
* សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ១៖ បញ្ជ ីឯកសារដែលបាន្មបាោះពុមពផ្សាយ 

** សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ២៖ បញ្ជ ីគមរោងសំណង 

Original EN: 01685646-01685652 

ទិែឋភាពទូមៅនន្កមមវិធីមសវាសន្តិភាពសុីវិលរបស់ GIZ ចាប់តងំពីឆ្ន ំ២០០៧ 

យុត្តិធម៌ និ្ងការផ្សសោះផ្សាកនុងបរិបទនន្សាលាកតីដមមររកហម (អ.វ.ត្.ក) 

 

អងគការនែគ ូ ឆ្ន ំនន្កចិ្ចសហរបត្បិត្តកិារ សកមមភាព ន្ងិវស័ិយអន្តរាគមន្ ៍ ជនំាញមសវាសន្តភិាពសីុវលិ (Civil 

Peace Service)  

ADHOC - សោគមការពារសិទធិ

មន្ុសស ន្ិងអភិវឌ្ឍន៍្មៅកមពជុា 

ឆ្ន ំ២០០៧-ឆ្ន ំ២០១៤  ការសាត រន្ីតិ្សមបទា ជាពិមសស រកុមដែលរងផ្សលប ោះពាល់

មោយអំមពើហិងា 

 ការពរងឹងភាពរបាកែរបជាដផ្សនកច្ាប់មៅថ្នន ក់មូលោឋ ន្ 

 ការផ្សសពវផ្សាយអំពីការអប់រំ & អ.វ.ត្.ក 

 ការរបមូលពាកយសុំតងំមលួន្ជាមែើមបណត ឹងរែឋបបមវណី និ្ង

ការគរំទចំ្មពាោះពួកមគ 

 កិច្ចសហរបតិ្បត្តិការជាមួយមមធាវីសហមែើមបណត ឹង 

 ន្ីតិ្អន្តរជាតិ្ (ជាពិមសស 

សរោប់មែើមបណត ឹងរែឋបបមវណី) 

CAMBOW - គណៈកោម ធិការ

ស្រសតីកមពជុា 

ឆ្ន ំ២០០៩-ឆ្ន ំ២០១១  តំ្ណាងរសបច្ាប់របស់មែើមបណត ឹងរែឋបបមវណីមៅ  

អ.វ.ត្.ក 

 រកុមមមធាវីសរោប់មែើមបណត ឹងរែឋបបមវណី ន្ិងអនកោក់

ពាកយសុំតងំមលួន្ជាមែើមបណត ឹងរែឋបបមវណីមៅ អ.វ.ត្.ក 

 អំមពើហិងាមយន្ឌ័្រ  មរកាមរបបដមមររកហម 

ពំុោន្ទីរបឹកាអន្តរជាតិ្ 



* សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ១៖ បញ្ជ ីឯកសារដែលបាន្មបាោះពុមពផ្សាយ 

** សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ២៖ បញ្ជ ីគមរោងសំណង 

Original EN: 01685646-01685652 

 ការងារផ្សសពវផ្សាយ ការមលើកកមពស់ការយល់ែឹង និ្ងការ 

ត្ស ូមតិ្មលើ អំមពើហិងាមយន្ឌ័្រ 

 ការរបមូលពាកយបណត ឹង និ្ងពាកយសុំតងំមលួន្ជាមែើម     

បណត ឹងរែឋបបមវណីពីជន្រងមរគោះ ន្ិងសាកសី អំមពើហិងា

មយន្ឌ័្រ 

CHRAC - អងគការសមព័ន្ធភាព

ការពារសិទធិមន្ុសសកមពជុា* 

ឆ្ន ំ២០០៨-ឆ្ន ំ២០១៦  ការសរមបសរមួលការចូ្លរួមរបស់មែើមបណត ឹងរែឋ

បបមវណី (មរច្ើន្នាក់) មៅ អ.វ.ត្.ក 

 ការបមងកើត្មូលោឋ ន្ទិន្នន្័យសរោប់តំ្ណាងមែើមបណត ឹងរែឋ

បបមវណ ី

 ការងារផ្សសពវផ្សាយ និ្ងការអប់រំអំពីការងារ អ.វ.ត្.ក 

 ការត្ស ូមតិ្មលើការចូ្លរួមរបស់មែើមបណត ឹងរែឋបបមវណី 

របកបមោយអត្ថន្័យមៅ អ.វ.ត្.ក 

 ការសមងកត្តមន្ីតិ្វិធីជាតិ្ អ.វ.ត្.ក 

 ការសរមបសរមួលជាមួយដផ្សនកគពំារជន្រងមរគោះ 

(VSS) សរោប់វិធាន្ការមនិ្ដមន្តមផ្សលូវតុ្លាការ ន្ិង

ការគរំទការចូ្លរួមរបស់ជន្រងមរគោះ 

 ន្ីតិ្សាធារណៈ 

 ច្ាប់រពហមទណឌ អន្តរជាតិ្ 

 ច្ាប់សិទធិមន្ុសស 



* សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ១៖ បញ្ជ ីឯកសារដែលបាន្មបាោះពុមពផ្សាយ 

** សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ២៖ បញ្ជ ីគមរោងសំណង 

Original EN: 01685646-01685652 

CDP - រកុមអនកច្ាប់ការពារសិទធិ

មន្ុសសកមពជុា* 

ឆ្ន ំ២០០៨-ឆ្ន ំ២០១៤  អំមពើហិងាមយន្ឌ័្រ មៅកនុងមវទិកាសាធារណៈ 

 ការគរំទ ន្ិងតំ្ណាងរសបច្ាប់របស់មែើមបណត ឹងរែឋ

បបមវណ ី

 ការផ្សតល់សិទធិឲ្យជន្រងមរគោះ អំមពើហិងាមយន្ឌ័្រ កនុងការ

ទទួលបាន្យុត្តិធម៌ែូច្ន្ឹងមែើមបណត ឹងរែឋបបមវណី 

 ការសាត ប់មរឿងរា៉ា វរបស់ស្រសត ី

 ការត្ស ូមតិ្សរោប់ការទទលួសាគ ល់អាពាហ៍ពិពាហ៍

មោយបងខំ និ្ង អំមពើហិងាមយន្ឌ័្រ មៅកនុងែំមណើរការន្ីតិ្

 វិធ ីអ.វ.ត្.ក 

 ច្ាប់សិទធិមន្ុសស 

 យុត្តិធម៌មរកាយជមោល ោះ 

CSD - មជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន្៍

សងគម* 

ឆ្ន ំ២០០៥-ឆ្ន ំ២០១០  សន្និសីទសាធារណៈសតីពីឥទធពិលរបស់ អ.វ.ត្.ក 

សរោប់កមពជុា។ 

 ការគរំទការរសាវរជាវការប ោះទងគិច្ផ្សលូវច្ិត្តសរោប់រកុម

ជន្រងមរគោះពិមសស 

 ការដែទាផំ្សលូវច្ិត្តសរោប់អនករស់រាន្ោន្ជីវិត្ និ្ងចារី 

 ការពាបាលតមដបប        

ចិ្ត្តសាស្រសត 

DMC - នាយកោឋ ន្របព័ន្ធ

ផ្សសពវផ្សាយ និ្ងទំនាក់ទំន្ង 

(RUPP) 

ឆ្ន ំ២០០៥-បច្ចបុបន្ន  គរំទែល់ការអភិវឌ្ឍន៍្កមមវិធីសិកា និ្ងបាឋកថ្នសតីពីការ

រគប់រគងរបព័ន្ធផ្សសពវផ្សាយ ការផ្សលិត្សារព័ត៌្ោន្ ន្ិង

បមច្ចកមទស 

 សារព័ត៌្ោន្កាដសត្ 

 សារព័ត៌្ោន្ វិទយ ុ

 សារព័ត៌្ោន្មអឡិករតូ្ន្ិច្ 



* សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ១៖ បញ្ជ ីឯកសារដែលបាន្មបាោះពុមពផ្សាយ 

** សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ២៖ បញ្ជ ីគមរោងសំណង 

Original EN: 01685646-01685652 

 រកមសីលធម៌សារព័ត៌្ោន្ 

 របាយការណ៍សតីពីជមោល ោះ 

 វគគបណតុ ោះបណាត លសតីពីសារព័ត៌្ោន្កនុងមពលជមោល ោះ      

/សន្តិភាព 

 ការផ្សសពវផ្សាយការរគប់រគងវិទាសាថ ន្ 

 ការផ្សលិត្ផ្សាយតម វិទយុ ន្ិងទូរទសសន៍្ 

 ការែត្ជាដមសភាពយន្ត 

DP - នាយកោឋ ន្ចិ្ត្តសាស្រសត 

(RUPP) 

ឆ្ន ំ២០០៩-បច្ចបុបន្ន  គរំទការអភិវឌ្ឍកមមវិធីសិកា 

 ការកសាងសមត្ថភាពមលើចិ្ត្តវិទាគលីន្ិក និ្ងការពិមរគោះ

ផ្សលូវច្ិត្ត 

 មកាលសលយវិច្ច័យចិ្ត្តសាស្រសតមៅកនុងកមមវិធីអន្ុបណឌ ិត្  

 ការទទួលមុសរតូ្វរពហមទណឌ (តមផ្សលូវតុ្លាការ) 

 ការបមងកើត្បណាត ញអនក វិកលវិទា ន្ិងអនកចិ្ត្តសាស្រសត 

 ការអភិវឌ្ឍកមមវិធីសិកាកនុងការពាបាលជូន្រគួសារជា

របព័ន្ធ 

 ចិ្ត្តសាស្រសតដផ្សនកច្ាប់ 

 ការវិភាគចិ្ត្តសាស្រសត 

 ការពាបាលជាលកខណៈរួម 

 ការពាបាលជំងឺប ោះទងគិច្ផ្សលូវច្ិត្ត 

DC-CAM - មជឈមណឌ លឯកសារ

កមពជុា* 

ឆ្ន ំ២០១៤-បច្ចបុបន្ន  មសៀវមៅសិការបវត្តិសាស្រសតកមពជុារបជាធិបមត្យយ (ឆ្ន ំ

១៩៧៥-ឆ្ន ំ១៩៧៩) + មសៀវមៅដណនាសំរោប់រគូ

បមរងៀន្ដែលោក់ភាជ ប់មកជាមួយ 

ពំុោន្ទីរបឹកាអន្តរជាតិ្ 

 



* សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ១៖ បញ្ជ ីឯកសារដែលបាន្មបាោះពុមពផ្សាយ 

** សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ២៖ បញ្ជ ីគមរោងសំណង 

Original EN: 01685646-01685652 

KCD - មមមរអភិវឌ្ឍន្៍សហគមន្៍ ឆ្ន ំ២០១៥-បច្ចបុបន្ន  វគគបណតុ ោះបណាត លមវទិកាមលាខ ន្ជាមួយយុវជន្កមពជុា ន្ិង

មវៀត្ណាមមៅតំ្បន្់រពំដែន្ 

 ការមរៀបរាប់មរឿងរា៉ា វជាមមធាបាយសរោប់ការផ្លល ស់បតរូ

សងគម 

 ការបមងកើត្បណាត ញត្ស ូមតិ្កមពជុា-មវៀត្ណាម 

ពំុោន្ទីរបឹកាអន្តរជាតិ្ 

KdK - អងគការកតីករុណា** ឆ្ន ំ២០០៩-បច្ចបុបន្ន  គំន្ិត្ផ្សតួច្មផ្សតើមកនុងរបមទសតីពីការច្ងចាំ 

 ការកសាងសមត្ថភាពសរោបអ់នករស់រាន្ោន្ជីវិត្យុវជន្ 

ន្ិងអនកសរមបសរមួលមូលោឋ ន្មៅកនុងរបវត្តិសាស្រសតដមមរ

រកហម មូលោឋ ន្រគឹោះនន្ការគរំទសុមភាពផ្សលូវច្ិត្ត ការច្ង

រកងរបវត្តិសាស្រសតមោយផ្លា ល់ោត់្ ការមោោះរសាយជមោល ោះ

អហិងា 

 កិច្ចសន្ានាអន្តរជំនាន្់ ន្ិងរគួសារសតីពីរបវត្តិសាស្រសតដមមរ

រកហម អំមពើហិងាផ្សលូវមភទ ន្ិងមយន្ឌ័្រ ការមរៀប

អាពាហ៍ពិពាហ៍មោយបងខំ និ្ង ការមរីសមអើងជន្ជាតិ្ភាគ

តិ្ច្ 

 អំមពើហិងាផ្សលូវមភទ ន្ិងមយន្ឌ័្រ ន្ិងការមរីសមអើងជន្ជាតិ្

ភាគតិ្ច្មៅកនុងរបបដមមររកហម 

 ការសិកាវបបធម៌ & ន្រវិជាជ  

 ច្ាប់សិទធិមន្ុសស 

 មយន្ឌ័្រ 

 ទំនាក់ទំន្ង 

 



* សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ១៖ បញ្ជ ីឯកសារដែលបាន្មបាោះពុមពផ្សាយ 

** សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ២៖ បញ្ជ ីគមរោងសំណង 

Original EN: 01685646-01685652 

LAC - ជំន្ួយដផ្សនកច្ាប់នន្កមពជុា ឆ្ន ំ២០១០-ឆ្ន ំ២០១២  ការផ្សសពវផ្សាយអំពី អវត្ក ការគរំទ ន្ិងការរបមូលពាកយ

សុំតងំមលួន្ជាមែើមបណត ឹងរែឋបបមវណ ី

 កិច្ចសហរបតិ្បត្តិការជាមួយសហមមធាវីមែើមបណត ឹង 

 ន្ីតិ្អន្តរជាតិ្ (ជាពិមសស 

សរោប់មែើមបណត ឹងរែឋបបមវណី) 

MIRO - អងគការសិទធិជន្ជាតិ្

ភាគតិ្ច្**  

ឆ្ន ំ២០០៥-ឆ្ន ំ២០១៩  ការគរំទដផ្សនកច្ាប់ែល់ជន្ជាតិ្ភាគតិ្ច្ 

 ការផ្សតល់ភាពអង់អាច្មលើការចុ្ោះបញ្ជីអារតន្ុកូលោឋ ន្

សរោប់ជន្ជាតិ្ភាគតិ្ច្ដែលគម ន្រែឋ 

ពំុោន្ទីរបឹកាអន្តរជាតិ្ 

TPO - អងគការចិ្ត្តសងគមអន្តរ 

វបបធម៌* ** 

ឆ្ន ំ២០០៧-បច្ចបុបន្ន  ការពិមរគោះមោបល់ផ្សលូវច្ិត្តសរោប់មែើមបណត ឹងរែឋ

បបមវណីមៅ អ.វ.ត្.ក 

 វគគបណតុ ោះបណាត លសតីពីការពិមរគោះមោបល់ែល់បុគគលិក

អងគការមិន្ដមន្រោឋ ភិបាល និ្ង អ.វ.ត្.ក 

 កមមវិធីវិទយុសតីពីសុមភាពផ្សលូវច្ិត្ត និ្ងការប ោះទងគិច្ផ្សលូវច្ិត្ត 

 ការពាបាលផ្សលូវច្ិត្តមោយសកខីកមមជាមួយសហគមន្៍ 

 ការច្ងចាអំន្តរវបបធម៌ជាមួយជន្ជាតិ្ចាមម ូសលីម 

 រកុមជំនួ្យមលួន្ឯង និ្ងការដែទាមំលួន្ឯង 

 ចិ្ត្តសាស្រសតតមដបបគលីន្ិក 

 ការពាបាលតមដបប        

ចិ្ត្តសាស្រសត 

 ការពាបាលជំងឺប ោះទងគិច្ផ្សលូវច្ិត្ត 

TSGM - សារមន្ាីររបល័យពូជ

សាសន្៍ទួលដសលង* 

ឆ្ន ំ២០១៥-បច្ចបុបន្ន  ការផ្សសពវផ្សាយអំពីការរគប់រគងសារមន្ាីរ 

 ការបមងកើត្សារមន្ាីរតំងពិពណ ៌

 ការបមងកើត្បណណសារោឋ ន្ 

 ការរសាវរជាវរបវត្តិសាស្រសត 

 ការសិកា និ្ងការរគប់រគង  

សារមន្ាីរ  



* សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ១៖ បញ្ជ ីឯកសារដែលបាន្មបាោះពុមពផ្សាយ 

** សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ២៖ បញ្ជ ីគមរោងសំណង 

Original EN: 01685646-01685652 

 ការអភិវឌ្ឍសោា រៈអប់រំ ន្ិងសារមន្ាីរ 

 វគគបណតុ ោះបណាត លរគូរបវត្តិសាស្រសតសតីពីរបវត្តិសាស្រសតដមមរ

រកហម 

VSS - អងគភាពគំពារជន្រង

មរគោះ* ** 

ឆ្ន ំ២០០៨-ឆ្ន ំ២០១៧  ការងារផ្សសពវផ្សាយ និ្ងការគរំទការចូ្លរួមរបស់ជន្រង

មរគោះមៅ អ.វ.ត្.ក 

 ពាកយសុំតងំមលួន្ជាមែើមណត ឹងរែឋបបមវណី ន្ិងពាកយបណត ឹង 

ការែំមណើរការ ន្ិងការោក់ពាកយជូន្មៅសហរពោះរាជ

អាជាា  និ្ងសហមៅរកមមសុើបអមងកត្ 

 ការសរមបសរមួលតំ្ណាងរសបច្ាប់សរោប់មែើមប

ណត ឹងរែឋបបមវណី 

 ការចូ្លរួមកនុងការអភិវឌ្ឍការចូ្លរួមរបស់ជន្រងមរគោះ 

 ការកំណត់្អត្តសញ្ញា ណកមម ការសរមបសរមួល ន្ិង

ទំនាក់ទំន្ងសរោប់គមរោងសំណង យុទធសាស្រសតផ្សតល់មូល

ន្ិធិសរោប់សំណង 

 ច្ាប់សិទធិមន្ុសស 

 ភាពគម ន្រែឋ 

 

YfP - អងគការយុវសន្តិភាព* ឆ្ន ំ២០១១-ឆ្ន ំ២០១២  សិកាខ សាលាសតីពីដមមររកហម ន្ិង អ.វ.ត្.ក សរោប់យុវ

ជន្ 

 ការសិកាវបបធម៌ & ន្រវិជាជ  

 



* សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ១៖ បញ្ជ ីឯកសារដែលបាន្មបាោះពុមពផ្សាយ 

** សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ២៖ បញ្ជ ីគមរោងសំណង 

Original EN: 01685646-01685652 

 ការសន្ានាសហគមន្៍រវាងយុវជន្ ន្ិងអនករស់រាន្ោន្

ជីវិត្ពីសម័យដមមររកហម 

 សន្និសីទយុវជន្ថ្នន ក់ជាតិ្/អន្តរជាតិ្ 

 ការផ្សសពវផ្សាយវបបធម៌ច្ងចាំមៅកមពជុា 

 ការអប់រំសន្តិភាពរបកបមោយភាពនច្នរបឌិ្ត្សរោប់យុវ

ជន្ (ឧទា. ការផ្សាយតម វិទយុ ការទសសនាទីតងំសោល ប់

រងាគ ល កដន្លងតងំពិពណ៌ គមរោងសិលបៈ) 

YRDP - កមមវិធីអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្

យុវជន្ ** 

ឆ្ន ំ២០១៣-បច្ចបុបន្ន  ការអភិវឌ្ឍកមមវិធីបណតុ ោះបណាត លយុវជន្សតីពីរបបដមមរ

រកហម របវត្តិសាស្រសត ការផ្លល ស់បតរូជមោល ោះ ន្ិងជាតិ្ពិន្ធ ុ

 ការអភិវឌ្ឍយុទធសាស្រសត YRDP ឆ្ន ំ២០១៥-ឆ្ន ំ២០២០ 

 ទរមង់នន្កិច្ចសន្ានា (ឧទា. ជាមួយចារីមៅអន្លង់ដវង យុវ

ជន្កនុងរគួសារផ្លា ល់របស់ពួកមគ) 

 កមមវិធីវិទយុមៅកនុងសាូឌី្យ ូជាមួយកមមវិធីយុវជន្ (ឧទា. 

“បំដបកភាពមសងៀមសាង ត់្”) 

 ទរមង់សិលបៈនន្ការច្ងចាំជាមួយការយុវជន្ (ឧទា. ការ

របលងច្មរមៀង ការតងំពិព័រណ៍រគួសារ ដមសភាពយន្ត 

មសៀវមៅ) 

 ការអប់រំមរកាយជមោល ោះ 

 ចិ្ត្តវិទា 

 ទំនាក់ទំន្ង 

 



* សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ១៖ បញ្ជ ីឯកសារដែលបាន្មបាោះពុមពផ្សាយ 

** សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ២៖ បញ្ជ ីគមរោងសំណង 

Original EN: 01685646-01685652 

WMC - មជឈមណឌ លព័ត៌្ោន្ស្រសតី

កមពជុា 

ឆ្ន ំ២០០៧-ឆ្ន ំ២០១០  កមមវិធី វិទយរុបចាសំបាត ហ៍ “ការដសវងរកការពិត្” សតីពី

របវត្តិសាស្រសតដមមររកហម ន្ិង អ.វ.ត្.ក 

 សារព័ត៌្ោន្ 

WPM - អងគការនារីមែើមបី     

សន្តិភាព * 

ឆ្ន ំ២០១៥-បច្ចបុបន្ន  អត្តសញ្ញា ណជន្ជាតិ្មៅកនុងរពំដែន្អាសុីអាមគនយ៍ 

 ការសរមបសរមួលអភិវឌ្ឍការរច្នាការសាត ប់មរឿងរា៉ា វ 

 ការកសាងសន្តិភាពតមរយៈការសរមបសរមួលជាមួយ

នែគូមៅតមសាលាមរៀន្ 

គម ន្ទីរបឹកាអន្តរជាតិ្ 

 

  



* សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ១៖ បញ្ជ ីឯកសារដែលបាន្មបាោះពុមពផ្សាយ 

** សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ២៖ បញ្ជ ីគមរោងសំណង 

Original EN: 01685646-01685652 

ឧបសមពន័្ធ ១ 

ការមបាោះពមុពដែលបាន្មរជើសមរសីរបស់អងគការនែគ ូGIZ-CPS 

(ការគរំទតមរយៈទីរបឹកា GIZ-CPS អន្តរជាតិ្ និ្ង/ឬ ការផ្សតល់មូលន្ិធិ) 

 

ADHOC 

 

 ADHOC 2013. ‘Baseline Study of the Cambodian Human Rights and Development Association’ s CivilParty Scheme for Case 002’, ADHOC 

and Harvard Humanitarian Initiative 

 Balthazard, Mychelle (2013). ‘Khmer Rouge Tribunal Justice Project Evaluation Report, ADHOC Project 2010 2012.’ Project Evaluation. 

Phnom Penh ADHOC 

 

CHRAC 

 

 CHRAC/ECCC Victims Unit (2009). ‘Reparations for Victims of the Khmer Rouge Regime’, Conference Report. 

 Sperfeldt, Christoph (2009). ‘Reparations for Victims of the Khmer Rouge’, OTJR Working Paper Series. 

 CHRAC/REDRESS (2009). ‘Considering Reparations for Victims of the Khmer Rouge Regime’. Discussion Paper, Phnom Penh. 

 CHRAC (2014). ‘The Stories from „ Civil Parties participating in the ECCC’. 

 Lobato, Maria (2016). ‘Forced pregnancies during the Khmer Rouge-Acknowledging Forced Pregnancy as a Distinct Crime in the ECCC 

Proceedings’. 

 

CDP 



* សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ១៖ បញ្ជ ីឯកសារដែលបាន្មបាោះពុមពផ្សាយ 

** សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ២៖ បញ្ជ ីគមរោងសំណង 

Original EN: 01685646-01685652 

 

 List of Critical Issues Submitted to the Committee on Elimination of Discrimination Against Women by Cambodian Defenders Project (CDP) 

regarding Sexual and Gender Based Violence (SGBV) in Conflict in Cambodia. 

 Women’s Hearings reports (2011, 2012, 2013) 

 

CSD 

 

 មជឈមណឌ លសរោប់ការភិវឌ្ឍសងគម (ឆ្ន ំ២០០៧) ដសវងយល់ពីការប ោះទងគិច្ផ្សលូវច្ិត្តមៅកមពជុា៖ គំន្ិត្ចិ្ត្តវិទាមូលោឋ ន្ (អង់មគលស-ដមមរ)។ 

 

DMC 

 

 No Comment Productions: http//bit.lv/17fau1y 

 Project Three: https://www.facebook.com/DMCProiectThree/ 

 Mapping Memories Cambodia: http://mappingmemoriescambodia.com/en 

 

DP 

 

 Department of Psychology, (2012) ‘Cambodian Mental Health Survey’ 

 Department of Psychology, (2013) ‘Youth Distress Screener’ 

 Department of Psychology, (2016) ‘Child Psychological Distress Screener’ (CPDS) 

https://www.facebook.com/DMCProiectThree/


* សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ១៖ បញ្ជ ីឯកសារដែលបាន្មបាោះពុមពផ្សាយ 

** សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ២៖ បញ្ជ ីគមរោងសំណង 

Original EN: 01685646-01685652 

DC CAM 

 

 Documentation Center of Cambodia (2020), A History of Democratic Kampuchea (1975 1979), 2nd edition. 

 Documentation Center of Cambodia (2014) Teacher’s Guidebook the teaching of “A History of Democratic Kampuchea (1975 1979) (reprint 

of 2009). 

 

TPO 

 

 TPO, (2018), “You are more then you remember” – https://www.youtube.com/watch?v=vxGTs99m_oY 

 TPO, Judith Strasser, Thida Kim, Silke Studzinsky, Sopheap Tain (2015). A Study about Victims’ Participation at the Extraordinary 

Chambers in the Courts of Cambodia and Gender-Based Violence under the Khmer Rouge Regime. 

https://tpocambodia.org/wp-content/uploads/2014/06/TPO_GBV-under-the-Khmer-Rouge_Report_20151.pdf. 

 

TSGM 

 

 Graphic novel: The year of the hare (first volume)(2017) 

 Tuol Sleng Genocide Museum - 40 Years: Remembering the victims of S21(2019) 

 

VSS 

https://www.youtube.com/watch?v=vxGTs99m_oY


* សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ១៖ បញ្ជ ីឯកសារដែលបាន្មបាោះពុមពផ្សាយ 

** សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ២៖ បញ្ជ ីគមរោងសំណង 

Original EN: 01685646-01685652 

 Phuong Pham, Patrick Vinckm Mychelle Balthazard, and Hean Sokhom, After the First Trial: A Population-Based Survey on Knowledge 

and Perception of Justice and the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, (Berkeley, CA: Human Rights Center, UC Berkeley 

June 2011), 35-37. 

 

WPM 

 

 Who’s Listening? From Centre to Periphery. Understanding narratives on interethnic sentiment at the Cambodian border through Facilitative 

Listening Design. 

https://wpmcambodia.org/wp-content/uploads/2019/07/Center-to-Periphery_low.pdf 

 

YFP 

 

 Oral History Publikation über die Lokalgeschichte der Samrong Knong Pagode in Battambang (Khmer). 

 ,,Neary Padevat-Female Revolutionaries“-Sammlung von Zeitzeugenberichten ehemaliger KR Kader (Englisch). 

 Youth for Peace, (2010) ‘Eyes on Darkness’ (Paintings of Memory) 

 

Miscellaneous (no partner organization) 

 

 Pham PN, Vinck P, Balthazard M, Hean S, Rover S, (2009). So We Will Never Forget A Population-Based Survey on Attitudes about Social 

Reconstruction and the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia Human Rights Center University of California, Berkeley. 



* សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ១៖ បញ្ជ ីឯកសារដែលបាន្មបាោះពុមពផ្សាយ 

** សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ២៖ បញ្ជ ីគមរោងសំណង 

Original EN: 01685646-01685652 

 Pham PN, Vinck P Balthazard M, Hean S, (2011). After the First Trial: A Population-Based Survey on Knowledge and Perceptions of Justice 

and the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia. 

Human Rights Center, University of California, Berkeley. 

 Williams, Timothy et. al. (2018) Justice and Reconciliation for the Victims of the Khmer Rouge? Victim Participation in Cambodia’s 

Transitional Justice Process. 

 Thun, Theara & Keo, Duong (2021), Ethnic Vietnamese and the Khmer Rouge: the genocide and race debate, Critical Asian Studies. 

https//doi.org/10.1080/14672715.2021.1894959 

  



* សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ១៖ បញ្ជ ីឯកសារដែលបាន្មបាោះពុមពផ្សាយ 

** សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ២៖ បញ្ជ ីគមរោងសំណង 

Original EN: 01685646-01685652 

ឧបសមពន័្ធ ២ 

គមរោងសំណងអន្វុត្តមោយអងគការនែគ ូGIZ-CPS (PO) 

(ការគរំទតមរយៈទីរបឹកា GIZ-CPS អន្តរជាតិ្ និ្ង/ឬផ្សតល់មូលន្ិធិ) 

 

CHRAC 

សំណុំមរឿង ០០២/០១៖ 

 

 មសៀវមៅមរឿងរា៉ា វមែើមបណត ឹងរែឋបបមវណីអមមោយរូបភាព (ដែលផ្សតល់មូលន្ិធិមោយ GIZ-CPS) 

 

សំណុំមរឿង ០០២/០២៖ 

 

 មរឿងដែលមិន្ធាល ប់ឮរបស់មែើមបណត ឹងរែឋបបមវណីដែលបាន្ចូ្លរួមកនុងសំណុំមរឿង ០០២/០២ មៅ អ.វ.ត្.ក (ដែលផ្សតល់មូលន្ិធិមោយ HBS) 

 

KDK 

 

សំណុំមរឿង ០០២/០១៖ 

 

 ពិព័រណ៍អចិ្នស្រន្តយ៍សតីពីការជមមលៀសមោយបងខំ & ទួលមពាធិ៍នរជ (ដែលផ្សតល់មូលន្ិធិមោយ IFA, BMZ, ន្ិង Narrowcasters Pty.Ltd,) 



* សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ១៖ បញ្ជ ីឯកសារដែលបាន្មបាោះពុមពផ្សាយ 

** សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ២៖ បញ្ជ ីគមរោងសំណង 

Original EN: 01685646-01685652 

 គំន្ិត្ផ្សតួច្មផ្សតើមការរំលឹកការច្ងចាសំាធារណៈ (មិន្សាគ ល់របភពផ្សតល់មូលន្ិធិ) អន្ុវត្តមោយ KdK ន្ិង YfP។ 

 

សំណុំមរឿង ០០២/០២៖ 

 

 ផ្លក សាល មរកាមអងគការ (ដែលផ្សតល់មូលន្ិធិមោយ BMZ តមរយៈ GIZ, SDC ន្ិង USAID) អន្ុវត្តមោយ Khmer Arts Academy, TPO, Bophana ន្ិង 

KdK 

 ការពាបាល ន្ិងការផ្សសោះផ្សាសរោប់អនករស់រាន្ោន្ជីវិត្ពីរបបដមមររកហម (ដែលផ្សតល់មូលន្ិធិមោយ USAID) រតូ្វបាន្អន្ុវត្តមោយ TPO ន្ិង KdK 

 សំមឡងពីជន្ជាតិ្ភាគតិ្ច្៖ ការមលើកកមពស់ការយល់ែឹងជាសាធារណៈអំពីការពាបាលជន្ជាតិ្ភាគតិ្ច្មវៀត្ណាម ន្ិងជន្ជាតិ្ចាមដែលរស់មៅកនុងរបមទស 

