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របាយររ  

លទ�ផលយររររវប្ប និងិចិ្រតលិវ្្របចំ្ខម 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. តខ្�ភាពនិងលទ�ផលយរររព 
 

១.១. តខ្�ភាពា ខ�ក់ខឹច  

កកមែ�ពក�ុង្គេទក ្ 

• �ថ�ទ០៥ ែខមក� ក� ២០១៦ ្  េេកកទវរកដម�នណ ចូលរមួះ់បិគតក�ុងពិបេគកវរងគណណុ ះ

គកណ លកណព “រេគេគចងក្ិន និងេក��កកម�ុយក�ុងពិបីអពពិអពាមែគគ្គ�ពណ ែខែរ 

វរង២” េនមននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈ�ក់នអ�េពីា 

• �ថ�ទ១១ ែខមក� ក� ២០១៦ ្ េេកកទវរកដម�នណ ចូលរមួះ់បគតក�ុងពិបកេ ម៉ បេគកពិពីរណម

មិន់ចិ��នណយពកណព “ូលពិានែខែរ” េនសរមននរះតិា 

• �ថ�ទ១២ ែខមក� ក� ២០១៦ ្  េេកកទវរកដម�នណ ចូលរមួក�ុង ពិប្គរល�ររ� ន�មរតកវគ្បមមែខែរ 

អនររ� ន�កេមណច់រងម�េកឹគតេតេះ េុន ែកន និងកេមណចកិតណិ្ព់ទ�គណពិ ត គេុន �រន    

េុន ែកន កឹន�ទ៧ ក� ២០១៦ េនសលមេ�ងកពេកះេព្កា 

• �ថ�ទ១៨ ែខមក� ក� ២០១៦ ្  េេកកទវរកដម�នណ ់នុនុតកូន្ក្មករររ់ងងករ FOKCI’s 

ចូលកួគកែមណងកររួរកម និងពិ�កាករររ េនទកណករ្កកួងា 

• �ថ�ទ១៩ ែខមក� ក� ២០១៦  ្េេកកទវរកដម�នណ ចូលរមួក�ុងកមែវបិ្គរល�េមដយកិតណិយក និង

កគ�េលេងែកលេរេគចេដយ ់ងងករ FOKCI’s េនសរមននរះតិា 
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• �ថ�ទ២១ ែខមក� ក� ២០១៦ ្  េេកកទវរកដម�នណ ចូលរមួក�ុងពិបត�ុគ�្ពះកិរិះមួយកងខ�ួន

្ពះរិរៈ និងពិប្គរល�ះក�ូវករនូវវនុិគនគី្តទទួលសង ល� “ែល្ងទី្ពី្ត” ចុះក�ុង

គ�ុេគតិកអណព វគ្បមម់រគូ�នមនុកិះតិ �ន់ងងករយូេណកសូ េ្កម់បិគត�ពកភខមង�ខមក� 

ឯកឧតណមគណពិ តក�តរឲ កុខ ីន ឧគឹយករកដម�នណរកដម�នណទទួលគននុកទកណកររណៈរកដម�នណ 

េនសរមននរះតិា 

 

 

ពព១.២ .ពយរររររចច្ា់រឹិយររតច៍ ន�ខព  
• កលព�ថ�ទ១៣ ែខមក�  ក� ២០១៦ ឹទកណករ្កកួង៉នេរេគចេគកកន�ិបតគូកករគុលទ�កល  

ករររវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈក� ២០១៥ និងេលកទិកេដករររក� ២០១៦ េ្កម់បិគត�ព 

េេកកទវរកដម�នណ ្កកួងវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈ និង្ព់ក�ថ�ទ១៤ ែខមក� ក� ២០១៦ 

ឹសលកន�ិកទចតុមែុខ ្កកួងបនេរេគចពិបគិទកន�ិបតគូកករគុលទ�កលករររវគ្បមម 

និងវចិិ្ត កិល្ៈក� ២០១៥ និងេលកទិកេដករររក� ២០១៦ េ្កម់បិគត�ពកភខមង�ខមក� 

ឯកឧតណម វរ រ់មុង េទករកដម�នណ ទទួលគននុកេគកកកមែពិេកក តកងកភខមង�ខមក� ឯកឧតណម

គណពិ តក�តរឲ កុខ ីន ឧគឹយករកដម�នណ រកដម�នណទទួលគននុកទកណកររណៈរកដម�នណ  

ែកលះតកងកភខមង�ខមក� តរ្�ចអគ�្ហរតឹររបរររត  ហ៊ុន តន ឹាខរកដ្មន�ប 

ៃន្ាពមតច្ខខ្្ុត េដយ៉នករ់េ�ុីចូលរមួះកិតាិយកពង� ក�ក់ក ឹះន�ខមក� 

គកា ្កកួង-ស គីន េអ��វះតិ-់នារះតិ ង� ក�ក់ក ឹ-ម�នា�កករ្កកួងវគ្បមម និងវចិិ្ត 

កិល្ៈ កិល្ករ-កិល្ករនិករគុ ចនួន៧០០ឹក�ា 

• កលព�ថ�ទ២១ ែខមក�  ក� ២០១៦ ឹសរមននរះតិអ�េពី ្កកួងវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈ 

បនេរេគចពិបត�ុគ�្ពះកិរិះមួយកងខ�ួន្ពះរិរៈ និងពិប្គរល�ះក�ូវករនូវវនុិគនគី្ត

ទទួលសង ល� “ែល្ងទី្ពី្ត” ចុះក�ុងគ�ុេគតិកអណព វគ្បមម់រគូ�នមនុកិះតិ  �ន់ងងករ

យូេណកសូ េ្កម់បិគត�ពកភខមង�ខមក� ឯកឧតណមគណពិ តក�តរឲ កុខ ីន ឧគឹយករកដម�នណ

រកដម�នណទទួលគននុកទកណកររណៈរកដម�នណា 

     

១.៣. តខ្�ភាពនិងលទ�ផលយរររង្អង�ភាពព 
 

១.៣.១ពអគ�ឹាខកដ នរកដបល និងហរិ��រ� ុ 

ឹយកដដ នរកដបលទូេទ ្ 

• បនទទួលលិខិតចូលព្រគ�ស គីនចនួន២២៩ច្គ� និងគ�ូុនលិខិតេចីេទ្រគ�ស គីនចនួន

២៣៥ច្គ�ា ទនន់មេនះកភបនាក�ែតងលិខិតរកដបល និងលិខិតេកិងណេទេតបនចនួន២៨ច្គ�

ាមគនុរគក�ង� ក�ក់ក ឹា 

• ់ឹ្គកិទ��ព កុវតិ�ពរកដបលេដយបនេរេគច ក �៉ ងកនាិកុខ និងនររបលមកម

្គតករេពល�ថ�  និងយគ�បនលល្ គេករក�ុងករែថរកាកុវតិ�ពេនទកាករ្កកួងា 
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• បនេប�ករែគងែចកេកេវេវ�កកិចជកូនង� ក�ក់ក ឹាមេនលករណព ្គតែខា 

• ករិលីយពីតម៉នវទិវបនគនណកេណ រករះបមែាាមែកនករកណត�ា 
 

ឹយកដដ នគុរងលិក  ្
• បនគ�ជូ ល្បក�គកច�មុខររម�នណកិកាេ្ិ្គេទកចនួន ០១ឹក� និងម�នណែតងាងថែចនួន 

២២ឹក� ក�ុងា�ងទូទត�េគេវតិា 

• បន្គកកកូនម�នណ�កករកិតក�ុង�ពទេនរនែ នេគេវតិនឲចូលគេ្មករររវ ិី ចនួន៧ កឹ�ា 
 

ឹយកដដ ននតិកមែ ្ 
• បនចូលរមួ្គកុេកចកណកេ្មចរមួេលែកនករកកមែ�ព និងថវកិក� ២០១៦ រគក�្កកួង 

