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មៅ អគារដាយកូ ម ៀ ទី តាំងផ្ទះមេែ ១៩-២១ ផ្លូវ ៣៣០ បឹងមកងកងIII ែ័ ណ្ឌចាំការម

ភ្នាំមពញ

(ទូ រស័ពទមេែ ០២៣ ៤២៦ ២៨៨/ ០២៣២១៨១៨៩)

I.

សាេតារ
គណៈកាាធិការស្ហប្រតិរតតិការដែើម្បីកម្ពុជា (គ.ស្.ក) គឺជាអង្គការស្ាជិកភាពម្ួ យដែលធំ និង្ានវ ័យ

ចំណាស្់ជាង្ដគដៅកនុង្ប្រដទស្កម្ពុជា។ ចារ់តំង្ពី ឆ្នំ១៩៩០ម្ក អង្គការ គ.ស្.ក បានដែើ រតួ នាទីយ៉ាង្ស្ំខាន់

កនុង្ការពប្ង្ឹង្កិចចស្ហប្រតិរតតិការ វ ិជាាជី វៈ គណដនយយភាព អភិបាលកិចច និង្ការអភិ វឌ្ឍប្រករដោយប្រស្ិទិធិភាព

ស្ប្ារ់អង្គការស្ង្គម្ស្ុីវ ិល ដែលកំពុង្ដធវើការងារកនុង្វ ិស្័យដសសង្ៗ ដៅកនុង្ប្រដទស្កម្ពុជា។ អង្គការ គ.ស្.ក បាន

នឹង្កំពុង្អនុវតតដសនការអភិ បាលកិចចស្ូល
ន
(Governance Hub Program) ែំណាក់ កាលទី ៣ (GHP ២០១៧-

២០២១) តម្រយៈកម្ាវ ិធី ស្ំខាន់ៗចំនួន៤រួម្ានៈ ម្ជឈម្ណឌលស្ាជិក វ ិម្ជឈការ ភាពជាដែគូ ប្រករដោយររ ិ
យរនន និង្អភិប្កម្យកស្ិទិធិម្នុស្សជាម្ូ លោាន ឫវ ិធីសាស្រស្តម្ិនរង្កទំនាស្់ ប្តូវបានោក់រញ្ូច លដៅកនុង្ដសនការ
យុទធិសាស្រស្ត។

ក. ប្រវតតិស្ដង្េរអំពី ប្រព័នវធិ ិញ្ញារនរប្តស្តីពី អភិបាលកិចច និង្ការប្រតិរតតិប្រករដោយវ ិជាាជីវៈ (ជីភីភី)
ចារ់តំង្ពី ឆ្នំ ២០០៤ម្ក

អង្គការ គ.ស្.ក បានអនុ វតតនូវកម្ាវ ិធី អភិ បាលកិចច និង្ការប្រតិរតតិប្រករ

ដោយវ ិជាាជី វៈ (ជីភីភី) ដែលដគទទួលសាគល់ជាគដប្ាង្អភិបាលកិចច ានដោលរំណង្ដលើកកម្ពស្់អភិ បាលកិចច

គណដនយយភាព តាាភាព វ ិជាាជីវៈ និង្ការអនុវតតលអដៅកនុង្អង្គការម្ិ នដម្នរោាភិ បាលប្រតិរតតិការដៅកនុង្ប្រដទស្
កម្ពុជា។

ជីភីភីប្តូវបានប្រតិ រតតិការជាប្រព័នធិវ ិញ្ញារនរប្តស្ា័ប្គចិតត

ឫប្រព័នធិវ ិញ្ញារនរប្តជីភីភីដសអកដលើរទោាន

ជីភីភី (ជារទោាន ឫប្កម្ររស្់អង្គការស្ង្គម្ស្ុីវ ិលដៅកនុង្ប្រដទស្កម្ពុជា)។ រទោាននានាស្តីពីអភិ បាលកិចច និង្

ការប្រតិរតតិប្រករដោយវ ិជាាជីវៈ គឺស្ស្រតម្ដោលការណ៍ទី ៥ ៦ និង្៧ ដនដោលការណ៍អុី សាតនរុលស្តីពី ការ
អភិវឌ្ឍប្រករដោយប្រស្ិទិធិភាពររស្់អង្គការស្ង្គម្ស្ុីវ ិល
តម្ដោលការណ៍ស្កល

