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គណៈគិលានបុដ្ឋា កកម្ពជុា 
 

កម្មវិធីម្ហាសន្នបាទក្កុម្ក្រឹកាគណៈគិលានបុដ្ឋា កជាតិ 
ថ្ងៃទី ១០-១១ ខែ វិច្ឆ្កា ឆ្ន ាំ២០១៦ 

ម្ជ្ឈម្ណឌ លសហក្រតិបតិិការកម្ពុជា-ករូរ ៉េ 
 
គោលបំណងៈ 

១. ពិភាក្សាបញ្ចបល់ក្សខខណ្ឌ នៃអភវិឌ្ឃៃវ៍ជិ្ជា ជីវៈបៃត 
២. ផ្សពវផ្ាយអំពីការទទួលស្គា ល់គ្នា ទៅវញិទៅមក្សក្សាុងបណ្តត ប្បទទសជ្ជសមាជិក្សអាស្គ៊ា ៃ 
៣. ផ្សពវផ្ាយពជីំៃួយរបស់GIZ ទ ើមបអីៃុវត្ត MRA ទៅក្សមពុជ្ជឲ្យបាៃទជ្ជគជយ័ 
៤. ផ្សពវផ្ាយអំពចី្បាបប់្បក្សបវជិ្ជា ជីវៈសុខាភបិាលថ្ម ី
៥. ពិភាក្សាអំពីបទបញ្ជា នផ្ៃក្សាុងៃិងកក្សសប្មួល 
៦. ពិភាក្សាអំពីកផ្ៃការយុទធស្គស្រសតសប្មាបឆ់្ា ២ំ០១៦-២០២២ 
៧. ទរៀបច្បំទបាោះទឆ្ា ត្ទប្ជើសទរ ើសប្បធាៃប្ក្សុមប្បឹក្សាគណ្ៈគលិាៃុបដ្ឋា ក្សជ្ជត្ិអាណ្ត្តិថ្ម ី
 

 
កម្មវិធី 

 
ថ្ងៃទី ១០ ខែ វិច្ឆ្កា ឆ្ន ាំ២០១៦ 

រេលរេលា សកម្មភាេ អ្នកទទលួែសុក្រូេ 
០៧:៣០-០៨:០០ ការចុ្បោះបញ្ា ីវត្តមាៃ ទលាក្សប្សីរ ៉េ  ម៉េ លីេណណ  

ទលាក្សប្សី រ ៉េ  តានណ់ារី 
០៨:០០-០៨:១០ ក្សមមវធីិទបើក្ស - ទគ្នរពទភេងជ្ជត្ិ ទលាក្ស ថ្ង សេុណាណ រ៉េ  



០៨:១០-០៨:២០ ទគ្នលបំណ្ងនៃការទធវើមហាសៃាិបាត្ ទលាក្ស កយុ វីរីយ៉េ  ប្បធាៃប្ក្សុមប្បឹក្សា 
គណ្ៈគលិាៃុបដ្ឋា ក្សជ្ជត្ ិ

០៨:២០-០៨:៣០ សុៃៃរក្សថាស្គវ គមៃ ៍ Ms. Stephanie Ludwig, 
Team Lead Cambodia 
“Support to the Initiative for 
ASEAN Integration (IAI)” 

០៨:៣០-០៩:
៣០០៨:២០-០៩:
២០ 

សុៃៃរក្សថាស្គវ គមៃៃ៍ងិទបើក្សក្សមមវធិី ឯកឧត្តមសាស្រសាតាចារាយ ធា  ក្គុយ  រដ្ឋ
លេខាធិការក្កសួងសុខាភិបាេ 

០៩:២០-០៩:៣០ សុៃៃរក្សថាស្គវ គមៃ ៍ Ms. Stephanie Ludwig, 
Team Lead Cambodia 
“Support to the Initiative for 
ASEAN Integration (IAI)” 

០៩:៣០-០៩:៤០ អាហារសក្ម្ន ់  

០៩:៤០-១២:០០ ពិភាក្សាបញ្ចប ់CPD ទលាក្សប្សី ក្ាក ់ម៉េ នីឡា  
១២:០០-១៣:៣០ អាហារថ្ងៃក្រង ់  

១៣:៣០-១៤:០០  ំទណ្ើ រការចុ្បោះបញ្ា ី ៃិងការទទួល 
អាជ្ជា បណ័្ណ  (ផ្ាភាា បជ់្ជមយួច្បាបថ់្មី ៃិង
CPD) 

ទលាក្ស អ៊ាុៃ ស្គៃ អៃុប្បធាៃ CCN 

១៤:០០-១៥:០០ ពិៃិត្យទ ើងវញិអំពីបទបញ្ជា នផ្ៃក្សាុង ទលាក្ស កយុ វីរីយ៉េ  ប្បធាៃCCN 
១៥:០០-១៥:២០  ការបងលុ់យចូ្បលទលខាធិការរមួ 

 ការ ំទ ើងថ្វកិាពី៥$ ទៅ ១០$/ឆ្ា  ំ
ទលាក្ស មស សារទិធ អៃុប្បធាៃCCN  

១៥:២០-១៥:៤០ អាហារសក្ម្ន ់  

១៥:៤០-១៦:៤០ កក្សសប្មួលកផ្ៃការយុទធស្គស្រសត២០១៦-
២០២២ 

ទលាក្ស កយុ វីរីយ៉េ  ប្បធាៃCCN 

១៦:៤០-១៧:០០ វេធិការសំនួរចំវ ើយវសេងៗទាក់ទង នឹង
ការអនុេត្តកនុងអាណត្តិ និងការងារវសេងៗ 

