របាយការណ៍
ស្ដព
ី ី
លទ្ធផលការងារវបបធម៌ និងវិចិររស្ិលបៈ របចា ំខែឧស្ភា ឆ្នន ំ២០១៤



I. សស្ចក្ដីសផដើម ៖
អនុ វត្ឋតាមកមមវ ិធី នយោបាយ

យុទ្ធសាស្ដស្ដចរុសកាណ

ដំណាក្់កាលទ្ី៣

របស់រាជរដ្ឋឌភិ បាល

និ ងផផនការសកមមភាពការងារវបផធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលផៈ ឆ្នបំ២០១៤ រយៈយពលមួ យផែយនះ ររប់ អងគភាពចំ ណុះ
រកសួងបានែិ ត្ែំ របឹ ងផរបងបយងកើនកិ ចចសហការជាមួ យរកសួង ស្ថទប័ នពាក់ ព័នន និ ងដដរូ អភិ វឌ្ណជាត្ិ-អនឋរជាត្ិ
ជាពិ យសសវិស័យឯកជនតាមយោលការណ៍របស់ រាជរដ្ឋឌភិ បាលរឺ រដឌោំររ ដដរូ ឯកជនជាអបកអនុ វត្ឋ ស្សបតាម
យោលនយោបាយ “ អភិ រកស និ ងអភិ វឌ្ណវបផធម៌ ជាត្ិ ” កបុងយោលបំ ណងយធវើឱ្យ “ វបផធម៌ កាលយជាយសដឌកិចចជាត្ិ”
យដ្ឋយជរមុញបផនទមនូ វការយរបើ របាស់សកាថនុ ពលវបផធម៌ ជាត្ិជាថាមពលអភិ វឌ្ណយសដឌកិចច តាមរយៈការពរងឹ ង
ការបងកបយងកើនផលិ ត្ផលឧសាហកមមវបផធម៌ សរាប់ យោលយៅពាណិជជកមម

និ ងយរសចរណ៍

យដ្ឋយបយងកើត្

ការងារ ពរងឹ ងសីលធម៌ សងគម និ ងរយបៀបរស់ យៅដលលលូបរ យធវើឱ្យផែមរានរំ និត្បងកបយងកើត្ និ ងបយងកើននិ ន្នបការយសបហា
វបផធម៌ ជាត្ិ រួមចំ ផណកកាត្់ បនទយភាពរកី រករបស់របជាជន យធវើឱ្យសងគមររួ លបាននូ វសុែដុ មរមន្ន យដើ មផី
ឈានយៅសយរមចយោលយៅ “ក្មពជា
៖ រពះរាជាណាចរក្ននវបបធម៌ ” ។
ុ
II. រចនាស្មព័នធ និងរក្បែណឌ ៖
១.រចនាស្មព័នធ ៖
ក-ថាបក់ ដឹកន្នំរកសួង ៖
រកសួងវបផធម៌

និ ងវ ិចិ រត្សិលផៈដឹ កន្នំយដ្ឋយ

រដឌមន្ដនឋី១រូប

អមយដ្ឋយរដឌយលខាធិ ការ៧រូប

និ ង

អនុ រដឌយលខាធិ ការ៨រូប។
ែ-ថាបក់ រដឌបាលកណ្ដ
ឋ ល៖
ថាបក់ រដឌបាលកណ្ដ
ឋ ល រកសួងាន ៖
-អរគន្ន យកដ្ឋឌ នរដឌបា ល និ ងហិ រ ញ្ដ វ ត្ទុ ានន្នយកដ្ឋឌ នចំ នួន ០៩ (ន្ន.រដឌបាល ន្ន.បុ រគលិក ន្ន.ផផនការ

សទិត្ិ និ ងសរុប ន្ន.រណយនយយ ហិរញ្ដ វត្ទុ ន្ន.សំភារៈ និ ងបរ ិកាារ ន្ន.នី ត្ិកមម ន្ន.សិរិ អ
ន បកនិ ពនន និ ងសិរិ ន

របហាក់ របផហល ន្ន.សហរបត្ិ បត្ឋិការវបផធម៌ អនឋរជាត្ិ និ ងកិ ចចការអាស្ថ៊ន ស្ថលាបណុឋ ះបណ្ដ
ឋ លរកបែណឍ
វបផធម៌ ) ។
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-អរគន្នយកដ្ឋឌនបយចចកយរសវបផធម៌

ានន្នយកដ្ឋឌនចំ នួន០៥

(ន្ន.អភិ វឌ្ណវបផធម៌

ន្ន.យសៀវយៅ

ការអាន ន្ន.សិលផៈភាពយនឋ និ ងផសពវផាយវបផធម៌ ន្ន.សិលផៈរសសនី យភាព ន្ន.សិលផៈសូនរូប និ ងសិលផៈ
សិបផកមម) ។
-អរគន្នយកដ្ឋឌនយបត្ិ កភណឍ ានន្នយកដ្ឋឌនចំ នួន០៤ (ន្ន.បុ រាណវត្ទុ ន្ន.ស្ថរមនធីរ ន្ន.បុ រាណវ ិរា

និ ងបុ យររបវត្ឋិវ ិរា ន្ន.ោំពារ និ ងអភិ រកសសំណង់ បុរាណ) ។

យរៅពី យនះយៅានអងគភាពចំ នួន០៤យរៀត្ ផដលសទិត្យៅយរកាមការដឹ កន្នំផ្ទធល់របស់រដឌមន្ដនឋី ៖
-សកលវ ិរាល័យភូ មិនធវ ិចិ រត្សិលផៈផដលជាររឹ ះស្ថទនស្ថធារណៈ

ថាបក់ យសមើអរគន្នយកដ្ឋឌន

ាន

មហាវ ិរាល័យចំ នួន០៥ (មហា.បុ រាណវ ិរា មហា.ស្ថទបត្យកមម និ ងនររូបនី យវ ិរា មហា.សិលផៈសូនរូប
មហា.ត្ូ រយត្ន្ដនឋី មហា.ន្នដស្ថស្ដសឋ) និ ង មជឈមណឍលសិកាស្ស្ថវរជាវវបផធម៌ វ ិរាស្ថស្ដសឋ១ ។
-ន្នយកដ្ឋឌនសវនកមមដផធកុង
ប

-អធិ ការដ្ឋឌន ថាបក់ យសមើន្នយកដ្ឋឌន
-ស្ថលាមធយមវ ិចិ រត្សិលផៈ ថាបក់ យសមើន្នយកដ្ឋឌន ានស្ថលាជំ ន្នញចំ នួន០៥ (ស្ថលារបាំ ស្ថលា
យសៀក ស្ថលាសិលផៈសូនរូប ស្ថលាត្ូ រយត្ន្ដនឋី ស្ថលាយលាាន) ។
រ-ថាបក់ រាជធានី-យែត្ឋ ៖
រកសួងានមនធីរវបផធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលផៈរាជធានី-យែត្ឋ ចំ នួន២៤ និ ងការ ិោល័យវបផធម៌ និ ងវ ិចិ រត្
សិលផៈរកុង ែណឍ ស្សុក ចំ នួន១៦៦ការ ិោល័យ ។
២.រក្បែណឌមស្ដនដីរាជការ ៖
រកសួងានមន្ដនឋីរាជការសរុបចំ នួន២.៤៦៤ន្នក់ កបុងយន្នះស្សី៨៧៣ន្នក់ ផចកយចញជា ៖-ថាបក់ រដឌបាលកណ្ដ
ឋ ល ានចំ នួន១.៤៦៥ន្នក់ កបុងយន្នះស្សី៥៦៥ន្នក់

-ថាបក់ មនធីរវបផធម៌ រាជធានី-យែត្ឋ ានចំ នួន៩៩៩ន្នក់ កបុងយន្នះស្សី៣០៨ន្នក់ ។
III. ស្ក្មមភាពការងារថ្ននក្់ដឹក្នា ំរក្ស្ួង ៖
ស្ក្មមភាពក្នងរបសទ្ស្
៖
ុ

-រពឹ កដលងរី០៥ ផែឧសភា ឆ្នបំ២០១៤ យលាកជំ ទាវរដឌមន្ដនថី ររួ លជួ ប ត្ំ ណ្ដងអងគការ UNESCO យដើ មផី
សផមថងការរួ រសម និ ងពិ ភាកាការងារ
-លាងចដលងរី០៥ ផែឧសភា ឆ្នបំ២០១៤

យលាកជំ ទាវរដឌមន្ដនថី

ររួ លជួ ប ឯកអរគរដឌរូត្ហុងររី

យដើ មផីសផមថងការរួ រសម និ ងពិ ភាកាការងារ
-រពឹ កដលងរី០៦ ផែឧសភា ឆ្នបំ២០១៤

យលាកជំ ទាវរដឌមន្ដនថី ររួ លជួ ប រកុមហ៊ុន Sabay យដើ មផីសផមថង

ការរួ រសម និ ងពិ ភាកាការងារ
-លាងចដលងរី០៦ ផែឧសភា ឆ្នបំ២០១៤

យលាកជំ ទាវរដឌមន្ដនថី ររួ លជួ ប អងគការសម័ ពននសារម

សហរោសធុ នត្ូ ច និ ងមធយមយៅកមពុជា យដើ មផីសផមថងការរួ រសម និ ងពិ ភាកាការងារ ។
IV. លទ្ធផលការងារ ៖
១-ការងាររដឋបាល និងហិរញ្ញ វរថុ ៖
១.១.ការងាររដឋបាលទ្ូសៅ ៖
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-បានររួ លលិែិត្ចូ លពី ររប់ ស្ថទប័ នចំ នួន៥៣២ចាប់

និ ង

ចំ នួន៣៣៤ចាប់

បញ្ូជ នលិែិត្យចញយៅររប់ ស្ថទប័ ន

-បានតាក់ ផត្ងនិ ពននអត្ទបរលិែិត្រដឌបាល និ ងលិែិត្បរដ្ឋឌនបានចំ នួន៣៥ចាប់ តាមត្រមូវការ
ថាបក់ ដឹកន្នំ
-បានយរៀបចំ ររួ លយភញៀវជាត្ិ-អនឋរជាត្ិ និ ងកមមវ ិធី របជុំ យផសងៗបានទាន់ យពលយវលា
-កាលំងសនឋិសុែ និ ងនររបាលោមរបចាំការយពលដលង និ ងយប់ សហការោបបានលអកុងការផលរកា
ប

សុវត្ទិភាព យៅរី សីកា
ឋ ររកសួង

-ផលិត្លិែិត្ស្ថបមយផសងៗជូ នថាបក់ ដឹកន្នំរកសួងស្សបតាមត្រមូវការ យដ្ឋយបានបញ្ូជ នយចញតាម
រយៈរចកយចញរដឌបាលយៅររប់ យោលយៅ និ ងស្ថទប័ នពាក់ ព័ននទាន់ យពលយវលាោ៉ ងរលូន
-បានយធវើការផចកចាយយសៀវយៅរាជកិ ចចជូនថាបក់ ដឹកន្នំ និ ងតាមអងគភាព តាមយោលការណ៍របចាំផែ
សរុបបានចំ នួន៣៣០កាល
-ការ ិោល័យពត្៌ ានវ ិរាបានដំ យណើរការជាធមមតា តាមផផនការរបស់ថាបក់ ដឹកន្នំរកសួង
-យរៀបចំ យបាះពុ មពន្នមប័ ណតជូនថាបក់ ដឹកន្នំ និ ងមន្ដនថីរាជការ ។
១.២.ការងារបុគ្គលក្
ិ ៖

