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របាយការណ៍ 
ស្ដពីី 

លទ្ធផលការងារវបបធម៌ និងវិចិររស្លិបៈ របចាខំែឧស្ភា ឆ្នន ២ំ០១៤ 
 

 
 
I. សស្ចក្ដីសផដើម ៖ 

អនុវត្ឋតាមកមមវធីិនយោបាយ យទុ្ធសាស្ដស្ដចរុសកាណ ដំណាក់្កាលទី្៣ របស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល  
និងផផនការសកមមភាពការងារវបផធម៌ និងវចិិរត្សិលផៈ ឆ្នប ំ២០១៤  រយៈយពលមួយផែយនះ ររប់អងគភាពចំណុះ
រកសួងបានែិត្ែំរបឹងផរបងបយងកើនកិចចសហការជាមួយរកសួង ស្ថទ ប័នពាក់ព័នន និងដដរូអភិវឌ្ណជាតិ្-អនឋរជាតិ្ 
ជាពិយសសវស័ិយឯកជនតាមយោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលរឺ រដឌោំររ ដដរូឯកជនជាអបកអនុវត្ឋ ស្សបតាម 
យោលនយោបាយ “ អភិរកស និងអភិវឌ្ណវបផធម៌ជាតិ្ ”  កបុងយោលបំណងយធវើឱ្យ “ វបផធម៌ កាល យជាយសដឌកិចចជាតិ្”  
យដ្ឋយជរមុញបផនទមនូវការយរបើរបាស់សកាថ នុពលវបផធម៌ជាតិ្ជាថាមពលអភិវឌ្ណយសដឌកិចច តាមរយៈការពរងឹង 
ការបងកបយងកើនផលិត្ផលឧសាហកមមវបផធម៌សរាប់យោលយៅពាណិជជកមម និងយរសចរណ៍ យដ្ឋយបយងកើត្ 
ការងារ ពរងឹងសីលធម៌សងគម និងរយបៀបរស់យៅដលលលបូរ យធវើឱ្យផែមរានរំនិត្បងកបយងកើត្ និងបយងកើននិន្នប ការយសបហា
វបផធម៌ជាតិ្ រួមចំផណកកាត់្បនទយភាពរកីរករបស់របជាជន យធវើឱ្យសងគមររួលបាននូវសុែដុមរមន្ន យដើមផី
ឈានយៅសយរមចយោលយៅ  “ក្មពុជា ៖  រពះរាជាណាចរក្ននវបបធម៌” ។ 

 
II. រចនាស្មព័នធ និងរក្បែណឌ  ៖ 

១.រចនាស្មព័នធ ៖ 
ក-ថាប ក់ដឹកនំ្នរកសួង ៖ 
រកសួងវបផធម៌ និងវចិិរត្សិលផៈដឹកនំ្នយដ្ឋយ រដឌមន្ដនឋី១រូប អមយដ្ឋយរដឌយលខាធិការ៧រូប និង 

អនុរដឌយលខាធិការ៨រូប។ 
ែ-ថាប ក់រដឌបាលកណ្ដឋ ល ៖ 
ថាប ក់រដឌបាលកណ្ដឋ ល រកសួងាន ៖ 

 -អរគន្នយកដ្ឋឌ នរដឌបាល  និងហិរញ្ដវត្ទុ  ានន្នយកដ្ឋឌ នចំនួន០៩  (ន្ន.រដឌបាល  ន្ន.បុរគលិក ន្ន.ផផនការ           
សទិតិ្ និងសរុប ន្ន.រណយនយយ  ហិរញ្ដវត្ទុ  ន្ន.សំភារៈ និងបរកិាា រ ន្ន.នីតិ្កមម  ន្ន.សិរនិអបកនិពនន  និងសិរនិ 
របហាក់របផហល  ន្ន.សហរបតិ្បត្ឋិការវបផធម៌អនឋរជាតិ្ និងកិចចការអាស៊្ថន ស្ថលាបណឋុ ះបណ្ដឋ លរកបែណឍ  
វបផធម៌) ។ 
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-អរគន្នយកដ្ឋឌ នបយចចកយរសវបផធម៌ ានន្នយកដ្ឋឌ នចំនួន០៥ (ន្ន.អភិវឌ្ណវបផធម៌ ន្ន.យសៀវយៅ

ការអាន ន្ន.សិលផៈភាពយនឋ និងផសពវផាយវបផធម៌ ន្ន.សិលផៈរសសនីយភាព ន្ន.សិលផៈសូនរូប និងសិលផៈ
សិបផកមម) ។ 
 -អរគន្នយកដ្ឋឌ នយបតិ្កភណឍ  ានន្នយកដ្ឋឌ នចំនួន០៤ (ន្ន.បុរាណវត្ទ ុ ន្ន.ស្ថរមនធីរ ន្ន.បុរាណវរិា 
និងបុយររបវត្ឋិវរិា ន្ន.ោំពារ និងអភិរកសសំណង់បុរាណ) ។ 

យរៅពីយនះយៅានអងគភាពចំនួន០៤យរៀត្ ផដលសទិត្យៅយរកាមការដឹកនំ្នផ្ទធ ល់របស់រដឌមន្ដនឋី ៖ 
-សកលវរិាល័យភូមិនធវចិិរត្សិលផៈផដលជាររឹះស្ថទ នស្ថធារណៈ ថាប ក់យសមើអរគន្នយកដ្ឋឌ ន ាន

មហាវរិាល័យចំនួន០៥ (មហា.បុរាណវរិា មហា.ស្ថទ បត្យកមម និងនររូបនីយវរិា មហា.សិលផៈសូនរូប 
មហា.តូ្រយត្ន្ដនឋី មហា.ន្នដស្ថស្ដសឋ) និង មជឈមណឍ លសិកាស្ស្ថវរជាវវបផធម៌វរិាស្ថស្ដសឋ១ ។ 

-ន្នយកដ្ឋឌ នសវនកមមដផធកបុង 
-អធិការដ្ឋឌ ន ថាប ក់យសមើន្នយកដ្ឋឌ ន 
-ស្ថលាមធយមវចិិរត្សិលផៈ ថាប ក់យសមើន្នយកដ្ឋឌ ន ានស្ថលាជំន្នញចំនួន០៥ (ស្ថលារបំា ស្ថលា

យសៀក ស្ថលាសិលផៈសូនរូប ស្ថលាតូ្រយត្ន្ដនឋី ស្ថលាយលាា ន) ។ 
រ-ថាប ក់រាជធានី-យែត្ឋ ៖ 

 រកសួងានមនធីរវបផធម៌ និងវចិិរត្សិលផៈរាជធានី-យែត្ឋ ចំនួន២៤ និងការោិល័យវបផធម៌ និងវចិិរត្
សិលផៈរកុង ែណឍ  ស្សុក ចំនួន១៦៦ការោិល័យ ។ 

២.រក្បែណឌ មស្ដនដីរាជការ ៖  
រកសួងានមន្ដនឋីរាជការសរុបចំនួន២.៤៦៤ន្នក់ កបុងយន្នះស្សី៨៧៣ន្នក់ ផចកយចញជា ៖- 
-ថាប ក់រដឌបាលកណ្ដឋ ល ានចំនួន១.៤៦៥ន្នក់ កបុងយន្នះស្សី៥៦៥ន្នក់ 

 -ថាប ក់មនធីរវបផធម៌រាជធានី-យែត្ឋ ានចំនួន៩៩៩ន្នក់ កបុងយន្នះស្សី៣០៨ន្នក់ ។ 
 
III. ស្ក្មមភាពការងារថ្នន ក់្ដឹក្នារំក្ស្ងួ ៖ 
 ស្ក្មមភាពក្នងុរបសទ្ស្ ៖ 

-រពឹកដលងរី០៥ ផែឧសភា ឆ្នប ំ២០១៤ យលាកជំទាវរដឌមន្ដនថី ររួលជួប តំ្ណ្ដងអងគការ UNESCO យដើមផី 
សផមថងការរួរសម និងពិភាកាការងារ 
 -លាង ចដលងរី០៥ ផែឧសភា ឆ្នប ំ២០១៤ យលាកជំទាវរដឌមន្ដនថី ររួលជួប ឯកអរគរដឌរូត្ហុងររី 
យដើមផីសផមថងការរួរសម និងពិភាកាការងារ 

-រពឹកដលងរី០៦ ផែឧសភា ឆ្នប ំ២០១៤ យលាកជំទាវរដឌមន្ដនថី ររួលជួប រកុមហុ៊ន Sabay យដើមផីសផមថង
ការរួរសម និងពិភាកាការងារ  

-លាង ចដលងរី០៦ ផែឧសភា ឆ្នប ំ២០១៤ យលាកជំទាវរដឌមន្ដនថ ីររួលជួប អងគការសម័ពននសារម
សហរោសធុនតូ្ច និងមធយមយៅកមពុជា យដើមផីសផមថងការរួរសម និងពិភាកាការងារ ។ 
 
IV. លទ្ធផលការងារ ៖ 

១-ការងាររដឋបាល និងហរិញ្ញវរថុ ៖ 
១.១.ការងាររដឋបាលទ្ូសៅ ៖ 
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-បានររួលលិែិត្ចូលពីររប់ស្ថទ ប័នចំនួន៥៣២ចាប់ និង បញ្ជូ នលិែិត្យចញយៅររប់ស្ថទ ប័ន

ចំនួន៣៣៤ចាប់  
-បានតាក់ផត្ងនិពននអត្ទបរលិែិត្រដឌបាល និងលិែិត្បរដ្ឋឌ នបានចំនួន៣៥ចាប់ តាមត្រមូវការ 

ថាប ក់ដឹកនំ្ន 
-បានយរៀបចំររួលយភញៀវជាតិ្-អនឋរជាតិ្ និងកមមវធីិរបជំុយផសងៗបានទាន់យពលយវលា 
-កាល ំងសនឋិសុែ និងនររបាលោមរបចំាការយពលដលង  និងយប់សហការោប បានលអកបុងការផលរកា 

សុវត្ទិភាព យៅរីសឋីការរកសួង 
-ផលិត្លិែិត្ស្ថប មយផសងៗជូនថាប ក់ដឹកនំ្នរកសួងស្សបតាមត្រមូវការ យដ្ឋយបានបញ្ជូ នយចញតាម 

រយៈរចកយចញរដឌបាលយៅររប់យោលយៅ និងស្ថទ ប័នពាក់ព័ននទាន់យពលយវលាោ៉ងរលូន 
-បានយធវើការផចកចាយយសៀវយៅរាជកិចចជូនថាប ក់ដឹកនំ្ន និងតាមអងគភាព តាមយោលការណ៍របចំាផែ 

សរុបបានចំនួន៣៣០កាល 
-ការោិល័យពត៌្ានវរិាបានដំយណើ រការជាធមមតា តាមផផនការរបស់ថាប ក់ដឹកនំ្នរកសួង 
-យរៀបចំយបាះពុមពន្នមប័ណតជូនថាប ក់ដឹកនំ្ន និងមន្ដនថីរាជការ ។ 
 
១.២.ការងារបុគ្គលកិ្ ៖ 
-បានយរៀបចំយធវើយមដ្ឋយជូនមន្ដនថីរាជការចំនួន១៩អងគភាព (ថាប ក់កណ្ដថ លចំនួន០៥អងគភាព និងថាប ក់ 

