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របាយការណ៍ 
ស្ដពី ី

លទ្ធផលការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈ ត្ប្ចាំខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៤ 
 

 
 
I. សស្ចកដីសផដើម ៖ 

អនុវត្ដតាមកមមវធីិនយោបាយ យទុ្ធសាស្ដស្ដចរុសកាណ ដាំណាក់កាលទ្៣ី របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល  
និងផែនការសកមមភាពការងារវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ ឆ្ន ាំ២០១៤  រយៈយពលមួយផែយនេះត្រប់អងគភាពចាំណុេះ
ត្កសួងបានែិត្ែាំត្បឹងផត្បងបយងកើនកិចចសហការជាមួយត្កសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ និងដៃរូអភិវឌ្ឍជាតិ្-អនដរជាតិ្ 
ជាពិយសសវស័ិយឯកជនតាមយោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលរឺ រៃាោាំត្រ ដៃរូឯកជនជាអនកអនុវត្ដ ស្សបតាម 
យោលនយោបាយ “ អភិរកស និងអភិវឌ្ឍវបបធម៌ជាតិ្ ”  កនុងយោលបាំណងយធវើឱ្យ “ វបបធម៌ កាា យជាយសៃាកិចចជាតិ្”  
យដ្ឋយជត្មុញបផនាមនូវការយត្បើត្បាស់សកាា នុពលវបបធម៌ជាតិ្ជាថាមពលអភិវឌ្ឍយសៃាកិចច តាមរយៈការពត្ងឹង 
ការបងកបយងកើនែលិត្ែលឧសាហកមមវបបធម៌សត្ាប់យោលយៅពាណិជជកមម និងយរសចរណ៍ យដ្ឋយបយងកើត្ 
ការងារ ពត្ងឹងសីលធម៌សងគម និងរយបៀបរស់យៅដលាលនូរ យធវើឱ្យផែមរានរាំនិត្បងកបយងកើត្ និងបយងកើននិន្នន ការយសនហា
វបបធម៌ជាតិ្ រមួចាំផណកកាត់្បនាយភាពត្កីត្ករបស់ត្បជាជន យធវើឱ្យសងគមររួលបាននូវសុែៃុមរមន្ន យៃើមបី
ឈានយៅសយត្មចយោលយៅ  “កមពុជា ៖  ត្ពះរាជាណាចត្កននវប្បធម”៌ ។ 

 
II. រចនាស្មពន័ធ និងត្កប្ែណឌ  ៖ 

១.រចនាស្មព័នធ ៖ 
ក-ថាន ក់ៃឹកន្នាំត្កសួង ៖ 
ត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈៃឹកន្នាំយដ្ឋយ រៃាមន្ដនដី១របូ អមយដ្ឋយរៃាយលខាធិការ៧របូ និង 

អនុរៃាយលខាធិការ៨របូ។ 
ែ-ថាន ក់រៃាបាលកណ្ដដ ល ៖ 
ថាន ក់រៃាបាលកណ្ដដ ល ត្កសួងាន ៖ 

 -អរគន្នយកដ្ឋា នរៃាបាល  និងហិរញ្ញវត្ាុ  ានន្នយកដ្ឋា នចាំនួន០៩  (ន្ន.រៃាបាល  ន្ន.បុរគលិក ន្ន.ផែនការ           
សាិតិ្ និងសរបុ ន្ន.រណយនយយ  ហិរញ្ញវត្ាុ  ន្ន.សាំភារៈ និងបរកិាា រ ន្ន.នីតិ្កមម  ន្ន.សិរធិអនកនិពនធ  និងសិរធិ 
ត្បហាក់ត្បផហល  ន្ន.សហត្បតិ្បត្ដិការវបបធម៌អនដរជាតិ្ និងកិចចការអាស្ថ៊ា ន ស្ថលាបណដុ េះបណ្ដដ លត្កបែណឌ  
វបបធម៌) ។ 
 



2 
 

-អរគន្នយកដ្ឋា នបយចចកយរសវបបធម៌ ានន្នយកដ្ឋា នចាំនួន០៥ (ន្ន.អភិវឌ្ឍវបបធម៌ ន្ន.យសៀវយៅ
ការអាន ន្ន.សិលបៈភាពយនដ និងែសពវែាយវបបធម៌ ន្ន.សិលបៈរសសនីយភាព ន្ន.សិលបៈសូនរបូ និងសិលបៈ
សិបបកមម) ។ 
 -អរគន្នយកដ្ឋា នយបតិ្កភណឌ  ានន្នយកដ្ឋា នចាំនួន០៤ (ន្ន.បុរាណវត្ាុ ន្ន.ស្ថរមនទីរ ន្ន.បុរាណវរិា 
និងបុយរត្បវត្ដិវរិា ន្ន.ោាំពារ និងអភិរកសសាំណង់បុរាណ) ។ 

យត្ៅពីយនេះយៅានអងគភាពចាំនួន០៤យរៀត្ ផៃលសាិត្យៅយត្កាមការៃឹកន្នាំផ្ទទ ល់របស់រៃាមន្ដនដី ៖ 
-សកលវរិាល័យភូមិនទវចិិត្ត្សិលបៈផៃលជាត្រឹេះស្ថា នស្ថធារណៈ ថាន ក់យសមើអរគន្នយកដ្ឋា ន ាន

មហាវរិាល័យចាំនួន០៥ (មហា.បុរាណវរិា មហា.ស្ថា បត្យកមម និងនររបូនីយវរិា មហា.សិលបៈសូនរបូ 
មហា.តូ្រយត្ន្ដនដី មហា.ន្នៃស្ថស្ដសដ) និង មជឈមណឌ លសិកាស្ស្ថវត្ជាវវបបធម៌វរិាស្ថស្ដសដ១ ។ 

-ន្នយកដ្ឋា នសវនកមមដែទកនុង 
-អធិការដ្ឋា ន ថាន ក់យសមើន្នយកដ្ឋា ន 
-ស្ថលាមធយមវចិិត្ត្សិលបៈ ថាន ក់យសមើន្នយកដ្ឋា ន ានស្ថលាជាំន្នញចាំនួន០៥ (ស្ថលារបាាំ ស្ថលា

យសៀក ស្ថលាសិលបៈសូនរបូ ស្ថលាតូ្រយត្ន្ដនដី ស្ថលាយលាា ន) ។ 
រ-ថាន ក់រាជធានី-យែត្ដ ៖ 

 ត្កសួងានមនទីរវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈរាជធានី-យែត្ដ ចាំនួន២៤ និងការោិល័យវបបធម៌ និងវចិិត្ត្
សិលបៈត្កងុ ែណឌ  ស្សុក ចាំនួន១៦៦ការោិល័យ ។ 

២.ត្កប្ែណឌ មស្ដនដរីាជការ ៖  
ត្កសួងានមន្ដនដីរាជការសរបុចាំនួន២.៤៦៤ន្នក់ កនុងយន្នេះស្សី៨៧៣ន្នក់ ផចកយចញជា ៖- 
-ថាន ក់រៃាបាលកណ្ដដ ល ានចាំនួន១.៤៦៥ន្នក់ កនុងយន្នេះស្សី៥៦៥ន្នក់ 

 -ថាន ក់មនទីរវបបធម៌រាជធានី-យែត្ដ ានចាំនួន៩៩៩ន្នក់ កនុងយន្នេះស្សី៣០៨ន្នក់ ។ 
 
III. ស្កមមភាពការងារថ្នន ក់ដកឹនា ាំត្កស្ងួ ៖ 
 ស្កមមភាពកនងុត្ប្សទ្ស្ ៖ 

-ដលៃរី២៣ ផែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៤ យលាកជាំទាវរៃាមន្ដនាី អយញ្ជ ើញជាអធិបតី្កនុងពិធីត្បកាសជ័យលាភី 
ត្បឡងស្ថន ដៃផត្ងនិពនធត្បយលាមយលាក និងកាំណ្ដពយយរឿង យលើករី១៥ ឆ្ន ាំ២០១៣ ពានរងាវ ន់យលាកស្ថស្ដស្ថា ចារយ 
រមឹ រិន យៅបណ្ដា ល័យជាតិ្    

-ដលៃរី៣០ ផែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៤ យលាកជាំទាវរៃាមន្ដនាី ររួលជួប ឯកអរគរៃារូត្ និងយលខារូត្ឥណ្ដឌ  
ត្បចាាំយៅត្ពេះរាជាណ្ដចត្កកមពុជា យៃើមបចូីលជួបសផមាងការរួរសម និងពិភាកាការងារមួយចាំនួនពាក់ព័នធនឹង 
វស័ិយវបបធម៌ យលើកិចចសហត្បតិ្បត្ាិការវបបធម៌ដនត្បយរសទាាំងពីរ ។ 

ស្កមមភាពសត្ៅត្ប្សទ្ស្ ៖ 
-ដលៃរី០៣-០៤ ផែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៤ យលាកជាំទាវរៃាមន្ដនាី ចូលរមួត្បជុាំសននិសីរអនារជាតិ្ សាីពី         

The Inter-civilization Consent as a Compulsory Condition for Sustainable Development យៅរីត្កងុ 
Saint-Petersburg សហព័នធរសុសី ។  
 
IV. លទ្ធផលការងារ ៖ 

១-ការងារប្សត្មើត្ពឹរតកិារណ៍ស្ាំខាន់ៗ  ៖ 
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-យៅដលៃរី១០ ៃល់ដលៃរី១២ ផែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៤ ថាន ក់ៃឹកន្នាំ និងមន្ដនាីរាជការ ដនត្កសួងវបបធម៌ 
និងវចិិត្ត្សិលបៈ បានចូលរមួយោរពត្ពេះវញិ្ញញ ណក័ានធ និងៃផងែត្ពេះបរមអៃាិ ត្ពេះករណុ្ដត្ពេះបារសយមាចត្ពេះ 
នយរាត្ាម សីហនុ ត្ពេះមហាវរីកសត្ត្ ត្ពេះវររាជបិតាឯករាជយ បូរណភាពរឹកៃី និងឯកភាពជាតិ្ផែមរ “ ត្ពេះករណុ្ដ 
ត្ពេះបរមរត្នយកាៃា ”  

