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I. ស្ថននភារទូទៅ 

នាយក្ដ្ឋា នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង មានមន្តនរីសរុបចាំននួ ២៧ រូប (ព្សី ០៩ រូប) ៖  

 ចាំននួមន្តនររីាជការ ខែលសថិតក្នុងភារទាំលនរគ្មម នលបៀរវតស៖    គ្មម ន 
 ចាំននួមន្តនររីាជការ ខែលបានលៅបាំលរញលបសក្ក្មមលៅលព្ៅព្បលទស៖       ០១  រូប 
 មន្តនរីរាជការ សព្មាក្លាំខែមាតុភារ៖       គ្មម ន 
 ចាំននួមន្តនររីាជការ ខែលបានសែបរ្តិបតតិការជាមយួអងគការ និងក្មមវធីិ ៖      ០១  រូប 
 ចាំននួមន្តនររីាជការ សថិតលៅក្នុងសាថ នភារទាំលនររីការងារ៖    គ្មម ន 

 

II. លទធទលការងារ 
1. ការងារសវនក្មមអងគភារងវកិា និងការងារសវនក្មមគលព្មាង 

1.1.  ការងារសវនក្មមអងគភារងវកិា៖ នាយក្ដ្ឋន នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងបានចុះលធាីសវនក្មមលលីងវកិា 
ក្មមវធីិបានចាំនួន ២៤ លែតរ និង ០១ រាជធានីគឺ ព្ក្លចះ សៃឺងខព្តង ព្រះវហិារ ក្ាំរង់ធាំ រតនគិរ ី
មណ្ឌ លគីរ ីក្ាំរត ត្វខក្វ ផ្ប៉ៃលិន  បាត់ែាំបង លោធ័ិសាត់ លកាះកុ្ង លែតរព្រះសីែនុ ក្ាំរង់សពឺ 
ខក្ប សាា យលរៀង ផ្ព្រខវង ក្ាំរង់ចាម តបូងឃមុ ាំ ក្ាំរង់ឆ្ន ាំង បនាៃ យមានជ័យ ក្ណ្ដដ ល រាជធានី
ភ្នាំលរញ ឧតដរមានជ័យ និងលែតរលសៀមរាប ។ 

1.2. ការងារសវនក្មមគលព្មាង៖ នាយក្ដ្ឋា នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងបានចុះលធាីសវនក្មមរ ើគររោង 
ព្គប់ព្គងលព្គ្មះមែនររាយលៅក្មពុជា និងអាសុីអាលគនយ៍ គររោងនិរនត្រភាពតំបន់រេសភាព 
និងរេសចរណ៍ធមម្ជាតិកមពុជា  និងគររោងពិពិធកមម្វស័ិយកសិកមម្រៅកមពុជា ។ 

2. ការតាមដានអនុសាសន៍សវនកមម្ផ្ទៃកនុង និងការអនុវតត្តាមអនុសាសន៍សវនកមម្ផ្ទៃកនុង 
  នាយក្ដ្ឋន នសវនក្មមផ្ទៃក្នុងបានចុះតាមដានសវនកមម្ផ្ទៃកនុងរៅមនៃើរអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ

ចាំនួន ១៦ លែតរ និង ០១ គររោងគឺ កណ្តត   តាខកវ រពះសើហនុ សាា យររៀង 
កំពង់រសាម ខកប  
កំពង់ឆ្ន ងំ ករ្រចះ កំពង់ធំ តបូងឃ្ុ ំ កំពង់ចាម រោធិ៍សាត់ បាត់ដំបង រពះវហិារ មណ្ឌ លគីរ ី
រតនគិរ ីនិងគររោងព្គប់ព្គងលព្គ្មះមែនររាយលៅក្មពុជា និងអាសុីអាលគនយ ៍។ 
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3. ការងារសកិាា សាលា 
 នាយកដាា នសវនកមម្ផ្ទៃកនុង បានរបើកវគគសិកាា សាលាទស្ពវ្ទាយសវនកមម្ផ្ទៃកនុង 
តាមអនឡាញ ខដ ោនការចូ រមួពើថ្នន ក់ដឹកនា ំ និងមន្តនតើទងំ ២៥ មនៃើរអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ
ោជធានើ-រែតត្។ 

4. ការងារបរ្ជំុ សកិាា សាលា បណតុ ះបណ្តត   និងសននបិាត 
 ថ្នន ក់ដឹកនាំ និងមន្តនរីបានចូ រ ួមកិ្ចចបរ្ជុាំចាំនួន ១២ រ ើក សិកាា សាលាចាំនួន ០៨ លលីក្   

