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របាយការណ៍
ប្រចាំ ឆមាសទី១ ឆ្នាំ ២០១៥

១.ដសចក្តីដផតើម

១.១ ប្រវត្តអ
ិ ង្គការ

អងគការពុទធោសន្ល សែើមបី អភិវឌ្ណន៍ដែលសៅអរសរកាត់ថាព.ែ.អរតូវបានបសងាើតស

ើង សៅថ្ថងទី

០១ ដេ ឧសភា ឆ្នាំ១៩៩០ សៅវតតរបាោទសិរ ី ជាំរោ
ាំ យធូ (រពាំដែន ដេមរ-ថ្ថ) សោយភិរុឥនា
ខ
បសញដសេង
មណីចិន្លត និងរពះសងឃមួយររុមដែលបានសិរានិងយល់ស ើញនូវតថ្មលរបស់រពះពុទធោសន្លរនុងការ
ិ ័យសសែឌរិចចសងគម, អភិវឌ្ណន៍ ចិតតវញ
ិ ដ ណ, សតិបញដ,សិទិម
ជួយោតរសនតិភាព, អភិវឌ្ណន៍វស
ធ នុសស និង
លទធិរបជាធិ បសតយយរពមទាំងពរងឹងតុលយភាពរវាងបុគ្គលសងគម

និងធមមជាតិ ឱ្យមានភាពសសមើគ្នន

និង

និរនតរភាព។
ិ
រនុងឆ្ន១
ាំ ៩៩២របជាពលរែឌនិងរពះសងឃទាំងអស់រតូវបានសធវើមាតុភូមិនិវតតន៍មរមាតុ របសទសវញ
ិ ្សុរសដងា សេតត
សេើយអងគការពុទធោសន្ល សែើមបី អភិវឌ្ណន៍រ៏បានមរតាំងការយា
ិ ល័យ សៅវតតអនលង់វល
បាត់ែាំបងរពមទាំងបានបនតសរមមភាពរបស់េួនែដែល។លុ
ល
ះមរែល់ឆ្នាំ១៩៩៤ព.ែ.អ បានពរងីរ
សរមមភាពមរសេតតបន្លាយមានជ័យ សៅរនុងឆ្នាំ១៩៩៥ ។
១.២ទស្សនៈវិ ស្័យ
ពុទធោសន្ល សែើមបី អភិវឌ្ណន៍ ចង់ស

ើញនូ វសងគមរបជាធិ បសតយយមានការសិរាលអមួយ ដែលគ្នមន

ភាពររីររ គ្នមនជមងឺ ដែលមនុសសអាចការពារបានមានការសគ្នរពចាប់ សគ្នរពសិទិធមនុសសការពារបរ ិោា
នបានលអ និងជាសងគមសីលធម៌មួយដែលបែិបតតិតមឱ្វាទរពះពុទធោសន្ល សែើមបីសគ្នរពវបបធម៌
របថ្ពណីដេមររពមជាមួយនឹ ងការរបុងរបយ័តនចាំសពាះការគ្ាំរាមរាំដេង និងឱ្កាស (កាលានុវតតភាព)
របស់សរលភាវូបនីយរមម ។
១.៣ភារៈប្រកាស្

ពុទធោសន្លសែើមបីអភិវឌ្ណន៍ សលើរទឹរចិ តតផតល់ការអប់រ/ាំ បណុត ះបណ្ត
ត ល និង ផតល់សយាបល់ែល់

ិ ័ យសសែឌរិចចសងគមរបរបសោយការចូលរួម និងសឆ្ពះសៅររ
របជាពលរែឌរមពុជា រនុងការអភិវឌ្ណន៍វស
និរនតរភាពរនុងសេគ្មន៍ ។
១.៤ ទស្សនវិ ជ្ជា

ភូ មិពីរ សង្កាត់ រពះពន្លល ររុងសិរ ីសោភ័ ណ សេតតបន្លាយមានជ័ យ
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ិ ីចូលរួមរបស់ព.ែ.អរតូវបសងាើតស
រមមវធ

