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របាយការណ៍ 

ស្ដពី ី
លទ្ធផលការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈ ត្ប្ចាំខែកមុភៈ ឆ្ន ាំ២០១៥ 

 

 
 
I. សស្ចកដីសផដើម ៖ 

អនុវត្ដតាមកមមវធីិនយោបាយ យុទ្ធសាស្ដ្រចតុកោណដំណាក់ោលទី្៣ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល  នីតិ្ 
កាលទី៥ននរដ្ាសភា និងសយរមចបាននូវយោលបំណង ររមទំងទិសយៅដដ្លមានដចងកនុងយោលនយោបាយ 
ជាតិ្សតីរីវស័ិយវបបធម៌ដដ្លមានចកខុវស័ិយអភិរកស និងអភិវឌ្ឍវបបធម៌ជាតិ្យដ្ើមបីរមួចំដណកអភិវឌ្ឍយសដ្ាកិចច 
សងគម កនុងដំ្ណាក់កាលថ្មីននសកលភាវបូនីយកមម កនុងការដរបកាា យររះរាជាណាចរកកមពុជា ជាមជឈមណឌ ល 
ផ្សរវផ្ាយវបបធម៌ជាតិ្ តាមទិសយលា ក “កម្ពុជា ៖ ព្រះរាជជាណាចព្កនៃវប្បធម៌្” ៃិង្ំកៅររងឹងអត្តសញ្ញា ណ 
ជាតិ្ឲ្យកាន់ដត្រងឹមំា ។ កនុងរយៈយរលមួយដែយនះររប់អងគភារចំណុះរកសួងបានែិត្ែំរបឹងដរបងបយងកើនកិចច 
សហការជាមួយរកសួង លា ប័នពាក់រ័នធ និងនដ្រូអភិវឌ្ឍជាតិ្-អនដរជាតិ្ ជារិយសសវស័ិយឯកជនតាម 
យោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល រដ្ាោំរទ នដ្រូឯកជនជាអនកអនុវត្ដ កនុងកិចចដថ្រកា ការពារយបតិ្កភណឌ  
វបបធម៌ជាតិ្ទំងរបីូ និងអរបីូ  កនុងយោលបំណងយធវើឱ្យ វបបធម៌កាា យជាយសដ្ាកិចចជាតិ្ យដ្ឋយយរបើរបាស់សកាត  
នុរលវបបធម៌ជាតិ្ ធនធានមនុសស ជារិយសសការបណតុ ះលម រតី្ ការបំផុ្សចលនាយុវជនឲ្យយចះស្សឡាញ់និង 
លគ ល់ត្នមារិត្ដ៏្មហាលលរបស់ភារយផ្សងៗោន ននវញិត្តិវបបធម៌ជាតិ្ដ៏្សមបូរដបបរបស់ែាួន កនុងការចូលរមួ 
ចំដណកអនុវត្តដផ្នការយុទធលស្តសតអភិវឌ្ឍជាតិ្២០១៤-២០១៨ឲ្យទទួលបានលទធផ្លកាន់ដត្របយសើរយ ើង។ 
II. រចនាស្មពន័ធ និងត្កប្ែណឌ  ៖ 

១.រចនាស្មព័នធ ៖ 
ក-ថ្នន ក់ដឹ្កនំារកសួង ៖ 
រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈដឹ្កនំាយដ្ឋយ រដ្ាមន្ដនដី១របូ អមយដ្ឋយរដ្ាយលខាធិការ៧របូ និង 

អនុរដ្ាយលខាធិការ៨របូ។ 
ែ-ថ្នន ក់រដ្ាបាលកណាដ ល ៖ 
ថ្នន ក់រដ្ាបាលកណាដ ល រកសួងមាន ៖ 

 -អរគនាយកដ្ឋា នរដ្ាបាល  និងហិរញ្ាវត្ាុ  មាននាយកដ្ឋា នចំនួន០៩  (នា.រដ្ាបាល  នា.បុរគលិក នា.ដផ្នការ           
សាិតិ្ និងសរបុ នា.រណយនយយនិងហិរញ្ាវត្ាុ  នា.សំភារៈនិងបរកិាខ រ នា.នីតិ្កមម  នា.សិទធិអនកនិរនធនិងសិទធិ 
របហាក់របដហល  នា.សហរបតិ្បត្ដិការវបបធម៌អនដរជាតិ្និងកិចចការអាល៊ា ន លលាបណដុ ះបណាដ លរកបែណឌ  
វបបធម៌) ។ 

-អរគនាយកដ្ឋា នបយចចកយទសវបបធម៌ មាននាយកដ្ឋា នចំនួន០៥ (នា.អភិវឌ្ឍវបបធម៌ នា.យសៀវយៅ
ការអាន នា.សិលបៈភារយនដនិងផ្សរវផ្ាយវបបធម៌  នា.សិលបៈទសសនីយភារ  នា.សិលបៈសូនរបូនិងសិលបៈ
សិបបកមម) ។ 
 -អរគនាយកដ្ឋា នយបតិ្កភណឌ  មាននាយកដ្ឋា នចំនួន០៤ (នា.បុរាណវត្ាុ នា.លរមនទីរ នា.បុរាណវទិា 
និងបុយររបវត្ដិវទិា នា.ោំពារនិងអភិរកសសំណង់បុរាណ) ។ 

យរៅរីយនះយៅមានអងគភារចំនួន០៤យទៀត្ ដដ្លសាិត្យៅយរកាមការដឹ្កនំាផ្ទទ ល់របស់រដ្ាមន្ដនដី ៖ 
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-លកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈដដ្លជាររឹះលា នលធារណៈ ថ្នន ក់យសមើអរគនាយកដ្ឋា ន មាន
មហាវទិាល័យចំនួន០៥ (មហា.បុរាណវទិា មហា.លា បត្យកមមនិងនររបូនីយវទិា មហា.សិលបៈសូនរបូ 
មហា.តូ្រយត្ន្ដនដី មហា.នាដ្លស្តសដ) និង មជឈមណឌ លសិកាស្លវរជាវវបបធម៌វទិាលស្តសដចំនួន០១ ។ 

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

យសៀក លលាសិលបៈសូនរបូ លលាតូ្រយត្ន្ដនដី លលាយលាខ ន) ។ 
រ-ថ្នន ក់រាជធានី-យែត្ដ ៖ 

 រកសួងមានមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈរាជធានី-យែត្ដ ចំនួន២៥ និងការោិល័យវបបធម៌ និងវចិិរត្
សិលបៈរកងុ ែណឌ  ស្សុក ចំនួន១៦៦ការោិល័យ ។ 

២.ត្កប្ែណឌ មន្ដនដរីាជការ ៖  
រកសួងមានមន្ដនដីរាជការសរបុចំនួន២.៤០៨នាក់ កនុងយនាះស្សី៩០០នាក់ ដចកយចញជា ៖- 
-ថ្នន ក់រដ្ាបាលកណាដ ល មានចំនួន១.៤១២នាក់ កនុងយនាះស្សី៥៣៨នាក់ 

 -ថ្នន ក់មនទីរវបបធម៌រាជធានី-យែត្ដ មានចំនួន ៩៩៦នាក់ កនុងយនាះស្សី៣៦២នាក់ ។ 
III. ស្កមមភាពការងារថ្នន ក់ដកឹនា ាំត្កស្ងួ ៖ 
 ស្កមមភាពកនងុត្ប្សទ្ស្ ៖ 

-នថ្ៃទី០២ ដែកុមភៈ ឆ្ន ំ២០១៥ យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតីបានអនុញ្ញា ត្ជូនយលាកជំទវ Eszter Torda 
ឯកអរគរដ្ាទូត្របយទសហុងររីចូលជួបសដមតងការរួរសម និងជរមាបលាយដ្ឋយរត្ូវបញ្ច ប់អាណត្តិយបសកកមម 
ការទូត្របស់ែាួនយៅកមពុជា 

-នថ្ៃទី០៤ ដែកុមភៈ ឆ្ន ំ២០១៥ យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី   បានអយញ្ជ ើញចូលរមួកនុងកមមវធីិសននិសីទរិភរយលាក 
សដីរី “យទសចរណ៍ និងវបបធម៌” សត្កាមអធិប្រីភាពដែ៏ពង់ែពស្ស់្សមដចអគ្គមហាសស្នាប្រីសរសោ ហ ុន ខស្ន 
នាយករដឋមន្ដនដី ននត្ពះរាោណាចត្កកមពុោយៅសណាា ោរ Le Meriden Angkor យែត្តយសៀមរាប  

-នថ្ៃទី២០ ដែកុមភៈ ឆ្ន ំ២០១៥ យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតីបានអនុញ្ញា ត្ជូនឯកឧត្តម Evgueni Stefanov 
Stoytchey ឯកអរគរដ្ាទូត្ដត្ងតំាងថ្មី ននលធារណរដ្ាប៊ាុលហាគ រ ី ចូលជួបសដមតងការរួរសម និងរិភាកា 
ការងារពាក់រ័នធនឹងកិចចសហរបតិ្បត្តិការវបបធម៌រវាងរបយទសទំងរីរ 

-នថ្ៃទី២០ ដែកុមភៈ ឆ្ន ំ២០១៥ ឯកឧត្តម រង់ កនាា រាអ  អនុរដ្ាយលខាធិការ បានអនុញ្ញា ត្ជូនយលាករបធាន 
សហរោសសងគមហាវ រ (PPSE) ចូលជួបរិភាកាយលើការយសនើសំុអនុញ្ញា ត្ និងឧបត្ាមភកដនាងសដមតងមយហាស្សរ
យសៀកអនតរជាតិ្ យលើកទី១៩ យៅមជឍមណឌ លសិលបៈយសៀក និងទសសនីយភាររាជធានីភនំយរញ (លលាយសៀក
ជាតិ្រាជធានីភនំយរញ) ។   

