្របធនបទ៖ ភពជៃដ្របកបេ

ទិ សងគមសុវី ល
ិ

យបរ ិយប័ននស្រមប់ករអភិវឌ
្របកបេ

មែបប្របជធិបេតយយនិង

យចីរភព

កលបរ ិេចឆទ៖ ៃថងទី១៩ ែខមីន ឆន២
ំ ០១៩
ទីកែន្លង៖ ស

្ឋ គរកំបូឌីយ៉

I.េសចក្តីេផ្តើម
េយង

មខ្លឹម

ររបស់កមមវ ិធីអភិវឌ ន៍អងគករសហ្របជជតិ (UNDP) អងគករសងគមសុីវ ិលគឺជអងគករ

សងគមែដលេលើកទឹកចិ តឲ
្ត យមនករផ្តល់េស សម័្រគចិត្ត និងេស សងគមកនុង្របេទសកមពុជ។ ជមួយនឹងករចូលរួម

ដ៏ខ្លំងេនថនក់ភូមិដល់ថនក់ជតិ
នន ឬរចនសមព័នធរដ្ឋបល

អងគករសងគមសុីវ ិល

ក់ដូចជមនទំនក់ទំនងជ្របព័នធេទនឹងកមមវ ិធីអភិវឌ ន៍

មែបបវ ិមជឈករ។

ទិ សងគមសុីវ ិល នឹងក្លយជេវទិក្របចំឆនំមួយស្រមប់អងគករសងគមសុីវ ិល េដើមបីែចករ ំែលក្រពឹតិក
្ត រណ៍
សំខន់ៗ/េរឿង ៉ វេជគជ័យរបស់ខួន
្ល េដើមបីពិភក អំពីបញ
្ហ សំខន់ៗ និននករអភិវឌ ន៍ និងបញ
្ហ ្របឈមកលពីឆនំ

ចស់ និងេដើមបីកំណត់

ទិភពសំខន់ៗ វ ិធី

្រស្តេធ្វើករងរ

ចមបងៗ និងយុទធ

្រស្តនន ែដលអងគករសងគម

សុីវ ិលគួរទទួលបនេនឆនំបនទប់។ ទិ សងគមសុីវ ិល ក៏នឹងជេវទិ កមួយ េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងនិននករអភិវឌ ន៍
និងេដើមបីព្រងឹ ងកិចចសហ្របតិបត្តិករកនុងចំេ

មអងគករសងគមសុីវ ិល ៃដគូ និង ជរ ្ឋ ភិ បលផងែដរ។

ៃថងទី១៩ ែខមីន ឆនំ២០១៩ នឹងជទិ សងគមសុីវ ិលេលើកដំបូង េហើយនឹងជឱកសដ៏អ

ច រយស្រមប់អក
ន

ចូលរួម/េភញ វកិតិយ
្ត ស្របមណ ៣០០ នក់ ែដលជសមជិករបស់អងគករ គ.ស.ក ៃដគូ និងជតួអងគអភិវឌ ន៍ (ម្រន្តី
រ ្ឋ ភិ បល ៃដគូអភិវឌ ន៍ អនកតំ

ងរបស់អងគករសងគមសុីវ ិល និងវ ិស័យឯកជន) អនកតំ

ងរបស់អងគករសហ

គមន៍ និងយុវជន េដើមបី្របមូលផ្តំុគនស្រមប់េគលបំណងែដលបនេលើកេឡើងខងេលើ។
េនវគគពិភក គន ថនក់ដឹកនំ អនកជំនញ និងអនកចូលរួម នឹងែចករ ំែលកបទពិេ

ធន៍ ជំនញ និងកររ ំពឹ ង

ទុករបស់ពួកេគេឆពះេទរកនិននករអភិវឌ ន៍ កនុងបរ ិបទបចចុបបននរបស់កមពុជ។ បញ
្ហ ទក់ទងនឹង្របធនបទសំខន់ៗ
េនឆនំេនះ គឺលំហសុីវ ិល និងបរ ិយកសអំេ

យផលស្រមប់

ព្រងឹ ងអភិបលកិចល
ច ្អ កររួមបញូច លកនុងសងគម េស
េ

អងគករសងគមសុីវ ិល និរន្តរភពហិរញញ វតថុ ករ

ធរណៈ្របកបេ

យគុណភព រេបៀប រៈអភិវឌ ន៍សកល

ក និងកិចស
ច ហ្របតិបត្តិកររបស់អងគករសងគមសុីវ ិល។
េ

យ

រករពិភក ពក់ព័នន
ធ ឹង្របធនបទគឺជបញ
្ហ ្របឈមឆ្លងវ ិស័យ ែដលបនែ្របក្លយកន់ែតមន

រៈសំខន់ចំេពះដំេណើរករអភិវឌ ន៍របស់្របេទសកមពុជកនុងរយៈេពលប៉ុនមនឆនំថីៗ
ម េនះ ទិ សងគមសុីវ ិល នឹង

