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របាយការណ៍ 
ស្ដពី ី

លទ្ធផលការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈ ត្ប្ចាំខែស្ហីា ឆ្ន ាំ២០១៤ 
 

 
 
I. សស្ចក្ដីសផដើម ៖ 

អនុវត្ដតាមកមមវធីិនយោបាយ យុទ្ធសាស្ដ្រចតុកោណដំណាក់ោលទី្៣ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល  នីតិ្ 
កាលទី៥ននរដ្ាសភា និងចកខុវស័ិយននយោលនយោបាយជាតិ្យលើវស័ិយវបបធ៌មសតីពីការអភិរកស និងអភិវឌ្ឍ 
វបបធ៌ម កនុងដំ្ណាក់កាលថ្មីននសកលភាវបូនីយកមម យដ្ើមបីសយរមចបានទិសយៅរបស់រកសួងវបបធ៌ម និង 
វចិិរត្សិលបៈ“ ប្របកាា យរពះរាជាណាចរកកមពុជា ជាមជឈមណ្ឌ លផ្សពវផ្ាយវបបធ៌មជាតិ្” តាមទិសយលា ក  
“កម្ពុជា ៖ ព្រះរាជាណាចព្កនៃវប្បធម៌្” ៃិង្ំកៅពរងឹងអត្តសញ្ញា ណ្ជាតិ្ប្មមរឲ្យកាន់ប្ត្រងឹមំ    រយៈយពល 
មួយប្មយនះររប់អងគភាពចំណុ្ះរកសួង បានមិត្មំរបឹងប្របងបយងកើនកិចចសហការជាមួយរកសួង លា ប័នពាក់ព័នធ 
និងនដ្រូអភិវឌ្ឍជាតិ្-អនដរជាតិ្ ជាពិយសសវស័ិយឯកជនតាមយោលការណ៍្របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលរឺ រដ្ាោំរទ នដ្រូ 
ឯកជនជាអនកអនុវត្ដ កនុងកិចចប្ថ្រកា ការពារយបតិ្កភណ្ឌ វបបធ៌មជាតិ្ាំំងរបីូ និងអរបីូ  កនុងយោលបំណ្ងយធវើឱ្យ  
“ វបបធម៌កាា យជាយសដ្ាកិចចជាតិ្”  យដ្ឋយយរបើរបាស់សកាត នុពលវបបធម៌ជាតិ្ ធនធានមនុសស   ជាពិយសស 
ការបណ្តុ ះលម រតី្ ការបំផុ្សចលនាយុវជនឲ្យយចះស្សឡាញ់ និងលគ ល់ត្នមាពិត្ដ៏្មហាលលរបស់ពហុ 
វបបធ៌មជាតិ្ដ៏្សមបូរប្បបរបស់មាួន យរពាះពួកយរមនតូ្នាទីោ៉ាងសកមម និងជាកមា ំងចលកររបកបយដ្ឋយ 
ថាមពលកនុងការអភិរកស និងអភិវឌ្ឍវបបធ៌មជាតិ្ យដ្ឋយផ្តល់ឧិកាសឲ្យពួកយរចូលរមួបងកបយងកើត្ផ្លិត្ផ្លវបបធម៌ 
ថ្មីៗររប់ជំនាញរបកបយដ្ឋយរុណ្ភាព យលភ័ណ្ភាព យោរពខ្នន ត្ជាតិ្ និងជាអនកផ្សពវផ្ាយពីវស័ិយ 
វបបធ៌មោ៉ាងទូលំទូាយយតាមររប់របូភាពសរមប់យោលយៅពាណិ្ជជកមម និងយទសចរណ៍្ យដ្ើមបីរមួចំប្ណ្ក 
កាត់្បនាយ និងរខំ្ននដ្ល់ការហូរចូលនូវវបបធ៌មអវជិជមនពីបរយទស     យធវើឱ្យសងគមទទួលបាននូវសុមដុ្មភាព  
និងកាត់្បនាយភាពរកីរករបស់របជាជន។ 

 
II. រចនាស្មពន័ធ និងត្ក្ប្ែណឌ  ៖ 

១.រចនាស្មព័នធ ៖ 
ក-ថាន ក់ដឹ្កនំារកសួង ៖ 
រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈដឹ្កនំាយដ្ឋយ រដ្ាមន្ដនដី១របូ អមយដ្ឋយរដ្ាយលខ្នធិការ៧របូ និង 

អនុរដ្ាយលខ្នធិការ៨របូ។ 
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ម-ថាន ក់រដ្ាបាលកណាដ ល ៖ 
ថាន ក់រដ្ាបាលកណាដ ល រកសួងមន ៖ 

 -អរគនាយកដ្ឋា នរដ្ាបាល  និងហិរញ្ាវត្ាុ  មននាយកដ្ឋា នចំនួន០៩  (នា.រដ្ាបាល  នា.បុរគលិក នា.ប្ផ្នការ           
សាិតិ្ និងសរបុ នា.រណ្យនយយ  ហិរញ្ាវត្ាុ  នា.សំភារៈ និងបរកិាខ រ នា.នីតិ្កមម  នា.សិទធិអនកនិពនធ  និងសិទធិ 
របហាក់របប្ហល  នា.សហរបតិ្បត្ដិការវបបធម៌អនដរជាតិ្ និងកិចចការអាល៊ា ន លាយបណ្ដុ ះបណាដ លរកបមណ្ឌ  
វបបធម៌) ។ 
 

-អរគនាយកដ្ឋា នបយចចកយទសវបបធម៌ មននាយកដ្ឋា នចំនួន០៥ (នា.អភិវឌ្ឍវបបធម៌ នា.យសៀវយៅ
ការអាន នា.សិលបៈភាពយនដ និងផ្សពវផ្ាយវបបធម៌ នា.សិលបៈទសសនីយភាព នា.សិលបៈសូនរបូ និងសិលបៈ
សិបបកមម) ។ 
 -អរគនាយកដ្ឋា នយបតិ្កភណ្ឌ  មននាយកដ្ឋា នចំនួន០៤ (នា.បុរាណ្វត្ាុ នា.លរមនទីរ នា.បុរាណ្វទិា 
និងបុយររបវត្ដិវទិា នា.ោំពារ និងអភិរកសសំណ្ង់បុរាណ្) ។ 

យរៅពីយនះយៅមនអងគភាពចំនួន០៤យទៀត្ ប្ដ្លសាិត្យៅយរកាមការដឹ្កនំាផ្ទទ ល់របស់រដ្ាមន្ដនដី ៖ 
-សកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈប្ដ្លជាររឹះលា នលធារណ្ៈ ថាន ក់យសមើអរគនាយកដ្ឋា ន មន

មហាវទិាល័យចំនួន០៥ (មហា.បុរាណ្វទិា មហា.លា បត្យកមម និងនររបូនីយវទិា មហា.សិលបៈសូនរបូ 
មហា.តូ្រយត្ន្ដនដី មហា.នាដ្លស្ដសដ) និង មជឈមណ្ឌ លសិកាស្លវរជាវវបបធម៌វទិាលស្ដសដចំនួន០១ ។ 

-នាយកដ្ឋា នសវនកមមនផ្ទកនុង 
-អធិការដ្ឋា ន ថាន ក់យសមើនាយកដ្ឋា ន 
-លាយមធយមវចិិរត្សិលបៈ ថាន ក់យសមើនាយកដ្ឋា ន មនលាយជំនាញចំនួន០៥ (លាយរបំា លាយ

យសៀក លាយសិលបៈសូនរបូ លាយតូ្រយត្ន្ដនដី លាយយាយខ ន) ។ 
រ-ថាន ក់រាជធានី-យមត្ដ ៖ 

 រកសួងមនមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈរាជធានី-យមត្ដ ចំនួន២៥ និងការោិល័យវបបធម៌ និងវចិិរត្
សិលបៈរកងុ មណ្ឌ  ស្សុក ចំនួន១៦៦ការោិល័យ ។ 

២.ត្ក្ប្ែណឌ មន្ដនដរីាជការ ៖  
រកសួងមនមន្ដនដីរាជការសរបុចំនួន២.៤៤៣នាក់ កនុងយនាះស្សី៨៧៣នាក់ ប្ចកយចញជា ៖- 
-ថាន ក់រដ្ាបាលកណាដ ល មនចំនួន១.៤៤៤នាក់ កនុងយនាះស្សី៥៦៥នាក់ 

 -ថាន ក់មនទីរវបបធម៌រាជធានី-យមត្ដ មនចំនួន៩៩៩នាក់ កនុងយនាះស្សី៣០៨នាក់ ។ 
 
III. ស្ក្មមភាពការងារថ្នន ក្់ដកឹ្នា ាំត្ក្ស្ងួ ៖ 
 ស្ក្មមភាពក្នងុត្ប្សទ្ស្ ៖ 

-នថ្ៃទី០៤ ប្មសីហា ឆ្ន ំ២០១៤ យាយកជំាំវរដ្ាមន្ដនតី ទទួលជួប ឯកអរគរដ្ាទូត្ និងយលខ្នទូត្ 
លធារណ្រដ្ាបារាងំ របចំយៅរពះរាជាណាចរកកមពុជា យដ្ើមបចូីលជួបសប្មតងការរួរសម និងពិភាកាការងារ 

-នថ្ៃទី០៤ ប្មសីហា ឆ្ន ំ២០១៤ យាយកជំាំវរដ្ាមន្ដនតី ទទួលជួប តំ្ណាងអងគការហាវ ពនាឺសិលបៈ យដ្ើមប ី
ចូលជួបសប្មតងការរួរសម និងពិភាកាការងារ 

-នថ្ៃទី១១ ប្មសីហា ឆ្ន ំ២០១៤ យាយកជំាំវរដ្ាមន្ដនតី ទទួលជួប យាយកបណ្ឌិ ត្ Ishizawa Yoshiaki 
លស្ដលត ចរយសកលវទិាល័យ Sophia និងសហការ ីយដ្ើមបចូីលជួបសប្មតងការរួរសម និងពិភាកាការងារ ។ 
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IV. លទ្ធផលការងារ ៖ 
១-ការងារប្សត្មើត្ពឹរតកិារណ៍ស្ាំខាន់ៗ  ៖ 
-យៅនថ្ៃទី២៥-២៦ ប្មសីហា ឆ្ន ំ២០១៤ យៅលលសននិសីទចតុ្មុម រកសួងបានយរៀបចំយបើកសិកាខ

លាយជាតិ្ សតីពី “យុវជន និងការអភិវឌ្ឍវបបធម៌ ៖ ការអភិរកស ទំយនើបកមម និងការបយងកើត្ថ្មី” យរកាមអធិបតី្ភាព
យាយកជំាំវរដ្ាមន្ដនតី រកសួងវបបធម៌ និង វចិិរត្សិលបៈ យដ្ឋយមនការអយញ្ជ ើញចូលរមួពីឯកឧត្តមរដ្ាយលខ្នធិការ 
អនុរដ្ាយលខ្នធិការ ឯកឧត្តម យាយកជំាំវទីរបឹការកសួង  យាយក យាយកស្សីជំនួយការរកសួង ឯកឧត្តម 
យាយកជំាំវអភិបាលរងរាជធានី-យមត្ត ឯកឧត្តមអរគនាយក ឯកឧត្តមសកលវទិាធិការ  យាយក យាយកស្សី 
អរគនាយករង យាយកសកលវទិាធិការរង  យាយក យាយកស្សីរបធាន-អនុរបធាននាយកដ្ឋា ន យាយករពឹទធបុរស 
រពឹទធបុរសរង យាយក យាយកស្សី កញ្ញា របធាន-អនុរបធានមនទីរវបបធ៌មរាជធានី-យមត្ត  សិសស-និសសតិ្ រពមាំំង 
តំ្ណាងសមរមសិលបៈ-រកុមសិលបៈមហាជននានា ចំនួន៧០០នាក់ ។ 

