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របាយការណ៍ 

ស្ដពី ី
លទ្ធផលការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈ ត្ប្ចាំឆមាស្ទ្១ី (មករា-មថិុនា) ឆ្ន ាំ២០១៤ 

 

 
 
I. សស្ចកដីសផដើម ៖ 

អនុវត្ដតាមកមមវធីិនយោបាយ យទុ្ធសាស្ដស្ដចរុសកាណដាំណាកក់ាលទ្ី៣ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល  
និងផែនការសកមមភាពការងារវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈឆ្ន ាំ២០១៤  រយៈយពលត្បាាំមួយផែយនេះ ត្រប់អងគភាពចាំណុេះ 
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 និងត្កប្ខណឌ  ៖ 

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) ។ 
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 -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 លសិកាស្ស្ថវត្ជាវវបបធម៌វរិាស្ថស្ដសដចាំនួន០១ ។ 

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

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

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

២.ត្កប្ខណឌ មស្ដនដរីាជការ ៖  
ត្កសួងានមន្ដនដីរាជការសរបុចាំនួន២.៥១៣ន្នក់ កនុងយន្នេះស្សី៨៤៨ន្នក់ ផចកយចញជា ៖- 
-ថាន ក់រៃាបាលកណ្ដដ ល ានចាំនួន១.៤៨២ន្នក់ កនុងយន្នេះស្សី៥៦៤ន្នក់ 

 -ថាន ក់មនទីរវបបធម៌រាជធានី-យែត្ដ ានចាំនួន១.០៣១ន្នក់ កនុងយន្នេះស្សី២៨០ន្នក់ ។ 
 
III. ស្កមមភាពការងារថ្នន ក់ដកឹនា ាំត្កស្ងួ ៖ 
 ថាន ក់ៃឹកន្នាំត្កសួងបានររួលជួបពិភាកាការងារកនុងកិចចអភិរកស អភិវឌ្ឍវស័ិយវបបធម៌ និង អភិវឌ្ឍ 
ធនធានមនុសសជាមួយត្ាំណ្ដងស្ថា នរូត្ យភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ អងគការសារម ចូលរមួសិកាា ស្ថលា ត្បជុាំយៅ 
យត្ៅត្កសួង ចូលរមួអមៃាំយណើ រ សយមដចយត្យជាន្នយករៃាមន្ដនដី និងចូលរមួជាកិត្ដិយសកនុងសកមមភាពត្ពឹត្ដិការណ៍ 
ជាតិ្-អនដរជាតិ្សរបុានចាំនួន៤៨យលើក ។ 
 
IV. លទ្ធផលការងារ ៖ 

១-ការងារប្សត្មើត្ពឹរតកិារណ៍ស្ាំខាន់ៗ  ៖ 
យៅដលៃរី០៨ ផែមករា ឆ្ន ាំ២០១៤ យៅរីសាីការត្កសួង បានយរៀបចាំយបើកសននិបាត្យត្ត្ៀមបូកសរបុការងារ 

វបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈឆ្ន ាំ២០១៣ យលើកផែនការឆ្ន ាំ២០១៤ យត្កាមអធិបតី្ភាព យលាកជាំទាវរៃាមន្ដនាី ត្កសួង 
វបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ និងយៅដលៃរី០៩ ផែមករា ឆ្ន ាំ២០១៤ ត្កសួងបានយរៀបចាំពិធីបិរសននិបាត្យត្ត្ៀម 
យត្កាមអធិបតី្ភាព យលាកជាំទាវរៃាមន្ដនាី ត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ។ យដ្ឋយានការអយញ្ជ ើញចូលរមួពី 
ឯកឧត្ាមរៃាយលខាធិការ អនុរៃាយលខាធិការ ឯកឧត្ាម យលាកជាំទាវ រីត្បឹកា ជាំនួយការត្កសួង អរគន្នយក 
អរគន្នយករង សកលវរិាធិការ សកលវរិាធិការរង និងយលាក យលាកស្សី ត្បធាន អនុត្បធានន្នយកដ្ឋា ន 
ត្ពឹរធបុរស ត្ពឹរធបុរសរង យលាក យលាកស្សី កញ្ញញ  ត្បធាន អនុត្បធានមនទីររាជធានី-យែត្ា សរបុានចាំនួន 
២២០ន្នក់។ 
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យៅដលៃរី០៤ ផែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤ យៅស្ថលសននិសីរចតុ្មុែ ត្កសួងបានយរៀបចាំយបើកសននិបាត្បូកសរបុ
ការងារវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈឆ្ន ាំ២០១៣ និងយលើកផែនការឆ្ន ាំ២០១៤ អងគសននិបាត្បានត្បារពធពិធីយបើក 
យត្កាមអធិបតី្ភាព យលាកជាំទាវរៃាមន្ដនាី ត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ និងយដ្ឋយានការអយញ្ជ ើញចូលរមួ
ពីសាំណ្ដក់ឯកឧត្ាម យលាកជាំទាវ ជាអភិបាលរងរាជធានី/យែត្ា  ឯកឧត្ាម យលាកជាំទាវ ជារៃាយលខាធិការ 
អនុរៃាយលខាធិការ រីត្បឹកាអមត្កសួង អរគន្នយក សកលវរិាធិការ យលាក យលាកស្សី អរគន្នយករង 
ថាន ក់ៃឹកន្នាំ ន្នយកដ្ឋា ន ការោិល័យកនុងត្កសួង យលាក យលាកស្សី សកលវរិាធិការរង ត្ពឹរធបុរស 
ត្ពឹរធបុរសរង ស្ថស្ដស្ថា ចារយ ដនសកលវរិាល័យភូមិនទវចិិត្ត្សិលបៈ យលាកន្នយក ន្នយករង ត្បធាន អនុ
ត្បធានស្ថលាជាំន្នញ យលាកត្រូ អនកត្រូ ដនស្ថលាមធយមវចិិត្ត្សិលបៈ  យលាក យលាកស្សី ត្បធាន អនុត្បធាន
មនទីររាជធានី-យែត្ា ត្ពមទាាំងមន្ដនាីរាជការយៅថាន ក់កណ្ដា ល សរបុានចាំនួន៦០០ន្នក់។ យៅដលៃរី០៥ ផែកុមភៈ 
ឆ្ន ាំ២០១៤ ត្កសួងបានយរៀបចាំពិធីបិរសននិបាត្ យត្កាមអធិបតី្ភាពៃ៏ែពង់ែពស់របស់ឯកឧរតមកិរតសិស្ដ្ឋា ប្ណឌិ រ  
គារ ឈន់ ឧប្នាយករដាមស្ដនតីត្ប្ចាំការ យដ្ឋយានការអយញ្ជ ើញចូលរមួពីថាន ក់ៃឹកន្នាំជាន់ែពស់ ឯកឧត្ាម 
យលាកជាំទាវ ជាអភិបាលរងរាជធានី/យែត្ា  ឯកឧត្ាម យលាកជាំទាវ ជារៃាយលខាធិការ  អនុរៃាយលខាធិការ  
រីត្បឹកាអមត្កសួង  អរគន្នយក សកលវរិាធិការ  យលាក យលាកស្សី អរគន្នយករង ថាន ក់ៃឹកន្នាំន្នយកដ្ឋា ន 
ការោិល័យកនុងត្កសួង យលាក យលាកស្សី សកលវរិាធិការរង ត្ពឹរធបុរស ត្ពឹរធបុរសរង ស្ថស្ដស្ថា ចារយ 
ដនសកលវរិាល័យភូមិនទវចិិត្ត្សិលបៈ យលាកន្នយក ន្នយករង ត្បធាន អនុត្បធានស្ថលាជាំន្នញ យលាកត្រ ូ
អនកត្រូ ដនស្ថលាមធយមវចិិត្ត្សិលបៈ  យលាក យលាកស្សី ត្បធាន អនុត្បធានមនទីររាជធានី/យែត្ា ត្ពមទាាំង 
មន្ដនាីរាជការយៅថាន ក់កណ្ដា ល សរបុានចាំនួន៧០០ន្នក់ ។ 

យៅដលៃរី២១ ផែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤ យវលាយា៉ោង ៨: ០០ន្នរី យៅស្ថលសននិសីរចតុ្មុែ ត្កសួងបានយរៀបចាំ 
ពិធីយបើកមយហាស្សព សិលបៈមហាជនអភិវឌ្ឍន៍ថាន ក់ជាតិ្ យត្កាមអធិបតី្ភាព យលាកជាំទាវរៃាមន្ដនាី ត្កសួងវបបធម៌ 
និងវចិិត្ត្សិលបៈ យដ្ឋយានការអយញ្ជ ើញចូលរមួពីថាន ក់ៃឹកន្នាំត្កសួង យភញៀវជាតិ្-អនារជាតិ្ មន្ដនាីរាជការ សិលបករ 
សិលបការនីិ សរបុចាំនួន៦៥០ន្នក់ ។ 

យៅដលៃរី០៣ ផែមីន្ន ឆ្ន ាំ២០១៤ យៅស្ថលសននិសីរចតុ្មុែ ត្កសួងបានយរៀបចាំ ត្បារឰរិវាវបបធម៌ជាតិ្ 
០៣មីន្ន យលើករី១៦ ឆ្ន ាំ២០១៤ យត្កាមត្បធានបរ “ អវីៗទាាំងអស់យៃើមបសុីែៃុមភាពវបបធម៌ជាតិ្ ” និង 
ពិធីបិរមយហាស្សព សិលបៈមហាជនអភិវឌ្ឍន៍ថាន ក់ជាតិ្  យត្កាមអធិបតី្ភាពៃ៏ែពង់ែពស់ ស្សមដចអគ្គមហាសស្នា
ប្រីសរសជា ហ ុន សស្ន នាយករដាមស្ដនដី ននត្ពះរាជាណាចត្កកមពុជា និង ស្សមតចកិរតិត្ពឹទ្ធប្ណឌិ រ 
យដ្ឋយានការអយញ្ជ ើញចូលរមួជាកិត្ដិយសពីថាន ក់ៃឹកន្នាំជាន់ែពស់ បណ្ដដ ត្កសួង-ស្ថា ប័ន យភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ 
ថាន ក់ៃឹកន្នាំ-មន្ដនដីរាជការត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ សិលបករ-សិលបការនីិ និសសិត្សកលវរិាល័យ
ភូមិនទវចិិត្ត្សិលបៈ សរបុចាំនួន៧០០ន្នក់ ។ 

 
២-ការងាររដាបាល និងហរិញ្ញវរថ ុ៖ 
២.១.ការងាររដាបាលទ្ូសៅ ៖ 
-បានែសពវែាយរាល់សកមមភាពការងារកនុងវស័ិយវបបធម៌តាមត្បព័នធអីុនធឺផណត្តាមផែនការ  
-បានសត្មួលការត្រប់ត្រង ការចរាចរលិែិត្រៃាបាល និងសត្មបសត្មួលយអាយទាន់យពលយវលា 

យដ្ឋយបានររួលលិែិត្ចូលពីត្រប់ស្ថា ប័នចាំនួន១.៣៣១ចាប់ និងបានែលិត្លិែិត្ស្ថន មយែសងៗជូនថាន ក់ៃឹកន្នាំ 
ត្កសួងស្សបតាមត្ត្មវូការបានចាំនួន១.០២៩ចាប់ និងបញ្ជូ នយចញយៅត្រប់ស្ថា ប័នតាមរយៈត្ចកយចញ 
រៃាបាលបានទាន់យពលយវលា 
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-បានយរៀបចាំបយងកើត្ស្ថរយអឡិចត្ត្និូច (E-mail) និងយធវើយសចកាីជូនៃាំណឹងែសពវែាយ អាំពីការយរៀបចាំ 
ស្ថរយអឡិចត្ត្និូច និងយបាេះពុមពន្នមប័ណណជូនមន្ដនាីរាជការ 

-បានយរៀបចាំបយងកើត្ User Account ជូនមន្ដនាីរាជការសត្ាប់យត្បើត្បាស់ WiFi Internet យៅរីសាីការ
ត្កសួង ។ 

២.២.ការងារប្ុគ្គលកិ ៖ 
-បានយធវើនិយ័ត្កមមថាន ក់ ឋាននារស័កាិជូនមន្ដនាីរាជការតាមស្ថរាចរយលែ០៦សរ ចុេះដលៃរី១៤ 

ផែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៣ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា សយត្មច១០០ភាររយ 
-បានជួយសត្មបសត្មួលត្កុមការងារធន្នោរកាណ្ដឌី្ោ៉ោយធវើប័ណណ ATM សត្ាប់យបើកត្បាក់យបៀ

វត្សរបស់មន្ដនាីរាជការត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈថាន ក់រៃាបាលកណ្ដា ល 
-បានយសនើសុាំយមដ្ឋយជូនន្នរតី្កសួងចាំនួន៦១ន្នក់ 
-បានយសនើសុាំយមដ្ឋយជូនសបបុរសជនចាំនួន០២ន្នក់ 
-បានយរៀបចាំយធវើយមដ្ឋយជូនមន្ដនាីរាជការចាំនួន១៩អងគភាព (ថាន ក់កណ្ដា លចាំនួន០៥អងគភាព និងថាន ក់ 

រាជធានី-យែត្ាចាំនួន១៤អងគភាព) 
-បានយធវើត្បកាសលុបយឈាម េះជូនមន្ដនាីរាជការចាំនួន០៦ន្នក់ យដ្ឋយររួលមរណៈភាព 
-បានយធវើត្បកាសផត្ងតាាំងជូនមន្ដនាីរាជការចាំនួន១២ន្នក់ (ថាន ក់កណ្ដា លចាំនួន១០ន្នក់ និងថាន ក់ 

រាជធានី-យែត្ាចាំនួន០២ន្នក់) 
-បានយធវើត្បកាសររួលត្កបែណឌ មន្ដនាីចាំនួន០១ន្នក់ មកពីត្កសួងស្ថធារណការ និងៃឹកជញ្ជូ ន 
-បានយធវើត្បកាសត្យមាើងថាន ក់តាមកត្មិត្សញ្ញញ បត្ត្ជូនមន្ដនាីរាជការចាំនួន៣៤ន្នក់ 
-បានយធវើត្បកាសយែទរភារកិចចជូនមន្ដនាីរាជការថាន ក់ត្បធានការោិល័យ យៅរៃាបាលកណ្ដា លចាំនួន 

០២ន្នក់ 
-បានយធវើត្បកាសយែទរត្កបែណឌ ជូនមន្ដនាីចាំនួន០២ន្នក់ យៅត្កសួងបរសិ្ថា ន និងត្កសួងផៃនៃី 

នររបូនីយកមម និងសាំណង់ 
-បានយធវើសាំយណើ សុាំត្យមាើងថាន ក់ជូនវរមន្ដនាីចាំនួន២០ន្នក់ យៅត្កសួងមុែងារស្ថធារណៈ 
-បានយធវើត្បកាសសាីពីការយធវើនិយ័ត្កមមថាន ក់ ឋាននារស័កាិជូនមន្ដនាីរាជការតាមអតី្ត្ភាពការងារ 

ចាំនួន៩៩៤ន្នក់ (ថាន ក់កណ្ដា លចាំនួន៥៣៧ន្នក់ និងថាន ក់រាជធានី-យែត្ាចាំនួន៤៥៧ន្នក់) 
-បានយធវើសាំយណើ សុាំយធវើនិយ័ត្កមមថាន ក់  ឋាននារស័កាិជូនមន្ដនាីរាជការចាំនួន៩៩៩ន្នក់ យៅត្កសួង

មុែងារស្ថធារណៈ 
-បានយធវើសាំយណើ សុាំត្យមាើងថាន ក់ជូនមន្ដនាីរាជការតាមយវនត្បចាាំឆ្ន ាំចាំនួន១២០ន្នក់ 
-បានយធវើនិយ័ត្កមមថាន ក់ ឋាននារស័កាិជូនវរមន្ដនាីចាំនួន៣៩ន្នក់ យៅត្កសួងមុែងារស្ថធារណៈ 
-បានយធវើផែនការត្កបែណឌ មន្ដនាីរាជការ ការត្បឡងត្បផជងដែទកនុង យៃើមបបីាូរត្បយភរត្កបែណឌ   

ការយត្បើត្បាស់មន្ដនាីជាប់កិចចសនា និងបុរគលិកអផណា ត្ ឆ្ន ាំ២០១៥ យៅត្កសួងមុែងារស្ថធារណៈ 
-បានយធវើត្បកាសដ្ឋក់មន្ដនាីរាជការឲ្យសាិត្កនុងភាពរាំយនរោម នយបៀវត្សចាំនួន០៧ន្នក់ 
-បានយធវើត្បកាសឲ្យឈប់ពិយសស យៃើមបីឈរយឈាម េះជាត្កមុត្បឹកាយែត្ា ត្កងុ ស្សកុ ចាំនួន០៤ន្នក់ 
-បានយធវើត្បកាសយត្ជើសយរ ើសពលករអផណា ត្ចាំនួន៥២៩ន្នក់ 
-បានយធវើត្បកាសយត្ជើសយរ ើសមន្ដនាីជាប់កិចចសនាចាំនួន២៧៨ន្នក់ 
-បានបញ្ចូ លត្បាក់មុែងារត្រូររយុកាសលយលមីចាំនួន១១ន្នក់ កនុងតារាងរូទាត់្យបៀវត្ស 
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-បានបញ្ចូ លត្បាក់យឡើងថាន ក់ និងឋាននារស័កាិជូនមន្ដនាី កនុងតារាងយបៀវត្សចាំនួន៣០៩ន្នក់ 
-បានយធវើសាំយណើ សុាំយោលការណ៍ត្យមាើងកត្មិត្ត្បាក់បាំណ្ដច់មុែងារជូនមន្ដនាីរាជការចាំនួន៦៣ន្នក់ 
-បានយធវើសាំយណើ សុាំយោលការណ៍តាាំងស៊ាប់ជូនមន្ដនាីចាំនួន០២ន្នក់ 
-បានយធវើត្បកាសជូនមន្ដនាីរាជការឲ្យចូលនិវត្ាន៍ចាំនួន៣៩ន្នក់ (ថាន ក់កណ្ដា លចាំនួន២៨ន្នក់ និង

ថាន ក់រាជធានី-យែត្ាចាំនួន១១ន្នក់) 
-បានយធវើលិែិត្យ្ាើយត្បករណីសាំយណើ សុាំសាិតិ្ត្រឹេះស្ថា នសិកា សិសស និសសតិ្ និងស្ថស្ដស្ថា ចារយយៅ 

ត្កសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា 
-បានយធវើលិែិត្ឧយរទសន្នមមន្ដនាីរាជការចាំនួន២៣៧ន្នក់ ជាត្របូងាា ត់្យពញយពល “កត្មិត្មធយម” 

យៅស្ថលាមធយមវចិិត្ត្សិលបៈ សត្ាប់ឆ្ន ាំសិកា២០១៣-២០១៤ ។ 
-បានយរៀបចាំការត្បលងយត្ជើសយរ ើសមន្ដនាីត្កបែណឌ លមីចាំនួន៧៩ន្នក់ 
២.៣.ការងារនីរិកមម ៖ 
-ចូលរមួកិចចត្បជុាំអនារត្កសួង យៃើមបីពិភាកាយលើយសចកាីត្ពាង សាីពីលកានាិកៈ ដនយៅត្កម និង ត្ពេះរាជ 

អាជាញ  យៅត្កសួងយុត្ាិធម៌ 
-បានយធវើបរបងាា ញៃល់មន្ដនាីត្ចកយចញចូលផត្មួយ សាីពី “នីតិ្វធីិ និងផបបបរដនការែាល់យសវា 

រៃាបាលយលើវស័ិយវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ” យៅយែត្ាកាំពង់ចាម 
-ចូលរមួត្បជុាំជាត្កមុត្បឹកាអនកចាប់ យៃើមបពិីភាកាយលើយសចកាីសយត្មច សាីពីការបយងកើត្រណៈ

កាម ធិការអនារត្កសួងត្រប់ត្រងភាពយនា និងវយីៃអូបរយរស និងពិភាកាអាំពីយោលនយោបាយជាតិ្យលើវស័ិយ 
វបបធម៌ 

-ចូលរមួត្បជុាំពិនិត្យ និងពិភាកាយលើកិចចត្ពមយត្ពៀងសហត្បតិ្បត្ាិការវបបធម៌ រវាងរាជរដ្ឋា ភិបាល
កមពុជា និងរាជរដ្ឋា ភិបាលត្បុយយណដ្ឋរសូ្ថឡឹម 

-ចូលរមួត្បជុាំពិនិត្យ និងពិភាកាយលើកិចចត្ពមយត្ពៀងសហត្បតិ្បត្ាិការវបបធម៌ រវាងរាជរដ្ឋា ភិបាល
កមពុជា និងរាជរដ្ឋា ភិបាលយប៉ោរ ូ 

- បានយរៀបចាំយសចកាីផលាងយហតុ្ ដនយោលនយោបាយវបបធម៌  
-បានចូលរមួពិនិត្យរត្មង់ផបបបរ និងនីតិ្វធីិរតិ្យុត្ាចាំនួន០៤ឯកស្ថរ ជូនអរគន្នយកដ្ឋា នយបតិ្ក

ភណឌ  
-បានចូលរមួយរៀបចាំចយមាើយយលើកត្មងសាំនួររបស់អងគការសហត្បជាជាតិ្ពាក់ព័នធនឹងវស័ិយវបបធម៌  
-បានចូលរមួយរៀបចាំពិនិត្យ និងផកសត្មួលត្បកាស សាីពីការត្រប់ត្រងសាំណង់អាណ្ដនិរម 
-បានយរៀបចាំពិនិត្យ និងផកសត្មួលអនុត្កឹត្យ សាីពីការត្រប់ត្រង ការែលិត្ និងការយធវើអាជីវកមម

ស្ថន ដៃសិលបៈរសសនីយភាព  
-បានយធវើបរបងាា ញសាីពី នីតិ្វធីិ និងវធិានដនការតាក់ផត្ងលិែិត្បរដ្ឋា នរតិ្យុត្ា យៅរីសាីការត្កសួង 
-ចូលរមួត្បជុាំអនារត្កសួង ្ាងអនុត្កឹត្យបយងកើត្ន្នយកដ្ឋា នសុែភាពែាូវចិត្ា និងការបាំពានយត្រឿង

យញៀន យៅត្កសួងសុខាភិបាល 
-បានចុេះយបសកកមមយៅមនទីរវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈយែត្ាបាត់្ៃាំបង ដប៉ោលិន និងបន្នទ យានជ័យ 

យៃើមបីផសវងយល់ពីចាំយណេះៃឹង និងការអនុវត្ាលិែិត្បរដ្ឋា នរតិ្យុត្ាយៅរៃាបាលថាន ក់យត្កាមជាតិ្ ។ 
២.៤.ការងារគ្ណសនយយ និងហរិញ្ញវរថុ ៖ 
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-យធវើត្បកាសអាណ្ដប័កយែទរឥណទាន ជូនមនទីរវបបធម៌រាជធានី-យែត្ា សត្ាប់ការចាំណ្ដយលវកិា 
ឆ្ន ាំ២០១៤ 

-យធវើរបាយការណ៍ និងស្ថលាកប័ត្ត្បង់ចាំណូលចូលលវកិារៃា អាំពីចាំណូលលក់សាំបុត្ត្រសសន្ន 
ស្ថរមនទីរជាតិ្ ពីការត្ត្ួត្ពិនិត្យវស័ិយភាពយនា   ពីការន្នាំយចញ-ន្នាំចូលវត្ាុសិលបៈ ផែមករា-មិលុន្ន ឆ្ន ាំ២០១៤  
និងសុាំសិរធិយធវើអាជីវកមមយលើស្ថន ដៃ និងបផងវរចាំណូលចូលលវកិារៃាពីដលាជួលរីតាាំងមួយផែនករបស់ន្នយកដ្ឋា ន
អភិវឌ្ឍវបបធម៌ផែមករា-មិលុន្ន ឆ្ន ាំ២០១៤ និងពីការជួលយរាងភាពយនាលុចស មណឌ លរបូភាព (អាឡឺយ៉ោង់) 
យរាងភាពយនាយែមរនិទ ផែមករា-ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

-យធវើសាំណុាំ លិែិត្យបើកលវកិារៃា សត្ាប់ឧបត្ាមភអនកបានត្បរល់វត្ាុបុរាណឲ្យស្ថរមនទីរយែត្ាកាំពង់សពឺ 
និងសទឹងផត្ត្ង-មន្ដនាីរាជការពាបាលជមៃឺ០៧ន្នក់-មន្ដនាីសត្ាលកូន០៧ន្នក់-មន្ដនាីចូលនិវត្ាន៍១៤ន្នក់ សុាំលា
ឈប់ពីការងារ០១ន្នក់ និងមរណៈភាព០១ន្នក់ 