េនគននគ�េលនបិករដដ ន រ.ក.់.គ.ា 

• បនចូលរមួ្គកុេលកទ១១ រណៈក ែ៉ បិករះតិក្៉គ�ករ់អិវវឌាមែគគ្គះបិគេតយឲេន 

ង� ក�េ្កមះតិ េន្កកួងម��កនា 

• បនចូលរមួ្គកុ់នណរ្កកួង េកម្ពិ�កាេលេកចកណ្អង់នុ្ក់តឲកណពវ ិ់ នករ�មីត�ករ 

កក�បរ  និងករគងបុយែកិងកលិតកលង� កក�េនកែន�ងេប�ករ និងកែន�ងស់រណៈ េន្កកួង 

កុនអិបលា 
 

ឹយកដដ នរណេនយឲ និងិរ�ុវត ុ្ 

• បនបនេប�កណុ លិខិតេក�កុថវកិរកដក្៉គ�្បក�គកច� និង្បក�េគេវតិម�នណ�កករ និង 

ក្៉គ�ឧគតម�កវ�ពមរតកមនុកិរក�១៦ឹក� ្គតែខមក� ក� ២០១៦ា 
• បនេប�របយករណព  និងសេកគី្តគែង�រចណូល ្  

o លក�កគុ្តចូលទកិឹសរមននរះតិែខប�ូ ក� ២០១៥ា 
o ្តតតពិនិតឲវកីិយ�ពយនណែខប�ូ ក� ២០១៥ា 
o ្តតតពិនិតឲករ ឹេចី ឹចូលវតុកិល្ៈែខប�ូ ក� ២០១៥ា 

• បនេប�របយករណព  និងសេកគី្តគង�ចណូល្  
o កួលមណព លរគូ�ព (ី រំយរង�) ែខប�ូ ក� ២០១៥ា 
o កួលទាងមេ�ងកពេខតណកពង�តម ក� ២០១៥ា 

• បនេប�កេណ កុេនលករណព ចកយ ្ 
o េរេគចកន�ិបតគូកករគុករររវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈក� ២០១៥ និងេលកទិកេដ

ករររក� ២០១៦ា 
o េរេគចទិវវគ្បមមះតិ ០៣ មឹ េលកទ១៨ ក� ២០១៦ា 
o េរេគចមេ�ងកពកិល្ៈយុវកនទូទង្គេទកក� ២០១៦ា 

• បនេប�លិខិតេក�កុីណតណិចកយទូទត�  ្
o �ថ�េ្គ្បក�េកវទូរកីពនេលតុែខប�ូ ក� ២០១៥ា 
o �ថ�េ្គ្បក�េកវ្គមូល និងក់កក�ូុនក្៉មែខមក� ក� ២០១៦ា 

• បនេប�ីណតណិចកយទូទត��ថ�ទូទត�េគកកកមែាមគកណ �ក់ន-េខតណ ក� ២០១៥ា 
• តគ�េកណមេប�ឯកសររកុេទយឲកុទ១ ក� ២០១៦ា 
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ឹយកដដ នក �៉ រៈ និងគរកិក រ  ្
• បនេប�លិខិតគរង គ�ករកណពករគេងសតរណៈកមែករេប�គ�ុសរេពអណព ្ទពឲកម្តណិរកដក� ២០១៥ា 

• បនេប�កេណ កុេប�ស� កេលខមរូតូរកដកូនមននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណកកណ ល កពង�ប និង 

�្ពែវងា 

• បនគនណេប�ករកងត�កងង�ក �៉ រៈករិលីយ និងកួកកុលក �៉ រៈករិលីយកូន្រគ�គកណ

់ងង�ព និងង� ក�ក់ក ឹា 

• បនេលករេ្៉ង ្  

o ទិីក �៉ រៈករិលីយល៉កទ១ ក� ២០១៦ា 

o ទិីេ្គងងន�នៈល៉កទ១ ក� ២០១៦ា 

o ទិីេ្រគងករប រមិក� ២០១៦ា 

o ទិីក �៉ រៈគេចជកេទកក� ២០១៦ា 

o ទិីឯកកកដ នកនណិកុខ និងកែ ្បសទក� ២០១៦ា 

o កងត�កងង�ក្៉គ�ែថទក �៉ រៈឧគករណព រថយនណក� ២០១៦ា 

o កួកកុល រ៉ កុន្តះក�្រគ�គកណ ់ងង�ព និងតគកណ ី់រងិកនទកណករ្កកួង 

និងតែខិេមថែា 

o កួកកុលែកលមលគននគ�់ឹមីយ និង្គពីន�លូសេមបឲមវចិិ្តកិល្ៈា 

ករររ់ងង�ពលទ�កមែ 

• បនេប�កេណ កុេនលករណព កណពករររ ្  

o កងត�កងង�េ្គងងន�នៈល៉កទ១ ក� ២០១៦ា 

o កងត�កងង�ក �៉ រៈករិលីយ និងករេបះពុមមល៉កទ១ ក� ២០១៦ា 

o កងត�កងង�េ្រគងករប រមិ្គតក� ២០១៦ា 

o កងត�កងង�ក �៉ រៈគេចជកេទក្គតក� ២០១៦ា 

o ែថទ និងកួកកុល រ៉ កុន្តះក�្រគ�គកណ ់ងង�ព និងតគកណ ី់រងិកនក�ុង

ទកណករ្កកួង និងគកណ ីែខិេមថែក� ២០១៦ា 

o កងត�កងង�ក �៉ រៈក្៉គ�ែថទក �៉ រៈឧគករណព រថយនណក� ២០១៦ា 

o កងត�កងង�ឯកកកដ នកែ ្បសទ្គតក� ២០១៦ា 
  

ឹយកដដ នែកនករ កិតិ និងករគុ  ្

• បនេរេគចឯកសរក្៉គ�កន�ិបតគូកករគុលទ�កលករររវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈក� ២០១៥ 

និងេលកទិកេដករររក� ២០១៦ា 

• បនេរេគចេប�របយករណព ាមរគគកណត�្គតែខមក� និងបនេក�្រគ�្កកួងស គីនអក�ពីន�

េទាមកលកណត�រគក��ករដដ អិបលា 

• បនគនណេរេគចា�ងាមដនករ់នុវតណែកនករកកមែ�ពករររវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈ្គត

្ត៉កទ១ េកម្់ឹ្គកិទ�ិ�ពក�ុងករ់នុវតណែកនករក� ២០១៦ា 

• បនគនណេរេគចែកនករក� ២០១៦-២០១៨ា 
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• បនគនណេរេគច្គមូលទិន�នីយកិតិវគ្បមមា  
 

ឹយកដដ នកិទ�ិ់�កនិពន� និងកិទ�ិ្គ�ក�្គែល  ្

• បនចូលរមួពិ�កាករររេ្កមតគន�អណិកុកមែេករ ី សេ ន និង់នុ្ក្មករររវ ិ់ នេកម 

កេណ ត�ន�ពះ�ករូេកកដកិចជទូលទូេយតគន� េន្កកួងេកកដកិចជ និងិរ�ុវតុា 

• បនចូលរមួ្គកុកិចជ្ពមេ្ព�ង្កគខីណព វនិិេរ និងអណិកុកមែ េន្កកួងអណិកុកមែា 

•  បនចុះគ�ុករអរស� �ក់កិរសកណចនួន០៦ស� �ក និងករេបះពុមមេកេវេវចនួន០៣ស� �កា  

• បនទទួលថវកិចនួន៣០០.០០០េរេល គង�ចូលថវកិរកដា 
 

ឹយកដដ នក្គតិគតណិករវគ្បមម់នណរះតិ និងកិចជករីសេ ន  ្ 
• បនក្មតលែគគគទកូនង� ក�ក់ក ឹ ម�នណកឹីេទចូលរមួ្គកុ គេពីេគកកកមែ និងកែមណង

