របាយករ
ស�ព
ី ី

លទ�ផលករងរវប្ប និងវិចិ្រតសិល្ ្រប ចំកុមៈ� ឆា �២០១៤



I. េសចក�ីេផ�ម ៖
អនុវត�តមកម� វិធ ីនេយា

យុទស
� �ស�ចតុេក

ដំណាក់កល៣

របស់រជរដ�ភិ

និ ងែផនករសកម�ភាពករងរវប ្ បធម៌ និងវសិល្ប ឆា�២០១៤ រយៈេពលមួយែខេនះ ្រគប់អង�ភចំណុះ
្រកសួងបានខិតខំ្ របឹងែ្របបេង�
ង
ក
ន ិច�សហករជាមួ ស�ប ័ពក់ព័ន និ ងៃដគូអភិវឌ្ឍជា-អន�រជាត
ជាពិេសសវិស័យឯកជនតមេគាលករណ៍របស់រ ជរដ� រដ�គាំ្ ៃដគូឯកជនជាអ�កអនុវត �សបត
េគាលនេយា “ អភិរក្ និងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជ ” ក�ុងេគាលបំណងេធ�ឱ “ វប្បធម ក�យជាេសដ�កិច�ជ”
េដយជ្រម�ញបែន�មនូវករេ្រប្របនុ ពលវប្បធម៌ជាជាថាមពលអភិវឌ្ឍេសដ�ក តមរយៈករព្ រ
ករបង�បេ�នផលិតផ
ង
ឧស្សោហកម�វប្បស្រមាប់េគាលេដពណិ

និ ងេទសចរណ៍

េដយបេង�

ករង ព្រងឹងសីលធមសង�ម និងរេបៀបរស់េនៃថ�ថ�ូ េធ�ឱ្យែខ�រមានគំនបង�បេង�ត និ ងបេង�ននិ នា�កេសហ
�
វប្បធម៌ជា រួមចំ ែណកកត់បន�យភាព្រកី្រករបស់្ េធ�ឱ្យសង�មទទួលបាននូវសុខដុមរ េដម្ប

ឈនេទសេ្រមចេគ “កម�ជ
៖ ្រពះរណាច្ៃនវប្បធម” ។
ុ
II. រចនាសម�័ន និង្រកបខណ ៖
១.រចនាសម�័ន ៖

ក-ថា�ក់ដឹកនាំ្រក ៖
្រកសួងវប្បធ

និងវ ិចិ្រតសិល្បៈដឹកនាំ

រដ�ម�ន�ី១រូប

អមេដរដ�េលខធិក៧រូប

និង

អនុរដ�េលខធិក៨រូប។
ខ-ថា�ក់រដ�បាល
កណ ៖
ថា�ក់រដ�បាល
កណ ្រកសួងម ៖
-អគ�នាយកដ�នរដ� និងហិរ��វត�ុ មាននាយក នចំនួន០៩ (ន.រដ�បា ន.បុ គ�លិក ន.ែផនក

ស�ិតិ និងសរុប ន.គណេនយ្ ហិរ�� វត�ុ ន.សំភារ និងបរ ិក� ន.នីតិកម� ន.សិទ�ិអ�កនិពន� និ ងសិទ�ិ

្របហក់្រប ន.សហ្របតិបត�ិករវប្បធម៌អន�រ និ ងកិច�ករអស សលបណ�ុះបណ្រកបខណ

វប្ធម៌) ។
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-អគ�នាយកដ�នបេច�កេទសវប្ប

មាននាយកដ�នចំ០៥

(ន.អភិវឌ្ឍវប្បធ

ន.េសៀវេភ

ករអ ន.សិល្បៈភាពយ និងផ្សព�ផ្សោយវប្ ន.សិល្បៈទស្សនីយ ន.សិល្បៈសូនរូ និ ងសិល្ប
សិប្បកម) ។
-អគ�នាយកដ�នេបតិកភ មាននាយកដ�នចំ០៤ (ន.បុរណវត� ន.សរមន�ី ន.បុ រណ វិទ
និងបុ េរ្របវត�ិ វិទ ន.គាំព និងអភិរក្សសំណង់បុរ) ។
េ្រកពីេនះេនមានអង� ភាព០៤េទៀត ែដលស�ិតេនេ្រកមករដឹកនាំផា�ល់របស់រដ ៖
-សកលវ ិទ្យោល័យភូមិន�វិចិ្រតសិល្បៈែដលជា្រគឹះស

ថា�ក់េស�អគ�នាយកដ

មា

មហ វិទល័យចំនួន០៥ (មហ.បុ រណ វិទ មហ.ស�បត្យក និងនគរូបនីយវ ិទ្ មហ.សិល្បៈសូនរូ
មហ.តូ រ្យត�ន� មហ.នាដស�) និ ង មជ្ឈមណ�លសិក្សោ�សវ្រជាវវ ប្បធម៌វ១ ។
-នាយកដ�នសវនកម�ៃផ�ក�
-អធិករដ ថា�ក់េស�នាយកដ
-សលមធ្យមវិចិ្រតស ថា�កេស�នាយកដ មានសលជំនាញច០៥ (សលរ ស
េសៀក សលសិល្បៈសូន សលតូរ្យត� សលេល) ។
គ-ថា�ក់រជធ-េខត� ៖
្រកសួងមានមន�ីរវប្ប និ ងវ ិចិ្រតសិល្បៈរជ-េខត� ចំនួន២៤ និងករិយាល័យវប្ប និ ងវ ិចិ្រ
សិល្បៈ្រក ខណ� �ស�ក ចំនួ ន១៦៦ករិយាយ ។
២.្រកបខណ�ម�ន�ីរជ ៖

្រកសួងមានម�ន�ីរជករសរុបច២.៤៩២នាក ក�ុងេនាះ�ស៨៣៤នាក ែចកេចញជ ៖-ថា�ក់រដ�បាល
កណ មានចំនួ១.៤៦១នាក ក�ុងេនាះ�ស៥៥៤នាក
-ថា�ក់មន�ីរវប្បធម៌រជ-េខត� មានចំនួ១.០៣១នាក ក�ុងេនាះ�ស២៨០នាក ។
III. សកម�ភាពរងរថា�ក់ដឹកនាំរ
្ ៖
-ៃថ�ទី០៣ ែខកុមៈ 
� ឆា�២០១៤ េលកជំទវ រដ�ម�ន�ី ទទួលជួបនាយកអង� Global Heritage Fund
ពិភាក្សោេលករងរេបតិកភណ�រូបី និងករបន�កម�វិធីពក់ព័ន�នឹង្របាសទបនា�យឆ
មានជ័
-ៃថ�ទី០៩-១៣ ែខកុម�ៈ  ឆា�២០១៤ េលកជំទវ រដ�ម�ន� បំេពញេបសកកម�េនេខត�កំពង់ធំ ្រពះ វិហ
េសៀមរប  បនា�យមានជ័យ  បាត់ដំបង និងេពធេដម្បីជួបសវករជាមអភិបាលេខត� និង
្រត�តពិនិត្យស�នភាពករងរជែដលមានកន�ងមក និងេទអន
-ៃថ�ទី១៧ ែខកុ ម�ៈ ឆា២
� ០១៤ េលកជំទវ រដ�ម�ន�ី ទទួលជ េលកនាយក្រក�មហ៊ THOMAS
INTERNATIONAL SERVICES CO,LMD េដម្បីពិភាក្សោករង ករដឹកជ��ូនវត�ុបុរណែខ
ែដល្រត�យកមក្របេទសកម�ុជាវិ