-បានយធវើសាំណុាំ លិែិត្សុាំលវកិារៃា ៖ ជាំពូក៦០ និងជាំពូក៦៤ សត្ាប់ត្បឡងយត្ជើសយរ ើសស្ថន ដៃផត្ង
និពនធត្បយលាមយលាក និងកាំណ្ដពយយរឿងឆ្ន ាំ២០១៤ និង សត្ាប់ត្បឡងយត្ជើសយរ ើសត្កបែ័ណឌ លមីចាំនួន៧៩ន្នក់ 
កនុងឆ្ន ាំ ២០១៤-ឧបត្ាមភជីវភាពជូនត្ពឹទាធ ចារយសិលបៈផៃលជាមរត្កមនុសសរស់ ផែមករា-មិលុន្ន ឆ្ន ាំ២០១៤ 

-សុាំនិយ័ត្ភាពដែទកនុងជាំពូក៦៤សត្ាប់ ៖ -ឧបត្ាមភត្បចាាំផែជូនមន្ដនាីនររបាលការពារយបតិ្កភណឌ  
យៅត្បាស្ថរបន្នទ យឆ្ម រផែមករា-កុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤ -ត្បាក់បាំណ្ដច់ថាន ក់ៃឹកន្នាំ និងយបៀវត្សមន្ដនាីរាជការ មន្ដនាីជាប់
កិចចសនា និងពលករអផណា ត្ ផែមករា-មិលុន្ន ឆ្ន ាំ២០១៤ -រិញសាភ រៈការោិល័យ និងការងារយបាេះពុមព
សត្ាប់យត្បើត្បាស់្ាសរី១ឆ្ន ាំ២០១៤ -យបាេះពុមពយសៀវយៅរិន្នន នុយលែន៍ឆ្ន ាំ២០១៤ -យរៀបចាំសននិបាត្បូក
សរបុការងារវស័ិយវបបធម៌ឆ្ន ាំ២០១៣ និង យលើករិសយៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ -រិញយត្រឿងសងាា រមឹយត្បើត្បាស់
ឆ្ន ាំ២០១៤   -ផលទាាំជួសជុលសាភ រៈការោិល័យ  និងយរៀបចាំត្បារពធរិវាន្នរអីនារជាតិ្ ៨ មីន្ន ឆ្ន ាំ២០១៤  

-បានយធវើលិែិត្យសនើសុាំ ៖ -បុយរត្បទានលវកិារៃាសត្ាប់យរៀបចាំមយហាស្សពសិលបៈមហាជនអភិវឌ្ឍ
ថាន ក់ជាតិ្ -អាណត្ាិយបើកត្បាក់ចាំណ្ដយរូទាត់្រជជយរយយជុាំរី៤ឆ្ន ាំ២០១៤-លវកិារៃាសត្ាប់យរៀបចាំរិវាវបបធម៌ជាតិ្ 
៣មីន្ន យលើករី១៦ ឆ្ន ាំ២០១៤ -យោលការណ៍បកផត្បឯកស្ថរពីភាស្ថអង់យរាស មកភាស្ថផែមរ -យោលការណ៍
ចាំណ្ដយសិកាស្ស្ថវត្ជាវអាំពីរាំយនៀមរាា ប់របស់ជនជាតិ្ភារតិ្ច និងយោលការណ៍ចាំណ្ដយយរៀបចាំពិព័រណ៌
អចិដន្ដនាយ៍ជាតិ្ពិនធុ ត្បចាាំឆ្ន ាំ២០១៤ 

-បានយធវើសាំណុាំ លិែិត្ ៖ អាណត្ាិយបើកត្បាក់សត្ាប់រូទាត់្ដលាយត្បើត្បាស់យសវារូរស័ពទយលើតុ្ ផែធនូ 
ឆ្ន ាំ២០១៤ -សុាំយោលការណ៍សត្ាប់យបសកកមមកនុងត្បយរសចាំនួន០២យលើក -សុាំយោលការណ៍យបសកកមមយៅ
ស្ថធារណរៃាត្បជាានិត្ចិន -អាណត្ាិយបើកត្បាក់សត្ាប់រូទាត់្ដលាយត្បើត្បាស់អរគិសនីផែមករា-មីន្ន ឆ្ន ាំ   
២០១៤ -អាណត្ាិយបើកត្បាក់សត្ាប់រូទាត់្ដលាយត្បើត្បាស់រឹកចាប់ពីវរគ៥-១២ និងវរគ០១-០៤ ឆ្ន ាំ២០១៤-អាណត្ាិ
យបើកត្បាក់សត្ាប់រូទាត់្យរៀបចាំរិវាន្នរអីនារជាតិ្៨មីន្ន ឆ្ន ាំ២០១៤ -អាណត្ាិយបើកត្បាក់ចាំណ្ដយយបសកកមម
យៅត្បយរសមីោ៉ោ ន់ា៉ោ  ឡាវ យវៀត្ណ្ដម ចិន និងហវីលីពីន -អាណត្ាិយបើកត្បាក់សត្ាប់រូទាត់្ដលាត្បមូល 
និងៃឹកជញ្ជូ នសត្ាមចាប់ពីផែកុមភៈ ៃល់ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣ និងពីផែមករា-មីន្ន ឆ្ន ាំ២០១៤ -ចាំណ្ដយដលារូទាត់្យត្បើ
ត្បាស់អរគិសនីរបស់ន្នយកដ្ឋា នោាំពារ និងអភិរកសសាំណង់ បុរាណត្បចាាំត្តី្ាសរី១ ឆ្ន ាំ២០១៤ -សុាំរូទាត់្
ត្បាក់រងាវ ន់យលើករឹកចិត្ាត្បចាាំផែមករា-យមស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

-បានយធវើលិែិត្សុាំលវកិារៃា ៖ -រិញវត្ាុអនុសាវរយ៍ីជូនយភញៀវជាតិ្ និងអនារជាតិ្ ឆ្ន ាំ២០១៤ -ចាំណ្ដយ
យរៀបចាំសិកាា ស្ថលាថាន ក់ជាតិ្ សាីពីសិរធិអនកនិពនធ និងសិរធិត្បហាក់ត្បផហល -យធវើបយងាគ លការពារស្ថា នីយបុរាណ 
-សិកាស្ស្ថវត្ជាវស្ថា នីយបុរាណកនុងយែត្ារត្នរីរ ីត្ពេះវហិារ    -យបសកកមមកនុងត្បយរស តាមបណ្ដា យែត្ាន្នន្ន 



7 
 

-ចាំណ្ដយសិកាស្ស្ថវត្ជាវចងត្កងឯកស្ថរវត្ាុបុរាណ និងការត្បមូលវត្ាុបុរាណកនុងយែត្ាកាំពង់ធាំ និងសទឹងផត្ត្ង 
-សត្ាប់ត្បឡងបាូរត្បយភរត្កបែណឌ ១២៨កផនាង ជូនមន្ដនាីរាជការ -ឧបត្ាមភមន្ដនាីរាជការពាបាលជមៃឺ១០ន្នក់ 
-ត្បាក់បាំណ្ដច់ និងយបៀវត្សមន្ដនាីរាជការ យបៀវត្សពលករអផណា ត្ និងមន្ដនាីកិចចសនាផែមិលុន្ន -ឧបត្ាមភជីវភាព
មរត្កមនុសសរស់១៦ន្នក់ផែមិលុន្ន -បផនាមជាំពូក៦៤សត្ាប់រូទាត់្ត្បាក់រងាវ ន់យលើករឹកចិត្ាឆ្ន ាំ២០១៣ និង
ឆ្ន ាំ២០១៤ 

-បានយសនើសុាំយោលការណ៍ចាំណ្ដយ ៖ រិញយសៀវយៅចាប់ និងវចន្ននុត្កមផែមរ-យរៀបចាំមយហាស្សព
ៃណ្ដា ាំសាមាូបអាហារផែមរ យលើករី១៥ ឆ្ន ាំ២០១៤ -មយហាស្សពបយងាា េះផែាងផែមរ យលើករី១៨ ឆ្ន ាំ២០១៤ និងយរៀបចាំ 
មយហាស្សពបងាា ញម៉ោូត្សយមាៀកបាំពាក់ផែមរ យលើករី១៤ ឆ្ន ាំ២០១៤-យបសកកមមយៅត្បយរសហូឡង់ និងហវីលីពីន 
-យរៀបចាំសិកាា ស្ថលាពិយត្ោេះយោបល់យលើយសចកាីត្ពាងចាប់សាីពីការត្រប់ត្រងការត្បរុាំត្ន្ដនាី -យរៀបចាំអភិវឌ្ឍ 
យរហរាំព័រយវបស្ថយត្កសួង -សិកាស្ស្ថវត្ជាវ និងចងត្កងយសៀវយៅអាំពីកាច់ចាា ក់ផែមរភារ៣ -យរៀបចាំយបើក 
វរគបណាុ េះបណ្ដា លកិចចការរៃាបាល និងត្រប់ត្រង    -វរគបណាុ េះបណ្ដា លការងារសិលបៈសូនរបូ និងសិបបកមម 
-មយហាស្សពសិលបៈចាា ក់យឈើសាីពីត្បាស្ថរបាយ័ន -រិញយសៀវយៅលមីត្មកល់រុកកនុងបណ្ដណ ល័យជាតិ្ -យរៀបចាំ
តាាំងពិព័រណ៌យសៀវយៅថាន ក់ជាតិ្ -យរៀបចាំយបើកវរគបណាុ េះបណ្ដា លការងាររៃាបាល និង បរពិយស្ថធន៍ការងារ
សត្ាប់មន្ដនាីត្កបែណឌ លមីឆ្ន ាំ២០១៣  

-បានយធវើអាណត្ាិចាំណ្ដយរូទាត់្ ៖ -បយញ្ញើដត្បណីយដលាយែញើរលិែិត្ែាូវការត្បចាាំត្តី្ាសរី១ 
ឆ្ន ាំ២០១៤  -ដលាយត្បើត្បាស់ថាមពលអរគិសនីផែយមស្ថ  ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៤ -បង់ដលាចូលជាសាជិកISBN ពីផែ
យមស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៤ ៃល់ផែមីន្ន ឆ្ន ាំ២០១៥ -ដលាយត្បើត្បាស់យសវារូរស័ពទយលើតុ្ពីផែយមស្ថ ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៤ 
និងដលាត្បមូល និងៃឹកជញ្ជូ នសាំរាមផែឧសភា មិលុន្ន ឆ្ន ាំ២០១៤ 

-បានយធវើអាណត្ាិយបើកត្បាក់ចាំណ្ដយ ៖ -យរៀបចាំសិកាា ស្ថលាសាីពីសិរធិអនកនិពនធ និងសិរធិត្បហាក់ 
ត្បផហល -បង់ដលាយត្បើត្បាស់យសវាអិុនយធើយណត្ពីផែយមស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៤ ៃល់ផែមីន្ន ឆ្ន ាំ២០១៥-យបសកកមមកនុងត្បយរស 
០២យលើក និងយត្ៅត្បយរស០៤យលើក 

-យសនើសុាំរូទាត់្ចាំណូលសត្ាប់ត្បាក់រងាវ ន់យលើករឹកចិត្ាត្បចាាំផែមីន្ន-យមស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៤ 
-យធវើលិែិត្សុាំលវកិារៃាសត្ាប់យរៀបចាំររួលយភញៀវជាតិ្ឆ្ន ាំ២០១៤ 
-យធវើលិែិត្អាណត្ាិយបើកត្បាក់ចាំណ្ដយបង់វភិារទានជូនរណៈកមមការភាពយនាអាសីុ ឆ្ន ាំ២០១៤ 
-យធវើលិែិត្ចាំណ្ដយរូទាត់្ដលាត្បមូលសាំរាមផែមករា-យមស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៤ និងរូទាត់្ដលាយត្បើត្បាស់

រូរស័ពទយលើតុ្ ផែមករា-យមស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៤ 
-យធវើលិែិត្អាណត្ាិយបើកត្បាក់រូទាត់្បញ្ជ ីដត្បសណីយ៏សត្ាប់ដលាយែញើរលិែិត្ែាូវការត្បចាាំត្តី្ាសរី១ 

ឆ្ន ាំ២០១៤ 
-យធវើលិែិត្យសនើសុាំយោលការណ៍យរៀបចាំសិកាា ស្ថលាពិយត្ោេះយោបល់យលើយសចកាីត្ពាងត្បកាស សាីពី 

ការត្រប់ត្រងការត្បរុាំត្ន្ដនាី  
-យរៀបចាំលិែិត្យសនើសុាំលវកិារៃាសត្ាប់រជជយរយយជុាំរី១-៣ និងបនារជជយរយយជុាំរី៤ 
-យធវើសាំណុាំ លិែិត្យបសកកមមកនុងត្បយរសបានចាំនួន១៨០យលើក 
-បានត្បមូលឯកស្ថរចាំណ្ដយយបសកកមមតាមបណ្ដា យែត្ាន្នន្ន ផៃលចុេះរចួចាំនួន៧០យបសកកមម 
-ត្ត្ួត្ពិនិត្យរបាយការណ៍តាមអាណត្ាិនីមួយៗផៃលបានចាំណ្ដយរចួ 
-ត្ត្ួត្ពិនិត្យឯកស្ថរយបសកកមមផៃលបានចុេះរចួចាំនួន៨០យបសកកមម  
២.៥.ការងារស្មាា រៈ និងប្រកិាា រ ៖ 
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-សហការជាមួយមន្ដនាីអាជាញ ធរសវនកមមជាតិ្ យៃើមបតី្ត្ួត្ពិនិត្យបញ្ជ ីស្ថរយពើភណឌ ឆ្ន ាំ២០១២ 
-បានែគូរែគងយសៀវយៅបញ្ជ ីស្ថរយពើភណឌ ត្រពយសមបត្ាិរៃាឆ្ន ាំ២០១៣ របស់មនទីរវបបធម៌ និងវចិិត្ត្ 

សិលបៈយែត្ាកាំពត្-ត្ពេះសីហនុ-មណឌ លរីរ-ីស្ថវ យយរៀង និងដប៉ោលិន 
-បានយធវើសាំយណើ សុាំយោលការណ៍ធាន្នចាំណ្ដយ យៃើមបីរិញយត្បងឥនធនៈ យត្បើត្បាស់្ាសរី១-រិញ 

យត្រឿងសងាា រមឹត្បចាាំឆ្ន ាំ២០១៤-សាភ រៈការោិល័យយត្បើត្បាស់្ាសរី១-ជួសជុលឧបករណ៍ការោិល័យ 
ត្បចាាំឆ្ន ាំ២០១៤-រិញសាភ រៈែគត់្ែគង់សត្ាប់ផលទាាំឧបករណ៍រលយនា-ផលទាាំអាោរ-រិញឧបករណ៍យភាងបុរាណ 
រិញសាំបកកង់រលយនា និងម៉ោូតូ្-រិញសយមាៀកបាំពាក់ និងការតុ្បផត្ង និងរិញសាភ រៈយត្បើត្បាស់យែសងៗ-ផលទាាំ 
និងជួសជុលរលយនាឆ្ន ាំ២០១៤ -ជួសជុលផកលមអស្ថរមនទីរយែត្ាយពាធិស្ថត់្ -ជួសជុលផកលមអអាោរចាស់ៗ 
កនុងបរយិវណស្ថលាភូមិភារស្សុកបាណន់ យែត្ាបាត់្ៃាំបង -ជួសជុលផកលមអបរយិវណស្ថលសននិសីរចតុ្មុែ 
-ជួសជុលផកលមអអាោររីសាីការត្កសួង និងបនទប់សទូឌី្យ៉ោូ-ជួសជុលរល់ត្រត្បាស្ថរភនាំជីសូរយយែត្ាតាផកវ-ជួស
ជុល និងអភិរកសរបូចាា ក់បុរាណ យៅកនុងអភិរកសដ្ឋា នអងគរ យែត្ាយសៀមរាប-រិញសាភ រៈបយចចកយរស្ាសរី១ 
-រិញសាភ រៈការោិល័យ និងយបាេះពុមព្ាសរី២-រិញយត្បងឥនធនៈសត្ាប់យត្បើត្បាស់្ាសរី២ និង ជួស
ជុលពត្ងីកយកាា ងទាវ រខាងត្បូង ដនត្បាស្ថរបន្នទ យឆ្ម រ យែត្ាបន្នទ យានជ័យ 

-បានយធវើការផបងផចកសាភ រៈការោិល័យ្ាសរី១ ឆ្ន ាំ២០១៤ ជូនថាន ក់ៃឹកន្នាំ អរគន្នយកដ្ឋា ន  
និងត្រប់ន្នយកដ្ឋា ន តាមរយត្ាងផបងផចក 

-យលើករយត្ាងជួសជុល ផកលមអស្ថរមនទីរយែត្ាយពាធិស្ថត់្ -ផកលមអអាោរចាស់ៗកនុងបរយិវណ
ស្ថលាភូមិភារយៅស្សុកបាណន់ យែត្ាបាត់្ៃាំបង -ផកលមអបរយិវណស្ថលសននិសីរចតុ្មុែ និង ផកលមអ
អាោររីសាីការត្កសួង និងបនទប់សទូឌី្យ៉ោូ 

-បានយៃញដលា ៖ -យត្បងឥនធនៈ្ាសរី១ ឆ្ន ាំ២០១៤ -ការែគត់្ែគង់សាភ រៈការោិល័យ និងការ
យបាេះពុមពត្បចាាំ្ាសរី១ ឆ្ន ាំ២០១៤ -ការងារជួសជុលផកលមអអាោររីសាីការ ផកលមអស្ថរមនទីរយែត្ា យពាធិស្ថត់្ 
និងបនទប់សទឌីូ្យ៉ោ ូ

-បានត្បរល់-ររួល ៖ -យត្បងឥនធនៈ្ាសរី១ ឆ្ន ាំ២០១៤ -ផលទាាំ និងជួសជុលឧបករណ៍ 
ការោិល័យត្បចាាំឆ្ន ាំ២០១៤-ែគត់្ែគង់សាភ រៈការោិល័យ្ាសរី១ ឆ្ន ាំ២០១៤-ែគត់្ែគង់សាភ រៈសត្ាប់ផលទាាំ 
រលយនា-ែគត់្ែគង់ឧបករណ៍យភាងបុរាណ-ែគត់្ែគង់សាភ រៈយត្បើត្បាស់ត្បចាាំឆ្ន ាំ២០១៤-ែគត់្ែគង់សាភ រៈសត្ាប់ផលទាាំ 
អាោរ និង ការងារយបាេះពុមពប័ណណយលឿង និងប័ណណចាំណូល-ចាំណ្ដយរជជយរយយ ។  

២.៦.ការងារសផនការ ស្ថរិិ និងស្របុ្ ៖ 
-សយត្មចបានការងារបូកសរបុសកមមភាពវបបធម៌ ឆ្ន ាំ២០១៣ 
-សយត្មចបានការយរៀបចាំផែនការសកមមភាពវបបធម៌ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

-សយត្មចបានការត្បមូលរិននន័យ និងចងត្កងយសៀវយៅសាិតិ្វបបធម៌ឆ្ន ាំ២០១៣ ជាភាស្ថរផែមរ និង
អង់យរាស 

-បានយធវើតារាងសរបុរយត្ាងបញ្ចូ លកនុងកមមវធីិវនិិយោរស្ថធារណៈ៣ឆ្ន ាំរ ាំកិល ២០១៥-២០១៧ 
ចាំនួន៤រយត្ាងជាភាស្ថរផែមរ និងអង់យរាស 

-បានសយត្មចការយធវើរបាយការណ៍តាមរបបកាំណត់្ត្បចាាំផែ មករា  កុមភៈ មិន្ន យមស្ថ ឧសភា 
និងមិលុន្ន ជូនរណៈរៃាមន្ដនាី និងស្ថា ប័នពាក់ព័នធ 

-បានចុេះបាំយពញយបសកកមមយៅយែត្ាចាំនួន៣ យែត្ាត្ពេះសីហនុ យកាេះកុង និងត្ពេះវហិារ យៃើមបផីណន្នាំ    
ពីការកស្ថងផែនការ និងរយបៀបយធវើរបាយការណ៍ឲ្យបានត្តឹ្មត្ត្ូវៃល់មន្ដនាីររួលបនទុកថាន ក់រាជធានី-យែត្ា។ 
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២.៧.ការងារស្ទិ្ធិអនកនិពនធ និងស្ទិ្ធិត្ប្ហាក់ត្ប្សហល ៖ 
-ចូលរមួត្បជុាំ សាីពីសាហរណកមមពាណិជជកមមឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ យៅត្កសួងពាណិជជកមម 
-ចូលរមួត្បជុាំពិភាកាបញ្ញា សិរធិអនកនិពនធ និងសិរធិត្បហាក់ត្បផហល យៅសណ្ដា ោរ Intercontinental 
-ចូលរមួសិកាា ស្ថលា សាីពីបញ្ញា ត្បឈមកនុងការអនុវត្ាសនធិសញ្ញញ  Beijing និង Marrakesh 

យៅត្បយរសសឹងាបូរ ី
-បានយចញត្បកាសសាីពីការលុបយចាលការចុេះបញ្ជ ី -ការយបាេះពុមព និងវធិានការយែសងៗយរៀត្ 

ផៃលពាក់ព័នធរបស់វរិាស្ថា ន CamEd   និង វរិាស្ថា នហិរញ្ញវត្ាុរណយនយយ (IFA) 
-បានចូលរមួសិកាា ស្ថលាសាីពីការផបងផចកែលត្បយោជន៍ជាលកាណៈអនារជាតិ្ យៅត្កសួង

ពាណិជជកមម 
-បានចូលរមួសិកាា ស្ថលាសាីពីការអនុវត្ាចាប់កមមសិរធិបញ្ញញ  យៅសណ្ដា ោរ Raffles Le Royal 

ភនាំយពញ 
-បានយចញលិែិត្អនុញ្ញញ ត្ការយធវើអាជីវកមមយលើស្ថន ដៃោម នអនកររួលមរត្កស្ថសន៍នូវចយត្មៀង

ចាំនួន២៨បរ  
-បានយចញលិែិត្អនុញ្ញញ ត្យបាេះពុមពយសៀវយៅត្បយលាមយលាកចាំនួន០៥ស្ថន ដៃ 
-បានយចញលិែិត្បញ្ញជ ក់ការចុេះបញ្ជ ីការពារស្ថន ផៃចាំនួន០៩ស្ថន ផៃ 

-បានយរៀបចាំសិកាា ស្ថលាថាន ក់ជាតិ្ សាីពីសិរធិអនកនិពនធ និងសិរធិត្បហាក់ត្បផហលជូនដៃរូឯកជន 
និងមន្ដនាីពាក់ព័នធ ។ 

២.៨.ការងារស្ហត្ប្រិប្រដិការវប្បធម៌អនដរជារិ និងកិចចការអាសា ន ៖ 
-បានយធវើបចចុបបននភាពព័ត៌្ាន សាីពីកិចចត្ពមយត្ពៀងសហត្បតិ្បត្ាិការអនារជាតិ្ជាមួយអងគការអនារជាតិ្ 

ន្នន្នររួលបានលរធែលៃូចខាងយត្កាម៖ 
+កិចចត្ពមយត្ពៀងយៅានសុពលភាពចាំនួន១៦ 

+កិចចត្ពមយត្ពៀងអស់សុពលភាពចាំនួន០៣ 

+កិចចត្ពមយត្ពៀងបានចុេះហត្ាយលខាចាំនួន០១ 

+បានយរៀបចាំឯកស្ថរ យៃើមបីបាំយពញនីតិ្វធីិសុាំែាល់សចាច ប័នជូនរីសាីការរណៈរៃាមន្ដនាី និង 

រៃាសភា នូវកិចចត្ពមយត្ពៀងសហត្បតិ្បត្ាិការអាស្ថ៊ា ន-រសុសុ ី
-បានបញ្ជូ នមន្ដនាីយៅចូលរមួត្បជុាំ យរៀបចាំចរចារ បយងកើត្កិចចត្ពមយត្ពៀងត្ាំបន់ពាណិជជកមមយៅត្កសួង 

យសៃាកិចច និងហិរញ្ញវត្ាុ ចូលរមួពិភាកាអាំពីរាំន្នក់រាំនងរវាងអាស្ថ៊ា ន និងអូស្ដស្ថា លី យៅសណ្ដា ោរហាា៉ោវា៉ោរ ី
និងចូលរមួវរគបណាុ េះបណ្ដា លការត្រប់ត្រងធនធានមនុសស កនុងត្ាំបន់អាស្ថ៊ា ន យៅមជឍមណឌ លសិងាបុរ ី