ើ ងសែើមបីសឆលើយតបសៅនឹងសសចរតីរតូវការរបស់ររុមសគ្នល

សៅសោយយររពះធម៌ជាមគ្គុសទស, េិតេាំ របឹងដរបងសធវើសអាយបានសាំសរចនូវភាពចុះ សរមុងគ្ននរវាងបុគ្គល

, សងគម និងបរ ិោាន។ រមមវ ិធីសនះសតតតសៅ សលើការអភិវឌ្ណន៍ សសែឌរិចចសងគម បញដ និង ផលូវចិតត របស់
ររុមសគ្នលសៅ និងែឹរន្លាំពួរសគ្មួយជាំហានមតងៗសឆ្ពះសៅររេលួនទី ពឹងេលួន និងអាំណ្តចរគ្ប់រគ្ងសោយ
េលួនឯង។
អងគការពុទធោសន្ល សែើមបីអភិវឌ្ណន៍ ោខាសេតតបន្លាយមានជ័យ មានការយា
ិ ល័យសាិតសៅរនុង
ររុងសិរ ីសោភ័ណឍ សេតតបន្លាយមានជ័យ ដែលមានបុ គ្គលិរ និ ងសរមមភាពការង្ករែូចខាងសរកាមៈ
រ- ស្មះបុគ្គលិរ និងមុេង្ករ
1. សលារ ប៊ុន សុធា

របធានោខា

2. សលារ ជួន គ្ន

ិ ី វម
ិ ជឈការ និង វស
ិ េមជឈការ
បុគ្គលិរ រមមវធ

ិ ីសេររណ៍
3. រញដ នរ់ ្សីលាភ បុគ្គលិររមមវធ
េ- ស្មះសរមមភាពដែលបានសធវើ និ ងរាំ ពុងអនុវតតន៍មានចាំ នួន ០៣
១. ក្មមវិធីសហគមន៍ អភិវឌ្ឍន៍ក្សិក្មម

12-01-2015 ពែអ/បជ បានទទួលលិេិតពី ធន្លគ្នរសអសុីលីោខាោសេតតបន្លាយមានជ័យ សតីអាំពីការ
ផតល់ជូននូវអរតពិសសស 0.06% សរមាប់ រាល់សសវារមមទរ់ ទងរវាង(ពែអ)បជ សផញរ
ោច់របារ់សៅកាន់តាំបន់ររុមសគ្នលសៅ សេតតបន្លាយមានជ័ យ ។
14-01-2015 ចុះជូនែាំណឹងែល់សេគ្មន៍ទាំង១២ សតីពីការតលស់បូរបុ
ត គ្គលិរ រញដ នរ់ ្សីលាភ ជា

បុគ្គលិររមមវ ិធីសេររណ៍ោខាបន្លាយមានជ័យ ជាំនួសសលារ ធុន តន ដែលរតូវតលស់
ិ ី សេររណ៍សៅអងគការពុ ទធោសន្លសែើមបីអភិវឌ្ណន៍ោខាថ្ប៉
សៅសធវើជាបុគ្គលិរលរមមវធ
លិន។

02-02-2015 សលារ រត
័ ន សាំអាន របធានសេររណ៍អភិវឌ្ណន៍រសិ រមម
សងរត

ុាំទួលពរងនិ ងសេការ បា
ី ន

ប់សៅរបារ់ រមចីឥណទនបានេចីពី (ពែអ)បជ ចាំនួន 24,560ែុលាលរអាសមររ
ិ

មរោរ់រុនងគ្ណនី RCO/BMC សៅឯការយា
ិ ល័យធន្លគ្នរសអសុីលីោ ោខា សេតត

បន្លាយមានជ័យ។

09-02-2015 ពែអ/បជ បានែរទឹររបារ់ចាំនួន190 ែុលាលរអាសមររ
ិ ពីគ្ណនី RCO/BMC ។
សយាងតមយុទធោស្រសតថីម និង តមការដណន្លាំពីសលារន្លយរ ។
10-02-2015 ពែអ/បជ បានសវលុយចាំនួន190 ែុលាលរអាសមររ
ិ សៅកាន់សេររណ៍អភិវឌ្ណន៍ រសិរមម
ុាំទួលពរង តមរយះWING ជាការសលើរទឹរចិតតែល់សេររណ៍បានសងឥណទនមុន
កាលរាំណត់ ។
13-02-2015 សលារ រត
័ ន សាំអាន របធានសេររណ៍អភិវឌ្ណន៍រសិ រមម

