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របាយររ  

លទ�ផលយររររវប្ប និងិចិ្រតលិវ្ ្របចំិចិិយិឆា ច២០១៥ 
 

 

 

េនក�ុងែខ វិ ចវិកក ឆ២០១៥េនះកទឆុងក �ក់ ឆឹ  នវុ្រគ�់ុង�ភ ឆិច� ះ្ រ្ ខុគ្បធមកនវុខ វិ វ្្

វ្ល្បកក បនែវ្ែឆ្គ់ុង្គ េុប�ិររុេ៉ះធ�្ះ្គតឆកេកធ្ំេប�រុីេធ្េ្ធិបនះកឆី�

ិលលក ធងមនិ្ធស�ភ្គតឆក ឆ២០១៥កងកល្ រ្ុបនេេគ ឆិេ ំុេងេ់ន�េនធ ធងមនិ

េ�ទ�ស្ស់ អវខវឌះ វ្ក២០១៤ -២០១៨កក�ុខ វ្ ័េខគ្បធមកនវុធសខ វបំនេបេេ�ទ�ស្សិ �្េិច

កឆី�ិលទំ៣កៃនរងដ អវបលនំ វ្ិលទំ៥ៃនកដ្�ាកលទ�មលងកល្ រ្ុ្េ្ធិបនកបិ៉ន

្៉គបនូុេ្ិធករ 
 

១.តក្�ភាពា ក�ក់កឹច ៖ 
្ធស�ភក�ុ្គេទ្ករ 

• ៃថ�ទំ៥កងែខ វិ ចវិកក ឆ២០១៥ករ  

-េនឆទខកដធ�នសំក បិលរធះ់បវគ្ំ�ភក�ុភវបំ �ិះុ្ហេលូេល់ន�្នចបៃនវិៃ

្ុ្គ វ្គ្សវិរុ្ រ្ុខគ្បធមកនវុខ វិ វ្្ វ្ល្បកះធរេ្ រ្ុ់គ� ឆកេ�ខនកនវុំី  

នវុធបលនវបវគរ�នកេនសហ នទប្គរ�នា 

-េនឆទខកដធ�នសំកបន រគ្ងធសុិររ្ធកនវុភវ�និរះធរេ  Mr. Hiroyasu 

Ando, President of the Japan Foundationកេនសហ នទប្គរ�នា 
 

• ៃថ�ទំ៨កងែខ វិ ចវិកក ឆ២០១៥ករកកេនឆទខកដធ�នសំក បិលរធះ់បវគ្ំក�ុធសខ វបំកទវរបឆង្្បឆ 

េនសលខ វទទល័េអបធវនមអកឆេភំា 
 

• ៃថ�ទំ១២កងែខ វិ ចវិកក ឆ២០១៥ករ កកេនឆទខកដធ�នសំកបន បិលរធះ់បវគ្ំក�ុភវបំ្បភ�ក

ធេហ្ភ វ្ល្បះ វ្កក ឆ២០១៥កេនសល្នកវ្ំទិ �្ធស�ែា 
 

• ៃថ�ទំ១៨កងែខ វិ ចវិកក ឆ២០១៥ករកកេនឆទខកដធ�នសំកបន់េនអ ំះេអជាខវ្សវេ្ទ្យឹិក

ហ �្្ធបឆ្ុ្ធ័េក្ភះិ័នមេភំខ �ុក្្៉គ�ធសខ វបំក GUSI Peace Prize េនក

ឹេងដ ន វ្ល្បទ្យនំេ�ភា 
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• ៃថ�ទំ១៩កងែខ វិ ចវិកក ឆ២០១៥ករ កកេនឆទខកដធ�នសំក់ន�នុ្បនកសសស តធក Khunying 

Wongchan Phinainitisatr, President of Princess GalyaniVadhana Institute of Music បិលរគ

្ងធសុិររ្ធកនវុភវ�និរក េនទំ្សំិ្ រ្ុា 

្ធស�ភេ្រ្គេទ្ករ 

• ៃថ�ទំ២៥-២៧កងែខ វិ ចវិកក ឆ២០១៥ករកកេនឆទខកដធ�នសំក បិលរធវិៃ្គ�ឆកLa reunion du Bureau 

de la CONFRASIE េន្គេទ្េខេ្ីធា 
     

២.អគ�ឹាកកដ នរកដបល និងហរិ��រ� ុ៖ 

២.១.ឹេងដ នកដបលទបេទ រ 

• បនទទរលលវែវ្ បិលភំ្រគ�សហ គ័ន ឆិនរន៤២២ិ្គ� នវុគនអប នលវែវ្េិំេទ្រគ�សហ គ័ន ឆិនរន

៤៥០ិ្គ�ាក ទនម់ធេនះ៏បន �ង្ុលវែវ្កដបល នវុលវែវ េ្មយុលេទេ ប្ន ឆិនរន១៨ិ ្គ� ធ

គនអ គ �្ងក �ក់ ឆឹា 

• បនេេគ ឆិទទរលេអជាខះ វ្-់ន�ះ វ្ នវុេេគ ឆិធសខ វបំ្គ�ឆេមយុលបនលល្ គេ ្ា 

• បនេេគ ឆិ ា៉ ឆុ្ន�វ �្ែ នវុនរបលធិធ្គតឆិេភលៃថ�  នវុេគ�បនលល្ គេ ្ក�ុ

ិងថន �្ខ្ហវ�ភេនទំ្�ំិ្ រ្ុា 

• បនេប�ិងគុងិេ្េខេវរវិៃបនងក �ក់ ឆឹ ធេនលិចម ្គតឆងែាក

• ិវល័េភ័ ម្៉នខ វទទបនគនសកឆេច ិះបធស  ធងមនិឆច �្ា 
 

២.២.ឹេងដ ននំ វ្ធស រ 
• បន បិលរធក�ុ់ុង្ គ�ឆ់នស្ រ្ុកេកធ្ំភវ�នេលេ្ិសំ្េុបេិចម  ធងនេលក

េ្ិសំ្េុ�្្នកវងដ ន់ន�ស្នមទំ១៥កនវុទំ២១ក ឆិច� ិក() , (ែ), (រ) គ �្រចប ស៉ បវិក

ល�គគឆប �្រល�ទ្ធ �ុៃនិេ ្ េ ់ុ្គឆុន់ុឹេំអទក( CEDEW) ៃន់ុងិ្ុ្គះះ វ្ក

េនទំ្សំិរចបកដធ�នសំា 

• បន បិលរធ វ្ កិ សន្សំភំក “ទ្យទនកនវុស្គេនមៃនិេមមធ�ែរកនវុបនរនភំក

្ រ្ុសហ គ័នងក �ះ វ្េទេធកដបលងក �េ្ិធះ វ្”កេេគ ឆិេងេរចប ស៉ បវិះ វ្េកធ្ំក

់អវខវឌ ធងគគ្គះបវគេ្េធេទងក �េ្ិធះ វ្ក(រ..់.គ) េន្ ដី នកAsean Tuneា 
 

២.៣.ឹេងដ នរចេនេធកនវុ វុនុខ្ហ�ករ 
• បន �្ឆថខ វិ ្្៉គ�្ប�គឆី �ិកនវុេគេខ្យធ�នសំរិកធ�នសំះគ�វិៃ្នទកភល់ងចស ្ក

