របយករណ៍
សព
ីដ ី
លទធផលករងរវបបធម៌ និងវិចិរតសិលបៈ ឆន ំ២០១៣

dddccc	
  

I.េសចកដីេផដម ៖
ិ ី នេយបយ
អនុ វតដ តមកមម វធ

យុទធសរសច
ដ តុេកណ

ដំណ ក់កលទី២

របស់ រជរដឋភិ បល

និ ងែផនករសកមម ភពករងរវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈ ឆនំ២០១៣ រយៈេពលមួ យឆនំេនះ រគប់ អងគ ភពចំ ណុះ
រកសួ ងបនខិ តខំ របឹ ងែរបងបេងក នកិ ចចសហករជមួ យរកសួ ង សថប័ នពក់ ព័នធ និ ងៃដគូ អភិ វឌឍជតិ -អនដ រជតិ
ិ ័ យ ឯកជនតមេគលករណ៍ របស់ រ ជរដឋ ភិ ប លគឺ
ជពិ េសសវស

រដឋ គំរទ

ៃដគូ ឯកជនជអន កអនុ វតដ

រសបតម េគលនេយបយ “ អភិ រកស និ ងអភិ វឌឍវបបធម៌ ជតិ ”
កលយជេសដឋ កិចចជតិ

កនុ ងេគលបំ ណងេធវ ឱយ “ វបបធម៌
េដយជរមុញបែនថ មនូ វករេរប របស់ សកតនុ ពល

”

វបបធម៌ ជតិ ជ ថមពលអភិ វឌឍេសដឋ កិ ចច
សរមប់ េគលេដពណិជជ កមម
និ ង រេបៀបរស់ េនៃថល ថូន រ

តមរយៈករពរងឹ ង

និ ងេទសចរណ៍

ករបងក ប េងក ន ផលិ ត ផលឧសសហកមម វបបធម៌

េដយបេងក ត

េធវ ឱ យែខម រមនគំ និ ត បងក បេងក ត

រួមចំ ែណកកត់ បនថ យភពរកី រករបស់ របជជន

ករងរ

ពរងឹ ងសី លធម៌ សងគ ម

និ ងបេងក ននិ ននករេសន ហវបបធម៌ ជតិ

េធវ ឱយសងគ មទទួ លបននូ វសុ ខដុ មរមន

េដ មបី

ឈនេទសេរមចេគលេដ “កមពជ
៖ រពះរជណចរកៃនវបបធម៌” ។
ុ
II. រចនសមព័នធ និងរកបខណឌ ៖
១.រចនសមព័នធ ៖
ក- ថនក់ ដឹកនំ រកសួ ង ៖

រកសួ ង វបបធម៌

ិ ិ រតសិ ល បៈដឹ ក នំ េដយ
និ ង វច

រដឋ ម រនដី ១ រូប

អមេដយ រដឋ េលខធិ ក រ៧រូប

និ ង អនុ រដឋ េលខ ធិ ក រ៧រូប ។
ខ- ថនក់ រដឋ បលកណ
ដ ល ៖

ថនក់ រដឋ បលកណ
ដ ល រកសួ ងមន ៖
- អគគ ន យកដឋ នរដឋ ប ល

និ ង ហិ រញញ វតថុ

មននយកដឋ នចំ នួ ន ០៩ (ន.រដឋ ប ល

ន.បុ គគ លិ ក

ន.ែផនករ សថិ តិ និ ងសរុប ន.គណេនយយ និ ងហិ រញញ វតថុ ន.សំ ភរៈ និ ងបរិកខរ ន.នី តិកមម ន.សិ ទិធ អនក
និ ពនធ និ ងសិ ទិធ របហក់ របែហល ន.សហរបតិ បតដិ ករវបបធម៌ អនដ រជតិ និ ងកិ ចចករអស៊ន ស ល បណុដ ះ
បណ
ដ លរកបខណឌ វបបធម៌ ) ។
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- អគគ នយកដឋនបេចច កេទសវបបធម៌

មននយកដឋនចំ នួន០៥

(ន.អភិ វឌឍវបបធម៌

ន.េសៀវេភ

ករអន ន.សិ លបៈភពយនដ និ ងផសពវ ផសយវបបធម៌ ន.សិ លបៈទសសនី យភព ន.សិ លបៈសូ នរូប និ ងសិ លបៈ
សិ បបកមម ) ។
- អគគ នយកដឋនេបតិ កភណឌ មននយកដឋនចំ នួន០៤ (ន.បុ រណវតថុ ន.សរមនទី រ ន.បុ រណវិទយ

ិ យ ន.គំ ពរ និ ងអភិ រកសសំ ណង់ បុរណ) ។
និ ងបុ េររបវតដិ វទ

េរកពី េនះេនមនអងគ ភពចំ នួន ០៤េទៀត ែដលសថិ តេនេរកមករដឹ កនំ ផទល់ របស់ រដឋ មរនដី ៖
ិ ិ រតសិ លបៈែដលជរគឹ ះសថនសធរណៈ
- សកលវិទយល័ យភូ មិនទវច

ថនក់ េសម អគគ នយកដឋន

មនមហវិទយល័ យចំ នួន០៥ (មហ.បុ រណវិទយ មហ.សថបតយកមម និ ងនគរូបនី យវិទយ មហ.សិ លបៈសូ នរូប
ិ យសរសដ ១ ។
មហ.តូ រយតរនដី មហ.នដសរសដ ) និ ង មជឈមណឌលសិ កសរសវរជវវបបធម៌ វទ
- នយកដឋនសវនកមម ៃផទ កុន ង

- អធិ ករដឋន ថនក់ េសម នយកដឋន
- សលមធយមវិចិរតសិ លបៈ ថនក់ េសម នយកដឋន មនសលជំ នញចំ នួន០៥ (សលរបំ សល
េសៀក សលសិ លបៈសូ នរូប សលតូ រយតរនដី សលេលខន) ។
គ- ថនក់ រជធនី - េខតដ ៖

រកសួ ងមនមនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈរជធនី -េខតដ ចំនួន២៤ និ ង ករិយល័ យវបបធម៌ និ ងវិចិរត
សិ លបៈរកុង ខណឌ រសុក ចំ នួន១៦៦ករិយល័ យ ។
២.រកបខណឌមរនដីរជករ ៖
រកសួ ងមនមរនដី រជករសរុបចំ នួន២. ៤៩២នក់ កនុ ងេនះរសី ៨៣៤នក់ ែចកេចញជ ៖
-ថនក់ រដឋ បលកណ
ដ ល មនចំ នួន១. ៤៦១នក់ កនុ ងេនះរសី ៥៥៤នក់
-ថនក់ មនទី រវបបធម៌ រជធនី -េខតដ មនចំ នួន១. ០៣១នក់ កនុ ងេនះរសី ២៨០នក់ ។

III. សកមមភពករងរថនក់ដឹកន ំរកសង
ួ ៖
-ឯកឧតដ មរដឋ មរនដី

ថនក់ ដឹកនំ

និ ងមរនដី ជន់ ខពស់រកសួ ង

បនចូ លរួមរពះរជពិ ធីរក
ំ ិល

និ ងថវយ

រពះេភល ង រពះបរមសព រពះករុណ រពះបទសេមដ ចរពះ នេរតដ ម សី ហនុ រពះមហវីរកសរត រពះវររជបិ ត
ឯករជយ បូ រណភពទឹ កដី និ ងឯកភពជតិ ែខម រ “រពះបរមរតនេកដឋ ” និ ងរពះរជពិ ធីដែងហ រពះគងគរ និ ងដែងហ
រពះេកដឋ រពះបរមរតនេកដឋ
-ថនក់ ដឹកនំ រកសួ ងបនទទួ លជួ បពិ ភកសករងរកនុ ងកិ ចចអភិ រកស អភិ វឌឍវិស័យវបបធម៌ និ ង អភិ វឌឍ

ធនធនមនុ សសជមួ យតំ ណ ងសថនទូ ត េភញ ៀវជតិ -អនដ រជតិ អងគ ករសមគម ចូ លរួមសិ កខសល របជុំ េន
េរករកសួ ង

ចូ លរួមអមដំ េណរ

សេមដ ចេតេជនយករដឋ មរនដី

និ ង ចូ ល រួម ជកិ តិដ យ សកនុ ងសកមម ភ ពរពឹ តិដ ក រណ៍ ជតិ -អនដ រជតិ សរុបមនចំ នួន៤៩េល ក។
IV. លទធផលករងរ ៖

១.ករងរបេរមរពឹតដិករណ៍សំខន់ៗ ៖
-េនៃថង ទី២២ ែខមករ ឆនំ២០១៣ េវលេម៉ ង៨:០០នទី េនទី សីដ កររកសួ ងវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈ
បនេរៀបចំ េប កសននិ បតបូ កសរុបករងរវបបធម៌
ករងរឆនំ២០១៣
ចូ លរួមមន

េរកមអធិ បតី ភព

ថនក់ ដឹកនំ រកសួ ង

សកលវិទយធិ ករ

ឯកឧត្ តមរដឋ មរនដី

របធន

សកលវិទយធិ កររង

និ ងវិចិរតសិ លបៈឆនំ២០១២
រកសួ ងវបបធម៌

អនុ របធននយកដឋន
រពឹ ទធបុរស
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របធន

រពឹ ទធបុរសរង

និ ងេល កែផនករសកមម ភព
និ ងវិចិរតសិ លបៈ

អេញជញ

អនុ របធនមនទី ររជធនី -េខតដ

េលកនយក-នយករងសល

មធយមវិចិរតសិ លបៈ សរុប ចំ នួន២៥០នក់ ។ េនៃថង ទី២៣ ែខមករ ឆនំ២០១៣ េវលេម៉ ង ១៤:០០នទី
េនសលសននិ សីទចតុ មុខ

បនរបរឰពិ ធីបិទអងគ សននិ បតេរកមអធិ បតី ភពដ៏ ខពង់ខពស់របស់

ែម៉ ន

រដឋ មរនដី របចំ ករ។ អេញជញចូ លរួមកនុ ងពិ ធីបិទសននិ បត មនឯកឧតដ មតំ ណ ង

សំ អន

ឧបនយក

េលកជំ ទវ

រកសួ ង សថប័ ននន អងគ ករ យូ េណសកូ អភិ បលរងរជធនី -េខតដ ថនក់ ដឹកនំ រកសួ ង និ ងមរនដី វបបធម៌
ថនក់ រដឋ បលកណ
ដ ល មរនដី វបបធម៌ ថនក់ មនទី ររជធនី -េខតដ សរុបមនចំ នួន៧០០នក់

-ៃថង ទី០៣ ែខមី ន ឆនំ២០១៣ េនសលសននិ សីទចតុ មុខ រកសួ ងេរៀបចំ របរឰទិ វវបបធម៌ ជតិ ៣
មី ន េល កទី ១៥ របធនបទ “ អវី ៗទំ ងអស់ េដ មបីវឌឍនភពវបបធម៌ ជតិ ”

សេមដចអគគមហេសនបតីេតេជ

ហុ ន
៊

ែសន

នយករដឋមរនដី

េរកមអធិ បតី ភពដ៏ ខពង់ខពស់
ៃនរពះរជណចរកកមពជ
ុ

េដយមនករអេញជញចូ លរួមជកិ តិដ យសពី ថនក់ ដឹកនំ ជន់ ខពស់បណ
ដ រកសួ ង-សថប័ ន
ថនក់ ដឹកនំ -មរនដី រជកររកសួ ងវបបធម៌

និ ងវិចិរតសិ លបៈ

សិ លបករ-សិ លបករិនី

េភញ ៀវជតិ -អនដ រជតិ

និ សសិតសកលវិទយល័ យ

ិ ិ រតសិ លបៈ សរុបចំ នួន៧០០នក់
ភូ មិនទវច
-េនៃថង ទី០១ ែខឧសភ ឆនំ២០១៣ គណៈរបតិ ភូរកសួ ងវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈ ដឹ កនំ េដយ
ឯកឧតដ មរដឋ មរនដី បនចុ ះសួ រសុ ខទុ កខ រពមទំ ងនំ យកេរគឿងឧបេភគ បរិេភគមួ យចំ នួនជូ នដល់ កងវរេសន

តូ ចេលខ៧៩៥

តំ បន់ របសទរពះវិហរ

និ ងកងវរេសនតូ ចេលខ៩០៥

ែដលកំ ពុងឈរេជ ងេនតំ បន់

អនល ង់ែវង េដ មបីករពរបូ រណភពទឹ កដី
-រេសៀលៃថង ទី២៣ ដល់ រពឹ កៃថង ទី២៤ ែខឧសភ ឆនំ២០១៣ រកសួ ងបនេរៀបចំ ពិធីបុណយពុ ទធភិ េសក
រពះពុ ទធរូបរទង់ ផចញ់ មររពះនម “ ពុ ទធេលកនថ” ែដលផដួ ចេផដ មកសងេដយ សេមដចអគគមហេសនបតី
េតេជ ហុន
៊
ែសន និ ង សេមដចកិតដិរពឹទធបណឌិត េនវតដ រពះមេហសថសុ វណណ គិ រប
ី ឹ ងែដង សថិ តេនភូ មិ

ិ ី បុណយ
បឹ ងែដង ឃុំ ែរពកកក់ រសុកសទឹ ងរតង់ េខតដ កំពង់ ចម។ រេសៀលៃថង ទី២៣ ែខឧសភ ឆនំ២០១៣ កមម វធ
ពុ ទធភិ េសក េរកមអធិ បតី ភព េលកជំ ទវ ែម៉ ន សំ អន

ឧបនយករដឋ មរនដី របចំ ករ រដឋ មរនដី រកសួ ងទំ នក់

ទំ នងជមួ យរពឹ ទធសភ- រដឋ សភ និ ងអធិ ករកិ ចច តំ ណ ងដ៏ ខពង់ខពស់

ហុ ន
៊

ែសន

នយករដឋមរនដី

ថវយដងវយមធុ បយស

សេមដចអគគមហេសនបតីេតេជ

ៃនរពះរជណចរកកមពជ។
ៃថង ទី២៤
ុ

និ ងពិ ធីបូជេរគឿងសកករៈពុ ទធភិ េសក

ែខឧសភ ឆនំ២០១៣ ពិ ធី

និ ងសូ រតជយេនដេដយរពះសងឈ៩អងគ

េរកមអធិ បតី ភពដ៏ ខពង់ខពស់ សេមដចអគគមហេសនបតីេតេជ ហុន
៊
ែសន និ ង សេមដចកិតដិរពឹទធ
បណឌិត ។
-េនៃថង ទី២៦ ែខកញញ ឆនំ២០១៣ េនទី សីដ កររកសួ ងវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈ បនរបរឰពិ ធីេផទ រ
តំ ែណងរដឋ មរនដី រកសួ ងវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈ េរកមអធិ បតី ភពដ៏ ខពង់ខពស់ េលកជំ ទវ
ឧបនយករដឋ មរនដី

រដឋ មរនដី រកសួ ងទំ នក់ ទំនងរពឹ ទធសភ- រដឋ សភ

សេមដចអគគមហេសនបតីេតេជ
អេញជញចូ លរួមកនុ ងឱកសេនះមន

និ ងអធិ ករកិ ចច

ែម៉ ន សំ អន

តំ ណ ងដ៏ ខពង់ខពស់

ហុ ន
៊
ែសន

នយករដឋមរនដី ៃនរពះរជណចរកកមពជ។
ុ
ឯកឧតដ ម-េលកជំ ទវរដឋ េលខធិ ករ អនុ រដឋ េលខធិ ករ-អគគ នយក

ិ យធិ ក រ-េល ក-េល ករសី អ គគ ន យករង-សកលវទ
ិ យធិ ក ររង-របធននយកដឋ ន-រពឹ ទធ បុ រសសកលវទ
អនុ របធន

នយកដឋន-រពឹ ទធបុរសរង-េលកនយក-នយករងសលមធយមវិចិរតសិ លបៈ

អធិ កររង សរុប មនចំ នួន១៦៣នក់ ។
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និ ងអធិ ករ-

២-ករងររដឋបល និងហរិ ញញ វតថុ ៖
២. ១. ករងររដឋ បលទូ េទ ៖

-បនទទួ លលិ ខិតចូ លពី រគប់ សថប័ នចំ នួន២.៨៩៦ចបប់ និ ង បញូជ នលិ ខិតេចញេទរគប់ សថប័ នចំ នួន
៣.០៨៥ចបប់
-បនតក់ ែតងនិ ពនធ អតថ បទលិ ខិតរដឋ បល

និ ង លិ ខិ ត បទដឋ នបនចំ នួ ន ២៣០ចបប់

តមតរមូវករថន ក់ ដឹ កនំ
ិ ី របជុំ េផសងៗបនទន់ េពលេវល
-បនេរៀបចំ ទទួ លេភញ ៀវជតិ -អនដ រជតិ និ ងកមម វធ
-កមលំងសនដិ សុខ និ ងនគរបលយមរបចំ ករេពលៃថង

និ ងយប់ សហករគនបនលអ កុន ងករែថរកស

សុ វតថិ ភព េនទី សីដ កររកសួ ង

-ផលិ តលិ ខិតសនមេផសងៗជូ នថនក់ ដឹកនំ រកសួ ងរសបតមតរមូវករ េដយបនបញូជ នេចញតមរយៈ
រចកេចញរដឋ បលេទរគប់ េគលេដ និ ងសថប័ នពក់ ព័នធទន់ េពលេវលយ៉ ងរលូ ន
-បនេធវ ករែចកចយេសៀវេភរជកិ ចចជូនថនក់ ដឹកនំ

និ ងនយកដឋនតមេគលករណ៍េរៀងរល់ ែខ

សរុបបនចំ នួន៣.១៦៨កបល
-បនេរៀបចំ បណណ ល័ យរកសួ ង និ ងបនដក់ ឱយដំ េណរករជរបចំ
-ករិយល័ យពត៌ មនវិទយបនដំ េណរករជធមម ត តមែផនកររបស់ ថនក់ ដឹកនំ រកសួ ង ។
* ករងរសេរមចមិ នបន ៖ គឺ កិចចករមួ យចំ នួនបនទន់ េពក េហ យករងរខល ះមនទំ ហំរទង់ រទយធំ
េល សពី សមតថ កិចចរបស់ នយកដឋន ។
២. ២. ករងរបុ គគលិក ៖

-បនេរៀបចំ របឡងេរជ សេរសរកបខ័ ណឌឆនំ២០១៣ មន ៖
+េបកខ ជនដក់ ពកយរបឡងចំ នួន១៤០នក់
+េបកខ ជនបនរបឡងជប់ ចំនួន៦៣នក់
-បនេធវ របកសែបងែចកមរនដី រកបខ័ ណឌថមី ឆនំ២០១៣

ចុ ះ េធវ ក មម សិ ក សេនតមអងគ ភ ព

និ ង មនទី ររជធនី េខតដ
ិ
-បនេធវ សរមង់ ព័ត៌មនសរមប់ េធវ បចចុ បបនន ភពទិ ននន័យមរនដី រជករសុី វល

េដ ម បីបំ េពញចូ ល កនុ ងរបព័ នធ ព័ ត៌មនវិទយ

-បនផសពវ ផសយសរចរែណនំ េលខ០៦ របស់ រជរដឋភិ បល សដី ពីករេធវ និយ័តកមម ថនក់ -ឋននដ រសកដិ

ិ
មរនដី រជករសុី វល

តមអតី តភពករងរដល់ រគប់ អងគ ភព

ិ ី កុន ងករអនុ វតដ សរចរែណនំ េនះដល់ មរនដី ទទួ លបនទុ ករគប់ អងគ ភព
និ ង បនេធវ ក ររបជុំ ែណ នំ អំ ពី នី តិ វធ
-បនែតងតំ ងមរនដី រជករតមរពះរជរកឹ តយ អនុ រកឹ តយ និ ងរបកសចំ នួន៧៧នក់

-បនេធវ សំេណសុំ តេមល ងថនក់ ជូនវរមរនដី េទរកសួ ងមុ ខងរសធរណៈចំ នួន០៧នក់
-បនេធវ សំេណសុំ តេមល ងថនក់ ជូនឧតដ មមរនដី េទរកសួ ងមុ ខងរសធរណៈចំ នួន០១នក់
-បនេសន សុំផដល់េមដយជូ នមរនដី រជករកនុ ងឆនំ២០១៣ េទគណៈរដឋ មរនដី កនុ ងេនះមន ៖ សរមប់
មរនដី រជកររបចំ ឆនំចំនួន២៥៨នក់ និ ងសរមប់ សកមម ភពនរីចំនួន៦១នក់
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-បនេធវ សំេណសុំ តេមល ងថនក់ ជូនមរនដី រជករចំ នួន៩៩៧នក់

(ថនក់ កណ
ដ លចំ នួន៧៨៣នក់

និ ង

ថនក់ រជធនី -េខតដ ចំនួន ២១៤នក់ )
-បនេធវ សំេណសុំ តេមល ងថនក់ តមករមិ តសញញបរតជូ នមរនដី រជករេទរកសួ ងមុ ខងរសធរណៈ
ចំ នួន៨៨នក់ និ ងបនេធវ របកសតមករមិ តសញញបរតជូ នមរនដី រជករចំ នួន១៩នក់
-បនេធវ សំេណសុំ តេមល ងករមិ តរបក់ មុខងរជូ នមរនដី រជករចំ នួន៥៨នក់ និ ងេធវ របកសតេមល ងរបក់
មុ ខងរចំ នួន៨៩នក់ េទរកសួ ងមុ ខងរសធរណៈ
-បនេធវ របកសជូ នមរនដី រជករឱយចូ លនិ វតដ ន៍ចំនួន៧១នក់

(ថនក់ កណ
ដ លចំ នួន៣៨នក់

និ ងថនក់

រជធនី -េខតដ ចំនួន៣៣នក់ )
-បនេធវ ឧេទទ សនមរគូបេរងៀនេម៉ ងបែនថ មេនសលមធយមវិចិរតសិ លបៈចំ នួន៤០១នក់
-បនេធវ ឧេទទ សនមរគូបេរងៀនេពញេពលរបស់ សលមធយមវិចិរតសិ លបៈចំ នួន២១៥នក់
ិ ិ រតសិ លបៈចំ នួន៥៨នក់
-បនេធវ ឧេទទ សនមរគូបេរងៀនេពញេពលរបស់ សកលវិទយល័ យភូ មិនទវច
-បនេធវ សំេណសុំ េគលករណ៍របឡងបញចប់ សញញបរតសិ លបៈ និ ងសនតកបរតសិ លបៈរបស់ សល
មធយមវិចិរតសិ លបៈសរមប់ ឆនំ២០១២-២០១៣
-បនេរៀបចំ េធវ គរមូសញញបរតថមី

ទំ ងសលមធយមវិចិរតសិ លបៈ

ិ ិ រត
និ ងសកលវិទយល័ យភូ មិនទវច

សិ លបៈតមសដ ង់ដរកសួ ងអប់ រ ំ យុ វជន និ ងកី ឡ ។
ហ របឈម ៖
* បញ

-កររបឡងបតូ រកបខណឌមរនតី រជករមិ នទន់ អនុ វតត
-ករេធវ បចចុ បបនន ភពទិ ននន័យមរនតី រជករ េដ មបីបំេពញកនុ ងរបព័ នធព័ត៌មនវិទយសេរមចបន៥០ភគរយ
-ករេធវ និយ័តកមម ថនក់ ឋននត រសកតិ មរនតី រជករ សេរមចបន៧០ភគរយ ។
* សំណូមពរ ៖
-េសន សុំេប កវគគ បណុត ះបណ
ត ល េដ មបីអភិ វឌឍសមតថ ភពមរនតី រជករ ។
២. ៣. ករងរនី តិកមម ៖

-សហករជមួ យ អងគ ភ ពជំ ន ញសេរមចបនលិ ខិ ត បទដឋ នចំ នួ ន ០១គឺ

របកស

សដី ពី ក រែបងែចកភរកិ ចច េល កររគប់ រគង កររបមូ លចំ ណូលពី ករផដ ល់េសវសធរណៈ
-បនចងរកងេសៀវេភបទដឋនគតិ យុតដ ភគទី ៥
-ចុ ះបំ េពញេបសកកមម ផសពវ ផសយចបប់ និ ងលិ ខិតបទដឋនគតិ យុតដបនចំ នួន១០េខតដ ។
ហ របឈម ៖
* បញ

-ធនធនមនុ សស មរនតី មនចំ នួនតិ ច េធវ ករខុ សជំ នញ ពុំ មនចំ ណង់ និ ងជំ នក់
-សមភរៈបេចច កេទស ខវ ះខតេរច ន (ម៉ សុី នថតរូប-សេមល ងបញ
ច ំ ងរូបភពអុី នេធ េណត...)
-ពុំ មនថវិកចុ ះរសវរជវដល់ ទីកែនល ង

ពិ េរគះេយ បល់ ចុ ះ ផសពវ ផ សយចបប់

និ ង លិ ខិ ត បទដឋនគតិ យុតត
-តួ នទី ភរកិ ចច ករបំ េពញករងរជន់ ែដនសមតថ កិចចគន ។
* សំណូមពរ ៖
-េសន សុំមរនតី រកបខណឌថមី ចំនួន០៣រូប
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-សូ មមនកិ ចចសហករពី រគប់ អងគ ភព និ ងឋននុ រកមពក់ ព័នធជរមុញឲយករកសងចបប់ និ ងលិ ខិត
បទដឋនគតិ យុតតឲយមនភពរលូ ន
-សូ មមនករេល កទឹ កចិ តតដល់ មរនតី រជករ ពិ េសសខងតក់ ែតងចបប់ និ ងលិ ខិតបទដឋនគតិ យុតត
-សូ មថនក់ ដឹកនំ និ ងមរនតី រជកររគប់ ឋននុ រកមជួ យពរងឹ ង និ ងបេងក នករយកចិ តតទុកដក់ ដល់ ករ
កសងេហដឋរចនសម័ព នធែផន កចបប់ និ ងលិ ខិតបទដឋនគតិ យុតតរគប់ រគងវិស័យវបបធម៌ ។
២. ៤. ករងរគណេនយយ និ ងហិ រញញ វតថុ ៖

ិ ឆនំ ២ ០១៤-២០១៦
-បនសេរមចករងរេរៀបចំ ែផនករយុ ទធ ស រសដ ថ វក
ិ របចំ ឆនំ ២ ០១៤
និ ង ែផនករថវក
ិ ិ រតសិ លបៈ និ ងមនទី រ
-េធវ របកសអណប័ រកេផទ រសិ ទិធ និ ងេផទ រឥណទនជូ នសកលវិទយល័ យភូ មិនទវច
វបបធម៌ រជធនី -េខតដ សរមប់ ករចំ ណ យថវិកឆនំ២០១៣
-សំ េណសុំ ថវិកសរមប់ របក់ បំណ ច់ ថនក់ ដឹកនំ េបៀវតសមរនដី រជករសរុបចំ នួន១.៣៥២នក់ របចំ
ឆនំ២០១៣
ិ សរមប់ េបៀវតសមរនដី កិ ចច ស នយចំ នួ ន ៧៩នក់
-សុំ ថ វក

និ ង ពលករអែណដ តចំ នួ ន ១៤០នក់

របចំ ឆនំ ២ ០១៣
-សុំ ថវិកសរមប់ ឧបតថ មភជីវភពជូ នរពឹ ទធចរយសិ លបៈែដលជមរតកមនុ សសរស់
-សុំ ថវិកសរមប់ ឧបតថ មភមរនដី រជករពយបលជមងឺ ០៩នក់ កនុ ងឆនំ២០១៣
-សុំ ថវិកសរមប់ ឧបតថ មភជូនអន ករកេឃ ញវតថុ បុ រណ និ ង បនរបគល់ ជូ ន ស រមនទី រ

េនេខតដ រកេចះ-

កំ ព ត កំ ព ង់ សឺព និ ង េខតត កំ ព ង់ ច ម

-សុំ ថវិកសរមប់ ចំណ យជូ នមរនដី រជករសរមលកូ ន២១នក់ ចូ លនិ វតដ ន៍៣៣នក់ មរណៈភព០១
នក់ និ ងលឈប់ ពីករងរ០១នក់ កនុ ងឆនំ២០១៣
-សុំ ថវិកសរមប់ េរៀបចំ របឡងេរជ សេរសរកបខ័ ណឌថមី ចំនួន៦២នក់ កនុ ងឆនំ២០១៣
-សុំ ថវិកសរមប់ ឧបតថ មភគណៈកមម កររតួតពិ និតយខលឹ មសរសនៃដវីេដអូ
-ចំ ណ យថវិកសរមប់ របក់ េម៉ ងបែនថ មកនុ ងឆនំសិកស២០១២-២០១៣

ជូ នេលករគូ-អន ករគូសល

មធយមវិចិរតសិ លបៈ
សិ លបៈ

-ចំ ណ យថវិកសរមប់ អហរូបករណ៍សិ សសកនុ ងឆនំសិកស២០១២-២០១៣ របស់ សលមធយមវិចិរត

-េធវ របយករណ៍ និ ងសលកប័ រតបង់ ចំណូលចូ លថវិករដឋ ពីែខមករ-ធនូ ឆនំ២០១៣ កនុ ងេនះមន ៖
ចំ ណូលពី ករលក់ សំបុរតសរមនទី រ-ពី កររតួតពិ និតយវតថុ សិ លបៈនំ េចញ-នំ ចូល-ពី ករសុំ សិទិធ េធវ អជី វកមម េល
សនៃដគមនអន កទទួ លមរតក-ពី ករជួ លទី តំងមួ យែផន ករបស់ នយកដឋនអភិ វឌឍវបបធម៌ -ពី ករជួ លទី តំងេរង
ភពយនដ លុចស-ពី ករជួ លទី តំងេរងភពយនដ េខមរិនទ និ ងពី ករជួ លទី តំងមណឌលរូបភព (អឡឺ យ៉ង់)។
-បនេធវ អណតដិ េប ករបក់ សរមប់ ទូទត់ រជជ េទយយបុ េររបទនបន០៦ជុំ និ ងបនេធវ អណតដិ េប ករបក់
សរមប់ ទូទត់ និ ងចំ ណ យេផសងៗសរុបចំ នួន៣៣េល ក
-េធវ គេរមងេបសកកមម កុន ងរបេទសជូ នថនក់ ដឹកនំ និ ងមរនដី រជករបនចំ នួន៤២៣លិ ខិត
-េរៀបចំ របមូ លឯកសរឆនំ២០១២-២០១៣

រតួតពិ និតយចងរកងទុ កសរមប់ អធិ ករកិ ចច

េសដឋ កិចច និ ងហិ រញញ វតថុ និ ងអជញធរសវនកមម ជតិ រតួតពិ និតយ

-េធវ របយករណ៍ទូ ទត់ េរជជ េទយយបុ េររបទនបនចំ នួន០៦ជុំ ។
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ៃនរកសួ ង

