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ឯកសារទស្សនទាន
វេទិកាស្ិកាវ

ក
ើ ទី ២

ស្ដព
ី ី
ការឆ្ុះបញ្
ជ ាំងអាំពីការប្បតិបតតរិ បស្់អងគការស្ហគមន៍មូ
ល
វ ើមប ីវ

ក
ើ កមពស្អ
់ ភិបា

កិច្ច

ដ្ឋាន

អ និងនិរនតរភាព

ថ្ងៃទី ១២-១៣ ខែធ្នូ ឆ្ន២
ាំ ០១៧ នៅសណ្ឋ
ា គារខែបនប នែត្តខែប
១. សនទា
ិ ន

តាមរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវដោយវ ិទ្យាាានបណដ្ ុះបណ្ដ
្ ល

និងស្រាវជ្រាវដ ើមបីអភិវឌ្ឍន៍ក្សមពដា

(CDRI) ក្សនដងឆ្នាំ២០១២ បង្ហាញថា មានអងគការសហគមន៍ មូលោានជ្របមាណាង ២៥០០០ (ពីរមដ៉ឺនជ្របាាំពាន់) ដ លមាន
វត្តមានដៅក្សនដងជ្របដទ្យសក្សមពដា ដហើយពួក្សគាត្់ ដ ើរត្ួ នាទ្យី ៏សាំខាន់ ក្សដងការអភិ
ន
វឌ្ឍខាងដននក្សដស ាក្សិច្ចសងគម និងដលើសពី
ដនុះ។

ដ

ុះបី ាយ៉ា ងណ្ដ

ការជ្របត្ិបត្តិរបស់អងគការសហគមន៍ មូលោានដៅជ្របដទ្យសក្សមពដាដៅដត្ជ្រត្ូវការការដលើក្ស

ក្សមពស់ និងគាាំជ្រទ្យពីភាគី ពាក្ស់ព័នធ ទទ្យដទ្យៀត្

រួម

ាំងទ គូ អភិវឌ្ឍ

អងគការមិនដមនរោាភិបាលអនតរាត្ិ

អងគការមិន

ដមនរោាភិ បាលក្សនដងស្រសុក្ស និងរោាភិ បាល។ ដ ើមបីាការច្ូលរួមក្សនដងការដលើក្សក្សមពស់អភិបាលក្សិច្ចលអ និងនិរនតរភាពរបស់
អងគការសហគមន៍ មូលោាន
អភិវឌ្ឍ

គណៈក្សមាាធិ ការសហជ្របត្ិ បត្តិការដ ើមបីក្សមពដា

និងជ្រក្សុមការង្ហរបដច្ចក្សដទ្យស

ជ្របដទ្យសក្សមពដាជ្រត្ូវបានបដងកើត្ដ

ើង។

(គ.ស.ក្ស)

ាមួ យនឹងការគាាំជ្រទ្យពីទ គូ

ដគាលការណ៍ដណនាាំសីព
្ ីការជ្របត្ិបត្តិលអរបស់អងគការសហគមន៍ មូលោានដៅ
ដគាលការណ៍ដនុះដក្សើត្ដច្ញពីបទ្យពិដាធន៍ ទនការអនដវត្តរបស់ក្សមាវ ិធី អភិបាល

ក្សិច្ចលអ និងការជ្របត្ិបត្តិជ្របក្សបដោយវ ិាាជី វៈ ការជ្របជដាំ ាមួយសមាជិក្សជ្រក្សុមការង្ហរបដច្ចក្សដទ្យសាដជ្រច្ើនដលើក្ស ដជ្រច្ើនារ
និងសិកាាាលាពិដជ្រគាុះដយបល់

ាំងថានក្ស់ ាត្ិ និងថានក្ស់ ដជ្រកាមាត្ិ ាមួយនឹងអងគការសហគមន៍ មូលោាន និងភាគី

ពាក្ស់ព័នធ ទទ្យដទ្យៀត្។ ដគាលការណ៍ដណនាាំដនុះក្ស៏ជ្រត្ូវបានដធវើការាក្សលបងយក្សដៅបដជ្រងៀន ល់អងគការសហគមន៍ មូល
ោាន

