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របាយការណ៍ 
ស្ដពី ី

លទ្ធផលការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈ ត្ប្ចាំខែរលុា ឆ្ន ាំ២០១៤ 
 

 
 
I. សស្ចក្ដីសផដើម ៖ 

អនុវត្ដតាមកមមវធីិនយោបាយ យុទ្ធសាស្ដ្រចតុកោណដំណាក់ោលទី្៣ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល  នីតិ្ 
កាលទី៥ននរដ្ាសភា និងយោលនយោបាយជាតិ្ សតពីីវស័ិយវបបធម៌ ដដ្លមានចកខុវស័ិយអភិរកស និងអភិវឌ្ឍ
វបបធម៌ជាតិ្យដ្ើមបីរមួចំដែកអភិវឌ្ឍយសដ្ាកិចចសងគម និងសយរមចបាននូវយោលបំែង រពមទំងទិសយៅដដ្ល 
មានដចងកនុងយោលនយោបាយជាតិ្សតីពីវស័ិយវបបធម៌ កនុងដំ្ណាក់កាលថ្មីននសកលភាវបូនីយកមម យដ្ឋយ 
ដរបកាា យរពះរាជាណាចរកកមពុជា ជាមជឈមែឌ លផ្សពវផ្ាយវបបធម៌ជាតិ្ តាមទិសយលា ក  “កម្ពុជា ៖ ព្រះរាជា
ណាចព្កនៃវប្បធម៌្” ៃិង្ំកៅពរងឹងអត្តសញ្ញា ែជាតិ្ដមមរឲ្យកាន់ដត្រងឹមំា    កនុងរយៈយពលមួយដមយនះររប់ 
អងគភាពចំែុះរកសួងបានមិត្មំរបឹងដរបងបយងកើនកិចចសហការជាមួយរកសួង លា ប័នពាក់ព័នធ និងនដ្រូ 
អភិវឌ្ឍជាតិ្-អនដរជាតិ្ ជាពិយសសវស័ិយឯកជនតាមយោលការែ៍របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលរឺ រដ្ាោំរទ នដ្រូឯកជន 
ជាអនកអនុវត្ដកនុងកិចចដថ្រកា ការពារយបតិ្កភែឌ វបបធម៌ជាតិ្ទំងរបីូ និងអរបីូ  កនុងយោលបំែងយធវើឱ្យវបបធម៌ 
កាា យជាយសដ្ាកិចចជាតិ្យដ្ឋយយរបើរបាស់សកាត នុពលវបបធម៌ជាតិ្ ធនធានមនុសស   ជាពិយសសការបែតុ ះលម រតី្ 
ការបំផុ្សចលនាយុវជនឲ្យយចះស្សឡាញ់ និងលគ ល់ត្នមាពិត្ដ៏្មហាលលរបស់ភាពយផ្សងៗោន ននវញិត្តិ
វបបធម៌ជាតិ្ដ៏្សមបូរដបបរបស់មាួន យរពាះពួកយរមានតូ្នាទីោ៉ាងសកមម និងជាកមាា ំងចលកររបកបយដ្ឋយ 
ថាមពលកនុងការអភិរកស និងអភិវឌ្ឍវបបធម៌ជាតិ្ យដ្ឋយផ្តល់ឧិកាសឲ្យពួកយរចូលរមួបងកបយងកើត្ផ្លិត្ផ្លវបបធម៌ 
ថ្មីៗររប់ជំនាញរបកបយដ្ឋយរុែភាព យលភ័ែភាព រកាបានខ្នន ត្ជាតិ្ និងជាអនកផ្សពវផ្ាយពីវស័ិយ 
វបបធម៌ោ៉ាងទូលំទូលាយតាមររប់របូភាពសរមាប់យោលយៅពាែិជជកមម និងយទសចរែ៍ យដ្ើមបីរមួចំដែក 
បង្អា ក់ និងកាត់្បនាយការហូរចូលនូវវបបធម៌អវជិជមានពីបរយទស     យធវើឱ្យសងគមទទួលបាននូវសុមដុ្មភាព  
និងកាត់្បនាយភាពរកីរករបស់របជាជន។ 

 
II. រចនាស្មពន័ធ និងត្ក្ប្ែណឌ  ៖ 

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

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

 -អរគនាយកដ្ឋា នរដ្ាបាល  និងហិរញ្ាវត្ាុ  មាននាយកដ្ឋា នចំនួន០៩  (នា.រដ្ាបាល  នា.បុរគលិក នា.ដផ្នការ           
សាិតិ្ និងសរបុ នា.រែយនយយ  ហិរញ្ាវត្ាុ  នា.សំភារៈ និងបរកិាខ រ នា.នីតិ្កមម  នា.សិទធិអនកនិពនធ  និងសិទធិ 
របហាក់របដហល  នា.សហរបតិ្បត្ដិការវបបធម៌អនដរជាតិ្ និងកិចចការអាល៊ា ន លលាបែដុ ះបណាដ លរកបមែឌ  
វបបធម៌) ។ 
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-អរគនាយកដ្ឋា នបយចចកយទសវបបធម៌ មាននាយកដ្ឋា នចំនួន០៥ (នា.អភិវឌ្ឍវបបធម៌ នា.យសៀវយៅ
ការអាន នា.សិលបៈភាពយនដ និងផ្សពវផ្ាយវបបធម៌ នា.សិលបៈទសសនីយភាព នា.សិលបៈសូនរបូ និងសិលបៈ
សិបបកមម) ។ 
 -អរគនាយកដ្ឋា នយបតិ្កភែឌ  មាននាយកដ្ឋា នចំនួន០៤ (នា.បុរាែវត្ាុ នា.លរមនទីរ នា.បុរាែវទិា 
និងបុយររបវត្ដិវទិា នា.ោំពារ និងអភិរកសសំែង់បុរាែ) ។ 

យរៅពីយនះយៅមានអងគភាពចំនួន០៤យទៀត្ ដដ្លសាិត្យៅយរកាមការដឹ្កនំាផ្ទទ ល់របស់រដ្ាមន្ដនដី ៖ 
-សកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈដដ្លជាររឹះលា នលធារែៈ ថាន ក់យសមើអរគនាយកដ្ឋា ន មាន

មហាវទិាល័យចំនួន០៥ (មហា.បុរាែវទិា មហា.លា បត្យកមម និងនររបូនីយវទិា មហា.សិលបៈសូនរបូ 
មហា.តូ្រយត្ន្ដនដី មហា.នាដ្លស្ដសដ) និង មជឈមែឌ លសិកាស្លវរជាវវបបធម៌វទិាលស្ដសដចំនួន០១ ។ 

-នាយកដ្ឋា នសវនកមមនផ្ទកនុង 
-អធិការដ្ឋា ន ថាន ក់យសមើនាយកដ្ឋា ន 
-លលាមធយមវចិិរត្សិលបៈ ថាន ក់យសមើនាយកដ្ឋា ន មានលលាជំនាញចំនួន០៥ (លលារបំា លលា

យសៀក លលាសិលបៈសូនរបូ លលាតូ្រយត្ន្ដនដី លលាយលាខ ន) ។ 
រ-ថាន ក់រាជធានី-យមត្ដ ៖ 

 រកសួងមានមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈរាជធានី-យមត្ដ ចំនួន២៥ និងការោិល័យវបបធម៌ និងវចិិរត្
សិលបៈរកងុ មែឌ  ស្សុក ចំនួន១៦៦ការោិល័យ ។ 

២.ត្ក្ប្ែណឌ មន្ដនដរីាជការ ៖  
រកសួងមានមន្ដនដីរាជការសរបុចំនួន២.៤៤៣នាក់ កនុងយនាះស្សី៨៧៣នាក់ ដចកយចញជា ៖- 
-ថាន ក់រដ្ាបាលកណាដ ល មានចំនួន១.៤៤៤នាក់ កនុងយនាះស្សី៥៦៥នាក់ 

 -ថាន ក់មនទីរវបបធម៌រាជធានី-យមត្ដ មានចំនួន៩៩៩នាក់ កនុងយនាះស្សី៣០៨នាក់ ។ 
 
III. ស្ក្មមភាពការងារថ្នន ក្់ដកឹ្នា ាំត្ក្ស្ងួ ៖ 
 ស្ក្មមភាពក្នងុត្ប្សទ្ស្ ៖ 

-នថ្ៃទី០៨ ដមតុ្លា ឆ្ន ំ២០១៤ យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី ទទួលជួបយលាកឯកអរគរដ្ាទូត្ General Shantha 
Kottegoda និងយលខ្នទូត្របយទសស្សីលង្អក  យដ្ើមបីសដមតងការរួរសម និងពិភាកាការង្អរពាក់ព័នធនឹងកិចច
សហរបតិ្បត្តិការវបបធម៌រវាងរបយទសទំងពីរ។ 
IV. លទ្ធផលការងារ ៖ 
          ១-ការងារប្សត្មើត្ពឹរតិការណ៍ស្ាំខាន់ៗ  ៖  

-យៅនថ្ៃទី០៩ ដមតុ្លា ឆ្ន ំ២០១៤ យៅលលសននិសីទចតុ្មុម រកសួងបានយរៀបចំយបើកមយហាស្សពជាតិ្
សិលបៈចមាា ក់យ ើឆ្ន ំ២០១៤ សតីពីរបាលទបាយ័ន យរកាមអធិបតី្ភាព ឯកឧត្តម អ៊ាុក សុជាតិ្ រដ្ាយលខ្នធិការ 
រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ យដ្ឋយមានការអយញ្ជ ើញចូលរមួពីឯកឧត្តមរដ្ាយលខ្នធិការ អនុរដ្ាយលខ្នធិការ 
ឯកឧត្តម យលាកជំទវទីរបឹការកសួង  យលាក យលាកស្សីជំនួយការរកសួង ឯកឧត្តមអរគនាយក ឯកឧត្តម
សកលវទិាធិការ  យលាក យលាកស្សី អរគនាយករង យលាកសកលវទិាធិការរង  យលាក យលាកស្សីរបធាន-អនុ
របធាននាយកដ្ឋា ន យលាករពឹទធបុរស រពឹទធបុរសរង យលាក យលាកស្សី កញ្ញា របធាន-អនុរបធានមនទីរវបបធ៌ម
រាជធានី-យមត្ត  រពមទំងសិបបករ អាជីវករ ោ៉ាងយរចើនកុះករ 

