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កំណត់ហេតុ
ហេទិកាសិកាហ

ក
ើ ទី ២

សដព
ី ី
ការឆ្ុះបញ្
ជ ំងអំពីការប្បតិបតតិរបស់អងគការសេគមន៍មូ
ុ
ហ ើមប ីហ

ក
ើ កមពសអ
់ ភិបា

កិច្ច

ដ្ឋាន

អ និងនិរនតរភាព

ថ្ងៃទី ១២-១៣ ខែធ្នូ ឆ្ន២
ាំ ០១៧ នៅសណ្ឋ
ា គារខែបនប នែត្តខែប

កញ្ញា ដៅ ដៅលកខិណា

សម្របសម្រួលដោយ៖

អ្នកឯកដេសផ្ននកអ្ង្គការសហគរន៍រូលោាន
ពិធីករ៖

ដោកស្សី ដៅ សុខផ្ែត

អ្នកកត់ម្ា៖

កញ្ញា ដៅ ដៅលកខិណា និង្ដោកស្សី ដៅ សុខផ្ែត

ចូលរួរដោយ៖

អ្ង្គការសហគរន៍រូលោាន៖ ៣២
A- អ្ង្គការរិនផ្រនរោាភិ បាលកនុង្ស្សុក៖ ០៩
អ្ង្គការគណៈកម្មាធិការសហម្បតិបតតិការដែើរបីករពុជា៖ ០៣
សរុបសិកាខការ៖ ៤៤នាក់
(សូរដរើ លឧបសរព័នធ ១ សម្ម្មប់បញ្ជីវតតម្មនសម្ម្មប់ទាំង្ពីរថ្ងៃ)

ថ្ងៃ ផ្ខ ឆ្នាំ និង្ដពលដវោ៖

១២ –១៣ ផ្ខធនូ ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ពីដម្ម៉ោ ង្ ០៨៖០០ ម្ពឹ ក – ០៥៖០០ោៃច

េីកផ្នែង្៖

សណា
ា គារ ផ្កបដប ដខតតផ្កប

នគាលនៅថ្ៃនេទកា
ិ សែ
ិ ា៖
ដវេិ កាសិកាដនេះម្មនដគាលដៅចាំបង្ធាំៗគឺ៖
១.

ដែើរបីដធវើការឆែុេះបញ្ញ
ច ាំង្

ថាដតើអ្ង្គការសហគរន៍ រូលោានដធវើការម្បតិបតតិលា
អ រដគាលការណ៍ផ្ណនាាំសីព
ដ ី ការ

ម្បតិបតតិលរអ បស់អ្ង្គការសហគរន៍រូលោាន និង្អ្ភិ វឌ្ឍសហគរន៍របស់គាត់បានែល់កម្រិតណា
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២.

ដែើរបីនដល់ឱកាសែល់អ្ង្គការសហគរន៍ រូលោានកនុង្ការពិ ភាកាផ្សវង្រកការវ ិធី សាស្តសតលរ
អ ួយដែើរបី

និរនតរភាពសម្ម្មប់សហគរន៍ ពួកគាត់

៣. អ្នកចូ លរួរនឹ ង្បានសិកាពីគានដៅវ ិញដៅរកអ្ាំពីេីនារអាជីវករា និង្ធនធានផ្ែលម្មនដៅារសហគរន៍នីរួយៗ
៤.

ដែើរបីបនតការនសពវនាយដសៀវដៅដគាលការណ៍ផ្ណនាាំសីព
ត ី ការម្បតិបតតិលអរបស់អ្ង្គការសហគរន៍រូលោានដៅ

ម្បដេសករពុជា
(សូរដរើ លឧបសរព័នធ ២ សម្ម្មប់ឯកសាេសសនទន និ ង្រដបៀបវារៈ)

I- លទធផលថ្ៃនេទកា
ិ សែ
ិ ា
ការខែនាំអព
ាំ នី គាលបាំែងថ្ៃនេទកា
ូ ដ្ឋាៃ
ិ សិែារបស់អងគការសហគមៃ៍មល
អភិបាលែិច្ច ៃង
ិ ការស្រត្ិបត្តស្ិ រែបនដ្ឋយេិ ជ្ជាជីេៈ
ដោកស្សីបានផ្ណនាាំពីដគាលបាំណង្

នដ្ឋយនោែស្សី

នៅ

សុែខែត្

អនែឯែនទសខផនែ

និង្រដបៀបវារៈថ្នដវេិ កាសិការបស់អ្ង្គការសហគរន៍ រូលោាន

និង្អ្ដញ្ចើញ

ដោក ពុធ សាដរៀរ ម្បធានករាវ ិធីអ្ង្គការរជឈរណឌលរែប់ម្ពហាវ ិហារធរ៌ ផ្ងែង្សនទរកថាសាវគរន៍។

សៃទរែថាស្វាគមៃ៍ នដ្ឋយនោែ ពុធ្ ស្វនរៀម ស្រធាៃែមមេិធ្ី ខែលជ្ជត្ាំណ្ឋងមែពអ
ី ងគការមជឈមែឌលមលប់ស្ពហមេិហារធ្ម៌
ដោក ពុធ សាដរៀរបានផ្ងែង្អ្ាំណរគុណែល់អ្ង្គការគណៈកម្មាធិ ការសហម្បតិបតតិការដែើរបីករពុជាផ្ែលបាននដួចដនដើរ
បដង្កើតដវេិ កាសិកាដនេះ

និង្អ្ង្គការរជឈរណឌលរែប់ម្ពហាវ ិហារធរ៌ រ ីករាយកនុង្ការចូ លរួរសហការដរៀបចាំ ដវេិ កាសិកា

ដនេះ ដម្រេះវាជាឱកាសផ្ែលអ្ង្គការសហគរន៍រូលោានផ្ែលរកពីបណា
ដ ដខតតដៅារតាំបន់ដឆនរ រួរម្មន កាំពត ផ្កប
កាំពង្់ដសារ និង្ដកាេះកុង្ ជួ បជុាំ គាន សិកា ពិ ភាកាផ្លែស់ បូរដោបល់
ដ
រវាង្គាន និង្គាន។ អ្ង្គការសហគរន៍រូលោានម្មន
ដម្ចើនដៅារម្គប់ភូរិទាំង្អ្ស់ ផ្តសរតថភាពរបស់ពួកគាត់រួយចាំ នួនដៅម្មនកម្រិត ដហើយដោកសង្ឃឹរថាអ្ង្គការ

សហគរន៍ រូលោានផ្ែលបានចូលរួរកនុង្ដវេិកាដនេះនឹង្ចាប់យកឱកាសដនេះសិកា និង្ដម្កបយកចាំ ដណេះែឹង្ដែើរបីយក
ដៅអ្ភិ វឌ្ឍន៍អ្ង្គការសហគរន៍រូលោានដរៀង្ៗខែួន។

