សេចក្តីេសខេបរ ួម
បរិបទ និងការពិពណ៌នាគម្រោង
នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្ក្ហម ក្រជាជនក្មពជា
ុ ទទួលរងនូវទក្មង់នក្រើនប្រភេទននការន្វើអំន ើហិងាផ្លូវនេទ
ក្នុងន ោះរួមមាន ការរំនោេផ្លូវនេទជាក្ក្ុម មុនយកភៅសមាលរ់ ការកាត់ក្រដារ់នេទ ការនក្ងក្រវ័ញ្ចផ្ូវល នេទ
និងការន្វើឲ្យនៅជាទាសក្រ និងអាពាហ៍ ិពាហ៍នដាយរងខំ។ ក្នុងឆ្នំ២០០១ រដ្ឋសភាននក្ ោះរាជាណារក្ក្ក្មពជា
ុ
បានអនុម័តរារ់ស្ីព
ត ីការរនងកើតអងគជំនុំជក្មោះ វសាមមញ្ញក្នុងតុោការក្មពជា
ុ (ភៅកាត់ អ.វ.ត.ក្) ជាតុោការ
មួយសក្មារ់ជំនុំជក្មោះឧក្ក្ិដ្ក្
ឋ មែដ្៏្ន
ង ់្រង រំផ្ុត

ខ្ដ្លបានអនុវតតក្នុងអំឡុងស្ម័យខ្មែរក្ក្ហម។

សំណំនុ រឿង

០០២/០២ បានរារ់រញ្ចូ លទក្មង់ជាក្់ោក្់មួយននអំន ើហិងាផ្លូវនេទ ន ោះគឺ “អាពាហ៍ ិពាហ៍នដាយរងខំ និង
ការរំនោេផ្លូវនេទនក្ើតនឡើងក្នុងអាពាហ៍ ពា
ិ ហ៍នដាយរងខំ” ក្នង
ុ ដ្ីការញ្ជូ ននរឿងនៅជំនុំជក្មោះររស់មួ ន
ល ។ ឧក្ក្ិដ្ឋ
ក្មែទាង
ំ ននោះសថិតក្នុងទក្មង់ជាឧក្ក្ិដ្ក្
ឋ មែក្រឆ្ំងមនុសសជាតិ នហើយរុគគលខ្ដ្លទទួលមុសក្តូវមពស់រំផ្ុតក្តូវបាន
ផ្ត ា នទាសឲ្យជារ់ នធ គារអស់មួយជី វសាត។
អ.វ.ត.ក្ គឺជាតុោការក្ូនកាត់ដ្ំរូងនគរងអស់ អនុវតតយនតការ នដាយមានការរូលរួមររស់នដ្ើម

រ

ណតឹងរដ្ឋរបនវណី និងផ្តលឲ្
់ យអនក្នៅរស់រានមានជី វសាតនូវសិទធិរូលរួមក្នុងដ្ំនណើរការនីតិ វសា្ីរខ្នថមនទៀត នដាយ
អនុញ្ញញតឲ្យរួមរំខ្ណក្ដ្៏សក្មែ ក្នុងដ្ំនណើរការនីតិ វសា្ីរារ់ និងសិទធិទទួលបានសំណងផ្លូវរិតត និងសមូហភា ។
“ វសាននការនក្ប្ក្រ ័នត
ធ ុោការ” គឺជាយនតការរខ្នថមមួយនទៀតផ្តល់ឲ្យអនក្នៅរស់រានមាន
ក្ក្ហមទាំងអស់នូវទក្មង់យុតិ្
ត ម៌មលោះ

ជី វសាត ីរររខ្មែរ

នដាយ ពា
ុំ ក្់ ន
័ ន
ធ ឹងឋានៈររស់ ួក្គាត់ នៅរំនពាោះមុម អ.វ.ត.ក្ ភ យ
ើ

។
គនក្មាងខ្ដ្លក្ំ ុងក្តូវបានវាយតនមលននោះតំណាងឲ្យគនក្មាងមានលក្ខណៈយូរអខ្ងវង

និងទូលំទូោយ

រំផ្ុត ក្នុងរំនណាមគនក្មាងផ្តល់សំណងររស់អ.វ.ត.ក្ និង វសាននការនក្ប្ក្រ ័នត
ធ ុោការ នហើយគំនិតផ្តួរនផ្តម
ើ
រមបងគឺ នដ្ើមបីឆោះលុ រញ្ញចង
ំ អំ អ
ី ំន ហ
ើ ិងាផ្លូវនេទ ខ្ដ្លនក្ើតមានក្នុងស្ម័យខ្មែរក្ក្ហម ក្នុងន ោះរារ់ទាង
ំ អាពា
ហ៍ ិពាហ៍នដាយរងខំនៅក្នុងក្រនទសក្មពជា
ុ ផ្ងខ្ដ្រ។
គនក្មាងននោះនរៀររំនឡើងនដាយអងគភា គាំពារជនរងនក្គាោះននអ.វ.ត.ក្ អងគការរិតស
ត ងគម អនតរវរប្ម៌
(អងគការ្ីេីអ)ូ និងអងគការក្ក្ុមអនក្រារ់ការពារសិទធិក្មពជា
ុ (អងគការសុីឌីេី) នដាយមានក្ិរចសហក្រតិរតតិការ
ជាមួយ និងតាមរយៈថវសាកា ីមូលនិ្អ
ិ ងគការសហក្រជាជាតិនដ្ើមបីលុររំបាត់អំន ើហិងានលើស្រសតី (UNTF)។
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ដ្ំណាក្់កាលទីមួយននគនក្មាង

ីខ្មតុោ ឆ្នំ២០១១ ដ្ល់ ខ្ម វសារកា
ិ ឆ្នំ២០១៤ ទទួលបានលទធផ្លគួរ

ឲ្យក្ត់សមាគល់មួយរំនួន្ំ។ យ៉ាងណាមិញ ន

ើញថា មានេសតតា
ុ ងយ៉ាងរាស់ ខ្ដ្លតក្មូវឲ្យរនត ក្ងឹងក្ិរច

មិតមំក្រឹងខ្ក្រងររស់គនក្មាងរខ្នថមនទៀត។ ដ្ូនរនោះ ដ្ំណាក្់កាលទី ីរននគនក្មាងក្៏ចារ់ដ្ំនណើរការ ីខ្មមក្រា ឆ្នំ
២០១៦ រហូតដ្ល់ ខ្មនមម ឆ្នំ២០១៩ នដាយមានការឧរតថមថ
ភ វសាកាក្រមាណ ១.០០០.០០០ ដ្ុោលរ ីមូលនិ្ិ
អងគការសហក្រជាជាតិ នដ្ើមបីលុររំបាត់អំន ើហិងានលើស្រសតី និងរដ្ិភាគក្រមាណ ២៣៤.០០០ដ្ុោលរ ីអក្
ន ដាក្់
ពាក្យសុំតាង
ំ មលួនជានដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណី។
គនក្មាងននោះក្តូវបានអនុវតតនៅទូទាង
ំ ក្រនទស និងជាមួយនដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណីនគាលនៅ ខ្ដ្លជាស្រសតី
ទាំងអស់ រំនួន២២០០ ក្់ ក្នុងសំណំនុ រឿង០០២ ក្៏ដ្ូរជានដ្ើមរណតឹងរុរសរំនួន២៤០ ក្់ ជាអនក្ទទួលផ្ល
ក្រនយជន៍ផ្ទាល់ ីគនក្មាង។
ទទួលមគល់

ជា ិនសស គនក្មាងចារ់យក្នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណីនគាលនៅ ខ្ដ្លក្តូវបាន

ខ្ផ្អក្នលើរទនចាទអាពាហ៍ ិពាហ៍នដាយរងខំ

អាពាហ៍ ិពាហ៍នដាយរងខំ

និងការរំនោេផ្លូវនេទ

ខ្ដ្លនក្ើតនឡើងក្នង
ុ

នដាយមរខ្ត ួក្គាត់ក្រឈមនឹងឧរសគគមពស់ក្នុងដ្ំនណើរការយុតិ្
ត ម៌អនតរកាល។

អនក្ទទួលក្រនយជន៍ផ្ទាល់ ីគនក្មាងនផ្សងៗនទៀត រួមមានស្រសតីរំនួន៦៣៣ ក្់ និងរុរស១៦២ ក្់ ខ្ដ្លជាអនក្
នៅរស់រានមានជី វសាត ីអំន ើហិងាផ្លូវនេទក្នុងសម័យខ្មែរក្ក្ហម ខ្តមិនក្តូវបានទទួលមគល់ជានដ្ើម

រណតឹង

រដ្ឋរបនវណីនៅរំនពាោះមុមអ.វ.ត.ក្។
អនក្ទទួលក្រនយជន៍ក្រនយល ីគនក្មាង រួមមានតំណាងនដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណី សមាជិក្ននអងគការ
តាមសហគមន៍ អនក្ជំ ញខ្ផ្នក្អរ់រំ អនក្ជំ ញខ្ផ្នក្រារ់ននអ.វ.ត.ក្ រុគគលិក្មកពីស្ថារ័នក្នុង និងនក្ប្រដាឋេិ
បាល នមនវីក្មពជា
ុ ក្ងក្មាលំងឯក្សណា
ឋ ន រុគគលក្
ិ ខ្ផ្នក្សុខាេិបាល និងមនរណជនទូភៅ។

