ឯកសារទស្សនទាន ស្ម្រាប់វេទកា
វរៀនស្ូម្ររស្តព
ិ
ី ី
ការងារអភិវឌ្ឍន៍ និងវឌ្ឍនភាពសម្រាប់អងគការថ្នាក់ក្ម្រកាមជាតិ
ថ្ងៃទ០
ាំ ០១៦ នៅអង្គការហ្វារពន្លស
ី ៥ ខែកកកដា ឆ្ន២
ឺ ល្
ិ បៈ ទរី ួមនែត្តបាត្់ដាំបង្

rr ss
បុពវកថ្ន
ស្របតាមរម័ យបច្ចេកវ ិទ្យាទ្យំច្នើប និ ងដំ ច្

ើ ររ ីកចច្រមើនផ្លលរ់បូរយ៉ា
ត
ងឆាប់ រហ័រ នូ វដំ ច្

ននការអភិវឌ្ឍ កមពុជាក៏ទ្យទ្យួ លរងនូ វប្របរបួលទំងច្នេះផងប្ដរ។ ជាក់ ប្រតង ច្យើងអាចរច្ងេតច្
ចាប់ តាំងពី ទ្យរវតសរ ៍ឆានំ១៩៩០ របច្ទ្យរកមពុជាមានការវ ិវតតយ៉ាងឆាប់ រហ័រ បន្ទទប់ពីមានកំ ប្
ច្រដឋកិចេ និ ងនច្យបាយ។ ច្ហើយដំ ច្

ើរ

ើញថា
ទ្យរមង់

ើ រការច្នេះ ច្ៅប្តបនតប្របរបួលទំងថានក់ រកល ថានក់ តំបន់ និង

ថានក់ ជាតិ រួមមានការច្រៀបចំ ប្ផនការថ្មីររមាប់ រច្បៀបវារៈកនុងការអភិ វឌ្ឍឆានំ២០៣០ (ច្ោលច្ៅអភិវឌ្ឍ
របកបច្ោយនិ រនតរភាព)

ប្ផនការអនុវតតការងារគ

ច្នយយភាពរងគម

ក៏ ដូចជាកំ ប្

អភិវឌ្ឍតាមប្បបរបជាធិបច្តយយថានក់ច្រកាមជាតិជំហានទ្យី ២។ ផទុយច្ៅវ ិញ ច្យើងរច្ងេតច្

ទ្យរមង់ការ
ើញថាថ្មីៗ

ច្នេះ បរ ិយការរងគមកមពុជាររមាប់ ការអភិ វឌ្ឍតាមប្បបរបជាធិ បច្តយយ ក៏ដូចជាលំហបរ ិយការ
អងគការរងគមរុីវ ិលរតូវបានរួមតូចចច្ងអៀត តាមរយៈការអនុម័តចាប់ ដ៏ចំរង
ូ ចំរារ់រីព
ត ី រមាគម និ ង

អងគការមិនប្មនរោឋភិ បាល រពមទំងចាប់ មួយចំ នួនច្ទ្យៀតដូចជាចាប់ រីព
ត ី រហជី ពជាច្ដើម។ មា៉ា ង
វ ិញច្ទ្យៀត បរ ិបទ្យច្រដឋកិចេ និ ងហិរញ្ញវតថុ ររមាប់ អងគការរងគមរុីវ ិលក៏ មានការធ្លលក់ ចុេះ។ ដូ ច្ចនេះច្ហើយ
អងគការរងគមរុីវ ិល គួ រច្រៀបចំ យនតការ និងគំនិតផតូចច្ផតើមថ្មីៗ ច្ដើ មបីរកមមភាពនិរនតរភាពគច្រមាង និ ង
ហិរញ្ញ វតថុ ក៏ ដូចជាច្ឆលើយតបតាមនិ ន្ទនការននការផ្លលរ់បូរប្របរបួ
ត
ល និ ងបរ ិបទ្យអភិវឌ្ឍន៍ ទំងច្នេះ។
អាស្រ័យច្ហតុ ច្នេះ អងគការគ
រមាជិ កភាព ប្ដលរតូវបានបច្ងេើតច្

ៈកមាមធិ ការរហរបតិ បតតិការច្ដើមបីកមពុជា (CCC) ជាអងគការ
ើងតាំងពី ទ្យរវតសរ ៍ឆានំ១៩៩០ និ ងមានតួ ន្ទទ្យី កុងការជួ
ន
យររមប

