what
ទស្សនវ ិស្័យៈ ការអភវិ ឌ្ឍប្រករដោយនរិ នតរភាពស្ប្ារ់ប្រដទស្កម្ពុជា

Vision: Sustainable Development for Cambodia

ដសចកតីថ្លលងការណ្៍សតីពីេទធផ្េ
កិចម្រច បជុំកំពូេម្របចំឆ្នំ ២០១៧ របស់គណ្ៈកាាធិការ គ.ស.ក
ដលៃទី ១៦ ថ្ខម្ីនា ឆ្នំ ២០១៨ រាជធានីភំដន ពញ ម្របដទសកម្ពុជា
កិ ចម្រច បជុំ កំពូេម្របចំឆ្នំ (AGM) គឺ ជាវាទិ កាធំបំផ្ុតរបស់គណ្ៈកាាធិ ការសហម្របតិបតតិការដៃើ ម្បីកម្ពុជា
(គ.ស.ក) និងសាជិករបស់ខួន។
ល
ម្រពឹតិ កា
ត រណ្៍ដនះ ដរៀបចំ ដ

ើងដោយានការចូ េរួម្ពីតួអងគអភិ វឌ្ឍន៍ ដផ្េង

ដទៀត រួម្ទំងរាជរោាភិ បាេ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ វ ិស័យឯកជន និ ងសងគម្សុីវ ិេ ថ្ៃេម្ិនម្រតឹ ម្ថ្តដៃើម្បីផ្េ
ត ់
ព័ ត៌ានជូនពួ កដគអំ ពីវឌ្ឍនភាពដនសាជិ កភាពរបស់ គ.ស.ក បុដ្ណះដទ បុ ថ្នតថ្លម្ទំងដៃើ ម្បីពិភាកា
ម្របកបដោយបរ ិយាប័នន និងដៃើ ម្បីថ្សែងរកៃំ ដ្ះស្រាយចំ ដ

ះបញ្ហ
ា អភិ វឌ្ឍន៍ រម្
ួ គ្ននផ្ងថ្ៃរ។

ដៅឆ្នំដនះ សិកាាកាម្ចំ នួន ២៧០ នាក់ថ្ៃេជាសាជិ ករបស់គណ្ៈកាាធិ ការ គ.ស.ក និងដៃគូ នានា
បានចូ េរួម្កនុងកិ ចម្រច បជុំកំពូេម្របចំឆ្នំដនះ

ថ្ៃេម្រតូវបានដរៀបចំ ដធែើដ

ើងសថិតដម្រកាម្ម្របធានបទ៖

“េំហ

សងគម្សុីវ ិេកនុងម្ូ េោានីយកម្ាដនដគ្នេដៅអភិ វឌ្ឍន៍ ម្របកបដោយចី រភាព” និង ម្របធានបទពិ ភាកាចំនួន ៦
រួម្ាន ១) ការផ្តេ់ហិរញ្ញ បបទនៃេ់សងគម្សុីវ ិេសម្រាប់ ការអភិ វឌ្ឍ ២) សងគម្សុីវ ិេ និងកិចស
ច ហ
ម្របតិ បតតិការេអ ៣) អនុដោម្ភាពថ្ផ្នកចាប់ (ពនធោរ ចាប់ សីព
ត ី សាគម្ន៍ និ ងអងគការម្ិនថ្ម្នរោាភិបាេ
(LANGO) ចាប់ សីព
ត ី ការង្ករ របបសនតិសុខសងគម្ (NSSF) និ ងចាប់ថ្ៃេ

