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របាយររ  

លទ�ផលយររររវប្ប និងិចិ្រតលិវ្ ឆា �២០១៥ 
 

 

ក�ុងរយៈេពលមួយឆ� �កកនងមកេកនះ �ង �ំ កា�កកដ�  កិង្រគា់ងង�ព �ំ កាកកណ លះកិង �ំ កា�ក់ក -

េខតណះ ច�ណុន្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈះ បកខិតខ�្គកងឹ្គងេប�កររររងេ៉នមុតះ្គត�ះររេប�  

រងកណាកេ្មចបកះ��កកាកលំណមឹ់កករកកមម�ព្គត�ឆ� �២០១៥ះឹ�ល្កកួងបកេរេគច�

េឡងេដយេ�រណមរកនង�កេនលកេបយះតិកណពវកីិយវគ្បមមះេ ្យ�ករដហ ិបលបក់កុមីតកល

ព�ថ�ទ១៨ះឹខកក�ដះឆ� �២០១៤ះេដយ់កុេេមរងា៉គាខ៉ួកណមឹ់កករយុទករកណ់ ិវ�សះតិះ២០១៤ -

២០១៨ក�ុងវកីិយវគ្បមមះកិងងកគណមកមមវបិកេបយយុទករកណចតុេកណ��កកាកលទ៣�ក�ករដហ ះ

ិបលកតិកលទ៥�ករ�ហក�ាះទកនកមេកនះលទក់លកេ្មចបកក�ុងឆ� �២០១៥ះក៏ះលទក់លមួយឹ�លេកត

េឡងពករេប�ករ្គ កា្កកន� ះក្ករះមួយ្កកួងួគីក�កាពីកក កិង��រូ់ិវ�សះតិ-់ក�រះតិ ះ

ពិេកកវកីិយឯកកកះងកគ ណមេនលករណ រគកា�ករដហ ិបល “ រ�ហន�្ទ ��រូឯកកកះ់�ក់កុវត�” 

េ�លររេប�រងក់ដណា៉កកុវតួិ�ពះះកុខ�ុម�ពះកិរកណរ�ពះកិងវ�សក�ពវគ្បមមះតិះេលកះ

កម�កាកលបមមះរុណបមមះ្គ�ពណ ះតិះព្ងកង់តណកត� ណះកិងកិតកកុ�ពះតិះេ ្យកកងះ

រមួច�ឹណកក�ុងករ់ិវ�សេក�ហកិច-ិកងងមាះះ 

 
 

១. រចនត្ម័ន�្្តកងរវប្បនិិចិ្រតលិវ្ ៖ 
 

េ�ម្់កុវតណកូវកររររគកាខនួកះ្កកួង៉ករចដកម�ីកកឹ�លះយកណករេប�ករររ�ូចាងេ្កមះដះ 

• ្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈះ�កកដ�េដយរ�ហមកណច�កួក១រគូះរ�ហេលាបិករច�កួក៧រគូះកិងះ
់កុរ�ហេលាបិករច�កួក៨រគូា 

• �ំ ការ�ហបលកកណ ល៉កះដ 
o ់រងដយកដហ ករ�ហបលះកិង្ិរហ�វតួុះឹ�ល៉កដយកដហ កច�ណុនច�កួក៩ា 
o ់រងដយកដហ កគេចិកេទកវគ្បមមះឹ�ល៉កដយកដហ កច�ណុនច�កួក៥ា 
o ់រងដយកដហ កេគតិកណភ ះឹ�ល៉កដយកដហ កច�ណុនច�កួក៤ា 
o កលវទិកលីយូមិកនវចិិ្តកិល្ៈះ �ំ កាេកម់រងដយកដហ កះឹ�ល៉កមនវទិកលីយ
ច�ណុនះច�កួក៥ា 
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o េមបាមវចិិ្តកិល្ៈះ �ំ កាេកមដយកដហ កះឹ�ល៉កេក�ដលច�កួក៥ា 
o ដយកដហ កកវកកមម�់នក�ុងា 
o ់បិករដហ កះ �ំ កាេកមដយកដហ កា 

 

• �ំ កា�ក់ក-េខតណះដះ្កកួង៉កមកនរវគ្បមមកិងវចិិ្តកិល្ៈ�ក់ក -េខតណច�កួក២៥ះកិង

ករិលីយវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈ្ក្ងះងក្កះខណភ ច�កួក១៦៦ករិលីយា 
 

ច�ឹណកមកណ�កករវលិះករគុ៉ក៉កច�កួកះ២.៣១០ះដកាះងកច�កួក៩០០ដកាះដ 
 

o �ំ ការ�ហបលកកណ លច�កួក១.៣៧៧ដកាះងកច�កួក៥៤៥ដកាា 
o �ំ កាមកនរវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈ�ក់ក-េខតណច�កួក៩៣៣ដកាះងកច�កួក៣៥៥ដកាា 

 

 

២. ត្្�ភានិងលទ�ផលយរររ៖ 
  

២.១. ត្្�ភាពា ្�ក់្ន� ៖ 
�ំ កា�កកដ�្កកួងបកទទួលកួគពិ�កពករររះមួយត�កងួកទូត េ��វះតិះកិង ់ក�រះតិ 

់ងងករក៉រម បកចូលរមួ្គកុ� កិក េ ់ម��េណ រ តេ្�ចេរេជនា្រករ្�ន�ន  េទេ្្្គេទក 

កិងបកចូលរមួះកិត�ិយកក�ុងកកមម�ព្ពកត�ិករណ ះតិះកិង់ក�រះតិដដករគុ៉កច�កួក៤១១េលកា 
 

 

  ២.២ . យរេរររច�្ា់រឹិយររ ត�៍ ន�ខ ៖  
• កលព�ថ�ទ០២ះឹខប�ូះឆ� �២០១៥ះេនទ្ក្ងវកិ�ុកះដ្គេទកកមគណះរណៈកមមករ់កណរ

រដហ ិបល�ក់ងងករះ UNESCO បកកេ្មចះ ចុះែលវងងទ្ាម្រច្ល្ាងុរ�ុនរ��ងតន 

េររិ្ភ� រវប្ប៌ររ្ន តន្នុតសជរិ ណមករេក�ព្គេទកច�កួក៤ះឹ�ល៉កឹល្ង ល

្ពី្តះររ៉ក្គេទកកម�ុះះ់រណរ�ហកូេរ រះេវេតកមះកិង្គេទក្�លពកា 
 

• េន�ថ�ទ២៣ះឹខកុម�ៈះឆ� �២០១៥ះដលកក�ិកទចតុមមុខ ៉ក្បរព�ពិបេគកមេនងកពកិល្ៈះ

យុវកកទូ �ង្គេទកេ�ម្់គ់រទរះ ទិវរវប្បជរិ៣្ននះេលកទ១៧ះឆ� �២០១៥  

េ្កម់បិគត�ពះ េេកក� វះេេងះកកុក  រ�ហមកណ្កកួងវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈះ

ឹ�ល៉កករ់េហ៉លចូលរមួពំ � កា�កកដ�្កកួង-់កណរ្កកួងះេ��វះតិ -់កណរះតិះមកណ�កករះ

កិល្ករះកិល្ករកិះច�កួក៦៥០ដកាា 

• េន�ថ�ទ០៣ះឹខមដះឆ� �២០១៥ះដ លកក�ិកទចតុមមុខះ ៉ក្បរពកទិទវគ្បមមះតិះ៣មដះ

េលកទ១៧ះឆ� �២០១៥ះេ្កម្គ់កគទ  “យុវកកេ�ម្វគ្បមមះតិ” កិងពិបគិទមេនងកព

កិល្ៈយុវកកទូ �ង្គេទក េ្កម់បិគត�ព�៏ខ�ងាខ�កា តេ្ឹច៌គ�្ហេតនររនេរេជ 

ហ៊ុន ែតន  នា្រករ្�នឹនតន្ាះពជ�ច្្្្័ុជ  ឹ�ល៉កករ់េហ៉លចូលរមួពំ � កា�កកដ�

្កកួង-់កណរ្កកួងះេ��វះតិ-់កណរះតិះមកណ�កករះកិល្ករះកិល្ករកិះច�កួក៧៥០ដកាា 

• េន�ថ�ទ០៦ះឹខមដះឆ� �២០១៥ ដលកក�ិកទចតុមមខុ ៉ក្បរពកពិប់គ់រទរះខួគេលកទ

១០៤ះ ទិទ់កណរះតិដរ ះ០៨  មដះឆ� �២០១៥ះេ្កម្គ់កគទ  “��េណ រេឆ� នេទមុខដ រកណកម�ុះ
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េ្កយកក�ិកទរកណពិពេេកះឆ� �១៩៩៥ ” េ្កម់បិគត�ពះ េេកក� វះេេងះកកុក  

រ�ហមកណ្កកួងវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈះ ឹ�ល៉កករ់េហ៉លចូលរមួពំ � កា�កកដ�្កកួង-់កណរ

្កកួងះេ��វះតិ-់កណរះតិះមកណ�កករះកិល្ករះកិល្ករកិះច�កួក៦៥០ដកាា 

• េន�ថ�ទ០៧ះឹខ េមះឆ� �២០១៥ះ េេកក� វរ�ហមកណះបក�កកដ�្គតិូ្កកួងចុនកួរកុខទុកះ

្ពម �ងដ�យកេ្រេងរគេ�រះគរេិ�រមួយច�កួកកូក�លាកងវរេកដតូចេលខ៧៩៥ះត�គកា

្បទ្ពនវនិរះកិងកងវរេកដតូចេលខ៩០៥ះត�គកា់កនងាឹវងា 

• េន�ថ�ទ២០ះឹខ តុេះឆ� �២០១៥ះ េនរមកនរះតិះបកេរេគច� ពិប្គរលា-ទទួលវតួុកិល្ៈច�កួក

១១មុខកូក�លារមកនរះតិកម�ុះះ �់េកយរគកាេេកគណភិ ត MORTEN BOSTERUD

ដយក្ក្ម ណ្ុក Atlaslinikken ្គេទកកីរេវក េ្កម់បិគត�ពះ ឯករតណមះេនះក�្ុង  

រគដយករ�ហមកណះរ�ហមកណ្ កកួងករគរេទក កិងក្្គតិគតណិករ់កណរះតិា 

•   េន�ថ�ទ១២ឹខវចិ�ិកឆ� �២០១៥ដលកក�ិកទចតុមមខុះរណៈកមមករេរេគច�មេនងកពកិល្ៈ

ឆ� �២០១៥ះបក្បរពកពិបមេនងកពកិល្ៈះតិឆ� �២០១៥ះេ្កម់បិគត�ពះេេកក� វ

រ�ហមកណះ្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈាះេ្កយពទកដករកឹមណងកិល្ៈរចួមកះពិប្គកក

លទក់លះកិង្គរលា�កររ� កាកូក  �លាេគកកកទទួលកីយេ៉កះ� ��កិល្ៈ�កណ �កនរះ

កិល្ៈកូករគូះកិងកិល្ៈកិគ្កមមះ(ច ន៉ កា� កាងក្រគាលីកណ ) កិងកីយេទ្មងាកិល្ៈ

ចេ្ម�ងង�យរះតគុះកិងឹខេ�េវា 

• ក�ុងករ់ិវ�សវកីិយវគ្បមមះកិងេងណមេនលកេបយះតិវកីិយវគ្បមមះ្កកួងបកះ

ងកងាកេ្មចះួពរកូវេមបាមវចិិ្តកិល្ៈេនូមិ�រ�យីពាះកិងេនូមិ�រ ឦ

កះកិងបក្គរលាទណ�ង �ងេដនណាមកនរវគ្បមមកិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណបតា��គងក្៉គា�រ

�យីពាះកិងមកនរវគ្បមមកិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណ្កេចនក្៉គា�រឦកះះ់�កទទួលខុក្ត�វ

ក�ុងករ្រគា្រងេដយេន លាា 
     

២.៣. ត្្�ភានិងលទ�ផលយរររង្៌ង�ភា៖  
 

២.៣.១ ៌គ�នា្ករ នរករបល និងហរិ��រ� ុ៖ 

ដយកដហ ករ�ហបលទូេទ ដ 

• បកទទួលលិខិតចូលព្រគាួគីកច�កួក៥.៩១៥ច្គា កិងគហូ៉កលិខិតេចលេទ្រគាួគីក

ច�កួក៣.៨៥៨ច្គាាះទកនកមេកនក៏បកណកាឹតងលិខិតរ�ហបល កិងលិខិតេ់ងំេទេតបកច�កួក៣៥០

ច្គាណមគត៉រគកាំ � កា�កកដ�ា 

• ់ដ្គកិទក�ពះកុវតួិ�ពរ�ហបលេដយបកេរេគច� ក ន៉ �ងកក�ិកុខ កិងកររបលមកម

្គត�ករេពល�ថ�  កិងយគាបកលល្ គេករក�ុងករឹថរកពកុវតួិ�ពេនទក�ករ្កកួងា 

• បកេប�ករឹគងឹចកេកេវេវ�កកិចកូិក �ំ កា�កកដ�ណមេនលករណ ្គត�ឹខាះ

• ករិលីយពីតម៉កវទិកបកគកណ��េណ រករះបមមណណមឹ់កករក�ណតាាះ
 

ដយកដហ កគុរងលិកះដ 
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• បកចូលរមួ្គកកឹតងណ�ងះកិង្គរលា�រកិចិកូក្គ់ក មកនរថម�កមកនរវគ្បមមះកិងវចិិ្ត  

កិល្ៈេខតណ�្ពឹវងះ កិង្កេចនា 

• បក់ព�់ពយកណពករេប�ក�ឹណទ្មងារ�ហបលះច្គាក្លកកណិកៈមកណ�កករកុវលិេនមកនរ

វគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណ ណឹកវះឹកគះក�ពតះ េកនកុង ះ្ពនក្កុ ះក�ពងាតមះត្ូងូមុ�ះ

រតណរ៉កកីយះេកេម�គះ្ពនវនិរះក�ពងាប�ះ�្ពឹវងះកិង� យេរេងា 

• បកក្ករះមួយបដនរកក�រ ះក�ុងករេគករណកះកិងឹចក កត ATM កូកឯករតណម

េេកក� វះេេក េេកងកះទ្គកកពះក�កួយករះមកណះគាកិចិកកកះពលករ់ឹណណ តះកិងមរតក

មកុករកាា 

• បកទ�ដកាទ�កងះមួយ្កកួងមុខររ់រណៈេ�ម្ពិកិតាួក�ព�កករេ្គ្បកាមកណ

�កករកុវលិេនណម់ងង�ពច�ណុន្កកួងេឡងវលិះក�ុងេនលេុ់ដ�លាករេ្កកេរ កះ

ករព្រយមកណ�កករះករេន កាគណូរករររះកិងករេ្គ្បកាបក់កមកុកងកគណមេកចកណ

្ត�វករពិត្បក�ះក�ុងេដនបកដ 

o េរេគច�ចង្កងរចដកម�ីកក្រគា្រងមុខត�ឹណងះកិងច�កួកមកណេនណមមុខត�ឹណង្រគា្រងា 

o េប�ករពិពរណម ដមុខត�ឹណងមកណ�កករ �៉ កាំា 

• បក្គកកឹតងណ�ងមកណ�កករច�កួក៥៣ដកាា 

• បកេរេគច�េមដយកូកមកណ�កករច�កួក២៣០ដកាា 

• បក្គកកទទួលង លា្កគខីណភ មកណ�កករេ់នរចូល្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈច�កួក
០៤ដកាា 

• បកេប�ក�េណ កុ�តេមនងក្មិត្បកាគ�កចាមុខររកូកមកណ�កករច�កួក៦៩ដកាេទ្កកួងមុខ

ររ់រណៈា 

• បកេប�្គកកលុគេ មុ នមកណ�កករច�កួក១៣ដកាា 

• បកេប�្គកកេ់នរ្កគខីណភ មកណ�កករេទ្កកួងេ់ងច�កួក០៤ដកាា 
• បកេប�្គកកដកាណាមកណ�កករកួិតក�ុង�ពទ�េករនម កេគេវតច�កូក៣២ដកាា 
• បកេប�្គកកកូកមកណ�កករចូលគេ្មករររវលិច�កួក០៩ដកាា 

• បកេប�្គកកាេ្គ្បកាមកណះគាកិចិកកកច�កួក២៧៨ដកាកិងពលករ់ឹណណ តច�កួក៥២៩ដកា ា 

• បកេប�្គកកកណពករ់កុត� តាមកណ�កករច�កួក០១ដកាេទគកណករកិកព �ំ កា់កុគណភិ ត
ឹ់�ក្គវតណិកិល្ៈះកិងគុ�ណវទិកះរយៈេពល១ឆ� �៩ឹខេនកលវទិកលីយឡុង �ុងះ ទ្ក្ងឡុង 

្គេទក់ងាេរនកា 

• បានប�ូរ្នកបខ័ណ�ាបនរន្របឡង្ផ�រ�ុាចា៨៩ន ក្្ផ�រងតររនងេបៀវ 

• បានប�� ូរប ក្នុ់�កណ�ក់ូ �ុាណ�ាបនមបរងុរតងន�ុាចា៩៨ន ក្្ផ�រងតររនងេបៀវ 

• បានប�� ូរប ក្េ ក់ ុាភរជន៍ូ�ុាចា១៦ន ក្្ផ�រងតររនងេបៀវ្ផ�ររនុងា �្ា�ុាចា១៣ន ក្វ 

• បានប�� ូណ�ាបនតុូររ េុ្រូ េ្ តងន�ុាចា៣៦ន ក្វ្ផ�រងតររនងេបៀ្រងនកមកម្់វ 

• បានប�� ូណ�ាបនរឡងូ��ូ�ុាចា០៦ន ក្្ផ�រងតររនងេបៀវ 

• បារេធេ្ុរខេ �្ុងុរ ង្នក �ុាណ�ាបន្ណង ក្្ិ�ុាចា២ន ក្វរេរ្ ច្រណ�ក់ូ៍ងូខសវ 

• បារេធេរន្ �ុាណ�ាបនតុូជ��ូាកេបបាភ�ុាចា៩៥ន ក្វ 
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• បារេធេរន្កកចូ៍ួ កូូកលឡូរន្រររ េុ្រូ េ្ រ្នកបខ័តងនខផ ុ២០១៥វ 

• បារេធេរន្្ណង ក្្ិិ កូរន្លុាមិូរន្រលនករ្នកបខ័តងនខផ ុ២០១៥វ�ុាចា១០១ន ក្វ 

• បារេធេរន្្បនសនូនរររេបជខស្ណងូម�បបណវឡប កូម�ូ�ន្ូខភ ិ កូ ក្្ៀបា៍់វ

ណេជណេ ក�ករប ក្ូិសវ 

• បារ�ច្ស� នរប ក្ូិសវាករ ផ៍ ប្នរប ក្ូិស�ុាចា៤៩ូ�នវិ កូ ក្្ៀ៍់ណេជណេ ក�ករប

ក្ូិសវ 

• បកេចលលិខិតរេទនកដមរកណតរាគេ្ង�កេ រ៉ ងគឹកួមះកិង�កកដ�រក�លាកិកិតះ

កលវទិកលីយូមិកនវចិិ្តកិល្ៈះក្៉គាឆ� �កិកពះ២០១៤-២០១៥ះច�កួក៣១ដកាា 

• បកេចលលិខិតេេនយតគកណពករ់ណលាកតកកុកូល�ពច�កួក១៨ដកាា 
• បកចមនងេកចកណកូក��ណក ងកណពងនរគូករណ �ំ កា់កុគណភិ តះកិងគណភិ តច�កួក១០កឹកនងះ
រគកាកលវទិកលីយងកុ រ់រ រគុះឆ� �កិកព២០១៥-២០១៦ា 

• បកេប�លិខិតេេនយតគេទេមបាមវចិិ្តកិល្ៈះករណ ក�េណ កុ�េនលករណ ់កុត� ត្រ�
គេ្ង�ក្បកាេ រ៉ ងគឹកួមច�កួក៣៧១ដកា ឆ� �កិកព២០១៤-២០១៥ះ(គឹកួមគហ៉�យដមេេក

្រ�ះ់�ក្រ�ះឹ�ល្ត�វគេ្ង�កេ រ៉ ងគឹកួមគេចិកេទកះកិងច�េណន�កងទូេទក�ុងឆ� �កិកព២០១៤-

២០១៥)ា 

• បកេប�លិខិតេេនយតគេទកលវទិកលីយូមិកនវចិិ្តកិល្ៈ ករណ ក�េណ កុ�រេទនកដម

មកណ�កករះរណ តរាក�ុងះកិងេ្្្កកួងមកគេ្ង�ករគគេ រ៉ងគឹកួមេនកលវទិកលីយ

ូមិកនវចិិ្តកិល្ៈច�កួក២៤៤ដកាះក្៉គាឆ� �កិកព២០១៤-២០១៥ា 

• បកេប�លិខិតេេនយតគេទ្កកួង់គារ �ះយុវកកះកិងកកះករណ ក�េណ កុ�កួិតិ្រកនួកកិកព
កិកះកិកិតះកិងរណ តរាា 

• បកេប�្គកកកណពករគេង�តរណៈកមមករទទួលខុក្ត�វរមួះកិង្គកកកណពករគេង�តរណៈ
កមមករេម្គេរក្៉គាករ្គឡងគហិគាគរតិ� គ្តេនកលវទិកលីយូមិកនវចិិ្តកិល្ៈ

ឆ� �កិកព២០១៤-២០១៥ា 

• បកេប�្គកកកណពករគេង�តរណៈកមមករទទួលគកនុករមួ កិងរណៈកមមករេម្គេរក្៉គាះ

ករ្គឡងយកកត� គ្តះ� តកគ្តកិល្ៈ េនេមបាមវចិិ្តកិល្ៈឆ� �កិកព២០១៤-

២០១៥ា 

• បកេប�្គកកកណពករ្គឡងកិកចូលេរេក �ំ កា �ំ លះកិងូមិកិកពទ១ះក្៉គាឆ� �២០១៥-

២០១៦ះេនេមបាមវចិិ្តកិល្ៈា 

• បកេចល្គកកទទួលង លាលទក់ល្គឡងគហិគាគរតិ� គ្តួគតាកមម  កិងករេ�គកយ 

វទិកក�ដកាទ២១ះច�កួក០២ដកាា 

• បកេចលកត� គ្ត �ំ កាគរតិ� គ្តះឯកេទកេេ កេាលះកិងតុគឹតងលមលក�ដកាទ២១ះច�កួកះ
២ដកាា 

• បកេរេគច�្គឡងេ្កកេរ កកិកះ កិកិតចូលគេ្មករររក�ុង្កគខីណភ ្កកួងវគ្បមម កិង
វចិិ្តកិល្ៈឆ� �២០១៥ះេដយេ្កកេរ កបកច�កួក១០១ដកាះក�ុងេដន �ំ ការ�ហបលកកណ ល

ច�កួក៥១ដកាវកិង �ំ កាមកនរ�ក់ក-េខតណច�កួក៥០ដកាា 
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• បកេរេគច�របយករណ ្កគខីណភ ឆ� �២០១៥ កិងឹ់កករ្កគខីណភ ឆ� �២០១៦ះេទ្កកួងមុខររះ

់រណៈា 

• បកេប�ណ�ងឹ់កករ្កគខីណភ ឆ� �២០១៦-២០១៨ះេទ្កកួងមុខររ់រណៈា 
 

ដយកដហ កកតិកមម ដ 
• បក្គកុ�េនងេកចកណ្�ងច្គាបកច�កួក០៥ររះដ 

o ច្គាកណពក្កព 

o ច្គាកណពទូររមដរមក 

o ច្គាកណពករ្តរតពិកិតា់លិត់លេ្រេងងកវ កង 

o ច្គាកណពករ្រគា្រងមណភ លឹថ �កុ៉រ 

o ច្គាកណពករ្រគា្រងេលករគរតិិរ់ព�េកកិកះះលិកករ �ងងមកុក 

• បក្គកុ�េនងេកចកណ្�ង្ពន�ក្កកតាបកច�កួក០២ររះដ 

o ្ពន�ក្កកតាកណពករដកាណា់កុវតណកូវវបិរកណទយត�មនេល់លគរន�លា�កលិខិតគទដហ កះ

រតិយុតណ 

o ្ពន�ក្កកតាកណពករេរេគច�ះកិងករ្គ្ពកតណេទរគកាងះ� បរះតិក�គូរ�្ពរុកះ(់ .ក.ក.ព)  

ះមួយត�កង្ក្ម្គកកព់�កច្គា 

• បក្គកុ�េនងេកចកណ្�ង់កុ្កកតាបកច�កួក១២ររះដ 

o ់កុ្កកតាកណពករេរេគច�ះកិងករ្គ្ពកតណេទរគកាវទិកួកគេចិកវទិកកម�ុះះ(ITC) 

o ់កុ្កកតាកណពករ្រគា្រងក�ណលាគរកិ រ់រងិកកះកិងេ់ឡិច្ត�កិច 

o ់កុ្កកតាកណពលកខណភ ះកិងកតិវបិ�កករេក�កុ�ងះ� គីណា្គកគងកវកមមេលវកីិយេ្ដហ

រចដកម�ីកក់នូវថ�លាះករឹថ �់នូវថ�លាះកិងករេគកមកនរពិេបវកីិយ់នូវថ�លា 

o ់កុ្កកតាកណពករេរេគច�ះកិងករ្គ្ពកតណេទរគកា់រងេលាបិករដហ ក�ក្ក្ម្គកកពះតិវទិក

រកណះកិងគេចិកវទិក 

o ់កុ្កកតាកណពករេរេគច�ះកិងករ្គ្ពកតណេទរគកា្កកួង់គារ �ះយុវកកះកិងកក 

o ់កុ្កកតាកណពករឹ្គកន យេះតិកកិកមមក�ពងាតមះ្រកនួក់រណៈរ�ហបលះ

េទះវទិកួកះតិកកិកមមក�ពងាតមះ្រកនួក់រណៈរ�ហបល 

o ់កុ្កកតាកណពករេរេគច�ះកិងករ្គ្ពកតណេទរគកា់រងដយកដហ ក�កងះ� បរះតិេ�ម្ករ�រះ

កិង់ិវ�សរមណ យដហ កវគ្បមម�ក្បទក�គូរ�្ពរុកះ( .់ក.ក.ព) 

o ់កុ្កកតាកណពកតិវបិះកិងករេរេគច�ក្មគក្មរលករចុនគហ៉ក្្នកបុកតូចះមបាមះ

កិងេកទកមមេ្កម្កគខីណភ ��គូលឹតមួយះេន្កកួងរកព្កមមះកិងកិគ្កមម 

o ់កុ្កកតាកណពឯកកកហ កះកត� ក ង៉ លាះកិងកត� កីករគកាមកណរ�ហបល�្ពេល 

o ់កុ្កកតាកណពទូររមដរមក 

o ់កុ្កកតាកណពវ ិ់ កករកុាិបលេ�ម្ទគា� តាះកិងេេនយតគករេនង�លដលះ់កណរះតិ

�កកម�រេនណម្ចកេចលចូល 

o ់កុ្កកតាកណពករចុនគហ៉ក្្នកបុកតូចះមបាមះកិងេកទកមមេ្កម្កគខីណភ ��គូល

ឹតមួយ 
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• បក្គកុ�េនងេកចកណ្�ងលិខិតគទដហ កេ់ងំ៉កះដ 

o េកចកណ្�ងកិចិ្ពមេ្ព�ងវគ្បមមរទង�ករដហ ិបលកម�ុះះកិងរដហ ិបល ណ់ុយរនូង យ 

o េកចកណ្�ង្គកកកណព់ងង�ពកិទកិរមួ 

o េកចកណ្�ង្គកកកណពករេប�ច�កតា �ំ កាះកិងករ់ណលាទិដហ ករ�ពយកណវ េ�់ូ 

o េកចកណ្�ងឹ់កករកកមម�ពះកិងថវកិឆ� �២០១៥ះក្៉គា��េណ រករេ់នរមុខររ 

o េកចកណ្�ង�កេកចកណកេ្មចកណពគទគត៉�់នក�ុង្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈ 

o េកចកណ្�ងកណពងះ� គីណាគត៉ក្៉គាកុខ�ព់រណៈ 

o េកចកណ្�ងរបយករណ ណមដកេលេកចកណកេង�តកក�ិដហ ក់កុកកទ១៥ះកិងទ២១ះ

ច�ណុចះ(ក) (ខ) កិង(រ) រគការណៈក ម៉ បិករលុគគ�បតា�លាទ្មងា�កករេរ កេ ់ង្គឆ�ងះ

កកងដរ េទះ(CEDEW) �ក់ងងករក្្គះះតិ 

o េកចកណ្�ងេនលកេបយះតិកណពករ់ិវ�សវកីិយ់គារ �កយះកិងកក 

• បកេប�គទគរង លក�ុងវរងគណណុ នគកណ លគេចិកេទកកណពកតិវបិ�កករ់ណលាេកទេលវកីិយាះ

វគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈ�លាខណភ េនលេុ៤ថម�ក�ក់ក��េពលះេន្កកួងមន�់នា 

• បកេប�គទគរង លកណពកត� ណទូេទរ�ហបល់រណៈះករណកាឹតងលិខិតរ�ហបលះកិង

លិខិតគទដហ ករតិយុតណ�លាមកណ�កករ្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈា 

• បកេប�គទគរង លកណពកររររ�ហបល�លាមកណថម្កគខីណភ ឆ� �២០១៣ា 

• បកេប�គទគរង លកណព្កគកលបមមកិល្ករះ�លាវរងគណណុ នគកណ ល្ក្ម់�កគេង�ត� ��

កិល្ៈយុវកកទូ �ង្គេទកះក�ដកាទ១ា 

• បកចុនេទ់ព�់ពយច្គាះកិងណមដកករ់កុវតណលិខិតគទដហ ករតិយុតណះេនមកនរវគ្បមមះកិង

វចិិ្តកិល្ៈេខតណណឹកវះ្ពនក្កុះបតា��គងះគដន យ៉កកីយះកិងរតណរ៉កកីយា 

• បកចុនេគកកកមមេនរ�ហបល �ំ កាេ្កមះតិេនមកនរវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណក�ពតះឹកគះ

កិង្ពនក្កុះេ�ម្ពិេ្ននេគលា�កាពីកកករេ់នរមុខររមួយច�កួកេទណារ�ហបល �ំ កាេ្កមះ

ះតិាះ
 

ដយកដហ ករណេកយាះកិង្ិរហ�វតួុះដ 

• បកេរេគច�្គកកឹតងណ�ងងកគីកេ់នរកិទកិះកិងករេ់នរកណ កកូក់ិបល�ករណៈះ

់ិបល�ក់ក-េខតណះក�ុងករ្រគា្រងកណ កថវកិឆ� �២០១៥ះ�កមកនរវគ្បមម�ក់ក-េខតណា 
• បកេរេគច�្គកកកណពករឹតងណ�ងងកគីកេ់នរកិទកិះកិងករេ់នរកណ កកូកកល

វទិកលីយូមិកនវចិិ្តកិល្ៈះក�ុងករ្រគា្រងកណ កថវកិឆ� �២០១៥ា 
• បកេប�លិខិតងណតណិេគក្បកាក្៉គា្បកាគ�កចាះកិងេគេវតមកណ�កករះមកណះគាកិចិ

កកកះពលករ់ឹណណ តះកិងរគតួម�មរតកមកុករកា៉ក��េណ រកររលូកេទណមេនលករណ

រគកា�ករដហ ិបលររះេគកេគេវតេនកបណ ្ទ៣ះេរេង�លាឹខា 

• បកេប�ងណតណិកុ�ថវកិរ�ហក្៉គារគតួម�កូកមកណ�កករពកបលកម�រច�កួក១៨ដកាះចូលកិវតណកះ

ច�កួក៤១ដកាះមរណ�ពច�កួក០៦ដកាះក្៉លកូកច�កួក០៦ដកាះកុ�េលគាច�កួក០៥ដកាះ

ក្៉គាទូ តាករេរេគច�្គឡងេ្កកេរ ក្កគខីណភ ថមឆ� �២០១៥ះកិងះកូកររ� កា់�ក្គរលាវតួុ
គុ�ណណារមកនរេខតណក�ពតា 
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• បកេប�លិខិតកុ�ថវកិក្៉គារគតួម�កូកកររបលករ�រេន្បទគដន យឆម រ៣១ដកា 

