ទិ សងគមសុ ីវល
ិ

្របធនបទ៖ ភពជៃដគូ្របកបេ

យបរ ិយបននស្រមប់ករអភិវឌ
្របកបេ

មែបប្របជធិបេតយយ និង

យចីរភព

កលបរ ិេចឆទ៖ ៃថងទី១៩ ែខមីន ឆន២
ំ ០១៩
ទីកែន្លង៖ ស

្ឋ គរកំបូឌីយ៉

ភនំេពញ

I.េសចក្តេី ផ្តម
ី
តួនទីរបស់សងគមសុីវ ិល្រតូវបនេគទទួល
របស់វ ិស័យេនះេទកនុងករេ

ះ្រ

ថន

យ ជពិេសសចំេពះករចូលរួមចំែណក

យបញ
្ហ ្របឈមេផ ងៗែដលពក់ព័នធេទនឹងករអភិវឌ ដូចជ

កំពស់អភិបលកិចល
ច ន
្អ ិងករករពរសិទិម
ធ នុស
បរ ិ

គ ល់យ៉ងទូលំទូ

មែបប្របជធិបេតយយ ករអភិរក

ករជ្រមុញអភិបលកិចច

ែដលករចូលរួមទំងអស់េនះមនេនកនុងក្រមិ តថនក់មូល ្ឋ ន

េសចក្តី្របកសរួមែដលេធ្វើេនទី្រកុងប៊ូ
ក់ែតងេគលនេយបយ

ថនក់ជតិ

ករបេងកើតភពជៃដគូ

និងថនក់សកល។

បនែចងថ អងគករសងគមសុីវ ិល

នេនឆនំ ២០១១ស្តីពីករអភិវឌ

េដើរតួ នទីយ៉ងសំខន់កុងករជ្រមុ
ន
ញឱយ្របជពលរដ្ឋ

ករេលើក

ចេ្របើ្របស់នូវសិទិរធ បស់ខួន
្ល

និងជ្រមុញឱយមនករ

និងករអនុ វត្តសកមមភពនន

េ

យែផ្អកេទេលើ

អភិ្រកមសិទិម
ធ នុស ។ អងគករសហ្របជជតិេនកនុង្របេទសកមពុជ ក៏បនេធ្វើករសងកត់ធន
ង ់ ចំ េពះតួនទីបែនថម

របស់សងគមសុីវ ិលកនុងករជ្រមុញឱយមនករសម័្រគចិត្ត និងេស សងគមកិចចេនកនុង្របេទសកមពុជ។
ទិ សងគមសុីវ ិល នឹង
ករណ៍

ចក្លយជេវទិ ក្របចំឆនំមួយស្រមប់អងគករសងគមសុីវ ិល េដើមបីែចករ ំែលក្រពឹ តិ្ត

សំខន់ៗ/េរឿង ៉ វេជគជ័យរបស់ខួន
្ល

្របឈមកលពីឆនំចស់ និងេដើមបីកំណត់

េដើមបីពិភក អំពីបញ
្ហ សំខន់ៗ និននករអភិវឌ ន៍

ទិភពសំខន់ៗ វ ិធី

្រស្តេធ្វើករងរចមបងៗ និងយុទធ

និងបញ
្ហ
្រស្តនន

ែដលអងគករសងគម សុីវ ិលគួរទទួលបនេនឆនំបនទប់ ។ ទិ សងគមសុីវ ិល ក៏នឹងជេវទិកមួយ េដើមបីេឆ្លើយតប
មអងគករសងគមសុីវ ិល ៃដគូ និង ជ

េទនឹ ងនិននករអភិវឌ ន៍ និង េដើមបីព្រងឹងកិចចសហ្របតិ បត្តិករកនុងចំេ
រ ្ឋ ភិ បលផងែដរ។

ៃថងទី១៩ ែខមីន ឆនំ២០១៩ នឹងជទិ សងគមសុីវ ិលេលើកដំបូង េហើយនឹងជឱកសដ៏អ

ច រយស្រមប់ អនក

ចូលរួម/េភញ វកិតិយ
្ត ស្របមណ ៣០០ នក់ ែដលជសមជិករបស់អងគករ គ.ស.ក ៃដគូ និងជតួអងគអភិវឌ ន៍
ងរបស់អងគករសងគមសុីវ ិល និងវ ិស័យឯកជន) អនកតំ

(ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល ៃដគូអភិវឌ ន៍ អនកតំ

ងរបស់

អងគករសហគមន៍ និងយុវជន េដើមបី្របមូលផ្តំុគនស្រមប់េគលបំណងែដលបនេលើកេឡើងខងេលើ។
េនវគគពិភក គន
វ ិស័យឯកជន តំ

ងពី

អនកដឹកនំអងគករសងគមសុីវ ិល
ថ ប័នឧត្តមសិក

អនកជំ នញ

តំ

ងពី ជរ ្ឋ ភិបល

និងអនកចូលរួមទំងអស់ នឹងែចករ ំែលកបទពិេ

តំ

ងពី

ធន៍ ជំនញ និង

ន
ិបទបចចុបបននរបស់កមពុជ។ ករពិភក នននឹងេផ្តត
កររ ំពឹងទុករបស់ពួកេគេឆពះេទរកនិននករអភិវឌ ន៍កុងបរ
េទេលើ្របធនបទសំខន់គឺ
ភពជៃដគូ្របកបេ យបរ ិយបននេដើមបីករអភិវឌ ្របកបេ យនិរន្តរភពនិង
្របជធិបេតយយ។

កិចចពិភក ជក់

ក់ដៃទេទៀតនឹងេផ្តតេទេលើ

បរ ិយកសអំេ

សុីវ ិល និរន្តរភពហិរញញ វតថុស្រមប់សងគមសុីវ ិល ករអភិវឌ ធនធនមនុស
ពុករលួយ

ករ្រគប់្រគងនិងអភិបលកិចចធនធនធមមជតិ

្របជធិបេតយយនិងសិទិម
ធ នុស
េយនឌ័រនិងករចូលរួមសងគម។

អភិបលកិចចនិងករ្របឆំងអំេពើ

េគលេ

ទី១៦ៃនSDGsស្តីពីសន្តិភព

ករចូលរួមេនកនុងដំេណើរករេគលនេយបយ

1

យផលស្រមប់សងគម

ករចូលរួមពហុភគី

ជមួយនឹងភពច្រមុះគនរបស់អនកដឹកនំកិចព
ច ិ ភក
វ ិស័យេផ ងៗគននិង្រគប់ក្រមិតទំងអស់

គមិន និងអនកចូ លរួមទំងអស់ ែដលអេញជើញមកពី

ទិ សងគមសុីវ ិលនឹងក្លយជមគ៌មួយស្រមប់េយើងទំងអស់គន

កនុងករជែជកពិភក អំពីតួនទីដ៏សំខន់របស់អងគករសងគមសុីវ ិលកនុងេពលអនគត
បរ ិយកសអំេ
យផល និងកិ ចច្របឹងែ្របងរួមរបស់ពហុភគីេដើមបីជ្រមុញឱយមន

ែដលទក់ទងនឹង
ករអភិវឌ ្របកបេ

យ

និរន្តរភព។
II.េគលបំណង៖
១.

