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របាយការណ៍ 

ស្ដពី ី
លទ្ធផលការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈ ត្ប្ចាំខែមមសា ឆ្ន ាំ២០១៥ 

 

 
 
I. មស្ចក្ដីមផដើម ៖ 

អនុវត្ដតាមកមមវធីិនយោបាយយុទ្ធសាស្ដ្រចតុកោណដំណាក់ោលទី្៣ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល  នីតិ្ 
កាលទី៥ននរដ្ាសភា និងសយរមចបាននូវចកខុវស័ិយអភិរកស និងអភិវឌ្ឍវបបធម៌ជាតិ្យដ្ើមបីរមួចំណែកអភិវឌ្ឍ 
យសដ្ាកិចចសងគម ដូ្ចមានណចងកនុងយោលនយោបាយជាតិ្សតីពីវស័ិយវបបធម៌  កនុងរយៈយពលមួយណែយនេះររប់
អងគភាពចំែុេះរកសួងបានែិត្ែំរបឹងណរបងបយងកើនកិចចសហការជាមួយរកសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ និងនដ្រូ
អភិវឌ្ឍជាតិ្-អនដរជាតិ្ ជាពិយសសវស័ិយឯកជនតាមយោលការែ៍របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល រដ្ាោំរទ នដ្រូឯកជន
ជាអនកអនុវត្ដ កនុងកិចចណែរកា ការពារយបតិ្កភែឌ វបបធម៌ជាតិ្ទំងរបីូ និងអរបីូ  យដ្ឋយយរបើរបាស់សកាត នុពល-
ធនធានមនុសសវបបធម៌ររប់វយ័យដ្ើមបីចូលរមួចំណែកអនុវត្តណែនការយុទធស្ថស្តសតអភិវឌ្ឍជាតិ្២០១៤-២០១៨
កនុងវស័ិយវបបធម៌ ឲ្យទទួលបានលទធែលកាន់ណត្របយសើរយ ើង។ 
II. រចនាស្មពន័ធ និងត្ក្ប្ែណឌ  ៖ 

១.រចនាស្មព័នធ ៖ 
ក-ថ្នន ក់ដឹ្កនំរកសួង ៖ 
រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈដឹ្កនំយដ្ឋយ រដ្ាមន្ដនដី១របូ អមយដ្ឋយរដ្ាយលខាធិការ៧របូ និង 

អនុរដ្ាយលខាធិការ៨របូ។ 
ែ-ថ្នន ក់រដ្ាបាលកណ្ដដ ល ៖ 
ថ្នន ក់រដ្ាបាលកណ្ដដ ល រកសួងមាន ៖ 

 -អរគនយកដ្ឋា នរដ្ាបាល  និងហិរញ្ញវត្ាុ  មាននយកដ្ឋា នចំនួន០៩  (ន.រដ្ាបាល  ន.បុរគលិក ន.ណែនការ           
សាិតិ្ និងសរបុ ន.រែយនយយនិងហិរញ្ញវត្ាុ  ន.សំភារៈនិងបរកិាខ រ ន.នីតិ្កមម  ន.សិទធិអនកនិពនធនិងសិទធិ 
របហាក់របណហល  ន.សហរបតិ្បត្ដិការវបបធម៌អនដរជាតិ្និងកិចចការអាស្ថ៊ា ន ស្ថលាបែដុ េះបណ្ដដ លរកបែែឌ  
វបបធម៌) ។ 

-អរគនយកដ្ឋា នបយចចកយទសវបបធម៌ មាននយកដ្ឋា នចំនួន០៥ (ន.អភិវឌ្ឍវបបធម៌ ន.យសៀវយៅ
ការអាន ន.សិលបៈភាពយនដនិងែសពវែាយវបបធម៌  ន.សិលបៈទសសនីយភាព  ន.សិលបៈសូនរបូនិងសិលបៈ
សិបបកមម) ។ 
 -អរគនយកដ្ឋា នយបតិ្កភែឌ  មាននយកដ្ឋា នចំនួន០៤ (ន.បុរាែវត្ាុ ន.ស្ថរមនទីរ ន.បុរាែវទិា 
និងបុយររបវត្ដិវទិា ន.ោំពារនិងអភិរកសសំែង់បុរាែ) ។ 

យរៅពីយនេះយៅមានអងគភាពចំនួន០៤យទៀត្ ណដ្លសាិត្យៅយរកាមការដឹ្កនំផ្ទទ ល់របស់រដ្ាមន្ដនដី ៖ 
-ស្ថកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈណដ្លជាររឹេះស្ថា នស្ថធារែៈ ថ្នន ក់យសមើអរគនយកដ្ឋា ន មាន

មហាវទិាល័យចំនួន០៥ (មហា.បុរាែវទិា មហា.ស្ថា បត្យកមមនិងនររបូនីយវទិា មហា.សិលបៈសូនរបូ 
មហា.តូ្រយត្ន្ដនដី មហា.នដ្ស្ថស្តសដ) និង មជឈមែឌ លសិកាស្រស្ថវរជាវវបបធម៌វទិាស្ថស្តសដចំនួន០១ ។ 

-នយកដ្ឋា នសវនកមមនែទកនុង 
-អធិការដ្ឋា ន ថ្នន ក់យសមើនយកដ្ឋា ន 
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-ស្ថលាមធយមវចិិរត្សិលបៈ ថ្នន ក់យសមើនយកដ្ឋា ន មានស្ថលាជំនញចំនួន០៥ (ស្ថលារបំា ស្ថលា
យសៀក ស្ថលាសិលបៈសូនរបូ ស្ថលាតូ្រយត្ន្ដនដី ស្ថលាយលាខ ន) ។ 

រ-ថ្នន ក់រាជធានី-យែត្ដ ៖ 
 រកសួងមានមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈរាជធានី-យែត្ដ ចំនួន២៥ និងការោិល័យវបបធម៌ និងវចិិរត្
សិលបៈរកងុ ែែឌ  ស្រសុក ចំនួន១៦៦ការោិល័យ ។ 

២.ត្ក្ប្ែណឌ មន្ដនដរីាជការ ៖  
រកសួងមានមន្ដនដីរាជការសរបុចំនួន២.៣៤៦នក់ កនុងយនេះស្រសី៨៩០នក់ ណចកយចញជា ៖- 
-ថ្នន ក់រដ្ាបាលកណ្ដដ ល មានចំនួន១.៣៨០នក់ កនុងយនេះស្រសី៥២៨នក់ 

 -ថ្នន ក់មនទីរវបបធម៌រាជធានី-យែត្ដ មានចំនួន ៩៦៦នក់ កនុងយនេះស្រសី៣៦២នក់ ។ 
III. ស្ក្មមភាពការងារថ្នន ក្់ដកឹ្នា ាំត្ក្ស្ងួ ៖ 

ស្ក្មមភាពក្នងុត្ប្មទ្ស្ ៖ 
នែៃទី១៤-១៦ ណែយមស្ថ ឆ្ន ំ២០១៥ យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី  បានអយញ្ជ ើញចូលរួមជាកិត្តិយសកនុងរពឹត្តិការែ៍ 

អងគរសន្ដកក នត ឆ្ន ំ២០១៥ យៅរកុងយសៀមរាប យែត្តយសៀមរាប ។ 
ស្ក្មមភាពមត្ៅត្ប្មទ្ស្ ៖ 
-នែៃទី១៧-២១ ណែយមស្ថ ឆ្ន ំ២០១៥ យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី  បានដឹ្កនំរែៈរបតិ្ភូចូលរមួពិធីសយមាោ ធ 

ពិព័រែ៌ Smile of Khmer Cambodian Ancient Cultural Relics and Art យៅស្ថធារែរដ្ារបជាមានិត្ចិន 
-នែៃទី២៣-២៨ ណែយមស្ថ ឆ្ន ំ២០១៥ យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី  បានដឹ្កនំរែៈរបតិ្ភូយៅបំយពញទសសនកិចច 

ែលូវការយៅស្ថធារែរដ្ាសងគមនិយមយវៀត្ណ្ដម ។ 
IV. លទ្ធផលការងារ ៖ 
   ១-ការងារប្មត្មើត្ពរឹតកិារណ៍ស្ាំខាន់ៗ  ៖  

យៅនែៃទី០៧ ណែយមស្ថ ឆ្ន ំ២០១៥ យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី បានដឹ្កនំរបតិ្ភូរកសួង ចុេះសួរសុែទុកខ 
រពមទំងនំយកយររឿងឧបយភារ បរយិភារមួយចំនួនជូនដ្ល់កងវរយសនតូ្ចយលែ៧៩៥ តំ្បន់របាស្ថទរពេះ
វហិារ និងកងវរយសនតូ្ចយលែ៩០៥ តំ្បន់អនលង់ណវង ។  

   

     ២-ការងាររដឋបាល និងហរិញ្ញវរថ ុ៖ 
២.១.ការងាររដឋបាលទ្ូមៅ ៖ 
-បានទទួលលិែិត្ចូលពីររប់ស្ថា ប័នចំនួន៣៩៨ចាប់ និងបញ្ជូ នលិែិត្យចញយៅររប់ស្ថា ប័ន

ចំនួន២៩៨ចាប់  
-បានតាក់ណត្ងលិែិត្រដ្ាបាល និងលិែិត្ននបានចំនួន២០ចាប់តាមត្រមូវការរបស់ថ្នន ក់ដឹ្កនំ 
-បានយរៀបចំទទួលយភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ និងកមមវធីិរបជំុយែសងបបានលអ 
-កមាល ំងសនដិសុែ និងនររបាលោមរបចំការយពលនែៃ  និងយប់សហការោន បានលអកនុងការណែរកា 