-បានយរៀបចំ យធវើយមដ្ឋយជូ នមន្ដនថីរាជការចំ នួន ១៩អងគភាព (ថាបក់ កណ្ដ
ថ លចំ នួន០៥អងគភាព និ ងថាបក់
រាជធានី-យែត្ថចំនួន១៤អងគភាព)
-បានយធវើរបកាសផត្ងតាំងជូ នមន្ដនថីរាជការចំ នួន ១១ន្នក់
-បានយធវើរបកាសលុបយឈាមះជូ នមន្ដនថីរាជការចំ នួន ០៣ន្នក់
-បានយធវើរបកាសររួ លរកបែណឍមន្ដនថីចំនួន០១ន្នក់ មកពី រកសួងស្ថធារណការ និ ងដឹ កជញ្ូជ ន

-បានយធវើរបកាសយផធរភារកិ ចចជូនមន្ដនថីរាជការថាបក់ របធានការ ិោល័យ យៅរដឌបាលកណ្ដ
ថ លចំ នួន
០២ន្នក់
-បានយធវើរបកាសយផធររកបែណឍជូ នមន្ដនថីចំនួន ០២ន្នក់ យៅរកសួងបរ ិស្ថទន និ ងរកសួងផដនដី
នររូបនី យកមម និ ងសំណង់
-បានយធវើរបកាស សថីពីការយធវើនិយ័ត្កមមថាបក់ ឋាននថរស័កិ ជ
ថ ូ នមន្ដនថីរាជការតាមអត្ី ត្ភាពការងារ
ចំ នួន៩៩៤ន្នក់ (ថាបក់ កណ្ដ
ថ លចំ នួន៥៣៧ន្នក់ និ ងថាបក់ រាជធានី-យែត្ថចំនួន៤៥៧ន្នក់ )
-មន្ដនថីចូលនិ វត្ថន៍ានចំ នួន ១៣ន្នក់ (ថាបក់ កណ្ដ
ថ លចំ នួន៦ន្នក់ និ ងថាបក់ រាជធានី-យែត្ថចំនួន៧ន្នក់ )។
១.៣.ការងារនីរិក្មម ៖

ិ ី និ ងវិធានដនការតាក់ ផត្ងលិ ែិត្បរដ្ឋឌនរត្ិ យុត្ថ យៅរី សី កា
-បានយធវើបរបងាាញសថីពី នី ត្ិវធ
ថ ររកសួ ង
-ចូ លរួមរបជុំ អនថររកសួង ឆលងអនុ រកឹ ត្យបយងកើត្ន្នយកដ្ឋឌនសុែភាពផលូវចិ ត្ថ និ ងការបំ ពានយររឿង

យញៀន យៅរកសួងសុខាភិ បាល ។

១.៤.ការងារគ្ណសនយយ និងហិរញ្ញ វរថុ ៖

-យធវើសំណុំលិែិត្សុំលវ ិការដឌសរាប់ ឧបត្ទមភជីវភាពជូ នរពឹ ទានចារយសិលផៈផដលជាមរត្កមនុ សសរស់
ផែមករា-មិ លុន្ន ឆ្នបំ២០១៤
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-យធវើរបាយការណ៍ និ ងស្ថលាកប័ រត្បង់ ចំណូលចូ លលវ ិការដឌ ពី ការលក់ សំបុរត្ចូ លរសសន្ន
ស្ថរមនធីរជាត្ិ ពី ការរត្ួត្ពិ និត្យវ ិស័យភាពយនថ និ ងពី ការរត្ួត្ពិ និត្យវត្ទុសិលផៈន្នំយចញ -ន្នំចូល របចាំផែមករា
ដល់មិលុន្ន ឆ្នបំ២០១៤ និ ងសុំសិរិ យន ធវើអាជី វកមម

-យធវើរបាយការណ៍ និ ងស្ថលាកប័ រត្បផងវរចំ ណូលចូ លលវ ិការដឌដលលជួលរី តាំងមួ យផផបករបស់
ន្នយកដ្ឋឌនអភិ វឌ្ណវបផធម៌ ផែមករា-មិ លុន្ន ឆ្នបំ២០១៤
-យធវើសំណុំលិែិត្សុំរូទាត្់ របាក់ រងាវន់ យលើករឹ កចិ ត្ថរបចាំផែមករា-យមស្ថ ឆ្នបំ២០១៤
-យធវើសំណុំលិែិត្សុំលវ ិការដឌសរាប់ របាក់ យបៀវត្សកិ ចចសនា៧៨ន្នក់ និ ងពលករអផណថត្១៣៥ន្នក់
ផែមករា-ឧសភា ឆ្នបំ២០១៤
-យធវើលិែិត្យសបើសុំយោលការណ៍បកផរបឯកស្ថរ ពី ភាស្ថអង់ យរលស មកភាស្ថផែមរ
-យធវើលិែិត្អាណត្ថិយបើ ករបាក់ ចំណ្ដយបង់ វ ិភារទានជូ នរណៈកមមការភាពយនថអាសុី ឆ្នបំ២០១៤
-យធវើលិែិត្ចំ ណ្ដយរូ ទាត្់ ដលលរបមូ លសំរាមផែមករា-យមស្ថ ឆ្នបំ២០១៤
-យធវើសំណុំលិែិត្ចំ ណ្ដយដលលរូទាត្់ យរបើ របាស់អរគិសនី របស់ន្នយកដ្ឋឌនោំពារ និ ងអភិ រកសសំណង់
បុ រាណរបចាំរត្ី ាសរី ១ ឆ្នបំ២០១៤
-យធវើលិែិត្យសបើសុំយោលការណ៍ចំ ណ្ដយសិកាស្ស្ថវរជាវអំ ពីរំយនៀមរាលប់ របស់ជនជាត្ិ ភារត្ិ ច
-យធវើលិែិត្យសបើសុំយោលការណ៍ចំ ណ្ដយយរៀបចំ ពិព័រណ៌អចិ ដន្ដនថយ៍ជាត្ិ ពិនុន របចាំឆ្នបំ២០១៤
-យធវើលិែិត្ចំ ណ្ដយរូ ទាត្់ ដលលយរបើ របាស់រូរស័ពធយលើត្ុ ផែមករា-យមស្ថ ឆ្នបំ២០១៤
ឆ្នបំ២០១៤

-យធវើលិែិត្អាណត្ថិយបើ ករបាក់ រូទាត្់ បញ្ជីដរបសណីយ៏សរាប់ ដលលយផញើរលិែិត្ផលូវការរបចាំរត្ី ាសរី ១
-យធវើលិែិត្យសបើសុំយោលការណ៍យរៀបចំ សិកាាស្ថលាពិ យរោះយោបល់យលើយសចកថីរពាងរបកាស សថីពី

ការររប់ ររងការរបរុំ ត្ន្ដនថី ។
១.៥.ការងារស្ម្ភារៈ និងបរ ិកាារ ៖

-បានយធវើសំយណើសុំយោលការណ៍ធាន្នចំ ណ្ដយ យដើ មផីរិញសាភរៈបយចចកយរសឆាសរី ១

-រិ ញ

សាភរៈការ ិោល័យ និ ងយបាះពុ មពឆាសរី ២ -រិ ញយរបងឥនននៈសរាប់ យរបើ របាស់ឆាសរី ២ និ ង យដើ មផីជួស
ជុ ល ពរងី កយកាលងទាវរខាងត្ផូង ដនរបាស្ថរបន្នធយឆ្នមរ យែត្ថបន្នធយានជ័ យ

-បានយធវើការផបងផចកសាភរៈការ ិោល័យជូ នថាបក់ ដឹកន្នំ និ ងររប់ ន្នយកដ្ឋឌន និ ងបនថយបើ កជូ ន

សាភរៈការ ិោល័យតាមការចាំបាច់ ជូនន្នយកដ្ឋឌនន្នន្ន
-អនុ វត្ថការងារយដញដលលការងារជួ សជុ លផកលមអអាោររី សីកា
ថ រ ផកលមអស្ថរមនធីរយែត្ថយពាធិ ស្ថត្់
និ ងបនធប់សឌ្ី
ូធ យ៉ូ

-អនុ វត្ថការងារពិ យរោះដលលការងារយបាះពុ មពប័ណតចំណូល-ចំ ណ្ដយរជជយរយយ
-អនុ វត្ថការងាររបរល់-ររួ លការផគត្់ផគង់សាភរៈសរាប់ ផលទាំរលយនថ ។
១.៦.ការងារខផនការ ស្ថរ
ិ ិ និងស្រ ុប ៖

-បនថយរៀបចំ យធវើតារាងសរុបសឋីពីរយរាងវិនិយោរស្ថធារណៈផដលយរបើ របាស់ លវិការដឌ និ ងហិ រញ្ដ បផទាន
យផសងៗរបស់មនធីរវបផធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលផៈរាជធានី-យែត្ឋ ផដលរកសួងបានររួ លកបុងឆ្នបំ២០១៣
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-បានសយរមចការយធវើរបាយការណ៍តាមរបបកំ ណត្់ របចាំផែយមស្ថ ជូ នរណៈរដឌមន្ដនថី និ ង
ស្ថទប័ នពាក់ ព័នន
ិ ី វន
ិ ិ យោរស្ថធារណៈសរាប់ ឆ្នបំ២០១៤-២០១៦។
-បនថយរៀបចំ យធវើតារាងសរុបរយរាងបញ្ូច លកបុងកមមវធ
១.៧.ការងារស្ិទ្ធិអ្នក្និពនធ និងស្ិទ្ធិរបហាក្់របខហល ៖

-បានយរៀបចំ សិកាាស្ថលាថាបក់ ជាត្ិ សថីពីសិរិ អ
ន បកនិ ពនន និ ងសិរិ រន បហាក់ របផហល យៅរី សីកា
ថ រ
រកសួង
-បានយចញលិែិត្អនុ ញ្ញដត្ការយធវើអាជី វកមម យលើស្ថបដដោមនអបកររួ លមរត្កស្ថសន៍ ចំនួន ០៥បរ។
១.៨.ការងារស្ហរបរិបរដិការវបបធម៌អ្នដរជារិ និងក្ិចចការអាសា៊ន ៖

-បានររួ លលិែិត្ចូ លចំ នួន៥០ឯកស្ថរ មកពី ររប់ ស្ថទប័ ន អងគការ និ ងពី យរៅរបយរស យដើ មផីជូន
ថាបក់ ដឹកន្នំរកសួងរត្ួត្ពិ និត្យ និ ងសយរមច
-រណៈរបត្ិ ភូរកសួងវបផធម៌ បានយធវើរសសនកិ ចចយៅយរៅរបយរសចំ នួន០៣យលើក ។
១.៩.សាលាបណតុះបណា
ត លរក្បែណឌវបបធម៌ ៖

-បានយបើ កវរគបណុថ ះបណ្ដ
ថ ល និ ងផសពវផាយនី ត្ិវ ិធី និ ងវ ិធានការដនការតាក់ ផត្ងយសចកថីរពាង

ចាប់ និ ងលិែិត្បរដ្ឋឌនរត្ិ យុត្ថ ដល់មន្ដនថីរាជការតាមអងគភាព ន្នយកដ្ឋឌន និ ងមនធីរវបផធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលផៈ
រាជធានី-យែត្ថ ។
២-ការងារសបរិក្ភណឌរ ូបី ៖
២.១.ការងារគា ំពារ និងអ្ភិរក្សស្ំណង់បុរាណ ៖

ក.ការងារអភិ រកសដ្ឋឌនអងគរ ៖
បនថយបាសសាអត្ និ ងដុ ះលាងរូបចាលក់កុងឃ្ល
ប
ល ំងយរៀងរាល់សបាឋហ៍ ។
ែ.ការងារការពារត្ំ បន់ របាស្ថរ ៖
បន្នធយឆ្នមរ

-បានចុ ះយៅពិ និត្យ និ ងរប់ ស្ថកត្់ របជាពលរដឌកុំឲ្យស្ថងសង់ លំយៅដ្ឋឌនលមីកុងត្ំ
ប
បន់ ២ ដនរបាស្ថរ
-មន្ដនថីជំន្នញចំ នួន០១រូប យៅចូ លរួមសហការមិ នអចិ ដន្ដនថយ៍ជាមួ យអងគការ G.H.F របចាំរបាស្ថរ

