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របាយររ  

លទ�ផលយររររវប្ប និងិចិ្រតលិវ្ រា្េពល៩ែខ ឆា �២០១៥ 
 

 

 
ក�ុងរយៈេពល៩ែខ  ៃនឆ� �២០១៥កន�ងមកេនះ ទ�ងង� ក�ក់ក �ឹ និង្រគ�់ងង�ពា�ចុះ្ក រ្ងវគ្បមម

និងវាិិ្រ្ិល្ៈ  បនខិរខ�្គ់ងែ្គងេប�កររររងេ៉ះមុរះ្គត� េកម្ំេប�រងីេធ្េ្មាបនះ

ក�ីក�កល ៗមែនករ្កមរ�ព្គត�ឆ� �២០១៥ែកល្ក រ្ងបនេរេគា�េ ំងេងយ់នុេនមៗម

ែនករយុុទ�ស្�់ �ិវិវះរិ ២០១៤ -២០១៨ ក�ុងវ ិ្ ័យវគ្បមម និងកមរវបំិនេបយយុុទ�ស្�

ារុេកចក�ីក�កលុំ៣ៃនររងដ �ិបលនំរិកលុំ៥ៃនរកដ្�ា លុទលែកល្ក រ្ង្េ្មាបន

កូា៉ន្៉គូនជងេ្កមេ 
 

១.រចនត្ម័ន� និង្្រខម័ ៖ 
• ្ក រ្ងវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈ ក់ក �ឹេងយរកដមន�ំា�នរន១រគូ រកដេលជបិករា�នរន៧រគូ និង 

់នុរកដេលជបិករា�នរន៨រគូា 
• ង� ក�រកដបលក �ី ល៉ន េ 

o ់រងឹយកងដ នរកដបល និងនិរហិវរ�ុ ៉នឹយកងដ នា�ចុះា�នរន៩ា 
o ់រងឹយកងដ នគេាេកេុ្វគ្បមម ៉នឹយកងដ នា�ចុះា�នរន៥ា 
o ់រងឹយកងដ នេគរិក�ចភ  ៉នឹយកងដ នា�ចុះា�នរន៤ា 
o �កលវិុ ទល័យ�ូមិនមវាិិ្រ្ិល្ៈ ង� ក�េ្រ់រងឹយកងដ ន ៉នមដវិុ ទល័យា�ចុះ 

ា�នរន៥ា 
o �នមបធមវាិិ្រ្ិល្ៈ ង� ក�េ្រឹយកងដ ន ៉ន�ន�ឹ ា�នរន៥ា 
o ឹយកងដ ន្វនកមរៃមក�ុងា 
o ់បិករងដ ន ង� ក�េ្រឹយកងដ នា 

• ង� ក�រនំ-េខរ� េ ្ក រ្ង៉នមនមំរវគ្បមមនិងវាិិ្រ្ិល្ៈរនំ -េខរ�ា�នរន២៥ និង

ករិល័យវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈ្ក្ង ្្្ក ខចភ ា�នរន១៦៦ករិល័យា 
• ្ក រ្ង៉នមន�ំរករ្រគុ៉នា�នរន ២.៣០៩ ឹក� ្្ំា�នរន៨៩៩ឹក� ែាកេា ះ េ 

o ង� ក�រកដបលក �ី លា�នរន១.៣៧៦ឹក� ្្ំា�នរន៥៤៤ឹក�ា 
o ង� ក�មនមំរវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈរនំ-េខរ�ា�នរន៩៣៣ឹក� ្្ំា�នរន៣៥៥ឹក�ា 
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២.ត្្�ភពពា ្�ក់្ន� ៖ 
ង� ក�ក់ក �ឹ្ក រ្ងបនុ រុលរគពិ�កពករររះមរយរ�ីង�� នុូរ េ���វះរិ-់ន�រះរិ ់ងងករ

្៉រម ាូលររម្ិក �ន ្គុ� ់មក�េច រ តេ្�ចេរេជនា្រករ្�ន�ន  េទេ្្្គេុ្ និងាូលររម

ះកិរ�ិយ្ក�ុង្កមរ�ព្ព់រ�ិករចក ះរិ-់ន�រះរិឹឹ្រគុ៉នា�នរន៥៧េលកា 
     

៣.អគ�នា្ករ នរករបល និងហរិ��រ� ុ៖ 

៣.១.ឹយកងដ នរកដបលុូេទ េ 

• បនុ រុលលិខិរាូលពំ្រគ��� គ័នា�នរន៤.២៥៥ា្គ� និងគហ�ូ នលិខិរេា េទ្រគ��� គ័ន

ា�នរន២.៨៨៦ា្គ�ា ុនម់មេនះក៏បនៗក�ែរងលិខិររកដបល និងលិខិរេ្ងេុេរបនា�នរន២៣៥

ា្គ�ៗមគ�� រគ �្ង� ក�ក់ក �ឹា 

• បនេរេគា�ុ រុលេ���វះរិ-់ន�រះរិ និងេរេគា�កមរវបំិ្គុ�េ្ងបនលល្ គេ ្រា 

• បនេរេគា�ក �៉ �ង្ន�ិ្ុខ និងនររបលមកម្គត�ករេពលៃពល  និងយគ�បនលល្ គេ ្រក�ុង

ករែពរកព្ុវរ�ិ�ពេភុំ្�ំករ្ក រ្ងា 

• បនេប�ករែគងែាកេ្េវេវរកិាេូនង� ក�ក់ក �ឹៗមេនលករចក ្គត�ែខា 

• ករិល័យព័រម៉នវ ិុ ទបនគន�ក�េច រករះបមរៗៗមែនករក�ចរ�ា 
 

៣.២.ឹយកងដ នគុរងលិក េ 
• បនាូលររម្គក្ែរង �ៗង និង្គរល��រកិាេូន្គន មនមំរពរំៃនមនមំរវគ្បមម និងវាិិ្រ  

្ិល្ៈេខរ�ៃ្ពែវង  និង្កេាះា 

• បន្ព�ពយ្�ំពំករេប�ក�ែចុ្មង�រកដបល ា្គ�្នលកន�ិកៈមន�ំរករ្ំុវលិេភមនមំរ

វគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈេខរ�ៗែកវ ែកគ ក�ពរ េកះកុង  ្ពះ្ំននុ  ឧរ�រ៉ន័យនិងេ្េម

រគា 

• បន្នករះមរយបឹនរកីិំរ  ក�ុងករេគករចនំ និងែាក ករ ATM ូនឯកឧរ�ម

េនក�ទវ េនក េនក្្ំ ុំ្គ់កព �នរយករ មន�ំះគ�កិាេ្នទ ពលករ់ែច� រ និងមររក

មនុ្្រ �្ា 

• បនូនក�ច់ង្�ំពំករ្គំងេ្្េរ ្ ្ិ្្ និ្្ិរ ាូលគេ្មក�ុង្កគខ័ចភ ្ក រ្ងវគ្បមម 

និងវាិិ្រ្ិល្ៈឆ� �២០១៥ា 

• បន្គក្្�ំពំករគេងរររចៈកមរករុ រុលខុ្្រខវររម រចៈកមរករេម្គេរ និង់នុ

រចៈកមរករា�នរន៣េុេរ ្្៉គ�ករ្គំងេ្្េរ ្ ្កគខ័ចភ ពរំ្ក រ្ងវគ្បមមនិងវាិិ្រ

្ិល្ៈ ឆ� �២០១៥ា 

• បន្គក្ែរង �ៗងមន�ំរករា�នរន៥៣ឹក�ា 

• បន្គក្លុគេ រុ ះមន�ំរករា�នរន១០ឹក�ា 

• បន្គក្ុ រុល�ង ល�្កគខ័ចភ មន�ំរករេមរាូល្ក រ្ងវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈា�នរន

០៣ឹក�ា 

• បន្គក្េមរ្កគខ័ចភ មន�ំរករេទ្ក រ្ងេ្ងា�នរន០៣ឹក�ា 
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• បនេប� �្េច ្ុ�រេម�ងក្មិរ្បក�គ�ីា�មុខររូនមន�ំរករា�នរន៦៩ឹក� េទ្ក រ្ង

មុខររ�រចៈា 

• បនេប�្គក្ងក�ធមន�ំរករ្�ិរេភក�ុង�ព �ុេនរនរ នេគេវរ្ា�នរន៣១ឹក�ា 

• បនេប�្គក្ូនមន�ំរករាូលគេ្មករររវ ិា�នរន០៦ឹក�ា 

• បនេប�្គក្ធេ្គ្ប �្មន�ំះគ�កិាេ្នទា�នរន២៧៨ឹក�និងពលករ់ែច� រា�នរន៥២៩ឹក� ា 

• បនេប�្គក្្�ំពំករ់នុ�ិរធមន�ំរករា�នរន០១ឹក�េទគន�ករ្ិកពង� ក�់នុគចភិ រ

េភ�កលវ ិុ ទល័យុំ្ក្ងំុង ្គេុ្់ង�េរ�្ ែ�ក្គវរ�ិ្ិល្ៈ និងគុរចវ ិុ ទ រយៈេពល

១ឆ� �៩ែខ តគ�ពំែខមករ ឆ� �២០១៥ កល�ែខក�ិ ឆ� �២០១៦ា 

• បានប�� ូលមាន�ីេផ�រ�ូរចានា០៤នាក់ាក�ុងតុីនងេបៀវ 

• បានន��រានកបខ័លមាន�រន្ុបេផាក�ុរចានា៨៩នាកាក�ុងតុីនងេបៀវ 

• បានប�� ូរបាកនច់រកល�ក់� �ុាលមាន�មបុងចុតង�រចានា៩៨នាកាក�ុងតុីនងេបៀវ 

• បានប�� ូរបាកេ ក់ ុាភរជន៍�រចានា១៦នាកាក�ុងតុីនងេបៀ់ាក�ុីនុងាា�ារចានា១៣នាកវ 

• បានប�� ូលមាន�តុ�ីរ េុ្ី� េ្ តង�រចានា៣៦នាក់ាក�ុងតុីនងេបៀ្រងនកមកម្់វ 

• បានាលមាន�មនូបាីេផ�ីរេរចានា០៨នាកីរេញ�ងតុីនងេបៀវ 

• បាីេធេ ច្ីខេ �្ចងចុ ង្នក �ុាលមាន�ាលង ក្ាិរចានា២នាក់ីេរា ន្ុល�ក់�៍ង�ខសវ 

• បាបកលមាន�រ�ូាកេបនាភរចានា១នាក់ីរេញ�ងតុីនងេបៀវ 

• បាីេធេរន្ �ុាលមាន�តុ�ជរ�ូាកេបនាភរចានា៦១នាកវ 

• បនេប�្គក្ុ រុល�ង ល�លុទល្គំងេ្្េរ ្ ្កគខ័ចភ ពរំឆ� �២០១៥ា 

• បាីេធេរន្្ន�ញ��នីុរេបជខសាលង�មមនូនាផ�ា�នលាកុជខសាលង�ីលរនីរជ់

្រងនក�រន្ុរា្ងយ នរប់ ក៍ បានរប ក្ូបស់្រងនកបក ច ក្ាិ២០១៤-២០១៥វ 

• បាីរេ្ងយ នរប ក្ូបស់ាកុ ក៍ បានរប ក្ូបសរចានា៤៩��ន់ន កូ ក្្ៀ៍សលេជលេ ករករប

ក្ូបសវ 

• បាីេធេរន្្ន�ញ��រន្ុ ក្្ៀរ�ូី�ងា កូ ាក កូ ់ូ ាកុភ�លក ក្ាិម�១្រងនកបក ច២០១៥-

២០១៦់់ីន៍សលេជលេ ករករប ក្ូបសវ 

• បនាម�ងេ្ាក�ំូនក�ច់ង្�ំពំីដរគូករចក ង� ក�់នុគចភិ រ និងគចភិ រ ា�នរន១០កែន�ង 

រគ �្�កលវ ិុ ទល័យី្ំុ ស់រ រគុ ្្៉គ�ឆ� �្ិកព២០១៥-២០១៦ា 

• បនេា លិខិរឧេុម្ឹមះ�ស្�តរធគេ្ង�នេ រ៉ ងគែន�ម និងក់ក �ឹ�រីកល�និ្្ិរ 

�កលវ ិុ ទល័យ�ូមិនមវាិិ្រ្ិល្ៈ ្្៉គ�ឆ� �្ិកព ២០១៤-២០១៥ ា�នរន៣១ឹក�ា 

• បនេា ្គក្្�ំពំករគេងរររចៈកមរករយរៃម��ល�ីដរគូករចក កល�្ិ្្ៃន

�នមបធមវាិិ្រ្ិល្ៈា 

• បនេប�លិខិរេេ�យរគេទ�នមបធមវាិិ្រ្ិល្ៈ ករចំ �្េច ្ុ�េនលករចក ់នុ�ិរ្រខ

គេ្ង�ន្បក�េ រ៉ ងគែន�មា�នរន៣៧១ឹក� ឆ� �្ិកព២០១៤-២០១៥ (គែន�ម គហ� ំរយឹមេនក

្រខ ់�ក្រខ ែកល្រខវគេ្ង�នេ រ៉ ងគែន�មគេាេកេុ្ និងា�េចះក់ងុូេទក�ុងឆ� �្ិកព២០១៤-

២០១៥)ា 
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• បនេប�លិខិរេេ�យរគេទ�កលវ ិុ ទល័យ�ូមិនមវាិិ្រ្ិល្ៈ ករចំ �្េច ្ុ�ឧេុម្ឹម

មន�ំរករ �ស�� តរធក�ុង និងេ្្្ក រ្ងមកគេ្ង�នរគគេ រ៉ងគែន�មេភ�កលវ ិុ ទល័យ

�ូមិនមវាិិ្រ្ិល្ៈា�នរន២៤៤ឹក� ្្៉គ�ឆ� �្ិកព២០១៤-២០១៥ា 

• បនេប�លិខិរេេ�យរគេទ្ក រ្ង់គ�រ � យុវន និងកំង ករចំ �្េច ្ុ�្�ិរិ្រ់ះ�� ន្ិកព

្ិ្្ និ្្ិរ និង�ស�� តរធា 

• បនេា ្គក្ុ រុល�ង ល�លុទល្គំងគហេ គ�គរ�ិិគ្រ�� គរធកមរ  និងនរេរគនំយ 

វ ិុ ទ�ឹន�ុំ២១ ា�នរន០២ឹក�ា 

• បនេា ្�ិគ្រង� ក�គរ�ិិគ្រ ឯកេុ្េន នេជល និងរុគែរងលមល�ឹន�ុំ២១ ា�នរន 

២ឹក�ា 

• បនេា ្គក្្�ំពំករគេងរររចៈកមរករុ រុលខុ្្រខវររម និង្គក្្�ំពំករគេងររ 

រចៈកមរករេម្គេរ ្្៉គ�ករ្គំងគហេ គ�គរ�ិិគ្រេភ�កលវ ិុ ទល័យ�ូមិនមវាិិ្រ

្ិល្ៈក�ុងឆ� �្ិកព២០១៤-២០១៥ា 

• បនគហេ គ�ករ្គំងេ្្េរ ្ ្ិ្្ និ្្ិរាូលគេ្មករររក�ុង្កគខ័ចភ ្ក រ្ងវគ្បមម 

និងវាិិ្រ្ិល្ៈឆ� �២០១៥ េងយេ្្េរ ្ បនា�នរន១០១ឹក� ក�ុងេឹះង� ក�រកដបលក �ី ល

ា�នរន៥១ឹក�់និងង� ក�មនមំររនំ-េខរ�ា�នរន៥០ឹក�ា 

• បនេរេគា�របយករចក ្កគខ័ចភ ឆ� �២០១៥ និងែនករ្កគខ័ចភ ឆ� �២០១៦ េទ្ក រ្ងមុខររ 

�រចៈា 
 

៣.៣.ឹយកងដ ននំរិកមរ េ 
• បនាូលររម្គុ�ពិ�កពេ្ាក�ំ្ចង់នុ្ក់រធ ្�ំពំករេរេគា� និងករ្គ្ព់រ�េទរគ �្វ ិុ ទ�� ន

គេាេកវ ិុ ទកមកុះ (ITC) េភុំ្�ំកររចៈរកដមន�ំា 

• បនាូលររមកិាេ្គុ�គរប  ពំករេរេគា�េ្ាក�ំ្ចងែនករ្កមរ�ព និងពវកិឆ� �២០១៥  

្្៉គ�ក�េច រករេមរមុខររ េភេលជបិករងដ ន រ..់.គា 

• បនាូលររម្គុ�រចៈក រ៉ បិករ់ន�រ្ក រ្ង េកម្ំ្្មគ្្ម្ល យរៃម� និង្រ្រពិនិរធ

វរ�ុ្ិល្ៈគុរចែខររែកល្រខវយកេទ �ៗងពិព័រចក េភគរេុ្ េភុំ្�ំករ្ក រ្ងា 

• បនាូលររម្គុ�ពិ�កពេរេគា�្គក្់ន�រ្ក រ្ង ្�ំពំករក�ចរ�រៃម�ីះ� គ័ចៃ�ពយន�

និងវេំក់ូ េភុំ្�ំករ្ក រ្ងា 

• បនាូលររមក�ុងកិាេ្គុ�ពិេ្នះេគល�ះមរយៃករូ្�ំពំយុុទឹករ �ុ �្គ�ូរផរិគព �់ពំ

ករចក�មរក្ុវរ�ិ�ព្្៉គ� �់កេប�ក�េច រៗមេទា្កនយន�្ពមទ�ងកុ៉រ េភមងមចភ ល

្ន្គរិគរ�ិករកមកុះ-គរុន (CJCC)ា 

• បនាូលររម្គុ�់ន�រ្ក រ្ង េកម្ំពិ�កពេលេ្ាក�ំ្ចង់នុ្ក់រធ ្�ំពំករ្រគ�្រង �្ចល�

គរកិ រ់រងិ្នំ និងេ់ំិា្រខនិា េភុំ្�ំកររចៈរកដមន�ំា 

• បនាូលររម្គុ�់ន�រ្ក រ្ង េកម្ំពិ�កពេលេ្ាក�ំ្ចង់នុ្ក់រធ ្�ំពំលកខចភ  និងនំរិវបំិ

ៃនករេ្�្ុ�ីះ� គ័ចៃ្គកគីំវកមរេលវ ិ្ ័យេនងដ រាឹ្ម័កនទ�ូវព�ល� ករែពទ��ូវព�ល� និង

ករេគកមនមំរពិេ�បនកវ ិ្ ័យ�ូវព�ល� េភុំ្�ំកររចៈរកដមន�ំា 
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• បនាូលររម្គុ�់ន�រ្ក រ្ង េកម្ំពិ�កពេលេ្ាក�ំ្ចង្ពះរ្ក់រធ ្�ំពំករងក�េធ់នុវរ�

នូវវបំិ�ស្�យរៃម�េលលគរះចល�ៃនលិខិរគុងដ នររិយុរ� េភុំ្�ំកររចៈរកដមន�ំា 

• បនាូលររម្គុ� ្�ំពំា្គ�្នំព េងយពិនិរធពិ�កពបន៦�ពូក ៣៣៉្ៗ េភ្ក រ្ង

ករររ និងគច�ុ ះគ �ី លវះិ� ំវៈា 

• បនាូលររម្គុ�ពិេ្នះេគល� ្�ំពំករពិនិរធេ ំងវ ិនូវេ្រកដបលរគ �្រកដបលង� ក� 

េ្កមះរិ និងេរេគា�េ្ាក�ំ្េ្មាររមែនករ្កមរ�ពនិងពវកិ្្៉គ�េរេគា�េមរមុខររ

េភង� ក�េ្កមះរិឆ� �២០១៥ េភ្ក រ្ងមដៃមា 

• បនាុះេទ្ព�ពយា្គ� និងៗមងនករ់នុវរ�លិខិរគុងដ នររិយុរ� េភមនមំរវគ្បមម និង

វាិិ្រ្ិល្ៈេខរ�ៗែកវ ្ពះ្ំននុ បរ�ក�គង និងៃគរលិនា 

• បនាូលររម្គុ�់ន�រ្ក រ្ង េកម្ំពិ�កពេលេ្ាក�ំ្ចង់នុ្ក់រធ ្�ំពំករេរេគា� និងករ

្គ្ព់រ�ិេទរគ �្្ក រ្ង់គ�រ � យុវន និងកំង េភុំ្�ំកររចៈរកដមន�ំា 

• បនាុះគ�េព េគ្កកមរេភ្ប�ុ �្គូរៃ្ពរុក េខរ�ក�ពង�ប� ចក�ព័នទវេិ�បនកមរ្ពះរ

្ក់រធ្រគ�្រង្ប�ុ �្គូរៃ្ពរុកា 

• បនាូលររម្គុ�េភ្ក រ្ងមុខររ�រចៈចក�ព័នទករេប�ែនករ្កគខ័ចភ ឆ� �២០១៦-

២០១៨ ករ្រ្រពិនិរធ និងយរៃម�មុខរ�ែចង្រគ�្រងក�ុងរាឹ្ម័កនទ្ក រ្ង �� គ័ន

ង� ក�ះរិ និងង� ក�េ្កមះរិ និងករេប�គាេុគ្ន�កមរក្មងព័រម៉នេ្�រចៈ និង

ករក�ចរ�ីុិ�ពករររា 

• បនាូលររម្គុ�ពិ�កពេលេ្ាក�ំ្ចង្ពះរ្ក់រធ ្�ំពំករេរេគា� និងករ្គ្ព់រ�េទរគ �្

ីះ� បរះរិ �្គូរៃ្ពរុក (់ ..្.រ) ះមរយរ�ីង្ក្ម្គ់កព់�កា្គ� េ្កម់បិគរំ�ព 

ឯកឧរ�ម    ុា េ�ឿន រកដេលជបិករា 

• បនាូលររម្គុ� ្�ំពំា្គ�្នំព េភ្ក រ្ងករររ និងគច�ុ ះគ �ី លវះិ� ំវៈ គហេ គ�េងយ

េះរ័យា 

• បនាូលររម្គុ�ពិ�កពេ�ងេ្ាក�ំ្ចង់នុ្ក់រធ្�ំពំករែ្គក� យ�នះរិក្ិកមរក�ពង�

តមេធេទះវ ិុ ទ�� នះរិក្ិកមរក�ពង�តម  េភុំ្�ំកររចៈរកដមន�ំា 

• បនាូលររមេ�ង់នុ្ក់រធ ្�ំពំករាុះគហ� ំ្ន្ន្បុនរូា មបធម និងេ្កមរេ្កម្កគ

ខ័ចភ ក�គូលែរមរយ េភ្ក រ្ងឧ្ពនកមរ និង្ិគ្កមរា 

• បនាូលររម្គុ�់ន�រ្ក រ្ង ្�ំពំឯក្ ដី ន ្�ិ្ ង៉ ល� និង្�ិ្័ក�រគ �្មន�ំរកដបល 

ៃ្ពេេ េភុំ្�ំកររចៈរកដមន�ំា 

• បនាូលររម្គុ�់ន�រ្ក រ្ងេកម្ំពិ�កពេលខ�់ម�រៃនេ្ាក�ំ្ចងា្គ�្�ំពំុ ូររមឹរមនក 

េភ្ក រ្ងៃ្គ្ចំយកា 

• បនាូលររម្គុ�់ន�រ្ក រ្ងេកម្ំពិ�កពេលេ្ាក�ំ្ចងា្គ�្�ំពំករ្រ្រពិនិរធលិរល

េ្រគង្្វង់េភ្ក រ្ង្ុជ�ិបលា 

• បនាូលររម្គុ�់ន�រ្ក រ្ងគន�ពិនិរធពិ�កពេលខ�់ម�រៃនេ្ាក�ំ្ចងា្គ� ្�ំពំករ្រគ�

្រងមចភ លែពទ�កុ៉រេភុំ្�ំកររចៈរកដមន�ំា 

• បនាូលររម្គុ�ពិ�កពេល់នុ្ក់រធចក�ព័នទន់ងីះ� បរករចរ និងករ់�ិវិវរមចំយងដ ន  

វគ្បមម្ប�ុ �្គូរៃ្ពរុក េភុំ្�ំករ្ក រ្ងា 



6 

 

• បនាូលររម្គុ�ពិ�កព និង់នុម័រេលេ្ាក�ំ្ចងគុគ�� ៃមក�ុង ្្៉គ�មន�ំរករ្ក រ្ង

វគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈ េភុំ្�ំករ្ក រ្ងា  

• បនាូលររម្គុ�់ន�រ្ក រ្ងេកម្ំពិ�កពេលេ្ាក�ំ្ចង់នុ្ក់រធ ្�ំពំវិនករ្ុជ�ិបល  

េកម្ំុគ��រ រ� និងេេ�យរគករេ�ងរលងលះ់ន�រះរិៃនមលសេភៗម្ាកេា ាូល េភ

្ក រ្ង្ុជ�ិបលា 

• បនាូលររម្ិក �ន ្�ំពំករ្រ្រពិនិរធ និងយរៃម�ករ់នុវរ�កមរវបំិ់�ិវិវ្មរ��ព 

មន�ំរករ្ំុវលិ២០១៤-២០១៥ ក�ុង្កគខ័ចភ រេ្៉ង្រគ�្រងនិរហិវរ�ុ�រចៈ្្៉គ�

កមរវបំិ់�ិវិវនគុ ់នុវរ�កមរវបំិុំ២ េភេ�នំយងដ នុេន�ប�ក�២ា 

• បនាូលររម្ិក �ន្ព�ពយ ្�ំពំវិន្រគ�្រងៃមក�ុងរគ �្រកដបល្ក្ង ្្្ក េភេ�

នំយងដ នុេន�ប�ក�២ា 

• បនាូលររម្គុ�់ន�រ្ក រ្ង េកម្ំពិ�កពេលេ្ាក�ំ្ចងា្គ�្�ំពំីះ� គ័ចៃគ�� ្្៉គ�

្ុខ�ព�រចៈ េភ្ក រ្ង្ុជ�ិបលា 

• បនាូលររម្គុ�់ន�រ្ក រ្ង េកម្ំពិ�កពេលេ្ាក�ំ្ចងា្គ�្�ំពំករ្រគ�្រងេលករគរតិេ រ 

ព�េក្ិក ះលិក ្ររំងងមនុ្្ េភ្ក រ្ង្ុជ�ិបលា 

• បនេប�គុគរប  ក�ុងវរងគច�ុ ះគ �ី លគេាេកេុ្្�ំពំនំរិវបំិៃនករ�ល�េ្េលវ ិ្ ័យវគ្បមម 

និងវាិិ្រ្ិល្ៈកល�ខចភ េនលេា៤ពរំៃនរនំ���េព  េភ្ក រ្ងមដៃមា 

• បនាូលររមះ្៉ិកក�ុងកិាេ្គុ�្រ្រពិនិរធាុងេ្កយ្្៉គ�្គុ�េព ់ងងេភុំ្�ំករ 

រចៈរកដមន�ំ េកម្ំពិនិរធពិ�កពេលេ្ាក�ំ្ចង់នុ្ក់រធ្�ំពំករ្រគ�្រង �្ចល�គរកិ រ 

់រងិ្នំ និងេ់ំិា្រខនិា, និងេនលនេបយះរិ្�ំពំករ់�ិវិវវ ិ្ ័យ់គ�រ �កយ និងកំងា  
 

៣.៤.ឹយកងដ នរចេនយធ និងនិរហិវរ�ុ េ 
• បនេ្�្ុ�ពវកិរកដ្្៉គ�្បក�គ�ីា� និងេគេវរ្មន�ំរករ មន�ំះគ�កិាេ្នទ ពលករ

