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មជ្ឈមណឌ លសទិ្ធិមៃុសសកមពុជា  

មជ្ឈមណ្ឌ លសិទ្ធមិនុសសកមពុជា («ម.ស.ម.ក») ជាអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល («អង្គការ») មិនចូលបកស 
សមព័នធ ឯករាជ្យ មែលធ្វើការធែើមបើធលើកកមពស់ និង្ការពារលទ្ធិប្បជា្ិបធេយ្យ និង្ការធោរពសិទ្ធមិនុសស ជាពិធសស
សិទ្ធពិលរែា និង្សិទ្ធនិធោបាយ្ ធៅកនុង្ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា («កមពុជា»)។ ចកខុវស័ិយ្របស់ ម.ស.ម.ក គចឺង់្ឲ្យ
កមពុជាកាា យ្ធៅជាប្ពះរាជាណាចប្កមួយ្ោា នអំធពើហងិ្ា មែលប្បជាពលរែាទ្ទ្ួលបានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋា ន មាន
សមភាព និង្ប្េូវបានអនុញ្ញា េឲ្យចូលរមួកនុង្លទិ្ធិប្បជា្ិបធេយ្យ និង្ទ្ទ្ួលបានប្បធោជ្ន៍ពើការអភិវឌ្ឍន៍ប្បធទ្ស។  
ម.ស.ម.ក ចង់្បាននើេិរែាជាជាង្និទ្ណ្ឌ ភាព ចង់្បានស្ថា ប័នរងឹ្មាជំាជាង្បុគគលខ្ា ងំ្ នងិ្ចង់្បានសង្គមពហុនិយ្ម 
មែលកនុង្ធ ះ ភាពចប្មរះមបបប្េូវបានទ្ទ្ួលយ្ក និង្ស្ថទ្រ ជាជាង្ការប្ពធង្ើយ្កធនតើយ្ ឬដ្ឋក់ទ្ណ្ឌ កមា។ ស្ថា ក
សញ្ញា របស់ ម.ស.ម.ក រធំលចឲ្យធ ើញរូបសេវ ប្ពាប ស ធហើរធចញពើរង្វង់្មូលនននទៃពណ៌្ធ ៀវ មែលធនះជានិមិេតរូប
ននការទាមទារ ធសរ ើភាពរបស់កមពុជា។ 
 របាយ្ការណ៍្ធនះសធង្ខបបទ្បង្ហា ញ ការពិភាការបស់វាគាិន និង្ការពិភាកាប្ករមេូចធទសង្ៗ មែលបានធ្វើ
ធ ើង្កនុង្អំ ុង្ធពល ននកិចចពិធប្ោះធោបល់ថ្នន ក់ជាេ ិ ប ៃ ប់ពើការប្េួេពនិិេយជាស្ថកលតាមធពលធវលាកំណ្េ់  
(យូ្ភើអ) ឆ្ន ២ំ០១៤ មែលធរៀបចំធ ើង្ធដ្ឋយ្ ម.ស.ម.ក និង្ការោិល័យ្ឧេតមសនង្ការសហប្បជាជាេទិ្ទ្ួលបនៃុក
សិទ្ធិមនុសសប្បចធំៅកមពុជា។ 
 

គសច្កតីថ្លែងអំណរគុណ 

 របាយ្ការណ៍្ធនះធរៀបចំធដ្ឋយ្ មជ្ឈមណ្ឌ លសិទ្ធិមនុសសកមពុជា តាមរយ្ៈអង្គការទតួចធទតើមលំហការចូលរមួរបស់
ពលរែា មែលបានអនុវេតកនុង្ភាពជានែគូជាមួយ្ មជ្ឈមណ្ឌ លអនតរជាេិសប្មាប់ចាប់មិនមសវង្រកប្បាក់កនប្ម, អង្គការ
មាប្តា ១៩, សុើវកិខ្ស ៖ សមព័នធពិភពធលាកននការចូលរមួរបស់ពលរែា និង្ចល ពិភពធលាកធែើមបើលទ្ធបិ្បជា្ិប-
ធេយ្យ។ របាយ្ការណ៍្ធនះទ្ទ្ួលបានកចិចឧបេាមភោបំ្ទ្ទាងំ្មូល ឬធដ្ឋយ្មទនកពើរដ្ឋា ភិបាលប្បធទ្សស ុយ្មអេ។ រដ្ឋា ភ ិ
បាលប្បធទ្សស ុយ្មអេ មិនរមួចំមណ្កចំធពាះធោបល់មែលបានបធចចញធៅកនុង្របាយ្ការណ៍្ធនះធទ្។ របាយ្
ការណ៍្ធនះ ក៏ទ្ទ្ួលបានការឧបេាមភធដ្ឋយ្ អាយ្ហវ ិក មែលជាបណាា ញពិភពធលាកននអង្គការមែលធ្វើការការពារ និង្
ធលើកកមពស់ធសរ ើភាពបធចចញមេ ិ មែលមាន ម.ស.ម.ក ជាសមាជ្កិ។ អនកនិពនធទ្ទ្ួល ុសប្េូវទាងំ្ប្សរង្ចំធពាះ ាឹម
ស្ថរកនុង្របាយ្ការណ៍្ធនះ។   
   
 



   

សណួំរ ៃិងគោបល់្ តឡប ់

ប្បសិនធបើអនកមានសំណួ្រ ឬចង់្បានព័េ៌មានបមនាមអំពើរបាយ្ការណ៍្ធនះ ឬប្បសិនធបើធលាកអនកចង់្ទតល់ធោបល់ 
ប្េ ប់ សូមធទញើអុើមម៉ែល មក ម.ស.ម.ក តាមរយ្ៈ info@cchrcambodia.org។ មួយ្វញិធទ្ៀេ សូមទាក់ទ្ង្  
ម.ស.ម.ក តាមរយ្: ៖ 
  
អាសយ្ដ្ឋា នទៃះធល ៧៩៨ ទាូវធល ៩៩ សង្ហា េ់បឹង្ប្េមបក  ណ្ឌ ចំការមន ប្ករង្ភនំធពញ ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា។  
អុើមម៉ែល ៖  info@cchrcambodia.org 

ទូ្រសពៃ ៖  +855 (0) 23 72 69 01 

ទូ្រស្ថរ ៖  +855 (0) 23 72 69 02 

មវបស្ថយ្ ៖  www.cchrcambodia.org 
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គសច្កតីគផតើម 

ស្ថវតាននការពិធប្ោះធោបល់ 

 កនុង្ម មិថុ  ឆ្ន ២ំ០១៤ ប្ករមប្បឹកាសិទ្ធមិនុសស («ក.ប.ស») អង្គការសហប្បជាជាេ ិ(«អ.ស.ប») បាន
ធបើកសម័យ្ប្បជុ្ធំលើកទ្ើ ២៦ របស់ ាួន។ កនុង្អំ ុង្ធពលសម័យ្ប្បជុ្ំធ ះ របាយ្ការណ៍្របស់ប្ករមការង្ហរ1 ននែំធណ្ើ រ
ការប្េួេពិនិេយជាស្ថកលតាមធពលធវលាកំណ្េ់ («យូ្ភើអ») របស់កមពុជា ប្េូវបានអនុម័េជាទាូវការ។ កនុង្ចំធណាម
អនុស្ថសន៍ទាងំ្ ២០៥ មែលរែាជាសមាជ្ិក អ.ស.ប បានទតល់ឲ្យរាជ្រដ្ឋា ភិបាលកមពុជា («រដ្ឋា ភិបាល») ធ ះ រដ្ឋា -
ភិបាលសធប្មចទ្ទ្ួលយ្កចំនួន ១៦៣ និង្កេ់សមាគ ល់ចំននួ ៤២ ។ 

ធទាះធនះ ជាែំធណ្ើ រការថាើ
មួយ្ក៏ធដ្ឋយ្ ក៏ យូ្ភើអ ជាវ ិ្ ើស្ថស្តសត
សំខ្ន់មួយ្ សប្មាប់វាយ្េនមាធលើ
កំណ្េ់ប្តា បញ្ញា សិទ្ធិមនុសសរបស់
រែាណាមួយ្។ ធដ្ឋយ្ ស្ថរមេែំធណ្ើ រ
ការធនះ ជាការវាយ្េនមាពើរែាែូចោន  
(មានន័យ្ថ្នរែាសមាជ្កិ អ.ស.ប 
ជាអនកប្េួេពិនិេយធៅធលើែំធណ្ើ រការ 
ធទ្ើប មាន ការយ្ល់ធ ើញជាធប្ចើន
ថ្ន ធនះជាែំធណ្ើ រការវាយ្េនមាមួយ្

មែលមានភាពយុ្េតិ្ម៌ និង្មានសមភាព។ ធទាះបើជា យូ្ភើអ ជាែំធណ្ើ រការមិនចង្កាេពវកចិចក៏ធដ្ឋយ្ ក៏តាមរយ្ៈការ
ធប្ជ្ើសធរ ើសទ្ទ្ួលយ្កអនុស្ថសន៍ធ ះ រែានើមយួ្ៗប្េូវធ្វើការធបតជាញ ចិេតធៅធលើឆ្កអនតរជាេកិនុង្ការអនុវេតអនុស្ថសន៍
ទាងំ្ធ ះ កនុង្អំ ុង្ធពល ៤ ឆ្ន មំែលជាវែត របស់ យូ្ភើអ ទង្មែរ។  

 ធដ្ឋយ្ធហេុធនះធហើយ្បានជា ម.ស.ម.ក និង្ការោិល័យ្ឧេតមសនង្ការសហប្បជាជាេិទ្ទ្ួលបនៃុកសិទ្ធិ
មនុសសប្បចធំៅកមពុជា បានធរៀបចកំិចចពិធប្ោះធោបល់ថ្នន ក់ជាេ ិនិង្សិកាខ ស្ថលាេស ូមេ ិប ៃ ប់ពើការប្េួេពិនិេយជា
ស្ថកលតាមធពលធវលាកណំ្េ់របស់កមពុជា “កិចចពិធប្ោះធោបល់” ធៅភនំធពញកាលពើនថៃទ្ើ១៧ និង្ ១៨ ម  

                                                           
1  ប្ករមប្បឹកាសិទ្ធិមនុសស, “របាយ្ការណ៍្របសប់្ករមការង្ហរសតើពើការប្េួេពិនិេយជាស្ថកលតាមធពលធវលាកំណ្េ”់ (២៧ មិ  ២០១៤) 
http://bit.ly/1Ajhusn  

http://bit.ly/1Ajhusn
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កកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៤ 2 ។ អនកមែលប្េូវបានអធចជ ើញឲ្យចូលរមួភាគធប្ចើនមកពើអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល មែលធ្វើការ 
ធតត េធៅធលើធសរ ើភាពខ្ង្ការបធចចញមេិ កំមណ្ទ្ប្មង់្េុលាការ សិទ្ធែិើ្ាើ សិទ្ធិស្តសតើ និង្សិទ្ធកុិមារ និង្សិទ្ធិធសែាកចិច 
សង្គម និង្វបប្ម៌។ តាមរយ្ៈ កិចចពិភាកាធពញអង្គ បទ្បង្ហា ញ នងិ្ការពិភាកាមែលបានធរៀបចំធ ើង្ធៅកនុង្ កិចច
ពិធប្ោះធោបល់ធនះ ធយ្ើង្សង្ឃមឹថ្នអនកចូលរមួនឹង្យ្ល់ែឹង្កាន់មេប្បធសើរអំពើែំធណ្ើ រការ យូ្ភើអ ក៏ែូចជាអំពើរធបៀប
េស ូមេ ិធែើមបើឲ្យរដ្ឋា ភិបាលអនុវេតនូវអនុស្ថសន៍មែល ាួនបានទ្ទ្ួលយ្កទាងំ្ធ ះឲ្យមានប្បសិទ្ធភាព។   

 

ធោលបណំ្ង្ 
កិចចពិធប្ោះធោបល់ធនះ ជាឱកាសមួយ្សប្មាប់សមាជ្កិអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល មែលកំពុង្ធ្វើការធៅកនុង្

វស័ិយ្ធទសង្ៗ មេធតា េសំខ្ន់ធសាើោន ធៅធលើសិទ្ធមិនុសស បានមកជ្ួបោន  និង្ពិភាកាអពំើែំធណ្ើ រការ យូ្ភើអ របស់ 
កមពុជា ក៏ែូចជាធែើមបើទ្ទ្ួលបានចំធណ្ះែងឹ្បមនាមអំពើែំធណ្ើ រការយូ្ភើអ តាមរយ្ៈបទ្បង្ហា ញ និង្ការពិភាកាជាមួយ្
វាគាិន ប្ពមទាងំ្ពិភាកាអំពើគំនិេរបស់ ាួនកនុង្ការតាមដ្ឋនប្េួេពិនិេយ និង្ការេស ូមេិឲ្យរដ្ឋា ភិបាលអនុវេតអនុ- 
ស្ថសន៍។  

ធោលបំណ្ង្សំខ្ន់ៗននកិចចពិធប្ោះធោបល់មានែូចខ្ង្ធប្កាម ៖ 

 ធលើកកមពស់ការយ្ល់ែឹង្អំពើែំធណ្ើ រការ យូ្ភើអ កនុង្ចំធណាមអង្គការសង្គមសុើវលិ និង្នែគូពាក់ព័នធ ធែើមបើ
ធា ឲ្យមានការេស ូមេជិាប្បព័នធកនុង្ការតាមដ្ឋនការអនុវេតអនុស្ថសន៍កនុង្រយ្:ធពលប ៃ ប់ៗធទ្ៀេ នងិ្ 

 ពិភាកាមធ្ោបាយ្កនុង្ការតាមដ្ឋនការអនុវេតអនុស្ថសន៍ យូ្ភើអ របស់រដ្ឋា ភិបាល។ 

 

  
 

 

  

                                                           
2 ម.ស.ម.ក, “ម.ស.ម.ក និង្ ឧេតមសនង្ការសហប្បជាជាេិទ្ទ្លួបនៃុកសិទ្ធិមនុសស ធរៀបចំ កិចចពិធប្ោះធោបលថ់្នន កជ់ាេិ និង្សិកាខ ស្ថលាេ
ស ូមេិ ប ៃ ប់ពើការប្េួេពិនិេយជាស្ថកលតាមធពលធវលាកំណ្េរ់បសក់មពុជា” (ធសចកាើប្បកាសពេ័ម៌ាន) (នថៃទ្ើ១៦ កកាដ្ឋ ២០១៤) 
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ដំគណើ រការ 

១.  សៃុារកថ្នគបើក  

ធលាកប្សើ ជ្រ ច័នៃ្ ើតា, អនកប្ស្ថវប្ជាវជាន់ ពស់, មជ្ឈមណ្ឌ លសិទ្ធិមនុសសកមពុជា 

ធលាកប្សើ ជ្រ ច័នៃ្ ើតា បានមថាង្អណំ្រគុណ្ែល់វាគាិន និង្អនកចូលរមួមែលបានចូលរមួកនុង្កមាវ ិ្ ើ។ ធលាកប្សើ
បានកេ់សមាគ ល់ថ្ន រែាជាសមាជ្ិកបានទតល់អនុស្ថសន៍ចំនួន ២០៥ ែល់កមពុជា ធហើយ្កាលពើម មុន កមពុជាសធប្មច
ទ្ទ្ួលយ្កអនុស្ថសន៍ចំនួន ១៦៣។ ធលាកប្សើទតល់នូវការពនយល់ ាើមួយ្អំពើែំធណ្ើ រការ យូ្ភើអ និង្បានឆាុះបញ្ញច ងំ្ថ្ន 
ប្បធទ្សកមពុជាប្បមហលជាយ្កចិេតទុ្កដ្ឋក់ម៉ែេ់ចេ់អំពើែំធណ្ើ រការកនុង្ធលើកទ្ើពើរធនះ។ សប្មាប់ធលើកទ្ើមួយ្ កមពុជា
បានទ្ទ្ួលយ្កអនុស្ថសន៍ទាងំ្អស់ ប៉ែុមនតមិនបានប្បឹង្មប្បង្ខ្ា ងំ្កនុង្ការអនុវេតធ ះធទ្។ សប្មាប់រយ្ៈធពលពើរនថៃ
ធនះ ធោលបំណ្ង្របស់ធយ្ើង្គឺធលើកកមពស់ការយ្ល់ែឹង្អំពើែំធណ្ើ រការ យូ្ភើអ កនុង្សង្គមកមពុជា និង្បធង្ាើេឲ្យមាន
យុ្ទ្ធស្ថស្តសតេស ូមេធិែើមបើជ្ួយ្កមពុជាកនុង្ការអនុវេតអនុស្ថសន៍ទាងំ្ធ ះ។  

 

ធលាកប្សើ វា៉ែ ន់ ហុើលើ, េណំាង្ឧេាមសនង្ការអង្គការសហប្បជាេិទ្ទ្ួលបនៃុ កសិទ្ធិមនុសសធៅកមពុជា  
ធលាកប្សើ វា៉ែ ន់ ហុើលើ បានចប់ធទតើមធដ្ឋយ្ធលើកធ ើង្ថ្ន ធលាកប្សើមានធសចកតើធស្ថមនសសរ ើករាយ្មែលបានធ្វើ

ការជាថាើមតង្ធទ្ៀេជាមួយ្ ម.ស.ម.ក។ ធលាកប្សើមថាង្អំពើទ្ិែាភាពទូ្ធៅរបស់ យូ្ភើអ មែលជាែំធណ្ើ រការមួយ្មាន
យុ្េតិ្ម៌ និង្មានការចូលរមួពើរែា មែលអនុញ្ញា េឲ្យរែានើមួយ្ៗបង្ហា ញអំពើវធិានការមែលរែាបានធ្វើ ធែើមបើមកលមអស្ថា ន
ភាពសិទ្ធិមនុសសកនុង្រែា ាួន។ ធលាកប្សើមថាង្ថ្ន ធនះជាែំធណ្ើ រការមួយ្មានេមាា ភាព ធដ្ឋយ្ស្ថរមេឯកស្ថរទាងំ្អស់
ប្េវូដ្ឋក់បង្ហា ញធលើប្បព័នធអុើន្ឺមណ្េ ធហើយ្ធគក៏អាចធមើលរាល់សម័យ្ប្បជុ្បំ្េួេពិនិេយធ ើង្វញិរបស់រែានើមួយ្ៗធៅ
តាមប្បព័នធអុើន្ឺមណ្េមែរ។ 
 ធលាកប្សើ វា៉ែ ន់ ហុើលើ បានមថាង្សង្ាេ់្ៃន់ថ្ន អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល មានេួ ទ្ើសំខ្ន់ណាស់កនុង្ែំធណ្ើ រ
ការធនះ ធហើយ្ការមែលរែាអនុវេតអនុស្ថសន៍ ឬមិនអនុវេតធ ះ ភាគធប្ចើនអាប្ស័យ្ធលើការេស ូមេិរបស់អង្គការ និង្ 
អាប្ស័យ្ធលើឥទ្ធិពលរបស់អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលថ្នមានកប្មិេខ្ា ងំ្ប៉ែុណាា ។ ឧេាមសនង្ការសហប្បជាជាេទិ្ទ្ួល
បនៃុកសិទ្ធមិនុសស ោបំ្ទ្សិកាខ ស្ថលាធនះ ធហើយ្ក៏បានធរៀបចំវគគបណ្តុ ះបណាត លអង្គការ   អំពើរធបៀបដ្ឋក់របាយ្
ការណ៍្ធៅកនុង្ែំធណ្ើ រការ យូ្ភើអ ទង្មែរ។ ធលាកប្សើក៏បានរលំឹកែល់អនកចូលរមួអំពើស្ថរៈសំខ្ន់ននការតាមដ្ឋន 
បនត។ ប្បសិនធបើមិនមានការតាមដ្ឋនបនតរមួោន ធដ្ឋយ្ម៉ែេ់ចេ់ធៅធលើ យូ្ភើអ ធទ្ធ ះ រាល់កិចច ំប្បឹង្មប្បង្របស់ រដ្ឋា - 
ភិបាល សង្គមសុើវលិ នងិ្អនកធទសង្ធទ្ៀេចំធពាះែំធណ្ើ រការ យូ្ភើអ ធនះនឹង្មិនបានទ្ទ្លួធជាគជ័្យ្ធ ើយ្។ ែូធចនះ  
ភាគើពាក់ព័នធទាងំ្អស់ប្េូវ ិេ ំប្បឹង្មប្បង្ចូលរមួកនុង្ការតាមដ្ឋនបនតធៅធពលធនះ។  
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ធលាកប្សើ វា៉ែ ន់ ហុើលើ ក៏បានទតល់ធោបល់ធៅធលើគំនិេមែលថ្នអនុស្ថសន៍ យូ្ភើអ ធនះមិនចង្កាេពវកិចចទាូវ
ចាប់ធទ្។ ធលាកប្សើ បានពនយល់ថ្ន ធៅធពលមែលអនុស្ថសន៍ទាងំ្ធ ះ ប៉ែះធលើបញ្ញា មែលប្គបែណ្ត ប់ធៅកនុង្សនធ-ិ
សញ្ញា អនតរជាេមិែលមានចង្កាេពវកចិចទាូវចាប់ ប្បាកែណាស់ថ្នអនុស្ថសន៍ទាងំ្ធ ះប្េូវមេអនុវេត។ ជាការពិេ
ណាស់ ការទ្ទ្លួ ុសប្េូវសប្មាប់ការអនុវេតជាបនៃុករបស់រដ្ឋា ភិបាល ប៉ែុមនតសង្គមសុើវលិធែើរេួ ទ្ើោ៉ែ ង្សំខ្ន់មួយ្
កនុង្ការជ្ួយ្ និង្តាមដ្ឋនប្េួេពិនិេយការអនុវេតធ ះ។ 

 

