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ឯកសារទស្សនទាន ស្ម្រាប់សិ្ក្ខា សាលាថ្នា ក់តបំន់ស្តពី ី
 

និន្នា ការអភិវឌ្ឍនស៍ម្រាប់អង្គការសង្គមស ៊ីវលិ 

ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា នងិព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆកិា ឆ្ន ាំ២០១៧ នៅសណ្ឋា គារ ហ៊រ ប៊នុនី ទីរួមនែតតព្កនច្េះ 
rr  ss 

ប ពវកថា 

ស្របពពលមានការរកីចពរមើនយ៉ាងឆាប់រហ័រទាំងបរបិទសាកលពោក ក៏ដូចជាពៅកមពុជា 
ទាំងផ្ផនកបពចេកវទិាព័ត៌មាន ពរដឋកិចេនពយបាយ ពរដឋកិចេរងគម  ផ្ផនការអភិវឌ្ឍសាកល ក៏ដូចជា 
បទដ្ឋឋ ន និងពោលនពយបាយជាពរចើន ផ្ដលរតូវបានពរៀបចាំព ើង ពដើមបីស្របតាមដាំព ើ រការអភិវឌ្ឍ
ទាំងពនេះពៅកមពុជា។ ជាក់ផ្រែងថ្មីៗពនេះ ពយើងរពងេតព ើញកាំព ើ នពរដឋកិចេកមពុជា ពៅផ្តបនែលូត
ោរ់ ស្របជាមួយការធ្លល ក់ចុេះនូវហិរញ្ញបបទនររមាប់រងគមរីុវលិ រពមទាំងមានការផ្ នាំ និង
ពោលនពយបាយថ្មីជាពរចើន រតូវបានយកមកអនុវតែររមាប់អងគការរងគមរីុវលិ រមួមាន៖ ចាប់រែីពី
ពនធដ្ឋរ  ចាប់រែីពីរមាគម និងអងគការមិនផ្មនរដ្ឋឋ ភិបាល រពមទាំងពោលនពយបាយពផេងៗពទៀត
ជាពរចើន ររមាប់ដាំព ើ រដល់ការងារអភិវឌ្ឍន៍ ក៏ដូចជារបតិបតែិការររមាប់អងគការរងគមរីុវលិពៅ
កមពុជា។ ជាងពនេះពៅពទៀត  ផ្ផនការអភិវឌ្ឍថ្មីររមាប់សាកលពោក ផ្ដលជារពបៀបវារៈររមាប់ការ
អភិវឌ្ឍពរកាយឆាន ាំ២០១៥ ក៏ដូចជាផ្ផនការអភិវឌ្ឍថ្នន ក់ពរកាមជាតិដាំណាក់កាលទីបី និងការអនុវតែ
ផ្ផនការគ ពនយយភាពរងគម  កាំពុងរតូវបានពរៀបចាំព្វើមូលដ្ឋឋ ននីយកមមររមាប់កមពុជា និងពិភាកា
កនុងការពរៀបចាំ និងអនុវតែ។   

ដូពចនេះពហើយ ពដើមបពីោយដាំព ើ ការ និងនិនន ការននការផ្លល រ់បែូរពនេះ ប៉ាេះពាល់ជាវជិជមាន និង
ោចអនុវតែដាំព ើ រការពដ្ឋយរលូនស្របតាមបរបិទទាំងពនេះ អងគការរងគមរីុវលិ ក៏ដូចជាររមាប់ការ
អនុវតែការងាររមួោន កនុងភាពជានដគូជាមួយរាជរដ្ឋឋ ភិបាល  គួរពរៀបចាំយនែការ និងគាំនិតផែូចពផែើមថ្មីៗ 
ពដើមបីផារភាជ ប់រកមមភាពការងារ និងការរិកាពរៀនរូរតពីោន ពៅវញិពៅមក រពមទាំងមានការ
របាស្រ័យទក់ទងោន  ផ្ដលមានរបរិទធភាពររមាប់សាា ប័ន ក៏ដូចជារវាង បណាែ ញអងគការពៅតាម   
បណាែ ពេតែ និងបណាែ ញអងគការថ្នន ក់ជាតិ កនុងការពឆលើយតបពោយកាន់ផ្តមានភាពរបពរើរព ើង និង
ពដ្ឋយរលូន។  