 
២-ការងាររដឋបាល និងហរិញ្ញវរថ ុ៖ 

២.១.ការងាររដឋបាលទ្ូសៅ ៖ 
-បានទទួលលិមិត្ចូលពីររប់លា ប័នចំនួន៤០៥ចាប់ និង បញ្ជូ នលិមិត្យចញយៅររប់លា ប័ន

ចំនួន៣៦៤ចាប់  
-បានតាក់ប្ត្ងលិមិត្រដ្ាបាល និងលិមិត្នានាបានចំនួន៣៥ចាប់តាមត្រមូវការរបស់ថាន ក់ដឹ្កនំា 

និងបានបញ្ជូ នយចញតាមរចកយចញរដ្ាបាលយៅររប់យោលយៅ និងលា ប័នពាក់ព័នធាំន់យពលយវាយ 
-បានយរៀបចំទទួលយភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ និងកមមវធីិរបជំុយផ្សងៗបានលអ 
-កមា ំងសនដិសុម និងនររបាលោមរបចំការយពលនថ្ៃ  និងយប់សហការោន បានលអកនុងការប្ថ្រកា 

សុវត្ាិភាព យៅទីសដីការរកសួង 
-បានយធវើការប្ចកចយយសៀវយៅរាជកិចចជូនថាន ក់ដឹ្កនំា និងអងគភាពតាមយោលការណ៍្ សរបុបាន 

ចំនួន២៧៩កាល 
-ការោិល័យពត៌្មនវទិាបានបនតដំ្យណ្ើ រការជាធមមតា តាមប្ផ្នការកំណ្ត់្ 
-បានបនតយរៀបចំយបាះពុមពនាមប័ណ្ណជូនថាន ក់ដឹ្កនំា និងមន្ដនតីរាជការ ។ 
 
២.២.ការងារប្ុគ្គលកិ្ ៖ 
-បានយរៀបចំយ ម្ ះមន្ដនតីរាជការប្ដ្លរត្ូវរបឡងបតូររបយភទរកបម័ណ្ឌ នផ្ទកនុង 
-បានយរៀបចំបញ្ជូ នបញ្ជ ីយ ម្ ះមន្ដនតីរាជការប្ដ្លរត្វូយសនើសំុត្យមាើងឋាននតរស័កតិឲ្យសមស្សបតាមមុម 

តំ្ប្ណ្ងយៅរកសួងមុមងារលធារណ្ៈ 
   -បានយរៀបចំយធវើអត្តសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណសញ្ញជ តិ្ប្មមរជូនមន្ដនតីរាជការ និងររួលរមន្ដនតីរាជការប្ដ្លររប់ 
អាយុ និងផ្តល់អត្តសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណថ្មីជូនអនកប្ដ្លមនអត្តសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណចស់ហួសសុពលភាព 
   -បានយធវើសំយណ្ើ សំុនិយ័ត្កមមថាន ក់ឋាននតរស័កតិជូនមន្ដនតីរាជការចំនួន៥៩០នាក់ យៅរកសួងមុមងារ 
លធារណ្ៈ 
   -បានយធវើរបកាសទទួលលគ ល់លទធផ្លរបឡងរបប្ជងចូលបយរមើការងារកនុងរកបម័ណ្ឌ រកសួង 
ឆ្ន ំ២០១៤ ចំនួន៧៩នាក់ 
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   -បានយធវើសំយណ្ើ សំុទទួលលគ ល់លទធផ្លយបកខជនរបឡងជាប់រកបម័ណ្ឌ រកសួងចំនួន៧៩នាក់ 
តាមប្ផ្នការឆ្ន ំ២០១៤ យៅរកសួងមុមងារលធារណ្ៈ 
   -បានយធវើសំយណ្ើ សំុនិយ័ត្ថាន ក់ជូនឧត្តមមន្ដនតីចំនួន០៣នាក់ និងវរៈមន្ដនតីចំនួន០២នាក់ យៅរកសួង 
មុមងារលធារណ្ៈ 
   -បានយធវើសំយណ្ើ សំុត្យមាើងឋាននតរសកតិជូនមន្ដនតីចំនួន០៨នាក់ យៅរកសួងមុមងារលធារណ្ៈ 
   -បានយធវើរបកាសដ្ឋក់ឲ្យមន្ដនតីចំនួន១២នាក់ចូលនិវត្តន៍   
         -បានយធវើរបកាសសតីពីការបយងកើត្រណ្ៈកមមការទទួលមុសរត្វូរមួសរមប់ការរបឡងយរជើសយរ ើស 
និសសិត្អាហារបូករណ៍្ចូលយរៀនថាន ក់ឆ្ន ំសិកាមូលដ្ឋា នយៅសកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ កនុងឆ្ន ំសិកា 
២០១៤-២០១៥ 
   -បានយធវើលិមិត្យ្ាើយត្បយៅរកសួងអប់រ ំ   យុវជន    និងកីឡា  សតីអំពីសំយណ្ើ របស់សិសសយ ម្ ះ 
ផុ្ន សុផ្ន សំុយៅបនតការសិកាថាន ក់ឧត្តមសិកា យៅសកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ 
    -បានយធវើសំយណ្ើ យៅទីសតីការរណ្ៈរដ្ាមន្ដនតី រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា រកសួងយសដ្ាកិចច 
និងហិរញ្ាវត្ាុ សតីពីសំយណ្ើ សំុចត់្តំ្ណាង០១របូ យដ្ើមបីចូលរមួជាសមជិករកុមរបឹកាភិបាល ននសកលវទិាល័យ 
ភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ សរមប់អាណ្ត្តិទី៣ ។ 
 

២.៣.ការងារនីរិក្មម ៖ 
-បានចូលរមួរបជំុពិភាកាយសចកតីរពាងវយិលធនកមមអនុរកឹត្យយលម៦៣ អនរក.បក. សតីពីការររប់ 

ររងសិលបៈភាពយនត យៅទីសតីការរកសួង 
-បានចូលរមួរបជំុអនតររកសួង យដ្ើមបពិីភាកា្ាងអនុរកឹត្យ សតីពីការយរៀបចំ និងការរបរពឹត្តយៅនន 

រណ្ៈកមម ធិការជាតិ្សរមប់វធិានការមិនប្មនពនធ យៅទីសតីការរណ្ៈរដ្ាមន្ដនតី 
-បានចូលរមួរបជំុអនតររកសួង យដ្ើមបីពិភាកា្ាងអនុរកឹត្យ សតីពីការបយងកើត្មជឈមណ្ឌ លជាតិ្ព័ត៌្មន 

ពាណិ្ជជកមម យៅទីសតីការរណ្ៈរដ្ាមន្ដនតី។ 
 
២.៤.ការងារគ្ណសនយយ និងហរិញ្ញវរថុ ៖ 
-យធវើលិមិត្យសនើសំុថ្វកិារដ្ា ៖ សរមប់ឧបត្ាមភជូនមន្ដនតីរាជការសរមលកូន០២នាក់ ចូលនិវត្តន៍១៥ 

នាក់ មរណ្ៈភាព០៥នាក់ សំុាយឈប់ពីការងារ០១នាក់ សរមប់របាក់បំណាច់ និងយបៀវត្សមន្ដនតីរាជការ មន្ដនតី 
ជាប់កិចចសនា និងពលករអប្ណ្ត ត្ ឧបត្ាមភជីវភាពមរត្កមនុសសរស់ចំនួន១៦នាក់ និងសរមប់យរៀបចំរបឡង 
យរជើសយរ ើសរកបម័ណ្ឌ ថ្មី ឆ្ន ំ២០១៤  

-យធវើរបាយការណ៍្ចំណូ្ល និងលាយកប័រត្ពីចំណូ្លលក់សំបុរត្ចូលទសសនាលរមនទីរជាតិ្ 
រត្តួ្ពិនិត្យវស័ិយភាពយនត ពីការរត្តួ្ពិនិត្យវត្ាុសិលបៈនំាយចញ-នំាចូល ប្មកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៤ ជូនរកសួង
យសដ្ាកិចច និងហិរញ្ាវត្ាុ 

 -យធវើរបាយការណ៍្ចំណូ្ល និងលាយកប័រត្បប្ងវរចំណូ្លជួលមណ្ឌ លរបូភាព (អាឡឺយ៉ាង់) 
ប្មកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៤ ជួលយរាងភាពយនតយមមរនិទ ប្មឧសភា-មិថុ្នា ឆ្ន ំ២០១៤ និងជួលទីតំាងមួយប្ផ្នកនន
នាយកដ្ឋា នអភិវឌ្ឍវបបធម៌ របចំរតី្មសទី៣ ឆ្ន ំ២០១៤ ជូនរកសួងយសដ្ាកិចច និងហិរញ្ាវត្ាុ 

-សំុទូាំត់្ថ្វកិាសរមប់របាក់រងាវ ន់យលើកទឹកចិត្តពីការរបមូលចំណូ្លផ្តល់យសវាលធារណ្ៈពីប្ម 
កុមភៈ ដ្ល់ប្មធនូ ឆ្ន ំ២០១៣ 
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-សំុយោលការណ៍្ចំណាយ ៖ យបសកកមមយៅរបយទសហូឡង់ សឹងហបុរ ី និងចិន ទទួលរណ្ៈរបតិ្ភូ
យវៀត្ណាមចំនួន៣៥របូ និងយរៀបចំសិកាខ លាយ សតីពី “ការផ្សពវផ្ាយយោលនយោបាយវបបធម៌របស់រាជរដ្ឋា
ភិបាលកមពុជា” 

-បានយធវើអាណ្ត្តិយបើករបាក់ចំណាយ ៖ យបសកកមមយៅរបយទសរសុសី និងហូឡង់ យធវើបយងាគ លការពារ 
លា នីយបុរាណ្យមត្តកំពង់ធំ កំពង់ចម និងតាប្កវ សិកាស្លវរជាវលា នីយបុរាណ្យមត្តរត្នរីរ ី និងរពះវហិារ 
យរៀបចំមយហាស្សពបយងាហ ះប្មាងយលើកទី១៨ ឆ្ន ំ២០១៤ យរៀបចំពិព័រណ៌្អចិនន្ដនតយ៍ជាតិ្ពិនធុ ឆ្ន ំ២០១៤ យរៀបចំ 
មយហាស្សពដ្ណាត ំសារមហូបអាហារប្មមរយលើកទី១៥ ឆ្ន ំ២០១៤ យរៀបចំមយហាស្សពចយរមៀងប្មមរជាសកលយលើកទី៣ 
ឆ្ន ំ២០១៤ យរៀបចំមយហាស្សពសិលបៈចមា ក់យឈើ សតីពី “របាលទបាយ័នជាសមបត្តិយបតិ្កភណ្ឌ ជាតិ្” និង
យបសកកមមយរៅរបយទសនានា 

-បានយធវើអាណ្ត្តិចំណាយ ៖ ទូាំត់្នថ្ាយរបើរបាស់យសវាទូរស័ពទយលើតុ្ប្មមិថុ្នា ឆ្ន ំ២០១៤ ទូាំត់្នថ្ា 
យរបើរបាស់ទឹកវរគ០៧-០៨ ឆ្ន ំ២០១៤  ទូាំត់្បញ្ជ ីនរបណី្យ៍នថ្ាយផ្ញើលិមិត្ផ្ាូវការរបចំរតី្មសទី២ ឆ្ន ំ២០១៤ 
ទូាំត់្នថ្ាយរបើរបាស់ថាមពលអរគិសនីរបចំរតី្មសទី២ ជូននាយកដ្ឋា នោំពារ និងអភិរកសសំណ្ង់បុរាណ្ 