់ែច� រ និងឧគរ�ម�មររកមនុ្្រ �្ែខមករ-ក�ិ ឆ� �២០១៥ ា 

• បនេ្�្ុ�ពវកិរកដឧគរ�ម�មន�ំរករ្្៉លកូនា�នរន៥ឹក� មរច�ពា�នរន១ឹក� ាូល

និវរ�នកា�នរន១៩ឹក� ្ុ�នេគ�ា�នរន២ឹក� េភែខកករង ឆ� �២០១៥ា 

• បនេ្�្ុ�េនលករចក ពវកិរកដ្្៉គ�េរេគា�្គំងេ្្េរ ្ �� ៃកែរងនិពនទ ក�ីពធ និង

េរឿង ឆ� �២០១៥ា 

• បនេ្�្ុ�េនលករចក ពវកិ្្៉គ�ឧគរ�ម�មន�ំរករពទបលមលសា�នរន៥ឹក�ា 

• បនេប�លិខិរេ្�្ុ�ពវកិ្្៉គ�ឧគរ�ម�ូននររបលករចរេភ្ប�ុគ មឹ យឆរ រ៣១ឹក� 

ែខមករ-ក�ិ ឆ� �២០១៥ា 

• បនេប�របយករចក  និង�នកគ្រគង�ា�ចូល៉ន េ  

o លក� �្គុ្រាូលុ្្ឹ�រមនមំរ ែខមករ -្ំដ ឆ� �២០១៥ា   
o ្រ្រពិនិរធវ ិ្ ័យ�ពយន� ែខមករ -្ំដ ឆ� �២០១៥ា  
o ្រ្រពិនិរធករ �ឹេា - �ឹាូលវរ�ុ្ិល្ៈ ែខមករ -្ំដ ឆ� �២០១៥ា  
o ្ុ�្ិុទិេប�ីំវកមរេល�� ៃកនរ នមររក�្នកែខមិពុឹ ឆ� �២០១៥ា  
o រលមចភ លរគូ�ព (ី សំយរង�)ែខមករ -្ំដ ឆ� �២០១៥ា  
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o រលេរង�ពយន�លុា្ែខមករ -កករង ឆ� �២០១៥ា  
o រលេរង�ពយន�េខមរនិមែខមករ -មិពុឹ ឆ� �២០១៥ា  
o ៃព�រលុំ �ៗងមរយែ�ករគ �្ឹយកងដ ន់�ិវិវវគ្បមមែខមករ -ក�ិ ឆ� �២០១៥  

• េ្�្ុ�ុូទរ�្បក�ររ� ន�េលកុ់កាិរ�្គត�ែខមករ-មិពុ  ឹឆ� �២០១៥ា 

• បនេ្�្ុ�ពវកិគែន�ម�ពូក៦២្្៉គ�ីដរគូករចក ្រំ៉្ុំ២ និង៣ឆ� �២០១៥ា 

• បនេ្�្ុ�និយ័រ�ពៃមក�ុង�ពូក៦៤ ្្៉គ�ន�ករ�នរយករ និង្បក�គ�ីា�គុរងលិក និង

្បក�គ�ីា�មុខរររកដបលក �ី ល និងរនំ-េខរ�ា 

• បន្ុ�េនលករចក ា�ីយេ្ងបនា�នរន៤២េលកា 

• បនេប�ីចរ�ិា�ីយុូទរ�េ្ងបនា�នរន៤២េលកា 

• បនគន�្ រ្រពិនិរធឯក�រីចរ�ិែកលបនា�ីយររាឆ� �២០១៥ា 

• បនគន�េរេគា�ឯក�រេប�រ�េុយធុ�ុំ៤ា 

• បន្រ្រពិនិរធេ ំងវ ិរល�ឯក�រីចរ�ិក�ុងឆ� �២០១៤ េ្រ�មុុក �្រគ�់បិករកិាេ  និង

ីះ� បរ្វនកមរ ាុះ្រ្រពិនិរធា 
 

៣.៥.ឹយកងដ ន្ �៉ រៈ និងគរកិ រ េ 
• បនេលករេ្៉ងរ្ុលុំ្�ំករ្ក រ្ង, �រមនមំរេខរ�េចប�រ� �ដ នុំ២, ែកលមល�ន

មបធមវាិិ្រ្ិល្ៈ គ ៃី ល័យះរិ និងឹយកងដ ន្ិល្ៈ�ពយន� , រ្ុល�ល្ន�ិ្ំុ 

ារុមរុខ, រ្ុលីនរ និងេនងដ រាឹ្ម័កនទឹឹរគ �្្ក រ្ងឆ� �២០១៦ា 

• បនងូរងងេ្េវេវគហ� ំ�រេព�ចភ ្ុពធ្ម្រ�ិរកដឆ� �២០១៤េភមនមំរវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈ 

េខរ�ៃគរលិន េចប�រ� ែកគ ្ពះ្ំននុ និងៃ្ពែវងា 

• បនគន�េប�ករែគងែាក្ �៉ រៈករិល័យ េ្រគង្រប រមិ ្ �៉ រៈគេាេកេុ្ និង េ្គង

ផនទនៈូនឹយកងដ នឹឹ និងង� ក�ក់ក �ឹា 

• បនគន�េប�កររ្ុល្ �៉ រៈករិល័យូនឹយកងដ នឹឹ និងង� ក�ក់ក �ឹា 

• បនេប�ករែគងែាក្ �៉ រៈេ្គ្ប �្ឆ� �២០១៥  ូនកល�មនមំរវគ្បមមេខរ�ក�ពង�ប�  ្ពះវដិរ 

និង ម្់ងែ្រងា 

• បនេប�ករែគងែាកឯក្ ដី នឆរ �្ប�ុូនកល�្រគ�មនមំរវគ្បមម និងឹយកងដ នមរយ

ា�នរនា 

• បនេប� �្េច ្ុ�េនលករចក េកម្ំ េ ុិ ្ �៉ រៈករិល័យេ៉្ុំ១ និងុំ២ , ុិ 

េ្គងផនទនៈេ៉្ុំ១ និងុំ២, ុិ េ្រគង្រប រម់ឆ� �២០១៥, ុិ ្ �៉ រៈគេាេកេុ្ឆ� �២០១៥ 

ងរ�ងង�្្៉គ�ែពទ�្ �៉ រៈឧគករចក រពយន�ឆ� �២០១៥, រ្ុល រ៉ ្ំុន្រះក� និងរគ �ី  

ឆ� �២០១៥, ុិ ឯក្ ដី ន្ន�ិ្ុខ និងឆរ �្ប�ុឆ� �២០១៥ , រ្ុលែកលមលុំ្�ំករ

្ក រ្ង, រ្ុលែកលមល�រមនមំរេខរ�េចប�រ� �ដ នុំ២ , រ្ុល្ប�ុ្្ំ្រគ�

ល័កចក  េខរ�ក �ី លឆ� �២០១៥ ,  ់�ិរក្ និងរ្ុល្ប�ុបែ្រ េខរ�បរ�ក�គងឆ� �

២០១៥, រ្ុល្ប�ុ្ពះ្ម់ង េខរ�្ពះវដិរឆ� �២០១៥ , រ្ុល្ប�ុ���ំ្ូរធេលក

ុំ២ េខរ�ៗែកវឆ� �២០១៥, រ្ុល�ក នុ័ព េខរ�ឧរ�រ៉ន័យឆ� �២០១៥, ់�ិរក្ និងរ្ុល

្ប�ុបចន� និង្ប�ុឯក��� េខរ�បរ�ក�គងឆ� �២០១៥ , ុិ ្ �៉ រៈេ្គ្ប �្ឆ� �២០១៥ 
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េរេគា� និងរ្ុល្ �៉ រៈឧគករចក ករិល័យឆ� �២០១៥ , រ្ុលរពយន�រកដឆ� �២០១៥ 

ុិ ្ �៉ រៈឧគករចក េ��ងគុរចឆ� �២០១៥, រ្ុលែកលមល�នមបធមវាិិ្រ្ិល្ៈ 

គ ៃី ល័យះរិ និងឹយកងដ ន្ិល្ៈ�ពយន�, េប�គេរង លករចរ�� នំយគុរច, ុិ េ្រគង

្រប រមិេ៉្ុំ២ ្្៉គ��នមបធមវាិិ្រ្ិល្ៈឆ� �២០១៥ , េប�ករេបះពុមក្កំគ័្រ

េ្េវេវឯក�រេ្ងរគ �្់ងង�ព និងេបះពុមកគង ចកធេ�� ក្្៉គ�េរេគា�ុិវគ្បមម

ះរិ, ុិ ្េម��កគ�ចក�្ិល្ៈ្្៉គ��នេ្េក �នេន ន �នរប� និងេរេគា�

រេម�ង�� ៃកពរំ ឆ� �២០១៥ា 
 

ករររ់ងង�ពលុទកមរ 

• បន់នុវរ�ករររេក ៃព�េលករររ េ  ងរ�ងង� ្ �៉ រៈករិល័យេ៉្ុំ២, ងរ�ងង�េ្គង

ផនទនៈេ៉្ុំ២, ងរ�ងង�េ្រគង្រប រម់េ៉្ុំ២ រ្ុល រ៉ ្ំុន្រះក� និងរគ �ី  ឆ� �

២០១៥, រ្ុល ែកលមលុំ្�ំករ្ក រ្ង, រ្ុលែកលមល�រមនមំរេខរ�េចប�រ� �ដ នុំ២ 

ងរ�ងង�្ �៉ រៈគេាេកេុ្ឆ� �២០១៥, រ្ុលែកលមលីនរ�នមបធមវាិិ្រ្ិល្ៈ គ ៃី

ល័យះរិ និងឹយកងដ ន្ិល្ៈ�ពយន�ា  

• បន់នុវរ�ករររពិេ្នះៃព�េលករររ េ  ងរ�ងង�្្៉គ�ែពទ�្ �៉ រៈឧគករចក រពយន�ឆ� � 

២០១៥, ងរ�ងង�្ �៉ រៈឧគករចក េ��ងគុរចឆ� �២០១៥ , ងរ�ងង�្ �៉ រៈេ្គ្ប �្ឆ� �២០១៥ , 

រ្ុល្ �៉ រៈ ឧគករចក ករិល័យឆ� �២០១៥ , រ្ុលរពយន�រកដឆ� �២០១៥ , េប�គេរង ល 

ករចរ�� នំយគុរចា 

• បន់នុវរ�ករររារតៃព�េលកររររ្ុល�ល្ន�ិ្ំុារុមរុខា 

• បន់នុវរ�ករររារតៃព�ះមរយឹយកងដ នន�ចរ និង់�ិរក្ �្ចង�គុរច េកម្ំេប�ករ 

រ្ុលេ ្ប�ុ្្ំ្រគ�ល័កចក  េខរ�ក �ី ល ្ប�ុបែ្រ ្ប�ុបចន� 

និង្ប�ុឯក��� េខរ�បរ�ក�គង ្ប�ុ្ពះ្ម់ង េខរ�្ពះវដិរ ្ប�ុ���ំ្ូរធេលកុំ២ 

េខរ�ៗ ែកវ និង�ក នុ័ព េខរ�ឧរ�រ៉ន័យ ឆ� �២០១៥ា 

• បន់នុវរ�ករររ្គរល�-ុ រុលករររ េ  ងរ�ងង�្ �៉ រៈករិល័យេ៉្ុំ១ , ងរ�ងង�

េ្គងផនទនៈេ៉្ុំ១, ងរ�ងង�េ្រគង្រប រម់េ៉្ុំ១ , ងរ�ងង�្្៉គ�ែពទ�្ �៉ រៈ

ឧគករចក រពយន�ឆ� �២០១៥, ងរ�ងង�្ �៉ រៈឧគករចក េ��ងគុរចឆ� �២០១៥ , ងរ�ងង�្ �៉ រៈ

េ្គ្ប �្ឆ� �២០១៥, រ្ុល រ៉ ្ំុន្រះក� និងរគ �ី  ឆ� �២០១៥ ,  រ្ុលែកលមល

ុំ្�ំករ្ក រ្ង, រ្ុលែកលមល�រមនមំរេខរ�េចប�រ� �ដ នុំ២ , រ្ុល្ �៉ រៈ

ឧគករចក ករិល័យឆ� �២០១៥, រ្ុលរពយន�រកដឆ� �២០១៥ , រ្ុល្ប�ុ្ពះ្ម់ង 

េខរ�្ពះវដិរ, រ្ុល�ក នុ័ព េខរ�ឧរ�រ៉ន័យ , ងរ�ងង�្ �៉ រៈគេាេកេុ្ឆ� �២០១៥ 

ករររេប�គេរង លករចរ�� នំយគុរច, ករររែពទ� និងុល�្ុ្ប�ុ���ំ្ូរធ េខរ�ៗែកវ 

ករររែពទ� និងរ្ុល្ប�ុ្្ំ្រគ�ល័កចក  េខរ�ក �ី ល , ករររ់�ិរក្ និងរ្ុល 

្ប�ុបចន� និង្ប�េុក��� េខរ�បរ�ក�គងា  
 

៣.៦.ឹយកងដ នែនករ ្�ិរិ និង្រគុ េ 

• បនេរេគា�េប�របយករចក ៗមរគគក�ចរ�្គត�ែខមករ កល�ក�ិ   ឆ� �២០១៥ា 
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• បនេរេគា�របយករចក វិវន�ពឆ� �២០១៤ ៃនករ់នុវរ� .យ.់. ឆ� �២០១៤-២០១៨ា 

• បនេរេគា� និងាង្កងឯក�រ្្៉គ�កមរវបំិ្ន�ិបរគូក្រគុករររវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈ 

ឆ� �២០១៤ និងេលកែនករ្កមរ�ពករររឆ� �២០១៥ា 

• បនេរេគា�កមរវបំិវនិិេរ�រចៈគំឆ� �រ �កិល២០១៦-២០១៨ូន្ក រ្ងែនករា 

• បនគន�េរេគា�ៗរងៗមងនករ់នុវរ�ែនករ្កមរ�ពករររវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈឆ� �

២០១៥ា 

• បនគន�េរេគា�ែនករ២០១៦-២០១៨ា 

• បនេប�េ្ាក�ំូនក�ច់ងកល�្រគ�់ងង�ពេ្កមុ្ក រ្ងេកម្ំេធ�ល�របយករចក

លុទលករររៗមរគគក�ចរ�ា 

• បនគន�េរេគា�្គមូលុិន�ន័យ្�ិរិវគ្បមមឆ� �២០១៤ា  
 

៣.៧.ឹយកងដ ន្ិុទិ់�កនិពនទ និង្ិុទិ្គដក�្គែនល េ  

• បនេរេគា�្គក្ ្�ំពំ់ងង�ព្រគ�្រង្ិុទិររមា 

• បនាុះ្ព�ពយ្�ំពំ្ិុទិ់�កនិពនទ និង្ិុទិ្គដក�្គែនលេភេខរ��� យេរេងា 

• បន្នករះមរយ់ងងករកមរ្ិុទិគ�ិពិ�ពេនក ( WIPO) គហ�ូ នមន�ំាូលររមវរងគច�ុ ះ 

គ �ី លែ�កកមរ្ិុទិគ�ិា�នរន០៣េលកេទ្គេុ្គរុន ្់ងបគុរ ំនិងន័រេវ្ា 

• បន្នករះមរយករិល័យ្ិុទិ់�កនិពនទ�រចរកដកូេរ រ ្គត�្គេុ្ៃព បនគហ�ូ ន

មន�ំ�ឹ ០១រគូ ាូលររមវរងគច�ុ ះគ �ី ល្�ំពំ ករ�រាេ�ម�ពះៃករូ់�ិវិវវគ្បមមេភ

្គេុ្កូេរ រា 

• បន្នករះមរយ់ងងករកមរ្ិុទិគ�ិពិ�ពេនក ( WIPO) េរេគា�្ិក �នា�នរន០២រស

្ិក �នង� ក�ះរិ្�ំពំ្ិុទិ់�កនិពនទ និង្ិុទិ្គដក�្គែនល និង្ិក �នង� ក�រ�គន�

្�ំពំ្ិុទិ់�កនិពនទ និង្ិុទិ្គដក�្គែនលា 

• បនេា លិខិរាុះគហ� ំករចរ�� ៃក់ក្រ�ស្�ា�នរន៨០�� ៃក  និងាុះគហ� ំ�� ៃកគុាេ្ម�ង

ា�នរន៥�� ៃកា 

• បនេា លិខិរ់នុ�ិរ្ុ�្ិុទិេប�ីំវកមរេល�� ៃកមររក�្នកា�នរន៨៧គុ ់នុ�ិរ

េបះពុមកេ្េវេវា�នរន០៧�� ៃក និង់នុ�ិរេ្គ្ប �្រគូ់ងងរវរ�ា�នរន១�� ៃកា  

• បនុ រុលពវកិបនា�នរន៥.១៤០.០០០េរេល គង�ាូលពវកិរកដា 
 

៣.៨.ឹយកងដ ន្ន្គរិគរ�ិករវគ្បមម់ន�រះរិ និងកិាេករី� ន េ  
• បនុ រុលលិខិរាូលា�នរន៤២៥ឯក�រ មកពំ្រគ��� គ័ន ់ងងករ និងពំេ្្្គេុ្េកម្ំូន

ង� ក�ក់ក �ឹ្ក រ្ង្រ្រពិនិរធ និង្េ្មាា 

• បន្្ម្លែគគគុូនង� ក�ក់ក �ឹ មន�ំ�ឹ េទាូលររម្គុ� គ�េព េគ្កកមរ និង្ែម�ង

្ិល្ៈបនា�នរន៦១េលកេ េភ្គេុ្ៃព ងវ េវេរីម រ៉ េំ្ំុ មំរន� រ៉  ផចភូ េច្ំុ 

ន�ំលំពំន �រចរកដកូេរ រ  ្់ងបគុរ ំគរុន  ន័រេវ្ ផ ភី  ែគ លន្ិក នូំង� ់ំុៗលំ បរ�ង 

ីេមរកិ ់ង�េរ�្ �រចរកដី រ៉ នំ �រចរកដ្គះ៉និរាិនា 

• េភៃពលុំ០៥ ែខមករ ឆ� �២០១៥ ឹុំ្�ំករ្ក រ្ង ៉នេរេគា�ពិបំាុះកិាេ្ ពមេ្ព�ងេលករ

គ�ចក�ឧគករចក មរងេុម្ កកេ�រុ្្នក Audio Guide រង្ក រ្ងវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈ
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ះមរយ្ក្មន ុន HONG YANG CORPORATION េ្កម់បិគរំ�ព ឯកឧរ�ម ុា េ�ឿន  

រកដេលជបិករ្ក រ្ងវគ្បមមនិងវាិិ្រ្ិល្ៈា 

• េភៃពលុំ០៦ ែខមករ ឆ� �២០១៥ ឹុំ្�ំករ្ក រ្ង ៉នេរេគា�ពិបំាុះនរ�េលជេលកិាេ្ពម

េ្ព�ងរេ្៉ងកររង្ក រ្ងវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈៃន្ពះរះីា្កកមកុះ និង�កល

វ ិុ ទល័យ់ំុលំចយ ៃនរកដ្ំុកេដង  ្នរកដីេមរកិ េ្កម់បិគរំ�ព  ឯកឧរ�ម ុា េ�ឿន 

រកដេលជបិករ្ក រ្ងវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈ ក�ុងេនលគ�ចងេធ�រំទ�ងពំរេនរពេទៗម

�ុឹក� �ុនង និងកិាេ្ន្គរិគរ�ិករករររេលរេ្៉ងឧ្ពនកមរៃនីីា្ក់ងងរ ែកល

េហករ�ះ��់ង�េរ�្ង “INDAP”ា 

•  េភៃពលុំ០៨ ែខមករ ឆ� �២០១៥ ឹុំ្�ំករ្ក រ្ង បនេរេគា�ពិបំាុះនរ�េលជេលកិាេ

្ពមេ្ព�ងរេ្៉ងកររង្ក រ្ងវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈះមរយន់ងវ ិុ ទ�� ន្ិល្ៈែខររ ្�ំពំ 

“រេ្៉ង្ក្ម្ិល្ៈ្ុ�ំលំន” េ្កម់បិគរំ�ព ឯកឧរ�ម �្រ�ង ក��ន�  រកដេលជបិករ

្ក រ្ងវគ្បមម និង វាិិ្រ្ិល្ៈា 

•  េភៃពលុំ១៣ ែខ មំឹ ឆ� �២០១៥ ឹុំ្�ំករ្ក រ្ង បនេរេគា�ពិបំាុះកិាេ្ពមេ្ព�ងរេ្៉ង

កររង្ក រ្ងវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈ ះមរយ់ងងករ្ិល្ៈែខររ់មរៈ េ្កម់បិគរំ�ព 

ឯកឧរ�ម �្រ�ង ក��ន� រកដេលជបិករ្ក រ្ងវគ្បមម និង វាិិ្រ្ិល្ៈា 

• េភៃពលុំ១២ ែខឧ្� ឆ� �២០១៥ ឹ�រមនមំរះរិ���េព  បនេរេគា�ពិបំាុះ់នុ្ពរចៈៃន 

ករេរយល�ន� រង�រមនមំរះរិ���េព  និង�រមនមំរះរិ្ិល្ៈ្ក្ងក�ំវេំំន ្នរកដ

ីេមរកិ េ្កម់បិគរំ�ពឯកឧរ�ម ត់ម �រ ិុ ទ រកដមន�ំ្�ំុំ និងឯកឧរ�ម ុា េ�ឿន រកដេលជ

បិករា 

• េភៃពលុំ០៤ ែខមិពុឹ ឆ� �២០១៥ ឹ�រមនមំរឧ្កិកដកមរ្គល័យពូ�្នក រុលែ្�ង រ�ីង

្ក រ្ងវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈ និងរ�ីងមងមចភ លឯក�រកមកុះបនេរេគា�ាុះកិាេ្ពម

េ្ព�ងេលរេ្៉ងករ់�ិរក្ និង់�ិវិវ�រមនមំរឧ្កិកដកមរ្គល័យពូ�្នក រុលែ្�ងា 

• េភៃពលុំ១៩ ែខមិពុឹ ឆ� �២០១៥ ឹុំ្�ំករ្ក រ្ង បនេរេគា� ពិបំាុះនរ�េលជេល

់នុ្្រចៈៃនករេរយល�ន� េលវ ិ្ ័យវគ្បមម រង្ក រ្ងវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈ និង

រចៈកមរករះរិេកម្ំវគ្បមម និង្ិល្ៈន�ំលំពំន េ្កម់បិគរំ�ព េនក�ទវរកដមន�ំ 

្ក រ្ងវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈា 

• េភៃពលុំ២៣ ែខមិពុឹ ឆ� �២០១៥ ឹុំ្�ំករ្ក រ្ង បនេរេគា�ពិបំ ាុះនរ�េលជេលរេ្៉ង

�នរយឧគរ�ម�េរេគា��រមនមំរឧ្កិកដកមរ្គល័យពូ�្នក រុលែ្�ង េ្កម់បិគរំ�ព 

េនក�ទវរកដមន�ំ ្ក រ្ងវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈ ះមរយេនក�ទវ Anne Lemaistre 

្គន់ងងករយូេច្រូ្គត�កមកុះា 

• េភៃពលុំ១០ ែខ ក�ិ ឆ� �២០១៥ េនក�ទវរកដមន�ំ បនាុះនរ�េលជេល កិាេ្ពមេ្ព�ងរង 

ររងដ �ិបលៃន្ពះរះីា្កកមកុះ និងរងដ �ិបលៃន�រចរកដ្គះ៉និរាិន ្�ំពំ

ករុគ��រ រ� ករលរា ករំកកកយ និងករ �ឹេា  �ឹាូលនូវ្ម្រ�ិវគ្បមមេងយខុ្ា្គ�ា 
 

៣.៩.�នគច�ុ ះគ �ី ល្កគខ័ចភ វគ្បមម េ 
• បនេរេគា� �្ចុ� ឯក�រេ្�្ុ�េនលករចក េគកវរងគច�ុ ះគ �ី លមន�ំរករា�នរន០៣វរង 
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o វរងគច�ុ ះគ �ី ល្�ំពំកិាេកររកដបល និងករររេលកែនករយុុទ�ស្�ា 

o វរងគច�ុ ះគ �ី ល្�ំពំករររ ាុះគហ� ំ�រេព�ចភ ្ុពធ្ម្រ�ិរកដា 

o វរងគច�ុ ះគ �ី ល្�ំពំកររររកដបល និងគុពិេ�បនកករររ ្្៉គ�មន�ំ្កគខ័ចភ

ឆ� �២០១៤ា 

• បនេរេគា�េគកវរងគច�ុ ះគ �ី ល្�ំពំកររររកដបល និងគុពិេ�បនកករររ្្៉គ�មន�ំ

្កគខ័ចភ ឆ� �២០១៣ា 
 

៤. អគ�នា្ករ នេររិ្ិ័ ៖ 

៤.១.ឹយកងដ នន�ចរ និង់�ិរក្ �្ចង�គុរច េ 
 

ក.ករររ់�ិរក្ងដ ន់ងងរ េ 

• បន្នករះមរយ្ក្មកររររគ �្ីះ� បរ់គ្រ ក់ក �ឹយក �់ែគងកុនល�នកេទ្ ល៉ រ 

និងាុះគហ� ំេភីះ� បរ់គ្រា 

• បនគន�្នករេរេគា�រគូា �៉ ក�ែកលះរេ្៉ងពវកិរគ �្្ក រ្ងវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈា 

