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របាយការណ៍ 

ស្ដពី ី
លទ្ធផលការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈ ត្ប្ចាំខែវិចឆកិា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

 

 
 
I. សស្ចក្ដីសផដើម ៖ 

អនុវត្ដតាមកមមវធីិនយោបាយ យុទ្ធសាស្ដ្រចតុកោណដំណាក់ោលទី្៣ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល  នីតិ្ 
កាលទី៥ននរដ្ាសភា និងយោលនយោបាយជាតិ្ សតពីីវស័ិយវបបធម៌ ដដ្លមានចកខុវស័ិយអភិរកន និងអភិវឍ 
វបបធម៌ជាតិ្យដ្ើមបីរមួចំដែកអភិវឍ យសដ្ាកិចចសងគម និងសយរមចបាននូវយោលបំែង រពមទំងទិសយៅដដ្ល 
មានដចងកនុងយោលនយោបាយជាតិ្សតីពីវស័ិយវបបធម៌ កនុងដំ្ណាក់កាលថ្មីននសកលភាវបូនីយកមម យដ្ឋយ 
ដរបកាា យរពះរាជាណាចរកកមពុជា ជាមជឈមែឌ លផ្នពវផ្ាយវបបធម៌ជាតិ្ តាមទិសយលា ក  “កម្ពុជា ៖ ព្រះរាជា
ណាចព្កនៃវប្បធម៌្” ៃិង្ំកៅពរងឹងអត្តសញ្ញា ែជាតិ្ដមមរឲ្យកាន់ដត្រងឹមំា    កនុងរយៈយពលមួយដមយនះររប់ 
អងគភាពចំែុះរកសួងបានមិត្មំរបឹងដរបងបយងកើនកិចចសហការជាមួយរកសួង លា ប័នពាក់ព័នធ និងនដ្រូ 
អភិវឍ ជាតិ្-អនដរជាតិ្ ជាពិយសសវស័ិយឯកជនតាមយោលការែ៍របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលរឺ រដ្ាោំរទ នដ្រូឯកជន 
ជាអនកអនុវត្ដកនុងកិចចដថ្រកា ការពារយបតិ្កភែឌ វបបធម៌ជាតិ្ទំងរបីូ និងអរបីូ  កនុងយោលបំែងយធវើឱ្យវបបធម៌ 
កាា យជាយសដ្ាកិចចជាតិ្យដ្ឋយយរបើរបាស់សកាត នុពលវបបធម៌ជាតិ្ ធនធានមនុសន   ជាពិយសសការបែតុ ះលម រតី្ 
ការបំផុ្សចលនាយុវជនឲ្យយចះស្សឡាញ់ និងលគ ល់ត្នមាពិត្ដ៏្មហាលលរបស់ភាពយផ្នងៗោន ននវញិត្តិ
វបបធម៌ជាតិ្ដ៏្សមបូរដបបរបស់មាួន យរពាះពួកយរមានតូ្នាទីោ៉ាងសកមម និងជាកមាា ំងចលកររបកបយដ្ឋយ 
ថាមពលកនុងការអភិរកន និងអភិវឍ វបបធម៌ជាតិ្ យដ្ឋយផ្តល់ឧិកាសឲ្យពួកយរចូលរមួបងកបយងកើត្ផ្លិត្ផ្លវបបធម៌ 
ថ្មីៗររប់ជំនាញរបកបយដ្ឋយរុែភាព យលភ័ែភាព រកាបានខ្នន ត្ជាតិ្ និងជាអនកផ្នពវផ្ាយពីវស័ិយ 
វបបធម៌ោ៉ាងទូលំទូលាយតាមររប់របូភាពសរមាប់យោលយៅពាែិជជកមម និងយទសចរែ៍ យដ្ើមបីរមួចំដែក 
បង្អា ក់ និងកាត់្បនាយការហូរចូលនូវវបបធម៌អវជិជមានពីបរយទស     យធវើឱ្យសងគមទទួលបាននូវសុមដុ្មភាព  
និងកាត់្បនាយភាពរកីរករបស់របជាជន។ 

 
II. រចនាស្មពន័ធ និងត្ក្ប្ែណឌ  ៖ 

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

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

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

យរៅពីយនះយៅមានអងគភាពចំនួន០៤យទៀត្ ដដ្លសាិត្យៅយរកាមការដឹ្កនំាផ្ទទ ល់របស់រដ្ាមន្ដនដី ៖ 
-លកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈដដ្លជាររឹះលា នលធារែៈ ថាន ក់យសមើអរគនាយកដ្ឋា ន មាន

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

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

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

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

២.ត្ក្ប្ែណឌ មន្ដនដរីាជការ ៖  
រកសួងមានមន្ដនដីរាជការសរបុចំនួន២.៤៧២នាក់ កនុងយនាះស្សី៨៧៣នាក់ ដចកយចញជា ៖- 
-ថាន ក់រដ្ាបាលកណាដ ល មានចំនួន១.៤៥៥នាក់ កនុងយនាះស្សី៥៥៤នាក់ 

 -ថាន ក់មនទីរវបបធម៌រាជធានី-យមត្ដ មានចំនួន១.០១៧នាក់ កនុងយនាះស្សី៣១៩នាក់ ។ 
 
III. ស្ក្មមភាពការងារថ្នន ក្់ដកឹ្នា ាំត្ក្ស្ងួ ៖ 
 ស្ក្មមភាពក្នងុត្ប្សទ្ស្ ៖ 

-យៅនថ្ៃទី១២ ដមវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០១៤ យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី  បានទទួលជួបយលាកស្សី ជូលី ជុង (Julie 
Chung) អនុរបធានយបសកកមមការទូត្ និងសហការ ី យលាក ជ័យ រា៉ាមា៉ាន (Jay R. Raman) មន្ដនតីទំនាក់ទំនង
កិចចការលធារែៈននលា នទូត្សហរដ្ាអាយមរកិរបចំកមពុជា មកសដមតងការរួរសម និងពិភាកាការង្អរ
ពាក់ព័នធនឹងកិចចសហរបតិ្បត្តិការវបបធម៌រវាងរបយទសទំងពីរ 

-យៅនថ្ៃទី១៩ ដមវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០១៤ យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី  បានទទួលជួបរែៈរបតិ្ភូលធារែរដ្ាកូយរ ៉ា
និងសហការ ី មកសដមតងការរួរសម និងពិភាកាការង្អរពាក់ព័នធនឹងកិចចសហរបតិ្បត្តិការវបបធម៌យលើវស័ិយ
សិលបៈទសននីយភាព 

-យៅនថ្ៃទី២១ ដមវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០១៤ យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី បានទទួលជួប យលាក Harry Hwang 
អនុរបធាននាយកដ្ឋា នតំ្បន់អាសីុបា៉ា សីុហវិក មកសដមតងការរួរសម និងរាយកាែ៍ពីសកមមភាពការង្អរកនាង
មកពាក់ព័នធនឹងការយរៀបចំសននិសីទពិភពយលាកសតីពី “យទសចរែ៍ និងវបបធម៌”  

-យៅនថ្ៃទី២៥ ដមវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០១៤ ឯកឧត្តម យលម សុរនធ រដ្ាយលខ្នធិការ បានទទួលជួប           
យលាក រីម មុនហាវ  អរគនាយកររឹះលា នវបបធម៌ និងផ្នពវផ្ាយននលធារែៈរដ្ាកូយរ ៉ា និងសហការ ី ចូលជួប
សដមតងការរួរសម និងពិភាកាការង្អរពាក់ព័នធនឹងការយរៀបចំសិកាខ លលាសតីពី “ការយផ្ទត ះបតូរវបបធម៌កនុងរបព័នធ
ផ្នពវផ្ាយរវាងរពះរាជាណាចរកកមពុជា និង លធារែៈរដ្ាកូយរ ៉ា” ។ 
 
IV. លទ្ធផលការងារ ៖ 
          ១-ការងារប្សត្មើត្ពឹរតិការណ៍ស្ាំខាន់ៗ  ៖  

-យៅនថ្ៃទី០៥-០៧ ដមវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០១៤  កនុងឱ្កាសរពះរាជពិធីបុែយអំុទូក បដែត ត្របទីប សំពះរពះដម 
អកអំបុក រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ សហការជាមួយអងគការ សមារមសិលបៈនានា បានយរៀបចំ
សដមដងសិលបៈទសននីយភាពជូនរបជាពលរដ្ាទសននាកមានតយៅទីធាា មុមវត្តបុទុមវត្តី  
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-យៅនថ្ៃទី០៩ ដមវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០១៤ ថាន ក់ដឹ្កនំា មន្ដនតីរាជការ ននរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ បាន
ចូលរមួបុែយមួបយលើកទី៦១ ននទិវាបុែយឯករាជយជាតិ្ ៩ វចិឆិកា (៩ វចិឆិកា ១៩៥៣-៩ វចិឆិកា ២០១៤)  

-យៅនថ្ៃទី២១ ដមវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០១៤ យៅលលសននិសីទចតុ្មុម រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ  
បានយរៀបចំពិធីយបើកមយហាស្សព សិលបៈជនជាតិ្យដ្ើមអាល៊ា ន ឆ្ន ២ំ០១៤ យរកាមអធិបតី្ភាព យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី 
យដ្ឋយមានការអយញ្ជ ើញចូលរមួពីថាន ក់ដឹ្កនំារកសួង យភញៀវជាតិ្-អនតរជាតិ្ មន្ដនតីរាជការ សិលបករ សិលបការនីិ 
និងរបតិ្ភូសិលបៈជនជាតិ្យដ្ើមអាល៊ា ន ោ៉ាងយរចើនកុះករ ។    

២-ការងាររដឋបាល និងហរិញ្ញវរថ ុ៖ 
២.១.ការងាររដឋបាលទ្ូសៅ ៖ 
-បានទទួលលិមិត្ចូលពីររប់លា ប័នចំនួន៣៩៣ចាប់ និង បញ្ជូ នលិមិត្យចញយៅររប់លា ប័ន