-បានយធវើយបសកកមមជូនថាន ក់ដឹ្កនំា និងមន្ដនតីរាជការចុះយមត្តបានចំនួន២៣យបសកកមម 
-យរៀបចំឯកលរប្ដ្លបានចំណាយរចួទុកសរមប់អធិការកិចច និងអាជាញ ធរសវនកមមជាតិ្ រតួ្ត្ពិនិត្យ 
-យរៀបចំរជជយទយយជំុទី៤ និងបនតជំុទី៥ ។  
  
២.៥.ការងារស្ម្ភា រៈ និងប្រកិាា រ ៖ 
-បានយធវើសំយណ្ើ សំុយោលការណ៍្ធានាចំណាយ យដ្ើមបីយធវើការជួសជុលប្កលមអបណាណ ល័យជាតិ្ និង 

យធវើការជួសជុលសយន្ដងាគ ះបនាទ ន់លព នហាលមុមខ្នងយកើត្របាលទបនាទ យឆ្ម រ 
-បានអនុវត្តការយដ្ញនថ្ាការងារយរៀបចំទទួលយភញៀវជាតិ្ឆ្ន ំ២០១៤ 
-បានអនុវត្តការងារពិយរោះនថ្ាការងារជួសជុលមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈយមត្តកំពង់សពឺ  
-បានអនុវត្តការងាររបរល់-ទទួល ៖ ការងារជួសជុលប្កលមអបរយិវណ្លលសននិសីទចតុ្មុម 

ជួសជុលប្កលមអអាោរចស់ៗ កនុងបរយិវណ្លាយភូមិភារ ស្សុកបាណ្ន់ យមត្តបាត់្ដំ្បង និង ការងារផ្គត់្ផ្គង់ 
យរបងឥនធនៈ្មសទី២ ឆ្ន ំ២០១៤ ។ 

 
២.៦.ការងារខផនការ ស្ថរិិ និងស្របុ្ ៖  
-បានសយរមចការងារយធវើរបាយការណ៍្តាមរបបកំណ្ត់្របចំប្មសីហាជូនរណ្ៈរដ្ាមន្ដនតីនិងលា ប័ន 

ពាក់ព័នធ  
-បានយរៀបចំចងរកងសំណំុ្ឯកលរសិកាខ លាយជាតិ្សតីពី “យុវជន និងការអភិវឌ្ឍវបបធម៌ ៖ 

ការអភិរកស ទំយនើបកមម និងការបយងកើត្ថ្មី”  
                 -បានចូលរមួកនុងកិចចរបជំុប្ណ្នំាពីការយរបើរបាស់រកបម័ណ្ឌ លទធផ្លសរមប់ការតាមដ្ឋន   រត្តូ្ 
ពិនិត្យ វាយត្នមាការអនុវត្តប្ផ្នការយុទធលស្ដសតអភិវឌ្ឍជាតិ្២០១៤-២០១៨     យរៀបចំយដ្ឋយរកសួងប្ផ្នការ 
យៅរកងុបាត់្ដំ្បង 
                  -បានចូលរមួកនុងពិធីរបកាសផ្សពវផ្ាយលទធផ្លបយណាត ះអាសននននជំយរឿនកសិកមមយៅរពះរាជា 
ណាចរកកមពុជាឆ្ន ំ២០១៣ យរៀបចំយដ្ឋយរកសួងប្ផ្នការ យៅសណាា ោរកំាបូឌី្ោ៉ាណា 
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២.៧.ការងារស្ទិ្ធិអ្នក្និពនធ និងស្ទិ្ធិត្ប្ហាក្់ត្ប្ខហល ៖  
-បានយចញលិមិត្អនុញ្ញា ត្យធវើអាជីវកមមយលើលន នដ្ចយរមៀងោម នអនកទទួលមរត្កលសន៍ចំនួន៣៥ 

បទ យដ្ើមបបីញ្ចូ លកនុងប្មសភាពយនត និងថ្ត្ជាសីុឌី្ 
-បានយចញលិមិត្បញ្ញជ ក់ការចុះបញ្ជ ីការពារលន នដ្អនកនិពនធចំនួន០១លន នដ្ 
-បានយចញលិមិត្អនុញ្ញា ត្យបាះពុមពយសៀវយៅចំនួន០១លន នដ្ ។ 
 
២.៨.ការងារស្ហត្ប្រិប្រដិការវប្បធម៌អ្នដរជារិ និងក្ិចចការអាស៊ា ន ៖ 
-បានទទួលលិមិត្ចូលចំនួន៤៨ឯកលរ មកពីររប់លា ប័ន អងគការ និងពីយរៅរបយទស យដ្ើមបជូីន

ថាន ក់ដឹ្កនំារកសួងរត្តួ្ពិនិត្យ និងសយរមច 
-បានយធវើបចចុបបននភាពព័ត៌្មន សតីពីកិចចរពមយរពៀងសហរបតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ជាមួយអងគការអនតរជាតិ្ 

នានាទទួលបានលទធផ្លដូ្ចខ្នងយរកាម៖ 
+កិចចរពមយរពៀងយៅមនសុពលភាពចំនួន១៧ 

+កិចចរពមយរពៀងអស់សុពលភាពចំនួន០៤ 

+កិចចរពមយរពៀងប្ដ្លយរោងចុះហត្ាយលខ្នចំនួន០៩ 

-បានសរមួលប្បបបទជូនថាន ក់ដឹ្កនំា មន្ដនតីជំនាញយៅចូលរមួរបជំុ បំយពញយបសកកមម និងសប្មតង
សិលបៈបានចំនួន០៩យលើក ៖ យៅរបយទសនថ្ ឥណ្ឌូ យណ្សីុ  សឹងហបុរ ីលធារណ្រដ្ាកូយរ ៉ា ជប៉ាុន  និងអូស្ដលត លី ។ 

 
២.៩.សលាប្ណតុ ុះប្ណ្តត លត្ក្ប្ែណឌ វប្បធម៌ ៖ 
-បានបនតសហការជាមួយនាយកដ្ឋា នជំនាញចំណុ្ះរកសួងសិកាស្លវរជាវពីសកាត នុពលធនធាន 

មនុសស យដ្ើមបីកលងប្ផ្នការយបើកវរគបណ្តុ ះបណាត លកនុងយោលបំណ្ងផ្តល់ចំយណ្ះដឹ្ងដ្ល់មន្ដនតីរាជការតាម 
នាយកដ្ឋា ន និងមនទីរវបបធម៌រាជធានី-យមត្ត ឲ្យអនុវត្តការងារជំនាញទទួលបានលទធផ្លលអរបយសើរ 

-បនតតាមដ្ឋនឯកលរយសនើសំុយោលការណ៍្យបើកវរគបណ្ដុ ះបណាដ លការងារសិលបៈសូនរបូ និង
សិលបៈសិបបកមម ការងាររដ្ាបាល និងររប់ររង និងវរគបណ្តុ ះបណាត លការងាររដ្ាបាល និងបទពិយលធន៍ 
ការងារសរមប់មន្ដនដីរកបមណ្ឌ ឆ្ន ំ២០១៣ ។ 

 
៣-ការងារសប្រិក្ភណឌ របូ្ី ៖ 

៣.១.ការងារគាំពារ និងអ្ភិរក្សស្ាំណង់ប្ុរាណ ៖ 
ក.ការងារអភិរកសដ្ឋា នអងគរ ៖ 

       -បានរកិំលរបូចមា ក់រពះពុទធបាក់ប្បកយៅយរៅឃ្ា ំងចំនួន២៥របូយកដ្ឋក់កនុងឃ្ា ងំ 
      -ជួសជុលរបូចមា ក់បានចំនួន១៨របូ ។ 

ម.ការងារការពារតំ្បន់របាលទ ៖ 
        -បានបនតយៅពិនិត្យ និងទប់លក ត់្របជាពលរដ្ាកំុឲ្យលងសង់លំយៅដ្ឋា នថ្មីកនុងតំ្បន់២ ននរបាលទ 

បនាទ យឆ្ម រ 
-មន្ដនតីជំនាញចំនួន០១របូបានបនតចូលរមួសហការមិនអចិនន្ដនតយ៍ជាមួយអងគការG.H.Fយៅរបាលទ 

បនាទ យឆ្ម រ 
-បានពិនិត្យទីតំាងប្ដ្លរកមុហ៊ាុនKHUMHOសំុជីកយកអាចម៍ដី្យធវើផ្ាូវជាតិ្យលម៥៦B យហើយប៉ាះ 

ផ្នូរសពបុរាណ្យៅវត្តយោកចស់ ស្សុកថ្មពួក យមត្តបនាទ យមនជ័យ និងបានបញ្ឈប់ការជីកយកអាចម៍ដី្ 
របស់រកុមហ៊ាុនយៅទីយនាះត្យៅយទៀត្ 
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-បានយធវើការទល់រទជញ្ញជ ំងថ្មបាយយរកៀមននកំប្ពងទី២ ប្ផ្នកខ្នងយជើងយ្ៀងខ្នងលិចបានរបប្វង 
០៨ប្ម៉ារត្ ប្ដ្លយទើបនឹងយរទត្ខ្នា ំងយដ្ឋយលរយដ្ើមយឈើសងកត់្យលើ ។ 

រ.ការងារររប់ររងរមណី្យដ្ឋា នវបបធម៌ ៖ 
បាននឹងកំពុងបនតទំនាក់ទំនងជាមួយយាយកស្សី Christine Jaquemine កនុងការប្សវងរកជំនួយ 

ថ្វកិា យដ្ើមបីលងសង់បញ្ជ រព័ត៌្មនយៅរបាលទបនាទ យឆ្ម រ ។  
ឃ.ការងារជួសជុលរបាលទ និងសំណ្ង់បុរាណ្ ៖ 
-បានដឹ្កនំារកមុការងារអនុវត្តរយរមងជួសជុលសយន្ដងាគ ះបនាទ ន់ និងកំពុងសិកាចំណុ្ចហានិភ័យ 

យផ្សងៗយទៀត្ ននរបាលទភនំជីសូរយ យមត្តតាប្កវ ។ 
ង.ការងារអភិរកសតាមបណាត យមត្ដ ៖ 

 -អភិរកសដ្ឋា នកំពង់ធំ និង រពះវហិារ ៖ 
  +បនតចូលរមួសហការជាមួយអងគការWasedaចងរកងឯកលរ និងជួសជុលរបាលទសំបូរ 
នរពរុក យៅយមត្តកំពង់ធំ ។ 

-អភិរកសដ្ឋា នបាត់្ដំ្បង បនាទ យមនជ័យ និង ឧត្ដរមនជ័យ ៖ 
  +បនតចូលរមួសហការជាមួយអងគការG.H.Fចងរកងឯកលរ និងជួសជុលរបាលទបនាទ យ 
ឆ្ម រ យៅយមត្តបនាទ យមនជ័យ 
            +បានចប់ប្ដ្ករនាទ ទល់រទជញ្ញជ ងំថ្មបាយយរកៀមននកំប្ពងទី៣ ប្ផ្នកយជើង យ្ៀងខ្នងលិច ។ 

