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កំណត់ហេតុ
ំ ព
កិច្ចប្រជុស្
ីត ី
ការឆ្ុះរញ្
ច ំងអំពីការប្រតិរតតិល្រអ រស្់អងគការស្េគមន៍មូល្ដ្ឋាន
ុ
និងការយល្់ដឹងអំពីប្ករខណឌច្ារ់
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ការស្ហងេរននកិច្ចប្រជុំ
ស្ប្មរស្ប្មួល្ហដ្ឋយ៖

កញ្ញា កៅ កៅលកខិណា
អ្នកឯកកេសផ្ននកអ្ង្គការសហគមន៍ មូលដ្ឋាន

អនកកត់ប្ាច្ំនុច្ស្ំខាន់ៗ៖

ករសង្ កោភ័ណលកខិណា

ច្ំនួនអនកច្ូល្រ ួម៖

•

ចំនួនសរុបអ្នកចូលរួម៖ ៤៨ នាក់

•

ចំនួនសហគមន៍ ៖ ៣០នាក់

•

ចំនួនអ្ង្គការផ្ែលែឹកនាំសហគមន៍៖ ១២នាក់

•

ចំនួនអ្ង្គការ គ.ស.ក ៖០៧នាក់

•

ចំនួនស្តសរីមាន៖ ២០នាក់

នងៃខខឆ្ន ំ និង ហពល្ហេលា

ថ្ងៃេី ២៨ ផ្ែមិងុនា ឆ្នំ២០១៨ ចាប់ពីកមា៉ោ ង្ ០១៖០០ រកសៀល – ០៥៖០០ល្ងៃច

ទីកខន្ង

ដ្ឋយកូ កនៀសិនក ើ នទះកលែ១៩-២១នលូវកលែ៣៣០ សង្កាត់ បឹង្កកង្កង្៣
ែណឌចំការមន រាជធានីភំនកពញ

គោលគៅចំបងៗនៃគេទកា
ិ គ៖ឺ
១. កែើមបីក ើវការឆលុះបញ្ញ
ច ំង្ ថាកតើអ្ង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានក ើវការប្បតិបតរិតាមកោលការណ៍ផ្ណនាំសីព
ដ ី ការ
ប្បតិបតរិលអរបស់អ្ង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន និង្អ្ភិ វឌ្ឍសហគមន៍របស់ោត់បានែល់កប្មិតណា

២. កែើមបីផ្សវង្យល់ពីបញ្ញ
ា ប្បឈមរបស់អ្ង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន និង្តប្មូវការោំប្េពីអ្ង្គការ គ.ស.ក និង្
អ្ង្គការសង្គមសុីវ ិលែថ្េកេៀត
៣. កែើមបីឲ្យអ្ង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានកប្តៀមែលួនសប្មាប់ កិចចពិកប្ោះកោបល់ថានក់ជាតិ សីព
រ ី «ការអ្ភិ វឌ្ឍ
កោលនកោបាយ និង្ប្កបែណឌចាប់ពាក់ព័នធនឹង្អ្ង្គការសង្គមសុីវ ិល»

លទធផលនៃគេទកា
ិ សក្ស
ិ ា

ការណែនំអំពគី ោលបំែងនៃក្សច
ិ ប្ច រជំ របស់អងគការសហគមៃ៍មូលដ្ឋាៃ

គដ្ឋយក្សញ្ញា

គៅ

សហគមៃ៍មូលដ្ឋាៃ

គៅលក្សខណា
ិ

អនក្សឯក្សគទសណផនក្សអងគការ

កញ្ញាបានផ្ណនាំពីកោលបំ ណង្ និ ង្រកបៀបវារៈថ្នកិ ចប្ច បជុំ របស់អ្ង្គការសហគមន៍ មូលដ្ឋាន នឹង្អ្ក្ជើញ
កល្ងក កសឿង្ ោករឿន នាយកប្បតិបតរិ អ្ង្គការ គ.ស.ក ផ្ងលង្សនទរកថាោវគមន៍ ។
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សៃទរក្សថាស្វាគមៃ៍ ៃង
ិ គបើក្សក្សមមេិធី គដ្ឋយគោក្ស គសឿង ស្វគរឿៃ នយក្សប្រតប
ិ តតិអងគការគ.ស.ក្ស
កល្ងកបានោវគមន៍ោ៉ោង្កក់ កៅរែល់សិកាខកាម
ផ្ែលបានចូ លរួម