ស្កមមភាពសត្ៅត្ប្សទ្ស្ ៖ 
នថ្ៃទី០៨-១៤ ដែកុមភៈ ឆ្ន ំ២០១៥ ឯកឧត្តម យលម សុរនធ រដ្ាយលខាធិការ អមយដ្ឋយមន្ដនតីជំនាញ០១របូ 

បានយៅចូលរមួកមមវធីិទសសនកិចច សតីរីអងគភារររប់ររងសិទធិរមួ យៅទីរកុងតូ្កយូ របយទសជបអុន ។  
IV. លទ្ធផលការងារ ៖ 
   ១-ការងារប្សត្មើត្ពរឹតកិារណ៍ស្ាំខាន់ៗ  ៖  

យៅនថ្ៃទី២៣ ដែកុមភៈ ឆ្ន ំ២០១៥ យៅលលសននិសីទចតុ្មមុែ មានរបាររវរិធីយបើកមយហាស្សរសិលបៈ 
យុវជនទូទំងរបយទសយដ្ើមបីអបអរលទរទិវាវបបធម៌ជាតិ្ ០៣ មីនា យលើកទី១៧ ឆ្ន ំ២០១៥ យរកាមអធិបតី្ភារ 
យលាកជំទវ យភឿង សកុណា រដ្ាមន្ដនតីរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ ដដ្លមានការអយញ្ជ ើញចូលរមួរី
ថ្នន ក់ដឹ្កនំារកសួង-អនតររកសួង យភញៀវជាតិ្-អនតរជាតិ្ មន្ដនតីរាជការ សិលបករ សិលបការនីិ របមាណ៧០០នាក់។    

   

     ២-ការងាររដឋបាល និងហរិញ្ញវរថ ុ៖ 
២.១.ការងាររដឋបាលទ្ូសៅ ៖ 
-បានទទួលលិែិត្ចូលរីររប់លា ប័នចំនួន៣២២ចាប់ និងបញ្ជូ នលិែិត្យចញយៅររប់លា ប័ន

ចំនួន៣១០ចាប់  
-បានតាក់ដត្ងលិែិត្រដ្ាបាល និងលិែិត្នានាបានចំនួន២៥ចាប់តាមត្រមូវការរបស់ថ្នន ក់ដឹ្កនំា 
-បានយរៀបចំទទួលយភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ និងកមមវធីិរបជំុយផ្សងៗបានលអ 
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-កមាា ំងសនដិសុែ និងនររបាលោមរបចំការយរលនថ្ៃ  និងយប់សហការោន បានលអកនុងការដថ្រកា 
សុវត្ាិភារ យៅទីសដីការរកសួង 

-ការោិល័យរត៌្មានវទិាបានបនតដំ្យណើ រការជាធមមតា តាមដផ្នការកំណត់្ ។ 
                 ២.២.ការងារប្ុគ្គលកិ ៖ 
   បានយធវើលិែិត្ឧយទទសនាមជាលស្តសតចរយបយរងៀនយមាអងបដនាម និងដឹ្កនំាលរណាដ្ល់និសសតិ្ 
លកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ សរមាប់ឆ្ន ំសិកា ២០១៤-២០១៥ ចំនួន៣១នាក់។ 

២.៣.ការងារនីរិកមម ៖ 
-បានចូលរមួរបជំុរណៈកមាម ធិការអនតររកសួង យដ្ើមបសីរមបសរមួល វាយត្នមា និងរត្តួ្រិនិត្យវត្ាុ 

សិលបៈបុរាណដែមរដដ្លរត្វូយកយៅតំាងរិរ័រណ៌យៅបរយទស យៅទីសតីការរកសួង 
-បានចូលរមួរបជំុរិភាកាយរៀបចំរបកាសអនតររកសួង សតីរីការកំណត់្ត្នមាអាជាញ ប័ណណភារយនត

និងវយីដ្អូ យៅទីសតីការរកសួង 
-បានរបជំុរិភាកា សតីរីតារាងឧបសមព័នធដផ្នកទី៣ ពាក់រ័នធការផ្តល់យសវាលធារណៈយលើវស័ិយ 

ភារយនត និងវយីដ្អូ យៅទីសតីការរកសួង 
-បានរបជំុការងារនារយីរៀបចំយសចកតីសយរមចសតីរីការបយងកើត្រណៈកមមការយរៀបចំទិវានារអីនតរជាតិ្ 

០៨ មីនា ឆ្ន ំ២០១៥ យៅទីសតីការរកសួង 
-បានចូលរមួកនុងកិចចរបជំុរិយរោះយោបល់ជាមួយនដ្រូសតីរី យុទធនាការផ្ទា ស់បតូរឥរោិបថ្អំរីការ 

ពាក់មួកសុវត្ាិភារសរមាប់អនកយធវើដំ្យណើ រតាមយទចរកោនយនតររមទំងកុមារ យៅមជឈមណឌ លសហរបតិ្បត្តិការ 
កមពុជា-ជបអុន (CJCC) 

-បានចូលរមួរបជំុអនតររកសួង យដ្ើមបរិភាកាយលើយសចកតីរពាងអនុរកឹត្យ សតីរីការររប់ររងសំណល់ 
បរកិាខ អរគិសនី និងយអ ិចរត្ូនិច យៅទីសតីការរណៈរដ្ាមន្ដនតី  

-បានចូលរមួរបជំុអនតររកសួង យដ្ើមបរិភាកាយលើយសចកតីរពាងអនុរកឹត្យ សតីរីលកខែណឌ  និងនីតិ្វធីិ 
ននការយសនើសំុអាជាញ ប័ណណរបកបអាជីវកមមយលើវស័ិយយហដ្ឋា រចនាសម័ពនធផ្ាូវថ្នល់ ការដថ្ទំផ្ាូវថ្នល់ និងការយបើកមនទីរ 
រិយលធន៍វស័ិយផ្ាូវថ្នល់ យៅទីសតីការរណៈរដ្ាមន្ដនតី 

-បានចូលរមួរបជំុអនតររកសួង យដ្ើមបរិភាកាយលើយសចកតីរពាងររះរាជរកឹត្យ សតីរីការដ្ឋក់ឲ្យអនុវត្ត 
នូវវធីិលស្តសតវាយត្នមាយលើផ្លបអះពាល់ននលិែិត្បទដ្ឋា នរតិ្យុត្ត យៅទីសតីការរណៈរដ្ាមន្ដនតី ។ 

២.៤.ការងារគ្ណសនយយ និងហរិញ្ញវរថុ ៖ 
-បានយធវើសំណំុលិែិត្យសនើសំុថ្វកិារដ្ាសរមាប់របាក់បំណាច់ និងរបាក់យបៀវត្សមន្ដនតីរាជការ និង

សរមាប់ឧបត្ាមភជីវភារមរត្កមនុសសរស់១៦នាក់ ឧបត្ាមភជូននររបាលការពាររបចំការយៅរបាលទបនាទ យ 
ឆ្ម រ៣១នាក់ របចំដែមករា ឆ្ន ំ២០១៥ 
       -យធវើរបាយការណ៍ និងលលាកប័រត្បដងវរចំណូលរីការជួលយរាងមយហាស្សរយែត្តកំរង់ចមរបចំ 
ឆ្ន ំ២០១៤ ជួលមណឌ លរបូភារ (អា ឺយអង់) ជួលទីតំាងមួយដផ្នករបស់នាយកដ្ឋា នអភិវឌ្ឍវបបធម៌ រីដែមករា 
ដ្ល់មីនា ឆ្ន ំ២០១៥ ជួលយរាងភារយនតលុចសដែធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ 

-យធវើរបាយការណ៍ និងលលាកប័រត្ចំណូលរីការលក់សំបុរត្លរមនទីរ រត្ួត្រិនិត្យវស័ិយភារយនត 
រត្តួ្រិនិត្យវត្ាុសិលបៈនំាយចញ-នំាចូលរបចំដែមករា ឆ្ន ំ២០១៥ 

-សំុយោលការណ៍ចំណាយ ៖ យរៀបចំមយហាស្សរសិលបៈយុវជនទូទំងរបយទស ឆ្ន ំ២០១៥ និង 
យបសកកមមយៅយរៅរបយទសចំនួន០៥យលើក  

-បានយធវើអាណត្តិចំណាយទូទត់្នថ្ាយសវារបមូល និងដឹ្កជញ្ជូ នសរមាមចប់រីដែកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៥ 
និងទូទត់្នថ្ាជួលរថ្យនតរកុមហ៊ាុនលីមអូសីុន សរមាប់ទទួលរណៈរបតិ្ភូ 

-បានយធវើអាណត្តិចំណាយយបសកកមមយៅយរៅរបយទស 
-បានយរៀបចំឯកលរអាណត្តិ និងប័ណណចំណាយរបចំដែកញ្ញា  ដ្ល់ដែវចិចិកា ឆ្ន ំ២០១៥ 
-បានរបមូលឯកលរយបសកកមមដដ្លបានចុះរចួបានចំនួន១៨យបសកកមម 
-បានយរៀបចំរត្តួ្រិនិត្យអាណត្តិយបើករបាក់ចំណាយទុកសរមាប់អធិការកិចច ននរកសួងយសដ្ាកិចច 

និងហិរញ្ាវត្ាុ និងអាជាញ ធរសវនកមមជាតិ្ ។ 
២.៥ ការងារស្ម្ភភ រៈ និងប្រកិាា រ ៖ 
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-បានចុះយៅផ្គូរផ្គងយសៀវយៅបញ្ជ ីលរយរើភណឌ រទរយសមបត្តិរដ្ាឆ្ន ំ២០១៤ របស់មនទីរវបបធម៌ និង 
វចិិរត្សិលបៈយែត្តនបអលិន និងយពាធិលត់្ 

-បានបនតយធវើការដបងដចកសមាភ រៈជូននាយកដ្ឋា ននានា និងថ្នន ក់ដឹ្កនំារកសួង 
-បានយធវើការដបងដចកយរបងឥនធនៈរបចំដែមករា និងកុមភៈ ជូននាយកដ្ឋា ននានា និងថ្នន ក់ដឹ្កនំា 
-បានយធវើសំយណើ សំុយោលការណ៍ ៖ យដ្ើមបីជួសជុលរបាលទស្សីររប់លកខណ៍ យែត្តកណាត ល អភិរកស 

