បណ្ត
ា ញអង្គការមិនមមនរដ្ឋាភិបាលខេត្ាម្រកខ េះ
KNN
ឯកសារទស្សនទាន ស្ម្រាប់ស្ក្ខ
ិ ា សាលាថ្នាក់ តំបន់ស្ព
ីត ី
និន្នាការអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់អង្គការសង្គមសវ
៊ី ល
ិ
ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា នង
ឆិ ឆ្ន២
ាំ ០១៧ នៅសណ្ឋ
ា គារ ហ៊រ ប៊ន
ុ នី ទរី ួមនែតតព្កនច្េះ
ិ ព្រក
ឹ ថ្ងៃទ១
ី ខែវិ ច្កា
rr ss
បពវកថា
ស្របពពលមានការរ ីកចពរមើ នយ៉ា ងឆាប់ រហ័រទាំងបរប
ិ ទសាកលពោក

ក៏ដូចជាពៅកមពុជា

ទាំងផ្ផនកបពចេកវ ិទាព័ត៌មាន ពរដឋកិចន
េ ពយបាយ ពរដឋកិចេរងគម ផ្ផនការអភិ វឌ្ឍសាកល ក៏ដូចជា
បទដ្ឋឋន និងពោលនពយបាយជាពរចើន ផ្ដលរតូវបានពរៀបចាំ ព
ទាំងពនេះពៅកមពុជា។ ជាក់ ផ្រែងថ្មីៗពនេះ ពយើងរពងេតព

ើញកាំ ព

ើង ពដើ មបីស្របតាមដាំ ព

ើ រការអភិវឌ្ឍ

ើ នពរដឋកិចេកមពុជា ពៅផ្តបនែលូត

ោរ់ ស្របជាមួ យការធ្លលក់ ចុេះនូ វហិរញ្ញបបទនររមាប់ រងគមរុីវ ិល រពមទាំងមានការផ្

នាំ និង

ពោលនពយបាយថ្មីជាពរចើន រតូវបានយកមកអនុ វតែររមាប់ អងគការរងគមរុីវ ិល រួមមាន៖ ចាប់ រីព
ែ ី
ពនធដ្ឋរ ចាប់ រីព
ែ ី រមាគម និ ងអងគការមិនផ្មនរដ្ឋឋភិ បាល រពមទាំងពោលនពយបាយពផេងៗពទៀត
ជាពរចើន ររមាប់ ដាំព

ើ រដល់ការងារអភិវឌ្ឍន៍

កមពុជា។ ជាងពនេះពៅពទៀត
អភិវឌ្ឍពរកាយឆានាំ២០១៥
ផ្ផនការគ

ក៏ដូចជារបតិ បតែិការររមាប់អងគការរងគមរុីវ ិលពៅ

ផ្ផនការអភិវឌ្ឍថ្មីររមាប់ សាកលពោក ផ្ដលជារពបៀបវារៈររមាប់ ការ
ក៏ ដូចជាផ្ផនការអភិ វឌ្ឍថ្ននក់ ពរកាមជាតិ ដាំណាក់កាលទី បី

ពនយយភាពរងគម

និ ងការអនុ វតែ

កាំពុងរតូវបានពរៀបចាំព្វើមូលដ្ឋឋននី យកមមររមាប់ កមពុជា និ ងពិ ភាកា

កនុងការពរៀបចាំ និងអនុវតែ។
ើ ការ និ ងនិ ននការននការផ្លលរ់បូរពនេះ
ែ
ប៉ា េះពាល់ជាវ ិជជមាន និ ង