-យៅដលៃរី១៧ ផែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៤ យៅរីសាីការត្កសួងបានយរៀបចាំយបើកវរគត្បឡងជត្មុេះកាំណ្ដពយ និង 
ចយត្មៀងផែមរជាសកលយលើករី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ យត្កាមអធិបតី្ភាពយលាកជាំទាវរៃាមន្ដនាីត្កសួងវបបធម៌ និង វចិិត្ត្ 
សិលបៈយដ្ឋយានការអយញ្ជ ើញចូលរមួពីឯកឧត្ាមរៃាយលខាធិការ អនុរៃាយលខាធិការ ឯកឧត្ាម យលាកជាំទាវ 
រីត្បឹកា ជាំនួយការត្កសួង អរគន្នយក អរគន្នយករង សកលវរិាធិការ សកលវរិាធិការរង យលាក 
យលាកស្សីត្បធាន អនុត្បធានន្នយកដ្ឋា ន ត្ពឹរធបុរស ត្ពឹរធបុរសរង យលាក យលាកស្សី កញ្ញញ  ត្បធាន 
អនុត្បធានមនទីរវបបធ៌មរាជធានី-យែត្ា  និងសិលបករ សិលបការនីិ សរបុានចាំនួន២២០ន្នក់ 
 -យៅដលៃ២៤ ផែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៤ យៅស្ថលមយហាស្សពយកាេះយពត្ជ ត្កសួងបានយរៀបចាំពិធីយបើក
មយហាស្សពសិលបៈចយត្មៀងផែមរជាសកល យលើករី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ យត្កាមអធិបតី្ភាពៃ៏ែពង់ែពស់របស់ ឯកឧរតម
កិរតិសស្ដាា ប្ណឌិ រ  គារ ឈន់ ឧប្នាយករដាមស្ដនតីត្ប្ចាំការ យដ្ឋយានការអយញ្ជ ើញចូលរមួពីថាន ក់ៃឹកន្នាំ
ជាន់ែពស់បណ្ដដ ត្កសួង-ស្ថា ប័ន យភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ ថាន ក់ៃឹកន្នាំ មន្ដនដីរាជការត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ 
សិលបករ សិលបការនីិ ោ៉ាងយត្ចើនកុេះករ 
 -យៅដលៃ៣១ ផែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៤ យៅស្ថលមយហាស្សពយកាេះយពត្ជ ត្កសួងបានយរៀបចាំពិធីបិរ
មយហាស្សពសិលបៈចយត្មៀងផែមរជាសកល យលើករី៣ ឆ្ន ាំ២០១៤  យត្កាមអធិបតី្ភាពៃ៏ែពង់ែពស់របស់ ឯកឧរតម
ប្ណឌិ រស្ភាចរយ ស្ែុ អាន ឧប្នាយករដាមស្ដនតី រដាមស្ដនតីទ្ទ្ួលប្នទុកទ្ីស្តកីារគណៈរដាមស្ដនតី យដ្ឋយានការ
អយញ្ជ ើញចូលរមួពីថាន ក់ៃឹកន្នាំជាន់ែពស់បណ្ដដ ត្កសួង-ស្ថា ប័ន យភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ ថាន ក់ៃឹកន្នាំ មន្ដនដីរាជការ
ត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ សិលបករ សិលបការនីិ ោ៉ាងយត្ចើនកុេះករ ។ 

២-ការងាររដាបាល និងហរិញ្ញវរថ ុ៖ 
២.១.ការងាររដាបាលទ្ូសៅ ៖ 
-បានររួលលិែិត្ចូលពីត្រប់ស្ថា ប័នចាំនួន៣៤៣ចាប់ និង បញ្ជូ នលិែិត្យចញយៅត្រប់ស្ថា ប័ន

ចាំនួន៣០៥ចាប់  
-បានតាក់ផត្ងលិែិត្រៃាបាល និងលិែិត្ន្នន្នបានចាំនួន៣៣ចាប់តាមត្ត្មូវការរបស់ថាន ក់ៃឹកន្នាំ 

និងបានបញ្ជូ នយចញតាមត្ចកយចញរៃាបាលយៅត្រប់យោលយៅ និងស្ថា ប័នពាក់ព័នធទាន់យពលយវលា 
-បានយរៀបចាំររួលយភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ និងកមមវធីិត្បជុាំយែសងៗបានទាន់យពលយវលា 
-កាា ាំងសនដិសុែ និងនររបាលោមត្បចាាំការយពលដលៃ  និងយប់សហការោន បានលអកនុងការផលរកា 

សុវត្ាិភាព យៅរីសដីការត្កសួង 
-បានយធវើការផចកចាយយសៀវយៅរាជកិចចជូនថាន ក់ៃឹកន្នាំ និងអងគភាពតាមយោលការណ៍ សរបុបាន 

ចាំនួន៣៦៣កាល 
-ការោិល័យពត៌្ានវរិាបានៃាំយណើ រការជាធមមតា តាមផែនការរបស់ថាន ក់ៃឹកន្នាំត្កសួង 
-បានយរៀបចាំបយងកើត្ Voice Call (រូរស័ពទតាម Internet ) ជូនថាន ក់ៃឹកន្នាំ និងមន្ដនាីរាជការយៅរីសាី 

ការត្កសួង 
-បានយរៀបចាំយបាេះពុមពន្នមប័ណាជូនថាន ក់ៃឹកន្នាំ និងមន្ដនាីរាជការ ។ 
២.២.ការងារប្ុគគលកិ ៖ 
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-បានបញ្ច ប់ការងារយរៀបចាំការត្បឡងយត្ជើសយរ ើសសិសស និសសិត្ ចូលបយត្មើការងារកនុងត្កបែ័ណឌ  
ត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈឆ្ន ាំ២០១៤ យដ្ឋយយត្ជើសយរ ើសបានយបកាជនត្បឡងជាប់ចាំនួន៧៩ន្នក់ កនុងយន្នេះ 

ថាន ក់កណ្ដា លចាំនួន៣៨ន្នក់ និងថាន ក់រាជធានី-យែត្ាចាំនួន៤១ន្នក់ 

  -បានស្សង់សាិតិ្មន្ដនាីរាជការផៃលត្ត្ូវត្បឡងបាូរត្បយភរត្កបែ័ណឌ សរបុចាំនួន៩៧៦ន្នក់ កនុងយន្នេះ 
ថាន ក់កណ្ដា លានចាំនួន៥១០ន្នក់ និងថាន ក់រាជធានី-យែត្ាានចាំនួន៤៦៦ន្នក់ 
   -បានយធវើសាំយណើ សុាំត្យមាើងកត្មិត្ត្បាក់បាំណ្ដច់មុែងារជូនមន្ដនាីរាជការចាំនួន១១៣ន្នក់ យៅត្កសួង 
មុែងារស្ថធារណៈ កនុងយន្នេះថាន ក់កណ្ដា លចាំនួន១០២ន្នក់ និងថាន ក់រាជធានី-យែត្ាចាំនួន១១ន្នក់ 
   -បានយធវើសាំយណើ សុាំនិយ័ត្កមមថាន ក់ឋាននារស័កាិជូនមន្ដនាីរាជការចាំនួន៦៣៣ន្នក់ យៅត្កសួងមុែងារ 
ស្ថធារណៈ 
   -បានយធវើសាំយណើ សុាំត្យមាើងថាន ក់តាមកត្មិត្សញ្ញញ បត្ត្ជូនមន្ដនាីរាជការចាំនួន០៥ន្នក់ យៅត្កសួង 
មុែងារស្ថធារណៈ 
   -បានយធវើត្បកាសជូនមន្ដនាីរាជការឱ្យសាិត្យៅកនុងភាពរាំយនរោម នយបៀវត្សចាំនួន០១ន្នក់ 
    -បានបញ្ចូ លមន្ដនាីរាជការយត្ជើសយរ ើសលមីពីស្ថលាភូមិនទរៃាបាលចាំនួន០៣ន្នក់ចូលកនុងតារាងយបៀវត្ស    -បានបញ្ចូ លមន្ដនាីរាជការយែទរចូលចាំនួន០២ន្នក់ ចូលកនុងតារាងយបៀវត្ស     -បានបញ្ចូ លត្បាក់កត្មិត្មុែងារជូនមន្ដនាីរាជការចាំនួន៤០ន្នក់ ចូលកនុងតារាងយបៀវត្ស 

 -បានបញ្ចូ លត្បាក់យបៀវត្សនិយ័ត្ថាន ក់ជូនមន្ដនាីរាជការចាំនួន២៥៨ន្នក់ ចូលកនុងតារាងយបៀវត្ស 
 -បានយធវើត្បកាសមន្ដនាីចូលនិវត្ាន៍ចាំនួន០៨ន្នក់(ថាន ក់កណ្ដា ល៥ន្នក់ និងរាជធានី-យែត្ាចាំនួន៣ន្នក់)។ 
 
២.៣.ការងារនីរិកមម ៖ 
-បានចូលរមួត្បជុាំពិភាកាយសចកាីត្ពាងវយិស្ថធនកមមអនុត្កឹត្យយលែ៦៣ អនត្ក.បក. សាីពីការត្រប់ 

ត្រងសិលបៈភាពយនា យៅរីសាីការត្កសួង 
-បានចូលរមួត្បជុាំអនារត្កសួងយលើយសចកាីត្ពាងចាប់ចរាចរណ៍ែាូវយោកទាាំង៩៣ាត្តា យៅរីសាីការ 

រណៈរៃាមន្ដនាី 
-បានបញ្ជូ នមន្ដនាីជាំន្នញ០១របូ ចូលរមួវរគបណាុ េះបណ្ដា លសាីពី Basic English and Communication 

Skills យៅមជឈមណឌ លបណាុ េះបណ្ដា លកមពុជា-សឹងែបុរ ី។ 
 
២.៤.ការងារគណសនយយ និងហរិញ្ញវរថុ ៖ 
-យធវើលិែិត្យសនើសុាំលវកិារៃាសត្ាប់ត្បាក់បាំណ្ដច់ និងយបៀវត្សមន្ដនាីរាជការ មន្ដនាីជាប់កិចចសនា និង

ពលករអផណា ត្ និងឧបត្ាមភជីវភាពជូនមរត្កមនុសសរស់ ផែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៤  
-យធវើរបាយការណ៍ និងស្ថលាកប័ត្ត្បង់ចាំណូលចូលលវកិារៃា ពីការលក់សាំបុត្ត្ចូលរសសន្ន 

ស្ថរមនទីរជាតិ្ ពីការត្ត្តួ្ពិនិត្យវស័ិយភាពយនា ពីការត្ត្តួ្ពិនិត្យវត្ាុសិលបៈន្នាំយចញ-ន្នាំចូល សុាំសិរធិយធវើ
អាជីវកមមយលើស្ថន ដៃសិលប: និងដលាជួលមណឌ លរបូភាព (អាឡឺយ៉ាង់) ត្បចាាំផែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៤  

-សុាំយោលការណ៍ចាំណ្ដយ ៖ ែលិត្វយីៃអូឯកស្ថរ និងវយីៃអូបចចុបបននភាពសត្ាប់ឆ្ន ាំ២០១៤ 
យបសកកមមកនុងត្បរស យបសកកមមយត្ៅត្បយរស យបាេះពុមពយសៀវយៅែនត់្ផចកជូនយភញៀវចូលរសសន្នស្ថរមនទីរជាតិ្ 
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 រិញសយមាៀកបាំពាក់ និងសាភ រៈសិលបៈត្បចាាំឆ្ន ាំ២០១៤ និងយរៀបចាំសិកាា ស្ថលាសាីពី “ យុវជន និងការ 
អភិវឌ្ឍវបបធម៌ ការអភិរកសរាំយនើបកមម និងការបយងកើត្លមី” 

-បានយធវើអាណត្ាិយបើកត្បាក់ចាំណ្ដយ ៖ យបាេះពុមពយសៀវយៅរិន្នន នុយលែន៍ឆ្ន ាំ២០១៤ យរៀបចាំ 
សិកាា ស្ថលាសាីពីកមមវធីិផករត្មង់ការត្រប់ត្រងហិរញ្ញវត្ាុស្ថធារណៈ និងការដ្ឋក់ឲ្យអនុវត្ាាតិ្កាលវកិាលមីត្បចាាំ 
ឆ្ន ាំ២០១៤  និងរូទាត់្រជជយរយយជុាំរី៤ 