ដែលបានអនុ ម្័តជាស្កលដៅឆ្នំ២០១០

និង្ស្ស្រ

ស្តីពីគណដនយយភាពអង្គការស្ង្គម្ស្ុីវ ិលដែលជាគំ និតសតួចដសតើម្រួម្អង្គការចំនួន

៩

ដែលជាអង្គការប្គរ់ប្គង្រទោានស្តីពីគណដនយយភាពដៅកនុង្ពិភពដោក។ គិតប្តឹម្ដែធនូ ឆ្នំ២០១៨ វ ិញ្ញារនរប្ត
ចំនួន ៩២ (៦៦ អង្គការ) ប្តូវបានសតល់ជូនអង្គការជាតិ និង្អនតរជាតិ ដែលបានអនុ ដោម្តម្រទោានជីភីភី។ អង្គ

ការដែលទទួលបានវ ិញ្ញារនរប្តជីភីភី បានដែើរតួ នាទី ជាគំរូម្ួយយ៉ា ង្ស្ំខាន់ កនុង្ការចូលរួម្ចំ ដណកដលើកកម្ពស្់
អភិបាលកិ ចច គណដនយយភាព តាាភាព និង្ការប្រតិរតតិប្រករដោយវ ិជាាជីវៈ ដែលអនុដោម្តម្រទោាននានា
ររស្់ ជីភីភី និង្លកេែណឌតប្ម្ូវររស្់ប្រព័នធិវ ិញ្ញារនរប្តស្ា័ប្គចិតតដៅកនុង្អង្គការម្ិនដម្នរោាភិ បាល។ ប្រព័នធិ
វ ិញ្ញារនរប្ត និង្ការប្រតិរតតិតម្ប្រព័នធិវ ិញ្ញារនរប្តជីភីភី ក៏បានសតល់សារៈស្ំខាន់ែល់ស្ហគម្ន៍ ាចស្់ជំនួយ

រាជរោាភិ បាល និង្ប្កុម្ដោលដៅទំង្អស្់។ ដលើស្ពីដនេះដៅដទៀត ដៅកនុង្ែំដណើរការសតល់វ ិញ្ញារនរប្តបានជួ យ

អង្គការដោយានការអនុ វតតការងារប្រករដោយវ ិជាាជី វៈ និង្ដធវើដោយអង្គការានការស្ប្ម្រស្ប្ម្ួលែាួនកនុង្ការ
ផ្លាស្់រូតរនូវការងារទំង្ទាយណា ដែលោចានឥទធិិពលទំង្វ ិជាាន និ ង្អវ ិជាានែល់សាារ័ន។

ឆ្នំដនេះ ជីភីភីនឹង្ដរៀរចំ ដវទិ កាស្តីពីអភិបាលកិចច គណដនយយភាព និង្តាាភាពស្ប្ារ់អង្គការស្ង្គម្ស្ុីវ ិល

ដៅកនុង្ប្រដទស្កម្ពុជាដប្កាម្ប្រធានរទ ការដលើកកម្ពស្់អភិបាលកិចចលក
អ ុង្អង្គ
ន
ការស្ង្គម្ស្ុីវ ិល និង្ការអនុ ដោម្
តម្ចារ់។

ជាការកត់ ស្ំោល់

ពិធីប្រគល់វ ិញ្ញារនរប្តជីភីភីដតង្ភាារ់ ជាម្ួ យដវទិ កាដរៀនស្ូប្ត

ពិធីដនេះាន

រំណង្សតល់វ ិញ្ញារនរប្តជីភីភីជូនអង្គការដែលដទើរទទួលបានវ ិញ្ញារនប្តចំនួន ៥អង្គការ។ ដែើម្បីអនុដោម្ដៅ
តម្ចារ់ និង្សារៈស្ំខាន់ ររស្់ចារ់និម្ួយៗ ដវទិ ការដនេះនឹង្ដលើកយកនូវចារ់ចំនួន ៣ រួម្ាន៖ ចារ់ ស្ីព
ត ី
ការងារ ចារ់ ស្ីព
ត ីអង្គការ ស្ាគម្ម្ិនដម្នរោាភិបាល និ ង្ចារ់ស្ីព
ត ីគណដនយយ និ ង្ស្វនកម្ា។
ែ. ស្ដង្េរប្រធានរទស្ំខាន់ៗស្ប្ារ់ដវទិកាដនេះ
១. ពិធីប្រគល់វ ិញ្ញារនរប្តៈ

