របាយករ
ស�ព
ី ី

លទ�ផលករងរវប្ប និងវិចិ្រតសិល្ ្រប ចែខេមសឆា �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�ុ មាននាយកដ�នួន០៩ (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�ីរជករសរុបច២.៥១៣នាក ក�ុងេនាះ�ស៨៤៨នាក ែចកេចញជ ៖-ថា�ក់រដ�បាល
កណ មានចំនួ១.៤៨២នាក ក�ុងេនាះ�ស៥៦៤នាក
-ថា�ក់មន�ីរវប្បធម៌រជ-េខត� មានចំនួ១.០៣១នាក ក�ុងេនាះ�ស២៨០នាក ។

III. សកម�ភាពរងរថា�ក់ដឹកនាំរ
្ ៖
សកម�ភាក�ង្របេទស 
ុ

-ៃថ�ទី១១ ែខេមស ឆា២០១៤ េលកជំទវរដ�ម�ន ទទួ លជួប ឯកអគ�រដ�ទូតរុស្សុ ្របចំេនកម�
េដម្បីសែម�ងកគួ រសម
-ៃថ�ទី១៣-១៤ ែខេមស ឆា២០១៤ េលកជំទវរដ�ម�ន បាចូ លរួមជាគណៈអធិបត ក�ុងពិធីេបក 

អង�រស�ង ន និង អបអរសទរបុណចូ លឆា�ំថ�ី្របៃពណីជាតិ េនរមណីអង�រ េខត�េសៀមរ

-ៃថ�ទី ២៣ ែខេមស ឆា២០១៤ េលកជំទវរដ�ម�ន ទទួ លជួ ប ឯកអគ�រដ�ទូត ៃនសធារដប
� ៉ូ ឡូញ

្របចំេនកម�ុជា េដម្បីសែម�ងក
-ៃថ�ទី ២៥ ែខេមស ឆា២០១៤ េលកជំទវរដ�ម�ន ទទួ លជួប អង�កអ្រមឹតេដម្បីសែម�ងករគួរ

-ៃថ�ទី ២៣-២៦ ែខេមស ឆា២០១៤ ឯកឧត�ម េធៀង វណ� ដរ៉ុង អនុរ�េលខធិករ បា
ដ
នចុះេទពិ
ករេរៀបចផ�ល់លិខិតអនុ��តនាំេចញវត�ុសិល្បៈេទេ្រក្
េសៀមរ ។
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របេទស េវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិលេខត�

សកម�ភាពេ្រក្របេ

-ៃថ�ទី១៥-២១ ែខេមស ឆា២០១៤ េលកជំទវរដ�ម�ន បានដឹកនាំគណៈ្របតជាន់ខ�ស់ចំនួ០៤រូប
ចូ លរួមកិច�្របជុំឧត�មម�ន�ីThe 6th Meeting of ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts (AMCA)

និង The 9th Meeting of Senior Officials Responsible for Culture and Arts (SOMCA) េន្របេទ
េវៀតណា
-ៃថ�ទី០៦-០៩ ែខេមស ឆា២០១៤ ឯកឧត�ម  សំរំង កំសន� រដ�េលខធិករ ដឹកនាំគណៈ្រ
ជាន់ខ�ស់ចំនួ០២រូប ចូ លរួមកម�វ ិធីឆា�ំផា�ស់ប�ូរវប្បធម៌អ-ចិន ២០១៤ “ 2014 China-ASEAN Culture
Exchange Year” េន្របេទសចិន
IV. លទ�ផលករង ៖

១-ករងររដ� និងហិរ�� វត�ុ ៖
១.១.ករងររដ�បាលទ ៖

-បាទទួ លលិខិ តចូ លពី្រគប់ស�ប័នចំន២២៥ច្បោ

និ ង

ចំនួន២៧៨ច្បោ

ប�ូ� នលិខិតេចញេទ្រគប់ស�

-បានតក់ែតងនិពន�អត�បទលិខិតរដ� និ ងលិខិតបទដ�នបានចំន២៥ច្បោ 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�មេផ្សងៗជូនថា�ក់ដឹកនាំ្រកសួង�សបតមត េដយបានប��េចញត
រយៈ្រចកេចញរដ�បាលេទ្រគប់េ និ ងស�ប័នពក់ព័ន�ទន់េពលេវលយា៉
-បានេធ�ករែចកចយេសៀវេភរជកិច�ជូនថា�ក និងតមអង�ភតមេគាលក ្របចែខ
សរុបបានចំនួ៣៣០ក្ល
-ករិយាល័យពត៌មានវិទ្យោបានដំេណរក តមែផនកររបស់ថា�ក់ដឹកនាំ្
-េរៀបចំបេង�ត User Account ជូ នម�ន�ីរជករស្រមាប់េ្របWiFi Internet េនទីស�ីករ្រក
-េរៀបចំបេង�តសរេអឡិច្រត�និ

ចEmail)

និងេធ�េសចក�ីជូ នដំណឹងផ្សព�ផ្សោយអំពីករេរៀ

សរេអឡិច្រត� និច និងេបាះពុម�នាមប័ណ�ជូនម�ន�ីរ
១.២.ករងបុគ�លក
ិ ៖

-បានេធ�្កសេផ�រ្រកបខ័ណ�ន�ីចំនួន០១នាក េទ្រកសួងេរៀបចំែដនដី និងនគរូបនីយក
-បានេធ�្របកសេផ�រភារកិច�ជូនម�ន�ីរជករ០២នាក
-បនេធ�្របកែតងតំងជូនម�ន�ីរជករចំ០១នាក
-បនេធ�្របកសបេឈ�ះជូនម�ន�ីរជករចំ០៤នាក
-បនេធ�្របកសឲ្យឈប់ពិេសស េដឈរេឈ�ះជា្រក�ម្របឹក្ ្រក�ង �ស�ក ចំនួ០៤នាក
-បានេធ�្របកសដក់មរជកឲ្យស�តក�ុងភាពទំេនរគា�នេបៀវត្សចំ០៤នាក
-បានេធ�្របកសេ្រជសេរសពលករអចំនួន៥២៩នាក

-បានេធ�្របកសេ្រជសេរសម�ន�ីជាប់កិចំនួន២៧៨នាក
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-បានប��ូល្របាក់មុខងគរុេកសល្យថ�ីចំន១១នាក់ ក�ុងតរងទូទត់េប
-បានប��ូល្របាក់េឡងថា�ក់

និងឋនន�រស័ក�ិជូនម�ន�ី ក�ុងតរងេបៀវ៣០៩នាក

-ម�ន�ីចូ លនិវត�ន៍មានចំនួ១២នាក់ (ថា�ក់កណា�លចំ០៦នាក់ និងថា�ក់រជ-េខត�ចំនួ ន០៦
នាក់ ។

១.៣.ករងនីតិកម� ៖

-ចូ លរួម្រជុំ អន�រ្រកសួង ស�ីពីេគាលនេយាបាយវប ្បធម៌ េនទីស�ីករគណៈរ
-ចូ លរួម្របជុំពិនិត្យពិភាក្សោកិច�សន្យោផ�ល់េសវកមគ�ុេទសក៏  េនសរមន�ីរទួលែស�

