកាសហម្របតិ្បត្តិការអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDCF) ច្វេិការាជរោឋ ភិបាល-ផ្ផ្ែក
ឯកជន កិចេម្របជំុពិច្ម្រោះច្យាបល់រវាងរាជរោឋ ភិបាលនិងអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល យនតការ
ពិច្ម្រោះច្យាបល់ច្េវភាគី សំច្ៅផ្ម្របកាៃ យច្វេិកាទំាងអស់ច្នះច្ៅជា “ច្វេិកាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា” 
មួ្យ ផ្ដ្លបំច្ពញមុ្ខងារជាងច្វេិកាឯកភាពមួ្យសម្រាប់ការសនានារវាងរាជរោឋ ភិបាល 
និង ភាគីពាក់ព័នធរបស់រាជរោឋ ភិបាលទំាងអស់ រមួ្ាន ម្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ ផ្ផ្ែកឯកជន និង 
អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល ក៏ដូ្ចជាភាគីពាក់ព័នធច្ផ្សងច្េៀត្ ច្ដ្ើម្បពិីភាកាបញ្ហា អភិវឌ្ឍន៍
កែុងម្របច្េស43។  

 

ដូ្ចផ្ដ្លអាចច្ ើញចាស់ពីការដ្កស្រសង់ខាងច្លើម្នយុេធាស្តសតចតុ្ច្កាណ្ សកាត នុពលតួ្នាេី
របស់សងគម្សីុវលិកែុងការរមួ្ចំផ្ណ្កដ្ល់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាមិ្នម្រត្វូបានេេួលាគ ល់យ៉ាងច្ពញច្លញ
ច្េ។ អែកផ្តល់បេសាភ សន៍មួ្យរបូពីអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលអនតរជាតិ្មួ្យ បានបញ្ហជ ក់យ៉ាងខាៃ ំង
ថាៈ“វាគឺជាច្រឿងកម្រម្ោស់ផ្ដ្លរោឋ ភិបាលជាតិ្មិ្នយកចិត្តេុកោក់ចំច្ពាះភាពជាម្ដ្គូជាមួ្យអងគការ 
សងគម្សីុវលិដូ្ចជាករណី្ច្ៅកម្ពុជា”។ 

អាស្រស័យច្ហតុ្ច្នះ ការច្បតជាា ទំាងបីផ្ដ្លបានច្លើកច្ ើងកែុងយុេធាស្តសតចតុ្ច្កាណ្ (ខាងច្លើ) 
ម្រត្ូវបានពិនិត្យច្ម្ើលច្ៅេីច្នះ។ េីមួ្យ យុេធាស្តសតភាពជាម្ដ្គូសហម្របតិ្បត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ (DCPS) ឆ្នែ ំ 
២០១៤-២០១៨ ម្រត្វូបានម្រពាងរចួច្ហើយ។ យុេធាស្តសតច្នះមិ្នបានច្លើកច្ ើងពីតួ្នាេីគនៃឹះរបស់សងគម្

                                                        
43 http://library.opendevelopmentcambodia.net:8080/newgenlibctxt/CatalogueRecords/SNEC-
RECTANGULAR%20STRATEGY-PHASE%20III-ENGLISH(6SEPT2013)_Final.pdf, accessed 2 December 

2013 

http://library.opendevelopmentcambodia.net:8080/newgenlibctxt/CatalogueRecords/SNEC-RECTANGULAR%20STRATEGY-PHASE%20III-ENGLISH(6SEPT2013)_Final.pdf
http://library.opendevelopmentcambodia.net:8080/newgenlibctxt/CatalogueRecords/SNEC-RECTANGULAR%20STRATEGY-PHASE%20III-ENGLISH(6SEPT2013)_Final.pdf
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សីុវលិជាម្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍មួ្យ អនុច្ោម្ាម្រច្បៀបវារៈម្រកុងអាម្រកាច្ដ្ើម្បសីកម្មភាព។ យុេធាស្តសតភាព
ជាម្ដ្គូសហម្របតិ្បត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ (DCPS) កំណ្ត់្ការងាររបស់អងគការសងគម្សីុវលិម្រតឹ្ម្ផ្ត្ជាការ
ោំម្រេដ្ល់ការផ្តល់ច្សវាកម្មបុ៉ច្ោោ ះ។ តួ្នាេីេូោយជាងច្នះ របស់អងគការសងគម្សីុវលិ កែុងការជំរញុ
ម្របជាធិបច្ត្យយ ជាអែកឃាៃ ំច្ម្ើល ឬ កែុងការអប់រមំ្របជាពលរដ្ឋអំពីសិេធិពួកច្គ មិ្នម្រត្ូវបានេេួលាគ ល់
ច្ ើយ។ កែុងលកេណ្ៈវជិជានជាង “កម្មវធីិនច្យាបាយ” របស់រាជរោឋ ភិបាលសម្រាប់អាណ្ត្តិេីម្របំា
របស់ខៃួន េេួលាគ ល់តួ្នាេីេូោយសម្រាប់តួ្អងគសងគម្ និង ច្បតជាា ចំច្ពាះ ‘ការបងកលកេណ្ៈឲ្យពួកច្គ
អាចចូលរមួ្កែុងការអភិវឌ្ឍសងគម្-ច្សដ្ឋកិចេ ផ្ដ្លជំរញុម្របជាធិបច្ត្យយ និងសិេធិម្នុសស និងការាម្
ោនការអនុវត្តច្ោលនច្យាបាយ’44 (េំព័រេី ១២)។ 

េីពីរ និង ជាែមីម្តងច្េៀត្កែុងលកេណ្ៈវជិជានជាង  នាយករដ្ឋម្ន្តនតី ហុ៊ន ផ្សន បានអំពាវនាវឲ្យ
ានច្វេិកាម្របចំាឆ្នែ ំមួ្យរវាងរាជរោឋ ភិបាល និងសងគម្សីុវលិ។ កិចេម្របជំុមួ្យកែុងលកេណ្ៈផ្បបច្នះ បាន
ម្របម្រពឹត្តច្ៅកាលពីផ្ខ កុម្ភៈ ឆ្នែ ំ ២០១២ ច្ហើយតួ្អងគសងគម្សីុវលិមួ្យចំនួនសងឃមឹ្ថាការសនានាច្នះនឹង
ានជាបនតច្េៀត្។ ច្ម្រកាយកិចេម្របជំុច្នាះ ច្ោលការណ៍្ផ្ណ្នំាម្រត្ូវបានច្ចញអំពីការច្ធវើម្របជំុរច្បៀប
ច្នះ             ។ បុ៉ផ្នត ពំុានការម្របជំុផ្បបច្នះបានម្របម្រពឹត្តច្ៅ និង ពំុានសញ្ហញ ផ្ដ្លថាច្ត្ើ
ការម្របជំុផ្បបច្នះ នឹងម្រត្ូវបានច្ធវើនាអនាគត្។  

េីបី បំណ្ងចង់បច្ងកើត្ច្វេិកាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាែមីមួ្យ ក៏ម្រត្ូវបានោក់បញ្េូ លផ្ងផ្ដ្រកែុង ‘កម្មវធីិ
នច្យាបាយ’ របស់រាជរោឋ ភិបាល។ ការច្បតជាា ច្នះ ហាក់បីដូ្ចជាផ្ាុយនឹងការច្បតជាា េីពីរផ្ដ្លបនត
ការម្របជំុពិច្ម្រោះច្យាបល់ម្របចំាឆ្នែ ំជាមួ្យអងគការសងគម្សីុវលិ។ ច្គច្ៅម្រត្ូវរង់ចំាច្ម្ើលថាច្ត្ើការច្បតជាា
ទំាងច្នះម្រត្វូបានអនុវត្តយ៉ាងដូ្ចច្ម្តចច្ោយរាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា។  

ែវីច្បើមិ្នម្រត្ូវបានេេួលាគ ល់កែុងយុេធាស្តសតចតុ្ច្កាណ្ ដំ្ោក់កាលេី ៣ កតី ក៏អនុសារណ្ៈ
ម្នការច្យាគយល់កម្រមិ្ត្ខពស់មួ្យរវាងអងគការសងគម្សីុវលិ និងរាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា ម្រត្ូវបានច្សែើច្ ើង
ផ្ងផ្ដ្រ។ ឯការេសសនទានមួ្យ និង ឯការច្យាងលកេខ័ណ្ឌ ការងារអម្មួ្យ ម្រត្ូវបានផ្សពវផ្ាយ 
ច្ហើយការពិច្ម្រោះច្យាបល់ដំ្បូងមួ្យចំនួនបានម្របម្រពឹត្តច្ៅទាក់េិននឹងគំនិត្ផ្តួចច្ផ្តើម្ច្នះ។  

ដូ្ចផ្ដ្លម្រត្ូវបានបងាា ញជាភសតុាងច្ោយពាកយដ្កស្រសង់ខាងច្ម្រកាម្ រោឋ ភិបាលថាែ ក់ច្ម្រកាម្
ជាតិ្ ច្ម្រចើនានលកេណ្ៈម្របច្សើរកែុងការពិច្ម្រោះច្យាបល់ និងរាប់បញ្េូ លសងគម្សីុវលិជាងរោឋ ភិបាល
ជាតិ្។ 

 

រោឋ ភិបាលមូ្លោឋ នជាេូច្ៅានលកេណ្ៈអាចេេួលយកបានកែុងការពិច្ម្រោះជាមួ្យអងគការ
សងគម្សីុវលិអំពីផ្ផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ ំុ និង កម្មវធីិវនិិច្យាគ ំុ។  

អែកផ្តល់បេសាភ សន៍អនាមិ្ក 
 

                                                        
44 http://www.sithi.org/admin/upload/media/[2013-09-
26]Political/2013_09_25_Political_Platform_Royal_Government_Cambodia_5th_English.pdf, accessed 

2 December 2013 

http://www.sithi.org/admin/upload/media/%5b2013-09-26%5dPolitical/2013_09_25_Political_Platform_Royal_Government_Cambodia_5th_English.pdf
http://www.sithi.org/admin/upload/media/%5b2013-09-26%5dPolitical/2013_09_25_Political_Platform_Royal_Government_Cambodia_5th_English.pdf
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អែកផ្តល់បេសាភ សន៍ពីសងគម្សីុវលិ ច្ម្រចើនរាយការណ៍្អំពីេំនាក់េំនងវជិជានជាង ជាមួ្យ 
រោឋ ភិបាលថាែ ក់ច្ម្រកាម្ និងថាែ ក់ម្ធយម្។ ម្របការច្នះ គឺស្រសបោែ នឹងរបកគំច្ហើញរបស់គណ្ៈកាម ធិការ
សហម្របតិ្បត្តិការច្ដ្ើម្បកីម្ពុជាថា “ខណ្ៈផ្ដ្ល ៧២% ម្នអងគការសងគម្សីុវលិផ្ដ្លបានច្ធវើអច្ងកត្បាន
កំណ្ត់្យ៉ាងច្ហាចោស់កម្រមិ្ត្មួ្យម្នរាជរោឋ ភិបាលជាភាគីពាក់ព័នធកែុងកម្រមិ្ត្មួ្យ រោឋ ភិបាល
មូ្លោឋ នម្រត្ូវបានច្គយល់ថា ជាភាគីពាក់ព័នធមួ្យសំខាន់ជាងរោឋ ភិបាលកោត ល (ដូ្ចជាម្រកសួង
ពាក់ព័នធជាច្ដ្ើម្)” (គណ្ៈកាម ធិការសហម្របតិ្បត្តិការច្ដ្ើម្បកីម្ពុជា ឆ្នែ ំ២០១២ េំព័រ ៤៨)។ ម្របការច្នះ
បងាា ញថា “ែវីច្បើអងគការសងគម្សីុវលិច្ធវើម្របតិ្បត្តិការកែុងលកេណ្ៈសវ័យ័ត្ ច្ពាលគឺមិ្នសម្រម្បាម្កម្មវធីិ
និង អាេិភាពថាែ ក់ជាតិ្ម្នរាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជាកតី ក៏ពួកច្គពាក់ព័នធយ៉ាងជិត្សែិេធជាមួ្យជួររោឋ ភិបាល
ផ្ដ្លច្ៅ     មូ្លោឋ នជាង ច្លើការអនុវត្តកម្មវធីិ និងេំនាក់េំនង         ផ្ផ្នការមូ្លោឋ ន បរបិេ 
និង ថាម្ភាព” (គណ្ៈកាម ធិការសហម្របតិ្បត្តិការច្ដ្ើម្បកីម្ពុជា ឆ្នែ ំ២០១២ េំព័រ ៤៨)។ 

កែុងករណី្ជាច្ម្រចើន តួ្អងគសងគម្សីុវលិក៏រាយការណ៍្ផ្ងផ្ដ្រអំពីេំនាក់េំនងជាវជិជានជាមួ្យ
ម្រកសួងពាក់ព័នធផ្ដ្លពួកច្គពាក់ព័នធជាមួ្យ ច្ទាះបីជាេំនាក់េំនងច្នះានលកេណ្ៈខុសោែ សម្រាប់
ម្រកសួងច្ផ្សងៗោែ កតី។ ម្រកសួងពាក់ព័នធមួ្យចំនួន ច្ធវើការម្របជំុម្របចំាឆ្នែ ំជាមួ្យអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល 
ផ្ដ្លពួកច្គានអនុសារណ្ៈម្នការច្យាគយល់។ ច្វេិកាម្របចំាឆ្នែ ំម្នម្រកសួងអប់រជំាមួ្យអងគការ
មិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល ម្រត្វូបានវាយត្ម្ម្ៃខពស់។ ដូ្ចោែ ច្នះផ្ដ្រ ម្រកមុ្ការងារភាពជាម្ដ្គូកែុងការងារ
វមិ្ជឈការម្នម្រកសួងម្ហាម្ផ្ា ហាក់បីដូ្ចជាានម្របសិេធភាព។ 

 

ម្រកសួងម្ហាម្ផ្ា កំពុងអនុវត្តបានលែច្លើការងារច្នះ។ រាល់ម្រតី្ាស ពួកច្គានកិចេម្របជំុមួ្យ
ជាមួ្យអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលផ្ដ្លចួលរមួ្កែុងការងារវមិ្ជឈការនិងវសិហម្ជឈការ។ 
ម្រកមុ្ការងារច្នះ ានច្មម ះថាម្រកមុ្ការងារសម្រាប់ភាពជាម្ដ្គូកែុងវមិ្ជឈការ។ ម្រកុម្ការងារ
ច្នះគឺជាច្វេិកាលែមួ្យ ច្ហើយកំពុងកាងេំនាក់េំនង។ 

