ពិធីសម្ពោធការចាប់ម្្តើមអនុវត្តគម្រពង
“ការពរងឹងសងគមសុវ
ី ិលម្ ើមប ីការអភិវឌ្ឍន៍របកបម្ោយនិរនតរភាព
និងរបជាធិបម្ត្យយសរពប់របម្េសកមោជា”
ុ
ំណាក់កាលេី ២

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ១៦ ខែ វិឆេិកា ឆ្នាំ ២០២១
ទីកខលែង៖ សណ្ឋនគារ (ជូលដាំណឹងច្េលច្រកាយ) ច្ៅភ្នាំច្េញ លិង ការឆូលរួមេីឆម្ងនយ (អលឡាញ)

១. ម្សចកតីសម្ងេបសតព
ី ីគម្រពង -

ំណាក់កាល េី ១ និង ២

ើ ប ីការអភិវឌ្ឍរបកបម្ោយនិរនតរភាព និង របជាធិបម្ត្យយសរពប់របម្េស
គច្រម្ង “ការពរងឹងសងគមសុវ
ី ិលម្ ម
ំណាក់កាលេី ២ ច្រកាមការគាាំរទមូលលិធិច្ោយសហភាេអឺរ៉ុប (E.U) លិងអងគការ Bread for the World (BfdW)

កមោជា”
ុ

លិងររូវអល៉ុវរតច្ោយអងគការគណៈកម្មនធិការសហរបរិបរតិការច្ដើមនបីកមពុជា (គ ស ក) ចាប់េីថ្ងៃទី ០១ ខែ កកកោ ឆ្នាំ ២០២១
រហូរដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធនូ ឆ្នាំ ២០២៣ ។ គច្រម្ងកនុងទាំហាំទឹករាក់សរ៉ុប ៧៥០ ០០០ អឺរូ (រាាំេីរខសល រាាំម៉ុឺល អឺ រូ)
ច្លេះជាសម្សធារ៉ុដ៏សាំខាល់ថ្លកមមវិធីមជនឈមណឌលអភ្ិាលកិឆច

ខដលជាកមមវិធីច្ោលរបកបច្ោយវិច្សសភាេរបស់អងគការ

គ.ស.ក ។
គច្រម្ងច្លេះម្លកមមវរថុជាក់លាក់ឆាំលួល ០៣ ច្ដើមនបី ១. ច្លើកកមពស់លូវបរិយាកាសអាំច្ណ្យផល លិងលាំហរបជាធិបច្រយនយ
សរម្ប់អងគការសងគមស៉ុីវិល

២.

េរងឹងអាំណ្ឆរបស់អងគការសងគមស៉ុីវិល

តាមរយៈការអភ្ិវឌនឍសមរថភាេ

ភាេធល់រឹងម្ាំ

លិងភាេជារាំណ្ង លិង ៣. បច្ងកើរមជនឈមណឌលធលធាលសរម្ប់អងគការសងគមស៉ុីវិលច្ៅថ្្នក់ជារិ ។
ើ ប ីការអភិវឌ្ឍន៍របកបម្ោយនិរនតរភាព និង
កនុងដាំណ្ក់កាលទី១ ថ្លការអល៉ុវរត គច្រម្ង “ការពរងឹងសងគមសុវ
ី ិលម្ ម
របជាធិបម្ត្យយសរពប់របម្េសកមោុជា” ម្លរយៈច្េល ៤៥ ខែ ចាប់ច្ផតើមេីខែ ច្មសា ឆ្នាំ ២០១៧ ដល់ ខែ ធនូ ឆ្នាំ ២០២០

ម្លសមិទធិផលគួរឱនយករ់សម្គនល់ដូឆរច្ៅ ៖
-

ាលបញ្ចប់រួឆរាល់លូវទរមង់ងមីរបេ័លធវិញ្ញនបលប័ររ ជី ភ្ី ភ្ី (បទោឋនលអភ្ិាលកិឆចលអ លិងការអល៉ុវរតរបកបច្ោយ
វិជាជនជីវៈ) ច្ោយម្លការឆូលរួមេីរគប់ភាគីពាក់េ័លធ ។

-

ាលររួរេិលិរនយច្

ើងវិញ លិងសរមួឆបទអលតរាគមល៍សតីេីការអភ្ិវឌនឍល៍សមរថភាេរបស់អងគការ គ.ស.ក ច្ដើមនបីឱនយម្ល

ភាេបទខបលងាយរសួល លិងច្្ែើយរបរបកបច្ោយរបសិទធិភាេរសបតាមររមូវការរបស់ អនកទទួលផល
-

េរងីកវិសាលភាេថ្លការគាាំរទសតីេីអភ្ិាលកិឆចលអ លិងលិរលតរភាេសរម្ប់អងគការសហគមល៍មូលោឋនល (អ ស ម)

