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របាយររ  

លទ�ផលយររររវប្ប និងិចិ្រតលិវ្្របចំែខ្ ុ្ ឆា ច២០១៦ 
 

 

ក�ុងរយៈេពលមួយែខកន�ងមកេនះ ទងង� ក�ក់ក ឹ  និង្រគ�់ងង�ពង� ក�កកណ ល និងង� ក��ក់ន -

េខតណ ចណុះ្កកួងវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈ បនខិតខ្គ់ងែ្គងេប�កររររងេ៉ះមុតះ្គត ររេប�រង

កាឲកេ្មចបនះកកក�កលណាមែកនករកកមែ�ព្គតក� ២០១៦ ែកល្កកួងបនេរេគចេ ំង

េដយេករាមរន�ង�នេនលនេបយះតិកណពវកីិយវគ្បមម េដយ់នុេេមរងនុគ�ខុួនាមែកនករ

យុទ�សកណ់ អិវវឌះតិ ២០១៤ -២០១៨ ក�ុងវកីិយវគ្បមម និងងកគាមកមែវបិនេបយយុទ�សកណ

ចតុេកណកកក�កលទ៣ �ន�ករដដ អិបលនតិកលទ៥ �នរកដក�ា លទ�កលែកល្កកួងកេ្មចបន 

កូច៉នក្៉គកូននងេ្កម  ្

១. តែ្�ភាពនិងលទ�ផលយរររព 
 

១.១. តែ្�ភាពា ែ�ក់ែឹច  

កកមែ�ពក�ុង្គេទក ្ 

• �ថ�ទ០១ ែខកុម�ៈ ក� ២០១៦  ្ឯកឧតណម កុច េអឿន រកដេលនបិករ ទទួលកួគះមួយឯក់រង�កទូត

អល�រមរង� េកម្កែមណងកររួរកម និងពិ�កភករររ ់អិរក្េគតិកអណណ វគ្បមមេ៌កមុះ 

េ៌ទកណករ្កកួងា 

• �ថ�ទ១៦ ែខកុម�ៈ ក� ២០១៦  ្ 

o េេកកទវរកដម�នណ ចូលរមួកណល�គទក �៉ កេល្គ់នគទកណព “ករេលកកមក�វកីិយ

វគ្បមម” េ៌ Studio Blue Media Cambodiaា 

o ឯកឧតណម េសម កុរន� រកដេលនបិករ ចូលរមួពិ�កភ និងក្មជ្ករ់នុវតណ

្ពះ�ក្ក់តឲកណពលកពនណិកៈរតិយុតណ�ន្រ់ះសរ នស់រណៈរកដបល និងរ្មម់ នុ្ក់តឲ

កណពករគេងងត្រ់ះសរ នស់រណៈរកដបល េ៌្កកួងេកកដកិចិ និងិិរ រិវតរុា 

• �ថ�ទ១៧ ែខកុម�ៈ ក� ២០១៦  ្ 

o េេកកទវរកដម�នណ ់នុនរ តកូន្កជម �ិុន Smile of Angkor ចូលកួគកែមណងកររួរកម 

និងពិ�កភករររ េ៌ទកណករ្កកួងា 

o េេកកទវ មិុ្ កុកន រកដេលនបិករ ចូលរមួក�ុងកមែវបិខួគទ២៥ក�  រគក�់ងងករ្រ្សរ

ថែ េ៌សេកុ៉រពិករ និងកុ៉រររថ�ង�់ងងករ្រ្សរថែ េ៌អ�េព្ថែា 
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• �ថ�ទ២៣ ែខកុម�ៈ ក� ២០១៦ ្  េេកកទវរកដម�នណ ់នុនរ តកូន ឯកឧតណម �ិុន រ៉ ន ្គ់ន  

កិ�ពកិពីន�យុវកនកមះុ (កកយក)  ចូលកួគកែមណងកររួរកម និងពិ�កភ ករររ

ពកិចិកេណ រករេរេគច ្ព់តណិករណរ ់ងងរក�រង នណ ក� ២០១៦ា 

• �ថ�ទ២៤ ែខកុម�ៈ ក� ២០១៦  ្ 

o េេកកទវរកដម�នណ ទទួលកួគឯកឧតណមរកដម�នណ្កកួងវគ្បមម�ថ ចូលកួគកែមណងកររួរកម  

និងពិ�កភករររ េ៌ទកណករ្កកួងា 

o េេកកទវរកដម�នណ ចូលរមួក�ុងកមែវបិ Manipuri Dance េ៌ Cambodia Japan 

Cooperation Centreា 

o ឯកឧតណម កុច េអឿន  រកដេលនបិករ ទទួលកួគះមួយ Asian  Civilizations  Museum �ន

ស់រណៈរកដក់ងឹគុរ  ចូលកួគកែមណងកររួរកម និងពិ�កភករររេ៌ទកណករ្កកួងា 

• �ថ�ទ២៩ ែខកុម�ៈ ក� ២០១៦ ្  េេកកទវរកដម�នណ ទទួលកួគ ឯកឧតណម Naveen Srivastava 

ឯក់រងរកដទូតឥកណ ្គតកមុះ ចូលកួគកែមណងកររួរកម និងពិ�កភករររ  េ៌ទកណករ

្កកួងា 
 

 

ពព១.២ .ពយរររររចច្ា់រឹិយររតច៍ ន�ខព  
• កលព�ថ�ទ១៨ ែខកុម�ៈ  ក� ២០១៦ ឹសលកន�ិកទចតុមែុខ ៉នេរេគចពិបេគកមេកងកព

កិល្ៈយុវកនទូទង្គេទក ក� ទ២ ់គ់រសទរទិិវគ្បមមះតិ ០៣មឹ េលកទ១៨ ក� ២០១៦  

េ្កម់បិគត�ព េេកកទវរកដម�នណ ្កកួងវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈ  េដយ៉នករ់េិុ្

ចូលរមួះកិតតិយកពង� ក�ក់ក ឹ្កកួង េអ េវះតិ -់នណរះតិ ម�នណ�កករ កិល្ករ កិល្ករនិ 

្គ៉ណ៧០០ឹក�ា 

     

១.៣. តែ្�ភាពនិងលទ�ផលយរររង្រងភាពព 
 

១.៣.១ពរគឹាែកដ នរកដបល និងហរិ��រ�ខ  

ឹយកដដ នរកដបលទូេទ ្ 

• បនទទួលលិខិតចូលព្រគ�សរ គីនចនួន៥១០ច្គ� និងគិូុនលិខិតេច្េទ្រគ�សរ គីនចនួន

៣១០ច្គ�ា ទន�់មេនះក៏បនាក�ែតងលិខិតរកដបល និងលិខិតេក្ងណេទេតបនចនួន២៣ច្គ�

ាមគនុរគក�ង� ក�ក់ក ឹា 

• ់ឹ្គកិទ��ព កុវតរិ�ពរកដបលេដយបនេរេគច ក �៉ ងកនតិកុខ និងនររបលមកម

្គតករេពល�ថ�  និងយគ�បនលល្ គេករក�ុងករែថរកភកុវតរិ�ពេ៌ទកតករ្កកួងា 

• បនេប�ករែគងែចកេកេវេវ�កកិចកូិនង� ក�ក់ក ឹាមេនលករណរ ្គតែខា 

• ករិលីយពីតម៉នវទិវបនគនណកេណ រករះបមែាាមែកនករកណត�ា 
 

ឹយកដដ ននតិកមែ ្ 
• បនចូលរមួកិចិ្គកុពិ�កភករររោក�ពីន�និង្កជមករររោណិកុកមែទនិ្�ន�ពះ�ករូ 