ក់ ព័នធដផ្េងដទៀត) ៤) ដតើ ដគ្នេ

ដៅអភិវឌ្ឍន៍ម្របកបដោយចី រភាព (SDGs) អាចជំ រញ
ុ ឬរារាំងម្របតិបតតិការរបស់អងគការសងគម្សុីវ ិេ? ៥) ការ
ចូ េរួម្របស់អងគការសងគម្សុីវ ិេកនុងការអភិ វឌ្ឍថ្ននក់ ដម្រកាម្ជាតិ និ ង ៦) ារៈសំខាន់ ដនប្
ត ញថ្ននក់ ដខតត
កនុងការដេើកកម្ពស់ភាពជាាចស់ និ ងនិ រនតរភាព។
កិ ចម្រច បជុំ កំពូេម្របចំឆ្នំ បានាទរៃេ់ការអនុ ម្័តដគ្នេដៅអភិវឌ្ឍន៍ ម្របកបដោយនិ រនតរភាព (SDGs)
និ ងកិ ចខ
ច ិតខំម្របឹងថ្ម្របងបនតបនាទប់ របស់រាជរោាភិ បាេកម្ពុជាកនុងម្ូ េោានី យកម្ារដបៀបវារៈដនះកនុងរយៈដពេ
១៥ ឆ្នំម្កដនះ តាម្រយៈការដធែើសាហរណ្កម្ាៃំដណ្ើរការ និ ងខលឹម្ារនានាថ្ៃេដេើកកម្ពស់ដគ្នេការណ្៍
ដន “ការម្ិនទុ កនរ្ានក់ ដចេ” និងភាពជាដៃគូពហុភាគី។ ទំងដនះអាចឲ្យភាគី

ក់ព័នធទំងអស់ថ្ចក

រ ំថ្េកចំ ដណ្ះៃឹង ជំ នាញ បដចចកវ ិទា និ ងធនធានហិរញ្ញ វតថុ ដៃើម្បីគ្នំម្រទៃេ់ការសដម្រម្ចបាននូ វ SDGs និង
ថ្ផ្នការថ្ននក់ ជាតិ នានា។ ដម្រៅពី SDGs សងគម្សុីវ ិេវាយតដម្លយាងខពស់នូវបរ ិយាបននដនភាពជាដៃគូពហុភា

ភាពជាដៃគូសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍម្របកបដោយនិរនតរភាពដៅកម្ពុជា

www.ccc-cambodia.org
info@ccc-cambodia.org

T +៨៥៥ (០)២៣ ២១៤ ១៥២

F +៨៥៥ (០)២៣ ២១៦ ០០៩

ផ្ទះដេខ ៩-១១ ផ្លូវដេខ ៤៧៦ សង្កាត់ ទួេទំពូង ១

ខ័ណ្ឌចំការម្ន ម្របអប់សំបុម្រត 885 រាជធានីភំនដបញ
ម្របដទសកម្ពុជា

what
ទស្សនវ ិស្័យៈ ការអភវិ ឌ្ឍប្រករដោយនរិ នតរភាពស្ប្ារ់ប្រដទស្កម្ពុជា

Vision: Sustainable Development for Cambodia
គី ថ្នជាសាសធាតុ ៃ៏សំខាន់ ម្ួយដនថ្ផ្នការអនុ វតត

(IP3)

ដនការអនុវតតម្រកបខ័ ណ្ឌគណ្ដនយយភាពសងគម្

(ISAF)។ ការណ្៍ដនះ ពិតជាអាចដេើកកម្ពស់ការចូេរួម្របស់សងគម្សុីវ ិេ និងភាគី

ក់ ព័នធដផ្េងៗដៅកនុង

ការអភិវឌ្ឍម្របជាធិបដតយយថ្ននក់ ដម្រកាម្ជាតិ។
ស្រសបដពេជាម្ួ យគ្ននដនះថ្ៃរ សិកាាកាម្កនុងកិ ចម្រច បជុំកំពូេម្របចំឆ្នំ ានការម្រពួយបារម្ភខាលំងអំ ពីបញ្ហ
ា
បរ ិយាកាសអំ ដ្យផ្េសម្រាប់ វ ិស័យរបស់ពួកដគ ជាពិ ដសសទក់ទងនឹ ងេំហពេរៃា ម្រកបខ័ ណ្ឌចាប់
និ រនតរភាពហិរញ្ញ វតថុ ការចូេរួម្របស់ម្របជាពេរៃាកុងៃំ
ន ដណ្ើរការវ ិម្ជឈការ និងម្របជាធិបដតយយនី យកម្ា និង
ភាពជាដៃគូ ម្របកបដោយបរ ិយាបននសម្រាប់ ការអភិ វឌ្ឍ។ ដេើសពី ដនះដទៀត កិ ចម្រច បជុំម្របចំឆ្នំបានឯកភាពថ្ន
សងគម្សុីវ ិេដៅថ្តជួបម្របទះនូវបញ្ហ
ា ម្របឈម្ជាម្ួ យនឹ ងភាពម្ិនសុីសង្កែក់ គ្នន

