
 

Co-sponsored by: 
 

 

 
 

សន្និសទីចក្ខវុិសយ័ប្រទទសក្ម្ពុជា ឆ្ន ាំ២០១៦៖ ក្ិចចសហការជាដៃគូរវាង  
វិទាស្ថា ន្រណុ្ុះរណ្្តល ន្ិងប្ស្ថវប្ជាវទៃើម្បអីភិវឌ្ឍន្៍ក្ម្ពុជា (វរសអ-CDRI)  

ន្ិង ធនាគារទអអិន្ហសតិរ ៉ាយូ៉ា ល ់(ANZ Royal) 
សហការឧបត្ថម្ភដោយ ក្រុម្ហ ៊ុនធានារ៉ា ប់រង Manulife 

 
“ជាំរញុការងារទៅម្ខុ៖ ទហដ្ឋា រចនាសម្ពន័្ធទៅក្នងុប្រទទស ន្ងិក្នងុតាំរន្ ់ 

ន្ងិ ឡជូសីទកី្សប្ារក់ារតភ្ជា រ ់ក្ាំទណើ ន្ ន្ងិអភវិឌ្ឍន្”៍ 
ថ្ងៃទី៧ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦ 

សណ្ឋា គារ សូហ្វខីែល ភ្នាំពេញ ពោគីត្រា 
 

ក្ម្មវធិ ី
ព ៉ោ ង ០៧:៣០-០៨:៣០ ពភ្ញៀវកិែតិយសអព ជ្ ីញមកដល់ ការច ុះព ម្ ុះ និង ការអព ជ្ ីញអងគ យាមកខនែង 

ព ៉ោ ង ០៨:៣០-០៩:៣០ សពមេចអគគមហាពសនាបែពីែពោ ហ្  ន ខសន នាយករដាមន្តនតីថ្នត្រេុះរាោណ្ឋចត្រកកមព ោ 
អព ជ្ ីញមកដល់ 

 ការពគារេពភ្ែងោែិ 

 ស នទរកថាស្វវ គមន៍ពោយ ឯកឧែតម បណ្ឌិ ែ ស ក ស ផីាន់ណ្ឋ ត្របធានត្រកុមត្របឹកាភ្ិបាលថ្នវទិាស្វា ន 
វបសអ-CDRI និង ទីត្របឹកាថ្នរាជរោា ភ្ិបាលកមព ោ  

ស នទរកថាគនែឹុះពបីកសននិសីទ និងមែិសាំពណ្ុះសាំណ្ឋលរបស់ សពមតចអគគមហាពសនាបែពីែពោ  
ហ្  ន ខសន នាយករដាមន្តនតី ថ្នត្រេុះរាោណ្ឋចត្រកកមព ោ  

ព ៉ោ ង ០៩:៣០ ការអព ជ្ ីញនិវែតន៍របស់ សពមតចអគគមហាពសនាបែពីែពោ ហ្  ន ខសន  នាយករដាមន្តនតី 
ថ្នត្រេុះរាោណ្ឋចត្រកកមព ោ 

ការសត្រ កេិស្វពភ្សជជៈ (ពភ្សជជៈក៏ នបពត្រមីជូនពៅកន ងវគគទី១ ផងខដរ) 

ព ៉ោ ង ០៩:៣០-១២:០០ វគគទី ១៖ ពហ្ោា រចនាសមព័នធពៅកន ងត្របពទស នងិកន ងែាំបន់ នងិឡូជសីទកីសត្រ ប់ការែោជ ប់កាំពណី្ន 
នងិអភ្វិឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម៖ បញ្ហា ត្របឈម - ពែតី្រែវូព្វអីវែីែុះ? 

 អនកសត្រមបសត្រមួល ៖ ពោក Grant Knuckey អគគនាយកថ្ន្នាគារ ANZ Royal (បានបញ្ជា ក់ការចូលរមួ្) 

 ត្រកុមវាគមិន៖ ឯកឧែតម ស ខ ចនិាត  រដាមន្តនតីអមនាយករដាមន្តនតី អគគពលខា្ិការ ត្រកុមត្របឹកាអភ្ិវឌ្ឍន៍កមព ោ  

លោកឧកញ៉ា  លស្សៀ ឫទ្ធ ី នាយកគ្រប់គ្រង Worldbridge Group  

លោក Samiuela T. Tukuafu នាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ្សគ្បចាំគ្បលទ្ស្សកម្ពុជ  

លោក Wang Yanzhi គ្បធាន និងនាយកគ្បតិបតតិមូ្លនិធិផ្លូវសូ្សគ្ត ននគ្បលទ្ស្សចិន  

សាំណួ្រ នងិ ការេោិកាោមយួត្រកមុវាគមនិ 

ព ៉ោ ង ១២:00-១៣:០០ ការសត្រ កេិស្វអាហារថ្ងៃត្រែង ់
 



 