កិល្ៈបនចនួន០៤េលក្ េន្គេទក�ថ កគរុន និងកមគេា 
 

១.៣.២. អគ�ឹាខកដ នរររិខិភ ព 

ឹយកដដ ននអរ និង់អិរកិកណង�គុ�ណ ្ 
 

ក.ករររ់អិរកិដដ ន់ងងរ ្ 

• បនចូលរមួ្តតតពិនិតឲវតុកិល្ៈចនួន៣៦្គេអទ ែកលសេបរ រំមរូេទគន់ងយកមកពវតណ 

�កគូពម េកម្ក ល៉ ត និងកួកកុលា 

• បនេកសនគ�ុសរេពអណព វតុកិល្ៈកមីយប�ងតគ�ពេលខ១២០២ កល�១២៩៧ា 
 

ខ.ករររងសវ្ះវ និងចង្កងឯកសរ្គវតណិសកណ ក�ុងកិចជករអរតគន�្បសទ ្  

• បនេកសនកាំុករគូថតតក�ណចនួន១៤៩កន�់ក ទុកះឯកសរា 

• បនកួគះមួយ់�កកឹីកពឲួទីរពិ�កា ់ពករគេងសត Software េកម្េរេគច្រគ�្រងទិន�នីយ 

ក្៉គ�មកមមណព លឯកសរគ នឹ យកែ រា  
 

រ.ករររកួកកុល្បសទ និងកណង�គុ�ណ  ្

• បនចុះេទវក�ែវង និងពិនិតឲទាងែកល្តែវេប�ករកួកកុលទល�្ទ្បសទគ នឹ យទីព េខតណ 

គ នឹ យ៉នកីយ និងសម នទិព� េខតណឧតណរ៉នកីយា 
 

ឃ.ករររ្រគ�្រងកណង�្គវតណិសកណ  ្

• បនចុះេទ់េងសតករខូចនត និងេប�ករក ល៉ តសកល្ងកករគិទ៉កេនវតណម�េអ និង 

វតណកេ�ង េខតណកពង�តមា 

• កករះមួយករិលីយ់អិរកិ់ងងរកិកា ់ពែកណរកណត�ាមីយុកលា 

• ថតចម�ងរគូថតតក�ពគកណ លីយ EFEO : Khmer temple of Angkor បនចនួន០២វកា 
 

ង.ករររ់អិរកិាមគកណ េខតា ្ 

់អិរកិដដ នកពង�ប និង ្ពះវ�ិរ ្ 

• គនណចូលរមួកករះមួយ់ងងករ Waseda ចង្កងឯកសរ និងកួកកុល្បសទកគូរ 

�្ពរុក េនេខតណកពង�ប ា 
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់អិរកិដដ នបត�កគង គ នឹ យ៉នកីយ និង ឧតារ៉នកីយ ្ 

• បនកត�េកមកមង�ែកលកុះរ េលងកនុងថែបយេ្ក�ម កែពងទ២ មុខនងេកង ែក�កនងលិច�ន

្បសទគ នឹ យកែ រា 

• បនតក�ង� ក �៉ គ�កូនេកតូចណែកលកុះលកែីកថែកនុង្បសទចនួន១២កែន�ងា   
 

ច.ករររក្គតិគតាិករះមួយ់នារះតិ ្ 

• កិចជកករះមួយ់ងងករ G.H.F និង  SOAS, University of London ក�ុងករ់អិរកិ និងកួក

កុល្បសទគ នឹ យកែ រ េខតណគ នឹ យ៉នកីយ ្ 

o បនកពុងេរេគចែកនករ់អិរកិរយៈេពល៥ក�  ្បសទាែណម �ល�ចណុច

�និអីយ និងេ�ងទងមុខនងេកង ែក�កនងេកត រគក�្បសទគ នឹ យកែ រា 

• កិចជកករះមួយ់ងងករ Waseda កួកកុល្បសទកគូរ�្ពរុក េខតាកពង�ប ្ បននិង

កពុងគនណករររកួកកុល្បសទ N1 ា 
 

ឹយកដដ នសរមននរ  ្

ក.សរមននរះតិអ�េព  ី្ 

• បនទទួលគែណកគកិ៉មកព្បសទចិន និងគែណកេកងទ្មគកិ៉ឹងឧ៉�ចនួន១២កុ 

មកព្បសទ្កម ្ក្ម្បសទេកះេករ ពសរមននរ្ពះនេ�តណមកនុ-់ងងរា 

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

• គា នកកា រកា មួយលោកក្រ  ចា ន�   ក្រ  នា យិកា គ្រចា ត គន� ក្រុ មកិក្កាក្រាវក្រាវរម្ រោងពិកា ន

កគរ ុ នន� ់ង្រកា ររា ពា រកុមា រខ្មែរ គា នរ ៀគច គើកកម្ពោបពិពីរណព មិន់ចិន្ត្រ�យព  ក្ត ព  “ូលពិកាន

ខ្មែរ” នៅកា រមន្ទ រកា តិ  ក្ រោម់បិគត អា ព ឯកឧត្តម កុច  អឿន  រក្ឋលេ ខា បិកា រ ក្រកួងវគ្គបមម  

និងវិចិត្រកិល្គៈ  និង ឯកឧត្តម YUJI Kumamaru ឯក់រ្ររាកទូតកគរ ុ នគ្រចា នៅកម្ពុកាា 

• បនកួកកុលរគូច �៉ ក�បន៣១រគូា 

• បនទទួលេអ��វាឲចូលទកិឹសរមននរះតិអ�េពី៉នរណៈ្គតិអូះន�ខមក�ះតិ-់នារះតិ 

េអ��វះតិ-់នារះតិ កិកក កម កិកិ និកិិត ្ពះកងង ករគុចនួន ២៥.២១១ឹក� ក�ុងេឹះ៉ន

េអ��វះតិចនួន ២.៦៣០ឹក� ែកលទទួលបនចណូលថវកិចនួន ៩២០.៥០០េរេល គង�ចូលថវកិ

រកដ និង េអ��វ់នារះតិចនួន១៤.០៤១ឹក� ែកល ទទួលបនចណូលថវកិចនួន៤៩.១៤៣កុេ�  

គង�ចូលថវកិរកដ និងេអ��វចូលងតគង��ថ�ចនួន ៨.៥៤០ឹក�ា 
 

ខ.សរមននរឧ្ក់កដកមែ្គលីយពូកសកនពទួលែក�ង ្  

• ពិនិត្យ និងែលកឯកកា រម ក្រូ ្វ លច នួនព រកង ក្នុងមួយខែ ា 

• ក្កែនឯកកា រចម្លើយកា រអា ពរគក� កនរងរ្ រោះ ច នួន១០ឯកកា រ េកែន់ង១.២១៩ទ ពីរា 

• ចងក្រង និងកង្ខេគពតម មា នព ឯកកា រចម្លើយកា រអា ពកនរងរ្ រោះច នួន ១៩៥ឯកកា រា 

• ក្តល� ឯកកា រចម្លើយកា រអា ពកនរងរ្ រោះា្យក្រុ ម់្នកក្រាវក្រាវមកព ់ង្រក នុ កម្រះវិកា មី្ីក្នុង

តុលា កា រកម្ពុកា ចនួន២៩៥ឯកសរ និងេកសនឯកសរច នួន១៦៧ទ ពីរា 

• ចុះគ�ុសរេពអណព ក�ុង �ី ងបនចនួន៨០វតុា 
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• កិក្កកា លា  German Cambodain Conservation School (GCCS)ច នួនព រនា ក� គា នមករ ៀន 

