លក្ខខន្ដក្
ិ ៈ
ើ បីអនុវត្តគជ្ោង “ជំរញ
អងគការសីលការ កំពង
ុ ជ្ជើសជរស
ើ អងគការជ្ៅរដ្ឋឌភិបាលកនុង្សុក ចំនួន៥ ជ ម
ុ

ជសវាសាធារណៈឃុំ ព្ងឹងការចូលរួម និងជលើកកមពសជ់ យនឌ័រ” ជៅកាត្់ថា ខ្លូសជគគប (CLOSE-GAP) ជៅ

កនុង ជខ្ត្តកំពង់ធំ កណ្ត
ត ល ត្បូងឃ្ុំ កំពង់ឆ្នំង និងសទង
ឹ ត្្ត្ង ទទួលបានការសគការពី ទីភ្ននក់ងារសគរ ឌ
អាជមរ ិកស្ោប់ការអភិវឌណន៍អនតរជាត្ិ (USAID) រយៈជពលចាប់ពី ថ្ងៃទី១ ត្ខ្សីហា ឆ្នំ២០១៨
ិ កា
៣០ ត្ខ្វច
ឆ ឆ្នំ២០២០។

I.

ល់ ថ្ងៃទី

ជោលជៅ និងជោលបំណងថ្នគជ្ោង៖

ជោលជៅរួម៖
ជលើកកមពសស
់ មភ្នពជយនឌ័រជៅកនុងថានក់សជ្មចចិត្ត ជៅថានក់ជ្កាមជាត្ិ ជាពិជសសជៅថានក់ឃ/ុំ សងាាត្់
ជៅកនុងជខ្ត្តជោលជៅចំនន
ួ ្បាំ
ជោលបំណង៖

១.

ច
ូ ជា ជខ្ត្តកណ្ត
ត ល ត្បូងឃ្ុំ កំពង់ធំ កំពង់ឆ្នំង និងសទង
ឹ ត្្ត្ង។

ើ បីព្ងឹងសមត្ថភ្នព គណកោ្ធិការទទួលបនទុកកិចកា
ជ ម
ច រនារ ី និងកុោរ ថានក់ឃុំ (គ.ក.ន.ក) និង

្កុមយុវជន ជៅជលើការជដ្ឋោះ្សាយបញ្ហ
ា ស្តសតី និងកុោរ ជៅកនុងឃុរំ បស់ពួកជគ។

ឹ នាំ
២. ព្ងឹងបណ្ត
ត ញស្តសតី និងពំនាំសជមលងស្តសតឱ្
ី យបានលឺជៅ ល់អក
ន ជធវជើ ោលនជោបាយ និងថានក់ ក

ជៅថានក់មល
ូ ដ្ឋឌន ថានក់ជាត្ិ និងថានក់ត្ំបន់។

ិ សាស្តសត និងទិនន
ិ ជណការ
៣. ផតលជា
់ វធី
ន យ
័ ជផេងៗជៅជលើការអនុវត្តជោលនជោបាយវម

ើ បីជធវឱ្
និងសាថប័នត្ លជធវកា
ើ រជៅជលើបញ្ហ
ា ស្តសតី ជ ម
ើ យ្បជសើរជ

ល់ថ្ គូអភិវឌណ

ង
ើ នូវជោលនជោបាយថានក់ជាត្ិ និងថានក់

ជ្កាមជាត្ិ ជៅជលើបញ្ហ
ា ស្តសត។
ី

ត្ួនាទីអងគការ/សោគម ថ្ គូកុ ង្សុ
ន
កត្ ល្ត្ូវបានជ្ជើសជរ ើសោនត្ួនាទី៖

ើ បីជលើក
អងគការ/សោគមថ្ គូកុ ង្សុ
ន
កនឹង្ត្ូវបានជ្ជើសជរស
ើ
ជាអងគការថ្ គូរបស់អងគការសីលការ ជ ម
កមពស់ និងបជងាន
ើ សមភ្នពជយនឌ័រ កនុងថានក់សជ្មចចិត្ត កនុងឃុំចន
ំ ន
ួ ៥០ ្សុកចំនន
ួ ១០ ជខ្ត្តចំនន
ួ ៥។
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១. ផតលន
់ វូ ចំជណោះ ឹង និងជំនាញបណុ ត ោះបណ្ត
ត ល