ច.ការងារសហរបតិ្បត្ដិការជាមួយអនដរជាតិ្ ៖ 
 *កិចចសហការជាមួយអងគការ G.H.F ជួសជុលរបាលទបនាទ យឆ្ម រ ៖ 
       ការងារជួសជុលយរាងទងទី៣ ៖ យរៀបថ្មជញ្ញជ ងំបាន២២៧ដំុ្     យរៀបររឹះ និងសសរយដ្ឋយថ្មបាយ 
យរកៀមថ្មីបានចំនួន១៩ដំុ្ យរៀបថ្មករមលបានចំនួន៤៧ដំុ្ យរៀបថ្មយមឿនខ្នងយរកាយបានចំនួន២៧ដំុ្ 
យធវើយសនៀត្ជញ្ញជ ងំយដ្ឋយថ្មភក់ថ្មីបានចំនួន០៣យសនៀត្ យធវើរទនាប់ធនឹមចំកាលសសរយដ្ឋយថ្មភក់ថ្មីចំនួន០១ដំុ្ 
រូរបាង់ករមលយមើលពីយលើបានបយណាត យ១៥ម និងទទឹង៤ម     រូរបាង់ជញ្ញជ ងំពីយកើត្យៅលិចបានបយណាត យ 
១៧ម និងកំពស់៣,៥០ម   រូរបាង់យមើលពីយលើននថ្មជញ្ញជ ំងរលុះថ្មីរជងុខ្នងយជើងយ្ៀងខ្នងយកើត្បានបយណាត យ 
១៨ម និងទទឹង៤ម  លវ នថ្មដ្ឋក់ប្ដ្កាំមបានចំនួន៧៣ប្ដ្កាំម ជួសជុលថ្មប្ដ្លប្បកបាក់បានចំនួន២២ដំុ្      
និងលវ នពុះថ្មបាយយរកៀមថ្មីបានចំនួន១២ដំុ្ ។  
 *កិចចសហការជាមួយអងគការ Waseda ជួសជុលរបាលទសំបូរនរពរុក យមត្ដកំពង់ធំ ៖ 

ការងារជួសជុលរបាលទ N1 ៖ យរៀបបំយពញជញ្ញជ ំងយដ្ឋយឥដ្ាចស់បានចំនួន១៩១ដំុ្ និងឥដ្ាថ្មី 
បានចំនួន១០១ដំុ្ យដ្ឋយយរបើបាយអរអស់២១ឈុត្ និងយរបើប្ដ្កាំមមុមកាត់្០.៤លី ០.៥លី និង១០លី 
សរបុចំនួន០៩យដ្ើម ។  

   
៣.២.ការងារសរមនទីរ ៖  
ក.លរមនទីរជាតិ្ភនំយពញ ៖ 
-យោងកិចចរពមយរពៀងរវាងរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា និងវចិិរត្លលជាតិ្អូស្ដលត លី រាជរដ្ឋា ភិបាល 

កមពុជាបានអនុញ្ញា ត្ឲ្យភារីអូស្ដលត លីមចីវត្ាុសិលបៈបុរាណ្ប្មមរចំនួន០៣របូយកយៅតំាងពិព័រណ៌្យៅរបយទស 
អូស្ដលត លី រយៈយពល០៣ឆ្ន ំ (២០១៤-២០១៧) 
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-បានទទួលវត្ាុសិលបៈបុរាណ្ប្មមរចំនួន០១ផ្ទទ ំង “សិាយចរកឹ” អំពីថ្មភក់ ពីសហរដ្ាអាយមរកិ របរល់ 
ជូនរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា   

-យភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរជាតិ្ភនំយពញមនរណ្ៈរបតិ្ភូជាន់មពស់ជាតិ្-អនដរជាតិ្ យភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ 
សិកាខ កាម សិសស និសសតិ្ រពះសងឃ សរបុមនចំនួន ១៥.៦៥១នាក់ កនុងយនាះមន ៖ 

យភញៀវជាតិ្ចំនួន ២.៧៧៧ នាក់ ទទួលបានថ្វកិាចំនួន ៩៧១.៩៥០យរៀល 
យភញៀវអនដរជាតិ្ចំនួន ១០.៩០១ នាក់ ទទួលបានថ្វកិា ៣៨.១៥៣ដុ្ាយា អាយមរកិ 
យភញៀវចូលឥត្បង់នថ្ាចំនួន ១.៩៧៣នាក់ 

 -ជួសជុលរបូចមា ក់បាន២២របូ ។ 
ម.លរមនទីរឧរកឹដ្ាកមមរបល័យពូជលសន៍ទួលប្សាង ៖  
-យភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ រពះសងឃ សិសស និសសិត្ចូលទសសនាមនចំនួន២៣.៥៥៤នាក់  កនុងយនាះយភញៀវ 

អនតរជាតិ្ចំនួន២០.៨៣៦នាក់ 
រ.មណ្ឌ លវត្ដភនំ ៖ 
-យភញៀវយទសចរណ៍្ជាតិ្-អនតរជាតិ្ចូលទសសនាមនចំនួន២៤.៨២៣នាក់ កនុងយនាះអនតរជាតិ្មន 

ចំនួន ១១.៥២៣នាក់ ។ 
ឃ.មណ្ឌ លយជើងឯក ៖ 
-យភញៀវយទសចរណ៍្ជាតិ្-អនតរជាតិ្ចូលទសសនាសរបុមនចំនួន១៨.២៧៤នាក់ កនុងយនាះអនតរជាតិ្

មនចំនួន១៥.៤៦០នាក់ ។ 
 

៣.៣.ការងារប្ុរាណវរថុ ៖  
-បានចុះបញ្ជ ីលរយពើភណ្ឌ   និងរបមូលវត្ាុបុរាណ្យៅយមត្តសទឹងប្រត្ង  និងយមត្តកំពង់ធំយកមករកា 

ទុកយៅកប្នាងមនសុវត្ាិភាពកនុងយមត្ត 
-បនតជួបពិភាកាជាមួយមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈយមត្តយសៀមរាប និងសិបបករ/អាជីវករយៅ 

យមត្តយសៀមរាបអំពីការររប់ររងយលើការផ្តល់សិទធិឲ្យប្ផ្នកឯកជនកនុងការនំាយចញវត្ាុសិលបៈយចញយៅបរយទស 
-បានទទួលវត្ាុបុរាណ្ចំនួន១៨ដំុ្ ពីអរគនាយកដ្ឋា នអយនាត របយវសន៍ ននរកសួងមហានផ្ទ 
-ការងារផ្ដល់យសវាពិនិត្យវត្ាុសិលបៈនំាចូល-នំាយចញបានចំនួនសរបុ៦៧៩របូ  ទទួលបានថ្វកិា

ចំនួន៦.២២៩.០០០យរៀល ។ 
 
៣.៤.ការងារប្ុរាណវិទ្ា និងប្ុសរត្ប្វរតិវិទ្ា ៖  
-បានរត្តូ្ពិនិត្យលា នីយបុរាណ្កំណ្ប់រត្ពំាងថ្ម  យមត្តរកយចះ ប្ដ្លរត្វូបានឈូសឆ្យយដ្ឋយ 

រកមុហ៊ាុនឯកជនយដ្ើមបីយកដី្យធវើកសិកមម យដ្ឋយរកយឃើញបំប្ណ្កបាក់ប្បកននថ្មររឹះរបាលទ និងរត្ូវបានយក 
មករកាទុកយៅលរមនទីរយមត្ត 
                 -បានរត្តូ្ពិនិត្យ និងវាយត្នមាលា នីយបុរាណ្ទួលតាប្ពក សាិត្យៅស្សុកកំពង់យរាទ៍ យមត្តលវ យ 
យរៀង និងបានមួងដី្យកមកយធវើវភិារសំណ្ល់សមុចច័យបុរាណ្វទិា ជាលទធផ្លពំុមនយឃើញលន កលន ម 
បុរាណ្វទិាយទ 

-បានពិនិត្យលា នភាពរពះវហិារបុរាណ្ យៅវត្តរការកណាត ល យមត្តរកយចះ  ជាលទធផ្លយឃើញមន 
សត្វកយណ្ឌ ៀរកំពុងបំផ្ទា ញយឈើដំ្បូល និងចប់ពុកផុ្យបយណ្តើ រៗ។ 
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៤-ការងារសប្រិក្ភណឌ អ្របូ្ី ៖ 
៤.១.ការងារអ្ភិវឌ្ឍវប្បធម៌ ៖ 
-បានសិកាស្លវរជាវសាិតិ្ជនជាតិ្យដ្ើមភារតិ្ចយៅបណាណ ល័យជាតិ្ 
-បានសិកាស្លវរជាវយភាងមិុមរបស់ជនជាតិ្ររឹង 
-បនតការស្លវរជាវ និងចងរកងអំពីរបនពណី្ទំយនៀមទមា ប់ននពិធីបុណ្យដ្ឋរាយន ។ 
 
៤.២.ការងារស្លិបៈភាពយនដ និងផសពវផាយវប្បធម៌ ៖ 
-ថ្ត្វយីដ្អូឯកលរពីសកមមភាពថាន ក់ដឹ្កនំា និងការងារអងគភាពជំុវញិរកសួងបាន០៦ចំណ្ងយជើង 
-បានផ្ដល់អាជាញ ប័ណ្ណសំុយបើកផ្លិត្កមមភាពយនដ-វយីដ្អូ ចំនួន០១ផ្លិត្កមម  
-ចុះបញ្ជ ីសំុផ្លិត្វយីដ្អូខ្នរា៉ា អូយមប្មមរបាន០៩យលម  វយីដ្អូយរឿងប្មមរ(០១ដំុ្ចប់) បាន០៣ចំណ្ងយជើង 

និងផ្លិត្ស៉ាបត្មាីបានចំនួន០១ចំណ្ងយជើង  
-បានអនុញ្ញា ត្ចាប់ថ្ត្វយីដ្អូខ្នរា៉ា អូយមប្មមរចំនួន០៧យលម  
-បានផ្ដល់ទិដ្ឋា ការឲ្យយធវើអាជីវកមមដ្ល់វយីដ្អូខ្នរា៉ា អូយមប្មមរចំនួន២១យលម  វយីដ្អូប្មមរ(ភារ)ចំនួន០១ 

ចំណ្ងយជើង  និង វយីដ្អូប្មមរ(១ដំុ្ចប់)ចំនួន០៤ចំណ្ងយជើង 
-បានផ្ដល់ទិដ្ឋា ការឲ្យយធវើអាជីវកមមដ្ល់វយីដ្អូយរឿងបរយទសប្ដ្លបានបកប្របជាភាលប្មមរ រចូដ្ឋក់ 

បញ្ញច ំងតាមយរាងភាពយនតនានាចំនួន២៨ចំណ្ងយជើង       និងចុះបញ្ជ ីវយីដ្អូនំាចូលពីបរយទសប្ដ្លបានបកប្រប 
ជាភាលប្មមរ និងមិនបានបកប្របសរមប់ដ្ឋក់លក់តាមទីផ្ារបាន២៥ចំណ្ងយជើង 

-បានទទួលចំណូ្លពីការផ្ដល់យសវាកមមភាពយនដ-វយីដ្អូ សរបុចំនួន៤.៣៩០.០០០យរៀល យដ្ឋយបង់ 
ចូលថ្វកិារដ្ា ។ 

 
៤.៣.ការងារស្លិបៈទ្ស្សនីយភាព ៖ 
-បានរបរំុត្ន្ដនដី និងសប្មដងសិលបៈ (មហាជន និងអាជីព) សរបុចំនួន៣២៥យលើក កនុងយនាះ

នាយកដ្ឋា នសិលបៈសប្មដងកនុងស្សុកបាន០៧យលើក និងយរៅរបយទសបាន០២យលើក 
-យាយកររ ូ អនកររូនននាយកដ្ឋា នសិលបៈទសសនីយភាព បានបនតជួយបណ្តុ ះបណាត ល និងពរងឹង

រុណ្ភាពសិលបៈទសសនីយភាព យៅតាមបណាដ ររឹះលា នអប់រនំានារមួមន ៖ 
+អនកររូរបំា និងចយរមៀងបុរាណ្០៤របូ បនតបងាហ ត់្យៅមហាវទិាល័យសិលបៈនាដ្លស្ដសត 
+សិលបកររបំារបនពណី្០២របូ បនតបងាហ ត់្បយចចកយទសយាយខ នយខ្នល យៅមហាវទិាល័យសិលបៈ

