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ក្មមវិធីក្ិចចររជុំ ថ្នន ក្់តបំន់ឆ្ន  ំ២០១៥ 
្តីពី “សាមគគភីាពស្រ្តីដឹក្នថំ្នន ក្់ម្រោមជាតិ” 

ថ្ថៃទ២ី៨-២៩ ខែម្មសា ឆ្ន ២ំ០១៥ ម្ៅ្ណាា គារ ចំម្រ ើន ម្េងលី រ្កុ្្នលួ ម្ែតតរក្ម្ចេះ 
ម្គាលបំណងៈ 

- ដ ើមបី បដ្កើនចំណ្សាមគ្គីភាព និ្ទំនាក់ទំន្កនុ្ចំដោមស្រ្តី ឹកនំាថ្នន ក់ដរោមជាតិទំ្៩ដេតត 
- ចចករចំលកព័ត៌មាន បទពិដសាធន៍ ចំដណេះ ឹ្ និ្ ំដោេះស្រសាយអំពីបញ្ហា ស្រ្តីដោយស្រ្តី ឹកនំា

ថ្នន ក់ដរោមជាតិ និ្្្គម្ីុវលិ 
- ដរៀបចំបោត ញស្រ្តី ឹកនំាថ្នន ក់ដរោមជាតិទំ្៩ដេតតកនុ្ោរដធវើោររមួនាឈន លរដលើទ្ៈនិវ ិ្ ័យ 

ដប្កមម និ្ចផនោរចតមួយ 
ពេពេវលា សកម្មភាេ អ្នកសម្ម្បសម្ម្ួេ 

ថ្ថៃទី២៧ ខែម្មសា ឆ្ន ២ំ០១៥ 
១២:៣០ ោរជួបជំុនាឈន ដៅអ្គោរ្ីលោរ ដចញ

 ំដណើ រដៅោន់ ស្រ្ុក្នូល ដេតតរកដចេះ 
ដោកស្រ្ី គ្្់ សារ ី 
ដោកស្រ្ី េឹម ស្រ្ីម ុម 

១៨:០០ ចុេះដ ម្ េះសាន ក់ដៅ កញ្ហា  ដោ ស្រ្ីទន់ 

១៩:០០ ទទួលទនអាោរសាមគ្គីដពលោា ច ដោកស្រ្ី រាក់ ច័នទភ័សាត  

ថ្ថៃទី២៨ ខែម្មសា ឆ្ន ២ំ០១៥ 
៧:៣០-៨:០០ ោរចុេះបញ្ជ ីវតតមាន និ្ចាប់ដផតើមកមមវធីិ កញ្ហា  ដោ ស្រ្ីទន់ 

៨:០០-៨:១០ របោ្រដបៀបវារិ និ្ដនាឈរពដភល្ ជាតិ ដោកស្រ្ី ពិន មា រនិ 
៨:១០-៨:២៥ មតិសាវ គ្មន៍ ដោយ ដោកស្រ្ី ធីោ ឃិេះ  

នាយិោអ្គោរ ្ីលោរ 
ដោកស្រ្ី ធីោ ឃិេះ 

៨:២៥-៨:៤០ ចំោប់អារមមណ៍និ្ោរដបើកកមមវធីិ ដរោម
អធិបតីភាព ឯកឧតតម របធានរកុមរបឹកា 
ដេតតរកដចេះ 

ឯកឧតតម របធានរកុម
របឹកា ដេតតរកដចេះ 

៨:៤០-៩:០០ ោរថតរបូរមួនាឈន  គ្.្.ន 
៩:០០-៩:៣០ ោរបង្ហា ញពីលទធផលននកិចចរបជំុ គ្ណិកមម

ោរ្តីពីសាថ នភាពននស្រ្តី ្ម័យរបជំុទី៥៩ 
(CSW 59) 

ដោកស្រ្ី ធីោ ឃិេះ 
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៩:៣០-៩:៤៥ ្រមាកអាោរ្រមន់ កញ្ហា  ដត្ វោណ  
៩:៤៥-១០:១៥ ោរបង្ហា ញពីលទធផលននកិចចរបជំុ ដវទិោ

របជាពលរ ឋអាសា៊ា ន 
ដោកជំទវ ហ៊ាុន កុ្នី 

១០:១៥-១០:៤៥ ោរបង្ហា ញពី្កមមភាពននគ្ដរមា្ច ល
ានអនុវតត   រយិដពល ០២ឆ្ន ំ កនល្មក 

ដោកស្រ្ី េឹម ស្រ្ីម ុម 

១០:៤៥-១២:០០ ចចករចំលកោដរៀន្ូរតនិ្ោរផ្លល ្់បតូរនន 
ស្រ្តី ឹកនំាថ្នន ក់ដរោមជាតិ 

ដោកស្រ្ី គ្្់ សារ ី

១២:០០-១៤:០០ ្រមាកពិសាអាោរនថារត្់ ដោកស្រ្ី រាក់ ច័នទភ័សាត  
១៤:០០-១៥:៣០ ោរពិនិតយដៅដលើ SWOT (ចំនុចខ្ល ំ្ ចំនុច