ល់គ.ក.ន.ក ជៅជលើភ្នពជាអនក ឹកនាំ និងព្ងឹង

ទំនាក់ទំនងរវាងអនកត្ំណ្តងជាស្តសតី របស់គកនក ជៅជខ្ត្តជោលជៅរបស់ខ្ួ ន
ល

ើ បី្បមូលកងវោះខាត្
២. ស្មបស្មួលជរៀបចំ ជវទិកាកិចព
ច ិភ្នកាស្តសតី ជៅថានក់ជខ្ត្ត និងឃុំ/សងាាត្់ ជ ម

ំ មួយអនកផឋលជ់ សវា
កនុងការផឋលជ់ សវា និងកិច្ច បជុជា

័
៣. ្បមូល និងជរៀបចំឯកសារអំពីជមជរៀន និងការអនុវត្តជជាគជយ
ជដ្ឋយភ្នគីពក់ព័នស
ធ ខា
ំ ន់ៗជា

ជំនយ
ួ
ល់សាថប័នកនុងការជរៀបចំនវូ ទសេនកិចស
ច ិកា និងសកម្ភ្នពជផេងៗជទៀត្ត្ លបានជ្ោងទុក

៤. ជរៀបចំស្មបស្មួលកិច្ច បជុំ ្កុម្បឹកាជោបល់ថានក់ជខ្ត្ត ជដ្ឋយរួមោនសោជិក៨រូប ពី្កុម

្បឹកាជខ្ត្តជាស្តសត១
ី រូប អភិបាលរងជខ្ត្តជាស្តសត១
ី រូប ្កុម្បឹកា្សុកជាស្តសត២
ី រូប អភិបាលរង្សុកជាស្តសត២
ី
រូប មស្តនតព
ី ីមជឈមណឍលកសាងសមត្ថភ្នពថានក់ជខ្ត្ត១រូប និងមស្តនតរី ត្នាោជខ្ត្ត១រូប។ ្កុម្បឹកាជោបា
លជនោះ នឹងកាលយជាធនធាន កនុងការចូលរួលជលើកកមពស់ និងកសាងសមត្ថភ្នព គ.ក.ន.ក។ ថ្ គូរអងគការ

ំ មួយនឹង្កុម្បឹកាជោបល់ថានក់ជខ្ត្ត ជ ម
ើ បីឆុ ោះបញ្ហ
មិនត្មនរដ្ឋឌភិបាលកនុង្សុក នឹងជរៀបចំការ្បជុជា
ល
ច ំង
នូវ ជំ ណើរការ ក៏ ច
ូ ជាជមជរៀនជផេងៗ ពីសកម្ភ្នពត្ លបានជធវើ។

៥. ស្មបស្មួលជរៀបចំនវូ ជំ ណើរទសេនកិចស
ច ិកា ជៅកាន់ ទីតំងជោលជៅ ថ្ន គ.ក.ន.ក (ទសេន

កិចស
ច ក
ិ ា១ ងកនុង១ជខ្ត្តកុ ង្បាំ
ន
ជខ្ត្តចំនួន ២ ង សរុប ជំ ណើរទសេកិចស
ច ិកាចំនន
ួ ១០ ង)។
ទសេនកិចចសក
ិ ាជនោះនឹង្ត្ូវជធវជើ

ជំ ណើរ

ង
ើ រយៈជពល១ថ្ងៃជពញ កនុងមួយជខ្ត្ត កនុងរយៈជពល២ឆ្នំ ជដ្ឋយជធវ១
ើ

ងកនុង១ឆ្នំ ជដ្ឋយោនអនកចូលរួម៣៥នាក់ ពីជខ្ត្តនីមយ
ួ ៗ (សោជិកគកនក ៣០រូប បុគល
គ ក
ិ សីលការ១

