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គណៈកម្មការចងក្រងសៀវភៅ អង្គការសីលការ និងអង្គការម៉ូដ

អ្នករៀបរៀង និងត្រួតពិនិត្រយ  លោកស្រី ធីដា ឃឹះ

     លោកស្រី ហុង សុវណ្ណនី

      

អ្នករៀបចំ និងរចនាសៀវភៅ  លោក ឆាយ ពិទូរ្រយ

     លោក ចាន់ ប៊ុនធឿន

     លោក សុិន សឿប

     លោក សារ៉្រន នភាភក្តី

គាំទ្រដោយផ្ន្រករដ្ឋបាល   លោក អ៊ុំ ផាន់ណា

បោះពុម្ពលើកទី១ ឆា្នាំ២០១៣ ចំនួន៣០០ក្របាល

@រក្រសាសិទ្ធិដោយអង្គការសីលការ

គាំទ្រថវិកាដោយមជ្រឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រប់សហគ្រសឯកជន (CIPE)
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មាតិកា

I . ផ្ន្រកទី១ 

ក-លិខិតសំណើរបស់អង្គការសីលការ

ខ-លិខិតអនុញ្ញាតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទ្រ

គ-លិខិតអនុញ្ញាតរបស់អភិបាលខ្រត្តកំពង់ធំ

ឃ-អារម្ភកថា

ង-សារពីអភិបាលរងខ្រត្តកំពង់ធំ

ច-សារពីអភិបាលរងក្រុងស្ទឹងស្រន

ឆ-សារពីអភិបាលរងស្រុកកំពង់សា្វាយ

ជ-បុព្វកថា

II.  ផ្ន្រកទី២ 

ក. ការបង្កើត គណៈកម្មកាចម្រុះពង្រឹងអភិបាលកិច្ចថា្នាក់ក្រមជាតិ (គ.ព.អ.ល)

 -គណៈកម្មការប្រជុំជ្រើសរើស គ.ព.អ.ល

 -សមាសភាព គ.ព.អ. ល (បញ្ជីឈ្មោះ គ.ព.អ.ល)

 -តួនាទី ទស្រសនវិស័យ ប្រសកកម្ម គោលដៅ និងគុណតម្ល្រ របស់គ.ព.អ. ល

 -វគ្គបណ្តុះបណា្តាលសំរាប់ គ.ព.អ. ល

 -ប្រជុំប្រចាំខ្រ គ.ព.អ. ល

 -ការប្រជុំបូកសរុបប្រចាំឆា្នាំ

ខ. ការផ្រសព្វផ្រសាយ

 -យុទ្ធនាការផ្រសព្វផ្រសាយ

 -ការប្រជុំផ្រសព្វផ្រសាយគម្រង(ការប្រជុំតាមឃុំ តាមភូមិ និងជាមួយវិស័យឯកជន)

 -ការចងបដា

គ. ការចុះសង្ក្រតការដ្រញថ្ល្រ និងការប្រជុំពិគ្រះយោបល់ គ.ព.អ.ល

ឃ.ការចុះស្រង់មតិ

ង.ទីសា្នាក់ការរបស់ គ.ព.អ.ល

ច.កិច្ចសហកាអង្គការសីលការ និងអង្គការម៉ូដ
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បុព្វកថា

 ក្នុងមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ នាខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០០០ 

រដ្ឋជាសមាជិកទាំង១៩៣ បានអនុម័តគោលដៅអភិវឌ្រឍន៍សហវត្រសរ៍ ដោយគ្រង 

សំរ្រចឲ្រយបាននៅឆា្នាំ២០១៥ នូវគោលដៅ អភិវឌ្រឍន៍សហវត្រសរ៍ ចំនួន ០៨ ។

 ដោយឡ្រកកម្ពុជា ជាប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍ បានខិតខំប្រឹងប្រងយ៉ាង 

ខ្លាំងកា្លាក្នុងការបំព្រញ គមា្លាតរវាងការប្ត្រជា្ញាចិត្តរបស់ពិភពលោក និងការរើកចំរើន 

របស់ជាតិ។ ដើម្របីកាត់បន្ថយគមា្លាតរវាងទីក្រុង និងជនបទ ក៏ដូចជាដើម្របីឲ្រយ 

ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់លំដាប់ថា្នាក់ ទាំងអស់ន្រសង្គមកម្ពុជាទទួលបានស្រវាសាធារណៈ 

ដូចគា្នា រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា  បានរៀបចំគោលដៅ អភិវឌ្រឍន៍សហវត្រសរ៍កម្ពុជា 

ចំនួន ០៩ (ដោយបន្ថ្រមការបោសសំអាតមីន យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ និងការ 

សង្រ្គោះជនរងគ្រះចូលក្នុង គោលដៅអភិវឌ្រឍន៍សហវត្រសរ៍) ។

 រាជរដា្ឋាភិបាល ក៏បានរៀបចំអនុម័តក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយមួយចំនួន

សម្រប់ត្រួសត្រយ ផ្លូវមានដូចជា ច្របាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី 

ខ្រត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងការដាក់ច្រញនូវ យុទ្ធសាស្រ្ត ចតុកោណ ដ្រលក្នុងនោះ

មានអភិបាលកិច្ចល្អជាស្នូល  ហើយត្រូវបានទទួលសា្គាល់ថា ជាបុរ្រលក្ខខណ្ឌ   

សំខន់បំផុតសម្រប់ការអភិវឌ្រឍប្រកបដោយចីរភាព  សមធម៌  និងយុត្តិធម៌។

 អភិបាលកិច្ចល្អអាចសម្រចទៅបាន លុះត្រត្រមានគណន្រយ្រយភាព 

សង្គម ដ្រលជាកមា្លាំងចលករដ៏ចាំបាច់ និងមិនអាចខ្វះបានសម្រប់ជម្រុញ 

ហើយបង្កលក្ខណៈឲ្រយពលរដ្ឋអាចចូលរួមធ្វើឲ្រយបានអភិបាលកិច្ចល្អ។ ហ្រតុដូច្ន្រះ 

ហើយទើបសាលាក្រុងស្ទឹងស្រន និងសាលាស្រុកកំពង់សា្វាយ បានសហការជា 

មួយអង្គការសីលការ អនុវត្តគម្រង "ពង្រឹងអភិបាលកិច្ចលទ្ធកម្មថា្នាក់ក្រមជាតិ" 

(ព.អ.ល.ថ) ដើម្របីធ្វើឲ្រយប្រសើរឡើងអភិបាលកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈថា្នាក់ក្រម 

ជាតិ នៅខ្រត្តកំពង់ធំ។

 ដើម្របីអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តកំណ្រទម្រង់វិមជ្រឈការ និងវិសហមជ្រឈការរាជ 

រដា្ឋាភិបាលបានរៀបចំចង ក្រងច្របាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខ្រត្ត ក្រុង 

ស្រុក ខណ្ឌ ដ្រលច្របាប់ន្រះត្រូវបានប្រកាសឲ្រយ ប្រើប្រស់ដោយព្រះរាជក្រមល្រខ 
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នស/រកម/០៥០៨/០១៧ ចុះថ្ង្រទី ២៤ ខ្រឧសភា ឆា្នាំ ២០០៨។

 ច្របាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខ្រត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ 

មានគោលបំណងកំណត់ការ គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខ្រត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ 