-បានយធវើអាណត្ាិចាំណ្ដយរូទាត់្ដលារូទាត់្យត្បើត្បាស់រឹកវរគ០៥-០៦ ឆ្ន ាំ២០១៤ និងដលាយត្បើត្បាស់
យសវារូរស័ពទយលើតុ្ ត្បចាាំផែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

-យរៀបចាំលិែិត្យបសកកមមជូនថាន ក់ៃឹកន្នាំ និងមន្ដនាីរាជការ ត្បចាាំផែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៤ បានចាំនួន២១ 
យបសកកមម 

២.៥.ការងារស្ម្ភា រៈ និងប្រកិាា រ ៖ 
-បានចុេះែគូរែគងបញ្ជ ីស្ថរយពើភណឌ ត្រពយសមបត្ាិរៃាឆ្ន ាំ២០១៣របស់មនទីរវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ 

យែត្ាតាផកវ 
-បានយធវើសាំយណើ សុាំយោលការណ៍ធាន្នចាំណ្ដយ យៃើមបីយធវើបដ្ឋែសពវែាយរបស់ត្កសួងសត្ាប់ 

ដ្ឋក់តាាំងយៅស្ថលសននិសីរចតុ្មុែ និង មនទីរវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈរាជធានី-យែត្ា  
-បានពិយត្ោេះដលាជួសជុលត្បាស្ថរភនាំជីសូរយ យែត្ាតាផកវ និងពត្ងឹងយកាា ងទាវ រខាងត្បូងត្បាស្ថរ 

បន្នទ យឆ្ម រ យែត្ាបន្នទ យានជ័យ 
-បានត្បរល់-ររួលសាភ រៈបយចចកយរសឆាសរី១ និងសាភ រៈការោិល័យ និងយបាេះពុមពត្បចាាំ 

ឆាសរី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ ។ 
 

២.៦.ការងារខផនការ ស្ថរិិ និងស្របុ្ ៖ 
-បានយរៀបចាំធាតុ្ចូលកនុងកមមវធីិវនិិយោរស្ថធារណៈ៣ឆ្ន ាំរ ាំកិល ២០១៥-២០១៧ ចាំនួន៤រយត្ាង  
-បានសយត្មចការងារយធវើរបាយការណ៍តាមរបបកាំណត់្ត្បចាាំផែកកកដ្ឋជូនរណៈរៃាមន្ដនាីនិងស្ថា ប័ន 

ពាក់ព័នធ ។ 
 
២.៧.ការងារស្ទិ្ធិអ្នកនិពនធ និងស្ទិ្ធិត្ប្ហាក់ត្ប្ខហល ៖ 
-សាជិកយលខាធិការដ្ឋា នដនរណៈកាម ធិការជាតិ្ត្រប់ត្រងកមមសិរធិបញ្ញញ ចាំនួន០២រូប បានចូលរួម 

ត្បជុាំពិភាកាតុ្មូលនូវយសចកាីត្ពាងសាីពី យុរធស្ថស្ដសាកមមសិរធិបញ្ញញ ជាតិ្ដនកមពុជា យៅត្កសួងពាណិជជកមម 
-មន្ដនាីជាំន្នញចាំនួន០៣របូបានអមៃាំយណើ រ ឯកឧត្ាម រង់ កន្នា រា៉ា  អនុរៃាយលខាធិការ ចូលរមួ 

ពិភាកាផកសត្មួលយសចកាីត្ពាងអនុត្កឹត្យសាីពី ការត្រប់ត្រងអងគភាពត្រប់ត្រងសិរធិរមួ យៅត្កសួងព័ត៌្ាន  
-បានយចញលិែិត្អនុញ្ញញ ត្យធវើអាជីវកមមយលើស្ថន ដៃោម នអនកររួលមរត្កស្ថសន៍ចាំនួន០១បរ យៃើមប ី

ែលិត្ជាខារា៉ា អូយែ 
-បានយចញលិែិត្បញ្ញជ ក់ការចុេះបញ្ជ ីការពារស្ថន ដៃចាំនួន០១ស្ថន ដៃ 
-បានយចញលិែិត្អនុញ្ញញ ត្យបាេះពុមពយសៀវយៅចាំនួន០១ស្ថន ដៃ ។ 
 
២.៨.ការងារស្ហត្ប្រិប្រដិការវប្បធម៌អ្នដរជារិ និងកិចចការអាសា៊ា ន ៖ 
-បានររួលលិែិត្ចូលចាំនួន២០ឯកស្ថរ មកពីត្រប់ស្ថា ប័ន អងគការ និងពីយត្ៅត្បយរស យៃើមបជូីន

ថាន ក់ៃឹកន្នាំត្កសួងត្ត្តួ្ពិនិត្យ និងសយត្មច 
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-បានយធវើបចចុបបននភាពព័ត៌្ាន សាីពីកិចចត្ពមយត្ពៀងសហត្បតិ្បត្ាិការអនារជាតិ្ជាមួយអងគការអនារជាតិ្ 
ន្នន្នររួលបានលរធែលៃូចខាងយត្កាម៖ 

+កិចចត្ពមយត្ពៀងយៅានសុពលភាពចាំនួន១៦ 
+កិចចត្ពមយត្ពៀងអស់សុពលភាពចាំនួន០៤ 
+កិចចត្ពមយត្ពៀងផៃលយត្ោងចុេះហត្ាយលខាចាំនួន១០ 

-បានសត្មួលផបបបរជូនថាន ក់ៃឹកន្នាំ មន្ដនាីជាំន្នញយៅចូលរមួត្បជុាំ បាំយពញយបសកកមម និងបនាការ
សិកាបានចាំនួន០៥យលើក ៖ យៅត្បយរសរសុសី  ស្ថធារណរៃាកូយរ ៉ា សហរៃាអាយមរកិ  ចត្កភពអង់យរាស និង
ត្បយរសនូផវលយសឡង់ 

-បានយរៀបចាំ និងសត្មបសត្មួលជូនរណត្បតិ្ភូសិលបករចយត្មៀងផែមរជាសកលមកពីយត្ៅត្បយរស។ 
 
២.៩.សាលាប្ណតុ ះប្ណាត លត្កប្ែណឌ វប្បធម៌ ៖ 
-បានសហការជាមួយន្នយកដ្ឋា នជាំន្នញចាំណុេះត្កសួងសិកាស្ស្ថវត្ជាវពីសកាា នុពលធនធាន 

មនុសស យៃើមបីកស្ថងផែនការយបើកវរគបណាុ េះបណ្ដា លកនុងយោលបាំណងែាល់ចាំយណេះៃឹងៃល់មន្ដនាីរាជការតាម 
ន្នយកដ្ឋា ន និងមនទីរវបបធម៌រាជធានី-យែត្ា ឲ្យអនុវត្ាការងារជាំន្នញររួលបានលរធែលលអត្បយសើរ 

-តាមដ្ឋនឯកស្ថរយសនើសុាំយោលការណ៍យបើកវរគបណដុ េះបណ្ដដ លការងារសិលបៈសូនរបូ និងសិលបៈ
សិបបកមម ការងាររៃាបាល និងត្រប់ត្រង និងវរគបណាុ េះបណ្ដា លការងាររៃាបាល និងបរពិយស្ថធន៍ការងារ
សត្ាប់មន្ដនដីត្កបែណឌ ឆ្ន ាំ២០១៣ ។ 

 
៣-ការងារសប្រិកភណឌ របូ្ី ៖ 

៣.១.ការងារគាាំពារ និងអ្ភិរកសស្ាំណង់ប្ុរាណ ៖ 
ក.ការងារអភិរកសដ្ឋា នអងគរ ៖ 

    បនាយបាសសាអ ត្ និងៃុេះលាងរបូចាា ក់កនុងឃ្ា ាំងយរៀងរាល់សបាដ ហ៍ ។ 
ែ.ការងារការពារត្ាំបន់ត្បាស្ថរ ៖ 

        -បានចុេះយៅពិនិត្យ និងរប់ស្ថក ត់្ត្បជាពលរៃាកុាំឲ្យស្ថងសង់លាំយៅដ្ឋា នលមីកនុងត្ាំបន់២ ដនត្បាស្ថរ 
បន្នទ យឆ្ម រ 

-មន្ដនាីជាំន្នញចាំនួន០១របូបានចូលរមួសហការមិនអចិដន្ដនាយ៍ជាមួយអងគការ G.H.F ត្បចាាំត្បាស្ថរ 
បន្នទ យឆ្ម រ  

-បានសហការជាមួយត្កុមការងារអរគិសនីកមពុជា និងត្ាំណ្ដងអងគការUNESCOពិនិត្យរីតាាំងជាក់ 
ផសាង យៃើមបីកាំណត់្រីកផនាងរាយផែសយភាើងឆាងកាត់្ត្ាំបន់ការពារត្បាស្ថរបន្នទ យឆ្ម រ ។ 

រ.ការងារអភិរកសតាមបណ្ដា យែត្ដ ៖ 
 -អភិរកសដ្ឋា នកាំពង់ធាំ និង ត្ពេះវហិារ ៖ 
  +ចូលរមួសហការជាមួយអងគការWasedaចងត្កងឯកស្ថរ និងជួសជុលត្បាស្ថរសាំបូរដត្ពរុក 
យៅយែត្ាកាំពង់ធាំ ។ 

-អភិរកសដ្ឋា នបាត់្ៃាំបង បន្នទ យានជ័យ និង ឧត្ដរានជ័យ ៖ 
  +ចូលរមួសហការជាមួយអងគការG.H.Fចងត្កងឯកស្ថរ និងជួសជុលត្បាស្ថរបន្នទ យឆ្ម រយៅ 
យែត្ាបន្នទ យានជ័យ និងយធវើសត្មង់បាង់លមជញ្ញជ ាំងយរាងរងរី៣ផែនកខាងយជើង ដនត្បាស្ថរបន្នទ យឆ្ម រ ផៃលបាន 
ៃួលរលាំ 
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   +សហការជាមួយនររបាលយបតិ្កភណឌ  និងអាជាញ ធរឃុាំបន្នទ យឆ្ម រ ចុេះពិនិត្យ និងហាមឃ្ត់្ 
ត្បជាពលរៃាកុាំឲ្យកាប់ោស់រាំនប់យភាា េះ ពីភូមិកាលរយនាង យៅការដ្ឋា នយកលមភក់ ។ 

ឃ.ការងារសហត្បតិ្បត្ដិការជាមួយអនដរជាតិ្ ៖ 
 *កិចចសហការជាមួយអងគការ G.H.F ជួសជុលត្បាស្ថរបន្នទ យឆ្ម រ ៖ 
       ការងារជួសជុលយរាងរងរី៣ ៖ យរៀបលមជញ្ញជ ាំងបនាបាន៣០ៃុាំ លមបាត្ជញ្ញជ ាំងបាន០៨ៃុាំ ត្រឹេះ 
បាត្ជញ្ញជ ាំងយដ្ឋយលមបាយយត្កៀមលមីបាន០៤ៃុាំ ត្រឹេះជញ្ញជ ាំងយដ្ឋយលមភក់បាន០៥ៃុាំ ត្រឹេះជញ្ញជ ាំងសរសរធាំយដ្ឋយ 
លមបាយយត្កៀមលមីបាន១០ៃុាំ លមកត្ាលបាន១៦ៃុាំ យែឿនខាងមុែបាន១០ៃុាំ យែឿនខាងយត្កាយបាន៣៦ៃុាំ 
ដ្ឋក់សនូលលមបាន០២ៃុាំ និងដ្ឋក់ផៃកទាមបាន១០យៃើម ។  