េកកដកិចិទូលទូេយតគន� (Regional Comprehensive Economic Partnership Working Group 

on Trade in Goods –RCEP-WGTIG) េ៌្កកួងេកកដកិចិ និងិិរ រិវតរុា 
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• បនចូលរមួក�ុង់ងង្ គកុ់នណរ្កកួងេកម្ពិ�កភេលេកចកណ្ោង់នុ្ក់តឲកណពករ្រគ�្រង

ឧកភិកមែ�ពយនណ េ៌ទកណកររណៈរកដម�នណា 

• បនចូលរមួកិកព សេ កណពទឹក�ទនងរិងកមែកិទ�ិគនរ  និងច្គ�្គកួត្គែកង េ៌្កកួង 

ោណិកុកមែា 

• បនចូលរមួកិកព សេកណពកន�ិកនរ កិ្គតិគតណិករ្គកកនយគ្តតកងកមែ (Patent 

Cooperation Treaty) រគក�្កកួងឧកភិកមែ និងកិគ្កមែ េ៌រដដ ករទ់កក�យីតអ�េព្ា 
 

ឹយកដដ នក �៉ រៈ និងគរកិព រ  ្
• បនេប�លិខិតក្មះមរូតូចនួន០៤េ្រគង រគក�មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណ�្ពែវង េច្ពគិុ 

សរេពអណណ ្ទពឲកម្តណិរកដា 

• បនេប�កេណ កុេប�ស� កេលខមរូតូរកដកូនមន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណកកណ ល កពង�ប និង  �្ពែវងា 

• បនេប�ស� កេលខលនរកដកូនឹយកដដ នកិល្ៈទក្នយ�ពា 

• បនចុះកងូរកងងគិុសរេពអណណ រគក�មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណាែកវ និង្ពះកិនុា 

• បនគនណេប�ករកងត�កងង� និងកួកកុលក �៉ រៈករិលីយកូន្រគ�គកណ ់ងង�ព និងង� ក�ក់ក ឹា 

• បនេលករេ្៉ង ្  

o ទិ្ក �៉ រៈេ្គ្បក�្គតក� ២០១៦ា 

o ទិ្ឧគករណរ េអ�ងគុ�ណា 

o កួកកុលរថយនណ្គតក� ២០១៦ា 

o កួកកុលឧគករណរ ករិលីយក� ២០១៦ា 

o កួកកុលែកលមលសលកែមណងឹយកដដ នកិល្ៈទក្នយ�ពា 

o កួកកុលែកលមលេ�ងដក�ក �៉ រៈឹយកដដ ន់អិវវឌវគ្បមម និងេ�ងេកេកា 

ករររ់ងង�ពលទ�កមែ 

• បនេប�កេណ កុេនលករណរ កណពករររ ្  

o កួកកុលែកលមលគន�គ�់ឹមីយ និងេរេគច្គពីន�លូេ៌សេមបឲមវចិិ្តកិល្ៈា 

o កួកកុលែកលមលអនរមេកងកពឹយកដដ នកិល្ៈទក្នយ�ព និងេ�ងេកេក 

េ៌ឹយកដដ ន់អិវវឌវគ្បមមា 

o កងត�កងង�េអកកុៈក្៉គ�ទទួលេអ េវ្គតក� ២០១៦ា 

o េប�គេរង លករោរសរ នយគុ�ណេ៌�ក់ន-េខតណចនួន០៥ ក�ុងក� ២០១៦ា 

o នោរ និងកួកកុលស នទិព� (ស នទីព) េខតណឧតណរ៉នកីយ ក� ២០១៦ា 

o ់អិរក្ និងកួកកុល្បងងកកណ ល្បសទបែកត េខតណបត�កគង ក� ២០១៦ា 

o កួកកុលកេ�រង ះគ �ឹ ន�េក� ងទ� រនងេកត�ន្បសទនររបកីយ េខតណកពង�តម ក� ២០១៦ា  

o កងត�កងង�េកេវេវថែណ តមងល�េ៌គកប លីយះតិ ក� ២០១៦ា 

• បន់នុវតណករររេក្�ថ�កណពករររកងត�កងង�េ្គងឥន�នៈង៉កទ១ ក� ២០១៦ា 
 

ឹយកដដ នែកនករ ករិតិ និងករគុ  ្

• បនេរេគចេប�របយករណរ ាមរគគកណត�្គតែខកុម�ៈ និងបនេក ្រគ�្កកួងសរ គីនោក�ពីន�

េទាមកលកណត�រគក��ករដដ អិបលា 
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• បនគនណេរេគចា�ងាមដនករ់នុវតណែកនករកកមែ�ពករររវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈ្គត

្ត៉កទ១ េកម្់ឹ្គកិទ�ិ�ពក�ុងករ់នុវតណែកនករក� ២០១៦ា 

• បនគនណេរេគចែកនករក� ២០១៦-២០១៨ា 

• បនគនណេរេគចែកនករក� ២០១៧ា 

• បនគនណេរេគច្គមូលទិន�នីយករិតិវគ្បមមា  
 

ឹយកដដ នកិទ�ិ់�កនិពន� និងកិទ�ិ្គកក�្គែិល  ្

• បនចូលរមួ្គកុ់នុរណៈក ែ៉ បិករ់អិវវឌោណិកុកមែ និងវនិិេរទក�ទងន់ងោណិកុកមែ 

SSC.TD.TRI េលកទ២៤ េ៌្កកួងោណិកុកមែា 

• បនចូលរមួកិកព សេកណពកន�ិកនរ កិ្គតិគតណិករ្គកកនយគ្តតកងកមែ (Patent 

Cooperation Treaty) រគក�្កកួងឧកភិកមែ និងកិគ្កមែ េ៌រដដ ករទ់កក�យីតអ�េព្ា 

•  បនចុះគិុករោរស� �ក់ក្រសកណចនួន០៣ស� �ក និងករេបះពុមេកេវេវចនួន០៣ស� �កា  

• បនទទួលថវកិចនួន២៤០.០០០េរេល គង�ចូលថវកិរកដា 
 

ឹយកដដ នកិ្គតិគតណិករវគ្បមម់នណរះតិ និងកិចកិរអស� ន  ្ 
• បនក្ម្លែគគគទកូនង� ក�ក់ក ឹ ម�នណកឹ្េទចូលរមួ្គកុ គេព្េគកកកមែ និងកែមណង

កិល្ៈបនចនួន០៣េលក្ េ៌្គេទក�ថ និងលវា 

• បនទទួលរណៈ្គតិអូកិល្ៈ�ន្កកួងវគ្បមម�ថ ចនួន៨០រគូ  ក់ក ឹេដយឯកឧតណមរកដម�នណ

្កកួងវគ្បមម�ថ ែកល់េិុ្មកទក្នកិចិ  និង្គរត�នណកេម�ងងសល ់គ់រសទរខួគ  

េលក៦៥ ចណង មិតណ�ពកមុះ-�ថ េ៌្ពះ�ះកច្កកមុះា 
 

សេគណណុ ះគកណ ល្កគខីណណ វគ្បមម  ្ 
• បនេរេគចកណុ ឯកសរេក�កុេនលករណរ េគកវរងគណណុ ះគកណ លម�នណ�កករចនួន៣វរង  ្

o វរងគណណុ ះគកណ លកិចិកររកដបល និង្រគ�្រងា 

o វរងគណណុ ះគកណ លករររកណល�េកិេលវកីិយវគ្បមមា 

o វរងគណណុ ះគកណ លកររររកដបល និងគទពិេសបនរករររក្៉គ�ម�នណ្កគខីណណ  

ក� ២០១៥ា 
 

១.៣.២. រគឹាែកដ នរររិែិភ ព 

ឹយកដដ ននោរ និង់អិរក្កណង�គុ�ណ ្ 
 

ក.ករររ់អិរក្ដដ ន់ងងរ ្ 

• បនេ្កកេរ កវតរុកិល្ៈក�ុង់អិរក្ដដ ន់ងងរចនួន២០រគូ ែកល៉នក�ពែគកបក�ន� ង េកម្ 

េលករេ្៉ងកួកកុលក�ុងកកក�កលទ២ា 

• កពុងេរេគចស� កពីតម៉នះ�សែខែរ និង់ង�េរ�ក ់ពរចឹគថ ្គអព និងកលគរេិចកទ

ក្៉គ�ែកណរ និងកិេតរកិក�ុងគរេិវណ់អិរក្ដដ ន់ងងរ េកម្ក្ម្លកល�ករទក្ឹរគក� 

េអ េវេទកចរណរ ា 

• បនេកងនគិុសរេពអណណ វតរុកិល្ៈកមីយប�ងតគ�ពេលខ១៣០៣ កល�១៣៦៥ា 
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ខ.ករររកួកកុល្បសទ និងកណង�គុ�ណ  ្