និ ងសរមន�ីរជាតិភ�ំេពញ របស់្រក�មហ៊Narroweasters េនទីស�ីករ្រក

-ចូ លរួម្របជុំពិភាក្សោ ស�ីអរពិនិត្យេលឯកសរនាំេចញវត�ុសិ ែដល្រពងេដយនាយ
បុ រណវត� ។

១.៤.ករងគណេនយ្យ និងហិរ� �វត� ៖

-េធ�សំណុំលិខិតសុំថវ ិករដ�ជំពូ៦០

និងជំពូ ក៦៤

ស្រមាប់្របឡងេ្រជសស�ៃដែតងនិពន�

្របេលមេលក និងកំណាព្យេរ២០១៤ និង ស្រមាប់្របឡងេ្រជសេរស្រកបខ័ណ� នួន៧៩នាក ក�ុងឆា�ំ
២០១៤
-េធ�របាយករណ៍ និងសល្រតបង់ចំណូលចូលថ វិករដ� ពីលក់សំបុ្រចូ លទស្សន
សរមន�ីរជា ពីករ្រត�តពិនិត្យវិស័យភា និ ងពីករ្រត�តពិនិត្យវត�ុសិល្បៈន-នាំចូល ្របចំែខម
ឆា�២០១៤
-េធ�សំណុំលិខិតសុំទូទត់្របាក់រង�ន់េលចិត�្របចំែខមករ កុម�ៈ ២០១៤
-េធ�លិខិតសុំថវ ិករដ�ចំណាយេបសកកម�េទេ្រក្របេទ០១េលក-ស្រមាប់េរៀបចំទទួ
េភ��វជាតិឆា២០១៤-ទិញវត�ុអនុ ស្សោវរីយ៍ជូនេភ��វជាតិ និងអន�រជាតិ២០១៤-ស្រមាប់ចំណាយេរៀបចំសិ
សលថា�ក់ជាតិ ស�ីពីសិទ�ិអ�កន និ ងសិទ�ិ្របហក់្រប និ ងចំណាយេធ�បេង�លករពរស�នី
-េធ�សំណុំលិខិតសុំថវ ិករដចំណាយសិក្សោ�សវ្រជាវស�នីយបុរណក�ុងេខត�និង្រពះវិហ
ចំណាេបសកកម�ក�ុង្របេទស តម
ប ណា�េខត និងចំណាយសិក្សោ�សវ្រជាវ ចង្រកងឯ
បុ រណ និងករ្របមូលវត�ុបុរងេខត�កំពង់ធំ និងស�ឹងែ្រត យកមករក្សោទ
-េធ�លិខិតអណត�ិេបក្រប ស្រមាប់ចំណាយេបសកកម�េ្រក្របេទ០២េលក 
-្រត�តពិនិត្យរបាយកតមអណត�ិនីមួយៗែដលបានចំណា
-្រត�តពិនិត្យឯកសរេបសកកម�ែដលបានចុះរួចច១៥េបសកកម�
-េធ�សំណំលិ
ុ
ខិតេរៀបចំគេ្រមាងចំណាយេបសកក�ុង្របេទសចំនួ២០េបសកកម�

-េរៀបចំេធ�រជ�េទយ្យជុំទ៣ និ ងទី៤ ។
១.៥.ករងសមា�រៈ និងបរិក ៖

-ចុ ះេទផ�ូរផ�ងេសៀវេភ ប��ីសរេពភណ�្រទព្យសម្បឆា�២០១៣ របស់មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រ
សិល្បៈេខតស�យេរៀ
-បាេធ�សំេណសុំេគាលករណ៍ធានាចំណាយ េែថទំ និជួ សជុ លរថយន�ឆា�២០១៤- ទិញ
វត�ុអនុ ស្សោវរីយ ជូនេភ��វជាតិ និងអន�រជាត ឆា�២០១៤-ចំណាយេរៀបចទទួលេភ��វជាតិ ស្រមាប់២០១៤ជួ សជុ លែកលម�សរមន�ីរេខត�េពធិស-ជួ សជុ លែកលម�អគារចស់ៗ ក�ុងបរិេវណសលភូមិភាគ
បាណន់ េខត�បាត់ដំ-ជួ សជុ លែកលម�បរ ិេវណសលសន�ិសទចតុ មុខ-ជួ សជុ លែកលម�អគារទីស�ីក
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្រកសួ និងបន�ប់សឌីយ៉
ូ-ជួ សជុ លទល់្រទ្របាសទភ�ំជីសូរ្យ េខត និង េដម្បីេធ�ករជួសជុល និងអភិរក
ូ�
រូបចមា�ក់បុរណ េនក�ុងអភិរក្សដ�នអង�រ េខត�េស

-បានេធ�ករែបងែចកសមា�រ ៈករិយាល័យជូនថា�ក់ដឹកនាំ និង្រ ន

និ ងបន�េបកជូ ន

សមា�រៈករិយាតមករចំបាច់ជូននាយក
-េលកគេ្រមាងជួសជ ែកលម�សរមន�ីរ ៃនម�ីរវប្បធម៌ និងវិ
ន
្រតសិល្បៈេខត�េពធិ-ែកលម� 
អគារចស់ៗក�ុងបរិេវណសលភូមិភាគ េន�ស�កបាណន់  េខត-ែកលម�បរ ិេវណជុំ វ ិញសល
សន�ិសីទចតុមុខ និង ែកលម�អគារទីស�ីករ្រកសួង និងបន�ប់ស�ូឌ
-អនុ វត�ករងរេដញៃករផ�ត់ផ�ង់សមា�រៈករិយាល័យ និងករេបាះពុឆមាសទ១ ឆា�២០១៤
-អនុ វត�ករងរពិេ្រគាះៃងផត
� ់ ផង
� ់ សមា�រៈស្រមាប់ែថទំឧប រថយន�
-អនុ វត�ករងរពិេ្រគាះៃថ�ករងរផ�ត់ផ�ង់ឧបករណ៍រ
-អនុ វត�ករងរពិេ្រគាះៃថ�ករងរផ�ត់ផ�ង់សមា�រៈេ្រប្រប២០១៤
-អនុ វត�ករងរពិេ្រគាះៃថ�ករងរផ�ត់ផ�ង់សមា�រៈស្រមា
-អនុ វត�ករងរ្រប-ទទួលកងរផ�ត់ផ�ង់សមា�ករិយាលឆមាសទ១ ឆា�២០១៤ ។
១.៦.ករងរែផន ស�ត
ិ ិ និងសរ ុប ៖

-បន�េរៀបចំេធ�តរសរុបស�ីពីគេ្រមវិនិេយាគសធារណៈែដលេ្រប្របាស់ថ និងហិរ�� ប្បទ
េផ្សងៗរបស់មន�ីរវប្បធ និ ងវ ិចិ្រតសិល្បៈរជ-េខត� ែដល្រកសួងបានទទួលក�ុងឆ២០១៣
-បានសេ្រមរេធ�របាយករណ៍តមរបបកំ្របចំ្រតទី១

ជូ នគណៈរដ�ម�ន�ី 

និង

ស�ប ័ពក់ព័ន
-បន�េរៀបចំេធ�តរងសរគេ្រមាងប��ូលក�ុងកម�វិធីវិនិេយាគសធារណៈស្រ២០១៤-២០១៦។
១.៧.ករងសិទ�ិអ�កនិពន� និងសិទ�ិ្របហក់្រប ៖

