ទស នវ ិស័យៈករអភិវឌ ្របកបេ

យនិរន្តរភពស្រមប់្របេទសកមពុជ

Vision: Sustainable development for Cambodia

កិចច្របជុំសមជិកភព ្របច ំឆន ំ េលើកទី ២៩ របស់សមជិក គ.ស.ក
កលបរ ិេចឆទ៖ ៃថងទី១៨ ែខមីន ឆន២
ំ ០១៩
ទីកែន្លង៖ ស

្ឋ គរកំបូឌីយ៉

ភនំេពញ

I. េសចក្តីេផ្តើម
រយៈេពល ២៩ ឆនំបនទប់ពីបេ្រមើកិចក
ច រដល់សមជិក និងៃដគូែដលជអងគករសងគមសុីវ ិលរបស់
ខ្លួន គណៈកមមធិករសហ្របតិបត្តិករេដើមបីកមពុជ (គ.ស.ក) នឹង្របរព្វពិធីអបអរដល់សមិទិផ
ធ ល ម រតី
គគីភព និងែផនករស្រមប់កិចចសហ្របតិបត្តិករអនគតរបស់សមជិក មរយៈកិចច្របជុំ្របចំឆនំ។
កិចច្របជុំ្របចំឆនំ

្រតូវបនទទួល

និងមណ្ឌលអនកគំ្រទនន។ ្រសប

គ ល់ថជ្រពឹតិក
្ត រណ៍ធំបំផុត្របចំឆនំស្រមប់សមជិក

ៃដគូ

មបទបញ
ជ ៃផទកុងរបស់
ន
ខួន
្ល កិចច្របជុំកំពូល្របចំឆនំ្រតូវបនេរៀបចំេធ្វើ

េឡើងេដើមបីពិនិតយេមើលេឡើងវ ិញនូវលទធផលករងរចុងេ្រកយ

និងេដើមបីពិភក អំពីែផនករស្រមប់ ឆនំ

េនះ និងឆនំបនទប់ េហើយេនឆនំេនះ កិចច្របជុំ្របចំឆនំនឹង្រតូវករេពលកន្លះៃថង េពលគឺរយៈេពលេពញមួយ
រេសៀលនៃថងទី១៨ ែខមីន ឆនំ២០១៩។
អនកចូលរួម/េភញ វកិតិយ
្ត ស្របែហលពី ២០០ េទ ៣០០ នក់ែដលជសមជិករបស់ គ.ស.ក ៃដគូ
និងជតួអងគអភិវឌ (ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល ៃដគូអភិវឌ អនកតំ
អនកតំ

ងរបស់អងគករសងគមសុីវ ិល និងវ ិស័យឯកជន)

ងរបស់អងគករសហគមន៍ និងយុវជន នឹង្រតូវបនអេញជើញឲយចូលរួម។
ចប់

ំងពីករែ្រប្របួលរបត់នេយបយ រហូតដល់របត់សងគម និងេសដ្ឋកិចច កិចច្របជុំសមជិក

ភព្របចំឆនំនឹងនំយកមកនូវករយល់ដឹង អំពីវ ិ

លភពអភិវឌ រួម និងែស្វងរកដំេ

ះ្រ

យកន់ែត

្របេសើរ និងចត់វ ិធនករនន។ ជមួយនឹងករចូលរួម និងកិចចសហ្របតិបត្តិករយ៉ ងសកមមកុងចំ
ន
េ
សមជិក និងៃដគូ កិចច្របជុំ្របចំឆនំគឺជសួនចបរៃនថនលគំនិត ស្រមប់កំេណើតៃនករលូត

ម

ស់បន្ត។

II. េគលបំណង
1. េដើមបីឆុះបញ
្ល
ច ំងលទធផលករងរកន្លងមក និងេដើមបីអបអរសមិទិផ
ធ លសំខន់ៗ ែដលជករចូលរួម
ចំែណកចំេពះករអភិវឌ ្របេទសកមពុជ។