ឯកឧេាម ម៉ែក់ សមបេតិ ប្បធានគណ្:កមាា ្ិការសិទ្ធិមនុសសកមពុជា  
 ឯកឧេតម ម៉ែក់ សមបេិត សមមាង្កាើអំណ្រគុណ្ែល់ ម.ស.ម.ក កនុង្ការធរៀបចំសិកាខ ស្ថលាធនះ និង្បង្ហា ញនូវកតើ
សង្ឃមឹរបស់ធលាកថ្ន សង្គមសុើវលិ និង្អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល នឹង្យ្ល់កាន់មេចាស់អំពើែំធណ្ើ រការ យូ្ភើអ 
ធនះ។ ធលាកបានមថាង្ថ្ន សង្គមសុើវលិគជឺានែគូរបស់រដ្ឋា ភបិាល ធហើយ្ធលាកចង់្ធ ើញពួកធគទ្ទ្ួលបានធជាគជ័្យ្។ 
ធលាកកេ់សមាគ ល់ទង្មែរថ្ន គណ្ៈកមាា ្កិារសិទ្ធមិនុសសកមពុជា (គ.ស.ម.ក) ធែើរេួ ទ្ើសប្មបសប្មលួ ធដ្ឋយ្ធ្វើ
ការជាមួយ្សង្គមសុើវលិ។  

 

ពាក់ព័នធនឹង្ ែំធណ្ើ រការ  
យូ្ភើអ ធនះ ធលាកបានមថាង្ថ្ន មុន
ឆ្ន  ំ២០០៦ ែំធណ្ើ រការធនះមិនទាន់
មាន ធៅធ ើយ្ធទ្ ែូធចនះធហើយ្ ធគ
យ្ល់ធ ើញថ្នការពិនិេយធលើ សិទ្ធិ
មនុសសធនះ មានលកខណ្ៈមិន
សមភាព និង្មិនយុ្េតិ្ ម៌ ធដ្ឋយ្
ស្ថរមេធគភាគធប្ចើន ធតត េមេធលើ
ប្បធទ្សកពុំង្អភិវឌ្ឍ នងិ្ធប្ជ្ើស 
ធរ ើស ប្បធទ្សចំនួនប្បមហលមេ១០ 

ប៉ែុធណាា ះ សប្មាប់ទតល់អនុស្ថសន៍។ ឥ ូវធនះមានប្បធទ្សចំនួន ១៩៣ មែល ប្បធទ្សទាងំ្អស់ធនះអាចមានសិទ្ធិ
ប្េូវបានធប្ជ្ើសធរ ើសកាា យ្ជាសមាជ្ិកទាងំ្ ៤៧ ធៅកនុង្ប្ករមប្បឹកាសិទ្ធមិនុសស (ក.ប.ស) កនុង្មួយ្ធពល (មាន
ប្បធទ្សចនំួន ១៣ មកពើទ្វើបអាស្តហវកិ ប្បធទ្សចនំួន ១៣ មកពើទ្វើបអាសុើបា៉ែ សុើហិវក ប្បធទ្សចំនួន ៨ មកពើទ្វើប 
អាធមរចិឡាទ្ើន និង្េំបន់ការា៉ែ ធបៀន នងិ្ ប្បធទ្សចំនួន ៧ មកពើទ្វើបអឺរ ៉ែុបខ្ង្លិច និង្េំបន់ធទសង្ៗធទ្ៀេ)។ 
 ធលាកកេ់សមាគ ល់ថ្ន កនុង្អំ ុង្ធពល យូ្ភើអ ធលើកមុន ប្បធទ្សកមពុជាទ្ទ្ួលបានអនុស្ថសន៍ ៩១ ធហើយ្រដ្ឋា -
ភិបាលទ្ទ្ួលយ្កទាងំ្អស់ ធដ្ឋយ្ស្ថរមេភាគធប្ចើនអនុស្ថសន៍ទាងំ្ធ ះមានធៅកនុង្មទនការអភិវឌ្ឍន៍យុ្ទ្ធស្ថស្តសត
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ជាេរិចួធៅធហើយ្។ មេធៅធពលធនះ រដ្ឋា ភិបាលទ្ទ្ួលអនុស្ថសន៍ ១៦៣ នងិ្កេ់សមាគ ល់ចំនួន ៤២ អនុស្ថសន៍ទាងំ្
ធ ះប្េូវមេពិភាកាមុនធពលភាគើពាក់ព័នធអាចធ្វើអវើបាន ែូធចនះធហើយ្ធលាកមថាង្ថ្ន ធលាកសបាយ្ចិេតណាស់មែល
បានចូលរមួកនុង្សិកាខ ស្ថលាធនះ។ ធលាកធជ្ឿថ្ន ជាធរឿង្សំខ្ន់ណាស់ មែលមនុសសប្គប់ោន ធ្វើការរមួោន ។ រដ្ឋា ភិបាល
កមពុជា នងឹ្បនតធ្វើការអនុវេតអនុស្ថសន៍ទាងំ្ធ ះ ប៉ែុមនតប្បសិនធបើមានអនុស្ថសន៍ធប្ចើនធពក ធ ះនឹង្មានការពិបាក
កនុង្ការអនុវេតអនុស្ថសន៍ទាងំ្ធ ះទង្មែរ។  

ធលាក សមបេត ិក៏បានធរៀបរាប់អំពើរបាយ្ការណ៍្របស់រដ្ឋា ភិបាល មែលបានដ្ឋក់ធៅកាន់ យូ្ភើអ ធនះ មែលរមួ
មានបួនមទនក៖ ធសចកតើធទតើមននរបាយ្ការណ៍្, សមិទ្ធទិល នងិ្វធិានការមែលរដ្ឋា ភិបាលយ្កធៅអនុវេត, បញ្ញា ប្បឈម, 
និង្ការធ្វើការរបស់រដ្ឋា ភិបាលកនុង្ធពលអ គេ។ ធលាកកេ់សមាគ ល់ថ្ន យូ្ភើអ គជឺាែំធណ្ើ រការែ៏សំខ្ន់ មែលរដ្ឋា - 
ភិបាលប្េូវមេបចជូ នរបាយ្ការណ៍្ធនះ ធដ្ឋយ្ស្ថរជាការេប្មូវជាចបំាច់ចំធពាះរែានើមួយ្ៗ ធហើយ្រែានើមួយ្ៗក៏មិន
អាចធគចធវស ឬពនោរធពលបចជូ នរបាយ្ការណ៍្ ែូចមែលធាា ប់បានធ្វើចំធពាះែំធណ្ើ រការពិនិេយ នន កេិកាសញ្ញា អនតរ
ជាេសិតើពើសិទ្ធពិលរែា និង្សទិ្ធិនធោបាយ្ («ក.អ.ស.ព.ន») និង្អនុសញ្ញា សតើពើការលុបបំបាេ់រាល់ទ្ប្មង់្ននការ
ធរ ើសធអើង្ប្បឆ្ងំ្ស្តសតើធភទ្ («សុើ ែ») ធ ះធទ្។ ធលាកមថាង្បចច ប់ធដ្ឋយ្គូសបញ្ញជ ក់សង្ាេ់្ៃន់អំពើធសចកតើប្បាថ្នន របស់
ធលាកចង់្ធ ើញអនកចូលរមួ ចូលរមួោ៉ែ ង្សកមា យ្កចិេតទុ្កដ្ឋក់ស្ថត ប់បទ្បង្ហា ញ និង្រកឲ្យបាននូវអវើមែលអាចធ្វើ
បានពាក់ព័នធនឹង្កិចចសហប្បេបិេតិការរវាង្សង្គមសុើវលិ និង្រដ្ឋា ភិបាល។ 

 

២.  “ទ្ិដឋភាពទ្ូគៅនៃដំគណើ រការ យភូីអ ៃិងអៃុសាសៃ៍ យភូីអ ស្មាប់
្បគទ្សកមពុជាឆ្ា ២ំ០១៤  

បទ្បង្ហា ញធដ្ឋយ្ធលាកប្សើ ខ្្ឺរ ើន ភងួ្ អនកសប្មបសប្មួលកមាវ ិ្ ើនើេិរែា ឧេាមសនង្ការអង្គការសហប្បជាជាេិ 
ទ្ទ្ួលបនៃុ កសិទ្ធិមនុសស ប្បចកំមពុជា 
 

 ធលាកប្សើ ខ្្ឺរ ើន ភួង្ បង្ហា ញអំពើទ្ិែាភាពទូ្ធៅននការបធង្ាើេែំធណ្ើ រការ យូ្ភើអ។ ធសចកតើសធប្មចមហា- 
សននបិាេ អ.ស.ប ធល  ៦០/២៥១ បានបធង្ាើេ ក.ប.ស ជ្នំួសឲ្យគណ្ៈកមាា ្កិារសិទ្ធិមនុសស និង្មានអាណ្េតកិនុង្
ការ ធ្វើការ “ប្េួេពិនិេយជាសកលតាមធពលធវលាកណំ្េ់”។  
 ធលាកប្សើ ភងួ្ បានពនយល់អំពើធោលបណំ្ង្របស់ យូ្ភើអ មែលរមួមាន (១) មកលមអស្ថា នភាពសិទ្ធិមនុសសធៅ
មូលដ្ឋា ន, (២) បំធពញកាេពវកិចច និង្ការធបតជាញ ចិេតរបស់រែាមទនកសទិ្ធិមនុសស, (៣) ពប្ង្ឹង្សមេាភាពរបស់រែាតាម 
រយ្ៈជ្ំនួយ្បធចចកធទ្ស, (៤) ការមចករមំលកការអនុវេតលអៗ បំទុេកនុង្ចំធណាមរែាទាងំ្ឡាយ្ នងិ្ភាគើពាក់ព័នធ 
ធទសង្ៗ, (៥) ោបំ្ទ្ែល់កិចចសហប្បេបិេតិការធលើកកមពស់ និង្ការពារសិទ្ធិមនុសស, និង្ (៦) កិចចសហប្បេិបេតកិារ
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ធពញធលញជាមួយ្ប្ករមប្បឹកា ជាមួយ្ស្ថា ប័នសិទ្ធិមនុសសែនទ្ធទ្ៀេ និង្ជាមួយ្ ឧេាមសនង្ការអង្គការសហប្បជាជាេិ
ទ្ទ្ួលបនៃុកសិទ្ធិមនុសស។  

ប ៃ ប់មក ធលាកប្សើភួង្ បានបង្ហា ញអំពើធោលការណ៍្សំខ្ន់ៗរបស់ យូ្ភើអ  មែលរមួមាន ៖  
1. ស្ថកលភាព - រាល់សិទ្ធមិនុសសទាងំ្អស់ (សិទ្ធពិលរែា នធោបាយ្ ធសែាកិចច សង្គម នងិ្វបប្ម៌) ប្េូវបាន

ប្េេួពិនេិយ 
2. ភាពមិនធរ ើសធអើង្ - រែាសមាជ្ិក អ.ស.ប ទាងំ្អស់ ប្េូវបានប្េេួពិនិេយធៅធលើកំណ្េ់ប្តាមទនកសិទ្ធិមនុសស

ទាងំ្អស់របស់រែាធ ះ និង្ 

3. សមភាព - ការប្េួេពនិិេយធ ើង្វញិធនះ ប្េូវធ្វើធ ើង្ែូចោន សប្មាប់ប្គប់រែាទាងំ្អស់។ 

 

ធលាកប្សើបានធលើកធ ើង្ថ្ន យូ្ភើអ ជាយ្នតការសហប្បេបិេតិការ ធហើយ្យ្នតការធនះមិនជ្ំនួសឲ្យអនកេំណាង្
ពិធសស ឬយ្នតការសិទ្ធមិនុសសែនទ្ធទ្ៀេធ ើយ្។ 

ប ៃ ប់មក ធលាកប្សើភួង្ បានពិភាកាអំពើមូលដ្ឋា នចាប់ននការប្េួេពិនេិយធនះ មែលធចញមកពើ្ មានុចារបស់ 
អ.ស.ប ធសចកតើប្បកាសជាសកលសតើពើសិទ្ធមិនុសស («ស.ប.ស.ស») សនធិសញ្ញា សិទ្ធមិនុសសធទសង្ៗមែលរែាកំពុង្
ប្េូវធគប្េេួពិនិេយធនះទតល់សចច ប័ន ការសនោ និង្ការធបតជាញ ចិេតធដ្ឋយ្សា័ប្គចិេតណាមយួ្មែលរែាបានធ្វើ (ទាងំ្ថ្នន ក់
ជាេ ិនិង្អនតរជាេិ) ប្ពមទាងំ្ចាប់មនុសស្ម៌អនតរជាេិមែលអាចអនុវេតបាន។ 

ធលាកប្សើក៏បានពនយល់មែរអំពើមូលដ្ឋា នឯកស្ថរមែលប្េូវធ្វើការពិនិេយធនះ ធដ្ឋយ្ធកើេធចញពើ របាយ្ការណ៍្
ែូចជា របាយ្ការណ៍្ជាេិ (ធរៀបចំធដ្ឋយ្រែាមែលនឹង្ប្េូវបានធគពិនិេយ ចំនួន ២០ ទ្ំព័រ), ឯកស្ថរចង្ប្កង្ធដ្ឋយ្  
អ.ស.ប (ធរៀបចំធដ្ឋយ្ ឧេាមសនង្ការអង្គការសហប្បជាជាេទិ្ទ្ួលបនៃុកសទិ្ធិមនុសស ធដ្ឋយ្មទអកធលើព័េ៌មានរបស់  
អ.ស.ប ចនំួន ១០ ទ្ព័ំរ), នងិ្ធសចកតើសធង្ខបរបស់ភាគើពាក់ព័នធ (ធរៀបចធំដ្ឋយ្ ឧេាមសនង្ការអង្គការសហប្បជាជាេិ
ទ្ទ្ួលបនៃុកសិទ្ធិមនុសស មទអកធលើមូលដ្ឋា នននព័េ៌មានមែលទតល់ឲ្យធដ្ឋយ្ភាគើពាក់ព័នធធទសង្ៗ រមួទាងំ្អង្គការមិនមមន
រដ្ឋា ភិបាល ស្ថា ប័នសិទ្ធមិនុសសថ្នន ក់ជាេិ និង្អង្គការថ្នន ក់េំបន់ចំនួន ១០ ទ្ព័ំរ)។  

ធលាកប្សើភងួ្ បានកេ់សមាគ ល់ថ្នមានការរ ើកចធប្មើនមួយ្ចំនួនកនុង្ប្បធទ្សកមពុជាចប់តាងំ្ពើវែត យូ្ភើអ ែំបូង្ 
មក។  ធពលបចចុបបននធនះ គណ្ៈកមាា ្ិការសិទ្ធិមនុសសកមពុជា («គ.ស.ម.ក») ទ្ទ្ួល ុសប្េូវកនុង្ការសប្មប
សប្មួលការអនុវេតអនុស្ថសន៍មែលបានធ្វើធ ើង្កនុង្អំ ុង្ធពល យូ្ភើអ។ ជាង្ធនះធទ្ៀេ អនុស្ថសន៍ យូ្ភើអ ឥ ូវ
ប្េូវបានធគមបង្មចកធៅឲ្យប្កសួង្ពាក់ព័នធនើមួយ្ៗ មែលប្េូវធទញើរបាយ្ការណ៍្ពាក់កណាត លវែតែល់ គ.ស.ម.ក អំពើ
ស្ថា នភាពននការអនុវេត។ 

ធលាកប្សើភងួ្ បានកេ់សមាគ ល់អំពើបញ្ញា ប្បឈមទាក់ទ្ង្នឹង្ការអនុវេតអនុស្ថសន៍ យូ្ភើអ ធៅកមពុជា ែូចជា 
អនុស្ថសន៍មានធប្ចើនធពក, អនុស្ថសន៍ភាគធប្ចើនមានភាពប្សធពចប្សពិល និង្ពិបាកកនុង្ការអនុវេត, បញ្ញា ្នធាន 
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និង្អនកជ្ំ ញកនុង្ គ.ស.ម.ក, បញ្ញា ទាក់ទ្ង្នឹង្កង្វះការប្បាប្ស័យ្ទាក់ទ្ង្រវាង្ប្កសួង្ធទសង្ៗ និង្ការធតត េការយ្ក
ចិេតទុ្កដ្ឋក់ខ្ា ងំ្ធពកមេធៅធលើការធ្វើរបាយ្ការណ៍្។ ធលាកប្សើភួង្ បានសង្ាេ់្ៃន់ថ្ន ធតា េការយ្កចិេតទុ្កដ្ឋក់
សំខ្ន់ធៅធលើការអនុវេតន៍ ជាជាង្ធៅធលើការធ្វើរបាយ្ការណ៍្ ធដ្ឋយ្ធលាកប្សើបានកេ់សមាគ ល់ថ្ន លទ្ធទលអនុវេតលអ 
មេង្ធ្វើឲ្យការធ្វើរបាយ្ការណ៍្សប្មាប់វែតប ៃ ប់កាន់មេមានភាពង្ហយ្ប្សួល។ 

ពាក់ព័នធនឹង្ស្ថរៈសំខ្ន់ននរបាយ្ការណ៍្របស់អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល ធលាកប្សើភងួ្ មថាង្ថ្នសមាជ្កិ
របស់ ក.ប.ស ប្បមហលជាមិនធាា ប់មកទ្សស ប្បធទ្សកមពុជាធទ្ ែូចធនះ ពួកធគពឹង្មទអកទាងំ្ប្សរង្ធៅធលើរបាយ្
ការណ៍្មែលសង្គមសុើវលិ និង្អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលដ្ឋក់ធៅ។ 

ពាក់ព័នធនឹង្អនុស្ថសន៍ឆ្ន ធំនះ មែលកមពុជាទ្ទ្ួលយ្កអនុស្ថសន៍ ចំនួន ១៦៣ និង្កេ់សមាគ ល់ ចំនួន ៤២
ធ ះ ធលាកប្សើបានពនយល់ថ្ន រែាមិនអាច “បែិធស្” អនុស្ថសន៍ណាមួយ្បានធទ្ ែូធចនះអនុស្ថសន៍ទាងំ្ ៤២ មែល
កមពុជាមានបណំ្ង្ “បែិធស្” ប្េូវកេ់ប្តាថ្នជាការ “កេ់សមាគ ល់” វញិ។ ការកេ់សមាគ ល់ធៅធលើអនុស្ថសន៍ណាមួយ្ 
មានន័យ្ថ្នរែាមែលកំពុង្ប្េវូបានប្េួេពិនិេយធ ះ មនិបានធបតជាញ អនុវេតអនុស្ថសន៍ធ ះធទ្ ែូចធនះមានន័យ្ថ្នអង្គ
ការសង្គមសុើវលិប្េូវធតត េការង្ហររបស់ពួកធគធៅធលើអនុស្ថសន៍ ១៦៣ មែលកមពុជាយ្ល់ប្ពមអនុវេត។ បមនាមធលើធនះ 
ធលាកប្សើភងួ្ បានជ្ំទាស់ធៅនងឹ្គំនិេមែលថ្ន ការមែលមានអនុស្ថសន៍ធប្ចើនជាវែតមុន មានន័យ្ថ្នកមពុជាមាន
ស្ថា នភាពអាប្កក់ជាង្មុនធ ះធទ្។ ធលាកប្សើកេ់សមាគ ល់ថ្ន ធទាះបើជាមានការទតល់អនុស្ថសន៍ធប្ចើនក៏ធដ្ឋយ្ ក៏អនុ-
ស្ថសន៍ជាធប្ចើនប្គបែណ្ត ប់ធលើបញ្ញា ែូចោន ។  

ប ៃ ប់មក ធលាកប្សើធលើកធ ើង្អំពើបញ្ញា ធទសង្ៗោន មែលមានធៅកនុង្អនុស្ថសន៍ទាងំ្ធ ះ ែូចជា ការទតល់
សចច ប័នធៅធលើសនធិសញ្ញា ធទសង្ៗ កំមណ្ទ្ប្មង់្ចាប់ ការបធង្ាើេស្ថា ប័នសិទ្ធិមនុសសថ្នន ក់ជាេិ កចិចសហប្បេិបេតិការ
មទនកបធចចកធទ្ស ស្តសតើនិង្កុមារ កំមណ្ទ្ប្មង់្ចាប់ និង្េុលាការ ធសរ ើភាពជាមូលដ្ឋា ន ែើ្ាើ និង្បញ្ញា ធសែាកចិច និង្
សង្គម។ 

ធលាកប្សើបានមថាង្បចច ប់ ធដ្ឋយ្កេ់សមាគ ល់ថ្ន ការចប់ធទតើមតាមដ្ឋនការវវិឌ្ឍន៍ននការអនុវេតអនុស្ថសន៍តាងំ្
ពើែំបូង្ធៅ មានស្ថរៈសំខ្ន់ណាស់ ធហើយ្អនកចូលរមួប្េូវមានសកមាភាព និង្មទនការរងឹ្មាកំនុង្ការតាមដ្ឋនការអនុ-
វេតធនះ និង្ប្េូវទលេិព័េ៌មានពាក់ព័នធ។ ធលាកប្សើបានសង្ាេ់្ៃន់អពំើស្ថរៈសំខ្ន់មែលប្េូវមានឯកស្ថរ និង្ទ្ិននន័យ្
ធែើមបើឲ្យធ ើញថ្នធេើអនុស្ថសន៍ជាក់លាក់ទាងំ្ឡាយ្ធ ះប្េូវបានអនុវេតមែរឬធទ្។ រដ្ឋា ភិបាល បានទ្ទ្ួលយ្កអនុ-
ស្ថសន៍ទាងំ្ធ ះជាស្ថធារណ្ៈ និង្ធដ្ឋយ្ធបើកចំហធៅចំធពាះមុ  ប្ករមប្បឹកាសិទ្ធិមនុសស និង្ធៅធលើឆ្កសកល
ធលាក ធហើយ្េួ ទ្ើរបស់អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល គឺប្េូវបនតរលំឹករដ្ឋា ភិបាលអំពើអវើមែលរដ្ឋា ភិបាលបានទ្ទ្ួលយ្ក 
និង្ប្េូវជ្ួយ្ោបំ្ទ្តាមលទ្ធភាពសមរមយធែើមបើឲ្យរដ្ឋា ភិបាលអាចអនុវេតអនុស្ថសន៍ទាងំ្ធ ះបាន។ អនុស្ថសន៍  
យូ្ភើអ គួរប្េវូធប្បើឲ្យបានធប្ចើនតាមមែលអាចធ្វើធៅបាន កនុង្ការេស ូមេិឲ្យមានកំមណ្ទ្ប្មង់្សិទ្ធិមនុសស។  
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៣.  ការពិភាកាគពញអងគជាមួយវាគមិៃ៖ “ការអៃុេតតអៃុសាសៃ៍ យភូីអ” 

