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សេចក្តីេសខេបរមួ 

បរបិទ នងិការពពិណន៌ាគម្រោង 

នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្ក្ហម ក្រជាជនក្មពជុាទទួលរងនូវទក្មង់នក្រើនប្រភេទននការន្វើអំន ើហិងាផ្លូវនេទ 

ក្នុងន ោះរួមមាន ការរំនោេផ្លូវនេទជាក្ក្ុម មុនយកភៅសមាល រ់  ការកាត់ក្រដារ់នេទ ការនក្ងក្រវ័ញ្ចផ្លូវនេទ 

និងការន្វើឲ្យនៅជាទាសក្រ និងអាពាហ៍ ិពាហ៍នដាយរងខំ។ ក្នុងឆ្ន ំ២០០១ រដ្ឋសភាននក្ ោះរាជាណារក្ក្ក្មពជុា

បានអនុម័តរារ់ស្តីពីការរនងកើតអងគជំនុំជក្មោះ វសាមមញ្ញក្នុងតុោការក្មពជុា (ភៅកាត់ អ.វ.ត.ក្) ជាតុោការ

មួយសក្មារ់ជំនុំជក្មោះឧក្ក្ិដ្ឋក្មែដ្៏្ងន់្ងររំផ្ុត ខ្ដ្លបានអនុវតតក្នុងអំឡុងស្ម័យខ្មែរក្ក្ហម។ សំណុំនរឿង

០០២/០២ បានរារ់រញ្ចូលទក្មង់ជាក្់ោក្់មួយននអំន ើហិងាផ្លូវនេទ ន ោះគ ឺ “អាពាហ៍ ិពាហ៍នដាយរងខំ និង

ការរំនោេផ្លូវនេទនក្ើតនឡើងក្នុងអាពាហ៍ ពិាហ៍នដាយរងខំ” ក្នងុដ្ីការញ្ជូននរឿងនៅជំនុំជក្មោះររស់មលួន។ ឧក្ក្ិដ្ឋ

ក្មែទាងំននោះសថិតក្នុងទក្មងជ់ាឧក្ក្ិដ្ឋក្មែក្រឆំ្ងមនុសសជាតិ នហើយរគុគលខ្ដ្លទទលួមុសក្តូវមពស់រំផ្ុតក្តូវបាន

ផ្ត ា នទាសឲ្យជារ ់នធ គារអស់មួយជីវសាត។ 

អ.វ.ត.ក្ គឺជាតុោការក្នូកាត់ដ្ំរូងនគរងអស់ អនុវតតយនតការ នដាយមានការរូលរួមររសន់ដ្ើម    រ

ណត ឹងរដ្ឋរបនវណី និងផ្តលឲ់្យអនក្នៅរស់រានមានជីវសាតនូវសិទធិរូលរួមក្នុងដ្ំនណើរការនីតិវសា្ីរខ្នថមនទៀត នដាយ

អនុញ្ញញ តឲ្យរួមរំខ្ណក្ដ្៏សក្មែ ក្នុងដ្ំនណើរការនីតិវសា្ីរារ់ និងសិទធិទទួលបានសំណងផ្លូវរិតត នងិសមូហភា ។ 

“ វសាននការនក្ប្ក្រ ័នធតុោការ” គឺជាយនតការរខ្នថមមួយនទៀតផ្តល់ឲ្យអនក្នៅរស់រានមាន    ជ ីវសាត ីរររខ្មែរ

ក្ក្ហមទាងំអស់នូវទក្មង់យុតតិ្ម៌មលោះ   នដាយ ុពំាក្់ ័នធនឹងឋានៈររស ់ួក្គាត់ នៅរំនពាោះមុម អ.វ.ត.ក្ ភ ើយ

។ 

គនក្មាងខ្ដ្លក្ំ ុងក្តូវបានវាយតនមលននោះតំណាងឲ្យគនក្មាងមានលក្ខណៈយូរអខ្ងវង និងទូលំទូោយ

រំផ្ុត ក្នុងរំនណាមគនក្មាងផ្តល់សំណងររសអ់.វ.ត.ក្ និង វសាននការនក្ប្ក្រ ័នធតុោការ នហើយគំនិតផ្តួរនផ្តើម

រមបងគឺ នដ្ើមបីឆលោុះរញ្ញច ងំអំ អីំន ើហិងាផ្លូវនេទ ខ្ដ្លនក្ើតមានក្នុងស្ម័យខ្មែរក្ក្ហម ក្នុងន ោះរារទ់ាងំ អាពា

ហ៍ ិពាហ៍នដាយរងខំនៅក្នុងក្រនទសក្មពជុាផ្ងខ្ដ្រ។ 

គនក្មាងននោះនរៀររំនឡើងនដាយអងគភា គាពំារជនរងនក្គាោះននអ.វ.ត.ក្ អងគការរតិតសងគម អនតរវរប្ម៌ 

(អងគការ្ីេីអ)ូ និងអងគការក្ក្ុមអនក្រារ់ការពារសិទធិក្មពជុា (អងគការសុីឌីេី) នដាយមានក្ិរចសហក្រតិរតតិការ

ជាមួយ និងតាមរយៈថវសាកា ីមូលនិ្អិងគការសហក្រជាជាតិនដ្ើមបលីុររំបាត់អំន ើហិងានលើស្រសតី (UNTF)។  
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ដ្ំណាក្់កាលទីមួយននគនក្មាង  ីខ្មតោុ ឆ្ន ំ២០១១ ដ្ល ់ខ្ម វសារិកិា ឆ្ន ំ២០១៤ ទទួលបានលទធផ្លគួរ

ឲ្យក្ត់សមាគ ល់មួយរំនួន្ំ។ យ៉ា ងណាមិញ ន ើញថា មានេសតតុាងយ៉ា ងរាស់ ខ្ដ្លតក្មូវឲ្យរនត ក្ងឹងក្ិរច

មិតមំក្រឹងខ្ក្រងររសគ់នក្មាងរខ្នថមនទៀត។ ដ្ូនរនោះ ដ្ណំាក្់កាលទ ីីរននគនក្មាងក្៏ចារដ់្ំនណើរការ ីខ្មមក្រា ឆ្ន ំ

២០១៦ រហូតដ្ល់ ខ្មនមម ឆ្ន ំ២០១៩ នដាយមានការឧរតថមភថវសាកាក្រមាណ ១.០០០.០០០ ដ្ុោល រ ីមូលនិ្ិ

អងគការសហក្រជាជាតិ នដ្ើមបីលុររំបាត់អំន ើហិងានលើស្រសតី និងរដ្ិភាគក្រមាណ ២៣៤.០០០ដ្ុោល រ ីអនក្ដាក្់

ពាក្យសុំតាងំមលួនជានដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណី។  

គនក្មាងននោះក្តូវបានអនុវតតនៅទូទាងំក្រនទស និងជាមួយនដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណីនគាលនៅ ខ្ដ្លជាស្រសតី

ទាងំអស់ រំនួន២២០០ ក្់ ក្នុងសំណុំនរឿង០០២ ក្៏ដ្ូរជានដ្ើមរណត ឹងរុរសរំនួន២៤០ ក្់ ជាអនក្ទទួលផ្ល

ក្រនយជន៍ផ្ទា ល់ ីគនក្មាង។  ជា ិនសស គនក្មាងចារ់យក្នដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណីនគាលនៅ ខ្ដ្លក្តូវបាន

ទទួលមគ ល់ ខ្ផ្អក្នលើរទនចាទអាពាហ៍ ិពាហ៍នដាយរងខំ និងការរំនោេផ្លូវនេទ ខ្ដ្លនក្ើតនឡើងក្នងុ

អាពាហ៍ ិពាហ៍នដាយរងខំ នដាយមរខ្ត ួក្គាត់ក្រឈមនឹងឧរសគគមពស់ក្នុងដ្ំនណើរការយុតតិ្ម៌អនតរកាល។ 

អនក្ទទួលក្រនយជន៍ផ្ទា ល់ ីគនក្មាងនផ្សងៗនទៀត រួមមានស្រសតីរំនួន៦៣៣ ក្់ និងរុរស១៦២ ក្់ ខ្ដ្លជាអនក្

នៅរស់រានមានជីវសាត ីអំន ើហិងាផ្លូវនេទក្នុងសម័យខ្មែរក្ក្ហម ខ្តមិនក្តូវបានទទួលមគ ល់ជានដ្ើម     រណត ឹង

រដ្ឋរបនវណីនៅរំនពាោះមុមអ.វ.ត.ក្។ 

អនក្ទទួលក្រនយជន៍ក្រនយល ីគនក្មាង រួមមានតំណាងនដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណី សមាជិក្ននអងគការ

តាមសហគមន៍ អនក្ជំ ញខ្ផ្នក្អរ់រំ អនក្ជំ ញខ្ផ្នក្រារ់ននអ.វ.ត.ក្ រុគគលិក្មកពីស្ថា រ័នក្នុង និងនក្ប្រដាឋ េិ

បាល នមនវីក្មពជុា ក្ងក្មាល ំងឯក្សណាឋ ន រុគគលកិ្ខ្ផ្នក្សុខាេបិាល និងមនរណជនទូភៅ។ 

 

តារាខតក្កភាព 

នគាលនៅគនក្មាង៖ នដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណីខ្ដ្លជាស្រសតីនៅអ.វ.ត.ក្ ជា ិនសស អនក្នៅរសរ់ានមាន

