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អារមភក្ថា
របាយការណ៍េថីពីការបា៉ា ន់របមាណតរមូវការ ការកសាងេមតទភាពរបេ់ អងគការេហគមន៍
មូ លោឌនដនោះ

រតូវបានចងរកងដ

ការកសាងេមតទភាព

ើងដោយថ្ផែកដលើការេិកាអំពី

របេ់អងគការេហគមន៍មូលោឌន

ដំ ដណើរការបា៉ា ន់ របមាណតរមូវការ

តាមជំ ហានេំខាន់ ៗម្នដំ ដណើរការបា៉ា ន់

របមាណ ដូចជា៖ ការរតួតពិនិតយឯកសារ និ ងរបាយការណ៍ពាក់ព័នឌថ្ដលមានស្រសាប់ ការរបជុំពិដររោះ
ដោបល់តាមរយៈេិកាេសាលាថាបក់ ជាតិ ការដផញើបញ្ជីេំណួរដៅអបកពាក់ ព័នឌដដើ មផីបំដពញ ការពិ ដររោះ
ដោបល់តាមការទំ នាក់ទំនងទូ រេ័ពធ និងការចុ ោះមូលោឌនជួបពិ ភាកាដោយផ្ទធល់ ជាមួ យអងគការមិន
ថ្មនរោឌភិ បាលកបុងស្រេុក និ ងអនថរជាតិ អងគការេហគមន៍ មូលោឌន និងអាជាញធរថ្ដនដី ដហើយដធវើការ
ពិ ដររោះដោបល់ចុងដរកាយជាមួ យអងគការជាតិ និងអនថរជាតិ ដៅភបំដពញ។
ខ្លឹមសារម្នរបាយការណ៍ដនោះ អធិបាយពី ការរកដ

ើញម្នការវាេ់ថ្វងថ្ផបកេំខាន់ ៗ ថ្ដលពាក់

ព័ នដឌ ៅនឹងដំដណើរការផសពវផាយ ការចងរកងរកុម ដរៀបចំ រចនាេមព័នឌរគប់ រគង ការបដងកើតលកេនិ ក
ថ ៈ និ ង
ដរលការណ៍នានាេរមាប់ ដធវើការរគប់រគង ការចុ ោះបញ្ជី រពមទំងដំ ដណើរការនានា របេ់អងគការេហ
គមន៍ មូលោឌន ថ្ដលដ្ពោះដៅរករបេិទនភាព និ រនថរភាពទំងហិរញ្ដវតទុ និ ងសាទប័ន ។ល។ និ ោយជារួម
របាយការណ៍ដនោះ

បង្ហាញពី ទិដឌភាពទំងមូ ល

ម្នការបា៉ា ន់របមាណតរមូវការ

ការកសាងេមតទភាព

េមាគម អងគការេហគមន៍ មូលោឌនទំងអេ់ ថ្ដលរគបដណថប់រាល់ទិដឌភាព ឬថ្ផបកទំងអេ់ម្នការក
សាងេមតទភាពអងគការេហគមន៍ មូលោឌនដៅកមពុជា។ កបុងដនាោះមានការអធិបាយពី ទិដឌភាព ឬថ្ផបក
េំខាន់ ៗ ថ្ដលជាតរមូវការ ចំ ណុចខាលំង ចំ ណុចដខ្ាយ ឧបេគគ និ ងឱកាេទំងឡាយ កបុងដំដណើរការ
កសាងេមតទភាពអងគការេហគមន៍ មូលោឌន
ដ

រពមទំងដធវើការអធិបាយលំអិតេរមាប់ លទនផលរក

ើញ ដោយវ ិភាគតាមដារកាម ការោក់ ពិនុធ និងជាភាគរយ

បដងកើនេមតទភាពដល់អងគការេហគមន៍មូលោឌន

រពមដលើកដ

ើងនូ វអនុ សាេន៍ ដដើមផី

ឱយឈានដល់ចំណុចចុ ងដរកាយមួ យ

ថ្ដលពួ កដគ

អាចឈរដោយខ្លួនឯង មានភាពឯករាជយ ដហើយមាននិ រនថរភាពទំងហិរញ្ដ វតទុ និងសាទប័ន។
របាយការណ៍ដនោះ

នឹ ងផថល់ជាវ ិភាគទនផងថ្ដរ

កបុងការរតួេរតាយដល់អក
ប អភិ វឌណន៍

ទំង

ឡាយដូ ចជាអងគការមិនថ្មនរោឌភិ បាលកបុងស្រេុក និ ងអនថរជាតិ រកេួង/សាទប័ នរបេ់រាជរោឌភិ បាល និង
សាទប័ នសាានរណៈដម្ទដទៀត

កបុងការកសាងេមតទភាព

អងគការេហគមន៍មូលោឌន

ថ្ដលជារកុម

ដរលដៅរបេ់ខ្ួនឱយមានរបេិ
ល
ទឌភាពខ្ពេ់ ស្រេបតាមដរលការណ៍ថ្ណនាំេីព
ថ ី ការរបតិបតថិលែ របេ់

អងគការេហគមន៍មូលោឌន (ដោយអងគការ គ.េ.ក ្បំ២០១៧)។ ដទោះជាោ៉ា ងណ្ត វ ិធី សាស្តេថ និង
ឧបករណ៍

ថ្ដលបានថ្ណនាំកុងរបាយការណ
ប
៍ ដនោះ

ដលើកទឹកចិតថដេបើឱយមានការបត់ ថ្បនកបុងដពលដរបើ
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របាេ់ ដោលតាមសាទនភាពេងគម និ ងភូ មិសាស្តេថ ដដើមផីអាចឱយការកសាងេមតទភាព របេ់អងគការ
េហគមន៍ មូលោឌនទទួ លបាននូ វរបេិទឌភាព និងគុណភាពខ្ពេ់។
ការបា៉ា ន់ របមាណម្នតរមូវការ ការកសាងេមតទភាព អងគការេហគមន៍មូលោឌនដនោះ រតូវបាន
ដធវើដ

ើងដៅចំ ដពលលែបំផុត

ខ្ណៈថ្ដលមានរពួយបារមភកាន់ថ្តខាលំងដ

ើង

ដោយអងគការេហគមន៍

មូ លោឌនខ្លួនឯង និងអបកជំនាញការផងថ្ដរ ពីសាទនភាពវ ិវឌណន៍ ថីៗ
ម ម្ននដោបាយដៅកមពុជា ជាពិ ដេេ
ការរ ឹតតផិតេកមមភាព របេ់អងគការជាតិមិនថ្មនរោឌភិ បាល អងគការេហគមន៍មូលោឌន ពី េំណ្តក់ រាជ
រោឌភិ បាលកមពុជា ដូចថ្ដលបានដលើកដ

ើងមថងដហើយ មថងដទៀតដៅឯេិកាេសាលាពិ ដររោះដោបល់ថាបក់

ជាតិ រពមទំងរពឹតិ កា
ថ រណ៍នដោបាយថមីៗ។ របាយការណ៍ ម្នការបា៉ា ន់ របមាណម្នតរមូវការការកសាង
េមតទភាព អងគការេហគមន៍ មូលោឌនដនោះ នឹងរតូវបានយកដៅដរបើ របាេ់ជាឧបករណ៍េរមាប់ ដធវើការ
ដរៀបចំចងរកងដរលការណ៍េរមបេរមួល

និងឯកសារដមដរៀនេរមាប់ ដធវើការបណុថ ោះបណ្ត
ថ លដល់

រកុមការង្ហរអបកេរមបេរមួលអងគការេហគមន៍ មូលោឌន រពមទំងជនបដង្ហគល ថ្ដលបានដរជើ េដរ ើេ
មកពី អងគការមិនថ្មនរោឌភិបាលកបុងស្រេុក និ ងអនថរជាតិ ថ្ដលរំរទអងគការេហគមន៍ មូលោឌន។ ដរល
បំ ណងម្នការតាក់ ថ្តង ដរលការណ៍េរមបេរមួលដនោះដ

ើង គឺ ដដើ មផីបងកលកេណៈង្ហយស្រេួល និងជា

ឧបករណ៍ជំនួយសាមរតី ដល់អបកអភិវឌណន៍ ទំងឡាយណ្ត

ថ្ដលមានតួ នាទីជាអបកេរមបេរមួលកបុង

េកមមភាពបណុថ ោះបណ្ត
ថ លដល់អងគការេហគមន៍ មូលោបន ជាពិដេេទក់ទិនដៅនឹង ការពរងឹងសាទ

ប័ ន និងការកសាងេមតទភាពអងគការេហគមន៍ មូលោបន ឱយមានរបតិ បតថិលែ និ ងមាននិ រនថរភាពទំង
សាទប័ ន និងហិរញ្ដ វតទុ។ ដោយថ្

ក ដេៀវដៅដរលការណ៍េរមបេរមួលបណុថ ោះបណ្ត
ថ លេថីពីការក

សាងេមតទភាពអងគការេហគមន៍ មូលោឌនដនោះ
ជំ នាញដល់អបកេរមបេរមួលខ្លួនឯង

កននឹងជួ យផងថ្ដរ

កបុងការពរងឹ ងពរងី ក និ ងបដងកើន
កបុងការដរបើរបាេ់ឯកសារដនោះ
ជាមូលោឌនកបុងការផថួចដផថើម

បដងកើតនូ វវ ិធី សាស្តេថថី ដម ផសងៗ ថ្ដលេមស្រេបតាមបរ ិោកាេដូ ចជា សាទនភាព លទឌភាព និងេមតទ
ភាពរបេ់អក
ប ចូ លរួម ថ្ដលជាអងគការេហគមន៍មូលោឌន។

ជាចុ ងដរកាយ កបុងនាមអបកស្រសាវរជាវ េូមអនុ ញ្ញដតិ បញ្ញ
ជ ក់ ថា ឯកសារដនោះ មិនថ្មនជាដរល

ការណ៍រ ឹងមាំ ថ្ដលមិនដអាយមានការបត់ ថ្បនដនាោះដទ ដយើងខ្ញំុេូមដលើកទឹ កចិ តថ និងការដរបើរបាេ់ឯក
សារដផសងៗ

ថ្ដលពាក់ពនឌ័ដដើមផីជាជំ នួយសាមរតី

រពមទំងភាពបត់ ថ្បនកបុងការដរបើ របាេ់វ ិធី សាស្តេថ

ដដើមផីដអាយមានរបេិទិ ភា
ឌ ព ដហើយេងឈឹមោ៉ា ងមុតមាំថា របាយការណនការដនោះ នឹងរតូវបានដរបើ របាេ់

ោ៉ា ងទូ លំទូលាយ ជារបដោជន៍ដល់អងគការេហគមន៍មូលោបនទំងឡាយកបុងរបដទេ កមពុជា ស្រេប
តាមដរលការណ៍នានា ថ្ដលមានស្រសាប់ កបុងដរលបំ ណងពរងឹងសាទប័នរបេ់ពួកដគឱយមានភាពរ ឹងមាំ
ដហើយេមតទភាពរបេ់ពួកដគមានការដកើ នដ

ើង ឈរដលើសាមរតីឯករាជយមាចេ់ការ និងនិរនថរភាព។
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សេចក្តថ្ី ថៃងអំណរគុណ
េូមថ្ថលងអំ ណរគុ ណជាពិ ដេេដល់ តំណ្តងរកេួងរាជរោឌភិ បាល អងគការមិនថ្មនរោឌភិ បាល
កបុងស្រេុក អនថរជាតិ និងអងគការេហគមន៍មូលោឌន រពមទំងេមាគមទំងអេ់ ជាពិ ដេេតំណ្តង
អងគការេហគមន៍មូលោឌន ថ្ដលបានអដញ្ជើញមកពីភូមិ

ុំ ស្រេុក និងដខ្តថ្ាយៗ កបុងការចូ លរួមោ៉ា ង

េស្រសាក់ េស្រសាំ កបុងដំ ដណើរការ ពិ ដររោះដោបល់េីព
ថ ី ការបា៉ា ន់ របមាណតរមូវការ ការកសាងេមតទ

ភាពអងគការេហគមន៍ មូលោឌន តាមរយៈេិកាេសាលាជាតិ ដៅរកេួងបរ ិសាទន កាលពី ម្ថាទី០៧ ថ្ខ្ធបូ
្បំ២០១៧កនលងមកដនោះ1។

ដយើងខ្ញំុេូមថ្ថលងអំ ណរគុណ ដល់ថាបក់ដឹកនាំអងគការមិនថ្មនរោឌភិ បាលកបុងស្រេុក និងអនថរជាតិ

មន្រនថីជំនាញ អាជាញធរថ្ដនដី រពមទំងគណៈកមមការរគប់រគង និ ងេមាជិកេមាជិ កាអងគការេហគមន៍

មូ លោឌន តាមដខ្តថនានា កបុងរបដទេដូ ចជា ដៅដខ្តថបាត់ដំបង ដេៀមរាប កំពង់ធំ រកដចោះ េធឹងថ្រតង

មណឍលគីរ ី ម្រពថ្វង កំពត កំ ពង់ ដសាម ដកាោះកុ ង និងដពាធិ៍សាត់ ថ្ដលបានអនុញ្ញដតឱយជួបរបជុំ ពិ ដររោះ
ដោបល់តាមថ្ផនការថ្ដលបានដេបើេុំ

រពមទំងបានជួ យបំ ដពញកបុងបញ្ជីេំណួរ។

េូមអរគុ ណផង

ថ្ដរ ដល់េមាគម និ ងអងគការមិ នថ្មនរោឌភិ បាល ថ្ដលជាេមាជិ ករបេ់ អងគការ គ.េ.ក ថ្ដលបាន
ចំ ណ្តយដពលដវលា

កមាលំង

សាមរតីចូលរួមោ៉ា ងេកមម

កបុងដំដណើរការពិ ដររោះដោបល់

ផថល់អនុ

សាេន៍ /េំណូមពរដផសងៗ របកបដោយអតទន័យបំផុត េរមាប់ ដបេកមមដនម្ថលថាលដនោះ។
របាយការណ៍ដនោះបានដឹ កនាំការស្រសាវរជាវ
ដលាក

និ ងដរៀបចំដចញជាដេចកថីរពាងចុងដរកាយដោយ

ុន បុ នណ្តត អបករបឹកាឯករាជយ និងេមាជិ ករកុមស្រសាវរជាវ។ ដហើយចុ ងដរកាយមានការ

ថ្កេរមួលពីរកុមការង្ហរម្នអងគការ គ.េ.ក។ េូមឧទធឹេេមិទិផ
ឌ លដនោះ ជារបដោជន៍ ដល់អងគការ
េហគមន៍ មូលោឌនទំងអេ់ រួមទំងរាជរោឌភិ បាល សាទប័នសាានរណៈនានា អងគការមិនថ្មន រោឌភិ
បាលកបុងស្រេុក អនថរជាតិ និ ងម្ដគូ អភិ វឌណន៍ នានា កបុងរបដទេកមពុជា។ េងឈឹមថា របាយការណ៍ ដនោះ
នឹ ងអាចដរបើ របាេ់ោ៉ាងទូលំទូលាយ
ថ្ផនការ

កសាងេមតទភាព

ជាឧបករណ៍មួ យេរមាប់ ជាមូ លោឌន

និងការបណុថ ោះបណ្ត
ថ លដល់េមាគម

កបុងការដរៀបចំចងរកង

និងអងគការេហគមន៍ មូលោឌន

របកបដោយគុ ណភាព និងរបេិទឌភាព។

1

ដោយមានអដញ្ជើញដអាយចូ លរួម ពីតំណ្តងអងគការមិនថ្មនរោឌភិ បាលកបុងស្រេុកចំនួន១០ និងអងគការេហគមន៍

មូលោឌនចំ នួន៥៦ មកពី ដខ្តថ រកុងចំនួន១៣ រពមទំងមន្រនថីរកេួងពាក់ពនឌ័ចំនួន៥សាទប័ ន ដូចជារកេួងបរ ិសាទន

រកេួងកេិកមម រុកាេរបមា៉ា ញ់ និងដនសាទ រដឌបាលម្រពដឈើ រដឌបាលជលផល និងសាកលវ ិទាល័យភូមិនធភំដប ពញ
ថ្ដលមានអបកចូ លរួមេរុបចំ នួន៧៨នាក់។
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ខ្ៃម
ឹ សារេសងេប
េហគមន៍ ដៅកបុងរបាយការណ៍ដនោះ គឺរតូវបានដៅថា អងគការេហគមន៍មូលោឌន។ អងគការ

េហគមន៍ មូលោឌន រតូវបានកំ ណត់និយមន័ យេំដៅដលើ រកុមរបជាពលរដឌ អាចជារកុមតូ ច រកុម
មធយម និ ងរកុមធំ ថ្ដលរតូវបានចងរកងដ

ើងដោយេហគមន៍ ខ្ួនឯង
ល
កបុងដរលបំ ណងបដរមើឱយកបុងវ ិ

េ័យេងគម ដេដឌកិចច ធនាននធមមជាតិ កេិកមម ឧេាហកមម េុខាភិ បាល ជំ ដនឿសាេនា និ ងឥណ
ទនជនបទជាដដើ ម។ល។ េហគមន៍ ទំងអេ់ដនាោះ រតូវបានចងរកង និ ងបដងកើតដ

ើង ដដើមផីជួយដល់

ពួ កដគ កបុងការដកៀងគកមាលំង អំ ណ្តចម្នការេដរមចចិ តថ េដមលង តម្មលដេដឌកិចច និងេងគម កបុងចំដណ្តម
ពួ កដគផ្ទធល់ ដដើមផីជរមោះនូវការលំបាក និងឧបេគគនានា ថ្ដលបានជួបរបទោះកនលងមក បចចុបផនប និង

អនាគត (របាយការណ៍វាយតម្មលគដរមាង របេ់អងគការ Concern Worldwide ្បំ២០០១ ដោយ PD
Hardcasetle, United Kingdom)។
ដទោះបី ោ៉ាងដូដ្បោះកថី េមាគម អងគការេហគមន៍មូលោឌន

គឺ េំដៅដៅដលើ រកុម េមាគម

េហគមន៍ ទំងឡាយណ្តថ្ដលមានរចនាេមព័នច
ឌ ាេ់លាេ់ មានលកេនិក
ថ ៈ បទបញ្ញដម្ផធកុង
ប េមាជិ ក

េមាជិ កា និ ងថ្ផនការរបតិ បតិ ថ។ល។ និង។ល។ អាចជាផលូវការ និ ងដរៅផលូវការ រពមទំងអាចទទួ ល
សាគល់ ឬមិ នទទួ លសាគល់ដោយអាជាញធរថ្ដនដី និងសាទប័ នជំ នាញ រពមទំងអាចដរកាមការឧបតទមភ ឬ
ដោយរមនការឧបតទមព
ភ ីអងគការមិនថ្មនរោឌភិ បាលកបុងស្រេុក និងអនថរជាតិ ឬម្ដគូ អភិ វឌណន៍2 ។
អងគការេហគមន៍មូលោឌនជាទូ ដៅមានរចនាេមព័នរឌ គប់ រគង និង្ត់ ថ្ចងតាមថ្បបថ្ផន និងវ ិ
េ័យនី មួយៗ ឧទហរណ៍េហគមន៍កេិកមម រតូវបានដឹកនាំដោយរកុមរបឹ កាភិ បាល និងគណៈកមម
ការថ្ដលមានេមាេភាពមកពី េមាជិក េមាជិ កា ថ្ដលជាអបកោក់ ភាគហុន (ដរលការណ៍ថ្ណនាំ
កបុងការបដងកើតេហគមន៍កេិកមម ដោយរកេួងកេិកមម រុកាេរបមា៉ា ញ់ និងដនសាទ) ខ្ណៈថ្ដលេហ
គមន៍ តំបន់ ការពារធមមជាតិ េហគមនន ម្រពដឈើ េហគមន៍ ដនសាទ និ ងេហគមន៍ដអកូ ដទេចរណនធមម
ជាតិ ។ល។ រតូវបានដឹកនាំ និ ងរគប់ រគងដោយគណៈកមមការមួ យ ថ្ដលរតូវបានបដងកើតដ

ើងដោយការ

ដបាោះដ្បត និងជាចំនួនដេេ (ដរលការណ៍ថ្ណនាំេីព
ថ ី និ តិវ ិធី និ ងដំ ដណើរការដរៀបចំ េហគមន៍តំបន់
ការពារធមមជាតិ ដោយរកេួងបរ ិសាទន ្បំ២០១៧ ដរលការណនថ្ណនាំេីព
ថ ីេហគមនន ម្រពដឈើ េហ
គមន៍ ដនសាទ និ ងេហគមន៍ដអកូ ដទេចរណ៍ធមមជាតិ ដោយរកេួងកេិកមម រុកាេរបមា៉ា ញ់ និងដនសាទ
្បំ២០០៦)។ ដទោះបី ជាអងគការេហគមន៍ មូលោឌន មានរបតិបតថិការ និ ងចរ ិតលកេណៈខ្ុ េៗកថី ថ្ត
ដដើមផីដធវើឱយអងគការេហគមន៍មូលោឌនទំងអេ់ដនាោះ មានការរបតិបតថិលែ ដគរតូវថ្តអនុវតថតាមដរល
ការណ៍េមរគ័ចិតថទំងរបាំបី ថ្ដលបានថ្ចងកបុងដេៀវដៅថ្ណនាំេីព
ថ ី ការរបតិ បតថិលែ របេ់អងគការេហ
2

ដរលការណ៍ថ្ណនាំ ពីការបដងកើតេហគមន៍មូលោឌន របេ់គដរមាងអងគការ Oxfam GB/ STG ។
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គមន៍ មូលោឌន ថ្ដលបានដបាោះពុ មផ
ភ ាយដោយ អងគការគណៈកមាមធិ ការេហរបតិបតថិការដដើ មផីកមពុជា

(គ.េ.ក) មានដូ ចជា៖ លកេណៈផលូវចាប់ និ ងការអភិវឌណអងគការេហគមន៍មូលោឌន ការទំ នាក់ទំនង

កិ ចចេហការ និងការចងបណ្ត
ថ ញ េមាជិ កភាព និ ងការរគប់រគងេមាជិក ការ្ត់ ថ្ចងហិរញ្ដវតទុ

គណដនយយភាព និងតមាលភាព ការចូ លរួមអនុ វតថ រតួតពិ និតយ និងវាយតម្មល យុទឌសាស្តេថ និងការាននា
និ រនថរភាព ការពរងឹងេមតទភាព និងការយល់ដឹង រពមទំងដរលការណ៍បថ្នទមចំនួនបី ដទៀត ថ្ដលបាន
រកដ

ើញកបុងដពលេិកាស្រសាវរជាវដនោះមានដូចជា ការយល់ដឹងពីទេសនៈេហគមន៍ ភាពជាដមដឹកនាំ

និ ងការអនុ វតថតាមតួ នាទី និ ងភារកិចច។
ជារួម

អងគការេហគមន៍មូលោបនមួ យចំនួនធំ

ថ្ដលមានភាពរ ឹងមាំ

និងរ ីកចដរមើ នបាន

គឺ

អាស្រេ័យនឹ ងការដរជើ េដរ ើេថាបក់ ដឹកនាំេហគមន៍បានរតឹមរតូវ តាមលកេណៈេមផតថិដូចជា មានឆនធៈ
កបុងការបំ ដពញកិ ចចការថ្ដលផថល់ផលរបដោជន៍ រម
ួ មានេមតទភាពបំ ដពញការង្ហរបានលែ មានភាពអត់
ធមត់ ដោគយល់ និងគំនិតផថួចដផថើម រពមទំងេកមមកុងការបំ
ប
ដពញតាមតួ នាទី និងភារកិចចជាដដើម។ល។

មានការទទួ លសាគល់ោ៉ាងទូ លំទូលាយថា ការបំ ដពញតាមតួ នាទី និ ងភារកិចចរបេ់ថាបក់ដឹកនាំ អងគការ
េហគមន៍ មូលោឌនអាចមានភាពរបដេើរដ
សាងេមតទភាពជាលំោប់លំដោយ

ើង ខ្ណៈថ្ដលពួ កដគ រតូវបានដធវើការបណុថ ោះបណ្ត
ថ ល ក

ស្រេបតាមរមូវការជាក់ ថ្េថង

ដដើមផីដធវើឱយមានការផ្ទលេ់បូរអាកបផ
ថ

កិ រ ិោ និងឥរ ិោបថស្រេបតាមតរមូវការ។ ដទោះបីជាោ៉ា ងដូដ្បោះកនដោយ ការជួ យេរមបេរមួលអងគ
ការេហគមន៍មូលោឌន ដដើ មផីអាចឱយពួ កដគចងជាបណ្ត
ថ ញ ដៅថ្តជារដបៀបវារៈមួ យមានសារោះេំខាន់
និ ងអាទិ ភាព ដដើ មផីអាចឱយពួ កដគដធវើការជាមួ យរប បដងកើនេដមលង ផថល់អំណ្តច និ ងកមាលំងខាលំងដ

ើង កបុង
ការដលើកយកនូវតរមូវការេំខាន់ ៗមកោក់ ជាថ្ផនការ ការបញ្ុច ោះបញ្ូច ល និងការតេូមតិ ដោយេនថិ
ភាព ដៅសាទប័នថ្ដលពាក់ ព័នឌ ដដើមផីដឆលើយតបដៅនឹ ងរតូវការដនាោះ ោ៉ា ងមានរបេិទឌភាព និ ងអាច
ទទួ លយកបាន។ ទនធឹមនឹងដនាោះ អងគការជាតិ នានា ឬម្ដគូអភិវឌណន៍ គួ រថ្តបដងកើតឱយមានថ្ផនការដក
ថយរបេ់ខ្ួន
ល

ឱយបានចាេ់លាេ់

និ ងរតឹមរតូវ

ដដើមផីកាត់ បនទយនូវភាពពឹងពាក់ដោយអងគការ

េហគមន៍ មូលោឌន។ ពួកដគគួ រថ្តដផ្ទថតការយកចិតទ
ថ ុ កោក់ ដលើការកសាងេមតទភាព ថាបក់ ដឹកនាំអងគ
ការេហគមន៍មូលោឌន ជាជាងដធវើការជំនួេ ឬមិ នផថល់ឱកាេរគប់ ររន់ ឱយពួ កដគបំ ដពញការង្ហរ និង
ភារកិ ចរច បេ់ពួកដគផ្ទធល់។
ថ្ផនការបនថ បនាធប់ ពីការផលិតរបាយការណ៍បា៉ា ន់របមាណដនោះ ដេៀវដៅដរលការណ៍េរមប
េរមួលបណុថ ោះបណ្ត
ថ លេថីពីការពរងឹងសាទប័ ន
រតូវបានចងរកងដ

ើង

និ ងកសាងេមតទភាពអងគការេហគមន៍ មូលោឌននឹង

បនាធប់ ពីការេិកាពីតរមូវការកសាងេមតទភាព

របេ់អងគការេហគមន៍មូល

ោឌន រតូវបានបញ្ចប់ ។ កបុងដំ ដណើរការេិកាពីតរមូវការកសាងេមតទភាព របេ់អងគការ េហគមន៍មូល
ោឌន ដយើងបានដធវើការឆលុោះបញ្ញ
ច ំង រពមទំងរកដ ើញចំ ណុចដធវើឱយរបដេើរដ ើង របេ់អងគការេហគមន៍
មូ លោបនដៅកមពុជា មានចំ នួន១០ចំ ណុចចមផងៗ ថ្ដលចំណុចថ្ដលបានរកដ

ើញទំងអេ់ដនាោះ នឹង

កាលយដៅជារបាននបទ បណុថ ោះបណ្ត
ថ លមានជាអាទិ៍៖ លកេណ:ផលូវចាប់ និងការអភិវឌណអងគការេហ
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គមន៍ មូលោឌន ការទំ នាក់ទំនង កិចចេហការ និងការចងបណ្ត
ថ ញ េមាជិកភាព និងការរគប់ រគង
េមាជិ ក ការរគប់ រគងហិរញ្ដ វតទុ គណដនយយភាព និងតមាលភាព ការចូ លរួមអនុវតថ រតួតពិនិតយ និងវាយ
តម្មល យុទឌសាស្តេថ និងការាននានិ រនថរភាព ការពរងឹងេមតទភាព និ ងការយល់ដឹង ភាពជាអបកដឹកនាំ
េហគមន៍ និង តួ នាទី និងការដររពតាម តួ នាទី និងភារកិ ចរច បេ់គណៈកមមការដឹ កនាំ និងរគប់ រគង។
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ពាក្យកាត់
OXFAM GB

អងគការអុកហាវមចរកភពអង់ ដគលេ

គ.េ.ក

អងគការគណៈកមាមធិ ការេហរបតិបតថិការដដើ មផីកមពុជា

STG

េធឹងថ្រតង

RECOFTC

មជណមណឍលបណុថ ោះបណ្ត
ថ លេហគមនន ម្រពដឈើ

LWD

អងគការជី វ ិតម្ថលថូប

FACT

អងគការេមព័នឌភាពដដើមផីអភិ រកសធនាននជលផល

SARF

អងគការរំរទកេិករជនបទ

FAO

អងគការដេផៀង និ ងកេិកររបេ់េហរបជាជាតិ

GTZ

កិ ចចេហរបតិ បតថិការអាលលឺម៉ាង់

MoE

រកេួងបរ ិសាទន

FA

រដឌបាលម្រពដឈើ

FiA

រដឌបាលជលផល

RUPP

សាកលវ ិទាល័យភូ មិនភ
ធ ំ ដប ពញ

AFD

អងគការេកមមភាពដដើមផីអភិ វឌណនន

EPDO

អងគការការពារបរ ិសាទន និងអភិ វឌណនន

PK

អងគការពនលឺកុមារ

CRDT

អងគការរកុមអភិវឌណនន កមពុជា
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១. សស្ចកតីសផតើរ
ដរចើនទេសវតសរ ៍មកដហើយ អងគការេហគមន៍មូលោឌន រតូវបានេរមបេរមួល ចងរកង និង
បដងកើតដ

ើងកបុងរូបភាពដផសងៗ ដោងតាមវ ិេ័យ និងតរមូវការជាមូ លោឌន ជាពិ ដេេ ដដើ មផីបដរមើ ឱយ

វ ិេ័យដេដឌកិចច និ ងេងគម ។ល។ គំ និតម្នការបដងកើតអងគការេហគមន៍មូលោឌន ដនាោះកបុងរូបភាពជា
រកុមតូច រកុមមធយម រកុមធំ ឬជាេមាគម រតូវបានដលចដចញដ

ើងកបុងចំដណ្តមអបកនដោបាយ អបក

ស្រសាវរជាវ អបកវ ិទាសាស្តេថ និ ងអបកជំ នាញការនានា ដៅកបុងរបដទេ និងដរៅរបដទេ។ ដទោះបី ការ
បដងកើតអងគការេហគមន៍មូលោឌនកបុងទិដឌភាព និងរូបភាពខ្ុ េៗរបថ្បបដនោះកថី កនដរលដៅចមផងម្នការ
បដងកើតដនោះ មិ នេូវជាខ្ុ េរបប៉ាុ នាមនដទ។ ដោងតាមបទពិ ដសាធន៍ កុងកិ
ប
ចចការដនោះ អបកជំ នាញការជាតិ
ថាបក់ តំបន់ និងអនថរជាតិ ដលើកដ