ការងារជួសជុលលម ៖ ជួសជុល និងត្លមកត្ាលយដ្ឋយដ្ឋក់ផៃកបាន១៣ៃុាំ លមជញ្ញជ ាំងបាន០៩ៃុាំ 
លមយែឿនខាងមុែបាន០៨ៃុាំ ពុេះលមបាយយត្កៀមលមីជាពីរបាំផណកបាន១០ៃុាំ និងស្ថវ នពុេះលមភក់លមី (លមភក់ត្កហម) 
យៃើមបីយធវើសនូលបាន០២ៃុាំ ។ 
 *កិចចសហការជាមួយអងគការ Waseda ជួសជុលត្បាស្ថរសាំបូរដត្ពរុក យែត្ដកាំពង់ធាំ ៖ 

ការងារជួសជុលត្បាស្ថរ N1 ៖ យរៀបឥៃាជញ្ញជ ាំងបាន១៧ស្សទាប់ យដ្ឋយយត្បើឥៃាចាស់ចាំនួន 
៣០១ៃុាំ និងឥៃាលមីចាំនួន៦៥ៃុាំ ។  

   
៣.២.ការងារសារមនទីរ ៖  
ក.ស្ថរមនទីរជាតិ្ភនាំយពញ ៖ 
-ការតាាំងពិព័រណ៍យត្ៅត្បយរស ៖ យោងកិចចត្ពមយត្ពៀងរវាងរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា និងស្ថរមនទីរ 

សិលបៈយមត្ត្បូ៉ាូលីតាន សហរៃាអាយមរកិ រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាបានអនុញ្ញញ ត្ឲ្យភារីសហរៃាអាយមរកិែចីវត្ាុ 
សិលបៈបុរាណផែមរចាំនួន២០របូ យកយៅតាាំងពិព័រណ៍យៅស្ថរមនទីរយមត្ត្បូ៉ាូលីតាន  សហរៃាអាយមរកិ រយៈយពល 
៤ផែ (២៥.០៣.២០១៤ ៃល់២០.០៧.២០១៤)។    

-យភញៀវចូលរសសន្នស្ថរមនទីរជាតិ្ភនាំយពញានរណៈត្បតិ្ភូជាន់ែពស់ជាតិ្-អនដរជាតិ្ យភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ 
សិកាា កាម សិសស និសសតិ្ ត្ពេះសងឃ សរបុានចាំនួន ១១.៥០៦ន្នក់ កនុងយន្នេះាន ៖ 

យភញៀវជាតិ្ចាំនួន ២.៣៧៥ ន្នក់ ររួលបានលវកិាចាំនួន ៨៣១.២៥០យរៀល 
យភញៀវអនដរជាតិ្ចាំនួន ៧.៥៣៥ ន្នក់ ររួលបានលវកិា ២៦.៣៧២ៃុលាា អាយមរកិ 
យភញៀវចូលឥត្បង់ដលាចាំនួន ១.៥៩៦ន្នក់ 

 -ជួសជុលរបូចាា ក់បាន០៦របូ ។ 
ែ.ស្ថរមនទីរឧត្កឹៃាកមមត្បល័យពូជស្ថសន៍រួលផសាង ៖  
-យភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ ត្ពេះសងឃ សិសស និសសិត្ចូលរសសន្នានចាំនួន១៩.៩៥២ន្នក់  កនុងយន្នេះយភញៀវ 

អនារជាតិ្ចាំនួន១៤.៦២២ន្នក់ 
រ.មណឌ លវត្ដភនាំ ៖ 
-យភញៀវយរសចរណ៍ជាតិ្-អនារជាតិ្ចូលរសសន្នានចាំនួន២៦.១៦២ន្នក់ កនុងយន្នេះអនារជាតិ្ាន 

ចាំនួន ១២.៦០២ន្នក់ ។ 
ឃ.មណឌ លយជើងឯក ៖ 
-យភញៀវយរសចរណ៍ជាតិ្-អនារជាតិ្ចូលរសសន្នសរបុានចាំនួន១៥.៨៦៣ន្នក់ កនុងយន្នេះអនារជាតិ្

ានចាំនួន១៤.៧៤៤ន្នក់ ។ 
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៣.៣.ការងារប្ុរាណវរថុ ៖  
-បានចុេះបញ្ជ ីស្ថរយពើភណឌ  និងត្បមូលវត្ាុបុរាណយៅយែត្ាសទឹងផត្ត្ង និងយែត្ាកាំពង់ធាំ 
-បានបញ្ច ប់ការងារដ្ឋក់ផ្ទទ ាំងបា៉ាណូ សាីពីការរប់ស្ថក ត់្ការបាំែាិចបាំផ្ទា ញ ការចរាចរ និងការជួញៃូរ 

វត្ាុបុរាណែុសចាប់ផៃលានរីតាាំងចាំនួន០៩កផនាង និងបផនាមបា៉ាណូចាំនួន០២កផនាងយរៀត្ជាពិយសសយៅ 
ត្ពលានយនាយហាេះអនារជាតិ្ភនាំយពញ និងយសៀមរាប 

-ការងារែដល់យសវាពិនិត្យវត្ាុសិលបៈន្នាំចូល-ន្នាំយចញបានចាំនួនសរបុ៣៩២របូ  ររួលបានលវកិា
ចាំនួន៣.៨២៣.០០០យរៀល ។ 

 
៣.៤.ការងារប្ុរាណវិទ្ា និងប្ុសរត្ប្វរតិវិទ្ា ៖  
-បានបញ្ជូ នមន្ដនាីជាំន្នញចាំនួន០៣របូយៅពិនិត្យ និងកាំណត់្រីតាាំងស្ថា នីយបុរាណយៅភនាំត្ពេះ យែត្ា 

កាំពង់សពឺ និងត្បាស្ថរដត្ពយៃើមស្សុក យែត្ាកណ្ដា ល 
-បានបញ្ជូ នមន្ដនាីជាំន្នញចាំនួន០៣រូបយៅកាំណត់្ត្ាំបន់ការពារស្ថា នីយបុរាណយៅយែត្ាសទឹងផត្ត្ង។ 
 

៤-ការងារសប្រិកភណឌ អ្របូ្ី ៖ 
៤.១.ការងារស្លិបៈភាពយនដ និងផសពវផាយវប្បធម៌ ៖ 
-លត្វយីៃអូឯកស្ថរពីសកមមភាពថាន ក់ៃឹកន្នាំ និងការងារអងគភាពជុាំវញិត្កសួងបាន០៤ចាំណងយជើង 
-បានែដល់អាជាញ ប័ណាលមីសុាំយធវើអាជីវកមមភាពយនដ-វយីៃអូចាំនួន០១ែលិត្កមម  
-ចុេះបញ្ជ ីសុាំែលិត្វយីៃអូខារា៉ា អូយែផែមរបាន១៤យលែ  វយីៃអូយរឿងផែមរ (០១ៃុាំចប់) បាន០៥ចាំណងយជើង  
-បានអនុញ្ញញ ត្ចាប់លត្វយីៃអូខារា៉ា អូយែផែមរចាំនួន១១យលែ វយីៃអូយរឿងផែមរ (០១ៃុាំចប់) ចាំនួន០៣

ចាំណងយជើង វយីៃអូយរឿងភារផែមរចាំនួន០១ចាំណងយជើង 
-ែដល់រិដ្ឋា ការផែសវយីៃអូខារា៉ា អូយែផែមរបាន០៨យលែ វយីៃអូផែមរ (០១ៃុាំចប់) បាន០១ចាំណងយជើង

សពុត្ែាីៗបាន០១ចាំណងយជើង 
-ែដល់រិដ្ឋា ការផែសវយីៃអូយរឿងបរយរសបាន០៦ចាំណងយជើង និងចុេះបញ្ជ ីកាផសសត្ន្នាំចូលពីបរយរស

បាន១៦ចាំណងយជើង 
-បានររួលចាំណូលពីការែដល់យសវាយលើអាជីវកមមភាពយនដ-វយីៃអូសរបុចាំនួន៥.៣៥០.០០០យរៀល 

យដ្ឋយបង់ចូលលវកិារៃា ។ 
៤.២.ការងារស្លិបៈទ្ស្សនីយភាព ៖ 
-បានត្បរុាំត្ន្ដនដី និងសផមដងសិលបៈ (មហាជន និងអាជីព) សរបុចាំនួន៣៧៥យលើក កនុងយន្នេះ

ន្នយកដ្ឋា នសិលបៈសផមដងកនុងស្សុកបាន១២យលើក និងយត្ៅត្បយរសបាន០២យលើក 
-យលាកត្រ ូ អនកត្រូដនន្នយកដ្ឋា នសិលបៈរសសនីយភាព បានជួយបណាុ េះបណ្ដា ល និងពត្ងឹង

ជាំន្នញសិលបៈរសសនីយភាព យៅតាមបណ្ដដ ត្រឹេះស្ថា នអប់រ ាំន្នន្នរមួាន ៖ 
+អនកត្រូរបាាំ និងចយត្មៀងបុរាណ០៤របូ បងាែ ត់្ យៅមហាវរិាល័យសិលបៈន្នៃស្ថស្ដសា 
+សិលបកររបាាំត្បដពណី០២របូ បងាែ ត់្បយចចកយរសយលាា នយខាល យៅមហាវរិាល័យសិលបៈ

ន្នៃស្ថស្ដសា 
         +យលាកត្រ ូ អនកត្រូរបាាំត្បដពណី របាាំបុរាណ និងយលាា នចាំនួន០៧ន្នក់ បងាែ ត់្បយត្ងៀនសិសស
យៅស្ថលាមធយមវចិិត្ត្សិលបៈ ។ 
 

៤.៣.ការងារស្លិបៈស្នូរបូ្ និងស្លិបៈស្បិ្បកមម ៖ 
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-សិកាស្ស្ថវត្ជាវឯកស្ថរសាភ រៈយត្បើត្បាស់ត្បជាពលរៃាផែមរភារ៣ និងកាច់ចាា ក់ផែមរភារ៣ 
-ត្ត្ូត្ពិនិត្យ និងចងត្កងឯកស្ថរសាភ រៈយត្បើត្បាស់ត្បជាពលរៃាផែមរភារ២ និងកាច់ចាា ក់ផែមរ 

ភារ២ 
-បានយរៀបចាំលិែិត្បរដ្ឋា នសត្ាប់ៃាំយណើ រការមយហាស្សពជាតិ្សិលបៈចាា ក់យ ើឆ្ន ាំ២០១៥ សាីពី 

“ ត្បាស្ថរ បាយ័ន ” ។  
៤.៤.ការងារសស្ៀវសៅ ការអាន ៖  
-បានយរៀបចាំត្បារពធពិធីត្បកាសជ័យលាភី ត្បឡងស្ថន ដៃផត្ងនិពនធត្បយលាមយលាក-កាំណ្ដពយយរឿង 