-បានសត្មួលផបបបរជូនយលាកជាំទាវរៃាមន្ដនាី ៃឹកន្នាំរណៈត្បតិ្ភូយៅចូលរមួត្បជុាំថាន ក់រៃាមន្ដនាី 
វបបធម៌ និងសផមាងសិលបៈយៅរីត្កុងយវ ៉ោ ត្បយរសយវៀត្ណ្ដម 

-បានសត្មួលផបបបរជូនយលាកជាំទាវរៃាមន្ដនាី អមៃាំយណើ រសម្តេចម្េម្ោនាយករដ្ឋតន្រ្េី យៅបាំយពញ 

រសសនកិចចយៅត្បយរសបង់ក្លា ដែស 
                 -បានសត្មបសត្មួលផបបបរជូនថាន ក់ៃឹកន្នាំត្កសួង យៅចូលរមួត្បជុាំ សផមាងសិលបៈ និងតាាំង 

ពិព័រណ៍ បានចាំនួន០៣យលើក ៖ យៅត្បយរសចិន០២យលើក និង ត្បយរសហវីលីពីន០១យលើក 

-បានសត្មួលផបបបរជូនមន្ដនាីយៅចូលរមួត្បជុាំ បាំយពញរសសនកិចច សិកាា ស្ថលា សននិសីរ ចាំនួន 
១១យលើក ៖ យៅត្បយរសា៉ោ យឡសីុ បារាាំង ស្ថធារណរៃាកូយរ ៉ោ សិងាបុរ ីសវីស អាយមរកិ  និងហូឡង់ 
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-បានយរៀបចាំ និងសត្មបសត្មួលជូនរណត្បតិ្ភូអនារជាតិ្ចូលសផមាងការរួរសម និងពិភាកា 

ការងារជាមួយយលាកជាំទាវរៃាមន្ដនាីបានចាំនួន១២យលើក ។ 
២.៩.សាលាប្ណតុ ះប្ណាត លត្កប្ខណឌ វប្បធម៌ ៖ 
-បានយរៀបចាំឯកស្ថរយសនើសុាំយោលការណ៍យបើកវរគបណដុ េះបណ្ដដ លការងារសិលបៈសូនរបូ និងសិលបៈ

សិបបកមម ការងាររៃាបាល និងត្រប់ត្រង និង វរគបណាុ េះបណ្ដា លការងាររៃាបាលសត្ាប់មន្ដនដីត្កបែណឌ
ឆ្ន ាំ២០១៣ 

-បានយបើកវរគបណាុ េះបណ្ដា ល និងែសពវែាយនីតិ្វធីិ និងវធិានការដនការតាក់ផត្ងយសចកាីត្ពាង
ចាប់ និងលិែិត្បរដ្ឋា នរតិ្យុត្ា ៃល់មន្ដនាីរាជការតាមអងគភាព ន្នយកដ្ឋា ន និងមនទីរវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ
រាជធានី-យែត្ា ។ 
 ៣-ការងារសប្រិកភណឌ របូ្ី ៖ 

៣.១.ការងារគាាំពារ និងអភិរកសស្ាំណង់ប្ុរាណ ៖ 
ក.ការងារអភិរកសដ្ឋា នអងគរ ៖ 

 -បនាយបាសសាអ ត្ និងៃុេះលាងរបូចាា ក់យត្ៅឃ្ា ាំងជាត្បចាាំ 
-បានរ ាំកិលរបូចាា ក់ផៃលយៅរាយបា៉ោយខាងយត្ៅឃ្ា ាំងយៅដ្ឋក់យៅកផនាងានសុវត្ាិភាពបានចាំនួន 

១៣៩របូ-ផ្ទទ ាំង ។ 
 ែ.ការងារការពារត្ាំបន់ត្បាស្ថរ ៖ 

        -បានចុេះយៅពិនិត្យ និងរប់ស្ថក ត់្ត្បជាពលរៃាកុាំឲ្យស្ថងសង់លាំយៅដ្ឋា នលមីកនុងត្ាំបន់២ ដនត្បាស្ថរ 
បន្នទ យឆ្ម រ 

-មន្ដនាីជាំន្នញចាំនួន០១របូ យៅចូលរមួសហការមិនអចិដន្ដនាយ៍ជាមួយអងគការ G.H.F ត្បចាាំត្បាស្ថរ 
បន្នទ យឆ្ម រ 

-បានយរៀបចាំឯកស្ថរមួយចាំនួន យៃើមបីសហការជាមួយអងគការ UNESCO អាំពីការយរៀបចាំបាង់យម 
ត្បាស្ថរបន្នទ យឆ្ម រ ។ 

រ.ការងារជួសជុលត្បាស្ថរ សាំណង់បុរាណ ៖ 
-បានៃឹកន្នាំត្កមុការងារយៅពិនិត្យស្ថា នភាពែូចខាត្ត្បាស្ថរត្ពេះែ័នកាំពង់ស្ថវ យ យែត្ាត្ពេះវហិារ 
-បានចុេះពិនិត្យស្ថា នភាពយរាងរងរី៣ ផែនកខាងយជើង ខាងយកើត្ ដនត្បាស្ថរបន្នទ យឆ្ម រ ផៃលបាន 

រលុេះធាា ក់លម ។ 
ឃ.ការងារត្រប់ត្រងសាំណង់បុរាណ ៖ 
-បានស្ស្ថវត្ជាវត្បមូលឯកស្ថរបាង់ពាក់ព័នធនឹងត្បាស្ថរត្ពេះែ័នកាំពង់ស្ថវ យ យែត្ាត្ពេះវហិារ 

ពីស្ថលាបារាាំងចុងបូព៌ា និង រាជបណឌិ ត្សភាកមពុជា 
-បានស្ស្ថវត្ជាវរកឯកស្ថរផៃលពាក់ព័នធ សហការជាមួយត្ាំណ្ដងអងគការ UNESCO យលើរយត្ាង 

យរៀបចាំបាង់យមត្បាស្ថរបន្នទ យឆ្ម រ ។ 
ង.ការងារអភិរកសតាមបណ្ដា យែត្ដ ៖ 

 -អភិរកសដ្ឋា នកាំពង់ធាំ និង ត្ពេះវហិារ ៖ 
  +ចូលរមួសហការជាមួយអងគការ Waseda ទាាំងបយចចកយរសជួសជុល និងចងត្កងឯកស្ថរ 
ការជួសជុលត្បាស្ថរសាំបូរដត្ពរុក យៅយែត្ាកាំពង់ធាំ ។ 
 -អភិរកសដ្ឋា នបាត់្ៃាំបង បន្នទ យានជ័យ និង ឧត្ដរានជ័យ ៖ 
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  +ចូលរមួសហការជាមួយអងគការ G.H.F ទាាំងបយចចកយរសជួសជុល និងចងត្កងឯកស្ថរ 
ការជួសជុលត្បាស្ថរបន្នទ យឆ្ម រ យៅយែត្ាបន្នទ យានជ័យ ។  

ច.ការងារសហត្បតិ្បត្ដិការជាមួយអនដរជាតិ្ ៖ 
 *កិចចសហការជាមួយអងគការ G.H.F ជួសជុលត្បាស្ថរបន្នទ យឆ្ម រ ៖ 
       ការងារជួសជុលយរាងរងរី៣ ៖ យរៀបលមជញ្ញជ ាំងបានចាំនួន២៥១ៃុាំ-យរៀបលមបាត្ជញ្ញជ ាំងចាំនួន២៦ៃុាំ 
យរៀបលមភក់កត្ាលចាំនួន១៩៥ៃុាំ-យរៀបត្រឹេះលមបាយយត្កៀមលមីបាត្ជញ្ញជ ាំងខាន ត្ ១១០ស.ម រុណ៥០ស.ម រុណ៤៥ 
ស.ម ចាំនួន១៣ៃុាំ  -យរៀបត្រឹេះលមបាយយត្កៀមលមីខាន ត្៦០ស.ម  រុណ៥០ស.ម  រុណ២៥ស.ម  ចាំនួន ២៩ៃុាំ 
 -យរៀបលមកត្ាលចាស់ចាំនួន៤៧ៃុាំ-យរៀបលមសរសរចាំនួន២៤ៃុាំ-រូរបាង់ត្រឹេះលមបាយយត្កៀមយមើលពីយលើបានចាំនួន
០៣ផម៉ោត្ត្ -យរៀបលមយែឿនយត្កាយ ផែនកខាងលិចចាំនួន៦៧ៃុាំ និងផែនកខាងមុែចាំនួន២៨ៃុាំ -ដ្ឋក់សនូលកណ្ដា ល
បាត្ជញ្ញជ ាំង (លមភក់ត្កហម) ចាំនួន១៨ៃុាំ -យរៀបលមបាយយត្កៀម យធវើត្រឹេះសរសរចាំនួន១៣ៃុាំ និងយធវើត្រឹេះជញ្ញជ ាំង
ចាំនួន០៤ៃុាំ -យរៀបលមសរសរចាំនួន០៣យៃើម យសមើ១០ៃុាំ និងយរៀបដ្ឋក់លមបាត្សរសរ០១ៃុាំ-ដ្ឋប់លមភក់លមី យៃើមបី
យធវើយសនៀត្កណ្ដា លចាំនួន០២ៃុាំ-យរៀបលមភក់លមីសនូលជញ្ញជ ាំងចាំនួន០៨ៃុាំ។  

ការងារជួសជុលលម ៖ បានស្ថវ នចាប់ផៃកទាមចាំនួន១២យៃើម-ពុេះលមលមីចាំនួន០៣ៃុាំ  លមធនឹមចាំនួន០២ៃុាំ 
និងលមបាយយត្កៀមចាំនួន២៧ៃុាំ-បិរលមកត្ាលចាំនួន១៦ៃុាំ យសមើ១៦បាំផណក-យធវើសនូលលមលមីចាំនួន០២ៃុាំ-ជួសជុល
លមភក់សរបុចាំនួន៣៩ៃុាំ យសមើ៦០បាំផណក-ជួសជុល និងត្លមដ្ឋក់ផៃកកនុងកត្ាលចាំនួន១៣ៃុាំ-ជួសជុលលមកត្ាល 
ចាំនួន២២ៃុាំ-ជួសជុលលមជញ្ញជ ាំងចាំនួន០៦ៃុាំ-ស្ថវ នពុេះលមត្កហមលមីយៃើមបីយធវើសនូលចាំនួន០២ៃុាំ និងពុេះលមភក់លមីយធវើ
កត្ាលចាំនួន០១ៃុាំ និងស្ថវ នពុេះលមបាយយត្កៀមលមីចាំនួន១៣ៃុាំ ។ 
 *កិចចសហការជាមួយអងគការ Waseda ជួសជុលត្បាស្ថរសាំបូរដត្ពរុក យែត្ដកាំពង់ធាំ ៖ 

បានជួសជុល យរៀបឥៃាជញ្ញជ ាំងត្បាស្ថរ N1 បាន០៥ស្សទាប់ (ស្សទាប់រី២៩ ៃល់ស្សទាប់រី៣៣) 
និងយរៀបបាំយពញយឡើងវញិជញ្ញជ ាំងត្បាស្ថរ N1 បាន០៨ស្សទាប់ (ស្សទាប់រី៣៧ ៃល់ស្សទាប់រី៤៤) យដ្ឋយ
បាំយពញឥៃាចាស់ចាំនួន៧០៨ៃុាំ ឥៃាលមីចាំនួន១៦៤ៃុាំ និងយត្បើបាយអរអស់៤៤២ឈុត្ យត្បើផៃកទាមយៅ
ស្សទាប់រី២៩ ចាំនួន០៣យៃើម-យត្បើកាវ EPOXY សត្ាប់លាយកាំយរចឥៃា កាំយបារ និងយមៅចាំនួន៧២០ត្កាម-រូរ 
បាង់ជញ្ញជ ាំងត្បាស្ថរ N1 ផៃលជួសជុលរចួចាំនួន១៦ផម៉ោត្ត្កាយរ ៉ោ និងរូរបាង់បងាក ន់ដៃ N1 ផែនកខាងត្បូងចាំនួន១៥
ផម៉ោត្ត្កាយរ ៉ោ-បិរមុែត្ាំណឥៃាចាំនួន១៦ផម៉ោត្ត្កាយរ ៉ោ -យរ ើ និងយរៀបរន្នទ ផៃកយៃើមបលីត្របូកផនាងផៃលជួសជុលរចួ-ជួស
ជុលបងាក ន់ដៃត្បាស្ថរ N1 មុែខាងយកើត្ ផែនកខាងយជើង-យរៀបបាំយពញកត្ាលយែឿនមុែផែនកខាងយកើត្ ត្បាស្ថរ 
N1 បាន១២ផម៉ោត្ត្កាយរ ៉ោ-យរៀបកត្ាលលមភក់ផែនកខាងត្បូងត្បាស្ថរ N1 បាន០៤ផម៉ោត្ត្កាយរ ៉ោ-កាត់្យមម យៅតាម
ត្បាស្ថរន្នន្នសរបុចាំនួន២៥ត្បាស្ថរ និងត្ត្ួសត្តាយដត្ពបានចាំនួន៣,៥០០ផម៉ោត្ត្កាយរ ៉ោ និង បានយធវើកាំណ្ដយ
បុរាណវរិាយៅកនុងអតី្ត្រីត្កងុឥស្ថនបុរៈ (បរយិវណត្ាំបន់ត្បាស្ថរសាំបូរដត្ពរុក) ។  

៣.២.ការងារសារមនទីរ ៖  
ក.ស្ថរមនទីរជាតិ្ភនាំយពញ ៖ 
-បានយរៀបចាំពិធីសយាព ធដ្ឋក់ឲ្យៃាំយណើ រការ “កាតាឡុករបស់ស្ថរមនទីរជាតិ្ តាមត្បព័នធអិុនយធើយណត្” 

យត្កាមអធិបតី្ភាពយលាកជាំទាវ យភឿង សកុណ្ដ រៃាមន្ដនាីត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ អយញ្ជ ើញចូលរមួ
កនុងពិធីយនេះានយលាកស្សី Lois De-Menil ត្បធានមជឈមណឌ លយែមរសិកា និងយភញៀវជាតិ្-អនារជាតិ្ត្បាណ
១០០ន្នក់ ។ 
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-បានយរៀបចាំវរគបណាុ េះបណ្ដា ល សាីពី “ការអភិរកសសមុច័ចយយធវើពីយលាហៈធាតុ្ យៅអាសីុអាយរនយ៍” 
សហការយរៀបចាំយដ្ឋយអងគការ ICCROM យដ្ឋយានការោាំត្រពី CHA-Korean (Cultural Heritage 
Administration of Korea) យៅស្ថរមនទីរជាតិ្ 

-បានបញ្ចូ លរិននន័យវត្ាុយរើបររួលលមីយៅកនុងត្បព័នធ Data base បានចាំនួន៦៦វត្ាុ 
-បានបញ្ចូ លវត្ាុវាយនភណឌ យៅកនុងត្បព័នធ Data base បានចាំនួន២២៩វត្ាុ ចប់ជាស្ថា ពរ 
-ដ្ឋក់ឲ្យៃាំយណើ រការកាតាឡុកវត្ាុសិលបៈយៅកនុងត្បព័នធអិុនយធើយណត្បានចាំនួន១៦.៤៨៧កាតាឡុក 
-បានកាំពុងចុេះបញ្ជ ីយសៀវយៅកាតាឡុកតាមត្បព័នធកុាំពយូរ័រ 
-ការតាាំងពិព័រណ៍យត្ៅត្បយរស ៖ ភារីបារាាំងបានែចីវត្ាុសិលបៈបុរាណផែមរចាំនួន១១របូ របូលត្ែាិត្លមី

អាំពីរបាាំកាច់បុរាណផែមរចាំនួន១៦សនាឹក យកយៅតាាំងពិព័រណ៍យៅស្ថរមនទីរអាសីុហគីយម រីត្កងុបា៉ោ រសី ត្បយរស
បារាាំង រយៈយពល៣ផែ (១៦.១០.២០១៣ ៃល់១៣.០១.២០១៤)។ ភារីសហរៃាអាយមរកិ បានែចីវត្ាុសិលបៈ
បុរាណផែមរចាំនួន២០របូ យកយៅតាាំងពិព័រណ៍យៅស្ថរមនទីរយមត្ត្បូ៉ោូលីតាន  សហរៃាអាយមរកិ រយៈយពល៤ផែ 
(២៥.០៣.២០១៤ ៃល់២០.០៧.២០១៤)។ 

-ការតាាំងពិព័រណ៍កនុងត្បយរស ៖ បានយរៀបចាំពិព័រណ៍មិនអចិដន្ដនាយ៍ សាីពី “ការរស់យឡើងវញិនូវ
ត្បដពណីត្ាញហូល”  រយៈយពល០៣ផែ (២៥.០១.២០១៤-២៧.០៤.២០១៤) យៅស្ថរមនទីរជាតិ្កមពុជា 

-បានជួសជុលសាំោ៉ោបៃាំបូល និងកាំពូលៃាំបូលអាោរស្ថរមនទីរបានចាំនួន៦២៥ផម៉ោត្ត្កាយរ ៉ោ 
-បានជួសជុលវត្ាុអាំពីលមចាំនួន២៤ៃុាំ-ផ្ទទ ាំង វត្ាុអាំពីយលាហៈធាតុ្ចាំនួន៧៥វត្ាុ-របូ វត្ាុអាំពីកុលាលភាជន៍ 

ចាំនួន១៥ៃុាំ-ផ្ទទ ាំង   
-ជួសជុលរបូចាា ក់បាន៥១របូ      -

យភញៀវចូលរសសន្នស្ថរមនទីរជាតិ្ភនាំយពញានរណៈត្បតិ្ភូជាន់ែពស់ជាតិ្-អនដរជាតិ្ យភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ សិកាា កាម 
សិសស និសសតិ្ ត្ពេះសងឃ សរបុានចាំនួន ៩៩.៥៧៧ន្នក់ កនុងយន្នេះាន ៖ 

យភញៀវជាតិ្ចាំនួន ១៤.៥៣៧ ន្នក់ ររួលបានលវកិាចាំនួន ៥.០៨៧.៩៥០យរៀល 
យភញៀវអនដរជាតិ្ចាំនួន ៧១.៨៨៩ ន្នក់ ររួលបានលវកិា ២៥១.៦១១ៃុលាា អាយមរកិ 
យភញៀវចូលឥត្បង់ដលាចាំនួន ១៣.១៥១ន្នក់។ 

ែ.ស្ថរមនទីរឧត្កឹៃាកមមត្បល័យពូជស្ថសន៍រួលផសាង ៖  
-យភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ ត្ពេះសងឃ សិសស និសសតិ្ចូលរសសន្នចាំនួន៧០.៩៣១ន្នក់ កនុងយន្នេះយភញៀវ

អនដរជាតិ្ចាំនួន៣១.៣៧៤ន្នក់។ 
រ.មណឌ លវត្ដភនាំ ៖ 
-យភញៀវយរសចរណ៍បរយរសចូលរសសន្នានៈ ៦១.០៥៦ន្នក់ ។ 
ឃ.មណឌ លយជើងឯក ៖ 
-យភញៀវយរសចរណ៍បរយរសចូលរសសន្នានៈ ៨០.១១៣ន្នក់ ។ 
៣.៣.ការងារប្ុរាណវរថុ ៖  
-ពិនិត្យផកសត្មួលរត្មង់ស្ថលាកប័ត្ត្ចុេះបញ្ជ ីស្ថរយពើភណឌ បុរាណវត្ាុយត្ៅឃ្ា ាំង ជាពិយសសរឺយធវើ 

ការកាំណត់្រាំរយូលែកូៃថាន ក់ជាតិ្ឲ្យានការឯកភាពោន រូទាាំងត្បយរស 
-សិការបូភាពផ្ទទ ាំងបា៉ោណូ ប័ណណត្បកាស យសៀវយៅែនត់្ សាីពីការរប់ស្ថក ត់្ការបាំែាិចបាំផ្ទា ញ ការចរាចរ 

និងការជួញៃូរបុរាណវត្ាុែុសចាប់ 
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-សិការត្មង់ផបបបរ និងការត្រប់ត្រងការែាល់សិរធិឲ្យផែនកឯកជន កនុងការន្នាំយចញវត្ាុសិលបៈ 
យចញយៅបរយរស 

-បានពិនិត្យរីតាាំង និងយរៀបចាំត្យមាើងផ្ទទ ាំងបា៉ោណូ សាីពីការរប់ស្ថក ត់្ការបាំែាិចបាំផ្ទា ញ ការចរាចរ 
ការជួញ ៃូរបុរាណវត្ាុែុសចាប់ ចាំនួន០៩កផនាង យៅរូទាាំងត្បយរស 

-បានសហការជាមួយមនទីរវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈយែត្ាសទឹងផត្ត្ង និងកាំពង់ធាំ ស្សង់ព័ត៌្ានវត្ាុ 
បុរាណយៅយត្ៅឃ្ា ាំង និងយត្ត្ៀមលកាណៈចុេះបញ្ជ ីស្ថរយពើភណឌ  និងត្បមូលវត្ាុបុរាណយៅយែត្ាទាាំងពីរ មករកា 
រុកយៅកផនាងានសុវត្ាិភាព 

-បានចុេះពិនិត្យស្ថា នភាពសាំណង់ត្ពេះវហិារវត្ាចិនៃាំផៃក យៅែណឌ ៃូនយពញ រាជធានីភនាំយពញ 
-បានចុេះពិនិត្យករណីបាត់្ត្ពេះស្ថររីកឹធាតុ្ យៅភនាំឧត្ាុងគ ស្សុកពញាឮ យែត្ាកណ្ដា ល យដ្ឋយ 

សហការជាមួយអាជាញ ធរយែត្ាកណ្ដា ល ត្កសួងមហាដែទ និងតុ្លាការយែត្ាកណ្ដា ល 
-បានចុេះពិនិត្យរយត្ាងស្ថងសង់អាោរដ្ឋក់តាាំងវត្ាុសិលបៈ យៅស្ថរមនទីរយែត្ាដត្ពផវង 
-បានចុេះបញ្ជ ីត្ពេះពុរធរបូយៅរីត្មកល់ត្ពេះស្ថររីកឹធាតុ្ និងយលើករយត្ាងយរៀបចាំជួសជុលផកលមអត្ពេះ 

សកយមុនីយចតី្យ យៅភនាំត្ពេះរាជត្រពយ ស្សុកពញាឮ យែត្ាកណ្ដា ល សត្ាប់ពិធីបុណយាឃបូជា 
-ការងារែដល់យសវាពិនិត្យវត្ាុសិលបៈន្នាំយចញ-ន្នាំចូល សរបុចាំនួន ៥.១២២របូ  ររួលលវកិាចាំនួន 

៤០.២៥៧.០០០យរៀល ។ 
៣.៤.ការងារប្ុរាណវិទ្ា និងប្ុសរត្ប្វរតិវិទ្ា ៖  
-បានសហការជាមួយមនទីរវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈយែត្ារត្នរីរ ី និងអាជាញ ធរពាក់ព័នធ យៃើមប ី

កាំណត់្ត្ពាំត្បរល់រីតាាំងត្បាស្ថរ និងស្ថា នីយបុរាណ  
-បានពិនិត្យស្ថា នីយបុរាណមួយកផនាងផៃលត្បជាពលរៃាព័រធរបងយធវើជាកមមសិរធិ យៅយែត្ាកណ្ដា ល 
-បានពិនិត្យស្ថា នភាពរមណីយដ្ឋា នបុរាណវរិាភនាំចាស់ យែត្ាកាំពង់សពឺ 
-បានកាំណត់្ត្ពាំត្បរល់ស្ថា នីយបុរាណយៅស្សុកែាច់កណ្ដា ល យែត្ាកណ្ដា ល 
-បានកាំណត់្រីតាាំងស្ថា នីយបុរាណ យៅស្សុកយកាេះធាំ និងស្សុកស្ថអ ង យែត្ាកណ្ដា ល 
-បានកាំណត់្រីតាាំងត្បាស្ថរ និងរមណីយដ្ឋា នត្បវត្ាិស្ថស្ដសា យែត្ាយកាេះកុង 
-បានចូលរមួយធវើកាំណ្ដយបុរាណវរិា យៅលាអ ងស្ថព ន យែត្ាបាត់្ៃាំបង 
-បានវភិារ និងពិនិត្យសាំណល់សាសធាតុ្កុលាលភាជន៍ ពីស្ថា នីយយចតី្យ CEDI ផៃលាន 

រីតាាំងសាិត្យៅស្សកុផស្សអាំបិល យែត្ាយកាេះកុង និងអនុញ្ញញ ត្ឲ្យសកលវរិាល័យអូតាយហាគ  ត្បយរសញ៉ោូ យសយឡន 
យកសាំណល់អាំផបងផៃលានចាំនួនសរបុ៣៤ៃុាំ យៃើមបីយធវើពិយស្ថធន៍ យហើយសកលវរិាល័យសីុៃនី ក៏បានន្នាំ
យករត្មកូាំណករាំយហើញពីយែត្ាយសៀមរាប យៅពិនិត្យ វភិារយៅត្បយរសអូស្ដស្ថា លីផៃរ ។ 