បានេញលិខិតប�
�ក់ ករចុះប��ីករពរសចំនួន០១ស�ៃ លិខិតអនុ��តករេធ�អជីវកម
េលស�ៃដគា�នអ�កទទួលមកសសនចំនួ ន២០បទ និង លិខិតអនុ ��តេបាះពុម�េសៀវេភចំន០១ស�ៃដ
១.៨.ករងរសហ្របតិបត�ិករវប្បធម៌អន និងកិច�ករអស ៖

-បានទទួលលិខិតចូលចំនួ១៩ឯកស មកពី្រគប់ស�ប អង�ក និងពីេ្រក្រប េដម្បីជូ
ថា�ក់ដឹកនាំ្រកសួង្រត�តពិ និងសេ្រម
-គណៈ្របតិភ្រសួងវប្បធម៌បេធ�ទស្សនកិច�េេ្រក្របចំនួន០៧េលក ។

១.៩.សលបណ�ុះ
ប ណា�ល្រកបខណ�វប្ប

-បានេរៀបចំឯកសរេស�សុំេគាលករណ៍េបកវគ�បណ�ុះបណា�លម�ន�ីរជក០៣វគ�គឺ៖
វគ�បណុ� ះបណា�លករងរសិល្បៈសូនរូប និងសិល្បៈសិប្បកម� វគ�បណ�ុះបណា�លករងរ្រគប
្រគង និង វគ�បណ�ុះបណា�លករងររដ�បាល និងបទពិេសធស្រមាម�ន�ី្រកបខណ�ឆា២០១៣
-បានេរៀបចំឯកសរ េបកវគ�ណ�ុះ
ប
ប ណា�ល និងផ្សពនីតិវ ិធី  និងវ ិធានករៃនករតក់
េសចក�ី្រពងច្បោប់ និងលិខិតបទដ�នគតិយុត� ដល់ម�ន�ីរជករ នាយកដន និងមន�ីរវប្បធម៌
និងវ ិចិ្រតសិល្បៈរជ-េខត� ។
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២-ករងរេបតិកភណ�រូ ៖

២.១.ករង រគា និងអភិរក្សសំណង់បុរ ៖

ក.ករងរអភិរដ�អងរ� ៖
បន�េបាសសមា និ ងដុ ះលងរូបចមា�ក�ុងឃាំងេរៀងរល់សបា
�
។
ខ.ករងករពរតំបន់្រ ៖

-បានចុះេពិនិត្យ និងទប់ស�ត់្របជាពលរដ�កុំឲ្យលំេនដ�នថ�ីកងតំ បន់ ២ ៃន្របាស
បនា�យឆា
-ម�ន�ីជំនាញចំនួ០១រូប េទចូលរួមសហករមិនអចិៃ�យ៍ជាមួយអង�ក G.H.F ្របចំ្រប
បនា�យឆា
-បានេរៀបចំឯកសរមួយចំន

េដម្បីសហករជាមួយអង� UNESCO

អំពីករេរៀបចំប�ងេម

្របាសទបនា�យឆ
គ.ករងរជួសជុល្របាសទ សំណង់បុ
បាចុ ះពិនិត្យស�នភាពេរង៣ ែផ�កខងេជង ខងេកត ៃន្របាសទបនា�យឆា�រ
រលុះធា�ក់ថ ។
ឃ.ករងរ្រគប់្រគងសំណង់បុ
បាន�សវ្រជាវ្របមូលឯកសរប�ង់ពក់ព័ន�នឹង្របាសទ្រពះខ័នកំពង់វ ិហ
ពីសលបារំងចុងបូព៌ និង រជបណ�ិតស ។
ង.ករងរអភិរក្សត េខត� ៖
-អភិរក្សដ�នកំពង់ និ ង ្រពះ វិហ ៖
+ចូ លរួមសហករជាមួយអង� Waseda ទំងបេច�កេទសជួសជុ និងចង្រកងឯកស
ករជួសជុល្របាសទសំបូរៃ្ េនេខតកំពង់ ធំ ។
-អភិរក្សដ�ត់ដំបង បនា�យមានជ និ ង ឧត�រមានជ័ ៖
+ចូ លរួមសហករជាមួយអង�

G.H.F

ទំងបេច�កេទសជួសជុ

និ ងចង្រកងឯកស

ករជួសជុល្របបនា�យឆា�េនេខតបនា�យមានជ ។
ច.ករងរសហ្របតិបត�ិករជាមួយអន ៖
*កិច�សហករជាមួយអង� G.H.F ជួ សជុ ល្របាសទបនា� ៖
ករងរជួសជុលេរងទ៣ ៖ េរៀបថ�ជ�
�ំងចំនួន៤១ដុំ-េរៀបថ�បាតជ� �ំងចំនួ០៥ដុំ-ដក់ស�ូល
ថ�ភក់ ថ�ីបាតជ� �ំងចំនួ០៥ដុំ-េរៀប្រគឹះថ�បាយេ្រក�មថ�ីបាតជ��ំង ១១០ស.ម គុ ណ៥០ស.ម គុណ៤៥
ស.ម ចំនួន១០ដុំ-េរៀប្រគឹះថបាយេ្រក�មថ�ីបាតថ�ក្រម១១០ស.ម គុណ៥០ស.ម គុ ណ៤៥ស.ម ចំនួ ន
២៩ដុំ-េរៀបថ�ក្រមាលចស់ចំ៤៧ដុំ-េរៀបថ�សរសរធំ០២េដម

បាចំនួន០៧ដុំ-េរៀបថ�សរសរតូច០២េដម 

បានចំនួ០៥ដុំ-េរៀបថ�េខឿនេ្រកយចំន២១ដុំ និងគូរប�ង់្រគឹថ�បាយេ្រកេមលពីេលបាចំនួ ន០៣ែម៉្រត
ករងជួសជុលថ�  ៖ ជួ សជុ លថ�ក្រមាលចំន១០ដុំ-ពុ ះថ�បាយេ្រក�មថ�ីចំន១២ដុំ  និង ពុ ះថ�ភក់ថ�ី 
(ថ�ក្រមាល) ្រប០២ែម៉្រត ចំនួ០១ដុំ ។
*កិច�សហករជាមួយអង� Waseda ជួ សជុ ល្របាសទសំបូរៃ្រ េខត�កំពង់ធំ ៖
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ករងរជួសជុល្រប N1 ៖ កជួ សជុ លបង�ន់ៃដខងត្មុខខងេកត ៖ បានេរៀបប��
ឥដ�ថ�ី បា១១�សទប់ ពី�សទប់១៩

ដល់�សទប់ ទី៣១-បាទែដកេល�សទប់ឥដ�ទ ៧

និ ងេនេល

ជ�
�ំងេន�សទប់១១ ្រពមទំងជួ សជុ លបង�ន់ៃដខេជង ៃន្រចកចូលខងេក ។
២.២.ករងរសរមន ៖

ក.សរមន�ីរជាតិភ�ំេ ៖
-កំពុ ងចុ ះប��ីកតឡុកេសៀវេភតម្របព័ន�កំព
-ករតំងពិព័រណ៍េ្រក្ ៖ េយាងកិច�្រពមេ្ងរវរជរដ�ភិបាលកម�ុជា និងសរ
សិល្បេម្រត�ប៉ូលីត សហរដ�អេមរិ រជរដ�ភិកម�ុជា បានអនុ��តឲ្យសហរដ�អេមរិ ខ�ីវតុ�
សិល្បៈបុរណែខ�រចំន២០រូប យកេទតងពិព័រណ៍េនសរមន�ីរេម្រត�ប៉ូល សហរដ�អេមរិករយៈេពល