ើងថា ដរលដៅចមផងម្នការបដងកើតអងគការេហគមន៍ មូលោបន គឺដដើមផី

ដកៀរគរធនានន ហិរញ្ដ វតទុ េដមលង ឆនធៈ និងសាមរតី ដដើមផីេដរមចនូវដរលបំណងអវីមួយថ្ដលពាក់ព័នឌ
ដៅនឹ ងតម្មល ដេដឌកិចច េងគម ជំ ដនឿសាេនា ។ល។ ដោយឈរដលើដរលការណ៍ ចងកឹោះមួ យអាចកាច់

បាក់ ថ្តចងកឹោះមួ យបាច់ មិនអាចកាច់ បាក់ ឬសាមគគីជាកមាលំង ឬេដមលងមួ យឮបានតិច ថ្តេដមលងដរចើនឮ
បាន្ាយ និងខាលំង។ល។
ដោងតាមលទឌផលម្នការេិកាស្រសាវរជាវដនោះបានឱយដឹងថា
មិ នថ្មនរតូវបានេរមបេរមួលបដងកើតដ

ើង

េហគមន៍ មូលោឌនដៅកមពុជា

ដោយអងគការមិនថ្មនរោឌភិ បាលកបុងស្រេុក

អងគការអនថរ

ជាតិ ឬម្ដគូអភិវឌណន៍ណ្តមួ យ ថ្តប៉ាុដណ្តតោះដទ តាមការពិ ត អងគការេហគមន៍ មូលោឌនរតូវបានបដងកើត
តាំងពី ្បំ១៩៧៥ ថ្ដលដគឱយដឈាមោះថា េហករណ៍ និ ងដរកាយមកដទៀត ដៅជំនាន់ រដឌកមពុជា ថ្ដលដគ
ដៅថា

រកុមរបវាេ់ម្ដ

ឬរកុមដប់ខ្ង
ប ។ល។

អងគការេហគមន៍មូលោឌនរតូវបានបដងកើតោ៉ា ងទូ លំ

ទូ លាយជាបនថបនាធប់ ដនាោះកន ដោយសារអំ ណ្តចរបេ់រកុម ឬេហគមន៍ ទំងអេ់ដនាោះ មានឥទឌិពលជា
វ ិជជមាន ដល់តម្មលដេដឌកិចច និ ងេងគម3។
ដទោះបី ោ៉ាងណ្ត ការេរមបេរមួលបដងកើតរកុម ឬេហគមន៍ កនលងមកហាក់ ដូចជា មិនេូវគិត
ឬពិ បាកដធវើដអាយមាននិ រនថរភាព។ ភាគដរចើនគឺឱយតម្មលដលើផលរបដោជន៍ រយៈដពលខ្លី ឬមធយម ដហើយ
បនាធប់មករកុម ឬេហគមន៍ ទំងអេ់ដនាោះ កន រសាយបាត់ ដៅវ ិញ បនាធប់ ពីដរលដៅ ឬដរលបំ ណង
របេ់ពួកដគរតូវបានេដរមចពី៣ដៅ៥្បំ4។

អងគការេហគមន៍មូលោបនរតូវបានេរមបេរមួលចង

រកងកាន់ ថ្តមានបរ ិមាណដរចើន ដហើយេកមមភាពនិរនថរភាពមួ យចំ នួនរតូវបានបញ្ូច លដៅកបុងដំ ដណើការ
3

ដោងតាមមតិ របេ់គណៈកមមការរគប់ រគងេហគមន៍ ដនសាទ និងដអកូដទេចរណ៍ធមមជាតិរតពាំងេថ្ងក ដខ្តថ

កំពត កបុងកំ
4

ុងដពលពិដររោះដោបល់។
ដោងតាមលទឌផលម្នការពិ ដររោះដោបល់ជាមួ យេហគមន៍កេិកមម បូមានជ័យ ស្រេុកថមដរល ដខ្តថបាត់ដំបង

កបុងកំ

ុងដពលពិ ដររោះដោបល់ដនោះ។
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ម្នការបដងកើតដនាោះ ដូ ចជា៖ ការដរៀបចំ រចនាេមព័នឱ
ឌ យមានភាពរ ឹងមាំ បដងកើតឱយមានលកេនិ ក
ថ ៈ បទបញ្ញដម្ផធ
កបុង រពមទំងការចុ ោះបញ្ជី ដដើ មផីឱយមានការទទួ លសាគល់ពីរាជរោឌភិ បាលជាដដើ ម។ល។ ចូ លដល់យុគ

េម័ យថមីដនោះ យុទឌសាស្តេថបានដផ្ទថតការយកចិ តទ
ថ ុកោក់ ដលើេមភាព និ ងយុតិ ធ
ថ ម៌ េងគម រពមទំងចី រ
ភាពអងគការេហគមន៍ មូលោឌន។

ដនោះមិ នថ្មនជាដពលដវលា្ប់ ដពកដទ

ខ្ណៈថ្ដលអងគការេហ

គមន៍ មូលោបនរតូវបថូរទេសនៈវ ិេ័យ និងដរលដៅមករករបត់ថី មថ្បបដនោះ ថ្តដទោះបី ោ៉ាងដូ ដ្បោះកន ដោយ
ការផ្ទលេ់បូររបត់
ថ
ថី ដម នោះ បានដធវើឱយអងគការេហគមន៍មូលោឌនជួ បនូ វឧបេគគ និងភាពរបឈមមួ យចំនួន

ជាពិ ដេេការផ្ទលេ់បូរមួ
ថ យ ថ្ដលមិនេទិតដរកាមការរគប់ រគង និ ងដរតៀមខ្លួនបានរួចរាល់ ជាពិ ដេេ
ឳកាេម្នការពរងឹងសាទប័ន រពមទំងការកសាងេមតទភាពជាមុ ន។ល។ និ ង។ល។

អងគការេហគមន៍មូលោឌន និ ងអបកជំ នាញការទទួលសាគល់ដៅឯេិកាេសាលាពិ ដររោះដោបល់
ថាបក់ ជាតិ ដៅម្ថាទី០៧ ថ្ខ្ធបូ ្បំ២០១៧ ដៅឯរកេួងបរ ិសាទនថា ដដើ មផីអាចឱយពួកដគរគប់រគងសាទន

ការណ៍ម្នការផ្ទលេ់បូររបត់
ថ
េងគមថមីបាន គឺ ការពរងឹងសាទប័ ន និ ងការកសាងេមតទភាពពួកដគ ដៅតាម
តរមូវការ ដោយ្ប់ ដផថើមពី ជំនាញ ចំ ដណោះដឹង និ ងបទពិ ដសាធន៍ ថ្ដលដគមាន បនាធប់មកផថល់ចំដណោះ
ដឹ ង ជំ នាញ និ ងបទពិដសាធន៍ ថ្ដលជាតរមូវការពិតរបាកដ ថ្ដលពួកដគមិនទន់ មាន ដហើយរតូវការដរបើ
របាេ់រាល់ម្ថា ដដើមផីអាចជំរញ
ុ ឱយគណៈកមមការដឹកនាំ មានការផ្ទលេ់បូរដលើ
ថ
អាកបផកិ រ ិោ និងឥរ ិោបថ
ដ្ពោះដៅរកភាពគុ ណភាព និ ងរបេិទឌភាពការង្ហរ ដហើយជាចុ ងដរកាយដធវើឱយេហគមន៍ មានភាពរ ឹងមាំ
ឯករាជយ និ ងចី រភាព ស្រេបតាមរបដទេថ្ដលរបកាន់ យកនូ វដរលការណ៍លទឌិរបជាធិបដតយយ ដន មាន
អតទន័យពិតរបាកដ។

២. សោលបំណង និងវិសាលភាព
ការេិកាដនោះ

មានដរលបំ ណងដដើមផីវាេ់ថ្វងពីតរមូវការម្នការកសាងេមតទភាពរបេ់អងគ

ការេហគមន៍មូលោឌន ដោយដធវើការដផ្ទថតការយកចិ តទ
ថ ុ កោក់ ដលើបទោឌន ដរលការណ៍ និ ងដេចកថី
ថ្ណនាំទំងរបាំបី ជំ ពូក ថ្ដលបានថ្ចងកបុងដរលការណ៍ថ្ណនាំេីព
ថ ី ការរបតិបតថិលរែ បេ់អងគការេហ
គមន៍ មូលោឌន រពមទំងនិ រនថរភាពហិរញ្ដ វតទុ។ ដដើមផីចងរកងជាដេៀវដៅថ្ណនាំេរមបេរមួល រពម
ទំងឯកសារដមដរៀន ការកសាងេមតទភាពអងគការេហគមន៍ មូលោឌន ដោយដធវើការដោោះស្រសាយរាល់
គំ ដហើញ ថ្ដលបានរកដ

ើញ កបុងដពលដធវើការបា៉ា ន់ របមាណ។

ការេិកាស្រសាវរជាវដនោះ មិនដផ្ទថតដៅដលើការង្ហរបដចចកដទេលំអិត ម្នវ ិេ័យនីមួយៗ របេ់អងគ
ការេហគមន៍មូលោឌនដទ ដហើយកនមិនតរមូវឱយ ដធវើការេិកាដលើភាពលំអិត ម្នដំ ដណើរការ ឬជំ ហាន
ម្នការបដងកើតចងរកងអងគការេហគមន៍មូលោឌនណ្តមួ យជាក់ លាក់ថ្ដរ ឧទហរណ៍ដូ ចជា៖ ដំ ដណើរ
ការបដងកើតេហគមន៍ ម្រពដឈើ

ថ្ដលមាន៨ជំ ហានម្នដំ ដណើរការចងរកងបដងកើត

មានដូចជា

ការ
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ផសពវផាយ ការចងរកងរកុម ការដបាោះដ្បតដរជើ េដរ ើេគណៈកមមការ ការចងរកងបទបញ្ញ
ជ ម្ផធកុង
ប ការ
ចងរកងលកេនិក
ថ ៈ ការកំណត់ រពំ របទល់ម្រព និ ងការផលិតថ្ផនទី ការចុ ោះកិចចរពមដរពៀងម្រពេហគមន៍
រពមទំងដធវើថ្ផនការរគប់រគងម្រពេហគមន៍ ជាដដើម5។

ដហើយកនមិនបានពិ និតយពិ ច័យដៅដលើទិដឌភាព

ចាប់ របកាេ និងដរលការណ៍នានា កបុងការរគប់រគង អងគការេហគមន៍មូលោឌនទំងអេ់ដនាោះថ្ដរ។

ដនាោះកន ដរពាោះថ្ត វ ិេ័យនីមួយៗ របេ់អងគការេហគមន៍ មូលោឌនមានភាពខ្ុេថ្បលករបខាលំងដពក ថ្ផែក
ដលើដរលការណ៍នានារបេ់វ ិេ័យទំងអេ់ដនាោះ ថ្ដលបានថ្ចង និ ងភាពលំអិតម្នវ ិេ័យទំងអេ់ដនាោះ
ថ្ដលទមទរចំណ្តយដពលដវលា
ស្រសាវរជាវ

និងហិរញ្ដ វតទុដរចើនថ្ថមដទៀត

ដហើយលទឌផលម្នការេិកាស្រសាវរជាវដនាោះ

ដោយអងគការេហគមន៍មូលោឌន
ព័ នថ្ឌ ដរ ។

ធនាននមនុ េស

កបុងការេិកា

កន មិនេូវមានរបដោជន៍ កុងការដឆល
ប
ើ យតប

និងអងគការមិនថ្មនរោឌភិ បាលកបុងស្រេុក

និ ងអនថរជាតិថ្ដលពាក់

រូបភាពទី១: ដំ ដណើរការដរៀបចំបដងកើតេហគមន៍ ម្រពដឈើ

(ផ្ទធំងរូបភាព ផលិតដោយរដឌបាលម្រពដឈើ និងអងគការពាក់ ព័នម
ឌ ួ យចំនួន)

5

ដរលការណ៍ថ្ណនាំ ការបដងកើតេហគមន៍ម្រពដឈើ ។
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ជាក់ ថ្េថង អងគការេហគមន៍មូលោឌន កន រតូវបានដលើកទឹកចិតផ
ថ ងថ្ដរ កបុងការរកឱយដ

ើញនូ វ

កតាថ ឬថ្ផបកេំខាន់ៗ ដផសងដទៀត ថ្ដលមិ នរតូវបានដរៀបរាប់កុងដរលការណ
ប
៍ ខាងដលើ កបុងដពលេិកា
ជារបដោជន៍

ដដើមផីដរៀបចំ ចងរកងដរលការណ៍េរមបេរមួលការបណុថ ោះបណ្ត
ថ ល

និ ងឯកសារដម

ដរៀន ថ្ដលមានភាពរគប់ រជុងដរជាយ ដឆលើយតបជាពហុរបដោជន៍ ដល់អងគការេហគមន៍ មូលោឌនពិត
របាកដ។ ទនធឹមនឹ ងដនាោះ ការេិកាស្រសាវរជាវកន បានជួ បនូ វការលំបាកមួ យចំនួន កបុងដំ ដណើរការម្នការ
េិកាពិ ដររោះដោបល់ដនោះ

ដនាោះកន ដោយសារថ្តអងគការមិនថ្មនរោឌភិ បាលកបុងស្រេុកមួ យចំ នួន

មាន

ការសាធក់ ដេធើរកបុងការផថល់នូវចដមលើយ និងឯកសារ រពមទំងរបាយការណ៍េំខាន់ ៗ េរមាប់ ការេិកា
ដនោះ

ដោយបង្ហាញពីការរពួយបារមភពីការរបកួតរបថ្ជងដលើការដេបើេុំថវ ិកាពី មាចេ់ផថល់ជំនួយនានា

ដហើយមា៉ា ងដទៀត

កន មានការលំបាកកបុងការដៅដល់េហគមន៍ មួយចំ នួន

ថ្ដលមានទី តាំង្ាយដពក

ដោយរមនដេវាទំ នាក់ ទំនង និ ងពិ បាកផលូវគមនាគមន៍ កុងការដធវ
ប
ើដំដណើរ ដូ ចករណីេហគមន៍ជនជាតិ
ដដើមភាគតិ ចមណឍលគី រ ីជាដដើម។

៣. វិធីសាស្រស្ត
ដំ ដណើរការម្នការបា៉ា ន់របមាណតរមូវការ

កសាងេមតទភាពអងគការេហគមន៍មូលោឌន

រតូវ

បានអនុ វតថ តាមជំ ហានចំនួនបួ នធំៗ៖ ទី១ ដធវើការេិកាដលើឯកសារ របាយការណ៍ថ្ដលមានស្រសាប់
រពមទំងការស្រសាវរជាវតាមដគហទំព័ររបេ់អងគការមិនថ្មនរោឌភិ បាលកបុងស្រេុក អងគការអនថរជាតិ ម្ដគូ

អភិវឌណន៍ និងរកេួងសាទប័ នពាក់ ពនឌ័។ ដរលបំណងគឺ ដដើ មផីដធវើឱយដំ ដណើរការម្នការេិកាស្រសាវរជាវ
មានការយល់ដឹងទូ លំទូលាយ រពមទំងមានអំណោះអំ ណ្តងចាេ់លាេ់ ដដើមផីការពាររាល់លទឌផល
ថ្ដលេិកាស្រសាវរជាវរកដ

ើញ។ ទី២ ដធវើការបា៉ា ន់របមាណតរមូវការ តាមរយៈេិកាេសាលាពិ ដររោះ

ដោបល់ថាបក់ ជាតិ ដោយអដញ្ជើញតំណ្តងអងគការមិនថ្មនរោឌភិ បាលកបុងស្រេុកចំ នួន១០ និ ងេហគមន៍

ចំ នួន៥៦ មកពី ដខ្តថ រកុងចំ នួន១៣ រពមទំងមន្រនថីរកេួងពាក់ព័នច
ឌ ំនួន៥សាទប័ន ដូចជារកេួងបរ ិសាទន
រកេួងកេិកមម រុកាេរបមា៉ា ញ់ និងដនសាទ រដឌបាលម្រពដឈើ រដឌបាលជលផល និងសាកលវ ិទាល័យ
ភូ មិនធភំដប ពញ ថ្ដលមានអបកចូ លរួម៧៨នាក់។
េិកាេសាលាបានដធវើការថ្បងថ្ចករដបៀបវារ:ជាពី រ៖ ទីមួយ គឺ ការដរៀនេូរតពីបទបង្ហាញចំនួនបួន
ដោយមន្រនថីជំនាញទំងបួនសាទប័ ន

េថីពីការបដងកើតេហគមន៍ កុងតំ
ប
បន់ ការពារធមមជាតិ

និ ងដអកូ ដទេ

ចរណនធមមជាតិ េហគមន៍ម្រពដឈើ េហគមន៍ ដនសាទ និ ងេហគមន៍ កេិកមម និ ងទី ពីរ គឺ ការថ្បងថ្ចក
េហគមន៍ ទំងអេ់ដៅជារបាំបួនរកុម

ដោយដធវើការេរមបេរមួលដោយបុគល
គ ិកអងគការជាតិ

រាប់

បញ្ូច លទំងអងគការ ថ្ដលជាេមាជិ ករកុមការង្ហរបដចចកដទេ របេ់អងគការ គ.េ.ក ផងថ្ដរ ដោយដផ្ទថ
តការឆលុោះបញ្ញ
ច ង
ំ ដៅនឹ ងបទបង្ហាញទំង៨

ថ្ដលជាដរលការណ៍របតិ បតថិលែ

របេ់អងគការេហគមន៍

មូ លោឌន រពមទំងថ្ផបកេំខាន់ ដម្ទដទៀត ថ្ដលមិនបានរាប់បញ្ូច លដៅកបុងដរលការណ៍ទំង៨ ខាង
| 13

ដលើ។

ជាថ្ផបកម្នការពិដររោះដោបល់កុងេិ
ប
កាេសាលា

ដដើមផីអាចឱយេិកាេកាមបានដរតៀមខ្លួនជាមុន

បញ្ជីេំណួរថ្ដលពាក់ព័នឌដៅនឹ ង ការបា៉ា ន់របមាណពីតរមូវការ ការកសាងេមតទភាព រតូវបានផថល់ជូន

(បញ្ជីេំណួរមានភាជប់ ដៅទំ ព័រឧបេមព័នឌ)។ ទី៣ វ ិធីសាស្តេថការេដងកតផ្ទធល់ (Observation) កន បានដធវើ
ការដរបើរបាេ់ផងថ្ដរ ដោយការពិ និតយជាក់ ថ្េថងដៅដលើរបាយការណ៍ កំ ណត់ ដហតុ និងបញ្ជីហិរញ្ដវតទុ
កំ ណត់រតានានា រពមទំងឯកសារជាភេថតាងមួ
យចំនួន ថ្ដលរំរទដល់ការេិកាស្រសាវរជាវដនោះ ដៅ
ុ
ឯទី តាំងជាក់ថ្េថងរបេ់អងគការេហគមន៍ មូលោឌន មានដូចជា រចនាេមព័នឌ បញ្ជីដឈាមោះេមាជិ ក បទ

បញ្ញ
ជ ម្ផធកុង
ប លកេនិ ក
ថ ៈ ថ្ផនការជំនួញ វ ិញ្ញដបនបរតចុ ោះបញ្ជី រពមទំងបញ្ជីសាបម និងបង្ហកន់ ម្ដនានា ជា
ដដើម។ល។ ការបា៉ា ន់ របមាណតាមរយៈការចុ ោះតាមមូលោបន ដដើ មផីដធវើការរបមូលទិ នន
ប ័ យ ដោយបាន
កំ ណត់ដរលដៅដលើ

អងគការេហគមន៍ មូលោឌន

ដោយដធវើការថ្បងថ្ចកជារបាំតំបន់ រម
ូ មាន៖

ដខ្តថ

បាត់ ដំបង កំពង់ធំ មណឍលគី រ ី កំ ពត និងម្រពថ្វង រពមទំងដខ្តថមួយចំនួនដទៀត។ ដោយដផ្ទថតការយក
ចិ តទ
ថ ុ កោក់ ដលើ វ ិេ័យខ្ុេៗរប របេ់អងគការេហគមន៍ មូលោឌន ដូ ចបង្ហាញកបុងតារាងខាងដរកាម៖
តារាងទី ១: ការដរជើ េដរ ើេតំ បន់ េរមាប់ ចុោះេិកាតាមរដបៀបដោយម្ចដនយ (Random selection)
ល.រ

តំបន់

របដភទ

វ ិេ័យ

១

បាត់ ដំបង

 េហគមន៍ កេិកមម

 កេិកមម

 េហគមន៍ េហររេ

 អាជី វកមម

 េហគមន៍ កុងតំ
ប
បន់ ការពារធមមជាតិ

 ធនាននធមមជាតិ

 េហគមន៍ ម្រពដឈើ

 ម្រពដឈើ

 េហគមន៍ ជនជាតិដដើមភាគតិច

 ជនជាតិ ដដើ មភាគតិច

 រកុមេនសំរបាក់

 ឥណទនជនបទ

 េហគមន៍ ដអកូដទេចរណ៍ធមមជាតិ

 ដទេចរណ៍េហគមន៍

 េហគមន៍ ដនសាទ

 ជលផល

 ធនាររស្រេូវ

 ធនាររស្រេូវ

 េហគមន៍ ដរបើ របាេ់ទឹកកេិកមម

 ធនាននទឹក

២
៣
៤
៥

កំ ពង់ ធំ
មណឍលគីរ ី
កំ ពត
ម្រពថ្វង

(កំណត់េំរល់៖ បញ្ជ ីដឈាមោះេហគមន៍ ភាជប់ដៅទំព័រឧបេមព័នឌ)

ការេិកាបានដរបើ របាេ់វ ិធី សាស្តេថស្រសាវរជាវ ដោយមានការចូ លរួម (Participatory Research
Actions) តាមរយៈការេមាភេន៍ ពាក់កណ្ត
ថ លផលូវការ (Semi-structure Interview) ដោយដរបើ េំណួរ

ដបើក (Open questions) ជាមួ យរកុមគណៈកមមការរគប់ រគងអងគការេហគមន៍ មូលោឌន ថ្ដលមាន
តួ នាទី ជាក់ លាក់ មានេមាជិ កពី ៥ ដៅ ៩នាក់។ ទី៤ ដរបើ របាេ់បញ្ជីេំណួរ េរមាប់ ជាឧបករណ៍មួ យ
កបុងការដធវើការរបមូ លទិ នន
ប ័យ ថ្ដលជាេំណួរដបើក ជាមួ យអងគការមិ នថ្មនរោឌភិ បាលកបុងស្រេុក និ ងអងគ
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ការអនថរជាតិ។ េំណួរពាក់ ព័នឌដម្ទដទៀត នឹ ងរតូវបានបដងកើតដ

ើង កបុងដពលេមាភេន៍ និ ងពិ ភាកា

ដដើមផីេដរមចបាននូ វថ្ផបកេំខាន់ ៗ ថ្ដលចង់ បាន។ បញ្ជីេំណួរមានពី ររបដភទ គឺបញ្ជីេំណួរេរមាប់
អងគការមិនថ្មនរោឌភិ បាលកបុងស្រេុក និងអនថរជាតិ ថ្ដលកំពុងថ្តបំ ដពញការង្ហរជាមួ យអងគការ

េហ

គមន៍ មូលោឌនទំងអេ់ដនាោះ និ ងបញ្ជីេំណួរមួ យដទៀត េរមាប់ ការពិ ដររោះដោបល់ ដូចថ្ដលបាន
ដរៀបរាប់ កបុងជំ ហានទី២ (បញ្ជីេំណួរភាចប់ ដៅឧបេមព័ន)ឌ ។ អងគការមិ នថ្មនរោឌភិ បាលកបុងស្រេុកមួ យ
ចំ នួន រតូវបានកំ ណត់ េរមាប់ ការេិកាស្រសាវរជាវដនោះ6។ ឯកសារមួ យចំ នួនថ្ដលពាក់ ពនឌ័ េរមាប់ ការ
េិកាស្រសាវរជាវបនថ

រតូវបានដេបើេុំផងថ្ដរ

បនាធប់ ពីការពិ ភាកាដោយដរបើ របាេ់បញ្ជីេំណួរបាន

បញ្ចប់ រច
ួ មក (បញ្ជីដេៀវដៅ និ ងឯកសារមានភាជប់ ដៅទំ ព័រឧបេមព័នឌ)។
ជារួមការេិកាបា៉ា ន់ របមាណដនោះ

បានដធវើការពិដររោះដោបល់ជាមួ យអបកផថល់ព័ត៌មានដោយ

ផ្ទធល់ និ ងដោយរបដោលចំ នួន១៧៨នាក់ (ស្រេី៩៨នាក់) មកពី អងគការេហគមន៍ មូលោឌនចំនួន៦៦
និ ងអងគការមិនថ្មនរោឌភិបាលកបុងស្រេុកចំ នួន១៥។
ដយើងបានដរបើ របាេ់ឧបករណនវ ិភាគទិ នន
ប ័ យ វាេ់ថ្វងេមតទភាពដោយដរបើ របាេ់ពិនុធ ថ្ដលមាន

តម្មលដេមើដៅដលើចដមលើយថ្ដលបានផថល់ជូន ដោយការផថល់ពិនុរាប់
ធ
្ប់ ពី១ ដៅ៥ ថ្ដលតំណ្តង ដោយ
ររប់ ពូជ កូ នដឈើ ដដើមដឈើ ផ្ទក និងថ្ផល ដូចបានបង្ហាញខាងដរកាម៖


ពិន១
ុធ = ររប់ពូជ - អងគការេហគមន៍ មូលោឌន មានការយល់ដឹងតិចតួច ដហើយពឹ ង ថ្ផែក
ទំងស្រេុកដលើការជួ យពី ខាងដរៅ។



ពិនុ២
ធ = កូនដឈើ - អងគការេហគមន៍ មូលោឌន មានការយល់ដឹងមួ យចំនួនធំ ថ្តដៅរតូវការ
ពឹ ងថ្ផែកដលើការជួ យពី ខាងដរៅមួ យចំ ថ្ណកធំ។



ពិន៣
ុធ = ដដើមដឈើ - អងគការេហគមន៍មូលោឌន មានការយល់ដឹង ដហើយរតូវការជួ យពី ខាង
ដរៅ មួ យចំ ថ្ណកតូ ច។
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ពិនុ៤
ធ = ផ្ទកដឈើ - អងគការេហគមន៍ មូលោឌន មានការយល់ដឹងដរចើ ន ដហើយអាចរគប់ រគង
ដោយខ្លួនឯងបានជាអដនលើៗ។
ពិន៥
ុធ = ថ្ផលដឈើ - អងគការេហគមន៍ មូលោឌន អាចរគប់រគង និ ង្ត់ ថ្ចងដោយខ្លួនឯង។

មានដូចជា មជឈមណឍលេិការបេ់អងគការជីវ ិតម្ថលថូបរ អងគការលីវ ថ្អនដលើន អងគការរពហមវ ិហារធម៌ អងគការកមម

វ ិធីអភិវឌណន៍ ថ្ខ្មរ អងគការវ ីបី ល អងគការេមព័នឌភាពដដើមផីអភិរកសធនាននជលផល អងគការរកុមអភិវឌណន៍កមពុជា អងគ

ការរំរទជនជាតិ ដដើមភាគតិ ច អងគការអភិវឌណនន និងការពារបរ ិសាទន អងគការពនលឺកុមារ និងអងគការ SARF អងគការ
Children and Women Development Center in Cambodia, RECOFTC និងអងគការ Forum Syd។
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ឧទហរណ៍រដបៀបគណនា តាមរូបមនថ៖
ការោក់ពិនុធ និងការតាងតម្មលដេមើ

េនធេសន៍េំខាន់ៗ
លកេណ:ផលូវចាប់

និងការអភិ វឌណ

ររប់ពូជ

កូនដឈើ

ដដើមដឈើ

ផ្ទកដឈើ

ថ្ផលដឈើ

(១)

(២)

(៣)

(៤)

(៥)

៩២

៥០

៣៦

េរុបពិនុធ
១៧៨

អងគការេហគមន៍មូលោឌន
តួដលខ្៩២ ៥០ និង៣៦ ជាចំនួនពិនុធថ្ដលបូកេរុប កបុងចំដណ្តមអបកផថល់ព័តនមាន១៧៨នាក់ (ដូចបង្ហាញកបុង

តារាងខាងដលើ)។ ដនាោះមានន័ យថា អបកផថល់ព័តនមានចំ នួន៩២នាក់ បានទទួ លពិនុធ ១ (ររប់ពូជ) ដូចរប។ ៥០អបក
ម្នអបកបានផថល់ព័តនមានបានទទួ លពិនុ២
ធ (កូនដឈើ ) និង៣៦នាក់ដទៀត បានទទួ លពិនុធ៣ (ដដើមដឈើ ) ថ្ដលពិនុទំ
ធ ង
7

អេ់ដនាោះ ផថល់ជូនដោយអបកេិកា។ រូបមនថ ការគណនារកភាគរយ ម្នថ្ផបកនីមួយៗ យកកំណត់ យក១៧៨ ដេមើ
នឹងមួយរយភាគ។ ឧទហរណន៖ ៩២X១០០%១៧៨=៥១.៦៨។

រដបៀបម្នការវ ិភាគទិ នន
ប ័ យ ដយើងបានអនុវតថដូចតដៅ៖ ទី មួយ ដធវើការេំភាេន៍ដោយដរបើបញ្ជី
េំណួរ និងទី ពីរដធវើការផថល់ពិនុដៅដលើ
ធ
ចដមលើយទំងអេ់ដនាោះ។ ការផថល់ពិនុទបពី
ធ
១ដៅ៣ និ ងពិនុខ្ព
ធ េ់ពី

៣ដៅ៥ អាស្រេ័យដៅដលើភាពរតឹមរតូវម្នចដមលើយនីមួយៗ ឧទហរណ៍កបុងករណីេំណួរទី១ អបកចូ លរួម
ផថល់ចដមលើយឱយមិ នរតឹមរតូវដសាោះ ផថល់ពិនុឱយ១
ធ
ថ្តដបើចដមលើយរតឹមរតូវមធយម ផថល់ឱយ៣ ថ្តដបើ ចដមលើយមាន
ភាពរតឹមរតូវទំងអេ់ ផថល់ពិនុឱយខ្ព
ធ
េ់បំផុតគឺ៥ (បញ្ជីេំណួរដៅទំព័រឧបេមព័នឌ)។ បនាធប់មកដធវើការបូក
េរុប ពិ នុដលើ
ធ
ថ្ផបកនី មួយៗតាមតារាង ដោយោក់ េញ្ញដតាងទំង៥ ជារួមមានររប់ ពូជ កូ នដឈើ ដដើម

ដឈើ ផ្ទក និងថ្ផលដឈើ ។ ការបូ កពិនុតាមថ្ផប
ធ
ក និងោក់ កុងតារាងដោយតាងដោយេញ្ញ
ប
ដ ខាងដលើ អាច
ដអាយដយើងវ ិភាគរកដ