-យៅនថ្ៃទី១៤ ដមតុ្លា ឆ្ន ំ២០១៤ យៅទីសតីការរកសួងបានយរៀបចំយបើកសិកាខ លលាពិយរោះយោបល់ 
សតីពី ដផ្នទីចងាុលផ្ាូវយដ្ើមបអីនុវត្តយោលនយោបាយជាតិ្ សតីពីវស័ិយវបបធម៌” យរកាមអធិបតី្ភាព យលាកជំទវ
រដ្ាមន្ដនតី ដដ្លយរៀបយរៀងយ ើងយដ្ឋយរកុមការង្អររកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ និងអនកជំនាញមកពីអងគការ
យូយែសករូបចំកមពុជា យដ្ឋយមានការអយញ្ជ ើញចូលរមួពីថាន ក់ដឹ្កនំារកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ ររប់ 
លំដ្ឋប់ថាន ក់  តំ្ណាងរកសួងពាក់ព័នធ តំ្ណាងអងគការយូយែសកូរបចំកមពុជា តំ្ណាងអងគការជាតិ្ អនតរជាតិ្ 
តំ្ណាងសមារមសិលបៈ អនកកាដសត្សរបុមានចំនួន២២០នាក់ 

-យៅនថ្ៃទី១៥ ដមតុ្លា ឆ្ន ំ២០១៤ ថាន ក់ដឹ្កនំា មន្ដនតីរាជការ និងសិលបករ សិលបការនីិ ននរកសួងវបបធម៌ 
និងវចិិរត្សិលបៈ បានចូលរមួយោរពរពះវញិ្ញា ែក័ខនធ រពះករណុារពះបាទសយមតចរពះនយរាត្តម សីហនុ 
រពះមហាវរីកសរត្ រពះវររាជបិតាឯករាជយ បូរែភាពទឹកដី្ និងឯកភាពជាតិ្ដមមរ “ព្រះករណុាព្រះបរមរតនកោដ្ឋ”   
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-យៅនថ្ៃទី២៩ ដមតុ្លា ឆ្ន ំ២០១៤  ថាន ក់ដឹ្កនំា មន្ដនតីរាជការ និងសិលបករ សិលបការនីិ ននរកសួង
វបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ បានចូលរមួរពះរាជពិធីររងរពះបរមរាជសមបត្តិរបស់ រពះករណុារពះបាទសយមតច 
រពះបរមនាថ្ នយរាត្តម សីហនុ រពះមហាកសរត្ ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា ។  

 
២-ការងាររដឋបាល និងហរិញ្ញវរថ ុ៖ 

២.១.ការងាររដឋបាលទ្ូសៅ ៖ 
-បានទទួលលិមិត្ចូលពីររប់លា ប័នចំនួន៣៧៣ចាប់ និង បញ្ជូ នលិមិត្យចញយៅររប់លា ប័ន

ចំនួន២៩៦ចាប់  
-បានតាក់ដត្ងលិមិត្រដ្ាបាល និងលិមិត្នានាបានចំនួន២៥ចាប់តាមត្រមូវការរបស់ថាន ក់ដឹ្កនំា 
-បានយរៀបចំទទួលយភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ និងកមមវធីិរបជំុយផ្សងៗបានលា 
-កមាា ំងសនដិសុម និងនររបាលោមរបចំការយពលនថ្ៃ  និងយប់សហការោន បានលាកនុងការដថ្រកា 

សុវត្ាិភាព យៅទីសដីការរកសួង 
-បានយធវើការដចកចយយសៀវយៅរាជកិចចជូនថាន ក់ដឹ្កនំា និងអងគភាពតាមយោលការែ៍ សរបុបាន 

ចំនួន១៩៨កាល 
-ការោិល័យពត៌្មានវទិាបានបនតដំ្យែើ រការជាធមមតា តាមដផ្នការកំែត់្ ។ 
 

                 ២.២.ការងារប្ុគ្គលកិ្ ៖ 
   -បានបញ្ច ប់ការង្អររប ងបតូររបយភទរកបម័ែឌ មន្ដនតីរាជការឆ្ន ំ២០១៤ ចំនួន១២៨កដនាង កនុងយនាះ 
បតូរយៅរបយភទរកបម័ែឌ “ក” ចំនួន១១៨កដនាង និងបតូរយៅរបយភទរកបម័ែឌ “ម” ចំនួន១០កដនាង 
   -មន្ដនតីយផ្ទរចូលមកបយរមើការង្អរយៅរកសួងវបបធម៌ចំនួន០៣នាក់ 
   -កំពុងយរៀបចំយធវើយមដ្ឋយជូនរែៈកមមការនាររីកសួងចំនួន៥៥នាក់ 
   -កំពុងយរៀបចំយមដ្ឋយការង្អររបចំឆ្ន ំ២០១៤ យដ្ើមបបីញ្ជូ នយ ម្ ះយៅរែៈរដ្ាមន្ដនតី 
  -បានយធវើរបកាសនិយ័ត្កមមថាន ក់ ឋាននតរស័កតិ ជូនមន្ដនតីរាជការចំនួន២៦៨នាក់ កនុងយនាះ ៖ ថាន ក់ 
កណាត លមានចំនួន១៦៣នាក់ និងថាន ក់រាជធានី-យមត្តមានចំនួន១០៥នាក់ 
   -បានយធវើសំយែើ សំុយរជើសយរ ើសយបកខជនជាប់បរមុងចំនួន០១នាក់ ជំនួសយបកខជនយបាះបង់យបកខភាព 
ចូលបយរមើការង្អរកនុងរកបម័ែឌ រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈឆ្ន ំ ២០១៤ 
   -បានយធវើរបកាសកមមសិកាជូនមន្ដនតីដដ្លយទើបរប ងជាប់ចំនួន៧៩នាក់ 
   -បានយធវើរបកាសដ្ឋក់ឱ្យមន្ដនតីសាិត្យៅកនុងភាពទំយនរោម នយបៀវត្សចំនួន១១នាក់ កនុងយនាះ ៖ ថាន ក់
កណាត លមានចំនួន០៧នាក់ និងថាន ក់រាជធានី-យមត្តមានចំនួន០៤នាក់ 
   -បានបញ្ចូ លរបាក់រកិំលមុមង្អរកនុងតារាងយបៀវត្សដមតុ្លា ឆ្ន ំ២០១៤ ចំនួន៥០នាក់ 
   -បានបញ្ចូ លនិយ័ត្កមមថាន ក់កនុងតារាងយបៀវត្សដមតុ្លា ឆ្ន ំ២០១៤ ចំនួន៣២៨នាក់ 

  -បានបញ្ចូ លរបាក់លំយអៀងជូនមន្ដនតីរកបម័ែឌ  “រ” “ឃ” ចំនួន៩៧នាក់  
   -មន្ដនតីចូលនិវត្តន៍ចំនួន១០នាក់ កនុងយនាះ ៖ ថាន ក់កណាត លចំនួន០៦នាក់ និងថាន ក់រាជធានី-យមត្ត 
ចំនួន០៤នាក់ 
   -បានយធវើសំយែើ យៅរកសួងយសដ្ាកិចច និងហិរញ្ាវត្ាុសំុបយងកើនរបាក់យបៀវត្សរជូ៍នយលាកររ-ូអនកររយូៅ 
លលាមធយមវចិិរត្សិលបៈ និងលកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ ចំនួន២១នាក់ 
   -បានយធវើរបកាសសតីពីការអនុញ្ញា ត្ឱ្យយលាកស្សី ដម៉ាន ច័នទយទវ ី បានយៅបនតការសិកាថាន ក់បែឌិ ត្ 
យៅលលាជាតិ្ជាន់មពស់លា បត្យកមម យៅរបយទសបារាងំ រយៈយពល០៥ដម យដ្ឋយរិត្ចប់ពីនថ្ៃទី ០១ ដម តុ្លា 
ឆ្ន ំ ២០១៤ ដ្ល់នថ្ៃទី ២៨ ដម កុមភៈ ឆ្ន ំ ២០១៥ 
   -បានយធវើសំយែើ យៅលលាភូមិនទរដ្ាបាលសំុបញ្ជូ នមន្ដនតីរាជការចំនួន០២នាក់ ចូលយរៀនវរគបែតុ ះ 
បណាត លមន្ដនតីជាន់មពស់ និងមន្ដនតីមធយមសរមាប់ឆ្ន ំ ២០១៥ យៅលលាភូមិនទរដ្ាបាល ។ 
 

២.៣.ការងារនីរិក្មម ៖ 
-បានចូលរមួរបជំុពិភាកាការយរៀបចំអនុរកឹត្យ សតីពីអងគភាពររប់ររងសិទធិរមួ យៅទីសតីការរកសួង 
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-បានចូលរមួសិកាខ លលា សតីពីករមងសរមង់បទបបញ្ាត្តិរតិ្យុត្តពាក់ព័នធវស័ិយពនធដ្ឋរ យៅ
សណាា ោរអំាងដទកុងទីែង់តាល់ 

-បានចុះបំយពញយបសកកមមយៅមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈយមត្តកំពង់ចម យដ្ើមបីរបមូលទិននន័យ 
និងពិភាកាពិយរោះយោបល់ជាមួយថាន ក់ដឹ្កនំាមនទីរ ។ 

 
២.៤.ការងារគ្ណសនយយ និងហរិញ្ញវរថុ ៖ 
-យធវើលិមិត្យសនើសំុថ្វកិារដ្ាសរមាប់ឧបត្ាមភជីវភាពមរត្កមនុសសរស់ដមតុ្លា ឆ្ន ំ២០១៤ចំនួន១៦នាក់  
-យធវើលិមិត្យសនើសំុថ្វកិាសរមាប់របាក់បំណាច់ និងយបៀវត្សមន្ដនតីរាជការរបចំដមតុ្លា ឆ្ន ំ២០១៤ និង 

យបៀវត្សមន្ដនតីជាប់កិចចសនា និងពលករអដែត ត្  
                -យធវើរបាយការែ៍ចំែូល និងលលាកប័រត្ពីចំែូលលក់សំបុរត្ចូលទសសនាលរមនទីរជាតិ្ រត្ួត្ 
ពិនិត្យវស័ិយភាពយនត     រត្ួត្ពិនិត្យវត្ាុសិលបៈនំាយចញ-នំាចូល ដមកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៤     ចំែូលជួលមែឌ ល 
របូភាព(អា ឺយ៉ាង់)ដមកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៤ ចំែូលពីការយដ្ឋះដូ្រទីតំាងអតី្ត្សកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ 
ជូនរកសួងយសដ្ាកិចច និងហិរញ្ាវត្ាុ 

-សំុទូទត់្ថ្វកិាសរមាប់របាក់រង្អវ ន់យលើកទឹកចិត្តពីការរបមូលចំែូលផ្តល់យសវាលធារែៈ របចំ 
ដមកកកដ្ឋ និងដមសីហា ឆ្ន ំ២០១៤ 

