
សេចក្តីសេនើកក្លអំការអនុវត្តចាប ់
េតពីី  

េមាគម និងអងគការមិនកមនរដ្ឋា ភិបាល 
 

 សមាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលចំនួន១៩ មែលបានចូលរមួក្នុងការសទង់មតិរបស់ខុម
ម្រែលក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩ និងសមាគម អងគការចំននួ២៩ផ្សេងផ្ ៀត មែលបានចូលរមួសិកាា សាលាពិផ្្រោះ
ផ្ោបល់អំពីការ្បឈមននការអនុវតតចាប់ សមាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល កាលពីនងៃ ី៩ មខ
មក្រា ឆ្ន ២ំ០២០ ផ្ៅសណ្ឋា ររអឺរាក្នុងរាជធានីភនំផ្ពញក្នលងមក្ បានផ្លីក្ផ្ ងីពីបញ្ហា មែលខលួនកំ្ពុង
្បឈមក្នុងការអនុវតតសក្មមភាពផ្ៅតាមមូលដ្ឋា ន បន្ទទ ប់ពីចាប់សតីពីសមាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋា
ភិបាលបានអនុម័តកាលពីឆ្ន ២ំ០១៥។  

បញ្ហា ្បឈមសំខាន់ៗ មានែូចខាងផ្្កាម៖ 
១. ការបង់នងលននការចុោះបញ្ជ ី និងការជូនែំណឹងពីការផ្លល ស់បតូរ ្បធាន ឬន្ទយក្្បតិបតតិ ការផ្លល ស់បតូរ ី
តាងំ ីសាន ក់្ការ។ មសែក្ផ្លីផ្រលការណ៍្បជាធិបផ្តយយ និងសភានិយម ផ្បីរែាសភាមិនបានបញ្ញតិតឱ្យរ
ដ្ឋា ភិបាលយក្នងលផ្សវា រដ្ឋា ភិបាលក៏្មិនអាចយក្នងលផ្សវាបានមែរ ផ្បីរដ្ឋា ភិបាលផ្ៅមតយក្មងលផ្សវា
ផ្ដ្ឋយរម នកំ្ណត់ក្នុងចាប់ បានន័យថាគឺជាអំផ្ពីពុក្រលួយ។ ផ្្រោះអំណ្ឋចទងំអស់ជារបស់្បជា
ពលរែា ផ្រយី្បជាពលរែាអនុវតតអំណ្ឋចរបស់ខលួនតាមរយៈតំណ្ឋងរា្សត ផ្បីសភាមែលជាតំណ្ឋង
របស់្បជាពលរែា មិនឱ្យយក្នងលផ្សវាផ្ៅផ្រយី ផ្រតុអែីរដ្ឋា ភិបាល្តូវយក្ក្ន្ម?។ 