តាមគោលការណ៍ន្ររដ្ឋបាលឯកភាព ដើម្របីបង្កើតជំរុញ និងធ្វើឲ្រយមានចីរភាព

ដល់ការអភិវឌ្រឍតាមប្របប្រជាធិបត្រយ្រយ តាមរយៈនយោបាយវិមជ្រឈការ និង 

វិសហមជ្រឈការ។

 ដោយយោងលើច្របាប់ស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

ផ្រនការអភិវឌ្រឍជាតិ ១០ឆា្នាំ សៀវភៅណ្រនាំស្តីពីការអនុវត្តមូលនិធិឃុំ-សង្កាត់ 

ដ្រលបានក្រសំរួលលើកទី២ នៅខ្រមករា ឆា្នាំ២០០៩ ការចុះស្រវជ្រវរបស់ 

អង្គការសីលការអំពីការរៀបចំដំណើរការអនុវត្តគម្រង ពង្រឹងអភិបាលកិច្ច 

លទ្ធកម្មថា្នាក់ក្រមជាតិ គុណតម្ល្ររបស់អង្គការសីលការ (ការគោរពសិទ្ធិមនុស្រស 

សមភាពយ្រនឌ័រ ពហុភាពក្នុងសង្គម ការសិក្រសាបើកទូលាយ ការជឿជាក់លើ 

ខ្លួនឯង) និងការគាំទ្រពី អាជា្ញាធរខ្រត្តកំពង់ធំ ព្រមទាំងការគាំទ្រថវិកាពី 

មជ្រឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រប់សហគ្រសឯកជន (CIPE) នាំឲ្រយគម្រងពង្រឹង 

អភិបាលកិច្ចលទ្ធកម្មថា្នាក់ក្រមជាតិបានបង្កើតឡើង និងបានអនុវត្តសាកល្របង 

ចាប់ពីខ្រកក្កដា ឆា្នាំ២០១២ ដល់ខ្រតុលា ឆា្នាំ២០១៣ សំរាប់ឆា្នាំទី១ និងបន្តឆា្នាំទី២ 

ពីខ្រវិច្ឆិកា ឆា្នាំ២០១៣ ដល់ខ្រតុលា ឆា្នាំ២០១៤ និងឆា្នាំទី៣ បន្តពីខ្រវិច្ឆិកា ឆា្នាំ២០១៤ 

សំរាប់រយៈព្រល១២ខ្រទៀត នៅក្នុងខ្រត្តកំពង់ធំ ក្នុងតំបន់គោលដៅចំនួន០២ 

គឺក្រុងស្ទឹងស្រន និងស្រុកកំពង់សា្វាយ ដ្រលមាន ០៦ឃុំ-សង្កាត់ រួមមាន៖ 

សង្កាត់អូរកន្ធរ សង្កាត់អាចារ្រយលាក់ សង្កាត់ ស្រយូវ  ឃុំកំពង់សា្វាយ ឃុំត្រពាំងឫស្រសី 

និងឃុំសានគរ។ ហ្រតុន្រះហើយបានជាសៀវភៅន្រះ ត្រូវបានរៀបចំ និង 

បោះពុម្ពឡើងក្នុង គោលបំណងៈ បង្ហាញនូវលទ្ធផលការងរគម្រងពង្រឹង 

អភិបាលកិច្ចលទ្ធកម្ម ថា្នាក់ក្រមជាតិ រយៈព្រលជាង០១ឆា្នាំ (កក្កដា ២០១២-

តុលា ២០១៣) ដ្រលបានអនុវត្តនៅខ្រត្តកំពង់ធំ។
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ក. ការបង្កើត គណៈកម្មកាចម្រុះពង្រឹងអភិបាលកិច្ចថា្នាក់ក្រមជាតិ (គ.ព.អ.ល)

  គណៈកម្មការប្រជុំជ្រើសរើស គ.ព.អ. ល

  សមាសភាព គ.ព.អ.ល (បញ្ជីឈ្មោះ គ.ព.អ.ល)

 សមាជិក គ.ព.អ.ល មាន០៩ នាក់ ក្នុងនោះមានស្រ្តី ០៣នាក់ដូចរាយនាម 

ខងក្រមៈ

  

ការប្រជុំបោះឆ្នាតជ្រើសរើស គណៈកម្មកាចម្រុះពង្រឹងអភិបាលកិច្ចលទ្ធកម្មថា្នាក់ក្រម

ជាតិ (គ.ព.អ.ល) ដោយសមាជិកគណៈកម្មការទាំង០៥នាក់ (បុគ្គលិកអង្គការសីលការ, 

អង្គការម៉ូដ, អង្គការ ADHOC, អភិបាលរងក្រុងស្ទឹងស្រន និងអភិបាលរងស្រុកកំពង់សា្វាយ) 

នៅថ្ង្រទី៣១ ខ្រឧសភា ឆា្នាំ២០១៣ នៅសា្នាក់ការអង្គការ ម៉ូដ។

ឈ្មោះ អុល សំអៀច

តួនាទី ប្រធាន

តំណាង អង្គការសង្គមសុីវិល

ល្រខទូរស័ព្ទ 012 759 876

ឈ្មោះ អ៊ឹុម ឡ្រ

តួនាទី អនុប្រធាន 

តំណាង ប្រជាពលរដ្ឋ

ល្រខទូរស័ព្ទ 092 495 044

ឈ្មោះ លាន គន់ឡាំ 

តួនាទី សមាជិកអចិន្រ្តៃយ៏ 

តំណាង អាជីវករ

ល្រខទូរស័ព្ទ 012 931 809

ឈ្មោះ ជុំ ច័ន្ទពុទា្ធាវើ 

តួនាទី សមាជិក 

តំណាង អង្គការសង្គមសុីវិល

ល្រខទូរស័ព្ទ 012 784 122



14

ឈ្មោះ ផ សុងងី  

តួនាទី សមាជិក  

តំណាង ក្រុមហ៊ុនឯកជន 

ល្រខទូរស័ព្ទ 077 898 809

ឈ្មោះ ស្រង ប៊ុនហោ 

តួនាទី សមាជិក 

តំណាង ប្រជាពលរដ្ឋ 

ល្រខទូរស័ព្ទ 088 560 6522

ឈ្មោះ អា៊ាង តូរា៉ា

តួនាទី សមាជិក

តំណាង ប្រជាពលរដ្ឋ 

ល្រខទូរស័ព្ទ 089 986 326

ឈ្មោះ ឌឿ យ៉ាន  

តួនាទី សមាជិក  

តំណាង ប្រជាពលរដ្ឋ 

ល្រខទូរស័ព្ទ 088 850 4486

ឈ្មោះ គង់ ផាច 

តួនាទី សមាជិក 

តំណាង ប្រជាពលរដ្ឋ 

ល្រខទូរស័ព្ទ 017 901 662

សមាជិក គ.ព.អ.ល បំរុងមាន០៩ នាក់ក្នុងនោះមានស្រ្តី  ០៤នាក់ដូចរាយនាមខងក្រមៈ

 ១.លោកស្រី ឡុង ឡ្រអា៊ាង ៦.លោកស្រី យឹម សុខលីម

 ២.លោក ជាម សៀង ៧.លោកស្រី ម៉ា មា៉ារើ

 ៣.លោក នួន សំអាង ៨.លោក ស៊ុន សៅ

 ៤.លោក អង ឆ្រងអា៊ាន ៩. លោក សឿន ពិសិដ្ឋ

 ៥.លោកស្រី ជៀន សុភាព

តួនាទី (ការទទួលខុសត្រូវ) របស់ គ.ព.អ.ល

	 • ប្រមូល និងផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មានអំពីដំណើរការកិច្ចលទ្ធកម្ម

  - កោះប្រជុំសមាជិកគណៈកម្មការដើម្របីរៀបចំអភិវឌ្រឍផ្រនការ និងឧបករណ៏ 

សម្រប់ប្រមូល និងផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មានចំពោះដំណាក់កាលនីមួយៗន្រកិច្ច