-ៃថ�ទី ២១ ែខកុម�ៈ  ឆា�២០១៤ េលកជំទវ រដ�ម�ន�ី ទទួលជួប េលកនាយក្រក�ម UADIENS
េសវកម�ធានារ៉អយុជី វិតស្រមាប់សិល្ បករ សិល្បករិនី ពិភាក្សោករងធាន
រ៉ប់រងអយុជីវិតេលសិល្បករ សិល្បក
-ៃថ�ទី ២៤ ែខកុ ម�ៈ  ឆា�២០១៤ េលកជំទវ រដ�ម�ន�ី ទទួលជួប គ្របតិភ UE េដម្បីពិភាក្សោក
ពក់ព័ន�នឹង វិស័យវប្បធម៌
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IV. លទ�ផលករង ៖

១-ករងរបេ្រម្រពឹត�ិករណ៍សំខ

េនៃថ�ទ០៤ ែខកុ ម�ៈ  ឆា�២០១៤ េនសលសន�ិសីទចតុ មុខ ្រកសួងបានេរៀបចំេបកសន�ិបសរុប
ករងរវប្ប ធម៌ និងវិចិ្រតសិល្២០១៣

និ ងេលកែផនករឆា២០១៤

អង�សន�ិបាតបាន្របារព�ពិធីេ

េ្រកមអធិបតីភ េលកជំទវរម�ន�ី  ្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល និងេដយមានករអេ�ចូលរួម
ពីសំណាក់ឯកឧត�ម េលកជំទវ ជាអភិបាលរង/េខត�  ឯកឧត�ម េលកជំទវ ជារដ�េលខធ
អនុរដ�េលខធិក ទី្របឹក្សោអម្រកសួង អគ�នាយក សកលវិទ្ យោធិករ េលក េលក�សី
ថា�ក់ដឹកនាំ នាយកដ ករិយាលក�ុង្រកសួង េលក េលក� សី សកលវិទ្យោធិកររង ្រពឹ
្រពឹទ�បុរសរង ស� ស�ចរ្យ វ ិទ្យោលភូ មិន�វ ិចិ្រតសិល្បៈ េលកនាយក នាយករង ្រប
្របធានសលជំនាញ េលក្រគ� អ�ក្មធ្យម វិចិ្រតសិល្បៈ  េលក េលក�សី ្របធាន 
មន�ីររជធា-េខត� ្រពមទំងម�ន�ីរជករេនកណា�ល សរុបមានចំន៦០០នាក់។ េនៃថ�០៥ ែខកុម�ៈ 
ឆា�២០១៤ ្រកសួងបានេរៀបចំពិធីបិទសន�ិបាត េ្រកមអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ ឯកឧត�មកិត�ិេសដបណ�ិ ត
គាត

ឈន់ ឧបនាយករដ�ម�ន�ី្របច។ េដយមានករអេ��ញចូលពីថា�កដឹកនាជាន់ខ�ស់ ឯកឧត�ម

េលកជំទ ជាអភិបាលរងរជ/េខត�

ឯកឧត�ម េលកជំទ ជារដ�េលធិករ  អនុរដ�េលខធិក

ទី្របឹក្សោអម្រកសួង  អគ�នាយក សកលវ ិទ េលក េលក�សី អគ�នាយករង ថា�ក់ដឹកនាំ នា
ករិយាល័យក�្រកសួង េលក េលក� សី សកលវិទ្យោធិកររង ្រស ្រពឹទ�បុររង ស�ស�ច
ៃនសកលវ ិទ្យោលភូ មិន�វ ិចិ្រតសិល្បៈ េលកនាយក នាយករង ្របធាន សជំនាញ េលក្រ
អ�ក្រគ� ៃនសមធ្យម វិចិ្រតសិល្ បៈ  េលក េលក�សី ្របធាន អនុ្របធានមេខត� ្រពមទ
ម�ន�ីរជករេនថកណា�ល សរុបមានចំន៧០០នាក់ 
េនៃថ�ទ២១ ែខកុម�ៈ ឆា�២០១៤ េវលេមា៉៨: ០០នាទីេនសលសន�ិសីទចតុមុខ ្រកសួងបានេរ
ពិធីេបកមេហ�សសិល្បមហជនអភិវឌ្ឍន៍ថា�ក់ េ្រកមអធិបតីភាព េលកជំទវ រដ�ម្រកសួងវប្បធ
និងវ ិចិ្រតសិល្ េដយមានករអេ��ញចូលរួមពីថា�ក់ដឹកនាំ្រកសួង េភ-អនរ� ជាតិម�ន�ីរជក សិល្បក
សិល្បករិ សរុបចំនួន៦៥០នាក់ 
២-ករងររដ� និងហិរ�� វត�ុ ៖
២.១.ករងររដ�បាលទ ៖

-បាទទួ លលិខិ តចូ លពី្រគប់ស�ប័នចំន៣៨៧ច្បោ
ចំនួន២៩២ច្បោ

និង

ប�ូ� នលិខិតេចញេទ្រគប់ស�

-បានតក់ែតងនិពន�អត�បទលិខិតរដ� និ ងលិខិតបទដ�នបានចំន៣៥ច្បោ តមត្រម�វ
ថា�កដឹកនា
-បានេរៀបចំទទួលេភ��វជា-អន�រជាត និងកម�វ ិធី្របជុំេផ្សងៗបានទន់េព
-កមា �ំងសន�ិសុ និ ងនគរបាលយាម្របចំករេ និងយប់ សហករគា�បានល�ក�ុងករែ
សុវត�ិភា េនទីស�ីករ្រក
-ផលិតលិខិតស�មេផងៗជូ នថា�ក់ដឹកនាំ្រកសួង�សបតមត្រ េដយបានប��ូនេចញ
រយៈ្រចកេចញរដ�បាលេទ្រគប់េ និ ងស�ប័នពក់ព័ន�ទន់េពលេវលយា៉
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-បានេធ�ករែចកចយេសៀវេភរជកិច�ជូនថា�កតមេគាលក ្របចែខ សរុបបានចំនួ
២៣១ក្ល
-ករិយាល័យពត៌មានវិទ្យោបានដំេណរក តមែផនកររបស់ថា�ក់ដឹកនាំ្ ។

២.២.ករងសមា�រៈ និងបរិក ៖

-បាេធ�លិខិតេស�សុំេឈ�ះគណៈកម�ករប��ីសរេពភណ� េដម្បីេរៀបចំេធ�ប��ីសរេពភណ
សម្បត�ិរដ� ឆា២០១៣
-បាេធ�សំេណសុំេគាលករណ៍ធានាចំណាយ េដម្បីទិផត
� ់ ផង
� ់ ស្រមាប់ែថទំឧបករ
រថយន�
-េលកគេ្រមាងជួសជ ែកលម�សរមន�ីរ ៃនម�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�េពធិ
ន

