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Vision: Sustainable development for Cambodia

ឯកសារទស្សនទាន
វេទិកាស្ិកាស្ដព
ី ី
ការឆ្ុះបញ្
ជ ាំងអាំពកា
ី រប្បតិបតតិរបស្់អងគការស្ហគមន៍មូលដ្ឋាន
ល
វ ើមប ីវលើកកមពស្អ
់ ភិបាលកិច្ចល អ និងនិរនតរភាព
ថ្ងៃទី ០៧-០៨ ខែវិ ច្កា
ឆិ ឆ្ន២
ាំ ០១៧ នៅសណ្ឋ
ា គារនែមរា នែត្តបាត្់ដាំបង
១. សនទា
ិ ន

តាមរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវដោយវ ិទ្យាាានបណដ្ ុះបណ្ដ
្ ល

និងស្រាវជ្រាវដ ើមបីអភិវឌ្ឍន៍ក្សមពដា

(CDRI) ក្សនដងឆ្នាំ២០១២ បង្ហាញថា មានអងគការសហគមន៍ មូលោានជ្របមាណាង ២៥០០០ (ពីរមដ៉ឺនជ្របាាំពាន់) ដហើយពួក្ស
គាត់ដ ើ រតួ នាទ្យី ៏សាំខាន់ក្សដងការអភិ
ន
វឌ្ឍខាងផ្ននក្សដស ាក្សិច្ចសងគម និងដលើសពីដនុះ។ ដ
របស់អងគការសហគមន៍មូលោានដៅជ្របដទ្យសក្សមពដាដៅផ្តជ្រតូវការការដលើក្សក្សមពស់
រួម

ាំងទ គូអភិ វឌ្ឍ

អងគការមិនផ្មនរោាភិបាលអនតរាតិ

ុះបីាយ៉ា ងណ្ដ ការជ្របតិ បតតិ

និ ងគាាំជ្រទ្យពី ភាគី ពាក្ស់ព័នធ ទទ្យដទ្យៀត

អងគការមិនផ្មនរោាភិ បាលក្សនដងស្រសុក្ស

និងរោាភិ បាល។

ដ ើមបីាការច្ូ លរួមក្សនដងការដលើក្សក្សមពស់អភិបាលក្សិច្ចលអ និ ងនិរនតរភាពរបស់អងគការសហគមន៍មូលោាន

គណៈក្សមាាធិ

ការសហជ្របតិបតតិការដ ើមបីក្សមពដា (គ.ស.ក្ស) ាមួយនឹងការគាាំជ្រទ្យពី ទ គូអភិ វឌ្ឍ និងជ្រក្សុមការង្ហរបដច្ចក្សដទ្យស ដគាល
ការណ៍ផ្ណនាាំសីព
្ ី ការជ្របតិបតតិលរអ បស់អងគការសហគមន៍ មូលោានដៅជ្របដទ្យសក្សមពដាបានបដងកើតដ

ើង។ ដគាលការណ៍

ដនុះដក្សើតដច្ញពីបទ្យពិដាធន៍ ពីការអនដ វតតរបស់ក្សមាវ ិធីអភិ បាលក្សិច្ចលអ និងការជ្របតិបតតិជ្របក្សបដោយវ ិាាជីវៈ
ាមួយសមាជិក្សជ្រក្សុមការង្ហរបដច្ចក្សដទ្យសាដជ្រច្ើនដលើក្ស ដជ្រច្ើនារ និងសិកាាាលាពិដជ្រគាុះដយបល់

ការជ្របជដាំ

ាំងថានក្ស់ ាតិ និង

ថានក្ស់ដជ្រកាមាតិ ាមួ យនឹងអងគការសហគមន៍មូលោាន និងភាគីពាក្ស់ព័នធ ទទ្យដទ្យៀត។ ដគាលការណ៍ផ្ណនាាំដនុះក្ស៏បាន
ដធវើការាក្សលបងយក្សដៅបដជ្រងៀន ល់អងគការសហគមន៍មូលោាន
ដនុះោច្អនដ វតតបាន