ចំនួន២៦១ចាប់  
-បានតាក់ដត្ងលិមិត្រដ្ាបាល និងលិមិត្នានាបានចំនួន២៨ចាប់តាមត្រមូវការរបស់ថាន ក់ដឹ្កនំា 
-បានយរៀបចំទទួលយភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ និងកមមវធីិរបជំុយផ្នងៗបានលា 
-កមាា ំងសនដិសុម និងនររបាលោមរបចំការយពលនថ្ៃ  និងយប់សហការោន បានលាកនុងការដថ្រកា 

សុវត្ាិភាព យៅទីសដីការរកសួង 
-បានយធវើការដចកចយយសៀវយៅរាជកិចចជូនថាន ក់ដឹ្កនំា និងអងគភាពតាមយោលការែ៍ សរបុបាន 

ចំនួន២៦៤កាល 
-ការោិល័យពត៌្មានវទិាបានបនតដំ្យែើ រការជាធមមតា តាមដផ្នការកំែត់្ ។ 

                 ២.២.ការងារប្ុគ្គលកិ្ ៖ 
   -បានយធវើរបកាសដ្ឋក់មន្ដនតីឱ្យសាិត្យៅកនុងភាពទំយនរោម នយបៀវត្នចំនួន១១នាក់ (ថាន ក់កណាត លចំនួន
ចំនួន០៦នាក់  និងថាន ក់រាជធានី-យមត្តចំនួន០៥នាក់) 
   -បានយធវើរបកាសដ្ឋក់ឱ្យមន្ដនតីរាជការចូលបយរមើការវញិរបស់មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈយមត្ត 
រពះវហិារចំនួន០១នាក់ 
   -បានបញ្ចូ លនិយ័ត្កមមថាន ក់ជូនមន្ដនតីរាជការកនុងតារាងយបៀវត្នចំនួន៨០១នាក់ 

  -បានយធវើសំយែើ សំុត្យមាើងករមិត្របាក់បំណាច់មុមង្អរជូនមន្ដនតីរាជការចំនួន៩១នាក់ យៅរកសួង 
មុមង្អរលធារែៈ 

   -បានយធវើរបកាសទទួលលគ ល់លទធផ្លរបឡងបតូររបយភទរកបម័ែឌ នផ្ទកនុងជូនមន្ដនតីរាជការចំនួន
១២៨នាក់ 

   -បានយធវើសំយែើ សំុបតូររកបម័ែឌ ជូនមន្ដនតីរាជការចំនួន១២៨នាក់ ដដ្លយទើបរបឡងបតូររបយភទរកប 
ម័ែឌ នផ្ទជាប់ជាលា ពរកនុងឆ្ន ំ២០១៤ យៅរកសួងមុមង្អរលធារែៈ 
   -បានយធវើរបកាសដ្ឋក់ឲ្យមន្ដនតីចូលនិវត្តន៍ចំនួន០២នាក់ យៅថាន ក់រដ្ាបាលកណាត ល 
   -បានយធវើលិមិត្ឧយទទសនាមមន្ដនតីរាជការចំនួន០៨នាក់ យៅបយរងៀនយៅមហាវទិាល័យបុរាែវទិា 
ននលកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ សរមាប់ឆ្ន ំសិកា ២០១៤-២០១៥ 
   -បានយធវើរបកាសទទួលលគ ល់លទធផ្លចូលយរៀនយៅភូមិសិកាថាន ក់ថាន ល និងភូមិសិកាទី១ នន 
លលាមធយមវចិិរត្សិលបៈ 
  -បានយធវើសំយែើ សំុហត្ាយលខ្នយលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតីយលើសនាឹកសញ្ញា បរត្លន ត្កបរត្សិលបៈសរមាប់ 
សិសនយៅលលាមធយមវចិិរត្សិលបៈ សរបុចំនួន៨៧សនាឹក 
   -បានយធវើលិមិត្ឧយទទសនាមររកូរមិត្ឧត្តម បយរងៀនយពញយពលយៅលកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្ 
សិលបៈសរមាប់ឆ្ន ំសិកា២០១៤-២០១៥ សរបុចំនួន៥៩នាក់ (ស្សីចំនួន០៨នាក់) ។ 
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២.៣.ការងារនីរិក្មម ៖ 
-បានចូលរមួរបជំុចយងាៀត្យដ្ើមបីពិនិត្យពិភាកាយលើយសចកតីរពាងអនុរកឹត្យ សតីពីការដកសរមួលមារតា 

២ននអនុរកឹត្យយលម២០៥អនរក.បក ចុះនថ្ៃទី២០ ដមមិថុ្នា ឆ្ន ំ២០១៤ សតីពីការផ្តល់លិមិត្ឆ្ាងដដ្នធមមតាជូន 
ពលករ ពលការនីិ និងសិសន និសនតិ្ដមមរ យៅទីសតីការរែៈរដ្ាមន្ដនតី 

-បានចូលរមួវរគបែតុ ះបណាត លសតីពី “Consumer Protection Policies” យៅមជឈមែឌ លបែតុ ះ 
បណាត លកមពុជាសិងហបុរ ី(CSTC) ដដ្លយរៀបចំយដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាលសិងហបុរ ី។  

២.៤.ការងារគ្ណសនយយ និងហរិញ្ញវរថុ ៖ 
-យធវើលិមិត្យសនើសំុថ្វកិារដ្ាសរមាប់ឧបត្ាមភជីវភាពមរត្កមនុសនរស់ដមវចិចិកា ឆ្ន ំ២០១៤ចំនួន១៦នាក់  
-យធវើលិមិត្យសនើសំុថ្វកិាសរមាប់របាក់បំណាច់ និងយបៀវត្នមន្ដនតីរាជការរបចំដមវចិចិកា ឆ្ន ំ២០១៤ និង 

យបៀវត្នមន្ដនតីជាប់កិចចសនា៧៨នាក់ និងពលករអដែត ត្១៣៥នាក់ 
-យធវើលិមិត្យសនើសំុថ្វកិាឧបត្ាមភជូនមន្ដនតីរាជការសរមាលកូន០៧នាក់ មរែៈភាព០២នាក់ ចូល

និវត្តន៍១៦នាក់ និងសំុលាឈប់ពីការង្អរ០១នាក់ 
-បានយធវើអាែត្តិយបើករបាក់សរមាប់របឡងបតូររបយភទរកបមែឌ ឆ្ន ំ២០១៤  

                -យធវើរបាយការែ៍ចំែូល និងលលាកប័រត្ពីចំែូលលក់សំបុរត្ចូលទសននាលរមនទីរជាតិ្ រត្ួត្ 
ពិនិត្យវស័ិយភាពយនត     រត្តួ្ពិនិត្យវត្ាុសិលបៈនំាយចញ-នំាចូល ដមកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៤ សំុសិទធិយធវើអាជីវកមមរបចំ 
ដមតុ្លា ឆ្ន ំ២០១៤ ជូនរកសួងយសដ្ាកិចច និងហិរញ្ាវត្ាុ 
       -យធវើរបាយការែ៍ និងលលាកប័រត្បដងវរចំែូលជួលមែឌ លរបូភាព (អាឡឺយ៉ាង់) យរាងភាពយនត
លុចន ដមតុ្លា ឆ្ន ំ២០១៤ និងទីតំាងមួយដផ្នករបស់នាយកដ្ឋា នអភិវឍ វបបធម៌របចំរតី្មាសទី៤ 

-សំុទូទត់្ថ្វកិាសរមាប់របាក់រង្អវ ន់យលើកទឹកចិត្តពីការរបមូលចំែូលផ្តល់យសវាលធារែៈ របចំ 
ដមកញ្ញា  និងដមតុ្លា ឆ្ន ំ២០១៤ 

-សំុថ្វកិាបដនាមជំពូក៦៤ សរមាប់របាក់រង្អវ ន់យលើកទឹកចិត្តឆ្ន ំ២០១៤ 
-សំុយោលការែ៍ចំណាយ ៖ យរៀបចំតំាងពិព័រែ៌ឆ្ន ំ២០១៤ យបសកកមមយៅរបយទសរសុនី បាដរ ៉ាន 

ឡាវ និងមីោ៉ាន់មា៉ា  យរៀបចំសិកាខ លលាសតីពីការផ្នពវផ្ាយយោលនយោបាយវបបធម៌ យរៀបចំទទួល 
រែៈរបតិ្ភូចិន០៨របូ កាត់្សយមាៀកបំពាក់ជូនលលារបំា លលាយសៀក និងត្យមាើងលន នដ្របំាយរឿង “ 
បុបាផ ជាតិ្”  យរៀបចំកិចចរបជំុអនុរែៈកមាម ធិការវបបធម៌ និងព័ត៌្មានអាល៊ា នយលើកទី៤៩ យៅយសៀមរាប និង 
យរៀបចំមយហាស្សពសិលបៈអានយ៉ា ចបីុ និងចយរមៀងដមនយដ្ៀវទូទំងរបយទស 

-បានយធវើអាែត្តិយបើករបាក់ចំណាយ ៖ សិកាស្លវរជាវអំពីកាច់ចមាា ក់ដមមរភារ៣ និងចងរកង 
យសៀវយៅទុកជាឯកលរ យបសកកមមយៅរបយទសចិន សិងហបុរ ីនិងហូឡង់ និង ទូទត់្នថ្ាជួលរថ្យនតយដ្ើមបទីទួល 
រែៈរបតិ្ភូយវៀត្ណាមចំនួន៣៥របូ 