២.៣.ករងរែផន ស�ត
ិ ិ និងសរ ុប ៖

-បន�េរៀបចំតរងស�ិតិវិស័យវប្ប និ ងវ ិចិ្រតសិល្បៈឆ២០១៣
-េរៀបចំឯកសរស្រមាប់សន�ិបាតេពញអង�របសួង
-បន�េរៀបចំេធ�តរសរុបស�ីពី គេ្រមវិនិេយាគសធារណៈែដលេ្រប្របាស់ថ និងហិរ�� ប្បទ
េផ្សងៗរបស់មន�ីរវប្បធ និ ងវ ិចិ្រតសិល្បៈរជ-េខត� ែដល្រកសួងបានទទួលក�ុងឆ២០១៣
-បន�េរៀបចំេធ�តរងសរគេ្រមាងប��ូលក�ុងកម�វិធីវិនិេយាគសធារណៈស្រ២០១៤-២០១៦។
២.៤.ករងសិទ�ិអ�កនិពន� និងសិទ�ិ្របហក់្រប ៖

-ចូ លរួម្របជុំ ស�ីពីសមាហរណកពណិជ�កម�ឆា២០១៤-២០១៨ េន្រកសួងព ណិជ�
-ចូ លរួម្របជុពិភាក្ស
ោ ប��សិទ�ិអ�កនិ និងសិទ�ិ្របហក់្របែហល េនសណIntercontinental
-ចូ លរួមសិក�សល ស�ីពីប��្របឈមក�ុងករអនុវត�សន� Beijing

និ ង

Marrakesh

េន្របេទសសឹង�បូ
-ែផ�កចុ ះប��ីករពរស�ៃដអ�កនិពន� បញលិខិតប��ក់ស�ៃដអក្សរស�ស�ចំ០២ស�ៃ។
៣-ករងរេបតិកភណ�រូ ៖

៣.១.ករងរគា និងអភិរក្សសំណង់បុរ ៖

ក.ករងរអភិរដ�អងរ� ៖
-បន�េបាសសមា និ ងដុ ះលងរូបចមា�េ្រកឃា�ំងេរៀងរល់ស
-បានរំកិលរូបចមា�ែដលេនរយបា៉យខងេ្រកឃា�ំងេទដក់េនកែន�ងបានចំនួន
១៣៩រូប-ផា �ំង 
ខ.ករងករពរតំបន់្រ ៖
បានចុះេទពិនិត្យ និងទប់ស�ត់្របជាពលរដ�កុំឲលំេនដ�នថ�ីក�ុងតំប២ ៃន្របាស
បនា�យឆ រ ។
គ.ករងរជួសជុល្របាសទ សំណង់បុ
វ
បានដឹកនាំ្រក�មករងរេទពិ និត្យស�របស់្របាសទ្រពះខ័នកំពង េខត�្រពះិហ
ឃ.ករងរអភិរក្សត េខត� ៖
-អភិរក្សដ�នកំពង់ និ ង ្រពះ វិហ ៖
+ចូ លរួមសហករជាមួយអង� Waseda ទំងបេច�កេទសជួសជុ និងចង្រងឯកស
ករជួសជុល្របាសទសំបូរៃ្ េនេខតកំពង់ ធំ ។
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-អភិរក្សដ�នបាត់ដ បនា�យមានជ និ ង ឧត�រមានជ័ ៖
+ចូ លរួមសហករជាមួយអង�

G.H.F

ទំងបេច�កេទសជួសជុ

និ ងចង្រកងឯកស

ករជួសជុល្របបនា�យឆា�េនេខតបនា�យមានជ ។
ង.ករងរសហ្របតិបត�ិករអន�រជាត ៖
*កិច�សហករជាមួយអង� G.H.F ជួ សជុ ល្របាសទបនា� ៖
ករងរជួសជុលេរងទ៣ ៖ េរៀបថ�ជ��ំងបានចំនួ៦៥ដុំ-េរៀបថ�បាតជ� �ំងចំនួ០៤ដុំ-េរៀប
ថ�ភក់ ក្រមាលចំន២៧ដុំ-េរៀបថ�េខឿនេ្រកយ ែផ�កខងលិចចំ១២ដុំ និងែផ�កខងមុខចំនួ២៨ដុំ -ដក់ស�ូ
កណា លបាតជ� ំង
�
សរសរចំនួ ន០៤ដុំ

(ថ�ភក់្រកហម) ចំន០៦ដុំ-េរៀបថ�បាយេ្រក�មថ�ីចំ ន១៦ដុំ-េរៀបថ�បាយេ្រក�មេធ�្ រគ
េធ�្រគឹះជ� ំងចំនួ
�
០៤ដុំ 

និ ងដក់ថ�ភក់ថ�ចំនួន០១ដុំ-េរៀបថ�សរសរធំចំនួន០១េដម 

េស�០៤ដុំ-ដប់ថ�ភក់ថ�ី េដម្បីេធ�េស��តកណា� លចំ០២ដុំ  និងេរៀបថ�ភក់ សលជ��ំងចំនួ
ន០៦ដុំ។ ករង
ូ�
ជួសជុលថ�  ៖ បានស�នចែដកទចំនួ ន០៥េដម-ពុ ះថ�ថ�ីចំនួ ន០៣

ថ�ធ�ឹមចំនួន០២ដុំ  និងថ�បាេ្រក�

ចំនួន០១ដុំ-បិទថ�ក្រមាលចំន០៦ដុំ េស�១៦បំ ែណក-េធ�សលថ�ថ�ីចំនួ
ន០២ដុំ  និ ង
ូ�

េធ�ែដកដប់បានចំន

៣០េដម និងែដក្រតេសះចំងថ� ចំន២៥េដម ។

*កិច�សហករជាមួយអង� Waseda ជួ សជុ ល្របាសទសំបូរៃ្រ េខត�កំពង់ធំ ៖
បានជួសជុ និ ងេរៀបចំបំេពញេឡងវ ិញជ��ំង្របាសN1 ចំនួ ន០៤�សទប់ ចប់ពី�សទប់
៣៧ ដល់�សទប់ទ៤០ េដយបំេពឥដ�ចស់ចំនួ២៥៧ដុំ  ឥដ�ថ�ីចំនួ ន៦៩ដុំ និងេ្រប បាយអរអ១៩៦ឈុត។
បានកត់េេនម្របាសទចំ០៧្របាគឺ ្រក�ម្របាសទេត០២្របាសទ ្រក�មទួ ល 
�សេឡចំនួ០២្របា ្រក�ម្របបុ ស្សរមចំន០១្របាសទ ្រក�មតមុំចំនួ០១្របា
និង្រក�ម្របាសទដូនេមាង០១្របាសនិង្រត�ស្រតយបានចំនួ៣,៥០០ែម៉្រតកេរ៉
៣.២.ករងរសររម ៖

ក.សរមន�ីរជាតិភ�ំេ ៖
-ដក់ឲ្យដំេណរករៃនវត�ុសិល្បៈេទក�ុង្របព័ន�អុិនេធេណតប១៦.៤៨៧កតឡ
-ករតំងពិព័រណ៍ក�ុង្រប ៖ នាយកដ�នសរមន�ីរ បានេរៀបចំពិព័រណ៍ចិៃ�ន�យ៍  ស�ីពី
“ករស់េឡងវ ិញនូ វ្របៃពណីត្បោញហូលព”

រយៈេពល០៣ែខ (២៥.០១.២០១៤-២៧.០៤.២០១៤)  េន

សរមន�ីរជាតិកម�
-េភ��វចូ លទស្សនាសរមន�ីរជាតិមានជាគណៈ្របតិភូជាន-អន�រជាត

េភ��វជាត-អន�រជាត

សិក�ក សិស្ និ ស្សិ ្រពះសង សរុបមានចំនួ ២១.០៣៨នាក ក�ុងេនាះម ៖

•េភ��វជាតិចំនួ ២.៣៧៣ នាក ទទួ លបានថ វិកចំន ៨៣០.៥៥០េរៀល
•េភ��វអន�រជាតិចំនួ ១៧.១២៣ នាក ទទួ លបានថ វិ ៥៩.៩៣០ដុល�អេមរ
•េភ��វចូ លឥតបង់ៃថ�ចំនួ ន ១.៥៤២ នាក