សប្មបសប្មួលធដ្ឋយ្ កញ្ញា  សន រា៉ែមណា អនកសប្មបសប្មួលគធប្មាង្ធសរ ើភាពខ្ង្ការបធចចញមេិ, ម.ស.ម.ក 

 

ធលាក មាស សណំាង្ អគគធលខ្្ិការ សមព័នធអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលធែើមបើសិទ្ធិកុមារ  
ធលាក មាស សណំាង្ បានចប់ធទតើមធដ្ឋយ្ពនយល់អំពើធោលបណំ្ង្របស់ សមព័នធអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល

ធែើមបើសិទ្ធកុិមារ (ស.អ.ស.ក) មែលជាអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល មានធោលបំណ្ង្កនុង្ការទតល់ជ្ំនួយ្បធចចកធទ្ស
និង្ការោបំ្ទ្ែល់អង្គការជាសមាជ្ិក និង្មានធោលបណំ្ង្ធលើកកមពស់ និង្េស ូមេធិែើមបើសិទ្ធកុិមារធៅកមពុជា។ 
ធលាកបានសង្ាេ់្ៃន់ថ្ន ការពិធប្ោះធោបល់ពិេជាមានស្ថរៈសំខ្ន់ណាស់សប្មាប់ធ្វើការេស ូមេធិៅថ្នន ក់ជាេធិៅ
ធលើបញ្ញា ទាងំ្ឡាយ្មែលបានធលើកធ ើង្ធដ្ឋយ្អនុស្ថសន៍ យូ្ភើអ។  
 

ធលាក អ ូ វ ើរៈ ប្បធានប្ករមប្បឹកាភិបាល ម.ស.ម.ក 

 ធលាក អ ូ វ ើរៈ ធលើកធ ើង្ថ្ន ឆ្ន ធំនះរដ្ឋា ភិបាលទ្ទ្ួលយ្កអនុស្ថសន៍១៦៣។ មថាង្អំពើអនុស្ថសន៍មែលរដ្ឋា - 
ភិបាលបានកេ់សមាគ ល់ ធលាក អ ូ វ ើរៈ ពនយល់ថ្នធៅធពលមែលរដ្ឋា ភិបាលធប្បើពាកយ “កេ់សមាគ ល់” ធ ះជាការបង្ហា ញ
ពើអារមាណ៍្ននការបែិធស្។ ធលាក អ ូ វ ើរៈ ក៏បានកេ់សមាគ ល់ទង្មែរថ្ន អនុស្ថសន៍ជាធប្ចើនធប្បើភាស្ថលកខណ្ៈការ
ទូ្េខ្ា ងំ្ណាស់ ឧទាហរណ៍្ ធេើធគអាចអនុវេតអនុស្ថសន៍មែលធលើកធ ើង្ថ្ន “ធោរពសិទ្ធិមនុសស” បានោ៉ែ ង្ែូច 
ធមតច? ធលាកបានទតល់ធោបល់ថ្ន ប្បសនិធបើរដ្ឋា ភិបាលធបតជាញ ចិេតកនុង្ការអនុវេតអនុស្ថសន៍មួយ្ចំនួន ធហើយ្រដ្ឋា ភ-ិ
បាលមិនអនុវេតធ ះ រដ្ឋា ភបិាលប្េូវគិេអំពើកិេតិយ្សរបស់ ាួនធៅធពលប្បឈមមុ ជាមួយ្នឹង្សហគមន៍អនតរជាេិ។  
បមនាមពើធលើ យូ្ភើអ ធនះ កមពុជាក៏បានទ្ទ្ួលអនុស្ថសន៍តាមរយ្ៈយ្នតការ អ.ស.ប ធទសង្ៗធទ្ៀេ ែូចជា កេិកាសញ្ញា
   ធហើយ្រដ្ឋា ភិបាលមានទ្នំួល ុសប្េូវកនុង្ការអនុវេតអនុស្ថសន៍ទាងំ្ធនះ។ ធលាក អ ូ វ ើរៈ បានធចទ្សួរថ្នធហេុអវើ
បានជាអនុស្ថសន៍មួយ្ចំនួនែូចោន  ធហើយ្ធចទ្សួរថ្នធេើនឹង្មានធរឿង្អវើធកើេធ ើង្ប្បសិនធបើរដ្ឋា ភិបាលមិនបានអនុ-
វេតអនុស្ថសន៍ធ ះ។ សណួំ្រទាងំ្ធនះ ប្េូវការចធមាើយ្។  
 

ធលាក សួន ប ុនសកតិ ធលខ្ប្បេិបេតិ គណ្ៈកមាការប្បប្ពឹេតកមាអង្គការសមាគមសិទ្ធិមនុសសធៅកមពុជា  

កនុង្ការមថាង្ចប់ធទតើមកនុង្ប្ករមពិភាកាធនះ ធលាក សួន ប ុនសកតិ ធលើកធ ើង្ថ្ន អនកមែលសរធសរធសចកតើ
សធប្មចអំពើកមពុជាធនះ មិនមមនជាធៅប្កមធ ះធទ្ ែូធចនះ ធ ះប្ោន់មេជាអនុស្ថសន៍ប៉ែុធណាា ះ ធហើយ្ជាអកុសល ក៏
មិនមាននរណាធែើរេជួាប៉ែូលើស ឬជាេុលាការមែរ។ ធលាកកេ់សមាគ ល់ថ្ន កនុង្វែត យូ្ភើអ ែំបូង្ រដ្ឋា ភិបាលបានទ្ទ្ួល
យ្កអនុស្ថសន៍ទាងំ្អស់ មែលធលាកយ្ល់ថ្នជាការទ្ទ្ួលទាងំ្ង្ង្ឹេង្ង្ល់ ធហើយ្ធលាកក៏បានធលើកធ ើង្មែរថ្ន 
ធៅធពលធ ះ រដ្ឋា ភិបាលប្បមហលមិនបានែឹង្ចាស់ធៅធ ើយ្ធទ្ថ្នែំធណ្ើ រការធនះធ្វើការោ៉ែ ង្ែូចធមតចធ ះ។ ធៅ
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ធពលមែលកមពុជាទ្ទ្ួលយ្កអនុស្ថសន៍ទាងំ្ ៩១ ធ ះ រដ្ឋា ភិបាលមិនបានែឹង្អំពើរបស់រធបៀបននការអនុវេតអនុ-
ស្ថសន៍ឲ្យបានជាក់មសាង្ធ ះធទ្។ ធលាក សួន ប ុនសកតិ កេ់សមាគ ល់ថ្ន សង្គមសុើវលិមានការចូលរមួធប្ចើនធៅកនុង្វែត
ទ្ើពើរធនះ ធហើយ្ជ្ំហានប ៃ ប់សប្មាប់សង្គមសុើវលិ គបឺ្េូវពិភាកាថ្នធេើអង្គការណា ាះអាចធ្វើការតាមដ្ឋន និង្ប្េួេ
ពិនិេយធៅធលើការអនុវេតអនុស្ថសន៍ទាងំ្ធ ះ។ អង្គការទាងំ្ឡាយ្ប្េូវការអាន និង្ពោោមយ្ល់អំពើអនុស្ថសន៍
ទាងំ្អស់ធ ះ មែលធពលធនះរេឹមេមានការលំបាកធដ្ឋយ្ស្ថរមេអនុស្ថសន៍ទាងំ្ធនះមានចំនួនធប្ចើនជាង្កាលពើ
ធលើកមុន។ ប ៃ ប់ពើអានអនុស្ថសន៍ទាងំ្ធ ះធហើយ្ អង្គការធ ះប្េូវធប្ជ្ើសធរ ើសអនុស្ថសន៍ណាមែលប្េូវនឹង្វស័ិយ្
របស់ ាួនធែើមបើយ្កធៅធ្វើការេស ូមេិ ធែើមបើឲ្យរដ្ឋា ភិបាលអនុវេតនូវអនុស្ថសន៍ទាងំ្ធ ះឲ្យបានធជាគជ័្យ្។ អង្គការ
ប្េូវមេធ្វើមទនការសប្មាប់អនុវេត។ ធលាក សួន ប ុនសកតិ ក៏បានមថាង្អំពើអនុស្ថសន៍មែលមិនសូវចាស់មែរ ធដ្ឋយ្បាន
ធចទ្សួរថ្នធេើធគរពំឹង្ថ្នរដ្ឋា ភិបាលអាចអនុវេតអនុស្ថសន៍មែលមានភាពមិនចាស់លាស់ធមតចនឹង្បាន ែូចជា “ការ 
ទតល់លំធៅឋានសមរមយ” ជាធែើមធ ះ។  
 

សណួំ្រ 
 អនកសប្មបសប្មលួ នងិ្អនកចូលរមួបានធលើកធ ើង្ជាសណួំ្រជាធប្ចើនែូចខ្ង្ធប្កាម ៖ 

 ធេើអនកគិេថ្នមានបញ្ញា អវើ ាះ មែលមិនមានប្គបែណ្ត ប់ធៅកនុង្អនុស្ថសន៍មែលបានទតល់មកធនះមែរឬធទ្?  
 សប្មាប់វែតទ្ើពើរនន យូ្ភើអ ធនះ ធេើធយ្ើង្អាចធ្វើអវើបាន ាះធែើមបើធា ថ្ននឹង្មានភាពប្បធសើរជាង្ពើធលើកមុន?  
 ធេើវែតទ្ើមួយ្ និង្វែតទ្ើពើរនន យូ្ភើអ ធនះ ទាក់ទ្ង្នឹង្កិចចសហប្បេិបេតកិារមានភាព ុសោន មបបណា ាះ?  
 ធេើសង្គមសុើវលិមានបានចូលរមួកនុង្សម័យ្ប្បជុ្ ំយូ្ភើអ ធនះពើមុនមកមែរឬធទ្?  
 ប្បសិនធបើរដ្ឋា ភិបាលមិនអនុវេតអនុស្ថសន៍ ធេើអនកណាជាអនកពិនិេយធៅធលើពួកោេ់?  
 ធេើធយ្ើង្គួរធោរពអនុស្ថសន៍មកពើរែាមែលមានកំណ្េ់ប្តាសិទ្ធិមនុសសអន់ជាង្ប្បធទ្សកមពុជាមែរឬធទ្?  
 ធេើអនកមានកតើរពំឹង្អវើ ាះចំធពាះការអនុវេតអនុស្ថសន៍ទាងំ្ធនះ? ធេើអនកអាចប្បធមើលធមើលែំធណ្ើ រការអនុវេត 

ធពលអ គេនឹង្មានលកខណ្ៈោ៉ែ ង្ែូចធមតច?  
 

ការធឆាើយ្េបធដ្ឋយ្ធលាក អ ូ វ ើរៈ  
 ធលាក អ ូ វ ើរៈ ធជ្ឿថ្នរដ្ឋា ភបិាលគួរបែិធស្ឬកេ់សមាគ ល់អនុស្ថសន៍ធប្ចើនជាង្ ៤២ ធប្ពាះថ្នអនុស្ថសន៍មួយ្
ចំនួនមិនមានប្បធោជ្ន៍អវើធ ះធទ្។ ធលាកក៏ធលើកធ ើង្មែរថ្ន អនុស្ថសន៍មួយ្ចំនួនប្េវូបានអនុវេតមេកនុង្ មជា
ការអនុវេតមេប៉ែុធណាា ះ មេពំុមានស្ថា រេើពិេប្បាកែធ ះធទ្ ឧទាហរណ៍្ ចាប់ទាងំ្បើទាក់ទ្ង្វស័ិយ្េុលាការមែលធទ្ើប
មេប្េូវបានអនុម័េកនុង្ធពលកនាង្មកធនះ មានន័យ្េិចេួចបំទុេកនុង្បរបិទ្កង្វះឯករាជ្យភាពរបស់េុលាការ។ ការ 
អនុម័េចាប់ទាងំ្បើធ ះ មនិបានចូលរមួកនុង្ស្ថា រេើននអនុស្ថសន៍មែលមានធោលបំណ្ង្កំមណ្ទ្ប្មង់្េុលាការធ ះ
ធទ្។   
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 ពាក់ព័នធនឹង្ការធលើកថ្ន មានអនុស្ថសន៍មួយ្ចំនួនធចញមកពើប្បធទ្សមែលមានកំណ្េ់ប្តាសិទ្ធមិនុសសអន់
ជាង្ប្បធទ្សកមពុជាធ ះ ធលាក អ ូ វ ើរៈ កេ់សមាគ ល់ថ្ន ធនះមិនមមនមានន័យ្ថ្នរដ្ឋា ភិបាលគួរបែិធស្អនុស្ថសន៍
មែលប្បធទ្សទាងំ្ធ ះធលើកធ ើង្ធ ះធទ្។ បញ្ញា ធៅប្េង់្ថ្ន អនុស្ថសន៍ទាងំ្ធ ះភាគធប្ចើនមានភាពទូ្លាយ្ខ្ា ងំ្ 
និង្មិនមានប្បធោជ្ន៍។ ប្បការសំខ្ន់ប្េូវធមើលធៅធលើអនុស្ថសន៍ទាងំ្ធ ះ។ ប្បសិនធបើអនុ ស្ថសន៍ធ ះលអ
សប្មាប់ប្បធទ្សធយ្ើង្ធ ះ ធរឿង្ថ្នប្បធទ្សណាជាអនកទតល់អនុស្ថសន៍ធ ះ មិនសខំ្ន់ធ ះធទ្។ 
ការធឆាើយ្េបធដ្ឋយ្ ធលាក សនួ ប ុនសកតិ 
 ពាក់ព័នធនឹង្សំណួ្រអំពើការចូលរមួរបស់សង្គមសុើវលិធៅកនុង្ែំធណ្ើ រការ យូ្ភើអ ធនះ ធលាក សួន ប ុនសកត ិ
បញ្ញជ ក់ថ្នអនកណាក៏អាចដ្ឋក់របាយ្ការណ៍្បានមែរ គទឺាងំ្បុគគល ឬ អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល។ ធលាកពនយល់ថ្ន 
ែំណាក់កាលែំបូង្ គឺប្េូវដ្ឋក់របាយ្ការណ៍្។ ែំណាក់កាលទ្ើពើរ គឺថ្នរែាជាសមាជ្ិកប្េូវអានរបាយ្ការណ៍្ទាងំ្អស់
ធែើមបើបធង្ាើេអនុស្ថសន៍។ ែណំាក់កាលទ្ើបើ គសឺម័យ្ប្បជុ្រំបស់ប្ករមការង្ហរ មែលអង្គការសង្គមសុើវលិអាចមកស្ថត ប់
បាន ប៉ែុមនតមិនមមនប្គប់ោន មែលបានដ្ឋក់របាយ្ការណ៍្ប្េូវធគអធចជ ើញធ ះធទ្។ ចំមណ្កែំណាក់កាលចុង្ធប្កាយ្ គឺ
សម័យ្ប្បជុ្ធំពញអង្គ មែលធគអនុញ្ញា េឲ្យសង្គមសុើវលិចូលរមួបាន មេមិនប្េូវបានអនុញ្ញា េឲ្យនិោយ្អវើធ ះធទ្។ 
អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលអាចនិោយ្បានធៅេុកាធហវ ធៅធពលអាហារនថៃប្េង់្ និង្ធពលសប្មាកធែើមបើធ្វើការបចចុ ះ
បចចូ ល ប៉ែុមនតមិនអាចធ្វើការមថាង្ជាទាូវការបានធ ះធទ្។ ធលាក សួន ប ុនសកត ិ ក៏បានកេ់សមាគ ល់ទង្មែរថ្ន ជាទូ្ធៅ  
រដ្ឋា ភិបាលមិនពិចរណាអំពើរបាយ្ការណ៍្មែលសង្គមសុើវលិដ្ឋក់ធ ះធទ្។ ធលាកបានធលើកធ ើង្អំពើភាពមិនធជ្ឿ
ជាក់ធៅធលើការអនុវេតអនុស្ថសន៍ទាងំ្ ១៦៣ ធ ះ ធដ្ឋយ្បានកេ់សមាគ ល់ថ្ន ធលាកមិនសូវមានភាពវជិ្ជមានប៉ែុ ា ន
ធទ្ ចំធពាះប្ករមធមែឹក បំចចុបបនន ធនះ ធហើយ្អវើមែលបានធកើេធ ើង្ធៅកនុង្វែតមុនធនះ គឺជាភសតុតាង្បញ្ញជ ក់ថ្នអនុ-
ស្ថសន៍ទាងំ្ធ ះនឹង្មិនមានប្បសិទ្ធភាព ធ ះធទ្។ ធលាកក៏បានកេ់សមាគ ល់មែរថ្ន មិនសំខ្ន់ថ្នប្បធទ្សណា ជា
អនកទតល់អនុស្ថសន៍ធ ះធទ្ ប៉ែុមនត អវើមែលសំខ្ន់គអឺនុស្ថសន៍ធ ះធៅវញិធទ្។  

ធលាក សួន ប ុនសកតិ មថាង្ថ្ន
ការអនុវេតធពញធលញ ធៅធលើអនុ
ស្ថសន៍ទាងំ្ធ ះ នឹង្កាា យ្ធៅជា
សមិទ្ធទលមួយ្ ធហើយ្នឹង្ ឲំ្យមាន
ការតា ស់បតូរវជិ្ជមាន។ ឧទាហរណ៍្ 
ប្បសិនធបើរដ្ឋា ភិបាល ធប្ជ្ើសធរ ើសថ្ន
ប្េូវទតល់សចច ប័នកេិកាសញ្ញា អនតរ
ជាេសិតើពើពលកមាចំណាកប្សរក និង្
សមាជ្ិកប្គួស្ថររបស់ពួកធគ ធ ះរដ្ឋា
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ភិបាលនឹង្ប្េូវមេការពារកមាករចំណាកប្សរកមែលមកពើប្បធទ្សែនទ្ធទ្ៀេ។ ក៏ប៉ែុមនត ធៅធពលមែលប្បធទ្សទាងំ្ធ ះ
មិនទតល់សចច ប័នធៅធលើសនធសិញ្ញា ធ ះ ពួកធគមិនចបំាច់ទ្ទ្ួល ុសប្េូវកនុង្ការធោរពកមាករកមពុជាធ ើយ្ ែូធចនះជា
ការសំខ្ន់ណាស់មែលប្េូវបចចុ ះបចចូ លប្បធទ្សធទសង្ៗ មែលទ្ទ្លួយ្កកមាករកមពុជាឲ្យទតល់សចច ប័នធលើសនធ-ិ
សញ្ញា ធនះមែរ។ ធលាក សួន ប ុនសកតិ ធលើកធ ើង្ថ្ន ធលាកគិេថ្នប្បធទ្សកមពុជាមិនគរួទតល់សចច ប័នធលើកេិកាសញ្ញា
ធនះធទ្ លុះប្តាមេប្បធទ្សធទសង្ធទ្ៀេទតល់សចច ប័នធ ះទង្មែរ។   
 