៤-ការងារសប្រិកភណឌ អរបូ្ី ៖ 
៤.១.ការងារអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ ៖ 
-យរៀបចាំស្ថរាចរផណន្នាំៃល់មនទីរវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈរាជធានី-យែត្ា ស្សង់សាិតិ្សារម 

អងគការ ពាក់ព័នធវស័ិយវបបធម៌រូទាាំងត្បយរស និងយរៀបចាំនីតិ្វធីិត្រប់ត្រងឲ្យានត្បសិរធភាពែពស់ 
-បានយរៀបចាំផែនការស្ស្ថវត្ជាវ និងចងត្កងអាំពីត្បដពណី រាំយនៀមរាា ប់ ដនពិធីបុណយដ្ឋរលាន 
-បានសិកាបនាពីពិធីសាីៃណាឹ ងកូនត្កមុាំជនជាតិ្ពនង យៅយែត្ាមណឌ លរីរ ី
-សិកាពីពិធីបុណយយែសងៗ  ពិធីផសនយត្ពន និងពិធីយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ របស់ជនជាតិ្យត្កាល 

យៅយែត្ាមណឌ លរីរ ី
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-បានយរៀបចាំមយហាស្សពបយងាើរផែាងផែមរយលើករី១៧ ឆ្ន ាំ២០១៣ យៅយកាេះយពត្ជ  
-បានយរៀបចាំមយហាស្សពមាូបអាហារផែមរ ៖ នាំបញ្ចុ កសមារផែមរ បផងអមផែមរ និងការបងាា ញម៉ោូត្

សយមាៀកបាំពាក់ផែមរ ឆ្ន ាំ២០១៣ យៅស្ថលសននិសីរចតុ្មុែ 
-បានបនាយរៀបចាំស្ថរមនទីរផែាងផែមរ និង ពិព័រណ៍ជាតិ្ពនធុ យៃើមបយីបើកជូនមហាជនចូលរសសន្ន និង

សិកាស្ស្ថវត្ជាវ  
-បានសហការយរៀបចាំតាាំងពិព័រណ៌កនុងត្ពេះរាជពិធីបុណយត្ចត់្ត្ពេះនងគ័ល ជាមួយមនទីរវបបធម៌ និង 

វចិិត្ត្សិលបៈយែត្ាកណ្ដា ល ។ 
៤.២.ការងារស្លិបៈភាពយនដ និងផសពផផសាយយវប្បធម៌ ៖ 
-លត្វយីៃអូឯកស្ថរពីសកមមភាពថាន ក់ៃឹកន្នាំ អងគភាពជុាំវញិត្កសួង និងត្ពឹត្ាិការណ៍យែសងៗបាន

២៨យលើក 
-លត្ចមាងវយីៃអូឯកស្ថរបានចាំនួន១៨ចាំណងយជើង សត្ាប់ែាយតាមត្បព័នធយវបស្ថយត្កសួង 
-បានចាក់ែាយវយីៃអូបចចុបបននភាព វយីៃអូឯកស្ថរ វយីៃអូរបាាំ តាមស្ថា នីយរូររសសន៍ចាំនួន០៧ 

ចាំណងយជើង 
-បានកាត់្ត្ត្យមាើងរបូភាពរបាាំមយហាស្សពសិលបៈរុកឯកស្ថរបានចាំនួន១១ចាំណងយជើង 
-បានែដល់អាជាញ ប័ណណែលិត្កមម អាជីវកមមភាពយនា វយីៃអូ ៖ អាជាញ ប័ណណយបើកែលិត្កមមលមីចាំនួន០៧ 

កផនាង-អាជាញ ប័ណណយរាងបញ្ញច ាំងភាពយនាលមីចាំនួន០១កផនាង និងបានែាល់អាជាញ ប័ណណបនាៃល់ែលិត្កមមភាពយនា 
វយីៃអូ ត្កមុហ៊ាុនន្នាំយចញ ន្នាំចូល សទូឌី្យូបញ្ចូ លសយមាង សទឌីូ្យូកាត់្ត្របូភាពចាំនួន១០កផនាង 

-ចុេះបញ្ជ ីសុាំែលិត្វយីៃអូខារា៉ោ អូយែផែមរបាន៥៩យលែ វយីៃអូយរឿងផែមរ (០១ៃុាំចប់) បាន០៥ចាំណងយជើង 
វយីៃអូយរឿងភារផែមរបាន០៣ចាំណងយជើង និងចុេះបញ្ជ ីសុាំែលិត្ស៉ោបត្ែាីចាំនួន០៣ចាំណងយជើង 

-បានអនុញ្ញញ ត្ចាប់លត្វយីៃអូខារា៉ោ អូយែផែមរចាំនួន៤៥ចាំណងយជើង វយីៃអូយរឿងផែមរ (០១ៃុាំចប់) ចាំនួន 
០៣ចាំណងយជើង វយីៃអូយរឿងភារផែមរចាំនួន០១ចាំណងយជើង និងលត្សប៉ោត្ែាីចាំនួន០១ចាំណងយជើង 

-ែដល់រិដ្ឋា ការផែសវយីៃអូខារា៉ោ អូយែផែមរបាន៦១យលែ វយីៃអូយរឿងផែមរ (០១ៃុាំចប់) បាន១០ចាំណងយជើង 
សពុត្ែាយពាណិជជកមមខាន ត្ផវងបាន០៦ចាំណងយជើង និងយរឿងែាីបាន០១ចាំណងយជើង 

-ែដល់រិដ្ឋា ការផែសវយីៃអូយរឿងបរយរសបាន៥២ចាំណងយជើង និងចុេះបញ្ជ ីកាផសសត្ន្នាំចូលពីបរយរស
បាន១២៨ចាំណងយជើង 

-ែាល់ការអនុញ្ញញ ត្លត្ភាពយនាបរយរស ៖ ផែសភាពយនាយរឿងខាន ត្ផវងចាំនួន០២ចាំណងយជើង និងផែស
ភាពយនាឯកស្ថរចាំនួន១៣ចាំណងយជើង 

-បានររួលចាំណូលពីការែដល់យសវាយលើអាជីវកមមភាពយនដ-វយីៃអូសរបុចាំនួន២៨.៨៣៥.០០០យរៀល 
យដ្ឋយបង់ចូលលវកិារៃា 

-បានចុេះពិនិត្យកផនាងលក់សីុឌី្-វសីុីឌី្ោម នរិដ្ឋា ការចាំនួន០២យលើក និងៃកហូត្បានឌី្សោម ន 
រិដ្ឋា ការចាំនួន៣៩០បនទេះ និង១៤យកស ា៉ោ សីុនលត្ចមាង០៤យត្រឿង និងកុាំពយូរ័រយលើតុ្០១យត្រឿង។ ចុេះត្ត្តួ្ពិនិត្យ 
សារមន៍សិលបៈភាពយនាកមពុជា អាំពីករណីយរាងភាពយនា យលយជន រួលយោក មិនទាន់ានចាប់អនុញ្ញញ ត្ពី 
ត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ ។ 

៤.៣.ការងារស្លិបៈទ្ស្សនីយភាព ៖ 
-ការត្បរុាំត្ន្ដនដី និងសផមដងសិលបៈ (មហាជន និងអាជីព) សរបុចាំនួន១.៩២១យលើក កនុងយន្នេះ

សិល្បករ សិល្បក្លរនីិ បានទៅសដតែងសិល្បៈទសសនីយភាពកនុងពិធីទសសងៗ ទៅទីសែីក្លរក្កសួងវបបធត៌ 
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ក្ពះបរតរាជវាំង ទេត្ែទសៀតរាប និងទេត្ែកណ្តែ ល្ចាំនួន២៤ទល្ើក និងបានទៅសដតែងទៅក្បទទសបារាាំង  
ទវៀត្ណ្តត  ចិន  ឥណ្តា   និងអារា៉ា ប់រតួចាំនួន០៨ទល្ើក 

-យលាកត្រ ូ អនកត្រូ និងសិលបករចាំនួន២០របូដនន្នយកដ្ឋា នសិលបៈរសសនីយភាពបានចុេះជួយ
បណាុ េះបណ្ដា ល និងពត្ងឹងជាំន្នញសិលបៈរសសនីយភាពយៅមហាវរិាល័យន្នៃស្ថស្ដសា  និងស្ថលាមធយម
វចិិត្ត្សិលបេះ 

-បានហវឹកហាត់្ និងត្យមាើងស្ថន ដៃលមីចាំនួន០៣ស្ថន ដៃ (សគរជ័យកាច់គុន   របាាំស្សីសួគ៏  និងទខោ ន
ស្សទោល្ដសបកតូ្ចទរឿងកុាំចង់សាក)  

-បានហាត់្សតរបាាំសក្ោប់យកទៅសដតែងកនុងស្សុក និងទៅក្បទទសទវៀត្ណ្តត ចិន  និងបារាាំង។ 
៤.៤.ការងារស្លិបៈស្នូរបូ្ និងស្លិបៈស្បិ្បកមម ៖ 
-បានរូត្ពាងរបូពានរងាវ ន់មយហាស្សពសិលបៈមហាជនអភិវឌ្ឍន៍ថាន ក់ជាតិ្ 
-បានយរៀបចាំមយហាស្សពជាតិ្ សិលបៈរាំនូរវចិិត្ត្កមម ឆ្ន ាំ២០១៣ សពីពី “ត្បាស្ថរត្ពេះវហិារ” យៅ 

ស្ថលសននិសីរចតុ្មុែ 
-បានពិនិត្យយឡើងវញិនូវការចងត្កងយសៀវយៅខាន ត្កាច់ចាា ក់ផែមរ ភារ២  
-ចាប់យែាើមស្ស្ថវត្ជាវឯកស្ថរសាភ រៈយត្បើត្បាស់របស់ត្បជាពលរៃាផែមរភារ៣ និងបនាស្ស្ថវត្ជាវ

ឯកស្ថរកាច់ចាា ក់ផែមរភារ៣ 
-បានបញ្ជូ នមន្ដនាីជាំន្នញជាន់ែពស់ចាំនួន០២របូ ចូលរមួជួសជុលរាំនូរបុរាណយៅត្ពេះបរមរាជវាាំង 

និងបយងកើត្ពុមពត្ពេះពុរធៃិារាំរ ូ
-បានបយងកើត្រណៈកមមការស្ថរជីវកមមយៃើមបីត្បមូលស្ថន ដៃវត្ាុសិលបៈពីមន្ដនាីជាំន្នញត្រប់ផែនកសត្ាប់ 

យត្ជើសយរ ើសស្ថន ដៃផៃលានកបួនខាន ត្ត្តឹ្មត្ត្ូវ និងរកាបាននូវអត្ាសញ្ញញ ណជាតិ្សត្ាប់ដ្ឋក់កនុងស្ថលពិព័រណ៌ 
តាាំងបងាា ញជូនយភញៀវជាតិ្ និងអនារជាតិ្ចូលរសសន្ន ។ 

៤.៥.ការងារសស្ៀវសៅ ការអាន ៖ 
-បានពិនិត្យផកសត្មួលរចួជាស្ថា ពររសសន្នវៃាីវបបធ៌មយលែ២០ និងបានដ្ឋក់្ាងថាន ក់ៃឹកន្នាំយៃើមបី

ពិនិត្យសយត្មច 
-បាននឹងកាំពុងយរៀបចាំបញ្ចូ លឯកស្ថរយសកនយៅកនុងកមមវធីិបណ្ដណ ល័យែញុាំ (PMB) សត្ាប់បយត្មើការ 

សិកាស្ស្ថវត្ជាវ 
-ែិត្ែាំផសវងរកដៃរូលមីជាមួយត្កុមហ៊ាុន DIGI យៃើមបីជួយបយងកើត្យវបស្ថយ យៅបណ្ដណ ល័យជាតិ្ 
-យធវើ Poster បានពីរផ្ទទ ាំង សាីពីការយសកនឯកស្ថរបណ្ដណ ល័យជាតិ្ បញ្ជូ នយៅតាាំងពិព័រណ៌យៅ 

ត្បយរសា៉ោ យឡសីុ 
-បានពិភាកាយត្ជើសយរ ើសត្បធានបរសត្ាប់ការតាាំងពិព័រណ៍យសៀវយៅថាន ក់ជាតិ្យៅចុងឆ្ន ាំ២០១៤ 
-បានចុេះអនុសារណៈ (MOU) រវាងបណ្ដណ ល័យជាតិ្ និង បណ្ដណ ល័យសឹងាបុរ ី។  
*បណ្ដណ ល័យជាតិ្ ៖ 
-យភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ចូលអានានចាំនួនៈ ៣.៩៤០ន្នក់ 
-បានររួលយសៀវយៅពីស្ថា ប័នន្នន្ន និងអងគការយត្ៅរដ្ឋា ភិបាល (យសៀវយៅត្រប់ភាស្ថ) ចាំនួន

៤៨៤កាល 
-អនកសិកាស្ស្ថវត្ជាវបានែចីយសៀវយៅយកយៅអានចាំនួន១.៣២២កាល 
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-ររួលស្ថព័ត៌្ានចាំនួន១.០៨៧ចាប់ រសសន្នវៃដីយែសងៗ និងត្ពឹត្ដិប័ត្ត្បរយរសចាំនួន៣៣៥កាល 
-ផចកយលែ ISBN ៃល់អនកយបាេះពុមពចាំនួន៦៧០យលែ 
-ត្មកល់យសៀវយៅចាំនួន១៩៤ចាំណងយជើង យសកនយសៀវយៅចាស់ចាំនួន២៣៥កាល ដ្ឋក់ត្កបយសៀវយៅ 

យរបើងវញិចាំនួន១៤០កាល និងបានបិរកូៃយសៀវយៅចាំនួន៣៩៩កាល 
-យធវើកាតាឡុករសសន្នវៃាីផែមរបញ្ចូ លកនុងត្បព័នធកាំពយូរ័រចាំនួន៩៥កាល 
-យធវើកាតាឡុកយសៀវយៅត្រប់ត្បយភរ និងរសសន្នវៃាីជាភាស្ថផែមរ-បរយរសចាំនួន១.៥៨៤កាល ។ 
 

 ៥.ការអភិវឌ្ឍធនធានមនសុ្ស ៖ 
៥.១.ស្កលវិទ្ាលយ័ភូមិនទវិចិត្រស្លិបៈ 
*ឆ្ន ាំសិកា ២០១៣-២០១៤ ាននិសសិត្សរបុចាំនួន១.៦៦៤ន្នក់ (ស្សីចាំនួន៥០៩ន្នក់) កនុងយន្នេះ ៖ 
-និសសិត្អាហារបូករណ៍ចាំនួន៦០០ន្នក់ (ស្សីចាំនួន១៨៥ន្នក់) 
-និសសិត្បង់ដលាសិកាចាំនួន១.០៦៤ន្នក់ (ស្សីចាំនួន៣២៤ន្នក់) 
-ស្ថស្ដស្ថា ចារយសរបុចាំនួន២៩០ន្នក់ (ស្សីចាំនួន៣៨ន្នក់) 
-បានបញ្ច ប់ការត្បឡង្ាសរី១ និងបនាអនុវត្ាកមមវធីិសិកា្ាសរី២ ត្រប់កត្មិត្សិកា 
-បានយបើកការតាាំងពិព័រណ៍ស្ថន ដៃ និងអន្នរត្របស់និសសិត្សកលវរិាល័យភូមិនទវចិិត្ត្សិលបៈ 

និងកមមវធីិកាំស្ថនា 
-បានបញ្ជូ ននិសសតិ្យៃបា៉ោ តឺ្ម៉ោង់ថាន ក់ឆ្ន ាំសិកាមូលដ្ឋា ន ចុេះយធវើកមមសិកាយៅត្បាស្ថរភនាំដ្ឋ យែត្ាតាផកវ 

និងត្បាស្ថរសាំបូរដត្ពរុក យែត្ាកាំពង់ធាំ        និសសតិ្មហាវរិាល័យសិលបៈន្នៃស្ថស្ដសាចុេះកមមសិកាយៅយែត្ា 
បន្នទ យានជ័យ     និសសិត្មហាវរិាល័យបុរាណវរិាចុេះកមមសិកាយៅយែត្ាត្ពេះវហិារ   និសសតិ្មហាវរិា
ល័យតូ្រយត្ន្ដនាីចុេះកមមសិកាយៅយែត្ាយកាេះកុង  និសសិត្មហាវរិាល័យសិលបៈសូនរបូចុេះកមមសិកាយៅយែត្ា
យសៀមរាប  និសសតិ្មហាវរិាល័យស្ថា បត្យកមម និងនររបូនីយវរិាចុេះកមមសិកាយៅយែត្ាកាំពង់ចាម និងយែត្ា
យសៀមរាប 

-បានបនាការជួសជុលអោរមហាវរិាល័យបុរាណវរិា 
-បានែិត្ែាំបនដពត្ងឹង និងពត្ងីកកិចចសហត្បតិ្បត្ដិការបផនាមយរៀត្ជាមួយអងគការ ស្ថា ប័នអនដរជាតិ្

ន្នន្ន សកលវរិាល័យកនុង និងយត្ៅត្បយរស ពិយសសយផ្ទដ ត្យលើការែដល់អាហារបូករណ៍ៃល់ស្ថស្ដស្ថដ ចារយ 
និងនិសសតិ្យៅបនដការសិកាយៅយត្ៅត្បយរស និងការយលើកកមពស់សមត្ាភាពភាស្ថរបរយរសជូនមន្ដនដីរាជការ 
បានចាំនួន១៨សកមមភាព 

-បានយរៀបចាំពិធីផចកសញ្ញញ បត្ត្ៃល់និសសតិ្ចាំនួន៧៤១ន្នក់ (ស្សី១៩៣ន្នក់) យៅស្ថលសននិសីរ 
ចតុ្មុែ 

-បានយរៀបចាំសិកាា ស្ថលា សាីពីលាំហាត់្មូលដ្ឋា នរបាាំបុរាណផែមរ យរៀបចាំយដ្ឋយមជឈមណឌ លស្ស្ថវ 
ត្ជាវវបបធម៌វរិាស្ថស្ដសា ដនសកលវរិាល័យភូមិនទវចិិត្ត្សិលបៈ 

-បានយរៀបចាំបាឋកថាសាីពីត្បវត្ាិដនការជួសជុលវត្ាុបុរាណយៅស្ថរមនទីរជាតិ្ និងចាំយណេះៃឹងសិលបៈ 
ត្បឈមនឹងការបាត់្បង់យដ្ឋយអងគការយយស្ថធរ 

-យធវើា៉ោសទ័រកាា ស់រវាង RUFA-MIOS (Music Institute Of Suwon) ដនត្បយរសកូយរ ៉ោ យៅស្ថលសហ 
សិកាសកលវរិាល័យភូមិនទវចិិត្ត្សិលបៈ 
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-យរៀបចាំសិកាា ស្ថលាត្ន្ដនាីជាមួយត្កមុត្ន្ដនាី Blended 328 មកពីសហរៃាអាយមរកិ សហការយរៀប
ចាំយដ្ឋយអត្មឹតាសិលបៈ 

-បានជួបពិភាកាជាមួយត្បធានមូលនិធិតូ្រយត្ន្ដនាីយៃើមបីទាាំងអស់ោន  (Music for All) ត្បចាាំយៅ 
កមពុជា កនុងបាំណងនឹងបញ្ជូ នមន្ដនាី០១របូមកបផនាមកនុងការងារយធវើរយត្ាង យៃើមបនិីរនារភាពមូលនិធិ ឲ្យកាន់ផត្ 
ានត្បសិរធភាពែពស់ 

-បានជួបពិភាកាការងាររវាងមហាវរិាល័យតូ្រយត្ន្ដនាី មហាវរិាល័យសិលបៈន្នៃស្ថស្ដសា ជាមួយ 
Brooklin academy of Music and Mark Morris Dance Group មកពីរីត្កុង New York យដ្ឋយានត្បធានបរ 
Dance Motion USA យៅស្ថលត្បជុាំសកលវរិាល័យភូមិនទវចិិត្ត្សិលបៈ 

-យធវើសិកាា ស្ថលា និងការត្បរុាំត្ន្ដនាីរមួោន ជាមួយត្កមុត្ន្ដនាី Amingo មកពីសហរៃាអាយមរកិ យៅ
សកលវរិាល័យភូមិនទវចិិត្ត្សិលបៈ និងយៅយែត្ាកាំពង់សពឺ យដ្ឋយានកិចចសហការយរៀបចាំជាមួយអត្មឹតាសិលបៈ 
និងស្ថា នរូត្អាយមរកិ ត្បចាាំយៅកមពុជា 

-បានផ្ទា ស់បាូរបរពិយស្ថធន៍ត្ន្ដនាីជាមួយត្កុមត្ន្ដនាី Blococo មកពីអាយមរកិឡារីន សហការយរៀបចាំ 
យដ្ឋយវរិាស្ថា នភាស្ថបារាាំង 

-ជួបពិភាកាការងារជាមួយត្ាំណ្ដង Rotary Club យៃើមបីយត្ត្ៀមយរៀបចាំកមមវធីិអបអរស្ថររែួបកាំយណើ ត្ 
យលើករី៥០ របស់ត្កុមហ៊ាុន Nagoya Moriyama Rotary យៅស្ថលត្បជុាំសកលវរិាល័យភូមិនទវចិិត្ត្សិលបៈ 

-បានយបើកសិកាា ស្ថលាតូ្រយត្ន្ដនាី រវាងមហាវរិាល័យតូ្រយត្ន្ដនាី និង Kasetsart University  
-បានយបើកសិកាា ស្ថលាសាីពីត្ន្ដនាី និងថាន ក់បយត្ងៀនត្ន្ដនាី ជូនយលាកបណឌិ ត្ស្ថស្ដស្ថា ចារយ  អ៊ាុង ជិន 

ណ្ដរ ីអនកនិពនធបរយភាងជនជាតិ្ផែមរ-អាយមរកិ និងជាអនកយធវើបរបងាា ញ 
-សហការយរៀបចាំការត្បរុាំត្ន្ដនាីជាមួយសារមសិលបៈមរត្កហវូណនជូនយភញៀវយរសចរណ៍យរៀងរាល់ 

ដលៃយមរ ៍យៅយរាងមយហាស្សពសកលវរិាល័យភូមិនទវចិិត្ត្សិលបៈ ។ 
៥.២.សាលាមធយមវិចិត្រស្លិបៈ 
-ឆ្ន ាំសិកា២០១៣-២០១៤ សិសសសិកាយៅតាមស្ថលាជាំន្នញទាាំង៥សរបុចាំនួនៈ ១.០២៧ន្នក់ 

កនុងយន្នេះស្សី៤៤៣ន្នក់ 
-សិសសស្ថន ក់យៅកនុងស្ថលាានចាំនួន១៩៨ន្នក់ កនុងយន្នេះស្សី៦៦ន្នក់  
-បានត្បជុាំត្រូបយចចកយរស និងចាំយណេះរូយៅយៃើមបពីត្ងឹងសមត្ាភាព និងរុណភាពសិកាជាត្បចាាំ 
-បានយរៀបចាំអនុរកសត្ត្ួត្ពិនិត្យ និងស្សង់វត្ាានត្រូ និងសិសសយៅតាមស្ថលាជាំន្នញនីមួយៗ 
-បានយរៀបចាំការត្បឡងត្បចាាំផែ ត្តី្ាស និង្ាសរី១តាមផែនការកាំណត់្ 
-បានយរៀបចាំការត្បឡងសញ្ញញ បត្ត្សិលបៈ និងស្ថន ត្កបត្ត្សិលបៈ ឆ្ន ាំសិកា២០១៣-២០១៤ 

សម័យត្បឡងដលៃរី២៥ ផែមិលុន្ន ឆ្ន ាំ២០១៤ សិសសចូលរមួត្បឡងាន ៖ សញ្ញញ បត្ត្សិលបៈសរបុចាំនួន៩៤ 
ន្នក់ (ស្សី៣៩ន្នក់) និងស្ថន ត្កបត្ត្សិលបៈចាំនួន៧៧ន្នក់ (ស្សី៣៤ន្នក់)  

-បានយរៀបចាំសិលបេះជូនរណៈត្បតិ្ភូរូររសសន៍បារាាំងលត្យៅស្ថលាមធយមវចិិត្ត្សិលបៈយៃើមបីែសពវ 
ែាយ 

