ទស្សនេ ិស្័យៈ ការអភិេឌ្ឍត្បកបវដាយនិរនតរភាពស្ត្ាប់ត្បវទស្កម្ពុជា

Vision: Sustainable development for Cambodia

ឯកសារទស្សនាទាន
វេទកា
ិ រស្ក
ិ ាវរៀនស្ូត្រការត្រប់ត្រងហរិ ញ្ញេរថុវ ក
ើ ទ២
ើ ១

ស្តព
ើ ើ

ពនធដារនង
ិ ច្បាប់ននត្បវទស្កម្ពុជា
ថ្ងៃទី២៧ ខែមិ នា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាវ ៉ោ ង៨: 00នាទី ព្រឹ កដល់វ ៉ោ ង៥:០០នាទី រវ
វៅដាយកូ វនៀ

ិនវ ើ ផ្ទះវលែ១៩-២១ផ្លូេវលែ៣៣០

ៀល

ង្កាត់ បឹងវកងកង៣ ែណ្ឌចាំ ការមន រាជធានីភ្ាំ វន រញ

ចកតីវផ្តើម

I.វ

អងគការគណ្ៈក ា
ខដលបានបវងាើតវ

ិ ការ

ើងដាំបូងវគបងអ

ហព្បតិបតតិការវដើ មបីកមពុជាវៅកាត់ ថា (គ.

.ក) គឺជាអងគការ

ជិ កភារ

កមពុជាចាប់ តាំងរី ឆ្នាំ១៩៩០
វដាយបានវដើ រតួ នាទីចាំបង
ហព្បតិ បតតិការ េ ិជាាជីេៈ គណ្វនយយភារ ត ល ភារ អភ្ិបាលកិ ចច និងការអភ្ិេឌ្ឍ ព្បកប

កនុងការរព្ងឹងកិចច
វដាយព្ប ិទធភារចាំ វ

ះអងគការ

់វៅកនុងព្បវទ

ុីេ ិលខដលកាំរុងព្បតិ បតតិការេ ិ

ងគម

័យវផ្េងៗគ្ននវៅកនុងព្បវទ

កមពុជា។

វៅកនុងដាំណាក់ កាលទី ៣ថ្នខផ្នការកមាេ ិ ី រប អ
់ ងគការ គ. .ក
ព្ ប់រយៈវរលព្បាាំឆ្នាំ២០១៧ដល់
២០២១។ វគ្នលវៅអងគការគ. .កគឺ ជាអងគការ ងគម ីុេ ិលមួ យខដល នកិចច ហការដ៏រ ឹង ាំនិង ន មតថ
ភារវ្លើយតបវៅនឹងបញ្ហ
ា ថ្នការអភ្ិេឌ្ឍវៅកមពុជា។ វគ្នលវៅខផ្នការកមាេ ិ ីគឺៈ ១) បវងាើនព្ប
ផ្លប៉ោ ះ

ល់ថ្នអងគការ

ុីេ ិល។ វដើមបីវ្លើយតបវៅនឹងវគ្នលវៅរប

ងគម
និ ងឳកា

ិកាវរៀន

អនុេតតន៍រប

់រួកវគ

ការចាាំបាច់ ថ្នអងគការ
យុទធសាស្រ
ព្

ប់

ូព្ត

ព្

តថ្មល រ័ត៌

វាកមាខដល

ើងនូ េបរ ិយាកា

នគុ ណ្ភារែព

់អងគការគ

ក

ទ
ត ាំងព្បាាំរីរគឺ

និងអងគការ

ិកាវរៀន

ងគម

់

មស្

ការ

មតថភារ

ប់អងគការ
មតថភារ

បកនុងការវ្លើយតបវៅនឹងតព្មូេ
ូព្តនិ ងអភ្ិេឌ្ឍន៍

មតថភារ

ុីេ ិលវផ្េងៗវទៀតខដលបានចាប់ អារមាណ្៍។

ូព្តអាំរី ការព្គប់ ព្គង នធានមនុ

ជិ ករប

ព្

នឥទិ ធរលដល់ការគិ ត និ ងការ

ិកាវរៀន

នទាំ នាក់ទាំនងបវចចកេ ិទា និង ការព្គប់ព្គងហិរញ្ញ េតថុ ។ វេទិ កា

់កុងការកសាង
ន

អាំ វណាយផ្ល

.ក បានវរៀបចាំ កមាេ ិ ីអភ្ិេឌ្ឃ

់ែួន
ល អងគការ គ.