៤ែខ (២៥.០៣.២០១៤ ដល់២០.០៧.២០១៤)។
-ករតំងពិព័រណ៍ក�ុង្រប ៖ នាយកដ�នសរមន�ីរ បានេរៀបចំពិព័រណ៍ចិៃ�ន�យ៍  ស�ីពី
“ករស់េឡងវ ិញនូ វ្របៃពណីត្បោញហូលពែខរ� ”

រយៈេពល០៣ែខ (២៥.០១.២០១៤-២៧.០៤.២០១៤)

េនសរមន�ីរជាតិកម�
-េភ��វចូលទស្សនាសរមន�ីរភ�ំេពញមាគណៈ្របតិភូជាន់ខ�ស់ជ-អន�រជាត េភ��វជាត-អន�រជាត
សិក�ក សិស្ និ ស្សិ ្រពះសង សរុបមានចំនួ ១៩.២១៩នាក ក�ុងេនាះម ៖
•េភ��វជាតិចំនួ ២.៤៥២ នាក ទទួ លបានថ វិកចំន ៨៥៨.២០០េរៀល
•េភ��វអន�រជាតិចំនួ ១៣.៨៨៧ នាក ទទួ លបានថ វិ ៤៨.៦០៤ដុល�អេមរ
•េភ��វចូ លឥតបង់ៃថ�ចំនួ ន ២.៨៨០នាក
-ជួ សជុ លរូបចមា�ក់ប០៩រូប ។
ខ.សរមន�ីរឧ្រកឹដ�កម�្របល័យពូជសសន៍ទួល ៖
-េភ��វជាត-អន�រជាត

្រពះសង

សិស្

និ ស្សិតចូទស្សនាចំន៧.២៨៣នាក

អន�រជតិចំ នួន៧៤២នាក។

ក�ុងេនាះេភ��

គ.មណ�លវត�ភ�ំ ៖
-េភ��វេទសចរណ៍បរេទសចូ លទស្សនាចំនួន១០.២៩០នាក ។
ឃ.មណ�លេជងឯក ៖
-េភ��វេទសចរណ៍បរេទសចូ លទស្សនាចំនួន១៩.១៨៧នាក ។
២.៣.កររបុរណវត� ៖

-បាឆ�ងទ្រមងសលកប័្រតចុះប��ីសរេពភណ�បុរណវត�ុេ្ េនអគ�នាយកដ�នេបតិក
-បានឆ�ងទ្រមង់ែបបបទ ករ្រគប់្

និង

ករផ�ល់សិទ�ឲ្យែផ�កឯកជនក�ុងករនាំេចញវ

សិល្បេចញេទេ្រក្រ េនអគ�នាយកដ�នេបតិក
-ចុ ះពិនិត្យទីតស្រមាប់ដក់ផា�ំងបា៉ណូ ស�ីពីករទប់ស�ត់ករបំផ ករចរ ករជួញ
ដូ របុ រណវត�ុខុសច្ប បានចំនួ០៤កែនង
� េនរជធ ានីភ�ំេពញ េខត�ឧត�រមា េខត�េសៀមរប និេខត� 
ស�យេរៀ
-សហករជាមួយមនរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិលេខត�ស�ឹងែ្រតង និងកំពង់ធំ �សង់ព័ត៌មានវត�ុបុរ
េនេ្រកឃា�ំង និងេ្រត�មចុ ះប��ីសរេពភណ� និង្របមូលវត�ុបុរណេនេខត�ទំងពីរមករកេន
កែន�ងមានសុវត�ភា
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-ចុ ះពិនិត្យគេ្រមាងសងសង់អគារដក់តំងវត�ុសិល្បៈ េនសរមែវង
-ករងរផ�ល់េសវពិនិត្យវត�ុសិល្បៈេ្រក្រប បានចំនួនសរុ១.០៩០រូប

ទទួ លថវ ិក

បាចំនួ ន៦.១៤៥.០០០េរៀល ក�ុងេនា ៖ វត�ុសិល្បៈថ�ីចំនួ១.០៥២រូប េស�នឹង៥.០១១.០០០េរៀល
សិល្បចម�ងដូ ចចំនួ ន៣៨រូប េស�នឹង១.១៣៤.០០០េរៀល ។

និងវត�ុ

៣-ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖

៣.១.ករងអភិវឌ្វប្បធម ៖

-បន�េរៀបចំែផនករ�សវ្រជាវ និងចង្រកងឯកពី្របៃពណី ទំេនៀមទមា�ប់ ៃនពិធីបុ
ដរល
-សិក្សោពីពិធីបុែសនេ្រពននិងពិធីេរៀបអពហ៍ពហ៍ របស់ជនជាតិេ្ េនេខត�មណ�
គីរ ី
-បន�េរៀបចំសរមន�ីរែខ�ងែខ�រ និង ពិព័រណ៍ជាតិពន�ុ េដម្បីេបនមហជនចូលទស្សនា និងសិ
�សវ្រ ។

៣.២.ករងរសិល្បៈភា និងផ្សព�ផ្សោយវប្ ៖

-ថតវ ីេដអូ ឯកសរពសកម�ភាថា�ក់ដឹកនាំ និងកអង�ភាពជុំ វិញ្រកសបា០៤ចំណងេជង
-បានផ�ល់ជា ប័ ណ�ថ�ី សុំេធ�អជីវកម�ភាពយ-វ ីេដអូចំ នួន០១ផលិតកម�
-កត់តតេម�ងរូបភាប�ូ� លសេម�ង និងផ្សព�ផ្សោយ បានច០២ឯកស
-ចុ ះប��ីសុំផលិតវ ីេដអូ ខរ៉អូេខែខ�រ០៤េលខ វ ីេដអូ េរឿងែខ�រ (០១ដុំចប់) បា០១ចំណងេជង
វ ីេដអូ េរឿងភាែខ�របា០១ចំណងេជង និងសុំផលិតស្ប៉តខ�ីប០១ចំណងេជង
-ផ�ល់ទិដ�កែខ្សវីេដអខរ៉អូេខែខ�រ៣០េលខ
-ផ�ល់ទិដ�កែខ្វ ីេដអូ េរឿងបរេទសបា០៤ចំណងេជង

និ ងចុ ះប��ីកែស្នាំចូលពីបរេទ

បា២៤ចំណងេជង។
-បានទទួចំណូលពីករផ�ល់េសវេលអជីវកម�ភា-វ ីេដអូ សរុបចំនួ ន៦.៧២០.០០០េរៀល
េដយបង់ចូលថ វិករ
-បានចុះពិនិត្យកែន�ងលក់សុី-វ ីសុីឌីគា�នទិដ�កនួ ន០១េលក 

និងដកហូតបានឌីសគា

ទិដ ករចំនួ៣៩០បន�ះ និ ង១៤េកស មា៉សុីនថតចម�០៤េ្រគ�ង និងកំព្យូទ័រេល០១េ្រគ�ង។ចុ ះ្រត�តពិនិត្
សមាគមន៍សិល្បៈភាពយន�កម�ុជា អំពីករណីេរងភាពយន� េលេជន ទួលេគាក មិនទអនុ ��តពី 
្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្

