ទស នវ ិស័យៈ ករអភិវឌ ្របកបេ

យនិរន្តរភពស្រមប់្របេទសកមពុជ

Vision: Sustainable development for Cambodia

ឯក

រទស នទន

េវទក
ិ រសក
ិ េរៀនសូ្រតករ្រគប់្រគងហរិ ញញវតថុេលក
ី ទ២
ី ១

ស្តព
ី ី

ពនធ រនង
ិ ចបប់ៃន្របេទសកមពុជ
ៃថងទី២៧ ែខមិ ន ឆនំ២០១៨ េវ
េន

េម៉ ង៨: 00នទី ្រពឹ កដល់េម៉ ង៥:០០នទី រេសៀល

យកូ េនៀសិនេធើ ផទះេលខ១៩-២១ផ្លូវេលខ៣៣០ សងកត់បឹងេកងកង៣ ខណ្ឌចំ ករមន

ជធនី ភំនេពញ

I.េសចក្តីេផ្តើម
អងគករគណៈកមមធិករសហ្របតិបត្តិករេដើមបីកមពុជេ

ែដលបនបេងកើតេឡើងដំបូងេគបង្អស់េនកនុង្របេទសកមពុជចប់

កត់ថ (គ.ស.ក) គឺជអងគករសមជិកភព
ំងពីឆនំ១៩៩០

េ

យបនេដើរតួនទីចំបង

កនុងករព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករ វ ិជជជីវៈ គណេនយយភព តម្លភព អភិបលកិចច និងករអភិវឌ ្របកប
េ យ្របសិទធភពចំេពះអងគករសងគមសុីវ ិលែដលកំពុង្របតិបត្តិករែផនកេផ ងៗគនេនកនុង្របេទសកមពុជ។
ក់កលទី៣ៃនែផនករកមមវ ិធីរបស់អងគករ គ.ស.ក ស្រមប់រយៈេពល្របំឆនំ២០១៧ដល់

េនកនុងដំ
២០២១។ េគលេ

អងគករគ.ស.កគឺជអងគករសងគមសុីវ ិលមួយែដលមនកិចចសហករដ៏រ ឹងមំនិងមនសមតថ

ភពេឆ្លើយតបេទនឹងបញ
្ហ ៃនករអភិវឌ េនកមពុជ។ េគលេ ែផនករកមមវ ិធីគឺៈ ១) បេងកើន្របសិទធភពនិង
ផលប៉ះពល់ៃនអងគករសងគមសុីវ ិល និង ២)េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវបរ ិយកសអំេ
យផលស្រមប់អងគករ
សងគមសុីវ ិល។ េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងេគលេ

របស់ខួនអងគ
្ល
ករ គ.ស.ក បនេរៀបចំកមមវ ិធីអភិវឌឃសមតថភព

និងឳកសសិក េរៀនសូ្រតស្រមប់បុគគលិកអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល េដើមបីមនឥទិធពលដល់ករគិត និងករ
អនុវត្តន៍របស់ពួកេគ

និងេដើមបីផល
្ត ់េស កមមែដលមនគុណភពខពស់សម្រសបកនុងករេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវ

ករចំបច់ៃនអងគករសងគមសុីវ ិលទំងេនះ។
យុទធ

្រស្តមួយកនុងចំេ

មយុទធ

ស្រមប់សមជិករបស់អងគករគសក
ចំេ

្រស្តទំង្របំពីរគឺ

ករសិក េរៀនសូ្រតនិងអភិវឌ ន៍សមតថភព

និងអងគករសងគមសុីវ ិលេផ ងៗេទៀតែដលបនចប់

មកមមវ ិធីេនះគឺ េវទិកសិក េរៀនសូ្រតអំពី ករ្រគប់្រគងធនធនមនុស ករ

ម

រមមណ៍។

កនុង
ន្រតួតពិនិតយនិង យ

តៃម្ល ព័ត៌មនទំនក់ទំនងបេចចកវ ិទយ និង ករ្រគប់្រគងហិរញញ វតថុ ។ េវទិកសិក េរៀនសូ្រតេនះមន
ស់កុងករក
ន