និ ងកងែះការចូេរួម្

ម្របកបដោយអតថន័យកនុងចំដ្ម្តួអងគសំខាន់ ៗដៅទូ ទំងៃំ ដណ្ើរការ SDGs រហូតម្កៃេ់ដពេដនះ ៃូ ដចនះ
កិ ចខ
ច ិ តខំ ម្របឹងថ្ម្របងបថ្នថម្ដទៀតម្រតូវការជាចំបាច់ សម្រាប់ វ ិស័យដនះ

បនាទប់ ពីៃំ្ក់ កាេម្ូ េោានី យកម្ា

SDGs។ ដបើ ដទះជាថ្ន បញ្ហ
ា ម្របឈម្ទំងដនះដកើតានក៏ ដោយ ក៏ កិចចម្របជុំកំពូេម្របចំឆ្នំបញ្ហ
ា ក់ ជាលាីនូវការ
ដបតជាាចិតតរបស់ពួកដគ និ ងការដម្រតៀម្ខលួនរួចជាដស្រសចកនុងការចូ េរួម្កនុងការអនុ វតត SDGs និង ISAF។
សិកាាកាម្កនុងកិចចម្របជុំកំពូេម្របចំឆ្នំ សថ្ម្តងនូ វកតីបារម្ភយាងខាលំង ចប់ តាំងពី ភាពអាចរស់បានថ្ផ្នក
ហិរញ្ញ វតថុរបស់វ ិស័យសងគម្សុីវ ិេកាន់ថ្តធាលក់ ចុះនាដពេលាីៗដនះម្ក។

ម្របភពដនការផ្តេ់ម្ូេនិធិសម្រាប់

អងគការសងគម្សុីវ ិេកនុងម្របដទសកម្ពុជា ពឹងថ្ផ្អកយាងខាលំងដេើជំនួយអភិ វឌ្ឍន៍ផ្ូវការ
ល
(ODA) និ ងការផ្តេ់ម្ូេ
និ ធិរបស់អងគការម្ិនថ្ម្នរោាភិ បាេអនតរជាតិ

ខណ្ៈដពេថ្ៃេសម្តថភាពរបស់វ ិស័យដនះកនុងការដធែើពិពិធ

កម្ាម្របាក់ចំណ្ូេរបស់ខួនដៅថ្តានកម្រម្ិ
ល
តដៅដ

ើយ។ ដបើ ដទះបី ជាម្របដទសកម្ពុជាបានឆ្លងចូ េដៅកនុងឋា

នៈជាម្របដទសានម្របាក់ ចំណ្ូេម្ធយម្កម្រម្ិ តទប (LMIC) រួចដៅដហើយកតី ក៏ កិចម្រច បជុំ កំពូេម្របចំឆ្នំ ដជឿជាក់
យាងខាលំងថ្ន សងគម្សុីវ ិេកនុងម្របដទសកម្ពុជា ដៅថ្តចំបាច់ ម្រតូវការជំ នួយថ្ផ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និ ងជំនួយដផ្េងៗជា
បនតដទៀត ថ្ៃេដេើកកម្ពស់និរនតរភាពរបស់សងគម្សុីវ ិេ។ កនុងដពេជាម្ួ យគ្ននដនះថ្ៃរ កិ ចម្រច បជុំកំពូេម្របចំ
ឆ្នំ ដកាតសរដសើរៃេ់គំនិតផ្តួតដផ្តើម្នានាកនុងដពេលាីៗដនះរបស់គណ្ៈកាាធិ ការ គ.ស.ក ៃូចជាការបដងាើត
ម្ូ េនិធិសងគម្សុីវ ិេ ការអភិវឌ្ឍសម្តថភាពសតីពីការដកៀងគរធនធាន ភាពសា័ម្រគចិតតនិយម្ថ្ៃេអាចដឆ្លើតតប
ដៅនឹ ងបញ្ហ
ា ម្របឈម្ទំងដនះ។
កិ ចម្រច បជុំ កំពូេម្របចំឆ្នំ សងាត់ធៃន់ដៅដេើកី បា
ត រម្ភជាពិដសសរបស់ពួកដគអំ ពីការធាលក់ ចុះជារួម្ដនេំហរ
របស់សងគម្សុីវ ិេ ការរារាំងពួកដគម្ិនឲ្យអនុ វតតសកម្ាភាពរបស់ខួន
ល ជាពិដសសសម្រាប់ អងគការសងគម្សុីវ ិេ
ថ្ៃេដធែើការង្ករដេើវ ិស័យរដសើបនានា ៃូ ចជា វ ិស័យសិទិ ធម្នុ សេ ការតសូម្តិ ការម្របឆ្ំងអំដពើពុករេួយ ការ
ភាពជាដៃគូសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍម្របកបដោយនិរនតរភាពដៅកម្ពុជា
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ផ្ទះដេខ ៩-១១ ផ្លូវដេខ ៤៧៦ សង្កាត់ ទួេទំពូង ១