ុាំទួលពរងបានសសនើសុាំែរបលង់ែី

ិ តមរយះទូរស័ពា ។
ពី ពែអ វញ
ភូ មិពីរ សង្កាត់ រពះពន្លល ររុងសិរ ីសោភ័ ណ សេតតបន្លាយមានជ័ យ
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14-02-2015 ពែអ/បជ បានរបគ្ល់ បលង់ែីែល់ថ្ែ សលារ រត
័ ន សាំអាន របធានសេររណ៍អភិវឌ្ណន៍
រសិរមម

ុាំទួលពរង ចាំនួន០១ ចាប់ ។

06-03-2015 សេររណ៍អភិវឌ្ណន៍ រសិរមម តោត បានសងរត

ប់ចាំនួន 18,794.72 ែុលាលរអាសមរ ិរ

13-03-2015 សេររណ៍អភិវឌ្ណន៍ រសិរមម តោត បានសងរត

ប់ចាំនួន 6,672.17 ែុលាលរអាសមរ ិរ

13-03-2015 ជួយសរៀបចាំរបាយការណ៍េិរញ្ដ វតាុ និងដផនការបនតសរមាប់សរៀបចាំ មហាសននិបាតរបស់
សេររណ៍អភិវឌ្ណន៍ រសិរមម

ុាំទួលពរង ន្លថ្ថងទី ១៤ ដេមីន្ល ឆ្នាំ២០១៥

14-03-2015 ជួយសរៀបចាំរបាយការណ៍េិរញ្ដ វតាុ និងដផនការបនតសរមាប់សរៀបចាំ មហាសននិបាតរបស់
សេររណ៍អភិវឌ្ណន៍ រសិរមម

15-03-2015 ចុះតមោនការសងរត

ុាំអូរ្សសៅ ន្លថ្ថងទី ៣១ ដេមីន្ល ឆ្នាំ២០១៥

ប់យឺត របស់ សេររណ៍អភិវឌ្ណន៍ រសិរមម តោត

18-03-2015 ជួយសរៀបចាំរបាយការណ៍េិរញ្ដ វតាុ និងដផនការបនតសរមាប់សរៀបចាំ មហាសននិបាតរបស់
សេគ្មន៍ អភិវឌ្ណន៍ រសិរមម តោតោមគ្គី ន្លថ្ថងទី ២០ ដេមី ន្ល ឆ្នាំ២០១៥

ិ ីសេររណ៍ទាំងអស់សៅមនាីរដែនែីន
19-20-03-2015បានសរៀបចាំរបជុាំ បុគ្គលិររមមវធ
គ្រូបនីយរមម សាំណង់និង មានការចូលរួមរគ្ប់របធានោខា ។
សូរសិ យាែីសេតតបន្លាយមានជ័យសតីអាំពីដផនការបីឆ្នាំ ២០១៥-២០១៧
20-03-2015 សេររណ៍អភិវឌ្ណន៍ រសិរមម តោត បានសងរត

ប់ចាំនួន 5,053.97 ែុលាលរអាសមរ ិរ

21-03-2015 សេររណ៍អភិវឌ្ណន៍ រសិរមម តោតបានោរ់លិេិតសុាំពនាសពលសងរត

ប់ ចាំនួនបីដេ

(២០ មីន្ល ២០១៥ រេូត ែល់ ២០ មិ ថុន្ល ២០១៥)
24-03-2015 សេគ្មន៍ សាំសៅលូនរុងសរឿង បានសងរត

ប់ចាំនួន 24,560 ែុលាលរអាសមររ
ិ តមរយះសវ

ពីធន្លគ្នរសអសុីលីោ្សុរសាំសៅលូន មរកាន់គ្ណនី RCO/BMC សពាលសេគ្មន៍សនះ
បានសងមុ នកាលរាំណត់ចាំនួនមួយថ្ថង។
25-03-2015 ចូលរួមសននិបាតថ្នសេគ្មន៍ អភិវឌ្ណន៍ រសិរមម ពនលឺមានជ័យ
26-03-2015 សធវើចូលរួមសននិបាតថ្នសេគ្មន៍ អភិវឌ្ណន៍រសិរមម សនតិភាពចាំសរន
ើ ផល
31-03-2015 សធវើចូលរួមសននិបាតថ្នសេររណ៍អភិវឌ្ណន៍រសិរមម
01-04-2015 សេររណ៍អភិវឌ្ណន៍ រសិរមម

