
   
 

 
 

 

 
 

 
សេចក្តីប្រកាេស្េែងរក្  

ដៃគូអនវុត្តគសប្ោង េប្ោរ់េហគមន៍សនសាទងាយរងសប្រោះ  
សៃើមបេីប្មរេប្មលួក្នងុការប្គរ់ប្គងធនធានជលផលសៅក្នងុសេត្តក្ពំត្  

 
សាវតា 
 

អង្គការអាកស់ិនអអតកម្ពុជា នងិ្ដៃគូរកំពុង្អនុវតតគអរោង្ “សុវតថិភាពសទិ្ធិកាន់កាប់ និង្រគប់រគង្ៃធី្លី និង្
ធ្នធានធ្ម្មជាតសិរោប់សហគម្ន៍អនសាទ្ងាយរង្អររោះអៅតំបន់អនេរដនរបអទ្សកម្ពុជា”. គអរោង្អនោះ ទ្ទ្ួលបាន
មូ្លនិធ្រិរំទ្ពសីហភាពអុ៊ឺរ  ុប សរោប់រយៈអពល ៣ឆ្េ  ំចាបអ់្តីម្អនុវតតពីខែម្នីា ឆ្េ ២ំ០២០ រហូតៃល់ខែកុម្ភៈ ឆ្េ ំ
២០២៣ ។ គអរោង្អនោះោនបំណង្រមួ្ “អៃមី្បអីលីកកម្ពសស់ិទ្ធិទ្ទ្លួបាន នងិ្កាន់កាបៃ់ីធ្លី នងិ្ធ្នធានធ្ម្មជាតិ
របកបអោយសម្ធ្ម្៌សរោប់រកុម្ងាយរង្អររោះអៅកម្ពុជា” និង្ោនលទ្ធ្លរពំឹង្ទុ្កខ ចំននួ ៤ ៃូចខាង្អរកាម្ ៖  

• លទ្ធ្លទ្ី ១៖ ការចូលរមួ្របកបអោយរបសិទ្ធិភាព នងិ្ភាពជាៃំណាង្សហគម្ន៍ស្តសតីកេុង្សហគម្ន៍ អេក
ការពារសិទ្ធិម្នុសស និង្សហគម្ន៍អនសាទ្ កេុង្ៃំអណីរអោោះរសាយការវវិាទ្ៃីធ្លី នងិ្ធ្នធានធ្ម្មជាតិ  
មានការអកីនអ ងី្ តាម្រយៈការកសាង្ជំអនឿទុ្កចិតត និង្សម្តថភាព នងិ្តាម្រយៈការពរង្ឹង្បណាត ញសហ
គម្ន។៍ 

• លទ្ធ្លទ្ី ២៖ ការទ្ទ្ួលបានព័ត៌ោន និង្ការររំទ្ខ្េកចាប់ សំរាប់ សហគម្ន៍អនសាទ្ងាយរង្អររោះ
ខៃលទ្ទ្លួរង្្លប ោះពាល់ ពសីកម្មភាពអកង្របវញ័អលីធ្នធានធ្ម្មជាតិ និង្ការរអំោភសិទ្ធិៃីធ្លី អៅតំបន់
អនេររតូវបានអលកីកម្ពស់  នងិ្ យនតការររំទ្ អេកការពារសិទ្ធមិ្នុសសអៅមូ្លោា នរតូវបាន ពរង្ឹង្។ 

• លទ្ធ្លទ្ី ៣៖ អេកការពារសទិ្ធិម្នុសស អេកសារព័ត៌ោនពលរៃា និង្សហគម្ន៍អនសាទ្បានកណំត់រអបៀប
វារៈ អៃីម្បខីសែង្រកការររំទ្រមួ្រេ តាម្រយៈការបអង្កតី នងិ្ការខចករខំលកភសតុតាង្ដន្លប ោះពាល់សង្គម្ 
និង្ការអគៀរគរអលីរបព័នធ្ សពែ្ ាយសង្គម្។ 

• លទ្ធ្លទ្ី ៤៖ យនតការដនការរបារស័យទាកទ់្ង្ឲ្យោនរបសិទ្ធិភាពរវាង្រោា ភិបាល សង្គម្សុីវលិ និង្ វសិ័
យឯកជន រតូវបានកសាង្អ ងី្ តាម្រយៈកចិចសនទនាពហុវសិ័យ និង្ការ ររំទ្អលីៃអំណីរការអធ្ែីវអិសាធ្ន៍
កម្មចាបស់តីពីជល្ល និង្ការវាយតដម្ល្លប ោះពាល់បរសិាថ ន។ 
 
អៃីម្បសីំអរចអរលអៅអនោះ យុទ្ធសាស្តសតអនុវតតរតូវបានអតត តអលី 1) ការកសាង្សម្តថភាពរកុម្សង្គម្សុីវលិ 