ឹខមក�-ប�ូះឆ� �២០១៥ា 

• បកេប�លិខិតេក�កុ�ទូ តាថវកិក្៉គា្បការរ� កាេលកទកកចិតណពករ្គមូលច�ណូល់ណលាេកទះ

់រណៈឹខមក�-វចិ�ិកះឆ� �២០១៥ា 

• បកកុ�ថវកិក្៉គាទូ តាករ្គឡងេ្កកេរ ក� ��ឹតងកិពកកះកិងក�កពាេរេងឆ� �២០១៥ា 

• បកេប�របយករណ  កិងេកគ្តគងាច�ណូល៉កះដះ 

o លកាក�គុ្តចូលទកដរមកនរ ឹខមក� -វចិ�ិកះឆ� �២០១៥ា   
o ្តរតពិកិតាវកីិយ�ពយកណ ឹខមក� -វចិ�ិកះឆ� �២០១៥ា  
o ្តរតពិកិតាករដ�េចល-ដ�ចូលវតួុកិល្ៈ ឹខមក� -វចិ�ិកះឆ� �២០១៥ា  
o កុ�កិទកិេប�ងកវកមមេល� ��នម កមរតកកកឹខមិថុដះឆ� �២០១៥ា  
o កួលមណភ លរគូ�ពះ(ងឡរយរងា)ឹខមក� -វចិ�ិកះឆ� �២០១៥ា  
o កួលេ�ង�ពយកណលុចឹខមក� -វចិ�ិកះឆ� �២០១៥ា  
o កួលេ�ង�ពយកណេខមរកិនឹខមក� -វចិ�ិកះឆ� �២០១៥ា  
o �ថនកួលទណ�ងមួយឹ់�ករគកាដយកដហ ក់ិវ�សវគ្បមមឹខមក� -ប�ូះឆ� �២០១៥ា  
o កួលេ�ងមេនងកពេខតណក�ពងាតម្គត�ឆ� �២០១៤ា  

• បកេក�កុ�ថវកិគឹកួមក�ពូក៦២ក្៉គាងនរគូករណ ្ត៉កទ២ះកិង៣ឆ� �២០១៥ា 

• បកេក�កុ�កិយីត�ព�់នក�ុងក�ពូក៦៤ះក្៉គាេករក�កួយករះកិង្បកាគ�កចាគុរងលិក

្កកួងេ់ងំា 

• បកេក�កុ�កិយីត�ពក�ពូក៦៤ះក្៉គា្បកាគ�កចាមុខរររ�ហបលកកណ លះកិង�ក់ក -េខតណា 

• បកេប�ងណតណិច�កយទូ តាេ់ងំបកច�កួក៩៤េលកា 

• េរេគច�ឯករងណតណិះកិងគីណាច�កយពឹខមក�-ប�ូះឆ� �២០១៥ះក្៉គាទុកកូក់បិករកិចិះកិងះ

ងះ� បរកវកកមមះតិា 

• បកពិកិតាគីណាច�កយះកិងគហូ៉កឯករងណតណិឹ�លបកច�កយរចួពឹខមក� -កក�ដះ

ឆ� �២០១៥ា 

• បកេប�ឯកររក៉េទយាកុ�ទ៥រចួ�លាា 

• ណមដកគកណ�លាងណតណិឹ�លបកច�កយរចួពងណតណិ០០០១-០២១៣ាះ
 

ដយកដហ កក �៉ រៈះកិងគរកិ រះដ 
• បកេលករេ្៉ងកួកកុលទកណករ្កកួង,ះរមកនរេខតណេ�បតាះក�នណ កទ២,ះឹកលមលេ

មបាមវចិិ្តកិល្ៈះគកា លីយះតិះកិងដយកដហ កកិល្ៈ�ពយកណ , កួកកុលលកក�ិកទ 

ចតុមមុខ, កួកកុលងនរះកិងេ្ដហ រចដកមី�កកដដរគកា្កកួងឆ� �២០១៦ា 

• បក់ងូរ់ងងេកេវេវគហ៉រេពណភ ្ទពាកម្តណិរ�ហឆ� �២០១៤េនមកនរវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈះ

េខតណ�គរលិក េ�បតា ឹកគ ្ពនក្កុះកិង�្ពឹវងា 

• បកេប�ករឹគងឹចកក �៉ រៈករិលីយះកិងេ្រេងករង រមិះេ៉កទ១ះកិងទ២កូកដយកដហ ក

ដដះកិង �ំ កា�កកដ�ាះ 

• បកេប�ករឹគងឹចកេ្គងកកកកៈឹខមក�ះ�លាប�ូះកូកដយកដហ កដដះកិង �ំ កា�កកដ�ា 
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• បកេប�ករកួកកុលក �៉ រៈករិលីយកូកដយកដហ កដដះកិង �ំ កា�កកដ�ា 

• បកេប�ករកួកកុលរថយកណ្កកួងា 

• បកេប�ករឹគងឹចកក �៉ រៈេ្គ្បកាឆ� �២០១៥ កូក�លាមកនរវគ្បមមេខតណក�ពងាប� ្ពនវនិរ 

កិងកនកងឹ្តងា 

• បកេប�ករឹគងឹចកឯកកកហ កឆម �្បទកូក�លា្រគាមកនរវគ្បមម កិងដយកដហ កមួយ

ច�កួកា 

• បកេប�ករឹគងឹចកក �៉ រៈគេចិកេទកកូក�លាមកនរវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈ�ក់ក-េខតណា 

• បកេប�ក�េណ កុ�េនលករណ េ�ម្ះដះ 

o ទិលក �៉ រៈករិលីយេ៉កទ១ះកិងទ២ា 

o ទិលេ្គងកកកកៈេ៉កទ១ះកិងទ២ា 

o ទិលេ្រេងករង រ កមឆ� �២០១៥ា 

o ទិលក �៉ រៈគេចិកេទកឆ� �២០១៥ា 

o ់ងតា់ងងាក្៉គាឹថ �ក �៉ រៈរគករណ រថយកណឆ� �២០១៥ាះ 

o កួកកុល រ៉ កុក្តះកាះកិងតគកណ លឆ� �២០១៥ា 

o ទិលឯកកកហ កកកណិកុខះកិងឆម �្បទឆ� �២០១៥ា 

o កួកកុលឹកលមលទកណករ្កកួងា 

o កួកកុលឹកលមលរមកនរេខតណេ�បតាះក�នណ កទ២ា 

o កួកកុល្បទងក្រគាលីកណ ះេខតណកកណ លឆ� �២០១៥ា 

o ់ិរកះកិងកួកកុល្បទបឹកតះេខតណបតា��គងឆ� �២០១៥ា 

o កួកកុល្បទ្ពនកនកងះេខតណ្ពនវនិរឆ� �២០១៥  

o កួកកុល្បទ��កកូរាេលកទ២ះេខតណណឹកវឆ� �២០១៥ាះ 

o កួកកុល� កទីពះេខតណរតណរ៉កកីយឆ� �២០១៥ាះ 

o ់ិរកះកិងកួកកុល្បទបណកាះកិង្បទឯក��ះេខតណបតា��គងឆ� �២០១៥ា 

o ះទិលក �៉ រៈេ្គ្បកាឆ� �២០១៥ាះ 

o េរេគច�ះកិងកួកកុលក �៉ រៈរគករណ ករិលីយឆ� �២០១៥ាះ 

o កួកកុលរថយកណរ�ហឆ� �២០១៥ា 

o ទិលក �៉ រៈរគករណ េនងគុ�ណឆ� �២០១៥ា 

o កួកកុលឹកលមលេមបាមវចិិ្តកិល្ៈះគកា លីយះតិះកិងដយកដហ កកិល្ៈ

�ពយកណា 

o  េប�គេរង លករ�រួកយគុ�ណះា 

o ទិលេ្រេងករង រមិេ៉កទ២ះក្៉គាេមបាមវចិិ្តកិល្ៈឆ� �២០១៥ា 

o េប�ករេបនពុម�កកគី្តេកេវេវឯករេ់ងំរគកា់ងង�ពះកិងេបនពុម�គដះ

�កាេន កក្៉គាេរេគច�ទិទវគ្បមមះតិាះ 

o ទិលកេមន�កគ��កាកិល្ៈក្៉គាេេកេកះេេេ កះេរប�ះកិងេរេគច�

តេមនង� ��ថមះឆ� �២០១៥ា 
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ករររ់ងង�ពលទកកមមះ

• បក់កុវតណករររេ�ល�ថនេលករររះដះ 

o ់ងតា់ងងាក �៉ រៈករិលីយេ៉កទ១ះកិងទ២ា 

o ់ងតា់ងងាេ្គងកកកកៈេ៉កទ១ះកិងទ២ា 

o ់ងតា់ងងាេ្រេងករង រ កមេ៉កទ១ះកិងទ២ាះ 

o កួកកុល រ៉ កុក្តះកាះកិងតគកណ លឆ� �២០១៥ាះ 

o កួកកុលឹកលមលទកណករ្កកួង, កួកកុលឹកលមលរមកនរេខតណេ�បតាះក�នណ កទ

២ា 

o ់ងតា់ងងាក �៉ រៈគេចិកេទកឆ� �២០១៥ាះ 

o កួកកុលឹកលមលងនរេមបាមវចិិ្តកិល្ៈះគកា លីយះតិះកិងដយកដហ ក

កិល្ៈ�ពយកណា 

o ះ់ងតា់ងងាកេមន�កគ��កាេេកេកះេេេ កះេរប�ះកិងេរេគច�� ��ថមឆ� �

២០១៥ះកិងករររេបនពុម�ណមគកណ ់ងង�ព្គត�ឆ� �២០១៥ា 

• បក់កុវតណករររពិេ្នន�ថនេលករររះដះះ 

o ់ងតា់ងងាក្៉គាឹថ �ក �៉ រៈរគករណ រថយកណឆ� �ះ២០១៥ា 

o ់ងតា់ងងាក �៉ រៈរគករណ េនងគុ�ណឆ� �២០១៥ា 

o ់ងតា់ងងាក �៉ រៈេ្គ្បកាឆ� �២០១៥ា 

o កួកកុលក �៉ រៈះរគករណ ករិលីយឆ� �២០១៥ា 

o កួកកុលរថយកណរ�ហឆ� �២០១៥ា 

o  េប�គេរង ល ករ�រួកយគុ�ណា 

• បក់កុវតណករររចរត�ថនេលករររកួកកុលលកក�ិកទចតុមមុខាះ 

• បកចរត�ថនះមួយដយកដហ កន��រះកិង់ិរកក�ណងាគុ�ណះេ�ម្កួកកុលដះ 

o ្បទងក្រគាលីកណ ះេខតណកកណ លះ 

o ្បទបឹកតះ្បទបណកាះកិង្បទឯក��ះេខតណបតា��គងះ 

o ្បទ្ពនកនកងះេខតណ្ពនវនិរះ 

o ្បទ��កកូរាេលកទ២ះេខតណណឹកវះ 

o កិង� កទីពះេខតណរតណរ៉កកីយះឆ� �២០១៥ា 

• បក់កុវតណករររ្គរលា-ទទួលករររះដះះ 

o ់ងតា់ងងាក �៉ រៈករិលីយេ៉កទ១ះកិងទ២ាះ 

o ់ងតា់ងងាេ្គងកកកកៈេ៉កទ១ះកិងទ២ា 

o ់ងតា់ងងាេ្រេងករង រ កមេ៉កទ១ះកិងទ២ា 

o ់ងតា់ងងាក្៉គាឹថ �ក �៉ រៈរគករណ រថយកណឆ� �២០១៥ាះ 

o ់ងតា់ងងាក �៉ រៈរគករណ េនងគុ�ណឆ� �២០១៥ាះ 

o ់ងតា់ងងាក �៉ រៈេ្គ្បកាឆ� �២០១៥ា 

o កួកកុល រ៉ កុក្តះកាះកិងតគកណ លឆ� �២០១៥ា 

o កួកកុលឹកលមលទកណករ្កកួងា  
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o កួកកុលឹកលមលរមកនរេខតណេ�បតាះក�នណ កទ២ា 

o កួកកុលក �៉ រៈរគករណ ករិលីយឆ� �២០១៥ា 

o កួកកុលរថយកណរ�ហឆ� �២០១៥ា  

o កួកកុល្បទ្ពនកនកង េខតណ្ពនវនិរ, កួកកុល� កទីពះេខតណរតណរ៉កកីយា  

o ់ងតា់ងងាក �៉ រៈគេចិកេទកឆ� �២០១៥ា  

o េប�គេរង លករ�រួកយគុ�ណា 

o ះឹថ �ះកិងទលា្ទ្បទ��កកូរាះេខតណណឹកវាះ 

o ឹថ �ះកិងកួកកុល្បទងក្រគាលីកណ ះេខតណកកណ លា 

o ករររ់ិរកះកិងកួកកុល្បទបណកាះកិង្បទឯក��ះេខតណបតា��គងា 

o ងកងាមកនរវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណ�គរលិកា 

o កួកកុលឹកលមលេ្ដហ រចដកម�ីកកលកក�ិកទចតុមមុខាះ 

o កួកកុលឹកលមលងនរេមបាមវចិិ្តកិល្ៈះគកា លីយះតិះដយកដហ ក

កិល្ៈ�ពយកណាះ 

o ់ព�់ពយវគ្បមមះេបនពុម�ណមគកណ ់ងង�ព្គត�ឆ� �២០១៥ា 

o ់ងតា់ងងាកេមន�កគ��កាេេកេកះេេេ កះេរប�ះកិងេរេគច�� ��ថមឆ� �

២០១៥ា 

o ងកងាងនរេមបាមវចិិ្តកិល្ៈូមិ�ររតណរះ(េខតណេកេម�គ)ា 
 

ដយកដហ កឹ់កករះកួិតិះកិងករគុះដ 

• បកេរេគច�េប�របយករណ ណមរគគក�ណតា្គត�ឹខះ្ត៉កះេ៉កះកព�៉កះកិង្គត�ឆ� �

២០១៥ះកិងបកេ់�្រគា្កកួងះួគីក�កាពីកកេទណមកលក�ណតារគកា�ករដហ ិបលា 

• ក�ឹណទ្មងាក�ុងករ់កុវតណករររះេដយបកគកណេរេគច�ណ�ងណមដកករ់កុវតណឹ់កករកកមម

�ពករររវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈ្គត�្ត៉កះេ៉កះរយៈេពល៩ឹខះកិង្គត�ឆ� �ះ

េ�ម្់ដះ្គកិទកិ�ពក�ុងករ់កុវតណឹ់កករឆ� �២០១៥ា 

• បកេរេគច�របយករណ វ�សក�ពឆ� �២០១៤ះ�កករ់កុវតណះ់.យ.់.កះឆ� �២០១៤-២០១៨ា 

• បកេរេគច�ះកិងចង្កងឯករក្៉គាកមមវបិកក�ិបតគូកករគុករររវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈះ

ឆ� �២០១៥ះកិងេលកឹ់កករកកមម�ពករររឆ� �២០១៦ា 

• បកេរេគច�កមមវបិវកិិេរ់រណៈគឆ� �រ �កិល២០១៦-២០១៨កូក្កកួងឹ់កករា 

• បកគកណេរេគច�ឹ់កករ២០១៦-២០១៨ា 

• បកេប�េកចកណកូក��ណក ង�លា្រគា់ងង�ពេ្កមទទ្កកួងេ�ម្ណា់ណលារបយករណ លទក

់លករររណមរគគក�ណតាា 

• បកគកណេរេគច�្គមូលទិក�កីយកួិតិវគ្បមមាះះ
 

ដយកដហ កកិទកិ់�កកិពកកះកិងកិទកិ្គនកា្គឹ្លះដ  

• បកេរេគច�្គកកះកណព់ងង�ព្រគា្រងកិទកិរមួា 

• បកេប�ករឹកក្មរលេល្គកករមួះកណពករ់ណលាេកទ់រណៈរគកា្កកួងវគ្បមមះកិង

វចិិ្តកិល្ៈេលវកីិយកិទកិ់�កកិពកកះកិងកិទកិ្គនកា្គឹ្លា 
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• បកេប�ករេ់នរកិទកិកូវគទចេ្ម�ងនម ក់�កទទួលមរតកះរនម កមរតកកកកូក្ក្ម្រររះ

េេកងកះរកាះេករ កុ ក ះកូវគទចេ្ម�ងច�កួក០១គទះច�ណងេកងះ“ុមេេម ”ា 

• បកចូលរមួកិក េះកិងវរងគណណុ នគកណ លឹ់�កកមមកិទកិគត� េនេ្្្គេទកច�កួក០៦េលក

េន្គេទកកគរុកះកូេរ រះកកងងគុរ ះកីរេវកះកិង់ងាេរនកា 

• បកេរេគច�្គកុ�ពិ�កពះកណពរ្គេកក�កកិទកិ់�កកិពកកះកិងតួដទះ៉ិកាកិទកិះឹ�ល៉កះ

ក៉កិកះ់�កកិពកកះកិងះ៉ិកា់លិតកមមច�កួក៥០រគូចូលរមួះេនទកណករ្កកួងា 

• បកចុន់ព�់ពយច្គាកណពកិទកិ់�កកិពកកះកិងកិទកិ្គនកា្គឹ្លះកិងលិខិតគទដហ កេ់ងំះ

េនេខតណ� យេរេងា 

• បកក្ករះមួយ់ងងករកមមកិទកិគត� ពិពេេកះ( WIPO) េរេគច�កិក េច�កួក០២ររ

កិក េ �ំ កាះតិកណពះ “កិទកិ់�កកិពកកះកិងកិទកិ្គនកា្គឹ្ល ”ះកិងកិក េ �ំ កា់កុ

ត�គកាកណពះ“កិទកិ់�កកិពកកះកិងកិទកិ្គនកា្គឹ្ល”ា 

• បក់ណលាេកទកមមករេប�ងកវកមមេល� ��់�កទទួលមរតកះរនម កមរតកកកច�កួក១២៧គទះ

ករចុនគហ៉ករ�រ� ��ច�កួក៨៩� ��ះករេបនពុម�ច�កួក០៧� ��ះកិងករេ្គ្បការគូះ

្បទ់ងងរវតណច�កួក០១� ��ាះ 

• បកទទួលថវកិច�កួក៦.៦៥០.០០០េរេលះគងាចូលថវកិរ�ហាះ
 

ដយកដហ កក្្គតិគតណិករវគ្បមម់កណរះតិះកិងកិចកិរងណ កះដ  
• បកក្មរលឹគគគទកូក �ំ កា�កកដ�ះមកណក�ដលេទចូលរមួ្គកុ�ះគ�េពលេគកកកមមះកិងកឹមណង

កិល្ៈបកច�កួក១០១េលកដះេន្គេទក�ថះកវះេវេតកមះ រ៉ េឡកុះ្គណុយេណះមរកា រ៉ ះ

កណភូ េណកុះ្�លពកះ់រណរ�ហកូេរ រះះកកងងគុរ ះះះកីរេវកះកកភ ះឹគណល្ិកះ្ូឡងាះ់ុណលះ

ប��ងះងេមរកិះ់ងាេរនកះ់រណរ�ហង រ៉កះ់រណរ�ហ្គះ៉កិតចិកះរកុះន� �ងឡងាះ

ងកលរ� ះកិងកមគណា 

• េន�ថ�ទ០៥ះឹខមក�ះឆ� �២០១៥ះ ដទកណករ្កកួង ៉កេរេគច�ពិបចុនកិចិ្ពមេ្ព�ងេលករ

គ��ការគករណ មរងេទនកកេតទកក Audio Guide រទង្កកួងវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈ

ះមួយ្ក្ម ណ្ុកះ HONG YANG CORPORATION េ្កម់បិគត�ពះឯករតណមះកុចះេេក  

រ�ហេលាបិករ្កកួងវគ្បមមកិងវចិិ្តកិល្ៈា 

• េន�ថ�ទ០៦ះឹខមក�ះឆ� �២០១៥ះ ដទកណករ្កកួង ៉កេរេគច�ពិបចុន្តួេលាេលកិចិ្ពម

េ្ព�ងរេ្៉ងកររទង្កកួងវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈ�ក្ពន�ះកច្កកម�ុះ កិងកល

វទិកលីយ់ុលណយ �ករ�ហកុកេនង  ក្រ�ហងេមរកិះេ្កម់បិគត�ព  ឯករតណមះកុចះេេកះ

រ�ហេលាបិករ្កកួងវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈ ក�ុងេនលគ�ណងណា�រ �ងពរេនរពេទណម

ទ�ដកាទ�កង កិងកិចិក្្គតិគតណិករករររេលរេ្៉ងរកព្កមម�កងកច្ក់ងងរ ឹ�ល

េហកតាះ�់ងាេរនកំះ“INDAP”ា 

•  េន�ថ�ទ០៨ះឹខមក�ះឆ� �២០១៥ះ ដទកណករ្កកួង បកេរេគច�ពិបចុន្តួេលាេលកិចិ

្ពមេ្ព�ងរេ្៉ងកររទង្កកួងវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈះមួយកកងវទិកួកកិល្ៈឹខមរះកណព 

“រេ្៉ង្ក្មកិល្ៈកុលក” េ្កម់បិគត�ពះឯករតណមះក���ងះក�កណ  រ�ហេលាបិករ

្កកួងវគ្បមម កិង វចិិ្តកិល្ៈា 
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• ះេន�ថ�ទ១៣ះឹខ មដះឆ� �២០១៥ះ ដទកណករ្កកួងះបកេរេគច�ពិបចុនកិចិ្ពមេ្ព�ងរេ្៉ង

កររទង្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈះះមួយ់ងងករកិល្ៈឹខមរ់មតៈះ េ្កម់បិគត�ពះ

ឯករតណមះក���ងះក�កណ រ�ហេលាបិករ្កកួងវគ្បមម កិង វចិិ្តកិល្ៈា 

• េន�ថ�ទ១២ះឹខរក�ះឆ� �២០១៥ះដរមកនរះតិ��េពលះបកេរេគច�ពិបចុន់កុកពរណៈ�កះ

ករេរយលាន� រទងរមកនរះតិ��េពលះកិងរមកនរះតិកិល្ៈ្ក្ងកនវ េឡកះក្រ�ហ

ងេមរកិះេ្កម់បិគត�ពឯករតណមះ កូមះរទិកះរ�ហមកណកណទះកិងឯករតណមះកុចះេេកះរ�ហេលា

បិករា 

• េន�ថ�ទ០៤ះឹខមិថុដះឆ� �២០១៥ះ ដរមកនររ្កិ�ហកមម្គលីយពូកកកទួលឹកនងះត�កង

្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈះកិងត�កងមកណមណភ លឯករកម�ុះបកេរេគច�ចុនកិចិ្ពម

េ្ព�ងេលរេ្៉ងករ់ិរកះកិង់ិវ�សរមកនររ្កិ�ហកមម្ គលីយពូកកកទួលឹកនងា 

• េន�ថ�ទ១៩ះឹខមិថុដះឆ� �២០១៥ះ ដទកណករ្កកួងះបកេរេគច� ពិបចុន្តួេលាេល

់កុករណៈ�កករេរយលាន� េលវកីិយវគ្បមម រទង្កកួងវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈះកិង

រណៈកមមករះតិេ�ម្វគ្បមម កិងកិល្ៈ្�លពកះេ្កម់បិគត�ពះេេកក� វរ�ហមកណះ

្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈា 

• េន�ថ�ទ២៣ះឹខមិថុដះឆ� �២០១៥ះ ដទកណករ្កកួងះបកេរេគច�ពិប ចុន្តួេលាេលរេ្៉ង

ក�កួយរគតមួ�េរេគច�រមកនររ្កិ�ហកមម្គលីយពូកកកទួលឹកនងះេ្កម់បិគត�ពះេេក

ក� វរ�ហមក�ះ ្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈះ ះមួយេេកក� វះ Anne Lemaistre ្គ់ក

់ងងករយូេណក�ូ្គត�កម�ុះា 

• េន�ថ�ទ១០ះឹខ កត� ះឆ� �២០១៥ះ េេកក� វរ�ហមកណះបកចុន្តួេលាេលះកិចិ្ពមេ្ព�ងរទងះ

�ករដហ ិបល�ក្ពន�ះកច្កកម�ុះះកិងរដហ ិបល�ក់រណរ�ហ្គះ៉កិតចិកះកណព

ករទគា� តាះករលួចះករកកកកយះកិងករដ�េចលះដ�ចូលកូវកម្តណិវគ្បមមេដយខុកច្គាា 

• េន�ថ�ទ២៧ះឹខ តុេះឆ� �២០១៥ ះឯករតណមះកុចះេេកះត�កង្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈះ

បកចុនះMOU រទង្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈះះមួយ់ងងករះGIZ ាះ 

• េន�ថ�ទ៥ះឹខវចិ�ិកះឆ� �២០១៥ះឯករតណមះក���ងះក�កណះត�កង្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈះ

បកចុន្តួេលាេល់កុកពរៈះ�កកិចិក្្គតិគតណិកររទង្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈះ

ះមួយ្កកួង់គារ �ះយុវកកះកិងកកះះកិងមូលកិបិកគរុកះ�ក្គេទកកគរុកា 

• េន�ថ�ទ៦ះឹខ វចិ�ិកះឆ� �២០១៥  ្កកួងវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈះបកចុនកិចិ្ពមេ្ព�ង

រេ្៉ងករះមួយ់ងងករ់្មកណកិល្ៈះេ្កម់បិគត�ព  ឯករតណមះ ក���ងះក�កណ  

រ�ហេលាបិករ្កកួងវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈា 

• េន�ថ�ទ១២ះឹខ វចិ�ិកះឆ� �២០១៥ះ្កកួងវគ្បមម  កិងវចិិ្តកិល្ៈះបកចុនកិចិ្ពមេ្ព�ង

ះមួយវទិកួកះតិក�រ ះកិងកលវទិកលីយ្�នក�រះេ្កម់បិគត�ពះឯករតណមះកុចះេេក 

រ�ហេលាបិករ្កកួងវគ្បមម កិង វចិិ្តកិល្ៈា 

• េន�ថ�ទ១៤ះឹខប�ូះឆ� �២០១៥ះ ្គ់កដយកដហ កន��រះកិងះ់ិរកក�ណងាគុ�ណ  បកចុន

្តួេលាេល់កុករណៈះមួយះ SEO Doshilkះ្គ់កមូលកិបិេគតិកណភ វគ្បមមកូេរ រះ

�ក់រណរ�ហកូេរ រា 
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• េន�ថ�ទ២១ះឹខប�ូះឆ� �២០១៥  ឯករតណមះកុចះេេកះត�កងះ្កកួងវគ្បមម  កិងវចិិ្តកិល្ៈ

បកចុន្តួេលាេល់កុករណៈះមួយះ BARONESS VALERIE AMOSះត�កងកល

វទិកលីយះSOASះទ្ក្ងឡុង�៏ះេ្កម់បិគត�ពេេកក� វរ�ហមកណា 

• េន�ថ�ទ២២ះឹខប�ូះឆ� �២០១៥ះ ឯករតណមះេមះកុរកក  ត�កង្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈះ

បកចុន្តួេលាេល់កុករណៈះះមួយេេកះ ZHANG ZHIHENG ត�កង្ក្ម ណ្ុកះ ZSL 

Amusement and Investment Network Co., Ltd.ះេ្កម់បិគត�ពេេកក� វរ�ហមកណា 
 

េគណណុ នគកណ ល្កគខីណភ វគ្បមមះដ 
• បកេរេគច�េគកវរងគណណុ នគកណ លច�កួក០២វរងះដ 

o វរងគណណុ នគកណ លកណពកររររ�ហបលះកិងគទពិេបកករររក្៉គាមកណ្កគខីណភ

ឆ� �២០១៣ា 

o វរងគណណុ នគកណ លកណពកររររ�ហបលះកិង្រគា្រងា 
  

២.៣.២. ៌គ�នា្ករ នេររិ្ភ�  ៖ 

ដយកដហ កន��រ កិង់ិរកក�ណងាគុ�ណ ដ 
 

ក.ករររ់ិរកដហ ក់ងងរ ដ 

• បកក្ករះមួយ្ក្មកររររគកាងះ� បរ់គ�ះ�កកដ�យក �់ឹគងកុេល�កកេទក ល៉ តះ

កិងចុនគហ៉េនងះ� បរ់គ�ា 

• បកគកណក្ករេរេគច�រគូច ន៉ កាឹ�លះរេ្៉ងថវកិរគកា្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈា 

• បកេរេគច�្គពីកកគងងូរទកកបក្គឹវង៤០ឹមរ្តះេន់ិរកដហ ក់ងងរា 

• បកេរេគច�ឯករគហ៉រេពណភ ្ពនពុទករគូេលក�ុង នុ �ងេលខ០៣ះបកច�កួក០៣្ពន់ងង

(៉កេលខN1166, N1209, N1211)ះ្គរលាណាេបរឡរមរូឹ�លបកេក�កុ�ខិា 

• បកេទពិកិតាះកិងឹកត្ម�វករកួកកុល� កនលាងេកត្បទគដន យឆម រា 

• បកចុនពិកិតាួក�ព្បទគុ�ណេនេខតណរតណរ៉កកីយា 

• បកចូលរមួេប�ក�កយងវ្ះវរក្រកន� កគុ�ណះ(� កទិព�) េខតណរតណរ៉កកីយា 

• បកគកណចុនគហ៉ះកិងគហូិលទិក�កីយវតួុកិល្ៈគុ�ណេទក�ុងក�ពាូទីរា 

• បកគហិគារូរគនងាថមេន� កនលាងេកតះ�ក្បទគដន យឆម រា 

• បកគហិគារូរគនងាងក គា�ឹ�លបកមកពក�កយេន� កនលាងេកត�ក្បទ

គដន យឆម រា 

• បក់ណលាកឹកនង�លាកិកិតកកះតិប��ងឹ់�កកួកកុលវតួុកិល្ៈមកេប�កមមកិកពកិងេប�ឹ់កករ

េរេគច�កិេតរ កកេនងនរេលខ០៤ះកូកដយកដហ កា 

• បកេរេគច�ឯករះកិងចុនគហ៉ច ន៉ កាក្លដរេប� �់ពថមកាា 

• បកចុនគហ៉ះគហូិលទិក�កីយះកិងរគូ�ពក�េនងច�កួក០៤េ�មះក�ុង់ិរក់ងងរា 

• បកទទួលះកិងេប�ក�ណតាេ្តុយកវតួុកិល្ៈច�កួក១៥ះខួចច�កួក៣៨មុខះឹ់ណរ្បទច�កួក០១ះ

ពទគត៉ករកង�កងវបុ្តួេខតណេកេម�គះេ�ម្យកមករកពទុកក�ុង់ិរកដហ ក់ងងរា 
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• បកទទួលះកិងេប�ក�ណតាេ្តុយកវតួុកិល្ៈច�កួក១៦រគូះព្គេទក�ថះេ�ម្យកមករកពទុក

ក�ុង់ិរកដហ ក់ងងរាះ
 

ខ.ករររងវ្ះវះកិងចង្កងឯករ្គវតណិរកណ ក�ុងកិចិករ�រត�គកា្បទដ 

• បកចុនេទពិកិតាះកិងទគា� តា្គះពលរ�ហកុ�ណាងកងាល�េនដហ កថមក�ុងត�គកា២ះ�ក្បទ

គដន យឆម រា 

• មកណក�ដលច�កួក០១រគូះេទចូលរមួក្ករមិក់ចិ�កណយះមួយ់ងងករះ G.H.F ្គត�្បទ

គដន យឆម រា 

• បកចុនពិកិតាករដ�គេរង លះកិងដកាគកណ លឹខ់រងិកកចូលក�ុងត�គកាករ�រ្បទគដន យ

ឆម រឹ�លមិកបកេនរពេទណម្ក្មករររពិ�កពឹ�លគកណ លណាខូចេទក�ពះគរួិក

វគ្បមមក�ុងត�គកាករ�រេគតិកណភ ាះ 

• កកមម�ព់កុវតណរេ្៉ងះដះ 

o ព្ងកង� កនលាងេកតះកិងដកា្គពីកកលូរ �េដនទកក�ក្បទគដន យឆម រកេ្មច

បក១០០�ររយា 

o បកទទួល្កដកា់ណិតកិេតរ កកច�កួក៥៦េន �ងព្ក្ម្គកកពះតិ�ឹខមរះ(�កគណភិ តា

ក�) ឹ�ល់ណិតកិេតរ កកក�ុង នុ �ងេលខ៤ះេ�ម្តម�លាទុកះឯករា 

o បកគហូិលទិក�កីយេទក�ុងក�ពាូទីរកូវវតួុកិល្ៈច�កួក១០មុខះឹ�លទទួលបកព្ពន�ះ

កច្ក�ថាះ 

o បកេ្កកេរ កវតួុកិល្ៈ៉កក�ពឹគកបកា្ទ្�េ្ មាន �ងះកិងថតរគូច�កួក៣០មុខះ

េ�ម្េក�កុ�កួកកុលា 
 

រ.ករររ្រគា្រងរមណ យដហ កវគ្បមមះដ 

• បកចូលរមួក�ុងករងកងា្ពនវនិរេនវតណ្ ពនមេនកថកុវណារិរ គកងឹ�ង ងក្កកនកង្តងាះ

េខតណក�ពងាតមា 

• បកចុនេទ្បទ��្តគា (េ្គក៉ក) េខតណក�ពងាតមះេ�ម្ ងកងាគនងាួគតាកមមះកិងពិកិតា

ួក�ពខូចាតរគកា្បទា 

• បករូរគនងាថមេន�យបរយកុ�វលិ្ពន់ងងេនកបនករចួ�លា១០០�ររយា 

• បករូរគនងារគូច ន៉ កាឹ�លបកេរេគច�រចួេនងនរេលខ០៧បកច�កួក២០េន �ងា 

• បកចុនពិកិតាករកួកកុល្បទបឹកតះេខតណបតា��គងា  
 

ូ.ករររកួកកុល្បទះកិងក�ណងាគុ�ណះដ 

• េរេគច�ឯករេ�ម្េប�គទគរង លេ�ម្ះរ�កិតេលករចុនគហ៉្ក្ងបតា��គងះេគតិកណភ ពិព

េេកា 

• បកេទចូលរមួពិកិតាះកិងឹកត្ម�វករកួកកុល� កនលាងេកត�ក្បទគដន យឆម រា 

• បកចុនពិកិតាករកគាេលេនក�ុងគរេិវណ្បទ្ពនខីក ្បទ្ពនចតុមមុខះេនូុ�រណកិរ  

ងក្កកងងមថមះេខតណ្ ពនវនិរា 

• បកចុនពិកិតាួក�ព្បទក�គូរ�្ពរុកា 
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• បកចុនពិកិតា�កម្ កកងងមកិចិេនងក្កកងងមថមក�ុងគ�ណងរកេមលទទួល្បទះេ�ម្កុ�

រកពទុកះកម្តណិវគ្បមមះតិា 

• បកកិកពរេ្៉ង់ិរកះកិងកួកកុល្បទ្ពនចតុមុខា 

• បកកិកពរេ្៉ងគណូរក�កលាះកិងកួកកុលេគ �ំ �ថមេន នុ �ងេលខ០៣ះកិងេលខ០៥ះកិង

េលករេ្៉ងេ�ម្េរេគច�ច�កតា �ំ កាះកិងរកពទុកឹ់ណរ្បទឹ�លេនេ្្ នុ �ងណា៉ក

កកណ គា �់ គាា 

• ករដហ ក្បទ្ពនកនកងះេខតណ្ពនវនិរះដះបកទលា្ទះកិងកេរង នគដន កាច�ណុចនកិីយ

ច�កួក២៣កឹកនងា 

• ករដហ ក្បទបឹកតះេខតណបតា��គងះដះបកកិកពក្មងាគនងាេដយកនងាណម រ៉ កុកតូគរូបកះ

រចួ�លាះកិងេរេគរេ្៉ងទលា្ទត�គកាេ្នន �ំ កាច�កួក៣កឹកនងះកិង្បទេ លច�កួក១កឹកនងះ

ឹ�ល៉កនកិីយខ�កាា 

• ករដហ ក្បទឯក��ះេខតណបតា��គងះដះបកកិកពក្មងាគនងាេដយកនងាណម រ៉ កុកតូគរូបកះ

រចួ�លាាះករទកាកនងាះកិងរូរគនងាគចិុគ្ក��ពបក៨០�ររយះករទលា្ទបក១០០�ររយា 

• ករដហ ក្បទ��កកូរាះេខតណណឹកវះដះកេ្មចបក១០០�ររយ�ករេ្៉ងា 

• ករដហ ក្បទងក្រគាលីកណ ះេខតណកកណ លះដះកេ្មចបក១០០�ររយ�ករេ្៉ងា 

• ករដហ ក� ក់ូរកកះេខតណរតណរ៉កកីយះដះកេ្មចបក១០០�ររយ�ករេ្៉ងា 

• ករដហ ក្បទបណកាះេខតណបតា��គងះដះកេ្មចបក១០០�ររយ�ករេ្៉ងា 
 

ង.ករររ់ិរកណមគកណ េខត� ដ 

់ិរកដហ កក�ពងាប� កិង ្ពនវនិរ ដ 

• គកណចូលរមួក្ករះមួយ់ងងករ Waseda ចង្កងឯករ កិងកួកកុល្បទក�គូរ 

�្ពរុក េនេខតណក�ពងាប� ា 

់ិរកដហ កបតា��គង គដន យ៉កកីយ កិង រត�រ៉កកីយ ដ 

• បកចូលរមួះមួយ្ក្ម ណ្ុក់រងិកកកម�ុះដ�គេរង លឹខេនងះតគកណ ល់រងិកកចូលត�គកា្ប

ទគដន យឆម រាះ 

• េប�េ�ងមះកឹកនងលកាក�គុ្តះកិងេប�់នូវចូលទកដ្បទគដន យឆម រ �ង៤ទិកះកេ្មច

បក១០០�ររយាះ 

• បកពិកិតាករដកាគេរង លឹខេនងក�ុងត�គកាករ�រេនាងេកងះាងលិចះកិងករដកាគេរង ល

េលេន់ម់នូវឹ់�កាងេកតះកិងាងេកងាះ 

• បកេបនគេរង លករ�រ� កនលមុខាងេកត្បទគដន យឆម រឹ�លេទគកកងកួកកុល

រចួបក្គឹវង៣៧ឹមរ្តាះ 

• បកពិកិតាេមល្គះពលរ�ហងកងាួកយេ្គងកកកកៈមួយកឹកនងេនក�ុងត�គកាករ�រ

ទ២�ក្បទគដន យឆម រះេដយមិក់កុត� តណាកកកគាបុងេ្គងក�ុង�េឡយា 

• បកេប�់នូវចូល្បទក�កងណកុខះកិងដកាលូបកច�កួក០៤កងាា 

• បកក ល៉ ត�្ពះកិងេគ �ំ �េលន កកត� ្បទគដន យឆម រា 

• បកចុនពិកិតាថម្បទគដន យទីពឹ�លបក ន់ កាច�កួក៨�ុ�ា 
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• បកចុនពិកិតាះកិងទគា� តា្គះពលរ�ហទដន កយក�្បទក�កងណកុខា 

• បក្តរក្ណយ្បទណឹណមឹ�លះ្បទរណគមួយ�ក្បទគដន យឆម រា 

• បកក្ករះមួយ្ក្ម ណ្ុកះ Khumho េ�ម្តកា�លុគពមុខ� កនលាងត្ូង្បទះ

គដន យឆម រាះ  
 

ច.ករររក្្គតិគត�ិករះមួយ់ក�រះតិ ដ 

• កិចិក្ករះមួយ់ងងករ G.H.Fះកិង  SOAS, University of London ក�ុងករ់ិរកះកិងកួក

កុល្បទគដន យឆម រ ដ  

o បកក ល៉ ត�្ពក�ុងគរេិវណ្បទគដន យឆម របក១.២០០ឹមរ្តកេរ រាះ 

o បកកិកពរេ្៉ងះកិងបកកួយកេរង ន្បទណឹណមះកិង្បងងមុខ

្ព្មគដន កាះាះ 

o បកកិកពឹ់កករ់ិរក្បទគដន យឆម ររយៈេពល៥ឆ� �ះេ�ម្េ្ត�មកុ�

ក�កួយរគតួម�ពមូលកិបិះAlphawood ា 

• កិចិក្ករះមួយ់ងងករ Waseda កួកកុល្បទក�គូរ�្ពរុក េខត�ក�ពងាប� ដះបកកិង

ក�ពុងគកណករររកួកកុល្បទះN1ះាះ
 

ដយកដហ ករមកនរះដ 

ក.រមកនរះតិ��េពល ដ 

• បកទទួលវតួុកិល្ៈដះះ 

o “្កឡ”ះ �់ព��ុតះច�កួក១២ះព្គះពលរ�ហ�ក់ក��េពលះះ 

o “រគូក�កកេេកះ Kou Sann”ះេប�ពេេ្ៈ់តុះពេេកក� វះមរកាះវណាកុំះ

់ិបលរង�ក់ក��េពលះ 

o “រគូបណភ វ”ះេប�ពថមកាះពេេក្គ់កដយកដហ កន��រះកិង់ិរកក�ណងាគុ�ណ 

o  “េកងទ្ម២ះកិងក្លយក១ ះេប�ពថមកាះពគុរងលិក់ិរករមកនរ្ពនកេ�តណម

ក្កុ់ងងរ 

o  “រគូ្កុ៉ក”ះេប�ពថមកាះពរមកនរះCleveland Museum of Art ក្រ�ហងេមរកិ 

o  “េកងទ្ម”ះេប�ពថមកា ពមកណងះ� បរ់គ�ះះ 

o “េកង�ក”ះេប�ព� កា ព្គះពលរ�ហងក្កកង៉កះេខតណក�ពងាតម 

o “្ពនវកិស”ុះេប�ពថមកាះព្គ់កមកនរវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណក�ពងាក�រ 

o  “រគូច ន៉ កាច�កួក១១រគូ”ះេប�ពថមកាះពេេកះ Moten Bosterud កកះតិះNorway រកា

េន្គេទកះAndorra 

o “់ណិល”ះេប�ព� កាះព្គះពលរ�ហរកាេនងក្ក� យ្ក្�ះេខតណ� យេរេង 

o “លិងង” េប�ពថមកាះកិងះ “� េ្ ក”ះេប�ពថមេថនម់េណណ កះពេេកងកេេករ� តាកា

ក�េពះខណភ �េរ� ះ�ក់ក��េពលា 

• បកកតារគូថតះកិងគហូិលទិក�កីយេទក�ុង្គពីកកះData base ា 
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• េងណមកិចិ្ ពមេ្ព�ងរទង�ករដហ ិបលកម�ុះះកិងវចិិ្តលះតិ់ូរណ លះបក់កុត� តះ

ណាវចិិ្តលះតិ់ូរណ លខិវតួុកិល្ៈគុ�ណឹខមរច�កួក០៣រគូយកេទណ�ងពិពីរណ េន្គេទក

់ូរណ លរយៈេពល០៣ឆ� �ះ(២០១៤-២០១៧)ា 

• េងណមកិចិ្ពមេ្ព�ងរទង�ករដហ ិបលកម�ុះះកិងគណភិ តាក�ចិក�កេគតិកណភ វគ្បមមះ

បក់កុត� តណា�រគណភិ តាក�ចិក�កេគតិកណភ វគ្បមមះខិវតួុកិល្ៈគុ�ណឹខមរច�កួក៨០រគូះ

ពរមកនរះតិះយកេទណ�ងពិពីរណ េន្ក្ងេគរក�ងះកិងេខតណក� ងទុងះ់រណរ�ហ្គះ៉កិតះ

ចិកះរយៈេពល០៦ឹខះតគាពឹខប�ូះឆ� �២០១៤ះ�លាឹខមិថុដះឆ� �២០១៥ា 

• បកេរេគច�េគកកេ �៉ បពិពីរណ មិក់ចិ�កណយកណពះ “លទក់ល�ករេ្៉ងកិចិក្្គតិគតណិករះ

��កកាកលទ២ះ(ករួគដរមកនររទងកម�ុះះកិង់ូរកទរះ “វគ្បមមកកណិ�ព”)”ះេនរ

មកនរះតិា 

• បកេរេគច�េគកកេ �៉ បពិពីរណ មិក់ចិ�កណយកណពះ“រកណឹខមរេនេពល់តតះគចិុគ្ក�ះកិង់ដរត ” 

េនរមកនរះតិ��េពល(៥.៨.២០១៥ះ�លា១៥ .១០.២០១៥) េដយ៉កករន�្ទះកិងរគតួម�

ថវកិេដយរដហ ិបលកគរុកះណមរយៈ ់ងងករយូេណក�ូ្គត�េនកម�ុះា 

• ដយកដហ ករមកនរះកិងមកណមណភ លេគតិកណភ ះបកេរេគច�េគកពិពីរណ មិក់ចិ�កណយកណពះ

“��េពល៉កកលមួយេដន”ះេនរមកនរះតិ��េពលា 

• កាយក�្ឋាកកា រមក្ទ រ គាកក្កា រកា មួយលោកក្រ គណ្�ិត Nancy Beavan មកព កា កល

វិទ្យាលីយ់ូតា ្្រូ គ្រទេកណូវរ ឹលកេ ឡងា  គាករៀគច� គើកកម្ពោបពិពីរណ មិក់ចិក្ត្រ�យ  ក្ត ព  

“រកា ក្ រោមម្លគា មួយ ក�កមីយ់ង្ររ” កៅកា រមក្ទ រកា តិា 

• កាយក�្ឋាកកា រមក្ទ រ គាកក្កា រកា មួយលោក Arjay Stevens ់�កថតរគូងកពកកះតិះ

ងលនរមរងា គាករៀគច� គើកកម្ពោបពិពីរណ មិក់ចិក្ត្រ�យ   “់�ករប�មួយកតវត”  ឹ�ល៉ករគូថតះ

កិងេកេវេវកិយ �់ពេេកងក្ពក ក តរាះេទវដ�កិមមិតះឯមះ់យះវរកិល្ករឹ់�ករប�គុ�ណះ

េនកា រមក្ទ រកា តិា 

• បកកួកកុលរគូច ន៉ កាបក១៦៤រគូា 

• បកទទួលេ��វណាចូលទកដរមកនរះតិ��េពល៉ករណៈ្គតិូះកាខ�កាះតិ-់ក�រះតិ 

េ��វះតិ-់ក�រះតិ កិក កម កិក កិកិត ្ពនកងង ករគុច�កួក ២២២.២៦៩ដកា ក�ុងេដន

៉កេ��វះតិច�កួក ៣៣.៨៤២ដកា ឹ�លទទួលបកច�ណូលថវកិច�កួក ១១.៨៤៤.៧០០េរេល 

គងាចូលថវកិរ�ហះកិង េ��វ់ក�រះតិច�កួក ១៦៤.៦០៧ដកា ឹ�លទទួលបកច�ណូលថវកិច�កួក

៥៧៦.១២៤�ុេន  គងាចូលថវកិរ�ហះកិងេ��វចូលកតគងា�ថនច�កួក ២៣.៨២០ដកាា 
 

ខ.រមកនររ្កក�ហកមម្គលីយពូកកកទួលឹកនង ដ  

• រៀគច� ពិប គើកកម្ពោបពិពីរណ ក្ត ព  “កា រគង្កើតវគ្គបមម កក្តិាព” �ឹ លក្គ្រតិគត្តិកា ររវាង

កា រមក្ទ រទួលក្លឹង កិងកា រមក្ទ ររ�លក កកក្តិាពខេ ត្តូ់ រ ណរ ា វរ ាា 

• គាកក្កា រកា មួយទ ក្ត កា ររណៈ រ�្ឋមក្ត្រ  កិងកា លា ក្ត ខ្មឹរក្រ្ម រៀគច� កម្ពោបគូកក យ�្ឋាក 

រោរពវិល្លាណក្ខក្បកករងរ្ រោន�ឹ លគាកក្លាគា កៅក្កុងមក្ទ រក-២១ ក្ រោមរគគខ្មឹរក្រ្ម ក្ រោម

់បិត ា ព�៏ខ�ងាខ�កា ឯករត្តមគណ្�ិតកាចា រ្យ កុខ  ា់ ក រគដយករ�ហមកណ រ�ហមកណ
ទទួលគកនុកទកណកររណៈរ�ហមកណា 
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• បករៀគច� ពិប កម្ពោបពិពីរណ មិក់ចិក្ត្រ�យ ក្ត ព  “ក� កាល កិងីព្វក� ណា ង”ា 

• បករៀគច� គើកវរ្រគណ្តុនគណ្តាល ក្ត ព  “កា ររៀគច� ់ឹ កកា រយុទ្បកា ក្រ្ ត”, “កតព�កិចិមកណ�កករ” 

“វបិរកណ�កករងវ្ះវ”ះកិងវរងគណណុ នគកណ ល្ក្មមរងុេទកកកណពះ“្គវតណិឹខមរ្ក្ម”ា 

• បក់្កព្វ់ ្ កាយតាមកា លា ច� កួក៨ ក្កុងរាកបាក ្ក� ពេល �់ ព កា រគើកកម្ពោបពិពីរណ  ក្ត ព  “គង្កើត

វគ្គបមម កក្តិាព”ា 

• បកេរេគច�ពិបចុន្តួេលាេលកិចិ្ពមេ្ព�ងរទង្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តិល្ៈះះមួយមកណះ

មណភ លឯករកម�ុះះេនរមកនរទួលឹកនងា 

• រ្រគា រ្រងក� ណើម កិងក ល៉ តឯកកា រចម្លើយកា រាព ទៅតាមកា រក� ណតា កៅក្កុងតា រាងកាល

វិារកា រងា រគ្រចា� ក្រុ មា 

• ពិកិត្យះកិងឹេកឯកកា រម ក្រូ ្្វ លច� កួកព រ�ង ក្កុងមួយខឹ ា 

• ក្កឹកឯកកា រចម្លើយកា រាពរគកា កករងរ្ រោន ច� កួក១៦៨ឯកកា រះេកមកកង២៧.៤៣៩ទ� ពីរា 

• គក្តចងក្រង កិងកង្ខេគពតម មា កព ឯកកា រចម្លើយកា រាពកករងរ្ រោនច� កួក ១.៧១៤ឯកកា រា 

• ថតចម្លងចម្លើយកា រាពកករងរ្ រោន កិងកិគកៀវៅច� កួក៥០ឯកកា រ ច�កួក៤.៩១៤ទ� ពីរា 

• ់្តលា ឯកកា រចម្លើយកា រាពកករងរ្ រោន(ខ្មឹរ-ថ� -វៀតណា ម) ណ្យក្រុ ម់្កកក្រាវក្រាវមកព ់ង្រក� កុ�

កម្រនវិកា មល្លក្កុងតុលា កា រកម្ពុកា  កិងក្កឹកច� កួក៨៥ឯកកា រ ករុគទា� ង់កា ១.២០២ទ� ពីរា 

• គណ្តុនគណ្តាលគុរ្រលិកព វិប កា ក្ត្រក� កា រក្រាវក្រាវពីតម មា ក�ើម្គ រៀគច� តម្លើងពិពីរណ  “ ា់ ពា ្

ពិពា ្ �ោយគង្ខ� ក្កុងរគគខ្មឹរក្រ្ម” �ោយគណ្�ិត Therasaា 

• កិក្កកា លា  German Cambodain Conservation School (GCCS)ច� កួកព រកា កា គា កមករៀក 

កួកកុលលោ្ៈ  កៅរោងកាងកួកកុលកា រមក្ទ រទួលក្លឹងា 

• ក្រុ មកា រងា រ់គា រ� ់្កព្វ់ ្ កាយ ចុនគង្ រៀកកៅកា លា កុវណ្ណូមិកា ខា �ូកពេលមាកកិក្កច� កួក

១០០កាកា ា 

• បកតា� ងពិពីរណ កៅកា លា ់ក្តរទ្វ គ ា់ មេ រិកា� ងក្ រោមគ្របាកគទ “កុមា ររ្មាកក� ្ុក”ា 

• បកទទួលេ��វះតិ-់ក�រះតិ ្ពនកងង កិក កិកិតចូលទកដ៉កច�កួក៤២៣.៦០៦ដកា  

ក�ុងេដនេ��វ់កណរះតិ៉កច�កួក៣៦០.០៩៧ដកាា 
 

រ.មណភ លវត��� ដ 

• បកទទួលេ��វេទកចរណ ះតិ-់កណរះតិចូលទកដ៉កច�កួក១៥៧.២៦៧ដកា ក�ុងេដនេ��វ

់កណរះតិ៉កច�កួកះ១១៤.៣៦៧ដកាា 
 

ូ.មណភ លេកងឯក ដ 

• បកទទួលេ��វេទកចរណ ះតិ-់កណរះតិចូលទកដករគុ៉កច�កួក២៧៩.៦៧៩ដកា 

ក�ុងេដនេ��វ់កណរះតិ៉កច�កួក២៣២.៨៦៧ដកា ា 
 

ដយកដហ កគុ�ណវតួ ុ៖  
• បកចុនេទពិកិតា្បទ្ពនខីកក�ពងា� យះេខតណ្ពនវនិរះកិង្បទក�គូរ�្ពរុកះេខតណះ

ក�ពងាប�ា 
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• បកគហូិលទិក�កីយវតួុគុ�ណេនេខតណកនកងឹ្តងះរតកររ ះក�ពងាប�ះក�ពតះេទក�ុង្គពីកក្រគា្រង

ទិក�កីយះ( Database) បករចួ�លាះកិងក�ពុងគកណងវ្ះវះគហូិលទិក�កីយវតួុគុ�ណេនេខតណ

េកេម�គា 

• បកចុនងវ្ះវេនួកយរងូេលដងះកិងួកយ��ណេនរះងក្កថមប�ងះេខតណេកនកុងា 

• បកកិកពងវ្ះវវតុួគុ�ណេប� �់ពថមក�ុងរចដគថេកនេករ , ��ដ,ះ�្ពេកមងះេនរមកនរះតិា  

• បកគកណងវ្ះវឯករវតួុគុ�ណឹ�លបតាគងាា 

• បកចុនេទក្ករទកាឹវងក�ណតា្ព�្គទលាទួលគុ�ណេនងក្កល ងះេខតណកកណ លា 

• បកេរេគច�ឯករេក�កុ�េបនពុម�ទ្មងាលិខិត់កុត� តដ�េចល-ដ�ចូលវតួុកិល្ៈេទគរេទកា 

• បកគកណកិកព �់ពទ្មងាឹគគគទះ�កាេក�កុ�កិទកិះឹតមគិទេលវតួុកិល្ៈកុ�ដ�េចលេទគរេទកះ

កិងវតិ� គកគ្តគត៉កាករចុនេ មុ នក�ុងងកវកមមវតួុកិល្ៈា 

• បកចុនងវ្ះវេប�គហ៉រេពណភ វតួុគុ�ណច�កួក២០រគូះេនវតណ�្ពឹវងះ�ក់ក��េពលះកិងះ

បក៥៣រគូះេនេខតណរតកររ ា 

• បកគកណងវ្ះវវតួុគុ�ណេប� �់ពេលា 

• េរេគច�ឯករះរគូ�ព់ព�់ពយណម្គពីកក់ិុកេបេណតះកណពតួដទះកិង�រកិចិរគកាដយក

ដហ កគុ�ណវតួុា 

• បកគកណងវ្ះវវតួុគុ�ណេនេ្្ នុ �ងះកិង្គមូលយកមករកពទុកេនកឹកនងកុវតួិ�ពា 

• បកចុនេ់ន�ងេន តាគហ៉រេពណភ វតួុគុ�ណេនេខតណក�ពងាតមះ�្ពឹវងះកិងេខតណកកណ លា 

• បកចុនេប�គហ៉រេពណភ វតួុគុ�ណេនេខតណក�ពងាតមះបតា��គងះកិងេខតណណឹកវា 

• បកចុនងវ្ះវះចុនគហ៉វតួុគុ�ណះកិងក�ណតាទណ�ងវតួុគុ�ណេន្បទ់ូរ� យះងក្ក

្ត��ង្បទះេខតណរតណរ៉កកីយា 

• បកតេមនងឹ់កទក�ណតា្ព�្គទលា្បទះួកយះរមណ យដហ ក្គវតណិរកណះកិងទួល់ងងះ

គុ�ណេ�ម្េបនគេរង លេនេខតណក�ពតា 

• បកេរេគច�េប�ន កកត� គរង លពេ កគត� តណិដកាណមត�គកា្បទះួកយ្គវតណិរកណះ

ក�ាកាំ េេរេកះកិងវតណង�មា 

• បកគកណងវ្ះវេ មុ ន្គេទកឹ�លក�ពុងលកាវតួុគុ�ណណម្គពីកកគេចិកវទិកា 

• បកគកណងវ្ះវេ មុ ន្គេទកះរ្ក្ម ណ្ុកឹ�ល៉កងះ� គីណាក�ពុងេប�ងកវកមមដ�េចលះ

វតួុកិល្ៈពកម�ុះា 

• បកគកណងវ្ះវច្គាឹ�ល�កាពីកកកកងករ់ណលាងះ� គីណាណាកកគរេទកដ�ចូលវតួុកិល្ៈះ

គរេទកចូលមកកម�ុះា 

• បកគកណងវ្ះវឯករច្គាពកមីយប��ងា 

• បក់�លាេកទពិកិតាវតួុកិល្ៈដ�ចូល-ដ�េចលបកច�កួកករគុ៥.៥៥១រគូ ទទួលបកថវកិច�កួក

៥២.២៩៣.០០០េរេល គងាចូលថវកិរ�ហា 
 

ដយកដហ កគុ�ណវទិកះកិងគុេរ្គវតណិវទិក ដ 

• បកក្ករះមួយកលវទិកលីយ់ូណេនង ះក្រ�ហងេមរកិះចុនេទ់ិរកមណូកគុ�ណះ

េន្កលងេ្ះនងឹរ រងះេខតណេកនកុងា 
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• បកក្ករះមួយកលវទិកលីយ់ុលណយះក្រ�ហងេមរកិះេទចូលរមួេប�ក�កយ

េន្បទ្ពនខីកក�ពងា� យះេខតណ្ពនវនិរា 

• បកក្ករះមួយរមកនរះតិ្គវតណិរកណបមមះតិះ្គេទកប��ងះចុនេទកិកពងវ្ះវះ

កិងេប�ក�កយេនួកយគុ�ណេល ង� កះេខតណបតា��គងា 

• បកចុនេទេបនគេរង លត�គកាទ១ះ��កកូរាះេខតណណឹកវា 

• បកចុនេទេប�ក�កយេនទួលកេមណចះេខតណកកណ លា 

• បកក្ករះមួយដយកដហ កន��រះកិង់ិរកក�ណងាគុ�ណះចុនពិកិតាទណ�ង្បទះ

កិងងកនក�ុង�កម្ កកងងមកិចិះេនងក្កកងងមថមះេខតណ្ពនវនិរា 

• បកេប�ករ់ិរក់�ហិ់តុេនវតណ្បទវ�ណះ៉កច�កួក៩០០់�ហិ់តុះេនងក្កកុបរកកណ លះ

េខតណក�ពងាតមា 

• បកចុនេទេប�ករ់ិរកកុេល�កកះេនេខតណេកនកុងា 

• បកចុនកិចិ្ពមេ្ព�ងះមួយកលវទិកលីយ់ុលណយ ក្រ�ហងេមរកិះកណពករកិកពងវ

្ះវេន្បទ្ពនខីកក�ពងា� យះេខតណ្ពនវនិរា 

• បកចុនពិកិតាះកិងទគា� តាកររ �េេយក�ទួលគុ�ណះ(ចាះ� ) េន�ក់ក��េពលា 

• បកចុនេទកិកពងវ្ះវះកិងេប�ក�កយេនេកងឯកះ�ក់ក��េពលា 

• បកចុនេទងវ្ះវឡកនឹ �កះេនេខតណ្ពនវនិរា 

• បកក្ករះមួយេប��ងចុងគូ�ម ះចុនពិកិតាងវ្ះវថតពេលងកកកូវទណ�ងមួយ

ច�កួក�ូចះះដះលឹង�កះរ�ុងងះេកនឹករះ្ពនខីកក�ពងា� យះក�គូរ�្ពរុកះកិងគដន យឆម រា 

• បកចុនេទពិកិតាទួលគុ�ណះេនងក្កក�េរេងះេខតណបតា��គងា 

• បកចុនេទេប�គទគរង លេនេគដន យឆម រះេខតណគដន យ៉កកីយា 

• បកចុន្តរតពិកិតាះកិងទគា� តាករកក�េប�់នូវរគកាកងវកិ�កមមេលទួលគុ�ណ��កកាក�្គកាះ

េនងក្ករេវេងះេខតណបតា��គងា 

• បកចុន្តរតពិកិតាះកិងទគា� តាករកគាកកយទួល្រកន្បទបងះេនងក្កកកណ លកនកងះ

េខតណកកណ លា 

• បកចុន្តរតពិកិតាះកិងទគា� តាករតកា�លុគងកនគុ�ណះ(ងកនឹកវេលះរងកនរេពយុតក) 

េនងក្ករ�ុងងះេខតណក�ពងាក�រា 

• បកចុនេទក�ណតាត�គកាកិងេបនគេរង លករ�រួកយទួល��កកាក�្គងាះេខតណបតា��គងា 

• បកចុន្តរតពិកិតាះកិងទគា� តាករកគាកយ�ទួលកេមណចះកិងទួល់ងងះេខតណកកណ លា 

• បកចុន្តរតពិកិតាះកិងទគា� តាកកមម�ពកយ�ួកយគដន យរូមួយកឹកនងេនងក្កេមមតាះ

េខតណក�ពងាតមា 

• បកចុនេទ្តរតពិកិតាះទយត�មនះកិងេដនងយគតង គូកកយដហ កទួល្ពន់ងងេ�បះេខតណ�្ពឹវងា  

• បកចុនេទពិកិតាះកិងទយត�មនួក�ព់�ហិ់តុះេនរមកនររ្កិ�ហកមម្គលីយពូកកកះ

ទួលឹកនងា 

• បកចុនេទេបនគេរង លករ�ររមណ យដហ ក្បទ�្ពេ�មងក្កះេនងក្កកុបរកកណ លះ

េខតណកកណ លា 

• បកចុនេទក�ណតាទណ�ងេបនគេរង លេន្បទ��កកូរាះេខតណណឹកវា 
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• បកចុនេទេបនគេរង លករ�រួកយទួលក�ណគាះកិងទួល��្គះងក្កល ងះេខតណកកណ លា 

• បកចុនងវ្ះវះកិងពិកិតាេ់ន�ងេន តាត�គការណគទ២ះ��កកូរាះេខតណណឹកវា 

• បកចុនពិកិតាះកិងេ់ន�ងេន តាួកយគុ�ណេនទួល្រលូងះងក្កថមពួកះេខតណគដន យ៉កកីយា 

• បកចុនពិកិតាះកិងេ់ន�ងេន តាួកយគុ�ណេនខណភ ឹ្ពកេព� ះ�ក់ក��េពលា 

• បកចុនពិកិតាះកិងេ់ន�ងេន តាួកយគុ�ណេនេខតណក�ពតា 

• បកចុនពិកិតាករដហ កកកយក�ពួកយគុ�ណវទិកកិតទួលប�យណ ់ឹណណ តះេខតណ�្ពឹវងា 

• បកចុនពិកិតាះកិងេ់ន�ងេន តាួកយគុ�ណេនងក្កំកគរទិរតាះេខតណកនកងឹ្តងា 

• បកចុនេទេបនគេរង ល កិងេ់ន�ងេន តាួកយគុ�ណេនងកនឹកវេលះរងកនរេពយុតកះ

ងក្ករ�ុងងះេខតណក�ពងាក�រា 

• បកចុនពិកិតាួកយគុ�ណេនេខតណេ�បតាា 

• បកេប�ក�កយួកយគុ�ណេនរុកកគាះេខតណេ�បតាា 

• បកេប�ក�កយួកយលឹង�កះេខតណក�ពងាឆ� �ងា 

• បកគកណករ់ិរក់�ហិ់តុេនមណភ លេកងឯកា 
 

២.៣. ៌គ�នា្ករ នរេចេ្េទតរវប្ប ៖ 

ដយកដហ ក់ិវ�សវគ្បមមះដ 
• បក្បរពកពិបេគកមេនងកពគេងងរឹខនងឹខមរេលកទ១៩ះឆ� �២០១៥ះេនទេកេកនេព្កះ៉ក  

� ��មនកកចូលរមួច�កួក២៤៩ឹខនងះមកព�ក់ក-េខតណះទទួលកីយេ៉កះដះេលខ១ះមកនរ

េខតណក�ពងាប�ះេលខ២ះមកនរេខតណេ�បតាះេល៣ះមកនរេខតណមណភ លររ ាះកិងេនេពលរេកេលះ

បក្បរពកពិបេគកមេនងកពមងូគងនរឹខមរ េលកទ១៦ះ(មុខមងូគកមនម៉ូ�្ពះកិងមងូគ្គត�ត�គកា) 

