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សិក្ខា សាលា “ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធទារ់ទងនឹ្ងគណុភាររន ុងវសិ័យចំណអីាហារ 
ន្ិងតួនាទីនន្ក្ខរហ វ្ ើហអាយមាន្សត ង់ដ្ឋររន ុងទីផ្សារនាហំចញ” 

International Workshop “Quality Infrastructure in the Food Industry and the Role of 
Standardization in Export Markets” 

សណាា គារហសាមាហទវអីងគរ (បន្ទប់ព្បជុំអងគរវតត), ហសៀម្រាប, នងៃទ ី២២ ខែសហីា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
Somadevi Angkor Hotel (Angkor Watt Meeting Room), Siem Reap, August 22nd, 2019 

 

រហបៀបវារៈ / Agenda 

08.00 
– 

08.30 

ច ុះឈ ម្ ុះ / Registration 

08:30 
– 

09:00 

សន្ទររថាហបើរម្ម វ ិ្  ី/ Opening Remarks 

• ឈោក ងី ប ៉ូ លីននាវទិ្ធ, មជ្ឈមណ្ឌ លមាត្រាសាស្ត រ្ជាតិ 
Mr. Ngi Polineavith, National Metrology Center Cambodia  

• ឈោកត្រ្ី និតា ឈេហានិ, មស្តនរ ី្ត្រមប្ត្រមួលគឈត្រមាងភីធីប ៊ីឈៅកមព ុជា 
Ms. Nitja Rehani, Project Coordinator for PTB in Cambodia 

• ឈោកបណ្ឌ ិត ឈ រ្ហាា ន់ ហាន់ហ្សឺលមា ន់, ត្របធានកមម វធិីអភិវឌ្ឍន៍ឈ្ដ្ឋកិចចម៉ូលដ្ឋឋ នដ្ំណាក់កាលទ្ី៤ 
Dr. Stefan Hanselmann, Head of GIZ RED IV and MSME 

09:00 
– 

09:45 

ក្ខរហ វ្ ើសន្ទររថា / Keynote Speech 

ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធទារ់ទងន្ឹងគុណភាររន ុងវស័ិយចំណីអាហារ / Quality Infrastructure in the Food Sector 

ឈោកត្រ្ីបណ្ឌ ិត អ ៉ូលេគិ ឈេឆ្ន ឺ ( វទិ្ាសាន ន ភីធីប ៊ី) / Dr. Ulrike Lechner (PTB) 

09:45 
– 

10:15 

តួនាទីនន្ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធទារ់ទងនឹ្ងគុណភារសព្មាប់ក្ខរនាហំចញ / Role of Quality Infrastructure for Exports 

ឈោកត្រ្ី ឈេថាេណិា ឈេល្ឺ ( វទិ្ាសាន ន ភីធីប ៊ី) / Ms. Katharina Telfser (PTB) 

10:15 
– 

10:45 

្ត្រមាកអាហាេ្ត្រមន់ / Coffee break 

10:45 
– 

11:15 

ហេតុអវ ីក្ខរហ វ្ ើហតសន្៍មាន្សារៈសំខាន្់ – រញ្ច ប់ហសវារម្ម / Why testing matters – Service portfolio  

ឈោកឈេៀវ បញ្ញា វឌ្ឍន៍, អន ត្របធានកាេយិាល័យ ផែ ង្ តួ, កំាក ងត្រតលូ 

Mr. Kheav Panhawath, Deputy Chief Bureau of Dried Port of CAMCONTROL 

11:15 

– 

11:45 

សាា ន្ភារក្ខរខរនននចំណីអាហារហៅរម្ព ុជា / Situation of Food Processing in Cambodia  

ឈោកត្រចនុ  េទិ្ធ ី, ត្រគូឧឈទ្េ្ន៍ និងអនក្ិកាត្រសាវត្រជាវឈៅ្កលវទិ្ាល័យភ៉ូមិនេក្ិកមម / Mr. Chrun Rithy, 