ដ ើមបីដធវើដោយជ្របាក្ស ថា

ដគាលការណ៍ផ្ណនាាំ

និ ងាមគគដដទ្យេសក្ស៍ ជាំនួយាារតី ល់ពួក្សគាត់ពិតជ្របាក្ស ផ្មន។ ដហើយាលទ្យធនល ដគាលការណ៍

ផ្ណនាាំដនុះជ្រតូវបានចាត់ទ្យដក្សថា ាមគគដដទ្យសក្ស៍ ៏ លអ សជ្រមាប់ជួយ ល់អងគការសហគមន៍មូលោាន ក្សនដងការអនដវតតដោយ
កាន់ផ្តជ្របដសើរដ

ើង និ ងដលើក្សក្សមពស់អភិ បាលក្សិច្ច និងនិ រនតរភាព ប៉ាដផ្នតដ

ផ្តជ្រតូវការការខិតខាំ ជ្របឹងផ្ជ្របងរួមគាន

ុះាយ៉ា ងណ្ដអងគការសហគមន៍ មូលោានដៅ

ាំងបដច្ចក្សដទ្យស ហិរញ្ញ វតាដ និងការគាាំជ្រទ្យពីសាំណ្ដក្ស់អងគការមិ នផ្មនរោាភិ បាលក្សនដង

ស្រសុក្ស អនតរាតិ ទ គូអភិវឌ្ឍន៍ និងរោាភិបាល។ ក្សនដងក្សិច្ចអនតរាគមន៍ដនុះ ក្សិច្ចជ្របជដាំទនភាពាទ គូ ដ ើមបីដលើក្សក្សមពស់ និ ង
បណដ្ ុះវបបធម៌ ទនការជ្របតិបតតិលអ

និងនិ រនតរភាពរបស់អងគការសហគមន៍មូលោាន

ជ្រតូវបានដរៀបច្ាំ ដ

ើងដ ើមបីពិភាក្សា

ផ្សវងរក្សយនតការទនភាពាទ គូ ជ្របក្សបដោយបរ ិយបនន ក្សនដងការគាាំជ្រទ្យអងគការសហគមន៍ មូលោាន សជ្រមាប់ ការជ្របតិបតតិ
លអ និងនិរនតរភាព។

Partnerships for Sustainable Development in Cambodia
www.ccc-cambodia.org
info@ccc-cambodia.org
T +855 (0)23 214 152
F +855 (0)23 216 009

#9-11, Street 476,
ToulTompoung 1, Chamkamorn
P.O. Box 885, Phnom Penh,Cambodia
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Vision: Sustainable development for Cambodia
ដ ើមបីយក្សលទ្យធនលពីក្សិច្ចជ្របជដាំ ទនភាពាទ គូដនុះ ដធវើការពិ ភាក្សាបនតាមួយបណ្ដ
្ អងគការសហគមន៍មូលោាន
និងដ ើមបីាការដធវើបច្ចដបបននភាព និងឆ្ដុះបញ្
ច ាំង ថាដតើសិកាាកាមផ្ លបានច្ូ លរួមវគគបណដត ុះបណ្ដ
្ លកាលពីដពលមដ ន
បានអនដវតត និងបានដធវើការផ្ល្ស់បូរដៅក្សន
ត
ដ ងអងគការសហគមន៍មូលោានរបស់ពួក្សគាត់បាន ល់ក្សជ្រមិតណ្ដ ក្ស៏ ូ ច្ាដ ើមបី
នសពវនាយដសៀវដៅដគាលការណ៍ផ្ណនាាំសីព
ត ីការជ្របតិបតតិលរអ បស់អងគការសហគមន៍មូលោានដនុះ

គណៈក្សមាាធិ ការ

សហជ្របតិបតតិការដ ើមបីក្សមពដា អងគការបនាេយស្រសី សមព័នធភាពដ ើមបីអភិ រក្សសធនធានជលនល អងគការមនដ សសចាស់ក្សមពដា
អងគការពន្៉ឺក្សដមារ និងអងគការជ្រក្សុមជ្រទ្យជ្រទ្យង់ ភូមិ បានសហការគានដរៀបច្ាំ ដវទ្យិកាសិក្សាដរៀនសូជ្រតមួយ ផ្ ល៖