• បនចុះ្តត្ពិនិតឲេ�ងទងទ៣ �ន្បសទគ �ឹ យកែ រ េខតណគ �ឹ យ៉នកីយ េកម្េលករេ្៉ង  

រកករន្ទពមូលនិបិ Alphawoodា 
 

រ.ករររ្រគ�្រងកណង�្គវតណិសកណ  ្

• បនកិកភែកនករកួកកុលវតរុកិល្ៈេ៌ �្ ងះមួយករិលីយ់អិរក្់ងងរា 
 

ឃ.ករររ់អិរក្ាមគកណ េខតត ្ 

់អិរក្ដដ នកពង�ប និង ្ពះវកិរ ្ 

• គនណចូលរមួកិករះមួយ់ងងករ Waseda ចង្កងឯកសរ និងកួកកុល្បសទកគូរ 

�្ពរុក េ៌េខតណកពង�ប ា 

់អិរក្ដដ នបត�កគង គ �ឹ យ៉នកីយ និង ឧតតរ៉នកីយ ្ 

• បនកត�េកមកង�ែកលកុះាមកនុងថែបយេ្កេម កែពងទ២ មុខនងេកង ែក�កនងលិច�ន

្បសទគ �ឹ យកែ រា 

• បនតក�ង� ក �៉ គ�កូនេកតូចណែកលកុះលកែ្កថែកនុង្បសទចនួន១១កែន�ងា 

• បនេប�ស� កកនរ ដក�េ៌ក�ូវចូល្បសទា្ពិែបនចនួន០១ផ� ងា 

• បនចុះពិនិតឲ និងថតទាងែកលអះ បរឃុគ �ឹ យកែ រតក�កេប�ក�ូវ តក�កលេ៌ដដ ន តក�ក

លុគ្គលយទ់ក និងបនេក�េទ់អិបលងកជកថែពួកកួយ់នណ�រមនរកុាឲគនណតក�កលុគ្គលយ

ទ់កតេទេទេត ះលទ�កល្តមវបនផល កះគេកណ ះអកន�ា   
 

ង.ករររកិ្គតិគតតិករះមួយ់នតរះតិ ្ 

• កិចិកិករះមួយ់ងងករ G.H.F និង SOAS, University of London បននិងគនណករររ់អិរក្ 

និងកួកកុល្បសទគ �ឹ យកែ រ េខតណគ �ឹ យ៉នកីយា 

• កិចិកិករះមួយ់ងងករ Waseda កួកកុល្បសទកគូរ�្ពរុក េខតតកពង�ប ្ បននិង

កពុងគនណករររកួកកុល្បសទ N1 ា 
 

ឹយកដដ នសរមន�រ  ្

ក.សរមន�រះតិអ�េព  ្្ 

• បនទទួល “គកិ៉កងខ�ួន្ពះ�ម” ចនួន០១ ់ពថែអក� ពសរមន�រ Denver Art Museum កិរកដ 

អេមរកិា 

• បន Back-up ទិន�នីយេ៌ក�ុង្គពីន� Data base ា 

• បនកួកកុលរគូច �៉ ក�ចនួន៣១រគូា 

• បនទទួលេអ េវាឲចូលទក្ឹសរមន�រះតិអ�េព្ករគុចនួន ២៨.៥២៥ឹក� ក�ុងេឹះ៉នេអ េវ

ះតិចនួន ២.៨៣៣ឹក� ទទួលបនចណូលថវកិចនួន ៩៩១.៥៥០េរេល និងេអ េវ់នតរះតិចនួន

២១.៩៤៩ឹក� ទទួលបនចណូលថវកិចនួន ៧៦.៨២១កុេ�  គង�ចូលថវកិរកដ និង េអ េវចូល

ឥតគង��ថ�ចនួន ៣.៧៤៣ឹក�ា 
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ខ.សរមន�រឧ្ក់កដកមែ្គលីយពូកសកនរទួលែក�ង ្  

• ពិនិត្យ និងែងកឯកកា រម ក្រូ ិ្វ លច នួនព រកង ក្នុងមួយខែា 

• ក្កែនឯកកា រចម្លើយកា រអាពរគក� កនរងរ្ រោះ ច នួន១១ឯកកា រ េកែន់ង១៥៣ទ ពីរា 

• ចងក្រង និងកង្ខេគពតម មា នឯកកា រចម្លើយកា រអាពកនរងរ្ រោះច នួន ១៦៨ឯកកា រា 

• ក្តល� ឯកកា រចម្លើយកា រអាពកនរងរ្ រោះា្យក្រុ ម់្នកក្រាវក្រាវមកព ់ង្រក នុ កម្រះវិកា ម្្្ក្នុង

តុលា កា រកម្ពុកាចនួន២៩០០ឯកសរ និងេកងនឯកសរច នួន៨៩១ទ ពីរា 

• ចុះគិុសរេពអណណ ក�ុង �្ ងបនចនួន៨០វតរុា 

• បនទទួលេអ េវះតិ-់នតរះតិ ្ពះកងង កិក្ និក្ិតចូលទក្ឹ៉នចនួន៤៧.៦៤៤ឹក�    ក�ុង

េឹះេអ េវ់នណរះតិ៉នចនួន៤៣.៤០៤ឹក�ា 
 

រ.មណណ លវតតអ� ្ 

• បនទទួលេអ េវេទកចរណរ ះតិ-់នណរះតិចូលទក្ឹ៉នចនួន២៩.៧៩៣ឹក� ក�ុងេឹះេអ េវ

់នណរះតិ៉នចនួន ១៩.២៩៣ឹក�ា 
 

ឃ.មណណ លេកងឯក ្ 

• បនទទួលេអ េវេទកចរណរ ះតិ-់នណរះតិចូលទក្ឹករគុ៉នចនួន៣១.៧៣៧ឹក� ក�ុងេឹះ 

េអ េវ់នណរះតិ៉នចនួន២៦.៩៩៤ឹក� ា 
 

ឹយកដដ នគុ�ណវតរពុ  
• បនគនណគិូិលទិន�នីយវតរុគុ�ណេ៌េខតណេកេម�គេទក�ុង្គពីន�្រគ�្រងទិន�នីយ ( Database)ា 