គឹងលមឹខមរះ(ក�្ គបយ) កិងករគរង លទ្មងាមរូតកកាឆ� �២០១៥ះេនលកក�ិកទចតុមមុខាះ

ះលទក់លេយងទទួលបកះដ 

o កីយេមុខមងូគេលខ១ះមកនរេខតណ្ពនវនិរះេលខ២ះមកនរេខតណ� យេរេងះេល៣ះមកនរេខតណ

ក�ពតា 

o កីយេមងូគ្គត�ត�គកាេលខ១ះមកនរេខតណេ�បតាះេលខ២ះមកនរេខតណេកេម�គះេល៣ះមកនរ

េខតណកកណ លា 

o កីយេគឹងលមេលខ១ះមកនរេខតណក�ពងាក�រះេលខ២ះមកនរេខតណក�ពងាឆ� �ងះេល៣ះមកនរេខតណ

េកនកុងា 

• បកេប�លិខិតេ់�េទមកនរវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈ�ក់ក -េខតណះេ�ម្ងកងាកួិតិ់ងងករះ

ក៉រមឹ�លេប�កកមម�ព�កាពីកកកកងវកីិយវគ្បមមះះកិងណ�ងកួិតិះកិងករររវគ្បមម

រយៈេពល០៤ឆ� �ះ(២០១១-២០១៤)ា 

• បកទ�ដកាទ�កងះមួយ្កកួងមន�់នះេ�ម្េក�កុ�កួិតិ់ងងករះក៉រមេ្្រដហ ិបល្គត�ះ

ឆ� �២០១៤ះគរុឹកណពុ� កាបកទទួលលទក់លះេដយ្កកួងមន�់នពុ� កាេប�ករគូកករគុទិក�កីយា 

• បកគកណេរេគច�ចង្កងះកិងឹកក្មរលឯករះកណពពិបឹកកេ្ពកចូលរកាេនូមិថម រគកា

កកះតិ្រកងះេនេខតណរតកររ ា 
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• បកគហិគាករឹកក្មរល�កាេពចកះខនកមរះ្គវតណិ�កពិបគុណាដរេកះកិងក�ពុង្គមូលះ

រគូ�ពក្៉គាគហូិលក�ុងឯករ�កពិបគុណាដរេកេកនា 

• បកគកណេរេគច�ចង្កងះកិងឹកក្មរលឯករះកណព្គវតណិ��េដន្កមុ�ះេនេខតណមណភ លររ ា 

• បកគកណេរេគច�ចង្កងះកិង្គមូលរគូថតកូកកេ ន៉ ន -កូក្កមុ�ះក�ុងពិបេរេគច�ង� ្ពិ� ្ះ

េ�ម្គហូិលក�ុងេកេវេវង� ្ពិ� ្ឹខមរា 

• បកេរេគច�តុគឹតងលមលះណ�ងពិពីរណ រគូថតះ្�ុងះគដះក្៉គាកក�ិបត្កកួងវគ្បមមះកិង

វចិិ្តកិល្ៈឆ� �២០១៤ះមេនងកពកិល្ៈយុវកកទូ �ង្គេទកឆ� �២០១៥ះទិទវគ្បមមះតិះ០៣ះ

មដះេលកទ១៧ះឆ� �២០១៥ះកិង ពិប់គ់រទរខួគេលកទ១០៤ះ ទិទ់កណរះតិដរ ះ០៨  មដះ

ឆ� �២០១៥ា 

• បកគកណេរេគច�រមកនរឹខនងឹខមរះេ�ម្េគកកូកមនកកចូលទកដះកិងកិកពងវ្ះវាះ
 

ដយកដហ កកិល្ៈ�ពយកណះកិង់ព�់ពយវគ្បមមះដ 
• ថតវ េ�់ូឯករពកកមម�ព �ំ កា�កកដ�ះកិងករររ់ងង�ពច�ណុន្កកួងបក៣៥ច�ណងេកងា 

• បក្បរពកពិបេគកមេនងកពកិល្ៈ�ពយកណះតិេលកទ៤ះកិង់កណរះតិេលកទ៦ះេនល

កក�ិកទចតុមមុខា 

• បកេរេគច�ងកងាគហ៉េ មុ នឯកររប�ះកិងេេ កក្៉គាតេមនងវ េ�់ូះេ�ម្េរេគច�កមមវបិ

ដទវគ្បមមាះ 

• បកេរេគច�តេមនងរប�ះកិងេេ ក់គារ �មេនងកពកិល្ៈយុវកកទូ �ង្គេទកឆ� �២០១៥ា 

• បកតេមនងកេ្មចេនរគករណ េនងពិណឹខមរា 

• បកតេមនងវ េ�់ូរប�បកពរច�ណងេកងររះ“កវតិកកះតិ”ះកិងះ“ឹកកូមិ”ា 

• គហូិលរគូ�ពះកិងតេមនងវ េ�់ូតគុ�ងឹវងក្៉គាចូលះេគតិកណភ ា 

• បកតេមនងវ េ�់ូគចិុគ្ក��ពទិទវគ្បមមះតិះ០៣ះមដះឆ� �២០១៥ា 

• បកតេមនងកេ្មចះួពរកូវ្ពនគរមរគូ្ពនគរមរតកេក�ហា 

• បកទទួលះកិង់ណលាករ់កុត� តថត�ពយកណឯករគរេទកបក២១ច�ណងេកងា 

• បក់ណលាងះ� គីណាថមេប�ងកវកមម�ពយកណ-វ េ�់ូបក១៤ច្គាះកិង់កុត� តច្គាគកណបក៥២

ច្គាា 

• បកចុនគហ៉កុ�់លិតវ េ�់ូា�រ ់ូេខឹខមរបក៩១េលខ  វ េ�់ូេរេងឹខមរ(ា� តឹវង) បក៤៨ច�ណង

េកងះកិងក្រតខនំបក០៥ច�ណងេកងា 

• បក់កុត� តច្គាថតវ េ�់ូា�រ ់ូេខឹខមរបក៧៧េលខះវ េ�់ូេរេងឹខមរ(ា� តឹវង) បក២៤ច�ណង

េកងះកិងក្រតខនំបក០៦ច�ណងេកងា 

• បក់�លាទិដហ ករណាេប�ងកវកមម�លាវ េ�់ូា�រ ់ូេខឹខមរបក១០៩េលខះវ េ�់ូឹខមរ(ា� តឹវង)បក

៣៣ច�ណងេកង 

• បក់�លាទិដហ ករណាេប�ងកវកមម�លាវ េ�់ូេរេងគរេទក (�យ) បក១៥៩ច�ណងេកងះកិងា� តឹវងះ

បក៧៣ច�ណងេកងះកិងចុនគហ៉វ េ�់ូដ�ចូលពគរេទកបក១៨៣ច�ណងេកងា 

• បកចុនគរ� គទណ�ងលកាឹចកតយ�កនម កទិដហ ករះេនងក្កេមមតាះេខតណត្ូងូមុ�ះេដយ�កះ

្ូតបក�កច�កួក៣.៧៩១គកននះ រ៉ កុកថតចមនងច�កួក០៤េ្រេងះកិងឡូេនង ច�កួក០១្គ់គាា 
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• បកទទួលច�ណូលពករ់�លាេកទកមម�ពយក�-វ េ�់ូ ករគុច�កួក៨៧.៦០៥.០០០េរេល គងាចូល

ថវកិរ�ហះា 
 

ដយកដហ កកិល្ៈទកកយ�ព ៖ 
• បក្គរ�តក� កិងកឹម�ងកិល្ៈ �ងមនកក កិងងកព ករគុច�កួក៣.០១៤េលក ក�ុងេដន

ដយកដហ កកិល្ៈកឹម�ងក�ុងងក្កបក១២៣េលកះកិងេទេ្្្គេទកច�កួក១២្គេទកះបក

២០េលកា 

• ្ក្មកិល្ៈគកណនតាកមះកិងតេមនង� ��កិល្ៈក្៉គាកឹមណងក�ុងងក្កះកិងេ្្្គេទកា 

• េេក្រ� ់�ក្រ��កដយកដហ កកិល្ៈទកកយ�ព បកគកណចុនកួយគរង តាគេ្ង�កកិកេន

ណម្រកនួកកិកពះក�ុង�ក់ក��េពល កិងណមគកណ េខតណា 

• ដយកដហ កបកគ�េពលករររខនួកេលករររះកាឹកណងត្ម�វេទកកង្ពកតណករណ ប�ំឹ�ល�ករដហ ះ

ិបលះកិង្កកួងដកាចុនះររកុទកឹតះ� ��ប�ំឹ�ល៉កកិល្ករះកិល្ករកិចូលរមួកឹមណង

ះេ្ចកា 

• � ��ថមប�ំកេ្មចបក៉កច�កួក០៧� ��ះក�ុងេដន៉កះដ 

o រប�០៧មក�ះកឹមណង់គ់រទរទិទគុណាះតិះ០៧ះមក�ា 

o រប�់គ់រទរខួគក�េណ តគក្គះកកកម�ុះះេលកទ៦៤ា 

o េរេងេ� រ កកតទងះ(េេ កកិយ)ា 

o រប�ទងាះកឹមណងកូកក�ុងមនកក�ិបត់កណរក�ត�គកាងកុះេលកទ៨ះ( 8th APA Plenary 

Session ) 

o េរេង់ុកវគុក្ះ(រប�ក្ចាគុ�ណ)ា 

o េេ កច្ម្នះេរេងគដន យ៉កះកឹមណងក�ុងពិបគុណាកមុ្ទា 

o ់គ�េករ�ូកណះ(េេ កច្ម្ន)ា 

• កកមម�ពកឹមណង្ទងា្ យប�ំកេ្មចបកច�កួក០៧េលកះក�ុងេដន៉កះដ 

o កឹមណងក�ុងទិទគុណាះតិះ០៧ះមក�ះា 

o កឹមណងក�ុងពិប់ងងរករ� កណះេនេកេម�គា 

o កឹមណង់គ់រទរខួគក�េណ តគក្គះកកកម�ុះះេលកទ៦៤ា 

o ចូលរមួះមួយ្កកួងេទកចរណ ះកឹមណងេន្គេទក់ុណលា 

o កឹមណងរប�់គ់រទរមនកក�ិបត់កណរក�ត�គកាងកុះេលកទ៨ះ( 8th APA Plenary 

Session ) 

o កឹមណងរប�់គ់រទរទ�ដកាទ�កងមិតណ�ពកម�ុះ-�ថះេន្គេទក�ថា 

o កឹមណងក�ុងពិបគុណាកមុ្ទះេនេខតណក�ពតាះ 
 

ដយកដហ កកិល្ៈកូករគូះកិងកិល្ៈកិគ្កមមះដ 
• បកគហិគាករងវ្ះវក្ចាច ន៉ កាឹខមរ�រ២ះកិងក �៉ រៈេ្គ្បកា្គះពលរ�ហឹខមរ�រ២ា  

• ក�ពុងងវ្ះវក្ចាច ន៉ កាឹខមរ�រ៣ះកិងក �៉ រៈេ្គ្បកា្គះពលរ�ហឹខមរ�រ៣ា 

• បកគហិគាករកិកពងវ្ះវះ“ទ្មងា្ពនពុទក”ះ្រគាកមីយកលា 
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• បកេរេគច�គទគរង ល �់ពគេចិកេទកឆន កាេលះករេ្គ្បកាេលះកិងា� តរគកា្ពនពុទកក្៉គា

ករ់ព�់ពយា 

• បកចុន់ព�់ពយរេគេគចុនគហ៉រេពណភ េគតិកណភ វគ្បមម់រគូណមទ្មងាះ ICH.IN01, 02 

បកច�កួក០៣េខតណះ(េខតណ�្ពឹវងះក�ពងាក�រះកិងក�ពងាប�)ា 

• ចុនគ�គរកក�ដលកិល្ៈកូករគូះកិងកិគ្កមមរយៈេពលខនេនេខតណកកណ លះ�្ពឹវងះក�ពងាក�រះ

កិងក�ពងាប�ា 

• បកេ្កកេរ កមកណឹ�ល៉កេទពេកកលាឹ់�ករ�កូរវចិិ្តកមមច�កួក១៨ដកាះកិងឹ់�កច ន៉ កាះ

ច�កួក១៥ដកាះក្៉គាគេង�តរ�កិត�ច�្គ�ិតថមះកិង់លិត� ��រ�កូរះកិង� ��ច ន៉ កាឹ�ល៉ក

លកណៈ្គណិតក�ុងករណ�ងពិពីរណម ះរករេគកមេនងកពកិល្ៈកូករគូះកិងះរ្ម�ទុកះ

មូលដហ កក�ុងករកិកពា 

• បក់លិត� ��រ�កូរវចិិ្តកមមច�កួក១៦� ��ះទុកះរ្ម�ា 

• បកេរេគច�មេនងកពះតិកិល្ៈកូករគូះកិងកិគ្កមមះកណពច ន៉ កា� កាះ“ងក្រគាលីកណ ”ា 

• បកេរេគច�ពិពីរណម ់ចិ�កណយកណពះ“វតួុកិល្ៈកូករគូះកិងកិគ្កមម”ា 
 

៦.៥.ដយកដហ កេកេវេវះកិងករងកះដ  

• ្គមូលទិក�កីយ �់ពគកា លីយះគកា នរះកិងតូគលកាេកេវេវណមគកណ េខតណបក១២េខតណា 

• បកេបនពុម�ទិដកុេលខកឆ� �២០១៥ះក្៉គាកក�ិបតគូកករគុករររវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈះ

្គត�ឆ� �២០១៥ា 

• បកេបនពុម�ទកដវ�ណេលខ២០ះកិងគកណកិពកកទកដវ�ណេលខ២១ា 

• បកចុនកិកពងវ្ះវឯករឹ�ល កាទងកកងវគ្បមមក្៉គាចុនក�ុងទកដវ�ណ្កកួង

វគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈា 

• បកទទួលេកេវេវះកិងទកដវ�ណពះ ្រពះករុ ណ្រពរពះបាទស្រពចកាពះណរបនាទាណ

ះ�ហាររ�ណកិងះឯករតណមះឯក់រងរ�ហទូតគរូឡូលះ្គត�ទ្ក្ងបងកកច�កួក២២០ក្លាណ

• បកទទួលក�ពាូទីរច�កួក១០េ្រេងះួកទូតគរូឡូលះ្គត�ទ្ក្ងបងកកាណ
• បកទទួលេកេវេវពឯក់រងរ�ហទូតះកិងក៉រមកិកិត្គេទកកកងងគុរ ច�កួក៣៣៩ក្លាណ
• បកក្ករះមួយ់ងងករកុបរ ះេរេគច�ទិទកុ៉រ់កណរះតិា 

• បកេរេគច�ណ�ងពិពីរណម េកេវេវ �ំ កាះតិះេលកទ៤ះឆ� �២០១៥ា 

• បក្គកកលទក់ល្គឡង� ��ឹតងកិពកក្គេេមេេក -ក�កពាេរេងឆ� �២០១៤ា  

• បក់ព�់ពយេកចកណកូក��ណក ងកណពករ្គឡងេ្កកេរ ក� ��ឹតងកិពកក្គេេមេេក-

ក�កពាេរេងឆ� �២០១៥ា 

• បកទទួលក�កួយរគតួម�ក �៉ រៈករិលីយព្រកនួកគកឹ្គ�ព�រមតាះ
 

*គកា លីយះតិ ដ 

• បកទទួលេ��វះតិ-់ក�រះតិចូលងក៉កច�កួក ៧.៨២៩ដកាា 

• បកទទួលេកេវេវពួគីកដដ (ឹខមរះ់ងាេរនកះកិងប��ង) ច�កួក១.១៥៧ក្លា 

• ់�កកិកពងវ្ះវបកខិេកេវេវយកេទងក៉កច�កួក១.១៦៩ក្លា 



26 

 

• បកទទួលទិដកុគ្វតណិបក១.៣៤០ច្គា  ទកដវ��េ់ងំ កិង្ពកត�ិគី្តគរេទកច�កួក១.៩០៧

ក្លា 

• បកឹចកេលខ ISBN �លា់�កេបនពុម�ច�កួក៥៧២េលខា 

• បកដកា្កគេកេវេវតកាបក៤៥៤ក្លះេក�កទកដវ�ណតកាំបក២៩៦ក្ល កិងតម�លា

េកេវេវបក៥៧៧ច�ណងេកងា 

• េប�កណឡុកេកេវេវ្រគា្គេទះកិងទកដវ�ណះ�ឹខមរ-គរេទកបក១.៩០៤ក្លា 

*គកា លីយចលីត ដ 

• នម កកកមម�ពះេដយខ�នមេបកបយេប���េណ រក្៉គាចុន់ព�់ពយវកីិយករងកេនណមះ

មូលដហ កា 
 

២៣.៤. ្ន�នររវប្ប និងិចិ្រតលិវ្ពៈរនន-េខរ� ៖ 

មកនរវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈ�ក់ក��េពល ដ  
 

ករររេគតិកណភ រគូ ដ  

• បកគកណេរេគច�ឹថរកពករ�រកកណ គា �់ គា េីណ�ព ់ដមីយមណភ លវតណ��បកលលះ្គត�ា 

• បកចុនងវ្ះវះកិងចុនគហ៉រេពណភ វតួុគុ�ណេនវតណ�្ពឹវងះកិងវតណេកងឯកះក�ុងខណភ �េរ� ះ

ឹ�ល៉កវតួុគុ�ណករគុច�កួក៤១�ុ�-េន �ងា 

• បកចុនក�ណតាកិមករះកិងេបនគេរង លះ “ទួល់�កណ្ពងឹកលក”ះកិងងកនគុ�ណះ “� យប�” 

េនខណភ ឹ្ពកេព� ះ�ក់ក��េពលះេដយក្ករះមួយដយកដហ កគុ�ណវទិកះកិងគុេរ្គវតណិះ

វទិកះកររបលេគតិកណភ �ក្កកួងមន�់នះកិងេខណភ ឹ្ពកេព� ា 

• បកចុន្តរតពិកិតាវតួុគុ�ណះកិងួកយគុ�ណទួលណ្ពងះេនខណភ �េរ� ាះ 

• បកចុន្តរតពិកិតាះកិងនមុតា្គះពលរ�ហឹ�លងកងាេលទណ�ងទួលគុ�ណ “ទួល់ងង

ចាះ� ”ះកិងេ្ត�មេបនគេរង លះេនខណភ េ�បឹកកកីយា 

• បកក្ករះមួយមកនរះ់រណករះកិង�កកកហូ៉កះកិង្ក្ម ណ្ុកះល្ួរះចុនកគាឹមកេលះ

នកាក្៉លក�ហថមបយេ្ក�មេនច�ណុចដឡិកះកិងេរេគច�កួកកុល� មេ្គន  ងក្តេនមុខ 

្ពនវនិរះរមណ យដហ កវតណ��ា 

• បកក្ករះមួយ្ក្ម ណ្ុកកិេះកួកកុល� មេ្គនវនិរឹគរកាងេកង�កមណភ លវតណ��ា 
 

ករររេគតិកណភ ់រគូ ដ 

• បកេរេគច�មេនងកពកិល្ៈយុវកក �ំ កា�ក់ក��េពលះឆ� �២០១៥ា 

• បកេរេគច�កមមវបិកឹមណងកិល្ៈេ�ម្េន កាគណូរវគ្បមមរទងយុវកកះកិង្ក្ម្រ�េពទាកមី្រចិតណះ

ទ្ក្ងគណូកះកិង�ក់ក��េពលា 

• បកចុន្តរតពិកិតាះកិងងកងាកួិតិកិល្ៈមនកកា 

• បកេរេគច�វរងគណណុ នគកណ លកណពះ “រេគេគចងក្ិកះកិងេកន�កក�ឡុយក�ុងពិបង� ្ពិ� ្ ” 

េដយក្ករះមួយក ល៉ ងករកិរ មងងលា 

• បក្តរតពិកិតាកឹកនងលកាកេ្�គតិ�ងវ េ�់ូបក៣១៥ទណ�ងះងកវកមម់ិុកេបេណតបក១៥២

ទណ�ងះ រ៉កព -េកកកគាបក២២ទណ�ងះទណ�ងកួល -លកា�កបក១៩៨ទណ�ងះះវ េ�់ូនម ក
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ទិដហ ករបក៦៨ទណ�ងះ�កនម កទិដហ ករបក២៦ទណ�ងះេ�ង�ពយកណបក២២េលកះថតរគូ

បក០៦ទណ�ងះក ល៉ ងករបក២៤ទណ�ងាះ 

• បកក្ករះមួយរណៈកមមករច្ម្នេ�ក់ក��េពលះកិង្រគាខណភ ះក�ុង�ក់ក

��េពលះចុនគិទងកវកមមេ្ងមច�កួក២៤ទណ�ងះះេដយ�ក្ូតទូេ្ងមករគុច�កួក១៤៧េ្រេងះកិង

ក �៉ រៈមួយច�កួកា 

• បកក្ករះមួយ្ពន�កងះ� រង់មេ��គូង�ក់ក��េពលះកិងរណៈកមមករ់កណរះ

្កកួងគរ� គគទេលមក�ពយកណះកិងវ េ�់ូះចុន្តរតពិកិតាគកនគាកួលច�កួក២គកនគាេនករ� តា

ទកកលលកាទ៣ះខណភ ទួលេនកះេដយ�ក្ូតបក រ៉ កុកថតចមនងច�កួក១៥េ្រេងះវ កុ�ថតចមនងះ

ច�កួក៣េកកះកិង២ .៨២៦គកននះកិងះ logo ច�កួក៣េកកតូចះកិងបកយកេទរកពទុកេន

ដយកដហ កកកណិកុខ�់នក�ុងះ�ក្កកួងមន�់នាះ 

• បកចុន្តរតពិកិតាងកវកមមះងរ�កូរះច ន៉ កាថមះច ន៉ កាកុមរងតះច ន៉ កាេលះកិងលកាវតួុ់កុកពវ

រ យបក៦៦ទណ�ងាះ 

• បកក្ករះមួយ្ក្មករររេ�ក់ក��េពលះកិងេខណភ ះចុនរនុេរ ន កយេន

នម កច្គា់កុត� តពេ�ក់ក��េពលបកច�កួក២៨៩េន �ងះទូ �ង�ក់ក��េពលា 

• បកចុនពិកិតាទណ�ង់ងង�ពះួគីកឯកកកះ់ងងករះក៉រមះ្ក្ម ណ្ុកះកិងងកវកមមឹ�លបក

ដកា់ពយ�ណិក៉កមម្រគា្គេទេនេលចិេហិម់នូវបក០៨ទណ�ងា   
 

មកនរវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណកក� ល ដ  

ករររេគតិកណភ រគូ ដ 

• ករររករកួកកុល្ពនកកាមុកេចតយះ��្ពន�ក្ទពាះកេ្មចបកលទក់ល១០០�ររយា 

• ករររកួកកុលកេរង នគដន កា្បទងក្រគាលីកណ េន��្គកិទកាងេកងះងក្កព ឮ 

កេ្មចបក១០០�ររយា 

• ទទួល្បកាព្ពន្រ�់រងគណភិ តះគណុតះវង  ឹ�លបករគតួម��ថនេនងច�កួក១៨.៨០៦.០០០េរេល

ក្៉គាគ�នរេន្ពនកកាមុកេចតយះកិងរគតួម�ថវកិ�លាឆម �ច�កួក២០.០០០េរេលះេរេង�លាឹខា 

• បកក្ករះមួយដយកដហ កគុ�ណវតួុះ�ក្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈះចុនពិកិតាទណ�ង

្ពនចូលកិ�� កេល��្ពន�ក្ទពាឹ�លពុទកគរកីិទកុ�កងេក�កកា០១កឹកនងេនណម

កេណណ រគុ�ណ េនេលខ�ង��ះះះកិង្ពនកកាមុកេចតយា 

• ឆម ���្ពន�ក្ទពាបកកួកកុលក�កេណណ រ ព្ពនវនិរេេកណ��គងឹ�កះ�លា្ពនវនិរ

្គកាដរឹ�លះថវកិពុទកគូះះកិងពុទកគរកីិទាះ 

• ទួល្ពន់តុឹ�លះទួលគុ�ណកួិតេនងក្កមុខក�ពូលះ្ត�វបករណៈកមមករវតណះកិង្ពនកងង

កងរគងថមពីទកកុ�វលិាះ 

• មកណក�ដលេខតណះក្ករះមួយមកណក�ដល្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈះកិងះងះ� បរ

�កាពីកកេនងក្កល ងះបកចុនេប�ឹ់កទួកយគុ�ណះកិងរូរគនងាទួលគុ�ណបកច�កួក០៦

កឹកនងះបករចួ�លាះួពរាះ  

• បកចុនព្ងកងកិចកិរ�រួកយគុ�ណត�គកាទួលរុនកិងករឹថ �មណភ លរ្កិ�ហកមមេ�បិទេកនះ

េនងក្កេកនប�ណាបកលលាះ 
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• បកចុនពិកិតាះកិងក្មល្ងះ� បរ្រគាូុ�ះក�ុងងក្កកកណ លកនកងះ �់ពកិចិករ�រទួលគុ�ណ

ច�កួក៤០ទួលះកិង្ពនវនិរគុ�ណច�កួក០២ះណាបករងាវងះេកេកទងកររ �េេគ��កះ

កមមកិទកិរគកាគុរងលាះ 

• បកក្ករះមួយងះ� បរូុ�េល លចុនពិកិតាករកកកកយទួលគុ�ណ “ទួល់�កណ � រ”  

កិងះ“ទួលណណតា”ះព្រគករយក�េប�ះច�ករដ�� យព្គះកកមួយ្រររាះ 

• បកចុនពិកិតាទួលគុ�ណះ “ទួល��គូកេេម ះកិងទួល��េេ្ក្� ”ះេ�ម្េ្ត�មេបនគេរង លក�ណតា

្ព�្គទលាត�គកាករ�រះេនងក្កេកេក� យាះ 

• បកក្ករះមួយងះ� បរ�កាពីកកះចុនេទងក្កកកណ លកនកងេ�ម្្តរតពិកិតាករដហ ក

ទកកល ត រគកា្ក្ម ណ្ុកទកកល តះ្ងកះវ រតេបះកកគេន យះឹ�លគរន�លា�លាទួលកេមណចះ

ក�ុងូុ�្ ា  

• បកតកា�លុគ្រកន្បទបងកេ្មច១០០�ររយះេដយក្ករះមួយមកណក�ដល

្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈះកិងមកនរ់រណករះកិង�កកកហូ៉កេខតណេនងក្កកកណ ល

កនកងាះ 

• បកក្ករះមួយងះ� បរងក្កមុខក�ពូលះចុន់ព�់ពយេកចកណកូក��ណក ងេលខ១៥៣ះក.ណះ

រគកា្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈះកណពក�េណ កុ�កួយទគា� តាករកគានកាគ�េន លួកយ  

គុ�ណ �ងកយេនក�ុងមូលដហ កា 

• បកក្ករះមួយងះ� បរូុ�រកិឹកវះងក្កេ� ឯមះចុនពិកិតាទួលគុ�ណច�កួក៣ទួលះ

កិងចុន្តួេលាះេលគហ៉រេពណភ ួកយគុ�ណេដយងះ� បរូុ�រចួ�លាា 

• បកក្ករះមួយងះ� បរូុ��ក�ហះូុ�េល លះូុ�គដន យឹ�កះងក្កេកេក� យះពិកិតាះ

កិងចុនគហ៉រេពណភ ួកយគុ�ណច�កួក៤៧ទួលា 

• បកក្ករះមួយដយកដហ កគុ�ណវទិកះកិងគុេរ្គវតណិវទិកះកិងងះ� បរ�កាពីកកះចុនេបនះ

គេរង លក�ណតា្ព�្គទលាទួលគុ�ណច�កួក០២ទួលររះទួលក�ណគាះកិងទួល��្គច�កួក១១ះ

គេរង លះេនងក្កល ងាះះ 

• បកចុនពិកិតាវតួុគុ�ណ� េ្ កឹ�ល្គះពលរ�ហ០២្រររេនូុ�េ�មរកយករកពទុក

េន់ននះកិងបកកុ�ណាពួកនតាយកវតួុគុ�ណ �ងេដនេទរកពទុកេនរមកនរះតិាះគចិុគ្ក�

បកគ�េពលឯករដកាកូក្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈរចួេ ្យា 

• បកក្ករះមួយដយកដហ កក�ដល្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈះដយកដហ កករ�រះ

េគតិកណភ ្កកួងមន�់នះ់ងង�ព�កាពីកកះកិងងះ� បរូុ�-ងក្កះ�កងក្កកកណ លកនកងះបកចុនះ

់ព�់ពយេកចកណកេ្មចរគកាមន់យាករ់មេរទករណ ះករណ ទួល់ងងកណះឹ�ល

្គះពលរ�ហ២្រររកកាកគាះកិងរ �េេយកេប�ះកមមកិទកិះេ ្យដកា�កាគណណក ងេលះ

ងះ� បរូមិះូុ�ះកិងមកណក�ដលំបកគ�់និចគ�េន ល់ល្គេកកពួកនតាាះករណ េកន្ក្មះ

ករររេក�ណាពួកនតាដកា�កាកុ�ខិ�ទួលេកនមណងេទេត  េដយកកកំ្ត�វរកពទុកះេគតិកណភ  

វគ្បមមះតិ មិក្ត�វលកា�ូរះរយកេប�ះកមមកិទកិេឡយះគរុឹកណពួកនតាមិក្ពមទទួលយកក�ណូមពរា 

• បកក្ករះមួយដយកដហ កគុ�ណវតួុចុនពិកិតាវតួុគុ�ណច�កួក១៧៣�ុ�ះេនរមកនរឹងក

�់ពិលា 
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• បកក្ករះមួយមកណក�ដល្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈះងះ� បរូុ� -ងក្កមុខក�ពូលះ

្ពនកងណះ្គះពលរ�ហះចុនពិកិតាទួលគុ�ណច�កួក៣ទួលររះទួល្ពន់តុះទួល្ក្ងថមះកិងទួលះ

េលគួកះេ�ម្េរេគច�ឹ់កទួកយគុ�ណវទិករគកាងក្កះ្ពម �ងច�កតា �ំ កាទួលគុ�ណះ

ក�ពុង្គលមច�កួក២ទួលររះទួល្ពន់តុះកិងទួល្ក្ងថមះកិងទួលគុ�ណវទិក្ត�វករ�រះត�គកាះ

េគតិកណភ វគ្បមមររទួលេលគួកា 

• ដយកដហ កគុ�ណវទិកះកិងគុេរ្គវតណិវទិកះបកេប�ក�កយកេរង នគដន កាួកយគុ�ណះ

“ទួលកេមណច”ះេនងក្កកកណ លកនកងា 

• ករណ ទួលេនករកប�ះេនងក្កកកណ លកនកងះ្ត�វបក្ក្ម ណ្ុកះតកងះមុ�ះកកគ�េន ល �ងងក្ងះកិង

ក�ពុងរងាត�ករកេ្មចពេេកក� វរ�ហមកណះ្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈះកិងះឯករតណមះ

់ិបលេខតណាះះ
 

ករររេគតិកណភ ់រគូ ដ  

• បកក្ករះមួយមកនរ់គារ �ះយុវកកះកិងកកេខតណះេគកមេនងកពេ្ត�មះេ�ម្េ្កកេរ ក

្ក្មកិល្ៈេេ�ម្គត�េខតណា 

• បកក្ករះមួយមកនរ់គារ �ះយុវកកះកិងកកេខតណះកិងវទិកួកកិល្ៈឹខមរះេរេគច�កិក

េកណពះ “ឹក�ងយលាត�មនរប�ក្ចាគុ�ណឹខមរ”ះេនមកណមណភ លកិល្ៈ្ពក ក តរាះេេងះ់ុកះ

េន្ក្ងណេេម ា 

• បកក្ករះមួយ្រ�ក�ដលឹ់�ករប�ះ�ក្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តះកិល្ៈចុនព្ងកងករនតា