េដើមបីអបអរសមិទិផ
ធ លសំខន់ៗរបស់អងគករសងគមសុីវ ិល

្របេទសកមពុជ។

២. េដើមបីពិភក អំពី

ែដលចូលរួមចំែណកដល់ករអភិវឌ របស់

ទិភពពក់ព័នន
ធ ឹង្របធនបទ រួមទំងបញ
្ហ ្របឈមរបស់

ទិភពទំងេនះ និង

សន៍សំខន់ៗ ែដលអងគករសងគមសុីវ ិលេជឿជក់េលើ។

អនុ

៣. េដើមបីពិភក អំពីគំនិតផ្តួចេផ្តើមសំខន់ ៗស្រមប់ព្រងឹងបរ ិយកសអំេ

យផល និ រន្តរភពហិរញញ វតថុ

និងផលប៉ះពល់រយៈេពលែវងរបស់អងគករសងគមសុីវ ិលកនុងករអភិវឌ េនកមពុជ។

៤. េដើមបីព្រងឹងភពជៃដគូ្របកបេ

យបរ ិយប័ននកុងេគលនេយបយសកល
ន
ថនក់តំបន់ និងថនក់េ្រកម

ជតិ ដូ ចជ េគលនេយបយស្តីពីេគលេ

អភិវឌ ន៍្របកបេ

យចីរភព (SDGs) េគលនេយបយ

របស់

អភិវឌ ន៍្របកបេ

យចីរភពេនកមពុជ (CSDGs) េគល

៊ ន េគលនេយបយស្តីពីេគលេ

នេយបយស្តីពីែផនករយុទធ

្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ

(NSDP)

េគលនេយបយស្តីពីកមមវ ិធីអនុវត្តដំ

ក់

កលទី៣ (IP3) េគលនេយបយស្តីពីករអនុវត្ត្រកបខណ្ឌគណេនយយភពសងគម (ISAF) និងេគលនេយ
បយ េផ ងេទៀត។
៥. េដើមបីផលិតឯក

រលទធផលមួយរបស់អងគករសងគមសុីវ ិល ែដល

េយងស្រមប់អងគករសងគមសុីវ ិល

េដើមបីដឹកនំសកមមភពយុទធ

ច្រតូវបនេ្របើ្របស់េធ្វើជឯក

រ

្រស្តរបស់អងគករទំងេនះស្រមប់ករ

សេ្រមចបនេគលនេយបយស្តីពី SDGs េគលនេយបយស្តីពី CSDGs េគលនេយបយស្តីពីករ
អភិវឌ

មែបបលទធិ្របជធិបេតយយ និង េគលនេយបយ

មវ ិស័យេផ ងៗ។

វគគេពល្រពឹក៖
សុនរទ កថ

្វ គមន៍ស្រមប់ទិ សងគមសុីវ ិល

សុនរទ កថេបើកស្រមប់ទិ សងគមសុីវ ិល

កិច្រច បជុំេពញអងគ៖ និននករសកលស្តីពីករអភិវឌ ៖ េគលេ

វគគពិភក ទី១៖ បរ ិយកសអំេ

អភិវឌ ន៍្របកបេ

យផលស្រមប់អងគករសងគមសុីវ ិល

វគគពិភក ទី២៖ និរន្តរភពហិរញញ វតថុ/មូលនិធិអងគករសងគមសុីវ ិល

វគគពិភក ទី៣៖ ករអភិវឌ ធនធនមនុស

រៃថង្រតង់

មគគី

វគគេពលរេសៀល៖
វគគពិភក ទី៤៖ អភិបលកិចច និងករ្របឆំងអំេពើពុករលួយ
វគគពិភក ទី៥៖ ករ្រគប់ ្រគងធនធនធមមជតិ និងអភិបលកិចច
2

យចីរភព (SDGs)

វគគពិភក ទី៦៖ សន្តិភព ្របជធិបេតយយ និងសិទិម
ធ នុស
វគគពិភក ទី៧៖ករចូ លរួមកនុងដំេណើរករេគលនេយបយ(េ

ធិបេតយយេនថនក់េ្រកមជតិ)

យឆ្លុះបញ
ច ំងពីករអភិវឌ

មែបប្របជ

វគគពិភក ទី៨៖ ករចូលរួមរបស់ពហុភគីពក់ព័នធ
វគគពិភក ទី៩៖ េយនឌ័រ និងបរ ិយបននសងគម

េសចក្តីែថ្លងករណ៍ស្តព
ី ីលទធផលរបស់ទិ សងគមសុវី ិល
សរុបកមមវ ិធី & បិទ
រេបៀប រៈ៖
េម៉ង