នាដ្លស្ដសត 
         +យាយកររ ូអនកររូរបំារបនពណី្ របំាបុរាណ្ និងយាយខ នចំនួន០៧នាក់ បនតបងាហ ត់្បយរងៀនសិសស
យៅលាយមធយមវចិិរត្សិលបៈ ។ 
 

៤.៤.ការងារស្លិបៈស្នូរបូ្ និងស្លិបៈស្បិ្បក្មម ៖ 
-បនតសិកាស្លវរជាវឯកលរសមភ រៈយរបើរបាស់របជាពលរដ្ាប្មមរភារ៣ និងកាច់ចមា ក់ប្មមរភារ៣ 
-បានបនតពិនិត្យការរបមូលផ្តុំ និងចងរកងឯកលរសមភ រៈយរបើរបាស់របជាពលរដ្ាប្មមរភារ២ និង 

កាច់ចមា ក់ប្មមរភារ២ 
-បានយរៀបចំលិមិត្បទដ្ឋា នសរមប់ដំ្យណ្ើ រការមយហាស្សពសិលបៈចមា ក់ថាន ក់ជាតិ្ឆ្ន ំ២០១៤  សតីពី         

“ របាលទបាយ័ន ” ។  
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៤.៥.ការងារសស្ៀវសៅ ការអាន ៖  
-បាននឹងកំពុងនិពនធអត្ាបទទសសនាវដ្តីវបបធម៌យលម២១  
*បណាណ ល័យជាតិ្ ៖ 
-យភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ចូលអានមនចំនួន ៦៤៣នាក់ 
-បានទទួលយសៀវយៅពីលា ប័ននានា និងអងគការយរៅរដ្ឋា ភិបាល (យសៀវយៅររប់ភាល) ចំនួន

៤១០កាល 
-អនកសិកាស្លវរជាវបានមចីយសៀវយៅយកយៅអានមនចំនួន២៣៩កាល 
-ទទួលទិនាបបវត្តិ(លរព័ត៌្មន)បាន១២០ចាប់  ទសសនាវដ្ដីយផ្សងៗ និងរពឹត្ដិប័រត្បរយទសចំនួន៦៩ 

កាល 
-បានប្ចកយលម ISBN ដ្ល់អនកយបាះពុមពចំនួន៣៣យលម 
-យសកនយសៀវយៅចស់ និងរពឹត្តិប័រត្បាន០៣កាល ដ្ឋក់រកបយសៀវយៅចស់បាន៦០កាល ត្មកល់

យសៀវយៅឯកលរបាន៥៨កាល និងបិទយលមកូដ្យសៀវយៅបាន១៨០កាល 
-យធវើកាតាឡុកយសៀវយៅររប់របយភទ និងទសសនាវដ្តីជាភាលប្មមរ-បរយទសបាន២៤៨កាល ។ 
 

៥.ការអ្ភិវឌ្ឍធនធានមនសុ្ស ៖ 
៥.១.ស្ក្លវិទ្ាលយ័ភូមិនទវិចិត្រស្លិបៈ 
*ឆ្ន ំសិកា ២០១៣-២០១៤ មននិសសិត្សរបុចំនួន១.៦៦៤នាក់ (ស្សីចំនួន៥០៩នាក់) កនុងយនាះ ៖ 
-និសសិត្អាហារបូករណ៍្ចំនួន៦០០នាក់ (ស្សីចំនួន១៨៥នាក់) 
-និសសិត្បង់នថ្ាសិកាចំនួន១.០៦៤នាក់ (ស្សីចំនួន៣២៤នាក់) 
-លស្ដលត ចរយសរបុចំនួន២៩០នាក់ (ស្សីចំនួន៣៨នាក់) 
-យបើកការរបឡងបញ្ច ប់ថាន ក់បរញិ្ញា បរត្ ឆ្ន ំសិកា២០១៣-២០១៤ យៅមហាវទិាល័យតូ្រយត្ន្ដនតី និង 

មហាវទិាល័យសិលបៈនាដ្លស្ដសត 
-បានទទួលពាកយសំុបនតការសិការបស់និសសតិ្សរមប់ឆ្ន ំសិកា២០១៤-២០១៥ ររប់កំរតិ្ 
-បានសហការយរៀបចំពិព័រណ៌្សិលបៈប្មមរអមត្ៈ យៅសកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ 
-បនតការជួសជុលអោរមហាវទិាល័យបុរាណ្វទិា ។ 
 
៥.២.សលាមធយមវិចិត្រស្លិបៈ 
-ឆ្ន ំសិកា២០១៣-២០១៤ សិសសសិកាយៅតាមលាយជំនាញាំំង៥មនចំនួន ១.០២៧នាក់ កនុង 

យនាះ ស្សី៤៤៣នាក់ 
-សិសសលន ក់យៅកនុងលាយមនចំនួន១៩៨នាក់ កនុងយនាះស្សី៦៦នាក់  
-បានរបជំុររូបយចចកយទស និងចំយណ្ះទូយៅយដ្ើមបីយរៀបចំយធវើការរបឡងរបចំប្ម ។ 
   

៦.ការងារអ្ធិការដ្ឋឋ ន ៖ 
-បានរបមូលព័ត៌្មនយរត្ៀមយធវើអធិការកិចចយៅនាយកដ្ឋា នោំពារ និងអភិរកសសំណ្ង់បុរាណ្ មនទីរ

វបបធម៌យមត្តយសៀមរាប យមត្តយកាះកុង និងយរត្ៀមអយងកត្ស្លវរជាវបណ្តឹ ងបរហិារយៅថាន ក់កណាត លចំនួន០១ករណី្ 
-យធវើការអយងកត្ស្លវរជាវបណ្តឹ ងវវិាទរដ្ាបាលយៅមនទីរវបបធម៌យមត្តនរពប្វងចំនួន០១យលើក ។  
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៧.ការងារមនទីរវប្បធម ៌និងវចិិត្រស្លិបៈរាជធានី-សែរដ ៖ 
 មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈរាជធានីភនាំសពញ ៖  
ការងារយបតិ្កភណ្ឌ របីូ ៖ បានបនតយរៀបចំប្ថ្រកាការពារសណាត ប់ធាន ប់ យលភ័ណ្ភាព អនាម័យ

មណ្ឌ លវត្តភនំបានលអជារបចំ ។ 
ការងារយបតិ្កភណ្ឌ អរបីូ ៖ បានរត្ួត្ពិនិត្យទីតំាងជួល-លក់សីុឌី្ វសីុីឌី្បាន១៦យលើក កប្នាង

លក់កាយហវបញ្ញច ំងវយីដ្អូបាន០៩យលើក អាជីវកមមម៉ា សា-យកាសជប់បាន០៥យលើក អាជីវកមមអិុនយធើយណ្ត្
បាន០៦យលើក  ទីតំាងបញ្ញច ំងភាពយនតបាន១១យលើក យរាងភាពយនតយៅផ្ារសីុធីម៉ាលបាន០១យលើក រត្ួត្
ពិនិត្យឌី្សោម នទិដ្ឋា ការបាន២៥យលើក និង ដ្កហូត្បានម៉ា សីុនថ្ត្ចមាង០៦យររឿង កំពយូទ័រ០១យររឿង ម៉ា សីុន 
រពីនយធើ០១យររឿង និងឌី្សថ្មីចំនូន០៣យកស ។   

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតក្ណ្តដ ល ៖  
ការងារយបតិ្កភណ្ឌ របីូ ៖ បានសហការជាមួយរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈដឹ្កនំាយដ្ឋយ ឯកឧត្តម 

ជុច យភឿន រដ្ាយលខ្នធិការ និងមនការចូលរមួពីមន្ដនតីនាយកដ្ឋា ននររបាលការពារយបតិ្កភណ្ឌ រកសួងមហានផ្ទ  
អាជាញ ធរយមត្ត អាជាញ ធរស្សុកពញាឮបានយផ្ទររពះពុទធរូប និងវត្ាុមនត្នមាយផ្សងៗ សរុបចំនួន៣៩របូ-ដំុ្ ប្ដ្លត្មកល់ 
យៅជាន់ខ្នងយលើននរពះសកយមុនីយចតី្យ យៅភនំរពះរាជរទពយ មករកាទុកបយណាត ះអាសននយៅលរមនទីរជាតិ្ភនំយពញ 
យដ្ើមបីបងកលកខណ្ៈងាយស្សួលដ្ល់រកុមជាងយធវើការជួសជុលរយៈយពល១០ប្ម ។ 

ការងារយបតិ្កភណ្ឌ អរបីូ ៖ បានស្សង់សាិតិ្វស័ិយសិលបៈសូនរបូ និងសិលបៈសិបបកមមឆ្ន ំ២០១៤ 
សយរមចបានចំនួន០២ស្សកុរឺស្សុកយកៀនលវ យ និងស្សុកអងគសនួល និងកំពុងបនតចំនួន០៩ស្សកុយទៀត្។ 
បានផ្សពវផ្ាយរបកាសយលម១៣៣របក ចុះនថ្ៃទី១៤ ប្មមិថុ្នា ឆ្ន ំ២០១៣ របស់រកសួងវបបធម៌ និង 
វចិិរត្សិលបៈ សតីពីការប្បងប្ចកភារកិចចយលើការររប់ររង ការរបមូលចំណូ្លពីការផ្តល់យសវាលធារណ្ៈ ដ្ល់ 
អាជីវករតាមបណាត ឃំុមួយចំនួនននស្សកុលអ ង ស្សុកយកាះធំ ស្សុកាយវ ឯម និងស្សកុមាច់កណាត ល។ 
ការោិល័យរចកយចញចូលប្ត្មួយរកងុតាយមម បានផ្តល់យសវាលធារណ្ៈយលើវស័ិយវបបធ៌មជូនអតិ្ថិ្ជនចំនូន
២០យសវា ។  

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតតាខក្វ ៖  
ការងារយបតិ្កភណ្ឌ របីូ ៖ បានពិនិត្យការយធវើរបងប្ដ្លនំាឲ្យប៉ាះពាល់ដ្ល់ទួលរបាលទធាា យ 

សាិត្យៅស្សុករាំំង រពមាំំងបានប្ណ្នំាដ្ល់មច ស់ដី្មិនឲ្យឈូសឆ្យយលើទួលរបាលទ មិនរត្ូវ 
យធវើរបងព័ទធជំុវញិ និងរត្ូវរកាទុកផ្ាូវចូលរបាលទ។ បានពិនិត្យ និងយធវើសាិតិ្លា នីយបុរាណ្យៅស្សុកបុរ ី
ជលលរចំនួន០១យលើក។ បានពិនិត្យវត្ាុបុរាណ្យៅអនុវទិាល័យនរពកបាស យដ្ឋយសហការជាមួយ 
មន្ដនតីបុរាណ្វទិា ននរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈចំនួន០១យលើក។ បានផ្សពវផ្ាយ និងហាមឃ្ត់្ការជីក 
ោស់កកាយលុបលា នីយបុរាណ្នានាទូាំំងស្សុកយកាះអប្ណ្ត ត្។ យភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរយមត្ត សរបុចំនួន 
២១នាក់ និងលរមនទីរស្សុកអងគរបុរសីរបុចំនួន៩៩នាក់ (អនតរជាតិ្២៧នាក់) ។ 

