ទស្សនវ ិស្័យៈ ការអភិវឌ្ឍប្រករដោយនិរនតរភាពស្ប្ារ់ប្រដទស្កមពុជា

Vision: Sustainable development for Cambodia

កិច្ចប្រជុំសមាជិកប្រច ុំពីរខែ -អង្គការ គ.ស.ក
៥ មមសា ២០១៨ មវលាម ៉ ង ៨:០០-១២:០០ព្ពឹក
អាគារ ដាកូ ននៀរ សិនធរឺ (KSSA/ICF ជត
ិ សារៈមនទីរឧក្កដ្ឋ
ិ កមមទួលស្សែង)
ើ
សសច្កតីស្តម
កិ ច្ព្ច បជុំ ស

ជិកព្បចុំខែមលើកទី ២៥១ នឹងព្បព្ពឹ ត្ិ មត ៅមៅ អាគារ ដាកូ មនៀរ (KSSA/ICF ផទះមលែ ១៩-

២១ ផលូវ ៣៣០ រាជធានីភុំ មន ពញ) មៅថ្ងៃទី៥ ខែមមសា ឆ្នុំ២០១៨។ មោងតាមលកខនិក
ត ៈរបស់អងគការ គ.ស.ក
កិ ច្ព្ច បជុំ មនះមរៀបច្ុំ មឡើង

ខដល

ជាន់ ែពស់/អនកព្គប់ព្គងរបស់ស

នការច្ូ លរួមពី អក
ន ត្ុំ ណាងព្បចុំព្បមទស/នាយកព្បត្ិបត្តិ

និ ងអនកដឹ កនាុំ

ជិ ក អងគការ គ.ស.ក ការច្ូ លរួមមនះនឹ ងនាុំយកការព្ពួយបារមភមលើបញ្ហ
ា

ព្បឈមនានា ជុំវ ិញការអភិ វឌ្ឍ និ ងកុំ ណត្់ អាទិ ភាពមលើបញ្ហ
ា ខដលព្ត្ូវមដាះស្រសាយមដាយភាគី ពាក់ ព័ន។
ធ
កិច្ប្រច ជុំនឡេះរ េះប ជច្ឡេះងកកនុកេះលបជឡ
ងក េះ ម្បី៖
ន
១. សាាគមន៍ ស

ជិ កងមី និងការខច្ករ ុំខលកវ ិធី សាស្តសតអភិវឌ្ឍន៍

២. ខច្ករ ុំខលក និងមធាើបច្ចបបននភាពសាថនភាពផលូវច្ាប់ មគាលការណ៍អភិ វឌ្ឍន៍ និងរមបៀបវារៈមផេងៗ
កនងភាពជាថ្ដគូ ខដលពាក់ព័នន
ឋ ឹ ងស

ជិកអងគការ គ.ស.ក និ ងថ្ដគូ/អងគការសងគមសីវ ិលនានា

៣. ខច្ករ ុំខលក និងពិ ភាកាអុំពី មសច្កតីខងលងការណ៍សតីពីលទធផលថ្នកិច្ចព្បជុំព្បចុំឆ្នុំ និងសកមមភាព
ខដលបានមសនើ មដើ មបីម្លើយត្បមៅនឹងលទធផលសុំខាន់ ៗមួ យច្ុំនួនខដលបានមលើកមឡើង។
រសរៀរវារៈ
ម ៉ង

ព្បធានបទ

អនកសព្មបសព្មួល

៨:០០-៨:៣០

ច្ះម្មះ និង សុំមណះសុំណាលរវាងស

៨:៣០

មគារពមភលងជាត្ិ

ជិ ក

អងគការ គ.ស.ក និ ងស

ជិក

អនកកាន់កមមវ ិធី
អនកស្រសី ចន់ ស ៉ លី
អនកជុំនាញខផនកស

ជិកភាព

អងគការ គ.ស.ក
៨:៣០-៨:៤៥

កិច្ចសាាគមន៍ និង មត្ិ មបើ កកមមវ ិធី

មលាក មសឿង សាមរឿន
នាយកព្បត្ិ បត្តិអងគការគ.ស.ក

៨:៤៥-៩:០៥

វគគទី១៖ ការខច្ករ ុំខលករបស់ស
បទបង្ហាញរបស់ស

ជិក គ.ស.ក

ជិកងមី និងវ ិធីសាស្តសតសព្

ប់អភិវឌ្ឍន៍

មលាក មកើត្ សាមត្
ត្ុំណាងអងគការ CCRC

សុំណួរ & ច្មមលើយ
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៩:០៥-៩:៤៥

វគគទី២៖ ការខច្ករ ុំខលក និងការមធាើបច្ចបបននភាពពីសាថនភាពច្ាប់/
មគាលការណ៍អភិវឌ្ឍន៍ និងរមបៀបវារៈកនងភាពជាថ្ដគូ
 បច្ចបបននភាពមលើច្ាប់ LANGO (ការដាក់ មសនើរបាយការណ៍
ព្បចុំឆ្នុំ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ)
 មធាើបច្ចបបននភាពមលើការអនវត្តន៍ និ ងកាត្ពាកិច្ពា
ច ក់ ព័នច្
ឋ ាប់

