Launch Event:
“Cambodia’s Long-Term Strategy for Carbon Neutrality (LTS4CN)”
11 February 2022
Mok Mareth Meeting Hall, Ministry of Environment
Draft Agenda
Time
Session 1
13:30 – 14:30

Session 2
15:00 – 16:00

Subject

Facilitator / Speaker

Press Conference
Press conference of the LTS4CN report

- H.E. Neth Pheaktra, Secretary of
State, MoE
- Dr. Tin Ponlok, Secretary of State,
MoE
- H.E. Dr. Chan Somaly, Under
Secretary of State, MoE
- H.E. Choup Paris, Under Secretary
of State, MoE
- H.E. Dr. Vann Monyneath,
Director General of the GDPS
- H.E. Ngin Lina, Deputy Director
General of the GDPS
- Dr. Hak Mao, Director of the DCC

Panel Discussion
Panel discussion: Role of the relevant stakeholders and
development partners to implement the LTS4CN

Chaired and facilitated by:
- Dr. Tin Ponlok, Secretary of State,
MoE
- Representatives (AFOLU sector;
AFD; WB; UK embassy; EU;
UNDP; academia; private sector;
AVIan)

Session 3

Launch and hand-over of the LTS4CN report

15:30 – 16:00

Registration and arrival of distinguished guests

Admin and all guests

16:00 – 16:30

Opening remarks and official launch of the LTS4CN

H.E. Mr. Say Samal, Chairman of the
NCSD and Minister of Environment

16:30 – 17:00

Hand-over of the LTS4CN reports

H.E. Mr. Say Samal, Chairman of the
NCSD and Minister of Environment
Representatives from the line ministries
and all other key stakeholders

17:00 – 18:30

Refreshment and end of the event

All participants

Note: we are serving the right to change any agenda item, if needed.

ពិធីប្រកាសផ្សពវផ្ាយដាក់ឱ្យបប្រើប្ាស់ជាផ្លវការនូ
វ
ូ

«យុទ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍រយៈបពលវវងប្រករបដាយអពាប្កឹតការូន» បៅកម្ពជា
ុ
ថ្ងៃសុក្រ ១០ករត
ាំ ូ វល ក្តស
ើ ខែបុសស ឆ្នឆ្
ើ ័រ ព.ស.២៥៦៥

ក្តូវនឹងថ្ងៃទើ១១ ខែរុ ម្ភៈ ឆ្ន២
ាំ ០២២ ទើសតើការក្រសួងបរស្ថ
ិ ាន
បសចកតីប្ាងរបរៀរវារៈ
កពលកវលា

ក្បធានបទ

រម្មវ ិធើទើ១

សននិសើទស្ថរព័ត៌មាន

១៣:៣០ – ១៤:៣០

សននិសទ
ើ ស្ថរព័ត៌មានយុទធស្ថស្រសត

អ្ភវិ ឌ្ឍន៍រយៈកពលខវងក្បរបកោយអ្
ពាក្រឹតកាបូនកៅរម្ពុជា

អ្នរសក្ម្បសក្ម្ួល / វាគ្មិន
- ឯឧ កនក្ត ភាស្រកាត រដ្ឋកលខាធកា
ិ រក្រសួងបរស្ថ
ិ ាន

- ឯឧ ទន
ិ ពនលរ រដ្ឋកលខាធកា
ិ រក្រសួងបរស្ថ
ិ ាន
- កលារជាំទាវ ចាន់ សុមា៉ាលើ រដ្ឋកលខាធិការក្រសួងបរស្ថ
ិ ាន
- ឯឧ ជួប ប៉ារស៍
ើ អ្នុរដ្ឋកលខាធកា
ិ រក្រសួងបរស្ថ
ិ ាន

- ឯរឧតតម្ វា៉ា ន់ ម្ុនើនាង អ្គ្គនាយរកោលនកោបយនង
ិ
យុទធស្ថស្រសត

- កលារជាំទាវ ងិន លណា
អ្គ្គនាយររងនកោបយនង
ើ
ិ
យុទធស្ថស្រសត

រម្មវ ិធើទើ២
១៥:០០ – ១៦:០០

រិច្ចពិភារា
រិច្ចពិភារាកលើក្បធានបទ «តួនាទើ

របស់អ្នរពារ់ពន
័ ធ និងថ្ដ្គ្ូអ្ភវិ ឌ្ឍន៍រុ ង
ន
ការអ្នុវតតយុទធស្ថស្រសតអ្ភវិ ឌ្ឍន៍រយៈ

