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កម្មវិធី 

 

 
កម្មវិធី 

សន្និបាតបូកសរបុលទ្ធផលការងារឆ្ន ាំ ២០២១ ន្ិងលលើកទ្ិសលៅការងារឆ្ន ាំ ២០២២ 
របសក់្កសងួអភវិឌ្ឍន្៍ជន្បទ្ 

ថ្ងៃអងាា រ ១៣លកើត ខែផលានុ្ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ក្តីសក័ ព.ស.២៥៦៥  
ទ្ីសតកីារក្កសងួអភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ្ ថ្ងៃទ្ី ១៥ ខែម្ីនា ឆ្ន ាំ២០២២ 

3 
ពេលព្េឹក 

០៧:០០ - ០៧:៣០ : សមាជិក សមាជិកានៃអង្គសៃនិបាតអព ជ្ ើញចូលរមួពោយផ្ទា ល់ ៃិង្តាមព្រេ័ៃធវ ើពេអូ 

០៧:៣០ - ០៨:០០ : ថ្នន ក់េឹកនាំព្កសួង្ ព ញ្ៀវកិតតិយស អព ជ្ ើញមកេល់ 

០៨:០០ - ០៩:០០ : េិធើពរើកសៃនបិាត 

- ព្រកាសពេតុ ៃិង្ព្រកាសគណៈអធិរតើ 
- ពោរេព េ្ង្ជាតិនៃព្េះរាជាណាចព្កកមពុជា 
- សុៃារកថ្នពរើកសៃនិបាតពោយ ឯកឧតតម្បណ្ឌិ តសភាចារយ អ ុក រ៉ា ប ុន្

រេឋមន្រៃតើព្កសួង្អ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃរទ 
- អាៃរបាយការណ៍រូកសរុរលទធផលការងារឆ្ន ាំ២០២១ៃិង្ពលើកទិសពៅ       

ឆ្ន ាំ២០២២ ររស់ព្កសួង្អ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃរទ ពោយ ឯកឧតតម្បណ្ឌិ ត សសួ គង់ 
រេឋពលខាធិការព្រចាំការ 

០៩:០០ - ១២:០០ : កិចចេិភាកាតាមព្កមុ/កមមវធិើ 

កម្មវិធីទ្ី ១. ការងារអភិវឌ្ឍលេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធរបូវ័ន្ត ន្ិងគម្នាគម្ន្៍ 

 ១. សព្មរសព្មួលពោយ ឯកឧតតម្ ភួង លោភា រេឋពលខាធិការ 

 ២. សមាជិក 

- ពោក  អុ៊ឹង វណ្ណា        អគគនយករង្រពចចកពទស 
- ពោក សុយី៉ានុ្ សចុិក្ត អគគនយករង្រពចចកពទស 
- ពោក គង់ លភឿន្  ព្រធាៃនយកោឋ ៃផេូវលាំជៃរទ   
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កម្មវិធីទ្ី ២. ការខកលម្អលកខែណ្ឌ ថ្ន្ការរសល់ៅរបសស់េគម្ន្៍ជន្បទ្ 

 ១. សព្មរសព្មួលពោយ ឯកឧតតម្បណ្ឌិ ត ក្ជុន្ លងរ៉ា វ៉ា ត រេឋពលខាធិការ 

 ២. សមាជិក 

- ឯកឧតតម ក្ាយ ប៉ាុម្  អគគនយករពចចកពទស  
- ពោក     លន្់ ោយលតង ព្រធាៃនយកោឋ ៃថែទាំសុខភាេជៃរទ 
- ពោក ក្សុនិ្ ពុទ្ធ ី  ព្រធាៃនយកោឋ ៃផគត់ផគង់្ទឹកជៃរទ 

កម្មវិធីទ្ី ៣. ពិពិធកម្មសកម្មភាពលសដ្ាកិចចជន្បទ្ 

 ១.សព្មរសព្មួលពោយ ឯកឧតតម្បណ្ឌិ ត ចាន្់ ដ្ឋរ ៉ាងុ រេឋពលខាធិការ 

 ២. សមាជិក 

- ពោក    ឃចួ លនី្ន្ី អគគនយករង្រពចចកពទស  
- ពោក គី សផុល ព្រធាៃនយកោឋ ៃអ្ិវឌ្ឍៃ៍ពសេឋកិចចជៃរទ 
- ពោក ទ្ូច សុផីាត ព្រធាៃនយកោឋ ៃរណតុ ះរណាត ល ៃិង្ព្ាវព្ជាវ 
- ពោក លអឿន្ ធារទិ្ធ ព្រធាៃនយកោឋ ៃអ្ិវឌ្ឍៃ៍សេគមៃ៍ 
- ពោក សតុ លសឿង ព្រធាៃនយកោឋ ៃអ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃជាតិភាគតិច  