រាជធានី-យែត្ថចំនួន១៤អងគភាព) 
-បានយធវើរបកាសផត្ងតំាងជូនមន្ដនថីរាជការចំនួន១១ន្នក់ 
-បានយធវើរបកាសលុបយឈាម ះជូនមន្ដនថីរាជការចំនួន០៣ន្នក់ 
-បានយធវើរបកាសររួលរកបែណឍ មន្ដនថីចំនួន០១ន្នក់ មកពីរកសួងស្ថធារណការ និងដឹកជញ្ជូ ន 
-បានយធវើរបកាសយផធរភារកិចចជូនមន្ដនថីរាជការថាប ក់របធានការោិល័យ យៅរដឌបាលកណ្ដថ លចំនួន 

០២ន្នក់ 
-បានយធវើរបកាសយផធររកបែណឍ ជូនមន្ដនថីចំនួន០២ន្នក់ យៅរកសួងបរសិ្ថទ ន និងរកសួងផដនដី 

នររូបនីយកមម និងសំណង់ 
-បានយធវើរបកាស សថីពីការយធវើនិយ័ត្កមមថាប ក់ឋាននថរស័កថិជូនមន្ដនថីរាជការតាមអតី្ត្ភាពការងារ 

ចំនួន៩៩៤ន្នក់ (ថាប ក់កណ្ដថ លចំនួន៥៣៧ន្នក់ និងថាប ក់រាជធានី-យែត្ថចំនួន៤៥៧ន្នក់) 
-មន្ដនថីចូលនិវត្ថន៍ានចំនួន១៣ន្នក់ (ថាប ក់កណ្ដថ លចំនួន៦ន្នក់ និងថាប ក់រាជធានី-យែត្ថចំនួន៧ន្នក់)។ 
 
១.៣.ការងារនីរិក្មម ៖ 
-បានយធវើបរបងាា ញសថីពី នីតិ្វធីិ និងវធិានដនការតាក់ផត្ងលិែិត្បរដ្ឋឌ នរតិ្យុត្ថ យៅរីសថីការរកសួង 
-ចូលរួមរបជំុអនថររកសួង ឆលងអនុរកឹត្យបយងកើត្ន្នយកដ្ឋឌ នសុែភាពផលូវចិត្ថ និងការបំពានយររឿង

យញៀន យៅរកសួងសុខាភិបាល ។ 
 
១.៤.ការងារគ្ណសនយយ និងហរិញ្ញវរថ ុ៖ 
-យធវើសំណំុលិែិត្សំុលវកិារដឌសរាប់ឧបត្ទមភជីវភាពជូនរពឹទាន ចារយសិលផៈផដលជាមរត្កមនុសសរស់ 

ផែមករា-មិលុន្ន ឆ្នប ំ២០១៤ 
 



4 
 

 
-យធវើរបាយការណ៍ និងស្ថលាកប័រត្បង់ចំណូលចូលលវកិារដឌ ពីការលក់សំបុរត្ចូលរសសន្ន 

ស្ថរមនធីរជាតិ្ ពីការរត្ួត្ពិនិត្យវស័ិយភាពយនថ និងពីការរត្ួត្ពិនិត្យវត្ទុសិលផៈនំ្នយចញ -នំ្នចូល របចំាផែមករា 
ដល់មិលុន្ន ឆ្នប ំ២០១៤ និងសំុសិរនិយធវើអាជីវកមម 

-យធវើរបាយការណ៍ និងស្ថលាកប័រត្បផងវរចំណូលចូលលវកិារដឌដលលជួលរីតំាងមួយផផបករបស់ 
ន្នយកដ្ឋឌ នអភិវឌ្ណវបផធម៌ផែមករា-មិលុន្ន ឆ្នប ំ២០១៤  

-យធវើសំណំុលិែិត្សំុរូទាត់្របាក់រងាវ ន់យលើករឹកចិត្ថរបចំាផែមករា-យមស្ថ ឆ្នប ំ២០១៤ 
-យធវើសំណំុលិែិត្សំុលវកិារដឌសរាប់របាក់យបៀវត្សកិចចសនា៧៨ន្នក់ និងពលករអផណថ ត្១៣៥ន្នក់  

ផែមករា-ឧសភា ឆ្នប ំ២០១៤ 
-យធវើលិែិត្យសបើសំុយោលការណ៍បកផរបឯកស្ថរ ពីភាស្ថអង់យរលស មកភាស្ថផែមរ 
-យធវើលិែិត្អាណត្ថិយបើករបាក់ចំណ្ដយបង់វភិារទានជូនរណៈកមមការភាពយនថអាសីុ ឆ្នប ំ២០១៤ 
-យធវើលិែិត្ចំណ្ដយរូទាត់្ដលលរបមូលសំរាមផែមករា-យមស្ថ ឆ្នប ំ២០១៤ 
-យធវើសំណំុលិែិត្ចំណ្ដយដលលរូទាត់្យរបើរបាស់អរគិសនីរបស់ន្នយកដ្ឋឌ នោំពារ និងអភិរកសសំណង់ 

បុរាណរបចំារតី្ាសរី១ ឆ្នប ំ២០១៤ 
-យធវើលិែិត្យសបើសំុយោលការណ៍ចំណ្ដយសិកាស្ស្ថវរជាវអំពីរំយនៀមរាល ប់របស់ជនជាតិ្ភារតិ្ច 
-យធវើលិែិត្យសបើសំុយោលការណ៍ចំណ្ដយយរៀបចំពិព័រណ៌អចិដន្ដនថយ៍ជាតិ្ពិននុ របចំាឆ្នប ំ២០១៤ 
-យធវើលិែិត្ចំណ្ដយរូទាត់្ដលលយរបើរបាស់រូរស័ពធយលើតុ្ ផែមករា-យមស្ថ ឆ្នប ំ២០១៤ 
-យធវើលិែិត្អាណត្ថិយបើករបាក់រូទាត់្បញ្ជ ីដរបសណីយ៏សរាប់ដលលយផញើរលិែិត្ផលូវការរបចំារតី្ាសរី១ 

ឆ្នប ំ២០១៤ 
-យធវើលិែិត្យសបើសំុយោលការណ៍យរៀបចំសិកាា ស្ថលាពិយរោះយោបល់យលើយសចកថីរពាងរបកាស សថីពី 

ការររប់ររងការរបរំុត្ន្ដនថី ។ 
 
១.៥.ការងារស្ម្ភា រៈ និងបរកិាា រ ៖ 
-បានយធវើសំយណើ សំុយោលការណ៍ធាន្នចំណ្ដយ យដើមផីរិញសាភ រៈបយចចកយរសឆាសរី១ -រិញ

សាភ រៈការោិល័យ និងយបាះពុមពឆាសរី២ -រិញយរបងឥនននៈសរាប់យរបើរបាស់ឆាសរី២ និង យដើមផីជួស 
ជុល ពរងីកយកាល ងទាវ រខាងត្ផូង ដនរបាស្ថរបន្នធ យឆ្នម រ យែត្ថបន្នធ យានជ័យ  

-បានយធវើការផបងផចកសាភ រៈការោិល័យជូនថាប ក់ដឹកនំ្ន និងររប់ន្នយកដ្ឋឌ ន និងបនថយបើកជូន 
សាភ រៈការោិល័យតាមការចំាបាច់ជូនន្នយកដ្ឋឌ នន្នន្ន 

-អនុវត្ថការងារយដញដលលការងារជួសជុលផកលមអអាោររីសថីការ ផកលមអស្ថរមនធីរយែត្ថយពាធិស្ថត់្ 
និងបនធប់សធូឌី្យូ៉ 

-អនុវត្ថការងារពិយរោះដលលការងារយបាះពុមពប័ណតចំណូល-ចំណ្ដយរជជយរយយ 
-អនុវត្ថការងាររបរល់-ររួលការផគត់្ផគង់សាភ រៈសរាប់ផលទំារលយនថ ។ 

 
១.៦.ការងារខផនការ ស្ថរិិ និងស្របុ ៖ 
-បនថយរៀបចំយធវើតារាងសរុបសឋីពីរយរាងវនិិយោរស្ថធារណៈផដលយរបើរបាស់លវកិារដឌ និងហិរញ្ដបផទាន 

យផសងៗរបស់មនធីរវបផធម៌ និងវចិិរត្សិលផៈរាជធានី-យែត្ឋ ផដលរកសួងបានររួលកបុងឆ្នប ំ២០១៣ 
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-បានសយរមចការយធវើរបាយការណ៍តាមរបបកំណត់្របចំាផែយមស្ថ ជូនរណៈរដឌមន្ដនថី និង 

ស្ថទ ប័នពាក់ព័នន 
-បនថយរៀបចំយធវើតារាងសរុបរយរាងបញ្ចូ លកបុងកមមវធីិវនិិយោរស្ថធារណៈសរាប់ឆ្នប ំ២០១៤-២០១៦។ 
 
១.៧.ការងារស្ទិ្ធិអ្នក្និពនធ និងស្ទិ្ធិរបហាក្់របខហល ៖ 
-បានយរៀបចំសិកាា ស្ថលាថាប ក់ជាតិ្ សថីពីសិរនិអបកនិពនន និងសិរនិរបហាក់របផហល យៅរីសថីការ 

រកសួង 
-បានយចញលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ការយធវើអាជីវកមម យលើស្ថប ដដោម នអបកររួលមរត្កស្ថសន៍ចំនួន០៥បរ។ 
 
១.៨.ការងារស្ហរបរិបរដិការវបបធម៌អ្នដរជារ ិនិងក្ិចចការអាស៊ាន ៖ 
-បានររួលលិែិត្ចូលចំនួន៥០ឯកស្ថរ មកពីររប់ស្ថទ ប័ន អងគការ និងពីយរៅរបយរស យដើមផីជូន

ថាប ក់ដឹកនំ្នរកសួងរត្ួត្ពិនិត្យ និងសយរមច 
-រណៈរបតិ្ភូរកសួងវបផធម៌បានយធវើរសសនកិចចយៅយរៅរបយរសចំនួន០៣យលើក ។ 
 
១.៩.សាលាបណតុ ះបណាត លរក្បែណឌ វបបធម៌ ៖ 
-បានយបើកវរគបណថុ ះបណ្ដថ ល និងផសពវផាយនីតិ្វធីិ និងវធិានការដនការតាក់ផត្ងយសចកថីរពាង

ចាប់ និងលិែិត្បរដ្ឋឌ នរតិ្យុត្ថ ដល់មន្ដនថីរាជការតាមអងគភាព ន្នយកដ្ឋឌ ន និងមនធីរវបផធម៌ និងវចិិរត្សិលផៈ
រាជធានី-យែត្ថ ។ 

 
២-ការងារសបរិក្ភណឌ របីូ ៖ 

២.១.ការងារគាពំារ និងអ្ភិរក្សស្ណំង់បុរាណ ៖ 
ក.ការងារអភិរកសដ្ឋឌ នអងគរ ៖ 

 បនថយបាសសាអ ត្ និងដុះលាងរូបចាល ក់កបុងឃ្លល ំងយរៀងរាល់សបាឋ ហ៍ ។ 
ែ.ការងារការពារតំ្បន់របាស្ថរ ៖ 

        -បានចុះយៅពិនិត្យ និងរប់ស្ថក ត់្របជាពលរដឌកំុឲ្យស្ថងសង់លំយៅដ្ឋឌ នលមីកបុងតំ្បន់២ ដនរបាស្ថរ 
បន្នធ យឆ្នម រ 

-មន្ដនថីជំន្នញចំនួន០១រូប យៅចូលរួមសហការមិនអចិដន្ដនថយ៍ជាមួយអងគការ G.H.F របចំារបាស្ថរ 
បន្នធ យឆ្នម រ 