ខ័ណ្ឌចំការម្ន ម្របអប់សំបុម្រត 885 រាជធានីភំនដបញ
ម្របដទសកម្ពុជា

what
ទស្សនវ ិស្័យៈ ការអភវិ ឌ្ឍប្រករដោយនរិ នតរភាពស្ប្ារ់ប្រដទស្កម្ពុជា

Vision: Sustainable Development for Cambodia
ម្រគប់ ម្រគងធនធានធម្ាជាតិ

និងការដបាះដឆ្នតជាដៃើម្។

សងគម្សីវ ិេបនតទទួ េរងបទ

ដេើសពីដនះដទៀត

ពិ ដាធេកាខណ្ឌតម្រម្ូវ/ការអនុវតតចាប់ឥតឈប់ឈរ ជាពិ ដសសទក់ ទងនឹ ងចាប់ សីព
ត ី សាគម្ និងអងគ
ការម្ិ នថ្ម្នរោាភិ បាេ ចាប់ សីព
ត ី ពនធោរ ចាប់ សីព
ត ីការង្ករ និងរបបសនតិសុខសងគម្។ ដសវាកម្ាគ្នំម្រទថ្ផ្នក
ចាប់ ថ្ៃេថ្ណ្នាំដៅសាជិ កភាពរបស់គណ្ៈកាាធិ ការ គ.ស.ក អាចដោះស្រាយបានម្ួ យថ្ផ្នកដនបញ្ហ
ា
ទំងដនះ បុ ថ្នតដៅថ្តានកម្រម្ិតតិចតួច ដបើ ដធៀបនឹងតម្រម្ូវការ។ ដបើ ដទះជាានតម្រម្ូវការយាងចាស់ម្ួយកនុង
ការបដងាើនជំនួយថ្ផ្នកចាប់ឲ្យៃេ់កម្រម្ិតអតិ បរាសម្រាប់ សងគម្សុីវ ិេក៏ដោយ ក៏ៃំដណ្ើរការថ្ផ្នកចាប់ ក៏
ម្រតូវដធែើដ

ើងកនុងរូបភាពជាការផ្តេ់ម្របឹ កាដពញដេញជាម្ួ យសងគម្សុីវ ិេ

ផ្េបះ

េ់ផ្ងថ្ៃរ ដៃើ ម្បីធានាឲ្យបាននូ វអនតរកម្ាម្របកបដោយម្របសិទធភាពកនុងកិ ចព
ច ិ ភាកាអំ ពីដគ្នេនដយា

និងអនកទំងឡាយ្ថ្ៃេរង

បាយ។
កិ ចម្រច បជុំ កំពូេម្របចំឆ្នំ

បានដេើកដ

ើងនូ វទិ ៃាភាពសំខាន់ ម្ួយដផ្េងដទៀតអំពីសហតថិភាព

សហម្របតិបតតិការដៅកនុងសងគម្សុីវ ិេខលួនឯងផ្ទទេ់។

រហូតម្កៃេ់ដពេដនះ

និងកិចច

ភាពសុីជដម្រៅដនកិចស
ច ហ

ម្របតិ បតតិការកនុងចំ ដ្ម្អងគការសងគុម្សុីវ ិេ ថ្ៃេដធែើការង្ករកនុងវ ិស័យដផ្េងៗគ្នន និ ងសូម្បីថ្តដធែើការដៅទូ
ទំងប្
ត យអងគការសងគម្សុីវ ិេ ដៅានកម្រម្ិតទបដៅដ
ដកាតសរដសើរចំដ

ះេទធផ្េរកដ

ើយ។ សិកាាកាម្ដនកិចចម្របជុំដនះ ានអារម្ាណ្៍

ើញនានាពី ការស្រាវម្រជាវលាីដនះ ថ្ៃេម្រគប់ ម្រគងដោយគណ្ៈកាាធិ ការ គ.

