១២

គោលការណ៍អនុវត្ត

ដើម្បីគណនេយ្យភាពរឹងមាំ

ការពង្រឹងគណនេយ្យភាព និង
ប្រសិទ្ធិភាពការងារ
អង្គការសង្គមស៊វី ល
ិ ដើរតួនាទីសខា
ំ ន់នៅក្នង
ុ ការបង្កត
ើ សង្គមមួយប្រកបដោយ
យត
ុ ធ
ិ្ត ម៌ និងសុខមា
ុ លភាពភពផន
ែ ដី។ យើងធ្វកា
ើ រជាមួយពហភា
ុ គីពាក់ពន
័ ្ធ
ផ្សេងៗ ពិសេសប្រជាជនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងដៃគូ។ ដើម្បីទទួលបាន
ជោគជ័យ យើងត្រូវការកិច្ចសន្ទនាជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធអំពីអ្វី
ដែលយើងចង់សម្រេចបាន អ្វីដែលយើងត្រូវផ្តល់ឱ្យ និងរបៀបដែលយើង
ត្រូវធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ។

ការរិះគន់ស្ថាបនាពី

ភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវការជាចាំបាច់ ដើម្បីជួយជាយោបល់នៅក្នុងការធ្វើសេចក្តី
សម្រេចចិត្ត ដូច្នេះ យើងអាចធ្វើឱ្យប្រសើរទ្បើងជាបន្តបន្ទាប់នូវស្នាដៃ
ការងារ និងកសាងទំនាក់ទំនងប្រកបដោយទំនុកចិត្ត។

គណនេយ្យភាពប្រកបដោយ
ភាពរឹងមាំ
យើ ង ត្រូ វ ការយោបល់ ស្ថា ប នាពី ភា គី ព័ ន្ធ ដើ ម្ បី ជួ យ

គោលបំណងនៃបទដ្ឋានសកលគឺបញ្ជ្រាបអភិក្រម

ជាគំនិតនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ធ្វើដូចនេះ

ប្រកបដោយថាមវ័ន្តដែលពង្រឹងប្រសិទ្ធិភាពអង្គការ

យើងអាចធ្វើឱ្យ ប្រសើរទ្បើងទាំងស្នាដៃការងារ និង

សង្គមស៊ីវិលភាពទំនាក់ទំនង

ការទំនាក់ទំនងប្រកបដោយទំនុកចិត្ត។

បទដ្ឋានសកលគឺជា បទដ្ឋានយោង។ វាមានបំណង

ការយល់

និងកិត្យានុភាព។

ដឹងគណនេយ្យ ភាពថាមវ័ន្តគឺជាបេះដូងនៃបទដ្ឋាន

ធ្វើឱ្យប្រសើរទ្បើងនូវបទដ្ឋានដែលមានស្រាប់

សម្រាប់គណនេយ្យភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិល។

វា

ការអនុវត្ត និងបទដ្ឋានគណនេយ្យភាពថ្មី។ វាមិន

ធ្វើបំលាស់ប្រែគណនេយ្យភាពទៅជាកិច្ចសន្ទនាជា

មានចេតនាណាមួយដើម្បីជំនួសបទដ្ឋានដែលមាន

បន្តបន្ទាប់ដែលអាចនាំទៅកាន់ការរៀនសូត្រ និងការ

ស្រាប់នោះទេ។

ផ្លាស់ប្តូរ

និងកសាងទំនុកចិត្តជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ

ព្រមទាំងពង្រឹងភាពស្របច្បាប់ និងកិត្យានុភាពនៃ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលទាំងនេះមានសារៈសំខាន់

តាក់តែងបន្ថែមលើគោលការណ៍អ៊ីស្តង់ប៊ុល និងបណ្តុំ
បទពិសោធន៍ ក្នុងការផ្តួចផ្តើមឱ្យមានគណនេយ្យ
ភាពមកពីទ្វីបអាព្រិច

អាស៊ី

និងការ៉ាប៊ិន

ដោយធ្វើការរួមគ្នា

បណ្តាញសង្គមស៊ីវិល

តស៊ូមតិដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរទ្បើងនូវ

និងក្រុម
បទដ្ឋាន

គណនេយ្យភាព និងការអនុវត្តរបស់ពួកគេ។
yy រដ្ឋាភិបាល និងម្ចាស់ជំនួយបង្កើតបទបញ្ញត្តិ និង

អាមេរិចឡាទីន

គោលនយោបាយមូលនិធិយ៉ាងអំណោយផល

រយៈពេល

២ឆ្នាំក្នុងការតាក់តែង

បទដ្ឋានសកល

ដែលធ្វើការផ្តោតលើ

គណនេយ្យភាពថាមវ័ន្តនៅ

កម្រិតសកល។

ស្ម័គ្រចិត្ត៖

អ៊ឺរ៉ុប

អូស្រ្តាលី

អាមេរិចខាងជើង

បទដ្ឋានសកលអាចត្រូវបានប្រើដោយផ្អែកលើការ

yy សង្គមស៊ីវិល

នៅកាលៈទេសៈរួមតូចលំហសង្គមស៊ីវិល។

ឫ

សម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិល។
yy ភាគីពាក់ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលជុំរុញឱ្យសង្គមស៊ីវិល
មានគណនេយ្យភាព។

yy អង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញភាពជាដៃគូប្រកបដោយ
ប្រសិទ្ធិភាព។

អនុវត្តជារួម គោលការណ៍អនុវត្តចែករំលែករឿងរ៉ាវ

បទដ្ឋានសកលរួមមានគោល

ប្រកបដោយការជុំរុញលើកទឹកចិត្ត អំពីតួនាទី និង

ការណ៍អនុវត្ត ចំនួន១២ និងរួមមានសកម្មភាព

គណ
ុ តម្លប
ៃ ន្ថម
ែ របស់សង្គមស៊វី ល
ិ ទាំងបច្ចប
ុ ប្ ន្ន និង

សំខាន់ៗដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិល ត្រូវធ្វើ និង

អនាគត។

អនុលោមតាម។

បទដ្ឋាន

សរសេរជាភាសាអង្លេស
ឱ្យ

សកលត្រូវបាន

ដើម្បីសម្របសម្រួល

មានកិច្ចសន្ទនាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ

និង

ទំនា ក់ទំនងជាមួ យ សាធារណៈជនឱ្ យបានទូ លំ
ទូលាយ។
គោលការណ៍អនុវត្តត្រូវបាន

សៀវភៅគោលការណ៍ណែនាំផ្តល់

ដំបូន្មានអំពី

របៀបប្រើប្រាស់បទដ្ឋានសកលរួមទាំងរបៀបវាស់
វែង

ថាតើសង្គមស៊ីវិលអាចសម្រេចបាននូវគោល

ការណ៍អនវុ ត្ត និងបទដ្ឋន
ា គណនយ
េ យ្ ស្របទៅតាម
បទដ្ឋានសកល។

រៀបចំជា៣ជំពូក៖

អ្វដ
ី ល
ែ សង្គមស៊វី ល
ិ ចង់សម្រច
េ បាន វិធសា
ី ស្រដ
្ត ម
ើ ប្ ី
ផ្លាស់ប្តូរ និងការអនុវត្តផ្ទៃក្នុង។ គោលការណ៍អនុវត្ត