បណ្រុ ះបណ្ដរ លចាំនួន ០៥ លលីក្ និងសននិបាត ០១ លលីក្។ 
 ការងារព្បជុាំ 
 លលាក្ព្បធាននាយក្ដ្ឋា ន និងអនុព្បធាននាយក្ដ្ឋា ន ០២រូប បានចូលរមួកិ្ចចព្បជុាំសដីរីការលរៀបចាំ

គលព្មាងលសនីសុាំែរិញ្ញបបទាន ឥតសាំណ្ងរីរដ្ឋា ភិ្បាលសាធារណ្រែាកូ្លរ ៉ៃ សព្មាប់ឆ្ន ាំសារលរីរនធ  
២០២៤ លព្កាមអធិបតីភារ ឯរឧត្ដម្ ម ន សុវណាណន ទីព្បឹក្ាអមព្ក្សួង និងជាព្បធាន
នាយក្ដ្ឋា នខទនការ និងទាំនាក់្ទាំនងសាធារណ្ៈ ផ្ងៃទី ០៧ ខែកុ្មភៈ ឆ្ន ាំ ២០២២ លវលាលមា៉ៃ ង 
១០:០០ នាទីព្រឹក្ ត្វមព្បរ័នធវលីែអូ (Zoom) ។  

 លលាក្ព្បធាននាយក្ដ្ឋា នបានចូលរមួកិ្ចចព្បជុាំរិនិតយលទធទល និងរិភាក្ាវាយតផ្មៃលលីការដ្ឋក់្
បញ្ចូ លអងគភារងវកិាអាណ្ដប័ក្លរញលលញ លព្កាមអធិបតីភារ ឯរឧត្ដម្បណឌិត្ សួស គង់  
រែាលលខាធិការព្បចាាំការ និងជាព្បធានព្កុ្មការងារខក្ទព្មង់ការព្គប់ព្គងែរិញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ 
ព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ ផ្ងៃទី ០៨ ខែកុ្មភៈ ឆ្ន ាំ ២០២២ លវលាលមា៉ៃ ង ១៥:០០ រលសៀល លៅទីសដី
ការព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ សាលព្បជុាំលលែ ៣០៥ ជាន់ទី ៣ ។ 

 លលាក្ព្បធាននាយក្ដ្ឋា នបានអលញ្ជ ីញអមែាំលណី្រ ឯរឧត្ដម្ ប ុន ច័នៃវណណៈ រែាលលខាធិការ 
ផ្នព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ លែីមបចូីលរមួកិ្ចចព្បជុាំសវនក្មមផ្ទៃក្នុង និងអគ្មគ ធិការដ្ឋា នខែលមាន
សមតថកិ្ចចព្តួតរិនិតយ ព្បជុាំជាមយួជាំនាញការបារា ាំង ផ្ងៃទី ០៩ ខែកុ្មភៈ ឆ្ន ាំ២០២២ លវលាលមា៉ៃ ង 
០៩:០០ នាទីព្រឹក្ លៅបនៃប់ព្បជុាំអគ្មរ (គ) ទីសដីការព្ក្សួងលសែាកិ្ចច និងែរិញ្ញវតថុ។ 

 លលាក្ព្បធាននាយក្ដ្ឋា ន បានែឹក្នាាំកិ្ចចព្បជុាំបូក្សរុបលទធទលការងារព្បចាាំខែកុ្មភៈ និងលលីក្
ទិសលៅបនរខែមីនា ឆ្ន ាំ ២០២២ នាផ្ងៃទី ០២ ខែមីនា ឆ្ន ាំ ២០២២ លវលាលមា៉ៃ ង ១៤:០០ រលសៀល 
ត្វមព្បរ័នធវលីែអូ (Zoom) ។ 

 លលាក្ព្បធាននាយក្ដ្ឋា ន និងអនុព្បធាននាយក្ដ្ឋា ន ០១រូប រមួជាមួយការយិាល័យរែាបាល និង
បុគគលិក្ បានចូលរមួកិ្ចចព្បជុាំសដីរី “ការរព្ងឹងការព្គប់ព្គងការងារបុគគលិក្” លព្កាមអធិបតីភារ  
ឯរឧត្តម្ ស្ន វិស្ល រែាលលខាធិការ និងជាព្បធានព្កុ្មការងារខក្ទព្មង់រែាបាល            
សាធារណ្ៈរបស់ព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ ផ្ងៃទី ០៩ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ ២០២២ លវលាលមា៉ៃ ង ០៨:៣០ 
នាទីព្រឹក្ ត្វមព្បរ័នធ Zoom ។ 