ជីវសាត ីអំន ើហិងាផ្លូវនេទក្នងុរររខ្មែរក្ក្ហម               អនុវតតយ៉ា ងន ញនលញនូវសិទធិទទួលបានយុតតិ្ម៌អនតរកាល 

និងទទួលបាននសវាផ្លូវរិតតកាន់ខ្តក្រនសើរ នងិការមត រនីតិសមបទា ក្តឹមរុងឆ្ន ំ២០១៨។ 

 

លទធផ្លទ១ី៖ រគុគលិក្អ.វ.ត.ក្ សមាជិក្/សមាជកិាគណៈនមនវី និសសិតនីតមិស្រសត និងអងគការនដ្គូមាន

ឥរសាយរទ និងអាក្របក្ិរសាយកាន់ខ្តក្រនសើររំនពាោះតក្មូវការររស់អនក្រស់រានមានជីវសាតននអំន ើហិងាផ្លូវនេទ 

នដ្ើមបីផ្តល់នសវាក្មែកាន់ខ្តក្រនសើរ។ 
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• លទធផ្លរឋមទី១.១៖ រគុគលិក្អ.វ.ត.ក្ និងអងគការនដ្គូមានរំនណោះដ្ឹងកាន់ខ្តនក្រើន និង រងងមំាសតី ី

អំន ើហិងាផ្លូវនេទ និងអារយក្នៅអនុវតតក្នុងការងារ ួក្នគបាន។ 

• លទធផ្លរឋមទី១.២៖ សមាជិក្/សមាជិកាគណៈនមនវី និងនិសសិតនីតិមស្រសតមានរំនណោះដ្ឹងកានខ់្ត

នក្រើន ទាក្់ទងនឹងភា រនសើរនយនឌ័រក្នុងជ ំញររស់ ួក្នគ។ 

 

លទធផ្លទ២ី៖ នដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណី ខ្ដ្លជាស្រសតី  ិនសសអនក្នៅរស់រាន ីអំន ើហិងាផ្លូវនេទក្នុងរររខ្មែរ

ក្ក្ហម ទទលួបាន្ននន និងការក្គរ់ក្គងនរឿងក្តកី្រក្រនដាយក្រសិទធភា  នដ្ើមបនី ថា ការរូលរួមររស់

 ួកគាត់នៅតុោការ និងក្នងុសក្មែភា ពាក្់ ័នធនៅនក្ប្តុោការ គឺមានអតថន័យក្ជាលនក្ៅ នដាយថា នរឿងរា៉ា វ

ររស ់ួក្គាត់ក្តូវបាននគដ្ឹងឮ នហើយ ួក្គាត់ន ញរិតតនឹងដំភ ោះប្ស្ថយ។ 

• លទធផ្លរឋមទី២.១៖ នដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណី និងអនក្នៅរស់រានមានជីវសាត ីអំន ើហិងាផ្លូវនេទ ខ្ដ្ល

ជាស្រសតី មានតំណាងផ្លូវរារ់ និងមានមន្ោបាយសមក្សរ នដ្ើមបីរូលរួមមត រ់សវ ការជំនុំជក្មោះកតី

នៅអ.វ.ត.ក្។ 

• លទធផ្លរឋមទី២.២៖ នដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណី និងអនក្នៅរស់រានមានជីវសាត ីអំន ើហិងាផ្លូវនេទ ខ្ដ្ល

ជាស្រសតី មានរំនណោះដ្ឹងខ្ផ្នក្រារក់ាន់ខ្តរងងមំុាក្នុងដ្ំនណើរការនីតិវសា្ី។ 

 

លទធផ្លទ៣ី៖ មនរណជន សហគមន ៍ និងមស្រនតីរាជការ មានការយល់ដ្ឹងកាន់ខ្តក្រនសើរពាក្់ ័នធនឹងអំន ើ

ហិងាផ្លូវនេទ ខ្ដ្លនក្ើតនឡើងក្នុងអំឡុងរររខ្មែរក្ក្ហម និងទំ ក្់ទំនងររស់វានឹងរញ្ញា នយនឌ័រររចរុបនន ដ្ូនរនោះ 

ឥរសាយរទ អាក្របក្ិរសាយ រទអនតរាគមន៍ និងនគាលននយបាយ មានលក្ខណៈក្រនសើរនឡើង និងកានខ់្តរភស្ើរ

ចំភ ោះតក្មូវការររសជ់នរងនក្គាោះននអំន ើហិងាផ្លូវនេទ។ 

• លទធផ្លរឋមទី៣.១៖ មនរណជនទូនៅកាន់ខ្តយល់ដ្ឹងអំ អីំន ើហិងាផ្លូវនេទក្នងុសម័យខ្មែរ

ក្ក្ហម និងទំ ក្់ទំនងររស់វានឹងរញ្ញា នយនឌ័រររចរុបនន តាមរយៈការសនា  និងផ្តល់ ័ត៌មានជាម

នរណៈ។ 

• លទធផ្លរឋមទី៣.២៖ មថ រ័នរដ្ឋពាក្់ ័នធទទួលបាន ័ត៌មានន ញនលញសតី អីំន ើហិងាផ្លូវនេទ ខ្ដ្ល

នក្ើតនឡើងក្នុងអំឡុងរររខ្មែរក្ក្ហម និងទំ ក្់ទំនងររស់វានឹងរញ្ញា នយនឌ័រររចរុបនន និងកានខ់្តនផ្ទត

តអារមែណ៍នៅនលើរញ្ញា ទាងំននោះ។ 

• លទធផ្លរឋមទី៣.៣៖  ័ត៌មានសតី ីអំន ើហិងាផ្លូវនេទ ខ្ដ្លនក្ើតនឡើងក្នុងអឡំុងរររខ្មែរក្ក្ហម 

សិទធិស្រសតី និងឧទាហរណ៍សតី ី “ការអនុវតតលអៗ” សក្មារ ់វសាននការយុតតិ្ម៌អនតរកាល ខ្ដ្លមានលក្ខ
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ណៈរនសើរនយនឌ័រ ក្តូវបានរងក្ក្ងទុក្ជាឯក្មរ នហើយមនរណជនអាររូលនមើល ័ត៌មានទាងំ

ននោះបាន។  

 

លទធផ្លទ៤ី៖ សុមភា ផ្លូវរិតត និងការគាកំ្ទគាន នៅវសាញនៅមក្ក្នុងរំនណាមជនរងនក្គាោះននអំន ើហិងាផ្លូវនេទ 

និងនដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណី ខ្ដ្លជាស្រសតី មានលក្ខណៈកាន់ខ្តក្រនសើរនឡើង។ 

• លទធផ្លរឋមទី៤.១៖ រុគគល ខ្ដ្លជា្នននក្រចានំៅតាមសហគមន៍ក្តូវបានក្ំណត់អតតសញ្ញញ ណ 

នក្ជើសនរីស និងរណតុ ោះរណាត លជាមូលដាឋ នសតី ីសុមភា ផ្លូវរិតត។ 

• លទធផ្លរឋមទី៤.២៖ នដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណី និងជនរងនក្គាោះននអំន ើហិងាផ្លូវនេទ ខ្ដ្លជាស្រសតីមាន

សុមភា ផ្លូវរិតតកាន់ខ្តក្រនសើរ តាមរយៈនសវា ោបាលការរ៉ាោះទងកិរផ្លូវរិតត ក្នុងន ោះរួមមានការ

 ោបាលតាមខ្ររន្វើសក្ខីក្មែ/និទាននរឿង ក្ក្ុមជួយមលួនឯង ការផ្តល់ក្រឹក្ាតាមទូរស័ ា និងការ

 ោបាលជំងឺវសាក្លររសាត។  

• លទធផ្លរឋមទី៤.៣៖ ក្រជា លរដ្ឋរំនួន១០០ក្គួមរ (អនក្នៅរស់រានមានជីវសាត ឬក្ូនៗ ួក្គាត់) 

មានមន្ោបាយកាន់ខ្តក្រនសើរក្នុងការគាកំ្ទដ្ល់ជីវភា រស់នៅររស់ ួក្គាត់។ 

 

 

ម្ោលបណំង នងិវត្ថុបណំងវាយត្ម្លៃ 

អងគភា គាពំារជនរងនក្គាោះននអ.វ.ត.ក្ បានផ្តល់អាណតត ិ និងការវាយតនមលរញ្ចរ់គនក្មាងនដាយអនក្

ជំ ញ ីខាងនក្ប្ ក្សរតាមលក្ខមណឌ ននមូលនិ្ិអងគការសហក្រជាជាតិនដ្ើមបីលុររំបាត់អំន ើហិងានលើស្រសតី។ 

នគាលនៅរមបងននការវាយតនមលននោះ គឺផ្តល់ការពិនិតយនលើការអនុវតតគនក្មាង និងក្ំណត់អតតសញ្ញញ ណ និងរង

ក្ក្ងទុក្នូវរទ ិនម្ន៍ និងនមនរៀនលអៗ ខ្ដ្លបាននរៀនសូក្តក្នលងមក្។ ការវាយតនមលននោះមានរំណងផ្តល់

គណននយយភា  និងតមាល ភា ជូនដ្ល់អនក្ទទួលក្រនយជន៍ ីគនក្មាង មាច ស់ជំនួយ អនក្ក្គរ់ក្គងគភប្ោង ស្ថា រ័ន