-បានយរៀបចំឯកស្ថរមួយចំនួន យដើមផីសហការជាមួយអងគការ UNESCO អំពីការយរៀបចំបលង់យម 
របាស្ថរបន្នធ យឆ្នម រ ។  

រ.ការងារជួសជុលរបាស្ថរ សំណង់បុរាណ ៖ 
បានដ្ឋក់ឯកស្ថរជាស្ថល យមួយចំនួនជូនតំ្ណ្ដងអងគការ UNESCO ពិនិត្យ និងរបមូលចងរកង

បផនទម។ 
ឃ.ការងារររប់ររងសំណង់បុរាណ ៖ 
បានស្ស្ថវរជាវរកឯកស្ថរផដលពាក់ព័នន សហការជាមួយតំ្ណ្ដងអងគការ UNESCO យលើរយរាង 

យរៀបចំបលង់យមរបាស្ថរបន្នធ យឆ្នម រ ។ 
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ង.ការងារអភិរកសតាមបណ្ដថ យែត្ឋ ៖ 
 -អភិរកសដ្ឋឌ នកំពង់ធំ និង រពះវហិារ ៖ 
  +ចូលរួមសហការជាមួយអងគការ Waseda ទំាងបយចចកយរសជួសជុល និងចងរកងឯកស្ថរ 
ការជួសជុលរបាស្ថរសំបូរដរពរុក យៅយែត្ថកំពង់ធំ ។ 

-អភិរកសដ្ឋឌ នបាត់្ដំបង បន្នធ យានជ័យ និង ឧត្ឋរានជ័យ ៖ 
  +ចូលរួមសហការជាមួយអងគការ G.H.F ទំាងបយចចកយរសជួសជុល និងចងរកងឯកស្ថរ 
ការជួសជុលរបាស្ថរបន្នធ យឆ្នម រ យៅយែត្ថបន្នធ យានជ័យ ។  

ច.ការងារសហរបតិ្បត្ឋិការជាមួយអនឋរជាតិ្ ៖ 
 *កិចចសហការជាមួយអងគការ G.H.F ជួសជុលរបាស្ថរបន្នធ យឆ្នម រ ៖ 
       ការងារជួសជុលយរាងរងរី៣ ៖  យរៀបលមជញ្ញជ ំងចំនួន១២ដំុ -យរៀបលមបាត្ជញ្ញជ ំងចំនួន០៣ដំុ-យរៀប
ររឹះលមបាយយរកៀមលមីបាត្ជញ្ញជ ំងចំនួន០៣ដំុ-យរៀបររឹះជញ្ញជ ំងលមភក់ចំនួន០១ដំុ-យរៀបររឹះលមបាយយរកៀមលមីបាត្
ជញ្ញជ ំងសរសរធំ០២ដំុ-យរៀបលមករាលចំនួន៣១ដំុ-យរៀបលមសរសរចំនួន១០ដំុ និងយរៀបលមយែឿនយរកាយចំនួន១៣
ដំុ ដ្ឋក់សបូលចំនួន០២ដំុ និងដ្ឋក់ផដកទាមចំនួន០២យដើម ។  

ការងារជួសជុលលម ៖  ជួសជុល និងត្លមដ្ឋក់ផដកកបុងករាលចំនួន១៣ដំុ -ពុះលមបាយយរកៀមលមីជាពីរ 
បំផណកចំនួន១៤ដំុ និង ស្ថវ នពុះលមភក់លមី (លមភក់រកហម) យដើមផីយធវើសបូលចំនួន០១ដំុ ។ 
 *កិចចសហការជាមួយអងគការ Waseda ជួសជុលរបាស្ថរសំបូរដរពរុក យែត្ឋកំពង់ធំ ៖ 

ការងារជួសជុលរបាស្ថរ N1 ៖  បានរូរបលង់បងាក ន់ដដ  N1 ផផបកខាងត្ផូង បាន១៥ផម៉រត្កាយរ ៉ 
យរៀបករាលលមភក់ ផផបកខាងត្ផូងរបាស្ថរ N1 បាន៤ផម៉រត្កាយរ ៉និង យរៀបបំយពញករាលយែឿនមុែ ផផបកខាង 
យកើត្របាស្ថរ N1 បាន១២ផម៉រត្កាយរ ៉។   

   
២.២.ការងារសារមនទីរ ៖  
ក.ស្ថរមនធីរជាតិ្ភបំយពញ ៖ 
-បានចុះយៅរត្ួត្ពិនិត្យ និងដឹកជញ្ជូ នររមរូបចំនួន០៧ដំុ និងបដិាចំនួន០១រូប ពីយែត្ថយសៀមរាប

យកមកជួសជុល និងដ្ឋក់តំាងបងាា ញយៅស្ថរមនធីរជាតិ្ 
-បានផកសរមួលយឈាម ះវត្ទុបុរាណអំពីកុលាលភាជន៍យៅកបុងរបព័នន Data base ឲ្យសមស្សបយៅ 

តាមលកាណៈបយចចកយរស 
-ការតំាងពិព័រណ៍យរៅរបយរស ៖ យោងកិចចរពមយរពៀងរវាងរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា និងស្ថរមនធីរ 

សិលផៈយមរត្ូបូ៉លីតាន សហរដឌអាយមរកិ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា បានអនុញ្ញដ ត្ឲ្យភារីសហរដឌអាយមរកិ ែចីវត្ទុ 
សិលផៈបុរាណផែមរចំនួន២០រូប យកយៅតំាងពិព័រណ៍យៅស្ថរមនធីរយមរត្ូបូ៉លីតាន  សហរដឌអាយមរកិ រយៈយពល 
៤ផែ (២៥.០៣.២០១៤ ដល់២០.០៧.២០១៤)។    

-យភញៀវចូលរសសន្នស្ថរមនធីរជាតិ្ ភបំយពញានរណៈរបតិ្ភូជាន់ែពស់ជាតិ្-អនឋរជាតិ្ យភញៀវជាតិ្-អនឋរជាតិ្ 
សិកាា កាម សិសស និសសិត្ រពះសងឃ សរុបានចំនួន ១០.៩២៣ន្នក់ កបុងយន្នះាន ៖ 

យភញៀវជាតិ្ចំនួន ២.៣៨៨ ន្នក់ ររួលបានលវកិាចំនួន ៨៣៥.៨០០យរៀល 
យភញៀវអនឋរជាតិ្ចំនួន ៧.៤១៧ ន្នក់ ររួលបានលវកិា ២៥.៩៥៩ដុលាល អាយមរកិ 
យភញៀវចូលឥត្បង់ដលលចំនួន ១.១១៨ន្នក់ 

 -ជួសជុលរូបចាល ក់បាន០៧រូប ។ 
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ែ.ស្ថរមនធីរឧរកឹដឌកមមរបល័យពូជស្ថសន៍រួលផសលង ៖  
-យភញៀវជាតិ្-អនឋរជាតិ្ រពះសងឃ សិសស និសសិត្ចូលរសសន្នចំនួន១៩.០៥៩ន្នក់  កបុងយន្នះយភញៀវ 

អនថរជាតិ្ចំនួន១២.៩៨៦ន្នក់ 
រ.មណឍ លវត្ឋភប ំ៖ 
-យភញៀវយរសចរណ៍បរយរសចូលរសសន្នានចំនួន៩.០៥៧ន្នក់ ។ 
ឃ.មណឍ លយជើងឯក ៖ 
-យភញៀវយរសចរណ៍បរយរសចូលរសសន្នានចំនួន១៤.៧២០ន្នក់ ។ 

 
២.៣.ការងារបុរាណវរថ ុ៖  
-បានចុះពិនិត្យដំយណើ រការផថល់ការនំ្នយចញវត្ទុសិលផៈយៅយែត្ថយសៀមរាប និងសិកាពីផលប៉ះពាល់ 

យផសងៗពាក់ព័នននឹងការររប់ររងផផបកឯកជនកបុងការផថល់សិរនិឲ្យនំ្នវត្ទុសិលផៈយចញយៅបរយរស 
-ការងារផឋល់យសវាពិនិត្យវត្ទុសិលផៈនំ្នចូល-នំ្នយចញយរៅរបយរស បានចំនួនសរុប៨៨២រូប  ររួល

លវកិា បានចំនួន៥.៦១៦.០០០យរៀល ។ 
 
២.៤.ការងារបុរាណវិទ្ា និងបុសររបវរតិវិទ្ា ៖  
បានបញ្ជូ នមន្ដនថីជំន្នញចំនួន០៣រូប ចុះយៅពិនិត្យស្ថទ នីយបុរាណ យៅស្សុកស្ថអ ង យែត្ថកណ្ដថ ល ។ 
 

៣-ការងារសបរិក្ភណឌ អ្របីូ ៖ 
៣.១.ការងារអ្ភិវឌ្ឍវបបធម ៌៖ 
-បនថការស្ស្ថវរជាវ និងចងរកងអំពីរបដពណី រំយនៀមរាល ប់ ដនពិធីបុណយដ្ឋរលាន 
-សិកាបនថពីពិធីសថីដណថឹ ងកូនរកមំុជនជាតិ្ពបង យៅយែត្ថមណឍ លរីរ ី
-សិកាពីពិធីបុណយផសនយរពន និងពិធីយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ របស់ជនជាតិ្យរកាល យៅយែត្ថមណឍ ល 

រីរ ី
-បានសហការយរៀបចំតំាងពិព័រណ៌កបុងរពះរាជពិធីបុណយរចត់្រពះនងគ័ល ជាមួយមនធីរវបផធម៌ និង 

វចិិរត្សិលផៈយែត្ថកណ្ដថ ល ។ 
 
៣.២.ការងារស្លិបៈភាពយនដ និងផសពវផាយវបបធម ៌៖ 
-លត្វយីដអូឯកស្ថរពីសកមមភាពថាប ក់ដឹកនំ្ន និងការងារអងគភាពជំុវញិរកសួងបាន០៣ចំណងយជើង 
-បានផឋល់អាជាញ ប័ណតលមីសំុយធវើអាជីវកមមភាពយនឋ-វយីដអូចំនួន០២ផលិត្កមម  
-ចុះបញ្ជ ីសំុផលិត្វយីដអូខារ៉ាអូយែផែមរបាន០៤យលែ  វយីដអូយរឿងផែមរ (០១ដំុចប់) បាន០២ចំណងយជើង 

វយីដអូយរឿងភារផែមរបាន០១ចំណងយជើង និងសំុផលិត្សផ៉ត្ែលីបាន០២ចំណងយជើង 
-ផឋល់រិដ្ឋឌ ការផែសវយីដអូខារ៉ាអូយែផែមរបាន០២យលែ វយីដអូផែមរ (០១ដំុចប់) បាន០១ចំណងយជើង

សពុត្ផាយពាណិជជកមម (ឯកស្ថរខាប ត្ផវង)បាន០២ចំណងយជើង 
-ផឋល់រិដ្ឋឌ ការផែសវយីដអូយរឿងបរយរសបាន១៥ចំណងយជើង និងចុះបញ្ជ ីកាផសសត្ន្នំចូលពីបរយរស

បាន២៤ចំណងយជើង។ 
-បានររួលចំណូលពីការផឋល់យសវាយលើអាជីវកមមភាពយនឋ-វយីដអូសរុបចំនួន៥.៦៥០.០០០យរៀល 

