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របាយការណ៍ 

ស្ដពី ី
លទ្ធផលការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈ រយៈពពល៩ខែ (មករា-កញ្ញា ) ឆ្ន ាំ២០១៤ 

 

 
I. ពស្ចកដីពផដើម ៖ 

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    កនុងរយៈយពល៩ដមយនះររប់ 
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 និងត្កប្ែណឌ  ៖ 

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

អនុរដ្ាយលខ្នធិការ៨របូ។ 
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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) ។ 
 -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 និងលលាយលាខ ន) ។ 
រ-ថាន ក់រាជធានី-យមត្ដ ៖ 

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

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

 -ថាន ក់មនទីរវបបធម៌រាជធានី-យមត្ដ មានចំនួន៩៩៩នាក់ កនុងយនាះស្សី៣០៨នាក់ ។ 
 
III. ស្កមមភាពការងារថ្នន ក់ដកឹនា ាំត្កស្ងួ ៖ 
 ថាន ក់ដឹ្កនំារកសួងបានទទួលជួបពិភាកាការង្អរកនុងកិចចអភិរកស អភិវឌ្ឍវស័ិយវបបធម៌ជាតិ្ និងអភិវឌ្ឍ 
ធនធានមនុសសជាមួយតំ្ណាងលា នទូត្ យភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ អងគការសមារម ចូលរមួសិកាខ លលា របជំុយៅ 
យរៅរកសួង ចូលរមួអមដំ្យែើ រ សយមដចយត្យជានាយករដ្ាមន្ដនដី និងចូលរមួជាកិត្ដិយសកនុងសកមមភាពរពឹត្ដិការែ៍ 
ជាតិ្-អនដរជាតិ្សរបុមានចំនួន៧៤យលើក ។ 
 
IV. លទ្ធផលការងារ ៖ 
១-ការងារប្ពត្មើត្ពឹរតកិារណ៍ស្ាំខាន់ៗ  ៖ 

យៅនថ្ៃទី០៨ ដមមករា ឆ្ន ំ២០១៤ យៅទីសតីការរកសួង បានយរៀបចំយបើកសននិបាត្យរត្ៀមបូកសរបុការង្អរ 
វបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈឆ្ន ំ២០១៣ និងយលើកដផ្នការឆ្ន ំ២០១៤ និងបិទយៅនថ្ៃទី០៩ ដមមករា ឆ្ន ំ២០១៤ 
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យរកាមអធិបតី្ភាព យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី យដ្ឋយមានការអយញ្ជ ើញចូលរមួពីថាន ក់ដឹ្កនំារកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្ 
សិលបៈររប់លំដ្ឋប់ថាន ក់សរបុមានចំនួន ២២០នាក់។ 

យៅនថ្ៃទី០៤ ដមកុមភៈ ឆ្ន ំ២០១៤ យៅលលសននិសីទចតុ្មុម រកសួងបានយរៀបចំយបើកសននិបាត្បូកសរបុ
ការង្អរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈឆ្ន ំ២០១៣ និងយលើកដផ្នការឆ្ន ំ២០១៤   យរកាមអធិបតី្ភាព យលាកជំទវរដ្ា 
មន្ដនតី  និងបិទយៅនថ្ៃទី០៥ ដមកុមភៈ ឆ្ន ំ២០១៤យរកាមអធិបតី្ភាពដ៏្មពង់មពស់របស់ឯកឧរតមកិរតិពស្ដ្ឋា ប្ណឌិ រ  
គារ ឈន់ ឧប្នាយករដាមន្ដនតីត្ប្ចាំការ យដ្ឋយមានការអយញ្ជ ើញចូលរមួពីថាន ក់ដឹ្កនំាជាន់មពស់ ឯកឧត្តម 
យលាកជំទវជាអភិបាលរងរាជធានី/យមត្ត  ថាន ក់ដឹ្កនំារកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈររប់លំដ្ឋប់ថាន ក់ សរបុ 
មានចំនួន៧០០នាក់ ។ 

យៅនថ្ៃទី២១ ដមកុមភៈ ឆ្ន ំ២០១៤ យវលាយមា៉ាង៨រពឹក យៅលលសននិសីទចតុ្មុម រកសួងបានយរៀបចំ 
ពិធីយបើកមយហាស្សព សិលបៈមហាជនអភិវឌ្ឍន៍ថាន ក់ជាតិ្  យរកាមអធិបតី្ភាព យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី  យដ្ឋយមាន 
ការអយញ្ជ ើញចូលរមួពីថាន ក់ដឹ្កនំារកសួង យភញៀវជាតិ្-អនតរជាតិ្ មន្ដនតីរាជការ សមារមសិលបៈ រកុមសិលបៈ 
មហាជន សិលបករ សិលបការនីិ សរបុចំនួន៦៥០នាក់ ។ 

យៅនថ្ៃទី០៣ ដមមីនា ឆ្ន ំ២០១៤ យៅលលសននិសីទចតុ្មុម រកសួងបានយរៀបចំ របារឰទិវាវបបធម៌ជាតិ្ 
០៣មីនា យលើកទី១៦ ឆ្ន ២ំ០១៤ យរកាមរបធានបទ “ អវីៗទំងអស់យដ្ើមបសុីមដុ្មភាពវបបធម៌ជាតិ្ ” និង 
ពិធីបិទមយហាស្សព សិលបៈមហាជនអភិវឌ្ឍន៍ថាន ក់ជាតិ្  យរកាមអធិបតី្ភាពដ៏្មពង់មពស់ ស្ពមដចអគ្គមហាពស្នា
ប្រីពរពោ ហ ៊ុន ខស្ន នាយករដាមន្ដនដី ននត្ពះរាោណាចត្កកមព៊ុោ និង ស្ពមតចកិរតិត្ពឹទ្ធប្ណឌិ រ យដ្ឋយមាន 
ការអយញ្ជ ើញចូលរមួជាកិត្ដិយសពីថាន ក់ដឹ្កនំាជាន់មពស់ននបណាដ រកសួង-លា ប័ន យភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ ថាន ក់ដឹ្ក 
នំា-មន្ដនដីរាជការរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ សមារមសិលបៈ រកុមសិលបៈមហាជន សិលបករ 
និសសិត្សកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ សរបុចំនួន៧០០នាក់ ។ 

យៅនថ្ៃទី១០ ដ្ល់នថ្ៃទី១២ ដមកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៤ ថាន ក់ដឹ្កនំា និងមន្ដនតីរាជការ ននរកសួងវបបធម៌ 
និងវចិិរត្សិលបៈ បានចូលរមួយោរពរពះវញិ្ញា ែក័ខនធ និងដ្ដង្រពះបរមអដ្ាិរពះករណុារពះបាទសយមតចរពះ 
នយរាត្តម សីហនុ រពះមហាវរីកសរត្ រពះវររាជបិតាឯករាជយ បូរែភាពទឹកដី្ និងឯកភាពជាតិ្ដមមរ “ ព្រះករណុា 

ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ ”  ។ 
យៅនថ្ៃទី១៧ ដមកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៤ យៅទីសតីការរកសួងបានយរៀបចំយបើកវរគរបឡងជរមុះកំណាពយ និង 

ចយរមៀងដមមរជាសកលយលើកទី៣ ឆ្ន ំ២០១៤ យរកាមអធិបតី្ភាពយលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី យដ្ឋយមានការអយញ្ជ ើញ
ចូលរមួពីថាន ក់ដឹ្កនំារកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈររប់លំដ្ឋប់ និងសិលបករ សិលបការនីិ សរបុមាន 
ចំនួន២២០នាក់ ។ 
 យៅនថ្ៃ២៤ ដមកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៤ យៅលលមយហាស្សពយកាះយពរជ រកសួងបានយរៀបចំពិធីយបើក
មយហាស្សពសិលបៈចយរមៀងដមមរជាសកល យលើកទី៣ ឆ្ន ំ២០១៤ យរកាមអធិបតី្ភាពដ៏្មពង់មពស់របស់ ឯកឧរតម
កិរតិពស្ដ្ឋា ប្ណឌិ រ  គារ ឈន់ ឧប្នាយករដាមន្ដនតីត្ប្ចាំការ និងបិទយៅនថ្ៃ៣១ ដមកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៤ យរកាម 
អធិបតី្ភាពដ៏្មពង់មពស់របស់ ឯកឧរតមប្ណឌិ រស្ភាចរយ ស្៊ុែ អាន ឧប្នាយករដាមន្ដនតី រដាមន្ដនតីទ្ទ្ួលប្នទ៊ុក 
ទ្ីស្តកីារគ្ណៈរដាមន្ដនតីយដ្ឋយមានការអយញ្ជ ើញចូលរមួពីថាន ក់ដឹ្កនំាជាន់មពស់ននបណាដ រកសួង-លា ប័ន យភញៀវជាតិ្ 
អនដរជាតិ្ ថាន ក់ដឹ្កនំា មន្ដនដីរាជការរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ សិលបករ សិលបការនីិ ោ៉ាងយរចើនកុះករ ។ 

យៅនថ្ៃទី២៥-២៦ ដមសីហា ឆ្ន ំ២០១៤ យៅលលសននិសីទចតុ្មុម រកសួងបានយរៀបចំយបើកសិកាខ
លលាជាតិ្ សតីពី “យុវជន និងការអភិវឌ្ឍវបបធម៌ ៖ ការអភិរកស ទំយនើបកមម និងការបយងកើត្ថ្មី” យរកាមអធិបតី្ភាព
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យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី យដ្ឋយមានការអយញ្ជ ើញចូលរមួពីថាន ក់ដឹ្កនំារកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈររប់លំដ្ឋប់ 
ថាន ក់  សិសស និសសតិ្  តំ្ណាងសមារមសិលបៈ រកមុសិលបៈមហាជននានា សរបុចំនួន៧០០នាក់  
           យៅនថ្ៃទី៣០ ដមកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៤ យៅទីសតីការរកសួង បានយរៀបចំពិធីផ្សពវផ្ាយយោលនយោបាយជាតិ្ 
សតីពីវស័ិយវបបធម៌ ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា យរកាមអធិបតី្ភាពយលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី យដ្ឋយមានការអយញ្ជ ើញ
ចូលរមួពីថាន ក់ដឹ្កនំារកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈររប់លំដ្ឋប់ថាន ក់  តំ្ណាងរកសួងពាក់ព័នធ តំ្ណាង
អងគការយូយែសកូរបចំកមពុជា តំ្ណាងអងគការជាតិ្ អនតរជាតិ្ តំ្ណាងសមារមសិលបៈ អនកកាដសត្សរបុ
មានចំនួន២២០នាក់ ។ 
២-ការងាររដាបាល និងហរិញ្ាវរថ៊ុ ៖ 

២.១.ការងាររដាបាលទ្ូពៅ ៖ 
-បានផ្សពវផ្ាយរាល់សកមមភាពការង្អរកនុងវស័ិយវបបធម៌តាមរបព័នធអីុនធឺដែត្តាមដផ្នការ 
-បានទទួលលិមិត្ចូលពីររប់លា ប័នចំនួន៣.៥១១ចាប់ និង បញ្ជូ នលិមិត្យចញយៅររប់លា ប័ន

ចំនួន២.៨៨៦ចាប់  
-បានតាក់ដត្ងលិមិត្រដ្ាបាល និងលិមិត្នានាបានចំនួន៣៣៣ចាប់តាមត្រមវូការរបស់ថាន ក់ដឹ្កនំា 

និងបានបញ្ជូ នយចញតាមរចកយចញរដ្ាបាលយៅររប់យោលយៅ និងលា ប័នពាក់ព័នធទន់យពលយវលា 
-បានយរៀបចំទទួលយភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ និងកមមវធីិរបជំុយផ្សងៗបានលា 
-កមាា ំងសនដិសុម និងនររបាលោមរបចំការយពលនថ្ៃ  និងយប់សហការោន បានលាកនុងការដថ្រកា 

សុវត្ាិភាព យៅទីសដីការរកសួង 
-បានយធវើការដចកចយយសៀវយៅរាជកិចចជូនថាន ក់ដឹ្កនំា និងអងគភាពតាមយោលការែ៍ សរបុបាន 

ចំនួន២.១៧៥កាល 
-បានយរៀបចំបយងកើត្លរយអឡិចរត្និូច (E-mail) និងយធវើយសចកតីជូនដំ្ែឹងផ្សពវផ្ាយអំពីការយរៀបចំ 

លរយអឡិចរត្និូច និងយបាះពុមពនាមប័ែណជូនមន្ដនតីរាជការ 
-បានយរៀបចំបយងកើត្ User Account ជូនមន្ដនតីរាជការសរមាប់យរបើរបាស់ WiFi យៅទីសតីការរកសួង 
-បានយរៀបចំបយងកើត្ Voice Call (ទូរស័ពទតាម Internet ) ជូនថាន ក់ដឹ្កនំា និងមន្ដនតីរាជការយៅទីសតី 

ការរកសួង 
-ការោិល័យពត៌្មានវទិាបានបនតដំ្យែើ រការជាធមមតា តាមដផ្នការកំែត់្ 
-បានបនតយរៀបចំយបាះពុមពនាមប័ែណជូនថាន ក់ដឹ្កនំា និងមន្ដនតីរាជការ ។ 
២.២.ការងារប្៊ុគ្គលកិ ៖ 
-បានយធវើនិយ័ត្កមមថាន ក់ ឋាននតរស័កតិជូនមន្ដនតីរាជការតាមលរាចរយលម០៦សរ ចុះនថ្ៃទី១៤ 

ដមតុ្លា ឆ្ន ំ២០១៣ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា សយរមច១០០ភាររយ 
-បានជួយសរមបសរមួលរកុមការង្អរធនាោរកាណាឌី្ោ៉ាយធវើប័ែណ ATM សរមាប់យបើករបាក់យបៀ

វត្សជូនមន្ដនតីរាជការថាន ក់រដ្ាបាលកណាត ល 
-បានបញ្ច ប់ការង្អររបឡងយរជើសយរ ើសសិសស និសសិត្ ចូលបយរមើការង្អរកនុងរកបម័ែឌ រកសួង 

វបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈឆ្ន ំ២០១៤ ចំនួន៧៩នាក់ កនុងយនាះ ថាន ក់កណាត លចំនួន៣៨នាក់ និងថាន ក់រាជធានី-
យមត្តចំនួន៤១នាក់ 

-បានយធវើរបកាស សតីពីការរបឡងបតូររបយភទរកបម័ែឌ នផ្ទកនុងរកសួង ឆ្ន ំ២០១៤ ចំនួន១២៨កដនាង  
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  -បានស្សង់សាិតិ្មន្ដនតីរាជការដដ្លរត្ូវរបឡងបតូររបយភទរកបម័ែឌ សរបុចំនួន៩៧៦នាក់ កនុងយនាះ 
ថាន ក់កណាត លមានចំនួន៥១០នាក់ និងថាន ក់រាជធានី-យមត្តមានចំនួន៤៦៦នាក់ 

-បានយសនើសំុយមដ្ឋយជូននាររីកសួងចំនួន៦១នាក់ 
-បានយសនើសំុយមដ្ឋយជូនសបបុរសជនចំនួន០២នាក់ 
-បានយរៀបចំយធវើយមដ្ឋយជូនមន្ដនតីរាជការចំនួន១៩អងគភាព (ថាន ក់កណាត លចំនួន០៥អងគភាព និងថាន ក់ 

រាជធានី-យមត្តចំនួន១៤អងគភាព) 
-បានយធវើរបកាសលុបយ ម្ ះមន្ដនតីរាជការទទួលមរែភាពចំនួន០៦នាក់ 
-បានយធវើរបកាសដត្ងតំាងជូនមន្ដនតីរាជការចំនួន១២នាក់ (ថាន ក់កណាត លចំនួន១០នាក់ និងថាន ក់ 

រាជធានី-យមត្តចំនួន០២នាក់) 
-បានយធវើរបកាសទទួលរកបមែឌ មន្ដនតីចំនួន០១នាក់ មកពីរកសួងលធារែការ និងដឹ្កជញ្ជូ ន 
-បានយធវើរបកាសត្យមាើងថាន ក់តាមករមិត្សញ្ញា បរត្ជូនមន្ដនតីរាជការចំនួន៣៤នាក់ 
-បានយធវើរបកាសយផ្ទរភារកិចចជូនមន្ដនតីរាជការថាន ក់របធានការោិល័យ យៅរដ្ាបាលកណាត លចំនួន 

០២នាក់ 
-បានយធវើរបកាសយផ្ទររកបមែឌ ជូនមន្ដនតីចំនួន០២នាក់ យៅរកសួងបរលិា ន និងរកសួងដដ្នដី្ 

នររបូនីយកមម និងសំែង់ 
-បានយធវើសំយែើ សំុត្យមាើងថាន ក់ជូនវរមន្ដនតីចំនួន២៣នាក់ និងឧត្តមមន្ដនតីចំនួន០៥នាក់  
-បានយធវើរបកាសសតីពីការយធវើនិយ័ត្កមមថាន ក់ ឋាននតរស័កតិជូនមន្ដនតីរាជការតាមអតី្ត្ភាពការង្អរ 

ចំនួន១.៣៨៦នាក់  
-បានយធវើសំយែើ សំុយធវើនិយ័ត្កមមថាន ក់  ឋាននតរស័កតិជូនមន្ដនតីរាជការចំនួន២.២៣២នាក់  
-បានយធវើសំយែើ សំុត្យមាើងថាន ក់ជូនមន្ដនតីរាជការតាមយវនរបចំឆ្ន ំចំនួន១២០នាក់ 
-បានយធវើនិយ័ត្កមមថាន ក់ ឋាននតរស័កតិជូនវរមន្ដនតីចំនួន៣៩នាក់ យៅរកសួងមុមង្អរលធារែៈ 
-បានយធវើដផ្នការរកបមែឌ មន្ដនតីរាជការ ការរបឡងរបដជងនផ្ទកនុង យដ្ើមបបីតូររបយភទរកបមែឌ   

ការយរបើរបាស់មន្ដនតីជាប់កិចចសនា និងបុរគលិកអដែត ត្ ឆ្ន ំ២០១៥ យៅរកសួងមុមង្អរលធារែៈ 
-បានយធវើរបកាសឲ្យឈប់ពិយសស យដ្ើមបីឈរយ ម្ ះជារកមុរបឹកាយមត្ត រកងុ ស្សកុ ចំនួន០៤នាក់ 
-បានយធវើរបកាសយរជើសយរ ើសពលករអដែត ត្ចំនួន៥២៩នាក់ 
-បានយធវើរបកាសយរជើសយរ ើសមន្ដនតីជាប់កិចចសនាចំនួន២៧៨នាក់ 
-បានបញ្ចូ លមន្ដនតីយផ្ទរចូលកនុងតារាងយបៀវត្សដមយមល ឆ្ន ំ២០១៤ចំនួន០៣នាក់ 
-បានបញ្ចូ លរបាក់មុមង្អរររូររយុកាសលយថ្មីចំនួន១១នាក់ កនុងតារាងទូទត់្យបៀវត្ស 
-បានបញ្ចូ លរបាក់យឡើងថាន ក់ និងឋាននតរស័កតិជូនមន្ដនតី កនុងតារាងយបៀវត្សចំនួន៣០៩នាក់ 
-បានយធវើរបកាសត្យមាើងករមិត្របាក់បំណាច់មុមង្អរជូនមន្ដនតីរាជការចំនួន១០៩នាក់ 

   -បានយធវើសំយែើ សំុត្យមាើងថាន ក់តាមករមិត្សញ្ញា បរត្ជូនមន្ដនតីរាជការចំនួន០៥នាក់ យៅរកសួង 
មុមង្អរលធារែៈ 
   -បានបញ្ចូ លមន្ដនតីរាជការយរជើសយរ ើសថ្មីពីលលាភូមិនទរដ្ាបាលចំនួន០៣នាក់កនុងតារាងយបៀវត្ស 
   -បានបញ្ចូ លរបាក់ករមិត្មុមង្អរជូនមន្ដនតីរាជការចំនួន៤០នាក់ ចូលកនុងតារាងយបៀវត្ស 
   -បានបញ្ចូ លរបាក់យបៀវត្សនិយ័ត្ថាន ក់ជូនមន្ដនតីរាជការចំនួន២៥៨នាក់ ចូលកនុងតារាងយបៀវត្ស 
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-បានយរៀបចំយ ម្ ះមន្ដនតីរាជការដដ្លរត្ូវរបឡងបតូររបយភទរកបម័ែឌ នផ្ទកនុង 

-បានយរៀបចំបញ្ជូ នបញ្ជ ីយ ម្ ះមន្ដនតីរាជការដដ្លរត្វូយសនើសំុត្យមាើងឋាននតរស័កតិឲ្យសមស្សបតាមមុម 
តំ្ដែងយៅរកសួងមុមង្អរលធារែៈ 

-បានយធវើរបកាសដ្ឋក់មន្ដនតីរាជការឲ្យសាិត្កនុងភាពទំយនរោម នយបៀវត្សចំនួន២២នាក់ 
-បានយធវើរបកាសដ្ឋក់មន្ដនតីរាជការឲ្យសាិត្យៅរកបម័ែឌ យដ្ើមចំនួន០២នាក់ 
-បានយធវើរបកាសឲ្យមន្ដនតីរាជការចូលបយរមើការង្អរវញិចំនួន០១នាក់ 
-បានយធវើរបកាសតំាងស៊ាប់មន្ដនតីរាជការចំនួន០២នាក់ 
-បានយធវើរបកាសដ្ឋក់ឲ្យកមមសិកាការចំីនួន០២នាក់ យធវើកមមសិកាបនត០១ឆ្ន ំ យលើកទី២ 
-បានយធវើសំយែើ សំុតំាងស៊ាប់កមមសិកាការយីដ្ឋយរពះរាជរកឹត្យ និងអនុរកឹត្យចំនួន៥៨នាក់ 
-បានយធវើសំយែើ សំុបតូររកបម័ែឌ ករែីពិយសសជូនមន្ដនតីរាជការចំនួន១២នាក់ 
-បានយធវើរបកាសជូនមន្ដនតីរាជការឲ្យចូលនិវត្តន៍ចំនួន៧៦នាក់ (ថាន ក់កណាត លចំនួន៣៨នាក់ និង

ថាន ក់រាជធានី-យមត្តចំនួន៣៨នាក់) 
-បានយធវើសញ្ញា បរត្សិលបៈ និងលន ត្កបរត្សិលបៈ ជូនសិសសបញ្ច ប់ការសិកាយៅលលាមធយម 

វចិិរត្សិលបៈចំនួន១៨នាក់ 
-បានយធវើលិមិត្យ្ាើយត្បករែីសំយែើ សំុសាិតិ្ររឹះលា នសិកា សិសស និសសតិ្ និងលស្ដលត ចរយយៅ 

រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
-បានយធវើលិមិត្ឧយទទសនាមបញ្ជូ នមន្ដនតីកមមសិកាការជីាន់មពស់ និងមន្ដនតីមធយមចំនួន០៣នាក់ យៅ

អងគភាពយដ្ើមវញិ 
-បានយធវើលិមិត្ឧយទទសនាមមន្ដនតីរាជការចំនួន២៣៧នាក់ ជាររបូង្្អត់្យពញយពល “ករមិត្មធយម” 

យៅលលាមធយមវចិិរត្សិលបៈ សរមាប់ឆ្ន ំសិកា២០១៣-២០១៤ 
-បានយចញសញ្ញា បរត្ថាន ក់បរញិ្ញា បរត្ជូននិសសិត្ចំនួន២១ នាក់ 
-បានយធវើយសចកតីបញ្ញជ ក់យលើសញ្ញា បរត្បយណាត ះអាសននចំនួន០៣ចាប់ 

   -បាៃកធវើលិខិតក្លើយតប្កៅព្ក្ួងអប់្រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា ្តីអំរី្ំកណើ រប្្់្ិ្សក ម្ ះ  
ផុៃ ្ុផៃ ្ំុកៅប្ៃតោរ្ិកាថ្នា ក់ឧតតម្្ិកាកៅសាកលវទិ្ាល័យភូមិ្ៃទវចិិព្ត្ិលបៈ 
   -បាៃកធវើ្ំកណើ កៅទី្្តីោរគណៈរដឋម្ន្រៃតី ព្ក្ួងអប់្រ ំ យុវជៃ ៃិងកីឡា ព្ក្ួងក្ដឋកិចច ៃិង 
ហិរញ្ញវតថុ ្តីរី្ំកណើ ្ំុចាត់តំណាង០១របូ្ កដើម្បចូីលរមួ្ជា្មាជិកព្កមុ្ព្បឹ្កាភិបាល នៃសាកលវទិ្ាល័យ
ភូមិ្ៃទវចិិព្ត្ិលបៈ ្ព្មាប់្អាណតតិទី្៣។ 
   -បាៃកធវើព្ប្ោ្្តីរីោរទ្ទួ្លសាា ល់លទ្ធផលព្ប្ឡងប្ញ្ច ប់្ប្រញិ្ញញ ប្ព្តផ្ផាកតូរយតន្រៃតី ជំនាៃ់
ទី្១៣ ឆ្ា ំ្ិកា ២០១៣-២០១៤ ជូៃៃិ្សតិចំៃួៃ០៥នាក់ (ស្្ី០២នាក់) 
   -បាៃកធវើព្ប្ោ្្តីរីោរទ្ទួ្លសាា ល់លទ្ធផលព្ប្ឡងប្ញ្ច ប់្ប្រញិ្ញញ ប្ព្តផ្ផាកនាដសាស្ដ្ត ជំនាៃ់ទី្ 
១២ ឆ្ា ំ្ិកា ២០១៣-២០១៤ ជូៃៃិ្សតិចំៃួៃ១១នាក់ (ស្្ី០៥នាក់) 

២.៣.ការងារនីរិកមម ៖ 
-បានយធវើបទបង្្អញដ្ល់មន្ដនតីរចកយចញចូលដត្មួយ សតីពី “នីតិ្វធីិ និងដបបបទននការផ្តល់យសវា 
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រដ្ាបាលយលើវស័ិយវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ” យៅយមត្តកំពង់ចម 
-ចូលរមួរបជំុជារកមុរបឹកាអនកចាប់ យដ្ើមបពិីភាកាយលើយសចកតីសយរមច សតីពីការបយងកើត្រែៈ

កមាម ធិការអនតររកសួងររប់ររងភាពយនត និងវយីដ្អូបរយទស និងពិភាកាអំពីយោលនយោបាយជាតិ្យលើវស័ិយ 
វបបធម៌ 

-ចូលរមួរបជំុពិនិត្យ និងពិភាកាយលើកិចចរពមយរពៀងសហរបតិ្បត្តិការវបបធម៌ រវាងរាជរដ្ឋា ភិបាល
កមពុជា និងរាជរដ្ឋា ភិបាលរបុយយែដ្ឋរលូឡឹម 

-ចូលរមួរបជំុពិនិត្យ និងពិភាកាយលើកិចចរពមយរពៀងសហរបតិ្បត្តិការវបបធម៌ រវាងរាជរដ្ឋា ភិបាល
កមពុជា និងរាជរដ្ឋា ភិបាលយប៉ារ ូ 

- បានយរៀបចំយសចកតីដថ្ាងយហតុ្ ននយោលនយោបាយជាតិ្សតីពីវស័ិយវបបធម៌  
-បានចូលរមួពិនិត្យទរមង់ដបបបទ និងនីតិ្វធីិរតិ្យុត្តចំនួន០៤ឯកលរ ជូនអរគនាយកដ្ឋា នយបតិ្ក

ភែឌ  
-បានចូលរមួយរៀបចំចយមាើយយលើករមងសំនួររបស់អងគការសហរបជាជាតិ្ពាក់ព័នធនឹងវស័ិយវបបធម៌  
-បានចូលរមួយរៀបចំពិនិត្យ និងដកសរមួលរបកាស សតីពីការររប់ររងសំែង់អាណានិរម 
-បានយរៀបចំពិនិត្យ និងដកសរមួលអនុរកឹត្យ សតីពីការររប់ររង ការផ្លិត្ និងការយធវើអាជីវកមម

លន នដ្សិលបៈទសសនីយភាព  
-បានយធវើបទបង្្អញសតីពី នីតិ្វធីិ និងវធិានននការតាក់ដត្ងលិមិត្បទដ្ឋា នរតិ្យុត្ត យៅទីសតីការរកសួង 
-បានយធវើយបសកកមមយៅមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈយមត្តបាត់្ដំ្បង នប៉ាលិន និងបនាទ យមានជ័យ 

យដ្ើមបីដសវងយល់ពីចំយែះដឹ្ង និងការអនុវត្តលិមិត្បទដ្ឋា នរតិ្យុត្តយៅរដ្ាបាលថាន ក់យរកាមជាតិ្ 
-បានចូលរមួរបជំុពិភាកាយសចកតីរពាងវយិលធនកមមអនុរកឹត្យយលម៦៣ អនរក.បក. សតីពីការររប់ 

ររងសិលបៈភាពយនត យៅទីសតីការរកសួង 
-បានបញ្ជូ នមន្ដនតីជំនាញ០១របូ ចូលរមួវរគបែតុ ះបណាត លសតីពី Basic English and Communication 

Skills យៅមជឈមែឌ លបែតុ ះបណាត លកមពុជា-សឹងបុ្រ ី 
-បានចូលរមួរបជំុចយងាៀត្ពិភាកាយលើយសចកតីរពាងអនុរកឹត្យ សតីពីការបយងកើត្រែៈកមាម ធិការជាតិ្ 

លម រតី្ចងចំពិភពយលាក ។ 
២.៤.ការងារគ្ណពនយយ និងហរិញ្ាវរថ៊ុ ៖ 
-យធវើរបកាសអាណាប័កយផ្ទរឥែទន ជូនមនទីរវបបធម៌រាជធានី-យមត្ត សំរាប់ការចំណាយថ្វកិា 

ឆ្ន ំ២០១៤ 
-យធវើសំែំុលិមិត្យដ្ើមបីបង់សំយែះចំណាយយបៀវត្ស ការបង់សិទធិរបឡងរកបម័ែឌ  និងសិសស

របឡងចូលយរៀនឆ្ន ំ២០១៣ ចូលថ្វកិារដ្ា 
-យធវើរបាយការែ៍   និងលលាកប័រត្បង់ចំែូលចូលថ្វកិារដ្ាពីចំែូលលក់សំបុរត្ទសសនាលរ

មនទីរជាតិ្  ពីការរត្ួត្ពិនិត្យវស័ិយភាពយនត នំាយចញនំាចូលវត្ាុសិលបៈ និងសំុសិទធិយធើវអាជីវកមមយលើលន ដដ្ 
សិលបៈ  ការជួលទីតំាងយរាងភាពយនតលុចយ  មែឌ លរបូភាព(អាឡឺយ៉ាង់) យរាងវយីដ្អូយមមរនិទពីដមមករា ដ្ល់សីហា 
ឆ្ន ំ២០១៤   និងនថ្ាជួលទីតំាងមួយដផ្នករបស់នាយកដ្ឋា នអភិវឌ្ឍន៏វបបធម៌ចំនួន៣រតី្មាស ននឆ្ន ំ២០១៤ 
                    -យធវើសំែំុលិមិត្យបើកថ្វកិារដ្ាសំរាប់ឧបត្ាមភអនកបានរបរល់វត្ាុបុរាែជូនលរមនទីរយមត្តកំពង់សពឺ និង 
យមត្តសទឹងដរត្ង មន្ដនតីរាជការមានជមៃឺចំនួន០៧នាក់ សំរាលកូនចំនួន០៧នាក់ ចូលនិវត្តន៍១៤នាក់ សំុលា 
ឈប់ពីការង្អរ០១នាក់  និងមរែៈភាព០១នាក់  
                 -បានទូទត់្ថ្វកិាសំរាប់របាក់រង្អវ ន់យលើកទឹកចិត្តពីការរបមូលចំែូលយសវាលធារែៈពីដមកុមភៈ 
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ដ្ល់ដមធនូ ឆ្ន ំ២០១៣  និងពីដមមករា ដ្ល់ដមយមល ឆ្ន ំ២០១៤ 
                    -បានយសនើសំុថ្វកិាយបាះពុមពបង្អក ន់នដ្បង់របាក់ចំនួន១.២០០កាលជូនលរមនទីរទួលដសាង  