ររមួល និងកសាងរមតថភាពររមាប់អងគការរមាជិ ក និ ងនដគូអភិវឌ្ឍច្ផសងច្ទ្យៀត។ ម៉ា ាងច្ទ្យៀត អងគ
ការ CCC ធ្លលប់ ចូលរួមរហការជាមួ យអងគការរមាជិ ក និ ងបណ្ត
ត ញអងគការថានក់ ច្េតត កនុងការច្រៀបចំ
រិកាាសាលា និងវគគប

ត ល ជាអាទ្យិ៏ ធ្លលប់ មានកិ េរហការជាមួ យអងគការមនុ រសចារ់កមពុជា ជា
ុត េះបណ្ត

ច្ដើម។ ច្យងតាមតរមូវការ សាវតា និ ងកិ ចព
េ ិ ភាកាកនលងមក អងគការ CCC រួមជាមួ យរមាគម ហាវរ
ពនលឺរិលបេះ

និ ងអងគការមនុ រសចារ់កមពុជា

បានផតួចច្ផតើមរហការច្រៀបចំច្វទ្យិកាច្រៀនរូរតថានក់ តំបន់

មួ យ រតីពី ការងារអភិវឌ្ឍន៍ និងវឌ្ឍនភាពររមាប់អងគការថានក់ច្រកាមជាតិ ប្ដលនឹ ងរបរពិតិ ច្ត ៅន្ទ នថ្ៃទ្យី
០៥ ប្េកកេោ ឆានំ២០១៦ ច្ៅទ្យី រម
ួ ច្េតតបាត់ ដំបង

ប្ដលមានរមារភាពចូ លរួមពី ថានក់ដឹកន្ទំអងគការ

និ ងមន្រនតីកមមវ ិធី និ ងនដគូ អភិ វឌ្ឍន៍ ច្ផសងច្ទ្យៀត ប្ដលមានចំនួនររុបរបមា

1

ជាង ៧០-៨០ន្ទក់ ។

ក្ោលបំណងក្វទិកាក្រៀនសូម្រត
ច្វទ្យិ កាច្រៀនរូរតច្នេះ មានច្ោលបំ

ងច្ដើមបី៖



ប្ចករ ំប្លកនូវរបព័នធរតួតពិនិតយតាមោននិងវាយតនមលគច្រមាងតាមរបព័ នប
ធ ច្ចេកវ ិទ្យាទ្យំ ច្នើ ប



ពិ ភាកាច្លើបរ ិបទ្យអភិវឌ្ឍថ្មីៗ និងបញ្ហ
ា របឈមររមាប់ អងគការរងគមរុីវ ិល



ប្រវងរកយនតការររមាប់ច្ឆលើយតបច្លើបញ្ហ
ា របឈម និ ងនិ ន្ទនការននការអភិវឌ្ឍន៍ ររមាប់
និ រនតរភាពគច្រមាង និងហិរញ្ញ វតថុ។

សាសភាពចូលរ ួម និងទីកន្នែង
ច្វទ្យិ ការររមាប់ ការច្រៀនរូរតច្នេះ

នឹងច្រៀបចំ ច្

ើងច្ៅរមាគមហាវរពនលឺរិលបៈ

ទ្យី តាំងច្ៅ

ភូ មិអញ្ហ
េ ញ រងាេត់ អូរចា ទ្យី រម
ូ ច្េតតបាត់ ដំបង។
រមារភាពចូ លរួមកនុងច្វទ្យិ កាច្នេះមានរបមា

៧០-៨០ន្ទក់

ប្ដលរួមមានតំណ្តងអងគការ

រមាគម ប្ដលរមាជិ កភាពរបរ់អងគការ CCC រមាជិ កអងគការបណ្ត
ត ញថានក់ ច្េតត និ ងអងគការនដគូ
អភិវឌ្ឍច្ផសងច្ទ្យៀត ប្ដលអច្ញ្ជើញមកពី ច្េតតបាត់ដំបង

ច្រៀមរាប បន្ទទយមានជ័ យ ឧតតមានជ័ យ និង

ច្េតតច្ោធិ៍សាត់។
លទធផលរ ំពឹងទុក


អងគការចូ លរួមមកពី ច្េតតច្ៅតំ បន់ ោយ័ពយមានការយល់ដឹងពី ការងារបណ្ត
ត ញ រពមទំងភាជប់
បណ្ត
ត ញទ្យំ ន្ទក់ទ្យំនងច្អាយកាន់ ប្តរបច្រើរ។