បន្នធយឆ្នមរ
-បានយរៀបចំ ឯកស្ថរមួ យចំ នួន យដើ មផីសហការជាមួ យអងគការ

UNESCO

អំ ពីការយរៀបចំ បលង់យម

របាស្ថរបន្នធយឆ្នមរ ។
រ.ការងារជួ សជុ លរបាស្ថរ សំណង់ បុរាណ ៖
បានដ្ឋក់ ឯកស្ថរជាស្ថលយមួ យចំ នួនជូ នត្ំ ណ្ដងអងគការ UNESCO ពិ និត្យ និ ងរបមូ លចងរកង
បផនទម។
ឃ.ការងារររប់ ររងសំណង់ បុរាណ ៖
បានស្ស្ថវរជាវរកឯកស្ថរផដលពាក់ ព័នន សហការជាមួ យត្ំ ណ្ដងអងគការ UNESCO យលើរយរាង
យរៀបចំ បលង់យមរបាស្ថរបន្នធយឆ្នមរ ។
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ង.ការងារអភិ រកសតាមបណ្ដ
ថ យែត្ឋ ៖
-អភិ រកសដ្ឋឌនកំ ពង់ ធំ និ ង រពះវ ិហារ ៖
+ចូ លរួមសហការជាមួ យអងគការ Waseda ទាំងបយចចកយរសជួ សជុ ល និ ងចងរកងឯកស្ថរ
ការជួ សជុ លរបាស្ថរសំបូរដរពរុ ក យៅយែត្ថកំពង់ ធំ ។
-អភិ រកសដ្ឋឌនបាត្់ ដំបង បន្នធយានជ័ យ និ ង ឧត្ឋរានជ័ យ ៖
+ចូ លរួមសហការជាមួ យអងគការ

G.H.F

ទាំងបយចចកយរសជួ សជុ ល

និ ងចងរកងឯកស្ថរ

ការជួ សជុ លរបាស្ថរបន្នធយឆ្នមរ យៅយែត្ថបន្នធយានជ័ យ ។
ច.ការងារសហរបត្ិ បត្ឋិការជាមួ យអនឋរជាត្ិ៖
*កិ ចចសហការជាមួ យអងគការ G.H.F ជួ សជុ លរបាស្ថរបន្នធយឆ្នមរ ៖
ការងារជួ សជុ លយរាងរងរី ៣ ៖

យរៀបលមជញ្ញ
ជ ំងចំ នួន១២ដុំ

-យរៀបលមបាត្ជញ្ញ
ជ ំងចំ នួន០៣ដុ-ំ យរៀប

ររឹ ះលមបាយយរកៀមលមីបាត្ជញ្ញ
ជ ំងចំ នួន០៣ដុ-ំ យរៀបររឹ ះជញ្ញ
ជ ំងលមភក់ ចំនួន០១ដុ-ំ យរៀបររឹ ះលមបាយយរកៀមលមីបាត្
ជញ្ញ
ជ ំងសរសរធំ ០២ដុំ-យរៀបលមករាលចំ នួន៣១ដុំ-យរៀបលមសរសរចំ នួន១០ដុំ និ ងយរៀបលមយែឿនយរកាយចំ នួន១៣
ដុំ ដ្ឋក់ សលចំ
នួន០២ដុំ និ ងដ្ឋក់ ផដកទាមចំ នួន០២យដើ ម ។
ូប

ការងារជួ សជុ លលម ៖ ជួ សជុ ល និ ងត្លមដ្ឋក់ ផដកកបុងករាលចំ នួន១៣ដុំ -ពុ ះលមបាយយរកៀមលមីជាពី រ

បំ ផណកចំ នួន១៤ដុំ និ ង ស្ថវនពុ ះលមភក់ លី ម (លមភក់ រកហម) យដើ មផីយធវើសលចំ
នួន០១ដុំ ។
ូប

*កិ ចចសហការជាមួ យអងគការ Waseda ជួ សជុ លរបាស្ថរសំបូរដរពរុ ក យែត្ឋកំពង់ ធំ ៖
ការងារជួ សជុ លរបាស្ថរ N1 ៖ បានរូ របលង់បងាកន់ ដដ

N1 ផផបកខាងត្ផូង បាន១៥ផម៉ រត្កាយរ ៉

យរៀបករាលលមភក់ ផផបកខាងត្ផូងរបាស្ថរ N1 បាន៤ផម៉ រត្កាយរ ៉ និ ង យរៀបបំ យពញករាលយែឿនមុ ែ ផផបកខាង
យកើ ត្របាស្ថរ N1 បាន១២ផម៉ រត្កាយរ ៉ ។
២.២.ការងារសារមនទីរ ៖

ក.ស្ថរមនធីរជាត្ិ ភំ យប ពញ ៖
-បានចុ ះយៅរត្ួត្ពិ និត្យ និ ងដឹ កជញ្ូជ នររមរូបចំ នួន០៧ដុំ និ ងបដិ ាចំ នួន០១រូប ពី យែត្ថយសៀមរាប

យកមកជួ សជុ ល និ ងដ្ឋក់ តាំងបងាាញយៅស្ថរមនធីរជាត្ិ

-បានផកសរមួលយឈាមះវត្ទុបុ រាណអំ ពីកុលាលភាជន៍ យៅកបុងរបព័ នន Data base ឲ្យសមស្សបយៅ

តាមលកាណៈបយចចកយរស

-ការតាំងពិ ព័រណ៍យរៅរបយរស ៖ យោងកិ ចចរពមយរពៀងរវាងរាជរដ្ឋឌភិ បាលកមពុជា និ ងស្ថរមនធីរ

សិលផៈយមរត្ូប៉ូលីតាន សហរដឌអាយមរ ិក រាជរដ្ឋឌភិ បាលកមពុជា បានអនុ ញ្ញដត្ឲ្យភារី សហរដឌអាយមរ ិក ែចីវត្ទុ

សិលផៈបុ រាណផែមរចំ នួន២០រូប យកយៅតាំងពិ ព័រណ៍យៅស្ថរមនធីរយមរត្ូប៉ូលីតាន សហរដឌអាយមរ ិក រយៈយពល
៤ផែ (២៥.០៣.២០១៤ ដល់២០.០៧.២០១៤)។
-យភញៀវចូ លរសសន្នស្ថរមនធីរជាត្ិ ភបំយពញានរណៈរបត្ិ ភូជាន់ ែពស់ជាត្ិ -អនឋរជាត្ិ យភញៀវជាត្ិ -អនឋរជាត្ិ
សិ កាាកាម សិសស និ សសិត្ រពះសងឃ សរុបានចំ នួន ១០.៩២៣ន្នក់ កបុងយន្នះាន ៖

យភញៀវជាត្ិ ចំនួន ២.៣៨៨ ន្នក់ ររួ លបានលវ ិកាចំ នួន ៨៣៥.៨០០យរៀល
យភញៀវអនឋរជាត្ិ ចំនួន ៧.៤១៧ ន្នក់ ររួ លបានលវ ិកា ២៥.៩៥៩ដុ លាលអាយមរ ិក
យភញៀវចូ លឥត្បង់ ដលលចំនួន ១.១១៨ន្នក់

-ជួ សជុ លរូបចាលក់ បាន០៧រូប ។
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ែ.ស្ថរមនធីរឧរកឹ ដឌកមមរបល័យពូ ជស្ថសន៍ រួលផសលង៖
-យភញៀវជាត្ិ-អនឋរជាត្ិ រពះសងឃ សិសស និ សសិត្ចូ លរសសន្នចំ នួន១៩.០៥៩ន្នក់
អនថរជាត្ិ ចំនួន១២.៩៨៦ន្នក់

កបុងយន្នះយភញៀវ

រ.មណឍលវត្ឋភំ ប ៖
-យភញៀវយរសចរណ៍បរយរសចូ លរសសន្នានចំ នួន៩.០៥៧ន្នក់ ។
ឃ.មណឍលយជើ ងឯក ៖
-យភញៀវយរសចរណ៍បរយរសចូ លរសសន្នានចំ នួន១៤.៧២០ន្នក់ ។
២.៣.ការងារបុរាណវរថុ ៖

-បានចុ ះពិ និត្យដំ យណើរការផថល់ការន្នំយចញវត្ទុសិលផៈយៅយែត្ថយសៀមរាប និ ងសិកាពី ផលប៉ ះពាល់

យផសងៗពាក់ ព័នននឹងការររប់ ររងផផបកឯកជនកបុងការផថល់សិរិ ឲ្
ន យន្នំវត្ទុសិលផៈយចញយៅបរយរស

-ការងារផឋល់យសវាពិ និត្យវត្ទុសិលផៈន្នំចូល-ន្នំយចញយរៅរបយរស បានចំ នួនសរុប៨៨២រូប

ររួ ល

លវ ិកា បានចំ នួន៥.៦១៦.០០០យរៀល ។

២.៤.ការងារបុរាណវិទ្ា និងបុសររបវរតិវិទ្ា ៖

បានបញ្ូជ នមន្ដនថីជំន្នញចំ នួន០៣រូប ចុ ះយៅពិ និត្យស្ថទនី យបុ រាណ យៅស្សុកស្ថអង យែត្ថកណ្ដ
ថ ល។
៣-ការងារសបរិក្ភណឌអ្រ ូបី ៖
៣.១.ការងារអ្ភិវឌ្ឍវបបធម៌ ៖

-បនថការស្ស្ថវរជាវ និ ងចងរកងអំ ពីរបដពណី រំ យនៀមរាលប់ ដនពិ ធីបុណយដ្ឋរលាន
-សិកាបនថពីពិធីសីដ
ថ ណឹថ ងកូ នរកមុំ ជនជាត្ិ ពបង យៅយែត្ថមណឍលរី រ ី
-សិកាពី ពិធីបុណយផសនយរពន និ ងពិ ធីយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ របស់ជនជាត្ិ យរកាល យៅយែត្ថមណឍល
រី រ ី
-បានសហការយរៀបចំ តាំងពិ ព័រណ៌កបុងរពះរាជពិ ធីបុណយរចត្់ រពះនងគ័ល ជាមួ យមនធីរវបផធម៌ និ ង

វ ិចិ រត្សិលផៈយែត្ថកណ្ដ
ថ ល។

៣.២.ការងារស្ិលបៈភាពយនដ និងផសពវផាយវបបធម៌ ៖

-លត្វ ីយដអូ ឯកស្ថរពីសកមមភាពថាបក់ ដឹកន្នំ និ ងការងារអងគភាពជុំ វ ិញរកសួងបាន០៣ចំ ណងយជើ ង
-បានផឋល់អាជាញប័ ណតលី មសុំយធវើអាជី វកមមភាពយនឋ-វ ីយដអូ ចំនួន០២ផលិត្កមម
-ចុ ះបញ្ជីសុំផលិត្វ ីយដអូ ខារា៉ អូ យែផែមរបាន០៤យលែ វ ីយដអូ យរឿងផែមរ (០១ដុំ ចប់) បាន០២ចំ ណងយជើ ង
វ ីយដអូ យរឿងភារផែមរបាន០១ចំ ណងយជើ ង និ ងសុំផលិត្សផ៉ត្ែលីបាន០២ចំ ណងយជើ ង
-ផឋល់រិដ្ឋឌការផែសវ ីយដអូ ខារា៉ អូ យែផែមរបាន០២យលែ វ ីយដអូ ផែមរ (០១ដុំ ចប់ ) បាន០១ចំ ណងយជើ ង
សពត្ផាយពាណ
ិ ជជកមម (ឯកស្ថរខាបត្ផវង)បាន០២ចំ ណងយជើ ង
ុ
-ផឋល់រិដ្ឋឌការផែសវ ីយដអូ យរឿងបរយរសបាន១៥ចំ ណងយជើ ង

