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បុព្វកថា 

 

 អង្គការសង្គមសី៊វលិ ស្សែង្រកនូវការទទួលស្គគ ល់យ៉ាង្សមស្សប និង្ត្រឹមត្រវូ ពីការចូល
រមួចំស្ែករបស់ខ្លួនដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និង្សសដឋកិចចកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា។ កិចចខិ្រខំ្ត្បឹង្
ស្ត្បង្រមួគ្នន  អស់រយៈសពលជាង្៣០ឆ្នន ំ គឺជាត្ពឹរតិការែ៍ដ៏សំខាន់នំាឲ្យមានការផ្លល ស់បតូរជីវភាព
រស់សៅរបស់ត្បជាជនកមព៊ជា រាប់លាននាក់។ សពលសវលា មិនបានស្ែើឲ្យរួនាទីសំខាន់របស់
អង្គការសង្គមសី៊វលិ ថយច៊ះស ើយ ដូចស្ដលរបាយការែ៍សនះ បានបញ្ជា ក់យ៉ាង្ចាស់លាស់
ថា សង្គមសី៊វលិ សៅស្រជាកមាល ំង្ដ៏សំខាន់សៅកន៊ង្សង្គមកមព៊ជា។ 

 កន៊ង្ការសរៀបចំស្ែើការស្ស្គវត្ជាវ សត្មាប់របាយការែ៍សនះ គែៈកមាា ្ិការសហត្បរិ
បរតិការសដើមបកីមព៊ជា (CCC) បានសនាបនតដំសែើ រការវភិាគ និង្វាយរម្មល ស្ដលកាលពីមួយឆ្នន ំ
កនលង្សៅ ដំសែើ រការសនះ នំាឲ្យមានការសបាះព៊មពផ្សាយនូវរបាយការែ៍ សតីពីការចូលរមួចំស្ែក
របស់អង្គការសង្គមសី៊វលិដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ត្បសទសកមព៊ជាឆ្នន ំ២០១១។ ការស្ស្គវត្ជាវសនះ   មាន
សគ្នលបំែង្សដើមបពីត្ងឹ្ង្ទំាង្បរមិាែ និង្គ៊ែភាព នូវរួនាទីរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិឲ្យ
កាន់ស្រមានរម្មល្ំស្ង្ជាង្ម៊ន សៅកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជានាសពលបចច៊បបនន។ ការស្ស្គវត្ជាវសនះ ក៏
មានសគ្នលបំែង្ជំរញ៊ឲ្យមានការពិភាកា និង្ការពិចារណាផ្សង្ស្ដរ កន៊ង្ចំសណាមរាជរដ្ឋឋ ភិ
បាល និង្មាច ស់ជំនួយ អំពីរសបៀបសលើកកមពស់ឲ្យមានបរយិ៉កាសអំសណាយផ្សលឲ្យបានលអបំផ៊្សរ 
ស្ដលអង្គការសង្គមសី៊វលិ អាចមានសិទធិចូលរមួស្ែើជារួអង្គអភិវឌ្ឍន៍សំខាន់។  

 របាយការែ៍ថាីរបស់សយើង្ គឺជាជំហានសឆ្នព ះសៅម៊ខ្សទៀរ កន៊ង្ទិសសៅសនះ។ ត្បធានបទ 
សតីពី "ឱកាស និង្បញ្ជា ត្បឈម"  ស្ែើឲ្យសយើង្មានការសបតជាា ចិរតសដ្ឋយសស្គា ះត្រង់្ កន៊ង្ការកំែរ់
អរតសញ្ជា ែ និង្វាយរម្មល ពីការលំបាកស្ដលអង្គការសង្គមសី៊វលិជួបត្បទះ កន៊ង្ឆ្នន ំ ២០១២។ 
បញ្ជា ត្បឈមរមួមាន ការការ់បនថយហិរញ្ាវរថ៊ បញ្ជា គែសនយយភាព និង្ការស្ត្បត្បួលត្បព័នធ
សសដឋកិចច។ ស្សបសពលគ្នន សនះស្ដរ សបើសមើលពី្នធាន និង្សមិទធផ្សលរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ 
សយើង្នឹង្ស ើញឱកាសកន៊ង្ការសត្បើត្បាស់ចំែ៊ចខាល ំង្ស្ដលមានស្ស្គប់។  

 ការស្ស្គវត្ជាវសនះ មានសគ្នលបំែង្វាស់ស្វង្ការត្បរិបរតិរបស់សង្គមសី៊វលិ សៅសលើ
ទំហំម្នកិចចខិ្រខំ្ត្បឹង្ស្ត្បង្ ការគំ្នត្ទស្ដលទទួលបាន ចំនួនពិរត្បាកដម្នអនកទទួលផ្សល និង្
សិទធិអំណាច និង្ចំនួនម្នអនកស្ដលត្រូវបានសត្ជើសសរ ើសឲ្យស្ែើការងារ។ ការសិកាស្ស្គវត្ជាវរបស់
សយើង្ ក៏បានសចាទសួរពីគែសនយយភាពរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ ចំសោះមាច ស់ជំនួយ និង្អនក
ទទួលផ្សល។ ការដឹកនំារបស់អង្គការ CCC ឲ្យមានអភិបាលកិចចលអ សៅកមព៊ជា ត្រូវបានអនកស្ដល
សគចសវះពីបញ្ជា សនះ ចារ់ទ៊កថា ជាអនកបង្កបញ្ជា  បា៊ស្នត ចំសោះអនកសជឿជាក់សលើស្គរសំខាន់ និង្
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ភាពចំាបាច់ ម្នរម្មលសនូលទំាង្សនះ ចារ់ទ៊កអង្គការ CCC ជាអនកផ្សតល់ដំសណាះស្ស្គយស្រមួយគរ់ 
ចំសោះវស័ិយសនះ ស្ដលបចច៊បបននកំព៊ង្សថិរសត្កាមការពិនិរយពិច័យ។ អង្គការ CCC សជឿជាក់ថា 
ការទទួលស្គគ ល់ជាទូសៅ សលើទំហំ និង្វសិ្គលភាពម្នសកមាភាពរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដល
រំណាង្ឲ្យអនកត្កីត្ក និង្អនកងាយទទួលរង្សត្គ្នះបំផ៊្សរ មានស្គរសំខាន់ណាស់ ចំសោះអនាគរ
សង្គមសី៊វលិ សៅកមព៊ជា។ សៅសពលស្ដលចំណាប់អារមាែ៍ម្នជំនួយអនតរជារិ មានការផ្លល ស់បតូរ 
ជាការសំខាន់ជាង្សពលណាៗទំាង្អស់ស្ដលថា បញ្ជា ត្បឈមចំសោះភាពស្ដលអាចសជឿទ៊កចិរត
បាន ម្នវស័ិយអង្គការសង្គមសី៊វលិ ត្រូវបានស្លើយរបសដ្ឋយយ៊រតិ្ម៌ និង្ត្រឹមត្រវូ សោលគឺសដ្ឋយ
ស្ផ្សអកសលើការែ៍ពិរ ជាជាង្សរឿង្អវជិាមានស្ដលមិនោក់ព័នធ។  

 សហរ៊ដូសចនះសហើយ អង្គការ CCC  បានស្ែើរបាយការែ៍អំពីការចូលរមួចំស្ែករបស់
អង្គការសង្គមសី៊វលិ ស្ដលបងាា ញពីការសបតជាា ចិរតបនតឲ្យមានការគំ្នត្ទ និង្សហត្បរិបរតិការ កន៊ង្
ស្ផ្សនកសង្គមសី៊វលិ។ សយើង្សូមស្ថលង្អំែរគ៊ែចំសោះត្កុមហ៊៊ន ដំរសី្ស្គវត្ជាវនិង្ផ្សតល់ត្បឹកា 
ត្កមុការងារអង្គការ CCC និង្អនកផ្សតល់ចសមលើយ កន៊ង្ជំសរឿន ឆ្នន ំ២០១២ សនះ ជាពិសសសអនកស្ដល
ចំណាយសពលសវលាស្លើយរបនឹង្សំែួរជាសត្ចើនម្នការស្ែើអសង្ករ។ ជាគ៊ែត្បសយ៉ជន៍ដ៏ឧរតម
ទំាង្សហគមន៍អង្គការសង្គមសី៊វលិ និង្អនកស្ដលទទួលការបសត្មើការងាសនះ សយើង្ទទូចឲ្យ
ត្កមុអនកត្គប់ត្គង្ជាន់ខ្ពស់ និង្សហការសីៅត្គប់ថាន ក់ របស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ ចំណាយសពល
សវលាចូលរមួការអសង្ករ និង្ជំសរឿនបនាា ប់របស់សយើង្ខ្ា៊ំ និង្សហការគ្នន  សដើមបពីត្ងឹ្ង្ត្បសិទធភាព
សហគមន៍អង្គការសង្គមសី៊វលិ ត្ពមទំាង្គំ្នត្ទ និង្ផ្សតល់សិទធិអំណាចដល់ត្បជាជនកមព៊ជា ឲ្យ
សសត្មចបាននូវសកាត ន៊ពលរបស់ខ្លួន។ 

 

 

 

សសឿង្ ស្គសរឿន 

នាយកត្បរិបរតិ 

គែៈកមាា ្ិការសហត្បរិបរតិការសដើមបកីមព៊ជា 
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សេចកតីថ្លែងអំណរគណុ 

 

 របាយការែ៍សនះ អាចបញ្ច ប់សៅបាន សដ្ឋយស្គរមានកិចចខិ្រខំ្ត្បឹង្ស្ត្បង្របស់មន៊សស
ជាសត្ចើន អស់រយៈសពលជាសត្ចើនស្ខ្។ សូមស្ថលង្អំែរគ៊ែចំសោះប៊គគលិកទំាង្អស់របស់អង្គការ 
CCC ស្ដលបានស្ែើការសត្មបសត្មួល និង្ត្ររួពិនិរយការសិកាឆ្នន ំ២០១២សនះ ជាពិសសស 
សលាក លន់ បូរទិធី អរីរនាយកត្បរិបរតិ របស់អង្គការ CCC ស្ដលមាន្នាៈសដ្ឋះស្ស្គយបញ្ជា
ត្បឈមម្នជំសរឿន និង្ការសិកាស្ស្គវត្ជាវ របស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ សដ្ឋយស្ែើឲ្យមាន
ដំសែើ រការចាប់សផ្សតើមស ើង្ រហូរដល់ច៊ង្បញ្ច ប់។ សូមស្ថលង្អំែរគ៊ែផ្សង្ស្ដរចំសោះ សលាក 
សសឿង្ ស្គសរឿន បចច៊បបននជានាយកត្បរិបរតិរបស់អង្គការ CCC សលាក សជន ស៊សជឿន អនក
ឯកសទសសិកាស្ស្គវត្ជាវ កញ្ជា  សឆ្នម ចរយិ៉ មន្តនតីសិកាស្ស្គវត្ជាវ សលាក Dr. Rowan Martin 
Hughes ទីត្បឹកាត្គប់ត្គង្ស្ផ្សនកចំសែះដឹង្ និង្ត្កុមការងារអង្គការ CCC ទំាង្អស់ ចំសោះការ
ចូលរមួផ្សតល់ព័រ៌មាន និង្ការស្លើយរបដ៏មានរម្មល។ សលាក ស្កវ ផ្សលាល  បានផ្សតល់ទិននន័យ សត្មាប់
ជំសរឿន និង្បានស្ែើការយ៉ាង្ជិរសនិទធជាមួយត្កុម សដើមបីធានាឲ្យការសិកាសនះ មានភាពត្រឹមត្រូវ 
និង្ចប់សដ្ឋយបរបូិរែ៍។  

 សូមស្ថលង្អំែរគ៊ែយ៉ាង្ត្ជាលសត្ៅ ចំសោះសមាជិក ត្កមុគែៈទីត្បឹកាស្ស្គវត្ជាវ 
ស្ដល សត្បមសត្មួលសដ្ឋយអង្គការ CCC ចំសោះការត្ររួពិនិរយ និង្ការស្លើយរប សលើវ ិ្ ីស្គស្តសត
ស្ស្គវត្ជាវ រមួទំាង្សយ៉បល់សលើសសចកតីត្ោង្បញ្ា ីសំែួរ និង្របាយការែ៍។ 

 ការសិកាសនះ ត្រវូបានអន៊វរតសដ្ឋយត្កុមហ៊៊នដំរសី្ស្គវត្ជាវនិង្ផ្សតល់ត្បឹកា សលាក Ian 
Ramage នាយកស្ផ្សនកស្ស្គវត្ជាវ និង្សលាក ស្កវ គឹមហ៊រ ត្បធានស្ផ្សនកស្ស្គវត្ជាវ បានស្ែើការ
សដ្ឋយឥរសនឿយហរ់ សដើមបីត្គប់ត្គង្សមាសភាពទំាង្អស់ម្នការសិកាឆ្នន ំ២០១២ សនះ និង្បាន
ទាក់ទង្ជាមួយនឹង្អង្គការ CCC។ ត្បធានត្កុមស្ស្គវត្ជាវម្នជំសរឿនសនះគឺ សលាកស្សី សំ្គង្ 
ររនៈសស្គភា និង្សលាក ស្កវ គីមហ៊រ។ ត្បធានត្កុមស្ស្គវត្ជាវម្នការសិកាស្ស្គវត្ជាវសនះគឺ 
សលាក សគឿន ស្គលី សលាក សួស កាស៉ា និង្សលាក ស្កវ គីមហ៊រ។ សលាក ស្គលី និង្ សលាក 
គីមហ៊រ ក៏បានស្ែើសមាា ស  ម្ដគូអភិវឌ្ឍន៍ និង្ស្ែើស្ផ្សនទីរាជរដ្ឋឋ ភិបាល សត្មាប់របាយការែ៍
ស្គថ ពរសនះផ្សង្ស្ដរ។ កញ្ជា  Psyche Amor Lao បានសរៀបចំបសង្កើរទិននន័យ ត្ររួពិនិរយ ការបញ្ចូ ល
ទិននន័យ ស្ែើការវភិាគទិននន័យ និង្បានសរសសរស្ផ្សនកជាសត្ចើនម្នរបាយការែ៍សនះ។ សលាក Jonh 
Paul Nicewinter បានបញ្ចូ លទិននន័យបស្នថម និង្បានសរសសររបាយការែ៍ និង្បទបងាា ញ
ភាគសត្ចើន។  
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 សូមស្ថលង្អំែរគ៊ែចំសោះសមាជិកនីមួយៗម្នត្កុមជំសរឿន ត្កុមការងារត្បមូលទិននន័យ 
និង្ត្កមុបញ្ចូ លទិននន័យ ចំសោះការងារយ៉ាង្សកមា និង្ការសបតជាា ចិរតស្ែើការស្ស្គវត្ជាវស្ដលមាន
គ៊ែភាពខ្ពស់។  

 ជាទីបញ្ច ប់ សូមស្ថលង្អំែរគ៊ែចំសោះអង្គការសង្គមសី៊វលិ និង្ទីភាន ក់ងារចំនួនជាង្ 
១.៤០០ ស្ដលបានលះបង់្សពលសវលារបស់ខ្លួន សដើមបីស្ែើការជាមួយនឹង្ត្កុមស្ស្គវត្ជាវ។ ការ 
ចូលរមួសនះ មានស្គរសំខាន់ណាស់ និង្បានចូលរមួចំស្ែកឲ្យមានការយល់ដឹង្យ៉ាង្ពិស្គត រ 
អំពីវស័ិយអង្គការសង្គមសី៊វលិ។ សយើង្មានសសចកតីសង្ឃឹមថា ការស្លើយរបយ៉ាង្មានរម្មលសនះ 
នឹង្ត្រូវបានសត្បើត្បាស់ត្បកបសដ្ឋយស្គថ បនា សត្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ត្បសទស និង្ត្បជាជនកមព៊ជា 
ឲ្យកាន់ស្រត្បសសើរ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                              ការរមួចំស្ែករបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិកន៊ង្ការអភិវឌ្ឍត្បសទសកមព៊ជា ឆ្នន ំ២០១២ 

 
5 

 

មាតិកា 
 

ប៊ពែកថា ............................................................................................................................................ 1 

សសចកតីស្ថលង្អំែរគ៊ែ ................................................................................................................... 3 

សនាា ន៊ត្កមម្នត្បសភទអង្គការ .......................................................................................................... 6 

អកសរការ់ ......................................................................................................................................... 8 

សសចកតីសសង្េប ................................................................................................................................ 10 

សសចកតីសផ្សតើម .................................................................................................................................... 17 

ស្គវតា ............................................................................................................................................ 19 

វ ិ្ ីស្គស្តសត ....................................................................................................................................... 23 

លទធផ្សលជំសរឿនអង្គការសង្គមសី៊វលិ ............................................................................................. 31 

ប៊គគលិក .......................................................................................................................................... 50 

ហិរញ្ាវរថ៊ ......................................................................................................................................... 60 

សកមាភាពការងារ .......................................................................................................................... 66 

ការសត្មបសត្មួល និង្សហត្បរិបរតិការ .................................................................................... 78 

អភិបាលកិចច ................................................................................................................................... 84 

សហត្បរិបរតិការនាសពលអនាគរ ................................................................................................ 87 

អន៊ស្គសន៍របស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ .......................................................................................... 90 

សសចកតីសននិដ្ឋឋ ន និង្អន៊ស្គសន៍ .................................................................................................. 95 

ឯកស្គរសយ៉ង្ ................................................................................................................................ 101 

ឧបសមព័នធ១ .................................................................................................................................... 102 

ឧបសមព័នធ ២ ................................................................................................................................... 104 

ឧបសមព័នធ ៣ .................................................................................................................................. 134 
 

 



                                                                              ការរមួចំស្ែករបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិកន៊ង្ការអភិវឌ្ឍត្បសទសកមព៊ជា ឆ្នន ំ២០១២ 

 
6 

 

េន្ទា នុក្កមននក្បសេទអងគការ 

 

សមាគម ៖ សមាគមគឺជាអង្គការស្ដលត្រូវបានបសង្កើរស ើង្ ភាគសត្ចើន សដ្ឋយមន៊សសមួយ

ត្កមុ សដើមបបីសត្មើ ឬបំសពញសសចកតីត្រវូការបស្នថមសទៀររបស់ត្កុមខ្លួន។ ជា្មាតា សមាគម មាន
សមាជិកសា័ត្គចិរត ស្ដលចូលរមួកន៊ង្សមាគមជាផ្សលូវការ សដើមបសី្ចករសំ្លកនូវសសវាកមា ្នធាន 
បទពិសស្គ្ន៍ ឬសមរថភាពស្ែើការចរចាកន៊ង្នាមអង្គភាពស្រមួយ។ ដូចគ្នន នឹង្អង្គការមិនស្មន
រដ្ឋឋ ភិបាល  សមាគមគឺជាស្គថ ប័នមិនរកត្បាក់ចំសែញ សទាះបីជាសមាជិករបស់ខ្លួន អាចចូល
រមួកន៊ង្សកមាភាពរកត្បាក់ចំសែញ ក៏សដ្ឋយ។ សទាះបីជាសមាគមអនតរជារិ មានវរតមានសៅកន៊ង្
ត្បសទសកមព៊ជាក៏សដ្ឋយ បា៊ស្នត សមាគមទំាង្សនាះ មិនមានភាពខ៊្សគ្នន សៅនឹង្អង្គការមិនស្មន
រដ្ឋឋ ភិបាលអនតរជារិសទ សៅសពលស្ដលច៊ះបញ្ា ីសៅត្កសួង្ការបរសទសកមព៊ជា (MOFA)។ ដូសចនះ
សហើយ កន៊ង្បរបិទម្នរបាយការែ៍សនះ សមាគម គឺសំសៅសលើសមាគមកន៊ង្ស្សុក និង្បានច៊ះបញ្ា ី
ជាមួយនឹង្ត្កសួង្មហាម្ផ្សា (MOI)។  

អង្គការនៅតាមសហគមន ៍ (CBO) ៖ អង្គការសៅតាមសហគមន៍ ជាទូសៅបសង្កើរស ើង្សដ្ឋយ

ត្កមុ ឬសហគមន៍ណាមួយ (សហគមន៍តាមរំបន់ ឬ "សហគមន៍មានផ្សលត្បសយ៉ជន៍") សដើមបី
ស្ែើឲ្យរកីចសត្មើនដល់ផ្សលត្បសយ៉ជន៍រមួជាក់លាក់ណាមួយ ជាទូសៅមានលកេែៈជាត្ទង់្ត្ទាយ
រូច។ ជា្មាតា អង្គការសៅតាមសហគមន៍ មានសមាជិកបារ់បង់្ផ្សលត្បសយ៉ជន៍សដ្ឋយផ្លា ល់ 
សហើយជាទូសៅ ត្បរិបរតិសដ្ឋយត្បមូលផ្សត៊ំ និង្រំណាង្ឲ្យសហគមន៍ ជាមួយរាជរដ្ឋឋ ភិបាល 
(មូលដ្ឋឋ ន និង្/ឬ ថាន ក់ជារិ) ម្ដគូផ្សតល់ជំនួយ/អភិវឌ្ឍន៍ ត្កមុហ៊៊នឯកជន ឬអង្គភាពសផ្សសង្សទៀរ 
ទាក់ទង្នឹង្ បញ្ជា សង្គម វបប្ម៌ សសដឋកិចច ស្គសនា ឬបរសិ្គថ ន។ អង្គការសៅតាមសហគមន៍
ជាសត្ចើន មិនបានសត្ជើសសរ ើសប៊គគលិកទទួលបានសបៀវរសរស៍នាះសទ សហើយបំសពញការងារសដ្ឋយ
សា័ត្គចិរត ស្ដលអាចមានសណាឋ នសផ្សសង្គ្នន  ពីអង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាល។ 

អង្គការសង្គមស៊ីវិល (CSO) ៖ មាននិយមន័យស្បបត្ទឹសតីជាសត្ចើន បា៊ស្នតតាមការអន៊វរតន៍

ជាក់ស្សតង្ អង្គការសង្គមសី៊វលិ គឺជាអង្គការស្ដលសកើរស ើង្ហួសពីស្ដនរបស់រដឋ (ស្គថ ប័ន
រាជរដ្ឋឋ ភិបាល) ឯកជន (បណាត ញត្គួស្គរ) និង្ទីផ្សារ (អង្គភាពរកត្បាក់ចំសែញ) សហើយស្ដល
មានរចនាសមព័នធផ្សលូវការ និង្ភាា ប់នឹង្រសបៀបវារៈមិនរកត្បាក់ចំសែញ សដ្ឋយជាទូសៅ អរិសរក
ហិរញ្ាវរថ៊ ត្រូវវនិិសយ៉គត្រលប់មកអង្គការវញិ សដើមបសី្ែើឲ្យសគ្នលសៅមានការរកីចសត្មើនសៅម៊ខ្។ 
ត្រូវចារ់ទ៊កថា ជាអង្គការសង្គមសី៊វលិ អង្គការសនាះត្រូវស្រអាចត្បរិបរតិ ស័ែយអភិបាលកិចច
ឯករាជយ។ ជាទូសៅ ោកយអង្គការសង្គមសី៊វលិ ត្រូវបានចារ់ទ៊កថាជាោកយរមួស្ដលរាប់បញ្ចូ ល
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ទំាង្ត្កមុអង្គការសង្គមសី៊វលិផ្សលូវការ និង្សត្ៅផ្សលូវការ រមួមានអង្គការសៅតាមសហគមន៍ អង្គការ
មិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាល សមាគម។ល។ សទាះបីជាយ៉ាង្ណាក៏សដ្ឋយ កន៊ង្សគ្នលបំែង្ម្នការ
ស្បង្ស្ចកឲ្យខ៊្សពីគ្នន  សៅកន៊ង្របាយការែ៍សនះ អង្គការសង្គមសី៊វលិ គឺជាោកយទូសៅ ស្ដល
សំសៅសៅសលើអង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាលកន៊ង្ស្សុក សមាគម និង្អង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាល
អនតរជារិ ចំស្ែកអង្គការសៅតាមសហគមន៍ ត្រវូបានកំែរ់អរតសញ្ជា ែសដ្ឋយស្ កពីសនះ។ 

អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលអនតរជាត ិ (INGO) ៖ អង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាលអនតរជារិ គឺជា

អង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាលស្ដលមានត្បរិបរតិការ សៅកន៊ង្ត្បសទសសលើសពីមួយ សទាះជាតាមរយៈ
ត្បរិបរតិការពហ៊អនតរជារិ ការច៊ះបញ្ា ីសៅបរសទស ឬត្គ្នន់ស្រមានស្គថ បនិកជាជនបរសទស សថិរ
សៅកន៊ង្ត្បសទសស្ដលមានមូលដ្ឋឋ នត្បរិបរតិការសនាះ។ សហរ៊ដូសចនះ អង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាល
អនតរជារិមួយចំនួន មានត្បរិបរតិការដូចអង្គការកន៊ង្ស្សុកស្ដរ។ សៅកន៊ង្បរបិទម្នរបាយការែ៍
សនះ អង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាលអនតរជារិ គឺជាអង្គការស្ដលបំសពញតាមលកេែៈវនិិចឆ័យទំាង្
សនះ មានត្បរិបរតិការសៅកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា និង្បានច៊ះបញ្ា ីជាមួយត្កសួង្ការបរសទស ។  

អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលក្ន៊ង្ស្សុក្ (LNGO) ៖ ត្បសភទម្នអង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាលសនះ ត្រវូ

បានបសង្កើរស ើង្ និង្មានត្បរិបរតិការស្រសៅកន៊ង្ត្បសទសណាមួយបា៊សណាោ ះ។ អង្គការសនះ អាច
សថិរសៅថាន ក់ជារិ សដ្ឋយមានរំណាង្សៅកន៊ង្សខ្រត/ស្សុក (ជួនកាលសៅថា អង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ
ភិបាលថាន ក់ជារិ) ឬអាចជាអង្គការស្ដលមានមូលដ្ឋឋ នសៅកន៊ង្រំបន់/ស្សុក សដ្ឋយសផ្លត រសលើស្រ
រំបន់ណាមួយ។ សៅកន៊ង្បរបិទម្នរបាយការែ៍សនះ អង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាលកន៊ង្ស្សុក គឺជា
អង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាលស្ដលមានត្បរិបរតិការស្រសៅកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា ដឹកនំាសដ្ឋយជនជារិ 
កមព៊ជា និង្បានច៊ះបញ្ា ីជាមួយត្កសួង្មហាម្ផ្សា (MOI)។ 

អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល (NGO) ៖ អង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាល (ជួនកាលមានសមា ះថា 

អង្គការមិនរកត្បាក់ចំសែញ) គឺជាអង្គការសង្គមសី៊វលិ ស្ដលត្រវូបានបសង្កើរស ើង្សត្មាប់
សគ្នលបំែង្ជាក់លាក់ណាមួយ ឬសត្ចើន ជាញឹកញាប់មាន សគ្នលសៅស្ផ្សនកសង្គម ដូចជា ការ 
ការ់បនថយភាពត្កីត្ក កិចចការោរ ឬសលើកកមពស់សិទធិរបស់ជនត្កីត្ក ការោរបរសិ្គថ ន ឬស្ែើការ
អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍។ អង្គការសនះ មិនស្មនជារបស់រដឋ ឬរាជរដ្ឋឋ ភិបាលសទ សទាះបីអង្គការសនះ 
អាចសហការជាមួយរាជរដ្ឋឋ ភិបាល (ជួនកាលយ៉ាង្ជិរសនិទធ និង្/ឬរយៈសពលស្វង្) ត្បសិនសបើ
ពួកសគមានសគ្នលបំែង្ និង្សគ្នលសៅរមួគ្នន ។ 
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អកសរកាត់ 

 

ADA  សមព័នធភាពអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊ 

ADB  ្នាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊ 

BCC   ការត្បាស្ស័យទាក់ទង្សដើមបឲី្យមានការផ្លល ស់បតូរឥរយិ៉បថ 

CBO   អង្គការសៅតាមសហគមន៍ 

CCC  គែៈកមាា ្ិការសហត្បរិបរតិការសដើមបកីមព៊ជា 

CDC  ត្កមុត្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមព៊ជា  

CHRAC គែៈកមាា ្ិការត្បត្ពឹរតិកមា ម្នអង្គការ-សមាគមការោរសិទធិមន៊សសកមព៊ជា 

CMDG  សគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សហសសវរសរក៍មព៊ជា 

COMFREL គែៈកមាា ្ិការសដើមបីការសបាះសឆ្នន រសដ្ឋយសសរ ីនិង្យ៊រតិ្ម៌សៅកមព៊ជា 

COSECAM សមព័នធអង្គការសត្ៅរដ្ឋឋ ភិបាល សដើមបសីដ្ឋះស្ស្គយបញ្ជា សកង្ត្បវញ័្ច  (ផ្សលូវសភទ)
សលើក៊មារកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា 

CRDB  គែៈកមាា ្ិការនីរិសមបទា និង្អភិវឌ្ឍន៍កមព៊ជា 

CSES  ការស្ែើអសង្ករសង្គមកិចច-សសដឋកិចចកមព៊ជា 

CSO  អង្គការសង្គមសី៊វលិ 

ECPAT គណៈកម្មា ធិការបំបាត់ពេស្យាចារ ការរពំោភ និងការជួញដូរកុម្មរពៅកម្ពុជា 

GADC  អង្គការសយនឌ័្រ និង្អភិវឌ្ឍន៍សដើមបីកមព៊ជា 

HIV/AIDS សមសរាគសអដស៍/ជំងឺ្សអដស៍ 

IDPoor  កមាវ ិ្ ីអរតសញ្ជា ែកមាត្គសួ្គរត្កីត្ក 

IMF  មូលនិ្ិរបិូយវរថ៊អនតរជារិ 

INGO  អង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាលអនតរជារិ 

KHR  ត្បាក់សរៀល (៤.០០០សរៀល = ១ដ៊លាល រ) 

LANGO ចាប់សតីពីសមាគម និង្អង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាល 
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LNGO  អង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាលកន៊ង្ស្សុក 

MDG  សគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សហសសវរសរ ៍

MEDiCAM អង្គការសមាជិកភាពម្នអង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាល ស្ដលមានសកមាភាព 
  កន៊ង្ស្ផ្សនកស៊ខាភិបាលកមព៊ជា 

MOFA   ត្កសួង្ការបរសទស 

MOI  ត្កសួង្មហាម្ផ្សា 

MOU  អន៊សសរែៈសយ៉គយល់គ្នន  

NEP  ភាពជាម្ដគូអប់រ ំម្នអង្គការសត្ៅរដ្ឋឋ ភិបាល 

NGO GPP អភិបាលកិចច និង្ការត្បរិបរតិត្បកបសដ្ឋយវជិាា ជីវៈ ម្នអង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាល 

NGO  អង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាល 

NGOCRC សមព័នធអង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាលសដើមបីសិទធិក៊មារ 

NSDP  ស្ផ្សនការយ៊ទធស្គស្តសតអភិវឌ្ឍន៍ជារិ 

ODA  ហិរញ្ាបបទានផ្លា ល់ពីបរសទស 

UN  អង្គការសហត្បជាជារិ 

UNTAC អាជាា ្របសណាត ះអាសននអង្គការសហត្បជាជារិត្បចំាសៅកមព៊ជា 

US$  ដ៊លាល រអាសមរកិ (មួយដ៊លាល រ សសាើនឹង្ ៤.០០០សរៀល) 

UXO  យ៊ទធភែឌ មិនទាន់ផ្សា៊ះ 

VCS  ត្បព័នធវញិ្ជា បនប័ត្រស័ាត្គចិរត 
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សេចកតីេសងេប 

 

 របាយការែ៍សនះ បងាា ញលទធផ្សលម្នសិកាអំពីការចូលរមួចំស្ែករបស់អង្គការសង្គម
សី៊វលិដល់ការអភិវឌ្ឍន៍របស់ត្បសទសកមព៊ជា កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ ស្ដលសរៀបចំសដ្ឋយគែៈកមាា ្ិការ
សហត្បរិបរតិការសដើមបកីមព៊ជា (CCC)។ ការសិកាសនះមានសគ្នលបំែង្ សដើមបីស្សែង្យល់ ពី
លកេែៈរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិកមព៊ជានិង្ពាយ៉មរះិរកមស្ាបាយនានាស្ដលមានឥទធិពល
សលើការអភិវឌ្ឍន៍របស់ត្បសទសកមព៊ជា។ 

 អង្គការ CCC បានស្ែើជំសរឿន និង្ការសិកាសលើអង្គការសង្គមសី៊វលិជាសលើកដំបូង្កន៊ង្ឆ្នន ំ

២០១១ សដើមបីស្សែង្យល់ពីរសបៀបស្ដលអង្គការសង្គមសី៊វលិ បានចូលរមួចំស្ែកដល់ការ
អភិវឌ្ឍន៍ត្បសទសកមព៊ជា។ ការសិកាឆ្នន ំ២០១២សនះ បនតពីការសិកាស្ស្គវត្ជាវ ឆ្នន ំ២០១១ ពិនិរយ
សលើបញ្ជា ដូចគ្នន ជាសត្ចើន ទាក់ទង្នឹង្ឥទធិពលរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ សលើបញ្ជា មួយចំនួន 
រមួមាន អរថត្បសយ៉ជន៍សសដឋកិចច អនកទទួលផ្សល និង្ការងារ។ ការសិកា ឆ្នន ំ២០១២ សនះ រមួមាន
ការវភិាគសលើទិននន័យជំសរឿនលមអិរ និង្ការសកើនស ើង្អនកទទួលផ្សល របស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ 
ព័រ៌មានលមអិរអំពីគសត្មាង្ សហត្បរិបរតិការ និង្អភិបាលកិចច។ សូចនាករែ៍ ស្ដលត្រូវបាន 
បស្នថមសៅកន៊ង្ការសិកាឆ្នន ំ២០១២សនះ រមួមាន និនាន ការសត្ជើសសរ ើសប៊គគលិក ការរពឹំង្ទ៊កអំពី 
មូលនិ្ិសត្មាប់ឆ្នន ំ២០១៣ ចំនួនមូលនិ្ិរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ ស្ដលផ្សតល់សៅ ឲ្យអង្គការ
សង្គមសី៊វលិសផ្សសង្សទៀរ ត្ពមទំាង្ការស្សែង្យល់ និង្ភាពស្សបគ្នន  ជាមួយសគ្នលសៅ អភិវឌ្ឍន៍ 
សហសសវរសរក៍មព៊ជា។ ជាង្សនះសទៀរ បស្នថមគំនិរសយ៉បល់របស់ថាន ក់ដឹកនំាអង្គការ អំពីឱកាស
ម្នសហត្បរិបរតិការនាសពលអនាគរ ត្ពមទំាង្សសចកតីសសង្េបអំពីការពិភាកាស្បប គ៊ែភាព 
ជាមួយនាយកអង្គការសង្គមសី៊វលិ និង្ម្ដគូអភិវឌ្ឍន៍ស្ដលត្រូវបានសត្ជើសសរ ើស។ 

 ការសិកាឆ្នន ំ២០១២សនះ ត្រូវបានស្កលមអសដើមបីស្ែើឲ្យត្បសសើរស ើង្នូវវ ិ្ ីស្គស្តសតនិង្បសង្កើរ 
ឲ្យមានការបាា ន់ត្បមាែកាន់ស្រហារ់ចរ់ អំពីការចូលរមួចំស្ែករបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ ដល់ 
ការអភិវឌ្ឍន៍ត្បសទសកមព៊ជា។ ឧទាហរែ៍ សំណាកម្នការសិកាសត្មាប់ ឆ្នន ំ២០១២ ត្រូវបាន
សត្ជើសសរ ើសសដ្ឋយម្ចដនយ កន៊ង្ចំសណាមអង្គការសង្គមសី៊វលិសបើកដំសែើ រការ សដើមបផី្សតល់ទិននន័យ 
រំណាង្បស្នថម។ ការស្ែើស្បបសនះ នំាឲ្យការសិកាសនះត្គបដែត ប់អង្គការ សង្គមសី៊វលិកន៊ង្សខ្រត
ចំនួន២០ និង្រាជធានីភនំសពញ។  

 ការសិកាឆ្នន ំ២០១២ បានរមួបញ្ចូ លជំសរឿនសលើអង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលបានច៊ះបញ្ា ីកន៊ង្
ត្បសទសកមព៊ជា (ជាមួយត្កសួង្មហាម្ផ្សា ឬត្កសួង្ការបរសទស) សដើមបីបញ្ជា ក់ពីស្គថ នភាពរបស់
អង្គការសង្គមសី៊វលិ ត្ពមទំាង្ស្ែើបចច៊បបននភាពសកមាភាពការងារ និង្ព័រ៌មានដម្ទសទៀររបស់



                                                                              ការរមួចំស្ែករបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិកន៊ង្ការអភិវឌ្ឍត្បសទសកមព៊ជា ឆ្នន ំ២០១២ 

 
11 

 

អង្គការ។ កន៊ង្ជំសរឿនឆ្នន ំ២០១២សនះ អង្គការសង្គមសី៊វលិចំនួន ១.៣១៥ បានបញ្ជា ក់ ស្គថ នភាព
របស់ខ្លួនថា សបើកដំសែើ រការ (បានទទួលមូលនិ្ិ ឬមិនទទួលបានមូលនិ្ិ)។ កន៊ង្ចំសណាម
អង្គការសង្គមសី៊វលិទំាង្សនះ មានអង្គការកន៊ង្ស្សុកចំនួន ៦៧០ អង្គការអនតរជារិចំនួន ៣២១ 
និង្សមាគមចំនួន ៣២៤។ កន៊ង្ចំសណាម អង្គការសង្គមសី៊វលិសបើកដំសែើ រការចំនួន ១.៣១៥
សនះ មាន ៨៥,៩% (សសាើនឹង្១.១៣០ អង្គការ) គឺមានគសត្មាង្ស្ដលទទួលបានមូលនិ្ិ និង្បាន
អន៊វរតកន៊ង្ ឆ្នន ំ២០១២។  

 ការស្ែើជំសរឿនឆ្នន ំ២០១២សនះ ក៏បាន្ល៊ះបញ្ជច ងំ្ពីការផ្លល ស់បតូរនូវការយល់ស ើញសៅកន៊ង្
សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ ជាពិសសសសគ្នលបំែង្កន៊ង្ការផ្លល ស់បតូរអង្គការសង្គមសី៊វលិ ពីអង្គការ
អនតរជារិ សៅជាអង្គការកន៊ង្ស្សុក (ចំនួន១៥ អង្គការ)។ សនះ្ល៊ះបញ្ជច ងំ្អំពីការយល់ស ើញស្ដល
ថា ការផ្សតល់ជំនួយតាមរយៈអង្គការកន៊ង្ស្សុក គឺមានត្បសិទធភាព (សបើសត្បៀបស្ៀបការចំណាយ) 
កស្គង្សមរថភាពប៊គគលិកកន៊ង្ស្សុក និង្ធានាឲ្យមានការចូលរមួសកមារបស់សហគមន៍សៅកន៊ង្ 
គសត្មាង្។  

 របាយការែ៍សនះក៏មានរមួបញ្ចូ លនូវការបងាា ញពី របកគំសហើញសចញពីការអសង្ករស្ដល
ត្រូវបានស្ែើស ើង្កន៊ង្ចំសណាមអង្គការសង្គមសី៊វលិចំនួន ២៧១ សត្ជើសសរ ើសសដ្ឋយម្ចដនយ សចញ 
ពីជំសរឿនសនះ។ ការសិកាសនះមានសគ្នលបំែង្ផ្សតល់នូវទសសនៈ និង្ការយល់ដឹង្ ចាស់លាស់ 
ពីការចូលរមួចំស្ែករបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ត្បសទសកមព៊ជា កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២។  

ស្ថា នភាពទូនៅននអង្គការសង្គមស៊វិីល: កន៊ង្ឆ្នន ំ ២០១២ មានអង្គការសង្គមសី៊វលិសបើកដំសែើ រការ 

ចំនួន ១.៣១៥ សៅកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា ស្ដលកន៊ង្ចំសណាមសនះ មានអង្គការចំនួន ១.១៣០ (សសាើ 
នឹង្ ៨៥.៩%) មានមូលនិ្ិ។ អង្គការសង្គមសី៊វលិទំាង្សនះ បានអន៊វរតគសត្មាង្ ត្បស្ហល 
៤.០០០កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ ស្ដលផ្សតល់អរថត្បសយ៉ជន៍ដល់ត្បជាជនចំនួន ១,៣ លាននាក់ ជាពិសសស 
តាមរយៈការងារកន៊ង្វស័ិយអប់រ ំស៊ខាភិបាល និង្កសិកមា។ អង្គការសង្គមសី៊វលិទំាង្សនះ បាន
សត្បើត្បាស់មូលនិ្ិត្បស្ហលពី ៦០០-៧០០ លានដ៊លាល រអាសមរកិ កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ និង្ផ្សតល់ការងារ
សដ្ឋយផ្លា ល់ដល់មន៊សសចំនួនត្បស្ហល ៤៣.០០០ នាក់។ 

ប៊គគលិក្ : អង្គការសង្គមសី៊វលិបានស្ែើការចូលរមួចំស្ែកយ៉ាង្សត្ចើនដល់ការងារសរប៊កន៊ង្
ត្បសទសកមព៊ជា។ លទធផ្សលម្នការសិកាសនះ បងាា ញថា អង្គការសង្គមសី៊វលិផ្សតល់ការងារដល់
ប៊គគលិកត្បស្ហល ៤៣.០០០ នាក់ កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ ស្ដលកន៊ង្ចំសណាមសនះ មាន ២៤.០០០ នាក់ គឺ
ជាប៊គគលិកទទួលបានសបៀវរសរ ៍ និង្មាន ៤២% គឺជាស្តសតី។ កន៊ង្ចំសណាមប៊គគលិកទទួលសបៀវរសរ ៍
ទំាង្អស់មានប៊គគលិកបរសទសត្បស្ហល ១.១០០នាក់ (រិចជាង្មាន ក់កន៊ង្មួយអង្គការ)និង្ប៊គគលិក 
ជាជនពិការចំនួន ៨០០ នាក់។ 
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 ការសិកាឆ្នន ំ២០១២សនះ ក៏បានបងាា ញពីនិនាន ការកន៊ង្ការសត្ជើសសរ ើស និង្រកាប៊គគលិក
សៅកន៊ង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ។ ភាគសត្ចើនម្នអនកស្ដលត្រូវបានសត្ជើសសរ ើសថាី មានការអប់រកំត្មិរ
ឧរតមសិកា (បរញិ្ជា បត្រ ឬសត្កាយបរញិ្ជា បត្រ) ខ្ែៈស្ដលប៊គគលិកភាគសត្ចើនស្ដលបានលា 
ឈប់ការងារពីអង្គការសង្គមសី៊វលិ ផ្លល ស់សៅកាន់វស័ិយឯកជន សដ្ឋយស្ែើជាប៊គគលិកទទួល 
បានសបៀវរសរ ៍ ឬជាមាច ស់អាជីវកមា។ ការសិកាសនះ បានបងាា ញពីការសកើនស ើង្ស៊ទធ នូវចំនួន 
អនកស្ដលបានចូលស្ែើការងារកន៊ង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២។  

ហិរញ្ញវតា៊ : ការសិកាឆ្នន ំ២០១២សនះ បានរាយការែ៍ពីការផ្សតល់មូលនិ្ិ គិរជាម្យម 
ចំនួន ៥៧១.៣៧០ ដ៊លាល រអាសមរកិ កន៊ង្អង្គការសង្គមសី៊វលិមួយ សៅកន៊ង្សំណាកសនះ (ចំនួន
២០០ អង្គការ)។ សដើមបបីងាា ញចំនួនថវកិាសនះ ជាត្ទង់្ត្ទាយ្ំ សយើង្អាចនិយ៉យបានថា 
អង្គការសង្គមសី៊វលិសៅកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា មានថវកិាសរប៊ចំនួនត្បស្ហលពី ៦០០ សៅ ៧០០ 
លានដ៊លាល រអាសមរកិកន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ សដ្ឋយផ្សតល់មូលនិ្ិដល់ការអន៊វរតន៍គសត្មាង្ និង្ សកមាភាព
អង្គការ។ កន៊ង្ចំសណាមថវកិាទំាង្សនះ មូលនិ្ិ ៧២,៤% ចំណាយសៅសលើគសត្មាង្សដ្ឋយផ្លា ល់។  

 អង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាលអនតរជារិ បានផ្សតល់មូលនិ្ិដល់អង្គការសង្គមសី៊វលិភាគ
សត្ចើន (៤១,២% សសាើនឹង្ ៩៨ អង្គការ) សដ្ឋយមូលនិ្ិបស្នថមភាគសត្ចើន បានមកពីទីភាន ក់ងារពហ៊ 
ភាគី អំសណាយឯកជន និង្មូលនិ្ិផ្លា ល់ខ្លួនរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ (ត្បាក់ចំែូល ស្ដលរក
បាន)។ អង្គការសង្គមសី៊វលិ បាន្ល៊ះបញ្ជច ំង្ពីបរយិ៉កាសវជិាមានសៅកន៊ង្វស័ិយសនះ សត្មាប់
ឆ្នន ំខាង្ម៊ខ្ ទាក់ទង្នឹង្មូលនិ្ិ សដ្ឋយអង្គការភាគសត្ចើនសជឿជាក់ថា ការផ្សតល់មូលនិ្ិ នឹង្មាន 
ការសកើនស ើង្ ឬសថិរសៅដស្ដល ដូចគ្នន នឹង្ឆ្នន ំ២០១២។  

សក្មមភាព: ៨៧,៨% ម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលត្រវូស្ែើសមាា ស  បានអន៊វរតគសត្មាង្កន៊ង្ 

ឆ្នន ំ២០១២ សដ្ឋយគិរជាម្យម អង្គការសង្គមសី៊វលិនីមួយៗ មានគសត្មាង្ចំនួន ៣,៥។ គសត្មាង្
ត្បស្ហល ៤.០០០ ត្រូវបានអន៊វរតកន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ ស្ដលកន៊ង្សនាះអនកទទួលផ្សលមានចំនួនជាង្ 
១.៣០០.០០០ នាក់ (ចំនួនសនះជាការបាា ន់ស្គា នកត្មិរទាបបា៊សណាោ ះ សហើយចំនួនពិរត្បាកដ 
អាចនឹង្ខ្ពស់ជាង្សនះសត្ចើន)។ អង្គការសង្គមសី៊វលិ បានរាយការែ៍អំពីការកំែរ់សគ្នលសៅ 
ត្កមុទទួលផ្សលសផ្សសង្ៗគ្នន ចំនួន១៣ត្កមុ សហើយត្កមុសគ្នលសៅចមបង្ គឺក៊មារ (២៣,២%)។ 

 សៅកន៊ង្ការសិកាសនះ អង្គការសង្គមសី៊វលិ បានរាយការែ៍អំពីការស្ែើការងារសលើវស័ិយ
ចមបង្សផ្សសង្ៗគ្នន ចំនួន ១៩។ វស័ិយសំខាន់បំផ៊្សរចំនួនបួន គឺ ការអប់រ ំ និង្ការបែត៊ ះបណាត ល 
(៣២,១% ម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិ) កសិកមា និង្ស៊ខ្ភាពសរែ (៩,៦%) ស៊ខាភិបាល អាហា 
របូរថមា និង្សមសរាគសអដស៍/ជំងឺ្សអសដ៍(៩,៦%) ត្ពមទំាង្ស៊ខ៊្មាលភាព និង្សិទធិក៊មារ (៦,៦%)។ 
សយ៉ង្សៅតាមអង្គការសង្គមសី៊វលិ រត្មូវការរបស់សហគមន៍គឺជាកតាត ជំរញ៊ចមបង្ស្ដលកំែរ់ 
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សគ្នលសៅម្នសកមាភាពរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ។ អង្គការសង្គមសី៊វលិ បានរកស ើញនូវ
សសចកតីត្រវូការរបស់សហគមន៍ទំាង្សនះ តាមរយៈការស្ស្គវត្ជាវ និង្ការពិភាកា សដ្ឋយមាន 
ការចូលរមួពីសហគមន៍។  

 កន៊ង្ចំសណាមអង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលសត្មបគសត្មាង្របស់ខ្លួន ជាមួយនឹង្សគ្នលសៅ 
អភិវឌ្ឍន៍សហសសវរសរ ៍  សគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សហសសវរសរក៍មព៊ជាចំនួនបី ស្ដលអង្គការសង្គម
សី៊វលិ បានចូលរមួចំស្ែកសំខាន់បំផ៊្សរ គឺល៊បបំបារ់ភាពត្កីត្ក និង្ភាពអរ់ឃ្លល ន្ងន់្ងរ 
(៤៩,២%) សសត្មចឲ្យបានសកលកមាអប់រមូំលដ្ឋឋ ន (៤៥,៨%) ត្ពមទំាង្សលើកកមពស់ សមភាព 
សយនឌ័្រ និង្ផ្សតល់សិទធិអំណាចដល់ស្តសតី (៤៤,១% ម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិ)។  

 រាជធានីភនំសពញ គឺជាទីកស្នលង្ស្ដលត្រូវបានសផ្លត រសគ្នលសៅបំផ៊្សរ សត្មាប់គសត្មាង្របស់ 
អង្គការសង្គមសី៊វលិ សដ្ឋយជាង្៣០% ម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិ មានគសត្មាង្យ៉ាង្សហាចណាស់
មួយសៅទីសនាះ ។ សសៀមរាប បារ់ដំបង្ និង្កំពង់្ចាម គឺជាសខ្រតស្ដលមានគសត្មាង្របស់អង្គការ
សង្គមសី៊វលិសត្ចើនជាង្សគ។ សខ្រតទំាង្សនះក៏មានចំនួនត្បជាជនសត្ចើនជាង្សគផ្សង្ស្ដរ សហើយគឺជា
សខ្រតស្ដលមានការយិ៉ល័យរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិសត្ចើនជាង្សគ សត្ៅពីរាជធានីភនំសពញ។  

ការសស្មបសស្មួល និង្សហស្រតបិតតិការ : សហត្បរិបរតិការកន៊ង្ចំសណាមអង្គការសង្គមសី៊វលិ គឺ

មានផ្សលត្បសយ៉ជន៍ដល់អង្គការសង្គមសី៊វលិទំាង្អស់ និង្អាចសលើកកមពស់ ការចូលរមួចំស្ែក 
របស់ខ្លួនដល់ការអភិវឌ្ឍន៍របស់ត្បសទសកមព៊ជាទំាង្មូល។ ការសរៀបចំស្ផ្សនការផ្សលូវការនិង្សត្ៅផ្សលូវ
ការ រវាង្អង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលបានច៊ះបញ្ា ី និង្ជាមួយនឹង្អង្គការ សៅតាមសហគមន៍ គឺ
មានស្គរសំខាន់កន៊ង្ការអភិវឌ្ឍន៍គសត្មាង្ឲ្យមានត្បសិទធភាពកន៊ង្រំបន់សគ្នលសៅ។ ៥៣,១% ម្ន
អង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលបានចូលរមួកន៊ង្ការសិកាសនះ បានរាយការែ៍ថា ពួកសគមានស្ផ្សនការ
យ៉ាង្រិចមួយ ជាមួយអង្គការសង្គមសី៊វលិ ឬអង្គការសៅតាមសហគមន៍សផ្សសង្។ បស្នថមពីសនះ
សទៀរ ៦៩%ម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិ គឺបានចូលរមួកន៊ង្បណាត ញអង្គការសង្គមសី៊វលិ កន៊ង្ឆ្នន ំ
២០១២ សដ្ឋយអង្គការ CCC គឺជាបណាត ញស្ដលបានសលើកស ើង្សត្ចើនជាង្សគបំផ៊្សរ (៤១,៦%)។  

អភិបាលក្ិច្ច : របាយការែ៍សិកាឆ្នន ំ២០១២សនះ បងាា ញថា អង្គការសង្គមសី៊វលិ ភាគ 
សត្ចើន ត្បរិបរតិសែ័យអភិបាលកិចចត្បកបសដ្ឋយត្បសិទធភាព។ ៩៥,៩% ម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិ 
មានចាប់ និង្/ឬលកេនតិកៈជាលាយលកេែ៍អកសរ ៧៥,៣% មានស្ផ្សនការយ៊ទធស្គស្តសត និង្ជាង្ 
៥០% បានស្ែើសវនកមាខាង្សត្ៅ (អង្គការ និង្/ឬគសត្មាង្)។ សនះគឺជាសូចនាករែ៍លអមួយ ម្ន 
រមាល ភាពសៅកន៊ង្ អង្គការសង្គមសី៊វលិ។  



                                                                              ការរមួចំស្ែករបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិកន៊ង្ការអភិវឌ្ឍត្បសទសកមព៊ជា ឆ្នន ំ២០១២ 

 
14 

 

 អង្គការ CCC បានបសង្កើរត្បព័នធគែសនយយភាព និង្អភិបាលកិចចលអ កន៊ង្ឆ្នន ំ២០០៧ 
ស្ដលមានសមា ះអភិបាលកិចចនិង្ការត្បរិបរតិត្បកបសដ្ឋយវជិាា ជីវៈម្នអង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាល 
(NGO GPP)។ ត្បព័នធសនះគឺជាឧបករែ៍មួយសដើមបីពត្ងឹ្ង្ការត្បរិបរតិសែ័យអភិបាលកិចច និង្
រកាបាននូវសតង់្ដ្ឋរខ្ពស់ស្ដលអង្គការសង្គមសី៊វលិស្ផ្សអកសលើ។ ១៧,៧% ម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិ 
ស្ដលបានចូលរមួកន៊ង្ការសិកាសនះ មានបំែង្ដ្ឋក់ោកយសំ៊វញិ្ជា បនប័ត្រ នាសពលអនាគរ សនះ
បងាា ញពីការបនតការសបតជាា ចិរត កន៊ង្ការត្បរិបរតិអភិបាលកិចច និង្ត្គប់ត្គង្សដ្ឋយខ្លួនឯង្។ 

សហស្រតិបតតកិារនានពលអនាគត : ៨២,៧% ម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិ នឹង្ស្គែ គមន៍មជឈមែឌ ល

អង្គការសង្គមសី៊វលិមួយ សៅកន៊ង្សខ្រត ឬរាជធានីភនំសពញ សដ្ឋយសជឿជាក់ថា ការស្ែើដូសចនះនឹង្
ស្ែើឲ្យមានភាពត្បសសើរស ើង្នូវការត្បាស្ស័យទាក់ទង្ និង្សហត្បរិបរតិការ កន៊ង្ចំសណាមអង្គការ
សង្គមសី៊វលិ។ ៧៩,៣% សង្ឃឹមថា ការស្ែើដូសចនះ នឹង្ជួយបំសពញរត្មូវការរបស់សហគមន៍ឲ្យ
កាន់ស្រត្បសសើរស ើង្ និង្ ៦៩,៧% សជឿជាក់ថា ការស្ែើដូសចនះ អាចជួយសនសំសំម្ចថវកិា និង្ជួយ
អង្គការឲ្យកាន់ស្រមានត្បសិទធភាព។ 

 ស្ផ្សនការសត្មាប់សហត្បរិបរតិការនាសពលអនាគរមួយសទៀរ គឺ ការបសង្កើរមូលនិ្ិជារិ 
សំរាប់អង្គការសង្គមសី៊វលិ ស្ដលវាជាកស្នលង្ទទួលមូលនិ្ិពីមាច ស់ជំនួយ កន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា។ 
៦១,៦% ម្នអនកផ្សតល់ចសមលើយ សជឿជាក់ថា តាមរយៈយនតការសនះ ការផ្សតល់មូលនិ្ិ អាចនឹង្សផ្លត រ
សលើរត្មូវ ការរបស់សហគមន៍បានកាន់ស្រត្បសសើរ។  

 មានស្រ ៤៨,៧% ម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិបា៊សណាោ ះ យល់ស ើញថា អនកស្ដលសទើបនឹង្
បញ្ច ប់ការសិកាពីស្គកលវទិាល័យថាីៗ មានជំនាញសមស្សបកន៊ង្ការស្ែើការងារជាមួយអង្គការ
សង្គមសី៊វលិ។ សដ្ឋយស្គរការយល់ស ើញស្បបសនះមាន៩៤,១% ម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិសជឿជាក់
ថាអង្គការសង្គមសី៊វលិ គួរស្រមានរួនាទីកន៊ង្ការផ្សតល់ការអប់រោំក់ព័នធនឹង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ 
ដល់និសសិរស្គកលវទិាល័យ។ ការមាននិសសិរបញ្ច ប់ការសិកាស្ដលមានជំនាញសមស្សប
កន៊ង្ការស្ែើការងារជាមួយអង្គការសង្គមសី៊វលិ នឹង្ផ្សតល់អរថត្បសយ៉ជន៍ដល់អង្គការសង្គមសី៊វលិ 
ត្ពមទំាង្អនកទទួលផ្សលសគ្នលសៅផ្សង្ស្ដរ នាសពលអនាគរ។ 
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អន៊ស្ថសន ៍
 អន៊ស្គសន៍សំខាន់ៗសត្មាប់ការចូលរមួសរៀបចំសគ្នលនសយ៉បាយដូចខាង្សត្កាមៈ  