អែកផ្តល់បេសាភ សន៍អនាមិ្ក 
 

ការពិច្ម្រោះច្យាបល់ដឹ្កនំាច្ោយរាជរោឋ ភិបាលជាមួ្យសងគម្សីុវលិ ជួនកាល ពិត្ជាាន
ច្កើត្ច្ ើងផ្ម្ន។ ឧទាហរណ៍្  ការពិច្ម្រោះច្យាបល់មួ្យចំនួនម្រត្វូបានច្ធវើ ច្ដ្ើម្បពិីភាកាច្សចកតីម្រពាង
ចាប់សតីពីអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលនិងសាគម្។ តួ្អងគសងគម្សីុវលិខៃះត្ែូញផ្ត្ែរថាការពិច្ម្រោះ
ច្យាបល់មិ្នម្រត្វូបានម្របកាសទាន់ច្ពល និងមិ្នផ្តល់ច្ពលច្វោម្រគប់ម្រោន់សម្រាប់ការសនានា កែុង
លកេណ្ៈាថ បនា។ ម្ោ៉ងច្េៀត្ ការពិច្ម្រោះច្យាបល់ច្ម្រចើនានលកេណ្ៈជាម្រពឹត្តិការណ៍្ោច់ច្ោយ
ផ្ ក និង មិ្នផ្ម្នជាផ្ផ្ែកមួ្យម្នការសនានាផ្ដ្លកំពុងដំ្ច្ណ្ើ រការ។ ម្រពឹត្តិការណ៍្ផ្បបច្នះ ម្រត្ូវបាន
ចាត់្េុកច្ោយអងគការមួ្យចំនួនថាជាកិចេម្របឹងផ្ម្របងច្ដ្ើម្បលួីងតួ្អងគសងគម្សីុវលិាម្រយៈការចូលរមួ្  
‘ជានិមិ្ត្តរបូ’។ ឧទាហរណ៍្  ម្រពឹត្តិការណ៍្ពិច្ម្រោះច្យាបល់មិ្នផ្ម្នសុេធផ្ត្ានោក់បញ្េូ លកម្មវធីិសំណួ្រ
និងចច្ម្ៃើយមួ្យច្េ។ 
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ច្គក៏ច្ ើញានផ្ងផ្ដ្រនូវករណី្ធាៃ ប់ានផ្ដ្លបុគគលមួ្យចំនួនកែុងរាជរោឋ ភិបាលពាក់ព័នធកែុង
ការច្ម្រជើសច្រ ើសយកអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលជាក់ោក់ឲ្យច្ធវើជាតំ្ោងឲ្យសងគម្សីុវលិកម្ពុជាកែុងការ
ពិច្ម្រោះច្យាបល់ ជាពិច្សសកែុងច្វេិកាអនតរជាតិ្ ជំនួសការអនុញ្ហញ ត្ឲ្យអងគការសងគម្សីុវលិចាត់្
តំ្ោងច្ោយខៃួនឯង45។ ចំណុ្ចច្នះ ច្ធវើឲ្យានតំ្ោងសច្ម្ៃងសងគម្សីុវលិផ្ត្មួ្យផ្ផ្ែកបុ៉ច្ោោ ះ 
ច្ពាលគឺ អងគការសងគម្សីុវលិទំាងឡាយផ្ដ្លឯកភាពជាមួ្យនឹងច្ោលការណ៍្និងច្ោលនច្យាបាយ
របស់រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា។ ច្វេិកាម្របជាពលរដ្ឋអាា៊ន ឆ្នែ ំ ២០១២ គឺជាករណី្មួ្យ46។   

ច្ៅច្ពលសងគម្សីុវលិផ្តល់ធាតុ្ចូលដ្ល់កិចេដំ្ច្ណ្ើ រការច្ោលនច្យាបាយាធារណ្ៈ 
ជួនកាល ធាតុ្ចូលទំាងច្នះម្រត្ូវបានច្គច្ម្ើលរលំង។ 
 

ជាមួ្យសូចនាករាម្ោនរមួ្ តិ្ចជាង ២០% ម្នធាតុ្ចូល របស់សងគម្សីុវលិ ម្រត្ូវបាន
ពិចារោ។ រាជរោឋ ភិបាលហាក់បីដូ្ចជាវនិិចឆ័យថា ធាតុ្ចូលច្សាើរផ្ត្ទំាងអស់របស់អងគការ
សងគម្សីុវលិមិ្នានលកេណ្ៈសម្ស្រសប។  

អែកផ្តល់បេសាភ សន៍អនាមិ្ក 
 

កែុងករណី្ខៃះ ពួកច្គ (រាជរោឋ ភិបាល) បានអច្ញ្ជ ើញខាុំឲ្យចូលរមួ្ម្របជំុ បុ៉ផ្នត មិ្នផ្ម្នច្ដ្ើម្បី
ពិភាកាច្េ។ ពួកច្គច្ជរម្របាែខាុំអស់ច្ពលមួ្យច្ា៉ង និង មិ្នបានអនុញ្ហញ ត្ឲ្យខាុំនិយាយឬបំភៃឺ
អវីច្ ើយ។ 

អែកផ្តល់បេសាភ សន៍អនាមិ្ក 
 

អែកផ្តល់បេសាភ សន៍ាែ ក់ច្េៀត្ បានផ្ចករផំ្លកច្រឿងមួ្យានលកេណ្ៈវជិជានជាងៈ 
 

ចាប់ភូមិ្បាលគឺជាករណី្លែមួ្យផ្ដ្លបងាា ញថាច្យើងបានច្ធវើការរមួ្ោែ ។ ម្តិ្ផ្កលម្ែម្រត្ូវបាន
េេួលយកច្ៅពិចារោ។   

អែកផ្តល់បេសាភ សន៍អនាមិ្ក 
 

សម្ត្ថភាពរបស់តួ្អងគសងគម្សីុវលិកែុងការចូលរមួ្ម្របកបច្ោយម្របសិេធភាពកែុងកិចេដំ្ច្ណ្ើ រការ
ច្ោលនច្យាបាយាធារណ្ៈជាតិ្ ហាក់បីដូ្ចជាានលកេណ្ៈលមម្ ែវីច្បើានការមិ្នឯកភាពោែ ច្លើ
ចំណុ្ចច្នះកតី។ អែកផ្តល់បេសាភ សន៍ខៃះនិយាយថាានសម្ត្ថភាពខពស់ ច្ហើយអែកច្ផ្សងច្េៀត្និយាយ
ថាានសម្ត្ថភាពទាប។  
  

                                                        
45 http://www.opendevelopmentcambodia.net/news/ngo-representatives-chosen-months-ago-
statement-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 

http://www.opendevelopmentcambodia.net/news/ngo-representatives-chosen-months-ago-statement-claims/
http://www.opendevelopmentcambodia.net/news/ngo-representatives-chosen-months-ago-statement-claims/
http://www.cambodiadaily.com/archive/in-one-city-a-tale-of-two-peoples-forums-603/
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វិធីាស្តេត 
 

ព័ត៌្ានផ្ដ្លបានពនយល់េីច្នះម្រត្វូបានដ្កស្រសង់ពីការសិកាឯការសំខាន់ៗ ការសាភ សន៍ 

ជាមួ្យភាគីពាក់ព័នធសំខាន់ៗម្របំាបីនាក់។ អែកផ្តល់បេសាភ សន៍ រមួ្ានាែ ក់ម្កពីម្រគឹះាថ នសិកា 
ម្របំានាក់ម្កពីអងគការកែុងស្រសុក និង ពីរនាក់ម្កពីអងគការអនតរជាតិ្មួ្យ។ ព័ត៌្ានផ្ដ្លានម្រត្ូវបាន
សម្រមិ្ត្សម្រាំងនិងច្ផ្ាៀងតា ត់្ជាមួ្យនឹងភសតុាងពីច្នះ ពីច្នាះ ផ្ដ្លបានម្កពីការសនានាច្ម្រៅផ្ៃូវការ
ជាមួ្យតួ្អងគសងគម្សីុវលិ។  
 

សេចកតេីសខេបអពំ្បីញ្ហា ស្របឈមេខំាៃ់ៗ  
 

បញ្ហា ម្របឈម្សំខាន់ៗសម្រាប់េំនាក់េំនងរវាងរាជរោឋ ភិបាល និងសងគម្សីុវលិ រមួ្ាន៖ 
 

• កងវះេំនុកចិត្ត ជាពិច្សសរវាងរាជរោឋ ភិបាល និង អងគការសងគម្សីុវលិទំាងឡាយផ្ដ្លច្ធវើ
សកម្មភាពច្លើការជំរញុលេធិម្របជាធិបច្ត្យយ និង សិេធិម្នុសស 

• កងវះការយល់ពីរច្បៀបច្ធវើការងាររមួ្ោែ កែុងភាពជាម្ដ្គូ ទំាងផ្ផ្ែក រាជរោឋ ភិបាល និង
ផ្ផ្ែកសងគម្សីុវលិ 

• ការខកខានកែុងការបញ្ហជ ក់តួ្នាេីចាស់ោស់ជូនសងគម្សីុវលិច្ៅកែុងយុេធាស្តសត
ចតុ្ច្កាណ្              កម្ពុជា 

• ារចម្រម្ុះច្ៅកែុងយុេធាស្តសតនិងច្ោលនច្យាបាយច្ផ្សងៗរបស់រាជរោឋ ភិបាលអំពីតួ្នាេី
របស់សងគម្សីុវលិ 

• ឱកាសមិ្នម្រគប់ម្រោន់សម្រាប់ការសនានាោែ  និង សម្រាប់ឲ្យរាជរោឋ ភិបាលនិងសងគម្សីុវលិ
ផ្តល់ធាតុ្ចូល និងម្តិ្ផ្កលម្ែម្របកបច្ោយអត្ថន័យជូនោែ ច្ៅវញិច្ៅម្ក ជាពិច្សសច្ៅ
កម្រមិ្ត្ជាតិ្ 

• លំហ និងច្ពលច្វោមិ្នម្រគប់ម្រោន់ សម្រាប់ការរមួ្ចំផ្ណ្ក របស់តួ្អងគសងគម្ ដ្ល់
ម្រកមុ្ការងារបច្ចេកច្េស និង យនតការពិច្ម្រោះច្យាបល់ស្រសច្ដ្ៀងោែ ច្ផ្សងច្េៀត្ 

• កងវះភាពចាស់ោស់អំពីច្វេិកាច្ម្រោងម្របចំាឆ្នែ ំរាជរោឋ ភិបាល និង សងគម្សីុវលិ  

• សម្ត្ថភាពានកម្រមិ្ត្សម្រាប់កិចេសហម្របតិ្បត្តិការ ទំាងខាងរាជរោឋ ភិបាល និងទំាង
ខាងសងគម្សីុវលិ 

• កងវះចំោប់អារម្មណ៍្ឬឆនាៈនច្យាបាយសម្រាប់កិចេសហម្របតិ្បត្តិការទំាងផ្ផ្ែក 
រាជរោឋ ភិបាល និងផ្ផ្ែកសងគម្សីុវលិ។ 
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ផ្នែកទី ៩:  កិចចេ ស្របតិបតតិការ ៃិខ េមព័ៃធភាព្េខគមេុវីិល 
 

ទេសៃៈរមួ 
 

សម្ព័នធភាពម្នអងគការសងគម្សីុវលិ គឺជាច្រឿងធម្មាច្ៅកម្ពុជា។ បុ៉ផ្នត ពំុានការរាប់ចំនួន
សម្ព័នធភាពច្ដ្ើម្បបីញ្ហជ ក់ចំណុ្ចច្នះច្េ។ កិចេសហម្របតិ្បត្តិការកែុងចំច្ោម្អងគការសងគម្សីុវលិកំពុង
ច្កើនច្ ើង បុ៉ផ្នត ជាេូច្ៅ ជច្ម្រៅម្នកិចេសហម្របតិ្បត្តិការគឺទាប។ ម្ោ៉ងច្េៀត្ កម្រមិ្ត្ម្នកិចេសហ
ម្របតិ្បត្តិការានលកេណ្ៈខុសោែ ច្ម្រចើនាម្វស័ិយ ច្ពាលគឺវស័ិយខៃះានកម្រមិ្ត្សហម្របតិ្បត្តិការ
ខពស់។ វស័ិយច្ផ្សងច្េៀត្ សូម្បផី្ត្វស័ិយទំាងឡាយផ្ដ្លចាត់្ផ្ចងសម្ព័នធភាពចម្រម្ុះ ហាក់បីដូ្ចជាាន
កិចេសហម្របតិ្បត្តិការទាប។ ជាេូច្ៅ កិចេសហម្របតិ្បត្តិការអនតរវស័ិយ គឺទាប។ ម្រកមុ្សាជិកភាពាន
យនតការតិ្ចច្ពក សម្រាប់ច្ធវើការវាយត្ម្ម្ៃាែ ម្ដ្អនុវត្តការងារ និង ឱកាសតិ្ចតួ្ចច្ដ្ើម្បេីេួល និង
ច្ោះស្រាយបណ្តឹ ងត្វ៉ារបស់សាជិក។ ពំុានការម្រត្តួ្ពិនិត្យរបស់រាជរោឋ ភិបាលច្លើភាពជាម្ដ្គូនិង
សម្ព័នធភាពច្េ ច្ទាះបីជាសំច្ណ្ើ ចាប់ែមីសតីពីអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល និងសាគម្នឹងោក់ឲ្យអនុវត្ត
នូវកិចេដំ្ច្ណ្ើ រការមួ្យសម្រាប់ចុះបញ្ជ ី និងម្រត្តួ្ពិនិត្យសម្ព័នធភាពកតី។  
 

របកគំស ើញ 
 

ចាប់បចេុបបនែផ្ដ្លានឥេធិពលច្លើសងគម្សីុវលិច្ៅកម្ពុជា និងជាពិច្សស ម្រកម្រដ្ឋបបច្វណី្
កម្ពុជាឆ្នែ ំ ២០០៧  មិ្នានផ្ចងអំពីបញ្ហា ម្នសម្ព័នធភាព ឬកិចេម្របឹងផ្ម្របងសហម្របតិ្បត្តិការច្ ើយ។ 
ច្ោយារចំណុ្ចច្នះ ានការយល់ជាេូច្ៅថាអងគការសងគម្សីុវលិកែុងស្រសុកអាចចងសម្ព័នធភាពស្រសប
ចាប់ជាមួ្យអងគការសងគម្សីុវលិអនតរជាតិ្ ឬអងគការសងគម្សីុវលិអនតរជាតិ្ចងសម្ព័នធជាមួ្យអងគការ
សងគម្សីុវលិកែុងស្រសុក។ ពំុានការម្រត្ួត្ពិនិត្យរបស់រាជរោឋ ភិបាលច្លើភាពជាម្ដ្គូ និង សម្ព័នធភាពច្េ។ 

សម្ព័នធភាពម្នអងគការសងគម្សីុវលិ ម្រត្ូវបានច្គចាត់្េុកថាជាច្រឿងធម្មាោស់ច្ៅកម្ពុជា។ 
បុ៉ផ្នត ច្គមិ្នអាចកំណ្ត់្បរាិណ្ម្នវត្តានម្នសម្ព័នធភាព ឬ សាគម្ម្នអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល
បានច្ ើយ។ ចំណុ្ចច្នះ គឺច្ោយារការចុះបញ្ជ ីមិ្នម្រត្ូវបានកំណ្ត់្អត្តសញ្ហញ ណ្ច្ោយផ្ កថាជា
សម្ព័នធភាព ឬ សាគម្ច្ ើយ និង ពំុានការរាប់ចំនួនអងគការផ្បបច្នះច្ោយឯករាជយ។ ម្ោ៉ងច្េៀត្ 
សម្ព័នធភាពជាច្ម្រចើនច្ៅផ្ត្មិ្នបានចុះបញ្ជ ី និង ានលកេណ្ៈច្ម្រៅម្របព័នធ ផ្ដ្លច្ធវើការរមួ្ោែ ច្ោយាន
ការជួយោំម្រេម្នច្លខាធិការោឋ នមួ្យ (អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលចុះបញ្ជ ីមួ្យ)។ ការខកខានមិ្នបាន
ចុះបញ្ជ ីសម្ព័នធភាពមិ្នម្រត្ូវបានចាត់្េុកថាជាបញ្ហា ច្េ ច្ោយារសាជិកម្នសម្ព័នធភាពសុេធផ្ត្បានចុះ
បញ្ជ ីស្រសបចាប់ច្រៀងៗខៃួនរចួ។ 

ការសិកាមួ្យចំនួនអំពី អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលច្ៅកម្ពុជា បានរកច្ ើញថាកិចេសហ
ម្របតិ្បត្តិការ កំពុងច្កើនច្ ើង បុ៉ផ្នតជាេូច្ៅ ជច្ម្រៅម្នកិចេសហម្របតិ្បត្តិការ ានកម្រមិ្ត្ទាបៈ  
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ានការកាងបោត ញកែុងកម្រមិ្ត្ជាច្ម្រចើនច្ៅកែុងអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលកម្ពុជា និង 
ជាេូច្ៅកែុងអងគការសងគម្សីុវលិ ច្ោយផ្ផ្ែកច្លើលកេណ្ៈវនិិចឆ័យភូមិ្ាស្តសត (បោត ញថាែ ក់
មូ្លោឋ ន ច្ខត្ត ជាតិ្) ឬ វស័ិយម្នសកម្មភាព ជាមួ្យតួ្នាេីនិងច្ោលច្ៅច្ផ្សងៗោែ ច្ម្រចើន គឺជា
េម្រម្ង់េូច្ៅបំផុ្ត្ម្នការតៃ ស់បតូរព័ត៌្ាន និង ការសម្រម្បសម្រម្ួល ផ្ដ្លច្ឆៃើយត្ប
ច្ៅនឹងតួ្នាេីកាន់ផ្ត្ានលកេណ្ៈទាម្ទារម្នការច្រៀនសូម្រត្ ឬ ការត្សូ៊ម្តិ្ និង ការសនានា
ច្ោលនច្យាបាយ។ ម្របសិនច្បើវធីិផ្ដ្លច្ៅកែុងច្នាះបោត ញទំាងច្នះម្រត្វូបានច្រៀបចំាន
លកេណ្ៈអភិវឌ្ឍខាៃ ំង ឫសគល់ម្នបោត ញានលកេណ្ៈចច្ងែៀត្ (Merla ឆ្នែ ំ ២០១០, េំព័រ 
២៦)។ (សូម្ច្ម្ើល គណ្ៈកាម ធិការសហម្របតិ្បត្តិការច្ដ្ើម្បកីម្ពុជា ឆ្នែ ំ២០១២, Rasmussen 
ឆ្នែ ំ២០១០)។ 
 
