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របយករណ៍ 
សដពី ី

លទធផលករងរវបបធម ៌និងវិចិរតសលិបៈ ឆន ២ំ០១៣ 
dddccc	  

 
 

I.េសចកដីេផដម ៖ 

អនុវតដតមកមមវធីិនេយបយ យទុធសរសដចតុេកណ ដំណក់កលទី២ របស់រជរដឋ ភិបល  

និងែផនករសកមមភពករងរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈ ឆន ំ២០១៣ រយៈេពលមួយឆន ំេនះ រគប់អងគភពចំណុះ
រកសួងបនខិតខំរបឹងែរបងបេងកនកិចចសហករជមួយរកសួង សថ ប័នពក់ព័នធ និងៃដគូអភិវឌឍជតិ-អនដរជតិ 

ជពិេសសវសិ័យឯកជនតមេគលករណ៍របស់រជរដឋ ភិបលគឺ រដឋគំរទ ៃដគូឯកជនជអនកអនុវតដ 

រសបតម េគលនេយបយ “  អភិរកស និងអភិវឌឍវបបធម៌ជតិ ”   កនុងេគលបំណងេធវឱយ “  វបបធម៌ 

កល យជេសដឋកិចចជតិ ”  េដយជរមុញបែនថមនូវករេរបរបស់សកត នុពល
វបបធម៌ជតិជថមពលអភិវឌឍេសដឋកិចច តមរយៈករពរងឹង ករបងកបេងកនផលិតផលឧសសហកមមវបបធម៌
សរមប់េគលេដពណិជជកមម និងេទសចរណ៍ េដយបេងកត ករងរ ពរងឹងសីលធម៌សងគម 

និងរេបៀបរស់េនៃថលថនូរ េធវឱយែខមរមនគំនិតបងកបេងកត និងបេងកននិនន ករេសនហវបបធម៌ជតិ 
រួមចំែណកកត់បនថយភពរកីរករបស់របជជន េធវឱយសងគមទទួលបននូវសុខដុមរមន េដមបី

ឈនេទសេរមចេគលេដ “កមពុជ ៖ រពះរជណចរកៃនវបបធម”៌ ។ 

II. រចនសមព័នធ និងរកបខណឌ  ៖ 
១.រចនសមព័នធ ៖ 
ក-ថន ក់ដឹកនំរកសួង ៖ 

         រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈដឹកនំេដយ រដឋមរនដី១រូប អមេដយរដឋេលខធិករ៧រូប 
និងអនុរដឋេលខ ធិករ៧រូប។ 

ខ-ថន ក់រដឋបលកណដ ល ៖ 
ថន ក់រដឋបលកណដ ល រកសួងមន ៖ 

 -អគគនយកដឋ នរដឋបល  និងហិរញញវតថុ  មននយកដឋ នចំនួន០៩ (ន.រដឋបល  ន.បុគគលិក 
ន.ែផនករ សថិតិ និងសរុប ន.គណេនយយ  និងហិរញញវតថុ  ន.សំភរៈ និងបរកិខ រ ន.នីតិកមម  ន.សិទធិអនក
និពនធ  និងសិទធិ របហក់របែហល  ន.សហរបតិបតដិករវបបធម៌អនដរជតិ និងកិចចករអស៊ន សលបណដុ ះ
បណដ លរកបខណឌ  វបបធម៌) ។ 
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-អគគនយកដឋ នបេចចកេទសវបបធម៌ មននយកដឋ នចំនួន០៥ (ន.អភិវឌឍវបបធម៌ ន.េសៀវេភ
ករអន ន.សិលបៈភពយនដ និងផសពវផសយវបបធម៌ ន.សិលបៈទសសនីយភព ន.សិលបៈសូនរូប និងសិលបៈ
សិបបកមម) ។ 
 -អគគនយកដឋ នេបតិកភណឌ  មននយកដឋ នចំនួន០៤  (ន.បុរណវតថុ ន.សរមនទីរ ន.បុរណវទិយ 
និងបុេររបវតដិវទិយ ន.គំពរ និងអភិរកសសំណង់បុរណ) ។ 

េរកពីេនះេនមនអងគភពចំនួន ០៤េទៀត ែដលសថិតេនេរកមករដឹកនំផទ ល់របស់រដឋមរនដី ៖ 
-សកលវទិយល័យភូមិនទវចិិរតសិលបៈែដលជរគឹះសថ នសធរណៈ ថន ក់េសមអគគនយកដឋ ន 

មនមហវទិយល័យចំនួន០៥ (មហ.បុរណវទិយ មហ.សថ បតយកមម និងនគរូបនីយវទិយ មហ.សិលបៈសូនរូប 
មហ.តូរយតរនដី មហ.នដសរសដ) និង មជឈមណឌ លសិកសរសវរជវវបបធម៌វទិយសរសដ១ ។ 

-នយកដឋ នសវនកមមៃផទកនុង 
-អធិករដឋ ន ថន ក់េសមនយកដឋ ន 
-សលមធយមវចិិរតសិលបៈ ថន ក់េសមនយកដឋ ន មនសលជំនញចំនួន០៥ (សលរបំ សល 

េសៀក សលសិលបៈសូនរូប សលតូរយតរនដី សលេលខ ន) ។ 
គ-ថន ក់រជធនី-េខតដ ៖ 

 រកសួងមនមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈរជធនី-េខតដចំនួន២៤ និង ករយិល័យវបបធម៌  និងវចិិរត 
សិលបៈរកុង ខណឌ  រសុក ចំនួន១៦៦ករយិល័យ ។ 

២.រកបខណឌ មរនដីរជករ ៖ 
រកសួងមនមរនដីរជករសរុបចំនួន២.៤៩២នក់ កនុងេនះរសី៨៣៤នក់ ែចកេចញជ ៖ 
-ថន ក់រដឋបលកណដ ល មនចំនួន១.៤៦១នក់ កនុងេនះរសី៥៥៤នក់ 

 -ថន ក់មនទីរវបបធម៌រជធនី-េខតដ មនចំនួន១.០៣១នក់ កនុងេនះរសី២៨០នក់ ។ 

III. សកមមភពករងរថន ក់ដឹកនរំកសងួ ៖ 
-ឯកឧតដមរដឋមរនដី ថន ក់ដឹកនំ និងមរនដីជន់ខពស់រកសួង បនចូលរួមរពះរជពិធីរកិំល និងថវ យ 

រពះេភលង រពះបរមសព រពះករុណរពះបទសេមដចរពះ នេរតដម សីហនុ រពះមហវរីកសរត រពះវររជបិត 
ឯករជយ បូរណភពទឹកដី និងឯកភពជតិែខមរ “រពះបរមរតនេកដឋ” និងរពះរជពិធីដែងហរពះគងគ រ និងដែងហ
រពះេកដឋរពះបរមរតនេកដឋ  

-ថន ក់ដឹកនំរកសួងបនទទួលជួបពិភកសករងរកនុងកិចចអភិរកស អភិវឌឍវស័ិយវបបធម៌ និង អភិវឌឍ 
ធនធនមនុសសជមួយតំណងសថ នទូត េភញៀវជតិ-អនដរជតិ អងគករសមគម ចូលរួមសិកខ សល របជំុេន 
េរករកសួង ចូលរួមអមដំេណ រ សេមដចេតេជនយករដឋមរនដី 
និងចូលរួមជកិតដិយសកនុងសកមមភពរពឹតដិករណ៍  ជតិ-អនដរជតិសរុបមនចំនួន៤៩េលក។ 

IV. លទធផលករងរ ៖ 
១.ករងរបេរមរពឹតដិករណ៍សខំន់ៗ ៖ 

-េនៃថងទី២២ ែខមករ ឆន ំ២០១៣ េវលេម៉ង៨:០០នទី េនទីសដីកររកសួងវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈ 

បនេរៀបចំេបកសននិបតបូកសរុបករងរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈឆន ំ២០១២ និងេលកែផនករសកមមភព
ករងរឆន ំ២០១៣ េរកមអធិបតីភព ឯកឧត្តមរដឋមរនដី រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈ អេញជ ញ
ចូលរួមមន ថន ក់ដឹកនំរកសួង របធន អនុរបធននយកដឋ ន របធន អនុរបធនមនទីររជធនី-េខតដ 
សកលវទិយធិករ សកលវទិយធិកររង រពឹទធបុរស រពឹទធបុរសរង េលកនយក-នយករងសល
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មធយមវចិិរតសិលបៈ សរុប ចំនួន២៥០នក់។ េនៃថងទី២៣ ែខមករ ឆន ំ២០១៣ េវលេម៉ង ១៤:០០នទី 

េនសលសននិសីទចតុមុខ បនរបរឰពិធីបិទអងគសននិបតេរកមអធិបតីភពដ៏ខពង់ខពស់របស់ េលកជំទវ 
ែម៉ន សំអន ឧបនយក រដឋមរនដីរបចំករ។ អេញជ ញចូលរួមកនុងពិធីបិទសននិបត មនឯកឧតដមតំណង
រកសួង សថ ប័ននន អងគករ យូេណសកូ អភិបលរងរជធនី-េខតដ ថន ក់ដឹកនំរកសួង និងមរនដីវបបធម៌
ថន ក់រដឋបលកណដ ល មរនដីវបបធម៌ ថន ក់មនទីររជធនី-េខតដ សរុបមនចំនួន៧០០នក់ 

-ៃថងទី០៣ ែខមីន ឆន ំ២០១៣ េនសលសននិសីទចតុមុខ រកសួងេរៀបចំ របរឰទិវវបបធម៌ជតិ ៣ 
មីន េលកទី១៥ របធនបទ “  អវីៗទំងអស់េដមបីវឌឍនភពវបបធម៌ជតិ ”   េរកមអធិបតីភពដ៏ខពង់ខពស់ 

សេមដចអគគមហេសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដឋមរនដី ៃនរពះរជណចរកកមពុជ 
េដយមនករអេញជ ញចូលរួមជកិតដិយសពីថន ក់ដឹកនំជន់ខពស់បណដ រកសួង-សថ ប័ន េភញៀវជតិ-អនដរជតិ 
ថន ក់ដឹកនំ-មរនដីរជកររកសួងវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈ សិលបករ-សិលបករនីិ និសសិតសកលវទិយល័យ 
ភូមិនទវចិិរតសិលបៈ សរុបចំនួន៧០០នក់  

-េនៃថងទី០១ ែខឧសភ ឆន ំ២០១៣ គណៈរបតិភូរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈ ដឹកនំេដយ 
ឯកឧតដមរដឋមរនដី បនចុះសួរសុខទុកខ រពមទំងនំយកេរគឿងឧបេភគ បរេិភគមួយចំនួនជូនដល់កងវរេសន
តូចេលខ៧៩៥ តំបន់របសទរពះវហិរ និងកងវរេសនតូចេលខ៩០៥ ែដលកំពុងឈរេជងេនតំបន់ 
អនលង់ែវង េដមបីករពរបូរណភពទឹកដី 

-រេសៀលៃថងទី២៣ ដល់រពឹកៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ំ២០១៣ រកសួងបនេរៀបចំពិធីបុណយពុទធ ភិេសក 

រពះពុទធរូបរទង់ផច ញ់មររពះនម “ពុទធេលកនថ” ែដលផដួចេផដមកសងេដយ សេមដចអគគមហេសនបតី

េតេជ ហ៊ុន ែសន និង សេមដចកិតដិរពឹទធបណឌិ ត េនវតដរពះមេហសថសុវណណគិរបឹីងែដង សថិតេនភូមិ
បឹងែដង ឃំុែរពកកក់ រសុកសទឹងរតង់ េខតដកំពង់ចម។ រេសៀលៃថងទី២៣ ែខឧសភ ឆន ំ២០១៣ កមមវធីិបុណយ
ពុទធ ភិេសក េរកមអធិបតីភព េលកជំទវ ែម៉ន សំអន  ឧបនយករដឋមរនដីរបចំករ រដឋមរនដីរកសួងទំនក់

ទំនងជមួយរពឹទធសភ-រដឋសភ និងអធិករកិចច តំណងដ៏ខពង់ខពស់    សេមដចអគគមហេសនបតីេតេជ  

ហ៊ុន  ែសន  នយករដឋមរនដ ី  ៃនរពះរជណចរកកមពុជ។ ៃថងទី២៤  ែខឧសភ ឆន ំ២០១៣ ពិធី     
ថវ យដងវ យមធុបយស និងពិធីបូជេរគឿងសកក រៈពុទធ ភិេសក និងសូរតជយេនដ េដយរពះសងឈ៩អងគ 

េរកមអធិបតីភពដ៏ខពង់ខពស់ សេមដចអគគមហេសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន និង សេមដចកិតដិរពឹទធ

បណឌិ ត ។ 
 -េនៃថងទី២៦ ែខកញញ  ឆន ំ២០១៣ េនទីសដីកររកសួងវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈ បនរបរឰពិធីេផទរ 
តំែណងរដឋមរនដី រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈ េរកមអធិបតីភពដ៏ខពង់ខពស់ េលកជំទវ  ែម៉ន សំអន 
ឧបនយករដឋមរនដី  រដឋមរនដីរកសួងទំនក់ទំនងរពឹទធសភ-រដឋសភ និងអធិករកិចច តំណងដ៏ខពង់ខពស់ 

សេមដចអគគមហេសនបតីេតេជ  ហ៊ុន ែសន  នយករដឋមរនដ ី ៃនរពះរជណចរកកមពុជ។ 
អេញជ ញចូលរួមកនុងឱកសេនះមន ឯកឧតដម-េលកជំទវរដឋេលខធិករ អនុរដឋេលខធិករ-អគគនយក 
សកលវទិយធិករ-េលក-េលករសីអគគនយករង-សកលវទិយធិកររង-របធននយកដឋ ន-រពឹទធបុរស-
អនុរបធន នយកដឋ ន-រពឹទធបុរសរង-េលកនយក-នយករងសលមធយមវចិិរតសិលបៈ និងអធិករ-
អធិកររង សរុប មនចំនួន១៦៣នក់។    
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២-ករងររដឋបល និងហរិញញវតថុ ៖ 
២.១.ករងររដឋបលទូេទ ៖ 
-បនទទួលលិខិតចូលពីរគប់សថ ប័នចំនួន២.៨៩៦ចបប់ និង បញជូ នលិខិតេចញេទរគប់សថ ប័នចំនួន 

៣.០៨៥ចបប់  
-បនតក់ែតងនិពនធអតថបទលិខិតរដឋបល និងលិខិតបទដឋ នបនចំនួន២៣០ចបប់ 

តមតរមូវករថន ក់ ដឹកនំ 
-បនេរៀបចំទទួលេភញៀវជតិ-អនដរជតិ និងកមមវធីិរបជំុេផសងៗបនទន់េពលេវល 
-កមល ំងសនដិសុខ និងនគរបលយមរបចំករេពលៃថង  និងយប់សហករគន បនលអកនុងករែថរកស 

សុវតថិភព េនទីសដីកររកសួង 
-ផលិតលិខិតសន មេផសងៗជូនថន ក់ដឹកនំរកសួងរសបតមតរមូវករ េដយបនបញជូ នេចញតមរយៈ

រចកេចញរដឋបលេទរគប់េគលេដ និងសថ ប័នពក់ព័នធទន់េពលេវលយ៉ងរលូន 
-បនេធវករែចកចយេសៀវេភរជកិចចជូនថន ក់ដឹកនំ និងនយកដឋ នតមេគលករណ៍េរៀងរល់ែខ 

សរុបបនចំនួន៣.១៦៨កបល 
-បនេរៀបចំបណណ ល័យរកសួង និងបនដក់ឱយដំេណ រករជរបចំ 
-ករយិល័យពត៌មនវទិយបនដំេណ រករជធមមត តមែផនកររបស់ថន ក់ដឹកនំរកសួង ។ 

*ករងរសេរមចមិនបន ៖ គឺកិចចករមួយចំនួនបនទ ន់េពក េហយករងរខលះមនទំហំរទង់រទយធំ 

េលសពីសមតថកិចចរបស់នយកដឋ ន ។ 
 
២.២.ករងរបុគគលិក ៖ 

 -បនេរៀបចំរបឡងេរជសេរ សរកបខ័ណឌ ឆន ំ២០១៣ មន ៖ 
  +េបកខជនដក់ពកយរបឡងចំនួន១៤០នក់ 
  +េបកខជនបនរបឡងជប់ចំនួន៦៣នក់ 
 -បនេធវរបកសែបងែចកមរនដីរកបខ័ណឌ ថមីឆន ំ២០១៣ ចុះេធវកមមសិកសេនតមអងគភព 
និងមនទីររជធនី  េខតដ 
 -បនេធវសរមង់ព័ត៌មនសរមប់េធវបចចុបបននភពទិននន័យមរនដីរជករសីុវលិ 
េដមបីបំេពញចូលកនុងរបព័នធ ព័ត៌មនវទិយ 
 -បនផសពវផសយសរចរែណនំេលខ០៦ របស់រជរដឋ ភិបល សដីពីករេធវនិយ័តកមមថន ក់-ឋននដរសកដិ 
មរនដីរជករសីុវលិ តមអតីតភពករងរដល់រគប់អងគភព 
និងបនេធវកររបជំុែណនំអំពីនីតិវធីិកនុងករអនុវតដ សរចរែណនំេនះដល់មរនដីទទួលបនទុករគប់អងគភព 
 -បនែតងតំងមរនដីរជករតមរពះរជរកឹតយ អនុរកឹតយ និងរបកសចំនួន៧៧នក់   

-បនេធវសំេណ សំុតេមលងថន ក់ជូនវរមរនដីេទរកសួងមុខងរសធរណៈចំនួន០៧នក់ 
-បនេធវសំេណ សំុតេមលងថន ក់ជូនឧតដមមរនដីេទរកសួងមុខងរសធរណៈចំនួន០១នក់ 
-បនេសនសំុផដល់េមដយជូនមរនដីរជករកនុងឆន ំ២០១៣ េទគណៈរដឋមរនដី កនុងេនះមន ៖ សរមប់

មរនដី រជកររបចំឆន ំចំនួន២៥៨នក់ និងសរមប់សកមមភពនរចំីនួន៦១នក់ 
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-បនេធវសំេណ សំុតេមលងថន ក់ជូនមរនដីរជករចំនួន៩៩៧នក់ (ថន ក់កណដ លចំនួន៧៨៣នក់ និង
ថន ក់រជធនី-េខតដចំនួន ២១៤នក់) 

-បនេធវសំេណ សំុតេមលងថន ក់តមករមិតសញញ បរតជូនមរនដីរជករេទរកសួងមុខងរសធរណៈ
ចំនួន៨៨នក់ និងបនេធវរបកសតមករមិតសញញ បរតជូនមរនដីរជករចំនួន១៩នក់ 

-បនេធវសំេណ សំុតេមលងករមិតរបក់មុខងរជូនមរនដីរជករចំនួន៥៨នក់ និងេធវរបកសតេមលងរបក់
មុខងរចំនួន៨៩នក់ េទរកសួងមុខងរសធរណៈ 

-បនេធវរបកសជូនមរនដីរជករឱយចូលនិវតដន៍ចំនួន៧១នក់ (ថន ក់កណដ លចំនួន៣៨នក់ និងថន ក់
រជធនី-េខតដចំនួន៣៣នក់) 

-បនេធវឧេទទសនមរគូបេរងៀនេម៉ងបែនថមេនសលមធយមវចិិរតសិលបៈចំនួន៤០១នក់ 
-បនេធវឧេទទសនមរគូបេរងៀនេពញេពលរបស់សលមធយមវចិិរតសិលបៈចំនួន២១៥នក់ 
-បនេធវឧេទទសនមរគូបេរងៀនេពញេពលរបស់សកលវទិយល័យភូមិនទវចិិរតសិលបៈចំនួន៥៨នក់ 
-បនេធវសំេណ សំុេគលករណ៍របឡងបញច ប់សញញ បរតសិលបៈ និងសន តកបរតសិលបៈរបស់សល

មធយមវចិិរតសិលបៈសរមប់ឆន ំ២០១២-២០១៣ 
-បនេរៀបចំេធវគរមូសញញ បរតថមី ទំងសលមធយមវចិិរតសិលបៈ និងសកលវទិយល័យភូមិនទវចិិរត

សិលបៈតមសដង់ដរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡ ។ 

*បញហ របឈម ៖ 

-កររបឡងបតូរកបខណឌ មរនតីរជករមិនទន់អនុវតត 
-ករេធវបចចុបបននភពទិននន័យមរនតីរជករ េដមបីបំេពញកនុងរបព័នធព័ត៌មនវទិយសេរមចបន៥០ភគរយ 
-ករេធវនិយ័តកមមថន ក់ ឋននតរសកតិមរនតីរជករ សេរមចបន៧០ភគរយ ។ 

*សំណូមពរ ៖ 

-េសនសំុេបកវគគបណតុ ះបណត ល េដមបីអភិវឌឍសមតថភពមរនតីរជករ ។ 
 
២.៣.ករងរនីតិកមម ៖ 

 -សហករជមួយអងគភពជំនញសេរមចបនលិខិតបទដឋ នចំនួន០១គឺ របកស 
សដីពីករែបងែចកភរកិចច េលកររគប់រគង កររបមូលចំណូលពីករផដល់េសវសធរណៈ 
 -បនចងរកងេសៀវេភបទដឋ នគតិយុតដ ភគទី៥ 
 -ចុះបំេពញេបសកកមមផសពវផសយចបប់ និងលិខិតបទដឋ នគតិយុតដបនចំនួន១០េខតដ ។  

*បញហ របឈម ៖ 

-ធនធនមនុសស មរនតីមនចំនួនតិច េធវករខុសជំនញ ពំុមនចំណង់ និងជំនក់ 
-សមភ រៈបេចចកេទស ខវះខតេរចន (ម៉សីុនថតរូប-សេមលងបញច ំងរូបភពអីុនេធេណត...) 
-ពំុមនថវកិចុះរសវរជវដល់ទីកែនលង ពិេរគះេយបល់ចុះផសពវផសយចបប់ 

និងលិខិតបទដឋ នគតិយុតត 
-តួនទី ភរកិចច ករបំេពញករងរជន់ែដនសមតថកិចចគន  ។ 

*សំណូមពរ ៖ 

-េសនសំុមរនតីរកបខណឌ ថមីចំនួន០៣រូប 
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-សូមមនកិចចសហករពីរគប់អងគភព និងឋននុរកមពក់ព័នធជរមុញឲយករកសងចបប់ និងលិខិត 
បទដឋ នគតិយុតតឲយមនភពរលូន 

-សូមមនករេលកទឹកចិតតដល់មរនតីរជករ ពិេសសខងតក់ែតងចបប់ និងលិខិតបទដឋ នគតិយុតត 
-សូមថន ក់ដឹកនំ និងមរនតីរជកររគប់ឋននុរកមជួយពរងឹង និងបេងកនករយកចិតតទុកដក់ដល់ករ 

កសងេហដឋ រចនសម័ពនធែផនកចបប់ និងលិខិតបទដឋ នគតិយុតតរគប់រគងវស័ិយវបបធម៌ ។  
 
២.៤.ករងរគណេនយយ និងហិរញញវតថុ ៖ 
-បនសេរមចករងរេរៀបចំែផនករយុទធសរសដថវកិឆន ំ២០១៤-២០១៦ 

និងែផនករថវកិរបចំឆន ំ២០១៤ 
-េធវរបកសអណប័រកេផទរសិទធិ និងេផទរឥណទនជូនសកលវទិយល័យភូមិនទវចិិរតសិលបៈ និងមនទីរ 

វបបធម៌រជធនី-េខតដ សរមប់ករចំណយថវកិឆន ំ២០១៣ 
-សំេណ សំុថវកិសរមប់របក់បំណច់ថន ក់ដឹកនំ េបៀវតសមរនដីរជករសរុបចំនួន១.៣៥២នក់ របចំ 

ឆន ំ២០១៣ 
-សុំថវកិសរមប់េបៀវតសមរនដីកិចចសនយចំនួន៧៩នក់ និងពលករអែណដ តចំនួន១៤០នក់ 

របចំឆន ំ២០១៣ 
-សំុថវកិសរមប់ឧបតថមភជីវភពជូនរពឹទធ ចរយសិលបៈែដលជមរតកមនុសសរស់ 
-សំុថវកិសរមប់ឧបតថមភមរនដីរជករពយបលជមងឺ០៩នក់ កនុងឆន ំ២០១៣ 
-សំុថវកិសរមប់ឧបតថមភជូនអនករកេឃញវតថុបុរណ និងបនរបគល់ជូនសរមនទីរ េនេខតដរកេចះ-

កំពត កំពង់សពឺ និងេខតតកំពង់ចម 
-សំុថវកិសរមប់ចំណយជូនមរនដីរជករសរមលកូន២១នក់ ចូលនិវតដន៍៣៣នក់ មរណៈភព០១

នក់ និងលឈប់ពីករងរ០១នក់ កនុងឆន ំ២០១៣ 
-សំុថវកិសរមប់េរៀបចំរបឡងេរជសេរ សរកបខ័ណឌ ថមីចំនួន៦២នក់ កនុងឆន ំ២០១៣ 
-សំុថវកិសរមប់ឧបតថមភគណៈកមមកររតួតពិនិតយខលឹមសរសន ៃដវេីដអូ  
-ចំណយថវកិសរមប់របក់េម៉ងបែនថមកនុងឆន ំសិកស២០១២-២០១៣ ជូនេលករគ-ូអនករគូសល

មធយមវចិិរតសិលបៈ 
-ចំណយថវកិសរមប់អហរូបករណ៍សិសសកនុងឆន ំសិកស២០១២-២០១៣ របស់សលមធយមវចិិរត

សិលបៈ 
-េធវរបយករណ៍ និងសលកប័រតបង់ចំណូលចូលថវកិរដឋពីែខមករ-ធនូ ឆន ំ២០១៣ កនុងេនះមន ៖ 

ចំណូលពីករលក់សំបុរតសរមនទីរ-ពីកររតួតពិនិតយវតថុសិលបៈនំេចញ-នំចូល-ពីករសំុសិទធិេធវអជីវកមមេល
សន ៃដគម នអនកទទួលមរតក-ពីករជួលទីតំងមួយែផនករបស់នយកដឋ នអភិវឌឍវបបធម៌-ពីករជួលទីតំងេរង
ភពយនដលុចស-ពីករជួលទីតំងេរងភពយនដេខមរនិទ និងពីករជួលទីតំងមណឌ លរូបភព (អឡឺយ៉ង់)។ 

-បនេធវអណតដិេបករបក់សរមប់ទូទត់រជជេទយយបុេររបទនបន០៦ជំុ និងបនេធវអណតដិេបករបក់
សរមប់ទូទត់ និងចំណយេផសងៗសរុបចំនួន៣៣េលក 

-េធវគេរមងេបសកកមមកនុងរបេទសជូនថន ក់ដឹកនំ និងមរនដីរជករបនចំនួន៤២៣លិខិត 
-េរៀបចំរបមូលឯកសរឆន ំ២០១២-២០១៣ រតួតពិនិតយចងរកងទុកសរមប់អធិករកិចច ៃនរកសួង

េសដឋកិចច និងហិរញញវតថុ និងអជញ ធរសវនកមមជតិរតួតពិនិតយ 
-េធវរបយករណ៍ទូទត់េរជជេទយយបុេររបទនបនចំនួន០៦ជំុ ។ 
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២.៥.ករងរែផនករ សថិតិ និងសរុប ៖ 
-បនេរៀបចំរបយករណ៍ សដីពីលទធផលករងរវស័ិយវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈរបចំឆន ំ២០១២ និង