-បានយធវើអាែត្តិចំណាយ ៖ ទូទត់្នថ្ាយរបើរបាស់យសវាទូរស័ពទយលើតុ្ដមតុ្លា ឆ្ន ំ២០១៤ ទូទត់្នថ្ា
យរបើរបាស់ថាមពលអរគិសនីដមតុ្លា ឆ្ន ំ២០១៤ ទូទត់្នថ្ាយរបើរបាស់ទឹកវរគ០៩-១០ ឆ្ន ំ២០១៤ ទូទត់្រជជយទយយ 
ជំុទី៥ ទូទត់្នថ្ាយរបើរបាស់ថាមពលអរគិសនីរបចំរតី្មាសទី៣ជូននាយកដ្ឋា នោំពារ និងអភិរកនសំែង់ 
បុរាែ ទូទត់្បយញ្ាើនរបែីយ៍របចំរតី្មាសទី៣ ឆ្ន ំ២០១៤ និង យរៀបចំតំាងពិព័រែ៍យសៀវយៅថាន ក់ជាតិ្ 

-បានយធវើយបសកកមមជូនថាន ក់ដឹ្កនំា និងមន្ដនតីរាជការចុះយមត្តបានចំនួន២៥យបសកកមម 
-បានយរៀបចំភាជ ប់ឯកលរអាែត្តិ និងប័ែណចំណាយរបចំដមកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៤ 
-បានរបមូលឯកលរយបសកកមមរត្ឡប់មកវញិបានចំនួន១៥យបសកកមម 
-យរៀបចំរត្ួត្ពិនិត្យឯកលរទុកសរមាប់អធិការកិចច ននរកសួងយសដ្ាកិចច និងហិរញ្ាវត្ាុ និងអាជាញ ធរ 

សវនកមមជាតិ្ 
-បានបនតរត្តួ្ពិនិត្យឯកលរអាែត្តិឆ្ន ំ២០១៤ ។  
២.៥ ការងារស្ម្ភា រៈ និងប្រកិាា រ ៖ 
-បានបនតយធវើការដបងដចកសមាភ រៈជូននាយកដ្ឋា ននានា និងថាន ក់ដឹ្កនំារកសួង 
-បានយធវើសំយែើ សំុយោលការែ៍អនុវត្តវធីិលស្ដសតយដ្ឋយដឡក យដ្ឋយចុះកិចចសនាផ្ទទ ល់ជាមួយ 

នាយកដ្ឋា នោំពារ និងអភិរកនសំែង់បុរាែ យដ្ើមបីយធវើការជួសជុលសយន្ដង្អគ ះបនាទ ន់របាលទចំនួន០៦ និង 
លព នបុរាែចំនួន០១ 

-បានអនុវត្តការង្អរយដ្ញនថ្ាយលើការង្អរជួសជុលដំ្បូលបណាណ ល័យជាតិ្  
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-បានអនុវត្តការង្អរចរចរនថ្ាយលើការង្អរជួសជុលសយន្ដង្អគ ះបនាទ ន់លព នហាលមុមខ្នងយកើត្របាលទ 
បនាទ យឆ្ម រ 

-បានអនុវត្តការង្អរពិយរោះនថ្ា ៖ ការង្អរយបាះពុមពយផ្នងៗ ឆ្ន ំ២០១៤ ការង្អរយធវើបយង្អគ លការពារ
លា នីយបុរាែ និងការង្អរផ្គត់្ផ្គង់សយមាៀកបំពាក់ និងសមាភ រៈសិលបៈ 

-បានអនុវត្តការង្អររបរល់-ទទួលការង្អរយបាះពុមពយផ្នងៗ ឆ្ន ំ២០១៤ ។ 
                ២.៦.ការងារខផនការ ស្ថរិិ និងស្របុ្ ៖  

-បានសយរមចការង្អរយធវើរបាយការែ៍តាមរបបកំែត់្របចំដមវចិឆិកាជូនរែៈរដ្ាមន្ដនតី 
-បានយរៀបចំដកសរមួលកមមវធីិសននិបាត្បូកសរបុការង្អរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈឆ្ន ំ២០១៤ 
-បានយរៀបចំរបាយការែ៍បូកសរបុការង្អរវបបធម៌ និងវចិិរត្ឆ្ន ំ២០១៤ជូនរែៈកមមការទី៧ នន 

រដ្ាសភា 
-បាន និងកំពុងយរៀបចំដផ្នការសកមមភាពការង្អរវបបធម៌ឆ្ន ំ២០១៥ ថាន ក់រាជធានី-យមត្ត ។ 
២.៧.ការងារស្ទិ្ធិអ្នក្និពនធ និងស្ទិ្ធិត្ប្ហាក្់ត្ប្ខហល ៖  
បានយចញលិមិត្អនុញ្ញា ត្យធវើអាជីវកមមយលើលន នដ្ចយរមៀងោម នអនកទទួលមរត្កលសន៍ចំនួន០៥ 

បទ យដ្ើមបបីយង្អហ ះតាមយវបលយ ។ 
២.៨.ការងារស្ហត្ប្រិប្រដិការវប្បធម៌អ្នដរាតរិ និងក្ិចចការអាស៊ា ន ៖ 
-បានទទួលលិមិត្ចូលចំនួន៤៩ឯកលរ មកពីររប់លា ប័ន អងគការ និងពីយរៅរបយទស យដ្ើមបជូីន

ថាន ក់ដឹ្កនំារកសួងរត្តួ្ពិនិត្យ និងសយរមច 
-បានយធវើបចចុបបននភាពព័ត៌្មាន សតីពីកិចចរពមយរពៀងសហរបតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ជាមួយអងគការអនតរជាតិ្ 

នានាទទួលបានលទធផ្លដូ្ចខ្នងយរកាម៖ 
+កិចចរពមយរពៀងយៅមានសុពលភាពចំនួន១៨ 

+កិចចរពមយរពៀងអស់សុពលភាពចំនួន០៤ 

+កិចចរពមយរពៀងដដ្លយរោងចុះហត្ាយលខ្នចំនួន០៨ 
-បានសរមួលដបបបទជូនថាន ក់ដឹ្កនំា មន្ដនតីជំនាញយៅចូលរមួរបជំុ បំយពញយបសកកមម និងសដមតង

សិលបៈបានចំនួន១០យលើក៖ យៅរបយទសនថ្ ឥែឌូ យែសីុ មីោ៉ាន់មា៉ា  លធារែរដ្ាកូយរ ៉ា ចិន និងរបយទសបាដរ ៉ាន 

-យៅនថ្ៃទី១៤ ដមវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០១៤ យៅទីសតីការរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ មានយរៀបចំពិធី
ចុះហត្ាយលខ្នយលើកិចចសនាសតីពី ការផ្តល់យសវាកមមឧបករែ៍មរគុយទទសក៍សយមាងសរមាប់អនកទសននាយៅ
លរមនទីរឧរកិដ្ាកមមរបល័យពូជលសន៍ទួលដសាង រវាងរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ និង រកមុហ៊ាុន
ដែរ ៉ាកូាសទ័រ (កមពុជា) មូ យអល ធី ឍី យរកាមអធិបតី្ភាព ឯកឧត្តម ជុច យភឿន រដ្ាយលខ្នធិការរកសួងវបបធម៌
និងវចិិរត្សិលបៈ  

-យៅទី១៩ ដមវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០១៤ យៅទីសតីការរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ មានយរៀបចំពិធី
ចុះហត្ាយលខ្នយលើរយរមាងកមមវធីិសតីពី “កិចចសហរបតិ្បត្តិការយលើវស័ិយវបបធម៌” រវាងរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្
សិលបៈ និង រកសួងវបបធម៌ននលធារែរដ្ារបជាមានិត្ចិន យរកាមអធិបតី្ភាព យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី រកសួង
វបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ កនុងយោលបំែងយលើកកមពស់ការផ្ទា ស់បតូរវបបធម៌ និងពរងឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាព
ឲ្យកាន់ដត្ជិត្សនិទរវាងរបជាជាតិ្ននរបយទសទំងពីរ ។ 

២.៩.សលាប្ណតុ ុះប្ណ្តត លត្ក្ប្ែណឌ វប្បធម៌ ៖ 
បានយរៀបចំយបើកវរគបែតុ ះបណាត ល សតីពីការង្អររដ្ាបាល និងបទពិយលធន៍ការង្អរសរមាប់

មន្ដនដីរកបមែឌ ឆ្ន ំ២០១៣ ។ 
 
៣-ការងារសប្រិក្ភណឌ របូ្ី ៖ 

៣.១.ការងារគាំពារ និងអ្ភិរក្សស្ាំណង់ប្ុរាណ ៖ 
ក.ការង្អរអភិរកនដ្ឋា នអងគរ ៖ 

       -បានចុះយៅយបើកការដ្ឋា នយរ ើ និងយធវើកំណាយសយន្ដង្អគ ះបនាទ ន់លព នហាលខ្នងយកើត្ ននរបាលទ
បនាទ យឆ្ម រ និងយរៀបចំរបព័នធលូបងហូរទឹក 

      -កំដែបញ្ច ប់រយរមាងជួសជុលរបាលទស្សីររប់លកខ័ែ យៅភនំបាសិត្ យមត្តកណាត ល  
      -បញ្ច ប់ការសិការយរមាងការង្អរជួសជុលរបូចមាា ក់កនុងអភិរកនដ្ឋា នរបចំដម និងរបចំឆ្ន ំ  
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      -ស្លវរជាវឯកលរពាក់ព័នធនឹងវត្ាុបុរាែដដ្លយកមកពីរបាលទបនាទ យឆ្ម រ 
       -បញ្ចូ លទិននន័យបញ្ជ ីលរយពើភែឌ របូបដិ្មាដដ្លបានពិព័រែ៌នារចួកនុងកំុពយូទ័របានចំនួន២៦៩របូ 

      -បានបនតយធវើការជួសជុលរបូចមាា ក់កនុងលា ងំ ។ 
ម.ការង្អរការពារតំ្បន់របាលទ ៖ 
 -បានចុះយៅពិនិត្យ និងទប់លក ត់្របជាពលរដ្ាកំុឲ្យលងសង់លំយៅដ្ឋា នថ្មីកនុងតំ្បន់២ ននរបាលទ 