ពាក្់ ័នធទាងំក្នុង និងនក្ប្រដាឋ េិបាល និងមនរណជន។ លទធផ្លនឹងក្តូវបាននក្រើក្បាស់នដ្ើមបីផ្តល់ជា ័ត៌មាន

ដ្ល់ទិសនៅរនតអនុវតតគនក្មាងចាស់ៗ ឬសក្មែភា ថែីៗននអងគការនដ្គូអនុវតតគនក្មាង និងផ្តល់ជាេសតតុាង

សក្មារស់ំនណើសុំថវសាកា នដ្ើមបីគាកំ្ទសក្មែភា ខ្ររននោះនទៀត។ 

តាមលក្ខណៈវសានិរិ័យននរទដាឋ ន OECD DAC ពាក្់ ័នធនឹងទំ ក្់ទនំង ក្រសិទធភា  ក្រសិទធផ្ល រី

រភា  ផ្លរ៉ាោះពាល់ និងការអេិវឌឍរំនណោះដ្ឹង វតថរុំណងននការវាយតនមល ដ្ូររង្ហា ញក្នុងលក្ខមណឌ ការង្ហរ រមួ

មាន៖ 
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• វាយតនមលគនក្មាងទាងំមូល  ិចារណានលើក្រសិទធភា  ទំ ក្់ទំនង ក្រសិទធផ្ល រីរភា  ផ្លរ៉ាោះពាល់ 

និងការអេិវឌឍរំនណោះដ្ឹង នដាយនផ្ទត តនលើការវាយតនមលសមិទធផ្លនៅក្ក្មិតនគាលនៅ និងលទធផ្ល។ 

• ក្ំណត់ថានតើលទធផ្លរួមរខំ្ណក្ដ្ល់នគាលនៅទូនៅររសគ់នក្មាងខ្ដ្រ ឬនទ? 

•  រសាោះរក្នមនរៀនសំខាន់ៗ និងក្ំណត់ការអនវុតតលអៗ សក្មារ់នរៀនសូក្ត។ 

• ក្ំណត់សមិទធផ្ល និងរន ល ោះក្រនោងររស់គនក្មាង។  

• ផ្តល់ជាអនុមសន៍ និងការអនុវតតលអៗ ខ្ដ្លអារនក្រើក្បាសក់្នុងការនរៀររំក្មែវសា្ីនៅនថងអ គត។ 

អនក្អានរបាយការណ៏វាយតនមលននោះ រួមមាន អងគភា គាពំារជនរងនក្គាោះ និងអងគការ្ីេីអូ អងគការនដ្គូ

អនុវតតគនក្មាងររសអ់.វ.ត.ក្ និងអងគការមិនខ្មនរដាឋ េិបាលនផ្សងៗនទៀត ខ្ដ្លសក្មែក្នុងការង្ហរយុតតិ្ម៌អនតរ

កាល និងអំន ើហិងាផ្លូវនេទ មាច ស់ជំនួយជាតិ និងអនតរជាតិ ក្ក្សួងក្រិចការ រី និងក្ក្ុមក្រឹក្ាជាតិសក្មារស់្រសតី

។ 

ដ្ូរគាន ខ្ដ្រ ការវាយតនមលននោះមាននគាលនៅផ្តល់ជា ័ត៌មាន ពាក្់ ័នធនឹងនគាលននយបាយ និងការអនុវតត

ននមថ រ័នយុតតិ្ម៌អនតរជាតិ នដាយរួមរំខ្ណក្ដ្ល់មូលដាឋ នេសតតុាង តាមរយៈការក្ំណត់នូវនមនរៀន និងការអនុ

វតតលអៗ។  

គំនហើញ ីការវាយតនមលននោះក្តូវបានរង្ហា ញ ក្នុងអំឡងុសកិាខ មោខាន ត្ំមួយ ខ្ដ្លមានការរូលរួម ី

សំណាក្់រុគគលិក្ក្នុងខ្ផ្នក្នផ្សងៗគាន ននអងគការនដ្គូ តណំាងអងគការក្នុង និងនក្ប្រដាឋ េិបាល និងអនក្ជំ ញ។ 

 

វវិីសាស្រ ត្វាយត្ម្លៃ  

 វសា្ីមស្រសតរក្មុោះមួយ ក្តូវបាននក្រើក្បាស់ នដ្ើមបីអនុញ្ញញ តឲ្យមានការនផ្ាៀងផ្ទា ត់ទាងំគំនហើញតាមខ្ររ

គុណភា  និងគំនហើញតាមខ្ររររសាមាណ។ យទុធមស្រសតក្រមូលទិននន័យ រួមមានការក្មវក្ជាវឯក្មរពាក្់ ័នធ

នៅការសាយល័យ រទសមាភ សន៍ជាលក្ខណៈរុគគល  ិភាក្ាជាក្ក្មុ ការអនងកតសតី ីអនក្ទទលួក្រនយជន៍ ី

គនក្មាង ការរុោះមូលដាឋ នផ្ទា ល់ និងការអនងកតខ្ដ្លមានការរូលរួម។ ការវាយតនមលននោះក្តូវបាននរៀររំនក្កាយ

ន លរញ្ចរ់ការអនងកត ខ្តយ៉ា ងណាមិញ លទធផ្លននការវាយតនមលននោះក្តូវបាននក្រៀរន្ៀរនឹងទិននន័យមូលដាឋ ន 

និងលទធផ្លតាមដានររស់គនក្មាង។ 

ទិននន័យក្តូវបានក្រមូលនដាយទីក្រឹក្ាជាតិ ីរ ក្់ និងអនតរជាតិមាន ក្់ ចារ់ ីនថងទ១ី២ ខ្មតុោ រហូត

ដ្ល់នថងទី១៧ ខ្ម្នូ ឆ្ន ំ២០១៨ និងក្នុងខ្មមិថុ  ឆ្ន ំ២០១៩ នដាយមរខ្តការរនតអនុវតតគនក្មាង។   
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ជាសរុរ ទីក្រឹក្ាវាយតនមលបានន្វើរទសមាភ សជាមួយអនក្ផ្តល់រនមលើយរំនួន៨៤ ក្់ (ស្រសតី៤៣ ក្់ និង

រុរស៤១ ក្់)។ ការ ិភាក្ាជាក្ក្ុមរំនួន១០ក្តូវបានន្វើនឡើង នដាយមានអនក្រូលរួមសរុររំនួន៦៣ ក្់ (ស្រសតី

៤៦ ក្់ និងរុរស១២ ក្់)។ អនក្ផ្តលរ់នមលើយ២៨ ក្់បានរូលរួមក្នុងការអនងកតសតី អីនក្ទទួលក្រនយជន៍ ីគ

នក្មាង។ រុងនក្កាយ ទីក្រឹក្ាបានន្វើទសសនក្ិរចសិក្ានៅទីតាងំផ្ទា ល់រំនួនក្បារីំនលើក្ និងបានរលូរួមក្នុងនវទិកា

ផ្ស វផ្ាយតាមនមតតមួយនលើក្ និងរូលរួមក្នុងសវ ការក្រកាសមលដ្ីកាក្នុងសំណុនំរឿង០០២/០២។ 

ការវាយតនមលក្តូវបានន្វើនឡើង ក្សរតាមនគាលការណ៍ដ្រូក្ំណត់ក្នងុនិយម និងរទដាឋ នក្ក្ុមវាយតនមល

អងគការសហក្រជាជាតិសក្មារក់ារវាយតនមល និងនគាលការណ៍ក្ក្មសីល្ម៌សក្មារក់ារវាយតនមល។ រខ្នថម

នលើននោះនទៀត ទីក្រឹក្ាបានរនងកើតខ្ផ្នការសុវតថិភា  និងោនិេ័យ ជាមួយនឹងតារាងវាយតនមលោនិេ័យ នដាយ

នរៀររារអ់ំ ីោនិេ័យជាក្់ោក្់  យសនក្មែសកាត នុ ល និងយុទធមស្រសតសក្មាល។ 

អនក្ផ្តល់រនមលើយក្នុងការវាយតនមលននោះ រួមមានអនក្ពាក្់ ័នធជានក្រើន ក្់ ក្នុងន ោះមាន នដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋ

របនវណី និងតំណាងររស ់ួក្គាត់ មរ់ញាតិររស់នដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណី នដ្គូក្នុងសហគមនរ៍រសន់ដ្ើមរ

ណត ឹងរដ្ឋរបនវណី អាជាា ្រមូលដាឋ ន ដ្ូរជា ក្រននេូមិ និងតំណាងមក្ ីគណៈក្មាែ ្ិការ ុសំក្មារស់្រសតី និង

ក្ុមារ និងនមនវីអនតរជាតិ រួមមាន នមនវីតំណាងនដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណី អនក្ផ្តល់នសវាក្មែ ដ្ូរជា អនក្ជំ ញ

ខ្ផ្នក្អរ់រំ និងរុគគលិក្មណឌ លសុមភា  រគុគលិក្អងគភា គាពំារជនរងនក្គាោះ និងរុគគលិក្អងគការរតិតសងគម អនតរ

វរប្ម៌ និងតំណាងមក្ ីអ.វ.ត.ក្ ក្ក្សួង   និងអងគការមិនខ្មនរដាឋ េិបាល។  

លទធផ្លក្តូវបាន វសាភាគ នងិនផ្ាៀងផ្ទា ត់ជាមួយលទធផ្លតាមដានររស់គនក្មាង។ នសរក្តីក្ពាងរបាយ