-បានររួលរណៈត្បតិ្ភូស្ថលា អាយ សីុ យអស (ICS) និង អងគការស្ថសន្នត្បយរសកូយរ ៉ោ មក
រសសន្នស្ថលាមធយមវចិិត្ត្សិលបៈ  

-បានសផមាងសិលបៈយៅវាិនសនាិភាព រីស្ថន ក់ការកណ្ដា លកាកបារត្កហមកមពុជា និងកនុង
រិវាវបបធម៌ជាតិ្ ០៣ មីន្ន យលើករី១៦ ឆ្ន ាំ២០១៤ យៅស្ថលសននិសីរចតុ្មុែ 
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-បានយរៀបចាំពិធីអភិយសករបូសាំណ្ដកត្ពេះភិរណុ និងពិធីសយាព ធត្ពេះវសិណុ និងបុសបុក សាិត្កនុង
បរយិវណស្ថលាមធយមវចិិត្ត្សិលបេះ។ 

៦.ការងារស្វនកមមនផទកនងុ ៖ 
បានចុេះយធវើសវនកមមយៅមនទីរវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈយែត្ាត្កយចេះ រត្នរីរ ី សទឹងផត្ត្ង និងយែត្ា   

ឧត្ារានជ័យ ។ 
៧.ការងារអធិការដ្ឋា ន ៖ 

បានយធវើអធិការកិចចយៅមនទីរវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈយែត្ាដប៉ោលិន យពាធិស្ថត់្ បាត់្ៃាំបង បន្នទ យ 
ានជ័យ និងបានអយងកត្ស្ស្ថវត្ជាវបណាឹ ងវវិាររៃាបាល និងបាតុ្ភាពអសកមមចាំនួន០១អងគភាព ។ 

 
៨.ការងារមនទីរវប្បធម ៌និងវចិិត្រស្លិបៈរាជធានី-សខរដ ៖ 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈរាជធានីភនាំសពញ ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានយរៀបចាំផលរកាការពារសណ្ដា ប់ធាន ប់ យស្ថភ័ណភាព អន្នម័យមណឌ ល

វត្ាភនាំបានលអជាត្បចាាំ និងចុេះស្សង់សាិតិ្រីរួលបុរាណ វត្ាបុរាណ និងស្ថា នីយបុរាណយៅតាមរីតាាំងមួយចាំនួន 
កនុងរាជធានីភនាំយពញ។  

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានផណន្នាំ និងជួយបងាា ត់្បងាា ញពីបយចចកយរសសិលបៈរសសនីយភាព
ៃល់សារម អងគការ ស្ថលាបងាា ត់្សិលបៈឯកជនចាំនួន១៥យលើក។ បានចុេះត្ត្តួ្ពិនិត្យរីតាាំងជួល-លក់សីុឌី្ 
វសីុីឌី្ចាំនួន២០០យលើក-កផនាងលក់កាយហវបញ្ញច ាំងវយីៃអូចាំនួន១៦០យលើក-អាជីវកមមា៉ោសា យកាសជប់ចាំនួន៨៥
យលើក-អាជីវកមមអិុនយធើយណត្ចាំនួន១១០យលើក-អាជីវកមមែាិត្របូ លត្របូ លត្វយីៃអូចាំនួន១៧យលើក និងត្ត្តួ្ពិនិត្យ
យរាងភាពយនាយៅែារសីុធីម៉ោលចាំនួន០៥យលើក។ បានចុេះត្ត្តួ្ពិនិត្យ និងផណន្នាំៃល់អាជីវករ សិបបករឲ្យ
យោរពខាន ត្ចាា ក់ផែមរ យៅតាមរីតាាំងអាជីវកមមសិបបកមមចាំនួន២៥យលើក។ សហការជាមួយរណៈកមមការអនារ
ត្កសួងបន្ដងាក បបរយលមើសភាពយនា និងវយីៃអូែុសចាប់យៅែទេះយលែ០៤ សងាក ត់្បឹងរាំពុន ែណឌ ានជ័យ 
យដ្ឋយយធវើការៃកហូត្វត្ាុតាងានា៉ោ សីុនលត្ចមាង០៤យត្រឿង -ា៉ោ សីុនត្ពីន០៤យត្រឿង -ា៉ោ សីុនចាក់ឌី្វឌីី្០១
យត្រឿង-កាំពយូរ័រ០២យត្រឿង-សីុឌី្លមីចាំនួន១៧យកស និងរូយហគមចាំនួន២១យត្រឿង បចចុបបននវត្ាុតាងខាងយលើរការុក
យៅរណៈកមមការអនារត្កសួងបន្ដងាក បបរយលមើសភាពយនា និងវយីៃអូ។ សហការជាមួយរណៈកមមការត្ត្តួ្
ពិនិត្យស្ថា កយីយហា បា៉ោណូែសពវែាយពាណិជជកមម ថាន ក់រាជធានីភនាំយពញ ចុេះត្ត្ួត្ពិនិត្យត្រប់ែណឌ  និងសយត្មច
ែាល់អាជាញ ប័ណណ ស្ថា កយីយហា បា៉ោណូែសពវែាយពាណិជជកមម ផៃលានលកាណៈត្តឹ្មត្ត្ូវតាមយោលការណ៍
របស់ត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ បានចាំនួន៧៥២ចាប់ ។ 

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរតកណាដ ល ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានសហការជាមួយមន្ដនាីជាំន្នញត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ អាជាញ ធរ 

ផៃនៃីស្សកុកណ្ដា លសទឹង ចុេះពិនិត្យ ស្ស្ថវត្ជាវ និងវាស់ផវងស្ថា នីយបុរាណ រួលអងគ សាិត្យៅឃុាំផត្បង ស្សុក 
កណ្ដា លសទឹង កាំពុងានរាំន្នស់រវាងត្បជាពលរៃាៃូចោន  និង សហការជាមួយអាជាញ ធរមូលដ្ឋា នស្សកុស្ថអ ង 
ចុេះវាស់ផវង និងពិនិត្យរីរួលបុរាណបានចាំនួន១១កផនាង យៅឃុាំយត្ត្ើយស្ថា  ឃុាំផត្ពកអាំបិល និងឃុាំែពប។ បាន
ពិនិត្យស្ថា នភាពែូចផបកបាក់ត្បាស្ថរស្សីត្រប់ល័កាណ៍ យៅភនាំត្បសិរធិខាងយជើង យៃើមបយីសនើសុាំត្កសួងវបបធម៌ 
និងវចិិត្ត្សិលបៈ ជួយជួសជុល។ ចុេះត្ត្តួ្ពិនិត្យបយងាគ លកាំណត់្ត្ពាំត្បរល់ស្ថា នីយបុរាណ ផៃលបានយបាេះរចួ 
យៅរួលរុហាធាំ រួលកាំណប់ និងរួលតាអ៊ាុង សាិត្យៅឃុាំសាំយៅពូន ស្សកុយកាេះធាំ ត្ពមទាាំងបានយសនើសុាំត្ពេះសងឃ 
ត្បជាពលរៃាកាំពុងយត្បើត្បាស់រីរួល និងអាជាញ ធរមូលដ្ឋា នសហការោន ការពារបយងាគ លទាាំងយន្នេះឲ្យបានរង់វងស។ 
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សហការជាមួយមន្ដនាីជាំន្នញត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ អាជាញ ធរស្សុកពញាឮ ពិនិត្យត្ពេះពុរធរបូផៃល 
ត្មកល់កនុងត្ពេះសកយមុនីយចតី្យ ភនាំត្ពេះរាជត្រពយ និងការយរៀបចាំរយត្ាងជួសជុលបឋមដនត្ពេះសកយមុនីយចតី្យ។ 
ចុេះពិនិត្យការជីករយតា ត្បរេះយឃើញបាំផណកបុរាណវរិាជាយត្ចើន យៅវត្ាត្ពេះន្នរ ឃុាំ្ក់យឈើន្នង ស្សុកអងគ 
សនួល និងយសនើសុាំត្ពេះសងឃកនុងវត្ាបញ្ឈប់ការជីកកកាយ រង់ចាាំានការសយត្មចជាែាូវការពី ឯកឧត្ាមអភិបាល 
យែត្ា និង ត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ។ ចុេះយបាេះបយងាគ លកាំណត់្ត្ពាំត្បរល់រីរួលបុរាណចាំនួន០៣កផនាង 
យៅឃុាំត្ពេះត្បសប់ និងឃុាំជ័យធាំ ស្សកុែាច់កណ្ដា ល។ បានចុេះត្ត្ួត្ពិនិត្យបយងាគ លស្ថា នីយបុរាណផៃលបាន 
យបាេះរចួ និងសាំណង់យចតិ្យផម៉ោបាន យចតិ្យពញាោ៉ោត្ និងយចតិ្យត្ពេះបារសុរនធបរ យៅស្សុកែាច់កណ្ដា ល។ 
បានកស្ថងយកាា ងទាវ រធាំចូលភនាំត្ពេះរាជត្រពយ សយត្មចបាន៩០ភាររយ និងកាំពុងបនារូររបូពុរធបបវត្ាិបាន០៩ផ្ទទ ាំង 
និងឆ្ា ក់របូតាមជញ្ញជ ាំងបាន១៧ផ្ទទ ាំង យៅត្ពេះវហិារអៃារសស ភនាំត្ពេះរាជត្រពយ ។ 

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានយរៀបចាំពិធីត្បារពធរិវាវបបធម៌ជាតិ្ ០៣ មីន្ន យលើករី១៦ ឆ្ន ាំ២០១៤ 
យត្កាមត្បធានបរ “អវីៗទាាំងអស់យៃើមបីសុែៃុមភាពវបបធម៌ជាតិ្” យត្កាមអធិបតី្ភាពៃ៏ែពង់ែពស់ យលាកជាំទាវ 
រៃាមន្ដនាី ត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ យៅវត្ារួលរុហារ ស្សកុយកាេះធាំ។ បានៃឹកន្នាំត្កុមសិលបៈដនវរិា
ស្ថា នសិលបៈផែមរ ត្កងុតាយមម  ចូលរមួមយហាស្សពសិលបៈមហាជនអភិវឌ្ឍន៍ថាន ក់ជាតិ្ យៅរាជធានីភនាំយពញ 
និងបានបញ្ជូ នត្រូសិលបៈចាំនួន០៦របូ យៅបងាា ត់្ររសិុសស ដនស្ថលាររយុកាសកលយយែត្ាកណ្ដា ល រយៈយពល
មួយសបាា ហ៍។ បានត្បរុាំត្ន្ដនាី និងសផមាងឆ្កកាំផបាងជូនមហាជនរសសន្នកនុងត្ពេះរាជពិធីត្ចត់្ត្ពេះន័ងគល យៅ
ត្កងុតាយមម ។  ចុេះពិនិត្យអាជីវកមមជួល-លក់សីុឌី្ វសីុីឌី្ ចាំនួន០៨កផនាង យៅត្កងុតាយមម  និងស្សុកយកៀនស្ថវ យ។ 
លត្ចមាងយសៀវយៅកាច់ចាា ក់បុរាណផែមរចាំនួន២០កាល យៃើមបីផចកជូនសិបបករ យៅត្កុងតាយមម  យៃើមបីអនុវត្ា
ត្តឹ្មត្ត្វូតាមកបួនខាន ត្ ដនកាច់ចាា ក់ផែមរ។ បានយចញយសចកាីជូនៃាំណឹង សាីពីការបាំយពញផបបបរយសនើសុាំលិែិត្
អនុញ្ញញ ត្យធវើអាជីវកមម យសវាកមមវបបធម៌ជូនៃល់អាជីវកររូទាាំងស្សុកអងគសនួល។ បានែាល់ចាប់អាជីវកមមជូន
ៃល់អាជីវករយៅស្សុកកណ្ដា លសទឹង ពញាន និងស្សុកយកៀនស្ថវ យចាំនួន០៩កផនាង។ បានផណន្នាំៃល់សិបបករ
ចាា ក់ត្បាក់ ស្ថព ន់ យៅស្សុកពញាន និងសិបបកមមកយនទល ត្កា៉ោ  យៅស្សុកែាច់កណ្ដា លឲ្យពត្ងឹងរុណភាព
ែលិត្ែលរបស់ែាួន។ បានយធវើយសចកាីជូនៃាំណឹងៃល់ត្រប់អាជីវករកនុងស្សុកមុែកាំពូល ផៃលកាំពុងត្បកប  
អាជីវកមម យសវាកមមវស័ិយវបបធម៌ឲ្យមកយធវើចាប់ត្បកបអាជីវកមមរបស់ែាួន។ 

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរតតាសកវ ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានចុេះយៅពិនិត្យរួលអងគបុរាណចាំនួន០១យលើក ាន០២កផនាងរឺ រួល

អងគត្ពលា និង រួលអងគរាស សាិត្យៅសងាក ត់្រកាកនុង ត្កងុៃូនផកវ។ បានចុេះយៅពិនិត្យវត្ាុបុរាណយៅត្បាស្ថរ
ន្នងយមម បានចាំនួន០១យលើក និងបានចុេះយៅហាមឃ្ត់្ការជីកកាយយកលមយៅត្បាស្ថរភនាំជីសូរយចាំនួន០២
យលើក។ សហការជាមួយត្កុមត្បឹកាឃុាំកាំផពង ពិនិត្យការឈូសឆ្យៃីរួលបុរាណយៅខាងលិចភូមិត្ត្ពាាំងអងគ
ចាំនួន០១យលើក។ ចុេះយមើលសកមមភាពយត្រឿងចត្កកាយៃី យៅស្សុកដត្ពកបាស ខាា ចានការប៉ោេះពាល់ៃល់
សមបត្ាិវបបធម៌យៅរីយន្នេះចាំនួន០១យលើក និងចុេះយៅពិនិត្យយមើលការស្ថងសង់លាំយៅដ្ឋា នរបស់ត្បជាពលរៃា
ចាំនួន៧០ត្រសួ្ថរ យដ្ឋយោម នការអនុញ្ញញ ត្ពីអាជាញ ធរមូលដ្ឋា ន ផៃលយធវើឲ្យប៉ោេះពាល់ៃល់ៃីចាំណីត្បាស្ថរភនាំជីសូរយ 
យៅស្សុកអងគរបុរ ី ចាំនួន០១យលើក។ ចុេះយៅពិនិត្យស្ថា នភាពត្បាស្ថរធាា យយៅស្សុកត្ទាាំង និងបានយកយោល
សីា យធវើពីលមភក់០១ៃុាំយកមករការុកយៅស្ថរមនទីរយែត្ា។ ចុេះយៅពិនិត្យស្ថា នភាពត្បាស្ថរត្ពេះធាតុ្ ផៃលជា
ត្បាស្ថរបាក់ផបកយៅសល់ផត្ត្រឹេះ ផៃលសាិត្យៅស្សុកត្ទាាំងចាំនួន០១យលើក។ បានពិនិត្យការជីកកកាយៃីយៅ
ស្សុកត្តាាំកក់ រកយឃើញស្ថន ន្នត្រនី យធវើពីលមយលាើមអយណាើ កចាំនួន០១ និងបានយកមករការុកកនុងស្ថរមនទីរយែត្ា។ 
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បានែសពវែាយៃល់ត្បជាពលរៃា ផៃលរស់យៅជុាំវញិត្ាំបន់អងគរបុរ ី មិនឲ្យស្ថងសង់លាំយៅដ្ឋា នយៅផកបរត្បាស្ថរ
ន្នន្ន ពីយត្ពាេះត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ យត្ត្ៀមដ្ឋក់បញ្ចូ លជាសមបត្ាិយបតិ្កភណឌ ពិភពយលាក។ 
យភញៀវចូលរសសន្នស្ថរមនទីរយែត្ាសរបុចាំនួន៦៧ន្នក់ (អនារជាតិ្០៥ន្នក់) និង ស្ថរមនទីរស្សុកអងគរបុរសីរបុចាំនួន 
៩១១ន្នក់ (អនារជាតិ្២៨៩ន្នក់) ។ 

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានចុេះែសពវែាយអប់រ ាំសីលធម៌សងគមៃល់ត្បជាពលរៃា យៅស្សុកបុរ ី
ជលស្ថរចាំនួន០២យលើក និងែសពវែាយត្បកាស សាីពីការងារត្រប់ត្រងភាពយនា-វយីៃអូ យៅស្សុកត្តាាំកក់ចាំនួន 
០១យលើក។ បានពត្ងឹងត្កមុសិលបៈយីយកមហាជន ត្កុមោយយ៉ោុនយៅស្សុកសាំយរាងចាំនួន០១យលើក។ បានយធវើ
ការផណន្នាំៃល់អាជីវករជួល-លក់ឌី្សត្រប់ត្បយភរ ត្ត្ូវានបិររិដ្ឋា ការយចញយដ្ឋយត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្ 
សិលបៈ យៅត្កងុៃូនផកវចាំនួន០៦យលើក។ ចុេះយៅពិនិត្យអាជីវកមមែលិត្-លក់ចាា ក់លម និងចាា ក់យឈើ យៅស្សុក 
ត្តាាំកក់ចាំនួន០២យលើក។ បានពិនិត្យសិបបកមមចាា ក់អាំពីសីុម៉ោង់ត៍្យៅស្សុកត្តាាំកក់០១យលើក និងស្សុកត្ទាាំង០២ 
យលើក និងបានផណន្នាំៃល់អាជីវករឲ្យអនុវត្ាត្តឹ្មត្ត្ូវតាមកបួនខាន ត្ ដនកាច់ចាា ក់ផែមរ។  បានចុេះបញ្ជ ី 
ស្ថរយពើភណឌ យបតិ្កភណឌ អរបីូ យៅស្សុកបារី ស្សុកត្តាាំកក់ និងស្សកុដត្ពកបាសចាំនួន០៣យលើក។ បានស្ស្ថវ 
ត្ជាវត្បវត្ាិភូមិរយមញ យៅស្សុកយកាេះអផណា ត្ចាំនួន០១យលើក ស្ស្ថវត្ជាវអាំពីសកមមភាពត្មាញហូលផែមរយៅ 
ស្សុកបារីចាំនួន០២យលើក ស្ស្ថវត្ជាវត្បវត្ាិត្បាស្ថររយនាអ៊ាុ   រួលយត្ជាយត្បឃរ យៅត្កងុៃូនផកវបាន០១យលើក 
និងសិកាអាំពីកាច់រុនបុរាណផែមរ យៅស្សុកដត្ពកបាសចាំនួន០១យលើក យដ្ឋយបានត្បមូលព័ត៌្ានសត្ាប់ 
ចងត្កងឯកស្ថរ ។ 

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរដកាំពរ ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានយរៀបចាំលកាែ័ណឌ ចាាំបាច់មួយចាំនួនសត្ាប់ការងារយបាេះបយងាគ លកាំណត់្ 

ត្ាំបន់ការពារយបតិ្កភណឌ វបបធម៌ជាតិ្។ សហការជាមួយការោិល័យវបបធម៌ស្សុករឹកឈូ ស្ស្ថវត្ជាវ និង 
បញ្ញជ ក់យលើព័ត៌្ាន ដនការរការុកវត្ាុបុរាណរបស់ត្បជាពលរៃាមួយត្រួស្ថរ យៅស្សុករឹកឈូ។ សហការ 
ជាមួយការោិល័យវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈស្សុក-ត្កងុ កនុងការការពារ និងផលរកាវត្ាុបុរាណកនុងវត្ាអារាម 
សហរមន៍ និងការរ ាំយលាភបាំពានបុរាណស្ថា ន រមួានរួលអងគតាផសន យៅស្សុករឹកឈូ និងរួលអងគពណណរាយ 
យៅស្សុកអងគរជ័យ ។  

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានយរៀបចាំពិធីត្បារពធរិវាវបបធម៌ជាតិ្ ០៣ មីន្ន យលើករី១៦ ឆ្ន ាំ២០១៤ 
យត្កាមត្បធានបរ “អវីៗទាាំងអស់យៃើមបីសុែៃុមភាពវបបធម៌ជាតិ្” យត្កាមអធិបតី្ភាព ឯកឧត្ាម យស្ថម សុរនធ 
រៃាយលខាធិការ ត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ យៅពហុកីឡាដ្ឋា នយែត្ា។ បានហវឹកហាត់្យភាងពិណពារយ 
កាច់សគរដ្ោុាំ និងកាច់ឡកដ្ោុាំ ជាត្បចាាំ។ សហការជាមួយការោិល័យ វបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈស្សុក-
ត្កងុទាាំង៨ កនុងការចុេះត្ត្តួ្ពិនិត្យកផនាងជួល-លក់សីុឌី្ វសីុីឌី្។ សហការជាមួយអងគការែទេះយុវវយ័ និងវបបធម៌ 
កនុងការចាត់្តាាំងកមមវធីិត្បឡងចយត្មៀងសម័យ យសៀករហសសកមម និង ការបងាា ញម៉ោូត្សយមាៀកបាំពាក់ យៃើមបី 
អបអររិវាសិរធិន្នរអីនារជាតិ្ ៨ មីន្ន ឆ្ន ាំ២០១៤។ ចុេះែសពវែាយយសចកាីជូនៃាំណឹង សាីពីការត្បឡងយត្ជើសយរ ើស 
ស្ថន ដៃនិពនធត្បយលាមយលាក និងកាំណ្ដពយ ពានរងាវ ន់ យហង ោ៉ោន់ ឆ្ន ាំ២០១៤ ៃល់បណ្ដា ស្សកុ-ត្កងុ។ បាន 
ែសពវែាយយសចកាីផណន្នាំយលែ០៣ សណន ចុេះដលៃរី៣១ ផែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣ សាីពីការយរៀបចាំមយហាស្សព 
បយងាើរផែាងផែមរ យលើករី១៧ និងមយហាស្សពសិលបៈៃណ្ដា ាំសារមាូបផែមរ យលើករី១៤ ជូនៃល់បណ្ដា ស្សុក-ត្កងុ។ 
បានចុេះែសពវែាយពីខាន ត្កាច់ចាា ក់ផែមរៃល់សិបបកមមរូទាាំងយែត្ា និងែសពវែាយយសចកាីជូនៃាំណឹងយលែ៧៨ 
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សជណ ចុេះដលៃរី២០ ផែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣ សាីពីមយហាស្សពជាតិ្រាំនូរវចិិត្ត្កមមរបស់ត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្ 
សិលបៈ។ បានត្ត្តួ្ពិនិត្យ និងផណន្នាំៃល់អាជីវករឲ្យយលើកស្ថា កយីយហាចាំនួន០១កផនាង យៅត្កងុកាំពត្។ 

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរតសកប្ ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានសហការជាមួយអាជាញ ធរមូលដ្ឋា ន និងត្បជាពលរៃា ស្ស្ថវត្ជាវ 

រកយឃើញរួលអងគ០១កផនាង សាិត្យៅសងាក ត់្អូរត្កស្ថរ ត្កងុផកប និង សហការជាមួយរណៈកមមការវត្ា 
យបាសសាអ ត្ និងកាប់ឆ្ក រដត្ពែាូវចូលរងូ និងជុាំវញិបរយិវណរមណីយដ្ឋា នភនាំសយសៀរជាត្បចាាំ ។ 

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានយរៀបចាំពិធីត្បារពធរិវាវបបធម៌ជាតិ្ ០៣ មីន្ន យលើករី១៦ ឆ្ន ាំ២០១៤ 
យត្កាមត្បធានបរ “អវីៗទាាំងអស់យៃើមបីសុែៃុមភាពវបបធម៌ជាតិ្” យត្កាមអធិបតី្ភាព ឯកឧត្ាម មិន ចណឌី ណ្ដវធុ 
អនុរៃាយលខាធិការ ត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ យៅស្ថលត្បជុាំធាំស្ថលាយែត្ា។ បានត្ត្ួត្ពិនិត្យ និង
ផណន្នាំៃល់ាច ស់អាជីវកមមជួល-លក់សីុឌី្ វសីុីឌី្ ផៃលោម នរិដ្ឋា ការអនុញ្ញញ ត្ពីត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ 
ចាំនួន០៣យលើក។ បានត្ត្តួ្ពិនិត្យ និងផណន្នាំៃល់ាច ស់សិបបកមមឲ្យែលិត្របូចាា ក់យោរពតាមកបួនខាន ត្ និង
រចន្នប័រមផែមរចាំនួន០១យលើក។ បានផណន្នាំៃល់ាច ស់ហាងលក់រាំនិញឲ្យផកត្ត្មូវការដ្ឋក់តាាំងស្ថា កយីយហា
របស់ែាួនផៃលមិនសមស្សបតាមត្បកាសយលែ១៧២ និងយសចកាីផណន្នាំយលែ០២ សណន របស់ត្កសួង
វបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈចាំនួន០៤យលើក និង យចញលិែិត្អនុញ្ញញ ត្យលើកស្ថា កយីយហាចាំនួន០៤កផនាង។  