្របេសើរេឡើង។

រៈសំខន់

ងសមតថភពសមជិករបស់ខួនេដើ
្ល
មបីឲយករអនុវត្តន៍ផ្តល់េស កមមរបស់ពួកេគកន់ែត
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េដើមបីធនបននូវគុណភពៃនេវទិកសិក េរៀនសូ្រតេនះ អងគករគសកបនបេងកើត្រកុមករងរេដើមបី
ជួយផ្តល់ករពិភក និងេយបល់ស្រមប់ករសិក េរៀនសូ្រតរបស់អងគករសហគមន៍េនកនុង្របេទសកមពុជ។
្រកុមករងរេនះបនេដើរតួនទីគណៈកមមករទទួលខុស្រតូវរួមេដើមបីផ្តល់ជយុទធ

្រស្ត

និងបេចចកេទសគំ្រទ

ដល់អងគករសហគមន៍កុងករេលើ
ន
កកំពស់និងេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវករ្រគប់្រគងធនធនមនុស

ករ

ម

ន

្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្ល ព័ត៌មនទំនក់ទំនងបេចចកវ ិទយ និង ករ្រគប់្រគងហិរញញ វតថុេនកនុងអងគកររបស់ពួកេគ

ស្រមប់ករអភិវឌ ន៍្របកបេ
េទសកមពុជ។

យ្របសិទធភពនិង្របសិទធផលកនុងវ ិស័យអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលេនកនុង្រប

េដើមបីបន្តករេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករចំបច់របស់អងគករសហគមន៍និងព្រងឹងសមតថភពបែនថមអំពី
អភិបលកិចល
ច េ្អ នកនុងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលេនកនុង្របេទសកមពុជ
េវទិកសិក េរៀនសូ្រតេលើកទី២១ៃនករ្រគប់្រគងហិរញញ វតថុេ
េ

យ្រកុមករងរនិងេលើកេឡើងេ

ឆនំកន្លងេទគឺ ពនធ

អងគករគសកនឹង្រតូវបនអនុវត្តបន្ត

យែផ្អកេលើ្របធនបទែដលបនេ្រជើសេរ ើស

យអងគករសិកខកមែដលបនចូលរួមកនុងេវទិកសិក េរៀនសូ្រតកលពី

រនិងចបប់ៃន្របកមពុជ។

េវទិកសិក េរៀនសូ្រតេលើកទី២១ៃនករ្រគប់្រគងហិរញញ វតថុគឺ្រតូវបនកំណត់អនកចូលរួមជំនញែផនក

ហិរញញ វតថុែដលអេញជ ើញមកពីអងគករសមជិក និងមិនែមនសមជិករបស់អងគករគសក។ េវទិកេនះនិង្របរព

េឡើងេពញមួយៃថងេនៃថងទី២៧ែខមិនឆនំ២០១៨

េន

គរ

យកូេនៀសិនេធើជមួយនឹងេគលបំណងជក់

ក់ លទធផលរ ំពឹងទុករយៈេពលមធយម និងកមមវ ិធីលំអិតដូចខងេ្រកមេនះ៖

II. កលបរ ិេចឆទនិងទីកែន្លងៃនេវទិកសិក េរៀនសូ្រត
េវទិកេនះនឹង្របរពធេធ្វើេឡើងេពញមួយៃថងេនៃថងទី២៧ែខមិនឆន២
ំ ០១៨ េវ
េម៉ ង៥:០០នទីរេសៀលេន
ករមន

ជធនី ភំនេពញ។

េម៉ ង៨: 00នទី ្រពឹកដល់

យកូ េនៀសិនេធើ ផទះេលខ១៩-២១ផ្លូវេលខ៣៣០ សងកត់បឹងេកងកង៣ ខណ្ឌចំ

III. េគលបំណងៃនេវទិកសិក េរៀនសូ្រត


េដើមបីរ ំលឹកេមេរៀនពីមុនេឡើងវ ិញេដើមបីជួយឲយពួកេគព្រងឹងជំនញ អំពីរេបៀបេធ្វើករ្រតួតពិនិតយៃផទកុង
ន
ឲយកន់ែតរ ឹងមំនិងករ្រគប់្រគង