កមពជុាកនុងរបបដមមររកហម (ដែលផ្សតល់មូលន្ិធិមោយ BMZ តមរយៈ GIZ-CPS) 

 

MIRO 

 

សំណុំមរឿង ០០២/០២៖ 

 

 ការអប់រំដផ្សនកច្ាប់ ន្ិងពលរែឋសរោប់មែើមបណត ឹងរែឋបបមវណីជន្ជាតិ្ភាគតិ្ច្ (ដែលផ្សតល់មូលន្ិធិមោយ GIZ-CPS) 

 

TPO 

 



* សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ១៖ បញ្ជ ីឯកសារដែលបាន្មបាោះពុមពផ្សាយ 

** សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ២៖ បញ្ជ ីគមរោងសំណង 

Original EN: 01685646-01685652 

សំណុំមរឿង ០០២/០១៖ 

 

 ការពាបាលមោយសកខីកមម (ដែលផ្សតល់មូលន្ិធិមោយ BMZ, Stiftung Kriegstrauma-Therapie, ន្ិងរបមទសអូស្រសាត លី) 

 រកុមជំនួ្យមលួន្ឯងសរោប់ការសាត រនី្តិ្សមបទា (ដែលផ្សតល់មូលន្ិធិមោយ BMZ, Stiftung Kriegstrauma-Therapie ន្ិងរបមទសអូស្រសាត លី) 

 

សំណុំមរឿង ០០២/០២៖ 

 

 ផ្លក សាល មរកាមអងគការ (ដែលឧបត្ថមាមោយ BMZ តមរយៈ GIZ, SDC, ន្ិង USAID) អន្ុវត្តមោយ Khmer Arts Academy, TPO, Bophana ន្ិង KdK) 

 ការពាបាល និ្ងការផ្សសោះផ្សាអនករស់រាន្ោន្ជីវិត្ពីរបបដមមររកហម (ដែលផ្សតល់មូលន្ិធិមោយ USAID) រតូ្វបាន្អន្ុវត្តមោយ TPO ន្ិង KdK 

 

VSS 

 

សំណុំមរឿង ០០២/០១៖ 

 

 ការមបាោះពុមពផ្សាយ & ការដច្កចាយសាលរកមសំណុំមរឿង ០០២/០១ (ដែលផ្សតល់មូលន្ិធិមោយ BMZ, ដផ្សនកកិច្ចការសាធារណៈ អ.វ.ត្.ក និ្ងឯកអគគរែឋទូត្ 

David Scheffer) 

 ការផ្សសពវផ្សាយម ម្ ោះមែើមបណត ឹងរែឋបបមវណីមៅមលើមគហទំព័រ អ.វ.ត្.ក (មិន្រតូ្វការមូលន្ិធិ) 

 



* សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ១៖ បញ្ជ ីឯកសារដែលបាន្មបាោះពុមពផ្សាយ 

** សូមមមើលឧបសមព័ន្ធ ២៖ បញ្ជ ីគមរោងសំណង 

Original EN: 01685646-01685652 

YFP 

 

សំណុំមរឿង ០០២/០១៖ 

 

 ពិព័រណ៍អចិ្នស្រន្តយ៍សតីពីការជមមលៀសមោយបងខំ & ទួលមពាធិ៍នរជ (ដែលផ្សតល់មូលន្ិធិមោយ IFA ន្ិង BMZ) 

 គំន្ិត្ផ្សតួច្មផ្សតើមសតីពីការរំលឹកការច្ងចាជំាសាធារណៈ (មិន្សាគ ល់របភពផ្សតល់មូលន្ិធិ) អន្ុវត្តមោយ KdK ន្ិង YfP 

 មជឈមណឌ លសិកាសន្តិភាពសហគមន្៍មៅសំមរាងកនុង (ដែលផ្សតល់មូលន្ិធិមោយ SDC) 

 

សំណុំមរឿង ០០២/០២៖ 

 

 ករមងរូបភាពច្ងចារំកាំងតចាន្់ (ដែលផ្សតល់មូលន្ិធិមោយ international Coalition of Sites of Conscience) 

 

YRDP 

 

សំណុំមរឿង ០០២/០២៖ 

 

 មពលមវលាមែើមបីច្ងចា៖ំ ការរបលងការន្ិពន្ធបទច្មរមៀងឆ្ន ំ២០១៦ (ដែលផ្សតល់មូលន្ិធិមោយ BMZ តមរយៈ GIZ-CPS) 



គោលគំនិតននគគរោងស្តីពីមុខងារដែលគៅគស្ស្ស្ល់របស់្ អ.វ.ត.ក 

អនកនពិនធ៖ Helena Speidel, ទីរបឹកាគស្វាស្នតិភាពសីុ្វិល GIZ CPS ននភាពជានែគូសាកលវិទាល័យអាសីុ្អាគគនយ៍ 

ស្រោប់ការកសាងស្នតិភាព និងការដរបកាា យជគោា ោះ (SAUP) ននពិពណ៌ស្នតិភាពកមពជុា គខតតបាត់ែំបង 

 

គ ម្ ោះគគរោង មុខងារដែលគៅគស្ស្ស្ល់របស់្អ.វ.ត.ក SAUP - ស្ងគម

សីុ្វិល 

អាទិភាពននគោលគរឿងដែលគលើកគ ើងគៅកនុងស្គំណើ ចងរកងស្មិទធិផលរបស់្គែើមបណត ឹងរែឋបបគវណីគៅកនុង

អំ ុងគពលែំគណើរការសាលាកតី អ.វ.ត.ក - កមមវិធី

ផសពវផាយគៅតាមមូលដ្ឋឋ ន ស្រមបស្រមួល ឥទធិពល 

“ចំណចុរបត់” គគរោងសំ្ណង - ទស្សនវិស័្យនឹងរតូវ

កំណត់ 

ថវិកាគស្នើសំុ្ជាែុលាា រអាគមរិក ៣០០០ ែុលាា រអាគមរិក (ការបា៉ា ន់សាម នបឋម អាចពិនិតយ

គពលគរកាយ) 

ទីតាងំភូមិសាស្រស្តគគរោង បាត់ែំបង (+ ការចូលគមើលតាមរយៈគគហទំព័រ) 

រយៈគពលគគរោង ការតាងំពិពណ៌អចិនស្រនតយ៍ 

គ ម្ ោះនែគូអនុវតត SAUP - ពិពណ៌ស្នតិភាពកមពជុា 

ភាគីចូលរួម អងគការដែលចូលរួមគៅកនុងសាលាកតី អ.វ.ត.ក (ឧទា. 

TPO មជឈមណឌ លឯកសារ, DCCAM, CPCS, NUBB, 

យុវស្នតិភាព, ដផនកោពំារជនរងគរោោះ) 

មស្រនតីទំនាក់ទំនងគគរោង (ទូរស្ពទ អីុដមល) Sadie O’Mahoney  

មស្រនតីស្រមបស្រមួលរបចំតំបន់ GIZ CPS SAUP  

sadie.omahoney@giz.de  

បរបិទ 

គដ្ឋយគហតុថា អ.វ.ត.ក/សាលាកតីដខមររកហម ជិតនឹងបញ្ចប់ែំគណើរការ ែូគចនោះ គយើងកំពុងគិតពិចរណាអំពី

 វិននការគរៀបចំគករែំដណល។ បនាទ ប់ពីបានចូលរួមស្កមមភាពជាគរចើនទាក់ទងនឹង អ.វ.ត.ក គស្វាស្នតិភាពសីុ្វិល GIZ 

ក៏ែូចជាសាា នទូតអាលាមឺ៉ាង់របចំកមពជុា ោនគោលបំណងចង់រកាទុកមិនឲ្យោនការបំគភាចចកខុវិស័្យ ស្មិទធិផល និង

គគរោងសំ្ណង និងបនតនិរនតភាពែំគណើរការនិយាយការពិត និងផសោះផាជាតិគៅកនុងរបគទស្កមពជុា បនាទ ប់ពីសាលាកតី

បញ្ចប់។ 

mailto:sadie.omahoney@giz.de


កមមវិធី SAUP គៅកមពជុា កំពុងគធវើការរួមបញ្ចូលការអនុវតតការងារស្នតិភាព និងបទពិគសាធន៍គមគវៀន គៅកនុង

កមមវិធីសិ្កាស្តីពីស្នតិភាពគៅករមិតឧតតមសិ្កាគៅសាកលវិទាល័យជាតិបាត់ែំបង (NUBB)។ កមមវិធីគនោះរួមបញ្ចូល

បទពិគសាធនរ៍បស់្ស្ងគមសីុ្វិល និងោនបំណងភាា ប់គោា តរវាងអនកសិ្ការសាវរជាវ និងអនកបំគពញការងារស្នតិភាព។ 

អងគការនែគូមួយ ដែលនឹងជួយោរំទកិចចខិតខំរបឹងដរបងគនោះ គឺ ពិពណ៌ស្នតិភាពកមពជុា (Cambodia Peace Gallery) 

ដែលជាសារមនទីរស្នតិភាពគតត តការងារគលើការបងាា ញអំពីកិចចខិតខំរបឹងដរបងគលើការងារស្នតិភាព និងស្មិទធិផលនានា

គៅកនុងរបគទស្កមពជុា។ កមមវិធីគនោះោនគោលបំណងបងាា ញគោទនភាពជាតិជាវិជាោន គែើមបីមនុស្សជំនាន់ថមី (អាយុ

គរកាម ៣០ឆ្ន ំ) អាចនឹងោនគស្ចកតីស្ងឃឹម និងចូលរួមស្កមមគៅកនុងស្ងគមកមពជុានាគពលអនាគត។ 

តាមរយៈកិចចស្ហការរវាងពិពណ៌ស្នតិភាពកមពជុា និង NUBB សិ្ស្ស-និស្សិត នឹងោនឱកាស្ទទួលបានបទ

ពិគសាធនស៍្តីពីស្កមមភាពកសាងស្នតិភាពតាមរគបៀបអនតរកមម គដ្ឋយរបឈមមុខចំគពាោះរបវតតិសាស្រស្តជាក់ដស្តង។ វិចិរត

សាលគនោះោនបំណងបងាា ញអំពីរពឹតតិការណ៍ និងែំគណើរការអនតរកមម រពមទាងំផតល់លកខខណឌ ែ៏លអកនុងការបគងកើតការតាងំ

ពិពណ៌ជុំវិញការបគងកើត អ.វ.ត.ក និងការរួមចំដណក និងស្មិទធិផលរបស់្គែើមបណត ឹងរែឋបបគវណី និងគគរោងសំ្ណង។ 

ជាធមមតា របជាជនកមពជុាដែលរស់្គៅតាមគខតត ោនជំគនឿថា ស្មិទធិផលរបស់្ អ.វ.ត.ក ពុំោនផល វិជាោន 

គ ើយ យា៉ា ងគោចណាស់្ ទាក់ទងនឹងការចំណាយ និងធនននដែលខាួនបានទទួល។ គទាោះជាយា៉ា ងណាក៏គដ្ឋយ ចំណចុ

គនោះគមើលរំលងគគរោងសំ្ណងជាគរចើន ដែលបានបគងកើតគ ើង គដ្ឋយសារការចូលរួមពីស្ងគមសីុ្វិល និងគែើមបណត ឹងរែឋ

បបគវណី ក៏ែូចជាដផនកោពំារជនរងគរោោះ។ 

តាមរយៈការតាងំពិព័រណ៍អប់រំអចិនស្រនតយ៍ស្តីពីការចូលរួមរបស់្ស្ងគមសីុ្វិល គៅ ព.ស្.ក  អនកទស្សនានឹងោន

ឱកាស្ដស្វងយល់បដនាមអំពីអតីតកាល និងរបមូលផតុំនូវទស្សនៈ វិស័្យអំពីសាលាកតរីបកបគដ្ឋយកតីស្ងឃឹម។ ពួកគគក៏នឹង

បានដស្វងយល់អំពីលកខណៈពិគស្ស្ និងតនមារបស់្ អ.វ.ត.ក ស្រោប់បគងកើតសាលាកតីអនតរជាតិនាគពលអនាគតដែល

ោនលកខណៈដបបគនោះផងដែរ។ 

ការតាងំពិព័រណ៌គនោះបានបងកប់គៅកនុងគោលគំនិតអប់រំធំមួយ គែើមបីរួមបញ្ចូល អ.វ.ត.ក គៅកនុងកមមវិធីសិ្កា

ស្នតិភាព និងការអភិវឌ្ឍរបកបគដ្ឋយនិរនតរភាពគៅ NUBB ។ ខណៈកមមវិធីសិ្កាផាូវការកំពុងគរៀបចំគ ើងឲ្យោនការ

រប ង និងការចូលរួមរបស់្សិ្ស្ស-និស្សិត គគរំពឹងថា ការតាងំពិព័រណ៍នឹងស្គរមចគៅបានតាមរយៈការបំផុស្គំនិត 

និងចំណចុចប់គផតើមស្រោប់គគរោង និងឯកសារស្រោប់សិ្ស្ស-និស្សិត។ 

 

ការពពិណន៌ាអពំគីោលគនំិតននគគរោង 

គយើងគស្នើឱយោនការតាំងពិពណ៌អនតរកមមគៅកនុងបនទប់មួយ (ទំហរំបដហល ៥០ ដម៉ាតកាគរ៉េ) គែើមបីបងាា ញ ស្មិទធិ

ផលគែើមបណត ឹងរែឋបបគវណី និងគគរោងសំ្ណងកនុងអំ ុងគពលែំគណើរការសាលាកតរីបស់្ អ.វ.ត.ក កនុងគនាោះអាចរួម

បញ្ចូលការផតល់ស្កខីកមមគៅចំគពាោះមុខតុលាការ ស្កខីកមមគៅកនុងគពលចុោះផសពវផាយ ការចងរកងស្កមមភាពចុោះ



ផសពវផាយពីស្ងគមសីុ្វិល និងការចងចំ (ការបងាា ញគរឿងរ៉េ វ) គគរោងសំ្ណងដែលបានគកើតគ ើង។ វាក៏ផតល់ឱកាស្ 

ផសពវផាយ/លក់ស្ោា រៈដែលបានគបាោះពុមពពីមុនែល់យុវជនកនុងគខតតបាត់ែំបងផងដែរ។ 

ការតាងំពិព័រណ៌គនោះនឹងរតូវគបើកស្គោព ធគដ្ឋយោនតំណាងគែើមបណត ឹងរែឋបបគវណី ស្ហគមនវី អងគការ និង 

ដផនកោពំារជនរងគរោោះ បងាា ញចំណាប់អារមមណ៍ និងគស្ចកតីដថាងគបើក។ ជាការលអ របសិ្នគបើោនវាគមិនបរគទស្ គលើក

គ ើងអំពីការសិ្កាគរៀនសូ្រតពាក់ព័នធនឹង អ.វ.ត.ក ដែលោនរបគយាជន៍ស្រោប់សាលាកតីគរកាយៗគទៀត។ ការតាងំ     

ពិពណ៌គនោះ ក៏អាចគិតគូរអំពីគគរោងសំ្ណង “លអៗបំផុត”ផងដែរ។ 

 

គស្ចកតរីពាងរគបៀបវារៈ 

កាលបរិគចេទ ស្កមមភាព បុគគល/អងគការទទួលខុស្រតូវ 

ដខទី១-ទី៣  ទាក់ទងភាគីពាក់ព័នធ និងសាកសួ្រអំពី

ស្ោា រ និងចំណាប់អារមមណ៍គៅកនុងការ

ចូលរួម 

SAUP និងពិពណ៌ស្នតិភាពកមពជុា 

ដខទី៣-ទី៥ ការកំណត់ទស្សនទាន និងការគរជើស្គរីស្

របននបទស្រោប់ការតាំងពិពណ៌ និង

ោង 

 

