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រាជធានីភ្ពនំ េញ
ថ្ងៃទី ២ ខែឧសភា ឆ្នំ ២០១២

ពសចក្តីប្រកាសេ័ត៌មាន
សិកាាសាលាថ្ននក្់ជាតិ
ស្ដីពី “ការររៀបចំអនុសាស្ន៍ផ្នែករោលនរោបាយ និងបណ្តាញស្ម្រាប់បនាការរនេរការអនុវត្ាលអរបស្់ រដ្ឋបាលថ្ននក្់ពប្កាមជាតិ ”
រៅថ្ងៃទី ០២

ខែឧសភា ឆ្នំ ២០១២ គពប្មាងភាេជាថ្ដ្គូសប្មារ់អភ្ិបាលក្ិចចមូលដ្ឋឋន
តាមខររ ប្រជាធិរពតយ្យ ពៅអាសអាី ពគន យ្៍ (DELGOSEA)
នឹងពរៀរចំ សកាិ ា សាលាថ្ននក្់ជាតិរយ្ៈពេលមួយ្ថ្ងៃ
ពៅសណ្ឋឋគារ
អិនធឺក្ងទីណង់ តាល់ រាជធានីភ្ពនំ េញ សតីេី
ការររៀបចំអនុសាស្ន៍ផ្នែករោល
នរោបាយសប្មារ់ថ្ននក្់ពប្កាមជាតិ
និង
រណ្ឋតញសប្មារ់រនតការពទេរការអនវតតលអររស់រដ្ឋបាលថ្ននក្់ពប្កាម ជាតិ ។ សិកាាសាលាមានពគាលរំណង បរងកើត្ជាពវទិកា ក្នងុ ការពរៀរចំរណ្ឋតញ រ ើម្បីខចក្រំខលក្េ័ត៌មាន រវាងទីប្ក្ុងសាក្លបងគឺប្ក្ុងក្ំេត និងសង្កាត់ពោមពៅ
ជាម្ួយនឹង រណ្ឋតញ DELGOSEA និងអនក្ពាក្់េ័នធ ពៅថ្ននក្់ជាតិនិងថ្ននក្់តំរន់ នងផ្ រ។ ខទអក្តាមការរក្ព ើញពៅក្នងុ ដ្ំពណើរ
ការអនវតត រនតររស់ទីប្ក្ុង និងសង្កាត់សាក្លបងទំងេីរ
ពសចក្តប្ី ពាងពគាលនពោបាយ្ មួយ្ចំនួនប្តូវបានពរៀរចំ និង ប្តូវ បានេិភាក្ា ពៅក្នងុ សិកាាសាលាពនេះ ខដ្លនឹងប្តូវបានពប្រើប្បាស់ពដ្ឋយ្ផ្ទេល់ក្ងនុ ការពរៀរចំខទនទី បង្ហាញទលូវ ក្នងុ ការតសូ មតិនារពលអនាគត្។