រប�រគការរកិុកះេររេុកកលាះកិងវ ិ្ កកតាករេខតណះកិងេេ កកិយ�លាកិក

វទិកលីយះ ណ្ុកះឹកកះេករ �ពះ្ក្ងណេេម ះេ�ម្ចូលរមួមេនងកពកិល្ៈយុវកកទូ �ង

្គេទកឆ� �២០១៥ា 

• បកក្ករះមួយមកនរេទកចរណ េខតណះងះ� បរូុ� -ងក្កខពចាកកណ លះេរេគច�ពិបគុណាះ

៉ុ�គិណភ េនវតណ្ពនវនិរកួរមះេដយ៉កករ្គក�ងេកនះ្កគះ្គកួតច�បគាះកិងេឡងកករ

ាន លាះកូក្គះពលរ�ហទកដា 

• បកចុនគរង តាក្ចាបតះរប�កូកពរះរប�េកទះ�លាកិកេនូុ�� យ្គ លះងក្កល ង

ច�កួក៤៨ដកាះេដយ៉កកររគតួម�ព់ងងករេវ លវ កិកាះ 

• បកក្ករះមួយកង�កងវបុ្តួងក្កេកនប�ះងះ� បរងក្កេកេក� យះងក្កេលកឹ�កះ

ងក្កល ងចុនពិកិតាកឹកនងលកា-កួល�កះកិង�ក្ូត�កនម កទិដហ ករច�កួក២៨៣គកននះកិង

ឹណដ��លាងកវករកួល-លកា�កណាកួល-លកា�កកឹ�ល៉កទិដហ ករព្កកួងវគ្បមមះកិង

វចិិ្តកិល្ៈាះ 

• បកចុនេប�ក្មងាកួិតិកិល្ៈកូករគូះកិងកិល្ៈកិគ្កមមក្៉គាឆ� �២០១៥េនណមគកណ ងក្ក-

្ក្ង �ង១១ះេនទូ �ងេខតណាះ 

• បកថតចមនងឯករក្ចាច ន៉ កាគុ�ណឹខមរ កូក�លាងកវករ្គកគងកវកមមច ន៉ កាពុម�កុមរងាតះ

េនងក្កពឮាះ 

• បកចុនងកងាកួិតិគកា លីយ់រណៈះគកា លីយ់ងងករះកិងគកា នរាះ  
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• បកក្ករះមួយងះ� បរ�កាពីកកក�ុងករេរេគច�គុណាះតិះេរេគច�តុគឹតងេវទិកកិតណិយកកូក

រណៈ់បិគតះកិងេដតទងាះតិះចងគដះក�ុងកមមវបិេ់ងំាះ 

• ករិលីយ្ចកេចលចូលឹតមួយះបក់កុត� តច្គា្គកគងកវកមមេលវកីិយវគ្បមមះកិង

វចិិ្តកិល្ៈច�កួក១៦៧ច្គាា 
 

មកនរវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណណឹកវ ដ   

ករររេគតិកណភ រគូ ដះ 

• បកេបនគេរង លឹ�កករ�រ្បទ��ដច�កួក១០គេរង លះកិង្បទ��កកូរាច�កួក១០

គេរង លា 

• បកចុនេទពិកិតាគូកកយដហ ក��កណេព្កះេនងក្កររ វងាា 

• បកចុនេប�េកគី្តទួល់ងងគុ�ណច�កួក១៤េកគី្តះេនងក្ក្ណ�កកាាះ 

• បកចុនពិកិតាួក�ព្បទឹកកបមលាះកួិតេនងក្កក�េ�ងាះ 

• បកចុន់ព�់ពយច្គាករ�រេគតិកណភ េនវទិកលីយះគណុកះ�រកះ ណ្ុកះឹកកះ��កកូរាា 

• បកចុនពិកិតាកកមម�ពករកកកយទួល្ត��ងេនងក្ក�្ពកគ្កះងក្ក្ �ងះងក្កេកន

់ឹណណ តាះ 

• រមកនរេខតណបកទទួលះ “ទ្មេទវរគូច�កួក០១”ះ �់ពថមកាព្គះពលរ�ហងក្កររ វងាះ “រគូ្ពនពុទក

្ទងាលរ០១្ពន់ងង”ះ �់ពថមកាះព្គះពលរ�ហងក្ក្ �ងះ ”េបមល ងំ ម្កេពច�កួក០១”ះព្គះ

ពលរ�ហងក្ក់ងងរគុរ ះ “្ពនពុទករគូច�កួក០១្ពន់ងង”ះពេូុ��ូងខ�កាះងក្កគុរ កលរះ “េកង

ទ្មវតួុគុ�ណច�កួក០៣�ុ�”ះព្គះពលរ�ហាះ 

• បកចុនពិកិតារកេ ូលវតួុគុ�ណ០១េន �ងះេនវតណេម ងះងក្ក្ �ងះឹ�លគចិុគ្ក�រកពទុកេនវតណ

េម ងាះ 

• បកចុន្តរតពិកិតាវតួុគុ�ណេនវតណប�យណ ះកួិតេនងក្ក្ �ងាះ 

• បកក្ករះមួយងះ� បរូុ�់ូ�យះងក្ក្ណ�កកាចុនពិកិតាវតួុគុ�ណេន����រ រេមេលះ

កិងពិកិតាេ ូលវតួុគុ�ណមួយច�កួកះណមករកក�ិដហ កទណ�ងេដន៉ក្រកន្បទះកិងកេ្មច

រកពទុកវតួុគុ�ណេនទេដនា 

• បកចុនពិកិតាវតួុគុ�ណេន់កុវទិកលីយ�្ពកគ្កះកិងកកមម�ពកកកយទួល្ត��ងេន

ងក្ក�្ពកគ្កា 

• បកចុនេទ�កកឹ់ណ្បទរចដគថ�្ពេកមងច�កួក១�ុ�ះះបកាះពរក�កតាះេប� �់ពថមកាះយកមក

រកពទុកេនរមកនរេខតណះេនងក្កគុរ កលរា 

• បកក្ករះមួយ្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈះ់ងង�ព�កាពីកកះកិងងះ� បរងក្ក

ក�េ�ងបកេបនគេរង លេលច�កួក២៦គេរង លះគឹកួមេលគេរង លថមតកាឹ�ល៉កច�កួក១០

គេរង លេ�ម្ក�ណតាឹ�កករ�ររមណ យដហ ក្បទ��កកូរាា 

• បកចុនងវ្ះវេលក�ពូល��គូរ ះេដយេ ូល៉កក�ហេប�ព��ុតះេ្ចកះងកនទកកច�កួកមួយះកិងះ

់តតទណ�ងក្៉គាដកាក�េនងយកណបុកះ១២ .៨ះក .មះឹ�លកងក�ុងកមីយកម�ុះ្គះបិគ

េតយាះកិងេ ូល៉កគ�ឹណកកលមឆ� �ងះេ្ចកកួិតេន�យបរយកុ�វលិេកង��ះេនងក្ក់ងងរគុរ ា 
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• បកក្ករះមួយ្ក្មករររដយកដហ កគុ�ណវតួុះងះ� បរូុ��្ពកគ្កះកិង់កុវទិកលីយះ

�្ពកគ្កះបកចូលរមួចុនគហ៉វតួុគុ�ណច�កួក៦២គ�ឹណកេន់កុវទិកលីយ�្ពកគ្កះកិង

បករកពទុកេនកឹកនង�ឹ�លះកួិតេនងក្ក�្ពកគ្កា 

• ្ក្មករររ្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈះកិងមកណក�ដលណមួគីក�កាពីកកះបកចុនេបន

គេរង លករ�រត�គកាក�ូល្បទ��កកូរាះត�គកាទ១ះបកច�កួក១៥គេរង លថមះេនងក្កក�េ�ងា 

• ទទួលេ��វចូលទកដរមកនរេខតណករគុច�កួក២៧២ដកាះ(េ��វ់កណរះតិ២០ដកា) កិងរមកនរ

ងក្ក់ងងរគុរ ករគុច�កួក១.៦៨៥ដកាះ(េ��វ់កណរះតិ២៨៧ដកា)ា 
 

ករររេគតិកណភ ់រគូ ដ  

• បកេរេគច�្បរពកទិទវគ្បមមះតិះ០៣ះមដះេលកទ១៧ះឆ� �២០១៥, ករ្គឡងឹតងក�កពាះ

កមូតក�កពា�កររ� កាឯករតណមគណភិ តក�តរាះកុខះងកះកិងេរេគច�មេនងកព កិល្ៈយុវកក

ទូ �ងេខតណះឆ� �២០១៥ា 

• បកេរេគច�្បរពកទិទវគ្បមមះតិះ០៣ះមដះេលកទ១៧ះឆ� �២០១៥  េ្កម្គ់កគទះ “យុវកកះ

េ�ម្វគ្បមមះតិ” 

• បកចុនកួយគរង តាកិល្ៈេនណមវទិកលីយះ់កុវទិកលីយេនក�ុងេខតណះេដយគ�់ុកចលដ

យុវកកណាេប�ករ្�កកនតាះកិងគេង�ត� ��ថមះកិងគរង តាកិល្ៈេនេររេុកកលាេខតណះ

កិងកិល្ករេ�ម្គកណេវកាះះ 

• បកចុន់ព�់ពយ់កុ្កកតាេលខ៦៣ះកណពេកទកមម�ពយកណ -វ េ�់ូះ�លា្គះពលរ�ហេនងក្ក

្ �ងះងក្កររ វងាះកិងឹណដ�ងកវករឹ�ល្គកគងកវកមម�ពយកណណា៉កករយលា�កងពករររ

កិល្ៈ�ពយកណ-វ េ�់ូាះ 

• ក្ករះមួយ្ក្ម ណ្ុកះកាះេ�ះចុនេទពិកិតាករកួល -លកា�កខុកច្គាេន់ពរទដន គាះ

កិង់ពរ�្ពរ �េ�ងះេនងក្កររ វងាាះ 

• ក្ករះមួយរណៈកមមករ់កណរ្កកួងះគរ� គគទេលមក�ពយកណ -វ េ�់ូះចុនពិកិតាករកួល -

លកា�កខុកច្គាេន់ពរ់ងងណេមះងក្ក្ណ�កកាះេដយរកេ ូល�កនម កទិដហ ករច�កួក

៤.៥៩០គកននះ្ពម �ងេប�ករឹណដ�ះកិងេប�កិចិកកកគហណគាករកួល-លកា�កខុកច្គាា 

• បកចុន្តរតពិកិតាករកួល-លកា�កេន់ពរ់ងងណេមះកិង់ពរ្ណ�កកាះងក្ក្ណ�កកាះេដយ

រកេ ូល�កនម កទិដហ ករច�កួក១.៥២៧គកននះ្ពម �ងេប�ករឹណដ�ះកិងេប�កិចិកកកគហណគាករ

កួល-លកា�កខុកច្គាា 

• បកចុន់ព�់ពយ់គារ �កលបមមកងងមេនងក្ក្ណ�កកាះងក្កររ វងា  ងក្កក�េ�ងះងក្ក

�្ពកគ្កះងក្ក្ �ងះងក្កគុរ កលរាះ 

• បកចុនងកងាកួិតិន កកត� ះន កយេន ះេន �ង់ពយ�ណិក៉កមមះកិងកួិតិកិល្ៈកូករគូះកិង

កិគ្កមមះេន្ក្ង�ូកឹកវះកិងចុនងកងាកួិតិគកា លីយះគកា នរះកិងតូគលកាេកេវេវេនងក្ក

េកន់ឹណណ តះងក្កគុរ កលរះកិងងក្ក្ �ងាះ 

• បកចុន់ព�់ពយ្គមូលច�ណូលងកវកមមេលវកីិយវគ្បមមេនងក្កររ វងាះងក្កក�េ�ង  កិងះ

ងក្ក�្ពកគ្កា 
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• ករិលីយ្ចកេចលចូលឹតមួយះបក់កុត� តច្គា្គកគងកវកមមេលវកីិយវគ្បមមះកិង

វចិិ្តកិល្ៈច�កួក៣១ច្គាា 
 

មកនរវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណក�ពតះដ  

ករររេគតិកណភ រគូ ដ  

• បកក្ករះមួយ្រគាករិលីយវគ្បមមងក្ក-្ក្ងក�ុងករករ�រះកិងឹថរកពគុ�ណួកះ

ពិេកកព្ងកងកកមម�ពករររឹថរកព្បទះកិងរមណ យដហ កគុ�ណវទិកា 

• បកក្ករក�ុង��េណ រករទកាឹវងួកយគុ�ណដដរមួ៉កះទួល្ត��ង់ងងះទួល់ងង

កណតកាះទួល់ងងចមះកិងទួលវតណ់ងងះេន្ក្ងក�ពតាះ 

• បកក្ករះមួយងះ� បរេខតណះកិងងក្កទកកលូះចុនរនុេរ ក�ណងាះកិងករដកាណ�ងរគូរង

ងកបិគេតយាេនរមណ យដហ ក្បទ��េ �ុ កា 

• បកចុន្តរតពិកិតាករងកងាក�ណងាេនរមណ យដហ ក្បទ��េ �ុ កះងក្កទកកលូាះ 

• បកក្ករះមួយងះ� បរ្ក្ងក�ពតះចុន្តរតពិកិតាះកិងឹណដ�ករងកងាក�ណងាេនេល

ទណ�ងទួល់ងងណ្ពរចាះ 

• បកក្ករះមួយ្ក្មករររ្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈះបកចុនកិកពងវ្ះវ់�ូរ

េាម ចេនេល��គូកេនាះ 

• បក្គរលាវតួុគុ�ណច�កួក១២�ុ�ះេទណារមកនរេេខតណះណមក�េណ កុ�ខិវតួុគុ�ណរគកា

េេខតណក�ពតា 

• បកទទួលកិេតរកក០១េន �ងព្គះពលរ�ហងក្ក់ងងរកីយះកិងឹ់ណរ � រ្បទ០១េន �ង

ព្គះពលរ�ហះកិងរណៈកមមករងតរាវតណេករ េ�ះក�ុងងក្កទកកលូា 

• បកងវ្ះវរកេ ូលទួលគុ�ណច�កួក៦ទួលររះេនងក្ក�ងទងាច�កួក៤ទួលះងក្កទកកលូ

ច�កួក១ទួលះកិងងក្ក់ងងរកីយច�កួក១ទួលា 

• ក្ករះមួយកិកិតកលវទិកលីយូមិកន��េពលចុនកិកពកិេតរកកេនមកនរវគ្បមមះ

កិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណាះ 

• បកគកណងវ្ះវះកងឯករ្គវតណិវតួុគុ�ណមួយច�កួកឹ�លកួិតេ្កមករករ�រះឹថរកព

រគកាវតណង�មះក្រមកមូលដហ កះកិងេនក�ុងមកនរវគ្បមមេខតណា 

• បកក្ករះមួយដយកដហ កគុ�ណវទិកក�ុងករតេមនងឹ់កទួកយគុ�ណក�ុងេខតណក�ពតា 

• បកក្ករះមួយដយកដហ កគុ�ណវតួុះចុនក�ណតាទួល់ងងគុ�ណះកិងបករកេ ូលទួល់ងងះ

ថមច�កួក៥គឹកមួេទេតះេនងក្កកុ�ររ ា 

• បកចុនទគា� តាករគ�េន ល�្ពេលេនត�គកាគុ�ណវទិក��ក�ពងា្ណចា 

• បកគកណចុនគហ៉រេពណភ វតួុគុ�ណេ្្ នុ �ងេនណមគកណ ងក្ក-្ក្ងាះ 
 

ករររេគតិកណភ់រគូ ដ  

• បកេរេគច�្បរពកទិទវគ្បមមះតិះ០៣ះមដះេលកទ១៧ះឆ� �២០១៥  េ្កម្គ់កគទះ “យុវកកះ

េ�ម្វគ្បមមះតិ”ះកិងេរេគច�មេនងកពកិល្ៈយុវកក �ំ កាេខតណះឆ� �២០១៥ា 

• ក្ករះមួយករិលីយងក្ក-្ក្ងក�ុងករ្តរតពិកិតា�កនម កទិដហ ករះកិងករងវ្ះវះ



33 

 

ឹថរកព្គ�ពណ ះទ�េកេមទ ន៉ គាះកិងរមណ យដហ កបមមះតិះេ�ម្រមួច�ឹណកក�ុងករឹ្គកន យេខតណ  

ក�ពតណាេទះមកណមណភ លថតឹខ�ពយកណ-វ េ�់ូា 

• បកក្ករះមួយរណៈកមមករ់កណរ្កកួងគរ� គគទេលមក�ពយកណ-វ េ�់ូះចុន្តរតពិកិតា

ទណ�ងកួល-លកា�កច�កួក០២កឹកនងេនងក្កលូកះេដយ�ក្ូត�កនម កទិដហ ករបកច�កួក

២.១៤៧គកននាះ 

• បកក្ករះមួយ់ងងករេ់ពកងតក�ុងកមមវបិល�នតាកិល្ៈរមួគហូិលន� ះ់ងងករ់ននយុវវយីះ
កិងវគ្បមមះកិងវទិកួក់ិវ�សវគ្បមមឹខមរះក�ុងកមមវបិល�នតាគេចិកេទកដ�កមមះកិងេនង

ពិណ�ទាា 

• បកក្ករគណណុ នគកណ លគេចិកេទកដ�កមមេ�ម្េលងរប�ឹងក �់គិលេន់ងងករ់ននយុវវយីះ

កិងវគ្បមមាះ 

• បកចុន្តរតពិកិតាះកិងឹណដ� �់ពា� តះតិ�កក្ចាច ន៉ កាឹខមរកូក�លាងកវករច ន៉ កាពុម�កុមរងាត
េនងក្កទកកលូះកិងច ន៉ កា� កាេនងក្ក�ងទងាាះ 

• បកចុនងវ្ះវ្គវតណិតម្លរករគកាក្រមក្គះកកករ� តា់ណណូ ងឹខមរេន្ក្ងក�ពតា 
• បកចុនងកងាកួិតិះ្តរតពិកិតាះកិងឹណដ�ករដកាណ�ងន ក យេនះន កកត� ះកិងេន �ង ់ពយ
�ណិក៉កមមឹ �លមិកកមងកគណមគទដហ កះតិេន្ក្ងក�ពតា       

 

មកនរវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណឹ កគះដ 

ករររេគតិកណភ រគូ ដ  

• បកក្ករះមួយរណៈកមមករវតណេបកក ល៉ តះកគាឆ� រ�្ព់នូវចូលរងូះកិងគរេិវណរមណ យ

ដហ ក��កេកេរះ្គត�ា 

• បកចុនពិកិតាទួល់ងង “��តូច”ះកិងះ“ទ�កគា់ូរ្ករ” កួិតេន្ក្ងឹកគា 

• មកណវគ្បមមករិលីយ្ក្ង-ងក្កះបកចុនពិកិតាះកិងងកងាកួិតិទួលគុ�ណ្គត�ឆ� �២០១៥ាះ
 

ករររេគតិកណភ់រគូ ដ  

• បកេរេគច�្បរពកទិទវគ្បមមះតិះ០៣ះមដះេលកទ១៧ះឆ� �២០១៥  េ្កម្គ់កគទះ “យុវកកះ

េ�ម្វគ្បមមះតិ”ះកិងេរេគច�មេនងកពកិល្ៈយុវកក �ំ កាេខតណះឆ� �២០១៥ា 

• បកតេមនង� ��េេ ក់គារ �បក០១� ��ះររេរេងះ“ក�្ុក់�កក”ា 

• បក�កកដ�្ក្មងវ្ះវ�កកលវទិកលីយូមិកនវចិិ្តកិល្ៈះចុនងវ្ះវ �់ពទ្មងាេនង
ងរកះេ�ម្ចង្កង់ិរកកុ�ណាបតាគងាេន្ក្ងឹកគា 

• បកចុនងវ្ះវ �់ពកវៈច្ម្នក�ុងកមុ្ទះកិង់�ក្គកគរគរេកទះេ�ម្េ្ត�មតេមនងេេ កះ
់គារ �ះកិងរប�្គ�ពណ ាះ 

• បកចុន្តរតពិកិតាះកិងឹណដ��លា៉ិកានងកេ្� -វ េ�់ូះកិងកឹកនងកួល -លកា�កះេ�ម្

ទគា� តាករគតិ�ងេរេងងកង�កះកិងេរេងឹ�លនម កទិដហ ករព្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្ត  

កិល្ៈាះ 

• បកចុនពិកិតាះកិងឹណដ��លា៉ិកាកិគ្កមមក្ចាច ន៉ កាពុម�បយ់រះពុម�កុមរងតះកិងកឹកនង
់លិតះកិងលកាវតួុ់កុកពវរ យណាេនរពេទណមក្ួកា� តះកិងរចដគថឹខមរណាបក្តកម្ត�វា 
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• បកេរេគច�ពិបគេងងរឹខនងឹខមរះ(មិកឹមក្គកួត្គឹកង) េ�ម្់គ់រទរគុណាេនងឆ� �កកលះកិងះ

ទិទកីយកម�នេលរគគ្គលីយពូកកកា 

• បកចុន់ព�់ពយ�លាងកវករណាមកកុ�ច្គា�កាពីកកេកទកមមវគ្បមមបកច�កួក០៤េលកា 
• ករិលីយ្ចកេចលចូលឹតមួយ្ក្ងឹកគះបកចុនពិកិតាះកិងេចលលិខិត់កុត� តណា្ក្ម ណ្ុកះ

ទូរកីពនះMetfone េលកេន �ង់ពយ�ណិក៉កមមេនណម�ង់នួវច�កួក៨០េន �ងាះ 

• បកក្ករះមួយងះ� បរមូលដហ កះចុន់ព�់ពយះកិង្តរតពិកិតាន កយេនះេន �ង់ពយ
�ណិក៉កមមះកិងន កកត� េ់ងំេន្ក្ងឹកគាះ 

 

មកនរវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណ្ ពនក្កុះដ 

ករររេគតិកណភ រគូ ដ  

• បកេរេគច�ឹថ �វតួុគុ�ណឹ�ល៉កេនក�ុងមកនរា 

• បកក្ករះមួយក ន៉ �ង៉កកមតួកិចិចុន្តរតពិកិតារគូគ�ិ៉ច�កួក០៣់ងងះរចដគថ�ថះ

ឹ�លលមួលបកយកមកព្គេទក�ថណម្ចកក�ពងាឹ់ទ�កគារលកេខតណ្ពនក្កុះកិងបក�កះ

្ូតមករកពទុកគេកណ នងកក�េនក�ងករកររបលេខតណ្ពនក្កុាះ 
 

ករររេគតិកណភ ់រគូ ដ 

• បកេរេគច�្បរពកទិទវគ្បមមះតិះ០៣ះមដះេលកទ១៧ះឆ� �២០១៥  េ្កម្គ់កគទះ “យុវកកះ

េ�ម្វគ្បមមះតិ”ះកិងេរេគច�មេនងកពកិល្ៈយុវកក �ំ កាេខតណះឆ� �២០១៥ា  

• បកចុន្តរតពិកិតាករនតារប�េ ណ់ េមះរគកាកិកវទិកលីយងក្កក�ពងាកិេះកិងចុនគេ្ង�ក

ពឹល្ង្គះ្គិយឹខមរ�លាកិកមណភ លូមិកុ៉រ់រណុរនទ៣ា 

• បកចុន្តរតពិកិតា� ��កិល្ៈគេង�តចាេរេងថមរគកាកិកវទិកលីយរូ�រ ះ្ក្ង្ពនក្កុា  

• បកចុនងកងាកួិតិ់�កេចនេលងតគុ�ងឹវងបកច�កួក០១ដកាា 

• បកចុន់ព�់ពយេកចកណកូក��ណក ងកណពករ្គឡងេ្កកេរ ក� ��ឹតងកិពកក្គេេមេេកះ

ក�កពាេរេងឆ� �២០១៥ះ�លា្រគា្ក្ង-ងក្កាះះ 

• បក់េហ៉លងកវករកួល-លកា�កះកិង៉ិកាងកវកមមេ្ងម់ិុកេបេណតះមកេប�ករ្គកុ�ឹណដ�

េប�កិចិកកកះកិង់ព�់ពយេកចកណកូក��ណក ង�លាងកវករច�កួក៣០កឹកនងះេន្ក្ង្ពនក្កុះ

កិងងក្ក�្ពកគាា 

• បក់េហ៉ល៉ិកាួកយទូរទកកឹខកគច�កួក០៦កឹកនងះេ�ម្្គកុ�កណពករតកា់ពយឹខះ

វ េ�់ូគរេទកនម កច្គា់កុត� តាះ 

• បកចុនងកងាកួិតិងកវកមមេលវកីិយ�ពយកណះកិល្ៈទកកយ�ពះកិល្ៈកូករគូកិងកិគ្កមមះ

កិង់ិវ�សវគ្បមមេន្ក្ង្ពនក្កុះកិងងក្ក�្ពកគាាះ 

• បកេរេគច�ឯករកណពករថតចមនងះកិងគហូិលគទេនងេ�ម្េប�ករ់ព�់ពយ�លាងកវករ

េនក�ុងេខតណា 

• បកចុនពិកិតាេល�កាកុ�ច្គាដកាណ�ងន កយេន់ពយ�ណិក៉កមមរគកា្ក្ម ណ្ុកះ់លះ

េរ រតបកច�កួក៦០កឹកនងា 

• បកចុន្តរតពិកិតាករដកាណ�ងេន �ងបរណូះន កយេនះេន �ង់ពយ�ណិក៉កមមេនទូ �ងេខតណា 
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• បកចុនងកងាកួិតិះកិងងវ្ះវពង� ្ពិ� ្កកះតិេ�ម�រតិចកលូចេនងក្ក�្ពកគាាះ 

• ករិលីយ្ចកេចលចូលឹតមួយះបក់កុត� តច្គា្គកគងកវកមមេលវកីិយវគ្បមមះកិង

វចិិ្តកិល្ៈច�កួក១១២ច្គាា 
 

មកនរវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណេកនកុងះដ 

  ករររេគតិកណភ រគូ ដ  

• បកឹថរកពះកិងេបកក ល៉ តកឹកនង្ពន់ងងេនកបនកះេចត យូុកឆងះទេក តាកះមណូកះះ

់ណណូ ងថមះវតួុឹ�លងកងាេចលពក�េពលិចះ្គត�ា  

• បកក្ករះមួយ្ក្ម់ិរកះកិងកួកកុលកុេល�កក�ក្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈ  

កួកកុលកុេល�កកមួយច�កួកប�ឹ�លបកាឹគកា 

• បកេគកពិពីរណម កណពគុ�ណវតួុឹ�លបកមកពក�េពលិចា 

• បកថតរគូះកិងេប�គហ៉រេពណភ កុេល�កកឹ�លយកមកពក�េពលិចា 

• កកះតិគរេទកច�កួក០៤ដកាះបកមកេរេកះកិងេន កាគណូរគទពិេបក កាទងកកងករកួកកុលះ

កិង់ិរកកុេល�កកឹ�លបកមកពក�េពលិចា 

• ្ក្មឆម �បកចុនពិកិតាេមលច�ណុច��់ូរកះេដយបកេប�កេណណ រច�កួក១ះកិងេបនគេរង លន ក

កត� បកច�កួក១េន �ងះកិងច�ណុច��ឹពលា 

• បកចុនងវ្ះវេនូុ�ថម�ូកះរកេ ូល�ងគុ�ណច�កួក១ះកិងូុ�្គកយះរកេ ូល្ពនពុទកះ

គ�ិ៉ច�កួក១់ងងះកិង�ងគុ�ណច�កួក១ា 

• ្ក្មឆម �បកចុនពិកិតាះក ល៉ តះកិងឆ� រ់នូវេ�ម្រយងករលេ��វេទកចរណ ចូលទកដេន

ច�ណុច�ងគុ�ណាះ 

• ទទួលេ��វេទកចរណ ចូលទកដួកយ�ងគុ�ណះមណូកគុ�ណ ះ��ឹពលះកិង��់ូរកករគុ  

ច�កួក១.១២៥ដកា (េ��វ់កណរះតិច�កួក៨២៣ដកា)ាះ
   

 ករររេគតិកណភ់រគូ ដ  

• បក្�កកនតារប� កិងេរេងខន�លាកិកេ�ម្ចូលរមួមេនងកពកិល្ៈយុវកក �ំ កាេខតណ កិង

ចូលរមួមេនងកពកិល្ៈយុវកកទូ �ង្គេទកះឆ� �២០១៥ា  

• បកចុន្តរតពិកិតាងកវកមម់ិុកេបេណតះនងកេ្�ះេនងក្កមណភ លក៉ះកិងកឹកនងកួល-លកា

�កះក�ុង្ក្ងេខមរូមិកន ះងក្កឹងក �់គិលះងក្កររ ររះកិង ចុនឹណដ��លាងកវករណាមកកុ�

ច្គា់កុត� តេប�ច្គាងកវកមមេនករិលីយ្ចកេចលចូលឹតមួយាះ 

• បកចុន្តរតពិកិតាងកវកមមកិល្ៈកូករគូ េន្ក្ងេខមរូមិកនះកិង ះងក្កមណភ លក៉ះ ្ពម �ង

បកឹណដ��លាងកវករ្ត�វច្គា់កុត� តណាបក្តកម្ត�វា 

• បកឹចកេកចកណកូក��ណក ងកណពករេរេគច�មេនងកពកិល្ៈះតិឆ� �២០១៥ះ�លា់រកកះ

ក�ុងេខតណា 

• បកចុនឹណដ��លាងកវករេលកន កកត� ថមះក ល៉ ងករះ ណ់ុតកកាះេប�្កចកះេ�ម្ណាមកេប�

ច្គា់កុត� តេនករិលីយ្ចកេចលចូលឹតមួយា 

• បកចុនងកងាកួិតិវកីិយ់ិវ�សវគ្បមមេនងក្កឹងក �់គិលះងក្កគុទុមររះកិងងក្កររ ររា 
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• បកចុនេទងវ្ះវ់�កេចនេប�ះកិង់នុ�់នយះេនូុ�ថម�ូកេពះក�ុងគ�ណងចង្កងះឯករះកិងមកះ

តេមនងរប�ថមាះ 

• ករិលីយ្ចកេចលចូលឹតមួយះបក់កុត� តច្គា្គកគងកវកមមេលវកីិយវគ្បមមះ

កិងវចិិ្តកិល្ៈច�កួក៨៩ច្គាា 
 

មកនរវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណក�ពងាក�រះដ 

ករររេគតិកណភ រគូ ដ  

• បកចុនពិកិតា្រកន្បទគុ�ណវតណ�ុងកា៉ករទកិះពិកិតាក�េនងគុ�ណះងកនគុ�ណះ

កិង់ណណូ ងគុ�ណវតណទ�ងតកាះពិកិតាួក�ពះកិងូមិរកណងកនឹកវះពិកិតាេណគុ�ណះះ

ឹ�លរកពទុកេនក្្នក់លិតទកកល តះកួិតេនងក្ករ�ុងងាះ 

• បកចុនងវ្ះវរកទួល់ងងគុ�ណះពិកិតាវតួុគុ�ណឹ�ល្គះពលរ�ហរកពទុកះកិងក្ករ

ះមួយឆម �្បទឹកលកពងកគាឆ� រះកូកេលឹ�ល�ុនេល្បទកួិតេនងក្ក��ងករចា 

• បកក្ករះមួយងះ� បរ�កាពីកកះចុនេទ��្ពនេ�ម្ទកាឹវងត�គកាករ�រះកិងដ�គេរង ល

ក�ណតាត�គកាករ�រ��្ពនះេគតិកណភ វគ្បមមះតិបកច�កួក៥៣គេរង លេនងក្កថ�ងា 

• បកក្ករះមួយងះ� បរូុ�់ងងះេ�ម្ពិកិតាករលូកឆយ�ះកិងងកងាល�េនដហ ក

ខុកច្គាេនេលទណ�ងក�ណតាត�គកាករ�ររមណ យដហ ក��្ពនា 

• បកចុនងកងាកួិតិ់ននរគកា្គះពលរ�ហក�ុងូមិច�ករ្នួងះឹ�លកងាេនេលងកនរេពយុតណះវតណ

ទ�ងតកាា 

• បកក្ករះមួយ្ក្មករររងក្កគរេក�ហះចុន្តរតពិកិតាទួល់ងងេមរួះេនងក្កគរេក�ហះ

េដយ្គះពលរ�ហេនទេដនបកណ ងកនទកកះកិងបកេប�ករេល កកកមម�ពះេដយ៉កករចុនះ

្តួេលាទទួលង លាពងះ� បរងក្កះូុ�ះកិងូមិា 

• បកចុន្តរតពិកិតាកុេល�កកះេនវតណ��ពិកះងក្កថ�ងាះ 

• បក្គរលាវតួុគុ�ណ្ពនវកិសុកូករមកនរះតិឹ�លបកមកព្ក្មកររររគកាមកនរ់ិវ�សះ

កកគទេខតណា 

• បកទទួលកិវៈលិងងះ �់ពថមច�កួក០១ះព្គះពលរ�ហងក្ករងពិកះយកមករកពទុកេនមកនរ

វគ្បមមេខតណា 

• បកក្ករះមួយងះ� បរូុ�មន�ងះចុនពិកិតាទួល់ងងគុ�ណេនូុ�មន�ងេ�ម្េបន

គេរង ល្ព�ា 

• បកក្ករះមួយកររបលេគតិកណភ ះ់បិករងក្ក �រលាះកិងេមូុ�េនងក�ណ� ះបកណា

៉ិកា�គហណគាករលូកឆយរ �េេយក�ក�ុងត�គកាករ�ររមណ យដហ កគុ�ណវទិក��តកាះ

កិងបកេគក់ងង្ គកុ�ពិកិតាេលគនងាឹកក្មរលេឡងវលិាះះះ 

• ចុនពិកិតាេលកង��រ េនងងកម��បតះកិងពិកិតាវតួុគុ�ណេនរមកនរករៈគុរ ាះ 

• ទទួលេ��វចូលទកដរមកនរករៈគុរ ករគុច�កួក៧.២៧២ដកាា 
 

ករររេគតិកណភ់រគូ ដ   
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• បកក្ករះមួយមកនរ់គារ �ះយុវកកះកិងកកេខតណះេគកមេនងកពកិល្ៈយុវកក �ំ កា