អនុសាសន៍៖ ផ្សនីសុំ្ ក្សួងមហានសទផ្មតាត បញ្ឈប់ការយក្នងលផ្សវាផ្នោះបានកាន់មតឆ្ប់កាន់មត
្បផ្សីរ ផ្ែីមបបីង្ហា ញពីការផ្លីក្ ឹក្ចិតតជាពិផ្សសែល់សមាគម និងអងគការសងគមសុីវលិស្មាប់កិ្ចច
សរ្បតិបតតិការលែក្នុងការរមួរន អភិវឌ្ឍន៍្បផ្ សជាតិ។ 
២. អនុផ្លាមការអនុវតត និងបញ្ហញ តតិមា្តា៣៧ននចាប់សតីពីសមាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល៖ 
សមាគម និងអងគការមែលបានចុោះបញ្ជ ីមុនចាប់សតីពីសមាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល បានដ្ឋក់្
ឱ្យអនុវតតកាលពីឆ្ន ២ំ០១៥ ្តូវបានអាជាា ធរមូលដ្ឋា នខលោះ ផ្ៅមតទមទរឱ្យអងគការ សមាគមចុោះបញ្ជ ី
ផ្ ងីវញិផ្ ីបអនុញ្ហញ តឱ្យផ្ធែីសក្មមភាព។ ផ្ទោះបីជាអងគការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលផ្ន្ទោះមានលក្ាខ័ណឌ ្សប
តាមមា្តា៣៧ននចាប់សតីពីសមាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលោ៉ា ងណ្ឋក៏្ផ្ដ្ឋយក៏្រត់មិន
  លួយក្មែរ។ ឧទររណ៍ជាក់្មសតងផ្ៅ្កុ្ងសិរផី្សាភ័ណឌ  ក្នុងផ្ខតតបន្ទទ យមានជ័យ។  
 អនុសាសន៍៖ ផ្យងីខាុ ំផ្សនីសុំ្ក្សួងមហានសទផ្ធែកីារសេពែសាយបមនែមផ្អាយបាន ូល ូំលាយផ្ៅ
ែល់ម្នតីផ្ៅថាន ក់្មូលដ្ឋា នឱ្យមានការយល់ែឹងពីចាប់ផ្នោះ។ ផ្យងីសងឃមឹថាក្រណីមបបផ្នោះនឹងមិនផ្កី្ត
មានតផ្ៅផ្ ៀតផ្ យី។  
៣. សមាគម និងអងគការមែលបានចុោះបញ្ជ ីរមួផ្រយី ផ្ពលមានការមក្ម្បមា្តាណ្ឋមយួននលក្ានតិក្ៈ  
្ក្សួងមហានសទត្មូវឱ្យផ្ធែីការមក្ម្បមា្តាផ្សេងៗផ្ ៀតមែលសាមីុសមាគម និងអងគការមិនបានផ្ធែី 
ការមក្ម្បផ្ៅវញិ។ ឧ. ែូចជាអក្េរកាត់ននផ្ ម្ ោះអងគការជាផ្ែីម។  



 អនុសាសន៍៖ ផ្យងីខាុ ំផ្សនីសុំ្ ក្សួងមហានសទបញ្ឈប់ការត្មូវឱ្យមក្ត្មូវនូវខលឹមសារមា្តាននលក្ា
នតិក្ៈចំណុចទងំឡាយណ្ឋ មែលសាមីុសមាគម និងអងគការមិនបានផ្ធែីការមក្ម្ប។  
៤. ការជូនែំណឹង៖ ជា ូផ្ៅផ្ៅក្នុងមា្តា១០ ចាប់ត្មូវឱ្យជូនែំណឹង្តឹមមតការមក្ម្បលក្ានតិក្ៈ ផ្លល ស់
បតូរ្បធាន ឬន្ទយក្្បតិបតតិ ការផ្លល ស់បតូរ ីតាងំ ីសាន ក់្ការ មតការអនុវតតជាក់្មសតង្ក្សួងមហានសទបាន
ត្មូវឱ្យជូនែំណឹងរូមទងំការផ្លល ស់បតូរសមាសភាព្កុ្ម្បឹក្ាភិបាល មែលរម នកំ្ណត់ផ្ៅក្នុងចាប់។ 
ក្តាត ផ្នោះផ្ធែីឱ្យមានការលំបាក្ស្មាប់ សមាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល ផ្ដ្ឋយសារមតការង្ហរ្កុ្ម
្បឹក្ាភិបាលជាការង្ហរសម័្គចិតត និងបានផ្លល ស់បតូរជាញឹក្ញាប់។ ការជូនែំណឹងគរួផ្ធែីផ្ ងីក្នុងផ្រល
បំណង  លួបានព័ត៌មាន ផ្ែីមប ំីន្ទក់្ ំនង មិនគរួត្មូវផ្្ចីនរួសផ្រតុ មែលផ្ធែីឱ្យមានបនទុក្កាន់មត
ខាល ងំ ឬប៉ាោះរល់ែល់សិ ធិសែ័យភាពនីតិបុគគលសមាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលផ្ យី។  
 អនុសាសន៍៖ អងគការសងគមសុីវលិផ្សនី្ក្សួងមហានសទគរួមក្ម្បការអនុវតតចំផ្រោះការជូនែំណឹង
ផ្នោះ ផ្ដ្ឋយអនុវតត្តឹមចាប់កំ្ណត់ ផ្ែីមបរីក្ាសិ ធិសែ័យភាពនីតិបុគគលសង និង កាត់បនែយភាពសមុ្គ
សាម ញស្មាប់អងគការសងគមសុីវលិសង។  
៥. របាយការណ៍៖ អាជាា ធរតាមផ្ខតតមយួចំនួនផ្ៅមតទមទររបាយការណ៍ពីអងគការសងគមសុីវលិជា
្បចំ្ តីមាស និង្បចឆំ្ន  ំជាក់្មសតង ែូចជាផ្ៅផ្សៀមរាប បន្ទទ យមានជ័យ....។ល។ សមាគម និងអងគ
ការមិនមានកាតពែកិ្ចចផ្ៅវញិផ្ៅមក្ ឬអនុសារណៈជាមយួអាជាា ធរមែលគរួមតផ្សាីរបាយការណ៍ជូន
ផ្ន្ទោះផ្ ។ មយ៉ាងផ្ ៀតចាប់ផ្ៅជាធរមានក៏្ពំុបានកំ្ណត់ឱ្យផ្សាីរបាយការណ៍មបបផ្នោះផ្ យី។ 