េលកែផនករឆន ំ២០១៣ និងបនេរៀបចំរបមូលចងរកងឯកសរេផសងៗេទៀត សរមប់ដំេណ រកររបរឰពិធី
សននិបតបូកសរុបករងរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈឆន ំ២០១២ និងេលកែផនករឆន ំ២០១៣ ែដលបនរបរពឹតដ
េទេនៃថងទី២២-២៣ ែខមករ ឆន ំ២០១៣ េនទីសដីកររកសួង និងពិធីបិទសននិបតេនសលសននិសីទចតុមុខ  

-បនេរៀបចំេបកវគគបណដុ ះបណដ ល សដីពីករេរៀបចំ និងសរេសរែផនករ 
-បនេរៀបចំរបយករណ៍សេងខប សដីពីសមិទធផលវស័ិយវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈ (២០០៨-២០១២) 

សេរមចបនកនុងករអនុវតដតមកមមវធីិនេយបយ យុទធសរសដចតុេកណ ដំណក់កលទី២ របស់រជរដឋ
ភិបល ជូនទីសដីករគណៈរដឋមរនដី 

-កសងែផនករយុទធសរសដអភិវឌឍជតិ ២០១៤-២០១៨ (ជូនរកសួងែផនករ) 
-បនរបមូលទិននន័យចងរកងេសៀវេភសថិតិឆន ំ២០១៣ 
-បនបូកសរុបរបយករណ៍ សដីពីលទធផលករងរវស័ិយវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈរបចំែខ-រតីមស

ឆមស-៩ែខ និងរបចំឆន ំ េដយបនេផញជូនទីសដីករគណៈរដឋមរនដី សថ ប័នពក់ព័នធបនទន់េពលេវលកំណត់ 
និងេរតៀមេរៀបចំជរបយករណ៍រូបភពរបចំឆន ំ២០១៣  

-េលកគេរមងែផនករសកមមភពករងរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈឆន ំ២០១៤ 
-េរៀបចំេធវតរងសរុបសដីពីគេរមងវនិិេយគសធរណៈែដលេរបរបស់ថវកិរដឋ និងហិរញញបបទន

េផសងៗរបស់មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈរជធនី-េខតដ ែដលរកសួងបនទទួលកនុងឆន ំ២០១៣ 
-បនេរៀបចំេធវតរងសរុបគេរមងបញចូលកនុងកមមវធីិវនិិេយគសធរណៈ៣ឆន ំរកិំល (ឆន ំ២០១៤-

២០១៦)។ 

*ករងរវនិិេយគសធរណៈែដលេរបរបស់ថវកិរដឋ និងហិរញញបបទនេផសងៗរបស់មនទីរេខតត ៖  

១-មនទីរវបបធម៌េខតដបនទ យមនជ័យ ទទួលទុនសរុបចំនួន៤០០.០០០.០០០េរៀល របភពទុន ៖ 
ថវកិរដឋ អនុវតដគេរមងែកលមអ និងសងសង់េហដឋ រចនសមព័នធវបបធម៌ ។ 

២-មនទីរវបបធម៌េខតដកំពង់សពឺ ទទួលទុនសរុបចំនួន ១.៨៨០ដុលល  របភពទុន ៖ សបបុរសជន និងទុន
ចំនួន៣.១០០.០០០េរៀល របភពទុន ៖ ថវកិរដឋ អនុវតដគេរមងែកលមអរមណីយដឋ នបុរណវទយភនំចស់ 
និងគេរមងដំកូនេឈ  េនរមណីយដឋ នភនំចស់ និងទួលគុហ។ 

៣-មនទីរវបបធម៌េខតដរកេចះ ទទួលទុនសរុបចំនួន២.៨០០.០០០.០០០េរៀល របភពទុន ៖ ថវកិរដឋ 
ជំពូក២របស់រកសួង អនុវតដគេរមងសងសង់សលមធយមវចិិរតសិលបៈ សរមប់ភូមិភគឥសនដ។ 

*ករងរសេរមចមិនបន ៖ នយកដឋ នមនែផនករសកមមភពរបចំឆន ំចំនួន០៨ចំណុច កនុងេនះ

អនុវតដបន០៦ចំណុច េនសល់០២ចំណុចអនុវតដមិនបនគឺ ករងរេបះពុមព េដយមូលេហតុ ៖ 
-ពំុមនថវកិសរមប់បេរមករេបះពុមពេសៀវេភរបយករណ៍រូបភព សដីពីលទធផលករងរសំខន់ៗ

វស័ិយវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈរបចំឆន ំ២០១៣ 
-ពំុមនថវកិសរមប់បេរមករេបះពុមពេសៀវេភសថិតិវបបធម៌របចំឆន ំ២០១៣។ 
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នយកដឋ នែផនករ សថិតិ និងសរុប ជេសនធិកររបស់រកសួង កនុងកររបមូលផដុំ ចងរកងឯកសរនូវ
រល់សកមមភពវស័ិយវបបធម៌ជតិេនទូទំងរបេទស េដមបីេធវករបូកសរុប-កសងែផនករ និងសរមង់
ព័ត៌មន បងហ ញអំពីសថិតិវសិ័យវបបធម៌។ ករងរេនះេយងបនអនុវតដជរបចំេដមបីបេរមបុពវេហតុសថ ប័ន
វបបធម៌។ បុ៉ែនដ អកុសលឆន ំ២០១៣ នយកដឋ នពំុមនកញច ប់ថវកិរបចំឆន ំគឺ “សូនយ” សរមប់បេរមឱយ
បុពវេហតុេនះេឡយ គឺបនរតឹមែតេធវករបូកសរុប-កសងែផនករ និងសរមង់សថិតិែតបុ៉េណណ ះ ។  

 
២.៦.ករងរសិទធិអនកនិពនធ និងសិទធិរបហក់របែហល ៖ 
ក.ករងរទំនក់ទំនងជមួយៃដគូអភិវឌឍន៍ ៖ 
-ែសវងរកជំនួយពីអងគករ WIPO េរៀបចំសិកខ សល 
-ែសវងរកជំនួយពីអងគករ PEN េរៀបចំកិចចរបជំុជមួយអនកនិពនធ សដីពីសន ៃដអកសរសរសដ 
-ទំនក់ទំនងជមួយបរេទសេដមបីទទួលបននូវជំនួយពរងឹងសមតថភពមរនដីេទបណដុ ះបណដ លេរក

របេទសចំនួន០៥េលក េនរបេទសៃថ និងរបេទសជបុ៉ន ។ 
ខ.កររកជំនួយថវកិសរមប់ករងរបណដុ ះបណដ ល ៖ 
-ករបណដុ ះបណដ លេនបរេទសមនចំនួន០៥េលក ទទួលថវកិចំនួន៣៥.០០០ដុលល អេមរកិ 
-ករេរៀបចំសិកខ សលមនចំនួន០២េលក ទទួលថវកិចំនួន៦.០០០ដុលល អេមរកិ ។ 
គ.ករងរេរៀបចំបទបបញញតដិ ៖ 
-េរៀបចំេសចកដីរពងអនុរកឹតយ សដីពីអងគភពរគប់រគងសិទធិរួម និងបនចូលរួមពិភកសឆលងេនរកុម

របឹកស អនកចបប់ចំនួន០៤េលក 
-េរៀបចំបននូវរបកសេលខ១៥០ សដីពីកររគប់រគងអជីវកមមេសវថតចមលង 
-េរៀបចំបននូវរបកសេលខ១៥១ សដីពីកររគប់រគងអជីវកមមឌីសអុបទិក និងឧបករណ៍ថតចមលង 
-េរៀបចំបននូវេសចកដីែណនំេលខ០៥ ស.ណ.ន សដីពីករអនុវតដខលឹមសររបកសេលខ១៥១ ។ 
ឃ.ករងរផដល់េសវ ៖ 
-ចុះបញជ ីករពរសន ៃដបន៣៧សន ៃដ 
-សំុសិទធិេធវអជីវកមមបន២២៦បទ 
-ករអនុញញ តេបះពុមពបន០៨េលខ 
-ករអនុញញ តនំចូលេសៀវេភបន០១ចំណងេជង 
*ទទួលថវកិពីករផដល់េសវបង់ចូលថវកិជតិសរុបមនចំនួន៨.៨១៥.០០០េរៀល ។ 

*បញហ របឈម ៖ 

-លិខិតចូលមិនបនឆលងនយកដឋ នជំនញផតល់មតិ េធវឲយថន ក់ដឹកនំមនករយល់រចឡំកនុងករេធវ
េសចកតីសេរមច 

-ករទមល ក់ឯកសរមកវញិមិនចំនយកដឋ នសមី ជឧទហរណ៍មរនតីេទចូលរួមរបជំុេនបរេទស 
ជមរនតីនយកដឋ នសិទធិអនកនិពនធ ែតឯកសរទមល ក់េននយកដឋ ន RC  

-ថវកិអនុវតតែផនករសកមមភពមនករមិតតិច 
-មិនទន់មនករផសពវផសយបទបបញញតតិឲយបនទូលយ 
-កងវះករសហករករងរេលវស័ិយកមមសិទធិបញញ ជមួយមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈរជធនី-េខតត 
-មិនទន់សេរមចបននូវអនុរកឹតយអងគភពរគប់រគងសិទធិរួម េរពះ CMO េនះជ Nex Work មួយ 

សរមប់ទំនក់ទំនងរវងអនកនិពនធ ជមួយអនកេរបរបស់ ។ 
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*សំណូមពរ ៖ 

-េសនសំុរកសួងជួយជរមុញឲយេចញអនុរកឹតយអងគភពរគប់រគងសិទធិរួម េដយមនកញច ប់ថវកិពិេសស 
សរមប់ចំណយ 

-េសនសំុេទសថ ប័នគយជួយសហករវស័ិយកមមសិទធិបញញ េលករនំចូល នំេចញឌីសអុបទិក 
ឧបករណ៍  ថតចមលង និងសន ៃដរគប់របេភទែដលយកមកេធវអជីវកមម រតូវមនករអនុញញ តពីរកសួងវបបធម៌ 
និងវចិិរត សិលបៈ 

-េសនសំុមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈជួយសហករេលករផតល់េសវថតចមលង និងផតល់របយករណ៍ 
មកនយកដឋ នសិទធិអនកនិពនធ និងសិទធិរបហក់របែហល 
ឬសហករជមួយនយកដឋ នេដមបីេធវករផសពវផសយ ពីវស័ិយកមមសិទធិបញញ  និងករផតល់េសវវបបធម៌ 

-លិខិតចូលទំងភសអង់េគលស ទំងភសែខមរែដលទក់ទងជំនញកមមសិទធិបញញ  សូមបញជូ នលិខិត 
េនះមកនយកដឋ នជំនញផតល់មតិជមុនសិន 

-សូមផតល់កញច ប់ថវកិេដមបីអនុវតតករងរតមនយកដឋ នឲយបនេរចន េរពះករងរសថិតេននយក
ដឋ នជំនញ េបនយកដឋ នមនគេរមងថវកិេរចន គឺមនសកមមភពេរចនែដលជសន ៃដៃនសកមមភពរបស់ 
រកសួង 

-េសនសំុមរនតីរកបខណឌ ថមីបែនថម ។ 
 
២.៧.ករងរសមភ រៈ និងបរកិខ រ ៖ 
-បនចុះេទេផទៀងផទ ត់េសៀវេភបញជ ីសរេពភណឌ រទពយសមបតដិរដឋឆន ំ២០១២ របស់មនទីរវបបធម៌ 

និងវចិិរត សិលបៈេខតដកំពង់ចម 
-រតួតពិនិតយបញជ ីសរេពភណឌ រទពយសមបតដិរដឋឆន ំ២០១២ របស់មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈេខតដកំពង់ 

សពឺ និងេខតដៃប៉លិន។ 
បនេធវសំេណ សំុេគលករណ៍ធនចំណយចំនួន២២មុខ កនុងេនះមន៖ ទិញេរបងឥនធនៈ០២េលក 

ទិញសមភ រៈករយិល័យ-ទិញសមភ រៈបេចចកេទស-ទិញសមភ រៈេរបរបស់សរមប់េបះពុមពតមអងគភព-ទិញ 
សមភ រៈផគត់ផគង់សរមប់ែថទំឧបករណ៍រថយនដ-ទិញេរគឿងសងហ រមឹសរមប់េរបរបស់-
ទូទត់ៃថលជួសជុលរថយនដ រដឋរបចំឆន ំ-ជួសជុលរបងេខល ងទវ រ ចក់សប េធវរបងេរងេសៀក 
និងេរៀបចំែកលមអអគរសលរបជំុ េនទីសដីករ រកសួង-ជួសជុលែកលមអអគររដឋបល ៃនមនទីរវបបធម៌ 
និងវចិិរតសិលបៈេខតដៃប៉លិន-ជួសជុលែកលមអរបង េខល ងទវ ររបស់មនទីរវបបធម៌ 
និងវចិិរតសិលបៈេខតដបត់ដំបង-ជួសជុលរបសទនគរបជ័យ េខតដកំពង់ចម-
ជួសជុលរបសទសំបូរៃរពគុក S2 េខតដកំពង់ធំ-ជួសជុលរបសទបនទ យឆម រ េខតដបនទ យមនជ័យ-ជួសជុល 
រូបចមល ក់បុរណែដលសថិតេនអភិរកសដឋ នអងគរ េខតដេសៀមរប និងេគលករណ៍ធន ចំណយេដមបីេបះ 
ពុមពេសៀវេភជំនួយសម រតី និងេសៀវេភផនត់ ។  

-ែបងែចកេរបងឥនធនៈ េទតមគេរមងែបងែចក និងេធវករែបងែចកសមភ រៈករយិល័យជូនថន ក់   
ដឹកនំ និងរគប់នយកដឋ ន  

-ករងរេដញៃថលចំនួន១១មុខ កនុងេនះមន ៖ េដញៃថលេរបងឥនធនៈ-ទិញសមភ រៈករយិល័យឆមស 
ទី២-េរៀបចំែថទំ និងតបណដ ញេផសងៗ-ជួសជុលរបងេខល ងទវ រ ចក់សប េធវរបងេរងេសៀក និងេរៀបចំែក 
លមអអគរសលរបជំុ េនទីសដីកររកសួង-ជួសជុលែកលមអអគររដឋបល ៃនមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈ 
េខតដៃប៉លិន-ជួសជុលែកលមអរបង សថិតេនរសុកបណន់ េខតដបត់ដំបង-ជួសជុលរបសទនគរបជ័យ េខតដ 
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កំពង់ចម-ជួលជួលរបសទសំបូរៃរពគុក S2 េខតដកំពង់ធំ-ជួសជុលរបសទបនទ យឆម រ េខតដបនទ យមន 
ជ័យ និងជួលជុលរូបចមល ក់បុរណ សថិតេនកនុងអភិរកសដឋ នអងគរ េខតដេសៀមរប  
          -ករងររបគល់-ទទួលចំនួន២៣មុខ កនុងេនះមន ៖ េរបងឥនធនៈ០២េលក-សមភ រៈករយិល័យ 
ឆមសទី២-េរៀបចំែថទំជួសជុលឧបករណ៍ករយិល័យ-សមភ រៈេរបរបស់១០េលក-សមភ រៈផគត់ផគង់សរមប់ 
ែថទំឧបករណ៍រថយនដ-េរគឿងសងហ រមឹសរមប់េរបរបស់-ជួសជុសរថយនដរដឋ-ជួសជុលេរងេសៀក-េរៀបចំែក 
លមអអគរសលរបជំុេនទីសដីកររកសួង-ជួសជុលេខល ងទវ ររបសទេនរសុកបណន់ េខតដបត់ដំបង-ជួស
ជុលអគរមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈេខតដៃប៉លិន-ជួសជុលរបសទនគរបជ័យ េខតដកំពង់ចម និង 
របសទ សំបូរៃរពគុក េខតដកំពង់ធំ ។  

-េបះពុមពបដពកយេសល កដក់តំងបងហ ញសរមប់ពិធីសននិបតរកសួង ទិវវបបធម៌ជតិ ០៣ មីន 
និងបុណយេផសងៗសរមប់ដក់តំងេនទីសដីកររកសួង ។ 

 
២.៨.ករងរសហរបតិបតដិករវបបធម៌អនដរជតិ និងកិចចករអស៊ន ៖ 

 -បនទទួលលិខិតចូលចំនួន៤៧២ឯកសរ មកពីរគប់សថ ប័ន អងគករ និងពីេរករបេទស េដមបីជូន
ថន ក់ដឹកនំរកសួងរតួតពិនិតយ និងសេរមច 
 -បនទទួលគណៈរបតិភូមកជួបពិភកសទំនក់ទំនងករងរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈ 
ចូលរួមអមឯកឧតដម រដឋមរនដី កនុងករជួបេភញៀវជតិ-អនដរជតិ 
និងរបជំុពិភកសករងរេផសងៗមនចំនួន៧២េលក 
 -គណៈរបតិភូេធវទសសនកិចចេនេរករបេទសមនចំនួន៤៦េលក 
 -ឯកឧតដម ជុច េភឿន រដឋេលខធិករ តំណងដ៏ខពង់ខពស់ រដឋមរនដីរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈ  បន
ចុះហតថេលខបនដេលអនុសសរណៈៃនករបញជូ នអនកជំនញេទចូលរួមវគគបណដុ ះបណដ ល េនសរមនទីរ
អូគីណវ៉ របេទសជបុ៉ន 
 -ឯកឧតដម សំរំង កំសនដ រដឋេលខធិករ តំណងដ៏ខពង់ខពស់របស់ឯកឧតដមរដឋមរនដី និង ឯកឧតដម
អនុរដឋមរនដីករបរេទស ៃនសធរណរដឋេអកវ ឌ័រ បនចុះហតថេលខេលកិចចរពមេរពៀង សដីពីករករពរ 
ករអភិរកស ករទមទរ និងកររបគល់សងមកវញិនូវសមបតដិវបបធម៌ និងធមមជតិ រវងកមពុជ-េអកវ ឌ័រ ។ 

 
២.៩.សលបណដុ ះបណដ លរកបខ័ណឌ វបបធម៌ ៖ 

            សលបនេរៀបចំឯកសរេសនសំុេគលករណ៍េបកវគគបណដុ ះបណដ លមរនដីរជករចំនួន០៣វគគគឺ៖ 
វគគបំពក់បំប៉នរគប់រគងសិលបៈមហជន វគគបណដុ ះបណដ លករងររដឋបល និងបទពិេសធន៍ករងរសរមប់
មរនដីរកបខណឌ ឆន ំ២០១១ និងឆន ំ២០១២ និង វគគបណដុ ះបណដ លមរនដីរគប់រគងសរមនទីរ ។ 

 *ករងរសេរមចមិនបន ៖ ករេបកវគគទំង០៣វគគេនះ មិនបនេបក េដយរង់ចំថវកិពីរកសួង

េសដឋកិចច និងហិរញញវតថុ ។ 
  

៣-ករងរេបតិកភណឌ របូ ី៖ 
៣.១.ករងរគំពរ និងអភិរកសសំណង់បុរណ ៖ 

 ក.ករងរអភិរកសអងគរ ៖ 
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 -បនរបគល់វតថុសិលបៈចំនួន២២មុខ ឱយេទសកលវទិយល័យ Palermo របេទសអីុតលីខចី េដមបីេធវករ 
ជួសជុលេនអគរថមបយេរកៀមកនុងបរេិវណអភិរកសអងគរ េសៀមរប 

 -បនទទួលអនកជំនញមកពីសលបរំងចុងបូព៌ចំនួន១៦នក់ កនុងេនះមនរគ  ូ និងសិសស 
មករសវរជវ និងបេរងៀនអនអកសរសិលចរកឹេដយផទ ល់េនកនុងឃល ំង និងអនកជំនញចំនួន០៧នក់ 
ជអនករសវរជវ អកសរសិលចរកឹេនកនុងឃល ំងចំនួន០១ៃថង  
 -ទទួលរកុមករងរ Scan 3D មកពី Uni-Herdelberg មនេលកបណឌិ ត គឹម ចំេរ ន និង Mr Dominik 
បនយកសិលចរកឹមុនសម័យអងគរ និងសម័យអងគរមក Scan មនចំនួន១០ដំុ ែដលមនេលខេរៀង K367 
K132, K18, K908, K289, K754, K300, K70, K95, K323 រឯីលទធផលវភិគេនរបេទសអឡឺម៉ង់ 
សេរមចលទធផលចុងេរកយ នឹងេផញឯកសររតឡប់មកអភិរកសអងគរទុកជឯកសរផងែដរ។ 
 ខ.ករងររសវរជវ និងចងរកងឯកសររបវតដិសរសដ ៖ 
 -បនចុះេទពិនិតយេមលរបជពលរដឋសង់លំេនដឋ នកនុងតំបន់២ ៃនរបសទបនទ យឆម របន០២េលក
ចំនួន៣១ៃថង 
 -បនចុះេទសហករជមួយអងគករ G.H.F េរៀបជញជ ំងេរងទងទី៣ និងតួប៉មទី១៨ ៃនរបសទ 
បនទ យឆម រ  
 -បនចុះេទពិនិតយសថ នភពរបសទ S2 េនសំបូរៃរពគុក េខតដកំពង់ធំមុនករជួសជុលចំនួន២ៃថង។ 
 គ.ករងររគប់រគងរមណីយដឋ នវបបធម៌ ៖  
 -បនេរៀបចំ និងរបមូលឧបករណ៍ែដលបនយកេទជួសជុលរបសទបនទ យឆម រកលពីឆន ំ២០១២ 
មកពិនិតយ និងបញចូលឃល ំងេននយកដឋ នវញិ 
 -បនេរៀបចំឯកសរ េដមបីេធវបទបងហ ញកនុងសិកខ សលអស៊ន សដីពីករអភិរកសេបតិកភណឌ វបបធម៌ 
ចំនួន៣ៃថង េនេខតដេសៀមរប 
 -េរៀបចំបលង់េគលរបស់របសទតរពហមជរបសទរណបៃនរបសទបនទ យឆម រចំនួន០២បលង់ 
 -បនេរៀបចំឯកសរ សដីពីករជួសជុលរបសទបនទ យឆម រចំនួន១១បលង់  
 -មរនតីជំនញសហករជមួយបុគគលិកអងគករអឡឺម៉ង់ ជួសជុលរូបអបសរបក់ែបកេនកនុងឃល ំង
អភិរកស ចំនួន១៥រូប។ 
 ឃ.ករងរអភិរកសជួសជុលរបសទ-សំណង់បុរណ ៖ 
 -បនេទចូលរួមពិនិតយករជីកផនូរសពបុរណ េនភូមិបនទ យឆម រេជង ឃំុបនទ យឆម រ និងេទពិនិតយ 
ករដឋ នជួសជុលរបសទបនទ យឆម រចំនួន០១ៃថង  
 -បនេរៀបចំឯកសរ េដមបីេធវបទបងហ ញកនុងសិកខ សលអស៊ន សដីពីករអភិរកសេបតិកភណឌ វបបធម៌ 
“ជួសជុលរបសទ” ចំនួន៥ៃថង េនេខតដេសៀមរប 
 -បនចុះេទ០២េលកពិនិតយេមលសថ នភពែរបរបួលៃនរបសទ S8/S2 រកុមរបសទសំបូរៃរពគុក 
េខតដកំពង់ធំចំនួន០៧ៃថង 
 -បននឹងកំពុងអនុវតដគេរមងថវកិរដឋជួសជុលរបសទ ឆន ំ២០១៣ ចំនួន០៣កែនលងគឺ ៖ 
  +ទី១ ៖ គេរមងទល់រទរបសទ S2 រកុមរបសទសំបូរៃរពគុក េខតដកំពង់ធំ 
  +ទី២ ៖ គេរមងជួសជុលរបសទនគរបជ័យ េខតដកំពង់ចម 
  +ទី៣ ៖ គេរមងជួសជុលសព នហល ៃនរបសទបនទ យឆម រ ។ 

ង.ករងររគប់រគងសំណង់របវតដិសរសដ ៖ 
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 -បនេរៀបចំឯកសររបសទកនុងតំបន់អងគរមុនេពលអជញ ធរអបសររគប់រគងមនបលង់របសទចំនួន 
០៣ចបប់ និងរូបថតចំនួន៥០សនលឹក ។ 
 -បនេធវកំណយបុរណវទិយេនរបសទ S2 ៃនរកុមរបសទសំបូរៃរពគុកចំនួន០២កែនលងគឺ ខង
កនុងរបងគ និងែផនកខងេរកយរបសទមុខខងលិច មនទំហំ១,៩០ម គុណ៧,២០ម 
 -បនចងរកងឯកសរចស់ៗ សដីពីសំណង់របវតដិសរសដ េនេខតដបនទ យមនជ័យចំនួន០៤ចបប់  
និងសដីពីរបវតដិរបសទ េនរមណីយដឋ នរបវតដិសរសដ របសទសំបូរៃរពគុក េខតដកំពង់ធំចំនួន០២កែនលង ។ 
 ច.ករងរអភិរកសតមបណ្តេខតដ ៖ 
 -អភិរកសដឋ នកំពង់ធំ និង រពះវហិរ ៖ 
  +ចូលរួមសហករជមួយអងគករ Waseda ទំងបេចចកេទសជួសជុល និងចងរកងឯកសរ 
ករជួសជុលរបសទសំបូរៃរពគុកេនេខត្តកំពង់ធំ  
  +តមដន និងពិនិតយសកមមភពរបស់អងគករ German Apsara Conservation Project 
ែដលបនេទសិកសទូេទ ៃនរកុមរបសទសំបូរៃរពគុក ។ 
 -អភិរកសដឋ នបត់ដំបង បនទ យមនជ័យ និងឧត្តរមនជ័យ ៖ 
  +បននឹងកំពុងបន្តសហករជមួយអងគករ G.H.F ជួសជុលរបសទបនទ យឆម រ ទំងបេចចក 
េទសជួសជុល និងចងរកងឯកសរបន្តបនទ ប់  
  +បនបញច ប់កររសវរជវេរងទងេលេកសវរៈ េដមបីបញជូ នឯកសរេទអគគនយកដឋ នេបតិក
ភណឌ  
  +េរៀបចំសល កសញញ លំេនដឋ នគំរូ ទំហំ២ម គុណ១.៨០ម យកេទដក់េនសលឃំុបនទ យ 
ឆម រេដមបីឱយរបជជនអនុវតដឱយបនរតឹមរតូវ 
  +បនសមអ តកសិណមុខខងេកត ែប៉កខងតបូង ៃនរបសទបនទ យឆម របនចំនួន៦០០០
ែម៉រតកេរ ៉
  +បនយកទូកេឈមកដក់កនុងកសិណសរមប់បរេពកជរបចំ 
  +បនចុះេទេមលសថ នភពែរបរបួលៃនរបសទបនទ យឆម រ និងករជួសជុលសព នហល 
ទិសអេគនយ៍  
  +របសទបនទ យឆម រទទួលរងេដយេរគះទឹកជំនន់ េធវឱយេហដឋ រចនសម័ពនធរបសទមួយ
ចំនួនបនរលុះបក់ែបកថមរគឹះ និងមរនតីេយងបនខិតខំទប់ទឹកមិនឱយហូរចូលរបសទជបេណដ ះអសនន។ 
 ឆ.ករងរសហរបតិបតដិករជមួយអនដរជតិ ៖ 