កល្ងកក៏ បានគូសបញ្ញ
ជ ក់ផ្ែល

ថា បរ ិបេសង្គម នកោបាយ និង្កសែាកិចចមានការ
ផ្លលស់បូររកប្ចើន

កហើយកល្ងកសូមកកាតសរកសើរ

ចំកពាះភាពជាអ្នកែឹ កនាំរបស់គណៈកមមការផ្ែល
បានបកង្ាើតអ្ង្គការសហគមន៍ មូលដ្ឋានក

ើង្

កនះ

ជាការនដួចកនរើមមួយែ៏ សំខាន់
កហើយសុេធផ្តជា
អ្នកផ្ែលមានឆនទៈែពស់
និង្មានេសសនៈផ្វង្
ឆ្ៃយ

កែើមបីបនសល់េុកជាកករមរតកែល់កូនកៅ

ជំនាន់កប្កាយ។

កល្ងកក៏ បានបផ្នែមកេៀតថាអ្ង្គ

ការ គ.ស.ក សូមក ើវជាចំ ផ្ណក កនុង្ការចូលរួម
ពប្ង្ឹង្កោង្សមតែភាពជាមួ យអ្ង្គការសហគមន៍
មូលដ្ឋានរបស់កល្ងកអ្នកនង្

។

ប្បកបកដ្ឋយចីរភាពកៅកមពុជា
ោ៉ោ ង្រ ឹង្មាំ

កហើយក៏ ក

ម៉ោាង្កេៀត
កដ្ឋយកមើ លក

អ្ង្គការសហគមន៍ មូលដ្ឋានជាកតារសំខាន់កុង្ការកោលកៅអ្ភិ
ន
វឌ្ឍន៍

ើញថាសហគមន៍ របស់កល្ងកអ្នកកំ ពុង្ផ្តប្តូវការការពប្ង្ឹង្សមតែភាព

ើញថាអ្ង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានប្តូវការ នធានសមរសបកផ្លរតសំខាន់ កនាះគឺងវ ិកា

កែើមបី

បកង្ាើនសកមមភាពការង្ករប្បកបកដ្ឋយប្បសិេធភាព កហើយរយៈកពល ១ឆ្នំឬ ៤ឆ្នំកៅមុនកេៀតកនះ អ្ង្គការ គ.ស.ក នឹ ង្
កបរជាាចិតរជួយពប្ង្ឹង្អ្ង្គការសហគមន៍ មូលដ្ឋាន បណា
រ ញសង្គមសុីវ ិលតាមកែតរ។ កល្ងកបានបនរថា ប៉ោុនាមនថ្ងៃមុន អ្ង្គ
ការ គ.ស.ក បានចុះអ្នុោរណៈជាមួ យបណា
រ ញសង្គមសុីវ ិលតាមកែតរចំនួន ១៥ កែតរ ផ្ែលកោលកៅសំខាន់បីគឺ េី
មួយចង្់ពប្ង្ឹង្ោែប័នរបស់សមាជិកបណា
ដ ញសង្គមសុីវ ិលតាមកែតរឲ្យមានភាពរ ឹង្មាំ េីពីរចង្់ពប្ង្ឹង្សមតែភាព និង្
នរល់ឱកាសឲ្យសមាជិកបណា
ដ ញសង្គមសុីវ ិលកែើ មបីកកៀរគរមូ លនិ ិ និង្េីបីគឺចង្់ចង្ប្កង្ ឬប្បមូលមតិ រម
ួ មកនារភាជប់
ជាមួយអ្ង្គការបណា
ដ ញសង្គមសុីវ ិលតាមកែតរ និង្អ្ង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន។ កនុង្ផ្ែកញ្ញា ឆ្នំ២០១៨ កនះប្កុម
ការង្ករកយើង្៦នាក់នឹង្ប្តូវបានប្ូជ នកៅអ្ភិ វឌ្ឍផ្ននកកកៀរគរ នធានកៅឯកប្ៅប្បកេស ផ្ែលមានពីរជំនាញ គឺមាន៤

នាក់ករៀនអ្ំ ពីការកកៀរគរ នធានមូលនិ ិ ក៏ែូចជាសមាារៈ កហើយនិង្ ២នាក់ សប្មាប់ ការតសូមតិ ប្ុជ ះប្ូជ លកែើមបីឲ្យ
កគនរល់ នធានមកកយើង្។ អ្នកទំង្ ៦ នាក់នឹង្ចូ លមកជួ យពប្ង្ឹង្ប្គូបកង្កគល តាមអ្ង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានកោយ
កចះកកៀរគរមូលនិ ិ និង្ក ើវជំនួញកនុង្ការពប្ង្ីកសហគមន៍ ។ កនុង្កពលអ្នាគតែ៏ែីលកនះ គ.ស.ក នឹង្មានកមមវ ិ ីពប្ង្ឹ ង្
សមតែភាពអ្ង្គការសហគមន៍ មូលដ្ឋាន តាមរយៈកសៀវកៅកោលការណ៍ផ្ណនាំសីព
រ ី ការប្បតិបតរិលរអ បស់អ្ង្គការសហ
គមន៍មូលដ្ឋាន។