និ ងចុ ះបញ្ជីកាផសសត្ន្នំចូលពី បរយរស

បាន២៤ចំ ណងយជើ ង។
-បានររួ លចំ ណូលពី ការផឋល់យសវាយលើអាជី វកមមភាពយនឋ-វ ីយដអូ សរុបចំ នួន៥.៦៥០.០០០យរៀល
យដ្ឋយបង់ ចូលលវ ិការដឌ ។
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៣.៣.ការងារស្ិលបៈទ្ស្សនីយភាព ៖

-ការរបរុំ ត្ន្ដនឋី

និ ងសផមឋងសិលផៈ

(មហាជន

និ ងអាជី ព)

សរុបចំ នួន៥១០យលើក

ន្នយកដ្ឋឌនសិលផៈសផមឋងកបុងស្សុកបាន០៤យលើក និ ងយរៅរបយរសបាន០១យលើក

កបុងយន្នះ

-យលាកររូ អបកររូដនន្នយកដ្ឋឌនសិលផៈរសសនី យភាព បានចុ ះជួ យបណុថ ះបណ្ដ
ថ ល និ ងពរងឹ ង

ជំ ន្នញសិលផៈរសសនី យភាព យៅតាមបណ្ដ
ឋ ររឹ ះស្ថទនអប់ រ ំ អងគការ និ ង សារមន៍ សិលផៈន្នន្នរួមាន ៖
+អបកររូរបាំ និ ងចយរមៀងបុ រាណ០៤រូប បងាាត្់ យៅមហាវ ិរាល័យសិលផៈន្នដស្ថស្ដសថ
+សិលផកររបាំរបដពណី០២រូប

បងាាត្់ បយចចកយរសយលាានយខាល

យៅមហាវ ិរាល័យសិលផៈ

ន្នដស្ថស្ដសថ
+យលាកររូ អបកររូរបាំរបដពណី របាំបុរាណ និ ងយលាានចំ នួន០៧ន្នក់ បងាាត្់ បយរងៀនសិសស
យៅស្ថលាមធយមវ ិចិ រត្សិលផៈ ។
៣.៤.ការងារស្ិលបៈស្ូនរ ូប និងស្ិលបៈស្ិបបក្មម ៖

-កំ ពុងស្ស្ថវរជាវឯកស្ថរសាភរៈយរបើ របាស់របជាពលរដឌផែមរភារ៣ និ ងកាច់ ចាលក់ ផែមរភារ៣
-បានបញ្ូជ នមន្ដនថីជំន្នញចំ នួន០២រូប ចូ លរួមរណៈកមមការអនថររកសួង យដើ មផីបយងកើត្ររមង់ ពុមពររមូ
ចាលក់ ពុមពបដិ ាផែមរ ផដលបងាាញពី រចន្នប័ រមផែមរផត្មួ យ ។
៣.៥.ការងារសស្ៀវសៅ ការអាន ៖

-បានពិ និត្យផកសរមួលរួចជាស្ថទពររសសន្នវដថីយលែ២០ និ ងបានដ្ឋក់ ឆលងថាបក់ ដឹកន្នំយដើ មផីពិនិត្យ
សយរមច
-បាននឹ ងកំ ពុងយរៀបចំ បញ្ូច លឯកស្ថរយសកនយៅកបុងកមមវ ិធី បណ្ដតល័យែញំុ ( PMB) សរាប់ បយរមើ ការ

សិកាស្ស្ថវរជាវ

-ែិ ត្ែំ ផសវងរកដដរូ លីជា
ម មួ យរកុមហ៊ុន DIGI យដើ មផីជួយបយងកើត្យវបស្ថយ យៅបណ្ដតល័យជាត្ិ
-ែិ ត្ែំ យធវើ Poster បានពី រផ្ទធំង សថីពីការយសកនឯកស្ថរបណ្ដតល័យជាត្ិ បញ្ូជ នយៅតាំងពិ ព័រណ៌យៅ
របយរសា៉ យឡសុី
-បានចុ ះអនុ សារណៈ (MOU) រវាងបណ្ដតល័យជាត្ិ និ ង បណ្ដតល័យសឹងាបុរ ី ។
*បណ្ដតល័យជាត្ិ ៖
-យភញៀវជាត្ិ-អនឋរជាត្ិ ចូលអានានចំ នួន ៦១៧ន្នក់
-បានររួ លយសៀវយៅពី ស្ថទប័ នន្នន្ន

និ ងអងគការយរៅរដ្ឋឌភិ បាល

(យសៀវយៅររប់ ភាស្ថ)

ចំ នួន

៥០កាល
-អបកសិកាស្ស្ថវរជាវបានែចីយសៀវយៅយកយៅអានចំ នួន២២៨កាល
-ររួ លកាផសត្ចំ នួន២១០ចាប់ និ ង រសសន្នវដឋីយផសងៗ និ ងរពឹ ត្ិឋប័រត្បរយរសចំ នួន ៦៣កាល
-បានផចកយលែ ISBN ដល់អបកយបាះពុ មពចំនួន៣២យលែ
-យសកនយសៀវយៅចាស់ចំនួន០៥កាល និ ងបានបិ រយលែកូ ដយសៀវយៅចំ នួន៧៦កាល
-យធវើកាតាឡកយសៀវយៅររប់
របយភរ និ ងរសសន្នវដថីជាភាស្ថផែមរ-បរយរសចំ នួន១៥៣កាល ។
ុ
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៤.ការអ្ភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ៖
៤.១.ស្ក្លវិទ្ាល័យភូមិនទវិចិររស្ិលបៈ

*ឆ្នបំសិកា ២០១៣-២០១៤ ាននិ សសិត្សរុបចំ នួន១.៦៦៤ន្នក់ (ស្សីចំនួន៥០៩ន្នក់) កបុងយន្នះ ៖
-និ សសិត្អាហារូបករណ៍ចំ នួន៦០០ន្នក់ (ស្សីចំនួន១៨៥ន្នក់)
-និ សសិត្បង់ ដលលសិកាចំ នួន១.០៦៤ន្នក់ (ស្សីចំនួន៣២៤ន្នក់)
-ស្ថស្ដស្ថថចារយសរុបចំ នួន២៩០ន្នក់ (ស្សីចំនួន៣៨ន្នក់ )
-បនថអនុ វត្ថកមមវ ិធី សិកាឆាសរី ២ ររប់ ករមិ ត្សិកា
-បនថការជួ សជុ លអោរមហាវ ិរាល័យបុ រាណវ ិរា
-សកលវ ិរាល័យភូ មិនធវ ិចិ រត្សិលផៈ ានការវ ិវឌ្ណន៍ និ ងដំ យណើរការបានោ៉ ងលអរបយសើរ យដ្ឋយ
ែិ ត្ែំ បនឋពរងឹ ង និ ងពរងី កកិ ចចសហរបត្ិ បត្ឋិការបផនទមយរៀត្ជាមួ យអងគការ ស្ថទប័ នអនឋរជាត្ិ ន្នន្ន សកល
វ ិរាល័យកបុង និ ងយរៅរបយរស ពិ យសសយផ្ទឋត្យលើការផឋល់អាហារូបករណ៍ដល់ស្ថស្ដស្ថឋចារយ និ ងនិ សសិត្យៅ
បនឋការសិកាយៅយរៅរបយរស និ ងការយលើកកមពស់សមត្ទភាពភាស្ថរបរយរសជូ នមន្ដនឋីរាជការ

-បានយបើ កសិកាាស្ថលាត្ូ រយត្ន្ដនថី រវាងមហាវ ិរាល័យត្ូ រយត្ន្ដនថី និ ង Kasetsart University
-បានយបើ កសិកាាស្ថលា សថីពីត្ន្ដនថី និ ងថាបក់ បយរងៀនត្ន្ដនថី ជូ នយលាកបណិឍ ត្ស្ថស្ដស្ថថចារយ
អ៊ុ ង ជិ នណ្ដរ ី អបកនិ ពននបរយភលងជនជាត្ិ ផែមរ-អាយមរ ិក និ ងជាអបកយធវើបរបងាាញ
-សហការយរៀបចំ ការរបរុំ ត្ន្ដនថីជាមួ យសារមសិលផៈមរត្កហវណនជូ
នយភញៀវយរសចរណ៍យរៀងរាល់
ូ

ដលងយៅរ ៍ យៅយរាងមយហាស្សពសកលវ ិរាល័យភូ មិនធវ ិចិ រត្សិលផៈ ។
៤.២.សាលាមធយមវិចិររស្ិលបៈ

-ឆ្នបំសិកា២០១៣-២០១៤ សិសសសិកាយៅតាមស្ថលាជំ ន្នញសរុបចំ នួន ១.០២៧ន្នក់ កបុងយន្នះ
ស្សី៤៤៣ន្នក់
-សិសសស្ថបក់ យៅកបុងស្ថលាានចំ នួន១៩៨ន្នក់ កបុងយន្នះស្សី៦៦ន្នក់

-របជុំ ររូបយចចកយរស និ ងចំ យណះរូ យៅយដើ មផីយរៀបចំ យធវើការរបឡងរបចាំផែ
-យរៀបចំ អនុ រកសរត្ួត្ពិ និត្យ និ ងស្សង់ វត្ថានររូ និ ងសិសសយៅតាមស្ថលានី មួយៗ
-បានររួ លរណៈរបត្ិ ភូស្ថលា អាយ សុី យអស( ICS) និ ង អងគការស្ថសន្ន របយរសកូ យរ ៉

មក

រសសន្នស្ថលាមធយមវ ិចិ រត្សិលផៈ
-ររូ និ ងសិសសចំ នួន២៧រូប យៅចូ លរួមសផមថងរបាំរត្ុដិ យៅកាកបាររកហមកមពុជា

-ររូ និ ងសិសសចំ នួន៩៥រូប យៅចូ លរួមសផមថងរបាំរត្ុដិ យៅរី សីកា
ថ ររណៈរដឌមន្ដនថី ។
៥.ការងារស្វនក្មមនផទក្ង
នុ ៖

បានចុ ះយធវើសវនកមមយៅមនធីរវបផធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលផៈយែត្ថរកយចះ

-រត្នរី រ ី-សធឹងផរត្ង និ ងឧត្ថរ

ានជ័ យ ។
៦.ការងារអ្ធិការដ្ឋឋន ៖
បានយធវើអធិ ការកិ ចចយៅមនធីរវបផធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលផៈយែត្ថដប៉ លិន និ ងយពាធិ ស្ថត្់ និ ង របមូ ល
ព័ ត្៌ានយរត្ៀមចុ ះយៅអយងកត្ស្ស្ថវរជាវបណឹថ ង វ ិវាររដឌបាល និ ងបាត្ុ ភាពអសកមមចំនួន០១អងគភាព ។
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៧.ការងារមនទីរវបបធម៌ និងវិចិររស្ិលបៈរាជធានី-សែរដ ៖
មនទីរវបបធម៌ និងវិចិររស្ិលបៈរាជធានីភនំសពញ ៖

ការងារយបត្ិ កភណឍរូបី ៖ បានយរៀបចំ ផលរកាការពារសណ្ដ
ថ ប់ ធាបប់ យស្ថភ័ ណភាព អន្នម័ យមណឍល
វត្ថភំបបានលអជារបចាំ ។
ការងារយបត្ិ កភណឍអរូបី ៖ បានចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យរី តាំងជួ ល-លក់ សុីឌ្ី វ ីសុីឌ្ីចំនួន៣០យលើក -កផនលង
លក់ កាយហវបញ្ញ
ច ំងវ ីយដអូ ចំនួន១២យលើក-អាជី វកមមា៉សា យកាសជប់ ចំនួន០៥យលើក