២. ៥. ករងរែផនករ សថិ តិ និ ងសរុប ៖

-បនេរៀបចំ របយករណ៍ សដី ពីលទធ ផលករងរវិស័យវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈរបចំ ឆនំ២០១២ និ ង
េល កែផនករឆនំ២០១៣ និ ងបនេរៀបចំ របមូ លចងរកងឯកសរេផសងៗេទៀត សរមប់ ដំេណរកររបរឰពិ ធី
សននិ បតបូ កសរុបករងរវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈឆនំ២០១២ និ ងេល កែផនករឆនំ២០១៣ ែដលបនរបរពឹ តដ
េទេនៃថង ទី២២-២៣ ែខមករ ឆនំ២០១៣ េនទី សីដ កររកសួ ង និ ងពិ ធីបិទសននិ បតេនសលសននិ សីទចតុ មុខ
-បនេរៀបចំ េប កវគគ បណុដ ះបណ
ដ ល សដី ពីករេរៀបចំ និ ងសរេសរែផនករ

-បនេរៀបចំ របយករណ៍សេងខ ប សដី ពីសមិ ទធផលវិស័យវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈ (២០០៨-២០១២)
ិ ី នេយបយ យុ ទធសរសដ ចតុ េកណ ដំ ណ ក់ កលទី ២ របស់ រជរដឋ
សេរមចបនកនុ ងករអនុ វតដ តមកមម វធ
ភិ បល ជូ នទី សីដ ករគណៈរដឋ មរនដី
-កសងែផនករយុ ទធសរសដ អភិ វឌឍជតិ ២០១៤-២០១៨ (ជូ នរកសួ ងែផនករ)
-បនរបមូ លទិ ននន័យចងរកងេសៀវេភសថិ តិឆនំ២០១៣
-បនបូ កសរុបរបយករណ៍ សដី ពីលទធ ផលករងរវិស័យវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈរបចំ ែខ-រតី មស
ឆមស-៩ែខ និ ងរបចំ ឆនំ េដយបនេផញ ជូនទី សីដ ករគណៈរដឋ មរនដី សថប័ នពក់ ព័នធបនទន់ េពលេវលកំ ណត់
និ ងេរតៀមេរៀបចំ ជរបយករណ៍រូបភពរបចំ ឆនំ២០១៣
-េល កគេរមងែផនករសកមម ភពករងរវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈឆនំ២០១៤
-េរៀបចំ េធវ តរងសរុបសដី ពីគេរមងវិនិេយគសធរណៈែដលេរប របស់ ថវិករដឋ

និ ងហិ រញញ បបទន

េផសងៗរបស់ មនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈរជធនី -េខតដ ែដលរកសួ ងបនទទួ លកនុ ងឆនំ២០១៣
ិ ី វន
ិ ិ េយ គស ធរណ ៈ៣ឆនំ រក
-បនេរៀបចំ េធវ ត រងសរុប គេរមងបញចូ លកនុ ងកមម វធ
ំ ិល

(ឆនំ ២ ០១៤-

២០១៦)។

*ករងរវិនិេយគសធរណៈែដលេរប របស់ ថវិករដឋ និ ងហិ រញញ បបទនេផសងៗរបស់ មនទី រេខតត ៖
១- មនទី រវបបធម៌ េខតដ បនទយមនជ័ យ

ទទួ លទុ នសរុបចំ នួន៤០០. ០០០. ០០០េរៀល

របភពទុ ន

៖

ថវិករដឋ អនុ វតដ គេរមងែកលមអ និ ងសងសង់ េហដឋរចនសមព័ នធវបបធម៌ ។
២- មនទី រវបបធម៌ េខតដ កំពង់ សឺព ទទួ លទុ នសរុបចំ នួន ១. ៨៨០ដុ លល របភពទុ ន ៖ សបបុរសជន និ ងទុ ន
ចំ នួន៣. ១០០. ០០០េរៀល របភពទុ ន ៖ ថវិករដឋ អនុ វតដ គេរមងែកលមអ រមណីយដឋនបុ រណវទយភនំ ចស់

និ ងគេរមងដំ កូនេឈ េនរមណីយដឋនភនំ ចស់ និ ងទួ លគុ ហ។
៣- មនទី រវបបធម៌ េខតដ រកេចះ ទទួ លទុ នសរុបចំ នួន២. ៨០០. ០០០. ០០០េរៀល របភពទុ ន ៖ ថវិករដឋ

ជំ ពូក២របស់ រកសួ ង អនុ វតដ គេរមងសងសង់ សលមធយមវិចិរតសិ លបៈ សរមប់ ភូមិភគឥសនដ ។
* ករងរសេរមចមិ នបន ៖ នយកដឋនមនែផនករសកមម ភពរបចំ ឆនំចំនួន០៨ចំ ណុច កនុ ងេនះ

អនុ វតដ បន០៦ចំ ណុច េនសល់ ០២ចំ ណុចអនុ វតដ មិនបនគឺ ករងរេបះពុ មព េដយមូ លេហតុ ៖

-ពុំ មនថវិកសរមប់ បេរម ករេបះពុ មពេសៀវេភរបយករណ៍រូបភព សដី ពីលទធ ផលករងរសំ ខន់ ៗ
វិស័យវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈរបចំ ឆនំ២០១៣
-ពុំ មនថវិកសរមប់ បេរម ករេបះពុ មពេសៀវេភសថិ តិវបបធម៌ របចំ ឆនំ២០១៣។
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នយកដឋនែផនករ សថិ តិ និ ងសរុប ជេសនធិ កររបស់ រកសួ ង កនុ ងកររបមូ លផដុំ ចងរកងឯកសរនូ វ
រល់ សកមម ភពវិស័យវបបធម៌ ជតិ េនទូ ទំងរបេទស
េដ ម បីេធវ ក របូ ក សរុប -កស ងែផនករ
និ ង សរមង់
ព័ ត៌ ម ន

ិ ័ យ វបបធម៌ ។
បងហ ញអំ ពី សិថ តិ វស

ករងរេនះេយ ងបនអនុ វតដ ជរបចំ េដ មបីបេរម បុពវេហតុ សថប័ ន

វបបធម៌ ។ ប៉ុ ែនដ អកុ សលឆនំ២០១៣ នយកដឋនពុំ មនកញចប់ ថវិករបចំ ឆនំគឺ

“ សូ នយ”

សរមប់ បេរម ឱយ

បុ ពវេហតុ េនះេឡ យ គឺ បនរតឹ មែតេធវ ករបូ កសរុប- កសងែផនករ និ ងសរមង់ សិថ តិែតប៉ុ េណណ ះ ។
២. ៦. ករងរសិ ទិធ អនកនិ ពនធ និ ងសិ ទិធ របហក់ របែហល ៖
ក. ករងរទំ នក់ ទំនងជមួ យៃដគូ អភិ វឌឍន៍ ៖

-ែសវ ងរកជំ នួយពី អងគ ករ WIPO េរៀបចំ សិកខសល
-ែសវ ងរកជំ នួយពី អងគ ករ PEN េរៀបចំ កិចចរបជុំ ជមួ យអន កនិ ពនធ សដី ពីសនៃដអកសរសរសដ
-ទំ នក់ ទំនងជមួ យបរេទសេដ មបីទទួ លបននូ វជំ នួយពរងឹ ងសមតថ ភពមរនដី េទបណុដ ះបណ
ដ លេរក

របេទសចំ នួន០៥េល ក េនរបេទសៃថ និ ងរបេទសជប៉ុ ន ។

ខ. កររកជំ នួយថវិកសរមប់ ករងរបណុដ ះបណ
ដ ល ៖

-ករបណុដ ះបណ
ដ លេនបរេទសមនចំ នួន០៥េល ក ទទួ លថវិកចំ នួន៣៥.០០០ដុ លលអេមរិក
-ករេរៀបចំ សិកខសលមនចំ នួន០២េល ក ទទួ លថវិកចំ នួន៦.០០០ដុ លលអេមរិក ។
គ. ករងរេរៀបចំ បទបបញញ តិដ ៖

-េរៀបចំ េសចកដី រពងអនុ រកឹ តយ

សដី ពីអងគ ភពរគប់ រគងសិ ទិធ រួម

និ ង បនចូ ល រួម ពិ ភ កសឆល ង េនរកុម

របឹ ក ស អន កចបប់ ចំនួន០៤េល ក
-េរៀបចំ បននូ វរបកសេលខ១៥០ សដី ពីកររគប់ រគងអជី វកមម េសវថតចមល ង
-េរៀបចំ បននូ វរបកសេលខ១៥១ សដី ពីកររគប់ រគងអជី វកមម ឌីសអុ បទិ ក និ ងឧបករណ៍ថតចមល ង
-េរៀបចំ បននូ វេសចកដី ែណនំ េលខ០៥ ស.ណ.ន សដី ពីករអនុ វតដ ខឹល មសររបកសេលខ១៥១ ។
ឃ. ករងរផដ ល់េសវ ៖

-ចុ ះបញជីករពរសនៃដបន៣៧សនៃដ
-សុំ សិទិធ េធវ អជី វកមម បន២២៦បទ
-ករអនុ ញញតេបះពុ មពបន០៨េលខ
-ករអនុ ញញតនំ ចូលេសៀវេភបន០១ចំ ណងេជ ង
*ទទួ លថវិកពី ករផដ ល់េសវបង់ ចូលថវិកជតិ សរុបមនចំ នួន៨. ៨១៥. ០០០េរៀល ។
ហ របឈម ៖
* បញ

-លិ ខិតចូ លមិ នបនឆល ងនយកដឋនជំ នញផត ល់មតិ

េធវ ឲយថនក់ ដឹកនំ មនករយល់ រចឡំ កុន ងករេធវ

េសចកតី សេរមច
-ករទមលក់ ឯកសរមកវិញមិ នចំ នយកដឋនសមី

ជឧទហរណ៍មរនតី េទចូ លរួមរបជុំ េនបរេទស

ជមរនតី នយកដឋនសិ ទិធ អនកនិ ពនធ ែតឯកសរទមលក់ េននយកដឋន RC
-ថវិកអនុ វតត ែផនករសកមម ភពមនករមិ តតិ ច
-មិ នទន់ មនករផសពវ ផសយបទបបញញ តិត ឲយបនទូ លយ
ិ ័ យកមម សិទិធ បញញជមួ យមនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈរជធនី -េខតត
-កងវ ះករសហករករងរេល វស
-មិ នទន់ សេរមចបននូ វអនុ រកឹ តយអងគ ភពរគប់ រគងសិ ទិធ រួម េរពះ CMO េនះជ Nex Work មួ យ
សរមប់ ទំនក់ ទំនងរវងអន កនិ ពនធ ជមួ យអន កេរប របស់ ។
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* សំណូមពរ ៖
-េសន សុំរកសួ ងជួ យជរមុញឲយេចញអនុ រកឹ តយអងគ ភពរគប់ រគងសិ ទិធ រួម េដយមនកញចប់ ថវិកពិ េសស
សរមប់ ចំណ យ
-េសន សុំេទសថប័ នគយជួ យសហករវិស័យកមម សិទិធ បញញេល ក រនំ ចូ ល

នំ េចញឌី ស អុ ប ទិ ក

ឧបករណ៍ ថតចមល ង និ ងសនៃដរគប់ របេភទែដលយកមកេធវ អជី វកមម រតូវមនករអនុ ញញតពី រកសួ ងវបបធម៌
និ ងវិចិរត សិ លបៈ
-េសន សុំមនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈជួ យសហករេល ករផត ល់េសវថតចមល ង និ ងផត ល់របយករណ៍
មកនយកដឋនសិ ទិធ អនកនិ ពនធ

និ ងសិ ទិធ របហក់ របែហល

ិ ័ យកមម សិទិធ បញញ និ ងករផត ល់េសវវបបធម៌
ឬសហករជមួ យនយកដឋនេដ មបីេធវ ករផសពវ ផ សយ ពី វស
-លិ ខិតចូ លទំ ងភសអង់ េគល ស ទំ ងភសែខម រែដលទក់ ទងជំ នញកមម សិទិធ បញញ សូ មបញូជ នលិ ខិត

េនះមកនយកដឋនជំ នញផត ល់មតិ ជមុ នសិ ន

-សូ មផត ល់កញចប់ ថវិកេដ មបីអនុ វតត ករងរតមនយកដឋនឲយបនេរច ន េរពះករងរសថិ តេននយក
ដឋនជំ នញ េប នយកដឋនមនគេរមងថវិកេរច ន គឺ មនសកមម ភពេរច នែដលជសនៃដៃនសកមម ភពរបស់
រកសួ ង
-េសន សុំមរនតី រកបខណឌថមី បែនថ ម ។
២. ៧. ករងរសមភរៈ និ ងបរិកខរ ៖

-បនចុ ះេទេផទ ៀងផទត់ េសៀវេភបញជីសរេព ភណឌរទពយសមបតដិ រដឋ ឆនំ២០១២

របស់ ម នទី រវបបធម៌

ិ ិ រត សិ លបៈេខតដ កំពង់ ចម
និ ង វច
-រតួតពិ និតយបញជីសរេព ភណឌរទពយសមបតដិ រដឋ ឆនំ២០១២ របស់ មនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈេខតដ កំពង់
សពឺ និ ងេខតដ ៃប៉ លិន។
បនេធវ សំេណសុំ េគលករណ៍ធនចំ ណ យចំ នួន២២មុ ខ កនុ ងេនះមន៖ ទិ ញេរបងឥនធ នៈ០២េល ក
ទិ ញសមភរៈករិយល័ យ-ទិ ញសមភរៈបេចច កេទស-ទិ ញសមភរៈេរប របស់ សរមប់ េបះពុ មពតមអងគ ភព-ទិ ញ
សមភរៈផគ ត់ផគង់សរមប់ ែថទំ ឧបករណ៍រថយនដ -ទិ ញេរគឿងសងហរឹមសរមប់ េរប របស់ ទូ ទ ត់ ៃថល ជួ ស ជុ ល រថយនដ

រដឋ របចំ ឆនំ-ជួ សជុ លរបងេខលងទវរ

និ ង េរៀបចំ ែកលមអ អ គរស លរបជុំ

េនទី សីដ ក រ

ចក់ ស ប

េធវ របងេរងេសៀក

រកសួ ង-ជួ សជុ លែកលមអ អគររដឋ បល

និ ងវិចិរតសិ លបៈេខតដ ៃប៉ លិន-ជួ សជុ លែកលមអ របង

ៃនមនទី រវបបធម៌

េខលងទវររបស់ មនទី រវបបធម៌

និ ងវិចិរតសិ លបៈេខតដ បត់ ដំបង-ជួ សជុ លរបសទនគរបជ័ យ

េខតដ កំពង់ ចម-

ជួ សជុ លរបសទសំ បូរៃរពគុ ក S2 េខតដ កំពង់ ធំ-ជួ សជុ លរបសទបនទយឆមរ េខតដ បនទយមនជ័ យ-ជួ សជុ ល
រូបចមលក់ បុរណែដលសថិ តេនអភិ រកសដឋនអងគ រ េខតដ េសៀមរប និ ងេគលករណ៍ធន ចំ ណ យេដ មបីេបះ
ពុ មពេសៀវេភជំ នួយសមរតី និ ងេសៀវេភផន ត់ ។
-ែបងែចកេរបងឥនធ នៈ

េទតមគេរមងែបងែចក

និ ងេធវ ករែបងែចកសមភរៈករិយល័ យជូ នថនក់

ដឹ កនំ និ ងរគប់ នយកដឋន
- ករងរេដញៃថល ចំនួន១១មុ ខ កនុ ងេនះមន ៖ េដញៃថល េរបងឥនធ នៈ-ទិ ញសមភរៈករិយល័ យឆមស

ទី ២-េរៀបចំ ែថទំ និ ងតបណ
ដ ញេផសងៗ-ជួ សជុ លរបងេខលងទវរ ចក់ សប េធវ របងេរងេសៀក និ ងេរៀបចំ ែក
លមអ អគរសលរបជុំ េនទី សីដ កររកសួ ង-ជួ សជុ លែកលមអ អគររដឋ បល ៃនមនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈ
េខតដ ៃប៉ លិន-ជួ សជុ លែកលមអ របង សថិ តេនរសុកបណន់ េខតដ បត់ ដំបង-ជួ សជុ លរបសទនគរបជ័ យ េខតដ
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កំ ពង់ ចម-ជួ លជួ លរបសទសំ បូរៃរពគុ ក S2 េខតដ កំពង់ ធំ-ជួ សជុ លរបសទបនទយឆមរ េខតដ បនទយមន
ជ័ យ និ ងជួ លជុ លរូបចមលក់ បុរណ សថិ តេនកនុ ងអភិ រកសដឋនអងគ រ េខតដ េសៀមរប
- ករងររបគល់ - ទទួ លចំ នួន២៣មុ ខ

កនុ ងេនះមន

៖

េរបងឥនធ នៈ០២េល ក-សមភរៈករិយល័ យ

ឆមសទី ២-េរៀបចំ ែថទំ ជួសជុ លឧបករណ៍ករិយល័ យ-សមភរៈេរប របស់ ១០េល ក-សមភរៈផគ ត់ផគង់សរមប់
ែថទំ ឧបករណ៍រថយនដ -េរគឿងសងហរឹមសរមប់ េរប របស់ -ជួ សជុ សរថយនដ រដឋ -ជួ សជុ លេរងេសៀក-េរៀបចំ ែក
លមអ អគរសលរបជុំ េនទី សីដ កររកសួ ង-ជួ សជុ លេខលងទវររបសទេនរសុកបណន់
ជុ លអគរមនទី រវបបធម៌

និ ងវិចិរតសិ លបៈេខតដ ៃប៉ លិន-ជួ ស ជុ ល របស ទនគរបជ័ យ

េខតដ បត់ ដំបង-ជួ ស
េខតដ កំ ព ង់ ច ម

និ ង

របស ទ សំ បូរៃរពគុ ក េខតដ កំពង់ ធំ ។
-េបះពុ មពបដពកយេសលកដក់ តំងបងហញសរមប់ ពិធីសននិ បតរកសួ ង ទិ វវបបធម៌ ជតិ ០៣ មី ន
និ ងបុ ណយេផសងៗសរមប់ ដក់ តំងេនទី សីដ កររកសួ ង ។
២. ៨. ករងរសហរបតិ បតដិ ករវបបធម៌ អនដ រជតិ និ ងកិ ចចករអស៊ន ៖

-បនទទួ លលិ ខិតចូ លចំ នួន៤៧២ឯកសរ មកពី រគប់ សថប័ ន អងគ ករ និ ងពី េរករបេទស េដ មបីជូន
ថនក់ ដឹកនំ រកសួ ងរតួតពិ និតយ និ ងសេរមច
ិ ិ រតសិ ល បៈ
និ ង វច

-បនទទួ ល គណ ៈរបតិ ភូ ម កជួ ប ពិ ភ កសទំ ន ក់ ទំ ន ងករងរវបបធម៌
ចូ លរួមអមឯកឧតដ ម

រដឋ មរនដី

កនុ ងករជួ បេភញ ៀវជតិ -អនដ រជតិ

និ ងរបជុំ ពិភកសករងរេផសងៗមនចំ នួន៧២េល ក
-គណៈរបតិ ភូេធវ ទសសនកិ ចចេនេរករបេទសមនចំ នួន៤៦េល ក

-ឯកឧតដ ម ជុ ច េភឿន រដឋ េលខធិ ករ តំ ណ ងដ៏ ខពង់ខពស់ រដឋ មរនដី រកសួ ងវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈ បន
ចុ ះ ហតថ េលខបនដ េល អ នុ ស សរណ ៈៃនករបញជូ នអន ក ជំ ន ញេទចូ ល រួម វគគ ប ណុដ ះបណ
ដ ល

េនស រមនទី រ

អូ គី ណ វ៉ របេទសជប៉ុ ន

-ឯកឧតដ ម សំ រំង កំ សនដ រដឋ េលខធិ ករ តំ ណ ងដ៏ ខពង់ខពស់របស់ ឯកឧតដ មរដឋ មរនដី និ ង ឯកឧតដ ម
អនុ រដឋ មរនដី ករបរេទស

ៃនសធរណរដឋ េអកវឌ័ រ

បនចុ ះហតថ េលខេល កិចចរពមេរពៀង

សដី ពីករករពរ

ករអភិ រកស ករទមទរ និ ងកររបគល់ សងមកវិញនូ វសមបតដិ វបបធម៌ និ ងធមម ជតិ រវងកមពុ ជ-េអកវឌ័ រ ។
២. ៩. សលបណុដ ះបណ
ដ លរកបខ័ ណឌវបបធម៌ ៖

សលបនេរៀបចំ ឯកសរេសន សុំេគលករណ៍េប កវគគ បណុដ ះបណ
ដ លមរនដី រជករចំ នួន០៣វគគ គឺ៖

វគគ បំពក់ បំប៉នរគប់ រគងសិ លបៈមហជន វគគ បណុដ ះបណ
ដ លករងររដឋ បល និ ងបទពិ េសធន៍ ករងរសរមប់
មរនដី រកបខណឌឆនំ២០១១ និ ងឆនំ២០១២ និ ង វគគ បណុដ ះបណ
ដ លមរនដី រគប់ រគងសរមនទី រ ។
* ករងរសេរមចមិ នបន

៖

ករេប កវគគ ទំង០៣វគគ េនះ មិ នបនេប ក េដយរង់ ចំថវិកពី រកសួ ង

េសដឋ កិចច និ ងហិ រញញ វតថុ ។
៣-ករងរេបតិកភណឌរ ូបី ៖
៣. ១. ករងរគំ ពរ និ ងអភិ រកសសំ ណង់ បុរណ ៖
ក. ករងរអភិ រកសអងគ រ ៖
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-បនរបគល់ វតថុ សិ លបៈចំ នួន២២មុ ខ ឱយេទសកលវិទយល័ យ Palermo របេទសអុី តលី ខីច េដ មបីេធវ ករ

ជួ សជុ លេនអគរថម បយេរកៀមកនុ ងបរិេវណអភិ រកសអងគ រ េសៀមរប

-បនទទួ ល អន ក ជំ ន ញមកពី ស ល បរំង ចុ ង បូ ព៌ ចំ នួ ន ១៦នក់

មករស វរជវ

កនុ ងេនះមនរគូ
និ ង សិ ស ស
និ ងបេរងៀនអនអកសរសិ លចរឹកេដយផទល់ េនកនុ ងឃលំង
និ ងអន កជំ នញចំ នួន០៧នក់

ជអន ករសវរជវ អកសរសិ លចរឹកេនកនុ ងឃលំងចំ នួន០១ៃថង

-ទទួ លរកុមករងរ Scan 3D មកពី Uni-Herdelberg មនេលកបណិឌ ត គឹ ម ចំ េរន និ ង Mr Dominik

បនយកសិ លចរឹកមុ នសម័ យអងគ រ និ ងសម័ យអងគ រមក Scan មនចំ នួន១០ដុំ ែដលមនេលខេរៀង K367
K132, K18, K908, K289, K754, K300, K70, K95, K323 រីឯលទធ ផលវិភគេនរបេទសអឡឺ ម៉ង់
សេរមចលទធ ផលចុ ងេរកយ នឹ ងេផញ ឯកសររតឡប់ មកអភិ រកសអងគ រទុ កជឯកសរផងែដរ។
ខ. ករងររសវរជវ និ ងចងរកងឯកសររបវតដិ សរសដ ៖

-បនចុ ះេទពិ និតយេម លរបជពលរដឋ សង់ លំេនដឋនកនុ ងតំ បន់ ២ ៃនរបសទបនទយឆមរបន០២េល ក

ចំ នួន៣១ៃថង

-បនចុ ះេទសហករជមួ យអងគ ករ G.H.F េរៀបជញ
ជ ំ ងេរងទងទី ៣ និ ងតួ ប៉មទី ១៨ ៃនរបសទ
បនទយឆមរ
-បនចុ ះេទពិ និតយសថនភពរបសទ S2 េនសំ បូរៃរពគុ ក េខតដ កំពង់ ធំមុនករជួ សជុ លចំ នួន២ៃថង ។
គ. ករងររគប់ រគងរមណីយដឋនវបបធម៌ ៖

-បនេរៀបចំ

និ ងរបមូ លឧបករណ៍ែដលបនយកេទជួ សជុ លរបសទបនទយឆមរកលពី ឆនំ២០១២

មកពិ និតយ និ ងបញូច លឃលំងេននយកដឋនវិញ

-បនេរៀបចំ ឯកសរ េដ មបីេធវ បទបងហញកនុ ងសិ កខសលអស៊ន សដី ពីករអភិ រកសេបតិ កភណឌវបបធម៌

ចំ នួន៣ៃថង េនេខតដ េសៀមរប

-េរៀបចំ បលង់េគលរបស់ របសទតរពហម ជរបសទរណបៃនរបសទបនទយឆមរចំ នួន០២បល ង់
-បនេរៀបចំ ឯកសរ សដី ពីករជួ សជុ លរបសទបនទយឆមរចំ នួន១១បល ង់
-មរនតី ជំនញសហករជមួ យបុ គគលិកអងគ ករអឡឺ ម៉ង់
អភិ រកស ចំ នួន១៥រូប។

ជួ ស ជុ ល រូប អបសរបក់ ែបកេនកនុ ងឃលំ ង

ឃ. ករងរអភិ រកសជួ សជុ លរបសទ- សំ ណង់ បុរណ ៖

-បនេទចូ លរួមពិ និតយករជី កផនូ រសពបុ រណ េនភូ មិបនទយឆមរេជ ង ឃុំ បនទយឆមរ និ ងេទពិ និតយ

ករដឋនជួ សជុ លរបសទបនទយឆមរចំ នួន០១ៃថង

-បនេរៀបចំ ឯកសរ េដ មបីេធវ បទបងហញកនុ ងសិ កខសលអស៊ន សដី ពីករអភិ រកសេបតិ កភណឌវបបធម៌

“ជួ សជុ លរបសទ” ចំ នួន៥ៃថង េនេខតដ េសៀមរប

-បនចុ ះេទ០២េល កពិ និតយេម លសថនភពែរបរបួលៃនរបសទ S8/S2 រកុមរបសទសំ បូរៃរពគុ ក
េខតដ កំពង់ ធំចំនួន០៧ៃថង
-បននឹ ងកំ ពុងអនុ វតដ គេរមងថវិករដឋ ជួសជុ លរបសទ ឆនំ២០១៣ ចំ នួន០៣កែនល ងគឺ ៖
+ទី ១ ៖ គេរមងទល់ រទរបសទ S2 រកុមរបសទសំ បូរៃរពគុ ក េខតដ កំពង់ ធំ
+ទី ២ ៖ គេរមងជួ សជុ លរបសទនគរបជ័ យ េខតដ កំពង់ ចម
+ទី ៣ ៖ គេរមងជួ សជុ លសពនហល ៃនរបសទបនទយឆមរ ។
ង. ករងររគប់ រគងសំ ណង់ របវតដិ សរសដ ៖
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-បនេរៀបចំ ឯកសររបសទកនុ ងតំ បន់ អងគ រមុ នេពលអជញធរអបសររគប់ រគងមនបល ង់របសទចំ នួន

០៣ចបប់ និ ងរូបថតចំ នួន៥០សនលឹ ក ។

-បនេធវ កំណ យបុ រណវិទយេនរបសទ S2 ៃនរកុមរបសទសំ បូរៃរពគុ កចំ នួន០២កែនល ងគឺ ខង
កនុ ងរបងគ និ ងែផន កខងេរកយរបសទមុ ខខងលិ ច មនទំ ហំ១,៩០ម គុ ណ៧,២០ម
-បនចងរកងឯកសរចស់ ៗ
សដី ពីសំណង់ របវតដិ សរសដ
េនេខតដ បនទយមនជ័ យចំ នួន០៤ចបប់
និ ងសដី ពីរបវតដិ របសទ េនរមណីយដឋនរបវតដិ សរសដ របសទសំ បូរៃរពគុ ក េខតដ កំពង់ ធំចំនួន០២កែនល ង ។
ច. ករងរអភិ រកសតមបណ្តេខតដ ៖

-អភិ រកសដឋនកំ ពង់ ធំ និ ង រពះវិហរ ៖
+ចូ លរួមសហករជមួ យអងគ ករ Waseda ទំ ងបេចច កេទសជួ សជុ ល និ ងចងរកងឯកសរ
ករជួ សជុ លរបសទសំ បូរៃរពគុ កេនេខត្ តកំ ពង់ ធំ
+តមដន និ ងពិ និតយសកមម ភពរបស់ អងគ ករ German Apsara Conservation Project
ែដលបនេទសិ កសទូ េទ ៃនរកុមរបសទសំ បូរៃរពគុ ក ។
-អភិ រកសដឋនបត់ ដំបង បនទយមនជ័ យ និ ងឧត្ តរមនជ័ យ ៖
+បននឹ ងកំ ពុងបន្ តសហករជមួ យអងគ ករ G.H.F ជួ សជុ លរបសទបនទយឆមរ ទំ ងបេចច ក
េទសជួ សជុ ល និ ងចងរកងឯកសរបន្ តបនទប់
+បនបញច ប់ ក ររស វរជវេរងទងេល េកសវ រៈ េដ ម បីប ញជូ នឯកស រេទអគគ ន យកដឋ នេបតិ ក

ភណឌ

+េរៀបចំ សលកសញញលំ េនដឋនគំ រូ ទំ ហំ២ម គុ ណ១.៨០ម យកេទដក់ េនសលឃុំ បនទយ
ឆមរេដ មបីឱយរបជជនអនុ វតដ ឱយបនរតឹ មរតូវ
+បនសមអតកសិ ណមុ ខខងេក ត
ែម៉ រតកេរ៉

ែប៉ កខងតបូង

ៃនរបសទបនទយឆមរបនចំ នួន៦០០០

+បនយកទូ កេឈ មកដក់ កុន ងកសិ ណសរមប់ បរេព កជរបចំ
+បនចុ ះេទេម លសថនភពែរបរបួលៃនរបសទបនទយឆមរ

និ ងករជួ សជុ លសពនហល

ទិ សអេគន យ៍
+របសទបនទយឆមរទទួ លរងេដយេរគះទឹ កជំ នន់

េធវ ឱយេហដឋរចនសម័ព នធរបសទមួ យ

ចំ នួនបនរលុ ះបក់ ែបកថម រគឹ ះ និ ងមរនតី េយ ងបនខិ តខំ ទប់ ទឹកមិ នឱយហូ រចូ លរបសទជបេណ
ដ ះអសនន ។
ឆ. ករងរសហរបតិ បតដិ ករជមួ យអនដ រជតិ ៖
*បនសហករជមួ យអងគ ករ G.H.F ជួ សជុ លរបសទបនទយឆមរ ៖