• បនចុះេទិក�ែវង រូរែកនទ និងកណត�និមករសរ នយគុ�ណវទិវ េ៌ងកជកកកណ លក�់ងា  

• បនេរេគចរគូ�ព និងខ�់មសរគទគ រិតណិេកម្េ្តេមក្ព�កភយាមគកណ ្កងងម Facebookា 

• បនគនណចុះកិកភែក�ងយល�គុ�ណវតរុ ់ពថែ េ៌សរមន�រះតិា 

• បនកតល�េកិពិនិតឲវតរុកិល្ៈ ឹចូល- ឹេច្បនចនួនករគុ៣៦១រគូ ទទួលបនថវកិចនួន

៤.៥៦៧.០០០េរេល គង�ចូលថវកិរកដា 
 

ឹយកដដ នគុ�ណវទិវ និងគុេរ្គវតណិវទិវ ្ 

• បនចុះក្ព�កភយច្គ� កណពកិចិករោរេគតិកអណណ កូន្គះពលរកដែកលរក�េ៌តគន�កុវ ិ្  

ទួល ់ែគង េខតណ�្ពែវងា 

• បនចូលរមួេប�កកយងសវ្ះវគុេរ្គវតណិសកណកមុះ-ប�ង េ៌សរ នយេល ងស ន េខតណ 

បត�កគងា 
 

ការាារេប�កភ ា �រូប��ាមូា��រវ�ប្ាម៌ នមង�ចម្រតរាជា-ូាខ��ប៖ប

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈ�ក់នអ�េព្  ្

• បនគនណេរេគចែថរកភករោរកកណ គ� �់ គ� េសអីណ�ព ់ឹមីយមណណ លវតណអ�បនលលះ្គតា 

• បនេរេគច ចង្កងឯកសរ និងរគូ�ពមួយចនួនកណពសរ នយគុ�ណ ែកលក�ុងេឹះ៉នវតណ

គុ�ណមួយចនួនករិតេ៌ខណណ ៉នកីយា 
ប
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មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណកកណ ល  ្

• បនកិករះមួយម�នណកឹ្្កកួងវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈ ចុះពិនិតឲសរ នយគុ�ណ “ទួល

្ពះ�ម្ពះលីកពណរ ” េ៌ងកជកពព ឮ ែកលកគ្ុរកកនេក�កុសងកង�សេងទនេ៌  

ទទួលេឹះ េកម្េលកកេណ កុករក្មចពេេកកទវរកដម�នណ ្កកួងវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈា 

• បនកិករះមួយម�នណកឹ្្កកួងវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈ អះ បរឃុ ងកជកកកណ លក�់ង 

និងម�នណោក�ពីន� ចុះ្គមូលទិន�នីយេប�ែកនទកណត�និមករសរ នយគុ�ណ េដយកេ្មច 

បន៧ឃុ េល១៨ឃុ ក�ុងងកជកកកណ លក�់ងា លទ�កលកេ្មចបន៣៤ទួល  ក�ុងេឹះទិន�នីយ 

តក�៉ន២១ទួល និងរកេឃ្ថែ៉ន១៣ទួលា 

• បនកិករះមួយឹយខណណ រកដបល�្ពេកេខតណកកណ ល និង្កជម់អិរក្កត��្ពអ�ាេ�រ 

តគ�កត�ស� េ៌អ�្ពះ�ក្ទពឲចនួន២ក្ល យកេទចិិ់ិមេ៌កួនកត�អ�ាេ�រា 

• ទទួល្បក�ព្ពះ្រម់រងគណណិ ត គ�ុត សវង្  ែកលបនឧគតរម��ថ�េអ�ងចនួន១.២៦២.០០០េរេល

ក្៉គ�គអ�រេ៌្ពះកកឲមុនេចតយ និងឧគតរម�ថវកិកល�កែ ចនួន២០.០០០េរេលា 
 

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណែកគ  ្

• បនកិករះមួយរណៈកមែករវតណេបកក ល៉ ត កគ�កង រ�្ពក�ូវចូលរងូ និងគរេិវណរមណ យ

ដដ នអ�កេកេរះ្គតា 

• បនចុះពិនិតឲទួល់ងង០១កែន�ង ់តតវតណែកគតក� ករិតេ ្៌កជងែកគាប
ប

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណកពង�ក� ង  ្

• បនគនណចុះងកង�ករិតិ្បសទ ទួល្បសទ ្រ់ះ្បសទ សរ នយគុេរ្គវតណិ និងរមណ យដដ ន

វគ្បមម្គវតណិសកណា  
 

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណកពង�ប  ្

• បនចុះ់គ�រ ក្ព�កភយពសរៈកនន��នងកះគុ�ណេ៌គ់ងប ក�ុង្កជងក�់ងែកន ែកល់�កអូមិ 

និងអះ បរមូលដដ ន៉នគណងចង�សណ រគ់ងេនះេ ំងវ ិ្ ាប
• បនេប�ករេបកក ល៉ ត និងកគ�កង រល្ក�េ៌្បសទងកង�្ពះ ្កជម្បសទេា និង្បសទ  

យពីន�បនចនួន៨៥.៨២០ែមរ្តកេរ រាប
• បនកត�កូនេនែ ែកលកុះេ៌េល្បសទ N11, N7 ាប
• បនទទួលេអ េវចូលទក្ឹសរមន�រេខតណចនួន៤៤ឹក� (់នណរះតិចនួន១៤ឹក�) ្បសទកគូរ

ចនួន៣.២៣៣ឹក� (់នណរះតិចនួន២ .១៦៨ឹក�) រមណ យដដ នអ�កន�ុកចនួន៤ .៧០៧ឹក� 

(់នណរះតិចនួន១៦៦ឹក�) និងវតណ្បសទចនួន៥២ឹក� (់នណរះតិចនួន៥០ឹក�)ាប
• កិចិកិករះមួយ់ងងករ WASEDA ្ប

o បនគនណករររកួកកុល្បសទ N1ាប
 

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណកពត  ្

• បនកិករះមួយ្រគ�ករិលីយវគ្បមមងកជក-្កជងក�ុងករករោរ និងែថរកភគុ�ណសរ ន 

និងគុ�ណវតរុែកល្តមវបនរកភទុកេដយកិរមនរមូលដដ នា 
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មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណាែកវ  ្

• បនែថរកភវតរុគុ�ណែកល៉នេ៌ក�ុងសរមន�រេខតណ និងសរមន�រងកជក់ងងរគុរ ា 

• បនទទួលេអ េវចូលទក្ឹសរមន�រេខតណចនួន២២ឹក� (់នណរះតិចនួន០២ឹក�) និងសរមន�រ

ងកជក់ងងរគុរ ចនួន៦៧ឹក� (់នណរះតិចនួន១៨ឹក�)ា 
 

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណគ �ឹ យ៉នកីយ  ្

• បនកិករចុះិក�ែវងកណត�្ព្បសទប េ៌ឃុារង� ងកជក រ៉ �ំាប
• បនែថរកភ និង្ត្ក្ាយ�្ពក ល៉ តេ៌្បសទគ �ឹ យកែ របនចនួន១២ .០០០ែមរ្តកេរ រ 

និងេ៌្បសទគ �ឹ យទីពចនួន៣.៥៧០ែមរ្តកេរ រាប
• បនទទួលេអ េវចូលទក្ឹសរមន�រេខតណករគុចនួន៤១ឹក�  (េអ េវ់នណរះតិ៥ឹក�) ចូល្បសទ

គ �ឹ យកែ រចនួន៣២០ឹក� (េអ េវ់នណរះតិ១២០ឹក�) និងចូលសរមន�រគុ�ណវទិវេទពេកស -

ស� យចនួន៦ឹក�ាប
 

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណបត�កគង  ្

• បនចុះេទងសវ្ះវសរ នយគុ�ណេ៌អ�កូន៉យ ក�ុងងកជករតនមណណ ល និងេ៌អ�ា្នម 

ក�ុងងកជកបណន�ាប
• បនចុះេទកណត�ទួលគុ�ណ“ ទួល្ពះ់ងងែកវ េ៌ងកជករកុពរិរ ា”ប
• បនទទួលេអ េវចូលទក្ឹសរមន�រេខតណករគុចនួន២៥៧ឹក� (់នណរះតិចនួន៧០ឹក�)ាប
 