តារាខតក្កភាព
នគាលនៅគនក្មាង៖ នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណីខ្ដ្លជាស្រសតីនៅអ.វ.ត.ក្ ជា ិនសស អនក្នៅរស់រានមាន
ជី វសាត ីអំន ើហិងាផ្លូវនេទក្នង
ុ រររខ្មែរក្ក្ហម

អនុវតតយ៉ាងន ញនលញនូវសិទធិទទួលបានយុតិ្
ត ម៌អនតរកាល

និងទទួលបាននសវាផ្លូវរិតកា
ត ន់ខ្តក្រនសើរ និងការមតរនីតិសមបទា ក្តឹមរុងឆ្នំ២០១៨។

ិ គណៈនមនវី និសសិតនីតម
លទធផ្លទី១៖ រុគគលិក្អ.វ.ត.ក្ សមាជិក្/សមាជកា
ិ ស្រសត និងអងគការនដ្គូមាន
ឥរសាយរទ

និងអាក្របក្ិ រសាយកាន់ខ្តក្រនសើររំនពាោះតក្មូវការររស់អក្
ន រស់រានមានជី វសាតននអំន ហ
ើ ិងាផ្លូវនេទ

នដ្ើមបីផ្ល
ត ់នសវាក្មែកាន់ខ្តក្រនសើរ។
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•

លទធផ្លរឋមទី១.១៖ រុគគលិក្អ.វ.ត.ក្ និងអងគការនដ្គូមានរំនណោះដ្ឹងកាន់ខ្តនក្រើន និង រងងមាំ សី ត ី
អំន ើហិងាផ្លូវនេទ និងអារយក្នៅអនុវតតក្នុងការងារ ួក្នគបាន។

•

លទធផ្លរឋមទី១.២៖ សមាជិក្/សមាជិកាគណៈនមនវី និងនិសសិតនីតិមស្រសតមានរំនណោះដ្ឹងកាន់ខ្ត
នក្រើន ទាក្់ទងនឹងភា រនសើរនយនឌ័រក្នុងជំ ញររស់ ួក្នគ។

លទធផ្លទី២៖ នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណី ខ្ដ្លជាស្រសតី

ិនសសអនក្នៅរស់រាន ីអំន ើហិងាផ្លូវនេទក្នុងរររខ្មែរ

ក្ក្ហម ទទួលបាន្ននន និងការក្គរ់ក្គងនរឿងក្តីក្រក្រនដាយក្រសិទធភា

នដ្ើមបីន ថា ការរូលរួមររស់

ួកគាត់នៅតុោការ និងក្នង
ុ សក្មែភា ពាក្់ ័ននធ ៅនក្ប្តុោការ គឺមានអតថន័យក្ជាលនក្ៅ នដាយថា នរឿងរា៉ា វ
ររស់ ួក្គាត់ក្តូវបាននគដ្ឹងឮ នហើយ ួក្គាត់ន ញរិតន
ត ឹងដំភ
•

ោះប្ស្ថយ។

លទធផ្លរឋមទី២.១៖ នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណី និងអនក្នៅរស់រានមានជី វសាត ីអំន ើហិងាផ្លូវនេទ ខ្ដ្ល
ជាស្រសតី មានតំណាងផ្លូវរារ់ និងមានមន្ោបាយសមក្សរ នដ្ើមបីរូលរួមមតរ់សវ ការជំនុំជក្មោះកតី
នៅអ.វ.ត.ក្។

•

លទធផ្លរឋមទី២.២៖ នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណី និងអនក្នៅរស់រានមានជី វសាត ីអំន ើហិងាផ្លូវនេទ ខ្ដ្ល
ជាស្រសតី មានរំនណោះដ្ឹងខ្ផ្នក្រារ់កាន់ខ្តរងងមាុំក្នុងដ្ំនណើរការនីតិ វសា្ី។

លទធផ្លទី៣៖ មនរណជន សហគមន៍ និងមស្រនតីរាជការ មានការយល់ដ្ឹងកាន់ខ្តក្រនសើរពាក្់ ័នន
ធ ឹងអំន ើ
ហិងាផ្លូវនេទ ខ្ដ្លនក្ើតនឡើងក្នុងអំឡុងរររខ្មែរក្ក្ហម និងទំ ក្់ទំនងររស់វានឹងរញ្ញានយនឌ័រររចរ
ុ បនន ដ្ូនរនោះ
ឥរសាយរទ អាក្របក្ិ រសាយ រទអនតរាគមន៍ និងនគាលននយបាយ មានលក្ខណៈក្រនសើរនឡើង និងកាន់ខ្តរភស្ើរ
ចំភ ោះតក្មូវការររស់ជនរងនក្គាោះននអំន ើហិងាផ្លូវនេទ។
•

លទធផ្លរឋមទី៣.១៖

មនរណជនទូនៅកាន់ខ្តយល់ដ្ឹងអំ អ
ី ំន ើហិងាផ្លូវនេទក្នង
ុ សម័យខ្មែរ

ក្ក្ហម និងទំ ក្់ទំនងររស់វានឹងរញ្ញានយនឌ័រររចរ
ុ បនន តាមរយៈការសនា

និងផ្តល់ ័ត៌មានជាម

នរណៈ។
•

លទធផ្លរឋមទី៣.២៖ មថរ័នរដ្ឋពាក្់ ័នទ
ធ ទួលបាន ័ត៌មានន ញនលញសតី ីអំន ើហិងាផ្លូវនេទ ខ្ដ្ល
នក្ើតនឡើងក្នុងអំឡុងរររខ្មែរក្ក្ហម និងទំ ក្់ទំនងររស់វានឹងរញ្ញានយនឌ័រររចរ
ុ បនន និងកាន់ខ្តនផ្ទត
តអារមែណ៍នៅនលើរញ្ញាទាំងននោះ។

•

លទធផ្លរឋមទី៣.៣៖

័ត៌មានសតី ីអំន ើហិងាផ្លូវនេទ

ខ្ដ្លនក្ើតនឡើងក្នុងអំឡុងរររខ្មែរក្ក្ហម

សិទធិស្រសតី និងឧទាហរណ៍សី ត ី “ការអនុវតតលអៗ” សក្មារ់ វសាននការយុតិ្
ត ម៌អនតរកាល ខ្ដ្លមានលក្ខ
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ណៈរនសើរនយនឌ័រ ក្តូវបានរងក្ក្ងទុក្ជាឯក្មរ នហើយមនរណជនអាររូលនមើល ័ត៌មានទាំង
ននោះបាន។

លទធផ្លទី៤៖ សុមភា ផ្លូវរិតត និងការគាំក្ទគាននៅវសាញនៅមក្ក្នុងរំនណាមជនរងនក្គាោះននអំន ើហិងាផ្លូវនេទ
និងនដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណី ខ្ដ្លជាស្រសតី មានលក្ខណៈកាន់ខ្តក្រនសើរនឡើង។
•

លទធផ្លរឋមទី៤.១៖ រុគគល ខ្ដ្លជា្នននក្រចាំនៅតាមសហគមន៍ក្តូវបានក្ំណត់អតតសញ្ញញណ
នក្ជើសនរីស និងរណតុោះរណា
ត លជាមូលដាឋនសតី ីសុមភា ផ្លូវរិត។
ត

•

លទធផ្លរឋមទី៤.២៖ នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណី និងជនរងនក្គាោះននអំន ើហិងាផ្លូវនេទ ខ្ដ្លជាស្រសតីមាន
សុមភា ផ្លូវរិតកា
ត ន់ខ្តក្រនសើរ

តាមរយៈនសវា ោបាលការរ៉ាោះទងកិរផ្លូវរិតត

ោបាលតាមខ្ររន្វើសក្ខីក្មែ/និទាននរឿង

ក្ក្ុមជួយមលួនឯង

ក្នុងន ោះរួមមានការ

ការផ្តល់ក្រឹក្ាតាមទូរស័ ា

និងការ

ោបាលជំងឺ វសាក្លររសាត។
•

លទធផ្លរឋមទី៤.៣៖ ក្រជា លរដ្ឋរំនួន១០០ក្គួមរ (អនក្នៅរស់រានមានជី វសាត ឬក្ូនៗ ួក្គាត់)
មានមន្ោបាយកាន់ខ្តក្រនសើរក្នុងការគាំក្ទដ្ល់ជីវភា រស់នៅររស់ ួក្គាត់។

ម្ោលបំណង និងវត្ថុបណ
ំ ងវាយត្ម្លៃ
អងគភា គាំពារជនរងនក្គាោះននអ.វ.ត.ក្ បានផ្តល់អាណតតិ និងការវាយតនមលរញ្ច រគ
់ នក្មាងនដាយអនក្
ជំ ញ ីខាងនក្ប្ ក្សរតាមលក្ខមណឌននមូលនិ្ិអងគការសហក្រជាជាតិនដ្ើមបីលុររំបាត់អំន ើហិងានលើស្រសតី។
នគាលនៅរមបងននការវាយតនមលននោះ គឺផ្ល
ត ់ការពិនិតយនលើការអនុវតតគនក្មាង និងក្ំណត់អតតសញ្ញញណ និងរង
ក្ក្ងទុក្នូវរទ ិនម្ន៍ និងនមនរៀនលអៗ ខ្ដ្លបាននរៀនសូក្តក្នលងមក្។ ការវាយតនមលននោះមានរំណងផ្តល់
គណននយយភា និងតមាលភា ជូនដ្ល់អក្
ន ទទួលក្រនយជន៍ ីគនក្មាង មាចស់ជំនួយ អនក្ក្គរ់ក្គងគភប្ោង ស្ថារ័ន
ពាក្់ ័នទា
ធ ង
ំ ក្នុង និងនក្ប្រដាឋេិបាល និងមនរណជន។ លទធផ្លនឹងក្តូវបាននក្រើក្បាស់នដ្ើមបីផ្ល
ត ់ជា ័ត៌មាន
ដ្ល់ទិសនៅរនតអនុវតតគនក្មាងចាស់ៗ