នៅពេលគោលការណ៍អនុវត្តទាង
ំ នេះតវូ្រ
បានអនុវត្ត អង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងបង្កើត

មានទំនាក់ទំនង គ្នាពីមួយទៅមួយ និងជួយផ្ទៀង

ទំនាក់ទំនងជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់

ផ្ទាត់គ្នាទៅវិញទៅមក។ គោលការណ៍ អនុវត្តមាន

ធ្វើឱ្យប្រសើរទ្បើងជាបន្តបន្ទាប់នូវស្នាដៃ

លក្ខណៈជំរុញទឹកចិត្ត ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់មិន
ត្រម
ឹ តអ
ែ ដ
ី្វ ល
ែ សង្គមស៊វី ល
ិ ធ្វឥ
ើ លូវនះេ ទេ ប៉ន
ុ ផ
ែ្ត ត
ោ្ត
ការយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់សម្រប
ា អ
់ នាគតផងដរែ ។ គោល
ការណ៍អនុវត្តជរំ ញ
ុ ឱយ្ អង្គការសង្គមស៊វី ល
ិ ពង្រង
ឹ ស្នដ
ា ៃ
ការងារ ទាំងបុគ្គល និងអង្គភាពហើយ ចូលរួម
ចំនែកធ្វើឱ្យពិភពលោកប្រសើរទ្បើង។

ត្រូវបាន

ការងារ កសាងទំនុកចិត្តនៅ ក្នុងពេលដ៏
លំបាក ពង្រឹងបុគ្គល និងក្រុម និងធ្វើឱ្យ
ប្រសរើ ទ្បង
ើ នូវវិភាគទាន របស់ពក
ួ គេចពោ
ំ ះ
គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍បក
្រ បដោយនិរន្តរភាព។

បទដ្ឋានសកល

...បង្កើតនូវកិច្ចសន្ទនាជាមួយ
មនុស្ស និងកសាងទំនុកចិត្ត

ដោយផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើវិធីសាស្រ្តប្រកប
ដោយថាមវ័ន្តចំពោះគណនេយ្យភាព ដែល
ប្រកាន់យកគំនិតរិះគន់ស្ថាបនារបស់
ភាគីពាក់ព័ន្ធជាចំនុចស្នូល។

...ស្របទៅតាមគណនេយ្យភាព
អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាសកល

ដោយកំណត់គោលការណ៍ និងការអនុវត្ត
សំខាន់ៗនៃគណនេយ្យភាពអង្គការ
សង្គមស៊ីវិលដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់
ជុំវិញពិភពលោក។

...ពង្រឹងបទដ្ឋានគណនេយ្យភាព

ដោយផ្តល់នូវគំរូ និងគោលការណ៍អនុវត្តស្តីពី

ដែលមានស្រាប់

របៀបសម្រេចអោយបានជានិច្ច។

គាំទ្រសម្លេងអង្គការសង្គមស៊ីវិល

ដោយជួយសម្របសម្រួលអោយមានការប្រៀប

អោយរឹងមាំនៅក្នុងកាលៈទេសៈ
លំហរសង្គមស៊ីវិលរួមតូច

ធៀបនូវអ្វីដែលយើងធ្វើវិភាគទាន របៀបដែល
យើងធ្វើនិងរបៀបដែលយើងត្រូវមាន
គណនេយ្យភាព។

មាន៣ជំពូករួមមាន៖

ជំពូកទី១
អ្វីដែលយើងចង់
សម្រេចបាន
ជំពូកទី២
អភិក្រមឆ្ពោះទៅ
កាន់ការ ផ្លាស់ប្តូរ
ជំពូកទី៣
អ្វីដែលយើងធ្វើ
នៅផ្ទៃក្នុង

គោលការណ៍អន
ជំពូកទី១

អ្វីដែលយើងចង់សម្រេចបាន

១

យុត្តិធម៌

និងសមភាព

២

៣

សុខុមាលភាព
ភពផែន

សិទ្ធិស្រ្តី និង

សមភាពយេនឌ័រ

៤

ការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមាន
ជាប់លាប់

ជំពូក

អ្វីដែលយើង

៩

បុគ្គលិកនិងអ្នក

ស្ម័គ្រចិត្តដែលរឹងមាំ

និងមានប្រសិទ្ធភាព

១០

ធនធានចាត់ចែង
បានល្អ

នុវត្តទាំង១២ ចំនុច
ជំពូកទី២

អភិក្រមឆ្ពោះទៅកាន់ការផ្លាប់ប្តូរ

៥

ការងារនាំមុខ

ដោយប្រជាជន

៦

ភាពជាដៃគូ
រឹងមាំ

កទី៣

ងធ្វើនៅផ្ទៃក្នុង

១១

ការធ្វើសេចក្តី

សម្រេចចិត្តបែប
ឆ្លើយតប

១២

ការដឹកនាំប្រកបដោយ
ទំនួលខុសត្រូវ

៧

តស៊ូមតិដើម្បីការ

ផ្លាស់ប្តូរជាមូលដ្ឋាន

៨

អង្គការបើកចំហរ

ជំពូកទី១
អ្វីដែលយើងចង់សម្រេចបាន
១

២

យុត្តិធម៌ និង

សិទ្ធិស្រ្តី និង

សមភាព

សមភាពយេនឌ័រ

គោលការណ៍អនុវត្តទី១:
យុត្តិធម៌ និងសមភាព

យើងនឹងដោះស្រាយភាពអយុត្តិធម៌

គោលការណ៍អនុវត្តទី២
ការមិនរាប់បញ្ចូល

វិសមភាព ភាពក្រីក្រ និងអំពើហិង្សា ដើម្បីបង្កើតសង្គម
ដែលមានសុខុមាលភាពសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។