និងជួសជុលរបាលទបាដសត្ យែត្តបាត់្ដំ្បង ជួសជុលរបាលទររះសទឹង យែត្តររះវហិារ ជួសជុលរបាលទ 
ភនំជីសូរយយលើកទី២ យែត្តតាដកវ និងជួសជុលលព នទ័រ យែត្តឧត្តរមានជ័យ ។ 
                ២.៦.ការងារខផនការ ស្ថរិិ និងស្របុ្ ៖  

-បានសយរមចការងារយធវើរបាយការណ៍តាមរបបកំណត់្របចំដែមករា ឆ្ន ំ២០១៥ ជូនរណៈរដ្ាមន្ដនតី 
-បានសយរមចការងារយរៀបចំកមមវធីិវនិិយោរលធារណៈបីឆ្ន ំរកិំល ២០១៦-២០១៨ ជូនរកសួង 

ដផ្នការ។ 
២.៧.ការងារស្ទិ្ធិអនកនិពនធ និងស្ទិ្ធិត្ប្ហាក់ត្ប្ខហល ៖  
បានចុះបញ្ជ ីការពារលន នដ្អកសរលស្តសតចំនួន០៣លន នដ្ និងលិែិត្អនុញ្ញា ត្យបាះរុមពយសៀវយៅ 

ចំនួន០២លន នដ្ ទទួលថ្វកិាបានចំនួន១៨០.០០០យរៀល។ 
២.៨.ការងារស្ហត្ប្រិប្រដិការវប្បធម៌អនដរោរិ និងកិចចការអាស ន ៖ 
-បានទទួលលិែិត្ចូលចំនួន៣៤ឯកលរ មករីររប់លា ប័ន អងគការ និងរីយរៅរបយទស យដ្ើមបជូីន

ថ្នន ក់ដឹ្កនំារកសួងរត្តួ្រិនិត្យ និងសយរមច 
-បានយធវើបចចុបបននភាររ័ត៌្មាន សតីរីកិចចររមយររៀងសហរបតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ជាមួយអងគការអនតរជាតិ្ 

នានាទទួលបានលទធផ្លដូ្ចខាងយរកាម៖ 
                      +កិចចររមយររៀងយៅមានសុរលភារចំនួន១៨ 

+កិចចររមយររៀងអស់សុរលភារចំនួន០៤ 
+កិចចររមយររៀងដដ្លយរោងចុះហត្ាយលខាចំនួន០៨ 

-បានសរមួលដបបបទជូនថ្នន ក់ដឹ្កនំា មន្ដនតីជំនាញយៅចូលរមួរបជំុ បំយរញយបសកកមម និងសដមតង
សិលបៈបានចំនួន០៦យលើក៖ យៅរបយទសនថ្ ឥណឌូ យណសីុ ហវីលីរីន និងជបអុន ។ 
     ៣-ការងារសប្រកិភណឌ របូ្ ី៖ 

៣.១.ការងារគាំពារ និងអភិរកសស្ាំណង់ប្ុរាណ ៖ 
ក.ការងារអភិរកសដ្ឋា នអងគរ ៖ 

       -បានយរៀបចំឯកលរបញ្ជ ីលរយរើភណឌ ររះរុទធរបូយ ើកនុងឃ្ា ំងយលែ០៣ បានចំនួន០៣ររះអងគ
(មានយលែN1166, N1209, N1211) របរល់ឲ្យលលាបាអ ឺមអូែចី។ 

 -បានយៅរិនិត្យ និងដកត្រមូវការជួសជុលលព នហាលខាងយកើត្របាលទបនាទ យឆ្ម រ 
 -បនតបញ្ចូ លទិននន័យបញ្ជ ីលរយរើភណឌ របូបដិ្មា ដដ្លបានរិរណ័នារចូដ្ឋក់កនុងកំុរយូទ័រ ចំនួន៧៦របូ  
                      -បនតចុះបញ្ជ ីលរយរើភណឌ របូបដិ្មាកនុងឃ្ា ំងយលែ០៣ ចំនួន៦០របូ 
 -បញ្ច ប់រូរបាង់ថ្មយៅលព នហាលខាងយកើត្ ននរបាលទបនាទ យឆ្ម រ 
 -បញ្ច ប់រូរបាង់ស្សទប់ដី្ដដ្លបានមករីកំណាយយៅលព នហាលខាងយកើត្ននរបាលទបនាទ យឆ្ម រ  

ែ.ការងារការពារតំ្បន់របាលទ ៖ 
បនតអនុវត្តរយរមាងជួសជុល និងររងឹងលព នហាលខាងយកើត្ ននរបាលទបនាទ យឆ្ម រ ។ 
រ.ការងារររប់ររងរមណីយដ្ឋា នវបបធម៌ ៖ 

       -បានចុះយៅរបាលទភនំរត្ប់(យរបើសមាស) យែត្តកំរង់ចម យដ្ើមបីស្សង់បាង់លា បត្យកមម និងរិនិត្យ
លា នភារែូចខាត្របស់របាលទ។ 

ឃ.ការងារជួសជុលរបាលទ និងសំណង់បុរាណ ៖ 
-បានយៅចូលរមួរិនិត្យ និងដកត្រមូវការជួសជុលលព នហាលខាងយកើត្ ននរបាលទបនាទ យឆ្ម រ 

                 -បានចុះរិនិត្យការកាប់យ ើយៅកនុងបរយិវណរបាលទររះែ័ន របាលទររះចតុ្មុែ យៅឃំុរណសិរស 
ស្សុកសងគមថ្មី យែត្តររះវហិារ  
                 -បានចុះរិនិត្យលា នភាររបាលទសំបូរនរររុក ។ 

ង.ការងារអភិរកសតាមបណាត យែត្ដ ៖ 
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 -អភិរកសដ្ឋា នកំរង់ធំ និង ររះវហិារ ៖ 
  +បនតចូលរមួសហការជាមួយអងគការWasedaចងរកងឯកលរ និងជួសជុលរបាលទសំបូរ 
នរររុក យៅយែត្តកំរង់ធំ ។ 

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

ច.ការងារសហរបតិ្បត្ដិការជាមួយអនដរជាតិ្ ៖ 
 *កិចចសហការជាមួយអងគការ G.H.F ជួសជុលរបាលទបនាទ យឆ្ម រ ៖ 
       បានសមាអ ត្នររកនុងបរយិវណរបាលទបនាទ យឆ្ម រដផ្នកខាងយកើត្ និងខាងត្បូង ។ 
 *កិចចសហការជាមួយអងគការ Waseda ជួសជុលរបាលទសំបូរនរររុក យែត្ដកំរង់ធំ ៖ 

ការងារជួសជុលរបាលទ N1 ៖ ររងឹងរចនាសមព័នធជញ្ញជ ងំដផ្នកខាងយលើ និងសសរយផ្ទអ បបាន 
ចំនួន១១ដមអរត្កាយរ ។ 
                ៣.២ការងារសរមនទីរ ៖ 

ក.លរមនទីរជាតិ្ភនំយរញ ៖ 
-បានកាត់្របូថ្ត្ និងបញ្ចូ លទិននន័យយៅកនុងរបរ័នធ Data base បានចំនួន៣០វត្ាុ  
-ការតំាងរិរ័រណ៍យរៅរបយទស ៖ យោងកិចចររមយររៀងរវាងរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា និងវចិិរត្លល 

ជាតិ្អូស្តលត លី រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាបានអនុញ្ញា ត្ឲ្យភារីអូស្តលត លីែចីវត្ាុសិលបៈបុរាណដែមរចំនួន០៣របូយក 
យៅតំាងរិរ័រណ៌យៅរបយទសអូស្តលត លី រយៈយរល០៣ឆ្ន ំ (២០១៤-២០១៧) 

-យោងកិចចររមយររៀងរវាងរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា និងបណឌិ ត្សភាចិនននយបតិ្កភណឌ វបបធម៌ 
រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាបានអនុញ្ញា ត្ឲ្យភារីបណឌិ ត្សភាចិនននយបតិ្កភណឌ វបបធម៌ ែចីវត្ាុសិលបៈបុរាណដែមរ 
ចំនួន៨០របូ រីលរមនទីរជាតិ្ យកយៅតំាងរិរ័រណ៌យៅរកុងយបអកំាង និងយែត្តកាវ ងទុង លធារណរដ្ារបជាមានិត្ 
ចិន រយៈយរល០៦ដែ ចប់រីដែធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ ដ្ល់ដែមិថុ្នា ឆ្ន ំ២០១៥  

-ជួសជុលរបូចមាា ក់បាន១៤របូ 
-យភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរជាតិ្ភនំយរញមានរណៈរបតិ្ភូជាន់ែពស់ជាតិ្-អនដរជាតិ្ យភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ 

សិកាខ កាម សិសស និសសតិ្ ររះសងឃ សរបុមានចំនួន ២៦.៥២៨នាក់ កនុងយនាះមាន ៖ 
យភញៀវជាតិ្ចំនួន ២.៥៣៧ នាក់ ទទួលបានថ្វកិាចំនួន ៨៨៧.៩៥០យរៀល បង់ចូលថ្វកិារដ្ា 
យភញៀវអនដរជាតិ្ចំនួន ២២.៥៩៦ នាក់ ទទួលបានថ្វកិា ៧៩.០៨៦ដុ្លាា  បង់ចូលថ្វកិារដ្ា 
យភញៀវចូលឥត្បង់នថ្ាចំនួន ១.៣៩៥នាក់។ 

 ែ.លរមនទីរឧរកឹដ្ាកមមរបល័យរូជលសន៍ទួលដសាង ៖  
-យភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ ររះសងឃ សិសស និសសិត្ចូលទសសនាមានចំនួន៣១.៩៣០នាក់  កនុងយនាះយភញៀវ 