និង្មានការករ ើសប្គូបកង្កគលពីអ្ង្គការផ្ែលក ើវការោំប្េអ្ង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

និង្ថានក់ែឹកនាំ

របស់អ្ង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានមួយចំ នួនតូចផ្ែរ ប្បសិនជាោច។ អ្ង្គការ គ.ស.ក ក៏មានការករៀនសូប្តតាមអ្ុី ន ឹ
កណត

និ ង្មានការបង្កាត់បង្កាញ និ ង្ជាចុង្កប្កាយកយើង្នឹង្ក ើវការជាមួយោនកែើ មបីរកងវ ិកា កដ្ឋយចង្ោនជាបណា
ដ ញ

និង្រកេីនារសប្មាប់នលិតនល។

កល្ងកបានផ្ងលង្អ្ំណរគុណជាងមីមរង្កេៀតែល់សិកាខកាមទំង្អ្ស់ផ្ែលបាន

ចំណាយកពលកវល្ងមកចូ លរួម និង្យកចិតរេុកដ្ឋក់ ពិភាកាកនុង្ថ្ងៃកនះ កែើមបីមកផ្ចករ ំផ្លកនូវបេពិកោ ន៍ និង្បញ្ញ
ា
ប្បឈមកនសង្ៗ សំកៅក ើវោ៉ោង្ណាឲ្យការអ្ភិវឌ្ឍកាន់ផ្តប្បកសើរក

ើង្។ ជាចុង្ប្ចប់កល្ងកក៏បានជូនពរកៅសិកាខកាម

ទំង្អ្ស់ និង្ប្បកាសកបើកកិ ចចប្បជុំកៅថ្ងៃកនះ។
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ការពិភាក្សាជាប្ក្សុមតូចៗ ការប្តួតពិៃិតយគទបង
ំ របស់អងគការសហគមៃ៍មូលដ្ឋាៃ សប្មបសប្មួលគដ្ឋយក្សញ្ញា គៅ គៅ
ើ េិ ញ ៃិងការឆ្ុះបញ្ញចង
លក្សខិណា អនក្សឯក្សគទសណផនក្សអងគការសហគមៃ៍មូលដ្ឋាៃ

១. កតើបញ្ញ
ា អ្វីែះ
ល ផ្ែលអ្ង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានជួបប្បេះកនុង្ការអ្នុវតរការង្កររបស់កល្ងកអ្នក?
បញ្ញ
ា ប្បឈម ផ្ែលអ្ង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានជួ បប្បេះកនុង្ការអ្នុវតរការង្ករមានែូចខាង្កប្កាម៖
o
o

មិនទន់បានចុះប្ជីកុង្ប្កសួ
ន
ង្

មិនទន់ មានការចូ លរួមប្តួតពិនិតយ និង្

វាយតថ្មលពីសហគមន៍
o

សមតែភាព និង្ចំ កណះែឹង្កៅមានកប្មិត
កនុង្ការសរកសរបាយការណ៍ សប្មប
សប្មួល តសូមតិ និង្ផ្ននកចាប់

o

ែវះេំនាក់េំនង្រវាង្សហគមន៍និង្សហ
គមន៍ និង្រវាង្សហគមន៍និង្ោែប័នពាក់
ព័នធ

o

ែវះការោំប្េពី ោជាា រមូ លដ្ឋាន

o

ការែវះខាត នធាន (ងវ ិកា មនុសស និង្
សមាារៈ)

o

ែវះការយល់ែឹង្កៅកលើចាប់ ផ្ែលកេើប
បកង្ាើតងមី និង្រ ឹតបនរឹង្ែល់អ្ង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

o

ការចូ លរួមរបស់សហគមន៍ មានកប្មិត (ចំណាករសុក)

o

ការករៀបចំ សមាសភាព រចនាសមព័នធអ្ង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន មិនបានសមរសបតាមលកខនិរកៈកៅ
ក