៣.៣.ករងរសិល្បៈទស្សន ៖

-ករ្របគុំត�ន

និ ងសែម�ងសិល្ប

(មហជ

និងអជី)

សរុបចំនួន៤៨៧េលក

នាយកដ�នសិលសែម�ងក�ុង�ស�កបា១៩េលក និងេ្រក្របេទ០២េលក

ក�ុងេនា

-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 េនមហវិទ្យោល័យសិល្បៈន
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+សិល្បកររបាំ្របៃ ០២រូប

បង�ត់បេច�កេទសេល�នេ

េនមហវិទ្យោល័យស

+េលក្រ អ�ក្រគ�របាំ្របៃ

របាំបុរ និ ងេល�នចំនួ០៧នាក បង�ត់បេ្រង�នសិ

នាដស�
េនសលមធ្យមវិចិ្រត ។

៣.៤.ករងរេសៀវ ករអ ៖

*បណា�ល័យជា ៖
-េភ��វជាត-អន�រជាតិចូលអនមានួន ៥៧៦នាក
-បានទទួលេសៀវេភពីស�ប័

និ ងអង�ករេ្រករដ�

(េសៀវេភ្រគប់)

ចំនួន

២៤ក្ប
-អ�កសិក្សោ�្រជាវបានខ�ីេសៀវេភយកេទអ១១៨ក្ប
-ទទួ លកែតចំនួ ន២១០ច្បោ និ ង ទស្សនាវដ�ីេផ្ និង្រពឹត�ិប័្បរេទសចំនួន៧២ក្ល
-បានែចកេល ISBN ដល់អ�កេបាះពុម�ចំនួ៥៧េលខ
-េសន
� េសៀវេភចស់ចំន៧២ក្ប និងបានបិេលខកូដេសៀវេភចំនួ១៣៤ក្ប
-េធ�កតឡុកទស្សនាវដ�ីចំនួន១២ក្ប
-េធ�កតឡុកេសៀវ្រគប់្របេជភាសែខ-បរេទសចំនួ ន៣០៤ក្ប
-េធ�កតឡុកេសៀវចស់ជភាសែខ-បរេទសចំនួន០៥ក្បោល

៤.ករអភិវឌ្ឍធនធានមន ៖

៤.១.សកលវិទ្យោល័យភូមិន�វិចិ្រតសិ

*ឆា�ំសិក ២០១៣-២០១៤ មាននិស្សិតសរចំនួន១.៦៦៤នាក (�សីចំនួ ន៥០៩នាក) ក�ុងេនា ៖
-និស្សិតអហរូបកចំនួ ន៦០០នាក (�សីចំនួន១៨៥នាក)

-និ ស្សិតបង់ៃថ�សិកចំនួ ន១.០៦៤នាក (�សីចំនួ ន៣២៤នាក)
-ស�ស�ចរ្យសរុបច២៩០នាក់ (�សីចំនួ៣៨នាក់
-បន�អនុ វត�កម�វ ិធីសិក្ឆមាសទ២ ្រគប់ក្រមិតសិ
-េបកករតពិព័រណ៍ស�ៃដ និងអនាគតរបស់និស្សកលវ ិទ្យោល័យភូមិន�វិចិ្រតសិល្បៈ 
កម�វ ិធីកំសន
-បន�ករជួសជុលអគារមហវិទ្យោល័យបុរ
-សកលវ ិទ្យោល័យភូមិន�វិចិ្រតសិ មានករវិវឌ្ និ ងដំេណរករបានយា៉ងល�្រប េដ
ខិតខំបន�ព្រងឹ និងព្រងីកកិច�សហ្របតិបត�របែន�មេទៀតជាមួយអង�ក ស�ប ័នអន�រជាតិ សកល
វ ិទ្យោល័យក� និងេ្រក្រប ពិេសសេផា�តេលករផ�ល់អហរូបករណ៍ដល់ស� និ ងនិ ស្សិតេ
បន�ករសិក្សោេនេ្រក និ ងករេលកកម�ស់សមត�ភាពភាសរបរេទសជូនម�ន�ី ។
៤.២.សលមធ្យមវិចិ្រតស

-ឆា�ំសិក២០១៣-២០១៤ សិស្សិក្សោេនតមសលជំនាញសរ ១.០២៧នាក ក�ុងេនា
�សី៤៤៣នាក
-សិស្សស�ក់េនកសមានចំនួ១៩០នាក ក�ុងេនាះ�ស៦០នាក
-្របជុំ្រគ�បេចេទស និ ងចំេណះទូ េទេដម្េរៀបចំេធ�ករ្របឡង្របច
-េរៀបចំអនុ រក្ស្រត�តពិនិត្យ និង�សង់វត�មាន្រគ� និងសតមសលនីម ។
9

៥.ករងរអធិករដ ៖
បនេធ�អធិករកិច�េនមន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្ៈេខត�បនា�
ប
និ ងបាត់ដំបង 

៦.ករងរមន�ីរវប្ប និងវិចិ្រតសិល្បៈរជ-េខត� ៖
មន�ីរវប្បធម និងវិចិ្រតសិល្បៈរជធានីភ� ៖

ករងរេបតិកភណ�រូ ៖ បានេរៀបចំែថក្សោករព ប់ ធា�ប េសភ័ណភ អនាម័មណ�ល
វត�ភ�ំ បានល�ជា្រ ។
ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖ បានចុះ្រត�តពិនិត្យទីតំ-លក់ សុីឌី  វ ីសុីឌីចំនួន២៥េលក-កែន�ង
លក់ កេហប�
�ំងវ ីេដអូចំនួ ន២០េលក-អជីវកម�មា៉ស្សោ េកសជប់០៥េលក-អជីវកម�អុិនេធេណ
ចំនួន១៥េលក-អជីវកម�ផ�ិតរូប ថតរូប ថតវ ីេដអូ ចំ នួន០៧េលក  និ ង ្រត�តពិនិតេរងភាពយន�េន
សុីធីម៉លចំ នួន០១េលក ។
មន�ីរវប្បធម និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�កណ ៖

ករងរេបតិកភណ�រូ ៖ បាសហករជាយម�ន�ីជំនាញ្រកសួងវប្ប និងវ ិចិ្រតសិល្ប ម�ន�ី 
វប្បធម៌�ស�ក និង អជា�ធរឈ�ំង �ស�កពឮ ចុះពិនិត្យស�នភាពខូចែបកបាក់្រប្រគប់ល័ក�ណ៍
េនភ� ំ្របសិទ�ិខងេជ េដម្បីេស�សុំ្រកសួងវប្ប ធម៌ និងវិចិ្រតស ជួ យជួសជុ ល។ ចុ ះ្រត�តពិនិត្យបេង
កំណត់្រព្របទល់ស�នីយបុរណ ែដលបានេបាះរួច េនទួលគុហធំ ទួលកំណប់ និងទួលតអ៊ុង ស�
សំេពពូ

�ស�កេកះធំ ្រពមទំងបានេស�សុំ្រពះសង្ឃ ្របជាពលរដ�កំពុងេ្រប្ របាស់ទីទួ

មូ លដ�សហករគា�ករពរបេង�លទំងេនាះឲ្យបានស ករសងសង់េក�ងទ�រចូលភ�ំ្រពះរ
សេ្រមចប៧០ភាគរយ និង កំពុងបនឆា�ក់រូបេរឿងពុទ�្របវតតមជ� ំ
� ង្រពះវរធំបា២០ផា �ំង 
ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖ បាដឹកនាំ្រក�មសិល្បៈេចញសែក�ុងកម�វ ិធីេផ្សងៗ និង បានថ