១.១

ស្តាប់ប្រជាជន ស្វែងយល់ និង ដោះស្រាយមូល

ហេតុជាឫសគល់ និង ផលប៉ះពាល់នៃអយុត្តិធម៌
ហិង្សា និង វិសមភាព។

១.២ ដឹកនាំដោយធ្វជា
ើ គំរៈូ ប្រកាន់ខប
ា្ជ ប
់ រិយាប័នគោរព

និង ជំរុញសិទ្ធិមនុស្ស នៅក្នុងអង្គការរបស់យើង
និង

ធានាឱ្យបានប្រាកដថាយើងមិនធ្វើឱ្យមាន

សកម្មភាពសំខានៗ

អន្តរាយដល់ខ្លួនយើង។

១.៣ គាំទ្រប្រជាជនឱ្យដឹងពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេ និង តម្រវូ

ឱ្យមានគណនេយ្យភាពចំពោះអ្នកទាំងឡាយដែល
ទទួលខុសត្រូវលើការគោរព ការការពារ និង ការ
បំពេញសិទ្ធិ។

១.៤

សហការជាមួយតួអង្គដទៃទៀតដើម្បីដោះស្រាយ

ជាសមូហភាពនូវមូលហេតុជាឫសគល់ និង ផល

ប៉ះពាល់នៃអយុត្តិធម៌ ហិង្សា និង វិសមភាព និង
ដើម្បីធានាឱ្យបានប្រាកដថាសិទ្ធិរបស់ប្រជាជន
ទាំងអស់ត្រូវបានគេគោរពនិងការពារ។

សិទ្ធិស្រ្តី និងសមភាពយេនឌ័រ

យើងនឹងជំរុញសិទ្ធិរបស់ស្រ្តី និងកុមារី និងលើកស្ទួយសម
ភាពយេនឌ័រ។

២.១ ស្តាប់ស្ត្រី បុរស កុមារី និង កុមារាដើម្បីយល់ និង

ដោះស្រាយមូលហេតុជាឫសគល់និងឥទ្ធិពលនៃ
ការរើសអើង និងវិសមភាពយេនឌ័រ។

២.២ ដឹកនាំដោយធ្វជា
ើ គំរ៖
ូ ដោះស្រយ
ា វិសមភាពយេនឌ័រ

និងធានាឱ្យបានប្រក
ា ដសិទស
ិ្ធ ត
ី្ត្រ វូ្រ បានគោរពនៅ
ក្នុងអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងធ្វើ។

២.៣ ផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីនិង
ជីវិតពេញលេញ។

កុមារីដើម្បីមាន

២.៤ សហការយ៉ា ង ជិ ត ស្និ ទ្ធ ជា មួ យ គ្រ ប់ ម ជ្ ឈ ដ្ឋា ន នៃ
សង្គម រួមទាំងបុរសនិងកុមារា ដើមប្ ជ
ី រំ ញ
ុ ការផ្លស
ា ់

ប្តូរជាប់លាប់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ និងសង្គម
ឆ្ពោះទៅកាន់សិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនិងកុមារី និង សមភាព
យេនឌ័រ។

៣

៤

សុខុមាលភាព

ការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមាន

ភពផែនដី

ជាប់លាប់

សុខុមាលភាពភពផែនដី

យើងនឹងការពារបរិស្ថានធម្មជាតិ

គោលការណ៍អនុវត្តទី៤
និងលើកស្ទួយលទ្ធភាព

របស់វា ក្នុងការទ្រទ្រង់ជីវិតសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ។

៣.១

ស្តាប់ប្រជាជន និង ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នក

ជំនាញដើម្បីស្វែងយល់អំពីបញ្ហាបរិស្ថានដែលប្រ

ការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានជាប់លាប់

យើងនឹងសម្រេចលទ្ធផលវិជ្ជមានរយៈពេលវែង។

៤.១

ជាជនជួបប្រទះ និងរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាទាំង
នោះឱ្យបានប្រសើរបំផុត។

៣.២ ដឹកនាំដោយធ្វើជាគំរូ៖កំណត់ផែនទីនៃផលប៉ះ

លាក់បាំងជោគជ័យនិងបរាជ័យរបស់យើង ។

មិន

សមត្ថភាព ដើម្បីជំរុញយ៉ាងសកម្មនូវការផ្លាស់ប្តូរ
ដែលយើងចង់ឃើញជាសមូហភាព។

៤.៣ វាយតម្លល
ៃ ទ្ធផលរយៈពល
េ វង
ែ របស់យង
ើ ដោយ

ពិគះោ្រ យោបល់ជាមួយប្រជាជនដល
ែ យើងធ្វកា
ើ រ
ជាមួយ

និង ជំរុញការផ្លាស់ប្តូរជាប្រព័ន្ធ ដើម្បីសុខុមាល

៣.៤ សហការជាមួយតួអង្គមកពីវិស័យផ្សេងៗដើម្បី

យើងអាចបន្ថម
ែ គុណតម្លច
ៃ ន
ើ្រ បំផត
ុ ទៅលើអដ
ី្វ ល
ែ

៤.២ 	គាំទ្រប្រជាជនដើម្បីឱ្យមានព័ត៌មាន ធនធាន និង

៣.៣ លើកទឹកចិត្ត និង គាំទប
្រ ជា
្រ ជនឱ្យការពារបរិស្ថន
ា
ភាពភពផែនដីមួយ។

ដែលនៅក្នុងនោះ

មានរួចស្រេចហើយ។

ពាល់ផ្នែកបរិស្ថានរបស់អង្គការយើង កាត់បន្ថយ
ឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននិង

រៀនសូត្រពីប្រជាជននិងដៃគូ

បាន។
៤.៤

អភិវឌ្ឍដំណោះស្រយ
ា បប
ែ នវានវុ ត្តនន
៍ ង
ិ ជាប្រពន
័ ្ធ

រួមទាំងឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដែលមិនចង់

សហការជាមួយតួអង្គដទទ
ៃ ៀត តាមវិធនា
ី នាដល
ែ

កសាងលើចណ
ំ ច
ុ ខ្លង
ាំ ទៅវិញទៅមក និង ធានាឱ្យ
បានប្រាកដនូវគណនេយ្យភាពសម្រាប់ផល

ចំពោះបញ្ហាបរិស្ថាន។

ប៉ះពាល់រួមរបស់យើង។
៤.៥

តាមដាន វាយតម្លៃ រៀនសូត្រ សម្រប និង
ផ្តួចផ្តើមដោយផ្តោតលើលទ្ធផលជាប់លាប់។

សកម្មភាពសំខានៗ

គោលការណ៍អនុវត្តទី៣

ជំពូកទី២
អភិក្រមឆ្ពោះទៅកាន់ការផ្លាស់ប្តូរ
៥

៦

ការងារនាំមុខ

ភាពជាដៃគូ

ដោយប្រជាជន

រឹងមាំ

គោលការណ៍អនុវត្តទី៥

គោលការណ៍អនុវត្តទី៦

យើងនឹងធានាឱ្យបានប្រាកដថា ប្រជាជនដែលយើងធ្វើការ

យើងនឹងធ្វើការក្នុងភាពជាដៃគូ ប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងក្តី