• បនេរេគា�្គព័នទគងបូរុ់កបន្គែវង៤០ែមរ្រា 

• បនេរេគា�ឯក�រគហ��ំរេព�ចភ ្ពះពុុទរគូេេក�ុង �ុ �ងេលខ០៣ បនា�នរន០៣្ពះ់ងង

(៉នេលខN1166, N1209, N1211) ្គរល�េធ�នបរ សំមរូែកលបនេ្�្ុ�ខេំា 

• បនេទពិនិរធ និងែករ្មខវកររ្ុល�ក នដលជងេករ្ប�ុគ មឹ យឆរ រា 

• បនាុះពិនិរធ�� ន�ព្ប�ុគុរចេភេខរ�ឧរ�រ៉ន័យា 

• បនាូលររមេប�ក�ីយ្�វ្ះវរក្រ់ះ�ក នគុរច (�ក នុិព�) េខរ�ឧរ�រ៉ន័យា 

• បនគន�ាុះគហ� ំ និងគហេូ លុិន�ន័យវរ�ុ្ិល្ៈគុរចេទក�ុងក�ពធូុ័រា 

• បនគហេ គ�រូរគ�ង�ពរេភ�ក នដលជងេករ ៃន្ប�ុគ មឹ យឆរ រា 

• បនគហេ គ�រូរគ�ង�្្ទគ�កំែកលបនមកពំក�ីយេភ�ក នដលជងេករៃន្ប�ុ

គ មឹ យឆរ រា 

• និ្្ិរនះរិបរ�ង ែ�ករ្ុលវរ�ុ្ិល្ៈបនមកេប�កមរ្ិកព និងេប�ែនករេរេគា�

្ិនតរក់េភីនរេលខ០៤ ូនឹយកងដ នា 

• បនេរេគា�ឯក�រ និងាុះគហ� ំា �៉ ក�ក្លឹរ េប� �់ពំពរ�ក�ា 

• បនាុះគហ� ំ គហេូ លុិន�ន័យ និងរគូ�ពក�េ��ងា�នរន០៤េកម ក�ុង់�ិរក្់ងងរា 

• បនុ រុល និងេប�ក�ចរ�េនរុយកវរ�ុ្ិល្ៈា�នរន១៥ ខរាា�នរន៣៨មុខ ែ�រ្ប�ុា�នរន០១ 

ពំុំគ�� ករកងរីវបុនរ�េខរ�េ្េមរគ េកម្ំយកមករកពុុកក�ុង់�ិរក្ងដ ន់ងងរា 

• បនុ រុល និងេប�ក�ចរ�េនរុយកវរ�ុ្ិល្ៈា�នរន១៦រគូ ពំ្គេុ្ៃព េកម្ំយកមករកពុុក

ក�ុង់�ិរក្ងដ ន់ងងរា 
 

ខ.ករររករចររ�គន�្ប�  ុេ 

• បនាុះេទពិនិរធ និងុគ��រ រ�្គះពលរកដកុ�េធ�ង្ង�ល�េភងដ នពរំក�ុងរ�គន�២ ៃន្ប�ុ

គ មឹ យឆរ រា 
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• មន�ំ�ឹ ា�នរន០១រគូ េទាូលររម្នករមិន់ាិៃន�យកះមរយ់ងងករ G.H.F ្គត�្ប�ុ

គ មឹ យឆរ រា 

• បនាុះពិនិរធករង�គេរង ល និងងក�គ �ី  ែខ្់រងិ្នំាូលក�ុងរ�គន�ករចរ្ប�ុគ មឹ យ

ឆរ រែកលមិនបនេនរពេទៗម្ក្មករររពិ�កព (កូាះេភ�ូមិជងេង និងជងលិា 

ងក�គេរង ល៉នា�នរន១៥ែមរ្រ ពំ�ូវ់ម៉រ�ក្ិនទុ ែកលគ �ី លេធខូាេុ្�ព គរ�ិ� ន

វគ្បមមក�ុងរ�គន�ករចរេគរិក�ចភ )ា 

• បនាុះពិនិរធ រុល និង�ូវគុរចេភុ�វ ិរ�គន�្ប�ុគ មឹ យឆរ រា 

• បនាុះពិនិរធករងដ នរ្ុល�ក នុ័ព (់ូរំក) េខរ�ឧរ�រ៉ន័យា 

• បនាុះពិនិរធករងដ នរ្ុល�ក នុិព� និង្�វ្ះវឯក�រទក�ុងន់ង្គវរ�ិ�ក នុិព�េខរ�

ឧរ�រ៉ន័យា 

• ករររក�ុងរេ្៉ងរ្ុល ព្ង់ង�ក នដលជងេករ និង្គព័នទលូ  ៃន្ប�ុគ មឹ យឆរ រ 

្េ្មាបន១០០�ររយា 

• ករររក�ុងរេ្៉ងព្ង់ង�� �ងែ�កជងេង និងេប�លូរ �េងះុ់ក្េ្មាបន១០០�ររយា 
 

រ.ករររ្រគ�្រងរមចំយងដ នវគ្បមម េ 

• បនាូលររមក�ុងករ�ង្ង�្ពះវដិរេភវរ�្ ពះមេដ្ព្ុវចៃរិរគ់ំងែកង ្្្ក្ម់ង្រង� 

េខរ�ក�ពង�តមា 

• បនាុះេទ្ប�ុ���្រគ�(េ្គ្៉្) េខរ�ក�ពង�តម េកម្ំ ្្ង�គ�ង��� គរធកមរ និងពិនិរធ

�� ន�ពខូាជររគ �្្ប�ុា 

• បនរូ្គ�ង�ពរេភរយបរយេ្កយ្ពះ់ងងេនកប�ក និងែក្ររុមកែ្្ំ បនររារល�១០០�ររយា 

• បនរូរគ�ង�រគូា �៉ ក�ែកលបនេរេគា�ររាេភីនរេលខ០៧បនា�នរន២០ មុ �ងា 
 

ត.កររររ្ុល្ប�ុ និង �្ចង�គុរច េ 

• េរេគា�ឯក�រេកម្ំេប�គុគរប  េកម្ំះរ�និរេលករាុះគហ� ំ្ក្ងបរ�ក�គងះេគរិក�ចភ ពិ�ព

េនកា 

• បនេទាូលររមពិនិរធ និងែករ្មខវកររ្ុល�ក នដលជងេករ ៃន្ប�ុគ មឹ យឆរ រា 

• បនាុះពិនិរធករកគ�េេេភក�ុងគរេិវច្ប�ុ្ពះខ័ន ្ប�ុ្ពះារុមរុខ េភតុ�រច្ិរ្  

្្្ក្ងងមពរំ េខរ�្ពះវដិរា 

• បនាុះពិនិរធ�� ន�ព្ប�ុ �្គូរៃ្ពរុកា 

• បនាុះពិនិរធកំ្ម្ទន្ងងមកិាេេភ្្្ក្ងងមពរំក�ុងគ�ចងរកេមលុំ រុល្ប�ុ 

េកម្ំ្ុ�រកពុុកះ្ម្រ�ិវគ្បមមះរិា 

• បន្ិកពរេ្៉ង់�ិរក្ និងរ្ុល្ប�ុ្ពះារុមុខា 

• បន្ិកពរេ្៉ងគ�ូរ �្ី � និងរ្ុលនគង� �ពរំេភ �ុ �ងេលខ០៣ និងេលខ០៥ និង

េលករេ្៉ងេកម្ំេរេគា�ា�ីរ�ង� ក� និងរកពុុកែ�រ្ប�ុែកលេភេ្្ �ុ �ងេធ៉ន

្ �ី គ�� គ�ា 

• គន�្ �វ្ះវឯក�រចក�ព័នទន់ង្ប�ុ្ពះ្�់ង េខរ�្ពះវដិរា 
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• ករងដ ន្ប�ុ្ពះ្ម់ង េខរ�្ពះវដិរ េ បនុល�្ុ និង្េរង ះគ មឹ ន�ា�ចុាដនិ�័យ

ា�នរន២៣កែន�ងា 

• ករងដ ន្ប�ុបែ្រ េខរ�បរ�ក�គង េ បន្ិកព្្មង�គ�ង�េងយ្មង�ៗម រ៉ ្ំុនរូគរូបន 

ររារល� និងេរេគរេ្៉ងុល�្ុរ�គន�េ្នះង� ក�ា�នរន៣កែន�ង និង្ប�ុេទលា�នរន១កែន�ង 

ែកល៉នដនិ�័យខក �្ា 

• ករងដ ន្ប�ុឯក��� េខរ�បរ�ក�គង េ បន្ិកព្្មង�គ�ង�េងយ្មង�ៗម រ៉ ្ំុនរូគរូបន 

ររារល�ា ករ �្្មង� និងរូរគ�ង�គាេុគ្ន��ពបន៨០�ររយ ករុល�្ុបន១០០�ររយា 

• ករងដ ន្ប�ុ���ំ្ូរធ េខរ�ៗែកវ េ ្េ្មាបន១០០�ររយៃនរេ្៉ងា 

• ករងដ ន្ប�ុ្្ំ្រគ�ល័កចក  េខរ�ក �ី ល េ ្េ្មាបន១០០�ររយៃនរេ្៉ងា 

• ករងដ ន�ក ន់ូរំក េខរ�ឧរ�រ៉ន័យ េ ្េ្មាបន១០០�ររយៃនរេ្៉ងា 

• ករងដ ន្ប�ុបចន� េខរ�បរ�ក�គង េ ្េ្មាបន១០០�ររយៃនរេ្៉ងា 
 

ង.ករររ់�ិរក្ៗមគ �ី េខរ� េ 

់�ិរក្ងដ នក�ពង�ប� និង ្ពះវដិរ េ 

• គន�ាូលររម្នករះមរយ់ងងករ Waseda ាង្កងឯក�រ និងរ្ុល្ប�ុ �្គូរ 

ៃ្ពរុក េភេខរ�ក�ពង�ប� ា 

់�ិរក្ងដ នបរ�ក�គង គ មឹ យ៉ន័យ និង ឧរ�រ៉ន័យ េ 

• បនាូលររមះមរយ្ក្មន ុន់រងិ្នំកមកុះង�គេរង លែខ្េ��ង រគ �ី  ់រងិ្នំាូល 

រ�គន�្ប�ុគ មឹ យឆរ រា  

• េប�េរងមកែន�ងលក� �្គុ្រ និងេប��ូវាូលុ្្ឹទ�ង៤ុិ្ ្េ្មាបន១០០�ររយា  

• បនពិនិរធករងក�គេរង លែខ្េ��ងក�ុងរ�គន�ករចរេភជងេង ជងលិា និងករងក�គេរង ល

េេេភ់ម�ូវែ�កជងេករ និងជងេងា  

• បនេបះគេរង លករចរ�ក នដលមុខជងេករ្ប�ុគ មឹ យឆរ រែកលេ ុគន់ងរ្ុល

ររាបន្គែវង៣៧ែមរ្រា  

• បនពិនិរធេមល្គះពលរកដ�ង្ង��� នំយេ្គងផនទនៈមរយកែន�ងេភក�ុងរ�គន�ករចរ

ុំ២ៃន្ប�ុគ មឹ យឆរ រ េងយមិន់នុ�ិរេធំកកគ�បុងេ្គងក�ុងកំេ ំយា 

• បនេប��ូវាូល្ប�ុ �្ីងៗ្ុខ និងងក�លូបនា�នរន០៤កង�ា 

• បន្ ល៉ រៃ្ព និងនគង� �េល�� ក្�ិ្ប�ុគ មឹ យឆរ រា 

• បនាុះពិនិរធពរ្ប�ុគ មឹ យុ័ពែកលបន� ក�ា�នរន៨កុ�ា 

• បនាុះពិនិរធ និងុគ��រ រ�្គះពលរកដុ មឹ នយកកំ្ប�ុ �្ីងៗ្ុខា 
 

ា.ករររ្ន្គរិគរ�ិករះមរយ់ន�រះរិ េ 

• កិាេ្នករះមរយ់ងងករ G.H.F រ្ុល្ប�ុគ មឹ យឆរ រ េ បន្ ល៉ រៃ្ពក�ុងគរេិវច

្ប�ុគ មឹ យឆរ របន១.២០០ែមរ្រកេរ រា ្កមរ�ពរគ �្់ងងករ G.H.F តគ�ពំែខមករ 

្រខវបនករ�គន�យទ�ងករររ និងក �៉ �ងពលកមរេភ្រ់មែរ៥០�ររយ រស្កមរ�ព្ ល៉ រ

ក�ុងគរេិវច្ប�ុែ�កជងេករ និងជងរ្ូងា រង�ត�្នករះមរយ់ងងករ G.H.F ក�ុងករ

់�ិរក្ និងរ្ុល្ប�ុគ មឹ យឆរ រេភេពល៉ន MOU ពរំា 
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• កិាេ្នករះមរយ់ងងករ Waseda រ្ុល្ប�ុ �្គូរៃ្ពរុក េខរ�ក�ពង�ប� េ បននិង

ក�ពុងគន�កររររ្ុល្ប�ុ N1 ា 
 

៤.២.ឹយកងដ ន�រមនមំរ េ 

ក.�រមនមំរះរិ���េព  េ 

• បនុ រុលវរ�ុ្ិល្ៈា�នរន០៩មុខរស “្ក ”ំ �់ពំកំកុរ ពំ្គះពលរកដរនំ���េព ,  “រគូ

�្ីកេនក Kou Sann” �់ពំេននៈរុ ពំេនក�ទវ មរក� វចៃ្ំុង ់�ិបលរង

រនំ���េព , “បចភ វ” �់ពំពរ�ក� ពំេនក្គនឹយកងដ នន�ចរ និង់�ិរក្ �្ចង�

គុរច,  “្គែពន២ និងក្លយក្១ ” �់ពំពរ�ក� ពំគុរងលិក់�ិរក្�រមនមំរ្ពះនេររ�ម  

្ំននុ់ងងរ, “រគូគកិ៉ននុ៉ន” �់ពំពរ�ក� ពំ�រមនមំរ Cleveland Museum of Art 

្នរកដីេមរកិ, “្គែពន” �់ពំពរ�ក� ពំមន�ំីះ� បរ់គ្រ,  “េងចន” �់ពំ�ក ន� 

ពំ្គះពលរកដ្្្កកង៉្ េខរ�ក�ពង�តម, “្ពះវ ិ្ ស”ុ េប�ពំពរ�ក� ពំ្គនមនមំរវគ្បមម 

និងវាិិ្រ្ិល្ៈេខរ�ក�ពង�្កស, “រគូា �៉ ក�គុរចែខររា�នរន១១រគូ” �់ពំពរ�ក� ពំេនក Moten 

Bosterud នះរិ Norway រ �្េភ្គេុ្ Andorraា 

• បនករ�រគូពរ និងគហេូ លុិន�ន័យេទក�ុង្គព័នទ Data base បនា�នរន១៣៦វរ�ុា 

• េងយេងកិាេ្ពមេ្ព�ងរងររងដ �ិបលកមកុះ និងវាិិ្រ�លះរិ់ូស�� លំ  ររងដ

�ិបលកមកុះបន់នុ�ិរេធ�រំ់ូស�� លំខេំវរ�ុ្ិល្ៈគុរចែខររា�នរន០៣រគូយកេទ �ៗង

ពិព័រចក េភ្គេុ្់ូស�� លំរយៈេពល០៣ឆ� � (២០១៤-២០១៧)ា 

• េងយេងកិាេ្ពមេ្ព�ងរងររងដ �ិបលកមកុះ និងគចភិ រធ្�ាិនៃនេគរិក�ចភ វគ្បមម 

ររងដ �ិបលកមកុះបន់នុ�ិរេធ�រំគចភិ រធ្�ាិនៃនេគរិក�ចភ វគ្បមម ខេំវរ�ុ្ិល្ៈ

គុរចែខររា�នរន៨០រគូ ពំ�រមនមំរះរិ យកេទ �ៗងពិព័រចក េភ្ក្ងេគរក�ង និងេខរ�ក� ងុុង 

�រចរកដ្គះ៉និរ ាិន រយៈេពល០៦ែខ តគ�ពំែខប�ូ ឆ� �២០១៤ កល�ែខមិពុឹ ឆ� �២០១៥ា 

• បនេរេគា�េគក្េ ក៉ បពិព័រចក មិន់ាិៃន�យក្�ំពំ ល ទុលៃនរេ្៉ងកិាេ្ន្គរិគរ�ិករ 

ក�ីក�កលុំ២ (ករ�� គឹ�រមនមំររងកមកុះ និង់ូរំីរ “វគ្បមម្ន�ិ�ព”) េភ�រមនមំរ 

ះរិា 

• បនេរេគា�េគក្េ ក៉ បពិព័រចក មិន់ាិៃន�យក្�ំពំ “ស្�ំែខររេភេពល់រំរ គាេុគ្ន� និង់ឹររ ” 

េភ�រមនមំរះរិ���េព  េងយ៉នករន�្ុ និងឧគរ�ម�ពវកិេងយរងដ �ិបលគរុន ៗម 

រយៈ់ងងករយូេច្រូ្គត�េភកមកុះ (៥.៨.២០១៥ កល�១៥.១០.២០១៥)ា 

• ឹយកងដ ន�រមនមំរ និងមងមចភ លេគរិក�ចភ  បនេរេគា�េគកពិព័រចក មិន់ាិៃន�យក្�ំពំ 

“���េព ៉នកលមរយេឹះ” េភ�រមនមំរះរិ���េព  

•  បនរ្ុលរគូា �៉ ក�បន១២២រគូា 

• បនុ រុលេ���វេធាូលុ្្ឹ�រមនមំរះរិ���េព ៉នរចៈ្គរិ�ូះន�ខក �្ះរិ-់ន�រះរិ 

េ���វះរិ-់ន�រះរិ ្ិក កម ្ិ្្ និ្្ិរ ្ពះ្ងង ្រគុា�នរន ១៦៤.៦៩៦ឹក� ក�ុងេឹះ

៉នេ���វះរិា�នរន ២៤.៨៨៧ឹក� ែកលុ រុលបនា�ចូលពវកិា�នរន ៨.៧១០.៤៥០េរេល 

គង�ាូលពវកិរកដ និង េ���វ់ន�រះរិា�នរន ១២០.៣១៦ឹក� ែកលុ រុលបនា�ចូលពវកិា�នរន

៤២១.១០៦កុន�  គង�ាូលពវកិរកដ និងេ���វាូលផរគង�ៃព�ា�នរន ១៩.៤៩៣ឹក�ា 
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ខ.�រមនមំរឧ្ក់កដកមរ្គល័យពូ�្នក រុលែ្�ង េ  

• បនុ រុលេ���វះរិ-់ន�រះរិ ្ពះ្ងង ្ិ្្ និ្្ិរាូលុ្្ឹ៉នា�នរន៣១៣.៨៧៨ឹក�  

ក�ុងេឹះេ���វ់ន�រះរិ៉នា�នរន២៦៧.៧៤៦ឹក�ា 
 

រ.មចភ លវរ���� េ 

• បនុ រុលេ���វេុ្ារចក ះរិ-់ន�រះរិាូលុ្្ឹ៉នា�នរន១០៨.៤៥១ឹក� ក�ុងេឹះេ���វ

់ន�រះរិ៉នា�នរន ៨១.២៤១ឹក� ា 
 

ត.មចភ លេងឯក េ 

• បនុ រុលេ���វេុ្ារចក ះរិ-់ន�រះរិាូលុ្្ឹ្រគុ៉នា�នរន២១៣.៨០៩ឹក� 

ក�ុងេឹះេ���វ់ន�រះរិ៉នា�នរន១៧៧.៤៨៩ឹក� ា 
 

៤.៣.ឹយកងដ នគុរចវរ� ុ៖  

• បនាុះេទពិនិរធ្ប�ុ្ពះខ័នក�ពង��� យ េខរ�្ពះវដិរ និង្ប�ុ �្គូរៃ្ពរុក េខរ� 

ក�ពង�ប�ា 

• បនគហេូ លុិន�ន័យវរ�ុគុរចេភេខរ�្ម់ងែ្រង ររនរំរ ំក�ពង�ប� េទក�ុង្គព័នទ្រគ�្រងុិន�ន័យ 

(Database) បនររារល� និងក�ពុងគន�្�វ្ះវ គហេូ លុិន�ន័យវរ�ុគុរចេភេខរ�េ្េមរគា 

• បនាុះ្�វ្ះវេភ�� នំយរងូេេឹង និង�� នំយ���ៗេនរ ្្្កពរប�ង េខរ�េកះកុងា 

• បន្ិកព្�វ្ះវវរ�ុគុរចេប� �់ពំពរក�ុងរាឹគ័ុរេកះេករេភ�រមនមំរះរិា 

• បនគន�្�វ្ះវឯក�រវរ�ុគុរចែកលបរ�គង�ា 

• បនាុះេទ្នករ �្ែវងក�ចរ�្ព�្គុល� រុលគុរចេភ្្្ក�ល ង េខរ�ក �ី លា 

• បនេរេគា�ឯក�រេ្�្ុ�េបះពុមកុ្មង�លិខិរ់នុ�ិរ �ឹេា - �ឹាូលវរ�ុ្ិល្ៈេទគរេុ្ា 

• បនគន�្ិកព �់ពំុ្មង�ែគគគុ ចកធេ្�្ុ�្ិុទិ ែរមគិុេលវរ�ុ្ិល្ៈ្ុ� �ឹេា េទគរេុ្ 

និងវ�ិិគនគ្រគ�� ក�ករាុះេ រុ ះក�ុងីំវកមរវរ�ុ្ិល្ៈា 

• បនាុះ្�វ្ះវេប�គហ� ំ�រេព�ចភ វរ�ុគុរចា�នរន២០រគូ េភវរ�ៃ្ពែវង រនំ���េព  និង 

បន៥៣រគូ េភេខរ�ររនរំរាំ 

• បនគន�្�វ្ះវវរ�ុគុរចេប� �់ពំេេា 

• េរេគា�ឯក�រ រគូ�ព្ព�ពយៗម្គព័នទ់ិុនេបេចរ ្�ំពំររឹុំ និង�រកិាេរគ �្ឹយក

ងដ នគុរចវរ�ុា 

• បនគន�្�វ្ះវវរ�ុគុរចេភេ្្ �ុ �ង និង្គមូលយកមករកពុុកេភកែន�ង្ុវរ�ិ�ពា 

• បនាុះេម�ង មុ រ�គហ� ំ�រេព�ចភ វរ�ុគុរចេភេខរ�ក�ពង�តម ៃ្ពែវង និងេខរ�ក �ី លា 

• បនាុះេប�គហ� ំ�រេព�ចភ វរ�ុគុរចេភេខរ�ក�ពង�តម បរ�ក�គង និងេខរ�ៗែកវា 

• បនេរេគា�េប��� ក្�ិគរប  ពំេទ្គ�ិរ�ិងក�ៗមរ�គន�្ប�ុ �� នំយ្គវរ�ិ�ស �្  

�្ជន� �នេរេន និងវរ�ីរមា 

• បនគន�្�វ្ះវេ រុ ះ្គេុ្ែកលក�ពុងលក�វរ�ុគុរចៗម្គព័នទគេាេកវ ិុ ទា 

• បនគន�្�វ្ះវេ រុ ះ្គេុ្ ែ្ក្មន ុនែកល៉នីះ� គ័ចៃក�ពុងេប�ីំវកមរ �ឹេា  

វរ�ុ្ិល្ៈពំកមកុះា 
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• បនគន�្�វ្ះវា្គ�ែកលចក�ព័នទន់ងករ�ល�ីះ� គ័ចៃេធនគរេុ្ �ឹាូលវរ�ុ្ិល្ៈ 

គរេុ្ាូលមកកមកុះា 

• បនគន�្�វ្ះវឯក�រា្គ�ពំ្ម័យបរ�ងា 

• បន�ល�េ្ពិនិរធវរ�ុ្ិល្ៈ �ឹាូល- �ឹេា បនា�នរន្រគុ៤.៣០០រគូ  ុ រុលបនពវកិ

ា�នរន៤១.៦៩១.០០០េរេល គង�ាូលពវកិរកដា 
 

៤.៤.ឹយកងដ នគុរចវ ិុ ទ និងគុេរ្គវរ�ិវ ិុ ទ េ 

• បន្នករះមរយ�កលវ ិុ ទល័យ់ូៗេដង  ្នរកដីេមរកិ ាុះេទ់�ិរក្មងូ្គុរច 

េភ្លងេ្ះះីែរ រង េខរ�េកះកុងា 

• បន្នករះមរយ�កលវ ិុ ទល័យ់ំុលំចយ ្នរកដីេមរកិ េទាូលររមេប�ក�ីយ

េភ្ប�ុ្ពះខ័នក�ពង��� យ េខរ�្ពះវដិរា 

• បន្នករះមរយ�រមនមំរះរិ្គវរ�ិ�ស្�បមរះរិ ្គេុ្បរ�ង ាុះេទ្ិកព្�វ្ះវ 

និងេប�ក�ីយេភ�� នំយគុរចនល ង�ក ន េខរ�បរ�ក�គងា 

• បន្នករះមរយឹយកងដ នន�ចរ និង់�ិរក្ �្ចង�គុរច ាុះពិនិរធុំ �ៗង្ប�ុ 

និង្្ះក�ុងកំ្ម្ទន្ងងមកិាេ េភ្្្ក្ងងមពរំ េខរ�្ពះវដិរា 

• បនេប�ករ់�ិរក្់កដិរុេភវរ�្ប�ុវក�ំ ៉នា�នរន៩០០់កដិរុ េភ្្្ក្ំុបរក �ី ល 

េខរ�ក�ពង�តមា 

• បនាុះេទេប�ករ់�ិរក្កុនល�នក េភេខរ�េកះកុងា 

• បនាុះកិាេ្ពមេ្ព�ងះមរយ�កលវ ិុ ទល័យ់ំុលំចយ ្នរកដីេមរកិ ្�ំពំករ្ិកព្�វ

្ះវេភ្ប�ុ្ពះខ័នក�ពង��� យ េខរ�្ពះវដិរា 

• បនាុះេទ្ិកព្�វ្ះវ និងេប�ក�ីយេភេងឯក រនំ���េព ា 

• បនាុះេទ្�វ្ះវំ្�ែកក េភេខរ�្ពះវដិរា 

• បន្នករះមរយ្នករះមរយ�នបរ�ងាុងគូចម  និងីះ� បរ់គ្រាុះពិនិរធ្�វ

្ះវពរពំេលីក្នូវុំ �ៗងមរយា�នរនកូាះ េ លែង�ក ឧកុងង េកះែករ ្ពះខ័នក�ពង��� យ 

�្គូរៃ្ពរុក និងគ មឹ យឆរ រា 

• បនាុះេទពិនិរធ រុលគុរច េភ្្្កក�េរេង េខរ�បរ�ក�គងា 

• បនាុះេទេប�គុគរប  េភ�នគ មឹ យឆរ រ េខរ�គ មឹ យ៉ន័យា 

• បនាុះ្រ្រពិនិរធ និងុគ��រ រ�ករំកកំេប��ូវរគ �្កងវ ិ្ �កមរេល រុលគុរចក�ីក�ក�្គក� 

េភ្្្ករេវេង េខរ�បរ�ក�គងា 

• បនាុះ្រ្រពិនិរធ និងុគ��រ រ�ករកគ�កកយ រុល្រ់ះ្ប�ុបង េកម្ំេប��ូវេលខ៣៤ េភ

្្្កក �ី ល្ម់ង េខរ�ក �ី លា 

• បនាុះ្រ្រពិនិរធ និងុគ��រ រ�ករតក�កំលុគ្្ះគុរច (្្ះែកវេល ែ្្ះ�រេពយុរទ) 

េភ្្្កឧកុងង េខរ�ក�ពង�្កសា 

• បនាុះេទក�ចរ�រ�គន�និងេបះគេរង លករចរ�� នំយ រុលក�ីក�ក�្គង� េខរ�បរ�ក�គងា 

• បនាុះ្រ្រពិនិរធ និងុគ��រ រ�ករកគ�កយកំ រុល្េម�ា និង រុល់ងង េខរ�ក �ី លា 
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• បនាុះ្រ្រពិនិរធ និងុគ��រ រ�្កមរ�ពកយកំ�� នំយគ មឹ យរូមរយកែន�ងេភ្្្កេមមរ� 