កួកកុលលោៈ  នៅរ ោងកា ងកួកកុលកា រមន្ទ រទួលក្លែងា 

• បនទទួលេអ��វះតិ-់នារះតិ ្ពះកងង កិកិ និកិិតចូលទកិឹ៉នចនួន៤៧.៤៧០ឹក�    

ក�ុងេឹះេអ��វ់នណរះតិ៉នចនួន៤២.១៤២ឹក�ា 
 

រ.មណព លវតាអ� ្ 

• បនទទួលេអ��វេទកចរណព ះតិ-់នណរះតិចូលទកិឹ៉នចនួន២.១០៤០ឹក� ក�ុងេឹះេអ��វ

់នណរះតិ៉នចនួន ១៤.៤៩០ឹក�ា 
 

ឃ.មណព លេកងឯក ្ 

• បនទទួលេអ��វេទកចរណព ះតិ-់នណរះតិចូលទកិឹករគុ៉នចនួន២៥.៧៧៧ឹក� 

ក�ុងេឹះេអ��វ់នណរះតិ៉នចនួន២១.២៨៦ឹក� ា 
 

ឹយកដដ នគុ�ណវតពុ  
• បនគនណគ�ជូ លទិន�នីយវតុគុ�ណេនេខតណេកេម�គេទក�ុង្គពីន�្រគ�្រងទិន�នីយ ( Database)ា 

• បនេរេគចរគូ�ព និងខ�់មសរ�នគទគ�ុតណិេកម្េប�គដកិព�កាយដក�ាមកែន�ងកនន�ណា 

• បនចុះកិកាែក�ងយល�គុ�ណវតុ ់ពថែ េនសរមននរះតិា 

• បនកាល�េកវពិនិតឲវតុកិល្ៈ ឹចូល- ឹេចីបនចនួនករគុ៣៩៨រគូ ទទួលបនថវកិចនួន

៥.៥២៣.០០០េរេល គង�ចូលថវកិរកដា 
 

ឹយកដដ នគុ�ណវទិវ និងគុេរ្គវតណិវទិវ ្ 

• បនចុះេទេប�ករ់អិរកិ កិកាវ�ិរ និងេប�គ�ុសរេពអណព កុេល�កនព ែកលបនមកព

ស នយកេេលិចេ្កមទ់ក េនេកះេកណច េខតណេកះកុងា 

• បនកករេប�កកយងសវ្ះវគនណះមួយសកលវទិវលីយ់ុលណយ ករកដីេមរកិ 

េនតគន�បកន (្បសទ្ពះខីនកពង�ស� យ) េខតណ្ពះវ�ិរា 

• បន់មកេណ រឯកឧតណម់រងឹយកេគតិកអណព  ចុះេទកិព�កាយច្គ�កណពកិចជករអរេគតិកអណព  

វគ្បមម និងកណត�និមករេកម្េបះគេរង លែកនករអរតគន�ស នយគុ�ណេនងកះ

សរេពយុតណ និង�ក់នវងតក� េនងក្កឧកុងង េខតណកពង�កមរា 
 

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

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈ�ក់នអ�េពី  ្

• បនគនណេរេគចែថរកាករអរកកណ គ� �់ គ� េសអីណ�ព ់ឹមីយមណព លវតណអ� បនលលះ្គតា 

• បនចុះ្តតតពិនិតឲករកូកកយក�ុងគរេិវណទទួលគុ�ណេនអូមិមូលេកងឯក ខណព កេរស ាប
ប

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណកកណ ល  ្

• បនកករះមួយម�នណកឹី្កកួងវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈ និងីះ� បរងក្កេកេនស� យ 

ចុះពិនិតឲ និងេប�គ�ុសរេពអណព វតុគុ�ណក�ុងសរមននរែងក ់ពិល៉នចនួន១២៤កុ-ផន ងា 
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• កែ អ�្ពះ�ក្ទពឲ បនព្ង់ងករររាមេនលេដទង៨ េនេលខ�ងអ� និងទាងនងេ្កម 

្ពះកកឲមុនេចតយា 

• ទទួល្បក�ព្ពះ្រែ់រងគណពិ ត គេុត សវងិ  ែកលបនឧគតម��ថ�េអ�ងចនួន១.១៦០.០០០េរេល

ក្៉គ�គអ�រេន្ពះកកឲមុនេចតយ និងឧគតម�ថវកិកល�កែ ចនួន២០.០០០េរេលា 
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណែកគ  ្

• បនកករះមួយរណៈកមែករវតណេបកក ល៉ ត កគ�កស រ�្ពក�ូវចូលរងូ និងគរេិវណរមណ យ

ដដ នអ�កេកេរះ្គតា 

• បនចុះពិនិតឲទួល់ងង “់ងងកកក�” េទគងសវ្ះវេឃីថែ េនករស ត�់ូរ្កសរ ្ក្ងែកគាប
ប

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណកពង�ក� ង  ្

• បនគនណចុះងកង�កិតិ្បសទ ទួល្បសទ ្រ់ះ្បសទ ស នយគុេរ្គវតណិ និងរមណ យដដ ន

វគ្បមម្គវតណិសកណា  
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណកពង�ប  ្

• បនកករះមួយម�នណនររបលេខតណ និងម�នណកឹីសរមននរះតិ ចុះេប�េកកលឲវចិកីយវតុ 

កិល្ៈចនួន០៧រគូ ់ពេេៈែកលតគ�បនពកនេលែកាប
• បនគណណុ ះគកណ លកល�កិកិវទិវលីយកពង�េកទល ែក�កងសវ្ះវគុ�ណវទិវេរេង�ល��ថ� 

េសរ រ និងីទិតឲាប
• បនកត�កូនេសែ ែកលកុះេនេល្បសទ N11, N7 និង្បសទេាាប
• បនទទួលេអ��វចូលទកិឹសរមននរេខតណចនួន២៨ឹក� (់នណរះតិចនួន១១ឹក�) ្បសទកគូរ

ចនួន៤.១៧៧ឹក� (់នណរះតិចនួន១ .៤៨៧ឹក�) រមណ យដដ នអ�កននុកចនួន១ .១៨៦ឹក� 

(់នណរះតិចនួន៨២ឹក�) និងវតណ្បសទចនួន១៧ឹក� (់នណរះតិចនួន០៧ឹក�)ាប
• កិចជកករះមួយ់ងងករ WASEDA ្ប

o បនក ល៉ តេសែ  និងយកល្ក�េន្បសទ N1ាប
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណកពង�កមរ  ្

• បនចុះពិនិតឲវតុគុ�ណេនសរមននរនរៈគុរ ាប
• បនទទួលេអ��វចូលទកិឹសរមននរនរៈគុរ ករគុចនួន៥៩៧ឹក�ា 
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណកពត  ្

• បនកករះមួយ្រគ�ករិលីយវគ្បមមងក្ក-្ក្ងក�ុងករករអរ និងែថរកាគុ�ណស ន 

និងគុ�ណវតុែកល្តែវបនរកាទុកេដយករមនពមូលដដ នា 
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណាែកវ  ្

• បនែថរកាវតុគុ�ណែកល៉នេនក�ុងសរមននរេខតណ និងសរមននរងក្ក់ងងរគុរ ា 

• បនទទួលេអ��វចូលទកិឹសរមននរេខតណចនួន១០ឹក� និងសរមននរងក្ក់ងងរគុរ ចនួន១៧៥ឹក�  

(់នណរះតិចនួន៣០ឹក�)ា 
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មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណត្ូងឃែុ  ្

• បនចុះេទេទវក�ែវងទួលទុទវ កិតេនងក្កត្ូងឃែុាប
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណគ នឹ យ៉នកីយ  ្

• បនចុះកិព�កាយទគ�សស ត�កកមែ�ពគផ� ីស នយគុ�ណេនងក្ក់ូរេ្ាប
• បនេរេគចស� កកនុគរប ីក�ូវចូលេទ្បសទា្ពែ និងសរមននរគុ�ណវទិវេទពេកស-