 - សលើកកមពស់សហត្បរិបរតិការរវាង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ។ ការស្ែើដូសចនះ អាចសសត្មច
បានតាមរយៈការសកើនស ើង្នូវការចូលរមួកន៊ង្បណាត ញអង្គការសង្គមសី៊វលិ និង្ការសលើកទឹកចិរត
ឲ្យមាន កិចចត្ពមសត្ពៀង្រវាង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ។ បស្នថមពីសនះសទៀរ ៨៣% ម្នអង្គការសង្គម
សី៊វលិ យល់ស ើញថា ការបសង្កើរមជឈមែឌ លអង្គការសង្គមសី៊វលិ នឹង្ស្ែើឲ្យទំនាក់ទំនង្ការងារ
រវាង្អង្គការសផ្សសង្ៗ កាន់ស្រត្បសសើរស ើង្។  

 - បសង្កើនការត្បរិបរតិសវនកមាខាង្សត្ៅ  និង្វញិ្ជា បនបត្រស្ដលមានលកេែៈសា័ត្គចិរត 
ម្នអភិបាលកិចច និង្ការត្បរិបរតិត្បកបសដ្ឋយវជិាា ជីវៈ ម្នអង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាល។ ជា
លកេែៈអនតរជារិ និនាន ការកន៊ង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ គឺសឆ្នព ះសៅរកកំសែើ ននិយរកមា។ ការ
បសង្កើនការយល់ដឹង្ និង្ការចូលរមួកន៊ង្ត្បព័នធវញិ្ជា បនបត្រម្នអភិបាលកិចច និង្ការត្បរិបរតិ
ត្បកបសដ្ឋយវជិាា  ជីវៈម្នអង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាល របស់អង្គការ CCC គឺជាមស្ាបាយលអមួយ
សត្មាប់អង្គការសង្គមសី៊វលិសៅកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា សដើមបីសលើកកមពស់បរយិ៉កាសនិយរកមា
ផ្លា ល់ខ្លួន សដ្ឋយមិនមានដ្ឋក់កត្មិរដល់ត្បរិបរតិការ ឬសសរភីាពអង្គការសង្គមសី៊វលិស ើយ។  

 - សលើកកមពស់ឲ្យមានភាពស្សបគ្នន ជាមួយនឹង្យ៊ទធស្គស្តសតថាន ក់ជារិ។ អង្គការមិនស្មន
រដ្ឋឋ ភិបាល និង្សមាគមកន៊ង្ស្សុកជាសត្ចើនស្ដលបានចូលរមួកន៊ង្ការសិកាសនះ មិនបានដឹង្
ចាស់អំពីសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍យ៊ទធស្គស្តសតថាន ក់ជារិរបស់ត្បសទសកមព៊ជាស ើយ ដូចជាសគ្នលសៅ
អភិវឌ្ឍន៍សហសសវរសរ។៍ ការស្ែើឲ្យត្បាកដថា អង្គការសង្គមសី៊វលិទំាង្អស់ សត្មបគសត្មាង្
របស់ខ្លួន ជាមួយនឹង្យ៊ទធស្គស្តសតទំាង្សនះ គឺជាមស្ាបាយមួយកន៊ង្ការធានាថា ្នធានរបស់
អង្គការសង្គមសី៊វលិ ត្រូវបានសត្បើត្បាស់ត្បកបសដ្ឋយត្បសិទធភាព សត្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ជារិ។ 
សនះអាចសសត្មចសៅបាន តាមរយៈការបសង្កើននូវការស្ចករសំ្លកព័រ៌មាន និង្សហការរវាង្
អង្គការសង្គមសី៊វលិ រដ្ឋឋ ភិបាល និង្មាច ស់ជំនួយ សដ្ឋយបណាត ញអង្គការសង្គមសី៊វលិ សដើររួ
នាទីសំខាន់សៅកន៊ង្ដំសែើ រការសនះ ជាជនបសងាគ លសត្មាប់ស្ចករសំ្លកព័រ៌មាន និង្ជារំណាង្
អង្គការសង្គមសី៊វលិ កន៊ង្ការសរៀបចំស្ផ្សនការយ៊ទធស្គស្តសត និង្ការពិភាកា។  

 - សលើកកមពស់ការកំែរ់សគ្នលសៅរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ។ សទាះបីជា ៨០% ម្ន
ត្បជាជនកមព៊ជា រស់សៅរំបន់ជនបទក៏សដ្ឋយ ក៏ជាង្ ៣២% ម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិ អន៊វរត
គសត្មាង្សៅរាជធានីភនំសពញ ស្ដលជាទីកស្នលង្អន៊វរតគសត្មាង្សត្ចើនជាង្សគបំផ៊្សរសៅកន៊ង្ត្បសទស។ 
បស្នថមពីសនះសទៀរ ការសត្បៀបស្ៀបទីតំាង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ ជាមួយនឹង្សខ្រតត្កីត្កបំផ៊្សរសៅកន៊ង្
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ត្បសទសកមព៊ជា (ដូចស្ដលបានកំែរ់សដ្ឋយ   គសត្មាង្អរតសញ្ជា ែកមាត្គសួ្គរត្កីត្ក ម្នត្កសួង្
ស្ផ្សនការ) បងាា ញថា សខ្រតមួយចំនួនកន៊ង្ចំសណាមសខ្រតស្ដលត្កីត្កបំផ៊្សរសៅកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា 
(ដូចជាសខ្រតម្ត្ពស្វង្ និង្តាស្កវ) មានរំណាង្មិនត្គប់ត្គ្នន់កន៊ង្ចំសណាមអង្គការសង្គមសី៊វលិ។ 
កន៊ង្ករែីសនះ ការស្ែើឲ្យត្បសសើរស ើង្នូវការចង្ជាបណាត ញ ការសត្មបសកមាភាពកន៊ង្ចំសណាម
អង្គការសង្គមសី៊វលិ និង្រដ្ឋឋ ភិបាល ត្ពមទំាង្ការទទួលបានការសិកាស្ស្គវត្ជាវសមស្សប និង្
ព័រ៌មាន កតាត ទំាង្សនះនឹង្ជួយអង្គការសង្គមសី៊វលិ កន៊ង្ការកំែរ់សគ្នលសៅ ការផ្សតល់មូលនិ្ិ 
និង្្នធានគសត្មាង្ ឲ្យកាន់ស្រមានត្បសិទធភាព។  
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សេចកតីស្តើម 

 

 អង្គការសង្គមសី៊វលិ (CSOs) គឺជាអង្គការមិនស្មន រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ត្គួស្គរ និង្សហ 
ត្គ្នសឯកជន សហើយត្បឹង្ស្ត្បង្ផ្សតល់ផ្សលត្បសយ៉ជន៍ដល់ត្កមុមន៊សស ឬមិនរកត្បាក់ចំសែញ 
(ជាញឹកញាប់សដើមបីផ្សលត្បសយ៉ជន៍រមួ)។ ចាប់តំាង្ពីសកើរស ើង្ជាថាី ម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិ សៅ
សដើមទសវរសរឆ៍្នន ំ១៩៨០ វាបានសដើររួនាទីយ៉ាង្សំខាន់ ចំសោះការសរ ើបស ើង្វញិរបស់កមព៊ជា 
ពីភាពឯសកា និង្ជសមាល ះអស់ជាសត្ចើនទសវរសរ។៍ ចាប់តំាង្ពីសពលសនាះមក អង្គការសង្គមសី៊វលិ 
បានកាល យជាអនកចូលរមួយ៉ាង្សកមាសៅត្គប់ទិដឋភាពទំាង្អស់ម្នសង្គម និង្សគ្នលនសយ៉បាយ
ស្គធារែៈកមព៊ជា សដ្ឋយស្ែើការរមួគ្នន ជាមួយនឹង្ត្កសួង្ស្គថ ប័នរដឋសៅត្គប់សខ្រតត្កុង្ សដើមបជួីយ
ធានាថា ការចូលរមួទំាង្អស់គ្នន  សៅកន៊ង្ការរកីចសត្មើន និង្ការអភិវឌ្ឍន៍ត្បសទស។ កន៊ង្វស័ិយ
សផ្សសង្ៗជាសត្ចើនសទៀរ អង្គការសង្គមសី៊វលិ បានផ្សតល់សសវាកមា និង្ព័រ៌មានដ៏សំខាន់ សដើមបីសលើក
កមពស់ជីវភាពរបស់ត្បជាពលរដឋ ស្រជាញឹកញាប់មានការទទួលស្គគ ល់រិចរួចឬមិនទទួលស្គគ ល់ 
ចំសោះកិចចខិ្រខំ្ត្បឹង្ស្ត្បង្ទំាង្សនះ។  

 គសត្មាង្របស់អង្គការសង្គមសី៊វលិជាសត្ចើន ស្ែើស ើង្សដើមបីសង្គមទូសៅ។ ដូសចនះសហើយ
វាមានការពិបាកកន៊ង្ការកំែរ់បរមិាែម្នឥទធិពល ឬលទធផ្សលម្នកិចចខិ្រខំ្ត្បឹង្ស្ត្បង្ទំាង្សនះ 
សដ្ឋយស្គរស្រមិនមានសគ្នលសៅ ឬលទធផ្សលស្រមួយ ស្ដលកំែរ់ពីត្បសិទធភាពម្នសកមាភាព
របស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ។ ជាញឹកញាប់ មស្ាបាយដ៏លអបំផ៊្សរកន៊ង្ការវនិិចឆ័យត្បសិទធភាព
របស់គសត្មាង្  គឺស្ែើការតាមដ្ឋន និង្រាយការែ៍ជាត្បចំា ត្ពមទំាង្ស្ែើការវាយរម្មលពីឥទធិពល 
ឲ្យបានត្បិរសត្បៀង្ សដើមបវីាស់ស្វង្ឥទធិពលរបស់គសត្មាង្ សៅសលើមន៊សស សៅអំ ៊ង្សពលណា
មួយ។ សទាះបីជាយ៉ាង្ណាក៏សដ្ឋយ សកមាភាពទំាង្សនះ អាចមានការចំណាយសត្ចើន និង្រត្មវូ
ឲ្យមានជំនាញឯកសទស ស្ដលអង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាលកន៊ង្ស្សុក និង្សមាគមរូចៗ ស្ដល
ភាគសត្ចើនជាអង្គការសង្គមសី៊វលិសៅកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា ជាទូសៅ មិនមានជំនាញស្បបសនះ។ 
សលើសពីសនះសទៀរ ការបូកសរប៊លទធផ្សលពីគសត្មាង្ទំាង្អស់ នឹង្រត្មូវឲ្យមាន្នធាន និង្កិចច
ខិ្រខំ្ត្បឹង្ស្ត្បង្យ៉ាង្ខាល ំង្។ 

 សដើមបីបងាា ញពីត្បសិទធភាពរបស់វស័ិយអង្គការសង្គមសី៊វលិ កន៊ង្ការចូលរមួចំស្ែកដល់
ការអភិវឌ្ឍន៍ត្បសទសកមព៊ជា គែៈកមាា ្ិការសហត្បរិបរតិការសដើមបីកមព៊ជា (CCC) បានស្ែើ
ជំសរឿន និង្សិកាស្ស្គវត្ជាវសលើអង្គការសង្គមសី៊វលិជាសលើកដំបូង្កន៊ង្ ឆ្នន ំ២០១១។ ការសិកា
ស្ស្គវត្ជាវសនះ គឺជាការត្បឹង្ស្ត្បង្អស់ពីចិរតជាសលើកដំបូង្ សដើមបីតាមដ្ឋនអង្គការសង្គមសី៊វលិ
កមព៊ជាទំាង្អស់ស្ដលបានច៊ះបញ្ា ី តាមរយៈជំសរឿនសលើកំែរ់ត្តាច៊ះបញ្ា ីរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល 
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ត្ពមទំាង្ផ្សតល់នូវសសចកតីសសង្េប និង្ស្ែើការវភិាគពីវ ិ្ ីស្ដលអង្គការសង្គមសី៊វលិ បានចូលរមួ
ចំស្ែកកន៊ង្ការអភិវឌ្ឍន៍ជារិ កន៊ង្រយៈសពលបា៊នាា នឆ្នន ំថាីៗសនះ។ 

 សដ្ឋយបញ្ចូ លការស្ែើជំសរឿន និង្ការអសង្ករ ការសិកាសនះ មានសគ្នលបំែង្ស្សែង្យល់
ពីលកេែៈបចច៊បបននម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិកមព៊ជា និង្រះិរកមស្ាបាយជាសត្ចើន ស្ដលអង្គការ
សង្គមសី៊វលិ អាចមានឥទធិពលសលើការភិវឌ្ឍន៍ត្បសទសកមព៊ជា។ ការសិកាសនះ សកើរស ើង្បនាា ប់
ពីការសិកា ឆ្នន ំ២០១១ សតីពីការចូលរមួចំស្ែករបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិកន៊ង្ការអភិវឌ្ឍន៍
ត្បសទសកមព៊ជា ស្ដលសរៀបចំស ើង្សដ្ឋយអង្គការ CCC  សហើយការសិកាសនះ ស្ែើស ើង្សដ្ឋយមាន
ការពិនិរយ និង្ការ្ល៊ះបញ្ជច ំង្ពីខ្លួនឯង្បស្នថមសទៀរ សៅកន៊ង្សហគមន៍អង្គការសង្គមសី៊វលិ។ 
ការសិកាទំាង្សនះ មានស្ផ្សនការសរៀបចំស្ែើស ើង្ត្បចំាឆ្នន ំ សដើមបបីងាា ញពីសមរថភាពរបស់វស័ិយ
អង្គការសង្គមសី៊វលិ កន៊ង្ការគិរសដ្ឋយមារ់ចរ់អំពីខ្លួនឯង្ និង្សមាជិករបស់ខ្លួន សហើយការ
សិកាទំាង្សនះ ក៏មានបំែង្សបើកដំសែើ រការឲ្យមានការពិភាកាបស្នថមសទៀរផ្សង្ស្ដរ សតីពីរួនាទី 
របស់អង្គការសង្គមសី៊វលិកន៊ង្ការតាមដ្ឋន និង្និយ័រកមា ត្ពមទំាង្ការកំែរ់ពីសជាគវាសនា
ផ្លា ល់ខ្លួនរបស់ពួកសគ។  

 ការសិកាឆ្នន ំ២០១២សនះ បំសពញសលើការសិកាស្ស្គវត្ជាវឆ្នន ំ២០១១ និង្ពិនិរយសលើបញ្ជា
ដូចគ្នន ជាសត្ចើន ទាក់ទង្នឹង្ឥទធិពលរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិសលើបញ្ជា មួយចំនួនរមួមាន អរថ
ត្បសយ៉ជន៍សសដឋកិចច អនកទទួលផ្សល និង្ការសផ្លត រសលើភូមិស្គស្តសត។ បស្នថមពីសនះ មានការបញ្ចូ ល
ស្ផ្សនកមួយចំនួនសទៀរ សដើមបីយល់ឲ្យកាន់ស្រចាស់ពីសហត្បរិបរតិការ និង្សែ័យអភិបាលកិចច 
សដ្ឋយស្គរស្រស្ផ្សនកទំាង្សនះ បានកាល យជាត្បធានបទសំខាន់ កន៊ង្បា៊នាា នឆ្នន ំថាីៗសនះ សត្មាប់ការ
ពិភាកាចំសណាមអង្គការសង្គមសី៊វលិ។ ការសិកាឆ្នន ំ២០១២សនះ ត្រូវបានស្កលមអសដើមបសី្ែើឲ្យ
ត្បសសើរស ើង្នូវវ ិ្ ីស្គស្តសត និង្បសង្កើរឲ្យមានការបាា ន់ត្បមាែកាន់ស្រហារ់ចរ់ អំពីការចូលរមួ
ចំស្ែករបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ត្បសទសកមព៊ជា។ 

 របាយការែ៍សនះ ត្រូវបានសគរពឹំង្ថា  អាចជាមូលដ្ឋឋ នត្គឹះសត្មាប់អង្គការសង្គមសី៊វលិ 
ស្ែើការ្ល៊ះបញ្ជច ំង្ពីខ្លួនឯង្បស្នថមសទៀរ សដ្ឋយផ្សតល់ឱកាសដល់សមាជិក ស្ែើការវាយរម្មលសដ្ឋយ
សស្គា ះត្រង់្សលើខ្លួនឯង្  និង្ស្គថ នភាពរបស់វស័ិយអង្គការសង្គមសី៊វលិកមព៊ជា។  សដ្ឋយមានកិចច
ខិ្រខំ្ត្បឹង្ស្ត្បង្ច៊ង្សត្កាយ សដើមបីសសត្មចបានសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សហសសវរសរឆ៍្នន ំ២០១៥ និង្
ការបសង្កើរស្ផ្សនការអភិវឌ្ឍន៍យ៊ទធស្គស្តសតជារិថាីមួយសត្មាប់ឆ្នន ំ២០១៤-២០១៨ សគសង្ឃឹមថា ការ
សិកាសនះ នឹង្ជួយអង្គការសង្គមសី៊វលិកន៊ង្ស្ផ្សនការយ៊ទធស្គស្តសតរបស់ពួកសគ សត្មាប់ឆ្នន ំខាង្ម៊ខ្ 
តាមរយៈការកំែរ់អរតសញ្ជា ែម្នបញ្ជា ត្បឈម និង្វស័ិយជាក់លាក់ សដើមបឲី្យមានការរកី
ចសត្មើន។  
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សាវតា 
  

ស្ផ្សនកសនះ សផ្លត រសៅសលើត្ពឹរតិការែ៍ និង្ការស្ស្គវត្ជាវសំខាន់ៗ ស្ដលស្ែើស ើង្កន៊ង្វស័ិយ
សនះ ចាប់ពីឆ្នន ំ២០១១ ដល់ឆ្នន ំ២០១២ និង្ឥទធិពលរបស់វា មកសលើអង្គការសង្គមសី៊វលិកមព៊ជា។ 
មានវស័ិយចំនួនបីស្ដលបានវវិរតន៍សំខាន់សៅឆ្នន ំច៊ង្សត្កាយសនះោក់ព័នធនឹង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ
កមព៊ជា សោលគឺទំនាក់ទំនង្រវាង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ និង្រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមព៊ជា រមួមានចាប់សតី
ពីសមាគម និង្អង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាលរបស់កមព៊ជា (LANGO) ការសកើនស ើង្នូវការសផ្លត រសលើ
សហត្បរិបរតិការកន៊ង្រំបន់ និង្អនតរជារិ (សដ្ឋយអង្គការសង្គមសី៊វលិកមព៊ជាសលច ម៊ខ្ជាង្សគ) 
ត្ពមទំាង្សកើនស ើង្នូវការសផ្លត រសលើសែ័យអភិបាលកិចច និយ័រកមា និង្រមាល ភាព។ 
 

ស្ពឹតតិការណ៍ក្ន៊ង្ស្សុក្ 
 ត្បសទសកមព៊ជា គឺជាកស្នលង្មួយស្ដលមានអង្គការសង្គមសី៊វលិជាសត្ចើន។ កមព៊ជា គឺជា
ត្បសទសមួយកន៊ង្ចំសណាមត្បសទសត្កត្កីបំផ៊្សរសៅទែីបអាសី៊។ បនាា ប់ពីភាពឯសកា និង្ជសមាល ះជិរ
ពីរទសវរសរ ៍ ត្បសទសកមព៊ជា បានសបើកចំហសៅកាន់ពិភពសលាកសម័យទំសនើប សៅសពលមានការ
មកដល់ម្នអាជាា ្របសណាត ះអាសននអង្គការសហត្បជាជារិត្បចំាសៅកមព៊ជា (UNTAC) កន៊ង្ឆ្នន ំ
១៩៩២ ដល់ឆ្នន ំ១៩៩៣។ ថវកិា UNTAC ចំនួន ១,៦ ោន់លានដ៊លាល រអាសមរកិ ភាគសត្ចើនត្រវូ
បានត្គប់ត្គង្សដ្ឋយអង្គការសង្គមសី៊វលិ ស្ដលសថិរកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា សត្កាយសពលស្ដល 
UNTAC ត្រូវបានរសំ្គយ សហើយត្បសទសកមព៊ជា បានមនចូលដល់សពលសវលាមានសនតិភាព 
និង្កំសែើ នសសដឋកិចច។ ចាប់តំាង្ពីសពលសនាះមក រត្មូវការច៊ះបញ្ា ីអបបបរមា និង្កំសែើ ន
មូលនិ្ិអភិវឌ្ឍន៍ និង្ជំនួយ នំាឲ្យអង្គការសង្គមសី៊វលិមានការសកើនស ើង្ (ទំាង្កន៊ង្ស្សុក និង្
អនតរជារិ) ស្ដលស្ែើត្បរិបរតិការសៅកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា។  

 អស់រយៈសពលជាសត្ចើនឆ្នន ំ ត្បសទសកមព៊ជា ត្រវូបានសគយល់ស ើញថាជា "ជត្មកសត្មាប់
អង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាល" សដ្ឋយមានការផ្សតល់មូលនិ្ិយ៉ាង្សត្ចើនមកពីម្ដគូអភិវឌ្ឍន៍ជារិ និង្
អង្គការអនតរជារិ និង្បរយិ៉កាស្ូរស្ស្គលស្ផ្សនកនិយរកមា។ បា៊នាា នឆ្នន ំថាីៗសនះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាល
កមព៊ជា បានត្បឹង្ស្ត្បង្ររឹបនតឹង្រត្មូវការ និង្ការកំហិរសលើវស័ិយអង្គការសង្គមសី៊វលិ។ សសចកតី
ត្ោង្ចាប់សតីពីសមាគម និង្អង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាល គឺជាការបងាា ញឲ្យស ើញយ៉ាង្ចាស់
បំផ៊្សរ ស្ដលសសចកតីត្ោង្ចាប់សនះ បចច៊បបននកំព៊ង្ស្រសថិរសៅសត្កាមការពិនិរយស ើង្វញិ សដ្ឋយ
ស្គថ ប័នជាន់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល។ រំណាង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ អះអាង្ថា ចាប់សនះ នឹង្
ររឹបនតឹង្សមរថភាពរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ កន៊ង្ការត្បរិបរតិសដ្ឋយឯករាជយ សហើយស្ផ្សនកម្ន
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ចាប់សនះ អាចត្រវូបានសត្បើត្បាស់សដើមបីផ្សតនាា សទាស ឬដ្ឋក់កំហិរអង្គការសង្គមសី៊វលិ កំ៊ឲ្យមាន
ត្បរិបរតិការសលើចំែ៊ចរសសើបស្ផ្សនកនសយ៉បាយ។ បស្នថមពីសនះសទៀរ ចាប់សនះ ស្ដលរត្មូវឲ្យមាន
ការច៊ះបញ្ា ី និង្ផ្សតល់របាយការែ៍ នឹង្ដ្ឋក់កំហិរដល់ការបសង្កើរសមាគម និង្អង្គការសៅតាម
សហគមន៍រូចៗ។ សទាះបីជាអង្គការសង្គមសី៊វលិ/អង្គការសៅតាមសហគមន៍មូលដ្ឋឋ ន ជាទូសៅ 
ខ្ែះខារមូលនិ្ិ និង្បទពិសស្គ្ន៍ សដើមបបំីសពញតាមរត្មូវការដ៏រឹង្ស្រង្របស់ចាប់សតីពី
សមាគម និង្អង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាល ឲ្យមានត្បសិទធភាពក៏សដ្ឋយ បា៊ស្នត អង្គការទំាង្សនះ សដើរ
រួនាទីយ៉ាង្សកមា រំណាង្ឲ្យសសចកតីត្រូវការ និង្ការោរសិទធិរបស់ត្បជាជនកមព៊ជាទូសៅ។   

 បនាា ប់ពីមានការត្បឆំ្នង្រវាាឥរសំម្ច សដ្ឋយអង្គការសង្គមសី៊វលិ និង្រំណាង្របស់
អង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាល សៅសលើការសចញសសចកតីត្ោង្ចាប់សលើកទី៤ ម្នចាប់សតីពីសមាគម 
និង្អង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាល កាលពីច៊ង្ឆ្នន ំ២០១១ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមព៊ជា បានពនារអន៊ម័រ
ចាប់សនះ និង្បស្ង្ែរចំណាប់អារមាែ៍សៅសលើការសបាះសឆ្នន រ ំ៊-សងាក រ់និង្ជារិ កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ 
និង្ឆ្នន ំ២០១៣ វញិ។ សគរពឹំង្ថា ការងារនីរិកមាសលើចាប់សំខាន់សនះ នឹង្ដំសែើ រការស ើង្វញិ 
សត្កាយពីត្ពឹរតិការែ៍ទំាង្សនះ។  

 កាលពីច៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ ក៏ស ើញមានការសចញផ្សាយនូវរបាយការែ៍សតីពី និនាន ការសហ
ត្បរិបរតិការអភិវឌ្ឍន៍សៅកមព៊ជា និង្សំសែើ ឲ្យមាន ការតាមដ្ឋនសលើភាពជាម្ដគូអភិវឌ្ឍន៍ 
នាសពលអនាគរ (ឆ្នន ំ២០១៣) សដ្ឋយគែៈកមាា ្ិការនីរិសមបទា និង្អភិវឌ្ឍន៍កមព៊ជា ម្នត្កមុ 
ត្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមព៊ជា (CRDB/CDC)។ របាយការែ៍សនះ សង្ករ់្ងន់សលើគសត្មាង្ចំណាយ និង្ 
រសបៀបសត្មបជំនួយ របស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ ជាមួយនឹង្ពិ្ីការជារិ និង្អនតរជារិ។ 
របាយការែ៍សនះ ក៏បានបងាា ញពីការផ្លល ស់បតូរនិនាន ការ សៅកន៊ង្ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ជារិ និង្ការ 
ផ្លល ស់បតូរជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ ពីវស័ិយស៊ខាភិបាល (តាមទមាល ប់ វស័ិយស៊ខាភិបាល គឺជាអនកទទួល 
ហិរញ្ាបបទានផ្លា ល់ពីបរសទស សត្ចើនជាង្សគបង្អស់) សៅកាន់វស័ិយគមនាគមន៍ មួយស្ផ្សនក សដ្ឋយ
ការសកើនស ើង្យ៉ាង្ខាល ំង្ នូវជំនួយមកពីត្បសទសចិន។ សនះគឺជារបាយការែ៍ ត្បចំាឆ្នន ំច៊ង្
សត្កាយ ម៊នសពលស្ដលគែៈកមាា ្ិការនីរិសមបទា និង្អភិវឌ្ឍន៍កមព៊ជា ម្នត្កមុត្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍
កមព៊ជា ចាប់សផ្សតើមស្ែើសសចកតីត្ោង្យ៊ទធស្គស្តសតសហត្បរិបរតិការនិង្ភាពជាម្ដគូអភិវឌ្ឍន៍ សត្មាប់
ឆ្នន ំ២០១៤-២០១៨។  

 អង្គការសង្គមសី៊វលិ កំព៊ង្រង់្ចំាឱកាសមួយចំនួន កន៊ង្ឆ្នន ំខាង្ម៊ខ្សនះ សដើមបីចូលរមួកន៊ង្
ស្ផ្សនការដ៏សំខាន់សត្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ជារិ និង្ការអភិវឌ្ឍន៍តាមស្ផ្សនក។ ឆ្នន ំ២០១២ ស ើញមាន
គំនិរផ្សតួចសផ្សតើមសរៀបចំស្ែើសសចកតីត្ោង្ អំពីស្ផ្សនការអភិវឌ្ឍន៍យ៊ទធស្គស្តសតជារិ (NSDP) សត្មាប់ឆ្នន ំ 
២០១៤-២០១៨ ស្ដលគំនិរផ្សតួចសផ្សតើមសរៀបចំសនះ នឹង្បនតរហូរដល់ចប់ឆ្នន ំ២០១៣។ ស្ផ្សនការ
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យ៊ទធស្គស្តសតអភិវឌ្ឍន៍ជារិ គឺជាស្ផ្សនការយ៊ទធស្គស្តសតដ៏្ំបំផ៊្សរ ស្ដលបសង្កើរស ើង្សដ្ឋយ រាជ
រដ្ឋឋ ភិបាលកមព៊ជា ស្ដលសរៀបរាប់លមអិរពីសគ្នលនសយ៉បាយស្គធារែៈ និង្សគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍ 
សត្មាប់ត្បំាឆ្នន ំខាង្ម៊ខ្។ ម្ដគូអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនដូចជា មូនិ្ិរបិូយវរថ៊អនតរជារិ (IMF) ្នាគ្នរ
អភិវឌ្ឍន៍អាសី៊ (ADB) និង្្នាគ្នរពិភពសលាក បនស៊យ៊ីទធស្គស្តសតរបស់ខ្លួន សៅនឹង្ស្ផ្សនការ
អភិវឌ្ឍន៍យ៊ទធស្គស្តសតជារិ។ ឯកស្គរយ៊ទធស្គស្តសតតាមស្ផ្សនកមួយចំនួន ស្ដលជាស្ផ្សនកមួយម្ន
ស្ផ្សនការយ៊ទធស្គស្តសតអភិវឌ្ឍន៍ជារិ នឹង្ត្រូវបានបសង្កើរស ើង្។ ឯកស្គរទំាង្សនះមាន យ៊ទធស្គស្តសត
សហត្បរិបរតិការ និង្ភាពជាម្ដគូអភិវឌ្ឍន៍ សត្មាប់ឆ្នន ំ ២០១៤-២០១៨ ស្ដលត្ោង្សដ្ឋយ
គែៈកមាា ្ិការនីរិសមបទា និង្អភិវឌ្ឍន៍កមព៊ជា/ត្កមុត្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមព៊ជា ស្ដលមានបំែង្
បសង្កើរយ៊ទធស្គស្តសតថាី សត្មាប់បសង្កើនត្បសិទធភាពអភិវឌ្ឍន៍ តាមរយៈការសលើកកមពស់សកមាភាព
អន៊វរត និង្តាមដ្ឋន។ 
 

ក្ិច្ចការក្ន៊ង្តំបន ់និង្អនតរជាត ិ
 ជាលកេែៈអនតរជារិ សកមាភាពជាសត្ចើនកន៊ង្វស័ិយអង្គការសង្គមសី៊វលិ បានសផ្លត រសលើ
ត្ពឹរតិការែ៍្ំពីរ គឺ ១) ការអន៊វរតន៍សគ្នលការែ៍ Istanbul  ស្ដលត្រវូបានផ្សសពែផ្សាយកន៊ង្ឆ្នន ំ
២០១១ និង្ ២) ការសរៀបចំបញ្ច ប់សគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សហសសវរសរ ៍(MDG) កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១៥ ។  

 សដើមបីសដ្ឋះស្ស្គយបញ្ជា ទំាង្ពីរសនះ និង្បញ្ជា សផ្សសង្សទៀរ សៅសដើមឆ្នន ំ២០១៣ សមព័នធភាព
អភិវឌ្ឍន៍អាសី៊ (ADA) ត្រូវបានបសង្កើរស ើង្ និង្បានសចញផ្សាយ សសចកតីស្ថលង្ការែ៍ទីត្កងុ្
បាង្កក ឆ្នន ំ២០១៣។ សមព័នធភាពអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊ ស្ដលជាសមព័នធភាពកន៊ង្រំបន់ ម្នអង្គការសង្គម
សី៊វលិ និង្អង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាល មានសគ្នលបំែង្សលើកកមពស់សហត្បរិបរតិការ និង្
ការត្បាស្ស័យទាក់ទង្គ្នន  កន៊ង្ចំសណាមបណាត ញសមាជិករបស់ខ្លួន។ សយ៉ង្តាមសសចកតីស្ថលង្
ការែ៍ទីត្កងុ្បាង្កក សមព័នធភាពអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊ បានបញ្ជា ក់ពីសគ្នលបំែង្សនូលរបស់ខ្លួន 
កន៊ង្ការសលើកកមពស់សកមាភាពរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ ឲ្យមានត្បសិទធភាព តាមរយៈការ
បែត៊ ះបណាត ល និង្ការរសូ៊មរិ ជាពិសសសតាមរយៈស្ែើជាជនបសងាគ លសៅកន៊ង្ទែីបអាសី៊ សដើមបី
អន៊វរតសគ្នលការែ៍ Istanbulនិង្កិចចត្ពមសត្ពៀង្សយ៉បល់កន៊ង្សខ្រតសសៀមរាបសត្មាប់ត្បសិទធភាព 
ម្នការអភិវឌ្ឍន៍របស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ។ អង្គការ CCC គឺជាសមាជិកស្គថ បនិកមួយ ម្នសមព័នធ
អភិវឌ្ឍន៍អាសី៊សហើយ"គំនិរផ្សតួចសផ្សតើមសៅសខ្រតសសៀមរាប" មានស្គរសំខាន់កន៊ង្ការបែត៊ ះបណាត ល 
និង្ការអភិវឌ្ឍន៍សមរថភាព ថាន ក់ជារិ និង្កន៊ង្រំបន់ សត្មាប់ការអន៊វរតន៍សគ្នលការែ៍ Istanbul 
សដើមបសីលើកកមពស់ត្បសិទធភាពម្នការអភិវឌ្ឍន៍។  

 



                                                                              ការរមួចំស្ែករបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិកន៊ង្ការអភិវឌ្ឍត្បសទសកមព៊ជា ឆ្នន ំ២០១២ 

 
22 

 

ការក្ស្ថង្សមតាភាព និង្អភបិាលក្ិច្ចលអ 
 សត្ៅពីការសកើនស ើង្រួនាទីសំខាន់កន៊ង្កិចចការស្គធារែៈ អង្គការសង្គមសី៊វលិ បាន 
សផ្លត រសលើការកស្គង្សមរថភាពអង្គការរបស់ខ្លួន  កន៊ង្បា៊នាា នឆ្នន ំថាីៗសនះ (Suarez and Marshall, 
២០១១)។ អង្គការសង្គមសី៊វលិ បានស្លើយរបតាមមស្ាបាយមួយចំនួន រមួមានការបសង្កើរការ 
ត្បរិបរតិអភិបាលកិចចលអម្ផ្សាកន៊ង្ (្មាន៊ញ្ា បទបញ្ជា ម្ផ្សាកន៊ង្។ល។) និង្សកមាភាពត្រួរពិនិរយ
ម្ផ្សាសត្ៅសដ្ឋយររិយជន។ សនះអាចជាការផ្លល ស់បតូរវជិាមានមួយ សដ្ឋយស្គរស្រការត្រួរពិនិរយ 
(សទាះបីជាលកេែៈម្ផ្សាកន៊ង្ក៏សដ្ឋយ) ត្រវូបានសគបងាា ញថា បានជួយបសង្កើនឱកាសកន៊ង្ការចូលរមួ
ពីសហគមន៍ កន៊ង្ការសរៀបចំស្ផ្សនការ និង្ការអន៊វរតន៍គសត្មាង្របស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ (Burger 
and Owens ២០១០)។ 

 កន៊ង្ការស្លើយរបសៅនឹង្សសចកតីត្រូវការសនះ កមាវ ិ្ ីគំនិរផ្សតួចសផ្សតើមនិយ័រកមា និង្វញិ្ជា បន
ប័ត្រ ត្រូវបានបសង្កើរស ើង្ ស្ដលបងាា ញពីសមរថភាពរបស់វស័ិយអង្គការសង្គមសី៊វលិ សដើមបី
ជំរញ៊ឲ្យមានអភិបាលកិចចលអ និង្កស្គង្សមរថភាពម្ផ្សាកន៊ង្។ អង្គការ One World Trust បាន 
បសង្កើរទិននន័យសដើមបីករ់ត្តា និង្តាមដ្ឋនគំនិរផ្សតួចសផ្សតើមសែ័យនិយ័រកមា ជាលកេែៈអនតរជារិ 
(www.oneworldtrust.org)។ កន៊ង្ឆ្នន ំ២០០៩ អង្គការសនះ បានកំែរ់អរតសញ្ជា ែ និង្ ចាប់សផ្សតើម
តាមដ្ឋនគំនិរផ្សតួចសផ្សតើមចំនួន ៣០៩ សៅទូទំាង្ពិភពសលាក ស្ដលសត្ចើនជាង្ការគិរទ៊ក ពីម៊ន
ឆ្នង យ។ កន៊ង្ចំសណាមកមាវ ិ្ ីស្ដលកំែរ់អរតសញ្ជា ែសដ្ឋយអង្គការ One World Trust គឺ មាន
គំនិរផ្សតួចសផ្សតើមចំនួនពីរ បានចាប់សផ្សតើមសៅកមព៊ជា សដ្ឋយអង្គការ CCC គឺត្កមម្ន សគ្នលការែ៍
សីល្ម៌ និង្សតង់្ដ្ឋរអបបបរមាសត្មាប់អង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាល សៅកមព៊ជា និង្ត្បព័នធ
វញិ្ជា បនបត្រស័ាត្គចិរត សត្មាប់ការងារអភិបាលកិចច និង្ការត្បរិបរតិត្បកបសដ្ឋយវជិាា ជីវៈ ម្ន
អង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាល (NGO GPP)។ អភិបាលកិចច និង្ការត្បរិបរតិត្បកបសដ្ឋយវជិាា ជីវៈម្ន
អង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាល សត្បើត្បាស់ត្បព័នធវញិ្ជា បនបត្រវាយរម្មលមួយ (peer assessment) 
ស្ដល Warren និង្ Lloyd (២០០៩) ចារ់ទ៊កថាជាទត្មង់្មួយកន៊ង្ចំសណាមទត្មង់្ដ៏ខាល ំង្បំផ៊្សរ ម្ន
សែ័យនិយ័រកមា។ សទាះបីជា បានចាប់សផ្សតើមមិនដល់មួយទសវរសរក៏៍សដ្ឋយ អភិបាលកិចច និង្
ការត្បរិបរតិត្បកបសដ្ឋយវជិាា ជីវៈ ម្នអង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាល ត្រូវបានសគស្គគ ល់យ៉ាង្សត្ចើន 
និង្ត្រូវបានអន៊វរតកាន់ស្រសត្ចើន សៅកន៊ង្សហគមន៍អង្គការសង្គមសី៊វលិកមព៊ជា សដ្ឋយពួកសគ
បានបងាា ញនូវការសបតជាា ចិរតរយៈសពលស្វង្ សដើមបីអន៊វរតតាមសតង់្ដ្ឋរខ្ពស់បំផ៊្សរម្នសែ័យនិយរកមា 
និង្បនតការអភិវឌ្ឍន៍សមរថភាព។ 

 

 

http://www.oneworldtrust.org/
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វិធីសាស្តេត 

  

ការសិកាពីការចូលរមួចំស្ែក របស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ កន៊ង្ការអភិវឌ្ឍន៍ត្បសទស
កមព៊ជាឆ្នន ំ២០១២ បានសត្បើត្បាស់វ ិ្ ីស្គស្តសតស្ស្គវត្ជាវបីដំណាក់កាលដ្ឋច់សដ្ឋយស្ ក សដើមបី
ផ្សតល់ការយល់ដឹង្ឲ្យបានសី៊ជសត្៉ អំពីវស័ិយអង្គការសង្គមសី៊វលិសៅកមព៊ជា ៖  

 ១. ការស្ែើជំសរឿនអង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលច៊ះបញ្ា ីសៅកមព៊ជា 

២. ការអសង្ករស្បបបរមិាែវស័ិយ សលើអង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលត្រូវបានសត្ជើសសរ ើស
សំណាកសដ្ឋយម្ចដនយ 

៣. ការអសង្ករស្បបគ៊ែវស័ិយ សលើទីភាន ក់ងារម្ដគូអភិវឌ្ឍន៍ និង្នាយកអង្គការសង្គម
សី៊វលិស្ដលត្រូវបានសត្ជើសសរ ើស ។  

 សកមាភាពនីមួយៗទំាង្សនះ រត្មូវឲ្យមានវ ិ្ ីស្គស្តសតដ្ឋច់ពីគ្នន  និង្ជួនកាលសផ្សសង្ពីគ្នន  
សដើមបអីន៊វរតសកមាភាពសនះ ឲ្យមានត្បសិទធភាព ។ 

  

ជំនរឿនអង្គការសង្គមស៊ី វិល 

មូលដ្ឋន នទនិនន័យជំនរឿនអង្គការសង្គមស៊ីវិល 
 ជំសរឿនអង្គការសង្គមសី៊វលិឆ្នន ំ២០១២ បានសត្បើត្បាស់ទិននន័យដំបូង្របស់អង្គការសង្គម
សី៊វលិចំនួន ១.៩៥៦ ស្ដលបានច៊ះបញ្ា ីសៅកមព៊ជា ។ បនាា ប់ពីជំសរឿនឆ្នន ំ២០១១ សគសសត្មចចិរតថា 
ជំសរឿនឆ្នន ំ២០១២ នឹង្បញ្ចូ លអង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាលកន៊ង្ស្សុក អង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាល
អនតរជារិ និង្សមាគមទំាង្អស់ ស្ដលបានរាយការែ៍សដ្ឋយខ្លួនឯង្ថាមានសកមាភាព ឬមិន
មានសកមាភាព (ចំនួន១.៣៤១) សៅកន៊ង្ជំសរឿនឆ្នន ំ២០១១ ត្ពមទំាង្អង្គការអនតរជារិស្ដលមិន
អាចទាក់ទង្បាន(ចំនួន១៦៨)។ បស្នថមពីសនះសទៀរ អង្គការសង្គមសី៊វលិ ស្ដលបានច៊ះបញ្ា ីជា
មួយត្កសួង្មហាម្ផ្សា (MOI) កន៊ង្ឆ្នន ំ២០០៣-២០០៤ (ចំនួន១០៥) ស្ដលមិនត្រូវបានបញ្ចូ លកន៊ង្
ជំសរឿនឆ្នន ំ២០១១ និង្បញ្ា ីច៊ង្សត្កាយបង្អស់ ពីឆ្នន ំ២០១១-២០១២ (ចំនួន៣៤២) ត្រូវបានបស្នថម
កន៊ង្ជំសរឿនសនះ (សូមសមើលតារាង្ទី១) សដើមបសី្ែើបចច៊បបននភាពនូវរបកគំសហើញទំាង្សនះ។ 

 កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១១ ជំសរឿនអង្គការសង្គមសី៊វលិ មិនអាចទាក់ទង្អង្គការសង្គមសី៊វលិចំនួន 
២០០៧ ពីបញ្ា ីស្ដលផ្សតល់សដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាល  រមួមានអង្គការកន៊ង្ស្សុកចំនួន ១,៨៣៩ និង្អង្គការ
អនតរជារិចំនួន១៦៨។ សហរ៊ផ្សលចមបង្ចំសោះអត្តាស្លើយរបទាបសនះ គឺសដ្ឋយស្គរការខ្ែះ
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ព័រ៌មានសពញសលញ សតីពីបញ្ា ីច៊ះសមា ះអង្គការសង្គមសី៊វលិ និង្ការខ្ែះព័រ៌មានទាក់ទង្ស្ដល
ត្រូវបានស្ែើបចច៊បបននភាពរចួ។ បញ្ា ីសមា ះអង្គការសង្គមសី៊វលិជាសត្ចើន ខ្ែះព័រ៌មានទាក់ទង្
លមអិរ រមួទំាង្សលខ្ទូរស័ពា និង្អាសយដ្ឋឋ ន។ សដ្ឋយស្គរស្រអង្គការអនតរជារិ ទំនង្ជាមាន
វរតមានទូលំទូលាយជាង្ អង្គការកន៊ង្ស្សុក (ឧទាហរែ៍មានសគហទំព័រផ្សលូវការ ការច៊ះបញ្ា ីកន៊ង្
ត្បសទសសផ្សសង្សទៀរ ។ល។) ដូសចនះអង្គការអនតរជារិ ស្ដលមិនអាចទាក់ទង្បានកន៊ង្ឆ្នន ំ២០១១ 
រំណាង្ឲ្យអង្គការសង្គមសី៊វលិមិនមានសកមាភាព។ អង្គការអនតរជារិទំាង្សនះ ងាយនឹង្ត្រូវ
បានសគរកស ើញបំផ៊្សរ  តាមរយៈការស្ស្គវត្ជាវបស្នថមសទៀរ សហើយអង្គការទំាង្សនះ ត្រវូបាន 
បញ្ចូ លសៅកន៊ង្ជំសរឿនឆ្នន ំ២០១២សនះ។ សទាះបីជាអង្គការអនតរជារិមិនអាចត្រូវបានរកស ើញទំាង្ 
អស់ក៏សដ្ឋយ បា៊ស្នត ព័រ៌មានទាក់ទង្ស្ដលខ្ែះខារខាង្សលើត្រូវបានរកស ើញ កន៊ង្អង្គការអនតរជារិ
ស្ដលមិនអាចទាក់ទង្ចំនួន ១៥៨ (៩៤%)  ម្នចំនួន១៦៨ ជាពិសសសតាមរយៈការសត្បើត្បាស់
ត្បភពអី៊ន្ឺស្ែរ និង្បញ្ា ីសមា ះអង្គការសង្គមសី៊វលិ ស្ដលច៊ះបញ្ា ីសៅត្បសទសសផ្សសង្ៗសទៀរ។  
 

តារាង្ទី១   ទិននន័យសដើមសត្មាប់ជំសរឿនឆ្នន ំ ២០១២ 

 ចំនូនអង្គការសង្គមសី៊វលិ 

អង្គការសង្គមសី៊វលិកន៊ង្បញ្ច ីច៊ះសមា ះត្កសួង្មហាម្ផ្សា 1995-2011: 
បញ្ជា ក់ពីសបើកដំសែើ រការ និង្អសកមាកន៊ង្ឆ្នន ំ 2011 

1015 

បញ្ច ីច៊ះសមា ះត្កសួង្ការបរសទស ឆ្នន ំ1995-2012 494 

បញ្ច ីច៊ះសមា ះត្កសួង្មហាម្ផ្សា ឆ្នន ំ 2003-2004  105 

បញ្ច ីច៊ះសមា ះត្កសួង្មហាម្ផ្សា 2011 342 

ចំនួនអង្គការសង្គមសី៊វលិ 1956 

 

វគគបណត៊ ះបណ្តត លជំនរឿន និង្ការស្រមូលទិននន័យ 
 ការបែត៊ ះបណាត លប៊គគលិកជំសរឿន បានស្ែើស ើង្កន៊ង្ស្ខ្វចិឆិកា ឆ្នន ំ២០១២ សដ្ឋយមាន
ការត្បមូលទិននន័យ សត្មាប់ជំសរឿនស្ែើចាប់ពី ស្ខ្វចិឆិកា ឆ្នន ំ២០១២ ដល់ស្ខ្មករា ឆ្នន ំ២០១៣។ 
យ៊ទធស្គស្តសតកន៊ង្ការស្ែើសំណាកអង្គការសង្គមសី៊វលិសៅកន៊ង្ជំសរឿនសនះ មានលកេែៈត្បហាក់
ត្បស្ហលសៅនឹង្ជំសរឿនឆ្នន ំ២០១១ ស្ដរ។  

 

១. ត្បសិនសបើអង្គការសង្គមសី៊វលិមានសលខ្ទូរស័ពា អនកត្បមូលព័រ៌មាន បានពាយ៉ម
សៅសលខ្សនះ (យ៉ាង្សហាចណាស់ បីដង្ កន៊ង្សពលបីម្ថងសផ្សសង្ៗគ្នន  ត្បសិនសបើសលខ្
សៅដំសែើ រការ បា៊ស្នតមិនមានការស្លើយរប) ។  
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២. ត្បសិនសបើ       មានស្គរសអ ិចត្រនិូច ឬសគហទំព័រ (បា៊ស្នតពំ៊មាន សលខ្ទូរស័ពា)  អនក 
ត្បមូលព័រ៌មាន ពាយ៉មទាក់ទង្អង្គការសង្គមសី៊វលិតាមវ ិ្ ីសនះ។  

៣. សបើពំ៊មានព័រ៌មានទាក់ទង្ផ្លា ល់ ជាដំបូង្ អនកត្បមូលព័រ៌មាន ពាយ៉មរកព័រ៌មាន
សដ្ឋយសត្បើត្បាស់ត្បភពសផ្សសង្ៗ រមួមានបញ្ា ីសមា ះអង្គការសង្គមសី៊វលិកមព៊ជា និង្
បញ្ា ីសមា ះស្គថ ប័នជំនួញ  ការស្ស្គវត្ជាវតាមសគហទំព័រ បញ្ា ីសមា ះម្នអង្គការសង្គម
សី៊វលិពីត្បសទសសផ្សសង្សទៀរ ត្ពមទំាង្ការស្គកសួរត្បជាជនមាន ក់ៗតាមមូលដ្ឋឋ ន និង្
បណាត ញអង្គការសង្គមសី៊វលិកន៊ង្ស្សុក ស្ដលមានបទពិសស្គ្ន៍កន៊ង្វស័ិយសនះ។  

៤. ត្បសិនសបើពំ៊ទទួលបាននូវព័រ៌មានទាក់ទង្ តាមរយៈវ ិ្ ីទំាង្សនះ អនកត្បមូលព័រ៌មាន 
ត្រូវបានបញ្ាូ នសៅកាន់អាសយដ្ឋឋ នការយិ៉ល័យ ស្ដលផ្សតល់សដ្ឋយអង្គការសង្គម
សី៊វលិ សៅរាជធានីភនំសពញ សៅសពលស្ដលច៊ះបញ្ា ី ឬអាសយដ្ឋឋ នបចច៊បបនន មកពី
ទិននន័យជំសរឿនឆ្នន ំ២០១១ ត្បសិនសបើមាន។  

៥. ចំសោះអង្គការសង្គមសី៊វលិ ស្ដលមានការយិ៉ល័យ្ំ សត្ៅពីរាជធានីភនំសពញ ត្រវូ
ទាក់ទង្សៅកាន់សម ំ៊ ស្ដលអាសយដ្ឋឋ នរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ ត្រូវបានច៊ះបញ្ា ី
សៅទីសនាះ និង្សួរគ្នរ់ថា សរើគ្នរ់ស្គគ ល់អង្គការសង្គមសី៊វលិសនះ និង្អាចផ្សតល់
ព័រ៌មានទាក់ទង្របស់អង្គការបានស្ដរឬសទ។  

ទស្មង្ជំ់នរឿន 
 ទត្មង់្ជំសរឿនអង្គការសង្គមសី៊វលិ ត្រវូបានបសង្កើរស ើង្ សដើមបសី្ែើបចច៊បបននភាពព័រ៌មាន 
ទាក់ទង្ និង្ស្គថ នភាពរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ។ ស្ផ្សនកសតីពីស្គថ នភាពអង្គការសង្គមសី៊វលិ ក៏
បានសួរពីព័រ៌មានលមអិរទូសៅខ្លះរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ រមួមានអន៊សសរែៈសយ៉គយល់គ្នន  
កិចចត្ពមសត្ពៀង្ជាមួយនឹង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ/អង្គការសៅតាមសហគមន៍សផ្សសង្សទៀរ និង្ថវកិា
ត្បចំាឆ្នន ំ។ ទត្មង់្បញ្ា ីសំនួរសនះ មានពីរស្ផ្សនក ៖ 

 ស្ផ្សនកទី១ ៖ ព័រ៌មានទាក់ទង្លមអិររបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ 

 ស្ផ្សនកទី២ ៖ បចច៊បបននភាពអំពីស្គថ នភាពអង្គការសង្គមសី៊វលិ 

 ទត្មង់្បញ្ា ីសំនួរជំសរឿនឆ្នន ំ២០១២ មានសៅកន៊ង្ឧបសមព័នធ ទំព័រទី១០២។ 
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ការអនង្េតនលើអង្គការសង្គមស៊ី វិល 

សំណ្តក្ននការអនង្េត 

 
របួទី១  ទីតំាង្សំណាកសត្មាប់ការអសង្ករ ឆ្នន ំ២០១២ 

  

សំណាកចំនួន ៣០៦ ត្រូវបានសត្ជើសសរ ើសសដ្ឋយម្ចដនយ សចញពីទិននន័យបឋម ម្ន
អង្គការសង្គមសី៊វលិចំនួន ១.២៧៩ ស្ដលត្រូវបានកំែរ់អរតសញ្ជា ែជាអង្គការសង្គមសី៊វលិ
សបើកដំសែើ រការ (ទទួលមូលនិ្ិ និង្មិនទទួលមូលនិ្ិ) កន៊ង្ទិននន័យជំសរឿនឆ្នន ំ ២០១២។ ការ 
ស្ែើដូសចនះ បានផ្សតល់នូវសំណាកស្ដលរំណាង្តាមរំបន់ និង្ត្បសភទអង្គការសង្គមសី៊វលិ សផ្សសង្ៗ 
គ្នន  (អង្គការកន៊ង្ស្សុក សមាគម និង្អង្គការអនតរជារិ សូមសមើលតារាង្ទី២)។ សំណាកអង្គការ 
សង្គមសី៊វលិ កន៊ង្ការសិកាស្ស្គវត្ជាវសនះ មានទីតំាង្សថិរសៅកន៊ង្សខ្រត-រាជធានីចំនួន ២១ ម្ន 
សខ្រត-រាជធានីទំាង្ ២៤ សៅកមព៊ជា។ មិនមានអង្គការសង្គមសី៊វលិ ត្រូវបានសត្ជើសសរ ើសសដ្ឋយ 
ម្ចដនយ សៅកន៊ង្សខ្រតចំនួនបីគឺសខ្រតមែឌ លគិរ ីសាឹង្ស្ត្រង្ និង្ស្កប។ សនះទំនង្សដ្ឋយស្គរអង្គការ 
សង្គមសី៊វលិ  ត្បរិបរតិការសៅកន៊ង្សខ្រតទំាង្បីសនះ មានចំនួនរិចរួច។ អង្គការសង្គមសី៊វលិចំនួន 

សខ្រតស្ដលបញ្ចូ លកន៊ង្សំណាកម្នការអសង្គរឆ្នន ំ២០១២  
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៣៥ ស្ដលរំណាង្ឲ្យ ១១,៤% ម្នសំណាកស្ដលបានសត្ជើសសរ ើស បានបដិសស្មិនត្ពមផ្សតល់ 
សមាា សន៍ សៅសពលពួកសគ ត្រវូបានទាក់ទង្ជាសលើកដំបូង្ សដើមបចូីលរមួកន៊ង្ការសិកា ស្ស្គត្ជាវ 
សនះ។ បស្នថមពីសនះសទៀរ អនកផ្សតល់ចសមលើយចំនួនបួននាក់ បានបញ្ច ប់សមាា សន៍ ម៊នសពលស្លើយ 
សំែួរទំាង្អស់សដ្ឋយបញ្ជា ក់ថា រវល់ឬពំ៊មានសពលបញ្ច ប់សមាា សន៍ស្ដលសៅសល់។ ការស្លើយ
រប មកពីអង្គការសង្គមសី៊វលិចំនួន ២៧១ ត្រវូបានចង្ត្កង្ និង្ស្ែើវភិាគសត្មាប់របាយការែ៍
សនះ រមួបញ្ចូ លទំាង្ការស្លើយរប មកពីសមាា សន៍ពំ៊ទាន់ចប់ទំាង្បួនសនាះផ្សង្។ សំណាកសិកា
ស្ស្គវត្ជាវ         រមួបញ្ចូ លអង្គការកន៊ង្ស្សុកចំនួន១៤២ អង្គការអនតរជារិចំនួន៦២ និង្
សមាគម កន៊ង្ស្សុកចំនួន ៦៧។ 
 

តារាង្ទី២   លទធផ្សលសំណាកសត្មាប់ការអសង្ករ  

លទធផ្សល អង្គការកន៊ង្ស្សុក អង្គការអនតរជារិ សមាគម សរប៊ របាយភាគរយ 

សមាា សន៍ចប់ 140 61 66 267 87.3 

សមាា សន៍មិនចប់ 2 1 1 4 1.3 

បដិសស្ 19 7 9 35 11.4 

សរប៊ 161 69 76 306 100 

 

ការបណត៊ ះបណ្តត លអំពីការន្វើអនង្េត និង្ការស្រមូលទិននន័យ 
 សកមាភាពត្បមូលទិននន័យ សដើមបសី្ែើការអសង្ករសលើអង្គការសង្គមសី៊វលិ ត្រូវបានស្ែើស ើង្ 
សៅស្ខ្ក៊មាៈ ឆ្នន ំ២០១៣។ ត្បធានត្កុមស្ស្គវត្ជាវ បានពាយ៉មទាក់ទង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ 
តាមរយៈសលខ្ទូរស័ពាស្ដលមានសៅកន៊ង្ទិននន័យជំសរឿន សដើមបសី្ែើការណារ់ជួបស្ែើសមាា សន៍។ 
មតង្មាត ល អង្គការសង្គមសី៊វលិ សសនើឲ្យត្កមុស្ស្គវត្ជាវ បញ្ាូ នទត្មង់្សមាា សន៍ផ្សលូវការ សៅកាន់
ពួកសគ តាមរយៈស្គរសអ ិចត្រវូនិច។ ត្បសិនសបើអាច សមាា សន៍ត្រូវបានស្ែើស ើង្ ជាមួយនឹង្
នាយកត្បរិបរតិអង្គការ និង្ជាមួយសមាជិកម្នត្កមុគែៈត្គប់ត្គង្ជាន់ខ្ពស់ សបើនាយកត្បរិបរតិ
អវរតមាន។  