េខរ�ក�ពង�តមា 

• បនាុះេទ្រ្រពិនិរធ យរៃម� និងេងះ្�យគ�ប គូនំយងដ ន រុល្ពះ់ងងេចបក េខរ�ៃ្ពែវងា  

• បនាុះេទពិនិរធ និងយរៃម��� ន�ព់កដិរុ េភ�រមនមំរឧ្កិកដកមរ្គល័យពូ�្នក 

រុលែ្�ងា 

• បនាុះេទេបះគេរង លករចររមចំយងដ ន្ប�ុៃ្ពេកម្្្ក េភ្្្ក្ំុបរក �ី ល 

េខរ�ក �ី លា 

• បនាុះេទក�ចរ�និមករេកម្ំេបះគេរង លេភរមចំយងដ ន���ំ្ូរធ េខរ�ៗែកវា 

• បនាុះេទេបះគេរង លករចរ�� នំយ រុលក�ចគ� និង រុលកំៃ្គ ្្្ក�ល ង េខរ�ក �ី លា 

• បនាុះ្�វ្ះវ និងពិនិរធេម�ង មុ រ�រ�គន�រចគុំ២ ���ំ្ូរធ េខរ�ៗែកវា 

• បនាុះពិនិរធ និងេម�ង មុ រ��� នំយគុរចេភ រុល្រ ូង ្្្កពរពរក េខរ�គ មឹ យ៉ន័យា 

• បនាុះពិនិរធ និងេម�ង មុ រ��� នំយគុរចេភខចភ ែ្ពកេ��  រនំ���េព ា 

• បនាុះពិនិរធ និងេម�ង មុ រ��� នំយគុរចេភេខរ�ក�ពរា 

• បនាុះពិនិរធករងដ នំកយកកំពំ�� នំយគុរចវ ិុ ទិរ រុលបរយចក ់ែច� រ េខរ�ៃ្ពែវងា 

• បនាុះពិនិរធ និងេម�ង មុ រ��� នំយគុរចេភ្្្កងងគរិររ� េខរ�្ម់ងែ្រងា 

• បនាុះេទេបះគេរង លេភ្្ះែកវេល ្្្កឧកុងង េខរ�ក�ពង�្កសា 

• បនាុះពិនិរធ�� នំយគុរចេភេខរ�េចប�រ�ា 

• បនេប�ក�ីយ�� នំយគុរចេភរុនគ� េខរ�េចប�រ�ា 

• បនគន�ករ់�ិរក្់កដិរុេភមចភ លេងឯកា 
 

៥.អគ�នា្ករ នរេចេ្េទតរវប្ប ៖ 

៥.១.ឹយកងដ ន់�ិវិវវគ្បមម េ 

• បនេប�លិខិរេ�េទមនមំរវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈរនំ -េខរ� េកម្ំ្្ង�្�ិរិ់ងងករ 

្៉រមែកល េប�្កមរ�ពចក�ព័នទន់ងវ ិ្ ័យវគ្បមម  និងៗរង្�ិរិ និងករររវគ្បមម

រយៈេពល០៤ឆ� � (២០១១-២០១៤)ា 

• បន �ុឹក� �ុនងះមរយ្ក រ្ងមដៃម េកម្ំេ្�្ុ�្�ិរិ់ងងករ ្៉រមេ្្រងដ �ិបល្គត� 

ឆ� �២០១៤ គរុែន�ពុ�ទន�បនុ រុលលុទល េងយ្ក រ្ងមដៃមពុ�ទន�េប�ករគូក្រគុុិន�ន័យា 

• បនគន�េរេគា�ាង្កង និងែក្្ម្លឯក�រ ្�ំពំពិបំែ្នេ្ពនាូលរ �្េភ�ូមិពរំ រគ �្

នះរិ្រ់ង េភេខរ�ររនរំរាំ 

• បនគហេ គ�ករែក្្ម្លចកធេពានក ខ�់ម�រ ្គវរ�ិៃនពិបំគុចធងរនន និងក�ពុង្គមូល 

រគូ�ព្្៉គ�គហេូ លក�ុងឯក�រៃនពិបំគុចធងរននេនះា 

• បនេរេគា�រុគែរងលមល �ៗងពិព័រចក រគូពរ ន�ុង គង ្្៉គ�្ន�ិបរ្ក រ្ងវគ្បមម និង

វាិិ្រ្ិល្ៈឆ� �២០១៤ មេដ្្ព្ិល្ៈយុវនុូទ�ង្គេុ្ឆ� �២០១៥ ុិវគ្បមមះរិ ០៣ 

មំឹ េលកុំ១៧ ឆ� �២០១៥ និង ពិបំ់គ់រ�ុរខរគេលកុំ១០៤ ុិ់ន�រះរិឹរ ំ០៨  មំឹ 

ឆ� �២០១៥ា 

• បនគន�េរេគា�ាង្កង និងែក្្ម្លឯក�រ ្�ំពំ្គវរ�ិ���េងះ្កមុ� េភេខរ�មចភ លរំរាំ 
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• បនគន�េរេគា�ាង្កង និង្គមូលរគូពរកូនកេ �៉ ះ -កូន្កមុ� ក�ុងពិបំេរេគា�ីចនកពិចនក 

េកម្ំគហេូ លក�ុងេ្េវេវីចនកពិចនកែខររា 

• បនគន�េរេគា��រមនមំរែខ�ងែខររ េកម្ំេគកូនមដនាូលុ្្ឹ និង្ិកព្�វ្ះវ ា 
 

៥.២.ឹយកងដ ន្ិល្ៈ�ពយន� និង្ព�ពយវគ្បមម េ 

• ពរវេំក់ូឯក�រពំ្កមរ�ពង� ក�ក់ក �ឹ និងករររ់ងង�ពា�ចុះ្ក រ្ងបន២៥ា�ចងេងា 

• បនេរេគា�្្ង�គហ� ំេ រុ ះឯក�ររប� និងេន ន្្៉គ�រេម�ងវេំក់ូ េកម្ំេរេគា�កមរវបំិ

ឹុំវគ្បមមា  

• បនេរេគា�រេម�ងរប� និងេន ន់គ�រ �មេដ្្ព្ិល្ៈយុវនុូទ�ង្គេុ្ឆ� �២០១៥ា 

• បនរេម�ង្េ្មាេភឧគករចក េ��ងពិចែខររា 

• បនរេម�ងវេំក់ូរប�បនពំរា�ចងេងរស “ំវរិនះរិ” និង “ែ្ន�ូមិ”ា 

• គហេូ លរគូ�ព និងរេម�ងវេំក់ូតគំុកងែវង្្៉គ�ាូលះេគរិក�ចភ ា 

• បនរេម�ងវេំក់ូគាេុគ្ន��ពុិវគ្បមមះរិ ០៣ មំឹ ឆ� �២០១៥ា 

• បនរេម�ងររានូវ្ពះគរមរគូ្ពះគរមររនេកកដា 

• បនុ រុល និង�ល�ករ់នុ�ិរពរ�ពយន�ឯក�រគរេុ្បន១១ា�ចងេងា 

• បន�ល�ីះ� គ័ចៃពរំេប�ីំវកមរ�ពយន�-វេំក់ូបន៩ា្គ� និង់នុ�ិរា្គ�គន�បន៤៩

ា្គ�ា 

• បនាុះគហ� ំ្ុ�លិរវេំក់ូជររ ់ូេខែខររបន៧៤េលខ  វេំក់ូេរឿងែខររ(ជ� រែវង) បន២៩

ា�ចងេង និងលិរ្្ររខ�ំបន០៥េលខា 

• បន់នុ�ិរា្គ�ពរវេំក់ូជររ ់ូេខែខររបន៦៤េលខ វេំក់ូេរឿងែខររ(ជ� រែវង) បន១៨

ា�ចងេង និង្្ររខ�ំបន០៦ា�ចងេងា 

• បន�ល�ុិងដ ករេធេប�ីំវកមរកល�វេំក់ូជររ ់ូេខែខររបន៧៧េលខ វេំក់ូែខររ(ជ� រែវង)បន

២២ា�ចងេង 

• បន�ល�ុិងដ ករេធេប�ីំវកមរកល�វេំក់ូេរឿងគរេុ  ្(រយ) បន៨៨ ា�ចងេង និងជ� រែវង 

បន៧៣ា�ចងេង និងាុះគហ� វំេំក់ូ �ឹាូលពំគរេុ្បន១១១ា�ចងេងា 

• បនាុះគររ គុំ �ៗងលក�ែាកតយិំ្នរ នុិងដ ករ េភ្្្កេមមរ� េខរ�រ្ូងតរុ� េងយកក 

នូរបនិំ្ា�នរន៣.៧៩១គនមះ រ៉ ្ំុនពរាម�ងា�នរន០៤េ្រគង និងំូេដង ា�នរន០១្គ់គ�ា 

• បនុ រុលា�ចូលពំករ�ល�េ្កមរ�ពយន�-វេំក់ូ ្រគុា�នរន៦៤.៩៨០.០០០េរេល 

គង�ាូលពវកិរកដ ា 
 

៥.៣.ឹយកងដ ន្ិល្ៈុ្្នំយ�ព ៖ 

• បន្គរ�រន� ំ និង្ែម�ង្ិល្ៈទ�ងមដន និងីំព ្រគុា�នរន២.១១៥េលក ក�ុងេឹះ

ឹយកងដ ន្ិល្ៈ្ែម�ងក�ុង្្្កបន៦២េលក និងេទេ្្្គេុ្បន១១េលកា 

• ្ក្ម្ិល្ៈគន�ដរ�្ម និងរេម�ង�� ៃក្ិល្ៈ្្៉គ�្ែម�ងក�ុង្្្កនិងេ្្្គេុ្ា 

• េនក្រខ ់�ក្រខៃនឹយកងដ ន្ិល្ៈុ្្នំយ�ព បនគន�ាុះរយគរប រ�គេ្ង�ន្ិ្្េភ

ៗម្រ់ះ�� ន្ិកព ក�ុងរនំ���េព  និងៗមគ �ី េខរ� ា 
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៥.៤.ឹយកងដ ន្ិល្ៈ្ូនរគូ និង្ិល្ៈ្ិគ្កមរ េ 

• បនគហ�ូ នេ្ាក�ំូនក�ច់ង្�ំពំករេរេគា�មេដ្្ព្ិល្ៈះរិឆ� �២០១៥កល�មនមំររនំ-

េខរ�ទ�ង២៥ា 

• បនេរេគា�រ�នូរពយ្�ំពំមេដ្្ព្ិល្ៈះរិឆ� �២០១៥ ូន់រងឹយកងដ នគេាេកេុ្ 

វគ្បមមពិនិរធមុនន់ងេរេគា�េបះពុមកា 

• បនគហេ គ�ករ្�វ្ះវក្ា�ា �៉ ក�ែខររ�រ២ និង្ �៉ រៈេ្គ្ប �្្គះពលរកដែខររ�រ២ា  

• ក�ពុង្�វ្ះវក្ា�ា �៉ ក�ែខររ�រ៣ និង្ �៉ រៈេ្គ្ប �្្គះពលរកដែខររ�រ៣ា 

• បន្�វ្ះវឯក�រ “ុ្មង�ពុុទរគូែខររ” ្រគ�្ម័យកល �រ១ បន៧០�ររយា 

• បនេ្្េរ ្ ្គនគុ្្៉គ�មេដ្្ពះរិ ឆ� �២០១៥ ា �៉ ក��ក ន� ្�ំពំ្្ំ្រគ�  ល័កចក  

ែកល៉ន �ុន�៣០្.ម X ៥៨្.មា 

• បនេ្្េរ ្ ្ក្មា �៉ ក�ា្ម្ះ និង្ក្មរ�នូរវាិិ្រកមរែកល៉ន�� ៃកខក �្េកម្ំគេងររ�� ៃក

្ិល្ៈ្ូនរគូ្រ់ម្រខវៗមក រ្នជ� រ្្៉គ�ុុកះរ្មខកល�្ិល្ករ�ឹន�េ្កយ និង្្៉គ�

ងក� �ៗងពិព័រចក គរប  �� ៃកូនេ���វះរិ និង់ន�រះរិា 

•  បនាុះ្�វ្ះវឯក�រេភរនំ���េព  េខរ�ក �ី ល និងេ្េមរគ េកម្ំ្គមូល រគូ�ព 

និងវរ�ុៗងមរយា�នរន្្៉គ�ករ្�វ្ះវឯក�រ “ុ្មង�ពុុទរគូែខររ” ្រគ�្ម័យកល�រ១ា 

• ្ក្មា �៉ ក�បនេ្្េរ ្ រ�នូរា �៉ ក�្ចង្�ំពំ “្ពះពុុទេ្ប្្រ�” ្្៉គ�លិរុុកះ 

�� ៃករ�រ ូនិង្ព�ពយ ា 

• បនេរេគា�គុគរប  �់ពំគេាេកេុ្ឆ� ក�េេ ករេ្គ្ប �្េេ និងជ� ររគ �្្ពះពុុទ្្៉គ�

ករ្ព�ពយា 

• ាុះគ�គរន�ឹ ្ិល្ៈ្ូនរគូ និង្ិគ្កមររយៈេពលខ�ំេភេខរ�ៃ្ពែវង ក�ពង�្កស និងក�ពង�ប�ា 

• បនគហេ គ�ឯក�រចក�ព័នទក�ុងករេរេគា�មេដ្្ពះរិ្ិល្ៈ្ូនរគូ និង្ិគ្កមរា 
 

៥.៥.ឹយកងដ នេ្េវេវ និងករីន េ  

• ក�ពុង្គមូលុិន�ន័យ �់ពំគ ៃី ល័យ គ ៃី នរ និងរូគលក�េ្េវេវៗមគ �ី េខរ�បន  

១២េខរ�ា 

• បនេ�ងុ្្ឹវក�ំេលខ២០ា  

• បនាុះ្ិកព្�វ្ះវឯក�រែកលទក�ុងន់ងវគ្បមម្្៉គ�ាុះក�ុងុ្្ឹវក�ំ្ក រ្ង

វគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈា 

• បនុ រុលេ្េវេវ និងុ្្ឹវក�ំពំ ្រពះករុ ណ្រពរពះបាទស្រពចកាពះណរបនាទាណ

ះ�ហាររ�ណនិង ឯកឧរ�ម ឯក់រងរកដុូរគរូំូ  ្គត�ុំ្ក្ងបងកកា�នរន២២០ក្លាណ

• បន្នករះមរយ់ងងករ្ំុបរ  េរេគា�ុិកុ៉រ់ន�រះរិា 

• បន្គក្ល ទុល្គំង�� ៃកែរងនិពនទ្គេនមេនក -ក�ីពធេរឿងឆ� �២០១៤ា  

• បន្ព�ពយេ្ាក�ំូនក�ច់ង្�ំពំករ្គំងេ្្េរ ្ �� ៃកែរងនិពនទ្គេនមេនក-

ក�ីពធេរឿងឆ� �២០១៥ា 

• បនគន�ាុះ្ិកព្�វ្ះវឯក�រទក�ុងន់ងវគ្បមមេកម្ំាុះក�ុងុ្្ឹវក�ំ្ក រ្ងវគ្បមម

និងវាិិ្រ្ិល្ៈា 
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• បនុ រុល�នរយឧគរ�ម�្ �៉ រៈករិល័យពំ្រ់ះ�� នគកែ្គ��ពំររ មំរា 
 

*គ ៃី ល័យះរិ េ 

• បនុ រុលេ���វះរិ-់ន�រះរិាូលីន៉នា�នរន ៦.០១២ឹក�ា 

• បនុ រុលេ្េវេវពំ�� គ័នឹ  ឹនិង់ងងករេ្្រងដ �ិបល្រគ��� ា�នរន១.១២១ក្លា 

• ់�ក្ិកព្�វ្ះវបនខេំេ្េវេវយកេទីន៉នា�នរន៩៥៣ក្លា 

• បនុ រុលុិឹនុគ្វរ�ិបន១.០២៦ា្គ�  ុ្្ឹវក�ំេ្ង និង្ព់រ�ិគ័្រគរេុ្ា�នរន១.៣៧៨

ក្លា 

• បនែាកេលខ ISBN កល�់�កេបះពុមកា�នរន៤៧៣េលខា 

• បនងក�្កគេ្េវេវត �្បន៤០៣ក្ល គិុេលខកូកេ្េវេវបន៤៩៧ក្ល េ្រន

េ្េវេវត �្ និង្ព់រ�គ័្របន២២៨ក្ល និងរមរល�េ្េវេវបន៥២៩ា�ចងេងា 

• េប�កៗំុកេ្េវេវ្រគ�្គេ�ុ និងុ្្ឹវក�ំះ��ែខររ-គរេុ្បន១.៥០១ក្ល ា 
 

៦. យរររ្នមនររវប្ប និងិចិ្រតលិវ្បៈរនន-េខរ� ៖ 

៦.១.មនមំរវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈរនំ���េព  េ  
 

ករររេគរិក�ចភ រគំូ េ  

• បនគន�េរេគា�ែពរកពករចរ្ �ី គ�� គ� េ��ច�ព ់ឹម័យមចភ លវរ����បនលលះ្គត�ា 

• បនាុះ្�វ្ះវ និងាុះគហ� ំ�រេព�ចភ វរ�ុគុរចេភវរ�ៃ្ពែវង និងវរ�េងឯក ក�ុងខចភ កេររ  

ែកល៉នវរ�ុគុរច្រគុា�នរន៤១កុ�- មុ �ងា 

• បនាុះ្រ្រពិនិរធ និងដមុរ� �្ចង�្គះពលរកដែកល�ង្ង�េល រុល់ងង�ា�ះ�  

េភខចភ េចបែ្ន័យ រនំ���េព ា 

• បនាុះ្រ្រពិនិរធ�� នំយគុរច “់�កៗ្ពំងែកលក” េភខចភ ែ្ពកេ��  រនំ���េព ា 

• បនាុះ្រ្រពិនិរធវរ�ុគុរច និង�� នំយគុរចេភ រុលៗ្ពំង ក�ុងខចភ កេររ ា  

• បនាូលររម្គុ�េងះ្�យគ�ប ុំ រុលគុរចេភ រុល់ងង�ា�ះ�  និងេ្រ�មេបះគេរង ល 

ខចភ េចបែ្ន័យា 

• បន្នករះមរយមនមំរ �រចករ និងក់កហ�ូ ន និង្ក្មន ុន លំនររ ាុះកគ�ែមកេេ 

ន �្ក្៉លផកដពរបយេ្ក�មេភា�ចុាឹំិក និងេរេគា�រ្ុល�� មេ្គះ  ្្្រេភមុខ 

្ពះវដិរ រមចំយងដ នវរ����ា 

• បន្នករះមរយ្ក្មន ុន្ិន រ្ុល�� មេ្គះវដិរែគរកជងេងៃនមចភ លវរ����ា  
 

ករររេគរិក�ចភ ់រគំូ េ 

• បនាុះ្រ្រពិនិរធ និង្្ង�្�ិរិ្ិល្ៈមដនា 

• បន្រ្រពិនិរធកែន�ងលក�កេន�គ�េ �ងវេំក់ូបន១៧៤ុំ �ៗង ីំវកមរ់ិុនេបេចរ

បន១១៧ុំ �ៗង រ៉្ព -េក្គ�បន០៦ុំ �ៗង ុំ �ៗងរល -លក�ិំ្បន១០២ុំ �ៗង  

វេំក់ូនរ នុិងដ ករ បន៦៨ុំ �ៗង ិំ្នរ នុិងដ ករបន២៦ុំ �ៗង េរង�ពយន�បន១៨េលក 

និងគុេលរ្ វគ្បមមបន០៨េលកា  
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• បន្នករះមរយរចៈកមរករា្ម្ះ្រគ�ខចភ  ក�ុងរនំ���េព  ាុះគិុីំវកមរេនងម

ា�នរន១៨ុំ �ៗង  និងកកនូរុូេនងម្រគុា�នរន១៣៥េ្រគងា  

• បនាុះ្រ្រពិនិរធីំវកមរះងរ�នូរ ា �៉ ក�ពរ ា �៉ ក�េេ និងលក�វរ�ុ់នុ្ពវរយំកបន៥៥ុំ �ៗង 

និងាុះែច �ឹពំក រ្នជ� រា �៉ ក�្រគ�្គេ�ុះ្គត�ា  

• បន្នករះមរយ្ក្មករររ�នខចភ  ាុះរះុេរ �� កយំេដនរ នា្គ�់នុ�ិរពំ�ន

រនំ���េព បនា�នរន១៧១ មុ �ង ុូទ�ងរនំ���េព ា 

• បនាុះពិនិរធុំ �ៗង់ងង�ព �� គ័នឯកន ់ងងករ ្៉រម ្ក្មន ុន និងីំវកមរែកលបន

ងក�ពយចចិ�កមរ្រគ�្គេ�ុេភេលាិេហេ ម�ូវបន០៨ុំ �ៗងា   
 

៦.២.មនមំរវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈេខរ�ក �ី ល េ  

ករររេគរិក�ចភ រគំូ េ 

• ករររកររ្ុល្ពះ្កធមុនំេារំយ ���្ពះរ្ុពធ ្េ្មាបនលុទល១០០�ររយា 

• បនគន�រ្ុល្េរង ះគ មឹ ន�្ប�ុ្្ំ្រគ�ល័កចក េភ���្គ្ិុទជងេង ្្្កពង ឮ 

្េ្មាបន្គ៉ច៨០�ររយា 

• ុ រុល្បក�ពំ្ពះ្រខ់រងគចភិ រ គ ុរ �វង្  ែកលបនឧគរ�ម�ៃព�េ��ងា�នរន១៥ .០៣២.០០០េរេល

្្៉គ�គ���សេភ្ពះ្កធមុនំេារំយ និងបនឧគរ�ម�ពវកិកល�ឆរ �ា�នរន២០ .០០០េរេល េរេងរល�ែខា 

• បន្នករះមរយឹយកងដ នគុរចវរ�ុ ៃន្ក រ្ងវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈ ាុះពិនិរធុំ �ៗង

្ពះាូលនិច� នេល���្ពះរ្ុពធែកលពុុទគរ ិ្ ័ុ្ុ�ក�ង�ន �្ីក�០១កែន�ងេភៗម

េច� រគុរច េភេលខ�ង���   និង្ពះ្កធមុនំេារំយា 

•  ឆរ ����្ពះរ្ុពធបនរ្ុលក�េច� រ ពំ្ពះវដិរេនកៗក�គងែកក កល�្ពះវដិរ

្គក�ឹរែកលះពវកិពុុទគូះ និងពុុទគរ ិ្ ័ុា  

• រុល្ពះរុែកលះ រុលគុរច្�ិរេភ្្្កមុខក�ពូល ្រខវបនរចៈកមរករវរ� 

និង្ពះ្ងងក�ងរគងពរព័ុទុ�វ ិា  

• មន�ំ�ឹ េខរ� ្នករះមរយមន�ំ�ឹ ្ក រ្ងវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈ និង ីះ� បរ

ចក�ព័នទេភ្្្ក�ល ង បនាុះេប�ែនុំ�� នំយគុរច និងរូរគ�ង� រុលគុរចបនា�នរន០៦

កែន�ង បនររារល�ះ�� ពរា  

• រចៈកមរករគេ �ី ះី្ន�េរេគា� និង្រគ�្រងរមចំយងដ ន���្ពះរ្ុពធ បនរយឧគរ�ម�

បុងពន�រ�់រងំ�័យា�នរន០៥បុង ្្៉គ�ុុកេភ្ពះ្កធមុនំេារំយ និង០៥បុងេុេរ 

្្៉គ�មចភ លព័រម៉នេុ្ារចក ា 

•  បនាុះ្រ្រពិនិរធុំ �ៗងែកល្ក្មន ុន ុន ់ំុមិុា េ្�្ុ�រ្ុលែកលមល និងបនេរេគា�

ឯក�រ្ុ�់នុ�្នកពំ ឯកឧរ�ម់�ិបលេខរ�ា  

• បនាុះព្ង់ងកិាេករចរ�� នំយគុរចរ�គន� រុលរុដ និងករែពទ�មចភ លឧ្កិកដកមរេចបិុេន� 

េភ្្្កេកះប�េធបនលលា  

• បនាុះពិនិរធ និង្ម្ ីះ� បរ្រគ�តុ� ក�ុង្្្កក �ី ល ម្់ង �់ពំកិាេករចរ រុលគុរច

ា�នរន៤០ រុល និង្ពះវដិរគុរចា�នរន០២ េធបនរង�វង្ េេ្ងកររ �េន�គ�ចនះកមរ្ិ ទុិ

រគ �្គុរងលា  
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• បន្នករះមរយីះ� បរតុ�េេទលាុះពិនិរធករំកកកយ រុលគុរច “ រុល �់កៗទ� រ”  និង 

“ រុលៗៗរ�” ព្រគករយកកំេប�ះា�ករង��� យពំ្គះនមរយ្រ្�រា  

• បនាុះពិនិរធ រុលគុរច “ រុលក�គូកេខរ  និង រុលក�េេ្្� ” េកម្ំេ្រ�មេបះគេរង លក�ចរ�

្ព�្គុល�រ�គន�ករចរ េភ្្្កេកេន�� យា  

• បន្នករះមរយីះ� បរចក�ព័នទ ាុះេទ្្្កក �ី ល្ម់ងេកម្ំ្រ្រពិនិរធករងដ ន

ុ់ក�ល រ រគ �្្ក្មន ុនុ់ក�ល រ នងំន វ ររេប ្់គ �ុ យ ែកលគរះចល�កល� រុល្េម�ា 

ក�ុងតុ�្ទា  

• បនាុះពិនិរធករតក�កំលុគ្រ់ះ្ប�ុបងបន៧៥�ររយ និងក�ពុងក�េច រករគន�េុេរ

េងយមនមំរ�រចករ និងក់កហ�ូ នេខរ�េភតុ�េកមែ្ា  

• បន្នករះមរយីះ� បរចក�ព័នទាុះតគ�្រ��� េភ���្ពះរ្ុពធា�នរន០៥ក្លយកេទ

ងក�េភ���ៗេនរែកលគងរកររ �ជនកល�េ���វេុ្ារចក ះរិ-់ន�រះរិា 

• បន្នករះមរយីះ� បរ្្្កមុខក�ពូល ាុះ្ព�ពយេ្ាក�ំូនក�ច់ងេលខ១៥៣ .្ច 

រគ �្្ក រ្ងវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈ ្�ំពំ �្េច ្ុ�រយុគ��រ រ�ករកគ�ន �្គ� �ុ  