-

ាលផលិរឯកសារសិកនារសាវរជាវជាច្រឆើល

ខដលពាក់េ័លធជាមួយរបរិបរតិការ

លិងបរិយាកាសអាំច្ណ្យផល

សរម្ប់អងគការសងគមស៉ុីវិលច្ៅកនុង របច្ទសកមពុជា
-

សាំច្ណើ លិងសាំណូមេររបស់ អងគការ គ ស ក របម្ណជា ៧០% ខដលាលច្លើកច្ៅកនុងច្វទិកាថ្លភាេជាថ្ដគូ
រវាងរាជរោឋនភ្ិាល លិងអងគការសងគមស៉ុីវិលររូវាលច្្ែើយរបច្ោយច្េញច្លញ លិងច្ោយខផនកច្ោយរាជរោឋនភ្ិាល

ខដលកនុងច្

េះរួមម្លលីរិវិធីថ្លការច្ធវើវិច្សាធលកមមឆនាប់សតីេីសម្គម

លិងអងគការមិលខមលរោឋនភ្ិាល

ការច្ធវើ

អល៉ុច្លាមភាេថ្លឆនាប់សតីេីសារច្េើេលធ ឆនាប់សតីេីគណច្លយនយ លិងសវលកមម លិងឆនាប់សតីេីការងារ លិងភាេជាថ្ដគូ
-

ការច្លើកកមពស់ការយល់ដឹង

អភ្ិវឌនឍល៍សមរថភាេ

លិងការររួរេិលិរនយលិងវាយរថ្មែ

(M&E)

ថ្លច្គាលច្ៅ

អភ្ិវឌនឍរបកបច្ោយឆីរភាេ លិងរកបែណឌច្គាលច្ៅអភ្ិវឌនឍរបកបច្ោយឆីរភាេកមពុជា ម្លភាេលអរបច្សើរច្
ច្ៅកនុងឆាំច្ណ្មអងគការសងគមស៉ុីវិល យ៉ុវជល លិងសាធារណៈជល ។

ើង

កមមវិធីយ៉ុវទូរសម័រគឆិរតច្ដើមនបីច្គាលច្ៅ

អភ្ិវឌនឍរបកបច្ោយឆីរភាេ ាលផតួឆច្ផតើមគាំលិរងមីៗជាច្រឆើល ច្ោយច្លើកកមពស់លូវសាមនររីថ្លការឆូលរួមរបកបច្ោយ
បរិយាប័លនច្ៅកនុងឆាំច្ណ្មយ៉ុវជល ច្ៅកនុងរច្បៀបវារៈការងារច្គាលច្ៅអភ្ិវឌនឍរបកបច្ោយឆីរភាេ
-

េរងឹងលូវភាេជារាំណ្ង លិងការអភ្ិវឌនឍសមរថភាេរបស់បណ្តនញអងគការមិលខមលរោឋនភ្ិាលថ្្នក់ច្ែរតច្ដើមនបី
លូវសាំច្ណើរ

លិងសាំណូមេរជូលដល់រោឋនភ្ិាល

ាំយក

ជាេិច្សសតាមរយៈច្វទិកាសតីេីភាេជាថ្ដគូរវាងរាជរោឋនភ្ិាល

លិងអងគការសងគមស៉ុីវិល លិងកិឆចសហរបរិបរតិការ
-

មូលលិធិសងគមស៉ុីវិល (ម ស ស) ររូវាលបច្ងកើរច្

ើង លិងាលកាលនយជារច្បៀបវារៈរបកបច្ោយរបសិទធិភាេច្ដើមនបី

ច្លើកកមពស់ការយល់ដឹងេីបខរមបរមួលមូលលិធិដល់អងគការសងគមស៉ុីវិលថ្្នក់មូលោឋនលច្ៅកមពុជា

លិងជួយសរមប

សរមួលឲនយេួកច្គម្លលទធភាេទទួលាលមូលលិធិ សរម្ប់បលត លិរលតរភាេ របស់ែែួល។ រហូរមកដល់ច្េលច្លេះ
ម.ស.ស ាលផដល់ជាំលួយបលតខា្ររូឆឆាំលួល០៩ គច្រម្ង (០១ គច្រម្ងម្លទឹករាក់ ១៥,០០០អឺរូ) ច្ដើមនបគា
ី ាំរទ
គាំលិរផតួឆច្ផតើមលអៗខដលអាឆជាំរ៉ុញឲនយេួកច្គអាឆច្កៀរគរឆាំណូលសរម្ប់ច្លើកកមពស់លិរលតរភាេរបស់ែែួល

លិងរក៉ុម

អនកទទួលផល ។
២. ពិធីសម្ពោធការចាប់ម្្តើមអនុវត្តគម្រពង
អងគការ គ.ស.ក លឹងច្រៀបឆាំេិធីសច្ម្ពនធថ្លការចាប់ច្ផតើមអល៉ុវរតគច្រម្ង។ ពិធីននេះនឹងត្រូវត្ារពនធវើនៅថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១
ជាទរមង់រួមគា្នថ្លការជួបគា្នច្ោយផ្ទនល់ លិងេីឆម្ងនយ ច្ៅសណ្ឋនគារ (ភ្នាំច្េញ) ។ េិធីច្លេះច្ធវើច្