-សំុថ្វកិាបដនាមជំពូក៦៤ សរមាប់របាក់រង្អវ ន់យលើកទឹកចិត្តឆ្ន ំ២០១៤ 
-សំុយោលការែ៍ចំណាយ ៖ យរៀបចំរបកួត្របដជងយុវជនយដ្ើមបវីបបធម៌ សិកាស្លវរជាវចងរកង

ទុកជាឯកលរនូវលា នីយបុរាែ និងរបាលទសំខ្នន់ៗ យរៀបចំសិកាខ លលាសតីពី “យុវជន និងការអភិវឌ្ឍ 
វបបធម៌ ការអភិរកសទំយនើបកមម និងការបយងកើត្ថ្មី” និង យរៀបចំទទួលយភញៀវកនុងមយហាស្សពអាល៊ា នសតីពី “ចយរមៀង 
និងសិលបៈរបស់ជនជាតិ្ភារតិ្ច” 

-បានយធវើអាែត្តិយបើករបាក់ចំណាយ ៖ ទិញសយមាៀកបំពាក់ជូនលលារបំា លលាយលាខ ន លលា 
យសៀក និងយដ្ើមបតី្យមាើងលន នដ្របំាយរឿង “រដួំ្លបុបាា ជាតិ្” យបសកកមមយៅរបយទសរសុសី ជាវយសៀវយៅរាជកិចចឆ្ន  ំ
២០១៤ ទិញយសៀវយៅថ្មីត្មកល់ទុកយៅបណាា ល័យជាតិ្ យរៀបចំរប ងយរជើសយរ ើសលន នដ្ដត្ងនិពនធ និង
កំណាពយយរឿងឆ្ន ំ២០១៤ សិកាស្លវរជាវចងរកងឯកលរវត្ាុបុរាែ និងរបមូលវត្ាុបុរាែកនុងយមត្តកំពង់ធំ 
និងយមត្តសទឹងដរត្ងមករកាទុក និងយរៀបចំកិចចរបជំុអនុរែៈកមាម ធិការវបបធម៌អាល៊ា ន និងរែៈកមាម ធិការ
វបបធម៌ និងព័ត៌្មានយលើកទី៤៩ យៅយមត្តយសៀមរាប  

-បានយធវើអាែត្តិចំណាយ ៖ ទូទត់្នថ្ាយរបើរបាស់យសវាទូរស័ពទយលើតុ្ដមកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៤ ទូទត់្នថ្ា
យរបើរបាស់ថាមពលអរគិសនីដមកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៤ យរៀបចំពិធីដចកសញ្ញា បរត្សិលបៈ និងលន ត្កបរត្សិលបៈ 
ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៤ យបសកកមមកនុងរបយទសតាមបណាត រាជធានី-យមត្ត មយហាស្សពជាតិ្សិលបៈចមាា ក់យ ើសតីពី 
“របាលទបាយ័ន”  

-បានយធវើយបសកកមមជូនថាន ក់ដឹ្កនំា និងមន្ដនតីរាជការចុះយមត្តបានចំនួន២១យបសកកមម 
-បានយរៀបចំភាជ ប់ឯកលរអាែត្តិ និងប័ែាចំណាយរបចំដមមិថុ្នា ឆ្ន ំ២០១៤ 
-បានយរៀបចំសំែំុលិមិត្ និងយធវើរយរមាងចំណាយយបសកកមមជូនថាន ក់ដឹ្កនំា និងមន្ដនតីរាជការរបចំដម 

តុ្លា ឆ្ន ំ២០១៤បានចំនួន២៣យបសកកមម 
-បានរបមូលឯកលរយបសកកមមរត្ ប់មកវញិបានចំនួន១៣យបសកកមម 
-យរៀបចំរត្ួត្ពិនិត្យឯកលរទុកសរមាប់អធិការកិចច ននរកសួងយសដ្ាកិចច និងហិរញ្ាវត្ាុ និងអាជាញ ធរ 

សវនកមមជាតិ្ 
-កំពុងយរៀបចំយធវើរជជយទយយជំុទី៥ ។  
 
២.៥ ការងារស្ម្ភា រៈ និងប្រកិាា រ ៖ 
-បានសហការជាមួយអធិការកិចច ននរកសួងយសដ្ាកិចច និងហិរញ្ាវត្ាុ យដ្ើមបីរត្ួត្ពិនិត្យបញ្ជ ី

លរយពើភែឌ  ឆ្ន ំ២០១៣ 
-បានយធវើសំយែើ សំុបង់ពនធរថ្យនតរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ 
-យលើករយរមាងជួសជុលបណាា ល័យជាតិ្ នននាយកដ្ឋា នយសៀវយៅ និងការអាន 
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 -បានអនុវត្តការង្អរពិយរោះនថ្ាការង្អរផ្គត់្ផ្គង់បដ្ឋផ្សពវផ្ាយវបបធម៌ជាតិ្របស់រកសួង ដ្ឋក់តំាង 
យៅលលសននិសីទចតុ្មុម និងមនទីរវបបធម៌យមត្ត  

-បានអនុវត្តការង្អររបរល់-ទទួល ៖ ការង្អរជួសជុល និងពរងឹងយកាា ងទវ រខ្នងត្បូង ននរបាលទ 
បនាទ យឆ្ម រ យមត្តបនាទ យមានជ័យ និង ការង្អរផ្គត់្ផ្គង់បដ្ឋផ្សពវផ្ាយវបបធម៌ជាតិ្របស់រកសួង ដ្ឋក់តំាង 
យៅលលសននិសីទចតុ្មុម និងមនទីរវបបធម៌យមត្ត ។  
                ២.៦.ការងារខផនការ ស្ថរិិ និងស្របុ្ ៖  

-បានសយរមចការង្អរយធវើរបាយការែ៍តាមរបបកំែត់្របចំដមតុ្លាជូនរែៈរដ្ាមន្ដនតី 
-បានយរៀបចំដកសរមួលកមមវធីិសននិបាត្បូកសរបុការង្អរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលៈឆ្ន ំ២០១៤ 
-បានយរៀបចំរបាយការែ៍បូកសរបុការង្អរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈឆ្ន ំទី១ននអាែត្តិទី៥រដ្ាសភា 
-បាន និងកំពុងយរៀបចំដផ្នការសកមមភាពការង្អរវបបធម៌ថាន ក់រាជធានី-យមត្ត 
២.៧.ការងារស្ទិ្ធិអ្នក្និពនធ និងស្ទិ្ធិត្ប្ហាក្់ត្ប្ខហល ៖  
-បានយចញលិមិត្អនុញ្ញា ត្យធវើអាជីវកមមយលើលន នដ្ចយរមៀងោម នអនកទទួលមរត្កលសន៍ចំនួន១៣ 

បទ យដ្ើមបបីយង្អហ ះតាមយវបលយ 
-បានយចញលិមិត្បញ្ញជ ក់ការចុះបញ្ជ ីការពារលន នដ្អនកនិពនធចំនួន២៩លន នដ្ 
-បានយចញលិមិត្អនុញ្ញា ត្យបាះពុមពយសៀវយៅចំនួន០១លន នដ្ ។ 
 
២.៨.ការងារស្ហត្ប្រិប្រដិការវប្បធម៌អ្នដរជារិ និងក្ិចចការអាស៊ា ន ៖ 
-បានទទួលលិមិត្ចូលចំនួន២៩ឯកលរ មកពីររប់លា ប័ន អងគការ និងពីយរៅរបយទស យដ្ើមបជូីន

ថាន ក់ដឹ្កនំារកសួងរត្តួ្ពិនិត្យ និងសយរមច 
-បានយធវើបចចុបបននភាពព័ត៌្មាន សតីពីកិចចរពមយរពៀងសហរបតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ជាមួយអងគការអនតរជាតិ្ 

នានាទទួលបានលទធផ្លដូ្ចខ្នងយរកាម៖ 
+កិចចរពមយរពៀងយៅមានសុពលភាពចំនួន១៨ 
+កិចចរពមយរពៀងអស់សុពលភាពចំនួន០៤ 
+កិចចរពមយរពៀងដដ្លយរោងចុះហត្ាយលខ្នចំនួន០៩ 

-បានសរមួលដបបបទជូនថាន ក់ដឹ្កនំា មន្ដនតីជំនាញយៅចូលរមួរបជំុ បំយពញយបសកកមម និងសដមតង
សិលបៈបានចំនួន១៥យលើក ៖ យៅរបយទសយវៀត្ណាម ឥែឌូ យែសីុ  សឹងហបុរ ី លធារែរដ្ាកូយរ ៉ា ជប៉ាុន ចិន 
ឥណាឌ   និងហូ ង់ ។ 

 
២.៩.សលាប្ណតុ ុះប្ណ្តត លត្ក្ប្ែណឌ វប្បធម៌ ៖ 
-យរៀបចំបិទបញ្ជ ីឯកលរវរគបែតុ ះបណាត លមន្ដនតីរាជការចំនួន០៣វរគ ៖ វរគបែដុ ះបណាដ លការង្អរ

សិលបៈសូនរបូ និងសិលបៈសិបបកមម ការង្អររដ្ាបាល និងររប់ររង និងវរគបែតុ ះបណាត លការង្អររដ្ាបាល 
និងបទពិយលធន៍ការង្អរសរមាប់មន្ដនដីរកបមែឌ ឆ្ន ំ២០១៣ ។ 

 
៣-ការងារសប្រិក្ភណឌ របូ្ី ៖ 

៣.១.ការងារគាំពារ និងអ្ភិរក្សស្ាំណង់ប្ុរាណ ៖ 
ក.ការង្អរអភិរកសដ្ឋា នអងគរ ៖ 

       -បានបនតចុះបញ្ជ ីលរយពើភែឌ របូបដិ្មាកនុងឃ្ា ងំយលម៣បានចំនួន១០៨របូ 
       -បញ្ចូ លទិននន័យបញ្ជ ីលរយពើភែឌ របូបដិ្មាដដ្លបានពិព័រែ៌នារចួកនុងកំុពយូទ័របានចំនួន៣៨២របូ  

      -យលើករយរមាងអភិរកស និងជួសជុលរពះវហិារវត្តរកាកណាត ល យៅយមត្តរកយចះ  
      -បានបនតយធវើការជួសជុលរបូចមាា ក់កនុងឃ្ា ងំ 
ម.ការង្អរការពារតំ្បន់របាលទ ៖ 
-បានចុះពិនិត្យការង្អរអភិរកស និងជួសជុលរបាលទបនាទ យឆ្ម រ 
-បានយៅចូលរមួពិនិត្យការយសនើសំុត្បណាត ញអរគិសនីចូលតំ្បន់ការពារទី២ ននរបាលទបនាទ យឆ្ម រ 