នវុឧគ្ហធ�ធ្ធន�្យ �្ងែខ វិ ចវិកក ឆ២០១៥កា 

• បន �្ឆថខ វិ ្្៉គ�ទបទ �្ិ្គំុេ្្េ ្ សក ៃកង្ុនវភន�កនវុឆីភធេិុក ឆ២០១៥ា 

• បន �្ឆេនលិចម ថខ វិ ្្៉គ�ឧគ្ហធ�បនធ�នសំរិភទបលធ�រ ឆិនរន៣ឹ�ា 

• បន �្ឆថខ វិ ្្៉គ�ទបទ �្្ប�រ� ន�េលទ់ វិ្សងែ្ំហកនុកនវុ �្នកក ឆ២០១៥ា 

• បនេប�បេិចម  នវុសនគ្្គ �ុ ឆិចប ល៉នករក 
o ល� ឆ្គ�្្ បិលទ្យឹសធនមំ ងែ �្នកក ឆ២០១៥ា   
o ្្ត្ភវនវ្ធខ វ្ ័េ�ភេនស ងែ �្នកក ឆ២០១៥ា  
o ្្ត្ភវនវ្ធិ ឆឹេិំ- ឆឹ បិលខ្ហ� វ្ល្ប ងែ �្នកក ឆ២០១៥ា  
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o រលធច� លបគ�ភក(អ រំេរ �ុ)ងែ �្នកក ឆ២០១៥ា  
o រលេរុ�ភេនសល�ិយងែនុកក ឆ២០១៥ា  
o រលទំ ឆុធរេងមកៃនឹេងដ ន់អវខវឌខគ្បធមងែ �្នកកល�ងែបកបកក ឆ២០១៥ា  

• បន �្ឆេនលិចម ឆិីេេមយុលបន ឆិនរន៩េលា 

• បនេប�អច្សវ ឆិីេទបទ �្េមយុលបន ឆិនរន១៥េលា 

• បនេេគ ឆិំសគ័ច័ ឆិីេ្គតឆងែធរកកល��ងកក ឆ២០១៥ា 

• បន្្ត្ភវនវ្ធំសអច្សវងកលបន ឆិីេរិ កនវុគនៃប លក�ុគ័ច័ ឆិីេគនអ ំេគីក

ភំងែធរកកល��ងកក ឆ២០១៥ា 

• បន្្ត្ភវនវ្ធំសអច្សវងកលបន ឆិីេរិ ា 

• បនេេគ ឆិំសេប�អេទេធ�ឆទំ៥ាក
 

២.៤.ឹេងដ ន្ �៉ បកនវុគ វិ ក ករ 
• បនគនសេប�ិងគុងិ្ �៉ បិ វល័េកេ្រយុ្ររ  វធក្ �៉ បគេិៃេទ្កនវុកេ្គុ

ឥន�នបបនឹេងដ នឹឹកនវុងក �ក់ ឆឹា 

• បនគនសេប�ិរ្�ល រ៉ �្ំន្្ះ�ក់រងវ្នំកឆភធបទ័ក រ៉ �្ំន្ភំនក រ៉ �្ំនថ្ិធាុក

បនឹេងដ នឹឹកនវុងក �ក់ ឆឹាក 
 

ិរ់ុង�ភលទ�ធសក

• បន់ន�ខ្សិរេកំៃថាេលិរេបះភ�ធប ធគ សី ់ុង�ភ្គតឆក ឆ២០១៥ា 

• បន់ន�ខ្សិរ្គរល�-ទទរលិរករកករ្�លងលធលអនសនធបធធខ វិ វ្្ វ្ល្បក

គី័ល័េះ វ្កឹេងដ ន វ្ល្ប�ភេនសកនវុមយភ�មនេខគ្បធមកនវុិរេបះភ�ធប ធក

គ សី ់ុង�ភ្គតឆក ឆ២០១៥ា 
 

២.៥.ឹេងដ នងមនិក្ហវ វ្កនវុ្�គករ 

• បនេេគ ឆិេប�បេិចម  ធគគឆច �្្គតឆងែខ វិ ចវិកកកក ឆ២០១៥ា 

• បនន់ុឆភ�ុេេគ ឆិបេិចម លទ�មលិរក ឆ២០១៥កេ្្ាធ្នកវប្្ រ្ុេនងែធរក

ក ឆ២០១៦ា 

• បនគនសេេគ ឆិ រុ ធងនិ់ន�ខ្សងមនិ្ធស�ភិរខគ្បធមកនវុខ វិ វ្្ វ្ល្បក ឆ

២០១៥ា 

• បនគនសេេគ ឆិងមនិក ឆ២០១៦-២០១៨ា 

• បនគនសេេគ ឆិ្គធបលទវនកន័េ្ហវ វ្ខគ្បធមក ឆ២០១៤ា 

• ្គធបលទវនកន័េងមនិ្ធស�ភិរក ឆ២០១៦កភំ្រគ�់ុង�ភ ឆិច� ះ្ រ្ុេកធ្ំេេគ ឆិក

ិុ្ុេបះភ�ធបេ្េខេវា 
 

២.៦.ឹេងដ ន្ុ្គ វ្គ្សវិខគ្បធម់នសះ វ្កនវុវិៃិអសរ នករ  
• បនទទរលលវែវ្ បិល ឆិនរន៥៧ំស ធភំ្រគ�សហ គ័ន ់ុងិ នវុភំេ្រ្គេទ្េកធ្ំបន

ងក �ក់ ឆឹ្ រ្ុ្្ត្ ភវនវ្ធ នវុ្េ្ធិា 
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• បន្្ធតលងគគគទបនងក �ក់ ឆឹកធ�នសំឆឹំេទ បិលរធ្គ�ឆកគឆេភំេគ្ធសកនវុ្ងធសុ

វ្ល្បបន ឆិនរន១៦េលរកេន្គេទ្ៃថកេខេ្ីធក្គរ�េេចក រ៉ េំ �្ំកឥច�ប េច �្ំក

ុ�ំលំភំនកសរចកដបេ រកបរឆុ កក់ �ុេរា្ក�្ យំកសរចកដ្គះ៉នវ្ វិនកនវុកីធំគរំា 

• េនៃថ�ទំ៥កងែខ វិ ចវិកក ឆ២០១៥កំឧ្សធក ឆ្រឆុ កឆសនសក ឆ្ីុ្ រ្ុខគ្បធមកនវុខ វិ វ្្ វ្ល្បក

បន �ិះុ្ហេលូេល់ន�្នបកៃនវិៃ្ុ្គ វ្គ្សវិរុ្ រ្ុខគ្បធមកនវុខ វិ វ្្ វ្ល្បក

ះធរេ្ រ្ុ់គ� ឆកេ�ខនកនវុំីកកនវុធបលនវបវគរ�នកៃន្គេទ្គរ�នា 

• េនៃថ�ទំ៦កងែ ខ វិ ចវិកក ឆ២០១៥  ្ រ្ុខគ្បធម នវុខ វិ វ្្ វ្ល្បកបន �ិះវិៃ្ភធេ្ភាុ

រេ្៉ុិះធរេ់ុងិ់្ធ់ វ្ល្បកេ្ិធ់បវគ្ំ�ភ  ំឧ្សធក ឆ្រឆុ កឆសនស  

កដេលូបវិ្ រ្ុខគ្បធម នវុខ វិ វ្្ វ្ល្បា 

•  េនៃថ�ទំ១២កងែ ខ វិ ចវិកក ឆ២០១៥ក្ រ្ុខគ្បធម  នវុខ វិ វ្្ វ្ល្បកបន �ិះវិៃ្ភធេ្ភាុ