និង្អេកសរម្បសរម្លួសហគម្ន៍មូ្លោា នឱ្យោនតួនាទ្ីរងឹ្ោកំេុង្ការការពារសិទ្ធិរបស់ពកួអគ ចូលរមួ្កេុង្ការអធ្ែ ី
អសចកតសីអរម្ចចតិត និង្អោោះរសាយពីការរអំោភសិទ្ធនិានា ។ 2) ការបអង្កតី នងិ្្សពែ្ាយព័ត៌ោនទូ្លទូំ្ោយអំពី
សាថ នភាពបចចុបបនេអៅកេុង្សហគម្ន៍អរលអៅ នងិ្ចង្រកង្ឯកសារភសតុតាង្ អៃមី្បកីំណត់រអបៀបវារៈកេុង្ការតស ូ
ម្តិ និង្យុទ្ធនាការតាម្របពន័ធ្សពែ្ាយសង្គម្ ទាក់ទ្ង្នឹង្ការសអរម្ចចិតតកេុង្ការអធ្ែីខ្នការណាម្ួយប ោះពាល់
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ៃល់សហគម្ន៍កេុង្ការរគប់រគង្ធ្នធានធ្ម្មជាតិ និង្ោនឥទ្ធិពលអលីការតល ស់បតូរជាវជិជោននាអពលអនាគតអៅ
កេុង្ចាប ់នងិ្ការអនុវតតខៃលការពារសិទ្ធសិហគម្ន៍ 3) ទ្នំាក់ទ្ំនង្លអបខនថម្អទ្ៀតរវាង្សហគម្ន៍ និង្រកមុ្របឹកា
ឃុ ំនិង្បអង្កីនការចូលរមួ្របសព់លរៃាដនរកុម្អរលអៅអោយោនការររំទ្អនុវតតតាម្ចាប់ និង្ 4) កសាង្យនតការ
ដនការរបារស័យទាក់ទ្ង្របកបអោយរបសទិ្ធភាព រវាង្រាជរោា ភិបាល សង្គម្សុីវលិ នងិ្វសិ័យឯកជនតាម្រយៈកចិច
សនទនាពហុវសិ័យ។ 

អៃីម្បរីរំទ្ៃល់ការអនុវតតគអរោង្អនោះ អង្គការអាកស់ិនអអតកម្ពុជាកំពុង្ខសែង្រកសហគម្ន៍អនសាទ្ចំននួ
០៥ ខៃលោនមូ្លោា នកេុង្អែតតកំពត និង្អែតតខកប អៃីម្បទី្ទ្ួលមូ្លនធិ្ិខាេ តតូច អៃមី្បអីនុវតតគអរោង្ ។ 

 

សរលរណំងដនមលូនធិិ 

អៃីម្បពីរង្ឹង្សម្តថភាពសហគម្ន៍ឲ្យោនសកម្មភាពរមួ្ នងិ្សាម្គគភីាព សរោប់រគប់រគង្ធ្នធានជល
្ល នងិ្ការពារសទិ្ធិអេកអនសាទ្ នងិ្ៃីធ្លី កេុង្អែតតកំពត។ 

ការទទលួេេុប្ត្វូេខំាន់ៗ 
សហគម្ន៍អនសាទ្ខៃលបានចូលរមួ្ ោនសម្តថភាពកាន់ខតរបអសីរកេុង្ការរគប់រគង្ធ្នធានធ្ម្មជាតិសហ

គម្ន,៍ សុវតថភិាពកាន់កាប់កាន់ខតរបអសីរសរោប់រគសួារអនសាទ្ នងិ្ការការពារពកីារអកង្របវញ័្ចពាណិជជកម្ម នងិ្
ការអនសាទ្ែុសចាប,់ បអង្កីនការអជឿទុ្កចតិតនិង្សាម្គគភីាពរវាង្សោជិកសហគម្ន៍អនសាទ្ នងិ្គណៈកោម ធ្ិការ
សហគម្ន៍អនសាទ្, បណាត ញ និង្អាជាា ធ្រមូ្លោា ន នងិ្ថ្នេ ក់អរកាម្ជាតិខៃលពាក់ព័នធ។ 
 
ប្រសេទដនេក្មមភាព 

- ពរង្ឹង្សម្តថភាពអលីការរគប់រគង្ធ្នធានធ្ម្មជាតិ សិទ្ធិៃធី្លី ភាពជាអេកៃឹកនា ំការយលៃ់ងឹ្ខ្េកចាប ់
យុទ្ធនាការនងិ្ជំនាញតស ូម្តៃិល់អេកៃឹកនាសំហគម្ន៍ និង្សោជិក។ 

- អរៀបចំការរបជុំ និង្អវទ្ិកាពិភាការវាង្សោជកិ អាជាា ធ្រខៃនៃ ីនិង្វសិ័យឯកជន។ 
- អៃីម្បខីកលអំរសកម្មភាពលាត កណំត់រពំខៃន នងិ្សកម្មភាពបអង្កីតធ្នធានអ ងី្វញិ។ 