 លលាក្ព្បធាននាយក្ដ្ឋា ន ចូលរួមកិ្ចចព្បជុាំការងារ លព្កាមអធិបតីភារ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត្ 
សភាចារ្យ អ ៊ុក រ៉ា ប ៊ុន រែាមន្តនដីព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ ផ្ងៃទី ២២ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ ២០២២ 
លវលាលមា៉ៃ ង ០៩:០០ នាទីព្រឹក្ លៅសាលាព្បជុាំជាន់ទី ៨ ទីសដីការព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ ។ 
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 លលាក្ព្បធាននាយក្ដ្ឋា ន និងអនុព្បធាននាយក្ដ្ឋា ន ០១រូប បានចូលរមួព្បជុាំរិភាក្ាក្ព្មិត 
បលចចក្លទសលលីគលព្មាងខទនការចាំណូ្ល-ចាំណ្ដយងវកិាឆ្ន ាំ ២០២៣ លព្កាមអធិបតីភារ ឯរឧត្ដម្ 
ហួត្ ស្រមឹ្ អនុរែាលលខាធិការព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ ផ្ងៃទី ០៦ ខែក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០២២ លវលា
លមា៉ៃ ង ១៥:00 ររសៀ រៅសា បរ្ជំុជាន់េើ០៣ បនេ្ប់ ៣០៥ របស់ករ្សួង អភិវឌឍ្ន៍ 
ជនបេ ។   

 លលាក្ព្បធាននាយក្ដ្ឋា ន  បានចូលរមួព្បជុាំរិភាក្សសដីរី ការចុះអធិការកិ្ចចែរិញ្ញវតថុ ខទែក្ត្វម
អនុលលាមភារ លលីការព្គប់ព្គងអនុវតរចាំណូ្ល-ចាំណ្ដយងវកិារែា ការព្គប់ព្គងព្ទរយសមបតរិរែា
ក្នុងការយិបរលិចឆទ ២០២១ និងឆ្ន ាំោក្់រ័នធ លៅព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ និងបណ្ដដ អងគភារ
ងវកិាលព្កាមចាំណុ្ះ លព្កាមអធិបតីភារ លលាក្ជាំទាវ ហូ សុវណណិកា រែាលលខាធិការ ព្ក្សួង
អភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ ផ្ងៃទី ២១ ខែក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០២២ លវលាលមា៉ៃ ង ៩:០០ ព្រឹក្ លៅសាលព្បជុាំជាន់
ទី ៧ បនៃប់ ៧០៥ របស់ព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ ។   

 លលាក្អនុព្បធាននាយក្ដ្ឋា ន ០១ រូប និងមន្តនដីជាំនាញ ០១ រូប បានចូលរមួកិ្ចចព្បជុាំរិភាក្ា
អាំរីធាតុចូល(Input)លែីមបីលរៀបចាំខទនការសដីរីការងារអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទអាសា៊ា នឆ្ន ាំ ២០២២-
២០២៦ ផ្ងៃទី ០៥ ខែសីហា ឆ្ន ាំ ២០២២ លវលាលមា៉ៃ ង ២:៣០ នាទីរលសៀល លៅទីសដីការព្ក្សួង
អភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ សាលព្បជុាំជាន់ទី ៣ (បនៃប់ ៣០៥) ។ 

 ឯក្ឧតដមព្បធាននាយក្ដ្ឋា ន  បានចូលរមួព្បជុាំរិភាក្ាលលីគលព្មាងខទនការងវកិារបស់ព្ក្សួង
អភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទឆ្ន ាំ ២០២៣ ផ្ងៃទី ២៦ ខែសីហា ឆ្ន ាំ ២០២២ លវលាលមា៉ៃ ង ១៥:០០ នាទី
រលសៀល លៅសាលព្បជុាំព្ក្សួងលសែាកិ្ចច និងែរិញ្ញវតថុ។ 

 ឯក្ឧតដមព្បធាននាយក្ដ្ឋា ន បានលបីក្កិ្ចចព្បជុាំបូក្សរុបលទធទលការងារព្បចាាំខែក្ញ្ញញ  និងលលីក្
ទិសលៅការងារខែតុលា ឆ្ន ាំ ២០២២ លព្កាមអធិបតីភារ ឯរឧត្ដម្ ជាម្ ហុ៊ីម្ រែាលលខាធិការ 
ព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ ផ្ងៃទី ០៥ ខែតុលា ឆ្ន ាំ ២០២២ លៅបនៃប់ ៤១៥ នាយក្ដ្ឋា នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង។ 

