របាយការណ៍
ស្ដព
ី ី
លទ្ធផលការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈ ត្ប្ច ាំខែស្ីហា ឆ្ន ាំ២០១៤



I. សស្ចក្ដីសផដើម ៖
អនុវត្ដតាមកមមវ ិធី នយោបាយ យុទ្សា
ធ ស្ដ្រចតុកោណដំណាក់ោលទ្ី៣ របស់រាជរដ្ឋាភិ បាល
កាលទី ៥ននរដ្ាសភា
វបបធ៌ ម

និងចកខុវ ិស័យននយោលនយោបាយជាត្ិ យលើវ ិស័យវបបធ៌មសតីពីការអភិ រកស

នី ត្ិ

និងអភិ វឌ្ឍ

កនុងដ្ំណាក់ កាលថ្មីននសកលភាវូបនី យកមម យដ្ើមបីសយរមចបានទិសយៅរបស់រកសួងវបបធ៌ម និង
វ ិចិ រត្សិលបៈ“ ប្របកាាយរពះរាជាណាចរកកមពជា
ជាមជឈមណ្ឌលផ្សពវផ្ាយវបបធ៌មជាត្ិ” តាមទិ សយលាក
ុ
“កម្ពុជា ៖ ព្រះរាជាណាចព្កនៃវប្បធម្៌” ៃិង្ំកៅពរងឹ ងអត្តសញ្ញាណ្ជាត្ិប្មមរឲ្យកាន់ប្ត្រ ឹងមំ

រយៈយពល

មួ យប្មយនះររប់អងគភាពចំ ណ្ុះរកសួង បានមិត្មំ របឹងប្របងបយងកើនកិចចសហការជាមួ យរកសួង លាប័ នពាក់ ព័នធ
ិ ័យឯកជនតាមយោលការណ្៍របស់រាជរដ្ឋាភិ បាលរឺ រដ្ាោំរទ នដ្រូ
និ ងនដ្រូ អភិ វឌ្ឍជាត្ិ-អនដរជាត្ិ ជាពិ យសសវស
ឯកជនជាអនកអនុវត្ដ កនុងកិចចប្ថ្រកា ការពារយបត្ិកភណ្ឌវបបធ៌មជាត្ិ ាំំងរូបី និងអរូបី កនុងយោលបំណ្ងយធវើឱ្យ
“ វបបធម៌កាាយជាយសដ្ាកិចជា
ច ត្ិ” យដ្ឋយយរបើ របាស់សកាតនុ ពលវបបធម៌ ជាត្ិ ធនធានមនុ សស
ជាពិ យសស
ការបណ្ុត ះលមរត្ី
ការបំផ្ុសចលនាយុវជនឲ្យយចះស្សឡាញ់
និ ងលគល់ត្នមាពិត្ដ្៏មហាលលរបស់ពហុ
វបបធ៌ មជាត្ិដ្៏សមបូរប្បបរបស់មួន
ា
យរពាះពួកយរមនត្ូ នាទី ោ៉ាងសកមម និងជាកមាំងចលកររបកបយដ្ឋយ

ថាមពលកនុងការអភិ រកស និ ងអភិវឌ្ឍវបបធ៌ មជាត្ិ យដ្ឋយផ្តល់ឧិកាសឲ្យពួកយរចូលរួមបងកបយងកើត្ផ្លិត្ផ្លវបបធម៌
ថ្មីៗររប់ ជំនាញរបកបយដ្ឋយរុ ណ្ភាព
យលភ័ ណ្ភាព
យោរពខ្ននត្ជាត្ិ
និ ងជាអនកផ្សពវផ្ាយពីវ ិស័យ
វបបធ៌ មោ៉ា ងទូ លំទូាយយតាមររប់ រប
ូ ភាពសរមប់យោលយៅពាណ្ិជជកមម
កាត្់ បនាយ និងរ ំខ្ននដ្ល់ការហូរចូ លនូ វវបបធ៌ មអវ ិជជមនពីបរយទស

និងយទសចរណ្៍

យដ្ើ មបីរម
ួ ចំប្ណ្ក

យធវើឱ្យសងគមទទួ លបាននូ វសុមដ្ុមភាព

និ ងកាត្់ បនាយភាពរកីរករបស់របជាជន។
II. រចនាស្មពន
័ ធ និងត្ក្ប្ែណឌ ៖
១.រចនាស្មព័នធ ៖
ក-ថានក់ដ្ឹកនាំរកសួង ៖
រកសួងវបបធម៌