ដខទី៤-ទី៥ បណតុ ោះបណាត លបុគគលិកវិចិរតសាលគៅ

កនុងរបននបទស្រោប់ដណនានំាគពល

អនាគត 

 

ដខ៤-ទី៦ គរតៀមគរៀបចំការតាងំពិពណ៌ (វតា ុការបក

ដរប ស្ោា របណតុ ោះបណាត ល អគញ្ាើញគបើក

ការតាងំពិពណ៌ 

 

ដខទី៦ គរៀបចំ និងពិធីគបើកការតាងំពិពណ៌ - រួម

បញ្ចូល រកុម SAUP Peace Lab (សូ្ម

គមើលខាងគរកាមស្រោប់ព័ត៌ោនបដនាម) 

 

ដខទី៦-ទី១២ ោរំទសិ្ស្ស-និស្សិតគៅកនុងគគរោងសិ្កា

ស្តីពី អ.វ.ត.ក 

 

ដខទី១២ ការចូលរួមគៅកនុងស្ននិសី្ទស្តីពី អ.វ.ត.ក 
 

ពិធីគបើកស្ននិសី្ទ 



កាលបរិគចេទ (បញ្ជា ក់តាម

គរកាយ) 

ស្កមមភាព បុគគល/អងគការទទួលខុស្រតូវ 

១៥:៣០  សាវ គមន៍ និងគភស្ជាៈ SAUP និងពិពណ៌ស្នតិភាពកមពជុា 

១៦:០០ - ១៦:២០ សុ្នទរកថាសាវ គមន៍ Casper Gils (នាយក CPG)  

១៦:២០ - ១៦:៤០ សុ្នទរកថាវាគមិនទី១ (បញ្ជា ក់តាមគរកាយ) 

១៦:៤០ - ១៧:០០ សុ្នទរកថាវាគមិនទី២ (បញ្ជា ក់តាមគរកាយ) 

១៧:០០ - ១៧:១៥ ពិសាកាគហវ 
 

១៧:១៥ - ១៨:០០ ពិធីស្គោព ធ និងការទស្សនាគៅជុំ វិញទី

តាងំពិពណ៌គែើមបណត ឹងរែឋបបគវណី អ.វ.ត

.ក 

ពិពណ៌ស្នតិភាពកមពជុា 

១៨:០០ - ១៩:០០ បទបងាា ញកមមវិធីផសពវផាយគៅមូលដ្ឋឋ ន/

ការបគងកើតការចងចំ 

ឧទា. TPO, យុវស្នតិភាព 

១៩:០០ - ១៩:២០ ពិធីបិទ និងជរោបលា ពិពណ៌ស្នតិភាពកមពជុា 

 

គោលបំណងននរពឹតតិការណ៍ 

- ែឹកនាទំស្សនវិស័្យ អ.វ.ត.ក គឆ្ព ោះគៅរកការចូលរួមរបស់្គែើមបណត ឹងរែឋបបគវណី ដែលជាលកខណៈពិគស្ស្

 មួយគៅកនុង ICCs។ 

- បងាា ញពីការរួមចំដណករបស់្របជាជនកមពជុាគៅកនុងសាលាកតី ជួយបគងកើនគោទនភាពជាតិជាវិជាោន 

- រំលឹកការចងចំអំពីគគរោងសំ្ណង - បគងកើតចកខុវិស័្យអំពីការបញ្ចប់ស្កមមភាពកិចចខិតខំរបឹងដរបង 

- អនុញ្ជា តឲ្យស្ងគមសីុ្វិលបគញ្ចញសំ្គ ង គែើមបីឲ្យោនការទទួលសាគ ល់ និងអបអរសាទរ 

- ដចកចយស្ោា រៈ និងចំគណោះែឹងកនុងគខតតបាត់ែំបង (គស្ៀវគៅគំនូរ ភាពយនតឯកសារ ជាគែើម) គែើមបដីថាង

អំណរគុណែល់គខតត។ 

 

ថវិកា 

កំណត់តាមគរកាយ 

  



សំណ ើស ំចូលរួមជាគំនិតសម្រាប់ម ខងារណៅណសសសល់របស់ អ.វ.ត.ក ទាក់ទិននឹងជនរងណម្ររោះ 

និពនធណោយ៖ Katharina Schneider ទីម្របឹកា GIZ CPS SAUP ននសាកលវទិាល័យជាតិបាត់ដំបង 

ទំនាក់ទំនងគណម្រាង៖ Dadie O Mahoney, អនកសម្រមបសម្រមួលម្របចតំំបន់ GIZ CPS 

SAUPSadie.omahoney@giz.de 

ចំណងជ ើង ម ៉ូឌុល អ.វ.ត.ក សម្រាប់ឧតតមសិកា 

ម្រកុមជោលជៅ ផ្ទា ល់(ការជរៀបចំម ៉ូឌុលនិងដំណាក់កាលសាកលបង)៖ 

- ម្ររូឧជទាស៥រ៉ូបជៅសាកលវិទាល័យជាតិបាត់ដំបង(NUBB) ឯកជទសសិកា

អំពីសនតិភាព ចិតតសាស្តសត ការអភិវឌឍ និងចាប់ 

- (បានម្របជមើលទុកជលើកិចចសហការជាមួយ RUPP ជាពិជសសជលើឯកជទស

សិកាម្របព័នធផ្សពវផ្ាយ ចិតតសាស្តសត និងPannasastra ជាពិជសសជលើឯកជទស

សិកាជយនឌ័រ) 

- និសសិតចំនួន២០នាក់ជៅ NUBB (និងចំនួនដ៉ូចោា ពីម្រររឹះសាា នដដលសហការ) អាក

ទទួលផ្លរយៈជពលដវង៖ 

- មហាវិទាល័យ និងនិសសិតជៅ NUBB និង ម្រររឹះសាា នឧតតមសិកានានាជៅកមពជុា 

(ជាពិជសសជលើឯកជទសចាប់ ចិតតសាស្តសត សិកាអំពីសនតភិាព សិកាអំពីជយនឌ័រ 

 វិជាជ  ីវៈសារព័តមាាន ម្របវតតិសាស្តសត) 

- សាធារណ នកមពជុា តាមរយៈចំជណឹះដរងកាន់ដតម្របជសើរអំពី អ.វ.ត.ក និង 

សំណង និង បំណិនជលើម្របធានបទជាក់លាក់ភាជ ប់ជៅនរងការោមំ្រទ នរងជម្រោឹះ 

ទីតាងំ បាត់ដំបង (ភាំជពញ) 

រយៈជពល បីឆ្ា ំ(ជរៀបចំម ៉ូឌុលនិងសាកលបង) 

លទធផ្ល ការបជម្រងៀននិងម ៉ូឌុលសកមមភាពម្រសាវម្រជាវដរកនាជំោយនិសសិតជលើអ.វ.ត.ក, យុតតិធមមា

អនតរកាល និង ការោមំ្រទ នរងជម្រោឹះ ម្រតូវបានបញ្ចូលោា ជៅកាុងការបជម្រងៀនកម្រមិតឧតតម 

សិកាជៅកមពជុា 

ទិនាផ្ល “ម ៉ូឌុល អ.វ.ត.ក”មួយសម្រាប់ម្រររឹះសាា នឧតតមសិកាជៅកមពជុា កាុងជនាឹះរួមាន៖ 

mailto:Sadie.omahoney@giz.de


- សាស្តសតចារយមហាវិទាល័យចំនួន៥រ៉ូបនន NUBB ានចំជណឹះដរងជម្រៅម្រ ឹះអំពី 

អ.វ.ត.ក (ម្របវតតិសាស្តសត, សារៈសំខាន់ជោយការជម្របៀបជធៀប, រជម្រាងសំណង 

និង ផ្លម្របជោ ន៍សម្រាប់ នរងជម្រោឹះ) ចំជណឹះដរងនិងបទពិជសាធន៍ជាមួយ 

នរងសកមមភាពម្រសាវម្រជាវដដលដរកនាជំោយនិសសិត និងចំជណឹះដរងនិងបំណិន 

ម្រសាវម្រជាវជលើម្របធានបទជាក់លាក់ទាក់ទិននរងរជម្រាងសំណង។ 

- និសសិត NUBB ចំនួន២០នាក់ានចំជណឹះដរងបដនាមអំពីអ.វ.ត.ក និងរជម្រាង 

សំណងជាក់លាក់ បំណិនសកមមភាពម្រសាវម្រជាវ និង ឥរិោបទ និងចំជណឹះដរង 

ជលើម្របធានបទជាក់លាក់ពាក់ព័នធ និង បំណិនកាុងការផ្តុំការជរៀនពីរជម្រាង

សំណងនានាសម្រាប់អនារត។ 

- ជសចកតីសជងេបខ្លរមសារវរគបជម្រងៀននិងសាា រ ឯកសារបជម្រងៀនសម្រាប់ម ៉ូឌុល

អំពីអ.វ.ត.ក អាចរកជមើលបានជោយឥតរិតនលលជៅតាមម្របព័នធអនឡាញ។ 

- ការម្រប ុំជាសាធារណៈនិងការជធវើបាឋកថាតាមម្របព័នធអនឡាញជលើទិដឋភាព

នានាននម ៉ូឌុល ម្រតូវបានរួមចំដណកដល់ការជលើកកមពស់ការយល់ដរងជៅកាុង

ចំជណាមអាកសិកាម្រសាវម្រជាវ និង សាធារណ ន។ 

សកមមភាព - ការផ្តល់ម្របរការយៈជពលដវង(៣ឆ្ា ំ)របស់អាក ំនាញដផ្ាកយុតតិធមមាអនតរកាល 

និង ការោមំ្រទ នរងជម្រោឹះម្រតូវបានជធវើជ ើងជៅសាកលវិទាល័យជាតិបាត់ដំបង 

- ទសសនកិចចសិកាសម្រាប់សាស្តសាត ចារយសាកលវិទាល័យជៅ អ.វ.ត.ក និងទី

តាងំប៉ូ នីយោឋ ននានាជៅបាត់ដំបង និង ការពិជម្រោឹះជោបល់ជាមួយអាក ំនាញ 

ដផ្ាកយុតតិធមមាអនតរកាល និងការោមំ្រទ នរងជម្រោឹះ អាករស់រានាន ីវិត និង 

សហរមន៍របស់ពួកោត់ 

- ជមជរៀនបជម្រងៀនតាមម្របព័នធអនឡាញជោយជផ្ទត តជោលជៅជលើសាស្តសាត ចារយ  

ឯកជទសយុតតិធមមាអនតរកាល សកមមភាពម្រសាវម្រជាវ ទម្រមង់ម្របធានបទជាក់លាក់ 

ននសំណង និង ការោមំ្រទ នរងជម្រោឹះ និងបំណិនម្រសាវម្រជាវ (ដ៉ូចជា ការ

ម្រសាវម្រជាវបណណសារ, ការសាត ប់និងការជរៀបរាប់,  វិជាជ  ីវៈសារព័តមាានអំពីសនតិភាព, 

ការដសវងយល់ដផ្ាកឌី ីលល និង ការដំណាលជរឿង, ការម្ររប់ម្ររងការតាងំ ពីព័ណមា 

និងការអភិរកស, ការអប់រំអំពីសនតិភាព 



- កាជរៀបចំម ៉ូឌុលជោយសហការរួមោា  

- ការសាកលបងជលើម ៉ូឌុល កាុងជនាឹះរួមានសកមមភាពម្រសាវម្រជាវមួយជលើទិដឋភាព 

នន អ.វ.ត.ក និង រជម្រាងសំណងជាក់លាក់ 

- បាឋកថាតាមម្របព័នធអនឡាញជោយោក់ជោលជៅជលើម្ររូឧតតមជៅកមពជុា 

- ការ ួប ុំជាសាធារណៈសម្រាប់សជាព ធម ៉ូឌុល 

- ការជបាឹះពុមពផ្ាយអំពីរជម្រាងនិងម ៉ូឌុល 

            

ភាពពាក់ព័នធ៖ 

ជោយានជសចកតីម្របាថាា ចង់ជរៀនកាន់ដតជម្រចើនជ ើងៗជៅកាុងចំជណាមយុវ នកមពជុា និងការចុឹះជ ម្ ឹះ

ច៉ូលជរៀនជៅសាកលវិទាល័យជចឹះដតជកើនជ ើង វិស័យអប់រំកម្រមិតឧតតមសិកាជៅកមពជុាជដើរតួនាទីោ ងសំខាន់

កាុងការបជងកើនចំជណឹះដរង របស់យុវ ន ំនាន់ជម្រកាយអំពី អ.វ.ត.ក កាុងជនាឹះរួមានម្របវតតិសាស្តសតរបស់ខ្លួន សារៈ

សំខាន់ជោយជម្របៀបជធៀបកាុងនាមជាសាលាកតីក៉ូនកាត់ជាមួយនរងកមមវិធីោំម្រទ នរងជម្រោឹះដ៏ជម្រចើនសនធរកសនាធ ប់ 

និងផ្លម្របជោ ន៍សម្រាប់ នរងជម្រោឹះ។ ដ៉ូចោា ជនឹះដដរ សាកលវិទាល័យនានារឺជាកដនលងដ៏លអសម្រាប់កសាង

សមតាភាពរបស់យុវ នសម្រាប់អភិវឌឍបដនាមជទៀតជៅជលើវិធីសាស្តសតនានាដដលបានកសាងជៅកាុងកមមវិធីសំណង 

និង សម្រាប់ទទួលយកវិធីសាស្តសតទាងំជនឹះជដើមបីជធវើឲ្យកាលៈជទសៈដម្របម្របួល។ ឧទាហរណ៍ សម្រាប់វសិ័យនានា

ដដលានសកាត នុពលសម្រាបក់ារអភិវឌឍជៅជពលអនារតរឺសុខ្ភាពផ្លូវចិតតនិងការោមំ្រទរបស់សងគម, ការងារបណណសារ 

និងការម្រសាវម្រជាវ, និទានកថារបស់សហរមន៍ និងការដំណាលជរឿងតាមទម្រមង់ឌី ីលល និងការអប់រំសាធារណៈ។ 

ទនារមជពលជាមួយោា ជនឹះដដរ សមតាភាពរបស់ម្រររឹះសាា នឧតតមសិកាកាុងការទទួលតួនាទីោមំ្រទជនឹះជៅាន

កម្រមិតជៅជ ើយ។ ការកំណត់ជោលជៅជោយផ្ទា ល់ជៅជលើអាកសិកាម្រសាវម្រជាវ និងអាកជចឹះដរងពីសំណាក់ដខ្មរ

ម្រកហមបាននាដំល់ការបាត់បង់ ីវិតោ ងជម្រចើន និងការឈឺចាប់ ដ៉ូជចាឹះជហើយានការបាត់បង់ន៉ូវ ំនាញសម្រាប់ការ

កសាងម្រររឹះសាា នឧតតមសិកាកមពជុាជ ើងវិញ។ ជោលនជោបាយអប់រំកាុងទសវតសរ៍ឆ្ា ំ១៩៨០ បានផ្តល់អាទិភាព

ជលើការអប់រំថាា ក់បឋមសិកានិងការបណតុ ឹះបណាត លម្ររូបជម្រងៀន។ ជៅកាុងទសវតសរ៍ឆ្ា ំ១៩៩០និង២០០០  វិស័យជនឹះ

បានអភិវឌឍ ប ុដនតមិនបានជសមើៗោា ជ ើយ។ ភាពមិនជសមើោា ជនឹះបនតរហ៉ូតដល់សពវនលៃ។ ជៅតាមបណាត ជខ្តតានការ



អភិវឌឍតិចជាងជៅរា ធានី។ ជខ្តតបាត់ដំបង ដដលានម្របវតតិជាម៉ូលោឋ នដ៏យ៉ូរអដងវងរបស់ដខ្មរម្រកហម ជៅដតបនត