ុីេ ិលទាំងវនាះ។

ងគម

ម
ត ួ យកនុងចាំវណាមយុទធសាស្រ

ជិករប

ើរវ

ប់បុគគលិកអងគការមិ នខមនរដាាភ្ិ បាល វដើ មបី

និងវដើមបីផ្តល់វ

ចាំ វណាមកមាេ ិ ីវនះគឺ វេទិកា
ណា

ុីេ ិល និង ២)វ ើឲ្
វ យព្បវ

ងគម

ិទធភារនិង

កនុង
េ ការតមដានព្តួតរិនិតយនិងវាយ

ិកាវរៀន

់ែួនវដើ
ល
មបីឲ្យការអនុ េតតន៍ផ្តល់វ

វាកមារប
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ូព្តវនះ

នសារៈ

់រួកវគកាន់ខត

ាំខាន់

ព្បវ

ើរវ

ើង។

វដើមបីធានាបាននូ េគុ ណ្ភារថ្នវេទិ កា
ជួ យផ្តល់ការរិ ភាកានិ ងវយាបល់

ព្

ិកាវរៀន

ូព្តវនះ អងគការគ

ិកាវរៀន

ូព្តរប

ប់ ការ

ព្កុមការង្ករវនះបានវដើរតួនាទី គណ្ៈកមាការទទួ លែុ
ដល់អងគការ

ហគមន៍ កុងការវលើ
ន
កកាំ រ

ព្តួតរិនិតយនិងវាយតថ្មល រ័ត៌
ព្

ហគមន៍ វៅកនុងព្បវទ

ព្តូេរួមវដើមបីផ្តល់ជាយុទធសាស្រ

់និងវ ើឲ្
វ យព្បវ

ើ រវ

កមពុជា។
និងបវចចកវទ គ្នាំព្ទ

ត

ើងនូ េការព្គប់ ព្គង នធានមនុ

េ ការតមដាន

នទាំ នាក់ទាំនងបវចចកេ ិទា និង ការព្គប់ ព្គងហិរញ្ញ េតថុវៅកនុងអងគការរប

ប់ ការអភ្ិេឌ្ឍន៍ ព្បកបវដាយព្ប

វទ

់អងគការ

កបានបវងាើតព្កុមការង្ករវដើមបី

ិទធភារនិងព្ប

កមពុជា។

ិទធផ្លកនុងេ ិ

វដើមបីបនតការវ្លើយតបវៅនឹ ងតព្មូេការចាាំបាច់ រប

់អងគការ

់រួកវគ

័យអងគការមិ នខមនរដាាភ្ិ បាលវៅកនុងព្ប

ហគមន៍និងរព្ងឹង

មតថភារបខនថមអាំរី

អភ្ិ បាលកិ ចចលវអ ៅកនុងអងគការមិ នខមនរដាាភ្ិ បាលវៅកនុងព្បវទ
វេទិ កា

ិកាវរៀន

កមពុជា អងគការគ កនឹងព្តូេបានអនុ េតតបនត
ូព្តវលើកទី ២១ថ្នការព្គប់ ព្គងហិរញ្ញ េតថុវដាយខផ្អកវលើព្បធានបទខដលបានវព្ជើ វរ ើ

វដាយព្កុមការង្ករនិ ងវលើកវ

ើងវដាយអងគការ

ឆ្នាំកនលងវៅគឺ រនធដារនិងចាប់ថ្នព្បកមពជា។
ុ
វេទិ កា

ិកាវរៀន

ិកាវរៀន

ូព្តកាលរី

ូព្តវលើកទី ២១ថ្នការព្គប់ ព្គងហិរញ្ញ េតថុគឺព្តូេបានកាំ ណ្ត់ អក
ន ចូ លរួមជាំ នាញខផ្នក