-យធវើសំែំុលិមិត្សំុថ្វកិារដ្ាសំរាប់ ៖ របាក់បំណាច់ថាន ក់ដឹ្កនំានិងយបៀវត្សមន្ដនតីរាជការ មន្ដនតីជាប់កិចច
សនា ពលករអដែត ត្ ឧបត្ាមភជីវភាពជូនរពឹទធ ចរយសិលបៈមរត្កមនុសសរស់ដមមករាដ្ល់ដមកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៤
ឧបត្ាមភមន្ដនតីសំរាលកូន០២នាក់ ចូលនិវត្តន៍១៥នាក់  មរែភាព០៥នាក់ និងលាឈប់ពីការង្អរ០១នាក់។ 
សំុនិយ័ត្ភាពនផ្ទកនុងជំពូក៦៤សំរាប់ឧបត្ាមភរបចំដមជូនមន្ដនតីនររបាលការពារយបតិ្កភែឌ យៅរបាលទបនាទ យឆ្ម
ពីដមមករាដ្ល់កុមភៈឆ្ន ំ២០១៤ ជំពូក៦០ និងជំពូក៦៤សំរាប់របឡងយរជើសយរ ើសលន ដដ្ដត្ងនិពនធ របយលាមយលាក    
កំណាពយយរឿងឆ្ន ំ២០១៤  និងរបឡងយរជើសយរ ើសរកបម័ែឌ ថ្មីចំនួន៧៩នាក់កនុងឆ្ន ំ២០១៤ ។ សំរាប់ទិញសំភារៈ 
ការោិល័យនិងការង្អរយបាះពុមព្មាសទី១ ឆ្ន ំ២០១៤។ សំរាប់យរៀបចំសននិបាត្បូកសរុបការង្អរវបបធម៌ 
ឆ្ន ំ២០១៣។សំរាប់ទិញយររឿងសង្្អរមឹយរបើរបាស់ឆ្ន ំ២០១៤។សំរាប់ដថ្ទំ និងជួសជុលសំភារៈការោិល័យ។ 
យរៀបចំទទួល និងទិញវត្ាុអនុសាវរយ៍ីជូនយភញៀវជាតិ្-អនតរជាតិ្ឆ្ន ំ២០១៤។សំរាប់យរៀបចំសិកាខ លលាថាន ក់ជាតិ្សតីពី 
សិទធិអនកនិពនធ និងសិទធិរបហាក់របដហល។សំរាប់ចំណាយយធវើបយង្អគ លការពារលា នីបុរាែ  និងសិកាស្លវរជាវ 
ពីលា នីយបុរាែយៅយមត្តរត្នៈរីរ ី និងរពះវហិារ។ សំរាប់ចំណាយយបសកកមមកនុងរបយទស ចងរកងឯកលរ  និង 
ការរបមូលវត្ាុបុរាែយៅយមត្តកំពង់ធំ និងយមត្តសទឹងដរត្ង ។ សំរាប់រជជយទយយជំុទី១ដ្ល់ទី៤។ 
                 -យធវើលិមិត្យសនើសំុបុយររបទនថ្វកិារដ្ាសំរាប់ ៖ យរៀបចំមយហាស្សពអភិវឌ្ឍន៏ថាន ក់ជាតិ្  យរៀបចំទិវា 
វបបធម៌ជាតិ្៣មីនាយលើកទី១៦ ឆ្ន ំ២០១៤   បកដរបឯកលរពីភាលអង់យរាសយៅភាលដមមររបស់ឯកឧត្តម យលម 
សុរនធ   ចំណាយសិកាស្លវរជាវអំពីទំយនៀមទំលាប់របស់ជនជាតិ្ភារតិ្ច  យបសកកមមកនុងរបយទស  យរៀបចំ 
ពិព័រែ៍អចិនន្ដនតជាតិ្ពនធុ    យរៀបចំសិកាខ លលាពិយរោះយោបល់យលើយសចកតីរពាងរបកាសសតីពីការរបរំុត្ន្ដនតី  

-យធវើសំែំុលិមិត្អាែត្តិយបើករបាក់ទូទត់្ ៖ នថ្ាយរបើរបាស់ទូរស័ពទយលើតុ្ដមធនូឆ្ន ំ២០១៣ នថ្ាយរបើ 
របាស់ថាមពលអរគិសនីដមមករាដ្ល់មីនាឆ្ន ំ២០១៤ នថ្ាយរបើរបាស់ទឹកចប់ពីវរគ៥ដ្ល់១២ឆ្ន ំ២០១៣ និងវរគ១ 
ដ្ល់៤ឆ្ន ំ២០១៤ ទូទត់្នថ្ារបមូលដឹ្កជញ្ជូ នសំរាមពីដមកុមភៈដ្ល់ដមធនូឆ្ន ំ២០១៣ និងពីដមមករាដ្ល់ដមមីនា 
ឆ្ន ំ២០១៤ ទូទត់្នថ្ាថាមពលអរគិសនីរតី្មាសទី១របស់នាយកដ្ឋា នោំពារ និងអភិរកសសំែង់បុរាែ  
ទូទត់្ការយរៀបចំមយហាស្សពអភិវឌ្ឍន៍ថាន ក់ជាតិ្ឆ្ន ំ២០១៤ និងការយរៀបចំទិវានារអីនតរជាតិ្០៨មីនាឆ្ន ំ២០១៤ ។  

-យធវើអាែត្តិយបើករបាក់សរមាប់ចំណាយ ៖ យបសកកមមយរៅរបយទសចំនួន០២យលើក  បង់វភិារទន 
ជូនរែៈកមមការភាពយនតអាសីុឆ្ន ំ២០១៤          ទូទត់្ដថ្ាយផ្ញើរលិមិត្ផ្ាូវការតាមនរបសែីយ៍រតី្មាសទី១ ឆ្ន ំ២០១៤ 
យបាះពុមពយសៀវយៅទិនាន នុយលមន៍ឆ្ន ំ២០១៤  ទូទត់្នថ្ាទឹកវរគ០៥-០៨ឆ្ន ំ២១០៤   ទូទត់្នថ្ាទូរស័ពទយលើតុ្ដមឧសភាដ្ល់
សីហាឆ្ន ំ២០១៤   យរៀបចំសិកាខ លលាសតីពីកមមវធីិដកទរមង់ការររប់ររងហិរញ្ាវត្ាុលធារែៈ និងការដ្ឋក់ឲ្យ 
អនុវត្តន៍មាតិ្កាថ្វកិាថ្មី២០១៤ ទូទត់្រជជយទយយជំុទី៤ ទូទត់្នថ្ាយផ្ញើលិមិត្ផ្ាូវការរតី្មាសទី២ឆ្ន ំ២០១៤ ទូទត់្ 
នថ្ាយបសកកមមយរៅរបយទសនានា យធវើបយង្អគ លការពារលា នីយបុរាែយៅយមត្តកំពង់ធំ កំពង់ចម និងយមត្តតាដកវ  
ទូទត់្នថ្ាថាមពលអរគិសនីពីដមមិថុ្នាដ្ល់សីហាឆ្ន ំ២០១៤ ទូទត់្នថ្ាថាមពលអរគិសនីរតី្មាសទី២ជូននាយកដ្ឋា ន
ោំពារ និងអភិរកសសំែង់បុរាែ ទូទត់្នថ្ាសិកាស្លវរជាវលា នីយបុរាែយៅយមត្តរត្នរីរ ី និងរពះវហិារ យរៀបចំ 
មយហាស្សពបយង្្អះដមាងយលើកទី១៨ឆ្ន ំ២០១៤  យរៀបចំមយហាស្សពបង្្អញម៉ាូត្សយមាៀកបំពាក់ដមមរយលើកទី១៤ ឆ្ន ំ២០១៤ 
យរៀបចំពិព័រែ៍អចិនន្ដនតយ៍ជាតិ្ពិនធុឆ្ន ំ២០១៤ យរៀបចំមយហាស្សពដ្ណាត ំសារម្ូបអាហារដមមរយលើកទី១៥ឆ្ន ំ២០១៤ យរៀបចំ 
មយហាស្សពចយរមៀងដមមរជាសកលយលើកទី៣ឆ្ន ំ២០១៤   យរៀបចំមយហាស្សពសិលបៈចមាា ក់យឈើសតីពី “ របាលទ   
បាយ័នជាសមបត្តិយបតិ្កភែឌ ពិភពយលាក”   របឡងសញ្ញា បរត្សិលបៈនិងលន ត្បរត្សិលបៈ ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៤ 
ទូទត់្នថ្ាទិញយសៀយៅថ្មីៗត្មកល់ទុកកនុងបណាណ ល័យជាតិ្  

-សំុយោលការែ៏ចំណាយសំរាប់ ៖ យបសកកមមកនុងរបយទស  យបសកកមមយៅលធារែរដ្ារបជា 
មានិត្ចិន  មីោ៉ា ន់មា៉ា   ឡាវ  យវៀត្ណាម រសុស ី ហូឡង់ បង់កាា យដ្ស  សឹង្បុរ ី ហវីលីពីន     ផ្លិត្វយីដ្អូឯកលរ 
និងវយីដ្អូបចចុបបននភាពឆ្ន ំ២០១៤  យបាះពុមពយសៀវយៅផ្នត់្សំរាប់លរមនទីរជាតិ្   ទិញសយមាៀកបំពាក់ និងសមាភ រៈ 
សិលបៈឆ្ន ំ២០១៤      យរៀបចំសិកាខ លលាសតីពី“យុវជន និងការអភិវឌ្ឍន៏វបបធម៌“     ទទួលរែៈរបតិ្ភូយវៀត្ 
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ណាមចំនួន៣៥របូ  យបាះពុមពយផ្សងៗឆ្ន ំ២០១៤  យរៀបចំការរបកួត្ដ្យែតើ មពានរង្អវ ន់រំនូរអាហវីស  យរៀបចំ
ទទួលយភញៀវកនុងមយហាស្សពអាល៊ា នសតីពីចយរមៀង និងសិលបៈ របស់ជនជាតិ្ភារតិ្ច   

-យរៀបចំយសៀវយៅធំ សំរាប់ចំណាយរជជយទយយបុយររបទន ពីដមមករាដ្ល់មិថុ្នា  ឆ្ន ំ២០១៤  
-យរៀបចំតារាងយបឡាសំរាប់ចំណាយរជជយទយយបុយររបទន ពីដមមករាដ្ល់មិថុ្នា ឆ្ន ំ២០១៤  
-បានរបមូលឯកលរចំណាយយបសកកមមតាមបណាត យមត្តនានាដដ្លបានអនុវត្តចំនួន៧៣យបសកកមម  

                     -បានរត្តួ្ពិនិត្យយឡើងវញិនូវអាែត្តិកនុងឆ្ន ំ២០១៣  
-បានរត្ួត្ពិនិត្យរបាយការែ៏តាមអាែត្តិនីមួយ ដៗដ្លបានចំណាយរចួឆ្ន ំ២០១៤  
-បានយរៀបចំភាជ ប់ឯកលរអាែត្តិនិងប័ែណចំណាយពីដមមករាដ្ល់មិថុ្នាបានចំនួន៤០អាែត្តិ  
-បានយរៀបចំឯកលរប័ែណចំណាយ និងភាជ ប់របាយការែ៏ពីដមមករាដ្ល់សីហា ឆ្ន ំ២០១៤  
-បានចុះបញ្ជ ីយបឡាប័ែណចំែូលពីយលម០១ដ្ល់យលម៤៧ និងប័ែណចំណាយយលម០១ដ្ល់៩៥ប័ែណ 
-បានយធវើយបសកកមមកនុងស្សុកឆ្ន ំ២០១៤ជូនថាន ក់ដឹ្កនំា និងមន្ដនតីរាជការចំនួន៦៥យបសកកមម  
-បានយរៀបចំឯកលរដដ្លបានចំណាយរចួទុកសំរាប់អធិការកិចច និងអជាញ ធរសវនកមមជាតិ្រត្ួត្ពិនិត្យ    
២.៥.ការងារស្ម្ភា រៈ និងប្រកិាា រ ៖ 
-សហការជាមួយមន្ដនដីអាជាញ ធរសវនកមមជាតិ្រត្តួ្ពិនិត្យបញ្ជ ីលរយពើភែឌ  ឆ្ន ំ២០១២  
-ផ្គូរផ្គងយសៀវយៅបញ្ជ ីលរយពើភែឌ រទពយសមបត្ដិរដ្ាឆ្ន ំ២០១៣របស់មនទីរវបបធម៌ និង វចិិរត្សិលបៈ 

យមត្ដកំពត្ រពះសីហនុ  មែឌ លរិរ ីនប៉ាលិន តាដកវ និងលវ យយរៀង  
-បានដបងដចកសមាភ រៈការោិល័យ្មាសទី១ ឆ្ន ំ២០១៤  ជូនថាន ក់ដឹ្កនំា  អរគនាយកដ្ឋា ន  និង 

ររប់នាយកដ្ឋា ន តាមរយរមាងដបងដចក 
-បានដបងដចកសមាភ រៈបយចចកយទស្មាសទី២ និងយររឿងសង្្អរមឹឆ្ន ំ២០១៤ ជូនថាន ក់ដឹ្កនំា 

អរគនាយកដ្ឋា ន  នាយកដ្ឋា ន និងមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈរាជធានី-យមត្ដ តាមរយរមាងដបងដចក 
-បានយធវើសំយែើ សំុយោលការែ៍ធានាចំណាយ ៖ ទិញយរបងឥនធនៈ្មាសទី១ឆ្ន ំ២០១៤ យររឿង 

សង្្អរមឹឆ្ន ំ២០១៤ សមាភ រៈការោិល័យ្មាសទី១ឆ្ន ំ២០១៤ សមាភ រៈដថ្ទំរថ្យនដរដ្ា និងអាោររកសួង 
ឧបករែ៍យភាងបុរាែ  សំបកកង់រថ្យនដនិងម៉ាូតូ្រដ្ា  សំយលៀកបំពាក់និងការតុ្បដត្ង   វត្ាុអនុសាវរយ៍ី 
ជូនយភញៀវជាតិ្និងអនដរជាតិ្ឆ្ន ំ២០១៤ សមាភ រៈបយចចកយទស្មាសទី១ និងទី២ឆ្ន ំ២០១៤ សមាភ រៈការោិល័យ     
និងយបាះពុមព្មាសទី២ឆ្ន ំ២០១៤ យរបងឥនធនៈ្មាសទី២ឆ្ន ំ២០១៤ និងយរៀបចំទទួលយភញៀវជាតិ្ឆ្ន ំ២០១៤ 
យបាះពុមពបដ្ឋផ្សពវផ្ាយវបបធម៌ជាតិ្  ។ ជួសជុលឧបករែ៍ការោិល័យឆ្ន ំ២០១៤   លរមនទីរយមត្ដយពាធិលត់្  
អាោរចស់ៗកនុងបរយិវែលលា ភូមិភារស្សកុបាែន់យមត្ដបាត់្ដំ្បង បរយិវែលលសននិសីទចតុ្មមុម 
អាោរទីសដីការរកសួង បនទប់សទីឌី្យោ របងមនទីរវបបធម៌និងវចិិរត្សិលបៈយមត្ដកំពង់សពឺ បណាណ ល័យជាតិ្ 
ទល់រទរបាលទភនំជីសូរយយមត្ដតាដកវ អភិរកសរបូចមាា ក់បុរាែយៅអភិរកសដ្ឋា នអងគរយមត្ដយសៀមរាប ពរងឹងយកាា ង 
ទវ រខ្នងត្បូងននរបាលទបនាទ យឆ្ម រយមត្ដបនាទ យមានជ័យ និងសយន្ដង្អគ ះបនាទ ន់លព នហាលខ្នងយកើត្របាលទ 
បនាទ យឆ្ម រ  

-បានយលើករយរមាងជួសជុលលរមនទីរយមត្ដយពាធិ៍លត់្ អាោរចស់ៗកនុងបរយិវែលលាភូមិភារ 
យៅស្សុកបាែន់យមត្ដបាត់្ដំ្បង បរយិវែលលសននិសីទចតុ្មមុម អាោរទីសដីការរកសួង និងបនទប់សទីឌី្យោ 
របងមនទីរវបបធម៌យមត្ដ កំពង់សពឺ  

-បានអនុវត្ដការង្អរយដ្ញនថ្ា ៖ យរបងឥនធនៈ សមាភ រៈការោិល័យ និងយបាះពុមព្មាសទី១-ទី២ 
ឆ្ន ំ២០១៤ សមាភ រៈបយចចកយទស្មាសទី១-ទី២ឆ្ន ំ២០១៤ យររឿងសង្្អរមឹឆ្ន ំ២០១៤ ការង្អរយរៀបចំទទួល 
យភញៀវជាតិ្ឆ្ន ំ២០១៤ ជួសជុលអាោរទីសដីការនិងបនទប់សទីឌី្យោ ជួសជុលលរមនទីរយមត្ដយពាធិ៍លត់្ 
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ជួសជុលអាោរចស់ៗកនុងបរយិវែលលាភូមិភារស្សុកបាែន់យមត្ដបាត់្ដំ្បង និងជួសជុលបរយិវែលល 
សននិសីទចតុ្មមុម  

-បានអនុវត្ដការង្អរពិយរោះនថ្ា ៖ ជួសជុលដថ្ទំឧបករែ៍ការោិល័យឆ្ន ំ២០១៤  ផ្គត់្ផ្គង់សមាភ រៈ 
ដថ្ទំរថ្យនដ ឧបករែ៍យភាងបុរាែ សមាភ រៈយរបើរបាស់ឆ្ន ំ២០១៤ សមាភ រៈដថ្ទំអាោរ ដថ្ទំ 
និងជួសជុលរថ្យនដឆ្ន ំ២០១៤ វត្ាុអនុសាវរយ៍ីជូនយភញៀវជាតិ្ និងអនដរជាតិ្ឆ្ន ំ២០១៤ យបាះពុមពប័ែណចំែូល-
ចំណាយយរជជយទយយ ជួសជុលនិងអភិរកសរបូចមាា ក់បុរាែយៅអភិរកសដ្ឋា នអងគរយមត្ដយសៀមរាប ជួសជុល 
ទល់រទរបាលទភនំជីសូរយយមត្ដតាដកវ ជួសជុលនិងពរងឹងយកាា ងទវ រខ្នងត្បូងរបាលទបនាទ យឆ្ម រយមត្ដបនាទ យ 
មានជ័យ   ជួសជុលរបងមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈយមត្ដកំពង់សពឺ  

-បានអនុវត្ដការង្អររបរល់-ទទួល ៖ យរបងឥនធនៈ្មាសទី១-ទី២ឆ្ន ំ២០១៤  ឧបករែ៍ជួសជុល 
ការោិល័យឆ្ន ំ២០១៤ សមាភ រៈការោិល័យ្មាសទី១ឆ្ន ំ២០១៤ សមាភ រៈដថ្ទំរថ្យនដ ឧបករែ៍យភាង 
បុរាែ សមាភ រៈយរបើរបាស់ឆ្ន ំ២០១៤ សមាភ រៈដថ្ទំអាោរ ការង្អរយបាះពុមពប័ែណយលឿង និងប័ែណចំែូល
ចំណាយយរជជយទយយ សំបកកង់រថ្យនដនិងម៉ាូតូ្  ការង្អរត្បណាដ ញទូរស័ពទ យភាើង មា៉ា សីុនរត្ជាក់ឆ្ន ំ២០១៤ 
ផ្គត់្ផ្គង់សំយលៀកបំពាក់និងការតុ្បដត្ង សមាភ រៈបយចចកយទស្មាសទី១-ទី២ និងវត្ាុអនុសាវរយ៍ីជូនយភញៀវជាតិ្ 
និងអនដរជាតិ្ឆ្ន ំ២០១៤ សមាភ រៈការោិល័យនិងយបាះពុមព្ មាសទី២ឆ្ន ំ២០១៤ យររឿងសង្្អរមឹឆ្ន ំ២០១៤ 
ការង្អរយរៀបចំទទួលយភញៀវជាតិ្ឆ្ន ំ២០១៤ ការង្អរជួសជុលអាោរទីសដីការរកសួងនិងបនទប់សទីឌី្យោ លរមនទីរ 
យមត្ដយពាធិ៍លត់្ បរយិវែលលសននិសីទចតុ្មមុម អាោរចស់ៗកនុងបរយិវែលលាភូមិភារស្សុកបាែន់ 
យមត្ដបាត់្ដំ្បង ទល់រទរបាលទភនំជីសូរយយមត្ដតាដកវ   អភិរកសរបូចមាា ក់បុរាែយៅអភិរកសដ្ឋា នអងគរយមត្ដ 
យសៀមរាប   និងរបងមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈយមត្ដកំពង់សពឺ ។  

២.៦.ការងារខផនការ ស្ថរិិ និងស្រ ៊ុប្ ៖ 
-បានយរៀបចំធាតុ្ចូលសរមាប់ដផ្នការយុទធលស្ដសតអភិវឌ្ឍជាតិ្ ឆ្ន ំ២០១៤-២០១៨ 
-សយរមចបានការង្អរបូកសរបុសកមមភាពវបបធម៌ ឆ្ន ំ២០១៣ 
-សយរមចបានការយរៀបចំដផ្នការសកមមភាពវបបធម៌ ឆ្ន ំ២០១៤ 

-សយរមចបានការរបមូលទិននន័យ និងចងរកងយសៀវយៅសាិតិ្វបបធម៌ឆ្ន ំ២០១៣ ជាភាលរដមមរ និង
អង់យរាស 

-បានយរៀបចំធាតុ្ចូលកនុងកមមវធីិវនិិយោរលធារែៈ៣ឆ្ន ំរកិំល ២០១៥-២០១៧ ចំនួន៤រយរមាង 
ជាភាលរដមមរ និងអង់យរាស 

-បានសយរមចការយធវើរបាយការែ៍បូកសរបុការង្អរវបបធម៌តាមរបបកំែត់្ជូនរែៈរដ្ាមន្ដនតី និង 
លា ប័នពាក់ព័នធ 

-បានចុះបំយពញយបសកកមមយៅយមត្តចំនួន៣ យមត្តរពះសីហនុ យកាះកុង និងរពះវហិារ យដ្ើមបដីែនំា    
ពីការកលងដផ្នការ និងរយបៀបយធវើរបាយការែ៍ឲ្យបានរតឹ្មរត្ូវដ្ល់មន្ដនតីទទួលបនទុកថាន ក់រាជធានី-យមត្ត 

-បានយរៀបចំចងរកងសំែំុឯកលរសិកាខ លលាជាតិ្សតីពី “យុវជន និងការអភិវឌ្ឍវបបធម៌ ៖ 
ការអភិរកស ទំយនើបកមម និងការបយងកើត្ថ្មី”  
                 -បានចូលរមួកនុងកិចចរបជំុដែនំាពីការយរបើរបាស់រកបម័ែឌ លទធផ្លសរមាប់ការតាមដ្ឋន   រត្តូ្ 
ពិនិត្យ វាយត្នមាការអនុវត្តដផ្នការយុទធលស្ដសតអភិវឌ្ឍជាតិ្២០១៤-២០១៨     យរៀបចំយដ្ឋយរកសួងដផ្នការ 
យៅរកងុបាត់្ដំ្បង 
                 -បានចូលរមួកនុងពិធីរបកាសផ្សពវផ្ាយលទធផ្លបយណាត ះអាសននននជំយរឿនកសិកមមយៅរពះរាជា 
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ណាចរកកមពុជាឆ្ន ំ២០១៣ យរៀបចំយដ្ឋយរកសួងដផ្នការ យៅសណាា ោរកំាបូឌី្ោ៉ាណា  
                -បានយរៀបចំយសចកតីរពាងកមមវធីិសននិបាត្បូកសរបុការង្អរវបបធម៌ឆ្ន ំ២០១៤ និងដផ្នការសកមមភាព 
ការង្អរវបបធម៌របស់អងគភាពថាន ក់នាយកដ្ឋា ន និងថាន ក់មនទីរវបបធម៌រាជធានី-យមត្តឆ្ន ំ២០១៥។  
            ២.៧.ការងារស្ទិ្ធិអនកនិពនធ និងស្ទិ្ធិត្ប្ហាក់ត្ប្ខហល ៖ 

-ចូលរមួរបជំុសតីពីសមាហរែកមមពាែិជជកមមឆ្ន ំ២០១៤-២០១៨ យៅរកសួងពាែិជជកមម 
-ចូលរមួរបជំុពិភាកាបញ្្ញសិទធិអនកនិពនធ និងសិទធិរបហាក់របដហល យៅសណាា ោរ Intercontinental 
-ចូលរមួសិកាខ លលាសតីពីបញ្្ញរបឈមកនុងការអនុវត្តសនធិសញ្ញា  Beijing និង Marrakesh យៅ 

របយទសសឹងបូ្រ ី
-បានយចញរបកាសសតីពីការលុបយចលការចុះបញ្ជ ី-ការយបាះពុមព និងវធិានការយផ្សងៗយទៀត្ ដដ្ល 

ពាក់ព័នធ របស់វទិាលា ន CamEd   និង វទិាលា នហិរញ្ាវត្ាុរែយនយយ (IFA) 
-បានចូលរមួសិកាខ លលាសតីពីការដបងដចកផ្លរបយោជន៍ជាលកខែៈអនតរជាតិ្ យៅរកសួង

ពាែិជជកមម 
-បានចូលរមួសិកាខ លលាសតីពីការអនុវត្តចាប់កមមសិទធិបញ្ញា  យៅសណាា ោរ Raffles Le Royal 

ភនំយពញ 
-សមាជិកយលខ្នធិការដ្ឋា នននរែៈកមាម ធិការជាតិ្ររប់ររងកមមសិទធិបញ្ញា ចំនួន០២រូប បានចូលរួម 

របជំុពិភាកាតុ្មូលនូវយសចកតីរពាងសតីពី យុទធលស្ដសតកមមសិទធិបញ្ញា ជាតិ្ននកមពុជា យៅរកសួងពាែិជជកមម 
-មន្ដនតីជំនាញចំនួន០៣របូបានអមដំ្យែើ រ ឯកឧត្តម រង់ កនាា រា៉ា  អនុរដ្ាយលខ្នធិការ ចូលរមួ 

ពិភាកាដកសរមួលយសចកតីរពាងអនុរកឹត្យសតីពីអងគភាពររប់ររងសិទធិរមួ យៅរកសួងព័ត៌្មាន 
-ចូលរមួកនុងកិចចរបជំុពិភាកា សតីពីការយសនើសំុទីតំាងអាជីវកមមអិុនយធើយែត្ និងយសវាកំលនតអិុន

យធើយែត្កនុងរាជធានីភនំយពញ 
-ចូលរមួកិចចរបជំុ សតីពីការយធវើយសរភីាវបូនីយកមមបដនាម ននកិចចរពមយរពៀងពាែិជជកមមទំនិញ យៅ 

យរកាមកិចចរពមយរពៀងរកបម័ែឌ តំ្បន់ពាែិជជកមមយសរអីាល៊ា ន-កូយរ ៉ា យៅរកសួងយសដ្ាកិចច និងហិរញ្ាវត្ាុ  
-បានយរៀបចំសិកាខ លលាថាន ក់ជាតិ្ សតីពីសិទធិអនកនិពនធ និងសិទធិរបហាក់របដហលជូននដ្រូឯកជន 

និងមន្ដនតីពាក់ព័នធ 
-បានយរៀបចំសិកាខ លលា សតីពីយសចកតីរពាងអនុរកឹត្យ សតីពីការររប់ររងអងគភាពររប់ររងសិទធិរមួ 

យៅទីសតីការរកសួង 
-បានចូលរមួរបជំុពិភាកាយលើសំយែើ សំុបានទទួលសិទធិជាមរត្កពីតារាចយរមៀងឯក យលាក សីុន 

សីុលមុត្ របស់យលាក សីុន ច័នទឆ្ោ យៅរកសួងពាែិជជកមម 
-ចូលរមួរបជំុយរត្ៀមរែៈកមាម ធិការចរមុះយលើកទី៩ (9th CLVDTA JCC) និងកិចចរបជំុពាក់ព័នធ យៅ 

រកសួងពាែិជជកមម 
-ចូលរមួសិកាខ លលា សតីពីការយល់ដឹ្ងពីចំយែះដឹ្ងរបនពែី យៅរបយទសឥែឌូ យនសីុ 
-ចូលរមួសិកាខ លលាសតីពីការអភិវឌ្ឍ និងបញ្្ញថ្មីៗននសិទធិអនកនិពនធកនុងសម័យឌី្ជីថ្ល យៅ

របយទសនថ្  
-បានយចញលិមិត្អនុញ្ញា ត្យធវើអាជីវកមមយលើលន នដ្ោម នអនកទទួលមរត្កលសន៍នូវចយរមៀងចំនួន

៦៦បទ  
-បានយចញលិមិត្អនុញ្ញា ត្យបាះពុមពយសៀវយៅរបយលាមយលាកចំនួន០៨លន នដ្ 
-បានយចញលិមិត្បញ្ញជ ក់ការចុះបញ្ជ ីការពារលន ដដ្ចំនួន១៣លន ដដ្ 
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២.៨.ការងារស្ហត្ប្រិប្រដិការវប្បធម៌អនដរោរិ និងកិចចការអាស ន ៖ 
-បានយធវើបចចុបបននភាពព័ត៌្មាន សតីពីកិចចរពមយរពៀងសហរបតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ជាមួយអងគការអនតរជាតិ្ 

នានាទទួលបានលទធផ្លដូ្ចខ្នងយរកាម៖ 
+កិចចរពមយរពៀងយៅមានសុពលភាពចំនួន១៧ 

+កិចចរពមយរពៀងអស់សុពលភាពចំនួន០៤ 

+កិចចរពមយរពៀងដដ្លយរោងចុះហត្ាយលខ្នចំនួន០៩ 

+បានយរៀបចំឯកលរ យដ្ើមបីបំយពញនីតិ្វធីិសំុផ្តល់សចច ប័នជូនទីសតីការរែៈរដ្ាមន្ដនតី និង 

រដ្ាសភា នូវកិចចរពមយរពៀងសហរបតិ្បត្តិការអាល៊ា ន-រសុសុ ី
-បានបញ្ជូ នមន្ដនតីយៅចូលរមួរបជំុ យរៀបចំចរចរ បយងកើត្កិចចរពមយរពៀងតំ្បន់ពាែិជជកមមយៅរកសួង 

យសដ្ាកិចច និងហិរញ្ាវត្ាុ ចូលរមួពិភាកាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងអាល៊ា ន និងអូស្ដលត លី យៅសណាា ោរហាមា៉ាវា៉ារ ី
និងចូលរមួវរគបែតុ ះបណាត លការររប់ររងធនធានមនុសស កនុងតំ្បន់អាល៊ា ន យៅមជឍមែឌ លសិង្បុរ ី

-បានសរមួលដបបបទជូនយលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី ដឹ្កនំារែៈរបតិ្ភូយៅចូលរមួរបជំុថាន ក់រដ្ាមន្ដនតី 
វបបធម៌ និងសដមតងសិលបៈយៅទីរកុងយវ ៉ា របយទសយវៀត្ណាម 

-បានសរមួលដបបបទជូនយលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី អមដំ្យែើ រសម្តេចម្េម្ោនាយករដ្ឋតន្រ្េី យៅបំយពញ 
ទសសនកិចចយៅរបយទសប្ង់ោល ផ្ដ្ 
                 -បានសរមបសរមួលដបបបទជូនថាន ក់ដឹ្កនំារកសួង មន្ដនតីជំនាញចូលរមួរបជំុ បំយពញយបសកកមម 
សដមតងសិលបៈ និងតំាងពិព័រែ៍ និងបនតការសិកាបានចំនួន៣៦យលើក ៖ យៅរបយទសចិន ហវីលីពីន មា៉ា យឡសីុ 
បារាងំ លធារែរដ្ាកូយរ ៉ា សិង្បុរ ីសវីស សហរដ្ាអាយមរកិ ហូឡង់ រសុសី អង់យរាស ឥណាឌ  នូដវលយសឡង់ នថ្ 
ភូមា យវៀត្ណាម ឥែឌូ យែសីុ សឹង្បុរ ីជប៉ាុន និងអូស្ដលត លី  