លទ្ធកម្ម

  - ប្រមូលព័ត៌មានអំពីហិរញ្ញវត្ថុ  ប្របបទកិច្ចលទ្ធកម្មខ្រត្ត និងឳកាស លទ្ធកម្ម 
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  - រៀបចំសិកា្ខាសាលាស្តីពីដំណើរការការចុះឈ្មោះអ្នកដ្រញថ្ល្រ សំរាប់ 

អាជីវកម្ម ខ្នាតតូច និងមធ្រយម

  - រៀបចំធ្វើកំណត់ហ្រតុ និងសរស្រររបាយការណ៏

	 • ធ្វើការសង្ក្រតលើដំណើរការដ្រញថ្ល្រ

  - ប្រជុំក្រលំអផ្រនការ និងពិនិត្រយមើលបញ្ជីសម្រប់ការតាមដានពីដំណើរ

ការកិច្ចលទ្ធកម្ម

  - ពិនិត្រយមើលពីការដ្រញថ្ល្រតាមដំណាក់កាលនីមួយៗ (ដំណាក់កាលដ្រញថ្ល្រ)

  - ប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំង និងប្រមូលរកចំណុចសា្ថាបនានានា

  - រៀបចំការពិគ្រះយោបល់ជាសាធារណៈ ឬឯកជន

  - ប្រជុំក្រលំអផ្រនការ និងសមា្ភារៈ

  - ផ្តល់ជូនករណីសិក្រសា និងមតិក្រលំអ

  - ទាក់ទង និងអញ្ជើញអ្នកចូលរួម

  - រៀបចំវ្រទិកាប្រជុំពិគ្រះយោបល់ជាមួយអាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន (កម្រិតឃុំ ស្រុក 

ខ្រត្ត) ផ្ន្រកឯកជន និងសហគមន៏ ដើម្របីច្រករំល្រកពីភាពមិនប្រក្រតីនានា

ដ្រលបានកើតឡើងក្នុងដំណើរការដ្រញថ្ល្រ និងពិភាក្រសារកដំណោះស្រយ

ដ្រលអាចធ្វើបាន សម្រប់ការធ្វើឲ្រយប្រសើរឡើង។

  - រៀបចំសិកា្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំងជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខន់ៗ  ដើម្របីបញ្ជាក់ 

ពីអ្វីដ្រលបានរកឃើញ

  - រៀបចំរបាយការណ៏ត្រួតពិនិត្រយលើដំណើរការកិច្ចលទ្ធកម្ម

	 • ការប្រជុំ និងវគ្គបណ្តុះបណា្តាល

  - ប្រជុំគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្រយកិច្ចលទ្ធកម្មរៀងរាល់មួយខ្រម្តង

  - ប្រជុំប្រចាំត្រីមាសជាមួយអាជា្ញាធរមូលដា្ឋានក្នុងតំបន់គោលដៅរបស់គម្រង

  - វគ្គបណ្តុះបណា្តាលរៀបចំដោយអង្គការសីលការ

  - វ្រទិកាសិក្រសារៀនសូត្រថា្នាក់ខ្រត្ត
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ទស្រសនវិស័យ ប្រសកកម្ម គោលដៅ និងគុណតម្ល្ររបស់ គ.ព.អ.ល ត្រូវបាន 

ប្រជុំអនុម័តនៅថ្ង្រទី២៦ ខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០១៣ នៅខ្រត្តសៀមរាប

ទស្រសនវិស័យៈ គ.ព.អ.ល

 ដំណើរកិច្ចលទ្ធកម្មថា្នាក់ក្រមជាតិ មានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការតាម

ដាន ត្រួតពិនិត្រយ វាយតម្ល្រ ដោយសា្ថាបនា ស្របទៅតាមច្របាប់ ប្រកបដោយ យុត្តិធម៌ 

មិនលំអៀង ដ្រលមាន ហ្រដា្ឋារចនាសម្ពន្ធ័ និងស្រវាសាធារណៈមាន គុណភាព នាំ

ឲ្រយមានការអភិវឌ្រឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋមានការរើកចំរើន 

និងមានសុខមាលភាពក្នុងសង្គម ។ 

ប្រសកកម្ម គ.ព.អ.ល

 គ.ព.អ.ល ជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងដំណើរការលទ្ធកម្មនៅថា្នាក់ក្រមជាតិដោយ 

មានសា្មោរតីឆន្ទៈ និងគោលជំហរមុឺងមា៉ាត់ ក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ច ដើម្របីជាផល 

ប្រយោជន៍រួមរបស់ពលរដ្ឋ ដោយអនុវត្ត ប្រសកកម្ម ដូចខងក្រមៈ

 ១. ប្រមូល និងច្រកចាយពត័មានគម្រងកម្មវិធីលទ្ធកម្ម លទ្ធផល ការត្រួត 

ពិនិត្រយ និងប្រើប្រស់យន្តការគណន្រយ្រយភាពសង្គម ដ្រលមានស្រប់ឲ្រយបានដល់

ប្រជាពលរដ្ឋ និងសាធារណៈជន ។

   ២.ត្រួតពិនិត្រយ លើការអនុវត្តដំណើរការនិតិវិធីន្រការងរលទ្ធកម្ម ។

 ៣.ទំនាក់ទំនងល្អ និងសន្ទនា ពិគ្រះយោបល់ជាមួយអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធ និង 

វិស័យឯកជន ដើម្របីជុំរុញឲ្រយមានការអនុវត្តលទ្ធកម្មឲ្រយមានដំណើការស្របទៅ 

តាមនិតិវិធីច្របាប់ដ្រលបានកំណត់ ។

 ៤. ពង្រឹងសមត្ថភាពផ្ទ្រក្នុង លើនិតិវិធី និងច្របាប់ លទ្ធកម្ម និងជំនាញចាំបាច់ 

ដទ្រទៀត ដើម្របីធានាឲ្រយមាននិរន្តរភាព ន្រអ្នកដឹកនាំ និងអ្នកបច្ច្រកទ្រសថ្រមទាំង 

បញ្ចូលអ្នកស្មគ្រ័ចិត្តវ័យក្ម្រង ដោយ គិតពីសមភាពយ្រនឌ័រ ក្នុង គ.ព.អ.ល ។

គោលដៅ គ.ព.អ.ល

រយៈព្រល៣ឆា្នាំខងមុខ គ.ព.អ.ល នឹងសម្រចបានដូចតទៅៈ

	 • ត្រូវបានទទួលសា្គាល់ជាផ្លូវការគាំទ្រ និងសហការពីអាជា្ញាធរ សា្ថាបន័ 

ពាក់ព័ន្ធ និងប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងកិច្ចអនុវត្ត ភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ។

	 • មានសមត្ថភាពអនុវត្តតួនាទី ភារកិច្ច និងសិទ្ធិអំណាច ក្នុងការត្រួតពិនិត្រយ 
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វាយតម្ល្រការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មថា្នាក់ក្រមជាតិ និងកៀងគរពលរដ្ឋ និងវិស័យ 

ឯកជន ឲ្រយចូលរួមការងរលទ្ធកម្មឲ្រយប្រសើរឡើង ។

	 • សា្នាដ្រ គ.ព.អ.ល ត្រូវបានផ្រសព្វផ្រសាយជាសាធារណៈ តាមរយៈការ 

បោះពុម្ព និងតាមប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយផ្រស្រងៗ។

គុណតម្ល្រ គ.ព.អ.ល

	 • យុត្តិធម៌មិនលំអៀង មិនរើសអើង

	 • មិនប្រកាន់និនា្នាការនយោបាយ 

	 • ស្ម័គ្រចិត្ត លះបង់ព្រលវ្រលា

	 • តមា្លាភាព គណន្រយ្រយភាព ប្រសិទ្ធភាព

	 • ចូលរួមសា្ថាបនាតាមច្របាប់

	 • ប្រកាន់សីល៤ 

	 •	មុសាវាទ (មិននិយយកុហកបោកប្រស់) 