ដ ើមបីដធវើដោយជ្របាក្ស ថា

គាត្់ ពិត្ជ្របាក្ស ដមន។

ដគាលការណ៍ដណនាាំដនុះោច្អនដវត្តបាន

ដហើយាលទ្យធនល ដគាលការណ៍ដណនាាំដនុះជ្រត្ូវបានចាត្់ទ្យដក្សថា ាមគគដដទ្យសក្ស៍ ៏លអ សជ្រមាប់

ជួយ ល់អងគការសហគមន៍ មូលោាន ក្សនដងការអនដវត្តដោយកាន់ ដត្ជ្របដសើរដ
ភាព ប៉ាដ ដនតដ

និងាមគគដដទ្យេសក្ស៍ ជាំនួយាារត្ី ល់ពួក្ស
ើង និងដលើក្សក្សមពស់អភិបាលក្សិច្ច និងនិរនតរ

ុះាយ៉ា ងណ្ដអងគការសហគមន៍ មូលោានដៅដត្ជ្រត្ូវការការខិត្ខាំជ្របឹងដជ្របងរួមគាន

ាំងបដច្ចក្សដទ្យស ហិរញ្ញ

វត្ាដ និងការគាាំជ្រទ្យពីសាំណ្ដក្ស់ អងគការមិនដមនរោាភិ បាលក្សនដងស្រសុក្ស អនតរាត្ិ ទ គូ អភិវឌ្ឍន៍ និងរោាភិ បាល។ ក្សនដងក្សិច្ច
អនតរាគមន៍ដនុះ ក្សិច្ចជ្របជដាំ ទនភាពាទ គូ ដ ើមបីដលើក្សក្សមពស់ និងបណដ្ ុះវបបធម៌ ទនការជ្របត្ិបត្តិលអ និងនិរនតរភាពរបស់អងគ
ការសហគមន៍ មូលោាន ជ្រត្ូវបានដរៀបច្ាំ ដ

ើងដ ើមបីពិភាក្សាដសវងរក្សយនតការទនភាពាទ គូ ជ្របក្សបដោយបរ ិយបនន ក្សនដង

ការគាាំជ្រទ្យអងគការសហគមន៍ មូលោាន សជ្រមាប់ ការជ្របត្ិបត្តិលអ និងនិរនតរភាព។
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Vision: Sustainable development for Cambodia
ដ ើមបីយក្សលទ្យធនលពីក្សិច្ចជ្របជដាំទនភាពាទ គូដនុះ

ដធវើការពិភាក្សាបនតាមួយបណ្ដ
្ អងគការដ លច្ូលរួមសហ

ការក្សនដងការដរៀបច្ាំ ដវទ្យិ កាសិក្សាដនុះ និងដ ើមបីាការដធវើបច្ចដបបននភាព និងឆ្ដុះបញ្
ច ាំង ថាដត្ើសិកាាកាមមក្សពីបណ្ដ
្ អងគការ
សហគមន៍ មូលោាន ដ លបានច្ូលរួមវគគបណដត ុះបណ្ដ
្ លកាលពីដពលមដន បានអនដវត្ត និងបានដធវើការផ្ល្ស់បូរដៅក្សន
ត
ដង
អងគការសហគមន៍ មូលោានរបស់ពួក្សគាត្់ បាន ល់ក្សជ្រមិត្ណ្ដ

ដហើយថាដត្ើ អងគការសហគមន៍ មូលោានដ លមិនដ ល

ច្ូលរួមវគគបណដត ុះបណ្ដ
ត លគាត្់មានការជ្របត្ិបត្តិលបា
អ នក្សជ្រមិត្ណ្ដ និងដ ើមបីនសពវនាយដសៀវដៅដគាលការណ៍ដណនាាំ
សតីពីការជ្របត្ិបត្តិលរអ បស់អងគការសហគមន៍ មូលោានដនុះ គណៈក្សមាាធិការសហជ្របត្ិបត្តិការដ ើមបីក្សមពដា មជឈមណឌល
អភិវឌ្ឍន៍ ក្សដមារ និងស្រសីដៅក្សមពដា សមព័នធភាពដ ើមបីអភិរក្សសធនធានជលនល ដខមរអភិវឌ្ឍន៍ សហគមន៍ មជឈមណឌលម្ប់
ជ្រពហាវ ិហារធម៌ និងអងគការាមគគី បានសហការគានដរៀបច្ាំដវទ្យិ កាសិក្សាដរៀនសូជ្រត្មួយ ដ ល៖