បនាទ យឆ្ម រ 
-មន្ដនតីជំនាញចំនួន០១របូ យៅចូលរមួសហការមិនអចិនន្ដនតយ៍ជាមួយអងគការ G.H.F របចំរបាលទ

បនាទ យឆ្ម រ ។ 
រ.ការង្អរជួសជុលរបាលទ និងសំែង់បុរាែ ៖ 
-បានចុះយៅពិនិត្យលា នភាពរបាលទយៅយមត្តនរពដវង 
-បានយរៀបចំរយរមាងសយន្ដង្អគ ះបនាទ ន់របាលទភនំជីសូរយដំ្ណាក់កាលទី២ និងរយរមាងសយន្ដង្អគ ះ 

បនាទ ន់របាលទរពះសទឹង  
-បានយធវើកំណាយយៅលព នហាលខ្នងយកើត្ របាលទបនាទ យឆ្ម រ  
-បានបនតការង្អរយរ ើ និងយរៀបពរងឹងយកាា ងទវ រទី៤ ននរបាលទបនាទ យឆ្ម រ ។ 
ឃ.ការង្អរររប់ររងសំែង់របវត្តិលស្ដសត ៖ 
បានយរៀបចំឯកលរចស់ៗបញ្ចូ លកនុងកំុពយទ័រទុកជាឯកលរ ។ 
ង.ការង្អរអភិរកនតាមបណាត យមត្ដ ៖ 

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

-អភិរកនដ្ឋា នបាត់្ដំ្បង បនាទ យមានជ័យ និង ឧត្ដរមានជ័យ ៖ 
  +បនតចូលរមួសហការជាមួយអងគការG.H.Fចងរកងឯកលរ និងជួសជុលរបាលទបនាទ យ 
ឆ្ម រ យៅយមត្តបនាទ យមានជ័យ 
            +បានបង្អហ ញទីតំាងដ្ឋក់លូទឹកយៅពីមុមលព នហាលខ្នងត្បូង និងយៅទិសអាយរនយ៍ 
យដ្ើមបីឲ្យរកុមហ៊ាុន KHUMHOជួយយរៀបចំដ្ឋក់លូទឹកឲ្យបានលា ។ 

ច.ការង្អរសហរបតិ្បត្ដិការជាមួយអនដរជាតិ្ ៖ 
 *កិចចសហការជាមួយអងគការ G.H.F ជួសជុលរបាលទបនាទ យឆ្ម រ ៖ 
       ការង្អរជួសជុលយរាងទងទី៣៖ បានយរៀបថ្មករមាលជំនួសយដ្ឋយថ្មថ្មីបាន០៩ដំុ្ យរៀបថ្មយមឿនខ្នងមុម 
យដ្ឋយថ្មដដ្លរលុះយទើបរកយឃើញបាន១០ដំុ្ ដ្ឋក់ថ្មយសៀត្យលើរបយហាងបាន០៤ដំុ្ លវ នដ្ឋក់ដដ្ក រួចបិទបំដែក 
នារទំងពីរយៅមុមរានហាល បិទថ្មសរសរតូ្ចបាន០៤ដំុ្ បិទត្ថ្មយមឿនបាន០៥ដំុ្ និងលវ នពុះថ្មថ្មីបាន០៦ដំុ្។ 
 *កិចចសហការជាមួយអងគការ Waseda ជួសជុលរបាលទសំបូរនរពរុក យមត្ដកំពង់ធំ ៖ 

ការង្អរជួសជុលរបាលទ N1 ៖ យរៀបបង្អក ន់នដ្យឡើងវញិបាន០២ស្សទប់ (ស្សទប់ឃ និងស្សទប់ 
ង) យរបើបាយអរអស់០៨ឈុត្ និងទមដដ្កយៅស្សទប់ង ចំនួន០៤យដ្ើម ។  
                ៣.២ការងារសរមនទីរ ៖ 

ក.លរមនទីរជាតិ្ភនំយពញ ៖ 
-បានទទួលវត្ាុសិលបៈចំនួន០២មុមរឺ “រពះយកសយទពរបុស” អំពីថ្មភក់ពីមន្ដនតីលលាស្សុកចំការយលើ 

យមត្តកំពង់ចម និង “ថ្មបស” អំពីថ្មភក់ ពីរបជាពលរដ្ាស្សុកអងគរបុរ ីយមត្តតាដកវ 
-យដ្ឋយមានការឧបត្ាមភោំរទពីរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា និងលា នទូត្អាយមរកិ រកសួងវបបធម៌ និង 

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

-ជួសជុលរបូចមាា ក់បាន១៧របូ 
-យភញៀវចូលទសននាលរមនទីរជាតិ្ភនំយពញមានរែៈរបតិ្ភូជាន់មពស់ជាតិ្-អនដរជាតិ្ យភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ 

សិកាខ កាម សិសន និសនតិ្ រពះសងឃ សរបុមានចំនួន ២៧.២២៦នាក់ កនុងយនាះមាន ៖ 
យភញៀវជាតិ្ចំនួន ៣.៣២៩ នាក់ ទទួលបានថ្វកិាចំនួន ១.១៦៥.១៥០យរៀល បង់ចូលថ្វកិារដ្ា 
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យភញៀវអនដរជាតិ្ចំនួន ២២.៤២៤ នាក់ ទទួលបានថ្វកិា ៧៨.៤៨៤ដុ្លាា  បង់ចូលថ្វកិារដ្ា 
យភញៀវចូលឥត្បង់នថ្ាចំនួន ១.៤៧៣នាក់។ 

 ម.លរមនទីរឧរកឹដ្ាកមមរបល័យពូជលសន៍ទួលដសាង ៖  
-យភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ រពះសងឃ សិសន និសនិត្ចូលទសននាមានចំនួន៣៧.៦៨៨នាក់  កនុងយនាះយភញៀវ 

អនតរជាតិ្ចំនួន៣២.៩៨០នាក់។ 
រ.មែឌ លវត្ដភនំ ៖ 
-យភញៀវយទសចរែ៍ជាតិ្-អនតរជាតិ្ចូលទសននាមានចំនួន១៣.៦០៥នាក់ កនុងយនាះអនតរជាតិ្មាន 

ចំនួន ១០.៩៥៥នាក់ ។ 
ឃ.មែឌ លយជើងឯក ៖ 
-យភញៀវយទសចរែ៍ជាតិ្-អនតរជាតិ្ចូលទសននាសរបុមានចំនួន២០.៦៥៨នាក់ កនុងយនាះអនតរជាតិ្

មានចំនួន១៧.៧៤១នាក់ ។ 
                 ៣.៣.ការងារប្ុរាណវរថុ ៖  

-បានយរៀបចំចងរកងឯកលរការចុះបញ្ជ ីលរយពើភែឌ  សតីពីការររប់ររងវត្ាុបុរាែយៅយរៅលា ងំ 
យៅយមត្តសទឹងដរត្ង និងយមត្តកំពង់ធំ 

-យរៀបចំពិនិត្យបញ្ច ប់យលើដបបបទររប់ររងការផ្តល់សិទធិឲ្យដផ្នកឯកជននំាវត្ាុសិលបៈយចញយៅបរយទស 
រមួមាន លលាកបរត្ ពាកយសំុ ដត្ម និងវញិ្ញា បនបរត្ចុះបញ្ជ ី យដ្ើមបីដ្ឋក់ឆ្ាងថាន ក់ដឹ្កនំាពិនិត្យសយរមច មុននឹង 
យបាះពុមព 

-ការង្អរផ្ដល់យសវាពិនិត្យវត្ាុសិលបៈនំាចូល-នំាយចញបានចំនួនសរបុ៣៧៧របូ  ទទួលបានថ្វកិា
ចំនួន៤.៨៣១.០០០យរៀល បង់ចូលថ្វកិារដ្ា។ 

៣.៤.ការងារប្ុរាណវិទ្ា និងប្ុសរត្ប្វរតិវិទ្ា ៖  
-បានចុះពិនិត្យ និងយផ្ទៀងផ្ទទ ត់្លា នីយបុរាែយៅស្សុកយកាះធំ យមត្តកណាត ល យដ្ើមបីសំុបញ្ចូ លជា

សមបត្តិយបតិ្កភែឌ ជាតិ្  
 -បានចុះពិនិត្យលា នភាពរបាលទនរពយដ្ើមស្សុក យៅយមត្តនរពដវង ។ 

 
៤-ការងារសប្រិក្ភណឌ អ្របូ្ី ៖ 

៤.១.ការងារអ្ភិវឌ្ឍវប្បធម៌ ៖ 
-បនតសិកា ពីពិធីសតីដ្ែតឹ ងកូនរកមំុជនជាតិ្ពនង យៅយមត្តមែឌ លរីរ ី
-សិកាបនតពីពិធីបុែយយផ្នងៗ ពិធីដសនយរពន ការយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ជនជាតិ្យរកាល 