ជែជកពិភក អំពីតួនទីដ៏សំខន់របស់អងគករសងគមសុីវ ិលកនុងេពលអនគតទក់ទងនឹងបរ ិយកសអំេ

យ

ផលស្រមប់អងគករសងគមសុីវ ិល ករេធ្វើវ ិមជឈករ ្របជធិបេតយយ សន្តិភព និងកិចចសហ្របតិ បត្តិករតំបន់ ។

II.េគលបំណង៖
1. េដើមបីអបអរសមិទិផ
ធ លសំខន់ៗរបស់អងគករសងគមសុីវ ិល
កមពុជ។

2. េដើមបីពិភក អំពី

ទិភពពក់ព័នន
ធ ឹ ង្របធនបទ

ែដលចូលរួមចំែណកដល់ករអភិវឌ របស់្របេទស

រួមទំងបញ
្ហ ្របឈមរបស់

ទិភពទំងេនះ

និងអនុ

សន៍សំខន់ៗ ែដលអងគករសងគមសុីវ ិលេជឿជក់េលើ។
3. េដើមបីពិភក អំពីគំនិតផ្តួចេផ្តើមសំខន់ៗស្រមប់ព្រងឹងបរ ិយកសអំេ

យផល និ រន្តរភពហិរញញ វតថុ និងផល

ប៉ះពល់រយៈេពលែវងរបស់អងគករសងគមសុីវ ិលកនុងករអភិវឌ េនកមពុជ។

4. េដើមបីព្រងឹងភពជៃដគូ្របកបេ

យបរ ិយប័នក
ន ុងេគលនេយបយសកល
ន
ថនក់តំបន់ និងថនក់េ្រកមជតិ ដូច

ជ េគលនេយបយស្តីពីេគលេ
េគលនេយបយស្តីពីេគលេ

អភិវឌ ន៍្របកបេ

អភិវឌ ន៍្របកបេ

យចីរភព (SDGs) េគលនេយបយរបស់

យចីរភពេនកមពុជ

(CSDGs)

្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ (NSDP) េគលនេយបយស្តីពីកមមវ ិធីអនុវត្តដំ

ែផនករយុទធ

៊ន

េគលនេយបយស្តីពី
ក់កលទី៣ (IP3) េគល

នេយបយស្តីពីករអនុវត្ត្រកបខណ្ឌគណេនយយភពសងគម (ISAF) និងេគលនេយបយ

មវ ិស័យេផ ងៗ

េទៀត។
5. េដើមបីផលិតឯក

រលទធផលមួយរបស់អងគករសងគមសុីវ ិល

ស្រមប់អងគករសងគមសុីវ ិល េដើមបីដឹកនំសកមមភពយុទធ

ែដល

ច្រតូវបនេ្របើ្របស់េធ្វើជឯក

រេយង

្រស្តរបស់អងគករទំងេនះស្រមប់ករសេ្រមចបន

េគលនេយបយស្តីពី SGDs េគលនេយបយស្តីពី CSDG េគលនេយបយស្តីពី IP3 និងេគលនេយបយ
មវ ិស័យេផ ងៗ។

វគគេពល្រពឹក៖
សុនរទ កថ

្វ គមន៍ស្រមប់ទិ សងគមសុីវ ិល

សុនរទ កថេបើកស្រមប់ទិ សងគមសុីវ ិល

កិច្រច បជុំេពញអងគៈ និននករសកលស្តីពីករអភិវឌ ៖ េគលេ
វគគពិភក ទី១៖ បរ ិយកសអំេ

អភិវឌ ន៍្របកបេ

យចីរភព (SDGs)

យផលស្រមប់អងគករសងគមសុីវ ិល

វគគពិភក ទី២៖ និរន្តរភពហិរញញ វតថុ/មូលនិធិអងគករសងគមសុីវ ិល
វគគពិភក ទី៣៖ ករអភិវឌ ធនធនមនុស

រៃថង្រតង់

មគគី

វគគេពលរេសៀល៖
វគគពិភក ទី៤៖ អភិបលកិចច និងករ្របឆំងអំេពើពុករលួយ
វគគពិភក ទី៥៖ ករ្រគប់ ្រគងធនធនធមមជតិ និងអភិបលកិចច
វគគពិភក ទី៦៖ សន្តិភព ្របជធិបេតយយ និងសិទិម
ធ នុស
វគគពិភក ទី៧៖ កំែណទ្រមង់ៃនករអភិវឌ