	 •	កាម្រ (មិនប្រព្រឹត្តិខុសក្នុងផ្លូវកាម) 

	 •	អទិនា្នាទាន (មិនលួចក្រងបន្លំ)

	 •	បាណា (មិនសំលាប់គ្រ)

 វគ្គបណ្តុះបណា្តាលសំរាប់ គ.ព.អ.ល

 

វគ្គបណ្តុះបណា្តាលអំពី អភិបាលកិច្ចល្អ 
គណ ន្រយ្រយភាពសង្គម និងការអនុវត្តឧបករណ៍ 
គណន្រយ្រយភាពសង្គម ដើម្របីពង្រឹងអភិបាល 
កិច្ចលទ្ធកម្មនៅថា្នាក់ជាតិ សម្របសម្រួល 
ដោយអង្គការសីលការ ដល់ បុគ្គលិក ម៉ូដ 
និង គ.ព.អ.ល មានអ្នកចូលរួម ៨នាក់ 
ស្រ្តី២នាក់ នៅការិយល័យអង្គការម៉ូដ នៅ 
ថ្ង្រទី១៧-១៨ ខ្រ មិថុនា ឆា្នាំ២០១៣។

វគ្គបណ្តុះបណា្តាលអំពី អភិបាលកិច្ចល្អ  
គណន្រយ្រយភាពសង្គម និង ការអនុវត្ត 
ឧបករណ៍គណន្រយ្រយភាពសង្គម ដើម្របីពង្រឹង 
អភិបាលកិច្ច លទ្ធកម្មនៅថា្នាក់ជាតិសម្រប 
សម្រួលដោយបុគ្គលិកអង្គការ ម៉ូដ ដល់ 
គ.ព.អ.ល និងក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ សង្កាត់ មានអ្នក 
ចូល រួម ៩នាក់ ស្រ្តី២ នាក់ នៅការិយល័យ 
អង្គការ ម៉ូដ នៅថ្ង្រទី ១៩ ខ្រ មិថុនា ឆា្នាំ ២០១៣។
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វគ្គបណ្តុះបណា្តាលអំពី ការសរស្រររបាយ 
ការណ៍ សម្របសម្រួលដោយ អង្គការសីល 
ការ ដល់បុគ្គលិកអង្គការ ម៉ូដ មានអ្នកចូលរួម 
៣នាក់ នៅសា្នាក់ការិយល័យអង្គការម៉ូដ 
នៅថ្ង្រទី១៦-១៧ ខ្រ កក្ដដា ឆា្នាំ២០១៣។

វគ្គបណ្តុះបណា្តាលអំពីកិច្ចសន្ទនា ពិគ្រះ 
យោបល់ និងការសម្របសម្រួលដោយ 
អង្គការសីលការ ដល់បុគ្គលិកអង្គការ ម៉ូដ 
គ.ព.អ.ល មានអ្នកចូលរួម ១៣នាក់ 
ស្រ្តី៦នាក់ នៅ ការិយល័យអង្គការម៉ូដ នៅ 
ថ្ង្រទី ២៦-២៨ ខ្រ សីហា ឆា្នាំ ២០១៣។

វគ្គបណ្តុះបណា្តាលអំពីការរៀបចំផ្រនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងការអនុវត្តការងររបស់គណៈកម្មការចម្រុះ
ពង្រឹងអភិបាលកិច្ចលទ្ធកម្មថា្នាក់ក្រមជាតិ  ដល់បុគ្គលិកអង្គការម៉ូដ គ.ព.អ.ល អាជា្ញាធរខ្រត្តកំពង់ធំ 
អាជា្ញាធរក្រុងស្ទឹងស្រន អាជា្ញាធរស្រុកកំពង់សា្វាយ មន្រ្តីទីចាត់ការ និងវិនិយោគខ្រត្តកំពង់ធំ មាន 
អ្នកចូលរួម ២៥នាក់ ស្រ្តី៩នាក់រៀបចំដោយអង្គការ សីលការ នៅសណា្ឋាគារ ជាតិថាតាអង្គរ 
ខ្រត្តសៀមរាប ថ្ង្រទី ២៤-២៦ ខ្រ កញ្ញា ឆា្នាំ ២០១៣។

វគ្គបណ្តុះបណា្តាលអំពី ការសរស្រររបាយ 
ការណ ៍សម្របសម្រលួដោយបុគ្គលកិអង្គការ 
ម៉ូដ ដល់ គ.ព.អ.ល និងក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ 
សង្កាត់ គោលដៅ មានអ្នកចូលរួម ១៧នាក់ 
ស្រ្តី៧នាក់នៅការិយល័យ អង្គការម៉ូដ នៅ 
ថ្ង្រទី ៩ ខ្រ សីហា ឆា្នាំ ២០១៣។

វគ្គបណ្តុះបណា្តាលអំពីសៀវភៅណ្រនាំ ការ 
អនុវត្តគម្រងមូលនិធិឃុំ សង្កាត់ ដោយគ្រូ 
បណ្តុះបណា្តាល ន្រទីចាត់ការ ផ្រនការ 
វិនិយោគ ខ្រត្តកំពង់ធំ ដល់បុគ្គលិក សីលការ
ម៉ូដ ក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ និង គ.ព.អ.ល មានអ្នកចូល 
រួម២៤នាក់ ស្រ្តី៧នាក់នៅសាលប្រជុំក្រុមប្រឹក្រសា 
ខ្រត្ត កំពង់ធំ ថ្ង្រទី២៤-២៥ ខ្រតុលា ឆា្នាំ២០១៣។
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  ប្រជុំប្រចាំខ្រ គ.ព.អ.ល

 គ.ព.អ.ល ធ្វើការប្រជុំប្រចាំខ្រចំនួន ០៥លើក នៅក្នុងឆា្នាំ ២០១៣

ការប្រជុំ លើកទី១ប្រចាំខ្រមិថុនា ឆា្នាំ២០១៣ 
នៅ ថ្ង្រទី ២៤ ខ្រ កក្តដា ឆា្នាំ២០១៣  ដោយ 
មានសមាជិកគ.ព.អ.ល ៨នាក់ ស្រ្តី៣នាក់ 
នៅសា្នាក់ ការអង្គការម៉ូដស្តីពីៈ ១.ការបង្ហាញ 
ពីគោលបំណងប្រជុំ និងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ 
គម្រង ២.ការបង្ហាញពី របាយការណ៍ និង 
តួនាទី ភារៈកិច្ចរបស់ គ.ព.អ.ល និងឧបក
រណ៍ចុះប្រមូលព័ត៌មានកិច្ចលទ្ធកម្ម និង៣.
សំណួរ ចម្លើយ និងបិទកម្មវិធីប្រជុំ។

ការប្រជុំ លើកទី៣ប្រចាំខ្រសីហា ឆា្នាំ២០១៣ 
នៅ ថ្ង្រទី ១១ ខ្រ កញ្ញា ឆា្នាំ២០១៣  ដោយ 
មានសមាជិកគ.ព.អ.ល ៦នាក់ ស្រ្តី២នាក់ 
នៅសា្នាក់ការអង្គការម៉ូដស្តីពីៈ
១- ការរំលឹក ពីផ្រនការពីខ្រមុន,  
២- ការរៀបចំការបើកយុទ្ធនាការផ្រសព្វផ្រសាយ 
គម្រង និងក្របួនដង្ហ្រ,
៣- ការប្រមូលព័ត៌មានសម្រប់សិកា្ខាសាលា 
និងការច្រញដំណើរ ទៅខ្រត្តសៀមរាប របស់ 
គ.ព.អ.ល និង៤-ផ្រនការបន្ត ។