ការណ៍ននោះក្តូវបាន ិភាក្ាក្នុងរំនណាមអងគការនដ្គូ នហើយ ័តម៌ានក្តឡរ់ទាងំអស់ក្តូវបានដាក្់រញ្ចូលក្នងុ

របាយការណ៍សំនៅរុងនក្កាយ។ 

ជួនកាល ការនៅជួរអនក្ផ្តល់ ័ត៌មានក្រឈមរញ្ញា មលោះខ្ដ្រ នដាយមរខ្ត ័ត៌មានសក្មារ់ទំ ក្់ទំនង

ជាមួយនដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណីនៅមានក្ក្មិត និងការរំន ញការង្ហរមានលក្ខណៈមមាញឹក្ខាល ងំនដាយមរការ

ដាក្់ខ្ផ្នការរំន លការក្រកាសមលក្ក្មររស់អ.វ.ត.ក្។ ទីក្រឹក្ាវាយតនមលបានក្រមាណនមើលន ើញ

ឧរសគគ និងោនិេ័យរខ្នថមមួយរំនួននទៀត នៅមុនន លរុោះក្រមូលទិននន័យនៅតាមមូលដាឋ ន ក្នងុន ោះរួមមាន 

ក្រណីការសួរ  ំីសំណាក្អ់ាជាា ្រមូលដាឋ ន រញ្ញា អណំារ និងនយនឌ័រ ក្នុងអឡំុងន ល ិភាក្ាជាក្ក្ុម និង    

ក្ងវោះឯក្ជនភា ក្នុងសហគមន៍។ យ៉ា ងណាមិញ ឧរសគគទាងំននោះអារក្តូវបានកាត់រនថយបាន តាមរយៈការ

នរៀររំខ្ផ្នការដ្៏ក្រុងក្រយ័តន។ 
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ម្្ចក្តសា្ននិដ្ឋា ន និងគំម្ ើញ្ំខាន់ៗ 

ភាពពាក្ព់ន័្ធរបេគ់សរោខ 

គនក្មាងននោះ គឺជាក្ិរចមិតមំក្រឹងខ្ក្រងដ្៏ ិនសស និងខ្ដ្លមនុសសផ្ងទាងំ ួងក្ំ ុងទនាឹងរង់ចាតំាមដាន 

ក្នុងររសារទយតុតិ្ម៌អនតរកាលនៅក្មពជុា នដាយមរខ្តមរៈសំខានរ់រស់វា ខ្ដ្លក្តូវបាននគចាត់ទុក្ជា ក្ិរចក្រឹង

ខ្ក្រងខាន ត្ំដ្ំរូងនគរងអស់ នដ្ើមបី មំក្នូវយុតតិ្ម៌ និងការជាសោះនសបើយជូនជនរងនក្គាោះននអំន ើហិងាផ្លូវនេទ 

ក្នុងរររខ្មែរក្ក្ហម។ រណំរុខាល ងំទូនៅននគនក្មាងននោះ គឺលក្ខណៈរារ់រញ្ចូល និងភា ទូលំទោូយររស់វា។ 

គនក្មាងចាត់វសាននការដ្៏្ំទូលំទូោយ ក្នងុការក្ំណតត់ក្មូវការ និងផ្លក្រនយជន៍ររសក់្ក្ុមនគាលនៅ តាមរ

យៈវដ្តគនក្មាង។ ការតាមដានក្នុងគនក្មាងននោះ មានលក្ខណៈន ញនលញ នដាយនឆលើយតរនៅនឹងរញ្ញា ក្រឈមគ

នលឹោះៗនៅក្នុងដ្ណំាក្់កាលទមីួយ។  

ការសនែត់ររស់គនក្មាងមានលក្ខណៈក្បាក្ដ្និយម នហើយការរួមផ្សគំាន នននសវាក្មែនផ្សងៗក្នុង វសាស័យ

យុតតិ្ម៌ ការរងចា ំ និងសមុភា ផ្លូវរិតត ខ្ដ្លមានលក្ខណៈនឆលើយតរយ៉ា ងរាស់នៅនឹងររសារទ និងតក្មូវការ

ជាក្់ខ្សតងររស់ជនរងនក្គាោះ។ នដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណីភាគនក្រើនរនតគាកំ្ទដ្ល់អ.វ.ត.ក្ ក្៏ដ្ូរជា ការនិទាននរឿង 

និងការរងចា ំ និងឆលោុះរញ្ញច ងំអំ តីក្មូវការរង់រនតខ្រក្រំខ្លក្រទ ិនម្ន៍ររស់ ួក្គាត់តនៅនទៀតជាមួយក្ូន

នៅជំ ន់នក្កាយៗ។ 

នរើនទាោះជានដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណីមានរំណងក្បាថាន រង់ទទួលបានសំណងជាថវសាកាក្តី  ួក្គាត់ភាគ

នក្រើននៅក្នុងគនក្មាងននោះយល់អំ លីទធភា ររសអ់.វ.ត.ក្ និង ទសសនទានអំ ីសំណង  “ផ្លូវរិតតនិងសមូហ

ភា ”។ 

នដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណីមានតក្មូវការរខ្នថមនទៀត ក្នុងវសាស័យអរ់រំ ការអរ់រំក្ូននៅ ការកាត់រនថយភា 

ក្ក្ីក្ក្ និងការខ្ថទាសំុមភា   ិនសស អនក្ខ្ដ្លទទួលមសុក្តូវនមើលខ្ថទានំៅៗ។ យ៉ា ងណាមិញ នដាយមរខ្ត

រន ល ោះក្រនោងក្នុងការផ្តលន់សវាក្មែ មិនរំ ឹងថា គនក្មាងអារនឆលើយតរតាមតក្មូវការទាងំអស់ររសន់ដ្ើមរ

ណត ឹងរដ្ឋរបនវណីបាននឡើយ។   

គនក្មាងបានរួមរំខ្ណក្ដ្ល់ការផ្ទល ស់រតរូមលោះខ្ដ្រ នរើនិយយអំ សីមតថភា ស្រសតីក្នុងការនដាោះក្មយ វសាវាទ

ក្នុងក្គួមរ និងរូលរួមក្នុងការសនក្មររិតត។ យ៉ា ងណាមិញ គនក្មាងនៅនថងអ គតនឹងដាក្់រញ្ចូលគំនិតផ្តួរនផ្តើ

មរខ្នថម នដ្ើមបីជួយឲ្យមានការផ្ទល ស់រតរូក្នុងររ សមព័នធ និងសនាោុះអំណារ សក្មារ់ការ ក្ងឹងការអនុវតតពាក្់ ័នធ

នឹង វសាសមភា នយនឌ័រ។ 
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ររេិទ្ធភាព 
 
លទធផ្លទ១ី 

រុគគលិក្អ.វ.ត.ក្ នមនវីក្មពជុា អងគការនដ្គូ និងមស្រនតីរ៉ាូលសិ មានការយល់ដ្ឹងកាន់ខ្តក្រនសើរអំ ីរញ្ញា

នយនឌ័រ និងកាន់ខ្តមានលក្ខណៈរនសើរនៅនឹងតក្មូវការររសជ់នរងនក្គាោះ ីអំន ើហិងាផ្លូវនេទ។ ជនរនង្ហគ ល

នយនឌ័រនដ្ើរតួ ទីដ្៏សំខាន់ ក្នុងការន្វើឲ្យក្រនសើរនឡើងនូវសមភា នយនឌ័រ និងភា រនសើរនយនឌ័រនៅអ.វ.ត.ក្។ 

យ៉ា ងណាមិញ  ួក្នគ ុំបានរូលរួមក្នុងសក្មែភា ផ្ស វផ្ាយររស់គនក្មាងន ោះនទ។ 

ក្ិរចក្រជុំរណាត ញការងារខាន ត្ំជានក្រើនបានជក្មុញឲ្យមានការខ្រក្រំខ្លក្រំនណោះដ្ឹង និងកាក្បាក្ស័យ 

ទាក្់ទងល្អរំនណាមអងគការពាក្់ ័នធនផ្សងៗក្នុង វសាស័យននោះ។ 

 
លទធផ្លទ២ី 

នដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណីមានតំណាងផ្លូវរារ់ក្តឹមក្តូវនៅរំនពាោះមុមតុោការ និងទទួលបាននសវាខ្ផ្នក្

រិតតមស្រសត និងេសតភុារក្គរ់ក្គាន់ នដ្ើមបីន បាននូវការរូលរួមក្រក្រនដាយមលឹមមរររស ់ួក្គាត់នៅ អ.វ.ត.