អនកចូ លរួមមានការយល់ដឹងពីរបព័ នរធ តួតពិ និតយតាមោន

និងវាយតនមលររមាប់ យកច្ៅច្របើ

របារ់កុងកមម
ន
វ ិធី ស្របតាមរម័ យបច្ចេកវ ិទ្យាទ្យំច្នើប។


ការវ ិវតតថ្ីៗ
ន របរ់ថានក់ ជាតិ និងថានក់តំបន់ និងបញ្ហ
ា របឈមររមាប់ អងគការរងគមរុីវ ិលរតូវ
បានប្ចករ ំប្លកយ៉ា ងទ្យូ លំទ្យូលាយ។



អនកចូ លរួមបច្ងេើតបានគំនិតផតួចច្ផតើម

និងយនតការច្ផសងៗ

រងគម និងការអភិ វឌ្ឍ។

2

ច្ដើមបីច្ឆលើយតបតាមរបត់ ប្របរបួល

រក្បៀបវារៈ
ក្ពលក្វលា

កមមវិធី

7:30-8:00

ការចុេះច្្មេះចូលរួមច្ភញៀវកិតិយ
ត ល និងគ

8:00-8:15

ច្ោរពច្ភលងជាតិ និងបងាាញពីកមមវ ិធី

អាកសម្រមបសម្រមួល
ៈអធិបតី

អងគការមនុ រសចារ់កមពុជា
ច្លាក

ួន ចាន់ររមី

អនកកាន់កមមវ ិធី រមាគមហាវរពនលឺរិលបេះ
8:15-8:35

-មតិសាវគមន៍ររមាប់ច្វទ្យិការច្រៀនរូរត

-ច្លាក ច្រឿង សាច្រឿន
ន្ទយករបតិបតតិ _អងគការ CCC

-រុនរទ កថាច្បើកកមមវ ិធីច្បើកកមមវ ិធី

-ច្លាក Eric Regualt
ន្ទយករបតិបតតិ _រមាគមហាវរពនលឺ
រិលបេះ

8:35-9:35

និន្ទនការននដំច្

ើ រអភិវឌ្ឍថ្មីៗោក់ពនធ័នឹងអងគការរងគមរុីវ ិល

- និន្ទនការ និងប្ផនការអភិ វឌ្ឍរបកបច្ោយនិ រនតរភាព ច្ៅ
ថានក់រកល និងថានក់ ជាតិ។
- ប្ផនការ និងយនតការររមាប់ ការងារអភិ វឌ្ឍន៍ តាមប្បប
របជាធិបច្តយយថានក់ច្រកាមជាតិ និងគ

ច្នយយភាព

រងគម។
- បំប្របំ រល
ួ ននហិរញ្ញ បបទន រំរាប់ការអភិ វឌ្ឍន៍

-ច្លាក រុី ច្ឈឿប
អនកររមបររមួលគច្រមាង_អងគការVSG
-ច្លាកស្រី ច្ររ ីណ្ត លីលវា
ី ៉ា យ

រងគម_អងគការ CCC

ពិភាកាតុកាច្ហវច្លើបញ្ហ
ា របឈម យនតការ និងគំនិតផតូតច្ផតើម
-

អភិបាលកិ ចេសាថប័ន

-

ការអភិ វឌ្ឍកមមវ ិធី

-

ហិរញ្ញ វតថុររមាប់អភិ វឌ្ឍ

-

ន្ទយករបតិបតតិ_អងគការ CCC

ទ្យីរបឹកាប្ផនកទ្យំនួលេុ ររតូវសាជីវកមម

រំនួរ និងចច្មលើយ
9:35- 10:35

-ច្លាក ច្រឿង សាច្រឿន

ច្លាក ណ្តម មុនី
របធ្លនហិរញ្ញ វតថុ និងរដឋបាល_រមាគម
ហាវរពនលឺរិលបេះ

ការច្ឆលើយតបសាថនភាពននការអវ ិឌ្ឍន៍

បទ្យបងាាញតាមរកុម និងរំនួរ-ចច្មលើយ
10:35- 10:50

រំរាកអាហាររំរ ៉ាន់

10:50 -12:00

គំនិតផតួចច្ផតើមច្ឆលើយតបររមាប់អភិបាលកិចសា
េ ថ ប័ន និង

-ច្លាក ឈន វឌ្ឍនៈ

របរិទ្យភា
ធ ពគច្រមាង

អនករគងរគងរបព័នធវ ិញ្ហញបនបរត GPP_

- របព័នធអភិ បាលកិចេររមាប់អងគការរងគមរុីវ ិល និង
ច្ោលការ

៍ ប្

ន្ទំ ររមាប់ អងគការរហគមមូលោឋន

- យុទ្យធសាស្ររតអភិ វឌ្ឍកមមវ ិធី ប្ផអកច្លើរិទ្យិម
ធ នុ រស
- របព័នធរតូតពិនិតយតាមោន និងវាយតនមលរំរាប់កមមវ ិធី តាម
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អងគការ CCC
-ច្លាកប

