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Vision: Sustainable Development for Cambodia

1

ត ើអ្ីតវ ៅជា មូលនិធិសង្គមសវី ិល (ម ស ស)?
មូ ល្និធិសងគមសវី ិល្ (ម.ស.ស) ជាអ្វី?
គឺ ជាប្រភេទមូល្និ ធិសងគមសីវ ិល្តែមួ យគែ់ និង ខសតរែកពីភគ តដល្ផ្តួចភផ្តើមភោយ
គណៈកម្មាធិការសហប្រែិកា
ត រភដើមបីកមពជា
(គ.ស.ក) ភហើយនឹ ងប្ែូវបានប្គរ់ប្គង
ភោយអ្ងគភាពមួយនន អ្ងគការ គ.ស.ក ភោយម្មនការគំប្ទជាយទធសាស្តសតពីគណៈក
ម្មាធិការដឹកនំ។ ម.ស.ស ម្មនការភរតជាាចិែតនិងយទធសាស្តសត ភដើមបីទាញយកធនធាន
ននតដល្ម្មនសកាតនពល្និងប្រករភោយនិរនតរភាព

សំរារ់អ្ងគការសងគមសីវ ិល្

កមពជា។
ភគល្រំណងរួម
ម.ស.សភកៀងគរនិងប្គរ់ប្គងធនធានប្គរ់ប្រភេទរួមទាំងមូល្និធិភៅកនង
ប្រភទសកមពជានិ ងភប្ៅប្រភទសភដើ មបីគំប្ទដល្់អ្ងគការសងគមសីវ ិល្ឲ្យម្មននិ រនតរ
ភាពនិងប្រែិ រែតិការល្អររស់ពួកភគភៅកនងប្រភទសកមពជា។
ភគល្រំណងជាក់លាក់

CSF

ភវទិ កាមួ យភដើមបីប្រមូល្ផ្តំ រភងកើននិងប្គរ់ប្គងធនធានសប្ម្មរ់អ្ងគការសងគមសីវ ិល្
ភៅកមពជាតាមរយៈយនតការនិ ងគំ និែផ្តួចភផ្តើមសមស្សរនន។
ភានក់ងារប្គរ់ប្គងមូល្និធិភដើមបីផ្តល្់និងប្គរ់ប្គងជំនួយដល្់សងគមសីវ ិល្កនង
ស្សុកនិងមូល្ោាន។

រច្នសមព័នអ្
ធ ភិបាលកិច្រច បស់ ម ស ស
ម្មចស់ជាំនួយ

មូ លនិធិសង្គមសវី ិល (ម.ស.ស) នឹង្ត្ ូវត្រប់ត្រង្តោយ រណៈកម្មាធិការសហត្ប ិតប ិកា
ត រ
ត ើមបីកមពជា ( រ.ស.ក)។

ជាំនួយ

រណៈកមាការ ឹកនាំ ត្ ូវបានបតង្កើ ត

ើង្ត ើមបីផ្តល់នូវការគាំត្រ និង្យរធសាស្តសត ល់ រ.ស

.ក ដ លជាតលខាធិការោាន។
សម្មសភាពរណៈកមាការ ឹកនាំ បច្ចបបននរម
ួ ម្មន៖
មូលនិធិសង្គមសីវ ិល
(ម ស ស)
រណៈកម្មាធិការ ឹកនាំ
(ម ស ស)

តគលការណ៌
ជាំនួយបនត

តលខាធិការោាន
ស ស)

(ម

ជាំនួយ
បនត

អ្ង្គការសង្គមសីវ ិល

1

Mr. Choub Sok Chamreun

M

KHANA

CCC Excom member & ED

2

Mr. Chhang Yuk

M

DCCam

Executive Director

3

Dr. Eang Soktheara

M

Picnic Resort

Founder

4

Mr. Thorn Vandong

M

BSDA

Executive Director

5

Mr. Ou Ritthy

M

6

Mr. Tim Vora

M

HACC

Executive Director

7

Mr. Chet Charya

F

Star Kampuchea

Executive Director

8

Ms. Nhean Phuongmaly

F

Rachna Satrei

Executive Director

9

Mr. Soeung Saroeun

M

CCC

Executive Director

Freelance Consultant

អ្នកររួលផ្លសាំខាន់ៗ
បណ្ដ
ា ញអ្ង្គការសង្គមសីវ ិលថ្ននក់ តេ ត និង្អ្ង្គការមិនដមនរោាភិ បាលកនង្ស្សុក ថ្ននក់
មូលោាន ដ លកាំ ពង្ត្ប ិប ិតត ៅកនង្ត្បតរសកមពជា