ដធវើឲ្យរបដ ើ្រដ ើ្ ឱោ្ និ្កត្តត របលម) 
ននោរអនុវតតតួនាទី និ្្មតថភាពរប្់ស្រ្តី
 ឹកនាំថ្នន ក់ដរោមជាតិ 

ដោកស្រ្ី រាក់ ច័នទភ័សាត  

១៥:៣០-១៥:៤៥ ្រមាកអាោរ្រមន់ កញ្ហា  ដត្ វោណ  
១៥:៤៥-១៧:០០ ោរបង្ហា ញអំពី បោត ញស្រ្តីដ ើមបីអភិវឌ្ឍន៍ 

(ប.្.អ) 

្ំណួរ-ចដមលើយ 

តំោ្ ប.្.អ 

១៩:០០ ទទួលទនអាោរសាមគ្គីដពលោា ច  

ថ្ថៃទី២៩ ខែម្មសា ឆ្ន ២ំ០១៥ 
៨:០០ -៩:៣០ ពិនិតយដ ើ្វញិ និ្ចូលរមួដៅកនុ្ បោត ញ 

ប.្.អ 
- ទ្ៈនិវ ិ្ ័យ 
- ដប្កកមម 
- គុ្ណតនមល 

ដោកស្រ្ី ធីោ ឃិេះ 

៩:៣០-៩:៤៥  ្រមាកពិសាអាោរ្រមន់ កញ្ហា  ដត្ វោណ  

៩:៤៥-១២:០០ ពិនិតយដ ើ្វញិ និ្ចូលរមួដៅកនុ្ បោត ញ 
ប.្.អ 

- រចនា្មព័នធ 

ដោកស្រ្ី ចាន់ ដសាភណឌ័  

១២:០០-១៤:០០ ្រមាកពិសាអាោរនថារត្់  
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១៣:៣០-១៥:៣០ បដ្កើតចផនោរណ៍របតិបតតិ និ្យុទធសាស្រ្ត 
្ំរាប់អនុវតតបីឆ្ន ំខ្្មុេ ្ំរាប់បោត ញ
ស្រ្តី ឹកនំាថ្នន ក់ដរោមជាតិ 

កញ្ហា  ដត្ វោណ  

១៥:៣០-១៥:៤៥ ្រមាកពិសាអាោរ្រមន់ កញ្ហា  ដត្ វោណ  
១៥:៤៥-១៦:០០ បូក្របុលទធផលននកិចចរបជំុ តំោ្ស្រ្តី ឹកនាំថ្នន ក់

ដរោមជាតិដេតតរកដចេះ 
១៦:០០-១៦:៤៥ ចំោប់អារមមណ៍តំោ្ស្រ្តី ឹកនាំថ្នន ក់

ដរោមជាតិតំោ្ដេតតដនាឈលដៅ  
តំោ្ស្រ្តី ឹកនាំថ្នន ក់
ដរោមជាតិ 

១៦:៤៥-១៧:០០ ចំោប់អារមមណ៍ និ្កិចចបិទកមមវធីិដរោម
អធិបតីភាព ឯកឧតតម អភិាល ននគ្ណិ
អភិាលដេតតរកដចេះ 

ឯកឧតតម អភិាល ននគ្
ណិអភិាលដេតតរកដចេះ 

១៩:០០ ទទួលទនអាោរសាមគ្គីដពលោា ច និ្កមម
វធីិ្បាយៗ 

ដោកស្រ្ី ពិន មា រនិ និ្
កញ្ហា  ដត្ វោណ  

ថ្ថៃទី៣០ ខែម្មសា ឆ្ន ២ំ០១៥ 
៨:០០ ដចញ ំដណើ រទ្ៈនិកិចចដៅោន់រមយនីយ

ោឋ នវតត្ ្រមួយរយ និ្ោំពីរ 
ស្រ្តី ឹកនំាថ្នន ក់ដរោមជាតិ 
ដេតតរកដចេះ 

១៤:០០  ំដណើ ររត ប់ពីទ្ៈនិកិចចរតលប់ដៅរាជ
ធានីភនំដពញវញិ 

អនកដរៀបចំកមមវធីិ 

 
្ូមរកា្ិទធចកចរបកមមវធីិកនុ្ករណីចំាាច់! ្ូមអរគុ្ណ 