កិចេសហម្របតិ្បត្តិការតិ្ចតួ្ចកែុងសងគម្សីុវលិ ក៏ម្របផ្ហលជារមួ្ចំផ្ណ្កផ្ងផ្ដ្រដ្ល់លេធភាព

ែយចុះកែុងការម្របាស្រស័យទាក់េង កែុងសច្ម្ៃងផ្ត្មួ្យ និងរច្បៀបវារៈរមួ្មួ្យ ជាមួ្យរាជរោឋ ភិបាល 
ផ្ដ្លច្ធវើឲ្យេំនាក់េំនងរវាងសងគម្សីុវលិ និងរាជរោឋ ភិបាលានលកេណ្ៈកាន់ផ្ត្សមុម្រគាម ញ និង
រាយប៉ាយ។  

ម្ោ៉ងច្េៀត្ ាថ ប័នកំពូល ឬ ម្រកមុ្សាជិកភាព ម្រត្វូបានច្គច្ម្ើលច្ ើញថាានយនតការតិ្ចតួ្ច
សម្រាប់ច្ធវើការវាយត្ម្ម្ៃច្លើាែ ម្ដ្អនុវត្តការងាររបស់ពួកច្គ ឬ ឱកាសេេួលនិងច្ោះស្រាយបណ្តឹ ង
ត្វ៉ាពីសាជិកម្របកបច្ោយត្ាៃ ភាព (Merla ឆ្នែ ំ២០១០)។ ាម្ពិត្ ម្របការច្នះានន័យថាាថ ប័ន
កំពូលក៏អនុវត្តគម្រម្ភូាពជាតំ្ោង និង ការច្ធវើច្សចកតីសច្ម្រម្ចដូ្ចោែ  ផ្ដ្លច្ោយារមូ្លច្ហតុ្ច្នះ 
កិចេដំ្ច្ណ្ើ រការម្របជាធិបច្ត្យយកម្មច្ៅកម្ពុជាបចេុបបនែ កំពុងម្រត្ូវបានច្គេិច្ត្ៀន និង ានឱនភាពដូ្ចោែ
ច្ៅកែុងអភិបាលកិចេ។ 

ឧទាហរណ៍្វជិជានមួ្យម្នកិចេសហម្របតិ្បត្តិការសងគម្សីុវលិច្ៅកម្ពុជា គឺការបច្ងកើត្ ‘ម្របព័នធ
គណ្ច្នយយភាពចំច្ពាះោែ ’។ ម្របព័នធផ្តល់សវ័យវញិ្ហញ បនបម្រត្ច្នះ ម្រត្វូបានោក់ឲ្យអនុវត្តច្ោយ
គណ្ៈកាម ធិការសហម្របតិ្បត្តិការច្ដ្ើម្បកីម្ពុជា ផ្ដ្លជាាថ ប័នកំពូលដ៏្សំខាន់មួ្យច្ៅកែុងវស័ិយ។ 
ម្របព័នធច្នះ គឺផ្ផ្ែកច្លើម្រកម្សីលធម៌្ និង សតង់ោរអបបបរាសម្រាប់អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល ផ្ដ្ល
ម្រត្ូវបានអភិវឌ្ឍាម្រយៈកិចេដំ្ច្ណ្ើ រការ ច្ោយានការចូលរមួ្េូោយមួ្យផ្ដ្លដឹ្កនំាច្ោយម្រកមុ្
ការងារមួ្យម្នតំ្ោងសហគម្ន៍ អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលច្ៅកម្ពុជា និង ោក់បញ្េូ លម្តិ្ផ្កលម្ែពី
អែកចូលរមួ្េូោយពីអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល ម្រកសួងរាជរោឋ ភិបាល និង ភាគីអភិវឌ្ឍន៍ច្ផ្សងច្េៀត្។ 
ម្របព័នធសវ័យវញិ្ហញ បនបម្រត្ច្នះ បាន                    ាំងពីឆ្នែ ំ ២០០៧ បុ៉ផ្នត ម្កដ្ល់ច្ពលច្នះ 
ានអម្រាេេួល     ។ គិត្ម្កដ្ល់ផ្ខ       ឆ្នែ ំ២០១៣ អងគការចំនួន ៣២ ម្រត្វូបានបញ្ហជ ក់ថា
ច្ោរពាម្ម្រកម្សីលធម៌្ និង សតង់ោរអបបបរា ច្ហើយអងគការចំនួន ១០៨ ច្េៀត្កំពុងចូលរមួ្កែុង
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កិចេដំ្ច្ណ្ើ រការច្ដ្ើម្បីេេួលវញិ្ហញ បនបម្រត្47។ ការោំម្រេមូ្លនិធិចំច្ពាះគំនិត្ផ្តួចច្ផ្តើម្ច្នះ បានម្កពី
េីភាែ ក់ងារអូស្តាត លីច្ដ្ើម្បអីភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិ្ (AusAID) អងគការ Action Aid International អងគការ 
Concern Worldwide និង េីភាែ ក់ងារច្អសា៉ញសម្រាប់កិចេសហម្របតិ្បត្តិការនិងអភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិ្ 
(AECID)។  

ច្យាងាម្អែកផ្តល់បេសាភ សន៍ កម្រមិ្ត្ម្នកិចេសហម្របតិ្បត្តិការ ានលកេណ្ៈខុសោែ ាម្
វស័ិយ។ កិចេសហម្របតិ្បត្តិការម្រត្ូវបានច្លើកច្ ើងថាានកម្រមិ្ត្ខពស់បំផុ្ត្កែុងវស័ិយដី្ធៃី អប់រ ំសុខភាព 
និង េឹកនិងអនាម័្យ និង កែុងវស័ិយកសិកម្ម និងបរាិថ ន។  
 

វស័ិយេឹកាែ ត្និងអនាម័្យ (WATSAN) គឺជាគច្ម្រាងមួ្យផ្ដ្លានការសម្រម្បសម្រម្ួលោែ
ម្របច្សើរបំផុ្ត្ ច្ហើយគច្ម្រាងច្នះម្រត្វូបានដឹ្កនំាច្ោយម្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបេ។ អស់រយៈ 
១៨-២០ ឆ្នែ ំរចួម្កច្ហើយ ការម្របជំុទំាងច្នះបានច្ធវើច្ ើងរាល់ម្ែៃអងាគ រ ម្នសបាត ហ៍េីពីរច្រៀងរាល់
ផ្ខ។ ចំណុ្ចច្នះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍្។ 

អែកផ្តល់បេសាភ សន៍អនាមិ្ក 
 

អងគការការពារសិេធិម្នុសស ជាេូច្ៅ ម្រត្ូវបានចាត់្េុកថាានការសម្រម្បសម្រម្លួមិ្នច្ខាយ។ 
ដូ្ចោែ ច្នះផ្ដ្រ វស័ិយសិេធិកុារ/ម្របឆំ្នងនឹងការជួញដូ្រានបោត ញច្ម្រចើន ផ្ដ្លអែកផ្តល់បេសាភ សន៍
ខៃះយល់ថាានលកេណ្ៈម្រចបូកម្រចបល់។ វស័ិយច្ម្ច្រាគច្អដ្ស៍/ជម្ៃឺច្អដ្ស៍ និងវស័ិយច្យនឌ័្រ ក៏ាន
បោត ញម្រត្តួ្សីុោែ មួ្យចំនួនផ្ដ្រ ច្ហើយអងគការកាងសនតិភាពក៏ានការសម្រម្បសម្រម្ួលមិ្នលែដូ្ចោែ
ផ្ដ្រ។ 

ជារមួ្ កិចេសហម្របតិ្បត្តិការជំុវញិបញ្ហា បច្ចេកច្េស ម្រត្ូវបានចាត់្េុកថាានលកេណ្ៈ
ងាយស្រសួលជាង និង ានច្ជាគជ័យជាងកិចេសហម្របតិ្បត្តិការអនតរវស័ិយ។ ការជួយោំម្រេសកម្មភាព
ជាសមូ្ហភាពច្ៅាម្តំ្បន់នានា ផ្ដ្លច្ៅកែុងច្នាះ អងគការមួ្យមិ្នានជំនាញបច្ចេកច្េសជាក់ោក់ 
ម្រត្ូវបានច្គយល់ថាានលកេណ្ៈលំបាកសម្រាប់អងគការជាច្ម្រចើន។ 

ច្សចកតីម្រពាងចាប់សតីពីអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលនិងសាគម្ ផ្ចងពីការបច្ងកើត្សម្ព័នធភាពម្ន
អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល។ បុ៉ផ្នត អែកផ្តល់បេសាភ សន៍មួ្យរបូបានកត់្សាគ ល់ថាចាប់ច្នះ ច្ៅច្ពល
ោក់ឲ្យអនុវត្ត េំនងជានឹងម្រត្ូវបានបកស្រាយនិងអនុវត្ត កែុងលកេណ្ៈមួ្យផ្ដ្លអំច្ោយផ្លសម្រាប់
អងគការផ្តល់ច្សវាកម្មជាងអងគការទំាងឡាយផ្ដ្លម្របកាន់យកអភិម្រកម្ ផ្ផ្ែកច្លើសិេធិចំច្ពាះការអភិវឌ្ឍ 
ផ្ដ្លានសងគតិ្ភាពជាមួ្យការអនុវត្តបចេុបបនែរបស់រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា។ ចំណុ្ចច្នះអាចបច្ងកើត្ការ
ផ្បងផ្ចករវាងអងគការសងគម្សីុវលិខុសៗោែ  ផ្ដ្លជាច្ហតុ្អាចប៉ះពាល់ដ្ល់កិចេសហម្របតិ្បត្តិការកែុង
លកេណ្ៈអវជិជាន។  

                                                        
47 http://www.ccc-cambodia.org/ccc-program/voluntary-certification/applying-for-certification.html, 

accessed 20 November 2013 

http://www.ccc-cambodia.org/ccc-program/voluntary-certification/applying-for-certification.html
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វិធីាស្តេត 
 

ព័ត៌្ានផ្ដ្លបានពនយល់ច្ៅកែុងជំពូកច្នះ ម្រត្វូបានដ្កស្រសង់ពីការសិកាឯការសំខាន់ៗ 
ការសាភ សន៍ជាមួ្យភាគីពាក់ព័នធសំខាន់ៗដ្ប់ពីរនាក់។ អែកផ្តល់បេសាភ សន៍ រមួ្ានាែ ក់ម្កពី
ម្រគឹះាថ នសិកា ម្របំាពីរនាក់ម្កពីអងគការកែុងស្រសកុ និងបួននាក់ម្កពីអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល
អនតរជាតិ្។ កែុងចំច្ោម្អងគការកែុងស្រសុក អែកផ្តល់បេសាភ សន៍ម្របំានាក់ម្កពីអងគការសាជិកភាព 
និង/ឬ កំពុងផ្តល់ការជួយោំម្រេខាងច្លខាធិការោឋ នជូនដ្ល់សម្ព័នធភាព និងបោត ញម្នអងគការ
មិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល។ ព័ត៌្ានផ្ដ្លានម្រត្ូវបានសម្រមិ្ត្សម្រាំង និងច្ផ្ាៀងតា ត់្ជាមួ្យនឹងភសតុាង
ពីច្នះពីច្នាះផ្ដ្លបានម្កពីការសនានាច្ម្រៅផ្ៃូវការជាមួ្យតួ្អងគសងគម្សីុវលិ។  
 

សេចកតេីសខេបអពំ្បីញ្ហា ស្របឈមេខំាៃ់ៗ  
 

បញ្ហា ម្របឈម្សំខាន់ៗទាក់េិននឹងកិចេសម្របតិ្បត្តិការនិងសម្ព័នធភាព សងគម្សីុវលិ រមួ្ាន៖ 
 

• កងវះេំនុកចិត្តកែុងចំច្ោម្អងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល 

• កិចេសហម្របតិ្បត្តិការានកម្រមិ្ត្ ផ្ដ្លភាគច្ម្រចើនច្ោះស្រាយបញ្ហា បច្ចេកច្េស 

• យនតការមិ្នម្រគប់ម្រោន់សម្រាប់ការវាយត្ម្ម្ៃច្លើសមិ្េធកម្មការងារម្នម្រកមុ្សាជិកភាព 

• យនតការមិ្នម្រគប់ម្រោន់សម្រាប់េេួល និងច្ោះស្រាយបណ្តឹ ងពីសាជិក 

• កំច្ាយកិចេសហម្របតិ្បត្តិការ     អនតរវស័ិយ 

• ការគិត្ច្លើការម្របកួត្ម្របផ្ជងច្លើបញ្ហា មូ្លនិធិកែុងអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល។ 
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សេចកតីេៃែិោា ៃ  
 

របាយការណ៍្ច្នះ ចងម្រកងជាឯការ     បញ្ហា ម្របឈម្ ចំណុ្ចច្ខាយ និងបញ្ហា
សំខាន់ៗ កែុងេិដ្ឋភាពចំនួនម្របំាពីរម្នបរយិាកាសអំច្ោយផ្លសម្រាប់តួ្អងគសងគម្ច្ៅកម្ពុជា ច្ោយ
ច្តត ត្ជាក់ផ្សតងច្លើបញ្ហា ម្របឈម្ច្ៅកែុងម្រកបខណ្ឌ គតិ្យុត្តិ បេបញ្ញត្តិ  និងច្ោលនច្យាបាយ សម្រាប់
តួ្អងគសងគម្។ េិដ្ឋភាពម្នបរយិាកាសអំច្ោយផ្លមួ្យចំនួន ានលកេណ្ៈរងឹាំជាងេិដ្ឋភាពច្ផ្សង 
ផ្ដ្លច្ៅកែុងច្នាះ លេធភាពេេួលធនធានម្របផ្ហលជាានលកេណ្ៈអំច្ោយផ្លបំផុ្ត្ និងឱកាស
សម្រាប់ច្សរភីាពបច្ញ្េញម្តិ្ និងកែុងកម្រមិ្ត្តិ្ចជាងមួ្យ ច្សរភីាពខាងការជួបម្របជំុ ានលកេណ្ៈ
អំច្ោយផ្លតិ្ចជាងច្គបំផុ្ត្។  

