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ឯកសារទស្សនទាន
ុំ ព
កិច្ចប្រជស្
ីត ី
ការឆ្ុះរញ្
ច ុំងអុំពីការប្រតិរតតិល្រអ រស្់អងគការស្ហគមន៍មូល្ដ្ឋាន
និងការយល្់ដឹងអុំពីប្ករខណ្ឌច្ារ់
ថ្ងៃទី ២៨ ខែមង
ុ ឆ្ន២
ាំ ០១៨ នៅភ្ននាំ េញ
ិ នា
១. នេចក្តនី ្តើម

តាមរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវដោយវ ិទ្យាាានបណដ្ ុះបណ្ដ
្ ល

និងស្រាវជ្រាវដ ើមបីអភិវឌ្ឍន៍ក្សមពដា

(CDRI) ក្សនដងឆ្នាំ២០១២ បង្ហាញថា មានអងគការសហគមន៍ មូលោានជ្របមាណាង ២៥០០០ (ពីរមដ៉ឺនជ្របាាំពាន់) ដហើយពួក្ស
គាត់ដ ើ រតួ នាទ្យី ៏សាំខាន់ក្សដងការអភិ
ន
វឌ្ឍខាងផ្ននក្សដស ាក្សិច្ច សងគម 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
ក្សមាាធិការសហជ្របតិបតតិការដ ើមបីក្សមពដា

(គ.ស.ក្ស)

ាមួយនឹងការគាាំជ្រទ្យពី ទ គូអភិ វឌ្ឍ

អងគការគណៈ

និងជ្រក្សុមការង្ហរបដច្ចក្សដទ្យស

ដគាលការណ៍ផ្ណនាាំសីព
្ ី ការជ្របតិបតតិលអរបស់អងគការសហគមន៍មូលោានដៅជ្របដទ្យសក្សមពដាបានបដងកើតដ

ើង។ ក្សនដងក្សិ ច្ច

អនតរាគមន៍ដនុះ អងគការ គ.ស.ក្ស ក្ស៏បានដរៀបច្ាំក្សិច្ចជ្របជដាំភាពាទ គូ ការជ្របជដាំ តាមតាំបន់ និ ងដវទ្យិ កាសិក្សាមួយច្ាំនួន ដ ើ មបី
ពិភាក្សាផ្សែងរក្សទ គូ ជ្របក្សបដោយបរ ិយបនន ក្សនដងការគាាំជ្រទ្យអងគការសហគមន៍មូលោាន សជ្រមាប់ ការជ្របតិបតតិលអ
និរនតរភាព

និង

ដធែើការនសពែនាយ និងសិក្សាដរៀនសូជ្រតដលើដសៀវដៅដគាលការណ៍ផ្ណនាាំសីព
ត ីការជ្របតិបតតិលអរបស់អងគការ

សហគមន៍ មូលោាន។
មា៉ា ងវ ិញដទ្យៀត សជ្រមាប់និនានការបច្ចដបបនន ច្ាប់ សីព
ត ី សមាគម និងអងគកាមិនផ្មនរោាភិ បាល និងច្ាប់សី្ពី
ារដពើពនធ គឹាជ្រក្សបខណឌច្ាប់ផ្ លអាច្ប៉ាុះពាល់ ល់ការជ្របតិបតតិការ និងបរ ិយកាសអាំដណ្ដយនលសជ្រមាប់ អងគការ
សងគមសដីវ ិល

និងជី វភាពរបស់ពួក្សគាត់ ។

កាតពែក្សិច្ចផ្ លដទ្យើបមក្ស ល់ថ្ីាមួយដទ្យៀតផ្ លាការជ្របឈមរបស់អងគការ

សងគមសដីវ ិលផ្ លដនាុះ គ៉ឺ ការអនដវតតច្ាប់ សីព
្ ីគណដនយយ និងសវនក្សមា និងគជ្រមូរបាយការណ៍។
ក្សនដងន័យដនុះ