-អាជី វកមមអុិនយធើ យណត្

ចំ នួន១០យលើក-អាជី វកមមផិ ត្
ថ រូប លត្រូប លត្វ ីយដអូ ចំ នួន១០យលើក និ ងរត្ួត្ពិ និត្យយរាងភាពយនថយៅផារ
សុីធីម៉លចំ នួន០១យលើក។ ចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យតាមសារមន៍ អងគការ និ ងស្ថលាបងាាត្់ សិលផៈបានចំ នួន ១៥យលើ ក។
ចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យតាមបណ្ដ
ថ រី តាំងផលិត្-លក់ ស្ថលកសញ្ញដ ចាលក់ ពុមពសុីម៉ង់ត្៍ និ ងចាលក់ ាបងសិលាបានចំ នួន
២២យលើក និ ងបានចុ ះផណន្នំ ផសពវផាយដល់អាជី វកមមសិលផៈសូនរូប និ ងសិលផៈសិបផកមម រូ ទាំងរាជធានី
អំ ពីកាច់ ចាលក់ ផែមរ ។
មនទីរវបបធម៌ និងវិចិររស្ិលបៈសែរតក្ណា
ដ ល៖

ការងារយបត្ិ កភណឍរូបី ៖ បានចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យបយងាគលស្ថទនី យបុ រាណ ផដលបានយបាះរួច យៅស្សុក
យកាះធំ និ ងស្សុកែាច់ កណ្ដ
ថ ល និ ងចុ ះពិ និត្យសំ ណង់ បុរាណយចត្ិ យផម៉ បាន យចត្ិ យពញាោ៉ ត្ និ ងយចត្ិ យ
រពះបារសុ រននបរ យៅស្សុកែាច់ កណ្ដ
ថ ល។

ការស្ថងសង់ យកាលងទាវរចូ លភបំរពះរាជររពយ សយរមចបាន៨០

ភាររយ ។
ការងារយបត្ិ កភណឍអរូបី ៖ បានដឹ កន្នំរកុមសិលផៈយចញសផមថងកបុងកមមវ ិធី យផសងៗ ។ បានចុ ះអប់ រ ំ

របជាពលរដឌផដលកំ ពុងរបកបរបរសិលផៈសិបផកមមចាលក់របាក់-ស្ថពន់ -វលល៍លឹបង-សលឹករទាំង-ផលិ ត្កយនធល-ផ្ទមួ ង

រកា អំ ពីសូរត្ យៅស្សុកពញា ឮ និ ងស្សុកែាច់ កណ្ដ
ថ ល ឲ្យអនុ វត្ថរត្ឹ មរត្ូវ យដើ មផីទាក់ ទាញយភញៀវយរសចរណ៍
ជាត្ិ និ ងអនថរជាត្ិ ។
មនទីរវបបធម៌ និងវិចិររស្ិលបៈសែរតតាខក្វ ៖

ការងារយបត្ិ កភណឍរូបី ៖ បានចុ ះយៅហាមឃ្លត្់ ការជី កកាយយកលមភំ ជ
ប ី សូរយ និ ងចុ ះ យៅពិ និត្យយមើ ល
ការស្ថងសង់ លំយៅដ្ឋឌនរបស់របជាពលរដឌចំនួន៧០ររួស្ថរ យដ្ឋយោមនការអនុ ញ្ញដត្ ផដលយធវើឲ្យប៉ ះពាល់
ដល់របាស្ថរភបំជីសូរយ យៅស្សុកអងគរបុ រ ី ចំ នួន០១យលើក។ ចុ ះយៅពិ និត្យស្ថទនភាពរបាស្ថរធាលយ យដ្ឋយបាន
របរះយឃើញយោលសីា យធវើពីលមភក់ (កំ ពស់៤១ស .ម ររឹ ង៤៩ស .ម ករាស់២០ស .ម) យកមករការុ កយៅ
ស្ថរមនធីរយែត្ថ និ ងចុ ះយៅពិ និត្យស្ថទនភាពរបាស្ថររពះធាត្ុ ផដលជារបាស្ថរបាក់ ផបកយៅសល់ផត្ររឹ ះ ផដល
សទិត្យៅស្សុករទាំងចំ នួន០១យលើក។ យភញៀវចូ លរសសន្នស្ថរមនធីរយែត្ថសរុបចំ នួន ០៧ន្នក់ និ ង ស្ថរមនធីរស្សុក
អងគរបុ រ ីសរុបចំ នួន១០៧ន្នក់ (អនថរជាត្ិ ១៧ន្នក់ ) ។
ការងារយបត្ិ កភណឍអរូបី ៖ បានចុ ះផសពវផាយអប់ រ ំសីលធម៌ សងគមដល់របជាពលរដឌ យៅស្សុកបុ រ ី
ជលស្ថរ ចំ នួន០២យលើក។ ចុ ះយៅពរងឹ ងរកុមសិលផៈមហាជន យៅស្សុកសំយរាងចំ នួន ០១យលើក និ ង ចុ ះរត្ួត្
ពិ និត្យសិបផកមមចាលក់ អំពីសុីម៉ង់ត្៍យៅស្សុករតាំកក់ ចំនួន ០១យលើក និ ងបានផណន្នំដល់អាជី វករឲ្យអនុ វត្ថ
រត្ឹ មរត្ូវតាមកផួនខាបត្ ដនកាច់ ចាលក់ ផែមរ។ បានសិកាស្ស្ថវរជាវពី របវត្ថិរកុមរបឹ កាឃុំទាំង៦ ដនស្សុកយកាះ
អផណថត្ យដើ មផីចងរកងជាឯកស្ថរចំ នួន០១ចាប់ និ ង ចុ ះយៅវត្ថបារាយណ៍ រកុងដូ នផកវ យដើ មផីស្ស្ថវរជាវពី
របវត្ថិរបាស្ថររយនលអុំរួលយរជាយរបឃរ ចំ នួន ០១យលើក។
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មនទីរវបបធម៌ និងវិចិររស្ិលបៈសែរតក្ំពរ ៖

ការងារយបត្ិ កភណឍរូបី ៖ បនថសហការជាមួ យស្សុក -រកុង កបុងការតាមដ្ឋន រត្ួត្ពិ និត្យ ការពារ និ ង

ផលរកាបុ រាណស្ថទន និ ងវត្ទុបុ រាណផដលកំ ពុងរការុ កសរាប់ យោរពបូ ជាកបុងវត្ថអារាម និ ងកបុងសហរមន៍ ។

ការងារយបត្ិ កភណឍអរូបី ៖ បានហវឹកហាត្់ យភលងពិ ណពារយ កាច់ សរគ ដឆ ោុំ និ ងកាច់ ឡក ដឆោុំ

ជារបចាំ។ ចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យកផនលងលក់ សុីឌ្ី វ ីសុីឌ្ី ផដលោមនរិ ដ្ឋឌការពី រកសួងវបផធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលផៈ យៅរកុង
កំ ពត្ចំ នួន០១យលើក។ ចុ ះផសពវផាយខាបត្កាច់ ចាលក់ ផែមរដល់បណ្ដ
ថ អាជី វកមមចាលក់ ពុមពយៅស្សុកជុំ រីរ ីចំ នួន
០១យលើក។ ចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យ និ ងផណន្នំការយលើកស្ថលកយីយហាចំ នួន ០១កផនលង យៅរកុងកំ ពត្។ ចុ ះផសពវផាយ
យសចកថីជូនដំ ណឹង សថីពីការរបឡងយរជើ សយរ ើសស្ថបដដនិ ពននរបយលាមយលាក និ ងកំ ណ្ដពយ ពានរងាវន់ យហង
ោ៉ ន់ ឆ្នបំ២០១៤ ដល់បណ្ដ
ថ ស្សុក-រកុង ។
មនទីរវបបធម៌ និងវិចិររស្ិលបៈសែរតខក្ប ៖

ការងារយបត្ិ កភណឍរូបី ៖ បានសហការជាមួ យរណៈកមមការវត្ថ យបាសសាអត្ និ ងកាប់ ឆ្នករដរពផលូវ

ចូ លរូង និ ងជុំ វ ិញបរ ិយវណរមណីយដ្ឋឌនភបំសយសៀរជារបចាំ ។

ការងារយបត្ិ កភណឍអរូបី ៖ បានចុ ះផសពវផាយ និ ងផណន្នំដល់ាចស់ស្ថលកយីយហាផដលដ្ឋក់ តាំង
មិ នសមស្សបតាមែលឹមស្ថររបកាសយលែ១៧២ និ ងយសចកថីផណន្នំយលែ០២ សណន របស់រកសួងវបផធម៌
និ ងវ ិចិ រត្សិលផៈបានចំ នួន០២យលើក ។
មនទីរវបបធម៌ និងវិចិររស្ិលបៈសែរដរពះស្ីហនុ ៖

ការងារយបត្ិ កភណឍអរូបី

៖

បានអយញ្ជើញាចស់អាជី វកមមអុិនយធើ យណត្ មកយធវើកិចចសនាបនថបាន

ចំ នួន០៦កផនលង យៅរកុងរពះសីហនុ ។
មនទីរវបបធម៌ និងវិចិររស្ិលបៈសែរតសកាះក្ុង ៖

ការងារយបត្ិ កភណឍរូបី ៖ បានចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យ ផលរកា ការពារ រី កផនលងបុ សផុករពះអងគយោកធលក

យចត្ី យឃុនឆ្នង និ ងវត្ទុផដលស្សង់ យចញពី សំយៅលិចជារបចាំ។ បានចុ ះយៅស្សុកលមបាំង រកយឃើញរពះពុ រនរូប
០១អងគ យធវើពីលមភក់ (ររឹ ង៤០ស.ម និ ងកមពស់៥៣ស.ម) ។

ការងារយបត្ិ កភណឍអរូបី ៖ បានចុ ះយៅយធវើការរត្ួត្ពិ និត្យអាជី វកមមហាងកាយហវ និ ងអុិ នយធើ យណត្
យៅស្សុកមណឍលសីាចំ នួន០១យលើក និ ងអាជី វកមមភាពយនថវ ីយដអូ យៅរកុងយែមរភូ មិនធចំនួន០២យលើក។ ចុ ះ
រត្ួត្ពិ និត្យអាជី វកមមសិលផៈសូនរូប និ ងសិលផៈសិបផកមម រពមទាំង ផណន្នំឲ្យអាជី វកររត្ូវសុំចាប់ អនុ ញ្ញដត្ឲ្យ
បានរត្ឹ មរត្ូវយៅស្សុកមណឍលសីាបានចំ នួន០១យលើក។ យធវើចាប់ អនុ ញ្ញដត្យលើកស្ថលកសញ្ញដចំ នួន ១៣កផនលង
យៅរកុងយែមរភូ មិនធ។ ការ ិោល័យរចកយចញចូ លផត្មួ យ បានយចញលិែិត្អនុ ញ្ញដត្ និ ងអាជាញប័ ណតររប់
យសវាកមមវបផធម៌ បានចំ នួន២៥ចាប់ ។
មនទីរវបបធម៌ និងវិចិររស្ិលបៈសែរតក្ំពង់ស្ ឺ ព ៖

ការងារយបត្ិ កភណឍរូបី ៖ សបផុរសជនបានយធវើជយណើថ រយឡើងភបំចាស់ ចាប់ ពីលាអងជន្ដងគើកយៅយលើែបងភបំ
រពះរពហម ផដលានរបផវង១៤ផម៉ រត្ ររឹ ង០ ,៨០ផម៉ រត្ យធវើពីសុីម៉ង់ត្៍ យៅរមណីយដ្ឋឌនបុ រាណវ ិរាភបំចាស់
សទិត្យៅឃុំយហាងសំណំ ស្សុក ឱ្រា៉ ល់។ យភញៀវចូ លរសសន្នស្ថរមនធីរនរៈបុ រ ីសរុបចំ នួន ៥៦៣ន្នក់ ។
ការងារយបត្ិ កភណឍអរូបី ៖ បានបញ្ូជ នររូជំន្នញផផបករបាំ និ ងយភលងពិ ណពារយ យៅបណុថ ះបណ្ដ
ថ ល