 ឯក្ឧតដមព្បធាននាយក្ដ្ឋា ន បានចូលរមួកិ្ចចព្បជុាំរិភាក្ាការងារលរៀបចាំលសចក្ដីព្ោងវលិសាធនក្មម
លលីអនុព្កឹ្តយសដី រីការលរៀបចាំព្បព្រឹតរលៅរបស់ព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ លព្កាមអធិបតីភារ 
ឯរឧត្ដម្ ភួង ទស្ភា រែាលលខាធិការ ព្ក្សួងអភី្វឌ្ឍន៍ជនបទ លៅផ្ងៃទី ០៧ ខែតុលា ឆ្ន ាំ 
២០២២ លវលាលមា៉ៃ ង ៩:០០ នាទីព្រឹក្ លៅសាលាព្បជុាំជាន់ទី១ ទីសដីការព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ ។ 

 សកិាា សាលា 
 លលាក្អនុព្បធាននាយក្ដ្ឋា ន ០២រូប បានចូលរួមសិកាា សាលាសដីរី ការលរៀបចាំគលព្មាងក្មម

វធីិវនិិលយាគសាធារណ្ៈ(ក្.វ.ស.) ៣ឆ្ន ាំរ ាំកិ្ល ២០២៣-២០២៥ របស់ព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ 
លព្កាមអធិបតីភារ ឯរឧត្ដម្បណឌិត្ សុខ ស្រាវុឌ្ឍ រែាលលខាធិការ តាំណ្ដងែ៏ែពង់ែពស់       
ឯរឧត្ដម្បណឌិត្សភាចរយ អ ុរ រា នប ុន រែាមន្តនដីព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ ផ្ងៃទី ២៦ ខែមក្រា 
ឆ្ន ាំ ២០២២ លវលាលមា៉ៃ ង ០៨:៣០ នាទីព្រឹក្ លៅសាលាព្បជុាំធាំជាន់ទី ៨ ទីសដីការព្ក្សួង និងត្វម
ព្បរ័នធអនឡាញ (Zoom)។ 
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 លលាក្អនុព្បធាននាយក្ដ្ឋា ន ០១រូប បានចូលរមួសិកាា សាលាបូក្សរុបលទធទលការងារខែល 
សលព្មចបានក្នុងឆ្ន ាំ២០២១ និងលលីក្ទិសលៅការងារបនរ លលីវស័ិយទគត់ទគង់ទឹក្ ការសាំអាត និង
អនាម័យជនបទ ផ្ងៃទី ២៧ ខែមក្រា ឆ្ន ាំ២០២២ លៅសណ្ដា គ្មរសាន់លវ ៉ៃ រាជធានីភ្នាំលរញ។ 

 លលាក្អនុព្បធាននាយក្ដ្ឋា ន ០១រូប ចូលរមួសិកាា សាលាសដីរី ការលរៀបចាំខទនការយុទធសាន្តសដងវកិា 
ឆ្ន ាំ ២០២៣-២០២៥ និងងវកិាសមិទធក្មម ឆ្ន ាំ ២០២៣ របស់ព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ ផ្ងៃទី ១៧ ខែមិងុនា 
ឆ្ន ាំ ២០២២ លវលាលមា៉ៃ ង ០៨:០០ នាទីព្រឹក្ លៅសណ្ដា គ្មរលននរសុខា លែតរព្រះសីែនុ លព្កាម
អធិបតីភារ ឯរឧត្ដម្បណឌិត្ សួស គង់ រែាលលខាធិការព្បចាាំការ តាំណ្ដងែ៏ែពង់ែពស់      
ឯរឧត្ដម្បណឌិត្សភាចរយ អ ុរ រា នប ុន រែាមន្តនដីព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ ។ 

 លលាក្ព្បធាននាយក្ដ្ឋា ន និងអនុព្បធាននាយក្ដ្ឋា ន ០១ រូប រមួជាមួយមន្តនដីជាំនាញ ០៤ រូប ចូល
រមួសិកាា សាលាផ្ទៃ ល់ និងត្វមព្បរ័នធអនឡាញ Zoom សដីរី “ការដ្ឋក់្ឲ្យលព្បីព្បាស់លគ្មលការណ៍្
ព្តួតរិនិតយផ្ទៃក្នុងបលចចក្វទិារ័ត៌មាន” ផ្ងៃទី ២៣ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ ២០២២ លៅសណ្ដា គ្មរភ្នាំលរញ 
ត្វមព្បរ័នធ Video Conference “Zoom” ។ 

 រលាកអនុបរ្ធាននាយកដាា ន ០១ រូប និងមន្តនដើជំនាញ ០២ រូប បានចូ រមួសិកាា សាលា សដើពើ 
ការទស្ពវ្ទាយ េធ្ទ  ផ្នការអនុវតត្ថវកិាកមម្វធិើ ររកាមអធិបតើភាព ឯកឧត្ដម 
ហួត សារឹម អនុរដឋ្រ ខាធិការករ្សួងអភិវឌឍ្ន៍ជនបេ ខដ បរ្រពឺតត្រៅផ្ថៃេើ ០៨ 
ខែកកក្ដា ឆ្ន  ំ២០២២ រៅសណ្តា គាររែមោអងគ្រ និងសប៉ា រែតត្រសៀមោប ។ 