ចម�ងេសៀវេភក្បោច់ចមា�ក់ចំនួន២០ក្បោល ែចកជូនសិប្បករេន្រក�ងតេខ� េដម្បីអនុវត�្រតឹម្រ
ខ� ៃនក្បោច់ច មា�ក់ែខ�
មន�ីរវប្បធម និងវិចិ្រតសល្បេខត�តែក ៖

ករងរេបតិកភណ�រូ ៖ បាចុ ះេទពិនិ ត្យវត�ុបុរណេន្របាសទនាងេខ០១េលក និង
សហករជាមួយ្រក�ម្របឹក្សោឃុំកំែពង ចុះពិនិត្យករឈូសឆាយ

េនខងលិចភូមិ្រតពំង

ចំនួន០១េលក។ ផ្សព�ផ្សោយដល់្របជាពលរដ� ែដលរស់េនជុំវិញតំបន់អង មិនឲ្សងសង់លំេនដ
េនែក្បរ្របាស ពីេ្រពះ្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈ េ្រត�មដក់ប��ូលជាសម្បត
ពិភពេលក។ េភ��វចូ លទស្សសរមន�ីរេខតសរុបចំនួ ន១០នាក់ និង

សរមន�ីរ�ស�កអង�របុរីសរុចំនួ ន

៤៥នាក់ (អន�រជា១៥នាក់) 
ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖ បាចុ ះ្រត�តពិនិតអជីវកជួ ល-លក់ ឌីស្រគប់្របេេន្រក�ងដូនែ
ចំនួន០២េលក។ ចុ ះសិក្សោ�សវ្រជាសកម�ភាពតម្បោញហូលែ េន�ស�កបា ចំនួន០២េលក  និងចុ ះ
្រត�តពិនិត្យសិប្បកម�ចមា� ក់អំពីសុីម៉ េន�ស�ក្រតំកក់ ចំន០១េលក  និងបានែណនដល់អជីវកឲ្យអនុវត
្រតឹម្រត�វក្បួនខ�ត ៃនក្បោច់ចមា�ក់

បានចុះសិក្សោអំពីក្បោច់គុនបុរណែខ�រ េន�ស�កៃ

ចំនួន០១េលក។
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មន�ីរវប្បធម និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�េពធិ ៖

ករងរេបតិកភណ�រូ

៖

បានចុេទ្រត�ពិនិត្ទីតំងថ�បាយេ្រក�ម ស�ិតេន�ស�កភ�ំ្

បានចំនួ០១េលក ។
ករងរតិកភណ�អរូបី ៖ បាចុ ះ្រត�តពិនិត្យសុី-វ ីសុីឌីែដលគា�នទិដ� និងតមដករច
ប�
�ំងវ ីេដអូ តមហកេហ�ចំនួ០២េលក។ បានចុះតមករិយាល័យវប ្បធម៌ ជ្រម�ញអជីវែដល
្របកបអជីវកេលវ ិស័យវប្បធម៌ េដម្មកសុំច្បោប់អនុ��តចំន០២េលក។
មន�ីរវប្បធម និងវិចិ្រតសិល្បៈេខបាត់ដំប ៖

ករងរេបតិកភណ�រូ ៖ បាទទួ ល  និងជូននិស្សិតមកពីសកលវិទ្យោល័យន័រតុន មកេធ�ទស្សន
េនសរមន�ីរេខ សរមន�ីវត�េពធវ និ ងសលេខ។ បានសហករ និងផ�ល់ឯកសរពក់ព័ន�នឹង
បុ រណ ដល់ម�ន�ីនគរបាល មកពីអនាយកដ�នករពរេបណ�។ េភ��វចូ លទស្សនាសរមន�ីរេខត�ស
ចំនួន៣៦៦នាក់ (អន�រជាតិចំន១២នាក់) 
ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖ បាហត់ក្បោច េល�ន និងរបា ជា្របច បានអនុ��តច្ប
អជីវកមភាពយនបានចំនួ១៣ច្បោ និងអជីវកម�សិល្បៈសូនរូបចំន០៧ច្បោ។ បណា�ល័យេខត បា
េបកទ រជូនសធាជនចូ លអេសៀវេភជាេរៀងរល់ៃ (េលកែលងៃថ�ឈប់ ស្រមាក)។ ករិយ
្រចកេចញចូលែតមួយ្រក�ងបាត់ដំ េចញលិខិ តអនុ��ត្រគប់េសវកម�វប្បចំ នួន០២ច្បោប់ និង េន�
បេវល េចញលិខិតអនុ ��ត្រគបេសវកម�វប្បធ ចំនួន០១ច្បោប់
មន�ីរវប្បធម និងវិចិ្រតសិល្បៈេខបនា�យមានជ ៖

ករងរេបតិកភណ�រូ ៖ បាចុ ះពិនិត្វត�ុបុ រក�ុងសរមន�ីរេខត� និងសរមន�ីរ�ស�កស�យេច

េភ��វចូ លទស្ស្របាសទបនា�យឆា�រសរុប៥៩.២៣៦នាក់ និងសរមន�ីរបុរណវិេទពេក-ស�
សរុបចំនួន២០នាក់ (អន�រជា០២នាក់) 

ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖ កំពុងបន�េរៀបចំចង្រកងឯកសរករងរេបតិកភណ�អ ែផ�កសិល្ប
សូនរូប សិល្បៈទស្សនីយ សិល្បៈភាពយ និងអភិវឌ្ឍវប្បធបា៥០ភាគរយ
មន�ីរវប្បធម និងវិចិ្រតសិល្បៈេខឧត�រមានជ័ ៖

ករងរេបតិកភណ�រូ ៖ បានចុះ�សង់ទិន�ន័យវត�ុបុរណែដលេនរយបា៉យ និងេនងយ
រងេ្រគ ក�ុងគេ្រមាងចុះ្របមូលវត�ុណយកមករក្សោទុកេនទីមានសុវត�ិភាព និង ចុះ�សង់វត�ុបុរណ
េនតម
ប ណា�ទួល និង្របាសទបុរណ េដម្បីចុះប��ីសរេពភណ�វ
ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖ បានចុះពិនិត្យអជីវកម�-លក់ សីឌ
ុ ី  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 ះពិនិ ត្យសកម�ភេធ�ពុម�រនេទព� �ស�កអន�ង់ែវង
និងេធ�ពុ ម�សុីម៉ង់ត៍ េន�ស�កបនា�យអំព ឲ្យេគារពតមខ�ត។ បានចុពិនិត្យទីតំងេលកស�កស
ស�ីពីករទប់ស�ត់ករចរចរវត�ុបុ រណខុ េន្រចកអូរស�ច់ និង្រចកជាំនិងចុះពិនិត្យករដក់
ស�កយីេ និងផា �ំងផ្សោយពកម� េន�ស�កអន�ង់ែវ។ ចុ ះពិនិត្អជីវកម�អ៊ុតសក សមា�ករ និងលម
្រកចក េន្ងសំេរ។
11