ើញ ថាដតើ ករមិតយល់ដឹង និ ងេមតទភាពរបេ់ពួកដគជាទូ ដៅដៅករមិ តណ្ត ដលើ

ថ្ផបកនីមួយៗ ទំងជាបុគល
គ
និងជាចំនួនេរុប ម្នអបកថ្ដលបានផថល់ព័ត៌មានទំងអេ់។ ដទោះបី ោ៉ាង
ដូ ដ្បោះកនដោយ ការោក់ ពិនុដនោះ
ធ
មិ នមានភាពេុរកិតមួ យរយភាគរយដទ ថ្តលទឌផលជារួមអាចទទួ ល
យកបាន។ បនាធប់ មកពិនុទំ
ធ ងអេ់ដនាោះ រតូវបានយកមកបញ្ូច លដៅកបុងដារកាម និ ងរកាហវិក ដដើ មផីដធវើ
ការវ ិភាគ និ ងបង្ហាញពីគមាលតជាភាគរយម្នថ្ផបកនីមួយៗ ដោយឆលុោះបញ្ញ
ច ង
ំ ពីករមិ តគមាលតម្នការយល់

ដឹ ងជាបរ ិមាណ និងគុ ណភាពរបេ់អងគការេហគមន៍ មូលោឌន ដូ ចថ្ដលបានដធវើការពនយល់ខាងដលើ។
វ ិធី សាស្តេថដនោះ និ ោយដោយថ្

7

ក រតូវបានដគបានដរបើ របាេ់ោ៉ាងទូ លំទូលាយ កបុងការវាេ់ថ្វងដៅ

រូបមនថដនោះ ដរបើ េរមាប់ថ្តរបាយការណនដនោះថ្តប៉ាុដណ្តតោះ
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ដលើេមតទភាព
ថ្ដលដធវើដ

ឬការបា៉ា ន់ របមាណតរមូវការ

ការកសាងេមតទភាពរបេ់អងគការេហគមន៍ មូលោឌន

ើងដោយអងគការអនថរជាតិ8មួ យចំ នួនបានអនុ វតថរច
ួ មកដហើយ។

៤. ការេក្
ិ ាអំពីអងគការេហគមន៍មូលដ្ឋានសៅក្មពជា
ុ តាមរយៈឯក្សារស្រសាវស្រជាវ និងរបាយការណ៍ពីអងគការសផេងៗ

លទឌផលបឋម ថ្ដលបានមកពី ការេិកាស្រសាវរជាវពី ឯកសារ និ ងរបាយការណ៍នានា ថ្ដល

បានមកពីអងគការជាតិកុងស្រេុ
ប
ក និ ងអនថរជាតិ នានា ជាេមាជិ ករបេ់អងគការ គ.េ.ក ដ

ើញថា អងគការ

ទំងអេ់ដនាោះ ភាគដរចើ នបាន និ ងកំពុងថ្តដធវើការេរមបេរមួលចងរកង និ ងបដងកើត រពមទំងដធវើការ
កសាងេមតទភាពអងគការេហគមន៍ មូលោបន ថ្ដលជារកុមដរលដៅរបេ់ខ្ួន
ល
ថ្ផែកតាមយុទឌសាស្តេថ
និ ងថ្បបថ្ផនដរៀងៗខ្លួន និងខ្ុ េៗរប ដូ ចថ្ដលបានរកដ
9

ើញកបុងដពលពិដររោះដោបល់ដលើឯកសារពាក់

ព័ នឌជាមួ យមន្រនថីកមមវ ិធី ។ យុទឌសាស្តេថ វ ិធីសាស្តេថ និ ងឧបករណ៍ម្នការកសាងេមតទភាពរបេ់អងគការ
ទំងអេ់ដនាោះ ដោងតាមេមតទភាព និ ងចំ ដណោះដឹង រពមទំងបទពិ ដសាធន៍ របេ់បុគគលិក ម្នអងគការ
ទំងអេ់ដនាោះ

ដហើយមួយចំ នួនដទៀត

រតូវបានការជួ យថ្កលំអដោយអងគការ

ថ្ដលជាម្ដគូអភិវឌណន៍

របេ់ខ្ួន។
ល
របាននបទបណុថ ោះបណ្ត
ថ លថ្ដលបានរកដ ើញ ពី ការេិកាបឋមរបេ់អងគការទំងអេ់ដនាោះ
ភាគដរចើ នដផ្ទថតការយកចិតថទុកោក់ដៅដលើរបាននបទ ទំងឡាយណ្ត ថ្ដលមានភាពពាក់ ព័នឌដៅនឹ ង
គដរមាង ជាពិ ដេេរបាននបទបដចចកដទេ ដូ ចជារដបៀបបដងកើតេហគមនន ដនសាទ េហគមន៍ ដអកូ
ដទេចរណ៍ធមមជាតិ រកុមជួ យខ្លួនឯង របព័នឌហិរញ្ដវតទុេហគមន៍ បដចចកដទេកេិកមម េហរគិនភាព
ទី ផារ រពមទំងភាពជាអបកដឹកនាំ។ល។

តាមការេិកា ទំងដលើឯកសារ និ ងការពិ ភាកាដោយផ្ទធល់ជាមួ យថាបក់ ដឹកនាំ អងគការមិនថ្មន
រោឌភិ បាលកបុងស្រេុក និងអនថរជាតិមួយចំនួន ដ

ើញថា មិនមានថ្ផនការយុទឌសាស្តេថណ្តមួ យ ដោយ

បានបដងកើតឱយមានថ្ផនការដពញដលញ ជាលកេណៈរបព័នឌ ឬជាកញ្ចប់ កបុងដំដណើរការកសាងេមតទភាព
អងគការេហគមន៍មូលោឌនដៅដ

ើយ ដោយោក់បញ្ូច លទំងដំ ដណើរការដំ បូង និងវ ិធី សាស្តេថវាយតម្មល

ឬបា៉ា ន់ របមាណតរមូវការបណុថ ោះបណ្ត
ថ ល
បណ្ត
ថ ល

និងដរកាយការបណុថ ោះបណ្ត
ថ ល

មុនដពលដធវើការបណុថ ោះបណ្ត
ថ ល

កបុងដពលដធវើការបណុថ ោះ

រពមទំងការកំណត់ េូចនាករដលើការវាេ់ថ្វងដលើឥទឌិពល

ទំងបរ ិមាណ និងគុ ណភាព ម្នការបណុថ ោះបណ្ត
ថ លរយៈដពល។ ថ្តដទោះបី ោ៉ាងដូ ដ្បោះកថី ការេិកាបាន
រកដ

ើញថា ដំដណើរការ ឬេកមមភាពេរមបេរមួលបណុថ ោះបណ្ត
ថ លកសាងេមតទភាព មានភាពលែ

របដេើរជាទូ ដៅ ទំងការដរៀបចំ តាក់ ថ្តង ឯកសារេរមាប់ រំរទដល់ការេរមបេរមួលបណុថ ោះបណ្ត
ថ ល
8

Concern Worldwide, Community Forestry International, PACT International, Oxfam GB, Asian

Foundation, ForumSyd និង FACT ជាដដើម។
9

ដូចជាអងគការ Forum Syd របាននកមមវ ិធីរបេ់អងគការ Live and Learn Cambodia នាយកេថីទីរបេ់ Learning

Center/ LWD រពមទំងដរលការណ៍ការកសាងេមតទភាពអងគការេហគមន៍ មូលោឌនរបេ់អងគការេមព័នឌភាព
ដដើមផីអភិ រកសធនាននជលផល (FACT) ជាដដើម។
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ដូ ចជា ការផលិតឯកសារដមដរៀនបានចាេ់លាេ់ ការផលិតឧបករណ៍ និងេមាភរៈបណុថ ោះបណ្ត
ថ លដូ ច

ជា កូ នដេៀវដៅ ផ្ទធំងរូបភាព និងករមងរូបភាព ដធវើដអាយមានការ្ប់ អារមមណ៍ រពមទំងទរមង់ ម្នការ
វាយតម្មលការបណុថ ោះបណ្ត
ថ ល

និ ងទរមង់ ការដធវើថ្ផនការអនុ វតថន៍ជាក់ ថ្េថង

បណ្ត
ថ លមួ យដលើកៗជាដដើម។

បនាធប់ពីបញ្ចប់ វគគបណុថ ោះ

៤. ១ ដតើអងគការេហគមន៍មូលោឌនដៅកមពជា
ុ ដធវើការដផ្ទថតដលើវ ិេ័យអវី?
អងគការេហគមន៍មូលោឌន ថ្ដលកំពុងថ្តដំ ដណើរការេកមមភាពរបេ់ខ្ួន
ល
កបុងរបដទេកមពុជា

ភាគដរចើ នដធវើការដៅដលើវ ិេ័យដផសងៗ
េហគមន៍ កេិករដរបើរបាេ់ទឹក

ដូចជាកេិកមម

េហគមន៍ ខាបតតូច

តាមរយៈការបដងកើតដៅជាេហគមន៍ កេិកមម

និងមធយម

ដៅដលើផលិតផលកេិកមម។ល។

បចចុបផនបដនោះេហគមន៍ ទំងអេ់ខាងដលើមានចំនួន៨៥៧ េហគមន៍ទូទំងរបដទេ ដោងតាមឯកសារ
េទិតិ្បំ២០១៧ ថ្ដលទទួលបានពី នាយកោឌនអភិវឌណន៍ េហគមន៍កេិកមម ម្នរកេួងកេិកមម រុកាេរប
មា៉ា ញ់ និ ងដនសាទ កបុងដពលពិ ដររោះដោបល់ដនោះ។ ដោយថ្

កេហគមន៍ ម្រពដឈើ មានចំ នួន ៥៩៥ ជា

េទិតិទូទំងរបដទេ ដៅ្បំ២០១៧ ថ្ដលេទិតិដនោះទទួលបានពីអងគការ RECOFTC Cambodia និ ងពី រដឌ
បាលម្រពដឈើ ។ េហគមន៍ ម្រពដឈើ ដៅកមពុជា បានផថួចដផថើម និងបដងកើតដ

ើង្ប់ តាំងពី ្បំ១៩៩៤ មក

ដមល៉ាោះ ដោយអងគការអនថរជាតិ ជាអបករំរទ (Concern Worldwide, FAO, MCC និ ង GTZ) ដហើយចំនួនម្ន
ការបដងកើតដៅថ្តបនថរហូតមកដល់បចចុបផនប។ តាមរបាយការណ៍េទិតិេហគមន៍ ម្រពដឈើ កមពុជា ដបាោះពុមភ
ផាយដោយរដឌបាលម្រពដឈើ ្បំ២០១៧។

តារាងទី ២: េទិតិេហគមន៍ ម្រពដឈើ និងទី តាំងេហគមន៍ ទំងអេ់ដនាោះដៅកបុងថ្ផនទី

(របភព៖ រដឌបាលម្រពដឈើ និ ង RECOFTC ២០១៧)
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ចំ ថ្ណកេហគមន៍តំបន់ការពារធមមជាតិ េទិតិរតឹ មថ្ខ្ធបូ ២០១៧ មានចំ នួន ១៥២ េហគមន៍

ដៅទូ ទំងរបដទេ

តាមរបាយការណ៍របេ់រកេួងបរ ិសាទនថ្ចក្យ

ដោបល់កនលងមក។

កបុងដពលេិកាេសាលាពិដររោះ

តារាងទី៣: រកាហវីកេទិតិេហគមន៍ដនសាទ និងទី តាំងេហគមន៍ ទំងអេ់ដនាោះដៅកបុងថ្ផនទី

(របភព៖ រដឌបាលជលផល ២០១៧)

បចចុបផនបេហគមន៍ដនសាទមានចំ នួន ៥១៦ ជាេទិតិទូទំងរបដទេ គិតរតឹមថ្ខ្ធបូ ២០១៧ តាម

រយៈរបាយការណ៍របេ់រដឌបាលជលផល
កនលងមក។

កបុងដពលដធវើបទបង្ហាញកបុងេិកាេសាលាពិ ដររោះដោបល់

េហគមន៍ដនសាទរតូវបានបដងកើតដ

វ ិេ័យជលផល ដោយលុប

ើង

ដៅដពលថ្ដលរាជរោឌភិ បាលដធវើកំថ្ណទរមង់

ូត៍ ដនសាទចំ នួនជាង ៥៦% ម្នម្ផធ

ត៍
ូ េរុប របមាណជិ តកនលោះលានហិតា

ដៅ្បំ២០០០ ដោយរបគល់ជូនរបជាពលរដឌ ដធវើដនសាទជាលកេណៈរគួសារ និ ងជំ រញ
ុ ការដរៀបចំ េហ
គមន៍ ដនសាទទូ ទំងរបដទេ។
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រូបភាពទី ២: ជំហានម្នការដរៀបចំ េហគមន៍ដនសាទ

(ផ្ទធំងរូបភាពផសពវផាយផលិតដោយរដឌបាលជលផល និងអងគការអុកហាវមអង់ដគលេ)

មា៉ា ងវ ិញដទៀត តាមរបាយការណ៍េទិតិរបេ់អងគការជីវ ិតម្ថលថូរប (LWD) ដៅ្បំ២០១៦ ថ្ដលមាន

ទី តាំងដៅ៤ដខ្តថ គឺ ដខ្តថ កំពង់ េឺ ព កំពង់ ្បំង ដពាធិ៍សាត់ និងបាត់ដំបងគឺ មានចំ នួន៣៩២ ធនាររភូមិ។

ធនាររភូមិមួយចំនួនជាថ្ផបកមួ យម្នរកុមេនសំរបាក់ េហគមន៍ េហររេខាបតតូច និងមធយម និង
មួ យចំនួនដទៀត គឺ េហគមន៍កេិកមម ដោងតាមរបាយការណ៍េទិតិ របេ់អងគការ។ ជាក់ ថ្េថង េហ
គមន៍ មួយចំនួន ថ្ដលជាធនាររភូមិ មិ នទន់ បានទទួ លសាគល់ និ ងចុ ោះបញ្ជីជាលកេណៈទូ លំទូលាយ
ដៅដ

ើយ ដលើកថ្លងថ្តេហគមន៍ កេិកមម ដនាោះកន ដោយសារថ្តមិ នទន់ មានចាប់ ឬដរលការណ៍

ណ្តមួ យជាក់ លាក់។

អងគការេហគមន៍ មូលោឌនដេធើរថ្តទំងអេ់

តាមរយោះការបណុថ ោះបណ្ត
ថ ល

រតូវបានដធវើការបដងកើនេមតទភាព

ពី របាននបទថ្ដលពាក់ ព័នឌដៅនឹ ងការបដងកើតចងរកងអងគការេហគមន៍

មូ លោឌន រពមទំងការង្ហរបដចចកដទេកេិកមម ដូចជា ការោំបថ្នល ចិ ញ្ចឹមេតវ ការផលិតជី កំប៉ាុេ រពម
ទំងរបព័នឌហិរញ្ដ វតទុេហគមន៍ ។ល។ ការេិកាស្រសាវរជាវរកដ
រតូវរបនឹ ងរបាននបទដរលការណ៍ថ្ណនាំេីព
ថ ី ការរបតិបតថិលែ
ស្រេុងដទ

ើញថា របាននបទបណុថ ោះបណ្ត
ថ លមិន

របេ់អងគការេហគមន៍ មូលោឌនទំង

ដោយសារថ្តអងគការផថល់អាទិ ភាពដធវើការបណុថ ោះបណ្ត
ថ លដៅដលើរបាននបទទំងឡាយណ្ត

| 20

ថ្ដលពាក់ព័នឌដៅនឹងគដរមាង ដូចជាដំដណើរការដរៀបចំ េហគមន៍ និងការង្ហរបដចចកដទេកេិកមម អាជីវ
កមម និងទីផារ។ល។
ដោយថ្

ក បណ្ត
ថ ញអងគការេហគមន៍មួយចំនួនរតូវបានបដងកើតដ

ើង កបុងរូបភាព និងវ ិេ័យ

ដផសងៗរប កបុងដរលបំ ណងដធវើការរួមរប និ ងដលើកតដមកើងេដមលងថ្តមួ យ កបុងចំដណ្តមពួ កដគ។ បណ្ត
ថ ញ
អងគការេហគមន៍មូលោឌនទំងអេ់ដនាោះ មានបដងកើតជារចនាេមព័នឌទំនាក់ ទំនង និងបញ្ជីេមាជិ កភាព
ដូ ចជាបណ្ត
ថ ញ បណ្ត
ថ ញេកមមជនជាតិ ដដើ មភាគតិចដៅថា អាយរា៉ា ម (Indigenous Rights Active
Members-IRAM)។ បណ្ត
ថ ញម្នអងគការេហគមន៍ មូលោឌនដនោះបាន និងកំ ពុងថ្តរំរទោ៉ា ងលែពីអងគ
ការ រំរទជនជាតិ ដដើ មភាគតិច (ICSO) និ ងអងគការដវទិ កាម្នអងគការមិនថ្មនរោឌភិ បាល េថីពីកមពុជា។
បណ្ត
ថ ញដនោះមានេមាជិកមកពី ១១ដខ្តថ ថ្ដលមានជនជាតិ ដដើមភាគតិ ចរេ់ដៅ។ លកេណៈពិដេេគឺ
បណ្ត
ថ ញដនោះ អនុញ្ញដតឱយថ្តជនជាតិដដើមភាគតិច ចូលជាេមាជិ កប៉ាុ ដណ្តតោះ។
ចំ ថ្ណកបណ្ត
ថ ញេហគមន៍ ម្រពដឈើ និ ងេហគមន៍តំបន់ ការពារធមមជាតិ រតូវបានបដងកើតដ

ើង

តាំងពី ្បំ១៩៩៩ ដោយអងគការ Concern Worldwide, រដឌបាលម្រពដឈើ និងរកេួងបរ ិសាទន។ បណ្ត
ថ ញ
ដនោះមានរូបភាពជាថាបក់ ជាតិ ដោយមានការចូ លរួមពី េហគមន៍ម្រពដឈើ និងេហគមន៍តំបន់ ការពារ
ធមមជាតិ ទំងអេ់ទូទំងរបដទេ តាមរយៈកិចចរបជុំ ដរៀងរាល់រតី មាេ ដោងតាមរបាយការណ៍កិ ចរច បជុំ
បណ្ត
ថ ញ

ថ្ផនទី បង្ហាញផលូវ

និងថ្ផនការយុទឌសាស្តេថរបេ់បណ្ត
ថ ញ

ថ្ដលបានថ្ចងកបុងថ្ផនការយុទឌ

សាស្តេថម្រពដឈើ ជាតិ ដោយរដឌបាលម្រពដឈើ ្បំ២០១០ ដល់២០២៩។ បចចុបផនបបណ្ត
ថ ញដនោះ រតូវបាន

រំរទដោយ USAID/ WINROCK ដោងតាមបទបង្ហាញរបេ់គដរមាងម្រពដឈើ ដៅឯកិចចរបជុំពិដររោះ
ដោបល់េីព
ថ ី តំបន់ម្រព
បណ្ត
ថ ញម្រព

ង់ ្បំ២០១៧។
ង់ ជាបណ្ត
ថ ញម្រពដឈើ មួយថ្ដលមានេកមមជនម្រពដឈើ ចំនួន៤ដខ្តថ បានចូ ល

រួម មានដូចជាដខ្តថកំពង់ធំ រពោះវ ិហារ រកដចោះ និងេធឹងថ្រតង។ ដរលបំ ណងម្នបណ្ត
ថ ញដនោះ គឺ ដដើមផី
ពរងឹ ងការទំ នាក់ ទំនង
ម្រព

និ ងេរមបេរមួលជាមួ យអបកពាក់ ព័នឌទំងអេ់ថ្ដលកំ ពុងថ្តដធវើការកបុងតំ បន់

ង់ ដដើមផីបដងកើនការចូលរួម កបុងការចូ លរួមថ្ផនការយុទឌសាស្តេថរម
ួ កបុងការការពារម្រព

ង់។ ដដើមផី

បដងកើនភាពេុខ្ដុ មរមយនារវាងម្ដគូ អភិ វឌណន៍ និងអងគការមិ នថ្មនរោឌភិ បាលដផសងៗ10 កបុងការដលើកដ
រាល់កងវល់ទំងអេ់ថ្ដលកំ ពុងថ្តដកើ តមានកបុងតំ បន់ម្រព

ង់

រពមទំងបញ្ូច លនូ វថ្ផនការ

ើង

និងយុទឌ

សាស្តេថរម
ួ រប ដដើមផីដធវើឱយមានឥទឌិពលកបុងការដធវើដេចកថីេដរមចចិ តរថ បេ់អបកនដោបាយដៅដលើអនុ រកិ

10

1) Danmission, 2) Community Economic Development (CED), 3) Organization to Promote Kuoy
Culture (OPKC), 4) Winrock International (WI), 5) Prey Lang Community Network (PLCN), 6)Environment
and Health Education Organization (EHEO), 7) Conservation International (CI), 8) Community PeaceBuilding Network (CPN), 9)Cambodian Youth Network (CYN), 10)Action for Development (AFD), and 11)
Peace Bridge Organization (PBO)
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តយម្រព

ង់ និ ងកមមវ ិធី ម្រពដឈើ ជាតិ ។ បណ្ត
ថ ញដនោះ ជួ បជុំ របដរៀងរាល់៣ថ្ខ្មថង ដោយអដញ្ជើញេមាជិ ក

ទំងអេ់ រពមទំងអងគការមិ នថ្មនរោឌភិ បាលកបុងស្រេុក អនថរជាតិ រពមទំងម្ដគូ អភិ វឌណន៍ នានាចូ លរួម
ផងថ្ដរ ដោងតាមឯកសារដរលរបេ់បណ្ត
ថ ញម្រព

ង់ ដចញថ្ខ្មិ នា ្បំ២០១៥។

បណ្ត
ថ ញម្រពដឈើ និងជនជាតិ ដដើមភាគតិច ជាបណ្ត
ថ ញមួ យថ្ដលមានការចូ លរួមជាេមាជិ ក
ទំងអងគការមិ នថ្មនរោឌភិបាលកបុងស្រេុក

អងគការអនថរជាតិ

ម្ដគូអភិ វឌណន៍

និ ងអងគការេហគមន៍

មូ លោឌន។ បណ្ត
ថ ញរតូវបានេរមបេរមួលដោយគណៈកមមការរគប់ រគងមួយ ថ្ដលដកើតដ

ើងដោយ

ការដបាោះដ្បត ពី េមាជិកទំងអេ់។ បចចុបផនបបណ្ត
ថ ញដនោះ កំ ពុងថ្តេរមបេរមួល និ ងផថល់ហិរញ្ដ វតទុ

ដោយ អងគការដវទិ កាម្នអងគការមិនថ្មនរោឌភិ បាល េថីពីកមពុជា។ ដរលបំ ណងម្នបណ្ត
ថ ញ គឺ ដធវើការ
ពរងឹ ងទំ នាក់ទំនង

និ ងបដងកើនេហរបតិបតថិការកបុងចំ ដណ្តមអងគការមិនថ្មនរោឌភិ បាលកបុងស្រេុក

អងគ

ការអនថរជាតិ ម្ដគូអភិវឌណន៍ និ ងអងគការេហគមន៍មូលោឌន ថ្ដលពាក់ព័នដឌ ៅនឹ ងជនជាតិ ដដើមភាគតិ ច
និ ងម្រពដឈើ េិទិ ជា
ឌ របម្ពណី កបុងការរគប់ រគងធនាននម្រពដឈើ ដដើ មផីដឆលើយតបដៅនឹងេងគម ដេដឌកិចច

និ ងវបផធម៌ ។ រពមទំងបដងកើនការទទួ លខ្ុ េរតូវ និ ងការយល់ដឹងពីតួនាទី ភារកិចចរបេ់បណ្ត
ថ ញ (ដោង
តាមឯកសារដរលគំនិត របេ់បណ្ត
ថ ញចុ ោះម្ថាទី២ ថ្ខ្េីហា ្បំ២០១៦។
បណ្ត
ថ ញអងគការមិនថ្មនរោឌភិ បាលកបុងស្រេុក

រតូវបានបដងកើត្ប់ តាំងពី ្បំ១៩៩៧

តាមដខ្តថ

នានា។ ្ប់ពី្បំ២០១២ បណ្ត
ថ ញដនោះបានដកើ នចំនួន១៥ បណ្ត
ថ ញអងគការដរៅរោឌភិ បាលថាបក់ដខ្តថ
ដហើយរបតិ បតថិការកបុងដខ្តថចំនួន១៥ មានដូ ចជា៖ បាត់ ដំបង រកុងរពោះេីហនុ ដពាធិ៍សាត់ ដេៀមរាប
មណឍលគីរ ី សាវយដរៀង បនាធយមានជ័ យ កំពង់ ្ម េធឹងថ្រតង រពោះវ ិហារ តាថ្កវ កំ ពត កំ ពង់ េឺ ព ម្រពថ្វង
និ ងរតនគីរ ី។ បណ្ត
ថ ញថាបក់ ដខ្តថទំងអេ់ដនោះ រតូវបានរំរទបដចចកដទេ និងថវ ិកាដោយ អងគការសាថរ
កមពុជា។ ដរលបំ ណងម្នបណ្ត
ថ ញ គឺដធវើការពរងឹង និ ងបដងកើនការដធវើការរួមរប ដដើមផីដោោះស្រសាយេរមប

េរមួលរាល់បញ្ញ
ា និងការលំបាកថ្ដលពាក់ព័នុដឌ ៅនឹ ងេិទិ ជ
ឌ នជាតិ ភាគតិ ច ម្រពដឈើ ដី ធី ល និងការ
ចិ ញ្ចឹមជី វ ិត ដោយដធវើការរួមរបជាមួ យអងគការពាក់ព័នឌទំងអេ់ដៅថាបក់ដរកាមជាតិ ។ ្ប់ពី្បំ២០១៤
រហូតមកដល់បចចុបផនបអងគការសាថរកមពុជាបានបថូរដរលនដោបាយ
ថ្មនរោឌភិ បាលកបុងស្រេុក

ពី រដបៀបដធវើការជាមួ យអងគការមិ ន

ដៅជាដធវើការផ្ទធល់ជាមួ យអងគការេហគមន៍ មូលោឌនវ ិញ

ដោងតាម

ដគហទំព័រ របេ់អងគការសាថរកមពុជា11។ ដរកាយមក កន មានអងគការមិនថ្មនរោឌភិ បាលកបុងស្រេុកមួ យចំ នួន

បានដរបើ របាេ់បណ្ត
ថ ញតាមដខ្តថទំងអេ់ ជាយនថការេរមាប់ េកមមភាពតេូមតិ12នានា ថ្ដលដធវើឱយ
មានការយល់រច

11
12

ំពីមន្រនថីរាជរោឌភិ បាល ជាពិ ដេេករណីដៅដខ្តថដពាធិ៍សាត់។ ករណីដនោះបានដធវើឱយ

http://www.starkampuchea.org.kh/en/home
ព័ត៌មានទទួ លបានពីអតីតេមាជិកបណ្ត
ថ ញអងគការដរៅរោឌភិបាល ដខ្តថដពាធិ៍សាត់ ថ្ខ្មករា ២០១៨។
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មានការសាធក់ ដេធើរខាលំងដ

ើងកបុងការចូ លរួម កិចចរបជុំបណ្ត
ថ ញរប្ំរតី មាេ និងេកមមភាពមួ យ

ចំ នួនដទៀត។ បចចុបផនបបណ្ត
ថ ដខ្តថមួយចំនួនដៅបនថេកមមភាពបណ្ត
ថ ញជាធមមតាដូ ចជាដខ្តថកំពង់ធំ ថ្ត
មួ យចំនួនដទៀតមិ នេូវមានេកមមភាព ឬរមនេកមមភាពដសាោះថ្តមថង ដូចករណីដខ្តថដពាធិ៍សាត់ និ ង
កំ ពង់ ្បំង13ជាដដើម។ បញ្ជីដឈាមោះេមាជិកបណ្ត
ថ ញតាមដខ្តថនីមួយៗ មានភាជប់ ដៅទំ ព័រឧបេមព័នឌ ម្ន
របាយការណ៍ដនោះ។
នាយកអងគការទស្សនៈបៃតង (GVO) និងជារបាននបណ្ត
ថ ញអងគការមិនថ្មនរោឌភិ បាលរប្ំដៅដខ្តថ
ដពាធិ៍សាត់ បានផថល់ដោបល់ថា៖ បណ្ត
ថ ញអាចនឹងដដើ រោ៉ា ងរលូនដ

ើងវ ិញ របេិនដបើដយើងមាន

យុទឌសាស្តេថ និ ងថ្ផនការចាេ់លាេ់ ដោយដរបើយនថការ ការពិ ដររោះដោបល់ ជាជាងការតេូមតិ
ជាមួយរាជរោឌភិបាល រពមទំងមានការរំរទថ្ផបកហិរញ្ដ វតទុ រយៈដពលថ្វង អាចពី ៣ដៅ៥្បំពីម្ដគូ
អភិវឌឈន៍ ណ្តមួ យ។

ដបើ ដធវើការដរបៀបដធៀបជាមួយរបដទេមួ យចំ នួនកបុងតំបន់ដូចជា របដទេម្ថ ហវីលីពីន និ ង

ដន

បា៉ា លជាដដើ ម ដៅរបដទេកមពុជាមិ នទន់ មានបណ្ត
ថ ញអងគការេហគមន៍ណ្តមួ យថ្ដលមានភាពរ ឹងមាំ
ថ្ដលមានឥទនិពលដលើដរលនដោបាយជាតិ ដៅដ

ើយដទ។

បណ្ត
ថ ញអងគការេហគមន៍ មូលោឌនដៅ

របដទេដនបា៉ា ល14 គឺ បណ្ត
ថ ញរកុមដរបើ របាេ់ម្រពដឈើ គឺ មានភាពដជាគជ័ យ និងរ ឹងមាំបំផុត ថ្ដលអាច
ជំ រញ
ុ ឱយមានការផ្ទលេ់បូរដរលនដោបាយជាតិ
ថ
បាន

ស្រេបតាមតរមូវការរបេ់អងគការេហគមន៍មូល

ោឌន ថ្ដលចង់ បាន។

៤ .២ ដតើអងគការមិនថ្មនរោឌភិបាលកបងស្រេុ
កណ្តខ្លោះ ថ្ដលបានដធវើការេរមបេរមួល
ុ

ជាមួយ អងគការេហគមន៍មូលោឌន? ដហើយដតើអងគការេហគមន៍មូលោឌន ទទួលបានការរំរទ
អវីខ្ោះល កបងការរគប់
រគងរបេ់ខ្ន?
ុ
ួល
តាមរបព័នឌទិនន
ប ័ យដគហទំព័រ របេ់រកុមរបឹ កាអភិ វឌណន៍កមពុជា (CDC) មានអងគការមិ នថ្មនរោឌ

ភិ បាលកបុងស្រេុក និងអនថរជាតិ ចំនួន១៨៧៦15 កបុងដនាោះអងគការកបុងស្រេុកមានចំ នួន១២០០ និងអងគការ
អនថរជាតិចំនួន៦៧៦។

