
កមមវធិីពង្រាង 
វវទិកាស្រ្ដថី្នា កជ់ាត ិ

វង្រកាមង្របធានបទ“បញ្ចប់ការវរ ើ្ វ ើងវលើស្រ្ដកីាងុវិ្ យ័នវោបាយ” 
ថ្ថៃទី ០៤ ខែធាូ ឆ្ា ាំ២០១៥ 

វរៀបចាំវោយ៖ គណៈកម្មម ធិការវលើក្ទយួស្រ្ដកីាងុវិ្ យ័នវោបាយ  
គាំង្រទវោយ៖  ងគការ កុស្វា ម (Oxfam) 
ទីកខនែង៖ វោជនយីោា នទវនែបាស្វក់២ 

វគលបាំណង៖ 
១. ធធវើការវភិាគឲ្យបានសុ៊ីជធរៅព៊ីឬសគល់ ននការធរ ើសធ ើងស្រសដ៊ីធលើការសធរមចិត្ត ការដឹកនាំ និងកនុងវស័ិយនធោបាយ។ 

២. ផដល់ឱកាសឲ្យស្រសដ៊ីព៊ីរគប់ផ្ផនកបធចេញសាំធលង និងធលើកយក នុសាសន៍ដាកជូ់នថ្នន កដ់ឹកនាំ កដូ៏ចជា នកធធវើធោល នធោបាយ។ 

៣. ផារភាា បទ់ាំនកទ់ាំនងរវាងស្រសដ៊ីដឹកនាំ ត្ាំណាងរាស្រសដស្រសដ៊ី និងចលនស្រសដ៊ីកនុងការធលើកកមកាស់ការចូលរមួរបស់ស្រសដ៊ី។ 

ធពលធវលា កមមវធិ៊ី វាគមនិ/ នកសរមបសរមលួ 
 ០៧:៣០-០៨:០០ ការចុុះធ ម្ ុះ គ.ស.ន 

០៨:០០-០៨:១០ ធោរពធភលងជាត្ិ និងបង្ហា ញព៊ីធោលបាំណងកមមវធិ៊ី 
ធលាករស៊ី វទ្ វណណ ឌី មស្រនដ៊ីសរមប 
សរមួលកមមវធិ៊ីវទិយុ ងគការស្រសដ៊ីផ្មមរ 

០៨:១០-០៨:២០ មត្ិសាវ គមន ៍និងធបើកកមមវធិ៊ី 
ធលាករស៊ី ធីោ ឃិិះ នយិការបត្ិបត្តិ 
 ងគការស៊ីលការ និងជារបធានគណៈ 
កមមការដឹកនាំ គ.ស.ន 

០៨:២០-០៩:៣០ 

សកខ៊ីកមម 
- វាគមិន៖ ធធវើបទបង្ហា ញព៊ីបទពិធសាធន ៍

(១០នទ៊ី) 
o ស្រសដ៊ីកនុងធសវាកាំសានត 
o កមមការន៊ីធរាងចរក 
o សកមមជនរសលាញ់ធភទដូចោន  
o ស្រសដ៊ីពិការ 
o ស្រសដ៊ីកនុងវស័ិយនធោបាយ 

 នកសរមបសរមួល៖ 

ធលាករស៊ី វទ្ វណណ ឌី មស្រនដ៊ីសរមប 
សរមួលកមមវធិ៊ីវទិយុ ងគការស្រសដ៊ីផ្មមរ 
 
 

០៩:៣០-០៩:៤០ ការថត្របូរមួោន  គ.ស.ន 
០៩:៤០-១០:០០ សរាកអាហារសរមន ់ គ.ស.ន 

១០:០០-១២:០០ 

កចិេពភិាកាតុ្មលូ៖ 
- របធានបទ: 

“បចេបក់ារធរ ើសធ ើងស្រសដ៊ីធលើការសធរមចចិត្ត 
ការដឹកនាំ និងកនុងវស័ិយនធោបាយ” 

 

 នកសរមបសរមួល: ធលាករស៊ី  រណុ រ្ម ី
នយិកា ងគការស្រសដ៊ីផ្មមរ 



វាគមិន:  

i. ធលាករស៊ី ធីោ ឃិិះ នយិកា ងគការស៊ីលការ 
និងជារបធាន គ.ស.ន 

ii. ធលាករស៊ី វចង ជិនវណត  គគនយករងនន គគ 
នយកដាា នសមភាពធយនឌរ័, រកសួងកចិេការនរ ៊ី 

iii. ធលាកជាំទាវ ែុង ្ នុវ ង សាជិការកុមរបឹកា 
ធមត្តកាំពងច់ាម 

iv. ធលាករស៊ី ចាន់ គន្ធា  មស្រនដ៊ីកមមវធិ៊ីថ្នន កត់្ាំបន ់
 ងគការ JassSEA 
សាំណួរ និងចធមលើយ 