យដ្ើមបីរបជាពលរដ្ាបានអរគិសនីយរបើរបាស់ យៅស្សុកថ្មពួក យមត្តបនាទ យមានជ័យ ។ 
រ.ការង្អរជួសជុលរបាលទ និងសំែង់បុរាែ ៖ 
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-បានចុះពិនិត្យការង្អរអភិរកស និងជួសជុលរបាលទបនាទ យឆ្ម រ 
-បានសរយសររយរមាងសយន្ដង្អគ ះបនាទ ន់របាលទភនំជីសូរយ យមត្តតាដកវ ដំ្ណាក់កាលទី២ សរមាប់ឆ្ន ំ 

២០១៥បានចំនួន៨០ភាររយ ។ 
ឃ.ការង្អរររប់ររងសំែង់របវត្តិលស្ដសត ៖ 
-បានចុះពិនិត្យ និងសិកាចំែុចយរោះថាន ក់របស់រពះវហិារវត្តរកាកណាត ល យមត្តរកយចះ 
-បានយធវើការជួសជុលដំ្បូលយកាា ងទវ រអភិរកសអងគរ និងផ្ទទ ំងព័ត៌្មាន ។ 
ង.ការង្អរអភិរកសតាមបណាត យមត្ដ ៖ 

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

-អភិរកសដ្ឋា នបាត់្ដំ្បង បនាទ យមានជ័យ និង ឧត្ដរមានជ័យ ៖ 
  +បនតចូលរមួសហការជាមួយអងគការG.H.Fចងរកងឯកលរ និងជួសជុលរបាលទបនាទ យ 
ឆ្ម រ យៅយមត្តបនាទ យមានជ័យ 
            +បានចុះពិនិត្យយមើលលា នភាពជំុវញិរបាលទបនាទ យឆ្ម រយឃើញមានការលងសង់សំែង់ 
ឥត្ចាប់ដដ្លជាផ្ទះយត្ៀមដបបសំែង់រងឹ (ផ្ទះដលវង) ចំនួន០៣កដនាង យធវើរបងយលើរបឡាយទឹកចំនួន០១កដនាង 
ការត្សំោ៉ាបអំពីដដ្កយធវើជាកដនាងចក់យរបងលំង និងលក់ដូ្រឥវា៉ាន់ចំនួន០២កដនាង 
  +បានចុះពិនិត្យយមើលការដួ្លរលំជញ្ញជ ងំយមឿនរបាលទបនាទ យទ័ព 

ច.ការង្អរសហរបតិ្បត្ដិការជាមួយអនដរជាតិ្ ៖ 
 *កិចចសហការជាមួយអងគការ G.H.F ជួសជុលរបាលទបនាទ យឆ្ម រ ៖ 
       ការង្អរជួសជុលយរាងទងទី៣ ៖ បានយរៀបថ្មករមាលបាន២៨ដំុ្ យរៀបត្រមង់ថ្មសរសរធំបាន០២យដ្ើម 
មាន១៤ដំុ្ យរៀបត្រមង់ថ្មសរសរតូ្ចបាន០២យដ្ើម មាន១២ដំុ្ យរៀបថ្មយមឿនខ្នងមុមបាន២២ដំុ្ យរៀបថ្មយមឿនយរកាយ 
បាន១៥ដំុ្ យធវើថ្មថ្មីយដ្ើមបីជំនួសករមាលដដ្លដបកបាន០៦ដំុ្ យធវើថ្មយសៀត្បាន០៥ដំុ្ បិត្ថ្មសរសរបាន០២ដំុ្ មាន 
០៤បំដែក និងថ្មយមឿនបាន០៥ដំុ្ លវ នពុះថ្មថ្មីបាន០២ដំុ្ យរ ើថ្មជញ្ញជ ំងដដ្លរលុះបាន១៨៤ដំុ្ ជួសជុលថ្ម
បាន៦៤ដំុ្ មាន១៥៦បំដែក និងបញ្ច ប់ការរូរបាង់យៅយរាងទងទី២ ដផ្នកខ្នងយកើត្យ ៀងខ្នងត្បូង ។ 
 *កិចចសហការជាមួយអងគការ Waseda ជួសជុលរបាលទសំបូរនរពរុក យមត្ដកំពង់ធំ ៖ 

ការង្អរជួសជុលរបាលទ N1 ៖ យរៀបឥដ្ាបាន១១ស្សទប់ យរបើឥដ្ាចស់ចំនួន៣១៣ដំុ្ យរបើ 
បាយអរចំនួន៣២ ុត្ យរបើដដ្ក៤លី របដវង០.៦១ម ចំនួន០៣យដ្ើម និងរបដវង០.៥៩ម ចំនួន០១យដ្ើម ។ 
                ៣.២ការងារសារមន្ទីរ ៖ 

ក.លរមនទីរជាតិ្ភនំយពញ ៖ 
-យដ្ឋយមានការឧបត្ាមភោំរទពីរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា និងលា នទូត្អាយមរកិ រកសួងវបបធម៌ និង 

វចិិរត្សិលបៈសហការជាមួយអងគការយូយែសកូ បានយរៀបចំពិធីសយមាព ធពិព័រែ៌មិនអចិនន្ដនតយ៍ សតីពី “ការបញ្ជូ នរបូ 
ចមាា ក់មកកមពុជាវញិ” យៅលរមនទីរជាតិ្ យរកាមអធិបតី្ភាពដ៏្មពង់មពស់ ឯកឧត្តមបែឌិ ត្ សភាចរយ សុម អាន 
ឧបនាយករដ្ាមន្ដនតី រដ្ាមន្ដនតីទទួលបនទុកទីសតីការរែៈរដ្ាមន្ដនតី 

-ជួសជុលរបូចមាា ក់បាន១២របូ 
-យភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរជាតិ្ភនំយពញមានរែៈរបតិ្ភូជាន់មពស់ជាតិ្-អនដរជាតិ្ យភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ 

សិកាខ កាម សិសស និសសតិ្ រពះសងឃ សរបុមានចំនួន ១២.០១៥នាក់ កនុងយនាះមាន ៖ 
យភញៀវជាតិ្ចំនួន ២.៣៤៣ នាក់ ទទួលបានថ្វកិាចំនួន ៨២០.០៥០យរៀល បង់ចូលថ្វកិារដ្ា 
យភញៀវអនដរជាតិ្ចំនួន ៨.៦២០ នាក់ ទទួលបានថ្វកិា ៣០.១៧០ដុ្លាា  បង់ចូលថ្វកិារដ្ា 
យភញៀវចូលឥត្បង់នថ្ាចំនួន ១.០៥២នាក់។ 

 ម.លរមនទីរឧរកឹដ្ាកមមរបល័យពូជលសន៍ទួលដសាង ៖  
-យភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ រពះសងឃ សិសស និសសិត្ចូលទសសនាមានចំនួន២៣.៤១៦នាក់  កនុងយនាះយភញៀវ 

អនតរជាតិ្ចំនួន២១.៨៥៣នាក់។ 
រ.មែឌ លវត្ដភនំ ៖ 
-យភញៀវយទសចរែ៍ជាតិ្-អនតរជាតិ្ចូលទសសនាមានចំនួន៨.៧៣៧នាក់ កនុងយនាះអនតរជាតិ្មាន 

ចំនួន ៦.២៨៧នាក់ ។ 
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ឃ.មែឌ លយជើងឯក ៖ 
-យភញៀវយទសចរែ៍ជាតិ្-អនតរជាតិ្ចូលទសសនាសរបុមានចំនួន១៣.៧១៤នាក់ កនុងយនាះអនតរជាតិ្

មានចំនួន១០.៧១៤នាក់ ។ 
 
                 ៣.៣.ការងារប្ុរាណវរថុ ៖  

-បានចុះបញ្ជ ីលរយពើភែឌ   និងរបមូលវត្ាុបុរាែយៅយមត្តសទឹងដរត្ង  និងយមត្តកំពង់ធំយកមករកា 
ទុកយៅកដនាងមានសុវត្ាិភាពកនុងយមត្ត 

-បញ្ច ប់ការង្អរស្សង់ព័ត៌្មាន និងការចុះបញ្ជ ីលរយពើភែឌ  សតីពីការររប់ររងវត្ាុបុរាែយៅយរៅ 
ឃ្ា ំង និងបនតបញ្ច ប់ការង្អររបមូលវត្ាុបុរាែសំខ្នន់ៗ យៅយមត្តសទឹងដរត្ង និងយមត្តកំពង់ធំ 

-បានជួបពិភាកាជាមួយដផ្នកឯកជនយៅយមត្តយសៀមរាបយលើបញ្ញហ ររប់ររង និងផ្តល់សិទធិឲ្យដផ្នក 
ឯកជននំាវត្ាុសិលបៈយចញយៅបរយទស 

-ការង្អរផ្ដល់យសវាពិនិត្យវត្ាុសិលបៈនំាចូល-នំាយចញបានចំនួនសរបុ៤៧៨របូ  ទទួលបានថ្វកិា
ចំនួន៥.៥២៣.០០០យរៀល បង់ចូលថ្វកិារដ្ា។ 

 
៣.៤.ការងារប្ុរាណវិទ្ា និងប្ុសរត្ប្វរតិវិទ្ា ៖  
បានចុះពិនិត្យ និងយផ្ទៀងផ្ទទ ត់្លា នីយបុរាែចំនួន០៤លា នីយ យៅស្សុកយកាះធំ យមត្តកណាត ល 

ដដ្លយៅជាប់របយទសយវៀត្ណាម យដ្ើមបីសំុបញ្ចូ លជាសមបត្តិយបតិ្កភែឌ ជាតិ្ ។ 
  

៤-ការងារសប្រិក្ភណឌ អ្របូ្ី ៖ 
៤.១.ការងារអ្ភិវឌ្ឍវប្បធម៌ ៖ 
-បនតសិកា ពីពិធីសតីដ្ែតឹ ងកូនរកមំុជនជាតិ្ពនង យៅយមត្តមែឌ លរីរ ី
-បនតសិកាស្លវរជាវយភាងមិុមរបស់ជនជាតិ្ភារតិ្ចររឹង 
-បនតការស្លវរជាវ និងចងរកងអំពីរបនពែីទំយនៀមទមាា ប់ននពិធីបុែយដ្ឋរលាន ។ 
 