-បានយរៀបចំ និងសរមបសរមួលជូនរែរបតិ្ភូអនតរជាតិ្ចូលសដមតងការរួរសម និងពិភាកា 

ការង្អរជាមួយយលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតីបានចំនួន១២យលើក 

-កមមវធីិសដមតងសិលបៈកនុងរកបម័ែឌ កិចចរពមយរពៀងសហរបតិ្បត្តិការវបបធម៌ ៖ ភារីយវៀត្ណាម
បានយរៀបចំកមមវធីិសបាត ហ៍វបបធម៌យវៀត្ណាមយៅកមពុជា (៣០.០៨-០៥.០៩.២០១៤) និង លា នទូត្ចិន 
វទិាលា នមុងជឺ និងរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ សហការយរៀបចំកមមវធីិសដមតងសិលបៈ(២៥.០៩.២០១៤)។ 

២.៩.សលាប្ណត៊ុ ះប្ណាត លត្កប្ែណឌ វប្បធម៌ ៖ 
-បានបនតសហការជាមួយនាយកដ្ឋា នជំនាញចំែុះរកសួងសិកាស្លវរជាវពីសកាត នុពលធនធាន 

មនុសស យដ្ើមបីកលងដផ្នការយបើកវរគបែតុ ះបណាត លកនុងយោលបំែងផ្តល់ចំយែះដឹ្ងដ្ល់មន្ដនតីរាជការតាម 
នាយកដ្ឋា ន និងមនទីរវបបធម៌រាជធានី-យមត្ត ឲ្យអនុវត្តការង្អរជំនាញទទួលបានលទធផ្លលារបយសើរ 

-បានយរៀបចំឯកលរយសនើសំុយោលការែ៍យបើកវរគបែដុ ះបណាដ លការង្អរសិលបៈសូនរបូ និងសិលបៈ
សិបបកមម ការង្អររដ្ាបាល និងររប់ររង និង វរគបែតុ ះបណាត លការង្អររដ្ាបាល និងបទពិយលធន៍ការង្អរ
សរមាប់មន្ដនដីរកបមែឌ ឆ្ន ំ២០១៣ 

-បានយបើកវរគបែតុ ះបណាត ល និងផ្សពវផ្ាយនីតិ្វធីិ និងវធិានការននការតាក់ដត្ងយសចកតីរពាង
ចាប់ និងលិមិត្បទដ្ឋា នរតិ្យុត្ត ដ្ល់មន្ដនតីរាជការតាមអងគភាព នាយកដ្ឋា ន និងមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ
រាជធានី-យមត្ត 

 -បានយរៀបចំសំែំុឯកលរវរគបែដុ ះបណាដ លការង្អរសិលបៈសូនរបូ និងសិលបៈសិបបកមម ការង្អរ 
រដ្ាបាល និងររប់ររង និងវរគបែតុ ះបណាត លការង្អររដ្ាបាលសរមាប់មន្ដនដីរកបមែឌ  ឆ្ន ំ២០១៣ ។ 
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៣-ការងារពប្រិកភណឌ របូ្ី ៖ 
៣.១.ការងារគាាំពារ និងអភិរកសស្ាំណង់ប្៊ុរាណ ៖ 
ក.ការង្អរអភិរកសដ្ឋា នអងគរ ៖ 

 -បនតយបាសសមាា ត្ និងដុ្ះលាងរបូចមាា ក់យរៅឃ្ា ំងជារបចំ 
-បានរកិំលរបូចមាា ក់ដដ្លយៅរាយបា៉ាយខ្នងយរៅឃ្ា ងំយៅដ្ឋក់យៅកដនាងមានសុវត្ាិភាព 
-បានរូបាង់របូចមាា ក់យៅឃ្ា ំងយលម៣ បានចំនួន១៧០០របូ 
-បានរូបាង់របូចមាា ក់យៅកនុងឃ្ា ំង-យរៅឃ្ា ំងរចួរាល់យៅយលើរកដ្ឋសរពាង 
-បានបនតចុះបញ្ជ ីលរយពើភែឌ របូចមាា ក់យៅកនុងឃ្ា ងំអភិរកសដ្ឋា នអងគរ 
-បានបញ្ចូ លទិននន័យបញ្ជ ីលរយពើភែឌ របូបដិ្មាដដ្លបានពិព័រែ៌នារចួដ្ឋក់កនុងកំុពយូទ័របានចំនួន 

៨៧០របូ 
-បានពិនិត្យរពះវហិារបុរាែននវត្តរកាកណាត លយមត្តរកយចះ ដដ្លកំពុងរងការពុកផុ្យយដ្ឋយកតាត  

ធមមជាតិ្  និងយលើករយរមាងជួសជុលសយន្ដង្អគ ះបនាទ ន់ 
-រកុមស្លវរជាវ និងជួសជុលរបូចមាា ក់របស់លលាបារាងំចុងបូព៌ាចំនួន០២របូ សហការជាមួយ 

លរមនទីរជាតិ្ភនំយពញបានស្លវរជាវ និងពិនិត្យរបូចមាា ក់បាក់ដបកយៅកនុងឃ្ា ងំអភិរកសអងគរ ដដ្លរត្ូវយរៀបចំ 
ជួសជុលបនាទ ន់  

      -ជួសជុលរបូចមាា ក់បាក់ដបកបានចំនួន៤៣របូ ។ 
 ម.ការង្អរការពារតំ្បន់របាលទ ៖ 

        -បានពិនិត្យ និងទប់លក ត់្របជាពលរដ្ាលងសង់លំយៅដ្ឋា នថ្មីកនុងតំ្បន់២ននរបាលទបនាទ យឆ្ម រ 
-បានបញ្ជូ នមន្ដនតីជំនាញ១របូសហការមិនអចិនន្ដនតយ៍ជាមួយអងគការG.H.Fយៅរបាលទបនាទ យឆ្ម រ 
-បានយរៀបចំឯកលរយដ្ើមបសីហការជាមួយអងគការUNESCOយរៀបចំបាង់យមរបាលទបនាទ យឆ្ម រ  
-បានសហការជាមួយរកុមការង្អរអរគិសនីកមពុជា និងតំ្ណាងអងគការUNESCOពិនិត្យទីតំាងជាក់ 

ដសតង យដ្ើមបីកំែត់្ទីកដនាងរាយដមសយភាើង្ាងកាត់្តំ្បន់ការពាររបាលទបនាទ យឆ្ម រ 
-បានជូនតំ្ណាងអងគការ UNESCO យៅពិនិត្យលា នភាពជាក់ដសតងននរបាលទបនាទ យឆ្ម រ 
-បានពិនិត្យទីតំាង និងបញ្ឈប់ការជីកយកអាចម៍ដី្យធវើផ្ាូវជាតិ្យលម៥៦B របស់រកមុហ៊ាុនKHUMHO 

យៅវត្តយោកចស់ ស្សកុថ្មពួក យមត្តបនាទ យមានជ័យ យរពាះប៉ាះពាល់ដ្ល់ផ្នូរសពបុរាែយៅទីយនាះ  
-បានយធវើការទល់រទជញ្ញជ ំងថ្មបាយយរកៀមននកំដពងទី២ ដផ្នកខ្នងយជើងយ្ៀងខ្នងលិចបានរបដវង 

០៨ដម៉ារត្ ដដ្លយទើបនឹងយរទត្ខ្នា ំងយដ្ឋយលរយដ្ើមយឈើសងកត់្យលើ យៅរបាលទបនាទ យឆ្ម រ។ 
រ.ការង្អរររប់ររងរមែីយដ្ឋា នវបបធម៌ ៖ 
-កំពុងសិកាបាង់សរមាប់លងសង់បញ្ជ រព័ត៌្មាន និងបងគន់យៅរបាលទបនាទ យឆ្ម រ  និងបនតទំនាក់ 

ទំនងជាមួយយលាកស្សី Christine Jaquemine យដ្ើមបដីសវងរកជំនួយថ្វកិា កនុងការលងសង់យនះ 
-បានពិនិត្យផ្ាូវ និងទិដ្ាភាពទូយៅរបាលទបនាទ យឆ្ម រ យដ្ើមបីយរៀបចំកំែត់្ទីតំាងយរត្ៀមការដំ្ឋ 

បយង្អគ លដមសយភាើងរបស់អរគិសនីកមពុជា 
ឃ.ការង្អរជួសជុលរបាលទ និងសំែង់បុរាែ ៖ 
-បានដឹ្កនំារកមុការង្អរយៅពិនិត្យលា នភាពមូចខ្នត្របាលទរពះម័នកំពង់លវ យ យមត្តរពះវហិារ 
-បានពិនិត្យលា នភាពយរាងទងទី៣ ដផ្នកខ្នងយជើង និងខ្នងយកើត្ ននរបាលទបនាទ យឆ្ម រ ដដ្លបាន 

រលុះធាា ក់ថ្ម 
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-បានកំពុងយរ ើយរៀប និងពរងឹងយកាា ងទវ រទី៤ ននរបាលទបនាទ យឆ្ម រ  
-បានដឹ្កនំារកមុការង្អរអនុវត្តរយរមាងជួសជុលសយន្ដង្អគ ះបនាទ ន់ និងកំពុងសិកាចំែុចហានិភ័យ 

យផ្សងៗយទៀត្ ននរបាលទភនំជីសូរយ យមត្តតាដកវ  
ង.ការង្អរររប់ររងសំែង់បុរាែ ៖ 
-បានស្លវរជាវរបមូលឯកលរបាង់ពាក់ព័នធនឹងរបាលទរពះម័នកំពង់លវ យ យមត្តរពះវហិារ 

ពីលលាបារាងំចុងបូព៌ា និង រាជបែឌិ ត្សភាកមពុជា 
-បានស្លវរជាវរកឯកលរដដ្លពាក់ព័នធ សហការជាមួយតំ្ណាងអងគការ UNESCO យលើរយរមាង 

យរៀបចំបាង់យមរបាលទបនាទ យឆ្ម រ  
ច.ការង្អរអភិរកសតាមបណាត យមត្ដ ៖ 

 -អភិរកសដ្ឋា នកំពង់ធំ និង រពះវហិារ ៖ 
  +បនតចូលរមួសហការជាមួយអងគការ Waseda ចងរកងឯកលរ និងជួសជុលរបាលទសំបូរ
នរពរុក យៅយមត្តកំពង់ធំ ។ 
 -អភិរកសដ្ឋា នបាត់្ដំ្បង បនាទ យមានជ័យ និង ឧត្ដរមានជ័យ ៖ 
  +បនតចូលរមួសហការជាមួយអងគការ G.H.F ចងរកងឯកលរ និងជួសជុលរបាលទបនាទ យ
ឆ្ម រ យៅយមត្តបនាទ យមានជ័យ 

+យធវើសរមង់បាង់ថ្មជញ្ញជ ំងយរាងទងទី៣ដផ្នកខ្នងយជើងននរបាលទបនាទ យឆ្ម រ ដដ្លបានដួ្លរលំ 
  +សហការជាមួយនររបាលយបតិ្កភែឌ  និងអាជាញ ធរឃំុបនាទ យឆ្ម រពិនិត្យ និងហាមឃ្ត់្ 
របជាពលរដ្ាកំុឲ្យកាប់ោស់ទំនប់យភាា ះ ពីភូមិកាលទយនាង យៅការដ្ឋា នយកថ្មភក់  

+បានចប់ដដ្ករនាទ ទល់រទជញ្ញជ ំងថ្មបាយយរកៀមននកំដពងទី៣ ដផ្នកយជើង យ្ៀងខ្នងលិច ។ 
្.ការង្អរសហរបតិ្បត្ដិការជាមួយអនដរជាតិ្ ៖ 

 *កិចចសហការជាមួយអងគការ G.H.F ជួសជុលរបាលទបនាទ យឆ្ម រ ៖ 
       ការង្អរជួសជុលយរាងទងទី៣ ៖  
                  -ការង្អរយរៀបថ្ម ៖ ថ្មជញ្ញជ ំងបានចំនួន៥៣២ដំុ្ -ថ្មបាត្ជញ្ញជ ំងចំនួន៤៧ដំុ្ -ថ្មភក់ករមាល 
ចំនួន៣៦១ដំុ្ -ថ្មររឹះបាយយរកៀមថ្មីបាត្ជញ្ញជ ងំខ្នន ត្១១០ស.មx៥០ស.មx៤៥ស.មចំនួន៣៤ដំុ្ -ថ្មររឹះបាយ 
យរកៀមថ្មីបាត្ជញ្ញជ ងំ និងថ្មករមាលខ្នន ត្៦០ស.មx៥០ស.មx២៥ស.មចំនួន៦១ដំុ្ -ថ្មររឹះសសរបាយយរកៀមថ្មី 
ចំនួន១៣ដំុ្ -ថ្មសសរចំនួន៣៤ដំុ្  -ថ្មយមឿនយរកាយដផ្នកខ្នងលិចចំនួន១០៧ដំុ្   និងដផ្នកខ្នងមុមចំនួន១៤៥ដំុ្ 
-ថ្មសសរចំនួន០៣យដ្ើមយសមើ១២ដំុ្ -ថ្មបាត្សសរ០១ដំុ្ -ថ្មភក់ថ្មីបាត្ជញ្ញជ ងំចំនួន០២ដំុ្ -ថ្មធនឹមយៅរចកខ្នងយជើង 
ចំនួន០២ដំុ្ និងថ្មរលុះចំនួន០៥ដំុ្ -ត្រមង់សសរធំចំនួន១១យដ្ើម និងសសរតូ្ចចំនួន០៣យដ្ើម  
                   -រកាលយបតុ្ងបានបយណាត យ១៥ម និងទទឹង៦ម -ដ្ឋក់សនូលកណាត លបាត្ជញ្ញជ ំង(ថ្មភក់រកហម) 
ចំនួន២០ដំុ្ និងថ្មភក់របយផ្ះចំនួន១០ដំុ្ -ដ្ឋប់ថ្មភក់ថ្មី យដ្ើមបីយធវើយសនៀត្ករមាល និងយសៀត្ថ្មជញ្ញជ ងំចំនួន០៥ដំុ្ 
យធវើធនឹមយៅយលើកាលសសរត្យចញពីជញ្ញជ ងំចំនួន០១ដំុ្ និងរបមូលថ្មជញ្ញជ ងំដដ្លរលុះបានចំនួន៥៨ដំុ្។ 
       ការង្អរសរមង់បាង់ ៖ រូរថ្មជញ្ញជ ងំបានបយណាត យ១៤ម កំពស់០២ម -រូរបាង់ករមាលថ្មភក់បាន 
បយណាត យ១៤ម ទទឹង០៨ម -រូរបាង់ករមាលយមើលពីយលើបានបយណាត យ១៥ម ទទឹង០៤ម -រូរបាង់ររឹះថ្មបាយ 
យរកៀមថ្មីយមើលពីយលើបាន០៣ម -រូរបាង់ថ្មជញ្ញជ ងំយមើលពីយកើត្យៅលិចបានបយណាត យ១៧ម កំពស់៣.៥០ម និង 
ពីលិចយៅយកើត្បានបយណាត យ១៧ម កំពស់៣.៥០ម និងរូរបាង់យមើលពីយលើថ្មរលុះថ្មីយៅយរាងទងទី៣ ដផ្នកខ្នង 
យជើង និងខ្នងយកើត្ថ្មជញ្ញជ ងំបានបយណាត យ១៨ម និងទទឹង០៤ម 
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ការង្អរជួសជុលថ្ម ៖ បានលវ នចប់ដដ្កទមចំនួន១០៣យដ្ើម -ពុះថ្មថ្មីចំនួន០៣ដំុ្  -ថ្មធនឹមចំនួន
០២ដំុ្ និងថ្មបាយយរកៀមចំនួន២៤ដំុ្ -បិទថ្មករមាលចំនួន១៦ដំុ្យសមើ១៦បំដែក -យធវើសនូលថ្មថ្មីចំនួន០២ដំុ្ -ជួស
ជុលថ្មភក់សរបុចំនួន១២៥ដំុ្យសមើ២៧១បំដែក -ជួសជុល និងត្ថ្មដ្ឋក់ដដ្កកនុងករមាលចំនួន១៣ដំុ្ -លវ នពុះ 
ថ្មថ្មី(ថ្មរកហម)យដ្ើមបយីធវើសនលូថ្មជញ្ញជ ងំចំនួន០៨ដំុ្ និងពុះថ្មភក់ថ្មី(ថ្មករមាល)ចំនួន០១ដំុ្-លវ នពុះថ្មបាយយរកៀម
ថ្មីចំនួន៣១ដំុ្។ 
 *កិចចសហការជាមួយអងគការ Waseda ជួសជុលរបាលទសំបូរនរពរុក យមត្ដកំពង់ធំ ៖ 

បានជួសជុល យរៀបឥដ្ាជញ្ញជ ំងរបាលទN1 បាន០៥ស្សទប់ (ស្សទប់ទី២៩ ដ្ល់ស្សទប់ទី៣៣) 
និងយរៀបបំយពញយឡើងវញិជញ្ញជ ំងរបាលទ N1 បាន០៨ស្សទប់ (ស្សទប់ទី៣៧ ដ្ល់ស្សទប់ទី៤៤) យដ្ឋយ
បំយពញឥដ្ាចស់ចំនួន៣២៣ដំុ្ ឥដ្ាថ្មីចំនួន៩០ដំុ្ និងយរបើបាយអរអស់២១៥ឈុត្-យរបើដដ្កទមសរបុចំនួន១៧
យដ្ើម-យរបើកាវ EPOXY សរមាប់លាយកំយទចឥដ្ា កំយបារ និងយមៅចំនួន៧២០រកាម-បង់អកសរ J ដ្ល់ S តំ្ណាង 
ឲ្យរតួ្នីមួយៗរបស់សំែង់របាលទ យដ្ឋយបំយពញឥដ្ាចស់ចំនួន៣៨៥ដំុ្ ឥដ្ាថ្មីចំនួន៧៤ដំុ្ បាយអរចំនួន 
២២៧ឈុត្-រូរបាង់ជញ្ញជ ំងរបាលទ N1 ដដ្លជួសជុលរចួចំនួន១៦ដម៉ារត្កាយរ ៉ា-រូរបាង់បង្អក ន់នដ្ N1 ដផ្នកខ្នង 
ត្បូងចំនួន១៥ដម៉ារត្កាយរ ៉ា-យរៀបឥដ្ាបាន១៧ស្សទប់ (ស្សទប់ X ដ្ល់ H) យដ្ឋយបំយពញឥដ្ាចស់ចំនួន៣០១ដំុ្ 
ឥដ្ាថ្មីចំនួន៦៥ដំុ្ បាយអរចំនួន៥៨ឈុត្-ជួសជុលបង្អក ន់នដ្ខ្នងត្បូងមុមខ្នងយកើត្ (បានយរៀបបញ្ចូ លឥដ្ាថ្មី១១
ស្សទប់ ពីស្សទប់ទី១៩ ដ្ល់៣១)-ជួសជុលបង្អក ន់នដ្ខ្នងយជើងរចកចូលខ្នងយកើត្ (បានបំយពញឥដ្ាចំនួន០៧ 
ស្សទប់)-បិទមុមតំ្ែឥដ្ាចំនួន១៦ដម៉ារត្កាយរ ៉ា -យរ ើ និងយរៀបរនាទ ដដ្កយដ្ើមបថី្ត្របូកដនាងដដ្លជួសជុលរចួ-យរៀប
បំយពញករមាលយមឿនមុមដផ្នកខ្នងយកើត្របាលទ N1 បាន១២ដម៉ារត្កាយរ ៉ា -យរៀបករមាលថ្មភក់ដផ្នកខ្នងត្បូង
របាលទN1 បាន០៤ដម៉ារត្កាយរ ៉ា-បនតយរៀបឥដ្ាបង្អក ន់នដ្មុមខ្នងយជើងដផ្នកខ្នងយកើត្របាលទN1 បាន០៥ស្សទប់ 
(ស្សទប់G ដ្ល់ S)-យរៀបឥដ្ាថ្មីចំនួន៤៨ដំុ្-យរៀបឥដ្ាស៊ាុមទវ រមុមខ្នងត្បូងចំនួន០១បំដែក-បំយពញឥដ្ាចស់
ចំនួន៥០ដំុ្ ឥដ្ាថ្មីចំនួន៥៣ដំុ្ បាយអរចំនួន១០ឈុត្-កាត់្យមម យៅតាមរបាលទនានាសរបុចំនួន២៥របាលទ 
និងរត្ួសរតាយនរពបានចំនួន៣,៥០០ដម៉ារត្កាយរ ៉ា និងបានយធវើកំណាយបុរាែវទិាយៅកនុងអតី្ត្ទីរកងុឥលន
បុរៈ (បរយិវែតំ្បន់របាលទសំបូរនរពរុក) ។  

៣.២.ការងារសរមនទីរ ៖  
ក.លរមនទីរជាតិ្ភនំយពញ ៖ 
-បានទទួលវត្ាុសិលបៈចំនួន០៧មុម៖ សំពត់្សូរត្ចំនួន០១ ពីឯកឧត្តម អ៊ាុន ទឹម អនុរដ្ាយលខ្ន 

ធិការរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ ហូលពិដ្ឋនចំនួន០២យធវើអំពីសូរត្ ពី Ms YONEKURA yakiko     Pidan 
project Team និងភីមចំនួន០១  ទុរយោធន៍ចំនួន០១  ពលរាមចំនួន០១ និងសិលាចរកឹចំនួន០១ យធវើអំពី 
ថ្មភក់ពីសហរដ្ាអាយមរកិ របរល់ជូនរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា  

-បានយរៀបចំពិធីសយមាព ធដ្ឋក់ឲ្យដំ្យែើ រការ “កាតាឡុករបស់លរមនទីរជាតិ្ តាមរបព័នធអិុនយធើយែត្” 
យរកាមអធិបតី្ភាពយលាកជំទវ យភឿង សកុណា រដ្ាមន្ដនតីរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ អយញ្ជ ើញចូលរមួ
កនុងពិធីយនះមានយលាកស្សី Lois De-Menil របធានមជឈមែឌ លយមមរសិកា និងយភញៀវជាតិ្-អនតរជាតិ្របមាែ
១០០នាក់ ។ 

-បានយរៀបចំវរគបែតុ ះបណាត លសតីពី “ការអភិរកសសមុច័ចយយធវើពីយលាហៈធាតុ្ យៅអាសីុអាយរនយ៍” 
សហការយរៀបចំយដ្ឋយអងគការ ICCROM យដ្ឋយមានការោំរទពី CHA-Korean (Cultural Heritage 
Administration of Korea) យៅលរមនទីរជាតិ្ 

-បានបញ្ចូ លទិននន័យវត្ាុយទើបទទួលថ្មីយៅកនុងរបព័នធ Data base បានចំនួន៦៦វត្ាុ 
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-បានបញ្ចូ លវត្ាុវាយនភែឌ យៅកនុងរបព័នធ Data base បានចំនួន២២៩វត្ាុ ចប់ជាលា ពរ 
-ដ្ឋក់ឲ្យដំ្យែើ រការកាតាឡុកវត្ាុសិលបៈយៅកនុងរបព័នធអិុនយធើយែត្បានចំនួន១៦.៤៨៧កាតាឡុក 
-បានកំពុងចុះបញ្ជ ីយសៀវយៅកាតាឡុកតាមរបព័នធកំុពយូទ័រ 
*ការតំាងពិព័រែ៍យរៅរបយទស ៖  
-ភារីបារាងំបានមចីវត្ាុសិលបៈបុរាែដមមរចំនួន១១របូ របូថ្ត្ផ្តិត្ថ្មីអំពីរបំាកាច់បុរាែដមមរចំនួន 

១៦សនាឹកយកយៅតំាងពិព័រែ៍យៅលរមនទីរអាសីុហគីយម ទីរកងុបា៉ា រសី របយទសបារាងំ រយៈយពល៣ដម 
(១៦.១០.២០១៣ ដ្ល់១៣.០១.២០១៤) 

-យោងកិចចរពមយរពៀងរវាងរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា និងលរមនទីរសិលបៈយមរត្ូប៉ាូលីតាន សហរដ្ា
អាយមរកិ រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាបានអនុញ្ញា ត្ឲ្យភារីសហរដ្ាអាយមរកិមចីវត្ាុសិលបៈបុរាែដមមរចំនួន២០របូ យក 
យៅតំាងពិព័រែ៍យៅលរមនទីរយមរត្ូប៉ាូលីតាន  សហរដ្ាអាយមរកិ រយៈយពល៤ដម (២៥.០៣.២០១៤ ដ្ល់
២០.០៧.២០១៤)     

-យោងកិចចរពមយរពៀងរវាងរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា និងវចិិរត្លលជាតិ្អូស្ដលត លី រាជរដ្ឋា ភិបាល 
កមពុជាបានអនុញ្ញា ត្ឲ្យភារីអូស្ដលត លីមចីវត្ាុសិលបៈបុរាែដមមរចំនួន០៣របូយកយៅតំាងពិព័រែ៌យៅរបយទស 
អូស្ដលត លី រយៈយពល០៣ឆ្ន ំ (២០១៤-២០១៧) 

-ការតំាងពិព័រែ៍កនុងរបយទស ៖ បានយរៀបចំពិព័រែ៍មិនអចិនន្ដនតយ៍សតីពី “ការរស់យឡើងវញិនូវ
របនពែីត្ាញហូល”  រយៈយពល០៣ដម (២៥.០១.២០១៤-២៧.០៤.២០១៤) យៅលរមនទីរជាតិ្កមពុជា 

-បានជួសជុលសំោ៉ាបដំ្បូល និងកំពូលដំ្បូលអាោរលរមនទីរបានចំនួន៧២៥ដម៉ារត្កាយរ ៉ា 
-បានជួសជុលវត្ាុអំពីថ្មចំនួន២៤ដំុ្-ផ្ទទ ំង វត្ាុអំពីយលាហៈធាតុ្ចំនួន៧៥វត្ាុ-របូ វត្ាុអំពីកុលាលភាជន៍ 

ចំនួន១៥ដំុ្-ផ្ទទ ំង   
-ជួសជុលរបូចមាា ក់បាន១០០របូ       
-យភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរជាតិ្ភនំយពញមានរែៈរបតិ្ភូជាន់មពស់ជាតិ្-អនដរជាតិ្ យភញៀវជាតិ្-អនដរ 

ជាតិ្ សិកាខ កាម សិសស និសសិត្ រពះសងឃ សរបុមានចំនួន ១២៥.៥៥៦នាក់ កនុងយនាះមាន ៖ 
យភញៀវជាតិ្ចំនួន ១៩.១០១ នាក់ ទទួលបានថ្វកិាចំនួន ៦.៦៨៥.៣៥០យរៀល 
យភញៀវអនដរជាតិ្ចំនួន ៩១.៧១៦ នាក់ ទទួលបានថ្វកិា ៣២១.០០៦ដុ្លាា អាយមរកិ 
យភញៀវចូលឥត្បង់នថ្ាចំនួន ១៤.៧៣៩នាក់។ 

ម.លរមនទីរឧរកឹដ្ាកមមរបល័យពូជលសន៍ទួលដសាង ៖  
-យភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ រពះសងឃ សិសស និសសិត្ចូលទសសនាចំនួន១៤៤.៥១១នាក់ កនុងយនាះយភញៀវ

អនដរជាតិ្ចំនួន៨៨.៧៦៤នាក់។ 
រ.មែឌ លវត្ដភនំ ៖ 
-យភញៀវយទសចរែ៍បរយទសចូលទសសនាមានៈ ៩៧.៤២៥នាក់ ។ 
ឃ.មែឌ លយជើងឯក ៖ 
-យភញៀវយទសចរែ៍បរយទសចូលទសសនាមានៈ ១១២.៩៦៧នាក់ ។ 
៣.៣.ការងារប្៊ុរាណវរថ៊ុ ៖  
-ពិនិត្យដកសរមួលទរមង់លលាកប័រត្ចុះបញ្ជ ីលរយពើភែឌ បុរាែវត្ាុយរៅឃ្ា ងំ ជាពិយសសរឺយធវើ 

ការកំែត់្រំរយូលមកូដ្ថាន ក់ជាតិ្ឲ្យមានការឯកភាពោន ទូទំងរបយទស 
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-សិការបូភាពផ្ទទ ំងបា៉ាែូ ប័ែណរបកាស យសៀវយៅផ្នត់្ សតីពីការទប់លក ត់្ការបំផ្ាិចបំផ្ទា ញ ការចរាចរ 
និងការជួញដូ្របុរាែវត្ាុមុសចាប់ 

-សិកាទរមង់ដបបបទ និងការររប់ររងការផ្តល់សិទធិឲ្យដផ្នកឯកជន កនុងការនំាយចញវត្ាុសិលបៈ 
យចញយៅបរយទស 

-បានពិនិត្យលា នភាពសំែង់រពះវហិារវត្តចិនដំ្ដដ្ក យៅមែឌ ដូ្នយពញ រាជធានីភនំយពញ 
-បានពិនិត្យករែីបាត់្រពះលររីកឹធាតុ្ យៅភនំឧត្តុងគ ស្សុកពញាឮ យមត្តកណាត ល យដ្ឋយសហការ

ជាមួយអាជាញ ធរយមត្តកណាត ល រកសួងមហានផ្ទ និងតុ្លាការយមត្តកណាត ល 
-បានពិនិត្យរយរមាងលងសង់អាោរដ្ឋក់តំាងវត្ាុសិលបៈ យៅលរមនទីរយមត្តនរពដវង 
-បានចុះបញ្ជ ីរពះពុទធរបូយៅទីត្មកល់រពះលររីកឹធាតុ្ និងយលើករយរមាងយរៀបចំជួសជុលដកលមារពះ 

សកយមុនីយចតី្យ យៅភនំរពះរាជរទពយ ស្សុកពញាឮ យមត្តកណាត ល សរមាប់ពិធីបុែយមាឃបូជា 
-បានបញ្ច ប់ការង្អរដ្ឋក់ផ្ទទ ំងបា៉ាែូ សតីពីការទប់លក ត់្ការបំផ្ាិចបំផ្ទា ញ ការចរាចរ និងការជួញដូ្រ 

វត្ាុបុរាែមុសចាប់ដដ្លមានទីតំាងចំនួន០៩កដនាង និងបដនាមបា៉ាែូចំនួន០២កដនាងយទៀត្ជាពិយសសយៅ 
រពលានយនតយហាះអនតរជាតិ្ភនំយពញ និងយសៀមរាប 

-បានចុះបញ្ជ ីលរយពើភែឌ   និងរបមូលវត្ាុបុរាែយៅយមត្តសទឹងដរត្ង  និងយមត្តកំពង់ធំយកមករកា 
ទុកយៅកដនាងមានសុវត្ាិភាពកនុងយមត្ត 

-បនតជួបពិភាកាជាមួយមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈយមត្តយសៀមរាប និងសិបបករ/អាជីវករយៅ 
យមត្តយសៀមរាបអំពីការររប់ររងយលើការផ្តល់សិទធិឲ្យដផ្នកឯកជនកនុងការនំាយចញវត្ាុសិលបៈយៅបរយទស 

-បានទទួលវត្ាុបុរាែចំនួន១៨ដំុ្ ពីអរគនាយកដ្ឋា នអយនាត របយវសន៍ ននរកសួងមហានផ្ទ 
-ការង្អរផ្ដល់យសវាពិនិត្យវត្ាុសិលបៈនំាចូល-នំាយចញ បានចំនួនសរបុ ៦.៦៦៤របូ  ទទួលថ្វកិាចំនួន 

៥៣.៧១៦.០០០យរៀល ។ 
៣.៤.ការងារប្៊ុរាណវិទ្ា និងប្៊ុពរត្ប្វរតិវិទ្ា ៖  
-បានសហការជាមួយមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈយមត្តរត្នរីរ ី និងអាជាញ ធរពាក់ព័នធកំែត់្ 