សៃទរែថាស្វាគមៃ៍

នដ្ឋយែញ្ញា

នៅ

នៅលែខណ្ឋ
ិ

អនែឯែនទសខផនែអងគការសហគមៃ៍មូលដ្ឋាៃ

គែៈែម្មមធ្កា
ិ រសហស្រត្ប
ិ ត្តកា
ិ រនែើមបែ
ី មពជ្ជ
ុ

ខែលជ្ជត្ាំណ្ឋងមែពអ
ី ងគការ

កញ្ញាចាប់ដនដើរសនទរកថាដោយផ្ងែង្អ្ាំ ណរគុណែល់សិកាខការទាំង្អ្ស់ផ្ែលបានចូ លរួរកនុង្ដវេិ កាសិកាដនេះ ដហើយក៏
បានផ្ងែង្អ្ាំ ណរគុណនង្ផ្ែរែល់អ្ង្គការទាំង្ម្បាាំផ្ែលបានចូលរួរសហការដរៀបចាំ។

អ្ង្គការទាំង្ដនាេះរួរម្មន៖

រជឈ

រណឌលអ្ភិ វឌ្ឍន៍កុម្មរ និង្ស្សីដៅករពុជា សរព័នធភាពដែើ របីអ្ភិរកសធនធានជលនល ដខររអ្ភិ វឌ្ឍន៍ សហគរន៍ រជឈ
រណឌលរែប់ម្ពហាវ ិហារធរ៌ និង្អ្ង្គការសារគគី។ កញ្ញាក៏ បានគូសបញ្ញ
ជ ក់ពីដគាលបាំ ណង្សាំខាន់ៗ របស់ដវេិ កាសិកា
និង្គនែឹេះសាំខាន់ៗពី រផ្ែលដវេិ កាសិកាចង្់ដ

ើញដម្កាយពី បញ្ចប់ករាវ ិធី

គឺការម្បតិបតតិលរអ បស់អ្ង្គការសហគរន៍

រូលោានដោយផ្នអកដលើដគាលការណ៍ផ្ណនាាំសីព
ត ី ការម្បតិបតតិលរអ បស់អ្ង្គការសហគរន៍រូលោាន និង្និរនតរភាពរបស់
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Vision: Sustainable development for Cambodia
អ្ង្គការសហគរន៍រូលោានដោយដផ្លដតដៅដលើការរកម្បាក់ចាំណូលរបស់សហគរន៍។ អ្ង្គការសហគរន៍រូលោានម្មន
ចាំនួនម្បផ្ហល ពី ររុឺនម្បាាំរន់ (២,៥០០) គឺម្មនម្គប់ភូរិ ដហើយដៅភូរិខែេះអាចម្មនពី ពីរ ដៅបី អ្ង្គការសហគរន៍
រូលោាន ែូ ដចនេះអ្ង្គការសហគរន៍រូលោានបានដែើរតួ នាេីោ៉ោង្សាំខាន់កុង្ការអ្ភិ
ន
វឌ្ឍន៍សហគរន៍ ក៏ែូចជាម្បដេស

ជាតិនង្ផ្ែរ ដោយសារពួកគាត់បានែឹ ង្ពីបញ្ញ
ា ពិតម្បាកែផ្ែលដកើតម្មនដៅកនុង្សហគរន៍របស់ពួកគាត់ ែឹង្ចាស់ពី
ធនធានផ្ែលម្មនដៅកនុង្សហគរន៍។
កញ្ញាសង្ឃឹរថាដវេិកាសិការយៈដពលពី រថ្ងៃដនេះនឹង្ម្មនការចូលរួរោ៉ោ ង្
សករាពីសាំណាក់ សិកាខរទាំង្អ្ស់កុង្ការពិ
ន
ភាកា និង្ដធវើការឆែុេះបញ្ញ
ច ាំង្អ្ាំពីការម្បតិបតតិ និង្ផ្សវង្រកធនធានផ្ែលម្មន
ដៅកនុង្សហគរន៍ ដែើរបីរកចាំ ណូល និង្និ រនតរភាពែល់សហគរន៍។

បទបង្ហាញអាំពី «នគាលការែ៍ខែនាំសព
តី កា
អនែឯែនទស
ី រស្រត្ប
ិ ត្តល
ិ អរបស់អងគការសហគមៃ៍មូលដ្ឋាៃ» នដ្ឋយែញ្ញា នៅ នៅលែខណ្ឋ
ិ
ខផនែអងគការសហគមៃ៍មូលដ្ឋាៃ

កញ្ញាដធវើបេបង្ហាញអ្ាំពីខឹែរសារ
សហគរន៍ រូលោាន

ផ្ែលម្មនដៅកនុង្ដសៀវដៅដគាលការណ៍ផ្ណនាាំសីព
ដ ី ការម្បតិបតតិលរអ បស់អ្ង្គការ
ដោយចាប់ដនដើរពី ែាំដណើរការ ការសម្របសម្រួល និង្ការចូ លរួរដរៀបចាំបដង្កើតដគាលការណ៍

ផ្ណនាាំសីព
ដ ី ការម្បតិបតតិលរអ បស់អ្ង្គការសហគរន៍រូលោានពីសាំណាក់ម្កុរការង្ហរបដចចកដេស

និង្ការបដម្ង្ៀន

សាកលបង្ដៅែល់អ្ង្គការសហគរន៍រូលោាន។ បនាទប់រកដធវើបេបង្ហាញអ្ាំពីដគាលបាំ ណង្ថ្នការបដង្កើតដគាលការណ៍
ផ្ណនាាំ និង្ជាំពូកទាំង្ ០៨ និ ង្ឧបសរព័នធគម្រូ៖
១. ជាំពូកេី ១៖ លកខណៈនែូវចាប់ និង្ការអ្ភិ វឌ្ឍអ្ង្គការសហគរន៍រូលោាន
•

ឧបសរព័នធគម្រូ ១៖ លកខនិតកៈថ្នអ្ង្គការសហគរន៍រូលោាន

២. ជាំពូកេី ២៖ េាំនាក់ េាំនង្ កិ ចចសហការ និង្ការចង្បណា
ដ ញ
•

ឧបសរព័នធគម្រូ ២៖ ការសម្របសម្រួលកិចចម្បជុាំម្បកបដោយម្បសិេធភាពសម្ម្មប់ អ្ង្គការ

៣. ជាំពូកេី ៣៖ សម្មជិ កភាព និង្ការម្គប់ ម្គង្សម្មជិក
៤. ជាំពូកេី ៤៖ ការម្គប់ ម្គង្ហិរញ្ា វតថុ
•