 មន្តនដើជំនាញចាំនួន ០៤ រូប បានចូ រមួសិកាា សាលាបណ្ដុ ះបណ្ដដ លលលីលសៀវលៅលគ្មលការណ៍្
ខណ្នាាំសដីរីការព្គប់ព្គងែរិញ្ញវតរ របស់លព្គ្មងនិរនររភារតាំបន់លទសភារ និងលទសចរណ៍្ធមមជាតិ
ក្មពុជារយៈលរល ០៤ ផ្ងៃ ចាប់រីផ្ងៃទី ០៩-១២ ខែសីហា ឆ្ន ាំ ២០២២ លវលាលមា៉ៃ ង ៨:៣០ នាទី
ព្រឹក្ លៅសណ្ដា គ្មរអងគរមីរា៉ៃ ែល រសីត និងសប៉ៃ លែតរលសៀមរាប ។ 

 លលាក្អនុព្បធាននាយក្ដ្ឋា ន ០១ រូប និងមន្តនដើជំនាញចាំននួ ០២ រូប បានចូលរមួសិកាា សាលា
សដីរី “ ការព្គប់ព្គងែរិញ្ញវតថុសព្មាប់បិទបញ្ច ប់គលព្មាងព្គបព្គងលព្គ្មះមែនររាយលៅក្មពុជា និង
អាសុីអាលគនយ ៍” ផ្ងៃទី ១៧-១៨ ខែតុលា ឆ្ន ាំ ២០២២ លៅសណ្ដា គ្មរអងគរមិរា៉ៃ ែល លែតរលសៀមរាប ។ 

 ថ្នន ក់្ែឹក្នាាំនាយក្ដ្ឋា ន និងមន្តនតើជំនាញចាំននួ ១៥ រូប បានចូលរមួសិកាា សាលាសដីរី “ នីតិវធីិផ្ន
ការលធាីសវនក្មមផ្ទៃក្នុង និងការព្គប់ព្គងហានិភ័្យរបស់គលព្មាងព្គប់ព្គងលព្គ្មះមែនររាយលៅ     
ក្មពុជា និងអាសុីអាលគនយ ៍” ផ្ងៃទី ១៥-១៩ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០២២ លៅសណ្ដា គ្មរអងគរមិរា៉ៃ ែល លែតរ
លសៀមរាប។ 

 បណ្រុ ះបណ្ដរ   
 លលាក្អនុព្បធាននាយក្ដ្ឋា ន ០២រូប និងមន្តនដីជាំនាញខទនការ និងែរិញ្ញវតថុ ០១ រូប បានចូល

រមួក្នុងសិកាា សាលាបណ្ដុ ះបណ្ដដ លសដីរី លគ្មលការណ៍្ខណ្នាាំការលបៀបចាំងវកិារ័ត៌មានសមិទធក្មម
របស់ព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ លព្កាមអធិបតីភារ ឯក្ឧតដមបណ្ឌិ ត សុែសារាវុឌ្ឍ រែាលលខាធិការ 
តាំណ្ដងែ៏ែពង់ែពស់ ឯកឧត្ដមបណ្ឌ ិត្សភាចារ្យ អ ៊ុក រ៉ា ប ៊ុន រែាមន្តនដីព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ 
ផ្ងៃទី ២៧-២៨ ខែមក្រា ឆ្ន ាំ២០២២ លវលាលមា៉ៃ ង ០៨:៣០ នាទីព្រឹក្ លៅសាលព្បជុាំធាំជាន់ទី ៨    
ទីសដីការព្ក្សួង និងត្វមព្បរ័នធអនឡាញ (Zoom) ។ 
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 លលាក្ព្បធាននាយក្ដ្ឋា ន បានចូលរមួវគគបណ្ដុ ះបណ្ដដ លអាំរីលគ្មលការណ៍្ខណ្នាាំសដីរីការលរៀបចាំ
ងវកិាសមិទធក្មម នាផ្ងៃទី ០៩-១១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២ ត្វមព្បរ័នធអនឡាញ (Zoom) ។ 

 លលាក្អនុព្បធាននាយក្ដ្ឋា ន ០១ និងមន្តនដីជាំនាញចាំនួន ០១ រូបបានចូលរមួវគគបណ្ដុ ះបណ្ដដ ល
សដីរីអភិ្បាលកិ្ចចព្បក្បលដ្ឋយវានុវតរន៍ លៅមជឈមណ្ឌ លកិ្ចចសែព្បតិបតរិការក្មពុជា-សិងហបុរ ី
ផ្ងៃទី ២២-២៦ ខែសីហា ឆ្ន ាំ ២០២២ ។ 