ឆ្ន ាំ២០១៣ 
-បាននឹងកាំពុងនិពនធអត្ាបររសសន្នវៃាីវបបធ៌មយលែ២១ ។ 
*បណ្ដា ល័យជាតិ្ ៖ 
-យភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ចូលអានានចាំនួន ៥៧២ន្នក់ 
-បានររួលយសៀវយៅពីស្ថា ប័នន្នន្ន និងអងគការយត្ៅរដ្ឋា ភិបាល (យសៀវយៅត្រប់ភាស្ថ) ចាំនួន

១៧២កាល 
-អនកសិកាស្ស្ថវត្ជាវបានែចីយសៀវយៅយកយៅអានចាំនួន២២៤កាល 
-ររួលកាផសត្បាន១២០ចាប់  រសសន្នវៃដីយែសងៗ និងត្ពឹត្ដិប័ត្ត្បរយរសចាំនួន៧១កាល 
-បានផចកយលែ ISBN ៃល់អនកយបាេះពុមពចាំនួន១៣យលែ 
-យសកនយសៀវយៅចាស់ និងត្ពឹត្ាិបត្ត្បាន៤៩កាល ដ្ឋក់ត្កបយសៀវយៅចាស់បាន៦០កាល ត្មកល់

យសៀវយៅបាន៧២កាល និងបិរយលែកូៃយសៀវយៅបាន១១៧កាល 
-យធវើកាតាឡុកយសៀវយៅត្រប់ត្បយភរ និងរសសន្នវៃាីជាភាស្ថផែមរ-បរយរសបាន២៧៧កាល ។ 

៥.ការអ្ភិវឌ្ឍធនធានមនសុ្ស ៖ 
៥.១.ស្កលវិទ្ាលយ័ភូមិនទវិចិត្រស្លិបៈ 
*ឆ្ន ាំសិកា ២០១៣-២០១៤ ាននិសសិត្សរបុចាំនួន១.៦៦៤ន្នក់ (ស្សីចាំនួន៥០៩ន្នក់) កនុងយន្នេះ ៖ 
-និសសិត្អាហារបូករណ៍ចាំនួន៦០០ន្នក់ (ស្សីចាំនួន១៨៥ន្នក់) 
-និសសិត្បង់ដលាសិកាចាំនួន១.០៦៤ន្នក់ (ស្សីចាំនួន៣២៤ន្នក់) 
-ស្ថស្ដស្ថា ចារយសរបុចាំនួន២៩០ន្នក់ (ស្សីចាំនួន៣៨ន្នក់) 
-យបើកការត្បឡងឆាសរី២ ត្រប់កត្មិត្សិកា 
-បនាការជួសជុលអោរមហាវរិាល័យបុរាណវរិា 
-បានយរៀបចាំបាឋកថា សាីពីការស្សុត្ឱ្នលយ និងការត្បឹងយងើបយឡើងវញិយៅសម័យកណ្ដា ល យដ្ឋយ 

អងគការយយស្ថធរ 
 
៥.២.សាលាមធយមវិចិត្រស្លិបៈ 
-ឆ្ន ាំសិកា២០១៣-២០១៤ សិសសសិកាយៅតាមស្ថលាជាំន្នញទាាំង៥ានចាំនួន ១.០២៧ន្នក់ កនុង 

យន្នេះ ស្សី៤៤៣ន្នក់ 
-សិសសស្ថន ក់យៅកនុងស្ថលាានចាំនួន១៩៨ន្នក់ កនុងយន្នេះស្សី៦៦ន្នក់  
-បានត្បជុាំត្រូបយចចកយរស និងចាំយណេះរូយៅយៃើមបីយរៀបចាំយធវើការត្បឡងត្បចាាំផែ 
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-បានយរៀបចាំការត្បឡងសញ្ញញ បត្ត្សិលបៈ និងស្ថន ត្កបត្ត្សិលបៈ ឆ្ន ាំសិកា២០១៣-២០១៤ កនុង 
យន្នេះ ៖ សញ្ញញ បត្ត្សិលបៈានចាំនួន៩៣ន្នក់ (ស្សី៣៨ន្នក់) និងស្ថន ត្កបត្ត្សិលបៈានចាំនួន៦៩ន្នក់ 
(ស្សី៣៣ន្នក់)   

៦.ការងារអ្ធិការដាា ន ៖ 
-បានត្បមូលព័ត៌្ានយត្ត្ៀមយធវើអធិការកិចចយៅន្នយកដ្ឋា នោាំពារ និងអភិរកសសាំណង់បុរាណ មនទីរ

វបបធម៌យែត្ាយសៀមរាប យែត្ាយកាេះកុង និងយត្ត្ៀមយធវើការអយងកត្ស្ស្ថវត្ជាវបណាឹ ងវវិាររៃាបាលយៅមនទីរវបបធម៌ 
យែត្ាដត្ពផវង  

-បានយធវើអធិការកិចចយៅមនទីរវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈយែត្ាកាំពង់ចាម និងយែត្ាមណឌ លរីរ ី។ 
 

៧.ការងារមនទីរវប្បធម ៌និងវចិិត្រស្លិបៈរាជធានី-សែរដ ៖ 
 មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈរាជធានីភនាំសពញ ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានយរៀបចាំផលរកាការពារសណ្ដា ប់ធាន ប់ យស្ថភ័ណភាព អន្នម័យមណឌ ល

វត្ាភនាំបានលអជាត្បចាាំ និងបានស្សង់សាិតិ្រីរួលបុរាណផៃលានកនុងរាជធានីភនាំយពញ 
ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានចុេះត្ត្ួត្ពិនិត្យរីតាាំងជួល-លក់សីុឌី្ វសីុីឌី្បាន២៥យលើក កផនាង

លក់កាយហវបញ្ញច ាំងវយីៃអូបាន១០យលើក អាជីវកមមា៉ាសា-យកាសជប់បាន០៧យលើក អាជីវកមមអិុនយធើយណត្
បាន០៦យលើក  រីតាាំងបញ្ញច ាំងភាពយនាបាន៣២យលើក ។  

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតកណាដ ល ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានបញ្ច ប់ការស្ថងសង់យកាា ងទាវ រធាំចូលភនាំត្ពេះរាជត្រពយ និងត្កមុជាង 

របស់ត្កុមហ៊ាុន ផ្ទន អីុមិច បាននឹងកាំពុងបនារូររបូ និងឆ្ា ក់របូពុរធត្បវត្ាិយៅជញ្ញជ ាំងត្ពេះវហិារធាំបាន០៦ផ្ទទ ាំង។ 
បានសហការជាមួយត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈយរៀបចាំពិធីផសនត្កងុពាលីយបើកការដ្ឋា នជួសជុលត្ពេះសកយ 
មុនីយចតី្យ យៅភនាំត្ពេះរាជត្រពយ ។ 

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានៃឹកន្នាំត្កុមសិលបៈយចញសផមាងកនុងកមមវធីិយែសងៗ ។ បានចុេះពិនិត្យ 
និងស្សង់សាិតិ្សិបបកមមត្មាញត្កា និងកយនទលចាំនួន០២យលើក យៅស្សុកមុែកាំពូល។ ការោិល័យត្ចកយចញ 
ចូលផត្មួយត្កងុតាយមម ែាល់យសវាស្ថធារណៈជូនអតិ្លិជនបាន១២យសវា និងលិែិត្អនុញ្ញញ ត្ៃល់អាជីវករ 
ត្បកបរបរយលើវស័ិយវបបធម៌បាន១៨កផនាង ។  

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតតាខកវ ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានហាមឃ្ត់្ការជីកកាយយកលមយៅត្បាស្ថរភនាំជីសូរយចាំនួន០១យលើក 

និងពិនិត្យយមើលការស្ថងសង់លាំយៅដ្ឋា នរបស់ត្បជាពលរៃាចាំនួន៧០ត្រួស្ថរយដ្ឋយោម នការអនុញ្ញញ ត្ពីអាជាញ ធរ 
មូលដ្ឋា នផៃលយធវើឲ្យប៉ាេះពាល់ៃល់ៃីចាំណីត្បាស្ថរភនាំដ្ឋចាំនួន០១យលើក។បានសហការជាមួយអាជាញ ធរមូលដ្ឋា ន
ស្សុកអងគរបុរពិីនិត្យការស្ថងសង់របងយដ្ឋយោម នការអនុញ្ញញ ត្ពីអាជាញ ធរស្សុករបស់ត្បជាពលរៃាមួយត្រសួ្ថរ 
យៅឃុាំផត្ពកយផ្ទទ លផៃលប៉ាេះពាល់ៃល់កាំផពងត្កងុបុរាណ។បានពិនិត្យវត្ាុបុរាណយៅវរិាល័យដត្ពកបាសយៃើមប ី
ផណន្នាំឲ្យានការត្រប់ត្រង និងចុេះបញ្ជ ីឲ្យបានចាស់លាស់បាន០១យលើក។ យភញៀវចូលរសសន្នស្ថរមនទីរយែត្ា 
សរបុចាំនួន១០ន្នក់ និង ស្ថរមនទីរស្សុកអងគរបុរសីរបុចាំនួន៦២ន្នក់ (អនារជាតិ្១៥ន្នក់) ។ 

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានស្សង់សាិតិ្សិលបៈភាពយនា យៅស្សកុយកាេះអផណា ត្ចាំនួន០១ យលើក 
និងត្ត្តួ្ពិនិត្យសិបបកមមចាា ក់ពុមពសីុម៉ាង់ត៍្ ត្ពមទាាំងយធវើការអប់រ ាំៃល់អាជីវករឲ្យរកាបាននូវកបួនខាន ត្ជាតិ្ យៅ 
ស្សុកដត្ពកបាស ចាំនួន០១យលើក។  
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មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតកាំពរ ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ សហការជាមួយអាជាញ ធរផៃនៃីស្សុក ូក និងការោិល័យវបបធម៌ 

ស្សុក កូកាំណត់្រីតាាំងត្ត្ូវយបាេះបយងាគ លត្ពាំត្ាំបន់ការពារត្បាស្ថរលមពូកចាំនួន០១យលើក និងសហការ
ជាមួយអាជាញ ធរផៃនៃីស្សកុរឹក ូយបាេះបយងាគ លត្ពាំត្ាំបន់ការពាររួលអងគរូក ត្បាស្ថរភនាំយឈាៃ ក កនុងឃុាំត្ត្ពាាំង 
ត្ពីង ត្ពមទាាំងភនាំន្នងយសដ្ឋឱ្ន កនុងឃុាំត្ត្ពាាំងសផងកចាំនួន០១យលើក ។ 

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានហវឹកហាត់្យភាងពិណពារយ កាច់សគរដឆោុាំ និងកាច់ឡកដឆោុាំ 
ជាត្បចាាំ។បានត្ត្ួត្ពិនិត្យរិដ្ឋា ការរបស់ត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈយលើបនទេះសីុឌី្ វសីុីឌី្ផៃលដ្ឋក់លក់ 
យៅស្សុក ូកចាំនួន០១យលើក។ បានែសពវែាយខាន ត្កាច់ចាា ក់ផែមរៃល់អាជីវករឆ្ា ក់ពុមព និងរាំនូរយៅត្កងុ 
កាំពត្ចាំនួន០១យលើក និងបានស្សង់សាិតិ្ស្ថា កយីយហា ស្ថា កសញ្ញញ  និងផ្ទទ ាំងែាយពាណិជជកមម យៅត្កងុកាំពត្ 
ចាំនួន០១យលើក ។ 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតខកប្ ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានសហការជាមួយរណៈកមមការវត្ាយបាសសាអ ត្ កាប់ឆ្ក រដត្ពែាូវចូល 

