
 

 

 
វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលជំនាញការក ៀរគ្រការគទំ្រមតិ 

 
អ្ន ក្វើការជាមួយអ្ង្គការកទ្ៅរដ្ឋា ភិបាលកៅ មពតជា ក ើយបតព្វក តតរបស់អ្ន គ្ឺព្ិតជាមានសារៈសំខាន់ចំក ុះអ្ន ណ្តស់ កតើអ្ន  
 ំព្តង្តតជួបបញ្ហា  មិនដឹង្ក្វើតបបណ្តឲ្យកគ្បានសាគ ល់ បានដឹង្បានឮ? អ្ន ចង្់កដ្ឋុះទ្សាយបញ្ហា សំខាន់ៗរបស់ស គ្មន៍
មូលដ្ឋា នរបស់អ្ន  ប៉ាតតន្អ្ន មិនដឹង្ថាទ្តូវកដ្ឋុះទ្សាយយ៉ា ង្ណ្តតមនករ? ដូកចនុះ វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលកនុះគ្ឺព្ិតជាទ្តូវនឹង្អ្ន ក ើយ!  
វាមិនសំខាន់ថា អ្ន  ំព្តង្កដ្ឋុះទ្សាយបញ្ហា អ្វីក ើយដូចជា បរសិាា ន យតត្ិ្ម៌សង្គម ភាព្ទ្ ីទ្  ឬសិរធិជនជាតិកដើមភាគ្តិចកនាុះករ។  
វរិាសាា នតស ូមតិ និង្កគលនកយបាយ (API) ជាអ្ន ជំនាញ នតង្ការ សាង្សមតាភាព្ ក ើយកយើង្អាចបង្ហា ញអ្ន ព្ីវិ្ ីលអៗបំ ផតត 
កដើមបីកដ្ឋុះទ្សាយនូវ ដី ង្វល់យ៉ា ង្ជំនាញ និង្សកទ្មចបាននូវកគលកៅអ្ង្គការរបស់អ្ន ។ អ្ន នឹង្បានករៀនព្ីរកបៀបននការវិភាគ្ 
សាា នភាព្ដំបូង្ រកបៀបតសវង្រ នដគ្ូ បកង្កើតតផនការ និង្រកបៀបក្វើឲ្យមានការផ្លា ស់ប្ូ រ។ ចូលរួមជាមួយព្ួ កយើង្កៅ នតង្ វគ្គ 
បណ្ត ុះបណ្្តល ជំនាញវជិាា ជីវៈយ៉ា ង្សតីជកទ្ៅកនុះ តដលផ្ល់ជូនអ្ន នូវអ្វីទ្គ្ប់យ៉ា ង្តដលអ្ន ទ្តូវការ កដើមបីររួលបានការគំទ្រ 
ក្ាើយតបកៅនឹង្បតព្វក តតរបស់អ្ន  តដលគ្ួរតតររួលបានសមតាមបំណង្ទ្បាថាន ! 
 
 មមវ ិ្ ី ក្ង្ដឺក គម អឹ្កាដឺម ី(Change the Game Academy)  
 
វរិាសាា នតស មូតិ និង្កគលនកយបាយ (API) គ្ឺជាអ្ង្គការកទ្ៅរដ្ឋា ភិបាល មពតជាឈានមតខកគ្មួយ តដលបកទ្មើដល់ការអ្ភិ វឌ្ ឍ
តាមតបបទ្បជា្ិបកតយយ និង្ការអ្ភិវឌ្ឍសង្គមរយៈកព្លតវង្ តាមរយៈការផ្ល់សិរធិអ្ំណ្តចដល់ទ្បជាព្លរដា។ ជំនាញរបស់កយើង្
មួយ នតង្ចំកណ្តមជំនាញជាកទ្ចើនករៀត គ្ឺការ សាង្សមតាភាព្សទ្មាប់ការតស ូមតិ និង្ការផ្លា ស់ប្ូរកគលនកយបាយ។ កៅ នតង្
គ្កទ្មាង្កនុះ មានស កសវ ិរបស់កយើង្ ម ព្ីគ្ណៈ មាម ្ិការស ទ្បតិបត្ិការកដើមបី មពតជា ជានដគ្ូជាតិមួយននមូលនិ្ិ Wilde 
Ganzen ( ូ ង្)់  នតង្ការអ្នតវត្ មមវិ្ ី សាង្សមតាភាព្មួយតដលមានកឈាម ុះថា “ក្ង្ដឺក គម អ្ឹកាដឺម”ី ។  មមវិ្ ីកនុះ កផ្្លតកលើ
អ្ង្គការសង្គមសតីវលិ នតង្ទ្សុ  (CSOs) ការនរអ្ង្ហគ សថវកិា នតង្មូលដ្ឋា ន និង្ការតសវង្រ ការគំទ្រមតិ តដល មមវិ្ ីកនុះគ្ឺជា មមវិ្ី 
ស ល តដលបានក ើតក ើង្កៅ នតង្ទ្បករសជាកទ្ចើន កៅរវីបអាសត ី និង្អាហ្វ វិ ។ គ្កទ្មាង្កនុះ ផ្ល់ការគំទ្រតផន បកចេ ករសដល់
អ្ង្គការស គ្មន៍មូលដ្ឋា ន ៏ដូចជាអ្ង្គការកទ្ៅរដ្ឋា ភិបាល នតង្ ិចេខិតខំទ្បឹង្តទ្បង្ កដើមបីក្វើឲ្យព្ួ គត់មានសមតាភាព្កាន់ តត  
ទ្បកសើរ សទ្មាប់កដ្ឋុះទ្សាយ ការទ្បឈមនឹង្ការផ្លា ស់ប្ូ រជាស ល  នតង្វស័ិយអ្ភិវឌ្ឍន៍។ 
 