 លលាក្អនុព្បធាននាយក្ដ្ឋា ន ០១ រូប និងមន្តនដីជាំនាញចាំននួ ០១ រូបបានចូលរមួវគគបណ្ដុ ះបណ្ដដ ល
សដីរី ភាសាអង់លគៃសក្ាំរតិែពស់ និងជាំនាញសាំរាប់ការព្បព្ស័យទាក់្ទង (Adavnced English 
Language and Communication Skills) ខែលនឹងព្បព្រឹតរិលៅចាប់រីផ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ែល់ 
ផ្ងៃទី ១៦ ខែក្ញ្ញញ  ឆ្ន ាំ ២០២២ លៅមជឈមណ្ឌ លកិ្ចចសែព្បតិបតរិការក្មពុជា-សិងហបុរ ី(CSCC)។ 

 លលាក្ព្សីអនុព្បធាននាយក្ដ្ឋា ន ០១ រូប និងមន្តនដីជាំនាញ ០១ រូប បានចូលរមួវគគបណ្ដុ ះបណ្ដដ ល 
សដីរី “នីតិវធីិផ្នការអនុវតរការងារសវនក្មមផ្ទៃក្នុង” ខែលព្បព្រឹតរលៅលៅផ្ងៃទី ១៩-២១ ខែក្ញ្ញញ  ឆ្ន ាំ 
២០២២ ត្វមរយៈ Zoom Video Conference ។ 

 សននបិាត 
 លលាក្ព្បធាន និងថ្នន ក់្ែឹក្នាាំនាយក្ដ្ឋា ន បានចូលរួមសននិបាតបូក្សរុបលទធទលការងារឆ្ន ាំ 

២០២១ និងលលីក្ទិសលៅការងារឆ្ន ាំ ២០២២ របស់ព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ នាផ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា 
ឆ្ន ាំ ២០២២ លៅសាលព្បជុាំជាន់ទី ៨ ទីសដីការព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ និងត្វមព្បរ័នធអនឡាញ 
(Zoom) ។ 

5. ក្មមវធីិលទសង  ៗ
 លលាក្ព្សីអនុព្បធាននាយដ្ឋា ន ០១រូប បានចូលរមួក្នុងរិធីបុណ្យមាឃបូជា ខែលព្បាររធលធាីលៅផ្ងៃ

ទី ១៦ ខែកុ្មភៈ ឆ្ន ាំ ២០២២ លវលាលមា៉ៃ ង ០៧:០០ នាទីព្រឹក្ លព្កាមអធិបតីភារ ទោរជាំទាវ
រិត្តិសងហហបណឌិត្ មម្៉ែន សាំអន ឧបនាយក្រែាមន្តនដី រែាមន្តនដីព្ក្សួងទាំនាក់្ទាំនងជាមយួ    
រែាសភា ព្រឹទធសភា និងអធិការកិ្ចច លៅបរលិវណ្ឧបដ្ឋា នសាលាមុែព្រះមហាសក្យមុនីលចតិយ 
ភ្នាំព្រះរាជព្ទរយ (ឧតដុងគ) (ព្សុក្រញ្ញញ រញ)លែតរក្ណ្ដដ ល ។ 

 លលាក្ព្សីអនុព្បធាននាយក្ដ្ឋា ន និងមន្តនដីជានារបីានចូលរមួអបអរសាទរទិវាអនរជាតិនារ ី០៨ មីនា 
ឆ្ន ាំ ២០២២ លព្កាមមូលបទ “សមភារលយនឌ័្រផ្ងៃលនះ លែីមបចីីរភារនាលរលអនាគត” លៅផ្ងៃទី ០៣ 
ខែមីនា ឆ្ន ាំ ២០២២  ។ 

 លលាក្ព្បធាននាយក្ដ្ឋា ន បានចូលរមួជួបសាំលណ្ះសាំណ្ដល និងការចុះសួរសុែទុក្ានាយទាហាន 
នាយទាហានរង និងរលទាហានផ្នក្ងរលតូចលងមីរលជីងលលែ ៥២ សថិតក្នុងព្សុក្រតនៈមណ្ឌ ល 
លែតរបាត់ែាំបង លព្កាមអធិបតីភារ  ឯរឧត្ដម្ អ៊ុិន ចនាថន តាំណ្ដងែ៏ែពង់ែពស់ ឯរឧត្ដម្
បណឌិត្សភាចរយ អ ុរ រា នប ុន រែាមន្តនដីព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ ផ្ងៃទី០១ ខែលមសា ឆ្ន ាំ ២០២២ ។ 