ការងារយបតិ្កភណ្ឌ អរបីូ ៖ បានបងាហ ត់្បយរងៀនរបំាជូនពរ និងយហាមយរាងយីយកដ្ល់សិលបករថ្មី 
សរមប់បនតយវន។ បានប្ណ្នំាដ្ល់អាជីវករលក់-ជួលឌី្សររប់របយភទរត្វូលក់-ជួលប្ត្ឌី្សណាប្ដ្លមនបិទ 
ទិដ្ឋា ការរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ យៅរកុងដូ្នប្កវចំនួន០១យលើក។ បានរត្តួ្ពិនិត្យសិបបកមម 
ចមា ក់ពុមពសីុម៉ាង់ត៍្ រពមាំំងយធវើការអប់រដំ្ល់អាជីវករឲ្យរកាបាននូវកបួនខ្នន ត្ជាតិ្ យៅស្សកុរីរវីង់ ចំនួន 
០១យលើក។ បានរបមូលព័ត៌្មនសតីពីកាច់រុនបុរាណ្ប្មមរពីរបជាពលរដ្ាយៅស្សុកនរពកបាស និងស្លវរជាវពី
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របវត្តិភូមិរយទះភាូក ស្សកុបុរជីលលរ ចំនួន០២យលើក។ បានស្លវរជាវ និងសរយសររបវត្តិភូមិរកពំុឈូក 
យៅស្សុកយកាះអប្ណ្ត ត្ចប់រចួរាល់ ។  
 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតក្ាំពរ ៖  
ការងារយបតិ្កភណ្ឌ របីូ ៖ បានតាមដ្ឋន និងរត្តួ្ពិនិត្យការងារការពារប្ថ្រកាទួលបុរាណ្ និង 

បយងាគ លកំណ្ត់្តំ្បន់ការពារយបតិ្កភណ្ឌ វបបធម៌ កនុងសហរមន៍រកងុកំពត្។ បនតការងារស្លវរជាវ ចងរកង 
ឯកលររបវត្តិវត្ាុបុរាណ្កនុងសមុចច័យរបស់មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈយមត្ត ។ 

ការងារយបតិ្កភណ្ឌ អរបីូ ៖ បានរត្តួ្ពិនិត្យទិដ្ឋា ការរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈយលើបនទះ
សីុឌី្ វសីុីឌី្ប្ដ្លដ្ឋក់លក់ យៅរកុងកំពត្ចំនួន០១យលើក។ បានផ្សពវផ្ាយខ្នន ត្កាច់ចមា ក់ប្មមរដ្ល់អាជីវករ
ឆ្ា ក់ពុមព និងរំនូរយៅស្សកុទឹកឈូចំនួន០១យលើក និងបានស្សង់សាិតិ្លា កយីយហា លា កសញ្ញា  និងផ្ទទ ំងផ្ាយ
ពាណិ្ជជកមមយៅរកងុកំពត្ ចំនួន០១យលើក ។ 

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដត្ពុះស្ហីនុ ៖  
ការងារយបតិ្កភណ្ឌ អរបីូ ៖ បានអយញ្ជ ើញមច ស់លា នីយទូរទសសន៍ចំនួន០៦កប្នាង យដ្ើមបរីបជំុ សតីពី 

ការចក់ផ្ាយប្មសវយីដ្អូបរយទសប្ដ្លោម នចាប់អនុញ្ញា ត្។ ការោិល័យរចកយចញចូលប្ត្មួយ បានយចញ 
ប័ណ្ណអនុញ្ញា ត្យធវើអាជីវកមមយលើវស័ិយវបបធ៌មចំនួន០៤ចាប់ ។ 
 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតក្ាំពង់ស្ព ឺ៖  
ការងារយបតិ្កភណ្ឌ របីូ ៖ បានសហការជាមួយសហរមន៍ភូមិប្កអកពង ស្សកុភនំស្សួច រត្សួ 

រតាយនរព និងយបាសសមអ ត្ទីធាា ជំុវញិរបាលទភនំប្កអកពងចំនួន០១យលើក និងពិនិត្យយមើលប្ផ្តកនទុយនារ 
(ទទឹង០,៧៧ម បយណាត យ១,៤៣ម កំពស់០,៤០ម) ប្ដ្លរបជាពលរដ្ារបទះយឃើញ យៅស្សុកឧដុ្ងគ បចចុបបនន 
រត្ូវបាននររបាលប៉ាុសតិ៍រដ្ាបាលឃំុរកំាងយចក យកមករកាទុក។ យភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរនរៈបុរសីរបុចំនួន
៦៤៥នាក់ ។ 

ការងារយបតិ្កភណ្ឌ អរបីូ៖បានបញ្ជូ នររូជំនាញរបំា និងត្ន្ដនតី ជួយប្កលមអលន នដ្ថ្មីរបស់រកមុសិលបៈ 
មហាជនយៅមណ្ឌ លកុមរកំរពា និងលាយយរៀនចំនួន០៨កប្នាង។ បានចូលរមូរត្ួត្ពិនិត្យការថ្ត្ប្មសភាព 
យនតរបស់ផ្លិត្កមមរ ៉ាកុរបដូ្ឋសិន ប្ដ្លថ្ត្យៅរមណី្យដ្ឋា នបុរាណ្វទិាភនំចស់ ស្សុកឱ្រា៉ាល់។ បានយធវើការ 
ប្ណ្នំាដ្ល់រកមុហ៊ាុនទូរទសសន៍ប្មសកាប០១កប្នាងយៅរកុងចារមនមិនឲ្យចក់ផ្ាយយរឿងវយីដ្អូណាប្ដ្លោម ន
ទិដ្ឋា ការពីរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ។ បានស្លវរជាវ ចងរកងពីជីវភាពរស់យៅតាមទំយនៀមទមា ប់ 
របនពណី្ និងភាលរបស់ជនជាតិ្សួយបានចំនួន៩៦ពាកយ រពមាំំងបានបកប្របជាភាលប្មមររចួយហើយ។
ការោិល័យរចកយចញចូលប្ត្មួយរកុងចារមន បានអនុញ្ញា ត្ចាប់របកបអាជីវកមមយលើវស័ិយវបបធម៌   និងវចិិរត្ 
សិលបៈចំនួន០១ចាប់ ទទួលថ្វកិាបាន៤០.០០០យរៀលបង់ចូលថ្វកិារដ្ា ។ 

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដសពាធិសរ់ ៖  

                ការងារយបតិ្កភណ្ឌ របីូ ៖ បានរត្តួ្ពិនិត្យទីតំាងថ្មបាយយរកៀមយៅស្សកុភនំរកវាញបានចំនួន១យលើក។  
ការងារយបតិ្កភណ្ឌ អរបីូ ៖ បានបងាហ ត់្សិលបៈដ្ល់កុមរកំរពាយមត្ដ រកមុសិលបៈកុមរអងគការ

យចរភាព រកុមសិលបៈមហាជន និងសិលបករ សិលបការនីិជាមន្ដនតីជាប់កិចចសនាយៅស្សកុបាកានបានចំនួន 
១០យលើក។បានរត្តួ្ពិនិត្យរកឌី្សោម នទិដ្ឋា ការ និងតាមដ្ឋនការចក់បញ្ញច ំងវយីដ្អូប្ដ្លផ្ទុយពីសីលធ៌មសងគម 
ប្មមរតាមហាងកាយហវចំនួន០៦យលើក ។ បានស្សង់សាិតិ្ទីតំាងចមា ក់កនុងរកងុយពាធិលត់្បានចំនួន២៣កប្នាង។ 
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ការោិល័យរចកយចញចូលប្ត្មួយបានយចញលិមិត្អនុញ្ញា ត្យលើកលា កយីយហាចំនួន០១ចាប់ និងចក់ 
យមរកូផ្សពវផ្ាយផ្លិត្ផ្លចំនួន០៣ចាប់ ទទួលថ្វកិាចំនួន៨៥.០០០យរៀល បង់ចូលថ្វកិារដ្ា ។ 

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដបប្៉ៃលនិ ៖  
ការងារយបតិ្កភណ្ឌ អរបីូ ៖ បនតហវឹកហាត់្កាច់បាត្របំាដ្ល់សិលបកររបស់មនទីរ។ បានយចញអាជាញ  

ប័ណ្ណយលើវស័ិយវបបធ៌មជូនអាជីវករចំនួន០៣ចាប់យៅស្សុកលាយយរៅ។  
 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដឧរតរម្ភនជ័យ ៖  
ការងារយបតិ្កភណ្ឌ របីូ ៖ បានស្លវរជាវរកុរកលា នីយបុរាណ្យៅស្សុកបនាទ យអំពិល និងពិនិត្យ 

លា នភាពរបាលទរត្ពំាងរបាលទប្ដ្លរបឈមនឹងការបាក់រលំ។ បានទទួលវត្ាុបុរាណ្ចំនួន២១ដំុ្ ពីការោិ 
ល័យនររបាលការពារយបតិ្កភណ្ឌ យមត្ត យកមករកាទុកយៅមនទីរវបបធម៌យមត្ត ។ 

ការងារយបតិ្កភណ្ឌ អរបីូ ៖ បានពិនិត្យការបញ្ញច ងំភាពយនត វយីដ្អូ រកយរឿងប្ដ្លោម នទិដ្ឋា ការ 
ពីរកសូងវបបធ៌ម និងប្ណ្នំាដ្ល់អាជីវករជួលយមរក ូ ធុងបាស វយីដ្អូចល័ត្ អំពីករមិត្សយមាង យៅស្សុក 
រត្ពំាងរបាលទចំនូន០១យលើក។ បានពិនិត្យសកមមភាពយធវើពុមពរានយទពាត  យៅស្សុកអនាង់ប្វង និងយធវើពុមពសីុម៉ាង់ត៍្ 
យៅស្សុកបនាទ យអំពិល រពមាំំងបានប្ណ្នំាដ្ល់សិបបករឲ្យយោរពតាមខ្នន ត្ចមា ក់ប្មមរចំនូន០១យលើក។ 
បានពិនិត្យរកចាប់យធវើអាជីវកមមអ៊ាុត្សក់ សមអ ងការ និងលមអរកចកយៅរកងុសំយរាងចំនូន០១យលើក និងការ 
ដ្ឋក់តំាងលា កយីយហា ផ្ទទ ំងផ្ាយពាណិ្ជជកមម យៅស្សុកអនាង់ប្វងចំនូន០១យលើក ។  
 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដសស្ៀមរាប្ ៖  
ការងារយបតិ្កភណ្ឌ របីូ ៖ បានផ្សពវផ្ាយយសចកតីសយរមចយលម០១ស.រ សតីពីការកំណ្ត់្បរយិវណ្ 

របាលទ ទួល ស្សះ រត្ពំាង និងលព នបុរាណ្ យៅស្សកុស្សីសនំ និងស្សុករកឡាញ់ ចំនួន០២យលើក។ 
មន្ដនតីជំនាញមនទីរវបបធ៌មបានសហការជាមួយអាជាញ ធរស្សុកពួក រត្តួ្ពិនិត្យ និងបញ្ឈប់ការបូមមាច់យៅយលើ
មនងផ្ាូវបុរាណ្មួយកប្នាង សាិត្យៅឃំុពួក ស្សុកពួកបានចំនួន០១យលើក។ បានប្ណ្នំា និងយធវើការហាមឃ្ត់្ 
សកមមភាពភជួររាស់រយំាយភយលើដី្ចំណី្ទួលរបាលទប្ស្សរបំាងពីសំណាក់របជាពលរដ្ាយៅស្សកុអងគរជំុចំនួន០១ 
យលើក។ បានស្សង់ព័ត៌្មនវត្ាុយរៅឃ្ា ងំយៅស្សុកសូរទនិរម ទទួលបានថ្មទរមលឹងគ០១ដំុ្  និងបានរកាទុក 
យៅប៉ាុសតិ៍រដ្ាបាលឃំុយកៀនសប្ងក។ បានសហការជាមួយអាជាញ ធរស្សុកបនាទ យស្សីពិនិត្យវត្ាុបុរាណ្យៅលរមនទីរ 
កុាយលភាជន៍អងគរចំនួន០៣យលើក ។ 