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរដត្ពះស្ហីនុ ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានយរៀបចាំ ផលទាាំ វត្ាុបុរាណផៃលានយៅកនុងមនទីរជាត្បចាាំ ។  
ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានយរៀបចាំពិធីត្បារពធរិវាវបបធម៌ជាតិ្ ០៣ មីន្ន យលើករី១៦ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

យត្កាមត្បធានបរ “អវីៗទាាំងអស់យៃើមបីសុែៃុមភាពវបបធម៌ជាតិ្” យត្កាមអធិបតី្ភាព ឯកឧត្ាម យស្ថម សុរនធ 
រៃាយលខាធិការ ត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ យៅមជឈមណឌ លវបបធម៌យែត្ា។ បានអយញ្ជ ើញាច ស់យរាង 
ភាពយនា០១កផនាង ាច ស់អាជីវកមមអិុនយធើយណត្០៦កផនាង និងាច ស់អាជីវកមមកាឹបកាំស្ថនា០១កផនាង ឲ្យមកយធវើ
កិចចសនាយធវើអាជីវកមមបនារបស់ែាួន យៅត្កងុត្ពេះសីហនុ។ បានពិនិត្យយលើពាកយសុាំចាប់ដ្ឋក់តាាំងស្ថា កយីយហា
ែសពវែាយពាណិជជកមមរបស់ត្កុមហ៊ាុន ែល ស្ថយរ ៉ោត្ ចាំនួន២៣ចាប់។ ចុេះស្ស្ថវត្ជាវត្បដពណីរាំយនៀមរាា ប់
ពិធីយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ជនជាតិ្យៃើមភារតិ្ចសអចូចាំនួន០១យលើក ។ 

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរតសកាះកងុ ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានផលរកា ការពារ និងត្ត្ួត្ពិនិត្យជាត្បចាាំ នូវបុសបុកត្ពេះអងគយោកធាក 

យចតី្យ៍ឃុនឆ្ង និងវត្ាុផៃលស្សង់យចញពីសាំយៅលិចជាត្បចាាំ។ សហការជាមួយត្កមុអភិរកស និងជួសជុល 
កុលាលភាជន៍ ដនត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ ផៃលចុេះមកយធវើការអភិរកស និងជួសជុលកុលាលភាជន៍ 
ផៃលស្សង់មកពីសាំយៅលិច យៅយកាេះយសាច។ បានចុេះយៅស្សុកលមបាាំង រកយឃើញត្ពេះពុរធរបូ០១អងគ យធវើពីលមភក់ 
(ររឹង៤០ស.ម និងកមពស់៥៣ស.ម)។ យភញៀវចូលរសសន្នស្ថា នីយពាងបុរាណ និងមឈូសបុរាណចាំនួន១៨ន្នក់។ 

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានត្ត្ួត្ពិនិត្យអាជីវកមមលក់កាយហវ និងអិុនយធើយណត្ចាំនួន០៣យលើក 
យៅស្សុកមណឌ លសីា។ បានត្ត្តួ្ពិនិត្យអាជីវកមមសិលបៈសូនរបូ និងសិលបៈសិបបកមម ត្ពមទាាំងផណន្នាំឲ្យ
អាជីវករសុាំចាប់អនុញ្ញញ ត្យធវើអាជីវកមមឲ្យបានត្តឹ្មត្ត្ូវបានចាំនួន០១យលើក។ បានផណន្នាំ និងអនុញ្ញញ ត្ចាប់
យលើកស្ថា កសញ្ញញ ចាំនួន០៨កផនាង យៅត្កងុយែមរភូមិនទ។ ការោិល័យត្ចកយចញចូលផត្មួយ បានយចញលិែិត្
អនុញ្ញញ ត្ និងអាជាញ ប័ណណត្រប់យសវាកមមវបបធម៌បានចាំនួន២៥ចាប់ ។ 
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មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរតកាំពង់ស្ព ឺ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានែសពវែាយចាប់ សាីពីកិចចការពារយបតិ្កភណឌ  យៅវត្ាភនាំ សាិត្យៅ 

ស្សុកសាំយរាងរង។ បានចុេះយៅពិនិត្យយមើល្អឹងៃាំរ ី យៅអាស្សមភនាំបាត្ និងកុលាភាជន៍យៅវត្ាភនាំពិស សាិត្យៅ
ស្សុកលពង។ បានសហការជាមួយសហរមន៍ភូមិផកអកពង យៅស្សុកភនាំស្សចួ ត្ត្ួសត្តាយដត្ព យបាសសាអ ត្ 
ផលទាាំត្បាស្ថរភនាំផកអកពងចាំនួន០២យលើក និង សហការជាមួយន្នយកដ្ឋា នបុរាណវរិា និងបុយរត្បវត្ាិវរិា 
យៅពិនិត្យយមើលរមណីយដ្ឋា នបុរាណវរិាភនាំចាស់ យៃើមបីែសពវែាយជូនសហរមន៍ជួយផលរកាការពារ ពិយសស
កុាំឲ្យានយភាើងយ្េះដត្ព។ យភញៀវចូលរសសន្នស្ថរមនទីរនរៈបុរសីរបុចាំនួន ២.៨៨៩ន្នក់ (អនារជាតិ្០៣ន្នក់) ។ 

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានត្បារពធពិធីអបអរបុណយ្ាងឆ្ន ាំសកល បុណយែួបអនុសាវរយ៍ី 
យលើករី៣៥ រិវាជ័យជាំនេះ ៧ មករា យដ្ឋយានតាាំងបងាា ញែលិត្ែលរាំនិញកនុង និងយត្ៅយែត្ា និងយបើកមយហា 
ស្សពសិលបៈចយត្មៀងបុរាណ-សម័យ មហាជនរូទាាំងយែត្ា យៅពហុកីឡាដ្ឋា នយែត្ាកាំពង់សពឺ។ បានត្បារពធពិធី
រិវាវបបធម៌ជាតិ្ ០៣ មីន្ន យលើករី១៦ ឆ្ន ាំ២០១៤ យត្កាមត្បធានបរ “អវីៗទាាំងអស់យៃើមបសុីែៃុមភាព
វបបធម៌ជាតិ្” យត្កាមអធិបតី្ភាព ឯកឧត្ាម សាំរាាំង កាំស្ថនា រៃាយលខាធិការ ត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ 
យៅពហុកីឡាដ្ឋា នយែត្ាកាំពង់សពឺ។ បានជួយហវឹកហាត់្ និងផកលមអជាំន្នញសិលបៈៃល់សិសសសិលបៈមហាជន 
យៅមនទីរវបបធម៌ និងបានបញ្ជូ នត្រជូាំន្នញផែនករបាាំ យលាា ន និងត្ន្ដនាី យៅបណាុ េះបណ្ដា លៃល់មណឌ លកុារ
កាំត្ពាបានចាំនួន០៤កផនាង។ បានត្ត្តួ្ពិនិត្យយរាងបញ្ញច ាំងវយីៃអូ យៅត្កងុចារមន ស្សុកសាំយរាងរង និងស្សុក
ភនាំស្សួចបានចាំនួន១២កផនាង។ ចុេះត្ត្តួ្ពិនិត្យអាជីវកមមផែនកសិលបៈសូនរបូ និងសិលបៈសិបបកមម យៃើមបីផក
សត្មួលកបួនខាន ត្កាច់ចាា ក់ផែមរ យៅត្កុងចារមនចាំនួន០២យលើក ស្សកុរងពិសី០៤កផនាង និងស្សកុសាំយរាង
រង០៣កផនាង។ បានស្ស្ថវត្ជាវ និងចងត្កងត្បវត្ាិចាំការយោកាន ជារីត្ពេះបារត្ត្សក់ផែអមយធវើចាំការ យៅឃុាំ
អមលាាំង ស្សុកលពង។ ការោិល័យត្ចកយចញចូលផត្មួយត្កងុចារមន បានអនុញ្ញញ ត្ចាប់ត្បកបអាជីវកមមយលើ
វស័ិយវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈបានចាំនួន១៦ចាប់ ររួលលវកិាចាំនួន ៧៨២.០០០យរៀល យដ្ឋយបង់ចាំណូល
ចូលលវកិារៃា ។ 

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរដកាំពង់ឆ្ន ាំង ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានកាំណត់្ត្ពាំត្បរល់រីរួលបុរាណបានចាំនួន៤៦កផនាង និងបានត្បមូល 

វត្ាុបុរាណមករការុកកនុងស្ថរមនទីរចាំនួន៩៦ៃុាំ-ផ្ទទ ាំង ។  
ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានស្សង់សាិតិ្ពាក់ព័នធវស័ិយវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ និងចងត្កង

ឯកស្ថរនូវអត្ាបររាំន្នក់រាំនងការងារវបបធម៌ចាំនួន០១អត្ាបរ។ បានែសពវែាយ និងផណន្នាំឲ្យអាជីវករយធវើ
ចាប់ត្បកបអាជីវកមមយៅត្កុងកាំពង់ឆ្ន ាំង ជាក់ផសាងបានដ្ឋក់ពាកយសុាំយធវើអាជីវកមមវបបធម៌ត្រប់ត្បយភរចាំនួន៦២
កផនាង។ បានស្សង់សាិតិ្សិបបកមមខាន ត្តូ្ចចាំនួន៣៣កផនាង សិបបកមមត្រួស្ថរចាំនួន៤.០៥៦ត្រួស្ថរ និងត្មាញ
ត្កាចាំនួន០២កផនាង របស់អងគការ។ ការងារត្ចកយចញចូលផត្មួយយៅត្កុងកាំពង់ឆ្ន ាំង បានយចញចាប់
អនុញ្ញញ ត្ស្ថា កសញ្ញញ ៩១កផនាង-ជួលលក់ឌី្ស០១កផនាង-បញ្ចូ លបរយភាង០៥កផនាង-ែសពវែាយែលិត្ែល០១ 
កផនាង-អាោរលត្របូ០៦កផនាង-សាអ ងការ០៦កផនាង និងអ៊ាុត្សក់ យធវើត្កចក១០កផនាង ។  
 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរដសពាធិសារ់ ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានចុេះយៅពិនិត្យរួលអងគចាំនួន០២កផនាង “រួលផែមរ និងរួលត្ពេះខាន យ” 

និងពិនិត្យត្បាស្ថរៃូនអន ផៃលសាិត្យៅឃុាំស្ថន មត្ពេះ ស្សុកបាកានជាត្បចាាំ។ បានចុេះយៅត្ត្តួ្ពិនិត្យរីតាាំងលម
បាយយត្កៀម សាិត្យៅស្សុកភនាំត្កវាញចាំនួន០១យលើក និងពិនិត្យការបូមែាច់មួយកផនាង យៅសងាក ត់្លលកស 
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ផត្កងានែលប៉ោេះពាល់ៃល់រួលបុរាណមួយយៅវត្ាហាួង។ បានយធវើសាំយណើ ៃីចាំនួន០៤ហិចតា សត្ាប់យរៀបចាំ 
រមណីយដ្ឋា នវបបធម៌ផែមរ ពីស្ថលាយែត្ាយពាធិស្ថត់្។  

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានយរៀបចាំពិធីត្បារពធរិវាវបបធម៌ជាតិ្ ០៣ មីន្ន យលើករី១៦ ឆ្ន ាំ២០១៤ 
យត្កាមត្បធានបរ “អវីៗទាាំងអស់យៃើមបីសុែៃុមភាពវបបធម៌ជាតិ្” យត្កាមអធិបតី្ភាព ឯកឧត្ាម អ៊ាុក សុជាតិ្ 
រៃាយលខាធិការ ត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ  យៅបុរវីបបធម៌យកាេះសាំយៅាស។ បានយរៀបចាំពិធីបុណយាឃ 
បូជា និងសហការជាមួយមនទីរធមមការចូលរមួយរៀបចាំបុណយវសិ្ថែបូជា យៅបុរវីបបធម៌យកាេះសាំយៅាស។  បាន
យរៀបចាំពិធីបុណយយឡើងយរាងជូនយលាកឧកញា៉ោ  ឃ្ា ាំងយមឿង យៅភូមិកាំពង់ស្ថវ យ ស្សុកបាកាន និង បានសហការ
ជាមួយស្ថលាយែត្ាយរៀបចាំពិធីសន្ដងាក នា យៅយកាេះសាំយៅាស យៃើមបីអបអរបុណយចូលឆ្ន ាំផែមរ។ បានបញ្ជូ នត្រូ
ជាំន្នញសិលបៈយៅពត្ងឹងខាន ត្សិលបៈមហាជនតាមសារម ស្ថលាយរៀន និងអងគការន្នន្នចាំនួន៣៤យលើក 
និងបងាា ត់្ៃល់សិសសសិលបៈកុារកាំត្ពាយែត្ដ សិលបៈកុារអងគការយចរភាព និងត្កុមសិលបៈមហាជនបានចាំនួន
០៨យលើក។ ត្ត្តួ្ពិនិត្យសីុឌី្ វសីុីឌី្ ផៃលោម នរិដ្ឋា ការ និងតាមដ្ឋនការចាក់បញ្ញច ាំងវយីៃអូតាមយរាងកាយហវចាំនួន
៣១យលើក និងពិនិត្យអាជីវកមមចាា ក់លមបានចាំនួន១៨កផនាង យៅតាមបណ្ដា ត្កងុ-ស្សុក។ បានែសពវែាយៃល់
អាជីវករផៃលត្បកបអាជីវកមមយលើវស័ិយវបបធម៌ឲ្យមកសុាំចាប់អនុញ្ញញ ត្យធវើអាជីវកមមបានចាំនួន៣២យលើក និង
បានែាល់លិែិត្អនុញ្ញញ ត្យលើយសវាកមមវបបធម៌រូទាាំងយែត្ាបានចាំនួន៤៨ចាប់។ បានែសពបែាយ និងបាំែុស
ស្ថម រតី្ត្បជាជនឲ្យចូលរមួយលងផលបងត្បជាត្បិយផែមរឲ្យបានយត្ចើនកុេះករ កនុងពិធីបុណយចូលឆ្ន ាំត្បដពណីជាតិ្ 
កនុងបាំណងអភិរកសផលបងត្បជាត្បិយទាាំងយន្នេះ ។ 

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរដបារ់ដាំប្ង ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានកាំណត់្រួលបុរាណចាំនួន០១រួល “រួលបឹងលម” ផៃលសាិត្យៅ 

ស្សុកបាត់្ៃាំបង និង ចុេះយៅពិនិត្យបឹងបុរាណ និងអាងបាដ្ឋក យៅស្សុកសផងក។ បានសហការជាមួយមន្ដនាី
ន្នយកដ្ឋា នោាំពារ និងអភិរកសសាំណង់បុរាណ សិកាស្ស្ថវត្ជាវយៅត្បាស្ថរបាផសត្ និងត្បាស្ថរឯកភនាំ 
យៃើមបីយធវើការរល់ត្រសយន្ដងាគ េះបន្នទ ន់។ បានបាំយពញឯកស្ថរ និងែាិត្យមដៃររួលរួលបុរាណចាំនួន០៧រួលពី 
អាជាញ ធរផៃនៃី យៅស្សុកលមយោល។ បានសហការ និងែាល់ឯកស្ថរពាក់ព័នធនឹងរួលបុរាណៃល់មន្ដនាីនររបាល 
មកពីអរគន្នយកដ្ឋា នការពារយបតិ្កភណឌ ។ យភញៀវចូលរសសន្នស្ថរមនទីរយែត្ាសរបុចាំនួន៩២៨ន្នក់ (អនារជាតិ្
ចាំនួន៨៩ន្នក់) ។  

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានយរៀបចាំពិធីត្បារពធរិវាវបបធម៌ជាតិ្ ០៣ មីន្ន យលើករី១៦ ឆ្ន ាំ២០១៤ 
យត្កាមត្បធានបរ “អវីៗទាាំងអស់យៃើមបីសុែៃុមភាពវបបធម៌ជាតិ្” យត្កាមអធិបតី្ភាព យលាកជាំទាវ យនត្ត្ ភូា៉ោ រ ី
អនុរៃាយលខាធិការ ត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ យៅស្ថលមយហាស្សពសទឹងសផងក ត្កងុបាត់្ៃាំបង។ 
បានហាត់្កាច់បាត្ យលាា ន និងរបាាំ ជាត្បចាាំ និងនិពនធយរឿងយលាា នែាីទាក់រងការត្បឆ្ាំងយត្រឿងយញៀន។ បាន
អនុញ្ញញ ត្ចាប់អាជីវកមមភាពយនាបានចាំនួន៦៥ចាប់ និងអាជីវកមមសិលបៈសូនរបូចាំនួន៣០ចាប់។ បានពិនិត្យ
សិបបកមមចាា ក់ និងផណន្នាំឲ្យសិបបករយោរពកបួនខាន ត្ចាា ក់ផែមរយៅស្សុកសផងក និងត្កុងបាត់្ៃាំបង។ បណ្ដណ ល័យ
យែត្ា បានយបើកទាវ រជូនស្ថធារណជនចូលអានយសៀវយៅជាយរៀងរាល់ដលៃ (យលើកផលងដលៃឈប់សត្ាក)។ 
ការោិល័យត្ចកយចញចូលផត្មួយត្កងុបាត់្ៃាំបង យចញលិែិត្អនុញ្ញញ ត្ត្រប់យសវាកមមវបបធម៌ចាំនួន៥២ចាប់ 
និងយៅស្សុកបយវល យចញលិែិត្អនុញ្ញញ ត្ត្រប់យសវាកមមវបបធម៌ចាំនួន១៥ចាប់ ។   

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរដនប្៉ៃលនិ ៖  
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ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានចុេះយៅពិនិត្យយមើលជាងកស្ថងត្បាស្ថរត្បាាំពីរជាន់ យៅយលើភនាំោ៉ោត្ 
យឃើញថាសយត្មចបានត្បផហល៥៥ភាររយ ។ 

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានយរៀបចាំពិធីត្បារពធរិវាវបបធម៌ជាតិ្ ០៣ មីន្ន យលើករី១៦ ឆ្ន ាំ២០១៤ 
យត្កាមត្បធានបរ “អវីៗទាាំងអស់យៃើមបីសុែៃុមភាពវបបធម៌ជាតិ្” យត្កាមអធិបតី្ភាព ឯកឧត្ាម ឃឹម ស្ថររិធ 
រៃាយលខាធិការ ត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ យៅវត្ាស្ថមរគីរិរសីាំររឹធ ស្សកុស្ថលាយត្ៅ។ បនាហវឹកហាត់្
កាច់បាត្របាាំ យៃើមបីឲ្យកាន់ផត្ានរុណភាពលអត្បយសើរជាងមុន។ ចុេះែសពវែាយស្ថរាចរផណន្នាំ សាីពីការយធវើ 
អាជីវកមមជួល-លក់ឌី្សត្រប់ត្បយភររបស់ត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ ៃល់អាជីវករបានចាំនួន០៦យលើក។ 
បានស្សង់សាិតិ្អាជីវករជួល-លក់ឌី្ស និងយរាងបញ្ញច ាំងភាពយនាបានចាំនួន៤៨កផនាង និងយចញចាប់អនុញ្ញញ ត្
ៃល់អាជីវកមមភាពយនា-វយីៃអូចាំនួន០១ចាប់។ បានផណន្នាំ និងជត្មុញឲ្យសិបបករចាា ក់មកយធវើចាប់អាជីវកមម 
សត្ាប់ឆ្ន ាំ២០១៤បនាយរៀត្ និងបានែសពវែាយ និងផណន្នាំពីសីលធម៌រាំយនៀមរាា ប់ត្បដពណីផែមរៃល់អាជីវករ 
សាអ ងការ កាត់្សក់ និង អ៊ាុត្សក់។ បានចូលរមួមយហាស្សពបយងាើរផែាងយលើករី១៧ និងមយហាស្សពៃណ្ដា ាំសារ 
យលើករី១៤ យៅរាជធានីភនាំយពញ។ 

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរតប្នាទ យមានជ័យ ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានពិនិត្យ និងហាមឃ្ត់្ការឈូសឆ្យរួលត្បាស្ថរបុរាណ យៅ

ស្សុកលមពួកចាំនួន០១យលើក និងពិនិត្យសាបូត្មកល់សពបុរាណវត្ាសូភីចាំនួន០១យលើក ស្ថរមនទីរបុរាណវរិាស្សុក
ត្ពេះយនត្ត្ត្ពេះចាំនួន០១យលើក ត្បាស្ថរបន្នទ យឆ្ម រចាំនួន០១យលើក និងែនូរបុរាណយោកត្ទាស  ស្សកុពួកចាំនួន
០១យលើក។ បានពិនិត្យ និងយលើកផ្ទទ ាំងបា៉ោណូរបូភាព សាីពីការរប់ស្ថក ត់្ការបាំែាិចបាំផ្ទា ញសមបត្ាិយបតិ្កភណឌ  
វបបធម៌ជាតិ្ យៅត្កុងយបា៉ោយផប៉ោត្ចាំនួន០១យលើក។ យភញៀវចូលរសសន្នត្បាស្ថរបន្នទ យឆ្ម រសរបុចាំនួន ៥៩.៣៣៦
ន្នក់ (អនារជាតិ្៧០ន្នក់) និងស្ថរមនទីរបុរាណវរិាយរពយកាស្ថ-ស្ថន យសរបុចាំនួន៦៥ន្នក់ (អនារជាតិ្៩ន្នក់) ។  

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានយរៀបចាំពិធីត្បារពធរិវាវបបធម៌ជាតិ្ ០៣ មីន្ន យលើករី១៦ ឆ្ន ាំ២០១៤ 
យត្កាមត្បធានបរ “អវីៗទាាំងអស់យៃើមបីសុែៃុមភាពវបបធម៌ជាតិ្” យត្កាមអធិបតី្ភាព យលាកជាំទាវ យនត្ត្ ភូា៉ោ រ ី
អនុរៃាយលខាធិការ ត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ យៅយរាងមយហាស្សពយែត្ា។ បានកាំពុងយរៀបចាំចងត្កង
ឯកស្ថរការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូផែនកសិលបៈសូនរបូ  សិលបៈរសសនីយភាព  សិលបៈភាពយនា និង
អភិវឌ្ឍវបបធម៌បាន៥០ភាររយ។ បានពិនិត្យការបិររិដ្ឋា ការផកាងបនាាំយលើែលិត្ែលភាពយនា-វយីៃអូចាំនួន 
០២យលើក និងការបញ្ញច ាំងផែសភាពយនា យៅយរាងភាពយនាត្បាស្ថរសួរ៌ចាំនួន០២យលើក។ បានអនុញ្ញញ ត្ចាប់ 
ត្បកបអាជីវកមម និងយសវាកមមវបបធម៌បានចាំនួន៥០ចាប់។  បានពិនិត្យ និងផណន្នាំអាជីវករត្បកបអាជីរកមម 
សិលបៈសូនរបូ អាំពីរត្មង់ និងខាន ត្ជាតិ្ចាំនួន០២យលើក ។  

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរដឧរតរមានជ័យ ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានចុេះស្សង់រិននន័យវត្ាុបុរាណផៃលយៅរាយបា៉ោយ និងយៅត្ាំបន់ងាយ 

រងយត្ោេះ យកមករការុកយៅរីានសុវត្ាិភាព។ បានែសពវែាយចាប់ការពារយបតិ្កភណឌ វបបធម៌ជាតិ្ៃល់
ត្បជាពលរៃាយៅតាមត្ាំបន់ជុាំវញិត្បាស្ថរបុរាណ និង ចុេះស្សង់សាិតិ្វត្ាុបុរាណយៅតាមរួល និងត្បាស្ថរ
បុរាណ យៃើមបចុីេះបញ្ជ ីស្ថរយពើភណឌ វត្ាុបុរាណ។ បានសហការជាមួយន្នយកដ្ឋា នបុរាណវត្ាុ ដ្ឋក់ផ្ទទ ាំងបា៉ោណូ
របូភាពយៃើមបរីប់ស្ថក ត់្ការបាំែាិចបាំផ្ទា ញ និងការចរាចរសមបត្ាិវបបធម៌ជាតិ្ែុសចាប់ចាំនួន០២ផ្ទទ ាំង យៅត្ចក
អនារជាតិ្អូរស្ថម ច់ និងត្ចកជាាំស្សងាាំ។ 
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ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានស្សង់សាិតិ្អាជីវកមមយលើស្ថន ដៃភាពយនា-វយីៃអូ យៅត្កងុសាំយរាង និង 
បានត្ត្តួ្ពិនិត្យអាជីវកមមជួល-លក់សីុឌី្ វសីុីឌី្ និងការបញ្ញច ាំងភាពយនា វយីៃអូតាមហាងកាយហវយៅត្កុងសាំយរាង 
ស្សុកចុងកាល់ និងស្សុកអនាង់ផវង។ បានែសពវែាយយសចកាីជូនៃាំណឹង សាីពីការយធវើអាជីវកមមយលើរបូភាព 
សិលបៈៃល់អាជីវករបញ្ចូ លបរយភាង និងចយត្មៀង អាជីវករជួលយមត្កូ ធុងបាស់ វយីៃអូចល័ត្អាំពីកត្មិត្ដនការ 
យបើកសយមាង យៅស្សុកបន្នទ យអាំពិល។ បានហវឹកហាត់្យៃើមបីពត្ងឹងរុណភាពៃល់ត្កមុសិលបៈរបាាំបុរាណរបស់ 
មនទីរ និងបានត្ត្ួត្ពិនិត្យ និងពត្ងឹងរុណភាពៃល់ត្កុមសិលបៈមហាជនយៅស្សុកត្ត្ពាាំងត្បាស្ថរ។ បាន 
ពិនិត្យកាច់ និងសកមមភាពយធវើពុមពរានយរពាា  យៅស្សុកអនាង់ផវង និងសកមមភាពយធវើពុមពសីុម៉ោង់ត៍្ យៅស្សុកបន្នទ យ 
អាំពិលឲ្យយោរពតាមខាន ត្ផែមរ។ បានពិនិត្យការដ្ឋក់តាាំងស្ថា កយីយហា និងផ្ទទ ាំងែាយពាណិជជកមម យៅស្សុក 
អនាង់ផវង និង អាជីវកមមអ៊ាុត្សក់ សាអ ងការ និងលមអត្កចក យៅត្កងុសាំយរាង ។ 