៤.២.ការងារស្លិបៈភាពយនដ និងផសពវផាយវប្បធម៌ ៖ 
-ថ្ត្វយីដ្អូឯកលរពីសកមមភាពថាន ក់ដឹ្កនំា និងការង្អរអងគភាពជំុវញិរកសួងបាន០៤ចំែងយជើង 
-បានទទួល និងផ្តល់ការអនុញ្ញា ត្ថ្ត្ភាពយនតឯកលរបរយទសចំនួន០១ចំែងយជើង និងកមមវធីិ 

ទូរទសសន៍របស់ជប៉ាុនចំនួន០១ចំែងយជើង  
-ចុះបញ្ជ ីសំុផ្លិត្វយីដ្អូខ្នរា៉ា អូយមដមមរបាន០៨យលម  វយីដ្អូយរឿងដមមរ(០១ដំុ្ចប់) បាន០២ចំែងយជើង 

វយីដ្អូយរឿងភារដមមរបាន០១ចំែងយជើង  
-បានអនុញ្ញា ត្ចាប់ឲ្យថ្ត្វយីដ្អូខ្នរា៉ា អូយមដមមរចំនួន០៦យលម  
-បានផ្ដល់ទិដ្ឋា ការឲ្យយធវើអាជីវកមមដ្ល់វយីដ្អូខ្នរា៉ា អូយមដមមរចំនួន០១យលម និង វយីដ្អូដមមរ(១ដំុ្ចប់)

ចំនួន០២ចំែងយជើង 
-បានផ្ដល់ទិដ្ឋា ការឲ្យយធវើអាជីវកមមដ្ល់វយីដ្អូយរឿងបរយទសដដ្លបានបកដរបជាភាលដមមរ រចូដ្ឋក់ 

បញ្ញច ំងតាមយរាងភាពយនតនានាចំនួន១៦ចំែងយជើង       និងចុះបញ្ជ ីវយីដ្អូនំាចូលពីបរយទសដដ្លបានបកដរប 
ជាភាលដមមរ និងមិនបានបកដរបសរមាប់ដ្ឋក់លក់តាមទីផ្ារបាន៣៥ចំែងយជើង 

-បានចុះសហការជាមួយកមាា ំងរបស់នាយកដ្ឋា នរបឆំ្ងបទយលមើសយសដ្ាកិចចកនុងការបន្ដង្អក បទីតំាង 
ថ្ត្ចមាង និងដចកចយផ្លិត្ផ្លភាពយនតមុសចាប់តាមបែតឹ ងរបស់រកមុហ៊ាុន នីកនអភិវឌ្ឍ យដ្ឋយយធវើការ 
ដ្កហូត្ ៖ កំុពយូទ័រ០៣យររឿង មា៉ា សីុនរពីន០១យររឿង មា៉ា សីុនថ្ត្ចមាងឌី្ស២១យររឿង ហាត្ឌី្ស០១យររឿង 
កាលចក់ឌី្ស០១យររឿង ទូរទសសន៍០១យររឿង  រកដ្ឋសសរមាប់រពីនដត្ម០៤យកះ រកដ្ឋសរូបចំែងយជើងយរឿង 
០១យកះ និងឌី្ស០៥យកះ  

-បានទទួលចំែូលពីការផ្ដល់យសវាកមមភាពយនដ-វយីដ្អូ សរបុចំនួន៥.៣២០.០០០យរៀល បង់ចូល 
ថ្វកិារដ្ា ។ 

 
៤.៣.ការងារស្លិបៈទ្ស្សនីយភាព ៖ 
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-បានរបរំុត្ន្ដនដី និងសដមដងសិលបៈទំងមហាជន និងអាជីព សរបុចំនួន១៧០យលើក កនុងយនាះ
នាយកដ្ឋា នសិលបៈសដមដងកនុងស្សុកបាន០៥យលើក និងយរៅរបយទសបាន០២យលើក 

-ព្កុម្្ិលបៈបាៃប្ៃតហាត់្ម្ ៃិងតកម្លើងសាា នដ្ិលបៈ្ព្ាប់្យកកៅ្ម្ម្តងកាុងស្្ុក ៃិង
កព្ៅព្ប្កទ្្ 

-យលាកររ ូ អនកររូនននាយកដ្ឋា នសិលបៈទសសនីយភាព បានបនតជួយបែតុ ះបណាត ល និងពរងឹង
រុែភាពសិលបៈទសសនីយភាព យៅតាមបណាដ ររឹះលា នអប់រនំានារមួមាន ៖ 

+អនកររូរបំា និងចយរមៀងបុរាែ០៤របូ បនតបង្អហ ត់្យៅមហាវទិាល័យសិលបៈនាដ្លស្ដសត 
+សិលបកររបំារបនពែី០២របូ បនតបង្អហ ត់្បយចចកយទសយលាខ នយខ្នល យៅមហាវទិាល័យសិលបៈ

នាដ្លស្ដសត 
         +យលាកររ ូអនកររូរបំារបនពែី របំាបុរាែ និងយលាខ នចំនួន០៧នាក់ បនតបង្អហ ត់្បយរងៀនសិសស
យៅលលាមធយមវចិិរត្សិលបៈ ។ 
 

៤.៤.ការងារស្លិបៈស្នូរបូ្ និងស្លិបៈស្បិ្បក្មម ៖ 
-បានយរៀបចំមយហាស្សពសិលបៈចមាា ក់យ ើឆ្ន ំ២០១៤ ថាន ក់ជាតិ្ សតីពី “ របាលទបាយ័ន ” 
-បនតសិកាស្លវរជាវឯកលរសមាភ រៈយរបើរបាស់របជាពលរដ្ាដមមរភារ៣ និងកាច់ចមាា ក់ដមមរភារ៣ 

             -យរត្ៀមយរៀបចំយបាះពុមពឯកលរសមាភ រៈយរបើរបាស់របជាពលរដ្ាដមមរភារ២ និងកាច់ចមាា ក់ដមមរភារ២។ 
 
៤.៥.ការងារសស្ៀវសៅ ការអាន ៖  
-បាននឹងកំពុងនិពនធអត្ាបទទសសនាវដ្តីវបបធម៌យលម២០ 
*បណាា ល័យជាតិ្ ៖ 
-យភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ចូលអានមានចំនួន ៥៦៦នាក់ 
-បានទទួលយសៀវយៅពីលា ប័ននានា និងអងគការយរៅរដ្ឋា ភិបាលររប់ភាល ចំនួន២១២កាល 
-អនកសិកាស្លវរជាវបានមចីយសៀវយៅយកយៅអានមានចំនួន២៣៩កាល 
-ទទួលទិនាបបវត្តិបាន១១៩ចាប់  ទសសនាវដ្ដីយផ្សងៗ និងរពឹត្ដិប័រត្បរយទសចំនួន៥៥ កាល 
-បានដចកយលម ISBN ដ្ល់អនកយបាះពុមពចំនួន៣៥យលម 
-ដ្ឋក់រកបយសៀវយៅចស់បាន៣០កាល ត្មកល់យសៀវយៅឯកលរបាន១៩កាល និងបិទយលមកូដ្

យសៀវយៅបាន១១៨កាល 
-យធវើកាតា ុកយសៀវយៅររប់របយភទ និងទសសនាវដ្តីជាភាលដមមរ-បរយទសបាន២១៤កាល ។ 
 

៥.ការងារអ្ភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ៖ 
៥.១.ស្ក្លវិទ្ាលយ័ភូមិនទវិចិត្រស្លិបៈ 
*ឆ្ន ំសិកា ២០១៣-២០១៤ មាននិសសិត្សរបុចំនួន១.៦៦៤នាក់ (ស្សីចំនួន៥០៩នាក់) កនុងយនាះ ៖ 
-និសសិត្អាហារបូករែ៍ចំនួន៦០០នាក់ (ស្សីចំនួន១៨៥នាក់) 
-និសសិត្បង់នថ្ាសិកាចំនួន១.០៦៤នាក់ (ស្សីចំនួន៣២៤នាក់) 
-លស្ដលត ចរយសរបុចំនួន២៩០នាក់ (ស្សីចំនួន៣៨នាក់) 
-យបើកការរប ងបញ្ច ប់ថាន ក់បរញិ្ញា បរត្ ឆ្ន ំសិកា២០១៣-២០១៤ យៅមហាវទិាល័យបុរាែវទិា 

និង មហាវទិាល័យសិលបៈសូនរបូ 
-យបើកបយវសនកាលថ្មីឆ្ន ំសិកា២០១៤-២០១៥ 
-សកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ សហការជាមួយមូលនិធិត្ន្ដនតីសរមាប់យយើងទំងអស់ោន  

របរំុត្ន្ដនតីសយមាងស្លល និងចយរមៀងជាពួក សតីពីត្ន្ដនតីននការចងចំយលើកទី២ រលឹំកលន រពះហសាសយមតចរពះ 
នយរាត្តមសីហនុ រពះបរមរត្នយកាដ្ា យៅលលសននិសីទចតុ្មុម  

-យបើកការដ្ឋា នជួសជុលអាោរបណាា ល័យ ។ 
 
៥.២.សលាមធយមវិចិត្រស្លិបៈ 
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-ឆ្ន ំសិកា២០១៣-២០១៤ សិសសសិកាយៅតាមលលាជំនាញទំង៥មានចំនួន ១.០២៧នាក់ កនុង 
យនាះ ស្សី៤៤៣នាក់ 

-សិសសលន ក់យៅកនុងលលាមានចំនួន១៩៨នាក់ កនុងយនាះស្សី៦៦នាក់ 
-លស្ដលត ចរយសរបុមានចំនួន២៣៧នាក់ កនុងយនាះស្សីចំនួន៩៣នាក់  
-បានរបជំុររូបយចចកយទស និងចំយែះទូយៅយដ្ើមបីយរៀបចំយធវើការរប ងរបចំដម ។ 

៦.ការងារមនទីរវប្បធម ៌និងវចិិត្រស្លិបៈរាជធានី-សែរដ ៖ 
 មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈរាជធានីភនាំសពញ ៖  
ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានបនតយរៀបចំដថ្រកាការពារសណាត ប់ធាន ប់ យលភ័ែភាព អនាម័យ

មែឌ លវត្តភនំបានលាជារបចំ ។ បានចុះស្លវរជាវ និងចុះបញ្ជ ីលរយពើភែឌ វត្ាុបុរាែដដ្លយៅរាយបា៉ាយយៅ 
កនុងបរយិវែវត្តរពះធាតុ្ សាិត្យៅមែឌ ដ្យង្អក  រាជធានីភនំយពញ ។  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានរត្តួ្ពិនិត្យកដនាងលក់កាយហវបញ្ញច ងំវយីដ្អូបាន៤៤យលើក អាជីវកមម 
មា៉ាសា-យកាសជប់បាន០៣យលើក អាជីវកមមអិុនយធើយែត្បាន០៣យលើក  ទីតំាងបញ្ញច ំងភាពយនតបាន១១យលើក 
យរាងភាពយនតយលយជនបាន០២យលើក វយីដ្អូោម នទិដ្ឋា ការបាន០៨យលើក ឌី្សោម នទិដ្ឋា ការបាន០៥យលើក 
លក់ផ្ទទ ំងរំនូរបាន០១យលើក និងចុះជរមុញអាជីវករឲ្យមកយធវើចាប់អាជីវកមមដផ្នកវបបធម៌បានចំនួន៤៩ទីតំាង។    