យមត្តមែឌ លរីរ ី
-បនតសិកាស្លវរជាវយភាងមិុមរបស់ជនជាតិ្ររឹង យមត្តរត្នរីរ ី
-បនតសិកាស្លវរជាវយភាងរងរបស់ជនជាតិ្ទំពួន យមត្តរត្នរីរ ី
-សិកាស្លវរជាវពីពិធីដសនយរពនចូលយៅភូមិថ្មី របស់ជនជាតិ្ទំពួន យៅយមត្តរត្នរីរ ី
-បនតការស្លវរជាវ និងចងរកងអំពីរបនពែីទំយនៀមទមាា ប់ននពិធីបុែយដ្ឋរលាន 
-បនតយរៀបចំលរមនទីរដមាងដមមរ យដ្ើមបីយបើកជូនមហាជនចូលទសននា និងសិកាស្លវរជាវ ។ 
៤.២.ការងារស្លិបៈភាពយនដ និងផសពវផាយវប្បធម៌ ៖ 
-ថ្ត្វយីដ្អូឯកលរពីសកមមភាពថាន ក់ដឹ្កនំា និងការង្អរអងគភាពជំុវញិរកសួងបាន០៦ចំែងយជើង 
-បានទទួល និងផ្តល់ការអនុញ្ញា ត្ថ្ត្ភាពយនតឯកលរបរយទសចំនួន០២ចំែងយជើង  
-ចុះបញ្ជ ីសំុផ្លិត្វយីដ្អូខ្នរា៉ា អូយមដមមរបាន០៤យលម  វយីដ្អូយរឿងដមមរ(០១ដំុ្ចប់) បាន០៥ចំែងយជើង 
-បានផ្តល់អាជាញ ប័ែណយធវើអាជីវកមមបាន០១ផ្លិត្កមម  
-បានអនុញ្ញា ត្ចាប់ឲ្យថ្ត្វយីដ្អូខ្នរា៉ា អូយមដមមរចំនួន០៣យលម  
-បានផ្ដល់ទិដ្ឋា ការឲ្យយធវើអាជីវកមមដ្ល់វយីដ្អូខ្នរា៉ា អូយមដមមរចំនួន០៦យលម និង វយីដ្អូដមមរ(១ដំុ្ចប់)

ចំនួន០៣ចំែងយជើង 
-បានផ្ដល់ទិដ្ឋា ការឲ្យយធវើអាជីវកមមដ្ល់វយីដ្អូយរឿងបរយទសដដ្លបានបកដរបជាភាលដមមរ រចូដ្ឋក់ 

បញ្ញច ំងតាមយរាងភាពយនតនានាចំនួន១២ចំែងយជើង       និងចុះបញ្ជ ីវយីដ្អូនំាចូលពីបរយទសដដ្លបានបកដរប 
ជាភាលដមមរ និងមិនបានបកដរបសរមាប់ដ្ឋក់លក់តាមទីផ្ារបាន៤៤ចំែងយជើង 
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-បានចុះសហការជាមួយនាយកដ្ឋា នសនដិសុមនផ្ទកនុងននរកសួងមហានផ្ទ ចុះបន្ដង្អក បបទយលមើស
ភាពយនតវយីដ្អូយៅសង្អក ត់្ផ្ារយដ្ប៉ាូ៣ មែឌ ទួលយោក ដដ្លផ្លិត្សីុឍីថ្ត្ចមាងមុសចាប់រយំលាភកមមសិទធិ 
បញ្ញា  

-បានទទួលចំែូលពីការផ្ដល់យសវាកមមភាពយនដ-វយីដ្អូ សរបុចំនួន៦.៣៨០.០០០យរៀល បង់ចូល 
ថ្វកិារដ្ា ។ 

៤.៣.ការងារស្លិបៈទ្ស្សនីយភាព ៖ 
-បានរបរំុត្ន្ដនដី និងសដមដងសិលបៈទំងមហាជន និងអាជីព សរបុចំនួន១៧៥យលើក កនុងយនាះ

នាយកដ្ឋា នសិលបៈសដមដងកនុងស្សុកបាន១៦យលើក និងយរៅរបយទសបាន០២យលើក 
-ព្កុម្្ិលបៈបាៃប្ៃតហាត់្ម្ ៃិងតកម្លើងសាា នដ្ិលបៈ្ព្ាប់្យកកៅ្ម្ម្តងកាុងស្្ុក ៃិង

កព្ៅព្ប្កទ្្ 
-យលាកររ ូ អនកររូនននាយកដ្ឋា នសិលបៈទសននីយភាព បានបនតជួយបែតុ ះបណាត ល និងពរងឹង

រុែភាពសិលបៈទសននីយភាព យៅតាមបណាដ ររឹះលា នអប់រនំានារមួមាន ៖ 
+អនកររូរបំា និងចយរមៀងបុរាែ០៤របូ បនតបង្អហ ត់្យៅមហាវទិាល័យសិលបៈនាដ្លស្ដសត 
+សិលបកររបំារបនពែី០២របូ បនតបង្អហ ត់្បយចចកយទសយលាខ នយខ្នល យៅមហាវទិាល័យសិលបៈ

នាដ្លស្ដសត 
         +យលាកររ ូអនកររូរបំារបនពែី របំាបុរាែ និងយលាខ នចំនួន០៧នាក់ បនតបង្អហ ត់្បយរងៀនសិសន
យៅលលាមធយមវចិិរត្សិលបៈ ។ 

៤.៤.ការងារស្លិបៈស្នូរបូ្ និងស្លិបៈស្បិ្បក្មម ៖ 
-បនតសិកាស្លវរជាវឯកលរកាច់ចមាា ក់ដមមរភារ៣ និងសមាភ រៈយរបើរបាស់របជាពលរដ្ាដមមរភារ៣ 

      -បានពិនិត្យការរបមូលផ្តុំ និងចងរកងឯកលរកាច់ចមាា ក់ដមមរភារ២ និងសមាភ រៈយរបើរបាស់របជា
ពលរដ្ាដមមរភារ២ ។ 

៤.៥.ការងារសស្ៀវសៅ ការអាន ៖  
-បានយរៀបចំតំាងពិព័រែ៌យសៀវយៅថាន ក់ជាតិ្ ឆ្ន ំ២០១៤ 
-បានយរៀបចំតំាងពិព័រែ៌យសៀវយៅកុមារ យដ្ឋយសហការជាមួយលា នទូត្យឆ្កូ 
*បណាណ ល័យជាតិ្ ៖ 
-យភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ចូលអានមានចំនួន ៩២៨នាក់ 
-បានទទួលយសៀវយៅពីលា ប័ននានា និងអងគការយរៅរដ្ឋា ភិបាលររប់ភាល ចំនួន១៨១កាល 
-អនកសិកាស្លវរជាវបានមចីយសៀវយៅយកយៅអានមានចំនួន១៥១កាល 
-ទទួលទិនាបបវត្តិបាន២៨០ចាប់  ទសននាវដ្ដីយផ្នងៗ និងរពឹត្ដិប័រត្បរយទសចំនួន៩២កាល 
-បានដចកយលម ISBN ដ្ល់អនកយបាះពុមពចំនួន២៧យលម 
-ដ្ឋក់រកបយសៀវយៅចស់បាន៥០កាល និងបិទយលមកូដ្យសៀវយៅបាន៨២កាល 
-យធវើកាតាឡុកយសៀវយៅររប់របយភទ និងទសននាវដ្តីជាភាលដមមរ-បរយទសបាន៣២៨កាល ។ 
 

៥.ការងារអ្ភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ៖ 
៥.១.សក្លវិទ្ាលយ័ភូមិនទវិចិត្រស្លិបៈ 
*ឆ្ន ំសិកា ២០១៤-២០១៥ មាននិសនិត្សរបុចំនួន១.៧៩០នាក់ (ស្សីចំនួន៥៩០នាក់) កនុងយនាះ ៖ 
-និសនិត្អាហារបូករែ៍ចំនួន៦០២នាក់ (ស្សីចំនួន២៣០នាក់) 
-និសនិត្បង់នថ្ាសិកាចំនួន១.១៨៨នាក់ (ស្សីចំនួន៣៦០នាក់) 
-លស្ដលត ចរយសរបុចំនួន២៣០នាក់ (ស្សីចំនួន៣៦នាក់) 
-យបើកការរបឡងយរជើសយរ ើសនិសនិត្ឲ្យចូលយរៀនយៅថាន ក់ឆ្ន ំសិកាមូលដ្ឋា នសរមាប់មហាវទិាល័យ

បុរាែវទិា ឆ្ន ំសិកា២០១៤-២០១៥ យលើកទី២ 
-និសនិត្មហាវទិាល័យលា បត្យកមម ចុះរបមូលទិននន័យ និងឯកលរពាក់ព័នធមួយចំនួនតាមបណាត  

យមត្ត-រកងុ យដ្ើមបីបំយពញលរណាបញ្ច ប់បរញិ្ញា បរត្យៅមហាវទិាល័យលា បត្យកមម  
-បនតជួសជុលអាោរបណាណ ល័យ ។ 
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៥.២.សលាមធយមវិចិត្រស្លិបៈ 
-ឆ្ន ំសិកា២០១៤-២០១៥ សិសនសិកាយៅតាមលលាជំនាញទំង៥មានចំនួន ១.០៣៣នាក់ កនុង 

យនាះស្សី៤៤១នាក់ 
-សិសនមិនទន់ដ្ល់ឆ្ន ំរបឡងមានចំនួន៨៤៦នាក់ កនុងយនាះស្សី៣៧៦នាក់ (សិសនថាន លចំនួន

៣៥២នាក់) សិសនយរត្ៀមរបឡងសញ្ញា បរត្សិលបៈចំនួន៩៦នាក់ កនុងយនាះស្សី៣៨នាក់ និង សិសនយរត្ៀម 
របឡងលន ត្កបរត្សិលបៈចំនួន៩១នាក់ កនុងយនាះស្សី២៧នាក់ 

-លស្ដលត ចរយសរបុមានចំនួន២៣៧នាក់ កនុងយនាះស្សីចំនួន៩៦នាក់  
-បានរបជំុររូបយចចកយទស និងចំយែះទូយៅយដ្ើមបីយរៀបចំយធវើការរបឡងរបចំដម ។ 

 
៦.ការងារអ្ធិការដ្ឋឋ ន ៖ 
       បានយធវើរបាយការែ៍ សតីពីលទធផ្លយធវើអធិការកិចចយៅមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈយមត្តតាដកវ 
កំពង់សពឺ រពះសីហនុ និងកំពង់ឆ្ន ំង ។ 
 