មែបប្របជធិបេតយយេនថនក់េ្រកមជតិ

វគគពិភក ទី៨៖ ករចូលរួមរបស់ពហុភគីពក់ព័នធ
វគគពិភក ទី៩៖ េយនឌ័រ និងបរ ិយបននសងគម

េសចក្តីែថ្លងករណ៍ស្តព
ី ីលទធផលរបស់ទិ សងគមសុវី ិល
សរុបកមមវ ិធី & បិទ

េសចក្តី្រពងរេបៀប រៈ៖
េម៉ ង

្របធនបទ

អនកស្រមបស្រមួល

៧:៣០–៨:១៥

ចុះេឈមះ

្រកុមករងរ

៨:១៥– ៨:៣០

ករែណនំ និងេគរពេភ្លងជតិ

អនកកន់កមមវ ិធី

៨:៣០–៨:៥០

របំជូនពរ

៨:៥០–៩:០០

សុនរទ កថ

៩:០០–៩:១០
៩:១០–៩:៣០

 េ

ក ជ វ ិបុល

 េ

ក្រសី លុយ ធរ ី

អងគករ Cambodian Living Art
្វ គមន៍ស្រមប់ទិ សងគមសុវី ិល

តំ

ងអងគករសងគមសុីវ ិល

សុនរទ កថសំខន់ៗពីៃដគូអភិវឌ ន៍

តំ

ងមកពី EU

សុនរទ កថេបើកទិ សងគមសុវី ិល

សេម្តច្រក

េ

ម ស េខង

ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី និងជរដ្ឋម្រន្តី
្រកសួងម
៩:៣០–១០:០០

ថតរូបរួមគន

រស្រមន់ និងទស នពិព័រណ៍

ៃផទ

ទំងអស់គន

អងគករសងគមសុវី ិល
១០:០០–១១:០០

កិច្រច បជុំេពញអងគ៖

អនកដឹកនំករពិភក ៖ Oxfam

និននករសកលស្តីពីករអភិវឌ ៖ េគលេ
ន៍្របកបេ

អភិវឌ

យចីរភព (SDGs)

គមិនកិតិយ
្ត ស៖

 UNRC

 ្រកសួងែផនករ
 សមព័នអ
ធ ភិវឌ ន៍
 តំ

េខត្ត

១១:០០-១២:១៥

ដំេណើរករៃនវគគពិភក
េសចក្តី្រពងឯក

នឹងមនដូចខងេ្រកម៖

រ្របវត្តិ (និទនភព សមិទិផ
ធ ល

សំខន់ៗ បញ
្ហ ្របឈមសំខន់ៗ និងអនុ

សន៍

សំខន់ៗ) ៃនវគគពិភក េនះ នឹង្រតូវបនេរៀបចំ
និងែចកចយជូនអនកចូលរួមស្រមប់េធ្វើជធតុ
បង្ហញកនុងទ្រមង់ជ
បង្ហញេ

្ល យសេងខបែដលេធ្វើបទ

យ គមិនមនក់

េហើយេ្រកយមក គមិន

េផ ងេទៀតផ្តល់មតិេយបល់េលើអក
ន េធ្វើបទបង្ហញ
េហើយបនទប់មកអនកចូលរួមនឹងមនឱកសសួរ
សំណួរ និងែចករ ំែលកធតុចូលរបស់ខួនេទកន់
្ល
គមិននន។