បញ្ហា ម្របឈម្សំខាន់ៗកែុងបរយិាកាសអំច្ោយផ្ល ភាគច្ម្រចើនទាក់េិននឹងបញ្ហា ម្នការ
បកស្រាយ ការអនុវត្ត ឬការម្របតិ្បត្តិចាប់។ បញ្ហា ម្របឈម្បផ្នថម្គឺានកែុងម្រកបខ័ណ្ឌ គតិ្យុត្តិ ច្ហើយ
ម្របផ្ហលជាសំខាន់បំផុ្ត្ ជាមួ្យនឹងបញ្ហា ពាក់ព័នធច្លើការយល់ េំនុកចិត្ត និងកិចេសហម្របតិ្បត្តិការ។ 
ផ្ផ្នការសកម្មភាពច្ោយផ្ កមួ្យ រមួ្ានអនុាសន៍អំពីរច្បៀបផ្ដ្លបញ្ហា ម្របឈម្សំខាន់ៗអាចម្រត្ូវ
បានច្ោះស្រាយ។ ម្របការសំខាន់បំផុ្ត្ចំច្ពាះការងារបផ្នថម្កែុងការច្ោះស្រាយបញ្ហា ម្របឈម្ទំាងច្នះ 
គឺចំាបាច់ម្រត្ូវជំរញុការយល់និងេំនុកចិត្តច្ៅវញិច្ៅម្ករវាងតួ្អងគសងគម្សីុវលិ និងរាជរោឋ ភិបាល។ 
ការសនានាពិត្ម្របាកដ្គឺជាមូ្លោឋ នម្រគឹះសម្រាប់កាងការយល់ដឹ្ង និងេំនុកចិត្ត។ ការសនានា កែុង
ន័យច្នះ គឺជាការសនានាមួ្យផ្ដ្លានច្ោលច្ៅចាស់ោស់និងម្របកបច្ោយច្ចត្នា គឺជាលំហ
សម្រម្ និងសម្ភាព ផ្ដ្លច្ៅកែុងច្នាះ អែកផ្ដ្លានគំនិត្ខុសោែ អាចាត ប់ និងនិយាយរមួ្ោែ ។ កែុង
ការសនានា អែកចូលរមួ្ម្រត្ូវបានោំម្រេ   ឲ្យានការភ័យខាៃ ច បុច្រនិចឆ័យ ច្សចកតីម្រត្វូការសម្រាប់
េេួលច្ជាគជ័យ និងចំោយច្ពល ច្ដ្ើម្បាីត ប់សច្ម្ៃង និងលេធភាពដ្ម្េ។ ម្ោ៉ងច្េៀត្ កិចេដំ្ច្ណ្ើ រការ
ពហុភាគីពាក់ព័នធ ផ្ដ្លឱបម្រកច្ាបតួ្អងគសងគម្សីុវលិ តួ្អងគនច្យាបាយ តំ្ោងរាជរោឋ ភិបាល 
បុគគលផ្ផ្ែកឯកជន គឺានលកេណ្ៈសំខាន់ចំាបាច់ច្ៅច្ពលកំណ្ត់្ការវាយត្ម្ម្ៃ និងផ្កលម្ែបរយិាកាស
អំច្ោយផ្លសម្រាប់តួ្អងគសងគម្។ ចំណុ្ចសំខាន់ចំច្ពាះការសនានាច្នះ គឺការសនមត់្ថាការផ្កលម្ែ
បរយិាកាសច្នះ គឺជាការេេួលខុសម្រត្ូវរមួ្របស់តួ្អងគរដ្ឋផ្ង និងមិ្នផ្ម្នរដ្ឋផ្ង ច្ទាះបីជាានបញ្ហា
ម្របឈម្ និងបញ្ហា ទំាងឡាយផ្ដ្លម្រត្ូវបានពិពណ៌្នាកែុងឯការច្នះកតី ក៏ច្គច្ ើញានចំណុ្ចច្ម្រចើន
ផ្ដ្លានលកេណ្ៈវជិជាន និងអាចពម្រងឹងបាន។ ភាពជាម្ដ្គូនិងកិចេសហការពិត្ម្របាកដ្ រវាងតួ្អងគ
សងគម្សីុវលិ និងតួ្អងគរដ្ឋ គឺជាលកេខ័ណ្ឌ    ចំាបាច់មួ្យសម្រាប់ឲ្យសងគម្កាន់ផ្ត្ានសនតិភាព និង
ម្របជាធិបច្ត្យយ    លូត្ោស់ច្ៅកម្ពុជា។ 

ជារមួ្ លំហម្របជាធិបច្ត្យយផ្ដ្លានសម្រាប់សងគម្សីុវលិច្ៅកម្ពុជា គឺានលកេណ្ៈតូ្ច 
នឹងអាចកាន់ផ្ត្រញួតូ្ចផ្ែម្ច្េៀត្កែុងបោត ឆ្នែ ំខាងមុ្ខ។ ផ្ាុយច្ៅវញិ ច្គច្ ើញានឱកាសមួ្យ
សម្រាប់ពម្រងីកលំហផ្ដ្លានសម្រាប់តួ្អងគសងគម្។ ច្ដ្ើម្បពីនយល់ៈ 
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ចំច្ពាះលំហែយចុះ ការចុះហត្ថច្លខាច្សចកតីម្របកាសអាា៊នសតីពីសិេធិម្នុសស ច្ៅរាជធានី
ភែំច្ពញ កែុងផ្ខវចិឆិកា ឆ្នែ ំ២០១២ េំនងគឺជាសញ្ហញ ណ្ម្នអភិម្រកម្ែមីរបស់រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជាចំច្ពាះសិេធិ
ម្នុសស។ ពាកយច្ពចន៍មិ្នចាស់ម្នច្សចកតីម្របកាសច្នះ ផ្តល់លេធភាពឲ្យរោឋ ភិបាលអាា៊នអត់្ឱនដ្ល់
ការបំពានធៃន់ធៃរច្លើសិេធិម្នុសស ច្ោយសំអាងច្លើមូ្លច្ហតុ្ម្ន “លកេណ្ៈពិច្សសម្នម្របច្េសជាតិ្” ឬ 
“ាវាវបបធម៌្”។ ការរតឹ្ត្បតិ្ច្លើការអនុវត្តសិេធិអាចច្កើត្ច្ ើងច្ដ្ើម្បផី្លម្របច្យាជន៍ម្ន “សនតិសុខជាតិ្” 
និង “សីលធម៌្ាធារណ្ៈ”។  

ចាប់មួ្យសតីពីអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលនិងសាគម្ ក៏ម្រត្ូវបានច្សែើច្ ើង។ ច្សចកតីម្រពាងេី
បួនម្នចាប់ច្នះ ម្រត្ូវបានផ្សពវផ្ាយកែុងផ្ខធែូ ឆ្នែ ំ ២០១១ ច្ហើយរាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជាបានច្លើកច្ ើងថា
ចាប់ច្នះនឹងម្រត្ូវបានអនុវត្តកែុងអាណ្ត្តិេីម្របំារបស់រាជរោឋ ភិបាល។ អងគការសងគម្សីុវលិភាគច្ម្រចើន
ចាត់្េុកថាសំច្ណ្ើ ចាប់ែមីសតីពីអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលនិងសាគម្ នឹងបច្ងកើនតួ្នាេីរបស់រាជរោឋ
ភិបាលកែុងការម្រត្ួត្ពិនិត្យច្លើអងគការសងគម្សីុវលិ និងផ្តល់អំោចដ្ល់ាថ ប័នរាជរោឋ ភិបាល ច្ដ្ើម្បី
ម្រត្តួ្ម្រាច្ោយមិ្នចំាបាច់ច្លើអងគការសងគម្សីុវលិ ផ្ដ្លច្ធវើ         លំហម្របជាធិបច្ត្យយសម្រាប់
សងគម្សីុវលិ។ 

កងវះម្របព័នធតុ្ោការរងឹាំ ានសម្ត្ថភាព និង ឯករាជយ គួបផ្សនឹំងការច្ោរពវធិានចាប់មិ្ន
ម្រគប់ម្រោន់ច្ៅកម្ពុជា ក៏គឺជាឧបសគគចម្បងផ្ងផ្ដ្រច្លើការងាររបស់តួ្អងគសងគម្សីុវលិ ជាពិច្សស ជំុវញិ
កិចេម្របឹងផ្ម្របងរបស់ពួកច្គ ច្ដ្ើម្បធីានានូវសិេធិនិងច្សរភីាពជាមូ្លោឋ នសម្រាប់ម្របជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។ 

ច្ទាះបីជាានសញ្ហញ គួរឲ្យបារម្ភទំាងច្នះកតី ក៏ច្គច្ ើញានសញ្ហញ វជិជានខៃះផ្ដ្រ។ ការ
ច្បាះច្ឆ្នែ ត្ជាតិ្ែមីៗច្ៅផ្ខកកកោ ឆ្នែ ំ២០១៣ អាចជួយជំរញុការពាក់ព័នធកែុងលកេណ្ៈាថ បនាផ្ែម្ច្េៀត្
រវាងរាជរោឋ ភិបាលនិងសងគម្សីុវលិ ដូ្ចផ្ដ្លអែកផ្តល់បេសាភ សន៍មួ្យចំនួនបានពោករ។ ច្ទាះបីជា
ផ្លប៉ះពាល់ម្នការច្បាះច្ឆ្នែ ត្ែមីៗច្លើអាកបបកិរយិា របស់រាជរោឋ ភិបាលចំច្ពាះសងគម្សីុវលិច្ៅមិ្ន
ទាន់ម្រត្ូវបានកំណ្ត់្យ៉ាងច្ពញច្លញកតី ក៏តួ្អងគសងគម្សីុវលិមួ្យចំនួនានសងឃឹម្ថាម្ហាបាតុ្កម្ម
ាធារណ្ៈ ផ្ដ្លច្រៀបចំច្ោយអងគការសងគម្សីុវលិនឹងច្ធវើឲ្យគណ្បកសនច្យាបាយទំាងអស់កាន់ផ្ត្
ច្ោរព វាយត្ម្ម្ៃខពស់ និងច្យាគយល់ដ្ល់េសសនៈខុសោែ ។ ច្គច្ ើញានសងឃឹម្ថាអែកនច្យាបាយ 
និងម្ន្តនតីរាជរោឋ ភិបាល នឹងចាត់្េុកថាច្សរភីាពបច្ញ្េញម្តិ្ ច្សរភីាពកែុងការនិយាយ និងច្សរភីាព
ខាងការជួបម្របជំុ គឺជាសាសភាគចំាបាច់ម្នសងគម្ម្របជាធិបច្ត្យយលែមួ្យ។ អាស្រស័យច្ហតុ្ច្នះ ពួកច្គ
នឹងម្របាស្រស័យទាក់េងកែុងលកេណ្ៈកាន់ផ្ត្វជិជានជាមួ្យសងគម្សីុវលិ ជារមួ្។ អែកផ្តល់បេសាភ សន៍
ខៃះបានច្លើកច្ ើងថាពួកច្គបានច្ម្ើលច្ ើញរចួច្ហើយនូវការតៃ ស់បតូរជាវជិជានកែុងរច្បៀប ផ្ដ្លតួ្អងគ
រាជរោឋ ភិបាលកំពុងពាក់ព័នធជាមួ្យអងគការសងគម្សីុវលិ។ បុ៉ផ្នត េិសច្ៅផ្ដ្លម្របកាន់យកច្ោយ
រាជរោឋ ភិបាលច្ដ្ើម្បផី្កលម្ែ ឬ រតឹ្ត្បតិ្បផ្នថម្ច្េៀត្ច្លើបរយិាកាសអំច្ោយផ្លសម្រាប់អងគការសងគម្
សីុវលិច្ៅកម្ពុជា ម្រត្ូវរង់ចំាច្ម្ើលសិន៕ 
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ឧបេមពៃ័ធ ១:  កាលវិភាគបទេមាា េៃ៍ 
 

សូម្អរគុណ្ផ្ដ្លចំោយច្ពលច្វោដ៏្ានត្ម្ម្ៃកែុងការជួយពនយល់ច្យើងខាុំ ឲ្យយល់កាន់ផ្ត្
ចាស់អំពីបរយិាកាសអំច្ោយផ្លសម្រាប់សងគម្សីុវលិកែុងម្របច្េសកម្ពុជា។ 

 បេសាភ សច្នះនឹងានរយៈច្ពលមួ្យច្ា៉ង។ ច្យើងកំពុងផ្សវងយល់ពីវស័ិយខុសៗោែ ទំាង
ម្របំាពីរម្នបរយិាសកាសសងគម្សីុវលិ ដូ្ចជា ១. ការបច្ងកើត្អងគការសងគម្សីុវលិ ២. ម្របតិ្បត្តិការ ៣. ការ
េេួលបានធនធាន ៤. ការបច្ញ្េញម្តិ្ ៥. ការជួបម្របជំុច្ោយសនតិវធីិ ៦. េំនាក់េំនងរវាងរោឋ ភិបាល 
និងសងគម្សីុវលិ ៧. កិចេសហម្របតិ្បត្តិការ និងសម្ព័នធរបស់អងគការសងគម្សីុវលិ។ ខាុំគិត្ថា ម្របសិនច្បើខាុំ
ច្ធវើបេសាភ សអំពីវស័ិយទំាងម្របំាពីរ នឹងម្រត្ូវចំោយច្ពលយូរ ដូ្ច្ចែះ ខាុំនឹងសាភ សន៍ទាក់េងផ្ត្វស័ិយ
មួ្យបុ៉ច្ោោ ះ (ម្របាប់ពីវស័ិយផ្ដ្លម្រត្ូវសាភ សន៍)។ សូម្ម្របាប់ខាុំ ម្របសិនច្បើអែកចង់ផ្ដល់ជាម្តិ្ច្យាបល់
ច្លើវស័ិយដ្ម្េច្េៀត្។ 

មុ្ននឹងចាប់ច្ផ្ដើម្ សូម្អនុញ្ហញ ត្ឲ្យខាុំពនយល់ម្របាប់អំពីការសាៃ ត់្ម្នកិចេសាភ សន៍ជាមុ្នសិន។ 
ខាុំនឹងែត្សំច្ ងនិយាយរបស់អែកេុកឲ្យបានច្ម្រចើនាម្ផ្ដ្លអាចច្ធវើច្ៅបាន។ ខាុំនឹងរកាេុកកំណ្ត់្ 

ម្រា និងយកកំណ្ត់្ម្រាទំាងច្នះម្កច្ម្របើម្របាស់ច្ៅច្ពលបនាា ប់។ កំណ្ត់្ម្រាទំាងច្នះមិ្នអនុញ្ហញ ត្ឲ្យ
អែកោច្ម្ើលបានច្ម្រៅពីម្រកុម្ការងារស្រាវម្រជាវ។ ច្ត្ើអែកយល់យ៉ាងដូ្ចច្ម្ដចផ្ដ្រ? 

ច្សចកដីសច្ងេបអំពីគំនិត្ និងការយល់ច្ ើញរបស់អែកផ្ដល់បេសាភ សន៍នឹងម្រត្វូច្ម្របើម្របាស់កែុង
របាយការណ៍្។ ច្ៅច្ពលខៃះ ច្យើងនឹងច្លើកយកពាកយសម្ដីផ្ដ្លគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍្របស់អែកផ្ដល់
សាភ សន៍ម្កនិយាយ។ ម្របសិនច្បើពាកយសម្ដីរបស់អែកម្រត្ូវបានច្លើកយកម្កនិយាយ ច្យើងធានាថា 
ច្យើងនឹងមិ្នបងាា ញអត្តសញ្ហញ ណ្របស់អែកច្ ើយ។ ច្ត្ើអែកយល់យ៉ាងដូ្ចច្ម្ដចផ្ដ្រ? 

ជាចុងច្ម្រកាយ ច្យើងសូម្បញ្េូ លច្មម ះរបស់អែកច្ៅកែុងឧបសម្ព័នធសម្រាប់បញ្ហជ ក់ការចូលរមួ្
របស់អែកកែុងបេសាភ សន៍។ ច្ត្ើច្ពញចិត្តឲ្យខាុំចុះច្មម ះរបស់អែកកែុងនាម្ជាអែកផ្ដល់សាភ សន៍កែុង
ឧបសម្ព័នធម្នរបាយការណ៍្ផ្ដ្រឬច្េ? (ែត្សំច្ ងម្នចច្ម្ៃើយ ៖ ច្ពញចិត្ត/មិ្នច្ពញចិត្ត) 

 

ច្ត្ើអែកានចម្ៃល់អវីមុ្ននឹងចាប់ច្ផ្ដើម្បេសាភ សន៍ផ្ដ្រឬច្េ? 
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ការបសខកើតអខគការេខគមេុវីិល 

 
ខាុំានសំណួ្រមួ្យចំនួនអំពីការបច្ងកើត្ និងចុះច្មម ះអងគការសងគម្សីុវលិកែុងម្របច្េសកម្ពុជា។ 

 

1. ខាុំបានច្ផ្ាើជូនអែកនូវព័ត៌្ានមួ្យចំនួនផ្ដ្លបានច្រៀបចំសម្រាប់កិចេសាភ សន៍ច្នះ។ ច្ត្ើអែកបាន
អានេំព័រច្នះផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើអែកគិត្ថាខាុំបានបញ្េូ លបញ្ហា បានម្រគប់ម្រោន់ផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើខាុំអាច
ផ្កលម្ែគុណ្ភាពព័ត៌្ានច្នះយ៉ាងដូ្ចច្ម្ដច? 

2. ច្ត្ើអែកានភាពងាយស្រសួលផ្ដ្រឬច្េកែុងការចុះច្មម ះអងគការកែុងបញ្ជ ី? ឧទាហរណ៍្ ច្ត្ើអែកាន
ភាពងាយស្រសួលកែុងការច្ៅម្រកសួងម្ហាម្ផ្ា ច្ដ្ើម្បចុីះច្មម ះកែុងបញ្ជ ីផ្ដ្រឬច្េ? 