ករងរជួ សជុ លេរងទងទី ៣៖ េរៀបថម ជញ
ជ ំ ងេរងទងបន៦២ដុំ -ថម េខឿនបន០៤ដុំ -ថម បតជញ
ជ ំ ងបន
០២ដុំ -ថម កំរលបន៦៥ដុំ -េរៀបសរសរបន១៥ដុំ -បនេរថមជញ
ជ ំ ងបនដ េទេជ ងចំ នួន២០៧ដុំ -គូ របល ង់ថមពុះទទឹ ង
បន០៤កែនល ង-ចប់ រនទថមី បន០២កែនល ង-េរេឈ ទល់ រទជញ
ជ ំ ងកលពី ឆនំ២០០៧េចញ េដ ម បីពិ និ ត យេម ល រចន
សមព័ នធ-ែឆក Level ករមលេរងទងជិ តរួចរល់ េហ យ-ជួ សជុ លថម បន១៥ដុំ មន៤៨បំ ែណក និ ងចក់ ករមល
េបតុ ងបន៩៤ដុំ -េរថមជញ
ជ ំ ងបន២៤៣ដុំ -េរេ ខឿនខងេរកយបន១០៩ដុំ -េរៀបផគុំ ថម បំ ែណ កបន៥៣ដុំ
មន១០៦

បំ ែណក-េរថមរលុ ះរជុងខងេជ ងបន៤២ដុំ -េរៀបថម ប តជញ
ជ ំ ង ស កលបងបន៦៥ដុំ -

េរៀបថម ភ ក់ ប តរគឹ ះ បន០១ដុំ

និ ងថម បយេរកៀមបន០៣ដុំ -េរថមេខឿនខងេរកយចំ នួន៥៨ដុំ -

េរថមដំបូលែដលរលុ ះជប់ េខឿនខងេរកយចំ នួ ន
េរៀបថម បតជញ
ជ ំង

២៥ដុំ -េរថមែដលរលុ ះេនរចកទវរខងេជ ងចំ នួន៣៥ដុំ -

និ ងេរៀបថម ជញ
ជ ំ ងសកលបងចំ នួន
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២៣ដុំ

(សកលបងេល កទី ១)-

ជួ សជុ លថម បតជញ
ជ ំ ងចំ នួន០៥ដុំ -ជួ សជុ លថម ជញ
ជ ំ ងចំ នួន២៦ដុំ -ជួ សជុ លថម ធឹន ម
េរកយរទទវរេននឹ ងបតជញ
ជ ំ ង០១ដុំ េដយេរប ែដក០៦េដ ម និ ងបញ់ កវពរងឹ ង-បនដ េរេខឿនមុ ខខងេក ត
ិ ចំ នួ ន ៣២ដុំ -េរក
និ ង េរៀបចូ ល វញ
 រមលេដ ម បីេរៀបស កលបងេនបនទ ត់ ៤ ៧-៤៨ចំ នួ ន ៣០ដុំ -

ចំ នួន៩៨ដុំ
ចប់ េផដ ម

េរៀបសកលបងករមលចំ នួន០៦ដុំ -េរៀបសកលបងថម ជញ
ជ ំ ងចំ នួន៣០ដុំ -េរថមសសរចំ នួន៤០ដុំ -

គូ របល ង់េម លពី

េល ថមរលុ ះេនសលបខងេជ ងៃនេរងទងទី ៣

និ ងខងេរកយចំ នួន១៤ដុំ

ទិ សអេគន យ៍-ជួ សជុ លេខឿនខងមុ ខ

និ ងជួ សជុ លថម ករមលចំ នួន០៣ដុំ ។

ករងរេនតួ ប៉មទី ១៨៖

ិ ករដឋន-កត់ តរមឹ មថម តមរជុងបនេធវ សរមង់ បលង់ែដលបនជួ សជុ លរួច េដ មបី ទុ កជឯកសរ-សមអតជុំ វញ
េរៀបថម កំពូលបញចប់ បន៨០ដុំ

េរៀបថម រលុ ះ បន០៤ដុំ

និ ងសវនដក់ ែដកទមបន៦៣ែដក-

បនេររនទែដកពី ខងតបូងរួចរល់ -េររនទែដកពី ខងលិ ច

និ ងខង

េក តទុ ករតឹ មកំ ពស់ ២មសរមប់ េរៀបថម ដំបូលទំ ងសងខង-ទុ ករនទខងេជ ង

េដ មបីគូរបល ង់ថមពីេល ចុះេរកម-

េរៀបថម មុខរពហម កំពូលរួចរល់ ជសថពរ-សមអតថម ែផន កខងលិ ច-េរតៀមគូ របល ង់

ចុ ះ េលខថម

និ ង រសង់ កំ ព ស់ បញចប់ -េរ

និ ងេរៀបេទវិញនូ វសលបខងលិ ចចំ នួន០៣រួត

អស់ ថមចំនួន៣៧ដុំ -

ដប់ រល
ំ ី ងថម ជំនួសថមី និ ងេបសសមអតកំ េទចថម បញចប់ និ ងេរៀបចំ េធវ ផូល វចូ លទសសន។

* បនេធវ កិចចសហករជមួ យអងគ ករ W aseda ជួ សជុ លរបសទសំ បូរៃរពគុ ក ៖
ិ បរិេវណរបសទ
បនកំ ពុងដប់ ឆលក់ កបច់ ស៊ុមទវរៃនរបសទ S1 មុ ខខងេក ត-េបសសមអតជុំ វញ

S1-តថម េរគងស៊ុ ម ទវរខងេល ០១សនលឹ ក ៃនរបសទ N1 បន០២ដុំ យកេទដក់ េល េរគងស៊ុ មថមី -េធវ រនទ
របែវង០២ម គុ ណ១ម េដ មបីបញូច លថម សនលឹ កេទវិញ-េធវ កំណ យសមអតេជ ងរបសទ N1 របែវង២ម គុ ណ
០១ម-េរៀបដក់ ឥដឋ េឡ ងវិញេនចេនលះស៊ុ មទវរ

និ ង

ជញ
ជ ំ ងឥដឋ េដយេរប បយអរ-ដុ ះលងសមអតកែនល ង

ែដលរតូវជួ សជុ លរបែវង២ម គុ ណ០១ម-ជួ សជុ លេឡ ងវិញសរសរេផអប របសទរចកខងេក តែផន ក ខង
តបូងេរៀបឥដឋ ចំនួន៤១ដុំ េដយេរប បយអរអស់ ចំនួន១៥ឈុ ត-ជួ សជុ លសរសរេផអបរបសទN1 មុ ខខង
េក តសសរខងតបូងបនដ ផុំគ េឡ ងដល់ កែនល ងេដ មវិញ េរៀបឥដឋ ចប់ ពីរសទប់ ទី១៤ ដល់ រសទប់ ទី៣១-ដក់ ែដក
ទមេនេស រទី ២០,២២,២៥,២៧,៣៦ និ ងទី ៣៩-េរៀបចំ ជួសជុ លសរសរេផអបបនដ ចំនួន២៥េស រ ពី េស រទី ២០
ដល់ េស រទី ៤៥-េរប ែដកទម៣លី អស់ ៤៥៧ស.ម ែដកទម៥លី អស់ ៩២ស.ម និ ងែដកទម៨លី ចំនួន២៧២
ស.ម-េរប កវ EPOXY េដ មបីលយចំ នួន២១៦រកម-េរៀបសរសររជុងខងេក តៃនរបសទ N1 ពី រសទប់ ទី
៣៤ ដល់ រសទប់ ទី៤៩-េរៀបឥដឋ របសទ N1 ៤រសទប់ ពី េស រទី ១ ដល់ េស រទី ៤ ែផន កខងេល បនចំ នួន១០
ែម៉ រតកេរ៉-បិ ទកវមុ ខឥដឋ បែនថ ម១០ែម៉ រតកេរ៉-ចប់ េផដ មេធវ កំណ យរេណ
ដ ១ម គុ ណ១,៥០ម គុ ណ០,៧០ម
រសវរជវបនដ េនរកុងឥសនដ បុរៈ

េដ មបីេម លរចនសមព័ នធរបស់ របសទ

និ ង

បនកត់ េសម សមអ ត

េនរបស ទ រកុមសំ បូរ រកុមរបសទយយព័ នធ រកុមដូ នេមង និ ងរកុមតមុំ ។
ហ របឈម ៖
* បញ

-វិន័យករងរេនមនកំ រត
ិ េដយមនករលំ បករបមូ លផតុំ មរនតី ជំនញ។

ខវ ះ ពលករអែណត ត

េនតមរបសទ

ិ
កងវ ះ ថវក

ខវ ះករិយល័ យអភិ រកសេនតមរបសទមួ យចំ នួន

ខវ ះលិ ខិតបទដឋនចបប់ េផសងៗ	
   កនុ ងករ	
   រគប់ រគង ករេរប របស់ ដីធីល និ ងសំ ណង់ កុន ងតំ បន់ របសទបនទយឆមរ
និ ងតំ បន់ សំបូរៃរពគុ ក

ខវ ះមរនតី រកបខណឌែផន កកិ ចចកររដឋ បល

អជញធរមូ លដឋនសហករមិ នបនលអ ជមួ យនយកដឋន
និ ងសំ ណង់ កុន ងតំ បន់ របសទបនទយឆមរ។	
  
* សំណូមពរ ៖
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និ ងវិសវករ។

កនុ ងកររគប់ រគងករេរប របស់ ដីធីល

-េសន សុំថវិករបចំ ឆនំឲយបនសមរសប

និ ងទន់ េពលេវលសរមប់ គំពរ

អភិ រកស

និ ងជួ សជុ ល

របសទទូ ទំងរបេទស។ េសន សុំថវិករបចំ ឆនំសរមប់ ែថទំ រថយនត និ ងេរគឿងចរក បេរម ឲយករងរគំ ពរ
និ ងអភិ រកសរបសទបុ រណ។ េសន សុំបែនថ មរកបខណឌែផន កកិ ចចកររដឋ បល និ ងវិសវករ និ ងពលករអែណតតដក់
តមរបសទ រពមទំ ងអគរអភិ រកសដឋនេនតមរបសទសំ ខន់ ៗមួ យចំ នួន។	
  
-សូ មរកសួ ងផត ល់លិខិតបទដឋនចបប់ េផសងៗ សតី ពីកររគប់ រគង និ ងករេរប របស់ ដីធីល កុន ងតំ បន់ ែដល

រគប់ រគងេដយរពះរជរកឹ តយ និ ងសូ មឲយមនសិ កខសលថនក់ រកសួ ង សតី ពីកររគប់ រគង និ ងករេរប របស់
ដី ធីល កុន ងតំ បន់ ករពរ េដយរពះរជរកឹ តយ និ ងតំ បន់ របសទសំ ខន់ ៗេទៀត។	
  
៣. ២. ករងរសរមនទី រ ៖

មរនដី ជំនញចំ នួន០១រូប បនេទចូ លរួមេធវ កំណ យរសវរជវេនសថនី យ៍លអងសពន េខតដ បត់ ដំបង
ចំ នួន៤ៃថង ។

មរនដី ជំនញចំ នួន០២រូប

េខតដ កំ ព ង់ ធំ

េទចូ លរួមផដិ តសិ លចរឹក

េនមនទី រវបបធម៌

និ ងរកុមរបសទសំ បូរៃរពគុ កចំ នួន០៥ៃថង

ិ ិ រតសិ ល បៈ
និ ង វច

និ ងមរនដី ជំនញចំ នួន០១រូប

េទចូ ល រួម េរៀបចំ ដ ក់ តំ ង វតថុ សិ លបៈ េនសរមនទី រធមម ជតិ សកល សេមដ ចេតេជ ហ៊ុ ន ែសន េខតដ រពះវិហរ។
មរនដី ជំនញចំ នួន០២រូប

េទចូ លរួម

កនុ ងគេរមងសហរបតិ បតដិ កររវងរកសួ ង
េរកមរបធនបទ ករេរៀបចំ ពិព័រណ៌សដី ពី

បំ េពញេបសកកមម េនេខតដ បត់ ដំបង
វបបធម៌

និ ងវិចិរតសិ លបៈ

និ ងមជឈមណឌលឯកសរកមពុ ជ

កមពុ ជរបជធិ បេតយយេនតមបណ
ដ សរមនទី រេខតដ -រកុង
មរនដី ជំ ន ញចំ នួ ន ០៤រូប
ចុ ះ
េបសកកមម េទេខតដ ៃរពែវង

និ ង ករអភិ វឌឍស រមនទី រ។

េដ មបីរសវរជវអំ ពីករងរសរមនទី រ

របប

និ ងេខតដ បនទយមនជ័ យ

និ ង ពិ និ ត យេល ក រតំ ង ពិ ព័ រណ៌ េនស រមនទី រ

េខតដ ៃរពែវង

និ ងចុ ះេបសកកមម េទេខតដ កំពង់ ចម េដ ម បីេធវ ប ញជ ី ស រេព ភ ណឌ និ ង វយតៃមល វតថុ សិ ល បៈេនអរសម រពឹ ទធចរយ
ចយ គី មហុ ង (តងុ យ) សថិ តេនឃុំ វលវង់ រកុងកំ ពង់ ចម។
ក. សរមនទី រជតិ ភំន េពញ ៖

-បនទទួ លវតថុ បុ រណែខម រចំ នួន១៣១មុ ខ កនុ ងេនះមន ៖
+វតថុ សិ លបៈេធវ ពីថមចំនួន០៧រូប និ ងបំ ែណកចំ នួន១៤បំ ែណក

+វតថុ សិ លបៈេធវ ពីេលហៈធតុ ចំនួន១១៩រូប
+វតថុ សិ លបៈេធវ ពីសពន់ ចំនួន០៣រូប ពី ែដកចំ នួន០១រូប និ ងពី រកដសចំ នួន០១រូប ។

-េភញ ៀវចូ លទសសនសរមនទី រជតិ មនគណៈរបតិ ភូជន់ ខពស់ជតិ -អនដ រជតិ េភញ ៀវជតិ -អនដ រជតិ សិ កខ
កម សិ សស និ សសិត រពះសងឃ សរុបមនចំ នួន ១៥៤. ០៤២នក់ កនុ ងេនះមន ៖
*េភញ ៀវជតិ ទិញសំ បុរតចំ នួន ២៨. ០០២ នក់ ទទួ លបនថវិកចំ នួន ១០. ១៥០. ៩៥០េរៀល
*េភញ ៀវអនដ រជតិ ទិញសំ បុរតចំ នួន ១០៤. ០៦៧ នក់ ទទួ លបនថវិក ៣៥៨. ៦៥៩ដុ លលអេមរិក
*េភញ ៀវចូ លឥតបង់ ៃថល ចំនួន ២១. ៩៧៣ នក់
-ជួ សជុ លរូបចមលក់ បន១៥៤រូប និ ងេធវ បញជីវតថុ សិ លបៈចូ លថមី បន៦៣រូប ។
ខ. សរមនទី រឧរកឹ ដឋកមម របល័ យពូ ជសសន៍ ទួលែសល ង ៖

-េភញ ៀវជតិ -អនដ រជតិ

រពះសងឃ សិ សស និ សសិតចូ លទសសនចំ នួន១៨៥. ៣៧៧នក់

កនុ ងេនះេភញ ៀវ
អនដ រជតិ ចំនួន ១៤. ៣៧៨នក់ ។ ករងររដឋ បលបនេរៀបចំ លិខិតបទដឋនឱយមនរេបៀប មនសណ
ដ ប់ ធនប់
បនវិចខច ប់ឯកសរចំ នួន១.៣៥០កញចប់ េសក នេនហគទី វ (Negative) ហវី លបន១.៥០០សនលឹ ក និ ងបនជួ ស
ជុ លែកលមអ េហដឋរចនសមព័ នធកុន ងបរិេវណសរមនទី រ។
ហ របឈម ៖
* បញ

14

-កងវ ះថវិក កងវ ះធនធនមនុ សស
-េនរដូ វវសសទឹ កលិ ចខលំងកនុ ងេលណរគឹ ះបណ
ត លឲយប៉ ះពល់ ដល់ វតថុ បុ រណមួ យចំ នួន ពិ េសសវតថុ ពី

េលហធតុ និ ងវយនភណឌ។

-កងវ ះខតទី តំង និ ងសមភរៈសរមប់ បេងក តេរងជងអភិ រកស និ ងជួ សជុ លវយនភណឌ ជពិ េសស
សំ ពត់ សូរត និ ងផទំងគំ នូរមួ យចំ នួនកំ ពុងរបឈមនឹ ងករពុ កផុ យ
-វគគ បណុត ះបណ
ត លសតី ពីករងរចុ ះបញជីសរេព ភណឌ

ករងរជំ នញអភិ រកសវតថុ សិ លបៈ

ករពរងឹ ងសមតថ ភពបេចច កេទស និ ងករងរជួ សជុ លវតថុ សិ លបៈ េទដល់ មរនតី េខតត ។
-ករេរៀបចំ ឯកសរចបប់ គតិ យុតតសីត ពីកររគប់ រគងសរមនទី រ

មគគុ េទទ សក៍

ែបបបទេសន សុំេប កសរមនទី រ

ឬបិ ទ

សរមនទី រ ។
* សំណូមពរ ៖
-សុំ បែនថ មធនធនមនុ សសេទេល តរមូវកររបស់ នយកដឋន
-សុំ ឲយរកសួ ងជួ យគំ រទេល ករងរែផនករអទិ ភពរបស់ អងគ ភព ។
គ. មណឌលវតដ ភំន ៖

-េភញ ៀវេទសចរណ៍បរេទសចូ លទសសនមនៈ ២៨៦. ០៥៥នក់ កនុ ងេនះបរេទស១៥០. ០០០នក់ ។
ឃ. មណឌលេជ ងឯក ៖
-េភញ ៀវេទសចរណ៍បរេទសចូ លទសសនមនៈ ១៨១. ៣៣៩នក់ កនុ ងេនះបរេទស៤២. ៧៩៣នក់ ។
ិ យ ៖
៣. ៣. ករងរបុ រណវិទយ និ ងបុ េររបវតដិ វទ

-បនបញូជ នមរនដី ជំនញចំ នួន០២នក់ ចូ លរួមសហករជមួ យវិទយសថនជតិ ណ រ៉ ៃនរបេទសជប៉ុ ន
សិ កសរសវរជវ និ ងអេងក តទី តំងសថនី យេនរសុកលែងវ ក េខតដ កំពង់ ឆនំង។ មរនដី ជំ ន ញចំ នួ ន ០១នក់
ចូ ល រួម

សហកររសវរជវសថនី យបញុច ះសព

មរនដី ជំនញ

ចំ នួន០៣នក់

េនរសុកបធយ

េខតដ

េនភនំ ខនងេព ង

និ ងភនំ ែប៉ ល

រសុកថម បំង

ផលស់ បូដ រេវនគនចុ ះេទសិ កសរសវរជវ
កំ ពង់ ចម។

និ ងេផទ ៀងផទត់ សថនី យបុ រណ

បញូជ នមរនដី ជំនញចំ នួន០២នក់
េដ មបី
ករអភិ វឌឍន៍

ចូ លរួមសហករេធវ កំណ យជមួ យវិទយសថនរសវរជវ

(េបសកកមម រសវរជវបុ េររបវតដិ សរសដ កមពុ ជ-បរំង) េធវ កំណ យេនសថនី យលអងសពន
េខតដ បត់ ដំបង។

បញូជ នមរនដី ជំនញចំ នួន០៣នក់ ចុ ះេទសិ កសរសវរជវ េផទ ៀងផទត់
និ ងរមណីយដឋនរបវតដិ សរសដ េនរសុកសំ បូរ
េខតដ រកេចះ
រសុកសវយរជំ
រសុករតពំ ងរបសទ

េខតដ ឧតដ រមនជ័ យ

និ ងរសុកសទឹ ងែសន

េខតដ េកះកុ ង។

េខតដ កំពង់ ធំ

រសុករតនមណឌល
សថនី យ៍បុរណ
េខតដ សវយេរៀង

និ ងសហករជមួ យសកល

វិទយល័ យសុី ដនី របេទសអូ រសដលី ចុ ះសិ កសរសវរជវឧសសហកមម ែដក េនេខតដ រពះវិហរ
ិ ិ រតសិ ល បៈេខតដ ក ណ
និ ង វច
ដ ល

-បនសហករជមួ យ មនទី រវបបធម៌

ចុ ះ េទេបះបេងគ លែដនករពរសថ នី យ បុ រណ េនរសុកេកះធំ និ ងរសុកសំ េរងទង េខតដ កំពង់ សឺព
ិ ិ រតសិ ល បៈេខតដ ៃរពែវង
និ ង វច

-បនសហករជមួ យមនទី រវបបធម៌
ចុ ះ េទេបះបេងគ លែដនករពរសថ នី យ បុ រណ េនរកុងៃរពែវង េខតដ ៃរពែវង
-បនសហករជមួ យវិទយសថនរសវរជវសមបតដិ វបបធម៌ ណរ៉

របេទសជប៉ុ ន េធវ បទបងហញសដី ពី

លទធ ផលរសវរជវេធវ កំណ យេនភូ មិរកំ ងគរ េខតដ កំពង់ ឆនំង េនទី សីដ កររកសួ ង
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-សហករជមួ យសកលវិទយល័ យអូ តេហគ របេទសញ៉ូ េសែលន និ ងរជបណិឌ តសភ េធវ បទបងហញ
ិ ័ យបុ រណវិទយេនសថនី យភនំ ខនងពង េខតដ េកះកុ ង និ ងសថនី យ៍េជ ងឯក
សដី ពីលទធ ផលរសវរជវថមី ៗេល វស
(ឡបុ រណ) េនរជធនី ភំន េពញ េនទី សីដ កររកសួ ង
សមបតដិ

-បនេរតៀមេរៀបចំ លិខិតបទដឋនរបកសបញូច លសថនី យបុ រណ
េបតិ កភណឌវបបធម៌ ជតិ

និ ងេចតិ យភនំ យ៉តចូ លជ សមបតដិ េបតិ កភណឌជតិ ។

េនេខតដ កំ ព តជសថ ពរ

េទជ

និ ងបនដ េរៀបចំ បញូច លសថនី យៃរពបសក់ -របសទជី ហ៊

ិ យ សេរមចបនលទធ ផលលអ របេស រកនុ ងករងរវិស័យវបបធម៌
នយកដឋនបុ រណវិទយ និ ងបុ េររបវតដិ វទ

ពិ េសសែផន ករគប់ រគងែដនដី បុរណវិទយ

និ ង កិ ចច ស ហកររស វរជវជមួ យ សថ ប័ ន ជតិ

និ ង អនដ រជតិ ។

លទធ ផ ល សេរមចបនជវិជជមនគឺ ៖
-ចុ ះពិ និតយ និ ងេផទ ៀងផទត់ សថនី យបុ រណេនតមបណ
ដ េខតដ ចំនួន០៦េខតដ
-េប កសិ កខសលផសពវ ផសយ សដី ពីលទធ ផលរសវរជវបុ រណវិទយដល់ មរនដី រជករេរកមឱវទរកសួ ង
-ចុ ះផសពវ ផសយ អប់ រ ំ និ ងអភិ រកសសថនី យបុ រណេនេខតដ េកះកុ ង-កំ ពង់ ឆនំង-កណ
ដ ល-កំ ពង់ សឺព និ ង
េខតដ តែកវ។
ហ របឈម ៖
* បញ

-សកមម ភពឈូ សឆយដី េធវ ករអភិ វឌឍកំ ពុងមនករេក នេឡ ង ក៏ ដូចជខវ ះករជួ យអនត រគមន៍ និ ង
េធវ ចំណ ត់ ករឲយបនទន់ េពលេវលពី ថនក់ ដឹកនំ រកសួ ង ក៏ ដូចជអជញធរែដនដី ទំ ងេនះគឺ ជផលប៉ ះពល់
យ៉ ងខលំងដល់ សថនី យបុ រណែដលមនេនេល ទឹក ៃនរពះរជណចរកកមពុ ជ
-ចរនត ករងរឯកសរលិ ខិតសនមមនករយឺ តយ៉ វខលំង ចប់ ពីអគគ នយកដឋនេបតិ កភណឌ រហូ តដល់
ថនក់ ដឹកនំ រកសួ ង និ ងេធវ ករចំ ណ ត់ ករលិ ខិតមិ នបនរតឹ មរតូវដល់ នយកដឋនសមី ជអន កអនុ វតត
-ខវ ះកពចប់ ថវិកេបសកកមម

េដ មបីចុះេទទប់ សកត់

េដះរសយ

ករឈូ សឆយសថនី យទន់ េពលេវល
-ខវ ះម៉ សុី នរពី នធ័ រកូ ល័រ

និ ង ម៉ សុី ន ថតចមល ង ឲយបនសមរមយ

ករយ
ិ ល័ យ រដឋ បល ។

រពមទំ ង សមភ រៈេរប របស់ កុន ង

៣. ៤. ករងរបុ រណវតថុ ៖

-ករងរទប់ សកត់ ករចរចរបុ រណវតថុ ខុ សចបប់ ៖ បនសហករជមួ យនគរបលករពរេបតិ កភណឌ

និ ងសលដំ បូងរជធនី ភំន េពញ ចុ ះែឆកេឆររុករកេនផទ ះលក់ វតថុ អនុ សសវរីយ៍េលខ១២៤ និ ង៤៥០ សងកត់

ទួ លទំ ពូង១ ខណឌចំ ករមន រជធនី ភំន េពញ ពក់ ព័នធករណីែសវ ងរកវតថុ បុ រណមួ យចំ នួនែដលបនបត់ េន

វតដ រជបូ ព៌ ភូ មិវតដ បូព៌ សងកត់ សលកេរម ក រកុងេសៀមរប េខតដ េសៀមរប។ ករែឆកេឆរេនះេយ ងបន
ពិ និតយេឃ ញមនវតថុ ចំ នួន០៨ ដូ ចនឹ ងវតថុ ែដលបនបត់ េនវតដ រជបូ ព៌ េហ យវតថុ ទំ ងេនះរតូវបនរកសទុ កជ
បេណ
ដ ះអសនន េនសរមនទី រជតិ

-បនែចកជូ នតរងរសង់ ព័ត៌មនបុ រណវតថុ េរកឃលំង (តមរបសទ ទី ទួលបុ រណ វតដ អរម និ ងទី

សធរណៈ) ដល់ មនទី ររជធនី -េខតដ ។ កនុ ងេនះបនទទួ លព័ ត៌មនរតឡប់ មកវិញមនេខតដ ចំនួន០២គឺ េខតដ
សទឹ ងែរតង និ ងេខតដ កំពង់ ចម
-បនសហករជមួ យនយកដឋនសរមនទី រ ចុ ះយកេតបុ រណពី េខតដ កំពង់ ធំមកជួ សជុ ល និ ងេរគង
យកេទរកសទុ កេនសរមនទី រសេមដ ចេតេជ េខតដ រពះវិហរ
16

-ករងរចុ ះបញជីសរេព ភណឌបុ រណវតថុ ៖

បនសហករជមួ យនយកដឋនសរមនទី រ

ចុ ះេធវ បញជី

សរេព ភណឌវតថុ បុ រណ េនវតដ រជបូ ព៌ និ ងវតដ ជីែរកង កនុ ងេខតដ េសៀមរប េដយពិ និតយេឃ ញថ វតដ ទំងពី រេនះ
មនវតថុ បុ រណេរច ន។ ករចុ ះេធវ បញជីសរេព ភណឌេនះ គឺ បនដំ េណរករមួ យរយៈ និ ងេរគងបនដ បញចប់

េដយចំ នួនវតថុ បុ រណេនវតដ ទំងពី រេនះេរច ន ចំ ែណកថវិកេបសកកមម មនករមិ ត ដូ ចេនះលទធ ផលៃនករចុ ះ
េធវ បញជីសរេព ភណឌវតថុ បុ រណគឺ អនុ វតដ បនរបែហល៣០ភគរយ
-ករងររបមូ លបុ រណវតថុ តមបណ
ដ េខតដ ៖

+េខតដ សឹទ ងែរតង ៖ រពះពុ ទធរូបពី មស របក់ និ ងេឈ ចំ នួន៦៦អងគ និ ងេជ ងពនសពន់ ចំនួន០១

(រកេឃ ញេនរសុកថឡបរិវ៉ត់ )
+េខតដ បនទយមនជ័ យ ៖ បុ រណវតថុ អំ ពីេលហៈចំ នួន០៣

-ករណីលួ ចបុ រណវតថុ តមបណ
ដ េខតដ ៖
រកុងេសៀមរប

+េខតដ េសៀមរប ៖ បត់ បុរណវតថុ ចំ នួន២៩ េនវតដ រជបូ ព៌ ភូ មិវតដ បូព៌ សងកត់ សលកេរម ក
+េខតដ កំពង់ ចម ៖ បត់ រូបបដិ មចំ នួន០១ េនរសុកៃរពឈរ

ករងរផដ ល់េសវពិ និតយវតថុ សិ លបៈនំ េចញ-នំ ចូល ទទួ លបន ៖ ចំ នួនសរុប៦. ០៣៧រូប ទទួ លថវិក

ចំ នួន ៤៨. ១៣៩. ០០០េរៀល កនុ ងេនះ ៖
+នំ េចញេទបរេទស
៖

វតថុ សិ លបៈថមី ចំនួន៥. ៥១១រូប
វតថុ សិ ល បៈ ចមល ងដូ ចចំ នួន៣៦០រូប េសម នឹង១០. ៧០៤. ០០០េរៀល

េសម នឹង៣៦. ១៧១. ០០០េរៀល

+នំ ចូលពី បរេទស ៖ ចំ នួន១៦៦រូប េសម នឹង១. ២៦៤. ០០០េរៀល
+េនេខតដ េសៀមរប ៖ ចំ នួនរូបសរុប១៦៧រូប (រូបនំ េចញពី េខតដ េសៀមរប) ទឹ ករបក់ ចំនួន

២. ១៦០. ០០០េរៀល។
ហ របឈម ៖
* បញ

-ករងរេធវ បញជីសរេព ភណឌបុ រណវតថុ និ ងកររបមូ លវតថុ បុ រណពី កែនល ងអសុ វតថិ ភព មកទី សុវតថិ ភព

េនមិ នទន់ ដំេណរករបន

-សមតថ ភពជំ នញេនមនករមិ ត ករេធវ េកសលយវិច័យរូប ករកត់ រតព័ ត៌មនរូប
-ករបណុត ះបណ
ត លករអនុ វតត ជំនញ
និ ងពរងឹ ងករអនុ វតត ចបប់ ដល់ មរនតី ទទួ លបនទុ កតមបណ
ត
រជធនី -េខតត េនមនករមិ ត េប េធៀបនឹ ងតរមូវករករងរជក់ ែសត ង
-ករផសពវ ផសយចបប់