�� នំយគុរចទ�ងងយេភក�ុងមូលងដ នា 

• បន់មក�េច រ ឯកឧរ�ម់រងឹយកេគរិក�ចភ ាុះពិនិរធកល�ករងដ នរ្ុល្ប�ុ្្ំ្រគ�

ល័កចក េភ្្្កពងឮា 

• បន្នករះមរយីះ� បរតុ��រកិែកវ ្្្កន� ឯម ាុះពិនិរធ រុលគុរចា�នរន៣ រុល 

និងាុះនរ�េលជ េលគហ� ំ�រេព�ចភ �� នំយគុរចេងយីះ� បរតុ�ររារល�ា 

• បន្នករះមរយីះ� បរតុ�កំផកដ តុ�េេទល តុ�គ មឹ យែកក ្្្កេកេន�� យ ពិនិរធ 

និងាុះគហ� ំ�រេព�ចភ �� នំយគុរចា�នរន៤៧ រុលា 

• បន្នករះមរយឹយកងដ នគុរចវ ិុ ទ និងគុេរ្គវរ�ិវ ិុ ទ និងីះ� បរចក�ព័នទ ាុះេបះ 

គេរង លក�ចរ�្ព�្គុល� រុលគុរចា�នរន០២ រុលរស រុលក�ចគ� និង រុលកំៃ្គា�នរន១១ 

គេរង ល េភ្្្ក�ល ងា   

• បនាុះពិនិរធវរ�ុគុរច�� េ្ទនំែកល្គះពលរកដ០២្រ្�រេភតុ�េកមែ្យករកពុុក

េភមះ និងបន្ុ�េធពរកនរ�យកវរ�ុគុរចទ�ងេឹះេទរកពុុកេភ�រមនមំរះរិា គាេុគ្ន�

បនគ�េព ឯក�រងក�ូន្ក រ្ងវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈររាេនយា 

• បន្នករះមរយឹយកងដ នគុរចវរ�ុាុះពិនិរធវរ�ុគុរចា�នរន១៧៣កុ�េភ�រមនមំរែ្្

�់ពិលា 
 

ករររេគរិក�ចភ ់រគំូ េ  

• បន្នករះមរយមនមំរ់គ�រ � យុវន និងកំងេខរ� េគកមេដ្្ពេ្រ�ម េកម្ំេ្្េរ ្

្ក្ម្ិល្ៈេេ�ម្គត�េខរ�ា 

• បន្នករះមរយ្រខ�ឹ ែ�ករប� ៃន្ក រ្ងវគ្បមម និងវាិិ្រ ្ិល្ៈាុះព្ង់ងករដរ�

រប�រគ �្ររុ្ ិ្្ �នររេុក្លធ និងវ ិ្ ក់រធករេខរ� និងេន ននិយកល�្ិ្្

វ ិុ ទល័យ ន ុន ែ្ន េ្រ�ំព ្ក្ងៗេខរ  េកម្ំាូលររមមេដ្្ព្ិល្ៈយុវនុូទ�ង

្គេុ្ឆ� �២០១៥ា 
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• បនាុះគរប រ�ក្ា�បរ រប�ូនពរ រប�េន�ុ កល�្ិ្្េភតុ��� យ្គទល ្្្ក�ល ង

ា�នរន៤៨ឹក� េងយ៉នករឧគរ�ម�ពំ់ងងករេវ លវ ំ្ ិនា  

• បន្នករះមរយកងរីវបុនរ�្្្កេកះប� ីះ� បរ្្្កេកេន�� យ ្្្កេលកែកក 

្្្ក�ល ងាុះពិនិរធកែន�ងលក�-រលិំ្ និងកកនូរិំ្នរ នុិងដ ករា�នរន២៨៣គនមះ និង

ែច �ឹកល�ីំវកររល-លក�ិំ្េធរល-លក�ិំ្ីែកល៉នុិងដ ករពំ្ក រ្ងវគ្បមម និង

វាិិ្រ្ិល្ៈា  

• បនាុះេប�្្មង�្�ិរិ្ិល្ៈ្ូនរគូ និង្ិល្ៈ្ិគ្កមរ្្៉គ�ឆ� �២០១៥េភៗមគ �ី ្្្ក-

្ក្ងទ�ង១១ េភុូទ�ងេខរ�ា  

• បនពរាម�ងឯក�រក្ា�ា �៉ ក�គុរចែខររ ូនកល�ីំវករ្គកគីំវកមរា �៉ ក�ពុមក្ំុមរង�រក 

េភ្្្កពងឮា  

• បនាុះ្្ង�្�ិរិគ ៃី ល័យ�រចៈ គ ៃី ល័យ់ងងករ និងគ ៃី នរា  

• បន�ល�េ្�រចៈូន្គះពលរកដបនា�នរន៥៨េ្ា  

• បន្នករះមរយីះ� បរចក�ព័នទក�ុងករេរេគា�គុចធះរិ េរេគា�រុគែរងេវុិកកិរ�ិយ្ូន

រចៈ់បិគរំ និងេងរុង�ះរិ ាងគង ក�ុងកមរវបំិេ្ងា  

• ករិល័យ្ាកេា ាូលែរមរយ បន់នុ�ិរា្គ�្គកគីំវកមរេលវ ិ្ ័យវគ្បមម និង

វាិិ្រ្ិល្ៈា�នរន៩៨ា្គ�ា 
 

៦.៣.មនមំរវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈេខរ�ៗែកវ េ   

ករររេគរិក�ចភ រគំូ េ  

• បនាុះេទពិនិរធគូនំយងដ ន���ំៗេព្ េភ្្្ករំរវំង�ា  

• បនាុះេប��នកគ័្រ រុល់ងងគុរចា�នរន១៤�នកគ័្រ េភ្្្ក្ �ៗកក�ា  

• បនាុះពិនិរធ�� ន�ព្ប�ុែ្នបរល� ្�ិរេភ្្្ក �្េរងា  

• បនាុះ្ព�ពយា្គ�ករចរេគរិក�ចភ េភវ ិុ ទល័យ គ ុន ររ នំ ន ុន ែ្ន ���ំ្ូរធា 

• បនាុះពិនិរធ្កមរ�ពករំកកយ រុល្រច�ងេភ្្្កៃ្ពកគ្្ ្្្ក្ទ�ង 

្្្កេកះ់ែច� រា  

• �រមនមំរេខរ�បនុ រុល “ុ្មេុវរគូា�នរន០១” �់ពំពរ�ក�ពំ្គះពលរកដ្្្ករំរវំង� “រគូ្ពះពុុទ

្ុង�េរ០១្ពះ់ងង” �់ពំពរ�ក� ពំ្គះពលរកដ្្្ក្ទ�ង ”េបរ ងង ម្កេពា�នរន០១” ពំ្គះ

ពលរកដ្្្ក់ងងរគុរ ំ “្ពះពុុទរគូា�នរន០១្ពះ់ងង” ពំ�នតុ�កូងខក �្ ្្្កគុរំល�រ “េង

ុ្មវរ�ុគុរចា�នរន០៣កុ�” ពំ្គះពលរកដា  

• បនាុះពិនិរធរកេត វរ�ុគុរច០១ មុ �ង េភវរ�េ�រ ង ្្្ក្ទ�ង ែកលគាេុគ្ន�រកពុុកេភវរ�

េ�រ ងា  

• បនាុះ្រ្រពិនិរធវរ�ុគុរចេភវរ�បរយចក  ្�ិរេភ្្្ក្ទ�ងា  

• បន្នករះមរយីះ� បរតុ�់ូ�រយ ្្្ក្ �ៗកក�ាុះពិនិរធវរ�ុគុរចេភ���ក�ររំេមេល 

និងពិនិរធេត វរ�ុគុរចមរយា�នរន ៗមករ្ន�ិងដ នុំ �ៗងេឹះ៉ន្រ់ះ្ប�ុ និង្េ្មា

រកពុុកវរ�ុគុរចេភុំេឹះា 
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• បនាុះពិនិរធវរ�ុគុរចេភ់នុវ ិុ ទល័យៃ្ពកគ្្ និង្កមរ�ពំកកយ រុល្រច�ងេភ

្្្កៃ្ពកគ្្ា 

• បនាុះេទក់កែ�្ប�ុរាឹគពៃ្ពេករងា�នរន១កុ�  បក�ះពំរក�ីរ� េប� �់ពំពរ�ក� យកមក

រកពុុកេភ�រមនមំរេខរ� េភ្្្កគុរំល�រា 

• បន្នករះមរយ្ក រ្ងវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈ ់ងង�ពចក�ព័នទ និងីះ� បរ្្្ក

�្េរងបនេបះគេរង ល (េេ) ក�ចរ�ែកនករចររមចំយងដ ន្ប�ុ���ំ្ូរធបនា�នរន 

២៦គេរង ល គែន�មេលគេរង លពរត �្ែកល៉នា�នរន១០គេរង ល និង្ប�ុ���ងា�នរន១០

គេរង លា 

• បនាុះ្�វ្ះវេលក�ពូល���គូរ ំេងយេត ៉នផកដេប�ពំកំកុរះេ្ាន ្្ះុ់កា�នរនមរយ និង 

់រំរុំ �ៗង្្៉គ�ងក�ក�េ��ងយន�បុន ១២ .៨ ្ .ម ែកលក�ងក�ុង្ម័យកមកុះ្គះបិគ

េរយធ និងេត ៉នគ�ែចកកលមឆ� �ងះេ្ាន្�ិរេភរយបរយុ�វ ិេង��� េភ្្្ក់ងងរគុរាំ 

• ុ រុលេ���វាូលុ្្ឹ�រមនមំរេខរ�្រគុា�នរន២១២ឹក� (េ���វ់ន�រះរិ១៥ឹក�) និង�រមនមំរ

្្្ក់ងងរគុរ ំ្ រគុា�នរន១.៤៥៦ឹក� (េ���វ់ន�រះរិ១៥៩ឹក�)ា 
 

ករររេគរិក�ចភ ់រគំូ េ  

• បនេរេគា�្បរពទុិវគ្បមមះរិ ០៣ មំឹ េលកុំ១៧ ឆ� �២០១៥, ករ្គំងែរងក�ីពធ 

្រូរក�ីពធចនររ� ន�ឯកឧរ�មគចភិ រ្�តរធ ្ុខ ីន និងេរេគា�មេដ្្ព ្ិល្ៈយុវន

ុូទ�ងេខរ� ឆ� �២០១៥ា 

• បនាុះរយគរប រ�្ិល្ៈេភៗមវ ិុ ទល័យ ់នុវ ិុ ទល័យេភក�ុងេខរ� េងយគ�ុ្ាលឹ

យុវនេធេប�ករន�់កដរ� និងគេងររ�� ៃកពរំ និងគរប រ�្ិល្ៈេភ�នររេុក្លធេខរ� 

និង្ិល្ករេកម្ំគន�េវនា   

• បនាុះ្ព�ពយ់នុ្ក់រធេលខ៦៣ ្�ំពំេ្កមរ�ពយន� -វេំក់ូ កល�្គះពលរកដេភ្្្ក

្ទ�ង ្្្ករំរវំង� និងែច �ឹីំវករែកល្គកគីំវកមរ�ពយន�េធ៉នករយល�ក់ងពំករររ

្ិល្ៈ�ពយន�-វេំក់ូា  

• ្នករះមរយ្ក្មន ុន �ន� េក ាុះេទពិនិរធកររល -លក�ិំ្ខុ្ា្គ�េភពរុ �ឹ គ� 

និងពរៃ្ពរ �េកង េភ្្្ករំរវំង�ា  

• ្នករះមរយរចៈកមរករ់ន�រ្ក រ្ង គររ គគុេលរ្�ពយន� -វេំក់ូ ាុះពិនិរធកររល -

លក�ិំ្ខុ្ា្គ�េភពរ់ងងៗេ�ម ្្្ក្ �ៗកក� េងយរកេត ិំ្នរ នុិងដ ករា�នរន

៤.៦២៤គនមះ ្ពមទ�ងេប�ករែច �ឹ និងេប�កិាេ្នទគហងគ�កររល-លក�ិំ្ខុ្ា្គ�ា 

• បនាុះ្ព�ពយ់គ�រ �្ ំលបមម្ងងមេភ្្្ក្ �ៗកក� ្្្ករំរវំង�  ្្្ក �្េរង ្្្ក

ៃ្ពកគ្្ ្្្ក្ទ�ង ្្្កគុរំល�រា  

• បនាុះ្្ង�្�ិរិ�� ក្�ិ �� កយំេដ  មុ �ងពយចចិ�កមរ និង្�ិរិ្ិល្ៈ្ូនរគូ និង

្ិគ្កមរ េភ្ក្ងកូនែកវ និងាុះ្្ង�្�ិរិគ ៃី ល័យ គ ៃី នរ និងរូគលក�េ្េវេវេភ្្្ក

េកះ់ែច� រ ្្្កគុរំល�រ និង្្្ក្ទ�ងា  

• បនាុះ្ព�ពយ្គមូលា�ចូលីំវកមរេលវ ិ្ ័យវគ្បមមេភ្្្ករំរវំង� ្្្ក �្េរង  និង 

្្្កៃ្ពកគ្្ា 
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• ករិល័យ្ាកេា ាូលែរមរយ បន់នុ�ិរា្គ�្គកគីំវកមរេលវ ិ្ ័យវគ្បមម 

និងវាិិ្រ្ិល្ៈា�នរន៣៩ា្គ�ា 
 

៦.៤.មនមំរវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈេខរ�ក�ពរ េ  

ករររេគរិក�ចភ រគំូ េ  

• បន្នករះមរយ្រគ�ករិល័យវគ្បមម្្្ក-្ក្ងក�ុងករករចរ និងែពរកពគុរច�� ន 

ពិេ្្ព្ង់ង្កមរ�ពករររែពរកព្ប�ុ និងរមចំយងដ នគុរចវ ិុ ទា 

• បន្នករក�ុងក�េច រករ �្ែវង�� នំយគុរចឹឹររម៉ន រុល្រច�ង់ងង រុល់ងង

ក�ំត �្ រុល់ងងាម និង រុលវរ�់ងង េភ្ក្ងក�ពរា  

• បន្នករះមរយីះ� បរេខរ� និង្្្កុ់កេូ ាុះរះុេរ ្ �ចង� និងករងក� �ៗងរគូរង

ីីបិគេរយធេភរមចំយងដ ន្ប�ុ���េ លុ កា  

• បន្នករះមរយីះ� បរ្ក្ងក�ពរ ាុះ្រ្រពិនិរធ និងែច �ឹករ�ង្ង� �្ចង�េភេល

ុំ �ៗង រុល់ងងៗ្ព្ាា  

• បន្នករះមរយ្ក្មករររ្ក រ្ងវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈ បនាុះ្ិកព្�វ្ះវ�ូរ

េជរ ាេភេល���គូកេនា  

• បន្គរល�វរ�ុគុរចា�នរន១២កុ� េទេធ�រមនមំរ�នេខរ� ៗម �្េច ្ុ�ខេំវរ�ុគុរចរគ �្

�នេខរ�ក�ពរា 

• បនុ រុល្ិនតរក់០១ មុ �ងពំ្គះពលរកដ្្្ក់ងងរ័យ និងែ�រទ� រ្ប�ុ០១ មុ �ង

ពំ្គះពលរកដ និងរចៈកមរករីតរធវរ�េ្រេំ�� ក�ុង្្្កុ់កេូា 

• បន្�វ្ះវរកេត រុលគុរចា�នរន៦ រុលរស េភ្្្កកងុង�ា�នរន៤ រុល ្្្កុ់កេូ

ា�នរន១ រុល និង្្្ក់ងងរ័យា�នរន១ រុលា 

• ្នករះមរយនិ្្ិរ�កលវ ិុ ទល័យ�ូមិនម���េព ាុះ្ិកព្ិនតរក់េភមនមំរវគ្បមម 

និងវាិិ្រ្ិល្ៈេខរ�ា  

• បនគន�្�វ្ះវ ក�ងឯក�រ្គវរ�ិវរ�ុគុរចមរយា�នរនែកល្�ិរេ្កមករករចរ ែពរកព

រគ �្វរ�ីរម ្នរមនកមូលងដ ន និងេភក�ុងមនមំរវគ្បមមេខរ�ា 

• បន្នករះមរយឹយកងដ នគុរចវ ិុ ទក�ុងកររេម�ងែនុំ�� នំយគុរចក�ុងេខរ�ក�ពរា 
 

ករររេគរិក�ចភ់រគំូ េ  

• ្នករះមរយករិល័យ្្្ក-្ក្ងក�ុងករ្រ្រពិនិរធិំ្នរ នុិងដ ករ និងករ្�វ្ះវ 

ែពរកព្គៃពចំ �ុេនេមុ �៉ គ� និងរមចំយងដ នបមរះរិ េកម្ំររមា�ែចកក�ុងករែ្គក� យ

េខរ�ក�ពរេធេទះមងមចភ លពរែខ្�ពយន�-វេំក់ូា 

• បន្នករះមរយរចៈកមរករ់ន�រ្ក រ្ងគររ គគុេលរ្�ពយន�-វេំក់ូ ាុះ្រ្រពិនិរធ

ុំ �ៗងរល-លក�ិំ្ា�នរន០២កែន�ងេភ្្្កេូក េងយកកនូរិំ្នរ នុិងដ ករបនា�នរន

២.១៤៧គនមះា  

• បន្នករះមរយ់ងងករេ់ពំកីរក�ុងកមរវបំិល�ដរ�្ិល្ៈររមគហេូ លន�  ់ងងករមះយុវវយ័ 

និងវគ្បមម និងវ ិុ ទ�� ន់�ិវិវវគ្បមមែខររ ក�ុងកមរវបំិល�ដរ�គេាេកេុ្ឹកកមរ និងេ��ង
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ពិចចុធា 

• បន្នករគច�ុ ះគ �ី លគេាេកេុ្ឹកកមរេកម្ំេលងរប�ែ្្ �់គិលេភ់ងងករមះយុវវយ័ 

និងវគ្បមមា  

• បនាុះ្រ្រពិនិរធ និងែច �ឹ �់ពំជ� រះរិៃនក្ា�ា �៉ ក�ែខររូនកល�ីំវករា �៉ ក�ពុមក្ំុមរង�រក

េភ្្្កុ់កេូ និងា �៉ ក��ក ន�េភ្្្កកងុង�ា  

• គន�ករ្�វ្ះវ្គវរ�ិរម្ ែ្្ំរគ �្្នរមនក្គះន្ររ រ�់ច�ូ ងែខររេភ្ក្ងក�ពរា 

• បនាុះ្្ង�្�ិរិ ្រ្រពិនិរធ និងែច �ឹករងក� �ៗង�� ក យំេដ �� ក្�ិ និង មុ �ង ពយ

ចចិ�កមរែកលមិន្ម្្គៗមគុងដ នះរិេភ្ក្ងក�ពរា       
 

៦.៥.មនមំរវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈេខរ�ែកគ េ 

ករររេគរិក�ចភ រគំូ េ  

• បន្នករះមរយរចៈកមរករវរ�េប្្ ល៉ រ កគ�ឆរ រៃ្ព�ូវាូលរងូ និងគរេិវចរមចំយ

ងដ ន���្េ្េរះ្គត�ា 

• មន�ំវគ្បមមករិល័យ្ក្ង-្្្ក បនាុះ្ព�ពយ និង្្ង�្�ិរិ្គត�ឆ� �២០១៥ា 
 

ករររេគរិក�ចភ់រគំូ េ  

• បនរេម�ង�� ៃកេន ន់គ�រ �បន០១�� ៃក រសេរឿង “ក�នុ្់�កី”ា 

• បនក់ក �ឹ្ក្ម្�វ្ះវៃន�កលវ ិុ ទល័យ�ូមិនមវាិិ្រ្ិល្ៈ ាុះ្�វ្ះវ �់ពំុ្មង�េ��ង

ីរក្េភ្ក្ងែកគា 

• បនាុះ្រ្រពិនិរធ និងែច �ឹកល� េ៉ �្ដងកេន� -វេំក់ូ និងកែន�ងរល -លក�ិំ្ េកម្ំ

ុគ��រ រ�ករគ�េ �ងេរឿងី្ី�្ និងេរឿងែកលនរ នុិងដ ករពំ្ក រ្ងវគ្បមម និង 

វាិិ្រ្ិល្ៈា  

• បនាុះពិនិរធ និងែច �ឹកល� េ៉ �្្ិគ្កមរក្ា�ា �៉ ក�ពុមកបយ់រេធេនរពេទៗមក រ្នជ� រ 

និងរាឹគពែខររេធបន្រ់ម្រខវា  

• បន្នករះមរយីះ� បរមូលងដ ន ាុះ្ព�ពយ និង្រ្រពិនិរធ�� កយំេដ មុ �ងពយ

ចចិ�កមរ និង�� ក្�ិេ្ងេភ្ក្ងែកគា  
 

៦.៦.មនមំរវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈេខរ�្ ពះ្ំននុ េ 

ករររេគរិក�ចភ រគំូ េ  

• បនេរេគា�ែពទ�វរ�ុគុរចែកល៉នេភក�ុងមនមំរា  
 

ករររេគរិក�ចភ ់រគំូ េ  

• បនាុះ្រ្រពិនិរធករដរ�រប�េ �់ េ�ម រគ �្្ិ្្វ ិុ ទល័យ្្្កក�ពង�្ិន និងាុះគេ្ង�ន

ពំែល្ង្គះ្គិយែខររកល�្ិ្្មចភ ល�ូមិកុ៉រ់រចុរះុំ៣ា 

• បនាុះ្្ង�្�ិរិ្ិល្ៈុ្្នំយ�ពេភ្ក្ង្ពះ្ំននុា 

• បនាុះ្ព�ពយេ្ាក�ំូនក�ច់ង្�ំពំករ្គំងេ្្េរ ្ �� ៃកែរងនិពនទ្គេនមេនក 

ក�ីពធេរឿងឆ� �២០១៥ កល�្រគ�្ក្ង-្្្កា   
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• បន់េហ�  ីំវកររល-លក�ិំ្ និង េ៉ �្ីំវកមរេនងម់ិុនេបេចរ មកេប�ករ្គុ�ែច �ឹ

េប�កិាេ្នទ និង្ព�ពយេ្ាក�ំូនក�ច់ងកល�ីំវករា�នរន៣០កែន�ង េភ្ក្ង្ពះ្ំននុ 

និង្្្កៃ្ពនគ�ា  

• បនាុះ្្ង�្�ិរិីំវកមរេលវ ិ្ ័យ�ពយន� ្ូនរគូ និង្ិគ្កមរ និង់�ិវិវវគ្បមមេភ្ក្ង 

្ពះ្ំននុ និង្្្កៃ្ពនគ�ា  

• បនេរេគា�ឯក�រ្�ំពំករពរាម�ង និងគហេូ លគុេ��ងេកម្ំេប�ករ្ព�ពយកល�ីំវករ

េភក�ុងេខរ�ា  

• បន្នករះមរយ្ក្មន ុន ល �េរ ររ ់េហ�  ីំវករេប�ីំវកមរេលក �ៗង�� កយំេដ

មក្គុ� និងែច �ឹ ្�ំពំករេប�ចកធ្ុ�ា្គ�េលក �ៗង�� កយំេដបនា�នរន១២កែន�ងា 

• បនាុះ្រ្រពិនិរធ និងែច �ឹកល�ីំវករ េ៉ �្ដងេប��� កយំេដមរយកែន�ង ែកលបន

លិរេបះពុមករគូេុវៗខុ្ពំរគូ�ពេកម និងីំវករេលក �ៗង�� កយំេដា�នរន៥៥កែន�ង 

េភ្ក្ង្ពះ្ំននុា 

• បនាុះ្្ង�្�ិរិនះរិេកម�ររិា្លូាេភ្្្កៃ្ពនគ�ា  

• ករិល័យ្ាកេា ាូលែរមរយ បន់នុ�ិរា្គ�្គកគីំវកមរេលវ ិ្ ័យវគ្បមម 

និងវាិិ្រ្ិល្ៈា�នរន៧៥ា្គ�ា 
 

៦.៧.មនមំរវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈេខរ�េកះកុង េ 

  ករររេគរិក�ចភ រគំូ េ  

• បនែពរកព និងេប្្ ល៉ រកែន�ង្ពះ់ងងេនកប�ក េារំ យតុនឆង ុំននទរ�្ំ មងូ្  

់ច�ូ ងពរ វរ�ុែកល្្ង�េា ពំ �្េ�លិាះ្គត�ា  

• បន្នករះមរយ្ក្ម់�ិរក្ និងរ្ុលកុនល�នកៃន្ក រ្ងវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈ  

រ្ុលកុនល�នកមរយា�នរនប�ែកលបក�ែគកា 

• បនេគកពិព័រចម ្�ំពំគុរចវរ�ុែកលបនមកពំ �្េ�លិាា 

• បនាុះពិនិរធេមលា�ចុា���់ូរកំ េងយបនេប�េច� រា�នរន១ និងេបះគេរង ល�� ក្�ិបន 

ា�នរន១ មុ �ង និងា�ចុា���េពលា 

• បនាុះ្�វ្ះវេភតុ�ពរកូន រកេត ចងគុរចា�នរន១ និងតុ�្គងយ រកេត ្ពះពុុទ 

គកិ៉ា�នរន១់ងង និងចងគុរចា�នរន១ា 

• បនាុះេទរក់�កេាះេប� និង�ុ��យ េភតុ�ពរកូនា 

• ុ រុលេ���វេុ្ារចក ាូលុ្្ឹ�� នំយចងគុរច និងមងូ្គុរច ា�នរន១២០ឹក�ា 

   

 ករររេគរិក�ចភ់រគំូ េ  

• បនន�់កដរ�រប� និងេរឿងខ�ំកល�្ិ្្េកម្ំាូលររមមេដ្្ព្ិល្ៈយុវនង� ក�េខរ� និង

ាូលររមមេដ្្ព្ិល្ៈយុវនុូទ�ង្គេុ  ្ឆ� �២០១៥ា  

• បនាុះ្រ្រពិនិរធីំវកមរ់ិុនេបេចរ ដងកេន� េភ្្្កមចភ ល្ំ៉ និងកែន�ងរល-លក�

ិំ្ ក�ុង្ក្ងេខមរ�ូមិនម  ្្្កែ្្ �់គិល ្្្ករំរ�ំររ និង ាុះែច �ឹកល�ីំវករេធមក្ុ�

ា្គ�់នុ�ិរេប�ា្គ�ីំវកមរេភករិល័យ្ាកេា ាូលែរមរយា  
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• បនាុះ្រ្រពិនិរធីំវកមរ្ ិល្ៈ្ូនរគូ េភ្ក្ងេខមរ�ូមិនម និង  ្្្កមចភ ល្ំ៉ ្ពមទ�ង