ជាក់ ថ្េថងមានអងគការមិនថ្មនរោឌភិ បាលថ្តចំនួន៥៧៩

កំពុងថ្តមានេកមម

ភាព និង២៧០ បានបិ ទថ្លងបនថេកមមភាព និង១០២៧ មិនបានដធវើដេចកថីរាយការណ៍មករកុមរបឹ កា

13
14
15

ព័ត៌មានទទួ លបានពីអតីតេមាជិកបណ្ត
ថ ញអងគការដរៅរោឌភិបាល ដខ្តថកំពង់ ្បំង ថ្ខ្មករា ២០១៨។
របាយការណ៍បណ្ត
ថ ញ FECOFUN ដនបា៉ា ល ២០១៦។
បញ្ជីដឈាមោះអងគការមិនបានបញ្ូច លកបុងរបាយការណនដនោះដទ ដោយសារថ្តមានចំនួនដរចើ នដពក។
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អភិវឌណន៍កមពុជា16។ ដទោះបីោ៉ាងដូដ្បោះកនដោយ អងគការមិ នថ្មនរោឌភិ បាលកបុងស្រេុក និងអនថរជាតិ ទំង
អេ់ដនាោះ17ភាគដរចើ នដលើេលុបគឺ របតិ បតថិគដរមាង

ឬកមមវ ិធី របេ់ខ្ួនតាមរយៈការចងរកងបដងក
ល
ើ តអងគ

ការេហគមន៍មូលោឌន ថ្ដលមានដូ ចជា េហគមន៍ ម្រពដឈើ េហគមន៍ដនសាទ េហគមន៍ ដអកូ

ដទេចរណ៍ធមមជាតិ េហគមន៍ កេិកមម ធនាររស្រេូវ ធនាររេតវ រកុមជួ យខ្លួនឯង ធនាររភូ មិ រកុម
េនសំរបាក់ រកុមផសពវផាយេុខ្ភាព រកុមអប់ រ ំមិតថ េហគមន៍ េហររេខាបតតូច និ ងមធយម រកុមថ្ក
ម្ចបេិបផកមម។ល។ និង។ល។

៤. ៣ ដតើេមតទភាពរបេ់អងគការេហគមន៍មូលោឌន មានករមិតណ្តថ្ដរ?
ដៅដពលេិកាដនោះ មិនមានរបាយការណ៍ស្រសាវរជាវណ្តមួ យ ថ្ដលនិោយពី លទឌផលម្នការ
បា៉ា ន់ របមាណ

ឬវាេ់ថ្វងពីតរមូវការ

លកេណ:ទូ លំទូលាយ រតូវបានរកដ
បានដធវើការវាេ់ថ្វង

ម្នការកសាងេមតទភាពរបេ់អងគការេហគមន៍មូលោឌនជា

ើញដទ។ ថ្តមានអងគការមិ នថ្មនរោឌភិ បាលកបុងស្រេុក មួ យចំនួន18

និងបា៉ា ន់ របមាណពី េមតទភាពរបេ់អងគការេហគមន៍មូលោឌន

ថ្ដលជារកុម

ដរលដៅគដរមាងរបេ់ខ្ួន
ល តាមវ ិធីសាស្តេថ និ ងឧបករណ៍ដផសងៗ។ ជាក់ ថ្េថងអងគការេហគមន៍ មូល
ោឌន

គឺ ជាថ្ផបកមួ យម្នេងគម

ជាសាទប័ នមូ លោឌនថ្ដលបដងកើតដ

ើងដោយេមាជិ កេហគមន៍ ខ្ួនឯង
ល

ដដើមផីបដរមើ ផលរបដោជន៍ និងតរមូវការេមាជិករបេ់ខ្ួន
ល 19។ ដទោះបី ោ៉ាងដនាោះកន ដោយ េមាេភាព
េមាជិ ករកុមអងគការេហគមន៍ មូលោឌនមានលកេណ:ចរមុោះរវាងរកុមកេិកររកី រកបំផុត

រកី រក

អបក

ថ្ដលមានជី វភាពមធយម និងអបកថ្ដលមានជី វភាពររន់ ដបើ ។ ទនធឹមនឹ ងដនាោះ ភាគដរចើ នមិនដចោះអាន និ ង
េរដេរអកសរថ្ខ្មរ និ ងមួយចំ នួនជាជនជាតិដដើមភាគតិច ថ្ដលដេធើរថ្តមិនអាចនិ ោយភាសាថ្ខ្មរបាន
ដទៀតផង (របាយការណ៍េថីពីេហគមន៍ម្រពដឈើ ដៅមូ លោឌន ដោយ RECOFTC No. 16, July 1997។

16
17

http://odacambodia.com/ngo/summary/summary.asp
អងគការទំងដនាោះកំពុងថ្តរបតិបតថិេកមមភាពគដរមាងដផសងៗរប

ដៅទូ ទំងរបដទេ

ជាពិ ដេេដលើវ ិេ័យ៖

កេិកមម និងធនាននទឹក វ ិមជណការ និងវ ិេហមជណការ អប់រ ំ ជលផល េនថិេុខ្ដេផៀង និងអាហាររូបបតទមភ ម្រព
ដឈើ និងបរ ិសាទន ដយនឌ័ រ និងេុខាភិ បាល ដមដរាគដអដេ៍ និងជំងឺដអដេ៍ ដហោឌរចនាេមព័នឌ និងេមាហរណ
កមមតំបន់ ដីធីល កំ ថ្ណទរមង់ចាប់ និងតុលាការ េកមមភាពមីន ភាពជាម្ដគូ និងេុខ្ដុមនីយកមម ថ្ផនការ និងកាត់
បនទយភាពរកី រក ការអភិវឌណវ ិេ័យឯកជន កំ ថ្ណទរមង់ រដឌបាលសាានរណ: រគប់រគងហិរញ្ដ វតទសាានរណ: ផគត់
ផគង់ទឹកជនបទ អនាម័ យ និងការរេ់ដៅសាែត (ដេៀវដៅម្ណនាំេីព
ថ ី ការចូ លរួមរបេ់អងគការមិនថ្មនរោឌភិ បាល
ដៅកបុងយនថការេរមបេរមួលជំនួយដៅកមពុជា ្បំ២០១២)។
18
Learning Center/ LWD, FACT, Forum Syd, និង Live and Learn។
19

ឯកសារគដរមាងរបេ់អងគការ Forum Syd មិនចុោះម្ថាថ្ខ្្បំ
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ដោយសារថ្តចរ ិតលកេណ:អងគការេហគមន៍ មូលោឌនមានភាពខ្ុ េៗរប

ដូ ដចបោះេមតទភាព

របេ់ពួកដគកន មានករមិ តខ្ុេៗរប។ ជាក់ ថ្េថងអងគការេហគមន៍មូលោឌន ថ្ដលមានទី តាំងកបុងរកុង ឬ
ទី របជុំជន ថ្តងថ្តមានេមតទភាពកបុងការរគប់ រគងេហគមន៍ របេ់ខ្ួន
ល លែជាងេហគមន៍ ថ្ដលមានទី

តាំង្ាយ ោច់ ស្រេោល ឬជនជាតិដដើមភាគតិច ថ្ដលមានឱកាេតិចតួច ឬរមនដសាោះកបុងការទទួ ល

បាននូ វដេវាកមមអប់ រ ំសាានរណ:ថ្ដលមានគុ ណភាព។ និ ោយជារួម ករមិតវបផធម៌ ចំ ដណោះដឹងថ្ផបក
ចាប់ ដរលការណ៍នានា និ ងជំ នាញបដចចកដទេទំដនើបកមមភាគដរចើ នេទិតកបុងករមិ តទប រាប់បញ្ូច ល
ទំងការទំ នាក់ទំនង
ដឹ កនាំ។ល។
ខាងដរៅ20។

ការរគប់ រគងហិរញ្ដវតទុ

េទិតកបុងករមិ តមួ យ

ចំ ដណោះដឹ ងដលើជំនាញេរមបេរមួល

ថ្ដលទមទរឱយមានជួ យការបណុថ ោះបណ្ត
ថ ល

និងភាពជាអបក

និងរំរទពី សាទប័ន

៤. ៤ កិចអ
ច នថរាគមន៍ អងគការមិនថ្មនរោឌភិបាលជាមួយអងគការេហគមន៍មូលោឌន ដលើ
ការកសាងេមតទភាព រពមទំងឧបករណ៍ និងេមាភរៈថ្ដលបានបដងកើត
លទឌផលបឋម ថ្ដលបានមកពី ការេិកាស្រសាវរជាវពី ឯកសារ និ ងរបាយការណ៍នានា ថ្ដល
បានមកពីអងគការដផសងៗ និ ងេមាជិ ករបេ់អងគការ គ.េ.ក ដ

ើញថា អងគការទំងអេ់ដនាោះ ភាគដរចើន

បាន និងកំ ពុងថ្តដធវើការេរមបេរមួលចងរកង និ ងបដងកើត រពមទំងដធវើការកសាងេមតទភាពអងគការ
េហគមន៍ មូលោបន ថ្ដលជារកុមដរលដៅរបេ់ខ្ួន
ល ថ្ផែកតាមយុទឌសាស្តេថ និ ងថ្បបថ្ផនដផសងៗរប។

យុទឌសាស្តេថ ដរលការណ៍ វ ិធី សាស្តេថ និងឧបករណ៍ម្នការកសាងេមតទភាព ដោងតាមេមតទភាព
និ ងចំ ដណោះដឹង រពមទំងបទពិ ដសាធន៍ ។ ចំដណោះដឹង និ ងបទពិ ដសាធន៍ មួយចំនួនដទៀត ថ្ដលពាក់ ព័នឌ
ដៅនឹ ងការកសាងេមតទភាពដនោះ រតូវបានការជួ យថ្កលំអ និងថ្ចករ ំថ្លកដោយអងគការ ថ្ដលជាម្ដគូ
អភិវឌណន៍។ អងគការបានផលិតេមាភរោះ និ ងឧបករណនេរមាប់ជួយដល់ការបណុថ ោះបណ្ត
ថ ល ដោលដៅ

តាមខ្លឹមសារដមដរៀននីមួយៗដូចជា តារាងវាយតម្មល និ ងវាេ់ថ្វងេមតទភាព ដេៀវដៅថ្តងការេរមប
េរមួល កូ នដេៀវដៅដមដរៀន រូបភាពផ្ទធំងធំ និ ងតូច រូបថលុកអប់ រ ំ ករមងថ្ខ្សវ ីឌីអូខ្ីៗ
ល ខ្ិ តប័ ណត ករណី
េិកា រពមទំងករមងរូបភាពដមដរៀនជាដដើ ម ។ល។

តាមការេិកា ទំងដលើឯកសារ និ ងការពិ ភាកាដោយផ្ទធល់ជាមួ យថាបក់ ដឹកនាំ អងគការជាតិ មិន
ថ្មនរោឌភិ បាល និ ងអនថរជាតិ មួយចំ នួន ដ

ើញថា មិ នមានថ្ផនការយុទឌសាស្តេថរយៈដពលថ្វងណ្តមួ យ

រតូវបានបដងកើត ដោយបង្ហាញជាថ្ផនទីបង្ហាញផលូវ ឬថ្ផនការដពញដលញ ជាលកេណ:របព័នឌ និងវ ិជាជជី វ:

ខ្ពេ់ ដោយបញ្ូច លទំងដំដណើរការ និងវ ិធី សាស្តេថវាយតម្មល ឬបា៉ា ន់របមាណតរមូវការបណុថ ោះបណ្ត
ថ ល
មុ នដពលដធវើការបណុថ ោះបណ្ត
ថ លដទ កបុងដពលដធវើការបណុថ ោះបណ្ត
ថ ល ដរកាយការបណុថ ោះបណ្ត
ថ ល រពម
20

Community-Based Capacity Development (CBO) Guidelines by LWD Feb, 2009
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ទំងការកំណត់ េូចនាករ ឬេនធេសន៍ ពី ការវាេ់ថ្វងដលើឥទឌិពលទំងបរ ិមាណ និ ងគុ ណភាព រពមទំង
របព័ នឌរគប់ រគងទិ នន
ប ័យ

កបុងដំ ដណើរការកសាងេមតទភាពអងគការេហគមន៍ មូលោឌនដៅដ

របាននបទម្នវគគបណុថ ោះបណ្ត
ថ ល

និងថ្ផនការអនុ វតថន៍ជាក់ ថ្េថង

គឺដធវើដ

ើយ។

ើងកបុងរកបខ្័ ណឍអងគការ

ឬគដរមាង ថ្ដលដឆលើយតបដៅនឹ ងរបេិទនភាពគដរមាងរយោះដពលខ្លី និ ងមធយម ថ្តមិនដឆលើយតបដៅនឹ ង
តរមូវការពិ តរបាកដទំងស្រេុង

ថ្តកំពុងបានផថល់ជាវ ិភាគទនមួ យចំថ្ណក

មូ លោឌនដ្ពោះដៅរកដរលការណ៍ទំងរបាំបី។
មានគដរមាង

ឬកមមវ ិធីកេិកមម

ដល់អងគការេហគមន៍

ជាក់ថ្េថងអងគការមិនថ្មនរោឌភិបាលកបុងស្រេុក

ថ្ដល

ពួ កដគដធវើការបណុថ ោះបណ្ត
ថ លអងគការេហគមន៍ មូលោឌនថ្តដៅដលើ

របាននបទកេិកមមប៉ាុដណ្តតោះ ដទោះបីអងគការេហគមន៍ មូលោឌនដនាោះរតូវការជំនាញបថ្នទម ដូចជាភាព
ជាអបកដឹ កនាំ ឬជំ នាញេរមបេរមួលកថី។ ការបណុថ ោះបណ្ត
ថ លភាគដរចើនដឆលើយតបដៅដលើថ្តដលើតរមូវ
ការបនាធន់ រពមទំងបាននឹងកំពុងថ្តដផ្ទថតការយកចិតថទុកោក់ដៅដលើថ្តការបដងកើនេមតទភាព

គណៈ

កមមការ ឬរកុមអបករគប់ រគង របេ់អងគការេហគមន៍ មូលោឌន ថ្ដលអាចផថល់លទឌផលកបុងអាយុកាល

របេ់គដរមាងដូចជា បដចចកដទេោំបម្នល ការចិ ញ្ចឹមមាន់ ការបណុថ ោះផសឹតចំ ដបើង ការចិ ញ្ចឹមរតី ការដវចខ្ចប់
បថ្នល និងជំ នាញទីផារជាដដើ ម។ល។
ដទោះោ៉ា ងដូ ដ្បោះកថី

ការេិកាបានរកដ

បណុថ ោះបណ្ត
ថ លកសាងេមតទភាព
ទូ ដៅ

ើញថា

ដំ ដណើរការ

ឬេកមមភាពេរមបេរមួលវគគ

ថ្ដលជាការអនុវតថជាក់ថ្េថងហាក់ មានភាពលែរបដេើរដៅវ ិញ

ទំងការដរៀបចំ តាក់ ថ្តងឯកសារដមដរៀន

ការេរមបេរមួលវគគបណុថ ោះបណ្ត
ថ ល

ជា

ការផលិត

ឯកសារដមដរៀន ការផលិតឧបករណ៍ និងេមាភរៈបណុថ ោះបណ្ត
ថ ល ការវាយតម្មលការបណុថ ោះបណ្ត
ថ ល និង
ការដធវើថ្ផនការអនុ វតថន៍ជាក់ ថ្េថង បនាធប់ ពីបញ្ចប់ វគគបណុថ ោះបណ្ត
ថ លមួ យដលើកៗ21។

៤.៥ ការអនុវតថលែ របេ់អងគការមិនថ្មនរោឌភិបាល ជាមួយអងគការេហគមន៍មូលោឌន
ពាក់ព័នកា
ឌ រកសាងេមតទភាព និងការថ្ចករ ំថ្លកចំដណោះដឹង
តាមការកត់ េំរល់ពីកិចព
ច ិ ភាកាជាមួ យអងគការមិនថ្មនរោឌភិ បាលកបុងស្រេុក

គឺ មានមជឈ

មណឍលេិកាម្នអងគការជីវ ិតម្ថលថូរប (Learning Center of LWD) អងគការលីវ ថ្អនដលើន (Live and
Learn)

និ ងអងគការអងគការេមព័នឌភាពដដើ មផីអភិ រកសធនាននជលផល

គដរមាងមួ យោច់ ដោយថ្

(FACT)

បានបដងកើតឱយមាន

ក កបុងសាទប័ នរបេ់ខ្ួន
ល ទទួ លបនធុកការផថល់ដេវាកមម ការបដងកើន និងការក

សាងេមតទភាពអងគការេហគមន៍ មូលោឌន ថ្ដលជារកុមេហគមន៍ ដរលដៅរបេ់ខ្ួន
ល ដោយបដងកើត

ឱយមានដរលការណ៍ចាេ់លាេ់ មុ នដពល កបុងដពល និងដរកាយដពលដធវើការបណុថ ោះបណ្ត
ថ លបដងកើន

21

របាយការណ៍បណុថ ោះបណ្ត
ថ ល និងតារាងវាយតម្មលវគគបណុថ ោះបណ្ត
ថ លរបេ់ CL/ LWD, Live & Learn និងឯក

សារបណុថ ោះបណ្ត
ថ លរបេ់ Forum Syd
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េមតទភាពអងគការេហគមន៍មូលោឌន។ ទនធឹមនឹងដនាោះ ពួ កដគបានបដងកើតឱយមានទរមង់ ថ្បបបទកបុងការ
បា៉ា ន់ របមាណតរមូវការ ការវ ិភាគទិ នន
ប ័ យ និងការបដងកើតថ្ផនការដមបដងកើនេមតទភាព។ ចងរកងឯកសារ

េរមបេរមួលបណុថ ោះបណ្ត
ថ ល រពមទំងឯកសារដមដរៀន ឧបករណ៍ និងេមាភរៈេំខាន់ ៗ ដូចជា ផ្ទធំង

រូបភាពតូច ធំ រូបថលុកអប់រ ំ និ ងថ្ខ្សវ ីឌីអូខ្ី ៗ
ល ។ល។ េរមាប់ រំរទដល់ដំដណើរការេរមបេរមួល ការ

បណុថ ោះបណ្ត
ថ ល។ អងគការកន មានទរមង់ថ្បបបទេរមាប់ ការវាយតម្មលលទឌផល ការបណុថ ោះបណ្ត
ថ លរយៈ
ដពលខ្លី និងឥទឌិពលរយៈដពលថ្វង។ មានឯកសារ និ ងរបាយការណ៍មួ យចំនួន ថ្ដលមានសារេំខាន់
ផថល់វ ិភាគទនដល់ការដរៀបចំ ឯកសារដរលេរមាប់ េរមបេរមួល

កបុងការ

និ ងឯកសារដមដរៀន

េរមាប់ ការពរងឹ ងសាទប័ន និងកសាងេមតទភាពអងគការេហគមន៍ មូលោឌន។ ជាក់ ថ្េថងមជឈមណឍល
េិកាម្ន អងគការ LWD បានបដងកើតដរលការណ៍កសាងេមតទភាពអងគការេហគមន៍ មូលោឌនដៅ្បំ
ថ្ដលរតូវជាមួយនឹ ងគដរមាង

និងវ ិេ័

២០០៩

រពមទំងឯកសារដមដរៀនបចចកដទេមួ យចំនួនដទៀត

យរកុម

េហគមន៍ ថ្ដលកំ ពុងថ្តេរមបេរមូល។ អងគការលីវ ថ្អនដលើន បានចងរកងរបាយការណ៍

បា៉ា ន់ របមាណតរមូវការកសាងេមតទភាព ម្ផធកុងរបេ់
ប
អងគការេហគមន៍ មូលោឌនដៅ្បំ២០១៧ រពម
ទំងដរលការណ៍បដងកើតអងគការេហគមន៍ មូលោឌន។

ចំ ថ្ណកអងគការ

FACT

បានបដងកើតឯកសារ

ដរលការណ៍កសាងេមតទភាពអងគការេហគមន៍មូលោឌន រពមទំងវាយតម្មលការអភិវឌណអងគការេហ
គមន៍ មូលោឌនគំ រូ

កបុងតំបន់ដរលដៅរបេ់ខ្ួន
ល

ថ្ដលឯកសារដនាោះភាគដរចើនមានភាពពាក់ព័នឌខាលំង

ជាមួ យដរលការណ៍េម័រគចិ តថទំងរបាំបី ថ្ដលបានថ្ចងកបុងដេៀវដៅថ្ណនាំេីព
ថ ី ការរបតិបតថិលែ របេ់
អងគការេហគមន៍មូលោឌន ថ្ដលបានដបាោះពុមភផាយដោយអងគការ គ.េ.ក។

ដទោះជាោ៉ា ងដនោះកន ដោយ ដៅមានភាពរបឈមខាលំងជាមួ យេហគមន៍ មូលោឌន ថ្ដលជាជន
ជាតិ ដដើមភាគតិច ពាក់ ព័នឌដៅនឹងការផថល់ការកសាងេមតទភាពដនោះ ដនាោះកនដោយសារថ្តពួកដគមួ យ
ចំ នួនធំ រាប់ ទំងគណៈកមមការរគប់ រគងផងថ្ដរ ថ្ដលមិ នដចោះអាន និ ងេរដេរអកសរចាេ់លាេ់។ បទ
ពិ ដសាធន៍របេ់អងគការ CONCERN WORLDWIDE គឺបណុថ ោះបណ្ត
ថ លគណៈកមមការកត់ រតាដោយដរបើ
របាេ់េញ្ញដេំរល់ សាមញ្ដ ៗ ថ្ដលង្ហយចង្ំ និ ងង្ហយយល់ េរមាប់ដធវើការកត់រតាដលើតារាង

ថ្ដលមានស្រសាប់ ។ អងគការអនថរជាតិ CONCERN WORLDWIDE ថ្តងដធវើការបា៉ា ន់ របមាណតរមូវការ
កសាងេមតទភាពរបេ់អងគការេហគមន៍ មូលោឌន តាមរយៈបដងកើតនូ វឧបករណ៍ និងវ ិធី សាស្តេថង្ហយៗ
បនាធប់មកបដងកើតនូ វធនាររជំ នាញ

ដដើមផីដធវើការរគប់រគងការកសាងេមតទភាពរបេ់គណៈកមមការ

អងគការេហគមន៍មូលោឌនទំងអេ់ ថ្ដលជារកុមដរលដៅរបេ់ខ្ួន។
ល
ថ្ផនការបដងកើនេមតទភាពរតូវ
បានបដងកើតដ

ើង ថ្ផែកតាមលទឌផលបា៉ា ន់ របមាណតរមូវការ ការកសាងេមតទភាព និងធនាររជំ នាញ

ថ្ដលមានរយៈដពលពី៣ ដៅ៥្បំ។ រកុមការង្ហរបដចចកដទេមួ យរតូវបានបដងកើតដ
ជំ នាញ

ដដើមផីដរៀបចំ តាក់ ថ្តងដេៀវដៅថ្តងការបណុថ ោះបណ្ត
ថ ល

ើង ដោយបុគគលិក

និ ងដេៀវដៅថ្ណនាំ

ការេរមប

េរមួល។ ជាចុងដរកាយ ការបណុថ ោះបណ្ត
ថ លរតូវបានដរៀបចំ ដ ើង ដោយតរមូវដៅតាម តរមូវការជាក់
ថ្េថងរបេ់អងគការេហគមន៍នីមួយៗ។ បនាធប់ពីការបណុថ ោះបណ្ត
ថ លមួ យវគគរតូវបានបញ្ចប់ ការវាយ
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តម្មលវគគរតូវបានដធវើដ

ើង ដោយបំ ដពញតាមទរមង់ ថ្បបបទថ្ដលបានបដងកើត ដហើយទិ នន
ប ័ យម្នលទឌផល

ម្នការបណុថ ោះបណ្ត
ថ ល រួមទំងអបកចូ លរួមទំងអេ់រតូវបានបញ្ូច លដៅកបុងធនាររជំ នាញ ដដើ មផីតាម
ោនភាពរ ីកចំ ដរ ើន និងឥទឌិពលម្នការបណុថ ោះបណ្ត
ថ លរយៈដពលថ្វង។ វ ីធី សាស្តេថដនោះ បានទទួ លលទឌ
ផលោ៉ា ងធំ ដធង

បនាធប់ ពីគដរមាងបានដធវើការវាយតម្មលឥទឌិពលម្នេកមមភាពការកសាងេមតទភាព

របេ់អងគការេហគមននមូលោឌន។

៥. លទ្ធផលសចញពីការវាយតម្រៃសលើតប្រូវការម្នការកសាងស្រតថភាព
ដូ ចបានអធិបាយេរមាប់វ ិធី សាស្តេថខាងដលើ

ការវាយតម្មលរតូវបានវ ិភាគតាមរយៈការផថល់ពិនុធ

ដោយពិ នុតិ
ធ ច្ប់ពី១ ដល់ខាលំងរហូតដល់៥ (១=ររប់ ពូជ, ២=កូ នដឈើ , ៣=ដដើមដឈើ , ៤=ផ្ទកដឈើ , ៥=
ថ្ផលដឈើ ។ លទឌផលខាងដរកាមទទួ លបានពី អក
ប ផថល់ព័ត៌មាន កបុងកិចចរបជុំពិភាកាចំ នួន ១៧៨ នាក់ (ស្រេី
៩៨នាក់ )

ថ្ដលមកពីបណ្ត
ថ អងគការេហគមន៍ មូលោឌនចំនួន៦៦

និ ងអងគការមិ នថ្មនរោឌភិ បាលកបុង

ស្រេុកចំនួន១៥22 ដធវើការឆលុោះបញ្ញ
ច ំងដៅដលើដរលការណ៍ថ្ណនាំេីព
ថ ី ការរបតិបតថិលែ របេ់អងគការេហ
គមន៍ មូលោឌនចំ នួន៨ និងការរកដ

ើញបថ្នទមចំនួន២ដទៀត ដូ ចបង្ហាញខាងដរកាម។

ដយើងបានដធវើការោក់ ជាេំណ្តក23 តំ ណ្តងឱយតម្មលម្នពិ នុនី
ធ មួយៗ ដូចបានដធវើការអធិ បាយកបុង

វ ិធី សាស្តេថខាងដលើ។

ដដើមផីរកានូ វភាពេមាាត់ម្នអងគការេហគមន៍ មូលោឌននី មួយៗ

លទឌផលថ្ដល

ទទួ លបានដោយផ្ទធល់ និងដោយរបដោល មិនរតូវបានបង្ហាញនូ វអតថេញ្ញដណ អបកផថល់ព័ត៌មានដទ
កបុងរបាយការណ៍ការបា៉ា ន់ របមាណតរមូវការ

ការកសាងេមតទភាពដនោះ។

ថ្តដទោះបី ោ៉ាងដូដ្បោះកន

ដោយ បញ្ជីដឈាមោះអងគការជាតិ មិនថ្មនរោឌភិ បាល និងអនថរជាតិ រពមទំងអងគការេហគមនន៍ មូលោឌន
សាទប័ នរោឌភិ បាល សាកលវ ិទាល័យ រតូវបានកត់រតាទុ ក ជាឧបេមព័នឌកុងរបាយការណ
ប
៍ ដនោះ។
ទិ នន
ប ័ យថ្ដលបានពី ការេិកាស្រសាវរជាវ ដយើងបានដធវើការគណនាដៅជាភាគរយ (%) ដដើមផី
ង្ហយស្រេួលកបុងការវ ិភាគទិនបន័យ ដូចបង្ហាញកបុងតារាងរកាហវិកខាងដរកាម៖

22
23

បញ្ជីដឈាមោះសាទប័ន និងអបកបានចូលរួមពិ ភាកា ផថល់ចដមលើយ ដៅកបុងទំ ព័រឧបេមព័នឌ។

ឧបករណ៍ដនោះ រតូវបានដរបើរបាេ់ដោយអងគការ CONCERN WORLDWIDE ដៅ្បំ១៩៩៧
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តារាងទី ៤: លទឌផលពិ នុតាមថ្ផប
ធ
កនី មួយៗ ដោយគណនាតាមដន្រហវកង់ និងភាគរយ
េនធេសន៍េំខាន់ៗ

ការោក់ពិនុធ និងការតាងតម្មលដេបើ
ររប់ពូជ

កូនដឈើ

ដដើមដឈើ

ផ្ទកដឈើ

ថ្ផលដឈើ

(១)

(២)

(៣)

(៤)

(៥)

៩២

៥០

៣៦

០

០

១៧៨

៥១.៦៨

២៨.០៨

២០.២២

០

០

១០០%

១០២

៤៦

៣០

០

០

១៧៨

ចងបណ្ត
ថ ញ

៥៧.៣០

២៥.៨៤

១៦.៨៥

០

០

១០០%

៣-េមាជិកភាព និងការរគប់ រគង

៨២

៣០

៦៦

០

០

១៧៨

េមាជិក

៤៦.០៦

១៦.៨៥

៣៧.០៧

០

០

១០០%

២៨

៨២

៦៨

០

០

១៧៨

១៥.៧៣

៤៦.០៦

៣៨.២០

០

០

១០០%

៥៦

៤៨

៣០

៤៤

០

១៧៨

៣១.៤៦

២៦.៩៦

១៦.៨៥

២៦.៩៦

០

១០០%

៦-ការចូលរួមអនុវតថ រតួតពិនិតយ និងវាយ

៩៥

៥៣

១២

១៨

០

១៧៨

តម្មល

៥៣.៣៧

២៩.៧៧

៦.៧៤

១០.១១

០

១០០%

១២៩

៤៩

០

០

០

១៧៨

៧២.៤៧

២៧.៥២

០

០

០

១០០%

៣៣

៥៨

៦៧

១២

៨

១៧៨

១៨.៥៣

៣២.៥៨

៣៧.៦៤

៦.៧៤

៤.៤៩

១០០%

១២០

៣៥

២៣

០

០

១៧៨

៦៧.៤១

១៩.៦៦

១២.៩២

០

០

១០០%

៩៩

៦៨

១១

០

០

១៧៨

៥៥.៦១

៣៨.២០

៦.១៧

០

០

១០០%

១-លកេណ:ផលូវចាប់ និងការអភិវឌណអងគ
ការេហគមន៍មូលោឌន

២-ការទំនាក់ទំនង កិចចេហការ និងការ

៤-ការរគប់ រគងហិរញ្ដ វតទុ

៥-គណដនយយភាព និ ងតមាលភាព

៧-យុទឌសាស្តេថ និងការាននានិរនថរភាព

៨-ការពរងឹងេមតទភាពនិងការយល់ដឹង

៩-ភាពជាអបកដឹកនាំ
១០-ការដររពតាមតួ នាទី និ ងភារោះកិចច

24

24

េរុបពិនុធ

ការគណនាដនោះ អាចមានការលំដអៀងតិ ចតួច ថ្តអាចទទួ លយកជាការបាន។
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ដារកាមទី ១៖ ការវ ិភាគដលើថ្ផបកររប់ពូជ ដោយដធៀបជាមួយវ ិេ័យទំង១០