 ួបម្របទឹះន៉ូវការម្របឈមជាពិជសស។ ជាងជនឹះជទៀត ឯក នភាវ៉ូបនីយកមម រជបៀបវារៈរោឋ ភិបាល និងាច ស់

 ំនួយជផ្សងៗោា បានបជងកើនការដបកបាក់នផ្ាកាុងវិស័យជនឹះកាន់ដតជម្រៅ។ 

ានរាល តមួយរវាងសមតាភាពបចចបុបនាជៅកាុងវិស័យជនឹះ និង ការរំពរងទុកដដលជចឹះដតជកើនជ ើងោ ង

ឆ្ប់រហ័សននម៉ូលោឋ ននិសសិត ជាពិជសសពាក់ព័នធនរងលទធភាពននការជរៀនពីអតីតកាលសម្រាប់អនារត។ 

និោយអំពីសញ្ញា របស់ពួកជរឲ្យជធវើអវីមួយជចញពីការពិភាកាជដញជោលជាសាកលអំពីអតតសញ្ញា ណ និងការ

រំសាយអាណានិរម និសសិតានជម្រសកឃ្លល នន៉ូវការបជម្រងៀនផ្លូវការជាក់ដសតងអំពីម្របវតតិនន ជាល ឹះរជម្រកាយ ជាល ឹះ 

និង ការកសាងសនតិភាពរបស់ម្របជទសខ្លួន។ ពួកជរមិនជពញចិតតនរងអវតតានរបស់សំជ ងរបស់កមពជុា កាុងការ

ម្រសាវម្រជាវអំពីម្របវតតិលមីៗនិងកិចចការបចចបុបនារបស់កមពជុា។ ពួកជរចង់ជធវើជាអាកផ្ទល ស់បតរូ និងរំពរងថាសិកាធិការ

កម្រមិតឧតតមនរងជរៀបចំពួកជរច៉ូលរួមជពញជលញ ផ្លូវការ និង ឯករា យជៅកាុង ីវិតសាធារណៈ កាុងនាមជា ម្របជា

ពលរដឋកមពជុាជៅកាុងម្របជទសនិងជលើឆ្កអនតរជាតិ។ 

ឈរជលើម៉ូលោឋ នជនឹះ រជម្រាងដដលបានជសាើជ ើងោមំ្រទដល់ម្ររូឧតតមដដលានឯកជទសជផ្សងៗោា កាុងការ 

កសាងម ៉ូឌុលមួយដដលបញ្ចូលការបជម្រងៀននិងសកមមភាពម្រសាវម្រជាវដរកនាជំោយនិសសិតអំពី អ.វ.ត.ក និង 

រជម្រាងសំណង។ ជហតុដ៉ូជចាឹះ រជម្រាងជនឹះោមំ្រទម្ររូឧតតមជលើបទពិជសាធន៍ផ្ទា ល់ ចំជណឹះដរងនិងបំណិនកាុងការ

បញ្ចូលជៅកាុងការបជម្រងៀននិងការម្រសាវម្រជាវអំពី អ.វ.ត.ក និងរជម្រាងសំណងជៅកាុងការងារសិកាម្រសាវម្រជាវ 

របស់ពួកជរ។ លទធផ្លរយៈជពលដវងដដលបានម្របជមើលទុករឺ៖ (ក) កសាងសមតាភាពរបស់យុវ នកាុងការ

អភិវឌឍវិធីសាស្តសតជៅជពលខាងមុខ្ជចញពីរជម្រាងសំណងពាក់ព័នធនរងឯកជទសរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់ដតម្របជសើរជៅ

ជពលអនារត និង (ខ្) បជងកើនសមតាភាពរបស់ម្រររឹះសាា នឧតតមសិកាកាុងការោមំ្រទនិសសិតជលើចំណចុជនឹះ។ 

 

 

 

 



ការកំ ត់ណពលណវលាបណ ត្ ោះអាសនន៖   

រជម្រាង 

ដខ្ 

សកមមភាព 

១-៣ សិកាម៉ូលោឋ ន 

៤-៦ ទសសនកិចចសិកា ការពិជម្រោឹះជោបល់របស់អាក ំនាញនិងសហរមន៍ និង ជមជរៀន

សម្រាប់បជម្រងៀនរបស់សាស្តសាត ចារយតាមម្របព័នធអនឡាញ 

៦-១២ ការកសាងម ៉ូឌុលជោយសហការរួមោា  

១២-២៤ ការសាកលបងម ៉ូឌុល 

២១-២៧ ជស៊េរីបាឋកថាតាមម្របព័នធអនឡាញ 

២៤-៣០ ការម្រប ុំជាសាធារណៈនិងការជបាឹះពុមពផ្ាយរជម្រាង 

៣០-៣៦ ការវាយតនមលនិងបិទបញ្ចប់ 

     



1 
 

សេចក្តីអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមជាគំនិតអំពីមុខងារសៅសេេេល់របេ់អង្គជំនុំជម្មះវិសាមញ្ញ

ក្នុង្តុលាការក្មពុជា (អ.វ.ត.ក្) ពាក់្ព័នធនឹង្ជនរង្សម្រះ 

និពនធដោយ៖ Savyuth Ky ទីប្រឹក្សាសនតិភាពជាតិ អង្គការ GIZ ភាពជាដៃគូដសវាក្សម្មសនតិភាពស ីវិលសាក្សល

 វិទលលយយសស ីអដគយយសសប្បរកាការក្សសាង្សនតិភាពនិង្ការប្ប្រកាា យជដបា ោះ (SAUP) 

ដ ម្ ោះគដប្បង្ និសសិតសនតិភាពប្ៃលចូលរួម្ជាម្ួយ អ.វ.ត.ក្ស 

សទិភាពដនដោលដរឿង្ប្ៃលដលើក្សដ ើង្ដៅក្សយុង្សដំ ើ សំដ ើដនោះនឹង្ផ្តលកាជូននិសសិតសនតិភាពនូវការយលកា 

ៃឹង្កានកាប្តប្រដសើរអំពីៃំដ ើរការរួម្ោយ រវាង្ប្រពយនធ

យ តតិធម្៌ប្ពហ្មទ ឌ ជាតិ និង្អនតរជាតិ 

សដំ ើថវកិាគតិជា ៃ ល្លា រសហ្រៃឋសដម្រកិ្ស  

ភូម្សិាស្តសតប្គរៃ ត រកា ដេតតបាតកាៃំរង្ ដនប្ពោះរាជា ចប្ក្សក្សម្ពជុា 

រយៈដពលគដប្បង្ ២០២២-២០២៣ 

ដ ម្ ោះដៃគអូន វតត សាក្សលវិទលលយយជាតិបាតកាៃំរង្ (NUBB) 

ភាគចីលូរមួ្ និសសិតម្ហាវិទលលយយសង្គម្វិទលនិង្អភិវឌ្ឍសហ្

គម្នស (FSCD)ដនសាក្សលវិទលលយយបាតកាៃំរង្ 

ទនំាក្សកាទនំង្គដប្បង្ Sadie O’ Mahoney 

អយក្សសប្ម្រសប្មួ្លថ្នយ ក្សកាតំរនការរសកា GIZ SAUP 

sadie.omahoney@giz.de  

 

េនិទានភាព 

និសសិតសនតិភាពប្ៃលចូលរួម្ជាម្ួយ អ.វ.ត.ក្ស (PS-ECCC) គឺជាគដប្បង្ផ្តួចដផ្តើម្គំនិតថមីម្ួយដៃើម្បីោបំ្ទៃលកា

ក្សម្មវិធីភាពជាដៃគូដសវាក្សម្មសនតិភាពស ីវិលសាក្សលវិទលលយយសស ីអដគយយសសប្បរកាការក្សសាង្សនតិភាពនិង្ការ

រំប្រាង្ជដបា ោះ (SAUP) ប្ៃល SAUP បនដោលដៅចម្បង្ដៃើម្បីោបំ្ទនិង្ពប្ងឹ្ង្សាក្សលវិទលលយយក្សយុង្ប្រដទសក្សម្ពជុា 

ហ្វីលីពីន និង្ ទីម្យរ ក្សយុង្ការដធវើទសសនទាននិង្អន វតតក្សម្មវិធីសិក្សាសតីពីសនតិភាពនិង្សិក្សាអំពីជដបា ោះ។ គដប្បង្ 

mailto:sadie.omahoney@giz.de
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PS-ECCC នឹង្ភាា រកានិសសិតដៅក្សយុង្ក្សម្មវិធីសិក្សាសនតិភាពររសកាម្ហាវិទលលយយ FSCD ដន NUBB ជាម្ួយនឹង្

ការងារររសកា អ.វ.ត.ក្ស ដៃើម្បីទទួលបានចំដ ោះៃឹង្និង្ការប្សវង្យលការប្នែម្អំពីរររប្េមរប្ក្សហ្ម្។ 

សរលសៅ 

PS-ECCC រដង្កើតដ ើង្ដៃើម្បីឲ្យនិសសិតររសកាម្ហាវិទលលយយ FSCD បនឱកាសដធវើការសិក្សាប្សាវប្ជាវអំពី    

អ.វ.ត.ក្ស និង្ដធវើរបាយការ សប្សាវប្ជាវដៃើម្បីតម្កលកាទ ក្សដៅរ ា លយយររសកា NUBB។ ឯក្សសារទាងំ្ដនោះនឹង្    

ផ្តលកាផ្លប្រដោជនសៃលកានិសសិតជំនានកាដប្កាយដៅក្សយុង្ NUBB ទទួលបានចំដ ោះៃឹង្អំពី អ.វ.ត.ក្ស និង្ ផ្សពវផ្ាយ

ៃលកាសហ្គម្នសររសកានិសសិតទាងំ្ដនាោះ។ 

េក្មមភាពគសម្មាង្ 

សក្សម្មភាពប្ៃលចូលរួម្ៃលកាការសដប្ម្ចដោលដៅចម្បង្ខាង្ដលើររសកាគដប្បង្ PS-ECCC បនដរៀររារកាៃូច

ខាង្ដប្កាម្៖ 

សក្សម្មភាព ១៖ ដប្ជើសដរើសទីប្រឹក្សា១រូរដោយ អ.វ.ត.ក្ស ដៃើម្បីោបំ្ទគដប្បង្ PS-ECCC។ SAUP នឹង្ផ្តលកាការ

តប្ម្ង្កាទិសៃលកាទីប្រឹក្សាអំពីការទទួលេ សប្តូវររសកាោតកានងិ្រង្កលក្សខ ៈឲ្យោតកាចូលរួម្ជាម្ួយនិសសិតដៅ FSCD 

ដន NUBB។ 

សក្សម្មភាព ២៖ ទីប្រឹក្សាដរៀរចំសក្សម្មភាពទសសនកិ្សចចសិក្សាសប្បរកានិសសិតម្ក្សទសសនា អ.វ.ត.ក្ស ជាម្ួយ 

SAUP។ 

សក្សម្មភាព ៣៖ ទីប្រឹក្សាផ្តលកានូវការតប្ម្ង្កាទិសៃលកានិសសិតដៅ FSCD ដន NUBB ឲ្យយលកាអំពីៃំដ ើរការ 

កាតពវកិ្សចច ការទទួលេ សប្តូវ និង្ផ្លប្រដោជនសក្សយុង្ការចូលរួម្ទសសនកិ្សចចសិក្សាដៅកានកា អ.វ.ត.ក្ស។ កាតពវកិ្សចច 

និង្ការទទួលេ សប្តូវររសកានិសសិតប្តូវបានប្រង្ប្ចក្សជាពីរប្ផ្យក្សោចកាពីោយ  ៃូចខាង្ដប្កាម្។ 

និសសិតប្ៃលសែិតដៅក្សយុង្ក្សម្មវិធីសិក្សាសនតិភាព៖ 
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• ប្តូវរញ្ចរកាវគគសិក្សាេាីជាកំ្សហិ្តដប្កាម្ប្រធានរទអំពី “វិធីសាស្តសតប្សាវប្ជាវ ប្ក្សម្សីលធម្៌ប្សាវប្ជាវ 

ការប្សាវប្ជាវរ ាសារ និង្ ការសរដសររបាយការ សប្សាវប្ជាវ” ដៃើម្បសីចឲ្យនិសសិតទាងំ្ដនាោះ      

ផ្លិតនូវរបាយការ សសិក្សាប្សាវប្ជាវ។ 

• ប្តូវចូលរួម្ការតប្ម្ង្កាទិសប្ៃលដធវើដ ើង្ដោយទីប្រឹក្សាអំពី “ៃំដ ើរការ កាតពវកិ្សចច ការទទួលេ សប្តូវ 

និង្ ផ្លប្រដោជនសដនទសសនកិ្សចចសិក្សាដៅកានកា អ.វ.ត.ក្ស”។ 

• រនាា រកាពីប្ត រកាម្ក្សវិញ និសសិតប្តូវផ្លិតនូវរបាយការ សសិក្សាប្សាវប្ជាវ។ 

និសសិតប្ៃលព ំសែិតដៅក្សយុង្ក្សម្មវិធីសិក្សាសនតិភាព៖ 

• ប្តូវចូលរួម្ការតប្ម្ង្កាទិសប្ៃលដធវើដ ើង្ដោយទីប្រឹក្សាអំពី“ៃំដ ើរការ កាតពវកិ្សចច ការទទួលេ សប្តូវ 

និង្ ផ្លប្រដោជនសដនទសសនកិ្សចចសិក្សាដៅកានកា អ.វ.ត.ក្ស”។ 

• រនាា រកាពីប្ត រកាម្ក្សវិញ និសសិតប្តូវរងាា ញសិលប:ក្សម្ម ឬការប្តង្លម្អប្ៃលពាក្សកាពយនធនឹង្អវីប្ៃលនិសសិត

បានសដង្កត និង្ដរៀនសូប្តពីទសសនកិ្សចចដៅ អ.វ.ត.ក្ស ប្ៃលសចរួម្បនវើដៃអូឃ្ា ីរ ភាពយនតេាី រូរថត 

គំនូរ និង្ឯក្សសារដផ្សង្ដទៀតប្ៃលពាក្សកាពយនធ។ 

សក្សម្មភាព ៤៖ ទីប្រឹក្សាសប្ម្រសប្ម្ួលជាម្ួយ SAUP ម្ នដពល កំ្ស ុង្ដពល និង្ ដប្កាយដពលដធវើទសសនកិ្សចច

សិក្សា សប្បរកានិសសិតដធវើទសសនកិ្សចចដៅ អ.វ.ត.ក្ស។ 

សក្សម្មភាព ៥៖ ដផ្តើម្ដចញពីទសសនកិ្សចចដៅ អ.វ.ត.ក្ស ទីប្រឹក្សា និង្ SAUP ចំបាចកាប្តូវោបំ្ទនិសសិតឲ្យប្រប្ម្

ប្រម្ូល វិភាគ ដៃើម្បីធានាថ្ននិសសិតសចរំដពញកិ្សចចការររសកាេាួនដោយរលូន ដៃើម្បីយក្សដៅរងាា ញដៅក្សយុង្ការតងំ្

ពិពយ ៌អំពីសនតិភាព និង្សនយសីិទអំពីសនតិភាព។ 

សក្សម្មភាព ៦៖ NUBB ដបាោះព ម្ពផ្ាយ និង្ចង្ប្ក្សង្របាយការ សសិក្សាប្សាវប្ជាវររសកានិសសិតនិង្សិលបៈក្សម្ម

ឲ្យដៅជាេាឹម្សារក្សយុង្ទប្ម្ង្កាឌ្ីជីថល ដៃើម្បីផ្សពវផ្ាយៃលកាប្រពយនធសង្គម្ដៃើម្បីរដង្កើនក្សប្មិ្តសិក្សាដៅក្សយុង្ប្រពយនធ

អរការ ំពាក្សកាពយនធនឹង្ចារកាៃលកាប្រជាជនដផ្សង្ដទៀត ជាពិដសសនិសសិតសនតិភាព និង្ អង្គការដៃគូររសកា NUBB ឲ្យ