ិឌ ត ចាន់ វ ិបុល

ទ្យីរបឹកាឯករាជយ

ក្ពលក្វលា

កមមវិធី

អាកសម្រមបសម្រមួល

ប្បបបច្ចេកវ ិទ្យាទ្យំ ច្នើប។

-ច្លាក ច្រឿង ទ្យីប៉ាូ

ច្យបល់បប្នថមពីតំណ្តងអងគការតាមច្េតត/រកុង រតព
ី ី

របធ្លនប្ផនកកសាងរមតថភាព និងការ

បទ្យពិច្សាធន៍ររមាប់របព័នវធ ិញ្ហញបនប័រត ការងារបណ្ត
ត ញ ច្រៀនរូរត_អងគការ CCC
និងរមាជិកភាព និង ការងារគច្រមាង/កមមវ ិធី
រំនួរ និងចច្មលើយ
12:00 – 1:30

ររមាកអាហារនថ្ៃរតង់ រម
ួ ោន

1:30– 3:00

កិចព
េ ិភាកា៖ និរនតរភាពហិរញ្ញវតថុ និងការច្កៀគរនដគូ

-ច្លាក ច្រឿង សាច្រឿន

- គំនិតផតួចច្ផតើមអំពីមូលនិធិរំរាប់អងគការរងគមរុីវ ិល

ន្ទយករបតិបតតិ_ អងគការ CCC

- ការទ្យទ្យួ លេុ ររតូវប្ផនករងគមររមាប់ប្ផនកសាជីវកមម និង

-ច្លាកស្រី ច្ររ ីណ្ត លីលវា
ី ៉ា យ

ធនធ្លន

ទ្យីរបឹកាប្ផនកទ្យំនួលេុ ររតូវសាជីវកមម
ករ

រងគម_អងគការ CCC

ី រិកា៖

- ការច្កៀគរធនធ្លនហិរញ្ញ វតថុរំរាប់រមាគមហាវរពនលឺរិលបេះ
- គំនិតផតួចច្ផតើម ភាពជានដគូ ពហុភាគី ច្លើកមមវ ិធី “ការោំរទ្យ
មនុរសចារ់ច្ៅកមពុជា”

-ច្លាក ហួត ោរា
ន្ទយករបតិបតតិរហរោររងគមហាវរ
ច្រៀមរាប_និង ច្លាក ណ្តម មុនី
របធ្លនហិរញ្ញ វតថុ និងរដឋបាល_រមាគម

រំនួរ និងចច្មលើយ

ហាវរពនលឺរិលបេះ
-ច្លាក ទ្យុំ វ ីរា៉ា

ន្ទយកអងគការមនុរសចារ់កមពុជា
3:00– 3:15

ររមាកអាហារររមន់

3:15-4:15

គនលឹេះរំខាន់ៗ និងយនតការបនត
- យនតការរំខាន់ និងឳការររមាប់ដំច្

ច្លាក ទ្យុំ វ ីរា៉ា
ើ រការរួមបនតច្ៅមុេ

- ពិភាកាច្លើយនតការបនត ឬរកមមភាពតាមច្េតតនីមួយៗ
4:15-4:30

ររុប និងបិទ្យកមមវ ិធី

ន្ទយកអងគការមនុរសចារ់កមពុជា
តំណ្តងរកុម
ច្លាក ច្រឿង សាច្រឿន
ន្ទយករបតិបតតិអងគការ CCC

រំោល់៖ អនកច្រៀបចំកមមវ ិធី រូមរការិទ្យិធកុងការប្កប្របរច្បៀបវារៈកន
ន
ុងករ

ី ចាំបាច់ ។

(រូមច្មតាតទ្យំន្ទក់ទ្យំនងមកអនកច្រៀបចំកមមវ ិធីមុនររមាប់អងគការ ប្ដលរតូវការតុ ររមាប់ ោក់តាំងពិ ព័
រមិទ្យធផល និងទ្យរសន្ទការរប្មតងច្រៀកច្ោយឥតគិតនថ្ល)។
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