្រពះររជាណាច្រកកម�ុជា
ជាតិ សសនា ្រពះមហក្ស្រត

រាជធានីភ�ំេពញ, ៃថ�ទី២៨ ែខកក� ដា ឆា�២
ំ ០១៧

្រកសួងេទសចរណ៍

កម�វ�ធី

សិកា�សា龸លាស�ីពី “ភាពជៃដគូរដ�-ឯកជនៃនសាលាបណ�ះបណ
� លវ�ជ�ជីវៈម�ប
� ឣហារ ACAC”
ៃថ�ទី០៩ ែខសីហា ឆា� ំ២០១៧ េវលាេមា៉ង ៩:០០ នទី្រពឹក ដល់េមា៉ង ០៤:៣០ នទីរេសៀល
េ� វ�ទ្យោសា�នម�ប
� ACAC
� ឣហារកម�ជ


៨:៣០- ៨:៤៥

ការចុ ះេឈា�ះរបស់ េភ� �វកិ ត�ិយស

៨:៤៥- ៩:០០

-ការអេ�� ើញមកដល់ របស់ ឯកឧត�ម បា៉ក់ សុខុម រដ�េលខាធិ ការ្រកសួ ងេទសចរណ៍
និ ងជា
តំ ណាងដ� ខ�ង�ខ� ស់របស់ ឯកឧត�ម បណ�ិត េថង ខុ ន រដ�ម�ន�ី្រកសួ ងេទសចរណ៍
- េគារពេភ� ងជាតិ ៃន្រពះរាជាណាច្រកកម� �ជា

៩:០០- ៩:៣៥

- មតិ សា�គមន៍ របស់ េលាក PIERE TAMI នាយក្របតិ បត�ិ មូលនិ ធិ SHIFT 360
- មតិ សំ េណះសំ ណាលរបស់ េលាកជ�ទាវ តឹ ក េរ៉តកំ រង រដ�េលខាធិ ការ្រកសួ ងពាណិជ�
កម�
- មតិ េបើ ករបស់ ឯកឧត�ម បា៉ ក់ សុ ខុម រដ� េលខាធិ កា រ្រកសួ ង េទសចរណ៍និ ងជា
តំ ណាងដ� ខ�ង�ខ�ស់របស់ ឯកឧត�មបណ�ិត េថង ខុន រដ�ម�ន�ី្រកសួងេទសចរណ៍

៩:៣៥- ៩:៤០

ថតរូបអនុ ស�វរីយ៍

៩:៤០-៩:៥៥

ស្រមាកអាហារស្រមន់

៩:៥៥-១០:១៥

បទបងា�ញ ស�ី ពី “តួ នាទី និងការទទួលខុ ស្រតូវរបស់ ភាគី ពាក់ ព័ន� (្រកសួ ងពាណិជ�កម� ,
្រកសួ ងេទសចរណ៍, Shift 360, គណៈកម� ការត្រមង�ទិសគេ្រមាង, និង្រកុម្របឹ ក�ភិ បាល
ៃនសាលា ACAC)” េដាយ េលាក ឡ�ង ែកមវ�ចិ្រត ្របធាននាយកដា�នសហ្របតិ បតិ� ការ
អន� រជាតិ ៃន្រកសួ ងពាណិជ�កម� ។

១០:១៥-១០:៣៥

បទបងា�ញ ស�ី ពី “ការអភិ វឌ្ឍជ�នាញេទសចរណ៍េឆា�ះេ�កាន់ សហគមន៍េសដ�កិច�អាសា៊ន”
េដាយ េលាក ្រទី ឈី វ អគ� នាយករង្រគប់ ្រគងឧស�ហកម� េទសចរណ៍ និ ងជា្របធាន
េលខាធិ ការដា�ន គ.ជ.អ.ទ.។

១០:៣៥-១០:៥៥

បទបងា�ញស�ី ពី “បច� �ប្បន� ភាពការអនុ វត� គេ្រមាងវ�ទ្យោសា�ន ACAC៖ កិ ច�សហ្របតិ បត�ិ
ការ និ ងការចូ លរួមចំ ែនករបស់ ភាគី ពាក់ ព័ ន�សំខាន់ ៗ” េដាយេលាក KALBERER
នាយកវ�ទ្យោសា�ន ACAC។