សតី ពីកិចចករពរេបតិ កភណឌវបបធម៌ ជលកខ ណៈសកលដល់ មហជនេនមន

ករមិ ត មិ នទន់ ទូលំទូលយ
-លទធ ភពថវិកេនមនករមិ ត ពុំ ធនដល់ តរមូវករករងរជក់ ែសត ង ។
* សំណូមពរ ៖
-េសន សុំមរនតី រកបខណឌថមី
-េសន ដល់ រគប់ មនទី រជួ យបំ េពញតរងផត ល់ព័ត៌មនមកនយកដឋនបុ រណវតថុ ឲយបនឆប់ ។
៤-ករងរេបតិកភណឌអរ ូបី ៖
៤. ១. ករងរអភិ វឌឍវបបធម៌ ៖

-បនបនដ រសវរជវចងរកងែលបងរបជរបិ យែខម រ េដយបនរកេឃ ញថមី បែនថ មបន០៥ចំ ណងេជ ង
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-បនបនដ រសវរជវអំ ពីរបៃពណីទំ េនៀមទមលប់ ែខម រកនុ ងពិ ធីបុណយដរលន

និ ងកំ ពុងរបមូ លឯកសរ

េដ មបីេរៀបចំ សរេសរជអតថ បទ

-បនចុ ះេទទំ នក់ ទំនងជមួ យមរនដី រកសួ ងមហៃផទ

េដ ម បីរសង់ សិថ តិ អ ងគ ក រ

ិ ័ យ វបបធម៌ របចំ ឆនំ២០១៣
សមគមទក់ ទ ងនឹ ង វស
-បនរតួតពិ និតយឯកសរែលបងរបជរបិ យែខម រេល អកខ រវិរុទធ ពកយេពចន៍ ខលឹ មសរ េដ មបីេរៀបចំ េបះពុ មព
ជេសៀវេភ កនុ ងឆនំ២០១៤
-បនេរៀបចំ សដង់សរមប់ តំងពិ ព័រណ៌វបបធម៌ និ ងតុ បែតងលមអ ហុវ ងកនុ ងពិ ធីេប កសននិ បតរកសួ ង េន
ៃថង ទី២២ មករ ឆនំ២០១៣ ទី សីដ កររកសួ ង

-បនសិ កសបនដ សដី ពី ពិ ធី រតណ មេនេពលេខម ចសល ប់ ៃតេហ ង មិ ន ឱយយកសពចូ ល ភូ មិ រសុក (សល ប់
័ ធលក់ ពីេល េដ មេឈ ឬ ខលខំ ) របស់ ជនជតិ ពនង
េដយស ររកបី វធ
-បនសិ កសពី ពិធីបុណយេផសងៗ ពិ ធីែសនេរពន ពិ ធីេរៀបអពហ៍ ពិពហ៍ របស់ បងបអូ នជនជតិ េរកល

េនេខតដ មណឌលគី រ ី

-បនសិ កសបនដ ពីពិធីសីដ ដណឹដ ងកូ នរកមុំ ជនជតិ ពនង

េនេខតដ មណឌលគី រ ី

និ ង ជនជតិ រគឹ ង

េខតដ រតនគី រ។
ី
ហ របឈម ៖
* បញ

-កររសង់ សិថ តិ របចំ ឆនំ អំ ពី ចំ នួ ន អងគ ក រ សមគម មិ ន បនចុ ះ តមដនជក់ ែសត ង សុ រកឹ ត េនេឡ យ
-ករេរៀបចំ ឯ កស រេគលករណ៍ អំ ពី ប េងក ត រគប់ រគងភូ មិ និ ង មណឌ លវបបធម៌ មិ ន ទន់ អ នុ វតត ប ន
-ខវ ះ មរនតី ជំ ន ញកនុ ងករចុ ះ រស វរជវវបបធម៌ ជ នជតិ ភ គតិ ច ។
* សំណូមពរ ៖

-េសន សុំ ម រនតី រកបខណឌ ថមី សរមប់ ក រងររគប់ រគងរដឋ ប ល
-េសន សុំ ស មភ រៈករយ
ិ ល័ យ បេរម ឲ យបនរគប់ រគន់ ។
៤. ២. ករងរសិ លបៈភពយនដ និ ងផសពវ ផសយវបបធម៌ ៖

-បនេរៀបចំ មេហរសពភពយនដ កូេរ៉-សបដហ៍ ភពយនដ ចិន េនកមពុ ជ និ ងេប កមេហរសពភពយនដ
អនដ រជតិ េល កទី ៤ េនកមពុ ជ។ ចូ លរួមកិ ចចរបជុំ សមគមភពយនដ អសុី េនប៊ូ សន កូ េរ៉ខងតបូង-កិ ចចរបជុំ

ភពយនដ អស៊នេល កទី ១ េនហវី លីពីន-កិ ចចរបជុំ ភពយនដ អស៊នេល កទី ២ េនហ៊ូ ហីន របេទសៃថ និ ង
ចូ លរួមពិ ព័រណ៌ភពយនដ និ ងសននិ សីទអនដ រជតិ េនហវី លីពីន ។
-បនផដ ល់អជញប័ ណណថមី សុំេធវ អជី វកមម ភពយនដ -វីេដអូ ចំនួន១១ចបប់
និ ង បនតេមល ង ឯកស រវេី ដអូ ចំ នួ ន ៤២ចំ ណ ងេជ ង

-ថតសកមម ភពករងររកសួ ងបន៨៥េល ក

កនុ ងេនះ វីេដអូ ៃនករសែមដ ងសិ លបៈេសៀក និ ងរបំ ២៥ចំ ណងេជ ង
-ចុ ះបញជីសុំផលិ តខរ៉ អូ េខែខម របន៨៣េលខ វីេដអូ េរឿងែខម រ (០១ដុំ ចប់ )បន០៩ចំ ណងេជ ង និ ងសប៉ត
ខលី ៗបន១០ចំ ណងេជ ង
-ផដ ល់ទិដឋករខរ៉ អូ េខែខម របន៨៥េលខ វីេដអូ េរឿងែខម រ(០១ដុំ ចប់ )បន២១ចំ ណងេជ ង សប៉តផសយ
ពណិជជ កមម បន០៥ចំ ណងេជ ង
-ផដ ល់ទិដឋករវីេដអូ េរឿងបរេទសបន១១៤ចំ ណងេជ ង
បន២៨១ចំ ណងេជ ង
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និ ងទទួ លចុ ះបញជីកែសសតនំ ចូលពី បរេទស

-ករងរទទួ ល

និ ងសរមបសរមួលថតភពយនដ បរេទស

បនអនុ ញញតថតភពយនដ ឯកសរ

និ ង

ភពយនដ េរឿងែវងរបស់ ផលិ តកមម បរេទសមនចំ នួន១៤ផលិ តកមម
-មនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈរជធនី ភំន េពញ សហករជមួ យនយកដឋនសនដិ សុខៃផទ កុន ងៃនរកសួ ង

មហៃផទ និ ងមនទី រេខតដ ទំង២៣ បនសហករជមួ យគណៈកមម ករអនដ រមនទី រ ចុ ះរតួតពិ និតយកែនល ងជួ ល-លក់
ថស និ ងដកហូ តបនថសខុ សចបប់ សរុបចំ នួន២៧.៩៣៧បនទ ះ និ ងរឹបអូ សបនសមភរៈមួ យចំ នួនេទៀត ។

រយៈេពលមួ យឆនំេនះ នយកដឋនបនទទួ លថវិកពី ករផដ ល់េសវេល អជី វកមម ភពយនដ -វីេដអូ សរុប
ចំ នួន៦៩. ៩៤៥. ០០០េរៀល េដយបង់ ចូលថវិករដឋ ។
ហ របឈម ៖
* បញ

-ធនធនមនុ សសខវ ះខតអន កជំ នញបេចច កេទសរគប់ ែផន ក
-ករេឆល យតបចំ េពះករេសន សុំថតភពយនត បរេទស មិ នទន់ អនុ វតត បនតមករកំ ណត់
-បទេលម សលួ ចចមល ង ែចកចយ ផលិ តផលភពយនត េនែតបនត េក តមន
-ករចរចរែចកផសយ ផសពវ ផសយផលិ តផលភពយនត ពុំ មនករអនុ ញញតពី រកសួ ង េនែតមនេធវ
សកមម ភព
-កររបកួ តរបែជងេនេល ទីផសររវងផលិ តផលភពយនត កុន ងរសុក និ ងភពយនត បរេទស (កនុ ងរសុក
គុ ណភពអន់ ែតតៃមល ខពស់) ។
* សំណូមពរ ៖
-ករែបងែចកកញចប់ ថវិករបចំ ឆនំ គួ រតរមូវតមករងរជក់ ែសត ង
-េសន សុំមរនតី រកបខណឌថមី
-សូ មរកសួ ងជរមុញអនុ រកឹ តយ សតី ពីអងគ ភពរគប់ រគងសិ ទិធ រួមឲយបនឆប់
-សូ មរកសួ ងពិ ភកសរវងរកសួ ងព័ ត៌មន

អំ ពីករនំ ចូល

ែចកចយ

និ ងផសពវ ផសយផលិ តផល

ភពយនត តមសថនី យ៍ទូរទសសន៍ េត សមតថ កិចចរបស់ សថប័ នណជអន កទទួ លខុ សរតូវ ។
៤. ៣. ករងរសិ លបៈទសសនី យភព ៖

-កររបគុំ តរនដី

កនុ ងេនះ
នយកដឋនសិ លបៈសែមដ ងកនុ ងរសុកបន៩២េល ក និ ងេរករបេទសបន០៨របេទស សែមដ ងបន១៩េល ក
-េលករគូ

និ ងសែមដ ងសិ លបៈ

(មហជន

និ ងអជី ព)

អន ករគូៃននយកដឋនសិ លបៈទសសនី យភព

សរុបចំ នួន១.៨២២េល ក

បនចុ ះជួ យបណ្តុ ះបណ
ត ល

និ ងពរងឹ ង

ជំ នញសិ លបៈទសសនី យភព េនតមបណ
ដ រគឹ ះសថនអប់ រ ំ អងគ ករ និ ង សមគមន៍ សិលបៈននរួមមន ៖
+អន ករគូរបំ និ ងចេរមៀងបុ រណ០៤រូប បងហត់ េនមហវិទយល័ យសិ លបៈនដសរស្ ត
+សិ លបកររបំ របៃពណី០២រូប

បងហត់ បេចច កេទសេលខនេខល

េនមហវិទយល័ យសិ លបៈ

នដសរស្ ត
+តរនដី ករបុ រណ០១រូប បងហត់ សិលបៈដល់ កុមរកំ រពេខត្ តកំ ពត
+េលករគូ០១រូប បងហត់ ជំនញអចរយ េនរកសួ ងធមម ករ និ ង សសន
+េលករគូ

អន ករគូ

របំ ០៩រូប

បងហត់ េលខន

េរៀងរល់ ៃថង េសរ៍ និ ងៃថង អទិ តយ

និ ងរបំ ដល់ និសសិតសកលវិទយល័ យកមពុ ជ

+េលករគូ អន ករគូរបំ របៃពណី របំ បុរណ និ ងេលខនចំ នួន០៧រូប បងហត់ បេរងៀនសិ សសេន
សលមធយមវិចិរតសិ លបៈ
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+េលករគូ អន ករគូរបំ បុរណ និ ងតរនដី បុរណចំ នួន០២រូប បងហត់ បេរងៀនសិ សសែខម រឥសលម
េនគី ឡូែម៉ រតេលខ៧

+េលករគូ អន ករគូ បងហត់ បេរងៀនរកុមយុ វជន េននយកដឋនសិ លបៈទសសនី យភព េរៀងរល់

ិ ី សិលបៈអងគ រសរងកន េនេខតដ េសៀមរប
ៃថង េសរ៍ និ ង ៃថង អទិ តយសរមប់ ចូលរួមកមម វធ
-ករងរជំ នញេនតមែផន កនី មួយៗបនបន្ តហត់ សមៈ

េលខ នបស ក់ -យី េក-របំ របៃពណី -របំ

បុ រ ណ ែសបកតូ ច-េភល ងពិ ណពទយ-េសៀក-អៃយ៉ -ចបុី និ ងហត់ សមតរន្ តីសម័ យ េដ មបីេចញសែមដ ងបំ េរ
រពឹ តិដ ករណ៍ ជតិ -អន្ តរជតិ និ ងកនុ ងពិ ធីបុណយេផសងៗ។ ករងរសែមដ ងបេរម រពឹ តិដ ករណ៍ធំ ៗែដលរជរដឋ

ភិ បលដក់ ចុះគឺ បនតេមល ងសនៃដចំ នួន៧សនៃដមន របំ -េរឿង េដយមនសិ លបករចូ លរួមសែមដ ងជេរច ន
នក់ ដូចជ ៖
+របំ អបអរសទរទិ វបុ ណយជតិ ៧ មករ
ិ ី អងគ រសរងកនដ េនេខតដ េសៀមរប
+េរឿង រពះេថង នងនគ សែមដ ងកនុ ងកមម វធ

+របំ អបអរសទរ កររបជុំ ករងរេបតិ កភណឌេនរជធនី ភំន េពញ និ ងេខតដ េសៀមរប
+េរឿង រមេករ ិ៍ ដ សែមដ ងេនមេហរសពរបេទសឥណូឌ េនសុី
+របំ អបអរសទរ បុ ណយឯករជយជតិ

+របំ អបអរសទរខួ បទី ៣៥ រណសិ រយសមគគី អភិ វឌឍមតុ ភូមិកមពុ ជ
+របំ េនសទសមុ រទ សែមដ ងបុ ណយសមុ រទ េនេខតដ ែកប។
ហ របឈម ៖
* បញ

-ករចុ ះេធវ បឋកថអំ ពីសិលបៈវបបធម៌ េនតមរគឹ ះសថនសិ កស

អងគ ករ

ិ មិ នទន់ អនុ វតដ
សងគ មសុី វល

បនទូ លំទូលយ
-ពុំ បនអនុ វតត សេរមចតមគេរមងែផនកររបស់ នយកដឋន

ប៉ុ ែនត បនបំ េពញករងររបស់ ខួល នេល

ករងរជក់ ែសត ង ែដលរជរដឋភិ បល និ ងរកសួ ងបនដក់ ចុះគឺ សិ លបករ សិ លបករិនី បនចូ លរួមសែមត ង
ជេរច នរយនក់ បេរម កុន ងរពឹ តិត ករណ៍ធំ ៗ

-សិ លបករមនវ័យកន់ ែតចស់ មិ នអចបេរម សកមម ភពបន និ ងចូ លនិ វតត ន៌បន ។
* សំណូមពរ ៖
-សុំ រគូមនវ័យេកម ងមកនយកដឋន និ ងសុំ ឲយសិ លបករមនវ័យចស់ េទបេរងៀនេនសកលវិទយល័ យ

ិ ិ រតសិ លបៈ
ភូ មិនទវច
-សូ មេសន សុំមរនតី ជប់ កិចចសនយបែនថ ម ។
៤. ៤. ករងរសិ លបៈសូ នរូប និ ងសិ លបៈសិ បបកមម ៖

-ចូ លរួមពិ ភកសករបេងក តទរមង់ ពុមពគរមូសរមប់ ចមលក់ ពុទធបដិ មករ េនរកសួ ងធមម ករ និ ងសសន
-សិ កសរសវរជវ និ ងរបមូ លផដុំ កបច់ ចមលក់ ែខម រភគ២ (ជំ ហនទី ១)
-ចប់ េផដ មេរៀបចំ របមូ លផដុំ

និ ងបញចប់ ចងរកងឯកសរសរមប់ េរៀបចំ មេហរសពជតិ គំនូរវិចិរតកមម សីដ ពី “របសទ រពះវិហរ”
-ចប់ េផដ មរសវរជវសមភរៈេរប របស់ របស់ របជពលរដឋ ែខម រភគ២ (ជំ ហនទី ១)
-ចូ លរួមពិ ភកសករងរ សដី ពីរកុមរបឹ កសសូ រតកមពុ ជ េល កទី ៣ េនរកសួ ងពណិជជ កមម
-ចូ លរួមសិ កខសល សដី ពីសិលបៈគំ នូរ េនសធរណរដឋ សងគ មនិ យមេវៀតណម
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-េរៀបចំ េប កមេហរសពគំ នូរវិចិរតកមម សដី ពីរបសទរពះវិហរ (េនែខមករ ឆនំ២០១៤) ។
ហ របឈម ៖
* បញ

-មិ នបនអនុ វតត ករផសពវ ផសយេសចកតី ែណនំ ០១ សណន និ ងករចុ ះេធវ បទបងហញ

សតី ពី អ តត ស ញញ

ិ ី ចុះបញជីសរេព ភណឌវបបធម៌ អរូបី និ ងករចុ ះបំ ពក់ បំប៉នកបួនខនតចមលក់
ណ ចមលក់ ែខម រ និ ងផសពវ ផសយកមម វធ
េន េខតត េពធិ៍សត់ និ ងឧតត រមនជ័ យ ែដលបញ
ហ េនះពុំ មនថវិក។
* សំណូមពរ ៖
-េសន សុំ ថន ក់ ដឹ ក នំ រកសួ ង េមតត ជួ យ ជរមុញ ដល់ រគប់ ម នទី ររជធនី -េខតត
សកមម ភព ដូ ចជចូ លរួមមេហរសពសិ លបៈសូ នរូបឲយផុ សផុ ល ។

ឲយចូ ល រួម ែថមេទៀតកនុ ង

៤. ៥. ករងរេសៀវេភ ករអន ៖

-បនេរៀបេរៀងេបះពុ មពេសៀវេភអនុ សសន៍ របស់ សេមដ ចេតេជ និ ងេសៀវេភទិ វវបបធម៌ ជតិ ៣ មី ន
២០១៣
-បននឹ ងកំ ពុងទទួ លសនៃដរបឡងែតងនិ ពនធ របេលមេលក-កំ ណ ពយេរឿង របចំ ឆនំ២០១៣
-បនឆល ងអតថ បទទសសនវដដី េលខ២០-២១ សរមប់ េបះពុ មព
-បនេរៀបចំ ពិធីតំងពិ ព័រណ៌េសៀវេភថនក់ ជតិ េនបណណ ល័ យជតិ រយៈេពល០៣ៃថង មនមហជន
ចូ លទសសនរបមណជង៤.០០០នក់ ។
* បណណ ល័ យជតិ ៖
-េភញ ៀវជតិ -អនដ រជតិ ចូលអនមនចំ នួនៈ ៥.៣៩៥នក់
-បនទទួ លេសៀវេភពី សថប័ ននន និ ងអងគ ករេរករដឋភិ បល (េសៀវេភរគប់ ភស) ចំ នួន២.៧៣២
កបល
-អន កសិ កសរសវរជវបនខចី េសៀវេភយកេទអនចំ នួន៣.២៨៥កបល (ភសែខម រ-ភសបរេទស)
-បនទទួ លកែសត (បរេទស-ែខម រ) ចំ នួន៣.៥៤០ចបប់ និ ងទសសនវដដី េផសងៗ និ ងរពឹ តិដ ប័រតបរេទស
ចំ នួន២.៤៩២កបល
-បនែចកេលខ ISBN ដល់ អនកេបះពុ មពចំនួន៦៣៩េលខ
-េធវ កតឡុកទសសនវដដី ែខម របញូច លកនុ ងកំ ពយូទ័ រចំ នួន២៩៧ចំ ណងេជ ង

-បនេធវ កតឡុកេសៀវេភរគប់ របេភទបញូច លកនុ ងកុំ ពយូទ័ របន១.២២០ចំ ណងេជ ង

-េធវ កតឡុកទសសនវដដី ចស់ ៗ ែខម រ បញូច លកនុ ងកំ ពយូទ័ រចំ នួន៦០៩ចំ ណងេជ ង
-តមក ល់េសៀវេភចំ នួន៤៨០ចំ ណងេជ ង េសក នេសៀវេភចស់ ចំនួន២៩៦កបល និ ងដក់ រកបេសៀវេភ
ចំ នួន៧៦០កបល។
ហ របឈម ៖
* បញ

ិ សរមប់ េបះពុ មព ទ សសនវដតី រកសួ ង
-ពុំ ម នថវក
-រថយនត ប ណណ ល័ យ ចល័ ត ខូ ច ចស់ េពកមិ ន អចដំ េណ ករបន
-ខវ ះ ធនធនមនុ ស ស បេរម ស កមម ភ ពបណណ ល័ យ ជតិ ។
* សំណូមពរ ៖
-េសន សុំ ម រនតី រកបខណឌ ថមី ចំ នួ ន ០៣រូប

ិ យ០១រូប
(ព័ ត៌ ម នវទ

និ ង ភស បរំង ០១រូប )
-េសន សុំ ម រនតី ជ ប់ កិ ចច ស នយ ។
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ភស អង់ េគល ស ០១រូប

៥.ករអភិវឌឍធនធនមនុសស ៖
ិ ិ រតសិ លបៈ
៥. ១. សកលវិទយល័ យភូ មិនទវច

*ឆនំសិកស ២០១២-២០១៣ មននិ សសិតសរុប១. ៥៨៣នក់ (រសី មន៤៥៨នក់ ) កនុ ងេនះ ៖
-និ សសិតអហរូបករណ៍មន៦៧៥នក់ (រសី ១៨៩នក់ )
-និ សសិតបង់ ៃថល សិកសមន៩០៨នក់ (រសី ២៦៩នក់ )
-េរកពី ចំនួននិ សសិតខងេល

សកលវិទយល័ យបនសហករជមួ យវិទយសថនជតិ ៃនភស

និ ង

អរយធម៌ ចុងបូ ព៌ “INALCO” ៃនរបេទសបរំង បនេប កវគគ ពិេសសែផន កបុ រណវិទយចំ នួន០២េល ក ែដលមន
និ សសិតសរុបចំ នួន៤៥នក់ កនុ ងេនះរសី ២២នក់ ។ កនុ ងចំ េណមេនះមននិ សសិតជនជតិ បរំងចំ នួន០៥នក់
និ ងជនជតិ ឡវចំ នួន០២នក់
-បនរបឡងេរជ សេរសនិ សសិតអហរូបករណ៍ឆនំសិកស២០១៣-២០១៤ បនចំ នួន១០៥នក់ ែចកជ
០៧មុ ខជំ នញ និ ងទទួ លនិ សសិតបង់ ៃថល ចំនួន៣៤៦នក់
-ផដ ល់ែបបបទ និ ងទទួ លពកយសុំ បនដ ករសិ កសសរមប់ ឆនំសិកស២០១៣-២០១៤
ិ ិ រតសិ លបៈបន០១េល ក
-េប កពិ ព័រណ៌បងហញសនៃដនិ សសិតសកលវិទយល័ យភូ មិនទវច
-បនពរងឹ ងបេងក នគុ ណភពសិ កសរសបតមេគលករណ៍របស់ គណៈកមមធិ ករទទួ លសគល់ គុណ
ភពអប់ រៃំ នកមពុ ជ

តមអនុ សសន៍ របស់ រកសួ ងអប់ រ ំ

យុ វជន

និ ងកី ឡ

ឱយមនលកខ ណៈសដ ង់ដជតិ -

អនដ រជតិ បំ េពញតរមូវករទី ផសរករងរ និ ងសងគ មជតិ
ិ ី សិកសពី ថនក់ ឆនំសិកសមូ លដឋន
-បនអនុ វតដ លអរបេស រតមកមម វធ

និ ងរគប់ ករមិ តសិ កសៃនមហវិទយ

ល័ យទំ ង៥
ិ ី សិកសឱយរសបតមករវិវតដ ន៍រក
-បនែកសរមួលកមម វធ
ី ចេរម នេនកនុ ងអស៊ន តំ បន់ និ ងពិ ភពេលក
-ទនទឹ មករសិ កសែផន ករទឹ សីដ

និ សសិតបនចុ ះេធវ កមម សិកស

(កររសវរជវអំ ពីរបសទ

ផទ ះបុ រណ

សថនី យបុ េររបវតដិ សិ លបៈរបំ តរនដី របស់ ជនជតិ ភគតិ ច េនតមបណ
ដ េខតដ -រកុង ៃនរពះរជណចរក
កមពុ ជ
ករចូ លរួមសដប់ បឋកថ
េដ ម បីបំ េពញចំ េណ ះដឹ ង បែនថ ម

សិ កខសល

សននិ សីទ

សកមម ភ ពបណណ ល័ យ
ទទួ លបនបទពិ េសធន៍

ិ ័ យ វបបធម៌ សិ ល បៈបុ រណ
និ ងជរបភពមូ លដឋនជំ នួយដល់ ករសិ ក សរស វរជវអំ ពី វស

និ ងសម័ យទំ េន ប

ិ ី ែដលសកលវិទយល័ យបនេរៀបចំ
តមកមម វធ
-បនបំ ពក់ សមភរៈឧបេទស ឧបករណ៍មួ យចំ នួនបែនថ មេទៀតដល់ រគប់ ករមិ តសិ កស េដ មបីភពងយ
រសួលដល់ ករេរៀន និ ងបេរងៀន
-សហករជមួ យអគគ នយកដឋនឧតដ មសិ កស និ ងនយកដឋនរសវរជវ ៃនរកសួ ងអប់ រ ំ យុ វជន និ ង
កី ឡ ពក់ ព័នធករងរជំ នញ និ ងករេផទ ៀងផទត់ សនលឹ កសញញបរតនិ សសិត ករងរបណុដ ះបណ
ដ លេនសល
គរុេកសលយភូ មិភគរជធនី ភំន េពញ និ ងសលបណុដ ះបណ
ដ លនយទហនតមតពង
* សថិ តិនិសសិតរបឡងបញចប់ ថនក់ បរិញញបរតជប់ ជសថពរ ឆនំសិកស២០១២- ២០១៣ ៖

ិ ិ រតសិ លបៈ បនេប កកររបឡងបញចប់ ករសិ កសថនក់ បរិញញបរតដល់ និសសិត
សកលវិទយល័ យភូ មិនទវច
មហវិទយល័ យទំ ង៥ របកបេដយេជគជ័ យ។ និ សសិតែដលបនរបឡងជប់ ជសថពរសរុបមនចំ នួន២៧៨
នក់ កនុ ងេនះរសី ចំនួន៧៣នក់ ៖
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១-មហវិទយល័ យសថបតយកមម និ ងនគរូបនី យវិទយ មននិ សសិតរបឡងជប់ ចំនួន១៥៤នក់ កនុ ងេនះ
រសី ចំនួន១៧នក់
២-មហវិទយល័ យសិ លបៈសូ នរូប មននិ សសិតរបឡងជប់ ចំនួន៦២នក់
(ែផន កតុ បែតងលមអ សថបតយកមម ចំនួន៤៣នក់

ែផន កវិចិរតកមម ចំនួន០៨នក់

កនុ ងេនះរសី ចំនួន២៨នក់
ែផន កសរគមន៍ នគមន៍ ចំនួន

០៥នក់ និ ងែផន កចមលក់ ចំនួន០៦នក់ )

៣-មហវិទយល័ យបុ រណវិទយ មននិ សសិតរបឡងជប់ ចំនួន៣៩នក់ កនុ ងេនះរសី ចំនួន១៥នក់
៤-មហវិទយល័ យសិ លបៈនដសរសដ មននិ សសិតរបឡងជប់ ចំនួន០៩នក់ កនុ ងេនះរសី ០៦នក់
៥-មហវិទយល័ យតូ រយតរនដី មននិ សសិតរបឡងជប់ ចំនួន១៤នក់ កនុ ងេនះរសី ០៧នក់ ។
*ករងរទំ នក់ ទំនងអនដ រជតិ ៖

ករងរទំ នក់ ទំនងអនដ រជតិ មនភពរីកចេរម ន

ទទួ លបនកិ តិដ យសកនុ ងកិ ចចករសហរបតិ ប តដិ ក រ

យ៉ ង ទូ លំទូលយជមួ យៃដគូ ជេរច ន និ ងបនដ ែសវ ងរកៃដគូ ដ៏ៃទេទៀត កនុ ងេគលេដបេងក ន ពរងី ក ពរងឹ ង
សហរបតិ បតដិ ករ ករផដ ល់បទពិ េសធន៍ ឱយគនេទវិញេទមក ករបណុដ ះបណ
ដ លមរនដី រជករ សរសដចរយ
ករផលស់ បូដ រ និ សសិតអហរូបករណ៍។

សកមម ភពេនះសកលវិទយល័ យសេរមចបននូ វករងរសំ ខន់ ៗរួមមន ៖
-បនដ កិចចសហករសកលវិទយល័ យហៃវ៉

ិ យល័ យ
សកលវទ

សូ ហីវ យ៉

(ជប៉ុ ន)

(USA)

ិ យល័ យ ណ នហសន
សកលវទ

សកលវិទយល័ យជតិ កូេរ៉

(សធរណរដឋ កូេរ៉)

(UNESCO)

(ជប៉ុ ន )

អងគ ករយូ េណសកូ

-មជឈមណឌលវបបធម៌ បរំង (CCF) សមព័ នធសកលវិទយល័ យនិ យយភសបរំង (AUF) េល ករ
បេរងៀនភសបរំង សកមម ភពតំ ងពិ ព័រណ៌
-Germany, Arts and Foundation សហរបតិ បតដិ កររបគុំ តរនដី
-Korea, YTSC of Music សហរបតិ បតដិ ករែផន កបងហត់ តរនដី
-ករចុ ះហតថ េលខេល អនុ សសរណៈេយគយល់ គនរវងមូ លនិ ធិតរនដី េដ មបីទំងអស់ គន

(Music

for

ិ ិ រតសិ លបៈ
One Foundation ) របេទសកូ េរ៉ ជមួ យសកលវិទយល័ យភូ មិនទវច
-ដក់ ឱយេរប របស់ ករបេរងៀនតូ រយតរនដី តមOnline ឬករសិ កសពី ចមងយតមរយៈ Video Conference
េដយសហករជមួ យអភិ រកសដឋនតូ រយតរនដី សឹងហបុរ ី ៃនសកលវិទយល័ យជតិ សឹងហបុរ ី េនមហវិទយល័ យតូ រយ
តរនដី
-INALCO (វិទយសថនជតិ ៃនភស និ ងអរយធម៌ ចុងបូ ព៌) សកលវិទយល័ យមូ សុង ៃនរបេទសបរំង
សហរបតិ បតដិ ករផលស់ បូដ រនិ សសិត និ ងបនេប កវគគ ពិេសសែផន កបុ រណវិទយចំ នួន០២វគគ េនសកលវិទយល័ យ
ិ ិ រតសិ លបៈ
ភូ មិនទវច