រពំរបទល់ទីតំាងរបាលទ និងលា នីយបុរាែ  
-បានពិនិត្យលា នីយបុរាែមួយកដនាងដដ្លរបជាពលរដ្ាព័ទធរបងយធវើជាកមមសិទធិ យៅយមត្តកណាត ល 
-បានពិនិត្យលា នភាពរមែីយដ្ឋា នបុរាែវទិាភនំចស់ យមត្តកំពង់សពឺ 
-បានកំែត់្រពំរបទល់លា នីយបុរាែយៅស្សុកមាច់កណាត ល យមត្តកណាត ល 
-បានកំែត់្ទីតំាងលា នីយបុរាែ យៅស្សុកយកាះធំ និងស្សុកលា ង យមត្តកណាត ល 
-បានកំែត់្ទីតំាងរបាលទ និងរមែីយដ្ឋា នរបវត្តិលស្ដសត យមត្តយកាះកុង 
-បានចូលរមួយធវើកំណាយបុរាែវទិា យៅលាា ងលព ន យមត្តបាត់្ដំ្បង 
-បានយៅពិនិត្យ និងកំែត់្ទីតំាងលា នីយបុរាែយៅភនំរពះ យមត្តកំពង់សពឺ និងរបាលទនរពយដ្ើម

ស្សុក យមត្តនរពដវង 
-បានយៅកំែត់្តំ្បន់ការពារលា នីយបុរាែយៅយមត្តសទឹងដរត្ង 
-បានវភិារ និងពិនិត្យសំែល់សមាសធាតុ្កុលាលភាជន៍ ពីលា នីយយចតី្យ CEDI ដដ្លមាន 

ទីតំាងសាិត្យៅស្សកុដស្សអំបិល យមត្តយកាះកុង និងអនុញ្ញា ត្ឲ្យសកលវទិាល័យអូតាយហាគ  របយទសញ៉ាូ យសយឡន 
យកសំែល់អំដបងដដ្លមានចំនួនសរបុ៣៤ដំុ្ យដ្ើមបីយធវើពិយលធន៍ យហើយសកលវទិាល័យសីុដ្នី ក៏បាននំា
យកររមកំូែករំយហើញពីយមត្តយសៀមរាប យៅពិនិត្យ វភិារយៅរបយទសអូស្ដលត លីដដ្រ 
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-បានរត្តូ្ពិនិត្យលា នីយបុរាែកំែប់រត្ពំាងថ្ម  យមត្តរកយចះ ដដ្លរត្វូបានឈសូឆ្យយដ្ឋយ 
រកមុហ៊ាុនឯកជនយដ្ើមបីយកដី្យធវើកសិកមម យដ្ឋយរកយឃើញបំដែកបាក់ដបកននថ្មររឹះរបាលទ និងរត្ូវបានយក 
មករកាទុកយៅលរមនទីរយមត្ត 
                 -បានរត្តូ្ពិនិត្យ និងវាយត្នមាលា នីយបុរាែទួលតាដពក សាិត្យៅស្សុកកំពង់យរាទ៍ យមត្តលវ យ 
យរៀង និងបានមួងដី្យកមកយធវើវភិារសំែល់សមុចច័យបុរាែវទិា ជាលទធផ្លពំុមានយឃើញលន កលន ម 
បុរាែវទិាយទ 

-បានពិនិត្យលា នភាពរពះវហិារបុរាែ យៅវត្តរការកណាត ល យមត្តរកយចះ  ជាលទធផ្លយឃើញមាន 
សត្វកយែឌ ៀរកំពុងបំផ្ទា ញយឈើដំ្បូល និងចប់ពុកផុ្យបយែតើ រៗ 

-បានពិនិត្យការបំផ្ទា ញទួលរបាលទ យៅលា នីយទួលបុរាែតាយពរជនិល សាិត្យៅស្សុក រងពិសី 
យមត្តកំពង់សពឺ ។ 

  
៤-ការងារពប្រិកភណឌ អរបូ្ី ៖ 
៤.១.ការងារអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ ៖ 
-បានយរៀបចំលរាចរដែនំាដ្ល់មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈរាជធានី-យមត្តយរៀបចំនីតិ្វធីិររប់ 

ររង និងស្សង់សាិតិ្សមារម អងគការពាក់ព័នធវស័ិយវបបធម៌ទូទំងរបយទស  
-បានសិកាបនតពីពិធីសតីដ្ែតឹ ងកូនរកមំុជនជាតិ្ពនង ពិធីបុែយយផ្សងៗ  ពិធីដសនយរពន និងពិធី 

យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ជនជាតិ្យរកាលយៅយមត្តមែឌ លរីរ ី
-បានសិកាស្លវរជាវសាិតិ្ជនជាតិ្យដ្ើមភារតិ្ចយៅបណាណ ល័យជាតិ្ 
-បានសិកាស្លវរជាវយភាងមិុមរបស់ជនជាតិ្ររឹង 
-បនតការស្លវរជាវ និងចងរកងអំពីរបនពែីទំយនៀមទមាា ប់ននពិធីបុែយដ្ឋរលាន  
-បានយរៀបចំមយហាស្សពបយង្ើរដមាងដមមរយលើកទី១៧ ឆ្ន ំ២០១៣ យៅយកាះយពរជ  
-បានយរៀបចំមយហាស្សពម្ូបអាហារដមមរ ៖ នំបញ្ចុ កសមារដមមរ បដងាមដមមរ និងការបង្្អញម៉ាូត្

សយមាៀកបំពាក់ដមមរ ឆ្ន ំ២០១៣ យៅលលសននិសីទចតុ្មុម 
-បានបនតយរៀបចំលរមនទីរដមាងដមមរ និងពិព័រែ៍ជាតិ្ពនធុ យដ្ើមបីយបើកជូនមហាជនចូលទសសនា និង

សិកាស្លវរជាវ  
-បានសហការយរៀបចំតំាងពិព័រែ៌កនុងរពះរាជពិធីបុែយរចត់្រពះនងគ័ល ជាមួយមនទីរវបបធម៌ និង 

វចិិរត្សិលបៈយមត្តកណាត ល ។ 
៤.២.ការងារស្លិបៈភាពយនដ និងផសពវផាយវប្បធម៌ ៖ 
-ថ្ត្វយីដ្អូឯកលរពីសកមមភាពថាន ក់ដឹ្កនំា និងការង្អរអងគភាពជំុវញិរកសួងបាន៤៣ចំែងយជើង 
-ថ្ត្ចមាងវយីដ្អូឯកលរបានចំនួន១៨ចំែងយជើង សរមាប់ផ្ាយតាមរបព័នធយវបលយរកសួង 
-បានចក់ផ្ាយវយីដ្អូបចចុបបននភាព វយីដ្អូឯកលរ វយីដ្អូរបំា តាមលា នីយទូរទសសន៍ចំនួន០៧ 

ចំែងយជើង 
-បានកាត់្ត្ត្យមាើងរបូភាពរបំាមយហាស្សពសិលបៈទុកឯកលរបានចំនួន១១ចំែងយជើង 
-ការង្អរផ្ដល់អាជាញ ប័ែណ ៖ អាជាញ ប័ែណយបើកផ្លិត្កមមថ្មីចំនួន១៥កដនាង -អាជាញ ប័ែណយបើកយរាង 

បញ្ញច ំងភាពយនតថ្មីចំនួន០១កដនាង  និងអាជាញ ប័ែណបនតដ្ល់ផ្លិត្កមមភាពយនត វយីដ្អូ រកមុហ៊ាុននំាយចញ 
នំាចូល  សទីឌី្យោបញ្ចូ លសយមាង  សទីឌី្យោកាត់្ត្របូភាពសរបុចំនួន២៥កដនាង 
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-បានទទួល និងផ្តល់ការអនុញ្ញា ត្ថ្ត្ដ្ល់ផ្លិត្កមមភាពយនតបរយទសចំនួន២១ចំែងយជើង 
-ចុះបញ្ជ ីសំុផ្លិត្វយីដ្អូខ្នរា៉ា អូយមដមមរបាន៨៧យលម វយីដ្អូយរឿងដមមរ (០១ដំុ្ចប់) បាន១៥ចំែងយជើង 

វយីដ្អូយរឿងភារដមមរបាន០៣ចំែងយជើង និងចុះបញ្ជ ីសំុផ្លិត្ស៉ាបត្មាីចំនួន០៤ចំែងយជើង 
-បានអនុញ្ញា ត្ចាប់ថ្ត្វយីដ្អូខ្នរា៉ា អូយមដមមរចំនួន៦៨ចំែងយជើង វយីដ្អូយរឿងដមមរ (០១ដំុ្ចប់) ចំនួន 

០៦ចំែងយជើង វយីដ្អូយរឿងភារដមមរចំនួន០២ចំែងយជើង និងថ្ត្សប៉ាត្មាីចំនួន០៣ចំែងយជើង 
-បានផ្ដល់ទិដ្ឋា ការឲ្យយធវើអាជីវកមមដ្ល់វយីដ្អូខ្នរា៉ា អូយមដមមរចំនួន១០៥យលម វយីដ្អូដមមរ(ភារ)ចំនួន១ 

ចំែងយជើង  និង វយីដ្អូដមមរ(១ដំុ្ចប់)ចំនួន១៥ចំែងយជើង សព៉ាត្ផ្ាយពាែិជជកមមខ្នន ត្ដវងបាន០៦ចំែងយជើង 
យរឿងមាីបាន០១ចំែងយជើង និងឯកលរខ្នន ត្ដវង និងមាីចំនួន០៤ចំែងយជើង  

-បានផ្ដល់ទិដ្ឋា ការឲ្យយធវើអាជីវកមមដ្ល់វយីដ្អូយរឿងបរយទសដដ្លបានបកដរបជាភាលដមមរ រចូដ្ឋក់ 
បញ្ញច ំងតាមយរាងភាពយនតនានាចំនួន១០២ចំែងយជើង       និងចុះបញ្ជ ីវយីដ្អូនំាចូលពីបរយទសដដ្លបានបកដរប 
ជាភាលដមមរ និងមិនបានបកដរបសរមាប់ដ្ឋក់លក់តាមទីផ្ារបាន១៩៨ចំែងយជើង 

-បានទទួលចំែូលពីការផ្ដល់យសវាយលើអាជីវកមមភាពយនដ-វយីដ្អូសរបុចំនួន៤៧.៣៤០.០០០យរៀល 
យដ្ឋយបង់ចូលថ្វកិារដ្ា 

-បានចុះពិនិត្យកដនាងលក់សីុឌី្-វសីុីឌី្ោម នទិដ្ឋា ការចំនួន០២យលើក និងដ្កហូត្បានឌី្សោម ន 
ទិដ្ឋា ការចំនួន៣៩៣បនទះ និង១៤យកស មា៉ា សីុនថ្ត្ចមាង១០យររឿង និងកំុពយូទ័រយលើតុ្០២យររឿង។ រត្ួត្
ពិនិត្យសមារមន៍សិលបៈភាពយនតកមពុជាអំពីករែីយរាងភាពយនត យលយជន ទួលយោក មិនទន់មានចាប់
អនុញ្ញា ត្ពី រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ ។ 

៤.៣.ការងារស្លិបៈទ្ស្សនីយភាព ៖ 
-បានរបរំុត្ន្ដនដី និងសដមដងសិលបៈ (មហាជន និងអាជីព) សរបុចំនួន២.៧៨១យលើក កនុងយនាះ

នាយកដ្ឋា នសិលបៈសដមដងកនុងស្សុកបាន៥៣យលើក និងយរៅរបយទសបាន១៧យលើក 
-យលាកររ ូ អនកររូ និងសិលបករចំនួន១៣របូនននាយកដ្ឋា នសិលបៈទសសនីយភាពបានជួយ

បែតុ ះបណាត ល និងពរងឹងជំនាញសិលបៈទសសនីយភាពយៅមហាវទិាល័យនាដ្លស្ដសត  និងលលាមធយម
វចិិរត្សិលបះ 

-បានហវឹកហាត់្ និងត្យមាើងលន នដ្ថ្មីចំនួន០៤លន នដ្ ( ្ារជ័យកាច់គុៃ   របំាស្្ី្ួគ៏ របំារដួំលបុ្បាា
ជាតិ  ៃិងកខោ ៃស្្កមាលផ្្បកតូចករឿងកំុចង់សាក)  

-បាៃហាត់្ម្របំា្ព្មាប់្យកកៅ្ផ្ម្តងកាុងស្្ុក ៃិងកៅព្ប្កទ្្កវៀតណាម្ ចិៃ ឥណឌូ កៃ្ីុ  
ៃិងបារាងំ។ 

៤.៤.ការងារស្លិបៈស្នូរបូ្ និងស្លិបៈស្បិ្បកមម ៖ 
-បានរូរពាងរបូពានរង្អវ ន់មយហាស្សពសិលបៈមហាជនអភិវឌ្ឍន៍ថាន ក់ជាតិ្ 
-បានយរៀបចំមយហាស្សពជាតិ្ សិលបៈរំនូរវចិិរត្កមម ឆ្ន ំ២០១៣ សពីពី “របាលទរពះវហិារ” យៅ 

លលសននិសីទចតុ្មុម 
-បានពិនិត្យយឡើងវញិនូវការចងរកងយសៀវយៅខ្នន ត្កាច់ចមាា ក់ដមមរភារ២ និងឯកលរសមាភ រៈ 

យរបើរបាស់របស់របជាពលរដ្ាដមមរភារ២ 
-បនតសិកាស្លវរជាវឯកលរសមាភ រៈយរបើរបាស់របស់របជាពលរដ្ាដមមរភារ៣ និងបនតស្លវរជាវ

ឯកលរកាច់ចមាា ក់ដមមរភារ៣ 
-បានបញ្ជូ នមន្ដនតីជំនាញជាន់មពស់ចំនួន០២របូ ចូលរមួជួសជុលរំនូរបុរាែយៅរពះបរមរាជវាងំ 
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និងបយងកើត្ពុមពរពះពុទធដិ្មារំរ ូ
-បានបយងកើត្រែៈកមមការលរជីវកមមយដ្ើមបីរបមូលលន នដ្វត្ាុសិលបៈពីមន្ដនតីជំនាញររប់ដផ្នកសរមាប់ 

យរជើសយរ ើសលន នដ្ដដ្លមានកបួនខ្នន ត្រតឹ្មរត្ូវ និងរកាបាននូវអត្តសញ្ញា ែជាតិ្ដ្ឋក់កនុងលលពិព័រែ៌តំាង 
បង្្អញជូនយភញៀវជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ចូលទសសនា  

-បានយរៀបចំលិមិត្បទដ្ឋា នសរមាប់ដំ្យែើ រការមយហាស្សពសិលបៈចមាា ក់ថាន ក់ជាតិ្ឆ្ន ំ២០១៤  សតីពី         
“ របាលទបាយ័ន ” ។  

៤.៥.ការងារពស្ៀវពៅ ការអាន ៖ 
-បានពិនិត្យដកសរមួលរចួជាលា ពរទសសនាវដ្តីវបបធ៌មយលម២០ និងបានដ្ឋក់្ាងថាន ក់ដឹ្កនំាយដ្ើមបី

ពិនិត្យសយរមច 
-បាននឹងកំពុងយរៀបចំបញ្ចូ លឯកលរយសកនយៅកនុងកមមវធីិបណាណ ល័យមញុំ (PMB) សរមាប់បយរមើការ 

សិកាស្លវរជាវ 
-មិត្មំដសវងរកនដ្រូថ្មីជាមួយរកុមហ៊ាុន DIGI យដ្ើមបីជួយបយងកើត្យវបលយ យៅបណាណ ល័យជាតិ្ 
-យធវើ Poster បានពីរផ្ទទ ំង សតីពីការយសកនឯកលរបណាណ ល័យជាតិ្ បញ្ជូ នយៅតំាងពិព័រែ៌យៅ 

របយទសមា៉ា យឡសីុ 
-បានពិភាកាយរជើសយរ ើសរបធានបទសរមាប់ការតំាងពិព័រែ៍យសៀវយៅថាន ក់ជាតិ្យៅចុងឆ្ន ំ២០១៤ 
-បានចុះអនុសារែៈ (MOU) រវាងបណាណ ល័យជាតិ្ និង បណាណ ល័យសឹងបុ្រ ី 
-បានយរៀបចំរបារពធពិធីរបកាសជ័យលាភី របឡងលន នដ្ដត្ងនិពនធរបយលាមយលាក-កំណាពយយរឿង 

ឆ្ន ំ២០១៣ 
-បាននឹងកំពុងនិពនធអត្ាបទទសសនាវដ្តីវបបធ៌មយលម២១ ។  
*បណាណ ល័យជាតិ្ ៖ 
-យភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ចូលអានមានចំនួន៥.៧២១នាក់ 
-បានទទួលយសៀវយៅពីលា ប័ននានា និងអងគការយរៅរដ្ឋា ភិបាល (យសៀវយៅររប់ភាល) ចំនួន

១.២៧៨កាល 
-អនកសិកាស្លវរជាវបានមចីយសៀវយៅយកយៅអានចំនួន២.០២៤កាល 
-ទទួលទិនាបបវត្តិ (លព័ត៌្មាន)បានចំនួន១.៤៤៦ចាប់ ទសសនាវដ្ដីយផ្សងៗ និងរពឹត្ដិប័រត្បរយទស

ចំនួន៥៣០កាល 
-បានដចកយលម ISBN ដ្ល់អនកយបាះពុមពចំនួន១.៣៨៨យលម 
-យសកនយសៀវយៅចស់ និងរពឹត្តិប័រត្ចំនួន២៨៧កាល ដ្ឋក់រកបយសៀវយៅចស់ចំនួន២៩០កាល 

ត្មកល់យសៀវយៅឯកលរចំនួន៣៤៣ចំែងយជើង និងបិទយលមកូដ្យសៀវយៅចំនួន៤១៥កាល 
-យធវើកាតាឡុកទសសនាវដ្តីដមមរបញ្ចូ លកនុងរបព័នធកំពយូទ័រចំនួន៩៥កាល 
-យធវើកាតាឡុកយសៀវយៅររប់របយភទ និងទសសនាវដ្តីជាភាលដមមរ-បរយទសចំនួន២.៤១៨កាល ។ 
 

 ៥.ការអភិវឌ្ឍធនធានមន៊ុស្ស ៖ 
៥.១.ស្កលវិទ្ាលយ័ភូមិនទវិចិត្រស្លិបៈ 
*ឆ្ន ំសិកា ២០១៣-២០១៤ មាននិសសិត្សរបុចំនួន១.៦៦៤នាក់ (ស្សីចំនួន៥០៩នាក់) កនុងយនាះ ៖ 
-និសសិត្អាហារបូករែ៍ចំនួន៦០០នាក់ (ស្សីចំនួន១៨៥នាក់) 
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-និសសិត្បង់នថ្ាសិកាចំនួន១.០៦៤នាក់ (ស្សីចំនួន៣២៤នាក់) 
-លស្ដលត ចរយសរបុចំនួន២៩០នាក់ (ស្សីចំនួន៣៨នាក់) 
-បានបញ្ច ប់ការរបឡង្មាសទី១ និងបនតអនុវត្តកមមវធីិសិកា្មាសទី២ ររប់ករមិត្សិកា 
-យបើកការរបឡង្មាសទី២ ររប់ករមិត្សិកា 
-យបើកការរបឡងបញ្ច ប់ថាន ក់បរញិ្ញា បរត្ ឆ្ន ំសិកា២០១៣-២០១៤ យៅមហាវទិាល័យតូ្រយត្ន្ដនតី និង 

មហាវទិាល័យសិលបៈនាដ្លស្ដសត 
-បានទទួលពាកយសំុបនតការសិការបស់និសសតិ្សរមាប់ឆ្ន ំសិកា២០១៤-២០១៥ ររប់កំរតិ្ 
-បានយបើកការតំាងពិព័រែ៍លន នដ្ និងអនារត្របស់និសសិត្សកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ 

និងកមមវធីិកំលនត 
-បានបញ្ជូ ននិសសតិ្យដ្បា៉ា តឺ្ម៉ាង់ថាន ក់ឆ្ន ំសិកាមូលដ្ឋា ន យធវើកមមសិកាយៅរបាលទភនំដ្ឋ យមត្តតាដកវ 

និងរបាលទសំបូរនរពរុក យមត្តកំពង់ធំ        និសសតិ្មហាវទិាល័យសិលបៈនាដ្លស្ដសតចុះកមមសិកាយៅយមត្ត 
បនាទ យមានជ័យ     និសសិត្មហាវទិាល័យបុរាែវទិាចុះកមមសិកាយៅយមត្តរពះវហិារ   និសសតិ្មហាវទិា
ល័យតូ្រយត្ន្ដនតីចុះកមមសិកាយៅយមត្តយកាះកុង  និសសិត្មហាវទិាល័យសិលបៈសូនរបូចុះកមមសិកាយៅយមត្ត
យសៀមរាប  និសសតិ្មហាវទិាល័យលា បត្យកមម និងនររបូនីយវទិាចុះកមមសិកាយៅយមត្តកំពង់ចម និងយមត្ត
យសៀមរាប 

-បានបនតការជួសជុលអោរមហាវទិាល័យបុរាែវទិា 
-បានមិត្មំបនដពរងឹង និងពរងីកកិចចសហរបតិ្បត្ដិការបដនាមយទៀត្ជាមួយអងគការ លា ប័នអនដរជាតិ្

នានា សកលវទិាល័យកនុង និងយរៅរបយទស ពិយសសយផ្ទដ ត្យលើការផ្ដល់អាហារបូករែ៍ដ្ល់លស្ដលដ ចរយ 
និងនិសសតិ្យៅបនដការសិកាយៅយរៅរបយទស និងការយលើកកមពស់សមត្ាភាពភាលបរយទសជូនមន្ដនដីរាជការ 
បានចំនួន១៨យលើក 

-បានយរៀបចំពិធីដចកសញ្ញា បរត្ដ្ល់និសសតិ្ចំនួន៧៤១នាក់ (ស្សី១៩៣នាក់) យៅលលសននិសីទ 
ចតុ្មុម 

-បានយរៀបចំសិកាខ លលា សតីពីលំហាត់្មូលដ្ឋា នរបំាបុរាែដមមរ យរៀបចំយដ្ឋយមជឈមែឌ លស្លវ 
រជាវវបបធម៌វទិាលស្ដសត ននសកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ 

-បានយរៀបចំបាឋកថាសតីពីរបវត្តិននការជួសជុលវត្ាុបុរាែយៅលរមនទីរជាតិ្ និងចំយែះដឹ្ងសិលបៈ 
របឈមនឹងការបាត់្បង់យដ្ឋយអងគការយយលធរ 

-យធវើមា៉ាសទ័រកាា ស់រវាង RUFA-MIOS (Music Institute Of Suwon) ននរបយទសកូយរ ៉ា យៅលលសហ 
សិកាសកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ 

-យរៀបចំសិកាខ លលាត្ន្ដនតីជាមួយរកមុត្ន្ដនតី Blended 328 មកពីសហរដ្ាអាយមរកិ សហការយរៀប
ចំយដ្ឋយអរមឹតាសិលបៈ 

-បានជួបពិភាកាជាមួយរបធានមូលនិធិតូ្រយត្ន្ដនតីយដ្ើមបីទំងអស់ោន  (Music for All) របចំយៅ 
កមពុជា កនុងបំែងសំុបញ្ជូ នមន្ដនតី០១របូមកបដនាមកនុងការង្អរយធវើរយរមាង យដ្ើមបនិីរនតរភាពមូលនិធិ ឲ្យកាន់ដត្ 
មានរបសិទធភាពមពស់ 

-បានជួបពិភាកាការង្អររវាងមហាវទិាល័យតូ្រយត្ន្ដនតី មហាវទិាល័យសិលបៈនាដ្លស្ដសត ជាមួយ 
Brooklin academy of Music and Mark Morris Dance Group មកពីទីរកុង New York យដ្ឋយមានរបធានបទ 
Dance Motion USA យៅលលរបជំុសកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ 
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-យធវើសិកាខ លលា និងការរបរំុត្ន្ដនតីរមួោន ជាមួយរកមុត្ន្ដនតី Amingo មកពីសហរដ្ាអាយមរកិ យៅ
សកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ និងយៅយមត្តកំពង់សពឺ យដ្ឋយមានកិចចសហការយរៀបចំជាមួយអរមឹតាសិលបៈ 
និងលា នទូត្អាយមរកិ របចំយៅកមពុជា 

-បានផ្ទា ស់បតូរបទពិយលធន៍ត្ន្ដនតីជាមួយរកុមត្ន្ដនតី Blococo មកពីអាយមរកិឡាទីន សហការយរៀបចំ 
យដ្ឋយវទិាលា នភាលបារាងំ 

-ជួបពិភាកាការង្អរជាមួយតំ្ណាង Rotary Club យដ្ើមបីយរត្ៀមយរៀបចំកមមវធីិអបអរលទរមួបកំយែើ ត្ 
យលើកទី៥០ របស់រកុមហ៊ាុន Nagoya Moriyama Rotary យៅលលរបជំុសកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ 

-បានយបើកសិកាខ លលាតូ្រយត្ន្ដនតី រវាងមហាវទិាល័យតូ្រយត្ន្ដនតី និង Kasetsart University  
-បានយបើកសិកាខ លលាសតីពីត្ន្ដនតី និងថាន ក់បយរងៀនត្ន្ដនតី ជូនយលាកបែឌិ ត្លស្ដលត ចរយ  អ៊ាុង ជិន 

ណារ ីអនកនិពនធបទយភាងជនជាតិ្ដមមរ-អាយមរកិ និងជាអនកយធវើបទបង្្អញ 
-សហការយរៀបចំការរបរំុត្ន្ដនតីជាមួយសមារមសិលបៈមរត្កហវូែនជូនយភញៀវយទសចរែ៍យរៀងរាល់ 

នថ្ៃយមរ ៍យៅយរាងមយហាស្សពសកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ 
-បានយរៀបចំបាឋកថា សតីពីការស្សុត្ឱ្នថ្យ និងការរបឹងយងើបយឡើងវញិយៅសម័យកណាត ល យដ្ឋយ 

អងគការយយលធរ 
-បានសហការយរៀបចំពិព័រែ៌សិលបៈដមមរអមត្ៈ យៅសកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ ។ 
៥.២.សលាមធយមវិចិត្រស្លិបៈ 
-ឆ្ន ំសិកា២០១៣-២០១៤ សិសសសិកាយៅតាមលលាជំនាញទំង៥សរបុចំនួនៈ ១.០២៧នាក់ 

កនុងយនាះស្សី៤៤៣នាក់ 
-សិសសលន ក់យៅកនុងលលាមានចំនួន១៩៨នាក់ កនុងយនាះស្សី៦៦នាក់  
-បានរបជំុររូបយចចកយទស និងចំយែះទូយៅយដ្ើមបីយរៀបចំយធវើការរបឡងរបចំដម 
-បានយរៀបចំអនុរកសរត្ួត្ពិនិត្យ និងស្សង់វត្តមានររូ និងសិសសយៅតាមលលាជំនាញនីមួយៗ 
-បានយរៀបចំការរបឡងរបចំដម រតី្មាស និង្មាសទី១តាមដផ្នការកំែត់្ 
-បានយរៀបចំការរបឡងសញ្ញា បរត្សិលបៈ និងលន ត្កបរត្សិលបៈ ឆ្ន ំសិកា២០១៣-២០១៤ កនុង 

យនាះ ៖ សញ្ញា បរត្សិលបៈមានចំនួន១៨៧នាក់ (ស្សី៧៧នាក់) និងលន ត្កបរត្សិលបៈមានចំនួន១៤៦នាក់ 
(ស្សី៦៧នាក់)   

-បានយរៀបចំសិលបៈជូនរែៈរបតិ្ភូទូរទសសន៍បារាងំថ្ត្យៅលលាមធយមវចិិរត្សិលបៈយដ្ើមបីផ្សពវ 
ផ្ាយ 

-បានទទួលរែៈរបតិ្ភូលលា អាយ សីុ យអស (ICS) និង អងគការលសនារបយទសកូយរ ៉ា មក
ទសសនាលលាមធយមវចិិរត្សិលបៈ  

-បានសដមតងសិលបៈយៅវមិានសនតិភាព ទីលន ក់ការកណាត លកាកបាទរកហមកមពុជា និងកនុង
ទិវាវបបធម៌ជាតិ្ ០៣ មីនា យលើកទី១៦ ឆ្ន ំ២០១៤ យៅលលសននិសីទចតុ្មុម 

-បានយរៀបចំពិធីអភិយសករបូសំណាករពះភិរែុ និងពិធីសយមាព ធរពះវសិណុ និងបុសបុក សាិត្កនុង
បរយិវែលលាមធយមវចិិរត្សិលបៈ។ 

៦.ការងារស្វនកមមនផទកន៊ុង ៖ 
បានយធវើសវនកមមយៅមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈយមត្តរកយចះ រត្នរីរ ី សទឹងដរត្ង និងយមត្តឧត្តរ

មានជ័យ ។ 
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៧.ការងារអធិការដ្ឋា ន ៖ 

-បានយធវើអធិការកិចចយៅនាយកដ្ឋា នោំពារ និងអភិរកសសំែង់បុរាែ មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្ 
សិលបៈយមត្តនប៉ាលិន យពាធិលត់្ យសៀមរាប បាត់្ដំ្បង បនាទ យមានជ័យ កំពង់ចម មែឌ លរីរ ី និងបាន
អយងកត្ស្លវរជាវបែតឹ ងវវិាទរដ្ាបាលយៅនាយកដ្ឋា នបុរគលិក និងមនទីរវបបធម៌យមត្តនរពដវង និងឧត្តរមានជ័យ ។ 

 
៨.ការងារមនទីរវប្បធម ៌និងវចិិត្រស្លិបៈរាជធានី-ពែរដ ៖ 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈរាជធានីភនាំពពញ ៖  
ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានយរៀបចំដថ្រកាការពារសណាត ប់ធាន ប់ យលភ័ែភាព អនាម័យមែឌ ល

វត្តភនំបានលាជារបចំ និងចុះស្សង់សាិតិ្ទីទួលបុរាែ វត្តបុរាែ និងលា នីយបុរាែយៅតាមទីតំាងមួយចំនួន 
កនុងរាជធានីភនំយពញ។  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានដែនំា និងជួយបង្្អត់្បង្្អញពីបយចចកយទសសិលបៈទសសនីយភាព
ដ្ល់សមារម អងគការ លលាបង្្អត់្សិលបៈឯកជនចំនួន១៥យលើក។ បានចុះរត្តួ្ពិនិត្យទីតំាងជួល-លក់សីុឌី្ 
វសីុីឌី្ចំនួន២៨០យលើក-កដនាងលក់កាយហវបញ្ញច ំងវយីដ្អូចំនួន១៩៣យលើក-អាជីវកមមមា៉ាសា យកាសជប់ចំនួន៩៧
យលើក-អាជីវកមមអិុនយធើយែត្ចំនួន១៧០យលើក-អាជីវកមមផ្តិត្របូ ថ្ត្របូ ថ្ត្វយីដ្អូចំនួន១៧យលើក និងរត្តួ្ពិនិត្យ
យរាងភាពយនតយៅផ្ារសីុធីម៉ាលចំនួន០៨យលើក។ បានចុះចប់កដនាងផ្លិត្សីុឌី្ វសីុីឌី្ថ្ត្ចមាងចំនួន០១ទីតំាង 
យៅផ្ារបុរសីនតិភាព២ សង្អក ត់្យចមយៅ យដ្ឋយដ្កហូត្បានវត្ាុតាងមានមា៉ា សីុនថ្ត្ចមាង០៦យររឿង មា៉ា សីុន
រពីន០១យររឿង កំពយូទ័រ០១យររឿង និងសីុឌី្ថ្មីចំនួន០៣យកស។ បានចុះរត្តួ្ពិនិត្យ និងដែនំាដ្ល់អាជីវករ 
សិបបករឲ្យយោរពខ្នន ត្ចមាា ក់ដមមរ យៅតាមទីតំាងអាជីវកមមសិបបកមមចំនួន២៥យលើក។ បានចុះរត្តួ្ ពិនិត្យ 
និងជរមុញអាជីវករលក់យររឿងរបាក់ឲ្យមកយធវើចាប់អាជីវកមមបានចំនួន១០ទីតំាង។ សហការជាមួយរែៈ 
កមមការអនតររកសួង បន្ដង្អក បបទយលមើសភាពយនត និងវយីដ្អូមុសចាប់យៅផ្ទះយលម០៤ សង្អក ត់្បឹងទំពុន 
មែឌ មានជ័យ យដ្ឋយយធវើការដ្កហូត្វត្ាុតាងមានមា៉ា សីុនថ្ត្ចមាង០៤យររឿង មា៉ា សីុនរពីន០៤យររឿង មា៉ា សីុន
ចក់ឌី្វឌីី្០១យររឿង កំុពយូទ័រ០២យររឿង សីុឌី្ថ្មី១៧យកស និងទូយហគម២១យររឿង បចចុបបននវត្ាុតាងខ្នងយលើរកាទុក
យៅរែៈកមមការអនតររកសួងបន្ដង្អក បបទយលមើសភាពយនត និងវយីដ្អូ។ សហការជាមួយរែៈកមមការរត្តួ្
ពិនិត្យលា កយីយហា បា៉ាែូផ្សពវផ្ាយពាែិជជកមម ថាន ក់រាជធានីភនំយពញ ចុះរត្ួត្ពិនិត្យររប់មែឌ  និងសយរមច
ផ្តល់អាជាញ ប័ែណ លា កយីយហា បា៉ាែូផ្សពវផ្ាយពាែិជជកមម ដដ្លមានលកខែៈរតឹ្មរត្ូវតាមយោលការែ៍
របស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ បានចំនួន៧៥២ចាប់ ។ 
                 
                មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈពែរតកណាដ ល ៖  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានសហការជាមួយមន្ដនតីជំនាញរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ អាជាញ ធរ 
ដដ្នដី្ស្សកុកណាត លសទឹង ចុះពិនិត្យ ស្លវរជាវ និងវាស់ដវងលា នីយបុរាែ ទួលអងគកតី សាិត្យៅឃំុដត្បង ស្សុក 
កណាត លសទឹង កំពុងមានទំនាស់រវាងរបជាពលរដ្ាដូ្ចោន  និង សហការជាមួយអាជាញ ធរមូលដ្ឋា នស្សកុលា ង 
ចុះវាស់ដវង និងពិនិត្យទីទួលបុរាែបានចំនួន១១កដនាង យៅឃំុយរត្ើយលា  ឃំុដរពកអំបិល និងឃំុមពប។ បាន
ពិនិត្យលា នភាពមូចដបកបាក់របាលទស្សីររប់ល័កខែ៍ យៅភនំរបសិទធិខ្នងយជើង យដ្ើមបយីសនើសំុរកសួងវបបធម៌ 
និងវចិិរត្សិលបៈ ជួយជួសជុល។ ចុះរត្តួ្ពិនិត្យបយង្អគ លកំែត់្រពំរបទល់លា នីយបុរាែ ដដ្លបានយបាះរចួ 
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យៅទួលរុហាធំ ទួលកំែប់ និងទួលតាអ៊ាុង សាិត្យៅឃំុសំយៅពូន ស្សកុយកាះធំ រពមទំងបានយសនើសំុរពះសងឃ 
របជាពលរដ្ាកំពុងយរបើរបាស់ទីទួល និងអាជាញ ធរមូលដ្ឋា នសហការោន ការពារបយង្អគ លទំងយនាះឲ្យបានរង់វងស។ 
សហការជាមួយមន្ដនតីជំនាញរកសួងវបបធម៌    និងវចិិរត្សិលបៈ អាជាញ ធរស្សុកពញាឮ ពិនិត្យរពះពុទធរបូដដ្ល   
 ត្មកល់កនុងរពះសកយមុនីយចតី្យ ភនំរពះរាជរទពយ និងការយរៀបចំរយរមាងជួសជុលបឋមននរពះសកយមុនីយចតី្យ។ 
ចុះពិនិត្យការជីករយតត របទះយឃើញបំដែកបុរាែវទិាជាយរចើន យៅវត្តរពះនារ ឃំុ្ក់យឈើនាង ស្សុកអងគ 
សនួល និងយសនើសំុរពះសងឃកនុងវត្តបញ្ឈប់ការជីកកកាយ រង់ចំមានការសយរមចជាផ្ាូវការពី ឯកឧត្តមអភិបាល 
យមត្ត និង រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ។ ចុះយបាះបយង្អគ លកំែត់្រពំរបទល់ទីទួលបុរាែចំនួន០៣កដនាង 
យៅឃំុរពះរបសប់ និងឃំុជ័យធំ ស្សកុមាច់កណាត ល។ បានចុះរត្ួត្ពិនិត្យបយង្អគ លលា នីយបុរាែដដ្លបាន 
យបាះរចួ និងសំែង់យចតិ្យដម៉ាបាន យចតិ្យពញាោ៉ាត្ និងយចតិ្យរពះបាទសុរនធបទ យៅស្សុកមាច់កណាត ល។ 
បានបញ្ច ប់ការកលងដផ្នទីបយណាត ះអាសនន និងកំែត់្រពំរបទល់លា នីយបុរាែវទិាកនុងស្សុកយកាះធំចំនួន២២ 
កដនាង និងបានយធវើសំយែើ យៅរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈសំុបញ្ចូ លលា នីយបុរាែទំងយនាះយៅកនុងបញ្ជ ី 
យបតិ្កភែឌ ជាតិ្។ បានបញ្ច ប់ការលងសង់យកាា ងទវ រធំចូលភនំរពះរាជរទពយ។ សហការជាមួយរកសួងវបបធម៌ 
និងវចិិរត្សិលបៈដឹ្កនំាយដ្ឋយ ឯកឧត្តម ជុច យភឿន រដ្ាយលខ្នធិការ និងមានការចូលរួមពីមន្ដនតីនាយកដ្ឋា ននររបាល
ការពារយបតិ្កភែឌ រកសួងមហានផ្ទ  អាជាញ ធរយមត្ត អាជាញ ធរស្សុកពញាឮបានយផ្ទររពះពុទធរូប និងវត្ាុមានត្នមាយផ្សងៗ 
សរុបចំនួន៣៩រូប-ដំុ្ ដដ្លត្មកល់យៅជាន់ខ្នងយលើននរពះសកយមុនីយចតី្យ យៅភនំរពះរាជរទពយ មករកាទុកបយណាត ះ
អាសននយៅលរមនទីរជាតិ្ភនំយពញ យដ្ើមបីបងកលកខែៈង្អយស្សួលដ្ល់រកុមជាងយធវើការជួសជុលរយៈយពល១០ដម។ 
បានចុះយៅកាប់ឆ្ក រនរពដដ្លដុ្ះយៅយលើរបាលទរកាជនាឹង យៅស្សុកមាច់កណាត លបានចំនួន០១យលើក។ បានជួស 
ជុលសំោ៉ាបរពះវហិាររបក់នារ ភនំរពះរាជរទពយ ដដ្លរតូ្វមយល់យបាកបក់ បាក់យឈើ និងដំ្បូលស័ងកសី។ បានចុះ 
ពិនិត្យទួលអងគនរពពយពល ទួលអងគបាយយរកៀម ជាលទធផ្លយៅយលើទីតំាងទួលទំងយនាះ រកសួង លា ប័នពាក់ព័នធ 
និងអាជាញ ធរទប់លក ត់្មិនអនុញ្ញា ត្ឲ្យជីកបនត និងរកាការពារទុកជាយករមរត្កវបបធម៌ជាតិ្។ បានចុះពិនិត្យទួល 
បុរាែចំនួន០៣ទួល (ទួលរពះធាតុ្ ទួលរជុងថ្ម និងទួលយឈើបួន) សាិត្យៅស្សុកមុមកំពូល។   

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានយរៀបចំពិធីរបារពធទិវាវបបធម៌ជាតិ្ ០៣ មីនា យលើកទី១៦ ឆ្ន ំ២០១៤ 
យរកាមរបធានបទ “អវីៗទំងអស់យដ្ើមបីសុមដុ្មភាពវបបធម៌ជាតិ្” យរកាមអធិបតី្ភាពដ៏្មពង់មពស់ យលាកជំទវ 
រដ្ាមន្ដនតី រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ យៅវត្តទួលរុហារ ស្សកុយកាះធំ។ បានដឹ្កនំារកុមសិលបៈននវទិា
លា នសិលបៈដមមរ រកងុតាយមម  ចូលរមួមយហាស្សពសិលបៈមហាជនអភិវឌ្ឍន៍ថាន ក់ជាតិ្ យៅរាជធានីភនំយពញ 
និងបានបញ្ជូ នររូសិលបៈចំនួន០៦របូ យៅបង្្អត់្ររសិុសស ននលលាររយុកាសកលយយមត្តកណាត ល រយៈយពល
មួយសបាត ហ៍។ បានរបរំុត្ន្ដនតី និងសដមតងឆ្កកំដបាងជូនមហាជនទសសនាកនុងរពះរាជពិធីរចត់្រពះន័ងគល យៅ
រកងុតាយមម ។  ចុះពិនិត្យអាជីវកមមជួល-លក់សីុឌី្ វសីុីឌី្ ដដ្លោម នទិដ្ឋា ការរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្
សិលបៈ ចំនួន០៨កដនាង យៅរកងុតាយមម  និងស្សុកយកៀនលវ យ។ ថ្ត្ចមាងយសៀវយៅកាច់ចមាា ក់បុរាែដមមរ
ចំនួន២០កាល យដ្ើមបីដចកជូនសិបបករ យៅរកងុតាយមម  យដ្ើមបីអនុវត្តរតឹ្មរត្វូតាមកបួនខ្នន ត្ ននកាច់ចមាា ក់ដមមរ។ 
បានយចញយសចកតីជូនដំ្ែឹង សតីពីការបំយពញដបបបទយសនើសំុលិមិត្អនុញ្ញា ត្យធវើអាជីវកមម យសវាកមមវបបធម៌ជូន
ដ្ល់អាជីវករទូទំងស្សុកអងគសនួល។ បានផ្តល់ចាប់អាជីវកមមជូនដ្ល់អាជីវករយៅស្សុកកណាត លសទឹង ពញា  
និងស្សុកយកៀនលវ យចំនួន០៩កដនាង។ បានចុះអប់ររំបជាពលរដ្ាដដ្លកំពុងរបកបរបរសិលបៈចមាា ក់របាក់ 
លព ន់ វលាិ៍ថ្នឹង យៅស្សុកពញាឮ និងផ្លិត្ផ្លកយនទល ផ្ទមួង រកមា អំពីសូរត្ យៅស្សុកមាច់កណាត ល 
ឲ្យអនុវត្តបានរតឹ្មរត្ូវតាមកបួនខ្នន ត្ជាតិ្ យដ្ើមបីទក់ទញយភញៀវយទសចរែ៍។ បាននឹងកំពុងយធវើសរមង់សាិតិ្
វស័ិយសិលបៈសូនរបូ និងសិលបៈសិបបកមមឆ្ន ំ២០១៤ តាមបណាត ស្សុកយៅកនុងយមត្ត។  បានយធវើយសចកតី
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ជូនដំ្ែឹងដ្ល់ររប់អាជីវករកនុងស្សុកមុមកំពូល ដដ្លកំពុងរបកបអាជីវកមម យសវាកមមវស័ិយវបបធម៌ឲ្យមកយធវើ
ចាប់របកបអាជីវកមមរបស់មាួន។ បានចុះយធវើសរមង់សាិតិ្ទូកងយៅតាមមូលដ្ឋា នស្សុក រកងុទំង១១យដ្ើមបីយរត្ៀម
ចូលរមួរពះរាជពិធីបុែយអំុទូក បដែត ត្របទីប សំពះរពះដម និងអកអំបុកឆ្ន ំ២០១៤។ការោិល័យរចកយចញ
ចូលដត្មួយរកងុតាយមម  បានផ្តល់យសវាលធារែៈជូនដ្ល់អាជីវករបានចំនួន១៣៤យសវា និងរបជាពលរដ្ា
បានចំនួន១៩៤កដនាង។ 
             
                មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈពែរតតាខកវ ៖  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានចុះយៅពិនិត្យទួលអងគបុរាែចំនួន០១យលើក មាន០២កដនាងរឺ ទួល
អងគរពលា និង ទួលអងគរមាស សាិត្យៅសង្អក ត់្រកាកនុង រកុងដូ្នដកវ។ បានចុះយមើលសកមមភាពយររឿងចរក 
កាយដី្យៅស្សុកនរពកបាស យដ្ើមបកំុីឲ្យប៉ាះពាល់សមបត្តិវបបធម៌។ ចុះយៅពិនិត្យលា នភាពរបាលទធាា យយៅ
ស្សុករទំង និងបានយកយោលសីមា យធវើពីថ្មភក់០១ដំុ្យកមករកាទុកយៅលរមនទីរយមត្ត។ បានចុះយៅពិនិត្យ
លា នភាពរបាលទរពះធាតុ្ ដដ្លជារបាលទបាក់ដបកយៅសល់ដត្ររឹះ សាិត្យៅស្សុករទំងចំនួន០១យលើក។ 
បានសហការជាមួយនាយកដ្ឋា នបុរាែវទិា និងបុយររបវត្តិវទិា និងអាជាញ ធរស្សុកសំយរាង ចុះយៅហាមឃ្ត់្ 
របជាពលរដ្ាដដ្លរបកបរបរកាយយកថ្មភនំជីសូរយសំុឲ្យបញ្ឈប់ជាបនាទ ន់ យរពាះរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ 
សហការជាមួយអាជាញ ធរពាក់ព័នធ និងយបាះបយង្អគ លសមាគ ល់ដដ្នការពាររបាលទភនំជីសូរយយៅយពលខ្នងមុម 
និងសហការជាមួយអាជាញ ធរស្សុកអងគរបុរ ី យដ្ើមបីពិនិត្យការលងសង់លំយៅដ្ឋា នរបស់របជាពលរដ្ាចំនួន៧០
ររួលរ យដ្ឋយោម នការអនុញ្ញា ត្ពីអាជាញ ធរមូលដ្ឋា ន ដដ្លយធវើឲ្យប៉ាះពាល់ដ្ល់ដី្ចំែីរបាលទ និងសំុឲ្យរបជា
ពលរដ្ារះុយរ ើសំែង់យចញពីដដ្នការពារភនំដ្ឋ យរពាះនំាឲ្យប៉ាះពាល់ដ្ល់បរលិា នជំុវញិរបាលទបុរាែយៅស្សុក
អងគរបុរចំីនួន០១យលើក។ បានសហការជាមួយអាជាញ ធរមូលដ្ឋា នស្សកុអងគរបុរពិីនិត្យការលងសង់របងយដ្ឋយ
ោម នការអនុញ្ញា ត្ពីអាជាញ ធរស្សុករបស់របជាពលរដ្ាមួយររួលរ យៅឃំុដរពកយផ្ទទ លដដ្លប៉ាះពាល់ដ្ល់កំដពង
រកងុបុរាែ។ បានចុះពិនិត្យការយធវើរបងដដ្លនំាឲ្យប៉ាះពាល់ដ្ល់ទួលរបាលទធាា យ សាិត្យៅស្សុករទំង 
រពមទំងបានដែនំាដ្ល់មាច ស់ដី្មិនឲ្យឈូសឆ្យយលើទួលរបាលទ មិនរត្ូវយធវើរបងព័ទធជំុវញិ និងរត្ូវរកា 
ទុកផ្ាូវចូលរបាលទ។ សហការជាមួយនាយកដ្ឋា នោំពារ និងអភិរកសសំែង់ និងនាយកដ្ឋា នបុរាែវទិា 
និងបុយររបវត្តិវទិា ចូលរមួទល់រទរបាលទភនំជីសូរយបាន១២កដនាង និងរតឹ្ដមសកាប៤កដនាង យដ្ើមបទីប់លក ត់្ 
ការរកីរាលដ្ឋលននសំែង់របាលទ។ បានទទួលវត្ាុបុរាែ (ផ្ទទ ំងយោនី) ពីរបជាពលរដ្ាស្សុករតំាកក់ 
យកមករកាទុកយៅលរមនទីរយមត្ត។ បានចុះពិនិត្យកដនាងរកាទុកវត្ាុបុរាែយៅអនុវទិាល័យនរពកបាស យឃើញ 
មានវត្ាុបុរាែចំនួន៦៩មុម។ បានផ្សពវផ្ាយដ្ល់របជាពលរដ្ា ដដ្លរស់យៅជំុវញិតំ្បន់អងគរបុរ ី មិនឲ្យលង 
សង់លំយៅដ្ឋា នយៅដកបររបាលទនានា ពីយរពាះរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ យរត្ៀមដ្ឋក់បញ្ចូ លជាសមបត្តិ 
យបតិ្កភែឌ ពិភពយលាក។ បានពិនិត្យការជីកកកាយដី្យៅស្សុករតំាកក់ រកយឃើញលន នារទនី យធវើពីថ្មយថ្ាើម 
អយែតើ កចំនួន០១ និងបានយកមករកាទុកកនុងលរមនទីរយមត្ត។ បានផ្សពវផ្ាយ និងហាមឃ្ត់្ការជីកោស់ 
កកាយលុបលា នីយបុរាែនានាទូទំងស្សុកយកាះអដែត ត្។ យភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរយមត្តសរបុចំនួន ១២០ 
នាក់ (អនតរជាតិ្០៩នាក់) និង លរមនទីរស្សុកអងគរបុរសីរបុចំនួន ១.៤២២នាក់ (អនតរជាតិ្២២៥នាក់) ។ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានបង្្អត់្បយរងៀនរបំាជូនពរ និងយហាមយរាងយីយកដ្ល់សិលបករថ្មី 
សរមាប់បនតយវនសិលបៈយៅនថ្ៃមុម និងពរងឹងរកមុសិលបៈយីយកមហាជន រកុមោយយ៉ាុនយៅស្សុកសំយរាងចំនួន
០១យលើក។ បានចុះផ្សពវផ្ាយអប់រសីំលធម៌សងគមដ្ល់របជាពលរដ្ា យៅតាមមូលដ្ឋា នស្សុកនានាចំនួន
០៩យលើក និងផ្សពវផ្ាយរបកាស សតីពីការង្អរររប់ររងភាពយនត-វយីដ្អូ យៅស្សុករតំាកក់ចំនួន០១យលើក។ 
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បានយធវើការដែនំាដ្ល់អាជីវករជួល-លក់ឌី្សររប់របយភទ រត្វូមានបិទទិដ្ឋា ការយចញយដ្ឋយរកសួងវបបធម៌ 
និងវចិិរត្ សិលបៈ យៅរកុងដូ្នដកវចំនួន០៧យលើក។ ចុះយៅពិនិត្យអាជីវកមមផ្លិត្-លក់ចមាា ក់ថ្ម និងចមាា ក់យឈើ 
យៅស្សុករតំាកក់ចំនួន០២យលើក។ បានពិនិត្យសិបបកមមចមាា ក់អំពីសីុម៉ាង់ត៍្យៅស្សុករតំាកក់ ស្សកុរទំង ស្សកុ 
រីរវីង់ និងស្សកុនរពកបាសចំនួន០៥យលើក  និងបានដែនំាដ្ល់អាជីវករឲ្យអនុវត្តរតឹ្មរត្ូវតាមកបួនខ្នន ត្ 
ននកាច់ចមាា ក់ដមមរ។  បានចុះបញ្ជ ីលរយពើភែឌ យបតិ្កភែឌ អរបីូ យៅស្សុកបាទី ស្សុករតំាកក់ និងស្សកុនរព
កបាសចំនួន០៣យលើក។ បានស្លវរជាវរបវត្តិភូមិរយមញ និងបានសរយសររបវត្តិភូមិរកពំុឈូក យៅស្សុកយកាះ
អដែត ត្ចប់រចួរាល់។ បានស្លវរជាវអំពីសកមមភាពត្មាញហូលដមមរយៅស្សុកបាទី និងស្សកុនរពកបាស
ចំនួន០៣យលើក។ របមូលព័ត៌្មានអំពីការង្អរសិលបៈសូនរបូ យដ្ើមបចីងរកងឯកលរ និងការចុះយធវើបញ្ជ ី
លរយពើភែឌ ននយបតិ្កភែឌ អរបីូ យៅស្សុករតំាកក់ចំនួន០២យលើក។ បានស្លវរជាវរបវត្តិរបាលទទយនាអ៊ាុ ៊ុំទួល
យរជាយរបឃរ យៅរកុងដូ្នដកវបាន០១យលើក និងសិកាអំពីកាច់រុនបុរាែដមមរ យៅស្សុកនរពកបាសចំនួន០១
យលើក យដ្ឋយបានរបមូលព័ត៌្មានសរមាប់ចងរកងឯកលរ។ បានស្លវរជាវពីរបវត្តិភូមិរយទះភាូក ស្សុកបុរជីល
លរចំនួន០២យលើក។ បានសរយសរអត្ាបទស្លវរជាវរបវត្តិភូមិសំយរាង និងដមមរឥលា មបាន០១អត្ាបទ និង
សិកាស្លវរជាវពីរបវត្តិរកមុរបឹកាឃំុទំង៦ ននស្សុកយកាះអដែត ត្ ចងរកងជាឯកលរបានចំនួន០១ចាប់។ 
បានសរយសរចំណាររបវត្តិ ដលបងហឹុង បាន០១អត្ាបទ និង ស្លវរជាវ យរៀបយរៀងលន នដ្ អត្ាបទចំណាររបវត្តិ 
និងរបវត្តិយផ្សងៗយធវើជាយសៀវយៅ សយរមចបាន៧០ភាររយ ។  
               
                មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈពែរដកាំពរ ៖  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានយរៀបចំលកខម័ែឌ ចំបាច់មួយចំនួនសរមាប់ការង្អរយបាះបយង្អគ លកំែត់្ 
តំ្បន់ការពារយបតិ្កភែឌ វបបធម៌ជាតិ្។ សហការជាមួយការោិល័យវបបធម៌ស្សុកទឹកឈូ ស្លវរជាវ និង 
បញ្ញជ ក់យលើព័ត៌្មាន ននការរកាទុកវត្ាុបុរាែរបស់របជាពលរដ្ាមួយររួលរ យៅស្សុកទឹកឈូ។ សហការ 
ជាមួយការោិល័យវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈស្សុក-រកងុ កនុងការការពារ និងដថ្រកាវត្ាុបុរាែកនុងវត្តអារាម 
សហរមន៍ និងការរយំលាភបំពានបុរាែលា ន រមួមានទួលអងគតាដសន យៅស្សុកទឹកឈូ និងទួលអងគពែណរាយ 
យៅស្សុកអងគរជ័យ។ សហការជាមួយអាជាញ ធរដដ្នដី្ស្សុកឈូក និងការោិល័យវបបធម៌ស្សុកឈកូ ចុះយបាះ
បយង្អគ លកំែត់្តំ្បន់ការពាររបាលទថ្មពូកចំនួន០១យលើក និងសហការជាមួយអាជាញ ធរដដ្នដី្ស្សុកទឹកឈូ
ចុះយបាះបយង្អគ លកំែត់្តំ្បន់ការពារទួលអងគរូក របាលទភនំយ ៃ្ ក កនុងឃំុរត្ពំាងរពីង រពមទំងភនំនាង
យសដ្ឋឱ្ន កនុងឃំុរត្ពំាងសដងកចំនួន០១យលើក។ បានតាមដ្ឋន និងរត្ួត្ពិនិត្យការង្អរការពារដថ្រកាទួល
បុរាែ និង បយង្អគ លកំែត់្តំ្បន់ការពារយបតិ្កភែឌ វបបធម៌ កនុងសហរមន៍រកុងកំពត្។ បានចុះពិនិត្យវត្ាុ 
បុរាែយធវើអំពីថ្មភក់ (ឧបករែ៍កិនថាន ំ) ដដ្លបានរកយឃើញពីការលត រស្សះទឹកវត្ត យៅស្សុកបនាទ យមាស និង 
វត្ាុបុរាែ (យោនីនាងឧមា) ដដ្លរបជាពលរដ្ាយៅស្សុកទឹកឈូរកាទុក។ បនតការង្អរស្លវរជាវ ចងរកង
ឯកលររបវត្តិវត្ាុបុរាែកនុងសមុចច័យរបស់មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈយមត្ត ។ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានយរៀបចំពិធីរបារពធទិវាវបបធម៌ជាតិ្ ០៣ មីនា យលើកទី១៦ ឆ្ន ំ២០១៤ 
យរកាមរបធានបទ “អវីៗទំងអស់យដ្ើមបីសុមដុ្មភាពវបបធម៌ជាតិ្” យរកាមអធិបតី្ភាព ឯកឧត្តម យលម សុរនធ 
រដ្ាយលខ្នធិការ រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ យៅពហុកីឡាដ្ឋា នយមត្ត។ បានអនុវត្តកមមវធីិវរិកឹត្យការបទយភាង
និងចយរមៀងយលាខ នបាលក់ យីយក ហាត់្យភាងពិែពាទយ កាច់ឡកន្ោំុ ជារបចំ។ បានចុះស្សង់ទិននន័យចបីុ 
និងចយរមៀងចបីុដ្ងដវង យៅស្សុកដ្ងទង់ និងស្សុកកំពង់រតាច។ សហការជាមួយការោិល័យវបបធម៌ 
និងវចិិរត្សិលបៈស្សុក-រកងុទំង៨ កនុងការចុះរត្តួ្ពិនិត្យកដនាងជួល-លក់សីុឌី្ វសីុីឌី្ និងរត្តួ្ពិនិត្យទិដ្ឋា ការ
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របស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈយលើបនទះសីុឌី្ វសីុីឌី្ ដដ្លដ្ឋក់លក់។ បានផ្លិត្ឯកលររបូភាព 
សតីពីករែីរយំលាភបំពានទួលអងគបុរាែ របនពែីរបណំាងរនាស់របស់របជាពលរដ្ាឃំុជំុយររៀល និងយទសភាព 
រមែីយដ្ឋា នធមមជាតិ្វាលពួច សង្អក ត់្អែតូ ងថ្ម។ បានចុះផ្សពវផ្ាយពីខ្នន ត្កាច់ចមាា ក់ដមមរដ្ល់អាជីវករយៅ
រកងុកំពត្ ស្សកុទឹកឈូ និងស្សុកដ្ងទង់ និងផ្សពវផ្ាយយសចកតីជូនដំ្ែឹងយលម៧៨ សជែ ចុះនថ្ៃទី២០ 
ដមធនូ ឆ្ន ំ២០១៣ សតីពីមយហាស្សពជាតិ្រំនូរវចិិរត្កមមរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ។ បានស្សង់សាិតិ្ 
ការដ្ឋក់តំាងលា កយីយហា លា កសញ្ញា  និងផ្ទទ ំងផ្ាយពាែិជជកមម ដដ្លមាននផ្ទរកឡា៤ម២ចុះ និង៤ម២ 
យឡើង។ បានសរមបសរមលួសំយែើ ដ្ឋក់តំាងផ្ទទ ំងផ្ាយពាែិជជកមមរបស់រកមុហ៊ាុន Metfone ចំនួន៣៥ផ្ទទ ំង 
យៅស្សុកទឹកឈូ ស្សកុកំពង់រតាច ស្សុកបនាទ យមាស ស្សុកអងគរជ័យ ស្សុកជំុរីរ ីនិងស្សុកឈកូ។  
                
                 មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈពែរតខកប្ ៖  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានសហការជាមួយអាជាញ ធរមូលដ្ឋា ន និងរបជាពលរដ្ា ស្លវរជាវ 
រកយឃើញទួលអងគ០១កដនាង សាិត្យៅសង្អក ត់្អូររកលរ រកងុដកប និង សហការជាមួយរែៈកមមការវត្ត 
យបាសសមាា ត្ និងកាប់ឆ្ក រនរពផ្ាូវចូលរងូ និងជំុវញិបរយិវែរមែីយដ្ឋា នភនំសយសៀរជារបចំ។ បានចុះពិនិត្យ 
យមើលទួលអងគបុរាែចំនួន០៣កដនាង យៅស្សុកដំ្ណាក់ចយងាើរ។ បានទទួលរពះបដិ្មាចំនួន០៩អងគពីរបជាជន
យៅឃំុពងទឹក ស្សកុដំ្ណាក់ចយងាើរ យកមករកាទុកយៅលរមនទីរយមត្ត ។ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានយរៀបចំពិធីរបារពធទិវាវបបធម៌ជាតិ្ ០៣ មីនា យលើកទី១៦ ឆ្ន ំ២០១៤ 
យរកាមរបធានបទ “អវីៗទំងអស់យដ្ើមបីសុមដុ្មភាពវបបធម៌ជាតិ្” យរកាមអធិបតី្ភាព ឯកឧត្តម មិន ចែឌី ណាវធុ 
អនុរដ្ាយលខ្នធិការ រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ យៅលលរបជំុធំលលាយមត្ត។ បានរត្ួត្ពិនិត្យ និង
ដែនំាដ្ល់មាច ស់ហាងកាយហវ-វយីដ្អូ មាច ស់អាជីវកមមជួល-លក់សីុឌី្ វសីុីឌី្ ដដ្លោម នទិដ្ឋា ការអនុញ្ញា ត្ពីរកសួង
វបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ ចំនួន០៦យលើក។ បានរត្តួ្ពិនិត្យ និងដែនំាដ្ល់មាច ស់សិបបកមមឲ្យផ្លិត្របូចមាា ក់
យោរពតាមកបួនខ្នន ត្ និងរចនាប័ទមដមមរចំនួន០១យលើក និងទីតំាងសិបបកមមចមាា ក់ពុមពសីុម៉ាង់ត៍្ជាលកខែៈររលួរ
យៅស្សុកដំ្ណាក់ចយងាើរ។ បានចុះស្លវរជាវ និងស្សង់ទិននន័យសរមាប់យធវើបញ្ជ ីលរយពើភែឌ ចបីុដ្ងដវង 
និងចយរមៀងចបីុដ្ងដវង យៅស្សុកដំ្ណាក់ចយងាើរ។ បានចុះពិនិត្យ និងដែនំាដ្ល់មាច ស់សមាា ងការឲ្យមកសំុ
ចាប់របកបអាជីវកមមយៅរចកយចញចូលដត្មួយលលារកងុដកប។ បានផ្សពវផ្ាយ និងដែនំាដ្ល់មាច ស់ហាង
ដដ្លដ្ឋក់តំាងលា កយីយហា មិនសមស្សបឲ្យដកត្រមូវតាមមាឹមលររបកាសយលម១៧២ និងយសចកតីដែនំា
យលម០២សែន របស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ ចំនួន០៦យលើក និងយចញលិមិត្អនុញ្ញា ត្យលើកលា ក
យីយហាចំនួន០៤កដនាង។  
                 
                មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈពែរដត្ពះស្ហីន៊ុ ៖  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានយរៀបចំ ដថ្ទំ វត្ាុបុរាែដដ្លមានយៅកនុងមនទីរជារបចំ ។  
ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានយរៀបចំពិធីរបារពធទិវាវបបធម៌ជាតិ្ ០៣ មីនា យលើកទី១៦ ឆ្ន ំ២០១៤ 

