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របាយការណ៍ 

ស្ដពី ី
លទ្ធផលការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈ ត្ប្ចាំខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៥ 

 

 
 
I. សស្ចកដីសផដើម ៖ 

អនុវត្ដតាមកមមវធីិនយោបាយ យុទ្ធសាស្ដ្រចតុកោណដំណាក់ោលទី្៣ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល  នីតិ្ 
កាលទី៥ននរដ្ាសភា និងយោលនយោបាយជាតិ្ សតពីីវស័ិយវបបធម៌ ដដ្លមានចកខុវស័ិយអភិរកស និងអភិវឌ្ឍ
វបបធម៌ជាតិ្យដ្ើមបីរមួចំដែកអភិវឌ្ឍយសដ្ាកិចចសងគម និងសយរមចបាននូវយោលបំែង រពមទំងទិសយៅដដ្ល 
មានដចងកនុងយោលនយោបាយជាតិ្សតីពីវស័ិយវបបធម៌ កនុងដំ្ណាក់កាលថ្មីននសកលភាវបូនីយកមម យដ្ឋយ 
ដរបកាា យរពះរាជាណាចរកកមពុជា ជាមជឈមែឌ លផ្សពវផ្ាយវបបធម៌ជាតិ្ តាមទិសយលា ក  “កម្ពុជា ៖ ព្រះរាជា
ណាចព្កនៃវប្បធម៌្” ៃិង្ំកៅពរងឹងអត្តសញ្ញា ែជាតិ្ដមមរឲ្យកាន់ដត្រងឹមំា    កនុងរយៈយពលមួយដមយនះររប់ 
អងគភាពចំែុះរកសួងបានមិត្មំរបឹងដរបងបយងកើនកិចចសហការជាមួយរកសួង លា ប័នពាក់ព័នធ និងនដ្រូ 
អភិវឌ្ឍជាតិ្-អនដរជាតិ្ ជាពិយសសវស័ិយឯកជនតាមយោលការែ៍របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល 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។ 
ម-ថាន ក់រដ្ាបាលកណាដ ល ៖ 
ថាន ក់រដ្ាបាលកណាដ ល រកសួងមាន ៖ 

 -អរគនាយកដ្ឋា នរដ្ាបាល  និងហិរញ្ាវត្ាុ  មាននាយកដ្ឋា នចំនួន០៩  (នា.រដ្ាបាល  នា.បុរគលិក នា.ដផ្នការ           
សាិតិ្ និងសរបុ នា.រែយនយយនិងហិរញ្ាវត្ាុ  នា.សំភារៈនិងបរកិាខ រ នា.នីតិ្កមម  នា.សិទធិអនកនិពនធនិងសិទធិ 
របហាក់របដហល  នា.សហរបតិ្បត្ដិការវបបធម៌អនដរជាតិ្និងកិចចការអាល៊ា ន លលាបែដុ ះបណាដ លរកបមែឌ  
វបបធម៌) ។ 
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-អរគនាយកដ្ឋា នបយចចកយទសវបបធម៌ មាននាយកដ្ឋា នចំនួន០៥ (នា.អភិវឌ្ឍវបបធម៌ នា.យសៀវយៅ
ការអាន នា.សិលបៈភាពយនដនិងផ្សពវផ្ាយវបបធម៌  នា.សិលបៈទសសនីយភាព  នា.សិលបៈសូនរបូនិងសិលបៈ
សិបបកមម) ។ 
 -អរគនាយកដ្ឋា នយបតិ្កភែឌ  មាននាយកដ្ឋា នចំនួន០៤ (នា.បុរាែវត្ាុ នា.លរមនទីរ នា.បុរាែវទិា 
និងបុយររបវត្ដិវទិា នា.ោំពារនិងអភិរកសសំែង់បុរាែ) ។ 

យរៅពីយនះយៅមានអងគភាពចំនួន០៤យទៀត្ ដដ្លសាិត្យៅយរកាមការដឹ្កនំាផ្ទទ ល់របស់រដ្ាមន្ដនដី ៖ 
-លកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈដដ្លជាររឹះលា នលធារែៈ ថាន ក់យសមើអរគនាយកដ្ឋា ន មាន

មហាវទិាល័យចំនួន០៥ (មហា.បុរាែវទិា មហា.លា បត្យកមមនិងនររបូនីយវទិា 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.ត្កប្ែណឌ មន្ដនដរីាជការ ៖  
រកសួងមានមន្ដនដីរាជការសរបុចំនួន២.៤៧២នាក់ កនុងយនាះស្សី៨៧២នាក់ ដចកយចញជា ៖- 
-ថាន ក់រដ្ាបាលកណាដ ល មានចំនួន១.៤៥៥នាក់ កនុងយនាះស្សី៥៥៤នាក់ 

 -ថាន ក់មនទីរវបបធម៌រាជធានី-យមត្ដ មានចំនួននាក់ ១.០១៧នាក់កនុងយនាះស្សី៣១៩នាក់ ។ 
III. ស្កមមភាពការងារថ្នន ក់ដកឹនា ាំត្កស្ងួ ៖ 
 ស្កមមភាពកនងុត្ប្សទ្ស្ ៖ 

-នថ្ៃទី០៦ ដមមករា ឆ្ន ំ២០១៥ យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី  បានអយញ្ជ ើញជាកិត្តិយសកនុងការផ្តល់ពានរង្អវ ន់
ជ័យលាភីរបឡងចយរមៀងមយហារ ីនិងកំណាពយ ដដ្លយរៀបចំយឡើងយដ្ឋយលា នីយ៍ទូរទសន៍បាយ័ន 

-នថ្ៃទី១៤ ដមមករា ឆ្ន ំ២០១៥ ឯកឧត្តម ឃឹម លរទិធ រដ្ាមន្ដនតីសតីទី បានដឹ្កនំារបតិ្ភូរកសួងចូលរមួ
យោរពវញិ្ញា ែកខនធយៅលា នទូត្បារាងំ 

-នថ្ៃទី១៥-១៦ ដមមករា ឆ្ន ំ២០១៥ ឯកឧត្តម ជុច យភឿន រដ្ាយលខ្នធិការ បានដឹ្កនំារបតិ្ភូរកសួង
ចូលរមួកមមវធីិ The Ninth Meeting of the Joint Commission for Bilateral Cooperation between Cambodia 
and Thailand, Siem Reap,15-16 January 2015  

-នថ្ៃទី១៦ ដមមករា ឆ្ន ំ២០១៥ ឯកឧត្តម ឃឹម លរទិធ រដ្ាមន្ដនតីសតីទី បានអនុញ្ញា ត្ឲ្យឯកឧត្តម Rodney 
M.Elliott អភិបាលរកងុ Lowell រដ្ា Massachusetts ននសហរដ្ាអាយមរកិ និងរបតិ្ភូចូលជួបសដមតងការរួរសម 
និងពិភាកាការង្អរពាក់ព័នធនឹងកិចចសហរបតិ្បត្តិការវបបធម៌រវាងរបយទសទំងពីរ 

-នថ្ៃទី២៦ ដមមករា ឆ្ន ំ២០១៥ យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី បានអនុញ្ញា ត្ជូនឯកឧត្តម Joachim Baron von 
Marschall ឯកអរគរដ្ាទូត្អាឡឺម៉ាង់របចំកមពុជា ចូលជួបសដមតងការរួរសម និងពិភាកាការង្អរពាក់ព័នធនឹង
កិចចសហរបតិ្បត្តិការវបបធម៌រវាងរបយទសទំងពីរ 

-យៅនថ្ៃទី២៨ ដមមករា ឆ្ន ំ២០១៥ យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី បានអនុញ្ញា ត្ជូន យលាកស្សី Cecily D. Cook 
របធានកមមវធីិននអងគការអរមឹតាសិលបៈ ចូលជួបសដមតងការរួរសម និងរាយការែ៍អំពីសកមមភាពការង្អរ
របស់មាួនយលើវស័ិយវបបធម៌ ទក់ទិននឹងកិចចសហរបតិ្បត្តិការវបបធម៌រវាងរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ និង
អងគការអរមឹតាសិលបៈ 

-យៅនថ្ៃទី២៨ ដមមករា ឆ្ន ំ២០១៥ ឯកឧត្តម យលម សុរនធ រដ្ាយលខ្នធិការ បានអនុញ្ញា ត្ជូន       
យលាក VAN DOORN SETH អនុព័នធកមមសិទធិបញ្ញា ថាន ក់តំ្បន់ថ្មីរបស់សហព័នធអឺរ ៉ាបុ ចូលជួបសដមតងការរួរសម 
និងពិភាកាអំពីលា នភាពចាប់កមមសិទធិបញ្ញា  និងការអនុវត្តចាប់កមមសិទធិបញ្ញា យៅកមពុជា    រពមទំងដផ្នការ 
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កំដែទរមង់យផ្សងៗយទៀត្ យដ្ើមបីពំានំាយៅកាន់បណាត របយទសអឺរ ៉ាបុឲ្យជួយដ្ល់កមពុជាយលើវស័ិយយនះ៕ 
IV. លទ្ធផលការងារ ៖ 
   ១-ការងារប្សត្មើត្ពរឹតកិារណ៍ស្ាំខាន់ៗ  ៖  

