
 
 
 
 
 
 

កម�វិធី 

សន�ិបាបូកសរបុលទ�ផលកររររយៈេពលពីរឆ� �កនន� 

(ែខក��  ឆ� �២០១៣ ដលែ់ខមីន ឆ� �២០១៦) និង េលកទិសេដករររឆ� �២០១៦ 

របស់្ កសសងមុខររររៈ 

លូមិនិរដរបល  ៃថ�ទី៥-៦ ែខេម ឆ� �២០១៦ 

3 
េពលេវ សកម�ភព េផ្ងង 

ៃថ�ទី១៖ ៃថ�ទី៥ ែខេម ឆ� � ២០១៦ 

៧:០០-៧:៣០ សមាជិ សមាជិក ៃនអស សជ�ិៃាតអ េ�� ញី  

៧:៣០-៨:០០ ថស ញិ�ដិកនាិសរនកិន នាិសរនកកស ងួ កិន នៃនអិណ�អងក ជនាដគូ ិជិេជយសកៃាតអ េ�� ញី  

៨:០០-៨:១០ - ាួិសាស ហិ ជនិងក ជវេ 

- ាួិសអសគៃវជួិេកាដគូ ិជិេជយសកសមាជិកសមាជិ  ៃនអស សជ�ិ 

- ាគណពាដ�នជិជ ាពរពជ ាិិងចហជ 

MC 

៨:១០-៨:៣០ សហ �ណិថាួេិៃនអស សជ�ិ ងួិសណហួ ីទ�ផីិណរណណយគាពីពេណឆស និ  �រ ជនា េីិទជសាដិណរណ

ឆស ន២០១៦ ាដយឯិឧិេងិជិេជួស�ជ ិកេព្រ បបុនធិន ណ��ង� េេាិសរនងហុរណកណសគ 

 

៨:៣០-៩:០០ ណ�យិណសរ សេេពេីទ�ផីិណរណកួរ ាួឈងក ជនទជសាដិណរណឆស ន២០១៦ ណួសញៃអអកយិដ�  

ណ���ី ជនសជណត� ិសហកាដយឯិឧិេងកៃហីកណ ៉ង ៃអអកយិ 

 

៩:០០-០៩:៣០ សាមិពជកិសណសាង ញ  

៩:៣០-១០:០០ ណ�យិណសរ សេេពេី ទ�ផីិណរណ ួរ ាួឈងក ជនទជសាដិណរណឆស ន២០១៦ ណួសញៃអអកយិដ�  

ាអ ញួាអនងហុរណកណសគ ាដយឯិឧិេងកាពាាក ជជអ អ �េ ៃអអកយិ 

 

១០:០០-១០:៣០ ណ�យិណសរ សេេពេ ឌ្ នពិណរណរិទាងនញណ���ីកណសគ ួរ ាួឈងក ជនទជសាដិណរណ

ឆស ន២០១៦កណួសញៃអអកយិដ�  ាគី ាល�យងហុរណកណសគ  ជនាីខវជិណដ�  

 អសគិមក វជិណរិទាងនញណ���ីកណសគកាដយឯិឧិេងកអនញកសហដេ ៃអអកយិ 

 

១០:៣០-១១:០០ ណ�យិណសរ សេេពេីទ�ផីិណរណកួរ ាួឈងក ជនទជសាដិណរណឆស ន២០១៦កណួសញៃគអ វជិណដ�   

ាដយឯិឧិេងក� ញក សណេ  ៃគអ វជិណ 

 

១១:០០-១៤:០០ សាមិពជកិសណថ�ាិនញ  

១៤:០០-១៤:៣០ ណ�យិណសរ សេេពេីទ�ផីិណរណកួរ ាួឈងក ជនទជសាដិណរណឆស ន២០១៦កណួសញកយិដ�  

ស  ិងកផ�ិសហនកាដយាេិកសរ កណសកេ ាួ កយិដ�   

 

១៤:៣០-១៥:០០ ណ�យិណសរ សេេពេីទ�ផីិណរណកួរ ាួឈងក ជនទជសាដិណរណឆស ន២០១៦កណួសញកេ

ដងងជ �ណ���ី ាដយឯិឧិេង ស៊ហនក ជ ទជ កយិណនកេដងងជ �ណ���ី 

 

១៥:០០-១៥:៣០ សាមិពជកិសណសាង ញ  



េពលេវ សកម�ភព េផ្ងង 

១៥:៣០-១៦:០០ ណ�យិណសរ សេេពេីទ�ផីិណរណកួរ ាួឈងក ជនទជសាដិណរណឆស ន២០១៦កណួសញាិកងិណរណ

ាយ ឌងណកាដយឯិឧិេងកាហិកងហ សេ ៃ ហណ��ាីខវជិណាិសរនងហុរណកណសគក ជនជាួ ាិកង

ិណរណាយ ឌងណាួបនាិសរនងហុរណកណសគ 

 