Lecturer and researcher at Faculty of Agro-Industry in Royal University of Agriculture (RUA) 



11:45 

– 

12:00 

វគគ្ំនួេចំឈលើយ / Question & Answer Session 

12:00 

– 

13:30 

សព្មារអាហារនងៃព្តង់ / Lunch Break 

 

 

 

 

 

ជំហរសីព្បធាន្បទទី ១ / Workstream I (GIZ) 
បន្ទប់ព្បជុំអងគរវតត / Angkor Watt Meeting Room 

ជំហរសីព្បធាន្បទទី ២ / Workstream II (PTB) 
បន្ទប់ព្បជុំ VIP / VIP Meeting room 

សត ង់ដ្ឋក្ខរខរនននចំណីអាហារ 
ន្ិងហសចរត ីខន្នាសំព្មាប់ក្ខរនាហំចញ / Food Processing 

standards and Export guidelines 

ក្ខរវាយតនម្ៃព្ចវារ់ផ្សលិតរម្មដំឡូងមី្ 
 / Value Chain Analysis - Cassava 

13:30 – 14:30 
សត ង់ដ្ឋក្ខរខរនននចំន្ីអាហាររម្ព ុជា  
Cambodian Food Processing standards 

ឈោកត្រ្ី គង ់ចាន់នី  
 វទិ្ាសាន នជាតិ រ្ ង់ដ្ឋេ  
Institute of Standard of Cambodia 

13:30 – 16:50  
(15:00 – 15:15 ្ត្រមាកអាហាេ្ត្រមន់ / Coffee Break) 

បហងកើតរិចចសេព្បតិបតតិក្ខររវាងហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ  
ទារ់ទងន្ឹងគុណភារ 
ន្ិងព្ចវារ់ផ្សលិតរម្មដំឡូងមី្ 
“Fostering Cooperation between Quality 
Infrastructure and the Cassava Value Chain” 

្ិកាា សាោជាមួយនឹងវទិ្ាសាន ន ភីធីប ៊ី, 
សាន ប័នឈហ្ដ្ឋឋ េចនា្មព ័នធ  ទាក់ទ្ងនឹងគ ណ្ភាព 
និងអនកែលិតដ្ំេូងមី 
Workshop with PTB, Cambodia’s Quality 
Infrastructure Institutions and Cassava 
Producers 
 

 

 

16:50 – 17:00 
បិទរម្ម វ ិ្ ី / Closing remarks  

ឈោកត្រ្ី និតា ឈេហានិ 
មស្តនរ ី្ត្រមប្ត្រមួលគឈត្រមាងភីធីប ៊ីឈៅកមព ុជា 
Ms. Nitja Rehani, Project Coordinator for PTB 
in Cambodia 

 

14:30 – 16:00  
(15:00 – 15:15 ្ត្រមាកអាហាេ្ត្រមន់ / Coffee Break) 

ហសចរត ីខន្នាសំព្មាប់ក្ខរនាហំចញហចរ សាវ យ 
ន្ិងហម្ៀន្ហៅព្បហទសចិន្  
Guidelines on export processes for bananas, 
mangoes, and longan to China 

ឈោកត្រ្ី ្ វណ្ណ  មាោ / Ms. Sovann Mealea, 
នាយកត្រគប់ត្រគងត្រកមុហ្  ន ្ ីអិលអិន  
Managing Director, CLN Co., Ltd., Cambodia 

16:00 – 16:10 
បិទរម្ម វ ិ្  ី/ Closing remarks  

ឈោកបណ្ឌ ិត ឈ រ្ហាា ន់ ហាន់ហ្សឺលមា ន់ 
ត្របធានកមម វធិីអភិវឌ្ឍន៍ឈ្ដ្ឋកិចចម៉ូលដ្ឋឋ នដ្ំណាក់កាលទ្ី៤ 
Dr. Stefan Hanselmann, Head of GIZ RED IV and 
MSME 

 ចប់រម្ម វ ិ្ ី / End of Conference 

 