រងូ និងបរយិវណរមណីយដ្ឋា នភនាំសយសៀរ និងបានររួលត្ពេះបៃិាចាំនួន០៩អងគពីត្បជាជនយៅឃុាំពងរឹក ស្សកុ 
ៃាំណ្ដក់ចយងអើរ យកមករការុកយៅស្ថរមនទីរយែត្ា 

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានែសពវែាយ និងផណន្នាំៃល់ាច ស់ហាងផៃលដ្ឋក់តាាំងស្ថា កយីយហា 
មិនសមស្សបឲ្យផកត្ត្មូវតាមែាឹមស្ថរត្បកាសយលែ១៧២ និងយសចកាីផណន្នាំយលែ០២សណន របស់ត្កសួង 
វបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ ចាំនួន០១យលើក ។  

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដត្ពះស្ហីនុ ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានត្ត្ួត្ពិនិត្យការសផមាងសិលបៈរបស់អងគការភូមិកុារអរណុរៈ និង 

ត្កមុសិលបៈបកសីចាាំត្កងុចាំនួន០២យលើក អយញ្ជ ើញាច ស់អាជីវកមមអិុនយធើយណត្មកយធវើកិចចសនាបនាបានចាំនួន 
០១កផនាងយៅត្កុងត្ពេះសីហនុ ។ ស្សង់សាិតិ្អាជីវកមមអិុនយធើយណត្បានចាំនួន៣១កផនាង កផនាងជួល លក់ ឌី្ស 
ចាំនួន៣៥កផនាង និងស្សង់សាិតិ្ផែនកអភិវឌ្ឍវបបធម៌បានចាំនួន២៩០កផនាង យៅត្កងុត្ពេះសីហនុ ។  
 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតកាំពង់ស្ព ឺ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ សបបុរសជនបានយធវើជយណាើ រយឡើងឆាងអូរត្បផវង១២ផម៉ាត្ត្ អាំពីយបតុ្ង 

អស់រឹកត្បាក់ចាំនួន២៥០ៃុលាា  យៅរមណីយដ្ឋា នបុរាណវរិាភនាំត្ពេះ ស្សុកលពង។បានពិនិត្យ និងយធវើកាំណត់្យហតុ្ 
ឆអឹងៃាំររីការុកយៅអាស្សមភនាំបាត្ផៃលត្បជាពលរៃាត្បរេះយឃើញកនុងដត្ពយៅស្សុកលពង ។ បានពិនិត្យត្បាស្ថរ 
ផកអកពងផៃលត្ប មនឹងការបាក់រលាំយដ្ឋយស្ថរធមមជាតិ្យៃើមបីរកវធីិការពារ។យធវើបញ្ជ ីស្ថរយពើភណឌ វត្ាុបុរាណជា 
កុលាលភាជន៍បាន០២របូ (របូបា៉ា ន់រឹក និងរបូហងស) ផៃលត្បជាពលរៃាត្បរេះយឃើញកនុងលាអ ងភនាំពិសស យហើយ 
រការុកយៅវត្ាភនាំពិសស ស្សកុលពង ។ យភញៀវចូលរសសន្នស្ថរមនទីរនរៈបុរសីរបុចាំនួន៦៥២ន្នក់ ។ 

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានបញ្ជូ នត្រជូាំន្នញរបាាំ  និងយភាងពិណពារយយៅបណាុ េះបណ្ដា លយៅ 
មណឌ លកុារកាំត្ពាកាីសងឃមឹលមីដនកុារកមពុជា យៅស្សុកសាំយរាងរង។ បានសហការជាមួយអាជាញ ធរស្សុក 
បរយសៃា និងស្សុកឱ្រា៉ាល់ស្សង់សាិតិ្អាជីវកមមសិលបៈភាពយនាចាំនួន០១យលើក។បានពត្ងឹងខាន ត្ចាា ក់ផែមរៃល់
អាជីវករឆ្ា ក់ពុមពយ ើ និងសីុម៉ាង់ត៍្ចាំនួន០៦យលើក យៅត្កុងចារមន និងស្សុកសាំយរាងរង។ ការោិល័យ
ត្ចកយចញចូលផត្មួយត្កងុចារមនបានអនុញ្ញញ ត្ចាប់ត្បកបអាជីវកមមយលើវស័ិយវបបធម៌   និងវចិិត្ត្សិលបៈ 
ចាំនួន០៤ចាប់ ររួលលវកិាបាន១៤៥.០០០យរៀលបង់ចូលលវកិារៃា ។ 
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មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដកាំពង់ឆ្ន ាំង ៖   
ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានត្ត្តួ្ពិនិត្យ និងស្សង់សាិតិ្ត្កមុសិលបៈមហាជនរូទាាំងយែត្ាបាន 

ចាំនួន០២យលើក។ការោិល័យត្ចកយចញចូលផត្មួយត្កុងកាំពង់ឆ្ន ាំងបានយចញចាប់អនុញ្ញញ ត្យលើកស្ថា កយីយហា 
ត្រប់ត្បយភរចាំនួន៧៥កផនាង ។  

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដសពាធិសារ់ ៖  

                ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ៖បានត្ត្ួត្ពិនិត្យរីតាាំងលមបាយយត្កៀមយៅស្សកុភនាំត្កវាញបានចាំនួន១យលើក។  
ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានបងាែ ត់្សិលបៈៃល់កុារកាំត្ពាយែត្ដ ត្កមុសិលបៈកុារអងគការ

យចរភាព និងត្កមុសិលបៈមហាជនបានចាំនួន០៨យលើក។ បានស្សង់សាិតិ្កផនាងជួល-លក់ឌី្ស និងកាយហវ
បញ្ញច ាំងវយីៃអូចាំនួន១៥កផនាង ត្ត្តួ្ពិនិត្យឌី្សោម នរិដ្ឋា ការ និងតាមដ្ឋនការចាក់បញ្ញច ាំងវយីៃអូផៃលែទុយ 
សីលធ៌មសងគមតាមហាងកាយហវចាំនួន០៥យលើក។ បានស្សង់សាិតិ្រីតាាំងចាា ក់ត្រប់ត្បយភរចាំនួន០៨កផនាង និង 
បានយចញលិែិត្អនុញ្ញញ ត្ និងអាជាញ ប័ណាត្រប់យសវាកមមវបបធម៌ចាំនួន០២ចាប់ ។   

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដនប្៉ៃលនិ ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បនាហវឹកហាត់្កាច់បាត្របាាំ។ បានត្ត្តួ្ពិនិត្យកផនាងជួល-លក់ឌី្ស 

ចាំនួន០២កផនាងយៅត្កងុដប៉ាលិន និងបានយចញលិែិត្អនុញ្ញញ ត្ផែនកអ៊ាុត្សក់-ផកសមផសស ចាំនួន០៣កផនាង យៅ 
ស្សុកស្ថលាយត្ៅ ។ 
 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដឧរតរម្ភនជ័យ ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានពិនិត្យ និងផណន្នាំៃល់ត្បជាពលរៃាឲ្យបញ្ឈប់ការរន្ដន្នទ ន ការ ូស 

ឆ្យៃីកនុងត្ាំបន់ត្បាស្ថររ ាំៃួលយៃើមបីយកយធវើចាំការៃាំឡូងបនាយរៀត្ និងបានពិនិត្យែលប៉ាេះពាល់កនុងត្ាំបន់ការ 
ពារត្ត្ពាាំងរយនាស យៅស្សុកបន្នទ យអាំពិលចាំនួន០១យលើក ។ 

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានពិនិត្យការបញ្ញច ាំងភាពយនា វយីៃអូផៃលោម នរិដ្ឋា ការ និងផណន្នាំ 
ៃល់អាជីវករជួលយមត្កូ ធុងបាស វយីៃអូចល័ត្ អាំពីកត្មិត្សយមាង យៅស្សុកត្ត្ពាាំងត្បាស្ថរ។ បានពិនិត្យ
សកមមភាពយធវើពុមពរានយរពាា  យៅស្សុកអនាង់ផវង និងយធវើពុមពសីុម៉ាង់ត៍្ យៅស្សុកបន្នទ យអាំពិល ត្ពមទាាំងបាន 
ផណន្នាំៃល់សិបបករឲ្យយោរពតាមខាន ត្ចាា ក់ផែមរ។  
 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដសស្ៀមរាប្ ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានែសពវែាយយសចកាីសយត្មចយលែ០១ស.រ សាីពីការកាំណត់្បរយិវណ 

ត្បាស្ថរ រួល ស្សេះ ត្ត្ពាាំង និងស្ថព នបុរាណ យៅស្សុកពួក ស្សកុអងគរជុាំ ស្សុកស្សីសនាំ និងស្សុកវា៉ារនិ ចាំនួន
០៤យលើក។ មន្ដនាីជាំន្នញមនទីរវបបធ៌មបានសហការជាមួយអាជាញ ធរអបសរា និងអាជាញ ធរស្សុកស្សីសនាំ ត្ត្ួត្ពិនិត្យ 
និងបានបញ្ឈប់ការចាក់ៃីលុបស្សេះបុរាណមួយ (ស្សេះយោកត្បាស្ថរត្ត្ពាាំងរឹកស ឬត្ត្ពាាំងផែវក) ពីសាំណ្ដក់ 
ត្បជាជន យៅស្សុកស្សីសនាំ។ បានត្ត្តួ្ពិនិត្យ និងយធវើកិចចសនាបញ្ឈប់ជាបន្នទ ន់នូវសកមមភាពរន្ដន្នទ នយកៃីរួល 
ត្បាស្ថរកាលបីពីសាំណ្ដក់ត្បជាជន០៥ត្រួស្ថរយៅស្សុកស្សីសនាំ និងយធវើការហាមឃ្ត់្សកមមភាពភជួររាស់ 
រ ាំយលាភយលើៃីចាំណីរួលត្បាស្ថរអូរត្ជុងពីសាំណ្ដក់ត្បជាជនយៅស្សុកអងគរជុាំ ។ 

