
 

 
 

    សភាតំបន់អាស ៊ី 
មហាសននិបាតលលើកទ៊ី៩ 

 
 

“ការជម្មុញសន្តិភាព និ្ងការអភិវឌ្ឍម្រកបដោយ 
និ្រន្តរភាពដៅកនុងតំបន់្អាសុ៊ី” 

 

 

 

កមមវធិ៊ី 
 ននមហាសននិបាត 

 

 

  

 

 

ថ្ងៃទ៊ី ២៧ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទ៊ី ០២ ខែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

សណ្ឋា គារសុខាដសៀមរាប 

 ដែតតដសៀមរាបថ្ន្ម្ពះរាជាណ្ឋច្ម្កកមពជុា  

សេចក្តីព្រាង១១   ១៧/១១/២០១៦ 
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នងៃទ៊ី១ 
 
 

នងៃអាទិតយ ទ៊ី២៧ 
ខែវិច្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦ 
 

 

 គណុៈព្របតិភូអស ជ្ ើញដល់អាកាេយានដ្ឋា នអនតរជាតិសេៀមរាប 
 គណុៈព្របតិភូអស ជ្ ើញសៅកាន់េណ្ឋា គារេុខាសេៀមរាប  
 ការចុុះស ម្ ុះគណុៈព្របតិភូ (សៅជាន់ផ្ទា ល់ដីននេណ្ឋា គារ) 

 

១១:៣០-១៤:០០ - ពិសារអាហារសពលនថៃព្រតង់ (សៅេណ្ឋា គារ) 
ទីក្ន្នែងុៈសោជនីយដ្ឋា នមសហារ ី

 

១៨:០០ - ពិសារអាហារសពលល្ងៃ ច (សៅេណ្ឋា គារ) 
 ទីក្ន្នែងុៈសោជនីយដ្ឋា នមសហារ ី
 

នងៃទ៊ី២ 
   

នងៃច្័នទ ទ៊ី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦ 

៦:៣០-៨:០០ - ទទួលទានអាហារសពលព្រពឹក្ (សៅេណ្ឋា គារ) 
           ទីក្ន្នែងុៈសោជនីយដ្ឋា នមសហារ ី
 

 ៩:០០-១២:០០ កិ្ចចព្របជុុំព្រកុ្មព្របឹក្ាព្របតិបតតិសលើក្ទី២ 
ទីក្ន្នែងុៈ  Ballroom II 
     

 ការអនុម័តរសបៀបវារុៈននកិ្ចចព្របជុុំ 
 ការសព្រជើេតុំងអនុព្របធាន និងអនក្សធវើរបាយការណ៍ននកិ្ចចព្របជុុំ 
 េុនារក្ថាសាវ គមន៍សដ្ឋយឯក្ឧតតមបណឌិ ត ងួន ញ លិ 

ព្របធានដឹក្នុំកិ្ចចព្របជុុំព្រក្ុមព្របឹក្ាព្របតិបតតិសលើក្ទី២ 
 របាយការណ៍លទធផលននកិ្ចចព្របជុុំព្រក្ុមព្របឹក្ាព្របតិបតតិសលើក្ទី១សដ្ឋយ 

អគគសលខាធិការ សអ ភី សអ 
 ការពិចារណ្ឋ និងផតល់អនុសាេន៍សៅសលើសេចក្តីព្រាង

សេចក្តីេសព្រមចននសដើមបដី្ឋក់្ជូនមហាេននិបាតអនុម័ត 
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 ការពិចារណ្ឋសៅសលើការសព្រជើេតុំងព្របធានេោតុំបន់អាេីុសលើក្ទី១០ 
(បនា ប់ពីក្មពុជា) 