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណ�្ពែវង  ្

• បនេប�កគូលសេកន�ទួលប�យរ់ែណណ តចនួន៨៦ែមរ្តកេរ រ េដយេ្គ្បក�ថវកិកគ្ុរកកនា ប
• បនចុះពិនិតឲវតរុគុ�ណេ៌សលពិពីរណរ ងកជកបអ�ាប
• បនចុះពិនិតឲទួលគុ�ណេ៌ងកជកបអ� និងងកជកោមករាប
• បន់មកេណ រឯកឧតណម់រងឹយកេគតិកអណណ  ចុះពិនិតឲេរេគចេបះគេរង លេ៌ទួល ់ែគង និង

ក្ព�កភយច្គ�កណពករករោរេគតិកអណណ  េ៌្កជង�្ពែវងាប
• បនទទួលេអ េវចូលទក្ឹសរមន�រេខតណចនួន១៥ឹក�ាប
 

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណ្ពះវកិរ  ្

• បន្ត្ក្ាយ�្ពក ល៉ តាម្បសទគុ�ណចនួន៣១.២៥០ែមរ្តកេរ រាប
 

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណរតនររ   ្

• បនចុះពិនិតឲ និងេប�ករកម្ត�ករកគ��នក�្ពេករគក�្គះពលរកដេ៌ក�ុងតគន�់អិរក្ 

អ�ន� �្ ងកជក់ូររដវាប
• បនេប�ករកម្ត�កនេលែកចូលអរេកេ៌តគន�្រ់ះ្បសទ្ពះពុទ� េ៌ងកជកវុ រន�កាប
• បនចុះ្តត្ពិនិតឲគេរង ល្ព្បសទរក�កងាប

ប

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណេកេម�គ  ្

• បនក្ព�កភយេកចកណកេ្មចេលខ០១ក.រ កណពករកណត�គរេិវណ្បសទ ទទួល ងកះ 

្តោង ស នគុ�ណ េ៌ងកជកងកក� ងកជកកែ្កង និងងកជក់ងងរកុា 
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• បនចុះេប�ករែណ ឹកល�្គះពលរកដចនួន០៣្រ្សរាឲគិ�គ�កា រចា ក� ក រ លោអយកក ច ណ 

ត្រពា ងនររអាក ករិតេ ឃុ៌ នររអាក ងកជក់ងងរកុ ា 

• ទទួលេអ េវចូលទក្ឹសរមន�រវតណ�កគូពមបនចនួន៥២៥ឹក�  (េអ េវ់នណរះតិចនួន៥១០ឹក�) និង  

មណណ លឧ្កិកដកមែ្គលីយពូកសកនរចនួន១១.៧១០ឹក� (េអ េវ់នណរះតិចនួន១១.៥០០ឹក�)ា 
 

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណក�់ងែ្តង  ្

• បនចុះេទទួល្បសទអ�់តុ េកម្េប�ករេបកក ល៉ ត និង្ត្តពិនិតឲវតរុគុ�ណែកល៉ន

ងសគ�ាប
 

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណស� យេរេង  ្

• បនចុះ្តត្ពិនិតឲទួលគុ�ណ និង្បសទគុ�ណចនួន១០េលកា  

• បនចុះកិករះមួយអះ បរែកនកេប�គ�ង�ទួលគុ�ណចនួន០២គ�ង�ា 

• បនក្ព�កភយច្គ�កណពកិចិករោរេគតិកអណណ ចនួន០១េលកា 
 

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណឧតណរ៉នកីយ  ្
• បនចុះពិនិតឲ្បសទទ់កេខែ  ្បសទរលេកណ  ្បសទ្តោងគ ្បសទទួល្រ្ក និង 

្បសទទនគ�់អិវវឌថែា 
• បនចុះទគ�សង ត�្គះពលរកដមួយ្រ្សរ ែកលបនកក  និងយកងកះគុ�ណេប�ះកមែកិទ�ិផ� ល�

ខ�ួនក្៉គ�ចិិ់ិម្ត េ៌្កជងកេ�ងា 
• បន់មកេណ រម�នណឹយកដដ ននោរ និង់អិរក្កណង�គុ�ណ េកម្ចុះ្ត្តពិនិតឲករ 

ែគកបក� �នតួគរម្បសទ្តោងគា 
• បនកិករះមួយឹយកដដ នគុ�ណវតរុចុះគិុវតរុកិល្ៈចនួន៧៥កុ េ៌ក�ុង្បសទ់ូរ

ស� យា 
• បនចុះគិុវតរុកិល្ៈចនួន០៥កុ ែកលទទួលបនព្គះពលរកដ ្ពះកង� និងអតរឲវតណ េ៌វតណ 

ទនគ�់អិវវឌថែ ក�ុងអូមិ់អិវវឌថែា 
 

១.៣.៣.ពរគឹាែកដ នររចេែរទតរវប្ប  

ឹយកដដ ន់អិវវឌវគ្បមម  ្
• បនេរេគចតុគែតងលមល ាងពិពីរណរ រគូថត ិ�ុង គដ ក្៉គ�មេកងកពកិល្ៈយុវកនទូទង

្គេទកក� ២០១៦ េ៌សលកន�ិកទចតុមែុខ និងេ៌ឹយកដដ នកិល្ៈទក្នយ�ពា 

• បនគនណេរេគចសរមន�រែខ�ងែខែរ េកម្េគកកូនមកកនចូលទក្ឹ និងកិកភងសវ្ះវា 
 

ឹយកដដ នកិល្ៈ�ពយនណ និងក្ព�កភយវគ្បមម  ្
• ថតវ េក់ូឯកសរពកកមែ�ពង� ក�ក់ក ឹ និងករររ់ងង�ពចណុះ្កកួងបន១១ចណងេកងា 

• បនតេម�ងចេ្មេងន�រ ់ូេខចនួន០៤ចណងេកង ក្៉គ�់គ់រសទរទិិវគ្បមមះតិ ០៣មឹ 

ក� ២០១៦ និងតក�កភយាមសរ នយទូរទក្នរា 

• បនទទួល និងកណល�ករ់នុនរ តថត�ពយនណឯកសរ និងទូរទក្នរគរេទកបន៤ចណងេកងា 

• បនកណល�អះ គីណបថែេប�អកវកមែ�ពយនណ -វ េក់ូបន១ច្គ� និង់នុនរ តច្គ�គនណបន១ច្គ�ា  

• បនចុះគិុកុកលិតវ េក់ូន�រ ់ូេខែខែរបន៥េលខ  វ េក់ូេរឿងែខែរ (១កុចគ�) បន៤ចណងេកងា 

• បន់នុនរ តច្គ�ថតវ េក់ូន�រ ់ូេខែខែរបន៣េលខា 
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• បនកតល�ទិដដ ករាឲេប�អកវកមែកល�វ េក់ូន�រ ់ូេខែខែរបន១េលខ វ េក់ូែខែរ(០១កុចគ�)បន៣

ចណងេកងា 

• បនកតល�ទិដដ ករាឲេប�អកវកមែកល�វ េក់ូេរឿងគរេទក (�យ)បន២២ចណងេកង និង(០១កុចគ�) 

បន៣ចណងេកង ា 

• បនទទួលចណូលពករកតល�េកិកមែ�ពយនត-វ េក់ូ ករគុចនួន៨.៦៧០.០០០េរេល គង�ចូល

ថវកិរកដ ា 
 

ឹយកដដ នកិល្ៈទក្នយ�ពព 
• បន្គរត�នត និងកែមតងកិល្ៈទងមកកន និងអកព ករគុចនួន២១៨េលក ក�ុងេឹះ

ឹយកដដ នកិល្ៈកែមតងក�ុងងកជកបន០៧េលកា 

• ្កជមកិល្ៈគនណកត�កម និងតេម�ងស� �កកិល្ៈក្៉គ�កែមណងក�ុងងកជក និងេ្ក្គេទកា 

• េេក្រម ់�ក្រម�នឹយកដដ នកិល្ៈទក្នយ�ព បនគរឹត�កល�កិល្ករ កិល្ករនិ

ែកលមកចូលរមួក�ុងមេកងកពកិល្ៈយុវកនទូទង្គេទកា 
 

ឹយកដដ នកិល្ៈកូនរគូ និងកិល្ៈកិគ្កមែ  ្
• បនេរេគចេកចកណកូនកណ់ង និងរណៈកមែករ ់នុរណៈកមែករេរេគច មេកងកពកិល្ៈះតិ 