 *បនសហករជមួយអងគករ G.H.F ជួសជុលរបសទបនទ យឆម រ ៖ 

 ករងរជួសជុលេរងទងទី៣៖ េរៀបថមជញជ ំងេរងទងបន៦២ដំុ-ថមេខឿនបន០៤ដំុ-ថមបតជញជ ំងបន 
០២ដំុ-ថមកំរលបន៦៥ដំុ-េរៀបសរសរបន១៥ដំុ-បនេរ ថមជញជ ំងបនដេទេជងចំនួន២០៧ដំុ-គូរបលង់ថមពុះទទឹង 
បន០៤កែនលង-ចប់រនទ ថមីបន០២កែនលង-េរ េឈទល់រទជញជ ំងកលពីឆន ំ២០០៧េចញ េដមបីពិនិតយេមលរចន 
សមព័នធ-ែឆក Level ករមលេរងទងជិតរួចរល់េហយ-ជួសជុលថមបន១៥ដំុ មន៤៨បំែណក និងចក់ករមល 
េបតុងបន៩៤ដំុ-េរ ថមជញជ ំងបន២៤៣ដំុ-េរ េខឿនខងេរកយបន១០៩ដំុ-េរៀបផគុំថមបំែណកបន៥៣ដំុ 
មន១០៦ បំែណក-េរ ថមរលុះរជងុខងេជងបន៤២ដំុ-េរៀបថមបតជញជ ំងសកលបងបន៦៥ដំុ-
េរៀបថមភក់បតរគឹះបន០១ដំុ និងថមបយេរកៀមបន០៣ដំុ-េរ ថមេខឿនខងេរកយចំនួន៥៨ដំុ-
េរ ថមដំបូលែដលរលុះជប់េខឿនខងេរកយចំនួន ២៥ដំុ-េរ ថមែដលរលុះេនរចកទវ រខងេជងចំនួន៣៥ដំុ-
េរៀបថមបតជញជ ំង និងេរៀបថមជញជ ំងសកលបងចំនួន ២៣ដំុ (សកលបងេលកទី១)-
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ជួសជុលថមបតជញជ ំងចំនួន០៥ដំុ-ជួសជុលថមជញជ ំងចំនួន២៦ដំុ-ជួសជុលថមធនឹម 
េរកយរទទវ រេននឹងបតជញជ ំង០១ដំុ េដយេរបែដក០៦េដម និងបញ់កវពរងឹង-បនដេរ េខឿនមុខខងេកត 
ចំនួន៩៨ដំុ និងេរៀបចូលវញិចំនួន៣២ដំុ-េរ ករមលេដមបីេរៀបសកលបងេនបនទ ត់៤៧-៤៨ចំនួន៣០ដំុ-
ចប់េផដម េរៀបសកលបងករមលចំនួន០៦ដំុ-េរៀបសកលបងថមជញជ ំងចំនួន៣០ដំុ-េរ ថមសសរចំនួន៤០ដំុ-
គូរបលង់េមលពី េលថមរលុះេនសល បខងេជងៃនេរងទងទី៣ ទិសអេគនយ៍-ជួសជុលេខឿនខងមុខ 
និងខងេរកយចំនួន១៤ដំុ និងជួសជុលថមករមលចំនួន០៣ដំុ។ ករងរេនតួប៉មទី១៨៖ 
បនេធវសរមង់បលង់ែដលបនជួសជុលរួច េដមបី ទុកជឯកសរ-សមអ តជំុវញិករដឋ ន-កត់តរមឹមថមតមរជុង-
េរៀបថមកំពូលបញច ប់បន៨០ដំុ េរៀបថមរលុះបន០៤ដំុ និងសវ នដក់ែដកទមបន៦៣ែដក-
បនេរ រនទ ែដកពីខងតបូងរួចរល់-េរ រនទ ែដកពីខងលិច និងខង
េកតទុករតឹមកំពស់២មសរមប់េរៀបថមដំបូលទំងសងខង-ទុករនទ ខងេជង េដមបីគូរបលង់ថមពីេលចុះេរកម-
េរៀបថមមុខរពហមកំពូលរួចរល់ជសថ ពរ-សមអ តថមែផនកខងលិច-េរតៀមគូរបលង់ ចុះេលខថម 
និងរសង់កំពស់បញច ប់-េរ  និងេរៀបេទវញិនូវសល បខងលិចចំនួន០៣រួត អស់ថមចំនួន៣៧ដំុ-
ដប់រលីំងថមជំនួសថមី និងេបសសមអ តកំេទចថមបញច ប់ និងេរៀបចំេធវផលូវចូលទសសន។  

 *បនេធវកិចចសហករជមួយអងគករ Waseda ជួសជុលរបសទសំបូរៃរពគុក ៖ 

 បនកំពុងដប់ឆល ក់កបច់សុ៊មទវ រៃនរបសទ S1 មុខខងេកត-េបសសមអ តជំុវញិបរេិវណរបសទ 
S1-តថមេរគងសុ៊ម ទវ រខងេល០១សនលឹក ៃនរបសទ N1 បន០២ដំុ យកេទដក់េលេរគងសុ៊មថមី-េធវរនទ  
របែវង០២ម គុណ១ម េដមបីបញចូ លថមសនលឹកេទវញិ-េធវកំណយសមអ តេជងរបសទ N1 របែវង២ម គុណ 
០១ម-េរៀបដក់ឥដឋេឡងវញិេនចេនល ះសុ៊មទវ រ និង ជញជ ំងឥដឋេដយេរបបយអរ-ដុះលងសមអ តកែនលង 
ែដលរតូវជួសជុលរបែវង២ម គុណ០១ម-ជួសជុលេឡងវញិសរសរេផអ ប របសទរចកខងេកតែផនក ខង
តបូងេរៀបឥដឋចំនួន៤១ដំុ េដយេរបបយអរអស់ចំនួន១៥ឈុត-ជួសជុលសរសរេផអ បរបសទN1 មុខខង
េកតសសរខងតបូងបនដផគុំេឡងដល់កែនលងេដមវញិ េរៀបឥដឋចប់ពីរសទប់ទី១៤ ដល់រសទប់ទី៣១-ដក់ែដក
ទមេនេសរទី២០,២២,២៥,២៧,៣៦ និងទី៣៩-េរៀបចំជួសជុលសរសរេផអ បបនដចំនួន២៥េសរ ពីេសរទី២០ 
ដល់េសរទី៤៥-េរបែដកទម៣លីអស់៤៥៧ស.ម ែដកទម៥លីអស់៩២ស.ម និងែដកទម៨លីចំនួន២៧២
ស.ម-េរបកវ EPOXY េដមបីលយចំនួន២១៦រកម-េរៀបសរសររជុងខងេកតៃនរបសទ N1 ពីរសទប់ទី
៣៤ ដល់រសទប់ទី៤៩-េរៀបឥដឋរបសទ N1 ៤រសទប់ ពីេសរទី១ ដល់េសរទី៤ ែផនកខងេលបនចំនួន១០ 
ែម៉រតកេរ-៉បិទកវមុខឥដឋបែនថម១០ែម៉រតកេរ-៉ចប់េផដមេធវកំណយរេណដ ១ម គុណ១,៥០ម គុណ០,៧០ម 
រសវរជវបនដេនរកុងឥសនដបុរៈ េដមបីេមលរចនសមព័នធរបស់របសទ និង បនកត់េសម សមអ ត
េនរបសទ រកុមសំបូរ រកុមរបសទយយព័នធ រកុមដូនេមង និងរកុមតមំុ។ 

*បញហ របឈម ៖ 

-វន័ិយករងរេនមនកំរតិេដយមនករលំបករបមូលផតុំមរនតីជំនញ។ កងវះថវកិ 
ខវះពលករអែណត ត េនតមរបសទ ខវះករយិល័យអភិរកសេនតមរបសទមួយចំនួន 
ខវះលិខិតបទដឋ នចបប់េផសងៗ	  កនុងករ	   រគប់រគង ករេរបរបស់ដីធលី និងសំណង់កនុងតំបន់របសទបនទ យឆម រ 
និងតំបន់សំបូរៃរពគុក ខវះមរនតីរកបខណឌ ែផនកកិចចកររដឋបល និងវសិវករ។ 
អជញ ធរមូលដឋ នសហករមិនបនលអជមួយនយកដឋ ន កនុងកររគប់រគងករេរបរបស់ដីធលី 
និងសំណង់កនុងតំបន់របសទបនទ យឆម រ។	  

*សំណូមពរ ៖ 
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-េសនសំុថវកិរបចំឆន ំឲយបនសមរសប និងទន់េពលេវលសរមប់គំពរ អភិរកស និងជួសជុល
របសទទូទំងរបេទស។ េសនសំុថវកិរបចំឆន ំសរមប់ែថទំរថយនត និងេរគឿងចរក បេរមឲយករងរគំពរ 
និងអភិរកសរបសទបុរណ។ េសនសំុបែនថមរកបខណឌ ែផនកកិចចកររដឋបល និងវសិវករ និងពលករអែណត តដក់
តមរបសទ រពមទំងអគរអភិរកសដឋ នេនតមរបសទសំខន់ៗមួយចំនួន។	  

-សូមរកសួងផតល់លិខិតបទដឋ នចបប់េផសងៗ សតីពីកររគប់រគង និងករេរបរបស់ដីធលីកនុងតំបន់ែដល
រគប់រគងេដយរពះរជរកឹតយ និងសូមឲយមនសិកខ សលថន ក់រកសួង សតីពីកររគប់រគង និងករេរបរបស់
ដីធលីកនុងតំបន់ករពរ េដយរពះរជរកឹតយ និងតំបន់របសទសំខន់ៗេទៀត។	  

 
៣.២.ករងរសរមនទីរ ៖ 
មរនដីជំនញចំនួន០១រូប បនេទចូលរួមេធវកំណយរសវរជវេនសថ នីយ៍លអ ងសព ន េខតដបត់ដំបង 

ចំនួន៤ៃថង។ មរនដីជំនញចំនួន០២រូប េទចូលរួមផដិតសិលចរកឹ េនមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈ 
េខតដកំពង់ធំ និងរកុមរបសទសំបូរៃរពគុកចំនួន០៥ៃថង និងមរនដីជំនញចំនួន០១រូប 
េទចូលរួមេរៀបចំដក់តំងវតថុសិលបៈ េនសរមនទីរធមមជតិសកល សេមដចេតេជ ហុ៊ន ែសន េខតដរពះវហិរ។ 
មរនដីជំនញចំនួន០២រូប េទចូលរួម បំេពញេបសកកមមេនេខតដបត់ដំបង និងេខតដបនទ យមនជ័យ 
កនុងគេរមងសហរបតិបតដិកររវងរកសួង វបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈ និងមជឈមណឌ លឯកសរកមពុជ 
េរកមរបធនបទ ករេរៀបចំពិព័រណ៌សដីពី របប កមពុជរបជធិបេតយយេនតមបណដ សរមនទីរេខតដ-រកុង 
និងករអភិវឌឍសរមនទីរ។ មរនដីជំនញចំនួន០៤រូប ចុះ េបសកកមមេទេខតដៃរពែវង 
េដមបីរសវរជវអំពីករងរសរមនទីរ និងពិនិតយេលករតំងពិព័រណ៌េនសរមនទីរ េខតដៃរពែវង  
និងចុះេបសកកមមេទេខតដកំពង់ចម េដមបីេធវបញជ ីសរេពភណឌ  និងវយតៃមលវតថុសិលបៈេនអរសម រពឹទធ ចរយ 
ចយ គីមហុង (តងុយ) សថិតេនឃំុវលវង់ រកុងកំពង់ចម។ 

ក.សរមនទីរជតិភនំេពញ ៖ 
-បនទទួលវតថុបុរណែខមរចំនួន១៣១មុខ កនុងេនះមន ៖  

  +វតថុសិលបៈេធវពីថមចំនួន០៧រូប និងបំែណកចំនួន១៤បំែណក 
  +វតថុសិលបៈេធវពីេលហៈធតុចំនួន១១៩រូប 
  +វតថុសិលបៈេធវពីសព ន់ចំនួន០៣រូប ពីែដកចំនួន០១រូប និងពីរកដសចំនួន០១រូប ។ 

-េភញៀវចូលទសសនសរមនទីរជតិ មនគណៈរបតិភូជន់ខពស់ជតិ-អនដរជតិ េភញៀវជតិ-អនដរជតិ សិកខ  
កម សិសស និសសិត រពះសងឃ សរុបមនចំនួន ១៥៤.០៤២នក់ កនុងេនះមន ៖ 

*េភញៀវជតិទិញសំបុរតចំនួន ២៨.០០២ នក់ ទទួលបនថវកិចំនួន ១០.១៥០.៩៥០េរៀល 
*េភញៀវអនដរជតិទិញសំបុរតចំនួន ១០៤.០៦៧ នក់ ទទួលបនថវកិ  ៣៥៨.៦៥៩ដុលល អេមរកិ 
*េភញៀវចូលឥតបង់ៃថលចំនួន ២១.៩៧៣ នក់ 
-ជួសជុលរូបចមល ក់បន១៥៤រូប និងេធវបញជ ីវតថុសិលបៈចូលថមីបន៦៣រូប ។ 
ខ.សរមនទីរឧរកឹដឋកមមរបល័យពូជសសន៍ទួលែសលង ៖  
-េភញៀវជតិ-អនដរជតិ រពះសងឃ សិសស និសសិតចូលទសសនចំនួន១៨៥.៣៧៧នក់ កនុងេនះេភញៀវ 

អនដរជតិចំនួន ១៤.៣៧៨នក់។ ករងររដឋបលបនេរៀបចំលិខិតបទដឋ នឱយមនរេបៀប មនសណដ ប់ធន ប់ 
បនវចិខចប់ឯកសរចំនួន១.៣៥០កញច ប់ េសកនេនហគ ទីវ (Negative) ហវីលបន១.៥០០សនលឹក និងបនជួស 
ជុលែកលមអេហដឋ រចនសមព័នធកនុងបរេិវណសរមនទីរ។   

*បញហ របឈម ៖  
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-កងវះថវកិ កងវះធនធនមនុសស 
-េនរដូវវសសទឹកលិចខល ំងកនុងេលណរគឹះបណត លឲយប៉ះពល់ដល់វតថុបុរណមួយចំនួន ពិេសសវតថុពី 

េលហធតុ និងវយនភណឌ ។ 
-កងវះខតទីតំង និងសមភ រៈសរមប់បេងកតេរងជងអភិរកស និងជួសជុលវយនភណឌ  ជពិេសស

សំពត់សូរត និងផទ ំងគំនូរមួយចំនួនកំពុងរបឈមនឹងករពុកផុយ 
-វគគបណតុ ះបណត លសតីពីករងរចុះបញជ ីសរេពភណឌ  ករងរជំនញអភិរកសវតថុសិលបៈ មគគុេទទសក៍ 

ករពរងឹងសមតថភពបេចចកេទស និងករងរជួសជុលវតថុសិលបៈ េទដល់មរនតីេខតត។  
-ករេរៀបចំឯកសរចបប់គតិយុតតសតីពីកររគប់រគងសរមនទីរ ែបបបទេសនសំុេបកសរមនទីរ ឬបិទ

សរមនទីរ ។ 

*សំណូមពរ ៖ 

-សំុបែនថមធនធនមនុសសេទេលតរមូវកររបស់នយកដឋ ន 
-សំុឲយរកសួងជួយគំរទេលករងរែផនករអទិភពរបស់អងគភព ។ 
គ.មណឌ លវតដភនំ ៖ 

 -េភញៀវេទសចរណ៍បរេទសចូលទសសនមនៈ ២៨៦.០៥៥នក់ កនុងេនះបរេទស១៥០.០០០នក់ ។ 
ឃ.មណឌ លេជងឯក ៖ 

 -េភញៀវេទសចរណ៍បរេទសចូលទសសនមនៈ ១៨១.៣៣៩នក់ កនុងេនះបរេទស៤២.៧៩៣នក់ ។ 
  

៣.៣.ករងរបុរណវទិយ និងបុេររបវតដិវទិយ ៖  
 -បនបញជូ នមរនដីជំនញចំនួន០២នក់ ចូលរួមសហករជមួយវទិយសថ នជតិណរ៉ ៃនរបេទសជបុ៉ន 
សិកសរសវរជវ និងអេងកតទីតំងសថ នីយេនរសុកលែងវក េខតដកំពង់ឆន ំង។ មរនដីជំនញចំនួន០១នក់ 
ចូលរួម សហកររសវរជវសថ នីយបញចុ ះសព េនភនំខនងេពង និងភនំែប៉ល រសុកថមបំង េខតដេកះកុង។ 
មរនដីជំនញ ចំនួន០៣នក់ ផល ស់បដូរេវនគន ចុះេទសិកសរសវរជវ និងេផទៀងផទ ត់សថ នីយបុរណ 
េនរសុកបធយ េខតដ កំពង់ចម។ បញជូ នមរនដីជំនញចំនួន០២នក់ 
ចូលរួមសហករេធវកំណយជមួយវទិយសថ នរសវរជវ េដមបី ករអភិវឌឍន៍ 
(េបសកកមមរសវរជវបុេររបវតដិសរសដកមពុជ-បរំង) េធវកំណយេនសថ នីយលអ ងសព ន   រសុករតនមណឌ ល 
េខតដបត់ដំបង។ បញជូ នមរនដីជំនញចំនួន០៣នក់ ចុះេទសិកសរសវរជវ េផទៀងផទ ត់ សថ នីយ៍បុរណ 
និងរមណីយដឋ នរបវតដិសរសដេនរសុកសំបូរ េខតដរកេចះ រសុកសវ យរជំ េខតដសវ យេរៀង 
រសុករតពំងរបសទ េខតដឧតដរមនជ័យ និងរសុកសទឹងែសន េខតដកំពង់ធំ និងសហករជមួយសកល 
វទិយល័យសីុដនី របេទសអូរសដ លី ចុះសិកសរសវរជវឧសសហកមមែដក េនេខតដរពះវហិរ 
 -បនសហករជមួយមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈេខតដកណដ ល 
ចុះេទេបះបេងគ លែដនករពរសថ នីយ បុរណ េនរសុកេកះធំ និងរសុកសំេរងទង េខតដកំពង់សពឺ 
 -បនសហករជមួយមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈេខតដៃរពែវង 
ចុះេទេបះបេងគ លែដនករពរសថ នីយ បុរណ េនរកុងៃរពែវង េខតដៃរពែវង 
 -បនសហករជមួយវទិយសថ នរសវរជវសមបតដិវបបធម៌ ណរ៉ របេទសជបុ៉ន េធវបទបងហ ញសដីពី
លទធផលរសវរជវេធវកំណយេនភូមិរកំងគរ េខតដកំពង់ឆន ំង េនទីសដីកររកសួង 
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 -សហករជមួយសកលវទិយល័យអូតេហគ  របេទសញូ៉េសែលន និងរជបណឌិ តសភ េធវបទបងហ ញ 
សដីពីលទធផលរសវរជវថមីៗេលវស័ិយបុរណវទិយេនសថ នីយភនំខនងពង េខតដេកះកុង និងសថ នីយ៍េជងឯក 
(ឡបុរណ) េនរជធនីភនំេពញ េនទីសដីកររកសួង  
 -បនេរតៀមេរៀបចំលិខិតបទដឋ នរបកសបញចូ លសថ នីយបុរណ េនេខតដកំពតជសថ ពរ េទជ
សមបតដិ េបតិកភណឌ វបបធម៌ជតិ និងបនដេរៀបចំបញចូ លសថ នីយៃរពបសក់-របសទជីហ៊ 
និងេចតិយភនំយ៉តចូលជ សមបតដិេបតិកភណឌ ជតិ ។ 
 នយកដឋ នបុរណវទិយ និងបុេររបវតដិវទិយ សេរមចបនលទធផលលអរបេសរកនុងករងរវស័ិយវបបធម៌ 
ពិេសសែផនករគប់រគងែដនដីបុរណវទិយ និងកិចចសហកររសវរជវជមួយសថ ប័នជតិ និងអនដរជតិ។ 
លទធផល សេរមចបនជវជិជមនគឺ ៖  
 -ចុះពិនិតយ និងេផទៀងផទ ត់សថ នីយបុរណេនតមបណដ េខតដចំនួន០៦េខតដ 
 -េបកសិកខ សលផសពវផសយ សដីពីលទធផលរសវរជវបុរណវទិយដល់មរនដីរជករេរកមឱវទរកសួង  

-ចុះផសពវផសយ អប់រ ំ និងអភិរកសសថ នីយបុរណេនេខតដេកះកុង-កំពង់ឆន ំង-កណដ ល-កំពង់សពឺ និង
េខតដតែកវ។ 

*បញហ របឈម ៖ 

-សកមមភពឈូសឆយដីេធវករអភិវឌឍកំពុងមនករេកនេឡង ក៏ដូចជខវះករជួយអនតរគមន៍ និង
េធវចំណត់ករឲយបនទន់េពលេវលពីថន ក់ដឹកនំរកសួង ក៏ដូចជអជញ ធរែដនដី ទំងេនះគឺជផលប៉ះពល់ 
យ៉ងខល ំងដល់សថ នីយបុរណែដលមនេនេលទឹក ៃនរពះរជណចរកកមពុជ 

-ចរនតករងរឯកសរលិខិតសន មមនករយឺតយ៉វខល ំង ចប់ពីអគគនយកដឋ នេបតិកភណឌ  រហូតដល់ 
ថន ក់ដឹកនំរកសួង និងេធវករចំណត់ករលិខិតមិនបនរតឹមរតូវដល់នយកដឋ នសមីជអនកអនុវតត 

-ខវះកពច ប់ថវកិេបសកកមម េដមបីចុះេទទប់សក ត់ េដះរសយ 
ករឈូសឆយសថ នីយទន់េពលេវល   

-ខវះម៉សីុនរពីនធ័រកូល័រ និងម៉សុីនថតចមលងឲយបនសមរមយ រពមទំងសមភ រៈេរបរបស់កនុង
ករយិល័យ រដឋបល ។ 
 
 ៣.៤.ករងរបុរណវតថុ ៖ 

-ករងរទប់សក ត់ករចរចរបុរណវតថុខុសចបប់៖ បនសហករជមួយនគរបលករពរេបតិកភណឌ  
និងសលដំបូងរជធនីភនំេពញ ចុះែឆកេឆររុករកេនផទះលក់វតថុអនុសសវរយ៍ីេលខ១២៤ និង៤៥០ សងក ត់
ទួលទំពូង១ ខណឌ ចំករមន រជធនីភនំេពញ ពក់ព័នធករណីែសវងរកវតថុបុរណមួយចំនួនែដលបនបត់េន
វតដរជបូព៌ ភូមិវតដបូព៌ សងក ត់សលកេរមក រកុងេសៀមរប េខតដេសៀមរប។ ករែឆកេឆរេនះេយងបន
ពិនិតយេឃញមនវតថុចំនួន០៨ ដូចនឹងវតថុែដលបនបត់េនវតដរជបូព៌ េហយវតថុទំងេនះរតូវបនរកសទុកជ
បេណដ ះអសននេនសរមនទីរជតិ 
 -បនែចកជូនតរងរសង់ព័ត៌មនបុរណវតថុេរកឃល ំង (តមរបសទ ទីទួលបុរណ វតដអរម និងទី
សធរណៈ) ដល់មនទីររជធនី-េខតដ។ កនុងេនះបនទទួលព័ត៌មនរតឡប់មកវញិមនេខតដចំនួន០២គឺ េខតដ
សទឹងែរតង និងេខតដកំពង់ចម 
 -បនសហករជមួយនយកដឋ នសរមនទីរ ចុះយកេតបុរណពីេខតដកំពង់ធំមកជួសជុល និងេរគង
យកេទរកសទុកេនសរមនទីរសេមដចេតេជ េខតដរពះវហិរ 



17 
 

 -ករងរចុះបញជ ីសរេពភណឌ បុរណវតថុ៖ បនសហករជមួយនយកដឋ នសរមនទីរ ចុះេធវបញជ ី
សរេពភណឌ វតថុបុរណ េនវតដរជបូព៌ និងវតដជីែរកង កនុងេខតដេសៀមរប េដយពិនិតយេឃញថ វតដទំងពីរេនះ 
មនវតថុបុរណេរចន។ ករចុះេធវបញជ ីសរេពភណឌ េនះ គឺបនដំេណ រករមួយរយៈ និងេរគងបនដបញច ប់ 
េដយចំនួនវតថុបុរណេនវតដទំងពីរេនះេរចន ចំែណកថវកិេបសកកមមមនករមិត ដូចេនះលទធផលៃនករចុះ 
េធវបញជ ីសរេពភណឌ វតថុបុរណគឺអនុវតដបនរបែហល៣០ភគរយ 
 -ករងររបមូលបុរណវតថុតមបណដ េខតដ ៖ 
  +េខតដសទឹងែរតង ៖ រពះពុទធរូបពីមស របក់ និងេឈចំនួន៦៦អងគ និងេជងពនសព ន់ចំនួន០១ 
(រកេឃញេនរសុកថឡបរវ៉ិត់)  
  +េខតដបនទ យមនជ័យ ៖ បុរណវតថុអំពីេលហៈចំនួន០៣ 
 -ករណីលួចបុរណវតថុតមបណដ េខតដ ៖  
  +េខតដេសៀមរប ៖ បត់បុរណវតថុចំនួន២៩ េនវតដរជបូព៌ ភូមិវតដបូព៌ សងក ត់សលកេរមក 
រកុងេសៀមរប 
  +េខតដកំពង់ចម ៖ បត់រូបបដិមចំនួន០១ េនរសុកៃរពឈរ 
 ករងរផដល់េសវពិនិតយវតថុសិលបៈនំេចញ-នំចូល ទទួលបន ៖ ចំនួនសរុប៦.០៣៧រូប  ទទួលថវកិ
ចំនួន ៤៨.១៣៩.០០០េរៀល កនុងេនះ ៖     
  +នំេចញេទបរេទស ៖ វតថុសិលបៈថមីចំនួន៥.៥១១រូប េសមនឹង៣៦.១៧១.០០០េរៀល 
វតថុសិលបៈ ចមលងដូចចំនួន៣៦០រូប េសមនឹង១០.៧០៤.០០០េរៀល 
  +នំចូលពីបរេទស ៖ ចំនួន១៦៦រូប េសមនឹង១.២៦៤.០០០េរៀល 
  +េនេខតដេសៀមរប ៖ ចំនួនរូបសរុប១៦៧រូប (រូបនំេចញពីេខតដេសៀមរប) ទឹករបក់ចំនួន 
២.១៦០.០០០េរៀល។   

*បញហ របឈម ៖  

-ករងរេធវបញជ ីសរេពភណឌ បុរណវតថុ និងកររបមូលវតថុបុរណពីកែនលងអសុវតថិភព មកទីសុវតថិភព 
េនមិនទន់ដំេណ រករបន 

-សមតថភពជំនញេនមនករមិត ករេធវេកសលយវច័ិយរូប ករកត់រតព័ត៌មនរូប 
-ករបណតុ ះបណត លករអនុវតតជំនញ និងពរងឹងករអនុវតតចបប់ដល់មរនតីទទួលបនទុកតមបណត  

រជធនី-េខតត េនមនករមិត េបេធៀបនឹងតរមូវករករងរជក់ែសតង 
-ករផសពវផសយចបប់ សតីពីកិចចករពរេបតិកភណឌ វបបធម៌ជលកខណៈសកលដល់មហជនេនមន 