សកមាភាពថ្ាីៗ របស់មូលនិធិសង្គមសវី ិល (ម ស ស)

អ្នវ ជ
ត ាំហានរី១

• បានផ្សពវផ្ាយ តសច្កតីត្បកាសដសវង្រកឯកសាររសសនៈ

រតត្ម្មង្ផ្ាលជ
់ ាំនួយបនត

ទាន សាំរាប់ផ្ល
ា ់ជាំនួយបនត ដ លម្មនកាលបរ ិតច្េ ផ្

តត្កាមរតត្ម្មង្ "ការពត្ង្ឹង្សង្គមសវី ិលសាំរាប់ការ

កាំណ ់ នថ្ថ្ៃរី០១ ដេវ ិច្េិកា ឆ្នាំ២០១៨

អ្ភិវឌ្ឍន៍តាមដបបត្បជាធិបត យយត្បកបតោយ
និរនតភាពតៅត្បតរសកមពជា" ដ លផ្តលម
់ ូលនិធិ
តោយសហភាពអ្ឺរប (EU) និង្ អ្ង្គការ Bread
for the World (BftW)

• តយើង្ររួលបានឯកសាររសសនៈទានតសនើរមកច្ាំនួន២៥
ដ លកនង្តនោះម្មន៩ឯកសារ ត្ ូវបានសាំរាង្
ាំ ត ើមបីតលើក
ជារតត្ម្មង្តសនើរសាំលមអិ សាំរាប់ឲ្យ ម ស ស តធវើការ
ពិចារណ្ដ និង្វាយ ថ្មៃ ត ើមបីសាំតរច្ថ្ននឹង្ផ្ាល់ឬមិន
អាច្ផ្ាល់ជាំនួយបនតតនោះ

• ជាំហានបនត តយើង្នឹង្រង្់ចាាំររួលរតត្ម្មង្តសនើរសាំលមអិ
ពីសាំណ្ដក់អ្ង្គការមិនដមនរោាភិបាលកនង្ស្សុកទាាំង្៩
ដ លត្ ូវបានសាំរាង្
ាំ ត ើមបីសិកានិង្វាយ ថ្មៃបនត

ត ើមូលនិធិសង្គមសវី ិល (ម ស ស ) ម្មន ាំណឹង្លអអ្ីស
វ រា
ាំ ប់ត្បកាសជូនកនង្តពលតនោះ?

តសច្កតីត្បកាសដសវង្រក ឯកសាររសសនទានសាំរាប់រតត្ម្មង្ផ្ាលជ
់ ាំនួយបនត
(ជាំហានរី២)
តត្កាមរតត្ម្មង្ "ការពត្ង្ឹង្សង្គមសីវ ិលសាំរាប់ការអ្ភិវឌ្ឍន៍តាមដបបត្បជាធិបត យ្
យត្បកបតោយ និរនតភាពតៅត្បតរសកមពជា" ដ លផ្តល់មូលនិធិតោយសហភាព

អ្ឺរប (EU) និង្ អ្ង្គការ Bread for the World (BftW)

ត ើអ្ង្គការឬសម្មរមណ្ដេៃោះ ដ លអាច្តសនរើ សជ
ាំ ាំនួយបនត ជាំហានរី២ តនោះ?