ឧបសរព័នធគម្រូ ៣៖ ដគាលការណ៍ម្គប់ម្គង្ហិរញ្ា វតថុ

៥. ជាំពូកេី ៥៖ គណដនយយភាព និង្តម្មែភាព
•

ឧបសរព័នធគម្រូ ៤៖ ដគាលការណ៍បង្ហករេាំ នាស់នលម្បដោជន៍

•

ឧបសរព័នធគម្រូ ៥៖ េម្រង្់នដល់ព័ត៌ម្មនម្តលប់ ឬបណឹដ ង្តវា៉ោ

៦. ជាំពូកេី ៦៖ ការចូលរួរអ្នុ វតត ម្តួតពិនិតយ និង្វាយតថ្រែ
•

ឧបសរព័នធគម្រូ ៦៖ េម្រង្់បញ្ជីារោន និ ង្ម្តួតពិនិតយ ផ្ននការសករាភាព

៧. ជាំពូកេី ៧៖ យុេធសាស្តសត និង្ការធានានិរនតរភាព
៨. ជាំពូកេី ៨៖ ការពម្ង្ឹង្សរតថភាព និង្ការយល់ែឹង្
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Vision: Sustainable development for Cambodia
បនាទប់រកកញ្ញាក៏ បានបង្ហាញពីព័ត៌ម្មនេាំ នាក់េាំនង្ ផ្ែលអ្ង្គការ និង្អ្ង្គការសហគរន៍រូលោានអាចដធវើការ
េាំនាក់េាំនង្សុាំព័ត៌ម្មន

និង្សួរនូ វសាំណួរដនសង្ៗទក់េង្នឹង្ដគាលការណ៍។

Facebook

Group

កម្រង្

ឯកសារបណុដ េះបណា
ដ លម្គូបដង្ហគល និង្អ្ង្គការសហគរន៍ រូលោាន និង្ម្បព័នធដរៀនសូម្តារអ្ុីនធឺ ដណត។
(សូរដរើ លឧបសរព័នធ

៣

សម្ម្មប់បេបង្ហាញអ្ាំពីដគាលការណ៍ផ្ណនាាំសីដពីការម្បតិបតតិលរអ បស់អ្ង្គការសហគរន៍

រូលោាន)

ការពភា
ាំ ួ រ សស្ម្មប់ឆុះបញ្ញ
លុ
ច ង
ាំ ែលៃឯងសត
ព
ើត្បញ្ា ស
ិ ែាជ្ជស្ែុមត្ូច្ៗ ែនងការបនងក
ី ែ
ី កា
ី រស្រត្ប
ិ ត្តល
ិ អ នធ្ៀបៃង
ឹ នគាលការែ៍ខែនាំ សតព
ី កា
ី រ
ួ
ុ
ស្រត្ប
ិ ត្តល
ិ អថ្ៃ

អងគការសហគមៃ៍មូលដ្ឋាៃ សស្មបសស្មួលនដ្ឋយែញ្ញា នៅ នៅលែខណ្ឋ
អនែឯែនទសខផនែអងគការសហគមៃ៍មល
ូ ដ្ឋាៃ
ិ

លេធនលថ្នកិចចពិភាកាម្មនែូចខាង្ដម្ការ៖
ជាំពូែទី ១៖ លែខែៈផលេច្ាប់
ៃង
ូ ដ្ឋាៃ
ិ ការអភេិ ឌ្ឍអងគការសហគមៃ៍មល
ូ

១- ដែើរបីបដង្កើតសហគរន៍រូលោានដតើដយើង្ម្តូវបដង្កើតលកខនិក
ត ៈែូចដរតច ?
២- ដតើដយើង្គួ រដម្ជើសដរ ើសគណៈករាការាររដបៀបណា?
៣- ដតើែាំដណើរការបដង្កើតអ្ង្គការសហគរន៍រូលោានស្សបារចាប់ផ្ែលរក់ព័នធដហើយឬដៅ?
៤- ដហតុ អ្ីវបានដយើង្បដង្កើតសហគរន៍ រូលោាន? ដគាលបាំណង្អ្វី? ចង្់ ដ

ញអ្វីដៅថ្ងៃអ្នាគត?

៥- ដតើអ្ីវខែេះផ្ែលសហគរន៍រូលោានម្តូវម្បកាន់ខាជប់ ដែើរបីដអាយដគដជឿេុកចិតត?
ជាំពូែទី ២៖ ទាំនែ់ទៃ
ាំ ង ែច្
ច ហការ ៃង
ត ញ
ិ ស
ិ ការច្ងស្ែងបណ្ឋ

១- ដតើគណៈករាការម្មនសម្មសភាពម្គប់ម្គាន់ដហើយឬដៅ ?
២- ដតើគណៈករាការបានដគារព និង្អ្នុវតតស្សបារតួ នាេី និង្ភារៈកិចចរបស់ខួនដហើ
ែ
យឬដៅ?
៣- ដតើគណៈករាការបានម្បជុាំ ារផ្ននការម្បជុាំ ផ្ែលបានកាំ ណត់ឬដេ?

៤- ដតើគណៈករាការសហគរន៍ និង្សម្មជិកបានចូលរួរសហការគានដហើយឬដៅ?
៥- ដតើសហគរន៍ ម្មនេាំ នាក់ េាំនង្ លអជារួ យអាជាាធររក់ ព័នធដហើយឬដៅ ?
៦- ដតើសហគរន៍ ម្មនេាំ នាក់ េាំនង្ជារួ យអ្ង្គការថ្ែគូ និង្ភាគីរក់ព័នធដនសង្ៗដេៀតឬដេ?
៧- ដតើ សហគរន៍ម្មនចូ លរួរជាសម្មជិកបណា
ត ញណាខែេះ ?
៨- ដតើសហគរន៍ ម្មនដរៀបចាំ េុកោក់ឯកសារ ឬរបាយការណ៍និង្កាំនត់ដហតុម្បជុាំ បានម្តឹរម្តូវឬដេ?
ជាំពូែទី ៣៖ សម្មជិ ែភាព ៃង
ិ ការស្គប់ស្គងសម្មជិ ែ

១- ដតើការចូ លជាសម្មជិកសហគរន៍រូលោានជាតម្រូវការ ឬដោយសា័ម្គចិតត?
២- សម្មជិកផ្ែឈរដ្ាេះជាដបកខជនម្តូវម្មនលកខណៈផ្បបណាខែេះ ?
៣- សម្មជិកសហគរន៍ ម្មនសិេិធចូលរួរអ្នុ វតតការង្ហរអ្វីខែេះ?
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Vision: Sustainable development for Cambodia
៤- ដតើសម្មជិកម្មនសិេិធ និង្តួនាេីអ្ីវខែេះ ឬកាំ រ ិតណាខែេះ?
៥- ដតើសម្មជិកម្តូវដគារពារដគាលការណ៍ និង្លកខនិតកៈអ្វីខែេះ?
៦- ដតើសម្មជិកចូ លរួរសដម្រចចិតតផ្នអកដលើដគាលការណ៍អ្វីខែេះ ?
៧- ដតើ សហគរន៍រូលោានម្មនយុេធសាស្តសតអ្ីខ
វ ែេះកនុង្ការដគៀង្គរធានធាន និង្ការចូលរួរជាសម្មជិក?
៨- ដតើសហគរន៍រូលោានម្តូវម្មនផ្ននការម្បជុាំផ្ែរឬដេ? ដបើម្មន ដហតុអ្ីវ?
ជាំពូែទី ៤៖ ការស្គប់ស្គងហរិ ញ្ាេត្ថុ