្របធនបទ

អនកស្រមបស្រមួល

៧:៣០–៨:១៥

ករអេញជញ
ើ មកដល់ និងចុះេឈមះ

្រកុមករងរ

៨:១៥– ៨:៣០

ករែណនំ និងេគរពេភ្លងជតិ

អនកកន់កមមវ ិធី
 េ

ក ជ វ ិបុល

 អនក្រសី លុយ ធរ ី
៨:៣០–៨:៥០

របំជូនពរ

៨:៥០–៩:០០

សុនរទ កថ

អងគករ Cambodian Living Art
្វ គមន៍ស្រមប់ទិ សងគមសុវី ិល

េ

ក្រសី ហ៊ន
ុ បូរមី

នយិក្របចំ្របេទសអងគករ ActionAid
និងជ្របធនគណៈកមមករ្របតិបត្តិ
របស់អងគករគណៈកមមធិករ
៩:០០–៩:១០

សុនរទ កថ គន្លឹះសំខន់ៗពីៃដគូអភិវឌ ន៍

សហ្របតិបតិ្តករេដើមបីកមពុជ (CCC)
េ

ក Franck Viault អគគទី្របឹក -

្របធនែផនកសហ្របតិ បត្តិករ
ៃនសហគមន៍អឺរប
៉ុ
៩:១០–៩:៣០

សុនរទ កថេបើកទិ សងគមសុវី ិល

ឯកឧត្តម ប៊ុន ហុន
រដ្ឋេលខធិករ ្រកសួងម

៩:៣០–១០:០០

ថតរូបរួមគន

រស្រមន់ និងទស នពិព័រណ៍អងគករ

សងគមសុវី ិល

១០:០០–១១:០០

កច
ី ីករអភិវឌ ៖
ិ ្រច បជុេំ ពញអងគ៖ និននករសកលស្តព
េគលេ

អភិវឌ ន៍្របកបេ

យចីរភព (SDGs)

ៃផទ

ទំងអស់គន

អនកស្រមបស្រមួល៖ េ

ក េសឿង

េរឿន

នយក្របតិបត្តិអងគករ CCC

អនកដឹកនំករពភ
ិ ក ៖
អនក្រសី លឹម សូលន
ី

នយិក្របចំ្របេទសអងគករ Oxfam

គមិនកត
្ត ស៖
ិ ិយ

 ឯកឧត្តម ប៉ូច សុវណ្ណឌី
អគគនយករងៃនអគគនយក ្ឋ ន
ែផនករ ្រកសួងែផនករ
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 បណិ្ឌ ត Richard Marshall,
អនកេសដ្ឋកិចច្របចំ្របេទស UNDP
េ

ក

នែសលម៉ូ លី

ថ បនិក

និងទី ្របឹក ជន់ខស
ព ់ៃនសមព័នអ
ធ ភិ វឌ
ន៍

សុី (ADA)

 អនក្រសី រស់ ឆវ ីវ ័ន្ត
្របធនប
១១:០០-១២:១៥

ដេំ ណីរករៃនវគគពភ
ិ ក ៖ េសចក្តី្រពងឯក

អនកដឹកនំករពភ
ិ ក ៖

រ (សនិទន

សមិទិផ
ធ លសំខន់ៗ បញ
្ហ ្របឈម និងអនុ

កញញ េសង

សន៍)

គមិនកត
្ត ស៖
ិ ិយ

អនកចូ លរួមស្រមប់េធ្វើជធតុចូលមុនេពល្របរពធកមមវ ិធី

យ  អនក្រសី Agata Nieboj, អនុព័ន-ធ

គមិនដឹកនំ េហើយ គមិនេផ ងេទៀតផ្តល់មតិេយបល់េលើ

ភិបលកិចល
ច ្អ និងសិទិម
ធ នុស

អនកេធ្វើបទបង្ហញ និងទស ន:េផ ងៗ បនទប់

ៃនសហគមន៍អឺរប
៉ុ
ក វ ៉ន េព នយក្របតិបត្តិ IDEA-

មកអនកចូលរួមនឹងមនឱកសសួរ និងែចករ ំែលកធតុចូល  េ
របស់ខួនេទកន់
្ល
គមិននន។ លទធផលសេងខបៃនវគគ

ពិភក េនះ នឹង្រតូវបនបញូច លេទកនុងឯក

រលទធផល

ផទះ
េ

ែដលនឹង្រតូវបនេចញផ យេនេលើអុីនធឺណិត។
វគគពភ
ិ ក ទ១
ី ៖ បរ ិយកសអំេ
សងគមសុវី ិល

១-អ្វីេទជ

យផលស្រមប់អងគករ

ថ នភពៃនបរ ិយកសអំេ

ស្រមប់អងគករសងគមសុិវ ិល?