អ្ងគការមិនតមនរោាេិបាល្កនងស្សុកតដល្ជាសម្មជិកភាពររស់គណៈកម្មាធិការ
សហប្រែិរែតិការភដើមបីកមពជា (គ.ស.ក) អ្ងគការមិនតមនរោាេិបាល្កនងស្សុកជានដគូ
ររស់សហភាពអ្ឺររ និងអ្ងគការមិនតមនរោាេិបាល្កនងស្សុកជានដគូ ររស់អ្ងគការ
Bread for the World (BfdW)។



អ្ងគការមិនតមនរោាេិបាល្កនងស្សុក និងអ្ងគការសហគមន៍មូល្ោាន ភៅរណ្ត
ត ភខែត
ភគល្ភៅចំនួន ១០ តដល្រួមម្មន ភខែតរែនគីរ ី ប្កភចេះ កំពែ ភខែតប្ពេះសីហន
សាវយភរៀង ភសៀមរារ កំពង់ឆ្នំង ភោធិ៍សាែ់ បាែ់ដំរង តាតកវ និង រាជធានីេំភន ព
ញ។



រណ្ត
ត ញអ្ងគការមិនតមនរោាេិបាល្កនងស្សុកថ្ននក់ភខែតទាំង១០ខាងភល្ើ
ធានីេំភន ពញ។

និង

រាជ

ថ្វ ិការបស់ជាំនួយបនត និង្ កាលបរ ិតច្េរឈប់ររួលឯកសាររសសនៈទាន


ម.ស.ស នឹងផ្តល្់ជំនួយរនត តដល្ម្មនថវ ិកា យងភប្ចើនរំផ្ែចំនួន១៥,០០០អ្ឺរូ សំ

រារ់១គភប្ម្មង (មួយមឺន ប្បាំោន់អ្ឺរ)ូ


អ្ងគការទាំងអ្ស់ (តដល្ម្មនសិទិធភសនើរសំ) អាចភល្ើកគភប្ម្មងភសនើរសំជំនួយរនតភនេះ

សំរារ់តែ ១គភប្ម្មងតែរភណ្តណេះកនង១សមីអ្ងគការ


កាល្ររ ិភចេែឈរ់ទទួល្ឯកសារទសសនៈទាន គឺភៅនថៃទី៨ តខមករា ឆ្នំ២០១៩

ភវលាភម្មង ០៥ លាៃច

ដផ្នករតត្ម្មង្ ដ លសមស្សបសាំរាប់ររួលបានការសត្ម្មាំង្


ឯកសារទសសនៈទានសមស្សរតដល្ទទួល្បានការសប្ម្មំង

ប្ែូវតែរងាាញដំភណ្តេះ

ស្សាយដ៏ម្មនប្រសិទិធភាព តដល្ភធវើភអាយអ្ងគការកនងស្សុក ឬអ្ងគការសហគមន៍មូល្ដ្
ឋាន ម្មននិរនតរភាពហិរញ្ញវែថខែួនឯង ភោយភប្រើប្បាស់យនតការភាពជានដគូរម
ួ គនជាមួយ
តផ្នកចប្មុេះ និង សកមាភាពសំរូរតររ។ ភាពជានដគូភនេះ អាចម្មនការចូល្រួមពីតផ្នកចំរេះ
នន រួមម្មនតផ្នកឯកជន សហប្គសខានែែូចនិងមធយម សហប្គសសងគម និងរោាេិ
បាល្។


សកមាភាពតដល្សមស្សរទាំងភនេះរួមម្មនដូចជា
ធម៌

ការជួយដល្់ជនពិការ

កសិកមា

ការភល្ើកកមពស់វ ិស័យសិល្បៈ/វរប

ភល្ើកកមពស់ទំនួល្ខសប្ែូវសងគម

ភល្ើកកមពស់ការអ្រ់រ ំយវជន

ភល្ើកកមពស់តផ្នក

គំនិែផ្តួចភផ្តើមននតដល្អាចរួមចំតណកភដើមបី

សភប្មចភគល្ភៅអ្េិវឌ្ឍប្រករភោយនិរនតភាពភៅកនងប្រភទសកមពជាជាពិភសស SDG
១៦ & SDG១៧ ។ល។ និង្ ។ល។

ព៌ ម្មនសាំរាប់ការតសនរើ សជ
ាំ ាំនួយបនតតនោះ



ភសចកដីប្រកាសតសវងរកឯកសារទសសនៈទានសំរារ់ជំនួយរនតជំហានទី២ភនេះ នឹងោក់

ផ្សពវផ្ាយតាមរយៈភគហទំព័រ ររស់អ្ងគការ គ ស ក ៖ www.cambodia-org
ឬតាមរយៈសារភអ្ឡិចប្ែូនិច
neatnorak.nong@ccc-cambodia.org

Thanks for your attention!
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