ឹ នាំជាស្តសត២
រូប ថានក់ ក
ី រូប និង ថ្ គូអងគការមិនរដ្ឋឌភិបាលកនុង្សុក ចំនួន២រូប។

ជំ ណើរទសេនកិចស
ច ិកា

ិ ី (២) ចុោះជមើលទីតំងោ៉ា ងត្ិច៣ទីតំង (៣)
នីមយ
ួ ៗនឹង្ត្ូវរួមបញ្ូ ច លៈ (១) ការ្បជុត្ំ ណនាំមន
ុ កម្វធ
ជរៀបចំវគគឆុ ោះបញ្ហ
ល
ច ំង

និងជរៀបចំត្ផនការបនាទប់ពី ជំ ណើរទសេនកិចច។

ជោលបំណងថ្ន ជំ ណើរទសេកិចច

ើ បីផល
សិកាជនោះ គឺជ ម
ត ឱ្
់ កាសឱ្យសោជិកគកនក ជាពិជសសសោជិកជាស្តសតី កនុងការពិភ្នកា និងសិកា

ឹ អំពត្
អំព្ី បសិទធភ្នពត្ួនាទីរបស់ស្តសតក
ី ុ ងភ្នពជាអន
ន
ក ឹកនាំ កនុងការអភិវឌណន៍ជស ក
ឌ ច
ិ ចមល
ូ ដ្ឋឌន យល់ ង
ី ួ
ិ មូលដ្ឋឌន។
នាទីគកនក គ្មូលអពឃ
ី /ុំ សងាាត្់ជផេងៗ កនុងការជរៀបចំត្ផនការ និងជរៀបចំងវកា

ើ បីជដ្ឋោះ្សាយបញ្ហ
៦. ផតលន
់ វូ ការបងវិក ល់សោជិកគ.ក.ន.ក ជាពិជសស្កុម្បឹកាជាស្តសតី ជ ម
ា ត្ ល

ពួកជគជួប្បទោះ

ិ ការទូទាត្់សំណង ត្ផនការវន
ិ ជិ ោគ
ច
ូ ជាការជរៀបចំត្ផនការ ការទាញយកកញ្ចប់ងវកា

កនុង្សុក និងការតមដ្ឋននិងជរៀបចំត្ផនការថ្នការចូលរួម ្ពមទាំង ោនការបជ្ងៀនោ៉ា ងជហាចណ្តស់
១០ ងកនុងរយៈជពល២ឆ្នំ ជៅកនុងឃុំ/សងាាត្់ចន
ំ ួន៥០ ជៅកនុងជខ្ត្តជោលជៅចំនួន្បាំ។

៧. ជរៀបចំស្មបស្មួលវគគឆុ ោះបញ្ហ
ល
ច ំងថានក់្សុក (១ថ្ងៃ) ចំនន
ួ ៤ ង កនុងរយៈជពល២ឆ្នំ ជាមួយ គ.កន

កចំនួន១៨រូប (៣រូបកនុងមួយឃុំ ត្ំបន់ជោលជៅ) សោជិក្កុម្បឹកាជោបល់២រូប និង បុគល
គ ិករបស់
អងគការ/សោគមថ្ គូកុ ង្សុ
ន
កចំនួន០១រូប។
2|P age
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ិ ជយនឌ័រ ស្ោប់
សាមគគភ្ន
ី ព និងជំនាញបជចចកជទស របស់គកនក ជៅជលើការទាញយកកញ្ចប់ងវកា
គណកោ្ធិការ និងភ្នគីពក់ពន
័ ជធ ផេងជទៀត្។

ំ ុ ោះបញ្ហ
៨. ជរៀបចំនវូ ការ្បជុឆ
ល
ច ំងជាមួយនឹងបុគល
គ ិក អងគការ/សោគមថ្ គូកុ ង្សុ
ន
ក ។ ការ្បជុជំ នោះនឹង

ើ បីពន
ជរៀបចំជដ្ឋយអនកស្មបស្មួលរបស់អងគការសីលការថ្នគជ្ោងខ្លូសជគគប ជ ម
ិ ត្
ិ យជមើលជៅជលើការ
អនុវត្តរបស់ អងគការ/សោគមថ្ គូកុ ង្សុ
ន
ក ការជដ្ឋោះ្សាយបញ្ហ
ា ជរៀបចំត្ផនការស្ោប់ឆោសបនាទប់
និងជរៀបចំឯកសារទាក់ទងនឹង ជមជរៀន និងការអនុវត្តលអៗ។