-យៅនថ្ៃទី២១ ដមមករា ឆ្ន ំ២០១៥ យៅទីសតីការរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ មានរបារពវពិធីយបើក
សននិបាត្បូកសរបុការង្អរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈឆ្ន ំ២០១៤ និងយលើកទិសយៅការង្អរឆ្ន ំ២០១៥ 
យរកាមអធិបតី្ភាព យលាកជំទវ យភឿង សកុណា រដ្ាមន្ដនតីរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ ដដ្លមានការអយញ្ជ ើញ
ចូលរមួពីឯកឧត្តម យលាកជំទវរដ្ាយលខ្នធិការ អនុរដ្ាយលខ្នធិការ ទីរបឹការកសួង អរគនាយក 
លកលវទិាធិការ យលាក យលាកស្សី របធាន អនុរបធាននាយកដ្ឋា ន នាយកលលា របធានមនទីរវបបធម៌
និងវចិិរត្សិលបៈរាជធានី-យមត្តទំង២៥ និងមន្ដនតីរាជការថាន ក់ការោិល័យរបមាែ២៥០នាក់ 

-យៅនថ្ៃទី២២ ដមមករា ឆ្ន ំ២០១៥ យៅលលសននិសីទចតុ្មមុម មានរបារពវពិធីបិទសននិបាត្បូកសរបុ
ការង្អរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈឆ្ន ំ២០១៤ និងយលើកទិសយៅការង្អរឆ្ន ំ២០១៥ យរកាមអធិបតី្ភាពដ៏្មពង់មពស់ 
ឯកឧត្តមបែឌិ ត្សភាចរយ សុម អាន ឧបនាយករដ្ាមន្ដនតី រដ្ាមន្ដនតីទទួលបនទុកទីសតកីាររែៈរដ្ាមន្ដនតី 
តំ្ណាងដ៏្មពង់មពស់ ស្សមតចអគ្គមហាសស្នាប្រីសរសោ ហ ុន ខស្ន នាយករដឋមន្ដនតី ននត្ពះរាោណាចត្កកមពុោ 
ដដ្លមានការអយញ្ជ ើញចូលរមួពីថាន ក់ដឹ្កនំារកសួង-អនតររកសួង យភញៀវជាតិ្-អនតរជាតិ្ មន្ដនតីរាជការ សិលបករ 
សិលបការនីិ របមាែ៧០០នាក់។    

     ២-ការងាររដឋបាល និងហរិញ្ញវរថ ុ៖ 
២.១.ការងាររដឋបាលទ្ូសៅ ៖ 
-បានទទួលលិមិត្ចូលពីររប់លា ប័នចំនួន២៨៩ចាប់ និងបញ្ជូ នលិមិត្យចញយៅររប់លា ប័ន

ចំនួន១៦៩ចាប់  
-បានតាក់ដត្ងលិមិត្រដ្ាបាល និងលិមិត្នានាបានចំនួន២០ចាប់តាមត្រមូវការរបស់ថាន ក់ដឹ្កនំា 
-បានយរៀបចំទទួលយភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ និងកមមវធីិរបជំុយផ្សងៗបានលា 
-កមាា ំងសនដិសុម និងនររបាលោមរបចំការយពលនថ្ៃ  និងយប់សហការោន បានលាកនុងការដថ្រកា 

សុវត្ាិភាព យៅទីសដីការរកសួង 
-បានយធវើការដចកចយយសៀវយៅរាជកិចចជូនថាន ក់ដឹ្កនំា និងអងគភាពតាមយោលការែ៍ សរបុបាន 

ចំនួន១៣២កាល 
-ការោិល័យពត៌្មានវទិាបានបនតដំ្យែើ រការជាធមមតា តាមដផ្នការកំែត់្ ។ 

                 ២.២.ការងារប្ុគ្គលកិ ៖ 
    -បានទទួល និងដចកអត្តសញ្ញា ែប័ែណសញ្ញជ តិ្កមពុជាជំហា៊ា នទី១ចំនួន១,០៧៧ប័ែណ ជូនមន្ដនតី 
រាជការ និង រកមុររាលរបានរចួរាល់១០០ % 

    -បានយធវើសំយែើ សំុត្យមាើងករមិត្របាក់បំណាច់មុមង្អរជូនមន្ដនតីរាជការចំនួន៦៩នាក់ យៅរកសួង 
មុមង្អរលធារែៈ កនុងយនាះ ៖ ថាន ក់រដ្ាបាលកណាត លចំនួន៤៥នាក់ និងថាន ក់រាជធានី-យមត្តចំនួន២៤នាក់ 
   -បានយធវើរបកាសដ្ឋក់ឱ្យមន្ដនតីរាជការសាិត្យៅកនុងភាពទំយនរោម នយបៀវត្សចំនួន០៤នាក់ 
   -បានយធវើរបកាសឲ្យមន្ដនតីរាជការចូលបយរមើការង្អរវញិចំនួន០១នាក់ 
   -បានយធវើរបកាសសតីពីការអនុញ្ញា ត្ឱ្យមន្ដនតីរាជការចំនួន០១នាក់ យៅនាយកដ្ឋា នលរមនទីរយៅបនត
ការសិកាថាន ក់អនុបែឌិ ត្យៅលកលវទិាល័យទីរកងុឡុង របយទសអង់យរាស ដផ្នករបវត្តិសិលបៈ និងបុរាែ
វទិា រយៈយពល១ឆ្ន ំ ៩ដម (ចប់ពីដមមករា ឆ្ន ំ២០១៥ ដ្ល់ដមកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦) 
  -បានយធវើសំយែើ សំុហត្ាយលខ្នយលើសញ្ញា បរត្បរញិ្ញា បរត្សនាឹករងឹរបស់មហាវទិាល័យសិលបៈសូន  
របូ ននលកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ ចំនួន០៥សនាឹក 
   -បានចមាងយសចកតីជូនដំ្ែឹងសតីពីអាហារបូករែ៍ថាន ក់អនុបែឌិ ត្ និងបែឌិ ត្ ចំនួន១០កដនាង 
របស់លកលវទិាល័យអាសីុអឺរ ៉ាបុ សរមាប់ឆ្ន ំសិកា២០១៥-២០១៦ ។ 

២.៣.ការងារនីរិកមម ៖ 
-បានចូលរមួរបជំុពិភាកាយសចកតីរពាងអនុរកឹត្យ សតីពីការយរៀបចំ និងការរបរពឹត្តយៅរបស់វទិាលា ន 

 
បយចចកវទិាកមពុជា (ITC) យៅទីសតីការរែៈរដ្ាមន្ដនតី 
                 -បានចូលរមួកិចចរបជំុបង្អា ញពីការយរៀបចំយសចកតីរពាងដផ្នការសកមមភាព និងថ្វកិាឆ្ន ំ២០១៥ 
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សរមាប់ដំ្យែើ រការយផ្ទរមុមង្អរ យៅយលខ្នធិការដ្ឋា ន រ.ជ.អ.ប ។  
២.៤.ការងារគ្ណសនយយ និងហរិញ្ញវរថុ ៖ 
-យរៀបចំរបកាសដត្ងតំាងអាណាប័កយផ្ទរសិទធិ និងការយផ្ទរឥែទនជូនអភិបាល ននរែៈអភិបាល 

រាជធានី-យមត្ត កនុងការររប់ររងឥែទនថ្វកិាឆ្ន ំ២០១៥ ននមនទីរវបបធម៌រាជធានី-យមត្ត 
-យរៀបចំរបកាសសតីពីការដត្ងតំាងអាណាប័កយផ្ទរសិទធិ និការយផ្ទរឥែទន ជូនលកលវទិាល័យ 

ភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ សរមាប់ការររប់ររងឥែទនថ្វកិាឆ្ន ំ២០១៥ 
-បានយធវើលិមិត្អាែត្តិយបើករបាក់សរមាប់របាក់បំណាច់ មន្ដនតីរាជការ និងឧបត្ាមភជីវភាពមរត្ក

មនុសសរស់ដមមករា ឆ្ន ំ២០១៥ ចំនួន១៦នាក់ 
       -យធវើរបាយការែ៍ និងលលាកប័រត្បដងវរចំែូលពីនថ្ាជួលយរាងភាពយនតយមមរនិទ របចំដមវចិឆុកា-ធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ 

-បានយធវើលិមិត្យសនើសំុទូទត់្ថ្វកិាសរមាប់របាក់រង្អវ ន់យលើកទឹកចិត្តពីការរបមូលចំែូលផ្តល់យសវា
លធារែៈ របចំធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ 

-សំុយោលការែ៍ចំណាយ ៖ យរៀបចំសននិបាត្រកសួងឆ្ន ំ២០១៤ និងយរៀបចំទិវាវបបធម៌ជាតិ្ ០៣ មីនា 
យលើកទី១៧ ឆ្ន ំ២០១៥  

-បានយធវើលិមិត្យសនើសំុអាែត្តិចំណាយ ៖ ទូទត់្នថ្ាយរបើរបាស់យសវាទូរស័ពទយលើតុ្ ដមធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ 
និងនថ្ាយសវារបមូល និងដឹ្កជញ្ជូ នសរមាមដមកកកដ្ឋ ដ្ល់ធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ និងដមមករា ឆ្ន ំ២០១៥ 

-បានយធវើយបសកកមមជូនថាន ក់ដឹ្កនំា និងមន្ដនតីរាជការចុះយមត្តបានចំនួន៣០យបសកកមម 
-បានរបមូលឯកលរយបសកកមមរត្ឡប់មកវញិបានចំនួន៣០យបសកកមម 
-យរៀបចំភាជ ប់ប័ែណចំណាយទុកសរមាប់អធិការកិចច ននរកសួងយសដ្ាកិចច និងហិរញ្ាវត្ាុ និងអាជាញ ធរ 

សវនកមមជាតិ្ ។ 
២.៥ ការងារស្ម្ភា រៈ និងប្រកិាា រ ៖ 
-បានបនតយធវើការដបងដចកសមាភ រៈជូននាយកដ្ឋា ននានា និងថាន ក់ដឹ្កនំារកសួង 
-បានយលើករយរមាងជួសជុលដកលមាទីសតីការរកសួង និងជួសជុលលរមនទីរយមត្តយពាធិលត់្ 