ុាំអូរ្សសៅ

ុាំទួលពរងបានោរ់ ពារយសុាំេីចឥណទនពី ពែអ ចាំនួន

5,000 ែុលាលរអាសមររ
ិ ។
06-04-2015 សេររណ៍អភិវឌ្ណន៍ រសិរមម

ុាំអូរ្សសៅបានោរ់ពារយសុាំ េីឥ
ច ណទនពី ពែអ ចាំនួន

6,500ែុលាលរអាសមររ
ិ
21-04-2015 សេររណ៍អភិវឌ្ណន៍ រសិរមម តោត បានសងរត

ប់ចាំនួន 2,921.25 ែុលាលរអាសមរ ិរ

ិ ីសេររណ៍ពែអ/បជ បានចូលរួមវគ្គបណុត ះបណ្ត
24-27-04-2015បុគ្គលិររមមវធ
ត ល សតីអាំពីជាំន្លញ
សែើមបីកាលយជាមន្តនតីឥណទនសៅសមាគ្មន៍មីររូេិរញ្ដ វតាុ រាជធានីភាំសន ពញ។

28/29/04/2015ពែអ/បជបានសបើរវគ្គសិកាខោលាសតីអាំពីការរគ្ប់រគ្ងឥណទនែល់ថានរ់ែឹរន្លាំសេ
គ្មន៍ទាំង០៧សៅ្សុររពះសនរតរពះ និង្សុរមា៉ ថ្

សេតតបន្លាយមានជ័យ

ភូ មិពីរ សង្កាត់ រពះពន្លល ររុងសិរ ីសោភ័ ណ សេតតបន្លាយមានជ័ យ
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04-05-05-2015 ពែអ/បជបានសបើ រវគ្គសិកាខោលាសតីអាំពីការរគ្ប់រគ្ងឥណទនែល់ថានរ់ែឹរ ន្លាំសេ
គ្មន៍ ទាំង០៥សៅ្សុរសាំសៅលូន សេតតបាត់ែាំបង។
08-05-2015 សេររណ៍អភិវឌ្ណន៍ រសិរមម តោត បានសងរត

ប់ចាំនួន 2,838.30 ែុលាលរអាសមរ ិរ

11-05-2015 ពែអ/បជបានផតល់រមចីជូនសេររណ៍អភិវឌ្ណន៍រសិ រមម

ុាំទួលពរងចាំ នួន5,000ែុលាលរ

អាសមររ
ិ
12-05-2015 ពែអ/បជបានផតល់រមចីជូនសេររណ៍អភិវឌ្ណន៍រសិ រមម

ុាំអូរ្សសៅចាំនួន 6,500ែុលាលរ

អាសមររ
ិ
18-05-2015 សេររណ៍អភិវឌ្ណន៍ រសិរមម តោត បានសងរត

ប់ចាំនួន 2,183.69 ែុលាលរអាសមរ ិរ

26-05-2015 សេររណ៍អភិវឌ្ណន៍ រសិរមម តោត បានសងរត

ប់ចាំនួន 3,387.97 ែុលាលរអាសមរ ិរ

សោយគ្ិតរេូតមរែល់ ថ្ថងទី ៣១ ដេ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ សេររណ៍តោត សៅេវះពែអ
ចាំនួន ១៤,៨៩២.៩៩ USD
មា៉ ងសទៀត រេូតមរែល់ ថ្ថងទី ៣១ ដេ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ ពែអ/បជ បានផតលរ
់ មចីចាំនួន
11,000 ែុលាលរអាសមររ
ិ សេើយ។
សំណូមពរ