និងវ ិចិរត្សិលបៈដ្ឹ កនាំយដ្ឋយ

អនុរដ្ាយលខ្នធិការ៨រូប។
1

រដ្ាមន្ដនដី១រូប

អមយដ្ឋយរដ្ាយលខ្នធិការ៧រូប

និង

ម-ថានក់រដ្ាបាលកណា
ដ ល៖
ថានក់ រដ្ាបាលកណា
ដ ល រកសួងមន ៖
-អរគនាយកដ្ឋានរដ្ាបាល និងហិរញ្ាវត្ាុ មននាយកដ្ឋានចំ នួន០៩ (នា.រដ្ាបាល នា.បុ រគលិក នា.ប្ផ្នការ

សាិត្ិ និងសរុប នា.រណ្យនយយ ហិរញ្ា វត្ាុ នា.សំភារៈ និ ងបរ ិកាខរ នា.នីត្ិកមម នា.សិទិ អ
ធ នកនិពនធ និ ងសិទិ ធ
របហាក់ របប្ហល នា.សហរបត្ិបត្ដិការវបបធម៌អនដរជាត្ិ និ ងកិចចការអាល៊ាន លាយបណ្ុដ ះបណា
ដ លរកបមណ្ឌ
វបបធម៌) ។
-អរគនាយកដ្ឋានបយចចកយទសវបបធម៌

មននាយកដ្ឋានចំនួន០៥

(នា.អភិ វឌ្ឍវបបធម៌

នា.យសៀវយៅ

ការអាន នា.សិលបៈភាពយនដ និ ងផ្សពវផ្ាយវបបធម៌ នា.សិលបៈទសសនី យភាព នា.សិលបៈសូនរូប និ ងសិលបៈ
សិបបកមម) ។
-អរគនាយកដ្ឋានយបត្ិកភណ្ឌ មននាយកដ្ឋានចំ នួន០៤ (នា.បុរាណ្វត្ាុ នា.លរមនទីរ នា.បុ រាណ្វ ិទា

និ ងបុ យររបវត្ដិវ ិទា នា.ោំពារ និងអភិ រកសសំណ្ង់ បុរាណ្) ។

យរៅពី យនះយៅមនអងគភាពចំ នួន០៤យទៀត្ ប្ដ្លសាិត្យៅយរកាមការដ្ឹកនាំផ្ទទល់របស់រដ្ាមន្ដនដី ៖
-សកលវ ិទាល័យភូមិនវទ ិចិរត្សិលបៈប្ដ្លជាររឹ ះលានលធារណ្ៈ

ថានក់ យសមើអរគនាយកដ្ឋាន

មន

មហាវ ិទាល័យចំ នួន០៥ (មហា.បុ រាណ្វ ិទា មហា.លាបត្យកមម និ ងនររូបនីយវ ិទា មហា.សិលបៈសូនរូប
មហា.ត្ូ រយត្ន្ដនដី មហា.នាដ្លស្ដសដ) និ ង មជឈមណ្ឌលសិកាស្លវរជាវវបបធម៌ វ ិទាលស្ដសដចំនួន០១ ។
-នាយកដ្ឋានសវនកមមនផ្ទកង
ុន

-អធិការដ្ឋាន ថានក់យសមនា
ើ យកដ្ឋាន
-លាយមធយមវ ិចិរត្សិលបៈ ថានក់ យសមើនាយកដ្ឋាន មនលាយជំ នាញចំនួន០៥ (លាយរបាំ លាយ
យសៀក លាយសិលបៈសូនរូប លាយត្ូ រយត្ន្ដនដី លាយយាយខន) ។
រ-ថានក់រាជធានី-យមត្ដ ៖
រកសួងមនមនទីរវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈរាជធានី-យមត្ដ ចំ នួន២៥ និ ងការ ិោល័យវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្
សិលបៈរកុង មណ្ឌ ស្សុក ចំ នួន១៦៦ការ ិោល័យ ។
២.ត្ក្ប្ែណឌមន្ដនដរា
ី ជការ ៖
រកសួងមនមន្ដនដីរាជការសរុបចំ នួន២.៤៤៣នាក់ កនុងយនាះស្សី៨៧៣នាក់ ប្ចកយចញជា ៖-ថានក់ រដ្ាបាលកណា
ដ ល មនចំនួន១.៤៤៤នាក់ កនុងយនាះស្សី៥៦៥នាក់
-ថានក់ មនទីរវបបធម៌រាជធានី -យមត្ដ មនចំ នួន៩៩៩នាក់ កនុងយនាះស្សី៣០៨នាក់ ។
ឹ នា ាំត្ក្ស្ួង ៖
III. ស្ក្មមភាពការងារថ្ននក្់ដក្
ស្ក្មមភាពក្នងត្ប្សទ្ស្
៖
ុ