ជំហា៊ា នទី២ 
-បានយធវើសំយែើ សំុយោលការែ៍ ៖ យដ្ើមបទិីញសមាភ រៈការោិល័យឆមាសទី១ ឆ្ន ំ២០១៥ យរបង 

ឥនធនៈឆមាសទី១ យររឿងសង្អា រមឹឆ្ន ំ២០១៥ សមាភ ៈបយចចកយទសឆ្ន ំ២០១៥ ជួសជុលរថ្យនតឆ្ន ំ២០១៥ ជួសជុល 
មា៉ា សីុនរត្ជាក់ និងត្បណាត ញឆ្ន ំ២០១៥ ទិញឯកសណាា នសនតិសុម និងឆ្ម ំរបាលទឆ្ន ំ២០១៥ ជួសជុលដក 
លមាទីសតីការរកសួង និងជួសជុលដកលមាលរមនទីរយមត្តយពាធិលតិ្ ជំហា៊ា នទី២ ។ 
                ២.៦.ការងារខផនការ ស្ថរិិ និងស្របុ្ ៖  

-បានសយរមចការង្អរយធវើរបាយការែ៍តាមរបបកំែត់្របចំដមមករា ជូនរែៈរដ្ាមន្ដនតី 
-បានយរៀបចំឯកលរសរមាប់កមមវធីិសននិបាត្បូកសរបុការង្អរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈឆ្ន ំ២០១៤ 

និងយលើកដផ្នការសកមមភាពការង្អរឆ្ន ំ២០១៥ 
-បានយរៀបចំចងរកងឯកលរសននិបាត្យធវើជាយសៀវយៅសរមាប់ទុកជាឯកលរ ។ 
២.៧.ការងារស្ទិ្ធិអនកនិពនធ និងស្ទិ្ធិត្ប្ហាក់ត្ប្ខហល ៖  
បានយចញលិមិត្បញ្ញជ ក់លន នដ្អកសរលស្ដសតចំនួន០២លន នដ្ និងលិមិត្អនុញ្ញា ត្យបាះពុមពយសៀវយៅ 

ចំនួន០២លន នដ្ ។ 
២.៨.ការងារស្ហត្ប្រិប្រដិការវប្បធម៌អនដរោរិ និងកិចចការអាស ន ៖ 
-បានទទួលលិមិត្ចូលចំនួន៣៦ឯកលរ មកពីររប់លា ប័ន អងគការ និងពីយរៅរបយទស យដ្ើមបជូីន

ថាន ក់ដឹ្កនំារកសួងរត្ាត្ពិនិត្យ និងសយរមច 
-បានយធវើបចចុបបននភាពព័ត៌្មាន សតីពីកិចចរពមយរពៀងសហរបតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ជាមួយអងគការអនតរជាតិ្ 

នានាទទួលបានលទធផ្លដូ្ចខ្នងយរកាម៖ 
                      +កិចចរពមយរពៀងយៅមានសុពលភាពចំនួន១៨ 

+កិចចរពមយរពៀងអស់សុពលភាពចំនួន០៤ 

+កិចចរពមយរពៀងដដ្លយរោងចុះហត្ាយលខ្នចំនួន០៨ 
-យៅនថ្ៃទី០៥ ដមមករា ឆ្ន ំ២០១៥ យៅទីសតីការរកសួង មានយរៀបចំពិធីចុះកិចចរពមយរពៀងយលើការ

បំពាក់ឧបករែ៍មរគុយទទសក៍យលត្ទសសន៍ Audio Guide រវាងរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈជាមួយរកមុហ៊ាុន 
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និងវចិិរត្សិលបៈ 

-យៅនថ្ៃទី០៦ ដមមករា ឆ្ន ំ២០១៥ យៅទីសតីការរកសួង មានយរៀបចំពិធីចុះហត្ាយលខ្នយលើកិចច
រពមយរពៀងរយរមាងការរវាងរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈននរពះរាជាណាចរកកមពុជា និងលកលវទិាល័យ
អីុលីែយ ននរដ្ាសីុកាយហាគ  សហរដ្ាអាយមរកិ យរកាមអធិបតី្ភាព ឯកឧត្តម ជុច យភឿន រដ្ាយលខ្នធិការរកសួង
វបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ កនុងយោលបំែងឲ្យភារីទំងពីរយោរពយៅតាមទំនាក់ទំនង និងកិចចសហរបតិ្បត្តិ
ការ ការង្អរយលើរយរមាងឧសាហកមមននអាណាចរកអងគរ ដដ្លយៅកាត់្ជាភាលអង់យរាសថា “INDAP”  

-យៅនថ្ៃទី០៨ ដមមករា ឆ្ន ំ២០១៥ យៅទីសតីការរកសួង មានយរៀបចំពិធីចុះហត្ាយលខ្នយលើកិចច
រពមយរពៀងរយរមាងការរវាងរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈជាមួយនឹងវទិាលា នសិលបៈដមមរ សតីពី “រយរមាង 
រកមុសិលបៈសុភីលីន” យរកាមអធិបតី្ភាព ឯកឧត្តម សំរាងំ កំលនត រដ្ាយលខ្នធិការរកសួងវបបធម៌ និង 
វចិិរត្សិលបៈ ។ 
     ៣-ការងារសប្រកិភណឌ របូ្ ី៖ 

៣.១.ការងារគាំពារ និងអភិរកសស្ាំណង់ប្ុរាណ ៖ 
ក.ការង្អរអភិរកសដ្ឋា នអងគរ ៖ 

       -បានសហការជាមួយរកុមការង្អររបស់អាជាញ ធរអបសរា ដឹ្កនំាយកអំដបងកុលាលភាជន៍យៅសមាា ត្ 
និងចុះបញ្ជ ីយៅអាជាញ ធរអបសរា 

-បញ្ចូ លទិននន័យបញ្ជ ីលរយពើភែឌ របូបដិ្មាដដ្លបានពិព័រែ៌នារចួយៅកនុងកំពយូទ័រចំនួន២៥របូ 
-បានបនតសហការយរៀបចំរបូចមាា ក់ដដ្លជារយរមាងថ្វកិារបស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ 
-បានយរៀបចំរបព័នធបងាូរទឹកបានរបដវង៤០ដម៉ារត្ ។ 
ម.ការង្អរការពារតំ្បន់របាលទ ៖ 
 -បានចុះយៅពិនិត្យ និងទប់លក ត់្របជាពលរដ្ាកំុឲ្យលងសង់លំយៅដ្ឋា នថ្មីកនុងតំ្បន់២ ននរបាលទ 

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

បនាទ យឆ្ម រ  
-បានចុះពិនិត្យការដំ្ឋបយង្អគ លអរគិសនីចូលកនុងតំ្បន់ការពាររបាលទបនាទ យឆ្ម រ 
-ការយបាះបយង្អគ ល និងដ្ឋក់បណាត ញដមសអរគិសនីកនុងតំ្បន់ការពាររបាលទបនាទ យឆ្ម រ មិនបាន 

យោរពយៅតាមរកុមការង្អរពិភាកា (ដូ្ចជាយៅភូមិខ្នងយជើង និងខ្នងលិច ដ្ឋក់បយង្អគ លមានចំនួន១៥ដម៉ារត្ 
ពីផ្ាូវអមមាត់្កសិនធុ ដដ្លបណាត លឲ្យមូចយទសភាព បរលិា នវបបធម៌ កនុងតំ្បន់ការពារយបតិ្កភែឌ ) 

-បនតអនុវត្តរយរមាងជួសជុល និងពរងឹងលព នហាលខ្នងយកើត្ និងដ្ឋក់របព័នធលូរយំដ្ឋះទឹក សយរមច 
បាន៦៥ភាររយ ននរយរមាង។ 

រ.ការង្អរររប់ររងរមែីយដ្ឋា នវបបធម៌ ៖ 
បានចូលរមួកនុងការលងសង់រពះវហិារយៅវត្តរពះមយហាសថ្សុវែណរិរបឹីងដដ្ង ស្សុកសទឹងរត្ង់ 

យមត្តកំពង់ចម ។ 
ឃ.ការង្អរជួសជុលរបាលទ និងសំែង់បុរាែ ៖ 
បានយរៀបចំឯកលរយដ្ើមបយីធវើបទបង្អា ញយដ្ើមបីជារំនិត្យលើការចុះបញ្ជ ីរកុងបាត់្ដំ្បងជាយបតិ្កភែឌ  

ពិភពយលាក។ 
ង.ការង្អរអភិរកសតាមបណាត យមត្ដ ៖ 

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

-អភិរកសដ្ឋា នបាត់្ដំ្បង បនាទ យមានជ័យ និង ឧត្ដរមានជ័យ ៖ 
  +បនតចូលរមួសហការជាមួយអងគការG.H.Fចងរកងឯកលរ និងជួសជុលរបាលទបនាទ យ 
ឆ្ម រ យៅយមត្តបនាទ យមានជ័យ 

ច.ការង្អរសហរបតិ្បត្ដិការជាមួយអនដរជាតិ្ ៖ 
 *កិចចសហការជាមួយអងគការ G.H.F ជួសជុលរបាលទបនាទ យឆ្ម រ ៖ 



6 
 

       បានសមាា ត្នរពតូ្ចៗយៅខ្នងយរកាយយរាងទងបានទំហំ១.២០០ដម៉ារត្។ 
 *កិចចសហការជាមួយអងគការ Waseda ជួសជុលរបាលទសំបូរនរពរុក យមត្ដកំពង់ធំ ៖ 