១៦:០០-១៧:០០ សនសរ ណ ាង�េយក ជនន ញួិណងកសរ   

ៃថ�ទី២៖ ៃថ�ទី៦ ែខេម ឆ� � ២០១៦ 

៧:៣០-៨:០០ សមាជិ សមាជិក ៃនអស សជ�ិៃាតអ េ�� ញី  

៨:០០-៨:៣០ ណ�យិណសរ សេេពេីទ�ផីិណរណកួរ ាួឈងក ជនទជសាដិណរណឆស ន២០១៦កណួសញង �េណងហុរណ

កណសគពា េកាុិេកាដយឯិឧិេងកយងកស៊ហ ឡហន ណ��ាីខវជិណាិសរនងហុរណកណសគ 

 

៨:៣០-៩:០០ ណ�យិណសរ សេេពេីទ�ផីិណរណ ជនួរ ាួឈង ិណៃ ហ ិេិណរណាិកិពជ ជិរក ជនកគនាទ

ិណៃ ហ ិេិងក ជវេាគី ាល�យក ជនកយហទ�ក�សេ ហិាិសក�ន ញិិីទេ៣កណួសញណដ� ដជ�ី

ិងចហជកាដយឯិឧិេងកួ៉ងីកពេឌង ណ��ាីខវជិណាិសរនងហុរណកណសគ 

 

៩:០០-៩:៣០ សាមិពជកិសណសាង ញ  

៩:៣០-១០:០០ ណ�យិណសរ សេេពេីទ�ផីិណរណកួរ ាួឈងក ជនទជសាដិណរណឆស ន២០១៦កណួសញាិកងិណរណ

ៃដជ ឌ្ឍងរួួាួជវជួាិយរាតថស ញិាាិងជិជ ាដយឯិឧិេង ាថកាសដ�  

ៃ ហណ��ាីខវជិណាិសរនងហុរណកណសគក ជនជាួ ាិកងិណរណៃដជ ឌ្ឍងរួួ

ាួជវជួាិយរាតថស ញិាិសរនាួបនាិសរនងហុរណកណសគ 

 

១០:០០-១១:០០ ទស្  ជសងយ ិនរសទាងនញណ���ីកណសគ ជនិណផផណនអ ញួជងរយិនរសទាងនញាផ្នាទេិ

ណួសញពាណដ� ដជ�ី ាដយឯិឧិេងកយ ញិកួ៊ហ   ណ��ាីខវជិណាិសរនងហុរណកណសគ 

 ជនជៃ ហាួ ាួបនិ ណ អសគិងកិណរិទាងនញណ���ីកណសគ 

 

១១:៣០-១២:០០ សនសរ ណកាង�េយក ជនន ញួិណងកសរ   

១២:៣០-១៤:៣០ សាមិពជកិសណថ�ាិនញ  

១៤:៣០-១៥:០០ សមាជិ សមាជិក ៃនអស សជ�ិៃាតអ េ�� ញី  

១៥:០០-១៥:២០ ាដគូ ិជិេជយសៃង�នាសេ ណឯិឧិេងួស�ជ ិសនបណរកសហុកិ កឧួកយិណ��ង� េេក

ណ��ង� េេទទរីួ �ហិទេសេេិណអសគណ��ង� េេកៃាតអ េ�� ញី 

 

១៥:២០-១៥:៣០ ឯិឧិេងួស�ជ ិសនបណរកសខុ អន ឧួកយិណ��ង� េេកណ��ង� េេទទរីួ �ហិទេសេេិណអសគង� េេ 

ៃាតអ េ�� ញីកេដងងជ �ណ���ី 

 

១៥:៣០-១៦:០០ ណ�យិណសរ ងួិសណហួីទ�ផី ៃនអស សជ�ិ ងួិសណហួីទ�ផីិណរណណយគាពីពេណឆស និ  �រ  ជន

ា េីិទជសាដិណរណឆស ន២០១៦កណួសញាិសរនងហុរណកណសគកាដយឯិឧិេងកេព្រ បបុនធិន 

ណ��ង� េេាិសរនងហុរណកណសគ 

 

១៦:០០-១៧:០០ សហ �ណិថួជទៃនអស សជ�ិ ងួិសណហួីទ�ផីិណរណណយគាពីពេណឆស និ  �រក ជនកា េីិទជសាដិណរណ

ឆស ន២០១៦កណួសញាិសរនងហុរណកណសគកាដយឯិឧិេងួស�ជ ិសនបណរកសខុ អន 

ឧួកយិណ��ង� េេកណ��ង� េេទទរីួ �ហិទេសេេិណអសគង� េេ 

 

១៧:០០-១៧:៣០ - ាគណពាដ�នជិជ ាពរពជ ាិិងចហជ 

- ាួិសួជទិងក ជវេ 

MC 

អសគិងកិ ណាណេួនស សជ�ិសងងណិផសជទ�ជរិរាួិងក ជវេិ សហនិណសេ បន�ញច 