គ្រាៃ់ពូជ

គ្រាៃ់ពូជ, លក្ខណ:ផ្លូវ

ច្បាៃ់និងការអភិវឌ្ឍអងគ
គ្រាៃ់ពូជ, ការនារពតាម

ការស្ហគមន៍មូលដ្ឋាន,

តួនាទី និងភារះក្ិច្បច,

៥១.៦៨

៥៥.៦១

គ្រាៃ់ពូជ, ការទំនាក្់ទំនង
ក្ិច្បចស្ហការ និងការច្បង

គ្រាៃ់ពូជ, ភាពជាអនក្

ៃណ្ត
ា ញ, ៥៧.៣

ដឹក្នាំ, ៦៧.៤
គ្រាៃ់ពូជ, ការពគ្រងឹង

គ្រាៃ់ពូជ, ស្មាជិក្ភាព

ស្មតថភាព និងការយល់

និងការគ្រគៃ់គ្រគងស្មាជិក្,

ដឹង, ១៨.៥៣

៤៦.០៦

គ្រាៃ់ពូជ, យុទាសាស្តស្ា
និងការធានានិរនារភាព,
៧២.៤៧

គ្រាៃ់ពូជ, ការច្បូលរួមអនុ
វតា គ្រតួតពិនិតយ និងវាយ
តបមល, ៥៣.៣៧

គ្រាៃ់ពូជ,

គ្រាៃ់ពូជ, ការគ្រគៃ់គ្រគង

គណននយយភាព និង

ហិរញ្ញ វតថុ, ១៥.៧៣

តមាលភាព, ៣១.៤៦

ដៅកបុងការវ ិភាគលំអិតដលើចំណុចររប់ពូជពី វ ិេ័យទំង១០

ដយើងអដងកតដ

ើញថា

យុទឌ

សាស្តេថ និងការាននានិរនថរភាព (៧២.៤៧%) គឺ ជាតរមូវការអាទិ ភាព ដលើេដគបំ ផុត បនាធប់ មក
ភាពជាអបកដឹកនាំ (៦៧.៤១) ទី ២ រ ីឯការទំ នាក់ ទំនង កិចចេហការ និ ងការចងបណ្ត
ថ ញ(៥៧.៣០)
ទី ៣។ ការដររពតាម

តួ នាទី និងភារោះកិច(ច ៥៥.៦១)ទី៤ ការចូ លរួមអនុ វតថ រតួតពិ និតយ និងវាយ

តម្មល (៥៣.៣៧)ទី ៥ ដហើយលកេណ:ផលូវចាប់និងការអភិ វឌណអងគការេហគមន៍មូលោឌន(៥១.៦៨)ទី

៦ េមាជិកភាព និងការរគប់រគងេមាជិក(៤៦.០៦) ទី ៧ គណដនយយភាព និងតមាលភាព(៣១.៤៦)
ទី ៨

ការពរងឹងេមតទភាព

(១៥.៧៣)ទី១០។

និ ងការយល់ដឹង

(១៨.៥៣)ទី ៩

រពមទំងការរគប់ រគងហិរញ្ដវតទុ
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ដារកាមទី ២៖ ការវ ិភាគដលើថ្ផបកកូនដឈើ ដោយដធៀបជាមួ យវ ិេ័យទំង១០

ក្ូនន

ើ

លក្ខណ:ផ្លូវច្បាៃ់ និងការ

អភិវឌ្ឍអងគការស្ហគមន៍

ការនារពតាមតួនាទី

មូលដ្ឋាន, ២៨.០៨

និងភារះក្ិច្បច, ៣៨.២

ការទំនាក្់ទំនង ក្ិច្បច
ស្ហការ និងការច្បង
ៃណ្ត
ា ញ, ២៥.៨៤

ភាពជាអនក្

ស្មាជិក្ភាព និងការ

ដឹក្នាំ, ១៩.៦៦

គ្រគៃ់គ្រគងស្មាជិក្,

ការពគ្រងឹងស្មតថភាព និង

១៦.៨៥

ការយល់ដឹង, ៣២.៥៨

ការគ្រគៃ់គ្រគងហិរញ្ញ វតថុ,
៤៦.០៦

យុទាសាស្តស្ា និងការធានា
និរនារភាព, ២៧.៥២
ការច្បូលរួមអនុវតា គ្រតួត
ពិនិតយ និងវាយតបមល,

គណននយយភាព និង
តមាលភាព, ២៦.៩៦

២៩.៧៧

ដៅថ្ផបកកូនដឈើ ការរគប់រគងហិរញ្ដវតទុ (៤៦.០៦%) គឺ ជាតរមូវការអាទិ ភាពបំផុត ការដររព

តាមតួ នាទី

និងភារោះកិចច (៣៨.២០%)

ជាតរមូវការទី ២ ការពរងឹងេមតទភាព

និ ងការយល់ដឹង

(៣២.៥៨%) ទី ៣ ការចូ លរួមអនុ វតថ រតួតពិ និតយ និងវាយតម្មល(២៩.៧៧%) ទី ៤ លកេណ:ផលូវចាប់និង
ការអភិវឌណអងគការេហគមន៍មូលោឌន(២៨.០៨%)ទី៥

យុទឌសាស្តេថ

ដារកាមទី ៣: ការវ ិភាគដលើថ្ផបកដដើមដឈើ ដោយដធៀបជាមួយវ ិេ័យទំង១០

និ ងការាននានិ រនថរភាព

(២៧.៥២%) ទី ៦ គណដនយយភាព និ ងតមលភាព(២៦.៩៦%)ទី ៧ ការទំ នាក់ទំនង កិចចេហការ និងការ
ចងបណ្ត
ថ ញ(៤៦.០៦%)ទី៨ ភាពជាអបកដឹ កនាំ(១៩.៦៦%) ទី ៩ ដហើយេមាជិកភាព និងការរគប់ រគង
េមាជិ ក ជាអាទិ ភាព(១៦.៨៥%) ទី១០។
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នដើមន
ការនារពតាមតួនាទី និង
ភារះក្ិច្បច, ៦.២

ភាពជាអនក្ដឹក្នាំ, ១៣

ើ
លក្ខណ:ផ្លូវច្បាៃ់និងការ

អភិវឌ្ឍអងគការស្ហគមន៍
មូលដ្ឋាន, ២០.២២
ការទំនាក្់ទំនង ក្ិច្បចស្ហ
ការ និងការច្បង ៃណ្ត
ា ញ,
១៦.៨៥

ការពគ្រងឹងស្មតថភាព និង
ការយល់ដឹង, ៣៧.៦៤

យុទាសាស្តស្ា និងការធានា

ស្មាជិក្ភាព និងការ

និរនារភាព, ០

គ្រគៃ់គ្រគងស្មាជិក្,
៣៧.៧

ការច្បូលរួម
ការគ្រគៃ់គ្រគងហិរញ្ញ វតថុ,

អនុវតា
គ្រតួតពិនិតយ
និងវាយ
តបមល,

៣៨.២

គណននយយភាព និងតមាល
ភាព, ១៦.៨៥

៦.៧៤

ដៅថ្ផបកដដើ មដឈើ មានបី វ ិេ័យថ្ដលមានពិ នុស្រេដដៀងរ
ធ
ប តាមលំោប់ លំដោយរួមមាន៖ ការ

រគប់ រគងហិរញ្ដវតទុ

(៣៨.២០%)

គឺ ជាតរមូវការអាទិ ភាពបំ ផុត

េមាជិ ក(៣៧.៧០%)ជាអាទិ ភាពទី ២

ការពរងឹងេមតទភាព

េមាជិកភាព

និ ងការរគប់ រគង

និ ងការយល់ដឹង(៣៧.៦៤%)ទី៣។

លកេណ:ផលូវចាប់ និ ងការអភិវឌណអងគការេហគមន៍មូលោឌន(២០.២២%)ទី ៤។ ការទំ នាក់ទំនង កិចច

េហការ និងការចងបណ្ត
ថ ញ កន ដូចជា គណដនយយភាព និងតមាលភាពគឺមានអាទិ ភាពដូចរប ដៅ
លំោប់ ទី៥ (១៦.៨៥%)។ ចំ ថ្ណកភាពជាអបកដឹកនាំ (១៣.០០%)ទី ៧ ការចូ លរួមអនុ វតថ រតួតពិ និតយ
និ ងវាយតម្មល (៦.៧៥%)ទី៨ ការដររពតាមតួ នាទី និ ងភារោះកិចច(៦.២០%)ទី ៩ និ ងយុទឌសាស្តេថ និង
ការាននានិ រនថរភាពគឺមិនមានពិនុដធ

ើយ ថ្ដលជាអាទិ ភាពចុ ងដរកាយ(ទី១០)។
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លក្ខណ:ផ្លូវច្បាៃ់និងការ

អភិវឌ្ឍអងគការស្ហគមន៍

ផ្កាន
ភាពជាអនក្ដឹក្នាំ, ០

មូលដ្ឋាន, ០
ការពគ្រងឹងស្មតថភាព និង
ការយល់ដឹង, ៦.៧៤

ើ

ការទំនាក្់ទំនង ក្ិច្បចស្ហ
ការ និងការច្បងៃណ្ត
ា ញ,
០

ការនារពតាមតួនាទី និង

ភារះក្ិច្ប,ច ០
ស្មាជិក្ភាព និងការ
គ្រគៃ់គ្រគងស្មាជិក្, ០
ការគ្រគៃ់គ្រគងហិរញ្ញ វតថុ, ០

យុទាសាស្តស្ា និងការធានា
និរនារភាព, ០

ការច្បូលរួមអនុវតា គ្រតួត
ពិនិតយ និងវាយតបមល,
១០.១១

គណននយយភាព និងតមាល
ភាព, ២៦.៩៦

ដៅថ្ផបកផ្ទកដឈើ

គណដនយយភាព

និ ងតមាលភាព(២៦.៩៦%)គឺ ជាតរមូវការអាទិ ភាពបំ ផុត

បនាធប់មក ការចូ លរួមអនុ វតថ រតួតពិនិតយ និងវាយតម្មល(១០.១១%)ទី ២ ចំ ថ្ណកឯ ការពរងឹងេមតទ
ភាព និងការយល់ដឹង(៦.៧៤%)ទី៣។ ចំថ្ណកលកេណ:ផលូវចាប់ និងការអភិវឌណអងគការេហគមន៍
មូ លោឌន ការទំ នាក់ ទំនង កិចចេហការ និ ងការចងបណ្ត
ថ ញ េមាជិកភាព និងការរគប់ រគង

េមាជិ ក ការរគប់ រគងហិរញ្ដ វតទុ យុទឌសាស្តេថ និងការាននានិ រនថរភាព ភាពជាអបកដឹកនាំ ការដររព
តាមតួ នាទី និងភារៈកិចចគឺមិនមានផថល់ជាពិ នុដូ
ធ ចរប ថ្ដលជាអាទិ ភាពទី៤ ដូ ចៗរប។
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ផ្ផ្លន
យុទាសាស្តស្ា និងការ
ធានានិរនារភាព, ០

ើ

គណននយយភាព និង
តមាលភាព, ០

ការគ្រគៃ់គ្រគងហិរញ្ញវតថុ,

០
លក្ខណ:ផ្លូវច្បាៃ់ និង

ការទំនាក្់ទំនង ក្ិច្បច
ស្ហការ និងការច្បង
ៃណ្ត
ា ញ, ០

ស្មាជិក្ភាព និងការ
គ្រគៃ់គ្រគងស្មាជិក្, ០

ការអភិវឌ្ឍអងគការ

ការច្បូលរួមអនុវតា គ្រតួត

ស្ហគមន៍មូលដ្ឋាន, ០

ពិនិតយ និងវាយតបមល, ០

ភាពជាអនក្ដឹក្នាំ, ០

ការនារពតាមតួនាទី
និងភារះក្ិច្បច, ០

ការពគ្រងឹងស្មតថភាព
និងការយល់ដឹង,
៤.៤៩

ដៅថ្ផបកថ្ផលដឈើ ការពរងឹងេមតទភាព និ ងការយល់ដឹង(៤.៤៨%)គឺ ជាតរមូវការអាទិ ភាពទី
១ ខ្ណោះថ្ដលលកេណ:ដផសងៗដទៀតមិ នមានពិនុដនាោះដ
ធ

ើយរួមមាន៖ ផលូវចាប់ និងការអភិ វឌណអងគ

ការេហគមន៍មូលោឌន ការទំ នាក់ទំនង កិចចេហការ និងការចងបណ្ត
ថ ញ េមាជិ កភាព និ ងការ

រគប់ រគងេមាជិ កការរគប់រគងហិរញ្ដ វតទុ គណដនយយភាព និងតមាលភាព ការចូ លរួមអនុ វតថ រតួត

ពិ និតយ និងវាយតម្មល យុទសា
ឌ ស្តេថ និ ងការាននានិ រនថរភាព ភាពជាអបកដឹកនាំ ការដររពតាមតួ នាទី
និ ងភារោះកិចច ថ្ដលជាតរមូវការអាទិ ភាពទី ២ ដូ ចៗរប។
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ដារកាមទី ៨៖ ការវ ិភាគដលើករមិតអាទិ ភាព ម្នតរមូវការកសាងេមតទភាព
៨០.

៧០.

៦០.
៥០.
៤០.

៣០.
២០.

១០.
០.

៥.១ លក្េណ:ផៃវចាប់
នង
ិ ការអភវិ ឌ្ឍអងគការេហគមន៍មូលដ្ឋាន
ូ
លទឌផលបង្ហាញថា កបុងជួរថាបក់ ដឹកនាំគណៈកមមការ មានការយល់ដឹងតិ ចតួច ដំបូងដ

ើយម្ន

ដំ ណ្តក់ ការចងរកងបដងកើតេហគមន៍ ទំងដរលបំណង ដហតុផល និ ងផលរបដោជននម្នការចងរកង
បដងកើតជាេហគមន៍ ។

ថ្តបនាធប់ ពីបានចូ លរួមវគគផសពវផាយ

និ ងបណុថ ោះបណ្ត
ថ លពីអងគការដរៅរោឌ

ភិ បាលជាតិ និ ងអនថរជាតិ ថ្ដលបានរំរទពួកដគជាបនថបនាធប់ ការយល់ដឹងមានការដកើ នដរចើ នដ
ដោយថ្

ើង។

ក កេិករមួ យចំនួនដទៀតបានចូ លរួមតាមដគតាមឯងជាេមាជិ កអងគការេហគមននមូលោឌន

ដោយដរពាោះថ្តដមើ លដ

ើញពី ផលរបដោជន៍ រយៈដពលខ្លី

។ល។ មានេមាជិកខ្លោះបានយល់រច

ដូ ចជា

របាក់ ឧបតទមភ

និងអាហារេរមន់

ំ ដោយរ ំពឹងថានឹងទទួ លបានជំនួយមនុ េសធម៌ ដូចជា អងករ

ដរបង្ រតីខ្កំប៉ាុង ឬថវ ិកា បនាធប់ ពីបានចុ ោះដឈាមោះជាេមាជិ ករួច។ ថ្តដទោះបី ោ៉ាងដូ ដ្បោះកថី កន មាន
េមាជិ កថាបក់ ដឹកនាំដម្ទដទៀត មានការយល់ដឹងចាេ់លាេ់ពីដរលការណ៍ ដរលបំ ណង និ ងផល
របដោជន៍ េហគមន៍ ដោយពួ កដគបានទទួ លការផសពវផាយ និងបណុថ ោះបណ្ត
ថ លជាដរចើ នដលើក និង
ដរចើនសារដៅដំណ្តក់ កាលម្នការចងរកងបដងកើត ថ្តេមាជិកថ្បបដនោះមានចំនួនតិ ចតួចបំផុត ដោង
តាមការេំភាេនន ដោយផ្ទធល់ពីថាបក់ដឹកនាំ។ ជាងដនោះដទៀត មូ លដហតុ ថ្ដលពួ កដគមិ នបានយល់ដឹងពី
ទេសនៈជាមូ លោឌន របេ់អងគការេហគមន៍មូលោឌន ដនាោះអាចមកពី ការផសពវផាយមិនបានដធវើដ

ើង
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ឱយមានលកេណៈទូ លំទូលាយ ការដរបើរបាេ់ដពលដវលាមិ នេមស្រេប និ ងការដរបើ របាេ់ពាកយដពចន៍ ខ្លឹម
សារ ថ្ណនាំថ្ដលមិនរតូវនឹ ងចំ ដណោះដឹង ឬេមតទភាពេហគមន៍មូលោឌន ឧទហរណ៍ជនជាតិ ដដើ ម
ភាគតិច និងអបកមិនដចោះអកសរជាដដើម។ ដោយថ្

ក េមាជិ កេហគមន៍ ខ្លោះដទៀត មិនបានយល់ដឹង

ដរចើន ដោយសារថ្តពួករត់ មិនេូវបានចូ លរួមេកមមភាពផសពវផាយដផសងៗ ដោយសារភាពរវល់ និង
មមាញឹកខាលំងកបុងរបរអាជី វកមមរប្ំម្ថា។ ចំណុចេំខាន់ ៗ ថ្ដលគណៈកមមការ រពមទំងេមាជិ ក េមា
ជិ កាអងគការេហគមន៍ មូលោឌនគួ រមានការយល់ដឹង ឱយបានចាេ់លាេ់មុនដពល្ប់ដផថើមេកមមភាព
ចងរកងរកុម ឬេហគមន៍ គឺ ទេសនៈ ដរលដៅ ដរលបំ ណង និងល័កខ្
េ ័ ណឍេំខាន់ ៗេរមាប់ ដំដណើរ
ការចងរកងេហគមន៍ រពមទំងផលរបដោជន៍ ថ្ដលពួ កដគនឹ ងរតូវទទួ លបាន រពមទំងដរលការណន
ចាប់ ឬនិតិវ ិធី ម្នការរបរពឹតថដៅម្នអងគការេហគមន៍មូលោឌន។ល។
ដោយថ្

ក

ការអនុវតថតាមចាប់

និងដរលការណ៍ថ្ណនាំនានា

ដំ ណ្តក់ កាលដំបូងម្នការបដងកើតអងគការេហគមន៍មូលោឌន

ឬចងរកងរកុម

របេ់រាជរោឌភិ បាលកបុង

បានតាមព័ត៌មានថ្ដល

ទទួ លបានពីអងគការេហគមន៍ មូលោឌន កនដូចអងគការជាតិ មិនថ្មនរោឌភិ បាលជាតិ និងអនថរជាតិ គឺអងគ
ការេហគមន៍មូលោឌនភាគដរចើ នមិនបានគិ តដល់ ឬមិ នបានយល់ដឹងដរចើនដ

ើយ ជាពិ ដេេខ្លឹមសារ

និ ងអតទន័យភាសាចាប់។ ដរលការណ៍ និងបទោឌនចាប់ ទំងឡាយថ្ដលពួកដគគួរថ្េវងយល់ និ ងអនុ
វតថតាមមានដូ ចជា៖

អនុរកិតយេថីពីការបដងកើតេហគមន៍ កេិកមម

េហគមន៍ ម្រពដឈើ

េហគមន៍

ដនសាទ េហគមន៍ កុងតំ
ប បន់ ការពារធមមជាតិ េហគមន៍ ដអកូដទេចរណ៍ ការបដងកើតេហគមន៍ េហ
ររេតូ ច និងមធយម និងដរលការណ៍បដងកើតធនាររភូ មិជាដដើម។ល។ ជាក់ ថ្េថងដូចជា េហគមន៍

កេិកមម ម្រពដឈើ ដនសាទ ដអកូ ដទេចរណ៍ េហគមន៍កុងតំ
ប
បន់ ការពារធមមជាតិ និ ងឥណទនជនបទ
ដៅថ្តមិ នទន់ បានយល់ដឹងចាេ់លាេ់ពីដរលការណ៍ចាប់ ដទោះបី បានបដងកើតដ

ើងបានជាង១០្បំ

ដហើយកន ដោយ។

៥. ២ ការទំនាក្់ទំនង ក្ិចចេហការ និងការចងបណ្ត
ត ញ
ការទំ នាក់ទំនង កិ ចចេហរបតិបតថិការ និងបណ្ត
ថ ញ ទំងផលូវការ និងដរៅផលូវការការមានករមិត

ទបបំផុត ដោងតាមការេិកាស្រសាវរជាវដនោះ។ មូលដហតុ េំខាន់ៗ គឺ ដោយសារថ្តថាបក់ដឹកនាំអងគការ
េហគមន៍ មូលោឌនខ្វោះបទពិ ដសាធន៍ មិ នមានទំនុកចិតថខ្ួនឯង
ល
និងមិ នេូវមានឆនធៈ កបុងការបំ ដពញភារ

កិ ចដច នោះ។ ជាទូដៅ ពួកដគពឹ ងថ្ផែកទំងស្រេុងដលើអងគការមិ នថ្មនរោឌភិ បាល ឬមាចេ់ជំនួយ ជាអបករតួេ
រតាយ និងរំរទ។ ោ៉ា ងណ្តកន ដោយ ដគេដងកតដ
25

ើញថា ទំ នាក់ទំនងម្ផធកុង
ប 25េហគមន៍ខ្ួនហាក់
ល
មាន

ទំនាក់ទំនងម្ផធកុង
ប គឺ ការទំ នាក់ទំនងរវាងគណៈកមមការ និងេមាជិ កខ្លួនឯង ដៅវ ិញដៅមក កបុងរកបខ្័ណឍ ឬរពំ

ថ្ដនអងគការេហគមន៍ មូលោឌន។
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ភាពលែរបដេើរជាង ទំ នាក់ទំនងខាងដរៅ26។ កិចចការេំខាន់ ៗ េរមាប់ ដធវើទំនាក់ ទំនងខាងកបុងមានដូច

ជា៖ ការផសពវផាយពីកមមវ ិធី របជុំ ផថល់ដំណឹងពី ដភញៀវមកទេសនកិចច និងការចូលរួមេកមមភាពជាធមមតា
កបុងេហគមន៍ដូចជា ការោក់ ភាគហុន ការេងការរបាក់ និងរបាក់ ដដើ ម ការោក់ ពាកយដេបើរបាក់ កមចី និ ង
េកមមភាពអាជីវកមមេហគមន៍ ការលាតម្រព ការចូលរួមោំដឈើ ថ្ដលមានេមាជិ កចំ នួនដរចើន

ចូ ល

រួម។ កិ ចចេហរបតិ បតថិការជាមួ យសាទប័ន និងអងគការេហគមន៍ មូលោឌនដផសងៗដទៀត ដេធើរថ្តមិនមាន
ដលើកថ្លងថ្តការចូ លរបជុំ ឬបណុថ ោះបណ្ត
ថ ល ថ្ដលដរៀបចំ ដ
កន ដោយ

ើងដោយអងគការរំរទនានា។ ដទោះដូដ្បោះ

េហគមន៍មួយចំ នួនរតូវបានអដញ្ជើញឱយចូ លរួមកិចចរបជុំ របេ់រកុមរបឹកា

ុំ/េង្ហកត់ រប្ំថ្ខ្

ផងថ្ដរ។
ករមិ តទបបំផុត ម្នការទំនាក់ ទំនងជាទូ ដៅ បានដធវើឱយអងគការេហគមន៍ មូលោឌន មានភាព
ឯដកា និងោច់ ្ាយពី ដេវាកមមសាានរណៈរបេ់រដឌអំណ្តច ជំ នាញ និងការរំរទនានាពីអងគការមិន
ថ្មនរោឌភិ បាលជាតិ អនថរជាតិ រពមទំងម្ដគូ នានា ជាពិ ដេេការចូ លរួមកបុងដំដណើរការេមាហរណ
កមមថ្ផនការអភិវឌណ និ ងថ្ផនការវ ិនិ ដោគ

ុំ។ មានការរបឈមខាលំង ចំ ដពាោះអងគការេហគមន៍ មូលោឌន

ថ្ដលដធវើការទក់ ទងដៅនឹងម្រពដឈើ ដនសាទ ដីធី ល ដអកូ ដទេចរណ៍ធមមជាតិ និ ងតំ បន់ ការពារធមមជាតិ
ដរពាោះអងគការេហគមន៍ មូលោឌនទំងអេ់ដនាោះ ទមទរការចូ លរួមពី េំណ្តក់អាជាញធរ និងជំ នាញ កបុង
ការរគប់ រគងបទដលមើេ កបុងថ្ដនេមតទកិចចរបេ់ពួកដគ។ ចំថ្ណកេហគមន៍ដម្ទដទៀត ការទំ នាក់ទំនង
កន មានសារេំខាន់ណ្តេ់ផងថ្ដរ ដលើការចុ ោះបញ្ជី ការេុំអនុញ្ញដតដផសងៗ ទំងទិ ដឌភាពចាប់ និងបដចចក
ដទេ។ល។
ការរបជុំ បណ្ត
ថ ញភាគដរចើនដរៀបចំ ដ

ើងដោយអងគការមិនថ្មនរោឌភិ បាលកបុងស្រេុករំរទ ដហើយ

ជាធមមតាពួ កដគមិ នមានរដបៀបវារ:ចាេ់លាេ់ណ្តមួ យ

ដហើយដពលដវលាម្នកិចចរបជុំ បណ្ត
ថ ញមិ នេូវជាដទៀងទត់

ដដើមផីដលើកដ

ើងដៅឯកិចចរបជុំដនាោះដទ។

ដហើយេហគមន៍មូលោឌន

មិ នបានោក់

បញ្ូច លថ្ផនការរបជុំ ដនាោះ ដៅកបុងថ្ផនការរបេ់ខ្ួនកន
ល
ដទថ្ដរ។
ដោយថ្

ក ការចងរកងបណ្ត
ថ ញថាបក់ មូលោឌន មានដូចជាថាបក់ដខ្តថ និ ងថាបក់ ស្រេុក មានដូ ច

ជាេហគមន៍ ម្រពដឈើ េហគមន៍ តំបន់ ការពារធមមជាតិ ជនជាតិដដើមភាគតិច ដី ធី ល មានដំដណើរការដៅ
បានលែ ដោយមានការេរមបេរមួលដោយអងគការអនថរជាតិ ឬម្ដគូ អភិ វឌណន៍។ ថ្តបនាធប់មកបណ្ត
ថ ញ
ទំងអេ់ដនាោះ បានបាត់បង់ បនថិចមថងៗ ដហើយដំដណើរការដនោះកន ផ្ទលេ់បូរថ្ដរ។
ថ
ដនាោះកន ដោយសារថ្តរមន

26

គឺជាការទំ នាក់ទំនងរវាងគណៈកមមការអងគការេហគមន៍មូលោឌន ដៅសាទប័នខាងដរៅដូចជា អងគការជាតិមិន

ថ្មនរោឌភិ បាល មាចេ់មូលនិ ធិ មនធីរជំ នាញ ឬអាជាញធរថ្ដនដីជាដដើម។
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សាទប័ នណ្តមួ យមានេមតទភាពទទួ លខ្ុ េរតូវ កបុងការេរមបេរមួល និង្ត់ ថ្ចងបណ្ត
ថ ញទំងអេ់
ដនាោះបនថ។

ដទោះដូ ដ្បោះ កន ដគដមើ លដ

ើញជាទូ ដៅ រគប់ បណ្ត
ថ ញអងគការេហគមន៍មូលោបនទំងអេ់ រតូវ

បានដឹកនាំ និង្ត់ ថ្ចងដោយអងគការមិនថ្មនរោឌភិបាលជាតិ ឬអនថរជាតិ។ មិ នមានភេថតាងណ្ត
ុ
ថ្ដលមានភាពរ ឹងមាំបង្ហាញពី បណ្ត
ថ ញអងគការេហគមន៍ មូលោឌនណ្តមួ យ
និ ង្ត់ ថ្ចងដោយអងគការេហគមន៍ មូលោឌនបានដោយខ្លួនឯងដៅដ
ពួ កដគមិ នទន់ មានេមតទភាព
ប៉ាុ ថ្នថដោយសារដមើ លដ

ើយ27។

ថ្ដលរតូវបានរគប់ រគង
ដនាោះគឺ ដោយសារថ្ត

និ ងលទឌភាពរគប់ ររន់ កុងការបំ
ប
ដពញការង្ហរដន លំបាកេមគសា
ម ញដនោះ
ុ

ើញពី គុណតម្មល និងផលរបដោជន៍ ម្នការបដងកើតបណ្ត
ថ ញ អងគការជាតិ និងអនថរ

ជាតិ រពមទំងសាទប័នរោឌភិ បាលមួ យចំ នួន បានដផថើមដផថើមបដងកើតបណ្ត
ថ ញដផសងៗ តាមថ្ផនការ និង
គដរមាងរបេ់ខ្ួន។
ល
តាមបទពិ ដសាធន៍ មួយចំ នួន ថ្ដលបានដរៀនេូរតកនលងមក28 បណ្ត
ថ ញ ថ្ដលមាន

របេិទនភាព និងឥទឌិពលបំផុតគឺ រតូវ្ត់ ថ្ចង និងដឹកនាំដោយអងគការេហគមន៍ មូលោឌនខ្លួនឯង តាម
រយៈបដងកើតឱយមានទេសនៈវ ិេ័យ និ ងដរលដៅចាេ់លាេ់ រចនាេមព័នឌ តួនាទី និងភារកិចច ថ្ផនទី

បង្ហាញផលូវ ថ្ដលជាយុទសា
ឌ
ស្តេថចាេ់លាេ់ េកមមភាពរបតិ បតថិ រពមទំងថវ ិកាេរមាប់ ដំដណើរការ

។ល។ ថាបក់ដឹកនាំបណ្ត
ថ ញរតូវបានពរងឹងសាទប័ ន និ ងការកសាងេមតទភាពរបកបដោយគុ ណភាព ជា
លំោប់ លំដោយ តាមរយៈការបណុថ ោះបណ្ត
ថ ល ទេសនកិចចេិកា និ ងការបងវឹកជាដដើ ម។ល។
តារាងទី ៦៖ បញ្ជីដឈាមោះបណ្ត
ថ ញអងគការជាតិមិនថ្មនរោឌភិ បាល និងអងគការេហគមន៍ មូលោឌន
ល.រ

ដឈាមោះបណ្ត
ថ ញ

វ ិេ័យ

របដភទេមាជិកភាព

១

បណ្ត
ថ ញជនជាតិ ដដើម

ជនជាតិដដើ មភាគតិច ដី ធីល េិទិឌជនជាតិ

អងគការេហគមន៍ជនជាតិដដើ មភាគ

ភាគតិច អាយរា៉ា ម

ដដើមភាគតិ ច

តិច

និងទំ ទេ់នានា

ថ្ដល

ទក់ទិនផលរបដោជន៍ជនជាតិដដើម
២

បណ្ត
ថ ញម្រពដឈើ និង
ជនជាតិដដើ មភាគតិច

៣

បណ្ត
ថ ញេហគមន៍

ភាគតិចកមពុជា

ម្រពដឈើ ដីធីល ជនជាតិដដើមភាគតិច និង
េិទិម
ឌ នុេសថ្ដលពាក់ព័នឌវ ិេ័យខាង

អងគការជាតិ កបុងស្រេុក អនថរជាតិ ម្ដគូ
អភិវឌណន៍ និងអងគការេហគមន៍

ដលើ

មូលោឌន

កេិកមម ផលិតផល និងទីផារ

េហគមន៍ កេិកមម និងរកុមផលិត

កេិកមម

27

កេិកមម

តាមការពិ ដររោះដោលបល់ជាមួយេមាជិកបណ្ត
ថ ញអងគការជាតិមិនថ្មនរោឌភិ បាលដខ្តថដពាធិ៍សាត់ និងកំពង់

្បំង។
28

បណ្ត
ថ ញេហគមន៍ ម្រព

ង់ និងបណ្ត
ថ ញជនជាតិដដើមភាគតិច។
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៤