ឬសក្មែភា ថែីៗននអងគការនដ្គូអនុវតតគនក្មាង

និងផ្តល់ជាេសតតា
ុ ង

សក្មារ់សំនណើសុំថ វសាកា នដ្ើមបីគាក្ំ ទសក្មែភា ខ្ររននោះនទៀត។
តាមលក្ខណៈវសានិរ័យ
ិ ននរទដាឋន OECD DAC ពាក្់ ័នន
ធ ឹងទំ ក្់ទន
ំ ង ក្រសិទធភា
រភា

ក្រសិទធផ្ល រី

ផ្លរ៉ាោះពាល់ និងការអេិវឌឍរំនណោះដ្ឹង វតថរ
ុ ំណងននការវាយតនមល ដ្ូររង្ហាញក្នុងលក្ខមណឌការង្ហរ រួម

មាន៖
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•

វាយតនមលគនក្មាងទាំងមូល

ិចារណានលើក្រសិទធភា

ទំ ក្់ទំនង ក្រសិទធផ្ល រីរភា

ផ្លរ៉ាោះពាល់

និងការអេិវឌឍរំនណោះដ្ឹង នដាយនផ្ទតតនលើការវាយតនមលសមិទធផ្លនៅក្ក្មិតនគាលនៅ និងលទធផ្ល។
•

ក្ំណត់ថានតើលទធផ្លរួមរំខ្ណក្ដ្ល់នគាលនៅទូនៅររស់គនក្មាងខ្ដ្រ ឬនទ?

•

រសាោះរក្នមនរៀនសំខាន់ៗ និងក្ំណត់ការអនុវតតលអៗ សក្មារ់នរៀនសូក្ត។

•

ក្ំណត់សមិទធផ្ល និងរន ល ោះក្រនោងររស់គនក្មាង។

•

ផ្តល់ជាអនុមសន៍ និងការអនុវតតលអៗ ខ្ដ្លអារនក្រើក្បាស់ក្នុងការនរៀររំក្មែវសា្ីនៅនថងអ គត។
អនក្អានរបាយការណ៏វាយតនមលននោះ រួមមាន អងគភា គាំពារជនរងនក្គាោះ និងអងគការ្ីេីអូ អងគការនដ្គូ

អនុវតតគនក្មាងររស់អ.វ.ត.ក្ និងអងគការមិនខ្មនរដាឋេិបាលនផ្សងៗនទៀត ខ្ដ្លសក្មែក្នុងការង្ហរយុតិ្
ត ម៌អនតរ
កាល និងអំន ើហិងាផ្លូវនេទ មាចស់ជំនួយជាតិ និងអនតរជាតិ ក្ក្សួងក្ិរចការ រី និងក្ក្ុមក្រឹក្ាជាតិសក្មារ់ស្រសតី
។
ដ្ូរគានខ្ដ្រ ការវាយតនមលននោះមាននគាលនៅផ្តល់ជា ័ត៌មាន ពាក្់ ័នន
ធ ឹងនគាលននយបាយ និងការអនុវតត
ននមថរ័នយុតិ្
ត ម៌អនតរជាតិ នដាយរួមរំខ្ណក្ដ្ល់មូលដាឋនេសតតា
ុ ង តាមរយៈការក្ំណត់នូវនមនរៀន និងការអនុ
វតតលអៗ។
គំនហើញ ីការវាយតនមលននោះក្តូវបានរង្ហាញ ក្នុងអំឡង
ុ សិកាខមោខានត្ំមួយ ខ្ដ្លមានការរូលរួម ី
សំណាក្់រុគល
គ ិក្ក្នុងខ្ផ្នក្នផ្សងៗគានននអងគការនដ្គូ តំណាងអងគការក្នុង និងនក្ប្រដាឋេិបាល និងអនក្ជំ ញ។

វវិីសាស្រ្តវាយត្ម្លៃ
វសា្ីមស្រសតរក្មុោះមួយ ក្តូវបាននក្រើក្បាស់ នដ្ើមបីអនុញ្ញញតឲ្យមានការនផ្ាៀងផ្ទាត់ទាង
ំ គំនហើញតាមខ្ររ
គុណភា និងគំនហើញតាមខ្ររររសាមាណ។ យុទធមស្រសតក្រមូលទិនន
ន ័យ រួមមានការក្មវក្ជាវឯក្មរពាក្់ ័នធ
នៅការសាយល័យ

រទសមាភសន៍ជាលក្ខណៈរុគគល

ុ
ិភាក្ាជាក្ក្ម

ការអនងកតសតី អ
ី ក្
ន ទទួលក្រនយជន៍ ី

គនក្មាង ការរុោះមូលដាឋនផ្ទាល់ និងការអនងកតខ្ដ្លមានការរូលរួម។ ការវាយតនមលននោះក្តូវបាននរៀររំនក្កាយ
ន លរញ្ច រ់ការអនងកត ខ្តយ៉ាងណាមិញ លទធផ្លននការវាយតនមលននោះក្តូវបាននក្រៀរន្ៀរនឹងទិនន
ន ័យមូលដាឋន
និងលទធផ្លតាមដានររស់គនក្មាង។
ទិនន
ន ័យក្តូវបានក្រមូលនដាយទីក្រឹក្ាជាតិ ីរ ក្់ និងអនតរជាតិមានក្់ ចារ់ ីនថងទី១២ ខ្មតុោ រហូត
ដ្ល់នថងទី១៧ ខ្ម្នូ ឆ្នំ២០១៨ និងក្នុងខ្មមិថុ

ឆ្នំ២០១៩ នដាយមរខ្តការរនតអនុវតតគនក្មាង។
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ជាសរុរ ទីក្រឹក្ាវាយតនមលបានន្វើរទសមាភសជាមួយអនក្ផ្តល់រនមលើយរំនួន៨៤ ក្់ (ស្រសតី៤៣ ក្់ និង
រុរស៤១ ក្់)។ ការ ិភាក្ាជាក្ក្ុមរំនួន១០ក្តូវបានន្វើនឡើង នដាយមានអនក្រូលរួមសរុររំនួន៦៣ ក្់ (ស្រសតី
៤៦ ក្់ និងរុរស១២ ក្់)។ អនក្ផ្តលរ
់ នមលើយ២៨ ក្់បានរូលរួមក្នុងការអនងកតសតី ីអក្
ន ទទួលក្រនយជន៍ គ
ី
នក្មាង។ រុងនក្កាយ ទីក្រឹក្ាបានន្វើទសសនក្ិរចសិក្ានៅទីតាង
ំ ផ្ទាល់រំនួនក្បាំរីនលើក្ និងបានរូលរួមក្នុងនវទិកា
ផ្ស ផ្
វ ាយតាមនមតតមួយនលើក្ និងរូលរួមក្នុងសវ ការក្រកាសមលដ្ីកាក្នុងសំណនំុ រឿង០០២/០២។
ការវាយតនមលក្តូវបានន្វើនឡើង ក្សរតាមនគាលការណ៍ដ្រ
ូ ក្ំណត់ក្នង
ុ និយម និងរទដាឋនក្ក្ុមវាយតនមល
អងគការសហក្រជាជាតិសក្មារ់ការវាយតនមល និងនគាលការណ៍ក្ក្មសីល្ម៌សក្មារ់ការវាយតនមល។ រខ្នថម
នលើននោះនទៀត ទីក្រឹក្ាបានរនងកើតខ្ផ្នការសុវតថិភា

និងោនិេ័យ ជាមួយនឹងតារាងវាយតនមលោនិេ័យ នដាយ

នរៀររារ់អំ ីោនិេ័យជាក្់ោក្់ យសនក្មែសកាតនុ ល និងយុទធមស្រសតសក្មាល។
អនក្ផ្តល់រនមលើយក្នុងការវាយតនមលននោះ រួមមានអនក្ពាក្់ ័នជា
ធ នក្រើន ក្់ ក្នុងន ោះមាន នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋ
របនវណី និងតំណាងររស់ ួក្គាត់ មរ់ញាតិររស់នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណី នដ្គូក្នុងសហគមន៍ររស់នដ្ើមរ
ណតឹងរដ្ឋរបនវណី អាជាា្រមូលដាឋន ដ្ូរជា ក្រននេូមិ និងតំណាងមក្ ីគណៈក្មាែ្ិការ

ស
ុំ ក្មារ់ស្រសតី និង

ក្ុមារ និងនមនវីអនតរជាតិ រួមមាន នមនវីតំណាងនដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណី អនក្ផ្តល់នសវាក្មែ ដ្ូរជា អនក្ជំ ញ
ខ្ផ្នក្អរ់រំ និងរុគគលិក្មណឌលសុមភា រុគគលិក្អងគភា គាំពារជនរងនក្គាោះ និងរុគល
គ ិក្អងគការរិតស
ត ងគម អនតរ
វរប្ម៌ និងតំណាងមក្ ីអ.វ.ត.ក្ ក្ក្សួង