រនូរគុ�ណ ក� ២០១៦ កណព “ិនុ៉នែចចង�ឹងកុវណបមតក ”ា 

• បនកិករះមួយកិ�ពកិពីន�យុវកនកមុះ ែកក្ម្លក្ច�រចឹេក� ងទ� រក្៉គ� 

្ព់តណិករណរ ់ងងរក�រង នណក� ២០១៦ា 
 

ឹយកដដ នេកេវេវ និងករអន  ្ 

*គកប លីយះតិ ្ 

• បនទទួលេអ េវះតិ-់នតរះតិចូលអន៉នចនួន ៥២០ឹក�ា 

• បនទទួលេកេវេវពសរ គីនឹ  ឹនិង់ងងករេ្ករដដ អិបល (េកេវេវ្រគ��ស)  ចនួន

៣៤៤ក្លា 

• ់�កកិកភងសវ្ះវបនខិេកេវេវយកេទអន៉នចនួន៧៨ក្លា 

• ទទួលទិឹនុគ្វតណិបន១៦២ច្គ�  ទក្ឹវកតេក្ងណនិង្ព់តតិគី្តគរេទកចនួន២២៥ក្លា 

• បនែចកេលខ ISBN កល�់�កេបះពុមចនួន៥៥េលខា 

• ដក�្កគេកេវេវតក�បន៤០ក្ល គិទកូកេកេវេវបន១០៣ក្ល េកងនេកេវេវបន១៤

ក្ល តមងល�េកេវេវ និងទក្ឹវកណបន២៩ចណងេកងា 

• េប�កាំុកេកេវេវ្រគ�្គេអទ និងទក្ឹវកណះ�សែខែរ-គរេទកបន២២៩ក្លា 

ការាារេប�កភ ណា �រូប��ាមូា��រវ�ប្ាម៌ នមង�ចម្រតរាជា-ូាខ��ប៖ប

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈ�ក់នអ�េព្  ្

• ្ត្តពិនិតឲកែន�ងលក�កេិ�គនិងវ េក់ូបន១៩ទាង   អកវកមែ់ិុនេបេណតបន៤៨ទាង  

រ៉កភ-េកកកគ�បន៥ទាង ក ល៉ ងករបន៦ទាង ទាងកួល -លក�វកបន១១ទាង 

េ�ង�ពយនណបន២ទាង ន�រ ់ូេខបន០១ទាងាប
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• បនកិករះមួយឹយកដដ នកិល្ៈ�ពយនណ ចុះ្ត្តពិនិតឲ ់គ�រ  ែណ ឹកល�៉ិក�អកវកមែ 

កត�ត តេម�ងរគូ�ព និងិ�លែខែរែកលនែ នច្គ�់នុនរ តាឲេទកុច្គ�់នុនរ តេ៌ឹយកដដ ន  

កិល្ៈ�ពយនណបនចនួន០២កែន�ងាប
• បនកិករះមួយរណៈកមែករច្មជះខណណ ទួលេនក ចុះតគ�អកវកមែេិងមចនួន០៥ទាង 

និងកកិូតទូេិងមបន៦៨ទូាប
• បនចុះក្មជ្អកវករាឲមកេប�ច្គ�ោក�ពីន�វកីិយវគ្បមមេ៌ករិលីយ្ចកេច្ចូលែតមួយាប
 

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណកកណ ល  ្

• បនកិករះមួយមន�រ់គ�រ  យុវកន និងកលេខតណកកណ ល និងវទិវសរ នកិល្ៈែខែរ េរេគច 

មេកងកពកិល្ៈយុវកនង� ក�េខតណ  េ៌េ�ងមេកងកពកិល្ៈ្ព់ទ� តរឲ េងង កុន ្កជងាេខែ  

េ្កម់បិគត�ព េេកកទវ កួក ស�រម ់អិបលរងេខតណកកណ លា 

• បនកិករះមួយអះ បរោក�ពីន�ក�ុងករេរេគចគុណឲះតិ េរេគចតុគែតងេវទិកកិតណិយកកូន

រណៈ់បិគត និងេលកទង�ះតិ ចងគដ ក�ុងកមែវបិេក្ងណក�ុងេខតណាប
 

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណែកគ  ្

• បនចុះ្ត្តពិនិតឲ ែណ ឹកល�៉ិក�អកវកមែកេិ� -វ េក់ូ និងកែន�ងកួល -លក�វក ាឲេនរព 

ាមេនលករណរ ែណ ឹរគក�្កកួងវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈាប
• បនចុះពិនិតឲ និងែណ ឹកល�៉ិក�កិគ្កមែច �៉ ក�ពុមកុមរងតរចនួន០១កែន�ង េ៌្កជងែកគាប
• បនចុះពិនិតឲអកវករេលកស� កយេកចនួន០២កែន�ងេ៌្កជងែកគាប
 

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណកពង�ក� ង  ្

• បនគនណចុះ្តត្ពិនិតឲ និងងកង�ករិតិកិល្ៈទក្នយ�ព កិល្ៈកូនរគូ កិល្ៈ�ពយនណ 

និង់អិវវឌវគ្បមមា  

• ករិលីយ្ចកេច្ចូលែតមួយ បនទទួលោកឲកុច្គ�េប�អកវកមែករគុចនួន៣៤ច្គ�ា  
 

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណកពង�ប  ្

• បនគរឹត�រប “សំុងះន�ែកកាែំកកពង�ប” កល�កិក្ង� លាប
• បនចុះក្ព�កភយកល�អកវករាឲមកេប�ច្គ�អកវកមែោក�ពីន�វកីិយវគ្បមមក� ២០១៦ និងែចក

ឯកសរោក�ពីន�កូនេមឃុចនួន០៩ច្គ� េ៌ងកជក្បសទគល�ីងងាប
• បនចុះក្ព�កភយេកចកណកូនកណ់ងពករកមកភយ កួល-លក�ែខ្�ពយនណេរឿង “NOESCAPE 

2015”ាប
• បនចុះងកង�ករិតិេកិោក�ពីន�អកវកមែកូនរគូ និងកិគ្កមែាមគកណ ងកជកក្៉គ�ក� ២០១៦ 

បនចនួន២២កែន�ងាប
• បនចុះក្ព�កភយកល�អកវករកត�កក� �់ុតកក� ក ល៉ ងករ ថតរគូ េ្រគងគពងកេម�ង និងផ� ង 

កភយោណិកុកមែេ៌ងកជក្បសទគល�ីងងាប
• បនចុះពិនិតឲពិបេ ំង់�កាេ៌ងកជក្បសទកគូរាប

ប

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណកពត  ្
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• បនចុះេប�គចិុគ្ន��ពករិតិ្កជមកិល្ៈមកកនេ៌ាមគកណ ងកជក-្កជងទង៨ា 