ការងារយបតិ្កភណ្ឌ អរបីូ៖បានផ្ដល់លិមិត្អនុញ្ញា ត្នំាយចញវត្ាុសិលបៈយៅយរៅរបយទសចំនួន១២របូ 
បានបងាហ ត់្សិសសលាយសិលបៈបុរាណ្ប្មមរ និងរកមុសិលបៈប្ដ្លោំរទយដ្ឋយអងគការនានាចំនួន២៥នថ្ៃ។ បាន 
ប្ណ្នំាដ្ល់អាជីវករភាពយនត-វយីដ្អូ (ការផ្លិត្ ការចក់បញ្ញច ំង ការជួល-លក់ឌី្សអាសអាភាស និង ោម ន 
ទិដ្ឋា ការ)ឱ្យចូលរមួអនុវត្ដតាមលិមិត្បទដ្ឋា នចាប់ចំនួន៥៤កប្នាង(រកងុយសៀមរាប ស្សុកពួក ស្សុកសូរទនិរម 
និងស្សុកជីប្រកង) និងអាជីវករសិលបៈសូនរបូ  និងសិលបៈសិបបកមមចំនួន០៨យលើក (ស្សុកពួក ស្សុករបាលទ 
បារង ស្សុកសូរទនិរម ស្សុកបនាទ យស្សី ស្សកុអងគរជំុ និងស្សុករកឡាញ់)។  បានរត្តួ្ពិនិត្យទីតំាងយលើក 
លា កយីយហាឱ្យអនុវត្ដរតឹ្មរត្ូវតាមការប្ណ្នំារបស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ បានចំនួន១០យលើកយៅ 
រកងុយសៀមរាប។ បានត្យមាើងផ្ទទ ំងរបូភាពផ្សពវផ្ាយ សតីពីការទប់លក ត់្សកមមភាពបំផ្ាិចបំផ្ទា ញ ការចរាចរ 
សមបត្តិវបបធម៌មុសចាប់ យៅរពាយនយនតយហាះអនតរជាតិ្យសៀមរាបបានចំនួន០១ផ្ទទ ំង។ ការោិល័យរចក
យចញចូលប្ត្មួយរកុងយសៀមរាបបានផ្ដល់ចាប់យសវាកមមយលើកលា កយីយហា ផ្សពវផ្ាយផ្លិត្ផ្ល របរំុត្ន្ដនតី
លធារណ្ៈ ចំនួន០៤ចាប់។ 
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មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតត្ពុះវិហារ ៖  
ការងារយបតិ្កភណ្ឌ របីូ ៖ បានទទួលយកវត្ាុបុរាណ្ចំនួន០៦ដំុ្ ពីរបជាពលរដ្ាយៅស្សុកជំាកានត 

មករកាទុកយៅមនទីរវបបធម៌។ បានកំណ្ត់្រពំដី្ឡសាប្ដ្កឬសសរីតិ្ប សាិត្យៅស្សុកប្្បចំនួន០១យលើក។ បាន 
រត្ួសរតាយនរពសមអ ត្តាមទីធាា របាលទបុរាណ្បានចំនួន៧,២១០ប្ម៉ារត្កាយរ ៉ា ។  

ការងារយបតិ្កភណ្ឌ អរបីូ ៖ បានស្សង់សាិតិ្វស័ិយអភិវឌ្ឍន៍វបបធម៌ចំនួន៦៨កប្នាង យៅស្សកុប្្ប 
និងស្សុកជំាកានត។ បានស្សង់សាិតិ្វស័ិយសិលបៈសូនរបូ និងសិលបៈសិបបកមមចំនួន២៥កប្នាង យៅស្សុកប្្ប។ 
ការោិល័យរចកយចញចូលប្ត្មួយ រកងុរពះវហិារបានយធវើចាប់អាជីវកមមយលើវស័ិយវបបធ៌មចំនួន១៩ចាប់ ។  
 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតក្ាំពង់ធាំ ៖  
ការងារយបតិ្កភណ្ឌ របីូ ៖ បានស្សង់ និងចុះបញ្ជ ីលាយកប័រត្វត្ាុបុរាណ្យរៅឃ្ា ំងចំនួន១០០ដំុ្។ 

បានសហការជាមួយអងគការ Waseda ជួសជុលបងាក ន់នដ្ជយណ្តើ ររបាលទ N1 ប្ប៉ាកខ្នងយជើងបានរចួរាល់។ 
យភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរយមត្តបានចំនួន៦៧នាក់ ។   

ការងារយបតិ្កភណ្ឌ អរបីូ ៖ បានបនតការហវឹកហាត់្សិលបៈដ្ល់សិសសថាន លយរៀងរាល់នថ្ៃអាទិត្យ។ 
ស្សង់សាិតិ្សិបបកមមចមា ក់ពុមពសីុម៉ាង់យៅស្សុកបារាយណ៍្ចំនួន០១យលើក និងបានស្សង់សាិតិ្អាជីវកមមសមអ ង 
ការយៅស្សុកបារាយណ៍្ចំនួន០១យលើក។  
 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដស្ទងឹខត្រង ៖ 
ការងារយបតិ្កភណ្ឌ របីូ ៖ បានសហការជាមួយរកុមការងាររកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ  

ចុះបញ្ជ ីបុរាណ្វត្ាុប្ដ្លមនយៅកនុងយមត្តសរបុមនចំនួន១២៧វត្ាុ និងយរត្ៀមយកមករកាទុកយៅមនទីរវបបធម៌ 
និងវចិិរត្សិលបៈយមត្ត ។ 

ការងារយបតិ្កភណ្ឌ អរបីូ ៖ បានបងាហ ត់្របំាដ្ល់សិសសវទិាល័យរពះរាជបូជនីយកិចច បានចំនួន០១ 
របំា រឺរបំាយោះរត្យឡាក ។ 

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដររនគ្ីរ ី៖ 
ការងារយបតិ្កភណ្ឌ របីូ៖ បានយរៀបចំតារាងឧបសមព័នធបញ្ជ ីយ ម្ ះរបាលទ រមណី្យដ្ឋា នបុរាណ្ 

ទួលបុរាណ្ ផ្នូរបុរាណ្ ទីយោរពបូជារបវត្តិលស្ដសត និងបុយររបវត្តិលស្ដសត យដ្ើមបីបញ្ចូ លកនុងបញ្ជ ីយបតិ្កភណ្ឌ  
វបបធម៌ជាតិ្ ។ 

ការងារយបតិ្កភណ្ឌ អរបីូ ៖  បានបនតរត្ួត្ពិនិត្យការហវឹកហាត់្របស់រកមុសិលបៈមហាជនភូមិត្ង 
ណ្ងឡិជាយរៀងរាល់សបាត ហ៍។ បានរតួ្ត្ពិនិត្យប្ណ្នំាដ្ល់អាជីវករបញ្ញច ំងវយីដ្អូលក់កាយហវ និងអាជីវករប្ផ្នក 
សិលបៈភាពយនត វយីដ្អូ ឲ្យយោរពចាប់ យៅរកុងបានលុងបានចំនួន០២យលើក  និងស្សង់សាិតិ្សិលបៈសូនរបូ 
និងសិបបកមមររប់របយភទយៅរកុងបរប្កវចំនួន០១យលើក។  

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដមណឌ លគ្ីរ ី៖ 
ការងារយបតិ្កភណ្ឌ អរបីូ ៖ បានបនតហាត់្យរៀនបទយភាងរបនពណី្ មយហារ ី និងរបំា និងហវឹកហាត់្

របំាត្មាញឥលនតដ្ល់រកមុសិលបៈសហរមន៍ភូមិពូតំាងចំនួន០២យលើក។ បានរត្ួត្ពិនិត្យ និងប្ណ្នំាដ្ល់ 
អាជីវករជួល-លក់ឌី្សឲ្យជួល-លក់ប្ត្ឌី្សណាប្ដ្លមនទិដ្ឋា ការពីរកសូងវបបធ៌មចំនួន០២យលើក ។ បាន 
យបាសសមអ ត្អាស្សមាំំងបីយៅយលើមជឈមណ្ឌ លវបបធម៌ជនជាតិ្ភនំយដ្ឋះរកមំុ និងយៅយលើភនំយាយកតាស្សុះ 
សរមប់យភញៀវយទសចរណ៍្មកយលងកំលនត។  
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មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដបត្ពខវង ៖ 
ការងារយបតិ្កភណ្ឌ របីូ ៖ បនតកលងលព នចូលបូជនីយដ្ឋា នបារាយណ៍្អប្ណ្ត ត្សយរមច៤០ភាររយ  

ប្ដ្លជាអំយណាយរបស់សបបុរសជន។ យរៀបចំរយរមងវាស់ប្វងដី្យៅរបាលទនរពយដ្ើមស្សុក ស្សុកសីុធរកណាត ល 
យដ្ឋយសហការជាមួយអនកជំនាញរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ និងអាជាញ ធរប្ដ្នដី្ឃំុ ស្សកុ។ យភញៀវចូល 
ទសសនាលរមនទីរយមត្តមនចំនួន០៥នាក់ ។   

ការងារយបតិ្កភណ្ឌ អរបីូ ៖ បានស្សង់សាិតិ្សិលបៈភាពយនត និងផ្សពវផ្ាយវបបធម៌ ឆ្ន ំ២០១៤ 
និងរត្តួ្ពិនិត្យ យធវើកិចចសនាជាមួយអាជីវករបញ្ញច ំងវយីដ្អូលក់កាយហវចំនួន០២យលើក យៅស្សុកពាមរក៍ និងរកងុ
នរពប្វង ឲ្យយោរពយៅតាមចាប់ និងសីលធ៌មសងគម។ បានរត្តួ្ពិនិត្យសិបបកមមយធវើពុមពសីុម៉ាង់ត៍្យៅស្សុកពាមរក៏ 
និង រកងុនរពប្វងចំនួន០២យលើក និងសិបបកមមត្មាញកយនទល កក់មូល កក់រជុង យៅស្សុកពាមរក៍ចំនួន០១
យលើក។ បានរត្តួ្ពិនិត្យការដ្ឋក់តំាងលា កយីយហាររប់របយភទយៅស្សុកពាមរក៍ និងស្សកុកំពង់រត្ប្បកចំនួន
០២យលើក។ បានស្សង់សាិតិ្សិលបៈចបីុដ្ងប្វង យដ្ើមបសំុីបញ្ចូ លជាសមបត្តិយបតិ្កភណ្ឌ អរបីូ ននមនុសសជាតិ្តាម 
ការប្ណ្នំារបស់អរគនាយកដ្ឋា នបយចចកយទសវបបធ៌ម។  

 
                មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតសវ យសរៀង ៖ 

ការងារយបតិ្កភណ្ឌ របីូ ៖ បានរត្តួ្ពិនិត្យទួលបុរាណ្ និងរបាលទបុរាណ្ចំនួន១១យលើក។ បាន
របមូលវត្ាុបុរាណ្ចំនួន០១របូ យធវើអំពីថ្មភក់ សាិត្យៅឃំុបាលក់ យកមករកាទុកយៅលរមនទីរយមត្ត។បាន 
សហការជាមួយអាជាញ ធរប្ដ្នដី្យធវើបាង់ទួលបុរាណ្ចំនួន០២កប្នាង ។ 