សុវត្ាិភាព យៅទីសដីការរកសួង 
-បានយធវើការណបងណចកយសៀវយៅរាជកិចចជូនថ្នន ក់ដឹ្កនំតាមយោលការែ៍របចំណែ 
-ការោិល័យពត៌្មានវទិាបានបនតដំ្យែើ រការជាធមមតា តាមណែនការកំែត់្ ។ 

                 ២.២.ការងារប្ុគ្គលកិ្ ៖ 
-បានយធវើយសចកតីជូនដំ្ែឹងសតីពីការយធវើកាត្ ATM ជូនមរត្កមនុសសរស់ ទីរបឹកា ជំនួយការ មន្ដនតី 

ជាប់កិចចសនា និងពលករអណែត ត្ 
   -បានយធវើរបកាសឱ្យយរបើរបាស់មន្ដនតីជាប់កិចចសនាចំនួន២៧៨នក់និងបុរគលិកអណែត ត្ចំនួន៥២៩នក់ 
   -បានយធវើរបកាសដ្ឋក់មន្ដនតីឱ្យសាិត្យៅកនុងភាពទំយនរោម នយបៀវត្សបនតជូនមន្ដនតីរាជការចំនួន០៣នក់  
     -បានយធវើលិែិត្យ្លើយត្បយៅរកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា ករែីសំយែើ សំុសាិតិ្ររឹេះស្ថា នសិកា 
សិសស និសសតិ្ និងស្ថស្តស្ថត ចរយ។ 

២.៣.ការងារនីរិក្មម ៖ 
                 -បានចុេះយៅែសពវែាយចាប់ និងតាមដ្ឋនការអនុវត្តលិែិត្បទដ្ឋា នរតិ្យុត្ត យៅមនទីរវបបធម៌ 
និងវចិិរត្សិលបៈយែត្តរពេះសីហនុ  

-ចូលរមួរបជំុអនតររកសួង យដ្ើមបីពិភាកាយលើយសចកតីរពាងអនុរកឹត្យ សតីពីការយរៀបចំ និងការរបរពឹត្តិ
យៅរបស់រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា យៅទីសតីការរែៈរដ្ាមន្ដនតី 
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-ចុេះបំយពញយបសកកមមយៅរបាស្ថទសំបូរនរពរុក យែត្តកំពង់ធំ ពាក់ព័នធវយិស្ថធនកមមរពេះរាជរកឹត្យ
ររប់ររងរបាស្ថទសំបូរនរពរុក 

-ចូលរមួរបជំុយៅរកសួងមុែករស្ថធារែៈពាក់ព័នធការយធវើណែនការរកបែ័ែឌ ឆ្ន ំ២០១៦-២០១៨ 
ការរត្តួ្ពិនិត្យ និងវាយត្នមលមុែតំ្ណែងររប់ររងកនុងរចនសម័ោនធរកសួង ស្ថា ប័នថ្នន ក់ជាតិ្ និងថ្នន ក់យរកាមជាតិ្ 
និងការយធវើបចចុបបននកមមករមងព័ត៌្មានយសវាស្ថធារែៈ និងការកំែត់្អាទិភាពការករ។ 

២.៤.ការងារគ្ណមនយយ និងហរិញ្ញវរថុ ៖ 
-បានសំុែវកិាឧបត្ាមភជូនមន្ដនតីរាជការ មន្ដនតីជាប់កិចចសនា និងពលករអណែត ត្កនុងពិធីបុែយចូល

ឆ្ន ំែមី របនពែីជាតិ្ណែមរ 
-បានយធវើសំែំុលិែិត្យសនើសំុែវកិារដ្ាសរមាប់របាក់យបៀវត្សមន្ដនតីកិចចសនា៧៨នក់ និងពលករ 

អណែត ត្១២៣នក់ ណែមករា-យមស្ថ ឆ្ន ំ២០១៥។  
-បានយធវើសំែំុលិែិត្យសនើសំុែវកិារដ្ាសរមាប់របាក់បំណ្ដច់ និងរបាក់យបៀវត្សមន្ដនតីរាជការ និង

សរមាប់ឧបត្ាមភជីវភាពមរត្កមនុសសរស់១៦នក់ណែយមស្ថ ឆ្ន ំ២០១៥  
-បានទូទត់្របាក់រកវ ន់យលើកទឹកចិត្ត សតីពីការែតល់យសវាស្ថធារែៈរបចំណែមករា កុមភៈ ឆ្ន ំ២០១៥ 

       -យធវើរបាយការែ៍ និងស្ថលាកប័រត្បង់ចំែូលពីការលក់សំបុរត្ស្ថរមនទីរ រត្ួត្ពិនិត្យវស័ិយ
ភាពយនត រត្ួត្ពិនិត្យវត្ាុសិលបៈនំយចញ-នំចូល សំុសិទធិយធវើអាជីវកមម ជួលយរាងភាពយនតលុចសរបចំណែកុមភៈ 
ឆ្ន ំ២០១៥ ជួលយរាងភាពយនតយែមរនិទណែមករា កុមភៈ ឆ្ន ំ២០១៥ ជួលមែឌ លរបូភាព (អា ឺយ៉ង់) ណែមីន 
ឆ្ន ំ២០១៥  

-បានយធវើអាែត្តិចំណ្ដយ ៖ ទូទត់្នែលយរបើរបាស់យសវាទូរស័ពទយលើតុ្ណែកុមភៈ ឆ្ន ំ២០១៥ ទូទត់្នែល
យរបើរបាស់ថ្នមពលអរគិសនីនយកដ្ឋា នោំពារ និងអភិរកសសំែង់បុរាែ យែត្តយសៀមរាប ្មាសទី១ ឆ្ន ំ២០១៥  
ទូទត់្នែលយរបើរបាស់ថ្នមពលអរគិសនីណែធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ ដ្ល់ណែកុមភៈ ឆ្ន ំ២០១៥ ជូនអរគិសនីកមោុជា ទូទត់្នែល
របមូល និងដឹ្កជញ្ជូ នសរមាមណែកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៤ ដ្ល់ណែយមស្ថ ឆ្ន ំ២០១៥ ទូទត់្នែលយរបើរបាស់ទឹកវរគ៩-១២ 
ឆ្ន ំ២០១៤ និងវរគ១ វរគ២ ឆ្ន ំ២០១៥ ទូទត់្បុយររបទនយរៀបចំមយហាស្រសពសិលបៈយុវជនទូទំងរបយទសឆ្ន ំ 
២០១៥ និងយបសកកមមយៅយរៅរបយទសនន 

-បានយរៀបចំរបាយការែ៍អាែត្តិ និងប័ែណចំណ្ដយណែធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ 
-បានរត្តួ្ពិនិត្យរបាយការែ៍អាែត្តិយបើករបាក់ណដ្លចំណ្ដយរចួឆ្ន ំ២០១៥ 
-បានយរៀបចំរបមូលឯកស្ថរយធវើរជជយទយយជំុទី១ ។ 
២.៥ ការងារស្ម្ភា រៈ និងប្រកិាា រ ៖ 
-បានែគូរែគងយសៀវយៅបញ្ជ ីស្ថរយពើភែឌ រទពយសមបត្តិរដ្ាឆ្ន ំ២០១៤យៅមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ  

យែត្តរពេះសីហនុ 
-បានយធវើការណបងណចកសមាភ រៈការោិល័យ្មាសទី១ ជូននយកដ្ឋា ននន និងថ្នន ក់ដឹ្កនំរកសួង 
-បានយធវើការជួសជុលម៉ាសីុនែត្ចមលង ម៉ាសីុនរពីនយធើ កំពយូទ័រ ម៉ាសីុនរត្ជាក់ របព័នធយភលើងជូន 

នយកដ្ឋា ននន និងថ្នន ក់ដឹ្កនំរកសួង 
-បានយធវើការជួសជុលរែយនតរកុង 
-បានយលើករយរមាងជួសជុលណកលមអស្ថលាមធយមវចិិរត្សិលបៈ បណ្ដណ ល័យជាតិ្ និងនយកដ្ឋា ន 

សិលបៈភាពយនត 
-បានយធវើសំយែើ សំុយោលការែ៍យដ្ើមបីជួសជុលណកលមអស្ថលាមធយមវចិិរត្សិលបៈ បណ្ដណ ល័យជាតិ្ 

នយកដ្ឋា នសិលបៈភាពយនត និងយធវើបយកគ លការពារស្ថា នីយបុរាែ 
-បានយធវើសំយែើ សំុអនុវត្តវធីិស្ថស្តសតយដ្ឋយណ ក យដ្ឋយយធវើការចចរនែលជាមួយនយកដ្ឋា នោំពារ 

និងអភិរកសសំែង់បុរាែយដ្ើមបីយធវើការអភិរកស និងជួសជុលរបាស្ថទស្រសីររប់ល័កខែ៍ យែត្តកណ្ដត ល របាស្ថទ 
បាណសត្ យែត្តបាត់្ដំ្បង របាស្ថទរពេះសទឹង យែត្តរពេះវហិារ របាស្ថទភនំជីសូរយយលើកទី២ យែត្តតាណកវ របាស្ថទ 
បាែន់ និងរបាស្ថទឯកភនំ យែត្តបាត់្ដំ្បង និងស្ថោ នទ័ព យែត្តឧត្តរមានជ័យ ឆ្ន ំ២០១៥ 