 សមាជិកត្កមុស្ស្គវត្ជាវបានស្ែើសមាា សន៍ទំាង្អស់ ជាមួយអនកផ្សតល់ចសមលើយម្នអង្គការ
សង្គមសី៊វលិ ។ ត្បធានត្កមុស្ស្គវត្ជាវ បានសត្មបសត្មួលសមាា សន៍ទំាង្សនះ ពិនិរយសផ្សាៀង្ផ្លា រ់
តារាង្សំែួរទំាង្អស់ ម៊នសពលបញ្ាូ លទិននន័យ និង្ស្ែើសមាា សន៍ជាភាស្គអង់្សគលស ជាមួយ
នាយកអង្គការសង្គមសី៊វលិជាជនបរសទស សៅសពលស្ដលចំាបាច់។ ចំសោះអនកស្ដលត្បមូល
ទិននន័យសៅរាជធានីភនំសពញ អនកពិនិរយសផ្សាៀង្ផ្លា រ់ម្នត្កុមស្ស្គវត្ជាវ បានពិនិរយសមើលសមាា សន៍
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នីមួយៗស្ដលរចួរាល់ សៅការយិ៉ល័យកន៊ង្រាជធានីភនំសពញ សៅច៊ង្សមាាង្ម្នម្ថងសមាា សន៍ និង្ 
ចំសោះអនកស្ដលស្ែើសមាា សន៍សៅតាមសខ្រត ស្ែើសៅសពលច៊ង្បញ្ច ប់ម្នម្ថងត្បមូលទិននន័យ។ ចំសោះ
បញ្ជា ោក់ព័នធនឹង្ទិននន័យ អនកពិនិរយសផ្សាៀង្ផ្លា រ់ បានទាក់ទង្អង្គការសង្គមសី៊វលិតាមទូរស័ពា 
សដើមបីបញ្ជា ក់ឲ្យបានចាស់ចំសោះការស្លើយរបមិនចាស់លាស់។  

ឧបក្រណ៍ននការអនង្េត 
 ការសិកាស្ស្គវត្ជាវ អំពីការចូលរមួចំស្ែករបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ កន៊ង្ការអភិវឌ្ឍន៍
ត្បសទសកមព៊ជាឆ្នន ំ២០១២ បានសត្បើត្បាស់ឧបករែ៍ត្បមូលទិននន័យ ស្ដលបានស្កសត្មួលសចញពី 
ឧបករែ៍ត្បមូលទិននន័យឆ្នន ំ២០១១។ ឧបករែ៍ឆ្នន ំ២០១១សនះ បានផ្សតល់សដ្ឋយអង្គការ CCC 
សហើយត្រូវយកមកស្កសត្មលួ និង្សរសតស្គកលបង្ជាម៊នសត្ចើនដង្ សដើមបធីានាថា ឧបករែ៍
ទំាង្អស់ សោលគឺ ១/ ងាយយល់សត្មាប់អនកផ្សតល់ចសមលើយ ២/ មិនមានការវាយត្បហារ និង្ការ 
គំរាមកំស្ហង្ (ការស្ែើដូសចនះ ទំនង្ជាទទួលបានចសមលើយពិរជាង្) ៣/ ងាយស្សួលសត្មាប់អនកស្ែើ
សមាា សន៍ ស្ែើការករ់ត្តា និង្៤/ មិនទទួលបាននូវទិននន័យសដ្ឋយម្ចដនយ។  

បញ្ា ីសំែួរអសង្ករស្ចកសចញជា ១២ស្ផ្សនក ៖ 
 ស្ផ្សនកទី១ ៖ ប៊គគលិក 

 ស្ផ្សនកទី២ ៖ វស័ិយការងារ 

 ស្ផ្សនកទី៣ ៖ ការសត្មបសត្មួល 

 ស្ផ្សនកទី៤ ៖ អនកទទួលផ្សល 

 ស្ផ្សនកទី៥ ៖ កមាវ ិ្ ីវញិ្ជា បនបត្រអង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាលរបស CCC 

 ស្ផ្សនកទី៦ ៖ អភិបាលកិចច 

 ស្ផ្សនកទី៧ ៖ ការចូលរមួចំស្ែកកន៊ង្សគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សហសសវរសរ ៍

 ស្ផ្សនកទី៨ ៖ ្នធាន 

 ស្ផ្សនកទី៩ ៖ ព័រ៌មានលំអិរសតីពីគសត្មាង្ 

 ស្ផ្សនកទី១០ ៖ ជំនួយ ឬអំសណាយ 

 ស្ផ្សនកទី១១ ៖ សហត្បរិបរតិការរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិនាសពលអនាគរ 

 ស្ផ្សនកទី១២ ៖ ស្គវតារបស់អនកផ្សតល់ចំសលើយ 

  
បញ្ា ីសំែួរសត្មាប់ស្ែើអសង្ករឆ្នន ំ២០១២ មានភាា ប់សៅកន៊ង្ឧបសមព័នធ ទំព័រទី១០៤។ 
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ការបញ្ចូ ល និង្ការវិភាគទិនននយ័ 
 ទត្មង់្ជំសរឿនសពញសលញ ត្រវូបានបញ្ចូ លសៅកន៊ង្ត្បព័នធទិននន័យ ស្ដលត្រូវបានបសង្កើរ
សៅកន៊ង្ Microsoft Access ខ្ែៈស្ដលទិននន័យមកពីការអសង្ករ ត្រូវបានបញ្ចូ លសៅកន៊ង្ទិននន័យ
ស្ដលត្រូវបានបសង្កើរ សៅកន៊ង្ត្បព័នធដំសែើ រការជំសរឿន និង្អសង្ករ សដ្ឋយប៊គគលិក បញ្ចូ លទិននន័យ
ស្ដលមានបទពិសស្គ្ន៍ចំនួនបីរបូ។ 

 ទិននន័យទំាង្អស់ ត្រូវបានបញ្ចូ លសៅកន៊ង្ត្បព័នធទិននន័យ ចំនួនពីរដង្ (បញ្ចូ លទិននន័យ
សទែដង្) បនាា ប់មកសផ្សាៀង្ផ្លា រ់សដ្ឋយអនកត្គប់ត្គង្ទិននន័យ សដើមបតី្ររួពិនិរយសមើលភាពមិនសី៊គ្នន  
កំហ៊សអកេរាវរិទ៊ធ និង្កំហ៊សសផ្សសង្សទៀរស្ដលអាចបាះោល់ដល់លទធផ្សលម្នការអសង្ករ។  

 ទិននន័យស្បបបរមិាែទំាង្អស់ ត្រូវបានវភិាគ សដ្ឋយសត្បើត្បាស់ STATA។ ការវភិាគសនះ 
ត្រូវបានស្ែើស ើង្ សដើមបីត្រួរពិនិរយសលើភាពស្ដលអាចទ៊កចិរតបានរបស់សថិរិទិននន័យ ត្ពមទំាង្
ភាពោក់ព័នធសៅនឹង្សគ្នលបំែង្របស់គសត្មាង្ទំាង្មូល។  

 សដ្ឋយស្គរស្រអនកផ្សតល់ចសមលើយមិនអាចស្លើយត្គប់សំែួរទំាង្អស់ (ឧទាហរែ៍ អង្គការ
សង្គមសី៊វលិស្ដលមិនមានប៊គគលិកជាជនបរសទស នឹង្មិនស្លើយសំែួរទាក់ទង្នឹង្ប៊គគលិកជា
ជនបរសទស) ទំហំសំណាកសត្មាប់សំែួរនីមួយៗ អាចខ៊្សគ្នន ពីទំហំសំណាកសរប៊។ ទំហំ
សំណាកសនះ តាង្សដ្ឋយអកសរ "n" និង្ មានសៅកន៊ង្អរថបទសនះ សៅសពលស្ដលដកស្សង់្
សូចនាករ ឬសៅសពលស្ដលទំហំសំណាក អាចមានភាពមិនចាស់។ អកសរ "n" សនះមានសៅត្គប់
តារាង្ទំាង្អស់ សត្មាប់អនកអាន ឲ្យយល់ពីលកេែៈម្នការស្លើយរបសនាះ។  

 

សមាា ស  មបបគ៊ណភាព 
 នាយកអង្គការសង្គមសី៊វលិ និង្ទីភាន ក់ងារម្ដគូអភិវឌ្ឍន៍ ត្រូវបានសត្ជើសសរ ើសសដើមបី
ចូលរមួសៅកន៊ង្សមាា សន៍ស្បបគ៊ែភាព សៅដំណាក់កាលត្បមូលទិននន័យអសង្ករ។ នាយក
អង្គការសង្គមសី៊វលិចំនួនត្បំាពីររបូ ត្រូវបានសត្ជើសសរ ើសសដ្ឋយម្ចដនយ ពីអនកផ្សតល់ចសមលើយនិង្ម្ដគូ
អភិវឌ្ឍន៍ចំនួនដប់របូត្រូវបានសត្ជើសសរ ើសតាមត្បសភទម្នទីភាន ក់ងារ (ទីភាន ក់ងារសទែភាគី ទីភាន ក់ងារ
ពហ៊ភាគី ទីភាន ក់ងារអង្គការសហត្បជាជារិ ត្គឹះស្គថ នឯកជននិង្ទីភាន ក់ងារសទែភាគីរូចៗ ។ល។) 
សដើមបីទទួលបានទសសនៈចត្មុះ។ នាយកអង្គការសង្គមសី៊វលិចំនួនត្បំាមួយរបូ និង្ម្ដគូអភិវឌ្ឍន៍
ចំនួនពីររបូ ស្ដលយកសចញពីបញ្ា ីបឋម អាចត្រូវបានសមាា សន៍សៅច៊ង្បញ្ច ប់ម្នការស្ែើអសង្ករ។ 
ការពិភាកា ត្រូវបានស្ែើស ើង្សដ្ឋយអនកត្គប់ត្គង្ការត្បមូលទិននន័យ សហើយក៏ជាអនកសមាា សន៍
កន៊ង្ការអសង្ករផ្សង្ស្ដរ។   សមាា សន៍  ត្រូវបានថរសសមលង្ បនាា ប់មកករ់ត្តាចូលកន៊ង្ Microsoft 
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Word។ ទសសនៈស្ដលត្រូវបានបសញ្ចញសៅកន៊ង្សមាា សន៍សនះ ត្រវូបានសសង្េបសៅកន៊ង្ស្ផ្សនក
លទធផ្សល និង្មិនមានបំែង្រំណាង្ឲ្យស្ផ្សនកទំាង្មូលសទ បា៊ស្នតជាការ បសញ្ចញទសសនៈ និង្មរិ 
របស់នាយកអង្គការសង្គមសី៊វលិ និង្ម្ដគូភាន ក់ងារអភិវឌ្ឍន៍សតីពីបញ្ជា កន៊ង្ស្ផ្សនកសនះបា៊សណាោ ះ។  

 បញ្ា ីសំែួរស្ស្គវត្ជាវស្បបគ៊ែភាពឆ្នន ំ២០១២ មានភាា ប់កន៊ង្ឧបសមព័នធ ទំព័រទី១៣៤។ 
 

មែនក្ំណត/់ការនស្រៀបន្ៀបនឹង្ឆ្នន ២ំ០១១ 
 សដ្ឋយស្គរស្រមានវ ិ្ ីស្គស្តសតសផ្សសង្ៗគ្នន  កន៊ង្ការសិកាស្ស្គវត្ជាវឆ្នន ំ២០១២សនះ ជាទូសៅ 
លទធផ្សលឆ្នន ំ២០១២សនះគឹពិបាកស្ែើការសត្បៀបស្ៀបជាមួយនឹង្លទធផ្សលម្នការសិកាឆ្នន ំ២០១១។ 
លទធផ្សលឆ្នន ំ២០១២ គួរស្រជាទិដឋភាពមួយបងាា ញអំពីវស័ិយអង្គការសង្គមសី៊វលិ សៅកន៊ង្ឆ្នន ំ
២០១២សនះ។  

 ការផ្លល ស់បតូរគួរឲ្យករ់សំគ្នល់បំផ៊្សរមួយ ពីការសិកាឆ្នន ំ២០១១ គឺការវភិាគសលើបរមិាែ
ថវកិា និង្អនកទទួលផ្សលរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ។ ខ្ែៈស្ដលការអសង្ករឆ្នន ំ២០១១ បានត្ររួ
ពិនិរយតាមត្បសភទអង្គការសង្គមសី៊វលិ  សដ្ឋយដ្ឋក់អង្គការសង្គមសី៊វលិជាត្កុម តាមលំដ្ឋប់
ថវកិា និង្អនកទទួលផ្សល ការសិកាស្ស្គវត្ជាវឆ្នន ំ២០១២ វភិាគសលើទិននន័យស្ដលផ្សតល់សដ្ឋយ
អង្គការសង្គមសី៊វលិនីមួយៗ។ ការស្ែើដូសចនះ ផ្សតល់នូវរបូភាពចាស់ជាង្ម៊ន អំពីវស័ិយអង្គការ
សង្គមសី៊វលិទំាង្មូល ត្ពមទំាង្ម្យមភាគជារំណាង្ និង្ការបាា ន់ស្គា ន ។ 
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លទធ្លជំសរឿនអងគការេងគមេុវីិល 

 

តស្មូវការសស្មាប់ជំនរឿនអង្គការសង្គមស៊ីវិល 
 សៅសពលសនះ ពំ៊ទាន់មានចំនួនចាស់លាស់ថា សរើអង្គការសង្គមសី៊វលិបា៊នាា ន កំព៊ង្
ត្បរិបរតិសៅកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា។ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមព៊ជា រត្មវូឲ្យមានការច៊ះបញ្ា ី និង្ការរាយ
ការែ៍ បា៊ស្នតការអន៊វរតន៍រិចរួចតាមរត្មូវការសនះ សហើយការតាមដ្ឋនវញិក៏រិចរួចសដ្ឋយ
រាជរដ្ឋឋ ភិបាលវញិ។ អង្គការសង្គមសី៊វលិទំាង្អស់ ត្រូវបានរត្មវូឲ្យស្ែើការច៊ះបញ្ា ីជាមួយ
ត្កសួង្មហាម្ផ្សា (អង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាលកន៊ង្ស្សុក/សមាគម) ឬត្កសួង្ការបរសទស (អង្គការ
មិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាលអនតរជារិ) សទាះបីជា ការច៊ះបញ្ា ីអង្គការសង្គមសី៊វលិ រត្មវូឲ្យមានព័រ៌មាន
រិចរួចក៏សដ្ឋយ។ ព័រ៌មានសនះ មិនត្រូវបានសផ្សាៀង្ផ្លា រ់សដ្ឋយរាជរដ្ឋឋ ភិបាលសទ សៅសពល ឬ
សត្កាយដំសែើ រការច៊ះបញ្ា ី។ បញ្ា ីច៊ះសមា ះអង្គការសង្គមសី៊វលិ មានជាសរៀង្រាល់ឆ្នន ំ បា៊ស្នត 
ត្កសួង្ទំាង្ពីរ មិនបានបញ្ចូ លបញ្ា ីគ្នន សនាះសទ ។ 

 សត្កាយពីការច៊ះបញ្ា ី បានបញ្ច ប់ អង្គការសង្គមសី៊វលិ ត្រវូបានសសនើឲ្យរាយការែ៍ពី
ស្គថ នភាព សកមាភាព និង្ថវកិារបស់ខ្លួន សៅកាន់ត្កមុត្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមព៊ជា (CDC) ជាសរៀង្
រាល់ឆ្នន ំ។ ត្កុមត្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមព៊ជា រកាទ៊កទិននន័យម្នអង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាលទំាង្អស់ 
ស្ដលបានរាយការែ៍ (http://cdc.khmer.biz/ngo/index.asp) ។ សទាះបីជាយ៉ាង្ណាអង្គការ
សង្គមសី៊វលិភាគសត្ចើន មិនបានរាយការែ៍ស ើយ។ សៅសដើមឆ្នន ំ២០១៣ អង្គការសង្គមសី៊វលិ
ចំនួន ៦៩៧ (៤០,៤%) ម្នចំនួនសរប៊ ១.៧២៤ សៅកន៊ង្ទិននន័យរបស់ត្កមុត្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមព៊ជា 
ត្រូវបានច៊ះបញ្ា ីថាមានសកមាភាព ឬបិទ រមួទំាង្អង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលបានរាយការែ៍ 
សៅឆ្នន ំ២០១២។ ចំនួនស្ដលសៅសល់ (៥៩,៦%) ត្រូវបានច៊ះបញ្ា ីថាមិនបានរាយការែ៍។  

 ជំសរឿនអង្គការ សង្គមសី៊វលិឆ្នន ំ២០១១ និង្ ២០១២ សដ្ឋយអង្គការ គែៈកមាា ្ិការ
សហត្បរិបរតិការសដើមបីកមព៊ជា (CCC) គឺជាការខិ្រខំ្ត្បឹង្ស្ត្បង្សលើកដំបូង្កន៊ង្ការស្ែើបចច៊បបននភាព 
នូវព័រ៌មានបញ្ា ីសមា ះអង្គការសង្គមសី៊វលិ ស្ដលសរៀបចំស ើង្សដ្ឋយត្កសួង្មហាម្ផ្សា និង្ត្កសួង្ 
ការបរសទស សហើយជំសរឿនសនះ មានស្គរសំខាន់កន៊ង្ការស្សែង្យល់ពីវស័ិយទំាង្មូល។ សគសង្ឃឹម 
ថា រួសលខ្ជំសរឿន និង្លទធផ្សលទំាង្សនះ នឹង្មានស្គរត្បសយ៉ជន៍សត្មាប់អនកស្ស្គវត្ជាវ និង្
អនកស្ែើសសចកតីសសត្មចស្ផ្សនកសគ្នលនសយ៉បាយស្គធារែៈ នាសពលខាង្ម៊ខ្ សដើមបីយល់ដឹង្
បស្នថមសទៀរពីទំហំពិរត្បាកដម្នវស័ិយសនះ។  

 

http://cdc.khmer.biz/ngo/index.asp
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ស្រនភទអង្គការសង្គមស៊ីវិល  
 ជំសរឿនឆ្នន ំ២០១១ ចារ់អង្គការសង្គមសី៊វលិជាបួនត្បសភទគឺ អង្គការសង្គមសី៊វលិមាន 
សកមាភាព មិនមានសកមាភាព បិទ និង្មិនអាចទាក់ទង្បាន។ អង្គការសង្គមសី៊វលិមាន 
សកមាភាព ត្រូវបានកំែរ់និយមន័យថាជា អង្គការស្ដលកំព៊ង្ស្ែើសកមាភាពសៅកន៊ង្ត្បសទស 
កមព៊ជា សហើយអង្គការសង្គមសី៊វលិមិនមានសកមាភាព គឺជាអង្គការស្ដលមិនបានស្ែើសកមាភាព
សៅកមព៊ជា សៅសពលស្ែើជំសរឿនសនះ។ អង្គការសង្គមសី៊វលិបិទ គឺជាអង្គការស្ដលបានរាយការែ៍ 
ជាផ្សលូវការពីការបិទអង្គការរបស់ខ្លួន សៅកាន់ត្កសួង្មហាម្ផ្សា ឬត្កសួង្ការបរសទស និង្/ឬ ពំ៊មាន 
សកមាភាព និង្គ្នា នស្ផ្សនការស្ែើសកមាភាពនាសពលអនាគរ។  

 ជំសរឿនឆ្នន ំ២០១២ បានពត្ងី្កត្បសភទអង្គការសង្គមសី៊វលិឆ្នន ំ២០១១ សដើមបបីញ្ជា ក់ពី
អរថន័យមិនចាស់លាស់ សៅកន៊ង្ោកយពីម៊ន (សូមសមើលតារាង្ទី៣)។ អង្គការសង្គមសី៊វលិ        
" សបើកដំសែើ រការទទួលបានមូលនិ្ិ " គឺជាអង្គការស្ដលបចច៊បបនន ទទួលបានមូលនិ្ិ (ពីត្បភព
ណាមួយ) និង្កំព៊ង្អន៊វរតគសត្មាង្។ អង្គការសង្គមសី៊វលិ "សបើកដំសែើ រការមិនទទួលបានមូល 
និ្ិ" គឺជាអង្គការស្ដលបចច៊បបននមិនបានទទួលមូលនិ្ិ បា៊ស្នតកំព៊ង្ស្សែង្រកមូលនិ្ិ ឬរពឹំង្ថា 
ទទួលបានមូលនិ្ិមួយចំនួន កន៊ង្សពលឆ្នប់ៗសនះ អាចកំព៊ង្អន៊វរតគសត្មាង្ និង្អាចរកា
ការយិ៉ល័យ ឬអាសយដ្ឋឋ នការងាររបស់ខ្លួន។ អង្គការសង្គមសី៊វលិ "បិទ" បានឈប់អន៊វរត
សកមាភាព មិនកំព៊ង្ទទួលមូលនិ្ិ និង្មិនមានស្ផ្សនការស្ែើសកមាភាព ឬស្សែង្រកមូលនិ្ិ 
នាសពលអនាគរ។ អង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលបិទជាផ្សលូវការ បានរាយការែ៍ពីការបិទរបស់ខ្លួន
សៅត្កសួង្ោក់ព័នធ (ត្កសួង្មហាម្ផ្សា ឬត្កសួង្ការបរសទស) សហើយអង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដល
បិទសត្ៅផ្សលូវការ មិនបានរាយការែ៍ពីការបិទរបស់ខ្លួន។ អង្គការសង្គមសី៊វលិ ស្ដលត្កមុជំសរឿន 

 
តារាង្ទី៣  ស្គថ នភាពអង្គការសង្គមសី៊វលិឆ្នន ំ២០១២  និង្ ឆ្នន ំ ២០១១ 
ស្គថ នភាពអង្គការសង្គមសី៊វលិឆ្នន ំ២០១២   ស្គថ នភាពអង្គការសង្គមសី៊វលិឆ្នន ំ២០១១   

សបើក 
មានមូលនិ្ិ សកមា 

គ្នា នមូលនិ្ិ អសកមា 

បិទ 
ផ្សលូវការ បិទ 
មិនផ្សលូវការ 

រកមិនស ើញ 
មិនអាចទាក់ទង្ 

បដិសស្ 
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មិនអាចទាក់ទង្បាន ត្រូវបានច៊ះបញ្ា ីថា "មិនអាចរកស ើញ"។ អង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលមិន
អាចទាក់ទង្បានទំាង្សនះ មិនត្រូវបានសនារ់ថា មិនមានសកមាភាពស ើយ សដ្ឋយត្គ្នន់ស្រសយើង្ 
មិនមានព័រ៌មានត្គប់ត្គ្នន់សដើមបីទាក់ទង្ពួកសគសដ្ឋយផ្លា ល់។ សយើង្សង្ឃមឹថា ជំសរឿនរសៅម៊ខ្
សទៀរ និង្បនតត្បមូលព័រ៌មាន សដ្ឋយអង្គការ CCC សដើមបីទទួលលទធផ្សលកាន់ស្រត្បសសើរស ើង្។  
 

លទធផលជំនរឿន 
 ជំសរឿនអង្គការសង្គមសី៊វលិឆ្នន ំ២០១២ បានចាប់សផ្សតើមសដ្ឋយមានបញ្ា ីសមា ះអង្គការសង្គម
សី៊វលិចំនួន១.៩៥៦។ សៅសពលស្ែើការសមាអ រទិននន័យជំសរឿនសនះ ចំនួនសានួគ្នន ៥៦ ត្រូវបាន
រកស ើញ  និង្ដកសចញ។ បស្នថមពីសនះសទៀរ កន៊ង្ដំសែើ រការជំសរឿនទំាង្មូល អង្គការសង្គម
សី៊វលិថាីចំនួន១៨ ត្រូវបានរកស ើញ សហើយសត្កាយមកសទៀរ អង្គការទំាង្សនះ ត្រូវបានបស្នថម
ចូលកន៊ង្ទិននន័យសនះ។ អង្គការសង្គមសី៊វលិទំាង្សនះ មិនត្រូវបានបញ្ចូ លសៅកន៊ង្ទិននន័យបឋម 
បា៊ស្នត អាចជាស្ផ្សនកមួយម្នបញ្ា ីអង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលមិនអាចទាក់ទង្បាន ស្ដលមិនត្រូវបាន
បញ្ចូ លតំាង្ពីដំបូង្ សៅកន៊ង្ជំសរឿនឆ្នន ំ២០១២។ អង្គការទំាង្សនះត្រូវបានបញ្ចូ លសៅកន៊ង្ទិននន័យ
ស្គថ ពរ សៅកន៊ង្ត្បសភទអង្គការសបើកដំសែើ រការ។ អង្គការសង្គមសី៊វលិចំនួនបី (អង្គការកន៊ង្ស្សុក 
ពីរ និង្សមាគមចំនួនមួយ) បានផ្លល ស់បតូរស្គថ នភាពរបស់ខ្លួន សៅជាអាជីវកមា សហើយបនាា ប់មក 
ត្រូវបានចារ់ទ៊កថាជាអង្គការសង្គមសី៊វលិ "បិទ"  សៅកន៊ង្ការវភិាគទិននន័យជំសរឿន។ សហរ៊ដូសចនះ 
អង្គការសង្គមសី៊វលិសត្មាប់ជំសរឿនឆ្នន ំ២០១២ មានចំនួនសរប៊ ១.៩១៨ (តារាង្ទី៤)។  
 

 
 របូទី២   របាយភាគរយម្នលទធផ្សលជំសរឿនអង្គការសង្គមសី៊វលិឆ្នន ំ២០១២ (n=1949) 

68.6 

3.5 

26.7 

1.3 

សបើក  

បិទ 

មិនអាចទាក់ទង្បាន 

បដិសស្ 
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កន៊ង្ចំសណាមអង្គការសង្គមសី៊វលិចំនួន ១.៩១៨ សៅកន៊ង្ទិននន័យជំសរឿនស្គថ ពរ អង្គការ 
សី៊វលិសរប៊ចំនួន ១.៤០៦ (៧៣.៣%) អាចទាក់ទង្បាន។ អង្គការសង្គមសី៊វលិទំាង្សនះ បាន 
បញ្ជា ក់ពីស្គថ នភាព សបើក ឬបិទរបស់ខ្លួន សៅកាន់ត្កុមជំសរឿនឆ្នន ំ២០១២ (សូមសមើលតារាង្ទី៤ 
និង្របូភាពទី២)។ សៅកន៊ង្ត្កមុសនះ អង្គការសង្គមសី៊វលិចំនួន ១.៣១៥ សៅកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា 
ត្រូវបានបញ្ជា ក់ថា សបើកដំសែើ រការ កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ ស្ដលរំណាង្ឲ្យ ៦៨,៦% ម្នអង្គការសង្គម
សី៊វលិ សៅកន៊ង្ទិននន័យស្គថ ពរឆ្នន ំ២០១២។ ចំនួនសនះ ត្បហាក់ត្បស្ហលសៅនឹង្លទធផ្សលម្ន
ជំសរឿនឆ្នន ំ២០១១ ស្ដលបញ្ជា ក់ថា មានអង្គការសង្គមសី៊វលិមានសកមាភាព និង្គ្នា នសកមាភាព 
ចំនួន ១.៣២៤ ស្ដលកំព៊ង្មានត្បរិបរតិការសៅកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា។ សទាះបីជាយ៉ាង្ណាក៏សដ្ឋយ 
សដ្ឋយស្គរអង្គការសង្គមសី៊វលិមួយចំនួន មិនអាចទាក់ទង្បាន សៅស្រសបើក និង្មានសកមាភាព 
អង្គការសង្គមសី៊វលិបស្នថមចំនួន ១៨ ស្ដលត្រវូបានរកស ើញសៅសពលស្ែើជំសរឿនសនះ ដូសចនះ ការ
កំែរ់ចំនួនពិរត្បាកដម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិសបើកដំសែើ រការ ស្ដលមានត្បរិបរតិការសៅកន៊ង្
ត្បសទស គឺជាដំសែើ រការកំព៊ង្បនត។  

 អង្គការសង្គមសី៊វលិចំនួន ៦៧ (៣,៥%) បានបិទកន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ (រមួទំាង្អង្គការស្ដល
បានផ្លល ស់បតូរសៅជាអាជីវកមា)។ អង្គការសង្គមសី៊វលិចំនួន២៤ ស្ដលអាចទាក់ទង្បាន បាន
បដិសស្ពំ៊ត្ពមចូលរមួសៅកន៊ង្ជំសរឿន ដូសចនះសហើយ មិនអាចបញ្ជា ក់ពីស្គថ នភាពរបស់អង្គការទំាង្
សនះ។ កន៊ង្ចំសណាមអង្គការសង្គមសី៊វលិត្បសភទសផ្សសង្សទៀរ អង្គការកន៊ង្ស្សុក មានអត្តាបដិសស្
កន៊ង្ជំសរឿនសនះខ្ពស់ជាង្សគបំផ៊្សរ បនាា ប់មក គឺសមាគម និង្អង្គការអនតរជារិ។  អង្គការកន៊ង្ស្សុក 
និង្អង្គការអនតរជារិ មានចំនួនបិទសសាើគ្នន  កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ (ចំនួន២៤ សត្មាប់អង្គការទំាង្ពីរ 
សូមសមើលតារាង្ទី៤) បា៊ស្នត អង្គការអនតរជារិមានអត្តាបិទខ្ពស់បំផ៊្សរ (៥%) សដ្ឋយស្គរមានចំនួន
រិចរួច សៅកន៊ង្សំណាកសរប៊។ 
 

តារាង្ទី៤  លទធផ្សលសំណាកជំសរឿន តាមត្បសភទអង្គការសង្គមសី៊វលិ 
 ចំនួនតាមត្បសភទ  របាយភាគរយតាមត្បសភទ 
 សរប៊ កន៊ង្ស្សុក អនតរជារិ សមាគម អាជីវកមា សរប៊ កន៊ង្ស្សុក អនតរជារិ សមាគម អាជីវកមា 
សបើក 1315 670 321 324 0 68.6 69.4 67.4 68.5 0 

បិទ 67 24 24 16 3 3.5 2.5 5.0 3.4 100 

បដិសស្ 24 17 3 4 0 1.3 1.8 0.6 0.9 0 

អរ់ស ើញ 512 255 128 129 0 26.7 26.4 26.9 27.3 0 

សរប៊ 1918 966 476 473 3 100 100 100 100 100 

បញ្ាូ លសាួន (ដកសចញពីសំណាក) = 56 
អង្គការសង្គមសី៊វលិថាីមិនមានកន៊ង្ទិននន័យសដើម (បស្នថមកន៊ង្សំណាក) = 18 
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សទាះបីជាមានវធិានការកន៊ង្ការធានាថា អង្គការសង្គមសី៊វលិទំាង្អស់ ត្រូវបានទាក់ទង្
បា៊ស្នត ២៦,៧% សៅកន៊ង្ជំសរឿនសនះ មិនអាចទាក់ទង្បានសទ ។ មូលសហរ៊ចមបង្ គឺសដ្ឋយស្គរស្រ
មិនមានព័រ៌មានទាក់ទង្ត្គប់ត្គ្នន់ សៅសពលស្ែើជំសរឿនសនះ។  

 កន៊ង្ចំសណាមអង្គការសង្គមសី៊វលិសបើកចំហចំនួន ១.៣១៥ សៅកន៊ង្ជំសរឿនឆ្នន ំ២០១២សនះ 
អង្គការចំនួន ១.១៣០ (៨៥,៩%) ត្រូវបានផ្សតល់មូលនិ្ិកន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ និង្ចំនួន ១៧៤ មិន
ទទួលបានមូលនិ្ិ។ អង្គការអនតរជារិ មានឱកាសខ្ពស់បំផ៊្សរកន៊ង្ការទទួលបានមូលនិ្ិ សដ្ឋយ 
៩៧,២% ម្នអង្គការអនតរជារិសបើកដំសែើ រការទំាង្អស់ ទទួលបានមូលនិ្ិកន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២។ 
សមាគម មានឱកាសទាបបំផ៊្សរកន៊ង្ការទទួលបានមូលនិ្ិ សដ្ឋយជិរមួយភាគបួន (២៣,៨%)
ម្នសមាគមសបើកដំសែើ រការគ្នា នមូលនិ្ិ(សូមសមើលរបូទី៣)។  
 

 
 របូទី៣   របាយភាគរយម្នត្បសភទអង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលទទួលមូលនិ្ិ 
 

អង្គការសង្គមស៊ីវិលបិទ 
 លទធផ្សលជំសរឿនបងាា ញថា  អង្គការសង្គមសី៊វលិចំនួន៦៧ បានបិទ សៅសពលណាមួយ
កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ ម៊នសពលត្កមុជំសរឿន បានទាក់ទង្ពួកសគ (រមួទំាង្អង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលផ្លល ស់
បតូរសៅជាអាជីវកមា (សូមសមើលតារាង្ទី៥)។ អង្គការអនតរជារិ មានការបិទជាផ្សលូវការសត្ចើនជាង្សគ
បំផ៊្សរ សដ្ឋយអង្គការអនតរជារិ ស្ដលបិទភាគសត្ចើន (៧៥%) បានរាយការែ៍សៅកាន់ រាជ
រដ្ឋឋ ភិបាល និង្មានស្រមួយភាគបីម្នអង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាល និង្សមាគមកន៊ង្ស្សុក បា៊សណាោ ះ 
បានរាយការែ៍ពីការបិទរបស់ខ្លួន។  

86 
97 

76 
86 

14 
1 

24 
13 

អង្គការកន៊ង្ស្សុក 
(n=670) 

អង្គការអនតរជារិ 
(n=321) 

សមាគម  (n=324) សរប៊ (n=1315) 

ទទួលបានមូលនិ្ិ មិនទទួលបានមូលនិ្ិ មិនដឹង្ 
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 សៅសពលសួរថា សរើសហរ៊អែីបានជាអង្គការសង្គមសី៊វលិទំាង្សនាះ មិនបានរាយការែ៍
ពីការបិទរបស់ខ្លួន អនកផ្សតល់ចសមលើយភាគសត្ចើនបាននិយ៉យថា អង្គការមិនមានល៊យត្គប់ត្គ្នន់
សដើមបរីាយការែ៍ពីការបិទសនះ សៅកាន់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលសទ។ ចំែ៊ចសនះ អាចត្រូវបានបកស្ស្គយ
តាមរសបៀបសផ្សសង្ៗគ្នន  សោលគឺ សដ្ឋយគ្នា នមូលនិ្ិ អង្គការសង្គមសី៊វលិទំាង្សនះ អាចខ្ែះ
ប៊គគលិកបំសពញ និង្តាមដ្ឋនលិខិ្រស្គន ម ឲ្យត្កសួង្សផ្សសង្ៗ និង្/ឬពួកសគ អាចមានការបារមាពី
ការចំណាយស្ដលអាចសកើរស ើង្ ោក់ព័នធនឹង្ការរាយការែ៍ពីការផ្លល ស់បតូរទំាង្សនះ។1 អង្គការ
មិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាល និង្សមាគមកន៊ង្ស្សុកទំាង្សនះ អាចមានការត្ពួយបារមាយ៉ាង្ខាល ំង្ ស្ដលជា
ទូសៅ អង្គការទំាង្សនះ ខ្ែះការគំ្នត្ទស្ផ្សនកអភិវឌ្ឍន៍ស្គថ ប័ន និង្ស្ផ្សនករដឋបាល ពីអង្គការមិនស្មន
រដ្ឋឋ ភិបាលអនតរជារិ សហរ៊ដូសចនះ នំាឲ្យការបិទសត្ៅផ្សលូវការ មានអត្តាខ្ពស់ កន៊ង្ចំសណាមត្កមុ
ទំាង្សនះ។ សហរ៊ផ្សលសផ្សសង្សទៀរនំាឲ្យមានការបិទអង្គការសង្គមសី៊វលិសត្ៅផ្សលូវការ គឺសដ្ឋយស្គរ
អង្គការទំាង្សនាះ កំព៊ង្សរៀបចំឯកស្គរោក់ព័នធសត្មាប់ត្កសួង្ អង្គការទំាង្សនាះ កំព៊ង្រង់្ចំា
ចាប់សតីពីអង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាល និង្អង្គការទំាង្សនាះ មិនបានដឹង្។2  

 សដ្ឋយស្ផ្សអកសលើការវភិាគពីសហរ៊ផ្សលទំាង្សនះ ការស្កលំអនីរិវ ិ្ ី ការអប់រប៊ំគគលិកស្ផ្សនក
រដឋបាល និង្ត្គប់ត្គង្របស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ អំពីរត្មូវការរបស់ត្កសួង្ សដើមបីស្ែើការផ្លល ស់បតូរ
ព័រ៌មានលមអិរពីស្គថ នភាពរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ និង្ការផ្សសពែផ្សាយពីការចំណាយោក់ព័នធ 
ទំាង្អស់សនះ គឺជាវ ិ្ ីស្ដលរាជរដ្ឋឋ ភិបាល អាចស្ែើឲ្យត្បសសើរស ើង្យ៉ាង្សត្ចើន នូវការរាយការែ៍
របស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ។  
 

តារាង្ទី៥  ត្បសភទអង្គការសង្គមសី៊វលិបិទកន៊ង្ជំសរឿនឆ្នន ំ២០១២ 

 ចំនួនតាមត្បសភទ របាយភាគរយតាមត្បសភទ 
 សរប៊ កន៊ង្ស្សុក អនតរជារិ សមាគម អាជីវកមា សរប៊ កន៊ង្ស្សុក អនតរជារិ សមាគម អាជីវកមា  
ផ្សលូវការ 31 8 18 5 0 46.3 33.3 75.0 31.3 0 

សត្ៅផ្សលូវការ 21 10 2 9 0 31.3 41.7 8.3 56.3 0 

អរ់មាន 15 6 4 2 3 22.4 25.0 16.7 12.5 100 

សរប៊ 67 24 24 16 3 100 100 100 100 100 

 

  

                                                           
1 គែៈកមាា ្ិការសហត្បរិបរតិការសដើមបីកមព៊ជា (CCC) រាយការែ៍ថា មិនមានម្ថលឈនួលផ្សលូវការ សត្មាប់ការ
រាយការែ៍ពីការបិទអង្គការសង្គមសី៊វលិ សៅកាន់ត្កសួង្មហាម្ផ្សា និង្ត្កសួង្ការបរសទស សនាះសទ ។ 

2 ”មិនបានដឹង្” មានន័យថា អង្គការមិនដឹង្ពីរសបៀបបិទអង្គការសង្គមសី៊វលិផ្សលូវការ (ខ្ែះការយល់ដឹង្ពីនីរិវ ិ្ ីសមរមយ) 
ឬអង្គការមិនដឹង្ថា សហរ៊អែីបានជាប៊គគលិកអង្គការសង្គមសី៊វលិ មិនបានរាយការែ៍ពីការបិទសនះ ។ 
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ការផ្លា ស់រតូរស្រនភទអង្គការសង្គមស៊ីវិល 
 កន៊ង្ការសិកាស្ស្គវត្ជាវឆ្នន ំ២០១២សនះ ៣% (ចំនួន៣៩) ម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិសបើក
ដំសែើ រការ បានរាយការែ៍ពីការផ្លល ស់បតូរត្បសភទអង្គការរបស់ខ្លួន (សូមសមើលតារាង្ទី៦)។ រាល់
អង្គការសង្គមសី៊វលិចំនួនបីស្ដលបានផ្លល ស់បតូរការច៊ះបញ្ា ីរបស់ខ្លួន មានអង្គការពីរបានផ្លល ស់បតូរ
ពីអង្គការអនតរជារិ ឬសមាគម សៅជាអង្គការកន៊ង្ស្សុក។ សនះជាសរឿង្គួរឲ្យចាប់អារមាែ៍មួយ 
សដ្ឋយស្គរបំែង្ផ្លល ស់បតូរសៅកាន់អង្គការកន៊ង្ស្សុក អាចជាការផ្លល ស់បតូរគំនិរសៅកន៊ង្សហគមន៍
អភិវឌ្ឍន៍។ កាលពីម៊ន អង្គការអនតរជារិ ត្រូវបានយល់ស ើញថាជាម្ដគូអភិវឌ្ឍន៍ ស្ដលមាន
ត្បសិទធភាពបំផ៊្សរ (សូមសមើល Hudock ២០០០ សត្មាប់ឧទាហរែ៍) បា៊ស្នតបា៊នាា នឆ្នន ំថាីសនះ មាច ស់
ជំនួយ និង្អង្គការផ្សតល់ជំនួយខ្លះ បានផ្លល ស់បតូរមកចូលចិរតទីភាន ក់ងារម្ដគូកន៊ង្ស្សុកជាង្សៅវញិ។ 
ការផ្សតល់ជំនួយតាមរយៈអង្គការកន៊ង្ស្សុកអាចត្រវូបានយល់ស ើញថា មានការសនសំសំម្ចជាង្ 
(សដ្ឋយស្គរមិនមានការចំណាយសលើទីស្គន ក់ការសៅបរសទស) និង្មានត្បសិទធភាពជាង្ កន៊ង្ការ
សលើកកមពស់សមរថភាពប៊គគលិកកន៊ង្ស្សុក (ដូចស្ដលការសិកាសនះ បងាា ញថា អង្គការកន៊ង្ស្សុក 
មានអត្តាប៊គគលិកកន៊ង្ស្សុក ខ្ពស់ជាង្ប៊គគលិក បរសទស)។ សដ្ឋយស្គរស្រមានទំនាក់ទំនង្រងឹ្មំា
ជាមួយនឹង្សហគមន៍ ការចូលរមួរបស់អង្គការកន៊ង្ស្សុក អាចស្ែើឲ្យលទធផ្សលម្នគសត្មាង្មាន
ភាពត្បសសើរស ើង្ សៅកត្មិរសផ្សសង្ៗគ្នន ជាសត្ចើន ត្ពមទំាង្បសង្កើនចីរភាពម្នគំនិរផ្សតួចសផ្សតើម សត្កាយ
សពលគសត្មាង្សដើម បានបញ្ច ប់ (Gow & Vasant ១៩៨៣)។  

 

តារាង្ទី៦  អង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលបានផ្លល ស់បតូរកន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ 

ត្បសភទផ្លល ស់បតូរ 
2011  

កន៊ង្ស្សុក 

2011 

អនតរជារិ 

2011 

សមាគម 
សរប៊ 

(n=1315) 

ភាគរយ 

ជាអង្គការកន៊ង្ស្សុក -- 14 14 28 2.1 

ជាអង្គការអនតរជារិ 6 -- 2 8 0.6 

ជាសមាគមន៍ 2 1 -- 3 0.2 

ជាអាជីវកមា 2 0 1 3 0.2 

 

 

  



                                                                              ការរមួចំស្ែករបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិកន៊ង្ការអភិវឌ្ឍត្បសទសកមព៊ជា ឆ្នន ំ២០១២ 

 
38 

 

ការមបង្មច្ក្អង្គការសង្គមស៊ីវិលតាមភូមិស្ថស្តសត 
 មាន៥៣,៨% ម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិសបើកដំសែើ រការស្ដលបានស្លើយរបសៅនឹង្ជំសរឿន
សនះ មានទីតំាង្សថិរសៅរាជធានីភនំសពញ (សូមសមើលតារាង្ទី៧)។ មានសហរ៊ផ្សលជាសត្ចើន 
សដ្ឋយស្គររាជធានីភនំសពញគឺជាមជឈមែឌ លោែិជាកមានិង្រាជរដ្ឋឋ ភិបាល កន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា។ 
៧៥,៧% ម្នការយិ៉ល័យរបស់អង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាលអនតរជារិ សថិរសៅភនំសពញ ស្ដលអាច
បងាា ញពីបំែង្ស្ែើការទាក់ទង្ជាមួយនឹង្ស្គថ ប័នរដឋ្ ំៗ (ដូចជាត្កសួង្) និង្រកាទំនាក់ទំនង្
ជាមួយនឹង្ទីស្គន ក់ការកណាត លរបស់ខ្លួន និង្សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍អនតរជារិ្ំៗ)។ អង្គការមិន 
ស្មនរដ្ឋឋ ភិបាល និង្សមាគមកន៊ង្ស្សុកភាគសត្ចើន សថិរសៅតាមសខ្រត សហើយសខ្រតស្ដលមានត្បជា
ត្បិយភាពបំផ៊្សរចំនួនបី គឺសខ្រតសសៀមរាប បារ់ដំបង្ និង្កណាត ល។ សខ្រតទំាង្បីសនះ មាន
ត្បជាជនជាង្ ៣,១ លាននាក់។3 ជាការលអស្ដលអង្គការសង្គមសី៊វលិភាគសត្ចើន សត្ជើសសរ ើស
ទីតំាង្ការយិ៉ល័យរបស់ខ្លួន សៅកន៊ង្រំបន់ទំាង្សនះ។ សគត្រូវពិចារណាពីលទធផ្សលសនះសដ្ឋយ 
ត្បងុ្ត្បយ័រន សដ្ឋយស្គរស្រលទធផ្សលសនះ ្ល៊ះបញ្ជច ំង្ពីទីតំាង្ការយិ៉ល័យច៊ះបញ្ា ី ជាជាង្ទីតំាង្ 
ម្នសកមាភាពរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ។ ការស្បង្ស្ចកសកមាភាពអង្គការសង្គមសី៊វលិ ត្រូវបាន
បងាា ញយ៉ាង្ត្រឹមត្រូវជាង្ម៊ន សៅកន៊ង្របកគំស ើញម្នការអសង្ករអង្គការសង្គមសី៊វលិ សដ្ឋយស្គរ
អង្គការសង្គមសី៊វលិត្រូវបានសួរយ៉ាង្ចាស់លាស់ ពីទីតំាង្គសត្មាង្ថាីបំផ៊្សរចំនួនពីរ (សូមសមើល
សខ្រតសគ្នលសៅកន៊ង្លទធផ្សលម្នការអសង្ករ)។  

 របូភាពទី៤ខាង្សត្កាម បងាា ញពីទីតំាង្ម្នការយិ៉ល័យអង្គការសង្គមសី៊វលិ សដ្ឋយមាន 
ដ្ឋក់ចំនួនអរតសញ្ជា ែត្គសួ្គរត្កីត្ក សៅកន៊ង្សខ្រតនីមួយៗ តាមកមាវ ិ្ ីអរតសញ្ជា ែកមាត្គួស្គរ
ត្កីត្កត្បសទសកមព៊ជារបស់ត្កសួង្ស្ផ្សនការ (IDPoor)។ ព័រ៌មានអំពីចំនួនត្គសួ្គរត្កីត្ក សត្ចើន 
បំផ៊្សរសៅរិចបំផ៊្សរ ត្រូវបានសរៀបចំសដ្ឋយអង្គការសង្គមសី៊វលិសរប៊ទំាង្អស់ ស្ដលមានមូលដ្ឋឋ ន 
សៅកន៊ង្សខ្រត។ ការស្ែើអរតសញ្ជា ែកមាត្គួស្គរត្កីត្ក កំព៊ង្ស្របនត (ជំ៊ទី៥ ម្នកមាវ ិ្ ីសនះ បចច៊បបនន 
កំព៊ង្ស្រដំសែើ រការ) និង្ព័រ៌មានសត្មាប់សខ្រតទំាង្បី  (សខ្រតកំពង់្ចាម កំពង់្្ំ និង្សាឹង្ស្ត្រង្) 
និង្រាជធានីភនំសពញ ពំ៊ទាន់មានសៅស ើយ។ សត្មាប់ការសិកាថាីសពលខាង្ម៊ខ្អាចបញ្ចូ លចំនួន
ត្គួស្គរត្កីត្កសៅកន៊ង្សខ្រតទំាង្សនាះសៅកន៊ង្ត្កាហែិក។ សទាះបីជាយ៉ាង្ណាក៏សដ្ឋយ ព័រ៌មានសនះ 
មានអរថត្បសយ៉ជន៍ដល់ការត្ររួពិនិរយការកំែរ់សគ្នលសៅរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ។  

 សខ្រតបីម្នសខ្រតចំនួនត្បំាស្ដលមានចំនួនត្គួស្គរត្កីត្កខ្ពស់ជាង្សគបំផ៊្សរ (សខ្រតសសៀមរាប 
បារ់ដំបង្ និង្កណាត ល) ក៏មានការយិ៉ល័យអង្គការសង្គមសី៊វលិសត្ចើនជាង្សគបំផ៊្សរផ្សង្ស្ដរ 

                                                           
3 ជំសរឿនត្បជាជនទូសៅម្នត្បសទសកមព៊ជាឆ្នន ំ២០០៨។ ត្បជាជនទំាង្បីសខ្រតបញ្ចូ លគ្នន  (សខ្រតសសៀមរាប បារ់ដំបង្ និង្
កំពង់្ចាម) មានចំនួន ៣.១៨៦.៨៩៧នាក់ កន៊ង្ឆ្នន ំ២០០៨ ។  
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សដ្ឋយបងាា ញថា អង្គការសង្គមសី៊វលិ មានរំណាង្សត្ចើនជាង្សគ សៅកន៊ង្សខ្រតទំាង្សនះ។ សទាះបី
ជាយ៉ាង្ណាក៏សដ្ឋយ សខ្រតម្ត្ពស្វង្ និង្តាស្កវ ស្ដលមានចំនួនត្បជាជនត្កីត្កសត្ចើនជាង្សគបំផ៊្សរ
សៅកន៊ង្ត្បសទស មានរំណាង្អង្គការសង្គមសី៊វលិរិចជាង្សខ្រតរូចជាង្ (ទាក់ទង្នឹង្ចំនួន
ត្បជាជនត្កីត្ក) ដូចជាសខ្រតបនាា យមានជ័យ និង្កំពង់្សពឺ។  
 

 
របូទី៤  របាយអង្គការសង្គមសី៊វលិសបើកដំសែើ រការតាមរំបន់ និង្អរតសញ្ជា ែត្គសួ្គរត្កីត្ក ( n=1315 ) 
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តារាង្ទី៧  របាយត្បសភទអង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលសកមាកន៊ង្រំបន់សផ្សសង្ៗ 

 ចំនួន របាយភាគរយ 

 សរប៊ កន៊ង្ស្សុក អនតរជារិ សមាគម សរប៊ កន៊ង្ស្សុក អនតរជារិ សមាគម 

ភនំសពញ 707 325 243 139 53.8 48.5 75.7 42.9 

សសៀមរាប 104 63 21 20 7.9 9.4 6.5 6.2 

បារ់ដំបង្ 91 55 15 21 6.9 8.2 4.7 6.5 

កណាត ល 54 32 11 11 4.1 4.8 3.4 3.4 

កំពង់្ចាម 53 27 2 24 4.0 4.0 0.6 7.4 

កំពង់្្ំ 38 22 4 12 2.9 3.3 1.3 3.7 

បនាា យមានជ័យ 33 19 3 11 2.5 2.8 0.9 3.4 

កពង់្សពឺ 33 13 4 16 2.5 1.9 1.3 4.9 

កំពង់្ឆ្នន ំង្ 28 15 2 11 2.1 2.2 0.6 3.4 

ម្ត្ពស្វង្ 22 17 1 4 1.7 2.5 0.3 1.2 

កំពរ 21 12 2 7 1.6 1.8 0.6 2.2 

ស្គែ យសរៀង្ 19 10 2 7 1.4 1.5 0.6 2.2 

តាស្កង្ 18 11 3 4 1.4 1.6 0.9 1.2 

សោ្៍ស្គរ់ 17 10 1 6 1.3 1.5 0.3 1.9 

ររនគីរ ី 16 8 1 7 1.2 1.2 0.3 2.2 

ត្ពះសីហន៊ 15 7 3 5 1.1 1.0 0.9 1.5 

ត្កសចះ 10 7 0 3 0.8 1.0 0.0 0.9 

សកាះក៊ង្ 9 4 0 5 0.7 0.6 0.0 1.5 

មែឌ លគីរ ី 7 2 1 4 0.5 0.3 0.3 1.2 

ឧរតមានជ័យ 5 4 1 0 0.4 0.6 0.3 0.0 

ស្កប 4 3 0 1 0.3 0.5 0.0 0.3 

ត្ពះវហិារ 4 2 0 2 0.3 0.3 0.0 0.6 

សាឹង្ស្ត្រង្ 4 2 1 1 0.3 0.3 0.3 0.3 

ម្បាលិន 3 0 0 3 0.2 0.0 0.0 0.9 

សរប៊ 1315 670 321 324 100.0 100 100 100 
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មផនក្សក្មមភាពច្មបង្ 
 សៅកន៊ង្ជំសរឿនសនះ អង្គការសង្គមសី៊វលិ ត្រវូបានសួរថា សរើអង្គការបានស្ែើសកមាភាពសលើ 
ស្ផ្សនកណាខ្លះ (របូភាពទី៥ និង្តារាង្ទី៨)។ ៤២% ម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិ ស្ដលមាន សកមាភាព 
បានស្ែើការចមបង្របស់ខ្លួន ឬសកមាភាពសផ្សសង្សទៀរកន៊ង្ស្ផ្សនក "អប់រ ំ និង្បែត៊ ះបណាត ល" ដូច
ស្ដលបានរាយការែ៍សៅសពលស្ែើសមាា ស  អង្គការសង្គមសី៊វលិ អំ ៊ង្សពលជំសរឿនសនះ។ វាជា
សរឿង្សំខាន់ស្ដលសយើង្គួរដឹង្ថា ការចូលរមួចំស្ែករបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិកន៊ង្ស្ផ្សនកសនះ មាន
ភាពទូលំទូលាយ និង្អាចជាន់គ្នន ជាមួយនឹង្ស្ផ្សនកសផ្សសង្សទៀរ ដូចជា ស៊ខ៊្មាលភាព និង្សិទធិ
ក៊មារ ស៊ខាភិបាល អាហារបូរថមា និង្សមសរាគសអដស៍/ជំងឺ្សអដស៍ ឬកសិកមា។ ស្ផ្សនកទំាង្សនះ 
ត្បហាក់ត្បស្ហលនឹង្ស្ផ្សនកស្ដលត្រវូបានកំែរ់អរតសញ្ជា ែ អំ ៊ង្សពលការសិកាសនះ។  
  

 
 របូទី៥   សកមាភាពតាមវស័ិយរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ (n=1315; ចសមលើយសលើសពីមួយ) 

 

កន៊ង្ការស្បង្ស្ចកអង្គការសង្គមសី៊វលិសៅតាមត្បសភទ មានការករ់សំគ្នល់គួរឲ្យចាប់
អារមាែ៍ពីវរតមានដ៏ខាល ំង្របស់អង្គការអនតរជារិ សៅកន៊ង្ស្ផ្សនកអប់រ ំ និង្ស៊ខាភិបាល។ អង្គការ 
អនតរជារិ ហាក់បីដូចជាមានចំនួនរិចរួច កន៊ង្វស័ិយកសិកមា បា៊ស្នត សផ្លត រសលើបញ្ជា ស៊ខ៊្មាលភាព 
និង្សិទធិក៊មារ សត្ចើនជាង្អង្គការ និង្សមាគមកន៊ង្ស្សកុ។ អង្គការកន៊ង្ស្សុក ក៏សផ្លត រយ៉ាង្ខាល ំង្សលើ
ការអប់រ ំ និង្ការបែត៊ ះបណាត ល បា៊ស្នត អង្គការទំាង្សនះ មានសកមាភាពសផ្សសង្ៗសទៀរ សៅកន៊ង្
ស្ផ្សនកទំាង្មូល។ សមាគម សផ្លត រយ៉ាង្ខាល ំង្បំផ៊្សរសលើកសិកមា និង្ស៊ខ្ភាពសរែ បនាា ប់មកសទៀរ

0.0 20.0 40.0 60.0 

អប់រ ំនិង្បណ្តុ ះបណ្តត ល 
សុខភាព អាហារបូត្ថម និង្អអដស៍ 

កសិកមមនិង្សុខភាពសត្វ 
អភិវឌ្ឍសហគមន៍ 

សិទ្ធិនិង្សុខុមាលភាព កុមារ 
អសេង្ៗ(ទូ្អៅ សង្គម អសវាកមមសង្គមជាអដើម) 

បរសិ្ថថ ន និង្ធនធាន ធមមជាតិ្ 
បញ្ហា ស្រស្ត និង្អេនឌ័្រ 

ពិការភាព និង្ស្ថត លទ្ធភាពពលកមម 
វបបធម៌ សិលបះ និង្អទ្សចរណ៍្ 

សនេំ និង្ឥណ្ទាន 
អនាម័េ និង្ទឹ្ក 

ស្រស្ថវជ្រជាវ និង្ពិអជ្រោះអោបល់ 
ស្ថសនា/ជំអនឿ 

សិទ្ធិមនុសេនិង្លទ្ធិជ្របជាធិបអត្េយ 

សមាគម (n= 324) 

អង្គការអនតរជារិ (n= 321) 

អង្គការកន៊ង្ស្សុក (n= 670) 
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គឺសកមាភាពកន៊ង្ស្ផ្សនកអប់រ ំ និង្ស៊ខាភិបាល។ សនះអាច្ល៊ះបញ្ជច ងំ្ថា សមាគម មានទំសនារ
ដ្ឋក់ការយិ៉ល័យសៅតាមសខ្រត។ ការស្ែើដូសចនះ ស្ែើឲ្យសមាគមអាចសផ្លត រសលើកង្ែល់របស់ត្បជាជន
សៅតាមជនបទ បានកាន់ស្រសត្ចើន។ 

 

តារាង្ទី៨  សកមាភាពលំអិរតាមវស័ិយស្ផ្សអកតាមត្បសភទអង្គការសង្គមសី៊វលិ (ចសមលើយសលើសពីមួយ) 

  
 