ះធរេខ វទទសហ នះ វ្ីររ កនវុសលខ វទទល័េុ�ាំនករកេ្ិធ់បវគ្ំ�ភកំឧ្សធក�ិកេអិន 

កដេលូបវិ្ រ្ុខគ្បធម នវុ ខ វិ វ្្ វ្ល្បា 
 

៣.ិអគ�ឹាកកដ ន�ររិកិភ ិ៖ 

៣.១.ឹេងដ ននឆេ នវុ់អវយ ឆ្ច �ុគ�រច រ 

.ិរ់អវយងដ ន់ុង រ 

• បនេ្�នគនអ ំសេភអច� ខ្ហ� វ្ល្ប្ធ័េបរឆុ ភំេលែ១០០៨កកល�១០៩៧ា 

ែ.ិរ្រគ�្រុធចំេងដ នខគ្បធមករ 

• បន �ិះភវនវ្ធិរ្�ល្បសទបង្្កេែ្សប �្កឆគុា  

រ.ិររ្�ល្បសទកនវុ ឆ្ច �ុគ�រចករ 

• បនេលរេ្៉ុ្េ�រង ះគ មឹ ន�្បសទ ងចធ  ( រ្គរធទំ៤ កៃន្បសទចគគ �្្បសទ

គ មឹ េស )ា 

• បនេលរេ្៉ុ្េ�រង ះគ មឹ ន� រ្គរធ្បុូុ្ ប្ុកូុលវិៃនេរុទុទំ២កគ �្្បសទ

គ មឹ េស ា 

ឃ.ិរ្រគ�្រុ ឆ្ច �ុ្គខ្សវស្សករ 

• បនគនសរបគា �ុ្បសទបង្្កេែ្សប �្កឆគុា 

ុ.ិរ់អវយ ធគ សី េែ្� រ 

់អវយងដ នឆភ �ុបឆ នវុ ្ភះខ វហ រ 

• គនសិ បលរធ្ុិះធរេ់ុងិ Waseda ិុ្ុំស នវុរ្�ល្បសទ ឆ្គប 

ៃ្ភរ� េនេែ្សឆភ �ុបឆ ា 

់អវយងដ នប �្កឆគ  ុគ មឹ េ៉ន័េ នវុ ឧ្�៉ន័េ រ 

• បនក់ ឆឹស ឆ្បសទបិទ់េិំភំមាបខូុ្ ប្ុឆងភុទំ៣ក្បសទគ មឹ េស ាក  

ិ.ិរ្ុ្គ វ្គ្�វិះធរេ់ន�ះ វ្ រ 

• វិៃ្ុិះធរេ់ុងិ G.H.Fកនវុ  SOAS, University of London រ្�ល្បសទ 

គ មឹ េស  រកបនទវំេេកនវុ្ �៉ ប្្៉គ�្េ�រង ះគ មឹ ន�្បសទ ងចធកនវុ្បុងធ�ែ

្ភុសងកល្គេធន់ុករលលឆងកលឧគ្ហធ�េងេធបលនវបវកAlphawoodាក 
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• វិៃ្ុិះធរេ់ុងិ Waseda រ្�ល្បសទ ឆ្គបៃ្ភរ� េែ្�ឆភ �ុបឆ រកបននវុ

ឆភ�ុគនសិររ្�ល្បសទកN1កាក
 

៣.២.ឹេងដ នសធនមំករ 

.សធនមំះ វ្អកឆេភ  ំរ 

• បនិ �្បគថ្កនវុគនៃប លទវនកន័េេទក�ុ្គភ័ន�កData base ា 

• នាេក្ឋាន ា្ ធន្ទំ គាន្ុា ាធរ េលោ Arjay Stevens ់កថ្បគអំភនះ វ្ក

អលារធរ �ុ គានៀគ ឆិ គើ្ធ្ភោបភវ ភ័ចម ធវ ន់ វិ ន្្្ ៃេម   “់កបឆធរេ្្ខ្យ”  ្សំភំបគថ្ក

នវុេ្េខេវក ឆ់ភំេន្ំ្ភ់ទ� តធកេទខឹកនវធសវ្កំធករេកខ វ្ល្ងមកបឆគ�រចក

េន ា្ ធន្ទំា វ្  ្ ោធ់បវ គ្ំអាភ ំឧ្្្ធ � ិ  អឿន  ក្ឋលេ ែាបវ ា  ឆ្ ចា ុក៏ែ្ភុ� ែ្ភ្ �  

លោឆ ទា ខក្ឋធន្្្ំ្ រ្ ុខគ្គបធម  នវ ុខវ វិ ្្ វ្ ល្គបា 

• កបនរ្�លបគិ ា៉ �បន៨បគា 

• បនទទរលេអជាខេធ បិលទ្យឹសធនមំះ វ្អកឆេភំ៉នរចប្គ វ្អបះន�ែប �្ះ វ្-់ន�ះ វ្ 

េអជាខះ វ្-់ន�ះ វ្ វ្ កិ ិធ វ្្យ នវ្យវ្ ្ភះ្ុង ្�គ ឆិនរន ២៤.៦៨៥ឹ� ក�ុេឹះ

៉នេអជាខះ វ្ ឆិនរន ៣.៤២៧ឹ� ងកលទទរលបន ឆិចប លថខ វិ ឆិនរន ១.១៩៩.៤៥០េេល 

គ �ុ បិលថខ វិ កដកនវុ េអជាខ់ន�ះ វ្ ឆិនរន ១៩.៤៥០ឹ� ងកលទទរលបន ឆិចប លថខ វិ ឆិនរន

៦៨.០៧៥ក�នា  គ �ុ បិលថខ វិ កដកនវ េុអជាខ បិលឥ្គ �ុៃថា ឆិនរន ១.៨០៨ឹ�ា 
 

ែ.សធនមំឧ្់កដធស្គល័េភបស្នមទរលង្ាុ  រ  

• បនទទរលេអជាខះ វ្-់ន�ះ វ្ ្ភះ្ុង វ្្យ នវ្យវ្ បិលទ្យឹ៉ន ឆិនរន៣៩.១០១ឹ�  

ក�ុេឹះេអជាខ់នសះ វ្៉ន ឆិនរន៣៣.៩៥១ឹ�ា 
 

រ.ធច� លខ្�អកឆ រ 

• បនទទរលេអជាខេទ្ិចម ះ វ្-់នសះ វ្ បិលទ្យឹ៉ន ឆិនរន១៧.៩០៩ឹ�  ក�ុេឹះេអជាខ

់នសះ វ្៉ន ឆិនរនក១១.៤០៩ឹ� ា 
 

ឃ.ធច� លេុំ រ 

• បនទទរលេអជាខេទ្ិចម ះ វ្-់នសះ វ្ បិលទ្យឹ្�គ៉ន ឆិនរន២២.៤៨២ឹ� ក�ុេឹះ

េអជាខ់នសះ វ្៉ន ឆិនរន១៩.២៩៦ឹ� ា 

៣.៣.ឹេងដ នគ�រចខ្ហ�ិ ៖  

• បនគនសសខ្ះខកនវុគនៃប លទវនកន័េខ្ហ�គ�រចេនេែ្សេ្េធរគក�ុ្គភ័ន�្រគ�្រុទវនកន័េក

Data baseា 

• បន វ្នកនវុថ្បគ�ភគ�រចខ្ហ� ឆ់ភំថសកក�ុិឹគថៃ្ភេសុកេនសធនមំះ វ្ា 

• បនម�ល�េ្រភវនវ្ធខ្ហ� វ្ល្ប ឆឹ បិល- ឆឹេិំបន ឆិនរន្�គ៨៣២បគ  ទទរលបនថខ វិ

ឆិនរន៥.៨២១.០០០េេល គ �ុ បិលថខ វិ កដា 
 

៣.៤.ឹេងដ នគ�រចខ វទទកនវុគ�េ្គខ្សវខ វទទ រ 

• បន �ិះេទេបះគេរង ល ឆ្គន�ទំ១កអកឆំ ប្ធកេែ្ស ងខា 
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• បន �ិះេទេប�ឆីេេនទរល្េធសិកេែ្ស សី លា 