៣-េតើអី្វេទជអនុ

មគគី
ក ណុប វ ី

នយកែផនក្របព័នធផ ព្វផ យ-CCIM
េ

ក ជ សុភ័ក

តំ

យផល

ងប

្ត ញកសិករេដើមបីកសិករ

និងជអនកគំ្រទនិងព្រងឹងសហគមន៍
ៃនប

២-អ្វីេទជបញ
្ហ ្របឈមសំខន់ៗែដលអងគករសងគម

សុីវ ិលជូប្របទះ?

សី នយិក្របតិបត្តិ

អងគករ SILAKA

ៃនវគគពិភក េនះ នឹង្រតូវបនេរៀបចំ និងែចកចយជូន
េហើយនឹងមនបទបង្ហញសេងខប ែដលេធ្វើបទបង្ហញេ

្ត ញអងគករេខត្តបត់ដំបង

្ត ញពហុវ ិស័យ

សន៍/សំណូមពរសំខន់ៗ ស្រមប់

េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវបរ ិយកសអំេ

យផលស្រមប់

សងគមសុីវ ិល?

វគគពភ
ិ ក ទ២
ី ៖ និរន្តរភពហិរញញវតថុ/មូលនិធិអងគករសងគម

អនកដឹកនំករពភ
ិ ក ៖

១-េតើទំេនមូលនីធិស្រមប់សងគមសុីវ ិលយ៉ ងដូចេម្តច?

នយក្របតិបត្តិអងគករ BSDA

សុវី ិល

២- បញ
្ហ ្របឈម/ឥទធិពលេផ ងៗ

៣-េតើសងគមសុីវ ិលគួរេធ្វើដូចេម្តច េដើមបី្រទ្រទង់មូលនីធិ
របស់ខួនបន្របេសើ
្ល
រេឡើង?

េ

ក ថន វណុ្ត ង

គមិនកត
្ត ស៖
ិ ិយ

 ឯកឧត្តម ែប៉ន ធីរង
ុ គ
តំ

ងមូលនីធិ

កល និងជ

អគគនយកៃនអគគនយក ្ឋ នសហ្រប
តិបត្តិករអន្តរជតិនិង្រគប់្រគងបំណុ
ល ្រកសួងេសដ្ឋកិចន
ច ិងហិរញញ វតថុ
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 អនក្រសី Jay Chameron Lamey
ទី្របឹ ក ែផនកជំនួយ ស្រមបស្រមួល
និង្រគប់្រគង
ថ នទូតអូ្រ

េ

និភ័យ
្ត លី (DFAT)

ក េសង េប៉ ្រស៊ន

្របធនកមមវ ិធីមូលនីធិ

កល អងគករ

KHANA

 អនក្រសី Christine Gaulier, GDA
អងគករ PSE

 អនក្រសី អ៊ុន ៃណសុម
ី
តំ
វគគពភ
ិ ក ទ៣
ី ៖ ករអភិវឌ ធនធនមនុស

១-អ្វីខះ្ល ជវឌ នភពស្រមប់ករអភិវឌ មនុស (សុខភព

និងអប់រ ំ) េនកមពុជ?

ង្រកុមសន ំ្របក់ BSDA

(្របចំេខត្តតបូងឃមំុ)

អនកដឹកនំករពភ
ិ ក ៖
េ

រ ិទធ ្របធនកមមវ ិធី អងគករNEP

ក

គមិនកត
្ត ស៖
ិ ិយ

២-អ្វីេទជបញ
្ហ ្របឈមសំខន់ៗ កនុងករអភិវឌ ធនធន

 ឯកឧត្តម Tina Redshaw អគគ ជទូត

៣-េតើអីជ
្វ អនុ

 ឯកឧត្តម ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន

មនុស ?

