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វេទកិាសាធារណៈ ស្តពីី  
ការវាយតម្លៃចុងវរកាយវ ើការវ ោះវនោ តររុលររឹរាឃុុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៤ នោ ុំ២០១៧ 

 

អង្គការ សមាគម នៃបៃទប់ស្ថាៃការណ៍មាៃកិត្តិយសសូមជម្រមាបជូៃដំណឹង្ ៃិង្គោរពអគ្ជើញដល់អស់គោក គោកម្រសី នាង្ កញ្ញា 
ត្ំណាង្ អនកស្រព័ត្៌មាៃ ស្រព័ត្៌មាៃ វិទាយុ ទូរទសាសៃ៍ជាត្ិ ៃិង្អៃតរជាត្ិ ម្រពមទំង្អង្គការជាត្ិ ៃិង្អៃតរជាត្ិ អង្គទូត្ ទំង្អសគ់មត្តាម្រជាបថា  អង្គការ 
សមាគមនៃបៃទប់ស្ថាៃការណ៍ៃឹង្មាៃគរៀបចំ «វេទិកាសាធារណៈ ស្តពីីការវាយតម្លៃចុងវរកាយវៅវ ើការវ ោះវនោ តររុលររឹរាឃុុំ ស្ង្កា ត់ 
អាណតតិទី៤ នោ ុំ២០១៧» ។ 

    កាលបរិច្ឆេទ៖  នងៃគៅរ៍ ទ២ី៤  ខែមិងុនា ឆ្ាំ២០១៧ (គវោគមា ាង្ ៩:០០ -១១:០០ ម្រពឹក) 
   ទីកន្លែង៖ បលទប់ ន្កម ឡី  (គៅទីស្្ាក់ការែុមខ្រែល ផ្ទះគលែ១៣៨ ផ្លូវ១២២ សង្កាត្់ទឹកលអក់១ ែណឌទួលគោក  ភ្នំគពញ) 
   របបៀបវារៈនៃបេទិកាសាធារណៈ  (សម្រមបសម្រមួលគោយ៖ គោក គ  ់រញ្ញា   នាយកម្របត្ិបត្តិែុមខ្រែល) 

វព វ ៉ោ ង ររធានរទ វាគមិន 

9:00-9:05 a m ចុះប្ជីវត្តមាៃអនកចូលរួម  

9:05-9:10 a m គសចកតីខងលង្ការណ៍នៃបៃទប់ស្ថាៃការណ៍ សតីពី «ការវាយត្នមលចុង្គម្រកាយ
គៅគលើការគ ះគឆ្ាត្ម្រកុមម្របឹកាាឃុំ សង្កាត្់ អាណត្តិទី៤ ឆ្ាំ២០១៧»  

គោកម្រសី រស្ ់ស្ភុាព   នាយិកាម្របត្ិបត្តិ 
GADC 

9:10-9:20 a m 
 

ការរកគឃើញនៃការសទង្់មត្ិរបស់ែុមខ្រែល សតីពី «Rapid Survey »  

គរត្ុអែី ៃជាអនកមាៃសិទធិគ ះគឆ្ាត្មិៃគៅគ ះគឆ្ាត្? 
គោក រន សាវាងស អនកសម្រមបសម្រមួល
ខផ្នកអគង្េត្ COMFREL 

9:20-9:30 a m 
 

ការរកគឃើញនៃភាពមិៃម្របម្រកត្ីការគ ះគឆ្ាត្សំខាៃ់ៗ គោក ស្ុនិ ទិតយស្ហីា ម្ៃតីជាៃ់ែពសខ់ផ្នក
អគង្េត្ COMFREL 

9:30-9:40 a m 
 

រ យការណ៍នៃការគោះម្រស្យពាកាយបណតឹង្គ ះគឆ្ាត្ឆ្ាំ 2017  គោក វយឿង ស្ធុារ៉ោ  ម្ៃតីខផ្នកចាាប់ ៃិង្
អគង្េត្នៃ COMFREL 

9:40-9:50 a m 
 

រ យការណ៍«សគង្េត្គលើការចំណាយរិរ្ញវត្ថុបស់គណបកាសគោ
 យសម្រមាប់ការគោសនាគ ះគឆ្ាត្»  រកគឃើញគោយអង្គការ 
 COMFREL 

លោក វស្ៀន រ ុនរទិធ ម្ៃតីខផ្នកអគង្េត្នៃ 
COMFREL 

9:50-10:00 a m 
 

រ យការណ៍«សគង្េត្គលើម្របព័ៃធផ្ាសពែផ្ាាយកនុង្គពលគោសនាគ ះ
គឆ្ាត្» រកគឃើញគោយអង្គការ COMFREL 

គោក គឹល ឈន អនកសម្រមបសម្រមួលជាៃ់
ែពស់នៃកមមវិធីនៃ COMFREL 

10:00-10:10 a m 
 

យុវជៃកនុង្ការគ ះគឆ្ាត្ គោក យង់ គិលវេង នាយកម្របត្ិបត្តិ 
PDP-Center 

គោក ជាង ស្ខុា នាយកម្របត្ិបត្តិ YRDP 
10:10-10:25 a m 
 

បរិោកាសៃគោ យ សុវត្ថិភាព សិទធិៃគោ យ សិទធិគ ះគឆ្ាត្ សៃតិ
សុែ សិទធិគសរីភាព កនុង្ការសំខដង្មត្ិ ...ល។ល។  

គោក េុំ ស្ុំអាត ម្របធាៃម្រគប់ម្រគង្ការិោ
ល័យោ្ាំគមើលសិទធិមៃុសាសនៃអង្គការ 
LICADHO 

គោក ស្ុងឹ សស្នររណុា ម្ៃតីជាៃ់ែពស់
អគង្េត្នៃADHOC 

10:25-11:25 a m ការពិភាកាារួម ៃិង្អៃុស្សៃ៍   
       អាម្រស័យដូច ៃជម្រមាបជូៃខាង្គលើ សូមគោក គោកម្រសី នាង្កញ្ញា ត្ំណាង្អនកស្រព័ត្៌មាៃ ស្រព័ត្៌មាៃ វិទាយុ ទូរទសាសៃ៍ ជាត្ិ ៃិង្អៃតរជាត្ិ   
  ម្រពមទំង្ អង្គការជាត្ិ  ៃិង្អៃតរជាត្ិ    ទំង្អស់គមត្តាចូលរួមយកព័ត្៌មាៃកុំបីខាៃ។ 

             រាជធាៃីភ្នំគពញ, នងៃទី២០ ខែមិងុនា ឆ្ាំ២០១៧ 
ស្រ រ់ព័ត៌ ន លអិតស្លូទារ់ទង រនទរ់សាា នការណ៍ 

ទូរស័ព្ទលេខ៖ 023 884 150 / 012 977 231  