ោស្រ័យពហតុពនេះ អងគការគ ៈកមាម ្ិការរហរបតិបតែិការពដើមបកីមពុជា (CCC) ជាអងគការ
រមាជិកភាព ផ្ដលរតវូបានបពងេើតព ើងតាាំងពីទរវតេរឆ៍ាន ាំ១៩៩០ និងមានតួនទីកនុងការជួយររមប
ររមួល និងកសាងរមតាភាពររមាប់អងគការរមាជិក និងនដគូអភិវឌ្ឍពផេងពទៀត រពមទាំងជានដគូ
អភិវឌ្ឍន៍ជាមួយរាជរដ្ឋឋ ភិបាល។ ជាងពនេះពទៀត អងគការ CCC មានបទពិពសា្ន៍កនុងការពរៀបចាំរិកាា
សាោថ្នន ក់តាំបន់ជាពរៀងរាល់ឆាន ាំ ផ្ដលមានការចូលរមួរហការជាមួយអងគការរមាជិក និងបណាែ ញ

បណ្តា ញអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលខេត្ាម្រកខ េះ 
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អងគការថ្នន ក់ពេតែ ជាោទ៏ិធ្លល ប់មានកិចេរហការជាមួយអងគការមនុរេចារ់កមពុជា ពេតែបាត់ដាំបង       
បណាែ ញអងគការពេតែពរៀមរាប បណាែ ញអងគការពេតែកាំពត និងបណាែ ញអងគការពេតែរកពចេះ ជាពដើម។  

ពយងតាមសាា នភាពននដាំព ើ រការផ្របរបួល និងបញ្ហា តរមូវការ រពមទាំងសាវតាដូចផ្ដល 
បានពរៀបរាប់ខាងពលើ អងគការ CCC    និងរមួរហកាជាមួយ  បណាែ ញអងគការមិនផ្មនរដ្ឋឋ ភិបាលពេតែ
រកពចេះ និងចូលរមួពរៀបចាំពីអងគការ រកមុអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកមពុជា បានផែួចពផែើមរហការពរៀបចាំ ពោយ
មានរិកាា សាោថ្នន ក់តាំបន់មួយ រែីពី និនន ការអភិវឌ្ឍន៍ ររមាប់រងគមរិុវលិ1 ផ្ដលនឹងរបរពិតែិពៅន 
ោា ចនថ្ាទី៣១ ផ្េតុោ និងរពឹកនថ្ាទី០១ ផ្េវចិឆិកា ឆាន ាំ២០១៧  ពៅរណាឋ ោរ ហ៊រ បុ៊ននី កនុងទីរមួពេតែ
រកពចេះ ផ្ដលមានរមារភាពចូលរមួពីថ្នន ក់ដឹកនាំអងគការរងគមរីុវលិ និងមន្រនែីកមមវ ិ្ ី តាំណាង    
ោជាា ្រពាក់ព័នធ និងនដគូអភិវឌ្ឍន៍ពផេងពទៀត ផ្ដលមានចាំនួនររបុរបមា  ៥០ នក់។  
 

ខោលបណំង្សកិាា សាលា 

រិកាា សាោថ្នន ក់តាំបន់ពនេះ មានពោលបាំ ងពដើមបី៖ 

 ផ្ចករ ាំផ្លក និងព្វើបចេុបបននភាពនូវពោលនពយបាយពផេងៗររមាប់រងគមរីុវលិ (រមួមាន 
គពរមាងអភិវឌ្ឍថ្នន ក់ពរកាមជាតិ (ផអ៣) និងការអនុវតែផ្ផនការគ ពនយយភាពរងគម
(ISAF)  ផ្ផនការអភិវឌ្ឍរបកបពដ្ឋយចីរភាព  ចាប់រែីពីរមាគម និងអងគការមិនផ្មនរដ្ឋឋ
ភិបាល និងចាប់រែីពីពនធដ្ឋរជាពដើម)។   