ពិធីប្រគល់វ ិញ្ញារនរប្តដនេះនឹង្ប្បារពធិដទបើង្កនុង្ដោលរំណង្ ដែើម្បីសតល់កិតិយ
ត ស្ ការដកាតស្រដស្ើរ និង្ការ

ដលើកទឹកចិ តត ែល់អង្គការចំនួន ៥ ដែលដទើរទទួលបានវ ិញ្ញារនប្តកនុង្ឆ្នំ២០១៨ ចំដ

េះការប្រតិរតតិប្រករដោយ

វ ិជាាជី វៈ អភិ បាលកិ ចចលអ គណដនយយភាព តាាភាពដៅកនុង្អង្គការ។ ដៅកនុង្ពិធីែ៏វ ិដស្ស្វ ិសាលដនេះ នឹង្ប្តូវបាន
សតល់កិតិតយស្ែ៏ែពង្់ែពស្់ពី ឯកឧតតម ងី ច្័ន្រនទផល ជាតំ ណាង្ម្កពី ប្កស្ួង្ម្ហាដសៃ និង្ស្ាជិ ក គណៈកាាធិ
ការអនុ វតតប្កម្។
២. រទោានស្កលស្ប្ារ់គណដនយយភាពអង្គការស្ង្គម្ស្ុីវ ិល
គណៈកាាធិការស្ហប្រតិរតតិការដែើម្បីកម្ពុជា (គ.ស្.ក) និង្អង្គការចំនួន ៩ម្កពីរណា
ត ប្រដទស្ដសសង្ៗដៅ

ដលើស្កលដោកដែលានរទពិដសាធន៍ ដៅកនុង្កិចចការប្គរ់ប្គង្ប្កម្រទោានអង្គការម្ិ នដម្នរោាភិ បាល បានរួម្
ោនតក់ ដតង្រទោានស្កលស្ប្ារ់គណដនយយភាពអង្គការស្ង្គម្ស្ុីវ ិល។

រទោានស្កលដនេះបានែកស្ស្ង្់

ដចញពី ដោលការណ៍អុី សាតនរុល និង្រទពិដសាធន៍ ដែលទក់ទង្នឹង្គណដនយយភាពពី រណា
ត ទវីរជាដប្ចើនរួម្ាន
៖ ទវីរោប្ពិ ច ោស្ុី អូស្រសាតលី អុឺររ
៉ាុ ោដម្រ ិចខាង្ដជើង្ ោដម្រ ិចទាទីន និង្ការ ីររីន អង្គការដែលម្កពីទីវរទំង្ដនេះ

បានដធវើការរួម្ោនរយៈដពល២ឆ្នំ ដែើម្បីតក់ ដតង្រទោានស្កល ប្ពម្ទំង្ដចករ ំដលកការយល់ែឹង្អំពីគណដនយយ
ភាព។ រទោានស្កលរួម្ានដស្ចកតីដរតជាាចិតតចំនួន១២ និង្អម្ដោយស្កម្ាភាពគនាឺេះៗ ដែលអង្គការស្ង្គម្ស្ុី

វ ិលស្នា និង្ដរតជាាអនុ វតតតម្ដែើម្បីគណដនយយភាព។ ដស្ចកតីដរតជាាចិតតប្តូវបានដចកដចញជា៣ ជំពូក៖ វតាុរំណង្
ដែលអង្គការស្ង្គម្ស្ុីវ ិលចង្់ ស្ដប្ម្ចបាន វ ិធីសាស្រស្តដែើម្បីផ្លាស្់រូតរ និង្ការអនុ វតតដសៃកុង្អង្គ
ន
ការ។ ដយើង្នឹង្ដធវើរទ

រងាាញស្តីពី រទោានស្កលស្ប្ារ់គណដនយយភាពអង្គការស្ង្គម្ស្ុីវ ិល (ដស្ចកតីដរតជាាចិតតទំង្១២ ស្កម្ាភាព