បនែច �ឹកល�ីំវករ្រខវា្គ�់នុ�ិរេធបន្រ់ម្រខវា 

• បនែាកេ្ាក�ំូនក�ច់ង្�ំពំករេរេគា�មេដ្្ព្ិល្ៈះរិឆ� �២០១៥ កល��រន 

ក�ុងេខរ�ា 

• បនាុះែច �ឹកល�ីំវករេលក�� ក្�ិពរំ ្ ល៉ ងករ  ់ុរ្ក� េប�្កាក េកម្ំេធមកេប�

ា្គ�់នុ�ិរេភករិល័យ្ាកេា ាូលែរមរយា 

• បនាុះ្្ង�្�ិរិវ ិ្ ័យ់�ិវិវវគ្បមមេភ្្្កែ្្ �់គិល ្្្កគុុុម�ររ និង្្្ករំរ�ំររា  

• ករិល័យ្ាកេា ាូលែរមរយ បន់នុ�ិរា្គ�្គកគីំវកមរេលវ ិ្ ័យវគ្បមម 

និងវាិិ្រ្ិល្ៈា�នរន៨១ា្គ�ា 
 

៦.៨.មនមំរវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈេខរ�ក�ពង�្កស េ 

ករររេគរិក�ចភ រគំូ េ  

• បនាុះពិនិរធ្រ់ះ្ប�ុគុរចវរ�កុង�ក�៉នែុទិ ពិនិរធក�េ��ងគុរច ្្ះគុរច 

និង់ច�ូ ងគុរចវរ��ងត �្ ពិនិរធ�� ន�ព និង�ូមិ�ស្�្ ្ះែកវ ពិនិរធេៗគុរច  

ែកលរកពុុកេភ្ន្ន្លិរុ់ក�ល រ ្�ិរេភ្្្កឧកុងងា  

• បនាុះ្�វ្ះវរក រុល់ងងគុរច ពិនិរធវរ�ុគុរចែកល្គះពលរកដរកពុុក និង្នករ

ះមរយឆរ �្ប�ុែកលកពងកគ�ឆរ រ កូនេេែកលកុះេល្ប�ុ្�ិរេភ្្្ក���្្្ាា 

• បន្នករះមរយីះ� បរចក�ព័នទ ាុះេទ���្ពះេកម្ំ �្ែវងរ�គន�ករចរ និងង�គេរង ល

ក�ចរ�រ�គន�ករចរ���្ពះះេគរិក�ចភ វគ្បមមះរិបនា�នរន៥៣គេរង លេភ្្្កពកងា 

• បន្នករះមរយីះ� បរតុ�់ងង េកម្ំពិនិរធករេូ្ឆយកំ និង�ង្ង�ល�េភងដ ន

ខុ្ា្គ�េភេលុំ �ៗងក�ចរ�រ�គន�ករចររមចំយងដ ន���្ពះា 

• បនាុះ្្ង�្�ិរិមះរគ �្្គះពលរកដក�ុង�ូមិា�ករន�រង ែកល្ង�េភេល្្ះ�រេពយុរ� វរ�

�ងត �្ា 

• បន្នករះមរយ្ក្មករររ្្្កគរេ្កដ ាុះ្រ្រពិនិរធ រុល់ងងេមរួ េភ្្្កគរេ្កដ 

េងយ្គះពលរកដេភុំេឹះបន�� ្្ះុ់ក និងបនេប�ករ លុ ក្កមរ�ព េងយ៉នករាុះ 

នរ�េលជុ រុល�ង ល�ពំីះ� បរ្្្ក តុ� និង�ូមិា 

• បន្គរល�វរ�ុគុរច្ពះវ ិ្ សុូន�រមនមំរះរិែកលបនមកពំ្ក្មកររររគ �្មនមំរ់�ិវិវ 

នគុេខរ�ា 

• បនុ រុល្ិវៈលិងង �់ពំពរា�នរន០១ ពំ្គះពលរកដ្្្ករងពិ្ំ យកមករកពុុកេភមនមំរ

វគ្បមមេខរ�ា 

• បន្នករះមរយីះ� បរតុ�មដ��ង ាុះពិនិរធ រុល់ងងគុរចេភតុ�មដ��ងេកម្ំ 

េបះគេរង ល្ព�ា    

• ាុះពិនិរធេល់ងក�រេំភី្្ម���បរ និងពិនិរធវរ�ុគុរចេភ�រមនមំរនរៈគុរាំ  

• ុ រុលេ���វាូលុ្្ឹ�រមនមំរនរៈគុរ ំ្ រគុា�នរន៥.៨៤៥ឹក�ា 
 

ករររេគរិក�ចភ់រគំូ េ   
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• បន្នករះមរយមនមំរ់គ�រ � យុវន និងកំងេខរ� េគកមេដ្្ព្ិល្ៈយុវនង� ក�

មូលងដ នេខរ�ឆ� �២០១៥ និងគ�ុលាលឹៗមវ ិុ ទល័យក�ុងេខរ� គេងររ្ក្ម្ិល្ៈយុវនៗម

វ ិុ ទល័យ េកម្ំាូលររម្គកររ្គែងក�ុងមេដ្្ព្ិល្ៈយុវនង� ក�មូលងដ នេខរ�ឆ� �២០១៥ា  

• បនគេងររ្ព់រ�ិករចក ្គំង្ិល្ៈាេ្ម�ងែខររគុរច-្ម័យ និង្គ �ីងរេុះេនេលឿន

េកម្ំ់គ់រពិបំគុចធាូលឆ� �ពរំ ្គៃពចំះរិែខររា  

• បន្នករះមរយមនមំរបមរករ និង�្ឹ �នេខរ�ក�ពង�្កស េរេគា�្ពះរពិបំគុចធ

ាេ្មន្ពះនរ ្ពះករុី ្ពះបុ្េម�ា្ពះគរមឹព នេររ�ម ្ំនមុនំ ្ពះមដក្្រ 

ៃន្ពះរះីា្កកមកុះា   

• បនគហ�ូ ន្រខ�ឹ រប�េទគច�ុ ះគ �ី ល្ិ្្វ ិុ ទល័យក�ពង�្កស ្ិ្្េភមចភ លកូេរ រ 

្្្ក �្េរងុង ្ិ្្េភវ ិុ ទល័យ្ុជល�ំ មចភ លកុ៉រក�្ចា្រមន មចភ ល់ងងករពរំ

ៃនក�ំ្ងង់ម (ក�ំន� )  និងមចភ ល់ងងករ�ូមិ់រចុរៈ ្្្កក�ពង�្ំន េខរ�្ពះ្ំននុា 

• បនេរេគា�េគកវរងគរប រ�រប�កល�្ិ្្េ ី េ្ ់ូ ា�នរន៣៣ឹក� េកម្ំេ្រ�មយកេទ

្ែម�ងេភេ្្្គេុ្ា   

• បនាុះពិនិរធករគ�េ �ង�ពយន�លក� �្គុ្រ រគ �្្ក្មន ុនរ រក្គខងក្ិន និង្ក្មន ុន�ន�េក 

េភ្មូិំេពរ�ពយន�ា 

• បនាុះ្រ្រពិនិរធ្ក្មន ុន េមដង ន�ំល ែកល្ុ�ុំ �ៗងពរ�ពយន�េភ្្្ក �្េរងុងា   

• បនាុះពិនិរធ្ិល្ៈ្ូនរគូ និង្ិគ្កមរ េភ្ក្ងា្រមន ្្្ក �្េរងុង ្្្ករងពិ្ំ 

្្្កឧកុងង ្្្កពកងា  

• បនាុះ្�វ្ះវែខ�ងឯកែខររេភ្្្កឧកុងង ្�វ្ះវ �ុេនេមុ �៉ គ� �� និង្�ិរិនះរិ�រ

រិា រ្យេភ្្្កររល�ា  

• ករិល័យ្ាកេា ាូលែរមរយ្ក្ងា្រមន បន់នុ�ិរា្គ�្គកគីំវកមរេលវ ិ្ ័យ

វគ្បមម   និងវាិិ្រ្ិល្ៈា�នរន៦៦ា្គ�ា 
 

៦.៩.មនមំរវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈេខរ�ក�ពង�ឆ� �ង េ  

ករររេគរិក�ចភ រគំូ េ  

• បនគន�ាុះ្្ង�្�ិរិ្ប�ុ រុល្ប�ុ ្រ់ះ្ប�ុ �� នំយគុេរ្គវរ�ិ និងរមចំយងដ ន

វគ្បមម្គវរ�ិ�ស្�ា  

• បនក�ចរ�្ព�្គុល�ុំ រុលគុរចបនា�នរន៤៦កែន�ងា 
 

ករររេគរិក�ចភ់រគំូ េ  

• បនគន�ាុះ្រ្រពិនិរធ និង្្ង�្�ិរិ្ិល្ៈុ្្នំយ�ព ្ិល្ៈ្ូនរគូ ្ិល្ៈ�ពយន� 

និង់�ិវិវវគ្បមមា  

• បន្�វ្ះវ្គវរ�ិគុចធាូលឆ� �្គៃពចំះរិែខររបន០១់រ�គុា  
 

៦.១០.មនមំរវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈេខរ�េចប�រ� េ  

ករររេគរិក�ចភ រគំូ េ  

• បនេរេគា�េប��� ក្�ិេកម្ំ់�ិរក្ុំ �ៗង�ូរគុរចេភ្្្ក្កររ បនា�នរន០២�� កា 
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• បនាុះ្រ្រពិនិរធករ�ង្ង� �្ចង� េភវរ� រុលរូ និងាុះពិនិរធេមល រុលគុរចមរយកែន�ង

ែកល៉នេកមេេទលប�មរយេកម និង៉នីយុកល្គែនលះង១០០ឆ� �េភ្្្ក

កេច� �ងា 

• បនេរេគា�េប��� កដមុរ� ់�ិរក្ ុំ �ៗង�ូរគុរចា�នរន២�� ក េភ្្្ក្កររា  

• បនេប�គហ� ំ្្មង�េគរិក�ចភ ក�ុងតុ�ែ្្្�ុក និងតុ�េកះុ� ូន្ក្មករររ្ុរេិកំេខរ� 

ាុះ �្ែវងកំប�ំ និងាុះក�ចរ�្ព�គ់ងុេន�់ុ�ះពរំេ្កយករ �្ែវងះលកចៈគេាេកេុ្

េភ្្្កកេច� �ងា 

• បនាុះេទពិនិរធ និង្ព�ពយពំា្គ�ករចរេគរិក�ចភ កល�្គះពលរកដ រ �្េភុ�វ ិ៉រ�

គ់ងុេន�់ ុ� (គ់ង្គវរ�ិ�ស្�) េភ្្្កកេច� �ងា 

• បនាុះះមរយឹយកងដ នគុរចវរ�ុ ពិនិរធ និងយរៃម�វរ�ុ្ិល្ៈេភមះ្គះពលរកដតុ�

្គេ រ៉យ ្្្កលែវង េងយពិនិរធេត ៉នវរ�ុ្ិល្ៈមរយា�នរនេភុំេឹះា 

• បន្�វ្ះវរកេត ុំ រុលគុរចពរំ (្រ់ះ្ប�ុ) េភវរ�ក�រ ំ្ ត �្   និងរកេត ុំ �ៗង

ំកុរផកដ្ម័យគរុល ពរ និងបនាុះ្�វ្ះវគ�� ក�ុំ �ៗង រុលគុរច េភ្្្កកេច� �ងា 

• បនាុះ្រ្រពិនិរធនល ងគុេរ្គវរ�ិ�ស្� េភ្្្កលែវងា 

• បនាុះពិនិរធករេូ្ឆយកំគរះ រុល់�កៗេ្ៗក ពំ្គះពលរកដា�នរន១ឹក�េភតុ�ែ្្្�ុក 

្្្កកេច� �ង និងបនេប�ករ់គ�រ �ែច �ឹពំីះ� បរតុ�ា 

• បនាុះ្ិកពេលរេ្៉ង់�ិវិវ�ូវពំតុ�ែ្្្�ុក កល�តុ�រ�ងុិល ែកលគរះចល� រុល្ប�ុា 

• បនាុះ្ិកពគ់ងេបះពរយ និងគ់ង �់ពរា េត ងគ់ងទ�ងពំរេនះះគ់ងបមរៗ មិន៉ន្គវរ�ិ

ទក�ុងនិង្គវរ�ិ�ស្�េ ំយា 

• បនាុះពិនិរធ្ពះេក្េុវរគូ្្ំ េប�ពំពរ�ក�ពចម េខរ  េភ្្្ក���្ក ា 
 

ករររេគរិក�ចភ់រគំូ េ  

• បនាុះព្ង់ងជ� រ្ិល្ៈកល�្ក្ម្ិល្ៈមដនៗម្៉រម និង�នេរេនា�នរន៣៦េលកា  

• បនរេម�ងរប�្ក៉ េភក�ុង្ក្ម្ិល្ៈមដនៃន់ងងករេារ�ពកមកុះា  

• បនាុះពិនិរធេលកររល-លក�ិំ្ែកលនរ នុិងដ ករ និងកេន�វេំក់ូី្ី�្ និង្ព�  

ពយកល�ីំវករែកល្គកគីំវកមរ�ពយន�េធរល-លក�ិំ្ីែកល៉នុិងដ ករពំ 

្ក រ្ងវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈ េភក�ុង្ក្ង និងៗមគ �ី ្្្កបនា�នរន៣២េលកា 

• បនាុះពិនិរធ និង្ព�ពយកល�ីំវករា �៉ ក�េភ ្ក្ងេចប�រ� ្្្ក���្ក  ្្្ក្កររ 

និង្្្កបកនា 

• បនាុះ្្ង�្�ិរិ និង ្ម្ កល�ីំវករេធមក្គកគីំវកមរេលវ ិ្ ័យវគ្បមមបនា�នរន

៦តុ�ា 

• បនាុះ្្ង�្�ិរិ្ ល៉ ងករ និងមំ្កខ បុងប �្ បនា�នរន០៤កែន�ងេភតុ�ែ្្្�ុកា 

• បនាុះ្ព�ពយ �់ពំវគ្បមម្គៃពចំែខររកល�នះរិ�ររិាង េធបនយល�ក់ងេភ្្្ក 

លែវងា 

• ករិល័យ្ាកេា ាូលែរមរយបន់នុ�ិរា្គ�្គកគីំវកមរេលវ ិ្ ័យវគ្បមម   

និងវាិិ្រ្ិល្ៈា�នរន៦០ា្គ�ា 
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៦.១១.មនមំរវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈេខរ�បរ�ក�គង េ  

ករររេគរិក�ចភ រគំូ េ  

• បនាុះេទពិនិរធខ�ងីងតូគងក និងេងះ្�យ �ុឹ �្េភគ់ងកេររ េពន ្្្កពរេនលា 

• បនាុះក�ចរ� រុលគុរចា�នរន០៧ រុលរស រុលគល�័ងរ, រុល្រ្្, រុលេ្ា្, រុលេនល , 

រុលេនក្រ្� និង រុលំក�គរុ្ក�ុង្្្កេ៉ងែ្្ំ និង រុលេនកពៃន� េភ្្្កបចន�ា 

• បនាុះក�ចរ�្ព�្ប�ុ្រំេកច ែ្ប�ុគេវល េភ្្្កគេវលា 

• បនាុះពិនិរធេមលករំកកំមរយកែន�ងេកម្ំកុ�េធគរះចល� រុលៃ្កព័នទ េភ្ក្ងបរ�ក�គងា 

• បនេគកករងដ នរ្ុល់�ិរក្េភ្ប�ុឯក��� និង្ប�ុបចន�ា  

• បនុ រុលយកវរ�ុគុរច “្ពះែ��ន្ពះពុុទរគូ” េភ�នវាិិ្រ្ិល្ៈ�ូមិ�របរ�ក�គង 

េភ្្្កបចន�ា  

• បនាុះពិនិរធ រុលគុរច និងាុះេបះគេរង លករចរ �� នំយគុរចក�ីក�ក�្គង� េភ្្្ក

ក�េរេងា 

• បនាុះពិនិរធពរគុរចេភវរ�្េម�ា េភ្្្ក្ែងរា 

• បនុ រុល មុ �ង ្ិនតរក់ា�នរន០២ មុ �ង េភ់នុវ ិុ ទល័យៃ្ពខក �្ ្្្កគេវលា 

• បនាូលររមេប�ក�ីយេភនល ង�ក នះមរយ្ក្មនិ្្ិរៃន�កលវ ិុ ទល័យ�ូមិនមវាិិ្រ្ិល្ៈ 

ែកលក់ក �ឹេងយ្ក រ្ងវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈ និង �រមនមំរៃនមនុ្្ និងបមរះរិ

្ក្ងបរ រ ំ្ ា 

• បនាូលររមាុះ្រ្រពិនិរធ េកម្ំេប�កររ្ុល្ប�ុឯក���, ្ប�ុបែ្រនិង ្ប�ុ

បចន�ះមរយឹយកងដ នន�ចរ និង់�ិរក្ �្ចង�គុរចា      

• ុ រុលេ���វាូលុ្្ឹ�រមនមំរេខរ�្រគុា�នរន៨៩៨ឹក� (េ���វ់ន�រះរិា�នរន២៥៩ឹក�)ា  
 

ករររេគរិក�ចភ ់រគំូ េ  

• បនគន�ដរ�ក្ា�បរ េន ន និងរប�ា 

• បនាង្កង្គវរ�ិរប�កា�េចរនិងាុះ្�វ្ះវរក្គវរ�ិក� �ីេចរេភ្្្កររនមចភ លា    

• បន់នុ�ិរា្គ�ីំវកមរែ�ក្ិល្ៈុ្្នំយ�ពបន១៩ា្គ� ្ិល្ៈ្ូនរគូ និង្ិគ្

កមរបន២៧ា្គ� និង្ិល្ៈ�ពយន�បន៤៣ា្គ�ា 

• បន់នុ�ិរា្គ�ក់ករគូវរ�ុ្ិល្ៈា�នរន១៧រគូេទេខរ�េ្េមរគា 

• បនាុះពិនិរធ្ិគ្កមរា �៉ ក� និងគន�េប�ា្គ�ីំវកមរេភ្្្កបចន�ា  

• បនាុះ្្ង�្�ិរិ�� កយំេដ មុ �ងពយចចិ�កមរ និង�� ក្�ិេ្ងេភ្ក្ងបរ�

ក�គងា  

• គ ៃី ល័យេខរ�បនេគកទ� រូន�រចនាូលីនេ្េវេវះេរេងរល�ៃពលះបមរៗ (េលក

ែលងៃពលេគ�្្៉ក)ា  

• ករិល័យ្ាកេា ាូលែរមរយ្ក្ងបរ�ក�គង េា លិខិរ់នុ�ិរ្រគ�េ្កមរវគ្បមម ា�នរន

៩៤ា្គ� និងេភ្្្កគេវលា�នរន២០ា្គ�ា 
 

៦.១២.មនមំរវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈេខរ�ៃគរលិន េ  
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ករររេគរិក�ចភ់រគំូ េ  

• បនរេម�ងេរឿងេន នខ�ំបនមរយុ្មង� “�រ ររំយុវន្ម័យពរំេលុ់កកំៃនវគ្បមម”ា 

• បនគន�ន�់កដរ�រប�ក្ា�បរា 

• បនេរេគា�េគកវរងគ�គរនរប�ក្ា�បរ រប�ែរងរ្ូង និងេ��ងពិចចុធា  

• បនេគកមេដ្្ពង� ក�េខរ�្្៉គ�យុវនេលកុំ៥ ឆ� �២០១៥ា  

• បនាុះ្្ង�ុិន�ន័យ និងែច �ឹកល�ីំវកររល -លក�ិំ្្រគ�្គេ�ុមិនេធុ រុលុិ ិំ្

ីែកលនរ នុិងដ ករពំ្ក រ្ងវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈ េភ្ក្ងៃគរលិនា 

• បនាុះ្្ង�្�ិរិគ ៃី នរ និងរូគលក�េ្េវេវេភ្ក្ងៃគរលិន និង្្្ក�នេ្្ា  

• ករិល័យ្ាកេា ាូលែរមរយបន់នុ�ិរា្គ�្គកគីំវកមរេលវ ិ្ ័យវគ្បមម   

និងវាិិ្រ្ិល្ៈា�នរន២២ា្គ�ា    
 

៦.១៣.មនមំរវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈេខរ�គ មឹ យ៉ន័យ េ 

ករររេគរិក�ចភ រគំូ េ  

• បនាូលររមេងះ្�យ �ុឹ �្កំ រុល្ប�ុ េភ្្្ក្ពះេន្រ្ពះា  

• បនាុះ្រ្រពិនិរធ រុល្ប�ុ និងេបះ្ព�្គុល�្ប�ុ្�ិរេភ្្្កពរពរកា 

• បនាុះ្្ង�្�ិរិ�� នំយគុរចេភ្្្ក្ពះេន្រ្ពះា 

• បនាុះពិនិរធ រុលគុរច្រច�ង្រ ូងេភតុ�គ មឹ យឆរ រា 

• បនាុះគហ� ំវរ�ុគុរចៗម្នរម និង�� នំយគុរចក�ុងេខរ�ា 

• បនាុះេបះគេរង លក�ចរ�្ព�្គុល� រុល្ប�ុប� េភ្្្ក រ៉ ៃំា 

• បនាុះ្ព�ពយេ្ាក�ំ្េ្មា្�ំពំករក�ចរ�រ�គន�ទ�ងគំ េកម្ំករចរគរេិវច្ប�ុ 

េភៗមគ �ី េខរ�-្ក្ងា 

• បន្ព�ពយ�រារែច �ឹ្�ំពំគ្៉មេប�ីំវកមរំករកុរក និងគ� �ុ  វរ�ុគុរចកល�េម�ូមិ 

េមតុ� ្្្ក�� យេាកា 

• បនុ រុលវរ�ុគុរចា�នរន៣២កុ� ពំនររបលេគរិក�ចភ ្គត�្ប�ុគ មឹ យឆរ រ និង០៣កុ�

េុេរពំ្គះន្្្កពរពរកា  

• ុ រុលេ���វាូលុ្្ឹ�រមនមំរេខរ�្រគុា�នរន១.៧៦៧ឹក� (េ���វ់ន�រះរិ១៤៤ឹក�) 

ាូល្ប�ុគ មឹ យឆរ រា�នរន១០៧.៧៤៩ឹក� (េ���វ់ន�រះរិ១ .៨៥៩ឹក�) ាូល្ប�ុ

គ មឹ យុ័ពា�នរន១.២៥៤ឹក�(េ���វ់ន�រះរិ១៦ឹក�) និងាូល�រមនមំរគុរចវ ិុ ទេុពេក� -

�� យា�នរន៤៦៥ឹក� (េ���វ់ន�រះរិ៩៤ឹក�)ា  
 

ករររេគរិក�ចភ ់រគំូ េ  

• បនាុះ្រ្រពិនិរធ ែច �ឹ និងព្ង់ងា្គ�កល�ីំវកររល -លក�ិំ្េភ្ក្ង្ិរេំ��័ច 

និង្ក្ងេបរយែគររា 

• បន្នករះមរយ្មរ�កិាេ្ក្ង្ិរេំ��័ចាុះគិុីំវកមរេនងម់ិុនេបេចរបនា�នរន១

កែន�ងា  
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• បនាុះេប�ា្គ�គន�ីំវកមរឆ� �២០១៥ និងាុះ្្ង�្�ិរិ�ពយន� គ ៃី ល័យ រូគលក�េ្េវេវ 

និង់ងងករែកល៉នេភក�ុងេខរ�ា  

• បនាុះ្រ្រពិនិរធវរ�ុ្ិល្ៈា �៉ ក�េេា�នរន០៨រគូ និងា �៉ ក�ពរា�នរន០៧រគូែកល្រខវ �ឹេា 

េទេខរ�េ្េមរគ ា �៉ ក�ពរា�នរន៣១រគូ និងា �៉ ក�េេា�នរន០៦រគូ �ឹេា េទរនំ���េព  

និងា �៉ ក�ពរា�នរន០៨រគូ �ឹេា េទេខរ�ក�ពង�តម និងា �៉ ក�ពរា�នរន០១រគូ �ឹេា េទេខរ�

បរ�ក�គងា 

• បនាូលររមយរៃម�្ពះពុុទគកិ៉ែកល �ឹាូលពំ្គេុ្ៃព េភកងរីវបុនរ�េខរ�គ មឹ យ

៉ន័យា 

• បន្នករះមរយមនមំរចចិ�កមរេខរ�គ មឹ យ៉ន័យ ាុះ្រ្រពិនិរធ�� ក្�ិ      មរយ

កែន�ងេភ្ក្ង្ិរេំ��័ចា 
 

៦.១៤.មនមំរវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈេខរ�ឧរ�រ៉ន័យ េ  

ករររេគរិក�ចភ រគំូ េ  

• បន្នករះមរយនររបលករចរេគរិក�ចភ  ៃន្�ងករនររបលេខរ� េប�លិខិរេកះ

់េហ�  េ៉ �្ា�ករក�ំូងមំ្គែនលះង៣និាៗ េភ្្្កគ មឹ យ �់ពិល មក�ក រ្រករចំ

ំកកកយ រុលេនក្គរងា 

• បនាុះពិនិរធ�� ន�ព្ប�ុរុកែកលុ រុលរងនូវករេេះៃ្ពា  

• បនពិនិរធ យរៃម�េលរេ្៉ង្រ្្្ៗយៃ្ព�ក ន់ូរំក និង្ប�ុ្ពនរកិលា 

• បនាុះពិនិរធ�� ន�ព្ប�ុ និងាុះគហ� ំវរ�ុគុរចេភេ្្ �ុ �ងេភ្្្ក្រច�ង្ប�ុា 

• បន្នករះមរយ់បិករងដ ននររបល្្្កគ មឹ យ �់ពិល និងនររបលករចរេគរិក�ចភ  

បនុគ��រ រ�គុេលរ្ំករកក�ចគ�េលកំ រុលមរយកែន�ងក�ុង្្្កគ មឹ យ �់ពិល េងយបន

ុរ�ខ�រនមនុ្្ា�នរន០៤ឹក� និង្ �៉ រៈមរយា�នរន និង បនេងះែលងវ ិេ្កយពំេប�កិាេ

្នទ និង់គ�រ �ររាា  

• បនាុះ �្ែវងក�ចរ�្ព�កំ រុល្ប�ុ���កំះមរយ េ៉ �្កមរ្ិុទិកំែកល៉នេភុ�វ ិ រុល

្ប�ុ ្�ិរេភ្ក្ង �្េរងា  

• បនាុះកគ�ឆរ រៃ្ពក�ុងគរេិវច្ប�ុេភ្្្ក្រច�ង្ប�ុេកម្ំរយ្្្ល្្៉គ�េ���វ

េុ្ារចក ាូលុ្្ឹា  

• បនាុះពិនិរធ រុល្ប�ុកគ�រងក�ុងរេ្៉ងេបះគេរង លក�ចរ�ែកន់�ិរក្ និងាុះពិនិរធ

្ប�ុជ� រតរ ក�ុងរេ្៉ងុល�្ុា 

• បនាូលររមរ្ុល�ក នុ័ព (់ូរំក) ះមរយឹយកងដ នន�ចរ និង ់�ិរក្ �្ចង�គុរចា 

• បនាុះពិនិរធ្ប�ុ្ពនរកិល និង �ក នុ័ព (់ូរំក) ែកលក�ពុងុ រុលកររ្ុលពំ

ឹយកងដ នន�ចរ និង ់�ិរក្ �្ចង�គុរចា 

• បនាុះ្គមូល និងក់កហ�ូ នវរ�ុគុរចពំ�ក នុ័ពា�នរន២កុ� យកមករកពុុកេភមនមំរវគ្បមម 

និងវាិិ្រ្ិល្ៈេខរ�ា 

• បនាុះ្�វ្ះវរកេត េងុ្មឹរា�នរន២កុ� េភ�ក នុ័ព (់ូរំក) ែកលក�ពុងុ រុលករ

រ្ុលពំឹយកងដ នន�ចរ និង ់�ិរក្ �្ចង�គុរចា 
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ករររេគរិក�ចភ ់រគំូ េ  