មលាក មយឿង សធារា៉
អនកជុំនាញខផនកច្ាប់
អងគការ គ.ស.ក

ការង្ហរ (របបសនតិសែសងគម និងខងទុំសែភាព)
 ខច្ករ ុំខលកមលើែង
ទ ់ងវ ិកាជាត្ិ ២០១៨
 ខច្ករ ុំខលកសតីពីច្ាប់សីព
ត ី សិទិទ
ឋ ទួលបានព័ត្៌

ន

 ខច្ករ ុំខលកអុំពីភាពជាថ្ដគូសងគមសីវ ិលមដើមបីព្បសិទភា
ធ ពថ្ន
ការអភិ វឌ្ឍ (CPDE) និងែួបមលើកទី 8 ថ្នកិ ច្ចព្ពមមព្ពៀង
សព្

ប់ ព្បសិទភា
ធ ពថ្នការអភិ វឌ្ឍន៍ របស់អងគការសងគមសី

វ ិលមៅមែត្តមសៀមរាប និ ងែួបមលើកទី 3 ថ្នSDGs ។
សុំនួរ & ច្មមលើយ
៩:៤៥-១០:០០

សព្

កអាហារសព្មន់

ស

១០:០០-១១:៣០

វគគទី៣៖ ការខច្ករ ុំខលក និងពិភាកាមសច្កតីខងលងការណ៍លទធផល
ថ្នកិច្ព្ច បជុំព្បចុំឆ្ន(ុំ AGM) និងសកមមភាពបនាទប់ ខដលពាក់ព៍នន
ធ ឹង
សុំមណើមផេងៗ៖

ជិកទុំងអស់

អនកស្រសីបណិឌ ត្ ខអល សធារ ី
ព្បធានកមមវ ិធី អងគការគ.ស.ក

 លទធផលថ្នកិច្ចព្បជុំ ព្កុមការង្ហរ និ ងមធាើបច្ចបបននភាពពី
លទធផលទសេនៈកិច្អ
ច ងគការបណា
ត ញមែត្ត
ពិភាកាព្កុមនូវសកមមភាពខដលបានមសនមើ ឡើង សុំខាន់ៗពី AGM
និងសកមមភាពអនវត្តបនត៖
១. សននិបាទសព្

ប់ អងគការសងគមសីវ ិល

២. ការពព្ងី កស

ជិកភាព

៣. ការពិភាការវាងសងគមសីវ ិល និងថ្ដគូ អភិ វឌ្ឍន៍
បទបង្ហាញមកកាន់ព្កុមធុំពីព្កុមនីមួយៗ
១០:៣០-១១:៤៥

សទង់មត្ិពីការអនមលាមច្ាប់ និងការវាយត្ថ្មលកិច្ចព្បជុំ ព្បចុំខែ

អនកកាន់កមមវ ិធី

១០:៤៥-១២:០០

សរបនិងមត្ិបិទ

មលាក មសឿង សាមរឿន
នាយកព្បត្ិ បត្តិ អងគការគ.ស.ក

ស គ ល់៖ អងគការ គ.ស.ក សូមរកាសិទិក
ធ នងការផ្លលស់បូររមបៀបវារៈកន
ត
ងករណីចុំបាច្់អាស្រស័យមលើមពលមវលា នឹងវាគមិន។ ឯកសារ រូប

ងត្ និងសកមមភាពសុំខាន់ៗកនងកិច្ចព្បជុំមនះ នឹង

នផេពាផាយមៅកនងមគហទុំព័រ អងគការ គ.ស.ក និងព្បព័នធផេពាផាយសងគមសព្

មព្បើជាសាធារណៈ។សូមទញយកបណាណសារកនងត្ុំណភាាប់៖

ប់

http://www.ccc-cambodia.org/en/resources/event-archives

www.facebook.com/CCCsince1990 www.youtube.com/CCCambodia
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