២. នេទកា
ិ ននេះមាននគាលនៅចាំបងធ្ាំៗគ៖ឺ
១. ដ ើមបីដធវើការឆ្ដុះបញ្
ច ាំង ថាដត្ើ អងគការសហគមន៍ មូលោានដធវើការជ្របត្ិបត្តិលតា
អ មដគាលការណ៍ដណនាាំសី្ពីការ
ជ្របត្ិបត្តិលរអ បស់អងគការសហគមន៍មូលោាន និងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ របស់គាត្់ បាន ល់ក្សជ្រមិត្ណ្ដ

២.

ដ ើមបីន្ល់ឱកាស ល់អងគការសហគមន៍ មូលោានក្សនដងការពិភាក្សាដសវងរក្សការវ ិធីាស្តសតលអមួយដ ើមបី
និរនតរភាពសជ្រមាប់ សហគមន៍ ពួក្សគាត្់

៣. ដ ើមបីដជ្របើជ្របាស់នូវដយបល់ជ្រត្លប់ពីអនក្សច្ូ លរួម ដ លោច្ដធវើដោយជ្របដសើរដែមដទ្យៀត្នូវការជ្របត្ិបត្តិរបស់
អងគការសហគមន៍មូលោាន
៤. ដ ើមបីបនតការនសពវនាយដសៀវដៅដគាលការណ៍ដណនាាំសីតពីការជ្របត្ិបត្តិលរអ បស់អងគការសហគមន៍ មូលោាន
ដៅជ្របដទ្យសក្សមពដា

៣. កាលបរនចេ
ិ ទ នង
ិ ទែ
ី ខនែងថ្ននេទកា
ិ សែ
ិ ា
កាលបរ ិដច្េទ្យ៖ ទែៃទ្យី១២-១៣ ដខធនូ ឆ្នាំ២០១៧ ដមា៉ា ង ៨៖០០ជ្រពឹក្ស

ល់ ១៧៖០០ លាៃច្

ទ្យីក្សដន្ង៖ សណ្ដ
ា គារដក្សបដប ដខត្តដក្សប

៣. លទធផលរាំពង
ឹ ទុែ
១.

អនក្សច្ូលរួមនឹងពិភាក្សា ជ្រត្ួត្ពិនិត្យ និងដច្ក្សរ ាំដលក្សភាពដាគជ័យ និងការជ្របឈមក្សាំទ្យបដង ដពលពួ ក្ស
គាត្់ អនដវត្តនូវខ្ឹមារសាំខាន់ ៗក្សនដងដសៀវដៅដគាលការណ៍ដណនាាំសីព
ត ីការជ្របត្ិបត្តិលអរបស់អងគការ
សហគមន៍ មូលោាន

២.

អនក្សច្ូលរួមនឹងដសវងយល់កាន់ដត្ជ្របដសើរដែមដទ្យៀត្ពី ខឹ្មារសាំខាន់ ៗរបស់ដគាលការណ៍ដណនាាំ
សតីពីការជ្របត្ិបត្តិលរអ បស់អងគការសហគមន៍ មូលោាន ដ ើ មបីយក្សដៅអនដវត្តដៅក្សនដងអងគការសហគម
ន៍មូលោានរបស់ពួក្សគាត្់ ។
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Vision: Sustainable development for Cambodia
៣.

អនក្សច្ូលរួមនឹងបានសិក្សាពីគានដៅវ ិញដៅមក្សអាំពីទ្យីនារោជីវក្សមា និងធនធានដ លមានដៅតាម
សហគមន៍ នីមួយៗ

៤.