ដ ើមបីដអាយអងគការសហគមន៍មូលោានដៅជ្របដទ្យសក្សមពដា

នដយបាយ ការដគារពច្ាប់
ភ័យផ្ លអាច្នឹងដក្សើតដ

យល់ច្ាស់ពីការអភិ វឌ្ឍដគាល

ាំងដនាុះ ដ ើមបីឲ្យពួក្សគាត់ អនដវតតការង្ហរតាមបរ ិយកាសបច្ចដបបនន និងកាត់បនាយហានិ

ើងាយថាដហតដ

និងដ ើមបីឲ្យពួក្សគាត់ដជ្រតៀមខលួនសជ្រមាប់ក្សិច្ចពិដជ្រគាុះដយបល់ថានក្ស់ាតិ សីព
ត ី

«ការអភិវឌ្ឍដគាលនដយបាយ និងជ្រក្សបខណឌច្ាប់ ពាក្ស់ព័នធនឹងអងគការសងគមសដីវ ិល» ផ្ លនឹងជ្របជ្រពឹតតដៅដៅទថ្ៃទ្យី ២៩
ផ្ខមិថ្ដនា

ឆ្នាំ២០១៨ ដៅរាជធានីភាំនដពញ អងគការគណៈក្សមាាធិការសហជ្របតិបតតិការដ ើមបីក្សមពដា (គ.ស.ក្ស) ឬភាា
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Vision: Sustainable development for Cambodia
អង់ដគលសដៅថា Cooperation Committee for Cambodia (CCC) នឹងដរៀបច្ាំក្សិច្ចជ្របជដាំការឆលដុះបញ្
ច ាំងអាំពីការជ្របតិបតតិលអរបស់
អងគការសហគមន៍មូលោាន និងការយល់ ឹងអាំពីជ្រក្សបខណឌច្ាប់ ។

២. នេទកា
ិ ននេះមាននោលនៅចាំបងៗគ៖ឺ
១. ដ ើមបីដធែើការឆលដុះបញ្
ច ាំង ថាដតើអងគការសហគមន៍មូលោានដធែើការជ្របតិបតតិតាមដគាលការណ៍ផ្ណនាាំសីព
្ ី ការ
ជ្របតិបតតិលអរបស់អងគការសហគមន៍មូលោាន និងអភិ វឌ្ឍសហគមន៍របស់គាត់បាន ល់ក្សជ្រមិតណ្ដ

២. ដ ើមបីផ្សែងយល់ពីបញ្
ា ជ្របឈមរបស់អងគការសហគមន៍មូលោាន និងតជ្រមូវការគាាំជ្រទ្យពីអងគការ គ.ស.ក្ស និង
អងគការសងគមសដីវ ិល ទទ្យដទ្យៀត
៣. ដ ើមបីឲ្យអងគការសហគមន៍មូលោានដជ្រតៀមខលួនសជ្រមាប់ ក្សិច្ចពិដជ្រគាុះដយបល់ ថានក្ស់ាតិ សីព
ត ី «ការអភិ វឌ្ឍ
ដគាលនដយបាយ និងជ្រក្សបខណឌច្ាប់ពាក្ស់ព័នធនឹងអងគការសងគមសដីវ ិល»

៣. កាលបរនចេ
ិ ទ នង
ិ ទក្
ី ខនែងថ្ននេទកា
ិ េក្
ិ ា
កាលបរ ិដច្េទ្យ៖ ទថ្ៃទ្យី២៨ ផ្ខមិថ្ដនា ឆ្នាំ២០១៨ ដមា៉ា ង ១៖៣០រដសៀល

ល់ ១៧៖០០

ទ្យីក្សផ្នលង៖ ទ្យីក្សផ្នលងដៅ ោយក្សូដនៀ សិនធ័ រ(នទុះដលខ ១៩-២០ នលូវដលខ៣៣០ សង្ហកត់បឹងដក្សងក្សង៣ ខណឌច្ាំការ
មន រាជធានីភាំនដពញ)

៤. រនបៀបវារៈ
ដមា៉ា ង
១៣៖០០

ការពិភាក្សា
ល់ ១៣៖៣០

ច្ដុះដ្ាុះអនក្សច្ូ លរួម

អនក្សសជ្រមបសជ្រមួល
ដោក្សស្រសី ដស្រសង ដាភ័ណលក្សខិណ្ដ
ជាំនួយការក្សមាវ ិធីការអភិ វឌ្ឍសមតា
ភាព