-បានយដ្ញនែលែគត់្ែគង់យររឿងសកា រមឹ ្មាសទី១ ជួសជុលម៉ាសីុនរត្ជាក់ និងត្បណ្ដត ញឆ្ន ំ២០១៥ 
ជួសជុលណកលមអទីសតីការរកសួង និងជួសជុលណកលមអស្ថរមនទីរយែត្តយពាធិស្ថត់្ជំហា៊ា នទី២   

-បានរបរល់-ទទួលែគត់្ែគង់យររឿងសកា រមឹ្មាសទី១ និងសមាភ រៈសរមាប់ណែទំឧបករែ៍រែយនត 
ឆ្ន ំ២០១៥។ 
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                ២.៦.ការងារខផនការ ស្ថរិិ និងស្របុ្ ៖ 
បានសយរមចការករយធវើរបាយការែ៍តាមរបបកំែត់្របចំណែយមស្ថ ឆ្ន ំ២០១៥ បានទន់យពល

យវលាជូនរែៈរដ្ាមន្ដនតី ។  
២.៧.ការងារស្ហត្ប្រិប្រដិការវប្បធម៌អនដរជារិ និងក្ិចចការអាសា៊ា ន ៖ 
-បានទទួលលិែិត្ចូលចំនួន៤០ឯកស្ថរ មកពីររប់ស្ថា ប័ន អងគការ និងពីយរៅរបយទស យដ្ើមបជូីន

ថ្នន ក់ដឹ្កនំរកសួងរត្តួ្ពិនិត្យ និងសយរមច 
-បានយធវើបចចុបបននភាពព័ត៌្មាន សតីពីកិចចរពមយរពៀងសហរបតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ជាមួយអងគការអនតរជាតិ្ 

ននទទួលបានលទធែលដូ្ចខាងយរកាម៖ 
                      +កិចចរពមយរពៀងយៅមានសុពលភាពចំនួន១៩ 

+កិចចរពមយរពៀងអស់សុពលភាពចំនួន០៤ 
+កិចចរពមយរពៀងណដ្លយរោងចុេះហត្ាយលខាចំនួន០៧ 

-បានសរមួលណបបបទជូនថ្នន ក់ដឹ្កនំ មន្ដនតីជំនញយៅចូលរមួរបជំុ បំយពញយបសកកមម និងសណមតង
សិលបៈបានចំនួន០៧យលើក៖ យៅស្ថធារែរដ្ារបជាមានិត្ចិន យវៀត្ណ្ដម ឥែឌូ យនសីុ ស្ថធារែរដ្ាកូយរ ៉
សឹងាបុរ ីនិងស្ថធារែរដ្ាសីុណសល (អាន្ដហវិកខាងត្បូង)។ 
     ៣-ការងារមប្រកិ្ភណឌ របូ្ ី៖ 

៣.១.ការងារគាំពារ និងអភិរក្សស្ាំណង់ប្ុរាណ ៖ 
ក.ការករអភិរកសដ្ឋា នអងគរ ៖ 

            និសសិត្ជនជាតិ្បារាងំ ណែនកជួសជុលវត្ាុសិលបៈបានមកយធវើកមមសិកា និងយធវើណែនការយរៀបចំសិលា 
ចរកិយៅអាោរយលែ០៤ ជូននយកដ្ឋា ន  

ែ.ការករររប់ររងរមែីយដ្ឋា នវបបធម៌ ៖ 
បានរូរបលង់របូចមាល ក់ណដ្លបានយរៀបចំរចួយៅអាោរយលែ០៧បានចំនួន២០ផ្ទទ ំង។ 
រ.ការករជួសជុលរបាស្ថទ និងសំែង់បុរាែ ៖ 
បាននឹងកំពុងសិការយរមាងអភិរកស និងជួសជុលរបាស្ថទរពេះចតុ្មុែ ។ 
ឃ.ការករអភិរកសតាមបណ្ដត យែត្ដ ៖ 

 -អភិរកសដ្ឋា នកំពង់ធំ និង រពេះវហិារ ៖ 
  +បនតចូលរមួសហការជាមួយអងគការWasedaចងរកងឯកស្ថរ និងជួសជុលរបាស្ថទសំបូរ 
នរពរុក យៅយែត្តកំពង់ធំ ។ 

-អភិរកសដ្ឋា នបាត់្ដំ្បង បនទ យមានជ័យ និង ឧត្ដរមានជ័យ ៖ 
+បានដឹ្កនំរបជាពលរដ្ាចប់រនទ រព័ទធជំុវញិយដ្ើមសោង់ ណដ្លបានដុ្េះឬសចក់ជញ្ជ ងំែមបាយ 

យរកៀមបានកំពស់២៥ណម៉រត្ និង បានយធវើបទបកា ញអំពីរបាស្ថទបនទ យឆ្ម រយៅរកសួងការពារជាតិ្។ 
ង.ការករសហរបតិ្បត្ដិការជាមួយអនដរជាតិ្ ៖ 

 *កិចចសហការជាមួយអងគការ G.H.F ជួសជុលរបាស្ថទបនទ យឆ្ម រ ៖ 
       អងគការ G.H.F មិនទន់មានសកមមភាព រឺរង់ចំការចុេះ MOU ែមីជាមួយរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្ 
សិលបៈ 
 *កិចចសហការជាមួយអងគការ Waseda ជួសជុលរបាស្ថទសំបូរនរពរុក យែត្ដកំពង់ធំ ៖ 

ការករជួសជុលរបាស្ថទ N1 ៖ បានយរៀបចំឥដ្ាជួសជុលដំ្បូល N1 ណែនកខាងត្បូង។ 
                ៣.២ការងារសារមនទីរ ៖ 

ក.ស្ថរមនទីរជាតិ្ភនំយពញ ៖ 
-បានទទួលវត្ាុសិលបៈចំនួន០២មុែរឺ “បាែឌ វ” អំពីែមភក់ ពីយលាករបធាននយកដ្ឋា នោំពារ 

និងអភិរកសសំែង់បុរាែ និង “របណែន២ និងកាលយកស១” អំពីែមភក់ ពីបុរគលិកអភិរកសស្ថរមនទីររពេះនយរាត្តម 
សីហនុអងគរ 

-បានបញ្ចូ លទិននន័យយៅកនុងរបព័នធ Data base បានចំនួន៨២វត្ាុ  
-ការតំាងពិព័រែ៍យរៅរបយទស ៖ យោងកិចចរពមយរពៀងរវាងរាជរដ្ឋា ភិបាលកមោុជា និងវចិិរត្ស្ថល 

ជាតិ្អូស្តស្ថត លី រាជរដ្ឋា ភិបាលកមោុជាបានអនុញ្ញ ត្ឲ្យភារីអូស្តស្ថត លីែចីវត្ាុសិលបៈបុរាែណែមរចំនួន០៣របូយក 
យៅតំាងពិព័រែ៌យៅរបយទសអូស្តស្ថត លី រយៈយពល០៣ឆ្ន ំ (២០១៤-២០១៧) 
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-យោងកិចចរពមយរពៀងរវាងរាជរដ្ឋា ភិបាលកមោុជា និងបែឌិ ត្សភាចិនននយបតិ្កភែឌ វបបធម៌ 
រាជរដ្ឋា ភិបាលកមោុជាបានអនុញ្ញ ត្ឲ្យភារីបែឌិ ត្សភាចិនននយបតិ្កភែឌ វបបធម៌ ែចីវត្ាុសិលបៈបុរាែណែមរ 
ចំនួន៨០របូ ពីស្ថរមនទីរជាតិ្ យកយៅតំាងពិព័រែ៌យៅរកុងយប៉កំាង និងយែត្តកាវ ងទុង ស្ថធារែរដ្ារបជាមានិត្ 
ចិន រយៈយពល០៦ណែ ចប់ពីណែធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ ដ្ល់ណែមិែុន ឆ្ន ំ២០១៥  

-ជួសជុលរបូចមាល ក់បាន០៨របូ 
-យភញៀវចូលទសសនស្ថរមនទីរជាតិ្ភនំយពញមានរែៈរបតិ្ភូជាន់ែោស់ជាតិ្-អនដរជាតិ្ យភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ 

សិកាខ កាម សិសស និសសតិ្ រពេះសងឃ សរបុមានចំនួន ១៥.៦៤៥នក់ កនុងយនេះមាន ៖ 
យភញៀវជាតិ្ចំនួន ១.៨៥៦ នក់ ទទួលបានែវកិាចំនួន ៦៤៩.៦០០យរៀល បង់ចូលែវកិារដ្ា 
យភញៀវអនដរជាតិ្ចំនួន ១២.៦២៦ នក់ ទទួលបានែវកិា ៤៤.១៩១ដុ្លាល  បង់ចូលែវកិារដ្ា 
យភញៀវចូលឥត្បង់នែលចំនួន ១.១៦៣នក់។ 

 ែ.ស្ថរមនទីរឧរកឹដ្ាកមមរបល័យពូជស្ថសន៍ទួលណសលង ៖  
-យភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ រពេះសងឃ សិសស និសសិត្ចូលទសសនមានចំនួន៣៣.១១៩នក់  កនុងយនេះយភញៀវ 

អនតរជាតិ្ចំនួន៣០.៤៧៩នក់។ 
រ.មែឌ លវត្ដភនំ ៖ 
-យភញៀវយទសចរែ៍ជាតិ្-អនតរជាតិ្ចូលទសសនមានចំនួន២៣.៨២០នក់ កនុងយនេះអនតរជាតិ្មាន 