២. នវទកា
ិ ននេះមាននគាលនៅច្ាំបងធាំៗគ៖ឺ
១. ដ ើមបីដធវើការឆ្ដុះបញ្
ច ាំង និងទ្យទ្យួលយក្សដយបល់ជ្រតលប់ពីសិកាាកាម ផ្ លបានច្ូ លរួមវគគបណដត ុះបណ្ដ
្ ល
ក្សន្ងមក្ស បានយក្សច្ាំ ដណុះ ឹ ងដនុះដៅអនដវតតក្សដងអងគ
ន
ការសហគមន៍មូលោាន និងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ របស់
គាត់បាន ល់ក្សជ្រមិតណ្ដ
២.

ដ ើមបីន្ល់ឱកាស ល់អងគការសហគមន៍ មូលោានក្សនដងការពិ ភាក្សាផ្សវងរក្សការវ ិធី ាស្តសតលម
អ ួយដ ើមបី
និរនតរភាពសជ្រមាប់សហគមន៍ ពួក្សគាត់

៣. ដ ើមបីដជ្របើជ្របាស់នូវដយបល់ជ្រតលប់ពីអនក្សច្ូ លរួម ផ្ លោច្ដធវើដោយជ្របដសើរផ្ែមដទ្យៀតនូវការជ្របតិបតតិរបស់
អងគការសហគមន៍មូលោាន
៤. ដ ើមបីបនតការនសពវនាយដសៀវដៅដគាលការណ៍ផ្ណនាាំសីព
ត ីការជ្របតិបតតិលអរបស់អងគការសហគមន៍មូលោាន
ដៅជ្របដទ្យសក្សមពដា

៣. កាលបរនច្ឆ
ិ ទ នង
ិ ទក
ី ខនែងថ្ននវទកា
ិ សក
ិ ា
កាលបរ ិដច្េទ្យ៖ ទែៃទ្យី០៧-០៨ ផ្ខវ ិច្េិកា ឆ្នាំ២០១៧ ដមា៉ា ង ៨៖០០ជ្រពឹក្ស

ល់ ១៧៖០០ លាៃច្

ទ្យីក្សផ្ន្ង៖ សណ្ដ
ា គារដខមរា ដខតតបាត់ ាំបង

៣. លទធផលរាំពង
ឹ ទុក
១.

អនក្សច្ូលរួមនឹងពិភាក្សា ជ្រតួតពិនិតយ និងផ្ច្ក្សរ ាំផ្លក្សភាពដាគជ័យ និងការជ្របឈមក្សាំទ្យបដង ដពលពួ ក្ស
គាត់អនដវតតនូវខ្ឹមារសាំខាន់ ៗក្សនដងដសៀវដៅដគាលការណ៍ផ្ណនាាំសីព
ត ី ការជ្របតិបតតិលអរបស់អងគការ
សហគមន៍ មូលោាន

២.

អនក្សច្ូ លរួមនឹងបានរ ាំលឹក្សដទ្យបើងវ ិញ

និងយក្សខ្ឹមារសាំខាន់ៗរបស់ដគាលការណ៍ផ្ណនាាំសីព
ត ី ការ

ជ្របតិបតតិលអរបស់អងគការសហគមន៍មូលោាន
ោានរបស់ពួក្សគាត់។

ដ ើមបីយក្សដៅអនដវតតដៅក្សនដងអងគការសហគមន៍មូល

Partnerships for Sustainable Development in Cambodia
www.ccc-cambodia.org
info@ccc-cambodia.org
T +855 (0)23 214 152
F +855 (0)23 216 009

#9-11, Street 476,
ToulTompoung 1, Chamkamorn
P.O. Box 885, Phnom Penh,Cambodia

ទស្សនវ ិស្័យៈការអភវិ ឌ្ឍប្រករដោយនរិ នតរភាពស្ប្ារ់ប្រដទស្កម្ពុជា

Vision: Sustainable development for Cambodia
៣.