និងអងគការមិនខ្មនរដាឋេិបាល។

លទធផ្លក្តូវបាន វសាភាគ និងនផ្ាៀងផ្ទាត់ជាមួយលទធផ្លតាមដានររស់គនក្មាង។ នសរក្តីក្ពាងរបាយ
ការណ៍ននោះក្តូវបាន ិភាក្ាក្នុងរំនណាមអងគការនដ្គូ

នហើយ ័តមា
៌ នក្តឡរ់ទាង
ំ អស់ក្តូវបានដាក្់រញ្ចូ លក្នង
ុ

របាយការណ៍សំនៅរុងនក្កាយ។
ជួនកាល ការនៅជួរអនក្ផ្តល់ ័ត៌មានក្រឈមរញ្ញាមលោះខ្ដ្រ នដាយមរខ្ត ័ត៌មានសក្មារ់ទំ ក្់ទំនង
ជាមួយនដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណីនៅមានក្ក្មិត និងការរំន ញការង្ហរមានលក្ខណៈមមាញឹក្ខាលង
ំ នដាយមរការ
ដាក្់ខ្ផ្នការរំន លការក្រកាសមលក្ក្មររស់អ.វ.ត.ក្។

ទីក្រឹក្ាវាយតនមលបានក្រមាណនមើលន

ើញ

ឧរសគគ និងោនិេ័យរខ្នថមមួយរំនួននទៀត នៅមុនន លរុោះក្រមូលទិនន
ន ័យនៅតាមមូលដាឋន ក្នង
ុ ន ោះរួមមាន
ក្រណីការសួរ ំ ីសំណាក្់អាជាា្រមូលដាឋន រញ្ញាអំណារ និងនយនឌ័រ ក្នុងអំឡុងន ល ិភាក្ាជាក្ក្ុម និង
ក្ងវោះឯក្ជនភា ក្នុងសហគមន៍។ យ៉ាងណាមិញ ឧរសគគទាង
ំ ននោះអារក្តូវបានកាត់រនថយបាន តាមរយៈការ
នរៀររំខ្ផ្នការដ្៏ក្រុងក្រយ័តន។
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ម្្ចក្តសា្នន ិដ្ឋាន និងគំម្

ើញ្ំខាន់ៗ

ភាពពាក្់ពន្
័ រធ បេ់គសរោខ
គនក្មាងននោះ គឺជាក្ិរចមិតមំក្រឹងខ្ក្រងដ្៏ ិនសស និងខ្ដ្លមនុសសផ្ងទាំង ួងក្ំ ុងទនាឹងរង់ចាតា
ំ មដាន
ក្នុងររសារទយុតិ្
ត ម៌អនតរកាលនៅក្មពជា
ុ នដាយមរខ្តមរៈសំខាន់ររស់វា ខ្ដ្លក្តូវបាននគចាត់ទុក្ជា ក្ិរចក្រឹង
ខ្ក្រងខានត្ំដ្ំរូងនគរងអស់ នដ្ើមបី ម
ំ ក្នូវយុតិ្
ត ម៌ និងការជាសោះនសបើយជូនជនរងនក្គាោះននអំន ើហិងាផ្លូវនេទ
ក្នុងរររខ្មែរក្ក្ហម។ រំណរ
ុ ខាលង
ំ ទូនៅននគនក្មាងននោះ គឺលក្ខណៈរារ់រញ្ចូ ល និងភា ទូលំទោ
ូ យររស់វា។
គនក្មាងចាត់ វសាននការដ្៏្ំទូលំទូោយ ក្នង
ុ ការក្ំណត់តក្មូវការ និងផ្លក្រនយជន៍ររស់ក្ក្ុមនគាលនៅ តាមរ
យៈវដ្តគនក្មាង។ ការតាមដានក្នុងគនក្មាងននោះ មានលក្ខណៈន ញនលញ នដាយនឆលើយតរនៅនឹងរញ្ញាក្រឈមគ
នលឹោះៗនៅក្នុងដ្ំណាក្់កាលទីមួយ។
ការសនែត់ររស់គនក្មាងមានលក្ខណៈក្បាក្ដ្និយម នហើយការរួមផ្សំគាននននសវាក្មែនផ្សងៗក្នុង វសាស័យ
យុតិ្
ត ម៌ ការរងចាំ និងសុមភា ផ្លូវរិតត ខ្ដ្លមានលក្ខណៈនឆលើយតរយ៉ាងរាស់នៅនឹងររសារទ និងតក្មូវការ
ជាក្់ខ្សតងររស់ជនរងនក្គាោះ។ នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណីភាគនក្រើនរនតគាក្ំ ទដ្ល់អ.វ.ត.ក្ ក្៏ដ្ូរជា ការនិទាននរឿង
និងការរងចាំ និងឆលោះុ រញ្ញចង
ំ អំ ត
ី ក្មូវការរង់រនតខ្រក្រំខ្លក្រទ ិនម្ន៍ររស់ ួក្គាត់តនៅនទៀតជាមួយក្ូន
នៅជំ ន់នក្កាយៗ។
នរើនទាោះជានដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណីមានរំណងក្បាថានរង់ទទួលបានសំណងជាថវសាកាក្តី
នក្រើននៅក្នុងគនក្មាងននោះយល់អំ ល
ី ទធភា ររស់អ.វ.ត.ក្ និង ទសសនទានអំ ីសំណង

ួក្គាត់ភាគ

“ផ្លូវរិតន
ត ិងសមូហ

ភា ”។
នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណីមានតក្មូវការរខ្នថមនទៀត ក្នុង វសាស័យអរ់រំ ការអរ់រំក្ូននៅ ការកាត់រនថយភា
ក្ក្ីក្ក្ និងការខ្ថទាំសុមភា

ិនសស អនក្ខ្ដ្លទទួលមុសក្តូវនមើលខ្ថទាំនៅៗ។ យ៉ាងណាមិញ នដាយមរខ្ត

រន ល ោះក្រនោងក្នុងការផ្តលន់ សវាក្មែ មិនរំ ឹងថា គនក្មាងអារនឆលើយតរតាមតក្មូវការទាំងអស់ររស់នដ្ើមរ
ណតឹងរដ្ឋរបនវណីបាននឡើយ។
គនក្មាងបានរួមរំខ្ណក្ដ្ល់ការផ្ទលស់ររូ ត មលោះខ្ដ្រ នរើនិយយអំ ស
ី មតថភា ស្រសតីក្នុងការនដាោះក្មយ វសាវាទ
ក្នុងក្គួមរ និងរូលរួមក្នុងការសនក្មររិត។
ត យ៉ាងណាមិញ គនក្មាងនៅនថងអ គតនឹងដាក្់រញ្ចូ លគំនិតផ្តួរនផ្តើ
មរខ្នថម នដ្ើមបីជួយឲ្យមានការផ្ទលស់ររូ ត ក្នុងររ សមព័នធ និងសនាោះុ អំណារ សក្មារ់ការ ក្ងឹងការអនុវតតពាក្់ ័នធ
នឹង វសាសមភា នយនឌ័រ។
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ររេិទ្ភា
ធ ព
លទធផ្លទី១
រុគគលិក្អ.វ.ត.ក្ នមនវីក្មពជា
ុ អងគការនដ្គូ និងមស្រនតីរ៉ាូលស
ិ មានការយល់ដ្ឹងកាន់ខ្តក្រនសើរអំ ីរញ្ញា
នយនឌ័រ និងកាន់ខ្តមានលក្ខណៈរនសើរនៅនឹងតក្មូវការររស់ជនរងនក្គាោះ ីអំន ហ
ើ ិងាផ្លូវនេទ។ ជនរនង្ហគល
នយនឌ័រនដ្ើរតួ ទីដ្៏សំខាន់ ក្នុងការន្វើឲ្យក្រនសើរនឡើងនូវសមភា នយនឌ័រ និងភា រនសើរនយនឌ័រនៅអ.វ.ត.ក្។
យ៉ាងណាមិញ ួក្នគ ុំបានរូលរួមក្នុងសក្មែភា ផ្ស ផ្
វ ាយររស់គនក្មាងន ោះនទ។
ក្ិរចក្រជុំរណា
ត ញការងារខានត្ំជានក្រើនបានជក្មុញឲ្យមានការខ្រក្រំខ្លក្រំនណោះដ្ឹង និងកាក្បាក្ស័យ
ទាក្់ទងល្អរំនណាមអងគការពាក្់ ័ននធ ផ្សងៗក្នុង វសាស័យននោះ។

លទធផ្លទី២
នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណីមានតំណាងផ្លូវរារ់ក្តឹមក្តូវនៅរំនពាោះមុមតុោការ និងទទួលបាននសវាខ្ផ្នក្
រិតម
ត ស្រសត និងេសតភា
ុ រក្គរ់ក្គាន់ នដ្ើមបីន បាននូវការរូលរួមក្រក្រនដាយមលឹមមរររស់ ួក្គាត់នៅ អ.វ.ត.
ក្។
សក្មែភា ផ្ស ផ្
វ ាយ ខ្ដ្លអនុវតតក្នុងគនក្មាង បានផ្តល់ ័ត៌មានទាក្់ទងនឹងរារ់ក្រក្រនដាយក្រសិទធ
ភា ដ្ល់នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណីភាគនក្រើន