យដ្ឋយបង់ចូលលវកិារដឌ ។ 
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៣.៣.ការងារស្លិបៈទ្ស្សនីយភាព ៖ 
-ការរបរំុត្ន្ដនឋី និងសផមឋងសិលផៈ (មហាជន និងអាជីព) សរុបចំនួន៥១០យលើក កបុងយន្នះ

ន្នយកដ្ឋឌ នសិលផៈសផមឋងកបុងស្សុកបាន០៤យលើក និងយរៅរបយរសបាន០១យលើក 
-យលាកររ ូ អបកររូដនន្នយកដ្ឋឌ នសិលផៈរសសនីយភាព បានចុះជួយបណថុ ះបណ្ដថ ល និងពរងឹង

ជំន្នញសិលផៈរសសនីយភាព យៅតាមបណ្ដឋ ររឹះស្ថទ នអប់រ ំអងគការ និង សារមន៍សិលផៈន្នន្នរួមាន ៖ 
+អបកររូរបំា និងចយរមៀងបុរាណ០៤រូប បងាា ត់្ យៅមហាវរិាល័យសិលផៈន្នដស្ថស្ដសថ 
+សិលផកររបំារបដពណី០២រូប បងាា ត់្បយចចកយរសយលាា នយខាល យៅមហាវរិាល័យសិលផៈ

ន្នដស្ថស្ដសថ 
         +យលាកររ ូ អបកររូរបំារបដពណី របំាបុរាណ និងយលាា នចំនួន០៧ន្នក់ បងាា ត់្បយរងៀនសិសស
យៅស្ថលាមធយមវចិិរត្សិលផៈ ។ 
 

៣.៤.ការងារស្លិបៈស្នូរបូ និងស្លិបៈស្បិបក្មម ៖ 
-កំពុងស្ស្ថវរជាវឯកស្ថរសាភ រៈយរបើរបាស់របជាពលរដឌផែមរភារ៣ និងកាច់ចាល ក់ផែមរភារ៣ 
-បានបញ្ជូ នមន្ដនថីជំន្នញចំនួន០២រូប ចូលរួមរណៈកមមការអនថររកសួង យដើមផីបយងកើត្ររមង់ពុមពររមូ 

ចាល ក់ពុមពបដិាផែមរ ផដលបងាា ញពីរចន្នប័រមផែមរផត្មួយ ។ 
 
៣.៥.ការងារសស្ៀវសៅ ការអាន ៖  
-បានពិនិត្យផកសរមួលរួចជាស្ថទ ពររសសន្នវដថីយលែ២០ និងបានដ្ឋក់ឆលងថាប ក់ដឹកនំ្នយដើមផីពិនិត្យ 

សយរមច 
-បាននឹងកំពុងយរៀបចំបញ្ចូ លឯកស្ថរយសកនយៅកបុងកមមវធីិបណ្ដត ល័យែញុំ ( PMB) សរាប់បយរមើការ 

សិកាស្ស្ថវរជាវ 
-ែិត្ែំផសវងរកដដរូលមីជាមួយរកុមហុ៊ន DIGI យដើមផីជួយបយងកើត្យវបស្ថយ យៅបណ្ដត ល័យជាតិ្ 
-ែិត្ែំយធវើ Poster បានពីរផ្ទធ ំង សថីពីការយសកនឯកស្ថរបណ្ដត ល័យជាតិ្ បញ្ជូ នយៅតំាងពិព័រណ៌យៅ 

របយរសា៉យឡសីុ 
-បានចុះអនុសារណៈ (MOU) រវាងបណ្ដត ល័យជាតិ្ និង បណ្ដត ល័យសឹងាបុរ ី។ 
*បណ្ដត ល័យជាតិ្ ៖ 
-យភញៀវជាតិ្-អនឋរជាតិ្ចូលអានានចំនួន ៦១៧ន្នក់ 
-បានររួលយសៀវយៅពីស្ថទ ប័នន្នន្ន និងអងគការយរៅរដ្ឋឌ ភិបាល (យសៀវយៅររប់ភាស្ថ) ចំនួន

៥០កាល 
-អបកសិកាស្ស្ថវរជាវបានែចីយសៀវយៅយកយៅអានចំនួន២២៨កាល 
-ររួលកាផសត្ចំនួន២១០ចាប់ និង រសសន្នវដឋីយផសងៗ និងរពឹត្ឋិប័រត្បរយរសចំនួន៦៣កាល 
-បានផចកយលែ ISBN ដល់អបកយបាះពុមពចំនួន៣២យលែ 
-យសកនយសៀវយៅចាស់ចំនួន០៥កាល និងបានបិរយលែកូដយសៀវយៅចំនួន៧៦កាល 
-យធវើកាតាឡុកយសៀវយៅររប់របយភរ និងរសសន្នវដថីជាភាស្ថផែមរ-បរយរសចំនួន១៥៣កាល ។ 
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៤.ការអ្ភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ៖ 
៤.១.ស្ក្លវិទ្ាលយ័ភូមិនទវិចិររស្លិបៈ 
*ឆ្នប ំសិកា ២០១៣-២០១៤ ាននិសសិត្សរុបចំនួន១.៦៦៤ន្នក់ (ស្សីចំនួន៥០៩ន្នក់) កបុងយន្នះ ៖ 
-និសសិត្អាហារូបករណ៍ចំនួន៦០០ន្នក់ (ស្សីចំនួន១៨៥ន្នក់) 
-និសសិត្បង់ដលលសិកាចំនួន១.០៦៤ន្នក់ (ស្សីចំនួន៣២៤ន្នក់) 
-ស្ថស្ដស្ថថ ចារយសរុបចំនួន២៩០ន្នក់ (ស្សីចំនួន៣៨ន្នក់) 
-បនថអនុវត្ថកមមវធីិសិកាឆាសរី២ ររប់ករមិត្សិកា 
-បនថការជួសជុលអោរមហាវរិាល័យបុរាណវរិា 
-សកលវរិាល័យភូមិនធវចិិរត្សិលផៈ ានការវវិឌ្ណន៍ និងដំយណើ រការបានោ៉ងលអរបយសើរ យដ្ឋយ     

ែិត្ែំបនឋពរងឹង និងពរងីកកិចចសហរបតិ្បត្ឋិការបផនទមយរៀត្ជាមួយអងគការ ស្ថទ ប័នអនឋរជាតិ្ន្នន្ន សកល 
វរិាល័យកបុង និងយរៅរបយរស ពិយសសយផ្ទឋ ត្យលើការផឋល់អាហារូបករណ៍ដល់ស្ថស្ដស្ថឋ ចារយ និងនិសសិត្យៅ 
បនឋការសិកាយៅយរៅរបយរស និងការយលើកកមពស់សមត្ទភាពភាស្ថរបរយរសជូនមន្ដនឋីរាជការ 

-បានយបើកសិកាា ស្ថលាតូ្រយត្ន្ដនថី រវាងមហាវរិាល័យតូ្រយត្ន្ដនថី និង Kasetsart University  
-បានយបើកសិកាា ស្ថលា សថីពីត្ន្ដនថី និងថាប ក់បយរងៀនត្ន្ដនថី ជូនយលាកបណឍិ ត្ស្ថស្ដស្ថថ ចារយ            

អុ៊ង ជិនណ្ដរ ីអបកនិពននបរយភលងជនជាតិ្ផែមរ-អាយមរកិ និងជាអបកយធវើបរបងាា ញ 
-សហការយរៀបចំការរបរំុត្ន្ដនថីជាមួយសារមសិលផៈមរត្កហវូណនជូនយភញៀវយរសចរណ៍យរៀងរាល់ 

ដលងយៅរ ៍យៅយរាងមយហាស្សពសកលវរិាល័យភូមិនធវចិិរត្សិលផៈ ។ 
 
៤.២.សាលាមធយមវិចិររស្លិបៈ 
-ឆ្នប ំសិកា២០១៣-២០១៤ សិសសសិកាយៅតាមស្ថលាជំន្នញសរុបចំនួន ១.០២៧ន្នក់ កបុងយន្នះ 

ស្សី៤៤៣ន្នក់ 
-សិសសស្ថប ក់យៅកបុងស្ថលាានចំនួន១៩៨ន្នក់ កបុងយន្នះស្សី៦៦ន្នក់  
-របជំុររូបយចចកយរស និងចំយណះរូយៅយដើមផីយរៀបចំយធវើការរបឡងរបចំាផែ 
-យរៀបចំអនុរកសរត្ួត្ពិនិត្យ និងស្សង់វត្ថានររូ និងសិសសយៅតាមស្ថលានីមួយ  ៗ
-បានររួលរណៈរបតិ្ភូស្ថលា អាយ សីុ យអស( ICS) និង អងគការស្ថសន្ន របយរសកូយរ ៉  មក

រសសន្នស្ថលាមធយមវចិិរត្សិលផៈ 
-ររូ និងសិសសចំនួន២៧រូប យៅចូលរួមសផមថងរបំារត្ុដិ យៅកាកបាររកហមកមពុជា 
-ររូ និងសិសសចំនួន៩៥រូប យៅចូលរួមសផមថងរបំារត្ុដិ យៅរីសថីការរណៈរដឌមន្ដនថី ។ 
 

៥.ការងារស្វនក្មមនផទក្នងុ ៖ 
បានចុះយធវើសវនកមមយៅមនធីរវបផធម៌ និងវចិិរត្សិលផៈយែត្ថរកយចះ -រត្នរីរ-ីសធឹងផរត្ង និងឧត្ថរ

ានជ័យ ។ 
 

៦.ការងារអ្ធិការដ្ឋឋ ន ៖ 
បានយធវើអធិការកិចចយៅមនធីរវបផធម៌ និងវចិិរត្សិលផៈយែត្ថដប៉លិន និងយពាធិស្ថត់្ និង របមូល

ព័ត៌្ានយរត្ៀមចុះយៅអយងកត្ស្ស្ថវរជាវបណថឹ ង វវិាររដឌបាល និងបាតុ្ភាពអសកមមចំនួន០១អងគភាព ។ 
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៧.ការងារមនទីរវបបធម៌ និងវិចិររស្លិបៈរាជធានី-សែរដ ៖ 
មនទីរវបបធម ៌និងវិចិររស្លិបៈរាជធានីភនំសពញ ៖  
ការងារយបតិ្កភណឍ រូបី ៖ បានយរៀបចំផលរកាការពារសណ្ដថ ប់ធាប ប់ យស្ថភ័ណភាព អន្នម័យមណឍ ល

វត្ថភបំបានលអជារបចំា ។ 
ការងារយបតិ្កភណឍ អរូបី ៖ បានចុះរត្ួត្ពិនិត្យរីតំាងជួល-លក់សីុឌី្ វសីុីឌី្ចំនួន៣០យលើក -កផនលង

លក់កាយហវបញ្ញច ំងវយីដអូចំនួន១២យលើក-អាជីវកមមា៉សា យកាសជប់ចំនួន០៥យលើក -អាជីវកមមអិុនយធើយណត្
ចំនួន១០យលើក-អាជីវកមមផថិត្រូប លត្រូប លត្វយីដអូ ចំនួន១០យលើក និងរត្ួត្ពិនិត្យយរាងភាពយនថយៅផារ 
សីុធីម៉លចំនួន០១យលើក។ ចុះរត្ួត្ពិនិត្យតាមសារមន៍ អងគការ និងស្ថលាបងាា ត់្សិលផៈបានចំនួន១៥យលើក។  
ចុះរត្ួត្ពិនិត្យតាមបណ្ដថ រីតំាងផលិត្-លក់ស្ថល កសញ្ញដ  ចាល ក់ពុមពសីុម៉ង់ត៍្ និងចាល ក់ាប ងសិលាបានចំនួន 
២២យលើក និងបានចុះផណនំ្ន ផសពវផាយដល់អាជីវកមមសិលផៈសូនរូប និងសិលផៈសិបផកមម រូទំាងរាជធានី 
អំពីកាច់ចាល ក់ផែមរ ។ 