 ពិភាកាពលើវឌ្ឍនភាព និង បញ្ហា របឈមពផេងៗ ររមាប់អងគការរងគមរីុវលិថ្នន ក់ពេតែ 
រពមទាំងពោលការ ៍អភិបាលកិចេររមាប់អងគការរហគមន៍មូលដ្ឋឋ ន 

 ផ្ចករ ាំផ្លក និងវាយតនមលររមាប់យុទធសាស្ររែកនុងការរបាស្រ័យទក់ទង និងបណាែ ញ
ទាំនក់ទាំនងរងគមររមាប់រងគមរីុវលិររមាប់ការងារអភិវឌ្ឍន៍ ។ 

សាសភាព លូរមួ នងិ្ទ៊ីកមនែង្ 

រិកាា សាោថ្នន ក់តាំបន់ពនេះ នឹងពរៀបចាំព ើងពៅរណាឋ ោរ ហ៊រ បុ៊ននី កនុងទីរមូពេតែរកពចេះ 
ពដ្ឋយមានរមារភាពចូលរមួរបមា  ៥០នក់ ផ្ដលអពញ្េ ើញចូលរមួមានពីតាំណាងរមាគម អងគ
ការមិនផ្មនរដ្ឋឋ ភិបាលថ្នន ក់ពេតែ អងគការរមាជិកភាពរបរ់អងគការ CCC អងគការរហគមន៍មូលដ្ឋឋ ន 
តាំណាងោជាា ្រ និងអងគការនដគូអភិវឌ្ឍពផេងពទៀត ផ្ដលអពញ្ជ ើញមកពីពេតែរកពចេះ  ពេតែរទឹងផ្រតង  
ពេតែម ឌ លគីរ ីនិងពេតែរតនៈគីរ។ី  

 

 
 

                                                        
1 ថវកិាមួយផ្ផែកគាំទ្រពីគម្ទ្ោង “ពទ្ងឹងសងគមសីុវលិ ម្ ើមបីអភិវឌ្ឍន៍តាមផ្បបទ្បជាធិបម្េយយ និងទ្បកបម្ោយចីរភាពម្ៅកមពុជា” ផ្ ល
ឧបេថមម្ោយសហគមន៍អឺរ  បុ (EU) និងផ្ទ្បេហវ ឹវលឹ (Bread for the World)។  
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លទធផលរពំងឹ្ទ ក 

 អងគការចូលរមួមកពីពេតែពៅតាំបន់ឥសានមានការយល់ដឹង និងោចអនុវតែបានកាន់ផ្តរបពរើរ
ស្របតាមពោលនពយបាយពផេងៗ និងដាំព ើ រការអភិវឌ្ឍន៍ (រមួមានផ្ផនការអភិវឌ្ឍរបកប
ពដ្ឋយចិរភាព  ផ្ផនការនិងការអនុវតែថ្នន ក់ពរកាមជាតិ  ចាប់រែីពីរមាគមនិងអងគការមិនផ្មន 
រដ្ឋឋ ភិបាល និងចាប់រែីពីពនធដ្ឋរ ជាពដើម។   

 ការផ្រវងយល់ពីោន ពៅវញិពៅមកកាន់ផ្តរបពរើរររមាប់អងគការការរងគមរីុវលិររមាប់ជា
សាមាជិក មិនផ្មនរមាជិក និងកសាងការងារបណាែ ញ ពហើយរពមទាំងយល់ដឹងរីុជពរៅ
ពលើពោលការ ៍និងផ្ផនការអភិបាលកិចេររមាប់អងគការរហគមន៍មូលដ្ឋឋ ន។ 