3. ច្ត្ើអែកជួបម្របេះឧបសគគ ឬ ការលំបាកអវីកែុងការចុះច្មម ះផ្ដ្រឬច្េ? ឧទាហរណ៍្ ការចុះបញ្ជ ី
ានភាពយឺត្យ៉ាវ ឬមិ្នានម្របសិេធភាព មិ្នានលេធភាពេេួលបានមូ្លនិធិ ឬភាពលំបាក
កែុងេិញ/ជួលម្រេពយសម្បត្តិ។ 

4. ច្ត្ើអែកចំោយម្របាក់បុ៉នាម នសម្រាប់ការចុះច្មម ះអងគការរបស់អែក? ច្ត្ើម្របាក់ទំាងច្នះ ចំោយ
ច្លើអវីខៃះ? ច្ត្ើចំោយទំាងច្នះជាចំោយផ្ៃូវការ ឬ ច្ម្រៅផ្ៃូវការ? 

5. ច្ត្ើអំច្ពើពុករលួយកែុងដំ្ច្ណ្ើ រការចុះច្មម ះានម្រតឹ្ម្កម្រមិ្ត្ោផ្ដ្រ? 
6. ច្ត្ើអែកដឹ្ងច្េថា ការសច្ម្រម្ចចិត្តច្លើការចុះច្មម ះកែុងបញ្ជ ីអាចបដឹងត្វ៉ាបាន? ច្ត្ើអែកធាៃ ប់ដឹ្ងពី
ការបដឹងត្វ៉ាច្លើការសច្ម្រម្ចចិត្តច្លើការចុះច្មម ះផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើានអវីច្កើត្ច្ ើងខៃះ? 

7. ច្ត្ើអែកធាៃ ប់បានច្ធវើការចុះច្មម ះារែមីផ្ដ្រឬច្េ? 
8. ាម្េសសនៈរបស់អែក ច្ត្ើាថ ប័នរោឋ ភិបាល (ម្រកសួងម្ហាម្ផ្ា) ផ្ដ្លេេួលខុសម្រត្ូវច្លើការចុះ
ច្មម ះអងគការសងគម្សីុវលិានមូ្លនិធិ និងបុគគលិកម្រគប់ម្រោន់សម្រាប់បំច្ពញតូ្នាេីច្នះផ្ដ្រ
ឬច្េ? 

9. ច្ត្ើអែកបានដឹ្ងថា ានអងគការោច្ផ្សងច្ធវើការចុះច្មម ះបានច្លឿន ឬ យឺត្ជាងអងគការរបស់
អែកផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើអែកគិត្យ៉ាងដូ្ចច្ម្ដចផ្ដ្រចំច្ពាះបញ្ហា ច្នះ? 

10. ច្ត្ើអែកានអវីជាម្តិ្ច្យាបល់បផ្នថម្ច្េៀត្ផ្ដ្រឬច្េ? 

         ! 
 

 
ស្របតិបតតិការ 
 

ខាុំានសំណួ្រមួ្យចំនួនអំពីម្របតិ្បត្តិការរបស់អងគការសងគម្សីុវលិកែុងម្របច្េសកម្ពុជា។  
 

1. ខាុំបានច្ផ្ាើជូនអែកនូវព័ត៌្ានមួ្យចំនួនផ្ដ្លបានច្រៀបចំសម្រាប់កិចេសាភ សន៍ច្នះ។ ច្ត្ើអែកបាន
អានេំព័រច្នះផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើអែកគិត្ថាខាុំបានបញ្េូ លបញ្ហា បានម្រគប់ម្រោន់ផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើខាុំអាច
ផ្កលម្ែគុណ្ភាពព័ត្ានច្នះយ៉ាងដូ្ចច្ម្ដច? 
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2. រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជាទាម្ទារឲ្យអងគការសងគម្សីុវលិជូនដំ្ណឹ្ងអំពីការម្របជំុមួ្យចំនួនដ្ល់
រោឋ ភិបាល។ ច្ត្ើការម្របជំុអវីខៃះផ្ដ្លអែកជូនដំ្ណឹ្ងច្ៅកាន់រោឋ ភិបាល? ច្ត្ើអែកជូនដំ្ណឹ្ងគប់
ការម្របជំុ ឬ ផ្ត្ការម្របជំុសំខាន់ៗបុ៉ច្ោោ ះ? ម្របសិនច្បើអែកជូនដំ្ណឹ្ងផ្ត្ការម្របជំុសំខាន់ៗ ច្ត្ើអែក
កំណ្ត់្ថាការម្របជំុផ្បបោសំខាន់ផ្ដ្លម្រត្ូវជូនដំ្ណឹ្ង? 

3. ច្ត្ើអែករាយការណ៍្អំពីបញ្ជ ីច្មម ះច្បកេជនម្នម្រកុម្ម្របឹកាភិបាល ឬ លេធផ្លម្នការច្ម្រជើសច្រ ើស
ម្រកមុ្ម្របឹកាភិបាលជូនដ្ល់រោឋ ភិបាលផ្ដ្រឬច្េ? 

4. ច្ត្ើអែកោក់របាយការណ៍្ចុងច្ម្រកាយជូនរោឋ ភិបាលច្ៅច្ពលោ? ច្ត្ើរបាយការណ៍្ច្នាះជា
របាយការណ៍្ម្របច្ភេអវី? ឧទាហរណ៍្ របាយការណ៍្សកម្មភាព ឬហិរញ្ញវត្ថុ? 

5. ច្ត្ើានអវីច្កើត្ច្ ើងចំច្ពាះអែក ម្របសិនច្បើអែកមិ្នបានបំច្ពញាម្កាត្ពវកិចេផ្ៃូវចាប់ពាក់ព័នធ? 
ច្ត្ើានអវីច្កើត្ច្ ើងផ្ដ្រឬច្េ? 

6. ច្ត្ើអែក ឬនរោាែ ក់ផ្ដ្លអែកាគ ល់ធាៃ ប់ម្រត្ូវបានរោឋ ភិបាលច្ធវើសវនកម្ម ឬ ច្ធវើអធិការកិចេផ្ដ្រ
ឬច្េ? សូម្ម្របាប់ពីអវីផ្ដ្លច្កើត្ច្ ើង។ (ឧទាហរណ៍្ ច្ៅច្ពលានការច្ធវើសវនកម្ម ឬ អធិការ
កិចេ ច្ត្ើាននរោខៃះចូលរមួ្ ច្ត្ើានអែកពិនិត្យាម្ោនផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើច្គច្ធវើអធិការកិចេច្ៅច្លើ
អវីឲ្យជាក់ោក់?) 

7. ច្ត្ើានលកេខ័ណ្ឌ ផ្ផ្ែករដ្ឋបាលោច្ផ្សងច្េៀត្ផ្ដ្លប៉ះពាល់ដ្ល់ម្របតិ្បត្តិការរបស់អងគការ
សងគម្សីុវលិកែុងម្របច្េសកម្ពុជាផ្ដ្រឬច្េ? 

8. ច្ត្ើអែកបានដឹ្ងពីករណី្ោមួ្យផ្ដ្លរោឋ ភិបាលបញ្ឈប់ ឬ រោំយអងគការសងគម្សីុវលិមួ្យ
ច្ោយស្រសបចាប់ផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើានអវីច្កើត្ច្ ើង? ច្ត្ើអងគការសងគម្សីុវលិច្នាះានឱកាសបដឹង
ត្វ៉ាផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើកែុងភាពជាក់ផ្សដង រោឋ ភិបាលបានច្ម្របើម្របាស់មូ្លោឋ នមិ្នស្រសបចាប់ ច្ដ្ើម្បី
បញ្ឈប់ ឬ រោំយអងគការសងគម្សីុវលិផ្ដ្រឬច្េ? កែុងភាពជាក់ផ្សដង ច្ត្ើការបញ្ឈប់ ឬ រោំយ
ផ្បបច្នះច្កើត្ច្ ើងយ៉ាងដូ្ចច្ម្ដច ច្បើច្យាងាម្ចាប់ ឬ កែុងករណី្ោច្ផ្សងច្េៀត្? 

9. ច្ត្ើអែកដឹ្ងពីមូ្លោឋ នចាប់ោផ្ដ្លអងគការសងគម្សីុវលិអាចរោំយខៃួនឯងច្ោយសម័ម្រគចិត្ត
ផ្ដ្រឬច្េ? សូម្ពនយល់ម្របាប់ការយល់ដឹ្ងរបស់អែក។ 

10. ជាេូច្ៅ ច្ត្ើអែកយល់ច្ ើញថា រោឋ ភិបាលគួរានការម្រត្តួ្ពិនិត្យច្លើអងគការសងគម្សីុវលិម្រតឹ្ម្
កម្រមិ្ត្ោ? យកចិត្តេុកោក់ខាៃ ំង ម្ធយម្ តិ្ចតួ្ច?  

11. ាម្រយៈបេពិច្ាធន៍របស់អែក ច្ត្ើអវីខៃះជាឧបសគគផ្ៃូវចាប់ និងរដ្ឋបាលសំខាន់ៗចំច្ពាះ
ម្របតិ្បត្តិការម្របកបច្ោយផ្លិត្ភាពរបស់អងគការសងគម្សីុវលិ? 

12. ច្ត្ើអែកបានដឹ្ងពីករណី្ ឬ ច្ហតុ្ការណ៍្ោមួ្យទាក់េងនឹងការច្កៀបសងកត់្របស់រោឋ ភិបាល
ច្លើអងគការសងគម្សីុវលិ ច្ៅច្ពលអងគការមិ្នអនុវត្តាម្លកេខ័ណ្ឌ រដ្ឋបាល និង/ឬ លកេខ័ណ្ឌ
ចាប់ផ្ដ្រឬច្េ? (ឬច្ត្ើករណី្ការច្កៀបសងកត់្របស់រោឋ ភិបាលច្លើអងគការសងគម្សីុវលិគួរផ្ត្ាន
ការយល់ដឹ្ងបផ្នថម្ ពីច្ម្រពាះភាគច្ម្រចើនករណី្ច្នះមិ្នពាក់ព័នធនឹងលកេខ័ណ្ឌ រដ្ឋបាល និងចាប់?) 

13. ច្ត្ើអែកានអវីជាម្តិ្ច្យាបល់បផ្នថម្ច្េៀត្ផ្ដ្រឬច្េ? 
        ! 
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លទធភាព្ទទួលបាៃធៃធាៃ 

  
ខាុំានសំណួ្រមួ្យចំនួន អំពីលេធភាពរបស់អងគការសងគម្សីុវលិ កែុងការេេួលបានធនធាន 

ដូ្ចជា មូ្លនិធិបរច្េស មូ្លនិធិកែុងស្រសុក ជំនួយឥត្សំណ្ង អំច្ោយ ចំណូ្លរបស់អងគការាម្រយៈ
ការលក់ និងវគគបណ្ដុ ះបោដ ល ។ល។ 

 

1. ខាុំបានច្ផ្ាើជូនអែកនូវព័ត៌្ានមួ្យចំនួនផ្ដ្លបានច្រៀបចំសម្រាប់កិចេសាភ សន៍ច្នះ។ ច្ត្ើអែកបាន
អានេំព័រច្នះផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើអែកគិត្ថាខាុំបានបញ្េូ លបញ្ហា បានម្រគប់ម្រោន់ផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើខាុំអាច
ផ្កលម្ែគុណ្ភាពព័ត្ានច្នះយ៉ាងដូ្ចច្ម្ដច? 

2. ច្ត្ើអវីខៃះជាឧបសគគផ្ៃូវចាប់របស់អងគការសងគម្សីុវលិកែុងការេេួលបានធនធានពីម្របភព
ហិរញ្ញបបទាន? 

3. ច្ត្ើអវីខៃះជាឧបសគគរបស់អងគការសងគម្សីុវលិច្ម្រៅពីឧបសគគផ្ៃូវចាប់ និងឧបសគគពីរោឋ ភិបាល
កែុងការេេួលបានធនធានពីម្របភពហិរញ្ញបបទាន? 

4. ច្ត្ើអែកដឹ្ងថាចាប់ និង/ឬ បេបបញ្ញត្តិអវីផ្ដ្លមិ្នអនុញ្ហញ ត្ឲ្យអងគការសងគម្សីុវលិផ្បងផ្ចកម្របាក់
ចំច្ណ្ញ ឬផ្លម្របច្យាជន៍ឯកជនច្ៅឲ្យម្ន្តនតី ម្របធាន ឬអែកដឹ្ងព័ត៌្ានម្ផ្ាកែុងម្នអងគការ? (ខាុំ
គិត្ថា ការហាម្ម្របាម្ច្នះផ្ចងកែុងម្រកម្រដ្ឋបបច្វណី្ បុ៉ផ្នតខាុំមិ្នទាន់រកច្ ើញច្ៅច្ ើយ។)  

5. ម្របសិនច្បើអងគការ (សងគម្សីុវលិ) របស់អែកម្រត្ូវបានរោំយ ច្ត្ើម្រេពយសម្បត្តិរបស់អងគការម្រត្ូវ
ច្រៀបចំយ៉ាងដូ្ចច្ម្ដច? ច្ត្ើចាប់ និង/ឬ បេបបញ្ញត្តិោផ្ដ្លផ្ចងអំពីការផ្បងផ្ចកម្រេពយសម្បត្តិ
បនាា ប់ពីការរោំយអងគការ? (ម្រកម្រដ្ឋបបច្វណី្) ច្ត្ើបេបបញ្ញត្តិទំាងច្នះានឥេធិពលដូ្ចច្ម្ដច
ចំច្ពាះអែក? 

6. ច្ត្ើេំនុកចិត្តម្នលេធភាពេេួលបានមូ្លនិធិស្រសបចាប់របស់អងគការ (សងគម្សីុវលិ) របស់អែក 
និងអងគការដ្ម្េច្េៀត្ានកម្រមិ្ត្ោផ្ដ្រ? ច្ត្ើការអាចរកបានមូ្លនិធិស្រសបចាប់ទំាងច្នះ
ច្ោយច្សរាីនកម្រមិ្ត្ោផ្ដ្រ? 

7. ច្ត្ើនិរនតរភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អងគការសងគម្សីុវលិពឹងផ្ផ្ែកច្លើការម្រត្តូ្ពិនិត្យ និងឯកភាពពី
រោឋ ភិបាលកម្រមិ្ត្ោផ្ដ្រ? 

8. ច្ត្ើម្រកបខណ្ឌ ចាប់ និងច្ោលនច្យាបាយកែុងម្របច្េសកម្ពុជាផ្ដល់ការោំម្រេចំច្ពាះការច្កៀរគរ
ធនធានកែុងស្រសុកានម្របសិេធភាពកម្រមិ្ត្ោផ្ដ្រ? 

9. ច្ត្ើរោឋ ភិបាល និងមូ្លនិធិរបស់អែកផ្ដល់ជំនួយោំម្រេម្រគប់កម្មវធីិ និងសកម្មភាពរបស់អងគការ
សងគម្សីុវលិ រមួ្ទំាង ឧទាហរណ៍្ នវានុវត្តន៍ ការបច្ងកើត្ច្ោលនច្យាបាយ និងការត្សូ៊ម្តិ្ផ្ដ្រ
ឬច្េ? ច្ត្ើអងគការរបស់អែកានលេធភាពេេួលបានមូ្លនិធិសម្រាប់ចំោយរដ្ឋបាលសំខាន់ៗ
ផ្ដ្រឬច្េ? 

10. ច្ត្ើម្របភពមូ្លនិធិអវីផ្ដ្លអងគការសងគម្សីុវលិានេំនុកចិត្តច្លើបំផុ្ត្? 
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11. ច្ត្ើអែកធាៃ ប់បានដឹ្ងពីការតៃ ស់បដូរែមីៗទាក់េងនឹងបរយិាកាសហិរញ្ញបបទានជាតិ្សម្រាប់អងគការ
សងគម្សីុវលិផ្ដ្រឬច្េ?  