ស្ំខាន់ៗ និង្ស្នៃស្សន៍ដែលោចដ្ាើយតរដៅនឹង្ដស្ចកតីដរតជាាចិតត) ដៅកាន់អនកចូ លរួម្ និង្ដោយអនកចូ លរួម្ាន
ឱកាស្ពិ ភាកា និង្្ាុេះរញ្ញ
ច ំង្រទោានស្កលដៅនឹ ង្ដោលនដយយបាយ និង្ប្រព័ នធិដៅកនុង្អង្គការររស្់ដគ។
៣. អង្គការស្ង្គម្ស្ុីវ ិលអនុ ដោម្តម្ចារ់ ស្ីព
ត ីការងារ
ចារ់ស្ីព
ត ី ការងារប្តូវបានប្រកាស្ដោយដប្រើ ដោយប្ពេះម្ហាកសប្តដនប្ពេះរាជាណាចប្កកម្ពុជាដៅដងៃទី ១៣ ដែ

ម្ីនា ឆ្នំ១៩៩៧។ ដយង្ដៅដលើជំពូកទី ១ ាប្ត១ ចារ់ដនេះអនុវតតចំដ

េះស្ហប្ោស្ ឫប្គឹេះសាានឧស្ាហកម្ា ដរ ៉ា

ណិជាកម្ា ស្ិរបកម្ា ដស្វា កស្ិកម្ា ែឹកជញ្ូា នតម្សាូវដោក ឫតម្សាូវទឹក ដទេះជាប្រដយជន៍សាធារណៈ

ក់

កណា
ត លសាធារណៈ ឫឯកជន ដប្ៅសាស្នាឫកនុង្សាស្នាក៏ដោយ...។ ចារ់ តំង្ពីចារ់ដនេះប្តូវបានអនុ ម្័ត វា
ប្តូវបានដធវើវ ិដសាធនកម្ាជាដប្ចើនែង្ ដហើយការដធវើវ ិដសាធនកម្ាចុង្ដប្កាយគឺដៅដងៃទី ២១ ដែកញ្ញា ឆ្នំ២០១៨។ ដរើ
ដទេះរី ជាចារ់ដនេះ ប្តូវបានអនុម្័តយូរដហើយកតី ភាគដប្ចើ នអង្គការស្ង្គម្ស្ុីវ ិលម្ិនទន់បានយល់ែឹង្ដៅដទបើយ

ដទ។ ការយល់ម្ិនចាស្់ដនចារ់ដនេះ នាំដោយអង្គការស្ង្គម្ស្ុីវ ិល លំបាកអនុ វតតតម្។ អនកដធវើរទរងាាញពីអង្គ
ការ

គ.ស្.ក

ស្ង្គម្ស្ុីវ ិល

នឹង្គូ ស្រញ្ញ
ា ក់នូវរាល់ាប្តទំង្ទាយណាដែលជារ់

ក់ព័នធិដៅនឹង្ប្រតិរតតិការររស្់អង្គការ

ប្ពម្ទំង្ពនយល់នូវរញ្ាីប្តួតពិនិតយដែលោចជួយដោយអនកចួ លរួម្បានយល់ចាស្់ពីការអនុ វតត

ចារ់ទំង្ដនេះ។
៤. អង្គការស្ង្គម្ស្ុីវ ិលអនុ ដោម្តម្ចារ់ ស្ីព
ត ីស្វនកម្ា និង្គណដនយយភាព និង្ចារ់ស្ីព
ត ី អង្គការស្ង្គម្ស្ុីវ ិល
ប្ករែណឌចារ់

និ ង្ទំដនាងាីៗដែលជំ រុញដៅែល់ការអនុវតតររស្់អង្គការស្ង្គម្ស្ុីវ ិលដៅកនុង្ប្រដទស្កម្ពុជា

បានរុញប្ចានដោយានការប្ពួយបារម្ភស្ប្ារ់អង្គការស្ង្គម្ស្ុីវ ិល។ ស្ស្រដពលដែលការយល់ែឹង្ជាទូ ដៅររស្់