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ៖បានែដល់លិែិត្អនុញ្ញញ ត្ន្នាំយចញវត្ាុសិលបៈយៅយត្ៅត្បយរសចាំនួន១២របូ 
បានបងាែ ត់្សិសសស្ថលាសិលបៈបុរាណផែមរ និងត្កមុសិលបៈផៃលោាំត្រយដ្ឋយអងគការន្នន្នចាំនួន២៥ដលៃ។ បាន 
ផណន្នាំៃល់អាជីវករភាពយនា-វយីៃអូ (ការែលិត្ ការចាក់បញ្ញច ាំង ការជួល-លក់ឌី្សអាសអាភាស និង 
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ោម នរិដ្ឋា ការ)ឱ្យចូលរមួអនុវត្ដតាមលិែិត្បរដ្ឋា នចាប់ ចាំនួន២៧កផនាង (ត្កុងយសៀមរាប ស្សុកពួក 
ស្សុកត្បាស្ថរបារង ស្សុកវា៉ារនិ ស្សុកបន្នទ យស្សី ស្សុកជីផត្កង និងស្សកុត្កញញ់) និងអាជីវករសិលបៈ 
សូនរបូ  និងសិលបៈសិបបកមម ចាំនួន០៦យលើក (ត្កុងយសៀមរាប ស្សុកពួក ស្សកុអងគរជុាំ និងស្សកុត្កញញ់)។  
បានត្ត្តួ្ពិនិត្យរីតាាំងយលើកស្ថា កយីយហាឱ្យអនុវត្ដត្តឹ្មត្ត្ូវតាមការផណន្នាំរបស់ត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ 
និងបានរាា ក់បដ្ឋអាជីវកមមែុសចាប់តាមៃងែាូវជាតិ្យលែ៦ចាំនួន១៩ផ្ទទ ាំង យៅត្កុងយសៀមរាប។ បានបនា 
ស្ស្ថវត្ជាវត្បវត្ាិពិធីឆាងយចត្ត្តាមរាំយនៀមរាា ប់ត្បដពណីកនុងត្ាំបន់ យៅស្សុកត្បាស្ថរបារង ស្សកុសូត្រនិរម 
និងស្សុកពួកចាំនួន០៥យលើក។ការោិល័យត្ចកយចញចូលផត្មួយត្កងុយសៀមរាបបានែដល់ចាប់យសវាកមមកាត់្សក់
និងែសពវែាយែលិត្ែលចាំនួន០៥ចាប់។ 

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតត្ពះវិហារ ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានររួលយកវត្ាុបុរាណចាំនួន០២ៃុាំ ពីត្បជាពលរៃាយៅស្សុកជាាំកានា 

និងស្សុកផត្បងានជ័យមករការុកយៅមនទីរវបបធ៌ម ត្ត្ួសត្តាយដត្ពសាអ ត្តាមត្បាស្ថរបុរាណបានចាំនួន
៣៦,៩៥០ផម៉ាត្ត្កាយរ ៉ា។ យភញៀវចូលរសសន្នត្បាស្ថរត្ពេះែ័នបានចាំនួន៦០២ន្នក់(អនារជាតិ្៤៣ន្នក់)  ត្បាស្ថរ 
ត្កពុាំ ូកចាំនួន១៩ន្នក់(អនារជាតិ្៥ន្នក់) និងត្បាស្ថរត្ពេះលានចាំនួន៧៨ន្នក់ (អនារជាតិ្១៣ន្នក់) ។ 

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានស្សង់សាិតិ្សិបបកមមសូនរបូចាំនួន៣១កផនាង  ស្ថា កយីយហាចាំនួន 
១៧៩ស្ថា ក សាអ ងការចាំនួន០៤កផនាង ធុងបាស់ចាំនួន០៣កផនាង អ៊ាុត្សក់ចាំនួន០៥កផនាង និងលត្របូ 
ចាំនួន០១កផនាងយៅស្សុកសងគមលមី ស្សុកជ័យផសន និងស្សកុរូផលន ។ ការោិល័យត្ចកយចញចូលផត្មួយ 
ត្កងុត្ពេះវហិារបានយចញអាជាញ ប័ណាយលើកស្ថា កយីយហាចាំនួន០១ស្ថា ក។  
 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតកាំពង់ធាំ ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានសហការជាមួយអងគការ Waseda យរៀបឥៃាជួសជុលបងាក ន់ដៃជយណាើ រ

ខាងត្បូងត្បាស្ថរN1ចាំនួន០៨ស្សទាប់។ យភញៀវចូលរសសន្នស្ថរមនទីរយែត្ាបានចាំនួន៥៤ន្នក់ ។   
ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានបនាការហវឹកហាត់្សិលបៈៃល់សិសសថាន លយរៀងរាល់ដលៃអារិត្យ 

ស្សង់សាិតិ្សិបបកមមចាា ក់ពុមពសីុម៉ាង់យៅស្សុកបារាយណ៍ចាំនួន០១យលើក និងបានយចញលិែិត្អនុញ្ញញ ត្ៃល់ 
អាជីវករសាអ ងការចាំនួន០៤ចាប់។  
 

មនទរីវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដត្កសចះ ៖ 
 ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ ផលរកា និងយរៀបចាំវត្ាុបុរាណយៅកនុងឃ្ា ាំងស្ថរមនទីរយែត្ាតាមជាំន្នញ 

និងលកាណៈបយចចកយរស។ យភញៀវជាតិ្ និងអនារជាតិ្ចូលរសសន្នអាោរបុរាណរកាកណ្ដា លបានចាំនួន៤៩ន្នក់ 
(អនារជាតិ្៣៧ន្នក់) ។ 

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានពិនិត្យ និងផណន្នាំៃល់អាជីវករបញ្ញច ាំងវយីៃអូលក់កាយហវចាំនួន០៦ 
កផនាង និងអាជីវករជួល-លក់ឌី្សវយីៃអូចាំនួន០៥កផនាងយៅសងាក ត់្ត្កយចេះ បញ្ញច ាំង និងលក់ផត្ឌី្សវយីៃអូណ្ដ 
ផៃលានរិដ្ឋា ការពីត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ ។ បានត្ត្តួ្ពិនិត្យ និងស្សង់សាិតិ្អាជីវកមមរាំនូរវចិិត្ត្កមម  
លក់វត្ាុអនុសាវរយ៍ី និងយធវើស៊ាុមរបូលត្ផៃលយរើបបយងកើត្លមីចាំនួន០៣កផនាង ត្ពមទាាំងពិនិត្យការដ្ឋក់តាាំងស្ថា ក 
យីយហាយែសងៗចាំនួន០៣យលើក យៅស្សុកចិត្ត្បុរ ី។ 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចតិ្រស្លិបៈសែរដស្ទងឹខត្រង ៖ 
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានសហការជាមួយត្កមុការងារត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈពិនិត្យ 

រីតាាំងរួលត្បាស្ថរ  ស្ថា នីយបុរាណ   និងវត្ាុបុរាណ ផៃលានយៅកនុងស្សុកថាញបរវិា៉ាត់្    ស្សុកយសស្ថន  
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និងត្កងុសទឹងផត្ត្   និងបានចុេះបញ្ជ ីយៃើមបចីងត្កងជាឯកស្ថរសត្ាប់ឆ្ន ាំ២០១៤ ។ 
ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានត្ត្តួ្ពិនិត្យកផនាងជួល-លក់សីុឌី្ វសីុីឌី្បានចាំនួន១២កផនាង យដ្ឋយ 

យធវើការៃកហូត្ឌី្សោម នរិដ្ឋា ការចាំនួន២៩៤បនទេះយកមករការុកយៅមនទីរវបបធម៌យែត្ា យៃើមបីៃុត្បាំផ្ទា ញយចាល 
បានបងាែ ត់្របាាំៃល់សិសសវរិាល័យត្ពេះរាជបូជនីយកិចច  និងវរិាល័យ ហ៊ាុន ផសន សទឹងផត្ត្ង បានចាំនួន០៤ 
របាាំ ។ បានត្ត្ួត្ពិនិត្យ និងផណន្នាំៃល់ាច ស់ត្កមុហ៊ាុនផៃលបានយលើកស្ថា កយីយហាោម នចាប់អនុញ្ញញ ត្ចាំនួន 
០៦ផ្ទទ ាំង ឲ្យមកយធវើចាប់យៅការោិល័យត្ចកយចញចូលផត្មួយ ។ 

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដររនគីរ ី៖ 
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ៖ បានយធវើសាំយណើ សុាំការអនុញ្ញញ ត្ពីឯកឧត្ាមអភិបាលយែត្ាយៃើមបីវាស់ផវងរីតាាំង 

ស្ថា នីយបុរាណផៃលានយៅកនុងយែត្ា និងបានសហការជាមួយមន្ដនាីសុរយិោៃីយែត្ាយែទៀងផ្ទទ ត់្យលែជីភីយអស 
យធវើផែនរីត្ាំបន់ត្បាស្ថរផៃលបានវាស់ផវងរចួ ។ 

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ៖ បានត្ត្តួ្ពិនិត្យការហវឹកហាត់្របស់ត្កុមសិលបៈមហាជនភូមិត្ងណងឡិ 
ជាយរៀងរាល់សបាា ហ៍ បានត្តួ្ត្ពិនិត្យផណន្នាំៃល់អាជីវករបញ្ញច ាំងវយីៃអូលក់កាយហវ និងអាជីវករផែនកសិលបៈ 
ភាពយនា វយីៃអូ ឲ្យយោរពចាប់ យៅត្កុងបានលុងបានចាំនួន០២យលើក  និងបានត្ត្តួ្ពិនិត្យផណន្នាំៃល់សិបបករ 
ចាា ក់ត្រប់ត្បយភរយៅរូទាាំងយែត្ាអនុវត្ាតាមកបួនខាន ត្ចាា ក់ផែមរឲ្យបានត្តឹ្មត្ត្វូ។  

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដមណឌ លគីរ ី៖ 
ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានហាត់្យរៀនបរយភាងត្បដពណី និងមយហារ។ី បានត្ត្តួ្ពិនិត្យ និង 

ៃកហូត្ឌី្សោម នរិដ្ឋា ការយៅត្កុងផសនមយន្នរមយចាំនួន៦៩២បនទេះយកមករកាតុ្កយៅមនទីរវបបធ៌ម យៃើមបីកយមទច 
យចាល ។ បានយបាសសាអ ត្អាស្សមទាាំងបី យៅយលើមជឈមណឌ លវបបធម៌ជនជាតិ្ភនាំយដ្ឋេះត្កមុាំសត្ាប់យភញៀវយរស 
ចរណ៍មកយលងកាំស្ថនា។  

 
មនទីរវប្បធម ៌និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដនត្ពខវង ៖ 
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បនាកស្ថងស្ថព នចូលបូជនីយដ្ឋា នបារាយណ៍អផណា ត្សយត្មច៤០ភាររយ  

ផៃលជាអាំយណ្ដយរបស់សបបុរសជន ។ បានពិនិត្យវត្ាុបុរាណយៅស្សុកត្ពេះយសាចចាំនួន០១យលើក និងចូលរមួដ្ឋាំកូន 
យ ើយៅរីរួលបារាយណ៍អផណា ត្បានចាំនួន១៥០យៃើម ។  យរៀបចាំរយត្ាងវាស់ផវងៃីយៅត្បាស្ថរដត្ពយៃើមស្សកុ 
ស្សុកសីុធរកណ្ដា ល យដ្ឋយសហការជាមួយអនកជាំន្នញត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ និងអាជាញ ធរផៃនៃីឃុាំ 
ស្សុក ។ បានររួលវត្ាុបុរាណចាំនួន០២ៃុាំ (លឹងគ និងយោនី) ពីស្សកុត្ពេះយសាចយកមករការុកយៅស្ថរមនទីរ 
និងយភញៀវចូលរសសន្នស្ថរមនទីរយែត្ាានចាំនួន០៥ន្នក់ ។   