បណ្ត
ថ ញេហគមន៍
ម្រពដឈើ

៥

បណ្ត
ថ ញេហគមន៍
តំបន់ការពារធមមជាតិ

ម្រពដឈើ និងម្រពេហគមន៍កុបងថ្ដន

េមតទកិចច រដឌបាលម្រពដឈើ ម្នរកេួង

អងគការជាតិ កបុងស្រេុក អនថរជាតិ ម្ដគូ
អភិវឌណន៍ និងអងគការេហគមន៍

កេិកមម រុកាេរបមា៉ា ញ់ និងដនសាទ

មូលោឌន

ម្រពដឈើ និងម្រពេហគមន៍កុបងថ្ដន

អងគការជាតិ កបុងស្រេុក អនថរជាតិ ម្ដគូ
អភិវឌណន៍ និងអងគការេហគមន៍

េមតទកិចច រកេួងបរ ិសាទន

មូលោឌន
៦

បណ្ត
ថ ញទដនល

ទដនលដមគងគ

អងគការជាតិ កបុងស្រេុក អនថរជាតិ ម្ដគូ
អភិវឌណន៍ និងអងគការេហគមន៍
មូលោឌន

៧

បណ្ត
ថ ញដរ ៉ាត អងគការ

ម្រពដឈើ បរ ិសាទន ជីវសាស្តេថចរមុោះ ដីធីល

មិនថ្មនរោឌភិ បាល

និងជនជាតិ ដដើមភាគតិ ច

អងគការជាតិ កបុងស្រេុក អនថរជាតិ ម្ដគូ
អភិវឌណន៍ និងអងគការេហគមន៍
មូលោឌន

៨

បណ្ត
ថ ញអងគការមិន

អនថរវ ិេ័យ កបុងថ្ដនេមតទកិចចដខ្តថ
ដពាធិ៍សាត់

ថ្មនរោឌភិ បាល
ដពាធិ៍សាត់
៩

បណ្ត
ថ ញម្រព

អងគការជាតិ កបុងស្រេុក អនថរជាតិ ម្ដគូ
អភិវឌណន៍ និងអងគការេហគមន៍
មូលោឌន

ង់

ម្រពដឈើ បរ ិសាទន ជីវសាស្តេថចរមុោះ ដីធីល
និងជនជាតិ ដដើមភាគតិ ច។ វ ិសាលភាព

អងគការជាតិ កបុងស្រេុក អនថរជាតិ ម្ដគូ
អភិវឌណន៍ និងអងគការេហគមន៍

បួនដខ្តថកំពង់ធំ រពោះវ ិហារ រកដចោះ និង

មូលោឌន

េធឹងថ្រតង

៥.៣ េមាជិក្ភាព និងការស្រគប់ស្រគងេមាជិក្
ភេថតាងមួ
យចំនួន បានបង្ហាញពី ការេម័រគចិតថដោយខ្លួនឯង កបុងការោក់ ពាកយចូ លជាេមាជិក
ុ

អងគការេហគមន៍មូលោឌន ដូចជាពាកយដេបើេុំជាដដើ ម រតូវបានបង្ហាញជូ នដោយគណៈកមមការអងគការ
េហគមន៍ មូលោឌន កបុងដពលចុ ោះដៅជួបពិ ភាកាតាមេហគមន៍។ អងគការេហគមន៍ មូលោឌនខ្លោះ មាន
ដរលការណ៍សាមញ្ដកុងការអនុ
ប
ញ្ញដតឱយចូ លជាេមាជិ ក ដោយអនុញ្ញដតរបជាពលរដឌរគប់ អាយុ្ប់
ពី ១៨្បំ អាចោក់ ពាកយដេបើេុំជាេមាជិ ក។ េហគមន៍ មួយចំនួនដទៀត អនុញ្ញដតមួ យរគួសារ អាចោក់

ពាកយេុំចូលជាេមាជិ កបានថ្តតំណ្តងមាបក់ ប៉ាុដណ្តតោះ។ ជាក់ ថ្េថង គណៈកមមការមួ យចំ នួនធំ មានការ
យល់ដឹងពី ករណីដនោះ ថ្តេមាជិ កមួ យចំនួនធំ មិ នបានយល់ដឹងដលើករណីដនោះដទ ដោយពួ កដគទុ កចិតថ
ដលើការេដរមចចិ តរថ បេ់គណៈកមមការកបុងការអនុ ញ្ដតឱយចូ លជាេមាជិក ឬមិនអនុ ញ្ញដត។ ថ្តកន មាន
ការដបើកចំ ហកបុងការពិដររោះដោបល់ផងថ្ដរ
ចូ លជាេមាជិក។

កបុងករណីរបជាពលរដឌណ្តមាបក់ រតូវបានបដិ ដេធមិនឱយ

ភាពជាេមាជិ ក អងគការេហគមន៍ មូលោឌនខ្លោះ គឺតរមូវឱយមានការបង់ វ ិភាគទន

កបុងទំ ហំសាច់ របាក់តិចតួចមួ យ ដដើមផីពញ្ញដក់ សាមរតីេហគមន៍ ថា ដនាោះគឺ ជាកមមេិទិ រឌ បេ់ពួកដគ ដូ ច
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ជាេហគមន៍ ម្រពដឈើ

េហគមន៍ ដនសាទ

េហគមន៍ កុងតំ
ប បន់ ការពារធមមជាតិ

េហគមន៍ ដអកូ

ដទេចរណ៍ធមមជាតិ។ល។ ថ្តចំ ដពាោះេហគមន៍កេិកមម រកុមេនសំរបាក់ ធនាររភូ មិ និ ងរកុមេហ
ររេខាបតតូច និងមធយម មានការទមទរឱយមានការបង់ ជាភាគហុនចំនួនមួយ ថ្ដលពួកដគបានរពម
ដរពៀង និងឯកភាពរបជាដរលការណ៍។ េមាជិ ករតូវបានដលើកទឹកចិតថឱយទិញភាគហុនចូ ល កបុងចំ នួន

ថ្ដលកំណត់ ឬមិនកំ ណត់ ជាធមមតា មួ យភាគហុនមានតម្មល ១០.០០០ ឬ២០.០០០ដរៀល29។ មានការ
កត់ េំរល់ថា េមាជិ ករកី រកបំផុតភាគដរចើន មិ នមានឱកាេចូ លជាេមាជិកដទ ដោយសារថ្តខ្វោះ
របាក់ ោក់ ជាភាគហុន។ ជាធមមតាេមាជិ កណ្តោក់ របាក់ េនសំ ឬភាគហុនដរចើន េមាជិកដនាោះនឹ ង
ទទួ លបានផលរបដោជន៍ដរចើន ដោងតាមចំនួនទឹករបាក់ េនសំ និងចំនួនហុនបានទិ ញ។ ករណីដនោះ
បានបង្ហាញពី គមាលត មិ នេមធម៌ រវាងេមាជិ ករកខាលំង និងេមាជិក ថ្ដលមានជី វភាពររន់ ដបើ ។ គណៈ
កមមការអងគការេហគមន៍មូលោឌនបានទទួ លសាគល់ពីចំណុចដខ្ាយដនោះ
ដនាោះគឺ ជាេដមលងេមូ ហភាព។

ថ្តមិ នអាចដោោះស្រសាយបាន

េមាជិករតូវបានចងរកងជារូបភាពភូ មិ ឬជារកុម ដហើយរតូវបាន

រគប់ រគង និង្ត់ថ្ចងដោយរបាននគណៈកមមការ ឬរបាននរកុម30។ អងគការេហគមន៍ មូលោឌនខ្លោះ
មានដរលការណ៍ ថ្ដលថ្ចងពី ការោក់ ដទេ ដល់េមាជិ ក ថ្ដលបានរ ំដលាភបំ ពានដរលការណ៍
េហគមន៍ ថ្តកបុងករមិតមួ យថ្ដលស្រសាល។ ជាដរលការណ៍ពួកដគផថល់ការថ្ណនាំជាមុនេិន មុន

ដពលេដរមចោក់ ដទេណ្តមួ យ ឬរតូវបដណថញដចញ។ ដទោះជាោ៉ា ងដនោះ េហគមន៍ ថ្ដលមានលទឌ
ភាពអាចរកាបាននូ វភាពជាេមាជិ កមានភាពរ ឹងមាំ គឺ េហគមន៍ ទំងឡាយណ្ត ថ្ដលមានតម្មលដេដឌ
កិ ចច ដូចជា េហគមន៍កេិកមម េហគមន៍ េហររេខាបតតូច និ ងមធយម រកុមេនសំរបាក់ និងធនាររ
ភូ មិជាដដើម។ ចំ ថ្ណកេហគមន៍ ថ្ដលមិនមានភាពរ ឹងមាំកុងការរកាបាននូ
ប
វេមាជិ កភាពដូចជា េហ
គមន៍ ម្រពដឈើ

េហគមន៍ ដនសាទ

កេិកមមជាដដើ ម។

េហគមន៍តំបន់ ការពារធមមជាតិ

ដនាោះកន ដោយសារ

និងេហគមន៍ ដរបើ របាេ់ទឹក

ថ្តេហគមន៍ ទំងអេ់ដនាោះទមទរការចូ លរួមវ ិភាគទនពី

េមាជិ ក ទំងថវ ិកា ឆនធៈ និ ងកមាលំងពលកមម ដហើយមានភាពរដេើបខាលំង រពមទំងរបឈមមុ ខ្ជាមួ យ
ដររោះថាបក់ នានាជាដដើ ម។

ការបង់ វ ិភាគទនេហគមន៍ និងការោក់ របាក់ ភាគហុន មានថ្ចងកបុងលកេនិក
ថ :អងគការេហគមន៍ មូលោឌន។
30
ដរលការណ៍រគប់រគងេមាជិកមានថ្ចង កបុងបទបញ្ញ
ជ ម្ផធកុង
ប ឬលកេនិក
ថ :េហគមន៍។ ថ្តដទោះបីោ៉ាងដូ ដ្បោះកថី
29

ការអនុ វតថជាក់ថ្េថងមួ យចំនួនមានការខ្វោះចដនាលោះ ជាពិដេេទក់ទងដៅនឹងការដកាោះរបជុំេមាជិករប្ំរតី មាេ
និងការពិន័យ។ល។
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៥.៤ ការស្រគប់ស្រគងហរិ ្ញវវតថុ

ជាទូ ដៅដយើងបានទទួ លចដមលើយ

កបុងដពលពិ ភាកាជាមួ យគណៈកមមការដេធើថ្តទំងអេ់ថា

េហគមន៍ មូលោឌន31មានភាពកដមាយដលើថ្ផបកហិរញ្ដ វតទុ ជាពិ ដេេការបដងកើតដរលការណ៍ហិរញ្ដវតទុ
េរមាប់ ការរបតិ បតថិការហិរញ្ដ វតទុម្ផធកុង
ប

ប៉ាុ នម
ថ ិនមានន័ យទំងស្រេុងថា

ការ្ត់ ថ្ចង និងរគប់រគងហិរញ្ដ វតទុដទ។
ទនធឹមនឹងដនាោះ
ដូ ចជាចំ នួនថវ ិកា

ពួកដគមិនមានេមតទភាពកបុង

ពួ កដគកន មិនបានបង្ហាញពី ភាពកដមាយដលើការរបតិបតថិការជាក់ ថ្េថងផងថ្ដរ

ថ្ដលរតូវអនុម័តឱយដរបើ របាេ់

ថវ ិកាថ្ដលទុកកបុងទូ ថ្ដក

ថវ ិកាថ្ដលរតូវោក់ដៅ

ធនាររ និងការ្យវាយរប្ំម្ថា ការកត់ រតា និងការទុ កោក់ឯកសារហិរញ្ដវតទុជាដដើ ម។ កាលពី ជាង
៥ ដៅ១០្បំមុន ឯកសារហិរញ្ដ វតទុដូ ចជា បញ្ជីរបាក់ចំណូលនិងបញ្ជីរបាក់ចំណ្តយ វ ិកក័យបរតចំ ណ្តយ
និ ងចំ ណូលខ្លោះ រតូវបានោក់ ដេៀតតាមតំបូល ឬជញ្ញ
ច ំងផធោះ និងជរងុកស្រេូវ ថ្ដលជាដហតុដធវើដអាយ ឯក
សារមួ យចំ នួនរតូវបានបាត់ បង់ និ ងខ្ូ ចខាត ដោយទឹ កដភលៀង និ ងការបំ ផ្ទលញដោយេតវលិត
ែ ។
ការរកដ

ើញកបុងកំ

ងដពលេិ
កាដនោះ ជាពិ ដេេដលើេហគមនន កេិកមមទំង១៧ ថ្ដលេទិត
ុ

ដៅ៤ដខ្តថ មានដខ្តថបាត់ដំបង ដពាធិសាត់ កំពង់ ្បំង និងកំពង់ េឺ ព េរមបេរមួលដោយអងគការជី វ ិតម្ថល
ថបូ

ផថល់ថវ ិកាដោយរពោះវ ិហារន្រហាវង
ំ

ង់។

េហគមនន កេិកមមទំងអេ់ដនាោះ

រតូវបានបំ ពាក់ ដោយ

របព័ នឌរបាយការណនហិរញ្ដវតទុទំ ដនើបមួ យ ថ្ដលពួ កដគដធវើរបាយការណនហិរញ្ដវតទុបានោ៉ា ងលែ និងគួរឲ្យ
ដជឿជាក់ បាន។

ថ្តដទោះបី ោ៉ាងដូ ដ្បោះកន ដោយ

ពិ ដសាធននដរបើ របាេ់កំពយូទ័រ

េហគមនន រតូវការយុវជនេមរគ័ ចិតថ

ដដើ មផីជួយពួ ករត់កុងការបញ្
ប
ូច លទិនបន័យចំ ណូល

ថ្ដលមានបទ

និងចំណ្តយតាម

េបាថណ៍ និងរប្ំថ្ខ្ជាដទៀងទត់។ តាមការអដងកតជាក់ ថ្េថងតាមការ ិោល័យ រកុមការង្ហរបានដមើ ល
ដ

ើញពី ទូដឈើ េរមាប់ ោក់ ឯកសារ

និងរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ

ថ្ដលពួករត់ ដរបើ របាេ់ជារប្ំ។

អងគការេហគមន៍មូលោឌន32 ថ្ដលមានតរមូវការបំ ពាក់ របព័នឌហិរញ្ដ វតទុដនោះជាងដគគឺ ធនាររភូមិ រកុម
េនសំរបាក់ េហគមន៍ េហររេខាបតតូច និងមធយម និងេហគមន៍កេិកមម ថ្ដលបចចបផនបដនោះ មិន
ទន់ មានលទឌភាពបំ ពាក់ដៅដ

ើ យ។

ដទោះបី ោ៉ាងដនោះកថី

លជាតិ និ ងអនថរជាតិ មានរបព័ នឌដនោះដៅដ

ដគមិ នទន់ ដ

ើញមានអងគការដរៅរោឌភិ បា

ើយដទ ដរៅពី រកុមហុនឯកជនថ្ដលមានជំ នាញ និងដេវា

កមមថ្បបដនោះ ដូ ចជា Standard Business Consultant (SBC) ជាដដើម។

31

េហគមន៍កេិកមមដៅដខ្តថបាត់ដំបង េហគមន៍ជនជាតិដដើមភាគតិចដៅកំពង់ធំ េហគមន៍េហររេខាបត

តូចជ័រទឹក ដៅមណឍលគី រ ី និ ងេហគមន៍ដនសាទ និងដអកូដទេចរណ៍ដៅកំពត។
32

របាយការណ៍ទទួ លបានពីគណ:កមមការេហគមន៍កេិកមមដៅដខ្តថកំពង់ ្បំង ថ្ដលរំរទដោយអងគការ LWD

ដខ្តថកំពង់ ្បំង។
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៥.៥ គណសនយយភាព នង
ិ តមាៃភាព
ជាទូ ដៅដេធើរថ្តអងគការេហគមន៍ មូលោឌនទំងអេ់ ថ្ដលបានដធវើការពិដររោះដោបល់ គឺមិន
មានដរលការណ៍គណដនយយភាព និងតមាលភាពោច់ដោយថ្

កដទ ថ្តបានថ្ចងោ៉ា ងចាេ់លាេ់ កបុង

បទបញ្ញ
ជ ម្ផធកុង
ប និងលកេនិក
ថ :េហគមន៍របេ់ខ្ួន
ល នូវចំ ណុចរដេើបមួ យចំ នួនធំ ថ្ដលពាក់ព័នឌ។ ថ្ត ដគ
អាចដមើ លដ

ើញមានភាពរ ឹងមាំ កបុងការអនុវតថជាក់ ថ្េថង កបុងការរបតិ បតថិហិរញ្ដ វតទុ េហគមន៍ដូចជា៖

មុ នដពល្យវាយថវ ិកា រតូវមានការរបជុំ េដរមចរួមរប តម្មលម្នទំនិញរតូវមានការដឹងឮ ពី េមាជិក
គណៈកមមការរគប់ រគង
ទុ កោក់ បានលែ

បនាធប់មករាល់ការទិ ញដូរ

រតូវមានបង្ហកន់ ម្ដ

ឬឯកសារពាក់ ព័នឌ

រពមទំងការផសពវផាយដៅឯេមាជេហគមន៍ រប្ំ្បំផងថ្ដរ។

មានការ

ប៉ាុ ថ្នថេមាជិក

េមាជិ កា និងមនុ េសេំខាន់ ៗ របេ់អងគការេហគមន៍ មូលោឌនមួ យចំនួន មិ នទន់ យល់េុីជដរៅពី
និ យមន័ យ និងខ្លឹមសារពិតរបាកដម្នពាកយ គណដនយយ និងតមាលភាព33។ ថ្តេហគមន៍ បានទទួ ល
សាគល់ថា គណដនយយភាព និ ងតមាលភាព គឺ មានសារេំខាន់ េរមាប់ពួកដគ និងេងគមទំងមូ ល។ ពួក
ដគចង់ ដ

ើញេហគមន៍ពួកដគ មានគណដនយយភាព និងតមាលភាព ដដើមផីការពារមិនឱយមានទំ នាេ់ម្ផធ

កបុង រពមទំងបាត់ បង់ ការរំរទពីសាទប័នជំ នាញ អាជាញធរថ្ដនដី និងជាពិដេេអងគការមិនថ្មនរោឌភិ
បាលជាតិ

និងអនថរជាតិ។

ដោងតាមសាទនភាពជាក់ ថ្េថង

ពួកដគមិ នានលប់ បានទទួ លការបណុថ ោះ

បណ្ត
ថ លណ្តមួ យ ពីរបាននបទដន េំខាន់ ដនោះ ដោយសារថ្តរបាននបទដនោះ មិនពាក់ ព័នឌជាមួ យគដរមាង

ថ្ដលអងគការជាតិ មិនថ្មនរោឌភិ បាលកំពុងថ្តដធវើការរំរទ ដហើយការបណុថ ោះបណ្ត
ថ លហាក់ មានលកេណៈ
ចដងែៀត

ដោយដផ្ទថតការយកចិតទ
ថ ុ កោក់ ថ្តដៅដលើរបាននបទ

ថ្ដលមាចេ់មូលនិធិអនុ ញ្ញដតឱយថ្ត

ប៉ាុ ដណ្តតោះ។ ថ្តអវីថ្ដលជាចំណុចខាលំងរបេ់អងគការេហគមន៍ មូលោឌន ពួកដគអាចអនុ វតថបាន រពមទំង
អាចពនយល់បានោ៉ា ងរតឹមរតូវ ដោយដរបើ របាេ់ភាសាមូ លោឌន។ ដនោះអាចជាឱកាេដន លម
ែ ួ យកបុងការ
បំ ពាក់បំប៉ាន និងផថល់ជារទឹ េីប
ថ ថ្នទមដៅដលើចំដណោះ និងជំ នាញ ថ្ដលពួកដគមានស្រសាប់ ដដើមផីអាចឱយ
ពួ កដគមានលទឌភាពដផធរចំ ដណោះដឹ ងទំងអេ់ដនោះ ដល់េមាជិ ក និ ងមនុ េសេំខាន់ ៗរបេ់ខ្ួន។
ល

៥.៦ ការចូលរួមអនុវតត ស្រតួតពន
ិ តយ
ិ នងវាយតម្មៃ
ិ
តាមការេិកាស្រសាវរជាវដៅមូ លោឌន ជាមួ យគណ:កមមការ និងមនុ េសេំខាន់ៗ របេ់អងគការ
េហគមន៍ មូលោឌន

បានឱយដ

ើញថាការចូ លរួមរតួតពិ និតយរាល់េកមមភាព

និ ងភាពរ ីកចដរមើនរបេ់

េហគមន៍ មូលោឌនរបរពឹតថដៅ ដោយមានការចូ លរួមពី គណៈកមមការដឹកនាំេហគមន៍ ថ្តមិ នមានការ
ចូ លរួមដពញដលញពី េំណ្តក់ េមាជិ កដទ។ ដហើយការវាយតម្មលដទៀតដសាត កនមិនទន់ បានអនុ វតថជា

33

ដោងតាមការពិភាកា កបុងដពលរបជុំពិភាកាជាមួ យរកុមការង្ហរស្រសាវរជាវតាមេហគមន៍ ។
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លកេណៈេថង់ោរថ្ដរ។ ជាធមមតា ទំងេហគមន៍ ម្រពដឈើ េហគមន៍ តំបន់ ការពារធមមជាតិ េហគមន៍
ដនសាទ េហគមន៍ កេិកមម រកុមធនាររភូមិជាដដើម គឺ ដធវើការរតួតពិនិតយ និ ងវាយតម្មលេកមមភាព និង
លទនផលេដរមចបានរបេ់ខ្ួនមួ
ល
យ្បំមង
ថ ។

ដោយដធវើការផសពវផាយដល់េមាជិ កទំងពីរដភទ

ពី

េកមមភាពថ្ដលខ្លួនបានដធវើ ការលំបាក ឧបេគគ ភាពង្ហយស្រេួល និ ងរបាក់ចំដណញ ឬខាតរប្ំ្បំ
ជូ នេមាជិ ក ដដើមផីរជាបនិ ងផថល់ដោបល់។ េមាជិ កអងគការេហគមន៍មូលោឌនមួ យចំ នួនធំ ដៅថ្ត
មានអារមមណ៍ថាការរតួតពិនិតយ និ ងវាយតម្មលគឺជាតូនាទី របេ់ថាបក់ដឹកនាំគណៈកមមការ និ ងអងគការជាតិ
កបុងស្រេុក ថ្ដលេរមបេរមួលថ្តប៉ាុ ដណ្តតោះ។
ដយើងបានេវោះថ្េវង រកដមើលទរមង់ ថ្បបបទ ឬតារាងង្ហយៗ ណ្តមួ យេរមាប់ដធវើការរតួតពិនិតយ
និ ងវាយតម្មលេកមមភាពថ្ផនការរបេ់អងគការេហគមន៍មូលោឌន
មានទរមង់ ណ្តមួ យរតូវបានរកដ
ការង្ហរបានដៅជួ បពិ ភាកា

ើញដទ

កបុងដពលេិកាស្រសាវរជាវ

េរមាប់អងគការេហគមន៍មូលោឌនទំងអេ់

កបុងដពលដធវើរបាយការណ៍ដនោះ។
និងដៅដរៅេហគមន៍ ។

ថ្ដលរកុម

ប៉ាុ ថ្នថរកុមការង្ហរបានេដងកតដ

េមាជិ កគណៈកមមការខ្លោះមានទមាលប់ នាំយកមកជាមួយនូ វកូនដេៀវដៅ
រាល់កិចចរបជុំ នានាដៅេហគមន៍

ថ្តមិ ន
ើញថា

និងបិចេរមាប់ដធវើការកត់ រតា

ចំ ណុចដនោះអាចជា

ចំ ណុចដផថើមលែមួយ

ដដើមផីដធវើការបដងកើនេមតទភាពពួកដគដោយដធវើការ្ប់ ដផថើមពី អី វ ថ្ដលពួកដគមានស្រសាប់ ។
ដទោះបី ោ៉ាងដនាោះកថី

គណៈកមមការអងគការេហគមន៍មូលោឌនបានបង្ហាញពីឆនធៈខ្ពេ់កុងការ
ប

ទទួ លយកការបណុថ ោះបណ្ត
ថ លថ្ដលទក់ ទិនដៅនឹងរបាននបទដនោះ ដនាោះកន ដោយសារថ្តពួកដគមានការ

ពិ បាកកបុងការដរៀបចំ បង្ហាញជូ នេមាជិ ករបេ់ខ្ួន
ល ដៅឯកិចចរបជុំ ឬេមាជរប្ំ្បំ នូវលទឌផលថ្ដល
េហគមន៍ េដរមចបានរប្ំ្បំនីមួយៗ។ បទពិ ដសាធន៍បចចុបផនប ពួកដគដធវើរបាយការណ៍ជូនេមាជិក
របេ់ខ្ួន
ល ដោយការចង្ំ និ ងការកត់ រតាទុ កដរៀងៗខ្លួន របេ់េមាជិ កគណៈកមមការ។

៥.៧ យុទាសាស្រេត នងការធានាន
រនត
ិ
ិ រភាព
អងគការេហគមន៍មូលោឌន ថ្ដលបានជួបពិ ភាកា

គឺ មិនទន់ មានថ្ផនការយុទឌសាស្តេថរយៈ

ដពលថ្វង និងនិរនថរភាពដទ ថ្តមានសាមរតី ម្នការយល់ដឹងពី ថ្ផនការយុទឌសាស្តេថរយៈដពលថ្វង និងនិរនថរ
ភាពដនោះ ថាមានសារេំខាន់ េរមាប់ េហគមន៍ រយៈដពលថ្វង ជាពិ ដេេេរមាប់ ដកមងជំ នាន់ដរកាយ
កបុងការបនថេកមមភាពរបេ់េហគមន៍ ។ ដរលបំណងរបេ់េមាជិករបេ់អងគការេហគមន៍មូលោឌន
ភាគដរចើ ន គឺចង់ បានលទឌផលរយៈដពលខ្លី ជាពិដេេតម្មលដេដឌកិចច ដដើមផីដធវើឱយជី វភាពពួកដគមានភាព
លែរបដេើរដ

ើងដោយការរបកួតរបថ្ជងជាមួ យមជឈោឌនខាងដរៅ ខ្ណៈថ្ដលគណៈកមមការភាគដរចើន

ខាវយខ្វល់ផលរបដោជន៍េហគមន៍ រយៈដពលថ្វង។
េមាជិ កពួ កដគមិ នេូវខ្វល់ខាវយ

មានមូ លដហតុ ជាដរចើន

ថ្ដលបណ្ត
ថ លឱយ

កបុងការបដងកើតឱយមានថ្ផនការយុទឌសាស្តេថរយៈដពលថ្វង

និ ងនិ រនថរ
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ភាព

ដូ ចជា

ខ្វោះការយល់ដឹងពី រដបៀបម្នការដធវើថ្ផនការយុទសា
ឌ
ស្តេថ

និងមា៉ា ងដទៀតដោយរមនការ

េរមបេរមួលណ្តមួ យពីអងគការជាតិមិនថ្មនរោឌភិបាល ឬសាទប័ នជំ នាញណ្តមួ យ ដដើ មផីជួយពួ កដគ
កបុងការផលិតថ្ផនការដនោះ។
ប៉ាុ ថ្នថ គណៈកមមការរគប់ រគងបានបង្ហាញថា យុទសា
ឌ
ស្តេថរយៈដពលថ្វង និងនិរនថរភាព ថ្ដលពួក
ដគស្រេដមើ ស្រេម្ម

គឺ មានកបុងេណ្ត
ថ នចិតថ

និ ងឆនធៈរបេ់គណៈកមមការរគប់រគង

ថ្តមិនទន់ បានចង

រកង។ ការថ្ដលខ្វោះនូវថ្ផនការយុទសា
ឌ ស្តេថរយៈដពលថ្វង និ ងនិ រនថរភាពដធវើឱយថ្ផនការរបតិ បតថិរប្ំម្ថា
ពួ កដគហាក់ មានភាពចដងែៀត ដហើយដំដណើរការដៅបានអាស្រេ័យដៅនឹ ងការរំរទ និងេរមបេរមួលពី
អងគការមិនថ្មនរោឌភិ បាលជាតិ

និ ងអនថរជាតិ នានា

ដហើយករណីដនោះជំរញ
ុ ឱយអងគការេហគមន៍មូល

ោឌន រមនទំនុកចិតថដលើខ្ួនឯង
ល
បាត់បង់ អំណ្តចេដរមចចិ តថ រមនេដមលងកបុងការរំរទរបឯង ដហើយរុញ
រ្នេហគមន៍ ពឹងពាក់ខាងដរៅកាន់ ថ្តខាលំងដ

ថ្តដទោះោ៉ា ងដូ ដ្បោះកថី ដយើងបានអដងកតដ

ើង។

ើញថា អងគការេហគមន៍មូលោឌនមួយចំ នួន ដូចជា៖

េហគមន៍ ម្រពដឈើ េហគមន៍ ដនសាទ េហគមន៍កុងតំ
ប
បន់ ការពារធមមជាតិ និ ងេហគមន៍កេិកមម
មានទរមង់ ថ្ផនការស្រសាប់34 ថ្ដលបានតាក់ថ្តងដោយរកេួងកេិកមម រុកាេរបមា៉ា ញ់ និងដនសាទ និង

រកេួងបរ ិសាទន ថ្តថ្ផនការយុទឌសាស្តេថ ឬដៅថាថ្ផនការរគប់រគងដនាោះ មានរយៈដពលថ្ត៥្បំប៉ាុដណ្តតោះ
ដហើយថ្ផនការដនោះដទៀតដសាត ដផ្ទថតការយកចិតថទុកដលើកិចចការបដចចកដទេ េរមាប់ ការរគប់ រគង ដូ ច
ជា ការថ្បងថ្ចកតំបន់ ការដកហូត ការថ្ថទំ និងការោំសាថរ រពមទំងយនថការថ្បងថ្ចកផលរបដោជន៍
ជាដដើ ម។ល។ ទនធឹមនឹងដនាោះ ថ្ផនការរគប់រគងរយៈដពលថ្វងដនាោះ ទមទរការទទួ លសាគល់ តាមរយៈ
ការចុ ោះហតទដលខា

ដោយសាទប័ នជំ នាញ។

ទរមង់ ឬថ្បបថ្ផនណ្តមួយ ជាគំ រដូ ៅដ

ចំថ្ណកអងគការេហគមន៍ មូលោឌនដម្ទដទៀត

មិ នមាន

ើយដទ។

៥.៨ ការពស្រងឹងេមតថភាព នង
ិ ការយល់ដឹង
មិ នមានថ្ផនការេថីពីការពរងឹងេមតទភាព និ ងបដងកើនការយល់ដឹង ថ្ដលដធវើដ
េហគមន៍ មូលោឌនដៅដ

ើងដោយអងគការ

ើយដទ។ ដនាោះកនដរពាោះថ្តរគប់ េកមមភាពពរងឹងេមតទភាព រតូវបានេរមប

េរមួលដរៀបចំឱយដោយអងគការជាតិមិនថ្មនរោឌភិ បាល

និងអនថរជាតិ

ថ្ដលបានកំ ណត់ យកអងគការ

េហគមន៍ ពួកដគ ជារកុមដរលដៅ ។ េកមមភាពថ្ដលអងគការ មិនថ្មនរោឌភិបាលជាតិ និងអនថរជាតិ
ដធវើការពរងឹ ងេមតទភាព និ ងបដងកើនការយល់ដឹងដល់គណៈកមមការអងគការេហគមន៍ មូលោឌនមានដូច
ជា៖ វគគបណុថ ោះបណ្ត
ថ ល េិកាេសាលា ទេសនកិចេ
ច ិកា ការបងវឹក និ ងការដធវើបង្ហាញ តាមថ្ផនការរប្ំ