• បន �ិះភវនវ្ធេន្ះសេភេ�្សក ប្ឧក�ុងកេែ្សឆភ �ុ្បរា 
  

៤.អគ�ឹាកកដ នរ�ចេក�ទតរវប្ប ៖ 
 

៤.១.ឹេងដ ន់អវខវឌខគ្បធមករ 

• បនគនសេេគ ឆិិុ្ុកនវុ្គធបលបគថ្បនេ ា៉ ះ -បន្ធ�ឆកក�ុភវបំេេគ ឆិអេ មុភវេ មុក

េកធ្ំគនៃប លក�ុេ្េខេវអេ មុភវេ មុងែសា 

• បនេេគ ឆិេគធេហ្ភគេុរងែាុងែសកេលទំ១៩កក ឆ២០១៥កធេហ្ភធរបគអហងែសក

េលទំ១៦កក ឆ២០១៥កនវុិគររ ំទ្ធ �ុធរប្្�កក ឆ២០១៥ា 

• បនគនសេេគ ឆិសធនមំងែាុងែសកេកធ្ំេគបនធហន បិលទ្យឹកនវុ វ្នសខ្ះខ ា 
 

៤.២.ឹេងដ ន វ្ល្ប�ភេនសកនវុមយភ�មនេខគ្បធមករ 

• ថ្ខេំក ប់ំសភំ្ធស�ភងក �ក់ ឆឹកនវុិរ់ុង�ភ ឆិច� ះ្ រ្ុបន០៨ ឆិចុេុា 

• បនទទរលកនវុមសល�ិ់ន�នុ្ថ្�ភេនសំស នវុទបទ្យនមគេទ្បន២ ឆិចុេុា 

• បនមសល�អះជ គ័ច័ថសំេប�អំខធស�ភេនស -ខេំក ប់បន៥ិ្គ�កនវុ់ន�នុ្ិ្គ�គនសបន២ិ្គ�ា  

• បន �ិះគនអ ំ �្ឆមលវ្ខេំក ប់ូររ ប់េែងែសបន៣េលែ  ខេំក ប់េិុងែស ( កូ ្ងខុ)បន៦ ឆិចុេុា 

• បន់ន�នុ្ិ្គ�ថ្ខេំក ប់ូររ ប់េែងែសបន៣េលែក ខេំក ប់េិុងែស ( កូ ្ងខុ) បន២ ឆិចុ 

េុា 

• បនម�ល�ទវងដ ិេធេប�អំខធសកល�ខេំក បូ់ ររ ប់េែងែសបន១៣េលែកខេំក ប់ងែស( កូ ្ងខុ)បន

៥ ឆិចុេុា 

• បនម�ល�ទវងដ ិេធេប�អំខធសកល�ខេំក ប់េិុគេទ  ្(រេ) បន២៧ ឆិចុេុ នវុ �ិះគនអ ំ

ិង្្ ឆឹ បិលភំគេទ្បន២៨ ឆិចុេុា 

• បនទទរល ឆិចប លភំិម�ល�េ្រធស�ភេន�-ខេំក ប់ ្�គ ឆិនរន១០.១៧៥.០០០េេល 

គ �ុ បិលថខ វិ កដកា 
 

៤.៣.ឹេងដ ន វ្ល្បទ្យនំេ�ភិ៖ 

• បន្គរឆ្�ន� ំ នវុ្ងធ�ុ វ្ល្បទឆុធហន នវុអំភ ្�គ ឆិនរន២៤៥េល ក�ុេឹះ

ឹេងដ ន វ្ល្ប្ងធ�ុក�ុ ប្បន១៤េលកនវុេ្រ្គេទ្បន២េលា 

• ្បធ វ្ល្បគនសហ �្្ធកនវុ្េធាុសក ៃក វ្ល្ប្្៉គ�្ងធសុក�ុ ប្កនវុេ្រ្គេទ្ា 
 

៥. យរររ្នមនររវប្ប និងិចិ្រតលិវ្បៈរនន-�ំរ� ៖ 

៥.១.ធនមំខគ្បធម នវុខ វិ វ្្ វ្ល្បររនំអកឆេភ  ំរ 

ិរេគ វ្អច� បគំ រ  

• បនគនសេេគ ឆិងថនិេ្ សី គ�រក គ� េសអ័ច�ភ ់ឹធ័េធច� លខ ស្អកឆបនលលះ្គតឆា 

• បន �ិះ្ �ុ្ហវ វ្សហ នំេគ�រច ឆិនរន១ងនាុេនែច� ៉ន័េា 
 

ិរេគ វ្អច� ់បគំ រ 
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• បន្្ត្ភវនវ្ធងនាុល�ិេុ�គនៃ ឆុខេំក ប់បន៤៤ទំ ឆុកអំខធស �់វនេបេច្បន២៦