ហិរញ្ញ េតថុខដលអវញ្ាើញមករី អងគការ
វ

ិកាាកាមខដលបានចូ លរួមកនុងវេទិ កា

ជិ ក និ ងមិនខមន

ើងវរញមួ យថ្ងៃវៅថ្ងៃទី២៧ខែមិ នាឆ្នាំ២០១៨

ជិករប

់អងគការគ

វៅអាគ្នរដាយកូ វនៀ

ិនវ ើ

ក។ វេទិ កាវនះនិងព្បាររធ

ខដល

នវគ្នលបាំ ណ្ងជាក់

លាក់ លទធផ្លរ ាំរឹងទុករយៈវរលម យម និ ងកមាេ ិ ីលាំអិតដូ ចខាងវព្កាមវនះ៖

II. កាលបរ ិវចេទនិងទីកខនលងថ្នវេទិកា
វេទិ កាវនះនឹ ងព្បាររធវ ើវវ
វ ៉ោ ង៥:០០នាទីរវ

ិកាវរៀន

ើងវរញមួ យថ្ងៃវៅថ្ងៃទី២៧ខែមិនាឆ្នាំ២០១៨ វេលាវ ៉ោ ង៨: 00នាទី ព្រឹកដល់

ៀលវៅដាយកូ វនៀ

ិនវ ើ ផ្ទះវលែ១៩-២១ផ្លូេវលែ៣៣០

ការមន រាជធានី ភ្ាំ វន រញ។

III. វគ្នលបាំណ្ងថ្នវេទិកា




ក
ិ ាវរៀន

វដើមបីរ ាំលឹកវមវរៀនរី មុនវ

ភារ

ូព្ត

ើងេ ិញកនុងការជួ យឲ្យ

ិកាាកាមយល់ចា

វដើមបីបវងាើតបរ ិយាកា
រ ឹង

ង្កាត់ បឹងវកងកង៣ ែណ្ឌចាំ

ិកាាកាមរព្ងឹងជាំ នាញ អាំ រីរវបៀបវ ើ កា
វ រព្តួតរិនិតយ

ាំនិងការព្គប់ ព្គងហានិភ្័យនិងេ ិភាគហិរញ្ញ េតថុ

ថ្ផ្ទកុងឲ្យកាន់
ន
ខតរ ឹង
វដើមបីជួយ

ូព្ត

់អាំរីរវបៀបថ្នការអនុេតតន៍តមចាប់រនធដារថ្នព្បវទ

វេទិ កាវរៀន

ាំកុងចាំ
ន
វណាមអងគការ

ងគម

កមពុជា
ូព្តនិ ងខចករ ាំខលកក៏ដូចជាកសាងបណា
ត ញឲ្យកាន់ខត នភារ

ុីេ ិលនិងការទាំ នាក់ទាំនងជាមួ យមន្តនតីរនធដារឲ្យកាន់ ខត
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នព្ប

ិទធ

IV. លទធផ្លរ ាំរឹងទុករយៈវរលម យម
ិកាាកាមនឹងកាន់ ខតយល់ដឹងអាំ រីរវបៀបវ ើ កា
វ រព្តួតរិនិតយថ្ផ្ទកុងឲ្យកាន់
ន
ខតរ ឹង



ាំ

ិកាាកាមនឹងកាន់ ខតយល់ចា

់វៅវលើរប
ូ ភាររួមថ្នព្បរនធ័រនធដារនិងការអនុេតតន៍



ិកាាកាមនឹងកាន់ ខតយល់ចា

់រីភារែុ



ិកាាកាមនឹង



នឳកា

ិកាាកាមខដល

គ្ននថ្នព្បវភ្ទរនធ ការវរៀបចាំបង់រនធ និ ងការព្បកា

វព្ចើនកនុងការវរៀន

នជាំ នាញស្

រនធ

ូព្ត ការខចករ ាំខលក និងការទាំ នាក់ទាំនងគ្ននកនុងចាំ វណាម

វដៀងគ្នននិ ងការទាំ នាក់ ទាំនងជាមួ យមន្តនតីរនធដារឲ្យកាន់ខត

នព្ប

ិ ទធ

ភារ។

V.