៧.ការងារមនទីរវប្បធម ៌និងវចិិត្រស្លិបៈរាជធានី-សែរដ ៖ 

 មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈរាជធានីភនាំសពញ ៖  
ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានបនតយរៀបចំដថ្រកាការពារសណាត ប់ធាន ប់ យលភ័ែភាព អនាម័យ

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

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានរត្តួ្ពិនិត្យកដនាងលក់កាយហវបញ្ញច ំងវយីដ្អូបាន០២យលើក អាជីវកមម
អិុនយធើយែត្បាន០១យលើក  យរាងភាពយនតយលយជនបាន០២យលើក វយីដ្អូោម នទិដ្ឋា ការបាន០៧យលើក ឍីសោម ន
ទិដ្ឋា ការបាន០៤យលើក លក់ផ្ទទ ំងរំនូរបាន០១យលើក ។  

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតក្ណ្តដ ល ៖  
ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ រកុមជាងរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ កំពុងដំ្យែើ រការជួសជុល 

រពះសកយមុនីយចតី្យ យដ្ឋយបានលាបថាន ំរពះសកយមុនីយចតី្យបាន៥០ភាររយ និងរុះរនាទ យចញបានពាក់កណាត ល 
និងដ្ឋក់កញ្ច ក់បងាួចថ្មីទំងអស់។ រពះររូបែឌិ ត្ ប៊ាុត្ លវងន បានឧបត្ាមភនថ្ាយភាើងចំនួន២.១៧០.៣៥០យរៀលសរមាប់
បំភាឺយៅរពះសកយមុនីយចតី្យ។ បានសយរមចចុះវាស់ដវង និងយធវើបាង់សមាគ ល់លា នីយបុរាែចំនួន០២កដនាង យៅ
ស្សុកលា ង និងយសនើសំុយលាកអភិបាលស្សុកលា ងចុះហត្ាយលខ្ន យដ្ើមបីយបាះបយង្អគ លសមាគ ល់លា នីយបុរាែវទិា។ 
លរមនទីរដស្សអំពិលស្សុកយកៀនលវ យ មាន យភញៀវបរយទសចូលទសននាសរុបចំនួន២១នាក់។ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ រកុមសិលបៈបានរបរំុត្ន្ដនតីបុរាែ-សម័យ និងសដមតងឆ្កកំដបាង     
ជូនលធារែជនទសននា កនុងពិធីបុែយមួបយលើកទី៦១ ននទិវាបុែយឯករាជយជាតិ្ ៩ វចិឆិកា (៩ វចិឆិកា ១៩៥៣-
៩ វចិឆិកា ២០១៤)។ បានបនតស្សង់សាិតិ្វស័ិយសិលបៈសូនរបូ និងសិលបៈសិបបកមមឆ្ន ំ២០១៤។ ការោិល័យ 
រចកយចញចូលដត្មួយរកងុតាយមម  បានផ្តល់យសវាលធារែៈយលើវស័ិយវបបធ៌មជូនអាជីវករចំនូន០៦យសវា 
និងជូនរបជាពលរដ្ាចំនួន២១កដនាង។  

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតក្ាំពរ ៖  
ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានចុះរត្តួ្ពិនិត្យ និងរកយឃើញពុទធបដិ្មារបក់នារចំនួន០១អងគ 

យៅស្សុកឈូក និងបានចុះពិនិត្យដរកងមានសកមមភាពរយំលាភបំពានទួលអងគថ្មយៅរកុងកំពត្ចំនួន០១យលើក។ 
បានទទួលវត្ាុបុរាែ “យទវរបូ” ចំនួន០១ ពីការោិល័យវបបធម៌ស្សុកអងគរជ័យ និង “របដ្ឋប់កិនថាន ំ” ចំនួន០១ 
ពីការោិល័យវបបធម៌ស្សកុបនាទ យមាស ។ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បនតសហការរត្ួត្ពិនិត្យទិដ្ឋា ការរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ
យលើបនទះសីុឍី វសីុីឍីដដ្លដ្ឋក់លក់។ បានចុះស្សង់សាិតិ្អាជីវកមមសិបបកមមជាងទង យៅរកុងកំពត្ចំនួន០១
យលើក និងបានបនតចុះស្សង់សាិតិ្លា កយីយហា លា កសញ្ញា  និងផ្ទទ ំងផ្ាយពាែិជជកមម បណាណ ល័យលធារែៈ 
បណាណ ល័យរបស់អងគការ និងបណាណ ោរ ។ 
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មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដត្ពុះស្ហីនុ ៖  
ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានយរៀបចំ ដថ្ទំ វត្ាុបុរាែដដ្លមានយៅកនុងមនទីរជារបចំ ។  
ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានស្លវរជាវសិលបៈសិសនតាមលលាបឋមសិកា និងមធយមសិកា 

យដ្ើមបីបយងកើត្រកមុសិលបៈយរត្ៀមចូលរមួកនុងមយហាស្សពសិលបៈយុវជននាយពលខ្នងមុម។ បានអយញ្ជ ើញមាច ស់
អាជីវកមមអិុនយធើយែត្តុ្កកតាយហគមចំនួន០៣កដនាងឲ្យមកយធវើកិចចសនាយធវើអាជីវកមមបនតរបស់មាួន យៅរកុង
រពះសីហនុ និងស្សុកនរពនប់។ បានអយញ្ជ ើញអាជីវករចំនួន០២កដនាងមករបជំុ សតីពីការដ្ឋក់តំាងលា កយីយហា 
និងបានពិនិត្យយលើពាកយសំុចាប់ដ្ឋក់តំាងលា កយីយហាផ្នពវផ្ាយពាែិជជកមមរបស់រកុមហ៊ាុន ផ្ល លយរ ៉ាត្ 
ចំនួន០៧ចាប់ និងរបជំុជាមួយរកមុហ៊ាុនកនុងទិសយៅពរងឹងការអនុវត្តមាឹមលរយលើលា កយីយហា លា កសញ្ញា  
និងផ្ទទ ំងផ្ាយពាែិជជកមមឲ្យមានរបសិទធិភាពមពស់។  

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដសពាធិសរ់ ៖  
                ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានយបាះបយង្អគ លកំែត់្រពំទីតំាងថ្មបាយយរកៀមយៅស្សុកភនំរកវាញ 
ចំនួន០១យលើក និងពិនិត្យបឹងបុរាែ យៅស្សុកភនំរកវាញបានចំនួន០១យលើក។ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានបង្អហ ត់្សិលបៈដ្ល់សិលបករ សិលបការនីិជាមន្ដនតីជាប់កិចចសនា
យៅស្សុកបាកាន និងដកសរមួលបយចចកយទសសិលបៈដ្ល់រកមុសិលបៈមហាជនបានចំនួន០៣យលើក។ បាន 
ជរមុញ និងសហការយរៀបចំមយហាស្សពសិលបៈយុវជនយៅតាមវទិាល័យបានចំនួន០៤វទិាល័យ។ បានរត្ួត្ 
ពិនិត្យរកឍីសោម នទិដ្ឋា ការ និងតាមដ្ឋនការចក់បញ្ញច ំងវយីដ្អូដដ្លផ្ទុយពីសីលធ៌មសងគមដមមរយៅស្សុកបាកាន 
ស្សុកភនំរកវាញ និងស្សកុវាលដវងចំនួន០៧យលើក។  បានជរមុញអាជីវកររបកបអាជីវកមម យសវាកមមយលើវស័ិយ 
សិលបៈសូនរបូ និងបានយចញលិមិត្អនុញ្ញា ត្ដឹ្ករបូចមាា ក់កនុងរបយទសចំនួន០៤ចាប់ និងដឹ្កយចញយៅយរៅ 
របយទសចំនួន០១ចាប់។ ការោិល័យរចកយចញចូលដត្មួយ បានយចញអាជាញ ប័ែណ និងលិមិត្អនុញ្ញា ត្ចក់
យមរកូផ្នពវផ្ាយផ្លិត្ផ្លបានចំនួន០២ចាប់ ។ 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដបប្៉ៃលនិ ៖  
ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានដឹ្កនំារកមុសិលបៈយៅសដមតងកនុងកមមវធីិយផ្នងៗ និងបានស្សង់

សាិតិ្ការចក់បញ្ញច ងំដមនភាពយនតយៅរកងុនប៉ាលិនបានចំនួន០២យលើក ។  
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដប្នាទ យម្ភនជ័យ ៖ 
ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានពិនិត្យលា នភាពរបាលទបនាទ យទ័ពបានចំនួន០១យលើក។ យភញៀវចូល