ើយ

o

បំផ្របំ រល
ួ
មមជាតិ

o

សមាជិកមិ នសូវចូលរួមជាមួ យសហគមន៍

o

មិនទន់មានបណា
រ ញពី សហមន៍កៅសហគមន៍មួយកែើមបីសហការោន

o

ជួបបញ្ញ
ា េីនារលក់នលិតនល (នាំកោយសហគមន៍ផ្បកបាក់)

o

យុេធោស្តសរ និ ង្ការធានានិ រនរភាពរបស់អ្ង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានមិនទន់ បានចាស់ល្ងស់

o

សមតែភាព និង្ការយល់ែឹង្របស់គណៈកមមការកៅមានកប្មិត

o

ការល្ងបពណ៌ពីអ្នកនកោបាយ

o

សកមមភាពផ្ែលជាតំ រវូ ការរបស់សហគមន៍ អ្ជាា រមិនបានដ្ឋក់ប្ូច លកៅកនុង្ផ្ននការវ ិនិកោគ

o
o

ែវះសមតែភាពកនុង្ការកកៀរគរ នធាន

ពិបាកេប់ោាត់ចំកពាះបេកលមើសកនសង្ៗ (កនោេមកពី កប្ៅសហគមន៍)
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២. កតើកល្ងក អ្នកចង្់ក

ើញអ្ង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានរបស់កល្ងកអ្នកកៅជាោ៉ោ ង្ណា កៅថ្ងៃអ្នាគត (រយៈកពល

បី កៅ ប្បាំឆ្នំខាង្មុែ)? សូមគិតកៅកលើផ្ននក អ្ភិបាលកិចច បរ ិោកាសអ្ំកណាយនល ការកោង្សមតែភាព
និង្និរនររភាព។
៣. កតើកល្ងកអ្នកគួរក ើែ
វ ូចកមរចែលះកែើមបីសកប្មចបាននូវកសចកដីប៉ោង្ប្បាថានខាង្កលើកនះ?
អ្ភិបាលកិចច

បរ ិោកាសអ្ំកណាយ

ការកោង្សមតែភាព

និរនររភាព

នល
ចង្់ក

ើញកៅ-

បី កៅប្បាំឆ្នំ
កប្កាយ

-

កតើគួរក ើអ្
វ ីែ
វ ះ
ល ?

- សមាជិ កអ្ង្គការមូល

- កិចចសហការរវាង្អ្ង្គ

- មានសមតែភាពផ្សវង្

ដ្ឋានមានការកកើនក

ការមូ លដ្ឋាន ោជាា រ

រកការោំប្េមូ លនិ ិ

- ការែឹកនាំប្គប់ប្គង្

មានភាពរលូន

សប្មាប់អ្ង្គការសហ

- បកង្ាើតមុែរបរ

សហគមន៍ មូលដ្ឋាន

- ចង្់កោយមានការោំប្េ

- ែំកណើរការ

មានភាពរ ឹង្មាំ (មាន

ងវ ិកាពី រដ្ឋាភិបាល និង្

គមន៍កដ្ឋយែលួនឯង្

ភាពជាមាចស់)

ើង្

- កិចចសហការពីរដ្ឋាភិ
បាល

-ការែឹកនាំ ប្គប់ប្គង្

សហគមន៍ កោយ

អ្ង្គការថ្ែគូ រ ជាពិកសស

មានភាពេូ លំេូល្ងយ

កាន់ផ្តលអ

ោចរកចំ ណូលកដ្ឋយែលួន

- សមាជិ កមានជំ នាញ

ឯង្

ចំកណះែឹង្ចាស់ល្ងស់

- ពប្ង្ឹង្រចនាសមព័នធ បេ

- ជំរញ
ុ កោយអ្ង្គការ

- បណុរ ះបណា
រ ល

បញ្ញ
ជ ថ្នទកុង្
ន

សហគមន៍ មូលដ្ឋានមាន

- ការចង្ប្កង្ និង្ការ
ប្គប់ប្គង្ឯកោរសហ
គមន៍
- ការអ្នុ វតរលកខនិរកៈ
និតិរែា

ជំនាញ (កសនើសុំគកប្មាង្

បកង្ាើតមុែរបរ និង្

ការចុះប្ជី

កនុង្ការប្គប់ ប្គង្ ការសរ
កសររបាយការណ៍ TOT

ទញចំណូលពី កអ្កូ

- កិចចសហការលអជាមួ យ

នឹង្ឧបករណ៍មិនបង្ា

វាកមមកនសង្ៗ

ោជាា រ និង្អ្ង្គការពាក់

េំនាស់ថ្នទកុង្(Do
ន
no

ព័នធ
- នសពវនាយពីកោល
ការណ៍ េសសនវ ិស័យ

Harm))