• បនចុះ្ត្តពិនិតឲកែន�ងលក�-កួលវកចនួន៣កែន�ង េ៌្កជងកពតា 

• បនចុះក្ព�កភយ ់ពន� តក្ច�ច �៉ ក�ែខែរកល�អកកមែច �៉ ក�ពុមកុមរងតរបនមួយចនួនេ៌ 

្កជងកពតា 

• បនចុះ្ត្តពិនិតឲ និងែណ ឹករដក�ាងស� កយេកនិងផ� ងកភយោណិកុកមែ  េ៌្កជងកពតា 
 

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណាែកវ  ្

• បនគិូុន្រមកិល្ៈចនួន០២ឹក� ចុះេទគរឹត�េ៌វទិវលីយរិរ វង� េ៌ងកជករិរ វង�ា 

• បនកិករះមួយ្រមរប�នឹយកដដ នកិល្ៈទក្នយ�ព តេម�ងរប “គេងឹរែខ�ង” េកម្

ចូលរមួមេកងកពកិល្ៈយុវកនទូទង្គេទក ក� ទ២ េ៌�ក់នអ�េព្ា 

• បនចុះពិនិតឲកែន�ងកួល-លក�វកចនួន៤កែន�ង េ៌កភរក្លេោបិ ងកជក្ទង និងបនរក

េឃ្វកនែ នទិដដ ករចនួន១.៥២៤គន�ះ ្ពមទងបនែណ ឹអកវករាឲមកកុច្គ�ោក�ពីន�

វកីិយវគ្បមមពមន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណា 

• បនចុះពិនិតឲអកវកមែកលិត និងលក�ច �៉ ក�ថែ េ៌ឃុឧតណមកូរិា 
 

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណគ �ឹ យ៉នកីយ  ្

• បនចុះ្តត្ពិនិតឲករលួចចម�ងស� �ក�ពយនណ-វ េក់ូេ៌ងកជកពួក េដយេប�ករកកិូត រ៉ កុន 

ថតចម�ងវ កុវចនួន០១េ្រគង កពឲូទីរចនួន០១េ្រគង និង Flash ចនួន០១េ្រគងាប
• បនគណណុ ះគកណ ល្កជមកិល្ៈយុវកនេខតណ េកម្ចូលរមួមេកងកពកិល្ៈយុវកនទូទង

្គេទកក� ២០១៦ េ៌�ក់នអ�េព្ាប
• បនចុះ្តត្ពិនិតឲវតរុកិល្ៈច �៉ ក�ថែចនួន០៣រគូ  ែកល ឹេច្េទ�ក់នអ�េព្ាប
• បនកិករះមួយអះ បរ្កជងកិរ េសអីណ ចុះ្ត្តពិនិតឲទាងេលកស� កយេកបនចនួន 

០៣កែន�ងាប
 

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណបត�កគង  ្

• បនចុះពិនិតឲករតក�គនិងវ េក់ូាមកងកេ �ិ និងចុះក្ព�កភយកល�អកវករាឲមកេប�ច្គ�  

អកវកមែោក�ពីន�វកីិយវគ្បមមគនណាប
• បនគនណចុះពិនិតឲេ៌ាមកែន�ងកិគ្កមែច �៉ ក� និងគនណេប�ច្គ�អកវកមែាប
• គកប លីយេខតណ បនេគកទ� រកូនស់រណកនចូលអនេកេវេវេរេង�ល��ថ� េលកែលង�ថ� 

កគ�ក្៉កាប
• បនចុះងកង�ទិន�នីយស� កយេកេ៌ក�ុងតគន�់អិរក្េខតណបត�កគងាប
• បនចុះក្មជ្អកវករាឲមកេប�ច្គ�អកវកមែេលវកីិយវគ្បមមគនណេ៌្ចកេច្ចូលែតមួយ 

ងកជកគរេវលាប
• ករិលីយ្ចកេច្ចូលែតមួយ្កជងបត�កគង បនេច្លិខិត់នុនរ ត្គកគអកវកមែេល 

វកីិយវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈបន២០ច្គ� និងេ៌ងកជកគរេវល បនចនួន០៣ច្គ�ាប
ប

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណ�គរលិន  ្
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• បនេរេគចេគកមេកងកពកិល្ៈរប និងេេព នខ�ក្៉គ�យុវកនង� ក�េខតណ េលកទ២ ក� ២០១៦ 

េ្កម់បិគត�ព ឯកឧតណម់អិបល �នរណៈ់អិបលេខតណ�គរលិនាប
• បនចុះក្មជ្អកវករកួល-លក�វកចនួន០៣កែន�ងាឲមកេប�ច្គ�អកវកមែេ៌កភរបរ ិុាប
• បនចុះងកង�ករិតិអកវកមែកត�កក� �់ុតកក�បនចនួន០៣កែន�ងេ៌ងកជកសេេ្កា ប
 

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណ�្ពែវង  ្

• បនចុះពិនិតឲអកវកមែកួល-លក�វកចនួន០២កែន�ង និងែណ ឹអកវករាឲកួល -លក�វកក 

ែកល៉នទិដដ ករព្កកួងវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេ៌ងកជកោមរក៏ និងោមករាប
• បនចុះពិនិតឲកិគ្កមែពុមកុមរងតរ េ៌ងកជក្ពះេកណចាប
• បនចុះពិនិតឲករដក�ាងស� កយេក្រគ�្គេអទេ៌ងកជក្ពះេកណចាប
 

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណ្ពះវកិរ  ្

• បនចុះងកង�ករិតិកិល្ៈកូនរគូ និងកិគ្កមែេ៌ងកជករូែលនាប
• ករិលីយ្ចកេច្ចូលែតមួយ្កជង្ពះវកិរ បនេច្លិខិត់នុនរ ត្គកគអកវកមែេល

វកីិយវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈបន០២ច្គ�ាប
 

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណ្ពះកិនុ  ្

• បនចុះងកង�ករិតិអកវកមែក ល៉ ងករ េម្កម បុងបក និងច �៉ ក�ពុមថែេ៌ងកជក�្ពនគ�ា ប
• បនចុះក្ព�កភយេកចកណកូនកណ់ងេលខ១៦២ វវ .ខកន កណពករ្រគ�្រងអកវកមែថតចម�ង 

បនចនួន០២កែន�ង េ៌្កជង្ពះកិនុាប
 

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណមណណ លររ   ្

• បនកត�កមរប “្គមូលកលទ់កឃែុ” និងេរឿង “ទ់កែអ�ក់�ក ណ៉ យ” ះមួយ្កជមកិល្ៈយុវកន 

កិក្វទិវលីយ �ិុន ែកន មណណ លររ  េកម្ចូលរមួមេកងកពកិល្ៈយុវកនទូទង្គេទក 

ក� ២០១៦ាប
• បនចុះែណ ឹកល�អកវករេលកស� កយេកែកលករេករ់ក្រគរេទកបះង់ក្រែខែរខុកព

ស�ចរែណ ឹរគក�្កកួងវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈ េ៌្កជងែកនមេឹរមឲាប
• បនកិករកួយេប�ឧគករណរ េអ�ងរបថែែកល�ច�ពគពង�លក្ថែបនចនួន០២រូរាប
• បនចុះពិនិតឲ និងែថរកភអងកមទងគេ៌េល មក�មណណ លវគ្បមមកនះតិេ៌អ�េដះ្កមុ

ក្៉គ�េអ េវេទកចរណរ មកេលងកសនណា 

• ករិលីយ្ចកេច្ចូលែតមួយ្កជងែកនមេឹរមឲ បនេច្លិខិត់នុនរ ត្គកគអកវកមែ

េលវកីិយវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈបន០៤ច្គ�ាប
 

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណរតនររ   ្

• បនចុះ្តត្ពិនិតឲករិ�់កកត�រគក�្កជមកិល្ៈមកកនអូមិតងណងំិៈេរេង�ល�កបណ រិា 

• បនចុះ្តត្ពិនិតឲកែន�ងតក�គនិងទូរទក្នរែខ្កគ និងករតក�គនិងាមកងកេិ�េ៌ 

្កជងបនលុងាប
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• បនចុះ្តត្ពិនិតឲកែន�ងលក�វតរុ់នុកភវរ យរេ៌ងកជកគរែកវ និងព្ង់ងកិគ្កមែច �៉ ក�េ៌ងកជក 