អនតរជាតិ្ចំនួន២៨.១៧៦នាក់។ 
រ.មណឌ លវត្ដភនំ ៖ 
-យភញៀវយទសចរណ៍ជាតិ្-អនតរជាតិ្ចូលទសសនាមានចំនួន១៨.៥៧៩នាក់ កនុងយនាះអនតរជាតិ្មាន 

ចំនួន ១២.៩៩៩នាក់ ។ 
ឃ.មណឌ លយជើងឯក ៖ 
-យភញៀវយទសចរណ៍ជាតិ្-អនតរជាតិ្ចូលទសសនាសរបុមានចំនួន៣០.១៦០នាក់ កនុងយនាះអនតរជាតិ្

មានចំនួន២៧.១០៥នាក់ ។ 
               ៣.៣.ការងារប្ុរាណវរថុ ៖  

-បានចុះយៅរិនិត្យរបាលទររះែ័នកំរង់លវ យ យែត្តររះវហិារ និងរបាលទសំបូរនរររុក យែត្ត 
កំរង់ធំ 

-បានចុះស្លវរជាវយៅលា នីយរងូយ ើនាង និងលា នីយភនំតាយ អ ស្សុកថ្មបំាង យែត្តយកាះកុង 
-បាននឹងកំរុងស្លវរជាវ និងបញ្ចូ លវត្ាុបុរាណយៅយែត្តសទឹងដរត្ង រត្នរីរ ី កំរង់ធំ និងយសៀមរាប 

យៅកនុងរបរ័នធររប់ររងទិននន័យ (Database) 
-បានចុះយៅសហការវាស់ដវងកំណត់្ររំរបទល់ទួលបុរាណយៅស្សុកលអ ង យែត្តកណាត ល 
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-ការងារផ្ដល់យសវារិនិត្យវត្ាុសិលបៈនំាចូល-នំាយចញបានចំនួនសរបុ៥៧២របូ  ទទួលបានថ្វកិា
ចំនួន៧.២៩៥.០០០យរៀល បង់ចូលថ្វកិារដ្ា។ 

៣.៤.ការងារប្ុរាណវិទ្ា និងប្ុសរត្ប្វរតិវិទ្ា ៖  
-បានសហការជាមួយលកលវទិាល័យអីុលីណយ សហរដ្ាអាយមរកិ យៅចូលរមួយធវើកំណាយយៅ 

របាលទររះែ័នកំរង់លវ យ យែត្តររះវហិារ និងសហការជាមួយលរមនទីរជាតិ្របវត្តិលស្តសតធមមជាតិ្ របយទស 
បារាងំ ចុះយៅសិកាស្លវរជាវ និងយធវើកំណាយយៅលា នីយលាអ ងលព ន យែត្តបាត់្ដំ្បង 

-បានចុះយៅយធវើការអភិរកសកុលាលភាជន៍ យៅយែត្តយកាះកុង 
-បានចុះយៅសិកាស្លវរជាវ និងយធវើកំណាយយៅយជើងឯក រាជធានីភនំយរញ 
-បានចុះយៅរិនិត្យ និងវាយត្នមាលា នភារអដ្ាិធាតុ្ យៅលរមនទីរឧរកិដ្ាកមមរបល័យរូជលសន៍ 

ទួលដសាង ។ 
      ៤-ការងារសប្រិកភណឌ អរបូ្ ី៖ 

៤.១.ការងារអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ ៖ 
-យរៀបចំចុះសិកាស្លវរជាវអំរីរិធីដសនយររនចូលយៅភូមិថ្មីរបស់ជនជាតិ្ររឹង យៅយែត្តរត្នរីរ ី
-បនតការស្លវរជាវ និងចងរកងអំរីរបនរណីទំយនៀមទមាា ប់ននរិធីបុណយដ្ឋរលាន 
-បានយរៀបចំតុ្បដត្ងលមអ តំាងរិរ័រណ៌របូថ្ត្ ហវុង បដ្ឋ សរមាប់សននិបាត្រកសួងវបបធម៌ 

និងវចិិរត្សិលបៈ កាលរីនថ្ៃទី២១-២២ ដែមករា ឆ្ន ំ២០១៥ 
-បនតយរៀបចំលរមនទីរដែាងដែមរ យដ្ើមបីយបើកជូនមហាជនចូលទសសនា និងសិកាស្លវរជាវ ។ 
៤.២.ការងារស្លិបៈភាពយនដ និងផសពវផាយវប្បធម៌ ៖ 
-ថ្ត្វយីដ្អូឯកលររីសកមមភារថ្នន ក់ដឹ្កនំា និងការងារអងគភារជំុវញិរកសួងបាន០៥ចំណងយជើង 
-ចុះបញ្ជ ីសំុផ្លិត្វយីដ្អូយរឿងដែមរ(ខាន ត្ដវង) បាន០១ចំណងយជើង និងផ្លិត្សបអត្ែាីៗបាន០១យលែ  
-បានអនុញ្ញា ត្ចាប់ឲ្យថ្ត្វយីដ្អូខារាអ អូយែដែមរចំនួន០៦យលែ វយីដ្អូយរឿងដែមរ(ខាន ត្ដវង) បាន០២

ចំណងយជើង និងសបអត្ែាីៗបាន០១ចំណងយជើង 
-បានផ្ដល់ទិដ្ឋា ការឲ្យយធវើអាជីវកមមដ្ល់វយីដ្អូខារាអ អូយែដែមរចំនួន០៥យលែ វយីដ្អូដែមរ(ខាន ត្ដវង)ចំនួន

០១ចំណងយជើង  
-បានផ្ដល់ទិដ្ឋា ការឲ្យយធវើអាជីវកមមដ្ល់វយីដ្អូយរឿងបរយទសដដ្លបានបកដរបជាភាលដែមរ រចូដ្ឋក់ 

បញ្ញច ំងតាមយរាងភារយនតនានាចំនួន២២ចំណងយជើង       និងចុះបញ្ជ ីវយីដ្អូនំាចូលរីបរយទសដដ្លបានបកដរប 
ជាភាលដែមរ និងមិនបានបកដរបសរមាប់ដ្ឋក់លក់តាមទីផ្ារបាន១៨ចំណងយជើង 

-បានទទួលចំណូលរីការផ្ដល់យសវាកមមភារយនដ-វយីដ្អូ សរបុចំនួន៣.៦៩០.០០០យរៀល បង់ចូល 
ថ្វកិារដ្ា ។ 

៤.៣.ការងារស្លិបៈទ្ស្សនីយភាព ៖ 
-បានរបរំុត្ន្ដនដី និងសដមដងសិលបៈទំងមហាជន និងអាជីរ សរបុចំនួន២៤០យលើក កនុងយនាះ

នាយកដ្ឋា នសិលបៈសដមដងកនុងស្សុកបាន០៥យលើក និងយរៅរបយទសបាន០១យលើក   
-ព្កុម្្ិលបៈបាៃប្ៃតហាត់្ម្ ៃិងតកម្លើងសាា នដ្ិលបៈ្ព្ាប់្យកកៅ្ម្ម្តងកាុងស្្ុក ៃិង

កព្ៅព្ប្កទ្្ 
-យលាកររ ូ អនកររូនននាយកដ្ឋា នសិលបៈទសសនីយភារ បានបនតជួយបណតុ ះបណាត ល និងររងឹង

រុណភារសិលបៈទសសនីយភារ យៅតាមបណាដ ររឹះលា នអប់រនំានារមួមាន ៖ 
+អនកររូរបំា និងចយរមៀងបុរាណ០៤របូ បនតបងាា ត់្យៅមហាវទិាល័យសិលបៈនាដ្លស្តសត 
+សិលបកររបំារបនរណី០២របូ បនតបងាា ត់្បយចចកយទសយលាខ នយខាល យៅមហាវទិាល័យសិលបៈ

នាដ្លស្តសត 
         +យលាកររ ូអនកររូរបំារបនរណី របំាបុរាណ និងយលាខ នចំនួន០៧នាក់ បនតបងាា ត់្បយរងៀនសិសស
យៅលលាមធយមវចិិរត្សិលបៈ 
  +យលាកររ ូ អនកររូចំនួន១០នាក់ ចុះជួយបងាា ត់្បយរងៀនសិសសយៅបណាត យែត្ត សរមាប់ចូលរមួ 
កនុងមយហាស្សរយុជន ។ 

៤.៤.ការងារស្លិបៈស្នូរបូ្ និងស្លិបៈស្បិ្បកមម ៖ 
-បានបញ្ច ប់ការស្លវរជាវកាច់ចមាា ក់ដែមរភារ២ និងសមាភ រៈយរបើរបាស់របជារលរដ្ាដែមរភារ២ 
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      -បានរបជំុសយរមចយរជើសយរ ើសរកមុចមាា ក់ រកមុរំនូរវចិិរត្កមមដដ្លមានលន នដ្ែពស់យដ្ើមបីផ្លិត្
សិលបៈសូនរបូរតឹ្មរត្ូវតាមកបួនខាន ត្សរមាប់ទុកជាររមូដ្ល់សិលបករជំនាន់យរកាយទុកជារទរយសមបត្តិរបស់ 
រកសួង និងសរមាប់ដ្ឋក់តំាងរិរ័រណ៌បងាា ញជូនយភញៀវជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ ។ 

៤.៥.ការងារសស្ៀវសៅ ការអាន ៖  
បាននិរនធអត្ាបទទសសនាវដ្តីវបបធម៌យលែ២០ 
*បណាណ ល័យជាតិ្ ៖ 
-យភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ចូលអានមានចំនួន ៧៦៤នាក់ 
-បានទទួលយសៀវយៅរីលា ប័ននានា និងអងគការយរៅរដ្ឋា ភិបាលររប់ភាល ចំនួន១៧៤កាល 
-អនកសិកាស្លវរជាវបានែចីយសៀវយៅយកយៅអានមានចំនួន១១៥កាល 
-ទទួលទិនាបបវត្តិបាន៩៨ចាប់  ទសសនាវដ្ដីយផ្សងៗ និងររឹត្ដិប័រត្បរយទសចំនួន៦៨កាល 