និភ័យនិងវ ិភគហិរញញ វតថុ



េដើមបីជួយសិកខកមយល់ចបស់អំពីរេបៀបៃនករអនុវត្តន៍



េដើមបីបេងកើតបរ ិយកសេវទិកេរៀនសូ្រតនិងែចករ ំែលកក៏ដូចជក
រ ឹងមំកុងចំ
ន
េ

មចបប់ពនធ

រៃន្របេទសកមពុជ

ងប

មអងគករសងគមសុីវ ិលនិងករទំនក់ទំនងជមួយម្រន្តីពនធ

ភព
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្ត ញឲយកន់ែត មនភព
រឲយកន់ែតមន្របសិទធ

IV. លទធផលរ ំពឹងទុករយៈេពលមធយម


សិកខកមនឹងកន់ែតយល់ដឹងពីរេបៀបេធ្វើករ្រតួតពិនិតយៃផទកុងឲយកន់
ន
ែតរ ឹងមំ



សិកខកមនឹងកន់ែតយល់ចបស់េទេលើរប
ូ ភពរួមៃន្របពនធ័ពនធ

រនិងករអនុវត្តន៍



សិកខកមនឹងកន់ែតយល់ចបស់ពីភពខុសគនៃន្របេភទពនធ ករេរៀបចំបង់ពនធ និងករ្របកសពនធ



សិកខកមនឹងមនឳកសេ្រចើនកនុងករេរៀនសូ្រត ករែចករ ំែលក និងករទំនក់ទំនងគនកនុងចំេ

សិកខកមែដលមនជំនញ្រសេដៀងគននិងករទំនក់ទំនងជមួយម្រន្តីពនធ

ម

រឲយកន់ែតមន្របសិទធ

ភព។

V. សិកខកមេគលេ
េវទិកសិក េរៀនសូ្រតេនះនឹងផ្តល់ជូនសិកខកមអបបបរម៨០េទ១០០នក់ែដលអេញជើញមកពី
សមជិកនិងមិនែមនជសមជិករបស់អងគករគសកែដលមនវ ិជជជីវៈែផនកហិរញញ វតថុ។ សិកខកមមនក់ៗគួរ្រតូវ
បនកំណត់កំរ ិតបុគគលិកថនក់្រគប់្រគងជន់ខពស់ និងថនក់្រគប់្រគងក

្ត លរបស់អងគករ េហើយពួកេគនឹងមន

ករេប្តជញចិត្តយកេទអនុវត្តនូវអ្វីែដលបនេរៀនេនកនុងអងគកររបស់ពួកេគ។
សូម

្វ គមន៍សិកខកមែដលអេញជើញមកពីអងគករមិនែមនសមជិករបស់អងគករគសក ប៉ុែន្តត្រមូវឲយ

ចូលរួមបង់វ ិភគទនេទ

មេគលករណ៍ែដលបនែចងេនកនុង

េគលនេយបយេស កមមអភិវឌ សមតថ

ភព េដើមបីយកេទជួយគំ្រទែផនកេរៀបចំភស្តុភ។

VI. កមមវ ិធីលអ
ំ ិត

េពលេវ

គមិនេ

មតិកសំខន់ៗ

យ

អនក្រសី ែកវ ម៉ ៉

07:30‐08:00

ចុះបញជីវត្តមន



08:00‐08:20

កិចច

អនកឯកេទសែផនកសិក េរៀនសូ្រត

្វ គមន៍ និងករែណនំអំពីេគលបំណង

ៃនអងគករគសក

ៃនេវទិកសិក េរៀនសូ្រត
កិចចេបើកសនទរក

08:20‐08:30



េ

ក េសឿង

េរឿន

នយក្របតិ បត្តិៃនអងគករគសក
08:30‐09:30

វគគទី១: រ ំលឹកេមេរៀនេឡើងវ ិញស្តព
ី ី “ករ្រតួត
ពិនិតយៃផទកុង
ន និងករ្រគប់្រគង

និភ័យ និង

វ ិភគហិរញញវតថុ”