៩. ចូលរួមោ៉ា ងសកម្ កនុងវគគបណុ ត ោះបណ្ត
ត ល្គូបជងាាល ត្ លជរៀបចំជដ្ឋយ្កុមបណុ ត ោះបណ្ត
ត លពីអងគ

ការសីលការ។ វគគបណុ ត ោះបណ្ត
ត ល្គូបជងាគលនឹង្ត្ូវជរៀបចំជ
ណុ ត ោះបណ្ត
ត លពីអងគការសីលការ

ង
ើ ចំនន
ួ ៣ថ្ងៃ ចំនួន៣ ង ជដ្ឋយ្កុមប

ជដ្ឋយោនអនកចូលរួមចំនន
ួ ១៥នាក់ កនុងវគគបណុ ត ោះបណ្ត
ត លនីមយ
ួ ៗ។

ិ ជឈការលទធ្ិ បជាធិបជត្យយជៅកនុង្បជទសកមពុជា ចាប់រ បា
ជមជរៀនថ្នការបណុ ត ោះបណ្ត
ត លោន ច
ូ ជា វម
ឌ
លឃុ/ំ សងាាត្់ ជយនឌ័រកនុងការជរៀបចំត្ផនការ និងការអភិវឌណន៍មល
ូ ដ្ឋឌន ការ្គប់្គងគជ្ោង និង ការ

ពិនត្
ិ យ តមដ្ឋន និងវាយត្ថ្មល។ បនាទប់ពវី គគបណុ ត ោះបណ្ត
ត លនីមយ
ួ ៗ អងគការ/សោគមថ្ គូកុ ង្សុ
ន
ក
ើ បីកសាងសមត្ថភ្នព និងោំ្ទ ល់គ.ក.ន.ក
នីមយ
ួ ៗ របស់ខ្ូ សជគគ
ល
ប នឹងជរៀបចំត្ផនការសកម្ភ្នព ជ ម
ជៅថានក់ឃុំ និងអនកពក់ពន
័ ធ ជផេងៗជៅថានក់ជ្កាមជាត្ិ

១០. សគការជាមួយនឹង្កុមការងាររបស់គជ្ោង ខ្លូសជគគបកនុងការជរៀបចំ ជវទិកាថានក់ឃុំ និងជវទិកា

ថានក់ជខ្ត្ត ជៅទីតំងជោលជៅនីមយ
ួ ៗ

 ខ្លូសជគគប នឹងោំ្ទ ល់ អងគការ/សោគមថ្ គូកុ ង្សុ
ន
ក នីមយ
ួ ៗ នូវបុគល
គ ិកចំនួន៣រូបៈ នាយិកា/

នាយក្បត្ិបត្តិ (ជ្ៅជោ៉ា ង) បុគល
គ ក
ិ គជ្ោងរបស់ ខ្លូសជគគប (ជពញជោ៉ា ង) បុគល
គ ក
ិ រ បា
ឌ ល និងគិរញ្ដ
វត្ថ (ជ្ៅជោ៉ា ង)។

II. លកខខ្ណឍជ្ជើសជរ ើស៖

១. ចុោះបញ្ជក
ី ុ ង្កសួ
ន
ងមហាថ្ផទ ោ៉ា ងត្ិចបីឆ្នំ

២. ជជឿថាសមភ្នពជយនឌ័រគឺជាមូលដ្ឋឌនថ្នការអភិវឌណន៍្បជទស
៣. ោនសមភ្នពជយនឌ័រជាជបសកម្មួយរបស់សាថប័ន

៤. ោនការអនុវត្តសកម្ភ្នពកនុងត្ំបន់ជោលជៅរបស់គជ្ោងខ្លូសជគគប

៥. ោនសមត្ថភ្នពជៅជលើត្ផនកគិរញ្ដ វត្ថុ និងរ បា
ឌ ល កនុងការោំ្ទសកម្ភ្នពទាំងអស់ជនាោះ
ឹ នាំ
៦. ោនភ្នពជាអនក ក
៧.