វគ្គបណ្ត ុះបណ្តដ លជំនាញក ៀរគ្រការគទំ្រមតិ  
 
វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលសី្ព្ីជំនាញក ៀរគ្រការគំទ្រមតិ  កទ្គង្ក្វើក ើង្សទ្មាប់អ្ង្គការនដគ្ូ នតង្ទ្សុ  តដល ំព្តង្ទ្បឈមនឹង្ឧបសគ្គ
នានា  នតង្ការសកទ្មចកគលកៅរបស់ព្ួ គត់ និង្ជាព្ិកសស ក្វើឲ្យរដ្ឋា ភិបាលមានគ្ណកនយយភាព្។ វគ្គសិ ាកនុះ នឹង្តណនំាអ្ន 
ចូលរួមព្ីដំកណើ រការទំង្មូល និង្ សាង្រំនត ចិត្ព្ួ កគ្ កដើមបីចូលរួម នតង្ការក ៀរគ្រការគំទ្រ សទ្មាប់ការផ្លា ស់ប្ូរជាវិជាមាន 
ទ្ប បកដ្ឋយនិរន្រភាព្។ វាមិនតមនជា មមវិ្ ីបណ្ត ុះបណ្្តលតតមួយកព្លកនាុះករ។  តតវាគ្ឺមានការ សាង្សមតាភាព្តាមរយៈការ
ករៀនសូទ្តតាមអ្តីន្ឺណិត (E-learning) រយៈកព្លតវង្ ជាមួយការកទ្បើទ្បាស់សមាា រៈកផេង្ៗ និង្មានការបង្វឹ បតនាមជាល ខណៈ 
បតគ្គល និង្ជាទ្ ុមផង្តដរ។ 
 
 



 

 

 
 មមវ ិ្ ីកនុះមាន ៤ ម៉ា ូឌ្តល: 
 

● ម៉ាូឌ្តល ១ ៖ សិកាខ សាលារយៈកព្លមួយនថៃ សី្ព្ីការតណនំាសទ្មាប់អ្ន ដឹ នំាអ្ង្គការ  
● ម៉ាូឌ្តល ២ ៖ ការបណ្ត ុះបណ្្តលរយៈកព្ល ៥ នថៃ 
● ម៉ាូឌ្តល ៣ ៖ ការបណ្ត ុះបណ្្តលរយៈកព្ល ៣នថៃ រួមបញ្េូលនឹង្រសេន ិចេសិ ា 
● ម៉ាូឌ្តល ៤ ៖ ការបណ្ត ុះបណ្្តលរយៈកព្ល ២នថៃ រួមទំង្ការ្ាតុះបញ្ហេ ំង្កលើតផនការស មមភាព្ក ៀរគ្រការគំទ្រ។ 
 

បតនាមកលើម៉ាូឌ្តលទំង្កនុះ នឹង្មានវគ្គបង្វឹ បតនាមចំនួន ២កលើ ករៀត តដលនឹង្ក្វើក ើង្បនាា ប់ព្ីវគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលកលើ រី២ និង្
កលើ រី៣ បនគ្ន ជាលំដ្ឋប់។ 
 
អ្តាទ្បកយជន៍ននវគ្គបណ្ត ុះបណ្្តល 
 
កៅចតង្បញ្េប់ននវគ្គសិ ា អ្ន ចូលរួមនឹង្៖ 
 

● មានចំកណុះដឹង្ និង្ជំនាញជាមូលដ្ឋា ន កដើមបីតសវង្រ ការគំទ្រមតិ កៅថាន  ់មូលដ្ឋា ន និង្ថាន  ់ជាតិ សទ្មាបអ់្ង្គការរបស់
ខាួន។ 

● មានលរធភាព្ នតង្ការកដ្ឋុះទ្សាយបញ្ហា  និង្ការវភិាគ្អ្ន   ់ព្័នធ វភិាគ្រំនា ់រំនង្អ្ំណ្តច និង្រចនាសមព័នធរដាបាលទំង្
ថាន  ់ជាតិ និង្ថាន  ់កទ្កាមជាតិ។ 