ទំ ឆុក រ៉្ន -េិ្គ�បន៧ទំ ឆុកទំ ឆុរល -ល�វំ្បន៣១ទំ ឆុកេរុ�ភេនសបន១ក

ទំ ឆុកនវុថ្បគបន២ទំ ឆុាក 

• បន្ុិះធរេរចបធសិិ្ធបះសនររនំអកឆេភំក �ិះ្្ត្ភវនវ្ធអំខធសេុងធ

ឆិនរន៤ទំ ឆុកនវុក បុ្ទបេុងធ ឆិនរន២េ្រយុកនវុ្ �៉ បធរេ ឆិនរនាក 

• បន្ុិះធរេរចបធសិិ្ធបះសនររនំអកឆេភំកនវុសនែច� កបនេភំក

�ិះិ �្សា េំេហនស និ្គ�់ន�នុ្ភំសនររនំអកឆេភំបន ឆិនរន៣២ផម ឆុា 
 

៥.២.ធនមំខគ្បធម នវុខ វិ វ្្ វ្ល្បេែ្ស �ី ល រ  

ិរេគ វ្អច� បគំ រ 

• បន្ុិះធរេធ�នសំឆឹំ្ រ្ុខគ្បធមកនវុខ វិ វ្្ វ្ល្បកអះជ បឃ�ឆ - ប្ធ�ែឆភបលក

្ភះ្ុងក្គះភលកដក �ិះភវនវ្ធទរលគ�រច ឆិនរន៣ទរលររកទរល្ភះរ �្កទរល្បុថសកនវុទរលក

េេគរនកេកធ្ំេេគ ឆិងមនទំសហ នំេគ�រចខ វទទគ �្ ប្ក្ភធទឆុ ឆិី �្ងក �ទរលគ�រចក

ឆភ�ុ្គេធ ឆិនរន២ទរលររកទរល្ភះរ �្កនវុទរល្បុថសកនវុទរលគ�រចខ វទទ្្ទខិេះ ឆ្គន�ក

េគ វ្អច� ខគ្បធមររទរលេេគរនា 

• ឹេងដ នគ�រចខ វទទកនវុគ�េ្គខ្សវខ វទទកបនេគិងដ នឆីេ្េ�រង ះគ មឹ ន�សហ នំេក

គ�រចក“ទរល្េធសិ”កេន ប្ សី ល្ម់ុាក 

• ទទរល្ប�ភំ្ភះ្រទ់រងគច�វ ្កគរ�្កសខុយ  ងកលបនឧគ ហ្ធ�ៃថាេអាុ ឆិនរន១ .៦០៨.០០០េេល

្្៉គ�គឆអារេន្ភះ្ធធ�នំេិ្ំេកនវុបនឧគ ហ្ធ�ថខ វិ កល�ស ឆ ឆិនរន២០០ .០០០េេលា 
 

ិរេគ វ្អច� ់បគំ រ  

• បន្ុិះធរេធនមំ់គ� ឆកេ�ខនកនវុំីេែ្សកនវុខ វទទសហ ន វ្ល្បងែសកេេគ ឆិ វ្ កិ

សន្សំភំក “ង្�ុ េល�្ៃធាបឆ្ �ិគ�រចងែស”កេនធងធច� ល វ្ល្ប្ភ់ទ� តធកេចុកម�នក

េន្បុ េតស ា 

• កបនុ�់ហ �្បឆ្ �ិគ�រចកេងេ្ុិះធរេខ វទទសហ ន វ្ល្បងែសក្បុ េតស ា 

• បន្ុិះធរេធនមំេទ្ិចម េែ្សក ឆឹេមលវ្មល វ្ល្ប ប្នបគកនវុ វ្ល្ប វ្គ្ធសក

្្៉គ�េេទ ឆុភវភ័ចម ក�ុធេហ្ភះ វ្កក ឆ២០១៥កិ ា៉ �សប ន�ក្សំភំ្ំ្រគ�ល័កចម ា 
 

៥.៣.ធនមំខគ្បធម នវុខ វិ វ្្ វ្ល្បេែ្ស ងខ រ   

ិរេគ វ្អច� បគំ រក 

• បន្ុិះធរេ្បធិរឹេងដ នគ�រចខ្ហ�កអះជ បឃ�ឆៃ្ភគ្្កនវុ់ន�ខ វទទល័េក

ៃ្ភគ្្កបន បិលរធ �ិះគនអ ំខ្ហ�គ�រច ឆិនរន៦២គឆងចេន់ន�ខ វទទល័េៃ្ភគ្្កនវុ

បននទ�េនងនាុកងកលក្ហវ្េន ប្ៃ្ភគ្្ា 

• ្បធិរ្ រ្ុខគ្បធមកនវុខ វិ វ្្ វ្ល្បកនវុធ�នសំឆឹំ ធសហ គ័នេ�ភ័ន�កបន �ិះេបះ

គេរង លិេ ឆ្គន�្កបល្បសទអកឆំ ប្ធក ឆ្គន�ទំ១កបន ឆិនរន១៥គេរង លកេន ប្ ឆ្េរុា 

• ទទរលេអជាខ បិលទ្យឹសធនមំេែ្ស្�គ ឆិនរន១៧ឹ�ក(េអជាខ់នសះ វ្ ឆិនរន០២ឹ�)  នវុ

សធនមំ ប្់ុងគ� ំ្ �គ ឆិនរន៨២ឹ�ក(េអជាខ់នសះ វ្ ឆិនរន២៨ឹ�)ា 
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ិរេគ វ្អច� ់បគំ រ  

• បន �ិះគររ �្ វ្ល្បកល� វ្ល្ថសំកនវុសនរ�េិ្លធេែ្សេេុរល�ងែាកក 

• បន �ិះ្្ត្ភវនវ្ធិរល-ល�វំ្េនមនៃ្ភន� ក ប្ៃ្ភគ្្ក្ភធទឆុេប�ិងច ឆឹ

អំខេធធ �្ឆិ្គ�់ន�នុ្េធបន្្់ធ្្ទខា 
 

៥.៤.ធនមំខគ្បធម នវុខ វិ វ្្ វ្ល្បេែ្សឆភ្ករ  

ិរេគ វ្អច� បគំ រ  

• បនគនស្ុិះធរេ្រគ�ិ វល័េខគ្បធម ប្-្បុក�ុិិេកនវុងថនគ�រច

សហ នកភវេ្្ភ្ុ់ុ្ធស�ភិរងថន្បសទកនវុធចំេងដ នគ�រចខ វទទាក 

• បន្ុិះធរេឹេងដ នគ�រចខ្ហ�ក �ិះឆច �្ទរល់ុងគ�រចកនវុបនេឃំទរល់ុងក

ថសំ ឆិនរន៥គងនហធេទេ្កេន ប្�ឆរំកំ 
 

ិរេគ វ្អច�់បគំ រ  

• គនស្ុិះធរេិ វល័េខគ្បធមកនវុខ វិ វ្្ វ្ល្ប ប្ -្បុក�ុិ្្ត្ភវនវ្ធវំ្នស ន

ទវងដ ិា 

• បនគនស្ុិហ �្្ងធសុបឆង្ ឆ់គវលះធរេ់ុងិមមះេ�ខខេ័កនវុខគ្បធមា 

• បន្ុិហ �្េនក នេំេះធរេខ វទទសហ ន់អវខវឌខគ្បធមងែសា 

• គនស្ុិះធរេិ វល័េខគ្បធមកនវុខ វិ វ្្ វ្ល្ប ប្ -្បុក�ុិ្្ត្ភវនវ្ធិង�

 ឆុសា េំេហកសា ្នុកនវុផម ឆុមនេេចវ អធសងកលធវន្ធ្គ ធគទងដ នះ វ្ា 
 

៥.៥.ធនមំខគ្បធម នវុខ វិ វ្្ វ្ល្បេែ្សងគករ 

ិរេគ វ្អច� បគំ រ  

• បន្ុិះធរេរចបធសិខ្សេប្្ ល៉ ្កិគ�� ៃ្ភមាបខ បិលបុ កនវុគ វេខចធចំេ

ងដ នអកឆ្េ្េះ្គតឆា 

• បន �ិះភវនវ្ធទរល់ុង “ទឆនគ� ប់្ស” ្ហវ្េន្បុងគា 
 

ិរេគ វ្អច�់បគំ រ  

• បន �ិះ្្ត្ភវនវ្ធកនវុងច ឆឹកល� ៃ៉ �្ហុិេុ� -ខេំក ប់កេកធ្ំទគ�ស� �្ិគនៃ ឆុេិុ

អ្អ�្កនវុេិុងកលនស នទវងដ ិភំ្ រ្ុខគ្បធមកនវុកខ វិ វ្្ វ្ល្បាក 

• បន �ិះភវនវ្ធកនវុ្ �ុ្ហវ វ្ងនាុមលវ្កនវុល�ខ្ហ�់ន�្នខេំមនវុងច ឆឹកល� ៃ៉ �្អំខធសក

េធេនភេទ ធ រ្ន កូ ្កនវុិឹគថងែសេធបន្្់ធ្្ទខាក 

• បន �ិះ្្ត្ភវនវ្ធសា េំេហកផម ឆុមនេេចវ អធសកនវុសា ្នុេមយុលេន្បុងគាក        
 

៥.៦.ធនមំខគ្បធម នវុខ វិ វ្្ វ្ល្បេែ្ស្ ភះ្ំុន�ករ 

ិរេគ វ្អច� បគំ រ  

• បនេេគ ឆិងថទឆខ្ហ�គ�រចងកល៉នេនក�ុធនមំាក 

ិរេគ វ្អច� ់បគំ រ  
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• បន �ិះ្ ត្្ភវនវ្ធសក ៃក វ្ល្បគេ �ុ្ស �ិេិុថសំគ �្ វ្្យខ វទទល័េសរបររ ក្បុ្ភះ្ំុន�ា  