អង្គការស្ង្គម្ស្ុីវ ិលដែលទក់ទង្ដៅនឹ ង្ប្ករែណឌចារ់ ទំង្ដនេះដៅានកប្ម្ិត លទធិភាព និង្តួ នាទីកុង្កិ
ន
ចចការត
ស្ូម្តិ ដៅដតម្ិនស្ុីស្ងាវក់ ជាម្ួយចារ់ទំង្ដនាេះ។ ងាីៗដនេះ ការពប្ង្ឹង្នូ វការអនុវតតចារ់ស្ីព
ត ី ស្ាគម្អង្គការ

ម្ិនដម្នរោាភិ បាល ចារ់ ស្ីព
ត ីស្វនកម្ា និ ង្គណដនយយ បានរណា
ត លដោយ ានភាពស្ាុគសាាញកនុង្កិចចប្រតិរតតិ
ការ និង្ររ ិយកាស្អំ ដណាយសលស្ប្ារ់អង្គការស្ង្គម្ស្ុីវ ិល។
ប្រធានរទចារ់ទំង្ពី រដនេះ

នឹង្ប្តូវបានរួម្រញ្ូច លដៅកនុង្ដវទិ កាដនេះ។

វាម្ិនប្ោន់ ដតនាំដៅែល់ការដលើក

កម្ពស្់ការយល់ែឹង្ លទធិភាពកនុង្ការអនុដោម្តម្ចារ់ រ៉ាុដណាណេះដទ ដតវាក៏បានជួយស្ប្ម្រស្ប្ម្ួលដោយាន
ស្កម្ាភាពជារួម្
ទំង្ដនេះ។

កនុង្ចំដណាម្អង្គការស្ង្គម្ស្ុីវ ិលដែើ ម្បីដ្ាើយតរដៅនឹង្រញ្ញ
ា ប្រឈម្ជារ់

ក់ព័នធិដៅនឹង្ចារ់

៥. ដស្ចកតីប្រកាស្ដស្វង្រកឯកសារទស្សនទនស្ប្ារ់ជំនួយរនតអង្គការដប្រតហវែឹដវ ើល (Bfdw) និង្ស្ហភាព
អឺររ
៉ាុ (EU)
ដស្ចកតីប្រកាស្ជំហានទី ២ ដស្វង្រកអង្គការស្រដស្រទស្សនទន ស្ប្ារ់ជំនួយរនតស្ហភាពអឺ ររ
៉ាុ (EU) និង្
ដប្រតហវែឹដវ ើល (Bfdw)។ ជំ នួយរនតដនេះ ដប្កាម្ការប្គរ់ ប្គង្ចាត់ដចង្ដោយកម្ាវ ិធី ម ូលនិធិអងគការស្ងគមស្ុី
វិល ដនអង្គការ គ.ស្.ក។ ជំ នួយដនេះានដោលរំណង្ជួ យែល់អង្គការដែគូ ររស្់ គ.ស្.ក អង្គការដែគូ ស្ហភាព
អឺររ
៉ាុ (EU) អង្គការដែគូ ដប្រតហវែឹដវ ើល (Bfdw) នឹង្អង្គការម្ូលោាន រ ឺអង្គការរណា
ត ញទំង្ ១០ ដែលានទី តំង្

ស្ាិតដៅកនុង្ដែតត និ ង្ប្កុង្ (ភនំដពញ រតនគិរ ី ប្កដចេះ កំ ពត ប្កុង្ប្ពេះស្ីហនុ សាវយដរៀង្ ដស្ៀម្រារ កំពង្់ ឆ្នំ

ធិ៍សាត់ បាត់ែំរង្ និង្តដកវ) កនុង្ន័យអភិ វឌ្ឍន៍ និង្ប្រតិរតតិការការងារដែលោចដោយពួកដគាននិរនតរភាព

ដ

ហិរញ្ា វតាុដោយែាួនឯង្ តម្រយៈការដប្រើ ប្បាស្់យនតការភាពជាដែគូ ដែលានររ ិយរននពីប្គរ់ ដសនកដសសង្ៗ។
គ. ដោលរំណង្
១.
២.
៣.

