េសច��្រពឯកសាទស្សនទ

យុទស
�
ា�សតស៊ម�រ
ូ
ួមស្រមាេល�កកម�សបរ
់ យ
�
ាកអំេណាយផក�ង្រ�េទកម�
ជ
ុ
ុ
ICF/KSSA ៖ រាជធាភ�េំ ពញ
ៃថ�ទ៩
� ែខកក�ដា ឆា២០១៤
១. េសចក�ីេផ�ម
នាេពថ�ីៗេនះ

ររដ�ភិបកម�ុជបាេប�ជាេធ�កសេ្រមឱ្បាឆាប រហ័សនូវកអនុម័តច្បោ

ជាេ្រចនរួមមាន ចស�ីពីសមាគម និអង�កមិនែមនរដ�ភ ិបាល ច្ស�ីពីឧ្រកិដ�កមទក់ទងនឹកេ្រប្រប

កុំព្យូរទ័រ ឬ អុីនេធរែណតច្បោសីព
� ី លក�និក
� ៈេច្រកម ន្រពះរជអជា� ស�ីពីកេរៀបចំ និងក្រប្រពឹត�ិរបស់
តុលករ ច្ស�ីពីឧត�ម្របឹកអង�េច្រកម ច្ស�ីពីក្រគប់្រគង នកេ្រប្របដីកសិកម�

និងច្បោ

ស�ីពីសហជីព ។ល។ កអនុម័តច្បោទំងេនះ្រត�វពិនិត្េមលក�ុងដំណាកកខុសៗគា�។ ច្ប មួយចំនួន្រត�
បាេរៀបចំ ជេសចក�ី្រពរួចរល និងបា្របឹកជាមួ្រក�ភាគ ពក់ព័នជាេ្រចនរួមទំង ជំនាមកពីសង�ម

សុីវ ិល វ ិស័យឯកជន អ�កជំនាច្បោប់ នអ�កជំនាខអប់រ ំ េដម្បធានូវតមា�ភាព នគណេនយ្យភរបស់
រដ�ភ ិបាល ខេពលច្បោមួយចំនួនេទៀត្រត�បាប�ូ� នេទកនរដ�សភា និ្រពឹទ�សភា េដមេស�សុំកឯកភាព
េដមិនមាកេបកចំហស្រមាក្របឹកជសធារណៈ េលសពី េនះ កវ ិភា្រត�បាេធ�េឡងមកពី្របភ

ខុសៗគា� ដូចជា អវ ិភាឯករជ្យ អង�មិនែមនរដភិបាក�ុង�ស�ក និងអន�រជាតិ និកវ ិភាមួយចំនួនេទៀត
្រត�បាេរៀបចំ េឡងស្រមាែតេលច្បោជអទិភមួយចំនួនប៉ុេណា�ះ ែដេគេជឿជាក់ថ
ផលប៉ះពលខ�ំេលផល្របេយាជន

លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ បរិអំេណាយផល

វមាងមា

និងសិទ�ិរបស់្របជា

កម�ុជា
េប េយង្រកេឡេមលបទពិេសធនរបស់សង�មសុីវ ិលបាអនុវត�កន�ងមក

វ ិធីស�សបំេពញករងរបស់

អង�កសង�មសុីវ ិលក�ុង្របេទកម�ុជា ជាញឹកញាប់ ្បាយល់េឃញថា ក្របកួត្របែជាជ

កិច�សហ្របតិបត�ិករ នករគាំ្គាេទវិញេទមក េលសពីេនះ ករបន�អនុវត�ករងែដលជទំលប់ចរបស់
អង�កសង�មសុីវ ិលក�ុង្របេទកម�ុជអេធ�ឱ្អង�កសង�មសុីវ ិលនីមួយៗងទទួលរងឥទ�ិពល និងពឹងែផ�កេល

រដ�ភ ិបាល ន/ឬ ៃដគូ អភិវឌ្ឍន៍ ែដលអបណ
ា�ឱ្មាករែបកបានិងទន់ េខ្សក�ុងេពលអនាគត។ កតេនះ
អេធ�ឱ្ប៉ះពលដល់សមត�ភាព និកេ្រត�មខ�ួរបស់អង�កសង�មសុីវ ិលក�ុងក�ខ�ួនជៃដគូ អភិវឌ្ឍនមួយ
ែដលមា្របសិទភាពមាកផ�ល់ជអនុសសនជាេ្រចថា