ស� យាប
• បនេរេគចដក�គេរង លេអ�ងេនក�ូវចូល្បសទគ នឹ យកែ រ (នងេកត)ាប
• បនទទួលេអ��វចូលទកិឹសរមននរេខតណករគុចនួន១៧២ឹក� (េអ��វ់នណរះតិ១៦ឹក�) ចូល

្បសទគ នឹ យកែ រចនួន៤១៨ឹក� (េអ��វ់នណរះតិ១១៨ឹក�) និងចូលសរមននរគុ�ណវទិវេទព

េកស-ស� យចនួន១១ឹក� (េអ��វ់នណរះតិ០១ឹក�)ាប
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណបត�កគង  ្

• បនចុះេទកណត�ទួលគុ�ណ “ទួលេអន ល ទួលពួន” េនងក្កេ៉ងលកិាប
• បនទទួលវតុកិល្ៈចនួន០១រគូ ររ “រគូករ សម ន�”ាប
• បនទទួលេអ��វចូលទកិឹសរមននរេខតណករគុចនួន៥៩ឹក� (់នណរះតិចនួន៣៤ឹក�)ាប
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណ�្ពែវង  ្

• បនរូររនូរេនីងកមេេកយេទព េេកយេលរ េដយេ្គ្បក�ថវកិកគ្ុរកកនាប
• បនចុះពិនិតឲវតុគុ�ណេនវតណេអបិទង េនងក្កកេ�ុ�ចាប
• បនទទួលេអ��វចូលទកិឹសរមននរេខតណចនួន១២ឹក�ាប
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណ្ពះវ�ិរ  ្

• បនចុះេទ្ក្មេុន េ់�អ រ៉ េំកុ េកម្េប�ចកត�ង� ក�ក និងវក�ែវង េនងក្ករូែលនាប
• បនទទួលេអ��វចូលទកិឹ្បសទ្ពះខីនណបចនួន៨៩ឹក� (់នណរះតិចនួន២៩ឹក�) និង 

្បសទ្កពុកូកចនួន៤៨ឹក� (់នណរះតិចនួន០៣ឹក�)ាប
• កកមែ�ពកែ ្តតក្ាយ�្ពក ល៉ តាម្បសទគុ�ណបនចនួន៣៤.៧១០ែមរ្តកេរ រាប
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណរតនររ   ្

• បនចុះពិនិតឲ និងេប�ករក ល៉ ត�្ពេន្បសទរកកងេនងក្ក់ូររដវាប
• បនចុះ្តតតពិនិតឲ និងដក�ស� កកនុ�មីត�ករកគ��ន�្ពេកេនតគន�្រ់ះ្បសទ 

្ពះពុទ�ាប
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណេកេម�គ  ្

• បនកិព�កាយេកចកណកេ្មចេលខ០១ក.រ កណពករកណត�គរេិវណ ្បសទ ទួល ងកះ 

្តអង សម នគុ�ណ េន្ក្ងេកេម�គ ងក្កកែ្កង និងងក្ក់ងងរកុា 

• បនចុះេប�ករែណ ឹកល�្គះពលរកដចនួន០១្ រតសរាឲគ�មគ�កា រចា ក� ក រ លោអយកក ច ណត្រពា ង

នររអា ក កិតេនឃុ នររអា ក ងក្ក់ងងរកុ ា 
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• ទទួលាឲេអ��វចូលទកិឹសរមននរះតិ់ងងរករគុ៉នចនួន៨.២៣៩ឹក� (េអ��វ់នណរះតិចនួន

៧.៨៩៣ឹក�) សរមននរ្ពះនេ�តណមកនុចនួន២ .៣៧៥ឹក�(េអ��វ់នណរះតិចនួន២.៣១៥ឹក�) 

សរមននរវតណ�កគូពមចនួន៥៨៣ឹក� (េអ��វ់នណរះតិចនួន៤៦១ឹក�) និងមណព លឧ្កិកដកមែ

្គលីយពូកសកនពចនួន៩.៨៦០ឹក� (េអ��វ់នណរះតិចនួន៩.៤២៧ឹក�)ា 
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណកន់ងែ្តង  ្

• បនចុះពិនិតឲេមលទាងែកល្គះពលរកដកុសងកង�កណង�រង់មួយកែន�ងចរយ្គែល 

២០០ែមរ្តពែគរកនងលិច្បសទ្ពះេន េនកិតទួល់ងងេតែ  េឃីងពុ៉នគរះអល�ស នយ 

គុ�ណេទាប
• បនចុះ្តតតពិនិតឲករកូកកយក�ូវនងលិច្បសទ្ពះេន េឃីងពុ៉នគរះអល�ទួល

្បសទេទាប
• បនចុះេប�ករែណ ឹកល�េេក្រែេន់នុវទិវលីយងទគរវិរត�ពគនប ករកូកកយក 

ពេ្អះ េនងក្កងទគរវិរត�កគូរេទេដយស នយគុ�ណះេ្ចន និងមុនេពលេប�ករកូក 

កយ លកង�កណង�់�មួយ្តែវ�យករណព កូនីះ� បរមូលដដ ន និងមននរកឹីា  ប
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណស� យេរេង  ្

• បនចុះ្តតតពិនិតឲទួលគុ�ណ និង្បសទគុ�ណចនួន១២េលកា 

• បនចុះងសវ្ះវវតុគុ�ណ និងចង្កង្គវតណិេកិងណចនួន០១់តគទា  

• បនចុះកករះមួយីះ� បរែកនកេប�គ�ង�ទួលគុ�ណចនួន០៤គ�ង�ា 

• បនកិព�កាយច្គ�កណពកិចជករអរេគតិកអណព ចនួន០១េលកា 
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណឧតណរ៉នកីយ  ្
• បនចុះពិនិតឲ្បសទ្តអង្បសទ ែកលកពុង្គកមន់ងករបក�រលា 
• បនចុះ�មីត�្គះពលរកដែកល៉នកែក្រ្បសទកគ�រង កុាឲកគ��្ពទ� នឹ នកចូល ក�ុង 

គរេិវណ្បសទា 
 

១.៣.៣.ពអគ�ឹាខកដ នររចេខរទតរវប្ប  

ឹយកដដ ន់អិវវឌវគ្បមម  ្
• បនេរេគចតុគែតងលមល ាងពិពីរណព រគូថត �ុង គដ ក្៉គ�កន�ិបត្កកួងវគ្បមម និង

វចិិ្តកិល្ៈក� ២០១៥ េនសលកន�ិកទចតុមែុខា 

• បនគនណេរេគចសរមននរែខ�ងែខែរ េកម្េគកកូនម�កនចូលទកិឹ និងកិកាងសវ្ះវា 
 

ឹយកដដ នកិល្ៈ�ពយនណ និងកិព�កាយវគ្បមម  ្
• ថតវ េក់ូឯកសរពកកមែ�ពង� ក�ក់ក ឹ និងករររ់ងង�ពចណុះ្កកួង បន១៣ចណងេកងា 

• បនកពុងតេម�ងវ េក់ូកណពេេក នេរេង “្ពះឹងទិព�ករ� រ”ា 

• បនទទួល និងកណល�ករ់នុនុតថត�ពយនណឯកសរ និងទូរទកិនពគរេទកបន២ចណងេកងា 

• បនកណល�ីះ� គីណណថែេប�ីកវកមែ�ពយនណ -វ េក់ូបន២ច្គ�ា 

• បនចុះគ�ុកុកលិតវ េក់ូន�រ ់ូេខែខែរបន៥េលខ  វ េក់ូេរេងែខែរបន២ចណងេកងា 
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• បន់នុនុតច្គ�ថតវ េក់ូេរេងែខែរ (០១កុចគ�) បន១ចណងេកងា 