- នរល់វគគបណុរ ះបណា
រ
លែល់គណៈកមមការ

កបសកកមម(VMG) របស់

និង្សមាជិ កកលើចំកណះ

អ្ង្គការសហគមន៍មូល

ែឹង្ កនសង្ៗ

ដ្ឋាន

- ជំរញ
ុ និង្ពប្ង្ឹង្ការ

- នសពវនាយចាប់សីព
រ ី

អ្នុវតរផ្ននការ និង្

អ្ង្គការមិនផ្មរដ្ឋាភិ បាល

សកមមភាពកោយបាន

និង្ សមាគម បានេូ លំ

លអ

េូល្ងយ

-េសសនៈកិចចសិកា

- ជំរញ
ុ កោយមានការោំ

ផ្លលស់បូររបេពិ កោ ន៍

ប្េ និង្ផ្សវង្រកងវ ិកា
កែើមបីែំកណើរការ
សហគមន៍
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កេសចរណ៍ និ ង្កស
- ការបង្់ វ ិភាគទញពី
សមាជិក
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៤. កតើផ្ននកណាែលះថ្នកោលការណ៍ផ្ណនាំសីព
ដ ីការប្បតិបតរិលរអ បស់អ្ង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានផ្ែលកល្ងកអ្នកបាន
យកកៅអ្នុវតរ? កហើយបានជួយអ្វីែះ
ល ែល់អ្ង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានរបស់កល្ងកអ្នក? (សូមករៀបរា៉ោ ប់) កតើមាន
បញ្ញ
ា ប្បឈមអ្វីែះ
ល ?
ផ្ននកណាែលះបានយកកៅអ្នុវតរ?
កោលការណ៍ផ្ណនាំសីព
ដ ីការប្បតិបតរិ
លអរបស់អ្ង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន
ទំង្ប្បាំបីចំនុច

បានជួយអ្វីែះ
ល ?

មានបញ្ញ
ា ប្បឈមអ្វីែះ
ល ?

➢ ការេេួលោគល់នូវចាប់
ល
(ការចុះប្ជី)

ថ្នសហគមន៍ជាមួយោជាា រមូលដ្ឋាន
ប្គប់លំដ្ឋប់ថានក់

-លកខណ:នលូវចាប់ និង្ការអ្ភិវឌ្ឍអ្ង្គ

ការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

➢ ពប្ង្ឹង្ការចង្ប្កង្សហគមន៍មូលដ្ឋាន
កនសង្ៗកោយប្បមូលនរំុជាបណា
រ ញ

❖ សមាជិកមិនសកមម
❖ ែវះខាតងវ ិកាកនុង្ការអ្នុវតរគកប្មាង្
❖ សមតែភាព និង្ចំកណះែឹង្សមាជិក
នូវមានកប្មិត

រសុក កែតរ

-ការេំនាក់េំនង្ កិចចសហការ និង្ការ

ចង្បណា
រ ញ

➢ ការពប្ង្ឹង្កលើការអ្នុវតរតួនាេី និង្ភារ
កិចចសមាសភាពគណៈកមមការែឹកនាំ

❖ ពិបាកកនុង្ការេំនាក់េំនង្ជាមួយ

ោែប័ន ឬោជាា រពាក់ព័នម
ធ ួយចំនួន

សហគមន៍
➢ អ្ង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានមានភាព

-សមាជិកភាព និង្ការប្គប់ប្គង្

កនុង្ការ
េំនាក់េំនង្ជាមួយោជាា រ និង្អ្ង្គការ
ថ្ែគូ

ការប្គប់ប្គង្ហិរ្ាវតែុ

➢ បេបញ្ញ
ជ ថ្នទកុង្
ន

គណកនយយភាព និង្តមាលភាព
ការចូលរួមអ្នុវតរ ប្តួតពិនិតយ

យុេាោស្តសរ និង្ការធានា
និរនររភាព

ការ

កិចចសហការបានោ៉ោ ង្លអ

សមាជិក

និង្វាយតថ្មល

❖ មិនសូវមានការចូលរួមពីគណៈកមម

លកខនិក
រ :

❖ សមតែភាព និង្ចំកណះែឹង្គណៈកមម
ការកៅមានកប្មិតកនុង្ការសរកសរ

និង្កោល

របាយការណ៍ប្បចាំឆ្នំ និង្វាយតថ្មល

ការណ៍ប្គប់ប្គង្សមាជិកបានប្បកសើរ

កនុង្ការអ្នុវតរគកប្មាង្

➢ ជាគប្មូកុង្ការវាស់
ន
ផ្វង្សមតែភាព និង្

ចំនុចែវះខាតកនុង្អ្ង្គការសហគមន៍មូល
ដ្ឋាន

❖ បញ្ញ
ា កតារជីវភាពប្គួោរ

➢ េេួលបានការកជឿជាក់ពីមាចស់ជំនួយ
➢ ការប្គប់ប្គង្ចំណូលចំណាយបានលអ
កនុង្ការចាយវាយ (ការកត់ប្តាមានប្ជី
ោនមចាស់ល្ងស់មានតមាលភាព
និង្
គណកនយយភាព
➢ មានការសរកសរផ្ននការយុេធោស្តសរ
ចាស់ ផ្ែលធានាែល់និរនរភាពអ្ង្គការ
សហគមន៍មូលដ្ឋាន