12. ច្ត្ើអែកធាៃ ប់បានេេួលជំនួយហិរញ្ញវត្ថុតា ល់ពីរាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជាផ្ដ្រឬច្េ? ាម្ការយល់ដឹ្ង
របស់អែក ច្ត្ើការផ្ដល់ហិរញ្ញបបទានរបស់រោឋ ភិបាលច្ធវើាម្េម្រម្ង់ផ្បបោ និងានម្រតឹ្ម្
កម្រមិ្ត្ោ? ឧទាហរណ៍្ កម្រមិ្ត្ជំនួយឥត្សំណ្ង ឬ ឧបត្ថម្ភធន? ច្ត្ើអែកដឹ្ងអំពីគំរកិូចេសនោ
រវាងរោឋ ភិបាល និងអងគការសងគម្សីុវលិផ្ដ្រឬច្េ?  

13. ច្ត្ើអែកដឹ្ងអំពីចាប់ វធិាន និងច្ោលនច្យាបាយសម្រាប់អងគការសងគម្សីុវលិសំុជំនួយឥត្
សំណ្ង និងឧបត្ថម្ភធនធានពីរោឋ ភិបាលផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើានចាប់ វធិាន និងច្ោលនច្យាបាយ
មួ្យោ? 

14. ច្ត្ើម្រកបខណ្ឌ ចាប់កែុងម្របច្េសកម្ពុជាោំម្រេដ្ល់ហិរញ្ញបបទានរបស់រោឋ ភិបាលសម្រាប់អងគការ
សងគម្សីុវលិកម្រមិ្ត្ោផ្ដ្រ? ច្ត្ើានឧបសគគផ្ៃូវចាប់ និងច្ម្រៅផ្ៃូវចាប់អវីខៃះផ្ដ្លរារាងំដ្ល់ការ
បច្ងកើនម្របសិេធភាព ឬ ត្ាៃ ភាពបផ្នថម្ម្នកាជំនួយរបស់រោឋ ភិបាល?  

15. ាម្េសសនៈអែក ច្ត្ើហិរញ្ញបបទានរបស់រោឋ ភិបាលផ្ដល់ឲ្យច្ៅច្ពលោ? ច្ត្ើហរញិ្ញបបទានច្នះ
អាចប៉ាន់ម្របាណ្ជាមុ្ន ានត្ាៃ ភាព ងាយស្រសួលយល់ និងអពោម្រកឹត្យផ្ដ្រឬច្េ? 

16. ច្ត្ើជំនួយរបស់រោឋ ភិបាលសម្រាប់អងគការសងគម្សីុវលិានការច្កើនច្ ើង ឬ ធាៃ ក់ចុះកែុង
រយៈច្ពលកនៃងម្ក? ច្ត្ើអែករពឹំងថាជំនួយច្នះយ៉ាងដូ្ចច្ម្ដចផ្ដ្រកែុងពីរឆ្នែ ំបនាា ប់ច្េៀត្។  

17. ច្ត្ើសតង់ោរ/លកេខ័ណ្ឌ េេួលបានម្របភពមូ្លនិធិពីបរច្េស និងម្របភពមូ្លនិធិកែុងតំ្បន់ ឬ កែុង
ស្រសុកានលកេណ្ៈខុសោែ ផ្ដ្រឬច្េ? 

18. ច្ត្ើអងគការសងគម្សីុវលិានឧបសគគអវីខៃះកែុងការេេួលបាន និងការច្ម្របើម្របាស់ធនធាន
បរច្េស? ឧទាហរណ៍្ ច្ត្ើានលកេខ័ណ្ឌ ឲ្យច្ធវើរបាយការណ៍្បផ្នថម្ផ្ដ្រឬច្េ?  

19. ច្ត្ើានកិចេម្រពម្ច្ម្រពៀងច្េវភាគី ឬ ពហុភាគី ផ្ដ្លប៉ះពាល់អែកផ្ដល់ជំនួយបរច្េសកែុងការផ្ដល់
ជំនួយ និងបច្ងកើត្ភាពជាម្ដ្គូជាមួ្យអងគការសងគម្សីុវលិផ្ដ្រឬច្េ? ម្របសិនច្បើាន ច្ត្ើជា
កិចេម្រពម្ច្ម្រពៀងម្របច្ភេអវី? (ឧទាហរណ៍្ ច្សចកដីផ្ែៃងការណ៍្អំពីការច្បដជាា ចិត្តរយៈច្ពល
ម្ធយម្ច្ៅរយៈច្ពលផ្វងច្លើេំនាក់េំនង ម្រកបខណ្ឌ ហិរញ្ញបបទាន ។ល។) 

20. ច្ត្ើកែុងភាពជាក់ផ្សដងានឧបសគគច្ម្រៅផ្ៃូវចាប់អវីខៃះកែុងការេេួលបានមូ្លនិធិបរច្េស? 
21. ច្ត្ើលកេណ្ៈេូច្ៅម្នអភិបាលកិចេ និងនីតិ្រដ្ឋច្ៅកម្ពុជាប៉ះពាល់ច្លើការចូលរមួ្វភិាគទានរបស់
អែកផ្ដល់ជំនួយដ្ល់អងគការសងគម្សីុវលិផ្ដ្រឬច្េ? ម្របសិនច្បើាន ច្ត្ើានការប៉ះពាល់ដូ្ចច្ម្ដច?  
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សំណួ្របនាា ប់ច្េៀត្ទាក់េងនឹងជំនួយសបបុរសធម៌្ ានន័យថា អំច្ោយរបស់បុគគលឯកជន ឬ 
ម្រកមុ្ហុ៊នជូនដ្ល់អងគការសងគម្សីុវលិ។ 

 

22. ច្ត្ើានចាប់ និង/ឬ បេបបញ្ញត្តិអវីខៃះ ផ្ដ្លផ្ចងជាក់ោក់ទាក់េងនឹងជំនួយសបបុរសធម៌្?  
23. ច្ត្ើអងគការសងគម្សីុវលិអនុញ្ហញ ត្ឲ្យយកអំច្ោយ និងបរចិាេ គពីម្រកុម្ហុ៊ន និងបុគគលឯកជនផ្ដ្រ
ឬច្េ? 

24. ច្ត្ើម្រកបខណ្ឌ ចាប់ និងបេបបញ្ញត្តិច្លើកេឹកចិត្តចំច្ពាះការផ្ដល់ជំនួយសបបុរសធម៌្ផ្ដ្រឬច្េ? 
ម្របសិនច្បើាន ឬ ោម ន ច្ត្ើការច្លើកេឹកចិត្តានលកេណ្ៈផ្បបោ? 

25. ាម្ការយល់ច្ ើញរបស់អែក ច្ត្ើកាត អវីផ្ដ្លច្លើកេឹកចិត្តដ្ល់ការផ្ដល់ជំនួយម្នុសសធម៌្កែុង
ម្របច្េសកម្ពុជា?  

26. ច្ត្ើអងគការសងគម្សីុវលិាកលបងច្កៀរគរមូ្លនិធិជាច្េៀងទាត់្ពីម្របជាជន និងម្រកុម្ហុ៊នកែុង
ស្រសុកផ្ដ្រឬច្េ? 

27. ជាចុងច្ម្រកាយ ច្ត្ើអងគការសងគម្សីុវលិានសម្ត្ថភាពម្រគប់ម្រោន់កែុងការច្កៀរគរមូ្លនិធិផ្ដ្រ
ឬច្េ? ឬសម្ត្ថភាពកែុងការបច្ងកើនមូ្លនិធិផ្ដ្រឬច្េ?  

 

        ! 
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ការបសចចញមត ិ
 

ខាុំានសំណួ្រមួ្យចំនួនអំពី សម្ត្ថភាពរបស់អងគការសងគម្សីុវលិកែុងការបច្ញ្េញម្តិ្។  

 

1. ខាុំបានច្ផ្ាើជូនអែកនូវព័ត៌្ានមួ្យចំនួនផ្ដ្លបានច្រៀបចំសម្រាប់កិចេសាភ សន៍ច្នះ។ ច្ត្ើអែកបាន
អានេំព័រច្នះផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើអែកគិត្ថាខាុំបានបញ្េូ លបញ្ហា បានម្រគប់ម្រោន់ផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើខាុំអាច
ផ្កលម្ែគុណ្ភាពព័ត្ានច្នះយ៉ាងដូ្ចច្ម្ដច? 

2. ច្ត្ើានចាប់អវីផ្ដ្លផ្ចងពីសិេធិរបស់អងគការសងគម្សីុវលិកែុងការបច្ញ្េញម្តិ្ច្ោយច្សរ?ី 
3. ច្ត្ើអែកដឹ្ងថាសនធិសញ្ហញ អនតរជាតិ្មួ្យោផ្ចងពីសិេធិរបស់អងគការសងគម្សីុវលិកែុងការបច្ញ្េញ
ម្តិ្ជាាធារណ្ៈផ្ដ្លម្រត្វូបានម្របច្េសកម្ពុជាផ្ដល់សចាេ ប័ន? ច្ត្ើអែកដឹ្ងថា សនធិសញ្ហញ េេួល
បានសចាេ ប័នមួ្យោផ្ដ្លានការរតឹ្ត្បិត្សិេធិកែុងការច្ម្របើម្របាស់អីុនធឺច្ណ្ត្? 

4. ច្ត្ើចាប់ និង/ឬ បេបបញ្ញត្តិអវីខៃះកែុងម្របច្េសកម្ពុជាផ្ដ្លរតឹ្ត្បិត្សិេធិកែុងការនិយាយ? ច្ត្ើការ
រតឹ្ត្បិត្ទំាងច្នាះានអវីខៃះ? (ឧទាហរណ៍្ ការរតឹ្ត្បិត្ច្លើសនតិសុខជាតិ្ ការបរហិារច្ករ ត ៍ ការ
ញុះញង់ ការច្ម្របើពាកយសម្ដីអាសអាភាស ការនិយាយប៉ះពាល់ដ្ល់ម្រពះម្ហាកសម្រត្ ។ល។)? 

5. ច្ត្ើានការរតឹ្ត្បិត្ច្លើច្ពលច្វោ េីកផ្នៃង និងវធីិកែុងការបច្ញ្េញម្តិ្របស់ច្យើងផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើ
ការរតឹ្ត្បតិ្ទំាងច្នាះានអវីខៃះ? 

6. ច្ត្ើានឧបសគគផ្ៃូវចាប់អវីខៃះផ្ដ្លរារាងំដ្ល់សិេធិរបស់អងគការសងគម្សីុវលិកែុងបច្ញ្េញម្តិ្ជា
ាធារណ្ៈ ជាពិច្សស ម្តិ្ទាក់េងនឹងបញ្ហា សំខាន់ម្នច្ោលនច្យាបាយរោឋ ភិបាល?  

7. ច្ត្ើានច្សចកដីម្រពាងចាប់ ឬ បេបបញ្ញត្តិោខៃះ (ម្របសិនច្បើម្រត្វូបានអនុម័្ត្) ផ្ដ្លនឹងរតឹ្ត្បិត្ 
ឬផ្ដល់ភាពងាយស្រសួលដ្ល់អងគការសងគម្សីុវលិកែុងការផ្ដល់ច្សរភីាពបច្ញ្េញម្តិ្? ម្របសិនច្បើ
ាន ច្ត្ើអែកអាចច្រៀបរាប់សច្ងេបពីអវីផ្ដ្លយល់អំពីបេបបញ្ញត្តិសំខាន់ៗម្នចាប់ែមីច្នះ និង
ពនយល់ម្របាប់ថាច្ត្ើចាប់ែមីច្នះកំពុងសថិត្កែុងដំ្ោក់កាលោម្នដំ្ច្ណ្ើ រការផ្ៃូវចាប់? 

8. ច្ត្ើានឧបសគគច្ម្រៅផ្ៃូវចាប់ោខៃះផ្ដ្លរារាងំសិេធិអងគការសងគម្សីុវលិកែុងការបច្ញ្េញម្តិ្ជា
ាធារណ្ៈ? 

9. ច្ត្ើានការអនុញ្ហញ ត្ឲ្យរះិគន់ជាាធារណ្ៈអំពីច្ោលនច្យាបាយ និងការអនុវត្តរបស់
រោឋ ភិបាលផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើរោឋ ភិបាលានម្របតិ្កម្មចំច្ពាះការរះិគន់ដូ្ចច្ម្ដចខៃះនាច្ពលកនៃងម្ក?  

10. ច្ត្ើបុគគល និងអងគការសងគម្សីុវលិ យល់ដឹ្ងពីសិេធិរបស់ខៃួនទាក់េងនឹងការបច្ញ្េញម្តិ្ផ្ដ្រ
ឬច្េ? ច្ត្ើវបបធម៌្នច្យាបាយកែុងម្របច្េសកម្ពុជាោំម្រេច្លើសិេធិទំាងច្នះច្ោយច្បើកចំហផ្ដ្រឬច្េ? 
ឬ សិេធិទំាងច្នះម្រត្ូវបានរតឹ្ត្បតិ្យ៉ាងខាៃ ំងច្ទាះបីជាានការការពារផ្ៃូវចាប់ក៏ច្ោយ?  

11. ច្ត្ើអែកានអវីជាម្តិ្ច្យាបល់បផ្នថម្ច្េៀត្ផ្ដ្រឬច្េ? 
 

        ! 
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ការជូបស្របជុសំោយេៃតវិិធ ី
 

ឥ ូវ ខាុំានសំណួ្រមួ្យចំនួនអំពីសងគម្សីុវលិ និងសិេធិកែុងការជួបម្របជំុច្ោយសនតិវធីិ។ 

 

1. ខាុំបានច្ផ្ាើជូនអែកនូវព័ត៌្ានមួ្យចំនួនផ្ដ្លបានច្រៀបចំសម្រាប់កិចេសាភ សន៍ច្នះ។ ច្ត្ើអែកបាន
អានេំព័រច្នះផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើអែកគិត្ថាខាុំបានបញ្េូ លបញ្ហា បានម្រគប់ម្រោន់ផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើខាុំអាច
ផ្កលម្ែគុណ្ភាពព័ត្ានច្នះយ៉ាងដូ្ចច្ម្ដច? 

2. ច្ម្រៅពីចាប់សដីពីការជួបម្របជំុច្ោយសនតិវធីិ ច្ត្ើានចាប់អវីច្ផ្សងច្េៀត្ផ្ដ្លផ្ចងពីសិេធិកែុង
ការជួបម្របជំុច្ោយសនតិវធីិ រមួ្ទំាង បេបបញ្ញត្តិកែុងស្រសុក និងសនធិសញ្ហញ អនតរជាតិ្ ផ្ដ្លម្របច្េស
កម្ពុជាបានផ្ដល់សចាេ ប័នផ្ដ្រឬច្េ? 

3. ាម្ការយល់ច្ ើញរបស់អែក ច្ត្ើានការោក់កម្រមិ្ត្ច្លើអែកផ្ដ្លច្ធវើការម្របជំុោែ ផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើ
ម្រកមុ្ផ្ដ្លានច្ោលនច្យាបាយ ឬ េិសច្ៅជាក់ោក់ម្រត្វូបានហាម្ឃាត់្មិ្នឲ្យម្របជំុោែ ផ្ដ្រ
ឬច្េ? 

4. ច្ត្ើានការោក់កម្រមិ្ត្ច្លើេីផ្នៃង ច្ពលច្វោ និងវធីិផ្ដ្លបុគគល ឬ ម្រកមុ្ផ្ដ្លច្ធវើការម្របជំុោែ  
កូដ្កម្ម ការត្វ៉ាម្របឆំ្នង ឬការបច្ញ្េញម្តិ្ជាាធារណ្ៈ (និងច្ោយអហិងា) ផ្ដ្រឬច្េ? 

5. ច្ត្ើការច្ោះស្រាយចំច្ពាះបាតុ្ករានការរចំ្ោភបំពាន ឬ អំច្ពើហិងាដូ្ចច្ម្ដចផ្ដ្រទំាងច្ៅកែុង
ចាប់ និងភាពជាក់ផ្សដង? ច្ត្ើអែកអាចផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍្មួ្យចំនួនបានផ្ដ្រឬច្េ? 