ចំនួន ១៥.៤០០នក់ ។ 
ឃ.មែឌ លយជើងឯក ៖ 
-យភញៀវយទសចរែ៍ជាតិ្-អនតរជាតិ្ចូលទសសនសរបុមានចំនួន២៦.១៤៨នក់ កនុងយនេះអនតរជាតិ្

មានចំនួន២៣.០៣២នក់ ។ 
               ៣.៣.ការងារប្ុរាណវរថុ ៖  

-បាននឹងកំពុងស្រស្ថវរជាវ និងបញ្ចូ លវត្ាុបុរាែយៅយែត្តកំពង់ធំ និងយសៀមរាប កនុងរបព័នធររប់ររង
ទិននន័យ (Data base)  

-បានសិកាស្រស្ថវរជាវវត្ាុបុរាែយធវើអំពីែមកនុងរចនប័ទមយកាេះយករយៅស្ថរមនទីរជាតិ្ 
-ការករែដល់យសវាពិនិត្យវត្ាុសិលបៈនំចូល-នំយចញបានចំនួនសរបុ១៥៨របូ  ទទួលបានែវកិា

ចំនួន២.០៨៦.០០០យរៀល បង់ចូលែវកិារដ្ា។ 
៣.៤.ការងារប្ុរាណវិទ្ា និងប្ុមរត្ប្វរតិវិទ្ា ៖  
-បានចុេះយៅស្រស្ថវរជាវ សលណដ្ក យៅយែត្តរពេះវហិារ 
-បានសហការជាមួយវទិាស្ថា ន Lidar ចុេះពិនិត្យ និងស្រស្ថវរជាវែត្ពីយលើអាកាសនូវទីតំាង

មួយចំនួនដូ្ចជា ៖ លណងវក ឧត្តុង រពេះែ័នកំពង់ស្ថវ យ សំបូរនរពរុក និងបនទ យឆ្ម រ 
-បានយធវើការអភិរកសអដ្ាិធាតុ្យៅវត្តរបាស្ថទវដ្តី (៩០០អដ្ាិធាតុ្) យៅស្រសុកសីុធរកណ្ដត ល 

យែត្តកំពង់ចម 
-បានចុេះយៅយធវើការអភិរកសកុលាលភាជន៍ យៅយែត្តយកាេះកុង 
-បានចុេះយៅពិនិត្យទួលបុរាែ យៅស្រសុកកំយរៀង យែត្តបាត់្ដំ្បង  
-បានចុេះយៅយធវើបទបកា ញយៅស្ថលាបនទ យឆ្ម រ យែត្តបនទ យមានជ័យ 
-បនតការអភិរកសអដ្ាិធាតុ្យៅមែឌ លយជើងឯកបានចំនួន២៥០អដ្ាិធាតុ្ ។ 

      ៤-ការងារមប្រិក្ភណឌ អរបូ្ ី៖ 
៤.១.ការងារស្លិបៈភាពយនដ និងផសពវផាយវប្បធម៌ ៖ 
-ែត្វយីដ្អូឯកស្ថរពីសកមមភាពថ្នន ក់ដឹ្កនំ និងការករអងគភាពជំុវញិរកសួងបាន០៥ចំែងយជើង 
-យរៀបចំត្យមលើងរបំា និងយលាខ នអប់រមំយហាស្រសពសិលបៈយុវជនទូទំងរបយទសឆ្ន ំ២០១៥ 
-បញ្ចូ លរបូភាព និងត្យមលើងវយីដ្អូចបីុដ្ងណវងសរមាប់ចូលជាយបតិ្កភែឌ  
-ត្យមលើងវយីដ្អូបចចុបបននភាពទិវាវបបធម៌ជាតិ្ ០៣ មីន ឆ្ន ំ២០១៥ 
-ត្យមលើងរចួនូវរពេះបរមរបូរពេះបរមរត្នយកាដ្ា  
-បានទទួល និងែតល់ការអនុញ្ញ ត្ែត្ភាពយនតឯកស្ថរបរយទសចំនួន០២ចំែងយជើង 
-បានអនុញ្ញ ត្ចាប់យធវើអាជីវកមមភាពយនត-វយីដ្អូបាន០១ចាប់ 
-ចុេះបញ្ជ ីសំុែលិត្វយីដ្អូខារ៉ាអូយែណែមរបាន០៨យលែ  វយីដ្អូយរឿងណែមរ(ខាន ត្ណវង) បាន០២ចំែងយជើង  
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-បានអនុញ្ញ ត្ចាប់ឲ្យែត្វយីដ្អូខារ៉ាអូយែណែមរចំនួន០៨យលែ 
-បានែដល់ទិដ្ឋា ការឲ្យយធវើអាជីវកមមដ្ល់វយីដ្អូខារ៉ាអូយែណែមរចំនួន៤០យលែ វយីដ្អូណែមរ(ខាន ត្ណវង)ចំនួន

០២ចំែងយជើង 
-បានែដល់ទិដ្ឋា ការឲ្យយធវើអាជីវកមមដ្ល់វយីដ្អូយរឿងបរយទសណដ្លបានបកណរបជាភាស្ថណែមរ រចូដ្ឋក់ 

បញ្ច ំងតាមយរាងភាពយនតននចំនួន០៦ចំែងយជើង  
-បានទទួលចំែូលពីការែដល់យសវាកមមភាពយនដ-វយីដ្អូ សរបុចំនួន៥.៨៨០.០០០យរៀល បង់ចូល 

ែវកិារដ្ា ។ 
៤.២.ការងារស្លិបៈទ្ស្សនីយភាព ៖ 
-បានរបរំុត្ន្ដនដី និងសណមដងសិលបៈទំងមហាជន និងអាជីព សរបុចំនួន២៧០យលើក កនុងយនេះ

នយកដ្ឋា នសិលបៈសណមដងកនុងស្រសុកបាន២០យលើក និងយរៅរបយទសបាន០២យលើក   
-ក្កុម្ិលបៈបានបនតហាត់្ម និងតកមលើងសាា ដដ្ិលបៈ្ក្ាប់យកកៅ្ម្មតងកាុងស្្ុក និង

កក្ៅក្បកទ្្ 
-យលាកររ ូ អនកររូនននយកដ្ឋា នសិលបៈទសសនីយភាព បានបនតចុេះជួយបកា ត់្បយរងៀនសិសសយៅ

តាមររឹេះស្ថា នសិកា កនុងរាជធានីភនំយពញ និងតាមបណ្ដត យែត្ត សរមាប់ចូលរមួកនុងមយហាស្រសពយុជន ។ 
៤.៣.ការងារស្លិបៈស្នូរបូ្ និងស្លិបៈស្បិ្បក្មម ៖ 
-បានបញ្ច ប់ការស្រស្ថវរជាវកាច់ចមាល ក់ណែមរភារ២ និងសមាភ រៈយរបើរបាស់របជាពលរដ្ាណែមរភារ២ និង 

ចប់យែតើមពិនិត្យស្ថរយ ើងវញិ (ជំហា៊ា នទី១) មុននឹងចងរកងជាយសៀវយៅរពាង 
-កំពុងស្រស្ថវរជាវកាច់ចមាល ក់ណែមរភារ៣ និងសមាភ រៈយរបើរបាស់របជាពលរដ្ាណែមរភារ៣ 
-បានចុេះស្រស្ថវរជាវយៅស្រសុកយកាេះធំ ស្រសុកែាច់កណ្ដត ល និងស្រសុកឧត្តុង យែត្តកណ្ដត លយដ្ើមបីរបមូល 

របូភាព និងវត្ាុតាងមួយចំនួនសរមាប់ការស្រស្ថវរជាវឯកស្ថរ “ទរមង់ពុទធរបូណែមរ” ររប់សម័យកាល ភារ១ ។ 
-បានយរជើសយរ ើសស្ថន នដ្រំនូរវចិិរត្កមមរពាង សរមាប់ដ្ឋក់ជូនរែៈកមមការអរគនយកដ្ឋា នបយចចក 

យទសពិនិត្យ និងសយរមចចំនួន១៦ស្ថន នដ្ (១០ស្ថន នដ្ទទួលយកបាន ០៥ស្ថន នដ្ណកសរមួលយ ើងវញិ និង០១ 
ស្ថន នដ្យធវើជាែមីមតងយទៀត្) ។ 

៤.៤.ការងារមស្ៀវមៅ ការអាន ៖  
*បណ្ដណ ល័យជាតិ្ ៖ 
-យភញៀវជាតិ្-អនដរជាតិ្ចូលអានមានចំនួន ៣៤៩នក់ 
-បានទទួលយសៀវយៅពីស្ថា ប័ននន និងអងគការយរៅរដ្ឋា ភិបាលររប់ភាស្ថ ចំនួន១៦៧កាល 
-អនកសិកាស្រស្ថវរជាវបានែចីយសៀវយៅយកយៅអានមានចំនួន៨៨កាល 
-ទទួលទិនបបវត្តិបាន២០ចាប់  ទសសនវដ្ដីយែសងប និងរពឹត្ដិប័រត្បរយទសចំនួន៥៦កាល 

                 -បានណចកយលែ ISBN ដ្ល់អនកយបាេះពុមោចំនួន៤៨យលែ 
-ដ្ឋក់រកបយសៀវយៅចស់បាន២០កាល បិទយលែកូដ្យសៀវយៅបាន២៧កាល យសកនយសៀវយៅ 