១- ដតើដយើង្ដធវើការម្គប់ ម្គង្ចាំ ណូល ចាំ ណាយ ោ៉ោ ង្ែូចដរតច ?
២- រុនចាំណាយដតើអ្នកណាជាអ្នកសដម្រច?
៣- ដតើ ការេុកោក់ឯកសារោ៉ោ ង្ែូចដរតច?
៤- ដតើការចាំ ណាយកម្រិតណាផ្ែលសដម្រចដោយថានក់ ណា?
៥- ដតើងវ ិកាកម្រិតណាម្តូវរកាេុកដៅធនាគារ?
៦- ដតើអ្នកណាជាអ្នករកាេុកងវ ិកា?
៧- ដតើ ដពលណាដយើង្ម្តូវនសពវនាយពីងវ ិកាដៅែល់សម្មជិកដអាយបានែឹង្?
៨- ដតើការចាំ ណាយម្តឹរម្តូវ ម្តូវម្មនអ្វីខែេះ?
៩- ដតើដគាលការណ៍ហិរញ្ា វតថុគួរេេួលសាគល់ដោយថានក់ ណាផ្ែរ?
១០- ដតើដយើង្ម្តូវផ្បង្ផ្ចកភាគោភដោយរដបៀបណា?
១១- ដតើនិតិវ ិធីសនសាំម្បាក់ ដោយរដបៀបណា?
១២ ដតើែាំដណើរការ ខចី និង្សង្ម្បាក់ ម្បម្ពឹ តិតោ៉ោង្ែូចដរតចផ្ែរ?
១៣- ដតើែាំដណើរការដរៀបចាំ ផ្ននការចាំណូល និង្ចាំណាយោ៉ោ ង្ែូចដរតចផ្ែរ?
១៤- ដតើចាំណូល និង្ចាំ ណាយពីម្បភពណាខែេះផ្ែរម្តូវដធវើរបាយការណ៍?
១៥-

ដតើ ដពលណាផ្ែលសហគរន៍ម្តូវកាំណត់ ដធវើសវនករាពីការម្គប់ ម្គង្បញ្ជីសានរ?

ដហើយការដធវើសវនករា

ដនេះម្តូវដធវើដោយ៖
• អ្នកខាង្កនុង្

• អ្នកខាង្ដម្ៅ
ជាំពូែទី ៥៖ គែនៃយយភាព ៃង
ិ ត្ម្មលភាព

១- គណដនយយភាព ម្មនការដសាាេះម្តង្់ ដតើដធើវែូចដរតចដអាយម្មនការដសាាេះម្តង្់ ?
២- ដតើគួរដធើវោ៉ោង្ណា ដអាយម្មនគណដនយយភាព? ដតើគណដនយយភាពម្មនសារៈសាំខាន់ អ្ីវខែេះដៅកនុង្
សហគរន៍ ?

៣- ែូចដរតចផ្ែលដៅថាតម្មែភាព?
• ដបើគាានតម្មែភាពដតើប៉ោេះរល់អ្ីវខែេះដៅសហគរន៍ ទាំង្រូ ល?
• ដបើគាានតម្មែភាពដតើ សហគរន៍ែាំដណើរការបានលអផ្ែរឬដេ?
៤-

ដតើអ្ង្គការសហគរន៍ រូលោានម្មនដគាលការណ៍េាំ នាស់នលម្បដោជន៍ ផ្ែររឬដេ?
ពត៌ម្មនម្តលប់ និង្បណឹតង្?
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Vision: Sustainable development for Cambodia
៥- ដតើអ្ង្គការសហគរន៍រូលោានម្មនយនតការនតល់ពត៌ ម្មនម្តលប់ និង្បណឹតង្ផ្ែររឬដេ?
ជាំពូែទី ៦៖ ការច្ូលរួមអៃុេត្ត ស្ត្ួត្ពៃ
ិ ត្
ិ យ ៃង
ិ វាយត្ថ្មល

១- ដតើសហគរន៍ របស់អ្នកម្មនផ្ននការម្បចាាំឆ្នាំផ្ែរឬដេ?
២- ដតើផ្ននការម្បចាាំឆ្នាំដនាេះដធវើដ

ើង្ដោយម្មនការចូ លរួរពីសម្មជិកផ្ែរឬដេ?

៣- ដតើ ដយើង្ម្មនផ្ននការ កនុង្ការារោន និង្ម្តួតពិនិតយដៅដលើផ្ននការរបស់ខួនដហើ
ែ
យឬដៅ?
• ដបើរិនម្មនការានោន និ ង្ម្តួតពិនិតយដហតុអ្ីវ?
•

ដបើ ម្មនការារោន និង្ម្តួតពិនិតយដតើ គួរដធវើរយៈដពលប៉ោុ នាានផ្ខរតង្ ?

៤- ដតើផ្ននការវាយតថ្រែខាង្ដលើជាម្បដភេការវាយតថ្រែ
• ខាង្កនុង្ ?
• ខាង្ដម្ៅ?
៥-

ដតើអ្នកយករបាយការណ៍ផ្ែលបានរកដ

ើញាររយៈការារោន

និង្ម្តួតពិនិតយដៅដម្បើ ម្បាស់

ោ៉ោ ង្ែូចដរតចខែេះ?
ជាំពូែទី ៧៖ យុទស្វ
ធ ស្រសត ៃង
ិ ការធានៃរិ ៃតរភាព

១- ដតើអ្ង្គការសហគរន៍ រូលោានម្មនសនិនបាតផ្ែរឬដេ?
២- ដតើអ្ង្គការសហគរន៍ រូលោានម្មនយុេធសាស្តសតោ៉ោង្ណាដែើរបីនិរនតភាព?
៣- ដតើ សហគរន៍គួរម្មនម្បដភេដសវាករាអ្ីវខែេះផ្ែលអាចរកម្បាក់ចាំណូលបាន?
៤- ដតើសហគរន៍ ធាែប់ បានបញ្ូច លផ្ននការដៅកនុង្ផ្ននការវ ិនិដោគ

ុាំផ្ែររ ឺដេ?

៥- ដតើម្មនការម្តួតពិនិតយដសវាករា ឬនលិតនលកនុង្សហគរន៍ផ្ែរឬដេ?
ជាំពូែទី ៨៖ ការពស្ងីងសមត្ថភាព ៃង
ិ ការយល់ែឹង

១- ដតើគណៈករាការ និង្សម្មជិកអ្ង្គការសហគរន៍រូលោានម្មនសរតថភាពម្គប់ម្គាន់ ដហើយឬដៅ?
២- ដតើអ្ង្គការសហគរន៍រូលោានម្មនចាំ ដណេះ និង្ ជាំនាញកនុង្ការសម្របសម្រួលកិចចម្បជុាំ និង្នសពវនាយឬ
ដេ?

៣- ដតើគណៈករាការម្មនចាំ ដណេះែឹង្ខាង្ផ្ននកេី នារផ្ែរឬដេ?