ការង្អរជួសជុលរបាលទ N1 ៖ បិទមុមចយងកះខ្នងយកើត្របាលទបាន០៣ដម៉ារត្កាយរ ៉ា និងពរងឹង 
សរសរយផ្ទា បខ្នងត្បូងននរបាលទ យដ្ឋយយរបើបាយអរអស់១០ឈុត្ ។ 
                ៣.២ការងារសរមនទីរ ៖ 

ក.លរមនទីរជាតិ្ភនំយពញ ៖ 
-បានទទួលវត្ាុសិលបៈចំនួន០២មុមរឺ “រកឡ” អំពីដី្ដុ្ត្ ពីរបជាពលរដ្ារាជធានីភនំយពញ និង 

“របូសំណាកយលាក Kou Sann” អំពីយលាហៈធាតុ្ ពីយលាកជំទវ ម៉ាក់ វែណសីុថា អភិបាលរងរាជធានីភនំយពញ 
-ការតំាងពិព័រែ៍យរៅរបយទស ៖ យោងកិចចរពមយរពៀងរវាងរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា និងវចិិរត្លល 

ជាតិ្អូស្ដលត លី រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាបានអនុញ្ញា ត្ឲ្យភារីអូស្ដលត លីមចីវត្ាុសិលបៈបុរាែដមមរចំនួន០៣របូយក 
យៅតំាងពិព័រែ៌យៅរបយទសអូស្ដលត លី រយៈយពល០៣ឆ្ន ំ (២០១៤-២០១៧) 

-យោងកិចចរពមយរពៀងរវាងរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា និងបែឌិ ត្សភាចិនននយបតិ្កភែឌ វបបធម៌ 
រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាបានអនុញ្ញា ត្ឲ្យភារីបែឌិ ត្សភាចិនននយបតិ្កភែឌ វបបធម៌ មចីវត្ាុសិលបៈបុរាែដមមរ 
ចំនួន៨០របូ ពីលរមនទីរជាតិ្ យកយៅតំាងពិព័រែ៌យៅរកុងយប៉ាកំាង និងយមត្តកាវ ងទុង លធារែរដ្ារបជាមានិត្ 
ចិន រយៈយពល០៦ដម ចប់ពីដមធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ ដ្ល់ដមមិថុ្នា ឆ្ន ំ២០១៥  

-ជួសជុលរបូចមាា ក់បាន២០របូ 
-យភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរជាតិ្ភនំយពញមានរែៈរបតិ្ភូជាន់មពស់ជាតិ្-អនដរជាតិ្ យភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ 

សិកាខ កាម សិសស និសសតិ្ រពះសងឃ សរបុមានចំនួន ២៤.៦០៩នាក់ កនុងយនាះមាន ៖ 
យភញៀវជាតិ្ចំនួន ២.៨១៩ នាក់ ទទួលបានថ្វកិាចំនួន ៩៨៦.៦៥០យរៀល បង់ចូលថ្វកិារដ្ា 
យភញៀវអនដរជាតិ្ចំនួន ១៨.៧៤៩ នាក់ ទទួលបានថ្វកិា ៦៥.៦១២ដុ្លាា  បង់ចូលថ្វកិារដ្ា 
យភញៀវចូលឥត្បង់នថ្ាចំនួន ៣.០៤១នាក់។ 

 ម.លរមនទីរឧរកឹដ្ាកមមរបល័យពូជលសន៍ទួលដសាង ៖  
-យភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ រពះសងឃ សិសស និសសិត្ចូលទសសនាមានចំនួន៤៨.១៣០នាក់  កនុងយនាះយភញៀវ 

អនតរជាតិ្ចំនួន៤១.៦៧៦នាក់។ 
រ.មែឌ លវត្ដភនំ ៖ 
-យភញៀវយទសចរែ៍ជាតិ្-អនតរជាតិ្ចូលទសសនាមានចំនួន១៥.៤៩៧នាក់ កនុងយនាះអនតរជាតិ្មាន 

ចំនួន ១២.៩៦៧នាក់ ។ 
ឃ.មែឌ លយជើងឯក ៖ 
-យភញៀវយទសចរែ៍ជាតិ្-អនតរជាតិ្ចូលទសសនាសរបុមានចំនួន២៧.២០០នាក់ កនុងយនាះអនតរជាតិ្

មានចំនួន២១.៩៩០នាក់ ។ 
៣.៣.ការងារប្ុរាណវិទ្ា និងប្ុសរត្ប្វរតិវិទ្ា ៖  
-បានសហការជាមួយលកលវទិាល័យអីុលីែយ សហរដ្ាអាយមរកិ យៅចូលរមួយធវើកំណាយយៅ 

របាលទរពះម័នកំពង់លវ យ យមត្តរពះវហិារ និងសហការជាមួយលកលវទិាល័យអូតាយហាគ  សហរដ្ាអាយមរកិ 
ចុះយៅអភិរកសមឈូសបុរាែ យៅរជលងយរជាះអាដរ ៉ាង យមត្តយកាះកុង 

-បានចុះយៅយធវើការអភិរកសកុលាលភាជន៍ យៅយមត្តយកាះកុង 
-បានចុះកិចចរពមយរពៀងជាមួយលកលវទិាល័យអីុលីែយ សហរដ្ាអាយមរកិ សតីពីការសិកាស្លវ

រជាវយៅរបាលទរពះម័នកំពង់លវ យ យមត្តរពះវហិារ ។  
      ៤-ការងារសប្រិកភណឌ អរបូ្ ី៖ 

៤.១.ការងារអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ ៖ 
-បនតការស្លវរជាវ និងចងរកងអំពីរបនពែីទំយនៀមទមាា ប់ននពិធីបុែយដ្ឋរលាន 
-បានយរៀបចំតុ្បដត្ងលមា តំាងពិព័រែ៌របូថ្ត្ ហវុង បដ្ឋ សរមាប់សននិបាត្រកសួងវបបធម៌ 

និងវចិិរត្សិលបៈ កាលពីនថ្ៃទី២១-២២ ដមមករា ឆ្ន ំ២០១៥ 
-បនតយរៀបចំលរមនទីរដមាងដមមរ យដ្ើមបីយបើកជូនមហាជនចូលទសសនា និងសិកាស្លវរជាវ ។ 
៤.២.ការងារស្លិបៈភាពយនដ និងផសពវផាយវប្បធម៌ ៖ 
-ថ្ត្វយីដ្អូឯកលរពីសកមមភាពថាន ក់ដឹ្កនំា និងការង្អរអងគភាពជំុវញិរកសួងបាន០១ចំែងយជើង 
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-ត្យមាើងវយីដ្អូរបំាបានពីរចំែងយជើងរឺ “ជីវតិ្ជនជាតិ្” និង “ដសនភូមិ” 
-បានទទួល និងផ្តល់ការអនុញ្ញា ត្ថ្ត្ភាពយនតឯកលរបរយទសចំនួន០១ចំែងយជើង  
-ចុះបញ្ជ ីសំុផ្លិត្វយីដ្អូខ្នរា៉ា អូយមដមមរបាន០៧យលម  វយីដ្អូយរឿងដមមរ(០១ដំុ្ចប់) បាន០១ចំែងយជើង  
-បានអនុញ្ញា ត្ចាប់ឲ្យថ្ត្វយីដ្អូខ្នរា៉ា អូយមដមមរចំនួន០៤យលម វយីដ្អូយរឿងដមមរ(០១ដំុ្ចប់) បាន០២

ចំែងយជើង 
-បានផ្ដល់ទិដ្ឋា ការឲ្យយធវើអាជីវកមមដ្ល់វយីដ្អូខ្នរា៉ា អូយមដមមរចំនួន០៥យលម វយីដ្អូដមមរ(១ដំុ្ចប់)ចំនួន

០៣ចំែងយជើង និងសប៉ាត្អប់រដំមមរ ចំនួន០២ចំែងយជើង  
-បានផ្ដល់ទិដ្ឋា ការឲ្យយធវើអាជីវកមមដ្ល់វយីដ្អូយរឿងបរយទសដដ្លបានបកដរបជាភាលដមមរ រចូដ្ឋក់ 

បញ្ញច ំងតាមយរាងភាពយនតនានាចំនួន០៩ចំែងយជើង       និងចុះបញ្ជ ីវយីដ្អូនំាចូលពីបរយទសដដ្លបានបកដរប 
ជាភាលដមមរ និងមិនបានបកដរបសរមាប់ដ្ឋក់លក់តាមទីផ្ារបាន២០ចំែងយជើង 

-បានទទួលចំែូលពីការផ្ដល់យសវាកមមភាពយនដ-វយីដ្អូ សរបុចំនួន៩.៣៥៥.០០០យរៀល បង់ចូល 
ថ្វកិារដ្ា ។ 

៤.៣.ការងារស្លិបៈទ្ស្សនីយភាព ៖ 
-បានរបរំុត្ន្ដនដី និងសដមដងសិលបៈទំងមហាជន និងអាជីព សរបុចំនួន២១២យលើក កនុងយនាះ

នាយកដ្ឋា នសិលបៈសដមដងកនុងស្សុកបាន០៧យលើក  
-ព្កុម្្ិលបៈបាៃប្ៃតហាត់្ម្ ៃិងតកម្លើងសាា នដ្ិលបៈ្ព្ាប់្យកកៅ្ម្ម្តងកាុងស្្ុក ៃិង

កព្ៅព្ប្កទ្្ 
-យលាកររ ូ អនកររូនននាយកដ្ឋា នសិលបៈទសសនីយភាព បានបនតជួយបែតុ ះបណាត ល និងពរងឹង