សន៍/សំណូមពរសំខន់ៗ ស្រមប់េធ្វើ

ឲយ្របេសើរេឡើងគុណភពៃនករអភិវឌ ធនធនមនុស ?

ច្រកភពអង់េគ្លស
និងកី
 ឯកឧត្តម ហុង េជឿន
អគគនយកទីភនក់ងរជតិមុខរបរ
េ

ក ទឹម វ ៉ នយក្របតិបត្តិ អងគករ

HACC
១២:១៥-១៣:៣០
១៣:៣០-១៤:៤០

រៃថង្រតង់

មគគី & ពិព័ណ៌អងគករសងគមសុវី ិល

អនកចូលរួមទំងអស់

វគគពភ
ិ ក ទ៤
ី ៖ អភិបលកិចច និងករ្របឆំងអំេពើពុករលួយ

អនកដឹកនំករពភ
ិ ក ៖

អភិបលកិចចល្អ និងករ្របយុទធ្របឆំងអំេពើពុករលួយ

នយក្របតិបត្តិអងគករ តម្លភពកមពុជ

១-េតើអនកេឃើញមនវឌ នភពសំខន់ៗអ្វីខះ្ល ស្រមប់

េនកមពុជ?
២-អ្វីេទជបញ
្ហ ្របឈមសំខន់ៗកនុងករេលើកកមពស់

អភិបលកិចចល្អ និងករ្របយុទធ្របឆំងអំេពើពុករលួយ

េនកមពុជ?
៣-េតើអី្វេទជអនុ

សន៍/សំណូមពរសំខន់ៗ ស្រមប់

េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវអភិបលកិចចល្អ និងករ្របយុទធ

្របឆំងអំេពើពុករលួយេនកមពុជ?

េ

ក ្រពប កុល

គមន
្តិ ស៖
ិ កត
ិ យ

 ឯកឧត្តម ងី ច័្រនទផល រដ្ឋេលខធិក
្រកសួងម
េ

ៃផទ

ក Samuel Hurtig ្របធនែផនក

សហ្របតិបត្តិករ អភិវឌ -SIDA
េ

ក

ំ សុជតិ នយក្របតិបត្តិ

អងគករ API
េ

ក ជ វ ិបុល អនកជំនញែផនក

អភិបលកិចច អងគករ CCC
 កញញ ញឹម កននិក តំ
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ងយុវជន

វគគពភ
ិ ក ទ៥
ី ៖ ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ និង

អនកដឹកនំករពភ
ិ ក ៖

១-េតើអនកេឃើញមនវឌ នភពអ្វីខះ្ល ស្រមប់ករ្រគប់្រគង

អងគករ SCW

អភិបលកិចច

ធនធនធមមជតិ និងអភិបលកិចចេនកមពុជកនុងេពល

ពីរបីឆនំចុងេ្រកយេនះ?

២-អ្វីេទជបញ
្ហ ្របឈមសំខន់ៗកនុងករេលើកកមពស់

ក ចន់ វ ិចិ្រត ្របធនគេ្រមង

េ

គមិនកត
្ត ស៖
ិ ិយ

េ

នយក្របតិបត្តិអងគករ CCFC
កបណិ្ឌ ត Mark Drew

ស្រមប់េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវករ្រគប់្រគងធនធនធមមជ

ក េហឿន សុភព

សន៍/សំណូមពរសំខន់ៗ

តិ និងអភិបលកិចចេនកមពុជ?

នយកកមមវ ិធីអភិរក អងគករWWF

េ
តំ

វគគពភ
ធ នុស
ិ ក ទ៦
ី ៖ សន្តិភព ្របជធិបេតយយ និងសិទិម

១-េតើអនកេឃើញមនវឌ នភពអ្វីខះ្ល ស្រមប់សន្តិភព

្របជធិបេតយយ និងសិទិធមនុស េនកមពុជ
កនុងេពលពីរបីឆនំចុងេ្រកយេនះ?