ចំនួន របាយភាគរយ 

សរប៊ កន៊ង្ស្សុក  អនតរជារិ សមាគម 
សរប៊ 

(n=1315) 

កន៊ង្ស្សុក 

(n=670) 

អនតរជារិ 

(n=321) 

សមាគម 

(n=324) 

អប់រ ំនិង្បែត៊ ះបណាត ល 549 312 161 76 41.7 46.6 50.2 23.5 

ស៊ខ្ភាព អាហារបូរថម និង្ 
សអដស៍ 255 121 96 38 19.4 18.1 29.9 11.7 

កសិកមានិង្ស៊ខ្ភាពសរែ 231 124 25 82 17.6 18.5 7.8 25.3 

អភិវឌ្ឍសហគមន៍ 153 88 38 27 11.6 13.1 11.8 8.3 

សិទធិនិង្ស៊ខ៊្មាលភាពក៊មារ 148 79 51 18 11.3 11.8 15.9 5.6 

បរសិ្គថ ននិង្្នធាន្មាជារិ 90 56 18 16 6.8 8.4 5.6 4.9 

បញ្ជា ស្សីត និង្សយនឌ័្រ 71 46 18 7 5.4 6.9 5.6 2.2 

ពិការភាព និង្ស្គត លទធភាព 
ពលកមា 63 41 12 10 4.8 6.1 3.7 3.1 

វបប្ម៌ សិលបះ និង្ 
សទសចរែ៍ 62 19 10 33 4.7 2.8 3.1 10.2 

សនសំ និង្ឥែទាន 57 39 5 13 4.3 5.8 1.6 4.0 

អនាម័យ និង្ទឹក 45 30 12 3 3.4 4.5 3.7 0.9 

ស្ស្គវត្ជាវ និង្ពិសត្គ្នះសយ៉បល់ 36 26 5 5 2.7 3.9 1.6 1.5 

ស្គសនា/ជំសនឿ 33 10 6 17 2.5 1.5 1.9 5.2 

សិទធិមន៊សសនិង្ត្បជា្ិបសរយយ 29 16 6 7 2.2 2.4 1.9 2.2 

ពិភាកាសលើការរសូ៊មរិ 
និង្សគ្នលនសយ៉បាយ 25 18 3 4 1.9 2.7 0.9 1.2 

មន៊សស្ម៌ ជំនួយ និង្
បងាក សត្គ្នះមហនតរាយ 24 14 5 5 1.8 2.1 1.6 1.5 

សមាគមនរដ្ឋឋ ភិបាល 8 0 0 8 0.6 0.0 0.0 2.5 

ជំនួយការចាប់ 7 5 1 1 0.5 0.7 0.3 0.3 

អភិវឌ្ឍស្គថ ប៍ន និង្អាជីវកមា 6 3 0 3 0.5 0.4 0.0 0.9 

យល់ដឹង្ពីត្គ្នប់មីន 
និង្ត្គ្នប់មិនទាន់ផ្សា៊ះ 4 0 4 0 0.3 0.0 1.2 0.0 

ផ្សតល់ជំនួយដល់អង្គការ 
និង្សមាគម 1 1 0 0 0.1 0.1 0.0 0.0 

សផ្សសង្ៗ(ទូសៅ សង្គម 
សសវាកមាសង្គមជាសដើម) 102 36 21 45 7.8 5.4 6.5 13.9 

អរ់ចសមលើយ 19 7 5 7 1.4 1.0 1.6 2.2 

សរប៊ 2,018 1,091 502 425     
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ការគាសំ្ទរបស់អង្គការសង្គមស៊វិីល ែល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនផេង្នទៀត 
 កន៊ង្ចំសណាមអនកផ្សតល់ចសមលើយសៅនឹង្ជំសរឿនអង្គការសង្គមសី៊វលិសនះ ២៨,៩% ម្នអង្គការ
សង្គមសី៊វលិ បាននិយ៉យថា ពួកសគបានគំ្នត្ទអង្គការសង្គមសី៊វលិ អង្គការសៅតាមសហគមន៍ 
ឬត្កុមសហគមន៍សផ្សសង្សទៀរ (សូមសមើលរបូភាពទី៦)។ ការគំ្នត្ទសនះ អាចជាហិរញ្ាវរថ៊ របស់របរ 
ឬសមាា រៈ ឬ ការគំ្នត្ទមិនស្មនជាសមាា រៈ ដូចជាផ្សតល់ការបែត៊ ះបណាត ល និង្ការកស្គង្
សមរថភាព។ អង្គការកន៊ង្ស្សុក បានគំ្នត្ទអង្គការសង្គមសី៊វលិ អង្គការសៅតាមសហគមន៍ ឬត្កមុ
សហគមន៍បានសត្ចើនបំផ៊្សរ សដ្ឋយជាង្មួយភាគបី (៣៤,៩%) ម្នអង្គការកន៊ង្ស្សុក ផ្សតល់ជំនួយ
គំ្នត្ទដូចស្ដលបានសរៀបរាប់ខាង្សលើ។ សរប៊មក អង្គការកន៊ង្ស្សុក ស្ដលបានស្លើយរបនឹង្
សំែួរសនះ បានគំ្នត្ទអង្គការសង្គមសី៊វលិនិង្ត្កុមសផ្សសង្សទៀរចំនួន ១០.៧១៨ សោលគឺ អង្គការ 
កន៊ង្ស្សុកនីមួយៗ បានគំ្នត្ទអង្គការសង្គមសី៊វលិជាម្យមចំនួន៥០។ សទាះបីជាអង្គការអនតរជារិ 
ស្ដលមានចំនួនរិចជាង្ បានគំ្នត្ទអង្គការសង្គមសី៊វលិសផ្សសង្សទៀរក៏សដ្ឋយ បា៊ស្នតអង្គការនីមួយៗ 
ទំាង្សនះ បានគំ្នត្ទអង្គការសង្គមសី៊វលិ និង្ត្កមុសផ្សសង្សទៀរ ជាម្យមចំនួន ១៤១ ស្ដលសនះជា 
ម្យមភាគខ្ពស់បំផ៊្សរកន៊ង្ចំសណាមត្បសភទអង្គការសង្គមសី៊វលិទំាង្អស់។ 
 

  

របូទី៦  ត្បសភទអង្គការសង្គមសី៊វលិគំ្នត្ទដល់អង្គការសង្គមសី៊វលិសផ្សសង្សទៀរ  អង្គការមូលដ្ឋឋ ន និង្
ត្កមុសផ្សសង្សទៀរ 

61.8 
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អង្គការកន៊ង្ស្សុក  
(n=670) 

អង្គការអនតរជារិ  
(n= 321) 

សមាគម  
(n= 324) 

សរប៊  
(n= 1315) 

មិនបានគំ្នត្ទអង្គការសង្គមសី៊វលិ និង្ត្កុមសផ្សសង្សទៀរ 
បានគំ្នត្ទអង្គការសង្គមសី៊វលិ និង្ត្កុមសផ្សសង្សទៀរ 
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តារាង្ទី៩  ត្បសភទអង្គការសង្គមសី៊វលិ និង្ត្កមុស្ដលបានគំ្នត្ទ សចញពីលទធផ្សលជំសរឿន 

 ម្យម  សមដាន សរប៊ n 
សរប៊អង្គការសង្គមសី៊វលិ  អង្គការ 
មូលដ្ឋឋ ន និង្ត្កុមស្ដលបានគំ្នត្ទ 

59.8 12 20219 338 

ចំនួនគំ្នត្ទសដ្ឋយអង្គការកន៊ង្ស្សុក 50.3 13 10718 213 

ចំនួនគំ្នត្ទសដ្ឋយអង្គការអនតរជារិ 141.2 5 7482 53 

ចំនួនគំ្នត្ទសដ្ឋយសមាគម 28.0 10 2019 72 
 

 

សហស្រតិបតតិការរវាង្អង្គការសង្គមស៊ីវិល ជាមួយរដ្ឋា ភិបាល  
 ជំសរឿនឆ្នន ំ២០១២សនះ ៨២,១% ម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិសបើកដំសែើ រការបានរាយការែ៍ 
ថា អង្គការមានអន៊សសរែៈសយ៉គយល់គ្នន  (MOU) ជាមួយនឹង្រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមព៊ជា។ កន៊ង្ 
ជំសរឿនសនះ អង្គការសង្គមសី៊វលិ ត្រូវបានសួរអំពីអន៊សសរែៈសយ៉គយល់គ្នន  ជាមួយថាន ក់ 
ណាមួយ រមួមានត្កសួង្ និង្មនាីរតាមសខ្រត។ អង្គការអនតរជារិ ទំនង្ចាស់ជាមានអន៊សសរែៈ
សយ៉គយល់គ្នន ជាមួយនឹង្រាជ រដ្ឋឋ ភិបាល សដ្ឋយជិរ ៩៥% ម្នអង្គការ ទំាង្អស់ រាយការែ៍ថា 
យ៉ាង្សហាចណាស់មានអន៊សសរែៈសយ៉គយល់គ្នន ចំនួនមួយ (សូមសមើលរបូភាពទី៧)។ បនាា ប់
មកសទៀរ អង្គការកន៊ង្ស្សុកចំនួន ៨៦% មានអន៊សសរែៈសយ៉គយល់គ្នន ជាមួយរាជរដ្ឋឋ ភិបាល
យ៉ាង្សហាចណាស់ចំនួនមួយ។ មានស្រ ៦២% ម្នសមាគម បានរាយការែ៍ថា មានអន៊សស
រែៈសយ៉គយល់គ្នន ជាមួយនឹង្សមភាគីរាជរដ្ឋឋ ភិបាល។ សហរ៊ផ្សលសនះ មិនស្មនបានមកពី
ទិននន័យជំសរឿនសដ្ឋយផ្លា ល់សនាះសទ បា៊ស្នតអាចសដ្ឋយស្គរសមាគមមានលកេែៈរូចជាង្ទទួល
បានមូលនិ្ិរិច និង្មិនសថិរសៅរាជធានីភនំសពញ ស្ដលស្ែើឲ្យសមាគមចំណាយសត្ចើន និង្មាន
ការលំបាកសត្ចើន កន៊ង្ការទទួលបាននូវអន៊សសរែៈសយ៉គយល់គ្នន សនះ។  
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របូទី៧  ត្បសភទអង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលមានច៊ះ MOUs ជាមួយរាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមព៊ជា (កំររិណាមួយ)  

  

កន៊ង្ចំសណាមអង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលមានអន៊សសរែៈសយ៉គយល់គ្នន  អង្គការសង្គម
សី៊វលិជាង្ោក់កណាត ល មានអន៊សសរែៈសយ៉គយល់គ្នន ជាមួយនឹង្ត្កសួង្មហាម្ផ្សា (MOI 
សូមសមើលតារាង្ទី១០)។ បនាា ប់ពីសនះ ក៏មានអន៊សសរែៈសយ៉គយល់គ្នន ជាសត្ចើនស្ដរ ជាមួយ
នឹង្ត្កសួង្ការបរសទស (MOFA)។ អង្គការ កន៊ង្ស្សុក/សមាគម និង្អង្គការអនតរជារិ សំសៅសឆ្នព ះ
សៅរកការច៊ះអន៊សសរែៈសយ៉គយល់គ្នន ជាមួយនឹង្ត្កសួង្ទំាង្ពីរសនះ សដ្ឋយស្គរស្រត្កសួង្
ទំាង្ពីរសនះ គឺជាត្កសួង្ស្ដលអង្គការទំាង្សនះ ត្រូវបានរត្មូវឲ្យច៊ះបញ្ា ីជាមួយ។ កន៊ង្កិចច
ពិភាកាជាមួយនឹង្នាយកអង្គការ CCC និង្នាយកអង្គការសង្គមសី៊វលិ មានការករ់សំគ្នល់
ស ើញថា អនកខ្លះមានសត្បើត្បាស់ោកយ "ការច៊ះបញ្ា ី" និង្ "អន៊សសរែៈសយ៉គយល់គ្នន " ជំនួសគ្នន  
សដើមបពិីពែ៌នាពីកិចចត្ពមសត្ពៀង្ផ្សលូវការណាមួយ ជាមួយនឹង្រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមព៊ជា។ ចសមលើយ
ចំសោះសំែួរសនះ អាច្ល៊ះបញ្ជច ងំ្ពីការភាន់ត្ច ំ សដ្ឋយស្គរអង្គការសង្គមសី៊វលិ អាច
រាយការែ៍ពីការច៊ះបញ្ា ីរបស់ខ្លួនថាជា អន៊សសរែៈសយ៉គយល់គ្នន  ស្ដលនំាឲ្យមានអត្តាខ្ពស់
ម្នអន៊សសរែៈសយ៉គយល់គ្នន  រវាង្ត្កសួង្ទំាង្ពីរ និង្អង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាល។ សដ្ឋយមិន
បានត្រួរពិនិរយទិននន័យអន៊សសរែៈសយ៉គយល់គ្នន  ពីត្កសួង្ទំាង្សនះសដ្ឋយផ្លា ល់ សយើង្មិន
អាចដឹង្ថា សរើអន៊សសរែៈសយ៉គយល់គ្នន ចំនួនបា៊នាា ន ត្រូវបានរាយការែ៍ថាពំ៊ត្រឹមត្រូវ បា៊ស្នត 
អនកអានគួរពិចារណាពីលទធភាពទំាង្សនះ សៅសពលបកស្ស្គយទិននន័យសនះ។ 
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អង្គការកន៊ង្ស្សុក 
(n=670) 

អង្គការអនតរជារិ  
(n= 321) 

សមាគម  
(n= 324) 

សរប៊  
(n= 1315) 

អង្គការ គ្នា ន អន៊សសរែៈសយ៉គយល់គ្នន  អង្គការ មាន អន៊សសរែៈសយ៉គយល់គ្នន  
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តារាង្ទី១០   អន៊សសរែៈរវាង្រាជរដ្ឋឋ ភិបាល តាមត្បសភទអង្គការសង្គមសី៊វលិ (ចសមលើយសលើសពីមួយ) 

 ចំនួន របាយភាគរយ 

ត្កសួង្/មនាីរ/ការយិ៉ល័យ សរប៊ កន៊ង្ស្សុក អនតរជារិ សមាគម 
សរប៊ 

(n=1080) 

កន៊ង្ស្សុក 

(n=575) 

អនតរជារិ 

(n=304) 

សមាគម 

(n=201) 

មហាម្ផ្សា 612 460 27 125 56.7 80.0 8.9 62.2 

ការបរសទសនិង្សហ
ត្បរិបរតិការអនតរជារិ 

261 10 249 2 24.2 1.7 81.9 1.0 

ស៊ង្គមកិចច អរីរយ៊ទធជន 
និង្យ៊វនិរិសមបទា 

172 73 79 20 15.9 12.7 26.0 10.0 

អប់រ ំយ៊វជន និង្កីឡា 143 49 79 15 13.2 8.5 26.0 7.5 

ស៊ខាភិបាល 142 62 62 18 13.1 10.8 20.4 9.0 

កសិកមា រក៊ាេ ត្បមាា ញ់ និង្
សនស្គទ 

56 28 17 11 5.2 4.9 5.6 5.5 

អភិវឌ្ឍជនបទ 41 17 22 2 3.8 3.0 7.2 1.0 

ការងារនិង្បែត៊ ះ
បណាត លវជិាា ជីវៈ 35 14 14 7 3.2 2.4 4.6 3.5 

្មាការ និង្ស្គសនា 28 8 6 14 2.6 1.4 2.0 7.0 

កិចចការនារ ី 18 7 10 1 1.7 1.2 3.3 0.5 

វបប្ម៌និង្វចិិត្រសិលបះ 14 2 4 8 1.3 0.3 1.3 4.0 

បរសិ្គថ ន 14 5 6 3 1.3 0.9 2.0 1.5 

សទសចរ 11 0 2 9 1.0 0.0 0.7 4.5 

ព័រ៌មាន 10 7 0 3 0.9 1.2 0.0 1.5 

ការយិ៉ល័យទីសតីការ
គែរដឋមន្តនតី 8 4 1 3 0.7 0.7 0.3 1.5 

ោែិជាកមា 8 2 0 6 0.7 0.3 0.0 3.0 

ឧសាហកមាស្រ ា និង្
ថាមពល 7 1 3 3 0.6 0.2 1.0 1.5 

្នធានទឹកនិង្ឧរ៊និយម 6 5 0 1 0.6 0.9 0.0 0.5 

សរៀបចំស្ដនដី 
នគរបូនីយកមានិង្សំែង់្ 

2 2 0 0 0.2 0.3 0.0 0.0 

ការោរជារិ 2 0 2 0 0.2 0.0 0.7 0.0 

ទំនាក់ទំនង្សភា...និង្
អ្ិការកិចច 2 0 0 2 0.2 0.0 0.0 1.0 

ស្គធារែៈការនិង្
ដឹកជញ្ាូ ន 

2 0 1 1 0.2 0.0 0.3 0.5 

សសដឋកិចចនិង្ហិរញ្ាវរថ៊ 1 1 0 0 0.1 0.2 0.0 0.0 

យ៊រតិ្ម៌ 1 0 1 0 0.1 0.0 0.3 0.0 

គ្នា នចសមលើយ 34 13 14 7 3.1 2.3 4.6 3.5 

សរប៊ 1630 770 599 261     
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  បនាា ប់ពីត្កសួង្មហាម្ផ្សា និង្ត្កសួង្ការបរសទស មានអន៊សសរែៈសយ៉គយល់គ្នន  ជា
ញឹកញាប់ជាមួយនឹង្ត្កសួង្/មនាីរសខ្រត4 ស្ដលជាទូសៅសី៊គ្នន នឹង្ស្ផ្សនកសកមាភាពចមបង្ ស្ដលត្រូវ
បានកំែរ់អរតសញ្ជា ែសៅកន៊ង្ជំសរឿន និង្ការអសង្ករ (សូមសមើលស្ផ្សនកសកមាភាពចមបង្)។ 
ត្កសួង្/មនាីរសង្គមកិចច អរីរយ៊ទធជន និង្យ៊វនីរិសមបទា (MOSAVY) ត្កសួង្អប់រ ំយ៊វជន និង្
កីឡា (MOEYS) ត្កសួង្ស៊ខាភិបាល (MOH) ត្កសួង្កសិកមា រក៊ាេ ត្បមាញ់ និង្សនស្គទ 
(MAFF)  ត្កសួង្អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ត្កសួង្ការងារនិង្បែត៊ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ និង្ត្កសួង្្មាការ 
និង្ស្គសនា គឺជាត្កសួង្ទំាង្ត្បំាពីរស្ដលមានការច៊ះអន៊សសរែៈសយ៉គយល់គ្នន សត្ចើនបំផ៊្សរ 
បនាា ប់ ពីត្កសួង្មហាម្ផ្សា និង្ត្កសួង្ការបរសទស។  
 

ការនស្រៀបន្ៀបនភទនននាយក្អង្គការសង្គមស៊ីវិល 
 កន៊ង្ចំសណាមអង្គការសង្គមសី៊វលិ រួនាទីត្បធានអង្គការសៅស្រភាគសត្ចើនជាប៊រស មាន 
៧៦% ម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិសបើកដំសែើ រការទំាង្អស់មាននាយកជាប៊រស(សូមសមើលរបូទី៨)។ 
ថាន ក់ដឹកនំាអង្គការអនតរជារិ មានផ្សលស្ៀបសភទស្ដលមានរ៊លយភាពជាង្ សដ្ឋយ២៧% ម្ន
នាយកអង្គការអនតរជារិ គឺជាស្តសតី។ សមាគម ជាពិសសសសមាគមស្ដលជាទូសៅស្ែើការកន៊ង្ 
វស័ិយកសិកមា  មានសមាមាត្រខ្ពស់បំផ៊្សរម្ននាយកជាប៊រស។  

 
របូទី៨   របាយសយនឌ័្រម្នថាន ក់ដឹកនំាតាមត្បសភទអង្គការសង្គមសី៊វលិ 

                                                           
4 ចូរករ់សំគ្នល់ថា ត្បសភទសៅកន៊ង្ស្ផ្សនកសនះ សំសៅសៅសលើអន៊សសរែៈសយ៉គយល់គ្នន ជាមួយនឹង្នាយកដ្ឋឋ នថាន ក់
ជារិ និង្មនាីរថាន ក់សខ្រត ម្នត្កសួង្នីមួយៗ ។  
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អង្គការកន៊ង្ស្សុក 
(n=670) 

អង្គការអនតរជារិ  
(n= 321) 

សមាគម  
(n= 324) 

សរប៊  
(n= 1315) 

ស្សី ត្បុស 
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មូលនិ្អិង្គការសង្គមស៊ីវិល ឆ្នន ២ំ០១២ 
 តារាង្ទី១១ខាង្សត្កាម បងាា ញពីព័រ៌មានលំអិរម្នថវកិារបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិសៅ 
កមព៊ជា ដូចស្ដលបានរាយការែ៍សដ្ឋយអង្គការសង្គមសី៊វលិ សៅសពលស្ែើជំសរឿនសនះ។ ថវកិា 
ជាសមដានសត្មាប់អង្គការទំាង្អស់សៅត្បសទសកមព៊ជា កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ គឺ ៣០.០០០ ដ៊លាល រ 
អាសមរកិ។ អង្គការអនតរជារិ មានថវកិាខ្ពស់បំផ៊្សរ សដ្ឋយរម្មលជាសមដានមានចំនួន ២០០.០០០ 
ដ៊លាល រអាសមរកិ និង្សមាគមមានថវកិារិចជាង្សគបំផ៊្សរ សដ្ឋយមានស្រ ៥.០០០ ដ៊លាល រអាសមរកិ។ 
ចំនួនថវកិាជាម្យមសៅកន៊ង្ជំសរឿនសនះ មានភាពខ៊្សគ្នន  យ៉ាង្សត្ចើន ពីចំនួនថវកិាកន៊ង្ការអសង្ករ
សនះ។ សទាះបីជាយ៉ាង្ណាក៏សដ្ឋយ អត្តាខ្ពស់ ម្នការបដិសស្ស្លើយសំែួរសនះ សៅកន៊ង្ជំសរឿន 
(ការបដិសស្មានចំនួន៤៧%) និង្ការស្គកសួរសំែួរ ស្ដលជាចមបង្ស្ែើតាមទូរស័ពាអាចស្ែើ
ឲ្យព័រ៌មានសនះមានការលសមអៀង្។ សដ្ឋយស្គរ សហរ៊ផ្សល ទំាង្សនះសហើយ សយើង្យល់ថា វាជាការ
ត្បសសើរជាង្ កន៊ង្ការវភិាគចំនួនថវកិាសចញពីការសិកា ស្ស្គវត្ជាវសនះ (សូមសមើលទំព័រទី៦០) 
ស្ដលត្រូវបានស្ែើស ើង្ សដ្ឋយជួបមន៊សស សដ្ឋយផ្លា ល់មក ពីសំណាកម្ចដនយម្នអង្គការសង្គម
សី៊វលិ សហើយការស្ែើដូសចនះ មានអត្តាបដិសស្ទាបជាង្ (ការបដិសស្មានចំនួន២៦,២%)។ 
 

តារាង្ទី១១  មូលនិ្ិលំអិរកន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ (ជាដ៊លាល រ) តាមត្បសភទអង្គការសង្គមសី៊វលិ  

 ម្យម  សមដាន សរប៊ n 
កន៊ង្ស្សុក 229,366 36,000 98,200,000 428 

អនតរជារិ 732,464 200,000 71,800,000 98 

សមាគម 256,702 5,000 53,700,000 209 

សរប៊ 304,219 30,000 224,000,000  735 

 

សហស្រតិបតតិការក្ន៊ ង្ច្ំនណ្តមអង្គការសង្គមស៊ី វិល និង្រាជរដ្ឋា ភិបាលក្មព៊ជា 
 ជំសរឿនអង្គការសង្គមសី៊វលិ ស្ដលត្រវួបានផ្សតួចសផ្សតើមសដ្ឋយអង្គការ CCC កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១១ 
និង្បានបនតរហូរដល់ឆ្នន ំ២០១២ គឺជាគំរថូាីមួយម្នសែ័យអភិបាលកិចចត្បកបសដ្ឋយត្បសិទធភាព 
សៅកន៊ង្អង្គការ។ បស្នថមពីសនះសទៀរ ជំសរឿនសនះ បងាា ញពីរសបៀបស្ដលអង្គការ និង្រាជរដ្ឋឋ ភិបាល
កមព៊ជា អាចបំសពញការខ្ែះខារឲ្យគ្នន  និង្សហការគ្នន  សដើមបសីសត្មចនូវសគ្នលសៅដូចគ្នន ។ កន៊ង្
ករែីសនះ អាចរកាបានស្គថ នភាព និង្ព័រ៌មានទាក់ទង្ របស់អង្គការសង្គមសី៊វលិបានច៊ះបញ្ា ី 
ស្ដលកំព៊ង្ត្បរិបរតិការសៅកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា។  
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 អំ ៊ង្សពលដំសែើ រការជំសរឿនឆ្នន ំ២០១២សនះ អង្គការសង្គមសី៊វលិចំនួនបួនស្ដលត្រូវបាន
ច៊ះបញ្ា ីសៅកន៊ង្ទិននន័យ របស់ត្កមុត្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមព៊ជាថា "មិនបានរាយការែ៍" ត្រូវបាន
កំែរ់ អរតសញ្ជា ែ សដ្ឋយអង្គការ CCC ថាមិនបានបំសពញតាមសតង់្ដ្ឋរសត្មាប់អង្គការ
សង្គមសី៊វលិសៅកន៊ង្ត្បសទសសនះ។ ឥ ូវសនះ អង្គការ CCC បានកំែរ់បញ្ជា ទំាង្សនះ សហើយ
កំព៊ង្ស្ែើការជាមួយត្កមុត្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមព៊ជា និង្រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមព៊ជាសដើមបសី្ករត្មូវបញ្ជា ទំាង្
សនះ។ បស្នថមពីសនះសទៀរ អង្គការ CCC កំព៊ង្ស្ែើការបសង្កើរ សគ្នលនសយ៉បាយ សត្មាប់
សដ្ឋះស្ស្គយការបតឹង្រវាាអំពីការត្បត្ពឹរតអសីល្ម៌ឬមិនសមរមយសដ្ឋយអង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដល 
សគ្នលនសយ៉បាយទំាង្សនះ អាចសត្បើត្បាស់សៅកន៊ង្រចនាសមព័នធសែ័យអភិបាលកិចច។ 
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បុគគលកិ 
 

 ស្ផ្សនកសនះ សយើង្បងាា ញលទធផ្សលម្នការសិកាស្ស្គវត្ជាវ អំពីការរមួចំស្ែករបស់អង្គការ
សង្គមសី៊វលិដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ត្បសទសកមព៊ជាកន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ ទាក់ទង្នឹង្ស្គថ នភាពប៊គគលិក។ 
សទាះបីការបសត្មើងារកន៊ង្វស័ិយអង្គការសង្គមសី៊វលិ មានអរថត្បសយ៉ជន៍សដ្ឋយត្បសយ៉លដល់
ត្បសទសក៏សដ្ឋយ បា៊ស្នតការងារសនះ អាចមានឥទធិពលគួរឲ្យករ់សមាគ ល់សត្មាប់ត្បជាជន និង្
សសដឋកិចច។ ស្ែើការងារជាមួយអង្គការសង្គមសី៊វលិ អាចផ្សតល់ឲ្យប៊គគលមាន ក់ៗ នូវឱកាសមានរម្មល 
និង្បទពិសស្គ្ន៍ស្ផ្សនកបសចចកសទស តាមវស័ិយសរៀង្ៗខ្លួន ត្ពមទំាង្មានបទពិសស្គ្ន៍ជាមួយ
មន៊សសមានត្បវរតិការងារ និង្វបប្ម៌ចត្មុះ ស្ដលរមួមានជនពិការ និង្ជនជារិភាគរិច។ 
អង្គការសង្គមសី៊វលិ ផ្សតល់ឲ្យនិសយ៉ជិរនូវឱកាសកន៊ង្ការជួយដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ត្បសទស សហើយ
ទនាឹមគ្នន សនះ និសយ៉ជិរទទួលបាននូវសបៀវរសន៍ស្ដលមានភាពត្បកួរត្បស្ជង្ និង្បទពិសស្គ្ន៍
ការងារមានរម្មល។ ប៊គគលិករបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ ទទួលបាននូវការសគ្នរពខាល ំង្កន៊ង្សង្គម
កមព៊ជា សហើយមន៊សសជាសត្ចើន ស្សែង្រកឱកាសការងារសនះ។ 

វាមានភាពលំបាកកន៊ង្ការសត្បៀបស្ៀបចំនួនប៊គគលិកស្ដលបំសពញការងារ ជាមួយអង្គការ
សង្គមសី៊វលិ ជាមួយត្បភពឯកស្គរដម្ទសទៀរ ដូចជាការស្ែើអសង្ករសសដឋកិចច-សង្គមកិចចកមព៊ជា 
សដ្ឋយស្គរស្រមិនមានជសត្មើស កន៊ង្ការសត្ជើសសរ ើសអង្គការសង្គមសី៊វលិ ជានិសយ៉ជកសនាះសទ។ 
ជំនួសមកវញិ ប៊គគលិកអង្គការសង្គមសី៊វលិ ទំនង្ជាត្រូវបានកំែរ់អរតសញ្ជា ែ កន៊ង្ការស្ែើ
អសង្ករដម្ទសទៀរ សដ្ឋយស្ផ្សអកសលើម៊ខ្រំស្ែង្របស់ពួកសគ (គែសនយយករ អនកត្គប់ត្គង្ វសិែករ 
។ល។) ឬសដ្ឋយស្ផ្សអកសលើវស័ិយ (គមនាគមន៍ បសចចកវទិាព័រ៌មាន ។ល។) ។  

 សដើមបីឲ្យស្សបគ្នន ជាមួយការអសង្ករ ឆ្នន ំ២០១១ សយើង្បានសួរសំែួរជាសត្ចើនអំពីប៊គគលិក
អង្គការសង្គមសី៊វលិ សដើមបីស្សែង្រកការរមួចំស្ែករបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិកន៊ង្ការផ្សតល់ការងារ
កន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា។ សយើង្ក៏បានសួរលមអិរផ្សង្ស្ដរ អំពីចំនួនប៊រស/ស្តសតីម្នប៊គគលិកអង្គការ
សង្គមសី៊វលិ ចំនួនប៊គគលិកស្ខ្ារ និង្បរសទស និង្ចំនួនជនពិការ ស្ដលស្ែើការជាមួយអង្គការ។ 
ការសត្បើត្បាស់សំណាកម្ចដនយ តាង្ឲ្យអង្គការសង្គមសី៊វលិទំាង្អស់ស្ដលកំព៊ង្ត្បរិបរតិការកន៊ង្
ត្បសទសកមព៊ជា អាចឲ្យសយើង្ទាញលទធផ្សលសចញមកពីសំណាកសនះ សដើមបបីសង្កើរនូវការបាា ន់
ត្បមាែគួរឲ្យទ៊កចិរតបាន អំពីចំនួនប៊គគលិកសរប៊តាមស្ផ្សនកនីមួយៗ ស្ដលកំព៊ង្បំសពញការងារ
កន៊ង្ស្ផ្សនកទំាង្សនះ។ 
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ការសិកាអសង្ករអង្គការសង្គមសី៊វលិឆ្នន ំ២០១២សនះ បានសមាា ស  អង្គការ ចំនួន៣០៦ 
ស្ដលត្រូវបានសត្ជើសសរ ើសសំណាកសដ្ឋយម្ចដនយ សចញពីទិននន័យជំសរឿន និង្ទិននន័យស្ដល
ត្បមូលបានពីសមាា សន៍ចំនួន ៨៨,៦% (២៧១អង្គការសង្គមសី៊វលិ) ។ 

 

ប៊គគលិក្សរ៊ប  
តារាង្ខាង្សត្កាមសនះ បងាា ញពីចំនួនប៊គគលិកសរប៊ ស្ដលត្រូវបានរាយការែ៍សដ្ឋយ

សចញពីសំណាកអង្គការស្ដលបានស្លើយរប ចំនួន២៦៤ បានជួលប៊គគលិកចំនួន៨.៧៩៤នាក់ 
កន៊ង្ស្ខ្្នូ ឆ្នន ំ២០១២ ស្ដលរមួមានប៊គគលិកទទួលបានសបៀវរសរ ៍ ចំនួន៤.៩១៣នាក់ (សពញសមាាង្ 
និង្សត្ៅសមាាង្ ២៤៩ អង្គការ) និង្ប៊គគលិកមិនទទួលបានសបៀវរសរចំ៍នួន៣.៨៨១នាក់ (អនកសា័ត្គ
ចិរត និង្អនកហារ់ការងារ ១៧៨អង្គការ)។ អង្គការចំនួនត្បំាពីរ បានរាយការែ៍ថា ពួកសគមិន
មានប៊គគលិក និង្អង្គការចំនួន២២ បានរាយការែ៍ថា ពួកសគមានស្រប៊គគលិកមិនទទួលបាន
សបៀវរសរ។៍ អង្គការអនតរជារិទំាង្អស់ យ៉ាង្សហាចណាស់មានប៊គគលិកសពញសមាាង្មាន ក់ បា៊ស្នត
សមាគមចំនួន២០% បានរាយការែ៍ថា មិនមានប៊គគលិកសពញសមាាង្កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ស ើយ ។ 

ដូសចនះ ចំនួនប៊គគលិកគិរជាម្យម ស្ដលស្ែើការជាមួយអង្គការសង្គមសី៊វលិកន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ 
(២៧១ អង្គការ) គឺ ៣២,៥ នាក់   ស្ដលរមួមានអនកសា័ត្គចិរត និង្អនកហារ់ការងារ សហើយចំនួន 
ប៊គគលិកទទួលបានសបៀវរសរគិ៍រជាម្យម គឺ ១៨,១ នាក់ កន៊ង្មួយអង្គការ។ ត្បសិនសបើ សយើង្
បាា ន់ត្បមាែអង្គការសង្គមសី៊វលិសបើកដំសែើ រការកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា សយើង្ស ើញថា ពួកសគមាន 
ប៊គគលិកសរប៊ត្បស្ហល ៤៣.០០០នាក់ (ប៊គគលិកទទួលបានសបៀវរសរនិ៍ង្មិនទទួលបានសបៀវរសរ)៍ 
កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ សហើយប៊គគលិកទទួលបានសបៀវរសរ ៍មានចំនួនត្បស្ហល ២៤.០០០ នាក់។ 

 
តារាង្ទី១២  ប៊គគលិកសរប៊ម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិទំាង្ទទួល និង្មិនទទួលសបៀវរសរ ៍ 

 សរប៊ប៊គគលិក  សពញសមាាង្ សត្ៅសមាាង្ សា័ត្គចិរត ហារ់ការ 

សរប៊ 8,794 4,267 646 2,863 1,018 

កន៊ង្ស្សុក 4,508 2,106 367 1,570 465 

អនតរជារិ 2,428 1,641 115 448 224 

សមាគម 1,858 520 164 845 329 
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ចំនួនប៊គគលិកអង្គការសង្គមសី៊វលិ មានភាពខ៊្សគ្នន យ៉ាង្សត្ចើន ពីការសិកាស្ស្គវត្ជាវ
ឆ្នន ំ២០១១ (៥៥.០០០នាក់ កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១១ និង្ ៤៣.០០០នាក់ កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២) ភាគសត្ចើនគឺ
សដ្ឋយស្គរការផ្លល ស់បតូរោក់ព័នធនឹង្រសបៀបស្ដលអង្គការសង្គមសី៊វលិត្រូវបានសត្ជើសសរ ើស សត្មាប់ 
ការអសង្ករសនះ។ សំណាកអង្គការសង្គមសី៊វលិកន៊ង្ឆ្នន ំ២០១១ ត្រូវបានសត្ជើសសរ ើសសចញស្រពី
ទីត្កុង្ និង្សខ្រត្ ំៗកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជាបា៊សណាោ ះ។ ភាពលសមអៀង្សនះ គឺទំនង្ជានំាឲ្យមាន ការ
សត្ជើសសរ ើសសំណាកសលើស សចញពីអង្គការសង្គមសី៊វលិ្ំៗ និង្មានមូលនិ្ិសត្ចើន ស្ដល អង្គការ
ទំាង្សនះ មានប៊គគលិកសត្ចើន ដូសចនះ នំាឲ្យមានការសកើនស ើង្នូវរួសលខ្សរប៊ផ្សង្ស្ដរ។ ការអសង្ករ
ឆ្នន ំ២០១២សនះ បានសត្បើត្បាស់សំណាកម្ចដនយសចញពីអង្គការសង្គមសី៊វលិទូទំាង្ត្បសទស ដូសចនះ 
ស្ែើការពិចារណា សលើអង្គការសង្គមសី៊វលិទំាង្្ំ និង្រូចសដ្ឋយសសាើគ្នន  និង្ផ្សតល់នូវការបាា ន់
ត្បមាែស្ដលកាន់ស្រគួរឲ្យទ៊កចិរត។ 

 

ប៊គគលិក្ស្រស៊ និង្ស្សីមែលទទលួបាននបៀវតេរ ៍ 
កន៊ង្ចំសណាមប៊គគលិកទទួលបានសបៀវរសរចំ៍នួន៤.៩១៣នាក់ ស្ដលត្រវូបានរាយការែ៍

កន៊ង្ការអសង្ករសនះ សមាមាត្រប៊រស-ស្តសតី គឺប៊រស ៥៨% និង្ស្តសតី៤២%។ រួសលខ្សនះ បងាា ញថា 
អង្គការសង្គមសី៊វលិ មានចំនួនប៊គគលិកស្តសតីគួរឲ្យករ់សមាគ ល់។ អង្គការអនតរជារិ មានបំែង្ឲ្យ
មានសមាមាត្រប៊គគលិកស្តសតីខ្ពស់ជាង្ត្បសភទអង្គការសង្គមសី៊វលិដម្ទសទៀរខ្ែៈស្ដលសមាគម 
មានសមាមាត្រប៊គគលិកប៊រសខ្ពស់ជាង្ (សូមសមើលរបូទី៩ខាង្សត្កាម) ។ 

 

តារាង្ទី១៣  ចំនួនប៊គគលិកស្ដលទទួលបានសបៀវរសរ ៍ សៅតាមសភទ  

 សរប៊ប៊គគលិក ប៊រស ស្តសតី n % ប៊រស % ស្តសតី 

សរប៊ប៊គគលិកមានសបៀវរសរ ៍ 4913 2851 2062 249 58.0 42.0 

ប៊គគលិកសពញសមាាង្ 4267 2496 1771 245 58.5 41.5 

ប៊គគលិកសត្ៅសមាាង្ 646 355 291 103 55.0 45.0 
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របូទី៩  របាយភាគរយអង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលទទួលសបៀវរសរ ៍ តាមសភទ 

 

ប៊គគលិក្មមមរ នងិ្បរនទស  
 សត្មាប់ចំនួនប៊គគលិកស្ខ្ារ និង្បរសទស មានការះិគន់រមួមួយ អំពីជំនួយ និង្កមាវ ិ្ ី
អភិវឌ្ឍន៍ជាអនតរជារិ គឺថាកមាវ ិ្ ីអង្គការសង្គមសី៊វលិ មានចំនួនប៊គគលិកបរសទសខ្ពស់ ជា
ពិសសស កន៊ង្ម៊ខ្រំស្ែង្ត្គប់ត្គង្ និង្ការអភិវឌ្ឍន៍យ៊ទធស្គស្តសត។ សទាះបីការសិកាស្ស្គវត្ជាវ
សនះ មិនបានស្ែើការស្បង្ស្ចកដ្ឋច់ពីគ្នន  តាមម៊ខ្រំស្ែង្របស់ប៊គគលិកកន៊ង្អង្គការក៏សដ្ឋយ (គឺ
បានស្ែើការស្បង្ស្ចកស្រប៊គគលិកបរសទសទទួលបាន និង្មិនទទួលបានសបៀវរសរ)៍ បា៊ស្នត របូទី១០
ខាង្សត្កាមសនះបងាា ញថា មានអនកផ្សតល់ចសមលើយស្រ ២៨,៨% បា៊សណាោ ះ (៧៨នាក់) បានរាយការែ៍
ថា ពួកសគបានជួលប៊គគលិកបរសទសឲ្យបសត្មើការងារ។ រួសលខ្សនះ បងាា ញថា អង្គការ ស្ដល
កំព៊ង្ត្បរិបរតិការកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា មានចំនួនប៊គគលិកបរសទសរិចរួចបា៊សណាោ ះ ។ 

 

ត្បុស 
57.9 

ត្បុស 
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អង្គការកន៊ង្ស្សុក 
(n=2473) 

អង្គការអនតរជារិ  
(n= 1756) 

សមាគម  
(n=684) 

សរប៊  
(n=4913) 
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របូទី១០   របាយភាគរយតាមត្បសភទអង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលមានប៊គគលិកជាបរសទស 

 

កន៊ង្ចំសណាមអនកផ្សតល់ចសមលើយម្នអង្គការអនតរជារិ កន៊ង្ការអសង្ករសនះ មាន ៧២,៦% ជួល
ប៊គគលិកបរសទសឲ្យបសត្មើការងារ គិរជាម្យម ជិរ៤នាក់ (៣,៨នាក់) កន៊ង្មួយអង្គការ (សូម
សមើលតារាង្ទី១៤) សត្បៀបស្ៀបជាប៊គគលិកបរសទស ជាម្យម ពីរនាក់កន៊ង្មួយអង្គការ សត្មាប់
អង្គការកន៊ង្ស្សុក ២០%។ ចំនួនប៊គគលិកបរសទសសា័ត្គចិរត មានចំនួនសលើសប៊គគលិកបរសទស
ទទួលបានសបៀវរសរយ៍៉ាង្សត្ចើន។ ភាគសត្ចើនម្នប៊គគលិកបរសទសសា័ត្គចិរតទំាង្សនះ ស្ែើការជាមួយ
អង្គការកន៊ង្ស្សុក ។  

ជាមួយនឹង្កំសែើ នសភាៀវសទសចរស្ដលមកទសសនា ត្បសទសកមព៊ជាកន៊ង្បា៊នាា នឆ្នន ំថាីៗសនះ 
ក៏អាចនឹង្មានការសកើនស ើង្ផ្សង្ស្ដរ នូវចំនួនអនកសា័ត្គចិរតបរសទសស្ដលស្ែើការជាមួយអង្គការ
សង្គមសី៊វលិកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា។ ការអសង្ករឆ្នន ំ២០១១ បានរាយការែ៍ថា មានអនកសា័ត្គចិរត
អនតរជារិសរប៊ចំនួន ៧៧៥ នាក់ ស្ដលចំនួនសនះរិចជាង្ោក់កណាត លម្នចំនួនសរប៊ កន៊ង្ការ
អសង្ករឆ្នន ំ២០១២សនះ។ ប៊គគលិកសា័ត្គចិរតបរសទស អាចនឹង្ស្ែើការជាមួយអង្គការសង្គមសី៊វលិ 
ស្ររយៈសពលពីរបីសមាាង្បា៊សណាោ ះ ឬរយៈសពលជាសត្ចើនឆ្នន ំ។ កតាត សនះ ស្ែើឲ្យការវភិាគអំពីចំនួន
សរប៊ប៊គគលិកសា័ត្គចិរតបរសទសទំាង្សនះ ត្ពមទំាង្ឥទធិពលពិរត្បាកដរបស់ពួកសគ មានការ
លំបាក។ ប៊គគលិកសា័ត្គចិរតបរសទស ស្ែើការជាមួយអង្គការសង្គមសី៊វលិ សដ្ឋយស្គរមូលសហរ៊
សផ្សសង្ៗមួយចំនួនដូចជា បសង្កើនសមរថភាពប៊គគលិកកន៊ង្ស្សុក ស្ែើឬចារ់ស្ចង្ការងាររយៈសពលខ្លី 
ផ្សតល់ជំនាញឯកសទសកន៊ង្វស័ិយស្ដលត្រូវការជំនាញឯកសទសខ្ពស់ ដូចជាឱសថ និង្ការសដ្ឋះមីន 
ត្ពមទំាង្មូលសហរ៊ដម្ទសទៀរជាសត្ចើន ។ 
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អង្គការអនតរជារិ  
(n= 62) 

សមាគម (n= 67) សរប៊ (n= 271) 
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តារាង្ទី១៣   ប៊គគលិកជាជនបរសទសតាមត្បសភទអង្គការសង្គមសី៊វលិ 

 ម្យម សមដាន សរប៊ n 

ប៊គគលិកបរសទសមានសបៀវរសរ ៍ 2.9 2 227 77 

កន៊ង្ស្សុក 1.6 2 46 28 

អនតរជារិ 3.8 3 169 45 

សមាគម 3.0 3 12 4 

អនកសា័ត្គចិរតបរសទស 21.2 2 1716 81 

កន៊ង្ស្សុក 22.6 2 1018 45 

អនតរជារិ 17.6 4 387 22 

សមាគម 22.2 2 311 14 

 

ប៊គគលិក្ពិការ  
បនាា ប់មកសទៀរ សយើង្បានសួរអង្គការសង្គមសី៊វលិថាសរើ ពួកសគបានជួលប៊គគលិកពិការ

ស្ដរឬសទ។ សទាះបីត្បសទសកមព៊ជា មានចាប់ទាក់ទង្នឹង្ការជួលជនពិការ និង្ការកត្មិរការ
សរ ើសសអើង្ចំសោះជនពិការក៏សដ្ឋយ បា៊ស្នតអង្គការជាសត្ចើន មិនបានជួលជនពិការ សដ្ឋយស្គរ
សហរ៊ផ្សលសផ្សសង្ៗជាសត្ចើន។ កន៊ង្របូទី១១ខាង្សត្កាមសនះ ១៧,៣% (៤៧ អង្គការសង្គមសី៊វលិ) 
ម្នសំណាកអង្គការសង្គមសី៊វលិ បានរាយការែ៍ថា ពួកសគបានជួលជនពិការឲ្យបសត្មើការ។  

 

 

របូទី១១   របាយភាគរយតាមត្បសភទអង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលមានប៊គគលិកជាជនពិការ 
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(n= 62) 

សមាគម(n= 67) សរប៊(n= 271) 
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លទធផ្សលម្នការអសង្ករបងាា ញថា អង្គការសង្គមសី៊វលិ ជួលប៊គគលិកទទួល បានសបៀវរសរ ៍
ជាជនពិការយ៉ាង្សត្ចើន ស្ដលមានចំនួន ៣,២% កន៊ង្ចំសណាមប៊គគលិកទទួលបានសបៀវរសរស៍រប៊។ 
២៦%ម្នអង្គការអនតរជារិ បានជួលប៊គគលិកជាជនពិការ បា៊ស្នត អង្គការកន៊ង្ស្សុក សត្ចើនជាង្ (២២
អង្គការ) បានជួលប៊គគលិកជាជនពិការ (សូមសមើលតារាង្ទី១៥)។ 

ត្បសិនសបើសយើង្បាា ន់ត្បមាែអង្គការសង្គមសី៊វលិ ស្ដលមានសកមាភាពទំាង្អស់កន៊ង្ 
ត្បសទសកមព៊ជា អង្គការសង្គមសី៊វលិ បានជួលប៊គគលិកជាជនពិការត្បស្ហល ៨០០នាក់ កន៊ង្ឆ្នន ំ
២០១២។ 

 

តារាង្ទី១៥  ចំនួនប៊គគលិកជាជនពិការបសត្មើការតាមត្បសភទអង្គការសង្គមសី៊វលិនិង្ តាមសភទ 

 ម្យម សមដាន សរប៊ N 

ប៊គគលិកជាជនពិការ 3.4 1 160 47 

      កន៊ង្ស្សុក 4.0 1 87 22 

      អនតរជារិ 3.1 2 46 15 

      សមាគម 2.7 1.5 27 10 

      ត្បុស 2.3 1 25 108 

      ស្សី 1.1 0 15 52 

 

ក្ស្មិតវរប្មរ៌បស់បគ៊គលិក្  
បនាា ប់មក អង្គការសង្គមសី៊វលិ ត្រវូបានសសនើឲ្យផ្សតល់នូវចំនួនប៊គគលិកទទួលបានសបៀវរសរ ៍

ស្ដលបានសត្ជើសសរ ើសឲ្យបសត្មើការងារ ស្ដលមានកត្មិរវបប្ម៌ដូចជា: បែឌិ រ សវជាបែឌិ រ 
អន៊បែឌិ រ បរញិ្ជា បត្រ/បរញិ្ជា បត្ររង្ សញ្ជា បត្រម្យមសិកាទ៊រិយភូមិ និង្សត្កាមម្យម
សិកាចំសែះទូសៅ។ របូខាង្សត្កាមសនះ បងាា ញពីសមាមាត្រម្នសំណាកអង្គការសង្គមសី៊វលិ 
ជាមួយនឹង្ប៊គគលិកទទួលបានសបៀវរសរ ៍ ស្ដលមានកត្មិរវបប្ម៌ទំាង្សនះ។ កត្មិរម្នការអប់រ ំ
ភាគសត្ចើនបំផ៊្សរកន៊ង្ចំសណាមប៊គគលិក ស្ដលស្ែើការជាមួយអង្គការសង្គមសី៊វលិ គឺបរញិ្ជា បត្រ/
បរញិ្ជា បត្ររង្។ ៧៧,៩% ម្នអង្គការ យ៉ាង្សហាចណាស់មានប៊គគលិកមាន ក់ស្ដលមានបរញិ្ជា បត្រ 
និង្៥៧,២% មានសញ្ជា បត្រម្យមសិកាទ៊រិយភូមិ។ ចំនួនសរប៊ប៊គគលិកស្ដលមានបរញិ្ជា បត្រ/
បរញិ្ជា បត្ររង្ ដូចស្ដលបានរាយការែ៍សដ្ឋយអនកផ្សតល់ចសមលើយ កន៊ង្ការសិកាស្ស្គវត្ជាវសនះ 
មានចំនួន ១.៩២៦នាក់ (សូមសមើលតារាង្ទី១៦) ។ 
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របូទី១២ របាយម្នការអប់ររំបស់ប៊គគលិកតាមត្បសភទអង្គការសង្គមសី៊វលិ (n=271) 

 

តារាង្ទី១៦   ចំនួនប៊គគលិក តាមកំររិម្នការអប់រ ំ
 ម្យម សមដាន សរប៊ N 

បែឌិ រ 1.9 1 64 34 

សវជាបែឌិ រ 3.0 1 80 27 

អន៊បែឌិ រ 3.3 1.5 417 126 

បរញិ្ជា បត្រ/បរញិ្ជា បត្ររង្ 9.4 4 1926 205 

ម្យមសិកាចំសែះទូសៅ 6.4 4 941 148 

បឋមសិកា 8.0 4 1066 134 

 

និនាន ការននការនស្ជើ សនរ ើសប៊គគលិក្ក្ន៊ង្ ឆ្នន ២ំ០១២  
ការបញ្ចូ លនូវស្ផ្សនកមួយអំពីការសត្ជើសសរ ើសប៊គគលិកត្បចំាឆ្នន ំ  សៅកន៊ង្ការសិកាស្ស្គវត្ជាវ

សនះ នឹង្ផ្សតល់នូវមូលដ្ឋឋ នសំខាន់មួយ សត្មាប់ការសត្បៀបស្ៀបរួសលខ្ការងារ កន៊ង្ការសិកា
ស្ស្គវត្ជាវអង្គការសង្គមសី៊វលិនាសពលអនាគរ ស្ដលត្រូវបានស្ែើស ើង្សដ្ឋយអង្គការ CCC 
សហើយការដ្ឋក់បញ្ចូ លសនះ ក៏នឹង្ផ្សតល់នូវការវភិាគអំពីនិនាន ការកន៊ង្វស័ិយសនះផ្សង្ស្ដរ។ គិរចាប់ពី
ស្ខ្មករា ដល់ស្ខ្្នូ ឆ្នន ំ២០១២ ៤១,៧% ម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលត្រវូបានស្ែើការសិកា
ស្ស្គវត្ជាវ បានសត្ជើសសរ ើសប៊គគលិកមួយចំនួន  ខ្ែៈស្ដល ៤៨% បានមានត្បស្គសន៍ថា យ៉ាង្
សហាចណាស់មានប៊គគលិកមាន ក់កន៊ង្អង្គការបានឈប់ពីការងារ។ 
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បែឌិ រ 

សវជាបែឌិ រ 

អន៊បែឌិ រ  

បរញិ្ជា បត្រ/បរញិ្ជា បត្ររង្ 

សញ្ជា បត្រម្យមសិកាទ៊រិយភូមិ 

បឋមសិកា  
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កន៊ង្ចំសណាមអង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលបានសត្ជើសសរ ើសប៊គគលិក គិរជាម្យម មាន
ត្បស្ហល ៥,៥នាក់ កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ (ជាសមដាន៣ តារាង្ទី១៧)។ ប៊គគលិកថាីទំាង្សនះ មកពី
វស័ិយ និង្ស្ផ្សនកសផ្សសង្ៗជាសត្ចើន (សូមសមើលរបូទី១៤)។ ស្ផ្សនកសំខាន់បំផ៊្សរបីសត្មាប់ប៊គគលិក
ចូលបសត្មើការងារកន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ គឺស្គលាសរៀន (ស្គកលវទិាល័យ វទិាល័យ ។ល។) អង្គការ
កន៊ង្ស្សុក និង្វស័ិយឯកជន។ 

 

របូទី១៣   របាយភាគរយម្នការសត្ជើសសរ ើសប៊គគលិក និង្ទំសនារម្នឈប់ពីការងារតាមត្បសភទអង្គការ
សង្គមសី៊វលិ 

 

កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ មាន ៤៦,៩% ម្នអង្គការស្ដលបានផ្សតល់ចសមលើយមានយ៉ាង្សហាចណាស់
ប៊គគលិកមាន ក់ ឈប់បសត្មើការងារជាមួយ។ រួសលខ្សនះ អង្គការសង្គមសី៊វលិ បារ់បង់្ប៊គគលិក 
គិរជាម្យមចំនួន ៣,៧នាក់ កន៊ង្មួយអង្គការ។ ចសមលើយសនះ រមួមានប៊គគលិកស្ដលចាកសចញ
ពីអង្គការសង្គមសី៊វលិ សដ្ឋយស្គរមូលសហរ៊សផ្សសង្ៗ ដូចជា ការលាឈប់ពីការងារ ការចូល
និវរតន៍ ការបសែត ញសចញពីការងារ ។ល។ បនាា ប់ពីប៊គគលិក ចាកសចញពីអង្គការ ពួកសគ ផ្លល ស់
សៅវស័ិយសផ្សសង្ៗជាសត្ចើន ស្ដលជាង្មួយភាគបួន បានផ្លល ស់សៅវស័ិយឯកជន កន៊ង្នាមជា
ប៊គគលិកទទួលបានសបៀវរសរ ៍ ឬជាមាច ស់អាជីវកមាផ្លា ល់ខ្លួន។ ស្ផ្សនកសំខាន់បំផ៊្សរបនាា ប់ ស្ដល
ប៊គគលិកអង្គការសង្គមសី៊វលិ បានផ្លល ស់សៅ បនាា ប់ចាកសចញពីអង្គការ គឺអង្គការកន៊ង្ស្សុក 
ស្គកលវទិាល័យ (សិកាស្គកលវទិាល័យកន៊ង្ស្សុក និង្ សត្ៅត្បសទស ។ល។) និង្បនាា ប់មក
បសត្មើការជាមួយរដ្ឋឋ ភិបាល។  
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អង្គការអនតរជារិ  
(n= 62) 

សមាគម  
(n= 67) 

សរប៊  
(n= 271) 

ប៊គគលិកបានសត្ជើសសរ ើសកន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ ប៊គគលិកបានឈប់ពីការងារកន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២  
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ការបាា ន់ត្បមាែចំនួនម្នការសត្ជើសសរ ើសប៊គគលិក និង្ឈប់ពីការងារអង្គការសង្គម
សី៊វលិទំាង្អស់កន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា បងាា ញថាអត្តាសត្ជើសសរ ើសប៊គគលិកត្បចំាឆ្នន ំ គិរជាម្យម
២,២នាក់ និង្អត្តាឈប់ពីការងារ គិរជាម្យម១,៧នាក់ កន៊ង្មួយអង្គការ (រមួបញ្ចូ លរាល់
ទត្មង់្ទំាង្អស់ម្នការចប់ពីការងារ)។ រួសលខ្សនះ បងាា ញពីលំហូរជាវជិាមានរបស់ប៊គគលិក សៅ
កន៊ង្វស័ិយអង្គការសង្គមសី៊វលិ ស្ដលបញ្ជា ក់ថា ការងារកន៊ង្វស័ិយសនះ អាចសកើនស ើង្កន៊ង្ឆ្នន ំ
២០១២។ សទាះបីជាយ៉ាង្ណារត្មូវឲ្យមានការស្ស្គវត្ជាវបស្នថម សដើមបបីញ្ជា ក់ពីរួសលខ្សនះ។ 

 

តារាង្ទី១៧   ចំនួនប៊គគលិកស្ដលត្រវូបានសត្ជើសសរ ើស និង្ចាកសចញកន៊ង្ ឆ្នន ំ២០១២ 

 ម្យម សមដាន សរប៊ n 
ប៊គគលិកត្រវូសត្ជើសសរ ើស 5.5 3 599 108 

  កន៊ង្ស្សុក 5.8 3 325 56 

  អនតរជារិ 5.5 3 210 38 

  សមាគម 4.6 2 64 14 

ប៊គគលិកចាកសចញ 3.7 2 468 127 

  កន៊ង្ស្សុក 3.3 2 238 73 

  អនតរជារិ 3.5 2 141 40 

  សមាគម 6.4 3 89 14 

 