ការពភា
ច ង
ាំ ែលៃឯងសត
តី កា
ិ ែាជ្ជស្ែុមត្ូច្ៗ ស្ត្ួត្ពៃ
ិ ត្
ិ យនទបង
ើ េិ ញ ៃង
ិ ឆលុះបញ្ញ
ីពីការស្រត្ប
ិ ត្តល
ិ អ នធ្ៀបៃង
ឹ នគាលការែ៍ខែនាំសព
ី រស្រត្ប
ិ ត្តល
ិ អ
ុ
ួ
ថ្ៃអងគការ

សហគមៃ៍មល
ូ ដ្ឋាៃ នដ្ឋយនស្រើស្ាស់បញ្ា ីសែ
ាំ ួ រ សស្មបសស្មួលនដ្ឋយែញ្ញា នៅ នៅលែខណ្ឋ
អនែឯែនទសខផនែអងគការ
ិ

សហគមៃ៍មូលដ្ឋាៃ

លេធនលសង្ខេបថ្នកិចចពិភាកាម្មនែូចខាង្ដម្ការ៖
១. នត្អ
ូ ដ្ឋាៃែនងេិ
័ អា?
ើ ងគការសហគមៃ៍មល
ី
ុ សយ
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Vision: Sustainable development for Cambodia
o

សហគរន៍ ដនសាេ (វ ិស័យជលនល)

o

សហគរន៍ តាំបន់ការររធនធានធរាជាតិ

o

សហគរន៍ កុង្វ
ន ិស័យកសិករា(ោាំបផ្នែ និង្ ចិ ញ្ចឹរសតវ)

o

សហាគរន៍ ថ្ម្ពដឈើ

o

សហគរន៍ ធនាគារដគា ម្បាក់ សនសាំ និង្ធនាគារស្សូវ

o

សហគរន៍ ជនពិការ

o

សហគរន៍ បផ្នែធរាជាតិ

o

សម្មជិកម្កុរ៖ សហគរន៍ផ្ម្ពកថ្ម្ជដែើរបីអ្ភិវឌ្ឍន៍ ដធវើការដលើវ ិស័យែូចជា៖
•

សនសាំម្បាក់

•

សនសាំស្សូវ

•

ធនាគារស្សូវ

•

កសិករា(បផ្នែ និង្ ស្សូវ បវស)

•

អាជីវករាខានតតូច(ដរាង្) របស់សហគរន៍

២. សូមនស្រើស្ាស់បញ្ា ស
ាំ ួ រ ៃង
ច ង
ាំ ែលៃឯងសត
ព
ី ែ
ិ នធ្ាកា
ើ រពភា
ិ ែាស្ត្ួត្ពៃ
ិ ត្
ិ យនទបង
ើ េិ ញ ៃង
ិ ឆលុះបញ្ញ
ី កា
ី រស្រត្ប
ិ ត្តល
ិ អ
ុ
ួ

នធ្ៀបៃង
តី ី
ឹ នគាលការែ៍ខែនាំសព

ការស្រត្ប
ូ ដ្ឋាៃ?
ិ ត្តល
ិ ថ្អ ៃ អងគការសហគមៃ៍មល
អ្ង្គការសហគរន៍រូលោានរួ យចាំនួនម្មនការម្បតិបតតិារដគាលការណ៍ផ្ណនាាំសីព
ដ ី ការម្បតិបតតិលអថ្នអ្ង្គការ
សហគរន៍ រូលោានបានដម្ចើ ន

ផ្តអ្ង្គការសហគរន៍រូលោានខែេះម្មនការម្បតិបតតិារដគាលការណ៍ផ្ណនាាំដៅម្មន

កម្រិត

រិនទន់ ចុេះបញ្ជីារការផ្ណនាាំរបស់ម្កសួង្

ដហើយរួ យចាំនួនតូ ច

ប៉ោុ ផ្នតម្មនការេេួ លសាគល់ពីអាជាាធរ

រូលោាន។ (សូរដរើលឧបសរព័នធ ៤ សម្ម្មប់ លេធនលថ្នការពិ ភាកាារម្កុរលរអិត)
៣. នត្ែ
នុ
េត្តច្ែ
ាំ ុ ច្សាំខាៃ់ៗ ថ្ៃជាំពូែៃម
ួ ៗម្មៃបញ្ញាស្រឈមអាែ
ើ ងការអៃុ
ី យ
ី ុះល ?
បញ្ញ
ា ម្បឈរផ្ែលសហគរន៍បានជួបម្បេេះរួរម្មន៖
o

ពិបាកកនុង្ការដកៀង្គរធនធានរនុសស

o

អ្នុវតតផ្ននការិនទន់ដពលដវោ

o

សរតថភាពកនុង្ការសម្របសម្រួលរបស់សហគរន៍ ដៅម្មនកម្រិត។

o

ការអ្នុ វតតរិនបានដៅារលកខនិក
ត ៈម្តឹរម្តូវ

o

ការនសពវនាយព័ត៌ម្មនដៅម្មនកម្រិត

o

ម្មនសម្មជិករួ យចាំនួនរិនសូវបានចូ លរួរ (អ្សករា)

o

ដពលដវោ កនុង្ការចូ លរួររិ នស្សបគាន

o

ខវេះការចូ លរួរ ខវេះចាំដណេះែឹង្ ការយល់ែឹង្

o

ការម្គប់ម្គង្ហិរញ្ា វតថុដៅម្មនកម្រិតដម្រេះម្បព័នធម្គប់ម្គង្រិនចាស់ោស់។
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Vision: Sustainable development for Cambodia
o

រិនបានដម្បើ ម្បាស់ម្បព័ នធកុង្ការវាយតថ្រែ
ន
ដៅដលើការអ្នុវតតចាស់ោស់។

៤. នត្គ
ូ នមតច្នែើមបនី ោយការអៃុេត្តរបស់អងគការសហគមៃ៍មល
ូ ដ្ឋាៃកាៃ់ខត្ម្មៃស្រសទ
ធិ ព?
ើ រួ នធ្ាែ
ើ ច្
ិ ភា
ដែើរបីដអាយអ្ង្គការសហគរន៍រូលោានអ្នុវតតការង្ហរកាន់ ផ្តម្មនម្បសិេិធភាពគួ រម្មន៖
o

ម្មនវគគបណុត េះបណា
ត លអ្ាំពីដគាលការណ៍ផ្ណនាាំសីព
ត ីការម្បតិបតតិលអ របស់សហគរន៍រូលោាន
ដៅែល់គណៈករាការ និ ង្សម្មជិក។

o
o

ចូលរួរកនុង្ការអ្នុវតតន៍ ែឹកនាាំ ម្តួតពិនិតយនិង្វាយតថ្រែ

ពម្ង្ឹង្សរតថភាពដៅដលើជាំនាញដនសង្ៗដៅែល់គណៈករាការ និង្សម្មជិក

ការពភា
ើ សម្មគមសស្ម្មប់អងគការសហគមៃ៍មូលដ្ឋាៃ
ិ ែាជ្ជស្ែុមត្ូច្ៗ នៅនលើ ទផ
ី ារ ការនធ្ាខើ ផៃទធ្
ី ៃធាៃ ៃង
ិ ការបនងកត្
លេធនលសង្ខេបថ្នកិចចពិភាកាម្មនែូចខាង្ដម្ការ៖