ការប្រជុំ លើកទី២ប្រចាំខ្រកក្ដដា ឆា្នាំ២០១៣ 
នៅ ថ្ង្រទី ០២ ខ្រ កញ្ញា ឆា្នាំ២០១៣ ដោយ 
មានសមាជិកគ.ព.អ.ល ១១នាក់ ស្រ្តី៥នាក់ 
នៅសា្នាក់ការអង្គការម៉ូដស្តីពីៈ ១.ការបង្ហាញ 
ឡើងវិញពីសមាសភាព គ.ព.អ.ល (ព្រញសិទ្ធ ិ
និងបំរុង) ២.ការពិភាក្រសាជុំវិញការងរ និង 
តួនាទី គ.ព.អ.ល (ការលំបាក និង 
ដំណោះស្រយ) និង ៣.ផ្រនការបន្ត ។

ការប្រជុំ លើកទី៤ប្រចាំខ្រកញ្ញា ឆា្នាំ២០១៣ 
នៅ ថ្ង្រទី ២១ ខ្រ តុលា ឆា្នាំ២០១៣ 
ដោយមានសមាជិកគ.ព.អ.ល ៨នាក់ ស្រ្តី៣ 
នាក់ នៅសា្នាក់ការអង្គការម៉ូដស្តីពីៈ ការ 
បង្ហាញពីគោលបំណង ន្រការផ្រសព្វផ្រសាយ 
គម្រង ពង្រឹងអភិបាលកិច្ចលទ្ធកម្មថា្នាក់
ក្រមជាតិនៅតាមភូមិ ឃុំ និងការប្រងច្រក
តំបន់គោលដៅត្រូវចុះពីផ្រសព្វផ្រសាយ ។
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  ការប្រជុំបូកសរុបប្រចាំឆា្នាំ

ខ. ការផ្រសព្វផ្រសាយៈ

  យុទ្ធនាការផ្រសព្វផ្រសាយៈ

 

ការប្រជុំ លើកទី៥ប្រចាំខ្រតុលា ឆា្នាំ២០១៣ នៅ 
ថ្ង្រទី ២៨ ខ្រ តុលា ឆា្នាំ២០១៣ ដោយមាន 
សមាជិកគ.ព.អ.ល ៩នាក់ ស្រ្តី៤នាក់  នៅសា្នាក់ 
ការអង្គការម៉ូដស្តីពីៈ ១.ការសា្វាគមន៍ និងណ្រនាំ 
ឲ្រយសា្គាល់គា្នា, ២.ការបង្ហាញពីគោលបំណង និង 
សង្ខ្របពី គម្រងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចលទ្ធកម្ម 
ថា្នាក់ក្រមជាតិ, ៣.ការអនុវត្តការសមា្ភាសន៍ដល់ 
គ.ព.អ.ល និស្រសិត និងអ្នកស្មគ្រ័ចិត្ត, ៤.ការប្រង 
ច្រកតំបន់គោលដៅត្រូវចុះសមា្ភាសន៍ ។

អង្គការសីលការ បានរៀបចំការប្រជុំបូកសរុបប្រចាំឆា្នាំស្តីពី ការរៀបចំផ្រនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងការ
អនុវត្តអនុវត្តការងរ របស់គណៈកម្មការចម្រុះពង្រឹង អភិបាលកិច្ចលទ្ធកម្មថា្នាក់ក្រមជាតិ   ដ្រលមានអ្នក
ចូលរួមមកពី អង្គការម៉ូដ គ.ព.អ.ល អាជា្ញាធរខ្រត្តកំពង់ធំ អាជា្ញាធរក្រុងស្ទឹងស្រន  អាជា្ញាធរស្រុក 
កំពង់សា្វាយ  មន្រ្តីទីចាត់ការ និងវិនិយោគខ្រត្តកំពង់ធំ សរុបចំនួន២៥នាក់ ស្រ្តី៩នាក់ នៅសណា្ឋាគារ 
ជាតិថាតាអង្គរ ខ្រត្តសៀមរាប ថ្ង្រទី ២៤-២៦ ខ្រ កញ្ញា ឆា្នាំ ២០១៣។

អង្គការសីលការ អង្គការម៉ូដ និងគ.ព.អ.ល បានរៀបចំយុទ្ធនាការសាធារណៈ ស្តីពីសាលាស្រុក 
កំពង់សា្វាយរើកចំរើនដោយសារលទ្ធកម្មសាធារណៈត្រឹមត្រូវ នៅសាលាស្រុកកំពង់សា្វាយ និងសាលា 
បឋមសិក្រសាព្រព្រល  ដ្រលមានអ្នកចូលរួមមកពីឃុំកំពង់សា្វាយ ឃុំត្រពាំងឫស្រសី និងឃុំសានគរ   
សរុបចំនួន១៤៨នាក់ ស្រ្តី៧០នាក់ នៅ ថ្ង្រទី១៣  ខ្រ កញ្ញា ឆា្នាំ ២០១៣។
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ខ.ការប្រជុំផ្រសព្វផ្រសាយគម្រង (ថា្នាក់ខ្រត្ត ថា្នាក់ឃុំ តាមភូមិ និងជាមួយវិស័យឯកជន)

  ការប្រជុំផ្រសព្វផ្រសាយគម្រងនៅថា្នាក់ខ្រត្តៈ

  ការប្រជុំផ្រសព្វផ្រសាយគម្រង តាមឃុំគោលដៅៈ

អង្គការសីលការ អង្គការម៉ូដ និងគ.ព.អ.ល បានរៀបចំយុទ្ធនាការសាធារណៈ ស្តីពីសាលាក្រុង 
ស្ទឹងស្រនរើកចំរើនដោយសារលទ្ធកម្មសាធារណៈត្រឹមត្រូវ នៅមន្ទីរវប្របធម៌ និងវិចិត្រសិល្របៈខ្រត្ត 
កំពង់ធំ ដ្រលមានអ្នកចូលរួមមកពី សង្កាត់អូរគន្ធរ សង្កាត់អាចារ្រយលាក់ សង្កាត់ស្រយូវ សរុប 
ចំនួន១៨៣នាក់ ស្រ្តី៩៤នាក់ នៅ ថ្ង្រទី១៨  ខ្រ តុលា ឆា្នាំ ២០១៣។

អង្គការសីលការ និងអង្គការម៉ូដ សហការជាមួយអាជា្ញាធរខ្រត្តកំពង់ធំបានរៀបចំការប្រជុំស្តីពីការ 
ផ្រសព្វផ្រសាយគម្រងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចលទ្ធកម្ម ថា្នាក់ក្រមជាតិ ដល់អាជា្ញាធរក្រុងស្ទឹងស្រន ស្រុក 
កំពង់សា្វាយ ឃុំ-សង្កាត់ មន្ទីរនានា អង្គការសង្គមសុីវិល ក្រុមហ៊ុនដ្រញថ្ល្រ និងវិស័យឯកជន 
នៅសាលប្រជុំមន្ទីរសុខភិបាល ខ្រត្តកំពង់ធំ  ដ្រលមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន៣២នាក់ ស្រ្តី០៧នាក់ 
នៅ ថ្ង្រទី៣០  ខ្រ វិច្ឆិកា ឆា្នាំ ២០១២។