 

 
របូទី១៤  ការសត្ជើសសរ ើសប៊គគលិក និង្ការឈប់ពីការងារ (ភាគរយម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិ 

ចសមលើយសលើសពីមួយ) 
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បានសត្ជើសសរ ើសប៊គគលិកពី (n= 113) ផ្លល ស់សៅវស័ិយសផ្សសង្ៗ (n= 130) 
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ហរិញ្ញវតថ ុ  

មូលនិ្ ិឆ្នន ២ំ០១២  
វ ិ្ ីមួយកន៊ង្ការវាស់ស្វង្ឥទធិពលរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិសលើត្បសទសកមព៊ជា គឺត្រូវសមើល

សៅសលើចំនួនថវកិាស្ដលបានចំណាយ។ សទាះបីជាមាន ការជស្ជកសដញសដ្ឋលសៅត គគ៊ក ត្បកប
សដ្ឋយវទិាស្គស្តសត បា៊ស្នត ការពិនិរយសមើលថវកិារបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិត្បចំាឆ្នន ំ ផ្សតល់នូវការ
យល់ស ើញអំពីស្គថ នភាពសសដឋកិចចរបស់វស័ិយសនះ និង្ឥទធិពលទូសៅ អំពីរសបៀបស្ដលអង្គការ
សង្គមសី៊វលិស្ដលទទួលបានសជាគជ័យ បានផ្សតល់មូលនិ្ិ និង្អន៊វរត គសត្មាង្របស់ពួកសគ (ជា
ត្ទឹសតី គសត្មាង្ស្ដលត្រវូបានអន៊វរត និង្មានស្ផ្សនការលអ ទំនង្ជាទទួលបានមូលនិ្ិបស្នថម)។ 
សទាះបីជាយ៉ាង្ណាក៏សដ្ឋយ    មូលនិ្ិរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ ស្ដលមានការត្បកួរ
ត្បស្ជង្ ថវកិាគឺជាត្បធានបទរសសើបមួយ ស្ដលមិនស្មនអង្គការទំាង្អស់សទ ចង់្ពិភាកាអំពីសរឿង្
សនះ។ កន៊ង្ចំសណាមអង្គការសង្គមសី៊វលិចំនួន២០០ ស្ដលបានស្លើយរបកន៊ង្ការអសង្ករសនះ 
ោក់ព័នធនឹង្មូលនិ្ិ មានមូលនិ្ិគិរជាម្យម ចំនួន ៥៧១.៣៧០ ដ៊លាល រអាសមរកិ និង្មូលនិ្ិ
សរប៊ជាសមដាន ចំនួន៧០.០០០ ដ៊លាល រអាសមរកិ។ ភាពខ៊្សគ្នន គួរឲ្យករ់សមាគ ល់រវាង្រម្មលថវកិា
គិរជាម្យម និង្រម្មលថវកិាជាសមដាន សលើកបងាា ញចសមលើយរបជាសត្ចើន ស្ដលអង្គការសង្គម
សី៊វលិ បានស្លើយរបសៅនឹង្សំែួរសនះ កន៊ង្ការសិកាស្ស្គវត្ជាវ ឆ្នន ំ២០១២សនះ។ 

 

តារាង្ទី១៨   ថវកិាលំអិរសត្មាប់ ឆ្នន ំ២០១២ (ដ៊លាល រអាសមរកិ) 
តាមសកមាភាព ម្យម សមដាន សរប៊ n 

  សរប៊មូលនិ្ិ 571,370 70,000 114,000,000 200 

  មូលនិ្ិគសត្មាង្ 432,320 50,000 82,600,000 191 

  មូលនិ្ិសនូល 116,685 3,600 21,800,000 187 

តាមត្បសភទអង្គការសង្គមសី៊វលិ ម្យម សមដាន សរប៊ n 
  កន៊ង្ស្សុក 289,082 50,000 30,900,000 107 

  អនតរជារិ 1,323,261 266,423 63,500,000 48 

  សមាគម 440,570 19,000 19,800,000 45 

 

បស្នថមសលើការស្គកសួរអំពីថវកិាសរប៊របស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ ការអសង្ករឆ្នន ំ២០១២
សនះ បងាា ញពីភាពខ៊្សគ្នន រវាង្ការផ្សតល់មូលនិ្ិសលើគសត្មាង្ និង្ការផ្សតល់មូលនិ្ិសនូល។ សយ៉ង្
តាមអនកផ្សតល់ចសមលើយកន៊ង្ការអសង្ករសនះ បានបងាា ញថា ការផ្សតល់មូលនិ្ិសលើគសត្មាង្ (មូលនិ្ិ
ស្ដលសផ្លត រជាពិសសសសលើការបញ្ច ប់គសត្មាង្ស្ដលត្រវូបានអន៊ម័រ) មានចំនួន ៧២,៤% ម្នថវកិា
របស់អង្គការកន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ សដ្ឋយគិរជាម្យម សត្មាប់គសត្មាង្កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ អង្គការសង្គម
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សី៊វលិ មានថវកិាចំនួន ៤៣២.៣២០ ដ៊លាល រអាសមរកិ។ ការផ្សតល់មូលនិ្ិសនលូ (មូលនិ្ិស្ដល
អង្គការសង្គមសី៊វលិ អាចសត្បើត្បាស់សត្មាប់ទូទារ់ការចំណាយត្បរិបរតិការ ដូចជាការជួល
ការយិ៉ល័យ ប៊គគលិកស្ផ្សនកគំ្នត្ទ សហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធ ។ល។ ត្ពមទំាង្ការម្រអងាគ សថវកិា 
សកមាភាពគសត្មាង្ និង្ការបំសពញរត្មវូសហគមន៍ស្ដលកំព៊ង្សកើរស ើង្) មានចំនួន ១៩% ម្ន
ថវកិា កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ (សូមសមើលរបូទី១៥)។ អង្គការសង្គមសី៊វលិចំនួនត្បំាពីរ បានផ្សតល់នូវចំនួន
ថវកិាសរប៊ បា៊ស្នតមិនបានស្បង្ស្ចកសៅតាម មូលនិ្ិសនូល និង្មូលនិ្ិសលើគសត្មាង្។ ត្បសិន
សបើការស្ចកចាយមូលនិ្ិរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិកន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ ត្រវូបានពិនិរយសមើល ជាមួយ
ស្រអង្គការ ស្ដលបានស្លើយរបសំែួរសនះបា៊សណាោ ះ សនាះសយើង្ស ើញថា មូលនិ្ិសលើគសត្មាង្
មានចំនួន ៧៩,១% និង្មូលនិ្ិសនូលចំនួន២០,៩%។ ចំនួនថវកិាសនះ សថិរកន៊ង្ថវកិាចំណាយ
ស្ដលអាចទទួលយកបាន សត្មាប់អង្គការអនតរជារិ ដូចស្ដលបានបងាា ញសដ្ឋយសមាគមម្ន
អង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាលពិភពសលាក (WANGO ឆ្នន ំ២០០៤)។ 

សដ្ឋយស្គរស្រភាពសាគ៊ស្គា ញម្នព័រ៌មានហិរញ្ាវរថ៊កន៊ង្វស័ិយចត្មុះសនះ ដូសចនះ វាមានការ
លំបាកកន៊ង្ការបាា ន់ត្បមាែចំនួនមូលនិ្ិសរប៊ របស់អង្គការសង្គមសី៊វលិកន៊ង្ ឆ្នន ំ២០១២។ 
សលើសពីសនះសៅសទៀរ សដ្ឋយស្គរបស្ត្មបត្មួលខ្ពស់ម្នថវកិារបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ ស្ែើសអាយ
មានភាពខ៊្សគ្នន រវាង្រម្មលជាសមដាន និង្រម្មលគិរជាម្យម កន៊ង្តារាង្ទី១៨ បស្ត្មបត្មួលសនះ 
ស្ែើឲ្យការបាា ន់ត្បមាែអំពីរម្មលថវកិាសរប៊ មានបញ្ជា សត្ចើន។ ត្បសិនសបើសយើង្ បាា ន់ត្បមាែ
សចញពីថវកិាជាសមដានស្ដលមានកត្មិរទាបខាល ំង្ចំនួន ៧០.០០០ ដ៊លាល រអាសមរកិ កន៊ង្មួយ
អង្គការ សយើង្នឹង្ទទួលបានរម្មលសរប៊សត្មាប់វស័ិយសនះគឺ ៨១,៣៤ លានដ៊លាល រអាសមរកិ។ 
ចំនួនសនះ ទំនង្ជាចំនួនទាបសពកស្ដលមិនអាចបាា ន់ត្បមាែបានលអ សត្មាប់វស័ិយសនះ សដ្ឋយ
ស្គរស្រចំនួនសនះ ទាបជាង្ចំនួនថវកិាស្ដលអនកចូលរមួ បានស្លើយសៅកន៊ង្ការសិកាសនះ ។ 



                                                                              ការរមួចំស្ែករបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិកន៊ង្ការអភិវឌ្ឍត្បសទសកមព៊ជា ឆ្នន ំ២០១២ 

 
62 

 

 

របូទី១៥   របាយមូលនិ្ិអង្គការសង្គមសី៊វលិឆ្នន ំ២០១២ (n=114 លានដ៊លាល រ) 

 

ត្បសិនសបើសយើង្ពិនិរយសមើលចំនួនថវកិាស្ដលផ្សតល់សដ្ឋយអង្គការសង្គមសី៊វលិ ដល់ត្បភព
រាជរដ្ឋឋ ភិបាល សយើង្ស ើញថា កន៊ង្ស្ខ្ក៊មាៈ ឆ្នន ំ២០១៣ អង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលមានសកមាភាព
ចំនួន ៤០០ កន៊ង្ទិននន័យតាមត្បព័នធអី៊ន្ឺស្ែរ របស់ត្កមុត្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមព៊ជា បាន
រាយការែ៍ថា ពួកសគបានចំណាយថវកិាជាង្ ៣៤០លានដ៊លាល រអាសមរកិ កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ (គិរ
ជាម្យម ៨៥០.០០០ ដ៊លាល រអាសមរកិ កន៊ង្មួយអង្គការ)5។ ត្កុមត្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមព៊ជាស្ដលបាន
រមួបញ្ចូ លហិរញ្ាបបទានផ្លា ល់ពីបរសទស ពីម្ដគូអភិវឌ្ឍន៍ជារិ បានបាា ន់ត្បមាែពីការចំណាយ
ថវកិាសរប៊ចំនួន ១,៣៧៥ ោន់លានដ៊លាល រអាសមរកិ កន៊ង្រយៈសពលដូចគ្នន សនះ (គែៈកមាា ្ិការ
នីរិសមបទា និង្អភិវឌ្ឍន៍កមព៊ជា/ត្កុមត្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមព៊ជា ឆ្នន ំ២០១៣)។ ការបាា ន់ត្បមាែ
រួសលខ្របស់ត្កមុត្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមព៊ជា សត្មាប់អង្គការសង្គមសី៊វលិ បងាា ញថវកិាសរប៊កន៊ង្
ឆ្នន ំ២០១២ ចំនួន ៩៨៧,៧ លានដ៊លាល រអាសមរកិ បា៊ស្នតចំនួនសនះ ទំនង្ជា្ំជាង្ចំនួនសរប៊
ពិរត្បាកដ សដ្ឋយស្គរស្រវាបងាា ញថា ការចំណាយរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ មានចំនួនជាង្ 
៧០% ម្នហិរញ្ាបបទានផ្លា ល់ពីបរសទស។ សលើសពីសនះសៅសទៀរ មិនស្មនអង្គការសង្គមសី៊វលិ
ទំាង្អស់ បានរាយការែ៍សៅត្កមុត្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមព៊ជាសនាះសទ សហើយអង្គការស្ដលបាន
រាយការែ៍ ទំនង្ជាអង្គការ្ំ និង្មានមូលនិ្ិត្បសសើរជាង្។ 

ការបាា ន់ត្បមាែសចញពីថវកិាគិរជាម្យមស្ដលត្រវូបានគែនាកន៊ង្ជំសរឿនសនះ ចំសោះ
អង្គការសង្គមសី៊វលិសបើកដំសែើ រការ និង្ទទួលបានមូលនិ្ិទំាង្អស់ (១.១៣០ អង្គការ) ការ
                                                           
5 របាយការែ៍ត្រូវបានបសង្កើរស ើង្កន៊ង្ស្ខ្ក៊មាៈ ឆ្នន ំ២០១៣ សចញពីមូលដ្ឋឋ នទិននន័យរបស់ត្កុមត្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមព៊ជា 
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មូ្លនិធិស្យនូល  

មិ្នជាក់ោក់ 

http://cdc.khmer.biz/index.asp
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បាា ន់ត្បមាែសនះ ផ្សតល់នូវថវកិាសរប៊ចំនួន ៣៤៣,៨ លានដ៊លាល រអាសមរកិ។ ចំនួនសនះ ទំនង្ជា
មានភាពលសមអៀង្ និង្មានចំនួនដូចគ្នន នឹង្ចំនួនស្ដលត្រូវបានរាយការែ៍សដ្ឋយអង្គការសង្គម
សី៊វលិស្រ៤០០បា៊សណាោ ះ  ស្ដលបានរាយការែ៍សៅ ត្កមុត្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមព៊ជា តាមត្បព័នធ
អី៊ន្ឺស្ែរ។ ការបាា ន់ត្បមាែគិរជាម្យម កន៊ង្ការសិកាស្ស្គវត្ជាវសនះ ស្ដលត្បហាក់
ត្បស្ហលនឹង្ម្យមភាគឆ្នន ំ២០១១ (៥១៧,៧៣០ ដ៊លាល រអាសមរកិ) ផ្សតល់នូវថវកិាសរប៊សត្មាប់
វស័ិយសនះស្ដលមានចំនួន ៦៦៣ ដ៊លាល រអាសមរកិ។ ចំនួនសនះ ក៏សកៀកគ្នន ខាល ំង្ផ្សង្ស្ដរ នឹង្រួសលខ្
ថវកិាស្ដលបានបាា ន់ត្បមាែសចញពីការសិកាស្ស្គវត្ជាវឆ្នន ំ២០១១។ ចំនួនថវកិាសរប៊ពិរ
ត្បាកដ ទំនង្ជាសថិរកន៊ង្កត្មិរម្នការបាា ន់ត្បមាែទំាង្ឆ្នន ំ២០១១ និង្ឆ្នន ំ២០១២។ ជាលទធផ្សល
ម្នការអសង្ករសនះ សយើង្អាចនិយ៉យថា ថវកិាសរប៊របស់វស័ិយអង្គការសង្គមសី៊វលិ កន៊ង្ឆ្នន ំ
២០១២ គឺមានចំនួនត្បស្ហលពី ៦០០ សៅ ៧០០ លានដ៊លាល រ អាសមរកិ ។ 

សទាះបីជាមានការសលើកស ើង្ជាញឹកញាប់ សដ្ឋយរះិគន់ពីការគែនាសទែដង្ម្នថវកិា
អង្គការសង្គមសី៊វលិក៏សដ្ឋយ (ឧទាហរែ៍ សៅសពលស្ដលអង្គការ អនតរជារិមួយ ផ្សតល់មូលនិ្ិ
ដល់អង្គការកន៊ង្ស្សុកមួយ សដើមបីអន៊វរតគសត្មាង្ ថវកិាទំាង្សនាះ នឹង្ត្រូវបាន រាប់បញ្ចូ លសៅកន៊ង្
ថវកិារបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិទំាង្ពីរ) ចំនួនមូលនិ្ិស្ដលត្រូវបានផ្សតល់ សដ្ឋយអនកផ្សតល់ចសមលើយ
កន៊ង្ការអសង្ករ ទំនង្ជាមិនត្រូវបានគែនាសទែដង្ស ើយ សដ្ឋយស្គរស្រភាពចត្មះុ និង្ការសត្ជើស
សរ ើសសំណាកសដ្ឋយម្ចដនយ។  សលើសពីសនះសៅសទៀរ ការបាា ន់ត្បមាែអំពីចំនួនមូលនិ្ិស្ដល
អង្គការសង្គមសី៊វលិផ្សតល់ឲ្យគ្នន សៅវញិសៅមកសៅកមព៊ជា (សូមសមើលស្ផ្សនកសហត្បរិបរតិការរបស់
អង្គការសង្គមសី៊វលិខាង្សត្កាម) បងាា ញថា ឥទធិពលម្នហិរញ្ាបបទានសៅសលើមាត្រដ្ឋឋ នជារិ គឺ
មានរិចរួច (រិចជាង្១០% ម្នថវកិាស្គា នសរប៊) និង្សិថរកន៊ង្កត្មិរម្នថវកិាជារិស្ដលផ្សតល់ឲ្យ
ខាង្សលើ។ 

 

ស្រភពននមលូនិ្ ិឆ្នន ២ំ០១២  
កន៊ង្ចំសណាមអង្គការសង្គមសី៊វលិចំនួន ២៣៨ កន៊ង្សំណាក ម្នការអសង្ករសនះ ស្ដលបាន

អន៊វរតគសត្មាង្កន៊ង្ ឆ្នន ំ២០១២ មាន ៤១,២% (៩៨ អង្គការ) បានរាយការែ៍ថា ពួកសគបាន
ទទួលមូលនិ្ិពីអង្គការអនតរជារិ។ ចំនួនអង្គការសង្គមសី៊វលិគួរឲ្យ ករ់សមាគ ល់ ក៏បានរាយ
ការែ៍ផ្សង្ស្ដរ ពីការពឹង្ស្ផ្សអកសលើមាច ស់ជំនួយពហ៊ភាគី (ដូចជា្នាគ្នរ អភិវឌ្ឍន៍អាសី៊ និង្
្នាគ្នរពិភពសលាក) និង្អំសណាយឯកជន។ ចសមលើយរបដម្ទសទៀរ រមួមានចំែូលរកបាន 
ត្ពះវហិារ/ស្គសនា ត្បភពអនកសា័ត្គ និង្ត្បភពពីបរសទស (មិនត្រូវបានបញ្ជា ក់ចាស់ថាសរើ 
មូលនិ្ិទំាង្សនះ គឺជាអំសណាយឯកជន ឬមកពីអង្គការសនាះសទ)។ 
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របូទី១៦  ត្បភពម្នមូលនិ្ិស្ដលសលើកស ើង្សដ្ឋយអង្គការសង្គមសី៊វលិសត្មាប់អន៊វរតគសត្មាង្ឆ្នន ំ២០១២ 
(n=238  ចសមលើយសលើសពីមួយ) 

 

ការរពំឹង្ទ៊ក្អំពីមូលនិ្ ិសស្មាប់ឆ្នន  ំ២០១៣  
 កន៊ង្ចំសណាមនាយក និង្ប៊គគលិកត្គប់ត្គង្ជាន់ខ្ពស់ ស្ដលបានចូលរមួកន៊ង្ការសិកាសនះ 
ភាគសត្ចើនសលើសល៊ប (៧៨,៥%) យល់ស ើញថា មូលនិ្ិសរប៊របស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ
សត្មាប់ឆ្នន ំ២០១៣ នឹង្មានការសកើនស ើង្ ឬសថិរសៅដស្ដល ដូចគ្នន នឹង្ឆ្នន ំ២០១២ (សូមសមើល
របូទី១៧)។ មានអនកផ្សតល់ចសមលើយស្រ ២១,១% បា៊សណាោ ះ ស្ដលយល់ស ើញថា មូលនិ្ិអង្គការ
សង្គមសី៊វលិសត្មាប់ឆ្នន ំ២០១៣ នឹង្មានចំនួនទាបជាង្មូលនិ្ិឆ្នន ំ២០១២ ស្ដលសនះ្ល៊ះបញ្ជច ងំ្
ជាវជិាមានសៅកន៊ង្វស័ិយសនះ សត្មាប់ឆ្នន ំខាង្ម៊ខ្។ អង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាលកន៊ង្ស្សុក មាន
ស៊ទិដឋិនិយមជាង្ ោក់ព័នធនឹង្មូលនិ្ិសត្មាប់គសត្មាង្របស់ពួកសគកន៊ង្ឆ្នន ំ២០១៣ ខ្ែៈស្ដល
ចសមលើយរបរបស់សមាគម បាន្ល៊ះបញ្ជច ងំ្ពីភាពមិនត្បាកដត្បជាម្នមូលនិ្ិពួកសគសត្មាប់ឆ្នន ំ
ខាង្ម៊ខ្។ មួយភាគបី (៣២% សសើានឹង្ ៧០ អង្គការ) ម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិរពឹំង្ថា មូលនិ្ិឆ្នន ំ
២០១៣ នឹង្បានមកពីអង្គការអនតរជារិ និង្ត្បភពមូលនិ្ិ្ំៗដម្ទសទៀរ (ពហ៊ភាគី អំសណាយ
ឯកជន និង្ត្បាក់ចំែូលរកបាន) រពឹំង្ថានឹង្សថិរសៅដស្ដលផ្សង្ស្ដរ។ 
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របូទី១៧   ការរពឹំង្ទ៊កពីការផ្លល ស់បតូរមូលនិ្ិតាមត្បសភទអង្គការសង្គមសី៊វលិកន៊ង្ ឆ្នន ំ២០១៣ 
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អង្គការកន៊ង្ស្សុក 
(n=116) 

អង្គការអនតរជារិ  
(n= 58) 

សមាគម  
(n= 44) 

សរប៊  
(n= 218) 

សសាើគ្នន  រិចជាង្ សត្ចើនជាង្ គ្នា នចសមលើយ 
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េកមមភាព្ការងារ  

វិស័យសក្មមភាពច្មបង្  
ចំនួននិងភាេចរម្ុះរបស់្យអងគការស្យងគម្សីុ្យវលិកនុងរបពេស្យកម្ពុជា ម្មនន័យថាម្មនវស័ិ្យយ

ពសេងៗគ្នន មួ្យចំនួនដដលអងគការកំេុងម្មនស្យកម្ាភាេ ព ើយបានរមួ្ចំដណកដល់ការអភិវឌ្ឍន៍
កម្ពុជាទំាងមូ្ល។ ការសិ្យកាពនះអងគការស្យងគម្សីុ្យវលិបានសលើកស ើង្េីការងារចម្បងកនុងវស័ិ្យយ
ជាង ១៩ពសេងៗគ្នន ។    របូខាងពរកាម្ពនះ បងាា ញថាមានចំនួន ៣២,១%    ននអងគការបាន 

 

 

របូទី១៨  វស័ិយសកមាភាពចមបង្ៗ 
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អប់រ ំនិង្បែត៊ ះបណាត ល 

កសិកមា/ស៊ខ្ភាពសរែ 

ស៊ខ្ភាព អាហាររូបរថមា និង្សអដស៍ 

ស៊ខ៊្មាលភាព និង្សិទធិក៊មារ 

អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ 

ពិការភាព និង្ស្គត រនីរិសមបទា 

បរសិ្គថ ន និង្្នធាន្មាជារិ 

សយនឌ័្រ និង្បញ្ជា ស្តសតី 

សទសចរែ៍ សិលបៈ និង្វបប្ម៌ 

លទធិត្បជា្ិបសរយយ និង្សិទធិ មន៊សស 

ទឹក និង្អនាម័យ 

ការរសូ៊មរិ និង្កិចចពិសត្គ្នះ សយ៉បល់នសយ៉បាយ 

ឥែទាន និង្សនសំត្បាក់ 

អភិវឌ្ឍន៍្៊រកិចច/អភិវឌ្ឍន៍ស្គថ ប័ន 

ស្គសនា/ជំសនឿ 

ការស្ស្គវត្ជាវ និង្ការត្បឹកា 

ជំនួយស្ផ្សនកចាប់ 

ផ្សតល់ជំនួយដល់អង្គការសត្ៅរដ្ឋឋ ភិបាល/អង្គការតាម
សហគមន៍ 
សហគមន៍រដ្ឋឋ ភិបាលមូលដ្ឋឋ ន 

សផ្សសង្ៗ 

គ្នា នចសមលើយ 
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 រាយការណ៍ថា វស័ិ្យយសំ្យខាន់ដដលបានអនុវតតស្យកម្ាភាេគឺវស័ិ្យយអប់រ ំ និងការបណតុ ះបណ្តត ល
បន្ទា ប់ម្កគឺកសិ្យកម្ា និងសុ្យខភាេស្យតវ (៩,៦%) រេម្ទំាង សុ្យខាភិបាល អាហារបូតថម្ភ និងសមសរាគ
សអដស៍/ជំងឺ្សអដស៍ (៩,៦%)។ វស័ិយទំាង្សនះ ត្បហាក់ត្បស្ហលនឹង្វស័ិយចមបង្សលើកស ើង្
កន៊ង្ជំសរឿន ឆ្នន ំ២០១២ ស្ដលវស័ិយសំខាន់បំផ៊្សរត្បំាពីរ ដូចគ្នន ទំាង្ជំសរឿន និង្អសង្ករ។ 

 ការស្សែង្យល់អំពីវស័ិយស្ដលអង្គការសង្គមសី៊វលិ មានភាពសកមាបំផ៊្សរ (និង្ សកមា 
រិចបំផ៊្សរ) មានស្គរត្បសយ៉ជន៍សត្មាប់ត្កសួង្របស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ភាន ក់ងារមាច ស់ជំនួយ និង្ 
អង្គការសង្គមសី៊វលិខ្លួនឯង្។ ព័រ៌មានសនះ អាចសត្បើត្បាស់ សដើមបីសត្មបថវកិា និង្ស្ផ្សនការ 
យ៊ទធស្គស្តសត ជាមួយវស័ិយសមស្សប សហើយព័រ៌មានសនះ អាចរកស ើញនូវចំែ៊ចសខ្ាយ កន៊ង្ 
វស័ិយមួយចំនួន ស្ដលសគអាចបត្មងុ្្នធានបស្នថម សត្មាប់វស័ិយសនាះ។ កន៊ង្សគ្នលបំែង្សនះ 
អនកផ្សតល់ចសមលើយ ក៏ត្រវូស្គកសួរផ្សង្ស្ដរ អំពីវស័ិយបស្នថមអែីខ្លះស្ដលសគស្ែើការ (តារាង្ទី១៩)។  
 

តារាង្ទី១៩    សកមាភាពសលើវស័ិយសផ្សសង្សទៀររបស់អនកផ្សតល់ចសមលើយ (ចសមលើយអាចសលើសពីមួយ) 
 ចំនួន ភាគរយ (n=271) 

អប់រ ំនិង្បែត៊ ះបណាត ល 135 49.8 

អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ 76 28.0 

ស៊ខ៊្មាលភាព និង្សិទធិក៊មារ 69 25.5 

ស៊ខ្ភាព អាហាររបូរថមា និង្ សអដស៍ 61 22.5 

កសិកមានិង្ស៊ខ្ភាពសរែ 57 21.0 

សយនឌ័្រ និង្បញ្ជា ស្តសតី 57 21.0 

ទឹក និង្អនាម័យ 51 18.8 

ជំនួយមន៊សស្ម៌ និង្ការ សត្រៀមបងាក រសត្គ្នះមហនតរាយ 49 18.1 

បរសិ្គថ ន និង្្នធាន្មាជារិ 48 17.7 

ការស្ស្គវត្ជាវ និង្ការត្បឹកា 40 14.8 

ឥែទាន និង្សនសំត្បាក់ 36 13.3 

លទធិត្បជា្ិបសរយយ និង្សិទធិ មន៊សស 34 12.5 

ការរសូ៊មរិ និង្កិចចពិសត្គ្នះ សយ៉បល់នសយ៉បាយ 31 11.4 

សទសចរែ៍ សិលបៈ និង្វបប្ម៌ 30 11.1 

ផ្សតល់ជំនួយដល់អង្គការសត្ៅរដ្ឋឋ  ភិបាល/អង្គការតាមសហគមន៍ 23 8.5 

្៊រកិចច/អភិវឌ្ឍន៍ស្គថ ប័ន 22 8.1 

ស្គសនា/ជំសនឿ 21 7.7 

ពិការភាព និង្ស្គត រនីរិសមបទា 16 5.9 

សកមាភាព/បសង្កើនការយល់ដឹង្ អំពីត្គ្នប់មីនត្គ្នប់មិនទាន់ផ្សា៊ះ 6 2.2 

សផ្សសង្ៗ 57 21.0 
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អនកផ្សតល់ចសមលើយបងាា ញពីគំរមួូយ ត្បហាក់ត្បស្ហលសៅនឹង្ការងារចមបង្របស់អង្គការសង្គម
សី៊វលិ សដ្ឋយវស័ិយសំខាន់បំផ៊្សរចំនួនត្បំាពីរ សៅស្រដូចគ្នន ដស្ដល សហើយការអប់រ ំ គឺជាវស័ិយ
អាទិភាពខ្ពស់បំផ៊្សរ។ 

មានមូលសហរ៊មួយចំនួនស្ដលអង្គការសង្គមសី៊វលិ ស្ែើការកន៊ង្វស័ិយចមបង្។ កតាត
សំខាន់បំផ៊្សរចំនួនត្បំា កន៊ង្ការកំែរ់ សកមាភាពរបស់ពួកសគ គឺរត្មូវការសហគមន៍ សគ្នលសៅ 
និង្សបសកកមារបស់អង្គការ ស្ផ្សនការអភិវឌ្ឍន៍ជារិ ស្ផ្សនការយ៊ទធស្គស្តសតរបស់អង្គការ និង្
រត្មូវការរបស់មាច ស់ជំនួយ។ របូទី១៩ បងាា ញថា អង្គការភាគសត្ចើន (៥៦,៨%) បានមាន
ត្បស្គសន៍ថា រត្មូវការសហគមន៍ កំែរ់ពីវស័ិយស្ដលពួកសគស្ែើការ។ សហើយ មានសមាមាត្រ
ត្រឹម (៥,៥%) បានមានត្បស្គសន៍ថា អន៊ស្គសន៍សចញពីត្កុមត្បឹកាភិបាលរបស់អង្គការ មាន
ឥទិធពលកន៊ង្ការកំែរ់សគ្នលសៅការងាររបស់ពួកសគ។ សទាះបីជាមានអនករះិគន់ជាសត្ចើនក៏សដ្ឋយ 
បា៊ស្នតលទធផ្សលទំាង្សនះ បងាា ញថា អង្គការសង្គមសី៊វលិ កំព៊ង្ខិ្រខំ្ត្បឹង្ស្ត្បង្សដ្ឋះស្ស្គយបញ្ជា
របស់សហគមន៍ស្ដលពួកសគបសត្មើ និង្សត្មបគសត្មាង្របស់ពួកសគ ជាមួយនឹង្យ៊ទធស្គស្តសត
អភិវឌ្ឍន៍ជារិ។ 

 

 
 

របូទី១៩   កតាត ស្ដលកំែរ់សលើវស័ិយការងាររបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ ( n=271 ចសមលើយសលើសពីមួយ) 
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រត្មូវការសហគមន៍ 
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នគាលនៅអភិវឌ្ឍន៍សហសេវតេរ ៍ 
 សគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សហសសវរសរ ៍ គឺជាសគ្នលសៅជាក់លាក់សត្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ជារិ 
ស្ដលត្រូវបានស្កសត្មួលសៅតាមត្បសទសនីមួយៗ សហើយសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សហសសវរសរស៍នះ 
ត្រូវបានបសង្កើរស ើង្សដ្ឋយអង្គការសហត្បជាជារិកន៊ង្ឆ្នន ំ២០០០។ សគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សហសស
វរសរក៍មព៊ជា ត្គបដែត ប់សគ្នលសៅ្ំៗចំនួនត្បំាបួន ចាប់ពីការការ់បនថយភាពត្កីត្ក និង្ភាពអរ់
ឃ្លល ន ដល់ការសលើកកមពស់ការអប់រ ំចីរភាពបរសិ្គថ ន និង្សហត្បរិបរតិការអនតរជារិ។ សដ្ឋយមាន
ការវាយរម្មលតាមដ្ឋនចំនួនពីរដង្កន៊ង្ឆ្នន ំ២០០៥ និង្ឆ្នន ំ២០១០ សដើមបដឹីង្ពីវឌ្ឍនភាពម្ន
សគ្នលសៅទំាង្សនះ សហើយត្រូវបានរពឹំង្ថានឹង្សសត្មច សគ្នលសៅស្គថ ពរ បានត្រឹមឆ្នន ំ២០១៥។ 
រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមព៊ជា និង្ទីភាន ក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ពហ៊ភាគី ដូចជា្នាគ្នរពិភពសលាក បានសត្មប
ស្ផ្សនការយ៊ទធស្គស្តសតអភិវឌ្ឍន៍ជាមួយនឹង្សគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សហសសវរសរក៍មព៊ជា។ ការសត្មប 
សកមាភាពរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ ជាមួយនឹង្សគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សហសសវរសរក៍មព៊ជា ធានា 
ថា គសត្មាង្នឹង្មានឥទិធពលកាន់ស្រខ្ពស់ តាមរយៈការស្ែើការងារសឆ្នព ះសៅកាន់សគ្នលសៅរមួមួយ 
ជាមួយអង្គការសង្គមសី៊វលិដម្ទសទៀរ និង្ម្ដគូអភិវឌ្ឍន៍សៅថាន ក់ជារិ សហើយសៅសពលដំណាល 
គ្នន សនះស្ដរ ការសត្មបសកមាភាពសនះ ក៏ធានាឲ្យគសត្មាង្មានទំនាក់ទំនង្ជាមួយការអភិវឌ្ឍន៍ 
ជារិ និង្សគ្នលសៅរបស់សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍អនតរជារិ្ំៗ។ 
 

តារាង្ទី២០  សគ្នលសៅសហសសវរសរស៍្ដលអង្គការសង្គមសី៊វលិចូលរមួចំស្ែក 

 ចំនួន ភាគរយ 

(n=118) 

លប់បំបារ់ភាពត្កីត្ក និង្ភាពអរ់ឃ្លល ន ្ងន់្ងរ 58 49.2 

សសត្មចសអាយបានសកលសកមាការអប់រ ំបថមសិកា 54 45.8 

សលើកកមពស់សយនឌ័្រ និង្ផ្សតល់សិទធិអំណាច ដល់ស្តសតី 52 44.1 

សលើកកមពស់ស៊ខ្ភាពមាតា 36 30.5 

ធានាចិរភាពបរសិ្គថ ន 25 21.2 

ការ់បនថយមរែភាពក៊មារ 21 17.8 

ត្បយ៊ទធត្បឆំ្នង្សមសរាគសអដស៍/ជំងឺ្សអដស៍ ត្គុនចាញ់ និង្ជំងឺ្សផ្សសង្ៗ 20 16.9 

បសង្កើនភាពជាម្ដគូជាសកលសំរាប់កិចច អភិវឌ្ឍន៏ 20 16.9 

ការសបាសសមាអ រមីន សំែល់ជារិផ្សា៊ះពី សន្តងាគ មនិង្សសន្តងាគ ះជនរង្សត្គ្នះ 5 4.2 
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តាមការអសង្ករសនះ មាន៥៩,៤% (១៦១នាក់) ម្នអនកផ្សតល់ចសមលើយបានមានត្បស្គសន៍ថា 
ពួកសគបានដឹង្ពីសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សហសសវរសរក៍មព៊ជា និង្ ៣៩,៩% (១០៨នាក់) បានមាន
ត្បស្គសន៍ថា ពួកសគមិនដឹង្អំពីសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សហសសវរសរក៍មព៊ជា។ កន៊ង្ចំសណាមអនក
ស្ដលបានដឹង្អំពីសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សហសសវរសរក៍មព៊ជា មាន ៧៣,៣% (១១៨នាក់) បាន
និយ៉យថា អង្គការពួកសគ មានសកមាភាពគំ្នត្ទយ៉ាង្សហាចណាស់សគ្នលសៅមួយកន៊ង្ចំសណាម
សគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សហសសវរសរក៍មព៊ជាទំាង្ត្បំាបួន។ សគ្នលសៅបីស្ដលអង្គការសង្គមសី៊វលិជា
សត្ចើន បានចូលរមួចំស្ែកយ៉ាង្សកមាជាង្សគសនាះ គឺការល៊បបំបារ់ភាពត្កីត្ក និង្ភាពអរ់
ឃ្លល ន្ងន់្ងរ ការសសត្មចឲ្យបានជាទូសៅការអប់រជំាមូលដ្ឋឋ នរយៈសពល៩ឆ្នន ំ និង្ការសលើកកមពស់
សមភាពសយនឌ័្រ និង្ការផ្សតល់សិទធិអំណាចដល់ស្តសតី (សូមសមើលតារាង្ទី២០)។ 

 

 
 

របូទី២០   អង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលគំ្នត្ទដល់សគ្នលសៅអភិវឌ្ឍសហសសវរសរក៍មព៊ជា (n=161) 

 

ការអន៊វតតនគ៍នស្មាង្  
 អង្គការសង្គមសី៊វលិចំនួន ២៣០ ឬសសាើនឹង្ ៨៤,៩% ម្នអនកផ្សតល់ចសមលើយបានរាយការែ៍
ថា ពួកសគបានអន៊វរតគសត្មាង្យ៉ាង្សហាចណាស់មួយ អំ ៊ង្សពលឆ្នន ំ២០១២ ស្ដលគិរជាម្យម 
មានចំនួន ៣,៥ គសត្មាង្ កន៊ង្មួយអង្គការសង្គមសី៊វលិ (សូមសមើលតារាង្ទី២១)។ សនះ គឺចំនួន
គិរជាម្យមម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិ ស្ដលកំព៊ង្ស្រអន៊វរតគសត្មាង្ (ជាសមដាន ៣)។ ត្បសិនសបើ

ជ្រោំជ្រទ្ដល់អោលអៅ 
អភិវឌ្ឍន៍     

សហសេវត្េ៍រ  
73.3 

មិនជ្រោំជ្រទ្ដល់ 
អោលអៅអភិវឌ្ឍន៍

សហសេវត្េ៍រ 
7.5 

មិនជាក់លាក់  
19.3 
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សយើង្បាា ន់ត្បមាែចំនួនទំាង្សនះ សៅនឹង្អង្គការសង្គមសី៊វលិសបើកដំសែើ រការទំាង្អស់ សដ្ឋយ
គិរថា មានស្រ ៨៦% ម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិសបើកដំសែើ រការបា៊សណាោ ះ បានអន៊វរតគសត្មាង្កន៊ង្ឆ្នន ំ
២០១២6 ដូសចនះសយើង្ស ើញថា អង្គការសង្គមសី៊វលិសបើកដំសែើ រការ បានអន៊វរតគសត្មាង្ត្បស្ហល 
៤០០០ កន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជាសត្មាប់ឆ្នន ំ២០១២។ 
 

តារាង្ទី២១   ការអន៊វរតគសត្មាង្ ស្ផ្សអកតាមលទធផ្សលអសង្ករឆ្នន ំ២០១២ 

 ម្យម  សមដាន សរប៊ n 

សរប៊ចំនួនគសត្មាង្កន៊ង្ឆ្នន ២ំ០១២ 3.5 3 816 230 

កន៊ង្ស្សុក 3.3 3 406 123 

អនតរជារិ 5.2 3 297 57 

សមាគម 2.3 2 113 50 

 

នមតតនគាលនៅ  
 សដើមបីស្សែង្យល់បស្នថមពីគសត្មាង្ ស្ដលអង្គការសង្គមសី៊វលិបានអន៊វរតអនកស្ែើសមាា ស   
បានសសនើឲ្យអនកផ្សតល់ចសមលើយផ្សតល់នូវព័រ៌មានលមអិរអំពីគសត្មាង្ចំនួនពីរច៊ង្សត្កាយ ស្ដលអង្គការ
សង្គមសី៊វលិ បានច៊ះហរថសលខា ផ្សតួចសផ្សតើមគំនិរ និង្/ឬផ្សតល់មូលនិ្ិកន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២។ កន៊ង្
ចំសណាមអង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលបានផ្សតល់ចសមលើយមាន ២៣៨ អង្គការ បានផ្សតល់ព័រ៌មានលមអិរ
អំពីគសត្មាង្យ៉ាង្សហាចណាស់មួយ ស្ដលបានចាប់សផ្សតើមកន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២។ ការសត្បើត្បាស់
កាលបរសិចឆទថាី និង្ចំនួនគសត្មាង្ (គសត្មាង្ពីរច៊ង្សត្កាយចាប់សផ្សតើមកន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២) ផ្សតល់ឲ្យ
គែៈកមាា ្ិការសហត្បរិបរតិការសដើមបកីមព៊ជា (CCC) នូវរងាែ ស់មួយស្ដលងាយស្សួល សដើមបី
សត្បើត្បាស់សៅកន៊ង្ការអសង្ករជំហានបនាា ប់សទៀរ ត្ពមទំាង្ផ្សតល់នូវការវាស់ស្វង្មួយ សត្មាប់ស្ៀប 
និង្តាមដ្ឋននិនាន ការកន៊ង្ការអន៊វរតន៍គសត្មាង្របស់អង្គការសង្គមសី៊វលិត្បចំាឆ្នន ំ ស្ដលការស្ែើ
ស្បបសនះ ការ់បនថយគសត្មាង្ជាន់គ្នន  និង្ការរាប់សលើស។ 

                                                           
6 អង្គការសង្គមសី៊វលិសបើកដំសែើ រការស្ដលមានមូលនិ្ិ សចញពីជំសរឿនឆ្នន ំ២០១២ រំណាង្ឲ្យ ៨៦,១% ម្នចំនួន
អង្គការសង្គមសី៊វលិសរប៊ (១.១៣០ អង្គការ)។ សដ្ឋយស្គរស្រអង្គការសង្គមសី៊វលិទំាង្សនះ ទំនង្ខាល ំង្ថាបានអន៊វរត
គសត្មាង្កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ ដូសចនះចំនួនសនះ ត្រូវបានសត្បើត្បាស់សដើមបីគែនាចំនួនគសត្មាង្អង្គការសង្គមសី៊វលិសរប៊ស្ដល
ត្រូវបានអន៊វរតកន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២។  
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របូទី២១    សខ្រតសគ្នលសៅរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិសត្មាប់ឆ្នន ំ ២០១២ (ចសមលើយសលើសពីមួយ n=238) 

 

រាជធានីភនំសពញ គឺជាទីកស្នលង្ស្ដលត្រូវបានសផ្លត រសគ្នលសៅបំផ៊្សរ សត្មាប់គសត្មាង្របស់ 
អង្គការសង្គមសី៊វលិ សដ្ឋយជាង្ ៣០% ម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិទំាង្អស់ មានគសត្មាង្យ៉ាង្
សហាចណាស់មួយ សៅទីសនាះ។ សនះមិនស្មនជាសរឿង្គួរឲ្យភាា ក់សផ្សអើលសទ សដ្ឋយស្គរស្រ រាជធានី
ភនំសពញ គឺជាមជឈមែឌ លស្ដលមានត្បជាជនសត្ចើន និង្ត្គបដែត ប់រំបន់ភូមិស្គស្តសត្ ំ។ ជា
រំបន់ទីត្កងុ្ស្ដលមានត្បជាជនចត្មុះជាង្មួយលាននាក់ អនករស់សៅទីត្កងុ្សនះ ទទួលរង្បញ្ជា
ទំសនើបកមាជាសត្ចើន ស្ដលកត្មមានសៅរំបន់ជនបទម្នត្បសទសកមព៊ជា ដូចជាការសត្បើត្បាស់ថាន ំ
សញៀនកត្មិរខ្ពស់ និង្អត្តាខ្ពស់ម្នសមសរាគសអដស៍/ជំងឺ្សអដស៍។ វាជាសរឿង្គួរឲ្យចាប់អារមាែ៍
ផ្សង្ស្ដរ សដ្ឋយករ់សមាគ ល់ស ើញថា សទាះបីជាអង្គការសង្គមសី៊វលិជាង្ ៥០% មានមូលដ្ឋឋ នកន៊ង្
រាជធានីភនំសពញក៏សដ្ឋយ បា៊ស្នត មានគសត្មាង្អង្គការសង្គមសី៊វលិស្រជាង្ ៣០% បា៊សណាោ ះ ត្រូវបាន
អន៊វរតសៅទីសនាះ ។ 

កន៊ង្ចំសណាមសខ្រតទំាង្អស់ សសៀមរាប បារ់ដំបង្ និង្កំពង់្ចាម គឺជាសខ្រតស្ដលមាន
គសត្មាង្របស់អង្គការសង្គមសី៊វលិសត្ចើនជាង្សគ (សូមសមើលតារាង្ទី២២)។ សខ្រតទំាង្សនះ ក៏ជា
សខ្រតស្ដលមានចំនួនត្បជាជនសត្ចើនជាង្សគផ្សង្ស្ដរ សត្ៅពីរាជធានីភនំសពញ។ សខ្រតស្ដលមាន
គសត្មាង្រិចបំផ៊្សរ គឺសខ្រតសាឹង្ស្ត្រង្ ម្បាលិន និង្ស្កប។ វាមិនស្មនជាសរឿង្គួរឲ្យភាា ក់សផ្សអើលសទ 
ស្ដលសខ្រតទំាង្សនះ មានអង្គការសង្គមសី៊វលិរិចរួចបំផ៊្សរផ្សង្ស្ដរ ។ សខ្រតទំាង្បីសនះរមួបញ្ចូ លគ្នន  
មានអង្គការសង្គមសី៊វលិសបើកដំសែើ រការរិចជាង្ ១% ម្នអង្គការសបើកដំសែើ រការសរប៊ ស្ដលត្រូវ
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បានកំែរ់អរតសញ្ជា ែកន៊ង្ជំសរឿនឆ្នន ំ២០១២សនះ។ មូលសហរ៊ស្ដលមានគសត្មាង្រិចកន៊ង្រំបន់
ទំាង្បីសនះ គឺអាចមកពីលកេែៈដ្ឋច់ស្សយ៉លម្នសខ្រតសាឹង្ស្ត្រង្ និង្សដ្ឋយស្គរស្រសខ្រតម្បាលិន 
និង្សខ្រតស្កប មានទំហំរូច (ទំាង្ភូមិស្គស្តសត និង្ចំនួនត្បជាជន)។  

 

តារាង្ទី២២  សខ្រតសគ្នលសៅសត្មាប់គសត្មាង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ (n=238; ចសមលើយសលើសពីមួយ ) 
 ចំនួន ភាគរយ 

ភនំសពញ 77 32.4 

សសៀមរាប 58 24.4 

បារ់ដំបង្ 53 22.3 

កំពង់្ចាម 42 17.6 

កំពង់្្ំ 39 16.4 

កណាត ល 39 16.4 

តាស្កវ 38 16.0 

កំពង់្សពឺ 34 14.3 

កំពរ 34 14.3 

ម្ត្ពស្វង្ 31 13.0 

កំពង់្ឆ្នន ំង្ 27 11.3 

បនាា យមានជ័យ 25 10.5 

សោ្៍ស្គរ់ 25 10.5 

ត្កសចះ 23 9.7 

ស្គែ យសរៀង្ 23 9.7 

ត្ពះវហិារ 21 8.8 

ឧរតមានជ័យ 21 8.8 

សកាះក៊ង្ 21 8.8 

ត្ពះសីហន៊ 20 8.4 

សាឹង្ស្ត្រង្ 18 7.6 

ររនគីរ ី 18 7.6 

មែឌ លគីរ ី 16 6.7 

ម្បាលិន 15 6.3 

ស្កប 13 5.5 

 

 បនាា ប់មក សយើង្បានពិនិរយពីចំនួនអង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលមានគសត្មាង្កន៊ង្សខ្រត
នីមួយៗ និង្សផ្សាៀង្ផ្លា រ់ចំនួនទំាង្សនះ ជាមួយនឹង្ចំនួនម្នត្គួស្គរត្កីត្កកន៊ង្សខ្រតសនាះ (សចញពី
ទិននន័យអរតសញ្ជា ែកមាត្គួស្គរត្កីត្ក)។ ទិននន័យសនះ បងាា ញសយើង្ពីទីកស្នលង្ស្ដលអង្គការ
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សង្គមសី៊វលិ កំព៊ង្សផ្លត រសគ្នលសៅគសត្មាង្ថាីៗ (សដ្ឋយស្គរស្រការសិកាស្ស្គវត្ជាវសនះ ត្បមូល 
ស្រព័រ៌មានអំពីគសត្មាង្ពីរច៊ង្សត្កាយស្ដលបានចាប់សផ្សតើមកន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២បា៊សណាោ ះ) សហើយទិននន័យ 
សនះ បងាា ញសយើង្ថាសរើ ចំនួនអង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលស្ែើការសៅទីសនាះ ស្សបគ្នន ជាមួយនឹង្ 
ចំនួនត្គួស្គរត្កីត្កសៅកន៊ង្រំបន់សនាះ ឬអរ់។ វាជាសរឿង្សំខាន់ស្ដលត្រូវចង្ចំាថា គសត្មាង្
អង្គការសង្គមសី៊វលិ មិនស្មនសផ្លត រសគ្នលសៅស្រសលើអនកត្កីត្កសនាះសទ សហើយត្រូវចង្ចំាស្ដរថា 
ទិននន័យអរតសញ្ជា ែកមាត្គួស្គរត្កីត្កមិនបានបងាា ញពីរត្មូវការខ៊្សគ្នន របស់សហគមន៍ ស្ដល 
អង្គការសង្គមសី៊វលិ អាចស្ែើការសដ្ឋះស្ស្គយបានសនាះសទ។ សទាះបីជាយ៉ាង្ណា ទិននន័យសនះ 
ស្ែើឲ្យមាន     អារមាែ៍ សដ្ឋយស្គរវាផ្សតល់នូវរងាែ ស់មួយ សដើមបវីាស់ស្វង្ការកំែរ់សគ្នលសៅ 
របស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ។ 

 សដ្ឋយស្គរស្រទិននន័យអរតសញ្ជា ែកមាត្គួស្គរត្កីត្ក មិនទាន់ត្រវូបានបញ្ច ប់ កន៊ង្សខ្រត
ទំាង្បួនសនះសៅស ើយ ដូសចនះមិនមានការសត្បៀបស្ៀបអំពីចំនួនត្គួស្គរត្កីត្កកន៊ង្សខ្រតបីកន៊ង្
ចំសណាមសខ្រតទំាង្បួន ស្ដលបានកំែរ់សគ្នលសៅសត្ចើនជាង្សគ (រាជធានីភនំសពញ សខ្រត
កំពង់្ចាម និង្សខ្រតកំពង់្្ំ)។ លទធផ្សលសចញមកពីសខ្រតដម្ទសទៀរ បងាា ញថា មានអង្គការសង្គម
សី៊វលិរិចរួច ស្ដលមានគសត្មាង្កន៊ង្សខ្រតបួនកន៊ង្ចំសណាមសខ្រតត្កីត្កជាង្សគ (បារ់ដំបង្ 
កណាត ល តាស្កវ និង្ម្ត្ពស្វង្)។ សខ្រតសសៀមរាបស្ដលមានចំនួនត្គួស្គរត្កីត្កសត្ចើនជាង្សគទីត្បំា 
ទំនង្ជាមានអង្គការសង្គមសី៊វលិ សផ្លត រសគ្នលសៅគសត្មាង្របស់ពួកសគសត្ចើន។ ទិននន័យសនះ 
ត្បហាក់ត្បស្ហលសៅនឹង្ការសត្បៀបស្ៀបទីតំាង្ការយិ៉ល័យរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ និង្ 
ទិននន័យអរតសញ្ជា ែកមាត្គួស្គរត្កីត្ក ស្ដលបានបងាា ញពីកង្ែះរំណាង្ម្នការយិ៉ល័យអង្គការ 
សង្គមសី៊វលិ (សបើសត្បៀបស្ៀបសៅនឹង្អរតសញ្ជា ែកមាត្គួស្គរត្កីត្ក) កន៊ង្សខ្រតតាស្កវ និង្ សខ្រត 
ម្ត្ពស្វង្។ 

សខ្រតមួយចំនួនកន៊ង្ចំសណាមសខ្រតទំាង្សនះ ស្ដលមានអត្តាអង្គការសង្គមសី៊វលិខ្ពស់ 
ស្ៀបនឹង្ចំនួនត្គួស្គរត្កីត្ក រមួមានសខ្រតកំពរ សកាះក៊ង្ ត្ពះសីហន៊ និង្មែឌ លគិរ។ី សខ្រតទំាង្
សនះ មានចំនួនត្គួស្គរត្កីត្កទាបបំផ៊្សរ បា៊ស្នតមានចំនួនអង្គការសង្គមសី៊វលិខ្ពស់ ស្ដលអន៊វរត
គសត្មាង្ថាីៗកន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២។ សខ្រតត្ពះសីហន៊ និង្សខ្រតមែឌ លគិរ ី ក៏ទំនង្ជាមានរំណាង្សលើស
បនតិចផ្សង្ស្ដរ សបើសត្បៀបស្ៀបទីតំាង្ការយិ៉ល័យអង្គការសង្គមសី៊វលិ ជាមួយនឹង្ទិននន័យអរត
សញ្ជា ែកមាត្គួស្គរត្កីត្ក។ សខ្រតបនាា យមានជ័យ និង្សខ្រតកំពង់្សពឺ ស្ដលទំនង្ជាមានរំណាង្
សលើសផ្សង្ស្ដរ តាមរយៈការយិ៉ល័យអង្គការសង្គមសី៊វលិ សខ្រតទំាង្ពីរសនះ បងាា ញរំណាង្ 
វជិាមាន ជាមួយគសត្មាង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ។ 
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របូទី២២   ចំនួនអង្គការសង្គមសី៊វលិស្ែើការតាមបណាត សខ្រត  និង្អរតសញ្ជា ែត្គសួ្គរត្កីត្ក  

(n=238 ចសមលើយសលើសពីមួយ) 

 

 ករែីសខ្រតម្ត្ពស្វង្ គឺជាឧទាហរែ៍ចាស់មួយស្ដលត្រូវពិចារណា។ ម្ត្ពស្វង្ សថិរសៅ
ភាគខាង្សកើរម្នរាជធានីភនំសពញ និង្ត្រូវបានស្គគ ល់ចាស់ថាជាសខ្រតមួយកន៊ង្ចំសណាមសខ្រតត្កីត្ក
ជាង្សគកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា។ សយ៉ង្សៅតាមលទធផ្សលថាីបំផ៊្សរ ម្នអរតសញ្ជា ែកមាត្គសួ្គរត្កីត្ក 
បងាា ញថា ម្ត្ពស្វង្គឺជាសខ្រតមួយកន៊ង្ចំសណាមសខ្រតជាសត្ចើនស្ដលមានចំនួនត្បជាជនត្កីត្កសត្ចើន 
ជាង្សគ (៦៦.៦៨៩នាក់ ត្កសួង្ស្ផ្សនការ ឆ្នន ំ២០១២) និង្មានចំនួនភាគរយត្គសួ្គរ ត្កីត្កខ្ពស់ 
គិរតាមចំនួនត្បជាជន។ សទាះបីជាយ៉ាង្ណាក៏សដ្ឋយ មានស្រ ១៣% ម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិ 
ស្ដលបានចូលរមួកន៊ង្ការអសង្ករសនះបា៊សណាោ ះ បានរាយការែ៍អំពីកមាវ ិ្ ី ស្ដលសផ្លត រសគ្នលសៅ 
កន៊ង្សខ្រតម្ត្ពស្វង្សនះ។ សលើសពីសនះសៅសទៀរ មានស្រអង្គការសង្គមសី៊វលិ ២៣ បា៊សណាោ ះ (១,២%) 
មានការយិ៉ល័យកណាត លរបស់ពួកសគកន៊ង្សខ្រតម្ត្ពស្វង្។ 
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អនក្ទទួលផល  
 ការអសង្ករឆ្នន ំ២០១២សនះ អនកផ្សតល់ចសមលើយត្រូវបានសសនើឲ្យផ្សតល់អរតសញ្ជា ែ អំពីត្បសភទ
ម្នអនកទទួលផ្សលស្ដលគសត្មាង្របស់ពួកសគ សផ្លត រសគ្នលសៅសលើ និង្ត្រូវបានសសនើឲ្យផ្សតល់នូវចំនួន
ជាក់លាក់ម្នអនកទទួលផ្សលផ្លា ល់ និង្ត្បសយ៉លម្នកមាវ ិ្ ីរបស់អង្គការ។ អនកផ្សតល់ចសមលើយ
ទំាង្អស់ចំនួន២៧១នាក់។ សទាះបីជាយ៉ាង្ណាក៏សដ្ឋយ អនកផ្សតល់ចសមលើយម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិ
ចំនួន ៥៣ នាក់ (១៩,៦%) បានរាយការែ៍ថា ពួកសគមិនបានដឹង្ថា សរើពួកសគបានជួយអនក
ទទួលផ្សលចំនួនបា៊នាា នសទ សៅសពលស្ដលសួរអំពីចំនួនអនកទទួលផ្សលស្ដលពួកសគបានជួយ។ 