 
មនទីរវបបធម ៌និងវិចិររស្លិបៈសែរតក្ណាដ ល ៖  
ការងារយបតិ្កភណឍ រូបី ៖ បានចុះរត្ួត្ពិនិត្យបយងាគ លស្ថទ នីយបុរាណ ផដលបានយបាះរួច យៅស្សុក 

យកាះធំ និងស្សុកែាច់កណ្ដថ ល និងចុះពិនិត្យសំណង់បុរាណយចតិ្យផម៉បាន យចតិ្យពញាោ៉ត្ និងយចតិ្យ
រពះបារសុរននបរ យៅស្សុកែាច់កណ្ដថ ល។  ការស្ថងសង់យកាល ងទាវ រចូលភបំរពះរាជររពយ សយរមចបាន៨០ 
ភាររយ ។ 

ការងារយបតិ្កភណឍ អរូបី ៖ បានដឹកនំ្នរកុមសិលផៈយចញសផមថងកបុងកមមវធីិយផសង  ៗ ។ បានចុះអប់រ ំ
របជាពលរដឌផដលកំពុងរបកបរបរសិលផៈសិបផកមមចាល ក់របាក់-ស្ថព ន់-វលល៍លបឹង-សលឹករទាំង-ផលិត្កយនធល-ផ្ទមួង
រកា អំពីសូរត្ យៅស្សុកពញា ឮ និងស្សុកែាច់កណ្ដថ ល ឲ្យអនុវត្ថរតឹ្មរត្ូវ យដើមផីទាក់ទាញយភញៀវយរសចរណ៍ 
ជាតិ្ និងអនថរជាតិ្។  

 
មនទីរវបបធម ៌និងវិចិររស្លិបៈសែរតតាខក្វ ៖  
ការងារយបតិ្កភណឍ រូបី ៖ បានចុះយៅហាមឃ្លត់្ការជីកកាយយកលមភបំជីសូរយ និងចុះយៅពិនិត្យយមើល 

ការស្ថងសង់លំយៅដ្ឋឌ នរបស់របជាពលរដឌចំនួន៧០ររួស្ថរ យដ្ឋយោម នការអនុញ្ញដ ត្ ផដលយធវើឲ្យប៉ះពាល់
ដល់របាស្ថរភបំជីសូរយ យៅស្សុកអងគរបុរ ីចំនួន០១យលើក។ ចុះយៅពិនិត្យស្ថទ នភាពរបាស្ថរធាល យ យដ្ឋយបាន 
របរះយឃើញយោលសីា យធវើពីលមភក់ (កំពស់៤១ស .ម ររឹង៤៩ស .ម ករាស់២០ស .ម) យកមករការុកយៅ 
ស្ថរមនធីរយែត្ថ និងចុះយៅពិនិត្យស្ថទ នភាពរបាស្ថររពះធាតុ្ ផដលជារបាស្ថរបាក់ផបកយៅសល់ផត្ររឹះ ផដល 
សទិត្យៅស្សុករទំាងចំនួន០១យលើក។ យភញៀវចូលរសសន្នស្ថរមនធីរយែត្ថសរុបចំនួន០៧ន្នក់ និង ស្ថរមនធីរស្សុក 
អងគរបុរសីរុបចំនួន១០៧ន្នក់ (អនថរជាតិ្១៧ន្នក់) ។ 

ការងារយបតិ្កភណឍ អរូបី ៖ បានចុះផសពវផាយអប់រសីំលធម៌សងគមដល់របជាពលរដឌ យៅស្សុកបុរ ី
ជលស្ថរ ចំនួន០២យលើក។ ចុះយៅពរងឹងរកុមសិលផៈមហាជន យៅស្សុកសំយរាងចំនួន០១យលើក និង ចុះរត្ួត្
ពិនិត្យសិបផកមមចាល ក់អំពីសីុម៉ង់ត៍្យៅស្សុករតំាកក់ចំនួន០១យលើក និងបានផណនំ្នដល់អាជីវករឲ្យអនុវត្ថ 
រតឹ្មរត្ូវតាមកផួនខាប ត្ ដនកាច់ចាល ក់ផែមរ។ បានសិកាស្ស្ថវរជាវពីរបវត្ថិរកុមរបឹកាឃំុទំាង៦ ដនស្សុកយកាះ 
អផណថ ត្ យដើមផីចងរកងជាឯកស្ថរចំនួន០១ចាប់ និង ចុះយៅវត្ថបារាយណ៍ រកុងដូនផកវ យដើមផីស្ស្ថវរជាវពី 
របវត្ថិរបាស្ថររយនលអំុរួលយរជាយរបឃរ ចំនួន០១យលើក។ 
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មនទីរវបបធម ៌និងវិចិររស្លិបៈសែរតក្ំពរ ៖  
ការងារយបតិ្កភណឍ រូបី ៖ បនថសហការជាមួយស្សុក-រកុង កបុងការតាមដ្ឋន រត្ួត្ពិនិត្យ ការពារ និង 

ផលរកាបុរាណស្ថទ ន និងវត្ទុបុរាណផដលកំពុងរការុកសរាប់យោរពបូជាកបុងវត្ថអារាម និងកបុងសហរមន៍ ។ 
ការងារយបតិ្កភណឍ អរូបី ៖ បានហវឹកហាត់្យភលងពិណពារយ កាច់សគរដឆ ោំុ និងកាច់ឡក ដឆោំុ 

ជារបចំា។ ចុះរត្ួត្ពិនិត្យកផនលងលក់សីុឌី្ វសីុីឌី្ ផដលោម នរិដ្ឋឌ ការពីរកសួងវបផធម៌ និងវចិិរត្សិលផៈ យៅរកុង
កំពត្ចំនួន០១យលើក។ ចុះផសពវផាយខាប ត្កាច់ចាល ក់ផែមរដល់បណ្ដថ អាជីវកមមចាល ក់ពុមពយៅស្សុកជំុរីរចំីនួន
០១យលើក។ ចុះរត្ួត្ពិនិត្យ និងផណនំ្នការយលើកស្ថល កយីយហាចំនួន០១កផនលង យៅរកុងកំពត្។ ចុះផសពវផាយ 
យសចកថីជូនដំណឹង សថីពីការរបឡងយរជើសយរ ើសស្ថប ដដនិពននរបយលាមយលាក និងកំណ្ដពយ ពានរងាវ ន់ យហង 
ោ៉ន់ ឆ្នប ំ២០១៤ ដល់បណ្ដថ ស្សុក-រកុង ។ 

 
មនទីរវបបធម ៌និងវិចិររស្លិបៈសែរតខក្ប ៖  
ការងារយបតិ្កភណឍ រូបី ៖ បានសហការជាមួយរណៈកមមការវត្ថ យបាសសាអ ត្ និងកាប់ឆ្នក រដរពផលូវ

ចូលរូង និងជំុវញិបរយិវណរមណីយដ្ឋឌ នភបំសយសៀរជារបចំា ។ 
ការងារយបតិ្កភណឍ អរូបី ៖ បានចុះផសពវផាយ និងផណនំ្នដល់ាច ស់ស្ថល កយីយហាផដលដ្ឋក់តំាង 

មិនសមស្សបតាមែលឹមស្ថររបកាសយលែ១៧២ និងយសចកថីផណនំ្នយលែ០២ សណន របស់រកសួងវបផធម៌ 
និងវចិិរត្សិលផៈបានចំនួន០២យលើក ។  

 
មនទីរវបបធម ៌និងវិចិររស្លិបៈសែរដរពះស្ហីន ុ៖  
ការងារយបតិ្កភណឍ អរូបី ៖ បានអយញ្ជ ើញាច ស់អាជីវកមមអិុនយធើយណត្ មកយធវើកិចចសនាបនថបាន

ចំនួន០៦កផនលង យៅរកុងរពះសីហនុ។  
 
មនទីរវបបធម ៌និងវិចិររស្លិបៈសែរតសកាះក្ងុ ៖  
ការងារយបតិ្កភណឍ រូបី ៖ បានចុះរត្ួត្ពិនិត្យ ផលរកា ការពារ រីកផនលងបុសផុករពះអងគយោកធលក 

យចតី្យឃុនឆ្នង និងវត្ទុផដលស្សង់យចញពីសំយៅលិចជារបចំា។ បានចុះយៅស្សុកលមបំាង រកយឃើញរពះពុរនរូប 
០១អងគ យធវើពីលមភក់ (ររឹង៤០ស.ម និងកមពស់៥៣ស.ម) ។ 

ការងារយបតិ្កភណឍ អរូបី ៖ បានចុះយៅយធវើការរត្ួត្ពិនិត្យអាជីវកមមហាងកាយហវ និងអិុនយធើយណត្  
យៅស្សុកមណឍ លសីាចំនួន០១យលើក និងអាជីវកមមភាពយនថវយីដអូ យៅរកុងយែមរភូមិនធចំនួន០២យលើក។ ចុះ
រត្ួត្ពិនិត្យអាជីវកមមសិលផៈសូនរូប និងសិលផៈសិបផកមម រពមទំាង ផណនំ្នឲ្យអាជីវកររត្ូវសំុចាប់អនុញ្ញដ ត្ឲ្យ
បានរតឹ្មរត្ូវយៅស្សុកមណឍ លសីាបានចំនួន០១យលើក។ យធវើចាប់អនុញ្ញដ ត្យលើកស្ថល កសញ្ញដ ចំនួន១៣កផនលង 
យៅរកុងយែមរភូមិនធ។ ការោិល័យរចកយចញចូលផត្មួយ បានយចញលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ និងអាជាញ ប័ណតររប់
យសវាកមមវបផធម៌បានចំនួន២៥ចាប់ ។  

 
មនទីរវបបធម ៌និងវិចិររស្លិបៈសែរតក្ំពង់ស្ព ឺ៖  
ការងារយបតិ្កភណឍ រូបី ៖ សបផុរសជនបានយធវើជយណថើ រយឡើងភបំចាស់ ចាប់ពីលាអ ងជន្ដងគើកយៅយលើែបងភបំ 

រពះរពហម ផដលានរបផវង១៤ផម៉រត្ ររឹង០ ,៨០ផម៉រត្ យធវើពីសីុម៉ង់ត៍្ យៅរមណីយដ្ឋឌ នបុរាណវរិាភបំចាស់ 
សទិត្យៅឃំុយហាងសំណំ ស្សុកឱ្រ៉ាល់។ យភញៀវចូលរសសន្នស្ថរមនធីរនរៈបុរសីរុបចំនួន៥៦៣ន្នក់ ។ 