កូនមុាប
 

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណេកេម�គ  ្

• បនកតល�លិខិត់នុនរ ត ឹេច្វតរុកិល្ៈេទេ្ក្គេទកចនួន០៧រគូា 

• បនក់ក ឹ្កជមកិល្ៈេទចូលរមួកែមណងរបះលកពណៈមិតណ�ព េ៌េខតណចបរសក� ្គេទកលវា 

• បនចុះែណ ឹ និង្តត្ពិនិតឲគទេលែក�ពយនណ -វ េក់ូកល�អកវករ�ពយនណ-វ េក់ូ (ករកលិត 

ករតក�គនិង ករកួល -លក�វកអកអ�ក និងនែ នទិដដ ករ) ឱឲចូលរមួ់នុវតតាមលិខិត

គទដដ នច្គ�ចនួន១៣កែន�ង េ៌ងកជក់ងងរកុ ងកជកងកក� និងងកជក្បសទបរងា 

• បនចុះត្រួ តពិនិត្យ និងណែ នា កែលម្់ ់ ព កា រ់នុវត្តច្គាគ� រគក� ក នា្កល� ា់ ក វករ -កិគ្គករ 

កែលក ពុងគេ្មកេ វាកម្មទាក� ទងនិងក នា្កិល្គៈកូនរូគនិងកិល្គៈកិគ្គកម្មនៅ្កជងេកេម�គ

និងក្រុ កគន្ទាយក្រ ា 

• បនចុះ្តត្ពិនិតឲទាងែកលអកវករកុេលកស� កយេក ផ� ងកភយោណិកុកមែ និងបនាឲ

មកកុច្គ�់នុនរ តពសេ្កជងេកេម�គា 

• ករិលីយ្ចកេច្ចូលែតមួយ្កជងេកេម�គ បនកតល�ច្គ�េកិកមែេលវកីិយវគ្បមម និង

វចិិ្តកិល្ៈចនួន១០ច្គ�ា 
 

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណក�់ងែ្តង  ្

• បនចុះែណ ឹអកវករកួល-លក�វក និងបនាឲយកវកែកល៉នទិដដ ករមកចុះគិុបន

ចនួន០៤កែន�ង េ៌កភរតក�ាប
• បនចុះក្ព�កភយ់នុ្ក់តឲេលខ៦៣ រគក��ករដដ អិបល កណពករ្រគ�្រង្ត្តពិនិតឲវកីិយ 

�ពយនណ-វ េក់ូកល�អកវករបនចនួន២០កែន�ង េ៌ករង ត�ក�់ងែ្តងាប
• បនចុះក្មជ្អកវករ្គកគអកវកមែេកិកមែវគ្បមមាឲមកគេព្ែគគគទក្៉គ�ក� ២០១៦ 

ចនួន០៦កែន�ងេ៌្កជងក�់ងែ្តងាប
• ករិលីយ្ចកេច្ចូលែតមួយ បនកតល�ច្គ�េកិកមែេលវកីិយវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈ

ចនួន១៣ច្គ�ា  
 

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណស� យេរេង  ្

• បនចុះគរឹត�របកល�់ងងករកូកូែខែរេ៌ឃុាកួកចនួន០១្កជមា 

• បនចុះ្តត្ពិនិតឲអកវកមែកួល-លក�វកចនួន០២េលកា 

• បនចុះ្តត្ពិនិតឲករដក�ាងស� កយេក និងផ� ងកភយោណិកុកមែចនួន០២េលកា  
 

មន�រវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណឧតណរ៉នកីយ  ្

• បនិ�់កកត�កិល្ៈកល�្កជមកិល្ៈកិក្វទិវលីយ �ិុន ែកន ឧតណរ៉នកីយា  

• បនចុះពិនិតឲគនិង�ពយនណ-វ េក់ូ ែកលនែ នទិដដ ករព្កកូងវគ្បមម និងបនេប�ករែណ ឹ

កល�អកវករកួលេម្កម បុងបក វ េក់ូចលីត ់ពក្មិតកេម�ង េ៌ងកជក់ន�ង�ែវងាប
• បនចុះពិនិតឲកកមែ�ពកិគ្កមែច �៉ ក�េក េ៌ងកជក់ន�ង�ែវងាប
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• បនចុះែណ ឹះងរនូរ ់ពរចឹគថក្ច�គុ�ណែខែរេ៌ងកជក់ន�ង�ែវងាប
• បនចុះពិនិតឲអកវកមែ �់ុតកក� ក ល៉ ងករ និងលមល្កចក និងចុះពិនិតឲករាងស� កយេក

កភយោណិកុកមែេ៌ងកជក់ន�ង�ែវងា 

• បនចុះក្មជ្អកវករាឲមកេប�ច្គ�្គកគអកវកមែេលវកីិយវគ្បមមេ៌្កជងកេ�ងា 

• ករិលីយ្ចកេច្ចូលែតមួយ្កជងកេ�ង បនកតល�ច្គ�េកិកមែេលវកីិយវគ្បមម និង

វចិិ្តកិល្ៈចនួន៨ច្គ�ា  
ប

១.៣.៤. សែលិទទលយាិ័្ិនមិចិ្រតលិវ  ្
• បនគនណ់នុវតណកមែវបិកិកភក� កិកភ២០១៥-២០១៦ា 

• និក្ិតមកវទិវលីយសរ គតឲកមែ និងមកវទិវលីយកិល្ៈកូនរគូ ចុះកមែកិកភែក�ងយល� 

់ពរចឹគថក�ះគុ�ណែខែរ និង្បសទឹឹក�ុងេខតណបត�កគង និងេខតណេកេម�គា 

• បនគិូុននិក្ិតចនួន០៤រគូ េទចូលរមួកមែវបិផ� ក�គណូរទឹក�ទនងយុវកនអកុគូោម េ៌

្គេទកចិនា  

 

លទ�កលកកមែ�ពករររវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈ ក�ុងែខកុម�ៈ ក� ២០១៦េនះ ះរមួេឃ្ង 

៉នកេណ រករលល េដយសរសែ រតេ៉ះមុត ពុះោរ និងករាងចិតណខក�រគក�ង� ក�ក់ក ឹ ្ពមះមួយករ

ចូលរមួចែណករងកកមែរគក�ម�នណ�កករ្រគ�លដគ�ង� ក�ា ករខិតខ្គ់ងែ្គងេនះន់ង ឹាឲននេទ

កេ្មចបននូវែកនករកកមែ�ពករររវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈ្គតក� ២០១៦ េ ិយែកលន់ង ឹាឲ

កេ្មចបនាមែកនករយុទ�សកណ់ អិវវឌះតិក� ២០១៤-២០១៨ ក�ុងវកីិយវគ្បមមះចុងេ្កយគងលក�ា 

 

េកចកណកូចបនេនរពក្៉គកូននងេល  កូម ឯបឧ���រកភ ម�ចភាាា ឧគឹយករកដម�នត 

រកដម�នតទទួលគន�ុកទកតកររណៈរកដម�នត េមាត ្ះគះរបយករណរ ក៏ខង�ខក�ា 
 

កូម ឯបឧ���រកភ ម�ចភាាា  េមាត ទទួលនូវករេនរពក៏ខង�ខក� ់ពឹ ងខ ុ ា 

 

                                                                                                              រកដ្�នឹ ី
            
 
 

ចម�ងកូន ្ 

-ខុទ�កលីយកេមតចឹយករកដម�នត 

-រណៈកមែករ់គ�រ  បមែករ វគ្បមម េទកចរណរ  ្ព់ទ�ក� 

-រណៈកមែករទ ៧ រកដក� 

-ទកតកររណៈរកដម�នត (ឹយកដដ នករគុ) 

-្កកួងែកនករ  (វទិវសរ នះតិករិតិ) 

-្កជមកេងងតករេកកដកិច ិកងងមកិច ិនិងវគ្បមម (ទកតកររណៈរកដម�នត) 

-ឯកសរ-កលគ្វតតិ 
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