វកនែតមា្របសិទ�ភខ�ំង ្របសេបអង�ក

សង�មសុីវ ិល្រគប្របេភទំងអសអសហកគាបេង�តទស្សនវិស័រម
ួ ជយុទ�ស�សក�ុងកកំណត់ទិសេដ

ជាក់លក់តួនច្បោស់លស់ ចំណុចេផា�ចិត�ទុកដកេគាស្រមាអង�កសង�មសុីវ ិលក�ុង្របេទកម�ុជា
េដម្បឱ្អង�កទំងេនអេរៀបចំ បាកនែត្របេសរ និមាភាចុះស្រម�គាកនែតខ�ំក�ុងកេឆ�យតបត
និនា�កអភិវឌ្ឍនជាតិ និងពិភពេលក។ សមគ�ីភាព នសុខុដុមនី យកម�កុងចំ
�
េណាអង�កសង�មសុីវ ិលចំបា

្រត�ព្រងឹក�ុងេពលជាមួគា� េដម្អឱ្ពួកេគមាសិទ�ិរ ឹងមាមួយក�ុងកតស៊ូមតិ ជាមួប�
� ែដលប�ូ� លគាក�ុង
្របេទកម�ុជា ជាពិេសប�
� ពក់ព័ននឹងកបេង�តច្បោ/បទប្ប� �ត�/េគាលនេយាប

នាេពថ�ីៗេនះ

ថា�កដឹកនាអង�កសង�មសុីវ ិលជាេ្រចបាេធ�កិច�ពិភាកជាេ្រចក�ុងកេឆ�យតបនឹង

បរ ិបទថ�ីៗៃនកអភិវឌ្្របេទកម�ុជា ជាពិេសស ពក់ពនឹងកបេង�តច្បោប់ បទប្ប��ត�ិ េគលនេយាបា
េដយសែតប�
� េនះមាផលប៉ះពលខ�ំេលបរ ិយាកអំេណាផល ឬ អង�កសង�មសុីវ ិលក�ុងកេរៀបចំ កុ�ង
្របេទកម�ុជា។ អង�កសង�មសុីវ ិលបា្រពមេ្រព�ង ក�ុងកកំណត់អទិភាព នចត់វិធានរម
ួ េលេសចក�ី
្រពច្បោចំនួន្របាំពី រមមាន ច្បោ សីព
� ីសមាគម និអង�កមិនែមនរដ�ភ ិបាល ច្ស�ីពីឧ្រកិដ�កមទក់ទងនឹ

កេ្រប្របកុំព្យូរទ័រ ឬ អុីនេធរែណត ច្បោ សីព
� ីលក�និ�កៈេច្រកម ន្រពះរជអ ច្បោ សីព
� ីកេរៀបចំ និងក
្រប្រពឹត�របស់តុលករ ច្បោប់សឧត�ម្រក�ម្របឹអង�េច្រកម ច្ស�ីពីក្រគប់្រគង នកេ្រប្របដីកសិកម�

និងច្បោសីព
� ី សហជីព។ លទ�ផលសំខន់ែដលទទួលបាពីកិច�ពិភាកទំងេនះ គ ជករម
ួ ប�ូ� លគាៃនកវ ិភា

ែដលមាទំងអសេលច្បោ ថី�ៗដូចេលកេឡងខងេល េដម្បបេង�តយុទ�ស�សតស៊ូមតិរម
ួ ស្រមាប់ជំរកអភិវឌ្
ភាជាៃដគែដលមាទស្សនវិស័យ និ្របកេដអត�ន័យ។

កចង្រកកវ ិភាែដលមាទំងអសេលច្បោ

ទំងេន ្រត�បាែបងែចកែផ�កតលក�និក
� ៈរួមដូចតេទ ៖ អទិភាព អត�្របេយាជន៍ ផលវិបផលប៉ះពលៃន
ច្បោទំងេនេលសិទ�ិ

និងេសរ ីភារបស់្របជាកម�ុជា ែដ្រត�បាធាេដរដ�ធម�នុ��ជាតៃន

្រពះរជាណកម�ុជា។ េលសពីេនះ សង�មសុីវ ិលេនែចំបា្រត�សហកគាក�ុង្រទង់្រធំ េដម្បផ�ល់
ព័ត៌មាឱ្គាេទវិញេទមក ពក្គា� និឯកភាេលយុទ�ស�សតស៊ូមតិរម
ួ
ែដលអង�កសង�មសុីវ ិលអ
េ្រប្របស្រមាតស៊ូមតិកុងកេល
�
កកម�ស់បរ ិយាកអំេណាយផក�ុង្របេទកម�ុជា
េយាងតបរ ិបទេលកេឡងខងេល អង�កសង�មសុីវ ិលក�ុង្របេទកម�ុជមាគេ្រមេរៀបចំ កិច�សន�ន