ការប្រជុំ ផ្រសព្វផ្រសាយគម្រងពង្រឹងអភិបាលកិច្ច
លទ្ធកម្មថា្នាក់ក្រមជាតិ នៅសាលាសង្កាត់អូរ 
គន្ធរ ក្រុងស្ទឹងស្រន ខ្រត្តកំពង់ធំ ដល់ក្រុម 
ប្រឹក្រសា សង្កាត់ ស្មៀនសង្កាត់ ម្រភូមិ និង 
អាជីវករ ដោយមានអ្នកចូលរួមសរុប ១២នាក់ 
ស្រ្តី០១នាក់ នៅថ្ង្រទី២០ ខ្រធ្នូ ឆា្នាំ២០១២។

ការប្រជុំ ផ្រសព្វផ្រសាយគម្រងពង្រឹងអភិបាលកិច្ច
លទ្ធកម្មថា្នាក់ក្រមជាតិ នៅសាលាសង្កាត់ អាចារ្រយ 
លាក់ ក្រុងស្ទឹងស្រន ខ្រត្តកំពង់ធំ ដល់ក្រុម 
ប្រឹក្រសាសង្កាត់ ស្មៀនសង្កាត់ ម្រភូមិ និងអាជីវករ 
ដោយមាន អ្នកចូលរួមសរុប ១០នាក់ ស្រ្តី០៣នាក់ 
នៅថ្ង្រទី២១ ខ្រធ្នូ ឆា្នាំ២០១២។
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ការប្រជុំ ផ្រសព្វផ្រសាយគម្រងពង្រឹងអភិបាល 
កិច្ចលទ្ធកម្មថា្នាក់ក្រមជាតិ នៅសាលា 
សង្កាត់ស្រយូវ ក្រុងស្ទឹងស្រន ខ្រត្តកំពង់ធំ 
ដល់ក្រុមប្រឹក្រសា សង្កាត់ ស្មៀនសង្កាត់ ម្រភូមិ 
និងអាជីវករ ដោយមានអ្នកចូលរួមសរុប 
២៥នាក់ ស្រ្តី០៤នាក់ នៅថ្ង្រទី២៧ ខ្រធ្នូ 
ឆា្នាំ២០១២។

ការប្រជុំ ផ្រសព្វផ្រសាយគម្រងពង្រឹងអភិបាល 
កិច្ចលទ្ធកម្មថា្នាក់ក្រមជាតិ នៅសាលាឃុំ 
សានគរ ស្រុកកំពង់សា្វាយ ខ្រត្តកំពង់ធំ 
ដល់ក្រុម ប្រឹក្រសាឃុំ ស្មៀនឃុំ ម្រភូមិ 
និងអាជីវករ ដោយមានអ្នកចូលរួមសរុប 
២០នាក់ ស្រ្តី០៣នាក់ នៅថ្ង្រទី២៦ ខ្រធ្នូ 
ឆា្នាំ២០១២។

ការប្រជុំ ផ្រសព្វផ្រសាយគម្រងពង្រឹងអភិបាលកិច្ច 
លទ្ធកម្មថា្នាក់ក្រមជាតិ នៅសាលាឃុំត្រពាំង 
ឫស្រសី ស្រុកកំពង់សា្វាយ ខ្រត្តកំពង់ធំ ដល់ក្រុម 
ប្រឹក្រសាឃុំ ស្មៀនឃុំ ម្រភូមិ និងអាជីវករ ដោយ 
មានអ្នកចូលរួមសរុប ២៧នាក់ ស្រ្តី ០៤នាក់ 
នៅថ្ង្រទី២២ ខ្រធ្នូ ឆា្នាំ២០១២។

ការប្រជុំ ផ្រសព្វផ្រសាយគម្រងពង្រឹងអភិបាល 
កិច្ចលទ្ធកម្មថា្នាក់ក្រមជាតិ នៅសាលាឃុំ 
កំពង់សា្វាយ ស្រុកកំពង់សា្វាយ ខ្រត្តកំពង់ធំ ដល់ 
ក្រុម ប្រឹក្រសាឃុំ ស្មៀនឃុំ ម្រភូមិ និងអាជីវករ 
ដោយមានអ្នកចូលរួមសរុប ៣២នាក់ ស្រ្តី១៤នាក់ 
នៅថ្ង្រទី១៨ ខ្រមករា ឆា្នាំ២០១៣។
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  ការប្រជុំផ្រសព្វផ្រសាយគម្រង តាមភូមិ ន្រឃុំគោលដៅៈ

ការប្រជុំ ផ្រសព្វផ្រសាយ    គម្រងពង្រឹងអភិបាល 
កិច្ចលទ្ធកម្មថា្នាក់ក្រមជាតិ សម្របសម្រួល 
ដោយ គ.ព.អ.ល  នៅសង្កាត់អូរគន្ធរ ក្រុង 
ស្ទឹងស្រន ខ្រត្តកំពង់ធំ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ 
ដោយមានអ្នកចូលរួមសរុប ១០០នាក់ ស្រ្តី 
៧២នាក់ នៅថ្ង្រទី២២ ខ្រតុលា ឆា្នាំ២០១៣។

ការប្រជុំ ផ្រសព្វផ្រសាយគម្រងពង្រឹងអភិបាល 
កិច្ចលទ្ធកម្មថា្នាក់ក្រមជាតិ សម្របសម្រួល 
ដោយ គ.ព.អ.ល នៅសង្កាត់ស្រយូវ ក្រុង 
ស្ទឹងស្រន ខ្រត្តកំពង់ធំ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ 
ដោយមានអ្នកចូលរួមសរុប ២៥នាក់ ស្រ្តី 
០៤នាក់ នៅថ្ង្រទី២៣ ខ្រតុលា ឆា្នាំ២០១៣។

ការប្រជុំ ផ្រសព្វផ្រសាយគម្រងពង្រឹងអភិបាល 
កិច្ចលទ្ធកម្មថា្នាក់ក្រមជាតិ សម្របសម្រួល 
ដោយ គ.ព.អ.ល នៅសង្កាត់អាចារ្រយលាក់ 
ក្រុង ស្ទឹងស្រន ខ្រត្តកំពង់ធំ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ 
ដោយមាន អ្នកចូលរួមសរុប ៩៤នាក់ ស្រ្តី 
៦៨នាក់ នៅថ្ង្រទី២៣ ខ្រតុលា ឆា្នាំ២០១៣។

ការប្រជុំ ផ្រសព្វផ្រសាយគម្រងពង្រឹងអភិបាល 
កិច្ចលទ្ធកម្មថា្នាក់ក្រមជាតិ សម្របសម្រួល 
ដោយ គ.ព.អ.ល នៅឃុំត្រពាំងឫស្រសី 
ស្រុកកំពង់សា្វាយ ខ្រត្តកំពង់ធំ ដល់ 
ប្រជាពលរដ្ឋ ដោយមានអ្នកចូលរួមសរុប 
៩៨នាក់ ស្រ្តី៨១នាក់ នៅថ្ង្រទី២៣ ខ្រតុលា 
ឆា្នាំ២០១៣។
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  ការប្រជុំផ្រសព្វផ្រសាយគម្រងជាមួយវិស័យឯកជន

គ.ការចងបដា

ការប្រជុំ ផ្រសព្វផ្រសាយគម្រងពង្រឹងអភិបាល 
កិច្ចលទ្ធកម្មថា្នាក់ក្រមជាតិ សម្របសម្រួល 
ដោយ គ.ព.អ.ល  នៅឃុំសានគរ ស្រុក 
កំពង់សា្វាយ ខ្រត្តកំពង់ធំ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ 
ដោយមានអ្នកចូលរួមសរុប ១០៨នាក់ ស្រ្តី 
៧៨នាក់ នៅថ្ង្រទី២៣ ខ្រតុលា ឆា្នាំ២០១៣។