 ការរបាស្រ័យទក់ទងោន កាន់ផ្តមានរបរិទធភាពររមាប់អងគការរងគមរីុវលិ ពិពររការ
ពរៀបចាំ និងពរបើរបារ់របព័នធទាំនក់ទាំនងរងគម ររមាប់យុទធសាស្ររែកនុងការទាំនក់ទាំនង។  

កមមវ ិ្ ីរពឹករបជុាំបណាែ ញពេតែរកពចេះ 

ពពលពវោ កមមវ ិ្ ី អនកររមបររមលួ 

រពឹក 
(8:30-12:00) 

- ពិភាកាការងារបណាែ ញអងគការពេតែរកពចេះ 
 

- របព័នធទាំនក់ទាំនង និងផេពវផាយរងគម 
ររមាប់រងគមរីុវលិ 

-ពោក ថ្នច់ ពមរតី 
របធ្លនបណាែ ញ និងអនកររមបររមួលអងគការ Recoftc 
 
-ពោក រពាំ វារន 
អនកឯកពទរទាំនក់ទាំនង អងគការ CCC 

 

រខបៀបវារៈសម្រាបស់កិាា សាលាថាា ក់ត្បំន ់

ខពលខវលា កមមវិធ៊ី អាកសម្រមបសម្រមួល 

ល្ងា ចថ្ងាទី៣១ ខែតលុ្ង ឆ្ន ាំ២០១៧ 
1:15-1:30  ការចុេះព ម្ េះចូលរមួពភាៀវកិតែិយល និងគ ៈអ្ិបតី អងគការ CCC និងបណាែ ញអងគការពេតែ 

1:30-1:45  ការពបើកកមមវ ិ្ ីរិកាថ្នន ក់តាំបន់ 
- ពោរពពភលងជាតិ  
- បងាា ញពីកមមវ ិ្ ី 

 
- កិចេរុនទកថ្នសាវ គមន៍ និងពបើកកមមវ ិ្ ី 

អនកកាន់កមមវ ិ្ ី 
 
 

 

- ឯកឧតែម  វា៉ា ថ្ន 
អភិបាលរងពេតែរកពចេះ 

1:45-3:00 វគគទី១៖ ការព្វើបចេុបបននភាព  
- ចាប់រែីពីរមាគម និងអងគការមិនផ្មនរដ្ឋឋ ភិបាល 
- ចាប់រែីពីពនធដ្ឋរ 

 

រាំនួរ - ចពមលើយ 

- ពោក ផ្កវ ឌី្ណា  
របធ្លនកមមវ ិ្ ី អងគការជាំនួយផ្ផនកចាប់កមពុជា  
 

 

3:00 -3:50 វគគទី១៖ ការព្វើបចេុបបននភាព និងពិភាកា  
- គពរមាងអភិវឌ្ឍថ្នន ក់ពរកាមជាតិ (ផអ៣) និងការអនុវតែ
ផ្ផនការគ ពនយយភាពរងគម (ISAF)   

- ផ្ផនការអភិវឌ្ឍរបកបពដ្ឋយចីរភាព (CSDGs) 

- ពោក ពរឿង សាពរឿន  
នយករបតិបតែិ អងគការ CCC  
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រាំនួរ - ចពមលើយ 
3:50- 4:05 រាំរាកោហាររាំរ ៉ាន់ 
4:05– 4:30 វគគទី២៖ វឌ្ឍនភាព និងបញ្ហា របឈមកនុងការងារអភិវឌ្ឍន៍

ររមាប់រងគមរីុវលិ 
វឌ្ឍនភាព និងបញ្ហា របឈមតាមកនុងពេតែនីមួយៗ 

- ពោក ថ្នច់ ពមរតី 
របធ្លនបណាែ ញ អងគការពេតែ និងអនកររមប
ររមួលអងគការ Recoftc 
 

4:30– 5:00 វគគទី៣៖ ពិភាការកមុពីយនែការ និងដាំព ើ រការររមាប់
រងគមរីុវលិ 
1. ពតើគួរព្វើដូចពមែច ពដើមបីពរៀបចាំយុទធសាស្ររែកនុងពដ្ឋេះស្សាយ
បញ្ហា របឈមពផេងៗ ផ្ដលបានពលើកព ើង? 