សេររណ៍រសិរមមសាំណូមពរែល់ ព.ែ.អ ែូចខាងសរកាម៖
១/ សុាំឱ្យអងគការ ព.ែ.អ យរអរតការរបារ់ទបរបមាណ1.5%
២/ និតិវ ិធីរុងការសសន
ន
ើសុាំេីរច បារ់ មានភាពង្កយ្សួល និង អាចបដនាមរមចីឥណទនពីសលើការសសនើ
សុាំែូច MFI និង ោាប័នសផសៗសទៀត ។

៣/សុាំឱ្យ ពែអ ផតល់រមចី មានសសវាបដនាមជារបារ់បាថ
៤/

ចង់ឲ្យពែអ

ជួយសបើរវគ្គបណុត ះបណ្ត
ត លពរងឹងបដនាមសតីពីការរគ្ប់រគ្ង និង សគ្នល

ការណ៍ ដផនរបញ្ជីោនម សេររណ៍ និង រមចីឥណទន ដផនរទាំន្លរ់ទាំនងទី ផារ ែល់សមាជិរ ។
ផផនការបនត

១/-បនតចុះតមោន និង ដណន្លាំ ែល់សេររណ៍ សងរបារ់ឥណទនមិនទន់សពលរាំណត់
២/-ចូលរួមរបជុាំ បណ្ត
ត ញសេររណ៍ និង តមោនសោះ្ោយពីការលាំបារនិ ងតរមូវការ ។
៣/-សបើរវគ្គបណុត ះបណ្ត
ត លពរងឹង សតីពីភាពជាអនរែឹរន្លាំែល់សេររណ៍ និង សមាជិរ ។
៤/-សបើរវគ្គបណុត ះបណ្ត
ត លសតីពីបសចចរសទសរុាំពយូទ័រែល់សេររណ៍

៥/-បនតជាំរុញសលើរទឹរចិតតការន្លាំសចញផលិតផលរសិរមម របស់សមាជិរ និង សេររណ៍
៦/-បនតផតល់រមចីឥណទនែល់ សេររណ៍ តមតរមូវការ ។

២.ក្មមវធ
ិ ីវម
ិ ជ្ឈការ និង វិសហមជ្ឈការ

ភូ មិពីរ សង្កាត់ រពះពន្លល ររុងសិរ ីសោភ័ ណ សេតតបន្លាយមានជ័ យ
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1

ិ ាល័យ
សបើរវគ្គផសពវផាយបានចាំនួន៤វគ្គែល់គ្រុសិសស និងនិសសិតសៅរនុងសរលវទ
ទាំង០៣រនុងសេតតបន្លាយមានជ័យ ។

2

ការសរជើសសរស
ើ និសសិតយុវជនសម័រគ្ចិ តតចុះហាត់ការង្ករសៅតមសង្កាត់្សុរន្លន្លរនុង
សេតតបន្លាយមានជ័យសតីអាំពីរែឌបាលថានរ់សរកាមជាតិ ។

3

ការសបើរវគ្គសិកាខោលាចាំនួន៤វគ្គ(១វគ្គ២ថ្ថង)ែល់សលារ/អនររគ្ូទាំង៥២មរពី២៦
វ ិទាល័យរនុងសេតតបន្លាយមានជ័យ។(ជាំ ពារ់ឆ្នាំមុនមួយវគ្គ) ។