្ត ញសហគមន៍ៃ្រពឡង់

អនកដឹកនំករពភ
ិ ក ៖
េ

ក េសឿង

រ ៉ន

នយក្របតិបត្តិអងគករ STT

២-អ្វីេទជបញ
្ហ ្របឈមសំខន់ៗែដលកមពុជជូប្របទះ

េ

កនុងេពលពីរបីឆនំចុងេ្រកយេនះ?
៣-េតើអី្វេទជអនុ សន៍/សំណូមពរសំខន់ៗ

េ

ស្រមប់េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវសន្តិភព ្របជធិបេតយយ

និងសិទិម
ធ នុស េនកមពុជ?

ក Simon Walker

តំ

ង្របចំ្របេទស UNOHCHR
ក ៃណ វ ៉ង

នយក្របតិបត្តិ

អងគករ CHRAC
 ឯកឧត្តម ពូ សុធរៈ នយក្របតិបត្តិ
CICP
 អនក្រសី សុន
ី សុន
ី ួន
តំ

រស្រមន់ & ទស នករ

ងប

គមិនកត
្ត ស៖
ិ ិយ

ទក់ទងសន្តិភព ្របជធិបេតយយ និងសិទិម
ធ នុស

ង
ំ ពិព័ណ៌អងគករសងគម

សុវី ិល

១៥:០០–១៦:១០

េវឿន

ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ និងអភិបលកិចចេនកមពុជ?  េ

៣-េតើអី្វេទជអនុ

១៤:៤០–១៥:០០

ក េថង

ងសហគមន៍៩២

អនកចូ លរួមទំងអស់

វគគពភ
ិ ក ទ៧
ី ៖ ករចូលរួមេនកនុងដេំ ណីរករេគលនេយបយ

អនកដឹកនំករពភ
ិ ក ៖

ថនក់ េ្រកមជតិ)

នយកែផនក្របតិបត្តិករៃនអងគករ

(េ យឆ្លុះ បញចង
ំ ពក
ី រអភិវឌ

១-ជករណីសិក

មែបប្របជធិបេតយយេន

េតើមនករអនុវត្តល្អ និងមនចំណុច

ខ្វះខតអ្វីខះ្ល េនកនុងដំេណើរករៃនករអនុវត្ត

មែបប្រប

ជធិបេតយយេនថនក់េ្រកមជតិ និង ្រកបខ័ណ្ឌ

គណេនយយភពសងគម ជពិេសសេ

យេផ្តតេទេលើ

ករចូលរួមរបស់សងគមសុីវ ិលនិងអនកជប់ពក់ព័នធ

េផ ងៗេទៀត?

២- េតើអី្វខះ្ល ជឧបសគគចមបងៗរបស់សងគមសុីវ ិល

កនុងករចូលរួមឱយបនេពញេលញេទកនុងដំេណើរករ
េគលនេយបយ?
៣-េតើគួរមនដំេ

ះ្រ

យអ្វីខ្លះ ែដល
6

ចេឆ្លើយតប

បណិ្ឌ ត េឡង វ ីរ:
ទស នៈពិភពេ

គមន
្តិ ស៖
ិ កត
ិ យ

េ

ក

ក ជ័យ សមបត្តិផ

្ល

្របធនអងគភពវ ិភគ និង
អភិវឌ ន៍េគលនេយបយ(NCDDS)
ៃន្រកសួងម
េ

ៃផទ

ក ្រស៊ន
ុ ្រស៊ន

ថ បនិក

CamASEAN
េ

ក េសឿង

អងគករ CCC

េរឿន នយក្របតិបត្តិ

េទនឹងបញ
្ហ ខងេលើ?

៤- េតើគួរមនករែកលំអអ្វីខះ្ល េទេលើ្រកបខ័ណ្ឌេគល

នេយបយែដលមន្រ

ប់ ជពិេសសេដើមបីជ្រមុញ

ឱយមនករចូលរួមេពញេលញពីសំ

ក់អក
ន ជប់

ពក់ព័នទ
ធ ំងអស់េទកនុងដំេណើរករេគលនេយបយ?