-ជួ សជុ លរូបចមា�ក់ប១១រូប ។
ខ.សរមន�ីរឧ្រកឹដ�កម�្របល័យពូជសសន៍ទួល ៖
-េភ��វជាត-អន�រជាត ្រពះសង សិស្ និ ស្សិតចូទស្សនាចំន៨.៩៩៨នាក ក�ុងេនាះេភ��វអនរជតិ
ចំនួន៩២១នាក។
គ.មណ�លវត�ភ�ំ ៖
-េភ��វេទសចរណ៍បរេទសចូ លទស្សនាម ១៤.៧៩១នាក ។
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ឃ.មណ�លេជងឯក ៖
-េភ��វេទសចរណ៍បរេទសចូ លទស្សនាម ២៤.៣៥២នាក ។
៣.៣.កររបុរណវត� ៖

-ពិនិ ត្យែកស្រមទ្រមង់សលកប័្រតចុះប��ីសរេពភណ�បុរណវត�ុេ្ រកឃា�ំងេធ�
ករកំណត់ គ្រម�េលខកូដថា�ក់ជាតិឲ្យឯកភាពគា�ទូទំង្រ
-សិក្សោរូបភាពផា�ំងបា៉ណូ ប័ណ�្របកស េសៀ ស�ីពីករទប់ស�ត់ករបំផ�ិចបំផា�ញ ក
និងករជួញដូរបុរណវត�ុខុសច្ប
-ចុ ះប��ី្រពះពុទ�រូបេនទីតម�ល់្រពះសរីរឹកធាតេលកគេ្រមេរៀបចំជួ សជុលែកលម�្រពះសត
មុ នីេចតីយ េនភ� ំ្រពះរជ្រទព្យ �ស�កពញាឮ េខតស្រមាប់ពិធីបុណ្យមា
-ករងរផ�ល់េសវពិនិត្យវត�ុសិល្បៈ-នាំចូ ទទួ លបា ៖ ចំនួនសរុប៧២៤រូប

ទទួ ល

ថវ ិកចំនួន ៦.៧០៣.០០០េរៀល ក�ុងេនា ៖

+នាំេចញេទបរេ ៖ វត�ុសិល្បៈថ�ីចំនួ៦៥២រូប េស�នឹង៤.៧៩៥.០០០េរៀល វត�ុសិល្ប
ចម�ងដូចចំ នួន៥៣រូប េស�នឹង១.៧៩៥.០០០េរៀល
+នាំចូលពីបរេទស ៖ចំនួ ន១៩រូប េស�នឹង១១៣.០០០េរៀល ។

៤-ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖

៤.១.ករងរសិល្បៈភា និងផ្សព�ផ្សោយវប្ ៖

-ថតសកម�ភាថា�ក់ដឹកនាំ និងកអង�ភាពជុំ វិញ្រកសបា០៣ចំណងេជង
-កត់តតេម�ងរូបភាព ប��សេម�ង និងផ្សព�ផ្សោយ បានច០៥ឯកស
-េរៀបចំមា៉សុីនប� ំង
�

Projecteur)

និ ងបេច�កេទសពក់ព័ន�ស្រមកម�វ ិធីសន�ិបាតបូសរុប

ករងរវប្ប ធម៌២០១៣ និ ងេលកទិសេដឆា២០១៤
-ចុ ះប��ីសុំផលិតវ ីេដអូ ខរ៉អូេខែខ�រ១២េលខ វ ីេដអូេរឿងភាែខរ� បា០១ចំណងេជង
-ផ�ល់ទិដ�កែខ្សវីេដអខរ៉អូេខែខ�រ១៥េលខ វ ីេដអូេរឿងែខ�រ (០១ដុំចប់) បា០៥ចំណងេជង
-ផ�ល់ទិដ�កែខ្វ ីេដអូ េរឿងបរេទសបា១២ចំណងេជង

និ ងចុ ះប��ីកែស្នាំចូលពីបរេទ

បា៣៤ចំណងេជង។
-បានទទួចំណូលពីករផ�ល់េសវេលអជីវកម�ភា-វ ីេដអូ សរុបចំនួ ន៦.៩៩០.០០០េរៀល
េដយបង់ចូលថ វិករ ។

៤.២.ករងរសិល្បៈទស្សន ៖

-ករ្របគុំត�ន និងសែម�ងសិល្ប (មហជ និ ងអជី) សរុបចំនួ ន១៦៤េលក (មន�ីរវប្បធម៌មួ
ចំនួនមិនមានសកម�ភ) ក�ុងេនាះនាយកដ�នសិសែម�ងក�ុង�ស�កបា០៣េលក និងេ្រក្របេទ
០១េលក
-បាហត់ស និងតេម�ងស�ៃដថ�ីចំនួ០២ស�ៃ
-េលក្រ អ�ក្រគ�ៃននាយកដ�នសិល្បៈទស្ស បានចុះជួយបណ�ុបណា� និ ងព្រងឹ
ជំនាសិល្បៈទស្សនីយ េនតមបណា�្រគឹះស�ន អង�ក និ ង សមាគមន៍សិល្បៈនានារ ៖
+អ�ក្រគ�រប និ ងចេ្រម�ងបុរ០៤រូប បង�ត េនមហវិទ្យោល័យសនាដស�
+សិល្បកររបាំ្របៃ ០២រូប

បង�ត់បេច�កេទសេល�នេ

នាដស�
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េនមហវិទ្យោល័យស

+េលក្រ អ�ក្រគ�របាំ្របៃ

របាំបុរ និ ងេល�នចំនួ០៧នាក បង�ត់បេ្រង�នសិ

េនសលមធ្យមវិចិ្រត ។

៤.៣.ករងសិល្បៈសូនរូប និងសិល្បៈសិប្ប ៖

-បាគូ ព្រងរូបពនរង�ន់មេហសិល្បៈមហជនអភិវឌ្ឍន៍ថា�ក ជូនថា�ក់ដឹកនាំពិនិត
សេ្រម
-បានពិនិត្យេឡងវិញនូវករ្របមូលផ�ុំ និងចង្រកងជាេសៀវេភខ�តក្ប២ ជាេលកទ២
-ចប់េផ��សវ្រជាវឯសមា�រៈេ្រប្របាស់្របជាពលរដ�៣

និងបន��សវ្រឯកសរ

ក្បោច់ច មា�ក់ែខ�៣ ។

៤.៤.ករងរេសៀវ ករអ ៖

*បណា�ល័យជា ៖
-េភ��វជាត-អន�រជាតិចូលអនមានចំន ៦៥៥នាក
-បានទទួលេសៀវេភពីស�ប័

និ ងអង�ករេ្រករដ�

(េសៀវេភ្រគប់)

ចំនួន

១៥២ក្ប
-អ�កសិក្សោ�្រជាវបានខ�ីេសៀវេភយកេទអ១០៨ក្ប
-បនទទួ លកែស្ចំនួ ន៣០០ច្បោ និ ង ទស្សនាវដ�ីេផ្ និង្រពឹត�ិប័្បរេទសចំនួន៥៦ក្ល
-បានែចកេល ISBN ដល់អ�កេបាះពុម�ចំនួ១២៧េលខ
-តម�ល់េសៀវេភចំនួ៥៤ចំណងេជង