-ករចូ លរួមសិ កខសល សដី ពីកររគប់ រគងឆក េនរបេទសហវី លីពីន ។
៥. ២. សលមធយមវិចិរតសិ លបៈ

* ឆនំសិកស២០១២- ២០១៣

សិ សសសិ កសេនតមសលជំ នញសរុបចំ នួនៈ

១. ០២៧នក់

កនុ ងេនះរសី ៤៤៣នក់
-សិ សសមកពី េខតត ននែដលសលទទួ លឲយសនក់ េនមនចំ នួន២០២នក់ កនុ ងេនះរសី ៦៥នក់
* សិ សសរបឡងយកសញញបរត ៖ សរុបចំ នួន១៨៥នក់ កនុ ងេនះរសី ៧៨នក់ ៖
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-សនតកបរតសិ លបៈមនចំ នួន៨៨នក់ រសី ៣៨នក់
-សញញបរតសិ លបៈមនចំ នួន៩៧នក់ រសី ៤០នក់
ិ ី សិកសតមសលជំ នញទំ ង៥ សរមប់ ឆនំសិកស២០១៣-២០១៤
-បនេរៀបចំ កមម វធ
-កររបឡងចូ លេរៀនេនសលមធយមវិចិរតសិ លបៈឆនំ សិ ក ស២០១៣២០១៤

មនសិ ស ស

របឡង ជប់ ចំនួន២១៨នក់ រសី ៩៣នក់
-បនេរៀបចំ បនទ ប់អគរសនក់ េនរបស់ សិសសសរមប់ ឆនំសិកសថមី

និ ង ជួ ស ជុ ល តុ -បនទ ប់ អ នម័ យ -

ដំ បូ ល អគរបក់ ែបក និ ងរបព័ នធលូ
-បនកសងបុ សបុក និ ងរូបសំ ណ ក ែដលផដ ល់ថវិកេដយេលក មុ នី េជត េនសហរដឋ អេមរិក និ ង

រូបសំ ណ ករពះភិ រុណ០១អងគ ជអំ េណយសបបុរសធម៌ ថនក់ ដឹកនំ សល

-បនពរងឹ ងគុ ណភពេល ករបេរងៀនែផន កបេចច កេទស និ ងចំ េណះទូ េទ ដល់ េលករគូ អន ករគូ
-សិ សសនុ សិសសចំ នួន២៥នក់ បនចូ លរួមសែមដ ងសិ លបៈអបអរសទរ ៃថង ជ័យជំ នះ ៧ មករ ២០១៣

េនសនក់ ករកណ
ដ ល គណបកសរបជជនកមពុ ជ
-បនរបគុំ េភល ងពិ ណពទយ សូ រតបទសរផញញ កនុ ងពិ ធីបុណយមឃបូ ជ េនភនំ ឧតដុ ងគ
-សិ សសនុ សិសសចំ នួន២២នក់ បនចូ លរួមសូ រតបទយំ យម េនកនុ ងរពះរជពិ ធីតមក ល់រពះបរមសព
រពះករុណ រពះបទសេមដ ចរពះ នេរតដ ម សី ហនុ

-ថនក់ ដឹកនំ សល និ ងសិ លបករ សិ លបករិនីចំនួន៨០នក់ បនចូ លរួមសែមដ ងសិ លបៈកនុ ងទិ វវបបធម៌

ជតិ ០៣ មី ន ឆនំ២០១៣

-សិ សសសលេសៀក

បនចូ លរួមសែមដ ងកនុ ងទិ វនរីអនដ រជតិ

េនមជឈមណឌលសិ លបៈេសៀក

និ ង

ទសសនី យភព ៃននយកដឋនអភិ វឌឍវបបធម៌

-សិ សសនុ សិសស និ ងរគូចំនួន១០៤នក់ បនចូ លរួមសែមដ ងសិ លបៈេនេខតដ កំពង់ ឆនំង
-សិ សសនុ សិសស និ ងរគូចំនួន២៤នក់ បនចូ លរួមសែមដ ងសិ លបៈកនុ ងពិ ធីសេមពធសទូ ឌី េយភពយនដ

េនេខតដ កំពង់ សឺព

-សិ សសនុ សិសស

និ ងរគូចំនួន៨៥នក់

បនសែមដ ងសិ លបៈជូ នគណៈរបតិ ភូេបតិ កភណឌពិ ភពេលក

េនទី សីដ ករគណៈរដឋ មរនដី
-បនទទួ លគណៈរបតិ ភូកយសមព័ នធចិនចំ នួន២៥រូប មកទសសនសលមធយមវិចិរតសិ លបៈ ។
ហ របឈម ៖
* បញ

-ខវ ះថវិកសរមប់ ជួសជុ ល ខវ ះសមភរៈបេចច កេទស បណណ ល័ យ េសវទំ នក់ ទំនង
ិ ី ថីម របស់ រកសួ ងអប់ រ ំ
-ពុំ បនចូ លរួមបណុត ះបណ
ត លគរុេកសលយបែនថ មរសបតមកមម វធ

-រគូចំេណះទូ េទចូ លនិ វតត ន៍ជបនត បនទប់ ប៉ុ ែនត គមនករេរជ សេរសចូ លថមី បមកបំ េពញបែនថ ម
-រគូជំនញចូ លនិ វតត ន៍េរច ន ែតករេរជ សេរសចូ លបនតិ ច
-ខវ ះឯកសរេគលកនុ ងករបងហត់ បេរងៀន ខវ ះថវិកកនុ ងករចងរកងឯកសរ ។
* សំណូមពរ ៖

-សំ េណសុំ ថវិកសរមប់ ជួសជុ លអគរ
-េសន សុំជំនួយឧបតថ មភពីរជរដឋភិ បលនូ វសមភរៈបេចច កវិជជព័ ត៌មនវិទយ និ ងបណណ ល័ យ
-សុំ េទបណុត ះបណ
ត លគរុេកសលយរយៈេពលខលី របស់ រគូចំេណះទូ េទ និ ងបេចច កេទស
-សំ េណសុំ រគូចំេណះទូ េទពី រកសួ ងអប់ រ ំ យុ វជន និ ងកី ឡ
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-េសន សុំថនក់ ដឹកនំ េរៀបចំ រកុមរសវរជវ ចងរកងឯកសរ េដយសហករជមួ យទី របឹ កសរកសួ ង និ ង
ថវិកសរមប់ ឧបតថ មភរកុមរសវរជវ ។

៦- ករងរសវនកមមៃផទកង
នុ ៖

-ករិយល័ យសវនកមម ទំង៣ បនចុ ះេធវ សវនកមម តមបណ
ដ មនទី ររជធនី -េខតដ ចំនួន១២មនទី រ តម
ែផនករកំ ណត់ មន៖ រជធនី ភំន េពញ-កំ ពង់ សឺព -រពះសី ហនុ -េកះកុ ង-តែកវ-កំ ពង់ ឆនំង-េពធិ សត់ -បត់ ដំបង
បនទយមនជ័ យ-ៃប៉ លិន-មណឌលគី រ ី និ ងេខតដ កំពង់ ចម។
ហ របឈម ៖
* បញ

-ខវ ះថវិក មេធយបយ សមភរៈ បេចច កេទស
-ខវ ះខតធនធនមនុ សស ។
* សំណូមពរ ៖
-េសន សុំមរនតី រកបខណឌថមី ។
៧. ករងរអធិករកិចច ៖

-បនេធវ អធិ ករកិ ចចរដឋ បល និ ងហិ រញញ វតថុ ចំ នួន៣អងគ ភពគឺ

៖ មនទី រវបបធម៌

និ ងវិចិរតសិ លបៈេខតដ

រតនគី រ-ី េខតដ សឹទ ងែរតង និ ងេខតដ រកេចះ

-បនេធវ អធិ ករកិ ចចបេចច កេទសចំ នួន៤អងគ ភពគឺ ៖ មនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈេខតដ រពះវិហរ- េខតដ
េសៀមរប-េខតដ ឧតដ រមនជ័ យ និ ងេខតដ សវយេរៀង
-បនេធវ អធិ ករកិ ចចសិកសចំ នួន៣អងគ ភពគឺ ៖ មនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈេខតដ កំពង់ ធំ-េខតដ កំពត
និ ងេខតដ ែកប
-ករិយល័ យទទួ លបណឹដ ង និ ងអេងក តរសវរជវ ៖ បនអេងក តរសវរជវវិវទរដឋ បលចំ នួន០២េល ក
ិ ិ រតសិ លបៈ។ បនទទួ លពកយ
េននយកដឋនគំ ពរ និ ងអភិ រកសសំ ណង់ បុរណ និ ង សកលវិទយល័ យភូ មិនទវច
បណឹដ ងបរិហរអនមិ កចំ នួន០៥ករណី ។
ហ របឈម ៖
* បញ

-កងវ ះរកបខ័ ណឌមរនតី រជករ
-ចំ េណះដឹ ង និ ងសមតថ ភពជំ នញរបស់ មរនតី េនមនកំ រត
ិ
-សមភរៈបរិកខរដូ ចជ Computer Printer Photocopy machine ភគេរច នចស់ ហួសសម័ យ ខូ ច
និ ងខវ ះថវិកជួ សជុ ល
-ថវិកេបសកកមម ពុំទន់ េប កបនពី នយកដឋនគណេនយយ

េធវ ឲយករងរេធវ អធិ ករកិ ចចមិនទន់

សភពករណ៍ និ ងរបសិ ទធភព
-មិ នទន់ មនេគលនេយបយេល កទឹ កចិ តតដល់ មរនតី រជករអធិ ករកិ ចចេនេពលបំ េពញភរកិ ចច
បនលអ
ិ ័ យវបបធម៌ ។
-លិ ខិតបទដឋនគតិ យុតត និ ងចបប់ េនមិ នទន់ េឆល យតបតមករវិវតត រក
ី ចេរម នរបស់ វស
*សំ ណូមពរ៖
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-េសន សុំរកបខ័ ណឌមរនតី ថីម
-េសន សុំរកសួ ងជួ យផត ល់សមភរៈករិយល័ យឲយបនេរច នជងមុ នបនតិ ច
-សុំ រកសួ ងជួ យសំ រួលផត ល់ថិវកសរមប់ េបសកកមម ឲយបនខល ះមុ នេពលេចញដំ េណរេទេខតត
-េសន សុំម៉សុី ន Photocopy ខនតមធយមចំ នួន១េរគឿង ។
៨.ករងរមនទីរវបបធម៌ និងវិចិរតសិលបៈរជធនី-េខតដ ៖
មនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈធនី ភំន េពញ ៖

ករងរេបតិ កភណឌរូបី ៖ បនេរៀបចំ ែថរកសករពរសណ្តប់ ធនប់ េសភ័ ណឌភព អនម័ យមណឌល
វត្ តភនំ បនជរបចំ និ ងេធវ ែផនទី រមណីយដឋនវតដ ភំន សរមប់ តំងបងហញេភញ ៀវេទសចរណ៍។ េរៀបចំ របព័ នធេភល ង
ិ វតដ ភំន ។ សហករ
ទឹ ក េនរមណីយដឋនវតដ ភំន និ ងបនសហករជមួ យរកុមសធរណករ កប់ ែមកេឈ ជុំ វញ
ជមួ យរកសួ ងវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈ និ ង អងគ ករយូ េណសកូ ចុ ះរតួតពិ និតយ និ ងកំ ណត់ ទីតំងភូ មិបុរណ

េដ ម បីេធវ កំ ណ យេនភូ មិ មូ ល សងក ត់ ដ េងក ខណឌ ដេងក ។ សហករជមួ យ រកុមករងររបស់ រជបណិឌ តសភ
និ ងនិ សសិតមកពី របេទសសឹ ងហបូរ ី ចុ ះពិ និតយករេធវ កំណ យឡបុ រណេន សថនី យេជ ងឯក សថិ តេនខណឌដេងក
រជធនី ភំន េពញ។
ិ ី េផសងៗបន
ករងរេបតិ កភណឌអរូបី ៖ រកុមសិ លបៈបនេចញសែមដ ងបេរម ជូនរបជពលរដឋ កុន ងកមម វធ

ចំ នួន១១៦េល ក។ ចុ ះរតួតពិ និតយហងអុិ នេធ េណតបនចំ នួន២៥េល ក ហងកេហវ ចំនួន៥៥េល ក េរងភព
យនដ េនផសរសុី ធីម៉លចំ នួន០៧េល ក កែនល ងលក់ -ជួ លសុី ឌី វីសុីឌីចំនួន១២៥េល ក និ ង សហករជមួ យ
កមលំ ង ចរមុះ ចុ ះ ែឆកេឆររតួត ពិ និតយកែនល ងលក់ វតថុ អនុ សសវរីយ៍យីេហ ឧតដ មៃឆណ អស៊ន សថិ តកនុ ងសងកត់

ទួ លទំ ពូងទី ១ ខណឌចំ ករមន េដ មបីរតួតពិ និតយវតថុ បុ រណ។ ចុ ះែណនំ និ ងផសពវ ផសយដល់ ទីតំងេធវ អជី វកមម

សិ លបៈសូ នរូប និ ងសិ លបៈសិ បបកមម េនទូ ទំងរជធនី ភំន េពញជរបចំ ។ សហករជមួ យគណៈកមម កររតួត
ពិ និតយសលកយី េហ ប៉ ណូផសពវ ផសយពណិជជ កមម ថនក់ រជធនី ចុ ះរតួតពិ និតយរគប់ សលខណឌ និ ងសេរមច
ផដ ល់អជញប័ ណណ

(សលកយី េហ

ប៉ ណូផសពវ ផសយពណិជជ កមម ែដលមនលកខ ណៈរតឹ មរតូវតមេគលករណ៍

របស់ រកសួ ងវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈ) បនចំ នួន២.៨៥០ចបប់ ។ ចូ លរួមេរៀបចំ តុបែតងលមអ (ហវុ ង, បដ,
ពកយេសលក, ទង់ ជតិ និ ងទង់ ជវល កនុ ងពិ ធីបុណយជតិ -អនត រជតិ ) បនចំ នួន៦១េល ក។
មនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈេខតត កណ
ដ ល ៖

ករងរេបតិ កភណឌរូបី ៖ បនសហករជមួ យមរនដី ជំនញ ៃននយកដឋនបុ រណវិទយ និ ងបុ េររបវតដិ
វិទយ េដយមនករចូ លរួមពី អជញធររសុក-ឃុំ -ភូ មិ របជពលរដឋ បននំ យកបេងគលកំ ណត់ តំបន់ ករពរ
េបតិ កភណឌវបបធម៌ ជតិ ចំនួន១២េដ ម េទេបះេនសថនី យបុ រណចំ នួន០៣គឺ ទួ លគុ ហធំ ទួ លកំ ណប់ និ ង
ទួ លតអ៊ុ ង សថិ តេនឃុំ សំេពពូ ន រសុកេកះធំ ។ បនចុ ះសិ កស គូ របល ង់រួចរល់ នូវសថនី យចំ នួន១៧កែនល ង
កនុ ងេនះេនឃុំ សំេពពូ ន១២កែនល ង-ឃុំ េរជយតែកវ០១កែនល ង និ ងឃុំ េឈ េខម០៤កែនល ង។ ចុ ះវស់ កំណត់ រពំ
របទល់ ទីទួលបុ រណចំ នួន០៣កែនល ង េនឃុំ រពះរបសប់ ឃុំ ជ័យធំ និ ងឃុំ កំពង់ ចមល ង រសុកខសច់ កណ
ដ ល។
ករងរសងសង់ េកលងទវរធំ ចូលេទកន់ ភំន រពះរជរទពយ

សេរមចបន៥៥ភគរយ

និ ង

ករងរបិ ទករ៉ូថម

រតជក់ េនរនហលរពះសតយមុ នីេចតិ យបនរួចរល់ ជសថពរ និ ងកំ ពុងបនដ បិទេនតមជេណដ រេឡ ងជបនដ
េទៀតចំ នួន១.៥០០ែម៉ រតកេរ៉។ ករងរសងសង់ េកលងទវរធំ និ ងករងរបិ ទករ៉ូថមរតជក់ ជអំ េណយរបស់
ឯកឧតដ ម អុិ ត របង និ ង េលកអគគ បណិឌ ត ប៊ុ ត សវងស រួមជមួ យសបបុរសជនកនុ ង និ ងេរករបេទស អស់ ទឹក

របក់ ចំនួន២៦០.០០០ដុ លលអេមរិក។ ឯកឧតដ ម មស សកដិ សម និ ងេលកជំ ទវ ជួ យឧបតថ មភរូបេតសុី ម៉ង់ត៍
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មួ យគូ ដក់ ខងមុ ខរពះវិហរទនទឹ មេនភនំ រពះរជរទពយ អស់ ទឹករបក់ ចំនួន៤០០ដុ លលអេមរិក និ ង េលកអគគ
បណិឌ ត

ប៊ុ ត

សវងស

ិ ៃថល េភល ង ចំ នួ ន ១.០២៦គី ឡូ វ៉ ត់ -េម៉ ង
បនជួ យ ឧបតថ មភ ថ វក

អស់ ទឹ ក របក់ ចំ នួ ន

១.២៣១.២០០េរៀល និ ងជួ យឧបតថ មភដល់ ពលករអែណដតជឆមំចំនួន២០០.០០០េរៀល។ េលកឧកញ៉ សុ ខ
សុ ខ

និ ង

េលកជំ ទវ

ជួ យឧបតថ មភរបដប់ បំពងសេមល ង

េកអី ជ័រចំ នួន២០០េកអី

អស់ ទឹ ក របក់ ចំ នួ ន ១.៣០០ដុ លល សរមប់ េរប របស់ េនរពះសតយមុ នីេចតី យ ភនំ រពះរជរទពយ។ ឯកឧតដ ម អុិ ត
របង

បនជួ យឧបតថ មភដក់ បេងគលេភល ងធំ ៗចំ នួន១១េដ ម

អស់ ទឹករបក់ ចំនួន១.៦៩៧ដុ លលអេមរិក

និ ងរបក់ េរៀលចំ នួន១.២៥៦.០០០េរៀល។

បនទទួ លរពះពុ ទធរូបអងគ តូច-ធំ

ែដលសបបុរសជនយកមកតមក ល់កុន ងរពះសតយមុ នីេចតិ យមនចំ នួន២៦៣អងគ ។ កលពី ររតី ៃថង ទី១០ ែខធនូ
ឆនំ២០១៣
េវលេម៉ ងរបែហលពី ររំលងអរធរត
មនអំ េព េចរកមម
ដ៏ ធងន់ធងរមួ យបនេក តេឡ ងេនកនុ ងរពះសកយមុ នីេចតី យ

េល ភំន រពះរជរទពយ

លបចូ លមកគស់ បំបក់ ទំពក់ េសទវររពះសកយមុ នីេចតី យចូ លេទខងកនុ ង

េដយមនេចរមួ យរកុមបន
និ ងេឡ ងតមជេណត រេទកំ ពូល

ខងេល លួចយករពះេកដឋ តមក ល់រពះបរមសិ ររី ក
ឹ ធតុ ចំនួន០១ រពះពុ ទធរូបតូ ចៗចំ នួន០៧អងគ (ពុំ ដឹងចបស់ ថ
វតថុ ទំ ងេនះផលិ តអំ ពីវតថុ ធតុ អីវ ពិតរបកដេនះេទ េដយេហតុ ថពុំ មនបញជីសរេព ភណឌ) ែដលកនុ ងេនះ
មនរពះពុ ទធរូប០១អងគ គឺ ជរពះរជរទពយរបស់ អតី តរពះមហកសរត រពះបរមរតនេកដឋ ែដលរពះអងគ រទង់
ថវយតមក ល់ទុកេនទី េនះផងែដរ និ ងរបក់ មួយចំ នួនែដលសបបុរសជនដក់ បរត ។
ករងរេបតិ ក ភណឌ អរូបី

េប ក មេហ រសព

៖

សិ លបៈមហជន

បនេរៀបចំ ពិ ធី របរឰទិ វ វបបធម៌ ជ តិ
ទរមង់ របំ បុរណ

របំ របៃពណី

០៣

មី ន

េល ក ទី ១ ៥

អៃយ៉ េរឿង

និ ង

អៃយ៉ េឆល យឆល ង

និ ងេលខនបសក់ ឆនំ២០១៣ េរកមអធិ បតី ភពដ៏ ខពង់ខពស់ ឯកឧតដ ម ហុឹ ម ែឆម រដឋ ម រនដី រកសួ ង វបបធម៌
ិ ិ រតសិ ល បៈ
និ ង វច

េនមជឈមណឌ ល

គរុេកសលយភូ មិ ភ គ

េប កមេហរសពចេរមៀងសកលថនក់ េខតដ

ហ៊ុ ន

ែសន

េខតដ កណ
ដ ល

និ ងបនចូ លរួមមេហរសពតរនដី

េនរកុងតេខម។
ចេរមៀងថនក់ ជតិ

ទទួ លចំ ណ ត់ ថនក់ េលខ១

កនុ ងចំ េណ មរកុម តរនដី ១ ៨រកុម
។
បននិ ពនធ បទេភល ង
និ ងទំ នុកេរចៀងថមី ចំនួន០៦បទ េរកពី េនះមនទី របនដឹ កនំ រកុមសិ លបៈេទសែមត ងជមិ តតភពេនេខតត អងយ៉ ង
របេទសេវៀតណម

ចំ នួន០២េល ក។

ចុ ះរតួតពិ និតយអជី វកមម ជួល-លក់ សុីឌី

វីសុីឌី

ែដលគមនទិ ដឋកររបស់ រកសួ ងវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈ ជពិ េសសករជួ ល-លក់ សុីឌី វីសុីឌីអសអភស
េនតមទី តំងែដលធលប់ បនរបរពឹ តដេលម សកនល ងមក រពមទំ ងអប់ រែំ ណនំ ឱយអជី វករអនុ វតដ រតឹ មរតូវតមករ
ែណនំ របស់ រកសួ ងវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈ។ បនអនុ ញញតចបប់ េល កសលកយី េហ ផទំងផសយពណិជជ កមម
និ ងសលកសញញបនចំ នួន១៨ចបប់ ។

បនផសពវ ផសយែចកជូ នេសចកដី ែណនំ ពីករពរងឹ ងករងររគប់ រគង

សិ លបៈសូ នរូប និ ង សិ លបៈសិ បបកមម និ ងគរមូរនេទញ
ត ែខម រដល់ រកុង-រសុក និ ងសិ បបករទូ ទំងេខតដ ។
មនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈេខតដ តែកវ ៖

ករងរេបតិ កភណឌរូបី ៖ បនចុ ះេធវ សរមង់ សិថ តិសថនី យបុ រណចំ នួន៦៧សថនី យ េដ មបីេធវ សល
កបរតទទួ លសគល់ ។

ចុ ះរតួតពិ និតយសំ ណង់ ខុសចបប់ េនរបសទតញណ

រសុកគិ រវី ង់

និ ងសហករ

ជមួ យមនទី រេទសចរណ៍េខតដ កប់ ឆករៃរពេនរបសទភនំ ដ និ ងរបសទអរសមមហឫសសី។ េធវ អនម័ យ
សមអត និ ងជួ សជុ លសលកសញញបរមមេផសងៗដក់ កុន ងរបសទតរពហម ទេនល បទី លបថនំ និ ងសរេសរេឡ ង
វិញចំ នួន០៥សលក និ ងបនកប់ េដ មេឈ ែដលដុ ះេល របសទយយេពទេនល បទី ។ បនចុ ះេទរសុករតំ កក់

េដ មបីរសវរជវវតថុ បុ រណ និ ងរកេឃ ញវតថុ បុ រណ(េយនី ) ចំ នួន០១ដុំ េនផទ ះរបជពលរដឋ បចចុ បបនន យកមក
រកសទុ កកនុ ងសរមនទី រេខតដ និ ងបនទទួ លវតថុ សិ លបៈអំ ពីេធម ញថគមរកេព ចំនួន០១ ទំ ងន់ ៤០រកម ពី របជ
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ពលរដឋ ឃុំអងគ របុ រ។
ី ចុ ះេទដឹ កផទំងថម បុរណចំ នួន១០ផទំង េនវតដ កំពង់ ហួល ង ឃុំ អងគ របុ រ ី យកមករកសទុ កេន
សរមនទី ររសុកអងគ របុ រ។
ី

រសវរជវវតថុ បុ រណេរកសរមនទី រែដលមនកនុ ងមូ លដឋន េដ មបីេធវ សលកបរត
ំ សរមប់ េបះបេងគលែដន
បញ
ជ ក់ អតដ សញញណវតថុ បុ រណនី មួយៗ។ បនចុ ះរតួតពិ និតយរបសទែសនភូ វង

កំ ណត់ របសទ និ ងជញ
ជ ំ ងរបសទខងេជ ងេឈៀងខងលិ ចមនករេរទតយ៉ ងខលំង និ ងរបឈមនឹ ងករ
ខូ ចខតេទៃថង អនគត។
របស ទ

នងេខម

ិ បរេិ វណ របស ទភនំ ជី សូ រយ
កប់ ឆក រៃរពេបសសមអ តទី ធល ជុំ វញ

របសទែសននិ មល

ំ ចំ នួន២០េល ក។
និ ងរបសទែសនភូ វង

របស ទភនំ ដ
េភញ ៀវចូ លទសសន

សរមនទី រកនុ ងេខតដ និ ងេនអងគ របុ រស
ី រុបចំ នួន១.៥៤១ នក់ (អនដ រជតិ ១៨៥នក់ ) ។

ករងរេបតិ កភណឌអរូបី ៖ បននិ ពនធ និ ងតេមល ងសនៃដថមី ៗបន០៨េរឿង និ ងបទចេរមៀងបន០៧បទ

រពមទំ ងហត់ រល
ំ ឹ កេរឿងចស់ ៗ និ ងបនចងរកងឯកសរកបច់ យីេកេហមេរងចំ នួន០១កបច់ បទសធុ ករ
ចំ នួន០១បទ និ ងចងរកងឯកសរកបច់ ចេរមៀងយី េកចំ នួន០៩កបច់ ។ ចងរកងឯកសរ សដី ពីបញ
ជ ន់ កបល
រកបី ០១ចបប់ ។ ចុ ះរតួតពិ និតយកែនល ងលក់ -ជួ លឌី សកនុ ងមូ លដឋនរសុក-រកុងទំ ង១០បនចំ នួន២០េល ក និ ង
បនេធវ កិចចសនយជមួ យអជី វករកុំ ឱយជួ ល-លក់ ឌីសែដលគមនទិ ដឋករ។

ចុ ះរតួតពិ និតយសិ បបកមម ចមលក់ ពុមព

សុី ម៉ង់ត៍ចំនួន០៧េល ក រពមទំ ងេធវ ករែណនំ ដល់ អជី វករឱយរកសរតូវតមកបួនខនតជតិ និ ងចុ ះរសវរជវ
អំ ពីកបច់ គុនបុ រណែខម រេនរសុកៃរពកបបស
ឯកស រ

និ ង រសុក េកះអែណដ តេដ ម បីច ងរកងជឯកស រ។

មរតកកបច់ គុនបុ រណែខម រជេសៀវេភចំ នួន០៥កបល

ទទួ ល

ពី េលករគូកបច់ គុនែខម រេនៃរពកបបស។

ចុ ះរតួត ពិ និតយែកលមអ និ ងែណនំ ករដក់ សលកយី េហ ផទំងផសយពណិជជ កមម និ ងសលកសញញននេនតម
បណ
ដ រសុក -រកុង ។
កសិ កមម កលពី បុរណ

ចុ ះ រស វរជវ
ដូ ចជ

រេទះេគ

និ ង របមូ ល សមភ រៈកសិ ក មម ែដលរបជពលរដឋ ែខម ររបកប
ទទឹ ក

(ទរតងទឹ ក)

រហត់ ទឹក

និ ងសនចបចទឹ កជេដ ម

េដ មបីយកមករកសទុ កកនុ ងសរមនទី រ រសុកអងគ របុ រ ី ។
មនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈេខត្ តកំ ពត ៖

ករងរេបតិ កភណឌរូបី ៖ បនចុ ះពិ និតយ និ ងជួ យសរមួលដល់ ករេល កផលូ វ និ ងដក់ លូចំនួន០២កែនល ង

ចូ លេទកន់ រមណីយដឋនភនំ េឈង ក
ជិ តគុ ហររពះែម៉ គងគ

(ភនំ េឈង ក)

ែដលមនផលូ វរបែវង៣០០ែម៉ រត។ ចុ ះពិ និតយករសងសង់ សំណង់ មួយ
និ ងសំ ណង់ ផទំងថម (រយនមសបបុរសជន) េនតំ បន់ ករពររបសទ

វតដ របសទ រសុកអងគ រជ័ យ។ សហករជមួ យករិយល័ យវបបធម៌ រសុកឈូ ក បរងកបបទេលម សលួ ចគស់

កកយេនតំ បន់ ករពររបសទថម ពូក រសុកឈូ ក និ ងចប់ ជនេលម សបនចំ នួន០៦នក់ បញូជ នេទតុ លករ។
ផសពវ ផសយជថមី ដល់ រគប់ រសុក-រកុង នូ វេសចកដី ែណនំ េលខ០២ ស.ណ.ន សដី ពីករអនុ វតដ កិចចករពរេបតិ ក
ភណឌវបបធម៌ និ ងរមណីយដឋនេទសចរណ៍កនុ ងេខតដ ។

ករងរេបតិ កភណឌអរូបី ៖ បនេរៀបចំ ពិធីរបរឰទិ វវបបធម៌ ជតិ ០៣ មី ន េល កទី ១៥ និ ងេប កមេហ

រសពសិ លបៈមហជន ឆនំ២០១៣ េរកមអធិ បតី ភព េលកជំ ទវ មុិ ញ កុ សនី រដឋ េលខធិ កររកសួ ងវបបធម៌
និ ងវិចិរតសិ លបៈ េនពហុ កីឡដឋនេខតដ កំពត។ ចុ ះរតួតពិ និតយអជី វកមម ជួល-លក់ សុីឌី វីសុីឌីចំនួន០២េល ក
និ ងេធវ ករហមឃត់ រកុមហ៊ុ នផលិ តកមម ភពយនដ BBC ែដលចុ ះេធវ សកមម ភពថតមនលិ ខិតអនុ ញញតពុំ សម
រសបរតឹ មរតូវតមលកខ ខណឌចបប់ ។

សហករជមួ យករិយល័ យវបបធម៌ រសុកទឹ កឈូ

ចុ ះរសវរជវរបវតដិ

និ ងវិធីេលងែលបងរបជរបិ យែខម រមន ែលបងទត់ រតេឡក ែលបងរគបមន់ ែលបងេដ រេជ ងកុ ក ែលបងសី សលប
និ ងែលបងលក់ កក់ ឬលក់ កូនរកមុំ េនឃុំ កំពង់ ែរគង និ ងឃុំ ថីម ។ ចុ ះពិ និតយទី តំង សិ បបកមម ចមលក់ ពុមព
សុី ម៉ង់ត៍ចំនួន០៤កែនល ង េនរកុងកំ ពត និ ងរសុកទឹ កឈូ និ ងែណនំ ដល់ សិបបករេធវ ចមលក់ ពុមពកុំឱយខុ សឆងយពី
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លកខ ណៈខនតជតិ ពិ េសសរនេទពដែខម រ។ ចុ ះរតួតពិ និតយ និ ងេធវ ករែណនំ ចំេពះសលកយី េហែដលសរេសរ
ិ ផសរណត់ រកុងកំ ពត។
ខុ សពី របកសរបស់ រកសួ ងវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈ េនជុំ វញ
មនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈេខតដ ែកប ៖