អនក្សច្ូ លរួមនឹងបានសិក្សាពីគានដៅវ ិញដៅមក្សអាំពីទ្យីនារ និងធនធានផ្ លមានដៅតាមសហគមន៍
នីមួយៗ

៤.

អងគការសហគមន៍មូលោាននឹងទ្យទ្យួលបានដសៀវដៅដគាលការណ៍ផ្ណនាាំសីព
ត ី ការជ្របតិបតតិលរអ បស់
អងគការសហគមន៍មូលោាន

៤. អ្នកច្ូលរួម
ដវទ្យិ កាសិក្សាដនុះនឹងមានអនក្សច្ូលរួមច្ាំនួន ៥០ នាក្ស់ មក្សពីអងគការសហគមន៍មូលោាន ដៅតាមបណ្ដ
្ ដខតត
ដពាធិ៍ាត់ បាត់ ាំបង ដសៀមរាប។

៥. រនបៀបវារៈ
ដមា៉ា ង

ការពិភាក្សា

អនក្សសជ្រមបសជ្រមួល

ទែៃទ្យី០៧ ផ្ខវ ិច្េិកា ឆ្នាំ២០១៧
០៨៖០០

ល់ ០៨៖៣០

ក្សញ្ញ ដៅ ដៅលក្សាិណ្ដ

ច្ដុះដ្ាុះអនក្សច្ូ លរួម

អនក្សឯក្សដទ្យសផ្ននក្សអងគការសហគមន៍
មូលោាន

០៨៖៣០

ល់ ០៨៖៤៥

ការផ្ណនាាំអាំពីដគាលបាំ ណងទនដវទ្យិ ការសិក្សារបស់
អងគការសហគមន៍មូលោាន

០៨៖៤៥

ល់ ០៩៖០០

០៩៖០០

ល់ ០៩៖១៥

០៩៖១៥

ល់ ០៩៖៤០

០៩៖៤០
១០៖០០

ល់ ១០៖០០
ល់ ១២៖០០

០១៖៣០

ល់ ១៣៖៣០
ល់ ០៣៖៣០

អនក្សឯក្សដទ្យសផ្ននក្សអងគការសហគមន៍
មូលោាន

សនេរក្សថាាវគមន៍ ដោយអងគការ គ.ស.ក្ស

តាំណ្ដងមក្សពីអងគការ គ.ស.ក្ស

សនេរក្សថាាវគមន៍ និងដបើក្សក្សមាវ ិធីដោយអនក្សតាំណ្ដង

អនក្សតាំណ្ដងមក្សពីអងគការផ្ លសហ

មក្សពីអងគការផ្ លសហការក្សនដងដរៀបច្ាំដវទ្យិ កាសិក្សា
ដនុះ

ការក្សនដងដរៀបច្ាំ ដវទ្យិ កាសិក្សាដនុះ

ការផ្ណនាាំឲ្យាគល់គាន (ដ្ាុះ តួ នាទ្យី មក្សពី សហ

អនក្សតាំណ្ដងមក្សពីអងគការផ្ លសហ

គមន៍ ទនដខតត)

ការក្សនដងដរៀបច្ាំ ដវទ្យិ កាសិក្សាដនុះ

សជ្រមាក្ស និងពិ ារោហារសជ្រមន់
បទ្យបង្ហាញអាំពី

«ដគាលការណ៍ផ្ណនាាំសីព
ត ីការ

ជ្របតិបតតិលរអ បស់អងគការសហគមន៍មូលោាន»
១២៖០០

ក្សញ្ញ ដៅ ដៅលក្សាិណ្ដ

ាំងអស់គាន

ក្សញ្ញ ដៅ ដៅលក្សាិណ្ដ
អនក្សឯក្សដទ្យសផ្ននក្សអងគការសហគមន៍
មូលោាន

ោហារទែៃជ្រតង់
ការពិ ភាក្សាាជ្រក្សុមតូច្ៗ
ដទ្យបើងវ ិញ

ាំងអស់គាន
ដៅដលើការជ្រតួតពិនិតយ

តាំណ្ដងមក្សពីអងគការ គ.ស.ក្ស

និងការផ្ច្ក្សរ ាំផ្លក្សការអនដ វតតនូវដមដរៀន
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០៣៖៣០