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានស្សង់សាិតិ្សិលបៈភាពយនា និងែសពវែាយវបបធម៌ ឆ្ន ាំ២០១៤ 
និងត្ត្តួ្ពិនិត្យ យធវើកិចចសនាជាមួយអាជីវករបញ្ញច ាំងវយីៃអូលក់កាយហវចាំនួន០១យលើក យៅស្សុកកាំពង់ត្ត្ផបក 
ឲ្យយោរពយៅតាមចាប់ និងសីលធ៌មសងគម។ បានត្ត្ួត្ពិនិត្យសិបបកមមយធវើពុមពសីុម៉ាង់ត៍្យៅស្សុកពាមរក៏ និង 
ត្កងុដត្ពផវងចាំនួន០២យលើក។ បានសហការជាមួយអនកជាំន្នញត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ ពិនិត្យរយត្ាង 
បយងកើត្ភូមិវបបធម៌យៅភនាំតូ្ច ស្សុកបាភនាំ យៃើមបីកស្ថងបៃិាយៅរីយន្នេះ។ 
                មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតសាវ យសរៀង ៖ 

ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានត្ត្តួ្ពិនិត្យរួលបុរាណ និងត្បាស្ថរបុរាណចាំនួន៦៥យលើក និង
វត្ាុបុរាណយៅតាមរីស្ថធារណៈចាំនួន០១យលើក។ សហការជាមួយអាជាញ ធរផៃនៃីយធវើបាង់រួលបុរាណបានចាំនួន 
៥១បាង់ និងែសពវែាយចាប់ សាីពីកិចចការពារយបតិ្កភណឌ បានចាំនួន១០យលើក ។ 
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ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានបងាែ ត់្របាាំៃល់សារមន៍យុវជនយែត្ាចាំនួន០១ត្កមុ អងគការកូៃូ 
ផែមរយៅឃុាំតាសួសចាំនួន០១ត្កុម និងត្កមុសិលបៈមហាជនចាំនួន០៤ត្កមុ។បានែសពវែាយចាប់ពាក់ព័នធវស័ិយ 
ភាពយនា និងវយីៃអូចាំនួន០២យលើក និងត្ត្ួត្ពិនិត្យអាជីវកមមជួល-លក់សីុឌី្ វសីុីឌី្ចាំនួន២១យលើក រកយឃើញឌី្ស 
ោម នរិដ្ឋា ការចាំនួន២.២៥០បនទេះ ។ ត្ត្តួ្ពិនិត្យសហរមន៍សិបបកមមអាំពីឬសស ី និងអញ្ចូ ត្ចាំនួន០១យលើក និង 
ស្ស្ថវត្ជាវចងត្កងត្បវត្ាិសិបបកមមត្រប់ត្បយភរបាន០១អត្ាបរ។ ត្ត្តួ្ពិនិត្យការដ្ឋក់តាាំងស្ថា កយីយហា និងផ្ទទ ាំង 
ែាយពាណិជជកមមចាំនួន២២យលើក។ យចញលិែិត្អនុញ្ញញ ត្យលើកស្ថា កសញ្ញញ  និងផ្ទទ ាំងយីយហាត្រប់ត្បយភរ ចាំនួន 
១៦កផនាង និងយចញអាជាញ ប័ណាៃល់អាជីវករកនុងការត្បរុាំ និងសផមាងសិលបៈចាំនួន០៩យលើក ។  
  

សស្ចកដសី្ននដិាា ន ៖ 
សកមមភាពការងារវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ កនុងរយៈយពលមួយផែយនេះ ានៃាំយណើ រការោ៉ាងសកមម 

កនុងកិចចផលរកា ការពារ យលើកត្យមកើងយករត្ាំផណលសមបត្ាិយបតិ្កភណឌ វបបធម៌របីូ និងអរបីូ ទាាំងន្នយកដ្ឋា ន 
ជាំន្នញថាន ក់កណ្ដា ល និង ថាន ក់មនទីរវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈរាជធានី-យែត្ា យហើយយយើងអាចវាយត្ដមាយលើ 
ចាំណុចមួយចាំនួនានជាអារិ៍រឺ ៖  

-ការងារោាំពារជួសជុលត្បាស្ថរបានៃាំយណើ រការត្រប់ផែនកជាំន្នញកនុងកិចចអភិរកសជួសជុលត្បាស្ថរ 
និងចងត្កងឯកស្ថរត្បវត្ដិស្ថស្ដសដ  

-ន្នយកដ្ឋា នជាំន្នញ រមួសហការជាមួយមនទីរវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈរាជធានី-យែត្ា បានែិត្ែាំបយងកើន 
ការែសពវែាយសកាា នុពលវបបធម៌ជាតិ្ ពត្ងឹងការែាល់ និងបយត្មើយសវាកមមវបបធម៌ៃល់វស័ិយឯកជន និង 
បានយលើករឹកចិត្ាៃល់ការបយងកើត្ និងបយងកើនែលិត្កមមសិបបកមមវបបធម៌របស់វស័ិយឯកជន យដ្ឋយធាន្នបាន 
រុណភាព រកាបាននូវខាន ត្ជាតិ្យៃើមបនិីរនារភាពដនការយធវើអាជីវកមម និងយរសចរណ៍វបបធម៌ ចូលរមួកាត់្បនាយ 
ភាពត្កីត្ក និងអភិវឌ្ឍយសៃាកិចចជាតិ្ ស្សបតាមពាកយយស្ថា ក “វបបធម៌ ជាយសៃាកិចចជាតិ្”  ជាក់ផសាង ន្នយកដ្ឋា ន 
ស្ថរមនទីរ ន្នយកដ្ឋា នបុរាណវត្ាុ ន្នយកដ្ឋា នសិលបៈភាពយនា ន្នយកដ្ឋា នសិរធិអនកនិពនធ និងសិរធិត្បហាក់ 
ត្បផហល ន្នយកដ្ឋា នយសៀវយៅ និងការអាន និងត្ចកយចញចូលផត្មួយផៃលែាល់យសវាកមមវបបធម៌ ដនយែត្ា 
យសៀមរាប បាត់្ៃាំបង កាំពង់ឆ្ន ាំង និងយែត្ាត្កយចេះ ានៃាំយណើ រការជាត្បត្កតី្ កនុងការបយត្មើយសវាកមម និងែាល់ 
យសវាកមមជូនយភញៀវយរសចរណ៍ និងអតិ្លិជន ផៃលត្បកបអាជីវកមមយលើវស័ិយវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ ។ 

 
ទ្ិស្សៅត្ប្ចាំខែ ស្ហីា ឆ្ន ាំ២០១៤ 
-បនដយធវើកិចចសហត្បតិ្បត្ដិការជាមួយអងគការ G.H.F ជួសជុលត្បាស្ថរបន្នទ យឆ្ម រ យែត្ដបន្នទ យានជ័យ 
-បនដយធវើកិចចសហត្បតិ្បត្ដិការជាមួយអងគការWaseda ជួសជុលត្កមុត្បាស្ថរសាំបូរដត្ពរុក យែត្ដកាំពង់ធាំ 
-យរៀបចាំរយត្ាងសយន្ដងាគ េះបន្នទ ន់ត្បាស្ថរត្ពេះសទឹង យែត្ាត្ពេះវហិារ  
-យត្ត្ៀមយធវើកិចចសហត្បតិ្បត្ាិការជាមួយត្កមុហ៊ាុនKIRI Travelពីការងារយបាេះត្ង់យៅត្បាស្ថរបន្នទ យឆ្ម រ 
-យត្ត្ៀមជួបជាមួយត្បធានអងគការG.H.Fយៃើមបពិីនិត្យលរធភាពឲ្យអងគការជួយអភិរកសលមយរាងរងរី៣ផែនក 

មុែខាងយជើងត្បាស្ថរបន្នទ យឆ្ម រ 
-បនដចុេះបញ្ជ ីស្ថរយពើភណឌ វត្ាុសិលបៈយៅស្ថរមនទីរជាតិ្ និងស្ថរមនទីរយែត្ដ 
-បនដចុេះត្ត្តួ្ពិនិត្យ និងែដល់ជាំនួយបយចចកយរសអាំពីការងារអភិរកស ការយរៀបចាំដ្ឋក់តាាំងពិព័រណ៌ និង 

ការចុេះបញ្ជ ីស្ថរយពើភណឌ វត្ាុសិលបៈយៅស្ថរមនទីរតាមយែត្ដ 
-បនាការពិនិត្យ ការត្បមូលែាុាំ និងចងត្កងឯកស្ថរកាច់ចាា ក់ផែមរភារ២ និងសាភ រៈយត្បើត្បាស់ត្បជា

ពលរៃាផែមរភារ២ 
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-បនាកិចចសហការជាមួយរណៈកមមការអនារត្កសួងបន្ដងាក បបរយលមើសភាពយនា-វយីៃអូ កនុងការត្ត្តួ្ 
ពិនិត្យ និងានវធិានការចាំយពាេះការចរាចរែលិត្ែលភាពយនាោម នរិដ្ឋា ការពីត្កសួងវបបធ៌ម និងវចិិត្ត្សិលប: 

-ស្ស្ថវត្ជាវ និងយរៀបចាំយសចកាីត្ពាងវយិស្ថធនកមមយលើអនុត្កឹត្យយលែ៦៣ អ.ន.ត្ក.ប.ក  
-យរៀបចាំឯកស្ថរពាក់ព័នធយៃើមបែីលិត្វយីៃអូឯកស្ថរសាីពី  “ ផលបងចត្ត្ងគ ” 
-យត្ត្ៀមសផមដងសិលបៈរសសនីយភាពបយត្មើត្ពឹត្ដិការណ៍សាំខាន់ៗរបស់ជាតិ្ និងអនដរជាតិ្ 

 -បនដហាត់្សម និងសិកាស្ស្ថវត្ជាវសត្ាប់ត្យមាើងស្ថន ដៃសិលបៈរសសនីយភាព 
 -បនាការជួសជុលអោរមហាវរិាល័យបុរាណវរិា ។ 

 
យសចកដីៃូចបានយោរពជត្ាបជូនខាងយលើ សូម ឯកឧត្ដមឧបន្នយករៃាមន្ដនដី រៃាមន្ដនដីររួលបនទុក 

រីសដកីាររណៈរៃាមន្ដនដី យមតាដ ត្ជាបជារបាយការណ៍ ។ 
 សូម ឯកឧត្ដមឧបន្នយករៃាមន្ដនដី យមតាដ ររួលនូវការយោរពៃ៏ែពង់ែពស់អាំពីន្នងែញុាំ ។ 

 
រដាមស្ដនដ ី

 
 
 
 

 
            ចមាងជូន ៖ 

-ែុរទកាល័យសយមដចន្នយករៃាមន្ដនដី 
-រណៈកមមការអប់រ ាំ ធមមការ វបបធម៌ យរសចរណ៍ ត្ពឹរធសភា 
-រណៈកមមការរី ៧ រៃាសភា 
-រីសដីការរណៈរៃាមន្ដនដី (ន្នយកដ្ឋា នសរបុ) 
-ត្កសួងផែនការ  (វរិាស្ថា នជាតិ្សាិតិ្) 
-ត្កុមសយងកត្ការយសៃាកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (រីសដីការរណៈរៃាមន្ដនដី) 
-ឯកស្ថរ-កាលបបវត្ដិ 
 

 