យលកាកានកាប្តចាសកាអំពី អ.វ.ត.ក្ស។ 
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សេចក្តីអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមគំនិតអំពីមុខងារសៅសេេេល់របេ់អង្គជំនំុជម្មះវិសាមញ្ញក្នុង្

តុលាការក្មពុជា (អ.វ.ត.ក្) ពាក់្ព័នធនឹង្ជនរង្សម្រះ 

និពនធដោយ៖ Katharina Schneider ទីប្រឹក្សាដេវាក្សម្មេនតិភាព GIZ ភាពជាដៃគូដេវាក្សម្មេនតិភាពេ ីវិល

សាក្សលវិទាល័យអាេ ីអដគេយ៍េប្ារ់ការក្សសាងេនតិភាពនិងការប្ប្រកាា យជដាា ោះ (SAUP) 

ដ ម្ ោះគដប្ាង ម្ជឈម្ណ្ឌ លព័ត៌ាន អ.វ.ត.ក្ស ប្ៃលដរៀរចំដោយ

និេសិត 

អាទិភាពដនដោលដរឿងប្ៃលដលើក្សដ ើងដៅក្សេុងេដំណ្ើ ម្ជឈម្ណ្ឌ លេប្ារ់និេសិត ជនរងដប្ោោះ និង េងគម្ 

េ ីវិលក្សេុងការចូលដម្ើលឯក្សសារសាធារណ្ៈអំពី     

អ.វ.ត.ក្ស និង ចំដណ្ោះៃឹងអំពីការប្គរ់ប្គងគដប្ាង/ការ

ផ្សពវផ្ាយៃល់ម្ូលោា នអំពី អ.វ.ត.ក្ស ក្សេុងរយៈដពលជា 

ដប្ចើនឆ្េ ំ 

េដំណ្ើថវកិាគតិជាៃ ល្លា រេហរៃាអាដម្រកិ្ស  

ភូម្សិាស្តេតប្គរៃណ្ត រ ់ បាត់ៃំរង ដនប្ពោះរាជាណាចប្ក្សក្សម្ពជុា 

រយៈដពលគដប្ាង ២០២៣-២០២៥ 

ដ ម្ ោះដៃគអូន វតត សាក្សលវិទាល័យជាតិបាត់ៃំរង (NUBB) 

ភាគចីលូរមួ្ និេសិតម្ហាវិទាល័យេងគម្វិទានិងអភិវឌ្ឍេហ

គម្ន៍ (FSCD) ដនសាក្សលវិទាល័យបាត់ៃំរង 

ទនំាក្សទ់នំងគដប្ាង Sadie O’Mahoney 

អេក្សេប្ម្រេប្មួ្លថ្នេ ក់្សតំរន់ររេ់ GIZ SAUP 

sadie.omahoney@giz.de  

 

និេសិតក្សប្មិ្តសាក្សលវិទាល័យដៅក្សម្ពជុាបានេប្ម្តងចំណារ់អារម្មណ៍្យ៉ា ងខ្ា ងំក្សេុងកាដរៀនេូប្តអំពី

និងចូលរួម្យ៉ា ងេក្សម្មជាម្ួយនឹងៃំដណ្ើរការយ តតិធម្៌អនតរកាលររេ់ប្រដទេក្សម្ពជុា និង ការងារររេ់អ.វ.ត.ក្ស។ 

ដ ោះរីជាយ៉ា ងណាក៏្សដោយ ការចូលដម្ើលព័ត៌ាននិងទទួលបានឱកាេេប្ារ់ចូលរួម្ដៅប្តានក្សប្ម្ិតដៅដ ើយជា

mailto:sadie.omahoney@giz.de


2 
 

ពិដេេដៅតាម្រណាត ដេតតនានា។ ការដផ្េរការចងចំដៅក្សេុងចំដណាម្ប្កុ្សម្ប្គួសារបានរងាា ញការលំបាក្ស ដហើយ

ម្ិនប្ម្នសាល្ល ងំអេ់េ ទធប្តដប្រើឯក្សសាររដប្ងៀននិងការោបំ្ទៃល់ការរដប្ងៀន ំងអេ់ដ ើយ។ គដប្ាងយ វ

ជនប្ៃលប្គរ់ប្គងដោយអងគការេងគម្េ ីវិលទទួលបានដជាគជ័យ រ៉ា ប្នតការផ្សពវផ្ាយនិងនិរនតរភាពដៅានក្សប្មិ្ត

ជាពិដេេដៅដពលប្ៃលរោា ភិបាលៃក្សការោំប្ទពីតួអងគនានា ប្ៃលម្ិនានេនតិេ េប្គរ់ប្ោន់ដប្កាម្ការប្គរ់ប្គង

ររេ់េាួន។  

ប្ផ្ែក្សដលើម្ូលោា នដនោះ សាក្សលវិទាល័យរៃាកំ្សព ងដលចដ ើងជាតួអងគប្ៃលអាចានដជាគជ័យេប្ារ់ម្ េ

ងារដៅដេេេល់ ជាពិដេេដៅក្សេុងរណាត ដេតតនានា។ ក្សេុងនាម្ជាសាា រ័នរៃាប្ៃលានរចនាេម្ព័នធប្ៃលបានសាង

េង់គង់វងសបានយូរ សាា រ័ន ងំដនោះផ្តល់នូវម្ូលោា នប្រក្សរដោយនិរនតរភាពេប្ារ់េក្សម្មភាពនានា។ ដោយសារ

តប្មូ្វការឧតតម្េិក្សាកំ្សព ងដក្សើនដ ើងយ៉ា ងឆ្រ់រហ័េ សាក្សលវិទាល័យបាន្នដៅៃល់ចំប្ណ្ក្សម្ួយកាន់ប្តធំ 

និងេ េោេ ដនចំនួនប្រជាជន។ អេក្សេាោះកំ្សព ងប្ត រ់ដៅម្ជឈម្ណ្ឌ លអរ់រំតំរន់េប្ារ់េហគម្ន៍ ដោយចរ់ដៃគូ

ជាម្ួយរៃាបាលថ្នេ ក់្សដប្កាម្ជាតិ និងេងគម្េ ីវិល។ ដៅក្សេុងររិរទដនការប្រកួ្សតប្រប្ជងប្ៃលដចោះប្តដក្សើនដ ើងដៅ

ក្សេុងអាសា៊ា ន សាក្សលវិទាល័យកំ្សព ងវិនិដយគដលើការប្សាវប្ជាវ រដងកើនការប្គរ់ប្គងនិងទទួលយក្សវិធីសាស្តេតដរៀន

និងរដប្ងៀនប្ររថមី។ សាក្សលវិទាល័យ ំងដនាោះទទួលសាគ ល់េកាត ន ពលដនវិធីសាស្តេតនវាន វតតន៍ប្ផ្េក្សគរ ដកាេលយ 

ប្ៃល អ.េ.េ បានអភិវឌ្ឍេប្ារ់ឲ្យយ វជនចូលរួម្ក្សេុងៃំដណ្ើរការយ តតិធម្៌អនតរកាលនិងចង់អភិវឌ្ឍវារប្នាម្ដទៀ

ត។ និេសិតប្ប្េក្សចង់បានការប្រកាន់យក្សរដរៀរដនោះ េប្ារ់ការដរៀនប្ៃលានការចូលរួម្កាន់ប្តដប្ចើន ប្ផ្ែក្សដលើ

រញ្ហា  និងរទពិដសាធន៍ ដោលគឺការដរៀនប្ៃលហួេពីថ្នេ ក់្សដរៀន និងការដធវើឲ្យការដរៀនានលក្សខណ្ៈជាក់្សប្េតង។ 

គដប្ាងដនោះច ោះដ ម្ ោះនិេសិតនិងរ គគលិក្សក្សេុងក្សម្មវិធីេនតិភាពដៅក្សេុងសាក្សលវិទាល័យរៃាម្ួយដៅដេតតជា 

អេក្សេហរចនា អេក្សេហអភិរក្សស អេក្សេហចត់ប្ចងម្ជឈម្ណ្ឌ លព័ត៌ាន អ.វ.ត.ក្ស។ ដោយានការរចនារួម្ោេ

ដោយ និេសិត គដប្ាងដនោះរំដពញតប្មូ្វការររេ់យ វជននិងការ ម្ រេិទធិចូលដម្ើលព័ត៌ាន េប្ារ់ការោបំ្ទ

ៃល់ការអភិវឌ្ឍរំណិ្នប្សាវប្ជាវោក់្សព័នធនឹងយ តតិធម្៌អនតរកាល រណ្ណសារ និង ដោោះប្សាយចំដោោះអតីតកាល និង 

េប្ារ់កាល្លន វតតភាពក្សេុងការទទួលរទពិដសាធន៍ជាក់្សប្េតងក្សេុងការដរៀរចំនិងប្គរ់ប្គងគដប្ាង ក៏្សៃូចជាដៅក្សេុង

 វិេ័យឯក្សដទេដផ្សងទដទៀត។ េក្សម្មភាពនិងផ្លប្រដយជន៍ខ្ងដប្កាម្េប្ារ់និេសិត ប្គូឧដទេេ ជនរងដប្ោោះ 

និងេហគម្ន ៍ប្តូវបានប្រដម្ើលដ ើញ៖ 
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ដំណាក់្កាលចាប់ស ត្ើម 

ប្គូឧដទេេជាម្ួយនឹង

ដៃគូ អ.េ.េ 

ការអភិវឌ្ឍក្សម្មវិធីេិក្សាប្ផ្េក្សយ តតិធម្៌អនតរកាល ការដោោះប្សាយចំដោោះអតីតកាល 

ចារ់អនតរជាតិ េក្សម្មភាពប្សាវប្ជាវជាក់្សប្េតង ការប្សាវប្ជាវរណ្ណសារ ការ

ដរៀរចំនិងប្គរ់ប្គងគដប្ាងដវទយិតអំពីជដាា ោះ រដចេក្សវិទាព័ត៌ាននិង

ទូរគម្នាគម្ន៍ េិលបៈេប្ារ់េនតិភាព ការប្គរ់ប្គងវរបធម្៌ ដយនឌ្័រ និង យ តតិធម្៌

អនតរកាល ពិការភាព ការោបំ្ទជនរងដប្ោោះនិងយ តតិធម្៌អនតរកាល ជាតិ  ពនធ ុ

សាេនា និង យ តតិធម្៌អនតរកាល 

ប្គូឧដទេេ រញ្េូលម្៉ាូឌ្ លដៅក្សេុងក្សម្មវិធីេិក្សាប្ៃលានប្សារ់ (ក្សេុងដនាោះរួម្ាន េនតិភាព ការ

អភិវឌ្ឍន៍ ប្រវតតិសាស្តេត ចារ់ សាា រតយក្សម្ម រដចេក្សវិទាព័ត៌ាន ការេិក្សាអំពី 

ប្រព័នធផ្សពវផ្ាយ េិលបៈ) 

ប្គូឧដទេេ តួអងគ អ.េ

.េ 

ក្សសាងេម្តាភាពេប្ារ់គូឧដទេេដលើម្៉ាូឌ្ លខ្ងដលើ អន េសរណ្ៈជាម្ួយដៃគូ 

ប្ផ្េក្សេិក្សាប្សាវប្ជាវ និងដៃគូ អ.េ.េ ការកំ្សណ្ត់យក្សអេក្សជំនាញេប្ារ់ប្កុ្សម្ប្គូ

រដប្ងៀន (អេក្សេិក្សាប្សាវប្ជាវ និងេងគម្េ ីវិល េប្ារ់ជាដភញៀវប្គូឧដទេេ និង 

រដប្ងៀនរួម្ោេ ) 

ប្គូឧដទេេ ក្សសាងេម្តាភាពដលើការដរៀនដោយឆ្ាងកាត់រទពិដសាធន៍ផ្ទេ ល់និងការដរៀនដប្ៅពី

ថ្នេ ក់្សដរៀន 

និេសិត (ប្គរ់ជំនាញ) េក្សម្មភាពដប្ៅពីក្សម្មវិធីេិក្សាដលើយ តតិធម្៌អនតរកាលនិង អ.វ.ត.ក្ស ៃូចជា តាម្រយៈ 

ការពិដសាធន៍ជាក់្សប្េតងអំពីេនតិភាព ការេំប្ៃង និងប្កុ្សម្េិលបៈ េងគម្និេសិត

ចារ់ ប្ៃលានរួចម្ក្សដហើយ ឬនឹងប្តូវជូនៃំណឹ្ង 

និេសិត (ម្ េវិជាា ោក់្ស

ព័នធ) 

គដប្ាងនិេសិតប្សាវប្ជាវជាក់្សប្េតងអំពីយ តតិធម្៌អនតរកាល និងម្ណ្ឌ លព័ត៌ាន 

េប្ារ់សារណាថ្នេ ក់្សររិញ្ហា រប្តនិងររិញ្ហា រប្តជាន់េពេ់ ៃូចជាដលើម្ េវិជាា  េនតិ

ភាពនិងការអភិវឌ្ឍ ចារ់ ប្រវតតិសាស្តេត ការអភិវឌ្ឍេហគម្ន៍ សាា រតយក្សម្ម 

ទូរគម្នាគម្ន៍ ការប្គរ់ប្គងវរបធម្៌ 
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ការិយល័យទំនាក់្ស

ទំនងេហគម្ន៍ររេ់ 

សាក្សលវិទាល័យ 

ការដរៀរចំប្ផ្នការេប្ារ់អេក្សោក្ស់ព័នធ និងេិក្សាសាល្លជាម្ួយេងគម្េ ីវិល និង 

រៃាបាលថ្នេ ក់្សដប្កាម្ជាតិ ការោបំ្ទដលើប្គូឧដទេេក្សេុងការកំ្សណ្ត់ដៃគូ អ.េ.េ 

េប្ារ់អភិវឌ្ឍក្សម្មវិធីេិក្សា។ 

ប្គូឧដទេេ និងនិេសិត ទេសនកិ្សចេេិក្សាថ្នេ ក់្សវិទាល័យនិងភូម្ិោា ន ការេប្ម្តងេិលបៈ និងការពិភាក្សាជា

ប្កុ្សម្ដលើតប្មូ្វការជាក់្សប្េតងររេ់េហគម្ន៍ក្សេុងការទទួលបានព័ត៌ាន 

និេសិត (ប្គរ់ជំនាញ) ការប្រកួ្សតប្រប្ជងររេ់និេសិត៖ ដរៀរចំរចនាម្ណ្ឌ លព័ត៌ាន អ.វ.ត.ក្ស ប្រដភទ៖ 

ដហោា រចនាេម្ព័នធរូរវ័នតនិងឌ្ីជីថល េិលបៈនិងការតាងំពិព័ណ៌្ ក្សម្មវិធីេក្សា ការ

ចូលរួម្ររេ់េហគម្ន៍) 

ដំណាក់្កាលសរៀបច ំ

និេសិត - សាា រតយក្សម្ម និងរដចេក្សវិទាព័ត៌ាន៖ ក្សម្មេិក្សានិងទេសនកិ្សចេេិក្សា ក្សេុង

អំ ុងដពលក្សសាង/ដរៀរចំរដចេក្សវិទាព័ត៌ាន 

- រដចេក្សវិទាព័ត៌ាន៖ រចនាដគហទំព័រ(ការដរៀនប្ផ្ែក្សដលើគដប្ាង) 

- ទូរគម្នាគម្ន៍៖ យ ទធសាស្តេតប្រព័នធេងគម្ (ការដរៀនប្ផ្ែក្សដលើគដប្ាង) 

- េនតិភាពនិងការអភិវឌ្ឍ ចារ់ ប្រវតតិសាស្តេត៖ ប្ោងអតារទេប្ារ់ ដគហ

ទំព័រនិងទីតាងំជាក់្សប្េតង (ការដរៀនប្ផ្ែក្សដលើគដប្ាង ជាម្ួយជនរងដប្ោោះ 

និង អ.េ.េ) 