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតក្ណ្តដ ល ៖  
ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ រកុមជាងរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ កំពុងដំ្យែើ រការជួសជុល 

រពះសកយមុនីយចតី្យ យដ្ឋយបានត្យមាើងរនាទ យដ្ើមបី ូសថាន ំចស់យចលដផ្នកខ្នងយរៅ នំាយករពះពុទធបដិ្មាលងពី 
យលាហៈធាតុ្មានត្នមាមករកាទុកបយណាត ះអាសននយៅលរមនទីរជាតិ្ភនំយពញ យរ ើរពះពុទធបដិ្មាយៅជាន់ទី២ ត្យមាើង 
បាង់យៅជាន់ខ្នងយលើបំផុ្ត្ និងដកលមាទវ រធំននរពះសកយមុនីយចតី្យ។ លរមនទីរដស្សអំពិលស្សុកយកៀនលវ យ មាន 
យភញៀវចូលទសសនាសរបុចំនួន៩០នាក់ អនតរជាតិ្ចំនួន២៧នាក់ ។ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានបនតចុះយធវើសរមង់សាិតិ្វស័ិយសិលបៈសូនរបូ និងសិលបៈសិបបកមម
ឆ្ន ំ២០១៤។ សហការជាមួយមន្ដនតីការោិល័យវបបធម៌ស្សុកកណាត លសទឹង ចុះពិនិត្យការលក់-ជួលឌី្សចំនួន 
០៥កដនាង យៅឃំុបឹងមាង និងឃំុបាររូ និងបានដ្កហូត្ឌី្សោម នទិដ្ឋា ការបានចំនួន១៣៥បនទះ និងបានពនយល់ 
អាជីវករឲ្យបំយពញដបបបទយសនើសំុអនុញ្ញា ត្ចាប់យធវើអាជីវកមម។ ការោិល័យរចកយចញចូលដត្មួយរកងុតាយ ម
បានផ្តល់យសវាលធារែៈយលើវស័ិយវបបធ៌មជូនអាជីវករចំនូន៩យសវា និងជូនរបជាពលរដ្ាចំនួន២៨កដនាង ។  

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតតាខក្វ ៖  
ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានចុះយៅស្សុករីរវីង់ យដ្ើមបីរត្ួត្ពិនិត្យការដ្ឋា នជីកកាយដី្ជាប់យជើងភនំ 

បាយ៉ាង់ របដហលជា០២ហិត្តា ដដ្លជាកមមសិទធិរបស់របជាពលរដ្ាចំនួន០៥ររួលរ យៅឃំុរពះបាទជាន់ជំុ 
និងបានយធវើសំយែើ យៅលលាយមត្ត យដ្ើមបីសំុផ្ទា កការជីកកាយដី្យៅតំ្បន់យជើងភនំយនះរចួយហើយ។ បានចុះពិនិត្យការ 
ជីកកាយដី្យដ្ឋយយររឿងចរកយៅខ្នងយជើងភនំជីសូរយបានចំនួន០១យលើក។ បានទទួលវត្ាុសិលបៈជារពះយកសរពះ 
ពុទធ យធវើអំពីដី្ដុ្ត្ កំពស់៦ស.ម ទទឹង៥ស.ម ពីរបជាពលរដ្ា និងបានយកមករកាទុកយៅលរមនទីរស្សុក 
អងគរបុរ ី និងបានចុះយធវើបញ្ជ ីលរយពើភែឌ វត្ាុសិលបៈយៅយរៅលរមនទីរ។ យភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរយមត្តសរបុ 
ចំនួន២០នាក់ និងលរមនទីរស្សុកអងគរបុរសីរបុចំនួន៥២នាក់ (អនតរជាតិ្២៣នាក់) ។ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានបង្អហ ត់្បយរងៀនរបំាជូនពរ និងយហាមយរាងយីយកដ្ល់សិលបករថ្មី 
សរមាប់បនតយវន។ បាននឹងកំពុងត្យមាើងលន នដ្ថ្មីចំនួន០២យរឿងរឺ អានយ៉ាយរឿងអនកអាចជួយមញុំបាន និងយលាខ ន
យីយក យរឿងទឹកចិត្តភរោិ។ បានចុះពិនិត្យកដនាងលក់-ជួលឌី្សកនុងផ្ារនរពលាវ  ស្សុកនរពកបាស រកយឃើញឌី្ស 
ោម នទិដ្ឋា ការចំនួន២.៥៦៤បនទះ និងបានដែនំាដ្ល់អាជីវករលក់-ជួលឌី្សររប់របយភទរត្ូវលក់-ជួលដត្ឌី្ស
ណាដដ្លមានបិទទិដ្ឋា ការរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ។ បានចុះស្សង់សាិតិ្លា កសញ្ញា  លា កយីយហា 
ផ្ទទ ំងផ្ាយពាែិជជកមមចំនួន០៥យលើក យៅរកងុដូ្នដកវ។ 
 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតក្ាំពរ ៖  
ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានតាមដ្ឋន និងរត្តួ្ពិនិត្យការង្អរការពារដថ្រកាទួលបុរាែ និង 

បយង្អគ លកំែត់្តំ្បន់ការពារយបតិ្កភែឌ វបបធម៌ កនុងសហរមន៍រកងុកំពត្។ បនតការង្អរស្លវរជាវ ចងរកង 
ឯកលររបវត្តិវត្ាុបុរាែកនុងសមុចច័យរបស់មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈយមត្ត ។ 
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ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បនតសហការរត្ួត្ពិនិត្យទិដ្ឋា ការរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ
យលើបនទះសីុឌី្ វសីុីឌី្ដដ្លដ្ឋក់លក់។ បានចុះស្លវរជាវ និងចងរកងឯកលរសតីពីរបវត្តិត្មាញឬសសី របស់ 
របជាពលរដ្ាសហរមន៍ឃំុអែតូ ងដមមរ រកុងកំពត្។ បានចុះស្សង់សាិតិ្លា កយីយហា លា កសញ្ញា  និង
ផ្ទទ ំងផ្ាយពាែិជជកមមយៅរកងុកំពត្ចំនួន០១យលើក ។ 

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតសកាុះក្ងុ ៖  
ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ សហការជាមួយរកមុអភិរកស និងជួសជុលកុលាលភាជន៍ ននរកសួង

វបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ ជួសជុលកុលាលភាជន៍ដដ្លស្សង់ពីសំយៅលិចយៅយកាះយសតច។ បានជួសជុលវត្ាុ 
សិលបៈមួយចំនួនដដ្លបាក់ដបក និងចុះបញ្ជ ីលរយពើភែឌ យលើវត្ាុដដ្លបានជួសជុលរចួ ។  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានរត្តួ្ពិនិត្យកដនាងជួល-លក់ឌី្សចំនួន០១យលើក និងរត្តួ្ពិនិត្យ 
អាជីវកមមសិលបៈសូនរបូ និងសិលបៈសិបបកមម រពមទំងដែនំាឲ្យអាជីវករសំុចាប់អនុញ្ញា ត្យធវើអាជីវកមមឲ្យ 
បានរតឹ្មរត្ូវចំនួន០១យលើកយៅរកុងយមមរភូមិនទ។ បានចុះដែនំាដ្ល់ អាជីវករដដ្លយទើបយលើកលា កថ្មីឲ្យមក 
សំុចាប់អនុញ្ញា ត្បានចំនួន០១កដនាង ។ ការោិល័យរចកយចញចូលដត្មួយបានយចញប័ែាអនុញ្ញា ត្យលើក 
ផ្ទទ ំងយីយហាផ្សពវផ្ាយពាែិជជកមមចំនួន០៤ចាប់ ។ 
 

មនទរីវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតក្ាំពង់ស្ព ឺ៖  
ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានសហការជាមួយសហរមន៍ភូមិដកាកពង ស្សកុភនំស្សួច រត្ួសរតាយ

នរព និងយបាសសមាា ត្ទីធាា ជំុវញិរបាលទភនំដកាកពងចំនួន០២យលើក។ បានចុះដចករបូភាពផ្សពវផ្ាយការបំផ្ាិច
បំផ្ទា ញ ការជួញដូ្រ ការជីករកុរកវត្ាុបុរាែមុសចាប់តាមបណាត ឃំុកនុងស្សុកសំយរាងទង។ យភញៀវចូលទសសនា
លរមនទីរនរៈបុរសីរបុចំនួន៥៧៩នាក់ ។ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ៖ បានបញ្ជូ នររជំូនាញរបំា និងត្ន្ដនតី ចុះយៅបែតុ ះបណាត លយៅតាម 
លលាយរៀន និងអងគការនានាបានចំនួន១៣កដនាង។ បានចុះពិនិត្យតាមហាងកាយហវបញ្ញច ំងវយីដ្អូយៅផ្ារនរព 
យតត  និងផ្ារកំពង់សពឺបានចំនួន០៣កដនាង។ ការោិល័យរចកយចញចូលដត្មួយរកុងចារមន បានអនុញ្ញា ត្
ចាប់របកបអាជីវកមមយលើវស័ិយវបបធម៌   និងវចិិរត្សិលបៈចំនួន០៤ចាប់ ទទួលថ្វកិាបាន១២៥.០០០យរៀល
បង់ចូលថ្វកិារដ្ា ។ 

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដសពាធិសរ់ ៖  

                ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានចុះស្លវរជាវ និងពិនិត្យទីទួលបុរាែ (ទួលលវ យ)  សាិត្យៅឃំុ
លវ យហាួង ស្សកុកយែត ៀងចំនួន០១យលើក ។  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានបង្អហ ត់្សិលបៈដ្ល់រកមុសិលបៈមហាជន និងសិលបករ សិលបការនីិ
ជាមន្ដនតីជាប់កិចចសនាយៅស្សុកបាកានបានចំនួន០៣យលើក។បានរត្តួ្ពិនិត្យរកឌី្សោម នទិដ្ឋា ការ និងតាមដ្ឋន
ការចក់បញ្ញច ំងវយីដ្អូដដ្លផ្ទុយពីសីលធ៌មសងគមដមមរយៅស្សុករកររ និងស្សកុវាលដវងចំនួន០៣យលើក។  