កពលខវងក្បរបកោយអ្ពាក្រត
ឹ កាបូន
កៅរម្ពុជា»

រម្មវ ិធើទើ៣
១៥:៣០ – ១៦:០០

១៦:០០ – ១៦:៣០

១៦:៣០ – ១៧:០០
១៧:០០ – ១៨:៣០

- កលារបណ្ិឌ ត ហារ់ ក ៉ា ក្បធាននាយរោឋនខក្បក្បួល
អាកាសធាតុ
ដ្ឹរនាាំ នង
ិ សក្ម្បសក្ម្ួលកោយ៖

- ឯឧ ទិន ពនលរ រដ្ឋកលខាធកា
ិ រក្រសួងបរស្ថ
ិ ាន
- អ្នរតាំណាង (វ ិស័យថ្ក្ពក

ើ នង
ិ ការកក្បក្ើ បស់ដ្ើ; ភានរ់

ងារបរ ាំងកដ្ើម្បអ្
ើ ភវិ ឌ្ឍន៍ ធនាោរពភ
ិ ពកលារ ស្ថានទូត
ច្ក្រភពអ្ង់កគ្លស សហភាពអ្រឺ ុប៉ា រម្មវ ិធអ្
ើ ភិវឌ្ឍន៍សហ

ក្បជាជាតិ ក្គ្ឹះឹ ស្ថានសិរា វ ិស័យឯរជន វ ិទាស្ថានច្រខុ
វ ិស័យអាសុ)
ើ

ពិធើក្បកាសជាផ្លូវការ និងក្បគ្ល់កសៀវកៅយុទស្ថ
ធ ស្រសអ្
ត ភិវឌ្ឍន៍រយៈកពលខវងក្បរបកោយអ្ពាក្រឹតកាបូន
ការច្ុឹះក្មឹះ និងការអ្ក្ជ ើញដ្ល់របស់ ក្រុម្ការងារដ្ឋបល
កភញៀវរិតតិយល និងគ្ណ្ៈអ្ធប
ិ តើ

សុនទររថាកបើរ នង
ិ ការក្បកាសជាផ្លូវ

ការយុទធស្ថស្រសតអ្ភវិ ឌ្ឍន៍រយៈកពលខវង
ក្បរបកោយអ្ពាក្រត
ឹ កាបូន

ឯរឧតតម្ ស្ថយ សាំអាល់ ក្បធានក្រុម្ក្បរ
ឹ ាជាតិអ្ភិវឌ្ឍន៍កោយ
ច្រើ ភាព នង
ិ ជារដ្ឋម្ស្រនក្តើ រសួងបរស្ថ
ិ ាន

ពធ
ិ ក្ើ បគ្ល់កសៀវកៅយុទធស្ថស្រសតអ្ភវិ ឌ្ឍ

- ឯរឧតតម្ ស្ថយ សាំអាល់ ក្បធានក្រុម្ក្បរ
ឹ ាជាតអ្
ិ ភវិ ឌ្ឍ

កាបូន

- តាំណាងក្រសួងពារ់ពន
័ ធ និងថ្ដ្គ្ូ

ន៍រយៈកពលខវងក្បរបកោយអ្ពាក្រឹត
សក្មារពស្ថ
ិ អាហារសក្ម្ន់ និងច្ប់
រម្មវ ិធើ

ន៍កោយច្ើរភាព និងជារដ្ឋម្ស្រនតក្ើ រសួងបរស្ថ
ិ ាន

អ្នរច្ូលរួម្ទាាំងអ្ស់ោន

សមាគល់ ៖ កយើង ែញុាំ សូ ម្ ររាសិ ទិ ធ រុ ន ងការខរខក្បរម្ម វ ិធើ ខា ងកលើ ក្បសិ ន កបើ មានររណ្ើ ចាាំបច្់