ថ្ខ្ រតី មាេ ឆមាេ និងរប្ំ្បំ ។ល។ ដោយដរបើរបាេ់កញ្ចប់ ថវ ិការបេ់អងគការទំងអេ់ដនាោះ។
34

ដរលការណ៍ថ្ណនាំេីព
ថ ីការបដងកើតេហគមន៍ម្រពដឈើ េហគមន៍ តំបន់ការពារធមមជាតិ េហគមន៍ដនសាទ

និងគំរថ្ូ ផនការរគប់ រគង ផាយដចញកបុង្បំដផសងៗ ដោយរកេួងកេិកមម រុកាេរបមា៉ា ញ់ និងដនសាទ រពមទំង
រកេួងបរ ិសាទន។
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ទនធឹមនឹងដនាោះ ពួកដគកន ានលប់ បានទទួ លការបណុថ ោះបណ្ត
ថ ល និងពរងឹ ងេមតទភាពតាមរយ:រកេួង និង
មនធីរជំ នាញរាជរោឌភិ បាលផងថ្ដរ។ អងគការេហគមន៍ ថ្ដលមានឱកាេខ្ពេ់កុងការទទួ
ប
លនូ វដេវាកមម
ពរងឹ ងេមតទភាពទំងអេ់ដនាោះមានដូចជា េហគមន៍ កេិកមម េហគមន៍ ម្រពដឈើ េហគមន៍ដនសាទ
រពមទំងេហគមន៍ េហររេខាបតតូច និងមធយម។ល។
បនាធប់ពីទទួ លបានការបណុថ ោះបណ្ត
ថ លពីអងគការជាតិ និ ងអនថរជាតិ រពមទំងពី សាទប័នជំ នាញ

របេ់រាជរោឌភិ បាលមក ថាបក់ ដឹកនាំអងគការេហគមន៍មូលោឌនទំងដនាោះ

បានយកចំ ដណោះដឹ ង ថ្ដល

ខ្លួនទទួ លបាន ដធវើការពរងឹ ងសាទប័នរបេ់ខ្ួនតាមរយៈកិ
ល
ចចរបជុំ គណៈកមមការដរៀងរាល់មួយថ្ខ្មថង កិ ចច

របជុំ មិនកំណត់ដៅដពលមានករណីពិដេេ និ ងកិចចរបជុំ រម
ួ ឬេមាជរប្ំ្បំ។ ដនោះគឺ ថ្ផបកខាលំងមួ យ
ថ្ដលអងគការេហគមន៍មូលោឌន35

ថ្ដលបានរំរទពី សាទប័នទំងអេ់ដនាោះ

ទទួ លបាននូវដេវាកមមពរងឹ ងសាទប័ន

មានឱកាេខ្ពេ់កុងការ
ប

និ ងបដងកើនការយល់ដឹងពី សាទប័ នទំងអេ់ដនាោះ។

បានរាយការណ៍កបុងដពលេិកាដនោះថា

េមាជិ កខ្លោះ

ពួករត់បានចូ លរួមវគគបណុថ ោះបណ្ត
ថ លជំ នាញកេិកមម

និ ង

ជំ នាញបដងកើតមុខ្របពីអងគការ និ ងសាទប័នរដឌ ជិត១០ដង រាប់ ទំងទេសនកិចចចំនួន៣ ដលើកផងថ្ដរ កបុង
្បំ២០១៧។

៥.៩ ការរក្ស ញ
ើ សផេងសទៀត
មានការដលើកដ
ចំ ណុចទំងអេ់ដនាោះ

ើងជាដរចើន

ពី ថាបក់ ដឹកនាំគណៈកមមការកបុងដពលចុ ោះពិ ដររោះដោបល់

ថ្ដល

មិនមានថ្ចងកបុងដរលការណ៍ថ្ណនាំេីព
ឋ ី ការរបតិបតថិរបេ់អងគការេហគមន៍

មូ លោឌនដទ។ ចំ ណុចទំងអេ់ដនាោះមានដូចជា៖ ភាពជាអបកដឹកនាំេហគមន៍ និ ងការពរងឹងដលើ ការអនុ
វតថតួនាទី និងភារកិចចេមាេភាពគណៈកមមការដឹកនាំេហគមន៍ ថ្ដលមានតួនាទី ដូចជា របានន អនុ
របានន ហិរញ្ដិក និ ងដលខាធិ ការ។ ភាពទន់ ដខ្ាយកបុងការបំ ដពញកាតពវកិចច ជាពិ ដេេការពិ ពណ៌នា
ភារកិ ចរច បេ់គណៈកមមការ

មានដេធើរថ្តរគប់ េហគមន៍ ទំងអេ់

ដទោះបីអងគការេហគមន៍មូលោឌន

ទំងអេ់កំពុងថ្តរំរទ និងេរមបេរមួលដោយសាទប័ ននានាកន ដោយ ជាក់ ថ្េថងដូចជា េហគមន៍
កេិកមម េហគមន៍ ដនសាទ ធនាររភូមិ េហគមន៍ ម្រពដឈើ េហគមន៍ ដអកូដទេចរណ៍ េហគមន៍
ជនជាតិ ដដើ មភាគតិច ធនាររស្រេូវ ធនាររេតវ រកុមដរបើ របាេ់ទឹកកេិកមម និ ងេហគមន៍កុងតំ
ប
បន់
ធមមជាតិ ជាដដើ ម។ល។

35

អងគការេហគមន៍មូលោឌនទំងអេ់ ថ្ដលបានេិកាស្រសាវរជាវ បាននិងកំពុងថ្តទទួលការពរងឹងេមតទភាពពី

អងគការមួ យចំនួនដូចជា៖ CL/ LWD, FACT, Forym Syd, ICSO, V-build, CRDT, Live & Learn, PK, EPDO,
PVT និង AFD រពមទំងពីមនធីរកេិកមម រុកាេរបមា៉ា ញ់ និងដនសាទ និងមនធីរបរ ិសាទន។
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ជាការដលើកដ

ើង មថងដហើយមថងដទៀតរបេ់អងគការេហគមន៍ មូលោឌន ថ្ដលទក់ ទងដៅនឹ ង

ភាពជាអបកដឹកនាំគឺថា េមាជិ កគណៈកមមការមួ យចំនួនធំ36មិ នបានបំដពញតាមតួ នាទី និងភារកិ ចចបាន
រតឹមរតូវដៅដ

ើយ ដនាោះកន ដោយសារពួកដគ មិ នេូវមានេមតទភាព និងបទពិ ដសាធន៍រគប់ រគង ខ្វោះឆនធៈ

កបុងការបំ ដពញកាតពវកិចច និ ងខ្វល់ខាវយថ្តដរឿងដេដឌកិចច និ ងមុខ្របរផ្ទធល់ខ្ួន។
ល
ជាទូ ដៅគណោះកមមការ

រគប់ រគងរតូវបានដបាោះដ្បតដោយេមាជិកេហគមនន ដោលតាមលកេណោះវ ិនិ ច័ យ
ឆ មួ យចំនួន ថ្តឆនធោះ
បំ ដពញការង្ហរជូ នេហគមននដោយេមរគ័ចិតថ
គណោះកមមការអាចពី៣ដៅ៥្បំ។

គឺ ជាចំ ណុចអទិ ភាពម្នការដរជើេដរ ើេ។

េមាជិកគណោះកមមការខ្លោះ

អាណតថិរបេ់

រតូវបានពនា្ប់ពី២ដៅ៣អាណតថិ

ដោយសារពិ បាកថ្េវងរកមនុ េសថ្ដលមានេមតទភាព និងឆនធោះ។ ភាពរបឈមខាលំងជាពិ ដេេជាមួ យ
េមាភាពគណោះកមមការថមី

ថ្ដលមិនេូវមានចំ ដណោះ

និងបទពិ ដសាធន៍។

តួ នាទី ថ្ដលរបឈមការ

លំបាកជាងដគគឺ របានន និ ងហិរញ្ដិក។ ដោយសារថ្តមិនមានេមតទភាពបំ ដពញការង្ហរដអាយបាន
ដពញដលញ រពមទំងភាពដជឿជាក់ដលើខ្ួនឯង
ល
ករណីដនោះ បានដធវើដអាយប៉ា ោះទងគិចដល់េតិ អារមមណ៍
ដហើយដធវើដអាយបាត់ បង់ឆនធោះបនថិចៗ កបុងការដឹកនាំការង្ហររបេ់អងគការេហគមន៍ មូលោឌន។ ករណី
ដោយថ្

កមួ យដទៀត េមាជិ កេហគមន៍ មួយចំនួនថ្ដលមានេមតទភាពរគប់ ររន់ ថ្បជាេហគមនន

មិ នផថល់ទំនុកចិតថផថល់េដមលងដ្បតដៅវ ិញ

ដនាោះកនដរពាោះថ្តេមាជិកមិនដពញចិ តដថ លើឆនធោះ

និ ងភាព

ដសាមោះរតង់ របេ់បុគគលដនាោះ ថ្តករណីដនោះមានតិចតូ ច។
ចំ ដពាោះការអនុវតថតាមតួ នាទី
ដយើងបានរកដ

និ ងភារកិចវរបេ់េមាជិ កេមាជិ កគណោះកមមការរគប់ រគងវ ិញ

ើញថា គណោះកមមការមួ យចំ នួនធំ មិនបានបំ ដពញភារកិចចបានរតឹ មរតូវដៅដ

ើយ ដនាោះកន

ដោយសារ៖ ទី ១ ពួកដគមិ នយល់ចាេ់ពីភារកិ ចន
ច ី មួយៗ ថ្ដលបានថ្ចងកបុងបទបញ្ញ
ជ ម្ផធកុង។
ប
ទី ២
ដោយេំអាង និ ងភាពពឹងពាក់ េមាជិកគណោះកមមការដម្ទដទៀត ឬបុគគលិកអងគការដអាយដធវើជួេ និងទី

៣ មិនមានសាទប័នណ្តមួយ ជួ យបណុថ ោះបណ្ត
ថ លពី ភារកិចចជាក់ លាក់ ទំងអេ់ដនាោះ ដរពាោះការបណុថ ោះ
បណ្ត
ថ លភាគដរចើ នដលើេលុបកនលងមក

គឺ េំដៅដៅដលើថ្តរបាននបទទំងឡាយណ្ត

ថ្ដលពាក់ព័នឌ

ដៅនឹ ងគដរមាងរបេ់សាទប័ន ជាពិ ដេេរបាននបទ ថ្ដលទក់ទិនដៅនឹងការង្ហរបដចចកដទេជាដដើម។
មានការដលើកដ

ើងជាេំណូមពរពីអក
ប បានផថល់ព័ត៌មានដេធើរថ្តទំងអេ់

របាននបទទំង២

ដៅកបុងវគគបណុថ ោះបណ្ត
ថ លអងគការេហគមន៍មូលោឌន

មិ នពាក់ ព័នឌដៅនឹ ងគដរមាងរបេ់អងគការកន ដោយចុ ោះ

ដរពាោះរបាននដនោះ

ដោយដេបើរេុំឱយបញ្ូច ល

ដទោះបី របាននបទទំងដនោះ

អាចផថល់វ ិភាគទនដល់ការ

រគប់ រគងអងគការេហគមន៍ មូលោឌនរបកបដោយរបេិទនភាព និ ងនិ រនថរភាព។

36

ការដលើកដ

ើងរបេ់គណ:កមមការដេធើរថ្តទំងអេ់ បានជូ បពិភាកាកបុងកំ

ដំបង កំពង់ធំ មណឍលគី រ ី កំពង់្បំង កំពត ម្រពថ្វង និងដកាោះកុង។

ុងដពលេិកាដនោះ ទំងដៅបាត់

| 47

មានការកត់ េំរល់ថា អងគការេហគមន៍ មូលោឌន ថ្ដលដធវើការដលើវ ិេ័យកេិកមម និងេហ
គមន៍ ខាបតតូច និ ងមធយម មិ នេូវមានភាពរបឈម នឹ ងបញ្ញ
ា ដនោះដទ ដនាោះកនដោយសារថ្តេហគមន៍ពួក
ដគមានរបាក់ចំណូលជាដទៀងទត់ ម្នតម្មលដេដឌកិចចដនាោះ បានដឹ កនាំពួកដគឱយមកបំ ដពញការង្ហរដោយ
ខានពុំ បាន។ ដោងតាមរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ របេ់ធនាររភូមិ េហគមន៍ កេិកមម និងរកុមេនសំ
របាក់ ដយើងបានរកដ

ើញថា គណៈកមមការទំងអេ់ទទួ លបាននូវផលរបដោជន៍ ជាសាច់របាក់ ដោយ

គណនាតាមចំនួនម្ថាថ្ដលពួ កដគមកបំ ដពញកិចចការរបេ់ពួកដគជូនេហគមន៍។

៦. សស្ចកតីស្ននិដ្ឋាន និងអនុសាស្ន៍
ការេនបិោឌនជារួម

មានការលំបាកដោយសារចរ ិតលកេណ:ម្នករណីនីមួយៗ

មានភាពខ្ុ េ

ថ្បលករបខាលំងដពក។ ជាក់ ថ្េថងដូចជា លកេណ:ផលូវចាប់ និ ងការអភិ វឌណអងគការេហគមន៍ មូលោឌន ដយើង

ដមើ លជារូបភាពរួម េមាជិ កេមាជិ កា របេ់អងគការេហគមន៍មូលោឌនមានេកមមភាពផុ េផុ លកបុង

ការចូ លរួមអភិ វឌឈន៍ េហគមន៍ របេ់ខ្ួន
ល តាមរយៈការចូ លរួមចងរកងជាេមាគម និ ងជារកុម រពមទំង
ដំ ដណើរការ រពមទំងេកមមភាពអភិវឌណន៍ដផសងៗដទៀត ថ្តពួ កដគទំងអេ់ដនាោះមួ យចំនួនមិនបានយល់

ដឹ ងដរៅរជោះពីដរលនដោបាយ ចាប់ និងដរលការណ៍នានា ថ្ដលរំរទដល់ដំដណើការម្នការអភិ វឌណ
ដនាោះដទ។ ចំ ដពាោះការទំ នាក់ ទំនង កិ ចចេហការ និងការចងបណ្ត
ថ ញ ជាទូ ដៅដគដមើ លដ
គមន៍ មូលោឌនមានភាពរ ឹងមាំកុងការទំ
ប
នាក់ ទំនងម្ផធកង
ប របេ់ខ្ួន
ល

ើញថា េហ

ជាពិ ដេេរវាងគណ:កមមការ

និ ង

េមាជិ ក ថ្តពួកដគដៅមានចំ ណុចដខ្ាយដរចើ នកបុងទំ នាក់ទំនងជាមួ យសាទប័នខាងដរៅ រួមទំងការចង
បណ្ត
ថ ញជាដដើម។

ដទោះបី ោ៉ាងដនាោះកថី

អងគការេហគមន៍ មូលោឌន

មានការចូ លរួមោ៉ា ងផុ េផុ ល

របេិនដបើ មានការេរមបេរមួលពីសាទប័ន ឬអងគការណ្តមួ យ។
ដោយថ្

ក េមាជិ កភាព និ ងការរគប់រគងេមាជិក ដយើងដមើ លដ

ើញថា ការេម័រគចិតថេុំចូល

ជាេមាជិ កភាពមានដំ ដណើរការជាធមមតា មិនមានរូបភាពជាលកេណ:បងេំដទ។ ប៉ាុ នថេមាជិ កមួ យចំ នួន
តូ ចបានេុំចូលជាេមាជិកដោយសារថ្តតាមដគ

និងចង់ បានផលរបដោជន៍ថ្ដលជាតម្មលដេដឌកិចច

រយៈដពលខ្លី។ ចំ ដពាោះការរគប់រគងេមាជិក ជាទូដៅដៅមានករមិត ដទោះបីជាអងគការេហគមន៍មូល
ោឌនមួ យចំ នួន មានបទបញ្ញ
ជ ម្ផធកុង
ប និងលកេនិក
ថ :កន ដោយ កន ដរលការណ៍រគប់រគងេមាជិកមួ យចំ នួន
មិ នទន់ បានអនុ វតថដពញដៅដ

ើយ។ ការរគប់ រគងហិរញ្ដ វតទុរបេ់អងគការេហគមន៍ មូលោឌន អងគការ

េហគមន៍ មូលោឌនភាគដរចើ នអាចរគប់រគងហិរញ្ដ វតទុរបេ់េហគមន៍ ខ្ួនបានលែ
ល

ដទោះបីពួកដគមិ ន

យល់ចាេ់លាេ់ពីរទឹ េី ថ េថីពីហិរញ្ដ វតទុ និងការរគប់រគងហិរញ្ដ វតទុកថី។
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គណដនយយភាព និងតមាលភាព ជាខ្លឹមសារមួ យ ថ្ដលអងគការេហគមន៍មូលោឌនមិនេូវយល់ពី
អតទន័យ
មនេិការ

និងខ្លឹមសារ

ថ្តអងគការេហគមន៍ ភាគដរចើនបានអនុវតថោ៉ាងរតឹមរតូវ

និ ងឆនធៈកបុងការដធវើឱយមានភាពរតឹមរតូវ

ដនាោះកនដោយសារ

និ ងចាេ់លាេ់កុងអងគ
ប
ការេហគមន៍ មូលោឌន

របេ់ពួកដគ។ ការចូ លរួមអនុវតថ រតួតពិ និតយ និងវាយតម្មល របេ់អងគការេហគមន៍ មូលោឌន យនថការម្ន
ការអនុវតថ ចូ លរួមអនុវតថ រតួតពិ និតយ និងវាយតម្មលមិនទន់ មានដទ ថ្តេកមមភាពមួ យចំ នួនរតូវបានយក
មកដរបើរបាេ់ ដដើ មផីដឆលើយតបដៅនឹង េកមមភាពដនាោះដូ ចជា កិចចរបជុំ ឬេមាជរប្ំ្បំ។
ចំ ថ្ណកយុទសា
ឌ
ស្តេថ និងការាននានិ រនថរភាពរបេ់អងគការេហគមន៍ មូលោឌន ភាពយូរអថ្ងវង
របេ់អងគការេហគមន៍មូលោឌន គឺ ជាដេចកថីបំណងរបាថាបរបេ់េមាជិកេមាជិ កាអងគការេហគមន៍
មូ លោឌន ថ្ដលជាបំ ណងមួ យកបុងដរលបំ ណងមួ យចំ នួនរបេ់េហគមន៍គឺចង់ ឱយយុវជនថ្ដលជាកូន
ដៅបនថេកមមភាព

ថ្តពួកដគមិនទន់ មានេមតទភាពកបុងការបដងកើតយុទឌសាស្តេថដៅដ

ើយ

េូមផីថ្ត

ទរមង់ និ ងេមាេភាពេំខាន់ ៗ កបុងការេរដេរថ្ផនការយុទសា
ឌ
ស្តេថកនពួកដគមិ នទន់ បានដឹងដរៅរជោះ
ផងថ្ដរ។ ការពរងឹ ងេមតទភាព និ ងការយល់ដឹងថ្ផបកដនោះ ដទោះបី អងគការេហគមន៍ មូលោឌនមិនមាន

ថ្ផនការពរងឹងេមតទភាព និ ងការបដងកើនការយល់ដឹងដោយខ្លួនឯង ថ្តអងគការេហគមន៍ មូលោឌនទំង
ដនាោះរតូវបានយកចិតថទុកោក់ ដធវើការបដងកើនេមតទភាព និ ងពរងឹងេមតទភាពតាមេកមមភាពមួ យចំនួន

ដូ ចជា៖ េិកាេសាលាបណុថ ោះបណ្ត
ថ ល វគគបណុថ ោះបណ្ត
ថ លបដចចកដទេខ្លី និងធមយម ការបងវឹក ការដរៀបចំ
េកមមភាពគំរូ និងទេសនកិ ចចេក
ិ ាជាដដើម។ល។ ដហើយអវីថ្ដលជា ចំ ណុចខាលំងរបេ់អងគការេហគមន៍

មូ លោឌនគឺ ចំដណោះ ជំ នាញ និ ងបទពិដសាធន៍ ថ្ដលទទួ លបានពី េកមមភាពបណុថ ោះបណ្ត
ថ លរតូវបានយក
ដៅអនុវតថ និងផសពវផាយដល់េមាជិករបេ់ខ្ួន
ល តាមរយ:កិចចរបជុំ និងេមាជជាដដើ ម។

ដោងតាមការវ ិភាគតាមតារាង និ ងរកាហវិកខាងដលើ ជាដេចកថីេនបិោឌនរួម ដយើងអាចដធវើចំ
ណ្តត់ ថាបក់ ដូចតដៅ៖ យុទឌសាស្តេថ និ ងការាននានិ រនថភាព គឺ ជាថ្ផបកដន េំខាន់ បំផុត និងអាទិ ភាពទី១

ភាពជាអបកដឹកនាំជាថ្ផបកអាទិ ភាពទី ២ ការទំ នាក់ទំនង កិ ចចេហរបតិ បតថិការ និ ងការចងបណ្ត
ថ ញ គឺ ជា
ថ្ផបកអាទិ ភាពទី៣ ការដររពតាមតួ នាទី និងភារកិ ចច ជាអាទិ ភាពទី ៤ ការចូ លរួមរតួតពិនិតយ និងវាយ

តម្មលជាទិ ភាពទី៥ លកេណ:ផលូវចាប់ និ ងការអភិ វឌឈន៍អងគការេហគមន៍មូលោឌនអាទិ ភាពទី៦ េមាជិក

ភាព និងការរគប់ រគងេមាជិ ក អាទិ ភាពទី ៧ គណដនយយភាព និ ងតមាលភាព ជាអាទិ ភាពទី ៨ ការពរងឹង
េមតទភាព និ ងការយល់ដឹង ជាអាទិ ភាពទី ៩ និងការរគប់ រគងហិរញ្ដវតទុ គឹ ជាអាទិ ភាពទី ១០ កបុងដំ ដណើរ
ការ ការកសាងេមតទភាពអងគការេហគមន៍មូលោឌន ថ្ដលដឆលើយតបដៅនឹងតរមូវការពិតរបាកដ ស្រេប
នឹ ងសាទនភាពបចចុបផនប របេ់អងគការេហគមន៍មូលោឌនដៅកមពុជា។
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អនុសាស្ន៍ស្ប្មាប់ពប្ងឹងអងគការស្ហគរន៍រូលដ្ឋាន និងកសាងស្រតថភាព
ឆលងតាមការរកដ

ើញកបុងដពលេិកាស្រសាវរជាវ ទំងការេិកាដលើឯកសារ និ ងរបាយការណ៍

ថ្ដលមានស្រសាប់ ដោយអងគការជាតិ មិនថ្មនរោឌភិ បាល និ ងអនថរជាតិ លទឌផលេិកាេសាលាពិ ដររោះ

ដោបល់ថាបក់ ជាតិ ការចុ ោះេមាភេន៍ តាមអងគការេហគមន៍ មូលោឌនតាមដខ្តថនានា និ ងការជួ បពិ ដររោះ
ដោបល់ជាមួ យអងគការជាតិ កុងស្រេុ
ប
ក

និងអនថរជាតិពាក់ ព័នឌមួយចំនួន

ថ្ដលបាននិងកំពុងថ្តបំ ដពញ

ការង្ហរដលើការពរងឹងសាទប័ន និងការកសាងេមតទភាពអងគការេហគមន៍ មូលោឌននានា37 ថ្ដលអាច
ទញជាអនុ សាេន៍ ថ្ដលមានរបដោជន៍កុងការផថ
ប
ល់ជាទុនេរមាប់ ដធវើការថ្កទរមង់ ពរងឹ ងសាទប័ន
និ ងការកសាងេមតទភាព រពមទំងការចងរកងឯកសារ្ំបាច់ នានា ឱយស្រេបតាមេថង់ោរមួ យ ថ្ដល
ាននាថា បនាធប់ពីបានទទួលដេវាកមម ពរងឹ ងសាទប័ន និ ងការបណុថ ោះបណ្ត
ថ លរួច អងគការេហគមន៍

មូ លោឌន អាចរគប់ រគង និ ង្ត់ ថ្ចងសាទប័នដោយខ្លួនបាន ដ្ពោះដៅរកនិ រនថរភាព ទំងហិរញ្ដ វតទុ និ ង
សាទប័ ន។ អនុសាេន៍ ទំងអេ់ដនាោះមានដូចខាងដរកាម៖

ក. លកេណ:ផលូវចាប់ និងការអភិវឌណអងគការេហគមន៍មូលោឌន - (១) គណ:កមមការដឹកនាំ និ ង

្ត់ ថ្ចងអងគការេហគមន៍ មូលោឌន គួ ររតូវបានដធវើឱយរបាកដថា េមាជិ ករបេ់ខ្ួលន មានការយល់ដឹង
ោ៉ា ងទូ លំទូលាយពី ទេសន: ដរលកាណ៍ ដរលបំ ណង និងដំ ដណើការ ការបដងកើតអងគការេហគមន៍

មូ លោឌន ឱយបានចាេ់លាេ់ជាមុ នេិន រួមទំងលកេណ:ផលូវចាប់ តាមរយៈកិ ចចរបជុំ ផសពវផាយជា

លកេណ:ឯកជន ឬថាបក់រកុមតូច ធំ និ ងជាលកេណៈភូ មិ ដហើយអាចជាកិចចរបជុំជាលកេណៈចដងែៀត និ ង
ទូ លាយជាសាានរណៈ ថ្ដលអាចដធវើដៅបាន និ ងេមស្រេប។ ករណីពិ ដេេរតូវរកសាទប័នជំ នាញ38
ដដើមផីជួយេរមបេរមួល។ ការចងរកងជារកុមេហគមន៍ អាចដំ ដណើរការដៅបាន បនាធប់ពីពួកដគមាន
ការយល់ដឹងរគប់ រជុងដរជាយ ពី ផលរបដោជន៍ របេ់វា រួមទំងបទោឌនចាប់ និងដរលការណ៍នានា
ថ្ដលពាក់ព័នឌ។ អងគការេហគមន៍ មូលោឌន ថ្ដលមានភាពទក់ ទិនជាមួយថ្ផបកដនោះជាអទិ ភាពបំ ផុត
មានដូចជា េហគមន៍ ម្រពដឈើ េហគមន៍ ដនសាទ េហគមន៍ ដអកូដទេចរណ៍ធមមជាតិ េហគមន៍កុង
ប
តំ បន់ ការពារធមមជាតិ និងេហគមន៍ ម្រពម្ដគូ ជាដដើម។ របាននបទជាក់ លាក់េរមាប់ ថ្ផបកដនោះមានដូច
ជា ទេសនៈ វ ិធី សាស្តេថ និងដរលការណ៍នានាកបុងដំដណើការ ការអភិ វឌឈន៍ អងគការេហគមន៍មូលោបន
ទំងរទឹ េីកា
ថ រចូ លរួម ទិ ដភា
ឌ ពសាទប័ន និ ងចាប់។

ខ្. ទំនាក់ទំនង កិចេ
ច ហការ និងការចងបណ្ត
ថ ញ- (២) អងគការេហគមន៍មូលោឌនគួ រ រតូវ
បដងកើតឱយមានដរលការណ៍សាមញ្ដ េីព
ថ ី ការទំ នាក់ ទំនង កិ ចចេហរបតិ បតថិការ និ ងការចងបណ្ត
ថ ញ
37

អងគការទំងដនាោះជាេមាជិករបេ់អងគការគ.េ.ក
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បាលជលផល។ល។
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តាមវ ិធីមួយ ឬរដបៀបមួ យ ថ្ដលពួកដគអាចដធវើដៅបាន។ ដរលការណ៍ដនោះ គួរឱយមានថ្ចងពី គុណតម្មល
និ ងយុទឌសាស្តេថ រពមទំងរដបៀបវារ: រពមទំងថ្ផបកេំខាន់ ៗ មានដូចជា ដរលបំ ណង វ ិធី សាស្តេថ
ឧបករណ៍ និងេកមមភាពេំខាន់ កបុងដំ ដណើការទំ នាក់ ទំនង េហរបតិបតថិការណន និងការភាជប់ បណ្ត
ថ ញ
ទំងកបុង និងខាងដរៅេហគមន៍ ។ ដគអាចបថ្នទមយុទឌសាស្តេថទំងអេ់ដនោះ ដៅកបុងបទបញ្ញ
ជ ម្ផធកុង
ប

ឬលកេនិ ក
ថ :។ អងគការេហគមន៍ មូលោឌន ថ្ដលពាក់ព័ននជាមួ យថ្ផបកដនោះ មានដូចជា េហគមន៍កេិកមម
េហគមន៍ េហររេខាបតតូច និងធមយម េហគមន៍ម្រពដឈើ េហគមន៍ដនសាទ េហគមន៍ តំបន់
ការពារធមមជាតិ

និ ងេហគមន៍ ដអកូដទេចរណ៍ធមមជាតិ ជាដដើម។

របាននបទជាក់ លាក់ េរមាប់ថ្ផបក

ដនោះមានដូចជា វ ិធី សាស្តេថទំនាក់ទំនង និ ងវ ិធីសាស្តេថចងបណ្ត
ថ ញកំ រ ិតអងគការេហគមនន មូលោឌន។
គ. េមាជិកភាព និងការរគប់រគងេមាជិក - (៣) អងគការេហគមន៍ មូលោឌន គួ ររតូវបានដលើក
ទឹ កចិ តថជាពិ ដេេដល់េមាជិ ក ថ្ដលង្ហយរងដររោះ មិ នេូវមានេដមលង និងខ្សត់ ដខ្ាយចំដណោះដឹង
និ ងតម្មលដេដឌកិចច ឱយមានឱឳចូលរួមជាេមាជិកឱយបានដរចើ ន តាមថ្ដលអាចដធវើដៅបាន ដោយការបដងកើត
ដរលការណ៍កាលានុវតថភាពង្ហយៗ ថ្ដលបងកលកេណៈឱយពួ កដគអាចោក់ ពាកយចូ លជាេមាជិ កបាន។
ទនធឹមនឹងដនាោះ ដរលការណ៍កាលានុ វតថភាពសាមញ្ដ កុងការរគប់
ប
រគង និង្ត់ ថ្ចងេមាជិ ក គួ របដងកើត
ដ

ើង ដោយមានការចូ លរួមពិ ដររោះដោបល់ ោ៉ា ងទូ លំទូលាយជាមួ យេមាជិ ក កបុងករណីពិ ដេេ
អងគការេហគមន៍មូលោឌន
អាចរកជំនួយពី អងគការនានា ឬអបកជំ នាញណ្តមួ យ ដដើមផីជួយផថល់
របឹកា។ ការរគប់រគងេមាជិ ក រតូវអនុ ដលាមតាម លកេនិក
ថ ៈ ឬបទបញ្ញ
ជ ម្ផធកុងដន
ប
សាមញ្ដមួយ។ អងគការ
ថ្ដលមានភាពទក់ទិនជាមួ យថ្ផបកដនោះ មានដូ ចជា េហគមន៍ កេិកមម េហគមន៍ េហររេខាបតតូច
និ ងមធយម េហគមន៍ ម្រពដឈើ េហគមន៍ ដនសាទ េហគមន៍តំបន់ ការពារធមមជាតិ េហគមន៍ ដអកូ
ដទេចរណ៍ធមមជាតិ រកុមេនសំរបាក់ និ ងធនាររភូមិជាដដើម។ របាននបទជាក់ លាក់ េរមាប់ថ្ផបកដនោះ
មានដូចជា វ ិធី សាស្តេថបញ្ូច លេមាជិ កភាព និ ងវ ិធី សាស្តេថម្នការរគប់ រគង ្ត់ ថ្ចងេមាជិ ក ដអាយ
មានរបេិទឌភាព។