េស�នេសៀវេភចស់ចំន១៥ក្ប

និងបានបិទកូ

េសៀវេភចំនួ១៥៦ក្ប
-េធ�កតឡុកេសៀវេភភាសប�ូ� លក�ុង្របពន�កំព្យូទ័ចំនួន៨៨ក្ប
-េធ�កតឡុកេសៀវេភភាសបរេទ លក�ុង្របព័ន�កំព្យូទ័រចំន៧១ក្បោល
៥.ករអភិវឌ្ឍធនធានមន ៖

៥.១.សកលវិទ្យោល័យភូមិន�វិចិ្រតសិ

*ឆា�ំសិក ២០១៣-២០១៤ មាននិស្សិតសរចំនួន២.៣៣៥នាក (�សីចំនួ ន៦៧២នាក) ក�ុងេនា ៖
-និស្សិតអហរូបកចំនួ ន៨២៤នាក (�សីចំនួ ន២៣៩នាក)
-និ ស្សិតបង់ៃថ�សិកចំនួ ន១.៥១១នាក (�សីចំនួ ន៤៣៣នាក)
-ស�ស�ចរ្យសរុបច២៣៩នាក់ (�សីចំនួ៣៥នាក់
-េធ�ស�ិតិនិស្សិត និងស� ស�ច.ភ.វ.ស ក�ុងឆាំសិក
�
២០១៣-២០១៤

-និ ស្សិតមហវិទ្យោល័យស�ប

និងនគរូបនីយវ ិទ្យ បនច
� ុ ះ្របមូលទិន�ន័យេនតម

េខត� ្រក�ង េដម្បីបំេពញស�ៃដ ប��ប់ថា�ក់បរិ��ប្រតស�
-បន�ករជួសជុលអគារមហវិទ្យោល័យបុរ
-សកលវ ិទ្យោល័យភូមិន�វិចិ្រតសិ មានករវិវឌ្ និ ងដំេណរករបាន យា៉ងល�្រប េដ
ខិតខំបន�ព្រង ង និងព្រងីកកិច�សហ្របតិបត�ិករបែន�មេទៀតជាមួយអ ស�ប ័នអន�រជាតិ សកល
វ ិទ្យោល័យក� និងេ្រក្រប ពិេសសេផា�តេលករផ�ល់អហរូបករណ៍ដល់ ស� និ ងនិ ស្សិតេ
បន�ករសិក្សោេនេ្រក និ ងករេលកកម�ស់សមត�ភាពភាសរបរេទសជូនម�ន�ី
-ជួ បពិភាកករងរជាមួយតំRotary Club េដម្បីេ្រត�មេរៀបចំកម�វិធីអបអរសទរខួបកំេ
េលកទី៥០ របស់្រក�មហ៊ុនNagoya Moriyama Rotary េនសល្របជុំសកលវិទ្យោល័យភូមិន�វិចិ្រ ។
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៥.២.សលមធ្យមវិចិ្រតស

-ឆា�ំសិក២០១៣-២០១៤

សិស្សសិក្សោេនតមសលជំនាញសរ

១.០២៧នាក

ក�ុងេនាះ�ស៤៤៣នាក
-សិស្សស�ក់េនកសមានចំនួ២០២នាក ក�ុងេនាះ�ស៦៥នាក

-្របជុំ្រគ�បេច�កេទស និងចំេណះទូេទេដម្បីេ្រត�មេករ្របឡង្រតីមាស
-េរៀបចំអនុ រក្ស្រត�តពិនិត្យ និង�សង់វត�មាន្រគ� និងសិស្សេទតម

-ទទួ លបដិ សណា�កិច�េភ��វជប៉ុនមកទស្ស
-េរៀបចំហត់សម េ្រតសែម�ងក�ុងទិវវប្បធម៌ជា០៣ មីនា េលកទ១៦ ។
៦.ករងរអធិករដ ៖
បាន្របមូលព័ត៌េ្រត�េដម្បីេរៀបចំែផនកេធ�អធិករកិចេនមន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិ
េខត�មណ�លគីរ ី រតនគីរ ី ្រកេចះ និងស�ឹងែ្រតនិង េ្រត�មអេង��សវ្រជាវបណ វ ិវទរដ�បាល និងបាតុ
អសកម�េផ្សងៗ
៧.ករងរមន�ីរវប្ប និងវិចិ្រតសិល្បៈរជ-េខត� ៖
មន�ីរវប្បធម និងវិចិ្រតសិល្បៈរជធានីភ� ៖

ករងរេបតិកភណ�រូ ៖ បានេរៀបចំែថរក្សោករព ប់ ធា�ប េសភ័ណភ អនាម័មណ�ល
វត�ភ�ំ បានល�ជា្រប
ករងរេបតិកភ អរូបី ៖ បានចុះ្រត�តពិនិត្យទីតំ-លក់ សីុឌី  វ ីសុីឌីចំនួន៥៥េលក-កែន�ង
លក់ កេហប��ំងវ ីេដអូចំនួ ន៤៧េលក-អជីវកម�មា៉ស្សោ េកសជប់២៧េលក-អជីវកម�អុិនេធេណ
ចំនួន២៦េលក និង្រត�តពិនិតេរងភាពយន�េនផ្សោរសុីធីម៉ល០១េលក ។
មន�ីរវប្បធម និងវិចិ្រតសិល្បៈេខកណ
ា� ៖

ករងរេបតិកភណ�រូ ៖ បាសហករជាមួយម�ន�ីជំនាញនាយកដ�នេបត អជា�ធរ�ស
ពញា ចុ ះពិនិត្យ្រពះពុទ�រូបែដលតម�ល់ក�ុង្រពះសក្យមុនីេចភ�ំ្រពះរជ្រ និ ងករេរៀបចំគេ្រមាងជួស
បឋមៃន្រពះសក្យមុនីេចត។ ចុ ះពិនិត្យករជីករ
េណ� ្របទះេឃញបំែណណវ ិទ្យោជាេ្រចន េនវត
នាគ ឃុំឆក់េឈនាង �ស�កអង�ស�ួល និងេស�សុំ្រពះសង្ឃក�ុប�្ឃប់ករជីកកកយ រង់ចំមានករ
ជាផ�ូវករពី ឯកឧត�មអភិបាលេខត� និង ្រកសួងវប្ បធម៌ និងវិចិ្រ។ ចុះេបាះបេង�លកំណត់្រពំ្រប
ទីទួ លបុ រណចំនួ០៣កែន�ង េនឃុំ្រពះ្រប និ ងឃុំជ័យធំ �ស�កខ្សោច់កណា�
ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖ បាដឹកនាំ្រក�មសិល្ បៈ ៃនវិទ្យោស�នសិល្ បៈែខ�រ ្រក�ងតេ
មេហ�សពសិល្បៈមហជនអភិវឌ្ឍន៍ថា�ក់ជាតិ េនរជធានីភ�ំេពញ។ ថតចក្បោច់ច មា�ក់ប
ែខ�រ និ ងចងជាេសៀវេភចំន២០ក្បោល េដម្បីែចកជូនសករ េន្រក�ងត េដម្បីអនុវត�្រតឹម្រត�វតមក
ខ�ត ៃនក្បោច់ចមា�ក់ែខ�រ។ សល�ស�កមុខកំពូល បានេធ�េសចក�ីជដល់្រគប់អជីវករក�ុង�ស�
ែដលកំពុង្របកបអជីវកម� េសវកម�វិស័យវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសេដម្បីឲ្យេគមកេធ�ច្បោប់េនស
មន�ីរវប្បធម និងវិចិ្រតសិល្បៈេខកំពត ៖