ករងរេបតិ កភណឌរូបី
របសទេបសសមអត

៖

បនចុ ះរតួតពិ និតយទី តំងទួ លអងគ បុរណចំ នួន០២េល ក

េធវ អនម័ យតមផលូ វចូ លរូង

និ ងបនឱយឆមំ

និ ងកនុ ងបរិេវណរមណីយដឋនភនំ សរេសៀរបនជរបចំ ។

ចុ ះពិ និតយទី តំងអរសមជំ ទវផកយរពឹ កចំ នួន០១េល ក េដយបនរកេឃ ញរូបសំ ណ កចំ នួន០១ េធវ ពីេឈ

សរតវ ែដលមនអយុ កល១៥០ឆនំ េដ មបីឱយសមជកែនល ងេគរពបូ ជ បួ ងសួ ងសុំ េសចកដី សុខ ឯកឧតដ ម
អភិ បលេខតដ បនកសងអរសមថមី និ ងបនេធវ ពិធីដែងហ ររូបសំ ណ កជំ ទវផកយរពឹ កចូ លអរសមថមី ។
ករងរេបតិ កភណឌអរូបី
េរកមអធិ ប តី ភ ព

៖

បនេរៀបចំ ពិ ធី របរឰទិ វ វបបធម៌ ជ តិ

េលកជំ ទវ

មុិ ញ

និ ងវិចិរតសិ លបៈេនសលរបជុំ ធំសលេខតដ ែកប។
និ ងករជួ ល-លក់ សុីឌី
និ ងចុ ះរតួតពិ និតយ

កុ សនី
ចុ ះរតួតពិ និតយែណនំ

វីសុីឌីែដលគមនទិ ដឋករពី រកសួ ង

វបបធម៌

០៣

មី ន

េល ក ទី ១ ៥

រដឋ េលខធិ កររកសួ ងវបបធម៌
ករបញ
ច ំ ងេរឿងអសអភស
និ ងវិចិរតសិ លបៈចំ នួន១១េល ក

ែណនំ ដល់ មចស់ សិបបកមម កបច់ ចមលក់ ពុមពេធវ ពី

និ ងរចនប័ ទមែខម រឱយបនរតឹ មរតូវ។

ចុ ះរតួតពិ និតយសលកយី េហ

បយអរឱយេគរពេទតមកបួនខនត
និ ងសលក សញញេផសងៗចំ នួន០៨េល ក

និ ងេចញលិ ខិតអនុ ញញតសុំ េល កសលកយី េហចំ នួន ០៧កែនល ង។
មនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈេខតដ រពះសី ហនុ ៖

ករងរេបតិ កភណឌរូបី ៖ បនរតួតពិ និតយ និ ងេរៀបចំ ែថទំ បនទ ប់ដក់ តំងរូបវតថុ បុ រណ និ ងវតថុ សិ លបៈជ

របចំ ។

ករងរេបតិ កភណឌអរូបី ៖ បនេរៀបចំ ពិធីរបរឰទិ វវបបធម៌ ជតិ ០៣ មី ន េល កទី ១៥ និ ងេប កមេហ
រសពសិ លបៈ មហជន ឆនំ២០១៣ េរកមអធិ បតី ភព ឯកឧតដ ម េសម សុ គនធ រដឋ េលខធិ កររកសួ ងវបបធម៌
និ ងវិចិរតសិ លបៈ េនសលេខតដ រពះសី ហនុ ។ ចុ ះរតួតពិ និតយរកុមសិ លបៈេនអងគ ករមល ប់តប៉ ង រកុមសិ លបៈ
យិ តេយងកុ មរជនបទ និ ង រកុមសិ លបៈអរកសជនជតិ ភគតិ ចសអូ ចចំ នួន០៥េល ក។ ចុ ះរតួតពិ និតយ និ ង
អេញជញអជី វករជួ លលក់ សុីឌី-វីសុីឌី េនផសរញ៉ូ សដរចំ នួន០១នក់ និ ងមចស់ អុិនេធ េណតេហគ មចំ នួន០៦នក់
មកចូ លរួមរបជុំ េដ មបីេធវ កិចចសនយេគរពចបប់ ។

បនពិ និតយេល ពកយសុំ ចបប់ ដក់ តំងសលកសញញផសយ

ពណិជជ កមម របស់ រកុមហ៊ុ ន ផល សេរ៉ត ចំ នួន៧៦ចបប់ និ ងអេញជញរកុមហ៊ុ នមករបជុំ ពិភកស និ ងផសពវ ផសយ
របកសេលខ១៧២

របក.ចុ ះៃថង ទី១២

ពណិជជ កមម ដល់ រកុមហ៊ុ ន

ែខកកក ដ

ឆនំ២០០២

សដី ពីករដក់ តំងសលកយី េហ

ផទំងផសយ

និ ងឱយរកុមហ៊ុ នមុ ននឹ ងផដ ល់លិខិតអនុ ញញតជូ នអតិ ថិជនចំ បច់ រកុមហ៊ុ នរតូវឆល ង

កត់ មនទី រជំ នញ កនុ ងកររតួតពិ និតយខលឹ មសរសលកយី េហ ផទំងផសយពណិជជ កមម និ ងចុ ះរតួតពិ និតយេធវ ករ
ែណនំ ដល់ មចស់ េល កសលកយី េហផសយពណិជជ កមម ែដលអនុ វតដ ផុទ យពី របកសរបស់ រកសួ ង
ឱយែកតរមូវ
ិ ័ យ វបបធម៌ កុន ងករយ
ខលឹ មសរេឡ ងវិញបនចំ នួន៨៩កែនល ង។ ករផដ ល់េសវកមម េល វស
ិ ល័ យ រចកេចញចូ ល ែត
មួ យ គឺ បនលិ ខិតអនុ ញញត ប័ ណណអនុ ញញតចំ នួន៣៣ចបប់ ។
មនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈេខតដ េកះកុ ង ៖

ករងរេបតិ កភណឌរូបី ៖ បនចុ ះពិ និតយែថរកសសមអតទី កែនល ងបុ សបុករពះអងគ េគកធល ក េចតី យ ឃុ ន

ឆង ទី លនទត់ សី វិមនសដូ ប អណូដ ងថម និ ងវតថុ បុ រណែដលរសង់ េចញពី សំេពលិ ចជរបចំ ។
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ករងរេបតិ កភណឌអរូបី ៖ រកុមសិ លបៈបនេចញសែមដ ងេនេខតដ ច័នទបុរ ី របេទសៃថ កនុ ងទិ វមិ តដភព
កមពុ ជ-ៃថចំ នួន០១េល ក និ ងបនទទួ លរកុមនិ សសិតមកពី របេទសៃថ មកបំ េពញទសសនកិ ចចសិកសរសវរជវ
នូ វេភល ងរបៃពណីែខម រចំ នួន០១េល ក។ េធវ កររតួតពិ និតយអជី វកមម ភពយនដ អុិ នេធ េណត េរងកេហវ ចំនួន០៨
េល កេនរសុកមណឌលសី ម និ ងរកុងេខមរភូ មិនទ។ ចុ ះរតួតពិ និតយអជី វកមម ចក់ ពុមពសុីម៉ង់ត៍ អជី វកមម សមច់
មនងសិ ល និ ងអជី វកមម ឆលក់ ពីេឈ េនរកុងេខមរភូ មិនទចំនួន០៤េល ក។

ចុ ះពិ និតយសលកសញញ ផទំងផសយ

ពណិជជ កមម េល កថមី េនឃុំ ប៉ក់ ខលង រសុកមណឌលសី ម។ ចុ ះែណនំ អជី វករែដលេល កសលកសញញ ឱយមកេធវ
ចបប់ ចំនួន១១កែនល ង
រចកេចញចូ លែតមួ យ។

េនរកុងេខមរភូ មិនទ

និ ងែណនំ ដល់ អជី វករឱយមកសុំ ចបប់ អនុ ញញតពី ករិយល័ យ

េចញប័ ណណអនុ ញញតរបកបអជី វកមម េល កសលកសញញចំ នួន១១កែនល ង-សមអងករ

ចំ នួន០២កែនល ង-ជួ ល

លក់ សុីឌីចំនួន០១កែនល ង

និ ង លិ ខិ ត អនុ ញញ តបញ
ច ំ ង ភពយនដ

និ ង អ៊ុ ត សក់ ចំ នួ ន ០១កែនល ង

វីេដអូ លក់ សំបុរតចំ នួន០១េល ក

និ ងបញ
ច ំ ងភពយនដ

វីេដអូ កំដរពិ ធីបុណយេផសងៗចំ នួន០១េល ក។
មនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈេខត្ តកំ ពង់ សឺព ៖

ករងរេបតិ កភណឌរូបី ៖ បនចុ ះសហករជមួ យសហគមន៍ ែសនមេនរមយ ឃុំ េហងសំ ណំ រសុក
ឱរ៉ ល់ េដ មបីរតួសរតយៃរព េបសសមអតទី តំងរមណីយដឋនបុ រណវិទយភនំ ចស់ និ ងបនេធវ កររបជុំ ជមួ យ
អជញធរឃុំ

និ ងសហគមន៍ ឱយជួ យករពរែថរកស

សមអត

និ ង មនអន ក របចំ ក រឱយបនជប់ ជ របចំ ។

ិ យ ចុ ះេបះបេងគលែដនករពរសថនី យ៍
សហករ ជមួ យមរនដី ជំនញនយកដឋនបុ រណវិទយ និ ងបុ េររបវតដិ វទ
បុ រណ

ចំ នួន០៣កែនល ងគឺ

សថនី យ៍បុរណទួ លរបសទ

េនសងកត់ កេណ
ដ លដុំ

រកុងចបរមន

សថនី យ៍បុរណឬសសីសញ់ េនឃុំ សំេរងទង រសុកសំ េរងទង និ ងទួ លអងគ បុរណតរពហម យយេម៉(ថម បំង)
េនឃុំ រតពំ ងគង

រសុកសំ េរងទង។

បនចុ ះេទរសុកឱរ៉ ល់

េដ មបីពិនិតយេម លបរិសថនរមណីយដឋនបុ រណវិទយភនំ ចស់ និ ងបនចុ ះបញជីទួលអងគ បុរណចំ នួន៥១ទួ លអងគ
េនរសុកឧដុ ងគ។

ចុ ះេទពិ និតយេម លកុ លលភជន៍ ចំនួន០១គូ រ

ែដលរបជពលរដឋ របទះេឃ ញកនុ ងលអងភនំ ពិសស កនុ ងរសុកថព ង េហ យយករូបេនះេទរបេគនវតដ ភំន ពិសសទុ កជ
សកក រៈ។ របជុំ ផ សពវ ផ សយចបប់ ក រពរេបតិ ក ភណឌ វបបធម៌ េនរសុក សំ េរងទង រយៈេពលមួ យ ៃថង ម នរបជ
ពលរដឋ

ចូ លរួមចំ នួន១០៥នក់ ។

រសុកភនំ រសួច

បនចុ ះសហករជមួ យអជញធរែដនដី

េដ មបីកប់ ឆករៃរពែដលដុ ះេល របសទ

និ ងសហគមន៍ ភូមិែកអ កពង

និ ងេធវ ករទល់ រទរបសទឱយមនភពរឹងមំ ។

េភញ ៀវេទសចរណ៍ចូ ល ទសសនសរមនទី រនរបុ រម
ី នចំ នួន៩.០៤៦នក់ កនុ ងេនះអនដ រជតិ ចំនួន៣០នក់ ។
ករងរេបតិ កភណឌអរូបី ៖ បនេរៀបចំ ពិធីរបរឰទិ វវបបធម៌ ជតិ ០៣ មី ន េល កទី ១៥ និ ងេប ក
មេហរសពសិ លបៈមហជន ឆនំ២០១៣ េរកមអធិ បតី ភព ឯកឧតដ ម សំ រំង កំ សនដ រដឋ េលខធិ ករ រកសួ ង
វបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈ េនមនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈេខតដ កំពង់ សឺព ។ េរៀបចំ េប កមេហរសពសិ លបៈ
មហជនទូ ទំងេខតដ ឆនំ២០១៣

មនរកុមសិ លបៈចូ លរួមចំ នួន១៥រកុមគឺ

ទរមង់ េភល ងរបៃពណី៤រកុម-ៃឆយុំ

២រកុម-អៃយ៉ េរឿង២រកុម-របំ ៤រកុម និ ងេលខននដកមម ៣រកុម ករេរជ សេរសទទួ លលទធ ផលគឺ កនុ ងទរមង់
នី មួយៗទទួ លបនពី េលខ១ ដល់ េលខ៣ េដយមនថវិករអមជមួ យ។ បនចូ លរួមរបណំ ងេគេលឿន
អបអរបុ ណយចូ លឆនំថីម មនេគចំ នួន៣៦នឹ ម។

បញូជ នរគូរបំ ចុះេទបណុដ ះបណ
ដ លសិ លបៈរបំ េនមណឌល
កុ មរកំ រពេខតដ កំពង់ សឺព មណឌលកុ មរកំ រពអងគ ករកដី សងឈឹមថមី ៃនកុ មរកមពុ ជ េនរសុកសំ េរងទង និ ងេន

សលបឋមសិ កសសមបតដិ ឧតដ ម េនរសុកគងពិ សី។ ចុ ះតមដនេម លករបញ
ច ំ ងភពយនដ វេី ដអូ តមហង
កេហវ ចំនួន២៦េល កេនរកុងចបរមន

រសុកភនំ រសួច

រសុកសំ េរងទង
30

និ ងរសុកឧដុ ងគ។

ចុ ះរតួតពិ និតយ

និ ងពរងឹ ងអជី វកមម

េសវកមម សិលបៈសូ នរូប

េនរសុកសំ េរងទង

រសុកភនំ រសួច

និ ងសិ លបៈសិ បបកមម ឱយរកសតម

រសុកឧដុ ងគ

និ ងរសុកគងពិ សី

និ ង

កបួនខនតកបច់ ចមលក់ ែខម រ
ចុ ះពរងឹ ងដល់ សហគមន៍ ែដល

បណុដ ះបណ
ដ លរួចអំ ពីរុកខជតិ វលលិ៍ និ ងសលឹ ក េនរសុកគងពិ សីចំនួន០២េល ក។ ករិយល័ យរចកេចញចូ ល
ិ ័ យវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈសរុបចំ នួន២២ចបប់ ទទួ ល
ែតមួ យ បនអនុ ញញតចបប់ របកបអជី វកមម េល វស
ថវិកសរុបចំ នួន១.២៦៣.០០០េរៀល និ ងបនបង់ ចូលថវិករដឋ ។

មនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈេខតដ កំពង់ ឆនំង ៖

ករងរេបតិ កភណឌរូបី ៖ បនសហករជមួ យអជញធរមូ លដឋនរគប់ ថនក់ និ ងរបជពលរដឋ កំណត់ រពំ
ិ យសថន ណរ៉
របទល់ ទួលបុ រណចំ នួន៤៣កែនល ង។ សហករជមួ យរបតិ ភូវទ

របេទសជប៉ុ ន និ ងនិ សសិត

កមពុ ជ ចុ ះេធវ កំណ យេនឃុំ លែងវ ក រសុកកំ ពង់ រតឡចចំ នួន០២េល ក។ សហករជមួ យអជញធរមូ លដឋន
ទប់ សកត់ ករជី កកកយេនតំ បន់ របវតដិ សរសដ កនុ ងរសុកកំ ពង់ រតឡច (អតី តែខសរកវ៉ ត់ ករពររកុងលែងវ ក)
ចំ នួន០៣ករណី និ ងកំ ពុងេធវ សលកសញញេបះេនទី ទួលបុ រណ។ សហករជមួ យឆមំរបសទចុ ះរតួតពិ និតយ
ិ បរិេវណរបសទចំ នួន២៦េល ក និ ងរតួតពិ និតយករហូ រេរចះចូ លរគឹ ះរបសទ េនរបសទ
និ ងសមអតជុំ វញ
កំ ពង់ រពះ។ ចុ ះពិ និតយវតថុ បុ រណែដលរបជពលរដឋ រយករណ៍ចំ នួន០៤េល ក លទធ ផលមិ នសេរមច មូ លេហតុ

វតថុ ទំ ងេនះមនវតថុ ធតុ េដ មជសុី ម៉ង់ត៍។ េនវតដ កំពង់ រតឡចេល មនេភញ ៀវេទសចរណ៍ជតិ -អនដ រជតិ ចំនួន
៦.៨៧៦នក់ ចូ លទសសនរូបគំ នូរបុ រណកនុ ងរពះវិហរ ។
ករងរេបតិ កភណឌអរូបី ៖ បនេរៀបចំ ទិវវបបធម៌ ជតិ ០៣ មី ន េល កទី ១៥ និ ង េប កមេហរសព

ចេរមៀងែខម រសកល ឆនំ២០១៣ េរកមអធិ បតី ភព ឯកឧតដ ម អ៊ុ ក សុ ជតិ រដឋ េលខធិ ករ រកសួ ងវបបធម៌
និ ងវិចិរតសិ លបៈ
ចូ ល រួម មេហ រសព

េនស ល នេយ បយេខតដ កំ ព ង់ ឆនំ ង ។
ថនក់ ភូមិភគ

និ ងអហរដឋនេផសងៗ

េនរជធនី ភំន េពញ។

បញជូ នរកុម សិ ល បៈមហ ជន៣រកុម
ចុ ះរតួតពិ និតយករបញ
ច ំ ងវីេដអូ តមេរងកេហវ

ចំ នួន៦៥េល ក-ភពយនដ ជលកខ ណៈឯកជនចំ នួន១៨េល ក-ករបញ
ច ំង

របគុំ ត រនដី របស់ រកុម ហ៊ុ ន លក់ ផ លិ ត ផល

េផសងៗចំ នួន១៥េល ក

និ ងសហករជមួ យមជឈមណឌលវបបធម៌ បរំងបញ
ច ំ ងភពយនដ ចល័ តជូ ន របជពលរដឋ
ទសសនចំ នួន០២េល ក។

េចញចបប់ អនុ ញញតដល់ េសវកមម ភពយនដ -វីេដអូ ចំនួន៤៩ចបប់ ។

ចុ ះរសង់ សិថ តិ

និ ងផសពវ ផសយអំ ពីកបួនខនតចមលក់ កបច់ ែខម រ និ ង បនបំ ផុ ស ចលនរកុម សិ ប បកមម ចូ ល រួម មេហ រសពចមលក់ ែខម រ
“រនដ េទពដ” េនរជធនី ភំន េពញ។ បនរសវរជវេរជ សេរសវីរៈសិ លបករ េដ មបីបញូច លជមរតកមនុ សសរស់
ចំ នួន០១នក់ -បនតក់ ែតងអតថ បទកបច់ គុនែខម រ០១អតថ បទ-េរឿងនិ ទនទក់ ទងនឹ ងរបសទរសី

របសទ

របុស០១អតថ បទ និ ងរបសទថន មបដី ០១អតថ បទ-សវតឃុំ រចណូក០១អតថ បទ-របវតដិ ភំន រប់ បរត០១អតថ បទ និ ង
រស វរជវរបៃពណីម៉ ឡុតរបស់ ជនជតិ ចម០១អតថ បទ។ រចកេចញចូ លែតមួ យរសុកកំ ពង់ ឆនំង បនេចញ
ចបប់ អនុ ញញតសលកយី េហចំ នួន៨៥កែនល ង-ថតរូបចំ នួន០៧កែនល ង-សមអ ងករចំ នួ ន ០៥កែនល ង និ ង អ៊ុ ត សក់ េធវ
រកចកចំ នួន១០កែនល ង ។
មនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈេខតដ េពធិ សត់ ៖

ករងរេបតិ កភណឌរូបី
ធតុ ។

៖

បនចុ ះរតួតពិ និតយបឹ ងទេនល អុំ

ចុ ះរតួតពិ និតយរូបចមលក់ ថមែកវែដលេធវ ថីម

និ ងេធវ សិថ តិវតថុ បុ រណេរកឃលំ ង េនវតដ រពះ

និ ងអនុ ញញតករនំ េចញរូបចមលក់ រពះពុ ទធចំនួន០១រូប

(កមព ស់១ែម៉ រត ២តឹ ក) និ ងបឡំ ងេពរជ (កមព ស់១ែម៉ រត ២តឹ ក)។ ទទួ លរូបចមលក់ ចំនួន១០រូប ពី ឧតដ ម
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េសនី យ៍េទ

ចន់

សុ ភវុធ

មករកសទុ កេនសរមនទី រេខតដ ។

េរៀបចំ វតថុ បុ រណជរបេនៀល

មករកសទុ កេនេរកឃលំងសរមប់ េគរពបូ ជរបស់ អនករសុកេនឃុំ ែរសសដុ ក
បេងគ លរពំ ទី ទួ ល បុ រ ណ

េនវតដ សុវណណ សលែកត

និ ងចុ ះរតួតពិ និតយទី ទួលបុ រណ

េនឃុំ កបលរតច

េដ ម បីពិ និ ត យទី តំ ង របស ទបុ រណ

សថិ តេនឃុំ បឹងកនទួ ត

លទធ ផលពិ និតយេឃ ញថ

ចុ ះពិ និតយលអងបុ េររបវតដិ

ចុ ះ េទេបះ

រសុករកគរចំ នួន០១េល ក

រសុករកគរចំ នួន០១េល ក។

មនថម ធំៗែដលមនលកខ ណៈជរមណីយដឋនធមម ជតិ ។
និ ងវិចិរតសិ លបៈ

រសុកកេណដៀង។

(េយនី )

ចុ ះ េទរសុក វលែវង

មនលអងធមម ជតិ ចំនួន០៩កែនល ង
បនអមដំ េណររបតិ ភូរកសួ ងវបបធម៌

េនឃុំ រកេព ពីរ

រសុកវលែវង។

ចុ ះរតួតពិ និតយករជី កកយដី ជួសជុ លផលូ វលំ េនឃុំ ែរសសដុ ក រតង់ ចំណុចបឹ ងទេនល អុំចំនួន០១េល ក លទធ ផ ល
ទទួ ល បនគឺ

ដី េនបឹ ង ទេនល អុំ រតង់ ចំ ណុ ចរជុង ខងេជ ង ឈ ងខងេក ត

េរកយសន ក់ ក រគណ បកសរបជជនឃុំ

រតូវបនជី កអស់ ចំនួន១០៥ឡន

េដ មបីយកអចម៍ ដីមកជួ សជុ លផលូ វលំ ចំនួន០៣កែនល ង ។

ករងរេបតិ កភណឌអរូបី ៖ បនចុ ះេទបងហត់ សិលបៈដល់ កុមរកំ រពេខតដ -សិ លបៈកុ មរអងគ ករេចរភព

និ ងសិ លបៈមហជនសរុបបនចំ នួន៤២េល ក។

ចុ ះតមដនករចក់ បញ
ច ំ ងវីេដអូ តមហងកេហវ ចំនួន២៣

េល ក និ ងរតួតពិ និតយទិ ដឋករតមតូ បលក់ សុីឌី វីសុីឌី បនចំ នួន១៨េល ក (ភគេរច នសុី ឌី វីសុីឌី ែដលគមន
ិ ័ យវបបធម៌ េនរសុក
ទិ ដឋករជផលិ តកមម េរករបេទស)។ ចុ ះរសង់ និ ងជរមុញអជី វករឱយមកេធវ ចបប់ េល វស
បកនចំ នួន០៣េល ក និ ងរសុករកគរចំ នួន០៤េល ក ។
មនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈេខត្ តបត់ ដំបង ៖

ករងរេបតិ កភណឌរូបី ៖ បនទំ នក់ ទំនងជប់ ជនិ ចចជមួ យរកុមករងររបស់ សុរេិ យដី ែដលេធវ ករ
វស់ ែវងដី េនភូ មិរបគប

េដ មបីរកសទុ កជសមបតដិ េបតិ កភណឌជតិ

និ ង

េដះរសយទំ នស់ ដីទួលបុ រណ

ៃរកព័ នធ េនសងកត់ សលែកត រកុងបត់ ដំបង រួចជសថពរ។ ចុ ះកំ ណត់ ទួលបុ រណបនចំ នួន០៨ទួ លគឺ េន
រសុកថម េគល និ ងរសុករតនមណឌល។ បនេទផដិ តេមៃដទទួ លជកមម សិទិធ ទួលបុ រណចំ នួន១៩ទួ ល ទុ កជ
សមបតដិ េបតិ កភណឌជតិ ។ ចុ ះេទឃុំ អនល ង់រុន រសុកថម េគល េដ មបីពិនិតយ និ ងទទួ លយកវតថុ បុ រណចំ នួន០២ដុំ

គឺ “សនណេរទនី ” និ ង “េជ ងទរមលឹ ងគ” យកមករកសទុ កកនុ ងសរមនទី រេខតដ ។ អនុ ញញតឱយនំ វតថុ សិ លបៈថមី េចញ

េរកេខតដ ចំនួន៩០រូប។ េភញ ៀវចូ លទសសនសរមនទី រេខតដ ចំនួន១.២៧០នក់ កុន ងេនះអនត រជតិ ចំនួន១៧១នក់ ។
បនេបះពុ មពេសៀវេភមគគុ េទសក៍ សតី ពីសមុ ច័ច យសរមនទី រេខតដ ជភសែខម របនចំ នួន១០០កបល។

ករងរេបតិ កភណឌអរូបី ៖ បនេរៀបចំ ពិធីរបរឰទិ វវបបធម៌ ជតិ ០៣ មី ន េល កទី ១៥ និ ងេប កមេហ

រសពសិ លបៈមហជនឆនំ២០១៣។
ឯកសរតេមល ងរបំ េសះរបុស

ិ ី េផសងៗ
ហត់ រល
ំ ឹ ករបំ ចស់ េរតៀមសរមប់ កមម វធ

និ ងសរេសរអតថ បទេលខនអយ៉ ងបន២ឈុ ត។

និ ងេរៀបចំ ចងរកង

បនចុ ះបណុដ ះបណ
ដ លពី ករ

ែតងនិ ពនធ -ដឹ កនំ េរឿង និ ងករសែមដ ងដល់ អងគ ករទសសនពិ ភពេលកបនចំ នួន០៣វគគ រយៈេពល៩ៃថង មន
សិ កខកមចំ នួន១០៦នក់ ។ ចុ ះេទរតួតពិ និតយកែនល ងលក់ សុីឌី-វីសុីឌីខុសចបប់ ចំនួន០៥កែនល ង ដកហូ តថស
ខុ សចបប់ ចំនួន១.២៣៦បនទ ះ

េនរសុកេមងឬសសី។

ចុ ះេទេធវ ករសកសួ រ

និ ងេធវ កំណត់ េហតុ ពីករចុ ះ

បរងកបផទ ះអជី វកមម បញូច លសេមល ងេរឿងភគៃថចំ នួន០៣កែនល ង និ ងអេញជញអជី វករចំ នួន០៣នក់ មកេធវ ករ
ែណនំ សដី ពីកររបកបអជី វកមម គមនចបប់ អនុ ញញត។ បនចុ ះេធវ ករែណនំ ពីករេធវ ចបប់ អជី វកមម សិបបកមម
ដល់ អជី វករកនុ ងរកុងបត់ ដំបង។

បណណ ល័ យេខតដ បនេប កទវរជូ នសធរណៈជនចូ លអនេរៀងរល់ ៃថង

េល កែលងៃថង ឈប់ សំរក។ ករិយល័ យរចកេចញចូ លែតមួ យ (រកុងបត់ ដំបង និ ងរសុកបរេវល) បនេចញ
លិ ខិតអនុ ញញតចំ នួន១៦៧េសវ ។
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មនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈេខត្ តៃប៉ លិន ៖

ករងរេបតិ កភណឌរូបី ៖ បនរតួតពិ និតយ និ ងែថរកសេចតិ យភនំ យ៉ត និ ងកែនល ងកសងរបសទរបំ ពីរ
ជន់ បនចំ នួន០៥េល ក ។
ករងរេបតិ កភណឌអរូបី ៖ បនេរៀបចំ ពិធីរបរឰទិ វវបបធម៌ ជតិ ០៣ មី ន េល កទី ១៥ និ ង េប កមេហ
រសពសិ លបៈមហជន ឆនំ២០១៣ េរកមអធិ បតី ភព ឯកឧតដ ម មុី មគគ អភិ បលរងេខតដ ៃប៉ លិន េនមនទី រ
វបបធម៌ េខតដ ។ ចុ ះរសង់ សិថ តិ និ ងចុ ះផសពវ ផសយដល់ អជី វករជួ ល-លក់ ឌីសកនុ ងរកុងៃប៉ លិនឱយេធវ ចបប់ អជី វកមម
េនរចកេចញចូ លែតមួ យវិញ េរពះរកសួ ងវបបធម៌

និ ងវិចិរតសិ លបៈបនេធវ របតិ ភូកមម មកករិយល័ យរចក

េចញចូ លែតមួ យេហ យ។ បនដ ហត់ កបច់ បត និ ងរបំ ដូ ចជរបំ េកងក
េរៀងរល់ សបដហ៍ ។

ចុ ះរតួតពិ និតយ

េគះរតេឡក និ ងកែនសងេសន ហ៍

និ ងេធវ ករែណនំ ពីកបួនខនតចមលក់ ែខម រដល់ អជី វករែដលេប កអជី វកមម

ែផន កសិ លបៈសូ នរូប និ ងសិ លបៈសិ បបកមម ។ េចញចបប់ អនុ ញញតអជី វកមម សមអងករ អ៊ុ តសក់ ចំនួន០២កែនល ង
េនរសុកសលេរក។

ករិយល័ យរចកេចញចូ លែតមួ យបនទទួ លពកយេសន សុំ

និ ងេចញអជញប័ ណណ

អនុ ញញតរយៈេពលខលី ចំនួន០៦អជញប័ ណណ និ ងរយៈេពលែវងចំ នួន០៣អជញប័ ណណ ។
មនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈេខតដ បនទយមនជ័ យ ៖

ករងរេបតិ កភណឌរូបី ៖ បនចុ ះជរបចំ ជមួ យរកុមយុ វជនសម័ រគចិ តដសេមដ ចេតេជ ែដលចុ ះវស់ ែវង
ដី ធីល ជូនរបជពលរដឋ េនរសុកថម ពួក រសុកភនំ រសុក រសុកសវយេចក និ ងរសុករពះេនរតរពះ េដ មបីពិនិតយេម ល
ែរកងមនប៉ ះពល់ ដល់ ទួលបុ រណ សថនី យបុ រណ។ ចុ ះបញជីកបលដី ទួលបុ រណ និ ងកំ ណត់ រពំ ែដនសថនី យ
បុ រណេនទូ ទំងេខតដ សេរមចបន៦០ភគរយ។ ចក់ ដីផូល វចូ ល និ ង កនុ ងបរិេវណសរមនទី រេទពេកស-សនយ
េដ មបីងយរសួលសរមប់ េភញ ៀវេទសចរណ៍មកទសសន។ េភញ ៀវចូ លទសសនសរមនទី រេខតដ សរុបចំ នួន១០៧នក់
(អនដ រជតិ ១៥នក់ ) សរមនទី រេទពេកស-សនយចំ នួន១៥៧នក់ (អនដ រជតិ ២២នក់ ) របសទបនទយឆមរ
សរុបចំ នួន៣.៤៥៣នក់