ការប្រជុំ ផ្រសព្វផ្រសាយគម្រងពង្រឹងអភិបាល 
កិច្ចលទ្ធកម្មថា្នាក់ក្រមជាតិ សម្របសម្រួល 
ដោយ គ.ព.អ.ល  នៅឃុំកំពង់សា្វាយ ស្រុក 
កំពង់សា្វាយ ខ្រត្តកំពង់ធំ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ 
ដោយមានអ្នកចូលរួមសរុប ១០០នាក់ ស្រ្តី 
៧៨នាក់ នៅថ្ង្រទី២២ ខ្រតុលា ឆា្នាំ២០១៣។

អង្គការសីលការ សហការជាមួយអង្គការម៉ូដ និង គ.ព.អ.ល បានរៀបចំការប្រជុំស្តីពីការផ្រសព្វផ្រសាយ
គម្រងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចលទ្ធកម្មថា្នាក់ក្រម ជាតិ ដល់ក្រុមហ៊ុនដ្រញថ្ល្រ និងវិស័យឯកជន 
នៅសាលាក្រុងស្ទឹងស្រន ខ្រត្តកំពង់ធំ  ដ្រលមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន២៩នាក់ ស្រ្តី០១នាក់ 
នៅ ថ្ង្រទី១៦  ខ្រ តុលា ឆា្នាំ ២០១៣។

បុគ្គលិកអង្គការម៉ូដ និងគ.ព.អ.ល បានរៀបចំចងបដាផ្រសព្វផ្រសាយគម្រងពង្រឹងអភិបាលកិច្ច  
លទ្ធកម្មថា្នាក់ក្រមជាតិ នៅសាលាក្រុងស្ទឹងស្រន   សាលាស្រុក កំពង់សា្វាយ សាលាឃុំ 
សាលាសង្កាត់គោលដៅទាំង០៦នៅខ្រត្តកំពង់ធំ  នៅ ថ្ង្រទី១៥-១៦  ខ្រ សីហា ឆា្នាំ ២០១៣។
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គ. ការចុះសង្ក្រតការដ្រញថ្ល្រ និងការប្រជុំពិគ្រះយោបល់ គ.ព.អ.ល

  ការចុះសង្ក្រតការដ្រញថ្ល្រ

  ការប្រជុំពិគ្រះយោបល់ គ.ព.អ.ល

គ.ព.អ.ល និងបុគ្គលិកអង្គការម៉ូដ ចុះសង្ក្រតការដ្រញថ្ល្រ នៅសាលាក្រុងស្ទឹងស្រន នៅ 
ថ្ង្រទី១៩  ខ្រ មិថុនា  ឆា្នាំ ២០១៣។

គ.ព.អ.ល និងបុគ្គលិកអង្គការម៉ូដ ចុះសង្ក្រតការដ្រញថ្ល្រ នៅសាលាស្រុកកំពង់សា្វាយ នៅ 
ថ្ង្រទី០៣  ខ្រ កញ្ញា  ឆា្នាំ ២០១៣។

អង្គការសីលការ សហការជាមួយអង្គការម៉ូដ និងគ.ព.អ.ល បានរៀបចំការប្រជុំស្តីពីការពិគ្រះ 
យោបល់ពីភាពមិនប្រក្រតីន្រការដ្រញថ្ល្រ នៅសាលា ក្រុងស្ទឹងស្រន និងស្រុកកំពង់សា្វាយ 
រវាងក្រុមហ៊ុនដ្រញថ្ល្រ វិស័យឯកជន អាជា្ញាធរក្រុងស្ទឹងស្រន ស្រុកកំពង់សា្វាយ សាលា 
ឃុំ-សង្កាត់ទាំង៦ និង គ.ព.អ.ល នៅសាលាក្រុងស្ទឹងស្រន ខ្រត្តកំពង់ធំ  ដ្រលមានអ្នក 
ចូលរួមសរុបចំនួន៣៧នាក់ ស្រ្តី១០នាក់ នៅ ថ្ង្រទី១៧  ខ្រ តុលា ឆា្នាំ ២០១៣។
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ឃ.ការចុះស្រង់មតិ

ង.ទីសា្នាក់ការរបស់ គ.ព.អ.ល

អង្គការសីលការ

 សីលការ គឺជាអង្គការបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងស្រុក ដ្រលមិនប្រកាន់និនា្នាការ 

នយោបាយ សាសនា។ អង្គការសីលការ ត្រូវបានចុះឈ្មោះជាអង្គការមិនម្រន 

រដា្ឋាភិបាលនៅក្រសួងមហាផ្ទ្រក្នុង ខ្រមករា ឆា្នាំ១៩៩៧ ។ សីលការ ចង់ឃើញ 

សង្គមកម្ពុជាមានការអភិវឌ្រឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព ដោយមានស្ត្រី និងបុរស 

ចូលរួមស្មើគា្នាយ៉ាងសកម្ម ក្នុងអភិបាលកិច្ចសាធារណៈ ដើម្របីសំរ្រចបាននូវគោល 

គំនិតន្រះ សីលការ បានកសាង និងពង្រឹងសមត្ថភាពពលរដ្ឋកម្ពុជាតាមរយៈ៖ 

ផ្តល់ការបណ្តុះបណា្តាលសមស្របប្រកបដោយគុណភាព ដើម្របីឆ្លើយទៅនឹង 

ទីសា្នាក់ការរបស់គណៈកម្មការចម្រុះពង្រឹងអភិបាលកិច្ចលទ្ធកម្មថា្នាក់ក្រមជាតិ នៅភូមិ ថ្នល់ 
ប្រក "ក" ឃុំត្រពាំងឫស្រសី ស្រុកកំពង់សា្វាយ ខ្រត្តកំពង់ធំ

បុគ្គលិកអង្គការសីលការ រៀបចំការប្រជុំណ្រនាំ
ស្តីពីការចុះស្រង់មតិ សម្រប់គម្រង ពង្រឹង 
អភិបាលកិច្ចលទ្ធកម្មថា្នាក់ក្រមជាតិ ដល់ 
បុគ្គលិកអង្គការ ម៉ូដ  គ.ព.អ.ល និងអ្នកស្មគ្រ័ ចិត្ត 
នៅសា្នាក់ការ អង្គការ ម៉ូដ  មុនព្រលចុះសមា្ភាសន៍ 
ដ្រលមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ៣២នាក់ ស្រ្តី 
០៩នាក់ នៅ ថ្ង្រទី២៨  ខ្រ តុលា ឆា្នាំ ២០១៣។

សមាជិក គណៈកម្មការពង្រឹងអភិបាលកិច្ច 
លទ្ធកម្មថា្នាក់ក្រមជាតិ (គ.ព.អ.ល) សមា្ភាស
បុគ្គលិកអង្គការ COW នៅសា្នាក់ការ អង្គការ 
COW  នៅ ថ្ង្រទី៣០  ខ្រ តុលា ឆា្នាំ ២០១៣។
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តម្រូវការ សា្ថាប័នរដ្ឋ និងអង្គការ សង្គមសុីវិល ក្នុងគោលបំណង លើកកំពស់អភិបាល 

កិច្ចល្អ និងសមភាពយ្រនឌ័រ ដើម្របីកសាងសង្គមកម្ពុជា និងគាំទ្របណា្តាញការងរ 

សហប្រតិបត្តិការ ដើម្របីភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងភាគីដ្រលមានកាតព្វកិច្ច និងភាគី 