ការធឆាើយ្េបធដ្ឋយ្ធលាក មាស សណំាង្ 

ធលាក មាស សំណាង្ កេ់សមាគ ល់ថ្នការមែលប្បធទ្សអភិវឌ្ឍន៍ ឬប្បធទ្សកពុំង្អភិវឌ្ឍជាអនកទតល់ 
អនុស្ថសន៍ធ ះគមឺិនសំខ្ន់ធទ្ សំខ្ន់ប្េូវធមើលធៅធលើអនុស្ថសន៍ធ ះ និង្ធៅធលើរធបៀបអនុវេតឲ្យមានប្បសិទ្ធ 
ភាព។ ធលាកបានទតល់អនុស្ថសន៍ថ្ន អនកចូលរមួគួរធមើលរូបភាព្ំ ធទ្ើបអាចឲ្យពួកធគធដ្ឋះប្ស្ថយ្បញ្ញា ធៅថ្នន ក់ជាេិ
បាន។ ធប្ៅពើរបាយ្ការណ៍្មែលធលាកប្សើភួង្ បានធលើកធ ើង្ ជារបាយ្ការណ៍្ធៅកាន់មាច ស់ជ្ំនួយ្ធ ះ ធយ្ើង្ក៏ប្េូវ
សុំឲ្យពួកធគោបំ្ទ្ែល់កិចច ំប្បឹង្មប្បង្ននការធ្វើការេស ូមេរិបស់ធយ្ើង្មែរ។ ធយ្ើង្ប្េូវយ្ល់ទាងំ្យ្នតការថ្នន ក់េំបន់ 
និង្យ្នតការអនតរជាេិ ធែើមបើឲ្យធយ្ើង្អាចធដ្ឋះប្ស្ថយ្អនុស្ថសន៍ទាងំ្ធ ះបានប្បធសើរ។  
 ធលាកមានប្បស្ថសន៍ថ្ន កនុង្វែតទ្ើមួយ្ ស.អ.ស.ក មិនមានមទនការជាក់លាក់ណាមួយ្ធ ះធទ្ ធហើយ្ក៏មិន
មានមទនការដ្ឋក់របាយ្ការណ៍្រមួមែរ គឺដ្ឋក់មេរបាយ្ការណ៍្ដ្ឋច់ធដ្ឋយ្ម ក។ ប៉ែុមនតធៅកនុង្វែតទ្ើពើរវញិ ស.អ.ស.ក 
បានដ្ឋក់របាយ្ការណ៍្រមួ និង្បានចូលរមួជាមួយ្អង្គការមនិមមនរដ្ឋា ភិបាលអនតរជាេធិ្វើការពាក់ព័នធនឹង្សិទ្ធិកុមារ។ 
ពួកធគក៏បានសហការណ៍្ជាមួយ្អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលធទសង្ធទ្ៀេ កនុង្ការធដ្ឋះប្ស្ថយ្បញ្ញា ពាក់ព័នធធទសង្ៗ ទង្
មែរ។ ធលាកមថាង្ថ្ន មុនការធបាះធឆ្ន េថ្នន ក់ជាេិ ឆ្ន ១ំ៩៩៣ កនុង្ប្បធទ្សកមពុជា និង្មុន យូ្ភើអ វែតទ្ើមួយ្ អង្គការមិន
មមនរដ្ឋា ភិបាល មិនបានចូលរមួសហការ ឬភាជ ប់បណាា ញោន ធ ះធទ្។ ក៏ប៉ែុមនត ស.អ.ស.ក បានបចចុ ះបចចូ លឲ្យរដ្ឋា - 
ភិបាលទតល់សចច ប័នធលើពិ្ើស្ថរបមនាមចំនួនពើរ ធលើកេកិាសញ្ញា សតើពើសិទ្ិធកុមារ មែលរដ្ឋា ភិបាលបានទតល់សចច ប័ន
កនុង្ឆ្ន ២ំ០០២ និង្២០០៤។  
 ធលាក មាស សំណាង្ បានកេ់សមាគ ល់ថ្ន ប្បសិនធបើអនុស្ថសន៍ជាធប្ចើនប្េូវបានធដ្ឋះប្ស្ថយ្ធៅកនុង្វែតធនះក៏
ធដ្ឋយ្ ក៏មិនធា ថ្ននឹង្មិនមានអនុស្ថសន៍ធប្ចើនធទ្ៀេធៅកនុង្វែតទ្ើបើធ ះមែរ។ ធទាះបើជាអនុស្ថសន៍ទាងំ្ធ ះប្េូវ
បានអនុវេត ឬមិនអនុវេតកនុង្រយ្ៈធពលបួនឆ្ន ខំ្ង្មុ  ក៏រដ្ឋា ភិបាលធៅមេការពារកំណ្េ់ប្តាសិទ្ធមិនុសសរបស់ ាួន 
ែមែល។ សង្គមសុើវលិ និង្អនកជ្ំ ញគួរធ្វើការរមួោន  ធដ្ឋយ្ស្ថរមេពួកធគអាចទតល់ការោបំ្ទ្បាន។ ធលាក មាស 
សំណាង្ យ្ល់ធ ើញថ្នធនះជាែំធណ្ើ រការលអមួយ្ ធហើយ្ប្បសិនធបើប្បធទ្សមាច ស់ជ្ំនួយ្អាចបចចុ ះបចចូលរដ្ឋា ភិបាល
បានមែរធ ះធយ្ើង្នឹង្សាិេធៅធលើទាូវប្េូវធហើយ្។  
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ការធឆាើយ្េបធដ្ឋយ្ធលាកប្សើខ្្ឺរ ើន ភួង្ 

 ជាការធឆាើយ្េបធៅនឹង្សណួំ្រមែលបានសួរធៅវាគាិន ធលាកប្សើខ្្ឺរ ើនភួង្ បានកេ់សមាគ ល់ថ្នអង្គការមិន
មមនរដ្ឋា ភិបាលប្េូវបានទតល់ឱកាសឲ្យមថាង្តៃ ល់មាេ់ កនុង្អំ ុង្សម័យ្ប្បជុ្ំធពញអង្គកនុង្ម មិថុ  របស់ ក.ប.ស។ 
ធលាកប្សើបានរលំឹកថ្ន យូ្ភើអ ជាការប្េួេពិនិេយធៅធលើរែាធដ្ឋយ្រែា គឺមិនមមនធដ្ឋយ្អង្គការសង្គមសុើវលិធទ្ ែូធចនះ 
ភាគធប្ចើនគឺរែាជាអនកចូលរមួកនុង្ែំធណ្ើ រការ យូ្ភើអ និង្ទតល់អនុស្ថសន៍ែល់ប្បធទ្សកមពុជា។ 
 ទាក់ទ្ង្នឹង្សំណួ្រមែលថ្នមានប្បធទ្សធទសង្ៗោន ទតល់អនុស្ថសន៍ ធលាកប្សើភួង្បានកេ់សមាគ ល់ថ្ន អវើមែល
សំខ្ន់ ធយ្ើង្មិនប្េូវធតត េថ្នប្បធទ្សណាជាអនកទតល់អនុស្ថសន៍ធ ះធទ្ ប៉ែុមនតប្េូវគិេអំពើ ាឹមស្ថរននអនុ ស្ថសន៍
ធ ះធៅវញិ។ សង្គមសុើវលិក៏អាចបចចុ ះបចចូ លប្បធទ្សមែលទតល់អនុស្ថសន៍ធ ះ ដ្ឋក់គំ បធៅធលើប្បធទ្សកមពុជា
ឲ្យអនុវេតអនុស្ថសន៍ទាងំ្ធ ះមែរ។ ប្បមហលជាប្បធទ្សធ ះអាចនឹង្ទតល់មូលនិ្ ិ ឬនឹង្ជ្ួយ្តាមវ ិ្ ើធទសង្។ រែា
មែលទតល់អនុស្ថសន៍ មានដ្ឋក់ធ ា្ ះប្បធទ្ស ាួនធៅជាប់នងឹ្អនុស្ថសន៍នើមួយ្ៗ។ ធទាះបើជាអនុស្ថសន៍ ាះែូចោន
ក៏ធដ្ឋយ្ ក៏រែានើមួយ្ៗមានអនុស្ថសន៍តៃ ល់របស់ពកួធគមែរ ែូធចនះធគអាចធមើលធ ើញថ្នធេើអនុស្ថសន៍ណា ាះមែល
រែាភាគធប្ចើនបានទតល់ឲ្យ។  
 ធលាកប្សើបានបញ្ញជ ក់ថ្ន យូ្ភើអ គឺជាយ្នតការអនតរជាេិរបស់ អ.ស.ប ។ អ.ស.ប នឹង្មិនដ្ឋក់ទ្ណ្ឌ កមាណា
មួយ្ធៅធលើកមពុជាសប្មាប់ការមិនអនុវេតអនុស្ថសន៍ធ ះធទ្ ធដ្ឋយ្ស្ថរមេ យូ្ភើអ គធឺតា េធលើកិចចសហប្បេិបេតកិារ
និង្ការសនៃ ។ ធលាកប្សើបានរលំឹកអនកចូលរមួថ្ន ពួកធគគរួចំណាយ្ធពលធែើមបើបចចុ ះបចចូ លរដ្ឋា ភិបាលថ្ន ការអនុ-
វេតអនុស្ថសន៍ទាងំ្ធនះ គឺធែើមបើប្បធោជ្ន៍របស់រដ្ឋា ភិបាលតៃ ល់ធៅវញិធទ្។  
 ទាក់ទ្ង្នឹង្អនុសញ្ញា សតើពើសទិ្ធិពលករចំណាកប្សរក ធលាកប្សើ ភួង្ បានមថាង្ថ្នវាជាការលំបាកណាស់កនុង្
ការធសនើឲ្យប្បធទ្សធទសង្ធទ្ៀេទតល់សចច ប័នអនុសញ្ញា ធនះ ធបើកមពុជាមិនទាន់បានធ្វើធៅធ ើយ្ធទ្ធ ះ។ ធលាកមថាង្ថ្ន 
ប្បធទ្សកមពុជាគួរ មុំ ធដ្ឋយ្ធប្បើឧទាហរណ៍្ ធហើយ្ធនះនឹង្ង្ហយ្ប្សួលកនុង្ការបចចុ ះបចចូ លប្បធទ្សែនទ្ធទ្ៀេ។ 
កមពុជាគួរធបតជាញ ចិេតកនុង្ការការពារកមាករចំណាកប្សរកទាងំ្អស់ មិនមមនប្េឹមមេការពារពលករចំណាក ប្សរកកមពុជា
ធ ះធទ្។ 
 

៤.  “ការបគងកើតថ្ផៃការតស មូតិជាយទុ្ធសាស្តសតកាងុដំគណើ រការ យភូីអ”  

បទ្បង្ហា ញធដ្ឋយ្ធលាក ឡា ំសុជាេិ  យ្ករង្ វទិ្ោស្ថា នេស ូមេិ និង្ធោលនធោបាយ្ 

 ធលាក ឡា ំសុជាេិ ចប់ធទតើមបទ្បង្ហា ញធដ្ឋយ្បង្ហា ញទ្ិែាភាពទូ្ធៅអំពើធាេុទាងំ្ ៩ ននមទនការេស ូមេិ៖ 

1. ការបធង្ាើេគុណ្េនមា នងិ្ចកខុវស័ិយ្, យុ្ទ្ធស្ថស្តសតថ្នន ក់េំបន់/ថ្នន ក់ប្បធទ្ស 

2. ការបធង្ាើេការបា៉ែ ន់ប្បមាណ្អំពើសមេាភាពអង្គភាព និង្ប្បធទ្ស 

3. ការវភិាគបរបិទ្ និង្អំណាច 
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4. ការកណំ្េ់បញ្ញា សប្មាប់ធ្វើការេស ូមេ ិ

5. ការប្ស្ថវប្ជាវរកភសតុតាង្ 

6. ការបធង្ាើេធោលធៅ ធោលបណំ្ង្ សូច ករ និង្លទ្ធទល និង្ការសរធសរយុ្ទ្ធស្ថស្តសត 
7. ការវភិាគភាគើពាក់ព័នធ 
8. ការបធង្ាើេយុ្ទ្ធស្ថស្តសតជ្ះឥទ្ធិពល និង្ 

9. ការកំណ្េ់សកមាភាព និង្អនតរាគមន៍ជាក់លាក់ 

 

 ធលាក ឡា ំ សុជាេិ ក៏បានបង្ហា ញអំពើែំធណ្ើ រការ យូ្ភើអ កនុង្ប្បធទ្ស ធដ្ឋយ្រមួមានបួនែំណាក់កាល ៖ 
ែំណាក់កាលធរៀបចំ ែំណាក់កាលការពារ ែំណាក់កាលអនុវេត និង្ែំណាក់កាលតាមដ្ឋន និង្វាយ្េនមា។ ធលាក
បានកេ់សមាគ ល់ថ្នអនកចូលរមួប្េូវមេរកឲ្យធ ើញអំពើរធបៀបធ្វើការេស ូមេកិនុង្ែំណាក់កាលនើមួយ្ៗ ប្េូវរកឲ្យធ ើញ
នូវចំណុ្ចចូល និង្បធង្ាើេយុ្ទ្ធស្ថស្តសតេស ូមេិសប្មាប់ែំណាក់កាលនើមួយ្ៗ។  
 ធលាកបានទតល់ែល់អនកចូលរមួអំពើយុ្ទ្ធស្ថស្តសត និង្សកមាភាពេស ូមេទូិ្ធៅ មែលរមួមាន ៖ 

1. ការកស្ថង្ទ្ំ ក់ទ្នំង្ជាមួយ្មស្តនតើ និង្អនកេំណាង្រដ្ឋា ភិបាល 

2. ការធ្វើការជាមួយ្ប្បព័នធទសពវទាយ្ 

3. ការបធង្ាើេ និង្រកាសមព័នធភាព 

4. ការេស ូមេិតាមរយ្ៈែំធណ្ើ រការខ្ង្មទនកចាប់ នងិ្ 

5. ការធគៀង្គរកមាា ងំ្តាមមូលដ្ឋា ន 

 

 មានការធលើកធ ើង្ថ្នសកមាភាពេស ូមេិ ជាការបចចុ ះបចចូ លមែលធតត េធលើធោលនធោបាយ្, ជាការប្ស្ថវ-
ប្ជាវ និង្សរធសររបាយ្ការណ៍្ និង្ការធបាះពុមពទាយ្, ការធ្វើយុ្ទ្ធ ការ និង្សកមាភាពធលើកកមពស់ការយ្ល់ែឹង្, 
ការង្ហរប្បព័នធទសពវទាយ្, ការកស្ថង្សមេាភាពអនកពប្ង្ឹង្ការអនុវេតចាប់, ការតាមដ្ឋនប្េួេពិនិេយធៅធលើការអនុវេត
ធោលនធោបាយ្, វធិានការទាូវចាប់ នងិ្ការមចករមំលកព័េ៌មាន។ ធលាក ឡា ំសុជាេិ បានធលើកធ ើង្ថ្ន ធៅធពល
ធយ្ើង្បធង្ាើេសកមាភាពេស ូមេិ ធយ្ើង្ប្េូវកណំ្េ់ថ្នធេើវាមានលកខណ្ៈ “ទ្ន់” ឬ “រងឹ្”។ ទ្ន់ មានន័យ្ថ្ន ជាការមិន
សូវប្បឈមមុ នឹង្ធោលធៅ។ រងឹ្មានន័យ្ថ្ន ជាការមានបញ្ញា ប្បឈមមុ ខ្ា ងំ្ជាមយួ្នឹង្ធោលធៅ។ សប្មាប់
ែំណាក់កាលតាមដ្ឋនបនត និង្អនុវេតននែំធណ្ើ រការ យូ្ភើអ សង្គមសុើវលិគួរទសពវទាយ្អនុស្ថសន៍ យូ្ភើអ រកាការ
សនៃ រវាង្រដ្ឋា ភិបាល និង្អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលសប្មាប់ការអនុវេត និង្តាមដ្ឋនការវវិឌ្ឍន៍កនុង្ការអនុវេត។  
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សណួំ្រ  
 អនកចូលរមួធលើកធ ើង្នូវសណួំ្រជាធប្ចើនែូចខ្ង្ធប្កាម ៖  

 ធលាកធលើកធ ើង្ថ្ន កនុង្ធោលបណំ្ង្ធែើមបើបធង្ាើេយុ្ទ្ធស្ថស្តសតេស ូមេិឲ្យមានប្បសិទ្ធភាព ធយ្ើង្ប្េូវធសើនឲ្យ
មានការតា ស់បតូរធៅែល់រដ្ឋា ភិបាល។ ធេើធយ្ើង្ធ្វើែូចធមតចធទ្ើបែឹង្ថ្នធយ្ើង្សាិេធៅកនុង្ែណំាក់កាលណា? 
ធេើធយ្ើង្ធ្វើែូចធមតចធែើមបើឲ្យែឹង្ថ្នធេើរដ្ឋា ភិបាលសាិេធៅកនុង្ែំណាក់កាលណា?  

 ប្បសិនធបើធយ្ើង្ធ្វើការេស ូមេអិំពើការធបាះធឆ្ន េ ធេើធយ្ើង្ធ្វើែូចធមតចធែើមបើបង្ហា ញថ្នការេស ូមេធិនះមិន
មមនធចញមកប្េឹមមេពើអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលធទ្ គឺក៏ធចញមកពើប្បជាជ្នមែរធ ះ?  

  ញុ ំចង់្សួរបនតិចអំពើសមព័នធភាព ភាពអពោប្កឹេយ និង្គូបែិបកខ។ ធេើធយ្ើង្ធ្វើែូចធមតចធែើមបើអូសទាញឲ្យ 
គូបែិបកខចូលរមួជាមួយ្ធយ្ើង្ ឬបចឈប់ពួកធគកុំឲ្យធប្ជ្ៀេមប្ជ្កការង្ហររបស់ធយ្ើង្?  

  ញុ ំចង់្សួរអំពើសូច ករសប្មាប់រយ្ៈធពលបួនឆ្ន ខំ្ង្មុ ។ ធេើគរួមានលកខណ្ៈជាគុណ្ភាព ឬបរមិាណ្កនុង្
ប្គប់វស័ិយ្ទាងំ្អស់? ធហើយ្ធេើធយ្ើង្អាចវាស់សៃង់្សូច ករទាងំ្អស់ធ ះោ៉ែ ង្ែូចធមតច?  

 

ការធឆាើយ្េបធដ្ឋយ្ធលាក ឡា ំសុជាេិ 

 ទាក់ទ្ង្នឹង្ការកំណ្េ់ថ្នធេើរដ្ឋា ភិបាលសាិេកនុង្ែំណាក់កាលណាមយួ្ធ ះ ធលាក ឡា ំសុជាេ ិបានធឆាើយ្ថ្ន 
មិនមមនជាការលំបាកកនុង្ការទ្ទ្ួលបានព័េ៌មានធ ះធទ្ ធដ្ឋយ្ស្ថរមេមានធៅកនុង្រធបៀបវារៈ និង្ប្ពឹេតិការណ៍្ 
សំខ្ន់ៗ មែលទសពវទាយ្ធៅកនុង្ព័េ៌មាន ធហើយ្ជាង្ធនះធទ្ៀេ កាលវភិាគរបស់ អ.ស.ប មានដ្ឋក់ជាស្ថធារណ្ៈ 
ែូធចនះមិនពិបាករកធ ះធទ្។  
 ទាក់ទ្ង្នឹង្េំណាង្ ធលាកមានប្បស្ថសន៍ថ្ន ជាការសខំ្ន់ ធហើយ្ប្េូវមានការយ្ល់ប្ពមពើប្បជាពលរែាធៅ
តាមមូលដ្ឋា ន ធែើមបើឲ្យធមើលធ ើញថ្នជាេំណាង្ប្សបចាប់របស់ប្បជាជ្ន។ ឧទាហរណ៍្ ធគអាចធ្វើបានតាម 
រយ្ៈការសៃង់្មេអិធង្ាេបឋមជាធែើម។  
 ធឆាើយ្េបនឹង្សំណួ្រអំពើសមព័នធមិេត អពោប្កឹេយ និង្គូបែបិកខ, ធលាក ឡា ំសុជាេ ិធឆាើយ្ថ្ន ធយ្ើង្គួរមេវភិាគេួ
អង្គទាងំ្បើធនះ។ សប្មាប់គូបែបិកខ ធយ្ើង្គួរឲ្យពួកធគចូលរមួធែើមបើឲ្យពួកធគកាា យ្ធៅជាអនកោបំ្ទ្ ធដ្ឋយ្ចប់ធទតើមតាម
រយ្ៈការវភិាគ ថ្នធេើទ្សសនៈរបស់ពួកធគមានការោបំ្ទ្ប្បកបធដ្ឋយ្ប្បជាប្បិយ្ភាពឬធទ្ ធហើយ្ថ្នធេើធហេុអវើបានជា
ពួកធគមិនោបំ្ទ្ជ្ំហររបស់អង្គការធ ះ។ ប ៃ ប់មក គួរធតត េធលើរធបៀបវារៈ និង្អាទ្ិភាពរបស់ពួកធគ ធហើយ្ថ្នធេើ
ធហេុអវើបានជាពួកធគមានទ្សសនៈមបបធ ះ។  
 ទាក់ទ្ង្នឹង្សូច ករ ធលាកធលើកធ ើង្ថ្នសូច ករអំពើភាពធជាគជ័្យ្ ប្េូវមានទាងំ្លកខណ្ៈគុណ្ភាព និង្
បរមិាណ្ ធហើយ្សូច ករមែលប្េូវបានធប្ជ្ើសធរ ើសធ ះ គួរប្េូវធទៃៀង្តៃ េ់ឲ្យបានប្េឹមប្េូវ។  
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 សរុបមក ធលាកកេ់សមាគ ល់ថ្នកនុង្ការធ្វើការេស ូមេិ ធយ្ើង្ប្េូវមានការគិេមបបវជិ្ជមាន។ ការគិេមបប 
អវជិ្ជមាន និង្ការរះិគន់មិនជ្ួយ្ែល់ចល េស ូមេធិទ្។ មានធរឿង្អាប្កក់ និង្មានធរឿង្លអមួយ្ចនំួន ប៉ែុមនតធលាកបាន
ធលើកទ្ឹកចិេតឲ្យអនកចូលរមួមានភាពវជិ្ជមាន និង្ប្េូវធជ្ឿថ្នពួកធគនឹង្អាចទ្ទ្ួលបានធជាគជ័្យ្ធៅនថៃណាមយួ្។ 
ធលាកធលើកធ ើង្ថ្ន ប្បសិនធបើធលាកមហាេាះ គនធើ និង្ធលាកមមនែឺឡា អាចរស់ធៅកនុង្ពនធ ោរអស់មួយ្ភាគបើនន
ជ្ើវេិរបស់ពួកធលាកធ ះ ធយ្ើង្ធៅមេអាចមានសង្ឃមឹ។  
 

៥.  “ដំគណើ រការ យភូីអ”  