 លលាក្ព្បធាននាយក្ដ្ឋា ន បានចូលរមួអបអរសារទរក្នុងឱកាសរិធីបុណ្យចូលឆ្ន ាំងមីព្បផ្រណី្ជាតិឆ្ន ាំ
ខាល ចត្វា ស័ក្ រ.ស.២៥៦៦ លព្កាមអធិបតីភារ ឯរឧត្ដម្បណឌិត្សភាចរយ អ ុរ រា នប ុន 
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រែាមន្តនដីព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ ផ្ងៃទី ០៨ ខែលមសា ឆ្ន ាំ ២០២២ លវលាលមា៉ៃ ង ១៤:០០ នាទីរលសៀល 
លៅទីសដីការព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ (សាលព្បជុាំជាន់ទី ៨) ។ 

 ឯក្ឧតដមព្បធាននាយក្ដ្ឋា ន  បានចូលរមួក្នុងរិធីជួបសាំលណ្ះសាំណ្ដល និងសួរសុែទុក្ានាយ
ទាហាន នាយទាហានរង និងរលទាហាន ក្នុងឱកាសរិធីបុណ្យភ្ជុ ាំបិណ្ឌ ព្បផ្រណី្ជាតិខែមរ លៅ
ក្ងរលតូចលងមីរលជីងលលែ ៥២ សថិតក្នុងព្សុក្រតនៈមណ្ឌ ល លែតរបាត់ែាំបង លព្កាមអធិបតីភារ  
ឯរឧត្ដម្ អ៊ុិន ចនាថន តាំណ្ដងែ៏ែពង់ែពស់ ឯរឧត្ដម្បណឌិត្សភាចរយ អ ុរ រា នប ុន 
រែាមន្តនដីព្ក្សួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ ផ្ងៃទី ១៦ ខែក្ញ្ញញ  ឆ្ន ាំ ២០២២។ 

 អនុព្បធានការយិាល័យ ០២ រូបបានចូលរមួទទលួគណ្ៈព្បតិភូ្ជាន់ែពស់ ែឹក្នាាំលដ្ឋយ ឯក្ឧតដម 
DR. JOSE RAMOS-HORTA ព្បធានាធិបតី ផ្នសាធារណ្រែាព្បជាធិបលតយយទីម័រខាងលកី្ត 
លៅផ្ងៃទី ២០ ខែតុលា ឆ្ន ាំ ២០២២ លវលាលមា៉ៃ ង ៨:៤០ នាទីព្រឹក្ លៅមុែព្រះបរមរាជវា ាំង។ 

 ឯក្ឧតដមព្បធាននាយក្ដ្ឋា ន បានអលញ្ជ ីញចូលរមួដ្ឋក់្ក្ព្មងផ្ទក លគ្មររវញិ្ញញ ណ្ក្ានធ លៅវមិានឯក្រាជយ 
និងបនរែាំលណី្រអលញ្ជ ីញលៅថ្នា យក្ព្មងផ្ទក លគ្មររព្រះវញិាណ្ក្ានធ ព្រះររុណា “ព្រះបរម្
រត្នទកាដ្ឋ” លៅសួនចបរខាងលកី្តវមិានឯក្រាជយ ផ្ងៃទី ០៨ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០២២។ 

 ថ្នន ក់្ែឹក្នាាំនាយក្ដ្ឋា ន ០៨ រូប បានចូលរមួរិធីព្បទានលភ្ៃីងជ័យ ផ្ងៃទី ០៩ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០២២ 
និងរិធីរនៃក់្លភ្ៃីងជ័យ ផ្ងៃទី ១១ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០២២ លៅវមិានឯក្រាជយ លព្កាមព្រះរាជាធិបតីភារ 
ព្រររុណា ព្រះបាទសទម្ដចព្រះទបម្នាថ នទរាត្ដម្ ស៊ីហម្ុន៊ី ព្រះមហាក្សព្ត 
ផ្នព្រះរាជាណ្ដចព្ក្ក្មពុជា ជាទីលគ្មររសកាក រៈែ៏ែពង់ែពស់បាំទុត។ 

 លលាក្ព្សីអនុព្បធាននាយក្ដ្ឋា ន ០១រូប និងអនុព្បធានការយិាល័យ ០១ រូបបានចូលរមួទទលួ         
គណ្ៈព្បតិភូ្ជាន់ែពស់ ែឹក្នាាំលដ្ឋយ ព្រះទៅស ុលត្ង់ HAJI HASSANAL BOLKIAH 
ព្រះមហាក្សព្ត និងជាព្រះព្បមុែរែា ផ្នព្បលទសព្រុយលណ្ ផ្ងៃទី១៤ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០២២ លៅមុែ
ព្រះបរមរាជវា ាំង។  