● ដឹង្ព្ីមូលដ្ឋា នទ្គ្ឹុះននរកបៀបក ៀរគ្រការគំទ្រមតិ (MS) តដលមានទ្បសិរធភាព្ ការបញ្េត ុះបញ្េូល ការចរចារ ការក្វើ
បរបង្ហា ញ ការទ្បាទ្ស័យទ ់រង្ និង្ជំនាញរន់ (soft skills) កផេង្ករៀត តដលមានតនមាជា ់តសដង្។ 

●  ំណត់កគលបំណង្បចេតបបនន និង្ការផ្លា ស់ប្ូរតដលចង្់បាន កៅ នតង្រសេនវស័ិយរយៈកព្លតវង្។ 
● ្ាតុះបញ្ហេ ំង្ព្ីនិរន្រភាព្ននការអ្នតវត្ ការក ៀរគ្រការគំទ្រ និង្បរព្ិកសា្ន៍របស់អ្ង្គការកទ្ៅរដ្ឋា ភិបាលរបស់ព្ួ គត់។ 

 
ល ខខណឌ តដលអាចចូលរួមបាន៖ 
 
អ្ង្គការសង្គមសតីវលិ និង្អ្ង្គការកទ្ៅរដ្ឋា ភិបាល តដលមានចំណ្តប់អារមមណ៍ចង្់ដ្ឋ ់  យ ទ្តូវបំកព្ញតាមល ខខណឌ ដូចខាង្
កទ្កាម៖ 

 
● មាន្នាៈចូលរួមទ្គ្ប់ម៉ាូឌ្តលបណដត ុះបណ្តដ លចំនួន៤ដង្ និង្វគ្គបង្វឹ បតនាមចំនួន ២ករៀត កៅ នតង្ទ្ បខ័ណឌ ននដំកណើ រ

ការអ្ភិវឌ្ឍសមតាភាព្កនុះ។ 
● មានលរធភាព្ និង្្នាៈ  នតង្ការបង្់នថាននការកប្ជាា ចិត្ចំនួន១០% ននការចំណ្តយសរតបននវគ្គ (កសមើនឹង្ ១២០ ដតលាា រ) ។ 
● កប្ជាា ចិត្  នតង្ការបកង្កើតតផនការស មមភាព្ បនាា ប់ព្ីចូលរួមវគ្គសិ ារួចម ។ 
● មាន្នាៈ  នតង្ការអ្នតវត្តផនការស មមភាព្កនុះ 
● កប្ជាា កទ្ជើសករើសអ្ន តំណ្តង្ព្ីររូប តដលនឹង្ចូលរួមយ៉ា ង្កព្ញកលញកៅ នតង្ម៉ាូឌ្តលវគ្គសិ ានីមួយៗ។ 



 

 

● នដគ្ូរបស់មូលនិ្ិ Wilde Ganzen នឹង្មានអារិភាព្  នតង្ដំកណើ រការកទ្ជើសករើស។ 
 

ការរូទត់ និង្រី តនាង្ 
 
កសច ្ីតណនំាអ្ំព្ីការរូទត់ និង្ព្័ត៌មានលមអិតអ្ំព្ីរី តនាង្ នឹង្ទ្តូវបានផ្ល់ជូនកប ខជន តដលជាប់កជាគ្ជ័យទំង្អ្ស់កដ្ឋយ 
វរិាសាា នតស ូមតិ និង្កគលនកយបាយ (API)។ 
  
កាលវភិាគ្បណ្ត ុះបណ្្តល 
 
ការជូនដំណឹង្តាមរយៈអ្តីតមល នឹង្ទ្តូវផ្ល់ឲ្យអ្ង្គការតដលបានកទ្ជើសករើស។ កាលវភិាគ្បណ្ត ុះបណ្្តល មានដូចខាង្កទ្កាម៖ 
 

No ការបណ្ត ុះបណ្្តល និង្ការបង្វឹ បតនាម កាលបរកិចេរ 
១ ការបណ្ត ុះបណ្្តលរយៈកព្ល ១នថៃ ២៨   កដ្ឋ ២០២០ 
២ ការបណ្ត ុះបណ្្តលរយៈកព្ល ៥ នថៃ ២៤-២៨ សីហា ២០២០ 
៣ ការបង្វឹ បតនាម (កលើ រី១)  នតង្អំ្ តង្កព្ល ៨សប្ា ៍ បនាា ប់ពី្ការបណ្ត ុះបណ្្តលកលើ រី ២ 
៤ ការបណ្ត ុះបណ្្តលរយៈកព្ល ៣នថៃ ២០-២២ តតលា ២០២០ 
៥ ការបង្វឹ បតនាម (កលើ រី២)  នតង្អំ្ តង្កព្ល ៦សប្ា ៍ បនាា ប់ពី្ការបណ្ត ុះបណ្្តលកលើ រី ៣ 
៦ ការបណ្ត ុះបណ្្តលរយៈកព្ល ២នថៃ ៩-១០ ន្ូ ២០២០ 

  
ភាសា៖   តខមរ / អ្ង់្កគ្ាស 
 

កាលបរកិចេរននការឈប់ររួល  យកសនើសតំ៖ នថៃរី៣០ តខមថិតនា ឆ្ន ២ំ០២០ 