• បនកាល�ទិដដ ករាឲេប�ីកវកមែកល�វ េក់ូន�រ ់ូេខែខែរបន៩េលខ វ េក់ូែខែរ(០១កុចគ�)បន

២ចណងេកងា 

• បនកាល�ទិដដ ករាឲេប�ីកវកមែកល�វ េក់ូេរេងគរេទក (�យ) បន១៣ ចណងេកង និងចុះគ�ុ

កែកត ឹចូលពគរេទកបន៤៣ចណងេកងា 

• បនទទួលចណូលពករកាល�េកវកមែ�ពយនា-វ េក់ូ ករគុចនួន៧.៩០៥.០០០េរេល គង�ចូល

ថវកិរកដ ា 
 

ឹយកដដ នកិល្ៈទកិនយ�ពព 
• បន្គរត�នា និងកែមាងកិល្ៈទងម�កន និងីកព ករគុចនួន២៣៣េលក ក�ុងេឹះ

ឹយកដដ នកិល្ៈកែមាងក�ុងងក្កបន១១េលកា 

• ្ក្មកិល្ៈគនណ�ត�កម និងតេម�ងស� �កកិល្ៈក្៉គ�កែមណងក�ុងងក្ក និងេ្ិ្គេទកា 

• េេក្រែ ់�ក្រែ�នឹយកដដ នកិល្ៈទកិនយ�ព បនចុះគរប ត�កល�កិល្ករ កិល្ករនិ

ាមមូលដដ នេកម្េ្ត�មចូលរមួក�ុងមេ�ងកពកិល្ៈយុវកនទូទង្គេទកា 
 

ឹយកដដ នកិល្ៈកូនរគូ និងកិល្ៈកិគ្កមែ  ្
• បនេ្កកេរ ក្គ់នគទក្៉គ�មេ�ងកពកិល្ៈះតិក� ២០១៦ រនូរគុ�ណកណព “នុ៉ន 

ែចចង�ឹងកុវណណមតក ”ា 

• បនចូលរមួេរេគច Logo (រនូរ្អង) ក្៉គ�មេ�ងកពយុវកនកមមុះ ា 

• បនចូលរមួេរេគចរនូរ្អងក្ច�ផស ក្៉គ�តុគែតងលមលក�ុងពិប់ងងរក�រស នណក� ២០១៦ា 

• បនេរេគចរគូថតកណពក �៉ រៈរគក�កិល្ករ រនូរកកិកមែក្៉គ�ចូលរមួាងពិពីរណម ីសេ ន 

េន្គេទកមរន� រ៉ ា 
 

ឹយកដដ នេកេវេវ និងករីន  ្ 

*គកណ លីយះតិ ្ 

• បនទទួលេអ��វះតិ-់នារះតិចូលីន៉នចនួន ៥០៩ឹក�ា 

• បនទទួលេកេវេវពស គីនឹ  ឹនិង់ងងករេ្ិរដដ អិបល (េកេវេវ្រគ��ស)  ចនួន

៣៣៤ក្លា 

• ់�កកិកាងសវ្ះវបនខជេកេវេវយកេទីន៉នចនួន៦៨ក្លា 

• បនទទួលទិឹនុគ្វតណិបន១៥២ច្គ�  ទកិឹវកាេកិងណនិង្ព់តាិគី្តគរេទកចនួន២១៥ក្លា 

• បនែចកេលខ ISBN កល�់�កេបះពុមមចនួន៣៥េលខា 

• បនដក�្កគេកេវេវតក�បន២០ក្ល េកសនេកេវេវបន០៤ក្ល  និងតមសល�េកេវេវ 

និងទកិឹវកណបន០៩ចណងេកងា 

• េប�កាំុកេកេវេវ្រគ�្គេអទ និងទកិឹវកណះ�សែខែរ-គរេទកបន២១៩ក្លា 

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

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈ�ក់នអ�េពី  ្
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• បនេគកវរងគណណុ ះគកណ លកណព “រេគេគចងក្ិន និងេក��កកំុយក�ុងពិបីអពពិអព ” 

េ្កម់បិគត�ពកភខមង�ខមក� េេកកទវរកដម�នណ ្កកួងវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈា 

•  បនេរេគច្គំងមេ�ងកពកិល្ៈយុវកនេលកទ២ ង� ក��ក់នអ�េពី េ្កម្គ់នគទ 

“វគ្បមម និងករ់គ�រ  យុវកនេកម ្វគ្បមមះតិ ” េ្កម់បិគត�ព ឯកឧតណម គេុន េករ  ់អិបលរង  

�ក់នអ�េពីា 

• បន្តតតពិនិតឲកែន�ងលក�កេ�គនជ ងវ េក់ូបន៤៧ទាង ីកវកមែ់ិុនេបេណតបន៦ទាង 

រ៉ កា-េកកកគ�បន៥ទាង ក ល៉ ងករបន៦ទាង ទាងកួល -លក�វកបន៣៥ទាង 

េ�ង�ពយនណបន២ទាងាប
• បនកករះមួយរណៈកមែករច្ម្ះខណព ចុះតគ�េងមប �ី្ត០១កែន�ង េដយកកូត

បនទូេងមប �ី្តចនួន០១េ្រគង និងក �៉ រៈមួយចនួនាប
• បនចុះកត�ស� កស� កកនុែកលេលកាងខុកច្គ�ចនួន២១ផន ងាប
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណកកណ ល  ្

• បនចុះគរប ត�េេក ននិយេរេង “លះគង�” រគក�កិកិវទិវលីយ េុន ែកន េករ �ព និង

កករះមួយ �់ក្រែ កុអលន គរប ត�របក្ច�គុ�ណ “គកណ ្ពះែមរ់គិ�”កល�កិកិវទិវលីយ 

េុន ែកន ាេតែ  េកម្ចូលរមួមេ�ងកពយុវកនេ្ត�មង� ក�េខតណ និងមេ�ងកពយុវកនង� ក�

ះតិ េលកទ២ ក� ២០១៦ា 

• បនកករះមួយឹយកដដ នកិល្ៈកូនរគូ និងកិល្ៈកិគ្កមែ មននរេទកចរណព េខតណ និង 

ីះ� បរមូលដដ ន េគកវរងគណណុ ះគកណ លក្ច�ច �៉ ក�ែខែរ កល�កិគ្ករចនួន៥០ឹក� េនងក្ក

ពញឮាប
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណែកគ  ្

• បនចុះ�់ក�ត�េេក ន់គ�រ ០១ចណងេកង េនវទិវលីយ េុន ែកន ចករកូង  េកម្ េ្ត�ម

ចូលរមួមេ�ងកពកិល្ៈយុវកនទូទង្គេទកេលកទ២ ់គ់រទិវវគ្បមមះតិ ៣មឹ េលកទ

១៨ ក� ២០១៦ា 

• បនចុះ្តតតពិនិតឲ និងងកង�ទិន�នីយេនស នយទូរទកិនពែខិកគ្ក្ងែកគាប
• បនចុះពិនិតឲកិគ្កមែេប�េ្រគងករប រមិ០១កែន�ង េនករស ត�ែកគាប
• បនកករេរេគពិបគេងបរែខ�ងែខែរ េកម្់គ់រសទរ គុណឲចូលក� កកល ក� ២០១៦ និងទិវ

គុណឲះតិ ៧មក� ក� ២០១៦ ែកល៉នែខ�ងចូលរមួករគុចនួន២៣៦ ែខ�ង ក�ងេឹះែខ�ងឯក 

ចនួន៤២ែខ�ង និងែខ�ង�ច�្គវិតចនួន១៩៤ែខ�ងាប
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណកពង�ក� ង  ្

• បនគនណចុះ្តតតពិនិតឲ និងងកង�កិតិកិល្ៈទកិនយ�ព កិល្ៈកូនរគូ កិល្ៈ�ពយនណ 

និង់អិវវឌវគ្បមមា  

• ករិលីយ្ចកេចីចូលែតមួយ បនទទួលអកឲកុច្គ�េប�ីកវកមែករគុចនួន៣៥ច្គ�ា  
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណកពង�ប  ្