 ជារមួ អង្គការសង្គមសី៊វលិ បានរាយការែ៍ពីការកំែរ់សគ្នលសៅអនកទទួលផ្សលជាង្
១៣ត្កមុ (សូមសមើលរបូទី២៣)។ ត្កមុអនកទទួលផ្សលសំខាន់ជាង្សគ គឺត្កុមក៊មារស្ដលអង្គការ
សង្គមសី៊វលិចំនួន ៦៣ (២៣,២%) បានសផ្លត រសគ្នលសៅសលើត្កមុសនះ សត្មាប់គសត្មាង្។ ត្កុម
អនកទទួលផ្សលសគ្នលសៅសំខាន់ជាង្សគចំនួនត្បំាពីរ (ត្កមុក៊មារ ត្បជាជនទូសៅ អនកត្កីត្ក ស្តសតី 
និសសិរ/យ៊វជន ជនពិការ និង្អនកជំនួញ) ត្កមុទំាង្សនះ ក៏ស្សបគ្នន ជាមួយវស័ិយសំខាន់បំផ៊្សរ
ចំនួនត្បំាពីរ សត្មាប់គសត្មាង្របស់អង្គការសង្គមសី៊វលិផ្សង្ស្ដរ គឺវស័ិយអប់រ ំ កសិកមា 
ស៊ខាភិបាល ស៊ខ៊្មាលភាពក៊មារ ពិការភាព ការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ និង្បរសិ្គថ ន។ កន៊ង្ 

 

 
 

របូទី២៣   អនកទទួលផ្សលចំបង្ពីអង្គការសង្គមសី៊វលិ (n=271) 

23.2 

16.2 

14.8 

9.2 

7.4 

4.8 

4.8 

4.1 

2.6 
2.2 

1.1 

8.1 

កុម្មរ 

របជាជនេូពៅ 

របជាជនរកីរក 

រកុម្ស្សី្យត 

រកុម្និស្យេិត និងយុវជន 

ជនេិការ 

អនកជំនួញ 

កសិ្យករ 

ជនជាតិពដើម្ភាគតិច 

រកុម្សាស្យន្ទ 

ម្នុស្យេម្មនជំងឺ HIV/AIDS 

ស្រស្យតីបំពរ ើសលូវពភេ 

អនករងពរគ្នះេីការជួញដូរម្នុស្យេ 

ពសេងៗ 
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ចំសណាមជសត្មើសទំាង្១៥ ស្ដលមានកន៊ង្កត្មង្សំែួរ ត្កមុអនកទទួលផ្សលស្ដលត្រវូបានសផ្លត រ
សគ្នលសៅរិចបំផ៊្សរ គឺជនរង្សត្គ្នះសដ្ឋយស្គរការជួញដូរមន៊សស ស្ដលមានអង្គការសង្គមសី៊វលិ
ស្ដលបានចូលរមួស្លើយស្រមួយគរ់ ស្ដលសផ្លត រសគ្នលសៅជាចមបង្សលើត្កមុសនះ។ 

សំណាកអង្គការសង្គមសី៊វលិ បានរាយការែ៍ពីការជួយត្បជាជនត្បស្ហល ១២ លាន
នាក់ តាមរយៈការអន៊វរតន៍គសត្មាង្ការងារកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា (សូមសមើលតារាង្ទី២៣)។ ចំនួន
សនះ រមួបញ្ចូ លទំាង្អនកទទួលផ្សលផ្លា ល់ និង្អនកទទួលផ្សលត្បសយ៉ល និង្រំណាង្ឲ្យចំនួន
ត្បជាជនកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជាសសាើរទូទំាង្ត្បសទសស្ដលបងាា ញថាអនកទទួលផ្សលមួយចំនួនទំនង្ជា
ត្រូវបានរាប់សលើសពីមតង្។ 

 

តារាង្ទី២៣   ចំនួនអនកទទួលផ្សលសៅតាមត្បសភទ  

  ម្យម  សមដាន សរប៊ n 
សរប៊អនកទទួលផ្សល      57,595          1,003     12,555,673  218 

អនកទទួលផ្សលសដ្ឋយផ្លា ល់      38,546             416       8,171,698  212 

អនកទទួលផ្សលសដ្ឋយត្បសយ៉ល      26,409             625       4,383,975  166 
 

 ការពាយ៉មគែនាចំនួនអនកទទួលផ្សលឲ្យបានត្រឹមត្រូវ គឺជាការពិបាកមួយស្ដលអាច
ត្ច ំ និង្គែនាខ៊្ស។ សត្មាប់គសត្មាង្ជាសត្ចើន ការលំបាក កន៊ង្ការតាមដ្ឋនចំនួន និង្
លកេែៈរបស់អនកទទួលផ្សលពិរត្បាកដ ជាពិសសសោក់ព័នធវស័ិយអប់រ ំ និង្បែត៊ ះបណាត ល 
ស្ដលចំសែះដឹង្ផ្សតល់ឲ្យសដ្ឋយអង្គការសង្គមសី៊វលិដល់ប៊គគលមាន ក់ អាចត្រូវបានផ្សសពែផ្សាយដល់
ភូមិទំាង្មូល។ សលើសពីសនះ សហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធ ត្បព័នធផ្សសពែផ្សាយ និង្យ៊ទធនាការត្បាស្ស័យ
ទាក់ទង្សដើមបីឲ្យមានការផ្លល ស់បតូរឥរយិ៉បថ (ដូចជាយ៊ទធនាការប៊រសលអថាីៗសនះ ស្ែើស ើង្សដ្ឋយ
អង្គការអនតរជារិ Paz y Desarrollo និង្យ៊ទធនាការរមួសភទសដ្ឋយស៊វរថិភាព ស្ដលស្ែើស ើង្សដ្ឋយ
អង្គការ PSI) អាចសៅដល់ត្បជាជនរាប់លាននាក់ និង្ត្បស្ហលសៅដល់ត្បជាជនទូទំាង្
ត្បសទស។ សដ្ឋយ ១៦,២%ម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិសផ្លត រសគ្នលសៅសលើត្បជាជនទូសៅកន៊ង្ត្បសទស
កមព៊ជា ចំនួនអនកទទួលផ្សលមួយចំនួន ត្បស្ហលជាត្រូវបានរាប់ សដ្ឋយគិរទំាង្ត្កុមសគ្នលសៅ 
និង្ស្ផ្សនកតាមរំបន់។ កន៊ង្ស្គថ នភាពសនះ ចំនួនសមដានម្នអនកទទួលផ្សល ១០០៣ នាក់ សត្មាប់
អង្គការសង្គមសី៊វលិនីមួយៗ អាចជាការបាា ន់ត្បមាែទាប អំពីចំនួនត្បជាជនស្ដលត្រូវបាន
ជួយសដ្ឋយផ្លា ល់ សដ្ឋយអង្គការសង្គមសី៊វលិនីមួយៗ កន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា។ សដើមបីបាា ន់ត្បមាែ
សចញពីជាសមដាន អង្គការសង្គមសី៊វលិសបើកដំសែើ រការកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា បានផ្សតល់ជំនួយដល់
អនកទទួលផ្សលត្បស្ហល ១.៣០០.០០០ នាក់ កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២។ បា៊ស្នត ចំនួនសនះ ទំនង្ជាមិន
រាប់បញ្ចូ លអនតរាគមន៍ត្ទង់្ត្ទាយ្ំ និង្យ៊ទធនាការរបស់ត្បព័នធផ្សសពែផ្សាយស ើយ។ ចំនួនអនក
ទទួលផ្សលពិរត្បាកដ អាចនឹង្ខ្ពស់ជាង្សនះសត្ចើន។ 
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ការេក្មបេក្មលួ និងេហក្បតិបតតិការ  

សហស្រតិបតតិការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល  
 សហត្បរិបរតិការកន៊ង្ចំសណាមអង្គការសង្គមសី៊វលិ គឺមានអរថត្បសយ៉ជន៍ សត្មាប់
អង្គការសង្គមសី៊វលិទំាង្អស់ សហើយវាមានត្បសយ៉ជន៍សត្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍កមព៊ជាទំាង្មូល។ 
សហត្បរិបរតិការសនះ អាចជាមស្ាបាយសំខាន់មួយ សដើមបីស្ែើឲ្យការអន៊វរតន៍គសត្មាង្មាន
ភាពត្បសសើរស ើង្ កស្គង្សមរថភាពប៊គគលិក ត្ពមទំាង្សលើកកមពស់ចំសែះដឹង្ និង្ការយល់ដឹង្
អំពីបញ្ជា ម្នវស័ិយនីមួយៗ ស្ដលជាប់ោក់ព័នធនឹង្គសត្មាង្ អនកោក់ព័នធ និង្អនកទទួលផ្សលរបស់
អង្គការសង្គមសី៊វលិ។ 

 កន៊ង្ចំសណាមអង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលបានចូលរមួកន៊ង្ការសិកាសនះ មាន ៥៣,១% 
បានរាយការែ៍ថា ពួកសគមានស្ផ្សនការយ៉ាង្រិចមួយ ជាមួយអង្គការសង្គមសី៊វលិ ឬអង្គការ
សៅតាមសហគមន៍សផ្សសង្សទៀរ។ កន៊ង្ចំសណាមស្ផ្សនការទំាង្សនះ មាន ២២,៥% (៦១ អង្គការ) 
មានទំាង្កិចចត្ពមសត្ពៀង្ផ្សលូវការ ជាមួយអង្គការសង្គមសី៊វលិដម្ទសទៀរ និង្កិចចត្ពមសត្ពៀង្
សត្ៅផ្សលូវការ ជាមួយអង្គការសៅតាមសហគមន៍។ ១៩,២% (៥២អង្គការ) មានកិចចសនា ឬ
អន៊សសរែៈសយ៉គយល់ផ្សលូវការយ៉ាង្សហាចណាស់មួយ ជាមួយនឹង្អង្គការស្ដលបានច៊ះបញ្ា ី
សផ្សសង្សទៀរ កន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា និង្ ១១,៤% (៣១អង្គការ) មានស្ផ្សនការសត្ៅផ្សលូវការយ៉ាង្សហាច
ណាស់មួយ ជាមួយអង្គការសៅតាមសហគមន៍ សដើមបអីន៊វរតគសត្មាង្។ សរប៊មក ចំនួនទំាង្សនះ 
បងាា ញពីសហត្បរិបរតិការ និង្ការសត្មបសត្មួលសកើនស ើង្ កន៊ង្ចំសណាមអង្គការសង្គមសី៊វលិ 
សហើយចំនួនម្នការច៊ះអន៊សសរែៈសយ៉គយល់ និង្ស្ផ្សនការសត្ៅផ្សលូវការ កន៊ង្ចំសណាមអង្គការ
សង្គមសី៊វល និង្អង្គការសៅតាមសហគមន៍ ត្រវូបានរពឹំង្ថានឹង្សកើនស ើង្នាសពលអនាគរ ។  
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របូទី២៤    របាយកិចចត្ពមសត្ពៀង្ផ្សលូវការ និង្សត្ៅផ្សលូវការកន៊ង្ចំសណាមអង្គការសង្គមសី៊វលិតាមត្បសភទ 

 
 

តារាង្ទី២៤     កិចចត្ពមសត្ពៀង្របស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ សៅតាមត្បសភទ  

  ម្យម  សមដាន សរប៊ n 

ចំនួនអង្គការសង្គមសី៊វលិមានកិចចសនាផ្សលូវការ 7.5 2 830 110 

ចំនួនអង្គការតាមសហគមន៍មានកិចាត្ពមសត្ពៀង្សត្ៅផ្សលូវការ 43.3 4 3684 85 

 

ការច្ូលរួមក្ន៊ង្បណ្តត ញអង្គការសង្គមស៊ីវិល  
 បណាត ញ ត្រវូបានទទួលស្គគ ល់ថាជាមស្ាបាយមានត្បសិទធភាពមួយ សត្មាប់ចំនួន
អង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលសកើនស ើង្ សត្មាប់ស្ចករសំ្លកព័រ៌មាន ដំសណាះស្ស្គយ និង្ការ
ត្បរិបរតិលអៗ បំផ៊្សរ ត្ពមទំាង្ផ្សសពែផ្សាយចំសែះដឹង្អំពីរត្មូវការសហគមន៍ កន៊ង្សគ្នលបំែង្
សដើមបបីសង្កើរឲ្យមានឥទធិពលអភិវឌ្ឍន៍ត្បសទសកមព៊ជា។ កន៊ង្ការអសង្ករ ឆ្នន ំ២០១២សនះ ៦៩% ម្ន
អនកផ្សតល់ចសមលើយបានរាយការែ៍ថា បានចូលរមួជាមួយបណាត ញយ៉ាង្សហាចណាស់មួយសៅ
កមព៊ជា ឬសៅបរសទស។ អង្គការ សរប៊ចំនួន ៩៩ (៣៦,៥%) បានចូលរមួស្រជាមួយអង្គការសង្គម
សី៊វលិ/បណាត ញអង្គការ កន៊ង្ស្សុកបា៊សណាោ ះ។ កន៊ង្ចំសណាមអង្គការ ៤៦,៣% ម្នសមាគម 
មិនបានចូលរមួកន៊ង្បណាត ញណាមួយសទ ស្ដលមានសមាមាត្រខ្ពស់ជាង្ ទំាង្អង្គការកន៊ង្ស្សុក 

47.2 
40.3 

52.2 
46.9 

21.1 
27.4 

20.9 
22.5 

17.6 
27.4 14.9 19.2 

14.1 
4.8 

11.9 11.4 

អងគការកនុងស្សុ្យក 
(n=142) 

អងគការអនតរជាតិ (n= 62) ស្យម្មគម្ (n= 67) ស្យរបុ (n= 271) 

គ្នា នកិចចរេម្ពរេៀងសលូវការ  
កិចចរេម្ពរេៀងសលូវការ និងពរៅសលូវការ 
កិចចរេម្ពរេៀងសលូវការជាមួ្យអងគការពៅតាម្ស្យ គម្ន៍  
កិចចរេម្ពរេៀងពរៅសលូវការជាមួ្យអងគការពៅតាម្ស្យ គម្ន៍ 
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និង្អនតរជារិ (សូមសមើលរបូទី២៥)។ បណាត ញសំខាន់បំផ៊្សរចំនួនបួនម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិកន៊ង្
ត្បសទសកមព៊ជា គឺគែៈកមាា ្ិការសហត្បរិបរតិការសដើមបកីមព៊ជា (CCC) សវទិកាម្នអង្គការ
មិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាលសតីពីកមព៊ជា (NGO Forum) ភាពជាម្ដគូអប់រមំ្នអង្គការសត្ៅរដ្ឋឋ ភិបាល 
(NEP) និង្អង្គការសយនឌ័្រ និង្អភិវឌ្ឍន៍ សដើមបកីមព៊ជា (GADC)។ ការចូលរមួជាមួយសកមាភាព
បណាត ញសៅបរសទស គឺមានភាពចត្មុះជាង្។ 

 

 
 

របូទី២៥   ការចូលរមួកន៊ង្បណាត ញអង្គការសង្គមសី៊វលិតាមត្បសភទអង្គការ 

 

តារាង្ទី២៥   ការចូលរមួរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិកន៊ង្បណាត ញអង្គការសៅកមព៊ជា (ចសមលើយសលើសពីមួយ) 
 ចំនួន ភាគរយ 

(n=178) 

គែៈកមាា ្ិការសហត្បរិបរតិការសដើមបីកមព៊ជា (CCC) 74 41.6 

សវទិកាម្នអង្គការសត្ៅរដ្ឋឋ ភិបាលសតីពីកមព៊ជា (NGO Forum) 41 23.0 

ភាពជាម្ដគូអប់រមំ្នអង្គការសត្ៅរដ្ឋឋ ភិបាល (NEP) 26 14.6 

សយានឌ័្រ និង្ការអភិវឌ្ឍន៏ កមព៊ជា  (GADC/GAD Network) 22 12.4 

សមឌី្ខំា (MEDiCAM) 20 11.2 

សមព័នធភាពអង្គការសត្ៅរដ្ឋឋ ភិបាលសដើមបី ទប់ស្គក រ់ការសកង្ត្បវញ័្ច ផ្សលូវសភទសលើក៊មារ 15 8.4 

25.4 27.4 

46.3 

31.0 

28.9 

41.9 
16.4 

28.8 

42.3 

29.0 
31.3 36.5 

3.5 1.6 6.0 3.7 

អងគការកនុងស្សុ្យក (n=142) អងគការអនតរជាតិ  
(n= 62) 

ស្យម្មគម្ (n= 67) ស្យរបុ (n= 271) 

មិ្នបានចូលរមួ្ជាមួ្យអងគការបណ្តត ញ អងគការបណ្តត ញពៅកនុង និងពរៅរបពេស្យ 

បណ្តត ញពៅកនុងស្សុ្យក បណ្តត ញពៅពរៅរបពេស្យ 
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(COSECAM) 
គែៈកមាា ្ិការអង្គការសត្ៅរដ្ឋឋ ភិបាលសតីពី សិទធិក៊មារ  (NGO-CRC) 14 7.9 

គែៈកមាា ្ិការត្បត្ពឹរតកមាម្នអង្គការសមាគម ការោរសិទិធមន៊សសកមព៊ជា  
(CHRAC) 13 7.3 

បញ្ច ប់សពសាចារ រសំលាភបំោន និង្ការជួញដូរ ក៊មារសៅកមព៊ជា                
(ECPAT Cambodia) 8 4.5 

គែៈកមាា ្ិការសដើមបីការសបាះសឆ្នន រសដ្ឋយ សសរ ីនិង្យ៊រតិ្ម៌សៅកមព៊ជា 
(COMFREL) 6 3.4 

 

ការផតល់មូលនិ្ ិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលែលអ់ង្គការសង្គមស៊ីវិលែនទនទៀត  
 អង្គការសង្គមសី៊វលិ ត្រូវបានសួរថា សរើពួកសគបានផ្សតល់ជំនួយ ឬអំសណាយដល់អង្គការ
សង្គមសី៊វលិដម្ទសទៀរ ឬអរ់ សដ្ឋយស្គរស្រសនះអាចជាមស្ាបាយមួយសទៀរ កន៊ង្ការវាស់ស្វង្
សហត្បរិបរតិការរវាង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ និង្ស្សែង្យល់ពីហិរញ្ាវរថ៊របស់អង្គការឲ្យកាន់ស្រ
ត្បសសើរ។ ២៨% (៧៦អង្គការ) ម្នអង្គការទំាង្អស់ បានរាយការែ៍ថា ពួកសគបានផ្សតល់នូវ
ត្បសភទម្នការគំ្នត្ទមួយចំនួន ដល់អង្គការដម្ទសទៀរ អង្គការសៅតាមសហគមន៍ និង្/ឬរាជរដ្ឋឋ
ភិបាល កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២។ ចំនួនសនះ គឺស្សបគ្នន ជាមួយនឹង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ ២៩% កន៊ង្ជំសរឿន
សនះ ស្ដលបានគំ្នត្ទអង្គការដម្ទសទៀរ ។ 

 កន៊ង្ចំសណាមអង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលបានផ្សតល់មូលនិ្ិ ជិរោក់កណាត ល (៤៨,៧% 
សសាើនឹង្៣៧អង្គការ) បានមានត្បស្គសន៍ថា ពួកសគបានផ្សតល់ជំនួយ ដល់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ខ្ែៈ
ស្ដលចំនួនអង្គការ រិចរួចបំផ៊្សរ (២១,១% សសាើនឹង្១៦អង្គការ) បានមានត្បស្គសន៍ថា 
ពួកសគបានផ្សតល់នូវការគំ្នត្ទស្ផ្សនកហិរញ្ាវរថ៊ ដល់អង្គការ អនតរជារិ។ វាជាសរឿង្គួរឲ្យចាប់អារមាែ៍ 
សដ្ឋយករ់សមាគ ល់ស ើញថា មានអង្គការកន៊ង្ស្សុក ស្ដលបានរាយការែ៍ពីការផ្សតល់ជំនួយ 
ឬអំសណាយដល់អង្គការ អនតរជារិ កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ សដ្ឋយស្គរស្រចំែ៊ចសនះ វាផ្សា៊យនឹង្ទំនាក់
ទំនង្ស្ដលសគយល់ដឹង្ជាទូសៅ រវាង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ (មានន័យថា មូលនិ្ិ គឺហូរសចញពី
អង្គការ អនតរជារិ សៅកាន់អង្គការ/សមាគមកន៊ង្ស្សុក) ។ 
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របូទី២៦   របាយអង្គការសង្គមសី៊វលិកន៊ង្ការផ្សតល់ជំនួយ និង្មូលនិ្ិ ( n=76 ចសមលើយសលើសពីមួយ) 

 

 អង្គការស្ដលបានផ្សតល់ចសមលើយបានរាយការែ៍អំពីចំនួនជំនួយ និង្អំសណាយសរប៊ស្ដល
បានផ្សតល់កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ គឺ ១០.០៧៥.២៨៥ ដ៊លាល រអាសមរកិ (សូមសមើលតារាង្ទី២៦) គិរជា
ម្យម គឺ ១៧០.០០០ ដ៊លាល រអាសមរកិ កន៊ង្មួយអង្គការសង្គមសី៊វលិ។ សបើសយើង្គិរថា រិចជាង្
មួយភាគបីម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិ បានផ្សតល់មូលនិ្ិ ដល់អង្គការសង្គមសី៊វលិដម្ទសទៀរ សនាះវា
ទំនង្ជាមានអង្គការ ត្បស្ហល ៣១៦ ស្ដលបានផ្សតល់មូលនិ្ិកន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ (ពីចំនួនសរប៊ម្ន
អង្គការសង្គមសី៊វលិសបើកដំសែើ រការ ស្ដលទទួលបានមូលនិ្ិ)។ សបើបាា ន់ត្បមាែសចញពី
ម្យមភាគ អង្គការសង្គមសី៊វលិទំាង្សនះ បានផ្សតល់មូលនិ្ិត្បស្ហល ៥៤ លានដ៊លាល រអាសមរកិ
កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២។ 
 

តារាង្ទី២៦  មូលនិ្ិ និង្អំសណាយស្ដលផ្សតល់សដ្ឋយត្បសភទអង្គការសង្គមសី៊វលិ  (ដ៊លាល រអាសមរកិ) 

  ម្យម  សមដាន សរប៊ n 
សរប៊មូលនិ្ិ 170,768 7,000 10,075,285 59 

ចំនួនមូលនិ្ិផ្សតល់សៅអង្គការអនតរជារិ 168,358 12,500 2,188,650 13 

ចំនួនមូលនិ្ិផ្សតល់សៅរាជរដ្ឋឋ ភិបាល 74,423 2,500 2,158,265 29 

ចំនួនមូលនិ្ិផ្សតល់សៅអង្គការកន៊ង្ស្សុក 184,289 14,000 3,501,490 19 

ចំនួនមូលនិ្ិផ្សតល់សៅអង្គការមូលដ្ឋឋ ន 106,042 4,500 2,226,880 21 
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សតល់ជំនួយ ឬថវកិាពៅអងគការអនតរជាតិ  

សតល់ជំនួយ ឬថវកិាពៅសាថ ប័នរដឋ  

សតល់ជំនួយ ឬថវកិាពៅអងគការជាតិ 

សតល់ជំនួយ ឬថវកិាពៅអងគការ ស្យ គម្ន៍(CBOs) 
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 សទាះបីជាមានការពិភាកាសត្ចើន អំពីចំនួនមូលនិ្ិអង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលអាចត្រវូ
បានគែនាសទែដង្ក៏សដ្ឋយ បា៊ស្នតលទធផ្សលម្នការអសង្ករសនះ បងាា ញថា កន៊ង្ចំសណាមអង្គការ
សង្គមសី៊វលិកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា ចំនួនមូលនិ្ិពិរត្បាកដស្ដលបានមកពីអង្គការសង្គមសី៊វលិ
មួយសទៀរ គឺទំនង្ជារិចជាង្១០% ម្នថវកិាបាា ន់ត្បមាែសរប៊ សត្មាប់វស័ិយសនះ (សូមសមើល
ទំព័រទី៦០)។ អង្គការសង្គមសី៊វលិ អាចនឹង្កំព៊ង្ទទួលមូលនិ្ិពីអង្គការអនតរជារិ ស្ដលមិន
សថិរសៅ ឬមិនបានច៊ះបញ្ា ីកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា ឬអាចនឹង្មានអង្គការអនតរជារិ្ំៗរិចរួច ស្ដល
ផ្សតល់មូលនិ្ិយ៉ាង្សត្ចើន កន៊ង្វស័ិយសនះ ស្ដលអង្គការទំាង្សនះ មិនបានចូលរមួកន៊ង្ការសិកាសនះ 
ដូចស្ដលរបូទី១៦ខាង្សលើ (ត្បភពម្នមូលនិ្ិរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ) បញ្ជា ក់ថា ជាង្៤០% 
ម្នមូលនិ្ិរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិទំាង្អស់ ត្រូវបានផ្សតល់ឲ្យសដ្ឋយអង្គការអនតរជារិ។ 
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អេិបាលកិចច  

សវ័យអភិបាលក្ិច្ចរបសអ់ង្គការសង្គមស៊ីវិល  
 សដ្ឋយស្គរស្រអង្គការសង្គមសី៊វលិ ត្រវូបានកំែរ់ថាជាអង្គការសថិរសៅសត្ៅត្ពំស្ដនម្ន
ស្គថ ប័នដម្ទសទៀរ ដូចជារាជរដ្ឋឋ ភិបាល និង្អាជីវកមា  ដូសចនះពួកសគសថិរសៅសត្កាមវធិាន និង្
បទបញ្ជា ផ្លា ល់ខ្លួន។ សលើសពីសនះសៅសទៀរ សគ្នលសៅមិនស្សែង្រកកម្ត្ម និង្សដើមបីជួយមន៊សស
ត្គប់គ្នន  ជាញឹកញាប់ស្ែើឲ្យសកមាភាព សមើលសៅត្បកប សដ្ឋយគ៊ែ្ម៌។ អង្គការសង្គមសី៊វលិ
ស្ដលត្រូវបានរះិគន់ ចំសោះកង្ែះរមាល ភាព និង្គែសនយយភាព ថាីៗសនះមានចលនាជាសត្ចើន 
កន៊ង្សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ សដើមបីដ្ឋក់ឲ្យសត្បើត្បាស់យនតការតាមដ្ឋន និង្បទបញ្ជា រឹង្រ៊ងឹ្ កន៊ង្
វស័ិយអង្គការសង្គមសី៊វលិសនះ។ 

 កន៊ង្បរបិទសនះ វាមានស្គរសំខាន់កន៊ង្ការស្សែង្យល់ពីកត្មិរម្នអភិបាលកិចច និង្
បទបញ្ជា  ស្ដលអង្គការសង្គមសី៊វលិកមព៊ជា កំព៊ង្អន៊វរត។ ចំែ៊ចជាសត្ចើនកន៊ង្ចំសណាមចំែ៊ច
ទំាង្សនះ ដូចជា្មាន៊ញ្ារបស់អង្គការ និង្ត្កុមត្បឹកាភិបាល  អាចនឹង្ត្រូវបានស្ែើស ើង្សដ្ឋយ
ឯករាជយ ឬជាស្ផ្សនកមួយម្នរត្មូវការច៊ះបញ្ា ី សត្មាប់ត្បសទសសត្ៅ។ ទត្មង់្ដម្ទសទៀរម្នអភិបាល
កិចច (ឧទាហរែ៍ សវនកមាម្ផ្សាសត្ៅ និង្ការសបាះព៊មពរបាយការែ៍ត្បចំាឆ្នន ំ) អាចនឹង្ត្រូវបាន
ស្ែើស ើង្ តាមសំសែើ របស់មាច ស់ជំនួយ ឬ សដើមបីបងាា ញរមាល ភាពដល់អនកោក់ព័នធរបស់អង្គការ។ 

 កន៊ង្ចំសណាមអង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលបានចូលរមួកន៊ង្ការអសង្ករឆ្នន ំ២០១២សនះ មាន 
៩៥,៩% បានត្បរិបរតិយ៉ាង្សហាចណាស់ទត្មង់្មួយកន៊ង្ចំសណាមទត្មង់្ជាសត្ចើនម្នអភិបាលកិចច 
ស្ដលមានរាយសមា ះកន៊ង្បញ្ា ីសំែួរ សដ្ឋយអង្គការភាគសត្ចើន បានអន៊វរតវធិានការទំាង្អស់
ស្ដលមានកន៊ង្កត្មង្សំែួរ។ ទត្មង់្អភិបាលកិចចស្ដលត្រូវបានសត្បើត្បាស់ជាទូសៅ គឺ ្មាន៊ញ្ា 
លកេនតិកៈ ឬបទបញ្ជា ម្ផ្សាកន៊ង្ជាលាយលកេែ៍អកសរ ស្ដល ៩៥,៩%ម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិ មាន
ឯកស្គរទំាង្សនះ។ ទត្មង់្ម្នអភិបាលកិចចស្ដលមានរិចរួចបំផ៊្សរ គឺសវនកមាម្ផ្សាសត្ៅ បា៊ស្នតទត្មង់្
អភិបាលកិចចសនះ ត្រវូបានអន៊វរតសដ្ឋយអង្គការសង្គមសី៊វលិ   ចូលរមួស្លើយទំាង្អស់ ជាង្
ោក់កណាត ល (៥២%)។ សៅសពលសួរថា សរើពួកសគអាចបងាា ញ្មាន៊ញ្ា និង្របាយការែ៍
ជាលាយលកេែ៍អកសរដម្ទសទៀរ បានស្ដរឬសទ មាន ៥៦,៨% អាចបងាា ញត្កុមអសង្ករ អំពី
បទបញ្ជា ម្ផ្សាកន៊ង្និង្្មាន៊ញ្ា ខ្ែៈស្ដលត្បស្ហលជា៤០% បានបងាា ញរបាយការែ៍ដម្ទសទៀរ 
រមួមានរបាយការែ៍ហិរញ្ាវរថ៊ត្បចំាឆ្នន ំ។  
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របូទី២៧   របាយវាស់ស្វង្អំពីអភិបាលកិចចអង្គការសង្គមសី៊វលិ (n=271) 

 

 កន៊ង្ចំសណាមអង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលបានរាយការែ៍អំពីការស្ែើសវនកមាម្ផ្សាសត្ៅ មាន 
៥១,៨% (៧៣អង្គការសង្គមសី៊វលិ) បានស្ែើទំាង្សវនកមាអង្គការ និង្សវនកមាគសត្មាង្ ២៧% 
(៣៨ អង្គការសង្គមសី៊វលិ) មានស្រសវនកមាអង្គការ និង្២១,៣% (៣០អង្គការសង្គមសី៊វលិ) 
មានស្រសវនកមាគសត្មាង្។ មូលសហរ៊ភាគសត្ចើនបំផ៊្សរផ្សតល់សដ្ឋយអង្គការសង្គមសី៊វលិស្ដលមិន
បានស្ែើសវនកមាម្ផ្សាសត្ៅកន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ គឺកង្ែះមូលនិ្ិ/ថវកិា កន៊ង្ការបង់្ឲ្យសវនករឯករាជយ។ 
មូលសហរ៊ដម្ទសទៀរកន៊ង្ការមិនស្ែើសវនកមាម្ផ្សាសត្ៅ គឺសដ្ឋយស្គរស្រមាច ស់ជំនួយ មិនបានរត្មូវ
ឲ្យស្ែើ និង្សដ្ឋយស្គរស្រគសត្មាង្ស្ដលបានអន៊វរត មានរយៈសពលខ្លី (ត្បស្ហលជាថវកិា មិនមាន
ចំនួនសត្ចើនលាម សត្មាប់ការចំណាយសលើសវនកមាម្ផ្សាសត្ៅ សដ្ឋយអង្គការផ្លា ល់ ឬសដ្ឋយមាច ស់
ជំនួយ)។ 

អភិបាលក្ចិ្ច និង្ការស្រតិបតតិស្រក្បនដ្ឋយវិជាា ជីវៈននអង្គការមនិមមនរដ្ឋា ភិបាល (NGO GPP)  
 ជាស្ផ្សនកមួយម្នចលនាទូទំាង្ពិភពសលាក សឆ្នព ះសៅកាន់ការសកើនស ើង្នូវសែ័យត្គប់ត្គង្ 
និង្គែសនយយភាព កន៊ង្សហគមន៍អង្គការសង្គមសី៊វលិ គែៈកមាា ្ិការសហត្បរិបរតិការ
សដើមបកីមព៊ជា (CCC) បានបសង្កើរត្បព័នធមួយសត្មាប់អង្គការសង្គមសី៊វលិ សដើមបបីងាា ញពី
គែសនយយភាព និង្ការត្បរិបរតិអភិបាលកិចចលអ កន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា។ ត្បព័នធអភិបាលកិចច 
និង្ការត្បរិបរតិត្បកបសដ្ឋយវជិាា ជីវៈម្នអង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាល (NGO GPP) ផ្សតល់នូវត្កមម្ន
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សគ្នលការែ៍សីល្ម៌ ត្ពមទំាង្សតង់្ដ្ឋរអភិបាលកិចច និង្គែសនយយភាព សត្មាប់អង្គការ
សង្គមសី៊វលិ ស្ដលត្រូវបានទទួលស្គគ ល់ជាលកេែៈអនតរជារិ។ សត្មាប់អង្គការសង្គមស្ដល
អន៊វរត និង្ត្បកាន់ខាា ប់នូវសគ្នលការែ៍ និង្សតង់្ដ្ឋរទំាង្សនះ NGO GPP ផ្សតល់នូវវញិ្ជា បនបត្រ
ស្ដលមានលកេែៈសា័ត្គចិរត ស្ដលបងាា ញថា អង្គការសង្គមសី៊វល បានបំសពញនូវសតង់្ដ្ឋរ
អនតរជារិទំាង្សនះ។ NGO GPP គឺជាឧបករែ៍សំខាន់មួយ សត្មាប់អង្គការសង្គមសី៊វលិ កន៊ង្
ការពត្ងឹ្ង្ការត្បរិបរតិសែ័យអភិបាលកិចច និង្រកានូវសតង់្ដ្ឋរខ្ពស់ ស្ដលវស័ិយសនះស្ផ្សអកសលើ។ 

 សទាះបីជាត្បព័នធវញិ្ជា បនបត្រស្ដលមានលកេែៈសា័ត្គចិរត (NGO GPP) សទើបស្រមានកន៊ង្
ឆ្នន ំ២០០៧ ក៏សដ្ឋយ បា៊ស្នតមាន ៣៩,១% (១០៦ អង្គការ) ម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិទំាង្អស់កន៊ង្
ត្បសទសកមព៊ជា បានដឹង្អំពីត្បព័នធវញិ្ជា បនបត្រសនះ និង្ ៨,៥% (២៣អង្គការ) ម្នអង្គការសង្គម
សី៊វលិស្ដលបានផ្សតល់ចសមលើយបានទទួលវញិ្ជា បនបត្រ NGO GPP សនះ។ សលើសពីសនះ អង្គការ
សង្គមសី៊វលិ ១៧,៧% សផ្សសង្សទៀរ មានបំែង្ដ្ឋក់ោកយសំ៊វញិ្ជា បនបត្រសនះ នាសពលអនាគរ 
ស្ដលសនះបងាា ញពីសជាគជ័យរបស់កមាវ ិ្ ី NGO GPP និង្ការបនតសបតជាា ចិរតរបស់អង្គការសង្គម
សី៊វលិ សឆ្នព ះសៅរកការខិ្រខំ្ត្បឹង្ស្ត្បង្សែ័យត្គប់ត្គង្ និង្ការតាមដ្ឋនបស្នថមសទៀរ។ 

 

 
 

របូទី២៨   ការចូលរមួរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិសលើត្បព័នធវញិ្ជា បនបត្រសា័ត្គចិរត (n=271) 
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ដឹងដំពណើ រការដាក់ោកយយករបេ័នធ              
វញិ្ញញ ប័នប័រតស្យា័រគចិតត 

ចង់ដាក់សំ្យពណើ ពដើម្បីបានរបេ័នធ               
វញិ្ញញ បនប័រតស្យា័រគចិតត 
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េហក្បតិបតតិការន្ទសព្លអន្ទគត  
 

សហត្បរិបរតិការកន៊ង្ចំសណាមអង្គការសង្គមសី៊វលិសៅកមព៊ជា គឺមានស្គរត្បសយ៉ជន៍
ចំសោះការអភិវឌ្ឍន៍ត្បសទសទំាង្មូល។ សនះអាចសលើកកមពស់ត្បសិទធភាពរបស់វស័ិយទំាង្មូល 
កន៊ង្ការកំែរ់សគ្នលសៅសកមាភាព និង្អនកទទួលផ្សល ការអន៊វរតន៍គសត្មាង្ និង្ការត្បមូលផ្សត៊ំ
្នធាន។ អនកផ្សតល់ចសមលើយបានផ្សតល់នូវសសចកតីស្ថលង្ការែ៍ជាក់លាក់ អំពីសសណារយីាូចំនួនបី 
សត្មាប់គសត្មាង្សហត្បរិបរតិការនាសពលអនាគរ សហើយបនាា ប់មក ស្គកសួរអំពីការយល់
ស ើញ ថាសរើពួកសគយល់ត្ពម ឬមិនយល់ត្ពម។ ស្ផ្សនកសនះ វាស់ស្វង្អំពី្នាៈនិង្ទសសនៈរបស់
អង្គការសង្គមសី៊វលិ សត្មាប់កិចាសហត្បរិបរតិការនាសពលអនាគរ។ 

 សសណារយីាូទីមួយ ពិភាកាអំពីការបសង្កើរមជឈមែឌ លអង្គការសង្គមសី៊វលិ អាចជា
មជឈមែឌ លស្រមួយកន៊ង្រាជធានីភនំសពញ ឬមជឈមែឌ លសៅតាមសខ្រត ស្ដលអង្គការសង្គមសី៊វលិ
ទំាង្អស់ អាចត្បមូលផ្សត៊ំគ្នន  និង្សហត្បរិបរតិការជាមួយគ្នន ។ ជាង្ ៨០% ម្នអនកចូលរមួស្លើយ 
មានទសសនៈវជិាមានអំពីគំនិរសយ៉បល់សនះ សហើយគំ្នត្ទឲ្យមានការបសង្កើរមជឈមែឌ លអង្គការ
សង្គមសី៊វលិសនះស ើង្ (សូមសមើលរបូទី២៩)។ កន៊ង្ចំសណាមអនកផ្សតល់ចសមលើយ ស្ដលបានគំ្នត្ទ
គំនិរសនះ បានយល់ស្សបថា មជឈមែឌ លអង្គការសង្គមសី៊វលិថាន ក់កណាត ល នឹង្សលើកកមពស់
ការត្បាស្ស័យទាក់ទង្ និង្សហត្បរិបរតិការ កន៊ង្ចំសណាមអង្គការសង្គមសី៊វលិ ស្ដលមាន
ត្បស្ហលជា ៧០% បានមានត្បស្គសន៍ថា សហត្បរិបរតិការសនះ នឹង្ជួយសនសំសំម្ចថវកិា 
ត្ពមទំាង្ស្ែើឲ្យការងាររបស់ពួកសគ កាន់ស្រមានត្បសិទធភាព។ 
 

 
 

របូទី២៩  ទសសនៈសតីពីការបសង្កើរមជឈមែឌ លអង្គការសង្គមសី៊វលិ (n=271) 
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ព្លើយតបតរម្ូវការស្យ គម្ន៍កាន់ដតរបពស្យើរ 

ការេំន្ទក់េំនង និងការស្យ ការគ្នន  របពស្យើរជាងមុ្ន 

គំ្នរេម្ជឈម្ណឌ លអងគការស្យងគម្សីុ្យវលិ  
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 សសណារយីាូទីពីរ គឺការបសង្កើរ “មូលនិ្ិជារិសត្មាប់អង្គការសង្គមសី៊វលិ” សត្មាប់
មូលនិ្ិសនះ អង្គការសង្គមសី៊វលិ អាចដ្ឋក់សំសែើ សំ៊ថវកិា សដើមបអីន៊វរតសកមាភាព និង្
គសត្មាង្។ ច៊ង្សត្កាយ មូលនិ្ិជារិសត្មាប់អង្គការសង្គមសី៊វលិ នឹង្កាល យជាកស្នលង្ផ្សា៊កមូលនិ្ិ
ពីមាច ស់ជំនួយ ស្ដលចង់្គំ្នត្ទគសត្មាង្អភិវឌ្ឍន៍កន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា ស្ដលសនះជាវ ិ្ ីមួយកន៊ង្
ការស្ែើឲ្យដំសែើ រការផ្សតល់មូលនិ្ិ កាន់ស្រមានត្បសិទធភាព សត្មាប់ភាគីទំាង្អស់។ គំនិរសនះ 
ទទួលបានការគំ្នត្ទមិនសូវសត្ចើនសទ កន៊ង្ចំសណាមអនកផ្សតល់ចសមលើយសដ្ឋយស្គរស្រពួកសគ មានការ
ត្ពួយបារមាែ៍ថា ការបសង្កើរមូលនិ្ិជារិសត្មាប់អង្គការសង្គមសី៊វលិ អាចនឹង្បសង្កើនការត្បកួរ
ត្បស្ជង្ កន៊ង្ការទទួលបានមូលនិ្ិពីមាច ស់ជំនួយ ត្បសិនសបើអង្គការសង្គមសី៊វលិទំាង្អស់ 
មានត្ចកទទួលមូលនិ្ិស្រមួយ។ សទាះបីជាយ៉ាង្ណាក៏សដ្ឋយ អនកចូលរមួស្លើយភាគសត្ចើន បាន
យល់ស្សបជាមួយសសចកតីស្ថលង្ការែ៍ទំាង្បី អំពីឥទធិពលវជិាមានរបស់មូលនិ្ិជារិសនះ សហើយ 
៦១,៦% យល់ស ើញថា មូលនិ្ិអាចនឹង្ត្រូវបានកំែរ់សគ្នលសៅកាន់ស្រត្បសសើរ សដើមបបំីសពញ
រត្មូវការរបស់សហគមន៍កមព៊ជា (របូទី៣០)។ 

 

 
 

របូទី៣០   ទសសនៈសតីពីផ្សលទទួលបានពីមូលនិ្ិជារិសត្មាប់អង្គការសង្គមសី៊វលិ (n=271)  
 

 សសណារយីាូទីបី គឺការបសង្កើរឲ្យមានការសិកាទាក់ទង្នឹង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ សៅ
ស្គកលវទិាល័យកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា។ អង្គការសង្គមសី៊វលិភាគសត្ចើន (៥១,៣%) សជឿជាក់ថា 
និសសិរបញ្ច ប់ការសិកាពីស្គកលវទិាល័យបចច៊បបនន ខ្ែះខារជំនាញសមស្សប សដើមបីស្ែើការងារ
កន៊ង្វស័ិយអង្គការសង្គមសី៊វលិ (របូទី៣១)។ សដ្ឋយស្គរស្រអង្គការសង្គមសី៊វលិ គឺជាអនកចូល
រមួចំស្ែកសំខាន់ ដល់ការងារសផ្សសង្ៗសៅកមព៊ជា សកមាភាពសនះ អាចនឹង្ផ្សតល់អរថត្បសយ៉ជន៍
ដល់ទំាង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ និង្និសសរិបញ្ច ប់ការសិកា ត្បសិនសបើពួកសគ សត្រៀមខ្លួនបានលអ 
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ងាយស្ស្យួលេេួលបានមូ្លនិធិ  

ការដចករដំលករបាយការណ៍កាន់ដតម្មនរបសិ្យេធភាេ  

ងាយស្សួ្យលកនុងការដស្យវងរកមូ្លនិធិ 
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សដើមបីចូលទីផ្សារការងារ និង្ចង់្ឲ្យការងារកាន់ស្រមានត្បសិទធភាព។ អនកផ្សតល់ចសមលើយម្នអង្គការ
សង្គមសី៊វលិ មានគំនិរវជិាមានយ៉ាង្ខាល ំង្ ទាក់ទង្នឹង្សសណារយីាូសនះ សដ្ឋយ ៩៤,១% គំ្នត្ទឲ្យ
មានការចូលរមួរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ កន៊ង្ការស្ែើការងារជាមួយស្គកលវទិាល័យ សដើមបី
បសង្កើរជំនាញ ស្ដលរត្មូវឲ្យមាន សដើមបីស្ែើការងារកន៊ង្វស័ិយអង្គការសង្គមសី៊វលិសនះ។ សលើសពី
សនះសៅសទៀរ ៩០,៨% បានត្ពមសត្ពៀង្ថា ត្បជាជនកមព៊ជា នឹង្ទទួលអរថត្បសយ៉ជន៍ពីគំនិរ
ផ្សតួចសផ្សតើមសនះ សដ្ឋយស្គរស្រត្បសិទធភាពរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ មានឥទធិពលសដ្ឋយផ្លា ល់សលើ
ជីវរិរបស់អនកទទួលផ្សល។ 

 

 
របូទី៣១  ទសសនៈកន៊ង្ការបសង្កើរអង្គការសង្គមសី៊វលិ-ទាក់ទង្នឹង្ជំនាញសៅស្គកលវទិាល័យ (n=271) 

 

 ចសមលើយចំសោះសសណារយីាូទំាង្បីសនះ សត្មាប់សហត្បរិបរតិការនាសពលអនាគរ គឺមាន
ភាពវជិាមានយ៉ាង្សត្ចើន សដ្ឋយនាយកអង្គការសង្គមសី៊វលិ ចង់្ស្ែើការងាររមួគ្នន យ៉ាង្ខាល ំង្ សដើមបី
សលើកកមពស់វស័ិយសនះ។ វាគឺជាកតីសង្ឃឹមរបស់អង្គការ CCC ស្ដលគំនិរវជិាមានទំាង្សនះ នឹង្
ផ្សតល់នូវលទធផ្សលស្ដលមានស្គរត្បសយ៉ជន៍កន៊ង្បា៊នាា នឆ្នន ំខាង្ម៊ខ្សនះ ពីសត្ោះវស័ិយសនះ បនតដ្ឋក់
ឲ្យសត្បើត្បាស់គំនិរថាីៗ និង្សលើកកមពស់ការអន៊វរតន៍សសណារយីាូមួយចំនួនកន៊ង្ចំសណាមសសណា
រយីាូទំាង្សនះ។ 
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អន្ទគតការងាររបស់្យនិស្យេិតនឹងេេួលរបពោជន៍េី
ការសិ្យកាទាក់េងវស័ិ្យយអងគការស្យងគម្សីុ្យវលិ 

អនកេេួលសលេីអងគការនឹងេេួលបានរបពោជន៍ េី
បុគគលិកដដលបញ្ច ប់ការសិ្យកាពតត តពលើវស័ិ្យយអងគការ 

អងគការគួរម្មនតួន្ទេីសតល់ចំពណះដឹង ដល់និស្យេិត
ស្យកលវេិាល័យ 

ស្យេវនថៃ និស្យេិតបញ្ច ប់ស្យកលវេិាល័យម្មនជំន្ទញ
េិតរបាកដពធវើការជាមួ្យអងគការ 
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អនុសាេន៍របេអ់ងគការេងគមេុវីិល  

 ស្ផ្សនកសនះ សផ្លត រសលើលទធផ្សលម្នសមាា សន៍ស្បបគ៊ែភាព ស្ដលត្រូវបានស្ែើស ើង្ជាមួយ
នាយកអង្គការសង្គមសី៊វលិ និង្ទីភាន ក់ងារម្ដគូអភិវឌ្ឍន៍ ទាក់ទង្នឹង្ទសសនៈអំពីការចូលរមួ
ចំស្ែករបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ទំាង្មូលរបស់ត្បសទសកមព៊ជា និង្ទាក់ទង្
នឹង្អន៊ស្គសន៍សដើមបីសលើកកមពស់ត្បសិទធភាព និង្សហត្បរិបរតិការរវាង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ 
មាច ស់ជំនួយ និង្រាជរដ្ឋឋ ភិបាល។ 
 

ការច្ូលរួមច្ំមណក្របស់អង្គការសង្គមស៊ី វិលែល់ការអភិវឌ្ឍន ៍ 

ការក្ំណត់នគាលនៅ  

 ធារ៊ផ្សសដ៏ំសំខាន់មួយកន៊ង្ការអន៊វរតន៍គសត្មាង្ឲ្យមានត្បសិទធភាព គឺការកំែរ់សគ្នល
សៅ។ មាច ស់ជំនួយភាគសត្ចើន រត្មូវឲ្យអង្គការសង្គមសី៊វលិ កំែរ់សគ្នលសៅសកមាភាព និង្អនក
ទទួលផ្សលរបស់ពួកសគ ឲ្យបានចាស់លាស់ និង្មានត្បសិទធភាព សដើមបីរមួចំស្ែក ដល់ការ
សសត្មចបាននូវសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សហវរសរ ៍ និង្យ៊ទធស្គស្តសតអភិវឌ្ឍន៍ជារិ។ វាជាសរឿង្គួរឲ្យ
សលើកទឹកចិរត ស្ដលអង្គការមួយចំនួន កំព៊ង្សត្បើត្បាស់ទិននន័យស្ដលអាចរកបាន (ពីរាជរដ្ឋឋ
ភិបាល និង្ទីភាន ក់ងារដម្ទសទៀរ) សដើមបជីះឥទធិពលសលើសសចកតីសសត្មចរបស់ពួកសគ អំពីទីតំាង្
ស្ដលត្រូវអន៊វរតគសត្មាង្ឲ្យមានត្បសិទធភាព។ អង្គការសង្គមសី៊វលិមួយ បាននិយ៉យថា ពួកសគ
សត្បើត្បាស់របាយការែ៍  ស ត្កសួង្ស្ផ្សនការសដើមបីសត្ជើសសរ ើសទីតំាង្អន៊វរតគសត្មាង្។ 

ការច្ូលរួមច្ំមណក្ែល់ការអភវិឌ្ឍន៍ក្ន៊ង្ស្រនទសក្មព៊ជា  
 ចំណាប់អារមាែ៍ជាទូសៅ អំពីស្គថ នភាពបចច៊បបននម្នការអភិវឌ្ឍន៍កន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា គឺ
មានភាពវជិាមាន កន៊ង្ចំសណាមអនកស្ដលត្រូវបានស្ែើសមាា ស  ។ ពួកសគបាននិយ៉យថា បចច៊បបនន
សនះ ត្បជាជន មានឱកាសសត្ចើនជាង្ម៊ន កន៊ង្ការសលើកកមពស់ជីវភាព សដ្ឋយមានសហដ្ឋឋ រចនា
សមព័នធត្បសសើរស ើង្ (ផ្សលូវថនល់ ស្គលាសរៀន មែឌ លស៊ខ្ភាព ។ល។) បសចចកវទិា (បសចចកវទិា
ព័រ៌មាន ឬគមនាគមន៍) និង្ការងារអង្គការសង្គមសី៊វលិកន៊ង្វស័ិយស៊ខាភិបាល អប់រ ំ ទឹក និង្
អនាម័យ។ ទីភាន ក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ និង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ បានស្លើយថា វស័ិយសនះ បានចូលរមួ
ចំស្ែកគួរឲ្យករ់សមាគ ល់ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ត្បសទសកមព៊ជា។ ពួកសគសជឿជាក់ថា ភាពត្បសសើរ
ស ើង្ទំាង្សនះ សសត្មចបាន តាមរយៈសហត្បរិបរតិការរវាង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ សហត្គ្នស
ឯកជន និង្រាជរដ្ឋឋ ភិបាល។ 
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 អង្គការសង្គមសី៊វលិ សង្ឃមឹថានឹង្បនតស្ែើដំសែើ រសៅម៊ខ្ សដើមបសីលើកកមពស់ជីវរិរបស់
ត្បជាជនកមព៊ជា តាមរយៈការអន៊វរតន៍គសត្មាង្អភិវឌ្ឍន៍ត្បកបសដ្ឋយត្បសិទធភាព និង្ការសកើន
ស ើង្នូវគសត្មាង្សហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធ។ ពួកសគក៏សង្ឃឹមផ្សង្ស្ដរថា អំសពើព៊ករលួយ នឹង្ថយច៊ះ 
សហើយការអភិវឌ្ឍន៍ នឹង្សកើរស ើង្សលើត្គប់វស័ិយ។ 

បញ្ហា ស្រឈម  
 ការសសត្មចបានសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍ មិនស្មនជាសរឿង្ងាយស្សួលសត្មាប់ត្បសទសកមព៊ជា
ស ើយ សដ្ឋយស្គរស្រកន៊ង្ត្បសទសកំព៊ង្អភិវឌ្ឍន៍ដម្ទសទៀរ មានបញ្ជា ត្បឈមជាសត្ចើនស្ដលត្រូវ
សដ្ឋះស្ស្គយ។ អង្គការសង្គមសី៊វលិមួយ បានសលើកស ើង្កង្ែល់អំពីស្គថ នភាពបរសិ្គថ នស្ដល
កាន់ស្រអាត្កក់ស ើង្ និង្សជឿជាក់ថា សនះគឺជាបញ្ជា ត្បឈមមួយ ស្ដលត្បសទសកមព៊ជាត្រូវ
សដ្ឋះស្ស្គយ កន៊ង្បា៊នាា នឆ្នន ំសត្កាយសនះ។ ការស្ែើឲ្យហិនសហាច្នធាន្មាជារិ អាកាសធារ៊
ស្ត្បត្បួល និង្ការសកើនស ើង្នូវបរយិ៉កាសអាប់អួរ គឺសថិរកន៊ង្ចំសណាមបញ្ជា ត្បឈមស្ផ្សនក
បរសិ្គថ ន ស្ដលត្បសទសកមព៊ជា ត្រូវសដ្ឋះស្ស្គយ។ សលើសពីសនះសៅសទៀរ អង្គការសង្គមសី៊វលិ
ស្ដលមានសបសកកមាមួយចំនួន (ដូចជាកន៊ង្វស័ិយសិទធិមន៊សស) អាចនឹង្ជួបត្បទះបញ្ជា  កន៊ង្ការ
សហការជាមួយរាជរដ្ឋឋ ភិបាល អាចនឹង្មានភាពលំបាក កន៊ង្ការបំសពញការងាររបស់ពួកសគឲ្យ
មានត្បសិទធភាព។ 

 អង្គការសង្គមសី៊វលិ ក៏សមើលស ើញពីកង្ែះជំនាញសមស្សបផ្សង្ស្ដរ ោក់ព័នធនឹង្កមាល ំង្
ពលកមា កន៊ង្ចំសណាមត្បជាជនកមព៊ជា។ សនះជាបញ្ជា ត្បឈមមួយសទៀរ ស្ដលអាចពនយរឺ និង្
រារាងំ្ការអភិវឌ្ឍន៍កន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា កន៊ង្ការត្បកួរត្បស្ជង្ជាមួយត្បសទសសសដឋកិចចអាស៊្គន
ដម្ទសទៀរ សត្មាប់ឱកាសវនិិសយ៉គ។ អន៊ស្គសន៍មួយសដើមបជីមនះបញ្ជា ត្បឈមទំាង្សនះ គឺ
តាមរយៈការអប់រតំ្បជាជន បែត៊ ះបណាត លនូវជំនាញសមស្សប និង្កស្គង្សមរថភាព សដើមបី
កាល យជាកមាករជំនាញស្ដលមានសមរថភាពត្បកួរត្បស្ជង្។ 
 

ការនលើក្ក្មពស់ស្រសិទធភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ី វិល  

ការផតល់មូលនិ្ ិ  
 កន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា មូលនិ្ិអភិវឌ្ឍន៍ សៅស្រទទួលសមាព ្សត្ចើនពីមាច ស់ជំនួយ។ មាច ស់
ជំនួយ ចង្ភាា ប់ការផ្សតល់មូលនិ្ិសៅនឹង្សកមាភាព ជាជាង្ការផ្សតល់មូលនិ្ិជាកញ្ច ប់ ពីសត្ោះ
មាច ស់ជំនួយ ចង់្ឲ្យត្បាកដថា ល៊យសនាះនឹង្ផ្សតល់អរថត្បសយ៉ជន៍សដ្ឋយផ្លា ល់ដល់គសត្មាង្ និង្
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អនកទទួលផ្សលស្ដលបានសត្គ្នង្ទ៊ក ត្ពមទំាង្ធានាថា សបសកកមាទំាង្មូលរបស់មាច ស់ជំនួយ 
ត្រូវបានអន៊សលាមតាម។ អង្គការសង្គមសី៊វលិមួយចំនួន បានមានត្បស្គសន៍ថា មាច ស់ជំនួយ 
អាចនឹង្មិនទ៊កចិរតសមរថភាពត្គប់ត្គង្ហិរញ្ាវរថ៊របស់អង្គការ ដូសចនះសហើយ ការផ្សតល់មូលនិ្ិសៅ
សលើគសត្មាង្ គឺជាវ ិ្ ីមួយ កន៊ង្ការរកាការត្គប់ត្គង្មូលនិ្ិឲ្យបានរឹង្រ៊ងឹ្។ 