លទធផលសេងខបៃនវគគពិភក េនះ

េ្រកយមកនឹង្រតូវបនរួមបញូច លេទកនុងឯក

រ

លទធផល ែដលនឹង្រតូវបនេចញផ យេនេលើអុីន
ធឺណិត។

ងសហគមន៍/ប

្ត ញអងគករ

អនកដឹកនំករពិភក ៖CCC/SILAKA
គមិនកិតិយ
្ត ស៖

 តំ

 ផទះ

 CCIM
 តំ

ចូលមុនេពល្របរពធកមមវ ិធីេហើយនឹងមនបទ

សុី

ង EU

មគគី-IDEA

ងសហគមន៍

វគគពិភក ទី១៖បរ ិយកសអំេ

យផលស្រមប់

អងគករសងគមសុវី ិល
វគគពិភក ទី២៖
ករសងគមសុវី ិល

និរន្តរភពហិរញញវតថុ/មូលនិធិអងគ

អនកដឹកនំករពិភក ៖BSDA
គមិនកិតិយ
្ត ស៖

 តំ

ង DFAT

 Global Fund (MoEF)
 អងគករ KHANA
 អងគករ PSE
 តំ
វគគពិភក ទី៣៖ ករអភិវឌ ធនធនមនុស

ងសហគមន៍

អនកដឹកនំករពិភក ៖ NEP
គមិនកិតិយ
្ត ស៖

 អគគ ជទូត ច្រកភពអង់េគ្លស
 ្រកសួងអប់រ ំ

 នយកអងគករ HACC
 UNICEF
ប
១២:១៥-១៣:៣០

រៃថង្រតង់

មគគី & ពិព័ណ៌របស់អងគករសងគម

្ត ញអងគករេខត្ត

អនកចូ លរួមទំងអស់

សុវី ិល
១៣:៣០-១៤:៤០

វគគពិភក ទី៤៖ អភិបលកិចច និងករ្របឆំងអំេពើ
ពុករលួយ

អនកដឹកនំករពិភក ៖ TIC
គមិនកិតិយ
្ត ស៖

 តំ

 SIDA
 API
 តំ

វគគពិភក ទី៥៖ ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ និង

គមិនកិតិយ
្ត ស៖








មនុស

ងសហគមន៍

អនកដឹកនំករពិភក ៖ SCW

អភិបលកិចច

វគគពិភក ទី៦៖ សន្តិភព ្របជធិបេតយយ និងសិទិធ

ង MoI/ACU

្រកសួងបរ ិ ថ ន

នយកអងគករ CCFC
CDRI/UNFPA

Star Cambodia
USAID
WWF
តំ

ងសហគមន៍

អនកដឹកនំករពិភក ៖STT
គមិនកិតិយ
្ត ស៖

 UNOHCHR
 Comfrel

 CHRC
 AND

 CICP
 តំ
១៤:៤០–១៥:០០

រស្រមន់ & ទស នករ

ង
ំ ពិព័ណ៌អងគករ

ងសហគមន៍

អនកចូ លរួមទំងអស់

សងគមសុវី ិល
១៥:០០–១៦:១០

វគគពិភក ទី៧៖

កំែណទ្រមង់ៃនករអភិវឌ

ម

ែបប្របជធិបេតយយេនថនក់េ្រកមជតិ

អនកដឹកនំករពិភក ៖CCWA
គមិនកិតិយ
្ត ស៖

 េលខធិករ ្ឋ នអភិវឌ

មែបប

្របជធិបេតយយថនក់េ្រកមជតិ
្រកសួងម

 KYA/YRDP

ៃផទ

ៃន

 World Vision
 តំ

ងយុវជន

អនកដឹកនំករពិភក ៖DCA

វគគពិភក ទី៨៖ ករចូលរួមរបស់ពហុភគីពក់ព័នធ

គមិនកិតិយ
្ត ស៖

 ្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ
 JICA/
 តំ

ថ នទូតជប៉ុន/SDC

ងវ ិស័យឯកជន(Ieng

Group/Kuoch Mengly)

 សហ្រគសវ ័យេកមង
 តំ

វគគពិភក ទី៩៖ េយនឌ័រ និងបរ ិយបននសងគម (មិន
ទុកអនក

មនក់េចល)

ង េវទិក CSR

អនកដឹកនំករពិភក ៖ CCC
គមិនកិតិយ
្ត ស៖

 ្រកសួងកិចក
ច រនរ ី

 អងគករ UNWomen
 អងគករ CDPO
 តំ
១៦:១០–១៦:៤៥

ងសហគមន៍ (យុវជនជនជតិ

េដើម និងLGBT)

កិច្រច បជុំេពញអងគៈ

អនកេរៀបចំកមមវ ិធី

 េសចក្តីែថ្លងករណ៍ស្តីពីលទធផលរបស់
ទិ សងគមសុីវ ិល
 ករ យតៃម្ល
១៦:៤៥-១៧:០០

សុនរទ កថបិទ

កំណត់សមគល់៖ អនកេរៀបចំកមមវ ិធីរក សិទិក
ធ ុងករផ
ន
្ល ស់បូររេបៀប
្ត
រៈ

តំ

្រស័យេលើក ្ត េពលេវ

រូបភពមួយចំនួន និងគំ និតសំខន់ៗ នឹង្រតូវបនដក្រសង់ និងែចករ ំែលកជ
សងគម និ ងេគហទំព័ររបស់អនកេរៀបចំកមមវ ិធី េផ ងេទៀត។

ងអនកេរៀបចំកមមវ ិធី អងគករ CCC

ធរណៈ

និងភព

ចរកបន គមិន។

មរយៈអងគករ គ.ស.ក និងប

្ត ញ

