ទស្សន វិស័យ ករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយនិរន�រភាពស្រមាប់្រប

Vision: Sustainable development for Cambodia

កិច�្របជុសមាជិ្រប ចពីរែខ - អង�ករគ.ស.ក
៧ មិថុន ២០១៨ េវលេម ា៉៨:០០-១២:០០្រពឹ
អគារ ដ កូេនៀរ សនធឺKSSA/ICF
ជត
ក � ទួលែស�
ិ សរៈមន�ីរឧ្កិ
ិ
រ ដ�ម

េសចក�ីេផ�ម
កិ ច្� របជុ ំសមាជិក្រពីរែខេលកទី ២៥២ នឹង្រប្រពឹត�ិេទ េន អគារ ដ (KSSA/ICF ផ�ះេលខ

១៩-២១ ផ�ូវ ៣៣០ រជធានីភ�ំេព េនៃថ�ទ ៧ ែខ មិ ថុន ឆា�២០១៨។ េយាងតលក�និ �កៈរបស់អង�ក គ.

ស.ក

កិច�្របជុេនះេរៀបចំេឡង ែដលមានកចូលរួមពីអ�កតំណា្របច្របេទសនាយក្របតិបត និងអ�ក

ដឹកនាជាន់ខ�ស់អ�ក្រគប់្រគងរបស់សមា អង�ករ គ.ស.ក កចូ លរួមេនះនឹ ងនាំយកករ្រព�យបារម
ប�
� ្របឈនា ជុំ វ ិញករអភិវឌ និងកំ ណត់ អទ ិភាពេលប

ែដល្រត�វេដះ�សយេដយភា

ព័ ន។
�
កិច្� របជុំេនះេរៀបចំេឡងក�ុងេគាលបំ េដម្បី
១. ស�គមន ៍សមាជិថ ក និងករែចករែលកវ ិធីស�ស�អភិវឌ្ឍ
២. ែចករ ំែលក និងពិ ភាក្សោគេ្រមាងអង�ករសង�មសុីវនិង ករេ្រត�មលក�ណៈរបស់សង�មស
វ ិលសំរប់ករេបាះេឆា�តនាេពល
៣. ែចករ ំែលក និងពិភាក្សោអំកអនុវត�ន៍ច្បោប់ស�ី ពីគណេន និងសវនកម�សំរប់សង�មសុីវិ

រេបៀបវរ
េមា៉

្របធាន

អ�កស្រមបស្រម

៨:០០-៨:៣០

ចុ ះេឈ�ះ និង សំេណះសំណាលរវងសម

អង�ករ .ស.ក និ ងសមាជិ

៨:៣០

េគារពេភ�ងជា

អ�កកន់កម�វិធ
អ�ក�សី ចន់ សុម ា៉
អ�កជំនាញែផ�សមាជិកភាអង�
ករ .ស.ក

៨:៣០-៨:៤៥

កិច�ស�គមន៍ និង មតិេបកម�វ ិធី

េលក េសឿង សេរឿ
នាយក្របតិបតអង�ករ.ស.ក

៨:៤៥-៩:២៥

វគ�ទី១៖ ករែចករំែលរបស់សមាជិក .ស.ក
បទបង�ញរបស់សមាជិកថ�និងវ ិធីស�សស្រមាអភិវឌ្ឍន
•

បទបង�ញរបសអង�ករបន�ករអប់

១. េល េន សុខុ
នាយក្របតិបត�ិអង�ក
បន�ករអប់រ
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•

បទបង�ញរបសអង�ក Swisscontact

នាយក្របចំ្សៃនអង�ក

សំណួរ & ចេម�យ
៩:២៥-១០:០០

២. េលកRajiv Pradhan
Swisscontact

វគ�ទី២៖ ករែចករំែល និងពិភាក្សោេលស�នភា និង
ករេ្រត�មលក�ណៈរបស់សង�មសុីវិលសំរប់ករេបាះ
េពលខងមុ
ច្បោស�ីពីករេ្រជសតសមាជិករដ�សភាជ និងករេ្រត
ខ�ួនរបស់អង�ករសង�មសុីវិលេលករអនុវត�ន៍គេ្រម

េលក េយឿង សុធា
អ�កជំនាញែផ�កច្ប
អង�ករ .ស.ក

សំនួរ & ចេម�យ
១០:០០-១០:១៥

ស្រមាកអហរស

សមាជិកទំងអ

១០:១៥-១១:៥០

វគ�ទី៣៖ ករែចករំែល ែចករ ំែលក និងពិភាក្សោអច្បោប់ស�ី
គណេនយ្ និងសវនកម�សំរប់សង�មសុីវិ៖
បទបង�ញស�ីពីករអនុេលមច្បោប់េលគ និង

េល សុខ មុនីរ� ិទ�ិ
នាយក្របតិបត�ិ្រក�មហ៊ុ
StandardBiz

សវនកម� និងករអនុវត�ន៍របស់អង�ករសង�មសុីវ
ពិភាក្សោ្រក�ម
១. េត អីជ
� ាប
� �្របឈមសំរប់ករអនុវត�ន៍របស់អ
សង�មសុីវ ិល?

បទបង�ញតម្រក�មនីម

២. េត ប�
� ្របឈទំងេន គួ រេធ�ករេដះ�សយ
ដូចេមច
� ? និ ងសកម�ភាពអទិភាពសំខស្រមាក
អនុ វត�ន៍បន�េទមុ?
បទបង�ញមកកន់្រក�មធំពី្រក�មនី
១១:៥០-១២:០០

សរុបនិងមតិបិទកម�វ ិធី

េលក េសឿង សេរឿ
នាយក្របតិបត�ិ អង�ក.ស.ក

សមា�ល៖ អង�ករគ.ស.ក សូមរក្សោសិទ�ិក�ុងករផា�ស់ប�ូររេបៀក�ុងករណីចំបាច់អយេលេពលេវល នឹវគិន
� ។ ឯកស

រូបថត និងសកម�ភាពសំខនក�ុងកិច�្របជុំេនះនឹងមានផ្សព�ផេនក�ុងេគហទំព័រអង�ករគ.ស.ក និង្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�មស

េ្របជាសធ។ សូមទញយកបណា�សរក�ុងតំណភ៖

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

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