មន�ីរវប្បធម និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�េសៀម ៖

ករងរេបតិកភណ�រូ ៖ ចុ ះ�សង់ ព័ត៌មាវត�ុបុរណេ្រកឃា�ំងច០៥េលក េដយរកេឃញ

បំែណកចមា�ក់ថ�បានចំន០៨ដុំ សត
�ិ េន�ស�កសូ្រទនិគម និងចុះផ្សព�ផ្សោយេសចក�ីសេ្០១ ស.រ

ស�ីពីករកំណត់បរិេវ្របាសទ ទួល �សះ ្រតពងស�នបុរណ េន�ស�កពួក និង�ស�កអង�រជុំ ចំន
០២េលក ។
ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖ បានផ�ល់លិខិតអនុ�តនាំេចញវត�ុសិល្ចរចរេ្រក្របេទសច
០៥រូប។ 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�កពួក �ស�កបនា�
�សី  និ ង�ស�កអងរ� ជុំចំនួន១៣កែន�ង។

ចុ ះ្រត�ពិនិត្យែណនាំែកលម�ដល់អជី-សិប្បករែដកំពុងបេ្រម

េសវកមទក់ទនឹ ងជំនាញសិល្បៈសូនរ និ ងសិល្បៈសិប្បក េន្រក�ងេសៀមរបចំ០៣េលក។ ចុះ្រត�
ពិនិត្យទីតំងអជីវកម�េលកស�កយីេឱ្អនុ វត�្រតឹម្រត�វតមកររបស់្រកសួងវប្បធ

និ ងវ ិចិ្រ

សិល្ប េន្រក�ងេសៀមរ ចុ ះសហករជាមួយកមា�ំងច្រម�ះថា�ក មន�ីរសធណៈករ និងសង�
សលកេ្រមក ចុះកត់ទមា�ក់ស�កស�១២ស�ក និងបដចំន០៤ផា �ំ តមដងស�ឹងេសៀមរ
ករិយាល័យ្េចញចូលែតមួ យ្រក�ងេសៀមរ

បានផ�ល់ច្បោប់បេ្រមេស្របគុំត�ន�ផ្សព�ផ្សោយផលិ

ចំនួន០៤ច្បោប
មន�ីរវប្បធម និងវិចិ្រតសិល្បៈេខ្រពះវិរ ៖

ករងរេបតិកភណ�រូ ៖ បានចុេទពិនិត្យទីតំង្របាសទ ស�ិតក�ុងដី្រក�មហ៊ុន រួនិងដក់
ស�កស��តម្របាសទនានា េន�ស�កែឆប០២េលក។ ចុ ះេទពិនិត្យករកប់េដមេឈដង
ផូវជាត
�
របស់្រក�មហ៊ុន Met Fone េនក�ុងតំបន់្របាសទ្ េន�ស�កែត្បងមាយ ចំនួន០១េលក។
សកម�ភាឆា�ំ្រត�ស្រតេបាសសមាតម្របាសទសរុបចំនួន៣០,៥១០ែម៉ ្រកេរ៉។ េភ��វចូ ល
ទស្ស្របាបាកនសរុបចំន៦២៨នាក (អនរ� ជាត៣៩នាក់ និង្របាសទ្រពះលនសរុប៨៤នាក់
(អន�រជាតិចំនួ១០នាក់ ។
ករងរេបតិកភណ�អរូ

៖

្របៃពណីជាតិែខ ។

្រក�មសិល្បានេចញបេ្រក�ុងកម�វ ិធីេផ្សង

និ ងបុ ណ្យចូលឆាថ�ី 

មន�ីរវប្បធម និងវិចិ្រតសិល្បៈេខកំពង់ធំ ៖

ករងរេបតិកភណ�រូ

៖

បានចុះប��វត�ុបុរណេ្រកឃា�ំង េន�ស�កេស�ងប៤១ដុំ ។
ទទួ លេភ��វជាតិ និងអន�រជាចូ លទស្សរមណីយដ�ភ�ំសន�ុកចំនួ ន១៦,០៤៧នាក (អន�រជាត១០៤នាក់) ។

បានសហករជាមួយអង�Waseda ជួ សជុ លបង�ន់ៃ N1 បានរួចរ ។
ករងរេបតិកភណ�អរូ

៖

បាបន�ករហ�ឹកហត់សិល្បៈដល់សិស្សថា�លេរៀងរល់ៃថ។

ចុ ះជ្រម�ដល់អជីវករជួ-លក់ឌីសតមបណា��ស�កឲ្យមកេធ�ច្បោប់អជីវ២០១៤ ។
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មន�ីរវប្បធម និងវិចិ្រតសិល្បៈេខសង
�ឹ ែ្រតង 

ករងរេបតិកភណ�រូ ៖ បាចុ ះេទសិក្សោ�សវ្រជាវ ្របវត និងេធ�កំណាយ េនភូមិបាេ
ចំនួន០១កែន�ង និងភូមិហងសវ៉ត់ចំ០១កែន�ង ស�ិតេន�ស�កេសស សហករជាមួយ្រក�មក
បុ រណ វិទ្ យោ មកពី្រកសួងវប្ បធម៌ ចិ្រតសិល្ ចុ ះេធ�កំណាយ េនភូមិអូរែ្រតល និងភូមិកំងេ
ស�ិតេន�ស�កថាឡាបរិវ៉
ករងរេបតិកភ អរូបី ៖ ្រក�មសិល្បានេចញបេ្រមក�ុងកម�វិធីេផ្បានចំនួ០៥េលក ។
មន�ីរវប្បធម និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�មណ�លគ ី ៖

ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖ បានហត់េរៀនបទេងរបាំ ្របៃពណី និងមេហរីជាប់ជា្របចំ 
េទរំលឹរបាំតម្បោញឥសន� ដល់្រក�មសហគមន៍ភូមិពូតំ០១េលក។ ចុ ះបង�ត់ដល្រក�មសិសមណ�ល
បុ រ ីកុ មារ ហត់វយេឃា�ះ្របាំមួយ (បទេភ�ងជនជាតិ)០៨េលក  និង បង�ត់ដល់្រក�មសិល្បៈសហគម
អង�ករេលកកម�ស់សុខភាពជនជាតិេដមភច ឲ្យយល់ដឹងអំពីជម� ឺេអដស ចំនួ ន០៣េលក។ ចុ ះេទពិនិត
មជ្ឈមណ�លវប្បធម៌ជនជាតិភ�ំេដះ្ េដយបចត់កមា�ំងេបាសស េនេលអ�សមទំងបី ស្
េភ��វេទសចរណ៍មកចូ លេលងកំសន�
មន�ីរវប្បធម និងវិចិ្រតសិល្បៈេខៃ្រពែវ ៖

ករងរេបតិកភណ�រូ ៖ ចុ ះពិនិ ត្យ្របាសេដម�ស�ក េន�ស�កសុីធរកណា េដម្បីេធ�ក
វស់ែវង និងេស�សុំេទ្រកវប្បធម៌ និ ងវ ិចិ្រសិល្ប

េដម្បីប��ូលជាសម្បត�ិេបតិកភណ�វប្បធម៌ជ

ចក់ដីបែន� និងកសងស�នចូលបូជនីយដបារយណ៍អែណ ែដលជាអំេណាយរបស់សប្បុរ។
ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖ ចុ ះពិនិ ត្យជីវកម�ប�
�ំងវ ីេដអូ លក់កេហ�ចនួន០១េលក េន�ស�ក
កំពង់ ្រតែប និងបានេធ�កិច�សន្យោជាមួយអជីវករ េដម្បីឲ្យេគារព។ ចុ ះ្រត�តពិនិត្យសិប្ប
ពុ ម�សុីម៉ង់ត៍េន�ស�ពមរក៏ និង�ស�កស�យអន� រចំ០២េលក។