នដាយមានក្ំនណើនយល់ដ្ឹងយ៉ាងរាស់ោស់អំ ដ្
ី ំនណើរការនីតិ វសា្ី

នៅអ.វ.ត.ក្។ រខ្នថមនលើននោះនទៀត តំណាងនដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណីនៅក្នុងគនក្មាងននោះទទួលបានការរណតុោះរ
ណា
ត លយ៉ាងទូលំទូោយអំ រ
ី ំនណោះដ្ឹងនលើរញ្ញានយនឌ័រ និងសុមភា ផ្លូវរិត។
ត
នមនវីតំណាងនដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណី ខ្ដ្លទទួលថវសាកាឧរតថមភ ីគនក្មាងបានផ្តល់ ័ត៌មាន និងនសវា
ក្មែខ្ផ្នក្រារ់ក្រក្រនដាយគុណភា

ដ្ល់ក្ូនក្តីររស់មួ ន
ល ។

យ៉ាងណាមិញ

នមនវីតំណាងនដ្ើមរណតឹងរដ្ឋ

របនវណីនផ្សងនទៀត ខ្ដ្លរំន ញការង្ហរនដាយសែ័ក្គរិតត និងក្ូនក្តីររស់ ួក្គាត់ជានក្រើនបាននសនើសុំការក្រឹក្ា
នយរល់ខ្ផ្នក្រារ់រខ្នថមភទៀត។
នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណី បានរូលរួមយ៉ាងសក្មែក្នុងគំនត
ិ ផ្តួរនផ្តើម

ខ្ដ្លក្តូវបាននរៀររំនឡើងនដ្ើមបី

នលើក្ក្មពស់ការតសូមតិ និងការខ្រក្រំខ្លក្រំនណោះដ្ឹង។ នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណីភាគនក្រើនមានអារមែណ៍ថា អនក្
ដ្នទបានមតរ់ឮនរឿងរា៉ា វររស់ ួក្គាត់

នហើយជាទូនៅ

ួក្គាត់ន ញរិតន
ត ឹងការរូលរួមក្នង
ុ សក្មែភា ទាំង

ន ោះ។
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លទធផ្លទី៣
សក្មែភា នលើក្ក្មពស់ការយល់ដ្ឹង និង ័ត៌មានដ្៏ទូលំទូោយ (ការតាំង ិ ណ៌រល័ត ការសនា

និង

ការអរ់រក្
ំ នុងសហគមន៍ នវទិកាភល្ើអុីន្ឺនណត សមាភរៈផ្ស ផ្
វ ាយ ក្មែវសា្ី វសាទយុ និង វីនឌអូ ល ីរ ការក្រជុំរណា
ត ញ
ការងារ...ជានដ្ើម)

បានន ការទទួលបានក្រក្រនដាយក្រសិទធភា នូវ ័ត៌មានអំ អ
ី ំន ើហិងាផ្លូវនេទខ្ដ្ល

នក្ើតមានក្នុងរររខ្មែរក្ក្ហម សិទធិស្រសតី និង ឧទាហរណ៍ “ការអនុវតតលអៗ” សក្មារ់ការង្ហរពាក្់ ័នន
ធ ឹងយុតិ្
ត ម៌
អនតរកាល ខ្ដ្លមានលក្ខណៈរនសើរនយនឌ័រ ទាំងនៅថានក្់ជាតិ និងថានក្់នក្កាមជាតិ។
សក្មែភា តសូមតិ

និងរណា
ត ញបានរូលរួមរំខ្ណក្ដ្៏សំខាន់ដ្ល់ការដាក្់រញ្ចូ លនសវាក្មែ

ដ្ល់ជនរងនក្គាោះ ីអំន ហ
ើ ិងាផ្លូវនេទក្នង
ុ រររខ្មែរក្ក្ហម

ក្នុងខ្ផ្នការសក្មែភា ជាតិនលើក្ទីរី

ជូន

នដ្ើមបីលុរ

រំបាត់អំន ើហិងានលើស្រសតី (NAPVAW III)។ អាជាា្រនៅថានក្់សហគមន៍ ជា ិនសស មានការយល់ដ្ឹងកាន់ខ្ត
នក្រើនអំ អ
ី ំន ើហិងាផ្លូវនេទ ក្នុងរររខ្មែរក្ក្ហម នហើយកាន់ខ្តមានការចារ់អារមែណ៍នៅនលើតក្មូវការររស់
អនក្នៅរស់រានមានជី វសាត។
គនក្មាងបានរនងកើតផ្លឥទធិ លនៅនក្រើនក្សទារ់ ក្នុងន ោះរួមមានទាំងការនរៀររំគនក្មាងរខ្នថមររស់
សងគមសុី វសាល សក្មារ់រនក្មើជាក្រនយជន៍ដ្ល់ជនរងនក្គាោះននអំន ើហិងាផ្លូវនេទក្នុងរររខ្មែរក្ក្ហម និងរទ
យក្ការណ៍ដ្៏ទូលំទូោយ ស
ី ំណាក្់អក្
ន សិក្ាក្មវក្ជាវ និងក្រ ័នផ្
ធ ស ផ្
វ ាយអំ ក្ី រននរទននោះ។

លទធផ្លទី៤
នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណីខ្ដ្លជាស្រសតី

និងជនរងនក្គាោះ ីអំន ើហិងាផ្លូវនេទក្នុងរររខ្មែរក្ក្ហមនផ្សងៗ

នទៀតទទួលបាននសវាក្មែខ្ផ្នក្រិតម
ត ស្រសតសមក្សរតាមវរប្ម៌ និងសិទធិមនុសស (ការ ោបាលតាមខ្ររសក្ខី
ក្មែ/និទាននរឿង ក្ក្ុមជួយមលួនឯង ការ ោបាល និងការវាយតនមលរិតម
ត ស្រសត ការផ្តល់ក្រឹក្ាតាមទូរស័ .ា ..ជា
នដ្ើម) បានន្វើឲ្យកាន់ខ្តក្រនសើរនូវយុទធមស្រសតនដាោះក្មយរញ្ញា ការជាសោះនសបើយ និងសុមុមាលភា ផ្លូវរិតត
ររស់ ួក្គាត់។
ឹ អំ នី យនឌ័រ
ការរណតុោះរណា
ត លនផ្ាក្នុង ដ្៏ទូលំទោ
ូ យបាន ក្ងឹងក្រក្រនដាយក្រសិទធភា នូវរំនណោះដ្ង
និងជំ ញខ្ផ្នក្ ោបាល ក្នង
ុ រំនណាមរុគគលិក្ររស់អងគការ្ីេីអូ ខ្ដ្លរូលរួមក្នុងគនក្មាង។
ការវាយតនមលសហគមន៍
សក្មែភា ក្នុងសហគមន៍

និងការរណតុោះរណា
ត លរុគគលជា្នននក្នុងសហគមន៍បានជួយ ក្ងឹង

និងជួយ ក្ងឹងដ្ល់ភា ជាមាចស់ររស់អក្
ន ទទួលក្រនយជន៍ ីគនក្មាងនៅនលើរទ

អនតរាគមន៍ខ្ផ្នក្រិតម
ត ស្រសតររស់គនក្មាង។ យ៉ាងណាមិញ ចាំបារ់ក្តូវមានការរណតុោះរណា
ត ល និងការគាំក្ទរនត
នទៀត។
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ការផ្តួរនផ្តើមរនងកើតឲ្យមានក្ក្ុមក្បាក្់សនសំ គឺ ិតជា វសា្ម
ី ស្រសតដ្៏សមក្សរ និងក្រក្រនដាយនជាគជ័យ
មពស់ ក្នុងការន បាននូវការខ្ថទាំសុមភា នដាយឥតគិតនថលររស់នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណីក្នុងសហគមន៍ ខ្ដ្ល
បាននក្ជើសនរីស។

ររេិទ្ផ
ធ ល
ការអនុវតតគនក្មាងក្នុង វសាមលភា

និងទំហំននោះ គឺជាសមិទធិផ្លដ្៏អមចរយមួយក្នុងររសារទយុតិ្
ត ម៌អនតរ

កាលនៅក្មពជា
ុ ។
ឧរសគគរំនពាោះការអនុវតតក្រក្រនដាយក្រសិទធភា

ភាគនក្រើន គឺពាក្់ ័នន
ធ ឹងរញ្ញាក្រឈម ីខាងនក្ប្

និង្នននមនុសសដ្៏មានក្ក្មិត។ យ៉ាងណាមិញ ការអនុវតតក្គរ់ក្គងលអៗ ក្៏ដ្ូរជា ជំ ញក្ក្មិតមពសរ់ រស់អងគ
ការនដ្គូ និងការនរតជាារិតត

ិតជាអារន បាននូវលទធផ្លលអ និងការរំណាយថវសាកាទាន់ន លនវោ និង

ក្រក្រនដាយក្រសិទធភា ។

ឥទ្ធិពល
គនក្មាងននោះ គឺជាក្ិរចមិតមំក្រឹងខ្ក្រងដ្៏ ិនសសមួយ ក្នង
ុ ការន្វើឲ្យអ.វ.ត.ក្ និងដ្ំនណើរការយុត្
ិត ម៌
ររស់មួ ន
ល កាន់ខ្តក្ជួតក្ជារដ្ល់អក្
ន នៅរស់រានមានជី វសាត តាមរយៈតំណាងខ្ផ្នក្រារ់ និង ័ត៌មាន ការគាំក្ទខ្ផ្នក្
េសតភា
ុ រ ការរណតុោះរណា
ត លនយនឌ័រ ការនលើក្ក្មពស់ការយល់ដ្ឹង និងការគាំក្ទខ្ផ្នក្រិតម
ត ស្រសត។
អនក្ទទួលក្រនយជន៍ ីគនក្មាងក្ជួតក្ជារយ៉ាងទូលំទោ
ូ យអំ ដ្
ី ំនណើរការយុត្
ិត ម៌អនតរកាល

