
រេបៀប រៈ 
សកិខ  

ស្តពីីករែកលម្អគុណភពៃនករផ្តលេ់ស ធរណៈ 

-សហករេរៀបចេំ យ៖ ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ និងធនគរពភិពេ ក 
-កលបរេិចឆទ   ៖ ៃថងទី២៦-២៧ ែខមក  ឆន ២ំ០១៧ 
-ទីកែន្លង   ៖ ស ្ឋ គរសុខភនេំពញ 
 

ៃថង្រពហសបត៍ ទី២៦ ែខមក  ឆន ២ំ០១៧ 
០៧:៣០-០៨:៣០ ចុះេឈម ះសមជិកសមជិកៃនអងគសិកខ  

០៨:៣០-០៨:៤៥ 
សុនទរកថ ្វ គមនរ៍បស់េ ក្រសី Inguna Dobraja ្របធន្រគប់្រគង្របចេំន្របេទសកមពុជៃនធនគរ
ពិភពេ ក 

០៨:៤៥-០៩:០០ 
សុនទរកថេបីករបស់ឯកឧត្តមកតិ្តិបណ្ឌិ ត េព្រជ បុ៊នធិន រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងមុខងរ ធរណៈ និងជ្របធន
គណៈកមម ធិករែកទ្រមង់រដ្ឋបល ធរណៈ 

០៩:០០-០៩:១០  ្របកសរេបៀប រៈៃនអងគសិកខ េ យ Jana Kunicova ម្រន្តីឯកេទសជន់ខពស់វសិ័យ ធរណៈ 
០៩:១០-៩:៣០ ស្រមកពិ រ រស្រមន់  

៩:៣០-១១:០០ 

- បទបង្ហ ញស្តីពី“ចបប់ បទបបញញត្ត្ិរកបខ័ណ្ឌ គតយុិត្ត និងយន្តករផ្តល់េស េ យេលីកយកឧទហរណ៍ពី្រកុម
្របេទសកនុងអងគករស្រមបក់ិចចសហ្របតិបត្តិករេសដ្ឋកចិច និងករអភវិឌ (OECD) និង្របេទស េមរចិ ទីន” 
េ យេ ក Edgardo Mosqueira អនកឯកេទស្រគប់្រគងវសិ័យ ធរណៈៃនធនគរពិភពេ ក  
(៣០ នទី) 

- បទបង្ហ ញស្តីព“ីករេ្របី្របស់បេចចកវទិយពត័ម៌នវទិយកនុងករ្របមូលពនធ” េ យឯកឧត្តម គង់ វិបុល 
្របតិភូ ជរ ្ឋ ភបិលទទួលបនទុកជអគគនយកៃនអគគនយក ្ឋ នពនធ រ ្រកសួងេសដ្ឋកចិច និងហរិញញវតថុ  
(៣០ នទី) 

-សំណួរ នងិចេម្លយី  (៣០ នទី) 
អនកស្រមបស្រមួល៖េ ក សូ សុខប៊ុនេធឿន ម្រន្តីឯកេទសវស័ិយ ធរណៈៃនធនគរពិភពេ ក្របចេំន
កមពុជ 

១១:០០-១២:៣០ 

- បទបង្ហ ញស្តីព ី“ទស នទនៃន្រកបខណ័្ឌ គតយុិត្តរមួស្តពីេីស ធរណៈ” េ យេ កជំទវ នង លី  
អគគេលខធិកររង ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ (៣០ នទ)ី 

- េវទិកពិភក េ យមនករចូលរមួពី គមនិមកពីធនគរពិភពេ ក៖ (៣០ នទ)ី 
 Edgardo Mosquira 
 Zubair Bhatti 
 Kai Kaiser 

-សំណួរ នងិចេម្លយី  (៣០ នទី) 
អនកស្រមបស្រមួល៖ Fanny Weiner 

១២:៣០-១៣:៣០ ស្រមកពិ រ រៃថង្រតង់ 

១៣:៣០-១៥:០០ 

-បទបង្ហ ញស្តីព ី “វមិជឈករ នងិករេផទរមុខងរ” េ យឯកឧត្តម ចន់ សធុ អគគនយករង ្រកសួងម ៃផទ 
និងជអនុ្របធនេលខធិករ ្ឋ នៃនគណៈកមម ធកិរជតិស្រមប់ករអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន ក់
េ្រកមជត(ិ២០ នទ)ី 
-បទបង្ហ ញស្តីព ី“នីតវិធីិហរិញញវតថុ និងេស ធរណៈេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត”ិ េ យ ឯកឧត្តម     
បណ្ឌិ ត ឌី សវុណ្ណ  អគគនយករង ៃនអគគនយក ្ឋ នហរិញញវតថុរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច 