ិកាាកាមវគ្នលវៅ
វេទិ កា

ិកាវរៀន

ជិ កនិ ងមិនខមនជា

ូព្តវនះនឹ ងផ្តល់ជូន
ជិ ករប

់អងគការគ

បានកាំ ណ្ត់កព្មិ តបុ គគលិកថានក់ ព្គប់ ព្គងជាន់ែព

ិកាាកាមអបបបរ
កខដល

៨០វៅ១០០នាក់ ខដលអវញ្ាើញមករី

នេ ិជាាជី េៈខផ្នកហិរញ្ញ េតថុ។

់ និ ងថានក់ ព្គប់ព្គងកណា
ត លរប

នការវបតជាាចិតតយកវៅអនុ េតតនូេអវីខដលបានវរៀនវៅកនុងអងគការរប
ូមសាវគមន៍

ិកាាកាមខដលអវញ្ាើញមករី អងគការមិនខមន

់អងគការ វហើយរួកវគនឹង

់រួកវគ។
ជិ ករប

់អងគការគ

ចូ លរួមបង់ េ ិភាគទនវៅតមវគ្នលការណ្៍ខដលបានខចងវៅកនុងវគ្នលនវយាបាយវ
ភារ វដើ មបីយកវៅជួ យគ្នាំព្ទខផ្នកវរៀបចាំ ភ្

ិកាាកាម ន ក់ៗគួ រព្តូេ

ក ប៉ោុ ខនតតព្មូេឲ្យ

វាកមាអភ្ិ េឌ្ឍ

មតថ

ភា។
ុត

VI. កមាេ ិ ីលាំអិត
វរលវេលា
07:30‐08:00

តិកា
ចុ ះបញ្ាីេតត

វាគាិនវដាយ

ាំខាន់ៗ

ន



អនកស្

ី វស្

ង វសាភ្័ណ្លកាិណា

ជាំ នួយការខផ្នកកមាេ ិ ី
អងគការគ
08:00‐08:20

វគ្នររទង់ ជាតិ



អងគ

កា
ិ ា កាម

កិ ចចសាវគមន៍



អនកស្

ី ខកេ

ការខណ្នាាំអាំរីវគ្នលបាំ ណ្ងថ្នវេទិ កា
និ ងការព្បកា
08:20‐08:30

ក

ិកាវរៀន

អនកឯកវទ

ូព្ត

អងគការគ

ជូ នដាំ ណ្ឹងទូ វៅ

កិ ចចសាវគមន៍ និង

នទរកឋាវបើ កកមាេ ិ ី



៉ោ រា៉ោ
ខផ្នក

ិកាវរៀន

ក

វលាក ឃន បុនងុង
ព្បធានខផ្នកព្បតិ បតតិការ
អងគការគ
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ក