ក្។  

សក្មែភា ផ្ស វផ្ាយ ខ្ដ្លអនុវតតក្នុងគនក្មាង បានផ្តល់ ័ត៌មានទាក្់ទងនឹងរារ់ក្រក្រនដាយក្រសិទធ

ភា ដ្ល់នដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណីភាគនក្រើន នដាយមានក្ំនណើនយល់ដ្ឹងយ៉ា ងរាស់ោស់អំ ដី្ំនណើរការនីតិវសា្ី

នៅអ.វ.ត.ក្។ រខ្នថមនលើននោះនទៀត តណំាងនដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណីនៅក្នុងគនក្មាងននោះទទួលបានការរណតុ ោះរ

ណាត លយ៉ា ងទូលំទូោយអំ រីំនណោះដ្ឹងនលើរញ្ញា នយនឌ័រ និងសុមភា ផ្លូវរិតត។ 

នមនវីតំណាងនដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណី ខ្ដ្លទទួលថវសាកាឧរតថមភ ីគនក្មាងបានផ្តល់ ័ត៌មាន និងនសវា

ក្មែខ្ផ្នក្រារ់ក្រក្រនដាយគុណភា  ដ្ល់ក្ូនក្តីររស់មលួន។ យ៉ា ងណាមិញ នមនវីតំណាងនដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋ

របនវណីនផ្សងនទៀត ខ្ដ្លរំន ញការង្ហរនដាយសែ័ក្គរិតត និងក្ូនក្តីររស់ ួក្គាត់ជានក្រើនបាននសនើសុំការក្រឹក្ា

នយរល់ខ្ផ្នក្រារ់រខ្នថមភទៀត។  

នដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណី បានរូលរួមយ៉ា ងសក្មែក្នុងគំនតិផ្តួរនផ្តើម   ខ្ដ្លក្តូវបាននរៀររំនឡើងនដ្ើមបី

នលើក្ក្មពស់ការតស ូមតិ និងការខ្រក្រំខ្លក្រំនណោះដ្ឹង។ នដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណីភាគនក្រើនមានអារមែណ៍ថា អនក្

ដ្នទបានមត រ់ឮនរឿងរា៉ា វររស់ ួក្គាត់ នហើយជាទូនៅ  ួក្គាតន់ ញរិតតនឹងការរូលរួមក្នងុសក្មែភា ទាងំ

ន ោះ។  
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លទធផ្លទ៣ី 

សក្មែភា នលើក្ក្មពស់ការយល់ដ្ឹង និង ័ត៌មានដ្៏ទូលំទូោយ (ការតាងំ ិ ណ៌រល័ត ការសនា  និង

ការអរ់រកំ្នុងសហគមន៍ នវទិកាភល្ើអុីន្ឺនណត សមាភ រៈផ្ស វផ្ាយ ក្មែវសា្ី វសាទយុ និង វីនឌអូ ល ីរ ការក្រជុំរណាត ញ 

ការងារ...ជានដ្ើម) បានន ការទទលួបានក្រក្រនដាយក្រសិទធភា នូវ ័ត៌មានអំ អីំន ើហិងាផ្លូវនេទខ្ដ្ល

នក្ើតមានក្នុងរររខ្មែរក្ក្ហម សិទធិស្រសតី និង ឧទាហរណ៍ “ការអនុវតតលអៗ” សក្មារ់ការង្ហរពាក្់ ័នធនឹងយុតតិ្ម៌

អនតរកាល ខ្ដ្លមានលក្ខណៈរនសើរនយនឌ័រ ទាងំនៅថាន ក្់ជាតិ នងិថាន ក្់នក្កាមជាតិ។ 

សក្មែភា តស ូមតិ និងរណាត ញបានរូលរួមរំខ្ណក្ដ្៏សំខាន់ដ្ល់ការដាក្់រញ្ចូលនសវាក្មែ  ជូន

ដ្ល់ជនរងនក្គាោះ ីអំន ើហិងាផ្លូវនេទក្នងុរររខ្មែរក្ក្ហម ក្នុងខ្ផ្នការសក្មែភា ជាតិនលើក្ទីរ ី នដ្ើមបីលុរ

រំបាតអ់ំន ើហិងានលើស្រសតី (NAPVAW III)។ អាជាា ្រនៅថាន ក្់សហគមន៍ ជា ិនសស មានការយល់ដ្ឹងកានខ់្ត

នក្រើនអំ អីំន ើហិងាផ្លូវនេទ ក្នុងរររខ្មែរក្ក្ហម នហើយកាន់ខ្តមានការចារ់អារមែណ៍នៅនលើតក្មូវការររស់

អនក្នៅរស់រានមានជីវសាត។ 

គនក្មាងបានរនងកើតផ្លឥទធ ិលនៅនក្រើនក្សទារ់ ក្នុងន ោះរួមមានទាងំការនរៀររំគនក្មាងរខ្នថមររស់

សងគមសុីវសាល សក្មារ់រនក្មើជាក្រនយជន៍ដ្ល់ជនរងនក្គាោះននអំន ើហិងាផ្លូវនេទក្នុងរររខ្មែរក្ក្ហម និងរទ

យក្ការណ៍ដ្៏ទូលំទូោយ សីំណាក្់អនក្សិក្ាក្មវក្ជាវ និងក្រ ័នធផ្ស វផ្ាយអំ កី្រននរទននោះ។ 

 
លទធផ្លទ៤ី 

នដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណីខ្ដ្លជាស្រសតី និងជនរងនក្គាោះ ីអំន ើហិងាផ្លូវនេទក្នុងរររខ្មែរក្ក្ហមនផ្សងៗ

នទៀតទទួលបាននសវាក្មែខ្ផ្នក្រិតតមស្រសតសមក្សរតាមវរប្ម៌ និងសិទធិមនុសស (ការ ោបាលតាមខ្ររសក្ខី

ក្មែ/និទាននរឿង ក្ក្ុមជួយមលួនឯង ការ ោបាល និងការវាយតនមលរិតតមស្រសត ការផ្តល់ក្រឹក្ាតាមទូរស័ ា...ជា

នដ្ើម) បានន្វើឲ្យកាន់ខ្តក្រនសើរនូវយុទធមស្រសតនដាោះក្មយរញ្ញា  ការជាសោះនសបើយ និងសុមុមាលភា ផ្លូវរិតត

ររស់ ួក្គាត់។ 

ការរណតុ ោះរណាត លនផ្ាក្នុង ដ្៏ទូលំទោូយបាន ក្ងឹងក្រក្រនដាយក្រសិទធភា នូវរំនណោះដ្ឹងអំ នីយនឌ័រ 

និងជំ ញខ្ផ្នក្ ោបាល ក្នងុរំនណាមរុគគលិក្ររស់អងគការ្ីេីអូ ខ្ដ្លរូលរួមក្នុងគនក្មាង។   

ការវាយតនមលសហគមន៍ និងការរណតុ ោះរណាត លរុគគលជា្នននក្នុងសហគមន៍បានជួយ ក្ងឹង

សក្មែភា ក្នុងសហគមន៍ និងជួយ ក្ងឹងដ្ល់ភា ជាមាច ស់ររស់អនក្ទទួលក្រនយជន៍ ីគនក្មាងនៅនលើរទ

អនតរាគមន៍ខ្ផ្នក្រិតតមស្រសតររសគ់នក្មាង។ យ៉ា ងណាមញិ ចាបំារ់ក្តូវមានការរណតុ ោះរណាត ល និងការគាកំ្ទរនត

នទៀត។  
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ការផ្តួរនផ្តើមរនងកើតឲ្យមានក្ក្ុមក្បាក្់សនស ំ គឺ ិតជា វសា្មីស្រសតដ្៏សមក្សរ និងក្រក្រនដាយនជាគជ័យ

មពស់ ក្នុងការន បាននូវការខ្ថទាសំុមភា នដាយឥតគិតនថលររសន់ដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណីក្នុងសហគមន៍ ខ្ដ្ល

បាននក្ជើសនរីស។ 

 

ររេិទ្ធផល 
ការអនុវតតគនក្មាងក្នុង វសាមលភា  និងទំហំននោះ គឺជាសមិទធិផ្លដ្៏អមច រយមួយក្នុងររសារទយុតតិ្មអ៌នតរ

កាលនៅក្មពជុា។  

ឧរសគគរំនពាោះការអនុវតតក្រក្រនដាយក្រសិទធភា  ភាគនក្រើន គឺពាក្់ ័នធនឹងរញ្ញា ក្រឈម ីខាងនក្ប្ 

និង្នននមនុសសដ្៏មានក្ក្មិត។ យ៉ា ងណាមិញ ការអនុវតតក្គរ់ក្គងលអៗ ក្៏ដ្ូរជា ជំ ញក្ក្មិតមពសរ់រសអ់ងគ

ការនដ្គូ និងការនរតជាា រិតត  ិតជាអារន បាននូវលទធផ្លលអ និងការរំណាយថវសាកាទាន់ន លនវោ និង

ក្រក្រនដាយក្រសិទធភា ។ 

 

ឥទ្ធិពល 
គនក្មាងននោះ គឺជាក្ិរចមិតមំក្រឹងខ្ក្រងដ្៏ ិនសសមួយ ក្នងុការន្វើឲ្យអ.វ.ត.ក្ និងដ្នំណើរការយុតតិ្ ម៌

ររសម់លួន កាន់ខ្តក្ជួតក្ជារដ្ល់អនក្នៅរស់រានមានជីវសាត តាមរយៈតណំាងខ្ផ្នក្រារ់ និង ័ត៌មាន ការគាកំ្ទខ្ផ្នក្

េសតភុារ ការរណតុ ោះរណាត លនយនឌ័រ ការនលើក្ក្មពស់ការយល់ដ្ឹង និងការគាកំ្ទខ្ផ្នក្រិតតមស្រសត។  

អនក្ទទួលក្រនយជន៍ ីគនក្មាងក្ជួតក្ជារយ៉ា ងទូលំទោូយអំ ដី្ំនណើរការយុតតិ្ ម៌អនតរកាល និងជា