ោនឆនទៈ

ត្ លជរៀបចំជ
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និងអាចចូលរួមវគគបណុ ត ោះបណ្ត
ត លចំនន
ួ បី ង

ង
ើ ជដ្ឋយអងគការសីលការ

និងកិច្ច បជុំឆុ ោះបណ្ត
ល
ច ំ ង្បចាំ្ត្ីោស
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៨. ោនកិចកា
ច រទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយអាជាញធរមូលដ្ឋឌន និងថ្ គូអភិវឌណជផេងៗជៅកនុងជខ្ត្តជោលជៅ
ិ ជឈការជៅកនុង្បជទសកមពុជា
៩. ោនបទពិជសាធន៍ជលើកច
ិ កា
ច រវម
III. ការដ្ឋក់ពកយ៖

១. លិខ្ត្
ិ អមរបស់អងគភ្នព ត្ លបងាាញអំពល
ី កខណៈសមបត្តស
ិ ម្សបជៅនឹងលកខខ្ណឍជ្ជើសជរស
ើ
ខាងជលើ
ិ យ
២. ព័ត្ោ
៌ នទូជៅរបស់សាថប័ន ត្ លោន ច
ូ ជា ទសេនៈវស
័
ជបសកកម្ ជោលជៅ សកម្ភ្នពកនុងរ

យៈជពល៣ឆ្នំ រចនាសមពន
័ រធ បស់សាថប័ន របាយការណ៍គិរញ្ដ វត្ថុ ឆ្នំ ២០១៥ ២០១៦ និង ២០១៧
ឹ នាំ និងមស្តនតគ
៣. ្បវត្តរិ ូបសជងខបរបស់ថានក់ ក
ី រិ ញ្ដ វត្ថុរបស់សាថប័ន
៤. លិខ្ត្
ិ ជោងចំនន
ួ ពីរ

សូមជផញរើ ការដ្ឋក់ពកយជៅកាន់ silaka@silaka.org, reaseys@silaka.org ្ត្ឹមថ្ងៃទី ២៦ ត្ខ្ត្ុលា ឆ្នំ២០១៨
ព័ត្ោ
៌ នបត្នថម សូមទាក់ទងជលខ្ទូរស័ពទ 017 933 336 រសា
ឺ រជអ
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ច
ិ ្ត្ូវនិច reaseys@silaka.org
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CLOSE-GAP Project

CLOSE-GAP Sub-Grantee Term of Reference
SILAKA is recruiting 5 local organizations in Kampong Thom, Kandal, Tbong Khmum, Kampong
Chhnang, and Stung Treng for Commune Level Organized Service and Engagement Gender
Advancement Project (CLOSE-GAP) under the funding support from USAID.
I.

GOAL and objectives of CLOSE-GAP Project:

Overall goal:
Promote gender equality in decision making at sub national level by focusing on the
commune level in five provinces (Kandal, Tbong Khmum, Kampong Thom, Kampong
Chhnang, and Stung Treng) in Cambodia.
Specific Objectives:
1. To strengthen capacity of Commune Committee for Women and Children, CCWC,
and youth groups to take leadership steps to advocate for their respective communities,
particularly women and girls;
2. To strengthen networking and linkages of women in bringing the women’s voice to
be heard by policy makers and leaders of technical departments and ministries at the
local, national and regional level;
3. To provide strategic and objective data for the implementation of the
decentralization policy and guidance for other development partners and women
activists to advocate for policy change at the national and sub-national level.
II.