 ការពិចារណ្ឋសៅសលើការសព្រជើេតុំងអនុព្របធាន ននេោតុំបន់អាេីុសៅក្នុងឆ្ន ុំ 
២០១៧ 

 ការពិចារណ្ឋសៅសលើសេចក្តីព្រាងរសបៀបវារុៈ ននមហាេននិបាតេោតុំបន់អាេីុ 
សលើក្ទី៩ 

 សផេងៗ 
 

១២:០០-១៤:០០ - ពិសារអាហារនថៃព្រតង់ (សៅេណ្ឋា គារ)  
 ទីក្ន្នែងុៈ សោជនីយដ្ឋា នមសហារ ី

១៥:០០-១៥:៤៥  ព្របធានគណុៈព្របតិភូទាុំងអេ់ និងអគគសលខាធិការ សអ ភី សអ ចូលជួប 
េន្មតងការគួរេម សលមេច្អគ្គមហាពញាច្រក៊ី លេង សរំនិ 
ព្របធានរដាេោ ននព្រពុះរាជាណ្ឋចព្រក្ក្មពុជា និងជាព្របធានេោតុំបន់ 
អាេីុ (APA)  

 

ទីក្ន្នែងុៈ បនាប់រ ុំដួល 
១៦:០០-១៨:០០ ពិធ៊ីលបើកសមយ័របជ ំលពញអងគននមហាសននិបាតលលើកទ៊ី៩ 

ទីក្ន្នែងុៈ Ballroom I & II 
 

 សគារពសភែងជាតិ 

 ការេន្មតងេិលបុៈ 
 ព្រពុះរាជសារ 
 េុនារក្ថាសាវ គមន៍សដ្ឋយឯក្ឧតតមបណឌិ ត ងនួ ញ លិ អនុព្របធានទី២រដាេោ 

និងជាព្របធានគណុៈក្មមការសរៀបចុំមហាេននិបាត 
 េុនារក្ថាឯក្ឧតតមបណឌិ ត មហាម៉ា ត លរ ៉ាេា ម៉ា ជ៊ីឌ៊ី អគគសលខាធិការ សអ ភី សអ 
 េុនារក្ថាឯក្ឧតតម លមៀន រ៉ា េា រ៉ា បាន៊ី ព្របធានព្រពឹទធេោបាុ៉ គីសាា ន 
 េុនារក្ថាគនែឹុះសលមេច្អគ្គមហាលសនាបត៊ីលតលោ េ  ន ខសន 

នយក្រដាមន្រនតី ននព្រពុះរាជាណ្ឋចព្រក្ក្មពុជា 
 េុនារក្ថា សលមេច្វបិ លលសនាភកេ៊ី សាយ ឈ  ំព្របធានព្រពឹទធេោ 

ននព្រពុះរាជាណ្ឋចព្រក្ក្មពុជា 
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 េុនារក្ថាសបើក្មហាេននិបាតសដ្ឋយ សលមេច្អគ្គមហាពញាច្រក៊ី 
 លេង សរំនិ ព្របធានរដាេោននព្រពុះរាជាណ្ឋចព្រក្ក្មពុជា និងជាព្របធាន
េោតុំបន់អាេីុ (APA) 
 

 ពិធីថតរបូអនុេាវរយ៍ី 
 

 

១៩:០០-២១:០០ 

 

ពិធីសលៀងសាយសោជន៍ផែូវការសរៀបចុំសដ្ឋយ សលមេច្អគ្គមហាពញាច្រក៊ី  
លេង សរំនិ ព្របធានរដាេោនន ព្រពុះរាជាណ្ឋចព្រក្ក្មពុជា និងជាព្របធានេោតុំបន់ 
អាេីុ (APA) 

 

ទីក្ន្នែងុៈ Ballroom III 
េសមែៀក្បុំាក់្ុៈ អាវធុំ ឬព្របនពណី 
 

នងៃទ៊ី៣ 
 

នងៃអង្គគ រ ទ៊ី២៩ ខែវិច្ឆកិា ឆ្ន ២ំ០១៦ 

៦:៣០-៨:០០ - ទទួលទានអាហារសពលព្រពឹក្ (សៅេណ្ឋា គារ) 
 ទីក្ន្នែងុៈ សោជនីយដ្ឋា នមសហារ ី