និងជា

ទូនៅ មានការន ញរិតយ
ត ៉ា ងខាលង
ំ នឹងការរូលរួមររស់ ួក្គាត់នៅអ.វ.ត.ក្ និងនសវាក្មែររស់គនក្មាង។ តបិត
នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណីភាគនក្រើនរង់ទទួលបានសំណងហិរញ្ញវតថុ

ួក្គាត់យល់ដ្ឹងយ៉ាងរាស់អំ ល
ី ទធភា

ររស់អ.វ.ត.ក្ នហើយនៅខ្តន ញរិតន
ត ឹងរទអនតរាគមន៍ររស់គនក្មាង។
គនក្មាងរនងកើតឲ្យមានការផ្ទលស់ររូ ត វសាជជមានដ្៏ជាក្់រាស់ ក្នុងជី វសាតររស់នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណីខ្ដ្លជា
ុ នគាលនៅ
ក្ក្ម

ិនសស នលើការក្គរ់ក្គងជំងឺតានតឹងក្នុងអារមែណ៍ និងភា រងងរុឹងខ្ផ្នក្ស្ថារតី ការក្បាក្ស័យ

ទាក្់ទងអនតររុគគល និងសងគម ការគាំក្ទររស់សហគមន៍ និងក្ក្ុមក្គួមរ និង មួយរំខ្ណក្នទៀត គឺការទទួល
បានការខ្ថទាំសុមភា ។
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នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណីក្នុងសំណំនុ រឿង០០២ ខ្ដ្លជាអនក្ទទួលក្រនយជន៍ផ្ទាល់ ីគនក្មាង ទទួលបាន
នសវាក្មែក្ក្មិតមពស់ នរើន្ៀរនឹងអនក្នៅរស់រានមានជី វសាតនផ្សងៗនទៀត ខ្ដ្លនក្ើតមានការមិនន ញរិតត នដាយ
មរការមិនរារ់រញ្ចូ ល ួក្គាត់ក្នុងគនក្មាង។ អនក្ពាក្់ ័នភា
ធ គនក្រើនក្នុងសហគមន៍គាក្ំ ទការនិទាននរឿង និងការ
រងចាំ ពាក្់ ័នន
ធ ឹងសម័យខ្មែរក្ក្ហម រ៉ាុខ្នតអក្
ន មលោះន ញរិតន
ត ឹងរក្ានៅមងត់នសងៀម វសាញនដាយមរខ្តេ័យខាលរ
នក្ើតមានជនមាលោះថែីៗនទៀត។

ន្ិរន្ីរភាព
ការរនងកើនរំនណោះដ្ឹងអំ ីនយនឌ័រ តាមរយៈគនក្មាងននោះ គឺមានមរៈសំខាន់ទាង
ំ នៅថានក្់សហគមន៍ និង
ថានក្់ជាតិ។ មថរ័នក្នុងរដាឋេិបាល និងអងគការមិនខ្មនរដាឋេិបាល ទាំងនៅថានក្់ជាតិ និងថានក្់សហគមន៍កាន់ខ្ត
នផ្ទតតអារមែណ៍ខ្ថមនទៀតដ្ល់តក្មូវការររស់អក្
ន នៅរស់រានមានជី វសាត ីអំន ើហិងាផ្លូវនេទ

ក្នង
ុ រររខ្មែរក្ក្ហ

ម។ យ៉ាងណាមិញ មានរំណារ់អារមែណ៍តិរតួរនៅនលើការអេិវឌឍយុទធមស្រសតថានក្់នមតតសក្មារ់ជាក្រនយជន៍
ដ្ល់អក្
ន នៅរស់រានមានជី វសាត។
្នននក្នុងសហគមន៍ក្តូវបានក្មងក្រក្រនដាយក្រសិទធភា ។ យ៉ាងណាមិញ នៅខ្តមានតក្មូវការ
សក្មារ់ការរណតុោះរណា
ត លរនត និងការផ្តល់ក្បាក្់ក្មចីខានតតូរ នដ្ើមបីរនតរក្ាឲ្យបាននូវសមិទធិផ្លគនក្មាង។
ការផ្តួរនផ្តើមរនងកើតក្ក្ុមក្បាក្់សនសំ សក្មារ់ទូទាត់នថលន្វើដ្ំនណើរររស់អក្
ន នៅរស់រានមានជី វសាតមក្កាន់
មណឌលសុមភា គឺជាការរូលរួមរំខ្ណក្ដ្៏្ំន្ងមួយ ក្នុងការន្វើឲ្យក្រនសើរនឡើងនូវការខ្ថទាំសុមភា សក្មារ់
ជនរងនក្គាោះ ីអំន ើហិងាផ្លូវនេទ ខ្ដ្លជាជនចាស់ជរា។
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ការអភិវឌ្ឍចំស

េះដឹខ

គម្រោងបានចូលរួមយ៉ា ងសំខាន់ដល់ការចងររងទុរជាឯរសារនូវសរមមភាព
គម្រោង និងចំម្

េះដឹងថ្មីៗ និងបានចចររ ំចលរបទពិម្សាធន៍របស់ខ្ួលន តាមរយៈ

មម្ធោបាយម្សេងៗ។

បទពិម្ស្ីន៍ដែលបានម្រៀន្ូរត្
•

តុោការអនតរជាតិ ខ្ដ្លរង់បានការរូលរួម ីនដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណី និងរង់បាននក្រតិ៍តំខ្ណល វសាជជមាន
សក្មារ់អក្
ន ខ្ដ្លពាក្់ ័នធ ទាមទារឲ្យមាន វសា្ីមស្រសតមួយ ខ្តមាននក្រើនមុមក្ ួញ ជាមួយនឹងនសវាក្មែដ្៏
ទូលំទូោយក្នង
ុ ការង្ហរផ្ស ផ្
វ ាយ ការផ្តល់ក្រឹក្ា និងតំណាងខ្ផ្នក្រារ់ ក្នុងន ោះរួមមានទាំងការន្វើ
ដ្ំនណើរនៅរូលរួមសវ ការជំនុំជក្មោះក្តី ការគាំក្ទខ្ផ្នក្រិតម
ត ស្រសត ការរងចាំ និងការនិទាននរឿង ក្នុង
រំនណាមនសវាក្មែនផ្សងៗនទៀត។

វសា្ីមស្រសតខ្ររននោះទាមទារនូវសហក្រតិរតតិការដ្៏ទូលំទូោយ ី

សំណាក្់មថរ័នរដាឋេិបាល និងអនក្ពាក្់ ័នធ ខ្ដ្លជាអងគការមិនខ្មនរដាឋេិបាលជានក្រើនមុសៗគាន និងការ
រនងកើតឲ្យមានជាយនតការរាយការណ៍ និងរណា
ត ញការងារ។
•

ការរូលរួមររស់នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណីទាមទារនូវ វសា្ីមស្រសតយូរអខ្ងវងមួយ និងការរួមរំខ្ណក្ក្រក្រ
នដាយរីរភា

នដ្ើមបីរង្ហករការមិនន ញរិតរត រស់នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណី ខ្ដ្លជាការគំរាមក្ំខ្ហងដ្ល់

នក្រតិ៍តំខ្ណលជា វសាជជមានររស់តុោការ។
•

វសាននការយុតិ្
ត ម៌អនតរកាល សក្មារ់អក្
ន នៅរស់រានមានជី វសាត ីអំន ើហិងាផ្លូវនេទទាមទារនូវទសសនវសា
ស័យនយនឌ័រមួយ ក្នុងការង្ហរក្រតិរតតិការ និងនីតិ វសា្ី និងក្ិរចមិតមំក្រឹងខ្ក្រងរួមគានមួយ ក្នុងការង្ហរ
រស្រញ្ញជរនយនឌ័រ ក្នង
ុ ន ោះរួមមានទាំង ការរណតុោះរណា
ត លអំ នី យនឌ័រដ្ល់រុគល
គ ពាក្់ ័នផ្
ធ ង។ រទ
ិនម្ន៍ និងក្តីបារមភររស់ស្រសតីគួរយក្ន្វជា
ើ អាទិភា ក្នង
ុ ការនរៀររំ ការអនុវតត និងការវាយតនមលក្មែវសា្ី
យុតិ្
ត ម៌អនតរកាលណាមួយ។

•

ការរូលរួមររស់នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណីទាមទារការផ្ស ផ្
វ ាយ ខ្ដ្លង្ហយនឹងទទួលបាន និងង្ហយ
យល់សក្មារ់អក្
ន នៅរស់រានមានជី វសាត។

ការង្ហរផ្ស ផ្
វ ាយគួរចារ់យក្នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណីជា

នគាលនៅ រ៉ាុខ្នតក្៏ក្តូវរារ់រញ្ចូ លអនក្ដាក្់ពាក្យសុំតាង
ំ មលួនជានដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណី និងជនរងនក្គាោះ
នផ្សងនទៀតផ្ងខ្ដ្រ។
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•

ការរូលរួមររស់នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណីក្នុងការជំនុំជក្មោះជាលក្ខណៈអនតរជាតិទាមទារនសវាក្មែខ្ដ្ល
អារនឆលើយតរនៅនឹងតក្មូវការជីវភា

និងសុមភា ររស់នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណី

ិនសសសក្មារ់អក្
ន

នៅរស់រានមានជី វសាតខ្ដ្លមានរទ ិនម្ន៍ យសនក្មែនលើរូររាងកាយ ឬការបាត់រង់ក្ទ យសមបតតិ។
•