បទ្បង្ហា ញធដ្ឋយ្ ធលាកប្សើ ស្តហវង្ធ់ហសស្ថា  ពើហសុើន, អនកប្គប់ប្គង្កមាវ ិ្ ើ, ព័េ៌មាន យូ្ភើអ អុើនហវូ   
 ធលាកប្សើ ស្តហវង់្ធហសស្ថា  ពើហសុើន ចប់ធទតើមធដ្ឋយ្កេ់សមាគ ល់ថ្ន ការពិធប្ោះធោបល់ធនះគជឺាសកមាភាពតាម
ដ្ឋនមួយ្មែលប្េូវការការចូលរមួពើសង្គមសុើវលិប ៃ ប់ពើ យូ្ភើអ និង្បានអរគុណ្ែល់អនកធរៀបចំកមាវ ិ្ ើ។ ធលាកប្សើ
ពនយល់ថ្ន យូ្ភើអ អុើនហវូ ពោោមោបំ្ទ្ែល់អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលធ្វើការធលើវស័ិយ្សិទ្ធិមនុសស និង្ធ្វើឲ្យយ្នត
ការសិទ្ធិមនុសសមាននិរនតរភាព និង្កាន់មេមានប្បសិទ្ធភាពកនុង្ការអនុវេតជាក់មសតង្។ អង្គការធនះធបតជាញ ចិេតកនុង្ការ
ពប្ង្ឹង្ចំធណ្ះែឹង្អំពើែំធណ្ើ រការ យូ្ភើអ ជុ្ំវញិពិភពធលាក អង្គការធនះមិនធ្វើការេស ូមេិធទ្ ប៉ែុមនតោបំ្ទ្ជាខ្ា ងំ្ែល់
អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល នងិ្សង្គមសុើវលិ និង្ជ្ួយ្ឲ្យភាគើពាក់ព័នធធទសង្ធទ្ៀេធែើមបើអាចធប្បើប្បាស់ែំធណ្ើ រការធនះ
បានទង្មែរ។ ធលាកប្សើបានកេ់សមាគ ល់ថ្ន ប្បការសំខ្ន់បំទុេធ ះគឺ ឲ្យប្បជាជ្នចូលរមួធដ្ឋយ្តៃ ល់ជាមួយ្ស្ថា ប័ន
សិទ្ធមិនុសស។  
 ធលាកប្សើពនយល់ថ្ន យូ្ភើអ អុើនហវូ មានទ្ំព័រមួយ្អំពើប្បធទ្សកមពុជា មែលធយ្ើង្អាចរកបានព័េ៌មានទាងំ្អស់
អំពើវែត យូ្ភើអ របស់ប្បធទ្សកមពុជាធៅធលើទ្ំព័រធ ះ។ ធយ្ើង្អាចរកបានរាល់ឯកស្ថរទាូវការទាងំ្អស់របស់ អ.ស.ប រមួ
ទាងំ្របាយ្ការណ៍្មែលមែលសង្គមសុើវលិបានដ្ឋក់ធៅទង្មែរ។ យូ្ភើអ អុើនហវូ បានកេ់ប្តារាល់ព័េ៌មានមែលកមពុជា
បានទ្ទ្ួល និង្ ទាល់ឲ្យធៅកនុង្ប្គប់វែត យូ្ភើអ ទាងំ្អស់។  
 ធលាកប្សើ ពើហសុើន បានមថាង្ថ្ន ធពលធនះជាធពលមែលអង្គការសង្គមសុើវលិប្េូវធែើរជាេួអង្គមួយ្ធៅកនុង្ែំធណ្ើ រ
ការធនះ។ ធរឿង្មួយ្មែលជាបញ្ញា ប្បឈមធ ះ គកឺារតាមដ្ឋនថ្នធេើប្បធទ្សមួយ្ទ្ទ្ួលបានអនុស្ថសន៍ធប្ចើនមែរឬធទ្ 
ធហើយ្ប្បធទ្សកមពុជាបានទ្ទ្ួលអនុស្ថសន៍ជាធប្ចើន។ ធលាកប្សើបានពនយល់ថ្ន កនុង្អំ ុង្វែតែំបូង្ ចំនួនអនុស្ថសន៍
ជាម្យមប្បមហលជា ១១០  ណ្ៈធពលមែលកនុង្អំ ុង្វែតទ្ើពើរ ចំននួជាម្យមប្បមហល ២៦០ ែូធចនះ ធនះជា
និ ន ការមួយ្មែលប្បធទ្សជាធប្ចើនទ្ទ្ួលបានអនុស្ថសន៍កាន់មេធប្ចើន ធពលមែលែំធណ្ើ រធនះមានភាពចស់ទុ្។ំ  
 ធោង្តាមធលាកប្សើ ពើហសុើន យូ្ភើអ គជឺាយ្នតការមួយ្មែលមេង្មេមានការមប្បប្បួល គជឺាយ្នតការមែលកំពុង្
ធ្វើការស្ថជាថាើមាង្ធទ្ៀេ។ ឥ ូវធនះ រែា និង្រដ្ឋា ភិបាលបានយ្ល់កាន់ធេធប្ចើន ពើរធបៀបមែលយ្នតការ យូ្ភើអ ប្បេបិេតិ
ការ ែូធចនះគឺមានភាពង្ហយ្ប្សួលកនុង្ការធ្វើការជុ្ំវញិធរឿង្ធនះ។ ធលាកប្សើបានធលើកធ ើង្ថ្ន មានេួអង្គកាន់មេធប្ចើន
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បានចូលរមួកនុង្ែំធណ្ើ រការធនះ ែូធចនះធហើយ្បានជាមានអនុស្ថសន៍ជាធប្ចើនប្េូវបានធលើកធ ើង្។ ប៉ែុមនត តាមទ្សសនៈ
របស់ធលាកប្សើ ចំនួនមិនសខំ្ន់ធទ្។ កនុង្ចំធណាមអនុស្ថសន៍ទាងំ្អស់ ប្បធទ្សកមពុជាទ្ទ្ួលយ្កជ្ិេ ១៧០ នងិ្
កេ់សមាគ ល់អនុស្ថសន៍ធទសង្ធទ្ៀេមែលធៅសល់។ ធគមិនអាចបែិធស្អនុស្ថសន៍ណាបានធទ្ ពើធប្ពាះធទាះបើជា
ប្បធទ្សមួយ្មិនអាចទ្ទ្ួលយ្កអនុស្ថសន៍បានក៏ធដ្ឋយ្ ក៏មិនមមនមានន័យ្ពួកធគមិនគួរធ្វើការធដ្ឋះប្ស្ថយ្ធៅធលើ
អនុស្ថសន៍ទាងំ្ធ ះមែរ។ អនុស្ថសន៍ភាគធប្ចើនមែលកមពុជាបាន “កេ់សមាគ ល់" មានការជាប់ទាក់ទ្ង្នឹង្សនធសិញ្ញា
និង្នើេវិ ិ្ ើពិធសសរបស់អង្គការសហប្បជាជាេិ។ ក៏ប៉ែុមនត ធនះមិនមមនមានន័យ្ថ្នសង្គមសុើវលិមិនអាចធ្វើការឲ្យ
ប្បធទ្សកមពុជាអនុម័េធ ះធទ្។ 
 ធលាកប្សើ ពើហសុើន បានមចករមំលកការអនុវេតលអបំទុេមួយ្ចំនួនទាក់ទ្ង្នឹង្ យូ្ភើអ។ ធៅបា៉ែ គើស្ថា ន មយួ្ម 
ធប្កាយ្ពើការប្េួេពិនិេយ រដ្ឋា ភិបាលបានអនុម័េចាប់មួយ្ទាក់ទ្ង្នឹង្ភាពចបំាច់ននការអប់រ។ំ ប្បធទ្សធនះមិនមែល
បានគិេអំពើបញ្ញា ទាងំ្ធនះមុនធពលមានែំធណ្ើ រការ យូ្ភើអ ធនះធទ្ ប៉ែុមនតធដ្ឋយ្ស្ថរមេការង្ហររបស់សង្គមសុើវលិ និង្
អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលធ្វើការរមួោន ធ ះ ធ្វើឲ្យពួកធគទ្ទ្ួលបានលទ្ធទលែ៏លអប្បធសើរ។ ឧទាហរណ៍្មួយ្ធទ្ៀេអំពើ
បង់្កាា ធែស។ អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលធ្វើការទាក់ទ្ង្នឹង្សិទ្ធិកុមារបានេស ូមេធិៅបង់្កាា ធែស នងិ្បានធ្វើឲ្យ
សិទ្ធិកុមារធៅកនុង្ចាប់មានភាពប្បធសើរធ ើង្។ ជាចុង្ធប្កាយ្ កនុង្ប្បធទ្សកុង្ហគូ-ប្បាហាវ ើល អង្គការមិនមមនរដ្ឋា - 
ភិបាលបើ មែលមិនមែលធាា ប់ស្ថគ ល់ោន ពើមុនមកធ ះ បានធ្វើការតាមដ្ឋន យូ្ភើអ ធនះ។ ពួកធគសធប្មចចូលរមួជាមួយ្
ោន ធហើយ្បធង្ាើេបានជាសមព័នធមួយ្ធែើមបើធ្វើការធៅធលើការអនុវេតអនុស្ថសន៍ទាងំ្ធ ះ។  
 ធលាកប្សើ ពើហសុើន ទតល់អនុស្ថសន៍ឲ្យអនកចូលរមួទាងំ្ឡាយ្ធ្វើការជាមួយ្អង្គការធទសង្ៗ ធៅកមពុជាទង្មែរ 
ធដ្ឋយ្ធតត េធៅធលើអនុស្ថសន៍មួយ្ចំនួនេូចមែលប្េូវនឹង្ជ្ំ ញរបស់ ាួន និង្ចូលរមួជាមួយ្អង្គការ និង្ យ្ក 
ដ្ឋា នរដ្ឋា ភិបាលមែលមានការជាប់ពាក់ព័នធ ស្ថា ប័នសិទ្ធិមនុសសជាេិ សមាជ្កិសភា នងិ្អនកធទសង្ធទ្ៀេ។ ធលាកប្សើក៏
បានទតល់អនុស្ថសន៍ទង្មែរថ្នអង្គការគួរពោោមសហការជាមួយ្ប្បព័នធទសពវទាយ្ ធដ្ឋយ្ស្ថរមេពួកធគគឺជាេួអង្គ
សំខ្ន់កនុង្ការទសពវទាយ្ព័េ៌មាន។  
 ធលាកប្សើ បានសង្ាេ់្ៃន់ថ្ន សំធណ្ើ ទាងំ្ធនះមានភាពទូ្ធៅខ្ា ងំ្ ធហើយ្អង្គការនើមួយ្ៗប្េូវសធប្មចចិេតថ្នធេើ
ពួកធគចង់្ធ្វើអវើ និង្ប្េូវធ្វើោ៉ែ ង្ែូចធមតច។ ប្បការសំខ្ន់គកឺារធលើកកមពស់ការយ្ល់ែឹង្ធៅកនុង្សង្គម។ ធលាកប្សើបាន
កេ់សមាគ ល់ថ្ន បញ្ញា ប្បឈម្ំមួយ្គឺថ្ន អវើមែលធកើេធ ើង្កនុង្ទ្ើប្ករង្ហសមឺណ្វ ធហើយ្សាេិធៅប្ករង្ហសមឺណ្វ ែូធចនះ អវើ
មែលធកើេធ ើង្កនុង្ប្បធទ្សកមពុជា ធគមិនែឹង្ធទ្។ ធលាកប្សើបានធសនើថ្ន អនកចូលរមួគួរពោោមធ្វើការជាមួយ្េួអង្គ
ធទសង្ៗធៅកនុង្ប្បធទ្ស និង្ធ្វើឲ្យមនុសសទាងំ្អស់កនុង្ប្បធទ្សទ្ទ្លួបានអនុស្ថសន៍ទាងំ្អស់ធ ះ ែូចជាតាមរយ្ៈ
ការបកមប្បឯកស្ថរធៅជាភាស្ថមែលធប្បើកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា នងិ្ធ្វើការជាមួយ្សមាជ្ិកសហគមន៍មកពើទូ្ទាងំ្ 
ប្បធទ្ស។ ធលាកប្សើក៏បានធសនើធៅអនកចូលរមួ ថ្នគួរចូលរមួជាមួយ្ស្ថា នទូ្េមែលមានទ្ើតាងំ្ធៅកមពុជា ធដ្ឋយ្ទាញ
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យ្កប្បធោជ្ន៍ពើរែាមែលបានទតល់អនុស្ថសន៍ និង្ដ្ឋក់សមាព ្ធៅធលើរដ្ឋា ភិបាលននរែាមែលបានទតល់អនុស្ថសន៍ឲ្យ
ជ្ួយ្ ាួនកនុង្កចិច ំប្បឹង្មប្បង្កនុង្ការតាមដ្ឋន។  
 

សំណួ្រ  
 សប្មាប់អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលមែលមិនធាា ប់បានជ្ួបោន  និង្មិនបានបធង្ាើេសមព័នធភាពរមួោន ធៅធ ើយ្

ធទ្ធ ះ ធយ្ើង្ែឹង្ថ្នការអនុវេតគឺជាការទ្ទ្ួល ុសប្េូវរបស់រដ្ឋា ភិបាល ចុះធហេុអវើបានជាអង្គការមិនមមនរដ្ឋា
ភិបាល េិ បំ្បឹង្ធ្វើការខ្ា ងំ្ធមាះ ធបើទ្ំនួល ុសប្េូវកនុង្ការអនុវេតគឺជាបនៃុករបស់រែាធ ះ?  

 អនុស្ថសន៍ទាងំ្ធ ះ មិនមានការចង្កាេពវកចិចទាូវចាប់ធទ្ ែូធចនះ ប្បសិនធបើរែាមិនអនុវេតអនុស្ថសន៍ទាងំ្
ធ ះធទ្ ធេើធគធ្វើអវើបនតធទ្ៀេ?  

 ធេើសង្គមសុើវលិប្េូវមានយុ្ទ្ធស្ថស្តសតអវើ ាះ មែលអាចទតល់ធៅឲ្យរដ្ឋា ភិបាលធែើមបើធា ថ្នរដ្ឋា ភិបាលទ្ទ្ួល
យ្ក និង្អនុវេតអនុស្ថសន៍របស់ពួកធយ្ើង្។  

 ប្បព័នធទសពវទាយ្មានទលប៉ែះពាល់ធប្ចើន ប៉ែុមនតកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា ប្បព័នធទសពវទាយ្ភាគធប្ចើនធៅធប្កាមការ
ប្េួេប្តារបស់រដ្ឋា ភិបាល ែូធចនះ ធេើធយ្ើង្អាចធប្បើប្បាស់ប្បព័នធទសពវទាយ្ោ៉ែ ង្ែូចធមតចធែើមបើដ្ឋក់ការោប
សង្ាេ់ធៅធលើរដ្ឋា ភិបាលធដ្ឋយ្រធបៀបណា ធពលមែលស្ថា ប័នប្បព័នធទសពវទាយ្ភាគធប្ចើនសាិេធប្កាមការប្េួេ
ប្តារបស់រដ្ឋា ភិបាលធ ះ?  

 

ការធឆាើយ្េបធដ្ឋយ្ធលាកប្សើ ពើហសុើន 

 ធលាកប្សើ ពើហសុើន កេ់សមាគ ល់ថ្ន យូ្ភូអ មិនមមនជាការទ្ទ្ួល ុសប្េូវរបស់រដ្ឋា ភិបាលកនុង្ការអនុវេតអនុ
ស្ថសន៍ទាងំ្ធ ះធទ្ ក៏ប៉ែុមនតជាការទ្ទ្លួ ុសប្េូវរបស់សង្គម។ អនុស្ថសន៍ទាងំ្ធ ះមិនមានឥទ្ធិពលធលើរដ្ឋា ភ-ិ 
បាលធទ្ មេមានឥទ្ធិពលធៅធលើប្បជាពលរែា ជាពិធសសសប្មាប់អនកមែលប្េូវការអនុស្ថសន៍ទាងំ្ធ ះ។ ប្បសិនធបើ
មិនមានការជ្ំរុញពើសង្គមសុើវលិឲ្យទ្ទ្ួលយ្កអនុស្ថសន៍ធទ្ធ ះ រដ្ឋា ភិបាលនឹង្ធ្វើការមេធៅធលើអនុស្ថសន៍មែល
ពួកធគចូលចិេត និង្ង្ហយ្ប្សលួកនុង្ការអនុវេតមេប៉ែុធណាា ះ។ ចុះចំមណ្កអនុស្ថសន៍ធទសង្ធទ្ៀេោ៉ែ ង្ធម៉ែចមែរ? ចុះ
ចំមណ្កអនុស្ថសន៍មែលពិបាកអនុវេត ឬសំខ្ន់កនុង្ការអនុវេត? នឹង្មិនមាននរណាមាន ក់ធ្វើការធលើបញ្ញា សំខ្ន់ និង្
ធៅត គគុកទាងំ្ធ ះធទ្ ប្បសិនធបើសង្គមសុើវលិមិនធ្វើ។ តាមទ្សសនៈរបស់ធលាកប្សើ សង្គមសុើវលិគឺជាេួអង្គសំខ្ន់
បំទុេកនុង្ការអនុវេត។ 
 ធលាកប្សើក៏បានធលើកធ ើង្មែរថ្ន ធទាះបើជាអនុស្ថសន៍ទាងំ្ធ ះមិនចង្កាេពវកិចចខ្ង្ទាូវចាប់ក៏ធដ្ឋយ្ ក៏ 
យូ្ភើអ ជាយ្នតការ អ.ស.ប មេមួយ្គេ់កនុង្ការធដ្ឋះប្ស្ថយ្ជាមួយ្រែាជាសមាជ្កិទាងំ្អស់។ សប្មាប់ស្ថា ប័នសនធ-ិ
សញ្ញា  និង្កេិកាសញ្ញា ែនទ្ធទ្ៀេ ប្បធទ្សទាងំ្ឡាយ្ប្េូវទតល់សចច ប័ន និង្ចុះហេាធលខ្។ ែូធចនះធទាះបើជា យូ្ភើអ 
ជាយ្នតការមិនមានចង្កាេពវកិចចក៏ធដ្ឋយ្ ក៏មិនមានរែាណាចង់្ ូចកិេតយិ្សធៅចំធពាះសហគមន៍អនតរជាេិធ ើយ្។ 
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ែូធចនះ ការោបសង្ាេ់ធលើរដ្ឋា ភិបាល និង្ការធ្វើការជាមយួ្ស្ថា នទូ្េធៅធលើការអនុវេតធៅថ្នន ក់មូលដ្ឋា ន ជាប្បការ
សំខ្ន់ខ្ា ងំ្ណាស់។   
 ធលាកប្សើ ពើហសុើន ពនយល់ថ្នពួកធគអាចធមើលធ ើញថ្នែំធណ្ើ រការធនះកំពុង្មេែំធណ្ើ រការធៅធហើយ្! ជាម្យម
អនុស្ថសន៍ប្បមាណ្ជា ៤៥% មែលបានធ្វើធ ើង្កនុង្វែតទ្ើមួយ្ បានទតល់ធៅឲ្យរែាជាសមាជ្ិករបស់ អ.ស.ប ប្េូវបាន
អនុវេត ាះ។ រែានើមួយ្ៗនឹង្ប្េូវពិនិេយធ ើង្វញិ នងិ្ចង់្មានមុ មាេ់លអ ែូធចនះ ចាស់ណាស់ថ្នរដ្ឋា ភិបាលប្េូវធ្វើោ៉ែ ង្
ណាសំធៅធ្វើឲ្យកំណ្េ់ប្តាសទិ្ធិមនុសសមានសភាពលអប្បធសើរ។ ធទាះបើជាមិនមានចង្កាេពវកិចចទាូវចាប់ក៏ធដ្ឋយ្ ក៏
ធនះធៅមេជាអវើមួយ្ធៅកនុង្កំណ្េ់ប្តាមែលនឹង្ប្េូវធគយ្កមកពិភាកាធៅកនុង្កប្មិេអនតរជាេ ិ កនុង្ធវទ្ិកាអនតរជាេិជា
មិនខ្ន។ ធលាកប្សើកេ់សមាគ ល់ថ្ន េួអង្គអនតរជាេិនងឹ្ស្ថត ប់នូវអវើមែលកំពុង្ធកើេធ ើង្ ធដ្ឋយ្ពិនិេយធមើលធលើអនុ-
ស្ថសន៍ទាងំ្ឡាយ្មែលរែាទ្ទ្ួលយ្ក។ គ ំបសង្ាេ់ពើរដ្ឋា ភិបាលធទសង្ធទ្ៀេ ជាឧបករណ៍្ែ៏សំខ្ន់មួយ្ ធហើយ្
ធលាកប្សើ ពើហសុើន ជ្ំរុញឲ្យអនកចូលរមួសហការណ៍្ជាមួយ្េួអង្គធទសង្ធទ្ៀេកនុង្ែំធណ្ើ រការធនះ។  
 ពាក់ព័នធនឹង្ប្បព័នធទសពវទាយ្ ធលាកប្សើបានមថាង្ថ្នយុ្ទ្ធស្ថស្តសតប្េូវអាប្ស័យ្ធៅធលើស្ថា នភាពននប្បធទ្ស។ 
មេជាអកុសល ធលើកមលង្មេរដ្ឋា ភិបាលចេ់វធិានការ ាះធែើមបើការពារធសរ ើភាពបធចចញមេិ ធបើមិនែូធចន ះធទ្ នឹង្ជា
បញ្ញា ប្បឈមខ្ា ងំ្មួយ្។ ក៏ប៉ែុមនត ធលាកប្សើបញ្ញជ ក់ថ្ន ប្បព័នធទសពវទាយ្មិនមមនមានប្េឹមមេស្ថរព័េ៌មានធទ្ ក៏រមួមាន
ទាងំ្បាុក ប្បព័នធទសពវទាយ្សង្គម មែលជា “ប្បព័នធទសពវទាយ្ថាើមួយ្” ទង្ធែរ។ ប្បព័នធទសពវទាយ្ប្បនពណ្ើ  នងឹ្ធៅមេ
មានវេតមានជានិចចធហើយ្នឹង្ធៅមេប្េូវបានបនតធប្បើប្បាស់ ក៏ប៉ែុមនត ប្បព័នធទសពវទាយ្ថាើក៏សំខ្ន់មែរ។ ធលាកប្សើបាន
ជ្ំរុញឲ្យអនកចូលរមួ ធា ថ្នពកួធគមានប្ចកែនទ្ធទសង្ធទ្ៀេទាក់ទ្ង្នឹង្ព័េ៌មាន។   
 ធលាកប្សើ ពើហសុើន មថាង្បចច ប់ធដ្ឋយ្កេ់សមាគ ល់ថ្ន យូ្ភើអ ជាយ្នតការែ៏មានេមាា ភាពជាខ្ា ងំ្ និង្ថ្នការមែល
សង្គមសុើវលិកំពុង្ធ្វើការជាមយួ្រដ្ឋា ភិបាល និង្ទតល់អនុស្ថសន៍ែល់រដ្ឋា ភិបាលបានធ ះ គឺជាសមិទ្ធទិលែ៏្ំមួយ្រចួ
ធៅធហើយ្។ ការធ្វើការជាមួយ្រដ្ឋា ភិបាលមិនមេង្មេមានភាពង្ហយ្ប្សួលធ ះធទ្ ែូធចនះជាការសំខ្ន់ណាស់កនុង្ការ
ធា ថ្នព័េ៌មានមែលសង្គមសុើវលិមាន អាចឲ្យធគរកបាន ធហើយ្ថ្នអនកចូលរមួប្េូវទាញយ្កប្បធោជ្ន៍ពើព័េ៌មាន
ទាងំ្ធ ះឲ្យបាន។ ធលាកប្សើបានធសនើធ ើង្ថ្ន អនកចូលរមួគួរចប់ធទតើមធ្វើការធៅធលើអនុស្ថសន៍ មែលអាចង្ហយ្ចូល
ធៅកាន់ និង្មែលមានភាពង្ហយ្ប្សួលសប្មាប់រដ្ឋា ភិបាលទ្ទ្លួយ្ក ធហើយ្បមនាមថ្នពួកធគមិនគួរចប់ធទតើមជាមយួ្
នឹង្អនុស្ថសន៍មែលលំបាកបទុំេធ ះធទ្។ ឧទាហរណ៍្ ធលាកប្សើធសនើធ ើង្ថ្ន អាចមានភាពសមធហេុទល ាះ 
ធដ្ឋយ្ការចប់ធទតើមជាមួយ្អនុស្ថសន៍ពាក់ព័នធនឹង្ស្តសតើនិង្កុមារ មែលអាចង្ហយ្ប្សួលសប្មាប់រដ្ឋា ភិបាលកនុង្ការ
ទ្ទ្ួលយ្ក។ ធលាកប្សើជ្ំរុញឲ្យអនកចូលរមួពោោមឲ្យបានខ្ា ងំ្កនុង្ការសហការណ៍្ជាមួយ្រដ្ឋា ភិបាល និង្ធ្វើការ
ជាមួយ្ស្ថា នទូ្េននរែាមែលទតល់អនុស្ថសន៍។ រដ្ឋា ភិបាលអាចនឹង្មានឆនៃៈកនុង្ការទ្ទ្លួយ្កសំធណ្ើ ពើរែាធទសង្ធទ្ៀេ
ធប្ចើនជាង្ឆនៃៈកនុង្ការទ្ទ្ួលពើសង្គមសុើវលិ។   
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ការពិភាកាជា្កមុ ៃិង អៃុសាសៃ ៍