៩:០០-១០:៣០ េម័យព្របជុុំសពញអងគននមហាេននិបាតសលើក្ទី៩ 
ទីក្ន្នែងុៈ Ballroom I 

 អនុម័តរសបៀបវារុៈននមហាេននិបាតសលើក្ទី៩ 
 សព្រជើេតុំងអនុព្របធានមហាេននិបាតសលើក្ទី៩សដើមបដឹីក្នុំកិ្ចចព្របជុុំគណុៈក្ម្មម ធិការ

អចិនន្រនតយ៍នន និងអនក្សធវើរបាយការណ៍ 
 សេចក្តីន្ថែងការណ៍របេ់ព្របធានអងគព្របជុុំ 
 របាយការណ៍លទធផលកិ្ចចព្របជុុំព្រក្មុព្របឹក្ាព្របតិបតតិ សដ្ឋយព្របធានអងគព្របជុុំ 
 របាយការណ៍េតីអុំពីេក្មមោពននរបេ់េោតុំបន់អាេីុសដ្ឋយអគគសលខាធិការ  

 សអ ភី សអ 
១០:៣០-១១:០០        េព្រម្មក្ពិសារកាសវវ 
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១១:០០-១៣:០០  បនតេម័យព្របជុុំសពញអងគននមហាេននិបាតសលើក្ទី៩ 
 ទីក្ន្នែងុៈ Ballroom I  
កិ្ចចពិោក្ាទូសៅ េតីអុំពី: “ការជព្រមញុេនតិោព និងការអភិវឌ្ឍព្របក្បសដ្ឋយនិរនតរោព 
សៅក្នុងតុំបន់អាេីុ” 
 

១១:០០-១៣:០០  កិ្ចចព្របជុុំ េម្មជិក្េោជាស្រេតីរបេ់ សអ ភី សអ 
 ទីក្ន្នែងុៈ Ballroom II 

 

១៣:០០-១៤:០០ - ពិសារអាហារសពលនថៃព្រតង់ 
 ទីក្ន្នែងុៈសោជនីយដ្ឋា នមសហារ ី
 

 

១៤:០០-១៦:០០ 
 

 បនតេម័យព្របជុុំសពញអងគននមហាេននិបាតសលើក្ទី៩ 
 ទីក្ន្នែងុៈ Ballroom I 

 

កិ្ចចពិោក្ាទូសៅ េតីអុំពី: “ការជព្រមញុេនតិោព និងការអភិវឌ្ឍព្របក្បសដ្ឋយនិរនតរោព 
សៅក្នុងតុំបន់អាេីុ” 
 

១៤:០០-១៦:០០  កិ្ចចព្របជុុំគណុៈក្ម្មម ធិការអចិនន្រនតយ៍ទទួលបនាុក្កិ្ចចការេងគម 
និងវបបធម៌ 

 

      ទីក្ន្នែងុៈ Ballroom II 

 

១៦:០០-១៦:៣០ េព្រម្មក្ពិសារកាសវវ 

១៦:៣០-១៨:៣០ 
 បនតេម័យព្របជុុំសពញអងគននមហាេននិបាតសលើក្ទី៩ 
 

 ទីក្ន្នែងុៈ Ballroom I 
 

   កិ្ចចពិោក្ាទូសៅ េតីអុំពី: “ការជព្រមញុេនតិោព និងការអភិវឌ្ឍព្របក្បសដ្ឋយនិរនតរោព 
សៅក្នុងតុំបន់អាេីុ” 
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១៦:៣០-១៨:៣០ 
 កិ្ចចព្របជុុំគណុៈក្ម្មម ធិការពិសេេេតពីីការបសងកើតេោអាេីុ 
     (SCCAP) 
      ទីក្ន្នែងុៈ Ballroom II 

 
 

១៩:០០-២១:០០ 
 

 