សស៊រ ីទីមួយ ផសពវផាយសៅថ្ថងទី ២២ មររា ែល់ ២៧ មររា ២០១៥
សេតត

ស្មះោលា

ចាំនួនអនរចូ លរួម

គ្រុសកាសលយនិង
វ ិររឹតយការសេតត
បន្លាយមានជ័យ

សរលវ ិទាល័យ
ឯរសទសថ្នរមពុជា
សរលវ ិទាល័យ
សបៀលរបាយ

សរុប

្សី

130

81

125

64

127

46

កាលបរសិ ចឆទ
២២ មររា
២០១៥

លាងច

២៥ មររា
២០១៥

2:00 – 5:00
លាងច

២៧ មររា
២០១៥

2:00 – 5:00

2:00 – 5:00
លាងច

សស៊រ ីទីពីរ ផសពវផាយសៅថ្ថងទី ១៤ មររា ែល់ ២៦ រុមភះ ២០១៥
សេតត

ស្មះោលា
ិ ាល័យ
សរលវទ
ឯរសទសថ្នរមពុជា

បន្លាយមានជ័យ

គ្រុសកាសលយនិង
វ ិររឹតយការសេតត
ិ ាល័យ
សរលវទ
សបៀលរបាយ

ចាំនួនអនរចូ លរួម
សរុប

្សី

125

64

121

81

130

46

កាលបរសិ ចឆទ
១៤ រុមភះ
២០១៥
២៤ រុមភះ
២០១៥
២៦ រុមភះ
២០១៥

2:00 – 5:00
លាងច
2:00 – 5:00
លាងច
2:00 – 5:00
លាងច

សស៊រ ីទីបី ផសពវផាយសៅថ្ថងទី ២៣ ឧសភា ២០១៥
ភូ មិពីរ សង្កាត់ រពះពន្លល ររុងសិរ ីសោភ័ ណ សេតតបន្លាយមានជ័ យ
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សេតត

ស្មះោលា

សរុប

្សី

ឯរសទសថ្នរមពុជា

151

88

វ ិររឹតយការសេតត

218

157

153

102

ិ ាល័យ
សរលវទ

បន្លាយមានជ័យ

ចាំនួនអនរចូ លរួម

គ្រុសកាសលយនិង

ិ ាល័យ
សរលវទ
សបៀលរបាយ

កាលបរសិ ចឆទ
២៣ ឧសភា
២០១៥
២៣ ឧសភា
២០១៥
២៣ ឧសភា
២០១៥

7:30 – 12:00
ថ្ថងរតង់
7:30 – 12:00
ថ្ថងរតង់
7:30 – 12:00
ថ្ថងរតង់

វគ្គទី១ សរមាប់រគ្ូបសរងៀន ០៩-១០ ររាោ ២០១៥: សលារ/អនររគ្ូ ចាំ នួន៥២ន្លរ់ មរពី ២៦
ិ ាល័យរនុងសេតតបន្លាយមានជ័យបានចូ លរួមវគ្គសិកាខោលា សតីពីភាពជាពលរែឌរបជាធិបសតយយ។
វទ
សំណូមពរ

គ្រុសិសស-និសសិតសាំនូមពរែល់ ព.ែ.អ ែូ ចខាងសរកាម៖
១/ជួយបសងាើតរមមវ ិធី ែូចសស៊រ៣
ី ដែលមានការចូលរួមសរចើនគ្ននសនះឲ្យបានញឹ រញ៉ ប់
២/សុាំសអាយសពលសវលាសរចើនជាងេនឹងសទៀតសរមាប់វាយគ្មិនសឆលើយនឹងសាំ នួរសិកាខកាម
ផផនការបនត

សៅរនុងដេសីហា និងរញដ ឆ្នាំ២០១៥ មានគ្សរមាងែូ ចខាងសរកាម៖
1 ចុះទាំន្លរ់ ទាំនង និង សរៀបចាំោរ់លិេិតសៅោលាសេតតសីអ
ត ាំពីការសុាំសរៀបចាំសិកាខ
ោលាសស៊រទ
ី ី៤សរមាប់សិសស-និសសិត ចាំ នួន ៦០ន្លរ់ ។
2

ិ ាល័ យ
សរៀបចាំវគ្គសិកាខោលាសរមាប់សិសស-និ សសិត និងរគ្ូវទ

3

ចុះទាំន្លរ់ ទាំនង និង ោរ់លិេិត ជូនរបធានររុមរបឹរាសេតត

សតីអាំពីការអនុញដតិ ឲ្យ

តាំណ្តងោលាទាំងអស់បានចូលរួមរាល់ ការរបជុាំរបស់ររមរបឹ រាសេតតបន្លាយមានជ័
យ។
4

សរៀបចាំសរជើសសរស
ើ និសសិតសម័រគ្ចិតតចុះហាត់ការង្ករ រែឌបាលថានរ់សរកាមជាតិ ។

5

ិ ាល័យសៅបន្លាយមានជ័យសធវើែាំសណើរទសសនរិ ចចសិរា
សរៀបចាំែឹរន្លាំសលារ/អនររគ្ូវទ
ិ នរែឌសភាជាតិ រាជធានីភាំសន ពញ ។
សៅវមា