13 

 

• បនគរប ត�កិល្ៈកល�កិកិង� លេរេង�ល��ថ�ីទិតឲាប
• បនតេម�ងគទេអ�ងរប “សំុងះន�ែកកាែំកកពង�ប”ាប
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណកពង�កមរ  ្

• បនកករះមួយមននរ់គ�រ  យុវកន និងកទេខតណ េគកមេ�ងកពកិល្ៈយុវកនក� ទ២ង� ក�

មូលដដ នេខតណក� ២០១៦ និងគកុលចលឹាមវទិវលីយក�ុងេខតណ គេងសត្ក្មកិល្ៈយុវកនាម

វទិវលីយេកម្ចូលរមួ្គកួត្គែកងក�ុងមេ�ងកពកិល្ៈយុវកនង� ក�មូលដដ នេខតណក� ២០១៦ា 

• បនគនណ�់ក�ត�កិល្ៈកល�កិកិគនណេវនេរេង�ល��ថ�េសរ រ និងីទិតឲាប
• បនចុះពិនិតឲែកត្មែវក្ួនន� តច �៉ ក�ែខែរេន្ក្ងច្រមនាប
• ករិលីយ្ចកេចីចូលែតមួយ្ក្ងច្រមន បន់នុនុតច្គ�្គកគីកវកមែេលវកីិយ

វគ្បមម   និងវចិិ្តកិល្ៈចនួន១៣ច្គ�ា 
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណកពត  ្

• បនចុះ្តតតពិនិតឲកែន�ងលក�-កួលវកក�ុងការសមរង ករស ត�កពង�បយ ្ក្ងកពតា 

• បនក្មគក្មតលកេណ កុថតែខិ�ពយនណរគក�្ក្មេុន CTV ក�ុង្ក្ងកពតា 

• បនចុះ្តតតពិនិតឲ និងែណ ឹករដក�ាងផន ងយេ� េនករស ត�កពង�បយ និងករស ត�កពង�

កកា ល ្ក្ងកពតា 
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណាែកវ  ្

• បនកករេរេគចករ្គំងែតងកកពឲ កែូតកកពឲ អន�ររ� ន� ឯកឧតណមគណពិ តក�តរឲ 

កុខ ីន េដយ៉នេគកកកនចូលរមួ្គំង់តគទកកពឲចនួន១៣៧់តគទ និងកែូតកកពឲ  

ចនួន២៦ឹក�ា 

• បនគ�ូុន្រែកិល្ៈចនួន០៤ឹក� ចុះេទគេ្ង�នេនវទិវលីយកនណ្ង�ក�រ េនងក្ក្ាកក�ា 
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណត្ូងឃែុ  ្

• បនចុះេទពិនិតឲេមលកិគ្កមែតម្ីេប� ់ពលកិ េន្ក្ងកួងាប
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណគ នឹ យ៉នកីយ  ្

• បនចុះកិព�កាយករទគ�សស ត�ែខិ�ពយនណេរេង No Escape េនទូទងេខតណាប
• បនចុះ្តតតពិនិតឲវតុកិល្ៈច �៉ ក�ថែចនួន០៨រគូ  ែកល ឹេចីេទ�ក់នអ�េពីាប
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណបត�កគង  ្

• បនចុះពិនិតឲករតក�គនជ ងវ េក់ូាម�ងកេ� និងចុះកិព�កាយកល�ីកវករាឲមកេប�ច្គ�  

ីកវកមែគនណាប
• បនចុះពិនិតឲេនាមកែន�ងកិគ្កមែច �៉ ក� និងគនណេប�ច្គ�ីកវកមែាប
• គកណ លីយេខតណ បនេគកទ� រកូនស់រណកនចូលីនេកេវេវេរេង�ល��ថ� េលកែលង�ថ� 

កគ�ក្៉កាប
• បនចុះងកង�ទិន�នីយស� កយេ�េនក�ុងតគន�់អិរកិេខតណបត�កគងាប
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• បនចុះក្ម្ីីកវករាឲមកេប�ច្គ�គនណេនងក្កគរេវលាប
• ករិលីយ្ចកេចីចូលែតមួយ្ក្ងបត�កគង បនេចីលិខិត់នុនុត្គកគីកវកមែេល 

វកីិយវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈបន១១ច្គ� និងេនងក្កគរេវល បនចនួន០៣ច្គ�ាប
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណ�្ពែវង  ្

• បនចុះពិនិតឲ្ក្មកិល្ៈយុវកនវទិវលីយបអ�ាប
• បនចុះពិនិតឲីកវកមែកួល-លក�វកចនួន០២កែន�ង និងែណ ឹីកវករាឲកួល -លក�វកក 

ែកល៉នទិដដ ករព្កកួងវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេនងក្កអមរកភាប
• បនចុះពិនិតឲកិគ្កមែតម្ី ូលផមួង េនងក្កេអបិេរេងាប
• បនចុះពិនិតឲករដក�ាងស� កយេ�្រគ�្គេអទេនងក្កកពង�្តែគកាប
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណ្ពះវ�ិរ  ្

• បនចុះងកង�កិតិកិល្ៈកូនរគូ និងកិគ្កមែេនងក្កែលគាប
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណ្ពះកនុ  ្

• បនតេម�ងស� �ករប “កូងេ្គង” េកម្ចូលរមួមេ�ងកពកិល្ៈយុវកនទូទង្គេទកក� ២០១៦ា ប
• បនចុះគរប ត�គេ្ង�នរប “កូងេ្គង” កល�កិកិ�នសេកុវណណអូមិា ប
• បនចុះងកង�កិតិ និងកិព�កាយេកចកណកូនកណ់ងេលខ៣៥៤ វវ .ខកន រគក�មននរវគ្បមម និង

វចិិ្តកិល្ៈេខតណ្ពះកនុ កល�ីកវករកួល-លក�វកបនចនួន១១កែន�ងាប
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណមណព លររ   ្

• បនគរប ត�គេ្ង�នគទេអ�ងពិណអទឲកល�្គះពលរកដ០១្ក្មះ្គតាប
• បនគនណយកេកចកណកូនកណ់ងេលខ១២៧ ក.ក.ណ ចុះ�ថ�ទ០៤ ែខប�ូ ក� ២០១៥ កណពករ�ម 

កិព�កាយ កួល-លក� ែខិ�ពយនណេរេង No Escape 2015 កល�្ក្មេុនទូរទកិនពែខិកគ និង 

ីកវករកួល-លក�វក្រគ�ងក្កទង់ក�ក�ុងេខតណាប
• បនចុះ្តតតពិនិតឲកែន�ងកួល-លក�វកេន្ក្ងែកនមេឹរមឲាប
• បនេប�ែខ�ងឯកែខែរថែបនចនួន០១ និងគរប ត�គេ្ង�នកល�យុវកន ់ពរេគេគេប�ែខ�ងឯកែខែរាប
• បនចុះពិនិតឲ និងែថរកាីងកមទងគេនេល មកមមណព លវគ្បមមកនះតិេនអ�េដះ្កមុ

ក្៉គ�េអ��វេទកចរណព មកេលងកសនណា 

• ករិលីយ្ចកេចីចូលែតមួយ្ក្ងែកនមេឹរមឲ បនេចីលិខិត់នុនុត្គកគីកវកមែ

េលវកីិយវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈបន០២ច្គ�ាប
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណរតនររ   ្

• បនចុះ្តតតពិនិតឲករ�់ក�ត�រគក�្ក្មកិល្ៈម�កនអូមិតងណងំិៈេរេង�ល�កបណ ពា 

• បនគរប ត�របកូនពរ និងរបេនះ្តេទកកល�កិកិេរេង�ល�េ រ៉ ងេប�ករាប
• បនចុះ្តតតពិនិតឲកែន�ងកួល-លក�វកខុកច្គ�េន្ក្ងបនលុង និងកកូតបនវកចនួន 