 កនុង្រយ្ៈធពល ននការពិធប្ោះធោបល់ចំនួនពើរនថៃធនះ ធយ្ើង្ក៏មានមបង្ធចកជាប្ករមពិភាកាពើរវគគ ធែើមបើឲ្យ
អនកចូលរមួពិភាកាសុើជ្ធប្ៅ ធៅធលើអនុស្ថសន៍មែលពាក់ព័នធនឹង្ការង្ហរសំខ្ន់ៗ របស់អង្គការ ធដ្ឋយ្ធតា េធៅធលើ 
ធេើអនុស្ថសន៍ណា គួរចេ់ជាអាទ្ិភាពរយ្:ធពល ាើ ម្យម និង្មវង្ ធហើយ្បទុំសគំនិេពើយុ្ទ្ធស្ថស្តសត នងិ្ធោលធៅ
សប្មាប់ធ្វើការេស ូមេិធៅធលើការអនុវេតអនុស្ថសន៍ទាងំ្អស់ធ ះ។ អនកចូលរមួប្េូវបានមបង្មចកជាប្បាបំ្ករមេូចៗ 
មែលរមួមាន (១) ធសរ ើភាពខ្ង្ការ
បធចចញមេិ, (២) កំមណ្ទ្ប្មង់្
េុលាការ, (៣) សទិ្ធិែើ្ាើ, (៤) សិទ្ធិ
ស្តសតើ និង្កុមារ, (៥) សិទ្ធធិសែាកិចច 
សង្គម និង្វបប្ម៌។ មទនកខ្ង្ធប្កាម 
គឺជាការសធង្ខបអំពើលទ្ធទលមែល
ទ្ទ្ួលបានពើការពិភាកាតាមប្ករម
សប្មាប់ប្ករមនើមួយ្ៗតាមប្បធាន
បទ្3។  
 

ធសរ ើភាពខ្ង្ការបធចចញមេិ  
 េំណាង្អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភបិាល មែលធតត េធៅធលើធសរ ើភាពខ្ង្ការបធចចញមេិ កំណ្េ់យ្ក អនុស្ថសន៍
១១៨.១៧, ១១៨.១៨ នងិ្ ១១៨.២០4  ជាអាទ្ិភាពសប្មាប់អនុវេត និង្េស ូមេិ។ ធោលបណំ្ង្របស់ប្ករមធនះ គឺ
ពប្ង្ឹង្ និង្ការពារធសរ ើភាពខ្ង្ការបធចចញមេ ិ និង្ធ្វើឲ្យសិទ្ធិរបស់បុគគលប្គប់រូបមានការប្បធសើរធ ើង្ ជាពិធសស
តាមរយ្ៈការធប្បើប្បាស់អនកជ្ំនញួ និង្អនកនធោបាយ្។ ប្ករមធនះ កេ់សមាគ ល់ធ ើញអំពើេប្មូវការកនុង្ការចូលរមួោ៉ែ ង្
សកមា និង្តាមដ្ឋនឲ្យបានជ្េិសនិទ្ធធៅធលើសកមាភាពរបស់រដ្ឋា ភិបាលទាក់ទ្ង្នឹង្ការអនុវេតអនុស្ថសន៍ និង្ធែើមបើ 
ទតល់ជ្ំនួយ្ហរិចាវេាុនិង្បធចចកធទ្ស ប្បសិនធបើចបំាច់។ អនកចូលរមួបានសង្ាេ់្ៃន់អំពើេប្មូវការធ្វើការសហការណ៍្
ជាមួយ្រដ្ឋា ភិបាល ជាជាង្ប្ោន់មេរះិគន់ ធែើមបើពនិិេយធៅធលើសូច ករមែលធរៀបចធំដ្ឋយ្រដ្ឋា ភិបាល និង្ធែើមបើទតល់
របាយ្ការណ៍្របស់អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលធទសង្ធទ្ៀេធៅរដ្ឋា ភិបាល។   

                                                           
3  ទ្សសនៈ និង្អនុស្ថសន៍មែលបានបង្ហា ញធដ្ឋយ្អនកចូលរមួមិនឆាុះបញ្ញច ងំ្អំពើជំ្ហរ និង្អនុស្ថសន៍របស់ ម.ស.ម.ក ធៅែល ់
រដ្ឋា ភិបាលធទ្ 
4 សូមធមើលឧបសមពន័ធទ្ើ១សប្មាបអ់នុស្ថសន៍ធពញ 
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 ប្ករមធនះសធប្មចចិេតធតត េធៅធលើវស័ិយ្ការង្ហរចំនួនបើ៖ (១) ជ្ំរុញឲ្យរដ្ឋា ភិបាលអនុម័េចាប់សតើពើការទ្ទ្លួ
បានព័េ៌មានមុន ឆ្ន ២ំ០១៥, (២) ធលើកទ្ឹកចេិតឲ្យរដ្ឋា ភិបាលធែើមបើបធង្ាើេឧបករណ៍្ធប្ចើនមថមធទ្ៀេ ធែើមបើឲ្យ
ស្ថធារណ្ជ្នទ្ទ្ួលព័េ៌មាន, និង្ (៣) ពនិិេយធ ើង្វញិធៅធលើប្កមប្ពហាទ្ណ្ឌ សាើពើប្គប់ចណុំ្ចមែលទាក់ទ្ង្នឹង្
ធសរ ើភាពខ្ង្ការបធចចញមេិ និង្ធមើលថ្នធេើចំណុ្ចទាងំ្ធនះប្សបនឹង្សតង់្ដ្ឋរអនតរជាេមិែរឬធទ្។ ភាគើពាក់ព័នធមែល
ប្េូវបានកំណ្េ់ធដ្ឋយ្ប្ករមធនះរមួមាន អនកស្ថរព័េ៌មាន មាច ស់ជ្ំនួយ្ ប្បជាពលរែា សហជ្ើព ស្ថា នទូ្េ គណ្បកស
នធោបាយ្ អង្គការសហប្បជាជាេិ បណាត ញអនតរជាេិ អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល សង្គមសុើវលិ និង្អនកធទសង្ធទ្ៀេ។  
 ពួកធគក៏បានបង្ហា ញអំពើយុ្ទ្ធស្ថស្តសតេស ូមេមិែលមានចំនួនបើ៖ (១) ធ្វើការជាមួយ្រដ្ឋា ភិបាលធដ្ឋយ្បធង្ាើេ
ទ្ំ ក់ទ្នំង្ជាមួយ្រដ្ឋា ភិបាល ធែើមបើឲ្យអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលអាចែឹង្ទាន់ធពលធវលាអំពើអវើមែលរដ្ឋា ភិបាល
កំពុង្ធ្វើ, (២) ធ្វើការជាមយួ្ប្បព័នធទសពវទាយ្, និង្ (៣) ធគៀង្គរសហគមន៍ ធដ្ឋយ្រាប់បចចូ លទាងំ្ការបធង្ាើន
ចំធណ្ះែឹង្ និង្ការយ្ល់ែឹង្អំពើសិទ្ធិរបស់ពួកធគ។ សកមាភាពេស ូមេជិាក់លាក់ មែលប្ករមធនះបានរកធ ើញ រមួ
មានការធ្វើការប្ស្ថវប្ជាវមទនកធោលនធោបាយ្, ការបចចុ ះបចចូ លប្បព័នធទសពវទាយ្, ការធរៀបចំកិចចប្បជុ្ចំរច, ការ
ធរៀបចំសិកាខ ស្ថលា និង្ការធរៀបចវំគគបណ្តុ ះបណាត ល។  
 

កមំណ្ទ្ប្មង្េុ់លាការ  
 េំណាង្អង្គការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល មែលធតត េធលើកំមណ្ទ្ប្មង់្េុលាការ កំណ្េ់ អនុស្ថសន៍១១៩.១៩ នងិ្ 
១១៨.២៣ ជាអាទ្ិភាពសប្មាប់អនុវេត នងិ្េស ូមេ។ិ ការធ្វើបទ្បង្ហា ញរបស់ប្ករមធតត េធលើថ្នធេើប្ករម ាួនអាចជ្ួយ្អវើ
 ាះែល់រដ្ឋា ភិបាលកនុង្ការអនុវេតអនុស្ថសន៍ និង្អាចធ្វើការសហការណ៍្ជាមួយ្អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលធទសង្
ធទ្ៀេបានោ៉ែ ង្ែូចធមាច ាះ។ គំនិេមួយ្កនុង្ចំធណាមគំនេិជាធប្ចើនមែលបានធលើកធ ើង្ គកឺារបធង្ាើេប្ករមការង្ហរ 
ធតត េធលើកំមណ្ទ្ប្មង់្េុលាការ មែលអាចទតល់ជ្ំនួយ្បធចចកធទ្សែល់រដ្ឋា ភិបាល មចករមំលកចំធណ្ះែឹង្ជាមួយ្អនក
ធទសង្ធទ្ៀេ តាមរយ្ៈការទតល់បទ្បង្ហា ញសតើពើការអនុវេតមិនប្បប្កេើ និង្មិនយុ្េតិ្ម៌កនុង្េុលាការ ធរៀបចសំននិសើទ្ស្ថរ
ព័េ៌មានធែើមបើទតល់ែំណឹ្ង្ែល់ស្ថធារណ្ជ្ន ធរៀបចំ និង្ដ្ឋក់របាយ្ការណ៍្ប្សធមាលទាក់ទ្ង្នឹង្កំមណ្ទ្ប្មង់្
េុលាការ នងិ្បធង្ាើេនើេិវ ិ្ ើតាមដ្ឋនប្េួេពិនិេយ។  
 ភាគើពាក់ព័នធមែលមានកនុង្ប្ករមធនះ រមួមាន មស្តនតើរដ្ឋា ភិបាលមកពើប្កសងួ្មហានទៃ ប្កសួង្ពាណិ្ជ្ជកមា  
គណ្ៈកមាា ្កិារជាេធិរៀបចំការធបាះធឆ្ន េ សមាជ្ិករែាសភា សមាជ្ិកគណ្បកសនធោបាយ្ ជាពិធសស គណ្បកស
សធស្តង្ហគ ះជាេកិមពុជា («គ.ស.ជ្») និង្គណ្បកសប្បជាជ្នកមពុជា («ប្ប.ជ្») សង្គមសុើវលិ សកមាជ្នសហគមន៍ នងិ្
អង្គការអនតរជាេ។ិ ប្ករមធនះក៏បញ្ញជ ក់អំពើបណំ្ង្ប្បាថ្នន កនុង្ការសហការណ៍្ជាមួយ្ភាន ក់ង្ហរែូចជា យូ្អិនឌ្ើភើ សង្គម
សុើវលិ អង្គការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលែូចជាអង្គការលើកាែូ នងិ្ ុមមស្តហវល និង្ភាន ក់ង្ហរែនទ្ធទ្ៀេ។ អាទ្ិភាពសប្មាប់ធ្វើ
សកមាភាពមែលប្ករមបានរកធ ើញ រមួមាន ការកស្ថង្ និង្ការរកាទ្ំ ក់ទ្នំង្ជាមួយ្សមព័នធភាព, ការធ្វើការជាមួយ្
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ប្បព័នធទសពវទាយ្, ការេស ូមេិតាមរយ្ៈនើេិវ ិ្ ើចាប់ និង្ការធគៀង្គរសហគមន៍។ បធចចកធទ្សននការធ្វើសកមាភាព 
មានែូចជា ការបធង្ាើេតៃ ងំ្រូបភាពតាមប្បព័នធអុើន្ឺមណ្េ ការធរៀបចំកមាវ ិ្ ើទាយ្តាមវទិ្យុ មចកចយ្ព័េ៌មានតាម
ទូ្រទ្សសន៍ និង្ស្ថា នើយ្វទិ្យុ នងិ្ធរៀបចំធវទ្ិកាស្ថធារណ្: នងិ្កិចចប្បជុ្ជំាធទ្ៀង្ទាេ់។ ប្ករមធនះទ្ទ្ួលបានធោបល់ថ្ន 
គួរមេបចចូលប្កសួង្ព័េ៌មានជាភាគើពាក់ព័នធបមនាមធទ្ៀេ ធដ្ឋយ្ស្ថរមេការពាក់ព័នធនឹង្ការធ្វើធសចកាើប្ពាង្ចាប់ និង្
ការធប្បើប្បាស់ប្បព័នធទសពវទាយ្សង្គម និង្ឧបករណ៍្អុើន្ឺមណ្េធទសង្ៗធទ្ៀេកនុង្ការទសពវទាយ្ព័េ៌មាន។  
 

សិទ្ធិែើ្ ាើ  
 េំណាង្អង្គការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលមែលធតត េធលើសិទ្ធែិើ្ាើ កំណ្េ់ អនុស្ថសន៍១១៨.១២៩ នងិ្ ១១៨.១៣២ 
ជាអាទ្ិភាពសប្មាប់អនុវេត នងិ្េស ូមេិ។ ប្ករមធនះបានរកធ ើញេិចនចិជាធប្ចើនធែើមបើសធប្មចធោលបំណ្ង្របស់ ាួន 
ធដ្ឋយ្រមួមានទាងំ្ការធប្បើប្បាស់ប្បព័នធទសពវទាយ្ធទសង្ៗ (ទាងំ្វទិ្យុជាេិ និង្ ឯកជ្នស្ថរព័េ៌មានធបាះពុមព ។ល។) 
ធែើមបើធលើកកមពស់ការយ្ល់ែឹង្ និង្ធលើកយ្កបញ្ញា ធៅប្កសងួ្ប្គប់ប្គង្មែនែើ នគរូបនើយ្កមា នងិ្សំណ្ង់្, ប្កសួង្
កសិកមា រុកាខ ប្បមាញ់ និង្ធនស្ថទ្, ប្កសងួ្្នធានទ្ឹក និង្ឧេតុនិយ្ម, ប្កសួង្ឧសាហកមា មរ ៉ែ និង្ថ្នមពល, និង្
ប្កសួង្ធសែាកិចច និង្ហរិចាវេាុ ក៏ែូចជាប្កសួង្ធទសង្ធទ្ៀេមែលមានវសិ្ថលភាពពាក់ព័នធនឹង្ែើ 
សមបទានធសែាកចិច។ ប្ករមធនះក៏មានមទនការកនុង្ការបចចុ ះបចចូ លប្បធទ្សមាច ស់ជ្ំនយួ្ឲ្យដ្ឋក់គំ បសង្ាេ់ធៅធលើ 
រដ្ឋា ភិបាលឲ្យអនុវេតអនុស្ថសន៍ទាងំ្ធនះមែរ។ ភាគើពាក់ព័នធមែលនឹង្ចូលរមួ រមួមាន ប្កសួង្ប្គប់ប្គង្មែនែើ នគរូប
នើយ្កមា នងិ្សំណ្ង់្, ប្កសួង្កសិកមា រុកាខ ប្បមាញ់ និង្ធនស្ថទ្, ប្កសួង្ធសែាកិចច និង្ហរិចាវេាុ, ប្កសងួ្អភិវឌ្ឍន៍ជ្ន
បទ្ ក៏ែូចជាអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលមែលធ្វើការធដ្ឋះប្ស្ថយ្បញ្ញា សិទ្ធែិើ្ាើ។  
 ប្ករមធនះនឹង្តាមដ្ឋនប្េួេពិនេិយការអនុវេតតាមរយ្ៈការប្ស្ថវប្ជាវ ឲ្យធ ើញអនកណាជាអនករធំលាភចាប់ទាក់
ទ្ង្នឹង្សិទ្ធែិើ្ាើ និង្ថ្នធេើចាប់ទាងំ្ធនះប្េវូបានេុលាការអនុវេតមែរឬធទ្, ការតាមដ្ឋនប្េួេពិនេិយសកមាភាព និង្
របាយ្ការណ៍្មែលធ្វើធ ើង្ធដ្ឋយ្ប្កសងួ្ពាក់ព័នធ, តាមដ្ឋនប្េួេពិនិេយរបាយ្ការណ៍្មាច ស់ជ្ំនយួ្ (មែលធប្ចើនមេ
ធលើកធ ើង្អំពើបញ្ញា ែើ្ាើមិនទាន់បានធដ្ឋះប្ស្ថយ្), តាមដ្ឋនប្េួេពិនេិយធលើប្បាក់កមចើមែលទតល់ឲ្យធដ្ឋយ្មាន 
លកខ ណ្ឌ , តាមដ្ឋនប្េួេពិនេិយេុលាការ និង្ថ្នធេើេុលាការធចញធសចកតើសធប្មចយុ្េតិ្ម៌មែរឬធទ្ ធៅែល់ជ្នរង្
ធប្ោះធដ្ឋយ្ស្ថរការរធំលាភសទិ្ធិែើ្ាើ, តាមដ្ឋនប្េួេពិនិេយចាប់ពាក់ព័នធនឹង្ែើ្ាើ និង្ថ្នធេើរដ្ឋា ភិបាលបានធោរពការ 
ធបតជាញ ចិេតមែលបានធ្វើធ ើង្មែរឬធទ្។ 
 មទនការយុ្ទ្ធស្ថស្តសតរបស់ប្ករមធនះ រមួមានធាេុជាធប្ចើន ៖ (១) ទ្ទ្ួលែំណឹ្ង្អំពើេំបន់មែលមានបញ្ញា ជ្ធមាា ះ
ែើ្ាើ, (២) ធរៀបចបំ្បជាជ្នជាប្ករមឬជាសហគមន៍ធែើមបើពប្ង្ឹង្បណាត ញ និង្សមេាភាព, (៣) ធរៀបចំកិចចប្បជុ្តំាម
មូលដ្ឋា ន នងិ្វគគបណ្តុ ះបណាត លមែលអាចឲ្យប្បជាជ្នបានធចះែឹង្អំពើចាប់, (៤) ទតល់វគគបណ្តុ ះបណាត លអំពើចាប់
ភូមបិាល ធែើមបើឲ្យប្បជាជ្នបានយ្ល់ែឹង្កាន់មេធប្ចើនអំពើសទិ្ធិែើ្ាើ, នងិ្ (៥) យ្ល់ែឹង្អំពើសតង់្ដ្ឋរអនតរជាេសិប្មាប់
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សិទ្ធទិ្ទ្ួលបានលំធៅឋានសមប្សប។ សកមាភាពេស ូមេមិែលបានធសនើធ ើង្មានែូចជា ៖ (១) តាមដ្ឋនប្េួេ- 
ពិនិេយ ការអនុវេត, (២) ធរៀបចំសិកាខ
ស្ថលា និង្កចិចប្បជុ្ធំែើមបើពិភាកាអំពើ
បញ្ញា ធទសង្ៗ, (៣) ធបាះពុមពទាយ្
របាយ្ការណ៍្សិកាខ ស្ថលា និង្កិចច
ប្បជុ្មំែលបានធរៀបចំធ ើង្, (៤) 
បធចចញព័េ៌មានែល់ស្ថធារណ្ជ្ន 
ធែើមបើឲ្យពួកធគបានែឹង្ តាមរយ្ៈ
ប្បព័នធទសពវទាយ្សង្គម និង្ស្ថា ប័ន
ព័េ៌មានធទសង្ៗ, និង្ (៥) សប្មប
សប្មួលកិចចប្បជុ្ធំៅកប្មិេមូលដ្ឋា ន 
និង្ថ្នន ក់ជាេិ។ 
 