ស.ក ថ្ៃេការដរៀបចំ អភិបាេកិ ចក
ច ុងចំ
ន
ដ្ម្ប្
ត ញអងគការសងគម្សុីវ ិេ គួ រម្រតូវបានថ្កេម្អ ដហើយដៅ
ដពេដនាះទម្រម្ង់ ជាក់ ោក់ម្ួយដនកិចចសហម្របតិបតតិការរបស់អងគការសងគម្សុីវ ិេ គួ រម្រតូវបានចត់ ទុកថ្នជា
អាទិ ភាពរួម្គ្ននម្ួ យ។ ការពិ ភាកាថ្ៃេម្រតូវបានដធែើដ

ើងដៅឯកិចចម្របជុំកំពូេម្របចំឆ្នំ ក៏ បានដផ្ទតតការយក

ចិ តទ
ត ុ កោក់ ដេើតម្រម្ូវការដនការអភិ វឌ្ឍសម្តថភាពបថ្នថម្ផ្ងថ្ៃរ

ចំដ

ះប្
ត ញអងគការសងគម្សុីវ ិេថ្ននក់

ដខតត ថ្ៃេដធែើការង្ករយាងជិ តសនិទិ ធដៅសហគម្ន៍ ដៃើម្បីដោះស្រាយបញ្ហ
ា របស់ពួកដគ។
ដៃើម្បីដធែើម្ូេោានី យកម្ា SDGs ម្របកបដោយម្របសិទភា
ធ ពដៅកនុងបរ ិបទកម្ពុជា និ ងដៃើម្បីដេើកម្ពស់ការ
អភិវឌ្ឍម្របកបដោយនិរនតរភាពដៅកម្ពុជាដនាះ កិចចម្របជុំកំពូេម្របចំឆ្នំ បានដេើកដ
ៃូ ចខាងដម្រកាម្សម្រាប់ ភាគី

ក់ព័នធខាងដម្រកាម្៖

រាជរោាភិ បាេកម្ពុជា៖

ភាពជាដៃគូសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍម្របកបដោយនិរនតរភាពដៅកម្ពុជា
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ផ្ទះដេខ ៩-១១ ផ្លូវដេខ ៤៧៦ សង្កាត់ ទួេទំពូង ១

ខ័ណ្ឌចំការម្ន ម្របអប់សំបុម្រត 885 រាជធានីភំនដបញ
ម្របដទសកម្ពុជា

ើងនូ វចំ ណ្ុចសំខាន់ ៗ

what
ទស្សនវ ិស្័យៈ ការអភវិ ឌ្ឍប្រករដោយនរិ នតរភាពស្ប្ារ់ប្រដទស្កម្ពុជា

Vision: Sustainable Development for Cambodia
-

បនតគ្នំម្រទអងគការសងគម្សុីវ ិេ ដៃើ ម្បីចូម្រួម្កនុងរដបៀបវារៈអភិ វឌ្ឍន៍ សំខាន់ៗ និងកំថ្ណ្ទម្រម្ង់ នានា
ៃូ ចជា កំ ថ្ណ្ទម្រម្ង់ ចាប់ ការអភិ វឌ្ឍម្របជាធិបដតយយថ្ននក់ ជាតិ និងថ្ននក់ដម្រកាម្ជាតិ និងការអនុ វតត
ម្រកបខ័ ណ្ឌគណ្ដនយយភាពសងគម្ (ISAF)។

-

ធានាឲ្យបាននូ វបរ ិាថនអំ ដ្យផ្េសម្រាប់ អងគការសងគម្សុីវ ិេ
ណ្ឌចាប់ ភាពជាដៃគូ ដ

ជាពិ ដសសទក់ ទងនឹងម្រកបខ័

រដពញដោយអតថន័យកនុងការអភិ វឌ្ឍដគ្នេនដយាបាយ និ ងការផ្តេ់ហិរញ្ញ

បបទនសម្រាប់ ការអភិ វឌ្ឍ។
-

ដេើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូពហុភាគី និ ងអនុ វតតម្របកបដោយម្របសិទធភាពនូវការដបតជាាចិ តតដៅកនុងភាពជា
ដៃគូ សម្រាប់កិចចសហម្របតិបតតិការអភិ វឌ្ឍន៍ ម្របកបដោយម្របសិទធភាពកនុងទី ម្រកុងបូាន និ ង SDGs

(SDGs របស់កម្ពុជាទំងអស់ ជាពិ ដសស SDGs 16 និ ង 17 និងដគ្នេការណ្៍ដនការម្ិនទុ កនរ្
ានក់ ដចេ)។