ការងារនាំមុខដោយប្រជាជន

ជាមួយមាន តួនាទីសំខាន់មួយក្នុងការជំរុញការងាររបស់
យើង។

៥.១

រៀនសូត្រពីប្រជាជនដែលយើងធ្វើការជាមួយ និង

ភាពជាដៃគូរឹងមាំ

គោរពដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរួម។

៦.១

តំណាងឱ្យ ដើម្បីប្រែក្លាយបញ្ហារបស់ពួកគេ ទៅ

ដើម្បីជំរុញការផ្លាស់ប្តូរ

សកម្មភាពសំខានៗ

សមូហភាព។

ដែលយើងចង់ឃើញជា

៥.៣ ធានាឱ្យបានប្រាកដថាទស្សនៈរបស់ប្រជាជនត្រូវ
បានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់
ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត
អង្គការរបស់យើង។
៥.៤

នៅក្នុងកិច្ចដំណើរ

ប្រជាជន ដើម្បីកែលម្អការអនុវត្តការងារ និង
ផលប៉ះពាល់រួមរបស់យើង។

ទៅកាន់គោលបំណងដូចគ្នានិងកសាងភាពជាដៃ
របស់គ្នាទៅវិញទៅមក។

៦.២ ធានាឱ្យបានប្រាកដថាតួនាទី និងការទទួលខុស
ត្រូវរបស់អង្គការយើង

និងដៃគូ

ច្បាស់លាស់ និងត្រឹមត្រូវ។

មានលក្ខណៈ

៦.៣ សហការជាមួយអង្គការប្រភេទផ្សេងៗដើម្បី
សម្រេចគោលបំណងរួម។

នៅគ្រប់កម្រិតនៃ

ស្នើសុំ និង ធ្វើសកម្មភាពតាមមតិកែលម្អរបស់

ឆ្ពោះ

គូប្រកបដោយក្តីគោរព ដែលផ្តោតលើចំណុចខ្លាំង

ជាគោលដៅរបស់យើង។

៥.២ 	គាំទ្រប្រជាជនក្នុងការប្រកាន់យកតួនាទីដ៏សកម្ម

កំណត់អត្តសញ្ញាណអង្គការដែលធ្វើការ

៦.៤

ចែករំលែកព័ត៌មាន ធនធាន និង ចំណេះដឹង
ជាមួយដៃគូរបស់យើង និង ធ្វើការសម្រេចចិត្ត
សំខាន់ៗជាសមូហភាព។

៧

៨

តស៊ូមតិដើម្បកា
ី រ

អង្គការ

ផ្លាស់ប្តូរជាម
 ូលដ្ឋាន

បើកចំហរ

គោលការណ៍អនុវត្តទី៧

គោលការណ៍អនុវត្តទី៨

យើងនឹងដោះស្រាយមូលហេតុជាឫសគល់ដោយតស៊ូមតិដើម្បី

យើងនឹងមានតម្្លាភាពចំពោះកិច្ចការរបស់យើង

ការផ្លាស់ប្តូរជាមូលដ្ឋាន។

អង្គការបើកចំហរ
អ្វីដែលយើងធ្វើ

យើងជាអ្នកណា

អ្វីខ្លះជាចំនុចជោគជ័យ

៧.១ ធានាឱ្យបានប្រាកដថាការងារតស៊ូមតិរបស់យើង

ត្រូវផ្អែកលើភស្តុតាង និង ត្រូវទទួលព័ត៌មានពី
ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់។

យើង។

៨.១

របស់យើង។

៨.២ ចែករំលែកព័ត៌មានឱ្យបានទាន់ពេល និង ឱ្យបាន
ត្រឹមត្រូវ និង តាមវិធីនានាដែលងាយរកបាន

របស់ពួកគេត្រូវបានគេស្តាប់ឮ។

៧.៤ កាត់បន្ថយហានិភ័យសម្រាប់ប្រជាជនដែលចូល

រួមនៅក្នុង ឬ រងផលប៉ះពាល់ពីការងារតស៊ូមតិ

សម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់។

៨.៣ បង្កើតនិងលើកកម្ពស់នីតិវិធីច្បាស់លាស់នៅក្នុង
អង្គការរបស់យើង

របស់យើង។

៧.៥ វាយតម្លៃឥទ្ធិពលនៃការងារតស៊ូមតិរបស់យើង
ក្នុងការពិគោះ្រ យោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរង

ជាអ្នកណា តើយើងធ្វើអ្វី និង តើការសម្រេចចិត្ត

និង ផលប៉ះពាល់វិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាននៃការងារ

ស្រាយទាំងឫសគល់ និង ផលប៉ះពាល់របស់វា។

ដើម្បីរៀនសូត្រ ផ្សារភ្ជាប់ កៀរគរ និងធ្វើឱ្យសម្លេង

ចែករំលែកព័ត៌មានអំពីប្រការដែលថា តើយើងគឺ
ត្រូវបានធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច ធនធានដែលយើងមាន

៧.២ តស៊ូមតិដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន ដែលដោះ
៧.៣ គាំទប
្រ ជា
្រ ជន រួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់

និងបរាជ័យរបស់

ដើម្បីគោរពសិទ្ធិឯកជនភាព

និង ការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនពីការប្រើបំពាន។
៨.៤

ផលប៉ះពាល់។

ផ្តល់ឱកាសនិង

ក្នុងលក្ខណៈស្ថាបនា

ចូលរួមក្នុងការសន្ទនា

ដើម្បីឈានដល់ការយល់

ដឹងរួមមួយ តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។
៨.៥

ធានាឱ្យបានប្រាកដថាការប្រាស្រ័យទាក់ទង និង
ការរកទីផ្សាររបស់យើង

ឆ្លុះបញ្ចាំងគុណតម្លៃ

របស់យើង និង ការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងឯកជន
ភាពរបស់ប្រជាជន។