ករមិត មិនទន់ទូលំទូលយ 
-លទធភពថវកិេនមនករមិត ពំុធនដល់តរមូវករករងរជក់ែសតង ។ 

*សំណូមពរ ៖ 

-េសនសំុមរនតីរកបខណឌ ថមី 
-េសនដល់រគប់មនទីរជួយបំេពញតរងផតល់ព័ត៌មនមកនយកដឋ នបុរណវតថុឲយបនឆប់ ។ 

 
៤-ករងរេបតិកភណឌ អរបូ ី៖ 
៤.១.ករងរអភិវឌឍវបបធម៌ ៖ 

 -បនបនដរសវរជវចងរកងែលបងរបជរបិយែខមរ េដយបនរកេឃញថមីបែនថមបន០៥ចំណងេជង 
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 -បនបនដរសវរជវអំពីរបៃពណីទំេនៀមទមល ប់ែខមរកនុងពិធីបុណយដរលន និងកំពុងរបមូលឯកសរ
េដមបីេរៀបចំសរេសរជអតថបទ 
 -បនចុះេទទំនក់ទំនងជមួយមរនដីរកសួងមហៃផទ េដមបីរសង់សថិតិអងគករ 
សមគមទក់ទងនឹងវសិ័យ វបបធម៌របចំឆន ំ២០១៣ 
 -បនរតួតពិនិតយឯកសរែលបងរបជរបិយែខមរេលអកខរវរិុទធ ពកយេពចន៍ ខលឹមសរ េដមបីេរៀបចំេបះពុមព 
ជេសៀវេភ កនុងឆន ំ២០១៤ 
 -បនេរៀបចំសដង់សរមប់តំងពិព័រណ៌វបបធម៌ និងតុបែតងលមអហវុងកនុងពិធីេបកសននិបតរកសួង េន
ៃថងទី២២ មករ ឆន ំ២០១៣ ទីសដីកររកសួង  
 -បនសិកសបនដ សដីពីពិធីរតណមេនេពលេខម ចសល ប់ៃតេហង មិនឱយយកសពចូលភូមិរសុក (សល ប់
េដយសររកបីវធ័ ធល ក់ពីេលេដមេឈ  ឬ ខល ខំ) របស់ជនជតិពនង 
 -បនសិកសពីពិធីបុណយេផសងៗ ពិធីែសនេរពន ពិធីេរៀបអពហ៍ពិពហ៍របស់បងបអូនជនជតិេរកល 
េនេខតដមណឌ លគីរ ី
 -បនសិកសបនដពីពិធីសដីដណដឹ ងកូនរកមំុជនជតិពនង េនេខតដមណឌ លគីរ ី និងជនជតិរគឹង 
េខតដរតនគីរ។ី 

*បញហ របឈម ៖  

-កររសង់សថិតិរបចំឆន ំអំពីចំនួនអងគករ សមគម មិនបនចុះតមដនជក់ែសតងសុរកឹតេនេឡយ 
-ករេរៀបចំឯកសរេគលករណ៍អំពីបេងកត រគប់រគងភូមិ និងមណឌ លវបបធម៌មិនទន់អនុវតតបន  
-ខវះមរនតីជំនញកនុងករចុះរសវរជវវបបធម៌ជនជតិភគតិច ។ 

*សំណូមពរ ៖ 

-េសនសុំមរនតីរកបខណឌ ថមី សរមប់ករងររគប់រគងរដឋបល 
-េសនសុំសមភ រៈករយិល័យបេរមឲយបនរគប់រគន់ ។ 
 
៤.២.ករងរសិលបៈភពយនដ និងផសពវផសយវបបធម៌ ៖ 
-បនេរៀបចំមេហរសពភពយនដកូេរ-៉សបដ ហ៍ភពយនដចិន េនកមពុជ និងេបកមេហរសពភពយនដ 

អនដរជតិេលកទី៤ េនកមពុជ។ ចូលរួមកិចចរបជំុសមគមភពយនដអសីុេនបូ៊សន កូេរខ៉ងតបូង-កិចចរបជំុ
ភពយនដអស៊នេលកទី១ េនហវីលីពីន-កិចចរបជំុភពយនដអស៊នេលកទី២ េនហូ៊ហីន របេទសៃថ និង 
ចូលរួមពិព័រណ៌ភពយនដ និងសននិសីទអនដរជតិ េនហវីលីពីន ។ 

-បនផដល់អជញ ប័ណណថមីសំុេធវអជីវកមមភពយនដ-វេីដអូចំនួន១១ចបប់  
-ថតសកមមភពករងររកសួងបន៨៥េលក និងបនតេមលងឯកសរវេីដអូចំនួន៤២ចំណងេជង 

កនុងេនះ វេីដអូៃនករសែមដងសិលបៈេសៀក និងរបំ២៥ចំណងេជង 
-ចុះបញជ ីសំុផលិតខរ៉អូេខែខមរបន៨៣េលខ វេីដអូេរឿងែខមរ (០១ដំុចប់)បន០៩ចំណងេជង និងសប៉ត

ខលីៗបន១០ចំណងេជង  
-ផដល់ទិដឋ ករខរ៉អូេខែខមរបន៨៥េលខ វេីដអូេរឿងែខមរ(០១ដំុចប់)បន២១ចំណងេជង សប៉តផសយ

ពណិជជកមមបន០៥ចំណងេជង 
-ផដល់ទិដឋ ករវេីដអូេរឿងបរេទសបន១១៤ចំណងេជង និងទទួលចុះបញជ ីកែសសតនំចូលពីបរេទស

បន២៨១ចំណងេជង 
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-ករងរទទួល និងសរមបសរមួលថតភពយនដបរេទស បនអនុញញ តថតភពយនដឯកសរ និង
ភពយនដេរឿងែវងរបស់ផលិតកមមបរេទសមនចំនួន១៤ផលិតកមម 

-មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈរជធនីភនំេពញ សហករជមួយនយកដឋ នសនដិសុខៃផទកនុងៃនរកសួង
មហៃផទ និងមនទីរេខតដទំង២៣ បនសហករជមួយគណៈកមមករអនដរមនទីរ ចុះរតួតពិនិតយកែនលងជួល-លក់
ថស និងដកហូតបនថសខុសចបប់សរុបចំនួន២៧.៩៣៧បនទះ និងរបឹអូសបនសមភ រៈមួយចំនួនេទៀត ។ 

រយៈេពលមួយឆន ំេនះ នយកដឋ នបនទទួលថវកិពីករផដល់េសវេលអជីវកមមភពយនដ-វេីដអូសរុប
ចំនួន៦៩.៩៤៥.០០០េរៀល េដយបង់ចូលថវកិរដឋ ។  

*បញហ របឈម ៖ 

-ធនធនមនុសសខវះខតអនកជំនញបេចចកេទសរគប់ែផនក 
-ករេឆលយតបចំេពះករេសនសំុថតភពយនតបរេទស មិនទន់អនុវតតបនតមករកំណត់ 
-បទេលមសលួចចមលង ែចកចយ ផលិតផលភពយនតេនែតបនតេកតមន 
-ករចរចរែចកផសយ ផសពវផសយផលិតផលភពយនត ពំុមនករអនុញញ តពីរកសួង េនែតមនេធវ 

សកមមភព 
-កររបកួតរបែជងេនេលទីផសររវងផលិតផលភពយនតកនុងរសុក និងភពយនតបរេទស (កនុងរសុក 

គុណភពអន់ែតតៃមលខពស់) ។ 

*សំណូមពរ ៖ 

-ករែបងែចកកញច ប់ថវកិរបចំឆន ំ គួរតរមូវតមករងរជក់ែសតង 
-េសនសំុមរនតីរកបខណឌ ថមី 
-សូមរកសួងជរមុញអនុរកឹតយ សតីពីអងគភពរគប់រគងសិទធិរួមឲយបនឆប់ 
-សូមរកសួងពិភកសរវងរកសួងព័ត៌មន អំពីករនំចូល ែចកចយ និងផសពវផសយផលិតផល

ភពយនតតមសថ នីយ៍ទូរទសសន៍ េតសមតថកិចចរបស់សថ ប័នណជអនកទទួលខុសរតូវ ។ 
 
៤.៣.ករងរសិលបៈទសសនីយភព ៖ 

 -កររបគំុតរនដី និងសែមដងសិលបៈ (មហជន និងអជីព) សរុបចំនួន១.៨២២េលក កនុងេនះ
នយកដឋ នសិលបៈសែមដងកនុងរសុកបន៩២េលក និងេរករបេទសបន០៨របេទស សែមដងបន១៩េលក  
 -េលករគូ អនករគូៃននយកដឋ នសិលបៈទសសនីយភព បនចុះជួយបណ្តុះបណត ល និងពរងឹង
ជំនញសិលបៈទសសនីយភព េនតមបណដ រគឹះសថ នអប់រ ំអងគករ និង សមគមន៍សិលបៈននរួមមន ៖ 
  +អនករគូរបំ និងចេរមៀងបុរណ០៤រូប បងហ ត់ េនមហវទិយល័យសិលបៈនដសរស្ត 
  +សិលបកររបំរបៃពណី០២រូប បងហ ត់បេចចកេទសេលខ នេខល េនមហវទិយល័យសិលបៈ
នដសរស្ត 
  +តរនដីករបុរណ០១រូប បងហ ត់សិលបៈដល់កុមរកំរពេខត្តកំពត 
  +េលករគូ០១រូប បងហ ត់ជំនញអចរយ េនរកសួងធមមករ និង សសន 
  +េលករគូ អនករគ ូ របំ០៩រូប បងហ ត់េលខ ន និងរបំដល់និសសិតសកលវទិយល័យកមពុជ 
េរៀងរល់ៃថងេសរ ៍និងៃថងអទិតយ 
         +េលករគូ អនករគូរបំរបៃពណី របំបុរណ និងេលខ នចំនួន០៧រូប បងហ ត់បេរងៀនសិសសេន
សលមធយមវចិិរតសិលបៈ 
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  +េលករគូ អនករគូរបំបុរណ និងតរនដីបុរណចំនួន០២រូប បងហ ត់បេរងៀនសិសសែខមរឥសល ម 
េនគីឡូែម៉រតេលខ៧ 
  +េលករគូ អនករគ ូបងហ ត់បេរងៀនរកុមយុវជន េននយកដឋ នសិលបៈទសសនីយភព េរៀងរល់
ៃថងេសរ ៍និង ៃថងអទិតយសរមប់ចូលរួមកមមវធីិសិលបៈអងគរសរងក ន េនេខតដេសៀមរប  
 -ករងរជំនញេនតមែផនកនីមួយៗបនបន្តហត់សមៈ េលខ នបសក់-យីេក-របំរបៃពណី -របំ
បុរណ  ែសបកតូច-េភលងពិណពទយ-េសៀក-អៃយ៉-ចបីុ និងហត់សមតរន្តីសម័យ េដមបីេចញសែមដងបំេរ 
រពឹតដិករណ៍ ជតិ-អន្តរជតិ និងកនុងពិធីបុណយេផសងៗ។ ករងរសែមដងបេរមរពឹតដិករណ៍ធំៗែដលរជរដឋ
ភិបលដក់ចុះគឺ បនតេមលងសន ៃដចំនួន៧សន ៃដមន របំ-េរឿង េដយមនសិលបករចូលរួមសែមដងជេរចន
នក់ដូចជ ៖ 
  +របំអបអរសទរទិវបុណយជតិ ៧ មករ 
  +េរឿង រពះេថង នងនគ សែមដងកនុងកមមវធីិអងគរសរងក នដ េនេខតដេសៀមរប 
  +របំអបអរសទរ កររបជំុករងរេបតិកភណឌ េនរជធនីភនំេពញ និងេខតដេសៀមរប 
  +េរឿង រមេករ ដិ៍ សែមដងេនមេហរសពរបេទសឥណឌូ េនសីុ 
  +របំអបអរសទរ បុណយឯករជយជតិ 
  +របំអបអរសទរខួបទី៣៥ រណសិរយសមគគីអភិវឌឍមតុភូមិកមពុជ 
  +របំេនសទសមុរទ សែមដងបុណយសមុរទ េនេខតដែកប។ 

*បញហ របឈម ៖ 

-ករចុះេធវបឋកថអំពីសិលបៈវបបធម៌េនតមរគឹះសថ នសិកស អងគករ សងគមសីុវលិមិនទន់អនុវតដ 
បនទូលំទូលយ 

-ពំុបនអនុវតតសេរមចតមគេរមងែផនកររបស់នយកដឋ ន បុ៉ែនតបនបំេពញករងររបស់ខលួនេល
ករងរជក់ែសតង ែដលរជរដឋ ភិបល និងរកសួងបនដក់ចុះគឺ សិលបករ សិលបករនីិ បនចូលរួមសែមតង
ជេរចនរយនក់បេរមកនុងរពឹតតិករណ៍ធំៗ 

-សិលបករមនវយ័កន់ែតចស់ មិនអចបេរមសកមមភពបន និងចូលនិវតតន៌បន ។ 

*សំណូមពរ ៖ 

-សំុរគូមនវយ័េកមងមកនយកដឋ ន និងសំុឲយសិលបករមនវយ័ចស់េទបេរងៀនេនសកលវទិយល័យ 
ភូមិនទវចិិរតសិលបៈ 

-សូមេសនសំុមរនតីជប់កិចចសនយបែនថម ។ 
 
៤.៤.ករងរសិលបៈសូនរូប និងសិលបៈសិបបកមម ៖ 

 -ចូលរួមពិភកសករបេងកតទរមង់ពុមពគរមូសរមប់ចមល ក់ពុទធបដិមករ េនរកសួងធមមករ និងសសន 
 -សិកសរសវរជវ និងរបមូលផដុំកបច់ចមល ក់ែខមរភគ២ (ជំហនទី១) 
 -ចប់េផដមេរៀបចំរបមូលផដុំ 
និងបញច ប់ចងរកងឯកសរសរមប់េរៀបចំមេហរសពជតិគំនូរវចិិរតកមមសដីពី “របសទ រពះវហិរ” 
 -ចប់េផដមរសវរជវសមភ រៈេរបរបស់របស់របជពលរដឋែខមរភគ២ (ជំហនទី១) 
 -ចូលរួមពិភកសករងរ សដីពីរកុមរបឹកសសូរតកមពុជ េលកទី៣ េនរកសួងពណិជជកមម 
 -ចូលរួមសិកខ សល សដីពីសិលបៈគំនូរ េនសធរណរដឋសងគមនិយមេវៀតណម 
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 -េរៀបចំេបកមេហរសពគំនូរវចិិរតកមម សដីពីរបសទរពះវហិរ (េនែខមករ ឆន ំ២០១៤) ។ 

*បញហ របឈម ៖  

-មិនបនអនុវតតករផសពវផសយេសចកតីែណនំ០១ សណន និងករចុះេធវបទបងហ ញ  សតីពីអតតសញញ
ណចមល ក់ែខមរ និងផសពវផសយកមមវធីិចុះបញជ ីសរេពភណឌ វបបធម៌អរូបី និងករចុះបំពក់បំប៉នកបួនខន តចមល ក់ 
េន េខតតេពធិ៍សត់ និងឧតតរមនជ័យ ែដលបញហ េនះពំុមនថវកិ។ 

*សំណូមពរ ៖ 

-េសនសុំថន ក់ដឹកនំរកសួងេមតត ជួយជរមុញដល់រគប់មនទីររជធនី-េខតត ឲយចូលរួមែថមេទៀតកនុង
សកមមភព ដូចជចូលរួមមេហរសពសិលបៈសូនរូបឲយផុសផុល ។ 

៤.៥.ករងរេសៀវេភ ករអន ៖ 
-បនេរៀបេរៀងេបះពុមពេសៀវេភអនុសសន៍របស់ សេមដចេតេជ និងេសៀវេភទិវវបបធម៌ជតិ៣ មីន

២០១៣ 
-បននឹងកំពុងទទួលសន ៃដរបឡងែតងនិពនធរបេលមេលក-កំណពយេរឿង របចំឆន ំ២០១៣ 
-បនឆលងអតថបទទសសនវដដីេលខ២០-២១ សរមប់េបះពុមព 
-បនេរៀបចំពិធីតំងពិព័រណ៌េសៀវេភថន ក់ជតិ េនបណណ ល័យជតិ រយៈេពល០៣ៃថង មនមហជន 

ចូលទសសនរបមណជង៤.០០០នក់ ។ 
 *បណណ ល័យជតិ ៖ 

-េភញៀវជតិ-អនដរជតិចូលអនមនចំនួនៈ ៥.៣៩៥នក់ 
 -បនទទួលេសៀវេភពីសថ ប័ននន និងអងគករេរករដឋ ភិបល (េសៀវេភរគប់ភស) ចំនួន២.៧៣២ 
កបល 
 -អនកសិកសរសវរជវបនខចីេសៀវេភយកេទអនចំនួន៣.២៨៥កបល (ភសែខមរ-ភសបរេទស) 
 -បនទទួលកែសត (បរេទស-ែខមរ) ចំនួន៣.៥៤០ចបប់ និងទសសនវដដីេផសងៗ និងរពឹតដិប័រតបរេទស
ចំនួន២.៤៩២កបល 

-បនែចកេលខ ISBN ដល់អនកេបះពុមពចំនួន៦៣៩េលខ 
-េធវកតឡុកទសសនវដដីែខមរបញចូ លកនុងកំពយូទ័រចំនួន២៩៧ចំណងេជង 

 -បនេធវកតឡុកេសៀវេភរគប់របេភទបញចូ លកនុងកំុពយូទ័របន១.២២០ចំណងេជង  
 -េធវកតឡុកទសសនវដដីចស់ៗ ែខមរ  បញចូ លកនុងកំពយូទ័រចំនួន៦០៩ចំណងេជង 
 -តមកល់េសៀវេភចំនួន៤៨០ចំណងេជង េសកនេសៀវេភចស់ចំនួន២៩៦កបល និងដក់រកបេសៀវេភ 
ចំនួន៧៦០កបល។ 

 *បញហ របឈម ៖  

-ពំុមនថវកិសរមប់េបះពុមពទសសនវដតីរកសួង 
-រថយនតបណណ ល័យចល័តខូច ចស់េពកមិនអចដំេណ ករបន 
-ខវះធនធនមនុសស បេរមសកមមភពបណណ ល័យជតិ ។ 

*សំណូមពរ ៖ 

-េសនសុំមរនតីរកបខណឌ ថមីចំនួន០៣រូប (ព័ត៌មនវទិយ០១រូប ភសអង់េគលស០១រូប 
និងភសបរំង០១រូប) 
-េសនសុំមរនតីជប់កិចចសនយ ។ 
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៥.ករអភិវឌឍធនធនមនុសស ៖ 
៥.១.សកលវទិយល័យភូមិនទវចិិរតសិលបៈ 

 *ឆន ំសិកស ២០១២-២០១៣ មននិសសតិសរុប១.៥៨៣នក់ (រសីមន៤៥៨នក់) កនុងេនះ ៖ 
 -និសសិតអហរូបករណ៍មន៦៧៥នក់ (រសី១៨៩នក់) 

-និសសិតបង់ៃថលសិកសមន៩០៨នក់ (រសី២៦៩នក់) 
-េរកពីចំនួននិសសិតខងេល សកលវទិយល័យបនសហករជមួយវទិយសថ នជតិៃនភស និង

អរយធម៌ចុងបូព៌ “INALCO” ៃនរបេទសបរំង បនេបកវគគពិេសសែផនកបុរណវទិយចំនួន០២េលក ែដលមន 
និសសិតសរុបចំនួន៤៥នក់ កនុងេនះរសី២២នក់។ កនុងចំេណមេនះមននិសសិតជនជតិបរំងចំនួន០៥នក់ 
និងជនជតិឡវចំនួន០២នក់ 

-បនរបឡងេរជសេរ សនិសសិតអហរូបករណ៍ឆន ំសិកស២០១៣-២០១៤ បនចំនួន១០៥នក់ ែចកជ
០៧មុខជំនញ និងទទួលនិសសិតបង់ៃថលចំនួន៣៤៦នក់ 

-ផដល់ែបបបទ និងទទួលពកយសំុបនដករសិកសសរមប់ឆន ំសិកស២០១៣-២០១៤ 
-េបកពិព័រណ៌បងហ ញសន ៃដនិសសិតសកលវទិយល័យភូមិនទវចិិរតសិលបៈបន០១េលក 
-បនពរងឹងបេងកនគុណភពសិកសរសបតមេគលករណ៍របស់គណៈកមម ធិករទទួលសគ ល់គុណ 

ភពអប់រៃំនកមពុជ តមអនុសសន៍របស់រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡ ឱយមនលកខណៈសដង់ដជតិ-
អនដរជតិ បំេពញតរមូវករទីផសរករងរ និងសងគមជតិ 

-បនអនុវតដលអរបេសរតមកមមវធីិសិកសពីថន ក់ឆន ំសិកសមូលដឋ ន និងរគប់ករមិតសិកសៃនមហវទិយ 
ល័យទំង៥ 

-បនែកសរមួលកមមវធីិសិកសឱយរសបតមករវវិតដន៍រកីចេរមនេនកនុងអស៊ន តំបន់ និងពិភពេលក 
-ទនទឹមករសិកសែផនករទឹសដី និសសិតបនចុះេធវកមមសិកស (កររសវរជវអំពីរបសទ ផទះបុរណ 

សថ នីយបុេររបវតដិ សិលបៈរបំ តរនដី របស់ជនជតិភគតិច េនតមបណដ េខតដ-រកុង ៃនរពះរជណចរក 
កមពុជ ករចូលរួមសដ ប់បឋកថ សិកខ សល សននិសីទ សកមមភពបណណ ល័យ 
េដមបីបំេពញចំេណះដឹងបែនថម ទទួលបនបទពិេសធន៍ 
និងជរបភពមូលដឋ នជំនួយដល់ករសិកសរសវរជវអំពីវសិ័យវបបធម៌សិលបៈបុរណ និងសម័យទំេនប 
តមកមមវធីិែដលសកលវទិយល័យបនេរៀបចំ 

-បនបំពក់សមភ រៈឧបេទស ឧបករណ៍មួយចំនួនបែនថមេទៀតដល់រគប់ករមិតសិកស េដមបីភពងយ 
រសួលដល់ករេរៀន និងបេរងៀន 

-សហករជមួយអគគនយកដឋ នឧតដមសិកស និងនយកដឋ នរសវរជវ ៃនរកសួងអប់រ ំ យុវជន និង 
កីឡ ពក់ព័នធករងរជំនញ និងករេផទៀងផទ ត់សនលឹកសញញ បរតនិសសិត ករងរបណដុ ះបណដ លេនសល 
គរុេកសលយភូមិភគរជធនីភនំេពញ និងសលបណដុ ះបណដ លនយទហនតម តពង 

*សថិតិនិសសិតរបឡងបញច ប់ថន ក់បរញិញ បរតជប់ជសថ ពរ ឆន ំសិកស២០១២-២០១៣ ៖ 

សកលវទិយល័យភូមិនទវចិិរតសិលបៈ បនេបកកររបឡងបញច ប់ករសិកសថន ក់បរញិញ បរតដល់និសសិត 
មហវទិយល័យទំង៥ របកបេដយេជគជ័យ។ និសសិតែដលបនរបឡងជប់ជសថ ពរសរុបមនចំនួន២៧៨
នក់ កនុងេនះរសីចំនួន៧៣នក់ ៖ 
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 ១-មហវទិយល័យសថ បតយកមម និងនគរូបនីយវទិយ មននិសសិតរបឡងជប់ចំនួន១៥៤នក់ កនុងេនះ
រសីចំនួន១៧នក់ 
 ២-មហវទិយល័យសិលបៈសូនរូប មននិសសិតរបឡងជប់ចំនួន៦២នក់ កនុងេនះរសីចំនួន២៨នក់ 
(ែផនកតុបែតងលមអសថ បតយកមមចំនួន៤៣នក់ ែផនកវចិិរតកមមចំនួន០៨នក់ ែផនកសរគមន៍នគមន៍ចំនួន
០៥នក់ និងែផនកចមល ក់ចំនួន០៦នក់) 
 ៣-មហវទិយល័យបុរណវទិយ មននិសសិតរបឡងជប់ចំនួន៣៩នក់ កនុងេនះរសីចំនួន១៥នក់ 
 ៤-មហវទិយល័យសិលបៈនដសរសដ មននិសសតិរបឡងជប់ចំនួន០៩នក់ កនុងេនះរសី០៦នក់ 
 ៥-មហវទិយល័យតូរយតរនដី មននិសសិតរបឡងជប់ចំនួន១៤នក់ កនុងេនះរសី០៧នក់។ 

*ករងរទំនក់ទំនងអនដរជតិ ៖  

ករងរទំនក់ទំនងអនដរជតិមនភពរកីចេរមន ទទួលបនកិតដិយសកនុងកិចចករសហរបតិបតដិករ
យ៉ង ទូលំទូលយជមួយៃដគូជេរចន និងបនដែសវងរកៃដគូដ៏ៃទេទៀត កនុងេគលេដបេងកន ពរងីក ពរងឹង
សហរបតិ បតដិករ ករផដល់បទពិេសធន៍ឱយគន េទវញិេទមក ករបណដុ ះបណដ លមរនដីរជករ សរសដ ចរយ 
ករផល ស់បដូរ និសសិតអហរូបករណ៍។ 

សកមមភពេនះសកលវទិយល័យសេរមចបននូវករងរសំខន់ៗរួមមន ៖ 
-បនដកិចចសហករសកលវទិយល័យហៃវ ៉ (USA) សកលវទិយល័យណនហសន (ជបុ៉ន) 

សកលវទិយល័យ សូហវីយ៉ (ជបុ៉ន) សកលវទិយល័យជតិកូេរ ៉ (សធរណរដឋកូេរ)៉ អងគករយូេណសកូ 
(UNESCO) 

-មជឈមណឌ លវបបធម៌បរំង (CCF) សមព័នធសកលវទិយល័យនិយយភសបរំង (AUF) េលករ 
បេរងៀនភសបរំង សកមមភពតំងពិព័រណ៌ 

-Germany, Arts and Foundation សហរបតិបតដិកររបគំុតរនដី 
-Korea, YTSC of Music សហរបតិបតដិករែផនកបងហ ត់តរនដី 
-ករចុះហតថេលខេលអនុសសរណៈេយគយល់គន រវងមូលនិធិតរនដីេដមបីទំងអស់គន  (Music for 

One Foundation ) របេទសកូេរ ៉ជមួយសកលវទិយល័យភូមិនទវចិិរតសិលបៈ 
-ដក់ឱយេរបរបស់ករបេរងៀនតូរយតរនដីតមOnline ឬករសិកសពីចមង យតមរយៈ Video Conference 

េដយសហករជមួយអភិរកសដឋ នតូរយតរនដីសឹងហបុរ ី ៃនសកលវទិយល័យជតិសឹងហបុរ ី េនមហវទិយល័យតូរយ 
តរនដី 

-INALCO (វទិយសថ នជតិៃនភស និងអរយធម៌ចុងបូព៌) សកលវទិយល័យមូសុង ៃនរបេទសបរំង 
សហរបតិបតដិករផល ស់បដូរនិសសិត និងបនេបកវគគពិេសសែផនកបុរណវទិយចំនួន០២វគគ េនសកលវទិយល័យ 
ភូមិនទវចិិរតសិលបៈ 