ការងារយបតិ្កភណឍ អរូបី ៖ បានបញ្ជូ នររូជំន្នញផផបករបំា  និងយភលងពិណពារយ យៅបណថុ ះបណ្ដថ ល 
ដល់មណឍ លកុារកំរពាកថីសងឃឹមលមីដនកុារកមពុជា និងមណឍ លកុារកំរពាដីអំបិល យៅស្សុកសំយរាងរងបាន
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ចំនួន០១យលើក។ ចុះពរងឹងអាជីវករចាល ក់ពុមពសីុម៉ង់ត៍្ចំនួន០៧កផនលង យៅស្សុករងពិសី និងស្សុកសំយរាង
រង។ ការោិល័យរចកយចញចូលផត្មួយរកុងចារមន បានអនុញ្ញដ ត្ចាប់របកបអាជីវកមមយលើវស័ិយវបផធម៌ 
និងវចិិរត្សិលផៈបានចំនួន០៥ចាប់ ររួលលវកិាចំនួន ១១០.០០០យរៀល យដ្ឋយបង់ចំណូលចូលលវកិារដឌ ។ 

 
មនទីរវបបធម ៌និងវិចិររស្លិបៈសែរដក្ំពង់ឆ្នន ងំ ៖   
ការងារយបតិ្កភណឍ អរូបី ៖ បានចុះរត្ួត្ពិនិត្យ និងស្សង់សទិតិ្រកុមសិលផៈមហាជនរូទំាងយែត្ថបាន 

ចំនួន០៤យលើក និងបនថស្សង់សទិតិ្អាជីវកមមសាអ ងការ អុ៊ត្សក់ លត្រូប  និងយសវាកមមយផសងៗយរៀត្បានចំនួន 
០៣យលើក ។  

 
មនទីរវបបធម ៌និងវិចិររស្លិបៈសែរដសពាធិសារ ់៖  
ការងារយបតិ្កភណឍ រូបី ៖ បានចុះយៅរត្ួត្ពិនិត្យរីតំាងលមបាយយរកៀម សទិត្យៅស្សុកភបំរកវាញ 

បានចំនួន០១យលើក ។  
ការងារយបតិ្កភណឍ អរូបី ៖ បានចុះរត្ួត្ពិនិត្យសីុឌី្-វសីុីឌី្ផដលោម នរិដ្ឋឌ ការ និង តាមដ្ឋនការចាក់ 

បញ្ញច ំងវយីដអូតាមហាងកាយហវចំនួន០៣យលើក។ បានយចញលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ និងអាជាញ ប័ណតររប់យសវាកមមវបផធម៌
បានចំនួន៤៨ចាប់ ។  

  
មនទីរវបបធម ៌និងវិចិររស្លិបៈសែរដបារ់ដំបង ៖  
ការងារយបតិ្កភណឍ រូបី ៖ បានផថល់ឯកស្ថរពាក់ព័នននឹងរួលបុរាណដល់មន្ដនថីនររបាល មកពី

អរគន្នយកដ្ឋឌ នការពារយបតិ្កភណឍ ។ បំយពញឯកស្ថរ និងផថិត្យមដដររួលរួលបុរាណចំនួន០៧រួល យៅស្សុក
លមយោល។ យភញៀវចូលរសសន្នស្ថរមនធីរយែត្ថសរុប ចំនួន៧១ន្នក់ (អនថរជាតិ្ចំនួន០៧ន្នក់) ។  

ការងារយបតិ្កភណឍ អរូបី ៖ បានហាត់្កាច់បាត្ យលាា ន និងរបំា ជារបចំា។ បានអនុញ្ញដ ត្ចាប់
អាជីវកមមភាពយនថបានចំនួន០៨ចាប់។ បានចុះយៅពិនិត្យកផនលងសិបផកមមចាល ក់ យៅរកុងបាត់្ដំបង និងស្សុក
សផងកចំនួន០២យលើក។ បណ្ដត ល័យយែត្ថ បានយបើកទាវ រជូនស្ថធារណជនចូលអានយសៀវយៅជាយរៀងរាល់ដលង 
(យលើកផលងដលងឈប់សរាក)។ ការោិល័យរចកយចញចូលផត្មួយរកុងបាត់្ដំបង យចញលិែិត្អនុញ្ញដ ត្យធវើ
យសវាកមមវបផធម៌ចំនួន១ចាប់ និងយៅស្សុកបយវល យចញលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ររប់យសវាកមមវបផធម៌ចំនួន២ចាប់។ 

 
មនទីរវបបធម ៌និងវិចិររស្លិបៈសែរដនប៉លនិ ៖  
ការងារយបតិ្កភណឍ រូបី ៖ បានចុះយៅពិនិត្យយមើលជាងកស្ថងរបាស្ថររបំាពីរជាន់ យៅយលើភបំោ៉ត្ 

យឃើញថា សយរមចបានរបផហល៥៥ភាររយ ។ 
ការងារយបតិ្កភណឍ អរូបី ៖ បនថហវឹកហាត់្របំា កាច់បាត្ យដើមផីឲ្យកាន់ផត្ានសកមមភាពលអរបយសើរ

ជាងមុន។ ចុះផណនំ្ន និងជរមុញឲ្យអាជីវករផផបកសិបផកមមចាល ក់ឲ្យមកយធវើចាប់អាជីវកមមសរាប់ឆ្នប ំ២០១៤
បនថយរៀត្ និង  ចុះផសពវផាយ និងពរងឹងចាប់ដល់អាជីវករផផបកសាអ ងការ កាត់្សក់ និង អុ៊ត្សក់ ។ 

 
មនទីរវបបធម ៌និងវិចិររស្លិបៈសែរតបនាទ យម្ភនជ័យ ៖  
ការងារយបតិ្កភណឍ រូបី ៖ បានចុះពិនិត្យ និងយលើកផ្ទធ ំងប៉ាណូរូបភាព សថីពីការរប់ស្ថក ត់្ការបំផលិច 

បំផ្ទល ញសមផត្ថិយបតិ្កភណឍ វបផធម៌ជាតិ្ យៅរកុងយប៉ាយផប៉ត្ចំនួន០១យលើក ។ យភញៀវចូលរសសន្នរបាស្ថរ
បន្នធ យឆ្នម រសរុបចំនួន៩០ន្នក់ និង ស្ថរមនធីរបុរាណវរិាយរពយកាស្ថ-ស្ថប យ សរុបចំនួន១៥ន្នក់ ។  

ការងារយបតិ្កភណឍ អរូបី ៖ កំពុងបនថយរៀបចំចងរកងឯកស្ថរការងារយបតិ្កភណឍ អរូបី  ផផបកសិលផៈ 
សូនរូប  សិលផៈរសសនីយភាព  សិលផៈភាពយនថ និងអភិវឌ្ណវបផធម៌បាន៥០ភាររយ។  
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មនទីរវបបធម ៌និងវិចិររស្លិបៈសែរដឧរតរម្ភនជ័យ ៖  
ការងារយបតិ្កភណឍ រូបី ៖ បានចុះស្សង់រិនបន័យវត្ទុបុរាណផដលយៅរាយប៉ាយ និងយៅតំ្បន់ងាយ 

រងយរោះ កបុងរយរាងចុះរបមូលវត្ទុបុរាណយកមករការុកយៅរីានសុវត្ទិភាព និង ចុះស្សង់សទិតិ្វត្ទុបុរាណ 
យៅតាមបណ្ដថ រួល និងរបាស្ថរបុរាណ យដើមផីចុះបញ្ជ ីស្ថរយពើភណឍ វត្ទុបុរាណ។  សហការជាមួយន្នយកដ្ឋឌ ន 
បុរាណវត្ទុ ចុះដ្ឋក់ផ្ទធ ំងប៉ាណូផសពវផាយរូបភាព សថីពីការរប់ស្ថក ត់្សកមមភាពបំផលិចបំផ្ទល ញ និងការចរាចរ 
សមផត្ថិវបផធម៌ជាតិ្ែុសចាប់បានចំនួន០២ផ្ទធ ំង (រចកអនថរជាតិ្អូរស្ថម ច់០១ផ្ទធ ំង និងរចកជំាស្សងំា០១ផ្ទធ ំង) ។ 

ការងារយបតិ្កភណឍ អរូបី ៖ បានចុះពិនិត្យអាជីវកមមជួល-លក់សីុឌី្ វសីុីឌី្ និងការបញ្ញច ំងភាពយនថ 
វយីដអូតាមហាងកាយហវយៅស្សុកអនលង់ផវង និងស្សុកចុងកាល់ និង ចុះផណនំ្នអាជីវករជួលយមរកូ ធុងបាស់ វយីដអូ
ចល័ត្ អំពីករមិត្សយមលង យៅស្សុកបន្នធ យអំពិល។ ចុះពិនិត្យសកមមភាពយធវើពុមពរានយរពាថ  យៅស្សុកអនលង់ផវង 
និងយធវើពុមពសីុម៉ង់ត៍្ យៅស្សុកបន្នធ យអំពិល ឲ្យយោរពតាមខាប ត្ផែមរ។ បានចុះពិនិត្យរីតំាងយលើកស្ថល កសញ្ញដ  
សថីពីការរប់ស្ថក ត់្ការចរាចរវត្ទុបុរាណែុសចាប់ យៅរចកអូរស្ថម ច់ និងរចកជំាស្សងំា និងចុះពិនិត្យការដ្ឋក់តាំង  
ស្ថល កយីយហា និងផ្ទធ ំងផាយពាណិជជកមម យៅស្សុកអនលង់ផវង។ ចុះពិនិត្យអាជីវកមមអុ៊ត្សក់ សាអ ងការ និងលមអ 
រកចក យៅរកុងសំយរាង។ 
 

មនទីរវបបធម ៌និងវិចិររស្លិបៈសែរដសស្ៀមរាប ៖  
ការងារយបតិ្កភណឍ រូបី ៖ បានចុះផសពវផាយយសចកថីសយរមចយលែ០១ ស .រ សថីពីការកំណត់្

បរយិវណរបាស្ថរ រួល ស្សះ រត្ពំាង និងស្ថព នបុរាណ យៅស្សុកពួក ស្សុកអងគរជំុ និងស្សុកវ៉ារនិ ចំនួន
០៤យលើក។ ចុះសរមង់រិនបន័យវត្ទុបុរាណ និងវត្ទុផលិត្លមី យៅស្ថរមនធីរជាតិ្អងគរ ស្ថរមនធីររពះនយរាត្ថមសីហនុ 
អងគរ និងស្ថរមនធីរវាយនភណឍ របដពណីអាសីុ យៅរកុងយសៀមរាប ចំនួន០៦យលើក ។  

ការងារយបតិ្កភណឍ អរូបី ៖ បានផឋល់លិែិត្អនុញ្ញដ ត្នំ្នយចញវត្ទុសិលផៈចរាចរយរៅរបយរសចំនួន
០៥រូប។ បានចុះបងាា ត់្សិសសស្ថលាសិលផៈបុរាណផែមរ និងរកុមសិលផៈផដលោំររយដ្ឋយអងគការន្នន្នបាន
ចំនួន២៥ដលង។ ចុះផណនំ្ន និងរត្ួត្ពិនិត្យបរយលមើសភាពយនថវយីដអូ ទំាងការផលិត្ ចាក់បញ្ញច ំង ជួល -លក់ 
ឌី្សអាសអាភាស និងោម នរិដ្ឋឌ ការ ឱ្យចូលរួមអនុវត្ឋតាមលិែិត្បរដ្ឋឌ នចាប់យៅរកុងយសៀមរាប ស្សុកពួក 
ស្សុករបាស្ថរបារង និងស្សុករកឡាញ់ចំនួន១៤កផនលង។ ចុះរត្ួត្ពិនិត្យផណនំ្នផកលមអដល់អាជីវករ-សិបផករ 
ផដលកំពុងបយរមើយសវាកមមទាក់រងនឹងជំន្នញសិលផៈសូនរូប  និងសិលផៈសិបផកមម យៅរកុងយសៀមរាប ចំនួន 
០៥យលើក។ ចុះរត្ួត្ពិនិត្យរីតំាងអាជីវកមមយលើកស្ថល កយីយហាលមឱី្យអនុវត្ឋរតឹ្មរត្ូវតាមការផណនំ្នរបស់រកសួង 
វបផធម៌ និងវចិិរត្សិលផៈ យៅរកុងយសៀមរាប។ ចុះស្ស្ថវរជាវរបវត្ថិពិធីឆលងយចរត្តាមរំយនៀមរាល ប់របដពណី 
កបុងតំ្បន់ យៅស្សុករបាស្ថរបារង ស្សុកសូររនិរម និងស្សុកពួក បានចំនួន០៣អត្ទបរ។ ការោិល័យរចក
យចញចូលផត្មួយរកុងយសៀមរាប បានផឋល់ចាប់បយរមើយសវាកមមរបរំុត្ន្ដនថីផសពវផាយផលិត្ផលចំនួន០៤ចាប់។ 