6. ច្ត្ើានច្សចកដីម្រពាងចាប់ ឬ បេបបញ្ញត្តិផ្ដ្ល (ម្របសិនច្បើអនុម័្ត្) នឹងរតឹ្ត្បតិ្ ឬ ផ្ដល់ភាព
ងាយស្រសួលកែុងការេេួលបានសិេធិច្ធវើការជួបម្របជំុច្ោយសនតិវធីិផ្ដ្រឬច្េ? ម្របសិនច្បើាន ច្ត្ើ
អែកអាចច្រៀបរាប់សច្ងេបពីអវីផ្ដ្លអែកយល់អំពីច្សចកដីម្រពាងចាប់ច្នាះផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើច្សចកដី
ម្រពាងច្នះម្រត្ូវការរយៈច្ពលបុ៉នាម ន ច្ដ្ើម្បអីនុម័្ត្កាៃ យជាចាប់? 

7. ច្ត្ើកនៃងម្កធាៃ ប់ានអំច្ពើហិងា ឬការរចំ្ោភបំពានពីរោឋ ភិបាលច្លើបាត្ករ សកម្មជន និង/ឬ 
បាតុ្ករអហិងាផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើអែកអាចផ្ដល់ឧទាហរណ៍្មួ្យចំនួនបានផ្ដ្រឬច្េ? 

8. កែុងភាពជាក់ផ្សដង ច្ត្ើានការអត់្ធមត់្ចំច្ពាះម្រកមុ្ម្របជំុោែ ច្ធវើការរះិគន់រោឋ ភិបាលាម្រយៈការ
ត្វ៉ាម្របឆំ្នង កូដ្កម្ម ឬាម្របូភាពជាបាតុ្កម្មអហិងាផ្ដ្រឬច្េ? 

9. ច្ត្ើអែកានអវីជាម្តិ្ច្យាបល់បផ្នថម្ច្េៀត្ផ្ដ្រឬច្េ? 
 

 

        ! 
  



77 

 

ទំនាកទ់ំៃខរវាខរោា ភបិាល ៃិខអខគការេខគមេុវីលិ 
 

ខាុំានសំណួ្រមួ្យចំនួនអំពីេំនាក់េំនងរវាងរោឋ ភិបាល និងអងគការសងគម្សីុវលិកែុងម្របច្េស
កម្ពុជា។  

 

1. ខាុំបានច្ផ្ាើជូនអែកនូវព័ត៌្ានមួ្យចំនួនផ្ដ្លបានច្រៀបចំសម្រាប់កិចេសាភ សន៍ច្នះ។ ច្ត្ើអែកបាន
អានេំព័រច្នះផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើអែកគិត្ថាខាុំបានបញ្េូ លបញ្ហា បានម្រគប់ម្រោន់ផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើខាុំអាច
ផ្កលម្ែគុណ្ភាពព័ត្ានច្នះយ៉ាងដូ្ចច្ម្ដច? 

2. ច្ត្ើអងគការសងគម្សីុវលិានសិេធិចូលរមួ្កែុងដំ្ច្ណ្ើ រការ (ច្បាះច្ឆ្នែ ត្) នច្យាបាយផ្ដ្រឬច្េ? 
ឧទាហរណ៍្ ច្ត្ើអងគការសងគម្សីុវលិអាចច្ម្រជើសាំងច្បកេជន សម្រាប់បច្ម្រម្ើការងារកែុង
ការយិាល័យាធារណ្ៈផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើអងគការសងគម្សីុវលិានអាចោំម្រេ និងម្របឆំ្នងចំច្ពាះ
គណ្បកសនច្យាបាយផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើអងគការសងគម្សីុវលិអាចច្កៀរគរមូ្លនិធិសម្រាប់គណ្បកស/
ច្បកេជននច្យាបាយផ្ដ្រឬច្េ? ម្របសិនច្បើអាច ច្ត្ើសថិត្ច្ម្រកាម្លកេខ័ណ្ឌោ? 

3. ច្ត្ើអងគការសងគម្សីុវលិានសិេធិចូលរមួ្កែុងសកម្មភាពនច្យាបាយាធារណ្ៈផ្ដ្រឬច្េ?  ច្ត្ើ
អងគការសងគម្សីុវលិានសិេធិត្សូ៊ម្តិ្ ច្ធវើយុេធនាការ និងបញ្េុ ះបញ្េូ លកែុងការាក់ផ្ត្ងចាប់
ផ្ដ្រឬច្េ? ម្របសិនច្បើាន ច្ត្ើសថិត្ច្ម្រកាម្លកេខ័ណ្ឌោ? 

4. ច្ត្ើានកិចេម្រពម្ច្ម្រពៀងពិច្សស ឬយនតការស្រសច្ដ្ៀងោែ ោខៃះ ផ្ដ្លច្លើកកម្ពស់កិចេ
សហម្របតិ្បត្តិការ និងេំនាក់េំនងរវាងរោឋ ភិបាល និងអងគការសងគម្សីុវលិផ្ដ្រឬច្េ? ដូ្ចជា 
ម្រកមុ្ការងារបច្ចេកច្េស ការយិាល័យេំនាក់េំនង គណ្ៈកាម ធិការ ។ល។ 

5. ច្ត្ើានច្សចកដីម្រពាងចាប់ ឬ បេបបញ្ញត្តិផ្ដ្ល (ម្របសិនច្បើអនុម័្ត្) នឹងប៉ះពាល់ដ្ល់េំនាក់េំនង
រវាងរោឋ ភិបាល និងអងគការសងគម្សីុវលិផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើអែកអាចម្របាប់ខាុំអំពីច្សចកដីម្រពាងទំាងច្នះ
បានផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើអែកគិត្ថាច្សចកដីម្រពាងទំាងច្នះម្រត្វូការរយៈច្ពលបុ៉នាម ន ច្ដ្ើម្បអីនុម័្ត្កាៃ យ
ជាចាប់? 

6. ជាេូច្ៅ ច្ត្ើអែកយល់ថាេំនាក់េំនងរវាងរោឋ ភិបាល និងអងគការសងគម្សីុវលិានលកេណ្ៈ
ដូ្ចច្ម្ដចផ្ដ្រ? ជាេំនាក់េំនងលែឬានវវិាេ ឬជាេំនាក់េំនងសថិត្កែុងចច្នាៃ ះចំណុ្ចទំាងពីរច្នះ? 

7. ច្ត្ើអងគការសងគម្សីុវលិ និងរោឋ ភិបាលានេំនាក់េំនងជាមួ្យោែ ច្េៀងទាត់្ផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើកិចេ
សនានារវាងរោឋ ភិបាល និងអងគការសងគម្សីុវលិានគុណ្ភាពដូ្ចច្ម្ដចផ្ដ្រ? 

8. ច្ត្ើម្តិ្ច្យាបល់របស់អងគការសងគម្សីុវលិម្រត្ូវបានយកចិត្តេុកោក់ផ្ដ្រឬច្េ ច្ៅច្ពលច្ធវើច្សចកដី
ម្រពាងចាប់ ឬយ៉ាងោ? 

9. ច្ត្ើានការម្របឹកាទាន់ច្ពលច្វោជាមួ្យអងគការសងគម្សីុវលិ ផ្ដ្លអាចជួយអងគការសងគម្
សីុវលិឲ្យានឥេធិពលច្លើការសច្ម្រម្ចចិត្តរបស់រោឋ ភិបាលផ្ដ្រឬច្េ? 

10. ច្ៅច្ពលរោឋ ភិបាលកំណ្ត់្អាេិភាព និងច្រៀបចំយុេធាស្តសត ផ្ផ្នការ ។ល។ ច្ត្ើជាេូច្ៅាន
ត្ាៃ ភាព និងគណ្ច្នយយភាពផ្ដ្រឬច្េ? 
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11. ច្ត្ើអងគការសងគម្សីុវលិានឱកាសមិ្នឯកភាព ឬ ត្វ៉ាច្លើការសច្ម្រម្ចចិត្តមួ្យចំនួនរបស់
រោឋ ភិបាលច្ៅថាែ ក់ជាតិ្ ឬច្ខត្តផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើអងគការសងគម្សីុវលិានវធីិាស្តសតផ្ដ្លអាចេុក
ចិត្តបាន ឆ្នៃ ត្ម្វ និងានម្របសិេធភាពកែុងការម្របាប់ពីកដីកងវល់របស់ខៃួន ផ្ដ្រឬច្េ? កែុងភាព
ជាក់ផ្សដង ច្ត្ើអងគការសងគម្សីុវលិពិត្ជាអាចមិ្នឯកភាព ឬ ត្វ៉ាច្ោយច្ជាគជ័យ ច្លើការ
សច្ម្រម្ចចិត្តរបស់រោឋ ភិបាល ច្ដ្ើម្បេីេួលបានលេធផ្លយុត្តិធម៌្ផ្ដ្រឬច្េ? 

12. ច្ត្ើរោឋ ភិបាលចាត់្េុកអងគការសងគម្សីុវលិជាម្ដ្គូ និងសម្ព័នធមិ្ត្តកែុងការងារ ឬជាការគំរាម្
កំផ្ហង? ឬចាត់្េុកទំាងពីរផ្ត្ម្ដង?  

13. ច្ត្ើអងគការសងគម្សីុវលិពិត្ជាអាចចូលរមួ្កែុងម្រគប់គំនិត្ផ្ដួចច្ផ្ដើម្ និងសកម្មភាពនច្យាបាយ
ាធារណ្ៈបានផ្ដ្រឬច្េ? 

14. ច្ត្ើានការតៃ ស់បដូរសំខាន់ៗកែុងេំនាក់េំនងរវាងរោឋ ភិបាល និងអងគការសងគម្សីុវលិកែុង
ម្របច្េសកម្ពុជាកែុងរយៈច្ពលពីរឆ្នែ ំចុងច្ម្រកាយច្នះផ្ដ្រឬច្េ? ម្របសិនច្បើាន សូម្ច្រៀបរាប់អំពី
ការតៃ ស់បដូរទំាងច្នះ? 

15. ច្ត្ើម្រពឹត្តិការណ៍្ពិភពច្ោកកែុងរយៈច្ពលពីរឆ្នែ ំចុងច្ម្រកាយច្នះបានប៉ះពាល់ដ្ល់េំនាក់េំនង
រវាងរោឋ ភិបាល និងអងគការសងគម្សីុវលិផ្ដ្រឬច្េ? (ឧទាហរណ៍្ ម្របសិេធភាពជំនួយ ឬ កិចេ
ពិភាកាផ្វកផ្ញកអំពីម្របសិេធភាពម្នការអភិវឌ្ឍ។ល។) 

16. ច្ត្ើអែកគិត្ថាអវីផ្ដ្លគួរផ្ត្ាន ច្ដ្ើម្បចី្ធវើឲ្យេំនាក់េំនងលែ និងានម្របសិេធភាពរវាងរោឋ ភិបាល 
និងអងគការសងគម្សីុវលិ?  

17. ច្ត្ើអែកានអវីជាម្តិ្ច្យាបល់បផ្នថម្ច្េៀត្ផ្ដ្រឬច្េ? 
 
 

        ! 
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កិចចេ ស្របតិបតតិការ ៃខិការេស្រមបេស្រមលួរបេអ់ខគការេខគមេុវីលិ 
 

ខាុំានសំណួ្រមួ្យចំនួនអំពីកិចេសហម្របតិ្បត្តិការរវាងអងគការសងគម្សីុវលិ។  

 

1. ខាុំបានច្ផ្ាើជូនអែកនូវព័ត៌្ានមួ្យចំនួនផ្ដ្លបានច្រៀបចំសម្រាប់កិចេសាភ សន៍ច្នះ។ ច្ត្ើអែកបាន
អានេំព័រច្នះផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើអែកគិត្ថាខាុំបានបញ្េូ លបញ្ហា បានម្រគប់ម្រោន់ផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើខាុំអាច
ផ្កលម្ែគុណ្ភាពព័ត្ានច្នះយ៉ាងដូ្ចច្ម្ដច? 

2. ច្ត្ើចាប់ផ្ដ្លម្រគប់ម្រគងច្លើម្របតិ្បត្តិការ របស់អងគការសងគម្សីុវលិ (ម្រកម្រដ្ឋបបច្វណី្) និង
ម្រគប់ម្រគងច្លើសម្ព័នធអងគការសងគម្សីុវលិានភាពស្រសបោែ ផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើចាប់ច្នះអនុញ្ហញ ត្
ឲ្យអងគការសងគម្សីុវលិបច្ងកើត្ជាម្រកមុ្ផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើចាប់ច្នះច្លើកេឹកចិត្ត ឬរារាងំអងគការសងគម្
សីុវលិកែុងការបច្ងកើត្ជាម្រកមុ្ផ្ដ្រឬច្េ? 

3. ច្ត្ើអងគការសងគម្សីុវលិកែុងស្រសុកានសិេធិស្រសបចាប់កែុងការបច្ងកើត្ជាភាពម្ដ្គូជាមួ្យអងគការ
អនតរជាតិ្មិ្នផ្ម្នរោេ ភិបាល ច្ហើយអងគការអនតរជាតិ្មិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលានសិេធិស្រសបចាប់
កែុងការបច្ងកើត្ ភាពជាម្ដ្គូជាមួ្យអងគការសងគម្សីុវលិកែុងស្រសុកផ្ដ្រឬច្េ?  ច្ត្ើអែកម្រត្ូវ
រាយការណ៍្អវីខៃះជូនដ្ល់រោឋ ភិបាល ច្ៅច្ពលអែកចូលរមួ្ជាម្ដ្គូផ្បបច្នះ? ច្ត្ើម្រត្ូវរាយការណ៍្
ទំាងអស់ឬយ៉ាងោ? 

4. ច្ត្ើសម្ព័នធ បោដ ញ ឬម្រកមុ្ផ្ដ្លានលកេណ្ៈស្រសច្ដ្ៀងោែ ម្នអងគការសងគម្សីុវលិកែុងម្របច្េស
កម្ពុជាានលកេណ្ៈេូច្ៅផ្ត្មួ្យផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើជាេូច្ៅ អងគការសងគម្សីុវលិសហការោែ ច្លើ
បញ្ហា រមួ្ផ្ដ្រឬច្េ? 

5. ច្ត្ើេំនាក់េំនងរវាងអងគការសងគម្សីុវលិានលកេណ្ៈដូ្ចច្ម្ដចផ្ដ្រ? ច្ត្ើអងគការសងគម្សីុវលិអាច 
និងានបំណ្ងសហការជាមួ្យោែ ផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើវស័ិយោខៃះផ្ដ្លអងគការសងគម្សីុវលិាន
កិចេសហម្របតិ្បត្តិការម្របកបច្ោយម្របសិេធភាពជាងកែុងវស័ិយច្ផ្សងច្េៀត្? ច្ត្ើវស័ិយោខៃះ
ផ្ដ្លអងគការសងគម្សីុវលិានកិចេសហម្របតិ្បត្តិការលែបំផុ្ត្ជាមួ្យោែ ? ច្ត្ើវស័ិយោផ្ដ្លម្រត្វូ
ការច្លើកកម្ពស់កិចេសហម្របតិ្បត្តិខាៃ ំងបំផុ្ត្? 

6. ច្ត្ើានច្សចកដីម្រពាងចាប់ ឬបេបបញ្ញត្តិផ្ដ្ល (ម្របសិនច្បើអនុម័្ត្) រតឹ្ត្បតិ្ ឬផ្ដល់ភាព
ងាយស្រសួលដ្ល់ម្រកុម្អងគការសងគម្សីុវលិផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើអែកអាចម្របាប់ខាុំអំពីច្សចកដីម្រពាងទំាង
ច្នះបានផ្ដ្រឬច្េ? ច្ត្ើច្សចកដីម្រពាងច្នះម្រត្ូវការរយៈច្ពលបុ៉នាម ន ច្ដ្ើម្បអីនុម័្ត្កាៃ យជាចាប់? 

7. ច្ត្ើអែកានអវីជាម្តិ្ច្យាបល់បផ្នថម្ច្េៀត្ផ្ដ្រឬច្េ? 
 