(សូរដរើ លឧបសរព័នធ ៥ សម្ម្មប់លេធនលថ្នការពិ ភាកាារម្កុរលរអិត)
១. នត្នើ ោែអនែសនងកត្ន ញ
ើ ថាសហគមៃ៍របស់នោែអនែម្មៃធ្ៃធាៃអាែ
ី ុះល ខែលោច្នធ្ាោ
ើ ជី េែមមបាៃ?
អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលបានចូ លរួមក្នុខង្េទិ កាសិក្ាង្លើក្ទី ២ ង្នេះ ជាអ្ង្គការសហគរន៍រូលោានផ្ែលសថិត
ដៅារតាំបន់ សរុម្េ ដលើកផ្លង្ផ្តអ្ង្គការសហគរន៍រូលោានដៅដខតតកណា
ដ ល ែូដចនេះអ្ង្គការទាំង្ដនាេះមានធនធាន
ម្បហាក់ម្បផ្ហលគាន ែូចជា៖ ជីវចាំរេះ
ុ ម្មនបង្ហគ រឺក កាតរ ខចង្ ម្តី ង្ហវផ្ម្គង្ កូនដកាង្កាង្ តាំបន់អ្ភិ រកសជី វចម្រុេះ តាំបន់
ដអ្កូរដេសចរណ៍ (ថ្ម្ពដកាង្កាង្ .......... ។ល។) តាំបន់ េឹកធាែក់ ឫសសី ដដដ ជ័រ នសិត េឹក

ាំុា រុកខជាតិឱសង បផ្នែថ្ម្ព

ម្មននទេះសានក់ដៅ េូ កែឹកដភាៀវ េូកដនសាេ ឧបករណ៍ដនសាេលកខណៈម្គួសារ ជាង្ដឈើ រ៉ោូតូឌ្ុប។ ចាំផ្ណកឯអ្ង្គការ
សហគរន៍ រូលោានដៅដខតតកណា
ក ល ម្មនធនធានែូចជា៖ សនសាំម្បាក់ ធនាគារដគា ធនាគារស្សូវ ម្មន់ ទ ម្តី បផ្នែ
ធរាជាតិ ដរាង្តុ នារសហគរន៍ ដរាង្ជីកាំប៉ោុស ផ្ស្សរួរ បផ្នែររ
ួ ។
២. នត្ធ្
ើ ៃធាៃទាំងននុះជ្ជត្ស្មូេការទផ
ី ារខែរឬនទ? នត្គ
ើ រួ ខែថ្ច្នរនបៀបណ្ឋនែើមបនី ោយធ្ៃធាៃទាំងននុះកាៃ់ខត្ម្មៃទផ
ី ារ?
ធនធានទាំង្ដនាេះ

គឺ ជាតម្រូវការេីនារចាាំបាច់បាំនុតដៅកនុង្សហគរន៍។

ធនធានទាំង្ដនាេះអាចផ្កថ្ចនដធវើជាអាហារ

ដម្កៀរ ែូចជាបង្ហគដម្កៀរ គី េឹកម្តី នអកម្តី ោវដហ នអកផ្ម្កង្ នអកបង្ហគ ម្តីដង្ៀត ម្មាំ នអកខចង្ភី នអកខចង្ងាី ចាវម្តី អ្៊យសទ័រ
ម្តីចាំហុយ ។ល។ បដង្កើតបឹង្កា

ូរ ដម្គឿង្សង្ហារ ិរ ឱសងបុរាណ។

៣. នត្ស្ើ រជ្ជពលរែានៅសហគមៃ៍របស់នោែអនែម្មៃជាំនញែនងការខែថ្ច្ន
ធ្ៃធាៃទាំងននុះនែើមបនី ធ្ាោ
ាី នបម
ើ ជី េែមមខែរឬនទ? នបម្ម
ើ ៃគាត្់បាៃនធ្ាអ
ើ ?
ើ ៃ
ិ
ុ
ម្មៃនត្គ
ាី នត្ម្ម
័ ឯែជៃណ្ឋខែលោច្គាាំស្ទ ៃង
់ ាំ នញទាំងននុះ?
ើ រួ នធ្ាអ
ើ ?
ើ ៃអងគការ ឬេិ សយ
ិ ផដលជ
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Vision: Sustainable development for Cambodia
ម្បជាពលរែាម្មនជាំ នាញផ្កថ្ចនជីវចាំរេះ
ុ ម្គប់ម្បដភេ

និង្អាចផ្កថ្ចនធនធានទាំង្ដនាេះដធវើជាវតថុអ្នុ សាវរ ីយ៍

ែូចជា

សាំបកខចង្ដធវើជារូបសតវ ជាផ្លក។ល។ ប៉ោុ ផ្នតម្បជាពលរែាកុង្សហគរន៍
ន
ារតាំបន់សរុ ម្េរួយចាំនួនម្មនជាំ នាញដៅម្មន
កម្រិត កនុង្ការផ្កថ្ចន េឹក
កណា
ដ លម្មនជាំ នាញ

ាំុា បង្ហគដម្កៀរ កាតរថ្ម្ប អ្នុនលថ្ម្ពដឈើ ។ ចាំ ផ្ណកឯម្បជាពលរែាដៅកនុង្សហគរន៍ ដៅដខតត

ដៅម្មនកម្រិត

ទាំង្ការយល់ែឹង្

និង្សម្មារៈកនុង្ការផ្កថ្ចនដៅដលើធនធានដៅតាំបន់ពួកគាត់

ែូចជា៖ ការចិ ញ្ចឹរទ ម្មន់ បផ្នែ ដគា ស្សូវ ។ល។ សហគរន៍ទាំង្ដនាេះម្មនអ្ង្គការ KCD, OREDA, CWDCC កនុង្ការ
គាាំម្េ និង្ជួយឧបតថរា។
៤. នត្នើ ោែអនែែឹងថាម្មៃសហគមៃ៍ណ្ឋខែលម្មៃធ្ៃធាៃែូច្ ឬស្រហាែ់ស្រខហលធ្ៃធាៃរបស់នោែអនែខែរឬនទ? នបម្ម
ើ ៃនត្នើ ៅត្ាំបៃ់ណ្ឋែលុះ?
សហគរន៍ ផ្ែលម្មនធនធានម្បហាក់ម្បផ្ហលគានម្មនដៅ ដកាេះកុង្ ម្ពេះសីហនុ កាំពត និង្ផ្កប សហគរន៍តាំបន់ ការ
ររចាំ ការដម្ការម្បាាំង្ នាពិ សី ដម្ជាយសាវយ ស្សុកផ្ស្សអ្ាំបិលដកាេះកុង្ ម្តរាំង្សផ្ង្ក ស្សុកេឹកឈូ ដកាេះតូច សហគរន៍
ថ្ម្ពដឈើ ចាំបក់ កាំពង្់ សឺ។
ព ចាំ ផ្ណកឯសហគរន៍ផ្ែលម្មនធនធានម្បហាក់ម្បផ្ហល សហគរន៍ ដៅដខតតកណា
ដ លម្មន
ែូចជា សហគរន៍សានង្ាាំយូរ សហគរន៍កសិករា ឈូក។
៥. នត្នើ ោែអនែម្មៃទាំនែ់ទៃ
ាំ ង ឬច្ងស្ែងបណ្ឋ
ដ ញជ្ជមួយពួែគាត្់យ៉ាងែូច្នមដច្? នបម
ូ នមដច្?
ើ ៃ
ិ ទៃ់ម្មៃនត្គ
ើ រួ នធ្ាែ
ើ ច្
សហគរន៍ បានចង្ម្កង្បណា
ដ ញសហគរន៍រួយជារួ យសហគរន៍រួយដេៀត