ការងារយបតិ្កភណ្ឌ អរបីូ ៖ បានបងាហ ត់្របំា និងបំពាក់បំប៉ានដ្ល់រកុមសិលបៈមហាជនបានចំនួន
១០រកមុ។ បានរត្តួ្ពិនិត្យអាជីវកមមជួល-លក់សីុឌី្ វសីុីឌី្ចំនួន០២យលើក រកយឃើញឌី្សោម នទិដ្ឋា ការចំនួន
៣៦០បនទះ។ បានចងរកងរបវត្តិយផ្សងៗប្ដ្លាំក់ទងជាមួយវបបធ៌មជាតិ្ចំនូន០១អត្ាបទ។ បានរត្តួ្ពិនិត្យ
ការដ្ឋក់តំាងលា កយីយហា និងផ្ទទ ំងផ្ាយពាណិ្ជជកមមចំនួន០៣យលើក។ យចញលិមិត្អនុញ្ញា ត្យលើកលា កសញ្ញា  
និងផ្ទទ ំងយីយហាររប់របយភទចំនួន ០៤កប្នាង និងយចញអាជាញ ប័ណ្ណដ្ល់អាជីវករកនុងការរបរំុ និងសប្មតងសិលបៈ
ចំនួន០១យលើក ។  
  

សស្ចក្ដសី្ននដិ្ឋឋ ន ៖ 
សកមមភាពការងារវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ កនុងប្មសីហាឆ្ន ំ២០១៤យនះ មនដំ្យណ្ើ រការលអកនុងការ 

ផ្សពវផ្ាយ      និងចត់្តំាងអនុវត្តកមមវធីិនយោបាយយុទធលស្ដសតចតុ្យកាណ្ដំ្ណាក់កាលទី៣របស់រាជរដ្ឋា ភិ 
បាល កនុងនីតិ្កាលទី៥ននរដ្ាសភា និងយោលនយោបាយជាតិ្សតីពីវស័ិយវបបធ៌មយដ្ឋយយផ្ទត ត្សំខ្នន់យលើការ 
អភិរកស និងអភិវឌ្ឍវបបធ៌មជាតិ្ាំំងរបីូ និងអរបីូ យដ្ើមបីរមួចំប្ណ្កអភិវឌ្ឍយសដ្ាកិចចសងគម។ ជាក់ប្សតងររប់ 
អងគភាពជំនាញថាន ក់កណាត ល រមូសហការជាមូយមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈរាជធានី-យមត្ត រកសួងពាក់ព័នធ 
នដ្រូអភិវឌ្ឍអនដរជាតិ្ និងវស័ិយឯកជនអនុវត្តនូវសកមមភាពការងារវបបធ៌ម និងវចិិរត្សិលបៈរបចំប្មសីហា ឆ្ន ំ 
២០១៤សយរមចបានលទធផ្លមូយចំនួនប្ដ្លយយើងអាចវាយត្នមាយលើសកមមភាពការងារសំខ្នន់ៗដូ្ចខ្នងយរកាម៖  

-ការងារោំពារជួសជុលរបាលទបុរាណ្បានបនតដំ្យណ្ើ រការររប់ប្ផ្នកជំនាញកនុងការជួសជុល ប្ថ្រកា 
ការពារសំណ្ង់បុរាណ្ និងចងរកងឯកលររបវត្ដិលស្ដសដ  
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-នាយកដ្ឋា នជំនាញ រមួសហការជាមួយមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈរាជធានី-យមត្ត បានមិត្មំផ្សពវ 
ផ្ាយលិមិត្បទដ្ឋា នរតិ្យុត្តិសតីពីកិចចប្ថ្រកា ការពារអត្តសញ្ញា ណ្ជាតិ្ កបូនខ្នន ត្កាច់ចមា ក់ប្មមរជូនដ្ល់ 
វស័ិយឯកជនប្ដ្លរបកបអាជីវកមមយលើវស័ិយវបបធ៌មឲ្យរកាបាននូវរុណ្ភាព  កបូនខ្នន ត្ជាតិ្ និងពរងឹង 
ការផ្តល់ និងបយរមើយសវាកមមវបបធម៌ដ្ល់វស័ិយឯកជនឲ្យរហ័សាំន់យពលយវាយជាការយលើកទឹកចិត្ត និងយ្ាើយ 
ត្បយៅនឹងការបយងកើត្ និងបយងកើនផ្លិត្ផ្លវបបធម៌ជាតិ្របស់ពូកយរ កនុងយោលបំណ្ងយធវើឲ្យមននិរនតរភាព 
ននការយធវើចរាចរផ្លិត្ផ្លវបបធ៌មជាតិ្យលើទីផ្ារយសរ ី រមូចំប្ណ្កបយរមើវស័ិយយទសចរណ៍្វបបធម៌ យដ្ើមប ី
អភិវឌ្ឍយសដ្ាកិចចជាតិ្ និងកាត់្បនាយភាពរកីរកកនុងសងគម។ ទនទឹមនឹងយនះក៏បានចូលរមូពរងឹងសីលធ៌មសងគម 
កនុងស្សាំប់យុវជនឲ្យលគ ល់ និងយល់ដឹ្ងពីរុណ្ត្នមាននពហុវបបធ៌មកនុងសងគមជាតិ្។ យដ្ឋយប្ឡកលាយ 
មធយមវចិិរត្សិលបៈ   និងសកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈបានមិត្មំបណ្តុ ះបណាត លធនធានមនុសសររប់ 
ជំនាញវបបធ៌ម និងររប់ករមិត្សិកាយដ្ើមបីរមូចំប្ណ្កជូយដ្ល់ការអភិរកស និងអភិវឌ្ឍវបបធ៌មជាតិ្របស់ 
នាយកដ្ឋា នជំនាញ និងមនទីរវបបធ៌មរាជធានី-យមត្ត។ ជាក់ប្សតង នាយកដ្ឋា នលរមនទីរ នាយកដ្ឋា នបុរាណ្វត្ាុ 
នាយកដ្ឋា នសិលបៈភាពយនត នាយកដ្ឋា នសិទធិអនកនិពនធ និងសិទធិរបហាក់ របប្ហល នាយកដ្ឋា នយសៀវយៅ 
និងការអាន និងរចកយចញចូលប្ត្មួយប្ដ្លផ្តល់យសវាកមមវបបធម៌ននយមត្តយសៀមរាប បាត់្ដំ្បង កំពង់ឆ្ន ំង 
និងយមត្តរកយចះ មនដំ្យណ្ើ រការោ៉ាងមមញឹក កនុងការបយរមើយសវាកមម និងផ្តល់យសវាកមមជូនយភញៀវយទសចរណ៍្ 
និងអតិ្ថិ្ជន ប្ដ្លរបកបអាជីវកមមយលើវស័ិយវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ និងរករបាក់ចំណូ្លបង់ចូលថ្វកិារដ្ា។ 

 
ទ្ិស្សៅត្ប្ចាំខែ ក្ញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៤ 
-បនដយធវើកិចចសហរបតិ្បត្ដិការជាមួយអងគការ G.H.F ជួសជុលរបាលទបនាទ យឆ្ម រ យមត្ដបនាទ យមនជ័យ 
-បនដយធវើកិចចសហរបតិ្បត្ដិការជាមួយអងគការWaseda ជួសជុលរកមុរបាលទសំបូរនរពរុក យមត្ដកំពង់ធំ 
-យលើករយរមងជួសជុលទល់រទរបាលទប្ដ្លសាិត្កនុងភាពយរោះថាន ក់បំផុ្ត្ និងយកាា ងាំវ ររបាលទភនំ 

ជីសូរយ (ប្សនធូវាងំ និងប្សនត្មុល) 
-បនតអនុវត្តរយរមងសយន្ដងាគ ះបនាទ ន់របាលទភនំជីសូរយ យរ ើយកាា ងាំវ រទី៤ប្ប៉ាកខ្នងត្បូងរបាលទបនាទ យឆ្ម រ 

ជួសជុលរបូចមា ក់កនុងអភិរកសដ្ឋា នអងគរ 
-បញ្ជូ នមន្ដនតីជំនាញយៅសិកាស្លវរជាវ និងយលើករយរមងជួសជុលរបាលទនានាតាមបណាត យមត្តប្ដ្ល 

មនរបាលទកំពុងរបឈមនឹងយរោះថាន ក់បំផុ្ត្ 
-យរត្ៀមយធវើកិចចសហរបតិ្បត្តិការជាមួយលាយបារាងំចុងបូព៌ាយដ្ើមបីយធវើមនទីរពិយលធន៍ វភិារប្បបវទិា 

លស្ដសតអំពីអាយុកាលថ្ម និងចងរកងឯកលរ 
-បនដចុះបញ្ជ ីលរយពើភណ្ឌ វត្ាុសិលបៈយៅលរមនទីរជាតិ្ និងលរមនទីរយមត្ដ 
-បនដរត្ួត្ពិនិត្យ និងផ្ដល់ជំនួយបយចចកយទសដ្ល់ការងារអភិរកស និងរយបៀបដ្ឋក់តំាងពិព័រណ៌្វត្ាុសិលបៈ  
-បនតការពិនិត្យ ការរបមូលផ្តុំ និងចងរកងឯកលរកាច់ចមា ក់ប្មមរភារ២ និងសមភ រៈយរបើរបាស់របជា

ពលរដ្ាប្មមរភារ២ 
-បនតកិចចសហការជាមួយរណ្ៈកមមការអនតររកសួងបន្ដងាក បបទយលមើសភាពយនត-វយីដ្អូ កនុងការរត្តួ្ 

ពិនិត្យ និងមនវធិានការចំយពាះការចរាចរផ្លិត្ផ្លភាពយនតោម នទិដ្ឋា ការពីរកសួងវបបធ៌ម និងវចិិរត្សិលប: 
-បនតពិនិត្យ សហការជាមួយរកសួងយុត្តិធម៌យធវើអនុរកឹត្យ សតីពីការររប់ររងវស័ិយភាពយនត 
-យរត្ៀមសប្មដងសិលបៈទសសនីយភាពបយរមើរពឹត្ដិការណ៍្សំខ្នន់ៗរបស់ជាតិ្ និងអនដរជាតិ្ 

 -បនដហាត់្សម និងសិកាស្លវរជាវសរមប់ត្យមាើងលន នដ្សិលបៈទសសនីយភាព 
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 -បនតយរៀបចំសំណំុ្ឯកលរ និងយបើកការរបឡងយរជើសយរ ើសនិសសតិ្អាហារបូករណ៍្ ឆ្ន ំសិកា២០១៤-
២០១៥ 
 -យរត្ៀមយរៀបចំយបើកបយវសនកាលឆ្ន ំសិកា២០១៤-២០១៥ 
 -បនតការជួសជុលអោរមហាវទិាល័យបុរាណ្វទិា ។ 

 
យសចកដីដូ្ចបានយោរពជរមបជូនខ្នងយលើ សូម ឯកឧត្ដមឧបនាយករដ្ាមន្ដនដី រដ្ាមន្ដនដីទទួលបនទុក 

ទីសដកីាររណ្ៈរដ្ាមន្ដនដី យមតាដ រជាបជារបាយការណ៍្ ។ 
 សូម ឯកឧត្ដមឧបនាយករដ្ាមន្ដនដី យមតាដ ទទួលនូវការយោរពដ៏្មពង់មពស់អំពីនាងមញុំ ។ 

 
រដឋមន្ដនដ ី

 
 
 

 
 
 

           ចមាងជូន ៖ 
-មុទទកាល័យសយមដចនាយករដ្ាមន្ដនដី 
-រណ្ៈកមមការអប់រ ំធមមការ វបបធម៌ យទសចរណ៍្ រពឹទធសភា 
-រណ្ៈកមមការទី ៧ រដ្ាសភា 
-ទីសដីការរណ្ៈរដ្ាមន្ដនដី (នាយកដ្ឋា នសរបុ) 
-រកសួងប្ផ្នការ  (វទិាលា នជាតិ្សាិតិ្) 
-រកុមសយងកត្ការយសដ្ាកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (ទីសដីការរណ្ៈរដ្ាមន្ដនដី) 
-ឯកលរ-កាលបបវត្ដិ 
 

 