-ករចូលរួមសិកខ សល សដីពីកររគប់រគងឆក េនរបេទសហវីលីពីន ។ 
 
៥.២.សលមធយមវចិិរតសិលបៈ 

 *ឆន ំសិកស២០១២-២០១៣ សិសសសិកសេនតមសលជំនញសរុបចំនួនៈ ១.០២៧នក់ 

កនុងេនះរសី ៤៤៣នក់ 
 -សិសសមកពីេខតតននែដលសលទទួលឲយសន ក់េនមនចំនួន២០២នក់ កនុងេនះរសី៦៥នក់ 

 *សិសសរបឡងយកសញញ បរត ៖ សរុបចំនួន១៨៥នក់ កនុងេនះរសី៧៨នក់ ៖ 
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  -សន តកបរតសិលបៈមនចំនួន៨៨នក់ រសី៣៨នក់ 
  -សញញ បរតសិលបៈមនចំនួន៩៧នក់ រសី៤០នក់ 
  -បនេរៀបចំកមមវធីិសិកសតមសលជំនញទំង៥ សរមប់ឆន ំសិកស២០១៣-២០១៤ 

-កររបឡងចូលេរៀនេនសលមធយមវចិិរតសិលបៈឆន ំសិកស២០១៣២០១៤ មនសិសស
របឡង ជប់ចំនួន២១៨នក់ រសី៩៣នក់ 

-បនេរៀបចំបនទប់អគរសន ក់េនរបស់សិសសសរមប់ឆន ំសិកសថមី និងជួសជុលតុ-បនទប់អនម័យ-
ដំបូល អគរបក់ែបក និងរបព័នធលូ 

-បនកសងបុសបុក និងរូបសំណក ែដលផដល់ថវកិេដយេលក មុនី េជត េនសហរដឋអេមរកិ និង
រូបសំណករពះភិរុណ០១អងគ ជអំេណយសបបុរសធម៌ថន ក់ដឹកនំសល 
 -បនពរងឹងគុណភពេលករបេរងៀនែផនកបេចចកេទស និងចំេណះទូេទ ដល់េលករគូ អនករគ ូ
 -សិសសនុសិសសចំនួន២៥នក់ បនចូលរួមសែមដងសិលបៈអបអរសទរ ៃថងជ័យជំនះ ៧ មករ ២០១៣ 
េនសន ក់ករកណដ ល គណបកសរបជជនកមពុជ 
 -បនរបគំុេភលងពិណពទយ សូរតបទសរផញញ  កនុងពិធីបុណយមឃបូជ េនភនំឧតដុងគ 
 -សិសសនុសិសសចំនួន២២នក់ បនចូលរួមសូរតបទយំយម េនកនុងរពះរជពិធីតមកល់រពះបរមសព 
រពះករុណ រពះបទសេមដចរពះ នេរតដម សីហនុ 
 -ថន ក់ដឹកនំសល និងសិលបករ សិលបករនីិចំនួន៨០នក់ បនចូលរួមសែមដងសិលបៈកនុងទិវវបបធម៌
ជតិ ០៣ មីន ឆន ំ២០១៣ 
 -សិសសសលេសៀក បនចូលរួមសែមដងកនុងទិវនរអីនដរជតិ េនមជឈមណឌ លសិលបៈេសៀក និង 
ទសសនីយភព  ៃននយកដឋ នអភិវឌឍវបបធម៌ 
 -សិសសនុសិសស និងរគូចំនួន១០៤នក់ បនចូលរួមសែមដងសិលបៈេនេខតដកំពង់ឆន ំង 
 -សិសសនុសិសស និងរគូចំនួន២៤នក់ បនចូលរួមសែមដងសិលបៈកនុងពិធីសេមព ធសទូឌីេយភពយនដ 
េនេខតដកំពង់សពឺ 
 -សិសសនុសិសស និងរគូចំនួន៨៥នក់ បនសែមដងសិលបៈជូនគណៈរបតិភូេបតិកភណឌ ពិភពេលក 
េនទីសដីករគណៈរដឋមរនដី 
 -បនទទួលគណៈរបតិភូកយសមព័នធចិនចំនួន២៥រូប មកទសសនសលមធយមវចិិរតសិលបៈ ។ 

*បញហ របឈម ៖ 

-ខវះថវកិសរមប់ជួសជុល ខវះសមភ រៈបេចចកេទស បណណ ល័យ េសវទំនក់ទំនង 
 -ពំុបនចូលរួមបណតុ ះបណត លគរុេកសលយបែនថមរសបតមកមមវធីិថមីរបស់រកសួងអប់រ ំ
-រគូចំេណះទូេទចូលនិវតតន៍ជបនតបនទ ប់ បុ៉ែនតគម នករេរជសេរ សចូលថមីបមកបំេពញបែនថម 
-រគូជំនញចូលនិវតតន៍េរចន ែតករេរជសេរ សចូលបនតិច 
-ខវះឯកសរេគលកនុងករបងហ ត់បេរងៀន ខវះថវកិកនុងករចងរកងឯកសរ ។ 

*សំណូមពរ ៖ 

-សំេណ សំុថវកិសរមប់ជួសជុលអគរ 
-េសនសំុជំនួយឧបតថមភពីរជរដឋ ភិបលនូវសមភ រៈបេចចកវជិជ ព័ត៌មនវទិយ និងបណណ ល័យ 
-សំុេទបណតុ ះបណត លគរុេកសលយរយៈេពលខលីរបស់រគូចំេណះទូេទ និងបេចចកេទស 
-សំេណ សំុរគូចំេណះទូេទពីរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡ 
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-េសនសំុថន ក់ដឹកនំេរៀបចំរកុមរសវរជវ ចងរកងឯកសរ េដយសហករជមួយទីរបឹកសរកសួង និង 
ថវកិសរមប់ឧបតថមភរកុមរសវរជវ ។ 

 
 
 
៦-ករងរសវនកមមៃផទកនងុ ៖ 

           -ករយិល័យសវនកមមទំង៣ បនចុះេធវសវនកមមតមបណដ មនទីររជធនី-េខតដចំនួន១២មនទីរ តម
ែផនករកំណត់មន៖ រជធនីភនំេពញ-កំពង់សពឺ-រពះសីហនុ-េកះកុង-តែកវ-កំពង់ឆន ំង-េពធិសត់-បត់ដំបង
បនទ យមនជ័យ-ៃប៉លិន-មណឌ លគីរ ីនិងេខតដកំពង់ចម។ 

*បញហ របឈម ៖ 

-ខវះថវកិ មេធយបយ សមភ រៈ បេចចកេទស  
-ខវះខតធនធនមនុសស ។ 

*សំណូមពរ ៖ 

-េសនសំុមរនតីរកបខណឌ ថមី ។ 

 
៧.ករងរអធិករកិចច ៖ 
-បនេធវអធិករកិចចរដឋបល និងហិរញញវតថុចំនួន៣អងគភពគឺ ៖ មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈេខតដ 

រតនគីរ-ីេខតដសទឹងែរតង និងេខតដរកេចះ 
-បនេធវអធិករកិចចបេចចកេទសចំនួន៤អងគភពគឺ ៖ មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈេខតដរពះវហិរ- េខតដ

េសៀមរប-េខតដឧតដរមនជ័យ និងេខតដសវ យេរៀង 
-បនេធវអធិករកិចចសិកសចំនួន៣អងគភពគឺ ៖ មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈេខតដកំពង់ធំ-េខតដកំពត  

និងេខតដែកប 
-ករយិល័យទទួលបណដឹ ង និងអេងកតរសវរជវ ៖ បនអេងកតរសវរជវវវិទរដឋបលចំនួន០២េលក 

េននយកដឋ នគំពរ និងអភិរកសសំណង់បុរណ និង សកលវទិយល័យភូមិនទវចិិរតសិលបៈ។ បនទទួលពកយ 
បណដឹ ងបរហិរអនមិកចំនួន០៥ករណី ។ 

*បញហ របឈម ៖ 

-កងវះរកបខ័ណឌ មរនតីរជករ 
-ចំេណះដឹង និងសមតថភពជំនញរបស់មរនតីេនមនកំរតិ 
-សមភ រៈបរកិខ រដូចជ Computer Printer Photocopy machine ភគេរចនចស់ហួសសម័យ ខូច 

និងខវះថវកិជួសជុល 
-ថវកិេបសកកមមពំុទន់េបកបនពីនយកដឋ នគណេនយយ េធវឲយករងរេធវអធិករកិចចមិនទន់ 

សភពករណ៍ និងរបសិទធភព 
-មិនទន់មនេគលនេយបយេលកទឹកចិតតដល់មរនតីរជករអធិករកិចចេនេពលបំេពញភរកិចច

បនលអ 
-លិខិតបទដឋ នគតិយុតត និងចបប់េនមិនទន់េឆលយតបតមករវវិតតរកីចេរមនរបស់វស័ិយវបបធម៌។ 

*សំណូមពរ៖ 
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-េសនសំុរកបខ័ណឌ មរនតីថមី 
-េសនសំុរកសួងជួយផតល់សមភ រៈករយិល័យឲយបនេរចនជងមុនបនតិច 
-សំុរកសួងជួយសំរួលផតល់ថិវកសរមប់េបសកកមមឲយបនខលះមុនេពលេចញដំេណ រេទេខតត 
-េសនសំុម៉សីុន Photocopy ខន តមធយមចំនួន១េរគឿង ។ 

 
៨.ករងរមនទីរវបបធម ៌និងវិចិរតសលិបៈរជធន-ីេខតដ ៖ 
មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈធនីភនំេពញ ៖  
ករងរេបតិកភណឌ រូបី ៖ បនេរៀបចំែថរកសករពរសណ្តប់ធន ប់ េសភ័ណឌ ភព អនម័យមណឌ ល 

វត្តភនំបនជរបចំ និងេធវែផនទីរមណីយដឋ នវតដភនំសរមប់តំងបងហ ញេភញៀវេទសចរណ៍។ េរៀបចំរបព័នធេភលង 
ទឹក េនរមណីយដឋ នវតដភនំ និងបនសហករជមួយរកុមសធរណករ កប់ែមកេឈ ជំុវញិវតដភនំ។ សហករ
ជមួយរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈ និង អងគករយូេណសកូ ចុះរតតួពិនិតយ និងកំណត់ទីតំងភូមិបុរណ 
េដមបីេធវកំណយេនភូមិមូល សងក ត់ដេងក  ខណឌ ដេងក ។ សហករជមួយរកុមករងររបស់រជបណឌិ តសភ 
និងនិសសិតមកពីរបេទសសឹងហបូរ ីចុះពិនិតយករេធវកំណយឡបុរណេន សថ នីយេជងឯក សថិតេនខណឌ ដេងក  
រជធនីភនំេពញ។  
 ករងរេបតិកភណឌ អរូបី ៖ រកុមសិលបៈបនេចញសែមដងបេរមជូនរបជពលរដឋកនុងកមមវធីិេផសងៗបន
ចំនួន១១៦េលក។ ចុះរតួតពិនិតយហងអិុនេធេណតបនចំនួន២៥េលក ហងកេហវចំនួន៥៥េលក េរងភព
យនដេនផសរសីុធីម៉លចំនួន០៧េលក កែនលងលក់-ជួលសីុឌី វសីុីឌីចំនួន១២៥េលក និង សហករជមួយ
កមល ំងចរមុះចុះែឆកេឆររតួតពិនិតយកែនលងលក់វតថុអនុសសវរយ៍ីយីេហ ឧតដមៃឆណ អស៊ន សថិតកនុងសងក ត់
ទួលទំពូងទី១ ខណឌ ចំករមន េដមបីរតួតពិនិតយវតថុបុរណ។ ចុះែណនំ និងផសពវផសយដល់ទីតំងេធវអជីវកមម
សិលបៈសូនរូប និងសិលបៈសិបបកមម េនទូទំងរជធនីភនំេពញជរបចំ។ សហករជមួយគណៈកមមកររតួត
ពិនិតយសល កយីេហ ប៉ណូផសពវផសយពណិជជកមមថន ក់រជធនី ចុះរតួតពិនិតយរគប់សលខណឌ  និងសេរមច
ផដល់អជញ ប័ណណ  (សល កយីេហ ប៉ណូផសពវផសយពណិជជកមមែដលមនលកខណៈរតឹមរតូវតមេគលករណ៍
របស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈ) បនចំនួន២.៨៥០ចបប់។ ចូលរួមេរៀបចំតុបែតងលមអ (ហវុង, បដ, 
ពកយេសល ក, ទង់ជតិ និងទង់ជវ ល កនុងពិធីបុណយជតិ-អនតរជតិ) បនចំនួន៦១េលក។ 

 
មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈេខតតកណដ ល ៖  
ករងរេបតិកភណឌ រូបី ៖ បនសហករជមួយមរនដីជំនញ ៃននយកដឋ នបុរណវទិយ និងបុេររបវតដិ 

វទិយ េដយមនករចូលរួមពីអជញ ធររសុក-ឃំុ-ភូមិ របជពលរដឋ បននំយកបេងគ លកំណត់តំបន់ករពរ 
េបតិកភណឌ វបបធម៌ជតិចំនួន១២េដម េទេបះេនសថ នីយបុរណចំនួន០៣គឺ ទួលគុហធំ ទួលកំណប់ និង 
ទួលតអុ៊ង សថិតេនឃំុសំេពពូន រសុកេកះធំ។ បនចុះសិកស គូរបលង់រួចរល់នូវសថ នីយចំនួន១៧កែនលង 
កនុងេនះេនឃំុសំេពពូន១២កែនលង-ឃំុេរជយតែកវ០១កែនលង និងឃំុេឈេខម ០៤កែនលង។ ចុះវស់កំណត់រពំ 
របទល់ទីទួលបុរណចំនួន០៣កែនលង េនឃំុរពះរបសប់ ឃំុជ័យធំ និងឃំុកំពង់ចមលង រសុកខសច់កណដ ល។ 
ករងរសងសង់េកល ងទវ រធំចូលេទកន់ភនំរពះរជរទពយ សេរមចបន៥៥ភគរយ និង ករងរបិទករ៉ូថម
រតជក់ េនរនហលរពះសតយមុនីេចតិយបនរួចរល់ជសថ ពរ និងកំពុងបនដបិទេនតមជេណដ រេឡងជបនដ
េទៀតចំនួន១.៥០០ែម៉រតកេរ។៉ ករងរសងសង់េកល ងទវ រធំ និងករងរបិទករ ៉ូថមរតជក់ជអំេណយរបស់ 
ឯកឧតដម អិុត របង និង េលកអគគបណឌិ ត បុ៊ត សវងស រួមជមួយសបបុរសជនកនុង និងេរករបេទស អស់ទឹក
របក់ចំនួន២៦០.០០០ដុលល អេមរកិ។ ឯកឧតដម មស សកដិសម និងេលកជំទវ ជួយឧបតថមភរូបេតសីុម៉ង់ត៍
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មួយគូដក់ខងមុខរពះវហិរទនទឹមេនភនំរពះរជរទពយ អស់ទឹករបក់ចំនួន៤០០ដុលល អេមរកិ និង េលកអគគ
បណឌិ ត បុ៊ត សវងស បនជួយឧបតថមភថវកិៃថលេភលងចំនួន១.០២៦គីឡូវ៉ត់-េម៉ង អស់ទឹករបក់ចំនួន
១.២៣១.២០០េរៀល និងជួយឧបតថមភដល់ពលករអែណដ តជឆម ំចំនួន២០០.០០០េរៀល។ េលកឧកញ៉ សុខ 
សុខ និង  េលកជំទវ ជួយឧបតថមភរបដប់បំពងសេមលង េកអីជ័រចំនួន២០០េកអី 
អស់ទឹករបក់ចំនួន១.៣០០ដុលល  សរមប់េរបរបស់េនរពះសតយមុនីេចតីយ ភនំរពះរជរទពយ។ ឯកឧតដម អិុត 
របង បនជួយឧបតថមភដក់បេងគ លេភលងធំៗចំនួន១១េដម អស់ទឹករបក់ចំនួន១.៦៩៧ដុលល អេមរកិ 
និងរបក់េរៀលចំនួន១.២៥៦.០០០េរៀល។ បនទទួលរពះពុទធរូបអងគតូច-ធំ 
ែដលសបបុរសជនយកមកតមកល់កនុងរពះសតយមុនីេចតិយមនចំនួន២៦៣អងគ ។ កលពីររតីៃថងទី១០ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១៣ េវលេម៉ងរបែហលពីររលំងអរធរត មនអំេពេចរកមម
ដ៏ធងន់ធងរមួយបនេកតេឡងេនកនុងរពះសកយមុនីេចតីយ េលភនំរពះរជរទពយ េដយមនេចរមួយរកុមបន
លបចូលមកគស់បំបក់ទំពក់េសទវ ររពះសកយមុនីេចតីយចូលេទខងកនុង និងេឡងតមជេណត រេទកំពូល
ខងេលលួចយករពះេកដឋតមកល់រពះបរមសិររីកឹធតុចំនួន០១ រពះពុទធរូបតូចៗចំនួន០៧អងគ (ពំុដឹងចបស់ថ 
វតថុទំងេនះផលិតអំពីវតថុធតុអវីពិតរបកដេនះេទ េដយេហតុថពំុមនបញជ ីសរេពភណឌ ) ែដលកនុងេនះ
មនរពះពុទធរូប០១អងគ គឺជរពះរជរទពយរបស់អតីតរពះមហកសរត រពះបរមរតនេកដឋ ែដលរពះអងគរទង់
ថវ យតមកល់ទុកេនទីេនះផងែដរ និងរបក់មួយចំនួនែដលសបបុរសជនដក់បរត ។ 
          ករងរេបតិកភណឌ អរូបី ៖ បនេរៀបចំពិធីរបរឰទិវវបបធម៌ជតិ ០៣ មីន េលកទី១៥ និង 
េបកមេហរសព សិលបៈមហជន ទរមង់របំបុរណ របំរបៃពណី អៃយ៉េរឿង អៃយ៉េឆលយឆលង 
និងេលខ នបសក់ ឆន ំ២០១៣ េរកមអធិបតីភពដ៏ខពង់ខពស់ ឯកឧតដម ហុឹម ែឆម រដឋមរនដីរកសួងវបបធម៌ 
និងវចិិរតសិលបៈ េនមជឈមណឌ ល គរុេកសលយភូមិភគ ហ៊ុន ែសន េខតដកណដ ល េនរកុងតេខម ។ 
េបកមេហរសពចេរមៀងសកលថន ក់េខតដ និងបនចូលរួមមេហរសពតរនដី ចេរមៀងថន ក់ជតិ 
ទទួលចំណត់ថន ក់េលខ១ កនុងចំេណមរកុមតរនដី១៨រកុម ។ បននិពនធបទេភលង 
និងទំនុកេរចៀងថមីចំនួន០៦បទ េរកពីេនះមនទីរបនដឹកនំរកុមសិលបៈេទសែមតងជមិតតភពេនេខតតអងយ៉ង 
របេទសេវៀតណម ចំនួន០២េលក។ ចុះរតួតពិនិតយអជីវកមមជួល-លក់សីុឌី វសីុីឌី 
ែដលគម នទិដឋ កររបស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈ ជពិេសសករជួល-លក់សីុឌី វសីុីឌីអសអភស
េនតមទីតំងែដលធល ប់បនរបរពឹតដេលមសកនលងមក រពមទំងអប់រែំណនំឱយអជីវករអនុវតដរតឹមរតូវតមករ
ែណនំរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈ។ បនអនុញញ តចបប់េលកសល កយីេហ ផទ ំងផសយពណិជជកមម 
និងសល កសញញ បនចំនួន១៨ចបប់។ បនផសពវផសយែចកជូនេសចកដីែណនំពីករពរងឹងករងររគប់រគង
សិលបៈសូនរូប និង សិលបៈសិបបកមម និងគរមូរនេទញត ែខមរដល់ រកុង-រសុក និងសិបបករទូទំងេខតដ ។ 

 
មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈេខតដតែកវ ៖ 

 ករងរេបតិកភណឌ រូបី ៖ បនចុះេធវសរមង់សថិតិសថ នីយបុរណចំនួន៦៧សថ នីយ េដមបីេធវសល
កបរតទទួលសគ ល់។ ចុះរតួតពិនិតយសំណង់ខុសចបប់េនរបសទតញណ រសុកគិរវីង់ និងសហករ
ជមួយមនទីរេទសចរណ៍េខតដ កប់ឆក រៃរពេនរបសទភនំដ និងរបសទអរសមមហឫសសី។ េធវអនម័យ
សមអ ត និងជួសជុលសល កសញញ បរមមេផសងៗដក់កនុងរបសទតរពហមទេនលបទី លបថន ំ និងសរេសរេឡង
វញិចំនួន០៥សល ក និងបនកប់េដមេឈែដលដុះេលរបសទយយេពទេនលបទី។ បនចុះេទរសុករតំកក់
េដមបីរសវរជវវតថុបុរណ និងរកេឃញវតថុបុរណ(េយនី) ចំនួន០១ដំុេនផទះរបជពលរដឋ បចចុបបននយកមក
រកសទុកកនុងសរមនទីរេខតដ និងបនទទួលវតថុសិលបៈអំពីេធមញថគ មរកេពចំនួន០១ ទំងន់៤០រកម ពីរបជ
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ពលរដឋឃំុអងគរបុរ។ី ចុះេទដឹកផទ ំងថមបុរណចំនួន១០ផទ ំង េនវតដកំពង់ហលួង ឃំុអងគរបុរ ី យកមករកសទុកេន
សរមនទីររសុកអងគរបុរ។ី រសវរជវវតថុបុរណេរកសរមនទីរែដលមនកនុងមូលដឋ ន េដមបីេធវសលកបរត
បញជ ក់អតដសញញ ណវតថុបុរណនីមួយៗ។ បនចុះរតួតពិនិតយរបសទែសនភូវងំសរមប់េបះបេងគ លែដន
កំណត់របសទ និងជញជ ំងរបសទខងេជងេឈៀងខងលិចមនករេរទតយ៉ងខល ំង និងរបឈមនឹងករ
ខូចខតេទៃថងអនគត។ កប់ឆក រៃរពេបសសមអ តទីធល ជំុវញិបរេិវណរបសទភនំជីសូរយ របសទភនំដ 
របសទ នងេខម  របសទែសននិមល និងរបសទែសនភូវងំចំនួន២០េលក។ េភញៀវចូលទសសន
សរមនទីរកនុងេខតដ និងេនអងគរបុរសីរុបចំនួន១.៥៤១ នក់ (អនដរជតិ១៨៥នក់) ។ 
 ករងរេបតិកភណឌ អរូបី ៖ បននិពនធ និងតេមលងសន ៃដថមីៗបន០៨េរឿង និងបទចេរមៀងបន០៧បទ 
រពមទំងហត់រលឹំកេរឿងចស់ៗ និងបនចងរកងឯកសរកបច់យីេកេហមេរងចំនួន០១កបច់ បទសធុករ
ចំនួន០១បទ និងចងរកងឯកសរកបច់ចេរមៀងយីេកចំនួន០៩កបច់។ ចងរកងឯកសរ សដីពីបញជ ន់កបល
រកបី០១ចបប់។ ចុះរតួតពិនិតយកែនលងលក់-ជួលឌីសកនុងមូលដឋ នរសុក-រកុងទំង១០បនចំនួន២០េលក និង
បនេធវកិចចសនយជមួយអជីវករកំុឱយជួល-លក់ឌីសែដលគម នទិដឋ ករ។ ចុះរតួតពិនិតយសិបបកមមចមល ក់ពុមព
សីុម៉ង់ត៍ចំនួន០៧េលក រពមទំងេធវករែណនំដល់អជីវករឱយរកសរតូវតមកបួនខន តជតិ និងចុះរសវរជវ
អំពីកបច់គុនបុរណែខមរេនរសុកៃរពកបបស និងរសុកេកះអែណដ តេដមបីចងរកងជឯកសរ។ ទទួល
ឯកសរ មរតកកបច់គុនបុរណែខមរជេសៀវេភចំនួន០៥កបល ពីេលករគូកបច់គុនែខមរេនៃរពកបបស។   
ចុះរតួត ពិនិតយែកលមអ និងែណនំករដក់សល កយីេហ ផទ ំងផសយពណិជជកមម និងសល កសញញ ននេនតម
បណដ រសុក-រកុង។ ចុះរសវរជវ និងរបមូលសមភ រៈកសិកមមែដលរបជពលរដឋែខមររបកប
កសិកមមកលពីបុរណ ដូចជ រេទះេគ ទទឹក (ទរតងទឹក) រហត់ទឹក និងសន ចបចទឹកជេដម 
េដមបីយកមករកសទុកកនុងសរមនទីរ រសុកអងគរបុរ ី។ 
            

មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈេខត្តកំពត ៖  
ករងរេបតិកភណឌ រូបី ៖ បនចុះពិនិតយ និងជួយសរមួលដល់ករេលកផលូវ និងដក់លូចំនួន០២កែនលង 

ចូលេទកន់រមណីយដឋ នភនំេឈង ក ែដលមនផលូវរបែវង៣០០ែម៉រត។ ចុះពិនិតយករសងសង់សំណង់មួយ 
ជិតគុហររពះែម៉គងគ  (ភនំេឈង ក) និងសំណង់ផទ ំងថម (រយនមសបបុរសជន) េនតំបន់ករពររបសទ 
វតដរបសទ រសុកអងគរជ័យ។ សហករជមួយករយិល័យវបបធម៌រសុកឈូក បរងក បបទេលមសលួចគស់ 
កកយេនតំបន់ករពររបសទថមពូក រសុកឈូក និងចប់ជនេលមសបនចំនួន០៦នក់បញជូ នេទតុលករ។ 

ផសពវផសយជថមីដល់រគប់រសុក-រកុង នូវេសចកដីែណនំេលខ០២ ស.ណ.ន សដីពីករអនុវតដកិចចករពរេបតិក     
ភណឌ វបបធម៌ និងរមណីយដឋ នេទសចរណ៍កនុងេខតដ ។ 
          ករងរេបតិកភណឌ អរូបី ៖ បនេរៀបចំពិធីរបរឰទិវវបបធម៌ជតិ ០៣ មីន េលកទី១៥ និងេបកមេហ
រសពសិលបៈមហជន ឆន ំ២០១៣ េរកមអធិបតីភព េលកជំទវ មិុញ កុសនី រដឋេលខធិកររកសួងវបបធម៌ 
និងវចិិរតសិលបៈ េនពហុកីឡដឋ នេខតដកំពត។ ចុះរតួតពិនិតយអជីវកមមជួល-លក់សីុឌី វសីុីឌីចំនួន០២េលក  
និងេធវករហមឃត់រកុមហុ៊នផលិតកមមភពយនដ BBC ែដលចុះេធវសកមមភពថតមនលិខិតអនុញញ តពំុសម
រសបរតឹមរតូវតមលកខខណឌ ចបប់។ សហករជមួយករយិល័យវបបធម៌រសុកទឹកឈូ ចុះរសវរជវរបវតដិ 
និងវធីិេលងែលបងរបជរបិយែខមរមន ែលបងទត់រតេឡក ែលបងរគបមន់ ែលបងេដរេជងកុក ែលបងសីសល ប 
និងែលបងលក់កក់ ឬលក់កូនរកមំុ េនឃំុកំពង់ែរគង និងឃំុថមី។ ចុះពិនិតយទីតំង សិបបកមមចមល ក់ពុមព
សីុម៉ង់ត៍ចំនួន០៤កែនលង េនរកុងកំពត និងរសុកទឹកឈូ និងែណនំដល់សិបបករេធវចមល ក់ពុមពកំុឱយខុសឆង យពី
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លកខណៈខន តជតិ ពិេសសរនេទពដ ែខមរ។ ចុះរតួតពិនិតយ និងេធវករែណនំចំេពះសល កយីេហែដលសរេសរ
ខុសពីរបកសរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈ េនជំុវញិផសរណត់ រកុងកំពត។ 

មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈេខតដែកប ៖ 
ករងរេបតិកភណឌ រូបី ៖ បនចុះរតួតពិនិតយទីតំងទួលអងគបុរណចំនួន០២េលក និងបនឱយឆម ំ 

របសទេបសសមអ ត េធវអនម័យតមផលូវចូលរូង និងកនុងបរេិវណរមណីយដឋ នភនំសរេសៀរបនជរបចំ។ 
ចុះពិនិតយទីតំងអរសមជំទវផក យរពឹកចំនួន០១េលក េដយបនរកេឃញរូបសំណកចំនួន០១ េធវពីេឈ  
សរតវ ែដលមនអយុកល១៥០ឆន ំ េដមបីឱយសមជកែនលងេគរពបូជ បួងសួងសំុេសចកដីសុខ ឯកឧតដម 
អភិបលេខតដបនកសងអរសមថមី និងបនេធវពិធីដែងហររូបសំណកជំទវផក យរពឹកចូលអរសមថមី។ 
 ករងរេបតិកភណឌ អរូបី ៖ បនេរៀបចំពិធីរបរឰទិវវបបធម៌ជតិ ០៣ មីន េលកទី១៥ 
េរកមអធិបតីភព េលកជំទវ មិុញ កុសនី រដឋេលខធិកររកសួងវបបធម៌ 
និងវចិិរតសិលបៈេនសលរបជំុធំសលេខតដែកប។ ចុះរតួតពិនិតយែណនំ ករបញច ំងេរឿងអសអភស 
និងករជួល-លក់សីុឌី វសីុីឌីែដលគម នទិដឋ ករពីរកសួង វបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈចំនួន១១េលក 
និងចុះរតួតពិនិតយ ែណនំដល់មច ស់សិបបកមមកបច់ចមល ក់ពុមពេធវពី បយអរឱយេគរពេទតមកបួនខន ត 
និងរចនប័ទមែខមរឱយបនរតឹមរតូវ។  ចុះរតួតពិនិតយសល កយីេហ និងសល ក សញញ េផសងៗចំនួន០៨េលក 
និងេចញលិខិតអនុញញ តសំុេលកសល កយីេហចំនួន ០៧កែនលង។ 
  

មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈេខតដរពះសីហនុ ៖ 
 ករងរេបតិកភណឌ រូបី ៖ បនរតួតពិនិតយ និងេរៀបចំែថទំបនទប់ដក់តំងរូបវតថុបុរណ និងវតថុសិលបៈជ 
របចំ ។ 
 ករងរេបតិកភណឌ អរូបី ៖ បនេរៀបចំពិធីរបរឰទិវវបបធម៌ជតិ ០៣ មីន េលកទី១៥ និងេបកមេហ 
រសពសិលបៈ មហជន ឆន ំ២០១៣ េរកមអធិបតីភព ឯកឧតដម េសម សុគនធ រដឋេលខធិកររកសួងវបបធម៌ 
និងវចិិរតសិលបៈ េនសលេខតដរពះសីហនុ។ ចុះរតួតពិនិតយរកុមសិលបៈេនអងគករមលប់តប៉ង រកុមសិលបៈ 
យិតេយងកុមរជនបទ និង រកុមសិលបៈអរកសជនជតិភគតិចសអូចចំនួន០៥េលក។ ចុះរតួតពិនិតយ និង 
អេញជ ញអជីវករជួលលក់សីុឌី-វសីុីឌី េនផសរញូ៉សដ រចំនួន០១នក់ និងមច ស់អិុនេធេណតេហគមចំនួន០៦នក់ 
មកចូលរួមរបជំុេដមបីេធវកិចចសនយេគរពចបប់។ បនពិនិតយេលពកយសំុចបប់ដក់តំងសល កសញញ ផសយ
ពណិជជកមមរបស់រកុមហុ៊ន ផល សេរត៉ ចំនួន៧៦ចបប់ និងអេញជ ញរកុមហុ៊នមករបជំុពិភកស និងផសពវផសយ
របកសេលខ១៧២ របក.ចុះៃថងទី១២ ែខកកកដ ឆន ំ២០០២ សដីពីករដក់តំងសល កយីេហ ផទ ំងផសយ
ពណិជជកមមដល់រកុមហុ៊ន និងឱយរកុមហុ៊នមុននឹងផដល់លិខិតអនុញញ តជូនអតិថិជនចំបច់រកុមហុ៊នរតូវឆលង
កត់មនទីរជំនញ កនុងកររតួតពិនិតយខលឹមសរសល កយីេហ ផទ ំងផសយពណិជជកមម និងចុះរតតួពិនិតយេធវករ
ែណនំដល់មច ស់េលកសល កយីេហផសយពណិជជកមមែដលអនុវតដផទុយពីរបកសរបស់រកសួង ឱយែកតរមូវ
ខលឹមសរេឡងវញិបនចំនួន៨៩កែនលង។ ករផដល់េសវកមមេលវសិ័យវបបធម៌កនុងករយិល័យរចកេចញចូលែត
មួយ គឺបនលិខិតអនុញញ ត ប័ណណអនុញញ តចំនួន៣៣ចបប់។ 

 
មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈេខតដេកះកុង ៖  
ករងរេបតិកភណឌ រូបី ៖ បនចុះពិនិតយែថរកសសមអ តទីកែនលងបុសបុករពះអងគេគកធលក េចតីយ ឃុន 

ឆង ទីលនទត់សី វមិនសដូប អណដូ ងថម និងវតថុបុរណែដលរសង់េចញពីសំេពលិចជរបចំ។ 
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 ករងរេបតិកភណឌ អរូបី ៖ រកុមសិលបៈបនេចញសែមដងេនេខតដច័នទបុរ ី របេទសៃថ កនុងទិវមិតដភព 
កមពុជ-ៃថចំនួន០១េលក និងបនទទួលរកុមនិសសិតមកពីរបេទសៃថ មកបំេពញទសសនកិចចសិកសរសវរជវ 
នូវេភលងរបៃពណីែខមរចំនួន០១េលក។ េធវកររតួតពិនិតយអជីវកមមភពយនដ អិុនេធេណត េរងកេហវចំនួន០៨ 
េលកេនរសុកមណឌ លសីម និងរកុងេខមរភូមិនទ។ ចុះរតួតពិនិតយអជីវកមមចក់ពុមពសីុម៉ង់ត៍ អជីវកមមសម ច់ 
មន ងសិល និងអជីវកមមឆល ក់ពីេឈេនរកុងេខមរភូមិនទចំនួន០៤េលក។  ចុះពិនិតយសល កសញញ  ផទ ំងផសយ 
ពណិជជកមមេលកថមីេនឃំុប៉ក់ខលង រសុកមណឌ លសីម។ ចុះែណនំអជីវករែដលេលកសល កសញញ  ឱយមកេធវ 
ចបប់ចំនួន១១កែនលង េនរកុងេខមរភូមិនទ និងែណនំដល់អជីវករឱយមកសំុចបប់អនុញញ តពីករយិល័យ 
រចកេចញចូលែតមួយ។ េចញប័ណណអនុញញ តរបកបអជីវកមមេលកសល កសញញ ចំនួន១១កែនលង-សមអ ងករ 
ចំនួន០២កែនលង-ជួល លក់សីុឌីចំនួន០១កែនលង និងអុ៊តសក់ចំនួន០១កែនលង 
និងលិខិតអនុញញ តបញច ំងភពយនដ វេីដអូលក់សំបុរតចំនួន០១េលក និងបញច ំងភពយនដ 
វេីដអូកំដរពិធីបុណយេផសងៗចំនួន០១េលក។ 

 
មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈេខត្តកំពង់សពឺ ៖  
ករងរេបតិកភណឌ រូបី ៖ បនចុះសហករជមួយសហគមន៍ែសនមេនរមយ ឃំុេហងសំណំ រសុក

ឱរ៉ល់ េដមបីរតួសរតយៃរព េបសសមអ តទីតំងរមណីយដឋ នបុរណវទិយភនំចស់ និងបនេធវកររបជំុជមួយ
អជញ ធរឃំុ និងសហគមន៍ឱយជួយករពរែថរកស សមអ ត និងមនអនករបចំករឱយបនជប់ជរបចំ។  
សហករ ជមួយមរនដីជំនញនយកដឋ នបុរណវទិយ និងបុេររបវតដិវទិយ ចុះេបះបេងគ លែដនករពរសថ នីយ៍
បុរណ ចំនួន០៣កែនលងគឺ សថ នីយ៍បុរណទួលរបសទ េនសងក ត់កេណដ លដំុ រកុងចបរមន 
សថ នីយ៍បុរណឬសសសីញ់ េនឃំុសំេរងទង រសុកសំេរងទង និងទួលអងគបុរណតរពហមយយេម(៉ថមបំង) 
េនឃំុរតពំងគង រសុកសំេរងទង។ បនចុះេទរសុកឱរ៉ល់ 
េដមបីពិនិតយេមលបរសិថ នរមណីយដឋ នបុរណវទិយភនំចស់ និងបនចុះបញជ ីទួលអងគបុរណចំនួន៥១ទួលអងគ 
េនរសុកឧដុងគ។ ចុះេទពិនិតយេមលកុលលភជន៍ចំនួន០១គូរ 
ែដលរបជពលរដឋរបទះេឃញកនុងលអ ងភនំពិសស កនុងរសុកថពង េហយយករូបេនះេទរបេគនវតដភនំពិសសទុកជ
សកក រៈ។ របជំុផសពវផសយចបប់ករពរេបតិកភណឌ វបបធម៌េនរសុកសំេរងទង រយៈេពលមួយៃថងមនរបជ
ពលរដឋ ចូលរួមចំនួន១០៥នក់។ បនចុះសហករជមួយអជញ ធរែដនដី និងសហគមន៍ភូមិែកអកពង 
រសុកភនំរសួច េដមបីកប់ឆក រៃរពែដលដុះេលរបសទ និងេធវករទល់រទរបសទឱយមនភពរងឹមំ។ 
េភញៀវេទសចរណ៍ចូល ទសសនសរមនទីរនរបុរមីនចំនួន៩.០៤៦នក់ កនុងេនះអនដរជតិចំនួន៣០នក់។ 
 ករងរេបតិកភណឌ អរូបី ៖ បនេរៀបចំពិធីរបរឰទិវវបបធម៌ជតិ ០៣ មីន េលកទី១៥ និងេបក
មេហរសពសិលបៈមហជន ឆន ំ២០១៣ េរកមអធិបតីភព ឯកឧតដម សំរំង កំសនដ រដឋេលខធិករ រកសួង
វបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈ េនមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈេខតដកំពង់សពឺ។ េរៀបចំេបកមេហរសពសិលបៈ
មហជនទូទំងេខតដឆន ំ២០១៣ មនរកុមសិលបៈចូលរួមចំនួន១៥រកុមគឺ ទរមង់េភលងរបៃពណី៤រកុម-ៃឆយំុ
២រកុម-អៃយ៉េរឿង២រកុម-របំ៤រកុម និងេលខ ននដកមម៣រកុម ករេរជសេរ សទទួលលទធផលគឺ កនុងទរមង់
នីមួយៗទទួលបនពីេលខ១ ដល់េលខ៣ េដយមនថវកិរអមជមួយ។ បនចូលរួមរបណំងេគេលឿន 
អបអរបុណយចូលឆន ំថមី មនេគចំនួន៣៦នឹម។  បញជូ នរគូរបំចុះេទបណដុ ះបណដ លសិលបៈរបំេនមណឌ ល
កុមរកំរពេខតដកំពង់សពឺ មណឌ លកុមរកំរពអងគករកដីសងឈឹមថមី ៃនកុមរកមពុជ េនរសុកសំេរងទង និងេន
សលបឋមសិកសសមបតដិឧតដម េនរសុកគងពិសី។ ចុះតមដនេមលករបញច ំងភពយនដវេីដអូតមហង
កេហវចំនួន២៦េលកេនរកុងចបរមន រសុកភនំរសួច រសុកសំេរងទង និងរសុកឧដុងគ។ ចុះរតួតពិនិតយ 
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និងពរងឹងអជីវកមម េសវកមមសិលបៈសូនរូប និងសិលបៈសិបបកមមឱយរកសតម កបួនខន តកបច់ចមល ក់ែខមរ
េនរសកុសំេរងទង រសុកភនំរសួច រសុកឧដុងគ និងរសុកគងពិសី និង ចុះពរងឹងដល់សហគមន៍ែដល 
បណដុ ះបណដ លរួចអំពីរុកខជតិវលលិ៍ និងសលឹក េនរសុកគងពិសីចំនួន០២េលក។ ករយិល័យរចកេចញចូល
ែតមួយ បនអនុញញ តចបប់របកបអជីវកមមេលវស័ិយវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈសរុបចំនួន២២ចបប់ ទទួល
ថវកិសរុបចំនួន១.២៦៣.០០០េរៀល និងបនបង់ចូលថវកិរដឋ។ 
  
 

មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈេខតដកំពង់ឆន ំង ៖ 
 ករងរេបតិកភណឌ រូបី ៖ បនសហករជមួយអជញ ធរមូលដឋ នរគប់ថន ក់ និងរបជពលរដឋកំណត់រពំ 
របទល់ទួលបុរណចំនួន៤៣កែនលង។ សហករជមួយរបតិភូវទិយសថ ន ណរ៉ របេទសជបុ៉ន និងនិសសិត 
កមពុជ ចុះេធវកំណយេនឃំុលែងវក រសុកកំពង់រតឡចចំនួន០២េលក។ សហករជមួយអជញ ធរមូលដឋ ន 
ទប់សក ត់ករជីកកកយេនតំបន់របវតដិសរសដ កនុងរសុកកំពង់រតឡច (អតីតែខសរកវ៉ត់ករពររកុងលែងវក) 
ចំនួន០៣ករណី និងកំពុងេធវសល កសញញ េបះេនទីទួលបុរណ។ សហករជមួយឆម ំរបសទចុះរតួតពិនិតយ 
និងសមអ តជំុវញិបរេិវណរបសទចំនួន២៦េលក និងរតួតពិនិតយករហូរេរចះចូលរគឹះរបសទ េនរបសទ 
កំពង់រពះ។ ចុះពិនិតយវតថុបុរណែដលរបជពលរដឋរយករណ៍ចំនួន០៤េលក លទធផលមិនសេរមច មូលេហតុ 
វតថុទំងេនះមនវតថុធតុេដមជសីុម៉ង់ត៍។ េនវតដកំពង់រតឡចេលមនេភញៀវេទសចរណ៍ជតិ-អនដរជតិចំនួន 
៦.៨៧៦នក់ ចូលទសសនរូបគំនូរបុរណកនុងរពះវហិរ ។ 
 ករងរេបតិកភណឌ អរូបី ៖ បនេរៀបចំទិវវបបធម៌ជតិ ០៣ មីន េលកទី១៥ និង េបកមេហរសព
ចេរមៀងែខមរសកល ឆន ំ២០១៣ េរកមអធិបតីភព ឯកឧតដម អុ៊ក សុជតិ រដឋេលខធិករ រកសួងវបបធម៌ 
និងវចិិរតសិលបៈ េនសលនេយបយេខតដកំពង់ឆន ំង។ បញជូ នរកុមសិលបៈមហជន៣រកុម 
ចូលរួមមេហរសព ថន ក់ភូមិភគ េនរជធនីភនំេពញ។ ចុះរតួតពិនិតយករបញច ំងវេីដអូតមេរងកេហវ 
និងអហរដឋ នេផសងៗ ចំនួន៦៥េលក-ភពយនដជលកខណៈឯកជនចំនួន១៨េលក-ករបញច ំង 
របគំុតរនដីរបស់រកុមហ៊ុនលក់ផលិតផល េផសងៗចំនួន១៥េលក 
និងសហករជមួយមជឈមណឌ លវបបធម៌បរំងបញច ំងភពយនដចល័តជូនរបជពលរដឋ 
ទសសនចំនួន០២េលក។ េចញចបប់អនុញញ តដល់េសវកមមភពយនដ-វេីដអូចំនួន៤៩ចបប់។ ចុះរសង់សថិតិ 
និងផសពវផសយអំពីកបួនខន តចមល ក់កបច់ែខមរ និងបនបំផុសចលនរកុមសិបបកមមចូលរួមមេហរសពចមល ក់ែខមរ 
“រនដេទពដ ” េនរជធនីភនំេពញ។ បនរសវរជវេរជសេរ សវរីៈសិលបករ េដមបីបញចូ លជមរតកមនុសសរស់ 
ចំនួន០១នក់-បនតក់ែតងអតថបទកបច់គុនែខមរ០១អតថបទ-េរឿងនិទនទក់ទងនឹងរបសទរសី របសទ 
របុស០១អតថបទ និងរបសទថនមបដី០១អតថបទ-សវតឃំុរចណូក០១អតថបទ-របវតដិភនំរប់បរត០១អតថបទ និង 
រសវរជវរបៃពណីម៉ឡុតរបស់ជនជតិចម០១អតថបទ។ រចកេចញចូលែតមួយរសុកកំពង់ឆន ំង បនេចញ 
ចបប់អនុញញ តសល កយីេហចំនួន៨៥កែនលង-ថតរូបចំនួន០៧កែនលង-សមអ ងករចំនួន០៥កែនលង និងអុ៊តសក់េធវ 
រកចកចំនួន១០កែនលង ។ 

 
មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈេខតដេពធិសត់ ៖  
ករងរេបតិកភណឌ រូបី ៖ បនចុះរតួតពិនិតយបឹងទេនលអំុ និងេធវសថិតិវតថុបុរណេរកឃល ំងេនវតដរពះ

ធតុ។ ចុះរតួតពិនិតយរូបចមល ក់ថមែកវែដលេធវថមី និងអនុញញ តករនំេចញរូបចមល ក់រពះពុទធចំនួន០១រូប 
(កមពស់១ែម៉រត ២តឹក) និងបឡំងេពរជ (កមពស់១ែម៉រត ២តឹក)។ ទទួលរូបចមល ក់ចំនួន១០រូប ពីឧតដម
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េសនីយ៍េទ ចន់ សុភវុធ មករកសទុកេនសរមនទីរេខតដ។   េរៀបចំវតថុបុរណជរបេនៀល (េយនី) 
មករកសទុកេនេរកឃល ំងសរមប់េគរពបូជរបស់អនករសុកេនឃំុែរសសដុក រសុកកេណដ ៀង។ ចុះេទេបះ
បេងគ លរពំទីទួលបុរណ  េនវតដសុវណណសល ែកត សថិតេនឃំុបឹងកនទួត រសុករកគរចំនួន០១េលក 
និងចុះរតួតពិនិតយទីទួលបុរណ េនឃំុកបលរតច រសុករកគរចំនួន០១េលក។ ចុះេទរសុកវលែវង 
េដមបីពិនិតយទីតំងរបសទបុរណ លទធផលពិនិតយេឃញថ មនលអ ងធមមជតិចំនួន០៩កែនលង 
មនថមធំៗែដលមនលកខណៈជរមណីយដឋ នធមមជតិ។ បនអមដំេណ ររបតិភូរកសួងវបបធម៌ 
និងវចិិរតសិលបៈ ចុះពិនិតយលអ ងបុេររបវតដិ េនឃំុរកេពពីរ រសុកវលែវង។ 
ចុះរតួតពិនិតយករជីកកយដីជួសជុលផលូវលំ េនឃំុែរសសដុក រតង់ចំណុចបឹងទេនលអំុចំនួន០១េលក លទធផល
ទទួលបនគឺ ដីេនបឹងទេនលអំុរតង់ចំណុចរជុងខងេជងឈងខងេកត 
េរកយសន ក់ករគណបកសរបជជនឃំុ រតូវបនជីកអស់ចំនួន១០៥ឡន 
េដមបីយកអចម៍ដីមកជួសជុលផលូវលំចំនួន០៣កែនលង ។  
 ករងរេបតិកភណឌ អរូបី ៖ បនចុះេទបងហ ត់សិលបៈដល់កុមរកំរពេខតដ-សិលបៈកុមរអងគករេចរភព 
និងសិលបៈមហជនសរុបបនចំនួន៤២េលក។ ចុះតមដនករចក់បញច ំងវេីដអូតមហងកេហវចំនួន២៣
េលក និងរតួតពិនិតយទិដឋ ករតមតូបលក់សីុឌី វសីុីឌី បនចំនួន១៨េលក (ភគេរចនសីុឌី វសីុីឌី ែដលគម ន
ទិដឋ ករជផលិតកមមេរករបេទស)។ ចុះរសង់ និងជរមុញអជីវករឱយមកេធវចបប់េលវស័ិយវបបធម៌ េនរសុក
បកនចំនួន០៣េលក និងរសុករកគរចំនួន០៤េលក ។ 

 
មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈេខត្តបត់ដំបង ៖  
ករងរេបតិកភណឌ រូបី ៖ បនទំនក់ទំនងជប់ជនិចចជមួយរកុមករងររបស់សុរេិយដី ែដលេធវករ 

វស់ែវងដីេនភូមិរបគប េដមបីរកសទុកជសមបតដិេបតិកភណឌ ជតិ និង េដះរសយទំនស់ដីទួលបុរណ
ៃរកព័នធ េនសងក ត់សល ែកត រកុងបត់ដំបង រួចជសថ ពរ។ ចុះកំណត់ទួលបុរណបនចំនួន០៨ទួលគឺ េន
រសុកថមេគល និងរសុករតនមណឌ ល។ បនេទផដិតេមៃដទទួលជកមមសិទធិទួលបុរណចំនួន១៩ទួល ទុកជ
សមបតដិេបតិកភណឌ ជតិ។ ចុះេទឃំុអនលង់រុន រសុកថមេគល េដមបីពិនិតយ និងទទួលយកវតថុបុរណចំនួន០២ដំុ 
គឺ “សន ណេរទនី” និង “េជងទរមលឹងគ” យកមករកសទុកកនុងសរមនទីរេខតដ។  អនុញញ តឱយនំវតថុសិលបៈថមីេចញ 
េរកេខតដចំនួន៩០រូប។ េភញៀវចូលទសសនសរមនទីរេខតដចំនួន១.២៧០នក់កនុងេនះអនតរជតិចំនួន១៧១នក់។ 
បនេបះពុមពេសៀវេភមគគុេទសក៍ សតីពីសមុចច័យសរមនទីរេខតដជភសែខមរបនចំនួន១០០កបល។ 
 ករងរេបតិកភណឌ អរូបី ៖ បនេរៀបចំពិធីរបរឰទិវវបបធម៌ជតិ ០៣ មីន េលកទី១៥ និងេបកមេហ 
រសពសិលបៈមហជនឆន ំ២០១៣។ ហត់រលឹំករបំចស់េរតៀមសរមប់កមមវធីិេផសងៗ និងេរៀបចំចងរកង
ឯកសរតេមលងរបំេសះរបុស និងសរេសរអតថបទេលខ នអយ៉ងបន២ឈុត។ បនចុះបណដុ ះបណដ លពីករ
ែតងនិពនធ-ដឹកនំេរឿង និងករសែមដងដល់អងគករទសសនពិភពេលកបនចំនួន០៣វគគ រយៈេពល៩ៃថង មន
សិកខ កមចំនួន១០៦នក់។  ចុះេទរតួតពិនិតយកែនលងលក់សីុឌី-វសីុីឌីខុសចបប់ចំនួន០៥កែនលង ដកហូតថស
ខុសចបប់ចំនួន១.២៣៦បនទះ េនរសុកេមងឬសសី។ ចុះេទេធវករសកសួរ និងេធវកំណត់េហតុពីករចុះ
បរងក បផទះអជីវកមមបញចូ លសេមលងេរឿងភគៃថចំនួន០៣កែនលង និងអេញជ ញអជីវករចំនួន០៣នក់ មកេធវករ
ែណនំ សដីពីកររបកបអជីវកមមគម នចបប់អនុញញ ត។ បនចុះេធវករែណនំពីករេធវចបប់អជីវកមមសិបបកមម
ដល់អជីវករកនុងរកុងបត់ដំបង។ បណណ ល័យេខតដបនេបកទវ រជូនសធរណៈជនចូលអនេរៀងរល់ៃថង 
េលកែលងៃថងឈប់សំរក។ ករយិល័យរចកេចញចូលែតមួយ (រកុងបត់ដំបង និងរសុកបរេវល) បនេចញ
លិខិតអនុញញ តចំនួន១៦៧េសវ ។ 
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មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈេខត្តៃប៉លិន ៖  
ករងរេបតិកភណឌ រូបី ៖ បនរតួតពិនិតយ និងែថរកសេចតិយភនំយ៉ត និងកែនលងកសងរបសទរបំពីរ

ជន់បនចំនួន០៥េលក ។ 
 ករងរេបតិកភណឌ អរូបី ៖ បនេរៀបចំពិធីរបរឰទិវវបបធម៌ជតិ ០៣ មីន េលកទី១៥ និង េបកមេហ 
រសពសិលបៈមហជន ឆន ំ២០១៣ េរកមអធិបតីភព ឯកឧតដម មីុ មគគ អភិបលរងេខតដៃប៉លិន េនមនទីរ 
វបបធម៌េខតដ។ ចុះរសង់សថិតិ និងចុះផសពវផសយដល់អជីវករជួល-លក់ឌីសកនុងរកុងៃប៉លិនឱយេធវចបប់អជីវកមម 
េនរចកេចញចូលែតមួយវញិ េរពះរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈបនេធវរបតិភូកមមមកករយិល័យរចក
េចញចូលែតមួយេហយ។ បនដហត់កបច់បត និងរបំ ដូចជរបំេកង ក  េគះរតេឡក និងកែនសងេសនហ៍
េរៀងរល់សបដ ហ៍។ ចុះរតួតពិនិតយ និងេធវករែណនំពីកបួនខន តចមល ក់ែខមរដល់អជីវករែដលេបកអជីវកមម
ែផនកសិលបៈសូនរូប និងសិលបៈសិបបកមម។ េចញចបប់អនុញញ តអជីវកមមសមអ ងករ អុ៊តសក់ចំនួន០២កែនលង 
េនរសុកសលេរក។ ករយិល័យរចកេចញចូលែតមួយបនទទួលពកយេសនសំុ និងេចញអជញ ប័ណណ
អនុញញ តរយៈេពលខលីចំនួន០៦អជញ ប័ណណ  និងរយៈេពលែវងចំនួន០៣អជញ ប័ណណ  ។ 

 
មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈេខតដបនទ យមនជ័យ ៖  
ករងរេបតិកភណឌ រូបី ៖ បនចុះជរបចំជមួយរកុមយុវជនសម័រគចិតដសេមដចេតេជ ែដលចុះវស់ែវង 