 អង្គការសង្គមសី៊វលិមួយចំនួន បានបងាា ញថា មូលនិ្ិ អាចនឹង្ត្រូវបានសផ្លត រសគ្នលសៅ
ត្បកបសដ្ឋយត្បសិទធភាព ត្បសិនសបើមានអំសពើព៊ករលួយរិចរួច (កន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជាជាទូសៅ)។ 
មាច ស់ជំនួយ ចង់្ឲ្យអង្គការសង្គមសី៊វលិ មានភាពចាស់លាស់អំពីសគ្នលសៅរបស់ខ្លួន និង្អែី
ស្ដលពួកសគចង់្សសត្មចបាន និង្ត្បាកដថា ពួកសគអន៊សលាមសៅតាមសនាះ។ សលើសពីសនះសៅ
សទៀរ អង្គការសង្គមសី៊វលិ យល់ស ើញថា មាច ស់ជំនួយ គួរស្រមានសកមាភាពតាមដ្ឋន និង្វាយ
រម្មលសដ្ឋយផ្លា ល់បស្នថមសទៀរ សៅសលើគសត្មាង្ស្ដលពួកសគផ្សតល់មូលនិ្ិ។ អង្គការសង្គមសី៊វលិ 
ស្គែ គមន៍ឲ្យមានការចូលរមួបស្នថមពីមាច ស់ជំនួយ កន៊ង្សកមាភាពរបស់ពួកសគ សដើមបកីាល យជាម្ដគូ
សកមាកន៊ង្ដំសែើ រការសនះ សហើយពួកសគរកីរាយកន៊ង្ការស្ែើការងារជាមួយគ្នន  សដើមបសីលើកកមពស់ការ
តាមដ្ឋនគសត្មាង្។ 

ការនលើក្ក្មពស់ស្រសទិធភាព  
 កតាត ទំាង្អស់ស្ដលអង្គការសង្គមសី៊វលិ និង្ម្ដគូអភិវឌ្ឍន៍ បានត្ពមសត្ពៀង្ថានឹង្ជួយ
វស័ិយសនះ ឲ្យកាន់ស្រមានត្បសិទធភាពកន៊ង្ការសសត្មចបានសគ្នលសៅរបស់ពួកសគ គឺការសកើន
ស ើង្នូវរមាល ភាព និង្គែសនយយភាពកន៊ង្ចំសណាមអង្គការសង្គមសី៊វលិ មាច ស់ជំនួយ និង្
រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ត្ពមទំាង្ការសត្មបគសត្មាង្របស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ ជាមួយនឹង្សគ្នលសៅ
ស្ផ្សនការយ៊ទធស្គស្តសត។ 
 

សហស្រតិបតតិការ  

សហស្រតិបតតិការក្ន៊ង្ច្ំនណ្តមអង្គការសង្គមស៊ីវិល  
 ទំនាក់ទំនង្រវាង្អង្គការសង្គមសី៊វលិកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា មានភាពត្បសសើរស ើង្ តាម
អង្គការសង្គមសី៊វលិ និង្ម្ដគូអភិវឌ្ឍន៍ស្ដលត្រូវបានស្ែើសមាា ស  ។ សពែម្ថងសនះ កាន់ស្រមាន
ភាពងាយស្សួល កន៊ង្ការស្ចករសំ្លក និង្ទទួលបានព័រ៌មានអំពីសកមាភាពគសត្មាង្ សមសរៀន
ទទួលបាន និង្ការត្បរិបរតិលអៗ បំផ៊្សរកន៊ង្ចំសណាមអង្គការសង្គមសី៊វលិ សហើយនឹង្ជួយអង្គការ
សង្គមសី៊វលិ អន៊វរតគសត្មាង្ផ្លា ល់ខ្លួនរបស់ពួកសគ ឲ្យមានត្បសិទធភាព។ ទំនាក់ទំនង្រវាង្
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អង្គការអនតរជារិ និង្កន៊ង្ស្សុក មានភាពត្បសសើរស ើង្ កន៊ង្បា៊នាា នឆ្នន ំថាីៗសនះ សដ្ឋយអង្គការ
អនតរជារិ ទទួលយកមរិសយ៉បល់សត្ចើន ពីអង្គការកន៊ង្ស្សុក ោក់ព័នធនឹង្ការអភិវឌ្ឍន៍
យ៊ទធស្គស្តសត សហើយអង្គការកន៊ង្ស្សុក មានសំស ង្កាន់ស្រខាល ំង្កន៊ង្វស័ិយសនះ។ បសចចកវទិា
ព័រ៌មាន និង្សិកាេ ស្គលា/សននិសីទជាសទៀង្ទារ់ ស្ែើឲ្យអង្គការសង្គមសី៊វលិ មានភាពកាន់ស្រ
ងាយស្សួល កន៊ង្ការត្បាស្ស័យទាក់ទង្ និង្សហត្បរិបរតិការជាមួយគ្នន ។ 

សហស្រតិបតតិការរវាង្អង្គការសង្គមស៊ីវិល និង្ទីភាន ក្់ងារអភវិឌ្ឍន៍  
 អង្គការសង្គមសី៊វលិមួយ បានសមើលស ើញពីបនាល ស់បតូរជាវជិាមានមួយ ោក់ព័នធនឹង្វ ិ្ ី
ស្ដលមាច ស់ជំនួយ ផ្សតល់មូលនិ្ិ សដ្ឋយមានត្បស្គសន៍ថា បចច៊បបននសនះ មាច ស់ជំនួយមួយចំនួន 
គំ្នត្ទអង្គការសង្គមសី៊វលិរូចៗ សដើមបីអន៊វរតគសត្មាង្ សៅថាន ក់មូលដ្ឋឋ ន។ ការត្បាស្ស័យទាក់ទង្
គ្នន រវាង្ទីភាន ក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ និង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ កំព៊ង្មានភាពត្បសសើរស ើង្ផ្សង្ស្ដរ។ 

 បនាល ស់បតូរមួយកន៊ង្ចំសណាមបនាល ស់បតូរជាសត្ចើន ស្ដលអង្គការសង្គមសី៊វលិ បានផ្សតល់ជា
សយ៉បល់ សដើមបសីលើកកមពស់សហត្បរិបរតិការរវាង្ពួកសគ និង្ទីភាន ក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ គឺសហត្បរិ
បរតិការជិរសនិទធ ស្ដលទំាង្ទីភាន ក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ និង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ អាចស្ចករសំ្លកព័រ៌មាន
គ្នន សដ្ឋយងាយស្សួល។ មតង្សទៀរ អង្គការសង្គមសី៊វលិ ស្គែ គមន៍ការសកើនស ើង្នូវការចូលរមួ
របស់មាច ស់ជំនួយ កន៊ង្គសត្មាង្របស់ពួកសគ បា៊ស្នតត្រូវសថិរកន៊ង្ស្គា ររីម្នការសគ្នរពគ្នន សៅវញិ
សៅមក និង្ភាពជាម្ដគូ។ 

សហស្រតិបតតិការរវាង្រដ្ឋា ភិបាល និង្អង្គការសង្គមស៊ីវិល  
 មានភាពត្បសសើរស ើង្ កន៊ង្ការស្ចករសំ្លកព័រ៌មានរវាង្រាជរដ្ឋឋ ភិបាល និង្អង្គការសង្គម
សី៊វលិ សបើសត្បៀបស្ៀបសៅនឹង្អរីរកាល។ ភាពត្បសសើរសនះ សដ្ឋយស្គរស្ររាជរដ្ឋឋ ភិបាល និង្
អង្គការសង្គមសី៊វលិ សហការគ្នន កន៊ង្សិកាេ ស្គលា និង្សននិសីទ សដើមបីពិភាកាអំពីបញ្ជា  និង្
ការត្បឈមស្ដលត្រូវសដ្ឋះស្ស្គយ សដើមបសីលើកមពស់ជីវភាពរបស់ត្បជាជនកមព៊ជា។ សទាះបីជាមាន
អង្គការសង្គមសី៊វលិរិចរួច សៅស្រជួបត្បទះភាពលំបាកកន៊ង្ការត្បាស្ស័យទាក់ទង្គ្នន  និង្
ការស្ចករសំ្លកព័រ៌មានជាមួយរាជរដ្ឋឋ ភិបាលក៏សដ្ឋយ បា៊ស្នតពួកសគសៅស្រសជឿជាក់ថា បញ្ជា សនះ 
អាចនឹង្មានភាពត្បសសើរស ើង្ ត្បសិនសបើភាគីទំាង្ពីរ មានការសបើកចំហ និង្មាន្នាៈកន៊ង្ការ
ស្ែើការងារជាមួយគ្នន ។ អង្គការសង្គមសី៊វលិ ផ្សតល់ជាសយ៉បល់ថា រាជរដ្ឋឋ ភិបាល គួរស្រស្ចករសំ្លក
ព័រ៌មានបស្នថមសទៀរ សទាះបីជាមួយអង្គការសង្គមសី៊វលិរូចៗក៏សដ្ឋយ។ ចំស្ែកឯម្ដគូ
អភិវឌ្ឍន៍វញិ ផ្សតល់ជាសយ៉បល់ថា អង្គការសង្គមសី៊វលិ គួរស្រផ្សតល់ព័រ៌មានបស្នថមសទៀរ ដល់
រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ជាពិសសសការសសត្មចបានរបស់គសត្មាង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ សដើមបីសលើកកមពស់
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ការយល់ដឹង្របស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល អំពីរួនាទីរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិកន៊ង្ការអភិវឌ្ឍន៍ជារិ។ 
អង្គការមួយចំនួន ក៏ផ្សតល់ជាសយ៉បល់ផ្សង្ស្ដរថា ពួកសគគួរស្រសបើកចំហបស្នថមសទៀរ ទទួលយក
ការរះិគន់ និង្មាន្នាៈ កន៊ង្ការស្ែើឲ្យត្បសសើរស ើង្ និង្សរៀនសូត្រពីកំហ៊ស្គង្របស់ខ្លួន។ 
សហើយរាជរដ្ឋឋ ភិបាល ក៏គួរស្រសបើកចំហបស្នថមសទៀរផ្សង្ស្ដរ ទទួលស្គគ ល់ចំែ៊ចសខ្ាយ និង្
បញ្ជា ត្បឈមរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ សដ្ឋយមិនចំាបាច់ដ្ឋក់ទែឌ កមា និង្ជួយអង្គការសង្គម
សី៊វលិ ឲ្យបានសរៀនសូត្រ និង្ស្កលមអ នាសពលអនាគរ។ 
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សេចកតីេននិដ្ឋា ន និងអនុសាេន ៍
 

 របកគំសហើញសចញពីលទធផ្សលម្នការសិកាស្ស្គវត្ជាវ អំពីការចូលរមួចំស្ែករបស់
អង្គការសង្គមសី៊វលិកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា មានឥទធិពលសំខាន់មួយចំនួន សត្មាប់វស័ិយអង្គការ
សង្គមសី៊វលិទំាង្មូល។ ទីមួយ លទធផ្សលម្នការសិកាស្ស្គវត្ជាវសនះ បងាា ញចាស់ថា អង្គការ 
សង្គមសី៊វលិបានចូលរមួចំស្ែកយ៉ាង្សំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និង្សសដឋកិចចសៅកមព៊ជា។ 

 ការបាា ន់ត្បមាែសដ្ឋយត្បងុ្ត្បយ័រន សចញពីលទធផ្សលម្នការអសង្ករសនះ បងាា ញថា 
អង្គការសង្គមសី៊វលិកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា បានអន៊វរតគសត្មាង្ត្បស្ហល ៤ ០០០ កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ 
ស្ដលត្គបដែត ប់ទំាង្២៤សខ្រត/ត្កងុ្សៅកមព៊ជា។  ការបាា ន់ត្បមាែត្បហាក់ត្បស្ហល សចញពី
ទិននន័យស្ស្គវត្ជាវសនះ អំពីអនកទទួលផ្សល បងាា ញថា កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២ អង្គការសង្គមសី៊វលិ បាន
ផ្សតល់អរថត្បសយ៉ជន៍យ៉ាង្សត្ចើន ដល់ជីវរិរបស់ត្បជាជនត្បស្ហល ១,៣ លាននាក់ សៅកមព៊ជា។ 
សទាះបីវាគឺជាការបាា ន់ត្បមាែទាបក៏សដ្ឋយ បា៊ស្នតចំនួនសនះជិរសសាើនឹង្ ១០% ម្នចំនួនត្បជាជន
ទូទំាង្ត្បសទស សហើយគឺជារួសលខ្គួរឲ្យករ់សមាគ ល់មួយ សត្មាប់វស័ិយរូចៗម្នសសដឋកិចច
កមព៊ជា។ 

 អង្គការសង្គមសី៊វលិ ផ្សតល់ការងារដល់មន៊សសជាសត្ចើន ស្ដលស្ែើការកន៊ង្លកេខ្ែឌ
សមរមយ និង្ទទួលបានសបៀវរសរស៍មរមយ ស្ដលចូលរមួចំស្ែកផ្សង្ស្ដរ ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍
សសដឋកិចចជារិទំាង្មូល។ អង្គការសង្គមសី៊វលិ ក៏ផ្សតល់ឱកាសដល់មន៊សសជាសត្ចើន តាមរយៈការ
ហារ់ការងារ និង្ការសា័ត្គចិរត ស្ដលអន៊ញ្ជា រឲ្យអនកទំាង្សនះ ទទួលបានបទពិសស្គ្ន៍ស្ដល
អាចជួយពួកសគ កន៊ង្ការស្សែង្រកការងារទទួលបានសបៀវរសរ ៍ នាសពលអនាគរ។ ជារមួ អង្គការ
សង្គមសី៊វលិ មានកំែរ់ត្តាលអ ជានិសយ៉ជកស្ដលផ្សតល់ឱកាសសសើាភាពគ្នន ។ អង្គការសង្គម
សី៊វលិ ផ្សតល់ការងារដល់ប៊គគលិកស្តសតីជាង្ ៤២% ស្ដលសនះជាចំនួនលអ សបើសត្បៀបស្ៀបជាមួយ
វស័ិយការងារដម្ទសទៀរ សហើយ ៣,២% ម្នប៊គគលិកអង្គការសង្គមសី៊វលិ គឺជាជនពិការ ស្ដល
ចំនួនសនះ គឺជាចំនួនដ៏លអ សបើសត្បៀបស្ៀបជាមួយអត្តាពិការភាពម្នត្បជាជនទូសៅ (១,៤% វទិា 
ស្គថ នជារិសថិរិ ឆ្នន ំ២០០៩)។ 
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តារាង្ទី២៧  វស័ិយសំខាន់ជាង្សគទំាង្៧  អនកទទួលផ្សល និង្ត្កសួង្ (ការអសង្ករ និង្ជំសរឿនឆ្នន ំ២០១២) 

 វស័ិយសកមាភាពសំខាន់ៗ 1 
 
អនកទទួលផ្សលសំខាន់ៗ 1 

 កិចចត្ពមសត្ពៀង្សង្គមសី៊វលិ 
និង្ រាជរដ្ឋឋ ភិបាល 2 

 វស័ិយសគ្នលសៅ n ត្កមុសគ្នលសៅ n ត្កសួង្/មនាីរ n 

1 អប់រ ំនិង្បែត៊ ះបណាត ល 87 ក៊មារ 63 
ស៊ង្គមកិចច អរីរយ៊ទធជន 
និង្យ៊វនិរិសមបទា 

172 

2 
កសិកមា និង្
ស៊ខ្ភាពសរែ 

26 ត្បជាជនទូសៅ 44 អប់រ ំយ៊វជន និង្កីឡា 143 

3 
ស៊ខ្ភាព អាហាររបូរថមា 
និង្ សអដស៍ 

26 ត្បជាជនត្កីត្ក 40 ស៊ខាភិបាល 142 

4 
ស៊ខ៊្មាលភាព និង្
សិទធិក៊មារ 

18 ត្កុមស្តសតី 25 
កសិកមា រក៊ាេ ត្បមាា ញ់ និង្
សនស្គទ 

56 

5 អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ 14 ត្កុមនិសសិរ/យ៊វជន 20 អភិវឌ្ឍជនបទ 41 

6 
ពិការភាព និង្          
ស្គត រនីរិសមបទា 

12 ជនពិការ 13 
ការងារនិង្បែត៊ ះ
បណាត លវជិាា ជីវៈ 

35 

7 
បរសិ្គថ ន និង្្នធាន
្មាជារិ 

11 ត្កុមអនកជំនួញ 13 វបប្ម៌និង្វចិិត្រសិលបះ 28 

1
 ត្បភពៈ  ការអសង្ករអង្គការសង្គមសី៊វលិឆ្នន ំ២០១២  

2
 ត្បភពៈ  ការជំសរឿនឆ្នន ំ២០១២  ការច៊ះអន៊សសរែៈជាមួយត្កសួង្មហាម្ផ្សានិង្ត្កសួង្ការបរសទសមិនបាន
បញ្ាូ លកន៊ង្តារាង្។  
 

ភាពស្សបគាន រវាង្គនស្មាង្ អនក្ទទួលផល និង្ស្ក្សងួ្របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល  
 របកគំសហើញជាវជិាមានមួយកន៊ង្ចំសណាមរបកគំសហើញជាសត្ចើន សចញពីការអសង្ករសនះ 
គឺថា អង្គការសង្គមសី៊វលិ កំព៊ង្សត្មបសត្មួលគសត្មាង្ ជាមួយអនកទទួលផ្សលសគ្នលសៅ 
និង្ត្កសួង្ោក់ព័នធ។ សទាះបីជាស្ផ្សនកម្នការសិកាស្ស្គវត្ជាវសនះ ត្រូវបានសួរដ្ឋច់សដ្ឋយស្ កពី
គ្នន ក៏សដ្ឋយ បា៊ស្នត សៅសពលត្រូវបានវភិាគរមួគ្នន  លទធផ្សលបងាា ញថា អង្គការសង្គមសី៊វលិ មាន
សមរថភាពសដ្ឋយឯករាជយ សដើមបីសត្មបការងារជាមួយរាជរដ្ឋឋ ភិបាលនិង្ត្បជាជនតាមមូលដ្ឋឋ ន 
សដើមបីសសត្មចឲ្យបាន ត្បកបសដ្ឋយត្បសិទធភាព នូវសគ្នលសៅរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ និង្ការ
អភិវឌ្ឍន៍ជារិបស្នថមសទៀរ (សូមសមើលតារាង្ទី២៧ខាង្សលើ)។ 
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សវ័យអភិបាលក្ិច្ចស្រក្បនដ្ឋយស្រសិទធភាព  
 សសចកតីសននិដ្ឋឋ នគួរឲ្យករ់សមាគ ល់មួយសទៀរ សចញពីការវភិាគទិននន័យម្នការអសង្ករឆ្នន ំ
២០១២សនះ គឺអង្គការសង្គមសី៊វលិភាគសត្ចើនសលើសល៊ប កំព៊ង្ត្បរិបរតិសែ័យអភិបាលកិចចត្បកប
សដ្ឋយត្បសិទធភាព។ អង្គការសង្គមសី៊វលិសសាើរស្រទំាង្អស់ ស្ដលបានចូលរមួកន៊ង្ការអសង្ករសនះ 
យ៉ាង្សហាចណាស់មាន្មាន៊ញ្ាមួយ ឬឯកស្គរដម្ទសទៀរ ពិពែ៌នាអំពីម៊ខ្ងារអភិបាលកិចច
របស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ។ អង្គការសង្គមសី៊វលិភាគសត្ចើន ក៏មានត្កុមត្បឹកាភិបាល សដើមបី
បសង្កើនការត្ររួពិនិរយ និង្សបាះព៊មពរបាយការែ៍ត្បចំាឆ្នន ំ ស្ដលលមអិរពីការត្គប់ត្គង្ គសត្មាង្ 
និង្ត្បវរតិហិរញ្ាវរថ៊។ អង្គការសង្គមសី៊វលិភាគសត្ចើន ក៏បានស្ែើសវនកមាឯករាជយសដ្ឋយររិយជន
ផ្សង្ស្ដរ ស្ដលសនះគឺជាវ ិ្ ីរឹង្រ៊ងឹ្មួយ កន៊ង្ការបងាា ញពីលកេែៈរមាល ភាពរបស់ខ្លួន។ វស័ិយ
អង្គការសង្គមសី៊វលិកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា ថាីៗសនះ ក៏បានបសង្កើរត្កមសីល្ម៌ និង្ត្បព័នធវញិ្ជា បន
បត្រត្ររួពិនិរយសដ្ឋយររិយជន ស្ដលត្បព័នធទំាង្ពីរសនះ ត្រវូបានបសង្កើរស ើង្សដ្ឋយអង្គការ 
CCC។ ត្បព័នធទំាង្សនះ ត្រូវបានបសង្កើរស ើង្សដើមបកំីែរ់អរតសញ្ជា ែ និង្ផ្សតល់រងាែ ន់ដល់
អង្គការសង្គមសី៊វលិទំាង្ឡាយណា ស្ដលបងាា ញត្កមសីល្ម៌ម្នគែសនយយភាព និង្សតង់្ដ្ឋរ
អភិបាលកិចចលអកត្មិរខ្ពស់បំផ៊្សរ បសង្កើនសមរថភាពរបស់អង្គការ សង្គមសី៊វលិរូចៗ សដើមបមីន
ដល់កត្មិរដូចគ្នន  ត្ពមទំាង្បសង្កើរយនតការមួយ សដើមបសីដ្ឋះស្ស្គយបែតឹ ង្ និង្ដ្ឋក់ពីន័យ
សកមាភាពជាអវជិាមាន ដល់អង្គការសង្គមសី៊វលិមួយចំនួនរូច ស្ដលត្បត្ពឹរតមិនសមស្សប ។ 

 ជាទូសៅ វស័ិយអង្គការសង្គមសី៊វលិ ហាក់ដូចជាកំព៊ង្សឆ្នព ះសៅកាន់គំរមូ្នសែ័យអភិបាល
កិចចត្បកបសដ្ឋយត្បសិទធភាព។ សដ្ឋយស្គរស្រនិនាន ការទំាង្កន៊ង្សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍អនតរជារិ និង្
គំនិរផ្សតួចសផ្សតើម ស្ដលបានចាប់សផ្សតើមសៅថាន ក់ជារិ ថាីៗសនះ សយើង្រពឹំង្ថា វធិានការអភិបាលកិចច
ទំាង្សនះ នឹង្បនតសកើនស ើង្ និង្ត្បសសើរស ើង្កន៊ង្បា៊នាា នឆ្នន ំខាង្ម៊ខ្សនះ ។ 

សហស្រតិបតតិការក្ន៊ង្វិស័យអង្គការសង្គមស៊ីវិល  
 ជាទូសៅ សហត្បរិបរតិការកន៊ង្វស័ិយអង្គការសង្គមសី៊វលិ មានភាពវជិាមាន និង្ផ្សតល់ផ្សល
សត្ចើន។ អង្គការសង្គមសី៊វលិភាគសត្ចើន រកាអន៊សសរែៈសយ៉គយល់ ជាមួយភាគីរាជរដ្ឋឋ ភិ
បាល និង្ស្ែើការសដើមបីសត្មបគសត្មាង្ ជាមួយរត្មូវការសហគមន៍ និង្យ៊ទធស្គស្តសតអភិវឌ្ឍន៍
ជារិ។ កន៊ង្កិចចសមាា សន៍ស្បបគ៊ែភាព អង្គការសង្គមសី៊វលិមួយចំនួន បានសលើកស ើង្ថា 
ពួកសគបានចាប់សផ្សតើមសត្បើត្បាស់រចួសៅសហើយ នូវទិននន័យអរតសញ្ជា ែកមាត្គសួ្គរត្កីត្ក សដើមបី
សផ្លត រសគ្នលសៅគសត្មាង្ឲ្យចំត្បជាជនត្កីត្ក និង្អនកមានហានិភ័យខ្ពស់បំផ៊្សរ។ សនះជានិនាន ការ
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មួយ ស្ដលសង្ឃឹមថានឹង្បនត សដ្ឋយស្គរស្រព័រ៌មានអំពីអរតសញ្ជា ែកមាត្គសួ្គរត្កីត្ក សត្មាប់
សខ្រតទំាង្អស់ ចាប់សផ្សតើមអាចរកបាន។   

 សហត្បរិបរតិការកន៊ង្ចំសណាមអង្គការសង្គមសី៊វលិ គឺមានកត្មិរខ្ពស់ សដ្ឋយ ៦៩% ម្ន
អង្គការ បានចូលរមួកន៊ង្បណាត ញអង្គការសង្គមសី៊វលិ ឬជាសមាជិកម្នអង្គការសមដូចជាអង្គការ 
CCC។ ជាង្ោក់កណាត លម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិ ក៏មានកិចចត្ពមសត្ពៀង្សដ្ឋយផ្លា ល់ ជាមួយ
អង្គការសង្គមសី៊វលិ ឬអង្គការសៅតាមសហគមន៍សផ្សសង្សទៀរផ្សង្ស្ដរ ។ កិចចត្ពមសត្ពៀង្ទំាង្សនះ 
អាចជួយសត្មួលការអន៊វរតន៍គសត្មាង្ កស្គង្សមរថភាពប៊គគលិក និង្ការ់បនថយការចំណាយ
ចំាបាច់ជាសទៀង្ទារ់របស់អង្គការ តាមរយៈការស្ចករសំ្លកព័រ៌មាន ប៊គគលិក និង្្នធាន។ 
ជាង្មួយភាគបួនម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិ បានផ្សតល់ការគំ្នត្ទស្ផ្សនកហិរញ្ាវរថ៊ ដល់អង្គការ សផ្សសង្ 
សទៀរ កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២។ ទំនាក់ទំនង្ទំាង្សនះ ទំនង្ជានឹង្ត្បសសើរស ើង្ នាសពលអនាគរ 
សដ្ឋយស្គរស្រមានការគំ្នត្ទខាល ំង្ កន៊ង្ចំសណាមនាយកអង្គការសង្គមសី៊វលិ និង្ប៊គគលិកជាន់ខ្ពស់ 
ចំសោះគសត្មាង្ថាីៗ និង្គសត្មាង្សហត្បរិបរតិការគ្នន  ដូចជាមជឈមែឌ លអង្គការសង្គមសី៊វលិ 
និង្ មូលនិ្ិជារិសត្មាប់អង្គការសង្គមសី៊វលិ។ 

 ទំនាក់ទំនង្រវាង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ និង្មាច ស់ជំនួយ មិនត្រូវបានរក៊រក កន៊ង្ការសិកា
ស្ស្គវត្ជាវសនះស ើយ បា៊ស្នតកន៊ង្កិចចសមាា សន៍ស្បបគ៊ែភាព អង្គការសង្គមសី៊វលិមួយចំនួន បាន
បងាា ញពីបំែង្ឲ្យមានការសលើកកមពស់នូវទំនាក់ទំនង្ជាមួយមាច ស់ជំនួយ ជាពិសសស ពួកសគ 
បានស្គែ គម៍ឲ្យមានការសកើនស ើង្នូវការចូលរមួរបស់មាច ស់ជំនួយ កន៊ង្គសត្មាង្ ជាពិសសសកន៊ង្
ស្ផ្សនកតាមដ្ឋន និង្វាយរម្មល។ អង្គការសង្គមសី៊វលិ ក៏ចង់្ដឹង្ផ្សង្ស្ដរ សរើគសត្មាង្របស់ពួកសគមាន
ត្បសិទធភាពបា៊ណាោ  និង្ពីរសបៀបស្ដលពួកសគអាចស្ែើឲ្យត្បសសើរស ើង្ បា៊ស្នត ពួកសគត្បស្ហលជាខ្ែះ
ជំនាញបសចចកសទស សត្មាប់ការតាមដ្ឋន និង្ចង់្ឲ្យមាច ស់ជំនួយ ជួយពួកសគកន៊ង្ការសលើកកមពស់
សមរថភាពខាង្ជំនាញបសចចកសទសសនះ។ សលើសពីសនះសៅសទៀរ កាលស្ដលជិរោក់កណាត ល
ម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិ យល់ស ើញថា មូលនិ្ិសត្មាប់ឆ្នន ំ២០១៣ នឹង្សកើនស ើង្ខ្ពស់ជាង្
ឆ្នន ំ២០១២ បងាា ញពីឥរយិ៉បថវជិាមានមួយ ចំសោះទំនាក់ទំនង្មាច ស់ជំនួយ។  
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អន៊ស្ថសន ៍
 បន្នថមអលើអសចកត្សននិដ្ឋា នខាង្អលើ ការសិកាឆ្នន ំ២០១២អាចទាញអចញនូវអន៊ស្គសន៍
សំខាន់ៗសត្មាប់ចូលរមួសលើកកមពស់វស័ិយសនះដូចខាង្សត្កាមៈ  

 - សលើកកមពស់សហត្បរិបរតិការរវាង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ។ បចច៊បបននសនះ ជាង្ោក់
កណាត លម្នអង្គការសង្គមសី៊វលិមានកិចចត្ពមសត្ពៀង្ ជាមួយអង្គការសង្គមសី៊វលិសផ្សសង្សទៀរ ឬ
អង្គការសមាគម។ សនះជាចំនួនលអមួយ សហើយវាអាចមានការសកើនស ើង្។ ការបសង្កើនកិចច 
សហការកន៊ង្ចំសណាមអង្គការសង្គមសី៊វលិអាចត្បសសើរស ើង្ តាមរយៈការចូលរមួកន៊ង្ការងារ 
បណាត ញដូចជាអង្គការ CCC និង្ NGO Forum ជាសដើម។ បណាត ញទំាង្សនះអាចស្ែើសអាយថាន ក់
ដឹកនំាអង្គការភាា ប់ទំនាក់ទំនង្គ្នន កាន់ស្រត្បសសើរស ើង្តាមវស័ិយ និង្តាមរំបន់។  

 - បសង្កើនការត្បរិបរតិសវនកមាខាង្សត្ៅ  និង្វញិ្ជា បនបត្រស្ដលមានលកេែៈសា័ត្គចិរត 
ម្នអភិបាលកិចច និង្ការត្បរិបរតិត្បកបសដ្ឋយវជិាា ជីវៈ ម្នអង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាល។ ជា
លកេែៈអនតរជារិ និនាន ការកន៊ង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ គឺសឆ្នព ះសៅរកកំសែើ ននិយ័រកមា។ ការ
បសង្កើនការយល់ដឹង្ និង្ការចូលរមួកន៊ង្ត្បព័នធវញិ្ជា បនបត្រម្នអភិបាលកិចច និង្ការត្បរិបរតិ
ត្បកបសដ្ឋយវជិាា  ជីវៈម្នអង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាល របស់អង្គការ CCC គឺជាមស្ាបាយលអមួយ
សត្មាប់អង្គការសង្គមសី៊វលិកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា សដើមបីសលើកកមពស់បរយិ៉កាសសែ័យនិយរកមា 
គួរស្រមានការជត្មុញ និង្យកចិរតទ៊កដ្ឋក់បស្នថមសទៀរ។  

 - សលើកកមពស់ឲ្យមានភាពស្សបគ្នន ជាមួយនឹង្យ៊ទធស្គស្តសតថាន ក់ជារិ។ អង្គការមិនស្មន
រដ្ឋឋ ភិបាល និង្សមាគមកន៊ង្ស្សុកជាសត្ចើនស្ដលបានចូលរមួកន៊ង្ការសិកាសនះ មិនបានដឹង្
ចាស់អំពីសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍យ៊ទធស្គស្តសតថាន ក់ជារិរបស់ត្បសទសកមព៊ជាស ើយ ដូចជាសគ្នលសៅ
អភិវឌ្ឍន៍សហសសវរសរ។៍ ការស្ែើឲ្យត្បាកដថា អង្គការសង្គមសី៊វលិទំាង្អស់ សត្មបគសត្មាង្
របស់ខ្លួន ជាមួយនឹង្យ៊ទធស្គស្តសតទំាង្សនះ គឺជាមស្ាបាយមួយកន៊ង្ការធានាថា ្នធានរបស់
អង្គការសង្គមសី៊វលិ ត្រូវបានសត្បើត្បាស់ត្បកបសដ្ឋយត្បសិទធភាព សត្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ជារិ ។ 
សនះអាចសសត្មចសៅបាន តាមរយៈការបសង្កើននូវការស្ចករសំ្លកព័រ៌មាន និង្សហការរវាង្
អង្គការសង្គមសី៊វលិ រដ្ឋឋ ភិបាល និង្មាច ស់ជំនួយ សដ្ឋយបណាត ញអង្គការសង្គមសី៊វលិ សដើររួ
នាទីសំខាន់សៅកន៊ង្ដំសែើ រការសនះ ជាជនបសងាគ លសត្មាប់ស្ចករសំ្លកព័រ៌មាន និង្ជារំណាង្
អង្គការសង្គមសី៊វលិ កន៊ង្ការសរៀបចំស្ផ្សនការយ៊ទធស្គស្តសត និង្ការពិភាកា។  

 - សលើកកមពស់ការកំែរ់សគ្នលសៅ របស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ។ អង្កការកន៊ង្ស្សុក និង្ 
សមាគម មានរំបន់សគ្នលសៅសមស្សប តាមទីតំាង្នានាសៅកមព៊ជា  សហើយក៏មានភាន ក់ងារសផ្សសង្ 
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អន៊វរតការងារទំាង្២៤សខ្រត/រាជធានី។ សទាះបីជា មានការទីតំាង្ការយិ៉ល័យសត្ចើន សៅរាជធានី
ភនំសពញ (៥៤%) ស្រកមាវ ិ្ ីមានកមាវ ិ្ ីរិច (៣២%) ស្ដលអន៊វរតគសត្មាង្ កន៊ង្រាជធានី ភនំសពញ។ 
កន៊ង្ចំសណាមសខ្រតស្ដលមានអរតសញ្ជា ែកមាត្គសួ្គរត្កីត្កសត្ចើនជាង្សគ កន៊ង្ត្បសទស កមព៊ជា ដូច
ជាសខ្រតម្ត្ពស្វង្ និង្តាស្កវ មានសមាមាត្រមិនសមស្សបសត្មាប់ចំនួន ការយិ៉ល័យ និង្គសត្មាង្
ស្ដលបានអន៊វរតកន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២។  កន៊ង្ករែីសនះការស្ែើឲ្យត្បសសើរស ើង្ នូវការចង្បណាត ញ ការ
ស្ចកចាយព័រ៌មាន និង្ការសត្មបសកមាភាពការងារកន៊ង្ចំសណាមអង្គការសង្គមសី៊វលិ មាច ស់
ជំនួយ និង្រាជរដ្ឋឋ ភិបាល  សដើមបកំីែរ់សគ្នលសៅកន៊ង្ការផ្សតល់មូលនិ្ិ និង្្នធានគសត្មាង្ឲ្យ
កាន់ស្រមានត្បសិទធភាព។  
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ឧបេមព័នធ ១  

CCC-CSOs: Contributions to the Development of Cambodia 2012      ID No:  

 
េំរង់ជំពរឿនអងគការស្យងគម្សីុ្យវលិ 2012 

 

- លំអិរអង្គការ 

1. សមា ះអង្គការៈ 
 ស្ខ្ារៈ 

អង់្សគលសៈ 

2. អកសរការ់ៈ  
 ស្ខ្ារៈ 

អង់្សគលសៈ 

3. អាសយដ្ឋឋ នអង្គការ 
អាសយដ្ឋឋ នៈ 

ទីត្កុង្/សខ្រត 

4. សលខ្ទូរស័ពាៈ 
ទូរស័ពាការយិ៉ល័យៈ 

ទូរស័ពាចល័រ/អាចសលើកបានៈ 

5. អី៊ស្មាលៈ  

6. សគហទំព័រៈ   

7. 
សកមាភាពចំបង្ជាង្សគ:  

8. នាយកអង្គការៈ 
សមា ះ(កញ្ជា  អនកស្សី សលាក…….) 

ឋានៈ 

9. 
សរើអនកចង់្ផ្សតល់ពរ៌មានលំអិរសំរាប់សបាះព៊មពផ្សាយសៅកន៊ង្សសៀវសៅមគគ៊សទា
សក៍របស់ CCC ស្ដរឬសទ? 

បាទ                          
សទ 
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- សាថ នភាេេត៌ម្មន  

1. ស្គថ នភាពអង្គការ 

សបើក 1 មានថវកិា                    គ្នា នថវកិា 

បិរ 2 ផ្សលូវការ                         មិនផ្សលូវការ 

រកមិនស ើញ 3 

2. 
ត្បសិនសបើ បិទ (មិនផ្សលូវការ) សរើសហរ៊អែីមិនរាយការែ៍សៅត្កសួង្មហាស្ផ្សា ឬត្កសួង្ការបរសទស? 

 

3. ឥ ូវសនះ សរើមានបានបតូរត្បសភទអង្គការស្ដរ ឬសទ?  បាទ                      
សទ 

4. 
សបើបាទ, ដូរដូចសមតច? (បតូរពីអង្គការជារិ/អនតរជារិ/ការច៊ះស្ែើអាជីវកមា, បតូរសមា ះ, ឬចូរជាមួយ អង្គការ
សផ្សសង្សទៀរ។ល។ 

5. 
សរើ អង្គការអនកមានអន៊ស្គរែៈសយ៉កយល់(MOU)ជាមួយត្កសួង្ ឬមនាីរ
សផ្សសង្សទៀររបស់រដ្ឋឋ ភិបាលស្ដរ ឬសទ? 

បាទ                      
សទ 

6. សបើបាទ, សរើជាមួយត្កសួង្ ឬមនាីរណាខ្លះ? 

7. 
សរើ អង្គការអនកមានផ្សតល់ការគំ្នត្ទដល់ អង្គការសផ្សសង្ស្ដរឬសទ?(ថវកិា 
ឬការគំ្នត្ទសផ្សសង្សទៀរ) 

បាទ                      
សទ 

8. សបើបាទ សរើមានចំនួនបា៊នាា នអង្គការ? ចំនួនៈ 

9. សរើមានថវកិាបា៊នាា នសំរាប់ឆ្នន ំ 2012?  

10. 
សរើខ្ា៊ំអាចសំ៊របាយការែ៏ហិរញ្ាវរថ៊ច៊ង្សត្កាយរបស់អង្គការអនកបាន 
 ស្ដរ ឬសទ? 

បាទ                      
សទ 

ការករ់សំគ្នល់៖ 
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ឧបេមព័នធ ២  

ការស្រាវស្រាវអពំកីាររមួចណំែករបស់សង្គមសី៊វលិដ ើមបអីភវិឌ្ឍនក៍មព៊ា ២០១២ 
                     បញ្ជ ីសំនរួការសិកាសទង្ម់តិ 2012        ID No: 

រកាការសំងាត ់

សខ្រត:   
ស្សុក/ខ្ែឌ :  

 ំ៊/សងាក រ់:  

សលខ្ផ្សលូវ  

សលខ្ផ្សាះ  

សមា ះអង្គការ/សមាគម(អង់្សគលស)  
សមា ះអង្គការ/សមាគម(ស្ខ្ារ) 
អកសរការ់ជាភាស្គអង់្សគលស  

ករ់ត្តា GPS  
X: 

Y: 
 ពាយ៉ម 

សលើកទី១ 
ណារ់សលើកទី១ ពាយ៉ម 

សលើកទី២ 
ណារ់សលើកទី២ ពាយ៉ម 

សលើកទី៣ ម្ថង/ស្ខ្ /     /13 /     /13 /     /13 /     /13 /     /13 

សពលសវលា      

ទីកស្នលង្      

អនកសំភាសន៍      

កូដលទធផ្សលៈ សូមគូសរង្ែង់្សលើកូដចំសលើយស្ដលត្រឹមត្រូវ  
បានសំភាសចប់ 1 
មិនបានសំភាសចប់ សដ្ឋយអនកស្លើយសំ៊ឈប់ 2 

មិនបានសំភាសចប់ សដ្ឋយអនកសផ្សសង្សអាយឈប់សំភាស 3 

អនកស្លើយមិនយល់ត្ពមសអាយសំភាស 4 

ឪព៊កមាា យ/ អាណាពាបាល / បាីមិនត្ពមសអាយសំភាស 5 

អនកស្លើយអវរតមាន សៅសពលណារ់ជួបសលើកច៊ង្សត្កាយ 6 

មន៊សសមិនអាចសំភាសបាន ដូចជា គ/ថលង់្ / វកិលចរកិ ។ល។ 7 

 អនកស្ែើសំភាសន៏ អន៊ត្បធានត្កុម ត្បធានត្កុម អនកបញ្ចូ លទិទនន័យ1 អនកបញ្ចូ លទិទនន័យ2 
សលខ្កូដ      

ម្ថង/ស្ខ្ /     /13 /     /13 /     /13 /     /13 /     /13 

ហរថសលខា      
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ការស្ែនំាខ្លួន 

ជំរាបសួរ ខ្ា៊ំបាទ/នាង្ខ្ា៊ំសមា ះ..............................ខ្ា៊ំស្ែើការសអាយត្កុមហ៊៊នត្កមុស្ស្គវត្ជាវ 
សមា ះថា ដំរសី្ស្គវត្ជាវនិង្ផ្សតល់ត្បឹកា។ សយើង្ខ្ា៊ំកំព៊ង្ស្ែើការសិកាស្ស្គវត្ជាវសត្មាប់គែៈកមាា  
្ិការសហត្បរិបរតិការសដើមបកីមព៊ជា (CCC)។ ការអសង្ករសនះកំព៊ង្ស្ែើស ើង្ជាមួយអង្គការ សង្គម 
សី៊វលិ ចំនួន ៣០០ ស្ដលបានច៊ះបញ្ា ីសៅត្បសទសកមព៊ជា។ ការសិកាមានសគ្នលបំែង្ចង់្ស្ែើ 
បចច៊បបននភាព ឆ្នន ំ២០១២ របស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ  និង្ការរមួចំស្ែកកន៊ង្ការអភិវឌ្ឍត្បសទស 
កមព៊ជា  ស្សែង្យល់ពីការគិរ  ការត្បរិបរតិ និង្ការទំនាក់ទំនង្របស់ម្ដគូរអភិវឌ្ឍសផ្សសង្ៗ ស្ដលមាន 
ឥទធិពលដល់ការអភិវឌ្ឍ ត្បសទសកមព៊ជា។ លទធផ្សលម្នការសិកាសនះមានស្គរៈសំខាន់ណាស់ 
សត្មាប់ការសរៀបចំស្ផ្សនការយ៊ទធស្គស្តសត សំរាប់អង្គការ សង្គមសី៊វលិ ក៏ដូចជាកិចចត្បជំ៊ពីភាកា
ជាមួយម្ដគូរអភិវឌ្ឍនិង្រដ្ឋឋ ភិបាល។  

ដូសចនះសហើយ សូមអស់សលាក/សលាកស្សី សមតាត ចំណាយសពលត្បមាែជា ៦០ នាទី សដើមប ី
ចូលរមួកន៊ង្ការសិកាសនះ។ ចំសលើយរបស់អនកនឹង្ត្រូវបានសគរកាការសំងារ់បំផ៊្សរ សហើយចំសលើយ 
របស់អនកនឹង្ត្រវូបានសគយកមក សត្បើសំរាប់ស្រសគ្នលបំែង្ សិកាស្ស្គវត្ជាវស្របា៊សណាោ ះ។ 

ព័រ៌មានស្ដលត្បមូលបានពីការសំភាសន៍សនះនឹង្មិនត្រូវបានយកមកសត្បើត្បាស់សំរាប់ផ្សតល់ 
ជំនួយដល់អង្គការណាមួយស ើយ។ ការចូលរមួរបស់អនកកន៊ង្ការសិកាសនះគឺសា័ត្គចិរតទំាង្ស្សុង្។ 
អនកអាចបដិសស្ មិនចូលរមួ ឬមិនស្លើយសំនួរណាមួយស្ដលអនកមិនចង់្ស្លើយក៏បាន។ សបើសិន 
អនកសំ៊សយើង្អាចរលំង្សំនួរឬឈប់សំភាសន៍សពលណាក៏បាន។ 

 

សរើអនកមានសំនួរអែីចង់្សួរខ្ា៊ំវញិស្ដរ ឬសទ? 

 

សរើខ្ា៊ំអាចចាប់សផ្សតើមសួរសំនួរអនកឥ ូវបានសទ? 
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I. បុគគលកិរបេអ់ងគការ 

         ឥ ូវសនះខ្ា៊ំសូមសួរអំពីប៊គគលិកអង្គការអនកសៅម្ថងទី 15ស្ខ្12 ឆ្នន ំ២០១២កនលង្មកសនះ។ 

1. សរើអង្គការអនកមានប៊គគលិកសពញសមាាង្ជាត្បុសចំនួនបា៊នាា ននាក់? ចំនួនៈ 

2. សរើអង្គការអនកមានប៊គគលិកសពញសមាាង្ជាស្សី ចំនួនបា៊នាា ននាក់? ចំនួនៈ 

3. សរើអង្គការអនកមានប៊គគលិកសត្ៅសមាាង្ស្ដរឬសទ ? 
សទៈ(រលំង្សៅ 
Q6) 

0 

បាទ/ចាស៎ 1 

4. សរើមានប៊គគលិកសត្ៅសមាាង្ជាត្បុស ចំនួនបា៊នាា ននាក់? ចំនួនៈ 

5. សរើមានប៊គគលិកសត្ៅសមាាង្ជា ស្សី ចំនួនបា៊នាា ននាក់? ចំនួនៈ 

6. សរើអង្គការអនកមានប៊គគលិកជាបរសទសស្ដរឬសទ? 
សទៈ(រលំង្សៅ 
Q9) 

0 

បាទ/ចាស៎ 1 

7. សរើមានប៊គគលិកបរសទសជាត្បុសចំនួនបា៊នាា ននាក់ ? ចំនួនៈ 

8. សរើមានប៊គគលិកបរសទសជាស្សីចំនួនបា៊នាា ននាក់ ? ចំនួនៈ 

9. 

សរើអង្គការអនកមានប៊គគលិកជាជនពិការស្ដរឬសទ?  

(រាប់ទំាង្ប៊គគលិក សពញសមាាង្ សត្ៅសមាាង្ និង្បរសទសស្ដល
ទទួលត្បាក់ស្ខ្) 

សទៈ(រលំង្សៅ 
Q12) 

0 

បាទ/ចាស៎ 1 

10. សរើមានប៊គគលិកជាជនពិការត្បសុចំនួនបា៊នាា ននាក់ ? ចំនួនៈ 
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11. សរើមានប៊គគលិកជាជនពិការស្សីចំនួនបា៊នាា ននាក់ ? ចំនួនៈ 

12. 
សរើអង្គការអនកមានអនកសា័ត្គចិរតស្ដរ ឬសទ? 

អនកសា័ត្គចិរត៖ អនកស្ែើការមិនយកត្បាក់ស្ខ្ និង្មិនស្មនជាប៊គគលិក 

សទៈ(រលំង្សៅ Q19) 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

13. សរើអង្គការអនកមានអនកសា័ត្គចិរតជាជនបរសទសស្ដរ ឬ សទ? 
សទៈ(រលំង្សៅ Q15) 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

14. សរើមានចំនួនបា៊នាា ននាក់? ចំនួនៈ  

15. សរើអង្គការមានអនកសា័ត្គចិរតជាជនជារិស្ខ្ារស្ដរ ឬ សទ? 
សទៈ(រលំង្សៅ Q17) 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

16. សរើមានចំនួនបា៊នាា ននាក់? ចំនួនៈ  

17. សរើអង្គការអនកមាននិសិរសស្ែើអនកហារ់ការ/កមាសិកាស្ដរ ឬ សទ? 
សទៈ(រលំង្សៅ Q19) 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

18. សរើមានចំនួនបា៊នាា ននាក់? ចំនួនៈ  

19. សរើអង្គការអនកមានប៊គគលិកទទួលសញ្ជា ប័ត្របែឌិ រស្ដរ ឬសទ? 
សទៈ(រលំង្សៅ Q21) 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

20. សរើមានចំនួនបា៊នាា ននាក់? ចំនួនៈ  

21. 
សរើអង្គការអនកមានប៊គគលិកទទួលសញ្ជា ប័ត្រសវជាៈបែឌិ រស្ដរ 
ឬសទ? 

សទៈ(រលំង្សៅ Q23) 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

22. សរើមានចំនួនបា៊នាា ននាក់? ចំនួនៈ  

23. សរើអង្គការអនកមានប៊គគលិកទទួលសញ្ជា ប័ត្រត្រឹមកំររិអន៊បែឌិ រ 
ស្ដរ ឬសទ? 

សទៈ(រលំង្សៅ Q25) 0 
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បាទ/ចាស៎ 1 

24. សរើមានចំនួនបា៊នាា ននាក់? ចំនួនៈ  

25. 
សរើអង្គការអនកមានប៊គគលិកទទួលសញ្ជា ប័ត្រត្រឹមកំររិបរញិ្ជា ប័ត្រ/ 
បរញិ្ជា ប័ត្ររង្ ស្ដរ ឬសទ? 

សទៈ(រលំង្សៅ Q27) 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

26. សរើមានចំនួនបា៊នាា ននាក់? ចំនួនៈ  

27. 
សរើអង្គការអនកមានប៊គគលិកទទួលសញ្ជា ប័ត្រត្រឹមកំររិសញ្ជា ប័ត្រ 
ទ៊រិយភូមិ ស្ដរ ឬសទ? 

សទៈ(រលំង្សៅ Q29) 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

28. សរើមានចំនួនបា៊នាា ននាក់? ចំនួនៈ  

29. 
សរើអង្គការអនកមានប៊គគលិកទទួលសញ្ជា ប័ត្រត្រឹមកំររិសញ្ជា ប័ត្រ
សត្កាមទ៊រិយភូមិ ស្ដរ ឬសទ? 

សទៈ(រលំង្សៅ Q31) 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

30. សរើមានចំនួនបា៊នាា ននាក់? ចំនួនៈ  

    ឥ ូវសនះខ្ា៊ំសូមសួរអនកអំពី ប៊គគលិកកន៊ង្អង្គការអនកស្ដលបានសត្ជើសសរ ើស និង្បានឈប់ស្ែើការ          
កន៊ង្ឆ្នន ំ2012 សនះ (គឺចាប់គិរតំាង្ពី ម្ថងទី01 ស្ខ្01 ឆ្នន 2ំ012 ដល់ ម្ថងទី31 ស្ខ្12 ឆ្នន 2ំ012)  

31. កន៊ង្ឆ្នន ំ 2012 សរើអង្គការអនកមានសត្ជើសសរ ើសប៊គគលិកស្ដរ ឬសទ? 
សទៈ(រលំង្សៅ Q34) 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

32. សរើអង្គការអនកបានសត្ជើសសរ ើសប៊គគលិកចំនួនបា៊នាា ននាក់? ចំនួនៈ  

33. សរើពីម៊នពួកគ្នរ់ស្ែើការសៅឯណា? 

ចសមលើយអាចសលើសពីមួយ 

បសង្ាើបសដ្ឋយអានចំសលើយ 

ស្ផ្សនកឯកជន 1 
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ស្គថ ប័នរដឋ 2 

អង្គការជារិ/ សមាគម 3 

អង្គការអនតរជារិ 4 

សហគមន៏ 5 

អនកស័ាត្គចិរត 6 

កំព៊ង្សិកា 7 

សផ្សសង្ៗ(បញ្ជច ក់) 88 

មិនដឹង្ 99 

34. កន៊ង្ឆ្នន ំ 2012 សរើប៊គគលិកអង្គការអនកមានឈប់ស្ែើការស្ដរ ឬសទ? 
សទៈ(រលំង្សៅ Q37) 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

35. សរើមានប៊គគលិកបា៊នាា នអនកស្ដលបានឈប់ស្ែើការ? ចំនួនៈ  

36. 
សរើពួកគ្នរ់សៅណាបនាា ប់ពីឈប់ស្ែើការ? 

ចសមលើយអាចសលើសពីមួយ 

ស្ផ្សនកឯកជន 1 

ស្គថ ប័នរដឋ 2 

អង្គការជារិ/ សមាគម 3 

អង្គការអនតរជារិ 4 

សហគមន៏ 5 

អនកស័ាត្គចិរត 6 

កំព៊ង្សិកា 7 

សផ្សសង្ៗ(បញ្ជច ក់) 88 

មិនដឹង្ 99 

II. វិេយ័របេអ់ងគការ 
ឥ ូវសនះខ្ា៊ំសូមសួរអនកអំពីសំនួរមួយចំនួនទាក់ទង្និង្វស័ិយស្ដលអង្គការអនកបានស្ែើសៅ
កន៊ង្ឆ្នន ំ2012។ 
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37. 

សរើវស័ិយចំបង្មួយណាស្ដលអង្គការ 
អនកស្រង្ស្រស្ែើញឹកញាប់?  
 

ការរសូ៊មរិ និង្កិចចពិសត្គ្នះ  

សយ៉បល់នសយ៉បាយ 

 
1 

កសិកមា/ស៊ខ្ភាពសរែ 2 

អភិវឌ្ឍន៍្៊រកិចច/អភិវឌ្ឍន៍ស្គថ ប័ន 3 

ស៊ខ៊្មាលភាព និង្សិទធិក៊មារ 4 

អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ 5 

ឥែទាន និង្សនសំត្បាក់ 6 

លទធិត្បជា្ិបសរយយ និង្សិទធិ មន៊សស 7 

ពិការភាព និង្ស្គត រនីរិសមបទា 8 

អប់រ ំនិង្បែត៊ ះបណាត ល 9 

បរសិ្គថ ន និង្្នធាន្មាជារិ 10 

សយនឌ័្រ និង្បញ្ជា ស្តសតី 11 

ស៊ខ្ភាព អាហាររបូរថមា និង្សអដស៍ 12 

ជំនួយមន៊សស្ម៌និង្ការសត្រៀមបងាក រ 
សត្គ្នះមហនតរាយ 

 
14 

សកមាភាព/ការបសង្កើនការយល់ដឹង្ 

អំពីត្គ្នប់មីន/ត្គ្នប់មិនទាន់ផ្សា៊ះ 
14 

ផ្សតល់ជំនួយដល់អង្គការសត្ៅរដ្ឋឋ ភិបាល/ 
អង្គការតាមសហគមន៍ 

15 

ស្គសនា/ជំសនឿ 16 

សទសចរែ៍ សិលបៈ និង្វបប្ម៌ 17 

ទឹក និង្អនាម័យ 18 

ការស្ស្គវត្ជាវ និង្ការត្បឹកា 19 

សផ្សសង្ៗ(បញ្ជា ក់): 88 
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38. 
សរើមានវស័ិយណាខ្លះសផ្សសង្សទៀរស្ដលអង្គ
ការអនកបានស្ែើ? បសង្ាើបសដ្ឋយអានចំសលើយ 
ចំសលើយអាចសលើសពីមួយ 

ការរសូ៊មរិ និង្កិចចពិសត្គ្នះសយ៉បល់
នសយ៉បាយ 

1 
 

កសិកមា/ស៊ខ្ភាពសរែ 2 

អភិវឌ្ឍន៍្៊រកិចច/អភិវឌ្ឍន៍ស្គថ ប័ន 3 

ស៊ខ៊្មាលភាព និង្សិទធិក៊មារ 4 

អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ 5 

ឥែទាន និង្សនសំត្បាក់ 6 

លទធិត្បជា្ិបសរយយ និង្សិទធិមន៊សស 7 

ពិការភាព និង្ស្គត រនីរិសមបទា 8 

អប់រ ំនិង្បែត៊ ះបណាត ល 9 

បរសិ្គថ ន និង្្នធាន្មាជារិ 10 

សយនឌ័្រ និង្បញ្ជា ស្តសតី 11 

ស៊ខ្ភាព អាហាររបូរថមា និង្សអដស៍ 12 

ជំនួយមន៊សស្ម៌ និង្ការ សត្រៀមបងាក រ
សត្គ្នះមហនតរាយ 

13 
 

សកមាភាព/ការបសង្កើនការយល់ដឹង្ 

អំពីត្គ្នប់មីន/ត្គ្នប់មិនទាន់ផ្សា៊ះ 

 
14 

ផ្សតល់ជំនួយដល់អង្គការសត្ៅ 

រដ្ឋឋ ភិបាល/អង្គការតាមសហគមន៍ 

 
15 

ស្គសនា/ជំសនឿ 16 

សទសចរែ៍ សិលបៈ និង្វបប្ម៌ 17 

ទឹក និង្អនាម័យ 18 

ការស្ស្គវត្ជាវ និង្ការត្បឹកា 19 

គ្នា នវស័ិយសផ្សសង្សទៀរ 20 

សផ្សសង្ៗ(បញ្ជា ក់): 88 
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39. 

សរើកតាត អែីខ្លះ ស្ដលកំែរ់សលើវស័ិយរបស់
អង្គការអនក ? 

ចសមលើយអាចសលើសពីមួយ 

រត្មូវការមាច ស់ជំនួយ 1 

សគ្នលបំែង្ និង្សបសកមា 2 

ស្ផ្សនការយ៊ទធស្គស្តសត 3 

ត្កមុត្បឹកាភិបាល  4 

ស្ផ្សនការអភិវឌ្ឍន៍ជារិ  5 

ការស្ស្គវត្ជាវ 6 

រត្មូវការសហគមន៍ 7 

សផ្សសង្ៗ(បញ្ជា ក់) 88 

40. 