6

សរៀបចាំសធើវសញ្ដ ប័រតដចរជូនែល់និសសិតបានបញ្ចប់ ចុះហាត់ការ ។

៣.សក្មមភាពដផេងៗ
ភូ មិពីរ សង្កាត់ រពះពន្លល ររុងសិរ ីសោភ័ ណ សេតតបន្លាយមានជ័ យ
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០1-01-2015 ចូលរួមឆលងចូលឆ្នាំសរលសៅ ោលាសេតតបន្លាយមានជ័យ
០7-01-2015 ចូលរួមអប់ អរោទរ េួបសលើរទី ៣៦ថ្នបុ ណយជ័យជាំនះ០៧មររា សៅសវទិការសេតត
០3-02-2015 ចូលរួមបុណយមា

បូជា សៅោលាសេតតបន្លាយមានជ័យ

០7-03-2015 ចូលរួមរបជុាំជាមួយមនាីររិចចការន្លរ ី សៅសភាជនីយោឌនសមាសររេម
០8-03-2015 ចូលរួមេួបសលើ រទី ១០៥ថ្នទិវាសិ ទិន្ល
ធ រអ
ី នតរជាតិ សៅសភាជនីយោឌនសាឹងដសន
០1-04-2015 ចូលរួមពិធីអបអរោទរឆ្នាំថីរម បថ្ពណីជាតិ សៅោលាសេតតបន្លាយមានជ័យ
ិ ាល័យ
០6-04-2015 ចូលរួមពិធីអបអរោទរឆ្នាំថីរម បថ្ពណីជាតិ សៅសរលវទ
ឯរសទសថ្នរមពុជា
ិ ាល័យសរបៀលរបាយ
07-04-2015 ចូលរួមពិធីអបអរោទរឆ្នាំថីរម បថ្ពណីជាតិ សៅសរលវទ
22-04-2015 ចូលរួមពិធីអបអរោទរឆ្នាំថីរម បថ្ពណីជាតិ សៅមនាីរអប់រយ
ាំ ុវជន និងរីឡា
សេតតបន្លាយមានជ័យ
25-04-2015 ចូលរួមពិធីអបអរោទរឆ្នាំថីរម បថ្ពណីជាតិ សៅមនាីររិចចការន្លរ ី
សេតតបន្លាយមានជ័យ
18-05-2015 ចូលរួមពិធីសផារ និង ដតងតាំងរបធានមនាីរអភិវឌ្ណន៍ជនបទសៅោលាសេតត
បន្លាយមានជ័យ។ ន្លសពលរសសៀលមានពិធីជប់សលៀងសៅទីធាលមនាីរអភិវឌ្ណន៍ ជនបទសេតត
08-06-2015

ចូលរួមរបជុាំបណ្ត
ត ញមនាីររិចចការន្លរសី ៅោលាសេតត

09-06-2015

ចូលរួមរបជុាំបណ្ត
ត ញអងគការរបចាំសេតតបន្លាយមានជ័យ សៅការយាល័យអងគការទសសន:
ពិភពសលារ

21-06-2015

ចូលរួមរបជុាំបណ្ត
ត ញអងគការរបចាំសេតតបន្លាយមានជ័យ សៅការយាល័យអងគការទសសន:
ពិភពសលារ

24-06-2015 ចូលរួមសិកាខោលាសឋីពីការរបកាសសសចរតីដថលងការណ៏រួម រវាងររសួងសសែឌរិចច និង
េិរញ្ដ វតាុ ជាមួយនឹងធាន្លគ្នរជាតិថ្នរមពុជា

31-06-2015 ចូលរួមពិ ធីរបកាសដតងតាំងសលារ លី ោរ ី អតីតរបធានមនាីដែនែី នគ្ររូបនីយរមម និង
សូរសិ យាែីសេតត មរជាអភិ បាលរងសេតតបន្លាយមានជ័ យ ។

បន្លាយមានជ័ យ,ថ្ថងទី ២៣ ដេសីហា ឆ្នាំ២០១៥

ប៊ុន សុធា

ភូ មិពីរ សង្កាត់ រពះពន្លល ររុងសិរ ីសោភ័ ណ សេតតបន្លាយមានជ័ យ
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