ដូ ពចនេះពហើយ ពដើមបីពោយដាំ ព
ោចអនុ វតែដាំព

ើ រការពដ្ឋយរលូនស្របតាមបរ ិបទទាំងពនេះ អងគការរងគមរុីវ ិល ក៏ដូចជាររមាប់ ការ

អនុវតែការងាររួមោនកនុងភាពជានដគូ ជាមួ យរាជរដ្ឋឋភិបាល
ពដើមបីផារភាជប់ រកមមភាពការងារ

គួរពរៀបចាំ យនែការ និងគាំ និតផែូចពផែើមថ្មីៗ

និងការរិកាពរៀនរូរតពី ោនពៅវ ិញពៅមក

រពមទាំងមានការ

របាស្រ័យទក់ទងោន ផ្ដលមានរបរិទធភាពររមាប់ សាាប័ន ក៏ ដូចជារវាង បណា
ែ ញអងគការពៅតាម
បណា
ែ ពេតែ និងបណា
ែ ញអងគការថ្ននក់ ជាតិ កនុងការពឆលើយតបពោយកាន់ផ្តមានភាពរបពរើរព

ើង និង

ពដ្ឋយរលូន។
ោស្រ័យពហតុ ពនេះ អងគការគ
រមាជិ កភាព ផ្ដលរតូវបានបពងេើតព

ៈកមាម្ិ ការរហរបតិ បតែិការពដើមបីកមពុជា (CCC) ជាអងគការ
ើងតាាំងពី ទរវតេរ ៍ឆានាំ១៩៩០ និងមានតួ នទី កុងការជួ
ន
យររមប

ររមួល និងកសាងរមតាភាពររមាប់អងគការរមាជិ ក និងនដគូអភិវឌ្ឍពផេងពទៀត រពមទាំងជានដគូ
អភិវឌ្ឍន៍ ជាមួ យរាជរដ្ឋឋភិបាល។ ជាងពនេះពទៀត អងគការ CCC មានបទពិពសា្ន៍កុងការពរៀបចាំ
ន
រិកាា
សាោថ្ននក់តាំបន់ ជាពរៀងរាល់ឆានាំ ផ្ដលមានការចូ លរួមរហការជាមួ យអងគការរមាជិ ក និ ងបណា
ែ ញ

1

អងគការថ្ននក់ ពេតែ

ជាោទិ៏ ធ្លលប់ មានកិចេរហការជាមួ យអងគការមនុ រេចារ់កមពុជា

ពេតែបាត់ដាំបង

បណា
ែ ញអងគការពេតែពរៀមរាប បណា
ែ ញអងគការពេតែកាំពត និងបណា
ែ ញអងគការពេតែរកពចេះ ជាពដើ ម។
ពយងតាមសាានភាពននដាំ ព
បានពរៀបរាប់ ខាងពលើ អងគការ CCC

ើ រការផ្របរបួល

និងបញ្ហ
ា តរមូវការ

រពមទាំងសាវតាដូចផ្ដល

និ ងរួមរហកាជាមួ យ បណា
ែ ញអងគការមិ នផ្មនរដ្ឋឋភិ បាលពេតែ

រកពចេះ និ ងចូ លរួមពរៀបចាំពីអងគការ រកុមអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកមពុជា បានផែួចពផែើមរហការពរៀបចាំ ពោយ
មានរិកាាសាោថ្ននក់តាំបន់ មួយ រែីពី និននការអភិវឌ្ឍន៍ ររមាប់រងគមរុិវ ិល1 ផ្ដលនឹ ងរបរពិតិ ពែ ៅន
ោាចនថ្ាទី៣១ ផ្េតុោ និងរពឹកនថ្ាទី០១ ផ្េវ ិចឆិកា ឆានាំ២០១៧ ពៅរណា
ឋ ោរ ហ៊រ ប៊ុនី ន កនុងទី រម
ួ ពេតែ
ផ្ដលមានរមារភាពចូ លរួមពី ថ្ននក់ដឹកនាំអងគការរងគមរុីវ ិល

រកពចេះ

ោជាា្រពាក់ព័នធ និងនដគូអភិវឌ្ឍន៍ ពផេងពទៀត ផ្ដលមានចាំនួនររុបរបមា

និ ងមន្រនែីកមមវ ិ្ី

តាំណាង

៥០ នក់។

ខោលបំណង្សិកាាសាលា
រិកាាសាោថ្ននក់ តាំបន់ ពនេះ មានពោលបាំ


ងពដើមបី៖

ផ្ចករ ាំផ្លក និងព្វើបចេុបបននភាពនូ វពោលនពយបាយពផេងៗររមាប់ រងគមរុីវ ិល (រួមមាន
គពរមាងអភិ វឌ្ឍថ្ននក់ ពរកាមជាតិ