សិទ្ធិស្តសតើ និង្កុមារ  
 េំណាង្អង្គការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល មែលធតត េធលើសិទ្ធសិ្តសតើនិង្កុមារ កំណ្េ់ អនុស្ថសន៍១១៨.៧៦ នងិ្ 
១១៨.១៦៧ ជាអាទ្ិភាពសប្មាប់អនុវេត និង្េស ូមេ។ិ ប្ករមធនះបានរកធ ើញធោលធៅសខំ្ន់បួន ែូចជា  
(១) ធ្វើឲ្យការអប់រសំប្មាប់កុមារមានភាពប្បធសើរធ ើង្, (២) ទសពវទាយ្ព័េ៌មានអំពើមទនការអភិវឌ្ឍយុ្ទ្ធស្ថស្តសត
ជាេិ នងិ្ប្បព័នធអប់របំចចុបបនន, និង្ (៣) ធ្វើការជាមួយ្ស្ថា ប័នធទសង្ៗធទ្ៀេធែើមបើបធង្ាើេឲ្យមានប្បព័នធអប់រមំួយ្មែល
មានសមភាព។ ប្ករមធនះបានកំណ្េ់នូវយុ្ទ្ធស្ថស្តសតេស ូមេែូិចេធៅ ៖ (១) បធង្ាើេបណាត ញសប្មាប់តាមដ្ឋនប្េួេ
ពិនិេយការអនុវេត ធដ្ឋយ្រាប់បចចូ លទាងំ្ការបធប្ង្ៀន និង្ការទសពវទាយ្ព័េ៌មានែល់ប្បជាពលរែា, (២) ដ្ឋក់របាយ្
ការណ៍្ែល់រដ្ឋា ភិបាល និង្អង្គការសហប្បជាជាេ ិពាក់ព័នធនឹង្ស្ថា នភាពននការអនុវេត, នងិ្ (៣) ធរៀបចសំិកាខ ស្ថលា
និង្វគគបណ្តុ ះបណាត លជាមួយ្មស្តនតើប្កសួង្ពាក់ព័នធ ធែើមបើពប្ង្ឹង្ចាប់ និង្ការអនុវេតចាប់។  
 ប្ករមធនះក៏បានសង្ាេ់្ៃន់អំពើេប្មូវការធ្វើការជាមួយ្អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល ប្កសួង្ និង្អង្គការអនតរជាេិ 
ធែើមបើអនុវេតអនុស្ថសន៍ទាងំ្ធ ះ។ ភាគើពាក់ព័នធសំខ្ន់ៗ មែលប្ករមធគមានបំណ្ង្ឲ្យចូលរមួជាមួយ្ មានែូចជា ប្គូ
បធប្ង្ៀន ប្គួស្ថរ អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល ប្កសងួ្  របស់រដ្ឋា ភិបាលមែលធ្វើការពាក់ព័នធនឹង្បញ្ញា អប់រ ំនិង្ភាគើ
ពាក់ព័នធធទសង្ធទ្ៀេ។ ប្ករមធនះនឹង្មសវង្រកការសហប្បេិបេតកិារបមនាម និង្បធង្ាើេអនុសសរណ្ៈធោគយ្ល់ជាមួយ្រដ្ឋា
ភិបាលកនុង្ធោលបណំ្ង្តាមដ្ឋនព័េ៌មាន អំពើវធិានការរបស់រដ្ឋា ភិបាលសំធៅអនុវេតអនុស្ថសន៍ និង្រធបៀបមែល
អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលអាចសហការណ៍្ោន បាន។  
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 សកមាភាពេស ូមេសិំខ្ន់ៗមែលប្ករមធនះកណំ្េ់ រមួមាន ៖ (១) ធរៀបចកំិចចប្បជុ្ជំាមួយ្ស្ថា ប័នអប់រ,ំ (២) 
ចូលរមួកិចចប្បជុ្មំែលនឹង្រមួចំមណ្កែល់ការមកលមអធោលនធោបាយ្អប់រ,ំ (៣) សហការណ៍្ជាមួយ្ប្បព័នធទសពវ
ទាយ្ធែើមបើទសពវទាយ្ព័េ៌មាន និង្ឲ្យប្បជាពលរែាចូលរមួ, (៤) បធង្ាើេបណាត ញថាើៗធៅកប្មិេមូលដ្ឋា ន, (៥) តាម
ដ្ឋនប្េួេពិនិេយការអនុវេតមទនការអប់រ,ំ នងិ្(៦) ធចញទាយ្របាយ្ការណ៍្មែលមានរបកគំធហើញធចញពើសកមាភាព
តាមដ្ឋនប្េួេពិនេិយ។  
 

សិទ្ធិធសែាកិចច សង្គម និង្វបប្ម៌  
 េំណាង្អង្គការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលមែលធតត េធលើសិទ្ធធិសែាកិចច សង្គម និង្វបប្ម៌ កណំ្េ់ អនុស្ថសន៍
១១៨.១២៦ នងិ្ ១១៨.១៤៣ ជាអាទ្ិភាពសប្មាប់អនុវេត និង្េស ូមេ។ិ ប្ករមធនះបានរកធ ើញយុ្ទ្ធស្ថស្តសតចំនួនបើ
គឺ៖ (១) សហការណ៍្ជាមួយ្រដ្ឋា ភិបាល តាមរយ្ៈទតល់ការបណ្តុ ះបណាត លបធចចកធទ្ស នងិ្មចករមំលកចំធណ្ះែឹង្, 
(២) ជ្ំរុញឲ្យរដ្ឋា ភិបាលអនុវេតអនុស្ថសន៍ តាមរយ្ៈការធរៀបចំសិកាខ ស្ថលាថ្នន ក់ជាេ ិនិង្អនតរជាេ,ិ និង្ (៣) ទតល់
ថវកិាែល់រដ្ឋា ភិបាលធែើមបើអនុវេតអនុស្ថសន៍ទាងំ្ធ ះ។ ប្ករមធនះបានសង្ាេ់្ៃន់ធៅធលើស្ថរៈសំខ្ន់ននការតាមដ្ឋន
ការអនុវេតអនុស្ថសន៍របស់រដ្ឋា ភិបាល។ 
 ភាគើពាក់ព័នធមែលប្េូវបានកណំ្េ់ រមួមាន ប្កសួង្កសិកមា រុកាខ ប្បមាញ់ នងិ្ធនស្ថទ្, ប្កសងួ្សុខ្ភិបាល, 
ប្កសួង្កិចចការ រ ើ, ប្កសងួ្វបប្ម៌ និង្វចិិប្េសិលបៈ, ប្កសួង្អប់រ ំ យុ្វជ្ន និង្កើឡា, ប្កសួង្ការង្ហរ និង្បណ្តុ ះ 
បណាត លវជិាជ ជ្ើវៈ, អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល នងិ្ប្បជាពលរែា។  

  

អនុស្ថសន៍របស់ធលាកប្សើភងួ្ សប្មាប់ប្ករមពិភាកា 

 ធៅចុង្បចច ប់នននថៃទ្ើមួយ្ ធែើមបើធឆាើយ្េបចំធពាះប្ករមពិភាកា ធលាកប្សើភួង្ បានបញ្ញជ ក់ ទាល់ធោបល់ និង្
ធលើកសំធណ្ើ សប្មាប់ប្ករមពិភាកាទាងំ្អស់។ ជាែំបូង្ ធលាកប្សើបញ្ញជ ក់ថ្ន ធៅធពលរដ្ឋា ភិបាលប្េូវដ្ឋក់របាយ្ការណ៍្
ធ ះ អវើមែលសំខ្ន់គរឺបាយ្ការណ៍្ធ ះជារបាយ្ការណ៍្របស់រដ្ឋា ភិបាល។ សង្គមសុើវលិអាចទតល់ធោបល់ប្េ ប់ 
និង្គំនេិរបស់ ាួន ប៉ែុមនតសង្គមសុើវលិនើមួយ្ៗប្េូវដ្ឋក់របាយ្ការណ៍្របស់ ាួនតៃ ល់ ធែើមបើឲ្យមានភាពជាមាច ស់កនុង្ការ
ដ្ឋក់របាយ្ការណ៍្នើមួយ្ៗ។ ការធតា េចំណាប់អារមាណ៍្ គរួមេធតត េធលើអនុស្ថសន៍មែលបានទ្ទ្ួលយ្កបានធហើយ្ 
ពើធប្ពាះថ្ន អនុស្ថសន៍មែលកេ់សមាគ ល់ មានន័យ្ថ្ន រដ្ឋា ភបិាលមិនបានធបតជាញ ចិេតកនុង្ការអនុវេតធ ះធទ្។ 
 ធលាកប្សើភងួ្បានកេ់សមាគ ល់ថ្ន អនកចូលរមួគួរទសពវទាយ្ឲ្យបានធប្ចើនតាមមែលអាចធ្វើធៅបាននូវអនុ-
ស្ថសន៍មែលពួកធគបានទតល់ជាអាទ្ិភាព ធហើយ្ថ្នពួកធគប្េូវគិេអំពើរធបៀបធទសង្ធទ្ៀេកនុង្ការទសពវទាយ្អនុស្ថសន៍
ទាងំ្ធ ះ។ ឧទាហរណ៍្ ប្បសិនធបើអង្គការសង្គមសុើវលិដ្ឋក់អនុស្ថសន៍មែលពួកធគទតល់អាទ្ិភាពធៅធលើធគហទ្ំព័រ
ធ ះ ក៏អាចជាការចប់ធទាើមែ៏លអមួយ្រចួធៅធហើយ្។ ធលាកប្សើបានទតល់ធោបល់ថ្ន ប្ករមជាធប្ចើនបានធលើកធ ើង្ពើ 
ការដ្ឋក់គំ បធលើរដ្ឋា ភិបាលរបស់ប្បធទ្សមាច ស់ជ្ំនួយ្ មាច ស់ជ្ំនួយ្អាចជាមធ្ោបាយ្មួយ្កនុង្ការដ្ឋក់គំ ប និង្ 
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ទាល់ការោបំ្ទ្បមនាម ប៉ែុមនត ធគប្េូវធតត េធៅធលើប្បជាពលរែាកមពុជាកនុង្ការដ្ឋក់សមាព ្ធៅធលើរដ្ឋា ភិបាលរបស់ ាួន នងិ្
តាមដ្ឋនការអនុវេត។  
 ធលាកប្សើកេ់សមាគ ល់ថ្ន មទនការរបស់ប្ករមមួយ្ចំននួមានភាពប្សធពចប្សពិលណាស់។ ឧទាហរណ៍្ 
សប្មាប់ការតាមដ្ឋនករណ្ើ ែើ្ ាើ ពួកធគគួរគិេអំពើរធបៀបប្បមូលឯកស្ថរអំពើករណ្ើ ទាងំ្ធ ះ ែូចជាការបធង្ាើេប្បព័នធ
ទ្ិននន័យ្ជាធែើម។ ធលាកប្សើបានធសនើធ ើង្ថ្នអង្គការប្េូវការមធ្ោបាយ្មែលមានលកខណ្ៈជាប្បព័នធមួយ្ធែើមបើតាម
ដ្ឋនរដ្ឋា ភិបាល។ ធនះក៏ជាបញ្ញា សប្មាប់វែតទ្ើមួយ្មែរ អង្គការទាងំ្អស់និោយ្ថ្ន រដ្ឋា ភិបាលមិនបានអនុវេតអនុ-
ស្ថសន៍ធទ្ ប៉ែុមនតអវើមែលធយ្ើង្ប្េូវការគទឺ្ិននន័យ្។ ែូធចនះប្បសិនធបើប្បជាពលរែានិោយ្ថ្នរដ្ឋា ភិបាល មិនបានអនុវេត
អនុស្ថសន៍ពកួធគប្េូវមានទ្ិននន័យ្ពិេប្បាកែសប្មាប់ោបំ្ទ្ការធលើកធ ើង្របស់ពកួធគ។ ធលាកប្សើសូមឲ្យអនកចូល
រមួចង្ចថំ្ន ពួកធគគួរធប្ជ្ើសធរ ើសអនុស្ថសន៍មែលសំខ្ន់បំទុេសប្មាប់ពួកធគ។ ធៅធពលមែលអង្គការ មានអនុ-
ស្ថសន៍ធប្ចើន ធេើធគអាចចប់ធទតើមអនុស្ថសន៍ណាមួយ្មុន? សូមបើមេការអនុវេតអនុស្ថសន៍មួយ្ជាការលំបាកធៅ
ធហើយ្ ែូធចនះប្បសិនធបើមានអនុស្ថសន៍មេមួយ្ចំនួនប្េូវបានអនុវេតធ ះ ធនះជាចំណុ្ចវជិ្ជមានរចួធហើយ្។  
 ធលាកប្សើបានមថាង្ថ្ន អង្គការ គួរបញ្ញជ ក់ឲ្យចាស់ពើប្បធភទ្ននការោបំ្ទ្មែលពួកធគអាចទតល់ឲ្យរដ្ឋា ភិបាល។ 
ធេើមាន “ជ្ំនួយ្” ប្បធភទ្ណា ាះមែលពួកធគនឹង្ទតល់ឲ្យ? ឧទាហរណ៍្ អង្គការអាចទតល់អនុស្ថសន៍ ឬធ្វើការ
ប្ស្ថវប្ជាវចាប់ ឬការអនុវេតកនុង្ប្បធទ្សែនទ្ធទ្ៀេ។ អនកចូលរមួគួរមេមានភាពចាស់លាស់ចំធពាះធោលធៅរបស់ ាួន 
និង្រធបៀបមែលពួកធគធ្វើមទនការោបំ្ទ្រដ្ឋា ភិបាល។ ពួកធគគួរមេមានភាពប្បាកែប្បជា ធដ្ឋយ្ស្ថរមេធយ្ើង្និោយ្មេ
អំ ុង្ធពល ៤,៥ ឆ្ន  ំ មេប៉ែុធណាា ះ។ ធលាកប្សើបានជ្ំរុញឲ្យអនកចូលរមួធប្ជ្ើសធរ ើសជ្ធប្មើសមួយ្ចំនួនមែលពួកធគចង់្
ធតា េធៅធលើ ឆ្ន ខំ្ង្មុ  ពើរឆ្ន ខំ្ង្មុ  និង្បើឆ្ន ខំ្ង្មុ  ធដ្ឋយ្ធប្ជ្ើសធរ ើសអនុស្ថសន៍ពើបើធៅប្បា ំធហើយ្ប្បឹង្មប្បង្
ធ្វើបមនាមធទ្ៀេធៅធលើអនុស្ថសន៍ទាងំ្ធ ះ។  
 ធពលកំណ្េ់បានអនុស្ថសន៍ជាអាទ្ិភាពធហើយ្ ធលាកប្សើភួង្បានពនយល់ថ្នជ្ំហានប ៃ ប់គួរប្េូវរកឲ្យធ ើញ
អំពើរធបៀបធ្វើការជាមួយ្នែគូមែលបានកណំ្េ់ទាងំ្ធ ះ មែលអាចរមួមានការសរធសរធៅកាន់នែគូទាងំ្ធ ះ ធែើមបើសុំ
ឲ្យមានការជ្ួបប្បជុ្ំ និង្រកឲ្យធ ើញអំពើចំណុ្ចមែលប្េូវពិភាកាជាធែើម។ អនកចូលរមួគួរគេិថ្នធេើស្ថា ប័នណា ាះមាន
ភាពធបើកចំហជាង្ ស្ថា ប័នណា ាះមែលមានប្បធោជ្ន៍ជាង្ នងិ្ស្ថា ប័នណា ាះមែលពួកធគគិេថ្ននឹង្ជានែគូមាន
ប្បសិទ្ធភាពកនុង្ការអនុវេតការតា ស់បតូរជាង្។ បណាត ញ និង្ប្ករមការង្ហរក៏អាចមានប្បធោជ្ន៍ទង្មែរ ធប្ពាះថ្នធបើធ្វើ
រមួោន អាចធ្វើឲ្យអង្គការកាន់មេរងឹ្មា ំកាន់មេមានប្បសិទ្ធភាព និង្កាន់មេមានអំណាច។ ការប្បមូលព័េ៌មានជាបញ្ញា
កំពុង្ប្បឈមែ៏្ំមួយ្កនុង្ប្បធទ្សកមពុជា។ ការមានទ្ិននន័យ្ព័េ៌មានទាងំ្ធនះនឹង្មានប្បធោជ្ន៍សប្មាប់វែតប ៃ ប់
ធនះ។  
 ពាក់ព័នធនឹង្េិចនិច ធលាកប្សើបានមថាង្ថ្ន ការធរៀបចំសននិសើទ្ស្ថរព័េ៌មានមែលមានការរះិគន់ចំធពាះការ
រធំលាភបំពាន ជាទ្ធង្វើមានប្បធោជ្ន៍កនុង្ករណ្ើ មួយ្ចំនួន ប៉ែុមនត ការធ្វើមបបធនះមិនមមនមេង្មេបង្ាឲ្យមានការសនៃ 
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មបបស្ថា ប ជាមួយ្រដ្ឋា ភិបាលធ ះធទ្។ ធលាកប្សើបានធសនើធ ើង្ថ្នប្េូវមេរកេុលយភាពឲ្យសមប្សបមួយ្ រវាង្ទ្ធង្វើ
មបបស្ថា ប  និង្មបបរះិគន់ទង្មែរ។ ឧទាហរណ៍្ អង្គការ អាចធសនើែល់រដ្ឋា ភិបាលអំពើរធបៀប មែលពួកធគគួរតា ស់បតូរ
ធៅកនុង្ប្កមប្ពហាទ្ណ្ឌ  មនិមមនប្ោន់មេថ្នគួរតា ស់បតូរធ ះធទ្។ ធលាកប្សើបានសង្ាេ់្ៃន់ធៅធលើស្ថរៈសំខ្ន់ននការ
បធង្ាើេគំនិេរងឹ្មាមំួយ្ចំនួន ែូចជា ប្បសនិធបើចង់្បធង្ាើនការទ្ទ្ួលបានយុ្េតិ្ម៌សប្មាប់ស្តសតើ គំនិេមួយ្ចនំួនអាចរមួ
មានែូចជាការមចក ិេតប័ណ្ាអពំើសិទ្ធិ នងិ្ការទ្ទ្ួលបានធមធាវ ើ ការធទញើស្ថរជាអកសរ ការអប់រសំ្តសតើអពំើចាប់ និង្ការ
ធរៀបចំសិកាខ ស្ថលា ឬវគគបណ្តុ ះបណាត លឲ្យធៅស្តសតើជាធែើម។  
 ធលាកប្សើភងួ្បានបចច ប់ធដ្ឋយ្កេ់សមាគ ល់ថ្នអនកចូលរមួ ប្េូវគិេអំពើសកមាភាពមែលពួកធគអាចអនុវេតបាន
ចប់ពើធពលធនះធៅ ធែើមបើចប់ធទតើមែំធណ្ើ រការននការអនុវេតធនះ។ ពកួធគទាងំ្អស់អាចធប្ជ្ើសធរ ើសយ្កអនុស្ថសន៍
មួយ្ និង្ធប្បើអនុស្ថសន៍ធ ះឲ្យបានធប្ចើនតាមមែលអាចធ្វើធៅបានកនុង្កិចចប្បឹង្មប្បង្ធ្វើការេស ូមេ ិ និង្ធៅធពល
ពួកធគជ្មជ្កជាមួយ្នែគូការង្ហរ។ អនកចូលរមួប្េូវមេរលំឹកែល់រដ្ឋា ភិបាលជាប្បចអំំពើអនុស្ថសន៍ធនះ ធៅប្គប់ធពល
មែលធ្វើធៅរចួ។  
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គសច្កតសីៃាិោឋ ៃ 