ទសននាលរមនទីរយមត្តសរបុចំនួន២៦៦នាក់ (អនតរជាតិ្១០នាក់) របាលទបនាទ យឆ្ម រចំនួន១.២១៥នាក់ 
(អនតរជាតិ្០៣នាក់) និងលរមនទីរបុរាែវទិាយទពយកាល-លន យសរបុចំនួន៦៩នាក់ (អនតរជាតិ្១២នាក់) ។  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ កំពុងបនតយរៀបចំចងរកងឯកលរសិលបៈសូនរបូ  សិលបៈទសននីយភាព  
សិលបៈភាពយនត និងអភិវឍ វបបធម៌បាន៤០ភាររយ និងរត្ួត្ពិនិត្យវត្ាុសិលបៈចមាា ក់យឈើចំនួន០៤របូ 
និងចមាា ក់ថ្មចំនួន០២របូដដ្លរត្ូវនំាយចញយៅយមត្តបាត់្ដំ្បង និងយមត្តយសៀមរាប។  
                មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដឧរតរម្ភនជ័យ ៖  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានពិនិត្យស្សះ និងរត្ពំាងបុរាែ ដដ្លលលាស្សកុរត្ពំាងរបាលទ 
យសនើសំុលត រយឡើងវញិ និងបានសហការជាមួយនររបាលការពារយបតិ្កភែឌ ពិនិត្យទីតំាងជីករកវត្ាុបុរាែ 
យៅរបាលទភនំកំយបារធំ ភនំកំយបារតូ្ច អែតូ ងប និងទួលយោករបង់យៅស្សុកបនាទ យអំពិល ដដ្លរងការជីក 
កកាយ។ បានយលើកផ្ទទ ំងផ្នពវផ្ាយអំពីការបញ្ឈប់ការយធវើចរាចរ ការជួញដូ្រ ការជីកកកាយវត្ាុបុរាែ យដ្ឋយ 
មុសចាប់ យៅស្សកុបនាទ យអំពិល ស្សុកចុងកាល់ ស្សុកអនាង់ដវង និងស្សកុរត្ពំាងរបាលទ ។ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានពិនិត្យការជួល-លក់ឍីស និងការបញ្ញច ងំភាពយនត វយីដ្អូ ដដ្ល 
ោម នទិដ្ឋា ការពីរកសូងវបបធម៌ យៅស្សុករត្ពំាងរបាលទ និងស្សុកអនាង់ដវងចំនួន០២យលើក។ បានពិនិត្យ
រកចាប់យធវើអាជីវកមមអ៊ាុត្សក់ សមាា ងការ និងលមារកចកយៅស្សុកចុងកាល់ចំនូន០១យលើក និងការដ្ឋក់តំាង
លា កយីយហា ផ្ទទ ំងផ្ាយពាែិជជកមម យៅស្សុករត្ពំាងរបាលទចំនូន០១យលើក។ ការោិល័យរចកយចញចូល 
ដត្មួយ បានអនុញ្ញា ត្ចាប់យលើកលា កសញ្ញា ចំនួន០១យលើក ។  

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដសស្ៀមរាប្ ៖  
ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានផ្នពវផ្ាយយសចកតីសយរមចយលម០១ស.រ សតីពីការកំែត់្បរយិវែ 

របាលទ ទួល ស្សះ រត្ពំាង និងលព នបុរាែ យៅស្សុកស្សីសនំចំនួន០១យលើក។ បានស្លវរជាវរកយឃើញ 
របាលទថ្មីមួយ “របាលទថ្មសំយលៀង” លងសង់អំពីឥដ្ា និងថ្មភក់ មានកំពូល៣ បចចុបបននយៅសល់កំពូល១ 
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កំពស់៥ដម៉ារត្ សាិត្យៅស្សុកអងគរជំុ។ យភញៀវចូលទសននាលរមនទីរជាតិ្អងគរសរបុមានចំនួន២.៤១៥នាក់ 
(អនតរជាតិ្២.៣១០នាក់) លរមនទីររពះនយរាត្តមសីហនុចំនួន៣៤៥នាក់ (អនតរជាតិ្៣១៥នាក់) និងលរមនទីរវត្ត
រាជបូព៌ចំនួន៦១៥នាក់ (អនតរជាតិ្៥៦៥នាក់) ។ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ៖បានផ្ដល់លិមិត្អនុញ្ញា ត្នំាយចញវត្ាុសិលបៈយៅយរៅរបយទសចំនួន០៤របូ 
បានបង្អហ ត់្សិសនលលាសិលបៈបុរាែដមមរបានចំនួន២០យលើក។ បានដែនំាដ្ល់អាជីវករភាពយនត-វយីដ្អូ 
(ការផ្លិត្ ការចក់បញ្ញច ងំ ការជួល-លក់ឍីសអាសអាភាស និងោម ន ទិដ្ឋា ការ)ឱ្យចូលរមួអនុវត្ដតាមលិមិត្
បទដ្ឋា នចាប់ចំនួន១០កដនាង (ស្សុកពួក និងស្សុករបាលទបារង) និងហាមលត់្ដ្ល់មាច ស់យភាជនីយដ្ឋា ន
ដសមរបាដឺ្ និងយភាជនីយដ្ឋា នទីរកុងអងគរ យៅរកុងយសៀមរាបមិនឲ្យយបើកយររឿងបំពងសយមាងពញុខ្នា ំង និងហួសយមា៉ាង
កំែត់្ រពមទំងបានយធវើកិចចសនា។ បានរតួ្ត្ពិនិត្យ និងដែនំាដ្ល់អាជីវករ សិបបករដដ្លកំពុងបយរមើយសវាកមម 
ទក់ទងនឹងជំនាញសិលបៈសូនរបូ និងសិបបកមមឲ្យយោរពតាមកាច់ចមាា ក់ដមមរ យៅស្សុករបាលទបារង និងរកុង 
យសៀមរាបបានចំនួន១៥កដនាង។ សហការជាមួយអាជាញ ធររកុងយសៀមរាប ផ្ទា កការផ្នពវផ្ាយលក់ផ្លិត្ផ្ល 
របស់រកុមហ៊ាុន Samsung ដដ្លោម នចាប់អនុញ្ញា ត្ចំនួន០១កដនាងតាមដ្ងផ្ាូវជាតិ្យលម៦ និងកាត់្ទមាា ក់ 
លា កយីយហាដ្ឋក់តំាងោម នចាប់អនុញ្ញា ត្ និងអាជាញ ប័ែណហួសសុពលភាពតាមដ្ងផ្ាូវ៧មករាចំនួន១៨លា ក 
កនុងរកងុយសៀមរាប។ ការោិល័យរចកយចញចូលដត្មួយរកងុយសៀមរាប បានផ្ដល់ចាប់យសវាកមមលា កសញ្ញា  
រាកំំលនតលក់សំបុរត្ ផ្នពវផ្ាយផ្លិត្ផ្ល និងអ៊ាុត្សក់ចំនួន០៦ចាប់។ 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតត្ពុះវិហារ ៖  
ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖  បានដឹ្កវត្ាុបុរាែយៅយលើភនំអានយសះ ស្សកុជំាកានត និងរះុយរ ើអាស្សម 

អាណាធិបយត្យយយៅយលើភនំដត្បង យៅចំែុចថ្មបីដំុ្ ស្សុកសងគមថ្មីបានចំនួន០២យលើក។ 
ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ រកុមសិលបៈបានយចញសដមតងកនុងកមមវធីិយផ្នងៗកនុងយមត្ត និងបានស្សង់ 

សាិតិ្វស័ិយសិលបៈសូនរបូ និងសិលបៈសិបបកមមចំនួន០២យលើក យៅស្សុករូដលន និងស្សុកដឆ្ប។  
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដស្ទងឹខត្រង ៖ 
ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានរត្តួ្ពិនិត្យវត្ាុបុរាែ យៅស្សុកយសលនបានចំនួន០១យលើក។ 
ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានបង្អហ ត់្របំាដ្ល់សិសនវទិាល័យរពះរាជបូជនីយកិចច បានចំនួន០៧ 

របំា។ បានរត្ួត្ពិនិត្យ និងដែនំាដ្ល់អាជីវករជួល-លក់ឍីសឲ្យជួល-លក់ដត្ឍីសណាដដ្លមានទិដ្ឋា ការ
ពីរកសូងវបបធម៌បានចំនួន០២កដនាង យៅសង្អក ត់្សទឹងដរត្ង។  
                 មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដមណឌ លគ្ីរ ី៖ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានស្សង់សាិតិ្បណាណ ល័យ និងបណាណ ោរយៅរកុងដសនមយនារមយ 
បានចំនួន០១យលើក។ បានសហការជាមួយរបជាពលរដ្ាចំនួន១៨ររួលរយដ្ើមបសីរមបសរមួលពិនិត្យយលើ ផ្ល 
ប៉ាះពាល់ដី្កប់សពចំនួន២៩ផ្នូរ រវាងជនជាតិ្យដ្ើមភារតិ្ច និងភារីមាច ស់យររឿងចរកឈូសឆ្យដី្យធវើផ្ាូវឯកជន 
០១កដនាង យៅរកុងដសនមយនារមយ។ បានយបាសសមាា ត្អាស្សមទំងបីយៅយលើមជឈមែឌ លវបបធម៌ជនជាតិ្យៅ
ភនំយដ្ឋះរកមំុ និងភនំយលាកតាស្សុះ សរមាប់យភញៀវយទសចរែ៍មកយលងកំលនត។ ការោិល័យរចកយចញចូល
ដត្មួយ បានអនុញ្ញា ត្ចាប់របកបអាជីវកមមយលើវស័ិយវបបធម៌   និងវចិិរត្សិលបៈចំនួន០៤ចាប់ ។ 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតបត្ពខវង ៖ 
ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានពិនិត្យដផ្នទីបង្អហ ញទីតំាងរបាលទនរពយដ្ើមស្សុក ស្សកុសីុធរ

កណាត ល យដ្ឋយសហការជាមួយអនកជំនាញរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ និងអាជាញ ធរដដ្នដី្ឃំុ ស្សុក។ 
សហការជាមួយអាជាញ ធរស្សុកសីុធរកណាត ល និង ស្សុកបាភនំសិកាដសវងយល់ពីរបវត្តិរបាលទនរពយដ្ើមស្សុក 
និងរបាលទវហិារច័នទ។ យភញៀវចូលទសននាលរមនទីរយមត្តមានចំនួន១២នាក់ ។   

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានហាត់្បទយភាង និងចយរមៀងសម័យជាយរៀងរាល់នថ្ៃ និងបង្អហ ត់្
របំាបដនាមដ្ល់សិសនវទិាល័យរពះអងគឍួង។ បានរត្ួត្ពិនិត្យសិបបកមមពុមពសីុម៉ាង់ត៍្យៅស្សុកពាមរក៏ និងរកុង
នរពដវង និងសិបបកមមត្មាញកយនទលកក់រជុង កក់មូល យៅស្សុកពាមរក៏។ បានពិនិត្យលា កសញ្ញា ររប់របយភទ
យៅស្សុកពាមរក៏ និងស្សកុកំពង់រត្ដបកចំនួន០២យលើក។  