                -បានដចកយលែ ISBN ដ្ល់អនកយបាះរុមពចំនួន៧៥យលែ 
-ដ្ឋក់រកបយសៀវយៅចស់បាន៣០កាល បិទយលែកូដ្យសៀវយៅបាន៥៥កាល យសកនយសៀវយៅ 

បាន៤៩កាល និងត្មកល់យសៀវយៅបាន៩៥ចំណងយជើង 
-យធវើកាតា ុកយសៀវយៅររប់របយភទ និងទសសនាវដ្តីជាភាលដែមរ-បរយទសបាន១៤៨កាល ។ 

    ៥.ការងារអភិវឌ្ឍធនាននមនសុ្ស ៖ 
៥.១.សកលវិទ្ាលយ័ភូមិនទវិចិត្រស្លិបៈ 
*ឆ្ន ំសិកា ២០១៤-២០១៥ មាននិសសិត្សរបុចំនួន១.៧៩០នាក់ (ស្សីចំនួន៥៩០នាក់) កនុងយនាះ ៖ 
-និសសិត្អាហារបូករណ៍ចំនួន៦០២នាក់ (ស្សីចំនួន២៣០នាក់) 
-និសសិត្បង់នថ្ាសិកាចំនួន១.១៨៨នាក់ (ស្សីចំនួន៣៦០នាក់) 
-លស្តលត ចរយសរបុចំនួន២៣០នាក់ (ស្សីចំនួន៣៦នាក់) 
-បានអនុវត្តកមមវធីិសិកាឆមាសទី២ ឆ្ន ំសិកា២០១៤-២០១៥ ។ 
៥.២.សលាមធយមវិចិត្រស្លិបៈ 
-ឆ្ន ំសិកា២០១៤-២០១៥ សិសសសិកាយៅតាមលលាជំនាញទំង៥មានចំនួន ១.០៣៣នាក់ កនុង 

យនាះស្សី៤៤១នាក់ 
-សិសសលន ក់យៅកនុងលលាមានចំនួន១៤៧នាក់ ស្សី៧៤នាក់ 
-បានរបជំុររូបយចចកយទស និងចំយណះទូយៅយដ្ើមបីយរៀបចំយធវើការរប ងរបចំដែ 
-របជំុថ្នន ក់ដឹ្កនំាលលាសតីអំរីរយរមាងរបរ័នធកមមវធីិសិកាននរណៈកមាម ធិការចងរកងយសៀវយៅ 
-យលាកររូ អនកររូ សិសសចំនួន៣០នាក់ បានចូលរមួសដមតងកនុងបុណយមាឃបូជា យៅភនំឧដុ្ងគ 
-យលាកររូ អនកររ ូ សិលបករចំនួន១៥នាក់ ចូលរមួសដមតងកនុងកមមវធីិសននិសីទរិភរយលាក សតីរី 

យទសចរណ៍ និងវបបធម៌ យៅយែត្តយសៀមរាប 
-យលាកររូ អនកររូ សិសសចំនួន១៨៥នាក់ បានចូលរមួសដមតងកនុងកមមវធីិរិរ័រណ៌ (ដែមរដត្មួយ) យៅ

លលសននិសីទចតុ្មុែ ។ 
     ៦.ការងារអធិការដ្ឋឋ ន ៖ 

-បានយធវើអធិការកិចចយៅមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈយែត្តដកប និងកំរត្ 
       -បានរបមូលរ័ត៌្មានយរត្ៀមយដ្ើមបីយធវើអធិការកិចចយៅមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈយែត្តនររដវង និង 
លវ យយរៀង ។ 
     ៧.ការងារមនទីរវប្បធម ៌និងវចិិត្រស្លិបៈរាជានន-ីសែរដ ៖ 

 មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈរាជាននីភនាំសពញ ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានបនតយរៀបចំដថ្រកាការពារសណាត ប់ធាន ប់ យលភ័ណភារ អនាម័យ

មណឌ លវត្តភនំបានលអជារបចំ ។  
ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានរត្តួ្រិនិត្យកដនាងលក់កាយហវបញ្ញច ងំវយីដ្អូបាន០៥ទីតំាង អាជីវកមម

អិុនយធើយណត្បាន១២ទីតំាង  យរាងភារយនតយលយជនបាន០២យលើក វយីដ្អូោម នទិដ្ឋា ការបាន០៥ទីតំាង ឌី្សោម ន
ទិដ្ឋា ការបាន១០ទីតំាង ។ បានសហការជាមួយនររបាលបុសតិ៍ និងរកុមការងារលលាែណឌ ទួលយោក លលា 
សងាក ត់្បឹងកក់២ ចុះបន្ដងាក បទីតំាងយបើកដលបងយហគមសីុសងមួយកដនាង យៅសងាក ត់្បឹងកក់២ យដ្ឋយដ្កហូត្ 
បានទូយហគមចំនួន០៧ទូ យកមកកំយទចយចលយៅលលាែណឌ ។ 
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             មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតកណាដ ល ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ សហការជាមួយរកុមជាងរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ កំរុង

ដំ្យណើ រការជួសជុលររះសកយមុនីយចតី្យបាន៨០ភាររយ ។   ររះររូអរគបណឌិ ត្ ប៊ាុត្ លវងស បានឧបត្ាមភនថ្ាយភាើង 
ចំនួន២.១៧៧.៧០០យរៀលសរមាប់បំភាឺយៅររះសកយមុនីយចតី្យ។ សហការជាមួយអាជាញ ធរឃំុយ ើទលចុះរិនិត្យ 
ការជីកកកាយទួលបុរាណ“ទួលអនកតាទវ រ”  និង“ទួលតាតាត់្”ររងាបដី្យធវើជាចំការដំ្ឋលវ យរីរបជាជនមួយ 
ររួលរ យហើយការជីកកកាយយនះមិនយឃើញមានលា កលន មបុរាណវទិាអវីយទ។ បានចុះយៅស្សុកកណាត លសទឹង 
រិនិត្យទួលបុរាណចំនួន៤០កដនាង យដ្ឋយរំុយឃើញមានការដរបរបួលយ ើយ។ 

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានសហការជាមួយររជំូនាញដផ្នករបំា ននរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្ 
សិលបៈចុះររងឹង និងជួយដកលមអការសដមតងរបំារបស់រកុមសិលបៈយុវជនលលាររយុកាសលយ និងវរិកឹត្យការ
យែត្ត និងយលាខ ននិោយដ្ល់សិសសវទិាល័យ ហ៊ាុន ដសន យសរភីារ រកងុតាយមម  យដ្ើមបីចូលរមួមយហាស្សរ 
សិលបៈយុវជនទូទំងរបយទសឆ្ន ំ២០១៥។ បានសហការជាមួយអាជាញ ធរស្សកុយកៀនលវ យ ចុះរិនិត្យ និង 
ផ្សរវផ្ាយចាប់សតីរីការយធវើអាជីវកមមលក់-ជួលឌី្សយៅផ្ារររីរចំនួន០៤កដនាង ដ្កហូត្ឌី្សោម នទិដ្ឋា ការ 
ចំនួន៨៧បនទះ។ បានចុះស្សង់សាិតិ្បណាណ ល័យលធារណៈ បណាណ ល័យអងគការ និងបណាណ ោរ ។បានផ្តល់យសវា 
លធារណៈជូនរបជារលរដ្ាបានចំនួន១៧យសវា។ 
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតតាខកវ ៖  

ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានសហការជាមួយរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈចុះរិនិត្យយបាះ 
បយងាគ លដដ្នការពាររបាលទភនំជីសូរយ និងរបាលទដសនធមល់ សាិត្យៅស្សុកសំយរាង។ សហការជាមួយរកសួង 
វបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ អាជាញ ធរដដ្នដី្ស្សកុអងគរបុរ ី យដ្ើមបីយបាះបយងាគ លកំណត់្ទីតំាងរបាលទភនំដ្ឋ។
លរមនទីរយែត្តបានទទួលទរមយទវរបូចំនួន០១ អំរីថ្មភក់ រីរបជារលរដ្ាឃំុររះបាទជាន់ជំុ ស្សកុរីរវីង់។ បាន 
ចុះរិនិត្យរកយឃើញវត្ាុបុរាណរបយភទយោនី ចំនួន០១ផ្ទទ ំង យៅវត្តយលម ង ស្សុករទំង ដដ្លបចចុបបននរកាទុកយៅ 
វត្តយលម ង។ យភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរយែត្តសរបុចំនួន៤៣នាក់ (អនតរជាតិ្០៣នាក់) និងលរមនទីរស្សកុអងគរបុរ ី
សរបុចំនួន១០៩នាក់ (អនតរជាតិ្៣២នាក់) ។ 

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ រកមុសិលបៈអាជីរ បានចុះជួយបងាា ត់្សិលបៈយៅវទិាល័យ ហ៊ាុន ដសន 
យ ើទល និងអនុវទិាល័យតំុ្ រកុងដូ្នដកវយដ្ឋយបំផុ្សចលនាយុវជនឲ្យយធវើការហវឹកហាត់្ និងបយងកើត្លន នដ្ថ្មី 
យដ្ើមបីចូលរមួកនុងមយហាស្សរសិលបៈយុវជនទូទំងរបយទស។ បានចុះផ្សរវផ្ាយអនុរកឹត្យយលែ៦៣ សតីរី
យសវាកមមភារយនត-វយីដ្អូ ដ្ល់របជារលរដ្ាយៅស្សុករទំង និងដណនំាអាជីវករដដ្លរបកបអាជីវកមមភារយនត
ឲ្យមានការយល់ដឹ្ងរីការងារសិលបៈភារយនត-វយីដ្អូ។ បានចុះផ្សរវផ្ាយអប់រសីំលធម៌សងគមយៅវទិាល័យ 
ប៊ាុន រាអ នី ហ៊ាុន ដសន បាទី និងវទិាល័យ សុែ អាន បាទី បានចំនួន០២យលើក។ 
             មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតកាំពរ ៖  

ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានសហការជាមួយការោិល័យវបបធម៌រកងុកំរត្ ចូលរមួការងារវាស់ 
ដវងទួលអងគបុរាណរត្ពំាងអងគ យៅរកងុកំរត្។ បានរបរល់វត្ាុបុរាណចំនួន១២ដំុ្ យៅឲ្យលរមនទីរលលាយែត្ត 
តាមសំយណើ សំុែចីវត្ាុបុរាណរបស់លលាយែត្តកំរត្។ 

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បនតសហការរត្ួត្រិនិត្យទិដ្ឋា ការរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ
យលើបនទះសីុឌី្ វសីុីឌី្ដដ្លដ្ឋក់លក់យៅរកងុកំរត្។ បនតការស្លវរជាវរបវត្តិត្មាញឬសសីរបស់សហរមន៍
របជាជនសងាក ត់្អណតូ ងដែមរយៅរកងុកំរត្។ បានចុះរត្ួត្រិនិត្យ និងដណនំាការដ្ឋក់តំាងលា កយីយហា លា ក
សញ្ញា  និងផ្ទទ ំងផ្ាយពាណិជជកមម មិនសមស្សបតាមបទដ្ឋា នជាតិ្យៅរកងុកំរត្។       

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតខកប្ ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានសហការជាមួយរណៈកមមការវត្តយបាសសមាអ ត្ កាប់ឆ្ក រនររផ្ាូវចូល 

រងូ និងបរយិវណរមណីយដ្ឋា នភនំសយសៀរជារបចំ។ 
ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានចុះរត្ួត្រិនិត្យ និងដណនំាដ្ល់មាច ស់ហាងកាយហវ-វយីដ្អូ និងកដនាង 

ជួល-លក់ឌី្ស យដ្ើមបទីប់លក ត់្ការបញ្ញច ងំយរឿងអាសអាភាស និងយរឿងដដ្លោម នទិដ្ឋា ការរីរកសួងវបបធម៌ និង 
វចិិរត្សិលបៈ។ ចុះផ្សរវផ្ាយ និងដណនំាការតំាងលា កយីយហា និងទីតំាងសិបបកមមចមាា ក់រុមពសីុមអង់ត៍្ លកខណៈ 
ររួលរយៅរកុងដកបបានចំនួន០២យលើក។  
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដត្ពះស្ហីនុ ៖  

ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានយរៀបចំ ដថ្ទំ វត្ាុបុរាណដដ្លមានយៅកនុងមនទីរជារបចំ ។  
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ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានអយញ្ជ ើញអាជីវករជួល-លក់ឌី្សមកយធវើការរបជំុដណនំាចំនួន០៨
កដនាង យៅរកុងររះសីហនុ។ បានអនុញ្ញា ត្ឲ្យបញ្ញច ងំភារយនតលក់សំបុរត្ រយៈយរល០៣នថ្ៃ យៅសណាា ោរ 
យឆនរជលលរ។ បានយរៀបចំឯកលរសតីរីការថ្ត្ចមាង និងបញ្ចូ លបទយភាងយដ្ើមបីយធវើការផ្សរវផ្ាយដ្ល់អាជីវករ
យៅកនុងយែត្ត។ ការោិល័យរចកយចញចូលដត្មួយ បានអនុញ្ញា ត្ចាប់របកបអាជីវកមមយលើវស័ិយវបបធម៌ 
និងវចិិរត្សិលបៈចំនួន០២ចាប់។ 
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតកាំពង់ស្ព ឺ៖  

ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានចុះរិនិត្យការលងសង់ទីសកាក រៈបូជាយៅស្សុកសំយរាងទង និងបាន 
សហការជាមួយឆ្ម ំរបាលទយដ្ើមបដីថ្រការបាលទដកអករងបានចំនួន០៣យលើក។ យភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរ
នរៈបុរសីរបុចំនួន៥៨៦នាក់។ 

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖  បានបញ្ជូ នររូជំនាញរបំាយៅបណតុ ះបណាត លសិសសវទិាល័យកំរង់សពឺ 
យដ្ើមបីបងាា ត់្រីទរមង់របំារបជារបិយដែមរ និងបានយរៀបចំយបើកវរគបងាា ត់្របំាដ្ល់សិសសយោធា អា យស អូ 
ចំនួន៣៣នាក់ យដ្ើមបយីរត្ៀមយកយៅសដមតងយៅយរៅរបយទស។ បានចុះរិនិត្យការបញ្ញច ងំភារយនតលក់សំបុរត្ 
របស់រកុមហ៊ាុនរ អករបូដ្ឋកសិន និងរកមុហ៊ាុនលន់យដ្ យៅសទូឌី្យោថ្ត្ភារយនតបានចំនួន០២យលើក។ បានចុះ
រិនិត្យ និងដកត្រមវូកបួនខាន ត្កាច់ចមាា ក់ដែមរចំនួន០១កដនាង យៅរកងុចារមន និង០៣កដនាងយទៀត្យៅស្សុក
សំយរាងទង។ ការោិល័យរចកយចញចូលដត្មួយរកុងចារមន បានអនុញ្ញា ត្ចាប់របកបអាជីវកមមយលើវស័ិយ
វបបធម៌   និងវចិិរត្សិលបៈចំនួន០៦ចាប់ ទទួលថ្វកិាបាន១១៥.០០០យរៀលបង់ចូលថ្វកិារដ្ា ។ 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដកាំពង់ឆ្ន ាំង ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានចុះស្សង់សាិតិ្របាលទ ទួលរបាលទ ររឹះរបាលទ លា នីយបុយររបវត្តិ 

និងរមណីយដ្ឋា នវបបធម៌របវត្តិលស្តសតបានចំនួន០២យលើក។ 
ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានចុះស្សង់សាិតិ្សិលបៈទសសនីយភារ សិលបៈសូនរបូ សិលបៈ 

ភារយនត និងអភិវឌ្ឍវបបធម៌បានចំនួន០៤យលើក។ បានស្លវរជាវរបវត្តិបុណយចូលឆ្ន ំរបនរណីជាតិ្ដែមរ បាន 
០១ អត្ាបទ។  
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដសពាធិសរ់ ៖  

ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានយរៀបចំយធវើលា កសញ្ញា យដ្ើមបអីភិរកសទីតំាងផ្នូរបុរាណយៅស្សុករកររ 
បានចំនួន០២លា ក។ 

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានយរៀបចំមយហាស្សរសិលបៈយុវជនថ្នន ក់យែត្ត យៅវទិាល័យយពាធិលត់្។ 
បានចុះរិនិត្យយលើការជួល-លក់ឌី្សដដ្លោម នទិដ្ឋា ការរីរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈយៅស្សុករកររ និង 
ចុះតាមដ្ឋនការចក់បញ្ញច ងំវយីដ្អូអាសអាភាសតាមហាងកាយហវបានចំនួន០២យលើក។ ការោិល័យរចកយចញ
ចូលដត្មួយបានអនុញ្ញា ត្ចាប់របកបអាជីវកមមយលើវស័ិយវបបធម៌   និងវចិិរត្សិលបៈចំនួន០៤ចាប់ ទទួលថ្វកិា
បាន១៣៥.០០០យរៀលបង់ចូលថ្វកិារដ្ា ។ 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដបារ់ដាំប្ង ៖  
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានចុះយៅរិនិត្យែនងអាងឃូបដ្ឋក យៅស្សុកថ្មយោលចំនួន០១យលើក 

និងយភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរយែត្តសរបុចំនួន១០១នាក់ (អនតរជាតិ្ចំនួន១៣នាក់) ។  
ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានហាត់្កាច់បាត្យលាខ ន និងរបំា ជារបចំ។ បានអនុញ្ញា ត្ចាប់

អាជីវកមមត្ន្ដនតីសម័យបាន១៨ចាប់ សិបបកមមចមាា ក់យ ើបាន០១ចាប់ និងអាជីវកមមបំរងសយមាងបាន០៣
ចាប់។ បណាណ ល័យយែត្តបានយបើកទវ រជូនលធារណជនចូលអានយសៀវយៅជាយរៀងរាល់នថ្ៃ (យលើកដលងនថ្ៃ
 ប់សរមាក)។ ការោិល័យរចកយចញចូលដត្មួយរកុងបាត់្ដំ្បង យចញលិែិត្អនុញ្ញា ត្ររប់យសវាកមមវបបធម៌ 
ចំនួន១៣ចាប់ និងយៅស្សុកបយវលចំនួន០៣ចាប់។ 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដនប្៉ៃលនិ ៖  
 ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានត្យមាើងយរឿងយលាខ នែាីបានមួយទរមង់ “លម រតី្យុវជនសម័យថ្មីយលើ

ទឹកដី្ននវបបធម៌” និងបានយបើកមយហាស្សរថ្នន ក់យែត្តសរមាប់យុវជនយលើកទី៥ ឆ្ន ំ២០១៥។ បានចុះស្សង់ទិននន័យ 
អាជីវករជួល-លក់ឌី្សររប់របយភទ យៅរកងុនបអលិនចំនួន០១យលើក។ បានចុះស្សង់សាិតិ្បណាណ ោរ និងតូ្បលក់ 
យសៀវយៅយៅរកងុនបអលិន និងស្សុកលលាយរៅចំនួន០២យលើក។ ការោិល័យរចកយចញចូលដត្មួយ បានយធវើ
លិែិត្អនុញ្ញា ត្ឲ្យរបរំុត្ន្ដនតីស្លយបៀលីអូចំនួន០១យលើក និងជួល-លក់ឌី្សចំនួន០១យលើក។   
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដប្នាទ យម្ភនជ័យ ៖ 
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ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ ចូលរួមយដ្ឋះស្លយទំនាស់ដី្ទួលរបាលទ យៅស្សុកររះយនរត្ររះចំនួន 
០១យលើក។យភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរយែត្តសរបុចំនួន១២៤នាក់ (អនតរជាតិ្០៨នាក់) របាលទបនាទ យឆ្ម រ 
ចំនួន១.៥៧០នាក់ (អនតរជាតិ្២៥០នាក់) និងលរមនទីរបុរាណវទិាយទរយកាល-លន យសរបុចំនួន៧៦នាក់ 
(អនតរជាតិ្២១នាក់)។  