2. ពតើគួរព្វើដូចពមែច កនុងការពរតៀមេលួន ពដើមបីពឆលើយតបតាម
ពោលនពយបាយ និងការអនុវតែតាមចាប់និងបទដ្ឋឋ នគតិ
យុតែិទាំងពនេះ?  
 

ការផ្ចករ ាំផ្លកលទធផលរពងាបតាមរកមុ 

- ពោក  រុ៊ត សាមឌី្  
 
អនកឯកពទររហគមន៍ 
អងគការ រកុមអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកមពុជា 
 

5:00-5:20 វគគទី៤៖ ការផេពវផាយ និងវាយតនមល 
- ការផេពវផាយពីរមាជិកភាព និងឳការពផេងៗររមាប់
អងគការរងគមរីុវលិ 

- ការវាយតនមលពលើពោលការ ៍ររមាប់ទាំនក់ទាំនង 

- ពោក  ពជន រុពជឿន 
អនកស្សាវរជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍រមាជិកភាព 
អងគការ CCC 
 

5:20-5:30 ររបុកមមវ ិ្ ី - ពោក ថ្នច់ ពមរតី 
របធ្លនបណាែ ញ និងអនកររមបររមួលអងគ
ការ Recoftc 

ព្រឹកថ្ងាទី០១ ខែវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧ 
8:00-8:30 ការចុេះព ម្ េះអនកចូលរមួ អងគការ CCC និងបណាែ ញអងគការពេតែ 

8:30-8:50 ផ្ នាំ និងសាវ គមន៍ ររមាប់កិចេរបជុាំរពឹកបនទ ប់ អងគការ CCC និងបណាែ ញអងគការពេតែ 

8:50-10:10 បទបងាា ញ អពីការអភិវឌ្ឍគពរមាង និងពោលការ ៍ផ្ នាំ 
រែីពីការរបតិបតែិលអរបរ់អងគការរហគមន៍មូលដ្ឋឋ នពៅ    
កមពុជា 

- ពោក ឈន វឌ្ឍនៈ  
អនករគប់រគងផ្ផនកអភិបាលកិចេនិងការ
របតិបតែិរបកបពដ្ឋយវជិាជ ជីវៈ 
 

- កញ្ហញ  ពៅ ពៅលកាិណា  
អនកឯកពទរអងគការរហគមន៍មូលដ្ឋឋ ន 

10:10- 10:25 រាំរាកោហាររាំរ ៉ាន់  

10:25-11:40 ការពិភាការកុមតូចរែីពីយនែការររមាប់ភាពជានដគូរវាង
អងគការបណាែ ញ ពដើមបីោាំរទដល់អងគការរហគមន៍មូលដ្ឋឋ ន
កនុងការពលើកកមពរ់និងប ែុ េះវបប្ម៌ននការរបតិបតែិលអ និង
និរនែរភាព 

- ពោក ឈន វឌ្ឍនៈ  
អនករគប់រគងផ្ផនកអភិបាលកិចេនិងការ
របតិបតែិរបកបពដ្ឋយវជិាជ ជីវៈ 
- កញ្ហញ  ពៅ ពៅលកាិណា  
អនកឯកពទរអងគការរហគមន៍មូលដ្ឋឋ ន 

11:40-12:00 ររបុ និងបិទកមមវ ិ្ ី - ពោក ពរឿង សាពរឿន  
នយករបតិបតែិអងគការ CCC 

12:00-1:00 ោហារនថ្ារតង់រមួោន  អនកចូលរមួទាំងអរ់ោន  

រាំោល់៖  អនកពរៀបចាំកមមវ ិ្ ីរូមរការិទធិកនុងការផ្កផ្របរពបៀបវារៈកនុងករ ីចាាំបាច់។ 