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដបប្៉ៃលនិ ៖  
ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានយបើកវរគបំពាក់បំប៉ានយភាងរបនពែីដ្ល់សិលបករ សិលបការនីិ 

ចំនួន០៧នាក់ រយៈយពល០៤នថ្ៃ។ បានចុះស្សង់សាិតិ្អាជីវករជួល-លក់ឌី្សយៅរកុងនប៉ាលិន និងស្សុកលលា 
យរៅចំនួន០១យលើក និងរត្តួ្ពិនិត្យអាជីវករដផ្នកសមាា ងការយៅរកងុនប៉ាលិន និងបានយធវើការដែនំាឲ្យមក 
យធវើចាប់អនុញ្ញា ត្យធវើអាជីវកមមយៅរចកយចញចូលដត្មួយយមត្ត។ 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដប្នាទ យម្ភនជ័យ ៖ 
ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានចុះពិនិត្យរបាលទបនាទ យទ័ពបានចំនួន០២យលើក។ យភញៀវចូល

ទសសនារបាលទបនាទ យឆ្ម រសរបុចំនួន៧២នាក់ (អនតរជាតិ្៧០នាក់) និងលរមនទីរបុរាែវទិាយទពយកាល- 
លន យសរបុចំនួន៥២នាក់(អនតរជាតិ្០១នាក់) ។  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ កំពុងបនតយរៀបចំចងរកងឯកលរសិលបៈសូនរបូ  សិលបៈទសសនីយភាព  
សិលបៈភាពយនត និងអភិវឌ្ឍវបបធម៌បាន៥០ភាររយ និងរត្ួត្ពិនិត្យវត្ាុសិលបៈចមាា ក់យ ើចំនួន០៣របូ ដដ្ល 
រត្ូវនំាយចញយៅយមត្តយសៀមរាប និងចមាា ក់ថ្មចំនួន១៨របូ រត្ូវនំាយចញយៅរាជធានីភនំយពញ និងយមត្តយសៀមរាប។  
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                មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដឧរតរម្ភនជ័យ ៖  
ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានចុះរបមូលវត្ាុបុរាែដដ្លសាិត្យៅកនុងតំ្បន់ង្អយរងយរោះបានចំនួន 

០៤ដំុ្ និងបិទផ្ទទ ំងផ្សពវផ្ាយអំពីការបញ្ឈប់ការយធវើចរាចរ ការជួញដូ្រ ការជីកកកាយវត្ាុបុរាែយដ្ឋយ 
មុសចាប់ យៅរកុងសំយរាង និងស្សុកបនាទ យអំពិល ។ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានពិនិត្យការជួល-លក់ឌី្ស និងការបញ្ញច ងំភាពយនត វយីដ្អូ ដដ្ល 
ោម នទិដ្ឋា ការពីរកសូងវបបធម៌ យៅស្សុករត្ពំាងរបាលទ និងស្សុកអនាង់ដវងចំនួន០២យលើក។ បានពិនិត្យ
សកមមភាពយធវើពុមពរានយទពាត  យៅស្សុកអនាង់ដវង និងយធវើពុមពសីុម៉ាង់ត៍្ យៅស្សុកបនាទ យអំពិល រពមទំងបាន
ដែនំាដ្ល់សិបបករឲ្យយោរពតាមខ្នន ត្ចមាា ក់ដមមរចំនូន០១យលើក។ បានពិនិត្យរកចាប់យធវើអាជីវកមមអ៊ាុត្សក់ 
សមាា ងការ និងលមារកចកយៅស្សុកចុងកាល់ចំនូន០១យលើក និងការដ្ឋក់តំាងលា កយីយហា ផ្ទទ ំងផ្ាយ
ពាែិជជកមម យៅស្សុករត្ពំាងរបាលទចំនូន០១យលើក។ ការោិល័យរចកយចញចូលដត្មួយ បានអនុញ្ញា ត្ចាប់ 
របរំុត្ន្ដនតីបានចំនួន០៣យលើក ។  
 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដសស្ៀមរាប្ ៖  
ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានផ្សពវផ្ាយយសចកតីសយរមចយលម០១ស.រ សតីពីការកំែត់្បរយិវែ 

របាលទ ទួល ស្សះ រត្ពំាង និងលព នបុរាែ យៅស្សុកស្សីសនំចំនួន០១យលើក។ យភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរជាតិ្ 
អងគរសរបុមានចំនួន១.៦៤១នាក់ (អនតរជាតិ្១.៥៥៤) លរមនទីររពះនយរាត្តមសីហនុចំនួន២៦០នាក់ (អនតរជាតិ្ 
២៤៥នាក់) និងលរមនទីរវត្តរាជបូព៌ចំនួន២០៥នាក់ (អនតរជាតិ្២០០នាក់) ។ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ៖បានផ្ដល់លិមិត្អនុញ្ញា ត្នំាយចញវត្ាុសិលបៈយៅយរៅរបយទសចំនួន១០របូ 
បានបង្អហ ត់្សិសសលលាសិលបៈបុរាែដមមរ និងរកមុសិលបៈដដ្លោំរទយដ្ឋយអងគការនានាចំនួន២៥នថ្ៃ។ បាន 
ដែនំាដ្ល់អាជីវករភាពយនត-វយីដ្អូ (ការផ្លិត្ ការចក់បញ្ញច ំង ការជួល-លក់ឌី្សអាសអាភាស និង ោម ន 
ទិដ្ឋា ការ)ឱ្យចូលរមួអនុវត្ដតាមលិមិត្បទដ្ឋា នចាប់ចំនួន០៦កដនាង(ស្សុករកឡាញ់ និងស្សុកអងគរជំុ)។ សហការ 
ជាមួយអាជាញ ធររកងុយសៀមរាប ចុះផ្ទា កការយលើកតំាងលា កយីយហា និងការផ្សពវផ្ាយលក់សីុមកាត្ដដ្ល 
ោម នចាប់អនុញ្ញា ត្ចំនួន០៧កដនាងតាមដ្ងផ្ាូវជាតិ្យលម៦ និងចុះកាត់្ទមាា ក់លា កយីយហាយលើកតំាងោម នចាប់ 
អនុញ្ញា ត្ និងអាជាញ ប័ែាហួសសុពលភាពតាមដ្ងផ្ាូវសីុវតាា  និងផ្ារចស់ចំនួន៤៩ផ្ទទ ំង កនុងរកងុយសៀមរាប។ 
ការោិល័យរចកយចញចូលដត្មួយរកងុយសៀមរាប បានផ្ដល់ចាប់យសវាកមមរាកំំលនតលក់សំបុរត្ចំនួន០១ចាប់។ 

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតត្ពុះវិហារ ៖  
ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖  បានរត្ួសរតាយនរពសមាា ត្តាមទីធាា របាលទបុរាែបានចំនួន៦,៣០០

ដម៉ារត្កាយរ ៉ា។ យភញៀវចូលទសសនារបាលទរកពំុ ូកសរបុចំនួន៣១នាក់ អនតរជាតិ្០៤នាក់ ។  
ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានស្សង់សាិតិ្វស័ិយអភិវឌ្ឍន៍វបបធម៌បានចំនួន០២យលើក យៅស្សកុ

ជ័យដសន និងស្សុកជំាកានត។ បានស្សង់សាិតិ្វស័ិយសិលបៈសូនរបូ និងសិលបៈសិបបកមមចំនួន០១យលើក 
យៅស្សុកជំាកានត។ ការោិល័យរចកយចញចូលដត្មួយរកងុរពះវហិារបានយធវើចាប់អាជីវកមមយលើវស័ិយវបបធ៌ម
ចំនួន០៥ចាប់ ។  
 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដស្ទងឹខត្រង ៖ 
ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានចុះរត្តួ្ពិនិត្យវត្ាុបុរាែ យៅស្សុកយសលនបានចំនួន០១យលើក។ 
ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានបង្អហ ត់្របំាដ្ល់សិសសវទិាល័យរពះរាជបូជនីយកិចច បានចំនួន០៧ 

របំា។ បានរត្ួត្ពិនិត្យ និងដែនំាដ្ល់អាជីវករជួល-លក់ឌី្សឲ្យជួល-លក់ដត្ឌី្សណាដដ្លមានទិដ្ឋា ការ
ពីរកសូងវបបធម៌បានចំនួន០៣កដនាង យៅសង្អក ត់្សទឹងដរត្ង។ ការោិល័យរចកយចញចូលដត្មួយ បានទទួល 
ពាកយយសនើសំុរបកបអាជីវកមមបានចំនួន០៥កដនាង ។ 
                 មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដមណឌ លគ្ីរ ី៖ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានបនតហាត់្យរៀនបទយភាងរបនពែី មយហារ ី និងរបំាជារបចំ។  
បានរត្តួ្ពិនិត្យ និងដែនំាដ្ល់អាជីវករជួល-លក់ឌី្សឲ្យជួល-លក់ដត្ឌី្សណាដដ្លមានទិដ្ឋា ការពីរកសូង
វបបធ៌ម យៅរកុងដសនមយនារមយ និងដ្កហូត្ឌី្សោម នទិដ្ឋា ការបានចំនួន៨០០បនទះ។ បានសរយសរចងរកង 
របវត្តិរបនពែីជនជាតិ្យដ្ើមភារតិ្ចពនង អំពីការយកឃមុំរបស់សហរមន៍ភូមិពូតំាងសយរមចបាន៧៥ភាររយ។ 
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បានយបាសសមាា ត្អាស្សមទំងបីយៅយលើមជឈមែឌ លវបបធម៌ជនជាតិ្យៅភនំយដ្ឋះរកមំុ និងភនំយលាកតាស្សុះ 
សរមាប់យភញៀវយទសចរែ៍មកយលងកំលនត។  

 
                មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតសវ យសរៀង ៖ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានរត្តួ្ពិនិត្យទួលបុរាែ និងរបាលទបុរាែចំនួន១២យលើក។  
ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានបង្អហ ត់្របំា និងបំពាក់បំប៉ានដ្ល់រកុមសិលបៈមហាជនបានចំនួន

០៣រកមុ។ បានរត្តួ្ពិនិត្យអាជីវកមមជួល-លក់សីុឌី្ វសីុីឌី្ចំនួន០២យលើក រកយឃើញឌី្សោម នទិដ្ឋា ការចំនួន
៣៥០បនទះ។ យចញលិមិត្អនុញ្ញា ត្យលើកលា កសញ្ញា  និងផ្ទទ ំងយីយហាររប់របយភទចំនួន០៥កដនាង និងយចញ
អាជាញ ប័ែាដ្ល់អាជីវករកនុងការរបរំុ និងសដមតងសិលបៈចំនួន០១យលើក ។ 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតរបងូ្មុាំ ៖ 
ចំយពាះយសចកតីរាយការែ៍របស់មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈយមត្តត្បូងឃមុំសតីអំពីការង្អរយបតិ្ក 