ដ្រលមានសិទ្ធិទទួល ព្រមទាំងច្រករំល្រកចំណ្រះដឹង បទពិសោធន៍ ដើម្របីលើក 

កំពស់ការអភិវឌ្រឍប្រកបដោយចីរភាព និងសន្តិភាពនៅកម្ពុជា ។

នៅក្នុងខ្រកក្កដា ឆា្នាំ២០១២ អង្គការសីលការ ដោយមានការគាំទ្រពីមជ្រឈមណ្ឌល 

អន្តរជាតិ សម្រប់សហគ្រសឯកជន បានកំពុងអនុវត្តគម្រងពង្រឹងអភិបាល 

កិច្ចលទ្ធកម្មថា្នាក់ក្រមជាតិ (ព.អ.ល.ថ) ។ គម្រងន្រះមានគោលបំណងសំខន ់

គឺធ្វើឲ្រយអភិបាលកិច្ចសាធារណៈ នៅថា្នាក់ក្រមជាតិក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាប្រសើរ 

ឡើង។ គម្រងន្រះ នឹងបង្កើនតមា្លាភាព និងគណន្រយ្រយភាព លើកិច្ចលទ្ធកម្ម 

សាធារណៈថា្នាក់ក្រមជាតិ  និងមានទិសដៅសំខន់បីៈ ទី១ កសាងសមត្ថភាព 

សា្ថាប័នមូលដា្ឋាន ដើម្របីឲ្រយគ្រមានលទ្ធភាពពិនិត្រយតាមដានកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ 

ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងឆ្លុះបញ្ចាំង ដើម្របីធ្វើការក្រលំអ, ទី២ បង្កើនការយល់ 

ដឹងដល់សហគមន៍អាជីវកម្មស្តីពីឳកាស ច្របាប់ វិធាន និង បទបញ្ញត្តិនានា 

ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ និងទី៣ បង្កើនឲ្រយការចូលរួមយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនពី 

សំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋ និងវិស័យឯកជន ក្នុងដំណើរការកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ ។ 

អង្គការសីលការ បានជ្រើសរើសអង្គការម៉ូដ មកធ្វើជាដ្រគូក្នុងការអនុវត្តគម្រង

ពង្រឹង អភិបាលកិច្ចលទ្ធកម្មថា្នាក់ក្រមជាតិនៅខ្រត្តកំពង់ធំ ។

កិច្ចសហការ អង្គការ ម៉ូដ

 អង្គការ អភិវឌ្រឍន៍ ស្រដ្ឋកិច្ច ជនបទ ហៅកាត់ថា "MODE" គឺជាអង្គការក្រ 

រដា្ឋាភិបាលខ្ម្ររមួយ ដ្រលបានចាប់កំណើតឡើងនៅក្នុងឆា្នាំ ១៩៩៤ នៅស្រុក 

សណា្តាន់ ខ្រត្តកំពង់ធំ ដោយមានការអនុញ្ញាតពីទីស្តីការគណរដ្ឋមន្រ្តី និង 

មានការយល់ព្រមអោយអនុវត្តការងរពីឯកឧត្តមអភិបាលខ្រត្តកំពង់ធំផងដ្ររ។ 

 ដោយសារត្រអង្គការ ធា្លាប់មានបទពិសោធន៍លើការងរអភិបាលកិច្ចល្អរួច 

មកហើយ ទើបអង្គការ សីលការ បានចាប់យកជាដ្រគូនៅក្នុងការអនុវត្ត 

"គំរោងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចលទ្ធកម្មថា្នាក់ក្រមជាតិ" ហៅកាត់ថា "ព.អ.ល.ថ" 
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និងបានអនុវត្តការងរខ្លួន តាំងពីខ្រតុលា ឆា្នាំ២០១២មកម្ល្រ៉ះ ដ្រលត្រូវបាន 

កំណត់យកឃុំ៣ក្នុងស្រុកកំពង់សា្វាយ និងសង្កាត់៣ក្នុងក្រុងស្ទឹងស្រន ខ្រត្ត 

កំពង់ធំ ជាឃុំសង្កាត់គោលដៅ។  គោលបំណងសំខន់របស់គំរោងគឺ ធ្វើយ៉ាង 

ណាអោយផ្ន្រកអភិបាលកិច្ច សាធារណៈនៅថា្នាក់ក្រមជាតិ មានភាពប្រសើរឡើង 

តាមរយៈការបង្កើតអោយមានការចូលរួម សង្ក្រតការណ៍ពី "គណ:កម្មការចំរុះ 

ពង្រឹងអភិបាលកិច្ចលទ្ធកម្មថា្នាក់ក្រមជាតិ" ហៅកាត់ "គ.ព.អ.ល" ។ 

គ.ព.អ.ល គឺជាក្រុមចំរុះ មានសមាសភាពមកពីអង្គការសង្គមសុីវិល អាជីវករ/

ក្រុមហ៊ុន និងឯកជន ដ្រល កើតច្រញមកពីការបោះឆ្នាតពីគណៈកម្មការជ្រើស 

រើសមួយក្រុម (អាជា្ញាធរស្រុក-ក្រុង អង្គការ សីលការ MODE និងអង្គការ ADHOC។ 

គ.ព.អ.ល ត្រូវបានការយកចិត្តទុកដាក់ជួយបណ្តុះបណា្តាលចំណ្រះដឹង និងមុខ 

ជំនាញពីគ្រូមកពីអង្គការសីលការ និងពីមន្រ្តីការិយល័យផ្រនការ វិនិយោគខ្រត្ត 

ពាក់ពន្ធ័នឹងការដ្រញថ្ល្រ ក្នុងនោះរួមមាន ច្របាប់លទ្ធកម្ម បទបញ្ញត្តិនានា 

និងជំនាញនៅក្នុងការសរស្ររ របាយការណ៍ ការសំរបសំរួល ការទំនាក់ទំនង 

និងការពិគ្រះយោបល់។ ដោយសារត្រគំរោងន្រះមិនទាន់មានអង្គការណាមួយ 

ធ្វើសកម្មភាពនៅឡើយនោះ ជាញឹកញាប់ មន្រ្តីរបស់អង្គការសីលការត្រងត្រ 

ចូលរួម និងសហការជាមួយនឹងបុគ្គលិកគំរោង និងសមាជិក គ.ព.អ.ល ដើម្របី

ជួយក្រលំអរាល់ការងរណាដ្រលនៅខ្វះចនោ្លាះ ដូចជាការរៀបចំយុទ្ធនាការកិច្ច 

ប្រជុំជាមួយក្រុមហ៊ុន ការពិភាក្រសាទៅលើលទ្ធផលដ្រលបានរកឃើញពីការដ្រញ 

ថ្ល្រ ការចងក្រងឯកសារ និងសិកា្ខាសាលារៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តគំរោង...។ល។ 

តាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងន្រះ គ.ព.អ.ល មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រន់ នៅក្នុង 

ការងរអនុវត្តការងររបស់គ្រ ដើម្របីជាគំរូល្អ និងចូលរួមចំណ្រកជួយក្រលំអ

ទៅលើដំណើរការ ពង្រឹងអភិបាលកិច្ចអោយកាន់ត្រមានភាពប្រសើរឡើង។ 

ជាមួយន្រះដ្ររ អង្គការសីលការ ក៏បានជួយរៀបចំជា របាយការណ៍ដ្រលបាន 

មកពីការអនុវត្តគំរោង ទុកជាឯកសារ ដើម្របីធ្វើការផ្រសព្វផ្រសព្វផ្រសាយជាសាធារណៈ 

នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អោយកាន់ត្របានយល់ដឹងពីសារៈសំខន់ន្រ

ការប្រើប្រស់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងដំណើរការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ

នៅថា្នាក់មូលដា្ឋាន៕
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