ដីធលីជូនរបជពលរដឋ េនរសុកថមពួក រសុកភនំរសុក រសុកសវ យេចក និងរសុករពះេនរតរពះ េដមបីពិនិតយេមល 
ែរកងមនប៉ះពល់ដល់ទួលបុរណ សថ នីយបុរណ។ ចុះបញជ ីកបលដីទួលបុរណ និងកំណត់រពំែដនសថ នីយ
បុរណេនទូទំងេខតដសេរមចបន៦០ភគរយ។ ចក់ដីផលូវចូល និង កនុងបរេិវណសរមនទីរេទពេកស-សន យ 
េដមបីងយរសួលសរមប់េភញៀវេទសចរណ៍មកទសសន។ េភញៀវចូលទសសនសរមនទីរេខតដសរុបចំនួន១០៧នក់ 
(អនដរជតិ១៥នក់) សរមនទីរេទពេកស-សន យចំនួន១៥៧នក់ (អនដរជតិ២២នក់) របសទបនទ យឆម រ
សរុបចំនួន៣.៤៥៣នក់ (អនដរជតិ៨៥៣នក់) និង របសទបនទ យទ័ពចំនួន២៣៥នក់ (អនដរជតិ៣៥
នក់)។  
 ករងរេបតិកភណឌ អរូបី ៖ បនេរៀបចំពិធីេបកមេហរសពសិលបៈមហជន ឆន ំ២០១៣ 
េនកនុងបរេិវណ  ផសរររតី TM។ ចុះរសង់សថិតិ និងរតួតពិនិតយេរងភពយនដចំនួន០១កែនលង-កែនលងជួល 
លក់សីុឌីចំនួន៥០ កែនលង និងកែនលងបញច ំងវេីដអូចល័តចំនួន១១កែនលង និង 
បនរតួតពិនិតយវតថុសិលបៈនំេចញពីេខតដេទតម េគលេដកនុងរបេទសបនចំនួន១៨េលក។ 
មរនដីករយិល័យរគប់ជំនញបននឹងកំពុងចុះមូលដឋ នរសុក េដមបរីសង់សថិតិ 
រតួតពិនិតយអជីវកររបកបអជីវកមមេលវស័ិយវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈតមរសុកននកនុងេខតត។ 

 
មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈេខត្តឧតដរមនជ័យ ៖  
ករងរេបតិកភណឌ រូបី ៖ បនចុះេទសិកសេលផលប៉ះពល់េទេលសថ នីយបុរណែដលសថិតេនកនុង 

បរេិវណៃផទដីកសិកមម ៃនរកុមហុ៊នឯកជន េនរសុកអនលង់ែវង។ ចុះរសវរជវរុករកទួលរបសទ និងកំណត់ 
ទីតំងេដយម៉សីុន GPS ចំនួន១៣កែនលង េនរសុករតពំងរបសទ និងតមទួលរបសទ េនរសុក
អនលង់ែវង និងចូលរួមរសវរជវរកេឃញទួលរបសទថមីចំនួន០៤ទួលគឺ  ទួលរបសទថមី ទួលបេងគ លេគក
រគួស ទួលរបសទគួយ និងទួលរបសទរបិយ េនរសុកអនលង់ែវង។ បនចូលរួមវស់បលង់សថ នីយបុរណ
េដមបីេធវបលង់កមមសិទធរបស់រដឋចំនួន០៣ទួល (ទួលរបសទរគឹះវរ័េយៀវ និងទួលរបសទេគកសំេរង ឬទួល
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េគករពះសែម៉រ) េនរសុកសំេរង និង ចូលរួមផដិតេមៃដេធវបលង់កមមសិទធិដីរដឋេលទួលរបសទរហលរតច។ 
ចុះរតួតពិនិតយរបសទរពហមកិលែដលរបជពលរដឋបនដក់រនេទពដ េនេលរគឹះថមរបសទ និងបនេធវករ
ែណនំឱយយកេចញវញិ។ ចុះរតួតពិនិតយប៉ណូ េនទួលរបសទកប់គង និងសល កសញញ ទួលរបសទភនំដី
ែដលប៉ះពល់េទេលគេរមងសដ រេឡងវញិផលូវជតិេលខ៥៦។ ចុះរតួសរតយៃរពេនតមរបសទ និងទួល
របសទននេនរសុករតពំងរបសទ រសុកចុងកល់ និងរកុងសំេរង។  ចុះវស់ែវងដីេធវបលង់កមមសិទធ
សធរណៈរបស់រដឋេលទួលរបសទរសះរពិចជមួយមរនដីសូរេិយដី េនសងក ត់កូនេរកៀល   រកុងសំេរង។ 
សហករជមួយនគរបលករពរេបតិកភណឌ  កនុងករចុះទប់សក ត់សកមមភពជីកកយដីេជងេទររសះបុរណ
ភនំដី រពមទំងេធវករឃត់ខលួនមនុសសចំនួន០៨នក់ និងសមភ រៈមួយចំនួន េដយេធវករអប់រ ំ និងេធវកិចចសនយ
ចក់ដីបំេពញកែនលងែដលបនជីក និងបនឱយរតឡប់េទផទះវញិ។ ចុះបញជ ីសរេពភណឌ វតថុសិលបៈេនេរក
ឃល ំងចំនួន០២ េនរសុកបនទ យអំពិល ។  
 ករងរេបតិកភណឌ អរូបី ៖ បនេរៀបចំពិធីរបរឰទិវវបបធម៌ជតិ ០៣ មីន េលកទី១៥ េរកមអធិបតី
ភពដ៏ខពង់ខពស់ ឯកឧតដម ហឹុម ែឆម រដឋមរនដីរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈ េនសលរបជំុធំសលេខតដ
ឧតដរមនជ័យ។ ចូលរួមមេហរសពសិលបៈមហជនភូមិភគ៦ ទទួលចំណត់ថន ក់េលខ១។ បនចុះពិនិតយ
អជីវកមមសន ៃដភពយនដ-វេីដអូ និងចុះែណនំអជីវករជួលេមរក ូ ធុងបស់ វេីដអូចល័ត និងសីុឌី-វសីុីឌីឲយ
េគរពចបប់េនរកុងសំេរង រសុកបនទ យអំពិល រសុកអនលង់ែវង និងរសុករតពំងរបសទ។ េធវរបយករណ៍
ជូនគណៈកមមករអនដររកសួងបរងក បបទេលមសភពយនដ-វេីដអូ សដីពីរកុមហុ៊នសន់េដ ចុះចប់ថស និង
កំុពយូទ័របញចូ លបទេភលងជមួយរពះរជអជញ  េដយមិនបនសហករជមួយមនទីរវបបធម៌។ ចុះពិនិតយ និង
ែណនំដល់សកមមភពេធវពុមពសីុម៉ង់ និង សកមមភពេធវពុមពរនេទពដ តមរចនបថែខមរ េនរសុកអនលង់ែវង 
រសុកចុងកល់ រសុករតពំងរបសទ និងរកុងសំេរង។ ចុះពិនិតយគុណភពសិលបៈមហជន េនរកុងសំេរង 
និងរសុករតពំងរបសទ។ ចងរកងឯកសរ សដីពីពិធីជញជ ត់រពលឹង េនរកុងសំេរង េដមបីតេមលងរបំថមី និង 
ចុះសិកសរសវរជវអំពីពិធីបញចូ លេមមត់ េនរសុកចុងកល់។ ចុះពិនិតយជរបចំករដក់តំងសល កយីេហ 
ផទ ំងផសយពណិជជកមមននទូទំងេខតដ ។ 

 
មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈេខត្តរពះវហិរ ៖  
ករងរេបតិកភណឌ រូបី ៖ បនចុះវស់ែវង និងកំណត់រពំដីតំបន់អភិរកសរបសទបុរណជមួយរកុម 

ករងរបេចចកេទសសុរេិយដី និងយុវជនសម័រគចិតដរបស់សេមដចេតេជ េនរសុកគូែលនចំនួន០២កែនលង រសុក 
រេវៀងចំនួន០២កែនលង និងរសុកែតបងមនជ័យចំនួន០១កែនលង។ ចុះេទពិនិតយនូវករបិទផសយដីតំបន់អភិរកស 
របសទរកពំុឈូក េនសន ក់កររកុមករងរបេចចកេទសសុរេិយដី និងយុវជនសម័រគចិតដរបស់សេមដចេតេជ 
េនឃំុរេំដះ រសុករេវៀងចំនួន០១េលក។ របធនរកុមអភិរកសរបចំរសុកគូែលន បនជូនដំេណ ររកុមករងរ 
បេចចកេទសសុរេិយដី និងយុវជនសម័រគចិតដរបស់សេមដចេតេជេទកំណត់រពំ និងេបះបេងគ លបំេពញសល
កប័រតដីតំបន់អភិរកសរបសទបុរណេនឃំុរសយ៉ង់បនចំនួន០៧កែនលង និងដឹកនំរកុមអភិរកសទំងអស់
ចុះេទរតួតពិនិតយអំពីសកមមភពជនទុចចរតិលួចកប់េឈេនកនុងតំបន់អភិរកសរបសទខន ែសនែកវ សថិតេន
ឃំុភនំេពញ រសុកគូែលន។ ចូលរួមេធវប័ណណកមមសិទធិដីរបសទចំនួន១៧កែនលង និងទទួលប័ណណរងឹចំនួន០៦
កែនលង។ បនទទួលវតថុបុរណចំនួន០៧ដំុ (០២ដំុពីមរនដីករយិល័យវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈរសុករេវៀង     
និង០៥ដំុេទៀតពីរបជពលរដឋ)។ ឆម ំរតួសរតយៃរពតមរបសទននបនចំនួន១១៧.៣៦០ែម៉រតកេរ ៉ និង
េភញៀវចូលទសសនតមរបសទននសរុបចំនួន២.៩៨៩នក់ អនដរជតិចំនួន១៨៨នក់។ 
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 ករងរេបតិកភណឌ អរូបី ៖ បនេរៀបចំពិធីរបរឰទិវវបបធម៌ជតិ ០៣ មីន េលកទី១៥ និង េបកមេហ
រសពសិលបៈមហជន ឆន ំ២០១៣ េរកមអធិបតីភព ឯកឧតដម េម៉ង ហួរ រដឋេលខធិករ រកសួងវបបធម៌ 
និងវចិិរតសិលបៈ េនមនទីរវបបធម៌ េខតដរពះវហិរ។ រកុមសិលបៈបនេទសែមដងកនុងទិវរលឹំកខួបអនុសសវរយ៍ី
ៃថងជ័យជំនះ ០៧ មករ និងករដក់តំងពិព័ណ៌រួមគន រវងកមពុជ និងៃថ េនកនុងេខតដ។ បនេចញេទសែមដង
សិលបៈេនរបេទសឡវចំនួន០១េលក។ ចុះរតួតពិនិតយ និងរសង់សថិតិសិលបៈភពយនដ សថិតិសិលបៈសូនរូប 
សិលបៈសិបបកមម និងសថិតិអភិវឌឍវបបធម៌។ អនុញញ តចបប់អជីវកមមវស័ិយវបបធម៌េនរសុកសងគមថមី រសុកជ័យ
ែសន រសុកែឆប និងរសុកគូែលន សរុបចំនួន២៥ចបប់។ ករយិល័យរចកេចញចូលែតមួយរកុងរពះវហិរ 
បនេចញលិខិតអនុញញ តកររបគំុតរនដីរសេបៀលីអូចំនួន០៥ៃថង និង តរនដីរសេបៀឃីងដឹម០១ៃថង ។ 
 មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈេខតដេសៀមរប ៖  
 ករងរេបតិកភណឌ រូបី ៖ បនសហករជមួយអជញ ធរឃំុ-រសុក ចុះទប់សក ត់របជពលរដឋចំនួន០៨
រគួសរ ែដលបនរេំលភជីកលុបរតពងរបិយ ជរតពំងបុរណ េនឃំុនគរភស រសុកអងគរជំុ និងបនឱយេធវ
កិចចសនយបញឈប់ករជីកលុបជបនដ និងសហករជមួយអជញ ធរឃំុជប់តរតវ ចុះឃត់បញឈប់ករជីករគឹះ
សងសង់រពះវហិរថមី េនេលទួលរបសទ េនឃំុជប់តរតវ រសុកអងគរធំ។ សហករជមួយគណៈកមមករ
ចរមុះ ចុះរតួតពិនិតយករបត់បង់វតថុបុរណចំនួន០៦មុខ េសម២៩េរគឿង េនវតដរជបូណ៌ កនុងសងក ត់សល
កំេរ ក រកុងេសៀមរប។ សហករជមួយអជញ ធររសុកអងគរធំ ចុះរតួតពិនិតយរូបបដិមករចំនួន០២រូប ែដលរក
េឃញេនឃំុលងៃដ រសុកអងគរធំ បនរបគល់ជូនអជញ ធរអបសរេដមបីរកសទុក។ សហករជមួយេមភូមិ
ចុះរតួតពិនិតយកររេំលភចក់ដីលុបរតពំងេវៀន (រតពំងបុរណ) សថិតេនសងក ត់សវ យដងគំ រកុងេសៀមរប 
ពីរបជពលរដឋចំនួន១១រគួសរ។ សហករជមួយរកុមរបឹកសរសុកពួក ចុះរុករកេឃញរតពំងបុរណថមីចំនួន
០២កែនលង មិនទន់ចុះបញជ ីសរេពភណឌ គឺ រតពំងរជ និងរតពំងរហល េនឃំុសំេរងយ។ សហករ
ជមួយអជញ ធរអបសរ អជញ ធររសុកជីែរកង ចុះរតួតពិនិតយករ សងសង់លំេនដឋ នមួយកែនលងេនេលដីទួល
របសទវតដេលកយួន ពីរបជពលរដឋ និងេធវកិចចសនយបញឈប់ករសងសង់បនដ សថិតេនឃំុកំពង់កដី រសុក
ជីែរកង។ ចុះបញជ ីសមុចច័យបុរណវតថុ េនវតដរជបូព៌ រកុងេសៀមរបបនចំនួន១៦៩រូប។ ចុះរសង់ព័ត៌មន
បុរណវតថុេរកឃល ំងេនតមរសុក-រកុងទំង១២កនុងេខតដបនចំនួន២១េលក រកេឃញបុរណវតថុជចមល ក់
បំែណកថមចំនួន១៧០ដំុ-សសរេពរជ០៨ដំុ-ែផដរ០៣ផទ ំង-សិលចរកិ០២ផទ ំង និងដំុមូល៦៦ដំុ។ ផដល់លិខិត
អនុញញ តនំេចញវតថុសិលបៈចមលងចំនួន៩៨ចបប់ 
កនុងេនះចរចរេរករបេទសមនវតថុសិលបៈចមលងចំនួន១៤៣រូប។ 
 ករងរេបតិកភណឌ អរូបី ៖ បនេរៀបចំពិធីរបរឰទិវវបបធម៌ជតិ ០៣ មីន េលកទី១៥ ឆន ំ២០១៣ 
េនេរងមេហរសពសន មញញឹមអងគរ និងបនេរៀបចំរបឡងចេរមៀងជសកលបុរណ-សម័យ េដមបីេរជស
េរ សេទរបឡងថន ក់ជតិ។ ចុះជួយែកលមអបេចចកេទសសែមដង និងពរងឹងករដឹកនំដល់រកុមេលខ នបសក់ 
ឆកកែបលងកុមរៃវឆល ត រកុមេភលងរគឹម និងេភលងធមមីង េនរកុងេសៀមរប រសុកពួក រសុករបសទបគង 
និងរសុកអងគរជំុបនចំនួន៣១េលក និងចុះបងហ ត់សិសសសលសិលបៈបុរណែខមរ និងរកុមសិលបៈែដលគំរទ
េដយអងគករននបនចំនួន២៥០ៃថង។  ចុះរតួតពិនិតយ ែណនំករថតចមលងលក់-ជួលឌីស រគប់របេភទ និង
ករបញច ំងភពយនដ ចក់ធុងបស់រំកំសនដឱយចូលរួមអនុវតដតមលិខិតបទដឋ នចបប់ េនរកុងេសៀមរប និង
េនតមរសុកបនចំនួន១០៦កែនលង។ ចុះរតួតពិនិតយែណនំែកលមអដល់អជីវករ-សិបបករែដលកំពុងបេរម
េសវកមមទក់ទងនឹងជំនញសិលបៈសូនរូប  និងសិលបៈសិបបកមម េនផសរចស់ ផសរររតីអងគរ ផសរផប់
រតីេកណ កនុងរកុងេសៀមរប និងកនុងរសុកសូរទនិគមចំនួន១១៦េលក។ ចុះរតួតពិនិតយទីតំងអជីវករេលក
សល កយីេហឱយអនុវតដរតឹមរតូវតមករែណនំចំនួន៣១េលក និងរុះេរ សល កយីេហខុសករែណនំចំនួន០៣
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ផទ ំង េនរកុងេសៀមរប។ ចុះរសវរជវរបវតដិែលបងរបជរបិយបនចំនួន០២គឺ ែលបងេបះអងគុញ និងែលបង
ទញរព័ត។ ករយិល័យរចកេចញចូលែតមួយរកុងេសៀមរប បនផដល់ចបប់បេរមេសវកមមរំកំសនដ 
ផសពវផសយផលិតផល េលកសល កយីេហ របគំុតរនដី កត់សក់ អុ៊តសក់ លក់េសៀវេភ ថតរូប និងេរគឿងបំពង 
សេមលងចំនួន១៧៣ចបប់។ 
  

មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈេខត្តកំពង់ធំ ៖  
ករងរេបតិកភណឌ រូបី៖ បនចុះបញជ ីបុរណវតថុេរកឃល ំងេនតមរសុកចំនួន៧៧ដំុ។ សហករជមួយ 

 Waseda េធវករជួសជុលរបសទសំបូរៃរពគុកគឺ បនជួសជុលេរៀបឥដឋជញជ ំងរបសទ N1 រចកទវ រខង 
េកតចំនួន១១រសទប់។ បនេធវរចកទវ ររបសទ N1 រួចរល់-ជួសជុលែផនកខងេកតៃនរបសទ N1 រពម
ទំងេធវរបំងករពរមិនឱយរថយនដេបកឆលងកត់កំែពងរបសទយយព័នធ និងរបសទេត-ជួសជុលសរសរ
េផអ បរបសទ N1 ចំនួន០៦រសទប់ឥដឋ-ផដ មសិលចរកឹេនតំបន់របសទសំបូរចំនួន០៩ផទ ំងគឺ N1, N4, 
N5, N20/21, N25, S6, K6/2 និង កត់េសម ែដលដុះេនេលរបសទចំនួន១០របសទ។ ចុះពិនិតយថម
ធមមជតិបនេរបះរសំេលរពះបដិម សថិតេនភនំសនទុក និងចុះជមួយមរនដីរជបណឌិ តសភ ពិនិតយសិកស
ទួលសនលុងកនទប េនឃំុសលវស័ិយ កនុងរសុករបសទបលល័ងក េដមបីសំុេគលករណ៍ទប់សក ត់ និងអភិរកស
ទួលេនះ។ រតួសរតយយកលបស់ៃរពេចញ សរមប់ដំកូនេឈអនុសសវរយ៍ីបនទំហំ៥.០០០ែម៉រតកេរេ៉ន
របសទសំបូរៃរពគុក និងចក់ដីចំនួន៧ឡនតមផលូវចូលេទរបសទននកនុងតំបន់របសទសំបូរៃរពគុក។ 
បនយកលបស់ៃរពេចញពីមុខអភិរកសដឋ នដល់សព នអូររគូែក និងបនយមលបតតមរបសទជរបចំ។ 
ទទួលវតថុបុរណចំនួន០១ដំុ “ថមេគលរពះពុទធសសន” ពីវរៈេសនតូចេលខ១ៃនតំបន់សឹករងកំពង់ធំ េដមបី
យកមករកសទុកេនសរមនទីរេខតដ។ េភញៀវចូលទសសនសរមនទីរសរុបចំនួន៣១៧នក់ (អនដរជតិចំនួន១៣៧
នក់) រមណីយដឋ នភនំសនទុកចំនួន១៣.១០៩នក់ (អនដរជតិចំនួន៩៨៩នក់) របសទអែណដ តចំនួន៣៥៤
នក់ (អនដរជតិចំនួន១៥២នក់) វតដរបសទ (រសុកសនទុក) ចំនួន២៣២នក់ (អនដរជតិចំនួន៨២នក់) និង
របសទសំបូរៃរពគុកចំនួន១៤.១២៤នក់ (អនដរជតិចំនួន៥.៤៧២នក់)។ 
 ករងរេបតិកភណឌ អរូបី ៖ បនហត់េឡងវញិេលខ នបសក់០១េរឿង-យីេក០១េរឿង និងបនបងហ ត់
កបច់បត និងរបំដល់សិសសថន លេរៀងរល់ៃថងអទិតយ។ បនរសង់ព័ត៌មន សដីពីែលបងរបជរបិយែខមរតម
បណដ រកុង-រសុកចំនួន៦១ែលបង េដមបីចងរកងជេសៀវេភ និងចុះរសវរជវភសជនជតិេដមភគតិច 
(គួយ) បនចំនួន៣៣២ពកយ េនរបសទបលល័ងក។ 

 
មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈេខតដកំពង់ចម ៖ 

 ករងរេបតិកភណឌ រូបី ៖ បនចុះរតួតពិនិតយទួលមួយកែនលង េនរសុកកំពង់ចម េដមបីចុះបញជ ីជទួល 
បុរណ និងរតួតពិនិតយកំេភលងបុរណចំនួនពីរេដម េនរសុកេមមត់។ បនទប់សក ត់សំណង់អត់ចបប់កនុងតំបន់ 
របសទនគរបជ័យចំនួន០៥េលក និងេបសសមអ តទីធល របសទបនចំនួន១៩េលក។ បនសហករ
ជមួយរដឋអំណចរសុកេមមត់េធវកំណត់រតអំពីវតថុបុរណែដលរកសទុកេនវតដដូនរត័ន។ 
បនរសវរជវរកេឃញទួលរបសទេនមនទរមង់ចំនួន០២កែនលង េនរសុកអូរំងឪ  
ែដលកសងអំពីថមបយេរកៀម និងេកល ងទវ រកសងអំពីអំពីថមភក់។ 
បនរតួតពិនិតយករចូលមកគង់េនរបស់រពះសង្ឃ និងករជួសជុលដំបូលវហិរេនកនុងកំែពងទី២ 
ៃនរបសទនគរបជ័យ។ បនេបះបេងគ លទប់សក ត់មិនឱយរថយនតចូល និងេធវសល កសញញ ចំនួន០៣ផទ ំង 
ហមមិនឲយសងសង់សំណង់េផសងៗ និងបញចុ ះសពកនុងតំបន់របសទនគរបជ័យ។ បនរតួត
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ពិនិតយសថ នភពវហិរ និងរូបគំនូរបុរណេនវតដមហលភ កនុងរសុកេកះសូទិន និងបនបញឈប់ករ
សងសង់សំណង់ឥតចបប់កនុងបរេិវណរបសទទឹកឆ។ បនចូលរួមជួសជុល 
និងទល់រទេកល ងទវ រចូលរបសទនគរបជ័យ ជមួយអនកជំនញរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈ 
និងពិនិតយសំណង់លូទឹកឆលងកត់ផលូវ រពមទំង ចូលរួមដំកូនេឈកនុងតំបន់របសទេនះផងែដរ។ 
បនទទួលវតថុបុរណចំនួន០១ដំុគឺ “លិងគរពះឥសូរ” ពី ករយិល័យវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈរសុកៃរពឈរ ។ 
 ករងរេបតិកភណឌ អរូបី ៖ បនេបកមេហរសពចេរមៀងបុរណ-សម័យ-េលខ ននដកមម-េលខ នកំែបលង-
អៃយ៉េរឿង-េភលងរបៃពណី-េភលងសម័យ ទទួលលទធេជគជ័យ។ បនហវឹកហត់សិលបករ សិលបករនីិ 
ែដលមន អយុចប់ពី១៦ឆន ំ ដល់២៥ឆន ំ េដមបីេធវករបណដុ ះបណដ លបនដេវន និងបនផតល់ចបប់អជីវកមម
េសវកមមវបបធម៌ដល់រកុមសិលបៈមហជនចំនួន៦៧រកុម។ បនរតួតពិនិតយអជីវកមមជួល-លក់សីុឌី 
វសីុីឌីែដលគម នទិដឋ ករចំនួន០២េលកេនរសុកអូរំងឪ។ បនរសង់សថិតិសិលបៈសូនរូប 
និងសិលបៈសិបបកមមបនចំនួន១៣ រសុកេនទូទំងេខតដ។ បនផសពវផសយ 
និងជរមុញឱយអជីវករចូលរួមេធវចបប់េលកសល កសញញ  ផទ ំងផសយ ពណិជជកមម និងសល កសញញ េផសងៗ។  
  

មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈេខតដរកេចះ ៖ 
           ករងរេបតិកភណឌ រូបី ៖ បនែថរកស និងសមអ តជរបចំនូវវតថុបុរណេនកនុងសរមនទីរ និងេរៀបចំ  
េទតមលកខណៈបេចចកេទស។ ចុះពិនិតយ និងពរងឹងសហគមអភិរកស និងអភិវឌឍទីទួលរបសទ ឱយជួយ
ែថរកសជរបចំនូវៃរពធមមជតិេនតមទីទួលរបសទននែដលបនេបះបេងគ លករពរកនលងមក កំុឱយមន
ករបត់បង់ពីពួកកប់ទរនទ នយកដី។ ទទួលនិសសិតមកពីសកលវទិយល័យន័រតុន ចំនួន២០៥នក់ មកេធវកមម
សិកសេនសរមនទីរេខតដ និងេភញៀវមកទសសនវហិរបុរណ េនភូមិរកកណដ ល សរុបចំនួន១.០៦៨នក់ 
កនុងេនះអនដរជតិចំនួន៥៤៨នក់។ បនចូលរួមជមួយរកុមរសវរជវេនរជបណឌិ តសភ េធវករសិកសរសវ
រជវផទ ំងសិលេនកនុងសរមនទីរ និងេនវហិរសសរ១០០។ 
 ករងរេបតិកភណឌ អរូបី ៖ បនេរៀបចំពិធីរបរឰទិវវបបធម៌ជតិ ០៣ មីន េលកទី១៥ ឆន ំ២០១៣ 
េរកមអធិបតីភពដ៏ខពង់ខពស់ ឯកឧតដម ឃឹម សរទិធ រដឋេលខធិកររកសួងវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈ។ បនចុះ 
បងហ ត់សិលបៈមហជនេនឃំុថមែរគ សរមប់សែមដងកនុងពិធីបុណយចូលឆន ំថមី។ ចុះពិនិតយកែនលងេធវអជីវកមម
បញច ំងវេីដអូលក់កេហវបនចំនួន៣៨េលកេនទូទំងេខតដ។ បនផសពវផសយកបច់ែខមរេនសិបបកមមអំពីេឈ
ចំនួន០៥កែនលង ចមល ក់ពុមពសីុម៉ង់ចំនួន០២កែនលង េនសងក ត់រកេចះ។ បនែណនំ និងជរមុញអជីវករ
អុ៊តសក់ កត់សក់ សមអ ងករ បណណ គរែដលមិនទន់មនចបប់អនុញញ តេធវអជីវកមម ឱយមកសំុចបប់
អនុញញ តរបកប របរអជីវកមមរបស់ខលួនតមករែណនំរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈ 
េដមបីទទួលបននូវកររគប់រគង លអ និងបង់ចំណូលចូលរដឋ។ ករយិល័យរចកេចញចូលែតមួយ 
បនេចញលិខិតអនុញញ តរបកបអជីវកមម វស័ិយវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈបនចំនួន២២ចបប់ 
ទទួលថវកិបង់ចូលរដឋសរុបចំនួន២.៨១១.០០០េរៀល ។ 