-នថ្ៃទី០៤

ប្មសីហា

ឆ្នំ២០១៤

យាយកជំាំវរដ្ាមន្ដនតី

ទទួ លជួប

ឯកអរគរដ្ាទូត្

និ ងយលខ្នទូត្

លធារណ្រដ្ាបារាំង របចំយៅរពះរាជាណាចរកកមពុជា យដ្ើមបីចូលជួបសប្មតងការរួ រសម និងពិ ភាកាការងារ

-នថ្ៃទី០៤ ប្មសីហា ឆ្នំ២០១៤ យាយកជំាំវរដ្ាមន្ដនតី ទទួ លជួប ត្ំណាងអងគការហាវពនាឺសិលបៈ យដ្ើ មបី

ចូ លជួបសប្មតងការរួ រសម និ ងពិ ភាកាការងារ
-នថ្ៃទី១១ ប្មសីហា ឆ្នំ២០១៤ យាយកជំាំវរដ្ាមន្ដនតី ទទួ លជួ ប យាយកបណ្ិ ឌ ត្ Ishizawa Yoshiaki
លស្ដលតចរយសកលវ ិទាល័យ Sophia និ ងសហការ ី យដ្ើមបីចូលជួបសប្មតងការរួ រសម និងពិ ភាកាការងារ ។
2

IV. លទ្ធផលការងារ ៖
១-ការងារប្សត្មើត្ពឹរកា
តិ រណ៍ស្ាំខាន់ៗ ៖
-យៅនថ្ៃទី២៥-២៦

ប្មសីហា ឆ្នំ២០១៤ យៅលលសននិសីទចត្ុមុម

រកសួងបានយរៀបចំយបើកសិកាខ

លាយជាត្ិ សតីពី “យុវជន និ ងការអភិ វឌ្ឍវបបធម៌ ៖ ការអភិរកស ទំ យនើ បកមម និងការបយងកើត្ថ្មី” យរកាមអធិបត្ី ភាព
យាយកជំាំវរដ្ាមន្ដនតី រកសួងវបបធម៌ និង វ ិចិ រត្សិលបៈ យដ្ឋយមនការអយញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមរដ្ាយលខ្នធិ ការ
អនុរដ្ាយលខ្នធិ ការ ឯកឧត្តម យាយកជំ ាំវទីរបឹការកសួង

យាយក យាយកស្សីជំនួយការរកសួង ឯកឧត្តម

យាយកជំ ាំវអភិ បាលរងរាជធានី-យមត្ត ឯកឧត្តមអរគនាយក ឯកឧត្តមសកលវ ិទាធិ ការ

យាយក យាយកស្សី

ិ ាធិ ការរង យាយក យាយកស្សីរបធាន-អនុរបធាននាយកដ្ឋាន យាយករពឹទប
អរគនាយករង យាយកសកលវទ
ធ ុ រស
រពឹទធបុរសរង យាយក យាយកស្សី កញ្ញារបធាន-អនុ របធានមនទីរវបបធ៌ មរាជធានី-យមត្ត

សិសស-និ សសិត្ រពមាំំង

ត្ំ ណាងសមរមសិលបៈ-រកុមសិលបៈមហាជននានា ចំ នួន៧០០នាក់ ។
២-ការងាររដឋបាល និងហិរញ្ញ វរថុ ៖
២.១.ការងាររដឋបាលទ្ូសៅ ៖

-បានទទួ លលិមិត្ចូ លពី ររប់ លាប័នចំនួន៤០៥ចាប់

និ ង

ចំ នួន៣៦៤ចាប់

បញ្ូជ នលិមិត្យចញយៅររប់លាប័ន

-បានតាក់ ប្ត្ងលិមិត្រដ្ាបាល និ ងលិមិត្នានាបានចំនួន៣៥ចាប់ តាមត្រមូវការរបស់ថានក់ ដ្ឹកនាំ
និ ងបានបញ្ូជ នយចញតាមរចកយចញរដ្ាបាលយៅររប់ យោលយៅ និ ងលាប័នពាក់ព័នធាំន់ យពលយវាយ
-បានយរៀបចំទទួ លយភញៀវជាត្ិ -អនដរជាត្ិ និងកមមវ ិធី របជុំ យផ្សងៗបានលអ