 អនក្រសី ញណ ភួងម៉ លី
្របធនប

្ត ញអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិ

បលេខត្តេសៀម ប
និងនយិក្របតិបត្តិអងគកររចន្រស្តី

វគគពភ
ិ ក ទ៨
ី ៖ ករចូលរួមរបស់ពហុភគីពក់ព័នធ

អនកដឹកនំករពភ
ិ ក ៖

ភពជៃដគូពហុភគី/គំនិតផ្តួចេផ្តើមេផ ងៗយ៉ ងដូចេម្តច

នយិក្របចំ្របេទស អងគករ DCA

១-េតើអនកេមើលេឃើញពីវឌ នភពៃនករចូលរួមស្រមប់
ស្រមប់កមពុជ?

អនក្រសី Kristen Rasmussen,

គមិនកត
្ត ស៖
ិ ិយ

២-េតើអី្វេទជបញ
្ហ ្របឈមសំខន់ៗកនុងករេលើកកមពស់

េ

៣-េតើអី្វេទជអនុ

 េវជជបណិ្ឌ ត េអៀង សុធ ៉

ភពជៃដគូពហុភគី/គំនិតផ្តួចេផ្តើមេផ ងៗ េនកមពុជ?
សន៍/សំណូមពរសំខន់ៗ

ស្រមប់េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវភពជៃដគូពហុភគី/គំនិត

ផ្តួចេផ្តើមេផ ងៗេនកមពុជកនុងេពលពីរបីឆនំេទមុខេទៀត?

ក Hironori SUZUKI អគគកុងស៊ុល

ៃន

ថ នទូតជប៉ុន

្របធនសមគមពណិជជកមម
និងវ ិនិេយគជប៉ុន(CJBI)
 អនក្រសី គឹម

សយ

អនកស្រមបស្រមួលទំនួលខុស្រតូវែផនក
ជីវកមមសងគម(CSR)

វគគពភ
ិ ក ទ៩
ី ៖ េយនឌ័រ និងបរ ិយបននសងគម (មិនទុក

អនកដក
ឹ នំករពិភក ៖

១-េតើអនកេមើលេឃើញពីវឌ នភពែផនកេយនឌ័រ និង

្របចំ្របេទស UN Women

ពីរបីឆនំចុងេ្រកយេនះ?

េ

អនក

មនក់េចល)

បរ ិយបននសងគមេនកមពុជ យ៉ ងដូចេម្តច កនុងេពល

២-អ្វីេទជបញ
្ហ ្របឈមសំខន់ៗកនុងករេលើកកមពស់

ែផនកេយនឌ័រ និងបរ ិយបននសងគម េនកមពុជ?

៣-េតើអី្វេទជអនុ

សន៍/សំណូមពរសំខន់ៗ ស្រមប់

េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវេយនឌ័រ និងបរ ិយបននសងគម

១៦:១០–១៧:០០

េនកមពុជ?

កច
ិ ្រច បជុេំ ពញអងគ៖


អនក្រសី Sarah Knibbs តំ

ង

គមិនកត
្ត ស៖
ិ ិយ

កជំទវ ហ៊ូ និរមិ ្ត

អនុរដ្ឋេលខធិក ្រកសួងកិចចករនរ ី
េ

ក មន វ ិបុលរតនៈ ម្រន្តីកមមវ ិធី

អងគករ CDPO

 កញញ េសង

សី នយិក្របតិបត្តិ

អងគករ SILAKA

នេសចក្តីែថ្លងករណ៍

 បូកសរុបទិ សងគមសុីវ ិល និងជំ

នបនទប់

 មតិបិទកមមវ ិធី

េ

ក េសឿង

េរឿន នយក្របតិបត្តិ

អងគករ CCC

 អនក្រសី Pauline Tamesis,
អនកស្រមបស្រមួល្របចំអងគករសហ

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

សំខន់ៗ នឹង្រតូវបនដក្រសង់ និងផ យផទល់ ស្រមប់
របស់អងគករ ែដលជអនកេរៀបចំកមមវ ិធី។

្របជជតិ UNRC

្រស័យេលើក ្ត េពលេវ

ធរណៈ
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និង គមិន។ រូបភពមួ យចំនួន និងគំនិត

មរយៈអងគករ គ.ស.ក និងប

្ត ញសងគម និងេគហទំព័រ