អងគការសហគមន៍ មូលោាននឹងទ្យទ្យួលបានដសៀវដៅដគាលការណ៍ដណនាាំសីព
ត ីការជ្របត្ិបត្តិលអរបស់
អងគការសហគមន៍ មូលោាន

ដ ើ មបីដជ្របើ ាជ្របដយជន៍ របស់អងគការខ្ួននង

និងដ ើមបីដច្ក្សរ ាំដលក្សា

ច្ាំដណុះ ឹង ល់អងគការសហគមន៍មូលោានដនសងៗដទ្យៀត្នង

៤. អ្នែចូលរួម
ដវទ្យិ កាសិក្សាដនុះនឹងមានអនក្សច្ូលរួមច្ាំនួនជ្របមាណពី ៤០ ដៅ ៥០ នាក្ស់ មក្សពីអងគការសហគមន៍ មូលោាន ដៅ
តាមបណ្ដ
្ ដខត្តទនត្ាំបន់ ដឆនរ រួមមានដខត្តក្សាំពត្ ដក្សប ក្សាំពង់ ដាម និងដកាុះក្សដង។

៥. រនបៀបវារៈ
ដមា៉ា ង

ការពិភាក្សា

អនក្សសជ្រមបសជ្រមួល

ទែៃទ្យី១២ ដខធនូ ឆ្នាំ២០១៧
០៨៖០០

ល់ ០៨៖៣០

០៨៖៣០

ល់ ០៨៖៤៥

ដលាក្សស្រសី អដង បដនសូោនី

ច្ដុះដ្ាុះអនក្សច្ូ លរួម

មន្តនតីជ្រគប់ជ្រគងដននក្សជាំនួយ

ការដណនាាំអាំពីដគាលបាំ ណងទនដវទ្យិ កាសិក្សារបស់
អងគការសហគមន៍ មូលោាន

០៨៖៤៥

ល់ ០៩៖០០

សនេរក្សថាាវគមន៍

ល់ ០៩៖១៥

០៩៖១៥

ល់ ០៩៖៤០

សនេរក្សថាាវគមន៍

អនក្សឯក្សដទ្យសដននក្សអភិបាលក្សិច្ច

និង

ការជ្របត្ិបត្តិជ្របក្សបដោយវ ិាាជីវៈ

ដោយអនក្សត្ាំណ្ដងមក្សពីអងគការ

ដ លសហការក្សនដងការដរៀបច្ាំ ដវទ្យិកាសិក្សាដនុះ
០៩៖០០

ដលាក្សស្រសី ដៅ សដខដ ត្

និងដបើក្សក្សមាវ ិធី

ដោយអងគការ

អនក្សត្ាំណ្ដងមក្សពីអងគការដ លសហ
ការក្សនដងដរៀបច្ាំ ដវទ្យិ កាសិក្សាដនុះ
ត្ាំណ្ដងមក្សពីអងគការ គ.ស.ក្ស

គ.ស.ក្ស
បទ្យបង្ហាញអាំពី

«ដគាលការណ៍ដណនាាំសីព
ត ីការ

ជ្របត្ិបត្តិលរអ បស់អងគការសហគមន៍មូលោាន»

ក្សញ្ញ ដៅ ដៅលក្សាិណ្ដ
អនក្សឯក្សដទ្យសដននក្សអងគការសហគមន៍
មូលោាន

០៩៖៤០

ល់ ១០៖០០

សជ្រមាក្ស និងពិ ារោហារសជ្រមន់

១០៖០០

ល់ ១២៖០០

ការពិភាក្សាាជ្រក្សុមត្ូច្ៗ

ាំងអស់គាន

ក្សនដងការបដងកើត្បញ្ាីសាំណួរ
សជ្រមាប់ ឆដុះបញ្
្
ច ាំងខ្ួនឯងសតីពីការជ្របត្ិបត្តិលអ ដធៀប
នឹងដគាលការណ៍ដណនាាំ

សតីពីការជ្របត្ិបត្តិលអទន

អងគការសហគមន៍ មូលោាន
១២៖០០

ល់ ១៣៖៣០

ោហារទែៃជ្រត្ង់

០១៖៣០

ល់ ០៣៖៣០

ការដធវើបទ្យបង្ហាញពីជ្រក្សុមត្ូច្ៗដៅដវទ្យិ កាសិក្សា

ក្សញ្ញ ដៅ ដៅលក្សាិណ្ដ
អនក្សឯក្សដទ្យសដននក្សអងគការសហគមន៍
មូលោាន
ាំងអស់ គាន

ាំង

ត្ាំណ្ដងពីជ្រក្សុមពិភាក្សាត្ូច្ៗ
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០៣៖៣០