(ផអ៣)

និងការអនុវតែផ្ផនការគ

ពនយយភាពរងគម

(ISAF) ផ្ផនការអភិវឌ្ឍរបកបពដ្ឋយចី រភាព ចាប់រីព
ែ ី រមាគម និ ងអងគការមិ នផ្មនរដ្ឋឋ
ភិ បាល និងចាប់ រីព
ែ ីពនធដ្ឋរជាពដើម)។


ពិ ភាកាពលើវឌ្ឍនភាព និង បញ្ហ
ា របឈមពផេងៗ ររមាប់ អងគការរងគមរុីវ ិលថ្ននក់ ពេតែ
រពមទាំងពោលការ



៍ អភិបាលកិ ចេររមាប់ អងគការរហគមន៍ មូលដ្ឋឋន

ផ្ចករ ាំផ្លក និ ងវាយតនមលររមាប់ យុទសា
ធ ស្ររែកុងការរបាស្រ័
ន
យទក់ទង និងបណា
ែ ញ
ទាំ នក់ទាំនងរងគមររមាប់រងគមរុីវ ិលររមាប់ ការងារអភិវឌ្ឍន៍ ។

សាសភាព ល
ូ រ ួម និង្ទ៊ីកមនែង្
រិកាាសាោថ្ននក់ តាំបន់ ពនេះ
ពដ្ឋយមានរមារភាពចូលរួមរបមា

នឹ ងពរៀបចាំ ព

ើងពៅរណា
ឋ ោរ

ហ៊រ

ប៊ុនី ន

កនុងទី រម
ូ ពេតែរកពចេះ

៥០នក់ ផ្ដលអពញ្េើញចូ លរួមមានពីតាំណាងរមាគម អងគ

ការមិ នផ្មនរដ្ឋឋភិ បាលថ្ននក់ ពេតែ អងគការរមាជិ កភាពរបរ់អងគការ CCC អងគការរហគមន៍មូលដ្ឋឋន
តាំ ណាងោជាា្រ និ ងអងគការនដគូ អភិ វឌ្ឍពផេងពទៀត ផ្ដលអពញ្ជើញមកពី ពេតែរកពចេះ
ពេតែម

1

ពេតែរឹង
ទ ផ្រតង

ឌ លគី រ ី និងពេតែរតនៈគី រ ី។

ថវ ិកាមួយផ្ផែកគាំទ្រពីគម្ទ្ោង “ពទ្ងឹងសងគមសុីវ ិល ម្ ើមបីអភិវឌ្ឍន៍តាមផ្បបទ្បជាធិបម្េយយ និងទ្បកបម្ោយចីរភាពម្ៅកមពុជា” ផ្ ល

ឧបេថមម្ោយសហគមន៍អឺរប
ុ (EU) និងផ្ទ្បេហវ ឹវ ឹល (Bread for the World)។

2

លទធផលរ ំពឹង្ទក


អងគការចូ លរួមមកពី ពេតែពៅតាំ បន់ ឥសានមានការយល់ដឹង និងោចអនុវតែបានកាន់ ផ្តរបពរើរ
ស្របតាមពោលនពយបាយពផេងៗ និងដាំ ព

ើ រការអភិវឌ្ឍន៍ (រួមមានផ្ផនការអភិ វឌ្ឍរបកប

ពដ្ឋយចិ រភាព ផ្ផនការនិងការអនុ វតែថ្ននក់ ពរកាមជាតិ ចាប់ រីព
ែ ី រមាគមនិងអងគការមិនផ្មន
រដ្ឋឋភិ បាល និងចាប់ រីព
ែ ីពនធដ្ឋរ ជាពដើម។


ការផ្រវងយល់ពីោនពៅវ ិញពៅមកកាន់ ផ្តរបពរើរររមាប់ អងគការការរងគមរុីវ ិលររមាប់ ជា
សាមាជិ ក មិនផ្មនរមាជិ ក និងកសាងការងារបណា
ែ ញ ពហើយរពមទាំងយល់ដឹងរុីជពរៅ
ពលើពោលការ