Purpose of LNP:

LNP are recruited and prepared to partner with SILAKA to promote women equality and
empowerment in 50 communes, in 10 districts in 5 provinces to on the challenges in
decision making in their communities and agencies and in national policies concerning
women
Roles of LNP in the two years project are:
1) ensure coaching of knowledge and skills trained for CCWC to function with maximum
leadership capacity and networking among women representative in the targeted
CCWC;
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2) facilitate the organizing of Women Dialogues Forums (WDF) at commune and provincial
level women and girls to collect gap in services and in meeting with services providers;
3) collect and document lessons learned and best practices of key stakeholders; and
4) Support the organization of the study tour, and other activities as planned.
LNP are expected to conduct several activities not limited to the following:
1) Coordinates the formation and facilitate semester meeting of the Provincial Advisory
Group (PAG), comprising 8 members (from 01 Women Provincial Councilor, 01
Women Provincial Deputy Governor, 2 Women District Councilors, 02 Women
District Deputy Governor, 01 Provincial Capacity Building Center, 01 Provincial
Treasury). The advisory group will be the resource persons, engaging in capacity
building and empowerment of the CCWC. The LNP will convene semester meeting
with PAG to reflect the progress and lesson learn from the activities.
2) Facilitates exchange visits of targeted CCWC (1 visit per province x 5 provinces x
1times, a total of 10 exchange visits). There will be one 1-day visits per province for
2 years (once a year), with approximately 35 participants each province (30 CCWC
members, 1 SILAKA staff, 2 women leaders and 2 LNP). Each visit should include: (i)
briefing session with all participants before the visit; (ii) visits at least three different
sites; and (iii) reflection and planning for implementation session after the visit. The
purpose of the visit is to provide key members of CCWC, particularly women with an
opportunity to discuss and learn about effective women’s leadership roles in local
economic development, functioning of CCWC, local planning and accounting from
other role model Commune/Sangkat in Cambodia;
3) Provides on-site coaching/mentoring to members of CCWC, especially female
councilors to simultaneously address their routine issues, concerning planning,
budget access, reimbursement settlement, Commune Investment Plan and
participatory planning/monitoring. It is expected that each commune will have at
least 10 times coaching for two years in the 50 commune/Sangkat in the five
targeted provinces; and
4) Facilitates semester 01-day district reflection and refresher (DRR) meeting with
CCWC. 4 times per district for 2 years will be organized with CCWC’s participation
(18 participants) from 3 per commune in all targeted Commune/Sangkat, 02
Advisory Group members and 01 LNP staff. The main purpose of the meeting is to
strengthen networking, solidarity and technical skills of CCWC, concerning gender
budget access for their committees and stakeholders.
5) Implement semester reflection and refresher meetings with LNP staff. The meeting
will be organized quarterly by SILAKA Coordinator of CLOSE-GAP to review the
implementation of LNP, solve problem, plan for the next semester, and document
lesson-learned and best practices.
6) Actively participate in TOT provided by SILAKA training team. Three 3-day TOT will
be organized by SILAKA’s training team with approximately 15 participants per TOT.
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The training’s topics include, but not limited to: Democratic Decentralization in
Cambodia; Commune/Sangkat administration law; Gender in Local Development
and Planning; and Project Management and M&E. After each training session, each
LNP, in coordination with CLOSE-GAP will plan activities to build capacity and
support CCWC at the commune level and other stakeholders at sub-national;
7) Jointly coordinate with CLOSE-GAP project team in organizing Semester Joint
Commune Forum and Provincial Forum in each target area;
8) Each LNP are supported to the deployment at least three staffs: 01part-time
Executive Director, 01 CLOSE-GAP full time Project Officer and 01part time Amin and
Finance Officer.
Qualification of the Local Organization:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Legally registered with MOI at least 3 years;
Believes in gender equality as a foundation for development of the country;
Has one of the organization mission in gender equality;
Active in CLOSE GAP the targeted provinces;
Has proven capacity in financial, administration in supporting the activities;
Has leadership within their sphere of operation;
Willing and available in attending 3 trainings and quarterly reflection sessions organized
by SILAKA;
8. Has working relationship with local authorities and other development partners in the
provinces;
9. Has experiences working on decentralization in Cambodia.
Application:
Initial application: Interested organization should send letter of interest to SILAKA including:
1. Cover letter, explaining the qualification to the above points.
2. Organization background information (vision, mission, goal, and list of activities for the
past 3 years, organization structure, financial report for 2015, 2016, 2017)
3. CV of leadership and finance officer of the organization; and
4. Two letter of references.
Send it to <SILAKA@silaka.org> by September 20, 2018
For detail information please contact by phone number: 017 933 336 or Email address:
silaka@silaka.org.
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