ដែើ របីរកែាំ ដណាេះស្សាយរួរ

និ ង្នដល់

បេពិដសាធន៍ពីសហគរន៍រួយដៅសហគរន៍រួយាររយៈអ្ង្គការ និង្ជាំនាញផ្ែលរក់ព័នធ សិកាខសាោ េសសនកិចច
សិកា។
៦. នត្នើ ោែអនែម្មៃសាំែូមពរអាែ
ី ុះល សស្ម្មប់អងគការសហការទាំងអស់?
សហគរន៍ ដយើង្សូរសាំណូរពរអ្ង្គការសុី សុី សុី និង្អ្ង្គការថ្ែគូទាំង្អ្ស់ដអាយជួ យ គាាំម្េ ែូចជា៖
•

នដល់វគគបណុដ េះបណា
ដ ល ពម្ង្ឹ ង្សរតថភាពែល់សហគរន៍ រួរម្មនជាំ នាញេីនា បដចចកដេសកសិករា ជាំនាញ
ផ្កថ្ចននលិតនលកសិករា រដបៀបសរដសរគដម្ម្មង្ដសនើសុាំ។ល។

•

ផ្ននកវ ិស័យដេសចរណ៍៖ គាាំម្េលាត ធានាគារកាតរ ម្កុរចិញ្ចឹរម្តី ម្កុរផ្កថ្ចនជីវចម្រុេះ

•

ដៅេសសនកិចចសិកាផ្លែស់បូរបេពិ
ដ
ដសាធន៍ ារបណា
ដ សហគរន៍ផ្ែលែាំ ដណើរការបានដជាគជ័ យ

•
•
•

េូកសម្ម្មប់ចុេះលាត វ ិេយុទក់េង្ អាវដរង្ ឯកសណា
ា ន និង្ងវ ិកា
គាាំម្េកនុង្ការចង្ម្កង្ជាម្បព័ នធ ឬបណា
ដ ញ
ជួយរកេីនារ

ការពភា
អនែឯែនទសខផនែអងគការ
ិ ែាជ្ជមួយអងគការសហការនរៀបច្ាំនេទកា
ិ សែ
ិ ា សស្មបសស្មួលនដ្ឋយែញ្ញា នៅ នៅលែខណ្ឋ
ិ
សហគមៃ៍មូលដ្ឋាៃ
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Vision: Sustainable development for Cambodia
ដឆែៀតឱកាសផ្ែលអ្ង្គការសហគរន៍រូលោានកាំពុង្ពិភាកាគាន អ្ង្គការសហការដរៀបចាំ ទាំង្ ០៥ សម្របសម្រួល
ដោយ កញ្ញា ដៅ ដៅលកខិណា បានជួបម្បជុាំ គានដែើរបីដធវើការពិ ភាកាដៅដលើចាំណាប់ អាររាណ៍របស់អ្ង្គការសហការ
ដរៀបចាំទាំង្ ០៥ កនុង្ការបនតការសហការជារួ យអ្ង្គការគ.ស.ក កនុង្ការចូ លរួរវគគបណុដ េះបណា
ដ លែល់ម្គូបដង្ហគល
និង្បនតដរៀបចាំ វគគបណុដ េះបណា
ដ លង្ែើមបីក្សាខសមត្ថភាពែល់អ្ង្គការសហគរន៍រូលោានរបស់ពួក្គាត្់។

រជឈរណឌលអ្ភិវឌ្ឍន៍កុម្មរ និង្ស្សីដៅករពុជា និង្អ្ង្គការសារគគី បាននឹខក្ំ ពុខមានដែនការពង្ខឹខសរតថភាពែល់
អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានង្ៅត្ំបន់ង្គាលង្ៅរបស់អង្គការគាត្់

ែូ ដចនេះអ្ង្គការទាំង្ពីរដនេះនឹង្សហការជារួ យ

អ្ង្គការគ.ស.ក កនុង្វគគបណុដ េះបណា
ដ លដនេះ។ រ ីឯរជឈរណឌលរែប់ម្ពហាវ ិហារធរ៌រ ីករាយនឹង្ចូលរួរ និង្បនតដរៀបចាំ
វគគបណុដ េះបណា
ដ លែល់អ្ង្គការសហគរន៍រូលោានរបស់ពួកគាត់
ប៉ោុផ្នតគាត់ពុាំទន់ ម្បាកែថាគាត់ ម្មនងវ ិកាម្គប់
ម្គាន់កុង្ការដរៀបចាំ
ន
វគគបណុដ េះបណា
ដ លដៅដ

ើយដេ។

ចាំផ្ណកអ្ង្គការដខររអ្ភិវឌ្ឍន៍សហគរន៍

និង្អ្ង្គការ

តាំណាង្ជនពិ ការដខតតផ្កប ម្មនបាំណង្ចូ លរួរ និង្បនតវគគបណុដ េះបណា
ដ លែល់អ្ង្គការសហគរន៍រូលោានរបស់
ពួកគាត់ ផ្តពួកគាត់ម្តូវការជាំ នួយពីអ្ង្គការគ.ស.ក ខាង្ផ្ននកបដចចកដេសសម្របសម្រួល សម្មារៈ និង្ងវ ិកា។

មត្ិផ្ដនាំ ផញើរ នដ្ឋយែញ្ញា មុាំ រជាៃី មស្រៃែ
តី មមេិធ្ីថ្ៃអងគការនែមរអភិេឌ្ឍៃ៍សហគមៃ៍
កញ្ញាបានផ្ងែង្អ្ាំណរគុ ណែ៏ម្ជាលដម្ៅចាំ ដរេះអ្ង្គការគ.ស.ក ផ្ែលបានអ្ដញ្ជើញអ្ង្គការដខររអ្ភិ វឌ្ឍន៍ សហគរន៍ចូល
រួរសហការដរៀបចាំដវេិ កាសិកា ដលើកេី ២ ដៅដខតតផ្កបដនេះ ដម្រេះដនេះជាឱកាសែ៏ម្មនតថ្រែសម្ម្មប់អ្ង្គការសហគរន៍
រូលោានរបស់អ្ង្គការគាត់

ក៏ែូចជាអ្ង្គការសហគរន៍រូលោានទាំង្អ្ស់ផ្ែលបានចូលរួរកនុង្ករាវ ិធី ដនេះសិកាដរៀន

សូម្ត ពីដវេិ កាសិកា ក៏ែូចជាពីសិកាពីអ្នកចូលរួរទាំង្អ្ស់។ ដហើយដនេះក៏ជាដលើកេី១ សម្ម្មប់ អ្ង្គការសហគរន៍