ម្របការសំខាន់ ដនាះគឺម្រតូវពម្រងឹងដ

ើងវ ិញនូ វគំ រភា
ូ ពជាដៃគូពហុភាគី ថ្ៃេានស្រាប់

សំខាន់ ៗ ៃូចថ្ៃេានថ្ចងកនុងកិចចសហម្របតិបតតិការអភិវឌ្ឍន៍ និងយុទធសស្រសតភាពជាដៃគូ (DCPS)
ឆ្នំ ២០១៤-២០១៨ ជាពិដសស ដរៀបចំកិចម្រច បជុំ ម្របឹកាដយាបេ់ភាពរវាងរោាភិបាេ និ ងអងគការម្ិន

ថ្ម្នរោាភិ បាេម្របចំឆ្នំថ្ននក់ ខពស់ និងបដងាើតកិ ចម្រច បជុំលី ៗ
ា ម្របសិនដបើ ចំបាច់ ដៃើម្បីបញ្ហ
ា ក់ពីការដបតជាា
ចិ តរត បស់រោាភិ បាេចំដ
-

ះយនតការភាពជាដៃគូ ទំងដនាះ។

ដេើកកម្ពស់គដម្រាងដេើកទឹ កចិ តត

ៃូចជាការដេើកថ្េងពនធសម្រាប់ អងគការសងគម្សុីវ ិេ

ការថ្បង

ថ្ចកលវ ិកាជាតិ ម្របចំឆ្នំ និងគំនិតផ្តួចដផ្តើម្ដផ្េងៗ។ រោាភិ បាេគួ រគ្នំម្រទម្ូ េនិធិសងគម្សុីវ ិេថ្ៃេជា
យនតការម្ួ យកនុងចំ ដ្ម្យនតការម្របកបដោយថ្នម្ពេ

ដៃើម្បីដេើកកម្ពស់និរនតរភាពហិរញ្ញ វតថុ

សម្រាប់ វ ិស័យសងាម្សុីវ ិេ។
-

សហម្របតិបតតិការជាម្ួ យភាគី

ក់ព័នធទំងអស់ រួម្ទំងអងគការសងគម្សុីវ ិេ និ ងវ ិស័យឯកជន ដៃើ ម្បី

បដងាើតម្រកបខ័ណ្ឌចាប់ សីព
ត ីម្របតិ បតតិការដោយការទទួេខុ សម្រតូវរបស់ធុរកិចច។
ដៃគូ អភិ វឌ្ឍន៍ /ាចស់ជំនួយ៖
-

គ្នំម្រទអងគការសងគម្សុីវ ិេតាម្រយៈការដយាគយេ់ និ ងការដេើកកម្ពស់បរ ិយាកាស អំ ដ្យផ្េ
តាម្រយៈការានដគ្នេនដយាបាយសងគម្សុីវ ិេជារួម្
សងគម្សុីវ ិេ។

-

ថ្ផ្នទី បង្កាញផ្លូវ

និង/ឬសរសរសតម្ភរបស់

ដេើកកម្ពស់ និងគ្នំម្រទដៃគូរបស់អងគការសងគម្សុីវ ិេដឆ្ពះដៅរកសុខៃុម្នី យកម្ា និងអភិ បាេកិចចេអ
កនុងវ ិស័យដនះ។ ការគ្នំម្រទៃេ់ម្របព័ នប
ធ ញ្ហ
ា ក់ ពីអភិបាេកិ ចច
(GPP) ម្រតូវបានដសនើសុំឲ្យានជាខាលំង។

និងការម្របតិ បតតិម្របកបដោយវ ិជាាជី វៈ

ភាពជាដៃគូសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍម្របកបដោយនិរនតរភាពដៅកម្ពុជា
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T +៨៥៥ (០)២៣ ២១៤ ១៥២