• បន �ិះ្្ត្ភវនវ្ធេលេធេ្ក �្ឆេល ឆុសា េំេហគ �្្បធ រុ�នកមលកសេ រ្ កបន ឆិនរនក

១២ិ្គ�ា 
 

៥.៧.ធនមំខគ្បធម នវុខ វិ វ្្ វ្ល្បេែ្សឆភ �ុ្បរករ 

ិរេគ វ្អច� បគំ រ   

• បន្ុិះធរេនរបលេគ វ្អច� ក់បវិ ប្ ឱររល�កនវុេធឃ�ឆេហុ ឆ្ចឆ កបនេធ

ៃ៉ �្កំគនងគ�ិេប្េ ឆេនអេកំក�ុ ឆ្គន�ិេធចំេងដ នគ�រចខ វទទអកឆត �្ក

នវុបនេគ់ុង្ គ�ឆភវនវ្ធេលគា �ុង្្ធតលេ ំុខ វំ ា 

• ទទរលេអជាខ បិលទ្យឹសធនមំនបគ� ំ្ �គ ឆិនរន៥៨៦ឹ�ា 
 

ិរេគ វ្អច�់បគំ រ   

• បនគនអប ន្រទឆឹំបឆេទគចស� ះគ សី ល វ្្យេន ធធច� ល្ុរធនមកនវុខ វទទល័េបនក

ឆិនរន៣ងនាុា 

• បន �ិះមយភ�មនេ់ន�្់្ធេលែ៦៣ក់ .ន.្កបនអំខរល -ល�វំ្ ឆិនរន៧ងនាុេន្បុិ្ក

ធនកនវុ ប្ ឆ្េរុទុា  

• បន �ិះភវនវ្ធងែាុងែសកនវុ្្ល�គ� ធមមះ្គះនងកលបននទ�េន ប្ឧក�ុងាក 

• ិវល័េ្ិេិំ បិលង្ធរេ្បុិ្ធនកបន់ន�នុ្ិ្គ�្គគអំខធសេលខ វ្ ័េ

ខគ្បធមកកកនវុខ វិ វ្្ វ្ល្ប ឆិនរន២ិ្គ�ា 
 

៥.៨.ធនមំខគ្បធម នវុខ វិ វ្្ វ្ល្បេែ្សឆភ �ុក ឆុករ  

ិរេគ វ្អច� បគំ រ  

• បនគនស �ិះ្ �ុ្ហវ វ្្បសទកទរល្បសទក្រ់ះ្បសទកសហ នំេគ�េ្គខ្សវកនវុធចំេងដ ន

ខគ្បធម្គខ្សវស្សាក 
 

ិរេគ វ្អច�់បគំ រ  

• បនគនស �ិះ្្ត្ភវនវ្ធកនវុ្ �ុ្ហវ វ្ វ្ល្បទ្យនំេ�ភក វ្ល្ប ប្នបគក វ្ល្ប�ភេនសក

នវុ់អវខវឌខគ្បធមាក 
 

៥.៩.ធនមំខគ្បធម នវុខ វិ វ្្ វ្ល្បេែ្សេេបធស �្ករ  

ិរេគ វ្អច� បគំ រ 

• បន �ិះភវនវ្ធទរល្ះ�ចកទរល្សឆុកនវុទរល្បសទឥកដកេន ប្បិនា 

• បន �ិះភវនវ្ធខ្សគ�រចក(ខ្សត �្) េន ប្បិនា 
 

ិរេគ វ្អច�់បគំ រ  

• បន �ិះភ្ុ់ុកល� វ្ល្បធហន ឆិនរន៥្បធា 

• បន �ិះ្្ត្ភវនវ្ធងនាុរល-ល�វំ្េន្បុេេបធស �្ា 

• ិវល័េ្ិេិំ បិលង្ធរេបន់ន�នុ្ិ្គ�្គគអំខធសេលខ វ្ ័េខគ្បធមកកក

នវុខ វិ វ្្ វ្ល្ប ឆិនរន២ិ្គ�ា 



10 

 

 

៥.១០.ធនមំខគ្បធម នវុខ វិ វ្្ វ្ល្បេែ្សប �្កឆគុករ  

ិរេគ វ្អច� បគំ រ  

• បន �ិះេទឆច �្ទរលគ�រចក“ទរល រ់នក ទរលខ្សត �្”កេន ប្េ៉ុ ្យំា 

• បន �ិះភវនវ្ធិត�កំេប�មាបខិ �្ទរលកឆី�ឆ្គ �ុា 

• ទទរលេអជាខ បិលទ្យឹសធនមំេែ្ស្�គ ឆិនរន១៣៥ឹ�ក(េអជាខ់នសះ វ្ ឆិនរន៤១ឹ�)ា  
 

ិរេគ វ្អច� ់បគំ រ  

• បនគនសហ �្្ �ិប្កេនក នកនវុបឆា 

• បន �ិះភវនវ្ធេធលិត�គនៃ ឆុខេំក ប់ ធហុិេុ�េន្បុប �្កឆគុា 

• បន �ិះ្្ត្ភវនវ្ធអំខធសិ ា៉ �េន្បុប �្កឆគុា 

• បន �ិះ្ �ុ្ហវ វ្សា េំេហកផម ឆុមនេេចវ អធសកនវុសា ្នុេមយុលេន្បុប �្

កឆគុាក 

• គី័ល័េេែ្សបនេគទ� បនសរចន បិលអនេ្េខេវះេេុរល�ៃថ�ះបធស ក(េល

ងលុៃថ�េគ�្្៉)ាក 

• ិវល័េ្ិេិំ បិលង្ធរេ្បុប �្កឆគ កុេិំលវែវ្់ន�នុ្្រគ�េ្រធសខគ្បធម ឆិនរន

១៥ិ្គ�កនវុេន ប្គេខល ឆិនរន៣ិ្គ�ា 
 

៥.១១.ធនមំខគ្បធម នវុខ វិ វ្្ វ្ល្បេែ្សៃគរលវនករ  

ិរេគ វ្អច�់បគំ រ  

• បនគនសុ�់ហ �្បឆ្ �ិប្ា 

• បន �ិះ្ �ុ្ហវ វ្អំខរល-ល�វំ្្រគ�្គេអទេន ប្សនេ្រកនវុ្បុៃគរលវនា 
 

៥.១២. ធនមំខគ្បធម នវុខ វិ វ្្ វ្ល្បេែ្�គ មឹ េ៉ន័េ រ 

ិរេគ វ្អច� បគំ រ  

• បន្ ល៉ ្េតស េន ធមាបខ បិល្បសទគ មឹ េស កនវុ្បសទគ មឹ េទ័ភា 

• បនទទរលេអជាខ បិលទ្យឹសធនមំេែ្ស្�គ ឆិនរន៤២ឹ�ក បិល្បសទគ មឹ េស 

ឆិនរន៣០០ឹ�ក(េអជាខ់នសះ វ្១០០ឹ�) នវុ បិលសធនមំគ�រចខ វទទេទភេិស -សក េ

្�គ ឆិនរន៨០ឹ�ក(េអជាខ់នសះ វ្១០ឹ�)ា 
 

ិរេគ វ្អច� ់បគំ រ  

• បន �ិះ្្ត្ភវនវ្ធខ្ហ� វ្ល្បិ ា៉ �ថស ឆិនរន២បគក ឆឹេិំេទររនំអកឆេភំកនវុិ ា៉ �េេក

ឆិនរន៤បគក ឆឹេិំេទេែ្សេ្េធរគា 
 

៥.១៣. ធនមំខគ្បធម នវុខ វិ វ្្ វ្ល្បេែ្�ឧ្ស៉ន័េ រ  

ិរេគ វ្អច� បគំ រ  

• បន្ុិះធរេឹេងដ ននឆេកនវុ់អវយ ឆ្ច �ុគ�រច វ្នរេ្៉ុរ្�លក

្បសទ្្េឆុ្បសទកងកលឆភ�ុ្គេធន់ុិប�លឆា 
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• បន្ុិះធរេឹេងដ នគ�រចខ្ហ� �ិះគនអ ំខ្ហ�គ�រចេ្រ ាុ ឆុេន្បុ ឆ្េរុក