សកម្មភាពសំខានៗ

តស៊ូមតិដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរជាមូលដ្ឋាន

ជំពូកទី៣
អ្វីដែលយើងធ្វើនៅផ្ទៃក្នុង
៩

១០

បុគ្គលិកនិងអ្នកស
 ្ម័គ្រចិត្ត

ធនធាន

ដែលរឹងមាំនិង

ចាត់ចែងបានល្អ

មានប្រសិទ្ធភាព

គោលការណ៍អនុវត្តទី៩

គោលការណ៍អនុវត្តទី១០

និងប្រសិទ្ធភាព

យើងនឹងចាត់ចែងធនធានរបស់យើង

បុគ្គលិក និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលរឹងមាំ
យើងនឹងវិនិយោគលើបុគ្គលិក និងអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តដើម្បី

ធនធានចាត់ចែងបានល្អ

ប្រកបដោយការ

ទទួលខុសត្រូវ ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរបស់យើង និង

អភិវឌឍ្ សក្តន
ា ព
ុ ល ពេញលេញរបស់ពក
ួ គេ និងដើមប្ ស
ី ម្រច
េ

បម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈ

៩.១

១០.១ 		 ធ្វល
ើ ទ្ធកម្មធនធានតាមវិធនា
ី នាដល
ែ មានលក្ខណៈ

គោលបំណងរបស់យើង។

ធានាឱ្យបានប្រាកដថាបុគ្គលិកនិងអ្នកធ្វើការ
ស្ម័គ្រចិត្តចែករំលែក និងធ្វើសកម្មភាពស្របតាម
គុណតម្លៃនិងបទដ្ឋានវិជ្ជាជីវៈរបស់យើង។

៩.២ មានវិធីជ្រើសរើសបុគ្គលិក និងការអនុវត្តការងារ
ដែលមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវ យុត្តិធម៌ តម្លាភាព

សកម្មភាពសំខានៗ

និងគុណតម្លៃផ្សេងៗគ្នា។

៩.៣ លើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកនិងអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តឱ្យ

១០.២		 គ្រប់គ្រងធនធានប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ

ប្រើប្រាស់ធនធានស្របតាមគោលបំណងនិងតាម
វិធីនានាដែលបង្កើនជាអតិបរមានូវផលប៉ះពាល់។

១០.៣ គោរពតាមបទដ្ឋានវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ និងធានា

ឱ្យបានប្រាកដនូវការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដ៏ម៉ត់ចត់

នេះ។

ការប្រម
ើ ល
ូ និធខ
ិ ស
ុ និង ទំនាស់ផលប្រយោជន៍។

បញ្ចូល បុគ្គលិកនិងអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅគ្រប់

កម្រិត នៃអង្គការរបស់យើង នៅក្នុងការរៀបចំ
ផែនការ និង ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់យើង
និង ជំរុញភាពជាអ្នកដឹកនាំ។

៩.៥

បំណងរបស់យើង។

ពង្រឹងនូវជំនាញជាប្រចាំរបស់ពួកគេ និង ផ្តល់ជូន

ពួកគេនូវធនធានដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីធ្វើកិច្ចការ
៩.៤

ស្របនឹងគុណតម្លៃ ឯករាជ្យភាព និងគោល

ការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រជាជនដែលធ្វើ
ការជាមួយយើង

និងបង្កើតកន្លែងធ្វើការដែល

មានលក្ខណៈស្មើភាពនិងការគាំទ្រ។

ដើមប្ កា
ី ត់បន្ថយហានិភយ
័ នៃការពុករលួយ សំណក
ូ

១០.៤	រាយការណ៍ដោយចំហរ និងដោយមានតម្លាភាព
ទៅកាន់អ្នកដែលផ្តល់ធនធានឱ្យយើង
របៀបដែលយើងគ្រប់គ្រងធនធាន។

និងអំពី

១១

១២

ការធ្វើសេចក្តស
ី ម្រេច

ការដឹកនាំប្រកបដោយ

ចិត្តបែបឆ
 ្លើយតប

ទំនួលខុសត្រូវ

គោលការណ៍អនុវត្តទី១១

គោលការណ៍អនុវត្តទី១២

យើងនឹងធានាឱ្យបានប្រាកដថា ការសម្រេចចិត្តរបស់យើង

យើងនឹងធានាឱ្យបានប្រាកដថាថ្នាក់គ្រប់គ្រង

ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តបែបឆ្លើយតប

មានលក្ខណៈឆ្លើយតបទៅ នឹងមតិកែលម្អពីប្រជាជនដែល

រងផលប៉ះពាល់ពីការងារដៃគូ អ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត និងបុគ្គលិក

ការដឹកនាំប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ
ប្រឹក្សាភិបាលរបស់យើងមានគណនេយ្យភាព។

និងក្រុម

របស់យើង។

១១.១ 		 បើកឱ្យមាន និងវិភាគមតិកែលម្អ និងបណ្តឹង ពី

១២.១ ធានាឱ្យបានប្រាកដថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ

ក្រុមភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មាន

មួយត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ ទិសដៅយទ
ុ សា
្ធ ស្ត្រ ការអនុលោម

ដល់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត។

តាមច្បាប់ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និង ស្នាដៃ

សម្រេចចិត្តនៅគ្រប់កម្រិត បានទទួលព័ត៌មានពី
និង មានលក្ខណៈឆ្លើយតបទៅនឹងមតិកែលម្អពី

ភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់យើង

ជាពិសេសពីប្រជាជន

ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការងាររបស់យើង។

១១.៣ បំភ្លឺនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីរបៀបដែលប្រជាជន អាច

ផ្តល់ ធាតុចូលនិងមតិកែលម្អទៅក្នុងកិច្ចដំណើរ
ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត។

១១.៤ 		 អនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលិកជួរមុខ និង អ្នកធ្វើការស្ម័គ្រ
ចិត្តអាចឆ្លើយតបទៅនឹងមតិកែលម្អ

និងធ្វើការ

សម្រេចចិត្តតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង។

១១.៥ 		 ផ្សព្វផ្សាយអំពីមតិកែលម្អដែលបានទទួល របៀប
ដែលមតិកែលម្អត្រូវបានប្រើ
អ្វីខ្លះដែលត្រូវបានធ្វើ។

និងការផ្លាស់ប្តូរ

ការងាររបស់យើង។

១២.២		 តម្រូវឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងគណគ្រប់គ្រងមាន