ទលាក្ស មស សារទិធ/ ទលាក្ស កយុ វីរី
យ៉េ  

ថ្ងៃទី ១១ ខែ វិច្ឆ្កា ឆ្ន ាំ២០១៦  

០៨:០០-០៩:០០ បទងកើត្ត្ួនាទៃីិងភារក្សិច្បចរបស់ការយិាល័យ 
ប្ក្សុមប្បឹក្សាគណ្ៈគលិាៃុបដ្ឋា ក្សជ្ជត្ ិ

ទលាក្ស កយុ វីរីយ៉េ  

០៩:០០-១០:០០ អវីទៅជ្ជការទទួសស្គា ល់គ្នា ទៅវញិទៅមក្ស 
ក្សាុងបណ្តត ប្បទទសអាស្គ៊ា ៃទងំ១០ 

ទលាក្ស អ្ នុ សាន 

១០:០០-១០:២០ អាហារសក្ម្ន ់  



១០:២០-១១:២០ គំទោងសហប្បត្ិបត្តិការរវាង CCN ៃិង GIZ  
The purpose of GIZ to support 
implementing MRA 
Duration of support? 
What kind of support is under the 
scope of GIZ? 
What did GIZ support already?   
 

Ms. Kamrang Ke, 
Advisor, mobility of skilled labour 
“Support to the Initiative for 
ASEAN Integration (IAI)” 

១១:២០-១២:០០ សទងខបច្បាបស់តីពីការប្បក្សបវជិ្ជា ជីវៈ សុខាភិ
បាល 

ទលាក្ស មស សារិទធ 

១២:០០-១៣:៣០ អាហារថ្ងៃក្រង ់  

១៣:៣០-១៣:៥០ របាយការណ៍្របស់ប្ក្សុមប្បឹក្សា 
គណ្ៈគលិាៃុបដ្ឋា ក្សជ្ជត្ិរយៈទពល៦ឆ្ា  ំ

ទលាក្ស កយុ វីរីយ៉េ  ប្បធាៃប្ក្សុមប្បឹក្សា 
គណ្ៈគលិាៃុបដ្ឋា ក្សជ្ជត្ៃិិងទលាក្សមាស
ស្គរទិធ 

១៣:៥០-១៤:០០ ពិធីប្បគល់បណ័្ឌ សរទសើរច្បំទ ោះប្ក្សុមប្បឹក្សា 
ចាស់  

ទលាក្ស កយុ វីរីយ៉េ  ប្បធាៃប្ក្សុមប្បឹក្សា 
គណ្ៈគលិាៃុបដ្ឋា ក្សជ្ជត្ិអាណ្ត្តិចាស់ 

១៤:០០-១៤:១០ ទសច្បក្សតីប្បកាសលាកលង ៃិងប្បកាសរសំ្គយ 
ប្ក្សុមប្បឹក្សាចាស់ 

ទលាក្ស កយុ វីរីយ៉េ  ប្បធាៃប្ក្សុមប្បឹក្សា 
គណ្ៈគលិាៃុបដ្ឋា ក្សជ្ជត្ិអាណ្ត្តិចាស់ 

១៤:១០-១៤:៤០ មត្ិផ្ត ទំផ្ាើការទរៀបច្បំទបាោះទឆ្ា ត្ ឯកឧត្តមសាស្រសាតាចារាយ ធា  ក្គុយ  រដ្ឋ
លេខាធិការក្កសួងសុខាភិបាេ 

១៤:៤០-១៥:០០ ប្បកាសល័ក្សខខណ័្ឌ នៃការទបាោះទឆ្ា ត្ គណ្ៈក្សមមការទបាោះទឆ្ា ត្ 
១៥:០០-១៥:៣០ ប្បកាសទបក្សខជៃឈរទ ម្ ោះ ៃិង ការកណ្នា ំ

ខេួៃ 
គណ្ៈក្សមមការទបាោះទឆ្ា ត្ 

១៥:៣០-១៥:៥០ ទរៀបច្បំទបាោះទឆ្ា ត្ទប្ជើសទរ ើសប្បធាៃប្ក្សុម
ប្បឹក្សាគណ្ៈគលិាៃុបដ្ឋា ក្សជ្ជត្ិ 

គណ្ៈក្សមមការទបាោះទឆ្ា ត្ 

១៥:៥០-១៦:០០ អាហារសក្ម្ន ់  

១៦:០០-១៦:៣០ ប្បកាសលទធផ្លនៃការទបាោះទឆ្ា ត្ គណ្ៈក្សមមការទបាោះទឆ្ា ត្ 
១៦:៣០-១៦:៤០ ពិធីប្បគល់ប្ា ល់ ប្បធាៃប្ក្សុមប្បឹក្សា គ

ណ្ៈគលិាៃុបដ្ឋា ក្សជ្ជត្ិ ជ្ជបទ់ឆ្ា ត្   
ប្បធាៃប្ក្សុមប្បឹក្សាគណ្ៈ គលិាៃុបដ្ឋា ក្ស
ជ្ជត្ិអណ្ត្តិមុៃ 

១៦:៤០-១៦:៥០  មត្ិទបតច្បជ្ជា ច្បតិ្តរបស់ប្បធាៃប្ក្សុមប្បឹក្សា 
គណ្ៈគលិាៃុបដ្ឋា ក្សជ្ជត្ិជ្ជបទ់ឆ្ា ត្ 

ទលាក្សប្បធាៃប្ក្សុមប្បកឹ្សាថ្ម ី

១៦:៥០-១៧:០០ សនទរកថាបិទកម្មេធីិ ទលាក្សប្បធាៃប្ក្សុមប្បកឹ្សាថ្ម ី



 