៥. កតើកល្ងកអ្នកប្តូវការការោំប្េអ្វីែះ
ល ពីអ្ង្គការគណៈកមាម ិការសហប្បតិបតរិការកែើមបីកមពុជា និង្អ្ង្គការថ្ែគូពាក់
ព័ន?
ធ

➢
➢
➢

សូមអ្ង្គការជួ យសប្មបសប្មួលបកង្រើតសហព័នធ និង្បកចចកកេសកនុង្ការចង្ប្កង្ជាបណា
រ ញ
សុំជួយរកេីនារ(នលិតនលកសិកមម)

នរល់វគគបណុរ ះបណា
រ ល និង្ជំ នាញបកចចកេស ែូចជាផ្ននកេឹ កោអត ថ្ប្ពកឈើ កសិកមម និ ង្ការផ្កថ្ចន
នលិតនល កនោេ កយនឌ្័ រ គណៈកមាម ិការេេួលបនទុកកិចចការនារ ី និង្កុ មារ (គ.ក.ន.ក)
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
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➢

សូមកោយមានេសសនកិចចសិកាតាមបណា
រ កែតរកនសង្

➢

ជួយពប្ង្ឹង្ផ្ននកចាប់ ប្គប់ ប្គង្ និង្កដ្ឋះរោយបញ្ញ
ា

➢

ជំនាញក ើវផ្ននការ

➢

ផ្សវង្រកមូ លនិ ិ

➢

ជួយបកប្ង្ៀនពីរកបៀបសរកសរគកប្មាង្កសនើរសុំងវ ិកា ការកកៀរគរ នធានពី ខាង្កប្ៅ

➢

ជួយពប្ង្ឹង្េំនាក់េំនង្ជាមួ យរដ្ឋាភិបាលកែើមបីេេួ លោគល់អ្ង្គការសហគមន៍ មូលដ្ឋាន

➢

ជួយចុះវាយតថ្មលអ្ង្គការសហគមន៍ មូលដ្ឋាន និង្សកប្មចកនុង្ការនរល់វ ិញ្ញាបនប័ប្ត កនុង្ការអ្នុ វតរលកអ ៅកលើ
កោលការណ៍ទំង្ប្បាំបី

ការពភា
ដី ីសមាគម ៃង
ដី ស្វ
ដី គ
ិ ក្សាជាប្ក្សុមតូចៗ គៅគលច
ើ ាប់សព
ិ អងគការមៃ
ិ ណមៃរដ្ឋាភបា
ិ ល ចាប់សព
ី រគពព
ើ ៃធ ៃង
ិ ចាប់សព
ី ែគៃយយ ៃង
ិ
សេៃក្សមម ៃង
អនក្សឯក្សគទសណផនក្សអងគការ
ិ គោលគៅអភេិ ឌ្ឍៃ៍ប្រក្សបគដ្ឋយចរី ភាពគៅក្សមពជា សប្មបសប្មួលគដ្ឋយក្សញ្ញា គៅ គៅលក្សខណា
ិ
សហគមៃ៍មូលដ្ឋាៃ
ការពិ ភាកាប្តូវបានផ្ចកកចញជាពី រប្កុម ំៗ

គឺមួយប្កុមជាអ្ង្គការមិនផ្មនរដ្ឋាភិ បាល ផ្ែលពួកោត់ ធាលប់លឺ និង្អ្នុ

វតរ និង្មួយប្កុមកេៀតគឺ ប្កុមអ្ង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន ផ្ែលពួកោត់មិនធាលប់ បានលឺ ឬបានលឺនិង្ែឹង្តិចតួច ផ្តមិន
ផ្ែលអ្នុ វតរកេ។
I.

ប្កុមអ្ង្គការមិនផ្មនរដ្ឋាភិ បាលផ្ែលបានយល់ែឹង្ ឬបានោនឯកោរចាប់សីព
រ ី សមាគម និង្អ្ង្គកាមិន
ផ្មនរដ្ឋាភិ បាល ចាប់សីព
ដ ី ោរកពើពនធ និង្ចាប់ សីព
ដ ីគណកនយយនិង្សវនកមម នឹង្ពិ ភាកាកលើសំណួរែូច
ខាង្កប្កាម៖

កតើអ្ង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានរបស់កល្ងកអ្នកបានអ្នុវតរកហើយឬកៅ? ប្បសិនកបើបានអ្នុវតរ កតើមានបញ្ញ
ា ប្បឈមអ្វីែះ
ល ?
កតើមានសំណូមពរអ្វីែះ
ល កៅែល់ប្កសួង្ពាក់ព័ន?
ធ
a.