មូលដហ កេខតណឆ� �២០១៥ះកិងគ�់ុលចលដណមវទិកលីយក�ុងេខតណះគេង�ត្ក្មកិល្ៈយុវកកណម

វទិកលីយះេ�ម្ចូលរមួ្គកួត្គឹកងក�ុងមេនងកពកិល្ៈយុវកក �ំ កាមូលដហ កេខតណឆ� �២០១៥ា 

• បកគេង�ត្ពកតណិករណ ្គឡងកិល្ៈចេ្ម�ងឹខមរគុ�ណ-កមីយះកិង្គក�ងរេទនេនេលេក

េ�ម្់គ់រពិបគុណាចូលឆ� �ថមះ្គ�ពណ ះតិឹខមរាះ 

• បកក្ករះមួយមកនរបមមករះកិងកដះេេខតណក�ពងាក�រះេរេគច�្ពន�កពិបគុណា

ចេ្មក្ពនកកមះ្ពនករកុ្ពនបទកេមណច្ពនគរមដថះកេ�តណមះក្មុកះ្ពនមនក្តះ

�ក្ពន�ះកច្កកម�ុះះកិងះេរេគច�ពិបេនរពវតិ� ណកកក្គះពលរ�ហឹ�លបតាគងាកវតិក�ុងះ

រគគ្គលីយពូកកកា 

• បកគហូ៉ក្រ�ក�ដលរប�េទគណណុ នគកណ លកិកវទិកលីយក�ពងាក�រះកិកេនមណភ លកូេរ រះ

ងក្កក�េ�ងទងះកិកេនវទិកលីយកុា់លនះមណភ លកុ៉រក�្�ច្រមកះមណភ ល់ងងករថម

�កកណកងណកមះ(កណេ� )  កិងមណភ ល់ងងករូមិ់រណុរៈះងក្កក�ពងាកេះេខតណ្ពនក្កុា 

• បកេរេគច�េគកវរងគរង តារប��លាកិកេ់ះងះេកះ់ូះច�កួក៣៣ដកាះេ�ម្េ្ត�មយកេទ

កឹមណងេនេ្្្គេទកាះ  

• បកចុនពិកិតាករគតិ�ង�ពយកណលកាក�គុ្តះរគកា្ក្ម ណ្ុករ រក្គ�ដកកិកះ្ក្ម ណ្ុកកាេ�  

កិង្ក្ម ណ្ុក់ិល�កេលះេនកនូ�េថត�ពយកណាះ 

• បកចុនពិកិតាកិល្ៈកូករគូះកិងកិគ្កមមះេន្ក្ងច្រមកះងក្កក�េ�ងទងះងក្ករងពិកះ

ងក្ករ�ុងងះងក្កថ�ងះងក្ក��ងករចះងក្កគរេក�ហា 

• បកេរេគច�េគកវរងគណណុ នគកណ លកណពះ “ក្ចាច ន៉ កាឹខមរ”ះេដយក្ករះមួយដយកដហ កះ

កិល្ៈកូករគូះកិងកិគ្កមមា 

• បកចុនពិកិតាះកិងព្ងកង �់ពច ន៉ កា� កាះ“ងក្រគាលីកណ ”ះេនងក្ករ�ុងងា 

• បកចុនងវ្ះវវតួុកិល្ៈ �់ពរកុះតិះកិងករ�ក �់េបនេនមកណមណភ លគណណុ នគកណ លវះ៉ិកវៈះ

កេមណចឹមរច�គកាះេ�ម្យក� ��កិល្ៈេទណ�ងពិពីរណ េន�ក់ក��េពលាះះះ 

• បកចុនងវ្ះវឹខនងឯកឹខមរេនងក្ករ�ុងងះងវ្ះវទ�េកេមទ ន៉ គាះ�ះកិងកួិតិកកះតិ�រ

តិចកួយេនងក្ក�រលាា 

• បកចុនពិកិតាឹខនងឹខមរះកិងត្លាគុកណម់នន្គះកកឹ�លបករកពទុកេនងក្ករ�ុងងាះ 

• ករិលីយ្ចកេចលចូលឹតមួយ្ក្ងច្រមកះបក់កុត� តច្គា្គកគងកវកមមេលវកីិយ

វគ្បមមះះះកិងវចិិ្តកិល្ៈច�កួក៧៩ច្គាា 
 

មកនរវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណក�ពងាឆ� �ងះដ  

ករររេគតិកណភ រគូ ដ  

• បកគកណចុនងកងាកួិតិ្បទះទួល្បទះ្រកន្បទះួកយគុេរ្គវតណិះកិងរមណ យដហ ក

វគ្បមម្គវតណិរកណាះ 

• បកក�ណតា្ព�្គទលាទទួលគុ�ណបកច�កួក៤៦កឹកនងា 

• បក្គមូលវតួុគុ�ណយកមករកពទុកកឹកនងកុវតួិ�ពបកច�កួក៩៦�ុ�-េន �ងា 
 

ករររេគតិកណភ់រគូ ដ  
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• បកគកណចុន្តរតពិកិតាះកិងងកងាកួិតិកិល្ៈទកកយ�ពះកិល្ៈកូករគូះកិល្ៈ�ពយកណះ

កិង់ិវ�សវគ្បមមាះ 

• បកងវ្ះវ្គវតណិគុណាចូលឆ� �្គ�ពណ ះតិឹខមរបក០១់តួគទា 

• ករិលីយ្ចកេចលចូលឹតមួយះបកទទួល�កាកុ�េប�ងកវកមមករគុច�កួក៦៩ច្គាាះ 
 

មកនរវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណេ�បតាះដ  

ករររេគតិកណភ រគូ ដ  

• បកចុន្តរតពិកិតាករងកងាក�ណងាះេនវតណទួលរូះកិងចុនពិកិតាេមលទួលគុ�ណមួយកឹកនង

ឹ�ល៉កេ�មេល លប�មួយេ�មះកិង៉កងយុកល្គឹ្លះង១០០ឆ� �េនងក្ក

កេណណ �ងា 

• បកេរេគច�េប�ន កនមុតាះ់ិរកះទណ�ង់�ូរគុ�ណច�កួក២ន កះេនងក្ក្កររាះ 

• បកេប�គហ៉ក្មងាេគតិកណភ ក�ុងូុ�ឹងកកណុកះកិងូុ�េកនកុ�ះកូក្ក្មករររកុរេិ�េខតណះ

ចុនទកាឹវង�បនាះ 

• បកចុនក�ណតា្ព�គកងទេកន់ុ�ះថមេ្កយករទកាឹវងះលកណៈគេចិកេទកេនងក្កកេណណ �ងា 

• បកចុនេទពិកិតាះកិង់ព�់ពយពច្គាករ�រេគតិកណភ �លា្គះពលរ�ហេនងក្កកេណណ �ងា 

• បកចុនះមួយដយកដហ កគុ�ណវតួុះពិកិតាះកិងទយត�មនវតួុកិល្ៈេន់នន្គះពលរ�ហូុ�

្គេ រ៉យះងក្កទលឹវងះេដយពិកិតាេ ូល៉កវតួុកិល្ៈមួយច�កួកេនទេដនា 

• បកងវ្ះវរកេ ូលទទួលគុ�ណថមះ(្រកន្បទ) េនវតណ��រ កតកាះះះកិងរកេ ូលទណ�ង

ឡ�ុតក�ហកមីយគរុលះពតះកិងបកចុនងវ្ះវគត៉កាទណ�ងទួលគុ�ណះេនងក្កកេណណ �ងា 

• បកចុន្តរតពិកិតាេល ងគុេរ្គវតណិរកណះេនងក្កទលឹវងា 

• បកចុនពិកិតាករលូកឆយ�គរនទួល់�កណេ្ណកះព្គះពលរ�ហច�កួក១ដកាេនូុ�ឹងកកណុកះ

ងក្កកេណណ �ងះកិងបកេប�ករ់គារ �ឹ ណដ�ពងះ� បរូុ�ា 

• បកចុនកិកពេលរេ្៉ង់ិវ�ស់នូវពូុ�ឹងកកណុកះ�លាូុ���ងទិលះឹ�លគរន�លាទួលគុ�ណា 

• បកចុនកិកពគកងេបនពួយះកិងគកង �់ពួចះេ ូលំគកង �ងពរេកនះគកងបមមណះមិក៉ក្គវតណិ

 កាទងកិង្គវតណិរកណេឡយះេនងក្ក��្កទលា 

• បកចុនពិកិតាទួលវតណតកាះ(វតណ្នួង)  ក�ណងាួគ តាកមមវតណក្ូវរ កះ កិងទណ�ងគូកកយដហ ក

ណ��រ កះ(្កទល) េនងក្ក្កររា 

• បកចុនពិកិតាួក�ពទួល្ពន់តុេ មុ លះឹ�ល្ត�វកកេលមកនកាកយខុកច្គាះេនងក្ក

កេណណ �ងា 

• បកចុនពិកិតាទួលងកនរណុះទួល្ក�ងះកិងទួល្បទក�ហះកិងវតណគុ�ណះ(វតណតកា) 

េនងក្កបកកា 

• បកចុនងកងាកួិតិទួលគុ�ណបកច�កួក២ទួលររដ ទួលវតណតកាកេម�ច្នងួះ កិងទួលវតណតកា

្បច្កះេនងក្ក្កររា 

• បកចុនពិកិតា្ពនេកកេទវរគូងកះេប�ពថមកាពណម េេម ះេនងក្ក��្កទលាះ
 

ករររេគតិកណភ់រគូ ដ 
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• បកេរេគច�្បរពកទិទវគ្បមមះតិះ០៣ះមដះេលកទ១៧ះឆ� �២០១៥  េ្កម្គ់កគទះ “យុវកកះ

េ�ម្វគ្បមមះតិ”ះកិងេរេគច�េគកមេនងកពកិល្ៈយុវកក �ំ កាេខតណះឆ� �២០១៥ា  

• បកចុនគរង តាះកិងព្ងកងា� តកិល្ៈ�លា្ក្មកិល្ៈមនកកណមក៉រមះ់ងងករះកិងេ

េរេកច�កួក៤៧េលកា  

• បកតេមនងរប�្ក៉ះេនក�ុង្ក្មកិល្ៈមនកក�ក់ងងករេចរ�ពកម�ុះា  

• បកចុនពិកិតាេលករកួល-លកា�កឹ�លនម កទិដហ ករះកិងកេ្�វ េ�់ូងកង�កះកិង់ព�  

់ពយ�លាងកវករឹ�ល្គកគងកវកមម�ពយកណណាកួល-លកា�កកឹ�ល៉កទិដហ ករព 

្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈ េនក�ុង្ក្ងះកិងណមគកណ ងក្កបកច�កួក៣៤េលកា 

• បកចុនពិកិតាះកិង់ព�់ពយ�លាងកវករច ន៉ កាេន ្ក្ងេ�បតាះងក្ក��្កទលះងក្ក្កររះ

កិងងក្កបកកា 

• បកចុនងកងាកួិតិះកិង ក្ម្ល�លាងកវករណាមក្គកគងកវកមមេលវកីិយវគ្បមមបកច�កួក

៦ូុ�ា 

• បកចុនងកងាកួិតិក ល៉ ងករះកិងម្ក�ះបុងបកាះបកច�កួក០៤កឹកនងេនូុ�ឹងកកណុកា 

• បកចុន់ព�់ពយ �់ពវគ្បមម្គ�ពណ ឹខមរ�លាកកះតិ�រតិចកងះណាបកយលា�កងេនងក្កះ

ទលឹវងា 

• ករិលីយ្ចកេចលចូលឹតមួយបក់កុត� តច្គា្គកគងកវកមមេលវកីិយវគ្បមមះះះ

កិងវចិិ្តកិល្ៈច�កួក៦៨ច្គាា 
 

មកនរវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណបតា��គងះដ  

ករររេគតិកណភ រគូ ដ  

• បកចុនេទពិកិតាខ�ងងងូូគដកះកិងេដនងយទ�ដកាេនគកង�េរ� េពកះងក្កថមេនលា 

• បកទ�ដកាទ�កងះមួយ្ក្មករររកុរេិ�ឹ�លេប�ទកាឹវង�ះកិងទ�ដកាទ�កងះមួយងះ� បរះ

ឹ�ក�្រគាងក្កះេ�ម្ងវ្ះវរកទួលគុ�ណរកពទុកះកម្តណិេគតិកណភ ះតិា 

• បកចុនក�ណតា្ព�្គទលាទួលគុ�ណបកច�កួក១០ទួលា 

• បកចុនក�ណតា្ព�្បទ្តេកណះរ្បទគេវលះេនងក្កគេវលា 

• បកចុនពិកិតាេមលករកក�មួយកឹកនងេ�ម្កុ�ណាគរន�លាទួល�្កពីកកះេន្ក្ងបតា��គងា 

• បកេគកករដហ កកួកកុល់ិរកេន្បទឯក��ះកិង្បទបណកាាះ 

• បកទទួលយកវតួុគុ�ណករគុច�កួក០៨�ុ�ះយកមករកពទុកេនរមកនរេខតណា 

• បកចុនពិកិតាទួលគុ�ណះកិងចុនេបនគេរង លករ�រះួកយគុ�ណ��កកាក�្គងាះេនងក្ក

ក�េរេងា 

• បកចុនពិកិតាថមគុ�ណេនវតណកេមណចះេនងក្កកឹង�ា 

• បកចូលរមួេប�ក�កយេនេល ង� កះមួយ្ក្មកិកិត�កកលវទិកលីយូមិកនវចិិ្តកិល្ៈះ

ឹ�ល�កកដ�េដយ្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈះកិងះរមកនរ�កមកុកះកិងបមមះតិ

្ក្ងបរ រ កា 

• បកចុនេទ្បទបណកាះេ�ម្ពិកិតាទណ�ងតម�លារគូេេកណ��គងឹ�កះកិងដកាន កកត� ះ

េ្នន �ំ កាេនគរេិវណ្បទា 
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• បកចុនេទ្បទឯក��ះេ�ម្ពិកិតាេមលក�េណ កុ�ងកងារគងវតណឯក��ា 

• បកចូលរមួក្ករ់ិរក្បទឯក��ះ្បទបឹកតះកិង្បទបណកាះះមួយ្ក្មះ

ករររដយកដហ កន��រះកិង់ិរកក�ណងាគុ�ណាះះះ 

• ទទួលេ��វចូលទកដរមកនរេខតណករគុច�កួក១.៤១០ដកាះ(េ��វ់កណរះតិច�កួក៣៩២ដកា)ា  
 

ករររេគតិកណភ ់រគូ ដ  

• បកេរេគច�្បរពកទិទវគ្បមមះតិះ០៣ះមដះេលកទ១៧ះឆ� �២០១៥  េ្កម្គ់កគទះ “យុវកកះ

េ�ម្វគ្បមមះតិ”ះកិងេរេគច�េគកមេនងកពកិល្ៈយុវកក �ំ កាេខតណះឆ� �២០១៥ា 

• បកគកណនតាក្ចាបតះេេ កះកិងរប�ា 

• បកកិពកកេរេងេេ កខនះះ“ឹកលលកវតិ” 

• បកចង្កង្គវតណិរប�កចាេ�តកិងចុនងវ្ះវរក្គវតណិ��ក�េ�តេនងក្ករតកមណភ លាះះះ 

• បកចុនពិកិតាេមលករតកាគតិ�ងវ េ�់ូណមនងកេ្�េន្ក្ងបតា��គងា 

• បក់កុត� តច្គា�កករគូវតួុកិល្ៈឆន កាថមេចលេទេ្្េខតណច�កួក១៧រគូា 

• បកចុនពិកិតាកិគ្កមមច ន៉ កាះកិងគកណេប�ច្គាងកវកមមេន្ក្ងបតា��គងះកិងងក្កបណកាាះ 

• បកចុនងកងាកួិតិន កយេនះេន �ង់ពយ�ណិក៉កមមះកិងន កកត� េ់ងំេន្ក្ងបតា

��គងាះ 

• គកា លីយេខតណបកេគក � រកូក់រណកកចូលងកេកេវេវះេរេង�លា�ថ�ះបមមណះ(េលក

ឹលង�ថ�លគាក្៉ក)ាះ 

• ករិលីយ្ចកេចលចូលឹតមួយ្ក្ងបតា��គងះេចលលិខិត់កុត� ត្រគាេកទកមមវគ្បមម

ច�កួក១៤៩ច្គាះកិងេនងក្កគេវលច�កួក២៨ច្គាា 
 

មកនរវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណ�គរលិកះដ  

ករររេគតិកណភ់រគូ ដ  

• បកេរេគច�្បរពកទិទវគ្បមមះតិះ០៣ះមដះេលកទ១៧ះឆ� �២០១៥  េ្កម្គ់កគទះ “យុវកកះ

េ�ម្វគ្បមមះតិ”ះកិងេរេគច�េគកមេនងកពកិល្ៈយុវកក �ំ កាេខតណះឆ� �២០១៥ា 

• បកតេមនងេរេងេេ កខនបកមួយទ្មងាះ“ម រតយុវកកកមីយថមេលទកក��កវគ្បមម”ា 

• បកគកណ្�កកនតារប�ក្ចាបតា 

• បកគណណុ នគកណ លចេ្ម�ងតគុ�ងឹវង�លាេគកកកឹ�លេ្ត�មេទចូលរមួមេនងកពចេ្ម�ងះ

តគុះង�យរះកិងឹខេ�េវា 

• បកេរេគច�េគកវរងគ�គរករប�ក្ចាបតះរប�ឹរងត្ូងះកិងេនងពិណ�ទាាះះ 

• បកចុន្តរតពិកិតាះងកងាកួិតិះកិងឹណដ��លាងកវករកួល -លកា�ក្រគា្គេទមិកណាទទួល

ទិល�កកឹ�លនម កទិដហ ករព្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈះេន្ក្ង�គរលិកះកិងងក្ក

េេ្្ា 

• បកចុន់ព�់ពយច្គាកណពករ្រគា្រងឹខ�ពយកណកូកងកវករេនងក្កេេ្្ា 

• បកចុនងកងាកួិតិគកា នរះកិងតូគលកាេកេវេវេន្ក្ង�គរលិកះកិងងក្កេេ្្ះកិងបកះ

ឹណដ�ងកវករណាេប�ច្គា់កុត� ត្គកគងកវកមមេន្ចកេចលចូលឹតមួយាះ 



41 

 

• ករិលីយ្ចកេចលចូលឹតមួយបក់កុត� តច្គា្គកគងកវកមមេលវកីិយវគ្បមមះះះ

កិងវចិិ្តកិល្ៈច�កួក៣១ច្គាាះះ 
 

មកនរវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណគដន យ៉កកីយះដ 

ករររេគតិកណភ រគូ ដ  

• បកចូលរមួេដនងយទ�ដកា�ទួល្បទះេនងក្ក្ពនេក្ត្ពនា 

• បកចុនងវ្ះវ�ទួលគុ�ណះួកយគុ�ណឹ�លមិក កាបកចុនគហ៉ាះ 

• បកចុន្តរតពិកិតាទួល្បទះកិងេបន្ព�្គទលា្បទណមគកណ ងក្ក-្ក្ងា 

• បកចុនងកងាកួិតិួកយគុ�ណេនងក្ក្ពនេក្ត្ពនា 

• បកចុនេប�គចិុគ្ក��ព្បទះទួល្បទះេន្ក្ងកិរ េីណា 

• បកចុនពិកិតាទួលគុ�ណ្ត��ង្រលូងេនូុ�គដន យឆម រា 

• បកចុនគហ៉វតួុគុ�ណណមក្រមះកិងួកយគុ�ណក�ុងេខតណា 

• បកក្ករះមួយមកណក�ដល្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈចុន្តរតពិកិតាួកយគុ�ណះ

េនងក្ក��ងក្កះងក្ក្ពនេក្ត្ពនះងក្ក� យេចកះកិងងក្កពួកា 

• បកចុន់ព�់ពយេកចកណកេ្មចកណពករក�ណតាត�គកា �ងគះេ�ម្ករ�រគរេិវណ្បទះ

េនណមគកណ េខតណ-្ក្ងា 

• បក់ព�់ពយច្គាកណពករករ�រេគតិកណភ ះតិ�លាមកណូមិះូុ�ះងក្កះេនងក្ក� យ

េចកា 

• បកទទួលវតួុគុ�ណករគុច�កួក៧១រគូា 

• បកកតាកូកេនម ះកិងឹកលមលេីណ�ពេនក�ុងគរេិវណ្បទគដន យឆម រះកិង្បទះ

គដន យទីពាះ 

• ទទួលេ��វចូលទកដរមកនរេខតណករគុច�កួក១.៤៣៤ដកា (េ��វ់កណរះតិ៧៦ដកា) 

ចូល្បទគដន យឆម រច�កួក៥៥.៦៥៩ដកាះ(េ��វ់កណរះតិ១ .៣១២ដកា) ចូល្បទគដន យ

ទីពច�កួក៦២៧ដកា(េ��វ់កណរះតិ០៨ដកា) កិងចូលរមកនរគុ�ណវទិកេទពេក -� យ

ច�កួក៤៦៨ដកាះ(េ��វ់កណរះតិ៦៣ដកា)ា  
 

ករររេគតិកណភ ់រគូ ដ  

• បកេរេគច�្បរពកទិទវគ្បមមះតិះ០៣ះមដះេលកទ១៧ះឆ� �២០១៥  េ្កម្គ់កគទះ “យុវកកះ

េ�ម្វគ្បមមះតិ”ះកិងេរេគច�េគកមេនងកពកិល្ៈយុវកក �ំ កាេខតណះឆ� �២០១៥ា 

• បកចុន្តរតពិកិតាះឹណដ�ះកិងព្ងកងច្គា�លាងកវករកួល -លកា�កេន្ក្ងកិរ េីណះ

កិង្ក្ងេបរយឹគរតា 

• បកក្ករះមួយកមតួកិចិ្ក្ងកិរ េីណចុនគិទងកវកមមេ្ងម់ិុកេបេណតបកច�កួក១

កឹកនងា 

• បកចុនគរ� គគទេលមក�ពយកណវ េ�់ូេនទូ �ងេខតណាះ 

• បកចុនេប�ច្គាគកណងកវកមមឆ� �២០១៥ះកិងចុនងកងាកួិតិ�ពយកណះគកា លីយះតូគលកាេកេវេវះ

កិង់ងងករឹ�ល៉កេនក�ុងេខតណាះ 



42 

 

• បកចុន្តរតពិកិតាវតួុកិល្ៈច ន៉ កាេលច�កួក០៨រគូះកិងច ន៉ កាថមច�កួក០៤រគូឹ�ល្ត�វដ�េចល

េទេខតណេកេម�គះច ន៉ កាថមច�កួក២០រគូះកិងច ន៉ កាេលច�កួក០៣រគូះដ�េចលេទ�ក់ក��េពលះ

កិងច ន៉ កាថមច�កួក០៤រគូះដ�េចលេទេខតណក�ពងាតមះកិងច ន៉ កាថមច�កួក០២រគូះដ�េចលេទេខតណ

បតា��គងា 

• បកចូលរមួទយត�មន្ពនពុទកគ�ិ៉ឹ�លដ�ចូលព្គេទក�ថះេនកង�កងវបុ្តួេខតណគដន យ

៉កកីយា 

• បកចុន្តរតពិកិតាះកិងេប�ករឹណដ��លាងកវករឹ�លករេករន កយេនមិកបក្តកម្ត�វះ

េន្ក្ងកិរ េីណាះ 
 

មកនរវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណរតណរ៉កកីយះដ  

ករររេគតិកណភ រគូ ដ  

• បកក្ករះមួយកររបលករ�រេគតិកណភ ះ�កក�ងករកររបលេខតណះេប�លិខិតេកន

់េហ៉ល៉ិកាច�ករ��ឡូងម្គឹ្លះង៣្ិចណះេនងក្កគដន យ �់ពិលះមកកកួរករណ

កកកកយទួលេនក្គរងា 

• បកចុនពិកិតាួក�ព្បទរុកឹ�លទទួលរងកូវករេេន�្ពាះ 

• បកពិកិតាះទយត�មនេលរេ្៉ង្តរក្ណយ�្ព� ក់ូរកកះកិង្បទ្ព្មកិលា 

• បកចុនពិកិតាួក�ព្បទះកិងចុនគហ៉វតួុគុ�ណេនេ្្ នុ �ងេនងក្ក្ត��ង្បទា 

• បកក្ករះមួយ់បិករដហ កកររបលងក្កគដន យ �់ពិលះកិងកររបលករ�រេគតិកណភ ះ

បកទគា� តាគទេលមកកករកក�ណគាេល�ទួលមួយកឹកនងក�ុងងក្កគដន យ �់ពិលះេដយបក

ុតាខនួកមកុកច�កួក០៤ដកាះកិងក �៉ រៈមួយច�កួកះកិងះបកេដនឹលងវលិេ្កយពេប�កិចិ

កកកះកិង់គារ �រចួាះ 

• បកចុនទកាឹវងក�ណតា្ព��ទួល្បទ���ះមួយះ៉ិកាកមមកិទកិ�ឹ�ល៉កេនកុ�វលិទួល

្បទះកួិតេន្ក្ងក�េ�ងាះ 

• បកចុនកគាឆ� រ�្ពក�ុងគរេិវណ្បទេនងក្ក្ត��ង្បទេ�ម្រយងករលក្៉គាេ��វ

េទកចរណ ចូលទកដាះ 

• បកចុនពិកិតាទួល្បទកគារងក�ុងរេ្៉ងេបនគេរង លក�ណតាឹ�ក់ិរកះកិងចុនពិកិតា

្បទា� រតរះក�ុងរេ្៉ងទលា្ទា 

• បកចូលរមួកួកកុល� កទីពះ(់ូរកក) ះមួយដយកដហ កន��រះកិងះ់ិរកក�ណងាគុ�ណា 

• បកចុនពិកិតា្បទ្ព្មកិលះកិងះ� កទីពះ(់ូរកក) ឹ�លក�ពុងទទួលករកួកកុលព

ដយកដហ កន��រះកិងះ់ិរកក�ណងាគុ�ណា 

• បកក្ករះមួយដយកដហ កន��រះកិង់ិរកក�ណងាគុ�ណកិកពរេ្៉ងកួកកុលះ

្បទ្ត��ង្បទះឹ�លក�ពុង្គលមកកងករបការល�ា 

• បកក្ករះមួយដយកដហ កគុ�ណវតួុចុនគហ៉វតួុគុ�ណេ្្ នុ �ងេន្ក្ងក�េ�ងះ

ងក្កគដន យ �់ពិលះងក្កចុងកលា កិងងក្ក្ត��ង្បទះបកច�កួក១៧០�ុ�ា 

• បកចុន្គមូលះកិង�កកកហូ៉កវតួុគុ�ណព� កទីពច�កួក២�ុ�ះយកមករកពទុកេនមកនរវគ្បមមះ

កិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណា 
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• បកចុនទទួលះកិង្គមូលវតួុគុ�ណេនណមវតណង�មះកិងទួល្បទច�កួក២០�ុ�ះយកមករកពះ

ទុកេនមកនរះកិងបកចុនគហ៉រចួ�លាា 

• បកចុនងវ្ះវរកេ ូលេកងទ្មដរ�ក� កទីពេន់នន្គះពលរ�ហបក្គរលាណាដយក

ដហ កន��រះកិងះ់ិរកក�ណងាគុ�ណឹ�លក�ពុងកួកកុល� កទីពា 
 

ករររេគតិកណភ ់រគូ ដ  

• បកេរេគច�្បរពកទិទវគ្បមមះតិះ០៣ះមដះេលកទ១៧ះឆ� �២០១៥  េ្កម្គ់កគទះ “យុវកកះ

េ�ម្វគ្បមមះតិ”ះា 

• បកក្ករះមួយេ្ក្ងក�េ�ងះេរេគច�កមមវបិ្គឡងចេ្ម�ងះក�ុងកកគុណាចូលឆ� �ថមះ

្គ�ពណ ះតិឹខមរា 

• បក្�កកនតាកិល្ៈ�លា្ក្មកិល្ៈកិកវទិកលីយះ ណ្ុកះឹកកះរតណរ៉កកីយាះ 

• បកចុនពិកិតាគតិ�ង�ពយកណ-វ េ�់ូះឹ�លនម កទិដហ ករព្កកូងវគ្បមមះកិងបកេប�ករឹណដ�

�លាងកវករកួលេម្ក�ះបុងបកះវ េ�់ូចលីតះ �់ពក្មិតកេមនងះេន្ក្ងក�េ�ងះងក្កចុងកលាះ

កិងងក្កគដន យ �់ពិលា 

• បកចុនពិកិតាកកមម�ពេប�ពុម��កេទ�ណ េន្ក្ងក�េ�ងះ់លិតវតួុកិល្ៈ �់ពេលះកិងកុមរងាត

េន្ក្ងក�េ�ងះងក្ក់កនងាឹវងះងក្ក្ត��ង្បទះកិងពិកិតាកឹកនងលកាវតួុកិល្ៈ �់ពេ ណ់ ះ

េ� កាះវលនះ� កាះ្បកាះលងងិកេនច�ណុច្ចក់កណរះតិ់ូរម ចាា 

• បកចុនពិកិតាងកវកមម ណ់ុតកកាះក ល៉ ងករះកិងលមល្កចកះកិងចុនពិកិតាករណ�ងន កយេន

់ពយ�ណិក៉កមមេន្ក្ងក�េ�ងះងក្កចុងកលាះងក្កគដន យ �់ពិលះងក្ក្ត��ង្បទះកិងះ

ងក្ក់កនងាឹវងាះ 

• បកងកងាទិក�កីយច�កួកគកា នរះគកា លីយះកិង់ងងករឹ�ល៉កក�ុងេខតណា 
 

មកនរវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណេកេម�គះដ  

ករររេគតិកណភ រគូ ដ  

• បកចុនពិកិតាកកមម�ពគូមខពចាខុកច្គា០១កឹកនងះះគា់នូវគុ�ណះេនងក្កពួកះលទក់ល

េនឹត៉កករលួចគូមខពចាមណង �៉ លាះ 

• បកចុន្តរតពិកិតាទណ�ងទួល់ណណូ ងេវះេន្ក្ងេកេម�គះឹ�ល្គះពលរ�ហកកងកងា

គងងកា់ដមីយ្គទនេ ូលេលកងកពគុ�ណមួយច�កួកះកិង្កឡះកិងបកេប�ករនមុតាមិកណា

កកគកណាះ 

• បកចុន្តរតពិកិតាះកិងទគា� តាករកគាឆ� រ�ច�ណ ្បទកេកនះព្គះពលរ�ហមួយ្រររ

េនូុ�ឹងកណូយះងក្កទររកិះកិងេប�កិចិកកកគហណគាះគដន កាាះ 

• បកចុនទគា� តាករេប�រគង ណ្ុហពីទកយក�ច��កាកកណ លទកិណ្បទដររូះ្ក្ងាងលិចះ

ព្គះពលរ�ហមួយ្រររេនូុ�ា� រកកណ យះងក្កគដន យងកះកិងបកេប�កិចិកកកគហណគា

ះគដន កាាះ 

• បកក្ករះមួយដយកដហ កន��រះកិង់ិរកក�ណងាគុ�ណះចុនេទទទួលយករគូច ន៉ កា

គុ�ណច�កួក១៥រគូះកុេល�កក��ុតច�កួក៣៨ះគ�ឹណក៉តាកុេល�កកច�កួក២៩ះកិងះ
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់្តឹគ្រាកា ទគុរាណប្វើព ថ្មកា ពណម គ្រ េ់ នច�កួក១ះពេមគត៉កររងកង�កងវបុ្តួេខតណេកេម�គះ