 ការធប្បើប្បាស់យ្នតការ អ.ស.ប ែូចជាការរាយ្ការណ៍្ធៅស្ថា ប័នកេិកាសញ្ញា  ការដ្ឋក់ពាកយបណ្តឹ ង្ និង្ការ
ដ្ឋក់បណ្តឹ ង្បុគគល ធដ្ឋយ្សង្គមសុើវលិធៅកមពុជា សាិេធៅកនុង្ែំណាក់ធកាង្ ចើធៅធ ើយ្។ ក៏ប៉ែុមនត អង្គការ និង្សង្គម 
សុើវលិកមពុជា កំពុង្មេបធង្ាើនការធប្បើប្បាស់វ ិ្ ើស្ថស្តសតទាងំ្ធនះសប្មាប់ការេស ូមេិ មែលជាមទនកមួយ្ននការង្ហររបស់
 ាួន កនុង្ការធ្វើឲ្យមានការរ ើកចធប្មើនែល់សិទ្ធិមនុសសកនុង្ប្បធទ្សធនះ។ ម.ស.ម.ក ធជ្ឿជាក់ោ៉ែ ង្មុេមាថំ្ន កាលណា
សង្គមសុើវលិកាន់មេធប្បើយ្នតការទាងំ្ធនះឲ្យបានទូ្លំទូ្លាយ្ និង្កាន់មេមានលកខណ្ៈជាប្បព័នធធ ះ នងឹ្កាន់មេ
ជ្ួយ្ដ្ឋក់គំ បធៅធលើរដ្ឋា ភិបាលឲ្យអនុវេតអនុស្ថសន៍ទាងំ្ធ ះ។ កិចចពិធប្ោះធោបល់ថ្នន ក់ជាេបិ ៃ ប់ពើ យូ្ភើអ  
ប្េូវបានធរៀបចំធ ើង្កនុង្ធោលបំណ្ង្មណ្ បំង្ហា ញែល់អង្គការមួយ្ចំនួនអំពើែំធណ្ើ រការ យូ្ភើអ និង្មានធោល
បំណ្ង្កស្ថង្សមេាភាពឲ្យកាន់មេសុើជ្ធប្ៅបមនាមធទ្ៀេ កនុង្ចំធណាមអនកចូលរមួ មនិមមនប្េឹមមេអំពើរធបៀបមែល
ែំធណ្ើ រការធនះប្បប្ពឹេតធៅធ ះធទ្ មថមទាងំ្រធបៀបមែលសង្គមសុើវលិអាចចូលរមួកនុង្ែំធណ្ើ រការធនះបានធទ្ៀេទង្។  
 មេធិោបល់ប្េ ប់ពើអនកចូលរមួមានលកខណ្ៈវជិ្ជមានជាទូ្ធៅ។ អនកចូលរមួបានធលើកធ ើង្ថ្នពួកធគបាន
ធរៀនសូប្េធចះែឹង្ទាងំ្ពើបទ្បង្ហា ញ នងិ្ការពិភាការបស់វាគាិន ទាក់ទ្ង្នឹង្ែំធណ្ើ រការ យូ្ភើអ និង្ពើការពិភាកាកនុង្
ប្ករម ជាពិធសសទាក់ទ្ង្នឹង្ស្ថរៈសំខ្ន់ននការអំពាវ វឲ្យរដ្ឋា ភិបាលអនុវេតអនុស្ថសន៍ អំពើរធបៀបមែលភាគើពាក់
ព័នធអាចចូលរមួកនុង្ែំធណ្ើ រការ យូ្ភើអ និង្អំពើរធបៀបកំណ្េ់អនុស្ថសន៍ជាអទ្ិភាព។ ក៏ប៉ែុមនត អនកចូលរមួមានអារមាណ៍្
ថ្ន ការពិធប្ោះធោបល់ធនះនឹង្កាន់មេមានប្បធោជ្ន៍ ប្បសិនធបើមានេំណាង្រដ្ឋា ភបិាលចូលរមួកនុង្ការពិធប្ោះ
ធោបល់ធលើសពើការប្ោន់មេចូលរមួមថាង្សុនៃរកថ្នស្ថវ គមន៍ធ ះ ធហើយ្នឹង្កាន់មេលអប្បសិនធបើទុ្កធពលបានធប្ចើន
ជាង្ធនះកនុង្ការសួរធឆាើយ្។ អនកចូលរមួបានធលើកធ ើង្ថ្នពួកធគនឹង្យ្កអវើមែលពួកធគបានធចះែឹង្ពើកិចចពិធប្ោះ
ធោបល់ធនះធៅមចករមំលកតាមរយ្ៈប្បព័នធទសពវទាយ្ មចកព័េ៌មានែល់នែគូធទសង្ធទ្ៀេ តាមដ្ឋនប្េួេពិនេិយ
សកមាភាពរបស់រដ្ឋា ភិបាលពាក់ព័នធនឹង្ការអនុវេតអនុស្ថសន៍ យូ្ភើអ និង្េស ូមេជិាមួយ្រដ្ឋា ភិបាលពាក់ព័នធនឹង្ការ
អនុវេត។  
 ធដ្ឋយ្ស្ថរមេ យូ្ភើអ ទ្ើបើសប្មាប់ប្បធទ្សកមពុជានឹង្ប្េូវធ្វើធ ើង្ជាង្បួនឆ្ន ខំ្ង្មុ ធទ្ៀេ គឺកនុង្ម េុលា 
២០១៨ ធ ះ ធនះជាធពលែ៏សកតិសមមួយ្កនុង្ការចប់ធទតើមការតាមដ្ឋនកិចចប្បឹង្មប្បង្របស់រដ្ឋា ភិបាល ឬកង្វះខ្េ 
កនុង្ការអនុវេតអនុស្ថសន៍ យូ្ភើអ ធនះ។ ចណុំ្ចធនះក៏សំខ្ន់មែរមែលសង្គមសុើវលិប្េូវេស ូមេឲិ្យបានសកមាធែើមបើឲ្យ
មានការអនុវេត និង្ធែើមបើ ដ្ឋក់ការង្ហរធនះចូលធៅកនុង្មទនការ និង្សកមាភាពេស ូមេមិែលមានប្ស្ថប់របស់ ាួន។  
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ឧបសមពន័ធទ្ើ១ ៖ អនុស្ថសន៍មែលទតល់អាទិ្ភាពធដ្ឋយ្អនកចូលរមួ 
 

១១៨.១៧ បធង្ាើេចាប់មយួ្សតើពើធសរ ើភាពព័េ៌មាន ធោង្តាមសតង់្ដ្ឋរអនតរជាេ ិ(មបលហសុកិ)  
 

១១៨.១៨ អនុម័េវធិានការចាប់ និង្វធិានការែនទ្ធទ្ៀេ មែលធលើកកមពស់ការទ្ទ្លួបាន ធសរ ើភាពកនុង្ការបធចចញ
មេ ិ(បូេស្ថវណា)  
 

១១៨.១៩ ចេ់វធិានការធែើមបើធា ថ្ន ចាប់កមពុជាអនុញ្ញា េឲ្យគណ្បកសនធោបាយ្ ទាងំ្អស់ សហជ្ើព និង្ប្ករម
សង្គមសុើវលិ ធប្បើប្បាស់សិទ្ធរិបស់ ាួនធែើមបើទ្ទ្ួលបាន ធសរ ើភាពកនុង្ការបធចចញមេិ ការបធង្ាើេសមាគម និង្ការ
ប្បមូលទតុ ំធដ្ឋយ្សនតិវ ិ្ ើ ធហើយ្ថ្នបាេុកមាធដ្ឋយ្សនតិវ ិ្ ើ អាចធកើេធ ើង្ធដ្ឋយ្សុវេាិភាព ធដ្ឋយ្ោា នការភ័យ្ខ្ា ច អំពើ
ការបំទិេបភ័ំយ្ ឬការធប្បើកមាា ងំ្ហួសធហេុពើខ្ង្ភាគើអាជាញ ្រកមពុជា។ (កាណាដ្ឋ)  
 

១១៨.២០ មកសប្មួលប្កមប្ពហាទ្ណ្ឌ  ក៏ែូចជាចាប់ែនទ្ធទ្ៀេ ធែើមបើឲ្យអនុធលាមតាម សតង់្ដ្ឋរអនតរជាេិទាក់ទ្ង្នងឹ្
ធសរ ើភាពកនុង្ការបធចចញមេិ និង្ទ្ប់ស្ថា េ់ការរខំ្នែល់ អនកការពារសិទ្ធមិនុសស អនកស្ថរព័េ៌មាន និង្អង្គការធប្ៅរដ្ឋា
ភិបាល (ស្ថធារណ្រែាធឆក)  
 

១១៨.២៣ ចេ់វធិានការចបំាច់   ធែើមបើពប្ង្ឹង្ប្កប ័ណ្ឌ ចាប់ជុ្ំវញិការធបាះធឆ្ន េ កនុង្ធោលបណំ្ង្ធា ថ្ន 
ការធបាះធឆ្ន េកនុង្ធពលអ គេ មានលកខណ្ៈធសរ ើ និង្ យុ្េាិ្ម៌ មែលអនុញ្ញា េឲ្យពលរែាកមពុជា មានសធមាង្ធៅកនុង្
ការសធប្មចចេិត   មែលប៉ែះពាល់ែល់ជ្ើវេិរបស់ពួកធគ និង្ធប្ជ្ើសធរ ើសមស្តនតើមែលឆាុះបញ្ញច ងំ្ និង្ធឆាើយ្េប ធដ្ឋយ្
ប្បសិទ្ធភាពធៅនឹង្េប្មូវការរបស់ពួកធគ (កាណាដ្ឋ) 
 

១១៨.៧៦ បធង្ាើនធទ្វែង្កិចច ិេ ំប្បងឹ្មប្បង្ប្បយុ្ទ្ធប្បឆ្ងំ្ការជ្ួញែូរមនុសស ជាពិធសស ស្តសតើ និង្កុមារ (ធអកាវ ឌ័្រ)  
 

១១៨.១២៦ បនតពប្ង្ឹង្កមាវ ិ្ ើបធង្ាើេការង្ហរប្បកបធដ្ឋយ្ប្បសិទ្ធភាព ធែើមបើប្បយុ្ទ្ធប្បឆ្ងំ្ ភាពប្កើប្ក នងិ្វសិមភាព
កនុង្សង្គម (ធវធនហស  ុយ្ធអឡា (ស្ថធារណ្រែាបូលើវ ើ))  
 

១១៨.១២៩ បចឈប់ការែកហូេធដ្ឋយ្បង្ខំ និង្ធា ែំធណ្ើ រការប្បកបធដ្ឋយ្យុ្េតិ្ម៌ និង្ េមាា ភាព ទាក់ទ្ង្ធៅនងឹ្
សិទ្ធិធប្បើប្បាស់ែើ្ាើ (មិកហសុកិ)  
 

១១៨.១៣២ ធា ថ្ន ការទតល់សមបទានែើ ឬការែកហូេកមាសិទ្ធែិើ ឬសិទ្ធិប្សបចាប់កនុង្ ការធប្បើប្បាស់ែើ្ាើ មនិបង្ា
ឲ្យមានអំធពើរធំលាភសទិ្ធិមនុសស (អាលាឺម៉ែង់្) 
 

១១៨.១៤៣ សហការជាមយួ្សហគមន៍អនតរជាេ ិ អនុវេតកមាវ ិ្ ើ  ប្បកបធដ្ឋយ្ប្បសិទ្ធភាព សំធៅកាេ់បនាយ្
ភាពប្កើប្ក ជាពិធសស ធៅកនុង្េំបន់ជ្នបទ្ននប្បធទ្ស (អាមហសនបហសង់្) 
 

១១៨.១៦៧ បនតធ្វើការធលើមទនការជាេិរបស់ ាួន សតើពើ “ការអប់រសំប្មាប់ទាងំ្អស់ោន ” ធែើមបើ ឲ្យកុមារ និង្យុ្វជ្ន 
កមពុជាទាងំ្អស់ ទ្ទ្លួបានធសវាអប់របំ្បកបធដ្ឋយ្សម្ម៌ (មើោ៉ែ ន់មា៉ែ )   
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ឧបសមពន័ធ២ ៖ រធបៀបវារៈននការពិធប្ោះធោបល់ 
 

នថៃទ្ើ១ - នថៃទ្ើ១៧ ម កកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៤ ៖ ការប្េេួពនិេិយជាស្ថកលតាមធពលធវលាកណំ្េ់ (យូ្ភើអ) 
 

៨.០០ ប្ពឹក  ការមកែល់របស់អនកចូលរមួ និង្ការចុះធ ា្ ះ 
៨.៣០ ប្ពឹក ការធោរពធភាង្ជាេ ិ
  សុនៃរកថ្នធបើកកមាវ ិ្ ើ 

ធលាកប្សើ ជ្រ ច័នៃ្ ើតា  អនកប្ស្ថវប្ជាវជាន់ ពស់ នងិ្ជាសមាជ្ិកគណ្ៈកមាការប្គប់ប្គង្របស់
មជ្ឈមណ្ឌ លសិទ្ធិមនុសសកមពុជា 

ធលាកប្សើ វា៉ែ ន់ហុើ លើ  អនកេណំាង្ ការោិល័យ្ឧេាមសនង្ការអង្គការសហប្បជាជាេ ិ
ទ្ទ្ួលបនៃុកសិទ្ធមិនុសស  

ឯកឧេាម ម៉ែក់ សមបេត ិ ប្បធាន ននគណ្:កមាា ្ិការសិទ្ធិមនុសសកមពុជា (គ.ស.ម.ក) 
៩.០០ប្ពឹក បទ្បង្ហា ញ សាើពើ យ្នតការ យូ្ភើអ និង្ការពិនិេយធមើលធលើអនុស្ថសន៍ មែលកមពុជាបានទ្ទ្ួលកនុង្

ែំធណ្ើ រការ យូ្ភើអ  
ធលាកប្សើ ខ្្រឺ ើន ភងួ្ អនកសប្មបសប្មួលមទនកនើេិរែា ននការោិល័យ្ឧេាមសនង្ការអង្គការសហ
ប្បជាជាេទិ្ទ្ួលបនៃុកសិទ្ធមិនុសស 

១០.០០ប្ពកឹ សប្មាកអាហារសប្មន់ 
១០.២០ប្ពឹក កិចចពិភាកា សាើពើ “ការអនុវេតអនុស្ថសន៍ យូ្ភើអ”  
  សប្មបសប្មួលធដ្ឋយ្ ៖ កញ្ញា  សន រា៉ែមណា, អនកសប្មបសប្មួលគធប្មាង្, ម.ស.ម.ក 

  វាគាិនកិេតិយ្ស ៖ 
១. ធលាក មាស សំណាង្, អគគធលខ្្ិការ, សមព័នធអង្គការសតើពើសទិ្ធិកុមារ (ស.ក.ស.អ) 

២. ធលាក អ ូ វ ើរ: ប្បធានប្ករមប្បឹកាភិបាល មជ្ឈមណ្ឌ លសិទ្ធិមនុសសកមពុជា 
៣.  ធលាក សនួ ប ុនសកត,ិ ធលខ្ប្បេិបេិត, គណ្ៈកមាការប្បប្ពឹេតកមាអង្គការសមាគម សិទ្ធិមនុសស 

                                                                             ធៅកមពុជា   
វាគាិននឹង្ពិភាកាធលើបញ្ញា ែូចជា ៖ 

- ការប្េួេពិនេិយការអនុវេតអនុស្ថសន៍ 
- េួ ទ្ើរបស់ស្ថា ប័នធទសង្ៗកនុង្ការអនុវេតអនុស្ថសន៍ 
- បទ្ពិធស្ថ្ន៍របស់អង្គការនើមយួ្ៗ កនុង្ែំធណ្ើ រការ យូ្ភើអ (កនុង្សម័យ្ប្បជុ្ំមុន) 
- ការធប្េៀម ាួនសប្មាប់ការប្េួេពិនិេយពាក់កណាា លវគគ 
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១២.០០នថៃប្េង់្ សប្មាកទ្ទ្ួលទានអាហារនថៃប្េង់្ 
១.៣០រធសៀល កិចចពិភាកាប្ករមេូចធៅធលើ អនុស្ថសន៍ យូ្ភើអ មចកតាមប្បធានបទ្ែូចខ្ង្ធប្កាម ៖ 
 ១. សិទ្ធិែើ្ ាើ 
 ២. សិទ្ធធិសរ ើភាពបធចចញមេ ិ
 ៣. សិទ្ធសិ្តសតើ នងិ្សិទ្ធិកុមារ 
 ៤. កំមណ្ទ្ប្មង់្ប្បព័នធចាប់ និង្ប្បព័នធយុ្េតិ្ម៌ 
 ៥. សិទ្ធធិសែាកិចច សង្គមកិចច និង្វបប្ម៌ 
៣.១៥រធសៀល សប្មាកអាហារសប្មន់ 
៣.៣០រធសៀល ការរាយ្ការណ៍្ពើប្ករមេូច នងិ្ការពិភាកាប្ករម្ ំ

អនកសប្មបសប្មលួ ៖ អនកប្សើ ជ្រ ច័នៃ្ ើតា អនកប្ស្ថវប្ជាវជាន់ ពស់ មជ្ឈមណ្ឌ លសទិ្ធិមនុសស 
កមពុជា 
មេិធោបល់ប្េលប់ ៖ វាគាិនកិេតិយ្ស នងិ្ ធលាកប្សើ ខ្្រឺ ើន ភួង្ អនកសប្មបសប្មួលមទនកនើេិ
រែា ននការោិល័យ្ឧេាមសនង្ការអង្គការសហប្បជាជាេទិ្ទ្ួលបនៃុកសិទ្ធមិនុសស 

៤.៣០លាៃ ច បចច ប់នថៃទ្ើ១ 
នថៃទ្ើ២ - នថៃទ្ើ១៨ ម កកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៤ ៖ យុ្ទ្ធស្ថស្តសតេស ូមេធិែើមបើអនុវេតអនុស្ថសន៍ យូ្ភើអ  

៨.០០ប្ពឹក ការមកែល់របស់អនកចូលរមួ និង្ការចុះធ ា្ ះ 
៨.៣០ប្ពឹក បទ្បង្ហា ញសាើពើការបធង្ាើេមទនការយុ្ទ្ធស្ថស្តសតធែើមបើធ្វើការេស ូមេិ  
 ធលាក ឡា ំសុជាេ ិ យ្កប្បេិបេតិរង្ ននវទិ្ោស្ថា នេស ូមេ ិនិង្ធោលនធោបាយ្  
៩.៤៥ប្ពឹក សប្មាកអាហារសប្មន់ 
១០.០០ប្ពកឹ កិចចពិភាកាប្ករមេូចសាើពើយុ្ទ្ធស្ថស្តសតបធង្ាើេមទនការេស ូមេ ិ
១២.០០នថៃប្េង់្ សប្មាកទ្ទ្ួលទានអាហារនថៃប្េង់្ 
១.៣០រធសៀល ការរាយ្ការណ៍្ពើប្ករមេូច និង្ការពិភាកាប្ករម្ំ  

 អនកសប្មបសប្មលួ ៖ កញ្ញា  សន រា៉ែ មណា អនកសប្មបសប្មួលគធប្មាង្ ម.ស.ម.ក 
២.៣០រធសៀល  វគគសិកាខ ស្ថលា៖ យុ្ទ្ធស្ថស្តសតធែើមបើអនុវេតអនុស្ថសន៍ឲ្យមានប្បសិទ្ធភាព និង្ធមធរៀនពើប្បធទ្ស

ែនទ្ 
  ធលាកប្សើ ស្តហវង់្ធហសស្ថា  ពើហសុើន អនកប្គប់ប្គង្កមាវ ិ្ ើ យូ្ភើអ អុើនហវូ 
៣.៣០រធសៀល បិទ្កមាវ ិ្ ើ  
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ឧបសមពន័ធទ្ើ៣ ៖ អង្គការចូលរមួ 

វទិ្ោស្ថា នេស ូមេិ និង្ធោលនធោបាយ្  
មជ្ឈមណ្ឌ លសប្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍កមពុជា និង្ការស្ថា រធ ើង្វញិសប្មាប់ជ្នប្កើប្ក  
សហគមន៍យុ្វជ្នជ្នជាេធិែើមភាគេចិកមពុជា  
មជ្ឈមណ្ឌ លកមពុជាធែើមបើប្បព័នធទសពវទាយ្ឯករាជ្យ  
មជ្ឈមណ្ឌ លកមពុជាធែើមបើការពារសិទ្ធកុិមារ  
ប្ករមអនកចាប់ការពារសិទ្ធកិមពុជា  
អង្គការជ្នពិការកមពុជា  
គណ្:កមាា ្ិការសទិ្ធមិនុសសកមពុជា  
អង្គការកមពុជាធែើមបើកុមារ និង្ការអភិវឌ្ឍន៍  
ភាន ក់ង្ហរអភិវឌ្ឍន៍ស្តសតើកមពុជា  
សហប្បេបិេតិការធែើមបើការកស្ថង្សមេាភាពសប្មាប់ជ្នពកិារ មជ្ឈមណ្ឌ លធ មរសិកា 
គណ្:កមាា ្ិការធែើមបើការធបាះធឆ្ន េធដ្ឋយ្ធសរ ើ និង្យុ្េតិ្ម៌ធៅកមពុជា  
ប្ករមការង្ហរពប្ង្ឹង្ និង្អភិវឌ្ឍសហគមន៍  
បណាា ញកស្ថង្សនតិភាពសប្មាប់សហគមន៍  
អភិរកស នងិ្អភិវឌ្ឍន៍ធៅកមពុជា  
គណ្:កមាា ្ិការសហប្បេិបេតកិារធែើមបើកមពុជា 
អង្គការខ្រា៉ែមកមពុជា  
អង្គការសម្ម៌កមពុជា  
ប្ករមការពារពិធសសការពារសទិ្ធិលំធៅឋាន  
សមាគមឥស្តនៃធទ្វ ើ  
សមាគមប្បជា្បិធេយ្យឯករាជ្យននធសែាកិចចធប្ៅប្បព័នធ 
វទិ្ោស្ថា នម ារសប្មាប់អភិវឌ្ឍន៍ជាេ ិ
សហគមន៍ម ារកមពុជាធប្កាមធែើមបើសិទ្ធមិនុសស និង្ការអភិវឌ្ឍន៍ ជ្ំនួយ្ទាូវចាប់ែល់កុមារ នងិ្ស្តសតើ  
វទិ្ោស្ថា នជាេិអប់រ ំ 
ការទតួចធទតើមថាើធែើមបើជ្ើវភាព នងិ្សុ ភាព  
សមព័នធអង្គការមនិមមនរដ្ឋា ភិបាលធែើមបើសិទ្ធកុិមារ  
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ធវទ្ិកាននអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភបិាល សាើពើកមពុជា  
នែគូទាល់ធមតាត   
មជ្ឈមណ្ឌ លប្បជាពលរែាធែើមបើអភិវឌ្ឍន៍ និង្សនតិភាព  
អង្គការធលើកសៃួយ្ប្បជាពលរែា  
ស្ថកលវទិ្ោល័យ្ភូមិនៃភនំធពញ  
សនធិធស   
ស្ថា រកមពុជា 

អង្គការេមាភាពអនតរជាេិ កមពុជា  
អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ស្តសតើប្កប្កកនុង្ទ្ើប្ករង្  
 រ ើធែើមបើសនតិភាព  
យុ្វសនតិវភាព  
យុ្វជ្នធែើមបើការអភិវឌ្ឍន៍ធៅកមពុជា  
កមាវ ិ្ ើអភិវឌ្ឍន៍្នធានយុ្វជ្ន  
 

 

 

 