Co-sponsored by: 
 

 

 

 

ព ៉ោ ង ១៣:០០-១៤:៣០ វគគទី២៖ ពហ្ោា រចនាសមព័នធ នងិឡូជសីទកីពៅកមព ោ សត្រ ប់ ការែោជ ប់ កាំពណី្ន នងិអភ្វិឌ្ឍន៍៖ 
ែអួងគសាំខាន់ៗ នងិបញ្ហា ពោទ (ការព្វខីផនការ ការអន វែត នងិត្រកបែ័ណ្ឌ បទប ញ្ែត)ិ 

អនកសត្រមបសត្រមួល៖ លោកជាំទាវ នាវ ច័នទថាណា លទ្សាភិបាលរងធនាគារជតិននកម្ពុជ  

ត្រកុមវាគមិន៖ ឯកឧែតម វា៉ោស មី សូរយិា អគគនាយក អគគនាយកោា នរដាបាលថ្នត្រកសួងស្វធារណ្ការ 
និងដឹកជ ជ្ូ ន  

   ឯកឧតតម្ កកវ រតនៈ អរគនាយកអរគិស្សនីកម្ពុជ  

   ពោក Itsu  ADACHI  គ្បធាន JICA កម្ពុជ  
ទីោន ក់ងារសហ្ត្របែិបែតិការអនតរោែិជប៉ោ ន (JICA)  

សាំណួ្រ នងិ ការេោិកាោមយួត្រកមុវាគមនិ  

ព ៉ោ ង ១៤:៣០-១៥:០០ ការសត្រ កេិស្វពភ្សជជៈ 

ព ៉ោ ង ១៥:០០-១៦:៣០ វគគទី៣៖ ពហ្ោា រចនាសមព័នធ នងិឡូជសីទកីពៅកមព ោ សត្រ ប់ការែោជ ប់ នងិការអភ្វិឌ្ឍឧសាហ្កមម៖ 
ព្វកីាររមួគាន ពដមីបសីត្រមចពោគជ័យ នងិកាត ចមបងៗនាាំឲ្យ នពោគជ័យ 

 អនកសត្រមបសត្រមួល៖ ឯកឧែតម បណ្ឌិ ែ ស ក ស ផីាន់ណ្ឋ ត្របធានត្រកុមត្របឹកាភ្ិបាលថ្ន 

   វទិាស្វា ន វបសអ និងទីត្របឹកាថ្នរាជរោា ភ្ិបាលកមព ោ 

 ត្រកុមវាគមិន៖  លោកគ្សី្ស ហុ៊ឺ ផាននិ គ្បធាននាយកដ្ឋា នកផ្នការ/ទ្ីផ្ារកាំពង់កផ្ស្សវយត័ភនាំលពញ  

 លោកគ្សី្ស Christine Soutif  អនកជាំនាញការ និងទ្ីគ្បឹកា ជាំនួញ និងឡូជិកស្សទីក  
  ស្សមារម្ភ្នន ក់ងារដឹកជញ្ាូ នទ្ាំនិញកម្ពុជ Cambodia Freight Forwarder  

 Association (CAMFFA) 
 

 ពោកត្រសីឧកញ៉ោ  ខកវ ម ាំ គ្បធានស្សមារម្ស្សហគ្រិនស្រស្សតីកម្ពុជ 

 បណ្ឌិ ែ ខចម ផោែ  នាយកសតីទីខផនកត្រស្វវត្រោវ ថ្ន វបសអ 

សាំណួ្រ នងិការេោិកាពេញអងគ 

ព ៉ោ ង ១៦:៣០-១៧:១៥ វគគទី ៤៖ ជាំរ ញការងារពៅម ែ៖ ការស្សនទនាជម្យួឯកឧែតម ស្ស ុន ចន់ថុល រដាម្ស្រនតីគ្កស្សួង
ពាណិជាកម្ម ស្សគ្ម្បស្សគ្ម្ួលលដ្ឋយឯកឧែតមបណ្ឌិ ែ ស ក ស ផីាន់ណ្ឋ 
ត្របធានត្រកុមត្របឹកាភ្ិបាលថ្នវទិាស្វា ន វបសអ និងទីត្របឹកាថ្នរាជរោា ភ្ិបាលកមព ោ  

ព ៉ោ ង ១៧:១៥-១៧:៣០ ស នទរកថាបទិ  

 វាគមិន៖  ឯកឧែតម បណ្ឌិ ែ ស ក ស ផីាន់ណ្ឋ ត្របធានត្រកុមត្របឹកាភ្ិបាលថ្នវទិាស្វា ន វបសអ  

  ពោក Grant Knuckey អគគនាយកថ្ន្នាគារ ANZ Royal  