សូមស្ែើការដ្ឋក់ចំណារ់ថាន ក់សលើកតាត ស្ដល
កំែរ់វស័ិយកន៊ង្អង្គការអនក 

សូមបងាា ញការសដ្ឋយដ្ឋក់ពីសលខ្១ស ើង្
សៅ៖ ខ្១សំខាន់ជាង្សគបំផ៊្សរ 

រត្មូវការមាច ស់ជំនួយ  

សគ្នលបំែង្ និង្សបសកមា  

ស្ផ្សនការយ៊ទធស្គស្តសត  

ត្កមុត្បឹកាភិបាល   

ស្ផ្សនការអភិវឌ្ឍន៍ជារិ   

ការស្ស្គវត្ជាវ  

រត្មូវការសហគមន៍  

សផ្សសង្ៗ(បញ្ជា ក់)  

III. បណ្តត ញននការេរំបេរំលួ 
                                     

              ឥ ូវសនះខ្ា៊ំសូមសួរអនកអំពីអង្គការស្ដលជាបណាត ញនិង្ការចូលរមួរបស់អង្គការជាមួយ  
អង្គការបណាត ញកន៊ង្កំ ៊ង្ឆ្នន ំ 2012។          

41. សរើអនកបានស្គគ ល់/ដឹង្ អង្គការបណាត ញសៅកមព៊ជាស្ដរ ឬសទ? 
សទ(រលំង្សៅQ44) 0 

បាទ/ចាស 1 

42. 
កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២សនះ សរើអង្គការអនកបានចូលរមួជាមួយ អង្គការ 
បណាត ញសៅកមព៊ជាស្ដរ ឬសទ? 

សទ (រលំង្សៅQ44) 0 

បាទ/ចាស 1 
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43. 

កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២សនះ សរើអង្គការអនក 
បានចូលរមួ ជាមួយអង្គការបណាត ញ 
ណាខ្លះសៅកមព៊ជា?  

ចសមលើយអាចសលើសពីមួយ 

គែៈកមាា ្ិការសហត្បរិបរតិការសដើមបកីមព៊ជា 
(CCC) 

1 

សវទិកាម្នអង្គការសត្ៅរដ្ឋឋ ភិបាលសតីពីកមព៊ជា 
(NGO Forum) 

2 

សមឌី្ខំា(MEDiCAM) 3 

ភាពជាម្ដគូអប់រមំ្នអង្គការសត្ៅរដ្ឋឋ ភិបាល 
(NEP) 

4 

គែៈកមាា ្ិការត្បត្ពឹរតកមាម្នអង្គការសមាគម 
ការោរសិទិធមន៊សស កមព៊ជា  (CHRAC) 

5 

គែៈកមាា ្ិការសដើមបីការសបាះសឆ្នន រសដ្ឋយ 
សសរ ីនិង្យ៊រតិ្ម៌សៅកមព៊ជា (COMFREL) 

6 

បញ្ច ប់សពសាចារ រសំលាភបំោន និង្
ការជួញដូរ ក៊មារសៅកមព៊ជា                
(ECPAT Cambodia) 

7 

សមព័នធភាពអង្គការសត្ៅរដ្ឋឋ ភិបាលសដើមបី 
ទប់ស្គក រ់ការសកង្ត្បវញ័្ច ផ្សលូវសភទសលើក៊មារ 
(COSECAM) 

8 

គែៈកមាា ្ិការអង្គការសត្ៅរដ្ឋឋ ភិបាលសតីពី 
សិទធិក៊មារ  (NGO-CRC) 

9 

សយានឌ័្រ និង្ការអភិវឌ្ឍន៏ កមព៊ជា  
(GADC/GAD Network) 

10 

សផ្សសង្ៗ(បញ្ជា ក់) 88 

44. 
កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២សនះ សរើអង្គការអនកបានចូលរមួជាមួយ 
អង្គការ បណាត ញសៅសត្ៅត្បសទសស្ដរ ឬសទ? 

សទ(រលំង្សៅ Q46) 0 

បាទ/ចាស 1 

45. 
កន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២សនះ សរើអង្គការអនកបានចូលរមួ 
ជាមួយអង្គការ បណាត ញណាខ្លះសៅសត្ៅត្បសទស?  

Global Eco Village Network   1 

Forum Syd  2 
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ចសមលើយអាចសលើសពីមួយ 

ASPBAE 3 

Hanet 4 

Integrated Civil Society 
Organization(ICSO) 

5 

ILO 6 

Global Campaign for 
Education (GCE) 

7 

សផ្សសង្ៗ(បញ្ជា ក់) 88 

46. 
សរើអង្គការអនកបានច៊ះកិចចសនាឬសហការជាផ្សលួវការ
ជាមួយ អង្គការ/សមាគមណាស្ដរ ឬសទ? 

សទ (រលំង្សៅQ48)    0 

បាទ/ចាស 1 

47. 

សរើមានអង្គការ/សមាគម ចំនួនបា៊នាា ន ស្ដលអង្គការ 
របស់អនកបាន ច៊ះកិចចសនាឬសហការជា ផ្សលួវការ 
ជាមួយ? 

ចំនួនៈ  

48. 
   អង្គការអនកមានអន៊វរតកមាវ ី្ ីជាមួយ 
អង្គការសហគមន៏(CBO) ណាស្ដរ ឬសទ? 

សទ (រលំង្សៅQ50)   0 

បាទ/ចាស 1 

49. 
សរើមានអង្គការសហគមន៏ចំនួនបា៊នាា នស្ដលអង្គការ 
អនកបានអន៊វរត កមាវ ី្ ីជាមួយ? 

ចំនួនៈ  

IV.  អនកទទួល្ល 

ឥ ូវសនះខ្ា៊ំសូមសួរអនកអំពីអនកស្ដលបានទទួលផ្សលផ្លា ល់និង្មិនផ្លា ល់ពីកមាវ ិ្ ី របស់អង្គការ 
អនកកន៊ង្ឆ្នន  ំ2012។ 

50. 
កន៊ង្ឆ្នន ំ2012 សរើត្កុមសគ្នលសៅណាស្ដល ទទួលផ្សល 
សំខាន់បំផ៊្សរ ពីកមាវ ិ្ ីរបស់អង្គការអនក? 

ត្កមុស្សីត 1 

ត្កមុនិសសរិ និង្យ៊វជន 2 

ក៊មារ 3 

កសិករ 4 

ត្បជាជនត្កីត្ក 5 

ត្កមុស្គសនា 6 
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ជនជារិសដើមភាគរិច 7 

ជនពិការ 8 

ជនអនាថា 9 

មន៊សសមានជំងឺ្ HIV/AIDS 10 

ត្គបូសត្ង្ៀន 11 

ស្តសតីបំសរ ើផ្សលូវសភទ 12 

សហគមន៍ជំសលាះដី្លី 13 

អនករង្សត្គ្នះពីការជួញដូរមន៊សស 14 

ត្បជាជនទូសៅ 15 

សផ្សសង្ៗ(បញ្ជា ក់): 88 

51. សរើអនកទទួលផ្សលផ្លា ល់ពីកមាវ ិ្ ីមានចំនូនបា៊នាា ននាក់? 
ចំនួនៈ  

មិនដឹង្ 99 

52. 
សរើអនកទទួលផ្សលមិនផ្លា ល់ពីកមាវ ិ្ ីមានចំនូនបា៊នាា ន
នាក់? 

ចំនួនៈ  

មិនដឹង្ 99 

V. វិញ្ញញ បនប័ក្តេមក័្គចតិតរបេអ់ងគការ CCC 
            ឥ ូវសនះខ្ា៊ំសូមសួរអំពីត្បព័នធវញិ្ជា បនប័ត្រសា័ត្គចិរត (NGO GPP) សំរាប់ការត្បរិបរតិលអ និង្               

    ភាពជាវជិាា ជីវរបស់អង្គការមិនស្មនរដ្ឋឋ ភិបាល។ 

53. 
សរើអនកបានដឹង្/ស្គគ ល់ ពីត្បព័នធវញិ្ជា ប័នប័ត្រសា័ត្គចិរត 
ស្ដរឬសទ? (NGO GPP Voluntary Certification system) 

សទៈ(រលំង្សៅQ58) 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

54. 
សរើអង្គការអនកបានទទួលត្បព័នធវញិ្ជា ប័នប័ត្រសា័ត្គចិរតសនះ 
ស្ដរ ឬសទ?  

សទៈ 0 

បាទ/ចាស៎(រលំង្សៅQ58) 1 

55. 
សរើអនកបានដឹង្ អំពីដំសែើ រការសដើមបទីទួលបាន 
ត្បព័នធវញិ្ជា ប័នប័ត្រសា័ត្គចិរតសនះស្ដរឬសទ? 

សទៈ 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

56. សរើអង្គការរបស់អនកចង់្ដ្ឋក់សំសែើ រ សដើមបទីទួលបាន សទៈ (រលំង្សៅQ58) 0 
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ត្បព័នធវញិ្ជា បនប័ត្រសា័ត្គចិរតសនះស្ដរ ឬសទ? បាទ/ចាស៎ 1 

មិនដឹង្(រលំង្សៅQ58) 99 

57. 
សរើអង្គការរបស់អនក និង្សរៀបចំដ្ឋក់សំសែើ រ សដើមបីទទួល
បាន  ត្បព័នធវញិ្ជា បនប័ត្រសា័ត្គចិរតសនះ សៅឆ្នន ំណា? 

ឆ្នន ំ  

មិនដឹង្ 99 

VI. អេិបាលកិចច  

ឥ ូវសនះខ្ា៊ំសូមសួរអំពីអភិបាលកិចចសៅកន៊ង្អង្គការអនកកន៊ង្ឆ្នន ំ 2012សនះ។ 

58. 
សរើអង្គការរបស់អនកមានលកេខ្នតិកៈ ជាលាយលកេែ៍អកសរ/ 
លកេខ្នតិកៈតាមចាប់រដឋ្មាន៊ញ ស្ដរឬសទ? 

សទ (រលំង្សៅ Q61) 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

59. សរើខ្ា៊ំអាចសំ៊សមើលលកេខ្នតិកៈរបស់អង្គការអនកបាន ស្ដរឬសទ? 
សទ 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

60. 
សរើអង្គការរបស់អនកត្បរិបរតិតាមលកេខ្នតិកៈ សនះសពញសលញ 
ឬសដ្ឋយស្ផ្សនកខ្លះ? 

សពញសលញ 1 

សដ្ឋយស្ផ្សនកខ្លះ 2 

61. 
សរើអង្គការរបស់អនកមានគែៈអភិបាល (ដូចជាត្កមុ 
ត្បឹកាភិបាល) ស្ដរឬសទ? 

សទ (រលំង្សៅ Q67) 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

62. សរើអង្គការរបស់អនកមានគែៈអភិបាល ចំនួនបា៊នាា ននាក់? ចំនួនៈ  

63. 
កន៊ង្ឆ្នន ំ 2012 សរើគែៈអភិបាល សនះបានជួបត្បជំ៊សៅ 
កន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជាស្ដរ ឬសទ? 

សទ (រលំង្សៅ Q65) 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

64. 
សរើគែៈអភិបាល សនះបានជួបត្បជំ៊សៅកន៊ង្ត្បសទស 
ចំនួនបា៊នាា នដង្? 

ចំនួនៈ  

65. 
កន៊ង្ឆ្នន ំ 2012 សរើគែៈអភិបាល សនះបានជួបត្បជំ៊សៅ 
សត្ៅត្បសទសស្ដរ ឬសទ? 

សទ (រលំង្សៅ Q67) 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

66. 
សរើគែៈអភិបាល សនះបានជួបត្បជំ៊សៅសត្ៅត្បសទស ចំនួន
បា៊នាា នដង្? 

ចំនួនៈ  

មិនដឹង្  99 
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67. 

មួយឆ្នន ំកនលង្មក សរើអង្គការរបស់អនកបានស្ែើសវនកមាពី
ខាង្សត្ៅ សលើត្បព័នធត្គប់ត្គង្គែសនយយ និង្របាយការែ៍ 
ហិរញ្ាវរថ៊ស្ដរឬសទ? 

សទ (រលំង្សៅQ69) 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

68. 
សរើបានស្ែើត្បសភទសវនកមាអែី សលើត្បព័នធត្គប់ត្គង្គែសនយយ
និង្របាយការែ៍ហិរញ្ាវរថ៊?  សួររចួរលំង្សៅ Q 70 

សវនកមាអង្គការ 1 

សវនកមាគំសរាង្ 2 

ទំាង្ពីរខាង្សលើ 3 

69. 
សរើសហរ៊អែី បានជាមិនការស្ែើសវនកមាពីសលើត្បព័នធ ត្គប់ត្គង្   
គែសនយយ និង្របាយការែ៍ហិរញ្ាវរថ៊អង្គការរបស់អនក? 

គ្នា នថវកិាសំរាប់
សវនកមា 

1 

គ្នា នការទាមទារពី
មាច ស់ជំនួយ 

2 

កំសរាង្ខ្លីសពក 3 

សផ្សសង្ៗ (បញ្ជា ក់) 88 

70. 
សរើអង្គការរបស់អនកបានសរៀបចំស្ផ្សនការយ៊ទធស្គស្តសត ស្ដរឬសទ?  

 

សទ (រលំង្សៅQ72) 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

71. 
សរើខ្ា៊ំអាចសំ៊សមើលស្ផ្សនការយ៊ទធស្គស្តសតរបស់អង្គការអនកបាន
ស្ដរឬ សទ? 

សទ  0 

បាទ/ចាស៎ 1 

72. 
សរើអង្គការរបស់អនកមានរបាយការែ៍កមា 
វ ិ្ ីត្បចំាឆ្នន ំស្ដរឬសទ? 

សទ (រលំង្សៅQ74) 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

73. 
សរើខ្ា៊ំអាចសំ៊សមើលរបាយការែ៍កមា វ ិ្ ីត្បចំាឆ្នន ំ របស់អង្គការ
អនក បានស្ដរ ឬសទ? 

សទ  0 

បាទ/ចាស៎ 1 

74. សរើអង្គការរបស់អនកមានរបាយការែ៏ត្បចំាឆ្នន ំស្ដរឬសទ? 
សទ (រលំង្សៅQ76) 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

75. សរើខ្ា៊ំអាចសំ៊សមើលរបាយការែ៏ត្បចំាឆ្នន ំ សទ  0 
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របស់អង្គការអនកបានស្ដរឬ សទ? បាទ/ចាស៎ 1 

76. 
សរើអង្គការរបស់អនកមានរបាយការែ៍ហិរញ្ាវរថ៊ត្បចំាឆ្នន ំ
ស្ដរឬសទ?  

សទ (រលំង្សៅQ78) 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

77. 
សរើខ្ា៊ំអាចសំ៊សមើលរបាយការែ៍ហិរញ្ាវរថ៊ត្បចំាឆ្នន ំ 
របស់អង្គការអនកបានស្ដរឬ សទ? 

សទ  0 

បាទ/ចាស៎ 1 

78. 
សរើអនកយល់ោកយគែសនយយភាព (Accountable)ចាស់ ឬ
មិនសូវចាស់? 

ចាស់ 1 

មិនសូវចាស់
(រលំង្សៅQ80) 

2 

79. 
សរើនរណា 
ឬស្គថ ប័នណាស្ដលអង្គការអនកមានគែសនយយភាព 
(Accountable)ខាល ំង្ជាង្សគបំផ៊្សរ? 

នាយក 1 

មាច ស់ជំនួយ 2 

គែៈកមាការនាយក 3 

រដ្ឋឋ ភិបាល 4 

គែបកសនសយ៉បាយ 5 

ត្កមុអង្គការ 6 

ត្កមុសគ្នលសៅ 7 

ប៊គគលិកទំាង្អស់ 8 

សផ្សសង្ៗ(បញ្ជា ក់) 88 

VII. ទេសនៈព្ីការរមួចំថ្ណករបេអ់ងគការស ើមបីសីលលសអអេិវ្ឍន៍
េហេសវតសរ៍ 

- ឥ ូវសនះខ្ា៊ំសូមសួរអំពីកមាវ ិ្ ីរបស់អង្គការអនកស្ដល បានគំ្នត្ទដល់ការសំសរចបាន
នូវសគ្នលសៅ អភិវឌ្ឍន៍សហសសវរសរ៍របស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមព៊ជា (MDG/CMDG)។ 

80. 
សរើអនកធាល ប់បានលឺ/ដឹង្អំពីសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍
សហសសវរសរ៍កមព៊ជាស្ដរឬសទ? 

សទ (រលំង្សៅ Q85) 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

81. 
សូមអនកត្បាប់អំពីសគ្នលសៅអភិវឌ្ឍន៍សហសសវរសរ៍ 
របស់កមព៊ជាស្ដលអនកបានលឺ/ដឹង្? 

លប់បំបារ់ភាពត្កីត្កនិង្ភាពអរ់
ឃ្លល ន្ងន់្ងរ 

1 
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ចសមលើយអាចសលើសពីមួយ សសត្មចសអាយបានសកលកមា
ការអប់រ ំបថមសិកា 

2 

សលើកកមពស់សយនឌ័្រនិង្ផ្សតល់សិទធិ
អំណាច ដល់ស្តសតី 

3 

ការ់បនថយមរែភាពក៊មារ 4 

សលើកកមពស់ស៊ខ្ភាពមាតា 5 

ត្បយ៊ទធត្បឆំ្នង្នឹង្សមសរាគសអដស៍
/ជំងឺ្សអដស៍ ត្គុនចាញ់ និង្ជំងឺ្
សផ្សសង្ៗសទៀរ 

6 

ធានាចិរភាពបរសិ្គថ ន 7 

បសង្កើនភាពជាម្ដគូជាសកល
សំរាប់កិចច អភិវឌ្ឍន៏ 

8 

ការសបាសសមាអ រមីនសំែល់
ជារិផ្សា៊ះពីសន្តងាគ មនិង្សសន្តងាគ ះ
ជនរង្សត្គ្នះ 

9 

មិនដឹង្ទំាង្អស់ 10 

82. 
សរើកមាវ ិ្ ីរបស់អង្គការអនកបានត្គំ្នត្ទដល់សគ្នល
សៅ អភិវឌ្ឍន៍សហសសវរសរ៍ស្ដរឬសទ? 

សទ (រលំង្សៅ Q85) 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

មិនដឹង្ (រលំង្សៅ Q85) 99 

83. 

សរើសគ្នលសៅ អភិវឌ្ឍន៍សហសសវរសរ៍ ណាខ្លះ 
ស្ដលកមាវ ិ្ ី របស់អង្គការអនកបានគំ្នត្ទ? 

ចសមលើយអាចសលើសពីមួយ 

លប់បំបារ់ភាពត្កីត្ក និង្ភាពអរ់
ឃ្លល ន្ងន់្ងរ 

1 

សសត្មចសអាយបានសកលកមាការ
អប់រ ំបឋមសិកា 

2 

សលើកកមពស់សយនឌ័្រ និង្ផ្សតល់សិទធិ
អំណាច ដល់ស្តសតី 

3 
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ការ់បនថយមរែភាពក៊មារ 4 

សលើកកមពស់ស៊ខ្ភាពមាតា 5 

ត្បយ៊ទធត្បឆំ្នង្សមសរាគសអដស៍/ជំងឺ្
សអដស៍ ត្គុន-ចាញ់ និង្ជំងឺ្សផ្សសង្ៗ
សទៀរ 

6 

ធានាចិរភាពបរសិ្គថ ន 7 

បសង្កើនភាពជាម្ដគូជាសកល
សំរាប់កិចច អភិវឌ្ឍន៏ 

8 

ការសបាសសមាអ រមីន សំែល់ជារិ 
ផ្សា៊ះពីសន្តងាគ ម និង្សសន្តងាគ ះជនរង្សត្គ្នះ 

9 

84. 
សរើសគ្នលសៅសហសសវរសមួយណាស្ដលកមាវ ិ្ ី 
របស់អង្គការអនកបានគំ្នត្ទខាល ំង្ជាង្សគបំផ៊្សរ? 

លប់បំបារ់ភាពត្កីត្ក និង្ភាពអរ់ 
ឃ្លល ន្ងន់្ងរ 

1 

សសត្មចបានសកលកមាការអប់រ ំ
បថមសិកា 

2 

សលើកកមពស់សយនឌ័្រ និង្ផ្សតល់សិទធិ 
អំណាច ដល់ស្តសតី 

3 

ការ់បនថយមរែភាពក៊មារ 4 

សលើកកមពស់ស៊ខ្ភាពមាតា 5 

ត្បយ៊ទធត្បឆំ្នង្នឹង្សមសរាគសអដស៍/
ជំងឺ្សអដស៍ ត្គុនចាញ់និង្ជំងឺ្សផ្សសង្ៗ 

6 

ធានាចិរភាពបរសិ្គថ ន 7 

បសង្កើនភាពជាម្ដគូជាសកល សំរាប់ 
កិចចអភិវឌ្ឍន៏ 

8 

ការសបាសសមាអ រមីនសំែល់
ជារិផ្សា៊ះពី សន្តងាគ ម និង្សសន្តងាគ ះ
ជនរង្សត្គ្នះ 

9 
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VIII.  ក្បេព្ធនធាន 
              ឥ ូវសនះខ្ា៊ំសូមសួរអនកអំពីត្បភពមាច ស់ជំនួយរបស់អង្គការអនកសៅកន៊ង្ឆ្នន ំ២០១២សនះ។ 

85. 
កន៊ង្ឆ្នន ំ 2012 សរើអង្គការរបស់អនកបានអន៊វរតគំសរាង្ស្ដរ 
ឬសទ? 

សទ  

(រលំង្សៅ Q90) 
0 

បាទ/ចាស 1 

86. 
កន៊ង្ឆ្នន ំ 2012 សរើអង្គការរបស់អនកបានអន៊វរតគំសរាង្ចំនួន
បា៊នាា ន? 

ចំនួនៈ  

87. 

កន៊ង្ឆ្នន ំ 2012 សរើថវកិាទំាង្សនះបានមកពីត្បភពណាខ្លះ? 

បសង្ាើបសដ្ឋយអានចំសលើយ 

ចសមលើយអាចសលើសពីមួយ 

អង្គការសហត្បជាជារិ 1 

ពហ៊មាច ស់ជំនួយ 2 

សទែមាច ស់ជំនួយ 3 

ជំនួយឯកជន 4 

មូលនិ្ិសហព័នធ 5 

អង្គការអនតរជារិ 6 

អង្គការជារិ 7 

ចំែូលរបស់អង្គការ 8 

សផ្សសង្ៗ (បញ្ជា ក់) 88 

88. 
កន៊ង្ឆ្នន ំ 2012 សរើអង្គការអនកមានថវកិាសរប៊សំរាប់
ស្ែើគំសរាង្(project funding ) ចំនួន បា៊នាា នដ៊លាល ? 

ដ៊លាល ៈ  

89. 
កន៊ង្ឆ្នន ំ 2012 សរើអង្គការអនកមានថវកិាសនូល (core 
funding ) សំរាប់ អង្គការសរប៊ចំនួន បា៊នាា នដ៊លាល ? 

ដ៊លាល ៈ  

90. 
សរើអនករពឹំង្ថា អង្គការអនកមានថវកិាសំរាប់ឆ្នន ំ2013 ស្ដរ 
ឬសទ? 

សទ (រលំង្សៅ Q93) 0 

បាទ/ចាស 1 

91. 
សរើអនករពឹំង្ថា អង្គការអនកមានថវកិាសសាើគ្នន  រិចជាង្ 
សត្ចើនជាង្ 2012? 

សសាើគ្នន  1 

រិចជាង្ 2 
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បសង្ាើបសដ្ឋយអានចំសលើយ សត្ចើនជាង្ 3 

92. 
សរើត្បភពថវកិាចំបង្មួយណា ស្ដលអនកឬពឹំង្ថា
នឹង្ទទួលបានសៅឆ្នន ំ 2013? 

អង្គការសហត្បជាជារិ 1 

ពហ៊មាច ស់ជំនួយ 2 

សទែមាច ស់ជំនួយ 3 

ជំនួយឯកជន 4 

មូលនិ្ិសហព័នធ 5 

អង្គការអនតរជារិ 6 

អង្គការជារិ 7 

ចំែូលរបស់អង្គការ 8 

សផ្សសង្ៗ(បញ្ជា ក់) 88 

IX. គំសោងព្ីរចុងសក្កាយរបេអ់ងគការ 
- ឥ ូវសនះខ្ា៊ំសូមសួរអនកសៅសលើគំសរាង្ពីរច៊ង្សត្កាយស្ដលអង្គការអនកបានច៊ះកិចចសនាសៅ
កន៊ង្ឆ្នន ំ2012សនះ។ 

ត្បសិនសបើមិនមានគំសរាង្អន៊វរតសៅកន៊ង្កំ ៊ង្ ឆ្នន 2ំ012 (ចំសលើយសូនយសៅសំនួរទី86) 
សូមរលំង្សៅសំនួរទី116 

93. 
សរើគំសរាង្ទីមួយសនះមានថវកិារចំនួនបា៊នាា ន? 

សមា ះគំសរាង្ទី១៖.............................................. 
ដ៊លាល ៈ  

94. 
សរើអនកណាខ្លះជាមាច ស់ជំនួយសំរាប់គំសរាង្សនះ? 

ចសមលើយអាចសលើសពីមួយ 

អង្គការសហត្បជាជារិ 1 

ពហ៊មាច ស់ជំនួយ 2 

សទែមាច ស់ជំនួយ 3 

ជំនួយឯកជន 4 

មូលនិ្ិសហព័នធ 5 

អង្គការអនតរជារិ 6 

អង្គការជារិ 7 

ចំែូលរបស់អង្គការ 8 

សផ្សសង្ៗ (បញ្ជា ក់) 88 
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95. 
សរើគំសរាង្សនះបានអន៊វរតសៅកន៊ង្សខ្រតណាខ្លះ? 

ចសមលើយអាចសលើសពីមួយ 

ភនំសពញ 1 

បារ់ដំបង្ 2 

បនាា យមានជ័យ 3 

សសៀមរាប 4 

កំពង់្្ំ 5 

ត្ពះវហិារ 6 

ឧរតរមានជ័យ 7 

កំពង់្ចាម 8 

ត្កសចះ 9 

ម្ត្ពស្វង្ 10 

ស្គែ យសរៀង្ 11 

សាឹង្ស្ត្រង្ 12 

ររនៈគីរ ី 13 

មែឌ លគីរ ី 14 

កំពង់្សពឺ 15 

កំពរ 16 

កណាត ល 17 

ត្ពះសីហន៊ 18 

ស្កប 19 

ម្បាលិន 20 

សោ្ិស្គរ់ 21 

កំពង់្ឆ្នន ំង្ 22 

តាស្កវ 23 

សកាះក៊ង្ 24 
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96. 
សរើគំសរាង្ទីមួយសនះបានស្ែើសៅកន៊ង្វស័ិយណាខ្លះ? 

ចសមលើយអាចសលើសពីមួយ 

ការរសូ៊មរិ និង្កិចចពិសត្គ្នះ 
សយ៉បល់នសយ៉បាយ 

1 

កសិកមា/ស៊ខ្ភាពសរែ 2 

អភិវឌ្ឍន៍្៊រកិចច/អភិវឌ្ឍន៍ស្គថ ប័ន 3 

ស៊ខ៊្មាលភាព និង្សិទធិក៊មារ 4 

អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ 5 

ឥែទាន និង្សនសំត្បាក់ 6 

លទធិត្បជា្ិបសរយយនិង្សិទធិមន៊សស 7 

ពិការភាព និង្ស្គត រនីរិសមបទា 8 

អប់រ ំនិង្បែត៊ ះបណាត ល 9 

បរសិ្គថ ន និង្្នធាន្មាជារិ 10 

សយនឌ័្រ និង្បញ្ជា ស្តសតី 11 

ស៊ខ្ភាព អាហាររបូរថមានិង្សអដស៍ 12 

ជំនួយមន៊សស្ម៌ និង្ការសត្រៀម 
បងាក រសត្គ្នះមហនតរាយ 

13 

សកមាភាព/ការបសង្កើនការយល់ 
ដឹង្អំពីត្គ្នប់មីនត្គ្នប់មិនទាន់ផ្សា៊ះ 

14 

ផ្សតល់ជំនួយដល់អង្គការសត្ៅ រដ្ឋឋ  
ភិបាល/អង្គការតាមសហគមន៍ 

15 

ស្គសនា/ជំសនឿ 16 

សទសចរែ៍ សិលបៈ និង្វបប្ម៌ 17 

ទឹក និង្អនាម័យ 18 

ការស្ស្គវត្ជាវ និង្ការត្បឹកា 19 

សផ្សសង្ៗ(បញ្ជា ក់): 88 
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97. 

សរើត្កុមសគ្នលសៅណាខ្លះទទួលផ្សលសៅកន៊ង្ 
គំសរាង្សនះ? 

ចសមលើយអាចសលើសពីមួយ 

ត្កមុស្សីត 1 

ត្កមុនិសសរិ និង្យ៊វជន 2 

ក៊មារ 3 

កសិករ 4 

ត្បជាជនត្កីត្ក 5 

ត្កមុស្គសនា 6 

ជនជារិសដើមភាគរិច 7 

ជនពិការ 8 

ជនអនាថា 9 

មន៊សសមានជំងឺ្ HIV/AIDS 10 

ត្គបូសត្ង្ៀន 11 

ស្តសតីបំសរ ើផ្សលូវសភទ 12 

សហគមន៍ជំសលាះដី្លី 13 

អនករង្សត្គ្នះពីការជួញដូរមន៊សស 14 

ត្បជាជនទូសៅ 15 

សផ្សសង្ៗ(បញ្ជា ក់): 88 

98. 
សរើអនកទទួលផ្សលផ្លា ល់សៅកន៊ង្គំសរាង្សនះមានចំនួ
នបា៊នាា ននាក់? 

ចំនួនៈ  

99. 
សរើអនកទទួលផ្សលមិនផ្លា ល់សៅកន៊ង្គំសរាង្សនះមាន
ចំនួនបា៊នាា ននាក់? 

ចំនួនៈ  

100. សរើគំសរាង្សនះមានរយះសពលបា៊នាា នស្ខ្? ចំនួនស្ខ្ៈ  

101. សរើគំសរាង្សនះមានបានពនាសពលស្ដរ ឬសទ? 
សទ(រលំង្សៅ Q104) 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

102. សរើគំសរាង្សនះពនារយះសពលបា៊នាា នស្ខ្? ចំនួនស្ខ្ៈ  

103. សរើមូលសហរ៊អែីបានបានជាគំសរាង្សនះពនាសពល? ថវកិារយឺរ 1 
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ការសត្ជើសសរ ើស 2 

យ៊វជនសា័ត្គចិរតច៊ះវាស់ដី្លី 3 

សផ្សសង្ៗ(បញ្ជា ក់) 88 

104. 

កន៊ង្ឆ្នន ំ 2012 សរើអង្គការរបស់អនកបានស្ែើគំសរាង្ 
អែីសផ្សសង្សទៀរស្ដរ ឬសទ?  

សូមពិនិរយសមើលសំនួរទី  86 

សទ(រលំង្សៅ Q116) 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

105. 
សរើគំសរាង្ទីពីរសនះមានថវកិាចំនួនបា៊នាា ន? 

សមា ះគំសរាង្ទី២៖.............................................. 
ដ៊លាល ៈ  

106. 
សរើអនកណាខ្លះជាមាច ស់ជំនួយសំរាប់គំសរាង្សនះ? 

ចសមលើយអាចសលើសពីមួយ 

អង្គការសហត្បជាជារិ 1 

ពហ៊មាច ស់ជំនួយ 2 

សទែមាច ស់ជំនួយ 3 

ជំនួយឯកជន 4 

មូលនិ្ិសហព័នធ 5 

អង្គការអនតរជារិ 6 

អង្គការជារិ 7 

ចំែូលរបស់អង្គការ 8 

សផ្សសង្ៗ (បញ្ជា ក់) 88 

107. 
សរើគំសរាង្សនះបានអន៊វរតសៅកន៊ង្សខ្រតណាខ្លះ? 

ចសមលើយអាចសលើសពីមួយ 

ភនំសពញ 1 

បារ់ដំបង្ 2 

បនាា យមានជ័យ 3 

សសៀមរាប 4 

កំពង់្្ំ 5 

ត្ពះវហិារ 6 

ឧរតរមានជ័យ 7 
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កំពង់្ចាម 8 

ត្កសចះ 9 

ម្ត្ពស្វង្ 10 

ស្គែ យសរៀង្ 11 

សាឹង្ស្ត្រង្ 12 

ររនៈគីរ ី 13 

មែឌ លគីរ ី 14 

កំពង់្សពឺ 15 

កំពរ 16 

កណាត ល 17 

ត្ពះសីហន៊ 18 

ស្កប 19 

ម្បាលិន 20 

សោ្ិស្គរ់ 21 

កំពង់្ឆ្នន ំង្ 22 

តាស្កវ 23 

សកាះក៊ង្ 24 

108. 

សរើគំសរាង្ទី២សនះបានអន៊វរតសៅកន៊ង្វស័ិយ      
ណាខ្លះ? 

ចសមលើយអាចសលើសពីមួយ 

ការរសូ៊មរិ និង្កិចចពិសត្គ្នះ 
សយ៉បល់នសយ៉បាយ 

1 

កសិកមា/ស៊ខ្ភាពសរែ 2 

អភិវឌ្ឍន៍្៊រកិចច/អភិវឌ្ឍន៍ស្គថ ប័ន 3 

ស៊ខ៊្មាលភាព និង្សិទធិក៊មារ 4 

អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ 5 

ឥែទាន និង្សនសំត្បាក់ 6 
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លទធិត្បជា្ិបសរយយ និង្សិទធិ 
មន៊សស 

7 

ពិការភាព និង្ស្គត រនីរិសមបទា 8 

អប់រ ំនិង្បែត៊ ះបណាត ល 9 

បរសិ្គថ ន និង្្នធាន្មាជារិ 10 

សយនឌ័្រ និង្បញ្ជា ស្តសតី 11 

ស៊ខ្ភាព អាហាររបូរថមា និង្ 
សអដស៍ 

12 

ជំនួយមន៊សស្ម៌ និង្ការ 
សត្រៀមបងាក រសត្គ្នះមហនតរាយ 

13 

សកមាភាព/បសង្កើនការយល់ដឹង្ 
អំពីត្គ្នប់មីនត្គ្នប់មិនទាន់ផ្សា៊ះ 

14 

ផ្សតល់ជំនួយដល់អង្គការសត្ៅរដ្ឋឋ  
ភិបាល/អង្គការតាមសហគមន៍ 

15 

ស្គសនា/ជំសនឿ 16 

សទសចរែ៍ សិលបៈ និង្វបប្ម៌ 17 

ទឹក និង្អនាម័យ 18 

ការស្ស្គវត្ជាវ និង្ការត្បឹកា 19 

សផ្សសង្ៗ(បញ្ជា ក់): 88 

109. 

សរើត្កុមសគ្នលសៅណាខ្លះទទួលផ្សលសៅកន៊ង្ 
គំសរាង្សនះ? 

ចសមលើយអាចសលើសពីមួយ 

ត្កមុស្សីត 1 

ត្កមុនិសសរិ និង្យ៊វជន 2 

ក៊មារ 3 

កសិករ 4 

ត្បជាជនត្កីត្ក 5 
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ត្កមុស្គសនា 6 

ជនជារិសដើមភាគរិច 7 

ជនពិការ 8 

ជនអនាថា 9 

មន៊សសមានជំងឺ្ HIV/AIDS 10 

ត្គបូសត្ង្ៀន 11 

ស្តសតីបំសរ ើផ្សលូវសភទ 12 

សហគមន៍ជំសលាះដី្លី 13 

អនករង្សត្គ្នះពីការជួញដូរមន៊សស 14 

ត្បជាជនទូសៅ 15 

សផ្សសង្ៗ(បញ្ជា ក់): 88 

110. 
សរើអនកទទួលផ្សលផ្លា ល់សៅកន៊ង្គំសរាង្សនះមាន 
ចំនួនបា៊នាា ននាក់? 

ចំនួនៈ  

111. 
សរើអនកទទួលផ្សលមិនផ្លា ល់សៅកន៊ង្គំសរាង្សនះមាន
ចំនួនបា៊នាា ននាក់? 

ចំនួនៈ  

112. សរើគំសរាង្សនះមានរយះសពលបា៊នាា នស្ខ្? ចំនួនស្ខ្ៈ  

113. សរើគំសរាង្សនះមានបានពនាសពលស្ដរ ឬសទ? 
សទ (រលំង្សៅ Q116) 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

114. សរើគំសរាង្សនះពនារយះសពលបា៊នាា នស្ខ្? ចំនួនស្ខ្ៈ  

115. សរើមូលសហរ៊អែីបានបានជាគំសរាង្សនះពនាសពល? 

ថវកិាយឺរ 1 

ការសត្ជើសសរ ើស 2 

យ៊វជនសា័ត្គចិរតច៊ះវាស់ដី្លី 3 

សផ្សសង្ៗ(បញ្ជា ក់) 88 
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X. ការ្តលជ់ំនួយ 
- ឥ ូវសនះខ្ា៊ំសូមសួរអនក អំពីការផ្សតល់ជំនួយរបស់អង្គការអនកសៅអង្គការឬសមាគម សផ្សសង្សទៀរ  
ស្ដលស្ែើការ សៅកមព៊ជាកន៊ង្ ឆ្នន ំ2012 កនលង្មកសនះ? 

116. 

កន៊ង្ឆ្នន ំ2012 សរើអង្គការអនកបានផ្សតល់ជំនួយ ឬថវកិាសៅ 
ស្គថ ប័នរដឋ អង្គការអនតរជារិ អង្គការជារិ សមាគម សហគមន៍ឬ 
អង្គការសត្ៅត្បសទស ស្ដលស្ែើការសៅកមព៊ជាស្ដរឬសទ? 

សទ(រលំង្សៅ Q125) 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

117. 
កន៊ង្ឆ្នន ំ2012 សរើអង្គការអនកបានផ្សតល់ជំនួយ ឬថវកិាសៅអង្គការ 
អនតរជារិឬអង្គការសត្ៅត្បសទសស្ដលស្ែើការសៅកមព៊ជាស្ដរឬសទ? 

សទ(រលំង្សៅ Q119) 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

118. សរើមានចំនួនបា៊នាា នដ៊លាល ? 
ចំនួនៈ  

មិនដឹង្ 99 

119. 
កន៊ង្ឆ្នន ំ2012 សរើអង្គការអនកបានផ្សតល់ជំនួយ 
ឬថវកិាសៅស្គថ ប័នរដឋ សៅកំររិណាមួយស្ដរ សទ? 

សទ(រលំង្សៅ Q121) 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

120. សរើមានចំនួនបា៊នាា នដ៊លាល ? 
ចំនួនៈ  

មិនដឹង្ 99 

121. 

កន៊ង្ឆ្នន ំ2012 សរើអង្គការអនកបានផ្សតល់ ឬជំនួយថវកិា សៅ 
អង្គការជារិ ឬសមាគម ស្ែើការសៅកមព៊ជាស្ដរឬសទ? 

អង្គការ/សមាគម(NGOs/Association)ច៊ះបញ្ា ីត្កសួង្មហាម្ផ្សា 

សទ(រលំង្សៅ Q123) 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

122. សរើមានចំនួនបា៊នាា នដ៊លាល ? 
ចំនួនៈ  

មិនដឹង្ 99 

123. 

កន៊ង្ឆ្នន ំ2012 សរើអង្គការអនកបានផ្សតល់ ជំនួយឬថវកិាសៅអង្គការ 
សហគមន៍ (CBOs) ស្ែើការសៅកមព៊ជាស្ដរឬសទ? 

សហគមន៍ស្ដលមិនច៊ះបញ្ា សីៅត្កសួង្មហាម្ផ្សា 

សទ(រលំង្សៅ Q125) 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

124. សរើមានចំនួនបា៊នាា នដ៊លាល ? 
ចំនួនៈ  

មិនដឹង្ 99 
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XI. ការេហការរបេអ់ងគការេងគមេុវីិលសៅសព្លអន្ទគត 
          - ឥ ូវសនះខ្ា៊ំសូមសួរអនកនូវសំសែើ បីស្ដលអង្គការសង្គមសី៊វលិមានបំែង្ចង់្បសង្កើរ 
ស ើង្សៅ សពលអនាគរ។ 
 

សំសែើ ទី1៖ ត្បសិនសបើមានមជឈមែឌ លអង្គការសង្គមសី៊វលិមួយសៅតាមសខ្រត ឬសៅភនំសពញ 
ស្ដលអង្គការសង្គមសី៊វលិ ទំាង្អស់អាចសត្បើត្បាស់ជាការយិ៉ល័យរមួគ្នន  សំរាប់សហការគ្នន  
សំរាប់ការត្បជំ៊ ឬសសវាសផ្សសង្សទៀរ។ 

125. 
សរើអនកសជឿថា អង្គការសង្គមសី៊វលិទំាង្អស់បសង្កើនត្បាក់ចំនូល 
ឬត្បភព្នធានស្ដរ ឬសទ 

សទ 0 

បាទ/ចាស 1 

126. 
សរើអនកសជឿថា អង្គការសង្គមសី៊វលិ មានការទំនាក់ទំនង្ 
និង្ការសហការគ្នន  ត្បសសើជាង្ម៊នស្ដរ ឬសទ? 

សទ 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

127. 
សរើអនកសជឿថាការផ្សតល់សសវារបស់ អង្គការសង្គមសី៊វលិមាន 
លកេែៈត្បសសើស្លើយរមរំរវូការរបស់សហគមន៍ស្ដរឬសទ? 

សទ 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

128. 
សរើអនកសជឿថា 
សៅម្ថងអនាគរអង្គការអនកមានការគំ្នត្ទត្បសសើស ើង្ស្ដរ ឬសទ? 

សទ 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

សំសែើ ទី2៖ សដើមបជំីនួសសអាយការផ្សតល់ជំនួយមកពីសត្ៅត្បសទស សៅដល់អង្គការឬសមាគមកន៊ង្ស្សុក 
សដ្ឋយការសអាយថវកិាផ្លា ល់ ឬតាមរយះអង្គការអនតរជារិ។ល។ សគមានបំែង្ បសង្កើរមូលនិ្ិមួយ 
សមា ះថាៈមូលនិ្ិទ៊កចិរតជារិ(National Trust Fund) ស្ដលមូលនិ្ិសនះផ្សតល់សដ្ឋយមាច ស់ជំនួយមកពី 
ខាង្សត្ៅត្បសទស។សហើយអង្គការឬសមាគមកន៊ង្ស្សុកទំាង្អស់អាចដ្ឋក់សំសែើ សំ៊មូលនិ្ិសនះបាន។  

129. 
សរើអនកសជឿថា សំរាប់អង្គការអនកទទួលបានមូលនិ្ិតាមរយះ 
មូលនិ្ិទ៊កចិរតជារិសនះ មានភាពការងាយស្សួល ស្ដរ ឬសទ? 

សទ 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

130. 
សរើអនកសជឿថា តាមរយះមូលនិ្ិទ៊កចិរតជារិ វាបានស្ែើ 
ត្បសសើស ើង្ តាមរំរវូការរបស់សហគមន៍សៅកមព៊ជាស្ដរឬសទ? 

សទ 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

131. សរើអនកសជឿថា ការដ្ឋក់សំសែើ រគំ្នត្ទ ឬផ្សតល់របាយការែ៍របស់ សទ 0 
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អង្គការអនកមានត្បសិទធភាពស្ថមសទៀរ តាមរយះមូលនិ្ិទ៊កចិរត 
ជារិស្ដរ ឬសទ? 

បាទ/ចាស៎ 1 

 

  សំសែើ ទី3៖ -ការបសង្កើរម៊ខ្ជំនាញសៅសកលវទិាល័យស្ដលទាក់ទង្នឹង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ។ 

132. 
សរើអនកគិរថានិសិរសស្ដលសទើបស្របញ្ជា ប់ពីសកលវទិាល័យថាីៗ
មានជំនាញពិរត្បាកដសដើមបីស្ែើការកន៊ង្អង្គការអនកស្ដរ ឬសទ? 

សទ 0 

បាទ/ចាស៎   1 

133. 

សរើអនកសជឿថា ការសិការបស់និសិរសសផ្លត រសៅ សលើ អង្គការ 
សង្គម សី៊វលិសៅសកលវទិាល័យ មាន ត្បសយ៉ជន៍ 
សំរាប់ការងារ អាជីពរបស់ពួកសគ សៅម្ថងអនាគរស្ដរ ឬសទ? 

សទ 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

134. 

សរើអនកសជឿថា អនកទទួលផ្សលពីអង្គការអនកបានទទួល 
ផ្សលត្បសយ៉ជន៍ ពីប៊គគលិកស្ដលសិកាសផ្លត រសៅសលើ 
អង្គការសង្គមសី៊វលិសៅ សកលវទិាល័យស្ដរ ឬសទ? 

សទ 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

135. 
សរើអនកសជឿថា អង្គការសង្គមសី៊វលិគួស្រមានរួនាទីផ្សតល់ 
ចំសែះដឹង្ ដល់និសិរសសៅសកលវទិាល័យស្ដរ ឬសទ? 

សទ 0 

បាទ/ចាស៎ 1 

XII. អំព្ីមស្តនតីថ្ លអនកកំព្ងុេភំាេន៍ 

              ឥ ូវសនះខ្ា៊ំសូមសួរពីត្បវរតិផ្លា ល់ខ្លួនរបស់អនក 

136. សរើអនកមានរំស្ែង្អែីសៅកន៊ង្អង្គការសនះ? 

នាយក 1 

នាយករង្ 2 

ត្បធានរដឋបាល 3 

ត្បធាន្នធានមន៊សស 4 

ត្បធានត្គប់ត្គង្កមាវ ិ្ ី 5 

មន្តនតីជំនួយការហិរញ្ាវរថ៊ 6 

មន្តនតីទំនាក់ទំនង្ 7 

សផ្សសង្ៗ(បញ្ជា ក់) 88 
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137. 
សរើអនកស្ែើការកន៊ង្អង្គការសនះរយៈសពលបា៊នាា នឆ្នន ំសហើយ? 

សូមករ់ត្តាជាឆ្នន  ំ
ឆ្នន ៈំ 

138. សរើអនកសរៀនចប់ថាន ក់ណាស្ដរ? 

បែឌិ រ 1 

សវជាៈបែឌិ រ 2 

អន៊បែឌិ រ 3 

បរញិ្ជា ប័ត្រ/បរញិ្ជា ប័ត្ររង្ 4 

សញ្ជា ប័ត្រទ៊រិយភូមិ 5 

សត្កាមសញ្ជា ប័ត្រទ៊រិយភូមិ 6 

សផ្សសង្ៗ(បញ្ជា ក់) 88 

139. 

មរិសយ៉បល់របស់អនកសំភាសន៍សំរាប់ភាពខ៊្សស្បលកកន៊ង្ការសំភាសន៍ 

 
ដ ើង្ខ្ញ៊សូំមណលែង្អំែរគ៊ែចំដោះការចូលរមួរបស់អនកកន៊ង្ការស្រាវស្រាវដនះ ! 
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ឧបេមព័នធ ៣  

                     បញ្ជ ីសំនរួសំភាសនណ៍បបគ៊ែភាព        ID No: 

សខ្រត:   
ស្សុក/ខ្ែឌ :  

 ំ៊/សងាក រ់:  

សលខ្ផ្សលូវ  

សលខ្ផ្សាះ  

សមា ះអង្គការ/សមាគម(អង់្សគលស)  
សមា ះអង្គការ/សមាគម(ស្ខ្ារ) 
អកសរការ់ជាភាស្គអង់្សគលស  

ករ់ត្តា GPS  
X: 

Y: 
 ពាយ៉ម 

សលើកទី១ 
ណារ់សលើកទី១ ពាយ៉ម 

សលើកទី២ 
ណារ់សលើកទី២ ពាយ៉ម 

សលើកទី៣ ម្ថង/ស្ខ្ /     /13 /     /13 /     /13 /     /13 /     /13 

សពលសវលា      

ទីកស្នលង្      

អនកសំភាសន៍      

កូដលទធផ្សលៈ សូមគូសរង្ែង់្សលើកូដចំសលើយស្ដលត្រឹមត្រូវ  
បានសំភាសចប់ 1 
មិនបានសំភាសចប់ សដ្ឋយអនកស្លើយសំ៊ឈប់ 2 

មិនបានសំភាសចប់ សដ្ឋយអនកសផ្សសង្សអាយឈប់សំភាស 3 

អនកស្លើយមិនយល់ត្ពមសអាយសំភាស 4 

ឪព៊កមាា យ/ អាណាពាបាល / បាីមិនត្ពមសអាយសំភាស 5 

អនកស្លើយអវរតមាន សៅសពលណារ់ជួបសលើកច៊ង្សត្កាយ 6 

មន៊សសមិនអាចសំភាសបាន ដូចជា គ/ថលង់្ / វកិលចរកិ ។ល។ 7 

 អនកស្ែើសំភាសន៏ អន៊ត្បធានត្កុម ត្បធានត្កុម អនកបញ្ចូ លទិទនន័យ1 អនកបញ្ចូ លទិទនន័យ2 
សលខ្កូដ      

ម្ថង/ស្ខ្ /     /13 /     /13 /     /13 /     /13 /     /13 

ហរថសលខា      
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ការស្ែនំាខ្លួន 
 

 ជំរាបសួរ ខ្ា៊ំបាទ/នាង្ខ្ា៊ំសមា ះ............................. ខ្ា៊ំស្ែើការសអាយត្កុមហ៊៊នត្កុមស្ស្គវត្ជាវ សមា ះ
ថា ដំរសី្ស្គវត្ជាវនិង្ផ្សតល់ត្បឹកា។ សយើង្ខ្ា៊ំកំព៊ង្ស្ែើការសិកាស្ស្គវត្ជាវសត្មាប់គែៈកមាា ្ិការ
សហត្បរិបរតិការសដើមបីកមព៊ជា (CCC)។ CCC បានចាប់សផ្សតើមដំសែើ រការកន៊ង្ឆ្នន ំ១៩៩០ និង្កំព៊ង្ដឹកនំា
សមាគមន៌អង្គការសត្ៅរដ្ឋឋ ភិបាលកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា សដើមបីពត្ងឹ្ង្ការងារសនះត្បកបសដ្ឋយជំនាញ
ជាក់លាក់ ត្បសិទធិភាព និង្រំលាល ភាពសំរាប់អង្គការសង្គមសី៊វលិកន៊ង្ត្បសទសកមព៊ជា។ 

ការអសង្ករសនះកំព៊ង្ស្ែើស ើង្ជាមួយអង្គការសង្គមសី៊វលិចំនួន ៣០០ ស្ដលបានច៊ះបញ្ា ីសៅ
ត្បសទសកមព៊ជា។ ការសិកាមានសគ្នលបំែង្ចង់្ស្ែើបចច៊បបននភាព ឆ្នន ំ២០១២ របស់អង្គការសង្គមសី៊វលិ  
និង្ការរមួចំស្ែកកន៊ង្ការអភិវឌ្ឍត្បសទសកមព៊ជា ស្សែង្យល់ពីការគិរ  ការត្បរិបរតិ និង្ការទំនាក់ទំនង្
របស់ម្ដគូរអភិវឌ្ឍសផ្សសង្ៗ ស្ដលមានឥទធិពល ដល់ការអភិវឌ្ឍ ត្បសទសកមព៊ជា។ 

លទធផ្សលការសិកាសនះមានស្គរៈសំខាន់ណាស់ សត្មាប់ការសរៀបចំស្ផ្សនការយ៊ទធស្គស្តសត សំរាប់
អង្គការសង្គមសី៊វលិ ក៏ដូចជាកិចចត្បជំ៊ពីភាកាជាមួយម្ដគូរអភិវឌ្ឍនិង្រដ្ឋឋ ភិបាល។ ដូសចនះ សូមសលាក/
សលាកស្សីសមតាត ចំណាយសពលត្បស្ហល២០នាទីសដើមបីចូលរមួការសំភាសន៍អំពីការរមួចំស្ែករបស់អង្គការ
សង្គមសី៊វលិ សត្មាប់ការសិកាសនះ។ចំសលើយរបស់អនកនឹង្ត្រូវបានសគរកាការសំងារ់បំផ៊្សរ សហើយនឹង្ត្រូវ
បានសគយកមក សត្បើសំរាប់ស្រសគ្នលបំែង្សិកាស្ស្គវត្ជាវស្របា៊សណាោ ះ។ 

ព័រ៌មានស្ដលសយើង្ត្បមូលបានពីការសំភាសន៍សនះ នឹង្មិនត្រូវបានយកមកសត្បើត្បាស់សំរាប់ផ្សតល់
ជំនួយដល់អង្គការណាមួយស ើយ។ ការចូលរមួរបស់អនកកន៊ង្ការសិកាសនះគឺសា័ត្គចិរតទំាង្ស្សុង្។ អនក
អាចបដិសស្ ឬមិនស្លើយសំនួរណាមួយស្ដលអនកមិនចង់្ស្លើយក៏បាន។ សបើសិនអនកសំ៊សយើង្អាចរលំង្
សំនួរឬឈប់សំភាសន៍សពលណាក៏បាន។ 

 

សរើអនកមានសំនួរអែីចង់្សួរខ្ា៊ំវញិស្ដរ ឬសទ? 

 

សរើខ្ា៊ំអាចចាប់សផ្សតើមសួរសំនួរអនកឥ ូវបានសទ? 

 



                                                                              ការរមួចំស្ែករបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិកន៊ង្ការអភិវឌ្ឍត្បសទសកមព៊ជា ឆ្នន ំ២០១២ 

 
136 

 

ការរមួចំស្ែករបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិកន៊ង្ការអភិវឌ្ឍ ម    

1. 
សរើអង្គការរបស់អស់សលាក/សលាកស្សីបានរមួចំស្ែកបីសំខាន់ជាង្សគអែីខ្លះ សត្មាប់ត្កមុសគ្នលសៅស្ដល
ជាអនកទទួលផ្សល? 

 

2. 
សរើអង្គការរបស់សលាក/សលាកស្សីស្ែើការសត្ជើសសរ ើសរំបន់សគ្នលសៅ (សខ្រត  ត្កុង្ ស្សុក) សត្មាប់
សកមាភាពការងារយ៉ាង្ដូចសមតច? 

 

3. 
សរើសលាក/សលាកស្សីមានចំណាប់អារមាែ៍យ៉ាង្ណាអំពីស្គថ នភាពអភិវឌ្ឍកមព៊ជាបចច៊បបនន? សហើយ
អង្កការសង្គមសី៊វលិបានចូលរមួយ៉ាង្ដូចសមតចកន៊ង្ដំសែើ រការសនះ?  

 

4. សរើសលាក/សលាកស្សីមានកតីរពឹំង្/សង្ឃឹមអែីខ្លះសត្មាប់ការអភិវឌ្ឍកមព៊ជា ពីរបីឆ្នន ំសៅម៊ខ្សទៀរ? 
 

5. សរើអាចមានឧបសគគអែីខ្លះស្ដលកមព៊ជាអាចត្បឈមសត្មាប់រយៈសពលពីរបីឆ្នន ំខាង្ម៊ខ្សទៀរ? 
 

6. សរើអង្គការសង្គមសី៊វលិអាចចូលរមួចំស្ែកអែីខ្លះកន៊ង្ការសដ្ឋះស្ស្គយឧបសគគទំាង្សនាះ? 
 

ការសលើកកមពស់អង្គការសង្គមសី៊វលិត្បកបសដ្ឋយត្បសិទធភាព 

7. 
ទសសនៈរបស់អង្គការសង្គមសី៊វលិសតីពីស្គថ នភាពទំសនាររបស់មាច ស់ជំនួយកំែរ់សកមាភាពការងារកន៊ង្
ត្បសទសកមព៊ជា។ សរើសហរ៊អែីបានជាមាច ស់ជំនួយមានការភាា ប់មូលនិ្ិរបស់ខ្លួនសៅនឹង្សកមាភាព
ការងារ ជាជាង្ការផ្សតល់ថវកិាជាកញ្ច ប់?  

 

8. សរើមូលនិ្ិមាច ស់ជំនួយគួរស្ចកចាយឬកំែរ់សគ្នលសៅយ៉ាង្ដូចសមតចសអាយកាន់ស្រមានត្បសិទធភាព? 
 

9. សរើអង្គការសង្គមសី៊វលិ/អង្កការសលាក/សលាកស្សីគួរស្ែើដូចសមតចសដើមបីសអាយកាន់ស្រមានត្បសិទធភាព? 
 

10. 
សដើមបីសអាយកាន់ស្រមានត្បសិទធភាពសត្មាប់អង្គការសលាក/សលាកស្សី  សរើព័រ៌មានអែីស្ដលសលាក/សលាក
ស្សីត្រូវការ? 

 

សរើសលាក/សលាកស្សីមានសយ៉បល់យ៉ាង្នាសត្មាប់ទំនាក់ទំនង្រវាង្ៈ 

11. 
កន៊ង្ចំសណាមអង្គការសង្គមសី៊វលិ (សហត្បរិបរតិការអង្កការអនតរជារិ  អង្គការកន៊ង្ស្សុក  សមាគម 
ជាសដើម)  

 

12. ភាន ក់ងារអភិវឌ្ឍ( ធានាគ្នពិភពសលាក   អង្គការសហត្បជាជារិ ជាសដើម) និង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ 
 

13. រាជរដ្ឋឋ ភិបាល និង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ 
 

សរើសលាក/សលាកស្សីចង់្ស ើញទំនាក់ទំនង្មានការផ្លល ស់បតូររសបៀបណា?  

14. 
កន៊ង្ចំសណាមអង្គការសង្គមសី៊វលិ (សហត្បរិបរតិការអង្កការអនតរជារិ  អង្គការកន៊ង្ស្សុក  សមាគម 
ជាសដើម)  

 

15. ភាន ក់ងារអភិវឌ្ឍ ( ធានាគ្នពិភពសលាក   អង្គការសហត្បជាជារិ ជាសដើម) និង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ 
 

16. រាជរដ្ឋឋ ភិបាល និង្អង្គការសង្គមសី៊វលិ 
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