(អនដ រជតិ ៨៥៣នក់ ) និ ង

របសទបនទយទ័ ពចំ នួន២៣៥នក់

(អនដ រជតិ ៣៥

បនេរៀបចំ ពិ ធី េប ក មេហ រសពសិ ល បៈមហ ជន

ឆនំ ២ ០១៣

នក់ )។
ករងរេបតិ កភណឌអរូបី
េនកនុ ងបរេិ វណ ផសរររតី
លក់ សុីឌីចំនួន៥០

TM។

៖

ចុ ះរសង់ សិថ តិ

កែនល ង

និ ងរតួតពិ និតយេរងភពយនដ ចំនួន០១កែនល ង-កែនល ងជួ ល

និ ងកែនល ងបញ
ច ំ ងវីេដអូ ចល័ តចំ នួន១១កែនល ង

បនរតួតពិ និតយវតថុ សិ លបៈនំ េចញពី េខតដ េទតម

មរនដី ក រយ
ិ ល័ យ រគប់ ជំ ន ញបននឹ ង កំ ពុ ង ចុ ះ មូ ល ដឋ នរសុក

និ ង

េគលេដកនុ ងរបេទសបនចំ នួន១៨េល ក។
េដ ម បីរសង់ សិថ តិ

ិ ័ យវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈតមរសុកននកនុ ងេខតត ។
រតួតពិ និតយអជី វកររបកបអជី វកមម េល វស
មនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈេខត្ តឧតដ រមនជ័ យ ៖

ករងរេបតិ កភណឌរូបី ៖ បនចុ ះេទសិ កសេល ផលប៉ ះពល់ េទេល សថនី យបុ រណែដលសថិ តេនកនុ ង

បរិេវណៃផទ ដីកសិ កមម ៃនរកុមហ៊ុ នឯកជន េនរសុកអនល ង់ែវង។ ចុ ះរសវរជវរុករកទួ លរបសទ និ ងកំ ណត់

ទី តំងេដយម៉ សុី ន GPS ចំ នួន១៣កែនល ង េនរសុករតពំ ងរបសទ និ ងតមទួ លរបសទ េនរសុក
អនល ង់ែវង និ ងចូ លរួមរសវរជវរកេឃ ញទួ លរបសទថមី ចំនួន០៤ទួ លគឺ

ទួ លរបសទថមី ទួ លបេងគលេគក

រគួស ទួ លរបសទគួ យ និ ងទួ លរបសទរបិ យ េនរសុកអនល ង់ែវង។ បនចូ លរួមវស់ បលង់សថនី យបុ រណ
េដ មបីេធវ បលង់កមម សិទធរបស់ រដឋ ចំនួន០៣ទួ ល (ទួ លរបសទរគឹ ះវ័រេយៀវ និ ងទួ លរបសទេគកសំ េរង ឬទួ ល
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េគករពះសែម៉ រ) េនរសុកសំ េរង និ ង ចូ លរួមផដិ តេមៃដេធវ បលង់កមម សិទិធ ដីរដឋ េល ទួលរបសទរហលរតច។
ចុ ះរតួតពិ និតយរបសទរពហម កិលែដលរបជពលរដឋ បនដក់ រនេទពដេនេល រគឹ ះថម របសទ

និ ងបនេធវ ករ

ែណនំ ឱយយកេចញវិញ។ ចុ ះរតួតពិ និតយប៉ ណូ េនទួ លរបសទកប់ គង និ ងសលកសញញទួ លរបសទភនំ ដី
ែដលប៉ ះពល់ េទេល គេរមងសដរេឡ ងវិញផលូ វជតិ េលខ៥៦។ ចុ ះរតួសរតយៃរពេនតមរបសទ និ ងទួ ល
របសទននេនរសុករតពំ ងរបសទ រសុកចុ ងកល់

និ ងរកុងសំ េរង។

ចុ ះវស់ ែវងដី េធវ បលង់កមម សិទធ

សធរណៈរបស់ រដឋ េល ទួលរបសទរសះរពិ ចជមួ យមរនដី សូរេិ យដី េនសងកត់ កូនេរកៀល

រកុងសំ េរង។

សហករជមួ យនគរបលករពរេបតិ កភណឌ កនុ ងករចុ ះទប់ សកត់ សកមម ភពជី កកយដី េជ ងេទររសះបុ រណ
ភនំ ដី រពមទំ ងេធវ ករឃត់ ខួល នមនុ សសចំ នួន០៨នក់ និ ងសមភរៈមួ យចំ នួន េដយេធវ ករអប់ រ ំ និ ងេធវ កិចចសនយ
ចក់ ដីបំេពញកែនល ងែដលបនជី ក

និ ងបនឱយរតឡប់ េទផទ ះវិញ។

ឃលំងចំ នួន០២ េនរសុកបនទយអំ ពិល ។

ចុ ះបញជីសរេព ភណឌវតថុ សិ លបៈេនេរក

ករងរេបតិ កភណឌអរូបី ៖ បនេរៀបចំ ពិធីរបរឰទិ វវបបធម៌ ជតិ ០៣ មី ន េល កទី ១៥ េរកមអធិ បតី
ភពដ៏ ខពង់ខពស់ ឯកឧតដ ម ហុឹ ម ែឆម រដឋ មរនដី រកសួ ងវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈ េនសលរបជុំ ធំសលេខតដ
ឧតដ រមនជ័ យ។ ចូ លរួមមេហរសពសិ លបៈមហជនភូ មិភគ៦ ទទួ លចំ ណ ត់ ថនក់ េលខ១។ បនចុ ះពិ និតយ
អជី វកមម សនៃដភពយនដ -វីេដអូ និ ងចុ ះែណនំ អជី វករជួ លេមរកូ ធុ ងបស់ វីេដអូ ចល័ ត និ ងសុី ឌី-វីសុីឌីឲយ
េគរពចបប់ េនរកុងសំ េរង រសុកបនទយអំ ពិល រសុកអនល ង់ែវង និ ងរសុករតពំ ងរបសទ។ េធវ របយករណ៍
ជូ នគណៈកមម ករអនដ ររកសួ ងបរងកបបទេលម សភពយនដ -វីេដអូ
កុំ ពយូទ័ របញូច លបទេភល ងជមួ យរពះរជអជញ
ែណនំ ដល់ សកមម ភពេធវ ពុមពសុីម៉ង់

និ ង

សដី ពីរកុមហ៊ុ នសន់ េដ

ចុ ះចប់ ថស

េដយមិ នបនសហករជមួ យមនទី រវបបធម៌ ។
សកមម ភពេធវ ពុមពរនេទពដតមរចនបថែខម រ

ចុ ះពិ និតយ

និ ង
និ ង

េនរសុកអនល ង់ែវង

រសុកចុ ងកល់ រសុករតពំ ងរបសទ និ ងរកុងសំ េរង។ ចុ ះពិ និតយគុ ណភពសិ លបៈមហជន េនរកុងសំ េរង
និ ងរសុករតពំ ងរបសទ។ ចងរកងឯកសរ សដី ពីពិធីជញ
ជ ត់ រពលឹ ង េនរកុងសំ េរង េដ មបីតេមល ងរបំ ថីម និ ង
ចុ ះសិ កសរសវរជវអំ ពីពិធីបញូច លេមមត់

េនរសុកចុ ងកល់ ។

ចុ ះពិ និតយជរបចំ ករដក់ តំងសលកយី េហ

ផទំងផសយពណិជជ កមម ននទូ ទំងេខតដ ។
មនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈេខត្ តរពះវិហរ ៖

ករងរេបតិ កភណឌរូបី ៖ បនចុ ះវស់ ែវង និ ងកំ ណត់ រពំ ដីតំបន់ អភិ រកសរបសទបុ រណជមួ យរកុម
ករងរបេចច កេទសសុ រេិ យដី និ ងយុ វជនសម័ រគចិ តដរបស់ សេមដ ចេតេជ េនរសុកគូ ែលនចំ នួន០២កែនល ង រសុក
រេវៀងចំ នួន០២កែនល ង និ ងរសុកែតបងមនជ័ យចំ នួន០១កែនល ង។ ចុ ះេទពិ និតយនូ វករបិ ទផសយដី តំបន់ អភិ រកស
របសទរកពុំ ឈូក េនសនក់ កររកុមករងរបេចច កេទសសុ រេិ យដី និ ងយុ វជនសម័ រគចិ តដរបស់ សេមដ ចេតេជ
េនឃុំ រេំ ដះ រសុករេវៀងចំ នួន០១េល ក។ របធនរកុមអភិ រកសរបចំ រសុកគូ ែលន បនជូ នដំ េណររកុមករងរ
បេចច កេទសសុ រេិ យដី និ ងយុ វជនសម័ រគចិ តដរបស់ សេមដ ចេតេជេទកំ ណត់ រពំ និ ងេបះបេងគលបំ េពញសល
កប័ រតដី តំបន់ អភិ រកសរបសទបុ រណេនឃុំ រសយ៉ ង់បនចំ នួន០៧កែនល ង

និ ងដឹ កនំ រកុមអភិ រកសទំ ងអស់

ចុ ះេទរតួតពិ និតយអំ ពីសកមម ភពជនទុ ចចរត
ិ លួ ចកប់ េឈ េនកនុ ងតំ បន់ អភិ រកសរបសទខនែសនែកវ

សថិ តេន

ឃុំ ភំន េពញ រសុកគូ ែលន។ ចូ លរួមេធវ ប័ណណកមម សិទិធ ដីរបសទចំ នួន១៧កែនល ង និ ងទទួ លប័ ណណរឹងចំ នួន០៦
កែនល ង។

បនទទួ លវតថុ បុ រណចំ នួន០៧ដុំ

(០២ដុំ ពីមរនដី ករិយល័ យវបបធម៌

និ ងវិចិរតសិ លបៈរសុករេវៀង

និ ង០៥ដុំ េទៀតពី របជពលរដឋ )។ ឆមំរតួសរតយៃរពតមរបសទននបនចំ នួន១១៧.៣៦០ែម៉ រតកេរ៉ និ ង
េភញ ៀវចូ លទសសនតមរបសទននសរុបចំ នួន២.៩៨៩នក់ អនដ រជតិ ចំនួន១៨៨នក់ ។
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ករងរេបតិ កភណឌអរូបី ៖ បនេរៀបចំ ពិធីរបរឰទិ វវបបធម៌ ជតិ ០៣ មី ន េល កទី ១៥ និ ង េប កមេហ
រសពសិ លបៈមហជន ឆនំ២០១៣ េរកមអធិ បតី ភព ឯកឧតដ ម េម៉ ង ហួ រ រដឋ េលខធិ ករ រកសួ ងវបបធម៌
និ ងវិចិរតសិ លបៈ េនមនទី រវបបធម៌ េខតដ រពះវិហរ។ រកុមសិ លបៈបនេទសែមដ ងកនុ ងទិ វរំលឹកខួ បអនុ សសវរីយ៍

ៃថង ជ័យជំ នះ ០៧ មករ និ ងករដក់ តំងពិ ព័ណ៌រួមគនរវងកមពុ ជ និ ងៃថ េនកនុ ងេខតដ ។ បនេចញេទសែមដ ង
សិ លបៈេនរបេទសឡវចំ នួន០១េល ក។ ចុ ះរតួតពិ និតយ និ ងរសង់ សិថ តិសិលបៈភពយនដ សថិ តិសិលបៈសូ នរូប
ិ ័ យវបបធម៌ េនរសុកសងគ មថមី រសុកជ័ យ
សិ លបៈសិ បបកមម និ ងសថិ តិអភិ វឌឍវបបធម៌ ។ អនុ ញញតចបប់ អជី វកមម វស
ែសន រសុកែឆប និ ងរសុកគូ ែលន សរុបចំ នួន២៥ចបប់ ។ ករិយល័ យរចកេចញចូ លែតមួ យរកុងរពះវិហរ
បនេចញលិ ខិតអនុ ញញតកររបគុំ តរនដី រសេបៀលី អូចំនួន០៥ៃថង និ ង តរនដី រសេបៀឃី ងដឹ ម០១ៃថង ។
មនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈេខតដ េសៀមរប ៖

ករងរេបតិ កភណឌរូបី ៖ បនសហករជមួ យអជញធរឃុំ -រសុក ចុ ះទប់ សកត់ របជពលរដឋ ចំនួន០៨
រគួសរ ែដលបនរំេលភជី កលុ បរតពងរបិ យ ជរតពំ ងបុ រណ េនឃុំ នគរភស រសុកអងគ រជុំ និ ងបនឱយេធវ
កិ ចចសនយបញឈប់ ករជី កលុ បជបនដ និ ងសហករជមួ យអជញធរឃុំ ជប់ តរតវ ចុ ះឃត់ បញឈប់ ករជី ករគឹ ះ
សងសង់ រពះវិហរថមី េនេល ទួលរបសទ េនឃុំ ជប់ តរតវ រសុកអងគ រធំ ។ សហករជមួ យគណៈកមម ករ
ចរមុះ ចុ ះរតួតពិ និតយករបត់ បង់ វតថុ បុ រណចំ នួន០៦មុ ខ េសម ២៩េរគឿង េនវតដ រជបូ ណ៌ កនុ ងសងកត់ សល
កំ េរក រកុងេសៀមរប។ សហករជមួ យអជញធររសុកអងគ រធំ ចុ ះរតួតពិ និតយរូបបដិ មករចំ នួន០២រូប ែដលរក
េឃ ញេនឃុំ លងៃដ

រសុកអងគ រធំ

បនរបគល់ ជូនអជញធរអបសរេដ មបីរកសទុ ក។

សហករជមួ យេមភូ មិ

ចុ ះរតួតពិ និតយកររំេលភចក់ ដីលុបរតពំ ងេវៀន (រតពំ ងបុ រណ) សថិ តេនសងកត់ សវយដងគំ រកុងេសៀមរប
ពី របជពលរដឋ ចំនួន១១រគួសរ។ សហករជមួ យរកុមរបឹ កសរសុកពួ ក ចុ ះរុករកេឃ ញរតពំ ងបុ រណថមី ចំនួន
០២កែនល ង មិ នទន់ ចុះបញជីសរេព ភណឌគឺ រតពំ ងរជ និ ងរតពំ ងរហល េនឃុំ សំេរងយ។ សហករ
ជមួ យអជញធរអបសរ អជញធររសុកជី ែរកង ចុ ះរតួតពិ និតយករ សងសង់ លំេនដឋនមួ យកែនល ងេនេល ដីទួល
របសទវតដ េលកយួ ន ពី របជពលរដឋ និ ងេធវ កិចចសនយបញឈប់ ករសងសង់ បនដ សថិ តេនឃុំ កំពង់ កីដ រសុក
ជី ែរកង។ ចុ ះបញជីសមុ ច័ច យបុ រណវតថុ េនវតដ រជបូ ព៌ រកុងេសៀមរបបនចំ នួន១៦៩រូប។ ចុ ះរសង់ ព័ត៌មន
បុ រណវតថុ េរកឃលំងេនតមរសុក-រកុងទំ ង១២កនុ ងេខតដ បនចំ នួន២១េល ក

បំ ែណកថម ចំនួន១៧០ដុំ -សសរេពរជ០៨ដុំ -ែផដ រ០៣ផទំង-សិ លចរិក០២ផទំង

រកេឃ ញបុ រណវតថុ ជចមលក់

និ ងដុំ មូល៦៦ដុំ ។

ផដ ល់លិខិត

អនុ ញញតនំ េចញវតថុ សិ លបៈចមល ងចំ នួន៩៨ចបប់

កនុ ងេនះចរចរេរករបេទសមនវតថុ សិ ល បៈចមល ង ចំ នួ ន ១៤៣រូប ។
ករងរេបតិ កភណឌអរូបី ៖ បនេរៀបចំ ពិធីរបរឰទិ វវបបធម៌ ជតិ ០៣ មី ន េល កទី ១៥ ឆនំ២០១៣
េនេរងមេហរសពសនមញញឹ មអងគ រ និ ងបនេរៀបចំ របឡងចេរមៀងជសកលបុ រណ-សម័ យ េដ មបីេរជ ស
េរសេទរបឡងថនក់ ជតិ ។ ចុ ះជួ យែកលមអ បេចច កេទសសែមដ ង និ ងពរងឹ ងករដឹ កនំ ដល់ រកុមេលខនបសក់
ឆកកែបល ងកុ មរៃវឆលត រកុមេភល ងរគឹ ម និ ងេភល ងធមមី ង េនរកុងេសៀមរប រសុកពួ ក រសុករបសទបគង
និ ងរសុកអងគ រជុំ បនចំ នួន៣១េល ក និ ងចុ ះបងហត់ សិសសសលសិ លបៈបុ រណែខម រ និ ងរកុមសិ លបៈែដលគំ រទ
េដយអងគ ករននបនចំ នួន២៥០ៃថង ។ ចុ ះរតួតពិ និតយ ែណនំ ករថតចមល ងលក់ -ជួ លឌី ស រគប់ របេភទ និ ង
ករបញ
ច ំ ងភពយនដ ចក់ ធុងបស់ រំកំសនដ ឱយចូ លរួមអនុ វតដ តមលិ ខិតបទដឋនចបប់ េនរកុងេសៀមរប និ ង
េនតមរសុកបនចំ នួន១០៦កែនល ង។

ចុ ះរតួតពិ និតយែណនំ ែកលមអ ដល់ អជី វករ-សិ បបករែដលកំ ពុងបេរម

េសវកមម ទក់ ទងនឹ ងជំ នញសិ លបៈសូ នរូប

និ ងសិ លបៈសិ បបកមម េនផសរចស់ ផសរររតី អងគ រ ផសរផប់

រតី េកណ កនុ ងរកុងេសៀមរប និ ងកនុ ងរសុកសូ រទនិ គមចំ នួន១១៦េល ក។ ចុ ះរតួតពិ និតយទី តំងអជី វករេល ក
សលកយី េហឱយអនុ វតដ រតឹ មរតូវតមករែណនំ ចំនួន៣១េល ក និ ងរុះេរសលកយី េហខុ សករែណនំ ចំនួន០៣
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ផទំង េនរកុងេសៀមរប។ ចុ ះរសវរជវរបវតដិ ែលបងរបជរបិ យបនចំ នួន០២គឺ ែលបងេបះអងគុ ញ និ ងែលបង
ទញរព័ ត។
ករិយល័ យរចកេចញចូ លែតមួ យរកុងេសៀមរប
បនផដ ល់ចបប់ បេរម េសវកមម រំកំសនដ
ផសពវ ផសយផលិ តផល េល កសលកយី េហ របគុំ តរនដី កត់ សក់ អ៊ុ តសក់ លក់ េសៀវេភ ថតរូប និ ងេរគឿងបំ ពង
សេមល ងចំ នួន១៧៣ចបប់ ។
មនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈេខត្ តកំ ពង់ ធំ ៖

ករងរេបតិ កភណឌរូបី៖ បនចុ ះបញជីបុរណវតថុ េរកឃលំងេនតមរសុកចំ នួន៧៧ដុំ ។ សហករជមួ យ

Waseda េធវ ករជួ សជុ លរបសទសំ បូរៃរពគុ កគឺ បនជួ សជុ លេរៀបឥដឋ ជញ
ជ ំ ងរបសទ N1 រចកទវរខង
េក តចំ នួន១១រសទប់ ។ បនេធវ រចកទវររបសទ N1 រួចរល់ -ជួ សជុ លែផន កខងេក តៃនរបសទ N1 រពម
ទំ ងេធវ របំ ងករពរមិ នឱយរថយនដ េប កឆល ងកត់ កំែពងរបសទយយព័ នធ

និ ងរបសទេត-ជួ សជុ លសរសរ

េផអបរបសទ N1 ចំ នួន០៦រសទប់ ឥដឋ -ផដមសិ លចរឹកេនតំ បន់ របសទសំ បូរចំ នួន០៩ផទំងគឺ N1, N4,
N5, N20/21, N25, S6, K6/2 និ ង កត់ េសមែដលដុ ះេនេល របសទចំ នួន១០របសទ។ ចុ ះពិ និតយថម
ធមម ជតិ បនេរបះរសំ េល រពះបដិ ម

សថិ តេនភនំ សនទុ ក

និ ងចុ ះជមួ យមរនដី រជបណិឌ តសភ

ពិ និតយសិ កស

ទួ លសនលុ ងកនទ ប េនឃុំ សលវិស័យ កនុ ងរសុករបសទបលល័ ងក េដ មបីសុំេគលករណ៍ទប់ សកត់ និ ងអភិ រកស
ទួ លេនះ។ រតួសរតយយកលបស់ ៃរពេចញ សរមប់ ដំកូនេឈ អនុ សសវរីយ៍បនទំ ហំ៥.០០០ែម៉ រតកេរ៉េន
របសទសំ បូរៃរពគុ ក និ ងចក់ ដីចំនួន៧ឡនតមផលូ វចូ លេទរបសទននកនុ ងតំ បន់ របសទសំ បូរៃរពគុ ក។
បនយកលបស់ ៃរពេចញពី មុខអភិ រកសដឋនដល់ សពនអូ ររគូែក

និ ងបនយមលបតតមរបសទជរបចំ ។

ទទួ លវតថុ បុ រណចំ នួន០១ដុំ “ថម េគលរពះពុ ទធសសន” ពី វរៈេសនតូ ចេលខ១ៃនតំ បន់ សឹករងកំ ពង់ ធំ េដ មបី
យកមករកសទុ កេនសរមនទី រេខតដ ។ េភញ ៀវចូ លទសសនសរមនទី រសរុបចំ នួន៣១៧នក់ (អនដ រជតិ ចំនួន១៣៧

នក់ ) រមណីយដឋនភនំ សនទុ កចំ នួន១៣.១០៩នក់ (អនដ រជតិ ចំនួន៩៨៩នក់ ) របសទអែណដតចំ នួន៣៥៤

នក់ (អនដ រជតិ ចំនួន១៥២នក់ ) វតដ របសទ (រសុកសនទុ ក) ចំ នួន២៣២នក់ (អនដ រជតិ ចំនួន៨២នក់ ) និ ង
របសទសំ បូរៃរពគុ កចំ នួន១៤.១២៤នក់ (អនដ រជតិ ចំនួន៥.៤៧២នក់ )។

ករងរេបតិ កភណឌអរូបី ៖ បនហត់ េឡ ងវិញេលខនបសក់ ០១េរឿង-យី េក០១េរឿង និ ងបនបងហត់
កបច់ បត និ ងរបំ ដល់ សិសសថនលេរៀងរល់ ៃថង អទិ តយ។ បនរសង់ ព័ត៌មន សដី ពីែលបងរបជរបិ យែខម រតម
បណ
ដ រកុង-រសុកចំ នួន៦១ែលបង

េដ មបីចងរកងជេសៀវេភ

និ ងចុ ះរសវរជវភសជនជតិ េដ មភគតិ ច

(គួ យ) បនចំ នួន៣៣២ពកយ េនរបសទបលល័ ងក។
មនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈេខតដ កំពង់ ចម ៖

ករងរេបតិ កភណឌរូបី ៖ បនចុ ះរតួតពិ និតយទួ លមួ យកែនល ង េនរសុកកំ ពង់ ចម េដ មបីចុះបញជីជទួ ល
បុ រណ និ ងរតួតពិ និតយកំ េភល ងបុ រណចំ នួនពី រេដ ម េនរសុកេមមត់ ។ បនទប់ សក ត់ សំ ណ ង់ អ ត់ ច បប់ កុន ងតំ ប ន់
របសទនគរបជ័ យចំ នួន០៥េល ក

និ ងេបសសមអតទី ធលរបសទបនចំ នួ ន ១៩េល ក ។

ជមួ យ រដឋ អំ ណ ចរសុក េមមត់ េធវ កំ ណ ត់ រតអំ ពី វតថុ បុ រ ណ ែដលរកសទុ ក េនវតដ ដូ ន រត
័ ន។
បនរសវរជវរកេឃ ញទួ លរបសទេនមនទរមង់ ចំនួន០២កែនល ង
ែដលកសងអំ ពីថមបយេរកៀម

និ ងករជួ សជុ លដំ បូលវិហរេនកនុ ងកំ ែពងទី ២

បនេបះបេងគលទប់ សកត់ មិនឱយរថយនត ចូល

ហមមិ នឲយសងសង់ សំណង់ េផសងៗ

េនរសុកអូ រំងឪ

និ ងេកលងទវរកសងអំ ពីអំពីថមភក់ ។

បនរតួតពិ និតយករចូ លមកគង់ េនរបស់ រពះសង្ ឃ
ៃនរបសទនគរបជ័ យ។

បនសហករ

និ ងេធវ សលកសញញចំ នួន០៣ផទំង

និ ងបញុច ះសពកនុ ងតំ បន់ របសទនគរបជ័ យ។
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បនរតួត

ពិ និតយសថនភពវិហរ

និ ង រូប គំ នូ របុ រ ណ េនវតដ ម ហ ល ភ

កនុ ងរសុកេកះសូ ទិន

សងសង់ សំណង់ ឥតចបប់ កុន ងបរិេវណរបសទទឹ កឆ។
និ ងទល់ រទេកលងទវរចូ លរបសទនគរបជ័ យ
និ ង ពិ និ ត យសំ ណ ង់ លូ ទឹ ក ឆល ង កត់ ផូល វ

និ ងបនបញឈប់ ករ
បនចូ លរួមជួ សជុ ល

ជមួ យអន កជំ នញរបស់ រកសួ ងវបបធម៌

រពមទំ ង

និ ងវិចិរតសិ លបៈ

ចូ លរួមដំ កូនេឈ កនុ ងតំ បន់ របសទេនះផងែដរ។

បនទទួ ល វតថុ បុ រ ណ ចំ នួ ន ០១ដុំ គឺ “លិ ងគរពះឥសូ រ” ពី ករិយល័ យវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈរសុកៃរពឈរ ។

ករងរេបតិ កភណឌអរូបី ៖ បនេប កមេហរសពចេរមៀងបុ រណ-សម័ យ-េលខននដកមម -េលខនកំ ែបល ង-

អៃយ៉ េរឿង-េភល ងរបៃពណី-េភល ងសម័ យ

ទទួ លលទធ េជគជ័ យ។

បនហវឹ ក ហ ត់ សិ ល បករ

សិ ល បករន
ិ ី

ែដលមន អយុ ចប់ ពី១៦ឆនំ ដល់ ២៥ឆនំ េដ មបីេធវ ករបណុដ ះបណ
ដ លបនដ េវន និ ងបនផត ល់ចបប់ អជី វកមម
េសវកមម វបបធម៌ ដល់ រកុមសិ លបៈមហជនចំ នួន៦៧រកុម។

បនរតួតពិ និតយអជី វកមម ជួល-លក់ សុីឌី

វីសុីឌីែដលគមនទិ ដឋករចំ នួន០២េល កេនរសុកអូ រំងឪ។
និ ងសិ លបៈសិ បបកមម បនចំ នួន១៣

បនរសង់ សិថ តិសិលបៈសូ នរូប

រសុកេនទូ ទំងេខតដ ។

បនផសពវ ផសយ

និ ងជរមុញឱយអជី វករចូ លរួមេធវ ចបប់ េល កសលកសញញ ផទំងផសយ ពណិជជ កមម និ ងសលកសញញេផសងៗ។
មនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈេខតដ រកេចះ ៖

ករងរេបតិ កភណឌរូបី ៖ បនែថរកស និ ងសមអតជរបចំ នូវវតថុ បុ រណេនកនុ ងសរមនទី រ និ ងេរៀបចំ

េទតមលកខ ណៈបេចច កេទស។ ចុ ះពិ និតយ និ ងពរងឹ ងសហគមអភិ រកស និ ងអភិ វឌឍទី ទួលរបសទ ឱយជួ យ
ែថរកសជរបចំ នូវៃរពធមម ជតិ េនតមទី ទួលរបសទននែដលបនេបះបេងគលករពរកនល ងមក កុំ ឱយមន
ករបត់ បង់ ពីពួកកប់ ទរនទនយកដី ។ ទទួ លនិ សសិតមកពី សកលវិទយល័ យន័ រតុ ន ចំ នួន២០៥នក់ មកេធវ កមម
សិ កសេនសរមនទី រេខតដ

និ ងេភញ ៀវមកទសសនវិហរបុ រណ

េនភូ មិរកកណ
ដ ល

សរុបចំ នួន១.០៦៨នក់

កនុ ងេនះអនដ រជតិ ចំនួន៥៤៨នក់ ។ បនចូ លរួមជមួ យរកុមរសវរជវេនរជបណិឌ តសភ េធវ ករសិ កសរសវ
រជវផទំងសិ លេនកនុ ងសរមនទី រ និ ងេនវិហរសសរ១០០។
ករងរេបតិ កភណឌអរូបី ៖ បនេរៀបចំ ពិធីរបរឰទិ វវបបធម៌ ជតិ ០៣ មី ន េល កទី ១៥ ឆនំ២០១៣

េរកមអធិ បតី ភពដ៏ ខពង់ខពស់ ឯកឧតដ ម ឃឹ ម សរិទធ រដឋ េលខធិ កររកសួ ងវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈ។ បនចុ ះ
បងហត់ សិលបៈមហជនេនឃុំ ថមែរគ

សរមប់ សែមដ ងកនុ ងពិ ធីបុណយចូ លឆនំថីម ។

បញ
ច ំ ងវីេដអូ លក់ កេហវ បនចំ នួន៣៨េល កេនទូ ទំងេខតដ ។
ចំ នួន០៥កែនល ង
អ៊ុ ត សក់

ចមលក់ ពុមពសុីម៉ង់ចំនួន០២កែនល ង

កត់ សក់

អនុ ញញតរបកប

សមអងករ

ចុ ះពិ និតយកែនល ងេធវ អជី វកមម

បនផសពវ ផសយកបច់ ែខម រេនសិ បបកមម អំពីេឈ

េនសងក ត់ រកេចះ។

បនែណ នំ

បណណ គរែដលមិ នទន់ មនចបប់ អនុ ញញតេធវ អជី វកមម

របរអជី វកមម របស់ ខួល នតមករែណនំ របស់ រកសួ ងវបបធម៌

េដ មបីទទួ លបននូ វកររគប់ រគង

និ ង ជរមុញ អជី វករ

លអ

បនេចញលិ ខិតអនុ ញញតរបកបអជី វកមម

ឱយមកសុំ ចបប់
និ ងវិចិរតសិ លបៈ

និ ងបង់ ចំណូលចូ លរដឋ ។

ករិយល័ យរចកេចញចូ លែតមួ យ

វិស័យវបបធម៌

និ ងវិចិរតសិ លបៈបនចំ នួន២២ចបប់

ទទួ លថវិកបង់ ចូលរដឋ សរុបចំ នួន២.៨១១.០០០េរៀល ។
មនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈេខត្ តសទឹ ងែរតង ៖