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរដសស្ៀមរាប្ ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានស្សង់រិននន័យព័ត៌្ានវត្ាុបុរាណយត្ៅឃ្ា ាំងចាំនួន០៥យលើក យដ្ឋយរក

យឃើញបាំផណកចាា ក់លមបានចាំនួន០៨ៃុាំ សាិត្យៅស្សុកសូត្រនិរម។ បានែសពវែាយយសចកាីសយត្មចយលែ០១ 
ស.រ សាីពីការកាំណត់្បរយិវណត្បាស្ថរ រួល ស្សេះ ត្ត្ពាាំង និងស្ថព នបុរាណ យៅស្សុកពួក ស្សុកអងគរជុាំ 
និងស្សកុវា៉ោរនិចាំនួន០៨យលើក។ សហការជាមួយប៉ោូលីសប៉ោុសាិ៍រៃាបាលឃុាំយោកៃូង ត្ត្តួ្ពិនិត្យរបូចាា ក់បុរាណ
ចាំនួន០៣របូ និងលមចាំនួន០១ៃុាំ ផៃលត្បជាជនត្បរេះយឃើញយៅវាលផស្ស សាិត្យៅឃុាំយោកៃូង ស្សុកវា៉ោរនិ យហើយ
បានត្បរល់ឲ្យអាជាញ ធរអបសរាយៃើមបីរការុក។ បានរប់ស្ថក ត់្ៃល់ត្បជាពលរៃាផៃលបានយធវើការឈូសឆ្យលុប
ត្ត្ពាាំងបុរាណយឈាម េះ ត្ត្ពាាំងរ័ពស្សចូ សាិត្យៅស្សកុអងគរជុាំ និងបានយធវើផណន្នាំឲ្យបញ្ឈប់ការឈូសឆ្យលុប 
ត្ត្ពាាំងបុរាណជាបន្នទ ន់។ បានរកយឃើញរួលបុរាណលមីមួយយឈាម េះ រួលត្បាស្ថរត្កចាប់  សាិត្យៅឃុាំដត្ពត្ជកូ 
ស្សុកពួក។ បានសហការជាមួយន្នយកដ្ឋា នបុរាណវត្ាុយលើកស្ថា កសញ្ញញ  សាីពីការរប់ស្ថក ត់្ការជួញៃូរវត្ាុ
បុរាណចាំនួន០១ផ្ទទ ាំង យៅែារចាស់ ត្កងុយសៀមរាប។  បានស្សង់រិននន័យវត្ាុបុរាណ និងវត្ាុែលិត្លមីយៅស្ថរមនទីរ 
ជាតិ្អងគរ ស្ថរមនទីរត្ពេះនយរាត្ាមសីហនុអងគរ និងស្ថរមនទីរវាយនភណឌ ត្បដពណីអាសីុបានចាំនួន១១យលើក។ 

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានែដល់លិែិត្អនុញ្ញញ ត្ន្នាំយចញវត្ាុសិលបៈចរាចរយត្ៅត្បយរសចាំនួន
៣៨របូ។ បានចុេះបងាា ត់្សិសសស្ថលាសិលបៈបុរាណផែមរ និងត្កមុសិលបៈផៃលោាំត្រយដ្ឋយអងគការន្នន្នបាន
ចាំនួន១២៥យពល។ ត្កុមសិលបៈមហាជនចាំនួន២៤ត្កុមបានសផមាងសិលបៈរបាាំតាមយរាងមយហាស្សព សណ្ដា ោរ 
យភាជនីយដ្ឋា នជាត្បចាាំ។ បានត្ត្តួ្ពិនិត្យ ផណន្នាំការលត្ចមាងលក់-ជួលឌី្សត្រប់ត្បយភរ និងការបញ្ញច ាំង
ភាពយនដ ចាក់ធុងបាស់រាាំកាំស្ថនដឱ្យចូលរមួអនុវត្ដតាមលិែិត្បរដ្ឋា នចាប់ យៅត្កងុយសៀមរាប ស្សុកពួក ស្សុក
ត្បាស្ថរបារង ស្សុកបន្នទ យស្សី ស្សុកអងគរជុាំ និងស្សុកត្កឡាញ់ចាំនួន៥២កផនាង។ ចុេះត្ត្តួ្ពិនិត្យផណន្នាំ
ផកលមអៃល់អាជីវករ-សិបបករផៃលកាំពុងបយត្មើយសវាកមមទាក់រងនឹងជាំន្នញសិលបៈសូនរូប  និងសិលបៈសិបបកមម 
យៅត្កងុយសៀមរាបចាំនួន២៣យលើក។ បានសហការជាមួយកាា ាំងចត្មុេះថាន ក់យែត្ា មនទីរស្ថធារណៈការ និង 
សងាក ត់្ស្ថលាកយត្មើករាា ក់ស្ថា កសញ្ញញ ចាំនួន១២ស្ថា ក និងបដ្ឋចាំនួន០៤ផ្ទទ ាំងែុសចាប់តាមៃងសទឹង 
យសៀមរាប។ ចុេះត្ត្តួ្ពិនិត្យរីតាាំងអាជីវកមមយលើកស្ថា កយីយហាលមីឱ្យអនុវត្ដត្តឹ្មត្ត្ូវតាមការផណន្នាំរបស់ត្កសួង 
វបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈចាំនួន១២យលើក យៅត្កុងយសៀមរាប។ បានស្ស្ថវត្ជាវត្បវត្ាិពិធីយចត្ត្តាមរាំយនៀម
រាំលាប់ត្បដពណីកនុងត្ាំបន់យៅស្សុកត្បាស្ថរបារង សូត្រនិរម និងស្សុកពួកចាំនួន០៣អត្ាបរ។ ការោិល័យ 
ត្ចកយចញចូលផត្មួយត្កងុយសៀមរាបបានែដល់ចាប់បយត្មើយសវាកមមត្បរុាំត្ន្ដនាីែសពវែាយែលិត្ែល យលើកស្ថា ក 
យីយហាចាំនួន៥៨ចាប់។ 
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មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរតត្ពះវិហារ ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានត្ត្តួ្ពិនិត្យត្បាស្ថរបុរាណ និងបានៃឹកយជើងរត្មវត្ាុបុរាណចាំនួន 

០១ យកមករកាយៅមនទីរ ផៃលសាិត្យៅបរយិវណៃីរបស់ត្កមុហ៊ាុនឯកជន យៅស្សុកផត្បងានជ័យចាំនួន 
០១យលើក។ បានពិនិត្យត្បាស្ថរបុរាណ សាិត្កនុងៃីត្កមុហ៊ាុន រយួ យហវង ត្កុងផ្ប និង ត្កមុហ៊ាុន ឡាន យហវន 
ស្សុកផត្បងានជ័យ។ បានដ្ឋក់ស្ថា កសញ្ញញ តាមត្បាស្ថរន្នន្ន យៅស្សុកផ្ប បានចាំនួន០២យលើក។ បាន
ពិនិត្យការកាប់យៃើមយឈើតាមៃងែាូវជាតិ្ របស់ត្កមុហ៊ាុន Metfone យៅកនុងត្ាំបន់ត្បាស្ថរត្ពេះលាន យៅស្សុក
ផត្បងានជ័យចាំនួន០១យលើក។ បានររួលបាង់កមមសិរធិៃីត្បាស្ថរ យៅស្សុករូយលនចាំនួន០១បាង់។សកមមភាព
ឆ្ម ាំត្ត្ួសត្តាយដត្ពយបាសសាអ ត្តាមត្បាស្ថរបុរាណសរបុចាំនួន១៧៣,៨០៣ផម៉ោត្ត្កាយរ ៉ោ។ យភញៀវចូលរសសន្ន
តាមត្បាស្ថរន្នន្នសរបុចាំនួន១.៧៤២៥ន្នក់ (អនារជាតិ្១៨៨ន្នក់) ។ 

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានយរៀបចាំពិធីត្បារពធរិវាវបបធម៌ជាតិ្ ០៣ មីន្ន យលើករី១៦ ឆ្ន ាំ២០១៤ 
យត្កាមត្បធានបរ “អវីៗទាាំងអស់យៃើមបីសុែៃុមភាពវបបធម៌ជាតិ្” យត្កាមអធិបតី្ភាព ឯកឧត្ាម ជុច យភឿន 
រៃាយលខាធិការ ត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ យៅស្ថលាយែត្ា។ បានែសពវែាយយសចកាីជូនៃាំណឹង សាីពីការ
ត្បារពធពិធីមយហាស្សពជាតិ្រាំនូរវចិិត្ត្កមម ឆ្ន ាំ២០១៣ ៃល់អាជីវករតាមបណ្ដា ស្សុក-ត្កងុទាាំង៨។ ចុេះត្ត្ួត្
ពិនិត្យ និងស្សង់សាិតិ្សិបបកមមចាំនួន០១យលើក យៅស្សុកជាាំកានា។ បានយចញអាជាញ ប័ណណយលើកស្ថា កសញ្ញញ
ស្ស្ថយបៀរអងគរចាំនួន២១ស្ថា ក យៅត្កងុត្ពេះវហិារ។ 

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរតកាំពង់ធាំ ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានចុេះស្សង់វត្ាុបុរាណយត្ៅឃ្ា ាំង យៅឃុាំយតាន ត្ជុាំ ស្សុកបារាយណ៍ចាំនួន 

៨៣ៃុាំ។ បានសហការជាមួយអងគការWaseda ជួសជុលត្បាស្ថរN1ដនត្កុមត្បាស្ថរសាំបូរដត្ពរុក។ កាត់្យមម
និងកូនយឈើផៃលៃុេះយៅយលើត្បាស្ថរ កនុងត្ាំបន់ត្បាស្ថរសាំបូរដត្ពរុកចាំនួន២២ត្បាស្ថរ។ បនាយធវើបញ្ជ ីស្ថរ
យពើភណឌ វត្ាុសិលបៈ និងចុេះបញ្ជ ីសមុច័ចយវត្ាុបុរាណជាតិ្តាមត្បព័នធកុាំពយូរ័រ។ ររួលយភញៀវជាតិ្ និងអនារជាតិ្
ចូលរសសន្នស្ថរមនទីរយែត្ាសរបុចាំនួន៥២ន្នក់(អនារជាតិ្៣៤ន្នក់) ត្បាស្ថរអផណា ត្ចាំនួន៧៨ន្នក់ 
(អនារជាតិ្៣៦ន្នក់) រមណីយដ្ឋា នភនាំសនទុកចាំនួន៩,៦០៣ន្នក់ (អនារជាតិ្១,៧១៩ន្នក់) វត្ាត្បាស្ថរចាំនួន៩០ន្នក់ 
(អនារជាតិ្៣២ន្នក់) និងត្បាស្ថរសាំបូរដត្ពរុកចាំនួន៥,៨៩៨ន្នក់ (អនារជាតិ្២,០៣៣ន្នក់)។   

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានែសពវែាយត្បកាសអនារត្កសួង សាីពីការែាល់យសវារៃាបាលថាន ក់ 
យត្កាមជាតិ្បាន០២ស្សកុ។ បានបនាហវឹកហាត់្សិលបៈៃល់សិសសថាន លយរៀងរាល់ដលៃអារិត្យ។ បានផណន្នាំ និង 
ជត្មុញៃល់អាជីវករជួល-លក់ឌី្សតាមបណ្ដា ស្សកុឲ្យមកយធវើចាប់អាជីវកមមឆ្ន ាំ២០១៤ និងចុេះពិនិត្យសិបបកមម 
ត្មាញសូត្ត្ យៅស្សុកសនទុកចាំនួន០១យលើក។ បានចុេះស្ស្ថវត្ជាវរកអនកយចេះយធវើផែាងឯក យៅឃុាំត្ត្ពាាំងឬសសី 
ស្សុកកាំពង់ស្ថវ យបានចាំនួន០២យលើក និងស្ស្ថវត្ជាវភាស្ថរជនជាតិ្រួយ យៅស្សុកត្បាស្ថរបលា័ងគចាំនួន០២ 
យលើក ។  

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរតកាំពង់ចម ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានចុេះត្ត្តួ្ពិនិត្យស្ថា នភាពត្បាស្ថរនររបាជ័យ ត្បាស្ថរភនាំហាន់ជ័យ  

ត្បាស្ថររឹកឆ្ និងត្បាស្ថរយជើងដត្ព និង បានយបាសសាអ ត្កនុងបរយិវណត្បាស្ថរនររបាជ័យ ។  
ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានយរៀបចាំពិធីត្បារពធរិវាវបបធម៌ជាតិ្ ០៣ មីន្ន យលើករី១៦ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

យត្កាមត្បធានបរ “អវីៗទាាំងអស់យៃើមបីសុែៃុមភាពវបបធម៌ជាតិ្” យត្កាមអធិបតី្ភាព ឯកឧត្ាម ដល នរៈសត្ា 
រៃាយលខាធិការ ត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ យៅមនទីរវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈយែត្ា។ បានស្សង់សាិតិ្
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អាជីវកមមសិលបៈភាពយនា-វយីៃអូ ត្កមុសិលបៈរសសនីយភាព និងបនាស្សង់សាិតិ្សិលបេះសូនរបូផៃលាន
កនុងយែត្ា។បានផណន្នាំៃល់អាជីវករត្បកបអាជីវកមមផែនកឧបករណ៍បាំពងសយមាងឲ្យយោរពចាប់ យៅត្កងុកាំពង់
ចាម និងស្សុកត្ាំផបរ។ បានផណន្នាំៃល់ាច ស់អាជីវកមមបញ្ចូ លបរយភាងតាមរូរស័ពទដៃមិនឲ្យបញ្ចូ លរបូភាព និង
យរឿងអាសអាភាស យៅែារត្ាំផបរចាំនួន០១យលើក និងបានពិនិត្យការចាក់បញ្ញច ាំងវយីៃអូតាមហាងកាយហវ ត្ពម
ទាាំងបានែសពវែាយៃល់ាច ស់អាជីវកមមយលើវស័ិយវបបធម៌ ឲ្យមកដ្ឋក់ពាកយសុាំចាប់ត្បកបអាជីវកមមរបស់ែាួន
យៅ ស្សុកបាធាយចាំនួន០៣យលើក។ បានែសពវែាយកបួនខាន ត្ចាា ក់ផែមរ យៅតាមបណ្ដា អាជីវកមមសិលបៈ
សូនរបូ ចាំនួន០១យលើក។ 

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរដត្កសចះ ៖ 
 ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានផលរកាវត្ាុបុរាណយៅកនុងឃ្ា ាំងស្ថរមនទីរជាត្បចាាំ និងយរៀបចាំយៅតាម 

ជាំន្នញ និងលកាណៈបយចចកយរស។ យភញៀវជាតិ្ និងអនារជាតិ្ចូលរសសន្នអាោរបុរាណរកាកណ្ដា លសរបុចាំនួន
៧១៧ន្នក់ (អនារជាតិ្ចាំនួន៣៧៨ន្នក់) ។ 

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានយរៀបចាំពិធីត្បារពធរិវាវបបធម៌ជាតិ្ ០៣ មីន្ន យលើករី១៦ ឆ្ន ាំ២០១៤ 
យត្កាមត្បធានបរ “អវីៗទាាំងអស់យៃើមបីសុែៃុមភាពវបបធម៌ជាតិ្” យត្កាមអធិបតី្ភាព ឯកឧត្ាម ដល នរៈសត្ា 
រៃាយលខាធិការ ត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ យៅមនទីរវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈយែត្ា។ ចុេះពិនិត្យកផនាង 
បញ្ញច ាំងវយីៃអូលក់កាយហវចាំនួន៤៧កផនាង កផនាងជួល-លក់កាផសសត្វយីៃអូចាំនួន៦០កផនាង និងបានផណន្នាំឲ្យ
អាជីវករមកយធវើកិចចសនាយៅមនទីរវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈយែត្ា សាីពី ការយធវើអាជីវកមមជួល-លក់កាផសសត្វយីៃអូ
ត្តឹ្មត្ត្វូតាមចាប់ យៅត្កងុត្កយចេះ។ បានស្សង់សាិតិ្សិលបៈសូនរបូ និងសិលបៈសិបបកមម និងបានពិនិត្យកផនាង
លក់យត្រឿងសងាា រមឹ វត្ាុអនុសាវរយ៍ី និងបានផណន្នាំឲ្យអាជីវករយោរពយៅតាមរចន្នបរផែមរ យៅត្កងុត្កយចេះ។ 
បានពិនិត្យ ផណន្នាំៃល់អាជីវករអ៊ាុត្សក់ កាត់្សក់ សាអ ងការ បណ្ដណ ោរ ឲ្យសុាំចាប់យលើកស្ថា កយីយហាចាំនួន
៦៣កផនាង យៅត្កុងត្កយចេះ។ ការោិល័យត្ចកយចញចូលផត្មួយ បានយចញលិែិត្អនុញ្ញញ ត្ត្បកបអាជីវកមម
វស័ិយវបបធម៌ត្រប់ជាំន្នញចាំនួន១១ចាប់ ។ 

  
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរដស្ទងឹសត្រង ៖ 
 ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានសិកាស្ស្ថវត្ជាវពីត្បវត្ាិស្ថស្ដសាភូមិបាយៃើម និងភូមិហាងស្ថវា៉ោត់្

តាមរយៈការយធវើកាំណ្ដយចាំនួន០២កផនាង យៅស្សុកយសស្ថន។ សហការជាមួយត្កុមការងារបុរាណវរិា មកពី
ត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ យធវើកាំណ្ដយយៅភូមិអូរផត្ត្ល និងភូមិកាាំងយត្យជា យៅស្សុកថាឡាបរវិា៉ោត់្ចាំនួន 
០១យលើក។  បានស្ស្ថវត្ជាវរកយឃើញរួលត្បាស្ថរបុរាណផៃលផបកបាក់ចាំនួន០៦កផនាង សាិត្យៅឃុាំស្ថមរគី។ 
ចុេះត្ត្ួត្ពិនិត្យវត្ាុបុរាណផៃលានស្ស្ថប់យៅតាមែទេះត្បជាពលរៃា និងយៅកនុងឃ្ា ាំងស្ថលាស្សុកថាឡាបរវិា៉ោត់្ 
ចាំនួន០១យលើក។ បានពិនិត្យរួលត្បាស្ថរបុរាណចាំនួន០២កផនាង យៅស្សុកថាឡាបរវិា៉ោត់្ និងរកយឃើញវត្ាុ
បុរាណចាំនួន០៣ៃុាំ-ផ្ទទ ាំង។   

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ សហការជាមួយត្កុមសិលបៈសិសសវរិាល័យ ហ៊ាុន ផសន សទឹងផត្ត្ង 
ហាត់្របាាំបាយសី យៃើមបីចូលរមួមយហាស្សពសិលបៈមហាជនអភិវឌ្ឍន៍ថាន ក់ជាតិ្ យៅរាជធានីភនាំយពញ។ បាន 
ែាល់អាជាញ ប័ណណត្បកបអាជីវកមមវបបធម៌សរបុចាំនួន១១កផនាង។  

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរដររនគ្ីរ ី៖ 
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានវាស់បរយិវណៃីត្បាស្ថរយកសណ្ដាំង យៅស្សុកអូរោ៉ោដ្ឋវ បានកាំណត់្ 

ត្ពាំត្រឹេះត្បាស្ថរ និងរីតាាំងស្ថា នីយបុរាណ យៅស្សុកបរផកវ និងស្សកុកូនមុាំ ត្ពមទាាំងវាស់បរយិវណៃីៃាំណ្ដក់
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សយមាចឪ យៅស្សុកលាំផ្ទត់្។ បានដ្ឋក់ស្ថា កសញ្ញញ របូភាព សាីពីការរប់ស្ថក ត់្ការជួញៃូរវត្ាុបុរាណែុសចាប់
យៅត្បាស្ថរយកសណ្ដាំង ស្សុកអូរោ៉ោដ្ឋវបាន០១ផ្ទទ ាំង។ បានសហការជាមួយមន្ដនាីសូរយិោៃីយែត្ាយែទៀងផ្ទទ ត់្
ផែនរីត្ាំបន់ត្បាស្ថរផៃលបានវាស់ផវងរចួចាំនួន០៤កផនាង។ 

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានចុេះត្ត្តួ្ពិនិត្យការហវឹកហាត់្របស់ត្កមុសិលបៈមហាជនភូមិត្ង 
ណងឡិជាយរៀងរាល់សបាា ហ៍។ ចុេះត្ត្ួត្ពិនិត្យការបញ្ញច ាំងវយីៃអូតាមហាងកាយហវចាំនួន០៦យលើក ត្កុមហ៊ាុនរូររសសន៍ 
ផែសកាបចាំនួន០៦យលើក និងការចាក់បញ្ញច ាំងវយីៃអូខាន ត្ធាំចាំនួន០៨យលើក។ បានសហការជាមួយអាជាញ ធរយែត្ា
ចុេះបន្ដងាក បបរយលមើសជួល-លក់ឌី្សែុសចាប់ យៅត្កុងបានលុងចាំនួន០១យលើក និងៃកហូត្បានឌី្សចាំនួន
៦៤៣បនទេះ។ បានចុេះត្ត្តួ្ពិនិត្យ ផណន្នាំៃល់អាជីវករចាា ក់ត្រប់ត្បយភរយៅរូទាាំងយែត្ា ឲ្យអនុវត្ាតាម
កបួនខាន ត្ចាា ក់ផែមរឲ្យបានត្តឹ្មត្ត្វូចាំនួន០៤យលើក។ បានស្សង់សាិតិ្រីតាាំងលក់វត្ាុអនុសាវរយ៍ីកនុងត្កងុបាន
លុងចាំនួន០១យលើក បាន០៦កផនាង។ បានសហការយរៀបចាំពិព័រណ៍កសិកមម និងវបបធម៌ ចាំនួន០១យលើក 
រយៈយពល០៣ដលៃ យៅកនុងបរយិវណមនទីរវបបធម៌យែត្ា ។ 

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរដមណឌ លគ្ីរ ី៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានែសពវែាយអនុត្កឹត្យយលែ៦៣ និងស្ថរាចរផណន្នាំយលែ០៧ ៃល់

អាជីវករជួល-លក់ឌី្សត្រប់ត្បយភរចាំនួន០៤ឃុាំ។  បានស្សង់សាិតិ្យបតិ្កភណឌ វបបធម៌អរបីូត្រប់រត្មង់ចាំនួន០៤
ឃុាំ យៅស្សុកយពត្ជាដ្ឋរយៈយពល០៣ដលៃ។ បានចុេះយៅហវឹកហាត់្របាាំៃល់សហរមន៍ភូមិពូតាាំងបានចាំនួន០៥
យលើក ហវឹកហាត់្វាយយឃ្ម េះត្បាាំមួយ ៃល់ត្កមុសិសសមណឌ លបុរកុីារចាំនួន០៨យលើក និងបងាា ត់្ៃល់ត្កុម
សិលបៈសហរមន៍ អងគការយលើកកមពស់សុែភាពជនជាតិ្យៃើមភារតិ្ច ឲ្យយល់ៃឹងអាំពីជមៃឺយអៃស៍ចាំនួន០៣
យលើក។ បានចុេះយៅពិនិត្យកផនាងជួល-លក់ឌី្ស យៅត្កងុផសនមយន្នរមយចាំនួន០១យលើក។  បានចុេះយៅពិនិត្យ
មជឈមណឌ លវបបធម៌ជនជាតិ្ភនាំយដ្ឋេះត្កមុាំ យដ្ឋយបានចាត់្កាា ាំងយបាសសាអ ត្យៅយលើអាស្សមទាាំងបីសត្ាប់
យភញៀវយរសចរណ៍មកចូលយលងកាំស្ថនា។ បានែាល់ចាប់អនុញ្ញញ ត្អាជីវកមម យសវាកមមវបបធម៌បានចាំនួន០៣
ចាប់។ 