- េិលបៈ៖ ដរៀរចំការេប្ម្តងេប្ារ់វីដៃអូផ្សពវផ្ាយនិងពីធីេដាោ ធ (ការ

ដរៀនប្ផ្ែក្សដលើគដប្ាង ជាម្ួយជនរងដប្ោោះ និង អ.េ.េ) 

- ការប្គរ់ប្គងវរបធម្៌៖ ដរៀរចំក្សម្មវិធីេដាោ ធ 

- ប្កុ្សម្ការងារដយនឌ្័រដប្ៅក្សម្មវិធីេិក្សា៖ ប្តួតពិនិតយរចនាេម្ព័នធរូរវ័នត និង 

ឌ្ីជីថល អតារទ ក្សម្មវិធី និង េក្សម្មភាពេប្ារ់េំដ ងររេ់រ គគល ប្ៃល

ានអតតេញ្ហា ណ្ដយនឌ្័រ ការេប្ម្តងដចញនិងរងាា ញអាម្មណ៍្ផ្ាូវដភទ

ដផ្សងោេ  
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- ប្កុ្សម្ការងារពិការភាពដប្ៅពីក្សម្មវិធីេិក្សា៖ ប្តួតពិនិតយរចនាេម្ព័នធរូរវ័នត 

និង ឌ្ីជីថល អតារទ ក្សម្មវិធី និង េក្សម្មភាពេប្ារ់ចូលដៅកាន់ប្រជា ជន

ប្ៃលានេម្តាភាពេតិរញ្ហា  និងរាងកាយេ េោេ  

- ប្កុ្សម្ការងារភាពទីដទោេ ដប្ៅពីក្សម្មវិធីេិក្សា៖ ប្តួតពិនិតយរចនាេម្ព័នធរូរវ័នត 

និង ឌ្ីជីថល អតារទ ក្សម្មវិធី និង េក្សម្មភាពេប្ារ់ចូលដៅៃល់ ភាពេម្

ប្េរ និងេំដ ងររេ់ប្រជាជនម្ក្សពីជាតិពនធនុិងសាេនាដផ្សងោេ  

ប្គូឧដទេេ េប្ម្រេប្មួ្លៃំដណ្ើរការខ្ងដលើ ផ្តល់ឯក្សដទេម្ េវិជាា ជាក់្សល្លក្ស់ 

អ.េ.េ ជនរងដប្ោោះ 

និង េហគម្ន៍ 

ដធវើជាទីប្រឹក្សាជំនាញ អេក្សរងាា ញផ្ាូវ និង អេក្សពិនិតយដៅក្សេុងៃំដណ្ើរការខ្ងដលើ 

្លម្បសោជន៍សម្កាយដាក់្ឲ្យដំស ើរការ 

និេសិត - ានេិទធិទទួលបានព័ត៌ានរូរវ័នតនិងឌ្ីជីថលនិងកាល្លន វតតភាពក្សេុងការ 

ប្ចក្សរំប្លក្សចំដណ្ោះៃឹងអំពីយ តតិធម៌្អនតរកាលដៅក្សម្ពជុានិងកិ្សចេការររេ់    

អ.វ.ត.ក្ស 

- ានកាល្លន វតតភាពក្សេុងការចូលរួម្ក្សេុងការេនេនាេហជំនាន់ជាម្ួយជន 

រងដប្ោោះ ថ្នេ ក់្សៃឹក្សនា ំអ.េ.េ ជាន់េពេ់ និងអេក្សប្សាវប្ជាវ 

- អាចកំ្សណ្ត់ការេិក្សាតាម្ម្ េវិជាា ជាក់្សល្លក្ស់ររេ់េាួនដៅក្សេុង វិេ័យអនតរ   

 វិន័យៃ៏ទូលំទូល្លយនិងកំ្សព ងប្តានការវិវតតដនការប្សាវប្ជាវ និង

េក្សម្មភាពជាក់្សប្េតងអំពីយ តតិធម្៌អនតរកាល 

- ទទួលបានកាល្លន វតតភាពេប្ារ់ការដរៀនប្ផ្ែក្សដលើគដប្ាង និងការរណ្តុ ោះ

រណាត លរំណិ្នវិជាា ជីវៈដលើវិេ័យយ តតិធម៌្អនតរកាលជាប្ផ្េក្សមួ្យដនក្សម្មវិធី 

េិក្សាក្សប្មិ្តេញ្ហា រប្ត 

- ចូលរួម្ និងៃឹក្សនាេំក្សម្មភាពអនតរវិន័យដប្ៅពីក្សម្មវិធីេិក្សាោក្ស់ព័នធនឹង ការ

ប្ថរក្សានិងប្ក្សលម្ែដហោា រចនាេម្ព័នធរូរវ័នត ក្សសាងគដប្ាងេិលបៈ និងតាំង

ពិព័ណ៌្ រក្សានិងអភិវឌ្ឍក្សម្មវិធីេិក្សាររេ់ម្ជឈម្ណ្ឌ ល និងចូលរួម្ជាម្ួយ

េហគម្ន៍ដៅក្សេុងកិ្សចេការររេ់ម្ជឈម្ណ្ឌ ល 
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- ានកាល្លន វតតភាពក្សេុងការដរៀនជាក់្សប្េតងតាម្រយៈក្សម្មេិក្សានិងតួនាទី 

ររេ់និេសិតដៅក្សេុងម្ជឈម្ណ្ឌ ល 

ប្គូឧដទេេ - ានេិទធិទទួលបានការក្សសាងេម្តាភាពក្សេុងវិេ័យយ តតិធម្៌អនតរកាល និង 

ោក្ស់ព័នធនឹងជំនាញឯក្សដទេររេ់េាួន 

- រចនារួម្ោេ  និងរដប្ងៀនរួម្ោេ នូវក្សម្មវិធីេិក្សាក្សេុងជំនាញឯក្សដទេររេ់េាួន 

និងោក្ស់ព័នធនឹងយ តតិធម្៌អនតរកាល រណ្ណសារ និងការដោោះប្សាយចំដោោះ 

អតីតកាលជាម្ួយនឹងដៃគូប្ផ្េក្សេិក្សាប្សាវប្ជាវ និងេងគម្េ ីវិល 

- ចូលរួម្ក្សេុងការប្សាវប្ជាវអនតរវិន័យអំពីយ តតិធម្៌អនតរកាល និង អ.វ.ត.ក្ស 

- រចនារួម្ោេ  និងដធវើាេ េ់ផ្េោះរួម្ោេ  េិកាខ សាល្លេហគម្ន៍ ការតាងំពិព័ណ៌្ 

ការេហការប្ផ្េក្សេិលបៈនិងេិក្សា និង េក្សម្មភាពផ្សពវផ្ាយដៅ 

ម្ជឈម្ណ្ឌ ល 

- ទទួលបានរទពិដសាធន៍ជាលក្សខណ្ោះអនតរជាតិ និងដម្ើលដ ើញដោយផ្ទេ ល់

ប្ភេក្ស តាម្រយៈការចូលរួម្ដៅក្សេុងេក្សម្មភាពម្ជឈម្ណ្ឌ ល 

អងគការេងគម្េ ីវិល - ានេិទធិចូលដៅកាន់រណ្ណសារប្ររវិម្ជឈការ 

- ទទួលផ្លប្រដយជន៍ពីការដម្ើលដ ើញដោយផ្ទេ ល់ប្ភេក្សដៅម្ូលោា ននិង

ការទទួលសាគ ល់ ររេ់រោា ភិបាលដលើយ តតិធម្៌អនតរកាលនិងការដោោះប្សាយ

ចំដោោះអតីតកាលជាឯក្សដទេវិជាា ជីវៈៃ៏ានតដម្ាដៅក្សម្ពជុា (ការពប្ងីក្ស

ក្សប្នាងេ វតាិភាព េិទធិចូលៃល់រណាត ញ និងការផ្តល់ថវិកា) 

- ទទួលបានក្សប្នាងជួរប្រជ ំជាក់្សប្េតងេប្ារ់ភាពជាដៃគូរវាងអេក្សេិក្សា

ប្សាវប្ជាវនិងេងគម្េ ីវិលដលើយ តតិធម្៌អនតរកាល និងវិេ័យោក្ស់ព័នធ 

ជនរងដប្ោោះនិងេហ

គម្ន៍ 

- ានេិទធិចូលដៅកាន់រណ្ណសារប្ររវិម្ជឈការ 

- បានចូលរួម្ក្សេុងៃំដណ្ើរការដផ្េរការចងចំប្រក្សរដោយនិរនតរភាពនិងការ 

េនេនាអនតរជំនាន់ប្ៃលទំនងជានឹងរដងកើនការប្ជួតប្ជារដប្ចើន 

- ទទួលបាននូវការដម្ើលដ ើញដោយផ្ទេ ល់ប្ភេក្សដៅម្ូលោា ននិងថ្នេ លម្ួយ

េប្ារ់រដញ្េញរទពិដសាធន៍ ចំដណ្ោះៃឹង និង តប្មូ្វការរចេរុបនេររេ់េាួន 
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- ានកាល្លន វតតភាពក្សេុងការទទួលតួនាទីអាជីពដៅក្សេុងម្ជឈម្ណ្ឌ ល 

 



ចម ល្ើយតបរបស់មសវាក ម្សន្តិភាពស ៊ីវិល (GIZ) ចំមពាោះការអំពាវនាវស ំការចូលរួ្ជាគំន្ិតមលើ  

 ្ខងារមសសសល់របស់ អ.វ.ត.ក ពាកព់័ន្ធន្ឹងជន្រងម្រោះ 

 បន្ថែមពីលលើគំថិតន្ែលបាថដាក់ជូថលដាយអង្គការដែគូកមពជុារបស់លយើង្រួចល ើយ ជាបឋមលយើង្ខ្ុំសូមន្លែង្

អំណរគុណចំល ោះ អ.វ.ត.ក ន្ែលបាថផ្តួចលផ្តើមការអំ វនាវលថោះ ថិង្សូមដាក់បន្ថែមគំថិតមួយចំថួថល ៀតែូចខាង្លរកាម៖ 

ក. ការបលង្កើតមលូដាា ថ ថិនថយ័ ទូងំ្របល សអពំជីថបាតខ់ែួថបកូថងឹ្យ ុធនាការរបពថ័ធផ្សពវផ្ាយ 

 លរកាយពីមាថការពាយាមពីសំណាក់រដាា ភិបាលលៅលែើម សវតសរ៍ឆ្ន ំ១៩៨០ កនុង្ការរបមូលព័ត៌មាថអំពី

ឧរកិែាកមមកនុង្អំឡុង្លពលរបបន្ខមរក ម(ឆ្ន ំ១៩៧៥-១៩៧៩)ល លគឺែំលណើរការរណសិរស តាមការយល់ែឹង្

របស់លយើង្ខ្ុំគឺពំុន្ែលមាថការពាយាម ូទងំ្របល សកនុង្ការចង្រកង្ឯកសារអំពីការន្សវង្រកសាច់ញាតិថិង្ផ្តុំ

ព័ត៌មាថរបស់ជថបាត់ខែួថលឡើយ។ ឧទ រណ៍ កាកបា រក ម (លៅបណណសារ Arlsen Archives)កនុង្របល ស 

អាលែីម៉ង់្បាថបលង្កើតការចង្រកង្ឯកសារែ៏ធំមួយលែើមបីគរំ ែល់ការន្សវង្រករគួសារលរកាយពីសង្គ្រគ មលោក

លលើក ី២។ លពលលថោះគឺជាលពលលអកនុង្ការចាប់លផ្តើមមូលដាា ថ ិថនថ័យ ូទងំ្របល សមួយ ប៉ុន្ថតវាមិថយឺតលពល

លឡើយលដាយល តុថាការែឹង្ឮលថោះសែិតលៅលមីៗលៅលឡើយលៅកនុង្រកុមរគួសារទងំ្ឡាយ។ “សិ ធិែឹង្”គឺជាលគល

ការណ៍មួយកនុង្ចំលណាមលគលការណ៍នានាលៅកនុង្ែំលណើរការយុតតិធម៌អថតរកាលថិង្អាចចូលរួមចំន្ណកែល់

សថតិភាពកនុង្ចិតត។ 

ខ. កមមវធិសីាកលបង្កនុង្ការគរំ ែលយ់វុជថពបីណាត លខតតមកភនលំពញថងិ្ សសថកចិចលៅសារមថទរីឧរកែិាកមម

របលយ័ពជូសាសថ ៍លួន្សែង្ លជើង្ឯក ថងិ្ បរលិវណ អ.វ.ត.ក (លដាយស ការជាមយួរកសួង្អបរ់ ំយវុជថ ថងិ្ កឡីា) 

 ភាគលរចើថដថយុវជថលៅបណាត លខតតមិថន្ែលមាថឱកាសលរៀថសូរតសុីជលរៅអំពីរបបន្ខមររក មលឡើយ។ 

ការលធវើ សសថកិចចលៅសារមថទីរឧរកិែាកមមរបល័យពូជសាសថ៍ ួលន្សែង្ ថិង្ មជឈមណឌ លរបល័យពូជសាសថ៍

លជើង្ឯកលៅរាជធាថីភនំលពញលែើមបីលរៀថសូរតអំពីែំលណើរការថីតិវិធីតុោការលៅអ.វ.ត.ក។ អង្គការលរៅរដាា ភិបាល 

ែូចជា “កតីករុណា” ឬ “មជឈមណឌ លបុបាា ណា” រួមជាមួយសារមថទីរឧរកិែាកមមរបល័យពូជសាសថ៍ ួលន្សែង្ 

អាចរតូវបាថចាត់តាំង្ឲ្យអមែំលណើរកមមវិធីសិកានានាន្ែលលរៀបចំលឡើង្លដាយរគូបលរង្ៀថតាមមូលដាា ថ។ ដលែលធវើ 

ែំលណើរ ការ ូបចុក ការសាន ក់លៅគួរន្តចាត់ន្ចង្ជូថពួកគត់។ 

គ. ការកសាង្សមតែភាពលៅបណណសារមជឈមណឌ លតមកលឯ់កសារចាប ់កព់ថ័ធថងឹ្ អ.វ.ត.ក ថងិ្ ដែគចូង្

រកង្ឯកសារន្ខមររក មលផ្សង្ល ៀត 



 កមពជុាកំពុង្ន្លរកាបណណសារសំខាថ់ៗមួយចំថួថ បុ៉ន្ថតលៅខវោះចំលណោះែឹង្វិជាា ជីវៈអំពីរលបៀបន្លទបំណណសារ។ 

រ ូតមកែល់សពវដលៃលថោះ “បណណសារ” មិថអាចរតូវបាថសិកាលៅសាកលវិ ាល័យណាមួយលឡើយលៅកនុង្រពោះ

រាជាណាចរកកមពជុា ល ើយរគឹោះសាែ ថនានាកំពុង្ពឹង្ន្ផ្អកលលើការរបឹកាពីខាង្លរៅ ថិង្ពំុមាថរបព័ថធរគប់រគង្      

បណណសាររតូវបាថតលមែើង្ជាអចិដង្គ្ថតយ៍លឡើយ។ លែើមបីគរំ មជឈមណឌ លតមកល់ឯកសារចាប់ ក់ព័ថធថឹង្ អ.វ.ត.ក 

ថិង្សាែ ប័ថលផ្សង្ល ៀតន្ែលកំពុង្ន្លរកាបណតុ ំឯកសារសំខាថ់ៗ ក់ព័ថធថឹង្សម័យន្ខមររក ម គួរអល ា្ ើញអនក

ជំនាញជាថ់ខពស់អចិដង្គ្ថតយ៍ថិង្គរំ ែល់ការកសាង្សមតែភាពែល់បុគគលិកបណណសារតាមល ធភាព ន្ែលអាចលធវើ