គណនយ
េ យ្ ភាពស្មគ
ើ ា្ន សម្រប
ា កា
់ រសម្រច
េ គោល

បំណងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនិងការបំពេញ

តាមគោលការណ៍អនុវត្តនានាក្នុងបទដ្ឋាននេះ។

១២.៣		 បណ្តុះវប្បធម៌ទទូលខុសត្រូវ ដែលនៅក្នុងនោះ

បុគល
្គ ក
ិ និងអ្នកធ្វកា
ើ រស្មគ
័ ច
្រ ត
ិ ទា
្ត ង
ំ អស់ មានការ

ទទួលខុសត្រវូ ខ្ពសច
់ ពោ
ំ ះគណនេយយ្ ភាពសម្រប
ា ់
សកម្មភាពនិងផលប៉ះពាល់របស់ពួកគេ។

១២.៤		គាំទ្រភាពជាអ្នកដឹកនាំ
ការទទួលខុសត្រូវ
នៅគ្រប់កម្រិត។

ដែលមាន

ចក្ខុវិស័យនិងគំនិតច្នៃប្រឌិត

១២.៥		 ឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្តឹងនិងជម្លោះខាងក្នុង និង
ខាងក្រៅយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ ដោយបង្កើតលំហរមាន
សវុ ត្ថភា
ិ ព និង យន្តការសមស្របដើមប្ ដោ
ី ះស្រយ
ា

បណ្តឹងនិងជម្លោះទាំងនោះ។

សកម្មភាពសំខានៗ

១១.២		 ធានាឱ្យបានប្រាកដថាកិច្ចដំណើរការធ្វើសេចក្តី

ពាក្យគន្លឹះ និងនិយមន័យ
គណនេយ្យភាពៈការផ្តោតជាសំខាន់លើការទទួល

សាធារណៈ។ អង្គការសង្គមស៊ីវិល គ្របដណ្តប់លើ

ខុសត្រូវលើសកម្មភាព និង ផលប៉ះពាល់, ឆ្លើយតប

អង្គការប្រភទ
េ ផស្ ង
េ ៗជាច្រន
ើ រួមមានអង្គការសហគមន៍

និងស្មោះត្រង់ចំពោះភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ – ពោល

មូលដ្ឋន
ា អង្គការសមាជិកភាព អង្គការតស៊ម
ូ តិ អង្គការ

គឺនិយោជិត សហគមន៍ ម្ចាស់ជំនួយ – តាមវិធីមួយ

ផ្អែកលើបញ្ហា និងអង្គការផ្តល់សេវាកម្ម (Advisory

ដែលមានតម្លាភាព និងងាយយល់, ប្រឹងប្រែងបំផុត

Group on CSOs and Aid Effectiveness,

ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងបេសកកម្ម តាមវិធីត្រឹម

2008)។

ត្រូវនិងប្រកបដោយយុត្តិធម៌ និង ចែករំលែកព័ត៌មាន
ដោយបើកចំហរ។

គំនិតផ្តួចផ្តើមគណនេយ្យភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលៈ
អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងបណ្តាញ ដែលមានឥទ្ធិពល

យុទនា
្ធ ការតស៊ម
ូ តិៈការជំរញ
ុ ជា សាធារណៈ នូវ របៀប

ជំរុញ និងដឹកនាំរបៀបវារៈនៃគណនេយ្យភាពអង្គការ

វារៈមួយ ទៅកាន់ពួកអ្នកគាំទ្រក្នុង គោលបំណង

សង្គមស៊ីវិល នៅកម្រិតជាតិ តំបន់ ឬសកលលោក។

ធ្វើឱ្យមានឥទ្ធិពលលើឬបង្កើតនូវការផ្លាស់ប្តូរ។

សកម្មភាពរបស់ពួកគេ

ការសម្របតាមៈ

កែសម្រួលការអនុវត្តគណ

នេយ្យភាពរបស់អង្គការមួយ

ដោយផ្អែកលើ

គោលការណ៍ ខ្លឹមសារ និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃបទដ្ឋាន
សកលដោយធានាឱ្យបានប្រាកដថាការកែសម្រួល
មានលក្ខណៈសមស្របនឹងបរិបទ

និងសមត្ថភាព

អង្គការ។
លំហរពលរដ្ឋៈ

រួមមានការផ្សព្វផ្សាយនិង

ការគ្រប់គ្រងក្រមសីលធម៌ ឬ បទដ្ឋានគណនេយ្យ
ភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិល ក៏ដូចជា ការងារតស៊ូមតិ
ការស្រវា ជ្រវា និងការអភិវឌឍ្ សមត្ថភាព។ សកម្មភាព
ទាំងនេះ សំដៅកែលម្អការប្រតិបត្តិគណនេយ្យភាព
របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទូទាំងពិភពលោក។
បរិយាកាសអំណោយផលៈ បរិស្ថានឬលំហរផ្ទៃក្រៅ

ស្ថានភាពដែលអនុញ្ញាតឱ្យសង្គម

ស៊វី ល
ិ និងបគ
ុ ល
្គ ក
ិ រៀបចំ ចូលរួម និង ធ្វកា
ើ រប្រស
ា យ
្រ័
ទាក់ទងដោយសេរី និងដោយគ្មានការរើសអើង ក្នុង
គោលបំណង ជះឥទ្ធព
ិ លលើរចនាសម្ពន
័ ន
្ធ យោបាយ

ឬបរិស្ថានប្រតិបត្តិការដែលរួមមានគោលនយោបាយ
រដ្ឋាភិបាល គោលនយោបាយផ្តល់មូលនិធិរបស់ម្ចាស់
ជំនួយ អាកប្បកិរិយាសហគមន៍ ក្តីរំពឹង និង និយាម
ទាក់ទិននឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិល។

និងសង្គមនៅជុំវិញពួកគេ (CIVICUS Monitor,

សមធម៌ៈ គុណភាពនៃការមានយុត្តិធម៌ មិនលម្អៀង

2016)។

និង ការធានាឱ្យបានប្រាកដថាម្នាក់ៗមានលទ្ធភាព

អង្គការសង្គមស៊ីវិល (CSO) អង្គការពលរដ្ឋ មិន
រកចំណញ
េ និងមិនមន
ែ រដ្ឋ ដល
ែ នៅក្នង
ុ នោះ ប្រជាជន
ចងក្រងខ្លួនឯង ដើម្បីផលប្រយោន៍រួមនៅក្នុងវិស័យ

ទទួលបានធនធាន កាលានុវត្តភាព អំណាច និង ការ
ទទួលខុសត្រូវ ដែលពួកគេត្រូវការ ដើម្បីឈានដល់
សក្តានុពលប្រកបដោយសុខុមាលភាព
Rising to the Challenge, 2009)។