- ពិសារអាហារសពលល្ងៃ ច 
 ទីក្ន្នែងុៈ សោជនីយដ្ឋា នមសហារ ី
 

នងៃទ៊ី៤ 
 

នងៃព ធ ទ៊ី៣០ ខែវិច្ឆកិា ឆ្ន ២ំ០១៦ 
 
 

សពលព្រពឹក្ 

៦:០០  អាហារសពលព្រពឹក្ (សៅេណ្ឋា គារ) 
៧:៣០  សចញដុំសណើ រពីេណ្ឋា គារសៅទេេនព្របាសាទបនា យស្េី 
៨:៣០ ទេេនព្របាសាទបនា យស្េី 
១០:៣០ ព្រតលប់សៅេណ្ឋា គារ 
១២:០០ អាហារសពលនថៃព្រតង់ 
 

សពលរសេៀល 

១៣:៣០ សចញដុំសណើ រពីេណ្ឋា គារសៅទេេនព្របាសាទបាយ័នត 
១៤:០០ ទេេនព្របាសាទបាយ័នត 
១៥:០០ សចញដុំសណើ រពីព្របាសាទបាយ័នតសៅទេេនព្របាសាទអងគរវតត 
១៥:៣០ ទេេនព្របាសាទអងគរវតត 
១៧:០០ ព្រតលប់មក្េណ្ឋា គារ 

នងៃទ៊ី៥ 
នងៃរពេសបតេិ៍ ទ៊ី  ១ខែធន ូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
៦:៣០-៨:០០ - អាហារសពលព្រពឹក្ (សៅេណ្ឋា គារ) 

 ទីក្ន្នែងុៈសោជនីយដ្ឋា នមសហារ ី
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៩:០០-១១:០០ 
    បនតេម័យព្របជុុំសពញអងគននមហាេននិបាតសលើក្ទី៩ 
 ទីក្ន្នែងុៈ Ballroom I 

 កិ្ចចពិោក្ាទូសៅ េតីអុំពី: “ការជព្រមញុេនតិោព និងការអភិវឌ្ឍព្របក្បសដ្ឋយនិរនតរោព 
សៅក្នុងតុំបន់អាេីុ” 

៩:០០-១១:០០  
 កិ្ចចព្របជុុំគណុៈក្ម្មម ធិការអចិនន្រនតយ៍ទទួលបនាុក្កិ្ចចការនសយាបាយ 
ទីក្ន្នែងុៈ BallroomII 

១១:០០-១១:៣០ -  េព្រម្មក្ពិសារកាសវវ 
១១:៣០-១៣:០០  

 បនតេម័យព្របជុុំសពញអងគននមហាេននិបាតសលើក្ទី៩ 
 ទីក្ន្នែងុៈ Ballroom I 
កិ្ចចពិោក្ាទូសៅ េតីអុំពី: “ការជព្រមញុេនតិោព និងការអភិវឌ្ឍព្របក្បសដ្ឋយនិរនតរោព 
សៅក្នុងតុំបន់អាេីុ” 

១១:៣០-១៣:០០  កិ្ចចព្របជុុំគណុៈក្ម្មម ធិការអចិនន្រនតយ៍ទទួលបនាុក្បទបប ញ្តតិ 
វិរ ញ្វតាុ និងការព្រគប់ព្រគងបុគគលិក្ 
ទីក្ន្នែងុៈ BallroomII 

១៣:០០-១៤:០០ - ពិសារអាហារសពលនថៃព្រតង់ (សៅេណ្ឋា គារ) 
ទីក្ន្នែងុៈ សោជនីយដ្ឋា នមសហារ ី

១៤:០០-១៦:០០  កិ្ចចព្របជុុំគណុៈក្ម្មម ធិការអចិនន្រនតយ៍ទទួលបនាុក្សេដាកិ្ចច 
និងការអភិវឌ្ឍព្របក្បសដ្ឋយនិរនតរោព 
ទីក្ន្នែងុៈ Ballroom II 