 ប្គ មឹ េ ឆ់ភវលកនវុ ប្ �ិុិល�ា 

• បន �ិះភវនវ្ធទរល្បសទគ�រុក�ុរេ្៉ុេបះគេរង លឆច �្ងកន់អវយា 

• បន �ិះ្គធបលកនវុក់នអប នខ្ហ�គ�រចភំសប នទ័ភ ឆិនរន២ក�ឆកេធនទ�េនធនមំខគ្បធមក

នវុខ វិ វ្្ វ្ល្បេែ្សាក
 

ិរេគ វ្អច� ់បគំ រ 

• បន �ិះភវនវ្ធគនៃ ឆុ�ភេនស-ខេំក ប់កងកលនស នទវងដ ិភំ្ ប្ុខគ្បធមកនវុបនេប�

ិងច ឆឹកល�អំខរលេធ្ទកប�ុប្កខេំក ប់ិល័្ក ឆ់ភំ្ធវ្្េធាុកេន្បុ ឆ្េរុាក 

• បន �ិះភវនវ្ធ វ្គ្ធសិ ា៉ �េេេន ប្់នា �ុងខុាក 

• បន �ិះភវនវ្ធអំខធស រ់�្្�ក្ ល៉ ុិកនវុលធល្ិកនវុ �ិះភវនវ្ធិ ឆុសា េំេហ

មនេេចវ អធសេន ប្្្េឆុ្បសទា 

• ិវល័េ្ិេិំ បិលង្ធរេ្បុ ឆ្េរ  ុ េិំលវែវ្់ន�នុ្្រគ�េ្រធសខគ្បធម

ឆិនរន១ិ្គ�ាក 
 

៥.១៤.ធនមំខគ្បធម នវុខ វិ វ្្ វ្ល្បេែ្សេ្េធរគករ  

ិរេគ វ្អច� បគំ រ  

• បនមយភ�មនេេ្ិសំ្េ្ធិេលែ០១ .្ក្សំភំិឆច �្គ វេខច្បសទ, ទរល, ្ះ, 

្្េឆុកនវុសប នគ�រចេន ប្ភរ,  ប្់ុង�ឆ,  ប្ំង្ុ,  ប្្ំ្កឆ,  ប្្ី �ំក

នវុ ប្ររ វនា 

• បន �ិះេឃំទរលថសំ ឆិនរន២ងនាុកនវុ់ចសប ុគ�រច ឆិនរន៣ងនាុេន ប្ភរា 

• បន �ិះេងះសេទឆឹ �្កនវុហធុ �្ិត�កំ ឆេនអ្្េឆុគ�រចក “្្េឆុទ់ធកនវុ

្្េឆុ្ ខ្ទឆុ”កភំ ឆ្ី�្គះភលកដ ឆិនរន៤្រតសេន្បុេ្េធរគា 

• បន្ុិះធរេអះជ ប ប្្ី �ំ  �ិ ះ្ ្ត្ភវនវ្ធិ ឆេនអកំ ឆិចំទរល្បសទក

ឆេបរ កកេកធ្ំសុ្ �ុលឆេនងដ នភំ ឆ្ី�្គះភលកដ ឆិនរន៤្រតសកះលទ�មលបនេប�វិៃ

្នទគនងគ�ិសុ្ �ុះគ មឹ ន�ា 

• បនទទរលេអជាខ បិលទ្យឹសធនមំះ វ្់ុង្�គ៉ន ឆិនរន៧.៧៦៦ឹ�ក(េអជាខ់នសះ វ្ ឆិនរន

៧.៤៩៣ឹ�) សធនមំ្ភះនេរ្សធ្ំុន� ឆិនរន៣.៩៧២ឹ�ក(េអជាខ់នសះ វ្ ឆិនរន៣.៩២៦ឹ�) 

សធនមំខ្សរគបភម ឆិនរន១.០០៤ឹ�ក(េអជាខ់នសះ វ្ ឆិនរន៦៨៤ឹ�) នវុធច� លឧ្វកដធស  

្គល័េភបស្នម ឆិនរន៩.៦០០ឹ�ក(េអជាខ់នសះ វ្ ឆិនរន៩.២១៥ឹ�)ាក
 

ិរេគ វ្អច� ់បគំរ 

• បនម�ល�លវែវ្់ន�នុ្ ឆឹេិំខ្ហ� វ្ល្បេទេ្រ្គេទ្ ឆិនរន១២បគាក 

• ្បធ វ្ល្បធហន ឆិនរន២៤្បធបនេិំ្ងធសុ ធេរុធេហ្ភក្ ដី នកេ�នំេ

ងដ នកនវុមនរ្្ំបនេអជាខះ វ្កនវុ់នសះ វ្ទ្យឹះ្គតឆា 

• បន្េធាុបឆថសំក“្្ល�េសយុ”ា 
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• បន �ិះងច ឆឹកនវុ្្ត្ភវនវ្ធគទេលស្�ភេនស -ខេំក ប់កល�អំខ�ភេនស-ខេំក ប់ក(ិមលវ្ក

ិត�គនៃ ឆុកិរល -ល�វំ្អ្អ�្កនវុនស នកទវងដ ិ) ឱធ បិលរធ់ន�ខ្� ធលវែវ្

គទងដ និ្គ� ឆិនរន១១ងនាុ េន ប្ភរកនវុ ប្ំង្ុា 

• បន្ ត្្ភវនវ្ធកនវុងច ឆឹកល�អំខក វ្គ្ងកលឆភ�ុគេ្ធេ្រធសទ�ទុន់ុឆឹំ វ្ល្ប

ប្នបគកនវុ វ្គ្ធសេធេនភ ធ្ �ិិ ា៉ �ងែសកេន្បុេ្េធរគកនវុ ប្គ មឹ េ្ំា   

• បន �ិះ្្រ ្ភវ នវ ្្េ់្ែាខវ � ទ្បេល្្លាេំុោ សា ្ំ្ំាកនវុផម ឆុមនេេចវ អធសេធធ �្ឆ

ិ្គ�់ន�នុ្ភំសន្បុេ្េធរគ ឆិ នរ ន៥ងនាុកនៅ្� ុ្ៀធាគា 

• បន្ុិះធរេ្បធិរិ្ធបះសន្បុក �ិះិ �្សា ្នុងកលេល ឆុធវនេនភក

ិ្គ�់ន�នុ្ ឆិនរន៧១សា កេន្បុេ្េធរគា 

• បន �ិះមយភ�មនេ ឆិេចះក់ុខគ្បធមក្គៃភចំកទឆេនេធទ ា៉ គ�កល�្គះភលកដេន ប្គ មឹ េក

្ំា  

• ិវល័េ្ិេិំ បិលង្ធរេ្បុេ្េធរគ បនម�ល�ិ្គ�េ្រធស េលខ វ្ ័េខគ្បធមកនវុ

ខ វិ វ្្ វ្ល្ប ឆិនរន៨ិ្គ�ា 
 

៥.១៥.ធនមំខគ្បធម នវុខ វិ វ្្ វ្ល្បេែ្ស្ ភះខ វហករ 

ិរេគ វ្អច� បគំ រ       

• ្ធស�ភស ឆ្្ត្្ េៃ្ភ ធ្បសទគ�រចបន ឆិនរន៧៩.០០០ងធរ្្ិេ រា 

• បនទទរលេទខបគ ឆិនរន១ក�ឆកភំ្កុ ិងដ ននរបលេែ្ស្ភះខ វហាក 

• ទទរលេអជាខ បិលទ្យឹ្បសទ្ភះែ័នឆភ �ុស� េ ឆិនរន៦៣១ឹ�ក(េអជាខ់នសះ វ្ ឆិនរន៤ឹ�)ាក
 

ិរេគ វ្អច� ់បគំ រ  

• បន្ �ុ្ហវ វ្ វ្ល្ប ប្នបគកនវុ វ្ល្ប វ្គ្ធសេន ប្្ុងធថសំក ប្័េង្នកនវុ ប្ក

ះឆននសា 
 

៥.១៦.ធនមំខគ្បធម នវុខ វិ វ្្ វ្ល្បេែ្ស្ ម់ុង្្ុករ 

ិរេគ វ្អច� បគំ រ  

• បន �ិះ្្ត្ភវនវ្ធខ្ហ�គ�រចកនវុសហ នំេគ�រចងកល៉នេន ប្េ្សនា 
 

ិរេគ វ្អច�់បគំ រ  

• បនគនសគររ �្បឆកល� វ្្យខ វទទល័េ្ភះរគបនំេវិៃា 
 

៥.១៧.ធនមំខគ្បធម នវុខ វិ វ្្ វ្ល្បេែ្ស្នរំកំរ 

ិរេគ វ្អច� បគំ រ  

• បន �ិះេទគ�រ� គិិគ�េេក�ុ ឆ្គន�្រ់ះ្បសទ្ភះភ�ទ�ាក
 

ិរេគ វ្អច�់បគំ រ  

• បន �ិះគររ �្បឆបនភកនវុបឆេនះ្្េីកល� វ្្យេេុរល�េ រ៉ ុេប�ិា 

• បន �ិះ្្ត្ភវនវ្ធងនាុត�គនៃ ឆុទបទ្យនមងែយិគកនវុិគនៃ ឆុទបទ្យនម ធហុិេុ�ក

ឆិនរន៣េលកនវុិគនៃ ឆុងែយ�ភេនស កូ ្បឆ ឆិនរន១េិុា 
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• បន �ិះភវនវ្ធកនវុ្ �ុ្ហវ វ្ហុល�ខ្ហ�់ន�្នខេំមេន្បុបនល�ុ ឆិនរន២េលា 
 