 ថ្នន ក់្ែឹក្នាាំនាយដ្ឋា ន ០៣ រូប បានចូលរមួរិធីលបីក្កី្ឡាជាតិ លលីក្ទី ៣ ឆ្ន ាំ ២០២២ លព្កាម
អធិបតីភារ សលមដចអគគមហាលសនាបតីលតលជា ែ៊ាុន ខសន នាយក្រែាមន្តនដី ផ្នព្រះរាជាណ្ដចព្ក្
ក្មពុជា និងសលមដចកិ្តរិព្រឹទធបណ្ឌិ ត ផ្ងៃទី ២១ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០២២ លៅរែុកី្ឡាដ្ឋា នជាតិ
មរតក្លតលជា។ 

III. ភារងាយព្សួល និង ការលាំបារ 
1. ភារងាយព្សលួ 
 មានការជាំរុញលលីក្ទឹក្ចិតរគ្មាំព្ទទាាំងសមាភ រៈ និងសាម រតីរីថ្នន ក់្ែឹក្នាាំព្ក្សួងជារិលសសរី ឯរឧត្តម្
បណឌិត្សភាចរយ រដ្ឋម្ន្តនត៊ី  

 មន្តនរីមានសាម រតីែពស់ក្នុងការចូលរមួអភិ្វឌ្ឍសមតថភារ។ 
2. ការលាំបាក្ 

 សមតថភារយល់ែឹងក្នុងការលធាសីវនក្មមលលីជាំនាញមយួចាំននួ និងត្វមព្បរ័នធបលចចក្វទិារ័ត៌មាន   
លៅមានក្ព្មិត 

 មន្តនរីសវនក្រងមីមិនទាន់យល់ែឹងទូលាំទូលាយលលីខទនក្សវនក្មម ។ 
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IV. ទិសទៅការងារបនត នងិសាំណូម្ររ 
 បាំលរញភារកិ្ចចឲ្យបានលជាគជ័យត្វមខទនការ និងលព្តៀមែៃួនអនុវតរត្វមអនុសាសន៍ែឹក្នាាំរបស់ 

ឯរឧត្តម្បណឌិត្សភាចរយ រដ្ឋម្ន្តនត៊ី  
 លព្តៀមែៃួនចូលរមួក្នុងការរព្ងឹងសមតថភារបខនថមលទៀត។ 

 
V. ទសចរត៊ីសននិដ្ឋនន 

ព្បរ័នធព្គប់ព្គងផ្ទៃក្នុងរបស់នាយក្ដ្ឋា នសវនក្មមផ្ទៃក្នុង មានលក្ាណ្ៈលែព្បលសីរខែលលធាីឲ្យសក្មម
ភារចុះព្តួតរិនិតយកាន់ខតមានព្បសិទធភារបខនថមលទៀត។        
                        

              
 
            
 
 
 
 

           
                                                                                      

     
     

បានរឃើញ សូមរគារពជូន 
ឯកឧត្តមបណ្ឌតិសភាចរយ រដ្ឋមន្រ្តី 

រមតាត រជាបជារបាយការណ៍ 
ដ៏ែព្ង់ែព្ស់ រដាយរសចកតើអនុររគាះ ។  

   ផ្ថៃពុធ ១៥រោច ខែក្តដិក្ ឆ្ន ខំាល ចត្វា ស័ក ព.ស ២៥៦៦ 
រតូវនឹង ផ្ថៃេើ ២៣ ខែវចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០២២ 

ប្រធា្នាយកដ្ឋា្  
ន

ពិ

និ

ត្

យ

 

និ

ង

ឯ

ក

ភា

ព 

 

ចម្លងជូ្ ៖  
 ែុេេ្កា យ័ ឯកឧតត្មបណ្ឌិ តសភាចារយ រដឋ្មន្តនតើ 
 រែាលលខាធិការទទួលបនៃុក្ 
 អនុរែាលលខាធិការទទួលបនៃុក្ 
 អគគ្នាយករដឋ្បា  និងហរិញ្ញវតថុ  
 អគគ្នាយកបរចេករេស 
 នាយកដាា នខទនការ នងិេំនាក់េនំងសាធារណៈ 
 ឯក្សារ-កាលបបវតរ ិ             

 

-

អនក្លធារីបាយការណ៍្ 

     
        យ៉ា ន់ បូរនិ 

 

 

 

ន

ពិ

និ

ត្

យ

 

និ

ង

ឯ

ក

ភា
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