ដែើម្បីប្រគល់់វ ិញ្ញារនរប្តជីភីភី ជូនអង្គការដែលទទួ លបានដៅកនុង្ឆ្នំ២០១៨

ដែើម្បីដលើកកម្ពស្់អភិ បាលកិ ចច គណដនយយភាព និង្វ ិជាាជី វៈអង្គការស្ង្គម្ស្ុីវ ិល
ដែើម្បីជួយោំប្ទអង្គការស្ង្គម្ស្ុីវ ិល កនុង្ការដរៀរចំ ដោយានការអនុ វតតតម្/អនុដោម្តម្ចារ់ នានាែូច

ជាចារ់ស្ីព
ត ី ស្ាគម្និង្អង្គការម្ិនដម្នរោាភិបាល ចារ់ស្ីព
ត ីគណដនយយនិង្ស្វនកម្ា និ ង្ចារ់ស្ីព
ត ី ការ
ងារ។
II.

អំពីអក
ន ច្ ូលរ ួម
ដវទិ កាស្តីពីអភិបាលកិចច

គណដនយយភាព

និង្តាាភាពដនេះ

នឹង្ប្បារពធិដទបើង្ដោយានអនកចូលរួម្ស្រុរ

ប្រាណ ១០០-១២០ នាក់ ដែលអដញ្ាើញម្កពីអង្គការម្ិនដម្នរោាភិ បាលដែលទទួលបានវ ិញ្ញារនរប្តជីភីភី អង្គ
ការោក់

កយ អង្គការដែលានរំណង្ចូ លរួម្កនុង្ប្រព័នធិវ ិញ្ញារនរប្តជីភីភី ស្ាជិកអង្គការ គ.ស្.ក អង្គការរ

ណា
ត ញតម្ដែតត យុវជន ាចស្់ម្ូលនិធិ និង្តំ ណាង្រាជរោាភិបាល។
III.

ទីកន្នាង និងរវបៀបវារៈ
ដវទិ កាស្តីពី អភិ បាលកិចច គណដនយយភាព និ ង្តាាភាពស្ប្ារ់អង្គការស្ង្គម្ស្ុីវ ិលដៅកនុង្ប្រដទស្កម្ពុជា

នឹង្ប្រប្ពឹតិតដៅដៅដងៃទី ១៣ ដែធនូ ឆ្នំ២០១៨ ដៅអោរោយកូដនៀ ទីតំង្សៃេះដលែ ១៩-២១ សាូវ ៣៣០ រឹង្ដកង្កង្
III ែ័ណឌចំការម្ន ភនំដពញ។

វម្ល៉ោង
៧:៣០-០៨:១៥

ស្កមមភាព
ការចុេះដ្ាេះអនកចូ លរួម្

វាគ្មមន និងអនកស្ម្រមបស្ម្រមួល
ដោក គឹម្ ដស្រ ីនាង
ជំនួយការកម្ាវ ិធីអភិបាលកិចច

និង្

ការប្រតិរតតិប្រករដោយវ ិជាាជីវៈ
អង្គការ គ.ស្.ក
០៨:១៥-០៨:២៥



ដោរពដភាង្ជាតិ ដនប្ពេះរាជាណាចប្កកម្ពុជា

ទំង្អស្់ោន



ការរងាាញជូនពីដោលរំណង្ និង្រដរៀរវារៈ

ដោក ជា វ ិរុល

ដនកម្ាវ ិធី

អនកស្ស្ី តួ ចាន់ោរា៉ា
អនកឯកដទស្ ដសនកអភិបាលកិ ចច និង្
ការប្រតិរតតិប្រករដោយវ ិជាាជីវៈ
អង្គការ គ.ស្.ក



ការស្ំដែង្របាំជូនពរ

ស្ំដែង្ដោយប្កុម្យុវជនអង្គការ
ស្កម្ាភាពប្ពេះពុទសា
ធិ ស្នាដែើម្បី
អភិវឌ្ឍន៍ស្ង្គម្

ពិធីប្រគល់វិញ្ញ
ា រនរប្រ
េគគទី១: ស្នទរកថា និងកមមវិធីម្ររគល់វិញ្ញ
ា

០៨:២៥-១០:០០

បនបម្រត
 កិចចសាវគម្ន៍

និ ង្ការដធវើរចចុរបននភាពដន

ប្រព័នធិវ ិញ្ញារនរប្តជីភីភី

 ស្ុនរទ កថាវបីកកមមវិធី

ដោកដស្ឿង្ សាដរឿន
នាយកប្រតិរតតិអង្គការ គ.ស្.ក
ឯកឧតតម ងី ច្័ន្រនទផល
រែាដលខាធិការដនប្កស្ួង្ម្ហាដសៃ