អនុសាសន៍៖ ផ្សនីសុំ្ ក្សួងមហានសទបញ្ឈប់សក្មមភាពមបបផ្នោះផ្ៅមូលដ្ឋា ន។  
៦. ការអនុវតតសក្មមភាពផ្ៅមូលដ្ឋា នផ្ៅមត  លួរងការតាមដ្ឋន រារាងំមក្ផ្លីសក្មមភាពរបស់អងគការ
សងគមសុីវលិ ឬបុគគលមែលជាបុគគលិក្អងគការ តាមរយៈរូបភាពផ្សេងៗែូចជាម្នតីមក្សួរន្ទ ំ សុំងតរូប
សក្មមភាព ឬសុំបញ្ជ ីវតតមាន ឬរផ្បៀបវារៈ ឬតាមដ្ឋនតាមរូបភាពន្ទន្ទ របស់សមាគម ឬអងគការមិនមមន
រដ្ឋា ភិបាល។ សក្មមភាពផ្នោះផ្ៅមតបនត និងសទុយពីផ្សចក្តីមណន្ទរំបស់្ក្សួងមហានសទចុោះនងៃ ី២៧ មខវចិឆិ
កា ឆ្ន ២ំ០១៨ មែលជ្មាបផ្ៅរាជធានី ផ្ខតត សតីពីការព្ងឹងកិ្ចចសរការ រវាងរាជរដ្ឋា ភិបាល និងអងគ
ការសងគមសុីវលិ ក្នុងការផ្ធែីសក្មមភាពផ្ដ្ឋយផ្សរភីាព ផ្ដ្ឋយពំុចបំាច់ជូនែំណឹងែល់អាជាា ធរមូលដ្ឋា
ន។ បញ្ហា ផ្នោះផ្ធែីឱ្យផ្យងីមានចមៃល់ថា ផ្តីអាជាា ធរថាន ក់្ផ្្កាមជាតិមិនបានែឹង ឬឮពីផ្សចក្តីមណន្ទំ
របស់្ក្សួងមហានសទ ឬអាជាា ធរមិនផ្ររពផ្សចក្តីសផ្្មចរបស់្ក្សួងមហានសទ? ឬចំណ្ឋត់ការផ្នោះពំុ
មានយនតការ ផ្ែីមបផី្ធែីឱ្យមាន្បសិ ធភាពចាស់លាស់? 
 អនុសាសន៍៖ ផ្យងីខាុ ំផ្សនសុីំ្ក្សួងមហានសទចត់វធិានការតាមដ្ឋនការអនុវតតរបស់អាជាា ធរ ឬ 
ចត់វធិានការឱ្យមាន្បសិ ធិភាពែល់ម្នតីទងំអស់ផ្ន្ទោះ ផ្ែីមបបីញ្ច ប់ឧបសគគ ចំផ្រោះការអនុវតត
សក្មមភាពរបស់សមាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលមែលចូលរមួអភិវឌ្ឍន៍្បផ្ សជាតិ ្ពមទងំ
ការក្សាងភាពជានែគូរពិត្បាក្ែ។    

មងៃច័នទ ១០ផ្កី្ត មខមាឃ ឆ្ន កុំ្រ ឯក្ស័ក្ ព.ស ២៥៦៣ 
រាជធានីភនំផ្ពញ, នងៃ ី៣ មខកុ្មភោះ ឆ្ន ២ំ០២០ 