ដល់មណឍលកុ ារកំ រពាកថីសងឃឹមលមីដនកុ ារកមពុជា និ ងមណឍលកុ ារកំ រពាដី អំបិល យៅស្សុកសំយរាងរងបាន
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ចំ នួន០១យលើក។ ចុ ះពរងឹ ងអាជី វករចាលក់ ពុមពសុីម៉ង់ត្៍ចំនួន ០៧កផនលង យៅស្សុករងពិ សី និ ងស្សុកសំយរាង
រង។ ការ ិោល័យរចកយចញចូ លផត្មួ យរកុងចារមន បានអនុ ញ្ញដត្ចាប់ របកបអាជី វកមមយលើវ ិស័យវបផធម៌
និ ងវ ិចិ រត្សិលផៈបានចំ នួន០៥ចាប់ ររួ លលវ ិកាចំ នួន ១១០.០០០យរៀល យដ្ឋយបង់ ចំណូលចូ លលវ ិការដឌ ។
មនទីរវបបធម៌ និងវិចិររស្ិលបៈសែរដក្ំពង់ឆ្នន ំង ៖

ការងារយបត្ិ កភណឍអរូបី ៖ បានចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យ និ ងស្សង់ សិត្
ទ ិ រកុមសិលផៈមហាជនរូ ទាំងយែត្ថបាន
ចំ នួន០៤យលើក និ ងបនថស្សង់ សិត្
ទ ិ អាជី វកមមសាអងការ អ៊ុ ត្សក់ លត្រូប និ ងយសវាកមមយផសងៗយរៀត្បានចំ នួន
០៣យលើក ។
មនទីរវបបធម៌ និងវិចិររស្ិលបៈសែរដសពាធិសារ់ ៖

ការងារយបត្ិ កភណឍរូបី

៖

បានចុ ះយៅរត្ួត្ពិ និត្យរី តាំងលមបាយយរកៀម សទិត្យៅស្សុកភបំរកវាញ

បានចំ នួន០១យលើក ។
ការងារយបត្ិ កភណឍអរូបី ៖ បានចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យសុីឌ្ី-វ ីសុីឌ្ីផដលោមនរិ ដ្ឋឌការ និ ង តាមដ្ឋនការចាក់
បញ្ញ
ច ំងវ ីយដអូ តាមហាងកាយហវចំនួន០៣យលើក។ បានយចញលិែិត្អនុ ញ្ញដត្ និ ងអាជាញប័ ណតររប់ យសវាកមមវបផធម៌
បានចំ នួន៤៨ចាប់ ។
មនទីរវបបធម៌ និងវិចិររស្ិលបៈសែរដបារ់ដំបង ៖

ការងារយបត្ិ កភណឍរូបី

៖

បានផថល់ឯកស្ថរពាក់ ព័នននឹងរួ លបុ រាណដល់មន្ដនថីនររបាល មកពី

អរគន្នយកដ្ឋឌនការពារយបត្ិ កភណឍ។ បំ យពញឯកស្ថរ និ ងផថិត្យមដដររួ លរួ លបុ រាណចំ នួន ០៧រួ ល យៅស្សុក
លមយោល។ យភញៀវចូ លរសសន្នស្ថរមនធីរយែត្ថសរុប ចំ នួន ៧១ន្នក់ (អនថរជាត្ិ ចំនួន០៧ន្នក់ ) ។
ការងារយបត្ិ កភណឍអរូបី ៖ បានហាត្់ កាច់ បាត្ យលាាន និ ងរបាំ ជារបចាំ។ បានអនុ ញ្ញដត្ចាប់
អាជី វកមមភាពយនថបានចំ នួន០៨ចាប់ ។ បានចុ ះយៅពិ និត្យកផនលងសិបផកមមចាលក់ យៅរកុងបាត្់ ដំបង និ ងស្សុក
សផងកចំនួន០២យលើក។ បណ្ដតល័យយែត្ថ បានយបើ កទាវរជូ នស្ថធារណជនចូ លអានយសៀវយៅជាយរៀងរាល់ដលង
(យលើកផលងដលងឈប់ សរាក)។ ការ ិោល័យរចកយចញចូ លផត្មួ យរកុងបាត្់ ដំបង យចញលិែិត្អនុ ញ្ញដត្យធវើ
យសវាកមមវបផធម៌ ចំនួន១ចាប់ និ ងយៅស្សុកបយវល យចញលិែិត្អនុ ញ្ញដត្ររប់ យសវាកមមវបផធម៌ ចំនួន ២ចាប់ ។
មនទីរវបបធម៌ និងវិចិររស្ិលបៈសែរដនប៉លន
ិ ៖

ការងារយបត្ិ កភណឍរូបី ៖ បានចុ ះយៅពិ និត្យយមើ លជាងកស្ថងរបាស្ថររបាំពីរជាន់ យៅយលើភំ ោ
ប ៉ ត្
យឃើញថា សយរមចបានរបផហល៥៥ភាររយ ។
ការងារយបត្ិ កភណឍអរូបី ៖ បនថហឹក
វ ហាត្់ របាំ កាច់ បាត្ យដើ មផីឲ្យកាន់ ផត្ានសកមមភាពលអរបយសើរ
ជាងមុ ន។ ចុ ះផណន្នំ និ ងជរមុញឲ្យអាជី វករផផបកសិបផកមមចាលក់ ឲ្យមកយធវើចាប់ អាជី វកមមសរាប់ ឆ្នបំ ២០១៤
បនថយរៀត្ និ ង ចុ ះផសពវផាយ និ ងពរងឹ ងចាប់ ដល់អាជី វករផផបកសាអងការ កាត្់ សក់ និ ង អ៊ុ ត្សក់ ។
មនទីរវបបធម៌ និងវិចិររស្ិលបៈសែរតបនាទយម្ភនជ័យ ៖

ការងារយបត្ិ កភណឍរូបី ៖ បានចុ ះពិ និត្យ និ ងយលើកផ្ទធំងបា៉ ណូរូបភាព សថីពីការរប់ ស្ថកត្់ ការបំ ផិ ច
ល
បំ ផ្ទលញសមផត្ថិយបត្ិ កភណឍវបផធម៌ ជាត្ិ យៅរកុងយបា៉ យផប៉ ត្ចំ នួន ០១យលើក

។ យភញៀវចូ លរសសន្នរបាស្ថរ

បន្នធយឆ្នមរសរុបចំ នួន៩០ន្នក់ និ ង ស្ថរមនធីរបុ រាណវ ិរាយរពយកាស្ថ-ស្ថបយ សរុបចំ នួន១៥ន្នក់ ។
ការងារយបត្ិ កភណឍអរូបី ៖ កំ ពុងបនថយរៀបចំ ចងរកងឯកស្ថរការងារយបត្ិ កភណឍអរូបី ផផបកសិលផៈ
សូនរូប សិលផៈរសសនី យភាព សិលផៈភាពយនថ និ ងអភិ វឌ្ណវបផធម៌ បាន៥០ភាររយ។
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មនទីរវបបធម៌ និងវិចិររស្ិលបៈសែរដឧរតរម្ភនជ័យ ៖

ការងារយបត្ិ កភណឍរូបី ៖ បានចុ ះស្សង់ រិនបន័យវត្ទុបុ រាណផដលយៅរាយបា៉ យ និ ងយៅត្ំ បន់ ងាយ

រងយរោះ កបុងរយរាងចុ ះរបមូ លវត្ទុបុ រាណយកមករការុ កយៅរី ានសុវត្ទិភាព និ ង ចុ ះស្សង់ សិត្
ទ ិ វត្ទុបុ រាណ

យៅតាមបណ្ដ
ថ រួ ល និ ងរបាស្ថរបុ រាណ យដើ មផីចុះបញ្ជីស្ថរយពើ ភណឍវត្ទុបុ រាណ។ សហការជាមួ យន្នយកដ្ឋឌន
បុ រាណវត្ទុ ចុ ះដ្ឋក់ ផ្ទធំងបា៉ ណូផសពវផាយរូបភាព សថីពីការរប់ ស្ថកត្់ សកមមភាពបំ ផិ ច
ល បំ ផ្ទលញ និ ងការចរាចរ

សមផត្ថិវបផធម៌ ជាត្ិ ែុសចាប់ បានចំ នួន ០២ផ្ទធំង (រចកអនថរជាត្ិ អូរស្ថមច់ ០១ផ្ទធំង និ ងរចកជាំស្សងាំ០១ផ្ទធំង) ។
ការងារយបត្ិ កភណឍអរូបី ៖ បានចុ ះពិ និត្យអាជី វកមមជួល-លក់ សុីឌ្ី វ ីសុីឌ្ី និ ងការបញ្ញ
ច ំងភាពយនថ
វ ីយដអូ តាមហាងកាយហវយៅស្សុកអនលង់ផវង និ ងស្សុកចុ ងកាល់ និ ង ចុ ះផណន្នំអាជី វករជួ លយមរកូ ធុ ងបាស់ វ ីយដអូ
ចល័ត្ អំ ពីករមិ ត្សយមលង យៅស្សុកបន្នធយអំ ពិល។ ចុ ះពិ និត្យសកមមភាពយធវើពុមពរានយរពាថ យៅស្សុកអនលង់ផវង
និ ងយធវើពុមពសុីម៉ង់ត្៍ យៅស្សុកបន្នធយអំ ពិល ឲ្យយោរពតាមខាបត្ផែមរ។ បានចុ ះពិ និត្យរី តាំងយលើកស្ថលកសញ្ញដ
សថីពីការរប់ ស្ថកត្់ ការចរាចរវត្ទុបុ រាណែុ សចាប់ យៅរចកអូ រស្ថមច់ និ ងរចកជាំស្សងាំ និ ងចុ ះពិ និត្យការដ្ឋក់ តាំង

ស្ថលកយីយហា និ ងផ្ទធំងផាយពាណិជជកមម យៅស្សុកអនលង់ផវង។ ចុ ះពិ និត្យអាជី វកមមអ៊ុត្សក់ សាអងការ និ ងលមអ
រកចក យៅរកុងសំយរាង។
មនទីរវបបធម៌ និងវិចិររស្ិលបៈសែរដសស្ៀមរាប ៖

ការងារយបត្ិ កភណឍរូបី

៖ បានចុ ះផសពវផាយយសចកថីសយរមចយលែ០១ ស

.រ សថីពីការកំ ណត្់

បរ ិយវណរបាស្ថរ រួ ល ស្សះ រត្ពាំង និ ងស្ថពនបុ រាណ យៅស្សុកពួ ក ស្សុកអងគរជុំ និ ងស្សុកវា៉ រ ិន ចំ នួន
០៤យលើក។ ចុ ះសរមង់ រិនបន័យវត្ទុបុ រាណ និ ងវត្ទុផលិត្លមី យៅស្ថរមនធីរជាត្ិ អងគរ ស្ថរមនធីររពះនយរាត្ថមសីហនុ
អងគរ និ ងស្ថរមនធីរវាយនភណឍរបដពណីអាសុី យៅរកុងយសៀមរាប ចំ នួន ០៦យលើក ។

ការងារយបត្ិ កភណឍអរូបី ៖ បានផឋល់លិែិត្អនុ ញ្ញដត្ន្នំយចញវត្ទុសិលផៈចរាចរយរៅរបយរសចំ នួន

០៥រូប។ បានចុ ះបងាាត្់ សិសសស្ថលាសិលផៈបុ រាណផែមរ និ ងរកុមសិលផៈផដលោំររយដ្ឋយអងគការន្នន្នបាន
ចំ នួន២៥ដលង។ ចុ ះផណន្នំ និ ងរត្ួត្ពិ និត្យបរយលមើសភាពយនថវ ីយដអូ ទាំងការផលិត្ ចាក់ បញ្ញ
ច ំង ជួ ល
ឌ្ី សអាសអាភាស និ ងោមនរិ ដ្ឋឌការ ឱ្យចូ លរួមអនុ វត្ឋតាមលិែិត្បរដ្ឋឌនចាប់ យៅរកុងយសៀមរាប