F +៨៥៥ (០)២៣ ២១៦ ០០៩

ផ្ទះដេខ ៩-១១ ផ្លូវដេខ ៤៧៦ សង្កាត់ ទួេទំពូង ១

ខ័ណ្ឌចំការម្ន ម្របអប់សំបុម្រត 885 រាជធានីភំនដបញ
ម្របដទសកម្ពុជា

what
ទស្សនវ ិស្័យៈ ការអភវិ ឌ្ឍប្រករដោយនរិ នតរភាពស្ប្ារ់ប្រដទស្កម្ពុជា

Vision: Sustainable Development for Cambodia
-

ដេើកកម្ពស់គំនិតផ្តួចដផ្តើម្របស់សងគម្សុីវ ិេថ្ៃេដទើបោក់ ដចញលាីៗ

ជាពិ ដសសគំ និតផ្តួចដផ្តើម្សតីពី

ម្ូ េនិធិសងគម្សុីវ ិេ ដគ្នេកាណ្៍ថ្ណ្នាំសីព
ត ី ម្របតិបតតិការេអ និងនិ រនតរភាពរបស់អងគការសហគម្ន៍
សននិបាតរបស់អងគការសងគម្សុីវ ិេ និ ងកិ ចខ
ច ិតខំម្របឹងថ្ម្របងដផ្េងៗដទៀត។
-

ធានាឲ្យានការបនតផ្តេ់ជំនួយអភិ វឌ្ឍន៍ និងដៅទី្ថ្ៃេអាចដធែើបាន បដងាើនការគ្នំម្រទថ្ផ្នកផ្តេ់
ម្ូ េនិធិ។ ការគ្នំម្រទដនះ គួ រដកើ តានជាម្ួ យនឹងេកាខណ្ឌថ្ៃេានការបនធូរបនថយសម្រាប់អងគការ
សងគម្សុីវ ិេកនុងស្រសុក ដៃើម្បីចូេរួម្កនុងៃំដណ្ើរការដៃញដលល ការដេើកកម្ពស់វ ិធីាស្រសតថ្ៃេថ្ផ្អកដេើ
សិទិ ធម្នុ សេ ភាពជាដៃគូ ម្របកបដោយបរ ិយាប័ នន និងភាពជាាចស់កម្ាសិទិក
ធ ុងស្រសុ
ន
ក និងនិ រនតរភាព។

វ ិស័យឯកជន៖
-

បង្កាញឲ្យៃឹងកនុងវ ិស័យដនះនូ វអាទិ ភាពអភិវឌ្ឍន៍ ថ្ៃេដៅាន

ជាពិ ដសសកិចចម្រពម្ដម្រពៀងសតីពីកិចច

សហម្របតិបតតិការអភិ វឌ្ឍន៍ម្របកបដោយម្របសិទធភាពទីម្រកុងបូ ាន

និ ងដគ្នេដៅអភិវឌ្ឍន៍ម្របកប

ដោយនិ រនតរភាព (SDGs)។
-

រួម្គ្ននតសូម្តិ ជាម្ួ យអងគការសងគម្សុីវ ិេ

ដៃើ ម្បីឲ្យានកិចព
ច ិ ភាការវាងវ ិស័យឯកជន-ាធារណ្ៈ

និ ងអងគការសងគម្សុីវ ិេ ដៃើ ម្បីដេើកកម្ពស់ភាពលាំុដលាើនសម្រាប់តួអងគទំងអស់ និ ងដៃើម្បីដេើកកម្ពស់
កិ ចចសហម្របតិ បតតិការអភិវឌ្ឍន៍ ម្របកបដោយម្របសិទភា
ធ ព។

-

ដេើកកម្ពស់ភាពជាាចស់ដជើ ងឯក និ ងការអនុ វតតសិទិ ធ
ធ ុរកិចច និងសិទិម្
ធ នុ សេដៅទូ ទំងវ ិស័យធុ រកិ ចច
ម្រពម្ទំងការម្របតិ បតតិេប
អ ំផ្ុតពី ម្របដទសដផ្េងៗ។