បាន២៩កាល និងត្មកល់យសៀវយៅបាន៨៤ចំែងយជើង 
-យធវើកាតា ុកយសៀវយៅររប់របយភទ និងទសសនវដ្តីជាភាស្ថណែមរ-បរយទសបាន១៤៥កាល ។ 

    ៥.ការងារអភិវឌ្ឍធនធានមនសុ្ស ៖ 
៥.១.សាក្លវិទ្ាលយ័ភូមិនទវិចិត្រស្លិបៈ 
*ឆ្ន ំសិកា ២០១៤-២០១៥ មាននិសសិត្សរបុចំនួន១.៧៤១នក់ (ស្រសីចំនួន៥៤៧នក់) កនុងយនេះ ៖ 
-និសសិត្អាហារបូករែ៍ចំនួន៥២៨នក់ (ស្រសីចំនួន១៧៧នក់) 
-និសសិត្បង់នែលសិកាចំនួន១.២១៣នក់ (ស្រសីចំនួន៣៧០នក់) 
-ស្ថស្តស្ថត ចរយសរបុចំនួន២១៦នក់ (ស្រសីចំនួន៣០នក់) 
-បនតអនុវត្តកមមវធីិសិកា្មាសទី២ ឆ្ន ំសិកា២០១៤-២០១៥  
-និសសិត្យដ្ប៉ាតឺ្ម៉ង់ថ្នន ក់ឆ្ន ំសិកាមូលដ្ឋា ន ចុេះកមមសិកាយៅរបាស្ថទភនំដ្ឋ យែត្តតាណកវ 
-និសសិត្មហាវទិាល័យតូ្រយត្ន្ដនតី ចុេះកមមសិកាយៅយែត្តមែឌ លរីរ ី
-យបើកការតំាងពិព័រែ៌យទពយកាសលយ-ស្ថន នដ្និសសតិ្ស្ថកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ និងការ 

សណមតងសិលបៈកំស្ថនត ។ 
៥.២.សាលាមធយមវិចិត្រស្លិបៈ 
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-ឆ្ន ំសិកា២០១៤-២០១៥ សិសសសិកាយៅតាមស្ថលាជំនញទំង៥មានចំនួន ១.០៣៣នក់ កនុង 
យនេះស្រសី៤៤១នក់ 

-សិសសស្ថន ក់យៅកនុងស្ថលាមានចំនួន១៤៧នក់ ស្រសី៧៤នក់ 
-បានរបជំុររូបយចចកយទស និងចំយែេះទូយៅយដ្ើមបីយរៀបចំយធវើការរប ងរបចំណែ ។ 

     ៦.ការងារអធិការដ្ឋឋ ន ៖ 
-បានយធវើអធិការកិចចយៅមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈយែត្តសទឹងណរត្ង និងរត្នរីរ ី 

       -បានរបមូលព័ត៌្មានយរត្ៀមយដ្ើមបីយធវើអធិការកិចចយៅមនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈយែត្តរកយចេះ និង 
ឧត្តរមានជ័យ។ 
     ៧.ការងារមនទីរវប្បធម ៌និងវចិិត្រស្លិបៈរាជធាន-ីមែរដ ៖ 

 មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈរាជធានីភនាំមពញ ៖  
ការករយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានបនតយរៀបចំណែរកាការពារសណ្ដត ប់ធាន ប់ យស្ថភ័ែភាព អនម័យ

មែឌ លវត្តភនំបានលអជារបចំ ។  
ការករយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានរត្តួ្ពិនិត្យកណនលងលក់កាយហវបញ្ច ងំវយីដ្អូបាន០៦ទីតំាង អាជីវកមម

អិុនយធើយែត្បាន១០ទីតំាង បទយលមើសវបបធម៌បាន០៣ទីតំាង  វយីដ្អូោម នទិដ្ឋា ការបាន០៤ទីតំាង ឌី្សោម ន
ទិដ្ឋា ការបាន០៣ទីតំាង និងយរាងភាពយនតបាន០៣យលើក។ បានចុេះជរមុញអាជីវករឲ្យមកបំយពញសំែំុណបបបទ 
សំុចាប់អនុញ្ញ ត្ពីការោិល័យរចកយចញចូលណត្មួយ បាន០៧ទីតំាង។  
             មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈមែរតក្ណ្ដដ ល ៖  

ការករយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ ការករការជួសជុលរពេះសកយមុនីយចតី្យ ភនំរពេះរាជរទពយ សយរមចបាន 
លទធែល១០០ភាររយ យៅណត្ការចុេះបញ្ជ ីស្ថរយពើភែឌ រពេះពុទធបដិ្មាណដ្លត្មកល់កនុងរពេះសកយមុនីយចតី្យ។
សហការជាមួយនយកដ្ឋា នបុរាែវត្ាុ ននរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ ចុេះពិនិត្យទីតំាងរពេះចូលនិពាវ នយលើ
ភនំរពេះរាជរទពយណដ្លពុទធបរស័ិទសំុកស្ថងស្ថលាសំណ្ដក់០១កណនលងយៅ តាមជយែតើ របុរាែយៅយលើែនងភនំ   
និងរពេះសកយមុនីយចតី្យណដ្លជាងកំពុងជួសជុល។ ឆ្ម ំភនំរពេះរាជរទពយបានជួសជុលកំាជយែតើ រពីរពេះវហិារ
យលាកតាដំ្បងណដ្ក ដ្ល់រពេះវហិាររបក់នរណដ្លជាែវកិាពុទធបូជា និងពុទធបរស័ិទ។ ទួលរពេះធាតុ្ណដ្លជាទួល
បុរាែសាិត្យៅស្រសុកមុែកំពូល រត្ូវបានរែៈកមមការវត្ត និងរពេះសងឃ កស្ថងរបងែមព័ទធជំុវញិ។ មន្ដនតីជំនញ
យែត្ត សហការជាមួយមន្ដនតីជំនញរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ និង អាជាញ ធរពាក់ព័នធយៅស្រសុកស្ថអ ង បាន
ចុេះយធវើណែនទីស្ថា នីយបុរាែ និងរូរបលង់ទួលបុរាែបានចំនួន០៥កណនលង កំពុងដ្ឋក់ជូនអាជាញ ធរឃំុ ស្រសុកស្ថអ ង
ពិនិត្យ និងចុេះហត្ាយលខា។ រែៈកមមការយរៀបចំរមែីយដ្ឋា នភនំរពេះរាជរទពយ បានជួយឧបត្ាមភធុងពនលត់្
អរគីភ័យចំនួន០៥ធុង សរមាប់ទុកយៅរពេះសកយមុនីយចតី្យ និង០៥ធុងយទៀត្ សរមាប់មែឌ លព័ត៌្មាន
យទសចរែ៍។ យភញៀវយទសចរែ៍ចូលទសសនស្ថរមនទីរណស្រសអំពិល ស្រសកុយកៀនស្ថវ យ សរបុចំនួន៧០នក់។  

ការករយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានចុេះជរមុញយធវើសរមង់សាិតិ្សិលបៈសូនរបូ និងសិលបៈសិបបកមម
សរមាប់ឆ្ន ំ២០១៥យៅតាមបណ្ដត ស្រសកុ-រកុងទំង១១ យៅទូទំងយែត្ត។ បានសហការយរៀបចំតុ្បណត្ងយវទិកា
កិត្តិយសជូនរែៈអធិបតី្ និងយដ្ឋត្ទង់ជាតិ្ ចងបដ្ឋ កនុងពិធីសយមាោ ធស្ថោ នត្សឹបាស្ថ (ស្ថោ នអនកយលឿង)។ 
បានែតល់យសវាស្ថធារែៈជូនរបជាពលរដ្ាបានចំនួន១៥យសវា។ 
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈមែរតតាខក្វ ៖   

ការករយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានចុេះរត្តួ្ពិនិត្យវត្ាុបុរាែយៅវត្តបារាយែ៍ និងវត្តយស្ថម ង សាិត្យៅ 
ស្រសុករទំង និងពិនិត្យសកមមភាពការជីកកាយទួល រត្ពំាងយៅស្រសុកយកាេះអណែត ត្បានចំនួន០៥យលើក។ 
យភញៀវចូលទសសនស្ថរមនទីរយែត្តសរបុចំនួន៣០នក់ និងស្ថរមនទីរស្រសុកអងគរបុរសីរបុចំនួន៩១០នក់ 
(អនតរជាតិ្៤៧៧នក់) ។ 

ការករយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ រកុមសិលបៈអាជីព បានបកា ត់្របំារត្ដិុ្ និងយលាខ នយីយកដ្ល់សិសស 
វទិាល័យហ៊ាុន ណសន យ ើទល យដ្ើមបបីនតយវនសិលបៈ។ បានចុេះែសពវែាយអប់រសីំលធម៌សងគមយៅវទិាល័យ 
ភញីមាស ស្រសុកនរពកបាស និងចុេះស្រសង់សាិតិ្ សិលបៈសូនរបូ និងសិបបកមមបានចំនួន០៣យលើក យៅរកងុដូ្នណកវ។ 
បានចុេះែសពវែាយរបមូលចំែូលអាជីវកមមយលើវស័ិយវបបធម៌យៅស្រសុករីរវីង់ និងស្រសុកសំយរាងចំនួន០១យលើក។  
             មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈមែរតក្ាំពរ ៖  

ការករយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានសហការជាមួយររប់ការោិល័យវបបធម៌ស្រសកុ-រកងុកនុងការការពារ 
និងណែរកាបុរាែស្ថា ន ពិយសសពរងឹងសកមមភាពការករណែរការបាស្ថទ និងរមែីយដ្ឋា នបុរាែវទិា។
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បានសហការកនុងដំ្យែើ រការវាស់ណវងស្ថា នីយបុរាែននរមួមាន ទួលរត្ពំាងអងគ ទួលអងគកតីចស់ ទួលអងគ
ចម និងទួលវត្តអងគ យៅរកងុកំពត្។ 

ការករយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បនតសហការរត្ួត្ពិនិត្យទិដ្ឋា ការរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ
យលើបនទេះសីុឌី្ វសីុីឌី្ណដ្លដ្ឋក់លក់យៅរកងុកំពត្។ បនតសហការជាមួយស្រសកុ-រកងុ កនុងការតាមដ្ឋន និងរត្តួ្ 
ពិនិត្យការជួល-លក់ឌី្ស និងការដ្ឋក់តំាងស្ថល កយីយហា ស្ថល កសញ្ញ  និងផ្ទទ ំងែាយពាែិជជកមម។       

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈមែរតខក្ប្ ៖  
ការករយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានសហការជាមួយរែៈកមមការវត្តយបាសសមាអ ត្ កាប់ឆ្ក រនរពែលូវចូល 

រងូ និងបរយិវែរមែីយដ្ឋា នភនំសយសៀរជារបចំ។  
ការករយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានចុេះរត្ួត្ពិនិត្យ និងណែនំដ្ល់មាច ស់ហាងកាយហវ-វយីដ្អូ និងកណនលង 

ជួល-លក់ឌី្ស យដ្ើមបទីប់ស្ថក ត់្ការបញ្ច ងំយរឿងអាសអាភាស និងយរឿងណដ្លោម នទិដ្ឋា ការពីរកសួងវបបធម៌ និង 
វចិិរត្សិលបៈ។ ចុេះពិនិត្យ និងណែនំដ្ល់មាច ស់ស្ថល កយីយហា  និងទីតំាងសិបបកមមចមាល ក់ពុមោសីុម៉ង់ត៍្លកខែៈ 
ររួស្ថរយៅរកុងណកបបានចំនួន០២យលើក។ 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈមែរដត្ពះស្ហីនុ ៖  
ការករយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានយរៀបចំ ណែទំ វត្ាុបុរាែណដ្លមានយៅកនុងមនទីរជារបចំ ។  
ការករយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានអយញ្ជ ើញមាច ស់អាជីវកមមយហគមអិុនយធើយែត្មកយធវើការរបជំុ និងយធវើ

កិចចសនាចំនួន០១កណនលង និងចុេះែសពវែាយយសចកតីជូនដំ្ែឹងដ្ល់អាជីវករជួល-លក់ឌី្សចំនួន១០កណនលង 
យៅរកងុរពេះសីហនុ។ បានចុេះបយរងៀនពីណលបងរបជារបិយណែមរដ្ល់សិសសមែឌ លភូមិកុមារអរែុរេះទី៣។ 
បានពិនិត្យយលើពាកយសំុអនុញ្ញ ត្ែសពវែាយពាែិជជកមមរកុមហ៊ាុន ែល ស្ថយរត៉្ ចំនួន១១ចាប់ និង បានចុេះ
រត្តួ្ពិនិត្យ និងណែនំដ្ល់មាច ស់ហាងយធវើស្ថល កសញ្ញ ០១កណនលង។ 
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈមែរតក្ាំពង់ស្ព ឺ៖  

ការករយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានចុេះពិនិត្យ្អឹងដំ្រណីដ្លរកាទុកយៅអាស្រសមភនំបាត្ស្រសុកែោង ពិនិត្យ
ររឹេះរបាស្ថទបុរាែយៅវត្តដុ្ងស្ថត់្មានឬទធិ ស្រសកុឧដុ្ងគ និងបានចុេះស្រស្ថវរជាវរកទួលអងគបុរាែយៅស្រសកុភនំ
ស្រសួចបានចំនួន០៣យលើក។ បានចុេះពិនិត្យការស្ថងសង់ទីសកាក រៈបូជាយៅស្រសុកសំយរាងទង និងបានសហការ
ជាមួយឆ្ម ំរបាស្ថទណកអកពង កាប់ឆ្ក រកូនយ ើណដ្លដុ្េះយលើរបាស្ថទ និងរត្តួ្ពិនិត្យណរកងមានការកាប់បំែលិច
បំផ្ទល ញបានចំនួន០៥យលើក។ យភញៀវចូលទសសនស្ថរមនទីរនរៈបុរសីរបុចំនួន១.១៥៩នក់។ 

ការករយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖  បានបយងកើត្រពឹត្តិការែ៍រប ងសិលបៈចយរមៀងណែមរបុរាែ-សម័យ 
និងរបណំ្ដងរយទេះយោយលឿនយដ្ើមបអីបអរពិធីបុែយចូលឆ្ន ំែមី របនពែីជាតិ្ណែមរ។ បានបញ្ជូ នររជំូនញរបំាយៅ
បែតុ េះបណ្ដត លសិសសយៅមែឌ លអងគការភូមិអរែុរៈ ស្រសុកកំពង់សីលា យែត្តរពេះសីហនុ។ បានចុេះពិនិត្យ និង
ណកត្រមវូកបួនខាន ត្កាច់ចមាល ក់ណែមរ អំពីចមាល ក់ពុមោសីុម៉ង់ត៍្ យៅស្រសុករងពិសី។ ការោិល័យរចកយចញចូល
ណត្មួយរកងុចារមន បានអនុញ្ញ ត្ចាប់របកបអាជីវកមមយលើវស័ិយវបបធម៌   និងវចិិរត្សិលបៈចំនួន០៧ចាប់ 
ទទួលែវកិាបាន៣២០.០០០យរៀលបង់ចូលែវកិារដ្ា ។ 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈមែរដក្ាំពង់ឆ្ន ាំង ៖  
ការករយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានចុេះស្រសង់សាិតិ្របាស្ថទ ទួលរបាស្ថទ ររឹេះរបាស្ថទ ស្ថា នីយបុយររបវត្តិ 

និងរមែីយដ្ឋា នវបបធម៌របវត្តិស្ថស្តសតបានចំនួន០២យលើក។ 
ការករយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានចុេះរត្តួ្ពិនិត្យ និងស្រសង់សាិតិ្សិលបៈទសសនីយភាព សិលបៈសូនរបូ 

សិលបៈភាពយនត និងអភិវឌ្ឍវបបធម៌បានចំនួន០៤យលើក។ បានស្រស្ថវរជាវរបវត្តិបុែយចូលឆ្ន ំរបនពែីជាតិ្ណែមរ 
បាន០១អត្ាបទ។  
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈមែរដមពាធិសារ់ ៖  

ការករយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានចុេះយៅពិនិត្យ និងែសពវែាយពីចាប់ការពារយបតិ្កភែឌ ដ្ល់របជា
ពលរដ្ាយៅស្ថលាឃំុសា និង ចុេះកំែត់្រពំបឹងទយនលអំុជាែមីយរកាយការវាស់ណវងជាលកខែៈបយចចកយទសយៅ 
ស្រសុកកយែត ៀង។  

ការករយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានចុេះពិនិត្យយលើការជួល-លក់ឌី្សណដ្លោម នទិដ្ឋា ការ និងកាយហវវយីដ្អូ
អាសអាភាស និងបានែសពវែាយដ្ល់អាជីវករណដ្លរបកបអាជីវកមមភាពយនត ឲ្យជួល-លក់ឌី្សណ្ដណដ្លមាន
ទិដ្ឋា ការពីរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈយៅស្រសុករកររ។ បានចុេះពិនិត្យ និងែសពវែាយដ្ល់អាជីវករចមាល ក់
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យៅស្រសុករកររចំនួន០៨កណនលង។ ការោិល័យរចកយចញចូលណត្មួយបានអនុញ្ញ ត្ចាប់របកបអាជីវកមមយលើ
វស័ិយវបបធម៌   និងវចិិរត្សិលបៈចំនួន០២ចាប់ ទទួលែវកិាបាន៩០.០០០យរៀលបង់ចូលែវកិារដ្ា ។ 
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈមែរដប្នាទ យម្ភនជ័យ ៖ 

ការករយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ យភញៀវចូលទសសនស្ថរមនទីរយែត្តសរបុចំនួន៨៣នក់ (អនតរជាតិ្២៣នក់) 
របាស្ថទបនទ យឆ្ម រចំនួន៤៨.៦២២នក់ (អនតរជាតិ្២៦នក់) របាស្ថទបនទ យទ័ពចំនួន៦២៧នក់ (អនតរជាតិ្
០៨នក់) ស្ថរមនទីរបុរាែវទិាយទពយកាស្ថ-ស្ថន យសរបុចំនួន៣២០នក់ (អនតរជាតិ្៤២នក់)។  

ការករយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានចុេះរត្តួ្ពិនិត្យវត្ាុសិលបៈចមាល ក់ែមចំនួន០៣របូណដ្លរត្ូវនំយចញយៅ
យែត្តយសៀមរាប កំពង់ចម និងរាជធានីភនំយពញ។ បានចូលរមួវាយត្នមលរពេះពុទធបដិ្មាណដ្លនំចូលពីរបយទសនែ 
យៅកងរាជអាវធុហត្ាយែត្តបនទ យមានជ័យ។ 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈមែរដឧរតរម្ភនជ័យ ៖  
ការករយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានចុេះពិនិត្យទួលរបាស្ថទកប់រងកនុងរយរមាងយបាេះបយកគ លកំែត់្ 