 
មនទីរវបបធម ៌និងវិចិររស្លិបៈសែរតរពះវិហារ ៖  
ការងារយបតិ្កភណឍ រូបី ៖ សកមមភាពឆ្នម ំរត្ួសរតាយដរពយបាសសាអ ត្តាមរបាស្ថរបុរាណសរុប

ចំនួន៤៥,២៦៨ផម៉រត្កាយរ។៉ យភញៀវចូលរសសន្នរបាស្ថរបាកានសរុបចំនួន៥៤៥ន្នក់ (អនថរជាតិ្២៩ន្នក់) 
របាស្ថររកពំុឈូកចំនួន៦៣ន្នក់ (អនថរជាតិ្០៦ន្នក់) និងរបាស្ថររពះលានចំនួន១៤៩ន្នក់ (អនថរជាតិ្១៣
ន្នក់) ។ 

ការងារយបតិ្កភណឍ អរូបី ៖ រកុមសិលផៈបានយចញបយរមើកបុងកមមវធីិយផសងៗចំនួន០៧យលើក ។ 
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មនទីរវបបធម ៌និងវិចិររស្លិបៈសែរតក្ំពង់ធ ំ៖  
ការងារយបតិ្កភណឍ រូបី ៖ បានសហការជាមួយអងគការ Waseda ជួសជុលបងាក ន់ដដជយណថើ រ

ខាងត្ផូង N1 និងជួសជុលករាលលមភក់ យៅជិត្បងាក ន់ដដរបាស្ថរ N1 ចំនួន១២ដំុ ។   
ការងារយបតិ្កភណឍ អរូបី ៖ បានបនថការហវឹកហាត់្សិលផៈដល់សិសសថាប លយរៀងរាល់ដលងអារិត្យ។ 

ចុះជរមុញដល់អាជីវករជួល-លក់ឌី្សតាមបណ្ដថ ស្សុកឲ្យមកយធវើចាប់អាជីវកមមឆ្នប ំ២០១៤។ បានផសពវផាយ 
របកាសអនថររកសួង សថីពីការផថល់យសវារដឌបាលយៅថាប ក់យរកាមជាតិ្ និងតារាងឧបសម័ពនន សថីពីយសវាកមមសូនរូប 
ដល់សិបផករចាល ក់ និងចាក់ពុមពសីុម៉ង់ត៍្តាមបណ្ដថ ស្សុក-រកុង។  

 
មនទីរវបបធម ៌និងវិចិររស្លិបៈសែរតក្ំពង់ចាម ៖  
ការងារយបតិ្កភណឍ រូបី ៖ បានចុះរត្ួត្ពិនិត្យ និងយធវើអន្នម័យយៅរបាស្ថរនររបាជ័យចំនួន

០១យលើក ។  
ការងារយបតិ្កភណឍ អរូបី ៖ បានចុះយៅស្សុកបាធាយ យដើមផីពិនិត្យការចាក់បញ្ញច ំងវយីដអូតាមហាង

កាយហវ និងផសពវផាយដល់ាច ស់អាជីវកមមផដលពាក់ព័នននឹងវស័ិយវបផធម៌ យដើមផីឲ្យមកដ្ឋក់ពាកយសំុចាប់
របកបអាជីវកមមរបស់ែលួនចំនួន០១យលើក។ ផសពវផាយកផួនខាប ត្ចាល ក់ផែមរ យៅតាមបណ្ដថ អាជីវកមមសិលផៈ
សូនរូបឲ្យយរយល់ចាស់ពីកាច់ចាល ក់ផែមរ យដើមផីយលើកសធួយវស័ិយយនះឲ្យបានរូលំរូលាយដល់មហាជនកបុង
ការអភិវឌ្ណវស័ិយវបផធម៌។ បានចុះជរមុញឲ្យបងបអូនអាជីវករចូលរួមយធវើចាប់យលើកស្ថល កសញ្ញដ  ផ្ទធ ំងផាយ
ពាណិជជកមមចំនួន១២ចាប់ ។ 

 
មនទីរវបបធម ៌និងវិចិររស្លិបៈសែរដរក្សចះ ៖ 
 ការងារយបតិ្កភណឍ រូបី ៖ បានផលរកាវត្ទុបុរាណយៅកបុងឃ្លល ំងស្ថរមនធីរជារបចំា និងយរៀបចំយៅតាម 

ជំន្នញ និងលកាណៈបយចចកយរស។ បានចុះពិនិត្យរីរួលរបាស្ថររត្ពំាងលមផដលយរលួចជីកកកាយយលើដី 
រួលរបាស្ថរយៅស្សុកសំបូរ ចំនួន០១យលើក។ យភញៀវជាតិ្ និងអនថរជាតិ្ចូលរសសន្នអាោរបុរាណរកាកណ្ដថ ល
សរុបចំនួន១១៦ន្នក់ (អនថរជាតិ្ចំនួន៦៥ន្នក់) ។ 

ការងារយបតិ្កភណឍ អរូបី ៖ បានចុះពិនិត្យកផនលងបញ្ញច ំងវយីដអូលក់កាយហវចំនួន០៧កផនលង យៅ 
សងាក ត់្រកយចះ និងកផនលងជួល -លក់កាផសត្វយីដអូចំនួន០៦កផនលង និងបានផណន្នំឲ្យអាជីវករជួល -លក់កាផសត្
វយីដអូណ្ដផដលានរិដ្ឋឌ ការអនុញ្ញដ ត្ពីរកសួងវបផធម៌ និងវចិិរត្សិលផៈ យៅសងាក ត់្រកររ។  ចុះរត្ួត្ពិនិត្យ 
និងស្សង់សទិតិ្រីតំាងអាជីវកមមកាត់្កញ្ច ក់យរើបយបើកលមីចំនួន០៩កផនលង យៅសងាក ត់្រកយចះ ។ 

 
មនទីរវបបធម ៌និងវិចិររស្លិបៈសែរដស្ទងឹខររង ៖ 
 ការងារយបតិ្កភណឍ រូបី ៖ បានចុះយៅស្សុកថាឡាបរវ៉ិាត់្ យដើមផីពិនិត្យរីតំាងរួលរបាស្ថរចំនួន០២ 

កផនលង និងរកយឃើញវត្ទុបុរាណលមីចំនួន០៣ដំុ (រូបកាលយោចំនួន០១ ផ្ទធ ំងសិលាចារកិចំនួន០១ និងអផរង
កិនថាប ំ) ។   

ការងារយបតិ្កភណឍ អរូបី ៖ រកុមសិលផៈបានយចញបយរមើកបុងកមមវធីិយផសងៗបានចំនួន១០យលើក។
ការោិល័យរចកយចញចូលផត្មួយ បានយចញអាជាញ ប័ណតររប់យសវាកមមវបផធម៌ចំនួន១០ចាប់ ។ 
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មនទីរវបបធម ៌និងវិចិររស្លិបៈសែរដររនគ្ីរ ី៖ 
ការងារយបតិ្កភណឍ រូបី ៖ បានចុះយធវើការដ្ឋក់ស្ថល កសញ្ញដ សាគ ល់យឈាម ះរបាស្ថរ យៅរបាស្ថរ 

យកសណំ្ដងចំនួន០១យលើក និងបានជូនរកុមនិសសិត្ ដនសកលវរិាល័យភូមិនធវចិិរត្សិលផៈ ចុះយៅសិកា
ស្ស្ថវរជាវយៅរបាស្ថរយកសណំ្ដង សទិត្យៅស្សុកអូរោ៉ដ្ឋវចំនួន០១យលើក។ សហការជាមួយមន្ដនថីសុរយិោដី 
យដើមផីយផធៀងផ្ទធ ត់្យលែ ជីភីយអស យធវើផផនរីតំ្បន់របាស្ថរផដលបានវាស់ផវងរួច ។ 

ការងារយបតិ្កភណឍ អរូបី ៖ បានចុះរត្ួត្ពិនិត្យការហវឹកហាត់្របស់រកុមសិលផៈមហាជនភូមិត្ង 
ណងឡិជាយរៀងរាល់សបាថ ហ៍។ ចុះរត្ួត្ពិនិត្យការបញ្ញច ំងវយីដអូតាមហាងកាយហវចំនួន០២យលើក និងចុះរត្ួត្ពិនិត្យ 
ផណនំ្នដល់អាជីវករចាល ក់ររប់របយភរយៅរូទំាងយែត្ថ ឲ្យអនុវត្ថតាមកផួនខាប ត្ចាល ក់ផែមរឲ្យបានរតឹ្មរត្ូវ។  

 
មនទីរវបបធម ៌និងវិចិររស្លិបៈសែរដមណឌ លគ្ីរ ី៖ 
ការងារយបតិ្កភណឍ អរូបី ៖ បានចុះយៅរលឹំករបំាដល់រកុមសហរមន៍ភូមិពូតំាងចំនួន០១យលើក។ 

ចុះសិកាស្ស្ថវរជាវយដើមផីកំណត់្អត្ថសញ្ញដ ណវបផធម៌យបតិ្កភណឍ អរូបី និងសទិតិ្វបផធម៌សរាប់ឆ្នប ំ២០១៤ 
យៅស្សុកយពរជាដ្ឋ ចំនួន០៣យលើក។ ចុះយៅពិនិត្យមជឈមណឍ លវបផធម៌ជនជាតិ្ភបំយដ្ឋះរកមំុ យដ្ឋយបានចាត់្
កាល ំងយបាសសាអ ត្ យៅយលើអាស្សមទំាងបី សរាប់យភញៀវយរសចរណ៍មកចូលយលងកំស្ថនថ។ រចកយចញចូល
ផត្មួយស្ថលារកុងផសនមយន្នរមយ បានយចញលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ររប់យសវាកមមវបផធម៌ចំនួន០៣ចាប់ ។ 

 
មនទីរវបបធម ៌និងវិចិររស្លិបៈសែរដនរពខវង ៖ 
ការងារយបតិ្កភណឍ រូបី ៖ ចុះពិនិត្យរបាស្ថរដរពយដើមស្សុក យៅស្សុកសីុធរកណ្ដថ ល យដើមផីយធវើការ 

វាស់ផវង និងយសបើសំុយៅរកសួងវបផធម៌ និងវចិិរត្សិលផៈ  យដើមផីបញ្ចូ លជាសមផត្ថិយបតិ្កភណឍ វបផធម៌ជាតិ្។
កស្ថងស្ថព នចូលបូជនីយដ្ឋឌ នបារាយណ៍អផណថ ត្ សយរមច១០ភាររយ  ចាក់ដីបផនទម និងជីកអណថូ ងសបប់
សរាប់យរបើរបាស់យៅបូជនីយដ្ឋឌ នបារាយណ៍អផណថ ត្ ផដលជាអំយណ្ដយរបស់សបផុរសជន ។    