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានចុះរត្ួត្រិនិត្យ ដណនំាអប់រដំ្ល់អាជីវករជួល-លក់ឌី្សយៅរកុង 
សិរយីលភ័ណ និងរកងុយបាអយដបអត្ សតីរីការយោររចាប់កមមសិទធិបញ្ញា ។ បានចុះយធវើចាប់បនតអាជីវកមមឆ្ន ំ២០១៥ 
ចំនួន១០កដនាង និងរត្ួត្រិនិត្យវត្ាុសិលបៈចមាា ក់ថ្មី អំរីថ្មចំនួន០២របូ យដ្ើមបីនំាយចញយៅរាជធានីភនំយរញ ។ 
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដសស្ៀមរាប្ ៖  

ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានផ្សរវផ្ាយយសចកតីសយរមចយលែ០១ស.រ សតីរីការកំណត់្បរយិវណ 
របាលទ ទួល ស្សះ រត្ពំាង និងលព នបុរាណ យៅស្សុករួក ស្សុកវាអរនិ និងស្សុកអងគរជំុចំនួន០៣យលើក។ 

យភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរជាតិ្អងគរសរបុមានចំនួន៥.២២១នាក់(អនតរជាតិ្៥.០៣៥នាក់) លរមនទីរ
ររះនយរាត្តមសីហនុចំនួន២.២៩១នាក់ (អនតរជាតិ្២.១៩៧នាក់) លរមនទីរវត្តរាជបូរ៌ចំនួន៣០៤នាក់ (អនតរជាតិ្
២៧៦នាក់) និងមណឌ លឧរកិដ្ាកមមរបល័យរូជលសន៍(វត្តថ្មី)ចំនួន៥.០៦១នាក់ អនតរជាតិ្ចំនួន៤.៧៤៣នាក់។  

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ៖បានផ្ដល់លិែិត្អនុញ្ញា ត្នំាយចញវត្ាុសិលបៈយៅយរៅរបយទសចំនួន០៨របូ 
រកមុសិលបៈមហាជនចំនួន២៤រកុមបានយចញសដមតងតាមយរាងមយហាស្សរ សណាា ោរ យភាជនីយដ្ឋា ន 
និងផ្ាររារតី្ជូនយភញៀវជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ទសសនាជារបចំ។ បានចុះដណនំា និងរត្ួត្រិនិត្យបទយលមើសភារយនត-
វយីដ្អូដ្ល់អាជីវករភារយនត-វយីដ្អូ (ការផ្លិត្ ការចក់បញ្ញច ំង ការជួល-លក់ឌី្សអាសអាភាស និងោម ន 
ទិដ្ឋា ការ) ឱ្យចូលរមួអនុវត្ដតាមលិែិត្បទដ្ឋា នចាប់ចំនួន០៧កដនាង យៅស្សុកបនាទ យស្សី  និងស្សុករបាលទ 
បារង។ បានរត្ួត្រិនិត្យ និងដណនំាដ្ល់អាជីវករ សិបបករដដ្លកំរុងបយរមើយសវាកមមទក់ទងនឹងជំនាញសិលបៈ 
សូនរបូ និងសិបបកមមឲ្យយោររតាមកាច់ចមាា ក់ដែមរ យៅតាមផ្ារនានាកនុងរកុងយសៀមរាប បានចំនួន២២កដនាង។ 
សហការជាមួយរកមុការងារចរមុះលលារកងុយដ្ើមបយីរៀបចំសណាត ប់ធាន ប់ និងផ្សរវផ្ាយដ្ល់អាជីវករជាមាច ស់
លា កសញ្ញា ដដ្លយលើកតំាងោម នសណាត ប់ធាន ប់ និងរំុយោររចាប់បាន០៦កដនាង ។ ការោិល័យរចកយចញចូល
ដត្មួយរកងុយសៀមរាបបានផ្ដល់ចាប់យសវាកមមលា កសញ្ញា ហាងអ៊ាុត្សក់ បណាណ ោរ និងផ្សរវផ្ាយផ្លិត្ផ្ល 
ចំនួន១៦ចាប់។ 
             មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតត្ពះវិហារ ៖  

ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖  សកមមភារឆ្ម ំរត្ួសរតាយនររតាមរបាលទបុរាណបានចំនួន១៤.១០០ 
ដមអរត្កាយរ អ និងយភញៀវចូលទសសនារបាលទរករំុ ូកមានចំនួន៣១នាក់ (អនតរជាតិ្០២នាក់) ។ 

 ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ រកមុសិលបៈបានយចញសដមតងកនុងកមមវធីិយផ្សងៗកនុងយែត្ត។ បានស្សង់ 
សាិតិ្វស័ិយអភិវឌ្ឍវបបធម៌យៅស្សុករយវៀងនិងវស័ិយសិលបៈភារយនតយៅស្សុកជំាកានត ស្សកុសងគមថ្មី និងស្សុក
ដឆបបានចំនួន០៤យលើក។ ការោិល័យរចកយចញចូលដត្មួយរកងុររះវហិារ បានផ្តល់ចាប់អាជីវកមមចមាា ក់ 
សីុមអង់ត៍្ ធុងបាស់ និងកាត់្សក់ចំនួន០៥ចាប់។  

  មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតកាំពង់ធាំ ៖ 
ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានចុះយៅទទួលវត្ាុបុរាណរីយលាកអភិបាលស្សុករបាលទបលា័ងគចំនួន 

០២ដំុ្ និងយភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរយែត្តសរបុចំនួន៣០នាក់ (អនតរជាតិ្០៥នាក់)។ បានសហការជាមួយ 
Waseda ជួសជុលបងាក ន់នដ្ N1 ខាងត្បូងរចួរាល់ និងជួសជុលបិទមុែសសរយផ្ទអ បរបាលទ N1 ខាងត្បូងបាន 
០២ដមអរត្កាយរ អ។ 

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានបងាា ត់្សិសសថ្នន លយរៀងរាល់នថ្ៃអាទិត្យ។ បានចុះស្សង់សាិតិ្ភារយនត  
សាិតិ្សិបបកមមសិលបៈសូនរបូតាមបណាត ស្សុក-រកុងសរមាប់ឆ្ន ំ២០១៥ និងចុះជរមុញអាជីវករតាមបណាត ស្សុក 
ឲ្យមកយធវើចាប់អាជីវកមមបនតយទៀត្។ 
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរដស្ទងឹខត្រង ៖ 

ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានចុះរត្តួ្រិនិត្យវត្ាុបុរាណ ទួលរបាលទ និងទប់លក ត់្របជារលរដ្ា
ចំនួន០២ររួលរដដ្ល លក់ដូ្រយលើទួលរបាលទររះយោ និងបានហាមមិនឲ្យមានការលក់ដូ្រយលើទួលរបាលទ 
សាិត្នានាយៅស្សុកថ្នឡាបរវិាអត់្ ។ 

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានបនតបងាា ត់្របំាដ្ល់សិសសវទិាល័យររះរាជបូជនីយកិចច។ បានចុះ
ដណនំាដ្ល់អាជីវករភារយនត-វយីដ្អូទំងអស់ដដ្លមានកនុងយែត្តឲ្យមកដ្ឋក់ពាកយសំុរបកបអាជីវកមមសរមាប់ 
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ឆ្ន ំ២០១៥។ បានចុះរត្ួត្រិនិត្យលា កយីយហាយៅរកងុសទឹងដរត្ងចំនួន០១យលើក។ ការោិល័យរចកយចញចូល 
ដត្មួយ បានអនុញ្ញា ត្ចាប់របកបអាជីវកមមបញ្ញច ំងភារយនត របរំុត្ន្ដនតី និងយលើកលា កយីយហាចំនួន០៦កដនាង។ 
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតនត្ពខវង ៖ 

ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ បានសហការជាមួយអាជាញ ធរស្សុកសីុធរកណាត ល និង ស្សកុបាភនំសិកា
ដសវងយល់រីរបវត្តិរបាលទនររយដ្ើមស្សុក និងរបាលទវហិារច័នទ។ យភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរយែត្តមានចំនួន
០៥នាក់ ។   

ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ ៖ បានហាត់្បទយភាង និងចយរមៀងសម័យជាយរៀងរាល់នថ្ៃ និងបងាា ត់្
របំាបដនាមដ្ល់សិសសវទិាល័យបាភនំ។ បានចុះរិនិត្យអាជីវកមមវយីដ្អូលក់កាយហវយៅស្សុកពាមរក៏ចំនួន១យលើក។ 
បានរត្តួ្រិនិត្យសិបបកមមរុមពសីុមអង់ត៍្យៅតាមបណាត រកុង-ស្សុក និងស្សង់សាិតិ្សិបបកមមររប់របយភទយដ្ើមបីសំុយបើក
វរគបណតុ ះបណាត ល។ បានរិនិត្យការដ្ឋក់តំាងលា កសញ្ញា ររប់របយភទយៅស្សកុពារាងំ និងស្សកុកំរង់រត្ដបក
ចំនួន០២យលើក។  
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសែរតសវ យសរៀង ៖ 