១២:០០-០១:៣០ សរាកអាហារនថៃរត្ង ់ គ.ស.ន 

០១:៣០-០៣:០០ 

១. សិកាខ សាលាទ៊ី១៖ 
របធានបទ”បចេបផ់នត្គ់ាំនិត្ វជិាានធលើស្រសត៊ី” 
វាគមិន៖  

ក. កញ្ញា  ខ្ម ចិន្ធដ  ទ៊ីរបឹកាធោលនធោបាយ 
ធយនឌរ័ ននគណៈកាម ធិការជាត្ិសរាបក់ារ 
 ភវិឌឍតាម ផ្បបរបជាធបិធត្យយធៅថ្នន កធ់រកាម 
ជាត្ិ(គជ ប) 

ម. ធលាករស៊ី យតិ វស្វភ័ណ  នកសរមបសរមួល 
បណាដ ញពរងឹងសិទធិ ាំណាចស្រសដ៊ីវយ័ធកមងធៅកមកាុជា 

សាំណួរ និងចធមលើយ 

 

 នកសរមបសរមួល៖ 

ធលាករស៊ី ចាន់ វស្វភ័ណឌ  របធានកមមវធិ៊ី 
 ងគការបនា យរស៊ី 

 

២. សិកាខ សាលាទ៊ី២៖  

របធានបទ៖ 
“សធមលង នកជា ាំណាចបាំផ្បកភាពធសៃៀមសាៃ ត្”់ 

វាគមិន៖ 

ក. ធលាករស៊ី រ្ ់្ោុព នយិការបត្ិបត្តិ ងគការ 
ធយនឌរ័ និង ភវិឌឍនធ៍ដើមប៊ីកមកាុជា (GADC) 

ម. កញ្ញា  ន្ធង ្វុ៉ា តន្ធ  នករបឹកាឯករាជយ 

សាំណួរ និងចធមលើយ 

 នកសរមបសរមួល៖ 
 
 ធលាករស៊ី បុិច ប៉ាូខែត 
របធានកមមវធិ៊ីនន ងគការស្រសដ៊ីផ្មមរ 
 

 



៣. សិកាខ សាលាទ៊ី៣៖ របធានបទ 
“ផតល់ ាំណាចធអាយស្រសត៊ីគឺផតល់ ាំណាចធអាយមនុសសជាត្ិ” 

វាគមិន៖ 

១.ធលាករស៊ី ធីោ ឃិិះ នយិការបត្ិបត្តិ ងគការ 
ស៊ីលការ និងជារបធាន គ.ស.ន 

២. ធលាក គល ់បញ្ញា  នយករបត្ិបត្ត ិងគការ 
មុមផ្ស្រវវល  

សាំណួរ និងចធមលើយ 

 នកសរមបសរមួល៖  
ធលាករស៊ី ្នឺវកត ្រិលីកខណ៍ 
 នកសរមបសរមួលធលើផ្ផនកធយនឌរ័ និង 
 បរ់ ាំនន ងគការមុមផ្ស្រវវល 

០៣:០០-០៣:៣០ សរាកអាហារសរមន ់ គ.ស.ន 

០៣:៣០-០៤:៣០ ការោាំរទធសចកដ៊ីផ្ថលងការណ៍រមួ  

កញ្ញា  វ្ង រា្ ីមស្រនដ៊ីសរមបសរមួល 
គណៈកាម ធិការធលើកសាួយស្រសដ៊ីកនុងវស័ិយ 
នធោបាយ (គ.ស.ន) 

០៤:៣០-០៤:៤០ ចាំណាបអ់ារមមណ៍ត្ាំណាង ងគការ ុកសាវ ម 
ធលាក ្ែុ ឃមី របធានកមមវធិ៊ី នន ងគការ 
 ុកសាវ មជ៊ីប ៊ី (Oxfam GB) 

០៤:៤០-០៤:៥០ សរបុលទធផល និងបិទកមមវធិ៊ី 

ធលាក ម៉ាម ្មបតតិ នយករបត្ិបត្តិ ងគការ 
 ភវិឌឍ និងភាពជានដគូកនុងសកមមភាព និងជា 
 នុរបធានគណៈកាម ធិការដឹកនាំនន គ.ស.ន 

០៤:៥០-០៥:៣០ 
ការសាំផ្ដងធរឿងមល៊ី៖ ឈុត្ដករសងព់៊ីធរឿងរាមធករ តិ៍ 
ធរកាមចាំណងធជើងថ្ន “សាល កសាន ម ត្៊ីត្” 

 ការឆលុុះបញ្ញេ ាំង 

រកុមសិលបៈសុភ៊ីល៊ីន 

 

សូមរកាសិទធិកនុ ងការផ្កផ្របកមមវធិ៊ីកនុ ងករណ៊ី ចាាំបាច!់ 