ភែឌ របីូ  និងអរបីូកនុងដមតុ្លាយនះរឺដូ្ចដមមុន ពំុមានសកមមភាពអវីបដនាមយទ ។  
៧- សេចក្តេីន្នដិ្ឋាន្ ៖ 

      សកមមភាពការង្អរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ កនុងដមតុ្លាឆ្ន ំ២០១៤យនះ មានដំ្យែើ រការជាធមមតា 
កនុងការផ្សពវផ្ាយ និងចត់្តំាងអនុវត្តកមមវធីិនយោបាយយុទធលស្ដសតចតុ្យកាែដំ្ណាក់កាលទី៣ របស់រាជ 
រដ្ឋា ភិបាល នីតិ្កាលទី៥ននរដ្ាសភា និងយោលនយោបាយជាតិ្សតីពីវស័ិយវបបធ៌មយដ្ឋយយផ្ទត ត្សំខ្នន់យលើការ 
អភិរកស និងអភិវឌ្ឍវបបធ៌មជាតិ្ទំងរបីូ និងអរបីូ យដ្ើមបីរមួចំដែកអភិវឌ្ឍយសដ្ាកិចចសងគម។ ជាក់ដសតងកនុងដម 
តុ្លា ឆ្ន ំ២០១៤យនះ យយើងសយរមចបាននូវលទធផ្លមូយចំនួន ដូ្ចខ្នងយរកាម៖  

-ការង្អរោំពារជួសជុលរបាលទបុរាែបានបនតដំ្យែើ រការររប់ដផ្នកជំនាញកនុងការជួសជុល ដថ្រកា 
ការពារសំែង់បុរាែ និងចងរកងឯកលររបវត្ដិលស្ដសដ  

-បានមិត្មំផ្សពវផ្ាយលិមិត្បទដ្ឋា នរតិ្យុត្តិសតីពីកិចចដថ្រកា ការពារអត្តសញ្ញា ែជាតិ្ កបូនខ្នន ត្ 
កាច់ចមាា ក់ដមមរជូនដ្ល់វស័ិយឯកជនដដ្លរបកបអាជីវកមមយលើវស័ិយវបបធ៌មឲ្យរកាបាននូវរុែភាព  កបូន 
ខ្នន ត្ជាតិ្ និងពរងឹងការផ្តល់ និងបយរមើយសវាកមមវបបធម៌ដ្ល់វស័ិយឯកជនឲ្យរហ័សទន់យពលយវលា ជាការ 
យលើកទឹកចិត្ត និងយ ាើយត្បយៅនឹងការបយងកើត្ និងបយងកើនផ្លិត្ផ្លវបបធម៌ជាតិ្របស់ពូកយរ កនុងយោល 
បំែងយធវើឲ្យមាននិរនតរភាព ននការយធវើចរាចរផ្លិត្ផ្លវបបធ៌មជាតិ្យលើទីផ្ារយសរ ី រមូចំដែកបយរមើវស័ិយ 
យទសចរែ៍-វបបធម៌ យដ្ើមបីអភិវឌ្ឍយសដ្ាកិចចជាតិ្ និងកាត់្បនាយភាពរកីរកកនុងសងគម។ យដ្ឋយដ កលលា 
មធយមវចិិរត្សិលបៈ   និងសកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈបានយបើកបយវសនកាលឆ្ន ំសិកា២០១៤-២០១៥ 
និងយបើកការរបលងបញ្ច ប់ថាន ក់សញ្ញា បរត្សិលបៈ  លន ត្កបរត្សិលបៈ និងបរញិ្ញា បរត្ររប់ជំនាញ យដ្ើមបីរមូ 
ចំដែកជួយដ្ល់ធនធានមនុសសកនុងការអភិរកស និងអភិវឌ្ឍវបបធ៌មជាតិ្។  

  អនុវត្តតាមពាកយយលា ក វបបធម៌ ជាយសដ្ាកិចចជាតិ្ ការង្អរបយរមើ និងផ្តល់យសវាវបបធម៌ យៅនាយកដ្ឋា ន 
លរមនទីរ នាយកដ្ឋា នបុរាែវត្ាុ នាយកដ្ឋា នសិលបៈភាពយនត នាយកដ្ឋា នសិទធិអនកនិពនធ និងសិទធិរបហាក់ 
របដហល នាយកដ្ឋា នយសៀវយៅនិងការអាន និងរចកយចញ-ចូលដត្មួយដដ្លផ្តល់យសវាកមមវបបធម៌យៅតាម 
មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈរាជធានី-យមត្តមានដំ្យែើ រការលាកនុងការបយរមើ និងផ្តល់យសវាកមមវបបធម៌ជូនយភញៀវ 
យទសចរែ៍ជាតិ្-អនតរជាតិ្ និងអតិ្ថិ្ជនដដ្លរបកបអាជីវកមមយលើវស័ិយវបបធម៌ និងរករបាក់ចំែូលបង់ចូល 
ថ្វកិារដ្ា។ 

 
៨-ទ្ិស្សៅត្ប្ចាំខែ វិចចិកា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

-បនដយធវើកិចចសហរបតិ្បត្ដិការជាមួយអងគការ G.H.F ជួសជុលរបាលទបនាទ យឆ្ម រ យមត្ដបនាទ យមានជ័យ 
-បនដយធវើកិចចសហរបតិ្បត្ដិការជាមួយអងគការWaseda ជួសជុលរកមុរបាលទសំបូរនរពរុក យមត្ដកំពង់ធំ 
-យរត្ៀមបញ្ជូ នមន្ដនតីចុះពិនិត្យលា នភាពរបាលទរត្ពំាងរបាលទ យមត្តឧត្តរមានជ័យ របាលទវត្តនររ 

និងរបាលទរុហ៍ សាិត្យៅយលើភនំហាន់ជ័យ យមត្តកំពង់ចម 
-បនតយរ ើថ្ម និងពរងឹងជញ្ញជ ងំយកាា ងទវ រទី៤ មុមខ្នងត្បូងរបាលទបនាទ យឆ្ម រ យដ្ឋយថ្វកិារាជរដ្ឋា ភិបាល 
-យរត្ៀមរកទីតំាងរការបូចមាា ក់ដដ្លបានជួសជុលរចួ យដ្ឋយថ្វកិារដ្ាឆ្ន ំ២០១៤ ឲ្យមានសុវត្ាិភាព 
-យរត្ៀមបញ្ជូ នមន្ដនតីជំនាញចុះអនុវត្តរយរមាងជួសជុលសយន្ដង្អគ ះបនាទ ន់លព នហាលមុមខ្នងយកើត្របាលទ 

បនាទ យឆ្ម រ 
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-បនដចុះបញ្ជ ីលរយពើភែឌ វត្ាុសិលបៈយៅលរមនទីរជាតិ្ និងលរមនទីរយមត្ដ 
-បនដរត្ួត្ពិនិត្យ និងផ្ដល់ជំនួយបយចចកយទសដ្ល់ការង្អរអភិរកស និងរយបៀបដ្ឋក់តំាងពិព័រែ៌វត្ាុសិលបៈ 
-បនតការពិនិត្យ ការរបមូលផ្តុំ និងចងរកងឯកលរកាច់ចមាា ក់ដមមរភារ២ និងសមាភ រៈយរបើរបាស់របជា

ពលរដ្ាដមមរភារ២ 
-បនតកិចចសហការជាមួយរែៈកមមការអនតររកសួងបន្ដង្អក បបទយលមើសភាពយនត-វយីដ្អូ កនុងការរត្តួ្ 

ពិនិត្យ និងមានវធិានការចំយពាះការចរាចរផ្លិត្ផ្លភាពយនតោម នទិដ្ឋា ការពីរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលប: 
-បនតសហការជាមួយរកសួងយុត្តិធម៌យធវើចាប់ សតីពីការររប់ររងវស័ិយភាពយនត 
-យរត្ៀមសដមដងសិលបៈទសសនីយភាពបយរមើរពឹត្ដិការែ៍សំខ្នន់ៗរបស់ជាតិ្ និងអនដរជាតិ្ 
-យរត្ៀមចូលរមួកនុងសកមមភាពសិលបៈទសសនីយភាពយៅយលើឆ្កអនតរជាតិ្ 
-បនតអនុវត្តកមមវធីិសិកាថ្មី២០១៤-២០១៥ យៅសកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ និងលលាមធយម 

វចិិរត្សិលបៈ 
-បនតនិរនតរភាពបែតុ ះបណាត លវរគពិយសសជំនាន់ទី២ ដផ្នកមនុសសលស្ដសត ដដ្លជាកិចចសហរបតិ្បត្តិការ 

រវាងសកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ និង INALCO 
-បនតការជួសជុលអោរបណាា ល័យយៅសកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ ។ 
 
    យសចកដីដូ្ចបានយោរពជរមាបជូនខ្នងយលើ សូមឯកឧត្ដមបែឌិ ត្សភាចរយ ឧបនាយករដ្ាមន្ដនដី 

រដ្ាមន្ដនដីទទួលបនទុកទីសដកីាររែៈរដ្ាមន្ដនដី យមតាដ រជាបជារបាយការែ៍ដ៏្មពង់មពស់ ។ 
  
               សូម ឯកឧត្ដមបែឌិ ត្សភាចរយ ឧបនាយករដ្ាមន្ដនដី រដ្ាមន្ដនដីទទួលបនទុកទីសដកីាររែៈរដ្ាមន្ដនដី 
យមតាដ ទទួលនូវការយោរពដ៏្មពង់មពស់អំពីនាងមញុំ ។ 

 
រដឋមន្ដនដ ី

 
 
 
 
 
 

           ចមាងជូន ៖ 
-មុទទកាល័យសយមដចនាយករដ្ាមន្ដនដី 
-រែៈកមមការអប់រ ំធមមការ វបបធម៌ យទសចរែ៍ រពឹទធសភា 
-រែៈកមមការទី ៧ រដ្ាសភា 
-ទីសដីការរែៈរដ្ាមន្ដនដី (នាយកដ្ឋា នសរបុ) 
-រកសួងដផ្នការ  (វទិាលា នជាតិ្សាិតិ្) 
-រកុមសយងកត្ការយសដ្ាកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (ទីសដីការរែៈរដ្ាមន្ដនដី) 
-ឯកលរ-កាលបបវត្ដិ 
 

 