៍ និងផ្ផនការអភិ បាលកិចេររមាប់អងគការរហគមន៍ មូលដ្ឋឋន។

ការរបាស្រ័យទក់ទងោនកាន់ ផ្តមានរបរិទធភាពររមាប់ អងគការរងគមរុីវ ិល

ពិ ពររការ

ពរៀបចាំ និងពរបើ របារ់របព័នធទាំនក់ ទាំនងរងគម ររមាប់ យុទធសាស្ររែកុងការទាំ
ន
នក់ ទាំនង។
កមមវ ិ្ីរពឹករបជុាំបណា
ែ ញពេតែរកពចេះ
ពពលពវោ

រពឹក
(8:30-12:00)

កមមវ ិ្ី

អនកររមបររមួល
-ពោក ថ្នច់ ពមរតី

- ពិភាកាការងារបណា
ែ ញអងគការពេតែរកពចេះ

របធ្លនបណា
ែ ញ និងអនកររមបររមួលអងគការ Recoftc

- របព័នធទាំនក់ទាំនង និ ងផេពវផាយរងគម

-ពោក រពាំ វារន

ររមាប់រងគមរុីវ ិល

អនកឯកពទរទាំនក់ទាំនង អងគការ CCC

រខបៀបវារៈសម្រាប់សកា
ិ ា សាលាថាាក់ត្ប
ំ ន់
ខពលខវលា

កមមវិធ៊ី

អាកសម្រមបសម្រមួល

ល្ងាចថ្ងាទី៣១ ខែតុល្ង ឆ្នាំ២០១៧
1:15-1:30

ការចុេះព្មេះចូលរួមពភាៀវកិតិយ
ែ ល និងគ

1:30-1:45

ការពបើកកមមវ ិ្ីរិកាថ្ននក់តាំបន់

ៈអ្ិបតី

អងគការ CCC និងបណា
ែ ញអងគការពេតែ
អនកកាន់កមមវ ិ្ី

- ពោរពពភលងជាតិ
- បងាាញពីកមមវ ិ្ី
-

- កិចេរុនទកថ្នសាវគមន៍ និងពបើ កកមមវ ិ្ី
1:45-3:00

ឯកឧតែម វា៉ា ថ្ន

អភិបាលរងពេតែរកពចេះ

វគគទី១៖ ការព្វើបចេុបបននភាព

-

- ចាប់រីព
ែ ី រមាគម និងអងគការមិនផ្មនរដ្ឋឋភិ បាល
- ចាប់រីព
ែ ីពនធដ្ឋរ

ពោក ផ្កវ ឌ្ីណា

របធ្លនកមមវ ិ្ី អងគការជាំនួយផ្ផនកចាប់កមពុជា

រាំនួរ - ចពមលើយ
3:00 -3:50

វគគទី១៖ ការព្វើបចេុបបននភាព និងពិភាកា

-

- គពរមាងអភិ វឌ្ឍថ្ននក់ពរកាមជាតិ (ផអ៣) និងការអនុ វតែ
ផ្ផនការគ

ពនយយភាពរងគម (ISAF)

- ផ្ផនការអភិ វឌ្ឍរបកបពដ្ឋយចី រភាព (CSDGs)
3

ពោក ពរឿង សាពរឿន

នយករបតិបតែិ អងគការ CCC

រាំនួរ - ចពមលើយ
3:50- 4:05

រាំរាកោហាររាំរ ៉ាន់

4:05– 4:30

វគគទី២៖ វឌ្ឍនភាព និងបញ្ហ
ា របឈមកនុងការងារអភិវឌ្ឍន៍

-

របធ្លនបណា
ែ ញ អងគការពេតែ និងអនកររមប

ររមាប់រងគមរុីវ ិល

ររមួលអងគការ Recoftc

វឌ្ឍនភាព និងបញ្ហ
ា របឈមតាមកនុងពេតែនីមួយៗ
4:30– 5:00

វគគទី៣៖ ពិភាការកុមពីយនែការ និងដាំព

ពោក ថ្នច់ ពមរតី

ើ រការររមាប់

-

ពោក រ៊ុត សាមឌ្ី

រងគមរុីវ ិល
1. ពតើគួរព្វើដូចពមែច ពដើមបីពរៀបចាំ យុទធសាស្ររែកុងពដ្ឋេះស្សាយ
ន
បញ្ហ
ា របឈមពផេងៗ ផ្ដលបានពលើកព

ើង?