យកមកទុកេនដយកដហ កន��រះកិង់ិរកក�ណងាគុ�ណាះ 

• បកចុនេទទទួលយករគូច ន៉ កាថមច�កួក០២�ុ�ះេន់បិករដហ កកររបលងក្ក្កកលាះឹ�ល្គះ

ពលរ�ហ្គទនេ ូលេនណម់នូវេនូុ�ក�ពងាថ�ូវះងក្ក្កកលាះកិងយកេទរកពទុកេន នុ �ង

់ិរក់ងងរា 

• បកក្ករះមួយងះ� បរ្ក្ងេកេម�គះចុន្តរតពិកិតាករតកា�លុគ្ត��ង្ណវះ

គកណគដន គាេន្ក្ងេកេម�គឹ�ល៉កទ� �្១០០ឹមរ្ត X ២០០ឹមរ្តះេដយ្គះពលរ�ហ០៣

ដកាាះះគចិុគ្ក�្ត��ងេកនេនកលាទ� �្៦០ឹមរ្តះ Xះ១០០ឹមរ្តាះះលទក់លកមតួកិចិច្ម្ន

បកចុន្តរតពិកិតាះេ្ចកេលកឹតពុ�ទទួលបកលទក់លវកិ៉៉កេឡយះគចិុគ្ក�ក�ពុងេក�កុ�

ឹ់កករតតាករគកណា 

• បកក្កា រកា មួយ ា់ ក្លាបរក្រុ កក្រឡា លា  ចុនត្រួ តពិកិត្យត្រពា� ងល្គើក �ឹ លមាកគ្រកាពលរ�្ឋ 
ច� កួក២១រ្រួកា រ កិង្ត��ង្ពនេកះឹ�ល្គះពលរ�ហច�កួក៣៩្ររររកា កៅកុ� វិលមាតា ត្រពា� ង

គុរាណ �ងពរេកនគាកចាកា � រ� លោចូលកុ� វិលមាតាត្រពា� ង កាលទ្ប់ លគាក្យប្វើកិច្ចកក្យា

គល្លគា កា រចា កា � រ� លោយកត្រពា� ងកេ នកាគក្ទាកា  កិង ា្ ម ាូ តា មិក្យកា ងកងា ក� ណងា ថ្ម

រ្រគា គ្រេ ទគក្ថឹមទៀតឡើយា 

• បកចុនេដនងយទ�ដកាះកិងនមុតាករតកា�រ �េេ្ត��ងគុ�ណះ “្ត��ងទកមះកិង

្ត��ង្ណវ្ �ង”ះពក�កកា្គះពលរ�ហច�កួក៤្រររេន្ក្ងេកេម�គា 

• បកក្ករះមួយងះ� បរងក្ក្កកលា  ចុន្ តរតពិកិតាកររ �េេ�ច�ណ ទួល្បទះ

ក�េបរ ះះេ�ម្ងកងាល�េនដហ កពក�កកា្គះពលរ�ហច�កួក៤្រររះះលទក់លបកេប�កិចិ

កកកគហណគាករងកងាះគដន កាា 

• បកក្កា រកា មួយ ា់ ក្លាបរ កិងកមត្ថកិច្ចក្រុ កគ្រាកា ទគារង  បកចុនពិកិត្យ កិងទទួល

កុលា លាកក ច�កួក៧�ុ� �ឹ លគ្រកាពលរ�្ឋក កគ្រទន ើូល កៅក្រុ កគ្រាកា ទគារង  

យកមករកពទុកកៅមក្ទ រវគ្គបមម កិងវិចិត្រកិល្គៈខេ ត្តា 

• បកចុនពិកិតាេន �ងរគូច ន៉ កាក្លដរ០១េន �ងះកិងរគូឆម �្បទ០១េន �ងះឹ�ល្គះពលរ�ហ

្គទនេ ូលេនងកនេល្កះងក្ក់ងងរកុ�ះេ ្យបកេប�កិចិកកកះមួយរណៈកមមករវតណះកិង

ងះ� បរូុ�ះឹ�លបកេក�កុ�រកពទុកះគេកណ នងកក�េនវតណ��កកាក្៉គាពុទកគរកីិទេនរព

គូះា 

• បកទទួលវតួុគុ�ណច�កួក៤�ុ�ះពកកះតិ់ងាេរនកា 

• បក្តរតពិកិតាេ ូលវតួុកិល្ៈច�កួក១�ុ�ះះគ�ឹណកក្លដរះេប�ពថមកាះកិងបក�ក្ូតមិក

ណាេប�ករដ�េចលេ្្្គេទកា 

• បកក្ករះមួយងះ� បរ់គ�ះកិងរណៈកងងេខតណះចុនពិកិតាករ់ិរកេគតិកណភ វគ្បមមះ

កិងក�ណងាកដណមវតណច�កួក១១វតណះេ្កមរេ្៉ង់ិវ�សេក�ហកិចិក្រមកះកិងេគតិក

ណភ ់ងងរាះ 

• បកចុនងវ្ះវរកេ ូល់ណណូ ងគុ�ណច�កួក៦ះេចតិយច�កួក៣ះទួលថមច�កួក២ះេនងក្កពួកា 
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• បក់ព�់ពយេកចកណកេ្មចេលខ០១ក.រះកណពករក�ណតាគរេិវណះ្បទះទួលះងកនះ

្ត��ងះ� កគុ�ណះេនងក្កកឹ្កងះងក្កពួកះងក្កងកក��ះងក្កទររកិះងក្ក្កកលាះ

កិងងក្ក់ងងរកុ�ា 

• បកទទួលណាេ��វចូលទកដរមកនរះតិ់ងងរករគុ៉កច�កួក៦៥.១៣៤ដកាះ(េ��វ់កណរះតិ

ច�កួក៦០.៥០៥ដកា) រមកនរ្ពនកេ�តណមក្កុច�កួក៣១ .៣៨០ដកាះ(េ��វ់កណរះតិច�កួក

៣០.៤៩២ដកា) រមកនរវតណ�កគូពមច�កួក៧ .១៨៦ដកាះ(េ��វ់កណរះតិច�កួក៦ .០៥៣ដកា) កិងះ

មណភ លរ្កិ�ហកមម្ គលីយពូកកកច�កួក១០២ .២៦៩ដកាះ(េ��វ់កណរះតិច�កួក៨៥ .២២៩ដកា)ា 
 

ករររេគតិកណភ ់រគូដ 

• បកេរេគច�្បរពកទិទវគ្បមមះតិះ០៣ះមដះេលកទ១៧ះឆ� �២០១៥  េ្កម្គ់កគទះ “យុវកកះ

េ�ម្វគ្បមមះតិ”ា 

• បកេរេគច�កមមវបិ្គឡងកិល្ៈទកាក្មិតា� តរប�គុ�ណះកិងរប�្គ�ពណ មនកកេខតណះ

េកេម�គា 

• បក់�លាលិខិត់កុត� តដ�េចលវតួុកិល្ៈេទេ្្្គេទកច�កួក១៣២រគូា 

• បកតេមនងរប�ថមះ“ត្លាេកណេង”ា 

• ្ក្មកិល្ៈមនកកច�កួក២៤្ក្មបកេចលកឹមណងណមេ�ងមេនងកពះកកហ នរះេ�កកយ

ដហ កះកិង់ពរ�្តកូកេ��វះតិះកិង់កណរះតិទកដះ្គត�ា 

• បកចុន់ព�់ពយ់កុ្កកតាេលខ៦៣ះ់.ក.្កះកណពករ្រគា្រងកិល្ៈ�ពយកណវ េ�់ូះកិងេ្រេងះ

គ�ពងកេមនងេនងក្កគដន យងកះកិងងក្កពួកាះ 

• បកចុនឹណដ�ះកិង្តរតពិកិតាគទេលមក�ពយកណ -វ េ�់ូ�លាងកវករ�ពយកណ-វ េ�់ូះ(ករ់លិតះ

ករតកាគតិ�ងះករកួល -លកា�កងកង�កះកិងនម កះទិដហ ករ) ាចូលរមួ់កុវត�ណមលិខិត

គទដហ កច្គាច�កួក១៦០កឹកនងះេន្ក្ងេកេម�គះងក្កពួកះងក្កកឹ្កងះងក្ក់ងងរកុ�ះងក្ក

គដន យងកះះកិងងក្ក្បទបរងា 

• បកចុន្តរតពិកិតាេ�ង�ពយកណេន ទកមកុេក់និចេន្ក្ងេកេម�គះឹ�លក�ពុង��េណ រករេដយះ

ពុ� កា៉កច្គា់កុត� តេនេឡយាះ 

• បក្តរតពិកិតាះកិងឹណដ��លាងកវករ  កិគ្ករឹ�លក�ពុងគេ្មេកទកមម កាទងកកងក�ដល 

កិល្ៈកូករគូះកិងកិគ្កមមណាេនរពណមក្ចាច ន៉ កាឹខមរេន្ក្ងេកេម�គច�កួក១២៧កឹកនងា   

• បកចុនត្រួ តពិកិត្យ់ក្ខរាវិរុទ្បងកវកមមេលកន កយេនថមឹ�លេ្ក្ងបក់កុត� តបក

ច�កួក១១៦ន កះក�ុងេដនមិក់កុត� តណាេលកច�កួក១៧ន កះេន្ក្ងេកេម�គា 

• ក្ករះមួយ្ក្មករររច្ម្នេ្ក្ងេ�ម្េរេគច�កកណ គា �់ គា្ក្ងេកេម�គះ  ចុនកាតា

ន កយេនឹ�លេលកណ�ងេដយពុ�េនរពច្គាបកច� កួក២៤២ក្លាក កិងក្រុ ម ណ្ ុ កច� កួក៦ កៅ

ក្រុ ងកៀមរាគា  

• បកចុន់្កព្វ់ ្ កាយច� ណេ ន �ក ងវគ្គបមម  គ្រព�ណ  ទ� កៀមទម្លាគា �លា គ្រកា ពលរ�្ឋ  កៅក្រុ កពួកះកិងះ

ងក្កគដន យងកា 

• ករិលីយ្ចកេចលចូលឹតមួយ្ក្ងេកេម�គ បក់�លាច្គាេកទកមមេលវកីិយវគ្បមមះកិង

វចិិ្តកិល្ៈច�កួក១៥៨ច្គាា 
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មកនរវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណ្ ពនវនិរះដ 

ករររេគតិកណភ រគូ ដ   

• បកចុនពិកិតាេមល្បទគុ�ណកួិតេនទណ�ង�កម្ កេក�ហកិចិរគកា្ក្ម ណ្ុកបររ ះ

េនងក្ករេវេងះកិង្ក្ម ណ្ុកកកេ្�កះេនងក្កឹេគា 

• បកេបនគេរង លេន�្ក្ម ណ្ុកះកកះេ្�កះបកច�កួក០៧កឹកនងះេនងក្កឹត្ង៉កកីយះងក្កះ

ឹេគះកិងងក្កកីយឹកកាះ 

• បកទទួលវតួុគុ�ណករគុច�កួក២១�ុ�ះពងក្កកងងមថមះងក្កឹត្ង៉កកីយះកិងងក្ករូឹលកាះ 

• បកចុនក�ណតា្ព��កម្ កេក�ហកិចិរគកា្ក្ម ណ្ុកះC.A.D.I Co, Ltd េនងក្ករេវេងា 

• បកចុនេបនគេរង ល្ព��្ក្ម ណ្ុកះកិងកិកព់លគរន�លារគកា្គះពលរ�ហេនក�ុង្ក្ម ណ្ុក

កិេដមិុចះេនងក្ករូឹលកា 

• បកចូលរមួ្តរតពិកិតាះកិងទកាឹវងក�ណតាទ� �្�់ន�គរន�លាះមួយ្គះពលរ�ហេនេល�

កម្ កេក�ហកិចិរគកា្កម្ ណ្ុកេខមគូមះេដកេ់នកេថកិកះេនងក្កះ�កពកណា 

• បកចូលរមួពិកិតាគេរង ល្ព��រគកា្ក្ម ណ្ុករទក្កកតេនងក្ករេវេងា 

• បកចុនេទពិកិតាទណ�ង�៉កទ�ដការទង្គះពលរ�ហះមួយ្ក្ម ណ្ុក�កម្ កេក�ហកិចិះះ

់ិកះបះេនងក្ករេវេងា 

• បកចុនេទ្ក្ម ណ្ុកះ្ទះ�ពះកិកព់លគរន�លាះកិងេប�ច�កតា �ំ កាេនងក្ករេវេងាះះះះ 

• កកមម�ពឆម �្តរក្ណយ�្ពណម្បទគុ�ណបកច�កួក២៤៨.៥៧៤ឹមរ្តកេរ រាះ 

• ទទួលេ��វចូលទកដណម្បទដដ៉កច�កួក៨៨០ដកាះ(េ��វ់កណរះតិ៣៩ដកា) ាះ
 

ករររេគតិកណភ ់រគូ ដ  

• បកេរេគច�្បរពកទិទវគ្បមមះតិះ០៣ះមដះេលកទ១៧ះឆ� �២០១៥  េ្កម្គ់កគទះ “យុវកកះ

េ�ម្វគ្បមមះតិ”ះកិងេរេគច�េគកមេនងកពកិល្ៈយុវកក �ំ កាេខតណះឆ� �២០១៥ា 

• បកងកងាកួិតិកិល្ៈកូករគូះកិងកិល្ៈកិគ្កមមេនងក្កឹេគះងក្កកងងមថមះងក្កកីយឹកកះ

ងក្ករូឹលកះងក្កឹត្ង៉កកីយះងក្កះ�កពកណះកិងកួិតិ់ិវ�សវគ្បមមេនងក្ករេវេងះងក្ក

ះ�កពកណះងក្កឹេគះងក្កឹត្ង៉កកីយះកិងកួិតិកិល្ៈ�ពយកណេនងក្កះ�កពកណះងក្កកងងមថមះ

កិងងក្កឹេគា 

• បកចុន្តរតពិកិតាឹណដ�ងកវករកួល-លកា�កះកិងតកាបុងបកះណាមកេប�ច្គាគកណងកវកមម

កួិតេនងក្កឹេគះងក្ករូឹលកះកិងងក្កកងងមថមា 

• បកក្ករះមួយ្ក្មករររមកព្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈះងវ្ះវ្គ�ពណ កក

ះតិរួយះេនងក្ករេវេងាះ 

• ករិលីយ្ចកេចលចូលឹតមួយ្ក្ង្ពនវនិរះបក់កុត� តច្គា្គកគងកវកមមេលវកីិយ

វគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈច�កួក៥៧ច្គាា 
 

មកនរវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណក�ពងាប�ះដ 

ករររេគតិកណភ រគូ ដ  
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• បកទទួលវតួុគុ�ណច�កួក០២�ុ�ពេេក់ិបលងក្ក្បទគលនីងងះកិង១៨�ុ�ពគត៉ករ

កង�កងវបុេខតណា 

• បកចុនពិកិតាវតួុគុ�ណ៉ក�ងគួក្ក្ង្ទឹវងះគកននច�កួក០២�ុ�ះឹ�ល្គះពលរ�ហកក់ណណូ ង

្គទនេ ូលេនងក្ក្បទក�គូរា 

• បកចុនគហ៉វតួុគុ�ណេ្្ នុ �ងេនណមគកណ ងក្កច�កួក៧�ុ�ា 

• បកចុនេ់ន�ងេន តាះកិងចុនគហ៉ួកយគុ�ណថមឹ�ល៉កណមគកណ ងក្កាះ 

• បកក្ករះមួយឆម �្បទះ្តរក្ណយ់នូវចូលេទ្បទរគងរ៉កះកិងបកកតាេនម

កូកេលះកិងក ល៉ តេនណម្បទដដា 

• បករកេ ូលទួលច�កួក២ររះទួលេនក្ លះងកងា �់ពក�ហ្រកនថមបយេ្ក�មះេនងក្កេន ងះ

កិងទួល្បទ�កាពរះកួិតេន្ក្ម្បទក�គូរះទួល្បទគុ�ណេកន្ត�វបក្ក្ម ណ្ុកះ

មួយបកលូកឆយា 

• បកចុនេទក្មគក្មរលះ្គះពលរ�ហមួយ្រររះេ�ម្កុ��ក្ូតឹ់ណរ១េន �ងពមុខ់�ូរេាម ចះ

េនងក្កេន ងា 

• បកទទួលេ��វចូលទកដរមកនរេខតណករគុច�កួក៤៤០ដកាះ(េ��វ់កណរះតិ១០៩ដកា) េន

្បទក�គូរ�្ពរុកច�កួក១០.៥៦២ដកាះ(េ��វ់កណរះតិ៣ .៤៥៩ដកា) រមណ យដហ ក��កកនុក

ច�កួក៣.៤៧៦ដកាះ(េ��វ់កណរះតិ២៣១ដកា) កិងវតណ្បទច�កួក៣៨ដកាះ(េ��វ់កណរះតិ៣០

ដកា)ា 

• បកក�ពុងគកណកួកកុល្បទ N1ះេដយក្ករះមួយ់ងងករះWaseda ា 
 

ករររេគតិកណភ់រគូ ដ  

• បកេរេគច�្បរពកទិទវគ្បមមះតិះ០៣ះមដះេលកទ១៧ះឆ� �២០១៥  េ្កម្គ់កគទះ “យុវកកះ

េ�ម្វគ្បមមះតិ”ះា 

• បកគរង តាកិក �ំ លេរេង�លា�ថ�ងទិតាះកិងកិកេររេុកកលាេខតណា 

• បកក�ពុងករេករះកិងនតាយេកេរេងកព�កិទកិា 

• បកតេមនងគទេនងរប�ឡុងះកាឹ�កណឹឡកក�ពងាប�េឡងវលិាះ 

• បកចុនងកងាកួិតិ�ពយកណះ កួិតិកិគ្កមមកិល្ៈកូករគូណមគកណ ងក្ក-្ក្ងក្៉គាឆ� �២០១៥ះ

កិងចុនក្ម្លងកវករណមគកណ ងក្កណាមកេប�ច្គាងកវកមមគកណេទេតា 

• បកេរេគច�េគកវរងគ�គរក �់ពច ន៉ កាះកិងពុម�កុមរងាតា 

• បកឹចក្គកក់កណរ្កកួងះកិងណ�ងរគកមី�កកះកណពករ់ណលាេកទ់រណៈរគកា្កកួង

វគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈះកិងទ្មងាកុ�កិទកិេប�ងកវកមមកូកងកវករេនងក្កកកណ កាះកិង្ក្ង

កនកងឹកកបកច�កួក៣០ច្គាា 

• បកេរេគច�ឯករ�កាពីកកកិងវកីិយ់ិវ�សវគ្បមម់ព�់ពយ�លាងកវករះកិង្គះពលរ�ហះ

េនងក្កកកណ កាាះ 

• បកចុនងវ្ះវ�កកះតិរួយះមកះ�ឹខមរះក្៉គាចង្កងទុកះេកេវេវេនងក្កះ

្បទគលនីងងា 
 

មកនរវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណក�ពងាតមះដ 
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ករររេគតិកណភ រគូ ដ  

• បកទទួលះកិងកូក��េណ ររណៈ្គតិូកូេរ រច�កួក០៧ដកាចូលទកដរមណ យដហ ក��្គ្កះ��ងកះ

កិង្បទកររបកីយា 

• បកទទួលេេកះមឹកលះ្ណេណះកិងេ��វេទកចរណ កកះតិចិកច�កួក០៦ដកាះចូលទកដះ

ក�ុងរមកនរា 

• បកចុន្តរតពិកិតាះកិងបកណាឆម �្បទកួយឹថ �់ដមីយណម្បទឹ�ល៉កេនងក្កះ

�្ពលរា 

• បកចុន្តរតពិកិតាួក�ព្បទរុកយ្មះ្បទទកកឆះ្បទរុកណ្ព្មះ

េនងក្ក�្ពលរា 

• បកចុនេទេប�់ដមីយេន្បទកររបកីយា 

• បកចុនពិកិតាួក�ព្បទគុ�ណឹ�ល៉កក�ពតកា្ទ្�េ្ មេនងក្កប់យា 

• បកចុនពិកិតាេមល្បទទ�្ពងះឹ�ល្ត�វខាលាគកាេប�ណាបកា�ងេ្តរតួ�ក្ពន់ងងេ្បកកត�  

ន់ កាគរន្បទះគរុឹកណមិកេប�ណាខូច្បទេទះេនងក្កប់យា 

• បកចូលរមួះមួយ់រងដយកដហ កេគតិកណភ ចុនពិកិតាវតួុគុ�ណេនណមគកណ វតណះកិងទួល

គុ�ណះកិងបករកេ ូលថមបកាឹគកច�កួក៥០�ុ�ះេនងក្កប់យា 

• បកចុនពិកិតាេន �ងកិេតរកិេនវតណ្កេកងះេនងក្ក�្ពលរា 

• បកចូលរមួះមួយដយកដហ កគុ�ណវតួុះចុនពិកិតាះកិងថតរគូច ន៉ កាេនទួល្បទ្ពន់តុះ

ងក្កងកកកករា 

• បកចុន្តរតពិកិតា្ពនវនិរវតណ់ម�វដ�មះ(� យចា��) ះមួយមកនរបមមករះកិងកដះេនះ

ងក្កងកកកករា 

• បកចុនក្ករះមួយេមូុ�ប់យះកិងរណៈកមមករវតណតកវតណះចុនពិកិតាេមលេ្រេងច្ក

កក�មួយកឹកនងះេដយពិកិតាេ ូល៉កក�េទច្កឡ�កកតូចំ�រយបរយេល�ឹងករគកា្គះ

ពលរ�ហះេនងក្កប់យា 
 

ករររេគតិកណភ់រគូ ដ 

• បកេរេគច�្បរពកទិទវគ្បមមះតិះ០៣ះមដះេលកទ១៧ះឆ� �២០១៥  េ្កម្គ់កគទះ “យុវកកះ

េ�ម្វគ្បមមះតិ”ា 

• បកក្ករះមួយមកនរបមមករះកិងកដះមកនរេទកចរណ ះកិងមកនរពីតម៉កចុនគ�់ុកណមះ

វតណះេលងឹល្ង្គះ្គិយះ់គ់រពិបគុណាចូលឆ� �ថម្គ�ពណ ះតិឹខមរា  

• បកក្ករះមួយមកនរ�កាពីកកេ�ម្េរេគច�ពិបគុណា៉ុ�គិណភ ះ្គ�ពណ ះតិឹខមរា 

• បកតេមនងរប�បកច�កួក០៣រប�ររះរប�គុកឹ់ន្ �ងះរប���្គ្កះ��ងកះកិងរប�ចូលមនគាា 

• បកចុន់ព�់ពយះកិងេប�ករឹណដ��លាងកវកមម�ពយកណមួយច�កួក  ឹ�លពុ� កា៉កច្គា

់កុត� ត្តកម្ត�វះេន្ក្ងក�ពងាតមាះ 

• បកចុនពិកិតាករតកាគតិ�ងវ េ�់ូណមនងកេ្�ះេ�ម្ទគា� តាករតកាគតិ�ងវ េ�់ូ

ងកង�កេនងក្កប់យះកិងងក្ក�្ពលរាះ 
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• បកចុន់ព�់ពយ�លា៉ិកាងកវកមមឹ�ល�កាពីកកវកីិយវគ្បមមះណាមកដកា�កាកុ�្គកគ

ងកវកមមរគកាខនួកេនងក្កប់យាះ 

• បកចុនងកងាកួិតិកិល្ៈកូករគូះកិងកិគ្កមមះេន្ក្ងក�ពងាតមា 

• បកចុន្តរតពិកិតាះកិងងកងាទិក�កីយន កកត� ះន កយេនះកិងេន �ង់ពយ�ណិក៉កមមេន

្ក្ងក�ពងាតមា 

• បកចុនេទងក្កប់យចង្កង្គវតណិចូលមនគាះេ�ម្�ច�្គ�ិតេប�ះរប�្គ�ពណ ះេ្ត�មចូលរមួះ

មេនងកព �ំ កាះតិះកិងគុណាទេកនា 

• ករិលីយ្ចកេចលចូលឹតមួយ្ក្ងក�ពងាតមះបក់កុត� តច្គា្គកគងកវកមមេលវកីិយ

វគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈច�កួក៨២ច្គាា 
 

មកនរវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណ្ កេចនះដ 

ករររេគតិកណភ រគូ ដ  

• ទទួលេ��វចូលទកដរមកនរេខតណករគុច�កួក១០២ដកាះ(េ��វ់កណរះតិច�កួក៣ដកា) កិង

ងនរគុ�ណរកកកណ លច�កួក១.១៣៥ដកាះ(េ��វ់កណរះតិច�កួក៥៣៩ដកា)ា 

• បកកួកកុលះកិងេគពណម េឡងវលិកូវងនរគុ�ណរកកកណ លះកួិតេន្ក្ង្កេចនះឹ�លះ

រគតមួ�ថវកិេដយឯករតណមះទរតាះច�េរ កះ់កុរ�ហេលាបិករ្កកួងេទកចរណ ា 
 

ករររេគតិកណភ់រគូ ដ  

• បកេរេគច�្បរពកទិទវគ្បមមះតិះ០៣ះមដះេលកទ១៧ះឆ� �២០១៥  េ្កម្គ់កគទះ “យុវកកះ

េ�ម្វគ្បមមះតិ”ា 

• បកចុនពិកិតាករគតិ�ងវ េ�់ូណមេ�ងកេ្�ច�កួក៤២កឹកនងះកឹកនងកួល -លកា�កច�កួក២៥ 

កឹកនងះកិងបកឹណដ��លាងកវករណាគតិ�ងះកិងកួល -លកា�កកឹ�ល៉កទិដហ ករព្កកួង 

វគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈះេន្ក្ង្កេចនះកិងងក្កចិ្តគុរ ា 

• បកចុនងកងាកួិតិកឹកនងកួល-លកា�កេន្ក្ង្កេចនះកិងងក្កចិ្តគុរ ា 

• បកចុនពិកិតាទិដហ ករវ េ�់ូរគកា់លិតកមមដដបកច�កួក០៥េរេងា 

• បកចុនងកងាកួិតិះកិង្តរតពិកិតាងកវកមមកិល្ៈកូករគូះកិងកិគ្កមមេន្ក្ង្កេចនះកិងងក្កះ

ចិ្តគុរ ា 

• បកចុនងកងាកួិតិះកិងពិកិតាករដកាណ�ងន កយេនះន កកត� េន្ក្ង្កេចនះកិងងក្កឹ្ពកះ

្គកព�ាះ 

• បកចុនងកងាកួិតិះកិងពិកិតាងកវកមម ណ់ុតកកាះកតាកកាះក ល៉ ងករះគកា នរះថតរគូះះងរ�កូរ

េន្ក្ង្កេចនា 

• ករិលីយ្ចកេចលចូលឹតមួយះបក់កុត� តច្គា្គកគងកវកមមេលវកីិយវគ្បមមះ

កិងវចិិ្តកិល្ៈច�កួក៣៨ច្គាាះ
 

មកនរវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណកនកងឹ្តងះដ 

ករររេគតិកណភ រគូ ដ  
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• បកចុន្តរតពិកិតាវតួុគុ�ណះទួល្បទះកិងេប�ក�ណតាេ្តុកូក្គះពលរ�ហឹ�លក�ពុង

លូកឆយគរនទួល្បទគុ�ណណាគហណគាះគដន កាេនងក្កំកគរទិរតាា 

• បកចុនេទេដនងយពគតង ឹ�ល្គះពលរ�ហដ�ន� មកលកា�ូរេនទួល្បទ្ពនេនះកិង

េប�កិចិកកកគហណគាមិកណា៉កករលកា�ូរេលទួល្បទះេនងក្កំកគរទិរតាាះ 

• បកចុន្តរតពិកិតាវតួុគុ�ណឹ�ល៉កេនណម់នន្គះពលរ�ហះកិងទួល្បទដដកួិតេន

្ក្ងកនកងឹ្តងះងក្កេកកះកិងងក្កំកគរទិរតាា 

• បកចុនពិកិតាករលូកឆយេប�់នូវច�កួក០២ឹខះឹ្កង៉កករគរន�លា�លាទួលគុ�ណះ

េនងក្កំកគរទិរតាា 

• បកចុនេទងក្កំកគរទិរតាះេ�ម្្គមូលយកវតួុគុ�ណច�កួក០៣�ុ�ះមករកពទុកេនក�ុងមកនរា 

• បកក្ករះមួយមកណក�ដល្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈះកិងងះ� បរ�កាពីកកះេ�ម្ចុនះ

កិកពងវ្ះវក�ណតាត�គកាទណ�ងួកយគុ�ណឹ�ល៉កេនងក្កំកគរទិរតាា 
 

ករររេគតិកណភ់រគូ ដ 

• បកេរេគច�្បរពកទិទវគ្បមមះតិះ០៣ះមដះេលកទ១៧ះឆ� �២០១៥  េ្កម្គ់កគទះ “យុវកកះ

េ�ម្វគ្បមមះតិ”ះា  

• បកគកណគរង តារប��លាកិកវទិកលីយ្ពន�កគូកកយកិចិាះ 

• បកងវ្ះវះកិងចង្កងគេង�តរប�ថមះ “ក្មកាមត� បរ េក់ុ”ះកិងេេ កកិយះ “េគ�ថ�

េនឹតរន”ា 

• បកចុន់ព�់ពយ់កុ្កកតាេលខ៦៣ះ់ .ក.្ក.គ.កះរគកា�ករដហ ិបលះកណពករ្រគា្រង្តរត

ពិកិតាកិល្ៈ�ពយកណះកិងវ េ�់ូ�លាងកវករគហូិលគទេនងះកិងឹណដ�ងកវករកួល -លកា�ក

ណាគហណគាករកួល-លកា�កកឹ�លនម កទិដហ ករា 

• បកចុនឹណដ��លាងកវករ�ពយកណ-វ េ�់ូ �ង់កាឹ�ល៉កក�ុងេខតណណាមកដកា�កាកុ�្គកគ

ងកវកមមក្៉គាឆ� �២០១៥ា 

• បកចុនងកងាកួិតិកិគ្កមមះកិងកួិតិន កយេនះន កកត� ឹ�ល៉កេន្ក្ងកនកងឹ្តង

ក្៉គាឆ� �២០១៥ា 

• បកចុន្តរតពិកិតាន កកត� ្រគា្គេទេន្ក្ងកនកងឹ្តងាះ 

• ករិលីយ្ចកេចលចូលឹតមួយះបក់កុត� តច្គា្គកគងកវកមមេលវកីិយវគ្បមមះ

កិងវចិិ្តកិល្ៈច�កួក៨៦ច្គាា 
 

មកនរវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណរតកររ ះដ 

ករររេគតិកណភ រគូ ដ  

• បកចុនេបនគេរង ល្ព�្រកន្បទ្ពនេវកកណរះេនងក្កល�េតាា 

• បកចុន្តរតពិកិតាករកគា�្ពេលក�ុងត�គកា្រកន្បទ្ពនពុទកះកិងបកេប�ន កប�ដកាេន្ចក

ចូល្បទ្ពនពុទកេនងក្កវុ រក�កា 

• បកចុនេប�ករទកាឹវង�េនត�គកា��ា� លាឹ�ល៉ក្គះពលរ�ហចូលកគា�្ពក�ុងត�គកាេដនា 



51 

 