ើងច្ោយម្លកមមវរថុសាំខាល់ៗ

ឆាំលួល ០៤៖
-

សាវនគមល៍ជាផែូវការលូវថ្ដគូ លិងភាគីពាក់េ័លធច្ៅកនុងគច្រម្ងច្លេះ

-

រួមគា្នកាំណរ់បញ្ហនអាទិភាេ លិងសកមមភាេរួមច្ដើមនបីអល៉ុវរតល៍គច្រម្ងកនុងបរិបទថ្លការរាររនារថ្លជាំងឺកូវីដ ១៩

-

អបអរសាទរលូវសមិទធិផលថ្លគច្រម្ងកនុងដាំណ្ក់កាលទី១

លិងដករសង់បទេិច្សាធល៍លអសតីេីលិរលតរភាេការងារ

សរម្ប់ គច្រម្ងដាំណ្ក់កាលទី២
-

ខងែងអាំណរគ៉ុណដល់រគប់ភាគីពាក់េ័លធច្ដើមនបីច្លើកកមពស់លូវសាមនររីថ្លកិឆចសហរបរិបរតិការ លិង ការគាាំរទ

ច្ដើមនបី

ច្ធវើឱនយសច្រមឆលូវលទធផល ។
ជាការច្រគាងទ៉ុក េិធីសច្ម្ពនធការចាប់ច្ផតើមអល៉ុវរតគច្រម្ងច្លេះលឹងម្លអនកឆូលរួមរបម្ណ ១០០
ពាក់េ័លធ

ក់េីអលតរវិស័យ លិងសាថនប័ល

ោាំងច្ោយផ្ទនល់ លិងេីឆម្ងនយ ។ អនកឆូលរួមម្លវរតម្លរាំ ណ្ងរាជរោឋនភ្ិាល ថ្ដគូអភ្ិវឌនឍល៍ អងគការសងគម

ស៉ុីវិល បណ្តនញអងគការមិលខមលរោឋនភ្ិាលថ្្នក់ច្ែរត លិងអនកសារេ័រ៌ម្ល ។

៣. រម្បៀបវារៈននកមមវិធី
ម្ព៉ោង

08:3009:00

សកមមភាព
ការឆ៉ុេះច្

អនកេេួលខុសរត្ូវ

មនេះឆូលរួម លិងការអច្ញ្ជើញឆូលរួម ថ្លគណៈ

អធិបរី

រក៉ុមការងារថ្លអងគការ គ.ស.ក

ើ អនុវត្តគម្រពង
១. ពិធីសម្ពោធការចាប់ម្្តម

09:0009:10

ច្គារេច្ភ្ែងជារិថ្លរេេះរាជាណ្ឆរកកមពុជា
ការខណ

ាំេីកមមវិធី លិងរច្បៀបវារៈសាំខាល់ៗ

09:1009:20

មរិសាវនគមល៍

09:2009:30

មរិគលែឹេះ

09:3009:50

ស៉ុលទរកថ្ច្បើកកមមវិធី

េិធីការិលី អនករសី ម្្ង ច័នទឌ្ី
អនករសី សុន
ិ ពុទ្ធារ ី
យិការបរិបរតិថ្លអងគការ គ ស ក
ច្លាក Bryan FORNARI
របធាលសហរបរិបរតិការថ្លសហភាេអឺរ៉ុបរបចាាំកមពុជា
ឯកឧរតម ង៉ោន់ ចំម្រ ើន
រដឋច្លខាធិការថ្លរកសួងមហាថ្ផទ
លិងជារបធាលច្លខាធិការោឋនល គ ជ អ ប

បទបង្ហនញស្តីពី៖

09:5010:10

-

សមិទធិផលថ្លគច្រម្ងដាំណ្ក់កាលទី ១
គច្រម្ងដាំណ្ក់កាលទី ២: លទធផលរំេឹងទ៉ុក
លិង វិធីសាស្តសតច្ដើមនបីច្ធវើឱនយសច្រមឆការងារ

អនករសី លុយ ធារ ី
របធាលកមមវិធី

នវទិកា ស្ាំនួរ និងច្ន្លើយ

10:10:10:30

ការងររូបជ៉ុាំគា្ន លិងការរារស័យទាំ
លឹងអនកសារេ័រ៌ម្ល

ក់ទាំលងជាមួយ

ោាំងអស់គា្ន

កាំណរ់ស្ម្គនល់់ៈ អនកច្រៀបឆាំកមមវិធី សូមរកនាសិទធិផ្លនស់បតូរ ឬ ខកខរប រច្បៀបវារៈថ្លកមមវិធីកនុងករណីចាាំាឆ់។