2. ពតើគួរព្វើដូចពមែច កនុងការពរតៀមេលួន ពដើមបីពឆលើយតបតាម
ពោលនពយបាយ និងការអនុវតែតាមចាប់និងបទដ្ឋឋនគតិ

អនកឯកពទររហគមន៍
អងគការ រកុមអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកមពុជា

យុតិែទាំងពនេះ?
ការផ្ចករ ាំផ្លកលទធផលរពងាបតាមរកុម
5:00-5:20

វគគទី៤៖ ការផេពវផាយ និងវាយតនមល

-

- ការផេពវផាយពីរមាជិកភាព និងឳការពផេងៗររមាប់
អងគការរងគមរុីវ ិល

អនកស្សាវរជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ រមាជិកភាព
អងគការ CCC

- ការវាយតនមលពលើពោលការ
5:20-5:30

ពោក ពជន រុពជឿន

៍ ររមាប់ទាំនក់ទាំនង

ររុបកមមវ ិ្ី

-

ពោក ថ្នច់ ពមរតី

របធ្លនបណា
ែ ញ និងអនកររមបររមួលអងគ
ការ Recoftc
ព្រឹកថ្ងាទី០១ ខែវិចឆិកា ឆ្នាំ២០១៧
8:00-8:30

ការចុេះព្មេះអនកចូលរួម

អងគការ CCC និងបណា
ែ ញអងគការពេតែ

8:30-8:50

ផ្

អងគការ CCC និងបណា
ែ ញអងគការពេតែ

8:50-10:10

បទបងាាញ អពីការអភិវឌ្ឍគពរមាង និងពោលការ

នាំ និងសាវគមន៍ ររមាប់កិចរេ បជុាំរពឹកបនទប់
៍ ផ្

នាំ

-

ពោក ឈន វឌ្ឍនៈ

រែីពីការរបតិបតែិលរអ បរ់អងគការរហគមន៍មូលដ្ឋឋនពៅ

អនករគប់រគងផ្ផនកអភិ បាលកិ ចេនិងការ

កមពុជា

របតិបតែិរបកបពដ្ឋយវ ិជាជជីវៈ
-

កញ្ហញ ពៅ ពៅលកាិណា

អនកឯកពទរអងគការរហគមន៍មូលដ្ឋឋន
10:10- 10:25

រាំរាកោហាររាំរ ៉ាន់

10:25-11:40

ការពិ ភាការកុមតូចរែីពីយនែការររមាប់ ភាពជានដគូ រវាង

-

អងគការបណា
ែ ញ ពដើមបីោាំរទដល់អងគការរហគមន៍ មូលដ្ឋឋន

អនករគប់រគងផ្ផនកអភិ បាលកិ ចេនិងការ

កនុងការពលើកកមពរ់និងប
និរនែរភាព

របតិបតែិរបកបពដ្ឋយវ ិជាជជីវៈ

ុែ េះវបប្ម៌ ននការរបតិបតែិលអ និង

-

ពោក ឈន វឌ្ឍនៈ

កញ្ហញ ពៅ ពៅលកាិណា

អនកឯកពទរអងគការរហគមន៍មូលដ្ឋឋន
11:40-12:00

ររុប និងបិទកមមវ ិ្ី

-

ពោក ពរឿង សាពរឿន

នយករបតិបតែិអងគការ CCC
12:00-1:00

ោហារនថ្ារតង់រម
ួ ោន

អនកចូលរួមទាំងអរ់ោន

រាំោល់៖ អនកពរៀបចាំកមមវ ិ្ី រូមរការិទិក
ធ ុងការផ្កផ្របរពបៀបវារៈកន
ន
ុងករ
4

ី ចាាំបាច់។