ល់ ០៣៖៤៥

០៣៖៤៥

ល់ ០៥៖០០

ក្សន្ងមក្សដោយដជ្របើ ជ្របាស់ឧបក្សរណ៍ សក្សមាភាព ការ

អនក្សតាំណ្ដងមក្សពីអងគការផ្ លសហ

ឆ្ដុះបញ្
ច ាំង និងការដរៀនសូជ្រត

ការក្សនដងដរៀបច្ាំ ដវទ្យិ កាសិក្សាដនុះ

សជ្រមាក្ស និងពិ ាោហារសជ្រមន់
ការដធវើបទ្យបង្ហាញពី ជ្រក្សុមតូច្ៗដៅដវទ្យិ កាសិក្សា

ាំងអស់គាន

ាំង

មូល

តាំណ្ដងពីជ្រក្សុមពិភាក្សាតូច្ៗ

ទែៃទ្យី០៨ ផ្ខវ ិច្េិកា ឆ្នាំ២០១៧
០៨៖០០

ល់ ១០៖០០

តាំណ្ដងមក្សពីអងគការ គ.ស.ក្ស

ការពិ ភាក្សាាជ្រក្សុមតូច្ៗ
ក្សិច្ចពិភាក្សាដៅដលើ ទ្យីនារ ការដធវើផ្ននទ្យីធនធាន
និងការបដងកើតសមាគមសជ្រមាប់អងគការសហគមន៍

អនក្សតាំណ្ដងមក្សពីអងគការផ្ លសហ
ការក្សនដងដរៀបច្ាំ ដវទ្យិ កាសិក្សាដនុះ

មូលោាន
១០៖០០

ល់ ១០៖១៥

១០៖១៥

ល់ ១២៖០០

សជ្រមាក្ស និងពិ ាោហារសជ្រមន់

ាំងអស់គាន
តាំណ្ដងមក្សពីអងគការ គ.ស.ក្ស

ការពិ ភាក្សាាជ្រក្សុមតូច្ៗ (បនត)
ក្សិច្ចពិភាក្សាដៅដលើ ទ្យីនារ ការដធវើផ្ននទ្យីធនធាន
និងការបដងកើតសមាគមសជ្រមាប់អងគការសហគមន៍

អនក្សតាំណ្ដងមក្សពីអងគការផ្ លសហ
ការក្សនដងដរៀបច្ាំ ដវទ្យិ កាសិក្សាដនុះ

មូលោាន
១២៖០០

ល់ ០១៖៣០

០១៖៣០

ល់ ០២៖៤៥

០២៖៤៥

ល់ ០៣៖០០

សជ្រមាក្ស និង ពិាោហារសជ្រមន់

០៣៖០០

ល់ ០៤៖៤៥

ដរៀនដធវើការវាយតទម្ និង ឆ្ដុះបញ្
ច ង
ាំ ខ្ួនឯងសតីពីការ

ដលាក្ស ឈន វឌ្ឍនៈ

ជ្របតិបតតិលអ ដធៀបនឹងដគាលការណ៍ផ្ណនាាំសីព
ត ីការ

ជ្របធានក្សមាវ ិធីអភិ បាលក្សិច្ច និ ងការ

ជ្របតិបតតិលទអ នអងគការសហគមន៍មូលោាន

ជ្របតិបតតិជ្របក្សបដោយវ ិាាជីវៈ

០៤៖៤៥

ល់ ០៥៖០០

ោហារទែៃជ្រតង់
ការដធវើបទ្យបង្ហាញពី ជ្រក្សុមតូច្ៗដៅដវទ្យិ កាសិក្សា

ាំងអស់គាន
ាំង

តាំណ្ដងពីជ្រក្សុមពិភាក្សាតូច្ៗ

មូល

សដនេរក្សថាបិទ្យ

ាំងអស់គាន

តាំណ្ដងមក្សពីអងគការ គ.ស.ក្ស
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