 វ ីដែអូ ស្ដង្េរអំពីអង្គការដែលទទួលបាន
វ ិញ្ញារនរប្តជីភីភីកុង្ឆ្
ន
ន ំ២០១៨

ដោក ឈូក សលពុទិឫ
ធិ ទធិិ៍
អនកឯកដទស្ដសនកទំ នាក់ទនង្
អង្គការ គ.ស្.ក


 ការស្ំដែង្របាំដ្យំ

ស្ំដែង្ដោយប្កុម្យុវជនអង្គការ
ស្កម្ាភាពប្ពេះពុទសា
ធិ ស្នាដែើម្បី
អភិវឌ្ឍន៍ស្ង្គម្

 កម្ាវ ិធីប្រគល់វ ិញ្ញារនរប្តជូ នអង្គការដែល
ទទួលបានកនុង្ឆ្នំ២០១៨
១. អង្គការចិតតស្ង្គម្ អនតរវរបធម្៌ (TPO)- ទទួល
វ ិញ្ញារនរប្តដលើកទី៣

២. អង្គការវ ី ដអស្ អូ (VSO)-ទទួលវ ិញ្ញារនរប្ត
ដលើកទី២

ដប្កាម្អធិរតី ភាព

ឯកឧតតម ងី ច្័ន្រនទផល រែា
ដលខាធិការប្កស្ួង្ម្ហាដសៃ

៣.អង្គការជីវ ិតដៅកម្ពុជា(TLC)-ទទួលវ ិញ្ញា
រនរប្តដលើកទី២

៤.អង្គការដលើកកម្ពស្់យុវជន (PEPY)-ទទួលវ ិញ្ញា
រនរប្តដលើកទី១
៥.អង្គការរណុត េះកុារ (BK)-ទទួលវ ិញ្ញារនរប្ត

៦.អង្គការគណៈកាាធិ ការស្ហប្រតិរតតិការដែើម្បី

វោក វកង បន
ុ វ

ឿត

កម្ពុជា (CCC)-ទទួលបានវ ិញ្ញារនរប្តដលើកទី៤

ស្ាជិកគណៈកាាធិការអនុវតត

 ចំណារ់ោរម្ាណ៍ររស្់អង្គការដែលទទួ ល

ស្ប្ម្រស្ប្ម្ួលដោយ

បានវ ិញ្ញារនរប្ត

ប្កម្

អនកស្ស្ី ស្ុិន ពុទធិរ ី
ប្រធានដសនកទំ នាក់ទំនង្ និង្អភិវឌ្ឍ

 ជូនដស្ៀវដៅ

រិច

ន៍ស្ាជិកភាពអង្គការ គ.ស្.ក
និង្បាច់ ផ្លកអនុស្ាវរ ីយ៍

ជូនគណៈអធិរតី និង្ងតរូរជាប្កុម្

អនកស្ស្ី ស្ុិន ពុទធិរ ី
ប្រធានដសនកទំ នាក់ទំនង្ និង្អភិវឌ្ឍ
ន៍ស្ាជិកភាពអង្គការ គ.ស្.ក

១០:00-១០:២០

ទស្សនាពិព័ណ៌ររស្់អង្គការទទួលបាន

អនកចូលរួម្ទំង្អស្់ោន

១០:២០-១១:៣០

េគគទី២:

ដោក ជា វ ិរុល

វ ិញ្ញារនរប្ត និង្ស្ប្ាកពិ សារោហារស្ប្ម្ន់
បទដ្ឋានស្កលស្តីពីគណវនយ្យ

ភាព ស្ម្រម្លប់អងគការស្ងគមស្ុីវិល


ស្វតស្តីពីរទោានស្កល



ភាពជារ់

ក់ព័នធិរវាង្រទោានស្កល

រទោានជីភីភី


ដោលរំណង្ររស្់រទោានស្កល

អនកឯកដទស្ ដសនកអភិបាលកិ ចច និង្
ការប្រតិរតតិប្រករដោយវ ិជាាជីវៈ

និង្

អង្គការ គ.ស្.ក



ដស្ចកតីដរតជាាចិតតទំង្១២

និ ង្ស្កម្ាភាពស្ំ

ខាន់ៗ
១១:៣០-១២:០០

េគគទី៣:

អងគការស្ងគមស្ុីវិលអនុវោម

តាមច្ាប់ន្ែលវទីបបានអនុមត
័ ថ្មីៗ


ចំនុចស្ំខាន់ៗដៅកនុង្ចារ់ ស្ីព
ត ីស្វន

ដោក ដៅ ឌ្ីណា

ចារ់ស្ីព
ត ី ស្ាគម្ អង្គការម្ិ នដម្នរោាភិ

ចារ់ដនកម្ពុជា

កម្ា និង្គណដនយយ ចារ់ស្ីព
ត ីការងារ
បាល។


ការស្ិកាដលើរញ្ាីប្តួតពិនិតយ ចារ់ស្ីព
ត ី
ស្វនកម្ា

និ ង្គណដនយយ

ចារ់ស្ីព
ត ី

ការងារ និង្ចារ់ ស្ីព
ត ី ស្ាគម្ និង្អង្គ

ប្រធានកម្ាវ ិធីអង្គការជំ នួយដសនក

ដោក ដយឿង្ ស្ុធារា៉ា
ប្រធានដសនកតស្ូម្តិ និង្រណា
ត ញ

ការម្ិនដម្នរោាភិ បាល។
១២:០០-០១:៣០

ស្ប្ាកោហារដងៃប្តង្់

១:៣០-៣:៣០

រនតវគគទី៣
អងគការស្ងគមស្ុីវិលអនុវោមតាមច្ាប់
ន្ែលវទីបបានអនុមត
័ ថ្មីៗ


ចំនុចស្ំខាន់ៗដៅកនុង្ចារ់ ស្ីព
ត ីស្វន

ដោក ដៅ ឌ្ីណា

ចារ់ស្ីព
ត ី ស្ាគម្ អង្គការម្ិ នដម្នរោាភិ

ចារ់ដនកម្ពុជា

កម្ា និង្គណដនយយ ចារ់ស្ីព
ត ីការងារ
បាល។


ការស្ិកាដលើរញ្ាីប្តួតពិនិតយ ចារ់ស្ីព
ត ី
ស្វនកម្ា

និ ង្គណដនយយ

ចារ់ស្ីព
ត ី

ប្រធានកម្ាវ ិធីអង្គការជំ នួយដសនក

ដោក ដយឿង្ ស្ុធារា៉ា
ប្រធានដសនកតស្ូម្តិ និង្រណា
ត ញ

ការងារ និង្ចារ់ ស្ីព
ត ី ស្ាគម្ និង្អង្គ
ការម្ិនដម្នរោាភិ បាល។
៣:៣០-៣:៤៥

ស្ប្ាកោហារស្ប្ម្ន់

៣:៤៥-៤:១៥

េគគទី៤:

វស្ច្ក្តតម្ររកាស្ន្ស្ែងរកឯកសារ

ទស្សនទានស្ម្រម្លប់ជំន ួយ្បនតអងគការវម្ររត
ហ្ែែឹវើល (Bfdw) និងស្ហ្ភាពអឺរប
៉ោុ (EU)


៤:១៥-៤:២០

ទំង្អស្់ោន

ដស្ចកតីប្រកាស្ជំហានទី ២

វាយតដម្ាកម្ាវ ិធី

ដោក នង្ នាងនរៈ
ប្រធានដសនកដកៀរគរធនធាន
ដោក គឹម្ ដស្រ ីនាង

ជំនួយការកម្ាវ ិធីអភិបាលកិចច

និង្

ការប្រតិរតតិប្រករដោយវ ិជាាជីវៈ

៤:២០-៤:៣០

ស្ុនៃរកថារិទកម្ាវ ិធី

ដោកដស្ឿង្ សាដរឿន
នាយកប្រតិរតតិអង្គការ គ.ស្.ក
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