សូមអរគុណច្រើនដែលរណំាយចេលចេលាែម៏ានតម្មៃរូលរួមផ្ដល់បទសមាា សន៍។ 
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ឧបេមពៃ័ធ ២:   អែកនតលព់្័ត៌មាៃេខំាៃ់ៗ 

 
ច្ោក ឈិត្ សំអាត្ នាយកម្របតិ្បត្តិ អងគការច្វេិកាម្នអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលសតីពីកម្ពុជា 

ច្ោក ច្សឿង ាច្រឿន នាយកម្របតិ្បត្តិ អងគការគណ្ៈកាម ធិការសហម្របតិ្បត្តិការច្ដ្ើម្បកីម្ពុជា 

កញ្ហញ  េុយ មុ្នីច្រត៉្ អងគការគណ្ៈកាម ធិការសហម្របតិ្បត្តិការច្ដ្ើម្បកីម្ពុជា 

ច្ោកស្រសី Haidy Ear-Dupuy អតី្ត្ម្របធានគណ្ៈកាម ធិការម្របតិ្បត្តិ ម្នអងគការគណ្ៈកាម ធិការ
សហម្របតិ្បត្តិការច្ដ្ើម្បីកម្ពុជា 

ច្ោកបណ្ឌិ ត្ គឹម្ ច្សារា ផ្ផ្ែកបណ្ឌិ ត្សភា 

ច្ោកបណ្ឌិ ត្ ផ្កម្  ី អែកស្រាវម្រជាវឯករាជយ 

ច្ោកស្រសី Caroline McCausland នាយិកាម្របចំាម្របច្េស អងគការអាក់សិនច្អត្កម្ពុជា 

ច្ោកស្រសី រស់ សុភាព នាយិកាម្របតិ្បត្តិ អងគការច្យនឌ័្រ និងការអភិវឌ្ឍច្ដ្ើម្បកីម្ពុជា (GADC) 

តំ្ោង អងគការភាពជាម្ដ្គូអប់រមំ្នអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាល (NEP) 

តំ្ោងអងគការសម្ព័នធអងគការមិ្នផ្ម្នរោឋ ភិបាលច្ដ្ើម្បីសិេធិកុារ (NGOCRC) 

តំ្ោងអងគការលីកាដូ្ (LICADHO) 

ច្ោកស្រសី Stav Zotalis នាយិកាម្របចំាម្របច្េស អងគការ Care Cambodia 

ច្ោកស្រសី Thida Khus នាយិកាម្របតិ្បត្តិ អងគការ  SILAKA 

ច្ោក ច្អៀង វេុធី នាយកម្របតិ្បត្តិ អងគការសម្ធម៌្កម្ពុជា 

ច្ោកបណ្ឌិ ត្ ាម្ អីុន អងគការជីវតិ្ម្ែៃែែូរ 

ច្ោក អីុ ារុ ំនាយកម្របតិ្បត្តិ អងគការសាគម្ធាងច្ាែ ត្ 

ច្ោក ជាង សុខា នាយកម្របតិ្បត្តិ កម្មវធីិអភិវឌ្ឍន៍ធនធានយុវជន 

ច្ោក កុយ នាម្ ម្ន្តនតីកម្មវធីិជាន់ខពស់ ចាប់ និងសិេធិម្នុសស - មូ្លនិធីអាសីុ (Asia Foundation) 

ច្ោក អាត់្ ធន់ ម្របធាន សម្ព័នធពលករកម្ពុជា 

ច្ោក វន់ ច្ៅ ម្របធាន សាគម្ម្របជាធិបច្ត្យយឯករាជយម្នច្សដ្ឋកិចេច្ម្រៅម្របព័នធ 

ច្ោកស្រសី ោំ ចនធី នាយិកា សាគម្ផ្ខមរច្លើ  

ច្ោក      វរីៈ នាយកម្របតិ្បត្តិ ម្ជឈម្ណ្ឌ លអប់រចំាប់សម្រាប់សហគម្ន៍ 

ច្ោកស្រសី ម្របាក់ សុខានី នាយិកាម្របតិ្បត្តិ អងគការភាពជាម្ដ្គូសងគម្សីុវលិកម្ពុជា 

ច្ោកស្រសី ជា សុ៊នោផ្ណ្ត្ នាយិកាម្របតិ្បត្តិ ម្ជឈម្ណ្ឌ លព័ត៌្ានស្តសតីកម្ពុជា 
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ឧបេមព័ៃធ ៣:  េនាា ៃុស្រកមនៃអខគការេខគមេុវីិលសៅកមពុា 
 

                 http://www.ccc-cambodia.org/aboutus/faq.html 

 

អវីងៅជាអ្គការស្គមសុីវិល (CSO)? 

មាននិយមន័យដបប្ទឹសតីជាន្រើន ប៊៉ដនតតាមការអ្ន៊វតតន៍ជាក់ដសតង អ្ងគការសងគមសី៊វលិ គឺជា 
អ្ងគការដែលនកើតន ើងហួសពីដែនរបស់រែា (សាា ប័នរាជរោា ភិបាល) ឯកជន (បណាត ញ្គួសារ) និង 
ទីអារ (អ្ងគភាពរក្បាក់រំនេញ) នហើយដែលមានររនាសមព័នធអលូវការ និងភាា ប់នឹងរនបៀបវារៈ មិនរក 
្បាក់រំនេញ នោយជាទូនៅ អ្តិនរកហិរញ្ញវតា៊ ្តូវវនិិនោគ្តលប់មកអ្ងគការវញិ នែើមបីន្វើឲ្យ 
នោលនៅមានការរកីរន្មើននៅម៊ខ។ ្តវូចាត់ទ៊កថា ជាអ្ងគការសងគមសី៊វលិ អ្ងគការននាះ ម្រត្ូវផ្ត្ អាច 
ម្របតិ្បត្តិ ស័វយអភិបាលកិចេឯករាជយ។ ជាទូនៅ ពាកយអ្ងគការសងគមសី៊វលិ ្តវូបានចាត់ទ៊កថា ជាពាកយ 
រមួដែលរាប់បញ្ចូ លទំាងអ្ងគការមិនដមនរោា ភិបាល(NGOs)។                                                                        

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

  

អ្ងគការសងគមសី៊វលិ រមួ្ានេម្រម្ង់ច្ផ្សងៗដូ្ចជាៈ ការអភិវឌ្ឍផ្ៃូវការ  អងគការសិេធិម្នុសស 
និងបរាិថ ន ម្រកុម្សហគម្ន៍ អងគការស្តសតី អងគការទាក់េងនឹងជំច្នឿ  សាគម្វជិាជ ជីវៈ  សហជីព  
ម្រកមុ្ជួយខៃួនឯង ចលនាសងគម្  ម្រកមុ្ត្សូ៊ម្តិ្ និងសម្ព័នធ និងកែុងចំច្ោម្ម្រកមុ្ច្ផ្សៗច្េៀត្។ គឺជាពាកយ
ទូនៅ ដែលសំនៅនៅនលើអ្ងគការមិនដមនរោា ភិបាលកន៊ងស្សុក សមាគម និងអ្ងគការមិនដមនរោា ភិបាល
អ្នតរជាតិ រំដេកអ្ងគការនៅតាមសហគមន៍ ្តូវបានកំេត់អ្តតសញ្ញញ េនោយដ កពីននះ។       

[Open Forum on CSO Development Effectiveness, 2011] 

 

អវីងៅជាអ្គការមិនមមនរោា ភិបាល (NGO) ? 

អ្ងគការមិនដមនរោា ភិបាល  និងជួនកាលច្ៅថា អ្ងគការមិនរក្បាក់រំនេញ ដែលបនងកើត 

ន ើង ស្មាប់នោលបំេងជាក់លាក់ណាមួយ - ជាញឹកញាប់មាន នោលនៅដអនកសងគម ែូរជា 
ការកាត់បនាយភាព្កី្ក កិរចការពារ ឬនលើកកមពស់សិទធិរបស់ជន្កី្ក ការពារបរសិាា ន ឬន្វើការ
អ្ភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍។ អ្ងគការននះ មិនដមនជារបស់រែា ឬរាជរោា ភិបាលនទ នទាះបីអ្ងគការននះ អារ
សហការជាមួយរាជរោា ភិបាល (ជួនកាលោ៉ងជិតសនិទធ និង/ឬរយៈនពលដវង) ្បសិននបើពួកនគ មាន
នោលបំេងនិងនោលនៅរមួោន ។                                                                                                          

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

ពាកយថាអ្ងគការមិនដមន រោា ភិបាលសំនៅទំាងអ្ងគការមិនដមនរោា ភិបាលកន៊ងស្សុក និងអ្ងគការ
មិនដមនរោា ភិបាលបរនទស។ [3rd Draft of LANGO, 2011] 

http://www.ccc-cambodia.org/aboutus/faq.html
http://www.ccc-cambodia.org/downloads/publication/CCC-CSO%20Contributions%20Report.pdf
http://www.ccc-cambodia.org/downloads/publication/CCC-CSO%20Contributions%20Report.pdf
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អវីងៅជាអ្គការមិនមមនរោា ភិបាលកនុ្ប្សុក (LNGO)? 

្បនភទននអ្ងគការមិនដមនរោា ភិបាលននះ ្តវូបានបនងកើតន ើង និងមាន្បតិបតតិការ
ដតនៅកន៊ង្បនទសណាមួយប៊៉នណាោ ះ។ អ្ងគការននះ អារសាិតនៅថាន ក់ជាតិ នោយមានតំណាង
នៅកន៊ងនខតត/ស្សុក (ជួនកាលនៅថា អ្ងគការមិនដមនរោា ភិបាលថាន ក់ជាតិ) ឬអារជាអ្ងគការ ដែលមាន 

មូលោា ននៅកន៊ងតំបន់/ស្សុក នោយនផ្ទត តនលើដតតំបន់ណាមួយ។ នៅកន៊ងបរបិទច្ៅកម្ពុជា អ្ងគការមិន 

ដមនរោា ភិបាលកន៊ងស្សុក គឺជាអ្ងគការមិនដមនរោា ភិបាលដែលមាន្បតិបតតិការដតនៅកន៊ង្បនទស 

កមព៊ជាែឹកនំានោយជនជាតិកមព៊ជានិងបានរ៊ះបញ្ា ីជាមួយ្កសួងមហានអទ(MOI)។                        
[CCC 2012, CSO Contributions to the Development of Cambodia 2011] 

 

អ្ងគការមិនដមនរោា ភិបាលកន៊ងស្សុក   គឺសំនៅែល់្កមុសញ្ញា តិដខែរ    ដែលបាន្ពមន្ពៀងោន  
បនងកើតអ្ងគការ នែើមបីបន្មើអល្បនោជន៍សាធារេៈ នោយមិនរក្បាក់កន្មស្មាប់សមាជិក។    

[3rd Draft of LANGO, 2011] 
 

អវីងៅជាសមាគម?  
សមាគមគឺជាអ្ងគការដែល្តូវបានបនងកើតន ើង ភាគន្រើន នោយមន៊សេមួយ្កុម នែើមបបីន្មើ 

ឬបំនពញនសរកតី្តវូការបដនាមនទៀតរបស់្កុមខលួន។ ជា្មែតា សមាគម មានសមាជិកសែ័្គរិតត ដែល 
រូលរមួកន៊ងសមាគមជាអលូវការ នែើមបីដរករដំលកនូវនសវាកមែ ្នធាន បទពិនសា្ន៍ ឬសមតាភាព ន្វើការ 
ររចាកន៊ងនាមអ្ងគភាពដតមួយ។ ែូរោន នឹងអ្ងគការមិនដមនរោា ភិបាល  សមាគមគឺជាសាា ប័នមិនរក
្បាក់រំនេញ នទាះបីជាសមាជិករបស់ខលួន អាររូលរមួកន៊ងសកមែភាពរក្បាក់កម្ម្រម្ក៏នោយ។    
[CCC 2012, CSO Contributions to the Development of Cambodia 2011; 3rd Draft of LANGO, 2011] 

 

សមាគមគឺសំច្ៅដ្ល់ម្រកមុ្ផ្ដ្ល បាន្ពមន្ពៀងន្វើការរមួោន  នែើមបីការពារអល្បនោជន៍
សមាជិក ឬ/និងអល្បនោជន៍សាធារេៈ មិនរក្បាក់កម្ម្រម្ សម្រាប់ផ្ចកចាយសមាជិករបស់ខលួន។ 
[3rd Draft of LANGO, 2011]  

 

អវីងៅជាអ្គការងៅតាមសហគមន ៍(CBO)? 

អ្ងគការនៅតាមសហគមន៍ ជាទូនៅបនងកើតន ើងនោយ្កុម ឬសហគមន៍ណាមួយ (សហគមន៍
តាមតំបន់ ឬ "សហគមន៍មានអល្បនោជន៍") នែើមបនី្វើឲ្យរកីរន្មើនែល់អល្បនោជន៍រមួជាក់លាក់
ណាមួយ ជាទូនៅមានលកខេៈជា្ទង់្ទាយតូរ។ ជា្មែតា អ្ងគការនៅតាមសហគមន៍ មាន 
សមាជិក       អល្បនោជន៍នោយផ្ទទ ល់ នហើយជាទូនៅ ្បតិបតតិនោយ្បមូលអត៊ំ និងតំណាង
ឲ្យសហគមន៍ ជាមួយរាជរោា ភិបាល (មូលោា ន និង/ឬ ថាន ក់ជាតិ) នែគូអតល់ជំនួយ/អ្ភិវឌ្ឍន៍ ្កមុហ៊៊ន
ឯកជន ឬអ្ងគភាពនអេងនទៀត ទាក់ទងនឹង បញ្ញា សងគម វបប្ម៌ នសែាកិរច សាសនា ឬបរសិាា ន។ 
អ្ងគការនៅតាមសហគមន៍ជាន្រើន មិនបានន្ជើសនរ ើសប៊គគលិកទទួលបាននបៀវតេរន៍នាះនទ នហើយ
បំនពញការងារនោយសែ័្គរិតត ដែលអារមានសណាា ននអេងោន  ពីអ្ងគការមិនដមនរោា ភិបាល។ 

http://www.ccc-cambodia.org/downloads/publication/CCC-CSO%20Contributions%20Report.pdf
http://www.ccc-cambodia.org/downloads/publication/CCC-CSO%20Contributions%20Report.pdf
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អវីងៅជាអ្គការមិនមមនរោា ភិបាលអនតរជាត ិ(INGO)? 

អ្ងគការមិនដមនរោា ភិបាលអ្នតរជាតិ គឺជាអ្ងគការមិនដមនរោា ភិបាលដែលមាន្បតិបតតិការ 
នៅកន៊ង្បនទសនលើសពីមួយ នទាះជាតាមរយៈ្បតិបតតិការពហ៊អ្នតរជាតិ ការរ៊ះបញ្ា ីនៅបរនទស ឬ
្ោន់ដតមានសាា បនិកជាជនបរនទស សាិតនៅកន៊ង្បនទសដែលមានមូលោា ន្បតិបតតិការននាះ។ ែូនរនះ 
អ្ងគការមិនដមនរោា ភិបាលអ្នតរជាតិមួយរំនួន មាន្បតិបតតិការែូរអ្ងគការកន៊ងស្សុកដែរ។ នៅកន៊ង
បរបិទកមព៊ជា  អ្ងគការមិនដមនរោា ភិបាលអ្នតរជាតិ គឺជាអ្ងគការដែលបំនពញតាមលកខេៈវនិិរឆ័យទំាង
ននះមាន្បតិបតតិការនៅកន៊ង្បនទសកមព៊ជា។                                                                            
[CCC 2012, CSO Contributions to the Development of Cambodia 2011] 

 

អ្ងគការមិនដមនរោា ភិបាលបរនទសសំនៅែល់្កមុជនជាតិបរនទស បានបនងកើតតាមរាប់
បរនទស នែើមបបីន្មើសកមែភាពសាធារេៈកន៊ង្ពះរាជាណារ្កកមព៊ជា ន្វើសកមែភាពមិនរក្បាក់ 
កន្មស្មាប់ដរកចាយសមាជិករបស់ខលួន។ [3rd Draft of LANGO, 2011] 

 
អវីងៅជាសមព័នធ(អ្គការ ឬសមាគម)? 
សមព័នធសមាគម ឬអ្ងគការមិនដមនរោា ភិបាលកន៊ងស្សុកសំនៅែល់សមាគម ឬអ្ងគការមិនដមន

រោា ភិបាលកន៊ងស្សុកស្សបរាប់របួរមួោន នែើមបនីោលបំេងរមួ ្បតិបតតិការនែើមបបីន្មើ្បនោជន៍
សាធារេៈនោយមិនរក្បាក់កម្ម្រម្ សម្រាប់ផ្ចកចាយសមាជិករបស់ខលួន៕ 

 

 

http://www.ccc-cambodia.org/downloads/publication/CCC-CSO%20Contributions%20Report.pdf
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