លៅបាថ។ 

ឃ. អភិរកសបរលិវណ អ.វ.ត.ក ថងិ្ន្របកាែ យលៅជាមជឈមណឌ លអបរ់ ំ

 លយើង្លសនើសុំរកាចំន្ណកមួយចំថួថដថបរិលវណ អ.វ.ត.ក លែើមបីឲ្យសាធារណជថអាចចូលបាថ ជាពិលសស

លសនើសុំន្លរកាបថទប់សវនាការជាមជឈមណឌ លសិកាសនូលអំពីសម័យន្ខមររក ម ថិង្ ែំលណើរការផ្សោះផ្ាលៅកមពជុា។ 

ន្ផ្នកលផ្សង្ល ៀតដថបរិលវណអ.វ.ត.ក អាចលរបើរបាស់សរមាប់បណណសារ ន្ែលរតូវការពរងី្កជាចាបំាច់។ អង្គការ

លរៅរដាា ភិបាលថិង្/ឬ សាែ ប័ថរដាា ភិបាលែូចជាសារមថទីរឧរកិែាកមមរបល័យពូជសាសថ៍ ួលន្សែង្ អាចរតូវបាថ

សុំឲ្យគរំ ែល់ការបលង្កើត សសថទថមជឈមណឌ លអប់រំលថោះ។ 

ង្. ការផ្សោះផ្ាស គមថ ៍

 លៅកនុង្ការសិកាមួយមាថចំណង្លជើង្ថា “យុតតិធម៌ថិង្ការផ្សោះផ្ាសរមាប់ជថរង្លរគោះន្ខមររក ម”    

ថិពថធលដាយ Williams ថិង្អនកែដ (ឆ្ន ំ២០១៨) ភាគីលែើមបណត ឹង្រែាបបលវណីភាគលរចើថបាថយល់ែឹង្អំពីការ

ផ្សោះផ្ា ថាជា “ឯកភាព ថិង្រស់លៅជាមួយគន ” “គម ថអំលពើ ិង្ា ថិង្ជលមាែ ោះ” ថិង្ “របារស័យទក់ ង្ថិង្យល់

ពីគន លៅវិញលៅមក”។ ប៉ុន្ថតលទោះបីជាយ៉ាង្ណាក៏លដាយ បញ្ហា ន្ែលលតត តជាក់ន្សតង្គឺកតាត ចាំបាច់កនុង្ការលដាោះ

រសាយជាមួយអតីតកាល ជាមួយថឹង្ការប ច្ប់កិចចែំលណើរការថីតិវិធីែ៏ន្វង្ថិង្សំខាថ់លថោះ ជថរង្លរគោះចាបំាច់

រតូវលរៀថសូរតផ្ង្ន្ែរកនុង្ការលធវើសកមមភាពលចញពីអារមមណ៍ឯកភាព វិជាមាថ ថិង្ កមាែ ំង្លែើមបីរស់លៅកនុង្ជីវិត

ន្ែលលគ   ផ្តល់អំណាចឲ្យ។ ការបលង្កើតសកមមភាពនានាន្ែលល ែ្ើយតបលដាយតទ ល់លៅថឹង្តរមូវការចាបំាច់ជាក់

ន្សតង្របស់ ជថរង្លរគោះ ក់ព័ថធថឹង្ការផ្សោះផ្ាថិង្លតត តលលើការលរៀថសូរតចាស់ោស ់ជាក់ន្សតង្ ថិង្ ជាល ធ

ផ្លថឹង្លធវើការសាកលបង្ ន្កតរមូវ ថិង្អថុវតតសកមមភាពនានាលៅកនុង្ស គមថ៍លផ្សង្ៗ (ែូចជា ការសថទនាលឡើង្វិញ 

ការបណតុ ោះបណាត លស គមថ៍-អ ិង្ា ជាលែើម)។ 



ភាពជាដៃគូសាកលវិទ្យាល័យអាស ៊ីអគ្គេយ៍សម្រាប់ការកសាងសន្តិភាពន្ិងការប្ម្របកាា យជគ្ាា ោះ 

កម្មវិធីថ្នា ក់តំបន់ស្តីពីសស្វាកម្មស្នតិភាពស្ ីវិលសៅកម្ពជុា ទីម្័រ និង ហ្វីលីពីន 

វត្ថុបំណងរបស់គ្យើង 

សស្វាកម្មស្នតិភាពស្ ីវិលរបស្់GIZ (CPS) 

បានបសងកើតកម្មវិធីថ្នា ក់តំបន់ស្តីពីភាពជាដៃគូ

សាកលវិទាល័យអាស្ ីអសគាយ៍ស្ម្រាប់ការកសាង

ស្នតិភាពនិងការប្ម្របកាា យជសាា ោះ (SAUP) សៃើម្បីគំ

ម្រទនិងពម្រងឹងសាកលវិទាល័យនានាសៅកម្ពជុា ហ្វី

លីពីន និង ទីម្័រ សៅកាុងការបសងកើតទស្សនទាននិង

អន វតតកម្មវិធីស្ិកាអំពីស្នតិភាព និងស្ិកាជសាា ោះ។ 

កម្មវិធីសនោះប្អែកសលើសម្សរៀនប្ៃលទទួលបាននិងវិធី

សាស្តស្តអភិវឌ្ឍកម្មវិធីស្ិកាប្ៃលទទួលបានពីកាុង

CPS តាម្រយៈសស្វាកម្មម្របឹកាជាសម្ររើនឆ្ា ំៃល់ដៃគូ។ 

សគលបំណងដនកម្មវិធីសនោះគឺអតល់ការគមំ្រទ 

បសរេកសទស្និងប គគលិកៃល់ដៃគូសាកលវិទាល័យ 

កាុងការកសាងស្ម្តថភាពរបស្់ពួកសគកាុងការសធវើ 

ទស្សនទាននិងបរកិារណ៍កម្មសលើកម្មវិធីស្ិកាតាម្   

រយៈការបញ្េូលគា រវាងការអន វតតលែបំអ តពីការអន 

វតតតាម្ម្ូលដ្ឋា ន/ម្របដពណីសៅកាុងការប្ម្របកាា យ

ជសាា ោះសដ្ឋយអហ្ិងា ក៏ៃូរជាតាម្រយៈការអន វតត 

ម្រសាវម្រជាវជាក់ប្ស្តងអំពីស្នតភិាពសៃើម្បីធានាថ្នាន

 វិធីសាស្តស្តបរបិទានលកខណៈស្ម្ម្រស្បកាុងការ

សលើកកម្ពស្់ស្នតិភាពប្ៃលាននិរនតរភាព។ សដ្ឋយ 

 

 

ស ម្ ោះគសម្រាង ភាពជាដៃគូសាកលវិទាល័យ

អាស្ ីអសគាយ៍ស្ម្រាប់ការ      

កសាងស្នតិភាពនិងការប្ម្រប

កាា យជសាា ោះ 

ម្របគល់អំណារ 

សដ្ឋយ 

ម្រកស្ួងស្ហ្ម្របតិបតតិការ សស្ៃា

កិរេនិងអភិវឌ្ឍន៍ស្ហ្ព័នធ 

តំបន់គសម្រាង កម្ពជុា (Regional Hub)  

ហ្វីលីពីន និង ទីម្័រ 

ភាា ក់ងារអន វតត 

នាមំ្ ខ 

សស្វាកម្មស្នតិភាពស្ ីវិល 

Deutsche Gesellschaft fur 

international 

Zusammernarbeit (GIZ) 

GmbH 

ទំហ្ំ/ថវិកា ១,៣លាន អឺរ  ូម្របប្ហ្ល... 

រយៈសពល ០៩/២០១៩-១២/២០២២ 

 

បានកំណត់ និង បញ្េូលលទធអលដនការ

ម្រសាវម្រជាវជាក់ប្ស្តងអំពីស្នតភិាពសៅកាុងការស្ិកា

អំពីស្នតិភាពនិងជំសាា ោះប្ៃលានការពាក់ព័នធ រំសណោះ 

ៃឹងអំពីការអន វតតស្នតិភាពកាលពីអតីតកាលម្រតូវបាន 

អភិរកសនិងទ កអសពវអាយជូនយ វជនជំនាន់សម្រកាយ។  





កម្មវិធីថ្នា ក់តំបន់SAUP នឹងបសងកើតបណាត ញ

ផ្លា ស្់បតរូសាកលវិទាល័យជាថ្នា លស្ិកាទូលំ

ទូលាយសៃើម្បីផ្លា ស្់បតរូការអន វតតលែៗបំអ តនិងសម្

សរៀនប្ៃលបានសរៀននិងជាម្សធាបាយកាុងការ 

អសពវអាយរំសណោះៃឹងប្ៃលទទួលបានពីការ

អន វតតសៅកាុងម្របសទស្តតិយសលាកនិងប្ៃលបានប្រក

រំប្លកសលើថ្នា លដនម្របសទស្តតិយសលាក-តតិយសលាក 

និង ប្រករំប្លកជាសាកលអងប្ៃរ ជាវិធីសាស្តស្តភាព

ជាដៃគូប្ៃលបានម្របសម្ើលស ើញសដ្ឋយសគលសៅ

និរនតរភាព  អ.ស្.ប ១៧ និង រសបៀបវារៈ២០៣០។ 

ការគមំ្រទរបស្ ់CPS ៃល់សាកលវិទាល័យ

ដៃគូម្រតូវបានពម្រងីកសដ្ឋយកិរេស្ហ្ការជាម្ួយ

ម្ជឈម្ណឌ លម្រសាវម្រជាវជសាា ោះសៅសាកលវិទាល័យ 

Philipps University of Marburg ម្របសទស្អាលាឺ

ម្៉ង់ និង តួនាទីរបស្់សាកលវិទាល័យទាងំសនាោះកាុង

ជំរ ញការផ្លា ស្់បតរូអាជីព សដ្ឋយអតល់នូវជំនាញឯក

សទស្កាុងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីស្កិាសៅកាុងវិស្័យ ប្ម្រប

កាា យជសាា ោះជាក់លាក់។ តាម្រយៈសនោះ បណាត ញថ្នា ក់

តំបន់របស្់ SAUP នឹងសម្របើអនតរកម្មរវាងម្របសទស្ទាងំ

បីនិងានបំណងបញ្េូលសាកលវិទាល័យដៃគូសៅ

កាុងកម្មវិធីផ្លា ស្់បតរូនិស្សិតជាសាកលនិងគសម្រាង

ម្រសាវម្រជាវនានាសៅៃល់ឧតតម្ស្ិកា។ 

 

 

សាថ ន្ភាពៃំបូង 

 អលប៉ោះពាល់ប្អាកស្ងគម្ដនជសាា ោះម្របដ្ឋប់

អាវ ធជាសម្ររើនទស្វតសរ៍កនាងសៅានលកខណៈកាន់ 

ប្តម្រជាលសម្រៅសៅៗ។ អលប៉ោះពាល់ប្ៃលសម្រគោះថ្នា ក់

បំអ តកាុងន័យស្សម្រម្របាននូវស្ងគម្ម្ួយានស្នតិ

ភាពគឺម្របប្ហ្លជាម្របម្រកតីកម្មនិងការទទួលយក

របស្ស់្ងគម្ថ្នអំសពើហ្ិងាគឺជាម្សធាបាយម្ួយកាុង

ការសដ្ឋោះម្រសាយជសាា ោះ។ សាកល វិទាល័យប្ៃលអតល់ 

វគគស្ិកាអំពីការកសាងស្នតភិាពនិងការប្ម្របកាា យ

ជសាា ោះសដ្ឋយអហ្ិងាសៃើរតួជាសាព នរម្ាងម្រទឹស្តីនិង

ការអន វតតសដ្ឋយពិនិតយសម្ើលម្របស្ិទធភាពដនវិធីសា

ស្តស្តនានារំស ោះការប្ម្របកាា យជសាា ោះស្ ីវិលតាម្រយៈ 

ការរូលរួម្សដ្ឋយសធវើការម្រសាវម្រជាវ។ សដ្ឋយអតល់វគគ 

ស្ិកាប្អាកម្រសាវម្រជាវអំពីស្នតភិាព និងជសាា ោះ 

សាកលវិទាល័យទាងំសនាោះគមំ្រទការប្ម្របកាា យស្ងគម្ 

ប្ៃលានឥរយិាបទនិងស្កម្មភាពហ្ិងា និងរូលរួម្ 

រំប្ណកប្រករំប្លកវិធីសាស្តស្តម្រគប់ម្រគងជសាា ោះស្ ីវិល។ 

ប៉ ប្នតសទាោះជាយ៉ាងណាក៏សដ្ឋយ ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី

ស្ិកាសៅកាុងម្របសទស្តតិយសលាកគឺានលកខណៈ 

បនាា ប់បនសសំម្ររើនជាង សហ្ើយជាញឹកញាប់សាកល

 វិទាល័យខវោះជំនាញបសរេកសទស្ប្អាកប្ម្របកាា យ

ជសាា ោះនិងធនធានស្ម្រាប់ការម្រសាវម្រជាវៃ៏ស្ំខាន់

អំពីស្នតិភាពនិងការអសពវអាយ។ 

វវិី៊ីសា្សតគ្សកកមសសន្តិភាពស ៊ីវិល 



 ពម្រងឹងស្ម្តថភាពសាកល វិទាល័យនានាកាុង

ការអភិវឌ្ឍនិងអន វតតកម្មវិធសី្ិកាស្ម្

ម្រស្បតាម្បរិបទសលើការស្ិកាស្នតិភាពនិង

ជសាា ោះសដ្ឋយអតល់ការម្របឹកាសយាបល់រយៈ 

សពលប្វង។ 

 សធវើជាសាព នរម្ាងម្រទឹស្តីនិងការអន វតតតាម្     

រយៈការផ្លា ស្់បតរូអាកអន វតតស្នតិភាពជាក់

ប្ស្តងនិងនិស្សិតម្រកបខណឌ រដ្ឋា ភិបាលនិងម្ិន

ប្ម្នរដ្ឋា ភិបាល 

 រូលរួម្យ៉ាងស្កម្មកាុងការបសងកើតទំនាក់

ទំនងកាន់ប្តជិតស្ាិទធរវាងរំសណោះៃឹងស្ិកា 

និង វិធីសាស្តស្តស្ងគម្ស្ ីវិល 

 សលើកកម្ពស្់ការស្នានាអនតរជនំាន់និងអតល់

លំហ្រស្ វតថិភាពស្ម្រាប់ការផ្លា ស្់បតរូនិង

ការប្ស្វងយល់ 

 សលើកកម្ពស្់ការបញ្េូលគា រវាងការ

ម្រសាវម្រជាវជាក់ប្ស្តងនិងការអន វតតវិធីសាស្តស្ត

បរេបុបនា 

 ស្ម្រមួ្រវិធីសាស្តស្តពាក់ព័នធនឹងបរិបទដន “ការ

សធវើការជាម្ួយនឹងអតីតកាលប្ៃលហ្ិងា” 

 បសងកើតបណាត ញថ្នា ក់តំបន់ដនអាកជំនាញនិង

អាកម្រសាវម្រជាវសៅអាស្ ីអសគាយ៍សលើវិស្័យ 

ស្នតិភាពនិងការស្ិកាអំពីជសាា ោះ 

 គមំ្រទៃល់ការផ្លា ស្់បតរូជាសាកលដនការអន វតត

លែបំអ តនិងសម្សរៀនប្ៃលទទួលបានសៅសលើ

ថ្នា លស្ិកាទូលំទូលាយ 

 ផ្លា ស្់បតរូនិស្សិតនិងប គគលិកថ្នា ក់តំបន់និង

សាកលរវាងសាកលវិទាល័យដៃគូ  

 ថ្នា លឌី្ជីថលស្ម្រាប់ផ្លា ស្់បតរូរំសណោះៃឹង 

រវាងម្របសទស្តតិយសលាកនិងម្របសទស្តតិយសលាក 

និង រវាងម្របសទស្តតិយសលាកនិងម្របសទស្

អភិវឌ្ឍ។ 
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