-លក់
ស្សុកពួ ក

ស្សុករបាស្ថរបារង និ ងស្សុករកឡាញ់ ចំ នួន១៤កផនលង។ ចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យផណន្នំផកលមអដល់អាជី វករ-សិបផករ
ផដលកំ ពុងបយរមើ យសវាកមមទាក់ រងនឹ ងជំ ន្នញសិលផៈសូនរូប
០៥យលើក។

និ ងសិលផៈសិបផកមម យៅរកុងយសៀមរាប ចំ នួន

ចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យរី តាំងអាជី វកមមយលើកស្ថលកយីយហាលមឱ្
ី យអនុ វត្ឋរត្ឹ មរត្ូវតាមការផណន្នំរបស់រកសួង

វបផធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលផៈ យៅរកុងយសៀមរាប។ ចុ ះស្ស្ថវរជាវរបវត្ថិពិធីឆលងយចរត្តាមរំ យនៀមរាលប់ របដពណី
កបុងត្ំ បន់ យៅស្សុករបាស្ថរបារង ស្សុកសូររនិ រម និ ងស្សុកពួ ក បានចំ នួន០៣អត្ទបរ។ ការ ិោល័យរចក
យចញចូ លផត្មួ យរកុងយសៀមរាប បានផឋល់ចាប់ បយរមើ យសវាកមមរបរុំ ត្ន្ដនថីផសពវផាយផលិ ត្ផលចំ នួន០៤ចាប់ ។
មនទីរវបបធម៌ និងវិចិររស្ិលបៈសែរតរពះវិហារ ៖

ការងារយបត្ិ កភណឍរូបី ៖ សកមមភាពឆ្នមំរត្ួសរតាយដរពយបាសសាអត្តាមរបាស្ថរបុ រាណសរុប
ចំ នួន៤៥,២៦៨ផម៉ រត្កាយរ ៉។ យភញៀវចូ លរសសន្នរបាស្ថរបាកានសរុបចំ នួន ៥៤៥ន្នក់ (អនថរជាត្ិ ២៩ន្នក់ )
របាស្ថររកពុំ ឈូកចំ នួន៦៣ន្នក់ (អនថរជាត្ិ ០៦ន្នក់ ) និ ងរបាស្ថររពះលានចំ នួន១៤៩ន្នក់ (អនថរជាត្ិ ១៣
ន្នក់ ) ។
ការងារយបត្ិ កភណឍអរូបី ៖ រកុមសិលផៈបានយចញបយរមើ កុងកមម
ប
វ ិធី យផសងៗចំ នួន០៧យលើក ។
13

មនទីរវបបធម៌ និងវិចិររស្ិលបៈសែរតក្ំពង់ធំ ៖

ការងារយបត្ិ កភណឍរូបី

៖ បានសហការជាមួ យអងគការ

Waseda ជួ សជុ លបងាកន់ ដដជយណើថ រ

ខាងត្ផូង N1 និ ងជួ សជុ លករាលលមភក់ យៅជិ ត្បងាកន់ ដដរបាស្ថរ N1 ចំ នួន១២ដុំ ។
ការងារយបត្ិ កភណឍអរូបី ៖ បានបនថការហវឹកហាត្់ សិលផៈដល់សិសសថាបលយរៀងរាល់ដលងអារិ ត្យ។
ចុ ះជរមុញដល់អាជី វករជួ ល-លក់ ឌ្ីសតាមបណ្ដ
ថ ស្សុកឲ្យមកយធវើចាប់ អាជី វកមមឆ្នបំ២០១៤។ បានផសពវផាយ
របកាសអនថររកសួង សថីពីការផថល់យសវារដឌបាលយៅថាបក់ យរកាមជាត្ិ និ ងតារាងឧបសម័ ពនន សថីពីយសវាកមមសូនរូប
ដល់សិបផករចាលក់ និ ងចាក់ ពុមពសុីម៉ង់ត្៍តាមបណ្ដ
ថ ស្សុក-រកុង។
មនទីរវបបធម៌ និងវិចិររស្ិលបៈសែរតក្ំពង់ចាម ៖

ការងារយបត្ិ កភណឍរូបី

៖ បានចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យ និ ងយធវើអន្នម័ យយៅរបាស្ថរនររបាជ័ យចំ នួន

០១យលើក ។
ការងារយបត្ិ កភណឍអរូបី ៖ បានចុ ះយៅស្សុកបាធាយ យដើ មផីពិនិត្យការចាក់ បញ្ញ
ច ំងវ ីយដអូ តាមហាង
កាយហវ និ ងផសពវផាយដល់ាចស់អាជី វកមមផដលពាក់ ព័នននឹងវ ិស័យវបផធម៌ យដើ មផីឲ្យមកដ្ឋក់ ពាកយសុំចាប់
របកបអាជី វកមមរបស់ែួនចំ
ល
នួន០១យលើក។ ផសពវផាយកផួនខាបត្ចាលក់ ផែមរ យៅតាមបណ្ដ
ថ អាជី វកមមសិលផៈ

ិស័យយនះឲ្យបានរូ លំរូលាយដល់មហាជនកបុង
សូនរូបឲ្យយរយល់ចាស់ពីកាច់ ចាលក់ ផែមរ យដើ មផីយលើកសធយវ
ួ
ការអភិ វឌ្ណវ ិស័យវបផធម៌ ។ បានចុ ះជរមុញឲ្យបងបអូនអាជី វករចូ លរួមយធវើចាប់ យលើកស្ថលកសញ្ញដ ផ្ទធំងផាយ
ពាណិជជកមមចំនួន១២ចាប់ ។

មនទីរវបបធម៌ និងវិចិររស្ិលបៈសែរដរក្សចះ ៖

ការងារយបត្ិ កភណឍរូបី ៖ បានផលរកាវត្ទុបុ រាណយៅកបុងឃ្លលំងស្ថរមនធីរជារបចាំ និ ងយរៀបចំ យៅតាម

ជំ ន្នញ និ ងលកាណៈបយចចកយរស។ បានចុ ះពិ និត្យរី រួលរបាស្ថររត្ពាំងលមផដលយរលួចជី កកកាយយលើដី

រួ លរបាស្ថរយៅស្សុកសំបូរ ចំ នួន០១យលើក។ យភញៀវជាត្ិ និ ងអនថរជាត្ិ ចូលរសសន្នអាោរបុ រាណរកាកណ្ដ
ថ ល
សរុបចំ នួន១១៦ន្នក់ (អនថរជាត្ិ ចំនួន៦៥ន្នក់ ) ។
ការងារយបត្ិ កភណឍអរូបី

៖ បានចុ ះពិ និត្យកផនលងបញ្ញ
ច ំងវ ីយដអូ លក់ កាយហវចំនួន០៧កផនលង យៅ

សងាកត្់ រកយចះ និ ងកផនលងជួ ល -លក់ កាផសត្វ ីយដអូ ចំនួន០៦កផនលង និ ងបានផណន្នំឲ្យអាជី វករជួ ល -លក់ កាផសត្
វ ីយដអូ ណ្ដផដលានរិ ដ្ឋឌការអនុ ញ្ញដត្ពី រកសួងវបផធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលផៈ យៅសងាកត្់ រកររ។

ចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យ

និ ងស្សង់ សិត្
ទ ិ រីតាំងអាជី វកមមកាត្់ កញ្ចក់ យរើ បយបើ កលមីចំនួន ០៩កផនលង យៅសងាកត្់ រកយចះ ។
មនទីរវបបធម៌ និងវិចិររស្ិលបៈសែរដស្ង
ឹ ទ ខររង ៖

ការងារយបត្ិ កភណឍរូបី ៖ បានចុ ះយៅស្សុកថាឡាបរ ិវា៉ ត្់ យដើ មផីពិនិត្យរី តាំងរួ លរបាស្ថរចំ នួន០២
កផនលង និ ងរកយឃើញវត្ទុបុ រាណលមីចំនួន០៣ដុំ (រូបកាលយោចំ នួន០១ ផ្ទធំងសិលាចារ ិកចំ នួន០១ និ ងអផរង
កិ នថាបំ) ។

ការងារយបត្ិ កភណឍអរូបី

៖ រកុមសិលផៈបានយចញបយរមើ កុងកមម
ប
វ ិធី យផសងៗបានចំ នួន១០យលើក។

ការ ិោល័យរចកយចញចូ លផត្មួ យ បានយចញអាជាញប័ ណតររប់ យសវាកមមវបផធម៌ ចំនួន ១០ចាប់ ។
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មនទីរវបបធម៌ និងវិចិររស្ិលបៈសែរដររនគ្ីរ ី ៖

ការងារយបត្ិ កភណឍរូបី ៖ បានចុ ះយធវើការដ្ឋក់ ស្ថលកសញ្ញដសាគល់យឈាមះរបាស្ថរ យៅរបាស្ថរ
យកសណ្ដំ ងចំ នួន០១យលើក និ ងបានជូ នរកុមនិ សសិត្ ដនសកលវ ិរាល័យភូ មិនធវ ិចិ រត្សិលផៈ ចុ ះយៅសិកា
ស្ស្ថវរជាវយៅរបាស្ថរយកសណ្ដំ ង សទិត្យៅស្សុកអូ រោ៉ ដ្ឋវចំ នួន ០១យលើក។ សហការជាមួ យមន្ដនថីសុរ ិយោដី
យដើ មផីយផធៀងផ្ទធត្់ យលែ ជី ភីយអស យធវើផផនរី ត្ំបន់ របាស្ថរផដលបានវាស់ផវងរួច ។
ការងារយបត្ិ កភណឍអរូបី

៖

បានចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យការហវឹកហាត្់ របស់រកុមសិលផៈមហាជនភូ មិត្ង

ណងឡិជាយរៀងរាល់សបាថហ៍។ ចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យការបញ្ញ
ច ំងវីយដអូ តាមហាងកាយហវចំនួន០២យលើ ក និ ងចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យ
ផណន្នំដល់អាជី វករចាលក់ ររប់ របយភរយៅរូ ទាំងយែត្ថ ឲ្យអនុ វត្ថតាមកផួនខាបត្ចាលក់ ផែមរឲ្យបានរត្ឹ មរត្ូវ។
មនទីរវបបធម៌ និងវិចិររស្ិលបៈសែរដមណឌលគ្ីរ ី ៖

ការងារយបត្ិ កភណឍអរូបី

៖

បានចុ ះយៅរ ំលឹករបាំដល់រកុមសហរមន៍ ភូមិពូតាំងចំ នួន ០១យលើក។

ចុ ះសិកាស្ស្ថវរជាវយដើ មផីកំណត្់ អត្ថសញ្ញដណវបផធម៌ យបត្ិ កភណឍអរូបី និ ងសទិត្ិវបផធម៌ សរាប់ ឆ្នបំ ២០១៤
យៅស្សុកយពរជាដ្ឋ ចំ នួន០៣យលើក។

ចុ ះយៅពិ និត្យមជឈមណឍលវបផធម៌ ជនជាត្ិ ភំ យប ដ្ឋះរកមុំ យដ្ឋយបានចាត្់

កាលំងយបាសសាអត្ យៅយលើអាស្សមទាំងបី សរាប់ យភញៀវយរសចរណ៍មកចូ លយលងកំ ស្ថនថ។ រចកយចញចូ ល
ផត្មួ យស្ថលារកុងផសនមយន្នរមយ បានយចញលិែិត្អនុ ញ្ញដត្ររប់ យសវាកមមវបផធម៌ ចំនួន ០៣ចាប់ ។
មនទីរវបបធម៌ និងវិចិររស្ិលបៈសែរដនរពខវង ៖

ការងារយបត្ិ កភណឍរូបី ៖ ចុ ះពិ និត្យរបាស្ថរដរពយដើ មស្សុក យៅស្សុកសុីធរកណ្ដ
ថ ល យដើ មផីយធវើការ
វាស់ផវង និ ងយសបើសុំយៅរកសួងវបផធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលផៈ

យដើ មផីបញ្ូច លជាសមផត្ថិយបត្ិ កភណឍវបផធម៌ ជាត្ិ ។

កស្ថងស្ថពនចូ លបូ ជនី យដ្ឋឌនបារាយណ៍អផណថត្ សយរមច១០ភាររយ

ចាក់ ដីបផនទម និ ងជី កអណូថ ងសបប់

សរាប់ យរបើ របាស់យៅបូ ជនី យដ្ឋឌនបារាយណ៍អផណថត្ ផដលជាអំ យណ្ដយរបស់ សបផុរសជន ។

ការងារយបត្ិ កភណឍអរូបី ៖ ចុ ះពិ និត្យអាជី វកមមបញ្ញ
ច ំងវ ីយដអូ លក់ កាយហវចំនួន០១យលើក យៅស្សុក

កំ ពង់ រត្ផបក និ ងបានយធវើកិចចសនាជាមួ យអាជី វករ យដើ មផីឲ្យយោរពយៅតាមចាប់ ។ ចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យសិបផកមម
ពុ មពសុីម៉ង់ត្៍យៅស្សុពាមរក៏ និ ងរកុងដរពផវងចំ នួន ០២យលើក។

បានសហការជាមួ យរកសួងវបផធម៌ និ ងវ ិចិ រត្

សិលផៈ ចុ ះពិ និត្យរយរាងបយងកើត្ភូ មិវបផធម៌ យៅភបំត្ូច ស្សុកបាភបំ យដើ មផីកស្ថងរូបសំ ណ្ដកយៅរី យន្នះ។
មនទីរវបបធម៌ និងវិចិររស្ិលបៈសែរតសាវយសរៀង ៖

ការងារយបត្ិ កភណឍរូបី ៖ បានចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យរួ លបុ រាណ និ ងរបាស្ថរបុ រាណចំ នួន ៣៩យលើក និ ង
ចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យវត្ទុបុ រាណយៅតាមរី ស្ថធារណៈចំ នួន០១យលើក។ ចុ ះសហការយធវើបលង់រួលបុ រាណបានចំ នួន ២០
បលង់ និ ងចុ ះផសពវផាយចាប់ សថីពីការការពារយបត្ិ កភណឍបានចំ នួន ០៦យលើក ។

ការងារយបត្ិ កភណឍអរូបី ៖ បានចុ ះបងាាត្់ របាំដល់សារមន៍ យុវជនយែត្ថចំនួន ០១រកុម អងគការ
កូ ដូផែមរ យៅឃុំតាសួសចំ នួន០១រកុម និ ងរកុមសិលផៈមហាជនចំ នួន០៤រកុម។

បានចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យអាជី វកមម

ជួ ល-លក់ សុីឌ្ី វ ីសុីឌ្ីចំនួន១៥យលើក។ ចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យដល់សហរមន៍ សិបផកមមអំពីឬសសី និ ងអញ្ូច ត្ចំ នួន

០១យលើក និ ង ស្ស្ថវរជាវ ចងរកងរបវត្ថិអំពីសិបផកមមររប់ របយភរបាន០១អត្ទបរ។ ចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យការដ្ឋក់ តាំង
ស្ថលកយីយហា និ ងផ្ទធំងផាយពាណិជជកមមចំនួន១៤យលើក។ យចញលិែិត្អនុ ញ្ញដត្យលើកស្ថលកសញ្ញដ និ ងផ្ទធំង
យីយហាររប់ របយភរចំ នួន០៩កផនលង និ ង យចញអាជាញប័ ណតដល់អាជី វករកបុងការរបរុំ និ ងសផមថងសិលផៈចំ នួន
០៨យលើក ។
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សស្ចក្ដីស្ននិដ្ឋឋន ៖
សកមមភាពការងារវបផធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលផៈ កបុងរយៈយពលមួ យផែយនះ ានដំ យណើរការោ៉ ងសកមម

កបុងកិ ចចផលរកា ការពារ យលើកត្យមកើងយករត្ំ ផណលសមផត្ថិយបត្ិ កភណឍវបផធម៌ រូបី និ ងអរូបី
ទាំងន្នយកដ្ឋឌន
ជំ ន្នញថាបក់ កណ្ដ
ថ ល និ ង ថាបក់ មនធីរវបផធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលផៈរាជធានី
-យែត្ថ យហើយ យយើងអាចវាយត្ដមលយលើ
ចំ ណុចមួ យចំ នួនានជាអារ៍រឺ ៖
-ការងារោំពារជួ សជុ លរបាស្ថរបានដំ យណើរការររប់ ផផបកជំ ន្នញកបុងកិ ចចអភិ រកសជួ សជុ លរបាស្ថរ

និ ងចងរកងឯកស្ថររបវត្ឋិស្ថស្ដសឋ

-ន្នយកដ្ឋឌនជំ ន្នញ រួមសហការជាមួ យមនធីរវបផធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលផៈរាជធានី -យែត្ថ បានែិ ត្ែំ បយងកើន
ការផសពវផាយសកាថនុ ពលវបផធម៌ ជាត្ិ ពរងឹ ងការផថល់ និ ងបយរមើ យសវាកមមវបផធម៌ ដល់វ ិស័យឯកជន និ ង
បានយលើករឹ កចិ ត្ថដល់ការបយងកើត្ និ ងបយងកើនផលិត្កមមសិបផកមមវបផធម៌ របស់វ ិស័យឯកជន យដ្ឋយធាន្នបាន
រុ ណភាព រកាបាននូ វខាបត្ជាត្ិ យដើ មផីនិរនថរភាពដនការយធវើអាជី វកមម និ ងយរសចរណ៍វបផធម៌ ចូ លរួមកាត្់ បនទយ
ភាពរកី រក និ ងអភិ វឌ្ណយសដឌកិចចជាត្ិ ស្សបតាមពាកយយស្ថលក “វបផធម៌ ជាយសដឌកិចចជាត្ិ” ជាក់ ផសថង ន្នយកដ្ឋឌន
ស្ថរមនធីរ ន្នយកដ្ឋឌនបុ រាណវត្ទុ ន្នយកដ្ឋឌនសិលផៈភាពយនថ ន្នយកដ្ឋឌនសិរិ អ
ន បកនិ ពនន និ ងសិរិ រន បហាក់

របផហល ន្នយកដ្ឋឌនយសៀវយៅ និ ងការអាន និ ងរចកយចញចូ លផត្មួ យផដលផថល់យសវាកមមវបផធម៌ ដនយែត្ថ
យសៀមរាប បាត្់ ដំបង កំ ពង់ ឆ្នបំង និ ងយែត្ថរកយចះ ានដំ យណើរការជារបរកត្ី កបុងការបយរមើ យសវាកមម និ ងផថល់
យសវាកមមជូនយភញៀវយរសចរណ៍ និ ងអត្ិ លិជន ផដលរបកបអាជី វកមមយលើវ ិស័យវបផធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលផៈ ។
ទ្ិស្សៅរបចា ំខែ មិថុនា ឆ្នន ំ២០១៤

-បនឋរត្ួត្ពិ និត្យ

និ ងហាមឃ្លត្់ របជាពលរដឌផដលមកស្ថងសង់ លំយៅដ្ឋឌនកបុងត្ំ បន់ របាស្ថរបន្នធយ

ឆ្នមរ យដ្ឋយោមនការសុំចាប់ ពី រកសួងវបផធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលផៈ

-បនឋយធវើកិចចសហរបត្ិ បត្ឋិការជាមួ យអងគការ G.H.F ជួ សជុ លរបាស្ថរបន្នធយឆ្នមរ យែត្ឋបន្នធយានជ័ យ
ឱ្យបានលអ
-បនឋយធវើកិចចសហរបត្ិ បត្ឋិការជាមួ យអងគការ Waseda ជួ សជុ លរកុមរបាស្ថរសំបូរដរពរុ ក យែត្ឋកំពង់
ធំ ឱ្យបានលអ
បំ ផុត្

-យរត្ៀមយលើករយរាងជួ សជុ លរបព័ ននធារាស្ថស្ដសថរបាស្ថរបន្នធយឆ្នមរ ផដលសទិត្កបុងសភាពយរោះថាបក់
-យរត្ៀមយធវើកិចចសហរបត្ិ បត្ថិការជាមួ យរកុមហ៊ុន KIRI Travel ពី ការងារយបាះត្ង់ យៅរបាស្ថរបន្នធយ

ឆ្នមរ
-បនឋចុះបញ្ជីស្ថរយពើ ភណឍវត្ទុសិលផៈយៅស្ថរមនធីរជាត្ិ និ ងស្ថរមនធីរយែត្ឋ

-បនឋចុះរត្ួត្ពិ និត្យ និ ងផឋល់ជំនួយបយចចកយរសអំ ពីការងារអភិ រកស យរៀបចំ ដ្ឋក់ តាំងពិ ព័រណ៌ និ ងការចុ ះ
បញ្ជីស្ថរយពើ ភណឍវត្ទុសិលផៈ យៅស្ថរមនធីរតាមយែត្ឋ

-បនថការស្ស្ថវរជាវ និ ងការរបមូ លផថំុឯកស្ថរស្ស្ថវរជាវ សថីពីសាភរៈយរបើ របាស់របជាពលរដឌផែមរភារ៣

និ ងយសៀវយៅកាច់ ចាលក់ ផែមរភារ៣

-បនថកិចចសហការជាមួ យរណៈកមមការអនថររកសួងបន្ដងាកបបរយលមើសភាពយនថ-វ ីយដអូ កបុងការរត្ួត្
ពិ និត្យ និ ងានវ ិធានការចំ យពាះការចរាចរផលិត្ផលភាពយនថោមនរិ ដ្ឋឌការ
-យរៀបចំ កិចចដំយណើរការយបើ កវរគបណុថ ះបណ្ដ
ថ លអបកបយចចកយរសលត្ភាពយនថ
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-ឆលងពរងាងអនុ រកឹ ត្យលមី សថីពីការររប់ ររងសិលផៈភាពយនថ
-យរត្ៀមសផមឋងសិលផៈរសសនី យភាពបយរមើ រពឹ ត្ិ កា
ឋ រណ៍សំខាន់ ៗរបស់ជាត្ិ និ ងអនឋរជាត្ិ
-បនឋហាត្់ សម និ ងសិកាស្ស្ថវរជាវសរាប់ ត្យមលើងស្ថបដដសិលផៈរសសនី យភាព
-បនថការជួ សជុ លអោរមហាវ ិរាល័យបុ រាណវ ិរា ។
យសចកឋីដូចបានយោរពជរាបជូ នខាងយលើ

សូម

ឯកឧត្ឋមឧបន្នយករដឌមន្ដនឋី

រី សីកា
ឋ ររណៈរដឌមន្ដនឋី យមតាឋរជាបជារបាយការណ៍ ។
សូម ឯកឧត្ឋម យមតាឋររួ លនូ វការយោរពដ៏ ែពង់ែពស់អំពីន្នងែញំុ ។

រដឋមស្ដនដី

ចមលងជូ ន ៖
-ែុរធកាល័យសយមឋចន្នយករដឌមន្ដនឋី
-រណៈកមមការអប់រ ំ ធមមការ វបផធម៌ យរសចរណ៍ រពឹរនសភា
-រណៈកមមការរី ៧ រដឌសភា
-រីសីកា
ឋ ររណៈរដឌមន្ដនឋី (ន្នយកដ្ឋឌនសរុប)
-រកសួងផផនការ (វ ិរាស្ថទនជាត្ិសិត្
ទ ិ)
-រកុមសយងកត្ការយសដឌកិចច សងគមកិចច និងវបផធម៌ (រីសីកា
ឋ ររណៈរដឌមន្ដនឋី)
-ឯកស្ថរ-កាលបផវត្ឋិ
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រដឌមន្ដនឋីររួ លបនធុក