៦០៨គននះាប



15 

 

• បនចុះ្តតតពិនិតឲកែន�ងតក�គនជ ងទូរទកិនពែខិកគ និងករតក�គនជ ងាម�ងកេ�េន 

្ក្ងបនលុងាប
• បនចុះងកង�កិតិ�ងលក�វតុ់នុកាវរ យពចនួន១៤ទាង េន្ក្ងបនលុងាប
• បនចុះ្តតតពិនិតឲកិគ្កមែតម្ីរគក�គងគលូនកនះតិេនករស ត�យកិេទមាប
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណេកេម�គ  ្

• បនកាល�លិខិត់នុនុត ឹេចីវតុកិល្ៈេទេ្ិ្គេទកចនួន០៧រគូា 

• ្ក្មកិល្ៈរប និងកិល្ៈម�កនចនួន២៦្ក្មបនកែមណងាមេ�ងមេ�ងកព កកដ នរ 

េ�កនយដដ ន និងការ�្តកូនេអ��វះតិ និង់នណរះតិទកិឹះ្គតា 

• បនតេម�ងរប្គ�ពណ ថែបនចនួន០៦របររ “របកែគ”, “របត្ល�េកណគង”, “របកូនពរ”, “របក�ិត”  

“រប់គិ�” , “របមេឹកេ�ជ តឹ”ា 

• បនចុះែណ ឹ និង្តតតពិនិតឲគទេលែក�ពយនណ -វ េក់ូកល�ីកវករ�ពយនណ-វ េក់ូ (ករកលិត 

ករតក�គនជ ង ករកួល -លក�វកីកី�ក និងនែ នទិដដ ករ) នឲចូលរមួ់នុវតាាមលិខិត

គទដដ នច្គ�ចនួន០៨កែន�ង េនងក្ក្កទ �ី ងក្កពួក និងងក្ក្បសទបរងា 

• បនចុះគេ្ង�នច ណេ ះ ក់ងវគ្គបមម កល�ងកទគ�យុវវយី និងម�កន េនឃុរនុាឯកា 

• បនចុះត្រួ តពិនិត្យ និងណែ នា កែ លម្់ ់ ព កា រ់នុវត្តច្គាគ� រគក� ក នា ីកល� ា់ ក វករ -កិគ្គករ 

កែ លក ពុងគេ្មកេ វាកម្មទា ក� ទងនិងក នា ីកិល្គៈកូនរូគនិងកិល្គៈកិគ្គកម្មនៅ្ក្ងេកេម�គ

ងក្ក្បសទបរង ក្រុ កក្រ ក្ន  ក្រុ កគន្ទាយក្រ ា 

• កករះមួយ្ក្មករររច្ម្ះសេ្ក្ងេកេម�គ  ចុះកា ត� រគា កា ត� ទទ់ងថ្នល� ចនួន២៦ផន ង 

និងកត�បរ ណូច នួន៥៥ផន ង នៅក្នុងក្រុ ងកៀមរាគា 

• ករិលីយ្ចកេចីចូលែតមួយ្ក្ងេកេម�គ បនកាល�ច្គ�េកវកមែេលវកីិយវគ្បមម និង

វចិិ្តកិល្ៈចនួន១៧ច្គ�ា 
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណកន់ងែ្តង  ្

• បនគេងសតស� �កថែចនួន២ស� �កររ រប “េ�រកល �៉ ក�ែកលម” និងេេក ននិយ “ខ�ុយល�េយ”ាប
• បនគរប ត�រប “េ�រកល �៉ ក�ែកលម” កល�កិកិវទិវលីយ្ពះ�កគូកនយកិចជាប
• បនចុះក្ម្ីីកវករ្គកគីកវកមែេកវកមែវគ្បមមាឲមកគេពីែគគគទក្៉គ�ក� ២០១៦ 

ចនួន០៦កែន�ងេន្ក្ងកន់ងែ្តងាប
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណស� យេរេង  ្

• បនចុះគរប ត�របកល�់ងងករកូកូែខែរេនឃុាកួកចនួន០១្ក្មា 

• បនចុះ្តតតពិនិតឲីកវកមែកួល-លក�វកចនួន០២េលក រកេឃីវកនែ នទិដដ ករចនួន៣៥០

គននះា  
 

មននរវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈេខតណឧតណរ៉នកីយ  ្

• បន�់ក�ត�កិល្ៈកល�្ក្មកិល្ៈកិកិវទិវលីយ េុន ែកន ឧតណរ៉នកីយា  
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• បនចុះពិនិតឲគនជ ង�ពយនណ-វ េក់ូ ែកលនែ នទិដដ ករព្កកូងវគ្បមម និងបនេប�ករែណ ឹ

កល�ីកវករកួលេម្កែ បុងបក វ េក់ូចលីត ់ពក្មិតកេម�ង េន្ក្ងកេ�ងាប
• បនចុះពិនិតឲកកមែ�ពកិគ្កមែច �៉ ក�េក េន្ក្ងកេ�ងាប
• បនចុះែណ ឹះងរនូរ ់ពរចឹគថក្ច�គុ�ណែខែរេន្ក្ងកេ�ងាប
• បនចុះពិនិតឲីកវកមែ េ់ុតកក� ក ល៉ ងករ និងលមល្កចក និងចុះពិនិតឲករាងស� កយេ�

កាយអណិកុកមែេន្ក្ងកេ�ងា  
ប

១.៣.៤. សខលិទទលយាិ័្ិនមិចិ្រតលិវ  ្
• បនគនណ់នុវតណកមែវបិកិកាក� កិកា២០១៥-២០១៦ា 

• បនេគកបថកងកណព “ទិកដ�ព៣ �នេេកា �ី ងេមេងេនេខតណេអបិសត�”ា  

• សកលវទិវលីយ៉នករ់អិវវឌ និងកេណ រករបនរងលល្ គេករ េដយខិតខព្ង់ង និង

ព្ងកកិចជក្គតិគតណិករគែនមេទេតះមួយ់ងងករ ស គីន់នណរះតិ សកលវទិវលីយក�ុង 

និងេ្ិ្គេទក ពិេកកេផណ តេលករកណល�ី�រគូករណព កល�សសណ តរឲ និងនិកិិតេទគនណ 

ករកិកាេនេ្ិ្គេទកា 

 

លទ�កលកកមែ�ពករររវគ្បមម និងវចិិ្តកិល្ៈ ក�ុងែខមក� ក� ២០១៦េនះ ះរមួេឃីង 

៉នកេណ រករលល េដយសរសែ រតេ៉ះមុត ពុះអរ និងករាងចិតណខមក�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�នា 

រកដម�នាទទួលគននុកទកាកររណៈរកដម�នា េមាា ្ះគះរបយករណព កភខមង�ខមក�ា 
 

កូម ឯបឧ���រកភ ម�ចភាាា  េមាា ទទួលនូវករេនរពកភខមង�ខមក� ់ពឹ ងខ�ុ ា 

 

                                                                                                              រកដ្មនឹប 
            
 
 

ចម�ងកូន ្ 

-ខុទនកលីយកេមាចឹយករកដម�នា 

-រណៈកមែករ់គ�រ  បមែករ វគ្បមម េទកចរណព  ្ព់ទ�ក� 

-រណៈកមែករទ ៧ រកដក� 

-ទកាកររណៈរកដម�នា (ឹយកដដ នករគុ) 

-្កកួងែកនករ  (វទិវស នះតិកិតិ) 

-្ក្មកេងសតករេកកដកិចជ កងងមកិចជ និងវគ្បមម (ទកាកររណៈរកដម�នា) 

-ឯកសរ-កលគ្វតាិ 
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