ករងរេបតិកភណ�រូ ៖ បាេរៀបចំលក�ខ័ ណ�ចំបាច់មួយចំនស្រមាប់ករងរេបាះបេង�
តំបន់ ករពរេបតិកភណ�វប្ប ធម៌ជា
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ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖ បាសហករជាមករិយាល័យវប្ប ធម៌ និងវិចិ្រតសិល្ប-្រក�ង
ទំ៨ ក�ុងកចុ ះ្រត�តពិនិត្ែន�ងជួ ល-លក់ សុីឌី វ ីសុីឌី ។
មន�ីរវប្បធម និងវិចិ្រតសិល្បៈេខ្រពះសីហន ៖

ករងរេបតិកភណ�រូ ៖ បានេរៀបចំ ែថទំ វត�ុបុជា្របច
ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖ បាពិនិត្យេលពក្យសុំច្បោប់ដក់តំងផ្សព�ផ្សោយពណិជ�
របស់្រក�មហ៊ុន ផល សេរ៉ត ចំ ន២៣ច្បោ និ ង បានអេ��ញមា�ស់េរងប��ំងភាមកេធ�អជីវកម�បន�ចំនួន
០១កែន�ង េន្រក�ង្រពះសីហន
មន�ីរវប្បធម និងវិចិ្រតសិល្បៈេខកំពង់ឆា �ំ ៖

ករងរេបតិកភណ�រូ ៖ បាកំណត់ ្រពំ្របទល់ទីទួលបុបានចំនួ៤៦កែនង
� ។
ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖ បាន�ស្រជ និ ងចង្រកងជាឯកនូ វអត�បទទំនាក់ទំនងករ
វប្បធម៌ចំនួ០១អត�បទ។

ករងរ្រចកេចញចូលែតេន្រក�ងកំពង់ឆា�ំង បានេចញអនុ��តស�

ស��៧៥កែនង
� -អគារថតរ០៦កែនង
� -សមា�ងក០៤កែន�ង និងអ៊ុតសក់ េធ�្រកច០៨កែនង
� ។
មន�ីរវប្បធម និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�េពធិ ៖

ករងរេបតិកភណ�រូ ៖ បានចុេទេមលទួលចំនួ០២កែនង
� “ទួ លែខ�រ និ ងទួល្រពះខ” ែដល 
ស�ិតេនឃុំស �ម្រពះ �ស�កបា
ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖ បានចុះេទបង�ត់ដល់សិស្សសិល្បៈកុមារកំ-សិល្បៈកុមអង�ក
េចរភា និ ងសិល្បៈមហជនបានចំ០៧េលក។ ចុ ះ្រត�តពិនត្យសុីឌ-វ ីសុីឌីែដលគា�នទិដ� និ ងតមដ
ករចក់ប ��ំងវីេដអូតកេហ�ចំនួ០៧េលក។ បានចុះតមករិយាល័យវប្បធម៌ ជ្រម�ញអជីវ
ែដល្របកបអជីវកេលវ ិស័យវប្បធម៌ េដម្មកសុំច្បោប់អនុ��ត ចំន០២េលក។
មន�ីរវប្បធម និងវិចិ្រតសិល្បៈេខបាត់ដំប ៖

ករងរេបតិកភណ�រូ ៖ បានចុកំណត់ ទួលបុ រណចំនួ០១ទួ ល “ទួ លបឹងថ�” ែដលស�ិតេន
សង�ត់ចំករសំេរង �ស�កបាត់។ េភ��វចូ លទស្សនាសរមន�ីរេខត�សរុបចំ១៣៤នាក់ (អន�រជាតិចំន
២៥នាក់) 
ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖ បាហត់ក្បោច េល�ន និងរបា ជា្របច បានអនុ��ច្បោ
អជីវកមភាពយនបានចំនួ២៧ច្បោ និងអជីវកម�សិល្បៈសូនរូបចំន០៦ច្បោប់ 
មន�ីរវប្បធម និងវិចិ្រតសិល្បៈេខៃប៉លន
ិ ៖

ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖ បានបន�ហ�ឹកហត់របាំក្បោច់បាត េដម្បីឲ្យកន់ែល� 
្របេសរជាងមុន

បាេរៀបចំចុះប��ីែខ្សភាពយន�នាល្រគប់្របេភទតមអជីវកក�ុងេខត�

និ ង

ចុះេធ�

អជា�ប័ណ�ដល់អជីវករ-លក់ឌីសេន�ស�កសលេ្ ចុះជ្រម�ឲ្យអជីវករែផ�កសិប្បចមា�ក់ឲ្យមកេធ
ច្បោប់អជីវកម�បន�េទៀត និង  ចុះផ្សព�ផ្សោយ និងព្រងឹងច្បោប់ែផ�កសមា�ងក កត់សក់ និងអ៊ុតសក់ 
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មន�ីរវប្បធម និងវិចិ្រតសិល្បៈេខបនា�យមានជ ៖

ករងរេបតិកភណ�រូ ៖ បាចុ ះពិនិត្យករឈឆាយទួល្របាសទបុរណ េន�ស�ចំនួ ន
០១េលក  និងចុ ះពិនិត្សបតម�ល់
សពបុ រណ វត�សូភ-សរមន�ីរបុរណវិទ្យោ�ស�ក្រព្រព-្របាស
ូ�

បនា�យឆា-ផ�ូរបុ រេគាក្រទ �ស�កពួក ចំ នួន០១េលក។

ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖ បាកំពុងេរៀបចំចង្រកងឯកសរករងរេបតិកភណ�អ ែផ�កសិល្បៈ

សូនរូប

សិល្បៈទស្សនីយ

សិល្បៈភាពយ និ ងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ ២០ភាគរយ ចុ ះពិនិ ត្យករប

ទិដ�កែក�ងបន�ំេលផលិតផលភាពយន-វ ីេដអូចំ នួន០១េលក និង ចុ ះពិនិ ត្យ ែណនអជីវករ្របអជីរកម
ែផ�កសិល្បសូនរូប អំពីទ្រមង និងបទដ�នជាតិចំន០១េលក ។
មន�ីរវប្បធម និងវិចិ្រតសិល្បៈេខឧត�រមានជ័ ៖

ករងរេបតិកភណ�រូ ៖ បានចុះ�សង់ទិន�ន័យវត�ុបុរណែដលេនរយបា៉យ និងេនតំ
រងេ្រគ ក�ុងគេ្រមាងចុះ្របមូលវត�ុបុកមករក្សោទុកេនទីមានសុវត�ិ

ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖ បានចុះពិនិត្យអជីវកម�-លក់ សុីឌី  វ ីសុីឌី និងករប� ំង
�
ភាពយន