(SGBA,

សមភាពៈ ការប្រព្រឹត្តិចំពោះជនគ្រប់រូបដូចគ្នា ដោយ

ផលប៉ះពាល់ៈ លទ្ធផលនិងឥទ្ធិពល (វិជ្ជមាន និង

មិនមានបុគ្គល

អវិជមា
្ជ ន) នគ
ៃ ន
ំ ត
ិ ផ្តច
ួ ផ្តម
ើ កម្មវធ
ិ ី ឬសកម្មភាពមួយ។

ឬ

អនុគ្រោះតិចជាង

ក្រុមបុគ្គលប្រព្រឹត្តិខុសគ្នា

ឬ

ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃពូជ

សាសន៍ ភទ
េ ពិការភាព សាសនាឬជំនឿ និនកា
្នា រភទ
េ
អាយុ

ឬ

ចរិតលក្ខណៈផ្សេងៗទៀតរបស់ពួកគេ

(University of Edinburgh, Equality and
Diversity, 2016)។
យន្តការផ្តល់មតិកែលម្អៈ ប្រព័ន្ធផ្លូវការនិងការអនុវត្ត
នានា ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បី ទទួល ពិភាក្សា
និង ឆ្លើយតបទៅនឹងទស្សនៈរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ អំពី
ស្នាដៃអនុវត្តការងារ និង ផលប៉ះពាល់របស់អង្គការ
សង្គមស៊ីវិល។

បន្ទាប់មក

ព័ត៌មាននេះត្រូវបាន

ប្រើសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗ

រួមទាំងការធ្វើ

សកម្មភាពកែតម្រវូ ដើមប្ ក
ី ល
ែ ម្អសដ
ា្ន អ
ៃ នុវត្តការងារ
(ALNAP/ODI, Closing the Loop, 2014)។

យុតធ
ិ្ត ម៌ៈ ការធានាឱ្យបានប្រក
ា ដថាប្រជាជនទាំងអស់
មានសិទ្ធិស្មើគ្នា

និង

មានលទ្ធភាពទទួលបាន

អត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងនយោបាយ
នៅក្នុងសង្គម ដោយគ្មានការរើសអើង។
ការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមានជាប់លាប់ៈ កិច្ចដំណើរការដែល
នៅក្នុងនោះ សកម្មភាពរបស់អង្គការមួយ រួមចំណែក
ដល់

លទ្ធផលជាប់លាប់ដែលកែលម្អគុណភាពនៃ

ជីវិតរបស់ប្រជាជន ក្នុងរយៈពេលវែង។
អ្នកដឹកនាំៈ បុគ្គលិកកំពូលរបស់អង្គការ និងក្រុមប្រឹ
ក្សាភិបាលរបស់អង្គការ

អ្នកដែលផ្តល់ទិសដៅរួម

និង ការគ្រប់គ្រងនៃអង្គការ។
ដៃគូៈ អង្គការ បុគ្គល និង ភាគីដទៃទៀត ដែលយើង

សុខុមាលភាពភពផែនដីៈ បណ្តុំនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី

ធ្វើការរួមជាមួយ ដែលមានតួនាទីនិងការទទួលខុស

ប្រកបដោយតុល្យភាពល្អមួយ ដែលរួមចំណែកដល់

ត្រូវកំណត់ច្បាស់ ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរួម។

សុខុមាលភាពសហគមន៍និងសង្គម
ទំនិញនិងសេវាកម្មនានា
ខ្យល់បរិសុទ្ធ

ដោយផ្តល់

(រួមមានអាហារ
ទឹកស្អាត

និងជីវភាពរស់នៅ)

ឱសថ
ដែលសំខាន់

សម្រាប់ការរស់រានរបស់មនុស្ស

សម្រាប់មនុស្ស

ជំនាន់បច្ចប
ុ ប្ ន្ន និងជំនាន់កយ
ោ្រ និងទ្រទង
្រ ល
់ ទ្ធភាព
របស់ពួកគេក្នុងការស្រូបយក

និងសះស្បើយពីការ

រំខាន (WHO, Discussion Paper, 2012)។

ភាពជាដៃគូៈ កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីធ្វើសកម្មភាព
ដែលនឹងផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់
ដោយនាំមកនូវលទ្ធផលដែលមិនអាចសម្រេចបាន
ដោយអង្គការតែមួយដែលធ្វើប្រតិបត្តិការតែឯង និង
ដោយកាត់បន្ថយកិច្ចប្រឹងប្រែងត្រួតគ្នា។ ភាពជាដៃ
គូប្រកបដោយជោគជ័យបង្កើនផលប៉ះពាល់
ប្រសិទ្ធភាពនៃសកម្មភាពមួយ
ធនធានរួមបញ្ចូលគ្នា

និង

តាមរយៈការប្រើ

និងកាន់តែមានប្រសិទ្ធផល

សុខុមាលសង្គមៈ សង្គមមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យសមា

ជំរញ
ុ នវានុវត្តន៍ និងត្រវូ សម្គល
ា ដោ
់ យការតាំងចិតខ
្ត ស
្ព ់

ជិកទាំងអស់នៃសង្គមនោះ បំពេញតួនាទីមួយ ជា

ពីដគ
ៃ ន
ូ ម
ី យ
ួ ៗ (OECD,SuccessfulPartnerships,

សមូហភាព និង ជាបុគ្គល ក្នុងការកសាងអនាគត

2006)។

នៃសហគមន៍ពួកគេ និង ក្នុងការបំពេញសេចក្តីត្រូវ
ការរបស់ពលរដ្ឋខ្លួន។

បជា
្រ ជនៈ ក្រុមគោលដៅភាគច្រើនសម្រាប់ការងារ

របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល

ពោលគឺប្រជាជនដែល

ដែលយើងទទួលពីសកម្មភាពកៀរគរមូលនិធិ ដៃគូ

ទទួលផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ពីការងាររបស់

ផ្តល់មូលនិធិ អ្នកជួយឧបត្ថម្ភ សប្បុរសជន និង

អង្គការ។ប្រជាជនទាំងនេះ ក៏អាចសំដៅលើប្រជាជន

បុគ្គល ដែលយើងប្រើដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនិង

ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការងាររបស់យើង រងផលប៉ះពាល់

គោលដៅទាំងឡាយនៃអង្គការរបស់យើង។

ពីការងាររបស់យើង ឬ ជនងាយរងគ្រោះនិងជួបការ
លំបាក។ អាស្រ័យលើប្រភេទការងារដែលអង្គការធ្វើ
ជួនកាល ពួកគេត្រូវបានគេហៅថាជាអ្នកទទួលផល
ឬ អតិថិជន។