ស�ីពី “យុទ�ស�សតស៊ូមតិរម
ួ េដម្េប លកកម�ស់បរ ិយាកអំេណាយផក�ុង្របេទកម�ុជ” ែដលនឹងេរៀបចំ េឡងេន

ៃថ�ទី០៣ ែខកក�ដ ឆា២០១៤ េនរជធាភ�ំេពញ េដម្បផ�ល់ជូនជាពិេសដល់អង�កសង�មសុីវ ិល និងភាគ ពក់ព័ន
ដៃទេទៀតនូវ ៖ ១) ព័ត៌មា និងករវិភថ�ីៗបំផុតអំពីច្បោែដលនឹងដក់អនុម័នេពលខមុខេនះ និង២) ក
បេង�តយុទ�ស�សតស៊ូមតិរម
ួ ស្រមាអង�កសង�មសុីវ ិល េដម្បេដះ�សប�
� ពក់ព័ននឹងច្បោ ទំងេនះ។ ត
ករ ំពឹងទុក េនេពករវិភែដលរួមប�ូ� លគា� និយុទ�ស�សតស៊ូមតិ ្រត�បាេរៀបចំ រច
ួ ភាគ ពក់ព័នទំងអស
ជាពិេសស អង�កសង�មសុីវ ិល

មាលទ�ភាេ្របសរួម

និងេធ�យុទ�នាកតស៊ូមតិ ែផ�កតេគាលេដ ន

វ ិធីស�សរបស់ពួកេគក�ុងកជំរញ
ុ ឱ្មាបរ ិយាកកន់ែមាអំេណាផលក�ុង្របេទកម�ុជា

២. េគាលេ

១. េដម្បែចករ ំែលកកវ ិភាគ និប�
� កង�ល់ទក់ទនឹងេសចក�ី្រពច្បោទំ្របាំព
២. េដម្បពិភាក្សោ ្របមូព័ត៌មាស្រមាកិច�្របឹងែ្រតស៊ូមតិ រម
ួ េលច្បោទំងេន
៣. េដម្បកំណត់សកម�ភាអទិភាពស្រអនុវត�ែផនកតស៊ូមតិ
៤. េដម្បពិភាក្សោ ប�ូ� លេសចក�ីែថ�ងករណ របស់អង�កសង�មសុីវ ិលប�ូ� លគាទក
ទងនឹងេសចក�ី្រពច្បោថី�ៗេនះ

៣. លទ�ផលែដលអសេ្រមបា

១. មាអ�កចូលរួមយា៉តិចចំនួន១៥០-២០០នាកមកពីអង�កសង�មសុីវ ិល្រគប្របេភ
ែដលទទួលបាព័ត៌មាអំពីគំនិតសំខន់ៃនេសចក�ី្រពច្បោទំងេនះ និកេ្រត�
ខ�ួនចូលរួមក�ុងកិច�្របឹងែ្រតស៊ូមតិរម
ួ
២. បណុំ� យុទ�ស�សតស៊ូមតិែដលបាកំណត់ និងឯកភាជេគាលករ

៣. សកម�ភាអទិភរយៈេពលខី� និងមេធ្យោស្រមាអនុវត�សកម�ភាទំងេន
ែដលបាកំណត់ និងឯកភាព និ
៤. េសចក�ីែថ�ងករណ រួមរបស់អង�កសង�មសុីវ ិល ែដលបាសេ្រមចុងេ្រកយ នែចក រ ំែលកជ
សរណៈ។

៤. អ�កចូលរម
ួ ៖

តករ ំពឹងទុក អ�កចូលរម
ួ ក�ុងសិក�សលេ មាចំនួន្របែហ១៥០-២០០នាក់ ែដមកពីអង�ក

មិនែមនរដ�ភ ិបាល សមាគម អងតសហគមន៍ តំ ណាបណ
ា�អង�កមិនែមនរដ�ភ ិបតេខត� ្រក�េ្រ

ប្របព័ន� និ្របជាតមមូលដ�ន វគ�ិ/អ�កជំនាមកពីតំណាអង�កសង�មសុីវ ិល អ�កច្បោប់ នអ�ក្របឹក
ឯករជ