ណដ្នអភិរកស និងចុេះពិនិត្យរបាស្ថទខាន រចរ កនុងរយរមាងទល់រទបានចំនួន០២យលើក។ 
ការករយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានសហការជាមួយស្ថលារកងុសំយរាង យរៀបចំកមមវធីិរប ងចយរមៀង 

កនុងឱ្កាសបុែយចូលឆ្ន ំែមី របនពែីជាតិ្ណែមរ។ បានចុេះពិនិត្យបញ្ច ងំភាពយនត-វយីដ្អូ ណដ្លោម នទិដ្ឋា ការ
ពីរកសូងវបបធម៌ និងបានយធវើការណែនំដ្ល់អាជីវករជួលយមរក ូ ធុងបាស វយីដ្អូចល័ត្ អំពីករមិត្សយមលង 
យៅរកងុសំយរាង។ បានចុេះពិនិត្យសកមមភាពសិបបកមមចមាល ក់យ ើ យៅរកងុសំយរាង។ បានពិនិត្យរកចាប់យធវើ
អាជីវកមមអ៊ាុត្សក់ សមាអ ងការ និងលមអរកចក និងចុេះពិនិត្យការតំាងស្ថល កយីយហាែាយ ពាែិជជកមមយៅរកងុ
សំយរាងចំនួន០២យលើក។  
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈមែរដមស្ៀមរាប្ ៖  

ការករយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានែសពវែាយយសចកតីសយរមចយលែ០១ស.រ សតីពីការកំែត់្បរយិវែ 
របាស្ថទ ទួល ស្រសេះ រត្ពំាង និងស្ថោ នបុរាែ យៅស្រសុកពួក ស្រសកុស្រសីសនំ និងស្រសុកអងគរជំុចំនួន០៣យលើក។ 

យភញៀវចូលទសសនស្ថរមនទីរជាតិ្អងគរសរបុមានចំនួន១០.៥៩១នក់ (អនតរជាតិ្៨.៩៥៦នក់) 
ស្ថរមនទីររពេះនយរាត្តមសីហនុចំនួន៧.៥៧៧នក់(អនតរជាតិ្៧.៣៤២នក់) ស្ថរមនទីរវត្តរាជបូព៌ចំនួន១.៦០៦
នក់ (អនតរជាតិ្១.៤៥៦នក់) និងមែឌ លឧរកិដ្ាកមមរបល័យពូជស្ថសន៍(វត្តែមី)ចំនួន២៨.៨៤២នក់ (អនតរជាតិ្ 
២៤.៩៧៥នក់)។  

ការករយបតិ្កភែឌ អរបីូ៖បានែដល់លិែិត្អនុញ្ញ ត្នំយចញវត្ាុសិលបៈយៅយរៅរបយទសចំនួន០៧របូ 
រកមុសិលបៈមហាជនចំនួន២៤រកុមបានយចញសណមតងតាមយរាងមយហាស្រសព សណ្ដា ោរ យភាជនីយដ្ឋា ន និង
ែាររារតី្ជូនយភញៀវជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ទសសនជារបចំ។ ចុេះណែនំ និងរត្តួ្ពិនិត្យបទយលមើសភាពយនត-វយីដ្អូ 
ដ្ល់អាជីវករភាពយនត-វយីដ្អូ (ការែលិត្ ការចក់បញ្ច ំង ការជួល-លក់ឌី្សអាសអាភាស និងោម ន ទិដ្ឋា ការ) 
ឱ្យចូលរមួអនុវត្ដតាមលិែិត្បទដ្ឋា នចាប់ចំនួន១២កណនលង យៅស្រសុកជីណរកង និងស្រសុករបាស្ថទបារង។ បាន 
រត្តួ្ពិនិត្យ និងណែនំដ្ល់អាជីវករ សិបបករណដ្លកំពុងបយរមើយសវាកមមទក់ទងនឹងជំនញសិលបៈសូនរបូ 
និងសិបបកមមឲ្យយោរពតាមកាច់ចមាល ក់ណែមរ យៅតាមែារននកនុងរកងុយសៀមរាបបានចំនួន២៥កណនលង។ 
បានចុេះ                    យលើ       យលើកែមី យៅរកុងយសៀមរាបចំនួន០៣យលើក។  ការោិល័យរចក
យចញចូលណត្មួយរកុងយសៀមរាប បានែដល់ចាប់យសវាកមមយលើវស័ិយវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈចំនួន៥៩ចាប់។ 
             មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈមែរតត្ពះវិហារ ៖  

ការករយបតិ្កភែឌ របីូ ៖  បានចូលរមួចុេះវាស់ណវងសរមាប់ការចុេះបញ្ជ ី និងយធវើចំណ្ដត់្ថ្នន ក់ដី្ 
សមបទនយសដ្ាកិចចជូនរកុមហ៊ាុន C.A.D.I Co, Ltd យៅស្រសុករយវៀង។ សកមមភាពឆ្ម ំរតួ្សរតាយនរពតាមរបាស្ថទ 
បុរាែបានចំនួន១.៦០០ណម៉រត្កាយរ។៉ 

 ការករយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ រកមុសិលបៈបានយចញសណមតងកនុងកមមវធីិយែសងបកនុងយែត្ត។ បានស្រសង់
សាិតិ្សិលបៈសូនរបូ និងសិលបៈសិបបកមមយៅស្រសុកជ័យណសន ស្រសកុរូណលន និងសាិតិ្សិលបៈភាពយនតយៅស្រសុក
សងគមែមី និងស្រសកុណ្បបានចំនួន០៤យលើក។  

  មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈមែរតក្ាំពង់ធាំ ៖ 
ការករយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានចុេះបញ្ជ ីវត្ាុបុរាែយរៅឃ្ល ំងបាន០៣ដំុ្។ យភញៀវចូលទសសនស្ថរមនទីរ

យែត្តមានចំនួន១៨នក់ (អនតរជាតិ្០១នក់)។ បានសហការជាមួយ Waseda យរៀបឥដ្ាយៅរបាស្ថទ N1 
ខាងត្បូងបាន១០ស្រសទប់ និងកាត់្យមម កូនយ ើដុ្េះយលើរបាស្ថទបានចំនួន០៣របាស្ថទ។ 
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ការករយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានបកា ត់្សិសសថ្នន លយរៀងរាល់នែៃអាទិត្យ។ បានណចករបកាសអនតរ 
រកសួង និងតារាងឧបសម័ោនធ សតីពីការែតល់យសវាស្ថធារែៈរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ និងទរមង់ 
សំុសិទធិយធវើអាជីវកមមជូនអាជីវករយៅស្រសកុសណ្ដត ន់បានចំនួន៣០ចាប់។ 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈមែរដមណឌ លគ្ីរ ី៖ 
ការករយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានហវឹកហាត់្យ ើងវញិនូវបទយភលងន្ោំុដ្ល់មន្ដនតីជាប់កិចចសនា និង

យបាសសមាអ ត្អាស្រសមទំងបីយៅយលើមជឈមែឌ លវបបធម៌ជនជាតិ្យៅភនំយដ្ឋេះរកមំុសរមាប់យភញៀវយទសចរែ៍មក
យលងកំស្ថនត និងបាន ូសែលូវ០១ណែសពីែលូវជាតិ្ ដ្ល់អាស្រសមយលាកោយែលំរបណវង១២៥ណម៉រត្ ទទឹង៣ណម៉រត្។ 
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈមែរតព្រត្ពខវង ៖ 

ការករយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ បានសហការជាមួយអាជាញ ធរស្រសុកសីុធរកណ្ដត ល និង ស្រសកុបាភនំសិកា
ណសវងយល់ពីរបវត្តិរបាស្ថទនរពយដ្ើមស្រសុក និងរបាស្ថទវហិារច័នទ។ បានចក់ដី្បណនាមពរងីកទួលបារាយែ៍
អណែត ត្ ណដ្លជាអំយណ្ដយសបបុរសជន។ យភញៀវចូលទសសនស្ថរមនទីរយែត្តមានចំនួន១៨នក់ ។   

ការករយបតិ្កភែឌ អរបីូ ៖ បានយរៀបចំរប ងចយរមៀងសម័យទូទំងយែត្ត យដ្ើមបីអបអរពិធីបុែយ 
ចូលឆ្ន ំែមីរបនពែីជាតិ្ណែមរ។ បានចុេះពិនិត្យអាជីវកមមវយីដ្អូលក់កាយហវយៅស្រសុកពាមរក៏ និងស្រសុកកំពង់រត្ណបក។ 
បានចុេះរត្តួ្ពិនិត្យសិបបកមមពុមោសីុម៉ង់ត៍្ និងចមាល ក់យ ើយៅតាមបណ្ដត រកងុ-ស្រសុក និងស្រសង់សាិតិ្សិបបកមមររប់
របយភទយដ្ើមបីសំុយបើកវរគបែតុ េះបណ្ដត ល។  បានពិនិត្យការដ្ឋក់តំាងស្ថល កសញ្ញ ររប់របយភទយៅស្រសកុពារាងំ 
និងស្រសុកកំពង់រត្ណបក។  
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈមែរតសាវ យមរៀង ៖ 