និងហរិញញវតថុ (២០ នទ)ី 
- បទបង្ហ ញស្តីព“ីេគលនេយបយេដមីបេីលីកកមពស់ករផ្តល់េស អបរ់”ំ េ យេ ក េនៀ សផុន ្របធន
នយក ្ឋ នបុគគលិក ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន នងិកី   (២០ នទ)ី 

-សំណួរ នងិចេម្លយី  (៣០ នទី) 
អនកស្រមបស្រមួល៖ អនក្រសី Leah April ម្រន្តីឯកេទសជនខ់ពស់្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈៃនធនគរ 
ពិភពេ ក្របចេំនកមពុជ 

១៥:០០-១៥:៣០ ស្រមកពិ រ រស្រមន់ 

១៥:៣០-១៦:៣០ 

- េវទិកពិភក េ យេលីកយកបទពិេ ធនព៍ី្របេទស េមរចិ ទនី ្របេទសប៉គី ថ ន ្របេទសឥណ្ឌូ េនសីុ និង
្របេទសហ្វលីីពនី ែដលមនករចូលរមួពី គមិនមកពីធនគរពភិពេ ក៖ 

 Edgardo Mosquira 
 Zubair Bhatti 
 Sabah Rashid 

អនកស្រមបស្រមួល៖Kai Kaiser 
១៦:៣០-១៦:៤៥ សរុបលទធផលៃថងទី១េ យ Jana Kunicova ម្រន្តីឯកេទសជន់ខពស់វស័ិយ ធរណៈ 
១៦:៤៥-១៨:០០ កមមវធិជីួបជុពំិ រស្រមនេ់ពល ង ច  
ៃថងសុ្រក ទី២៧ ែខមក  ឆន ២ំ០១៧ 
០៧:៣០-០៨:០០ ចុះេឈម ះសមជិកសមជិកៃនអងគសិកខ  

០៨:០០-៩:៣០ 

- បទបង្ហ ញស្តីព ី “យុទធ ្រស្តជតសិមុ្រទេខៀវៃន្របេទសម៉េឡសីុ” េ យេ ក Abu BakarJambol 
មកពី្រកសួងហរិញញវតថុៃន្របេទសម៉េឡសីុ  (៣០ នទី) 

- បទបង្ហ ញស្តីព ី“ករព្រងឹងែផនកេស អតិថជិន” េ យេ ក ឱម អដ្ឋរស ្របធននយក ្ឋ ន ជវីកមម ៃន
រ ្ឋ ករទឹកស្វយត័្រកុងភនំេពញ(៣០ នទី) 

- េវទិកពិភក េ យេលីកយកបទពិេ ធន៍ពី្របេទស េមរចិ ទនី ្របេទសប៉គី ថ ន និង្របេទសហ្វលីីពីន
ែដលមនករចូលរមួពី គមនិមកពីធនគរពិភពេ ក៖ (៣០ នទី) 

 Kai Kaiser 
 Zubair Bhatti 
 Edgardo Mosqueira 

អនកស្រមបស្រមួល៖ Jana Kunicova 

៩:៣០-១០:៣០ 

- បទបង្ហ ញស្តីព ី “ករេ្របី្របស់បេចចកវទិយព័តម៌នវទិយកនុងករេលកីកមពស់ករផ្តល់េស ធរណៈ” េ យ  
Dr. Yusminar Yunus ែផនកេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគង និងទំេនីបភវូបនយីកមមរដ្ឋបលម៉េឡសុី (MAMPU)  
នយក ្ឋ ននយករដ្ឋម្រន្តី ្របេទសម៉េឡសីុ(៣០ នទ)ី 

- េវទិកពិភក េ យេលីកយកបទពិេ ធន៍ពី្របេទសកូឡបី៊ំ ្របេទសប៉គី ថ ន និង្របេទស ល់បនីែដល
មនករចូលរមួពី គមិនមកពីធនគរពិភពេ ក៖ (៣០ នទ)ី 

 Edgardo Mosquira 
 Zubair Bhatti 
 Jana Kunicova 

អនកស្រមបស្រមួល៖ Kai Kaiser 
១០:៣០-១០:៤៥ ចំ ប់ រមមណ៍េ យ Jana Kunicova ម្រន្តីឯកេទសជនខ់ពស់វសិ័យ ធរណៈ 

១០:៤៥-១១:០០ 
សុនទរកថបិទេ យឯកឧត្តម យក់ បុ៊ន  រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងមុខងរ ធរណៈនិងជអនុ្របធន
្របចកំរៃនគណៈកមម ធកិរែកទ្រមង់រដ្ឋបល ធរណៈ 
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