ករងរេបតិ កភណឌរូបី ៖ បនចុ ះេទរតួតពិ និតយវតថុ បុ រណែដលបនរកសទុ កកនុ ងសលរសុកថឡ

បរិវ៉ត់ និ ងតមទី ទួលនន និ ងករជី កសដររសះបុ រណេនបរិេវណតំ បន់ របតិ បតដិ ករសឹ ករងេខតដ ។ ចុ ះេទ
រសុកថឡបរិវ៉ត់ ចំនួន០៣េល ក

េដ មបីេរៀបចំ េធវ ពិធីជីករំកិលផទំងថម គូថតរពហម

ែដលសថិ តេនចំ កណ
ដ ល

ផលូ វយកេទទុ កេនកែនល ងថមី ែតពុំ ទន់ បនសេរមច េរពះពុំ មនេរគឿងចរកធំ ែដលអចសទូ ចយកេទដល់ ទីតំង
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ថមី ។ បនរតួតពិ និតយ និ ងទទួ លរពះពុ ទធរូបចំ នួន៦៦អងគ និ ងវតថុ បុ រណចំ នួន០២ដុំ មករកសទុ កកនុ ងសរមនទី រ
េខតដ ។ បនជូ នរកុមបុ រណវិទយមកពី អភិ រកសដឋនអងគ រចំ នួន០៣នក់ ពិ និតយេម លផទំងថម គូថតរពហម េនរសុក

ថឡបរិវ៉ត់ ។ បនពិ និតយកែនល ងែដលរបជពលរដឋ បនជញូជ នដុំ ឥដឋ េចញពី ទួលរបសទ៨ែលវ ង េហ យបន
រយករណ៍ជូ នអជញធររសុក

េដ មបីជួយអនដ រគមន៍ ទប់ សកត់ រល់ ករជី កបំ ផលញទួ លរបសទែដលមនេន

កនុ ងរសុកថឡបរិវ៉ត់ ។
ករងរេបតិ កភណឌអរូបី ៖ បនសហករជមួ យអងគ ករភូ មិខុំញ ចុះេទឃុំ កបលរមស េដ មបីបងហត់ របំ
របស់ ជនជតិ េដ មភគតិ ចរគឹ ង។ បនចុ ះែណនំ ដល់ អជី វករែដលរបកបអជី វកមម េសវកមម វបបធម៌ ទំងអស់
ឱយមកដក់ ពកយសុំ េធវ អជី វកមម របចំ ឆនំេនរចកេចញចូ ល ែតមួ យ ។
របកបអជី វកមម
សថិ ត េនរកុង សទឹ ង ែរតង

ចុ ះ ែណ នំ ដ ល់ អ ជី វករែដល

លក់ សុីឌី-វីសុីឌីចំនួន០២កែនល ងឱយយកសុី ឌី-វីសុីឌីមកចុ ះបញជីេនករិយល័ យជំ នញ
។

ចុ ះរតួតពិ និតយសលកសញញចំ នួន២០កែនល ង

េនរកុងសទឹ ងែរតង។

ករិយល័ យរចកេចញចូ លែតមួ យ បនេចញអជញប័ ណណចំ នួន៤១ចបប់ ជូនដល់ អជី វករ។
មនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈេខតដ រតនគី រ ី ៖

ករងរេបតិ កភណឌរូបី ៖ បនចុ ះរតួតពិ និតយេនតំ បន់ ករពររគឹ ះរបសទរពះពុ ទធែដលរកុមហ៊ុ នម៉ ង
យ៉ ងបនឈូ សឆយដី ចូលចំ នួន០១េល ក និ ងពិ និតយេឃ ញថមនជនេលម សលួ ចចូ លកប់ េឈ េនតំ បន់ រគឹ ះ
របសទរពះពុ ទធេនះេនេពលយប់ ។ ជូ នរកុមករងរអងគ ករេរករដឋភិ បល ចុ ះផដិ តរូបថតេនរបសទតក់
ណំ ង រគឹ ះរបសទរពះពុ ទធ និ ងមជឈមណឌលវបបធម៌ េដ មបីផសពវ ផសយតមរបព័ នធទំេន ប Internet។
ករងរេបតិ កភណឌអរូបី ៖ បនចុ ះរតួតពិ និតយតមហងបញ
ច ំ ងវីេដអូ -កែនល ងលក់ សុីឌី វីសុីឌីចំនួន១៣
េល ក។ ចុ ះរតួតពិ និតយ និ ងហវឹ កហត់ ដល់ រកុមសិ លបៈមហជនចំ នួន២០េល ក និ ងដឹ កនំ រកុមសិ លបៈមហជន
េទសែមដ ងេនរបេទសេវៀតណមចំ នួន០១េល ក។

ចុ ះរតួតពិ និតយសិ បបកមម រគប់ របេភទេនរសុកអូ រយ៉ ដវ-

ឺ ៃស-រសុកលំ ផត់ -រសុកកូ នមុំ និ ងរកុងបនលុ ង ឲយេគរពតមកបច់ និ ងរចនបថែខម របនចំ នួន១១
រសុកវុន
េល ក។ បនសិ កសរសវរជវែលបងរបជរបិ យមួ យគឺ ែលបងហូ តេឈ េដ មបីេធវ ឯកសរេផញ ជូនរកសួ ងវបបធម៌
និ ងវិចិរតសិ លបៈ និ ងចុ ះេទរសុកបរែកវ េដ មបីរសវរជវរបវតដិ សេងខ បមរតកមនុ សសរស់ េនទី េនះ។
មនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈេខតដ មណឌលគី រ ី ៖

ករងរេបតិ កភណឌរូបី ៖ បនចុ ះរតួតពិ និតយទី តំងកំ ពូលភនំ េដះរកមុំ េដ មបីឱយសបបុរសជនសងសង់

សលសំ ណ ក់ មួយខន ងបែនថ មេទៀត
េដះរកមុំ

បនពនល ត់េភល ងេឆះៃរពែកបរទី អរសមៃនមជឈមណឌលវបបធម៌ ជនជតិ ភំន

និ ងចត់ មរនដី េនរបចំ ករេល ភំន េធវ ករែថរកស

និ ង េដះរស យឱយមនទឹ ក រគប់ រគន់

សមអតអនម័ យ
សរមប់ េភញ ៀវេទសចរណ៍។

បនចក់ ស បេនខងេឆវ ង េរងអន ក តរសុះ បនចំ នួ ន ១៦ែម៉ រតកេរ។
៉
ជមួ យមរនដី ខណឌរដឋ បលៃរពេឈ

ចុ ះវស់ ែវងដី ែដលជមជឈមណឌលភនំ េដះរកមុំ មួយកែនល ង

បនសហករ
េនបរិេវណ

ភនំ េលកយយផលុំ សរមប់ ទុកជដី ដំកូនេឈ អនុ សសវរីយ៍របមណជ០៨ហិ ចត។

ករងរេបតិ កភណឌអរូបី ៖ បនេរៀបចំ ពិធីរបរឰទិ វវបបធម៌ ជតិ ០៣ មី ន េល កទី ១៥ និ ង េប កមេហ

រសពសិ លបៈមហជន ឆនំ២០១៣ េរកមអធិ បតី ភព ឯកឧតដ ម សំ រំង កំ សនដ រដឋ េលខធិ ករ រកសួ ងវបបធម៌
និ ងវិចិរតសិ លបៈ។ ចុ ះេទបងហត់ បេរងៀនរបំ ដល់ សិសសមណឌលចំ ករែត រកុមរបំ សហគមន៍ ពូតំង បុ គគលិក
ធនគរេអសុី លីដេខតដ រពមទំ ងបងហត់ េកម ងៗេនកនុ ងវតដ ែសនមេនរមយឱយេចះរបគុំ េភល ងៃឆយុំ។ បនចុ ះជួ យ
ែកលមអ របំ ចំនួន០៣របំ ដល់ រកុមសិ លបៈកុ មរកំ រព

េនមណឌលបុ រេី អសេសព កេខតដ ។ បនហត់ េរៀនេភល ង
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ពិ ណពទយ-មេហរី-េភល ងរបៃពណី និ ងរបំ សេរមចជសថពរ។ ចុ ះរតួតពិ និតយកែនល ងលក់ សុីឌី-វីសុីឌីខុសចបប់
ចំ នួន០៦កែនល ង
មេនរមយ។
រសវរជវ

ដកហូ តថសខុ សចបប់ ចំនួន២.២៣៤បនទ ះ

េដយសហករជមួ យនគរបលរកុងែសន

េរៀបចំ តេមល ងឧបករណ៍េភល ងែបបជនជតិ ៃឆន របឌិ តបន០២េរគឿងេធវ អំពីេដ មឬសសី។
ចងរកងឯកសរអំ ពីរបេភទសមល រពិ េសសរបស់ បងបអូ នជនជតិ ពនងបនចំ នួន២៨មុ ខ

ចុ ះសិ កស
និ ងបនេធវ

កិ ចចសមភស សដី ពីរបវតដិ ដំេដ មរករបស់ បងបអូ នជនជតិ េដ មភគតិ ច។ ចុ ះរសង់ សិថ តិវបបធម៌ េនតមបណ
ដ ឃុំ រសុកេនកនុ ងេខតដ ។ បនចូ លរួមតំ ងពិ ព័រណ៌ សដី ពីកររីកចេរម នវិស័យវបបធម៌ ែខម រ េនេខតដ ដកណុង របេទស
េវៀតណម។ ករិយល័ យរចកេចញចូ លែតមួ យ រកុងែសនមេនរមយ បនេចញលិ ខិតអនុ ញញតចបប់ អជី វកមម
ិ ័ យវបបធម៌ សរុបចំ នួន២២ចបប់ ។
េល វស
មនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈេខតដ ៃរពែវង ៖

ករងរេបតិ កភណឌរូបី ៖ បនបនដ កររសវរជវរកេបតិ កភណឌរគប់ របេភទេនតមបណ
ដ រសុក-រកុង
ទូ ទំងេខតដ ។

បនបនដ េរៀបចំ កែនល ងដក់ បង់ ថមសរមប់ េភញ ៀវអងគុ យេលងេនទី ទួលបូ ជនី យដឋនទួ លបរយ

អែណដតចំ នួន៧១បង់

ជអំ េណយឯកឧតដ មអភិ បល ៃនគណៈអភិ បលេខតដ និ ងសបបុរសជន។ ចក់ ដី

បែនថ មចំ នួន៨៧រថយនត េនទី ទួលបរយអែណដត និ ងេធវ របងរបំ ងករពរទឹ កជំ នន់ របែវង១៨ែម៉ រត ែដលជ
អំ េណយសបបុរសជនកនុ ងេខតដ ។
ទី ទួលបរយអែណដត

កសងផលូ វចក់ េបតុ ងរបែវង៦៤ែម៉ រត ទទឹ ង០២ែម៉ រត ខងេជ ងបរិេវណ
ែដលជអំ េណ យពី ស បបុរសជន។ ដក់ សល កសញញ េឈម ះេដ ម េឈ ចំ នួ ន ៧៨សល ក

េនទី ទួ ល បរយអែណដ ត។

បនសដរ

និ ងជី ករសះបែនថ មចំ នួន០២កែនល ង

េនរបស ទៃរពេដ ម រសុក

រសុក សុី ធ រកណ
ដ ល ែដលជអំ េណ យពី សបបុរសជន។ េភញ ៀវជតិ -អនដ រជតិ ចូលទសសនសរមនទី រេខតដ សរុប
ចំ នួន១៧៥នក់

និ ង ទួ ល បរយអែណដ តសរុបមនចំ នួន១.៨៤២នក់ ។

សងសង់ របងសរមនទី ររបែវង៥៧ែម៉ រត-ជួ សជុ លពិ ដនសរមនទី រ
និ ងេរៀបចំ វតថុ បុ រណេនសលពិ ព័រណ៌ចំ នួន០៣េល ក។

ករងរេបតិ កភណឌអរូបី ៖ បនយករកុមអៃយ៉ េរឿង និ ងចបុី ដងែវងេទចូ លរួមមេហរសពសិ លបៈ

មហជនថនក់ ភូមិភគ

េនេខតត កំពង់ ចម។

បនបងហត់ របំ ជូនពរដល់ សិសសមណឌលកុ មរកំ រពេខតដ

ិ យល័ យ រពះអងគ ឌួ ង ជេរៀងរល់ ែខ។
និ ង សិ ស សវទ
ចុ ះពរងឹ ងគុ ណភពរកុមសិ លបៈមហជនេលខនបសក់ េនរសុកបភនំ

រសុករពះេសដ ច

និ ងរសុកកេរញជៀច

ចុ ះពិ និតយអជី វកមម វេី ដអូ លក់ កេហវ េនរកុងៃរពែវង

និ ងពរងឹ ងរកុមរបំ សិសសវិទយល័ យបភនំ ។

និ ងរសុកននចំ នួន០៦េល ក និ ងចុ ះពិ និតយសិ បបកមម ពុមពសុីម៉ង់ត៍រគប់ របេភទតមបណ
ដ រសុក-រកុង េដ មបីឱយ
អជី វករជួ យរកសកបច់ ចមលក់ ែខម រឱយបនគង់ វងស។ ពិ និតយសលកយី េហរគប់ របេភទេនរសុកកំ ពង់ លវ រសុក
ពមរក៍

រសុកកំ ពង់ រតែបក

និ ងរកុងៃរពែវងចំ នួន០៣េល ក

និ ងចុ ះពិ និតយកែនល ង

បេងក តភូ មិវបបធម៌ េនរសុកបភនំ ចំនួន០១េល ក ។
មនទី រវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈេខតត សវយេរៀង ៖

ករងរេបតិ កភណឌរូបី ៖ បនចុ ះផសពវ ផសយចបប់ សដី ពីករករពរសមបតដិ េបតិ កភណឌវបបធម៌ ជតិ ដល់
របជពលរដឋ ចំនួន១៣េល ក និ ងសហករជមួ យគណៈកមមធិ ករវស់ ែវងដី ធីល ជលកខ ណៈរបព័ នធេដ មបីចុះបញជី
ទួ លបុ រណបនចំ នួន១៧បល ង់េនរសុកសវយរជំ ។ េល កសលកសញញសមគល់ របសទបុ រណ និ ងទួ លបុ រណ
បនចំ នួន០៧សលកសញញ។

ចុ ះរសវរជវវតថុ បុ រណ និ ងចងរកងរបវតដិ េផសងៗចំ នួន០៣េល ក និ ងទទួ លវតថុ

បុ រណជរពះពុ ទធរូបចំ នួន០១រពះអងគ ពី ឃុំចរនដី រសុករមសែហក យកមករកសទុ កេនសរមនទី រេខតដ ។ ចុ ះ
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ិ របសទ
សហករជរមុញឱយឆមំរបសទៃរពបសក់ េធវ អនម័ យជុំ វញ

ែថរកសករពររបស ទបុ រ ណ

និ ង ជួ យ ជួ សជុ លសលកសញញសមគល់ របសទឱយបនលអ ។
ករងរេបតិ កភណឌអរូបី ៖ បនេរៀបចំ ពិធីរបរឰទិ វវបបធម៌ ជតិ ០៣ មី ន េល កទី ១៥ ឆនំ២០១៣
េរកមអធិ បតី ភពដ៏ ខពង់ខពស់ ឯកឧតដ ម ហុឹ ម ែឆម រដឋ មរនដី រកសួ ងវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈ េនសលរបជុំ
េឆន រទេនល ។ ដឹ កនំ រកុមសិ លបករ សិ លបករិនី េទចូ លរួមសែមដ ងរបំ េនរបេទសេវៀតណមចំ នួន០១េល ក។
បននិ ពនធ តេមល ងអៃយ៉ េរឿងបន០១េរឿង

ចូ លរួមមេហរសពសិ លបៈមហជនភូ មិភគ

េនេខតដ កំពង់ ចម។

ចុ ះបងហត់ បេរងៀនរបំ ដល់ រកុមអងគ ករ េនឃុំ េពធិ តេហ០១រកុម និ ងភូ មិេរងបែនល ០១រកុម-ដល់ សមគមន៍
យុ វជនេខតដ -សលគរុេកសលយេខតដ និ ងបងហត់ បេរងៀនែផន កសមអងករ ផត់ មុខ និ ងេធវ ម៉ូតសក់ េនមជឈ
ិ ័ យភពយនដ មណឌលបណុដ ះបណ
ដ លវិជជជី វៈេខតដ (មនទី រករងរេខតដ )។ ចុ ះរតួតពិ និតយករេធវ អជី វកមម េល វស
វីេដអូ បនចំ នួន៧៥េល ក

និ ងសហករជមួ យករិយល័ យវបបធម៌ រសុក

អជី វកមម ភពយនដ -វីេដអូ េនទូ ទំងេខតដ ឱយអនុ វតដ រតឹ មរតូវតមចបប់ ។
ចំ នួន១៥ចបប់

និ ងដក់ ពកយសុំ េប កថមី ០៣កែនល ង។

ឬសសី

េផដ

េដ មបីបេងក នមុ ខរបរ

អនុ ញញតេប កអជី វកមម ជួល-លក់ ថស

ចុ ះរតួតពិ និតយសិ បបកមម េនតមបណ
ដ រសុកបនចំ នួន

០៧េល ក និ ងចុ ះសហករជមួ យករិយល័ យវបបធម៌ រសុកសវយរជំ
អំ ពីលពក់

អជញធរែដនដី េធវ ករែណនំ ដល់

រសវរជវអន កេចះផលិ តនូ វផលិ តផល

និ ងជួ យពរងឹ ងដល់ ពួកគត់ េដ មបីកុំឱយបត់ បង់ នូវវតថុ សិ លបៈ

ទំ ងេនះ។ ចុ ះេធវ កររតួតពិ និតយករដក់ តំងសលកយី េហ ផទំងផសយពណិជជ កមម ចំនួន៣១េល ក និ ងបន
េចញលិ ខិតអនុ ញញតេល កសលកសញញ

សលកយី េហរគប់ របេភទចំ នួន១២ផទំង

រពមទំ ងអេញជញអជី វករ

ែដលេធវ អជី វកមម ពក់ ព័នធនឹងវិស័យវបបធម៌ មករបជុំ ែណនំំ ឱយសុំ ចបប់ េប កអជី វកមម ចំនួន០៧េល ក។
មនទី ររជធនី - េខតត េដយបនពិ និតយជរួមេឃ ញថ បញ
ហ របឈម និ ងសំ ណូមពរគឺ មន ៖
១- ករងរេបតិ កភណឌរូបី ៖
ហ របឈម ៖
* បញ

-បទេលម សលួ ចវតថុ បុ រណេនែតេក តមនេឡ ង ជនមួ យចំ នួនបនបំ ពនយកដី ទួលបុ រណ ដី ជរគឹ ះ

របសទ និ ងបនចក់ ដីលុបរតពំ ងបុ រណយកេធវ កមម សិទិធ របស់ ខួល ន

-ករចុ ះបញជី ករេបះបេងគលកំ ណត់ រពំ ដី និ ងករេធវ បលង់កមម សិទិធ ដីទួលបុ រណ ដី របសទ មិ នទន់

អនុ វតត បនទំ ងរសុងេនតមេខតត
-របសទមួ យចំ នួនទទួ លរងករចស់ រទុឌេរទម េរបះរសំ ខវ ះមេធយបយជួ សជុ ល
-ខវ ះមរនតី ជំនញបេរម ករងរេបតិ កភណឌ ។
២- ករងរេបតិ កភណឌអរូបី ៖
ហ របឈម ៖
* បញ

-សិ លបករមនវ័យកន់ ែតចស់ និ ងចូ លនិ វតត ន៍ ខវ ះអន កបនត េវន
-មនទី រមួ យចំ នួនមនរកុមសិ លបៈអជី ព រល់ ករបេរម សកមម ភពពឹ ងែផអ កេល សិលបៈមហជន
-ខវ ះករបណុត ះបណ
ត ល បំ ពក់ បំប៉នជំ នញសិ លបៈទសសនី យភពដល់ រកុមសិ លបៈមហជន
-ករចុ ះបញជីេបតិ កភណឌអរូបីតមទរមង់

០១-០២

តមករែណនំ របស់ រកសួ ង

គឺ េខតត មួយចំ នួន

មិ នទន់ អនុ វតត បន
-ខវ ះមរនតី ជំនញចុ ះសិ កសរសវរជវពី វបបធម៌ ជនជតិ ភគតិ ច
សិ លបៈសូ នរូប និ ងសិ លបៈសិ បបកមម ។
៣-សំ ណូមពរ ៖
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ក៏ ដូចជមរនតី ជំនញបេរម សកមម ភព

-រគប់ មនទី រ េសន សុំមរនតី រកបខណឌថមី បំេពញបែនថ មេនមនទី រថនក់ រកុង-រសុក និ ងសុំ បែនថ មមរនតី កិចចសនយ
និ ងពលករអែណតត
-សុំ ជួសជុ លសរមនទី រេខតត កំពង់ ឆនំង និ ងបណណ ល័ យេខតត កំពង់ ចម
-េខតត េកះកុ ងេសន សុំសរមនទី រមួ យខន ង និ ងឃលំងមួ យ សរមប់ ដក់ េបតិ កភណឌេរកមទឹ ក
-េសន សុំេធវ ផូល វចូ លរបសទរពះពុ ទធ និ ងតំ បន់ របសទយកខ ណំ ង េនេខតត រតនគី រ ី

-េសន រកសួ ងជួ យអនត រគមន៍ ជមួ យសមតថ កិចចគយតមរចករពំ ែដន

និ ងេនរពលនយនត េហះេខតត

េសៀមរបឲយសហករបេងក នកររតួតពិ និតយ និ ងទប់ សកត់ វតថុ សិ លបៈនំ េចញ ែដលគមនលិ ខិតអនុ ញញត
-សូ មរកសួ ងេរៀបចំ រកុមករងររគប់ រគងរពះសកយមុ នីេចតី យ

េនភនំ រពះរជរទពយ

េខតត កណ
ត ល

ឲយបនឆប់ េដ មបីដំេណរកររគប់ រគងបនត េទៀត
ិ ័ យវបបធម៌ ឲយេចញបនឆប់ សរមប់ ជ
-សូ មរកសួ ងជរមុញឲយមនលិ ខិតបទដឋនគតិ យុទធពក់ ព័នធវស
មូ លដឋនអនុ វតត ជំនញេនតមេខតត
-រល់ លិខិតែដលមនទី រេសន សុំជួយេធវ អនត រគមន៍ បនទន់

(ពក់ ព័នធករងរេបតិ កភណឌ)

សូ មរកសួ ង

េធវ ករេឆល យតបឲយបនឆប់ េដ មបីឲយមនទី រមនមូ លដឋនេធវ ករេដះរសយ ។
េសចកដីសន្និដឋន ៖
សកមម ភពករងររយៈេពលមួ យឆនំេនះ

មនដំ េណ រករយ៉ ងសកមម

កនុ ងកិ ចច ែថរកស
េករតំ ែណលសមបតដិ េបតិ កភណឌរូបី-អរូបី

ករពរេល ក តេមក ង
និ ង អភិ វឌឍសកមម ភ ពវបបធម៌ រគប់ ជំ ន ញេនតមមូ ល ដឋ ន។

េយ ង បន

បេងក នករផសពវ ផសយអំ ពីសកដនុ ពលវបបធម៌ ជតិ

ពរងឹ ង ករផដ ល់ េសវកមម

ិ ័ យ វបបធម៌
បេរម េសវកមម ព ក់ ព័ នធ វស

និ ងបនជរមុញបេងក តផលិ តកមម សិបបកមម វបបធម៌

េដយរបជពលរដឋ បនខិ តខំ បេងក តសនៃដធនគុ ណភព
េដ មបីបេរម េគលេដពណិជជ កមម

និ ងរកសខនតនូ វផលិ តផលវបបធម៌

និ ងេទសចរណ៍

រពមទំ ងទទួ លបន

ផលជួ យសរមួលដល់ ជីវភពរស់ េនបនមួ យករមិ ត និ ងបនចូ លរួមអភិ វឌឍេសដឋ កិចចជតិ រសបតមកររីក
ចេរម នរបស់ សងគ មជតិ ។

លទធ ផលសកមម ភពករងរែដលសេរមចបនមកេនះ

របឹ ងែរបងយកអស់ កមលំងកយ

កមលំងបញញ

អរស័ យេដយកិ ចចខិតខំ

របកបេដយសមរតី ទទួ លខុ សរតូវខព ស់របស់ ថនក់ ដឹកនំ

និ ង

មរនដី រជករៃនរកសួ ងវបបធម៌ និ ងវិចិរតសិ លបៈ ទំ ងថនក់ កណ
ដ ល និ ងថនក់ រជធនី -េខតដ ។
េយងតមករេធវ តុលយករ ៃនករងរវបបធម៌ កនុ ងរយៈេពលមួ យឆនំេនះ េឃ ញថ ករអនុ វតដ ែផនករ
អទិ ភព និ ងែផនករសកមម ភពករងរ ឆនំ២០១៣ ៖
ដ ល
• ថនក់ កណ

មនែផនករសកមម ភពចំ នួន១៨៧សកមម ភព

អនុ វតដ បន១០២សកមម ភព

៥៤, ៥៤ភគរយ កនុ ងេនះអងគ ភពសេរមចបនេល ែផនករអទិ ភពដូ ចតេទ ៖
* ែផនករអទិ ភពទី ១ ៖ ជរមុញឱយកមពុ ជ កលយជមជឈមណឌលផសពវ ផសយសិ លបៈទសសនី យភព

-មនចំ នួន០៩សកមម ភព អនុ វតដ បន០៤សកមម ភព េសម ៤៤, ៤៤ភគរយ

* ែផនករអទិ ភពទី ២ ៖ ែរបកលយកមពុ ជ ជែដនដី សវគមន៍ ៃនករថតែខសភពយនដ
-មនចំ នួន១១សកមម ភព អនុ វតដ បន០៨សកមម ភព េសម ៧២, ៧២ភគរយ
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េសម

* ែផនករអទិ ភពទី ៣ ៖ ជរមុញឱយកមពុ ជ កលយជទី កែនល ងផសពវ ផសយផលិ តផលវបបធម៌
-មនចំ នួន៣៣សកមម ភព អនុ វតដ បន១៣សកមម ភព េសម ៣៩, ៣៩ភគរយ

* ែផនករអទិ ភពទី ៤ ៖ ែថរកស ករពរ អភិ វឌឍតំ បន់ េបតិ កភណឌវបបធម៌ េដ មបីអភិ វឌឍេសដឋ កិចចជតិ
-មនចំ នួន៣០សកមម ភព អនុ វតដ បន១៣សកមម ភព េសម ៤៣, ៣៣ភគរយ

* ែផនករអទិ ភពទី ៥

៖

ពរងឹ ង

ពរងី កសមតថ ភពសថប័ ន

ភពជៃដគូ អ ភិ វឌឍ

េដ ម បីប េងក ន របសិ ទធ ភ ព ករងរ និ ង េសវ
-មនចំ នួន១០៤សកមម ភព អនុ វតដ បន៦៤សកមម ភព េសម ៦១, ៥៣ភគរយ ។
• ថនក់ រជធនី - េខតដ

មនែផនករសកមម ភពសរុបចំ នួន៣៧៧សកមម ភព

អនុ វតដ បន២៤៥សកមម ភព េសម ៦៤, ៩៨ភគរយ ។
ទនទឹ មនឹ ងសកមម ភពករងរសេរមចបន និ ង ករងរសេរមចមិ ន បន ែដលបនេល ក េឡ ង ខងេល
េនះ េយ ងក៏ ពិនិតយេឃ ញថ រគប់ អងគ ភព ជរួមមនបញ
ហ របឈមរបហក់ របែហលគនគឺ ៖
-ធនធនមនុ សស មិ នទន់ េឆល យតបេទនឹ ងទំ ហំករងរ
-លទធ ភពផដ ល់ថវិកដល់ អងគ ភព ពុំ ទន់ ធនដល់ កិចចអនុ វតដ គេរមងែផនករ
-សមតថ ភព និ ងបទពិ េសធន៍ របស់ មរនដី រជករេនមនករមិ ត
-ករបណុដ ះបណ
ដ ល បំ ពក់ បំប៉នជំ នញ ពុំ ទន់ េឆល យតបេទនឹ ងតរមូវករជក់ ែសដ ង
-គមនសងគ តិភពរវងអងគ ភពកសងែផនករសកមម ភព ជមួ យអងគ ភពកសងែផនករថវិក
-កងវ ះមេធយបយកនុ ងករចុ ះរសវរជវ

រុករកេបតិ កភណឌ

និ ងេធវ សកមម ភពវបបធម៌

េនតមតំ បន់

ដច់ រសយល

-បរិយកសមិ នអំ េណយផលដល់ ករបំ េពញភរកិ ចច “េខតដ មួយចំ នួនទទួ លរងេរគះទឹ កជំ នន់ ” ។
សកមម ភពករងរែដលេនេសសសល់ អនុ វតដ មិនទន់ បនសេរមចេនឆនំ២០១៣េនះ
នឹ ងបនដ អនុ វតដ កុន ងែផនកររបចំ ឆនំ២០១៤េទៀត ។
េសចកដី ដូចបនេគរពជរមបជូ នខងេល

សូ ម

ឯកឧតដ មឧបនយករដឋ មរនដី

រគប់ អងគ ភព

រដឋ មរនដី ទទួ លបនទុ ក

ទី សីដ ករគណៈរដឋ មរនដី

ចមល ងជូ ន ៖

េមតដរជបជរបយករណ៍ ។

-ខុ ទទកល័ យសេមដ ចនយករដឋ មរនដី

សូ ម

-គណៈកមម ករអប់ រ ំ ធមម ករ វបបធម៌ េទសចរណ៍ រពឹ ទធសភ

ឯកឧតដ ម

េមតដទទួ លនូ វករេគរពដ៏ ខពង់ខព

-គណៈកមម ករទី ៧ រដឋ សភ

ស់ អំពីខុំញ ។

-ទី សីដ ករគណៈរដឋ មរនដី (នយកដឋនសរុប)
-រកសួ ងែផនករ ( វិទយសថនជតិ សិថ តិ)
-រកុមសេងក តករេសដឋ កិចច សងគ មកិ ចច និ ងវបបធម៌ (ទី សីដ ករគណៈរដឋ មរនដី )
-ឯកសរ-កលបបវតដិ
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រដឋមរនដី
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