• បកចុន្តរតពិកិតាករកគា�្ពេលេនត�គកា្បទរកក�ងះកិងេរេគច�្បទរកក�ងះ

េ�ម្ទទួលេ��វះតិ-់កណរះតិចូលទកដេនងក្ក់ូររដវា 

• បកចុនពិកិតាករកគា�្ពេលេនត�គកា��យកេពងះងក្កគរឹកវា 

• បកចុនងកងាកួិតិួកយគុ�ណឹ�ល៉កេនក�ុងេខតណា 

• បកចុនងវ្ះវរកត�គកាឹ�ល៉ក្បទគុ�ណេនងក្ក់ណណូ ង៉កា 

• បកក្ករះមួយមកនរកុរេិ�េខតណេ�ម្េ់ន�ងេន តាេលខះ GPS ះេប�ឹ់កទត�គកា្បទះ

ឹ�លបកទកាឹវងរចួាះ
 

ករររេគតិកណភ់រគូ ដ  

• បកេរេគច�្បរពកទិទវគ្បមមះតិះ០៣ះមដះេលកទ១៧ះឆ� �២០១៥  េ្កម្គ់កគទះ “យុវកកះ

េ�ម្វគ្បមមះតិ”ះា 

• បកចុន្តរតពិកិតាករ្�កកនតារគកា្ក្មកិល្ៈមនកកូមិតងណងឡិៈេរេង�លាកបណ ្ា 

• បកចុន្តរតពិកិតាកឹកនងកួល-លកា�កខុកច្គាបកច�កួក៥ទណ�ងះ�ក្ូតបក�កខុកច្គាបកះ

ច�កួក៦៧៩គកននះេនងក្កគរឹកវះកិងងក្កណឹវងាះ 

• បកចុន្តរតពិកិតាករតកាគតិ�ងទូរទកកឹខកគះករគតិ�ងណមនងកេ្�ះកិងករគតិ�ងឹខ

�ពយកណា� តប�ច�កួក០៦េរេងា 

• បកចុន្តរតពិកិតាះឹណដ�ះកិងងកងាកួិតិ�លាងកវកមមច ន៉ កា្រគា្គេទេនទូ �ងេខតណ

ណា់កុវតណណមក្ួកា� តច ន៉ កាឹខមរណាបក្តកម្ត�វបកច�កួក១៨េលកា 

• បកក្ករះមួយ់ងងករកុដកះេរេគច�ពិពីរណម កកិកមមះកិងវគ្បមមះេនមកនរវគ្បមមះកិងវចិិ្តះ

កិល្ៈេខតណា 

• បកចុនងកងាកិួតិន កយេនះគកា លីយះគកា នរះកិងតូគលកាេកេវេវបកច�កួក១០កឹកនងាះ  

• បកក្ករះមួយដយកដហ ក់ិវ�សវគ្បមមះចុនកិកពងវ្ះវ �់ពពិបឹកកូមិរគកា

កកះតិ្រកងះេនងក្ក់ូរកុ�ា 
 

មកនរវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណមណភ លររ ះដ 

ករររេគតិកណភ រគូ ដ 

• បកក្ករងកងាកួិតិួកយគុ�ណះរមណ យដហ កគុ�ណះះ់�ូរគុ�ណះះទួលគុ�ណច�កួក០៦

កឹកនងេនទូ �ងេខតណា 
 

ករររេគតិកណភ ់រគូ ដ  

• បកេរេគច�្បរពកទិទវគ្បមមះតិះ០៣ះមដះេលកទ១៧ះឆ� �២០១៥  េ្កម្គ់កគទះ “យុវកកះ

េ�ម្វគ្បមមះតិ”ះា 

• បកចុនេទគណណុ នគកណ លេេ កខនំះកិងរប��លាកិកក�ុងមណភ លច�ករឹតះះកិងកិក

វទិកលីយះ ណ្ុកះឹកកះមណភ លររ ា 

• បកចង្កងេរេងេេ កកិយ់គារ �ខនះ“រិតខុកេចនឹក”ះបក១់តួគទាះ 



52 

 

• បកចុន្តរតពិកិតាងកវកមមកួល-លកា�កះកិង�ក្ូត�កនម កទិដហ ករច�កួក២ .៦៧៦គកននះកិង  

បកឹណដ�ណាគហណគាករកួលលកា�កឹ�លនម ក ទិដហ ករព្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈះ

េន្ក្ងឹកកមេដរមាា  

• បកចុនេទពិកិតាះកិងឹថរកពងងកម �ងគេនេល មកណមណភ លវគ្បមមកកះតិេន��េដន្កមុ�

ក្៉គាេ��វេទកចរណ មកេលងក�កណា 

• បកចុនេទណា្គះពលរ�ហរនុេរ តូគលកា�ូរមួយកឹកនងេនេកង��េដន្កមុ�ឹ�លេប�ណាគរន�លាះ

ច�ណ ់នូវះកិងបតាគងាេីណ�ពត�គកាេទកចរណ ាះះ 

• បកចុនទកា���ក្៉គាលូកឆយេប�ក�កេណណ រេឡងេទងងកមេេកយ់ន�ះកិងបកលូក

់នូវ០១ឹខព់នូវះតិះ�លាងងកមេេកយ់ន�្គឹវង១២៥ឹមរ្តះទទកង៣ឹមរ្តា 

• បកចុនងកងាកួិតិន កយេនេន្ក្ងឹកកមេដរមាា 

• បកេប�ន កកត� ច�កួក៣ន កក្៉គាគរង ល់នូវេឡងេទងងកម��េដន្កមុ�ា 

• បកករេករចង្កងះឯករពករ្គមូលទកកូមុ��្ពបក០២់តួគទាះ 

• បកក្ករះមួយរណៈ្គតិូគណភិ តាក�ះមកព�ក់ក��េពលះចុនេទូមិពូណ�ងេ�ម្ះ

កិកពព្គ�ពណ ទ�េកេមទ ន៉ គារគកាកកះតិ�រតិចព�ងា 

• ករិលីយ្ចកេចលចូលឹតមួយ្ក្ងឹកកមេដរមាះបក់កុត� តច្គា្គកគងកវកមមេល

វកីិយវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈច�កួក០៦ច្គាា 
 

មកនរវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណ�្ពឹវងះដ 

ករររេគតិកណភ រគូ ដ  

• ក្ករះមួយងះ� បរងក្កកុបរកកណ លះកិងងក្កប��កិកពឹក�ងយលាព្គវតណិ្បទ  

�្ពេ�មងក្កះកិង្បទវនិរចីកនាះ 

• បកេរេគច�េប�គលនីងងក្៉គាតម�លា្ពន់ងងច�កួក០២្ពន់ងងេនទួលប�យណ ់ឹណណ តា 

• បកកងរគូក�កកះកិងគលនីង�េេកណះេេកយបរមទួលប�យណ ់ឹណណ តះ

តកាេគតុងច�កួក៩៦ឹមរ្តកេរ រះកិងរូររ�កូរណមកត៉�ងច�កួក២៥ឹមរ្តកេរ រះេនទួលប�យណ

់ឹណណ តេដយេ្គ្បកាថវកិកគ្ុរកកកា 

• បកចុនពិកិតាទួលគុ�ណេនងក្កកុបរកកណ លះកិងងក្កក�តយ៉រា 

• បកគកណតកា�េប�់នូវះេប�រប�ងទគា�ះកិងតកា�ព្ងកេនទួលប�យណ ់ឹណណ តេដយេ្គ្បកា

ថវកិរគការ�ហះកិង �់េកយកគ្ុរកកកា 

• បកកួកកុលះកិងឹកលមល��គូល្ពនវនិរ្ពន់ងងទួលប�យណ ់ឹណណ តះ��គូលងងកមេេកណ

��គង្កលូងះេដយេ្គ្បកាថវកិកគ្ុរកកកា 

• បកចុនេបនគេរង លទណ�ងទួល្បទ�្ពេ�មងក្កច�កួក១២គេរង លះេនងក្កកុបរកកណ លាះ  

• បកចុនងកងាកួិតិួកយគុ�ណះទួលគុ�ណះងកនគុ�ណេនទូ �ងេខតណា 

• ទទួលេ��វចូលទកដរមកនរេខតណ៉កច�កួក៥៨៤ដកាះាះះ 
 

ករររេគតិកណភ ់រគូ ដ  
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• បកេរេគច�្បរពកទិទវគ្បមមះតិះ០៣ះមដះេលកទ១៧ះឆ� �២០១៥  េ្កម្គ់កគទះ “យុវកកះ

េ�ម្វគ្បមមះតិ”ា 

• បកចុនគរង តារប�ះកិងេេ ក�លាកិកវទិកលីយប��ះកិងចុនពិកិតា្ក្មកិល្ៈយុវកកះេនណម

វទិកលីយេ�ម្ចូលរមួមេនងកពេន�ក់ក��េពលា 

• បកចុនពិកិតា្ក្មកិល្ៈង�យរះតគុះកិងចេ្ម�ងឹខេ�េវះេនងក្កេមងះងក្កក�ពងា្តឹគកះ

កិងងក្ក្ពនេកណចា 

• បកេរេគច�្គឡងចេ្ម�ងកមីយទូ �ងេខតណ្គត�ឆ� �២០១៥ះេ�ម្់គ់រគុណាចូលឆ� �ថមះ

្គ�ពណ ឹខមរាះ 

• បកចុនពិកិតាងកវកមមកួល-លកា�កេន្ក្ង�្ពឹវងះងក្កកេហិ�ចះងក្កក�ពងា្តឹគកះកិង

ងក្ក���ងះកិងះកិងងកវកមមវ េ�់ូលកាកេ្�េន្ក្ង�្ពឹវងះកិងងក្ក�មរក៏ាះ 

• បកចុន្តរតពិកិតាកិគ្កមមពុម�កុមរងាត កិងច ន៉ កាេលេនណមគកណ ្ក្ង-ងក្កា 

• បកចុនពិកិតាកិគ្កមមតម្ល្ូលេមួងះេនងក្កកុបរកកណ លា 

• បកេគកវរងគណណុ នគកណ លក្ចាច ន៉ កាគុ�ណឹខមរឆ� �២០១៥ាះ 

• បកចុនពិកិតាករដកាណ�ងន កកត� ្រគា្គេទេន្ក្ង�្ពឹវងះងក្កេមងះងក្ក���ងះ

ងក្ក�មរក៏ះកិងងក្កក�ពងា្តឹគកាះ 
 

មកនរវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណ� យេរេងះដ 

ករររេគតិកណភ រគូ ដ  

• បកចុន្តរតពិកិតាទួលគុ�ណះកិង្បទគុ�ណច�កួក១៤០េលកា 

• បកចុនងវ្ះវវតួុគុ�ណះកិងចង្កង្គវតណិេ់ងំច�កួក០៤់តួគទាះ 

• បកចុនក្ករះមួយងះ� បរឹ�ក�េប�គនងាទួលគុ�ណច�កួក៤៦គនងាា 

• បក់ព�់ពយច្គាកណពកិចិករ�រេគតិកណភ ច�កួក៤០េលកា 

• បក្គមូលវតួុគុ�ណច�កួក១រគូះេប�ពថមកាះយកមករកពទុកេនក�ុងមកនរា 

• បកេលកន កកត� កណពករនមុតាដចាាតករកួល�ូរវតួុគុ�ណេន្ចក � រ់កណរះតិ

បវតិបកច�កួក០១ន កាះ 

• បកចុន្តរតពិកិតាវតួុគុ�ណេនណមទ់រណៈច�កួក០១េលកាះះ 
 

ករររេគតិកណភ ់រគូដ  

• បកេរេគច�្បរពកទិទវគ្បមមះតិះ០៣ះមដះេលកទ១៧ះឆ� �២០១៥  េ្កម្គ់កគទះ “យុវកកះ

េ�ម្វគ្បមមះតិ”ា 

• បកគរង តារប��លាក៉រមកយុវកកេខតណច�កួក០១្ក្មះ្ក្មកិល្ៈមនកកច�កួក៣៨្ក្មះ

់ងងករកូ�ូឹខមរេនូុ�ណកួកច�កួក០១្ក្មះកិង្ក្មកិល្ៈយុវកកេនករ� តា� យេតេច�កួកះ

៣្ក្មាះ 

• បកចុន្តរតពិកិតាងកវកមមកួល-លកា�កច�កួក១៨េលកះរកេ ូល�កនម កទិដហ ករច�កួក

៥.២៣៥គកននាះ 

• បកចុន់ព�់ពយច្គាះកណពវកីិយ�ពយកណះកិងវ េ�់ូបកច�កួក០១េលកា 
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• បកចុនពិកិតាក្រមកកិគ្កមម �់ពរកះកិង់ហូិតះកិងបកងវ្ះវះចង្កង្គវតណិ �់ព

កិគ្កមម្រគា្គេទបក០១់តួគទាះ 

• បកចុន្តរតពិកិតាករដកាណ�ងន កយេនះកិងេន �ង់ពយ�ណិក៉កមមច�កួក២៤េលកា 

• បកចុនងវ្ះវ្គវតណិេ់ងំបក០៣់តួគទា 

• ករិលីយ្ចកេចលចូលឹតមួយះបក់កុត� តច្គា្គកគងកវកមមេលវកីិយវគ្បមមះ

កិងវចិិ្តកិល្ៈច�កួក៣៣ច្គាា 
 

មកនរវគ្បមម កិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណត្ូងូមុ�ះដ 

ករររេគតិកណភ រគូ ដ  

• បកគកណចុនងកងាទិក�កីយេគតិកណភ រគូឹ�ល៉កេនក�ុងេខតណាះ 

• បកក្ករះមួយងះ� បមូលដហ ក ចុនទគា� តាគទេលមកកកកយយក�េប�ណាគរន�លាកុ�វលិ

ទួលគុ�ណះកិង ្បទគុ�ណឹ�លកួិតេនងក្ក់ូ��ងអា 

• បកចុនពិកិតាួក�ពះកិងកិកព្គវតណិត�គការមណ យដហ កទកក ន់ កាេនងះេនងក្កត�ឹគរះា 

• បកក្ករះមួយ្ក្មករររ់រងដយកដហ កេគតិកណភ ះចុនពិកិតា្បទ្ពនកមណះេន

ងក្កត្ូងូមុ�ា 

• បកចុនកិកពទកាឹវងេន្បទ្ពនកមណះកិងទួល្បទាងេកង្បទ្ពនកមណះេន

ងក្កត្ូងូមុ�ះកិងទកាឹវងេនទួល្បទេកង់ងងះេនងក្ពឹ្កកាះ 

• បកចុនពិកិតាត�គកា្គវតណិរកណត្ូងូមុ�ះរ់�កណេគងះេន្ក្ងកួងា 

• បកចុនពិកិតាះកិងេដនងយគតង ្គះពលរ�ហកកកយខូចាតគដន យរូ្៉កាះងក្កេមមតាា 

• បកចុនេប�គនងាកកាកគាទួលគុ�ណច�កួក៦កឹកនងេនងក្ក់ូ��ងអា 

• បកចុនថតរគូរមណ យដហ កទកក ន់ កាេនងះកិងកកមម�ព្គះពលរ�ហរកាេនទេដនះេ�ម្

ចង្កងេកេវេវះកិងេរេគរេ្៉ងឹកលមលណាកន យះត�គកាេទកចរណ វគ្បមមា 
 

ករររេគតិកណភ់រគូ ដ 

• បកេរេគច�្បរពកទិទវគ្បមមះតិះ០៣ះមដះេលកទ១៧ះឆ� �២០១៥  េ្កម្គ់កគទះ “យុវកកះ

េ�ម្វគ្បមមះតិ”ា  

• បកឹកលមល� ��កិល្ៈមនកកះកិងក៉រមកិល្ៈេលទ្មងាេេ កបកាះេនងពិណ�ទា 

�េុ�ះកិងរប�បកមួយច�កួកា 

• បកចុនងកងាកួិតិកិល្ៈមនកកេនងក្កេមមតាះងក្ក់ូ��ងអះកិងងក្កត�ឹគរា 

• បកចុន់ព�់ពយច្គា្គកគងកវកមម-េកទកមមវគ្បមម�លាងកវករេនងក្ក់ូ��ងអះកិងងក្កះ

ពឹ្កកះងក្ក្ក�ចឆម រះកិងងក្កត�ឹគរា 

• បកចុនងកងាកួិតិកឹកនងកួល-លកា�កេនងក្ក្ក�ចឆម រះងក្ក់ូ��ងអះកិងងក្កត�ឹគរា 

• បកក្ករះមួយដយកដហ ក�ពយកណះកិង់ព�់ពយវគ្បមមះកិងងះ� បរ�កាពីកកះចុនគរ� គ

ករថតចមនង�កខុកច្គាេនងក្កេមមតាា 

• បកចុន់ព�់ពយព�ពយកណឹ�ល៉កចុនទិដហ ករព្កកួងវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈ�លា

ងកវករកួល-លកា�កឹ�ល៉កក�ុងេខតណា 
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• បកចុនពិកិតានងកេ្�គតិ�ងវ េ�់ូច�កួក៥កឹកនងេនងក្ក្ក�ចឆម រះកិងងក្ក់ូ��ងអា 
 

២.៣.៥. ស្លិទទលមាភ្្ិន�ិចិ្រតលិវ  ្ 
• ឆ� �កិកព ២០១៤-២០១៥ ៉កកិកិតករគុច�កួក១.៧៤១ដកា (ងកច�កួក៥៤៧ដកា) ក�ុងេដន ដ 

o កិកិតងនរគូករណ ច�កួក៥២៨ដកា (ងកច�កួក១៧៧ដកា)ា 

o កិកិតគងា�ថនកិកពច�កួក១.២១៣ដកា (ងកច�កួក៣៧០ដកា)ា 

• បក់កុវតណកមមវបិកិកពឆ� �កិកព២០១៥-២០១៦ា 

• ្គកកលទក់ល្គឡងេ្កកេរ កកិកិតងនរគូករណ ណាចូលេរេក �ំ កាេ�បរតរមរងា �ំ កាឆ� �ះ

កិកពមូលដហ កះឆ� �កិកព២០១៥-២០១៦ា 

• េគកករ្គឡងគហិគាគរតិ� គ្តេនមនវទិកលីយតូរាតកណះមនវទិកលីយដ�រកណះមន

វទិកលីយួគតាកមមះកិងកររគូកយកមមះមនវទិកលីយកិល្ៈកូករគូះកិងមនវទិកលីយ

គុ�ណវទិកា 

• េដយ៉កកិចិក្្គតិគតណិករះមួយវទិកួកះតិ�ក�ះកិងងរាបមមចុងគូ�ម ះ( INALCO)  

កលវទិកលីយមូកុងះ�ក្គេទកប��ងះកលវទិកលីយូមិកនវចិិ្តកិល្ៈះបកេគកវរងះ

គណណុ នគកណ លកិកិតឹខមរះកិងគរេទកះ �ំ កាគរតិ� គ្តះកិង �ំ កា់កុគណភិ តករគុច�កួក៦៧ដកាះ

(ងកច�កួក២៩ដកា)ា 

• បកកួគពិ�កពករររះមួយេេកះPOBERT ្គ់ករេ្៉ង�ករេ្៉ងវណាកមមះMagic Flute 

េ�ម្េរេគច���េណ រករេ្កកេរ កកិល្ករះចូលរមួកឹមណងេេ ក់ូេគរ�រ ះខនុយទិព�ះ “Magic Flute” 

រគកាេេកះ WOLGANA MADEUS MOZART ណមខនកមរ�កកក�ិកទរពីតម៉កះេរេគច�ះ

េឡងេដយ់ងងករ់្មិណះេនកលវទិកលីយូមិកនវចិិ្តកិល្ៈា 

• កិកិតគរេទកច�កួក១២រគូះ�កវរងគណណុ នគកណ លឹ់�កមកុករកណក�ុងកមមវបិះ Mousson េនះ

កលវទិកលីយូមិកនវចិិ្តកិល្ៈះបកេប�កមមកិកពេនរមកនរះតិា 

• កិកិតច�កួក០៥រគូះេទចូលរមួកមមវបិះ“Asean Music and Performing Arts” េន្គេទក�ថា 

• កិកិតច�កួក០៣រគូះចូលរមួក�ុងកមមវបិះ“Music and Performing Arts International Festival2015” 

េន្គេទក�ថា  

• កិកិតច�កួក០៣រគូះេទចូលរមួ្គកួត្គឹកងេ្កកេរ កយកេគក�ពេ�ម្េទចូលរមួកមមវបិ

េបនកុ�រុ �តកណរ ក�យះេនទ្ក្ងគណូកះ់រណរ�ហកូេរ រា 

• យុវតកណករច�កួក០៤រគូះចូលរមួក�ុងកមមវបិេបនកុ�រុ �យុវកកកុ�ទ២ះ“ The 2015 ASEAN Youth Camp 

Cycle 2 : Gongs and Bamboo Music Camp and Festival” េន្គេទក្�លពកា 

• �ំ កា�កកដ�ះរណ តរាះកិងកិកិតកលវទិកលីយូមិកនវចិិ្តកិល្ៈបកចូលរមួក�ុងកមមវបិ

េ់ងំះេនេ្្្គេទក៉កះដះ្គេទកេវេតកមះ�ថះកវះមរកា រ៉ ះកណភូ េកកុះ រ៉ េឡកុះកូេរ រះ

កគរុកះចិកះប��ងះរកុះកិងងកលរ� ា 

• េគកកមមវបិ្គកួត្គឹកង�េណណ ម�កររ� ការ�កូរ់ពយ េ្កម្គ់កគទ “យុវកកេ�ម្វគ្បមម 

ះតិ”ា 
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• កិកិតមនវទិកលីយ �ង៥ះកិងេ�បរតរមរងា �ំ កាឆ� �កិកពមូលដហ កចុនកមមកិកពេ�ម្កិកពះ

ងវ្ះវួកយគុ�ណវទិកេន្បទដដះកិងះតិពិកកុរកណក�ុងេខតណ្ពនវនិរះ

េន្បទគុ�ណដដក�ុងេខតណេកេម�គះេខតណក�ពងាប�ះេខតណណឹកវះងវ្ះវ់ននឹខមរក�ុងេខតណះ

បតា��គងះកិងទ្មងាកកះតិេ�ម�រតិចក�ុងេខតណមណភ លររ ា 

• បកេគកកិក េតកណះមួយះ Trio Chicago and Friend មកពទ្ក្ងះ Chicago (USA) 

ក្ករេរេគច�េដយួកទូតងេមរកិះ្គត�េនកម�ុះា 

• ក្ករះមួយ់ងងករះKOICA  េគកកមមវបិទិទវគ្បមមកូេរ រា 

• បកេគកកិក េតកណះកិងរប�ះះមួយកលវទិកលីយះChulalongkorn ្គេទក�ថា 

• បកេគកកិក េតកណះះមួយមនវទិកលីយតូរាតកណះ�កកលវទិកលីយកិល្កកះ

្គេទក�ថា 

• បកេគកកិក េតកណគ�គរកររេុកកលាតកណ�លាកិក កមក�ុងះកិងេ្្មនវទិកលីយ  

តូរាតកណា 

• បកេគកកិក េតកណះកណពះ String ះមួយរណៈ្គតិូច�កួក០៦រគូះមកពះ Pacific Union 

College string Quartet ា 

• េគកករណ�ងពិពីរណ េទពេកកលា-� ��កិកិតកលវទិកលីយូមិកនវចិិ្តកិល្ៈះកិងករះ

កឹមណងកិល្ៈក�កណា 

• េគកបឋកំកណពះ “ងងកមះដះក៉ក�ណតាវិល�ពងកច្ក់ងងរ ”ះបឋកំកណពះ

“ក�ណលាគុ�ណ កាទងកកងវកីិយេពទាក�ុង្ពនពុទកកដេ្កម�ក្ពនបទកីយវរ មកីទ៧” 

កិងបឋកំកណពះ“្គតិ៉ឹ�លរមកនរ់ិរកេប�ក�កយបកពឆ� �ះ១៩០៨ះមក�លាគចិុគ្ក�ះដះ

កររកពះកួកកុលះ់ព�់ពយ ”ះះេដយ៉ក់�ករេទនកមកព់ងងករយេបរះេនកល

វទិកលីយូមិកនវចិិ្តកិល្ៈា 

• កិកិតកលវទិកលីយូមិកនវចិិ្តកិល្ៈះបកចូលរមួបឋកំកណពះ “យុវកកះកិងក្រមកះ

ងណ ក២០១៥”ះេនវទិកួកគេចិកវទិកកម�ុះា 
 

២.៣.៥.ស្បម្ិចិ្រតលិវ  ្៖ 
• ឆ� �កិកព២០១៤-២០១៥ កិកកិកពេនណមេក�ដល �ង៥៉កច�កួក ១.០៣៣ដកា ក�ុង 

េដនងក៤៤១ដកាា 

• កិក� កាេនក�ុងេ៉កច�កួក១៤៧ដកាះងក៧៤ដកាា 

• បកេគកគេវកកកលថមះឆ� �កិកព២០១៥-២០១៦ា 

• បក្គកុ�្រ�គេចិកេទកះកិងច�េណនទូេទេ�ម្េរេគច�េប�ករ្គឡង្គត�ឹខា 

• ្គកុ� �ំ កា�កកដ�េកណ �់ពរេ្៉ង្គពីកកកមមវបិកិកព�ករណៈក ម៉ បិករចង្កងេកេវេវា  

• បក្គកុ�្រ�ច�េណនទូេទះកណព្គពីកកពិកនុះកិង្បកាេ រ៉ ងគេ្ង�កា  

• េេក្រ�ះ់�ក្រ�ះកិងកិកបកចូលរមួកឹមណងកិល្ៈក�ុងកមមវបិេ់ងំរមួ៉កះកឹមណងក�ុងទិទះ

កីយកម�នេលរគគគនីយពូកកកះ៧ះមក�ះេនរ .៨៥ះគុណា៉ូគូះះេន��រ�ុងង  កមមវបិ

កក�ិកទពិពេេកកណពះ “េទកចរណ ះកិងវគ្បមម ”ះេនេខតណេកេម�គ  កមមវបិពិពីរណ ះ
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(ឹខមរឹតមួយ) េនលកក�ិកទចតុមមុខះកមមវបិកេ �៉ បកណូគតម�លា់�ហិ់តុកករងេ្ននឹខមរះ

្ក្មះកឹមណងក�ុងពិបខួគក�េណ តរណគក្គះកកកម�ុះះេនរ.៨៥ 

• េេក្រ�ះ់�ក្រ�ះកិងកិកបកចូលរមួកឹមណងកិល្ៈះកិងចូលរមួក�ុងកមមវបិេ់ងំេនេ្្

្គេទក៉ក�ូចះ្គេទកេវេតកមះកិងកវា 

• េេក្រ�ះ់�ក្រ��កេេេ កះកិងរប�បកចុនគរង តាកិល្ៈ�លាយុវកកណមកកលវទិកលីយះ

កិងមកនរេខតណ-្ក្ងា 
 

២.៣.៦.នា្ករ នតន្្�តផ�្ាងុ ៖ 
• បកចុនេប�កវកកមមេនមកនរវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈេខតណណឹកវះក�ពងាក�រះ្ពនក្កុះេកនកុងះ

ក�ពងាឆ� �ងះេ�បតាះបតា��គងះគដន យ៉កកីយះ�គរលិកះមណភ លររ ះេកេម�គះក�ពងាតមះកិងេខតណះ

ត្ូងូមុ�ា 
 

២.៣.៧.៌បិយរករ ន ៖ 
• បកេប�់បិករកិចិេនមកនរវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈ�ក់ក��េពលះកកណ លះឹកគះក�ពតះ�្ពឹវងះ

� យេរេងះក�ពងាប�ះកនកងឹ្តងះ្កេចនះ្ពនវនិរះរតណរ៉កកីយះកិងរតកររ ា 
 

៣.រ�� ្រប្ ៖ 
ទកនកមលទក់លឹ�លកេ្មចបក�ូចបកេរេគ�គាាងេលះ្កកួងក៏៉កគតង ្គលមមួយច�កួក�ូច

ាងេ្កមះដ 

• ខ�នាតមកណក�ដលក្៉គាគ�េពលមុខត�ឹណងះ(្កគខីណភ មកណ�កករឹ�លទទួលបកពុ�េេនយ

តគកកងទ� �្ករររ)  ះពិេកកមកណេនណមករិលីយវគ្បមមងក្កះ្ក្ងះ ខណភ ាះមករងបក

់កមកណមួយច�កួកឹ�ល៉កេ ្យះឹត់កុវតណករររពុ� កា្ត�វណមក�ដល្តកម្ត�វេនេឡយា  

• ករគ�េន លទទួលគុ�ណេនណមត�គកាឆ� យំះ(ព់�កវកិិេរះកិង្គះកកឹ�លខ�នករយលា

�កង) េដយ្គពគហូ៉កពីតម៉កេន៉កករយរតរ វះះេ្តុដ�ណាករទគា� តាពុ� កាេពលា 

• េ្ដហ រចដកមី�កកវគ្បមមេន៉កករខ�នាត�ូចះះលកឹមណងកិល្ៈេនណមេខតណះកិង

ករិលីយេនណមខណភ ះ្ក្ងះងក្កា 

• គទដហ ករតិយុតណ្រគា្រងវកីិយវគ្បមមេនខ�នាតះរមួ �ងករ់កុវតណេន៉កក្មិតា 

• លទក់ល�កករ់ព�់ពយវគ្បមមណម្រគារគូ�ពពុ� កាបកទូល�ទូេយាះកមតួ�ពគេង�ត

� ��ថមេន៉កក្មិតា 

• ទ� �្ករររវគ្បមមទូ �ង្គេទក �ងឹ់�ករគូះកិង់រគូររះ៉កវិល�ពប�េបងះេគេ្គ�គេបេគះ

េទកកងកមតួ�ពះកិងលទក�ពះកាឹកណង�កបក់កឹ�ល៉កះររះកណណ ដ�ណា៉កករខ�នចេដន នះ

ក�ុងករ្រគា្រងា 

 

ះះះះះះះះះះះលទក់លករររវគ្បមមះកិងវចិិ្តកិល្ៈក�ុងឆ� �២០១៥កកនងមកេកនះះរមួេ ូលំ៉ក��េណ រះ

ករលលះងងកីយេដយរម រតេ៉នមុតះពុន�រះកិងករណ�ងចិតណខ�ការគកា �ំ កា�កកដ�ះទកនកមកកងករចូលរមួះ

ច�ឹណករងកកមមពមកណ�កករ្រគាល�ដគា �ំ កាឹ�លបកន�្ទះកួយក្ម្លះកិងបកកួយេដនងយ

គតង ្គលមះះពិេកក��េកនងយកូវរគករងមួយច�កួកឹ�លេកត៉កក�ុងករ់ិរកះកិង់ិវ�សះ
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វគ្បមមះតិ �ងរគូះកិង់រគូះាះះកាឹកណងឹ់កករកកមម�ពករររត�បចាះឹ�លបកេរេគច�ក្៉គា់កុវតណះ

ក�ុងឆ� �២០១៥ះកិងះកកមម�ពកួយក្ម្ល�លាះ់ .យ.់.កះ២០១៤ -២០១៨ះក�ុងវកីិយវគ្បមមះ៉កច�កួកះ

ករគុ៣៧៣កកមម�ពះេ ្យ្កកួង់កុវតណកេ្មចបកច�កួក២៨២កកមម�ពះេកមកកង៧៦%ាះ ក�ុងេដនះ

�ំ កាកកណ ល៉ក១២៣កកមម�ព ះ់កុវតណកេ្មចបក៩៥កកមម�ពះេកមកកង៧៧% កិង �ំ កា�ក់ក-េខតណ 

៉ក២៥០កកមម�ពះ ់កុវតណកេ្មចបក១៨៧កកមម�ពះេកមកកង៧៥% ា 

       ទកនកមកកងលទក់លករររកេ្មចបក�ូចេនរពក្៉គកូកាងេល ្កកួងបកខិតខ�្គកងឹ្គង 

់កុវតណកេ្មចបកកូវករររេ្្ឹ់កករករគុច�កួក៥០កកមម�ពឹថមេទេត ក�ុងេដន់ងង�ព �ំ កាកកណ ល 

៉កច�កួក១២កកមម�ពះះកិង �ំ កា�ក់កេខតណ៉កច�កួក៣៨កកមម�ពា  

ះះះះះកូមរូកគត៉កាគឹកមួំលទក់លេកនររបកេគកកកក្ម្លា៉កករេ្គ្បកាកកណ កុពលះ

វគ្បមមក�ុងករ់ិវ�សេក�ហកិចិះតិះកិងក្ម្លណាកេ្មចបកកូវទិកេុឹ�លចងាបកះេ�លររឹ្គកន យ

្ពន�ះកច្កកម�ុះះមកណមណភ ល់ព�់ពយវគ្បមមះតិះណមទិកេន កះ“្្័ុជ៖ ្ាះពជ�ច្្
តនរវប្ប”េដយេ�រណមកមមវបិកេបយយុទករកណចតុេកណ��កកាកលទ៣�ក�ករដហ ិបលះកតិ

កលទ៥�ករ�ហក�ះកិងដ�ណាុកេទកេ្មចបកណមឹ់កករយុទករកណ់ ិវ�សះតិ២០១៤ -២០១៨ះ

ក�ុងវកីិយវគ្បមមេទេត់ងា 

 

េកចកណ�ូចបកេនរពក្៉គកូកាងេល  កូម ឯះឧា�ាចណ� �ាះភាកា រគដយករ�ហមក� 

រ�ហមក�ទទួលគកនុកទក�កររណៈរ�ហមក� េមណ� ្ះគះរបយករណ �៏ខ�ងាខ�កាា 
 

កូម ឯះឧា�ាចណ� �ាះភាកា  េមណ� ទទួលកូវករេនរព�៏ខ�ងាខ�កា �់ពដងខ�ុ� ា 

 

                                                                                                              រករ្�នឹន 
            
 
 

ចមនងកូក ដ 

-ខុទនកលីយកេម�ចដយករ�ហមក� 

-រណៈកមមករ់គារ � បមមករ វគ្បមម េទកចរណ  ្ពកទកក� 

-រណៈកមមករទ ៧ រ�ហក� 

-ទក�កររណៈរ�ហមក� (ដយកដហ កករគុ) 

-្កកួងឹ់កករ  (វទិកួកះតិកួិតិ) 

-្ក្មកេង�តករេក�ហកិច ិកងងមកិច ិកិងវគ្បមម (ទក�កររណៈរ�ហមក�) 

-ឯករ-កលគ្វត�ិ 

 
 
 

 

 

 