. ការរគប់រគងហិរញ្ដវតទុ - (៤) អងគការេហគមន៍មូលោឌន រតូវបដងកើតដរលការណ៍រគប់ រគង

ហិរញ្ដ វតទុដោយបដងកើតជាដរលការណ៍សាមញ្ដៗ ដូចជា បញ្ជីរបាក់ ចំណូល ចំណ្តយ តារាងេមតុ លយ

។ល។ ង្ហយស្រេួលអនុ វតថ ស្រេបតាមសាទនភាពជាក់ ថ្េថង ថ្តរគប់រជុងដរជាយ ដដើមផីាននាថា ថវ ិកាអងគ
ការេហគមន៍មូលោឌន រតូវបាន្ត់ ថ្ចង និ ងដរបើរបាេ់បានោ៉ា ងរតឹមរតូវ តមាលភាព និងគណដនយយ
ភាព។ អបកកាន់ កាប់ ហិរញ្ដ វតទុ និងដបឡា គួ ររតូវបានដធវើការបណុថ ោះបណ្ត
ថ លពី ជំនាញហិរញ្ដវតទុ ដដើមផី
អាចឱយពួកដគ អាចបំ ដពញតាមតួ នាទី និងកាតពវកិចបា
ច នោ៉ា ងរតឹមរតូវ។ ករណីរបេ់អងគការេហគមន៍

មូ លោឌនខ្លោះ ទមទរឱយបដងកើតរបព័នឌហិរញ្ដ វតទុតាមបដចចកវ ិទាខ្ពេ់ ដដើមផីរគប់ រគងទិ នន
ប ័ យឱយបានរតឹម
រតូវ ដូ ចជា រកុមេនសំរបាក់ េហគមន៍កេិកមម េហគមន៍ េហររេខាបត មធយម និ ងធនាររភូ មិជា
ដដើម។

របាននបទជាក់លាក់ េរមាប់ ថ្ផបកដនោះមានដូ ចជា

មូ លោឌនរគឹ ោះការរគប់ រគងហិរញ្ដ វតទុថ្បប
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សាមញ្ដ ការចុ ោះបញ្ជីសាបមហិរញ្ដ វតទុ ការទុកោក់ សាច់ របាក់ ការចំណ្តយ និងចំ ណូល ការដរៀបចំឯក
សារហិរញ្ដ វតទុ និងការទុ កោក់ ឯកសារ រពមទំងទរមង់ដផសងៗ េរមាប់ ដធវើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ។ល។
ង. គណដនយយភាព និងតមាលភាព - (៥) អងគការេហគមន៍ មូលោឌន

គួ របដងកើតឱយមានដរល

ការណ៍េថង់ោររគណដនយយភាព និងតមាលភាពេរមាប់ ជាមូ លោឌនរគឹ ោះ កបុងការដធវើឱយរបាកដថា រាល់
េកមមភាពរបេ់ពួកដគ
េទិតកបុងសាទនភាពថ្ដលាននាគុ ណតម្មលពីគណដនយយ
និ ងតមាលភាពដល់
េមាជិ ករបេ់ផងខ្លួន និងេងគម។ ថ្ដលកបុងដរលការណ៍ដនាោះ គួរថ្ចងពី អាកបផកិ រ ិោ និងឥរ ិោបថ
ថ្ដលបង្ហាញនូ វភាពរតឹ មរតូវ ដបើកចំ ហ និងទទួ លនូ វមតិ ថ្កលំអពី េមាជិ ករបេ់ខ្ួន។
ល
ការផសពវផាយ

របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុ គួ រដធវើឱយមានជាលកេណៈជារបព័នឌ និងដទៀងទត់។ អងគការេហគមន៍មូលោឌន

ថ្ដលមានភាពទក់ទិនដៅថ្ផបកដនោះ មានដូចជា រកុមេនសំរបាក់ េហគមន៍ កេិកមម េហគមន៍ េហ
ររេខាបត មធយម និងធនាររភូ មិជាដដើម។ របាននបទជាក់លាក់ េរមាប់ ថ្ផបកដនោះមានដូ ចជា ទេសនៈ
ជាមូ លោឌន

និងវ ិធី សាស្តេថអនុ វតថគណដនយយភាព

មូ លោឌន កន ដូចេងគមទំងមូ ល។

និ ងតមាលភាពកបុងម្ផធកុងរបេ់
ប
អងគការេហគមន៍

ច. ការចូលរួមរតួតពិនិតយ និងវាយតម្មល - (៦) អងគការេហគមន៍មូលោឌន

គួ របដងកើតឱយមាន

ទរមង់ ថ្បបបទ េរមាប់ការចូ លរួមរតួតពិ និតយ និងវាយតម្មល ថ្ផនការេកមមភាពរបេ់ខ្ួន
ល
ជារដបៀប

សាមញ្ដ និ ងង្ហយស្រេួលកបុងការអនុ វតថ។ ដៅកបុងទរមង់ ថ្បបបទ គួរមានតារាងេុរកិ ត ថ្ដលបានបង្ហាញ
ពី េូចនាករជាបរ ិមាណ និ ងគុ ណភាព េរមាប់ ការវាេ់ថ្វង រវាងថ្ផនការ និងលទឌផលថ្ដលេដរមច
បាន កបុងដពលកំ ណត់មួយ។ តារាងេុរកិត (Logical framework) គួ រមានឋានានុ រកមគដរមាង េូចនា
ករ វ ិធីវាេ់ថ្វង ការេនមត់ទុកជាមុ ន និងភាពរបថុ យរបថាន។ ការចូ លរួមរតួតពិ និតយ និ ងវាយម្មលរតូវដធវើ
ឱយមានជាលកេណ:របព័ នឌ ជាដំ ដណើរការម្នការដរៀនេូរត និងដធវើការថ្កលំអ ឱយរបដេើរដ

ើង។ អងគការ

េហគមន៍ មូលោឌនទំងអេ់ មានភាពទក់ ទិនដៅនឹ ងថ្ផបកដនោះជាពិដេេេហគមន៍ េហររេខាបត
តូ ច និងមធយម េហគមន៍ កេិកមម ធនាររភូមិ រកុមេនសំរបាក់ និ ងរកុមទីផារេហគមន៍។ របានន
បទជាក់ លាក់ េរមាប់ថ្ផបកដនោះមានដូចជា ទេសនោះ វ ិធី សាស្តេថ និងឧបករណនការចូ លរួមរតួតពិនិតយ និ ង
វាយតម្មល រពមទំងរដបៀបម្នការដធវើថ្ផនការ រពមទំងតារាងេុរកិត ។
ឆ. យុទសា
ឌ ស្តេថ និងការាននានិរនថរភាព - (៧) អងគការេហគមន៍មូលោឌន

គួ របដងកើតថ្ផនការ

យុទឌសាស្តេថ និ ងនិ រនថរភាពរយៈដពលថ្វង អាចពី ៥ ដៅ១០្បំ ថ្ផែកតាមតរមូវការចាប់39 ឬដោយអងគការ
េហគមន៍ មូលោឌនខ្លួនឯង ដោយមានការេរមបេរមួលពីអក
ប ជំ នាញ។ ថ្ផនការយុទឌសាស្តេថ និង

និ រនថរភាព គួ រថ្ចងពី ដបេកមម គុ ណតម្មល ទេសនៈ ដរលដៅ ដរលបំ ណង ដពលដវលា និ ងេកមមភាព
39

េហគមន៍ម្រពដឈើ េហគមន៍តំបន់ការពារធមមជាតិ និងេហគមន៍ ដនសាទ ចាប់តរមូវដអាយបដងកើតថ្ផនការ

ថ្ដលមានរយោះដពល៥្បំ។
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ចមផងៗ ថ្ដលអងគការេហគមន៍ មូលោឌន ចង់ បាន ឬស្រេដមើ ស្រេម្មកបុងការឱយេដរមចបាន កបុងរយៈ
ដពល៥ ឬ១០្បំដៅមុ ន។ ថ្ផនការយុទឌសាស្តេថ រតូវមានការចូ លរួមពី េមាជិក េមាជិ កាោ៉ា ងដពញ
ដលញ កបុងការពិ ដររោះដោបល់ កបុងដំ ដណើរការចងរកង។ ទនធឹមនឹ ងដនាោះ ថ្ផបកេំខាន់ ម្នថ្ផនការយុទឌ
សាស្តេថរយៈដពលថ្វង និងនិ រនថរភាព រតូវបិទដៅទីសាបក់ ការអងគការេហគមន៍ មូលោឌន ដដើ មផីេមាជិក
ឬអបកពាក់ព័នឌអាចដមើ លដ

ើញ។ ថ្ផនការយុទឌសាស្តេថ រតូវដធវើការរតួពិនិតយដ

ើងវ ិញ ដរៀងរាល់មួយ្បំមង
ថ

រពមទំងដធវើការថ្កលំអឱយស្រេបតាមសាទនភាពេងគម និ ងដេដបកិចច ថ្ដលមានការរ ីកចដរមើន។ អងគការ
េហគមន៍ មូលោឌន ថ្ដលមានភាពទក់ ទិនដៅ ដូ ចជាេហគមន៍ ម្រពដឈើ េហគមន៍ ដនសាទ េហ
គមន៍ កុងតំ
ប បន់ ការពារធមមជាតិ េហគមន៍ កេិកមម េហគមន៍ េហររេខាបតតូច និ ងមធយម ជាដដើ ម។

របាននបទជាក់ លាក់ េរមាប់ ថ្ផបកដនោះមានដូចជា ទេសនៈ និងវ ិធី សាស្តេថ រពមទំងទរមង់ ង្ហយៗ កបុង
ការេរដេរថ្ផនការយុទសា
ឌ
ស្តេថ ថ្ដលាននាដល់និរនថភាពទំងសាទប័ ន និ ងហិរញ្ដ វតទុអងគការេហគមន៍
មូ លោឌន។

ជ.ការពរងឹងេមតទភាព និងការយល់ដឹង-(៨) អងគការេហគមន៍មូលោឌន
ពរងឹ ងសាទប័ន

ការកសាងេមតទភាព

និងការបដងកើនការយល់ដឹង។

គួ រមានថ្ផនការ

ថ្ផនការដនោះរតូវថ្បងថ្ចកឱយ

ចាេ់លាេ់ពីេកមមភាពពរងឹ ងសាទប័ន ការកសាងេមតទភាព និងការបដងកើនការយល់ដឹង តាមការផសពវ
ផាយ។ល។ ការពរងឹងសាទប័ ន និងការកសាងេមតទភាព គួរដផ្ទថតយកចិ តទ
ថ ុ កោក់ ថ្តដលើគណៈកមម
ការរគប់ រគង កបុងការអនុ វតថតួនាទី និងភារកិ ចច រពមទំងភាពជាដមដឹកនាំ ខ្ណៈថ្ដលការបដងកើនការ
យល់ដឹង ដផ្ទថតការយកចិតថទុកោក់ ដលើេមាជិកទំងអេ់។ របាននបទេំខាន់ ៗ កបុងការកសាងេមតទ
ភាព គួរអនុ វតថន៍ឱយមានេថង់ោរ និ ងលំោប់ លំដោយ តាមរយ: ការបា៉ា ន់របមាណពី តរមូវការ ការដរៀបចំ

ថ្ផនការកសាងេមតទភាព ការដរៀបចំ ឯកសារេរមបេរមួល ឯកសារដមដរៀន ទរមង់ ថ្បបបទវាយតម្មល
ការបដងកើតរបព័នឌផុកទិ
ធ
នន
ប ័យការកសាងេមតទភាពតាមថ្បបសាមញ្ដ ។ល។ អងគការេហគមន៍ មូលោឌន

ទំងអេ់ មានភាពទក់ទិនដៅនឹងថ្ផបកដនោះ ជាពិ ដេេេហគមន៍ កេិកមម ធនាររភូ មិ េហគមន៍ ម្រព
ដឈើ េហគមន៍ ដនសាទ េហគមន៍ កុងតំ
ប បន់ ការពារធមមជាតិ េហគមន៍ដអកូ ដទេចរណ៍ធមមជាតិ និ ង
េហគមន៍ េហររេខាបតតូច និ ងមធយមជាដដើម។ របាននបទជាក់ លាក់ េរមាប់ ថ្ផបកដនោះមានដូចជា
ទេសនោះ វ ិធីសាស្តេថ របាននបទ និងឧបករណនេំខាន់ ៗ កបុងការពរងឹងេមតទភាព និងបដងកើនការយល់
ដឹ ងរបេ់អងគការេហគមនន មូលោឌន។
ឈ. ភាពជាអបកដឹកនាំ -(៩) អងគការេហគមន៍មូលោឌន គួ រមានយនថការកបុងការពរងឹ ងជួ រថាបក់

ដឹ កនាំ គណៈកមមការអងគការេហគមន៍មូលោឌន តាមរយោះការបដងកើតដអាយមានវគគបណុថ ោះបណ្ត
ថ ល ពី
ទេសនៈ

ភាពខ្ពេ់។

ដរលការណ៍ និ ងវ ិធី សាស្តេថកុងការដឹ
ប
កនាំ អងគការេហគមន៍មូលោឌន ដអាយមានរបេិទឌ
ការពរងឹ ងភាពជាអបកដឹកនាំដនោះ

រាប់បញ្ូច លទំងវ ិធីសាស្តេថដោោះស្រសាយ

និងការេរមប

េរមួលបញ្ញ
ា ម្ផធកុង
ប រពមទំងនិតិវ ិធី ម្នការដឹកនាំតាមថ្បបរបជាធិ បដតយយ និងដោយមានការចូ លរួម។
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ការផ្ទលេ់បូរអាកបផកិ
ថ
រ ិោ និ ងឥរ ិោបថកបុងការដឹ កនាំអងគការេហគមននមូលោឌន ថ្ដលមានគុណភាព
ដឆលើយតបដៅនឹងសាទនភាព និ ងតរមូវការនាដពលបចចុបផនប និ ងអនាគត។ អងគការេហគមន៍មូលោឌន
ទំងអេ់ មានភាពទក់ទិនដៅនឹងថ្ផបកដនោះ ជាពិ ដេេេហគមន៍ កេិកមម ធនាររភូ មិ េហគមន៍ ម្រព

ដឈើ េហគមន៍ ដនសាទ េហគមន៍ កុងតំ
ប
បន់ ការពារធមមជាតិ េហគមន៍ដអកូ ដទេចរណ៍ធមមជាតិ និ ង
េហគមន៍ េហររេខាបតតូច និ ងមធយមជាដដើម។ របាននបទជាក់ លាក់ េរមាប់ ថ្ផបកដនោះមានដូចជា
និ យមន័ យ តួ នាទីកុងភាពជាអប
ប
កដឹកនាំ ថ្បបថ្ផនម្នភាពជាអបកដឹកនាំ ការដឹកនាំរម
ួ រប ដរលការណន
ថ្ណនាំ ម្នភាពជាអបកដឹ កនាំ និ ងលកេណោះេមផតថិរបេ់អបកដឹ កនាំល។
ែ

ញ. ការដររពតាមតួនាទី និងភារកិចច -(១០) អងគការេហគមន៍ មូលោឌន គួរមានកមមវ ិធី កុងការប
ប

ណុថ ោះបណ្ត
ថ ល និងរ ំលឹកដ ើងវ ិញជាញឹកញាប់ និ ងជារប្ំពីភារកិចចេំខាន់ៗ ដល់េមាេភាពគណោះ
កមមការរគប់ រគងអងគការេហគមន៍ មូលោឌនដូចជា របានន អនុ របានន ហិរញ្ដិក ដលខា និងេមាជិក
ដដើមផីដអាយពួ ករត់ អាចអនុ វតថន៍ដៅបាន និ ងមានរបេិទិ ភា
ឌ ព ដូចថ្ដលមានថ្ចងកបុងបទបញ្ញ
ជ ម្ផធកុង
ប
េហគមនន ។ ការរ ំលឹកដ

ើងវ ិញពីតួនាទី និ ងភារកិចេ
ច ំខាន់ ៗ អាចដធវើដ

ើងជាដទៀងទត់ ដៅឯកិចចរបជុំ

រប្ំថ្ខ្ របេ់គណោះកមមការ ឬដពលេមាជរប្ំ្បំរបេ់េមាជិក។ ទនធឹមនឹ ងដនាោះ គួ រមានទរមង់កុង
ប

ការកត់រតាទុក ពី ភាពអេកមមរបេ់គណោះកមមការ ដដើ មផីដធវើការថ្កលំអរ កបុងសាមរតី សាទបនារបដៅវ ិញ
ដៅមកដៅឯកិចចរបជុំ អាណតថិរប្ំថ្ខ្។ អងគការេហគមន៍ មូលោឌនទំងអេ់ មានភាពទក់ទិនដៅនឹ ង
ថ្ផបកដនោះ ជាពិ ដេេេហគមន៍ កេិកមម ធនាររភូ មិ េហគមន៍ម្រពដឈើ េហគមន៍ ដនសាទ េហគម
ន៍ កុងតំ
ប
បន់ ការពារធមមជាតិ េហគមន៍ ដអកូ ដទេចរណ៍ធមមជាតិ និ ងេហគមន៍ េហររេខាបតតូ ច និង
មធយមជាដដើម។ របាននបទជាក់ លាក់ េរមាប់ ថ្ផបកដនោះមានដូ ចជា ទេសនោះេថីពីតួនាទី េមាេភាពតួ

នាទី េំខាន់ របេ់អក
ប ដឹ កនាំគណោះកមមការ ទេសនោះេថីពីភារកិចចេំខាន់ៗ របេ់អបកដឹ កនាំគណោះកមមការ
និ ង អវីថ្ដលរតូវដធវើ និ ងអវីថ្ដលមិនរតូវដធវើ៕
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ឯកសារសោង




ដរលការណ៍ថ្ណនាំេីព
ថ ី េហគមន៍ កុងតំ
ប
បន់ ធមមជាតិ ដោយរកេួងបរ ិសាទន ២០១៧

Internal Assessment Report CBOs Functional, អង្គ ការ LIVE & LEARN Environmental
Education, 2017
ដេៀវដៅថ្ណនាំពីការរគប់រគងហិរញ្ដ វតទុ របេ់ករមងរកុមជួ យខ្លួនឯង អងគការ LIVE & LEARN
Environmental Education, 2017



ដរលការណ៍ថ្ណនាំេីព
ថ ី េហគមន៍ ម្រពដឈើ ដោយរកេួងកេិកមម រុកាេរបមា៉ា ញ់ និ ងដនសាទ



ដរលការណ៍ថ្ណនាំេីព
ថ ី េហគមន៍ កេិកមមដោយរកេួងកេិកមម រុកាេរបមា៉ា ញ់ និ ងដនសាទ



ដរលការណ៍ថ្ណនាំេីព
ថ ី េហគមន៍ ដនសាទ ដោយរកេួងកេិកមម រុកាេរបមា៉ា ញ់ និ ងដនសាទ



ដរលការណ៍របតិបតថិលែ របេ់អងគការេហគមន៍ មូលោឌន ដោយអងគការេហរបតិបតថិការណ៍
ដដើមផីកមពុជា ២០១៧



ដរលការណ៍ អបកេរមបេរមួល ដោយ CONCERN WORLDWIDE ្បំ១៩៩៧ ្បំ២០០២
និ ង្បំ២០១៦



ដមដរៀន ភាពជាដមដឹ កនាំ អងគការ LIVE & LEARN Environmental Education, 2016



ឯកសារជំនួយសាមរតី គដរមាងដលើកកំពេ់ជីវភាពរបជាពលរដឌ តាមរយៈការពរងឹ ងេិទិ អ
ឌ ំណ្តច
េហគមន៍ ជនបទ អងគការ LIVE & LEARN Environmental Education, 2016



ឯកសារថ្ណនាំេីព
ថ ី ការបដងកើត និងដរៀបចំ រកុមេហគមន៍ អងគការ LIVE & LEARN
Environmental Education, 2016



ដេៀវដៅថ្ណនាំការេរមបេរមួលការ ដរលការណ៍បដងកើតេហគមន៍ ដអកូ ដទេចរណ៍ធមមជាតិ
ដោយ RECOFTC, ២០១៣



ដរលការបដងកើតេហគមន៍ េហគមន៍ររេខាបតតូច និងមធយមដោយ អងគការអុកហាវម
អង់ដគលេ ២០១០




Community Based Capacity Development Guidelines, LWD, 2009
Emerging Trends, Challenges and Innovations, Community Based Natural Resource
Management (CBNRM) in Cambodia, CBNRM Learning Institute Volume I&II, 2009.



ឯកសារបណុថ ោះបណ្ត
ថ ល អងគការេហគមន៍ មូលោឌន ដោយអងគការេហគមន៍ម្រពដឈើ អនថរជាតិ
២០០៤



ដេៀវដៅថ្ណនាំការេរមបេរមួលការ ដរលការណ៍បដងកើតេហគមន៍ េហររេម្រពដឈើ
ដោយ FAO, 2000



ដេៀវដៅថ្ណនាំការេរមបេរមួល ការបដងកើតថ្ផនការដរបើរបាេ់ដីធី ល ដោយមានការចូ លរួម
ដោយ CONCERN WORLDWIDE/ GTZ ២០០០
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Community Forestry at a Grassroots: Reflections and Future Direction in the
Development of Community Forestry, RECOFTC Report No. 16, 1997



ដេៀវដៅថ្ណនាំ ការេរមបេរមួលការបដងកើតេហគមន៍ ម្រពដឈើ ដោយ CONCERN
WORLDWIDE ១៩៩៧។

ដគហទំព័រថ្ដលបានដធវើការស្រសាវរជាវ


រកុមរបឹកាអភិ វឌណន៍ កមពុជា: http://www.cambodiainvestment.gov.kh/



រកេួងមហាម្ផធ: https://www.interior.gov.kh/about



ដវទិ ការម្នអងគការមិនថ្មនរោឌភិ បាល េថីពីកមពុជា: http://www.ngoforum.org.kh/?lang=kh




គណ:កមាមធិ ការ េហរបតិ បតថការដដើមផីកមពុជា: http://www.ccc-cambodia.org/kh
Forum Syd: http://www.forumsyd.org/int/Cambodia/



រកេួងកេិកមម រុកាេរបមា៉ា ញ់ និ ងដនសាទ: http://www.maff.gov.kh/



រកេួងបរ ិសាទន: http://www.moe.gov.kh/



អងគការេមព័នឌភាព ដដើមផីអភិ រកសធនាននជលផល: http://www.fact.org.kh/






VBNK: http://www.vbnk.org/
PACT International: http://www.pactcambodia.org/
Live and Learn: http://www.livelearn.org/locations/cambodia
Life With Dignity: http://www.lwd.org.kh/
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ឧបស្រព័នា
ឧបេមព័ន១
ឌ ៖ រូបភាពេកមមភាព ម្នដំដណើរពិដររោះដោបល់

| 57

| 58

ឧបេមព័ន២
ឌ ៖ បញ្ជេ
ី ណ
ំ ួ រទី១
ដឈាមោះអងគការ/ េហគមន៍:…………………………………… ………………………………
ទី កថ្នលង ភូ មិ

ុំ ស្រេុក និងដខ្តថ:………………………………………………………………

ដឈាមោះ និ ងដលខ្ទូ រេ័ពធទំនាក់ ទំនង:…………………………………… ……………………
ល.រ

របាននបទ

េំណួរ

១

ការយល់ដឹងពីទេសនៈ

- អងគការេហគមន៍មូលោឌន រតូវបានបដងកើតដ

អងគការេហគមន៍មូល
ោឌន

ពិនុធ

ើង ដោយរដបៀប

-

ណ្ត?
- …………………………………………………………………………………
…………………………………………………
- ដតើ ការបដងកើតអងគការេហគមន៍ មូលោឌន មានអតទរបដោជន៍អី វ
ខ្លោះ?
- …………………………………………………………………………………
…………………………………………………
- ដតើ មានចំ ណុចខ្វោះខាតអវីខ្ោះ
ល កបុងដំណ្តក់ ការដំបូងម្នការដរៀបចំ
បដងកើតអងគការេហគមន៍មូលោឌន ?

- …………………………………………………………………………………
…………………………………………………
- េំណូមពរ ការកសាងេមតទភាពដលើចំណុចខាងដលើ
- …………………………………………………………………………………
…………………………………………………
២

ភាពស្រេបចាប់ និងការ -

ដតើអងគការេហគមន៍មូលោឌន ចុ ោះបញ្ជី បានដោយរដបៀបណ្ត?

អភិវឌណសាទប័ន

…………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………
-

ដតើ រចនាេមព័នឌ អងគការេហគមន៍ មូលោឌនមានរូបភាពថ្បបណ្ត?

-

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………

-

ដតើ រចនាេមព័នឌ អងគការេហគមន៍ មូលោឌន ដកើតដ

ើង ដោយ

រដបៀបណ្ត?
-

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………

-

េំណូមពរ ការកសាងេមតទភាពដលើចំណុចខាងដលើ

-

…………………………………………………………………………………
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-

…………………………………………………
៣

ការទំ នាក់ទំនង កិចច

-

េហរបតិបតថិការ និ ង
បណ្ត
ថ ញ

ដតើអងគការេហគមន៍មូលោឌន ដធវើការទំ នាក់ទំនងម្ផធកុង
ប និ ង

-

សាទប័ នខាងដរៅដោយរដបៀបណ្ត?
-

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………

-

ដតើអងគការេហគមន៍មូលោឌន ានលប់ មានបទពិ ដសាធន៍ ដធវើកិចច
េហរបតិបតថិការ និ ងបណ្ត
ថ ញឬដទ?

-

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………

-

ដហើយដតើអងគការេហគមន៍ មូលោឌន បានទទួ លរបដោជន៍
អវីខ្លោះ ពី ការេហរបតិ បតថិការ និងបណ្ត
ថ ញ?

-

…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………

-

េំណូមពរ ការកសាងេមតទភាពដលើចំណុចខាងដលើ

-

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………

៤

េមាជិ ក និ ងការរគប់

-

ដតើ រតូវដធវើដូចដមថច ដដើមផីអាចកាលយជាេមាជិ កភាពបាន?

រគងេមាជិ ក

-

…………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………
-

ដតើ រកុមេមាជិក អងគការេហគមន៍ មូលោឌន រតូវរគប់រគង
ដោយរដបៀបណ្ត?

-

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………

-

េំណូមពរ ការកសាងេមតទភាពដលើចំណុចខាងដលើ

-

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………

៥

ការរគប់ រគងហិរញ្ដ វតទុ

-

ដតើអងគការេហគមន៍មូលោឌន មានថវ ិកាឬដទ?

-

…………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………
- ដបើ មាន ដតើ ថវ ិកាទំងដនាោះ្ត់ ថ្ចងោ៉ា ងរតឹ មរតូវដោយរដបៀបណ្ត?
-

…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………
-

ដតើ មានការលំបាកអវីខ្លោះ កបុងការ្ត់ថ្ចង និ ងរគប់រគងហិរញ្ដ វតទុ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………

-

េំណូមពរ ការកសាងេមតទភាពដលើចំណុចខាងដលើ

-

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………

៦

គណដនយយភាព និង

-

តមាលភាព

ដតើអងគការេហគមន៍មូលោឌន មានដរលការណ៍ ឬនិ តិវ ិធី

-

្ត់ ថ្ចងហិរញ្ដវតទុឬដទ?
-

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………

-

ដតើនរណ្ត ជាអបករគប់រគងសាច់ របាក់?

-

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………

-

ដតើ មានការផសពវផាយពី របាយការណ៍ហិរញ្ដ វតទុដល់េមាជិ ក
ឬដទ? ញឹកញាប់ប៉ាុណ្តត?

-

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………

-

េំណូមពរ ការកសាងេមតទភាពដលើចំណុចខាងដលើ

-

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………

៧

ការចូ លរួមរតួតពិ និតយ

-

និ ងវាយតម្មល

ដតើអងគការេហគមន៍មូលោឌន រតួតពិនិតយេកមមភាព ដោយ

-

រដបៀបណ្ត?
-

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………

-

ដតើអងគការេហគមន៍មូលោឌន ដធវើការវាយតម្មលេកមមភាពរបេ់

-

ខ្លួនញឹកញាប់ ប៉ាុណ្តត?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………

-

េំណូមពរ ការកសាងេមតទភាពដលើចំណុចខាងដលើ

-

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………
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៨

យុទឌសាស្តេថ និ ងនិ រនថរ

-

ភាព

ដតើអងគការេហគមន៍មូលោឌន មានថ្ផនការយុទសា
ឌ
ស្តេថរយៈ

-

ដពលថ្វង និ ងនិ រនថរភាព ឬដទ?
-

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………

-

ដបើ មាន ដតើ មានកំ ណត់ កតាថអវីខ្លោះ ថ្ដលបានកំណត់ ដធវើឱយមានរយៈ
ដពលថ្វង និ ងនិ រនថរភាព?

-

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………

-

ដតើនរណ្តខ្លោះ ថ្ដលបានចូលរួម ដរៀបចំបដងកើតថ្ផនការយុទឌសាស្តេថ
ដនាោះ?

-

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………

-

េំណូមពរ ការកសាងេមតទភាពដលើចំណុចខាងដលើ

-

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………

៩

ការពរងឹ ងសាទប័ន និ ង

-

អងគការេហគមន៍មូលោឌន រតូវបានពរងឹងដោយរដបៀបណ្ត?

ការបដងកើនការយល់ដឹង

-

…………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………
-

ដតើ មានកតាថេំខាន់ៗ អវីខ្លោះ កបុងការពរងឹងសាទប័ ន?

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………

-

ដតើអងគការេហគមន៍មូលោឌន ានលប់ដធវើការបដងកើនការយល់ដឹង
ឬដទ? ដធវើដោយរដបៀបណ្ត?

-

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………

-

េំណូមពរ ការកសាងេមតទភាពដលើចំណុចខាងដលើ

-

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………

េំណូមពរ ឬដោបល់បថ្នទម
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………។
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បញ្ជេ
ី ណ
ំ ួ រទី២ (េរមាប់បំដពញមុនដពលេិកាេសាលាពិដររោះដោបល់)
ដឈាមោះេហគមន៍ និងទី តាំង
ចំ នួនគណៈកមមការ (របុេ/ស្រេី)
ចំ នួនេមាជិក(របុេ/ស្រេី)
កាលបរ ិដចចទបដងកើត
របដភទ ឬវ ិេ័យ
ដរលបំ ណងម្នការបដងកើតអងគការេហគមន៍មូលោឌន:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
................... ................... ................... ................... ................... ................... ..............
ភាពដជាគជ័ យ: (៣ចំណុចេំខាន់ )
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................

ការលំបាក ឬចំ ណុចរតូវដធវើឱយរបដេើរដ

ើង: (៣ចំណុចេំខាន់)

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................

េំណូមពរ ដលើការកសាងេមតទភាព (របាននបទ និងវ ិធី សាស្តេថ)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
េូមអរគុណ!
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