វ ីេដអូ តមហងកេន្រក�ងសំេរង និង�ស�កចុងក និង ចុ ះែណនាំអជីវជួ លេម្រក� ធុងបា វ ីេដអូ
ចល័ត អំពីក្រមិសេម�ង េន�ស�កបនា�យអំព។ ចុ ះសិក្សោ�សវ្រជាវអំពីទំេនៀមទមា�ប់្របារព�ព
ក�ុងគេ្រមាងតេម�ងេទជាសិល្បៈទស្សនីយភាព។ ចុះពិនិត្យសកេធ�ពុម�រនេទព� េន�ស�កអន�
ែវង និងេធ�ពុ ម�សុីម៉ ង់ត៍ េន�ស�កបនា�យអំពិល ចុះពិនិត្យករដក់តំងស� និងផា �ំងផ្សោយព
កម� េន�សកអន�ង់ែវង និង អជីវកម�អ៊ុតសក់ សមាករ និងលម�្រកចក េន្រក�ងសំេ
មន�ីរវប្បធម និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�េសៀម ៖

ករងរេបតិកភណ�រូ

៖

បានចុះទប់ស�ត់ដល់្របជាពលរដ�ែដលបានេធ�កលុប

្រតពំងបុរណម(្រតពំងទ័ព�ស) ស�ិតេនឃុំចឈូក �ស�កអង�រជុំ ងបនេធ�ែណនាំឲ្យប�្ឈប់ករ
ឆាយលុ្រតពំងបុរណជាបនា�ន់។ សហករជាមួយអ

រកេឃញទួ លបុរណថ�ីមួយ េឈ�ះទួ

្របាសទ្រកចប់  ស�ិតេនឃុំៃ្រព្រជ�ក �ស
ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖ បានផ�ល់លិខិតអនុ�តនាំេចញវត�ុសិល្ចរចរេ្រក្របេទសច
០៩រូប។ បាចុ ះបង ត់សិស្សសលសិល្បៈបុរ និ ង្រក�សិល្បៈែដគាំ្រទេដយអង�កបា
ចំនួន២៥ៃថ�។

ចុ ះ្រត�តពិនិត

ែណនាំករថតចម�ងល-ជួ លឌី ស្រគប់្របេ

និងករប� ំង
�
ភាពយ

ចក់ធុងបាស់រំកំសន�ឱ្យចូលរួមអនុវត�តមលិខិតបទដ េន្រក�ងេសៀម �ស�កពួ ក �ស�ក្របា
បាគចំនួន១១កែន�ង។ ចុះ្រត�ពិនិ ត្យែណនាំែកលម�ដល់អជី-សិប្បករែដកំពុងបេ្រមេសវកម�ទក
នឹ ងជំនាញសិល្បៈសូនរ

និ ងសិល្បៈសិប្បក េន្រក�ងេសៀមរបចំ០៥េលក។ ចុ ះ្រត�តពិនិត្យទីត

អជីវកម�េលកស�កយីេហ ឱ្អនុវត�្រតឹម្រត�វតមកររបស់្រកសួងវប្ម៌ និងវ ិចិ្រតសិល្ េន្រក
េសៀមរប

ករិយាល័យ្េចញចូ លែតមួ យ្រក�ងេសៀមរ

បានផ�ល់ច្បោប់បេ្រមេស្របគុំត�ន�ផ្សព

ផ្សោយផលិត េលកស�កយីេចំនួ ន១២ច្បោប
មន�ីរវប្បធម និងវិចិ្រតសិល្បៈេខ្រពះវិហ ៖

ករងរេបតិកភណ�រូ ៖ សកម�ភាឆា�ំ្រត�ស្រតេបាសសមាតម្របាសទបុរណច
០៣កែន�ង (្របាសទ្រពះពុទ�បាក់ក  ្របាសទ្រពះលេរ ស្រតេដក) សរុបចំន៣,៥០០ែម៉្រត
កេរ៉។េភ��វចូ លទស្សនា្របាសទ្រពះលនសរ៥២នាក់ (អន�រជា០៦នាក់) 
10

ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖ ្រក�មសិល្បៈបានេចញសែម�ងបេ្រមក�ុងកម�េផ្សង ។
មន�ីរវប្បធម និងវិចិ្រតសិល្បៈេខកំពង់ធំ ៖

ករងរេបតិកភណ�រូ ៖ បានចុះ�សង់វត�ុបុរណេ្រកឃា�ំង េនឃុំេ �ស�កបារយណ៍ចំនួ
៣៣ដុំ។

ទទួ លេភ��វជាតិ និងអន�រជាចូ លទស្សសរមន�ីរេខត�សរុបចំនួ២៥នាក់

(អន�រជា២២នាក់)

្របាសទអែណ�តចំ៤៦នាក (អន�រជាត១៩នាក់) រមណីយដភ�ំសន�ុកចំនួន៣,៨២២នាក (អន�រជាត២៧១

នាក់) និង្របាសទសំបូរៃ្រពគុក២,៣៩៣នាក់ (អន�រជា១,១៣៣នាក់) បានសហករជាមួយអង�

Waseda ជួ សជុ ល្របាសទសំបូរៃ្រពគN1) ចំនួន០៤�សទប់ឥដ និងកត់េស�កូនេឈែដលដុះេនេ
្របា េនតំបន់្សទសំបូរៃ្រពគុកចំន១៤្របា។ ចុ ះែណនាំ និងទប់ស�ត់រល់សំេផ្សង
ែដលប្រម�នឹ ងេកតមានេនក�ុង្របាសទបនា�
ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖ បន�ករហ�ឹកហត់សិល្បៈដល់សិស្សថា�លេរៀងរល់ៃថ និងចុ ះ
េទ�សវ្រកអ�កេចះេធ�ែខ�ងឯក េនឃុំ្រតពំងឬស្សកកំព
ី
ង់ ស�យបានចំន០២េលក ។
មន�ីរវប្បធម និងវិចិ្រតសិល្បៈេខកំពង់ច ៖

ករងរេបតិកភណ�រូ ៖ បានចុះ្រត�តពិនិសនភាព្របាសទនគរបាជ័យ ្របាសជ័យ  
្របាសទទឹកឆា និងេជងៃ្រ។
ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖ បានចុេទ្រក�ងកំពង់ចម និង�ស�កតំេដម្បផ្សព�ផ្សោយចដល់
អជីវករ្របកបអជីវ ែផ�កធុ ងបាស់ បានចំន០២កែន�ង និង ចុ ះេទផ្សោរតំ េដម្បីែណនាំដល់មា�
អជីវកម�ែដលប��ូបទេភ�ងតមទូរស័ព�ៃដ មិនឲ្យប��ូលរូបភាព និងេរឿងអស េដម្បីកត់បន�
អំេពអសីលធម៌្រគប់ែបបយា៉ង
មន�ីរវប្បធម និងវិចិ្រតសិល្បៈេខ្រកេចះ 

ករងរេបតិកភណ�រូ ៖ បាែថរក្សោវត�ុ បុរណេនក�ុងសរមន�ីរជា្របចំ និងេរៀបចំេ
ជំនាញ និងលក�ណៈបេច�កេទ។ េភ��វជាតិ និងអន�រជាចូ លទស្សនាអគារបុកណា�លសរុចំនួន
១៣៧នាក់ (អន�រជាតិចំន៧៤នាក់) 
ករងរេបតិកភ អរូបី ៖ បនចុ ះពិនិត្យកែន�ងប� �ំងវីេដអូលក់កេហ� េនសង�ត់្ចំនួន
០៧កែន�ង និង ចុ ះពិនិត្យកែន�ងជួ-លក់ កែស្សតវីេដអូ េនសង�ត់អូរឬស្សី០៩កែនង
� និងបានែណនា
ឲ្យអជីវមកេធ�កិច�សន្យោេនមន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្ ស�ីពី  ករេធ�អជីវកម�ជ-លក់ កែស្
វ ីេដអូ ។ ចុ ះពិនិត្យ និងែណនាំដល់អជីវករអ៊ុតសក់ និងកត់សក់ ច១៤កែនង
�  េនសង�ត់រកកណ
្រក�្រកេចះ 
មន�ីរវប្បធម និងវិចិ្រតសិល្បៈេខសង
�ឹ ែ្រតង 