ចាប់សីព
រ ីសមាគម និង្អ្ង្គការមិនផ្មនរដ្ឋាភិបាល

ពួកោត់បានអ្នុវតរែូចតកៅ៖
•

រចនាសមព័នធ ការែឹកនាំ លកខនិរកៈ ការ ិោល័យ ប្តូវផ្ត

ជូនែំណឹង្កៅប្កសួង្មហាថ្នទ មុន១៥ថ្ងៃ
•
•
b.

ប្តូវនរល់របាយការណ៍កនុង្ផ្ែ២ ថ្នឆ្នំបនាទប់
នរល់កលែគណនី យែល់ប្កសួង្មហាថ្នទ
ចាប់សីព
ដ ីោរកពើពនធ

ពួកោត់មានសំណួរ ក៏ែូចជាសំណូមពរែូចខាង្កប្កាម៖

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
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• ចង្់កោយប្កសួង្ពនធដ្ឋរគួរករៀបចំឯកោរបង្់ពនធពី រកបៀបកាត់ពនធតាមប្បកភេនីមួយៗ? (បាន
បង្់ពនធប្បាក់ផ្ែ បណណ បា៉ោតង្់ ជួលោោរ )
• កតើបុគគលិកអ្ង្គការសង្គមសុីវ ិលបានេេួ លអ្តែប្បកោជន៍ ពីការបង្់ពនធកនះោ៉ោ ង្ណា?
• កតើរែាបានពិ ចារណា ឬអ្នុ កប្ោះពនធអ្ីែ
វ លះ?
•

កតើនីតិវ ិ ី ក ើវសវនកមម ោ៉ោ ង្ែូ ចកមរច? (ប្បចាំឆ្នំ

ឬចំកពាះ NGO ណាមួ យមានបញ្ញ
ា )?
c.

ចាប់សីព
ដ ីគណកនយយ និង្សវនកមម

ពួកោត់បានអ្នុវតរែូចតកៅ៖
•

ប្តូវនរល់របាយការណ៍ហិរ្ា វតែុកនុង្ផ្ែ២ ថ្នឆ្នំ

បនាទប់
•

នរល់កលែគណនី យែល់ប្កសួង្ហិរ្ា វតែុ

កយើង្មានយល់ែឹង្ពីកោលកៅអ្ភិវឌ្ឍន៍ប្បកបកដ្ឋយ
ចីរភាពកៅកមពុជា
ក. កោលកៅកនះោចពាក់ព័នធនឹង្ការង្កររបស់ពួកោត់ ែូ ចជា កសបៀង្ សុែភាព ការអ្ប់រ ំ េឹកោអត បរ ិោែន ជី វចំរះ
ុ
និង្បផ្ប្មបប្មួលោកាសធាតុ
ែ. សូមឲ្យប្កសួង្ និង្ោែប័នផ្ែលពាក់ព័នធចូលរួមសហការោន។
II.

ប្កុមអ្ង្គការសហគមន៍ មូលដ្ឋាន ផ្ែលពួ កោត់មិនធាលប់ បានលឺ ឬបានលឺនិង្ែឹង្តិចតួច ផ្តមិនផ្ែលអ្នុ
វតរកេ ពួកោត់ នឹង្ក ើវការពិ ភាកាោនថាកតើពួកោត់ចង្់ែឹង្អ្វីែលះអ្ំពីចាប់ទំង្បី
a. ចាប់សីព
រ ីសមាគម និង្អ្ង្គកាមិនផ្មនរដ្ឋាភិបាល
•

ចាប់កនះមានប៉ោុ នាមនមាប្តា?

•

កតើចាប់កនះមានអ្តែប្បកោជន៍អ្ីវែលះ?

•

កតើចាប់កនះប្គប់ែណរប់ែល់នរណាែលះ? ោចកៅរកបានកៅកផ្នលង្ណាែលះ?

•

ចាប់កនះមានសុពលភាពកលើសហគមន៍ កនោេែូចកមរច?

•

ចាប់កនះ កតើវាមាននលប៉ោះពាល់ែល់អ្ង្គការ និង្សហគមន៍ ផ្ែរឬកេ?

•

ចាប់កនះបកង្រើតក

•

កតើមាប្តាេី ប៉ោុនាមនផ្ែលសហគមន៍ប្តូវអ្នុវតរន៍តាម?