យរកាមរបធានបទ “អវីៗទំងអស់យដ្ើមបីសុមដុ្មភាពវបបធម៌ជាតិ្” យរកាមអធិបតី្ភាព ឯកឧត្តម យលម សុរនធ 
រដ្ាយលខ្នធិការ រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ យៅមជឈមែឌ លវបបធម៌យមត្ត។ បានរត្ួត្ពិនិត្យការសដមតង 
សិលបៈរបស់អងគការភូមិកុមារអរែុរៈ អងគការមាប់តាបា៉ាង និងរកុមបកសីចំរកុងចំនួន០៣យលើក។ បានអយញ្ជ ើញ
មាច ស់យរាងភាពយនត០១កដនាង មាច ស់អាជីវកមមអិុនយធើយែត្០៩កដនាង និងមាច ស់អាជីវកមមកាឹបកំលនត០១កដនាង 
ឲ្យមកយធវើអាជីវកមមបនតរបស់មាួនយៅរកងុរពះសីហនុ។បានអយញ្ជ ើញមាច ស់លា នីយទូរទសសន៍ដមសកាបចំនួន០៦ 
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កដនាងមករបជំុសតីពីការចក់ផ្ាយដមសវយីដ្អូបរយទសដដ្លោម នចាប់អនុញ្ញា ត្។ បានចុះស្សង់សាិតិ្ចបីុដ្ងដវង 
បានចំនួន០១នាក់។ បានស្សង់សាិតិ្អាជីវកមមដផ្នកអភិវឌ្ឍវបបធម៌ និងដផ្នកសិលបៈសូនរបូបានចំនួន០២យលើក។ 
បានពិនិត្យយលើពាកយសំុចាប់ដ្ឋក់តំាងលា កយីយហាផ្សពវផ្ាយពាែិជជកមមរបស់រកុមហ៊ាុន ផ្ល លយរ ៉ាត្ ចំនួន 
៤១ចាប់ និងរបជំុជាមួយរកមុហ៊ាុនកនុងទិសយៅពរងឹងការអនុវត្តមាឹមលរយលើលា កយីយហា លា កសញ្ញា  និង 
ផ្ទទ ំងផ្ាយពាែិជជកមមឲ្យមានរបសិទធិភាពមពស់។ បានអយញ្ជ ើញអាជីវករផ្លិត្លា កយីយហាផ្សពវផ្ាយពាែិជជ 
កមមឲ្យយធវើចាប់អាជីវកមមបានចំនួន០៤កដនាង។ ចុះស្លវរជាវរបនពែីទំយនៀមទមាា ប់ពិធីយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ 
របស់ជនជាតិ្យដ្ើមភារតិ្ចសាូចចំនួន០១យលើក។ ការោិល័យរចកយចញចូលដត្មួយ បានយចញប័ែណអនុញ្ញា ត្ 
យធវើអាជីវកមមយលើវស័ិយវបបធ៌មចំនួន២៦ចាប់ ។ 
                 
                 មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈពែរតពកាះក៊ុង ៖  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានដថ្រកា ការពារ និងរត្ួត្ពិនិត្យជារបចំ នូវបុសបុករពះអងគយោកធាក 
យចតី្យ៍ឃុនឆ្ង និងវត្ាុដដ្លស្សង់យចញពីសំយៅលិចជារបចំ។ សហការជាមួយរកមុអភិរកស និងជួសជុល 
កុលាលភាជន៍ ននរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ ដដ្លចុះមកយធវើការអភិរកស និងជួសជុលកុលាលភាជន៍ 
ដដ្លស្សង់មកពីសំយៅលិច យៅយកាះយសតច។ បានចុះយៅស្សកុថ្មបំាងរកយឃើញរពះពុទធរបូ០១អងគ យធវើពីថ្មភក់ 
(ទទឹង៤០ស.ម និងកមពស់៥៣ស.ម)។ យភញៀវចូលទសសនាលា នីយពាងបុរាែ និងមឈូសបុរាែចំនួន១៨នាក់។ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានរត្តួ្ពិនិត្យអាជីវកមមលក់កាយហវ និងអិុនយធើយែត្ចំនួន០៣យលើក 
យៅស្សុកមែឌ លសីមា។ បានរត្តួ្ពិនិត្យអាជីវកមមសិលបៈសូនរបូ និងសិលបៈសិបបកមម រពមទំងដែនំាឲ្យ
អាជីវករសំុចាប់អនុញ្ញា ត្យធវើអាជីវកមមឲ្យបានរតឹ្មរត្ូវបានចំនួន០១យលើក។ បានដែនំា និងអនុញ្ញា ត្ចាប់
យលើកលា កសញ្ញា ចំនួន០៨កដនាង យៅរកងុយមមរភូមិនទ។ ការោិល័យរចកយចញចូលដត្មួយ បានយចញលិមិត្
អនុញ្ញា ត្ និងអាជាញ ប័ែណររប់យសវាកមមវបបធម៌ចំនួន២៥ចាប់ ។ 
                
                 មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈពែរតកាំពង់ស្ព ឺ៖  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានផ្សពវផ្ាយចាប់ សតីពីកិចចការពារយបតិ្កភែឌ  យៅវត្តភនំ សាិត្យៅ 
ស្សុកសំយរាងទង។ បានចុះយៅពិនិត្យយមើល្ាឹងដំ្រ ី យៅអាស្សមភនំបាត្ និងកុលាភាជន៍យៅវត្តភនំពិស សាិត្យៅ
ស្សុកថ្ពង។ បានសហការជាមួយសហរមន៍ភូមិដកាកពង យៅស្សុកភនំស្សចួ រត្ួសរតាយនរព យបាសសមាា ត្ 
ដថ្ទំរបាលទភនំដកាកពងចំនួន០៣យលើក និង សហការជាមួយនាយកដ្ឋា នបុរាែវទិា និងបុយររបវត្តិវទិា 
យៅពិនិត្យយមើលរមែីយដ្ឋា នបុរាែវទិាភនំចស់ យដ្ើមបីផ្សពវផ្ាយជូនសហរមន៍ជួយដថ្រកាការពារ ពិយសស
កំុឲ្យមានយភាើងយ្ះនរព។ សបបុរសជនបានយធវើជយែតើ រយឡើង្ាងអូររបដវង១២ដម៉ារត្ អំពីយបតុ្ង អស់ទឹករបាក់
ចំនួន២៥០ដុ្លាា  យៅរមែីយដ្ឋា នបុរាែវទិាភនំរពះ ស្សុកថ្ពង និងបានយធវើជយែតើ រយឡើងភនំចស់ ចប់ពីលាា ង 
ជន្ដងគុកយៅយលើមនងភនំរពះរពហម របដវង១៤ដម៉ារត្ ទទឹង០.៨០ដម៉ារត្ អំពីយបតុ្ង អស់ទឹករបាក់ចំនួន២៥០០ដុ្លាា  
យៅរមែីយដ្ឋា នបុរាែវទិាភនំចស់ ស្សុកឱ្រា៉ាល់។ បានពិនិត្យ និងយធវើកំែត់្យហតុ្្ាឹងដំ្ររីកាទុកយៅអាស្សម
ភនំបាត្ដដ្លរបជាពលរដ្ារបទះយឃើញកនុងនរពយៅស្សុកថ្ពង។ បានពិនិត្យរបាលទដកាកពងដដ្លរបឈមនឹងការ
បាក់រលំយដ្ឋយលរធមមជាតិ្យដ្ើមបីរកវធីិការពារ។ បានចុះយៅវត្តអងគយមម   ស្សកុសំយរាងទង និងវត្តភនំពិសស ស្សុក
ថ្ពង យដ្ើមបរីបជំុផ្សពវផ្ាយចាប់ សតីពីកិចចការពារយបតិ្កភែឌ វបបធម៌ជាតិ្។ បានចុះបញ្ជ ីលរយពើភែឌ វត្ាុបុរាែ
ជាកុលាលភាជន៍បាន០២របូ (របូបា៉ា ន់ទឹក និងរបូហងស) ដដ្លរបជាពលរដ្ារបទះយឃើញកនុងលាា ងភនំពិសស យហើយ 
រកាទុកយៅវត្តភនំពិសស ស្សុកថ្ពង។ បានចុះផ្សពវផ្ាយចាប់ សតីពីកិចចការពារយបតិ្កភែឌ វបបធម៌ជាតិ្ និងយធវើ
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ការចុះបញ្ជ ីវត្ាុបុរាែ(រពះយកសរពះពុទធ)ដដ្លរបជាពលរដ្ា និងរពះយៅអធិការវត្តភនំសំុរកាទុកជាទីសកាក រៈ។ 
បានពិនិត្យយមើលដផ្តកនទុយនារ (ទទឹង០,៧៧ម បយណាត យ១,៤៣ម កំពស់០,៤០ម) ដដ្លរបជាពលរដ្ារបទះ 
យឃើញយៅស្សុកឧដុ្ងគ បចចុបបននរត្វូបាននររបាលប៉ាុសតិ៍រដ្ាបាលឃំុរកំាងយចក យកមករកាទុក។ បានចុះពិនិត្យ 
យមើលវត្ាុបុរាែយៅលលាឃំុរកំាងយចកដដ្លរបជាពលរដ្ារបទះយឃើញយៅស្សុកឧដុ្ងគ។សមុច័ចយយៅលមនទីរ 
នរៈបុរយីៅស្សុកសំយរាងទងនិងយភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរនរៈបុរសីរបុចំនួន៤.៤៣៧នាក់(អនតរជាតិ្០៣នាក់)  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានរបារពធពិធីអបអរបុែយ្ាងឆ្ន ំសកល បុែយមួបអនុសាវរយ៍ី 
យលើកទី៣៥ ទិវាជ័យជំនះ ៧ មករា យដ្ឋយមានតំាងបង្្អញផ្លិត្ផ្លទំនិញកនុង និងយរៅយមត្ត ការយបើកមយហា 
ស្សពសិលបៈចយរមៀងបុរាែ-សម័យ មហាជនទូទំងយមត្ត យៅពហុកីឡាដ្ឋា នយមត្តកំពង់សពឺ និងបានយរៀបចំការ
របណំាងរយទះយោយលឿន យៅទីលានខ្នងមុមមែឌ លកីឡាយមត្ត។ បានរបារពធពិធីទិវាវបបធម៌ជាតិ្ ០៣ មីនា 
យលើកទី១៦ ឆ្ន ំ២០១៤ យរកាមរបធានបទ “អវីៗទំងអស់យដ្ើមបសុីមដុ្មភាពវបបធម៌ជាតិ្” យរកាមអធិបតី្ភាព 
ឯកឧត្តម សំរាងំ កំលនត រដ្ាយលខ្នធិការ រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ យៅពហុកីឡាដ្ឋា នយមត្តកំពង់សពឺ។ 
បានជួយហវឹកហាត់្ និងដកលមាជំនាញសិលបៈដ្ល់សិសសសិលបៈមហាជន យៅមនទីរវបបធម៌ និងបានបញ្ជូ នររូ
ជំនាញដផ្នករបំា យលាខ ន និងត្ន្ដនតី យៅបែតុ ះបណាត លដ្ល់មែឌ លកុមារកំរពា និងលលាយរៀនបានចំនួន១២
កដនាង។ បានសហការជាមួយអាជាញ ធរស្សុកបរយសដ្ា និងស្សកុឱ្រា៉ាល់ស្សង់សាិតិ្អាជីវកមមសិលបៈភាពយនត
ចំនួន០១យលើក និងបានរត្ួត្ពិនិត្យការបញ្ញច ងំវយីដ្អូតាមហាងកាយហវតាមបណាត ស្សុក-រកុងទំង៨ បានចំនួន
២៣យលើក។ បានផ្សពវផ្ាយអនុរកឹត្យយលម៦៣ អ.ន.រក ជូនអាជីវករជួល លក់ឌី្សបានចំនួន៣០កដនាង
យៅរកងុចារមន ស្សកុភនំស្សួច ស្សកុឧដុ្ងគ ស្សកុសំយរាងទង និងស្សុករងពិសី។  បានចូលរមូរត្ួត្ពិនិត្យ
ការថ្ត្ដមសភាពយនតរបស់ផ្លិត្កមមរ ៉ាកុរបដូ្ឋសិន ដដ្លថ្ត្យៅរមែីយដ្ឋា នបុរាែវទិាភនំចស់ ស្សុកឱ្រា៉ាល់។ 
បានយធវើការដែនំាដ្ល់រកមុហ៊ាុនទូរទសសន៍ដមសកាប០១កដនាងយៅរកងុចារមនមិនឲ្យចក់ផ្ាយយរឿងវយីដ្អូណា
ដដ្លោម នទិដ្ឋា ការពីរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ។ បានចុះរត្តួ្ពិនិត្យអាជីវកមមដផ្នកសិលបៈសូនរបូ 
និងសិលបៈសិបបកមម យដ្ើមបីដកសរមួល និងពរងឹងខ្នន ត្កាច់ចមាា ក់ដមមរដ្ល់អាជីវករចំនួន១៥យលើក យៅរកុង
ចារមន ស្សុករងពិសី និងស្សុកសំយរាងទង។ បានចុះពរងឹងសិបបកមមយធវើយដ្ឋយនដ្ពីរកុខជាតិ្ វលាិ៍សាឹក ដី្ដុ្ត្ 
បានចំនួន០៦កដនាង យៅស្សុករងពិសី ស្សកុភនំស្សចួ ស្សកុឧដុ្ងគ និងស្សុកសំយរាងទង។ បានស្លវរជាវ 
និងចងរកងរបវត្តិចំការយោកមាន ជាទីរពះបាទរត្សក់ដផ្ាមយធវើចំការ យៅឃំុអមលំាង ស្សុកថ្ពង។ បានស្លវ
រជាវ ចងរកងពីជីវភាពរស់យៅតាមទំយនៀមទមាា ប់របនពែី និងភាលរបស់ជនជាតិ្សួយបានចំនួន៩៦ពាកយ 
រពមទំងបានបកដរបជាភាលដមមររចួយហើយ។ ការោិល័យរចកយចញចូលដត្មួយរកងុចារមន បានអនុញ្ញា ត្
ចាប់របកបអាជីវកមមយលើវស័ិយវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈចំនួន១៩ចាប់ ទទួលថ្វកិាចំនួន៩១៧.០០០យរៀល 
យដ្ឋយបង់ចំែូលចូលថ្វកិារដ្ា ។ 
                
                 មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈពែរដកាំពង់ឆ្ន ាំង ៖  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានកំែត់្រពំរបទល់ទីទួលបុរាែបានចំនួន៤៦កដនាង និងបានរបមូល 
វត្ាុបុរាែមករកាទុកកនុងលរមនទីរចំនួន៩៦ដំុ្-ផ្ទទ ំង ។  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានរត្ួត្ពិនិត្យ និងស្សង់សាិតិ្រកមុសិលបៈមហាជនទូទំងយមត្តបាន 
ចំនួន០២យលើក។ បានស្សង់សាិតិ្ពាក់ព័នធវស័ិយវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ និងចងរកងឯកលរនូវអត្ាបទ
ទំនាក់ទំនងការង្អរវបបធម៌ចំនួន០១អត្ាបទ។ បានផ្សពវផ្ាយ និងដែនំាឲ្យអាជីវករយធវើចាប់របកបអាជីវកមម
យៅរកងុកំពង់ឆ្ន ំង ជាក់ដសតងបានដ្ឋក់ពាកយសំុយធវើអាជីវកមមវបបធម៌ររប់របយភទចំនួន៦២កដនាង។ បានស្សង់
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សាិតិ្សិបបកមមខ្នន ត្តូ្ចចំនួន៣៣កដនាង សិបបកមមររួលរចំនួន៤.០៥៦ររួលរ និងត្មាញរកមាចំនួន០២
កដនាង របស់អងគការ។ ការង្អររចកយចញចូលដត្មួយយៅរកងុកំពង់ឆ្ន ំង បានយចញចាប់អនុញ្ញា ត្លា កសញ្ញា
៩១កដនាង-ជួលលក់ឌី្ស០១កដនាង-បញ្ចូ លបទយភាង០៥កដនាង-ផ្សពវផ្ាយផ្លិត្ផ្ល០១កដនាង-អាោរថ្ត្របូ
០៦កដនាង-សមាា ងការ០៦កដនាង និងអ៊ាុត្សក់ យធវើរកចក១០កដនាង ។  
                    
                មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈពែរដពពាធិសរ់ ៖  
                    ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានចុះយៅពិនិត្យទួលអងគចំនួន០២កដនាង “ទួលដមមរ និងទួលរពះខ្នន យ” 
និងពិនិត្យរបាលទដូ្នអន ដដ្លសាិត្យៅឃំុលន មរពះ ស្សុកបាកានជារបចំ។ បានចុះយៅរត្តួ្ពិនិត្យទីតំាងថ្ម
បាយយរកៀម សាិត្យៅស្សុកភនំរកវាញចំនួន០២យលើក និងពិនិត្យការបូមមាច់មួយកដនាង យៅសង្អក ត់្លលកស 
ដរកងមានផ្លប៉ាះពាល់ដ្ល់ទួលបុរាែមួយយៅវត្តហាួង។ បានយធវើសំយែើ ដី្ចំនួន០៤ហិចតា សរមាប់យរៀបចំ 
រមែីយដ្ឋា នវបបធម៌ដមមរ ពីលលាយមត្តយពាធិលត់្។ បានចុះពិនិត្យវត្ាុបុរាែ យៅវត្តយមត  និងវត្តសុវែណ 
លា ដកត្ និងបានចុះបញ្ជ ីសមបត្តិយបតិ្កភែឌ ទំងយនះរកាទុកកនុងវត្តបានចំនួន១០មុម។ បានចុះពិនិត្យរពះ 
យកសយទវរបូចំនួន០១ (រពះយកសចមាា ក់ថ្មី) យៅស្សុកបាកានចំនួន០១យលើក។  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានយរៀបចំពិធីរបារពធទិវាវបបធម៌ជាតិ្ ០៣ មីនា យលើកទី១៦ ឆ្ន ំ២០១៤ 
យរកាមរបធានបទ “អវីៗទំងអស់យដ្ើមបីសុមដុ្មភាពវបបធម៌ជាតិ្” យរកាមអធិបតី្ភាព ឯកឧត្តម អ៊ាុក សុជាតិ្ 
រដ្ាយលខ្នធិការ រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ  យៅបុរវីបបធម៌យកាះសំយៅមាស។ បានយរៀបចំពិធីបុែយមាឃ 
បូជា និងសហការជាមួយមនទីរធមមការចូលរមួយរៀបចំបុែយវលិមបូជា យៅបុរវីបបធម៌យកាះសំយៅមាស។  បាន
យរៀបចំពិធីបុែយយឡើងយរាងជូនយលាកឧកញា៉ា  ឃ្ា ងំយមឿង យៅភូមិកំពង់លវ យ ស្សុកបាកាន និង បានសហការ
ជាមួយលលាយមត្តយរៀបចំពិធីសន្ដង្អក នត យៅយកាះសំយៅមាស យដ្ើមបីអបអរបុែយចូលឆ្ន ំដមមរ។ បានបញ្ជូ នររូ
ជំនាញសិលបៈយៅពរងឹងខ្នន ត្សិលបៈមហាជនតាមសមារម លលាយរៀន និងអងគការនានាចំនួន៣៤យលើក 
និងបង្្អត់្ដ្ល់សិសសសិលបៈកុមារកំរពាយមត្ដ សិលបៈកុមារអងគការយចរភាព និងរកុមសិលបៈមហាជនបានចំនួន
២៦យលើក។ បានរត្តួ្ពិនិត្យរកឌី្សោម នទិដ្ឋា ការ និងតាមដ្ឋនការចក់បញ្ញច ំងវយីដ្អូដដ្លផ្ទុយពីសីលធម៌
សងគមដមមរតាមយរាងកាយហវចំនួន៤៤យលើក។ បានស្សង់សាិតិ្ទីតំាងចមាា ក់បានចំនួន៣១កដនាង និងពិនិត្យ
អាជីវកមមចមាា ក់ថ្មបានចំនួន១៨កដនាង យៅតាមបណាត រកងុ-ស្សុក។ បានចុះយៅស្សុកកយែត ៀង យដ្ើមបីសិកា 
ស្លវរជាវអំពីរបវត្តយដ្ើមលវ យយចកដដ្លមានអាយុកាលជាង១០០ឆ្ន ំ។ បានផ្សពវផ្ាយដ្ល់អាជីវករដដ្ល 
របកបអាជីវកមមយលើវស័ិយវបបធម៌ឲ្យមកសំុចាប់អនុញ្ញា ត្យធវើអាជីវកមមបានចំនួន៣២យលើក និងបានផ្តល់លិមិត្
អនុញ្ញា ត្យលើយសវាកមមវបបធម៌ទូទំងយមត្តបានចំនួន៥២ចាប់។ បានផ្សពវផ្ាយ និងបំផុ្សលម រតី្របជាជនឲ្យ
ចូលរមួយលងដលបងរបជារបិយដមមរឲ្យបានយរចើនកុះករ កនុងពិធីបុែយចូលឆ្ន ំរបនពែីជាតិ្ កនុងបំែងអភិរកស
ដលបងរបជារបិយទំងយនាះ។ 
                
                 មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈពែរដបារ់ដាំប្ង ៖  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានកំែត់្ទួលបុរាែចំនួន០១ទួល “ទួលបឹងថ្ម” ដដ្លសាិត្យៅ 
ស្សុកបាត់្ដំ្បង និងពិនិត្យបឹងបុរាែ និងអាងបាដ្ឋក យៅស្សុកសដងក។ បានសហការជាមួយមន្ដនតីនាយកដ្ឋា ន 
ោំពារ និងអភិរកសសំែង់បុរាែសិកាពីរបាលទបាដសត្ និងរបាលទឯកភនំ យដ្ើមបីយធវើការទល់រទ 
សយន្ដង្អគ ះបនាទ ន់។បានបំយពញឯកលរ និងផ្តិត្យមនដ្ទទួលទួលបុរាែចំនួន០៧ទួលពីអាជាញ ធរដដ្នដី្យៅស្សុក 
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ថ្មយោល។ បានសហការ និងផ្តល់ឯកលរពាក់ព័នធនឹងទួលបុរាែដ្ល់មន្ដនតីនររបាលនាយកដ្ឋា ន ការពារយបតិ្ 
កភែឌ ។ យភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរយមត្តសរបុចំនួន៩២៨នាក់ (អនតរជាតិ្ចំនួន៨៩នាក់) ។  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានយរៀបចំពិធីរបារពធទិវាវបបធម៌ជាតិ្ ០៣ មីនា យលើកទី១៦ ឆ្ន ំ២០១៤ 
យរកាមរបធានបទ “អវីៗទំងអស់យដ្ើមបីសុមដុ្មភាពវបបធម៌ជាតិ្” យរកាមអធិបតី្ភាព យលាកជំទវ យនរត្ ភូមា៉ា រ ី
អនុរដ្ាយលខ្នធិការ រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ យៅលលមយហាស្សពសទឹងសដងក រកងុបាត់្ដំ្បង។ 
បានហាត់្កាច់បាត្ យលាខ ន និងរបំា ជារបចំ និងនិពនធយរឿងយលាខ នមាីទក់ទងការរបឆំ្ងយររឿងយញៀន។ បាន
អនុញ្ញា ត្ចាប់អាជីវកមមភាពយនតបានចំនួន៦៥ចាប់ និងអាជីវកមមសិលបៈសូនរបូចំនួន៣០ចាប់។ បានពិនិត្យ
សិបបកមមចមាា ក់ និងដែនំាឲ្យសិបបករយោរពកបួនខ្នន ត្ចមាា ក់ដមមរយៅស្សុកសដងក និងរកុងបាត់្ដំ្បង។ បណាណ ល័យ
យមត្ត បានយបើកទវ រជូនលធារែជនចូលអានយសៀវយៅជាយរៀងរាល់នថ្ៃ (យលើកដលងនថ្ៃឈប់សរមាក)។ 
ការោិល័យរចកយចញចូលដត្មួយរកងុបាត់្ដំ្បង យចញលិមិត្អនុញ្ញា ត្ររប់យសវាកមមវបបធម៌ចំនួន៥២ចាប់ 
និងយៅស្សុកបយវល យចញលិមិត្អនុញ្ញា ត្ររប់យសវាកមមវបបធម៌ចំនួន១៥ចាប់ ។   
               
                មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈពែរដនប្៉ៃលនិ ៖  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានយរៀបចំពិធីរបារពធទិវាវបបធម៌ជាតិ្ ០៣ មីនា យលើកទី១៦ ឆ្ន ំ២០១៤ 
យរកាមរបធានបទ “អវីៗទំងអស់យដ្ើមបីសុមដុ្មភាពវបបធម៌ជាតិ្” យរកាមអធិបតី្ភាព ឯកឧត្តម ឃឹម លរទិធ 
រដ្ាយលខ្នធិការ រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ យៅវត្តលមរគីរិរសំីរទឹធ ស្សកុលលាយរៅ។ បនតហវឹកហាត់្
កាច់បាត្របំា យដ្ើមបឲី្យកាន់ដត្មានរុែភាពលារបយសើរជាងមុន។ បានយរៀបចំយបើកវរគបំប៉ានកាច់បាត្ របំា 
ដរងត្បូង និងយភាងពិែយពទយ ដ្ល់រកមុសិលបករ សិលបការនីិបានចំនួន០១យលើក។ ចុះផ្សពវផ្ាយលរាចរ
ដែនំា សតីពីការយធវើអាជីវកមមជួល-លក់ឌី្សររប់របយភទរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ ដ្ល់អាជីវករ
បានចំនួន០៦យលើក។ បានចុះរត្តួ្ពិនិត្យកដនាងជួល-លក់ឌី្សយៅរកុងនប៉ាលិន និងបានដែនំាឲ្យអាជីវករយៅ
យធវើចាប់អនុញ្ញា ត្យៅរចកយចញចូលដត្មួយ។ បានចុះយធវើអាជាញ ប័ែណជូនអាជីវករដផ្នកភាពយនតបាន០៣កដនាង 
យៅស្សុកលលាយរៅ។ បានដែនំា និងជរមុញឲ្យសិបបករចមាា ក់មកយធវើចាប់អាជីវកមម សរមាប់ឆ្ន ំ២០១៤
បនតយទៀត្។ បានចុះយៅជួបជាមួយអាជីវករចមាា ក់យឈើយដ្ើមបផី្តល់ព័ត៌្មានអំពីការចូលរមួមយហាស្សពសិលបៈ
ចមាា ក់យឈើឆ្ន ំ២០១៤  សតីពី  “ របាលទបាយ័ន ”។ បានចុះយធវើលិមិត្អនុញ្ញា ត្ចាប់អាជីវកមម និងស្សង់សាិតិ្
អាជីវកមមសរមាប់ឆ្ន ំ២០១៤ ដផ្នកអ៊ាុត្សក់ ដកសមផសស យៅស្សុកលលាយរៅបានចំនួន០៣កដនាង និងយចញ
អាជាញ ប័ែណចំនួន០៦កដនាង។ បានចុះស្សង់ទិននន័យអនកយចះចបីុដ្ងដវង យៅភូមិអូរយឈើរកំចំនួន០១យលើក។ 
ការោិល័យរចកយចញចូលដត្មួយបានយចញចាប់អនុញ្ញា ត្បានចំនួន០២យលើក (យលើកលា កសញ្ញា  និង របរំុ 
ត្ន្ដនតី) ទទួលបានទឹករបាក់សរបុ១០៥.០០០យរៀល។  
               
                មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈពែរតប្នាទ យម្ភនជ័យ ៖  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានពិនិត្យ និងហាមឃ្ត់្ការឈូសឆ្យទួលរបាលទបុរាែ យៅ
ស្សុកថ្មពួកចំនួន០១យលើក និងពិនិត្យសតបូត្មកល់សពបុរាែវត្តសូភីចំនួន០១យលើក លរមនទីរបុរាែវទិាស្សុក
រពះយនរត្រពះចំនួន០១យលើក របាលទបនាទ យឆ្ម រចំនួន០១យលើក និងផ្នូរបុរាែយោករទស  ស្សកុពួកចំនួន
០១យលើក។ បានចុះរត្តួ្ពិនិត្យការជីកររឹះលងសង់រពះវហិារវត្តរលំនរជ របទះយឃើញថ្មភក់ ថ្មបាយយរកៀម 
និងឥដ្ាបុរាែ ដដ្លសងសយ័ររឹះរបាលទបានចំនួន០១យលើក។ បានចុះពិនិត្យការលួចជីករកវត្ាុបុរាែយដ្ឋយ 
ជនយលមើសមួយរកុម យៅបឹងខ្នងលិចទួលកប់រង ស្សុកអូរយរៅចំនួន០១យលើក។ បានពិនិត្យ និងយលើកផ្ទទ ំង
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បា៉ាែូរបូភាព សតីពីការទប់លក ត់្ការបំផ្ាិចបំផ្ទា ញសមបត្តិយបតិ្កភែឌ វបបធម៌ជាតិ្ យៅរកងុយបា៉ាយដប៉ាត្ចំនួន០១
យលើក។ យភញៀវចូលទសសនារបាលទបនាទ យឆ្ម រសរបុចំនួន ៥៩.៣៥៦នាក់ (អនតរជាតិ្៨០នាក់) និងលរមនទីរ
បុរាែវទិាយទពយកាល-លន យសរបុចំនួន៧១នាក់(អនតរជាតិ្៩នាក់) ។  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានយរៀបចំពិធីរបារពធទិវាវបបធម៌ជាតិ្ ០៣ មីនា យលើកទី១៦ ឆ្ន ំ២០១៤ 
យរកាមរបធានបទ “អវីៗទំងអស់យដ្ើមបីសុមដុ្មភាពវបបធម៌ជាតិ្” យរកាមអធិបតី្ភាព យលាកជំទវ យនរត្ ភូមា៉ា រ ី
អនុរដ្ាយលខ្នធិការ រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ យៅយរាងមយហាស្សពយមត្ត។ កំពុងយរៀបចំចងរកងឯកលរ
ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូដផ្នកសិលបៈសូនរបូ  សិលបៈទសសនីយភាព  សិលបៈភាពយនត និងអភិវឌ្ឍវបបធម៌បាន
៥០ភាររយ។ បានពិនិត្យការបិទទិដ្ឋា ការដកាងបនាំយលើផ្លិត្ផ្លភាពយនត-វយីដ្អូចំនួន០២យលើក និងការ
បញ្ញច ំងដមសភាពយនត យៅយរាងភាពយនតរបាលទសួរ៌ចំនួន០២យលើក។ បានអនុញ្ញា ត្ចាប់របកបអាជីវកមម 
និងយសវាកមមវបបធម៌បានចំនួន៥០ចាប់។  បានពិនិត្យ និងដែនំាអាជីវកររបកបអាជីរកមមសិលបៈសូនរបូ 
អំពីទរមង់ និងខ្នន ត្ជាតិ្ចំនួន០២យលើក ។  
              
                មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈពែរដឧរតរម្ភនជ័យ ៖  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានចុះស្សង់ទិននន័យវត្ាុបុរាែដដ្លយៅរាយបា៉ាយ និងយៅតំ្បន់ង្អយ 
រងយរោះយកមករកាទុកយៅទីមានសុវត្ាិភាព។ បានផ្សពវផ្ាយចាប់ការពារយបតិ្កភែឌ វបបធម៌ជាតិ្ដ្ល់
របជាពលរដ្ាយៅតាមតំ្បន់ជំុវញិរបាលទបុរាែ និងស្សង់សាិតិ្វត្ាុបុរាែយៅតាមទួល និងរបាលទបុរាែ 
យដ្ើមបីចុះបញ្ជ ីលរយពើភែឌ វត្ាុបុរាែ ។ បានសហការជាមួយនាយកដ្ឋា នបុរាែវត្ាុយលើកផ្ទទ ំងបា៉ាែូរបូភាព 
យដ្ើមបីទប់លក ត់្ការបំផ្ាិចបំផ្ទា ញ និងការចរាចរសមបត្តិវបបធម៌ជាតិ្មុសចាប់ចំនួន០២ផ្ទទ ំងយៅរចកអនតរជាតិ្ 
អូរលម ច់ និងរចកជំាស្សងំ្អ។ បានពិនិត្យ និងដែនំាដ្ល់របជាពលរដ្ាឲ្យបញ្ឈប់ការទន្ដនាទ ន ការឈសូឆ្យ 
ដី្កនុងតំ្បន់របាលទរដួំ្លយដ្ើមបីយកយធវើចំការដំ្ឡូងបនតយទៀត្ និងបានពិនិត្យផ្លប៉ាះពាល់កនុងតំ្បន់ការពារ 
រត្ពំាងទយនាស យៅស្សុកបនាទ យអំពិលចំនួន០១យលើក។ បានស្លវរជាវរកុរកលា នីយបុរាែយៅស្សុកបនាទ យ 
អំពិល និងពិនិត្យលា នភាពរបាលទរត្ពំាងរបាលទដដ្លរបឈមនឹងការបាក់រលំ។ បានពិនិត្យលា នភាព 
សឹង្យៅស្សុកបនាទ យអំពិល និងរបាលទរពហមកិល ស្សុកចុងកាល់ ដដ្លរងយរោះយដ្ឋយលរទឹកជំនន់។ 
បានសហការជាមួយនររបាលការពារយបតិ្កភែឌ  កនុងការចុះទប់លក ត់្សកមមភាពជីកកាយដី្យជើងយទរស្សះ 
បុរាែភនំដី្ យដ្ឋយយធវើការឃ្ត់្មាួនមនុសសចំនួន០៨នាក់ និងសមាភ រៈមួយចំនួនយកមកយធវើការអប់រ ំ និង 
និងយធវើកិចចសនាចក់ដី្បំយពញកដនាងដដ្លបានជីក យហើយឲ្យរត្លប់យៅផ្ទះវញិ។ បានសហការជាមួយ
នាយកដ្ឋា នបុរាែវទិាននរាជបែឌិ ត្សភាកមពុជាស្លវរជាវរកុរកលា នីយបុរាែ និងចុះចំនុចោមការ 
(GPS) យដ្ើមបបីញ្ចូ លកនុងដផ្នទីរមួមានស្សុករត្ពំាងរបាលទ ស្សុកអនាង់ដវង ស្សុកបនាទ យអំពិល និងរកុង 
សំយរាង។ បានយផ្ទៀងផ្ទទ ត់្ និងរតួ្ត្ពិនិត្យវត្ាុបុរាែដដ្លបានចុះបញ្ជ ីថាន ក់ជាតិ្រចួយហើយ និងយទើបចុះបញ្ជ ី 
ថាន ក់ជាតិ្ថ្មីបដនាម។ បានទទួលវត្ាុបុរាែចំនួន២១ដំុ្ពីការោិល័យនររបាលការពារយបតិ្កភែឌ យមត្តយកមក 
រកាទុកយៅមនទីរវបបធម៌យមត្ត។ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានស្សង់សាិតិ្អាជីវកមមយលើលន នដ្ភាពយនត-វយីដ្អូ យៅរកងុសំយរាង។ 
បានរត្តួ្ពិនិត្យអាជីវកមមជួល-លក់ឌី្ស និងការបញ្ញច ងំភាពយនតវយីដ្អូយរឿងដដ្លោម នទិដ្ឋា ការពីរកសួងវបបធម៌ 
និងវចិិរត្សិលបៈ និងដែនំាដ្ល់អាជីវករជួលយមរកូ ធុងបាស វយីដ្អូចល័ត្ អំពីករមិត្សយមាងយៅរកងុសំយរាង 
ស្សុកចុងកាល់ ស្សុករត្ពំាងរបាលទ និងស្សុកអនាង់ដវង។ បានផ្សពវផ្ាយយសចកតីជូនដំ្ែឹង សតីពីការយធវើ
អាជីវកមមយលើរបូភាពសិលបៈដ្ល់អាជីវករបញ្ចូ លបទយភាង និងចយរមៀង អាជីវករជួលយមរកូ ធុងបាស់ វយីដ្អូ
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ចល័ត្អំពីករមិត្ននការយបើកសយមាង យៅស្សុកបនាទ យអំពិល។ បានហវឹកហាត់្យដ្ើមបពីរងឹងរុែភាពដ្ល់រកុម
សិលបៈរបំាបុរាែរបស់មនទីរ និងបានរត្ួត្ពិនិត្យ និងពរងឹងរុែភាពដ្ល់រកុមសិលបៈមហាជនយៅស្សុក
រត្ពំាងរបាលទ។ បានពិនិត្យកាច់ និងសកមមភាពយធវើពុមពរានយទពាត  យៅស្សុកអនាង់ដវង ស្សុកបនាទ យអំពិល 
និងរកងុសំយរាង សកមមភាពយធវើពុមពសីុម៉ាង់ត៍្ យៅស្សុកបនាទ យអំពិល ស្សុករត្ពំាងរបាលទ និងស្សុកចុងកាល់ 
រពមទំងបានដែនំាដ្ល់សិបបករឲ្យយោរពតាមខ្នន ត្ចមាា ក់ដមមរ។ បានស្លវរជាវជាងរំនូរដដ្លមានលន នដ្ 
យ្នើមយកមកចូលរមួមយហាស្សពវចិិរត្កមម។ បានពិនិត្យការដ្ឋក់តំាងលា កយីយហា និងផ្ទទ ំងផ្ាយពាែិជជកមម 
យៅស្សុកអនាង់ដវង និង អាជីវកមមអ៊ាុត្សក់ សមាា ងការ និងលមារកចក យៅរកងុសំយរាង។  
               
                 មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈពែរដពស្ៀមរាប្ ៖  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានស្សង់ទិននន័យព័ត៌្មានវត្ាុបុរាែយរៅឃ្ា ងំចំនួន០៦យលើក យដ្ឋយរក
យឃើញបំដែកចមាា ក់ថ្មបានចំនួន០៨ដំុ្ និងថ្មទរមលឹងគ០១ដំុ្ សាិត្យៅស្សុកសូរទនិរម។ បានផ្សពវផ្ាយ
យសចកតីសយរមចយលម០១ ស.រ សតីពីការកំែត់្បរយិវែរបាលទ ទួល ស្សះ រត្ពំាង និងលព នបុរាែ 
យៅស្សុកពួក ស្សកុអងគរជំុ ស្សុកស្សីសនំ ស្សកុរកឡាញ់ និងស្សុកវា៉ារនិចំនួន១៤យលើក។ សហការជាមួយ
ប៉ាូលីសប៉ាុសតិ៍រដ្ាបាលឃំុយោកដូ្ង រត្ួត្ពិនិត្យរបូចមាា ក់បុរាែចំនួន០៣របូ និងថ្មចំនួន០១ដំុ្ ដដ្លរបជាជន
របទះយឃើញយៅវាលដស្ស សាិត្យៅឃំុយោកដូ្ង ស្សុកវា៉ារនិ យហើយបានរបរល់ឲ្យអាជាញ ធរអបសរាយដ្ើមបីរកាទុក។ 
បានទប់លក ត់្ដ្ល់របជាពលរដ្ាដដ្លបានយធវើការឈូសឆ្យលុបរត្ពំាងបុរាែយ ម្ ះ រត្ពំាងទ័ពស្សចូ សាិត្យៅ
ស្សុកអងគរជំុ និងបានដែនំាឲ្យបញ្ឈប់ការឈូសឆ្យលុបរត្ពំាងបុរាែជាបនាទ ន់។ មន្ដនតីជំនាញមនទីរ
វបបធម៌បានសហការជាមួយអាជាញ ធរអបសរា និងអាជាញ ធរស្សុកស្សីសនំ រត្តួ្ពិនិត្យ និងបានបញ្ឈប់ការចក់ដី្
លុបស្សះបុរាែមួយ (ស្សះយោករបាលទរត្ពំាងទឹកស ឬរត្ពំាងដមវក) ពីសំណាក់របជាជន យៅស្សុកស្សី
សនំ។ បានរត្តួ្ពិនិត្យ និងយធវើកិចចសនាបញ្ឈប់ជាបនាទ ន់នូវសកមមភាពទន្ដនាទ នយកដី្ទួលរបាលទកាលបី    ពី
សំណាក់របជាជន០៥ររលួរយៅស្សកុស្សីសនំ និងយធវើការហាមឃ្ត់្សកមមភាពភជួររាស់រយំលាភយលើដី្ចំែី
ទួលរបាលទអូររជងុ និងទួលរបាលទដស្សរបំាងពីសំណាក់របជាពលរដ្ាយៅស្សុកអងគរជំុ។ មន្ដនតីជំនាញមនទីរ
វបបធ៌មបានសហការជាមួយអាជាញ ធរស្សុកពួក រត្តួ្ពិនិត្យ និងបញ្ឈប់ការបូមមាច់យៅយលើមនងផ្ាូវបុរាែ
មួយកដនាង សាិត្យៅឃំុពួក ស្សុកពួកបានចំនួន០១យលើក។ បានរកយឃើញទួលបុរាែថ្មីមួយយ ម្ ះ 
ទួលរបាលទរកចប់  សាិត្យៅឃំុនរពរជកូ ស្សុកពួក។ បានសហការជាមួយអាជាញ ធរស្សុកបនាទ យស្សីពិនិត្យវត្ាុ
បុរាែយៅលរមនទីរកុលាលភាជន៍អងគរចំនួន០៣យលើក។ សហការជាមួយនាយកដ្ឋា នបុរាែវត្ាុយលើកលា ក
សញ្ញា  សតីពីការទប់លក ត់្ការជួញដូ្រវត្ាុបុរាែចំនួន០១ផ្ទទ ំង យៅផ្ារចស់ រកងុយសៀមរាប។ បានស្សង់ទិននន័យ
វត្ាុបុរាែ និងវត្ាុផ្លិត្ថ្មីយៅលរមនទីរជាតិ្អងគរ លរមនទីររពះនយរាត្តមសីហនុអងគរ និងលរមនទីរវាយនភែឌ
របនពែីអាសីុបានចំនួន១១យលើក។ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានផ្ដល់លិមិត្អនុញ្ញា ត្នំាយចញវត្ាុសិលបៈយៅយរៅរបយទសចំនួន
៦៣របូ។ បានបង្្អត់្សិសសលលាសិលបៈបុរាែដមមរ និងរកុមសិលបៈដដ្លោំរទយដ្ឋយអងគការនានាបាន
ចំនួន១៧៥យពល។ រកុមសិលបៈមហាជនចំនួន២៤រកុមបានសដមតងសិលបៈរបំាតាមយរាងមយហាស្សព សណាា ោរ 
យភាជនីយដ្ឋា នជារបចំ។ បានដែនំាដ្ល់អាជីវករភាពយនត-វយីដ្អូ (ការផ្លិត្ ការចក់បញ្ញច ំង ការជួល-លក់
ឌី្សអាសអាភាស និងោម នទិដ្ឋា ការ)ឱ្យចូលរមួអនុវត្ដតាមលិមិត្បទដ្ឋា នចាប់ចំនួន១៣៣កដនាង (រកងុ
យសៀមរាប ស្សុករបាលទបារង ស្សុកបនាទ យស្សី ស្សុកអងគរជំុ ស្សកុរកឡាញ់ ស្សុកពួក ស្សុកសូរទនិរម 
និងស្សុកជីដរកង)។ បានរត្ួត្ពិនិត្យដែនំាដកលមាដ្ល់អាជីវករ-សិបបករដដ្លកំពុងបយរមើយសវាកមមទក់ទងនឹង
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ជំនាញសិលបៈសូនរបូ  និងសិលបៈសិបបកមម យៅរកងុយសៀមរាបចំនួន៣១យលើក(រកងុយសៀមរាប ស្សុករបាលទ
បារង ស្សុកបនាទ យស្សី ស្សុកអងគរជំុ ស្សុករកឡាញ់ ស្សុកពួក និងស្សុកសូរទនិរម)។ បានសហការ
ជាមួយកមាា ំងចរមុះថាន ក់យមត្ត មនទីរលធារែៈការ និង សង្អក ត់្លលាកយរមើកទមាា ក់លា កសញ្ញា ចំនួន
១២លា ក និងបដ្ឋចំនួន០៤ផ្ទទ ំងមុសចាប់តាមដ្ងសទឹងយសៀមរាប។ បានរត្តួ្ពិនិត្យទីតំាងយលើកលា កយីយហា
ឱ្យអនុវត្ដរតឹ្មរត្ូវតាមការដែនំារបស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈបានចំនួន២៤យលើក និងបានទមាា ក់
បដ្ឋអាជីវកមមមុសចាប់តាមដ្ងផ្ាូវជាតិ្យលម៦ចំនួន១៩ផ្ទទ ំង យៅរកុងយសៀមរាប។ បានត្យមាើងផ្ទទ ំងរបូភាព
ផ្សពវផ្ាយ សតីពីការទប់លក ត់្សកមមភាពបំផ្ាិចបំផ្ទា ញ ការចរាចរ សមបត្តិវបបធម៌មុសចាប់ យៅរពលាន
យនតយហាះអនតរជាតិ្យសៀមរាបបានចំនួន០១ផ្ទទ ំង។ បានស្លវរជាវរបវត្តិពិធីយចរត្តាមទំយនៀមទំលាប់របនពែី
កនុងតំ្បន់យៅស្សុករបាលទបារង ស្សកុសូរទនិរម និងស្សុកពួកចំនួន០៣អត្ាបទ។ ការោិល័យរចកយចញ
ចូលដត្មួយរកងុយសៀមរាបបានផ្ដល់ចាប់យសវាកមមយលើកលា កយីយហា ផ្សពវផ្ាយផ្លិត្ផ្ល របរំុត្ន្ដនតី
លធារែៈ និងកាត់្សក់ចំនួន៦៧ចាប់។ 
              
                 មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈពែរតត្ពះវិហារ ៖  
                 ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានទទួលយកវត្ាុបុរាែចំនួន០៨ដំុ្ ពីរបជាពលរដ្ាយៅស្សុកជំាកានត 
និងស្សុកដត្បងមានជ័យមករកាទុកយៅមនទីរវបបធម៌។ បានរត្តួ្ពិនិត្យរបាលទបុរាែ និងបានដឹ្កយជើងទរម
វត្ាុបុរាែចំនួន០១ដដ្លសាិត្យៅបរយិវែដី្របស់រកមុហ៊ាុនឯកជន យៅស្សុកដត្បងមានជ័យចំនួន០១យលើក 
រចួយកមករកាទុកយៅមនទីរវបបធម៌។ បានពិនិត្យរបាលទបុរាែ សាិត្កនុងដី្រកុមហ៊ាុន រយួ យហវង រកងុដ្ប 
និង រកមុហ៊ាុន ឡាន យហវន ស្សកុដត្បងមានជ័យ។ បានដ្ឋក់លា កសញ្ញា តាមរបាលទនានា យៅស្សុកដ្ប 
ចំនួន០២យលើក។ បានពិនិត្យការកាប់យដ្ើមយឈើតាមដ្ងផ្ាូវជាតិ្របស់រកុមហ៊ាុន Metfone យៅកនុងតំ្បន់ របាលទ 
រពះលា ស្សកុដត្បងមានជ័យចំនួន០១យលើក។ បានទទួលបាង់កមមសិទធិដី្របាលទ យៅស្សុករូយលនចំនួន ០១ 
បាង់ និងបានកំែត់្រពំដី្ឡសាដដ្កឬសសរីតិ្បយៅស្សុកដ្បចំនួន០១យលើក។ បានសិកាដី្សមបទនសងគមកិចច 
យៅស្សុកសងគមថ្មីចំនួន០១យលើក។សកមមភាពឆ្ម ំរត្ួសរតាយនរពយបាសសមាា ត្តាមរបាលទបុរាែសរបុចំនួន 
២៦០,១៥៣ដម៉ារត្កាយរ ៉ា។យភញៀវចូលទសសនាតាមរបាលទនានាសរបុចំនួន១៨.៨៣២នាក់ (អនតរជាតិ្៤៧៣នាក់)  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានយរៀបចំពិធីរបារពធទិវាវបបធម៌ជាតិ្ ០៣ មីនា យលើកទី១៦ ឆ្ន ំ២០១៤ 
យរកាមរបធានបទ “អវីៗទំងអស់យដ្ើមបីសុមដុ្មភាពវបបធម៌ជាតិ្” យរកាមអធិបតី្ភាព ឯកឧត្តម ជុច យភឿន 
រដ្ាយលខ្នធិការ រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ យៅលលាយមត្ត។ បានផ្សពវផ្ាយយសចកតីជូនដំ្ែឹង សតីពីការ
របារពធពិធីមយហាស្សពជាតិ្រំនូរវចិិរត្កមម ឆ្ន ំ២០១៣ ដ្ល់អាជីវករតាមបណាត ស្សុក-រកងុទំង៨។ បានចុះស្សង់ 
សាិតិ្សិលបៈសូនរបូ និងសិលបៈសិបបកមមតាមបណាត ស្សុក-រកុងទំង៨ បានចំនួន០៦យលើក។ បានចុះស្សង់
សាិតិ្វស័ិយអភិវឌ្ឍន៍វបបធម៌ចំនួន១០៦យលើក។ ការោិល័យរចកយចញចូលដត្មួយរកងុរពះវហិារ បានយចញ
អាជាញ ប័ែណយលើកលា កយីយហាបានចំនួន២៨លា កនិងរបរំុត្ន្ដនតីចំនួន០១យលើក និងអនុញ្ញា ត្ចាប់បំពងសំយលង 
ផ្សពវផ្ាយផ្លិត្ផ្លចំនួន០១យលើក អាជីវកមមជួល-លក់លន នដ្ភាពយនត-វយីដ្អូចំនួន០១យលើក និងផ្សពវផ្ាយ
ផ្លិត្ផ្ល M 150 ចំនួន០៣យលើក យៅរកុងរពះវហិារ។ 
                
                 មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈពែរតកាំពង់ធាំ ៖  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានស្សង់ និងចុះបញ្ជ ីលលាកប័រត្វត្ាុបុរាែយរៅឃ្ា ំងចំនួន៣១៧ដំុ្។ 
បានសហការជាមួយអងគការWaseda ជួសជុលរបាលទ N1 ននរកមុរបាលទសំបូរនរពរុកបានចំនួន៣១
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ស្សទប់ ជួសជុលបង្អក ន់នដ្ជយែតើ រខ្នងត្បូងរបាលទN1 និងជួសជុលបង្អក ន់នដ្ជយែតើ ររបាលទ N1 ដប៉ាកខ្នង
យជើងបានរចួរាល់។ កាត់្យមម និងកូនយឈើដដ្លដុ្ះយៅយលើរបាលទ កនុងតំ្បន់របាលទសំបូរនរពរុកចំនួន២២
របាលទ។ បនតយធវើបញ្ជ ីលរយពើភែឌ វត្ាុសិលបៈ និងចុះបញ្ជ ីសមុច័ចយវត្ាុបុរាែជាតិ្តាមរបព័នធកំុពយូទ័រ។ ទទួល
យភញៀវជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ចូលទសសនាលរមនទីរយមត្តសរបុចំនួន២០៩នាក់(អនតរជាតិ្៥០នាក់) របាលទអដែត ត្
ចំនួន៧៨នាក់ (អនតរជាតិ្៣៦នាក់) រមែីយដ្ឋា នភនំសនទុកចំនួន៩,៦០៣នាក់ (អនតរជាតិ្១,៧១៩នាក់) វត្តរបាលទ
ចំនួន៩០នាក់ (អនតរជាតិ្៣២នាក់) និងរបាលទសំបូរនរពរុកចំនួន៥,៨៩៨នាក់ (អនតរជាតិ្២,០៣៣នាក់)។   

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានផ្សពវផ្ាយរបកាសអនតររកសួង សតីពីការផ្តល់យសវារដ្ាបាលថាន ក់ 
យរកាមជាតិ្ដ្ល់សិបបករចមាា ក់ និងចក់ពុមពសីុម៉ាង់ត៍្តាមបណាត ស្សកុ។ បានបនតហវឹកហាត់្សិលបៈដ្ល់សិសស
ថាន លយរៀងរាល់នថ្ៃអាទិត្យ។ បានដែនំា និង ជរមញុដ្ល់អាជីវករជួល-លក់ឌី្សតាមបណាត ស្សុកឲ្យមកយធវើ
ចាប់អាជីវកមមឆ្ន ំ២០១៤។ បានចុះពិនិត្យសិបបកមម ត្មាញសូរត្ យៅស្សុកសនទុកចំនួន០១យលើក និងស្សង់
សាិតិ្សិបបកមមសូនរបូយៅស្សុកបារាយែ៍បានចំនួន០៧កដនាង។ បានចុះស្លវរជាវរកអនកយចះយធវើដមាងឯក យៅ
ស្សុកកំពង់លវ យ ស្លវរជាវបកដរបភាលជនជាតិ្រួយមកជាភាលដមមរយៅស្សុករបាលទបលា័ងគ ពិធីយឡើង 
អនកតា យៅស្សុករបាលទសំបូរ ពិធីរចត់្រពះនងគ័ល ស្សុករបាលទបលា័ងគ និងស្សុករបាលទសំបូរ បានចំនួន
០៦យលើក។ បានចុះផ្សពវផ្ាយ និងស្សង់សាិតិ្អាជីវកមមសមាា ងការយៅស្សុកបារាយែ៍ចំនួន០១យលើក 
និងយចញលិមិត្អនុញ្ញា ត្ដ្ល់អាជីវករសមាា ងការចំនួន០៤ចាប់។  
            
                 មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈពែរតកាំពង់ចម ៖  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានចុះរត្តួ្ពិនិត្យលា នភាពរបាលទនររបាជ័យ របាលទភនំហាន់ជ័យ  
របាលទទឹកឆ្ និងរបាលទយជើងនរព និង បានយបាសសមាា ត្កនុងបរយិវែរបាលទនររបាជ័យ ។  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានយរៀបចំពិធីរបារពធទិវាវបបធម៌ជាតិ្ ០៣ មីនា យលើកទី១៦ ឆ្ន ំ២០១៤ 
យរកាមរបធានបទ “អវីៗទំងអស់យដ្ើមបីសុមដុ្មភាពវបបធម៌ជាតិ្” យរកាមអធិបតី្ភាព ឯកឧត្តម នថ្ នរៈសត្ា 
រដ្ាយលខ្នធិការ រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ យៅមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈយមត្ត។ បានស្សង់សាិតិ្
អាជីវកមមសិលបៈភាពយនត-វយីដ្អូ រកុមសិលបៈទសសនីយភាព និងបនតស្សង់សាិតិ្សិលបៈសូនរបូដដ្លមាន
កនុងយមត្ត។បានដែនំាដ្ល់អាជីវកររបកបអាជីវកមមដផ្នកឧបករែ៍បំពងសយមាងឲ្យយោរពចាប់ យៅរកងុកំពង់
ចម និងស្សុកតំ្ដបរ។ បានដែនំាដ្ល់មាច ស់អាជីវកមមបញ្ចូ លបទយភាងតាមទូរស័ពទនដ្មិនឲ្យបញ្ចូ លរបូភាព និង
យរឿងអាសអាភាស យៅផ្ារតំ្ដបរចំនួន០១យលើក និងបានពិនិត្យការចក់បញ្ញច ងំវយីដ្អូតាមហាងកាយហវ រពម
ទំងបានផ្សពវផ្ាយដ្ល់មាច ស់អាជីវកមមយលើវស័ិយវបបធម៌ឲ្យមកដ្ឋក់ពាកយសំុចាប់របកបអាជីវកមមរបស់មាួន
យៅស្សុកបាធាយចំនួន០៣យលើក។ បានផ្សពវផ្ាយកបួនខ្នន ត្ចមាា ក់ដមមរ យៅតាមបណាត អាជីវកមមសិលបៈសូនរបូ 
ចំនួន០១យលើក។ 
                  
                 មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈពែរដត្កពចះ ៖ 

 ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានដថ្រកាវត្ាុបុរាែយៅកនុងឃ្ា ងំលរមនទីរជារបចំ និងយរៀបចំយៅតាម 
ជំនាញ និងលកខែៈបយចចកយទស។ យភញៀវជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ចូលទសសនារពះវហិារបុរាែយៅវត្តរកាកណាត ល 
សរបុចំនួន៨០៣នាក់ (អនតរជាតិ្ចំនួន៤៤៣នាក់) ។ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានយរៀបចំពិធីរបារពធទិវាវបបធម៌ជាតិ្ ០៣ មីនា យលើកទី១៦ ឆ្ន ំ២០១៤ 
យរកាមរបធានបទ “អវីៗទំងអស់យដ្ើមបីសុមដុ្មភាពវបបធម៌ជាតិ្” យរកាមអធិបតី្ភាព ឯកឧត្តម នថ្ នរៈសត្ា 
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រដ្ាយលខ្នធិការ រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ យៅមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈយមត្ត។ ចុះពិនិត្យកដនាង 
បញ្ញច ំងវយីដ្អូលក់កាយហវចំនួន៦០កដនាង កដនាងជួល-លក់ឌី្សវយីដ្អូចំនួន៧៤កដនាង និងបានដែនំាឲ្យ
អាជីវករមកយធវើកិចចសនាយៅមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈយមត្ត សតីពីការយធវើអាជីវកមមជួល-លក់កាដសសត្វយីដ្អូ
រតឹ្មរត្វូតាមចាប់ យៅរកងុរកយចះ។ បានស្សង់សាិតិ្សិលបៈសូនរបូ និងសិលបៈសិបបកមម និងបានពិនិត្យកដនាង
លក់យររឿងសង្្អរមឹ វត្ាុអនុសាវរយ៍ី និងបានដែនំាឲ្យអាជីវករយោរពយៅតាមរចនាបទដមមរ យៅរកងុរកយចះ។ 
បានពិនិត្យ ដែនំាដ្ល់អាជីវករអ៊ាុត្សក់ កាត់្សក់ សមាា ងការ បណាណ ោរ លា កយីយហា ថ្ត្របូ ចមាា ក់សីុម៉ាង់ត៍្ 
កដនាងលក់ឌី្ស ឲ្យសំុចាប់យលើកលា កយីយហាចំនួន៦៨កដនាង យៅរកងុរកយចះ។ បានចុះពិនិត្យ និងស្សង់សាិតិ្
ការដ្ឋក់តំាងលា កសញ្ញា របស់អាជីវករយៅរកងុរកយចះ និងស្សុកចិរត្បុរបីានចំនួន១២យលើក។ ការោិល័យ
រចកយចញចូលដត្មួយ បានយចញលិមិត្អនុញ្ញា ត្របកបអាជីវកមមវស័ិយវបបធម៌ររប់ជំនាញចំនួន៤១ចាប់ ។ 

   
      មនទរីវបបធម៌ នងិវិចពិ្តសិល្បៈកេតតសទឹងត្ព្តង ៖ 

                       ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានសិកាស្លវរជាវពីរបវត្តិលស្ដសតភូមិបាយដ្ើម និងភូមិហាងលវា៉ាត់្
តាមរយៈការយធវើកំណាយចំនួន០២កដនាង យៅស្សុកយសលន។ បានសហការជាមួយរកមុការង្អរមកពីរកសួង
វបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈយធវើកំណាយយៅភូមិអូរដរត្ល និងភូមិកំាងយត្យជា យៅស្សុកថាឡាបរវិា៉ាត់្ចំនួន 
០១យលើក ពិនិត្យទីតំាងទួលរបាលទ  លា នីយបុរាែ   វត្ាុបុរាែ និងបានចុះបញ្ជ ីយដ្ើមបចីងរកងជាឯកលរ
សរមាប់ឆ្ន ំ២០១៤ យៅកនុងស្សុកថាឡាបរវិា៉ាត់្ ស្សកុយសលន និងរកងុសទឹងដរត្ង  និងបានចុះបញ្ជ ីបុរាែ
វត្ាុដដ្លមានយៅកនុងយមត្តសរបុមានចំនួន១២៧វត្ាុ និងយរត្ៀមយកមករកាទុកយៅមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ
យមត្ត។  បានស្លវរជាវរកយឃើញទួលរបាលទបុរាែដដ្លដបកបាក់ចំនួន០៦កដនាង សាិត្យៅឃំុលមរគី។ 
ចុះរត្ួត្ពិនិត្យវត្ាុបុរាែដដ្លមានស្លប់យៅតាមផ្ទះរបជាពលរដ្ា និងយៅកនុងឃ្ា ំងលលាស្សុកថាឡាបរវិា៉ាត់្ 
ចំនួន០១យលើក។ បានពិនិត្យទួលរបាលទបុរាែចំនួន០២កដនាង យៅស្សុកថាឡាបរវិា៉ាត់្ និងរកយឃើញវត្ាុ
បុរាែចំនួន០៣ដំុ្-ផ្ទទ ំង។   

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ សហការជាមួយរកមុសិលបៈសិសសវទិាល័យ ហ៊ាុន ដសន សទឹងដរត្ង 
ហាត់្របំាបាយសី យដ្ើមបចូីលរមួមយហាស្សពសិលបៈមហាជនអភិវឌ្ឍន៍ថាន ក់ជាតិ្ យៅរាជធានីភនំយពញ។ 
បានរត្តួ្ពិនិត្យកដនាងជួល-លក់សីុឌី្ វសីុីឌី្បានចំនួន១២កដនាង យដ្ឋយយធវើការដ្កហូត្ឌី្សោម នទិដ្ឋា ការចំនួន
២៩៤បនទះយកមករកាទុកយៅមនទីរវបបធម៌យមត្ត យដ្ើមបដុី្ត្បំផ្ទា ញយចល។ បានបង្្អត់្របំាដ្ល់សិសសវទិាល័យ
រពះរាជបូជនីយកិចច  និងវទិាល័យ ហ៊ាុន ដសន សទឹងដរត្ង បានចំនួន០៤របំា។ រត្ួត្ពិនិត្យ និងដែនំាដ្ល់
មាច ស់រកុមហ៊ាុនដដ្លបានយលើកលា កយីយហាោម នចាប់អនុញ្ញា ត្ចំនួន០៦ផ្ទទ ំង ឲ្យមកយធវើចាប់យៅការោិល័យ
រចកយចញចូលដត្មួយ។ បានផ្តល់អាជាញ ប័ែណរបកបអាជីវកមមវបបធម៌សរបុចំនួន១១កដនាង។  
             
                មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈពែរដររនគ្ីរ ី៖ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖បានយធវើសំយែើ សំុការអនុញ្ញា ត្ពីឯកឧត្តមអភិបាលយមត្តយដ្ើមបីវាស់ដវងទីតំាង 
លា នីយបុរាែដដ្លមានយៅកនុងយមត្ត និងបានសហការជាមួយមន្ដនតីសុរយិោដី្យមត្តយផ្ទៀងផ្ទទ ត់្យលមជីភីយអស 
យធវើដផ្នទីតំ្បន់របាលទដដ្លបានវាស់ដវងរចួ។ បានវាស់បរយិវែដី្របាលទយកសណំាង យៅស្សុកអូរោ៉ាដ្ឋវ 
បានកំែត់្រពំររឹះរបាលទ និងទីតំាងលា នីយបុរាែ យៅស្សុកបរដកវ និងស្សុកកូនមំុ រពមទំងវាស់បរយិវែ
ដី្ដំ្ណាក់សយមតចឪ យៅស្សុកលំផ្ទត់្។ បានយរៀបចំតារាងឧបសមព័នធបញ្ជ ីយ ម្ ះរបាលទ រមែីយដ្ឋា នបុរាែ 
ទួលបុរាែ ផ្នូរបុរាែ ទីយោរពបូជារបវត្តិលស្ដសត និងបុយររបវត្តិលស្ដសត យដ្ើមបីបញ្ចូ លកនុងបញ្ជ ីយបតិ្កភែឌ  
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វបបធម៌ជាតិ្។ បានដ្ឋក់លា កសញ្ញា របូភាព សតីពីការទប់លក ត់្ការជួញដូ្រវត្ាុបុរាែមុសចាប់យៅរបាលទ
យកសណំាង ស្សកុអូរោ៉ាដ្ឋវបាន០១ផ្ទទ ំង។  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានចុះរត្ួត្ពិនិត្យការហវឹកហាត់្របស់រកមុសិលបៈមហាជនភូមិត្ង 
ែងឡិជាយរៀងរាល់សបាត ហ៍។ ចុះរត្តួ្ពិនិត្យដែនំាដ្ល់អាជីវករបញ្ញច ងំវយីដ្អូលក់កាយហវចំនួន០៨យលើក 
រកមុហ៊ាុនទូរទសសន៍ដមសកាបចំនួន០៦យលើក និងការចក់បញ្ញច ងំវយីដ្អូខ្នន ត្ធំចំនួន០៨យលើក។ បានសហការ
ជាមួយអាជាញ ធរយមត្តចុះបន្ដង្អក បបទយលមើសជួល-លក់ឌី្សមុសចាប់ចំនួន០៤ទីតំាង យៅរកងុបានលុង ស្សកុអូរ
ោ៉ាដ្ឋវ និងស្សុកបរដកវ និងដ្កហូត្បានឌី្សចំនួន១.២៣៩បនទះ។ បានចុះរត្ួត្ពិនិត្យ ដែនំាដ្ល់អាជីវករ
ចមាា ក់ររប់របយភទយៅទូទំងយមត្ត ឲ្យអនុវត្តតាមកបួនខ្នន ត្ចមាា ក់ដមមរឲ្យបានរតឹ្មរត្ូវចំនួន០៦យលើក។ បាន
ស្សង់សាិតិ្សិលបៈសូនរបូ និងសិបបកមមររប់របយភទយៅរកុងបានលុង និងរកងុបរដកវចំនួន០២យលើក។ បាន
សហការយរៀបចំពិព័រែ៍កសិកមម និងវបបធម៌រយៈយពល០៣នថ្ៃ យៅកនុងបរយិវែមនទីរវបបធម៌យមត្ត ។ 
                 
                មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈពែរដមណឌ លគ្ីរ ី៖  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានផ្សពវផ្ាយអនុរកឹត្យយលម៦៣ និងលរាចរដែនំាយលម០៧ ដ្ល់
អាជីវករជួល-លក់ឌី្សររប់របយភទចំនួន០៤ឃំុ។  បានស្សង់សាិតិ្យបតិ្កភែឌ វបបធម៌អរបីូររប់ទរមង់ចំនួន០៤
ឃំុ យៅស្សុកយពរជាដ្ឋរយៈយពល០៣នថ្ៃ។ បានបនតហាត់្យរៀនបទយភាងរបនពែី មយហារ ី និងរបំា និងហវឹកហាត់្
របំាត្មាញឥលនតដ្ល់រកមុសិលបៈសហរមន៍ភូមិពូតំាងចំនួន០៧យលើក ហវឹកហាត់្វាយយឃ្ម ះរបំាមួយដ្ល់
រកមុសិសសមែឌ លបុរកុីមារចំនួន០៨យលើក និងបង្្អត់្ដ្ល់រកមុសិលបៈសហរមន៍អងគការយលើកកមពស់សុមភាព
ជនជាតិ្យដ្ើមភារតិ្ច ឲ្យយល់ដឹ្ងអំពីជមៃឺយអដ្ស៍ចំនួន០៣យលើក។ បានរត្តួ្ពិនិត្យ និងដែនំាដ្ល់អាជីវករ
ជួល-លក់ឌី្សឲ្យជួល-លក់ដត្ឌី្សណាដដ្លមានទិដ្ឋា ការពីរកសូងវបបធម៌ និងដ្កហូត្ឌី្សោម នទិដ្ឋា ការ
ចំនួន៦៩២បនទះ យកមករកាទុកយៅមនទីរវបបធម៌ យដ្ើមបកីយមទចយចលបានចំនួន០៤យលើក។ បានចុះផ្សពវផ្ាយ 
យសចកតីជូនដំ្ែឹង សតីពីការយរៀបចំមយហាស្សពជាតិ្សិលបៈសូនរបូ និងសិបបកមមឆ្ន ំ២០១៤ ដ្ល់រកុង-ស្សុក 
ទំង៥កនុងយមត្តបានចំនួន០១យលើក។ បានចុះរត្ួត្ពិនិត្យកនុងពិធីដសនយរពន និងការរបរំុត្ន្ដនតីបុរាែរបស់ 
បងបាូនជនជាតិ្យដ្ើមភារតិ្ចពនង យៅយលើភនំយដ្ឋះរកមំុចំនួន០១យលើក។ បានចុះយៅរត្ួត្ពិនិត្យ និងយកព័ត៌្មាន 
ពីរបជាពលរដ្ាមួយចំនួនត្វា៉ាយរឿងយររឿងចរកឈូសឆ្យដី្ប៉ាះពាល់ទីកដនាងកប់សពរបស់បងបាូនជនជាតិ្ពនង 
ទមទរឲ្យរកុមហ៊ាុនឯកជនសងការមូចខ្នត្ដ្ល់ពួកោត់្ យៅសង្អក ត់្សុមដុ្ម។ បានយបាសសមាា ត្អាស្សម
ទំងបីយៅយលើមជឈមែឌ លវបបធម៌ជនជាតិ្ភនំយដ្ឋះរកមំុ និងយៅយលើភនំយលាកតាស្សុះ សរមាប់យភញៀវយទសចរែ៍
មកយលងកំលនត។  បានផ្តល់ចាប់អនុញ្ញា ត្អាជីវកមម យសវាកមមវបបធម៌បានចំនួន០៤ចាប់។ 
                
                 មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈពែរដនត្ពខវង ៖ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានបនតការស្លវរជាវរកយបតិ្កភែឌ ររប់របយភទយៅតាមបណាត ស្សកុ-រកងុ 
យៅទូទំងយមត្ត។ ចុះពិនិត្យរបាលទនរពយដ្ើមស្សកុ យៅស្សុកសីុធរកណាត ល យដ្ើមបីយសនើសំុយៅរកសួងវបបធម៌ 
និងវចិិរត្សិលបៈ យដ្ើមបីបញ្ចូ លជាសមបត្តិយបតិ្កភែឌ វបបធម៌ជាតិ្។ បានចក់ដី្បដនាមយៅទីទួលបារាយែ៍ 
អដែត ត្ និងទីទួលរបាលទនរពយដ្ើមស្សុក ជាអំយណាយសបបុរសជន។ បនតកលងលព នចូលបូជនីយដ្ឋា ន
បារាយែ៍អដែត ត្ សយរមច៥០ភាររយ ដដ្លជាអំយណាយរបស់សបបុរសជន និង ដ្ឋក់លា កសញ្ញា សមាគ ល់
យ ម្ ះយដ្ើមយឈើបានចំនួន៧៨លា ក។ បនតយរៀបចំដ្ឋក់យៅអីថ្ម សរមាប់យភញៀវអងគុយយលងកំលនត និងជីកអែតូ ង
សនប់បាន០១អែតូ ង សរមាប់យរបើរបាស់កនុងបូជនីយដ្ឋា នបារាយែ៍អដែត ត្ ជាអំយណាយរបស់ឯកឧត្តមអភិបាល 
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យមត្ត និងសបបុរសជន។ បានពិនិត្យវត្ាុបុរាែយៅស្សុករពះយសតចចំនួន០១យលើក និងចូលរមួដំ្ឋកូនយឈើយៅទីទួល
បារាយែ៍អដែត ត្បានចំនួន១៥០យដ្ើម។  យរៀបចំរយរមាងវាស់ដវងដី្យៅរបាលទនរពយដ្ើមស្សុក ស្សកុសីុធរ
កណាត ល យដ្ឋយសហការជាមួយអនកជំនាញរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ និងអាជាញ ធរដដ្នដី្ឃំុ ស្សុក។  
បានទទួលវត្ាុបុរាែចំនួន០២ដំុ្ (លឹងគនិងយោនី) ពីស្សុករពះយសតចយកមករកាទុកយៅលរមនទីរ។ យភញៀវចូល
ទសសនាលរមនទីរយមត្តមានចំនួន២១៧នាក់ ។ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានបង្្អត់្របំាជូនពរដ្ល់សិសសមែឌ លកុមារកំរពាយមត្ត និងសិសស 
វទិាល័យរពះអងគឌួ្ងជាយរៀងរាល់នថ្ៃ។ បានស្សង់សាិតិ្ចបីុដ្ងដវង យដ្ើមបីសំុបញ្ចូ លជាសមបត្តិយបតិ្កភែឌ អរបីូ 
ននមនុសសជាតិ្។ បានរត្តួ្ពិនិត្យ យធវើកិចចសនាជាមួយអាជីវករបញ្ញច ងំវយីដ្អូលក់កាយហវចំនួន១៣យលើក យៅ
ស្សុកកំពង់រត្ដបក ស្សកុពាមរក៍ និងរកងុនរពដវង ឲ្យយោរពយៅតាមចាប់ និងសីលធ៌មសងគម។ បានស្សង់សាិតិ្
សិលបៈភាពយនត និងសិលបៈសូនរបូ និងសិលបៈសិបបកមមររប់របយភទរបចំឆ្ន ំ២០១៤។ បានចុះរត្ួត្ពិនិត្យ
សិបបកមមររប់របយភទយៅតាមបណាត ស្សុក-រកងុបានចំនួន២៦យលើក។ បានពិនិត្យលា កសញ្ញា ររប់របយភទយៅ
ស្សុកពាមរក៏ និងស្សកុកំពង់រត្ដបកចំនួន០៣យលើក។ បានសហការជាមួយរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ 
ចុះពិនិត្យរយរមាងបយងកើត្ភូមិវបបធម៌យៅភនំតូ្ច ស្សុកបាភនំ យដ្ើមបីកលងបដិ្មាយៅទីយនាះ។ 
                
                 មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈពែរតសវ យពរៀង ៖ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានចុះរត្តួ្ពិនិត្យទួលបុរាែ និងរបាលទបុរាែចំនួន៩០យលើក និង 
រត្តួ្ពិនិត្យវត្ាុបុរាែយៅតាមទីលធារែៈចំនួន០៣យលើក។ បានរបមូលវត្ាុបុរាែចំនួន០១របូ យធវើអំពីថ្មភក់ 
សាិត្យៅឃំុបាលក់ យកមករកាទុកយៅលរមនទីរយមត្ត។ បានសហការយធវើបាង់ទួលបុរាែបានចំនួន៥៣បាង់ 
និងផ្សពវផ្ាយចាប់ សតីពីការការពារយបតិ្កភែឌ បានចំនួន១០យលើក ។  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានយរៀបចំពិធីរបារពធទិវាវបបធម៌ជាតិ្ ០៣ មីនា យលើកទី១៦ ឆ្ន ំ២០១៤ 
យរកាមរបធានបទ “អវីៗទំងអស់យដ្ើមបីសុមដុ្មភាពវបបធម៌ជាតិ្” យរកាមអធិបតី្ភាពដ៏្មពង់មពស់ យលាកជំទវ 
រដ្ាមន្ដនតី រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ យៅលលរបជំុយ្នរទយនា។ បង្្អត់្របំាដ្ល់សមារមន៍យុវជនយមត្ត 
ចំនួន០១រកមុ និងអងគការកូដូ្ដមមរ យៅឃំុតាសួសចំនួន០១រកុម និងបង្្អត់្របំា និងបំប៉ានបយចចកយទសដ្ល់រកុម
សិលបៈមហាជនកនុងយមត្តចំនួន១៤រកមុ។ បានផ្សពវផ្ាយចាប់ពាក់ព័នធវស័ិយភាពយនតនិងវយីដ្អូចំនួន២យលើក 
និងរត្តួ្ពិនិត្យអាជីវកមមជួល-លក់ឌី្សចំនួន២៤យលើក រកយឃើញឌី្សោម នទិដ្ឋា ការចំនួន២.៦១០បនទះ។ រតួ្ត្ 
ពិនិត្យដ្ល់សហរមន៍សិបបកមមអំពីឬសសី និងអញ្ចូ ត្ចំនួន០២យលើក។ បានចងរកងរបវត្តិយផ្សងៗដដ្លទក់
ទងជាមួយវបបធ៌មជាតិ្ចំនូន០១អត្ាបទ។បានរត្តួ្ពិនិត្យការដ្ឋក់តំាងលា កយីយហា និងផ្ទទ ំងផ្ាយពាែិជជកមម
ចំនួន២៧យលើក។  បានយចញលិមិត្អនុញ្ញា ត្យលើកលា កសញ្ញា  និងផ្ទទ ំងយីយហាររប់របយភទចំនួន២៤កដនាង និង 
យចញអាជាញ ប័ែណដ្ល់អាជីវករ កនុងការរបរំុ និងសដមតងសិលបៈចំនួន១០យលើក ។  

 
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈពែរតរបងូ្ម៊ុាំ ៖ 
ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ របាលទបុរាែមានចំនួន០៩កដនាង ទួលបុរាែចំនួន១៥កដនាង ស្សះ 

បុរាែចំនួន០៤កដនាង រមែីយដ្ឋា នបុរាែចំនួន០១កដនាង រមែីយដ្ឋា នធមមជាតិ្ចំនួន០១កដនាង យចតី្យ 
បុរាែចំនួន០១កដនាង និងផ្ទទ ំងសិលាចរកិចំនួន០៤កដនាង ។ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ រកុមសិលបៈមហាជនសរបុមានចំនួន១០៨រកុម។ ទីតំាងផ្លិត្ លក់ 
លា កសញ្ញា ចំនួន០៦កដនាង ទីតំាងលក់ចមាា ក់សីុម៉ាង់ត៍្ចំនួន០៩កដនាង និងទីតំាងលក់ចមាា ក់យឈើចំនួន០៨ 
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កដនាង។ បណាណ ោរមានចំនួន១៤កដនាង តូ្បលក់យសៀវយៅ និងកាដសត្ចំនួន១៦កដនាង សមាា ងការ 
ចំនួន៨០កដនាង បា៉ាែូផ្ាយពាែិជជកមមចំនួន៣៧១កដនាង កាត់្សក់ និងអ៊ាុត្សក់ចំនួន១០៦កដនាង ថ្ត្របូ 
និងហវតូូ្កូពីចំនួន៥១កដនាង និងបញ្ចូ លបទយភាងចំនួន១២៣កដនាង ។  
  

ពស្ចកដសី្ននដិ្ឋា ន ៖ 
សកមមភាពការង្អរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈរយៈយពល៩ដម ឆ្ន ំ២០១៤យនះ មានដំ្យែើ រការលាកនុងការ 

ផ្សពវផ្ាយ      និងចត់្តំាងអនុវត្តកមមវធីិនយោបាយយុទធលស្ដសតចតុ្យកាែដំ្ណាក់កាលទី៣ របស់រាជរដ្ឋា   
ភិបាល កនុងនីតិ្កាលទី៥ននរដ្ាសភា និងយោលនយោបាយជាតិ្សតីពីវស័ិយវបបធម៌ដដ្លមានចកខុវស័ិយ អភិរកស 
និងអភិវឌ្ឍវបបធម៌ជាតិ្យដ្ើមបីរមួចំដែកអភិវឌ្ឍយសដ្ាកិចចសងគម។ ជាក់ដសតងររប់អងគភាពជំនាញថាន ក់កណាត ល 
រមូសហការជាមូយមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈរាជធានី-យមត្ត រកសួងពាក់ព័នធ នដ្រូអភិវឌ្ឍជាតិ្-អនដរជាតិ្ 
និងវស័ិយឯកជនអនុវត្តនូវសកមមភាពការង្អរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈរយៈយពល៩ដម ឆ្ន ំ២០១៤ សយរមចបាន 
លទធផ្លមូយចំនួនដដ្លយយើងអាចវាយត្នមាយលើសកមមភាពការង្អរសំខ្នន់ៗ តាមដផ្នការយុទធលស្ដសតនីមួយៗ 
និងបញ្្ញរបឈមមួយចំនួនដូ្ចខ្នងយរកាម៖ 

 
១.សកមមភាពការង្អរសំខ្នន់ៗដដ្លសយរមចបានៈ 

 
ដផ្នការយុទធលស្ដសតទី១៖ពរងឹងពរងីកសកាត នុពលវបបធម៌ឲ្យកាា យជាកមាា ងំចលករកនុងការរមួចំដែកអភិវឌ្ឍ 
                                យសដ្ាកិចចសងគម 

-បានបនតកិចចសហរបតិ្បត្តិការជាមួយអងគការ G.H.F និង Waseda យដ្ើមបីោំពារជួសជុលរបាលទ 
បនាទ យឆ្ម រ យមត្តបនាទ យមានជ័យ និងរកុមរបាលទសមបូរែ៍នរពរុក យមត្តកំពង់ធំ រពមទំងបានយធវើការ 
សយន្ដង្អគ ះបនាទ ន់នូវរបាលទបុរាែមួយចំនួនយទៀត្កនុងយមត្តតាដកវ បាត់្ដំ្បង រកយចះ រពះវហិារ ឧត្តរមានជ័យ 
កំពង់ចម និងជួសជុលដកលមារពះសកយមុនីយចតិ្យយៅភនំរពះរាជរទពយ ជាយដ្ើម 

-បានបនតយរៀបចំឯកលរបំយពញបដនាមយដ្ើមបីបំយពញដបបបទកនុងការចុះបញ្ជ ីរបាលទសមបូរនរពរុក ជា 
យបតិ្កភែឌ ពិភពយលាកតាមសំយែើ របស់អងគការUNESCO 

-បានបនតកិចចសហការជាមួយបណាត របយទសជាមិត្តយដ្ើមបីការពារ និងទមទរយកមកវញិនូវវត្ាុសិលបៈ 
បុរាែដមមរដដ្លរត្វូបានលួចបាន់យដ្ឋយមុសចាប់ 
           -បានបនតការផ្ទា ស់បតូរវបបធម៌តាមរយៈការសដមតងសិលបៈទសសនីយភាព ឬសបាត ហ៍វបបធម៌ជាមួយ 
របយទសកនុងតំ្បន់អាល៊ា ន និងរបយទសជប៉ាុន  ឥណាឌ   លធារែរដ្ាកូយរ ៉ា ជាយដ្ើម 
           -យោងកិចចរពមយរពៀងរវាងរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា រកសួងបានសរមបសរមួលឲ្យភារីបារាងំ សហរដ្ា 
អាយមរកិ និងអូស្ដលត លី មចីវត្ាុសិលបៈបុរាែដមមរយកយៅតំាងពិព័រែ៍យៅរបយទសរបស់មាួន              

-ការង្អរដថ្រកា យបាះបយង្អគ លការពារដី្តំ្បន់របាលទ និងទួលបុរាែរត្វូបានអនុវត្តោ៉ាងសកមម 
-ការថ្ត្ដមសភាពយនតរបស់រកមុហ៊ាុនបរយទសយៅកមពុជាមានការយកើនយឡើង 
-ការយចញសដមតងសិលបៈទសសនីយភាពយៅយរៅរបយទសបានយកើនយឡើង 

 
ដផ្នការយុទធលស្ដសតទី២៖ពរងឹងពរងីកការអប់រ ំ ការផ្សពវផ្ាយ ការនចនរបឌិ្ត្ និងការបយងកើត្ទីផ្ារវបបធម៌  
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-នាយកដ្ឋា នជំនាញ រមួសហការជាមួយមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈរាជធានី-យមត្ត បានមិត្មំផ្សពវ 
ផ្ាយលិមិត្បទដ្ឋា នរតិ្យុត្តិសតីពីកិចចដថ្រកាការពារអត្តសញ្ញា ែជាតិ្ កបូនខ្នន ត្កាច់ចមាា ក់ដមមរជូនដ្ល់ 
វស័ិយឯកជនដដ្លរបកបអាជីវកមមយលើវស័ិយវបបធម៌ឲ្យរកាបាននូវរុែភាព  កបូនខ្នន ត្ជាតិ្ និងពរងឹង 
ការផ្តល់ និងបយរមើយសវាកមមវបបធម៌ដ្ល់វស័ិយឯកជនឲ្យរហ័សទន់យពលយវលាជាការយលើកទឹកចិត្ត និងយ្ាើយ 
ត្បយៅនឹងការបយងកើត្ និងបយងកើនផ្លិត្ផ្លវបបធម៌ជាតិ្របស់ពូកយរ កនុងយោលបំែងយធវើឲ្យមាននិរនតរភាព 
ននការយធវើចរាចរផ្លិត្ផ្លវបបធម៌ជាតិ្យលើទីផ្ារយសរ ី រមូចំដែកបយរមើវស័ិយយទសចរែ៍វបបធម៌ យដ្ើមប ី
អភិវឌ្ឍយសដ្ាកិចចជាតិ្ និងកាត់្បនាយភាពរកីរកកនុងសងគម 

-បានចូលរមូពរងឹងសីលធម៌សងគមកនុងស្សទប់យុវជនឲ្យលគ ល់យល់ដឹ្ងពីរុែត្នមាននពហុវបបធម៌ 
កនុងសងគមជាតិ្របស់មាួនតាមរយៈការយរៀបចំទិវាវបបធម៌ជាតិ្៣មិនាយលើកទី១៦ឆ្ន ំ២០១៤ មយហាស្សពសិលបៈ  
មហាជនអភិវឌ្ឍន៍ទូទំងរបយទសឆ្ន ំ២០១៤ មយហាស្សពកំណាពយ និងចយរមៀងដមមរជាសកលឆ្ន ំ២០១៤ មយហា 
ស្សពដមាងដមមរ ម្ូបអាហារដមមរ និងចមាា ក់យឈើឆ្ន ំ២០១៤  រពមទំងការយរៀបចំរពឹត្តិការែ៍វបបធម៌យផ្សងៗយទៀត្  
              -បានដ្ឋក់ឲ្យដំ្យែើ រការនូវរបព័នធ website និង facebook របស់រកសួងយដ្ើមបផី្សពវផ្ាយពីការង្អរ 
វបបធម៌ោ៉ាងទូលាយយដ្ើមបទំីងអស់ោន  រពមទំងទទួលបានមកវញិនូវមតិ្រះិរន់ និងលា បនា សរមាប់ចូលរមួ 
យធវើកំដែទរមង់ការររប់ររងទំងដផ្នករដ្ាបាល និងបយចចកយទស 
 
ដផ្នការយុទធលស្ដសតទី៣៖ពរងឹងពរងីកសមត្ាភាពលា ប័ន ភាពជានដ្រូអភិវឌ្ឍយដ្ើមបបីយងកើនរបសិទធភាពការង្អរ 
និងយសវា  
               -សយរមចបាននូវយោលនយោបាយជាតិ្សតីពីវស័ិយវបបធម៌ យដ្ឋយបានទទួលការឯកភាពពីរែៈ 
រដ្ាមន្ដនតីកនុងសម័យរបជំុយពញអងគនានថ្ៃទី១៨ ដមកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៤ កនាងមក ដដ្លជាដផ្នទីបង្្អញផ្ាូវមួយោ៉ាង 
សំខ្នន់ និងជាមូលដ្ឋា នររឹះសរមាប់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈកនុងការអនុវត្តនូវកមមវធីិនយោបាយ 
យុទធលស្ដសតចតុ្យកាែដំ្ណាក់កាលទី៣របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល កនុងនីតិ្កាលទី៥ននរដ្ាសភា យដ្ើមបរីមួចំដែក 
អភិវឌ្ឍយសដ្ាកិចចសងគម 
                -បាន និងកំពុងយរៀបចំបទដ្ឋា នរតិ្យុត្តបដនាមយទៀត្ និងយធវើវយិលធនកមមបទដ្ឋា នរតិ្យុត្តណាដដ្ល 
មានមាឹមលរពំុររប់រោន់យដ្ើមបីបនតនិរនតរភាពកនុងការររប់ររងវស័ិយវបបធម៌កនុងដំ្ណាក់កាលសកលភាវបូនីយ 
កមមននវបបធម៌  
                 -លលាមធយមវចិិរត្សិលបៈ   និងសកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈបានមិត្មំយធវើទំយនើបកមមនូវ 
កមមវធីិសិកាតាមសតង់ដ្ឋរបស់រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា  ពរងឹងកិចចសហរបតិ្បត្តិការជាមួយដដ្រូអភិវឌ្ឍ 
ជាតិ្-អនតរជាតិ្យដ្ើមបបីែតុ ះបណាត លធនធានមនុសសនូវជំនាញវបបធម៌ទំង៥(លា បត្យកមម  បុរាែវទិា  នាដ្ 
លស្ដសត  តូ្រយត្ន្ដនតី និងសិលបៈសូនរបូ) ររប់ករមិត្សិកាទំងកនុងស្សុក និងយរៅស្សុក យដ្ើមបីរមូចំដែកជូយ 
ដ្ល់ការអភិរកស និងអភិវឌ្ឍវបបធម៌ជាតិ្របស់នាយកដ្ឋា នជំនាញ និងមនទីរវបបធម៌រាជធានី-យមត្ត 
                 -នាយកដ្ឋា នលរមនទីរ នាយកដ្ឋា នបុរាែវត្ាុ នាយកដ្ឋា នសិលបៈភាពយនត នាយកដ្ឋា ន 
សិទធិអនកនិពនធនិងសិទធិរបហាក់របដហល នាយកដ្ឋា នយសៀវយៅនិងការអាន និងរចកយចញចូលដត្មួយ 
ដដ្លផ្តល់យសវាកមមវបបធម៌ននយមត្តយសៀមរាប បាត់្ដំ្បង កំពង់ឆ្ន ំង និងយមត្តរកយចះ មានដំ្យែើ រការោ៉ាង 
មមាញឹកកនុងការបយរមើយសវាកមម និងផ្តល់យសវាកមមជូនយភញៀវយទសចរែ៍ និងអតិ្ថិ្ជនដដ្លរបកបអាជីវកមម 
យលើវស័ិយវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ និងបានរមួចំដែករករបាក់ចំែូលបង់ចូលថ្វកិារដ្ា។  
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២.បញ្្ញរបឈមៈ 
១-មវះធនធានមន្ដនតីជំនាញសរមាប់បំយពញមុមដំ្ដែង និងរកបម័ែឌ មន្ដនតីរាជការដដ្លបាននិងរត្វូ

ចូលនិវត្តន៍ ជាពិយសសសិលបករ សិលបការនីិ  និងមន្ដនតីយៅតាមការោិល័យវបបធម៌ស្សុក-មែឌ -រកងុ 
 ២-កងវះលិមិត្បទដ្ឋា នរតិ្យុត្តិ និងចាប់សរមាប់ររប់ររងវស័ិយវបបធម៌មិនទន់យ្ាើយត្បយៅនឹង 
វលិលភាពដ៏្ធំយធងរបស់វស័ិយយនះ 
          ៣-ការយល់ដឹ្ងយលើការង្អរររប់ររងលរមនទីរ និងវត្ាុបុរាែរបស់មន្ដនតីជំនាញតាមមនទីរវបបធម៌រាជធានី 
យមត្ត មានកនុងករមិត្ទប 
 ៤-មវះខ្នត្ថ្វកិាសរមាប់ជួយដ្ល់ការង្អរសិកាស្លវរជាវ បែតុ ះបណាត ល  និងត្យមាើងលន នដ្សិលបៈ
ររប់ទរមង់ ជាពិយសសលន នដ្ដដ្លបានបាត់្បង់ និងកំពុងរបឈមការបាត់្បង់ 
 ៥-ការង្អរយបាះបយង្អគ លកំែត់្ទីតំាងលា នីយបុរាែ និងសំែង់បុរាែមានសភាពយឺត្ោ៉ាវ  
អាចរបឈមជាមួយការរយំលាភយកដី្ពីសំណាក់រកមុហ៊ាុនឯកជន របជាពលរដ្ា  រមួទំងរពះសងឃមួយចំនួន 
 ៦-មនទីរវបបធម៌រាជធានី-យមត្តមានការលំបាកកនុងការររប់ររងជំនាញមួយចំនួនដូ្ចជា ៖ ការររប់ររង 
លា កសញ្ញា   ផ្ទទ ំងបា៉ាែូ  លា កយីយហា...  យរពាះរត្ួត្ភារកិចចោន ជាមួយរកសួងលា ប័នយផ្សងយទៀត្  

 
ខផនការស្កមមភាពការងារវប្បធម៌ស្ាំខាន់ៗ ស្ត្ម្ភប្់៣ខែ ច៊ុងឆ្ន ាំ២០១៤ 
-បនដយធវើកិចចសហរបតិ្បត្ដិការជាមួយអងគការ G.H.F ជួសជុលរបាលទបនាទ យឆ្ម រ យមត្ដបនាទ យមានជ័យ 
-បនដយធវើកិចចសហរបតិ្បត្ដិការជាមួយអងគការWaseda ជួសជុលរកមុរបាលទសំបូរនរពរុក យមត្ដកំពង់ធំ 
-យលើករយរមាងជួសជុលទល់រទរបាលទដដ្លសាិត្កនុងភាពយរោះថាន ក់បំផុ្ត្ ដូ្ចជារបាលទស្សីររប់ 

លកខ័ែ យមត្តកណាត ល របាលទភនំជីសូរយ យមត្តតាដកវ និង របាលទរពះសទឹង យមត្តរពះវហិារ 
-បនតយរ ើថ្មរលុះយកាា ងទវ រទី៤ មុមខ្នងត្បូងរបាលទបនាទ យឆ្ម រ យដ្ឋយថ្វកិារាជរដ្ឋា ភិបាល 
-បនតកិចចសហរបតិ្បត្តិការជាមួយអងគការ  UNESCO យរៀបចំរយរមាងបាង់យមរបាលទបនាទ យឆ្ម រ 
-យធវើកិចចសហរបតិ្បត្តិការជាមួយអងគការ Exo Foundation កនុងការលងសង់បនគន់អនាម័យ និង 

បញ្ជ រព័ត៌្មានយៅរបាលទបនាទ យឆ្ម រ 
-យធវើកិចចសហរបតិ្បត្តិការជាមួយរកមុហ៊ាុនKIRI Travelពីការង្អរយបាះត្ង់យៅរបាលទបនាទ យឆ្ម រ 
-បញ្ជូ នមន្ដនតីជំនាញយៅសិកាស្លវរជាវ និងយលើករយរមាងជួសជុលរបាលទនានាតាមបណាត យមត្តដដ្ល 

មានរបាលទកំពុងរបឈមនឹងយរោះថាន ក់បំផុ្ត្ 
-យរត្ៀមយធវើកិចចសហរបតិ្បត្តិការជាមួយលលាបារាងំចុងបូព៌ា សតីពីការចុះបញ្ជ ីរបូចមាា ក់ និងការពរងីក 

ឃ្ា ំងដ្ឋក់វត្ាុសិលបៈ 
-យរត្ៀមបញ្ជូ នមន្ដនតីជំនាញចុះអនុវត្តរយរមាងជួសជុលសយន្ដង្អគ ះបនាទ ន់លព នហាលមុមខ្នងយកើត្របាលទ 

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

ពលរដ្ាដមមរភារ២ 
-បនតកិចចសហការជាមួយរែៈកមមការអនតររកសួងបន្ដង្អក បបទយលមើសភាពយនត-វយីដ្អូ កនុងការរត្តួ្ 

ពិនិត្យ និងមានវធិានការចំយពាះការចរាចរផ្លិត្ផ្លភាពយនតោម នទិដ្ឋា ការពីរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលប: 
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-បនតសហការពិនិត្យ ជាមួយរកសួងយុត្តិធម៌យធវើចាប់ សតីពីការររប់ររងវស័ិយភាពយនត 
-យរត្ៀមសដមដងសិលបៈទសសនីយភាពបយរមើរពឹត្ដិការែ៍សំខ្នន់ៗរបស់ជាតិ្ និងអនដរជាតិ្ 
-យរត្ៀមចូលរមួកនុងសកមមភាពសិលបៈទសសនីយភាពយៅយលើឆ្កអនតរជាតិ្ 
-យរៀបចំមយហាស្សពជាតិ្សិលបៈចមាា ក់យឈើសតីពី របាលទបាយ័ន  

 -បនដហាត់្សម និងសិកាស្លវរជាវសរមាប់ត្យមាើងលន នដ្សិលបៈទសសនីយភាពថ្មី 
-បនតការជួសជុលអោរមហាវទិាល័យបុរាែវទិា ។ 

            យសចកដីដូ្ចបានយោរពជរមាបជូនខ្នងយលើ សូម ឯកឧត្ដមឧបនាយករដ្ាមន្ដនដី រដ្ាមន្ដនដីទទួលបនទុក 
ទីសដកីាររែៈរដ្ាមន្ដនដី យមតាដ រជាបជារបាយការែ៍ ។ 
 សូម ឯកឧត្ដមឧបនាយករដ្ាមន្ដនដី យមតាដ ទទួលនូវការយោរពដ៏្មពង់មពស់អំពីនាងមញុំ ។ 
 

 
រដាមន្ដនដ ី

 

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

 