មូលហេតជា
ុ ឫសគល់ៈ

មូលហេតុចម្បងនៅកម្រិត

មូលដ្ឋានសម្រាប់ការកើតមាន

និងភាពឋិតឋេរនៃ

បញ្ហម
ា យ
ួ ។ជំនស
ួ ការផ្តត
ោ លើឥទ្ធព
ិ លនិងរោគសញ្ញា
នៃបញ្ហាមួយ យើងត្រូវទទួលស្គាល់ និងដោះស្រាយ

ប្រជាជនដល
ែ ធ្វកា
ើ រជាមួយយើងៈ ប្រជាជនទាំងនេះ

មូលហេតុជាឫសគល់របស់វា ដើម្បីរួមចំណែកដល់

សំដៅលើបុគ្គលិក អ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត ទីប្រឹក្សា ឬ

ការផ្លាស់ប្តូរប្រកបដោយចីរភាព។

ជនណាដែលធ្វើការងាររបស់អង្គការ ឬ តំណាងឱ្យ
អង្គការដោយផ្ទាល់។
ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនៈ

បុគល
្គ ក
ិ ៈ អ្នកទាំងនេះគឺជាអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការងារ
របស់យើង ឬ ដែលធ្វើការជាមួយអង្គការ។ ពួកគេ

ព័ត៌មានណាដែលកំណត់

អាចត្រូវបានជួលជាផ្លូវការ ឬ តំណាងជាផ្លូវការ និង

អត្តសញ្ញណ
ា ឬ អាចត្រវូ បានប្រើ ដោយផ្ទល
ា ឬ
់ ដោយ

ធ្វើសកម្មភាព

ប្រយោលដើមប្ ីកណ
ំ ត់អត្តសញ្ញាណបុគល
្គ មួយ ដោយ

អង្គការ។

ផ្អែកលើកត្តាមួយឬច្រើនដែលមានលក្ខណៈជាក់លាក់

សិទ្ធអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត

ទៅនឹងអត្តសញ្ញាណរូបវ័ន្ត

ធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត។

សរីរសាស្ត្រ

ផ្លូវចិត្ត

សេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ ឬ សង្គមរបស់ជននោះ។

ជួសមុខអង្គការនៅក្នុងការងាររបស់
អ្នកទាំងនេះ

ភាគីពាក់ពន
័ ៈ្ធ

រួមមានបុគ្គលិកពេញ
ទីប្រឹក្សា

និងស្ថាប័ន

បុគ្គលនិងក្រុមទាំងឡាយដែលអាច

សាធារណជនៈ ក្រុមប្រជាជនដែលនៅក្រៅការងារ

ប៉ះពាល់ ឬ ត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយគោលនយោបាយ

របស់ អង្គការ និង ដែលមិនទទួលផលប្រយោជន៍

និង/ឬ សកម្មភាពរបស់អង្គការ (Pathways to

ដោយផ្ទាល់ពីការងាររបស់អង្គការ ប៉ុន្តែ មានចំណាប់

Accountability, the GAP Framework One

អារម្មណ៍ខ្លះលើកិច្ចការដែលអង្គការធ្វើ

World Trust, 2005)។

ដោយសារ

ការងារនោះកើតឡើងនៅក្នុងបរិសា្ថនជីវិតរបស់ពួក
គេ។ អ្នកទាំងនេះជួនកាលត្រូវបានគេហៅថាពលរដ្ឋ
អ្នកស្រុក សង្គម ។ល។
បទដ្ឋន
ា ឯកសារយោងៈ

បទដ្ឋានមួយដែលអង្គការ

សង្គមស៊ីវិលមិនបានចូលរួមបង្កើត ឬ មិនត្រូវបាន
ផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយ ប៉ុន្តែ គឺជាបទដ្ឋានមួយដែលពួកគេ
អាចយោង នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍការប្រតិបត្តិ និងការ
ត្រួតពិនិត្យខ្លួនឯង។
ធនធានៈ

ជំនួយជាហិរញ្ញវត្ថុឬមិនមែនជាហិរញ្ញវត្ថុ

បទដ្ឋន
ា គោលការណ៍និងនិយាមសម្រាប់វាស់គុណ
ភាពនៃសេវានិងប្រព័ន្ធនានារបស់អង្គការ។
សិទរិ្ធ បស់សី្ត្រ និងកុមារីៈ សិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនិងកុមារី គឺជា
សិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានកំណត់ដោយអង្គការ
សហប្រជាជាតិ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៤៨។ សិទ្ធិទាំងនេះ
រួមមានជាអាទិ៍

សិទ្ធិរស់នៅដោយចាកផុតពីហិង្សា

ទាសភាព និង ការរើសអើង សិទ្ធិទទួលបានការអប់រំ
សិទ្ធិមានទ្រព្យសម្បត្តិ សិទ្ធិបោះឆ្នោត និង សិទ្ធិទទួល
បានប្រាក់ឈ្នួលប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងស្មើភាព។

បទដ្ឋានសកលដើម្បីគណនេយ្យភាព អង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានតាក់តែងដោយៈ
Accountable Now, International
Australian Council for International Development, Australia
Balkan Civil Society Development Network, Balkans
Cooperation Committee for Cambodia, Cambodia
InterAction, USA
Quality Assurance Certification Mechanism, Uganda
Rendir Cuentas, Latin Americs and the Caribean
Voluntary Action Network India, India
Viwango, Kenya
International Civil Society Centre, International
The term “Dynamic Accountability” was coined by Resilience
Development, a youth-led development agency.
More information via
www.resetlessdevelopment.org/dynamic-accountability
Development with financial support from Sida, the
Swedish International Development Cooperation
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គោលការណ៍អនុវត្តដើម្បី

មានគណនេយ្យភាពរឹងមាំ
៧
៥

១

តស៊ូមតិដើម្បកា
ី រ

ផ្លាស់ប្តូរជាមូលដ្ឋាន

យុត្តិធម៌ និង

៣

ការងារនាំមុខ

ដោយប្រជាជន

សមភាព

២

សុខុមាលភាព

៦

ភពផែនដី

សិទ្ធិស្រ្តី និង

៨

៤

ភាពជាដៃគូរឹងមាំ

អង្គការបើកចំហរ

៩

១១

ការធ្វើសេចក្តីសម្រេច

សមភាពយេនឌ័រ

ចិត្តបែបឆ
 ្លើយតប

បុគ្គលិកនិងអ្នកស
 ្ម័គ្រ
ចិតដ
្ត ែលរឹងមាំនិង

ការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមាន

១២

មានប្រសិទ្ធភាព

ជាប់លាប់

១០

ការដឹកនាំប
 ្រកប
ទំនួលខុសត្រូវ

ធនធានចាត់ចែង
បានល្អ
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