ការងារយបតិ្កភណឌ របីូ ៖ ចុះរត្ួត្រិនិត្យទួលបុរាណ និងរបាលទបុរាណចំនួន១០យលើក។ បានចុះ 
សហការជាមួយអាជាញ ធរដដ្នដី្យធវើបាង់ទួលបុរាណចំនួន០២បាង់ និងផ្សរវផ្ាយចាប់សតីរីកិចចការពារយបតិ្ក 
ភណឌ ចំនួន០៣យលើក។ 
                ការងារយបតិ្កភណឌ អរបីូ៖បានបងាា ត់្របំាដ្ល់សមារមន៍យុវជនយែត្តចំនួន០១រកមុ និងរកមុសិលបៈ 
មហាជនចំនួន០៨រកមុ។ បានចុះរត្តួ្រិនិត្យការដ្ឋក់តំាងលា កយីយហា និងផ្ទទ ំងផ្ាយពាណិជជកមមចំនួន០២ 
យលើក និងបានស្លវរជាវរបវត្តិយផ្សងៗទក់ទងជាមួយវបបធម៌កនុងភូមិលស្តសតយែត្តបាន០១អត្ាបទ។ 
    ៨- សស្ចកតសី្ននិដ្ឋឋ ន ៖ 
                    សកមមភារការងារវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ កនុងដែកុមភៈ ឆ្ន ំ២០១៥យនះ មានដំ្យណើ រការលអកនុង 
ការផ្សរវផ្ាយ និងចត់្តំាងអនុវត្តកមមវធីិនយោបាយយុទធលស្តសតចតុ្យកាណដំ្ណាក់កាលទី៣ របស់រាជ 
រដ្ឋា ភិបាល នីតិ្កាលទី៥ននរដ្ាសភា និងដផ្នការយុទធលស្តសតអភិវឌ្ឍជាតិ្២០១៤-២០១៨ ស្សបតាមយោល 
នយោបាយជាតិ្សតីរីវស័ិយវបបធម៌យដ្ឋយយផ្ទត ត្សំខាន់យលើការអភិរកស និងអភិវឌ្ឍវបបធម៌ជាតិ្ទំងរបីូ និងអរបីូ 
យដ្ើមបីរមួចំដណកអភិវឌ្ឍយសដ្ាកិចចសងគម។ ជាក់ដសតងកនុងដែកុមភៈ ឆ្ន ំ២០១៥យនះ យយើងសយរមចបាននូវលទធផ្ល 
មូយចំនួនដូ្ចខាងយរកាម៖  

-ការងារោំពារជួសជុលរបាលទបុរាណបានបនតដំ្យណើ រការររប់ដផ្នកជំនាញកនុងការជួសជុល ដថ្រកា 
ការពារសំណង់បុរាណ និងចងរកងឯកលររបវត្ដិលស្តសដ  

-បានែិត្ែំផ្សរវផ្ាយលិែិត្បទដ្ឋា នរតិ្យុត្តិសតីរីកិចចដថ្រកា ការពារអត្តសញ្ញា ណជាតិ្ កបូនខាន ត្ 
កាច់ចមាា ក់ដែមរជូនដ្ល់វស័ិយឯកជនដដ្លរបកបអាជីវកមមយលើវស័ិយវបបធ៌មឲ្យរកាបាននូវរុណភារ  កបូន 
ខាន ត្ជាតិ្ និងររងឹងការផ្តល់ និងបយរមើយសវាកមមវបបធម៌ដ្ល់វស័ិយឯកជនឲ្យរហ័សទន់យរលយវលា ជាការ 
យលើកទឹកចិត្ត និងយឆាើយត្បយៅនឹងការបយងកើត្ និងបយងកើនផ្លិត្ផ្លវបបធម៌ជាតិ្របស់រូកយរ កនុងយោល 
បំណងយធវើឲ្យមាននិរនតរភារ ននការយធវើចរាចរផ្លិត្ផ្លវបបធម៌ជាតិ្យលើទីផ្ារយសរ ី រមូចំដណកបយរមើវស័ិយ 
យទសចរណ៍-វបបធម៌ យដ្ើមបីអភិវឌ្ឍយសដ្ាកិចចជាតិ្ និងកាត់្បនាយភាររកីរកកនុងសងគម។ យដ្ឋយដ កលលា 
មធយមវចិិរត្សិលបៈ   និងលកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈបានែិត្ែំបណតុ ះបណាត លធនធានមនុសសររប់ 
ជំនាញវបបធម៌  និងររប់ករមិត្សិកា យដ្ើមបីរមូចំដណកជួយដ្ល់ធនធានមនុសសកនុងការអភិរកស   និងអភិវឌ្ឍ 
វបបធម៌ជាតិ្តាមមូលដ្ឋា ន។ 

  អនុវត្តតាមពាកយយលា ក វបបធម៌ ជាយសដ្ាកិចចជាតិ្ ការងារបយរមើ និងផ្តល់យសវាវបបធម៌ យៅនាយកដ្ឋា ន 
លរមនទីរ នាយកដ្ឋា នបុរាណវត្ាុ នាយកដ្ឋា នសិលបៈភារយនត នាយកដ្ឋា នសិទធិអនកនិរនធ និងសិទធិរបហាក់ 
របដហល នាយកដ្ឋា នយសៀវយៅនិងការអាន និងរចកយចញ-ចូលដត្មួយដដ្លផ្តល់យសវាកមមវបបធម៌យៅតាម 
មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈរាជធានី-យែត្តមានដំ្យណើ រការលអកនុងការបយរមើ និងផ្តល់យសវាកមមវបបធម៌ជូនយភញៀវ 
យទសចរណ៍ជាតិ្-អនតរជាតិ្ និងអតិ្ថិ្ជនដដ្លរបកបអាជីវកមមយលើវស័ិយវបបធម៌ និងរករបាក់ចំណូលបង់ចូល 
ថ្វកិារដ្ា។ 
    ៩-ទ្ិស្សៅការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈត្ប្ចាំខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៥ 

-បនដយធវើកិចចសហរបតិ្បត្ដិការជាមួយអងគការ G.H.F ជួសជុលរបាលទបនាទ យឆ្ម រ យែត្ដបនាទ យមានជ័យ 
-បនដយធវើកិចចសហរបតិ្បត្ដិការជាមួយអងគការWaseda ជួសជុលរកមុរបាលទសំបូរនរររុក យែត្ដកំរង់ធំ 
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-បនតបញ្ច ប់រយរមាងលព នហាលខាងយកើត្ ននរបាលទបនាទ យឆ្ម រ 
-បញ្ច ប់ការងារយធវើយរាងតាមផ្ាូវចូលទសសនាកនុងរបាលទបនាទ យឆ្ម រ 
-រូរបាង់លា បត្យកមមរបាលទភនំរត្ប់ (យរបើសមាស) កនុងយែត្តកំរង់ចម ដដ្លបានរីការចុះស្សង់បាង់កនុង 

យបសកមមកនាងមក 
-យរត្ៀមយលើករយរមាងជួសជុលបឋម និងជួសជុលរយៈយរលដវងយៅរបាលទភនំរត្ប់ (យរបើសមាស) 

កនុងយែត្តកំរង់ចម 
-យរត្ៀមចុះបំយរញយបសកកមមការងារ យៅរបាលទនាងយមម  កនុងយែត្តតាដកវ យដ្ើមបីស្សង់បាង់លា បត្យកមម 

និងរិនិត្យលា នភារែូចខាត្របស់របាលទ 
-បនដចុះបញ្ជ ីលរយរើភណឌ វត្ាុសិលបៈយៅលរមនទីរជាតិ្ និងលរមនទីរយែត្ដ 
-បនដរត្ួត្រិនិត្យ និងផ្ដល់ជំនួយបយចចកយទសដ្ល់ការងារអភិរកស និងរយបៀបដ្ឋក់តំាងរិរ័រណ៌វត្ាុសិលបៈ 
-បនតការសិកាស្លវរជាវឯកលរកាច់ចមាា ក់ដែមរភារ៣ និងសមាភ រៈយរបើរបាស់របជារលរដ្ាដែមរភារ៣ 
-បនតកិចចសហការជាមួយរណៈកមមការអនតររកសួងបន្ដងាក បបទយលមើសភារយនត-វយីដ្អូ កនុងការរត្តួ្ 

រិនិត្យ និងមានវធិានការចំយពាះការចរាចរផ្លិត្ផ្លភារយនតោម នទិដ្ឋា ការរីរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលប: 
-បនតសហការជាមួយរកសួងយុត្តិធម៌យធវើចាប់ សតីរីការររប់ររងវស័ិយភារយនត 
-យរត្ៀមសដមដងសិលបៈទសសនីយភារបយរមើររឹត្ដិការណ៍សំខាន់ៗរបស់ជាតិ្ និងអនដរជាតិ្ 
-យរត្ៀមចូលរមួកនុងសកមមភារសិលបៈទសសនីយភារយៅយលើឆ្កអនតរជាតិ្ 
-បនតការជួសជុលអាោរបណាណ ល័យយៅលកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ ។ 
 
អាស្ស័យដូ្ចបានយោររជរមាបជូនខាងយលើ  សូម ឯកឧត្ដមបណឌិ ត្សភាចរយ ឧបនាយករដ្ាមន្ដនដី 

រដ្ាមន្ដនដីទទួលបនទុកទីសដកីាររណៈរដ្ាមន្ដនដី យមតាដ រជាបជារបាយការណ៍ដ៏្ែពង់ែពស់ ។ 
 
សូម ឯកឧត្ដមបណឌិ ត្សភាចរយ  ឧបនាយករដ្ាមន្ដនដី   រដ្ាមន្ដនដីទទួលបនទុកទីសដកីាររណៈរដ្ាមន្ដនដី 

យមតាដ ទទួលនូវការយោររដ៏្ែពង់ែពស់អំរីនាងែញុំ ។ 
 
                                                                                                              រដឋមន្ដនត ី
           ចមាងជូន ៖ 
-ែុទទកាល័យសយមដចនាយករដ្ាមន្ដនដី 
-រណៈកមមការអប់រ ំធមមការ វបបធម៌ យទសចរណ៍ ររឹទធសភា 
-រណៈកមមការទី ៧ រដ្ាសភា 
-ទីសដីការរណៈរដ្ាមន្ដនដី (នាយកដ្ឋា នសរបុ) 
-រកសួងដផ្នការ  (វទិាលា នជាតិ្សាិតិ្) 
-រកុមសយងកត្ការយសដ្ាកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (ទីសដីការរណៈរដ្ាមន្ដនដី) 
-ឯកលរ-កាលបបវត្ដិ 
 

 
 
 
 