េ

្រគប់្រគងហិរញញ វតថុនិងរដ្ឋបល

ៃនអងគករ
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ក្រសី ែកន សុភព ្របធន

ហិនរ ិច បូលសទិហទ
្វ ុង(Heinrich
Böll Stiftung)
9:30:‐ 9:45

ស្រមកពិ

រ

រស្រមន់

09:45‐10:45

វគគទី២: េសចក្តីែណនំៃនចបប់ពនធ

All
រ

្របេទសកមពុជមនដូចជ:

10:45‐12:00

-

ចបប់និងបទបបញញត្ត

-

្របព័នព
ធ នធ

-

សិទិន
ធ ិងកតព្វកិចរច បស់អក
ន បង់ពនធ

-

្របេភទៃនពនធ

-

សំណួរនិងចេម្លើយ

រៃន្របេទសកមពុជ

រនិងករ្របកសពនធ

ពនធេលើ្របក់េបៀរវត

រ (TBC)

សិកខកមទំងអស់

តំ

ងអេញជញ
ើ មកពីនយក ្ឋ ន

ពនធ

រ (TBC)

បង់ពនធេលើ្របក់ចំេណញនិងអតិបបរម
ពនធ

-

អ្រ

-

ផល្របេយជន៍្របក់សន ន
ំ ិងពនធ

-

ទ្រមង់របយករណ៍ហិរញញវតថុ្របចំឆនំ

-

ពនធ

ថ នភពនិេវស ្ឋ ន

-

ងអេញជញ
ើ មកពីនយក ្ឋ ន

រ

វគគទី៣: ករេរៀបចំពនធ
-



តំ

ពនធ្របក់េបៀរវត និងករគិតពនធ



សិកខកមទំងអស់



សិកខកមទំងអស់



សិកខកមទំងអស់

ករ្របកសពនធេលើ្របក់ចំេណញ

សំណួរនិងចេម្លើយ
ស្រមកពិ

12:00‐01:30

រ

រ

01:30‐01:35

ែលបងថមពល

01:35‐03:45

វគគទី៤: ពនធកត់ទុក

មគគី

-

ទស នៈៃនពនធកត់ទុក

-

អ្រ

-

ភនក់ងរពនធកត់ទុក

តំ

ងអេញជញ
ើ មកពីនយក ្ឋ ន

ពនធ

រ (TBC)

ពនធកត់ទុក
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-

ពនធេលើករ

ន ក់េន

-

ករជួលករ ិយល័យ

-

្របេភទពនធេផ ងៗេទៀត



សិកខកមទំងអស់

េវទិកែចករ ំែលក
3:45‐4:00

ស្រមកពិ

4:00‐4:40

វគគទី៥:

រ

សិកខកមទំងអស់

រស្រមន់



អនក្រសី ែកវ ម៉ ៉



ែផនកបនទប់

អនកឯកេទសែផនកសិក េរៀនសូ្រត



ករពិភក េរ ើស្របធនបទស្រមប់វគគ

ៃនអងគករគសក

េលើកេ្រកយ

4:40‐4:50

ករ យតៃម្លបញចប់វគគ

េសចក្តីសនិ ្ឋ នរួមនិងមតិបិទកមមវ ិធី



េ

ក ខន ប៊ុនថុង

្របធន្រគប់ ្រគងែផនក្របតិបត្តិៃន
អងគករគសក
សំគល់: អងគករគសកសូមរក សិទិក
ធ ុងករែកែ្របកមម
ន
វ ិធីេ
បញ
្ហ េពល

យែផ្អកេលើលទធភពៃន គមិននិង

។
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