ូព្ត

08:30‐09:45

េគគទី២: រ ាំលឹកវមវរៀនវ

ើងេ ិញ

ីរ
ត ី “ការព្តួត រិនិតយថ្ផ្ទ



10:00-10:10

ព្

ករិសារអាហារ

ព្មន់

ី ខកន

ុភារ

ព្បធានព្គប់ ព្គងហិរញ្ញ េតថុនិ ងរដាបាល

កនុង និងការព្គប់ព្គងហានិភ្័យ និង េ ិភាគហិរញ្ញ េតថុ”
9:45:- 10:00

វលាកស្

Heinrich Böll Stiftung
All

មតិសាវគមន៍



វលាក ទី

ែ
ុ ុន

ព្បធាននាយកដាានព្គប់ ព្គងអនកជាប់
រនធតូចនិងម យម
និង មន្តនតីរនធដារ៥រូបវទៀត

1. វលាក

ែ
ុ វ្ៀង

អនុព្បធាននាយកដាាននីតិកមា វគ្នល
នវយាបាយសារវរើរនធ និង

ហ

ព្បតិ បតតិការរនធដារអនតរជាតិ
2. វលាក

៉ោ បូរា៉ោ

អនុព្បធាននាយកដាានព្គប់ ព្គងអនកជាប់
រនធតូចនិងម យម
3. វលាក អាន

ណា
ាំ
ង

ព្បធានការ ិយាល័យនីតិកមា
4. វលាកស្

ី សាេ ិន េ ីនីហា

អនុព្បធានការ ិយាល័យនីតិកមា
5. វលាកស្

ី វកើត សារា៉ោ យ

មន្តនតីការ ិយាល័យនីតិកមា
10:10‐12:00

េគគទី៣: វ

ចកតីខណ្នាាំថ្នចាប់រនធដារព្បវទ

កមពជា
ុ



ចាប់ និងបទបបញ្ញតត

-

ព្បរ័ នរ
ធ នធដារថ្នព្បវទ

-

ិទិធនិងកាតរវកិចចរប

នវយាបាយសារវរើរនធ និង

ណ្
ាំ ួ រនិងចវមលើយ
េគគទី៣ (ត): ការវរៀបចាំរនធដារនិងការព្បកា
រនធវលើព្បាក់វបៀរេតេ

-

សាថនភារនិ វេ

ហព្បតិបតតិ

ការរនធដារអនតរជាតិ

កមពុជា
់អក
ន បង់ រនធ

ព្បវភ្ទថ្នរនធដារ

-

ែ
ុ វ្ៀង

អនុព្បធាននាយកដាាននីតិកមា វគ្នល

នដូចជា:
-

វលាក

រនធ

ដាាន



អងគ



វលាក
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៉ោ បូរា៉ោ

អនុព្បធាននាយកដាានព្គប់ ព្គងអនកជាប់
រនធតូចនិងម យម
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កា
ិ ា កាម

-

បង់រនធវលើព្បាក់ ចាំវណ្ញនិ ងអតិបបរ

-

អព្តរនធព្បាក់ វបៀរេតេនិងការគិ តរនធ

-

ផ្លព្បវយាជន៍ព្បាក់

-

ទព្មង់ របាយការណ្៍ហិរញ្ញេតថុព្បចាាំឆ្នាំ
ការព្បកា

-

រនធ

នេាំនិងរនធ

រនធវលើព្បាក់ចាំវណ្ញ

ណ្
ាំ ួ រនិងចវមលើយ
ព្

12:00‐01:30

ករិសារអាហារសាមគគី



អងគ

កា
ិ ា កាម



អងគ

កា
ិ ា កាម
កា
ិ ា កាម

01:30‐01:35

ខលបងថាមរល



អងគ

01:35‐03:45

«េគគទី៤: រនធកាត់ទុក



វលាក

-

ទ

-

អព្តរនធកាត់ ទុក

-

ភានក់ ង្កររនធកាត់ ទុក

-

រនធវលើការសានក់ វៅ

-

ការជួ លការ ិយាល័យ

-

ព្បវភ្ទរនធវផ្េងៗវទៀត

អនុព្បធាននាយកដាានព្គប់ ព្គងអនកជាប់

េនៈថ្នរនធកាត់ទុក

វេទិកាខចករ ាំខលក

៉ោ បូរា៉ោ

រនធតូចនិងម យម

ណ្
ាំ ួ រ និងចវមលើយ



អងគ

កា
ិ ា កាម



វលាក

៉ោ បូរា៉ោ

អនុព្បធាននាយកដាានព្គប់ ព្គងអនកជាប់
រនធតូចនិងម យម


វលាក

ែ
ុ វ្ៀង

អនុព្បធាននាយកដាាននីតិកមា វគ្នល
នវយាបាយសារវរើរនធ និង

ហព្បតិបតតិ

ការរនធដារអនតរជាតិ
3:45‐4:00

ព្

ករិសារអាហារ

4:00‐4:40

េគគទី៥:


ខផ្នកាបនាទប់



ការរិ ភាកាវព្ជើ

ព្មន់



អងគ

កា
ិ ា កាម



អងគ

កា
ិ ា កាម



អនកស្

ី ខកេ

អនកឯកវទ
វរ ើ

ព្បធានបទ

ព្

អងគការគ

ប់ េគគ

៉ោ រា៉ោ
ខផ្នក

ិកាវរៀន

ក

វលើកវព្កាយ

4:40‐4:50

វ

ចកតី

ការវាយតថ្មលបញ្ចប់េគគ
និដាានរួមនិងមតិបិទកមាេ ិ ី



អងគ

កា
ិ ា កាម



វលាក ឃន បុនងុង
ព្បធានខផ្នកព្បតិ បតតិការ
អងគការគ
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ក

ូព្ត

ាំគ្នល់: អងគការគ

ក

ូមរកា

ទ
ិ ិក
ធ ុងការខកខព្បកមា
ន
េ ិ ីវដាយខផ្អកវលើលទធភារថ្នវាគាិននិង

បញ្ហ
ា វរលវាលា កនុងករណ្ីចាាំបាច់។
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