• បន្នករះមរយ�ន្ក្ង �្េរង េរេគា�កមរវបំិ្គំងាេ្ម�ង ក�ុងក្គុចធាូលឆ� �ពរំ 

្គៃពចំះរិែខររា  

• បនាុះពិនិរធគ�េ �ង�ពយន�-វេំក់ូ ែកលនរ នុិងដ ករពំ្ក្ូងវគ្បមម និងបនេប�ករែច �ឹ

កល�ីំវកររលេម្កខ បុងប្ វេំក់ូាល័រ �់ពំក្មិរ្េម�ង េភ្ក្ង �្េរង ្្្កាុងកល� 

និង្្្កគ មឹ យ �់ពិលា 

• បនាុះពិនិរធ្កមរ�ពេប�ពុមករនេុច� េភ្ក្ង �្េរង លិរវរ�ុ្ិល្ៈ �់ពំេេ និង្ំុមរង�រក

េភ្្្ក់ន�ង�ែវង ្្្ក្រច�ង្ប�ុ និងពិនិរធកែន�ងលក�វរ�ុ្ិល្ៈ �់ពំេ �់  នក ក� វល� �ក ន� 

្បក� លងបិនេភា�ចុា្ាក់ន�រះរិ់ូរ�រ ា�ា 

• បនាុះពិនិរធីំវកមរ  ់ុរ្ក� ្ ល៉ ងករ និងលមល្កាក និងាុះពិនិរធករ �ៗង�� កយំេដ

ពយចចិ�កមរេភ្ក្ង �្េរង និង្្្កគ មឹ យ �់ពិលា  

• បន្្ង�ុិន�ន័យា�នរនគ ៃី នរ គ ៃី ល័យ និង់ងងករែកល៉នក�ុងេខរ�ា 

• ករិល័យ្ាកេា ាូលែរមរយ្ក្ង �្េរង បនេា លិខិរ់នុ�ិរ្គកគីំវកមរេល

វ ិ្ ័យវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈ១៨ា្គ� ា  
 

៦.១៥.មនមំរវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈេខរ�េ្េមរគ េ  

ករររេគរិក�ចភ រគំូ េ  

• បនាុះពិនិរធ្កមរ�ពគូមខពា�ខុ្ា្គ�០១កែន�ង ះគ��ូវគុរច េភ្្្កពរក លុទល

េភែរ៉នករលរាគូមខពា�ម�ង រ៉ លា  

• បនាុះ្រ្រពិនិរធុំ �ៗង រុល់ច�ូ ងនវ េភ្ក្ងេ្េមរគ ែកល្គះពលរកដំក�ង្ង�

គងងន�់ឹម័យ្គុះេត េល់ង្ពគុរចមរយា�នរន និង្កំ និងបនេប�ករដមុរ�មិនេធ

ំកគន�ា  

• បនាុះ្រ្រពិនិរធ និងុគ��រ រ�ករកគ�ឆរ រកំា�ចំ្ប�ុកេកះ ពំ្គះពលរកដមរយ្រ្�រ

េភតុ�ែ្្ចូយ ្្្កររនិ និងេប�កិាេ្នទគហងគ�ះគ មឹ ន�ា  

• បនាុះុគ��រ រ�ករេប�រគងន ុហព័ុទយកកំា�ចក�ក �ី លុក្ិច្ប�ុឹររូ ្្ងជងលិា 

ពំ្គះពលរកដមរយ្រ្�រេភតុ�ជ� រ្ �ី យ ្្្កគ មឹ យ្្ំ និងបនេប�កិាេ្នទគហងគ�

ះគ មឹ ន�ា  

• បន្នករះមរយឹយកងដ នន�ចរ និង់�ិរក្ �្ចង�គុរច ាុះេទុ រុលយករគូា �៉ ក�

គុរចា�នរន១៥រគូ កុនល�នកកំកុរា�នរន៣៨ គ�ែចក៉រ�កុនល�នកា�នរន២៩ និង 

្រែគ្រា ា្ ុគុរាចប្វើពំព្ម�ក� ពចម គ្រេ ះា�នរន១ ពំេមគ�� កររងកងរីវបុនរ�េខរ�េ្េមរគ 

យកមកុុកេភឹយកងដ នន�ចរ និង់�ិរក្ �្ចង�គុរចា  

• បនាុះេទុ រុលយករគូា �៉ ក�ពរា�នរន០២កុ� េភ់បិករងដ ននររបល្្្ក្កង � ែកល្គះ

ពលរកដ្គុះេត េភៗម�ូវេភតុ�ក�ពង�ពរូវ ្្្ក្កង � និងយកេទរកពុុកេភ �ុ �ង

់�ិរក្់ងងរា 

• បន្នករះមរយីះ� បរ្ក្ងេ្េមរគ ាុះ្រ្រពិនិរធករតក�កំលុគ្រច�ង្ៗវះ

គន�គ មឹ គ�េភ្ក្ងេ្េមរគែកល៉ន �ុន�១០០ែមរ្រ X ២០០ែមរ្រ េងយ្គះពលរកដ០៣
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ឹក�ា  គាេុគ្ន�្រច�ងេនះេភ្ល� �ុន�៦០ែមរ្រ X ១០០ែមរ្រា ះលុទល្មរ�កិាេា្ម្ះ

បនាុះ្រ្រពិនិរធះេ្ានេលកែរពុ�ុ រុលបនលុទលវិ�៉នេ ំយ គាេុគ្ន�ក�ពុងេ្�្ុ�

ែនករតរ�ករគន�ា 

• បន្នកា រា មរ យ ា់ ្ ាបរ្្រុ កក្រ ាំ  �  ាុះរ្ររ រពិនិរ្យរ្រពា� ងល្គើក កែលមានគ្រាពលរក្ឋ 
ា� នរ ន២១រ្ររ ា្ រ និង្រច�ង្ពះនន ែកល្គះពលរកដា�នរន៣៩្រ្�ររ �្ នៅុ� វិ មារ� រ្រពា� ង

គុរាចទ�ងពំរេនះគានាាក� កំរ�លោ�ាូលុ� វិ មារ�រ្រពា� ង ាលុ្បលគាន្យប្វើកិា្ា្ ន្យា

គ ្េគ� កា រាា ក� កំរ�លោ�យករ្រពា� ងនេ ះាគន្ុាន�  និងនា មតា រ� មិន្យ្ា ង្ង� �្ ចង� ព្មំ

រ្រគ� គ្រ�េ ុគន្ពែមុៀរ ើំយា 

• បន្នកា រា មរ យ ា់ ្ ាបរ្្រុ កក្រ ាំ  �  ាុះរ្ររ រពិនិរ្យរ្រពា� ង្ពះនន កែលមានគ្រាពលរក្ឋ 
ា� នរ ន៣៩រ្ររ ា្ ររ �្ នៅុ� វិ មារ� រ្រពា� ងគុរាចនេ ះគានាាក� កំរ�លោ�ាូលុ� វិ មារ�រ្រពា� ងា 

ាលុ្បលគាន្យប្វើកិា្ា្ ន្យាគ ្េគ� កា រាា ក� កំរ�លោ�យករ្រពា� ងនេ ះាគន្ុាន� ា 

• បន្នកា រាមរ យ ា់ ្ ាបរ និង្មរ្ពកិា្ា្្ រុ កគ្រា ា្ ុគារង  បនាុះពិនិរ្យ និងុ រុ ល

កុលា ល�ានក ា�នរន៧កុ� កែលគ្រាពលរក្ឋំកគ្រ ះុតើ  នៅ្្រុ កគ្រា ា្ ុគារង  

យកមករកពុុកនៅមនំ្ុរវគ្គបមម និងវិាិរ្រ្ិល្គៈខេ រ្រា 

• បនាុះពិនិរធ មុ �ងរគូា �៉ ក�ក្លឹរ០១ មុ �ង និងរគូឆរ �្ប�ុ០១ មុ �ង ែកល្គះពលរកដ

្គុះេត េភ្្ះេល្ក ្្្ក់ងងរុ� េនយបនេប�កិាេ្នទះមរយរចៈកមរករវរ� និង

ីះ� បរតុ� ែកលបនេ្�្ុ�រកពុុកះគេ �ី ះី្ន�េភវរ�ក�ីក�្្៉គ�ពុុទគរ ិ្ ័ុេនរព

គូះា 

• បនុ រុលវរ�ុគុរចា�នរន៤កុ� ពំនះរិ់ង�េរ�្ា 

• បន្រ្រពិនិរធេត វរ�ុ្ិល្ៈា�នរន១កុ� ះគ�ែចកក្លឹរ េប�ពំពរ�ក� និងបនកកនូរមិន

េធេប�ករ �ឹេា េ្្្គេុ្ា  

• បនាុះ្�វ្ះវរកេត ់ច�ូ ងគុរចា�នរន៣ និងេារិយា�នរន៣ េភវរ�្ពះ់ងង្ុង� េភ

្្្កពរកា 

• បន្ព�ពយេ្ាក�ំ្េ្មាេលខ០១ .្រ ្�ំពំករក�ចរ�គរេិវច ្ប�ុ រុល ្្ះ 

្រច�ង �ក នគុរច េភ្្្កំែ្កង ្្្កពរក ្្្ក្្ំ្�� ្្្កររនិ ្្្ក្កង � 

និង្្្ក់ងងរុ�ា 

• បនុ រុលេធេ���វាូលុ្្ឹ�រមនមំរះរិ់ងងរ្រគុ៉នា�នរន៥១.៤៨៦ឹក� (េ���វ់ន�រះរិ

ា�នរន៤៨.២៦៦ឹក�) �រមនមំរ្ពះនេររ�ម្ំននុា�នរន២៥ .០៦១ឹក� (េ���វ់ន�រះរិា�នរន

២៤.២៤៩ឹក�) �រមនមំរវរ�រគូពមា�នរន៥.២១១ឹក� (េ���វ់ន�រះរិា�នរន៤.៧៨៧ឹក�)ា 
 

ករររេគរិក�ចភ ់រគំូេ 

• បន�ល�លិខិរ់នុ�ិរ �ឹេា វរ�ុ្ិល្ៈេទេ្្្គេុ្ា�នរន១១៦រគូា  

• ្ក្ម្ិល្ៈមដនា�នរន២៤្ក្មបនេា ្ែម�ងៗមេរងមេដ្្ព ្ ដី នរ េ�នំយ

ងដ ន និងពររ្រំូនេ���វះរិ និង់ន�រះរិុ្្ឹះ្គត�ា 

• បនាុះ្ព�ពយ់នុ្ក់រធេលខ៦៣ ់.ន.្ក ្�ំពំករ្រគ�្រង្ិល្ៈ�ពយន�វេំក់ូ និងេ្រគង 

គ�ពង្េម�ងេភ្្្កគ មឹ យ្្ំ និង្្្កពរកា  
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• បនាុះែច �ឹ និង្រ្រពិនិរធគុេលរ្�ពយន� -វេំក់ូកល�ីំវករ�ពយន�-វេំក់ូ (ករលិរ 

ករតក�គ�េ �ង កររល -លក�ិំ្ី្ី�្ និងនរ ន ុិងដ ករ) ធាូលររម់នុវរ�ៗមលិខិរ

គុងដ នា្គ�ា�នរន១៣៨កែន�ង េភ្ក្ងេ្េមរគ ្្្កពរក ្្្កំែ្កង ្្្ក់ងងរុ� ្្្ក

គ មឹ យ្្ំ  និង្្្ក្ប�ុបរងា 

• បនាុះ្រ្រពិនិរធេរង�ពយន� �ុ ុំនំម្ំុេន�ិាេភ្ក្ងេ្េមរគ ែកលក�ពុងក�េច រករេងយ 

ពុ�ទន�៉នា្គ�់នុ�ិរេភេ ំយា  

• បន្រ្រពិនិរធ និងែច �ឹកល�ីំវករ ្ិគ្ករែកលក�ពុងគេ្មេ្កមរទក�ុងន់ង�ឹ ្ិល្ៈ

្ូនរគូ និង្ិគ្កមរេធេនរពៗមក្ា�ា �៉ ក�ែខររ េភ្ក្ងេ្េមរគ បនា�នរន១១៨កែន�ង និងេភ

្្្ក្ប�ុបរង និង្ក្ងេ្េមរគបនា�នរន១១កែន�ងា  

• បន្នករះមរយ្ក្មករររា្ម្ះ�ន្ក្ងេកម្ំេរេគា�្ �ី គ�� គ� និង្ព�ពយ

កល�ីំវករះ េ៉ �្�� ក្�ិែកលេលក �ៗងនរ ន្ �ី គ�� គ� និងពុ�េនរពា្គ�បន២៩

កែន�ង េភ្ក្ងេ្េមរគា  

• បនាុះរ្ររ រពិនិរ្យ់ក្ខរាវិរុុ្បេល្្លាកយំនោ �� ក្ ្ ា និង មុ �ងពយចចិ�កមរ និង

្នករះមរយ្ក្មករររា្ម្ះ�ន្ក្ងេកម្ំេរេគា�្ �ី គ�� គ�្ក្ងេ្េមរគ  ាុះការ�

�� កយំេដែកលេលក �ៗងេងយពុ�េនរពា្គ�បនា� នរ ន១៧១្្លាក និងក្រុ មន ុ នា� នរ ន៦ នៅ

ក្រុ ង្ៀមរាគា  

• បនាុះ្ ព្្វ្ ា្យា� ចេ ះ ក់ងវគ្គបមម  គ្រពៃ ចំ �ុ នៀមុម្លាគ� កល� គ្រា ពលរក្ឋ  នៅ្្រុ កពរ កា 

• ករិល័យ្ាកេា ាូលែរមរយ្ក្ងេ្េមរគ បន�ល�ា្គ�េ្កមរ េលវ ិ្ ័យវគ្បមម និង

វាិិ្រ្ិល្ៈា�នរន១៣៦ា្គ�ា 
 

៦.១៦.មនមំរវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈេខរ�្ ពះវដិរ េ 

ករររេគរិក�ចភ រគំូ េ   

• បនាុះពិនិរធេមល្ប�ុគុរច្�ិរេភុំ �ៗងកំ្ម្ទនេ្កដកិាេរគ �្្ក្មន ុនបំររ  

េភ្្្ករេវេង និង្ក្មន ុនងនេន�ន េភ្្្កែេគា  

• បនុ រុលវរ�ុគុរច្រគុា�នរន២០កុ� ពំ្្្ក្ងងមពរំ ្្្កែរ្ង៉ន័យ និង្្្ករូែលនា  

• បនាុះក�ចរ�្ព�កំ្ម្ទនេ្កដកិាេរគ �្្ ក្មន ុន C.A.D.I Co, Ltd េភ្្្ករេវេងា 

• បនាុះេបះគេរង ល្ព�កំ្ក្មន ុន និង្ិកពលគរះចល�រគ �្្គះពលរកដេភក�ុង្ក្មន ុន

្ិនងមិុា េភ្្្ករូែលនា 

• បនាូលររម្រ្រពិនិរធ និង �្ែវងក�ចរ� �ុន�ៃមកំគរះចល�ះមរយ ្គះពលរកដេភេលកំ

្ម្ទនេ្កដកិាេរគ �្្ក្មន ុនេខមគូម េងនេ�នេព្ិន េភ្្្កះ�កពន�ា 

• បនាូលររមពិនិរធគេរង ល្ព�កំរគ �្្ក្មន ុនែុទំ្កនំរេភ្្្ករេវេងា 

• បនាុះេទពិនិរធុំ �ៗងកំ៉ន �ុឹ �្រង្គះពលរកដះមរយ្ក្មន ុនកំ្ម្ទនេ្កដកិាេ �ំ 

់ិន បំ េភ្្្ករេវេងា 

• បនាុះេទ្ក្មន ុន ្ុំ �ព ្ិកពលគរះចល� និងេប�ា�ីរ�ង� ក�េភ្្្ករេវេងា     

• ្កមរ�ពឆរ �្រ្្ ្ៗយៃ្ពៗម្ប�ុគុរចបនា�នរន១០៣.១៩៩ែមរ្រកេរ រា  

• ុ រុលេ���វាូលុ្្ឹៗម្ប�ុឹឹ៉នា�នរន២០១ឹក� (េ���វ់ន�រះរិ២៧ឹក�) ា 
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ករររេគរិក�ចភ ់រគំូ េ  

• បន្្ង�្�ិរិ្ិល្ៈ្ូនរគូ និង្ិល្ៈ្ិគ្កមរេភ្្្កែេគ ្្្ក្ងងមពរំ ្្្ក័យែ្ន 

្្្ករូែលន ្្្កែរ្ង៉ន័យ ្្្កះ�កពន� និង្�ិរិ់�ិវិវវគ្បមមេភ្្្ករេវេង ្្្ក

ះ�កពន� ្្្កែេគ ្្្កែរ្ង៉ន័យ និង្�ិរិ្ិល្ៈ�ពយន�េភ្្្កះ�កពន� ្្្ក្ងងមពរំ 

និង្្្កែេគា 

• បនាុះ្រ្រពិនិរធែច �ឹីំវកររល-លក�ិំ្ និងតក�បុងប្ េធមកេប�ា្គ�គន�ីំវកមរ

្�ិរេភ្្្កែេគ ្្្ករូែលន និង្្្ក្ងងមពរំា 

• បន្នករះមរយ្ក្មករររមកពំ្ក រ្ងវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈ ្�វ្ះវ្គៃពចំន

ះរិររយ េភ្្្ករេវេងា  

• ករិល័យ្ាកេា ាូលែរមរយ្ក្ង្ពះវដិរ បន់នុ�ិរា្គ�្គកគីំវកមរេលវ ិ្ ័យ

វគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈា�នរន៥០ា្គ�ា 
 

៦.១៧.មនមំរវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈេខរ�ក�ពង�ប� េ 

ករររេគរិក�ចភ រគំូ េ  

• បនាុះេទុ រុលវរ�ុគុរចា�នរន០២កុ�ពំេនក់�ិបល្្្ក្ប�ុគល�័ងងា 

• បនាុះពិនិរធវរ�ុគុរច៉នរងគរន្្ង្ុែវងះគនមះា�នរន០២កុ� ែកល្គះពលរកដំក់ច�ូ ង

្គុះេត េភ្្្ក្ប�ុ �្គូរា 

• បនាុះគហ� ំវរ�ុគុរចេ្្ �ុ �ងេភៗមគ �ី ្្្កា�នរន៧កុ�ា 

• បនាុះេម�ង មុ រ� និងាុះគហ� ំ�� នំយគុរចពរំែកល៉នៗមគ �ី ្្្កា  

• បន្នករះមរយឆរ �្ប�ុ ្រ្្្ៗយ�ូវាូលេទ្ប�ុរគងរ៉្្គែវង២ .០០០ែមរ្រ 

និងបនករ�េ រ់ កូនេេេភៗម្ប�ុឹឹា 

• បនុ រុលវរ�ុគុរចពំគ�� ករកងរីវបុេខរ�ា�នរន១៨កុ�ា 

• បនរកេត រុលា�នរន២រស រុលេនក្ទល �ង្ង� �់ពំផកដ្រ់ះពរបយេ្ក�ម េភ្្្កេ�ម ង 

និង រុល្ប�ុកក�ពរ ្�ិរេភ្ក្ម្ប�ុ �្គូរ រុល្ប�ុគុរចេនះ្រខវបន្ក្មន ុន 

មរយបនេូ្ឆយា 

• បនាុះេទ្្មគ្្ម្លះ្គះពលរកដមរយ្រ្�រ េកម្ំ្ុ�កកនូរែ�រ១ មុ �ងពំមុខ�ូរេជរ ា 

េភ្្្កេ�ម ងា 

• ុ រុលេ���វាូលុ្្ឹ�រមនមំរេខរ�្រគុា�នរន៣៥៤ឹក� (េ���វ់ន�រះរិ៧៦ឹក�) េភ្ប�ុ 

�្គូរៃ្ពរុកា�នរន៥.០៤៧ឹក� (េ���វ់ន�រះរិ២ .១៨៨ឹក�) និងេភរមចំយងដ ន���្នមុកា�នរន 

១.៥៥០ឹក� (េ���វ់ន�រះរិ៩៦ឹក�)ា 

• បនក�ពុងគន�រ្ុល្ប�  ុN1 េងយ្នករះមរយ់ងងករ Waseda ា 
 

ករររេគរិក�ចភ់រគំូ េ  

• បនគរប រ�្ិ្្ង� លេរេងរល�ៃពលីុិរធា 

• បនក�ពុង្រេ្រ និងដរ�យំេកេរឿង្ព�្ិ ទុិា  
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• បនាុះ្្ង�្�ិរិ�ពយន�   ្�ិរិ្ិគ្កមរ្ិល្ៈ្ូនរគូៗមគ �ី ្្្ក-្ក្ង្្៉គ�ឆ� �២០១៥ 

និងាុះ្ម្ ីំវករៗមគ �ី ្្្ក េធមកេប�ា្គ�ីំវកមរគន�េុេរា 

• បនេរេគា�េគកវរងគ�គរន �់ពំា �៉ ក� និងពុមក្ំុមរង�រកា 

• បនែាក្គក្់ន�រ្ក រ្ង និងៗរងឧគ្ម័កនទ ្�ំពំករ�ល�េ្�រចៈរគ �្្ក រ្ង

វគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈ និងុ្មង�្ុ�្ិុទិេប�ីំវកមរូនីំវករេភ្្្ក្ �ី ន� និង្ក្ង

្ម់ងែ្នបនា�នរន៣០ា្គ�ា 

• បនេរេគា�ឯក�រចក�ព័នទនិងវ ិ្ ័យ់�ិវិវវគ្បមម្ព�ពយកល�ីំវករ និង្គះពលរកដ 

េភ្្្ក្ �ី ន�ា  

• បនាុះ្�វ្ះវ��នះរិររយ មកះ��ែខររ ្្៉គ�ាង្កងុុកះេ្េវេវា 
 

៦.១៨.មនមំរវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈេខរ�ក�ពង�តម េ 

ករររេគរិក�ចភ រគំូ េ  

• បនាុះ្រ្រពិនិរធ�� ន�ព្ប�ុរុកយនម ្ប�ុុ់កឆ ្ប�ុរុកៗ្ពនរ 

េភ្្្កៃ្ពេរា 

• បនាុះេទេប�់ឹម័យេភ្ប�ុនររប័យា 

• បនាុះពិនិរធ�� ន�ព្ប�ុគុរចែកល៉ន្�ពត �្្ុ្ិេ្ទមេភ្្្កបយា 

• បនាូលររមះមរយ់រងឹយកងដ នេគរិក�ចភ ាុះពិនិរធវរ�ុគុរចេភៗមគ �ី វរ� និង រុល

គុរច និងបនរកេត ពរបក�ែគកា�នរន៥០កុ� េភ្្្កបយា 

• បនាុះពិនិរធ មុ �ង្ិនតរកិេភវរ�្កេងង េភ្្្កៃ្ពេរា 

• បនាូលររមះមរយឹយកងដ នគុរចវរ�ុ ាុះពិនិរធ និងពររគូា �៉ ក�េភ រុល្ប�ុ្ពះរុ 

្្្ក្្ំ្នទរា 

• បនាុះ្នករះមរយេមតុ�បយ និងរចៈកមរករវរ�តនវរ�ំ ាុះពិនិរធេមលេ្រគងា្ក

ំកកំមរយកែន�ង េងយពិនិរធេត ៉នក�េុា្កំ�នករូាររយបរយេលកំែ្្រគ �្

្គះពលរកដ េភ្្្កបយា 
 

ករររេគរិក�ចភ់រគំូ េ  

• បនាុះ្ព�ពយ និងេប�ករែច �ឹកល�ីំវកមរ�ពយន�មរយា�នរន  ែកលពុ�ទន�៉នា្គ�

់នុ�ិរ្រ់ម្រខវ េភ្ក្ងក�ពង�តមា  

• បនាុះពិនិរធករតក�គ�េ �ងវេំក់ូៗមដងកេន� េកម្ំុគ��រ រ�ករតក�គ�េ �ងវេំក់ូ

ី្ី�្េភ្្្កបយា  

• បនាុះ្ព�ពយកល� េ៉ �្ីំវកមរែកលចក�ព័នទវ ិ្ ័យវគ្បមម េធមកងក�ចកធ្ុ�្គកគ

ីំវកមររគ �្ខ�រនេភ្្្កបយា  

• បនាុះ្្ង�្�ិរិ្ិល្ៈ្ូនរគូ និង្ិគ្កមរ េភ្ក្ងក�ពង�តមា 

• បនាុះ្រ្រពិនិរធ និង្្ង�ុិន�ន័យ�� ក្�ិ �� កយំេដ និង មុ �ងពយចចិ�កមរេភ

្ក្ងក�ពង�តមា 

• បនាុះេទ្្្កបយាង្កង្គវរ�ិាូលម�គ� េកម្ំៃា�្គិិរេប�ះរប�្គៃពចំ េ្រ�មាូលររម 

មេដ្្ពង� ក�ះរិ និងគុចធុេន�ា 
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• ករិល័យ្ាកេា ាូលែរមរយ្ក្ងក�ពង�តម បន់នុ�ិរា្គ�្គកគីំវកមរេលវ ិ្ ័យ

វគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈា�នរន៨២ា្គ�ា 
 

៦.១៩.មនមំរវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈេខរ�្ កេាះ េ 

ករររេគរិក�ចភ រគំូ េ  

• ុ រុលេ���វាូលុ្្ឹ�រមនមំរេខរ�្រគុា�នរន៥៤ឹក� (េ���វ់ន�រះរិា�នរន២ឹក�) និងីនរ

គុរចរកក �ី លា�នរន៦១៩ឹក� (េ���វ់ន�រះរិា�នរន២៧៥ឹក�)ា 
 

ករររេគរិក�ចភ់រគំូ េ  

• បនាុះពិនិរធករគ�េ �ងវេំក់ូៗមេរងកេន�ា�នរន២០កែន�ង កែន�ងរល -លក�ិំ្ា�នរន១៥កែន�ង  

និងបនែច �ឹកល�ីំវករេធគ�េ �ង និងរល -លក�ិំ្ីែកល៉នុិងដ ករពំ្ក រ្ងវគ្បមម 

និងវាិិ្រ្ិល្ៈ េភ្ក្ង្កេាះា 

• បនាុះ្្ង�្�ិរិ និង្រ្រពិនិរធីំវកមរ្ិល្ៈ្ូនរគូ និង្ិគ្កមរេភ្ក្ង្កេាះា 

• បនាុះ្្ង�្�ិរិ និងពិនិរធករងក� �ៗង�� កយំេដ �� ក្�ិ ីំវកមរ  ់ុរ្ក� ករ�្ក� 

្ ល៉ ងករ គ ៃី នរេភ្ក្ង្កេាះា 

• ករិល័យ្ាកេា ាូលែរមរយ បន់នុ�ិរា្គ�្គកគីំវកមរេលវ ិ្ ័យវគ្បមម 

និងវាិិ្រ្ិល្ៈា�នរន២៥ា្គ�ា 
 

៦.២០.មនមំរវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈេខរ�្ ម់ងែ្រង េ 

ករររេគរិក�ចភ រគំូ េ  

• បនាុះ្រ្រពិនិរធវរ�ុគុរច រុល្ប�ុ និងេប�ក�ចរ�េនរុូន្គះពលរកដែកលក�ពុង

េូ្ឆយគរះ រុល្ប�ុគុរចេធគហងគ�ះគ មឹ ន�ា 

• បនាុះេទេងះ្�យពំគ�ប ែកល្គះពលរកដ �ឹន� មកលក�កូរេភ រុល្ប�ុ្ពះេន និង

េប�កិាេ្នទគហងគ�មិនេធ៉នករលក�កូរេល រុល្ប�ុ េភ្្្កងងគរិររ�ា  

• បនាុះ្រ្រពិនិរធវរ�ុគុរចែកល៉នេភៗមមះ្គះពលរកដ និង រុល្ប�ុឹឹ្�ិរេភ

្ក្ង្ម់ងែ្រង ្្្កេ្�ន និង្្្កងងគរិររ�ា 

• បនាុះពិនិរធករេូ្ឆយេប��ូវា�នរន០២ែខ្ ែ្កង៉នករគរះចល�កល� រុលគុរច 

េភ្្្កងងគរិររ�ា 
 

ករររេគរិក�ចភ់រគំូ េ  

• បនគន�គរប រ�រប�កល�្ិ្្វ ិុ ទល័យ្ពះរគូនំយកិាេា  

• បន្�វ្ះវ និងាង្កងគេងរររប� “្្ម �្មតច បរ េ្់ំុ” និងេន ននិយ “េគៃពល

េភែររះ”ា 

• បនាុះ្ព�ពយ់នុ្ក់រធេលខ៦៣ ់.ន.្ក.គ.ក រគ �្ររងដ �ិបល ្�ំពំករ្រគ�្រង្រ្រ

ពិនិរធ្ិល្ៈ�ពយន� និងវេំក់ូកល�ីំវករគហេូ លគុេ��ង និងែច �ឹីំវកររល -លក�ិំ្

េធគហងគ�កររល-លក�ិំ្ីែកលនរ នុិងដ ករា 
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• បនាុះែច �ឹកល�ីំវករ�ពយន�-វេំក់ូទ�ង់ �្ែកល៉នក�ុងេខរ�េធមកងក�ចកធ្ុ�្គកគ