2. េដើមបីទទួល
អំេ

គ ល់ករគំ្រទរបស់សមជិក និងភពជៃដគូ កនុងករេលើកកមពស់បរ ិយកស

យផលស្រមប់អងគករសងគមសុីលវ ិល។

3. េដើមបីព្រងឹងកិចចសហករកនុងចំេ

មសមជិករបស់អងគករ គ.ស.ក និងៃដគូ ស្រមប់សកមមភព

េផ ងៗ ដូចជែផនទីបង្ហញផ្លូវអងគករសងគមសុីវ ិល កនុងករេឆ្លើយតបកន់ែត្របេសើរចំេពះបញ
្ហ

្របឈមៃនករអភិវឌ ។
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III. រេបៀប

រៈ

េពលរេសៀល៖
មតិ

្វ គមន៍ & សុនទករថ

្វ គមន៍

ធ លសំខន់ៗ និង
ករ្របកសផ្លូវករអំពីគណៈកមមធិករ្របតិបត្តិឆនំ២០១៨ និង២០១៩៖ សមិទិផ

ថ នភព

ហិរញញ វតថុ្របចំឆនំ២០១៨ និងែផនករ្របតិបត្តិករ និងថវ ិក្របចំឆនំ២០១៩

ករថតរូបជ្រកុម &

រស្រមន់ & ករ

ំងពិព័រណ៍របស់អងគករជសមជិក

ករែណនំេទកន់អងគករសងគមសុីវ ិលអំពីែផនទីបង្ហញផ្លូវ

សរុបមតិ និងបិទកមមវ ិធី
រេបៀប រៈ
េម៉ង

្របធនបទ

អនកស្រមបស្រមួល

១:៣០–២:០០

ចុះេឈមះ

្រកុមករងររបស់ គ.ស.ក

២:០០– ២:១៥

ករែណនំ និងេគរពេភ្លងជតិ

អនកកន់កមមវ ិធី៖
 េ

ក ច័នទ ភក្តី

 អនក្រសី ចន់ សុម៉លី
២:១៥–២:៣០

របំជូនពរ

អងគករ Cambodian Living Arts

២:៣០–២:៥០

កិចច

អនក្រសី Jenny Pearson

្វ គមន៍ & សុនក
ទ រថេបើក

សមជិកគណៈកមមធិករ្របតិបត្តិឆនំ
២០១៨ របស់អងគករ គ.ស.ក
២:៥០ –៣:១០

ករ្របកសផ្លូវករអំពីគណៈកមមធិករ្របតិបត្តិឆន២
ំ ០១៨

អនក្រសី សុន
ិ ពុទធរ ី

និង ២០១៩៖

្របធនែផនកទំនក់ទំនង និងអភិវឌ ន៍

កំណត់សមគល់សំខន់ៗរបស់្របធន និងសមជិកគណៈ

សមជិកភពរបស់ គ.ស.ក

កមមធិករ្របតិបត្តិែដលនឹងចកេចញ និងចូលកន់
តំែណងថមី
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េម៉ង
៣:១០–៣:៤០

្របធនបទ

អនកស្រមបស្រមួល

សមិទិផ
ធ លសំខន់ៗ និងហិរញញវតថុ្របចំឆន២
ំ ០១៨ និង

 អនក្រសីបណិ្ឌ ត ែអល សុធរ ី

1. បទបង្ហញអំពីសមិទិផ
ធ លសំខន់ៗ្របចំឆនំរបស់អងគ

 េ

ែផនករ្របតិបត្តិករ និងថវ ិក្របចំឆន២
ំ ០១៩៖

្របធនកមមវ ិធីៃនអងគករ គ.ស.ក

ករ គ.ស.ក កនុងឆនំ២០១៨ និងែផនករស្រមប់ ឆនំ

ក ឃន ប៊ុនថុង

្របធនែផនក្របតិបត្តិករៃនអងគ

២០១៩

ករ គ.ស.ក

2. បទបង្ហញអំពីរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ្របចំឆនំ២០១៩
និងថវ ិកស្រមប់ឆនំ២០១៩

សំណួរ និងចេម្លើយ
៣:៤០–៤:០០

ថតរូបជ្រកុម ស្រមក

រស្រមន់ និងទស នករ

ង
ំ

ទំងអស់គន

ពិព័រណ៍របស់អងគករសមជិក
៤:០០–៥:០០

បទបង្ហញ៖ លទធផលរកេឃើញអំពីករសិក ពីែផនទី

អនកដឹកនំករពិភក ៖

បង្ហញផ្លូវអងគករសងគមសុវី ិល៖

េ

នយក្របតិបត្តិអងគករ DPA

1. េតើអីគ
្វ ឺនិននកររបស់អងគករសងគមសុីវ ិល?
2. េតើអីន
្វ ឹងជករវ ិវត្តរបស់អងគករសងគមសុីវ ិល?
3. េតើអងគករសងគមសុីវ ិលនឹងរក និរន្តរភពបនយ៉ ង
ដូចេម្តចទក់ទងនឹង

ក ម៉ម សមបត្តិ

ថ នភពហិរញញ វតថុ?

គមិន៖
 េ

ក លន់ បូរ ឹទ្ឋី ទី្របឹក ឯក ជយ

 េ

ក េថង

េវឿន នយក

្របតិបត្តិអងគករ CCFC

សំណួរ និងចេម្លើយ

 េ

ក ងិន េ

រ ័តន នយក

្របតិបត្តិអងគករ CDPO
៥:០០ – ៥:៣០

មតិសរុបកិច្រច បជុំ & បិទកមមវ ិធី

េ

ក េសឿង

េរឿន

នយក្របតិបត្តិអងគករ គ.ស.ក
សមគល់៖ អនកេរៀបចំកមមវ ិធីរក សិទិក
ធ ុងករផ
ន
្ល ស់បូររេបៀប
្ត
រៈ

សំខន់ៗ នឹង្រតូវបនដក្រសង់ និងែចករ ំែលកជ

ធរណៈ

្រស័យេលើក ្ត េពលេវ

មរយៈប

http://www.ccc‐cambodia.org/en/resources/event‐archives
www.facebook.com/CCCsince1990
www.youtube.com/CCCambodia
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និង គមិន។ រូបភពមួយចំនួន និងគំនិត

្ត ញសងគមនិងេគហទំព័ររបស់អនកេរៀបចំកមមវ ិធី។