•

ការចង្ប្កង្សនសំប្បាក់ កៅតាមសហគមន៍ កតើចាប់កនះប្គបែណរប់ឬកេ?

•

កតើអ្នកប្បប្ពឹតរែុសពីចាប់ កនះមានកទសរកបៀបណា?

ើង្កៅថ្ងៃផ្ែឆ្នំណា?

b. ចាប់សីព
ដ ីោរកពើពនធ
• កតើចាប់កនះេេួ លនលប្បកោជន៍ អ្ីវែលះែល់សហគមន៍ / សមាគម?
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ទស្សនវ ិស្័យៈការអភវិ ឌ្ឍប្រករដោយនរិ នតរភាពស្ប្ារ់ប្រដទស្កម្ពុជា

Vision: Sustainable development for Cambodia
• កហតុអ្ីវសហគមន៍ / សមាគមប្តូវបង្់ពនធ?
• កតើ នធានរបស់សហគមន៍ កប្មិតណាផ្ែលប្តូវបង្់ពនធ?
• កតើចាប់កនះប្តូវកលើកផ្លង្សប្មាប់ សមាគមន៍ផ្ែរឬកេ?
• កតើរែាមានការអ្នុ កប្ោះពនធកលើអ្ីវែលះ?
• កតើចាប់កនះោចកៅរកបានកៅកផ្នលង្ណាែលះ?
• កតើចាប់កនះបាននសពវនាយែល់កប្មិតណា?
c.

ចាប់សីព
ដ ីគណកនយយនិង្សវនកមម
• កតើចាប់កនះមានន័ យែូចកមរច? កហើយនិោយពីអ្ីវែលះ?
• កតើចាប់កនះកប្បើ ប្បាស់កែើមបីប្បកោជន៍អ្ីវែលះ?
• កតើចាប់កនះមានតួ នាេីអ្ីវែលះ?
• កតើចាប់កនះមានការប្គបែណរប់កប្មិតណា?
• កនុង្ករណីសមាគមន៍ ក ើវសកមមភាព កតើចាំបាច់នរល់របាយការណ៍ហរ ិញ្ញាវតែុផ្ែរឬកេ?

មិនទន់ែឹង្ពីកោលកៅអ្ភិវឌ្ឍន៍ប្បកបកដ្ឋយចីរភាពកៅកមពជាកេ។
ផ្តប្ោន់ផ្តចង្់សួរថា
ុ
កតើកោលកៅអ្ភិវឌ្ឍន៍ប្បកបកដ្ឋយចី រភាពមានអ្វីែលះ?

សៃទរក្សថាបិទ គដ្ឋយ គោក្ស ស៊ឹង ទីបូ អនក្សប្គប់ប្គង ណផនក្សអភិេឌ្ឍៃ៍សមតថភាព ណែលជាតំណាងមក្សពីអងគការ គ.ស.ក្ស

កល្ងកបានផ្ងលង្អ្ំណរគុណ និង្កលើកសរកសើរែល់អ្ង្គសិកាខកាមផ្ែលបានចូ លរួម និ ង្ពិភាកាោ៉ោ ង្នុ សនុ លកនុង្កិចច
ប្បជុំកនះកែើមបីយកជាគំនិតរួមកនុង្ការអ្ភិ វឌ្ឍសហគមន៍

កហើយក៏កលើកជាបញ្ញ
ា កែើមបីរកគនលឹះកោង្សមតែភាព និ ង្

ចំកណះែឹង្របស់តំណាង្អ្ង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានកោយមានភាពប្បកសើរកៅកពលអ្នាគត (ប្បធានបេេី១)។ មួយ
វ ិញកេៀតការពិភាកាកលើប្បធានបេេី២

គឺសប្មាប់ជាឱកាសែល់សិកាខកាមសិកាផ្សវង្យល់

សំណួរផ្ែលប្តូវរកចកមលើយពី វាគមិនមកពីប្កសួង្ពាក់ ព័នធ

និង្ករៀបចំកប្តៀមជា

កៅថ្ងៃផ្សអកកនុង្កមមវ ិ ីកិចចពិកប្ោះកោបល់ថានក់ ជាតិ សីព
រ ីការ

អ្ភិវឌ្ឍន៍ កោលនកោបាយ និង្ប្កបែណឌចាប់ ពាក់ព័នធនឹង្អ្ង្គការសង្គមសុីវ ិល។ កល្ងកក៏បានជូនពរែល់សិកាខកាម
ទំង្អ្ស់មានសុែភាពលអ និ ង្ សំណាង្លអ។
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