ការរូលរួមររស់នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណីទាមទាររទអនតរាគមន៍រិតម
ត ស្រសត ខ្ដ្លសមក្សរនៅតាមវរប
្ម៌ និងសិទធម
ិ នុសស នដាយនផ្ទតតនលើ ក្ក្ុមជួយមលួនឯង និងការ ក្ងឹងការផ្សោះផ្ាសងគម។ សក្មែភា
ពាក្់ ័នន
ធ ឹងការគាំក្ទខ្ផ្នក្រិតម
ត ស្រសតគួរដាក្់រញ្ចូ លការអនុវតតថីៗ
ែ នដ្ើមបីជក្មុញការនិទាននរឿង ដ្ូរជា
វសា្ី “ ោបាលតាមខ្ររផ្តល់សក្ខីក្មែ” នៅក្មពជា
ុ ។

•

គំនិតផ្តួរនផ្តើមអំ ីការនិទាននរឿង និងការរងចាំ គួរយក្ជាអាទិភា ននការរូលរួមររស់នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋ
របនវណី និងគួរនផ្ទតតខ្តនលើ វសា្ីមស្រសតរូលរួម ខ្ដ្លអនុញ្ញញតឲ្យមានការរារ់រញ្ចូ លអនក្នៅរស់រានមាន
ជី វសាតនផ្សងៗនទៀត និងសមាជិក្សហគមន៍

ិនសសក្ូននៅជំ ន់នក្កាយ។ រខ្នថមនលើននោះនទៀត វាជា

នរឿងសំខាន់ខ្ដ្លក្តូវនលើក្ក្មពស់ការយល់ដ្ឹងជាមនរណៈ

និងជក្មុញឲ្យមានការយល់ដ្ឹងអំ អ
ី ំន ើ

នោរនៅនៅអតីតកាល និងការរង្ហករមិនឲ្យមានអំន ើហិងាថែីៗនទៀតនក្ើតមាន។
•

ការរូលរួមររស់នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណីទាមទារ្នននហិរញ្ញវតថមា
ុ នរីរភា
នលើមូលនិ្ិ ីខាងនក្ប្។

នដាយតុោការ រខ្នថម

ការង្ហរននោះទាមទារនូវការវាយតនមលដ្៏ទូលំទូោយមួយអំ ត
ី ក្មូវការររស់

នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណី និងនថលរំណាយពាក្់ ័ន។
ធ មន្ោបាយមួយ ក្នុងការន បាននូវថវសាកា គឺអារជា
ការរនងកើតឲ្យមាននូវមូលនិ្ិរក្មុងមួយ ដ្ូររង្ហាញក្នុងររសារទយុតិ្
ត ម៌អនតរកាលនផ្សងៗនទៀត។
•

ការរូលរួមររស់នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណីទាមទារការគាំក្ទហិរញ្ញវតថុ

និងរនរចក្នទស

សក្មារ់ការ

រនងកើតឲ្យមានសមាគមជនរងនក្គាោះ រណា
ត ញនដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណី និងក្ក្ុមសហគមន៍ នដ្ើមបីជក្មុញ
ការតសូមតិ និងការ ក្ងឹងអំណារ។
•

នដ្ើមបីន បាននូវទំ ក្់ទំនងននក្មែវសា្ីមួយ

វសាននការយុតិ្
ត ម៌អនតរកាលទាមទារនូវការវាយតនមលអំ ី

តក្មូវការររស់នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណី មុន និងក្នុងអំឡុងវដ្តននគនក្មាង

ិនសស នៅន លនរៀររំ

គនក្មាងផ្តល់សំណង។ ដ្ូរគានខ្ដ្រ ភា ជាមាចស់ររស់អក្
ន នៅរស់រានមានជី វសាតអារក្តូវរនងកើនក្រក្រ
នដាយក្រសិទធភា

តាមរយៈការរណតុោះរណា
ត ល និងការគាំក្ទដ្ល់តំណាងជនរងនក្គាោះ ឬរុគគលទំ ក្់

ទំនងនៅតាមសហគមន៍។ តំណាងទាំងននោះក្៏អារក្តូវបានរណតុោះរណា
ត លផ្ងខ្ដ្រអំ កា
ី រនដាោះក្មយ
វសាវាទ ការក្បាក្ស័យទាក្់ទងនដាយអហិងា ការសក្មរសក្មួលក្ិរចសនា

និងការគាំក្ទសុមភា ផ្លូវ

រិត។
ត

13

•

ក្តីរំ ឹងទុក្ខ្ដ្លមិនក្បាក្ដ្និយម និងការមិនន ញរិតត ឧទាហរណ៍ ខ្ដ្លនក្ើតនឡើងក្នុងរំនណាមអនក្

ដាក្់ពាក្យខ្ដ្លមិនក្តូវបានតុោការទទួលមគល់ ឬជនរងនក្គាោះនផ្សងនទៀត អារក្តូវបានកាត់រនថយតាមរ
យៈការក្បាក្ស័យទាក្់ទង និង ័ត៌មានដ្៏ទូលំទូោយអំ ក្ី ំខ្ដ្ននន វសាននការយុតិ្
ត ម៌អនតរកាល។

អនុស្្ន៍្ខា
ំ ន់ៗ
ភាពពាក្់ពន្
័ នធ ន្គសរោខ
វសា្ីមស្រសតននការរនងកើតឲ្យមានភា ជានដ្គូ
គនក្មាង ក្នុងក្គរ់ដ្ំណាក្់កាលននវដ្តគនក្មាង

និងការក្រឹក្ានយរល់ជាមួយអនក្ទទួលក្រនយជន៍ ី

ិតជាន បាននូវទំ ក្់ទំនងររស់គនក្មាង និងគួរក្តូវបាននក្រើ

ក្បាស់ជាការអនុវតតដ្៏ក្រន មួយ ក្នុងរទអនតរាគមន៍ដ្ូរគានននោះ។
លទធផ្លបានមក្ ីការវាយតនមលននោះរង្ហាញថា នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណីភាគនក្រើនរនតគាក្ំ ទអ.វ.ត.ក្ ក្៏
ដ្ូរជា សក្មែភា និទាននរឿង និងការរងចាំ។ អនក្ផ្តលរ
់ នមលើយភាគនក្រើនវាយតនមលមស
ព ់នៅនលើ ការនលើក្ក្មពស់
ការយល់ដ្ឹងក្រក្រនដាយរីរភា

និងគំនត
ិ ផ្តួរនផ្តើមពាក្់ ័នន
ធ ឹងការអរ់រំ នដាយនផ្ទតតជា ិនសសនៅនលើការរូល

រួមររស់យុវជន។
គនក្មាងយុតិ្
ត ម៌អនតរកាលអ គតអារដាក្់រញ្ចូ លនសវាក្មែរខ្នថម ដ្ូរជា ការរនងកើនក្បាក្់រំណូល
ការអរ់រំជី វសាតក្គួមរ និងការខ្ថទាំសុមភា ។
ទក្មង់ជានក្រើនប្រភេទននអំន ើហិងាផ្លូវនេទ

ខ្ដ្លក្រក្ ឹតិរ
ត ំនពាោះជនរងនក្គាោះនៅក្នុងរររខ្មែរក្ក្ហម

មានលក្ខណៈទូនៅដ្ូរគានទាំងអស់នៅទូទាង
ំ ក្រនទសក្មពជា
ុ
ខ្ដ្លននោះរងអល
ុ រង្ហាញឲ្យន

ើញថា ចាំបារ់តក្មូវ

ឲ្យមានរទអនតរាគមន៍នៅនថងអ គត ខ្ដ្លមានលក្ខណៈកាន់ខ្តក្រនសើរនឡើង នដ្ើមបីន នូវសិទធិ ទំនួលមុសក្តូវ
និងឱកាសនសែើគានរវាងជនរងនក្គាោះស្រសតី និងជនរងនក្គាោះរុរស។

ររេិទ្ភា
ធ ព
លទធផ្លទី១
អនក្ទទួលរនាក្
ុ នយនឌ័រគួរទទួលបានន លនវោ ក្ទ យសមបតតិ និង្នននចាំបារ់ នដ្ើមបីរូលរួមក្រក្រ
នដាយក្រសិទធភា ក្នុងសក្មែភា ផ្ស ផ្
វ ាយររស់តុោការ។ ជាជនក្មើសនផ្សងមួយនទៀត នយើងអារ ិចារណា
រនងកើតឲ្យមាននូវមុមតំខ្ណងរខ្នថមនទៀតសក្មារ់អក្
ន ជំ ញនយនឌ័រ

ខ្ដ្លន ដ្ល់ការរស្រញ្ញជរនយនឌ័រក្នុង

ការង្ហរផ្ស ផ្
វ ាយររស់តុោការ។
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ក្ិរចក្រជុំ “រណា
ត ញការងារផ្តល់ជំនួយខ្ផ្នក្រារ់” រខ្នថមអារក្តូវបាននក្រើក្បាស់ នដ្ើមបីជួយជក្មុញដ្ល់
យនតការរញ្ជូ ន និងនដ្ើមបីនរៀររំក្មែវសា្ី ខ្ដ្លមានលក្ខណៈសហក្រតិរតតិការ សក្មារ់ជាក្រនយជន៍ររស់ជនរង
នក្គាោះននអំន ើហិងាផ្លូវនេទ។
លទធផ្លទី២
នរើនទាោះជាមានការគាំក្ទខ្ផ្នក្រារ់ដ្៏ទូលទ
ំ ូោយ ីសណា
ំ
ក្់នមនវីតំណាងនដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណីមលោះក្តី
្នននរខ្នថមនទៀតទាមទារឲ្យមានជាចាំបារ់ នដ្ើមបី ក្ងឹងគុណភា ការផ្តល់នសវាក្មែររស់នមនវីតំណាងនដ្ើម
រណតឹងរដ្ឋរបនវណី។