១០:៥៥-១១:២០

បទបងា� ញស�ី ពី “បច� � ប្បន� ភា ពៃនទ្រមង� ្រកបខណ�ភាពជាៃដគូ ររដ� - ឯកជន” េដាយ
េលាក ឱម មា៉ក់ ធារិទ� អនុ ្របធាននាយកដា�នវ�និេយាគៃនអគ� នា យកដា�នថវ�កា ៃន
្រកសួ ងេសដ�កិច� និ ងហិ រ�� វត� �។

១១:២០-១១:៤០

-បទបងា�ញស�ី ពី “តួ នាទី និ ង

ការចូ លរួមវ�ភាគទានរបស់ វ�ស័យឯកជនដល់ CEDEP

II-ACAC” េដាយ េលាក លូ េម៉ ង សហ្របធានៃនភាគី រដ�-ឯកជនក� �ងវវ�ស័យេទសចរ
ណ៍។
១១:៤០-១២:០០

បទបងា�ញ ស�ី ពី “វ�ទ្យោសា� ន ACAC ជាសាលាបេច�កេទសបណ��ះបណា
� លជ�នាញវ�ជា�ជ�វៈ
េដាយមានការគាំ្រទរយៈេពលែវងពី្រកសួ ងការងារ និងបណ��ះបណា
� លវ�ជា�ជ�វៈ (េគាល
ការណ៍ ែផនការយុ ទ� សា �ស� និ ង ហិ រ�� វ ត� � ។ល។)” េដាយ េលាក គួ ច សុ មាន អគ�
នាយករងទី ភា�ក់ ងារជាតិ មុខរបរ និងការងារ។

១២:០០-០១:៣០

ស្រមាកអាហារៃថ� ្រតង�

០១:៣០-០២:១៥

កិ ច� ពិភា ក�េលើកា រ្រគប់ ្រគងហានិ ភ័យតាមតារាងមា៉្រទី ស ស្រមបស្រមួលេដាយ
-េលាក ធូ ប�� ្របធានកម� វ�ធីព្រង�ង្រកបខ័ ណ�សមាហរណកម� EIF ៃន្រកសួ ងពាណិជ�កម�
-េលាក ទុ យ ភាព ្របធានស្រមបស្រមួលគេ្រមាង
-េលាក ប៊ុ ន វុឌ្ឍី ទី្របឹ ក�ជាតិ ែផ�កតាមដាន និ ងវាយតៃម� គេ្រមាង CEDEP II

០២:១៥-០២:៤០

សំ ណួរចេម� ើយ ស្រមបស្រមួលេដាយ េលាក ទុយ ភាព ្របធានស្រមបស្រមួល
គេ្រមាង

០២:៤០-០២:៥៥

ស្រមាកអាហារស្រមន់

០២:៥៥-០៣:៥៥

កិ ច� ពិភា ក�េលើ “ប��ពន� និ ង ការពាក់ ព័ ន�ទា ក់ ទងនឹ ងការអនុ វត� គេ្រមាង”
- ដ�កនាំេដាយ ឯកឧត�ម បា៉ក់ សុខុម ្របធាន្រកុម្របឹ ក�ភិ បាលវ�ទ្យោសា�ន ACAC និងជា
រដ�េលខាធិ ការ ៃន្រកសួ ងេទសចរណ៍ និ ង ចូ ល រួម ពី សមាជ� ក្រកុម្របឹ ក�ភិ បាលវ�ទ្យោ
សា�ន ACAC

០៣:៥៥-០៤:២០

បូ កសរុបលទ� ផល និ ង មតិ បិ ទរបស់ ឯកឧត�ម បា៉ ក់ សុ ខុម រដ�េលខាធិ ការ្រកសួ ង
េទសចរណ៍និ ងជាតំ ណាងដ�ខ�ង�ខ�ស់របស់ ឯកឧត�មបណ�ិត េថង ខុន រដ�ម�ន�ី្រកសួង
េទសចរណ៍

០៤:៣០

ចប់ កម� វ�ធី។

*សូ មរក�សិ ទ�ែកែ្របកម� វធ
� ីេនះក� ង
� ករណីចាំបាច់