១៤:០០-១៦:០០  កិ្ចចព្របជុុំគណុៈក្ម្មម ធិការសរៀបចុំសេចក្តីព្រាងសេចក្តី 
ព្របកាេទីព្រកុ្ងសេៀមរាប 
ទីក្ន្នែងុៈ បនាប់រ ុំដួល 

១៦:០០-១៧:០០ - ការសរៀបចុំរបាយការណ៍លទធផលននអងគមហាេននិបាត 
ទីក្ន្នែងុៈ បនាប់បូក្សគា (បនាប់អគគសលខាធិការដ្ឋា ន សអ ភី សអ) 
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 ច្ប់កមមវិធ៊ី 
 

១៧:០០-១៨:៣០  ពិធ៊ីបទិសម័យរបជ ំលពញអងគននមហាសននិបាតសភា     
      តំបន់អាស ៊ីលលើកទ៊ី៩ 
 

       ទីក្ន្នែងុៈBallroom I 
 

 សេចក្តីរាយការណ៍លទធផលកិ្ចចព្របជុុំគណុៈក្ម្មម ធិការននសដ្ឋយ
ព្របធានដឹក្នុំគណុៈក្ម្មម ធិការនីមួយៗនិងការអនុម័តសៅសលើសេចក្តីព្រាង
សេចក្តីេសព្រមចរបេ់គណុៈក្ម្មម ធិការអចិនន្រនតយ៍នន ព្រពមទាុំងអនុម័ត 
សៅសលើរបាយការណ៍កិ្ចចព្របជុុំរបេ់គណុៈក្ម្មម ធិការេោស្រេតីននេោតុំបន់ 
អាេីុ(APA) 

 សេចក្តីជូនដុំណឹងអុំពីព្របធានេោតុំបន់អាេីុ (APA)សលើក្ទី១០ 
 ការពិចារណ្ឋសៅសលើសបក្ខោពរបេ់អគគសលខាធិការននេោតុំបន់អាេីុ 
 បទបង្ហា ញពីសេចក្តីព្របកាេសេៀមរាបសដ្ឋយ ឯកឧតេម េ  ន ម៉ា ន៊ី  

េម្មជិក្គណុៈក្មមការកិ្ចចការបរសទេកិ្ចចេវព្របតិបតតិការអនតរជាតិ 
សោេនការ និងព័ត៌ម្មនននរដាេោ 

 ការអនុម័តសៅសលើរបាយការណ៍លទធផលននមហាេននិបាត សអ ភី សអ សលើក្ទី៩ 
 េុនារក្ថាបិទសដ្ឋយឯកឧតេមបណ្ឌិ ត ងួន ញ លិ អនុព្របធានទី២រដាេោ 

និងជាព្របធានគណុៈក្មមការសរៀបចុំមហាេននិបាត 
១៨:៣០-១៨:៤៥                 េននិេីទកាន្េត 

                ទីក្ន្នែង:  Ballroom I 
១៩:០០-២១:០០  ពិធីសលៀងសាយសោជន៍ សរៀបចុំសដ្ឋយ ឯកឧតេមបណ្ឌិ ត ងួន ញ លិ           

                  អនុព្របធានទី២រដាេោ និងជាព្របធានគណុៈក្មមការសរៀបចុំមហាេននិបាត 
 

              ទីក្ន្នែងុៈ Ballroom III 
              េសមែៀក្បុំាក់្ុៈ អាវធុំ ឬព្របនពណី 

នងៃទ៊ី៦ 
នងៃស រក ទ៊ី២ ខែធន ូឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

 

 

 

 

៦:៣០-៨:៣០ - អាហារសពលព្រពឹក្ (សៅេណ្ឋា គារ) 
                ទីក្ន្នែងុៈសោជនីយដ្ឋា នមសហារ ី
-              ការសធវើម្មតុភូមិនិវតតន៍របេ់គណុៈព្របតិភូ 
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