ការករយបតិ្កភែឌ របីូ ៖ ចុេះរត្ួត្ពិនិត្យទួលបុរាែ និងរបាស្ថទបុរាែចំនួន១៤យលើក។ បានចុេះ 
សហការជាមួយអាជាញ ធរណដ្នដី្យធវើបលង់ទួលបុរាែចំនួន០២បលង់ និងែសពវែាយចាប់សតីពីកិចចការពារយបតិ្ក 
ភែឌ ចំនួន០៦យលើក។ បានចុេះស្រស្ថវរជាវវត្ាុបុរាែ និងចងរកងរបវត្តិយែសងបបាន០៣អត្ាបទ។   
                ការករយបតិ្កភែឌ អរបីូ៖ បានបកា ត់្របំា និងបំពាក់បំប៉នរកមុសិលបៈមហាជនចំនួន០៣រកមុ។
បានរត្តួ្ពិនិត្យអាជីវកមមជួល-លក់ឌី្សចំនួន០១យលើក រកយឃើញឌី្សោម នទិដ្ឋា ការចំនួន៥៤៥បនទេះ។ ចុេះរត្តួ្
ពិនិត្យការដ្ឋក់តំាងស្ថល កយីយហា និងផ្ទទ ំងែាយពាែិជជកមមចំនួន០២យលើក។  
    ៨- មស្ចក្តសី្ននិដ្ឋឋ ន ៖ 
                    សកមមភាពការករវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ កនុងណែយមស្ថ ឆ្ន ំ២០១៥យនេះ មានដំ្យែើ រការលអ 
កនុងការែសពវែាយ និងចត់្តំាងអនុវត្តកមមវធីិនយោបាយយុទធស្ថស្តសតចតុ្យកាែដំ្ណ្ដក់កាលទី៣ របស់រាជ 
រដ្ឋា ភិបាល នីតិ្កាលទី៥ននរដ្ាសភា និងណែនការយុទធស្ថស្តសតអភិវឌ្ឍជាតិ្២០១៤-២០១៨ ស្រសបតាមយោល 
នយោបាយជាតិ្សតីពីវស័ិយវបបធម៌យដ្ឋយយផ្ទត ត្សំខាន់យលើការអភិរកស និងអភិវឌ្ឍវបបធម៌ជាតិ្ទំងរបីូ និងអរបីូ 
យដ្ើមបីរមួចំណែកអភិវឌ្ឍយសដ្ាកិចចសងគម។ ជាក់ណសតងកនុងណែយមស្ថ ឆ្ន ំ២០១៥យនេះ យយើងសយរមចបាននូវលទធែល
មូយចំនួនដូ្ចខាងយរកាម៖  

-ការករោំពារជួសជុលរបាស្ថទបុរាែបានបនតដំ្យែើ រការររប់ណែនកជំនញកនុងការជួសជុល ណែរកា 
ការពារសំែង់បុរាែ និងចងរកងឯកស្ថររបវត្ដិស្ថស្តសដ  

-បានែិត្ែំែសពវែាយលិែិត្បទដ្ឋា នរតិ្យុត្តិសតីពីកិចចណែរកា ការពារអត្តសញ្ញ ែជាតិ្ កបូនខាន ត្ 
កាច់ចមាល ក់ណែមរជូនដ្ល់វស័ិយឯកជនណដ្លរបកបអាជីវកមមយលើវស័ិយវបបធ៌មឲ្យរកាបាននូវរុែភាព  កបូន 
ខាន ត្ជាតិ្ និងពរងឹងការែតល់ និងបយរមើយសវាកមមវបបធម៌ដ្ល់វស័ិយឯកជនឲ្យរហ័សទន់យពលយវលា ជាការ 
យលើកទឹកចិត្ត និងយ្លើយត្បយៅនឹងការបយងកើត្ និងបយងកើនែលិត្ែលវបបធម៌ជាតិ្របស់ពូកយរ កនុងយោល 
បំែងយធវើឲ្យមាននិរនតរភាព ននការយធវើចរាចរែលិត្ែលវបបធម៌ជាតិ្យលើទីែារយសរ ី រមូចំណែកបយរមើវស័ិយ 
យទសចរែ៍-វបបធម៌ យដ្ើមបីអភិវឌ្ឍយសដ្ាកិចចជាតិ្ និងកាត់្បនាយភាពរកីរកកនុងសងគម។ យដ្ឋយណ កស្ថលា 
មធយមវចិិរត្សិលបៈ   និងស្ថកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈបានែិត្ែំបែតុ េះបណ្ដត លធនធានមនុសសររប់
ជំនញវបបធម៌  និងររប់ករមិត្សិកា យដ្ើមបីរមូចំណែកជួយដ្ល់ធនធានមនុសសកនុងការអភិរកស   និងអភិវឌ្ឍ
វបបធម៌ជាតិ្តាមមូលដ្ឋា ន។ 

  អនុវត្តតាមពាកយយស្ថល ក វបបធម៌ ជាយសដ្ាកិចចជាតិ្ ការករបយរមើ និងែតល់យសវាវបបធម៌ យៅនយកដ្ឋា ន 
ស្ថរមនទីរ នយកដ្ឋា នបុរាែវត្ាុ នយកដ្ឋា នសិលបៈភាពយនត នយកដ្ឋា នសិទធិអនកនិពនធ និងសិទធិរបហាក់ 
របណហល នយកដ្ឋា នយសៀវយៅនិងការអាន និងរចកយចញ-ចូលណត្មួយណដ្លែតល់យសវាកមមវបបធម៌យៅតាម 
មនទីរវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈរាជធានី-យែត្តមានដំ្យែើ រការលអកនុងការបយរមើ និងែតល់យសវាកមមវបបធម៌ជូនយភញៀវ 
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យទសចរែ៍ជាតិ្-អនតរជាតិ្ និងអតិ្ែិជនណដ្លរបកបអាជីវកមមយលើវស័ិយវបបធម៌ និងរករបាក់ចំែូលបង់ចូល 
ែវកិារដ្ា។ 
    ៩-ទ្ិស្មៅការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈត្ប្ចាំខែឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០១៥ 

-យរត្ៀមយធវើកិចចសហរបតិ្បត្ដិការជាមួយអងគការG.H.F ជួសជុលរបាស្ថទបនទ យឆ្ម រ យែត្ដបនទ យមានជ័យ 
-បនដយធវើកិចចសហរបតិ្បត្ដិការជាមួយអងគការWaseda ជួសជុលរកមុរបាស្ថទសំបូរនរពរុក យែត្ដកំពង់ធំ 
-បនដចុេះបញ្ជ ីស្ថរយពើភែឌ វត្ាុសិលបៈយៅស្ថរមនទីរជាតិ្ និងស្ថរមនទីរយែត្ដ 
-បនដរត្ួត្ពិនិត្យ និងែដល់ជំនួយបយចចកយទសដ្ល់ការករអភិរកស និងរយបៀបដ្ឋក់តំាងពិព័រែ៌វត្ាុសិលបៈ 
-បនតការសិកាស្រស្ថវរជាវឯកស្ថរកាច់ចមាល ក់ណែមរភារ៣ និងសមាភ រៈយរបើរបាស់របជាពលរដ្ាណែមរភារ៣ 
-បនតកិចចសហការជាមួយរែៈកមមការអនតររកសួងបន្ដកក បបទយលមើសភាពយនត-វយីដ្អូ កនុងការរត្តួ្ 

ពិនិត្យ និងមានវធិានការចំយពាេះការចរាចរែលិត្ែលភាពយនតោម នទិដ្ឋា ការពីរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលប: 
-បនតសហការជាមួយរកសួងយុត្តិធម៌យធវើចាប់ សតីពីការររប់ររងវស័ិយភាពយនត 
-យរត្ៀមសណមដងសិលបៈទសសនីយភាពបយរមើរពឹត្ដិការែ៍សំខាន់បរបស់ជាតិ្ និងអនដរជាតិ្ 
-យរត្ៀមចូលរមួកនុងសកមមភាពសិលបៈទសសនីយភាពយៅយលើឆ្កអនតរជាតិ្ 
-បនតអនុវត្តកមមវធីិសិកា្មាសទី២ ឆ្ន ំ២០១៥យៅស្ថកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ ។ 
 
អាស្រស័យដូ្ចបានយោរពជរមាបជូនខាងយលើ  សូម ឯកឧត្ដមបែឌិ ត្សភាចរយ ឧបនយករដ្ាមន្ដនដី 

រដ្ាមន្ដនដីទទួលបនទុកទីសដកីាររែៈរដ្ាមន្ដនដី យមតាដ រជាបជារបាយការែ៍ដ៏្ែោង់ែោស់ ។ 
 
សូម ឯកឧត្ដមបែឌិ ត្សភាចរយ  ឧបនយករដ្ាមន្ដនដី   រដ្ាមន្ដនដីទទួលបនទុកទីសដកីាររែៈរដ្ាមន្ដនដី 

យមតាដ ទទួលនូវការយោរពដ៏្ែោង់ែោស់អំពីនងែញុំ ។ 
 
                                                                                                              រដឋមន្ដនត ី
           ចមលងជូន ៖ 
-ែុទទកាល័យសយមដចនយករដ្ាមន្ដនដី 
-រែៈកមមការអប់រ ំធមមការ វបបធម៌ យទសចរែ៍ រពឹទធសភា 
-រែៈកមមការទី ៧ រដ្ាសភា 
-ទីសដីការរែៈរដ្ាមន្ដនដី (នយកដ្ឋា នសរបុ) 
-រកសួងណែនការ  (វទិាស្ថា នជាតិ្សាិតិ្) 
-រកុមសយងកត្ការយសដ្ាកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (ទីសដីការរែៈរដ្ាមន្ដនដី) 
-ឯកស្ថរ-កាលបបវត្ដិ 
 

 
 
 
 