សិកាាសាលាពនេះប្តូវបានពរៀរចំព ងើ សប្មារ់អនក្ពរៀរចំ ពគាលនពោបាយ្ និងថ្ដ្គូជាយ្ទធសាប្សត ថ្នរណ្ឋត ញ DELGOSEA រួមមាន សមាគមអាជាាធរមូលដ្ឋឋន តំណ្ឋងទីប្ក្ងុ សង្កាត់សាក្លបង
សាា ប័ន រដ្ឋឋភ្ិបាល អងគការសងគម
សីវលិ សាក្លវិទាល័យ្
និងប្រេ័នធទសេវទាយ្ នានា។
ការពរៀរចំយ្ទធសាប្សត ប្រោំប្រពទសក្នងុ ការធានានិរនតរភាេក្នុង
ការអនវតតលអ ររស់រដ្ឋ បាលថ្ននក្់ពប្កាមជាតិ
គឺជាប្រ ធានរទមួយ្ខដ្លនឹងប្តូវ េិភាក្ាទងខដ្រក្នងុ សិកាាសាលាពនេះ ។
ពលាក្ សយ្ ក្សល ប្រធានសមពន័ ធភាេជាតិ ំ សង្កាត់ថ្នប្េេះរាជាណ្ឋចប្ក្ក្មពុជា បានមា ន ប្រសាសន៍ថ្ន “ស្ិកាាសាលារនេះានសារៈស្ំខាន់នងផ្ ររ ើម្បីឱ្យ ប្ក្ុងក្ំេត និងសង្កាត់ពោមពៅ បង្ហាញពីភាពរីកចរម្រម្ើន
និងបញ្ហា
ម្របឈម្ផ្ លបានជួបម្របទេះកែុង ំរ ើរការអនុវត្ាគរម្រាងសាកលបងស្ាីពី ទីម្រកុងានបរិសាានលអ ការររៀបចំអែកលក់ ូរ
តាម្ ងនលូវកែុងទី ម្របជុំជន ស្ម្រាប់ជាបទពិរសាធន៍
និងធាត្ុចូល ៏ស្ំខាន់ ល់ ំរ ើរការត្ស្ូម្ត្ិរបស្់ សមពន័ ធភាេជាតិ ំ សង្កាត់ កែុង ការចូលរួម្ររៀបចំរោលនរោបាយស្ាីពី ការរនេរម្ុខង្ហរ ល់រ ឋបាលថ្នែក់រម្រកាម្ជាត្ិនារពលអនាគត្ ”។

DELGOSEA គឺជារណ្ឋតញថ្នទីប្ក្ុងចំនួន ៣២ ក្នងុ ប្រពទសចំនួន ៥គឺ ក្មពជាុ ឥណឌូ ពនសី ហ្វលី េី ីន ថ្ង និងពវៀតណ្ឋម ខដ្លប្តូវបានរពងាើតព ងើ ក្នងុ ពគាលរំណងខចក្រំខលក្ចំពណេះដ្ឹង
និងអនវតតរនតនូវការ អនវតតលអក្នុងកា រង្ករ អភ្ិបាលក្ិចចមូលដ្ឋឋនពដ្ើមបី ពលើក្ក្មពស់ជីវតិ ប្រជាជនឲ្យកាន់ខតមានភាេប្រពសើរព ើង ។ រណ្ឋតញពនេះប្តូវបានគាំប្ទពដ្ឋយ្ សមាគមអាជាាធរមូលដ្ឋឋន ចំនួន ១១ ថ្ដ្គូចំនួន ៥ និងអនក្ពាក្់េ័នធដ្ថ្ទ មក្
េីរដ្ឋឋភ្ិបាល សងគមសីវលិ សាក្លវិទាល័យ្
និងសាា ប័ន សារេ័ត៌មាន ខដ្លមានតួនាទីសខាំ ន់ក្ងនុ ការជំរញ ឲ្យការអនវតតទទួលបានពជាគជ័យ្។ រ ណ្ឋតញពនេះប្តូវ បានម្រគប់ម្រគង ចាត្់ផ្ចង ពដ្ឋយ្មូលនិធិែនរា៊ដ្
និង ោំម្រទថវិកា ពដ្ឋយ្សហ្ភាេអឺរ៊រ និងប្ក្សួងសហ្ប្រតិរតតកាិ រសប្មារ់ ការអភ្ិវឌ្ឍររស់ប្រពទសអា មឺ ៉ង់។
សប្មារ់េ័ត៌មានរខនែម សូមទក្់ទងអនក្សប្មរសប្មួលថ្ននក្់ជាតិថ្នគពប្មាង DELGOSEA

ពលាក្ មិន មនី ទូរស័េេ ០២៣ ២១១ ៤០៦email: Muny.Min@DELGOSEA.eu និងពលាក្ ឈឹម សភាគ មន្តនេតី ័ត៌មានសមពន័ ធភាេជាតិ ំ សង្កាត់ ទូរស័េេៈ ០១២ ៥០៤ ៦៤១
email: sopheark_chhim@yahoo.com។
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The European Commission is the EU’s executive body.
The European Union is made up of 27 Member States who have decided to gradually
linktogether their know-how, resources and destinies. Together, during a period of
enlargementof 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable
developmentwhilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The
EuropeanUnion is committed to sharing its achievements and its values with countries and
peoplesbeyond its borders.