កម្មវិធីទ្ី ៤. ពក្ង៊ឹងលសវគាំក្ទ្រដ្ាបាល ន្ិងកិចចការទ្ូលៅ 

 ១. សព្មរសព្មួលពោយ ឯកឧតតម្បណ្ឌិ ត សសួ គង់ រេឋពលខាធិការព្រចាំការ 

 ២. សមាជិក 

- ឯកឧតតម លាង លសង អគគនយករេឋបាល ៃិង្េរិ ញ្វតថុ  
- ឯកឧតតម ម៉ា  សវុណ្ណា  ព្រធាៃនយកោឋ ៃថផៃការ ៃិង្ទាំនក់ទាំៃង្ាធារណៈ 
- ពោក លាភ សាំណ្ណង ព្រធាៃនយកោឋ ៃរេឋបាល ៃិង្រុគគលិក  
- ពោក បាន្ សមុ៉ា រ៉ា  ព្រធាៃនយកោឋ ៃផគត់ផគង់្ ៃិង្េរិ ញ្វតថុ  
- ពោក លពក្ជ លសដ្ឋា  ព្រធាៃនយកោឋ ៃសវៃកមមនផាកនុង្ 

  

១២:០០ - ១៣:០០ : សព្មាកេិាអាហារនែៃព្តង់្ 

ពេលរពសៀល 

១៣:០០ - ១៥:៣០ :    -  កិចចេិភាការមួពលើលទធផលេិភាកាតាមព្កមុកមមវធិើទាំង្ ៤ 

- ការពរើកពវទិកា សាំណួរ - ចពមេើយ  
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១៥:៣០ - ១៧:៣០ : ពិធីបិទ្សន្និបាត 

- តាំណាង្ព្កសួង្ ាថ រ័ៃ តាំណាង្អង្គទូត ៃិង្ព ញ្ៀវកិតតិយសអព ជ្ ើញចូលរមួតាមព្រេ័ៃធ
វ ើពេអូ  
- ឯកឧត្តម យឹម ឆៃលី ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ៃិង្ជាព្រធាៃព្កុមព្រឹកាាត រអ្ិវឌ្ឍៃ៍ 

វស័ិយកសិកមម ៃិង្ជៃរទ តាំណាង្េ៏ខពង់្ខពស់ររស់ សម្មតចអគ្គមហាម្សនាបត្ី
ម្ត្ម្ោ ហ ៊ុ្ សស្ នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្េះរាជាណាចព្កកមពុជា អព ជ្ ើញមកេល់ 

ចរ់ពផតើមកមមវធិើ 
- សុៃារកថ្នាា គមៃ៍ ៃិង្របាយការណ៍រូកសរុរលទធផលសៃនិបាតពោយ ឯកឧតតម្
បណ្ឌិ តសភាចារយ អ ុក រ៉ា ប ុន្ រេឋមន្រៃតើព្កសួង្អ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃរទ 
- សុៃារកថ្នរិទសៃនិបាតររស់ ឯកឧត្តម យឹម ឆៃលី ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ត ីៃិង្

ជាព្រធាៃព្កុមព្រឹកាាត រអ្ិវឌ្ឍៃ៍ វស័ិយកសិកមម ៃិង្ជៃរទ តាំណាង្េ៏ខពង់្ខពស់ររស់
សម្មតចអគ្គមហាម្សនាបត្ីម្ត្ម្ោ ហ ៊ុ្ សស្ នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃ
ព្េះរាជាណាចព្កកមពុជា 
- ពោរេព េ្ង្ជាតិរិទកមមវធិើ     

 
 
 

“សូមរកាសទិធកិនុង្ការថកថព្រកមមវធិើ” 
 

 

 

 

   

 

 
 

               សូមពសេៃ QR Code ពេើមបើចូលរមួសៃនបិាត            សូមពសេៃ QR Code ពេើមបើទញយកឯការសៃនបិាត           សូមពសេៃ QR Code ពេើមបើចុះវតតមាៃចូលរមួសៃនបិាត                       
                         តាមព្រេៃ័ធវ ើពេអូ(ZOOM)                                                                                                                            តាមព្រេៃ័ធវ ើពេអូ (ZOOM)   