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតរបងូ្មុាំ ៖ 
ចំយពាះយសចកតីរាយការែ៍របស់មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈយមត្តត្បូងឃមុំសតីអំពីការង្អរយបតិ្ក 

ភែឌ របីូ  និងអរបីូកនុងដមវចិចិកាយនះរឺដូ្ចដមមុន ពំុមានសកមមភាពអវីបដនាមយទ ។  
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៨- សស្ចក្តសី្ននដិ្ឋឋ ន ៖ 
      សកមមភាពការង្អរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ កនុងដមវចិឆិកាឆ្ន ំ២០១៤យនះ មានដំ្យែើ រការជាធមមតា 

កនុងការផ្នពវផ្ាយ និងចត់្តំាងអនុវត្តកមមវធីិនយោបាយយុទធលស្ដសតចតុ្យកាែដំ្ណាក់កាលទី៣ របស់រាជ 
រដ្ឋា ភិបាល នីតិ្កាលទី៥ននរដ្ាសភា និងយោលនយោបាយជាតិ្សតីពីវស័ិយវបបធម៌យដ្ឋយយផ្ទត ត្សំខ្នន់យលើការ 
អភិរកន និងអភិវឍ វបបធម៌ជាតិ្ទំងរបីូ និងអរបីូ យដ្ើមបីរមួចំដែកអភិវឍ យសដ្ាកិចចសងគម។ ជាក់ដសតងកនុងដម 
វចិឆិកា ឆ្ន ំ២០១៤យនះ យយើងសយរមចបាននូវលទធផ្លមូយចំនួន ដូ្ចខ្នងយរកាម៖  

-ការង្អរោំពារជួសជុលរបាលទបុរាែបានបនតដំ្យែើ រការររប់ដផ្នកជំនាញកនុងការជួសជុល ដថ្រកា 
ការពារសំែង់បុរាែ និងចងរកងឯកលររបវត្ដិលស្ដសដ  

-បានមិត្មំផ្នពវផ្ាយលិមិត្បទដ្ឋា នរតិ្យុត្តិសតីពីកិចចដថ្រកា ការពារអត្តសញ្ញា ែជាតិ្ កបូនខ្នន ត្ 
កាច់ចមាា ក់ដមមរជូនដ្ល់វស័ិយឯកជនដដ្លរបកបអាជីវកមមយលើវស័ិយវបបធ៌មឲ្យរកាបាននូវរុែភាព  កបូន 
ខ្នន ត្ជាតិ្ និងពរងឹងការផ្តល់ និងបយរមើយសវាកមមវបបធម៌ដ្ល់វស័ិយឯកជនឲ្យរហ័សទន់យពលយវលា ជាការ 
យលើកទឹកចិត្ត និងយឆ្ាើយត្បយៅនឹងការបយងកើត្ និងបយងកើនផ្លិត្ផ្លវបបធម៌ជាតិ្របស់ពូកយរ កនុងយោល 
បំែងយធវើឲ្យមាននិរនតរភាព ននការយធវើចរាចរផ្លិត្ផ្លវបបធ៌មជាតិ្យលើទីផ្ារយសរ ី រមូចំដែកបយរមើវស័ិយ 
យទសចរែ៍-វបបធម៌ យដ្ើមបីអភិវឍ យសដ្ាកិចចជាតិ្ និងកាត់្បនាយភាពរកីរកកនុងសងគម។ យដ្ឋយដឡកលលា 
មធយមវចិិរត្សិលបៈ   និងលកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈបានមិត្មំបែតុ ះបណាត លធនធានមនុសនររប់ 
ជំនាញវបបធម៌ និងររប់ករមិត្សិកា យដ្ើមបីរមូចំដែកជួយដ្ល់ធនធានមនុសនកនុងការអភិរកន និងអភិវឍ 
វបបធម៌ជាតិ្តាមមូលដ្ឋា ន។ 

  អនុវត្តតាមពាកយយលា ក វបបធម៌ ជាយសដ្ាកិចចជាតិ្ ការង្អរបយរមើ និងផ្តល់យសវាវបបធម៌ យៅនាយកដ្ឋា ន 
លរមនទីរ នាយកដ្ឋា នបុរាែវត្ាុ នាយកដ្ឋា នសិលបៈភាពយនត នាយកដ្ឋា នសិទធិអនកនិពនធ និងសិទធិរបហាក់ 
របដហល នាយកដ្ឋា នយសៀវយៅនិងការអាន និងរចកយចញ-ចូលដត្មួយដដ្លផ្តល់យសវាកមមវបបធម៌យៅតាម 
មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈរាជធានី-យមត្តមានដំ្យែើ រការលាកនុងការបយរមើ និងផ្តល់យសវាកមមវបបធម៌ជូនយភញៀវ 
យទសចរែ៍ជាតិ្-អនតរជាតិ្ និងអតិ្ថិ្ជនដដ្លរបកបអាជីវកមមយលើវស័ិយវបបធម៌ និងរករបាក់ចំែូលបង់ចូល 
ថ្វកិារដ្ា។ 
 
៩-ទ្ិស្សៅការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈត្ប្ចាំខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

-បនដយធវើកិចចសហរបតិ្បត្ដិការជាមួយអងគការ G.H.F ជួសជុលរបាលទបនាទ យឆ្ម រ យមត្ដបនាទ យមានជ័យ 
-បនដយធវើកិចចសហរបតិ្បត្ដិការជាមួយអងគការWaseda ជួសជុលរកមុរបាលទសំបូរនរពរុក យមត្ដកំពង់ធំ 
-យរត្ៀមបញ្ជូ នមន្ដនតីចុះពិនិត្យលា នភាពរបាលទវត្តនររ និងរបាលទរុហ៍ សាិត្យៅយលើភនំហាន់ជ័យ 

យមត្តកំពង់ចម 
-បនតយរ ើថ្មរលុះរបស់លព នហាលខ្នងយកើត្របាលទបនាទ យឆ្ម រ យដ្ឋយថ្វកិារាជរដ្ឋា ភិបាល 
-យរត្ៀមយធវើកិចចសហរបតិ្បត្តិការជាមួយអងគការ UNESCO អំពីការយរៀបចំបាង់យម របាលទបនាទ យឆ្ម រ 
-យរត្ៀមយធវើកិចចសហរបតិ្បត្តិការជាមួយរកមុហ៊ាុនKIRI Travelពីការង្អរយបាះត្ង់យៅរបាលទបនាទ យឆ្ម រ 
-យរត្ៀមយធវើកិចចសហរបតិ្បត្តិការជាមួយលលាបារាងំចុងបូព៌ា សតីពីការចុះបញ្ជ ីរបូចមាា ក់ និងការពរងីក 

លា ំងដ្ឋក់វត្ាុសិលបៈ 
-ចត់្មន្ដនតីយរៀបចំបចចុបបននភាពហានិភ័យរបូចមាា ក់យៅយរៅ និងកនុងលា ងំអភិរកនអងគរ សរមាប់ជួសជុល 

នាយពលអនារត្ 
-យរត្ៀមរកទីតំាងរការបូចមាា ក់ដដ្លបានជួសជុលរចួ យដ្ឋយថ្វកិារដ្ាឆ្ន ំ២០១៤ ឲ្យមានសុវត្ាិភាព 
-បនដចុះបញ្ជ ីលរយពើភែឌ វត្ាុសិលបៈយៅលរមនទីរជាតិ្ និងលរមនទីរយមត្ដ 
-បនដរត្ួត្ពិនិត្យ និងផ្ដល់ជំនួយបយចចកយទសដ្ល់ការង្អរអភិរកន និងរយបៀបដ្ឋក់តំាងពិព័រែ៌វត្ាុសិលបៈ 
-បនតការសិកាស្លវរជាវឯកលរកាច់ចមាា ក់ដមមរភារ៣ និងសមាភ រៈយរបើរបាស់របជាពលរដ្ាដមមរភារ៣ 
-បនតការពិនិត្យ ការរបមូលផ្តុំ និងចងរកងឯកលរកាច់ចមាា ក់ដមមរភារ២ និងសមាភ រៈយរបើរបាស់របជា

ពលរដ្ាដមមរភារ២ 
-បនតកិចចសហការជាមួយរែៈកមមការអនតររកសួងបន្ដង្អក បបទយលមើសភាពយនត-វយីដ្អូ កនុងការរត្តួ្ 

ពិនិត្យ និងមានវធិានការចំយពាះការចរាចរផ្លិត្ផ្លភាពយនតោម នទិដ្ឋា ការពីរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលប: 
-បនតសហការជាមួយរកសួងយុត្តិធម៌យធវើចាប់ សតីពីការររប់ររងវស័ិយភាពយនត 
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-យរត្ៀមសដមដងសិលបៈទសននីយភាពបយរមើរពឹត្ដិការែ៍សំខ្នន់ៗរបស់ជាតិ្ និងអនដរជាតិ្ 
-យរត្ៀមចូលរមួកនុងសកមមភាពសិលបៈទសននីយភាពយៅយលើឆ្កអនតរជាតិ្ 
-បនតអនុវត្តកមមវធីិឆ្ន ំសិកា២០១៤-២០១៥ យៅលកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ និងលលាមធយម 

វចិិរត្សិលបៈ 
-បនតនិរនតរភាពបែតុ ះបណាត លវរគពិយសសជំនាន់ទី២ ដផ្នកមនុសនលស្ដសត ដដ្លជាកិចចសហរបតិ្បត្តិការ 

រវាងលកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ និង INALCO 
-បនតការជួសជុលអោរបណាណ ល័យយៅសកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ ។ 
 
    យសចកដីដូ្ចបានយោរពជរមាបជូនខ្នងយលើ សូម ឯកឧត្ដមបែឌិ ត្សភាចរយ ឧបនាយករដ្ាមន្ដនដី 

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

 
រដឋមន្ដនត ី

 
 
 
 
 
 

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

 