ល់ ០៣៖៤៥

សជ្រមាក្ស និងពិ ាោហារសជ្រមន់

០៣៖៤៥

ល់ ០៥៖០០

ការពិភាក្សាាជ្រក្សុមត្ូច្ៗ ជ្រត្ួត្ពិនិត្យដទ្យបើងវ ិញ និងឆ្ដុះ
បញ្
ច ាំងខ្ួនឯងសតីពីការជ្របត្ិបត្តិលអ

ាំងអស់គាន

ដធៀបនឹងដគាល

ការណ៍ដណនាាំសីព
ត ីការជ្របត្ិបត្តិលអទនអងគការ
សហគមន៍ មូលោាន ដោយដជ្របើជ្របាស់បញ្ាីសាំណួរ

ដលាក្សស្រសី ដៅ សដខដ ត្
អនក្សឯក្សដទ្យសដននក្សអភិបាលក្សិច្ច

និង

ការជ្របត្ិបត្តិជ្របក្សបដោយវ ិាាជីវៈ
អនក្សត្ាំណ្ដងមក្សពីអងគការដ ល
សហការក្សនដងដរៀបច្ាំ ដវទ្យិ កាសិក្សាដនុះ

ទែៃទ្យី១៣ ដខវ ិច្េិកា ឆ្នាំ២០១៧
០៨៖០០

ល់ ០៨៖១៥

ក្សញ្ញ ដៅ ដៅលក្សាិណ្ដ

រ ាំលឹក្សដមដរៀនទែៃទ្យីមួយ

អនក្សឯក្សដទ្យសដននក្សអងគការសហគមន៍
មូលោាន

០៨៖១៥

ល់ ១០៖០០

ការដធវើបទ្យបង្ហាញពីជ្រក្សុមត្ូច្ៗដៅដវទ្យិ កាសិក្សា

ាំង

ត្ាំណ្ដងពីជ្រក្សុមពិភាក្សាត្ូច្ៗ

មូល
១០៖០០

ល់ ១០៖១៥

១០៖១៥

ល់ ១២៖០០

ាំងអស់គាន

សជ្រមាក្ស និងពិ ាោហារសជ្រមន់

ក្សញ្ញ ដៅ ដៅលក្សាិណ្ដ

ការពិភាក្សាាជ្រក្សុមត្ូច្ៗ
ក្សិច្ចពិភាក្សាដៅដលើ ទ្យីនារ ការដធវើដននទ្យីធនធាន
និងការបដងកើត្សមាគមសជ្រមាប់អងគការសហគមន៍
មូលោាន

១២៖០០

ល់ ១៣៖៣០

១៣៖៣០

ល់ ០២៖៤៥

ក្សញ្ញ ដៅ ដៅលក្សាិណ្ដ

ការពិភាក្សាាជ្រក្សុមត្ូច្ៗ (ពិភាក្សាបនត)
សជ្រមាប់ អងគការសហគមន៍

មូលោាន
ល់ ០៣៖០០

០៣៖០០

ល់ ០៤៖៤៥

០៤៖៤៥

ល់ ០៥៖០០

អនក្សត្ាំណ្ដងមក្សពីអងគការដ ល
ាំងអស់ គាន

ក្សិច្ចពិភាក្សាដៅដលើ ទ្យីនារ ការដធវើដននទ្យី ធនធាន និង

០២៖៤៥

មូលោាន
សហការក្សនដងដរៀបច្ាំ ដវទ្យិ កាសិក្សាដនុះ

ោហារទែៃជ្រត្ង់

ការបដងកើត្សមាគម

អនក្សឯក្សដទ្យសដននក្សអងគការសហគមន៍

អនក្សឯក្សដទ្យសដននក្សអងគការសហគមន៍
មូលោាន
អនក្សត្ាំណ្ដងមក្សពីអងគការដ ល
សហការក្សនដងដរៀបច្ាំ ដវទ្យិ កាសិក្សាដនុះ

សជ្រមាក្ស និង ពិាោហារសជ្រមន់
ការដធវើបទ្យបង្ហាញពីជ្រក្សុមត្ូច្ៗដៅដវទ្យិ កាសិក្សា

ាំងអស់គាន
ាំង

ត្ាំណ្ដងពីជ្រក្សុមពិភាក្សាត្ូច្ៗ

មូល
សដនេរក្សថាបិទ្យ

ត្ាំណ្ដងមក្សពីអងគការ គ.ស.ក្ស
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