រុែភាពសិលបៈទសសនីយភាព យៅតាមបណាដ ររឹះលា នអប់រនំានារមួមាន ៖ 
+អនកររូរបំា និងចយរមៀងបុរាែ០៤របូ បនតបង្អា ត់្យៅមហាវទិាល័យសិលបៈនាដ្លស្ដសត 
+សិលបកររបំារបនពែី០២របូ បនតបង្អា ត់្បយចចកយទសយលាខ នយខ្នល យៅមហាវទិាល័យសិលបៈ

នាដ្លស្ដសត 
         +យលាកររ ូអនកររូរបំារបនពែី របំាបុរាែ និងយលាខ នចំនួន០៧នាក់ បនតបង្អា ត់្បយរងៀនសិសស
យៅលលាមធយមវចិិរត្សិលបៈ 
  +យលាកររ ូ អនកររូចំនួន១០នាក់ ចុះជួយបង្អា ត់្បយរងៀនសិសសយៅបណាត យមត្ត សរមាប់ចូលរមួ 
កនុងមយហាស្សពយុជន ។ 

៤.៤.ការងារស្លិបៈស្នូរបូ្ និងស្លិបៈស្បិ្បកមម ៖ 
-បនតសិកាស្លវរជាវឯកលរកាច់ចមាា ក់ដមមរភារ២ និងសមាភ រៈយរបើរបាស់របជាពលរដ្ាដមមរភារ២ 

      -បានយរជើសយរ ើសរបធានបទសរមាប់មយហាស្សពជាតិ្ ឆ្ន ំ២០១៥ ចមាា ក់លព ន់ សតីពីស្សីររប់ល័កខែ៍ 
ដដ្លមានទំហំ៣០ស.ម X ៥៨ស.ម ។ 

៤.៥.ការងារសស្ៀវសៅ ការអាន ៖  
បាននិពនធអត្ាបទទសសនាវដ្តីវបបធម៌យលម២០ 
*បណាណ ល័យជាតិ្ ៖ 
-យភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ចូលអានមានចំនួន ១.០២៩នាក់ 
-បានទទួលយសៀវយៅពីលា ប័ននានា និងអងគការយរៅរដ្ឋា ភិបាលររប់ភាល ចំនួន១៩០កាល 
-អនកសិកាស្លវរជាវបានមចីយសៀវយៅយកយៅអានមានចំនួន១៦៥កាល 
-ទទួលទិនាបបវត្តិបាន១៥០ចាប់  ទសសនាវដ្ដីយផ្សងៗ និងរពឹត្ដិប័រត្បរយទសចំនួន៩៣កាល 

                -បានដចកយលម ISBN ដ្ល់អនកយបាះពុមពចំនួន៤៨យលម 
-ដ្ឋក់រកបយសៀវយៅចស់បាន៣០កាល បិទយលមកូដ្យសៀវយៅបាន១៤២កាល យសកនយសៀវយៅ 

បាន០៩កាល និងត្មកល់យសៀវយៅបាន៩៧ចំែងយជើង 
-យធវើកាតាឡុកយសៀវយៅររប់របយភទ និងទសសនាវដ្តីជាភាលដមមរ-បរយទសបាន១៩៨កាល ។ 

    ៥.ការងារអភិវឌ្ឍធនធានមនសុ្ស ៖ 
៥.១.សកលវិទ្ាលយ័ភូមិនទវិចិត្រស្លិបៈ 
*ឆ្ន ំសិកា ២០១៤-២០១៥ មាននិសសិត្សរបុចំនួន១.៧៩០នាក់ (ស្សីចំនួន៥៩០នាក់) កនុងយនាះ ៖ 
-និសសិត្អាហារបូករែ៍ចំនួន៦០២នាក់ (ស្សីចំនួន២៣០នាក់) 
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-និសសិត្បង់នថ្ាសិកាចំនួន១.១៨៨នាក់ (ស្សីចំនួន៣៦០នាក់) 
-លស្ដលត ចរយសរបុចំនួន២៣០នាក់ (ស្សីចំនួន៣៦នាក់) 
-បនតអនុវត្តកមមវធីិឆ្ន ំសិកា២០១៤-២០១៥ 
-យបើកកមមវធីិរបកួត្របដជងដ្យែតើ មពានរង្អវ ន់រំនូរផ្ាយ យរកាមរបធានបទ “យុវជន យដ្ើមបីវបបធម៌ជាតិ្”។ 
៥.២.សលាមធយមវិចិត្រស្លិបៈ 
-ឆ្ន ំសិកា២០១៤-២០១៥ សិសសសិកាយៅតាមលលាជំនាញទំង៥មានចំនួន ១.០៣៣នាក់ កនុង 

យនាះស្សី៤៤១នាក់ 
-សិសសលន ក់យៅកនុងលលាមានចំនួន១៤៧នាក់ ស្សី៧៤នាក់ 
-លស្ដលត ចរយសរបុមានចំនួន២៣៧នាក់ កនុងយនាះស្សីចំនួន៩៦នាក់  
-បានរបជំុររូបយចចកយទស និងចំយែះទូយៅយដ្ើមបីយរៀបចំយធវើការរបឡងរបចំដម ។ 

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

មែឌ លវត្តភនំបានលាជារបចំ ។ បានចុះស្លវរជាវ និងចុះបញ្ជ ីលរយពើភែឌ វត្ាុបុរាែយៅវត្តនរពដវង និងវត្ត 
យជើងឯក កនុងមែឌ ដ្យង្អក  ដដ្លមានវត្ាុបុរាែសរបុចំនួន៤១ដំុ្-ផ្ទទ ំង។  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានរត្ាត្ពិនិត្យកដនាងលក់កាយហវបញ្ញច ងំវយីដ្អូបាន១២ទីតំាង អាជីវកមម
អិុនយធើយែត្បាន០៧ទីតំាង  យរាងភាពយនតយលយជនបាន០២យលើក វយីដ្អូោម នទិដ្ឋា ការបាន០៧ទីតំាង ឌី្សោម ន
ទិដ្ឋា ការបាន១៤ទីតំាង ចមាា ក់យឈើឥត្ចាប់បាន១១ទីតំាង ចមាា ក់ថ្មឥត្ចាប់បាន០៣ទីតំាង។ បានសហការ 
ជាមួយរែៈកមមការចរមុះមែឌ ដូ្នយពញ ចុះចប់ និងដ្កហូត្ទូយហគមចំនួន១៥ទូ កនុងសង្អក ត់្ស្សះចក មែឌ  
ដូ្នយពញ និងសហការជាមួយមន្ដនតីសង្អក ត់្បឹងទំពុន ចុះបិទអាជីវកមមទូយហគមចំនួន០២ទីតំាង មិនឲ្យដំ្យែើ ការ 
យៅមែឌ មានជ័យ ។ 
             មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតកណាដ ល ៖  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ រកុមជាងរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ កំពុងដំ្យែើ រការលាបថាន ំ 
យធវើយធនើសរមាប់ត្មកល់រពះពុទធរបូ និងត្បណាត ញអរគិសនីលរជាថ្មី យៅរពះសកយមុនីយចតី្យ។  រពះររូអរគបែឌិ ត្ ប៊ាុត្ 
លវងស បានឧបត្ាមភនថ្ាយភាើងចំនួន២.២៧០.១០០យរៀលសរមាប់បំភាឺយៅរពះសកយមុនីយចតី្យ។ រកុមជាងរបស់
រកុមហ៊ាុន ផ្ទន អីុមិុច បានផ្ទា កទំងស្សុងការជួសជុលរពះវហិារអដ្ារសស។ បានចុះពរងឹងកិចចការពារលា នីយ
បុរាែតំ្បន់ទួលរុហា និងការដថ្ទំមែឌ លឧរកិដ្ាកមមយពាធិទយនា យៅស្សុកយកាះធំ ឲ្យបានលា។ បានចុះជរមុញ
អាជាញ ធរររប់ឃំុ កនុងស្សុកកណាត លសទឹង អំពីកិចចការពារទួលបុរាែចំនួន៤០ទួល និងរពះវហិារបុរាែចំនួន០២ 
ឲ្យបានរង់វងស យជៀសវាងការរយំលាភបំពានជាកមមសិទធិរបស់បុរគល។  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានសហការជាមួយមនទីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡាយមត្ត យបើកមយហាស្សព 
យរត្ៀម យដ្ើមបីយរជើសយរ ើសរកុមសិលបៈយឆនើមរបចំយមត្ត និងចុះពរងឹងការហាត់្របំារបស់ររសិុសស លលាររ ុ
យកាសលយ និងវរិកឹត្យការយមត្ត និងយលាខ ននិោយដ្ល់សិសសវទិាល័យ ហ៊ាុន ដសន យសរភីាព រកុងតាយមម  យដ្ើមប ី
យរត្ៀមចូលរមួមយហាស្សពសិលបៈយុវជនទូទំងរបយទសឆ្ន ំ២០១៥។ បានសហការជាមួយកងរាជអាវធុហត្ា 
ស្សុកយកាះធំ ចុះពិនិត្យការលក់-ជួលឌី្សយៅឃំុសំយៅពូនចំនួន០៣កដនាង ដ្កហូត្ឌី្សោម នទិដ្ឋា ការចំនួន 
១១៩បនទះ និងចុះពិនិត្យយៅស្សុកយកៀនលវ យចំនួន០៤កដនាង និងដែនំាដ្ល់អាជីវករជួល-លក់ឌី្សឲ្យជួល 
លក់ឌី្សណាដដ្លមានទិដ្ឋា ការពីរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ។ បានថ្ត្ចមាងឯកលរកាច់ចមាា ក់បុរាែ 
ដមមរ ជូនដ្ល់អាជីវកររបកបអាជីវកមមចមាា ក់ពុមពសីុម៉ាង់ត៍្ យៅឃំុវហិារលួង ឃំុយកាះចិន ឃំុពញាពន់ សាិត្យៅ 
ស្សុកពញាឮ។ 
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតតាខកវ ៖  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានចុះយៅពិនិត្យបូជនីយដ្ឋា នភនំជីតាយពរជ ស្សកុរីរវីង់ និងបានចុះយធវើ 
លលាកប័រត្ទួលអងគបុរាែចំនួន១៤លលាកប័រត្ យៅស្សុករតំាកក់បានចំនួន០២យលើក។ យភញៀវចូលទសសនា
លរមនទីរយមត្តសរបុចំនួន៣៧នាក់ (អនតរជាតិ្០២នាក់) និងលរមនទីរស្សុកអងគរបុរសីរបុចំនួន១៧២នាក់ 
(អនតរជាតិ្៣២នាក់) ។ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានចុះផ្សពវផ្ាយអនុរកឹត្យយលម៦៣ សតីពីយសវាកមមភាពយនត-វយីដ្អូ 
ដ្ល់របជាពលរដ្ាយៅឃំុរពះបាទជាន់ជំុ ស្សកុរីរវីង់ និងដែនំាអាជីវករដដ្លរបកបអាជីវកមមភាពយនតឲ្យមាន 