១៣៖៣០ ល់ ១៣៖៤៥

ការផ្ណនាាំអាំពីដគាលបាំ ណងទនក្សិច្ចជ្របជដាំ

ក្សញ្ា ដៅ ដៅលក្សខិណ្ដ
អនក្សឯក្សដទ្យសផ្ននក្សអងគការសហគមន៍
មូលោាន

១៣៖៤៥

ល់ ១៤៖០០

១៤៖០០ ល់ ១៥៖០០

សនទរក្សថាាែគមន៍ និងដបើក្សក្សមាវ ិធី ដោយអងគការ

ដោក្ស ដសឿង ាដរឿន

គ.ស.ក្ស

នាយក្សជ្របតិបតតិអងគការគ.ស.ក្ស

ការពិ ភាក្សាាជ្រក្សុមតូច្ៗ ជ្រតួតពិនិតយដទ្យបើងវ ិញ និង

ក្សញ្ា ដៅ ដៅលក្សខិណ្ដ

ឆលដុះបញ្
ច ាំងខលួនឯងថាដតើអងគការសហគមន៍មូលោាន
បានអភិវឌ្ឍសហគមន៍ របស់គាត់បាន ល់ក្សជ្រមិត

អនក្សឯក្សដទ្យសផ្ននក្សអងគការសហគមន៍
មូលោាន

ណ្ដ និងដតើពួក្សគាត់ក្សាំពដងជ្របឈមនឹងបញ្
ា អែីដទ្យៀត
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ដហើយពួក្សគាត់ជ្រតូវការជាំនួយអែីពីអងគការ

គ.ស.ក្ស

និងអងគការសងគមសដីវ ិល ទទ្យដទ្យៀត
១៥៖០០

ល់ ១៥៖៣០

ការដធែើបទ្យបង្ហាញពី ជ្រក្សុមតូច្ៗដៅក្សិច្ចជ្របជដាំ

ាំងមូល

១៥៖៣០

ល់ ១៥៖៤៥

សជ្រមាក្ស និងពិ ារអាហារសជ្រមន់

១៥៖៤៥

ល់ ១៦៖០០

បទ្យបង្ហាញសដងខប អាំពីខឹលមារ និង ាំ ដណើរការ ទន

ាំងអស់គាន
ាំងអស់គាន

ក្សិច្ចពិដជ្រគាុះដយបល់ថានក្ស់ាតិ ពី «ការអភិវឌ្ឍដគាល

ដោក្ស ដយឿង សដធារា៉ា

នដយបាយ និងជ្រក្សបខណឌច្ាប់ពាក្ស់ព័នធនឹងអងគការ

អនក្សឯក្សដទ្យសផ្ននក្សច្ាប់

សងគមសដីវ ិល»
១៦៖០០

ល់ ១៦៖៤៥

ការពិ ភាក្សាាជ្រក្សុមតូច្ៗអាំពីសាំណួរ
ដនសងៗ

និងច្មៃល់

ក្ស់ទ្យងដៅនឹងកាតពែក្សិច្ចរបស់អងគការសហ

គមន៍មូលោានក្សនដងការអនដ វតតច្ាប់

ាំងបី៖ ច្ាប់សីត

ាំងអស់គាន

ពីសមាគម និងអងគកាមិនផ្មនរោាភិ បាល ច្ាប់ សីព
្ ី
ារដពើពនធ និងច្ាប់ សីព
្ ីគណដនយយ និងសវនក្សមា
១៦៖៤៥

ល់ ១៧៖០០

សដនទរក្សថាបិទ្យ

ដោក្ស ដសឿង ាដរឿន
នាយក្សជ្របតិបតតិអងគការគ.ស.ក្ស

ក្សាំណត់ច្ាំណ្ដាំ៖
ជ្របួលចាំបាច្់។

អនក្សដរៀបច្ាំក្សមាវ ិធីសូមរក្សាសិទ្យិក្ស
ធ ដងការផ្ក្សផ្ជ្របរដបៀបវារៈទនក្សមា
ន
វ ិធី ខាងដលើ ក្សរណីមានការផ្ជ្រប
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