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរដនត្ពសវង ៖ 
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានបនាការស្ស្ថវត្ជាវរកយបតិ្កភណឌ ត្រប់ត្បយភរយៅតាមបណ្ដា ស្សកុ-ត្កងុ 

យៅរូទាាំងយែត្ា។ ចុេះពិនិត្យត្បាស្ថរដត្ពយៃើមស្សកុ យៅស្សុកសីុធរកណ្ដា ល យៃើមបីយសនើសុាំយៅត្កសួងវបបធម៌ 
និងវចិិត្ត្សិលបៈ យៃើមបបីញ្ចូ លជាសមបត្ាិយបតិ្កភណឌ វបបធម៌ជាតិ្។ ចាក់ៃីបផនាម និងកស្ថងស្ថព នចូល
បូជនីយដ្ឋា នបារាយណ៍អផណា ត្ ផៃលជាអាំយណ្ដយរបស់សបបុរសជន និង ដ្ឋក់ស្ថា កសញ្ញញ សាគ ល់យឈាម េះ
យៃើមយឈើបានចាំនួន៧៦ស្ថា ក។ បនាយរៀបចាំដ្ឋក់យៅអីលម សត្ាប់យភញៀវអងគុយយលងកាំស្ថនា និងជីកអណាូ ងសនប់
បាន០១អណាូ ង សត្ាប់យត្បើត្បាស់កនុងបូជនីយដ្ឋា នបារាយណ៍អផណា ត្ ជាអាំយណ្ដយរបស់ឯកឧត្ាមអភិបាលយែត្ា 
និងសបបុរសជន។  

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានបងាា ត់្របាាំជូនពរៃល់សិសសមណឌ លកុារកាំត្ពាយែត្ា និងសិសស 
វរិាល័យត្ពេះអងគឌួ្ងជាយរៀងរាល់ដលៃ។ ចុេះពិនិត្យអាជីវកមមបញ្ញច ាំងវយីៃអូលក់កាយហវចាំនួន១០យលើក យៅស្សុក 
កាំពង់ត្ត្ផបក ពាមរក៏ និងត្កុងដត្ពផវង។ បានស្សង់សាិតិ្សិលបៈភាពយនា និងសិលបៈសូនរបូ និងសិលបៈ
សិបបកមមត្រប់ត្បយភរត្បចាាំឆ្ន ាំ២០១៤ យៅស្សុកយពាធិយរៀង។ ចុេះត្ត្តួ្ពិនិត្យសិបបកមមត្រប់ត្បយភរយៅតាមបណ្ដា
ស្សុក-ត្កងុបានចាំនួន០៥យលើក។ បានពិនិត្យស្ថា កសញ្ញញ ត្រប់ត្បយភរយៅស្សកុពាមរក៏ និងស្សកុកាំពង់ត្ត្ផបក
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ចាំនួន០១យលើក។ បានសហការជាមួយត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ ចុេះពិនិត្យរយត្ាងបយងកើត្ភូមិវបបធម៌ 
យៅភនាំតូ្ច ស្សុកបាភនាំ យៃើមបីកស្ថងរបូសាំណ្ដកយៅរីយន្នេះ។ 

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរតសាផ យសរៀង ៖ 
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានចុេះត្ត្តួ្ពិនិត្យរួលបុរាណ និងត្បាស្ថរបុរាណចាំនួន៣៩យលើក និង 

ចុេះត្ត្ួត្ពិនិត្យវត្ាុបុរាណយៅតាមរីស្ថធារណៈចាំនួន០៣យលើក។ បានសហការយធវើបាង់រួលបុរាណបានចាំនួន
២០បាង់ និងចុេះែសពវែាយចាប់ សាីពីការការពារយបតិ្កភណឌ បានចាំនួន០៦យលើក ។ 

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានយរៀបចាំពិធីត្បារពធរិវាវបបធម៌ជាតិ្ ០៣ មីន្ន យលើករី១៦ ឆ្ន ាំ២០១៤ 
យត្កាមត្បធានបរ “អវីៗទាាំងអស់យៃើមបីសុែៃុមភាពវបបធម៌ជាតិ្” យត្កាមអធិបតី្ភាពៃ៏ែពង់ែពស់ យលាកជាំទាវ 
រៃាមន្ដនាី ត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ យៅស្ថលត្បជុាំយ្នររយនា។ ចុេះបងាា ត់្របាាំៃល់សារមន៍យុវជនយែត្ា 
ចាំនួន០១ត្កមុ និងអងគការកូៃូផែមរ យៅឃុាំតាសួសចាំនួន០១ត្កុម និងបងាា ត់្របាាំ និងបាំប៉ោនបយចចកយរសៃល់ត្កុម
សិលបៈមហាជនកនុងយែត្ាចាំនួន០៤ត្កមុ។ បានែសពវែាយអនុត្កឹត្យ សាីពីការត្រប់ត្រងវស័ិយភាពយនា-វយីៃអូ
ចាំនួន០២យលើក និងចុេះត្ត្ួត្ពិនិត្យអាជីវកមមជួល-លក់សីុឌី្ វសីុីឌី្ចាំនួន១៥យលើក។ ចុេះត្តួ្ត្ពិនិត្យៃល់សហរមន៍
សិបបកមមអាំពីឬសសី និងអញ្ចូ ត្ចាំនួន០២យលើក និង ស្ស្ថវត្ជាវ ចងត្កងត្បវត្ាិអាំពីសិបបកមមត្រប់ត្បយភរបាន០១
អត្ាបរ។ បានត្ត្តួ្ពិនិត្យការដ្ឋក់តាាំងស្ថា កយីយហា និងផ្ទទ ាំងែាយពាណិជជកមមចាំនួន១៤យលើក។ បានែាល់លិែិត្
អនុញ្ញញ ត្យលើកស្ថា កសញ្ញញ  និងផ្ទទ ាំងយីយហាត្រប់ត្បយភរចាំនួន០៩កផនាង និង យចញអាជាញ ប័ណណៃល់អាជីវករ 
កនុងការត្បរុាំ និងសផមាងសិលបៈចាំនួន២១យលើក ។  
  

សស្ចកដសី្ននដិ្ឋា ន ៖ 
សកមមភាពការងារវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈកនុង្ាសរី១ ឆ្ន ាំ២០១៤ ានៃាំយណើ រការោ៉ោងសកមម

កនុងកិចចផលរកា  ការពារ ត្ពមទាាំងអភិវឌ្ឍន៍សកមមភាពវបបធម៌ត្រប់ជាំន្នញយៅតាមមូលដ្ឋា ន។ យយើងបានបយងកើន
ការែសពវែាយអាំពីសកាក នុពលវបបធម៌ជាតិ្  ពត្ងឹងការែាល់យសវា បយត្មើយសវាកនុងវស័ិយវបបធម៌  និងបានជាំរុញការ 
បយងកើនែលិត្កមមសិលបៈសូនរបូ និងសិលបៈសិបបកមមវបបធម៌  អប់រ ាំត្បជាជនយអាយែិត្ែាំបយងកើនស្ថន ផៃ យដ្ឋយ 
ធាន្នបាននូវរុណភាព និងរកាបាននូវខាន ត្កាច់ចាា ក់ផែមរ យៃើមបបីយត្មើយោលយៅពាណិជជកមម និងយរសចរណ៍  
ត្ពមទាាំងបានរមួចាំផណកអភិវឌ្ឍយសៃាកិចចជាតិ្ និង ការកាត់្បនាយភាពត្កីត្កជូនត្បជាជន ស្សបតាមកមមវធីិ 
នយោបាយ យុរធស្ថស្ដសាចតុ្យកាណ ៃាំណ្ដក់កាលរី៣ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលអាណត្ាិរី៥ ដនរៃាសភា ។ 
         លរធែលការងារផៃលសយត្មចបានមកយនេះ អាស្ស័យយដ្ឋយការែិត្ែាំត្បឹងផត្បងយកអស់កាា ាំងកាយ  
កាា ាំងបញ្ញញ  និងស្ថម រតី្ររួលែុសត្ត្វូែពស់របស់ថាន ក់ៃឹកន្នាំ និងមន្ដនាីរាជការត្រប់លាំដ្ឋប់ថាន ក់ ទាាំងថាន ក់កណ្ដា ល 
និងរាជធានី-យែត្ា ដនត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ ។ 
         អនុវត្ាតាមរយត្ាងផែនការសកមមភាពការងារវបបធម៌  និងវចិិត្ត្សិលបៈផៃលត្ត្ូវបានសយត្មចយដ្ឋយ
សននិបាត្យពញអងគរបស់ត្កសួងវបបធម៌ និងវចិិត្ត្សិលបៈ កាលពីដលៃរី០៤-០៥ ផែកុមភៈ កនាងមក  តុ្លយការ
ដនការអនុវត្ាផែនការសកមមភាពការងារវបបធម៌កនុង្ាសរី១ ឆ្ន ាំ២០១៤  ានៃូចខាងយត្កាម  ៖ 
         ក- អងគភាពថាន ក់កណ្ដា ល  
              សរបុសកមមភាពការងារផៃលបានដ្ឋក់បញ្ចូ លកនុងផែនការសកមមភាពការងារ្ាសរី១  ឆ្ន ាំ២០១៤ 
ានចាំនួន១៣៤សកមមភាព   អនុវត្ាបានចាំនួន៧៣សកមមភាព   អត្តាសយត្មចបានានចាំនួន៥៤%។ ាន
សកមមភាពការងារចាំនួន០៦សកមមភាព ផៃលអងគភាពថាន ក់កណ្ដា លសយត្មចបាន  ផត្ពុាំបានដ្ឋក់បញ្ចូ លកនុង
ផែនការសកមមភាពការងារសត្ាប់្ាសរី១ ឆ្ន ាំ២០១៤ ។ 
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           ១-អរគន្នយកដ្ឋា នរៃាបាល និងហិរញ្ញវត្ាុុ្ ៖ 
–សកមមភាពការងារកនុងផែនការ្ាសរី១ានចាំនួន៦៩សកមមភាព 
–អនុវត្ាបានចាំនួន៣៩សកមមភាព   អត្តាសយត្មចបានានចាំនួន៥៨% 

            ២-អរគន្នយកដ្ឋា នបយចចកយរសវបបធ៌ម  ៖ 
–សកមមភាពការងារកនុងផែនការ្ាសរី១ ានចាំនួន២៧សកមមភាព 
–អនុវត្ាបានចាំនួន១៣សកមមភាព   អត្តាសយត្មចបានានចាំនួន៤៨% 

             ៣-អរគន្នយកដ្ឋា នយបតិ្កភណឌ  ៖ 
                   –សកមមភាពការងារកនុងផែនការ្ាសរី១ ានចាំនួន១៨សកមមភាព 

–អនុវត្ាបានចាំនួន១៤សកមមភាព   អត្តាសយត្មចបានានចាំនួន៧៧% 
              ៤-សកលវរិាល័យភូមិនទវចិិត្ត្សិលបៈ ៖ 
                    –សកមមភាពការងារកនុងផែនការ្ាសរី១ ានចាំនួន០៦សកមមភាព 

–អនុវត្ាបានចាំនួន០១សកមមភាព   អត្តាសយត្មចបានានចាំនួន១៦% 
–ានសកមមភាពចាំនួន០៤ផៃលសយត្មចបាន ផត្ពុាំបានដ្ឋក់កនុងផែនការ្ាសរី១ ឆ្ន ាំុ្ ២០១៤ 

              ៥-ស្ថលាមធយមវចិិត្ត្សិលបៈ ៖ 
                      –សកមមភាពការងារកនុងផែនការ្ាសរី១ ានចាំនួន០៨សកមមភាព 

–អនុវត្ាបានចាំនួន០៣សកមមភាព   អត្តាសយត្មចបានានចាំនួន៣៧% 
–ានសកមមភាពចាំនួន០២ផៃលសយត្មចបានផត្ពុាំបានដ្ឋក់កនុងផែនការ្ាសរី១ ឆ្ន ាំុ្ ២០១៤ 

              ៦-ន្នយកដ្ឋា នសវនកមម ៖ 
                       –សកមមភាពការងារកនុងផែនការ្ាសរី១ ានចាំនួន០៣សកមមភាព 

–អនុវត្ាបានចាំនួន០១សកមមភាព   អត្តាសយត្មចបានានចាំនួន៣៣% 
               ៧-អធិការដ្ឋា ន ៖ 
                       –សកមមភាពការងារកនុងផែនការ្ាសរី១ ានចាំនួន០៣សកមមភាព 

–អនុវត្ាបានចាំនួន០២សកមមភាព   អត្តាសយត្មចបានានចាំនួន៦៦% 
    ែ-មនទីរវបបធម៌  និងវចិិត្ត្សិលបៈ រាជធានី-យែត្ា ៖ 
                        –សកមមភាពការងារកនុងផែនការ្ាសរី១ានចាំនួន២៨៩សកមមភាព  
                        –អនុវត្ាបានចាំនួន១៤៣សកមមភាពអត្តាសយត្មចបានានចាំនួន៤៩%។                                        
                –ានសកមមភាពការងារចាំនួន០៤សកមមភាព  ផៃលអងគភាពថាន ក់រាជធានី-យែត្ាសយត្មចបាន  
ផត្ពុាំបានដ្ឋក់បញ្ចូ លកនុងផែនការសកមមភាពការងារសត្ាប់្ាសរី១ ឆ្ន ាំ២០១៤ ។ 

*សរបុសកមមភាពការងារកនុងផែនការ្ាសរី១ ទាាំងអងគភាពថាន ក់កណ្ដា ល  និងមនទីរវបបធម៌រាជធានី-
យែត្ាានចាំនួន៤២៣សកមមភាព អនុវត្ាបានចាំនួន២១៦សកមមភាព   អត្តាសយត្មចបានានចាំនួន៥១ % 

រនទឹមនឹងសកមមភាពការងារផៃលសយត្មចបានៃូចខាងយលើ  ត្រប់អងគភាពវបបធ៌មទាាំងអស់  ទាាំងថាន ក់
កណ្ដា ល និងមនទីរវបបធម៌រាជធានី-យែត្ាពុាំទាន់បានសយត្មចសកមមភាពការងារវបបធ៌មមួយចាំនួនធាំ ផៃលត្ត្ូវ
ដ្ឋក់បញ្ចូ លបផនាមយលើផែនការសកមមភាពការងារកនុង្ាសរី២ យដ្ឋយស្ថរអងគភាពទាាំងយន្នេះជួបបញ្ញា
ត្បឈមមួយចាំនួនៃូចខាងយត្កាម  ៖ 

១-ែវេះធនធានមន្ដនាីជាំន្នញសត្ាប់បាំយពញមុែៃាំផណង និងត្កបែ័ណឌ មន្ដនាីរាជការផៃលបាននិងត្ត្វូ
ចូលនិវត្ាន៍ ជាពិយសសសិលបករ សិលបការនីិ  និងមន្ដនាីយៅតាមការោិល័យវបបធ៌មស្សុក-ែណឌ -ត្កងុ 
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 ២-កងវេះលិែិត្បរដ្ឋា នរតិ្យុត្ាិ និងចាប់ន្នន្នសត្ាប់យ្ាើយត្បនឹងការវវិត្ាន៍រកីចយត្មើនរបស់វស័ិយ
វបបធ៌ម 
 ៣-ែវេះការបណាុ េះបណ្ដា លជាំន្នញៃល់មន្ដនាីអនុវត្ាការងារជាំន្នញយែសងៗរបស់ត្កសួង យត្ៅពីជាំន្នញ
ផៃលានយៅស.ភ.វ.ស  លវកិា និងសាភ រៈបរកិាា រសត្ាប់ចុេះបាំយពញយបសកកមមយៅយែត្ាឆ្ៃ យៗមិនទាន់យ្ាើយ 
តាបតាមត្ត្មូវការ 
 ៤-ការយល់ៃឹងយលើការងារត្រប់ត្រងស្ថរមនទីរ និងវត្ាុបុរាណរបស់មន្ដនាីជាំន្នញ តាមមនទីរវបបធម៌
រាជធានី-យែត្ាម ានកនុងកត្មិត្ទាប 
 ៥-ែវេះខាត្លវកិាសត្ាប់ជួយៃល់ការងារសិកាស្ស្ថវត្ជាវ បណាុ េះបណ្ដា ល  និងត្យមាើងស្ថន ដៃសិលបៈ
ត្រប់រត្មង់ ជាពិយសសស្ថន ដៃផៃលបានបាត់្បង់ និងកាំពុងត្បឈមការបាត់្បង់ 
 ៦-ការងារយបាេះបយងាគ លកាំណត់្រីតាាំងស្ថា នីយបុរាណ និងសាំណង់បុរាណានសភាពយឺត្ោ៉ោវ  
អាចត្បឈមជាមួយការរ ាំយលាភយកៃីពីសាំណ្ដក់ត្កមុហ៊ាុនឯកជន ត្បជាពលរៃា  រមួទាាំងត្ពេះសងឃមួយចាំនួន 
 ៧-មនទីរវបបធ៌មរាជធានី-យែត្ាានការលាំបាកកនុងការត្រប់ត្រងជាំន្នញមួយចាំនួនៃូចជា ៖ ការត្រប់
ត្រងស្ថា កសញ្ញញ   ផ្ទទ ាំងបា៉ោណូ  ស្ថា កយីយហា  យត្ពាេះត្ត្ួត្ោន ជាមួយស្ថា ប័នជាំន្នញយែសងយរៀត្  

 
សផនការស្កមមភាពការងារស្ាំខាន់ៗ ស្ត្មាប្់ឆមាស្ទ្ី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 
-បនដយធវើកិចចសហត្បតិ្បត្ដិការជាមួយអងគការ G.H.F ជួសជុលត្បាស្ថរបន្នទ យឆ្ម រ យែត្ដបន្នទ យានជ័យ  
-បនដយធវើកិចចសហត្បតិ្បត្ដិការជាមួយអងគការWasedaជួសជុលត្កមុត្បាស្ថរសាំបូរដត្ពរុក យែត្ដកាំពង់ធាំ 
-យលើករយត្ាងជួសជុល រល់ត្រត្បាស្ថរផៃលសាិត្កនុងភាពយត្ោេះថាន ក់បាំែុត្ 
-យធវើកិចចសហត្បតិ្បត្ាិការជាមួយអងគការ UNESCO យរៀបចាំរយត្ាងបាង់យមត្បាស្ថរបន្នទ យឆ្ម រ 
-យធវើកិចចសហត្បតិ្បត្ាិការជាមួយអងគការ Exo Foundation កនុងការកស្ថងបងគន់អន្នម័យ និងបញ្ជ រ

ព័ត៌្ាន យៅត្បាស្ថរបន្នទ យឆ្ម រ 
-យធវើកិចចសហត្បតិ្បត្ាិការជាមួយត្កមុហ៊ាុន Khiri Travel ពីការងារយបាេះត្ង់ យៅត្បាស្ថរបន្នទ យឆ្ម រ 
-បញ្ជូ នមន្ដនាីជាំន្នញចុេះយៅសិកាស្ស្ថវត្ជាវ យៃើមបីជួសជុលត្បាស្ថរន្នន្នយៅតាមបណ្ដា យែត្ា 
-យធវើកិចចសហត្បតិ្បត្ាិការជាមួយស្ថលាបារាាំងចុងបូព៌ា សាីពីការចុេះបញ្ជ ីរបូចាា ក់ និងការពត្ងីកឃ្ា ាំង

ដ្ឋក់វត្ាុសិលបៈ 
-យធវើកិចចសហត្បតិ្បត្ាិការជាមួយស្ថលាបារាាំងចុងបូព៌ា យៃើមបីយធវើមនទីរពិយស្ថធន៍វភិារផបបវរិាស្ថស្ដសា

អាំពីអាយុកាលលម និងចងត្កងឯកស្ថរ 
-បនដការចុេះបញ្ជ ីស្ថរយពើភណឌ វត្ាុសិលបៈយៅស្ថរមនទីរជាតិ្ និងស្ថរមនទីរយែត្ដ 
-បនដចុេះត្ត្តួ្ពិនិត្យ និងែដល់ជាំនួយបយចចកយរសអាំពីការងារអភិរកស យរៀបចាំដ្ឋក់តាាំងពិព័រណ៌ និងការចុេះ 

បញ្ជ ីស្ថរយពើភណឌ វត្ាុសិលបៈ យៅស្ថរមនទីរតាមយែត្ដ 
-បនាការពិនិត្យ និងសយត្មចយសៀវយៅខាន ត្កាច់ចាា ក់ផែមរភារ២ និងសាភ រៈយត្បើត្បាស់ត្បជាពលរៃាផែមរ

ភារ២ 
-បនាការស្ស្ថវត្ជាវ និងការត្បមូលែាុាំឯកស្ថរសាីពីសាភ រៈយត្បើត្បាស់ត្បជាពលរៃាផែមរភារ៣ និងយសៀវ

យៅកាច់ចាា ក់ផែមរភារ៣ 
-បនាកិចចសហការជាមួយរណៈកមមការអនារត្កសួងបន្ដងាក បបរយលមើសភាពយនា-វយីៃអូ កនុងការត្ត្តួ្ពិនិត្យ 

និងានវធិានការចាំយពាេះមុែកនុងការចរាចរែលិត្ែលភាពយនាោម នរិដ្ឋា ការ 
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-យធវើយសចកាីត្ពាងស្ថរាចរ សាីពីវធិានការដនការែលិត្ភាពយនាបរយរស យៅកមពុជា 
-យរៀបចាំកិចចៃាំយណើ រការយបើកវរគបណាុ េះបណ្ដា លអនកបយចចកយរសលត្ភាពយនា 
-្ាងយសចកាីត្ពាងអនុត្កឹត្យលមីសាីពី ការត្រប់ត្រងសិលបៈភាពយនា 

 -យត្ត្ៀមសផមដងសិលបៈរសសនីយភាពបយត្មើត្ពឹត្ដិការណ៍សាំខាន់ៗរបស់ជាតិ្ និងអនដរជាតិ្ 
 -បនដហាត់្សម និងសិកាស្ស្ថវត្ជាវសត្ាប់ត្យមាើងស្ថន ដៃសិលបៈរសសនីយភាពលមី 

-បនាៃាំយណើ រការកមមវធីិសិកា្ាសរី២ ឆ្ន ាំសិកា២០១៣-២០១៤ យៅសកលវរិាល័យភូមិនទវចិិត្ត្ 
សិលបៈ 

-បនាយលើកកមពស់រុណភាពបណាុ េះបណ្ដា លត្រប់មហាវរិាល័យ ជាពិយសសយៅថាន ក់ឆ្ន ាំសិកាមូលដ្ឋា ន 
-ផកលមអកមមវធីិសិកាឲ្យស្សបតាមសម័យកាលរកីចយត្មើនលមីដនវស័ិយអប់រ ាំយៅកមពុជា 

 -បនាការជួសជុលអោរមហាវរិាល័យបុរាណវរិា 
 -បនាយរៀបចាំកមមវធីិសិកាឲ្យស្សបតាមសាង់ដ្ឋរបស់ត្កសួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា យៅស្ថលាមធយម 
វចិិត្ត្សិលបៈ 

-យត្ត្ៀមត្បកាសលរធែលត្បឡងសញ្ញញ បត្ត្សិលបៈ និងស្ថន ត្កបត្ត្សិលបៈ ឆ្ន ាំសិកា២០១៣-២០១៤ 
-យលើករយត្ាងអភិវឌ្ឍស្ថលាមធយមវចិិត្ត្សិលបៈ តាមរយៈអងគការយត្ៅរដ្ឋា ភិបាល 
-បនាអនុវត្ាការងារជាត្បចាាំ និងសកមមភាពការងារមួយចាំនួនផៃលមិនទាន់បានអនុវត្ាកនុង្ាសរី១ ។ 
 
យសចកដីៃូចបានយោរពជត្ាបជូនខាងយលើ សូម ឯកឧត្ដមឧបន្នយករៃាមន្ដនដី រៃាមន្ដនដីររួលបនទុក 

រីសដកីាររណៈរៃាមន្ដនដី យមតាដ ត្ជាបជារបាយការណ៍ ។ 
  សូម ឯកឧត្ដម 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 
 

 