ទូនៅ មានការន ញរិតតយ៉ា ងខាល ងំនឹងការរូលរួមររស ួ់ក្គាត់នៅអ.វ.ត.ក្ និងនសវាក្មែររសគ់នក្មាង។ តបតិ 

នដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណីភាគនក្រើនរង់ទទួលបានសំណងហិរញ្ញវតថ ុ  ួក្គាត់យល់ដ្ឹងយ៉ា ងរាស់អំ លីទធភា 

ររសអ់.វ.ត.ក្ នហើយនៅខ្តន ញរិតតនឹងរទអនតរាគមន៍ររស់គនក្មាង។  

គនក្មាងរនងកើតឲ្យមានការផ្ទល ស់រតរូ វសាជជមានដ្៏ជាក្់រាស ់ ក្នុងជីវសាតររស់នដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណីខ្ដ្លជា

ក្ក្ុមនគាលនៅ  ិនសស នលើការក្គរ់ក្គងជំងឺតានតឹងក្នុងអារមែណ ៍ និងភា រងងរុឹងខ្ផ្នក្ស្ថា រតី ការក្បាក្ស័យ

ទាក្់ទងអនតររុគគល និងសងគម ការគាកំ្ទររស់សហគមន៍ និងក្ក្ុមក្គួមរ និង មួយរំខ្ណក្នទៀត គឺការទទួល

បានការខ្ថទាសំុមភា ។  
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នដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណីក្នុងសំណុំនរឿង០០២ ខ្ដ្លជាអនក្ទទួលក្រនយជន៍ផ្ទា ល់ ីគនក្មាង ទទួលបាន

នសវាក្មែក្ក្មិតមពស់ នរើន្ៀរនឹងអនក្នៅរស់រានមានជីវសាតនផ្សងៗនទៀត ខ្ដ្លនក្ើតមានការមិនន ញរិតត នដាយ

មរការមិនរារ់រញ្ចូល ួក្គាត់ក្នុងគនក្មាង។ អនក្ពាក្់ ័នធភាគនក្រើនក្នុងសហគមនគ៍ាកំ្ទការនទិាននរឿង និងការ

រងចា ំ ពាក្ ់័នធនឹងសម័យខ្មែរក្ក្ហម រ៉ាុខ្នតអនក្មលោះន ញរិតតនឹងរក្ានៅមង ត់នសងៀម វសាញនដាយមរខ្តេ័យខាល រ

នក្ើតមានជនមាល ោះថែីៗនទៀត។ 

 

ន្ិរន្រីភាព 
ការរនងកើនរំនណោះដ្ឹងអំ ីនយនឌ័រ តាមរយៈគនក្មាងននោះ គឺមានមរៈសំខាន់ទាងំនៅថាន ក្់សហគមន ៍នងិ

ថាន ក្់ជាតិ។ មថ រ័នក្នុងរដាឋ េិបាល និងអងគការមិនខ្មនរដាឋ េិបាល ទាងំនៅថាន ក្់ជាតិ និងថាន ក្ស់ហគមន៍កានខ់្ត

នផ្ទត តអារមែណ៍ខ្ថមនទៀតដ្លត់ក្មូវការររសអ់នក្នៅរស់រានមានជីវសាត ីអំន ើហិងាផ្លូវនេទ ក្នងុរររខ្មែរក្ក្ហ

ម។ យ៉ា ងណាមិញ មានរំណារ់អារមែណ៍តិរតួរនៅនលើការអេិវឌឍយុទធមស្រសតថាន ក្់នមតតសក្មារជ់ាក្រនយជន៍

ដ្ល់អនក្នៅរស់រានមានជីវសាត។  

្នននក្នុងសហគមន៍ក្តូវបានក្មងក្រក្រនដាយក្រសិទធភា ។ យ៉ា ងណាមិញ នៅខ្តមានតក្មូវការ

សក្មារ់ការរណតុ ោះរណាត លរនត និងការផ្តល់ក្បាក្់ក្មចីខាន តតូរ នដ្ើមបីរនតរក្ាឲ្យបាននូវសមិទធិផ្លគនក្មាង។ 

ការផ្តួរនផ្តើមរនងកើតក្ក្ុមក្បាក្់សនស ំ សក្មារ់ទូទាតន់ថលន្វើដ្ំនណើរររសអ់នក្នៅរស់រានមានជីវសាតមក្កាន់

មណឌ លសុមភា  គឺជាការរូលរួមរំខ្ណក្ដ្៏្ំន្ងមួយ ក្នុងការន្វើឲ្យក្រនសើរនឡើងនូវការខ្ថទាសំុមភា សក្មារ់

ជនរងនក្គាោះ ីអំន ើហិងាផ្លូវនេទ ខ្ដ្លជាជនចាស់ជរា។ 
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ការអភិវឌ្ឍចំស េះដឹខ 

គម្រោងបានចូលរមួយ៉ាងសំខាន់ដល់ការចងររងទុរជាឯរសារនូវសរមមភាព
គម្រោង និងចំម្ េះដឹងថ្មីៗ និងបានចចររចំលរបទពិម្សាធន៍របស់ខ្លួន តាមរយៈ
មម្ធោបាយម្សេងៗ។ 

 

បទពិម្ស្ីនដ៍ែលបានម្រៀន្រូត្ 

• តុោការអនតរជាតិ ខ្ដ្លរង់បានការរូលរួម ីនដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណី និងរង់បាននក្រ តិ៍តំខ្ណល វសាជជមាន

សក្មារ់អនក្ខ្ដ្លពាក្់ ័នធ ទាមទារឲ្យមាន វសា្ីមស្រសតមួយ ខ្តមាននក្រើនមុមក្ ួញ ជាមួយនឹងនសវាក្មែដ្៏

ទូលំទូោយក្នងុការង្ហរផ្ស វផ្ាយ ការផ្តល់ក្រឹក្ា និងតំណាងខ្ផ្នក្រារ ់ក្នុងន ោះរមួមានទាងំការន្វើ

ដ្ំនណើរនៅរូលរួមសវ ការជំនុំជក្មោះក្ត ីការគាកំ្ទខ្ផ្នក្រិតតមស្រសត ការរងចា ំ និងការនិទាននរឿង ក្នុង

រំនណាមនសវាក្មែនផ្សងៗនទៀត។  វសា្ីមស្រសតខ្ររននោះទាមទារនូវសហក្រតិរតតិការដ្៏ទូលំទូោយ ី

សំណាក្់មថ រ័នរដាឋ េិបាល និងអនក្ពាក្់ ័នធ ខ្ដ្លជាអងគការមិនខ្មនរដាឋ េិបាលជានក្រើនមុសៗគាន  និងការ

រនងកើតឲ្យមានជាយនតការរាយការណ៍ និងរណាត ញការងារ។ 

• ការរូលរួមររសន់ដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណីទាមទារនូវ វសា្ីមស្រសតយូរអខ្ងវងមួយ និងការរួមរំខ្ណក្ក្រក្រ

នដាយរីរភា  នដ្ើមបីរង្ហក រការមិនន ញរិតតររសន់ដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណី ខ្ដ្លជាការគំរាមក្ំខ្ហងដ្ល់

នក្រ តិ៍តំខ្ណលជា វសាជជមានររស់តុោការ។ 

•  វសាននការយុតតិ្ម៌អនតរកាល សក្មារអ់នក្នៅរស់រានមានជីវសាត ីអំន ើហិងាផ្លូវនេទទាមទារនូវទសសនវសា

ស័យនយនឌ័រមួយ ក្នុងការង្ហរក្រតិរតតិការ និងនីតិវសា្ី និងក្ិរចមិតមំក្រឹងខ្ក្រងរួមគាន មួយ ក្នុងការង្ហរ

រស្រញ្ញជ រនយនឌ័រ ក្នងុន ោះរមួមានទាងំ ការរណតុ ោះរណាត លអំ នីយនឌ័រដ្ល់រុគគលពាក្់ ័នធផ្ង។ រទ

 ិនម្ន៍ និងក្តីបារមភររសស់្រសតីគួរយក្ន្វើជាអាទិភា ក្នងុការនរៀររំ ការអនុវតត និងការវាយតនមលក្មែវសា្ី

យុតតិ្ម៌អនតរកាលណាមួយ។  

• ការរូលរួមររស់នដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណីទាមទារការផ្ស វផ្ាយ ខ្ដ្លង្ហយនឹងទទលួបាន និងង្ហយ

យល់សក្មារ់អនក្នៅរស់រានមានជីវសាត។ ការង្ហរផ្ស វផ្ាយគួរចារយ់ក្នដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណីជា

នគាលនៅ រ៉ាុខ្នតក្៏ក្តូវរារ់រញ្ចូលអនក្ដាក្ព់ាក្យសុំតាងំមលួនជានដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណី និងជនរងនក្គាោះ

នផ្សងនទៀតផ្ងខ្ដ្រ។  
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• ការរូលរួមររសន់ដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណីក្នុងការជំនុំជក្មោះជាលក្ខណៈអនតរជាតិទាមទារនសវាក្មែខ្ដ្ល

អារនឆលើយតរនៅនឹងតក្មូវការជីវភា  នងិសុមភា ររសន់ដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណី  ិនសសសក្មារ់អនក្