បាសហករជាមួយ្រកសួងវប្ប

និងវ ិចិ្រតសិល្បៈ ចុះពិនិគេ្រមបេង�តភូ មិ វប្បធម៌ េនភ�ំតូច �ស�កបាភេដម្បីកសងរូបសំណាកេនទី
មន�ីរវប្បធម និងវិចិ្រតសិល្បៈេខស�យេរៀ ៖

ករងរេបតិកភណ�រូ ៖ បាចុ ះ្រត�តពិនិតទួ លបុរណ និង្របាសទបុរណ២៧េលក  និ ង
ចុ ះ្រត�តពិនិត្យវត�ុ បុរណេនតមទីសធារ០១េលក។ បាចុ ះសហករេធ�ប�ង់ទួលបុរបានចំនួន
១៦ប�ង់ និងចុ ះផ្សព�ផ្សោយច្បោបពីករករពរេបតិកភណ�បានច០៤េលក ។
ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖ បាចុ ះបង�ត់របាំដល់សមាគមន៍យុវជនេចំនួន០១្រក�ម និអង�ក
កូ ដូែខ�រ េនឃុំតសួសចំន០១្រក�ម

បាចុ ះ្រត�តពិនិត្យអជីវកម�-លក់ សុីឌី  វ ីសុីឌីចំនួន១២េលក។

ចុ ះ្រត�តពិនិត្យដល់សហគមន៍សិប្បកម�អំពីឬស្សី និងអចំនួន០១េលក  និ ង �សវ្រជាវ ចង្រកង្របវត�
សិប្បកម�្រគប់្របេភ០១អត�បទ។ ចុ ះ្រត�តពិនិត្យករដក់តំងស និងផា �ំងផ្សោយពណិជ
ចំនួន០៩េលក។ េចញលិខិ តអនុ��តេលកស�កស�

និងផា �ំងយីេហ្រគប់្រចំនួន០៥កែន�ង

និង

េចញអជា�ប័ណ�ដល់អជីវករកករ្របគុំ និងសែមសិល្បៈចំនួ០៧េលក ។
េសចក�ស
ី នដ�
�ិ
៖
សកម�ភាករងរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតស ក�ុងរយៈេពលមួ យែខេនះ មានដំេណរករយា៉ងសក
ក�ុងកិច�ែថរក្សោ ក េលកតេម�ងេករតំែណលសម្បត�េបតិកភណ�វប្បធម៌រូបី និងអរូប ទំងនាយកដ
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ជំនាថា�ក់កណ ល  និង ថា�ក់មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈរ-េខត� េហយេយងអចវយតៃម�េ

ចំណុចមួ យចំ នួនមានជាអទ ៖

-ករងរគាំពរជួសជុល្របាសទបានដំេណរករ្រគប់ែផ�កជំនាញក�ុងកិច�អភិរក
និ ងចង្រកងឯកសរ្របវត�ិស
-នាយកដ�នជំ រួមសហករជាមួយមន�ីរវប្ប ធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈ-េខត� បានខិតខំបេង�ន
ករផ្សព�ផ្សោយសកវប្បធម៌ជាតិ ព្រងឹងករផ�ល់ និងប េ្រមេសវកម�វប្បធម៌ដល់វិស័យឯក
បានេលកទឹកចិត�ដល់ករបេង�ត និងបេង�នផលិតកម�ប្បកម�វប្បធម៌របស់វិស័យឯក

េដយធានា

គុ ណភាព រក្សោបាននូវខេដម្បីនិរន�រភាពៃនករេធ�អជីវកម� និងេទសចរណ៍វប ្ បធម៌ ចូលរួមកត
ភាព្រកី្រក និងអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ជាតិ �សបតមព“វប្បធម៌ ជាេសដ�កិច�ជ” ជាក់ែស�ង នាយកដ
សរមន�ីរ នាយក នបុរណវត�ុ នាយកដ�នសិល្បៈភាពយន�  នាយកដ�នសិទ�ិអ�កនិពន� ន្របហក
្របែហល នាយកដ�នេសៀវេភ និងករអន និង្រចកេចញចូលែតមួយែដលកម�វប្បធម៌ ៃនេខត�
េសៀមរប បាត់ដំប កំពង់ ឆា�ំង និងេខត�្រកេចះ មានដំេណរករជា្រប្រកតី ក�ុងករបេ្រមេសវកម
េសវកម�ជូនេភ��វេទសចរណ៍ និងអតិថិជន ែដល្របកបអជីវកម�េលវិស័យវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិ
ទិសេដ្របច ឧសភ ឆា �២០១៤

-បន�្រត�តពិនិត

និ ងហមឃាត់្របជាពលរដ�ែដលមកសងសង់លំេនដ�នក�ុងតំបន់្

ឆា� េដយគ នករសុំច្បោប្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិ
-បន�េធ�កិច�សហ្របតិបត�ិ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
បំផុត

-េ្រត�មេលកគេ្រមាងជួស្របព័ន�ធារស�ស�្រប យឆា�រ ែដលស�ិតក�ុងសភាពេ្រគាះថ
-េ្រត�មេធ�កិច�សហ្របតិត�ិក
ប
រជ្រក�មហ៊ុន KIRI Travel ពីករងរេបាះតង់ េន្រប ាស

ឆា�
-បន�ចុះប��ីសរេពភណ�វត�ុសិល្បៈេនសរមន�ី និងសរមន�ីរេខត
-បន�ចុះ្រត�តពិនិត និ ងផ�ល់ជំ នួ យបេច�កេទសអំពីកងរអភិរក េរៀបចំដក់តំងពិព័រ និ ងករចុ
ប��ីសរេពភណ�វត�ុសិល្ េនសរមន�ីរតមេ
-ពិនិត្យេឡង វិញនូវករ្របមូលផ�ុំ និងចង្រកងជាេសៀវេភខ�តក្ភា២ េលកទី៣ មុននឹង
ប�ូ� នឯកសរេនះជូនថា�ក់ដឹកនាំពិនិត្យ និងស
-បន�ករ�សវ្រជាវ និងករ្របមឯកស�សវ្រជាវ ស�ីពី រៈេ្រប ្របាស់្របជាពលរដ�ែ៣
និ ងេសៀវេភក្បចមា�ក់ែខ�រភ៣
-េធ�េសចក�ី្រពសរ ស�ីពីវ ិធាកៃនករផលិតភាពយន�បរេទស េនកម

-េរៀបចំកិច�ដំេណរករេប កវគ�បណ�ុះបណា�លអ�កបេច�កេទសថតភាព

-�សវ្រជាវ និងេរៀបចំេសចក�ី្រប់ ស�ីពី ករ្រគប់្រគងសិល្បៈភ
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-េ្រត�មសែម�ងសិល្បៈទស្សនីយភាពបេ្រម្រពឹត�ិករណ៍សំខន់ និ ងអន�រជាត
-បន�ហត់ស និងសិក្សោ�សវ្រជាវស្រមាប់តេម�ងស�ៃដសិល្ប
-បន�ករជួសជុអគារមហវិទ្យោល័យបុរ ។
េសចក�ីដូចបានេគារពជ្រមាបងេល

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�កល័យសេម�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
ុ