ករងរេបតិកភណ�រូ ៖ បនចុ ះ�សវ្ររកេឃញទួ ល្របាសទបុរណែដលែបកបាក់០៦
កែន�ង ស�ិតេនភូមិកន�ុយេ ឃុំសមគ�ី 

ករងរេបតិកភ អរូបី ៖ សហករជាមួយ្រក�មសិល្បៈសិស្សវិទ្យោល័យ ហ៊ុន ែសន ស

ហត់របាំបាយសី េដម្បីចូលរួមមេហ�សពមហជនអភិវឌ្ឍន៍ថា�ក់ជាតិ េនរជធានីភ
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មន�ីរវប្បធម និងវិចិ្រតសិល្បៈេខស�យេរៀ ៖

ករងរេបតិកភណ�រូ ៖ បាចុ ះ្រតតពិនិត្យទួលបុរណ និង្របាសទបុរ០៨េលក  និ ង
ចុ ះ្រត�តពិនិត្យវត�ុបុរណេនតមទីសធារ០១េលក។ បាចុ ះសហករេធ�ប�ង់ទួលបុរ េន�ស�ក
ស�យ្រជំបានចំ០២ប�ង់។
ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖ បាចុ ះ្រត�តពិនិត្យអជីវកម�-លក់ សុីឌី  វ ីសុីឌីចំនួ ន០៨េលក។ ចុ ះ
្រត�តពនិត្យដល់សហគមន៍សិប្បកម� អំពីឬស្ សី និងអ�ចំនួ ន០១េលក  និង �សវ្រជាវ ចង្រកង្របវត�
សិប្បកម�្រគប់្របេភ០១អត�បទ។ ចុ ះ្រត�តពិនិត្យករដក់តំងសចំនួន០៦េលក។ េចញលិខិត
អនុ ��តេលកស�កស�� និងផា�ំងយីេហ្រគប់្ចំនួ ន០១កែន�ង និ ង េចញអជា�ប័ណ�ដអជីវករក�ុង
ករ្របគុំ និងសែមសិល្បៈចំនួ០៣េលក ។
េសចក�ស
ី នដ
�ិ  � ៖
ករបំេពញភារកិច�្រគប់ែផ� កជ បានេផា�តយកចិទុ កដក់អនុវត�តមែផនករ២០១៤ ក�ុងេគាលេ
កម�ុជ ៖ ្រពះរជាណាច្រកៃនវ េយងអចវយតៃម�េលចំណុចមួយចំនួនមានជាអ ៖
-ករងរគរជួ សជុ ល្របាសទបានដំេណរករ្រគប់ែផ�កជំនាញក�ុងកិច�អភិរក្សជួ

និ ងចង្រកងឯកសរ្របវត�ិស
-ករបំេរេស និ ងផ�ល់េសវេឃញថានាយកដ�នសរ នាយកដ�នសិល្បៈភា មានដំេណរក
ជា្រប្រ ក�ុងករេ្រមេភ��វេទសចរណ៏ និ ងអតិថិជន ។
ទិសេដ្របច មីន ឆា �២០១៤

-េរៀបចំទិវវប្បធម៌ជា ០៣ មីនា េលកទ១៦ ឆា�២០១៤ េ្រកម្របធ “អ�ីៗទំងអស់េដម្
សុខដុមភាពវប្បធ ”
-បន�្រ�តពិនិត
ត

និ ងហមឃាត់្របជាពលរដ�ែដលមកសងសង់លំេនដ�នក�ុងតំបន់្

ឆា� េដយគា�នករសុំច្បោប់ពី នាយកដ
-បន�េធ�កិច�សហ្រតិបត�ិករជាមួយអង� G.H.F ជួ សជុ ល្របាបនា�យឆា េខត�បនា�យមានជ
ឱ្យបាន
-បន�េធ�កិច�សហ្របតិបត�ិករជាមួយអង Waseda ជួ សជុ ល្រក�ម្របាសទសំបូរៃ្ េខត�កំពង់
ធំឱ្យបាន
-េ្រត�មេលកគេ្រមាងជួសជុលទល់្រ្របាែដលស�ិតក�ុងភាពេ្រគាះថា� ក់ត

-បន�ករចុះប��ីសរេពភណ�វត�ុសិល្បៈេនសរមន� និងសរមន�ីរេខត

-បន�ចុះ្រត�តពិនិត និ ងផ�ល់ជំ នួ យបេច�កេទសអំពីករងរអភិរ េរៀបចំដក់តំងពិព័រ និ ងករចុ
ប��ីសរេពភណ�វត�ុសិល្ េនសរមន�ីរតមេ
-ពិនិត្យេឡង វិញនូវករ្របមូលផ�ុំ និងចង្រកងជេភខ�តក្បោច់ចភា២ េលកទី៣ មុននឹង
ប�ូ� នឯកសរេនះជូនថា�ក់ដឹកនាំពិនិត្យ និងស
-បន�ករ�សវ្រជាវ និងករ្របមូលផ��សវ្រជាវ ស�ីពី រៈេ្រប ្របាស់្របជាពលរដ�ែ៣
និ ងេសៀវេភក្បចមា�ក់ែខ�រភ៣
-េធ�េសចក�ី្រពសរ ស�ីពីវ ិធាកៃនកផលិតភាពយន�បរេទស េនកម�
-េរៀបចំកិច�ដំេណរករេប កវគ�បណ�ុះបណា�លអ�កបេច�កេទសថតភាព
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-�សវ្រជាវ និងេរៀបចំេសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពី ករ្រគប់្រគង
-េ្រត�មសែម�ងសិល្បៈទស្សនីយភាពបេ្រម្រពឹត�ិករណ៍សំខន់ និ ងអន�រជាត
-បន�ហត់ស និងសិក្�សវ្រជាវស្រមាប់តេម�ងស�ៃដសិល្បៈទ
-េ្រត�េបកករ្របឡងឆមាស េន្រគប់ក្រម េនសកល វិទ្យោល័យភូមិន�វ ិចិ្រតស
-បន�ករជួសជុអគារមហវិទ្យោល័យបុរ ។
េសចក�ីដូចបានេគារពជ្រមាបជូនខ

សូម

ឯកឧត�មឧបនាយករដ�ម�ន�

ទីស�ក
ី រគណៈរដ�ម�ន� េមត�្រជាបជារបា ។
សូម ឯកឧត�ម េមត�ទទួលនូវករេគារពដ៏ខ�ង់ខ�ស់អនាខំុ� ។

រដ�ម�ន�ី

ចម�ងជូន ៖
-ខុទ�កលយសេម�ចនាយករដ�ម�ន�
-គណៈកម�ករអប់រ ធម�ក វប្បធម េទសចរណ៍ ្រពឹទ�ស
-គណៈកម�ករទ ៧ រដ�សភ
-ទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន� (នាយកដ�នសរ)
-្រកសួងែផនក (វ ិទ្យោស�នជាតិស)
-្រក�មសេង�តករេសដ�កិ សង�មកិច� និងវប្បធម (ទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�)
-ឯកស-កលប្បវត
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រដ�ម�ន�ីទទួលបន�ក
ុ