នៅរស់រានមានជីវសាតខ្ដ្លមានរទ ិនម្ន៍ យសនក្មែនលើរូររាងកាយ ឬការបាតរ់ង់ក្ទ យសមបតតិ។ 

• ការរូលរួមររស់នដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណីទាមទាររទអនតរាគមន៍រិតតមស្រសត ខ្ដ្លសមក្សរនៅតាមវរប

្ម៌ និងសិទធមិនុសស នដាយនផ្ទត តនលើ ក្ក្ុមជួយមលួនឯង និងការ ក្ងឹងការផ្សោះផ្ាសងគម។ សក្មែភា 

ពាក្់ ័នធនឹងការគាកំ្ទខ្ផ្នក្រិតតមស្រសតគួរដាក្់រញ្ចូលការអនុវតតថែីៗ នដ្ើមបីជក្មុញការនិទាននរឿង ដ្ូរជា 

 វសា្ី “ ោបាលតាមខ្ររផ្តល់សក្ខីក្មែ” នៅក្មពជុា។ 

• គំនិតផ្តួរនផ្តើមអំ ីការនិទាននរឿង និងការរងចា ំ គួរយក្ជាអាទិភា ននការរូលរួមររសន់ដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋ

របនវណី និងគួរនផ្ទត តខ្តនលើ វសា្ីមស្រសតរូលរួម ខ្ដ្លអនុញ្ញញ តឲ្យមានការរារ់រញ្ចូលអនក្នៅរសរ់ានមាន

ជីវសាតនផ្សងៗនទៀត និងសមាជិក្សហគមន៍  ិនសសក្ូននៅជំ ន់នក្កាយ។ រខ្នថមនលើននោះនទៀត វាជា

នរឿងសំខាន់ខ្ដ្លក្តូវនលើក្ក្មពស់ការយល់ដ្ឹងជាមនរណៈ និងជក្មុញឲ្យមានការយល់ដ្ឹងអំ អីំន ើ

នោរនៅនៅអតីតកាល នងិការរង្ហក រមិនឲ្យមានអំន ើហិងាថែីៗនទៀតនក្ើតមាន។ 

• ការរូលរួមររសន់ដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណីទាមទារ្នននហិរញ្ញវតថមុានរីរភា  នដាយតុោការ រខ្នថម

នលើមូលនិ្ិ ីខាងនក្ប្។ ការង្ហរននោះទាមទារនូវការវាយតនមលដ្៏ទូលំទូោយមួយអំ តីក្មូវការររស់

នដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណី និងនថលរំណាយពាក្់ ័នធ។ មន្ោបាយមួយ ក្នុងការន បាននូវថវសាកា គឺអារជា

ការរនងកើតឲ្យមាននូវមូលនិ្ិរក្មុងមួយ ដ្ូររង្ហា ញក្នុងររសារទយុតតិ្ម៌អនតរកាលនផ្សងៗនទៀត។ 

• ការរូលរួមររស់នដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណីទាមទារការគាកំ្ទហិរញ្ញវតថ ុ និងរនរចក្នទស សក្មារក់ារ

រនងកើតឲ្យមានសមាគមជនរងនក្គាោះ រណាត ញនដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណី និងក្ក្ុមសហគមន៍ នដ្ើមបីជក្មុញ

ការតស ូមតិ នងិការ ក្ងឹងអំណារ។  

• នដ្ើមបីន បាននូវទំ ក្់ទំនងននក្មែវសា្ីមួយ  វសាននការយុតតិ្ម៌អនតរកាលទាមទារនូវការវាយតនមលអំ ី

តក្មូវការររស់នដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណី មុន និងក្នុងអំឡុងវដ្តននគនក្មាង  ិនសស នៅន លនរៀររំ

គនក្មាងផ្តល់សំណង។ ដ្រូគាន ខ្ដ្រ ភា ជាមាច ស់ររស់អនក្នៅរស់រានមានជីវសាតអារក្តូវរនងកើនក្រក្រ

នដាយក្រសិទធភា  តាមរយៈការរណតុ ោះរណាត ល និងការគាកំ្ទដ្ល់តំណាងជនរងនក្គាោះ ឬរុគគលទំ ក្់

ទំនងនៅតាមសហគមន៍។ តំណាងទាងំននោះក្៏អារក្តូវបានរណតុ ោះរណាត លផ្ងខ្ដ្រអំ កីារនដាោះក្មយ

 វសាវាទ ការក្បាក្ស័យទាក្់ទងនដាយអហិងា ការសក្មរសក្មួលក្ិរចសនា  និងការគាកំ្ទសុមភា ផ្លូវ

រិតត។ 
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• ក្តីរំ ឹងទុក្ខ្ដ្លមិនក្បាក្ដ្និយម និងការមិនន ញរិតត ឧទាហរណ៍ ខ្ដ្លនក្ើតនឡើងក្នុងរំនណាមអនក្

ដាក្់ពាក្យខ្ដ្លមិនក្តូវបានតុោការទទលួមគ ល់ ឬជនរងនក្គាោះនផ្សងនទៀត អារក្តូវបានកាត់រនថយតាមរ

យៈការក្បាក្ស័យទាក្់ទង និង ័ត៌មានដ្៏ទូលំទូោយអ ំកី្ ំខ្ដ្ននន វសាននការយុតតិ្ម៌អនតរកាល។ 

 

អនុស្្ន៍្ខំាន់ៗ   

ភាពពាក្ព់ន័្ធនន្គសរោខ 
 វសា្ីមស្រសតននការរនងកើតឲ្យមានភា ជានដ្គូ និងការក្រឹក្ានយរល់ជាមួយអនក្ទទួលក្រនយជន ី៍

គនក្មាង ក្នុងក្គរ់ដ្ំណាក្់កាលននវដ្តគនក្មាង  ិតជាន បាននូវទំ ក្់ទំនងររស់គនក្មាង និងគួរក្តូវបាននក្រើ

ក្បាសជ់ាការអនុវតតដ្៏ក្រន មួយ ក្នុងរទអនតរាគមន៍ដ្ូរគាន ននោះ។ 

លទធផ្លបានមក្ ីការវាយតនមលននោះរង្ហា ញថា នដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណីភាគនក្រើនរនតគាកំ្ទអ.វ.ត.ក្ ក្៏

ដ្ូរជា សក្មែភា និទាននរឿង និងការរងចា។ំ អនក្ផ្តលរ់នមលើយភាគនក្រើនវាយតនមលមពស់នៅនលើ ការនលើក្ក្មពស់

ការយល់ដ្ឹងក្រក្រនដាយរីរភា  និងគំនតិផ្តួរនផ្តើមពាក្់ ័នធនឹងការអរ់រំ នដាយនផ្ទត តជា ិនសសនៅនលើការរូល

រួមររសយ់ុវជន។ 

គនក្មាងយុតតិ្ម៌អនតរកាលអ គតអារដាក្់រញ្ចូលនសវាក្មែរខ្នថម ដ្ូរជា ការរនងកើនក្បាក្់រំណូល 

ការអរ់រំជីវសាតក្គួមរ និងការខ្ថទាសំុមភា ។ 

ទក្មង់ជានក្រើនប្រភេទននអំន ើហិងាផ្លូវនេទ ខ្ដ្លក្រក្ ឹតតិរំនពាោះជនរងនក្គាោះនៅក្នុងរររខ្មែរក្ក្ហម

មានលក្ខណៈទូនៅដ្ូរគាន ទាងំអស់នៅទូទាងំក្រនទសក្មពជុា ខ្ដ្លននោះរងអលុរង្ហា ញឲ្យន ើញថា ចាបំារត់ក្មូវ

ឲ្យមានរទអនតរាគមន៍នៅនថងអ គត ខ្ដ្លមានលក្ខណៈកាន់ខ្តក្រនសើរនឡើង នដ្ើមបីន នូវសិទធិ ទំនួលមុសក្តូវ 

និងឱកាសនសែើគាន រវាងជនរងនក្គាោះស្រសតី និងជនរងនក្គាោះរុរស។ 

 

ររេិទ្ធភាព 
 

លទធផ្លទ១ី 

អនក្ទទួលរនាកុ្នយនឌ័រគួរទទួលបានន លនវោ ក្ទ យសមបតតិ និង្នននចាបំារ់ នដ្ើមបីរូលរួមក្រក្រ

នដាយក្រសិទធភា ក្នុងសក្មែភា ផ្ស វផ្ាយររស់តុោការ។ ជាជនក្មើសនផ្សងមួយនទៀត នយើងអារ ិចារណា

រនងកើតឲ្យមាននូវមុមតំខ្ណងរខ្នថមនទៀតសក្មារអ់នក្ជំ ញនយនឌ័រ ខ្ដ្លន ដ្ល់ការរស្រញ្ញជ រនយនឌ័រក្នុង

ការង្ហរផ្ស វផ្ាយររសត់ុោការ។ 
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ក្ិរចក្រជុំ “រណាត ញការងារផ្តល់ជំនួយខ្ផ្នក្រារ់” រខ្នថមអារក្តូវបាននក្រើក្បាស់ នដ្ើមបីជួយជក្មុញដ្ល់

យនតការរញ្ជូន និងនដ្ើមបីនរៀររំក្មែវសា្ី ខ្ដ្លមានលក្ខណៈសហក្រតិរតតិការ សក្មារ់ជាក្រនយជនរ៍រសជ់នរង

នក្គាោះននអំន ើហិងាផ្លូវនេទ។ 

លទធផ្លទ២ី 

នរើនទាោះជាមានការគាកំ្ទខ្ផ្នក្រារ់ដ្៏ទូលទំូោយ ីសណំាក្់នមនវីតំណាងនដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណីមលោះក្តី 