 
មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈេខត្តសទឹងែរតង ៖  
ករងរេបតិកភណឌ រូបី ៖ បនចុះេទរតួតពិនិតយវតថុបុរណែដលបនរកសទុកកនុងសលរសុកថឡ

បរវ៉ិត់ និងតមទីទួលនន និងករជីកសដ ររសះបុរណេនបរេិវណតំបន់របតិបតដិករសឹករងេខតដ។ ចុះេទ
រសុកថឡបរវ៉ិត់ចំនួន០៣េលក េដមបីេរៀបចំេធវពិធីជីករកិំលផទ ំងថមគូថតរពហម ែដលសថិតេនចំកណដ ល
ផលូវយកេទទុកេនកែនលងថមី ែតពំុទន់បនសេរមច េរពះពំុមនេរគឿងចរកធំែដលអចសទូចយកេទដល់ទីតំង
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ថមី។ បនរតួតពិនិតយ និងទទួលរពះពុទធរូបចំនួន៦៦អងគ និងវតថុបុរណចំនួន០២ដំុ មករកសទុកកនុងសរមនទីរ
េខតដ។ បនជូនរកុមបុរណវទិយមកពីអភិរកសដឋ នអងគរចំនួន០៣នក់ ពិនិតយេមលផទ ំងថមគូថតរពហម េនរសុក
ថឡបរវ៉ិត់។ បនពិនិតយកែនលងែដលរបជពលរដឋបនជញជូ នដំុឥដឋេចញពីទួលរបសទ៨ែលវង េហយបន
រយករណ៍ជូនអជញ ធររសុក េដមបីជួយអនដរគមន៍ទប់សក ត់រល់ករជីកបំផល ញទួលរបសទែដលមនេន
កនុងរសុកថឡបរវ៉ិត់។  
         ករងរេបតិកភណឌ អរូបី ៖ បនសហករជមួយអងគករភូមិខញុំចុះេទឃំុកបលរមស េដមបីបងហ ត់របំ
របស់ជនជតិេដមភគតិចរគឹង។ បនចុះែណនំដល់អជីវករែដលរបកបអជីវកមមេសវកមមវបបធម៌ទំងអស់
ឱយមកដក់ពកយសំុេធវអជីវកមមរបចំឆន ំេនរចកេចញចូលែតមួយ។ ចុះែណនំដល់អជីវករែដល
របកបអជីវកមម លក់សីុឌី-វសីុីឌីចំនួន០២កែនលងឱយយកសីុឌី-វសីុីឌីមកចុះបញជ ីេនករយិល័យជំនញ 
សថិតេនរកុងសទឹងែរតង ។ ចុះរតួតពិនិតយសល កសញញ ចំនួន២០កែនលង េនរកុងសទឹងែរតង។ 
ករយិល័យរចកេចញចូលែតមួយ បនេចញអជញ ប័ណណចំនួន៤១ចបប់ជូនដល់អជីវករ។  
  

មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈេខតដរតនគីរ ី៖ 
 ករងរេបតិកភណឌ រូបី ៖ បនចុះរតួតពិនិតយេនតំបន់ករពររគឹះរបសទរពះពុទធែដលរកុមហុ៊នម៉ង
យ៉ងបនឈូសឆយដីចូលចំនួន០១េលក និងពិនិតយេឃញថមនជនេលមសលួចចូលកប់េឈេនតំបន់រគឹះ
របសទរពះពុទធេនះេនេពលយប់។ ជូនរកុមករងរអងគករេរករដឋ ភិបល ចុះផដិតរូបថតេនរបសទតក់
ណំង រគឹះរបសទរពះពុទធ និងមជឈមណឌ លវបបធម៌ េដមបីផសពវផសយតមរបព័នធទំេនប Internet។ 
 ករងរេបតិកភណឌ អរូបី ៖ បនចុះរតួតពិនិតយតមហងបញច ំងវេីដអូ-កែនលងលក់សីុឌី វសីុីឌីចំនួន១៣ 
េលក។ ចុះរតួតពិនិតយ និងហវឹកហត់ដល់រកុមសិលបៈមហជនចំនួន២០េលក និងដឹកនំរកុមសិលបៈមហជន 
េទសែមដងេនរបេទសេវៀតណមចំនួន០១េលក។ ចុះរតួតពិនិតយសិបបកមមរគប់របេភទេនរសុកអូរយ៉ដវ-
រសុកវុនឺៃស-រសុកលំផត់-រសុកកូនមំុ និងរកុងបនលុង ឲយេគរពតមកបច់ និងរចនបថែខមរបនចំនួន១១
េលក។ បនសិកសរសវរជវែលបងរបជរបិយមួយគឺ ែលបងហូតេឈ  េដមបីេធវឯកសរេផញជូនរកសួងវបបធម៌ 
និងវចិិរតសិលបៈ និងចុះេទរសុកបរែកវ េដមបីរសវរជវរបវតដិសេងខបមរតកមនុសសរស់េនទីេនះ។  

 
មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈេខតដមណឌ លគីរ ី៖  

 ករងរេបតិកភណឌ រូបី ៖ បនចុះរតួតពិនិតយទីតំងកំពូលភនំេដះរកមំុ េដមបីឱយសបបុរសជនសងសង់ 
សលសំណក់មួយខនងបែនថមេទៀត បនពនលត់េភលងេឆះៃរពែកបរទីអរសមៃនមជឈមណឌ លវបបធម៌ជនជតិភនំ 
េដះរកមំុ និងចត់មរនដីេនរបចំករេលភនំេធវករែថរកស សមអ តអនម័យ 
និងេដះរសយឱយមនទឹករគប់រគន់ សរមប់េភញៀវេទសចរណ៍។ 
បនចក់សបេនខងេឆវងេរងអនកតរសុះបនចំនួន១៦ែម៉រតកេរ។៉ បនសហករ 
ជមួយមរនដីខណឌ រដឋបលៃរពេឈ  ចុះវស់ែវងដីែដលជមជឈមណឌ លភនំេដះរកមំុមួយកែនលង េនបរេិវណ 
ភនំេលកយយផលុំ សរមប់ទុកជដីដំកូនេឈអនុសសវរយ៍ីរបមណជ០៨ហិចត។ 
 ករងរេបតិកភណឌ អរូបី ៖ បនេរៀបចំពិធីរបរឰទិវវបបធម៌ជតិ ០៣ មីន េលកទី១៥ និង េបកមេហ
រសពសិលបៈមហជន ឆន ំ២០១៣ េរកមអធិបតីភព ឯកឧតដម សំរំង កំសនដ រដឋេលខធិករ រកសួងវបបធម៌ 
និងវចិិរតសិលបៈ។ ចុះេទបងហ ត់បេរងៀនរបំដល់សិសសមណឌ លចំករែត រកុមរបំសហគមន៍ពូតំង បុគគលិក
ធនគរេអសីុលីដេខតដ រពមទំងបងហ ត់េកមងៗេនកនុងវតដែសនមេនរមយឱយេចះរបគំុេភលងៃឆយំុ។ បនចុះជួយ
ែកលមអរបំចំនួន០៣របំ ដល់រកុមសិលបៈកុមរកំរព  េនមណឌ លបុរេីអសេសពកេខតដ។ បនហត់េរៀនេភលង



39 
 

ពិណពទយ-មេហរ-ីេភលងរបៃពណី និងរបំសេរមចជសថ ពរ។ ចុះរតួតពិនិតយកែនលងលក់សីុឌី-វសីុីឌីខុសចបប់
ចំនួន០៦កែនលង ដកហូតថសខុសចបប់ចំនួន២.២៣៤បនទះ េដយសហករជមួយនគរបលរកុងែសន
មេនរមយ។ េរៀបចំតេមលងឧបករណ៍េភលងែបបជនជតិៃឆនរបឌិតបន០២េរគឿងេធវអំពីេដមឬសសី។ ចុះសិកស
រសវរជវ ចងរកងឯកសរអំពីរបេភទសមលរពិេសសរបស់បងបអូនជនជតិពនងបនចំនួន២៨មុខ និងបនេធវ
កិចចសមភ ស សដីពីរបវតដិដំេដមរករបស់បងបអូនជនជតិេដមភគតិច។ ចុះរសង់សថិតិវបបធម៌េនតមបណដ ឃំុ-
រសុកេនកនុងេខតដ។ បនចូលរួមតំងពិព័រណ៌ សដីពីកររកីចេរមនវស័ិយវបបធម៌ែខមរ េនេខតដដកណុង របេទស
េវៀតណម។ ករយិល័យរចកេចញចូលែតមួយ រកុងែសនមេនរមយ បនេចញលិខិតអនុញញ តចបប់អជីវកមម
េលវស័ិយវបបធម៌សរុបចំនួន២២ចបប់ ។ 
  

មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈេខតដៃរពែវង ៖ 
 ករងរេបតិកភណឌ រូបី ៖ បនបនដកររសវរជវរកេបតិកភណឌ រគប់របេភទេនតមបណដ រសុក-រកុង
ទូទំងេខតដ។ បនបនដេរៀបចំកែនលងដក់បង់ថមសរមប់េភញៀវអងគុយេលងេនទីទួលបូជនីយដឋ នទួលបរយ
អែណដ តចំនួន៧១បង់ ជអំេណយឯកឧតដមអភិបល ៃនគណៈអភិបលេខតដ និងសបបុរសជន។ ចក់ដី
បែនថមចំនួន៨៧រថយនត េនទីទួលបរយអែណដ ត និងេធវរបងរបំងករពរទឹកជំនន់របែវង១៨ែម៉រត ែដលជ
អំេណយសបបុរសជនកនុងេខតដ។ កសងផលូវចក់េបតុងរបែវង៦៤ែម៉រត ទទឹង០២ែម៉រត ខងេជងបរេិវណ
ទីទួលបរយអែណដ ត ែដលជអំេណយពីសបបុរសជន។ ដក់សល កសញញ េឈម ះេដមេឈចំនួន៧៨សល ក 
េនទីទួលបរយអែណដ ត។ បនសដ រ និងជីករសះបែនថមចំនួន០២កែនលង េនរបសទៃរពេដមរសុក 
រសុកសុីធរកណដ ល ែដលជអំេណយពីសបបុរសជន។ េភញៀវជតិ-អនដរជតិចូលទសសនសរមនទីរេខតដសរុប
ចំនួន១៧៥នក់ និងទួលបរយអែណដ តសរុបមនចំនួន១.៨៤២នក់។ 
សងសង់របងសរមនទីររបែវង៥៧ែម៉រត-ជួសជុលពិដនសរមនទីរ 
និងេរៀបចំវតថុបុរណេនសលពិព័រណ៌ចំនួន០៣េលក។ 
 ករងរេបតិកភណឌ អរូបី ៖ បនយករកុមអៃយ៉េរឿង និងចបីុដងែវងេទចូលរួមមេហរសពសិលបៈ
មហជនថន ក់ភូមិភគ េនេខតតកំពង់ចម។ បនបងហ ត់របំជូនពរដល់សិសសមណឌ លកុមរកំរពេខតដ 
និងសិសសវទិយល័យរពះអងគឌួងជេរៀងរល់ែខ។ 
ចុះពរងឹងគុណភពរកុមសិលបៈមហជនេលខ នបសក់េនរសុកបភនំ រសុករពះេសដច និងរសុកកេរញជ ៀច 
និងពរងឹងរកុមរបំសិសសវទិយល័យបភនំ។ ចុះពិនិតយអជីវកមមវេីដអូលក់កេហវេនរកុងៃរពែវង 
និងរសុកននចំនួន០៦េលក និងចុះពិនិតយសិបបកមមពុមពសីុម៉ង់ត៍រគប់របេភទតមបណដ រសុក-រកុង េដមបីឱយ
អជីវករជួយរកសកបច់ចមល ក់ែខមរឱយបនគង់វងស។ ពិនិតយសល កយីេហរគប់របេភទេនរសុកកំពង់លវ រសុក
ពមរក៍ រសកុកំពង់រតែបក និងរកុងៃរពែវងចំនួន០៣េលក និងចុះពិនិតយកែនលង
បេងកតភូមិវបបធម៌េនរសុកបភនំចំនួន០១េលក ។ 
  

មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈេខតតសវ យេរៀង ៖  
 ករងរេបតិកភណឌ រូបី ៖ បនចុះផសពវផសយចបប់ សដីពីករករពរសមបតដិេបតិកភណឌ វបបធម៌ជតិដល់
របជពលរដឋចំនួន១៣េលក និងសហករជមួយគណៈកមម ធិករវស់ែវងដីធលីជលកខណៈរបព័នធេដមបីចុះបញជ ី
ទួលបុរណបនចំនួន១៧បលង់េនរសុកសវ យរជំ។ េលកសល កសញញ សមគ ល់របសទបុរណ និងទួលបុរណ
បនចំនួន០៧សល កសញញ ។  ចុះរសវរជវវតថុបុរណ និងចងរកងរបវតដិេផសងៗចំនួន០៣េលក និងទទួលវតថុ
បុរណជរពះពុទធរូបចំនួន០១រពះអងគ ពីឃំុចរនដី រសុករមសែហក យកមករកសទុកេនសរមនទីរេខតដ។ ចុះ



40 
 

សហករជរមុញឱយឆម ំរបសទៃរពបសក់េធវអនម័យជំុវញិរបសទ ែថរកសករពររបសទបុរណ  
និងជួយ ជួសជុលសល កសញញ សមគ ល់របសទឱយបនលអ។  
 ករងរេបតិកភណឌ អរូបី ៖ បនេរៀបចំពិធីរបរឰទិវវបបធម៌ជតិ ០៣ មីន េលកទី១៥ ឆន ំ២០១៣ 
េរកមអធិបតីភពដ៏ខពង់ខពស់ ឯកឧតដម ហឹុម ែឆម រដឋមរនដីរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈ េនសលរបជំុ
េឆនរទេនល។ ដឹកនំរកុមសិលបករ សិលបករនីិ េទចូលរួមសែមដងរបំេនរបេទសេវៀតណមចំនួន០១េលក។ 
បននិពនធតេមលងអៃយ៉េរឿងបន០១េរឿង ចូលរួមមេហរសពសិលបៈមហជនភូមិភគ េនេខតដកំពង់ចម។ 
ចុះបងហ ត់បេរងៀនរបំដល់រកុមអងគករ េនឃំុេពធិតេហ០១រកុម និងភូមិេរងបែនល០១រកុម-ដល់សមគមន៍
យុវជនេខតដ-សលគរុេកសលយេខតដ និងបងហ ត់បេរងៀនែផនកសមអ ងករ ផត់មុខ និងេធវមូ៉តសក់េនមជឈ
មណឌ លបណដុ ះបណដ លវជិជ ជីវៈេខតដ (មនទីរករងរេខតដ)។ ចុះរតួតពិនិតយករេធវអជីវកមមេលវស័ិយភពយនដ-
វេីដអូបនចំនួន៧៥េលក និងសហករជមួយករយិល័យវបបធម៌រសុក អជញ ធរែដនដីេធវករែណនំដល់
អជីវកមមភពយនដ-វេីដអូេនទូទំងេខតដឱយអនុវតដរតឹមរតូវតមចបប់។ អនុញញ តេបកអជីវកមមជួល-លក់ថស
ចំនួន១៥ចបប់ និងដក់ពកយសំុេបកថមី០៣កែនលង។ ចុះរតួតពិនិតយសិបបកមមេនតមបណដ រសុកបនចំនួន
០៧េលក និងចុះសហករជមួយករយិល័យវបបធម៌រសុកសវ យរជំ   រសវរជវអនកេចះផលិតនូវផលិតផល
អំពីលព ក់ ឬសស ី េផដ  េដមបីបេងកនមុខរបរ និងជួយពរងឹងដល់ពួកគត់េដមបីកំុឱយបត់បង់នូវវតថុសិលបៈ
ទំងេនះ។ ចុះេធវកររតួតពិនិតយករដក់តំងសល កយីេហ ផទ ំងផសយពណិជជកមមចំនួន៣១េលក និងបន
េចញលិខិតអនុញញ តេលកសល កសញញ  សល កយីេហរគប់របេភទចំនួន១២ផទ ំង រពមទំងអេញជ ញអជីវករ 
ែដលេធវអជីវកមមពក់ព័នធនឹងវស័ិយវបបធម៌មករបជំុែណនំំឱយសំុចបប់េបកអជីវកមមចំនួន០៧េលក។ 
  

មនទីររជធនី-េខតត េដយបនពិនិតយជរួមេឃញថ បញហ របឈម និងសំណូមពរគឺមន ៖ 
១-ករងរេបតិកភណឌ រូបី ៖ 

 *បញហ របឈម ៖  
 -បទេលមសលួចវតថុបុរណេនែតេកតមនេឡង ជនមួយចំនួនបនបំពនយកដីទួលបុរណ ដីជរគឹះ 
របសទ និងបនចក់ដីលុបរតពំងបុរណយកេធវកមមសិទធិរបស់ខលួន 
 -ករចុះបញជ ី ករេបះបេងគ លកំណត់រពំដី និងករេធវបលង់កមមសិទធិដីទួលបុរណ ដីរបសទ មិនទន់ 
អនុវតតបនទំងរសុងេនតមេខតត 
 -របសទមួយចំនួនទទួលរងករចស់រទុឌេរទម េរបះរសំ ខវះមេធយបយជួសជុល 
 -ខវះមរនតីជំនញបេរមករងរេបតិកភណឌ  ។ 
 ២-ករងរេបតិកភណឌ អរូបី ៖ 
 *បញហ របឈម ៖ 

-សិលបករមនវយ័កន់ែតចស់ និងចូលនិវតតន៍ ខវះអនកបនតេវន 
-មនទីរមួយចំនួនមនរកុមសិលបៈអជីព រល់ករបេរមសកមមភពពឹងែផអកេលសិលបៈមហជន 
-ខវះករបណតុ ះបណត ល បំពក់បំប៉នជំនញសិលបៈទសសនីយភពដល់រកុមសិលបៈមហជន 
-ករចុះបញជ ីេបតិកភណឌ អរូបីតមទរមង់ ០១-០២ តមករែណនំរបស់រកសួង គឺេខតតមួយចំនួន

មិនទន់អនុវតតបន 
-ខវះមរនតីជំនញចុះសិកសរសវរជវពីវបបធម៌ជនជតិភគតិច ក៏ដូចជមរនតីជំនញបេរមសកមមភព 

សិលបៈសូនរូប និងសិលបៈសិបបកមម ។ 
៣-សំណូមពរ ៖ 
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-រគប់មនទីរ េសនសំុមរនតីរកបខណឌ ថមីបំេពញបែនថមេនមនទីរថន ក់រកុង-រសុក និងសំុបែនថមមរនតីកិចចសនយ 
និងពលករអែណត ត 

-សំុជួសជុលសរមនទីរេខតតកំពង់ឆន ំង និងបណណ ល័យេខតតកំពង់ចម 
-េខតតេកះកុងេសនសំុសរមនទីរមួយខនង និងឃល ំងមួយ សរមប់ដក់េបតិកភណឌ េរកមទឹក 
-េសនសំុេធវផលូវចូលរបសទរពះពុទធ និងតំបន់របសទយកខណំង េនេខតតរតនគីរ ី
 
 
-េសនរកសួងជួយអនតរគមន៍ជមួយសមតថកិចចគយតមរចករពំែដន និងេនរពលនយនតេហះេខតត 

េសៀមរបឲយសហករបេងកនកររតួតពិនិតយ និងទប់សក ត់វតថុសិលបៈនំេចញ ែដលគម នលិខិតអនុញញ ត  
-សូមរកសួងេរៀបចំរកុមករងររគប់រគងរពះសកយមុនីេចតីយ េនភនំរពះរជរទពយ េខតតកណត ល

ឲយបនឆប់ េដមបីដំេណ រកររគប់រគងបនតេទៀត 
-សូមរកសួងជរមុញឲយមនលិខិតបទដឋ នគតិយុទធពក់ព័នធវស័ិយវបបធម៌ឲយេចញបនឆប់ សរមប់ជ 

មូលដឋ នអនុវតតជំនញេនតមេខតត 
-រល់លិខិតែដលមនទីរេសនសំុជួយេធវអនតរគមន៍បនទ ន់ (ពក់ព័នធករងរេបតិកភណឌ ) សូមរកសួង

េធវករេឆលយតបឲយបនឆប់ េដមបីឲយមនទីរមនមូលដឋ នេធវករេដះរសយ ។ 

 
េសចកដីសនន្ិដឋ ន ៖ 
សកមមភពករងររយៈេពលមួយឆន ំេនះ មនដំេណ រករយ៉ងសកមម កនុងកិចចែថរកស 

ករពរេលកតេមកង េករតំែណលសមបតដិេបតិកភណឌ រូបី-អរូបី 
និងអភិវឌឍសកមមភពវបបធម៌រគប់ជំនញេនតមមូលដឋ ន។ េយងបន 
បេងកនករផសពវផសយអំពីសកដ នុពលវបបធម៌ជតិ ពរងឹងករផដល់េសវកមម 
បេរមេសវកមមពក់ព័នធវសិ័យវបបធម៌ និងបនជរមុញបេងកតផលិតកមមសិបបកមមវបបធម៌ 
េដយរបជពលរដឋបនខិតខំបេងកតសន ៃដធនគុណភព និងរកសខន តនូវផលិតផលវបបធម៌ 
េដមបីបេរមេគលេដពណិជជកមម និងេទសចរណ៍ រពមទំងទទួលបន 
ផលជួយសរមួលដល់ជីវភពរស់េនបនមួយករមិត និងបនចូលរួមអភិវឌឍេសដឋកិចចជតិ រសបតមកររកី 
ចេរមនរបស់សងគមជតិ។ លទធផលសកមមភពករងរែដលសេរមចបនមកេនះ អរស័យេដយកិចចខិតខំ 
របឹងែរបងយកអស់កមល ំងកយ កមល ំងបញញ  របកបេដយសម រតីទទួលខុសរតូវខពស់របស់ថន ក់ដឹកនំ និង 
មរនដីរជករៃនរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈ ទំងថន ក់កណដ ល និងថន ក់រជធនី-េខតដ។ 

េយងតមករេធវតុលយករ ៃនករងរវបបធម៌ កនុងរយៈេពលមួយឆន ំេនះ េឃញថ ករអនុវតដែផនករ
អទិភព និងែផនករសកមមភពករងរ ឆន ំ២០១៣ ៖ 

 
•ថន ក់កណដ ល មនែផនករសកមមភពចំនួន១៨៧សកមមភព អនុវតដបន១០២សកមមភព េសម 

៥៤,៥៤ភគរយ កនុងេនះអងគភពសេរមចបនេលែផនករអទិភពដូចតេទ ៖ 
*ែផនករអទិភពទី១  ៖ ជរមញុឱយកមពុជ កល យជមជឈមណឌ លផសពវផសយសិលបៈទសសនីយភព 
-មនចំនួន០៩សកមមភព អនុវតដបន០៤សកមមភព េសម៤៤,៤៤ភគរយ 
*ែផនករអទិភពទី២  ៖ ែរបកល យកមពុជ ជែដនដីសវ គមន៍ៃនករថតែខសភពយនដ 
-មនចំនួន១១សកមមភព អនុវតដបន០៨សកមមភព េសម៧២,៧២ភគរយ 
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*ែផនករអទិភពទី៣  ៖ ជរមុញឱយកមពុជ កល យជទីកែនលងផសពវផសយផលិតផលវបបធម៌ 
-មនចំនួន៣៣សកមមភព អនុវតដបន១៣សកមមភព េសម៣៩,៣៩ភគរយ 
*ែផនករអទិភពទី៤  ៖ ែថរកស ករពរ អភិវឌឍតំបន់េបតិកភណឌ វបបធម៌ េដមបីអភិវឌឍេសដឋកិចចជតិ 
-មនចំនួន៣០សកមមភព អនុវតដបន១៣សកមមភព េសម៤៣,៣៣ភគរយ 
 
 
 
*ែផនករអទិភពទី៥  ៖ ពរងឹង ពរងីកសមតថភពសថ ប័ន ភពជៃដគូអភិវឌឍ 

េដមបីបេងកនរបសិទធភព ករងរ និង េសវ 
-មនចំនួន១០៤សកមមភព អនុវតដបន៦៤សកមមភព េសម៦១,៥៣ភគរយ ។ 
•ថន ក់រជធនី-េខតដ មនែផនករសកមមភពសរុបចំនួន៣៧៧សកមមភព 

អនុវតដបន២៤៥សកមមភព េសម៦៤,៩៨ភគរយ ។ 
ទនទឹមនឹងសកមមភពករងរសេរមចបន និងករងរសេរមចមិនបន ែដលបនេលកេឡងខងេល

េនះ េយងក៏ពិនិតយេឃញថ រគប់អងគភព ជរួមមនបញហ របឈមរបហក់របែហលគន គឺ ៖ 
-ធនធនមនុសស មិនទន់េឆលយតបេទនឹងទំហំករងរ 
-លទធភពផដល់ថវកិដល់អងគភព ពំុទន់ធនដល់កិចចអនុវតដគេរមងែផនករ 
-សមតថភព និងបទពិេសធន៍របស់មរនដីរជករេនមនករមិត 
-ករបណដុ ះបណដ ល បំពក់បំប៉នជំនញ ពំុទន់េឆលយតបេទនឹងតរមូវករជក់ែសដង 
-គម នសងគតិភពរវងអងគភពកសងែផនករសកមមភព ជមួយអងគភពកសងែផនករថវកិ 
-កងវះមេធយបយកនុងករចុះរសវរជវ រុករកេបតិកភណឌ  និងេធវសកមមភពវបបធម៌ េនតមតំបន់ 

ដច់រសយល 
-បរយិកសមិនអំេណយផលដល់ករបំេពញភរកិចច “េខតដមួយចំនួនទទួលរងេរគះទឹកជំនន់” ។ 
សកមមភពករងរែដលេនេសសសល់អនុវតដមិនទន់បនសេរមចេនឆន ំ២០១៣េនះ រគប់អងគភព 

នឹងបនដអនុវតដកនុងែផនកររបចំឆន ំ២០១៤េទៀត ។ 
េសចកដីដូចបនេគរពជរមបជូនខងេល សូម ឯកឧតដមឧបនយករដឋមរនដី រដឋមរនដីទទួលបនទុក 

ទីសដីករគណៈរដឋមរនដី 
េមតដ រជបជរបយករណ៍ ។ 
  សូម ឯកឧតដម 
េមតដ ទទួលនូវករេគរពដ៏ខពង់ខព
ស់អំពីខញុំ ។ 
  

រដឋមរនដី 
 
          
 
 
 
 

ចមលងជូន ៖ 
-ខុទទកល័យសេមដចនយករដឋមរនដី 
-គណៈកមមករអប់រ ំធមមករ វបបធម៌ េទសចរណ៍ រពឹទធសភ 
-គណៈកមមករទី ៧ រដឋសភ 
-ទីសដីករគណៈរដឋមរនដី (នយកដឋ នសរុប) 
-រកសួងែផនករ ( វទិយសថ នជតិសថិតិ) 
-រកុមសេងកតករេសដឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (ទីសដីករគណៈរដឋមរនដី) 
-ឯកសរ-កលបបវតដិ 
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