៥.១៨.ធនមំខគ្បធម នវុខ វិ វ្្ វ្ល្បេែ្សធច� លរំកំរ 

ិរេគ វ្អច� ់បគំ រ  

• បនគនស �ិះភវនវ្ធកនវុងថនអ្ធទឆុគំេនេល ធងធច� លខគ្បធមនះ វ្េនអកឆេងះ្ធ�ឆ

្្៉គ�េអជាខេទ្ិចម ធេលុឆសនសា 

• បនេប�សា ្នុ ឆិនរន៣សា ្្៉គ�គររ ំមាបខេ ំុេទអ្ធអកឆេងះ្ធ�ឆា 

• បនគររ �្គេ្ុានេអាុភវចេទធកល�្គះភលកដ ឆិនរន១្បធះ្គតឆា 

• បនិុ្ុេិុេនក ននវេ់គ� ឆែាំក“រវ្ែ�្េិះង”កបន១់្ហគទា 
 

៥.១៩.ធនមំខគ្បធម នវុខ វិ វ្្ វ្ល្បេែ្សៃ្ភងខុករ 

ិរេគ វ្អច� បគំ រ  

• បន �ិះ្ �ុ្ហវ វ្សហ នំេគ�រចកទរលគ�រចក្ះគ�រចេនទបទឆុេែ្សា 

• បនសុបគ ឆ្ីកនវុគលា័ុ�េន កេនេបធំទរលបរេចម ់ងចស ្ក

ត�េគ �្ុ ឆិនរន៩៦ងធរ្្ិេ រកនវុរបរឆនប ធនអ ឆុ ឆិនរន២៥ងធរ្្ិេ រកេនទរលបរេចម

់ងចស ្េងេេ្គ្ប �្ថខ វិ ្គ �្្នា 

• ទទរលេអជាខ បិលទ្យឹសធនមំេែ្ស៉ន ឆិនរន៣០ឹ�កាកក 
 

ិរេគ វ្អច� ់បគំ រ  

• បន �ិះភវនវ្ធអំខធសរល-ល�វំ្េន ប្េរឆុ ាកក 

• បន �ិះភវនវ្ធិង� ឆុសា ្នុ្រគ�្គេអទេន្បុៃ្ភងខុាក 
 

៥.២០.ធនមំខគ្បធម នវុខ វិ វ្្ វ្ល្បេែ្សស� េេេុករ 

ិរេគ វ្អច� បគំ រ  

• បន �ិះ្្ត្ភវនវ្ធទរលគ�រចកនវុ្បសទគ�រច ឆិនរន១១េលាក 

• បន �ិះ្ុិះធរេអះជ បងកនកំេប�គា �ុទរលគ�រច ឆិនរន៦គា �ុា 

• បនមយភ�មនេិ្គ�្សំភំវិៃិេេគ វ្អច� ឆិនរន៣េលាកក 
 

ិរេគ វ្អច� ់បគំរ  

• បនគររ �្បឆកនវុគឆេ�គឆគរន្បធ វ្ល្បធហន ឆិនរន២្បធា 

• បន �ិះ្្ត្ភវនវ្ធអំខធសរល-ល�វំ្ ឆិនរន២េលកេឃំវំ្នស នទវងដ ិ ឆិនរន៧៥០

គនមះាកក 

• បន �ិះ្្ត្ភវនវ្ធិង� ឆុសា េំេហកនវុផម ឆុមនេេចវ អធស ឆិនរន២េលា 
 

៥.២១.ធនមំខគ្បធម នវុខ វិ វ្្ វ្ល្បេែ្ស្ ប្ុឃស�ឆករ  

ិរេគ វ្អច�់បគំ រ  

• បន្ុិះធរេអះជ បេ�ភ័ន�ក �ិះគ�រ� គិថ្ិធាុ �្ំវំកខ ំ្ �ំវំកែ�្ិ្គ�ក្ហវ្េន

 ប្េធធ �្ាក 
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៦.សកលិទទលយាិ័្ិនមិចិ្រតលិវ  ្ 
• បន់ន�ខ្សធសខ វបំ វ្នក ឆ វ្ន២០១៥-២០១៦ា 

• េគិ្គំុគនៃ គ�ងក �គ វនុគ្្េនធហខវទទល័េគ�រចខ វទទា 

• នវ្យវ្ងក �ក ឆទំ៥កៃនធហខ វទទល័េសហ គ្ធធសក �ិះេប�ិ វ្នសខ្ះខេន់ុងិក Help 

Age in Cambodia ្បុប �្កឆគុកេកធ្ំ្ �ុទវនកន័េគឆេភំសីគនៃ គ�ងក �គ វនុគ្្  

នវុេន ធគ សី េែ្ស-្បុធរេ ឆិនរនា 

• ់ុងិេេសបបនេគបឋង្សំភំក “្គ វ្៉ងកលសធនមំ់អវយេប�ឆីេបនភំក ឆក

១៩០៨កធកល�គិៃ�គ្នកករកិនករ្�លកមយភ�មនេ”កា 

• នវ្យវ្ធហខ វទទល័េ ប្ធ្�នសំកនវុធហខ វទទល័េ វ្ល្បឹកស្សកបន្គរឆ្�នសំកនវុ្ងធសុក

បឆ្សំភំក “ិិុតឆ្ភះរនវភន�្េធសិ្ភះនេរ្សធ្ំុន�ក្ភះគធ្នេិកដ ”កេលទំ៣កេនក

សល្នកវ្ំទិ �្ធស�ែា 
 

លទ�មល្ធស�ភិរខគ្បធមកនវុខ វិ វ្្ វ្ល្បកក�ុងែខ វិ ចវិកក ឆ២០១៥េនះកះរធេឃំងក

៉នកឆេច ិលលកេងេសសស ្ំេ៉ះធ�្កភ�ះេកនវុិ ឆុ វិ្សែប �្គ �្ងក �ក់ ឆឹកទនម់ធន់ុិ

បិលរធ ឆិងចរុ្ធសគ �្ធ�នសំរិ្រគ�លឆងគ�ងក �ងកលបននឆ្ទករេ្ធបំកនវុបនរេេងះ

សេគនរ ្គេធកនវុឧគ្រងធរេ ឆិនរនងកលេ្៉នក�ុិគឆេភំ�វិៃកះភវេ្្ក�ុិ់អវយក

នវុ់អវខវឌខគ្បធមះ វ្ទឆុបគំកនវុ់បគំាកិែវ្ែឆ្គ់ុង្គុេនះន់ុ ឆឹេធននេទ្េ្ធិបននបខងមនិ

្ធស�ភិរ្គតឆក ឆ២០១៥កេ ុេងកលន់ុ ឆឹេធ្េ្ធិបន ធងមនិេ�ទ�ស្ស់ អវខវឌះ វ្ក ឆ

២០១៤-២០១៨កក�ុខ វ្ ័េខគ្បធមះគុល �្ា 
 

េ្ិសំកបិបនេនភ្៉គបនូុេល  ប្ធ ឯកឧត�មបណ� �តសភាចា ឧគឹេកដធ�ន� ំ

កដធ�ន�ំទទរលគនម�ទំ្�ំិរចបកដធ�ន�ំ េធ � ្ះគះបេិចម ក៏ែប �ុែប �្ា 
 

ប្ធ ឯកឧត�មបណ� �តសភាចា  េធ � ទទរលនបខិេនភក៏ែប �ុែប �្ ឆ់ភំឹុែជ�ឆ ា 

 

                                                                                                              រកដ្�ន�ន 
            
 
 

ិធាុបន រ 

-ែ�ទមិល័េ្េធ�ិឹេកដធ�ន� ំ

-រចបធសិ់គ� ឆ បធសិ ខគ្បធម េទ្ិចម  ្ភ់ទ�្� 

-រចបធសិទំ ៧ កដ្� 

-ទំ្�ំិរចបកដធ�ន�ំ (ឹេងដ ន្�គ) 

-្ រ្ុងមនិ  (ខ វទទសហ នះ វ្្ហវ វ្) 

-្បធ្េុ�្ិេ្កដវិៃ ្ុងធវិៃ នវុខគ្បធម (ទំ្�ំិរចបកដធ�ន�ំ) 

-ំស-ិលគ្ខ្�វ 
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