្នននរខ្នថមនទៀតទាមទារឲ្យមានជាចាបំារ់ នដ្ើមបី ក្ងឹងគុណភា ការផ្តល់នសវាក្មែររសន់មនវីតំណាងនដ្ើម

រណត ឹងរដ្ឋរបនវណី។ 

 
លទធផ្លទ៣ី 

នដ្គូអនុវតតគនក្មាងគួររនតសហការជាមួយក្ក្សួងក្ិរចការ រី និងក្ក្ុមក្រឹក្ាជាតិសក្មារស់្រសតី នដ្ើមបនី្វើ

ការតស ូមតិឲ្យមានការដាក្់រញ្ចូលនសវាក្មែនផ្សងៗ សក្មារជ់នរងនក្គាោះននអំន ើហិងាផ្លូវនេទ ក្នុងរររខ្មែរក្ក្

ហម។ 

 

លទធផ្លទ៤ី 

រុគគលខ្ដ្លជា្នននក្រចាំក្នុងសហគមន ៍ តំណាងនដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណី និងសមាជិក្ក្ក្ុមជួយមលួន

ឯង ខ្ដ្លមានការនរតជាា រិតតមពស់ គួរទទួលបានការរណតុ ោះរណាត លរខ្នថម មន្ោបាយអនុវតតន៍ (ឧ. រដា

ផ្ស វផ្ាយ ឌីវីឌី អាវយឺត  មរ័ណណ  នរឿងក្ុនអរ់រ.ំ.. ជានដ្ើម) និងការឧរតតមភហរិញ្ញវតថ ុនដ្ើមបីនរៀររំអនុវតតនស

វាក្មែនៅតាមសហគមន៍ នៅនក្កាយន លរញ្ចរ់គនក្មាង។ 

ក្នុងគនក្មាងជាក្់ោក្់ណាមួយ នដ្គូអនុវតតគនក្មាងអារនរៀររកំារវាយតនមល ខ្ដ្លមានលក្ខណៈកានខ់្ត

ទូលំទូោយមយួសតី ីអនក្ផ្តល់នសវាក្មែក្រចាេំូមិភាគ និងមូលដាឋ ន នដ្ើមបីជួយសក្មរសក្មួលដ្ល់ការរញ្ជូនជន

រងនក្គាោះនៅទទួលនសវាក្មែនផ្សងៗ។ នដ្ើមបីនដាោះក្មយរញ្ញា នថលរំណាយនលើការន្វើដ្ំនណើរ ក្ក្ុមក្បាក្់សនស ំដ្ូរ

ជាក្ក្ុមក្បាក្់សនសនំក្រើក្បាស់ក្នុងគនក្មាងននោះ អារកាល យជាដ្ំនណាោះក្មយសមក្សរ និងដ្៏ស័ក្កសិទធិមួយ។ 

 

ររេិទ្ធផល 
ក្នុងរទអនតរាគមនដ៍្ូរគាន ននោះ នដ្គូអនុវតតគនក្មាងគួរនរៀររំន្វើការវាយតនមលឲ្យកាន់ខ្តដ្៏ទូលំទូោយមយួ

សតី ីក្ិរចមិតមំក្រឹងខ្ក្រងចាំបារ់  ។ ននោះនឹងអនុញ្ញញ តឲ្យមានវតថរុំណងកាន់ខ្តក្បាក្ដ្និយមខ្ថមនទៀត នរើ

និយយអំ ី្ នននមនុសស។ 
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ឥទ្ធិពល 
មាច ស់ជំនួយអនតរជាតិ និងរដាឋ េិបាលគួររនតគាកំ្ទខ្ផ្នក្ហិរញ្ញវតថដុ្ល់អងគភា គាពំារជនរងនក្គាោះរហូត

ដ្ល់អ.វ.ត.ក្ រិទទាវ រ។  

មាច ស់ជំនួយគួរ ក្ងីក្ការគាកំ្ទខ្ផ្នក្ហិរញ្ញវតថរុរស់មលួនដ្ល់អងគការមិនខ្មនរដាឋ េិបាលពាក្់ ័នធមួយរំនួន 

នក្កាយន លតុោការរិទទាវ រ។ ននោះនឹងជួយឲ្យអងគការទាងំននោះគាកំ្ទ និងផ្តល់នសវាក្មែរនតក្រក្រនដាយរីរភា  

ដ្ល់នដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណី។  

អងគការមិនខ្មនរដាឋ េិបាលគួរផ្តល់ ័ត៌មានខ្ផ្នក្រារ់ ការគាកំ្ទខ្រររិតតសងគមក្សរតាមសិទធិមនុសស 

និងការរងចា ំដ្ល់នដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណី និងជនរងនក្គាោះក្នុងរររខ្មែរក្ក្ហមនផ្សងៗនទៀត។ នសវាក្មែគួររារ់

រញ្ចូលផ្ងខ្ដ្រនូវការខ្ថទាសំុមភា  និងសក្មែភា រនងកើនក្បាក្់រំណូល និងគួរចារយ់ក្ជនរងនក្គាោះក្នុងរររ

ខ្មែរក្ក្ហមនក្រើនសណាឋ នន្វើជានគាលនៅ។  

ក្នុងក្រណីអ.វ.ត.ក្ រិទទាវ រ អងគភា គាពំារជនរងនក្គាោះ និងនដ្គូអនុវតតគនក្មាងគួរនរៀររំយុទធ ការផ្ត

ល់ ័ត៌មាន នដ្ើមបីកាត់រនថយការមក្រិតត ក្នុងរំនណាមអនក្ដាក្់ពាក្យសុំតាងំមលួនជានដ្ើមរណត ឹងរដ្ឋរបនវណីក្នុង

សំណុំនរឿង០០៣ និងសំណុំនរឿង០០៤។ 

 

ន្ិរន្រីភាព 
នដ្ើមបីរនតរក្ារញ្ញា អំន ើហិងាផ្លូវនេទក្នងុរររខ្មែរក្ក្ហមនៅនលើរនរៀរវារៈ នដ្គូអនុវតតគនក្មាងគួរ

រនតខ្ថរក្ា និងន្វើររចរុបននភា នគហទំ រ័ររសគ់នក្មាង និងរនត ក្ងងឹរណាត ញការង្ហរ នដ្ើមបីជាក្រនយជន៍ដ្ល់

ជនរងនក្គាោះ ីរររខ្មែរក្ក្ហម។ 

ការរូលរួម នងិការគាកំ្ទររសរ់ដាឋ េិបាល ខ្ដ្លមានលក្ខណៈកាន់ខ្តក្រនសើរ ក្នុងការរនងកើតយុទធមស្រសត

នៅថាន ក្់នមតត អារជួយន្វើការផ្តល់នសវាក្មែកាន់ខ្តលអ ជូនដ្លជ់នរងនក្គាោះ ីរររខ្មែរក្ក្ហម។  

នដាយទទួលមគ ល់នូវមូលនិ្ិខ្ដ្លមានក្ក្មិត មានរន ល ោះក្រនោងខ្ដ្លក្តូវ ក្ងឹងរខ្នថមដ្ល់សមាគម

ចាស់ជរា និងក្ក្ុមជួយមលួនឯងររស់គនក្មាង នដ្ើមបីរនក្មើដ្ល់រនរៀរវារៈខ្ផ្នក្នសដ្ឋក្ិរច រិតតសងគម នងិ ការតស ូ

មតិ សក្មារ់សមាជិក្ររស់ ួក្គាត់។ 
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ការអភិវឌ្ឍចំស េះដឹខ 
អងគភា គាពំារជនរងនក្គាោះ និងអងគការរិតតសងគម អនតរវរប្ម៌គួររនតផ្ស វផ្ាយរទ ិនម្ន៍ និង 

“ការអនុវតតលអៗ” ទាងំក្ក្ុង និងនក្ប្ររសារទយុតតិ្ម៌អនតរកាល។ ឧទាហរណ៍ នដ្គអូនុវតតគនក្មាងអារន្វើឲ្យកាន់

ខ្តក្រនសើរនឡើងនូវការផ្ទល ស់រតរូរំនណោះដ្ឹង ជាមួយក្ក្ុមសិទធិមនុសស និងមថ រ័ន ហុភាគ ី នដ្ើមបីដាក្់រញ្ចូលការរំ

នញារនយនឌ័រនៅក្នុង វសាស័យយុតតិ្ម៌អនតរកាលររស់ ួក្នគ។ 

អងគភា គាពំារជនរងនក្គាោះ និងអងគការរតិតសងគម អនតរវរប្ម៌គួររងក្ក្ងទុក្ជាឯក្មរ និងខ្ថរក្ា

ទុក្រាល់លទធផ្ល  ខ្ដ្លបានមក្ កី្ិរចក្រជុំសតី ីរណាត ញការងារផ្តល់ជំនួយខ្ផ្នក្រារ់។ លទធផ្លទាងំននោះទទួល

បានការនកាតសរនសើរថា ជាយនតការដ្៍រមបងមួយសក្មារ់ការខ្រក្រំខ្លក្រំនណោះដ្ឹង នហើយបានដាក្់រញ្ចូលរទ

រង្ហា ញក្រក្រនដាយគុណភា មពស់ជានក្រើននទៀតផ្ង។ 

 