រូលោានរបស់ពួកគាត់ ផ្ែលម្មនចូលរួរដវេិ កាសិកាម្បដភេដនេះ ផ្ែលម្មនការចូ លរួរពីអ្ង្គការសហគរន៍រូលោានជា
ដម្ចើនដេៀត។

សុៃទរែថាបិទ នដ្ឋយែញ្ញា នៅ នៅលែខណ្ឋ
អនែឯែនទសខផនែអងគការសហគមៃ៍មូលដ្ឋាៃ ខែលជ្ជត្ាំណ្ឋងមែពអ
ិ
ី ងគការគែៈែម្មមធ្កា
ិ រ
សហស្រត្ប
ិ ត្តកា
ិ រនែើមបែ
ី មពជ្ជ
ុ

កញ្ញាបានផ្ងែង្អ្ាំណរគុ ណែល់សិកាខការទាំង្អ្ស់កុង្ការចូ
ន
លរួរ និង្ពិ ភាកាោ៉ោ ង្នុ សនុសកនុង្ដវេិកាសិកា ដហើយ
សង្ឃឹរថា

តាំ ណាង្អ្ង្គការសហគរន៍ រូលោាន

ផ្ែលបានចូលរួរកនុង្ដវេិ កាសិកាដនេះនឹង្យកចាំដណេះែឹង្ផ្ែលបាន

សិកាយកដៅឆែុេះបញ្ញ
ច ាំង្ការម្បតិបតតិដៅារអ្ង្គការសហគរន៍រូលោានរបស់ពួកគាត់ ដហើយដបើ ម្មនការខវេះចដនាែេះរិ ន
បានម្បតិបតតិបានលអពីរុន សង្ឃឹរថាចាំ ដណេះែឹង្ទាំង្ដនេះនឹង្អាចបាំដពញចដនាែេះខវេះខាតទាំង្ដនាេះ នឹង្ដធវើដអាយអ្ង្គការ
សហគរន៍ រូលោាន ក៏ ែូចជាសហគរន៍ របស់ពួកគាត់ ម្មនការរ ីកចដម្រើន និង្សូរជូនពរែល់សិកាខការទាំង្អ្ស់ម្មន
សុខភាពលអ និ ង្ម្បកបការង្ហរបានដជាគជ័យ។

មត្ិស្ត្លប់ ៃង
ិ សាំែូមពរពស
ី កា
ិ ខ កាម
សាំណួរពី រ

ផ្ែលអ្ង្គការគ.ស.ក

ផ្ែលជាអ្នកនដួចដនដើរ

និង្ែឹកនាាំដរៀបចាំដវេិ កាសិកាដនេះចង្់លឺពីសិកាខការគឺ

សិកាខការដរៀនសូម្តបានអ្វីខែេះ និង្ម្មនសាំណូរពរអ្វីបផ្នថរដេៀត
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Vision: Sustainable development for Cambodia
•

ចាំដណេះែឹង្ផ្ែលសិកាខការបានដរៀនពីដវេិ កាសិកា

សិកាខការចាំនួន ២៣ នាក់ បានដរៀនសូម្ត យល់ែឹង្អ្ាំពីជាំពូកទាំង្ ៨ របស់ដគាលការណ៍ផ្ណនាាំសីព
ដ ី ការម្បតិបតតិលអ
របស់អ្ង្គការសហគរន៍រូលោាន ដោយម្មនការពនយល់ោ៉ោង្ដកាេះកាយពី សាំណាក់ អ្នកសម្របសម្រួល។ សិកាខការ
ចាំនួន ០៧ បានយល់ែឹង្ចាស់ជាង្ដគដលើផ្ននកសម្មជិកភាព និង្ការម្គប់ម្គង្សម្មជិក និង្ការម្គប់ ម្គង្ហិរញ្ា វតថុ។

សិកាខការ ០៦នាក់ បានយល់ែឹង្ចាស់ជាង្ដគដលើផ្ននកេាំនាក់េាំនង្កិចចសហការ និ ង្ការចង្បណា
ដ ញ និង្សិកាខការ
០៦នាក់ដនសង្ដេៀត សិកាបានដម្ចើនពី ការផ្ចករ ាំផ្លកបេពិ ដសាធន៍ការង្ហរពីអ្ង្គការសហគរន៍រូលោាន និង្សិកាខការ
ដនសង្ៗដេៀត

យល់ែឹង្ពីគណដនយយភាព

តម្មែភាព

រូលោាន។
•

និង្ការវ ិភាគពីធនធានផ្ែលម្មនដៅកនុង្អ្ង្គការសហគរន៍

សាំណូរពរពីសិកាខការ

សិកាខការរួ យចាំនួនធាំ សាំណូរពរដអាយអ្ង្គការគ.ស.ក

ជួយដរៀបចាំដវេិកាសិកាែូចដនេះដេៀតដអាយបានដម្ចើ នែង្

ដែើរបីនតល់ឱកាសែល់អ្ង្គការសហគរន៍ រូលោានជួបជុាំ គាន ផ្ចករ ាំផ្លកចាំដណេះែឹង្ និង្បេពិដសាធន៍ និង្សិកាពី គានដៅ
វ ិញដៅរក

កនុង្ការផ្សវង្រកែាំដណាេះស្សាយដែើរបីអ្ភិវឌ្ឍសហគរន៍ ដអាយម្មនការរ ីកចដម្រើន។ សិកាខការរួយចាំ នួន
សាំណូរពរដអាយអ្ង្គការគ.ស.ក
ដរៀបចាំ វគគបណុដ េះបណា
ដ លែល់អ្ង្គការសហគរន៍រូលោាននូវជាំ នាញដនសង្ៗបផ្នថរ
ដេៀត អាចជាជាំ នាញែល់អ្ង្គការសហគរន៍រូលោានផ្ននកដនសាេ កសិករា ជាដែើរ។

ឧបសមពៃ
័ ធ៖
១. បញ្ជីវតតម្មនសម្ម្មប់ ទាំង្ពីរថ្ងៃ
២. ឯកសាេសសនទន និ ង្រដបៀបវារៈ
៣. បេបង្ហាញអ្ាំ ពីដគាលការណ៍ផ្ណនាាំសីព
ដ ី ការម្បតិបតតិលរអ បស់អ្ង្គការសហគរន៍រូលោាន
៤. លេធនលលរអិតថ្នកិចចពិភាកាារម្កុរសម្ម្មប់ ដធវើការម្តួតពិនិតយដ
លអ ដធៀបនឹង្ដគាលការណ៍ផ្ណនាាំ

ើង្វ ិញ និង្ឆែុេះបញ្ញ
ច ាំង្ខែួនឯង្សដីពីការម្បតិបតតិ

៥. លេធនលលរអិតថ្នកិចចពិភាកាារម្កុរដលើេីនារ ការដធវើផ្ននេីធនធាន និ ង្ការបដង្កើតសម្មគរសម្ម្មប់អ្ង្គការ
សហគរន៍ រូលោាន
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