9 
 

ការយល់ដឹ្ងពីការង្អរសិលបៈភាពយនត-វយីដ្អូ។ ចុះស្សង់សាិតិ្លា កសញ្ញា  លា កយីយហា ផ្ទទ ំងផ្ាយពាែិជជកមម
និងសាិតិ្សិលបៈសូនរបូ និងសិបបកមមបានចំនួន០៣យលើក យៅរកងុដូ្នដកវ។ បានចុះស្សង់សាិតិ្បណាណ ល័យ 
បណាណ ោរ និងតូ្បលក់យសៀវយៅបានចំនួន៣យលើក យៅស្សុកយកាះអដែត ត្ ស្សកុបុរជីលលរ និងស្សកុរទំង។ 
             មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតកាំពរ ៖  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានសហការជាមួយររប់ការោិល័យវបបធម៌ស្សកុ-រកងុកនុងការការពារ 
និងដថ្រកាបុរាែលា ន ពិយសសពរងឹងសកមមភាពការង្អរដថ្រការបាលទ និងរមែីយដ្ឋា នបុរាែវទិា។ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បនតសហការរត្ាត្ពិនិត្យទិដ្ឋា ការរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ
យលើបនទះសីុឌី្ វសីុីឌី្ដដ្លដ្ឋក់លក់យៅរកងុកំពត្។ បនតសហការជាមួយស្សកុ-រកងុ កនុងការស្លវរជាវ និង
ដថ្រការបនពែី ទំយនៀមទមាា ប់ និងរមែីយដ្ឋា នធមមជាតិ្ យដ្ើមបីរមួចំដែកកនុងការដរបកាា យយមត្តកំពត្ឲ្យយៅ
ជាមជឈមែឌ លថ្ត្ដមសភាពយនត-វយីដ្អូ។ បានចុះរត្ាត្ពិនិត្យ និងដែនំាអំពីខ្នន ត្ជាតិ្ននកាច់ចមាា ក់ដមមរជូន
ដ្ល់អាជីវករចមាា ក់ពុមពសីុម៉ាង់ត៍្យៅស្សុកទឹកឈូ។ បានចុះរត្ាត្ពិនិត្យ និងដែនំាការដ្ឋក់តំាងលា កយីយហា 
លា កសញ្ញា  និងផ្ទទ ំងផ្ាយពាែិជជកមម មិនសមស្សបតាមបទដ្ឋា នជាតិ្យៅរកុងកំពត្។ 
              មនទរីវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដត្ពះស្ហីនុ ៖  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានយរៀបចំ ដថ្ទំ វត្ាុបុរាែដដ្លមានយៅកនុងមនទីរជារបចំ ។  
ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានចុះរត្ាត្ពិនិត្យការហាត់្របំាយតត យលម របស់សិសសវទិាល័យស្សុក 

កំពង់សិលាចំនួន០១យលើក។ បានអយញ្ជ ើញអាជីវករជួល-លក់ឌី្សមកយធវើការរបជំុដែនំាចំនួន០១យលើក យៅ
រកងុរពះសីហនុ។ បានសហការជាមួយរកុមហ៊ាុន ផ្ល លយរ ៉ាត្ អយញ្ជ ើញអាជីករយធវើអាជីវកមមយលើកតំាងលា ក
យីយហាមករបជំុ និងដែនំា សតីពីការយធវើពាកយសំុចាប់យលើកតំាងលា កយីយហាបានចំនួន០១កដនាង។  
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតកាំពង់ស្ព ឺ៖  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានចុះពិនិត្យឆាឹងដំ្រដីដ្លរកាទុកយៅអាស្សមភនំបាត្ស្សុកថ្ពង ពិនិត្យ
ររឹះរបាលទបុរាែយៅវត្តដុ្ងលត់្មានឬទធិ ស្សកុឧដុ្ងគ និងបានចុះស្លវរជាវរកទួលអងគបុរាែយៅស្សកុភនំ
ស្សាចបានចំនួន០៣យលើក ។ បានសហការជាមួយឆ្ម ំរបាលទដកាកពង កាប់ឆ្ក រកូនយឈើដដ្លដុ្ះយលើរបាលទ 
និងរត្ាត្ពិនិត្យដរកងមានការកាប់បំផ្ាិចបំផ្ទា ញបានចំនួន០២យលើក។ យភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរនរៈបុរសីរបុ
ចំនួន៥៧៣នាក់ ។ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានសហការជាមួយមនទីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡាយមត្ត យបើកមយហាស្សព 
សិលបៈយុវជនថាន ក់មូលដ្ឋា នយមត្តឆ្ន ំ២០១៥ និងបំផុ្លចលនាតាមវទិាល័យកនុងយមត្ត បយងកើត្រកុមសិលបៈ
យុវជនតាមវទិាល័យ យដ្ើមបីចូលរួមរបកួត្របដជងកនុងមយហាស្សពសិលបៈយុវជនថាន ក់មូលដ្ឋា នយមត្តឆ្ន ំ២០១៥។ 
បានបញ្ជូ នររូជំនាញរបំា  ចុះបង្អា ត់្ពីទរមង់របំាចន្ដងកង់យទើបបយងកើត្ថ្មី ដ្ល់សិសសយៅមែឌ លកូយរ ៉ា ស្សកុសំយរាង
ទង។ បានចុះពិនិត្យ និងពរងឹងដ្ល់អាជីវករ ដដ្លយធវើអាជីវកមមដផ្នកសិលបៈសូនរបូ និងសិបបកមមបានចំនួន 
០៥យលើក។ ការោិល័យរចកយចញចូលដត្មួយរកងុចារមន បានអនុញ្ញា ត្ចាប់របកបអាជីវកមមយលើវស័ិយ
វបបធម៌   និងវចិិរត្សិលបៈចំនួន០៥ចាប់ ទទួលថ្វកិាបាន២៦៥.០០០យរៀលបង់ចូលថ្វកិារដ្ា ។ 
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដសពាធិសរ់ ៖  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានចុះរត្ាត្ពិនិត្យការលងសង់សំែង់ យៅវត្តទួលរូ និងចុះពិនិត្យ
យមើលទួលបុរាែមួយកដនាងដដ្លមានយដ្ើមយឈើទលធំមួយយដ្ើម និងមានអាយុកាលរបដហលជាង១០០ឆ្ន ំ  
សាិត្យៅស្សកុកយែត ៀងបានចំនួន០២យលើក។ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានចុះបង្អា ត់្ និងដកសរមាលដ្ល់រកមុសិលបៈមហាជនបានចំនួន
០២រកុម។ បានចុះពិនិត្យយលើការជួល-លក់ឌី្សដដ្លោម នទិដ្ឋា ការពីរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈយៅស្សុក 
កយែត ៀងចំនួន០១យលើក។ ការោិល័យរចកយចញចូលដត្មួយ បានយចញលិមិត្អនុញ្ញា ត្របរំុត្ន្ដនតីបានចំនួន 
០៦យលើក ។ 
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដប្នាទ យម្ភនជ័យ ៖ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ យភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរយមត្តសរបុចំនួន១៨នាក់ (អនតរជាតិ្០៨នាក់) 
របាលទបនាទ យឆ្ម រចំនួន១.៣០១នាក់ (អនតរជាតិ្២០១នាក់) និងលរមនទីរបុរាែវទិាយទពយកាល-លន យ
សរបុចំនួន៧៦នាក់ (អនតរជាតិ្២១នាក់) ។  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានចុះពិនិត្យទិដ្ឋា ការ និងការជួល-លក់យលើលន នដ្ភាពយនត-វយីដ្អូបាន 
ចំនួន០២យលើក និងបានចុះរត្ាត្ពិនិត្យវត្ាុសិលបៈចមាា ក់យឈើចំនួន០២របូដដ្លរត្វូនំាយចញយៅយមត្តយសៀមរាប 
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និងចមាា ក់ថ្មចំនួន០២របូនំាយចញយៅរាជធានីភនំយពញ ។ 
             មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដឧរតរម្ភនជ័យ ៖  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានចុះពិនិត្យលា នភាពរបាលទរុកដដ្លទទួលរងនូវការយឆះនរព និង
ពិនិត្យ វាយត្នមាយលើរយរមាងរត្ាសរតាយនរពលព នអូរជីក និងរបាលទរពហមកិល។ បានចុះកាប់ឆ្ក រនរពកនុង 
បរយិវែរបាលទ យៅស្សុករត្ពំាងរបាលទយដ្ើមបីង្អយស្សាលសរមាប់យភញៀវយទសចរែ៍ចូលទសសនា។ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានចុះពិនិត្យបញ្ញច ំងភាពយនត-វយីដ្អូ ដដ្លោម នទិដ្ឋា ការពីរកសូង
វបបធម៌ និងបានយធវើការដែនំាដ្ល់អាជីវករជួលយមរកូ ធុងបាស វយីដ្អូចល័ត្ អំពីករមិត្សយមាង យៅរកុង
សំយរាង។ បានចុះពិនិត្យសកមមភាពយធវើពុមពរានយទវតា យៅរកងុសំយរាង។ បានពិនិត្យរកចាប់យធវើអាជីវកមម
អ៊ាុត្សក់ សមាា ងការ និងលមារកចកយៅរកងុសំយរាងចំនូន០១យលើក និងបានស្សង់ទិននន័យចំនួនបណាណ ោរ 
បណាណ ល័យ និងអងគការដដ្លមានកនុងយមត្ត។ ការោិល័យរចកយចញចូលដត្មួយរកុងសំយរាង បានយចញលិមិត្
អនុញ្ញា ត្ថ្ត្របូ និងយបាះពុមព ចំនួន០២ចាប់ ។  
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដសស្ៀមរាប្ ៖  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានចុះហាមឃាត់្ និងបញ្ឈប់ជាលា ពរនូវសកមមភាពការបូមមាច់ 
មុសចាប់០១កដនាង ជាប់ផ្ាូវបុរាែ សាិត្យៅស្សុកពួកបានចំនួន០២យលើក។ 

យភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរជាតិ្អងគរសរបុមានចំនួន៥.៣១០នាក់ (អនតរជាតិ្៥.០៩៥នាក់) លរមនទីរ
រពះនយរាត្តមសីហនុចំនួន២.២០៨នាក់ (អនតរជាតិ្២.១០០នាក់) លរមនទីរវត្តរាជបូព៌ចំនួន៨៨០នាក់ (អនតរជាតិ្
៨០៥នាក់) និងមែឌ លឧរកិដ្ាកមមរបល័យពូជលសន៍ចំនួន៤.៧៥០នាក់ (អនតរជាតិ្ចំនួន៤.៥០០នាក់) ។ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ៖បានផ្ដល់លិមិត្អនុញ្ញា ត្នំាយចញវត្ាុសិលបៈយៅយរៅរបយទសចំនួន០៩របូ 
រកមុសិលបៈរបំា និងសិលបៈមហាជនចំនួន២៤រកមុ បានយចញសដមតងកនុងយរាងមយហាស្សព សណាា ោរ 
យភាជនីយដ្ឋា ន និងផ្ាររារតី្ជូនយភញៀវជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ទសសនាជារបចំ។ បានចុះដែនំា និងរត្ាត្ពិនិត្យ
បទយលមើសភាពយនត-វយីដ្អូដ្ល់អាជីវករភាពយនត-វយីដ្អូ (ការផ្លិត្ ការចក់បញ្ញច ំង ការជួល-លក់ឌី្សអាស
អាភាស និងោម នទិដ្ឋា ការ) ឱ្យចូលរមួអនុវត្ដតាមលិមិត្បទដ្ឋា នចាប់ចំនួន៣១កដនាង (ស្សុកពួក ស្សុកជីដរកង 
ស្សុកអងគរជំុ និងស្សុករបាលទបារង)។ បានរត្ាត្ពិនិត្យ និងដែនំាដ្ល់អាជីវករ សិបបករដដ្លកំពុងបយរមើ
យសវាកមមទក់ទងនឹងជំនាញសិលបៈសូនរូប និងសិបបកមមឲ្យយោរពតាមកាច់ចមាា ក់ដមមរ យៅផ្ារចស់ ផ្ារ
យសៀមរាបអាត្យសនធ័រ និងផ្ាូវកូនម៉ា រកុងយសៀមរាប បានចំនួន២៥កដនាង។ សហការជាមួយរកុមការង្អរចរមុះ
លលារកងុយដ្ើមបីយរៀបចំសណាត ប់ធាន ប់រកុងយសៀមរាប ចុះផ្សពវផ្ាយ និងឲ្យយធវើកិចចសនាពីអាជីវករជាមាច ស់
លា កសញ្ញា ដដ្លយលើកតំាងពំុយោរពចាប់បាន២៣កដនាង កនុងរកុងយសៀមរាប។ ការោិល័យរចកយចញចូលដត្
មួយរកងុយសៀមរាប បានផ្ដល់ចាប់យសវាកមមលា កសញ្ញា  រាកំំលនតលក់សំបុរត្ ផ្សពវផ្ាយផ្លិត្ផ្ល របរំុត្ន្ដនតី 
និងចងបដ្ឋចំនួន១០ចាប់។ 
             មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតត្ពះវិហារ ៖  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖  បានចុះដឹ្កវត្ាុបុរាែយៅលលាស្សុករូដលន និងយៅឃំុស្សយ៉ាង់ ស្សកុ 
រូដលនបានចំនួន០២យលើក។ បានទទួលសរសរយពរជពីការការោិល័យយបតិ្កភែឌ ចំនួន០១ ។ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ រកមុសិលបៈបានយចញសដមតងកនុងកមមវធីិយផ្សងៗកនុងយមត្ត។ បានស្សង់ 
សាិតិ្វស័ិយសិលបៈសូនរបូ និងសិលបៈសិបបកមមយៅស្សុកសងគមថ្មី និងស្សង់សាិតិ្វស័ិយអភិវឌ្ឍវបបធម៌យៅស្សុក 
ជំាកានត និងស្សកុដឆបបានចំនួន០៣យលើក។  
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដស្ទងឹខត្រង ៖ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានចុះរត្ាត្ពិនិត្យវត្ាុបុរាែដដ្លសាិត្តាមទួលរបាលទ និងតាមផ្ទះ 
របជាពលរដ្ាបានចំនួន០២យលើក និងចុះយៅស្សុកថាឡាបរវិា៉ាត់្ យដ្ើមបយីដ្ឋះស្លយអំពីបញ្ញា របជាពលរដ្ានំាោន  
មកលក់ដូ្រយៅទួលរបាលទរពះយោ និងបានយធវើកិចចសនាបញ្ឈប់ការលក់ដូ្រ។  

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានបនតបង្អា ត់្របំាដ្ល់សិសសវទិាល័យរពះរាជបូជនីយកិចច។ បាន 
ស្លវរជាវ និងចងរកងបយងកើត្របំា “សរមស់មចឆ បា៉ា យសអីុ” និងយលាខ ននិោយ “យបើនថ្ៃយៅដត្រះ”។ បានចុះដែនំា 
ដ្ល់អាជីវករភាពយនត-វយីដ្អូទំងអស់ដដ្លមានយៅកនុងយមត្តឲ្យមកដ្ឋក់ពាកយសំុរបកបអាជីវកមមសរមាប់ឆ្ន ំ 
២០១៥។ 
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដររនគ្ីរ ី៖ 
                 ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានចុះយបាះបយង្អគ លរពំររឹះរបាលទរពះយវសនតរ យៅស្សុកលំផ្ទត់្   និង 
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ចុះរត្ាត្ពិនិត្យការកាប់នរពកនុងតំ្បន់ររឹះរបាលទរពះពុទធ យៅស្សុកវុនឺនសចំនួន០២យលើក។ បានចុះរត្ាត្ពិនិត្យ 
យរៀបចំរបាលទោ៉ាកណំាង យដ្ើមបីទទួលយភញៀវជាតិ្-អនតរជាតិ្ចូលទសសនា។ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានចុះរត្ាត្ពិនិត្យការហវឹកហាត់្របស់រកមុសិលបៈមហាជនភូមិត្ង
ែងឡិៈយរៀងរាល់សបាត ហ៍។ បានចុះរត្ាត្ពិនិត្យកដនាងចក់បញ្ញច ងំទូរទសសន៍ដមសកាបបានចំនួន០២យលើក។ 
បានចុះពរងឹងសិបបកមមចមាា ក់យៅស្សុកកូនមំុ និងរត្ាត្ពិនិត្យកដនាងលក់វត្ាុអនុសាវរយ៍ីយៅស្សុកបរដកវចំនួន 
០២យលើក។ 
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដមណឌ លគ្ីរ ី៖ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានចុះយៅបែតុ ះបណាត លយលាខ នមាីៗដ្ល់សិសសកនុងមែឌ លចំការដត្ 
ចំនួន០៥យលើក។ បានយបាសសមាា ត្អាស្សមទំងបីយៅយលើមជឈមែឌ លវបបធម៌ជនជាតិ្យៅភនំយដ្ឋះរកមំុសរមាប់
យភញៀវយទសចរែ៍មកយលងកំលនត និងបានចុះវាស់ដី្ភនំសរមាប់ឈូសឆ្យយធវើកំាជយែតើ រយឡើងយៅអាស្សម
យលាកោយផ្ាំ។  
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតនត្ពខវង ៖ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានសហការជាមួយអាជាញ ធរស្សុកសីុធរកណាត ល និង ស្សកុបាភនំសិកា
ដសវងយល់ពីរបវត្តិរបាលទនរពយដ្ើមស្សុក និងរបាលទវហិារច័នទ។ យរៀបចំយធវើបលា័ងគសរមាប់ត្មកល់រពះអងគ០២ 
រពះអងគយៅទួលបារាយែ៍អដែត ត្។ យភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរយមត្តមានចំនួន១២នាក់ ។   

ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានហាត់្បទយភាង និងចយរមៀងសម័យជាយរៀងរាល់នថ្ៃ និងបង្អា ត់្
របំាបដនាមដ្ល់សិសសវទិាល័យបាភនំ។ បានចុះពិនិត្យអាជីវកមមវយីដ្អូលក់កាយហវយៅរកងុនរពដវងចំនួន១យលើក។ 
បានរត្ាត្ពិនិត្យសិបបកមមពុមពសីុម៉ាង់ត៍្យៅតាមបណាត រកុង-ស្សុក និងស្សង់សាិតិ្សិបបកមមររប់របយភទយដ្ើមបីសំុយបើក
វរគបែតុ ះបណាត ល និងចុះពិនិត្យសិបបកមមត្មាញហូល ផ្ទមួង យៅស្សុកសីុធរកណាត លចំនួន០១យលើក។ បាន
ពិនិត្យលា កសញ្ញា ររប់របយភទយៅស្សុកពារាងំ និងស្សុកកំពង់រត្ដបកចំនួន០២យលើក។  
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតសវ យសរៀង ៖ 

ការង្អរយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានរត្ាត្ពិនិត្យទួលបុរាែ និងរបាលទបុរាែចំនួន៧យលើក។ បានចុះ 
សហការយធវើបាង់ទួលបុរាែចំនួន០២បាង់ និងចុះផ្សពវផ្ាយចាប់ សតីពីកិចចការពារយបតិ្កភែឌ ចំនួន០២យលើក។ 
បានចុះរត្ាត្ពិនិត្យវត្ាុបុរាែយៅតាមទីលធារែៈចំនួន០១យលើក។   
                 ការង្អរយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានបង្អា ត់្របំាដ្ល់អងគការកូដូ្ដមមរយៅឃំុតាសួសបានចំនួន០១យលើក។ 
បានរត្ាត្ពិនិត្យអាជីវកមមជួល-លក់ឌី្សចំនួន០២យលើក រកយឃើញឌី្សោម នទិដ្ឋា ការចំនួន៣៥០បនទះ។ បានចុះ
ផ្សពវផ្ាយចាប់ សតីពីវស័ិយភាពយនត និងវយីដ្អូបានចំនួន០១យលើក។ យចញលិមិត្អនុញ្ញា ត្យលើកលា កសញ្ញា  
និងផ្ទទ ំងយីយហាររប់របយភទចំនួន០២កដនាង។ 
     ៧- សស្ចកតសី្ននិដ្ឋឋ ន ៖ 
                    សកមមភាពការង្អរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ កនុងដមមករាឆ្ន ំ២០១៥យនះ មានដំ្យែើ រការលាកនុង 
ការផ្សពវផ្ាយ និងចត់្តំាងអនុវត្តកមមវធីិនយោបាយយុទធលស្ដសតចតុ្យកាែដំ្ណាក់កាលទី៣ របស់រាជ 
រដ្ឋា ភិបាល នីតិ្កាលទី៥ននរដ្ាសភា និងដផ្នការយុទធលស្ដសតអភិវឌ្ឍជាតិ្២០១៤-២០១៨ ស្សបតាមយោល 
នយោបាយជាតិ្សតីពីវស័ិយវបបធម៌យដ្ឋយយផ្ទត ត្សំខ្នន់យលើការអភិរកស និងអភិវឌ្ឍវបបធម៌ជាតិ្ទំងរបីូ និងអរបីូ 
យដ្ើមបីរមួចំដែកអភិវឌ្ឍយសដ្ាកិចចសងគម។ ជាក់ដសតងកនុងដមមករា ឆ្ន ំ២០១៥យនះ យយើងសយរមចបាននូវលទធផ្ល 
មូយចំនួនដូ្ចខ្នងយរកាម៖  

-ការង្អរោំពារជួសជុលរបាលទបុរាែបានបនតដំ្យែើ រការររប់ដផ្នកជំនាញកនុងការជួសជុល ដថ្រកា 
ការពារសំែង់បុរាែ និងចងរកងឯកលររបវត្ដិលស្ដសដ  

-បានមិត្មំផ្សពវផ្ាយលិមិត្បទដ្ឋា នរតិ្យុត្តិសតីពីកិចចដថ្រកា ការពារអត្តសញ្ញា ែជាតិ្ កបូនខ្នន ត្ 
កាច់ចមាា ក់ដមមរជូនដ្ល់វស័ិយឯកជនដដ្លរបកបអាជីវកមមយលើវស័ិយវបបធ៌មឲ្យរកាបាននូវរុែភាព  កបូន 
ខ្នន ត្ជាតិ្ និងពរងឹងការផ្តល់ និងបយរមើយសវាកមមវបបធម៌ដ្ល់វស័ិយឯកជនឲ្យរហ័សទន់យពលយវលា ជាការ 
យលើកទឹកចិត្ត និងយឆាើយត្បយៅនឹងការបយងកើត្ និងបយងកើនផ្លិត្ផ្លវបបធម៌ជាតិ្របស់ពូកយរ កនុងយោល 
បំែងយធវើឲ្យមាននិរនតរភាព ននការយធវើចរាចរផ្លិត្ផ្លវបបធម៌ជាតិ្យលើទីផ្ារយសរ ី រមូចំដែកបយរមើវស័ិយ 
យទសចរែ៍-វបបធម៌ យដ្ើមបីអភិវឌ្ឍយសដ្ាកិចចជាតិ្ និងកាត់្បនាយភាពរកីរកកនុងសងគម។ យដ្ឋយដឡកលលា 
មធយមវចិិរត្សិលបៈ   និងលកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈបានមិត្មំបែតុ ះបណាត លធនធានមនុសសររប់ 
ជំនាញវបបធម៌  និងររប់ករមិត្សិកា យដ្ើមបីរមូចំដែកជួយដ្ល់ធនធានមនុសសកនុងការអភិរកស   និងអភិវឌ្ឍ 
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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។ 
    ៨-ទ្ិស្សៅការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈត្ប្ចាំខែកមុាៈ ឆ្ន ាំ២០១៥ 

-បនដយធវើកិចចសហរបតិ្បត្ដិការជាមួយអងគការ G.H.F ជួសជុលរបាលទបនាទ យឆ្ម រ យមត្ដបនាទ យមានជ័យ 
-បនដយធវើកិចចសហរបតិ្បត្ដិការជាមួយអងគការWaseda ជួសជុលរកមុរបាលទសំបូរនរពរុក យមត្ដកំពង់ធំ 
-យរត្ៀមយធវើកិចចសហរបតិ្បត្តិការជាមួយរកមុហ៊ាុនKIRI Travelពីការង្អរយបាះត្ង់យៅរបាលទបនាទ យឆ្ម រ 
-ចត់្មន្ដនតីយរៀបចំបចចុបបននភាពហានិភ័យរបូចមាា ក់យៅយរៅ និងកនុងឃាា ងំអភិរកសអងគរសរមាប់ជួសជុលបនត 
-យរត្ៀមរកទីតំាងរការបូចមាា ក់ដដ្លបានជួសជុលរចួ យដ្ឋយថ្វកិារដ្ាឆ្ន ំ២០១៥ ឲ្យមានសុវត្ាិភាព 
-បនដចុះបញ្ជ ីលរយពើភែឌ វត្ាុសិលបៈយៅលរមនទីរជាតិ្ និងលរមនទីរយមត្ដ 
-បនដរត្ាត្ពិនិត្យ និងផ្ដល់ជំនួយបយចចកយទសដ្ល់ការង្អរអភិរកស និងរយបៀបដ្ឋក់តំាងពិព័រែ៌វត្ាុសិលបៈ 
-បនតការសិកាស្លវរជាវឯកលរកាច់ចមាា ក់ដមមរភារ៣ និងសមាភ រៈយរបើរបាស់របជាពលរដ្ាដមមរភារ៣ 
-បនតការពិនិត្យ ការរបមូលផ្តុំ និងចងរកងឯកលរកាច់ចមាា ក់ដមមរភារ២ និងសមាភ រៈយរបើរបាស់របជា

ពលរដ្ាដមមរភារ២ 
-បនតកិចចសហការជាមួយរែៈកមមការអនតររកសួងបន្ដង្អក បបទយលមើសភាពយនត-វយីដ្អូ កនុងការរត្ាត្ 

ពិនិត្យ និងមានវធិានការចំយពាះការចរាចរផ្លិត្ផ្លភាពយនតោម នទិដ្ឋា ការពីរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលប: 
-បនតសហការជាមួយរកសួងយុត្តិធម៌យធវើចាប់ សតីពីការររប់ររងវស័ិយភាពយនត 
-យរត្ៀមសដមដងសិលបៈទសសនីយភាពបយរមើរពឹត្ដិការែ៍សំខ្នន់ៗរបស់ជាតិ្ និងអនដរជាតិ្ 
-យរត្ៀមចូលរមួកនុងសកមមភាពសិលបៈទសសនីយភាពយៅយលើឆ្កអនតរជាតិ្ 
-យបើកការរបឡងឆមាសទី១ យៅររប់ករមិត្សិកា យៅលកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ 
-បនតការជួសជុលអាោរបណាណ ល័យយៅលកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ  
-យបើកមយហាស្សពសតីពី យុវជនយដ្ើមបវីបបធម៌ជាតិ្ អបអរទិវាវបបធម៌ជាតិ្៣មិនា យលើកទី១៧ ។ 
 
អាស្ស័យដូ្ចបានយោរពជរមាបជូនខ្នងយលើ  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 
 

 
 
 
 