ការងារយបតិ្កភណឍ អរូបី ៖ ចុះពិនិត្យអាជីវកមមបញ្ញច ំងវយីដអូលក់កាយហវចំនួន០១យលើក យៅស្សុក 
កំពង់រត្ផបក និងបានយធវើកិចចសនាជាមួយអាជីវករ យដើមផីឲ្យយោរពយៅតាមចាប់។ ចុះរត្ួត្ពិនិត្យសិបផកមម 
ពុមពសីុម៉ង់ត៍្យៅស្សុពាមរក៏ និងរកុងដរពផវងចំនួន០២យលើក។ បានសហការជាមួយរកសួងវបផធម៌ និងវចិិរត្
សិលផៈ ចុះពិនិត្យរយរាងបយងកើត្ភូមិវបផធម៌ យៅភបំតូ្ច ស្សុកបាភបំ យដើមផីកស្ថងរូបសំណ្ដកយៅរីយន្នះ។ 

 
មនទីរវបបធម ៌និងវិចិររស្លិបៈសែរតសាវ យសរៀង ៖ 
ការងារយបតិ្កភណឍ រូបី ៖ បានចុះរត្ួត្ពិនិត្យរួលបុរាណ និងរបាស្ថរបុរាណចំនួន៣៩យលើក និង

ចុះរត្ួត្ពិនិត្យវត្ទុបុរាណយៅតាមរីស្ថធារណៈចំនួន០១យលើក។ ចុះសហការយធវើបលង់រួលបុរាណបានចំនួន២០
បលង់ និងចុះផសពវផាយចាប់ សថីពីការការពារយបតិ្កភណឍ បានចំនួន០៦យលើក ។ 

ការងារយបតិ្កភណឍ អរូបី ៖ បានចុះបងាា ត់្របំាដល់សារមន៍យុវជនយែត្ថចំនួន០១រកុម អងគការ 
កូដូផែមរ យៅឃំុតាសួសចំនួន០១រកុម និងរកុមសិលផៈមហាជនចំនួន០៤រកុម។ បានចុះរត្ួត្ពិនិត្យអាជីវកមម
ជួល-លក់សីុឌី្ វសីុីឌី្ចំនួន១៥យលើក។ ចុះរត្ួត្ពិនិត្យដល់សហរមន៍សិបផកមមអំពីឬសសី និងអញ្ចូ ត្ចំនួន
០១យលើក និង ស្ស្ថវរជាវ ចងរកងរបវត្ថិអំពីសិបផកមមររប់របយភរបាន០១អត្ទបរ។ ចុះរត្ួត្ពិនិត្យការដ្ឋក់តំាង
ស្ថល កយីយហា និងផ្ទធ ំងផាយពាណិជជកមមចំនួន១៤យលើក។ យចញលិែិត្អនុញ្ញដ ត្យលើកស្ថល កសញ្ញដ  និងផ្ទធ ំង
យីយហាររប់របយភរចំនួន០៩កផនលង និង យចញអាជាញ ប័ណតដល់អាជីវករកបុងការរបរំុ និងសផមថងសិលផៈចំនួន
០៨យលើក ។  
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សស្ចក្ដីស្ននិដ្ឋឋ ន ៖ 
សកមមភាពការងារវបផធម៌ និងវចិិរត្សិលផៈ កបុងរយៈយពលមួយផែយនះ ានដំយណើ រការោ៉ងសកមម 

កបុងកិចចផលរកា ការពារ យលើកត្យមកើងយករតំ្ផណលសមផត្ថិយបតិ្កភណឍ វបផធម៌រូបី និងអរូបី  ទាំងន្នយកដ្ឋឌ ន  
ជំន្នញថាប ក់កណ្ដថ ល និង ថាប ក់មនធីរវបផធម៌ និងវចិិរត្សិលផៈរាជធានី -យែត្ថ យហើយ យយើងអាចវាយត្ដមលយលើ 
ចំណុចមួយចំនួនានជាអារ៍រឺ ៖  

-ការងារោំពារជួសជុលរបាស្ថរបានដំយណើ រការររប់ផផបកជំន្នញកបុងកិចចអភិរកសជួសជុលរបាស្ថរ 
និងចងរកងឯកស្ថររបវត្ឋិស្ថស្ដសឋ  

-ន្នយកដ្ឋឌ នជំន្នញ រួមសហការជាមួយមនធីរវបផធម៌ និងវចិិរត្សិលផៈរាជធានី -យែត្ថ បានែិត្ែំបយងកើន 
ការផសពវផាយសកាថ នុពលវបផធម៌ជាតិ្ ពរងឹងការផថល់ និងបយរមើយសវាកមមវបផធម៌ដល់វស័ិយឯកជន និង 
បានយលើករឹកចិត្ថដល់ការបយងកើត្ និងបយងកើនផលិត្កមមសិបផកមមវបផធម៌របស់វស័ិយឯកជន យដ្ឋយធាន្នបាន 
រុណភាព រកាបាននូវខាប ត្ជាតិ្យដើមផីនិរនថរភាពដនការយធវើអាជីវកមម និងយរសចរណ៍វបផធម៌ ចូលរួមកាត់្បនទយ 
ភាពរកីរក និងអភិវឌ្ណយសដឌកិចចជាតិ្ ស្សបតាមពាកយយស្ថល ក “វបផធម៌ ជាយសដឌកិចចជាតិ្”  ជាក់ផសថង ន្នយកដ្ឋឌ ន 
ស្ថរមនធីរ ន្នយកដ្ឋឌ នបុរាណវត្ទុ ន្នយកដ្ឋឌ នសិលផៈភាពយនថ ន្នយកដ្ឋឌ នសិរនិអបកនិពនន និងសិរនិរបហាក់ 
របផហល ន្នយកដ្ឋឌ នយសៀវយៅ និងការអាន និងរចកយចញចូលផត្មួយផដលផថល់យសវាកមមវបផធម៌ ដនយែត្ថ 
យសៀមរាប បាត់្ដំបង កំពង់ឆ្នប ំង និងយែត្ថរកយចះ ានដំយណើ រការជារបរកតី្ កបុងការបយរមើយសវាកមម និងផថល់ 
យសវាកមមជូនយភញៀវយរសចរណ៍ និងអតិ្លិជន ផដលរបកបអាជីវកមមយលើវស័ិយវបផធម៌ និងវចិិរត្សិលផៈ ។ 

 
ទ្ិស្សៅរបចាខំែ មិថុនា ឆ្នន ២ំ០១៤ 
-បនឋរត្ួត្ពិនិត្យ និងហាមឃ្លត់្របជាពលរដឌផដលមកស្ថងសង់លំយៅដ្ឋឌ នកបុងតំ្បន់របាស្ថរបន្នធ យ 

ឆ្នម រ យដ្ឋយោម នការសំុចាប់ពីរកសួងវបផធម៌ និងវចិិរត្សិលផៈ 
-បនឋយធវើកិចចសហរបតិ្បត្ឋិការជាមួយអងគការ G.H.F ជួសជុលរបាស្ថរបន្នធ យឆ្នម រ យែត្ឋបន្នធ យានជ័យ

ឱ្យបានលអ  
-បនឋយធវើកិចចសហរបតិ្បត្ឋិការជាមួយអងគការ Waseda ជួសជុលរកុមរបាស្ថរសំបូរដរពរុក យែត្ឋកំពង់ 

ធំឱ្យបានលអ 
-យរត្ៀមយលើករយរាងជួសជុលរបព័ននធារាស្ថស្ដសថរបាស្ថរបន្នធ យឆ្នម រ ផដលសទិត្កបុងសភាពយរោះថាប ក់ 

បំផុត្ 
-យរត្ៀមយធវើកិចចសហរបតិ្បត្ថិការជាមួយរកុមហុ៊ន KIRI Travel ពីការងារយបាះត្ង់ យៅរបាស្ថរបន្នធ យ 

ឆ្នម រ 
-បនឋចុះបញ្ជ ីស្ថរយពើភណឍ វត្ទុសិលផៈយៅស្ថរមនធីរជាតិ្ និងស្ថរមនធីរយែត្ឋ 
-បនឋចុះរត្ួត្ពិនិត្យ និងផឋល់ជំនួយបយចចកយរសអំពីការងារអភិរកស យរៀបចំដ្ឋក់តំាងពិព័រណ៌ និងការចុះ 

បញ្ជ ីស្ថរយពើភណឍ វត្ទុសិលផៈ យៅស្ថរមនធីរតាមយែត្ឋ 
-បនថការស្ស្ថវរជាវ និងការរបមូលផថុំឯកស្ថរស្ស្ថវរជាវ សថីពីសាភ រៈយរបើរបាស់របជាពលរដឌផែមរភារ៣ 

និងយសៀវយៅកាច់ចាល ក់ផែមរភារ៣ 
-បនថកិចចសហការជាមួយរណៈកមមការអនថររកសួងបន្ដងាក បបរយលមើសភាពយនថ-វយីដអូ កបុងការរត្ួត្ 

ពិនិត្យ និងានវធិានការចំយពាះការចរាចរផលិត្ផលភាពយនថោម នរិដ្ឋឌ ការ 
-យរៀបចំកិចចដំយណើ រការយបើកវរគបណថុ ះបណ្ដថ លអបកបយចចកយរសលត្ភាពយនថ 
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-ឆលងពរងាងអនុរកឹត្យលមី សថីពីការររប់ររងសិលផៈភាពយនថ 
-យរត្ៀមសផមឋងសិលផៈរសសនីយភាពបយរមើរពឹត្ឋិការណ៍សំខាន់ៗរបស់ជាតិ្ និងអនឋរជាតិ្ 

 -បនឋហាត់្សម និងសិកាស្ស្ថវរជាវសរាប់ត្យមលើងស្ថប ដដសិលផៈរសសនីយភាព 
 -បនថការជួសជុលអោរមហាវរិាល័យបុរាណវរិា ។ 

 
យសចកឋីដូចបានយោរពជរាបជូនខាងយលើ សូម ឯកឧត្ឋមឧបន្នយករដឌមន្ដនឋ ី រដឌមន្ដនឋីររួលបនធុក 

រីសឋីការរណៈរដឌមន្ដនឋ ីយមតាឋ រជាបជារបាយការណ៍ ។ 
  សូម ឯកឧត្ឋម យមតាឋ ររួលនូវការយោរពដ៏ែពង់ែពស់អំពីន្នងែញុំ ។ 

 
រដឋមស្ដនដ ី

 
 
 
 
 

 
           ចមលងជូន ៖ 
-ែុរធកាល័យសយមឋចន្នយករដឌមន្ដនឋី 
-រណៈកមមការអប់រ ំធមមការ វបផធម៌ យរសចរណ៍ រពឹរនសភា 
-រណៈកមមការរី ៧ រដឌសភា 
-រីសឋីការរណៈរដឌមន្ដនឋី (ន្នយកដ្ឋឌ នសរបុ) 
-រកសួងផផនការ  (វរិាស្ថទ នជាតិ្សទិតិ្) 
-រកុមសយងកត្ការយសដឌកិចច សងគមកិចច និងវបផធម៌ (រីសឋីការរណៈរដឌមន្ដនឋី) 
-ឯកស្ថរ-កាលបផវត្ឋិ 
 

 