លទធផ្លទី៣
នដ្គូអនុវតតគនក្មាងគួររនតសហការជាមួយក្ក្សួងក្ិរចការ រី និងក្ក្ុមក្រឹក្ាជាតិសក្មារ់ស្រសតី នដ្ើមបីន្វើ
ការតសូមតិឲ្យមានការដាក្់រញ្ចូ លនសវាក្មែនផ្សងៗ សក្មារ់ជនរងនក្គាោះននអំន ើហិងាផ្លូវនេទ ក្នុងរររខ្មែរក្ក្
ហម។

លទធផ្លទី៤
រុគគលខ្ដ្លជា្នននក្រចាំក្នុងសហគមន៍ តំណាងនដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណី និងសមាជិក្ក្ក្ុមជួយមលួន
ឯង ខ្ដ្លមានការនរតជាារិតម
ត ស
ព ់ គួរទទួលបានការរណតុោះរណា
ត លរខ្នថម មន្ោបាយអនុវតតន៍ (ឧ. រដា
ផ្ស ផ្
វ ាយ ឌី វីឌី អាវយឺត

មរ័ណណ នរឿងក្ុនអរ់រ.ំ .. ជានដ្ើម) និងការឧរតតមហ
ភ រិ ញ្ញវតថុ នដ្ើមបីនរៀររំអនុវតតនស

វាក្មែនៅតាមសហគមន៍ នៅនក្កាយន លរញ្ច រគ
់ នក្មាង។
ក្នុងគនក្មាងជាក្់ោក្់ណាមួយ នដ្គូអនុវតតគនក្មាងអារនរៀររំការវាយតនមល ខ្ដ្លមានលក្ខណៈកាន់ខ្ត
ទូលំទូោយមួយសតី ីអក្
ន ផ្តល់នសវាក្មែក្រចាំេូមិភាគ និងមូលដាឋន នដ្ើមបីជួយសក្មរសក្មួលដ្ល់ការរញ្ជូ នជន
រងនក្គាោះនៅទទួលនសវាក្មែនផ្សងៗ។ នដ្ើមបីនដាោះក្មយរញ្ញានថលរំណាយនលើការន្វើដ្ំនណើរ ក្ក្ុមក្បាក្់សនសំ ដ្ូរ
ជាក្ក្ុមក្បាក្់សនសំនក្រើក្បាស់ក្នុងគនក្មាងននោះ អារកាលយជាដ្ំនណាោះក្មយសមក្សរ និងដ្៏ស័ក្កសិទធិមួយ។

ររេិទ្ផ
ធ ល
ក្នុងរទអនតរាគមន៍ដ្ូរគានននោះ នដ្គូអនុវតតគនក្មាងគួរនរៀររំន្វើការវាយតនមលឲ្យកាន់ខ្តដ្៏ទូលំទូោយមួយ
សតី ីក្ិរចមិតមំក្រឹងខ្ក្រងចាំបារ់

។

ននោះនឹងអនុញ្ញញតឲ្យមានវតថរ
ុ ំណងកាន់ខ្តក្បាក្ដ្និយមខ្ថមនទៀត

នរើ

និយយអំ ្
ី នននមនុសស។
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ឥទ្ធិពល
មាចស់ជំនួយអនតរជាតិ

និងរដាឋេិបាលគួររនតគាក្ំ ទខ្ផ្នក្ហិរញ្ញវតថដ្
ុ ល់អងគភា គាំពារជនរងនក្គាោះរហូត

ដ្ល់អ.វ.ត.ក្ រិទទាវរ។
មាចស់ជំនួយគួរ ក្ងីក្ការគាំក្ទខ្ផ្នក្ហិរញ្ញវតថរុ រស់មួ ន
ល ដ្ល់អងគការមិនខ្មនរដាឋេិបាលពាក្់ ័នម
ធ ួយរំនួន
នក្កាយន លតុោការរិទទាវរ។ ននោះនឹងជួយឲ្យអងគការទាំងននោះគាំក្ទ និងផ្តល់នសវាក្មែរនតក្រក្រនដាយរីរភា
ដ្ល់នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណី។
អងគការមិនខ្មនរដាឋេិបាលគួរផ្តល់ ័ត៌មានខ្ផ្នក្រារ់

ការគាំក្ទខ្រររិតស
ត ងគមក្សរតាមសិទធិមនុសស

និងការរងចាំ ដ្ល់នដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណី និងជនរងនក្គាោះក្នុងរររខ្មែរក្ក្ហមនផ្សងៗនទៀត។ នសវាក្មែគួររារ់
រញ្ចូ លផ្ងខ្ដ្រនូវការខ្ថទាំសុមភា

និងសក្មែភា រនងកើនក្បាក្់រំណូល និងគួរចារ់យក្ជនរងនក្គាោះក្នុងរររ

ខ្មែរក្ក្ហមនក្រើនសណា
ឋ នន្វើជានគាលនៅ។
ក្នុងក្រណីអ.វ.ត.ក្ រិទទាវរ អងគភា គាំពារជនរងនក្គាោះ និងនដ្គូអនុវតតគនក្មាងគួរនរៀររំយុទធ ការផ្ត
ល់ ័ត៌មាន

នដ្ើមបីកាត់រនថយការមក្រិតត

ក្នុងរំនណាមអនក្ដាក្់ពាក្យសុំតាង
ំ មលួនជានដ្ើមរណតឹងរដ្ឋរបនវណីក្នុង

សំណំនុ រឿង០០៣ និងសំណំនុ រឿង០០៤។

ន្ិរន្ីរភាព
នដ្ើមបីរនតរក្ារញ្ញាអំន ើហិងាផ្លូវនេទក្នង
ុ រររខ្មែរក្ក្ហមនៅនលើរនរៀរវារៈ

នដ្គូអនុវតតគនក្មាងគួរ

រនតខ្ថរក្ា និងន្វើររចរ
ុ បននភា នគហទំ រ័ ររស់គនក្មាង និងរនត ក្ងឹងរណា
ត ញការង្ហរ នដ្ើមបីជាក្រនយជន៍ដ្ល់
ជនរងនក្គាោះ ីរររខ្មែរក្ក្ហម។
ការរូលរួម និងការគាំក្ទររស់រដាឋេិបាល ខ្ដ្លមានលក្ខណៈកាន់ខ្តក្រនសើរ ក្នុងការរនងកើតយុទធមស្រសត
នៅថានក្់នមតត អារជួយន្វកា
ើ រផ្តល់នសវាក្មែកាន់ខ្តលអ ជូនដ្ល់ជនរងនក្គាោះ ីរររខ្មែរក្ក្ហម។
នដាយទទួលមគល់នូវមូលនិ្ិខ្ដ្លមានក្ក្មិត មានរន ល ោះក្រនោងខ្ដ្លក្តូវ ក្ងឹងរខ្នថមដ្ល់សមាគម
ចាស់ជរា និងក្ក្ុមជួយមលួនឯងររស់គនក្មាង នដ្ើមបីរនក្មើដ្ល់រនរៀរវារៈខ្ផ្នក្នសដ្ឋក្ិរច រិតស
ត ងគម និង ការតសូ
មតិ សក្មារ់សមាជិក្ររស់ ួក្គាត់។
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ការអភិវឌ្ឍចំស

េះដឹខ

អងគភា គាំពារជនរងនក្គាោះ និងអងគការរិតស
ត ងគម អនតរវរប្ម៌គួររនតផ្ស ផ្
វ ាយរទ ិនម្ន៍ និង
“ការអនុវតតលអៗ” ទាំងក្ក្ុង និងនក្ប្ររសារទយុតិ្
ត ម៌អនតរកាល។ ឧទាហរណ៍ នដ្គូអនុវតតគនក្មាងអារន្វើឲ្យកាន់
ខ្តក្រនសើរនឡើងនូវការផ្ទលស់ររូ ត រំនណោះដ្ឹង ជាមួយក្ក្ុមសិទធិមនុសស និងមថរ័ន ហុភាគី នដ្ើមបីដាក្់រញ្ចូ លការរំ
នញារនយនឌ័រនៅក្នុង វសាស័យយុតិ្
ត ម៌អនតរកាលររស់ ួក្នគ។
អងគភា គាំពារជនរងនក្គាោះ និងអងគការរិតស
ត ងគម អនតរវរប្ម៌គួររងក្ក្ងទុក្ជាឯក្មរ និងខ្ថរក្ា
ទុក្រាល់លទធផ្ល ខ្ដ្លបានមក្ ក្
ី ិរចក្រជុំសី ត ីរណា
ត ញការងារផ្តល់ជំនួយខ្ផ្នក្រារ់។ លទធផ្លទាំងននោះទទួល
បានការនកាតសរនសើរថា ជាយនតការដ្៍រមបងមួយសក្មារ់ការខ្រក្រំខ្លក្រំនណោះដ្ឹង នហើយបានដាក្់រញ្ចូ លរទ
រង្ហាញក្រក្រនដាយគុណភា មពស់ជានក្រើននទៀតផ្ង។
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