ីំវកមរ្្៉គ�ឆ� �២០១៥ា 

• បនាុះ្្ង�្�ិរិ្ិគ្កមរ និង្�ិរិ�� កយំេដ �� ក្�ិែកល៉នេភ្ក្ង្ម់ងែ្រង

្្៉គ�ឆ� �២០១៥ា 

• បនាុះ្រ្រពិនិរធ�� ក្�ិ្រគ�្គេ�ុេភ្ក្ង្ម់ងែ្រងា  

• ករិល័យ្ាកេា ាូលែរមរយ បន់នុ�ិរា្គ�្គកគីំវកមរេលវ ិ្ ័យវគ្បមម 

និងវាិិ្រ្ិល្ៈា�នរន៤៥ា្គ�ា 
 

៦.២១.មនមំរវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈេខរ�ររនរំរ ំេ 

ករររេគរិក�ចភ រគំូ េ  

• បនាុះេបះគេរង ល្ព�្រ់ះ្ប�ុ្ពះេវ្្ន�រ េភ្្្កល�ុរ�ា 

• បនាុះ្រ្រពិនិរធករកគ�ៃ្ពក�ុងរ�គន�្រ់ះ្ប�ុ្ពះពុុទ និងបនេប��� កប�ងក�េភ្ាក

ាូល្ប�ុ្ពះពុុទេភ្្្កវុ សនៃ្ា 

• បនាុះេប�ករ �្ែវងកំេភរ�គន����ជ�  �ែកល៉ន្គះពលរកដាូលកគ�ៃ្ពក�ុងរ�គន�េឹះា 

• បនាុះ្រ្រពិនិរធករកគ�ៃ្ពេេេភរ�គន�្ប�ុរក �ីង និងេរេគា�្ប�ុរក �ីង 

េកម្ំុ រុលេ���វះរិ-់ន�រះរិាូលុ្្ឹេភ្្្ក់ូររងវា 

• បនាុះពិនិរធករកគ�ៃ្ពេេេភរ�គន����យក្េពង ្្្កគរែកវា 

• បនាុះ្្ង��� នំយគុរចេភ្្្កវុ សនៃ្ និង្្្កគរែកវា 

• បនាុះ្�វ្ះវរករ�គន�ែកល៉ន្ប�ុគុរចេភ្្្ក់ច�ូ ង៉្ា  
 

ករររេគរិក�ចភ់រគំូ េ  

• បនាុះ្រ្រពិនិរធករន�់កដរ�រគ �្្ក្ម្ិល្ៈមដន�ូមិរងចងំិៈេរេងរល�្ប� នកា 

• បនាុះ្រ្រពិនិរធកែន�ងរល-លក�ិំ្ខុ្ា្គ� ករតក�គ�េ �ងុូរុ្្នកែខ្កគ ករគ�េ �ង

ៗមដងកេន� និងករគ�េ �ងែខ្�ពយន�ជ� រប�ា�នរន០៤េរឿងា 

• បនាុះ្រ្រពិនិរធ ែច �ឹ និង្្ង�្�ិរិកល�ីំវកមរា �៉ ក�្រគ�្គេ�ុេភុូទ�ងេខរ�

េធ់នុវរ�ៗមក រ្នជ� រា �៉ ក�ែខររេធបន្រ់ម្រខវបនា�នរន០៦េលកា 

• បនាុះ្្ង�្�ិរិ�� កយំេដ គ ៃី ល័យ គ ៃី នរ និងរូគលក�េ្េវេវបនា�នរន

១០កែន�ងា  

• បន្នករះមរយឹយកងដ ន់�ិវិវវគ្បមម ាុះ្ិកព្�វ្ះវ �់ពំពិបំែ្ន�ូមិរគ �្

នះរិ្រ់ង េភ្្្ក់ូរុ�ា 
 

៦.២២.មនមំរវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈេខរ�មចភ លរំរ ំេ 

ករររេគរិក�ចភ រគំូ េ 

• បន្នករ្្ង�្�ិរិ�� នំយគុរច  �ូរគុរច  រុលគុរចា�នរន២០កែន�ងេភុូទ�ងេខរ�ា 
 

ករររេគរិក�ចភ ់រគំូ េ  
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• បនាុះេទគច�ុ ះគ �ី លេន នខ�ំ និងរប�កល�្ិ្្ក�ុងមចភ លា�ករែរ  និង្ិ្្

វ ិុ ទល័យ ន ុន ែ្ន មចភ លរំរាំ  

• បនាុះ្រ្រពិនិរធីំវកមររល-លក�ិំ្ និងកកនូរិំ្នរ នុិងដ ករា�នរន៣.៣៧៦គនមះ 

និងបនែច �ឹេធគហងគ�កររលលក�ិំ្ែកលនរ ន ុិងដ ករពំ្ក រ្ងវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈ 

េភ្ក្ងែ្នមេឹរមធា  

• បនាុះេទពិនិរធ និងែពរកពី្្មទ�ងគំេភេល មងមចភ លវគ្បមមនះរិេភ���េងះ្កមុ�

្្៉គ�េ���វេុ្ារចក មកេលងក��ន�ា 

• បនាុះេទេធ្គះពលរកដរះុេរ រូគលក�កូរមរយកែន�ងេភេង���េងះ្កមុ�ែកលេប�េធគរះចល� 

ា�ចំ�ូវ និងបរ�គង�េ��័ច�ពរ�គន�េុ្ារចក ា   

• បនាុះ �្កំ���្្៉គ�េូ្ឆយេប�ក�េច� រេ ំងេទី្្មេនកយ�� និងបនេូ្

�ូវ០១ែខ្ពំ�ូវះរិ កល�ី្្មេនកយ��្គែវង១២៥ែមរ្រ ុុ់ង៣ែមរ្រា 

• បនាុះ្្ង�្�ិរិ�� កយំេដេភ្ក្ងែ្នមេឹរមធា 

• បន្រេ្រាង្កងះឯក�រពំករ្គមូលុ់កតរុ�ៃ្ពបន០១់រ�គុា  

• បន្នករះមរយរចៈ្គរិ�ូគចភិ រធ្� មកពំរនំ���េព  ាុះេទ�ូមិពូ �ៗងេកម្ំ 

្ិកពពំ្គៃពចំ �ុេនេមុ �៉ គ�រគ �្នះរិ�ររិាព�ងា 

• ករិល័យ្ាកេា ាូលែរមរយ្ក្ងែ្នមេឹរមធ បន់នុ�ិរា្គ�្គកគីំវកមរេល

វ ិ្ ័យវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈា�នរន៨៩ា្គ�ា 
 

៦.២៣.មនមំរវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈេខរ�ៃ្ពែវង េ 

ករររេគរិក�ចភ រគំូ េ  

• បន្នករះមរយីះ� បរ្្្ក្ំុបរក �ី ល និង ្្្កប���្ិកពែ្�ងយល�ពំ្គវរ�ិ

្ប�ុៃ្ពេកម្្្ក និង្ប�ុវដិរា័នមា  

• បនេរេគា�េប�គល�័ងង្្៉គ�រមរល�្ពះ់ងងា�នរន០២្ពះ់ងងេភ រុលបរយចក ់ែច� រា 

• បនាុះពិនិរធ រុលគុរចេភ្្្ក្ំុបរក �ី ល និង្្្កក�តយ៉រា 

• បនគន�តក�កំេប��ូវ និងេប�រប�ងុគ�កំេភ រុលបរយចក ់ែច� រេងយេ្គ្ប �្ ពវកិរគ �្រកដ 

និង �់េីយ្គ្ុរ្នា  

• បនាុះេបះគេរង លុំ �ៗង រុល្ប�ុៃ្ពេកម្្្កា�នរន១២គេរង ល ពិនិរធ រុលគុរចេភ

្្្ក្ំុបរក �ី លា  

• បនាុះ្្ង�្�ិរិ�� នំយគុរច រុលគុរច ្្ះគុរចេភុូទ�ងេខរ�ា 

• ុ រុលេ���វាូលុ្្ឹ�រមនមំរេខរ�៉នា�នរន១៧៣ឹក� ា   
 

ករររេគរិក�ចភ ់រគំូ េ  

• បនដរ�គុេ��ង និងាេ្ម�ង្ម័យះេរេងរល�ៃពល និងាុះគរប រ�រប�កល�្ក្មរប�្ិ្្េភ

ៗមមដវិុ ទល័យ និងវ ិុ ទល័យបន០៣រប�ា 

• បនាុះពិនិរធ្ក្ម្ិល្ៈីៃយរ តគំុ និងាេ្ម�ងែខ្េកេវ េភ្្្កេម�ង ្្្កក�ពង�្រែគក 

និង្្្ក្ពះេ្�ាា  
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• បនាុះពិនិរធីំវកមររល-លក�ិំ្េភ្ក្ងៃ្ពែវង ្្្កកេហេ �ា និង្្្កក�ពង�្រែគក 

និងីំវកមរវេំក់ូលក�កេន�េភ្ក្ងៃ្ពែវង និង្្្កចមរក៏ា  

• បនាុះ្រ្រពិនិរធ្ិគ្កមរពុមក្ំុមរង�រក  និងា �៉ ក�េេេភៗមគ �ី ្ក្ង -្្្កា 

• បនាុះពិនិរធ្ិគ្កមររម្ នូលុមរង េភ្្្ក្ំុបរក �ី លា 

• បនេគកវរងគច�ុ ះគ �ី លក្ា�ា �៉ ក�គុរចែខររឆ� �២០១៥ា   

• បនាុះពិនិរធករងក� �ៗង�� ក្�ិ្រគ�្គេ�ុេភ្ក្ងៃ្ពែវង ្្្កេម�ង ្្្កចរ�ង 

្្្កចមរក៏ និង្្្កក�ពង�្រែគកា  
 

៦.២៤.មនមំរវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈេខរ��� យេរេង េ 

ករររេគរិក�ចភ រគំូ េ  

• បនាុះ្រ្រពិនិរធ រុលគុរច និង្ប�ុគុរចា�នរន១០៩េលកា  

• បនាុះ្នករះមរយីះ� បរែកនកំេប�គ�ង� រុលគុរចា�នរន២៨គ�ង�ា 

• បន្ព�ពយា្គ�្�ំពំកិាេករចរេគរិក�ចភ ា�នរន២៧េលកា 

• បន្គមូលវរ�ុគុរចា�នរន១រគូ េប�ពំពរ�ក� យកមករកពុុកេភក�ុងមនមំរា 

• បនេលក�� ក្�ិ្�ំពំករដមុរ�ងា�ជរកររ កូរវរ�ុគុរចេភ្ាកទ� រ់ន�រះរិ

បវរិបនា�នរន០១�� កា  

• បនាុះ្រ្រពិនិរធវរ�ុគុរចេភៗមុំ�រចៈា�នរន០១េលកា   
 

ករររេគរិក�ចភ ់រគំូេ  

• បនគរប រ�រប�កល�្៉រមនកយុវនេខរ�ា�នរន០១្ក្ម ្ក្ម្ិល្ៈមដនា�នរន២៤្ក្ម 

់ងងករកូកូែខររេភតុ�ៗ រ្្ា�នរន០១្ក្ម និង្ក្ម្ិល្ៈយុវនេភ្ររ រ��� យេរឿា�នរន 

២្ក្មា  

• បនាុះ្រ្រពិនិរធីំវកមររល-លក�ិំ្ា�នរន១២េលក រកេត ិំ្នរ នុិងដ ករា�នរន

២.៨៦៥គនមះា  

• បនាុះ្ព�ពយា្គ� ្�ំពំវ ិ្ ័យ�ពយន� និងវេំក់ូបនា�នរន០២េលកា 

• បនាុះពិនិរធ្នរមនក្ិគ្កមរ �់ពំែ្្ំ និង់ហេូ រ និងបន្�វ្ះវ ាង្កង្គវរ�ិ �់ពំ

្ិគ្កមរ្រគ�្គេ�ុបន០១់រ�គុា  

• បនាុះ្រ្រពិនិរធករងក� �ៗង�� កយំេដ និង មុ �ងពយចចិ�កមរា�នរន២០េលកា 

• ករិល័យ្ាកេា ាូលែរមរយ បន់នុ�ិរា្គ�្គកគីំវកមរេលវ ិ្ ័យវគ្បមម 

និងវាិិ្រ្ិល្ៈា�នរន១៦ា្គ�ា 
 

៦.២៥.មនមំរវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈេខរ�រ្ូងតរុ� េ 

ករររេគរិក�ចភ រគំូ េ  

• បនគន�ាុះ្្ង�ុិន�ន័យេគរិក�ចភ រគំូែកល៉នេភក�ុងេខរ�ា  

• បន្នករះមរយីះ� បមូលងដ ន ាុះុគ��រ រ�គុេលរ្ំកកយយកកំេប�េធគរះចល�ុ�វ ិ

រុលគុរច និង ្ប�ុគុរចែកល្�ិរេភ្្្ក់ូរ�ងអា 
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• ្នករះមរយមនមំរេុ្ារចក ាុះ្ិកព្ប�ុៃ្ពរំ ្ប�ុេង់ង ្ប�ុ្ពះ្ម�ំ 

េភ្្្កពងែ្កក ្ប�ុ្ពះរុប្្ំ ្ប�ុាក ្ប�ុរ �កិល េភ្្្ក់ូរ�ងអ 

និងាុះ្ិកពរមចំយងដ នុ់ក� ក�េដង េភ្្្ករ�ែគរ ា 

• បនាុះពិនិរធរ�គន�្គវរ�ិ�ស្�រ្ូងតរុ� ែ់�កៗេគង េភ្ក្ង រ្ងា 

• បនាុះពិនិរធ និងេងះ្�យគ�ប ្គះពលរកដំកកយខូាជរគ មឹ យរូ្៉ន� ្្្កេមមរ�ា 

• បនាុះេប�គ�ង�កន�កគ� រុលគុរចា�នរន៦កែន�ងេភ្្្ក់ូរ�ងអា 
 

ករររេគរិក�ចភ់រគំូ េ  

• បនែកលមល�� ៃក្ិល្ៈមដន និង្៉រម្ិល្ៈេលុ្មង�េន នប�ក� េ��ងពិចចុធ 

ៃេុ� និងរប�បនមរយា�នរនា 

• បនាុះ្្ង�្�ិរិ្ិល្ៈមដនេភ្្្កេមមរ� ្្្ក់ូរ�ងអ និង្្្ករ�ែគរា 

• បនាុះ្ព�ពយា្គ�្គកគីំវកមរ-េ្កមរវគ្បមមកល�ីំវករេភ្្្ក់ូរ�ងអា 

• បនាុះ្្ង�្�ិរិកែន�ងរល-លក�ិំ្េភ្្្ក្កខាឆរ រ ្្្ក់ូរ�ងអ និង្្្ករ�ែគរា 

• បនាុះពិនិរធដងកេន�គ�េ �ងវេំក់ូា�នរន៣កែន�ងេភ្្្ក្កខាឆរ រា  
 

២.៦.ស្លិទទលមាិ័្ិនមិចិ្រតលិវ  ្ 
• បនគន�់នុវរ�កមរវបំិ្ិកពឆ� �្ិកព២០១៤-២០១៥ា 

• េគកករ្គំងគហេ គ�គរ�ិិគ្រេភមដវិុ ទល័យរូរធរន�ំ មដវ ិុ ទល័យឹក�ស្� និង

មដវ ិុ ទល័យ�� គរធកមរ និងនររគូនំយកមរា 

• និ្្ិរេកបររសមរង�ង� ក�ឆ� �្ិកពមូលងដ ន េប�កមរ្ិកពេភ្ប�ុ���ង េខរ�ៗែកវ និង្ប�ុ  

�្គូរៃ្ពរុក េខរ�ក�ពង�ប�ា 

• និ្្ិរមដវ ិុ ទល័យរូរធរន�ំ ាុះកមរ្ិកពេភេខរ�មចភ លរំរាំ 

• និ្្ិរមដវ ិុ ទល័យ្ិល្ៈ្ូនរគូាុះកមរ្ិកពៗម្ប�ុឹឹេភេខរ�េ្េមរគា 

• និ្្ិរមដវ ិុ ទល័យ�� គរធកមរ និងនររគូនំយវ ិុ ទាុះកមរ្ិកពៗម្ប�ុឹឹេភេខរ�

បរ�ក�គង និងេ្េមរគា 

• និ្្ិរមដវ ិុ ទល័យគុរចវ ិុ ទ ឆ� �ុំ៣ ាុះកមរ្ិកព្�វ្ះវេភ�� នំយគុរចវ ិុ ទ 

្ប�ុឹឹ និងះរិពនទុ�ស្� េភេខរ�្ពះវដិរា 

• និ្្ិរមដវ ិុ ទល័យគុរចវ ិុ ទ ឆ� �ុំ៤ ាុះកមរ្ិកពេភ្ប�ុគុរចឹឹក�ុងរ�គន�់ងងរ 

េខរ�េ្េមរគា 

• បនគហ�ូ ន�ស�� តរធា�នរន០២រគូ និងនិ្្ិរា�នរន០៥រគូ េទាូលររមកមរវបំិ “Asean Music and 

Performing Arts” េភ្គេុ្ៃពា 

• បនគហ�ូ ននិ្្ិរា�នរន០៣រគូ េទាូលររម្គកររ្គែងេ្្េរ ្ យកេគក�ពេកម្ំេទាូលររម 

កមរវបំិេបះុ�រុ �រន�ំរកំរយ េភុំ្ក្ងគ ូ�ន �រចរកដកូេរ រា  

• េគកកមរវបំិ្គកររ្គែងកេច� មចនររ� ន�រ�នូរពយ  េ្កម្គនគុ  “យុវន េកម្ំវគ្បមមះរិ ”ា 

• បនេគក្ិក �នរន�ំះមរយ Trio Chicago and Friend មកពំុំ្ក្ង Chicago (USA) 

្នករេរេគា�េងយ�� នុូរីេមរកិ ្គត�េភកមកុះា 
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• ្នករះមរយ់ងងករ KOICA  េគកកមរវបំិុិវគ្បមមកូេរ រា 

• បនេគក្ិក �នរន�ំ និងរប� ះមរយ�កលវ ិុ ទល័យ Chulalongkorn ្គេុ្ៃពា 

• បនេគក្ិក �នរន�ំ ះមរយមដវិុ ទល័យរូរធរន�ំ ៃន�កលវ ិុ ទល័យ្ិល្កន 

្គេុ្ៃពា 

• េគក្ិក �នរន�ំគ�គរនររេុក្លធរន�ំកល�្ិក កមក�ុង និងេ្្មដវិុ ទល័យរូរធរន�ំា  

• បនេគក្ិក �នរន�ំ ្�ំពំ String ះមរយរចៈ្គរិ�ូា�នរន០៦រគូ មកពំ Pacific Union 

College string Quartet ា 

• េគកករ �ៗងពិព័រចក េុពេក្លធ-�� ៃកនិ្្ិរ�កលវ ិុ ទល័យ�ូមិនមវាិិ្រ្ិល្ៈ និងករ 

្ែម�ង្ិល្ៈក��ន�ា 

• េគកបឋកង្�ំពំ “ ី្្ម េ ្ំ៉ក�ចរ�វ�ិល�ពីីា្ក់ងងរ ” េងយ់ងងករយេ�បរ  

េភ្កលវ ិុ ទល័យ�ូមិនមវាិិ្រ្ិល្ៈា 

• បនេរេគា�បឋកង �្ំពំ “ ក�េច ររកដ្ម័យមុន់ងងរ េ ល ទុលក�គូងៃនករ្�វ្ះវេភងងគរិ

ររ�” េភ�កលវិុ ទល័យ�ូមិនមវាិិ្រ្ិល្ៈា  

• និ្្ិរ�កលវិុ ទល័យ�ូមិនមវាិិ្រ្ិល្ៈ បនាូលររមបឋកង្�ំពំ “យុវន និង្នរមនក  

ី� ន២០១៥” េភវ ិុ ទ�� នគេាេកវ ិុ ទកមកុះា  

• ់ងងករយេ�បរ បនេគកបឋកង �្ំពំ “ �្ចល�គុរចទក�ុងន់ងវ ិ្ ័យេពុធក�ុង្ពះពុ ទុ 

�្ឹេ្កមរ្ពះបុ័យវរ រន័ុំ៧ ” េកម្ំគេងរនា�េចះក់ងកល�និ្្ិរ�កលវិុ ទល័យ�ូមិនម

វាិិ្រ្ិល្ៈា 
 

២.៧.ស្បម្ិចិ្រតលិវ  ្៖ 
-ឆ� �្ិកព២០១៤-២០១៥ ្ិ្្្ិកពេភៗម�ន�ឹ ទ�ង៥៉នា�នរន ១.០៣៣ឹក� ក�ុង 

េឹះ្្ំ៤៤១ឹក�ា 

-្ិ្្�� ក�េភក�ុង�ន៉នា�នរន១៤៧ឹក� ្្ំ៧៤ឹក�ា 

-បន្គុ�្រខគេាេកេុ្ និងា�េចះុូេទេកម្ំេរេគា�េប�ករ្គំង្គត�ែខា 

-្គុ�ង� ក�ក់ក �ឹ�ន្�ំ �់ពំរេ្៉ង្គព័នទកមរវបំិ្ិកពៃនរចៈក រ៉ បិករាង្កងេ្េវេវា  

-បន្គុ�្រខា�េចះុូេទ ្�ំពំ្គព័នទពិនមុ និង្បក�េ រ៉ ងគេ្ង�នា  

-េនក្រខ ់�ក្រខ ្ិ្្ា�នរន៣០ឹក� បនាូលររម្ែម�ងក�ុងគុចធ៉តគូះ េភ���ឧកុងងា 

-េនក្រខ ់�ក្រខ  ្ិល្ករា�នរន១៥ឹក� ាូលររម្ែម�ងក�ុងកមរវបំិ្ន�ិ្ំុពិ�ពេនក ្�ំពំ 

េុ្ារចក  និងវគ្បមម េភេខរ�េ្េមរគា 

-េនក្រខ ់�ក្រខ ្ិ្្ា�នរន១៨៥ឹក� បនាូលររម្ែម�ងក�ុងកមរវបំិពិព័រចក  (ែខររែរមរយ) េភ

�ល្ន�ិ្ំុារុមរុខា 

-េនក្រខ ់�ក្រខៃន�នេន ន និងរប�បនាុះគរប រ�្ិល្ៈកល�យុវនៗម្កលវ ិុ ទល័យ 

និងមនមំរេខរ�-្ក្ង ា 
 

២.៨.អបិយរករ ន ៖ 
• បនេប�់បិករកិាេេភមនមំរវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈេខរ�ែកគ ក�ពរ ៃ្ពែវង �� យេរេង ្ម់ងែ្រង

ររនរំរាំ 
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លុទល្កមរ�ពករររវគ្បមម និងវាិិ្រ្ិល្ៈ រយៈេពល៩ែខ ឆ� �២០១៥េនះ ះររមេត ង 

៉នក�េច រករលល េងយ�រ�រ ររំេ៉ះមុរ ពុះចរ និងករ �ៗងាិរ�ខក �្រគ �្ង� ក�ក់ក �ឹ ុនម់មន់ងករ

ាូលររមា�ែចករង្កមររគ �្មន�ំរករ្រគ�ល�ងគ�ង� ក�ែកលបនន�្ុ រយ្ម្  និងបនរយេងះ

្�យគ�ប ្គេម និងឧគ្រងមរយា�នរនែកលេករ៉នក�ុងករគ�េព �រកិាេ ះពិេ្្ក�ុងករ់�ិរក្ 

និង់�ិវិវវគ្បមមះរិទ�ងរគំូនិង់រគំូា ករខិរខ�្គ់ងែ្គងេនះន់ង �ឹេធុនេទ្េ្មាបននូវ ែនករ

្កមរ�ពករររ្គត�ឆ� �២០១៥ េនយែកលន់ង �ឹេធ្េ្មាបនៗមែនករយុុទ�ស្�់ �ិវិវះរិឆ� �

២០១៤-២០១៨ ក�ុងវ ិ្ ័យវគ្បមមះគងល �្ា 

 

េ្ាក�ំកូាបនេនរព្៉គូនជងេល  ្ូម ឯះឧា�ាចណ� �ាះភាកា ឧគឹយករកដមន� ំ

រកដមន�ំុ រុលគនមុកុំ្�ំកររចៈរកដមន�ំ េម �ៗ ្ះគះរបយករចក ក៏ខកង�ខក �្ា 
 

្ូម ឯះឧា�ាចណ� �ាះភាកា  េម �ៗ ុ រុលនូវករេនរពក៏ខកង�ខក �្ �់ពំឹងខ�ុ� ា 

 

                                                                                                              រករ្�ន�ន 
            
 
 

ាម�ងូន េ 

-ខុុមកល័យ្េម�ាឹយករកដមន� ំ

-រចៈកមរករ់គ�រ � បមរករ វគ្បមម េុ្ារចក  ្ព់ុទ្� 

-រចៈកមរករុំ ៧ រកដ្� 

-ុំ្�ំកររចៈរកដមន�ំ (ឹយកងដ ន្រគុ) 

-្ក រ្ងែនករ  (វ ិុ ទ�� នះរិ្�ិរិ) 

-្ក្ម្េងររករេ្កដកិាេ ្ងងមកិាេ និងវគ្បមម (ុំ្�ំកររចៈរកដមន�ំ) 

-ឯក�រ-កលគ្វរ�ិ 

 
 
 

 

 

 