-

គ្នំម្រទម្ូ េនិធិសងគម្សុីវ ិេថ្ៃេដទើ បបដងាើតលាី
ហិរញ្ញ វតថុ

ទំងតាម្រយៈការគ្នំម្រទថ្ផ្នកបដចចកដទស

ដៃើ ម្បីឲ្យសងគម្សុីវ ិេបនតដៃើរតួ នាទី សំខាន់ ចំដ

និ រនតរភាព និងតាម្ថ្បបម្របជាធិ បដតយយ។

និ ងទំង

ះការអភិ វឌ្ឍម្របដទសកម្ពុជាម្របកបដោយ

សងគម្សុីវ ិេ៖
-

ដេើកកម្ពស់ការសម្រម្បសម្រម្ួេកនុងចំដ្ម្ និងដៅទូ ទំងវ ិស័យនានា។ កិចចម្របជុំកំពូេដនះ ដសនើឲ្យ
គណ្ៈកាាធិ ការ គ.ស.ក កនុងនាម្ជាអងគការសាជិកភាព ដធែើការង្ករជាម្ួ យប្
ត ញអងគការសងគម្
សុីវ ិេដផ្េងដទៀត ដៃើម្បីឲ្យានកិចព
ច ិ ភាកាជាម្របចំដៅកនុងវ ិស័យដនះ (ឧ. សននិបាទរបស់អងគការ
សងគម្សុីវ ិេម្របចំឆ្នំ) ដៃើម្បីដោះស្រាយបញ្ហ
ា រួម្របស់ពួកដគ និ ងដៃើម្បីអភិ វឌ្ឍយុទធាស្រសតរម្
ួ ។

-

ពម្រងឹ ងការយេ់ៃឹង សម្តថភាព និ ងវ ិជាាជីវៈរបស់ពួកដគសម្រាប់ ការដឆ្លើយតបម្របកបដោយនវានុវតតន៍
ដៅនឹ ងបញ្ហ
ា ម្របឈម្ថ្ផ្នកអភិវឌ្ឍន៍
បនាទប់ របស់ SDGs។

ជាពិ ដសសកនុងៃំ ដណ្ើរការម្ូ េោានី យកម្ា

ភាពជាដៃគូសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍម្របកបដោយនិរនតរភាពដៅកម្ពុជា

www.ccc-cambodia.org
info@ccc-cambodia.org

T +៨៥៥ (០)២៣ ២១៤ ១៥២

F +៨៥៥ (០)២៣ ២១៦ ០០៩

ផ្ទះដេខ ៩-១១ ផ្លូវដេខ ៤៧៦ សង្កាត់ ទួេទំពូង ១

ខ័ណ្ឌចំការម្ន ម្របអប់សំបុម្រត 885 រាជធានីភំនដបញ
ម្របដទសកម្ពុជា

និងរដបៀបវារៈបនត

what
ទស្សនវ ិស្័យៈ ការអភវិ ឌ្ឍប្រករដោយនរិ នតរភាពស្ប្ារ់ប្រដទស្កម្ពុជា

Vision: Sustainable Development for Cambodia
-

ដេើកកម្ពស់សម្តថភាពអនុដោម្ភាពថ្ផ្នកចាប់ ភាពជាាចស់កម្ាសិទិ ធ និងគ្នំម្រទៃេ់អងគការសងគម្
សុីវ ិេកនុងស្រសុក ខណ្ៈថ្ៃេកំ ណ្ត់ឲ្យបានចាស់ោស់នូវរដបៀបវារៈ និងកិចចសហម្របតិបតតិការរវាង
អងគការម្ិនថ្ម្នរោាភិ បាេអនតរជាតិ និ ងអងគការម្ិ នថ្ម្នរោាភិ បាេកនុងស្រសុក។

-

គ្នំម្រទគំនិតផ្តួចដផ្តើម្របស់អងគការសងគម្សុីវ ិេថ្ៃេានស្រាប់ ៃូ ចជា ម្របព័នប
ធ ញ្ហ
ា ក់ ការដធែើការង្ករ

សា័ម្រគចិតត ម្ជឈម្ណ្ឌេសងគម្សុីវ ិេ ការអភិ ឌ្ឍសម្តថភាពាថប័នសនតនិយម្សងគម្សុីវ ិេ ម្ូ េនិធិ
សងគម្សុីវ ិេ សននិបាតអងគការសងគម្សុីវ ិេ ជំនួបអតីតបុគគេិកអងគការសងគម្សុីវ ិេ និ ងកិចចខិតខំ
ម្របឹងថ្ម្របងដផ្េងៗ។

ភាពជាដៃគូសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍម្របកបដោយនិរនតរភាពដៅកម្ពុជា

www.ccc-cambodia.org
info@ccc-cambodia.org

T +៨៥៥ (០)២៣ ២១៤ ១៥២

F +៨៥៥ (០)២៣ ២១៦ ០០៩

ផ្ទះដេខ ៩-១១ ផ្លូវដេខ ៤៧៦ សង្កាត់ ទួេទំពូង ១

ខ័ណ្ឌចំការម្ន ម្របអប់សំបុម្រត 885 រាជធានីភំនដបញ
ម្របដទសកម្ពុជា