ែដលមាចំេណះដឹង

និងកកយល់ដឹងខ�ស់អំពីប�
� ខងេលនឹងទទួលបាកអេ��ញឱ្ចូលរួមជ

កិតិយ
� ស។
៥. រេបៀបវរ

េពលេវល

វគ�

អ�កស្រមបស្រម

៧:៣០-៨:០០្រពឹ

កចុះេឈ�

អង�ករCCC, API និង TIC

៨:០០-៨:០៥ ្រពឹ

េសចក�ីេផ�ម ៖

េល មី ណាក

- េគារេភ�ងជាត
- េគាលបំណង និេគាលេៃន

អ�កជំនាតស៊ូមតិ
របស់អង�ក CCC

សិក�ស
៨:០៥-៨:១៥ ្រពឹ

កិចស
� �គមន៍ និពិធីេបក
សន�រកថស�គមន៍ និងេប

៨:១៥-១០:០០ ្រពឹ

វគ�១

៖

បទបង�អំពីលទ�ផលរកេឃញ

សំខន់ៃនេសចក�ី្រពច្បោ
- ប�
� កង�ល់សំខន់ៃនេសចក�ី្រពច្បោ
ចំនួនបីទក់ទងនឹតុលករ និអង�
េច្រ
- ប�
� កង�ល់សំខន់ៃនេសចក�ី្រព
ច្បោប់ស�ី សហជីព
- ប�
� កង�ល់សំខន់ៃនេសចក�ី្រព
ច្បោប់ស�ី ករ្រគប់្រគងដីកសិ
- ប�
� កង�ល់សំខន់ៃនេសចក�ី្រព
ច្បោប់ស�ី អង�កមិនែមនរដ�ភិបាល ន
ច្បោសីព
� ី ឧ្រកិដ�កមទក់ទងនឹក
េ្រប្របកុំព្យូរទ័រ ឬ អុីនេធរែណ

េលក េសឿង សេរ
នាយក្របតិបតៃនអង�ក
CCC
អ�កស្រមបស្រម
េលក សួន ប៊ុនស័ក�
្របធានេលខធិករ
CHRAC
េលក ឌុច ពិសិដ
អ�កស្រមបស្រមគេ្រម
របស់អង�ក CCHR
េលកេមឿន តុល
្របធានកម�វិៃនអង�ក
CLEC
េលក េថង សេវ
អ�កស្រមបស្រម�លអង�ក
CCFC
េល Andrew Boname
្របធ្រក�ករងៃន
អង�ក EWMI

សំណួ រ និងចេម�យ

េពលេវល

វគ�

អ�កស្រមបស្រម

១០:០០-១០:២០្រពឹ

ស្រមទទួលទអហស្រមន

អ�កចូលរួមទំងអស

១០:២០-១២:០០ រេសៀល

វគ�២ ៖ បទបង�អំពីេសចក�ី្រពៃនេសចក�ី

េលក េសឿង សេរ

ែថ�ងករណ រម
ួ និងែស�ងរកមតិេយាបលពីអក
�

នាយក្របតិបតៃនអង�ក

ចូលរម
ួ េដម្បេរៀបចំប��ប់េសចក�ីែថ�ងករណ

CCC

វគ�៣

េលក

១៣:៣០-១៤:១៥ រេសៀល

តស៊ូមតិ

៖

ែផនទីចង�ុលផ�ូវ

និងយុទ�ស�ស

ឡាម សុជ

នាយករៃនអង�ក API

បទបង�អំពីេសចក�ី្រពៃនែផនទី ចង�ុលផូវ�
និងយុទ�ស�សតស៊ូមតិ

១៤:១៥-១៥:១៥ រេសៀល

វគ�៤ ៖ កពិភាកជា្រក�

អ�កចូលរួម ៖

អ�កចូលរម
ួ នឹង្រត�បាែបងែចកជ្រក�តូចៗ

េលក េសក បរិសុទ

េដម្បកំណត់ែផនកសកម�ភាយុទ�ស�ស

ទី្របឹកៃនអង�ក API

ឱ្កនែតលម�ិត

េលក ែប៉ន រក
្របធកម�វ ិធី ៃនអង�ក TIC

១៥:១៥-១៥:៣០ រេសៀល

ស្រមទទួលទអហស្រមន

១៥:៣០-១៦:៣០ រេសៀល

វគ�៥ ៖ េសចក�ីសន�ិដ�របស្់ រក�ពិភាក
តំណាមួយរូបមកពី្រក�នីមួយៗនឹង្រត�

អ�កចូលរួមទំងអស

តំណា្រក�នីមួយៗ

េឡងមកែចករ ំែលករបាយករ ខ�ីរបស់្រក�
ខ�ួនទក់ទងនឹ្រធានបនីមួយៗជូន
អង�សិក�ស

១៦:៣០-១៦:៤៥ រេសៀល

វគ�៦ ៖ េសចក�ីសន�ិដ�ន និសន�រកថបិទ

េលកេព្រជ ពិស
នាយកម�វ ិធី ៃនអង�ក TIC