 
លក្ខណៈវិននចឆយ័ 

- បានចុោះបញ្ជ ី ឬទ្ទ្លួសាគ លជ់ា្លូវការជាសហគម្ន៍អនសាទ្ (អោយរៃាបាលជល្ល) កេុង្អែតតកពំត នងិ្
ខកប ។ 

- សហគម្ន៍អនសាទ្ខៃលរង្្លប ោះពាល់ខាល ងំ្បំ្ុតអលីខៃនអនសាទ្ ខៃលជាមូ្លោា នរបកបរបរចិញ្ច ឹម្ជីវតិ
របចាដំងៃ នងិ្បទ្អលមីសអនសាទ្ ឬប ោះពាលព់ីគអរោង្អភិវឌ្ឍន៍នានា  

- ោនរចនាសម្ព័នធរគប់រគង្សហគម្ន៍ និង្ធ្នធានម្នុសសចាស់ោស។់ 
- ោនលទ្ធភាព្តល់លទ្ធ្លការងារ និង្អនុវតតសកម្មភាពៃូចបានខចង្អៅកេុង្រកបែណ័ឌ អពលអវោដន

ខ្នការ នងិ្ធ្នធាន(ងវកិា)ខៃលបានរពម្អរពៀង្រេ  
- ធានាតោល ភាពចំអពាោះការចណំាយ នងិ្សកម្មភាព និង្របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុខៃលោនតោល ភាព (អោយ

ោនការររំទ្ពីអង្គការអាក់សនិអអតកម្ពុជា នងិ្ឬ អង្គការដៃគូ) 
 



3 

 
ក្ញ្ចរថ់វិកាេររុ 

កញ្ចប់ងវកិាអតិបរោ សរុបចនំួន ៖ ៥០០០ អុ៊ឺរ  ូ កេុង្១សហគម្ន៍  

អំ ុង្អពលអនុវតត ៖ ២៦ខែ គិតចាបព់ីខែសីហា ឆ្េ ២ំ០២០ ៃល់ ខែវចិឆិកា ឆ្េ ២ំ០២២ 
 

ការចំណាយអរកាម្ជនំយួអនោះោនៃូចជា ការរបជុជំាម្ួយបណាត ញសហគម្ន៍អនសាទ្ សិកាខ សាោកសាង្
សម្តថភាព ការអរៀបចំរបជុ ំឬអវទិ្ការសហគម្ន៍ ររំទ្ចណំាយអលីការអធ្ែីៃអំណីររបសស់ហគម្ន៍ខៃលចូលរមួ្ និង្
របតិបតតិការអ្សង្ៗ (អសាហ ុយអធ្ែីៃអំណីរ អាហារ ចំណាយរៃឌបាល និង្ចំណាយអ្សង្ៗរបស់ភាគីទី្៣ ។ អពល 
សហគម្ន៍រតូវបានអរជីសអរសី ខ្នការសកម្មភាព និង្គអរោង្ងវកិាលម្អិត នឹង្សហការអធ្ែីរមួ្រេ ។  
 
វិធីដាក្់ពាក្យេុ ំ/ ចណំារ់អារមមណ៍សលើប្រធានរទ 
 

សហគម្ន៍អនសាទ្ ខៃលចាប់អារម្មណ៍រតូវោកព់ាកយអសេសុីំមូ្លនិធ្ិម្និអអាយអលសីពដីងៃទ្ី១៥ ខែកកកោ 
ឆ្េ ២ំ០២០ ។ សូម្អ្ាីម្កការយិាល័យៈ ម្ជឈម្ណឌ លអភិវឌ្ឍន៍កុោរ និង្ស្តសតីអៅកម្ពុជា(CWDCC) អាស័យោា ន   
្ទោះអលែ០៩ ភូម្ិកំពង្់បាយខាង្អជីង្ សងាក តក់ំពង្ប់ាយ រកុង្កំពត អែតតកំពត ។  
 

របធាន ឬតណំាង្សហគម្នអ៍នសាទ្ខៃលរតូវបានអរជីសអរសី នឹង្រតូវបានអអញ្ជ ីញឱ្យចូលរមួ្កេុ ង្ការរបជុំ
ជាម្ួយគណៈកម្មការអរជីសអរសី។ សហគម្ន៍ខៃលទ្ទ្លួបានអជាគជយ័ នឹង្រតូវបានអអញ្ជ ីញឱ្យចូលរមួ្កេុ ង្កិចចរបជុំ
អំពីគអរោង្ និង្អធ្ែីខ្នការ និង្អរោង្ងវកិាលម្អិតអៅកេុ ង្ភាពជាដៃគូអៅវញិអៅម្កជាម្ួយ អង្គការអាក់សិនអអត
កម្ពុជា (AAC)។ កិចចសនា្តល់មូ្លនិធិ្ នឹង្រតូវអធ្ែីអ ីង្រវាង្សហគម្ន៍អនសាទ្ ខៃលបានអរជីសអរសីជាម្ួយនឹង្ 
AAC ។ 