-កមាំងសនដិសុម និ ងនររបាលោមរបចំការយពលនថ្ៃ និ ងយប់ សហការោនបានលអកុងការប្ថ្រកា
ន

សុវត្ាិភាព យៅទី សីកា
ដ ររកសួង

-បានយធវើការប្ចកចយយសៀវយៅរាជកិចជ
ច ូ នថានក់ ដ្ឹកនាំ និ ងអងគភាពតាមយោលការណ្៍ សរុបបាន
ចំ នួន២៧៩កាល
-ការ ិោល័យពត្៌ មនវ ិទាបានបនតដ្ំយណ្ើរការជាធមមតា តាមប្ផ្នការកំ ណ្ត្់
-បានបនតយរៀបចំយបាះពុមពនាមប័ ណ្ណជូនថានក់ដ្ឹកនាំ និងមន្ដនតីរាជការ ។
២.២.ការងារប្ុគ្គលក្
ិ ៖

-បានយរៀបចំយ្មះមន្ដនតីរាជការប្ដ្លរត្ូវរបឡងបតូររបយភទរកបម័ណ្ឌនផ្ទកុង
ន

-បានយរៀបចំបញ្ូជ នបញ្ជីយ្មះមន្ដនតីរាជការប្ដ្លរត្ូវយសនើសុំត្យមាើងឋាននតរស័កិឲ្
ត យសមស្សបតាមមុ ម

ត្ំ ប្ណ្ងយៅរកសួងមុមងារលធារណ្ៈ

-បានយរៀបចំយធវើអត្តសញ្ញាណ្ប័ ណ្ណសញ្ញ
ជ ត្ិ ប្មមរជូ នមន្ដនតីរាជការ

និងររួលរមន្ដនតីរាជការប្ដ្លររប់

អាយុ និ ងផ្តល់អត្តសញ្ញាណ្ប័ ណ្ណថ្ី ជ
ម ូនអនកប្ដ្លមនអត្តសញ្ញាណ្ប័ ណ្ណចស់ហួសសុពលភាព
-បានយធវើសំយណ្ើសុំនិយ័ត្កមមថានក់ ឋាននតរស័កិជ
ត ូ នមន្ដនតីរាជការចំនួន៥៩០នាក់

យៅរកសួងមុមងារ

លធារណ្ៈ
-បានយធវើរបកាសទទួ លលគល់លទធផ្លរបឡងរបប្ជងចូ លបយរមើ ការងារកនុងរកបម័ ណ្ឌរកសួង

ឆ្នំ២០១៤ ចំ នួន៧៩នាក់
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-បានយធវើសំយណ្ើសុំទទួ លលគល់លទធផ្លយបកខជនរបឡងជាប់ រកបម័ ណ្ឌរកសួងចំ នួន៧៩នាក់
តាមប្ផ្នការឆ្នំ២០១៤ យៅរកសួងមុមងារលធារណ្ៈ
-បានយធវើសំយណ្ើសុំនិយ័ត្ថានក់ ជូនឧត្តមមន្ដនតីចំនួន០៣នាក់ និ ងវរៈមន្ដនតីចំនួន០២នាក់ យៅរកសួង
មុ មងារលធារណ្ៈ
-បានយធវើសំយណ្ើសុំត្យមាើងឋាននតរសកតិជូនមន្ដនតីចំនួន០៨នាក់ យៅរកសួងមុមងារលធារណ្ៈ
-បានយធវើរបកាសដ្ឋក់ឲ្យមន្ដនតីចំនួន១២នាក់ ចូលនិ វត្តន៍
-បានយធវើរបកាសសតីពីការបយងកើត្រណ្ៈកមមការទទួ លមុ សរត្ូវរួមសរមប់ ការរបឡងយរជើ សយរ ើស
និ សសិត្អាហារូបករណ្៍ចូលយរៀនថានក់ ឆ្នំសិកាមូ លដ្ឋានយៅសកលវ ិទាល័យភូ មិនទវ ិចិ រត្សិលបៈ កនុងឆ្នំសិកា
២០១៤-២០១៥

-បានយធវើលិមិត្យ្ាើយត្បយៅរកសួងអប់ រ ំ

យុវជន

និ ងកី ឡា សតីអំពីសំយណ្ើរបស់សិសសយ្មះ

ផ្ុ ន សុផ្ន សុំយៅបនតការសិកាថានក់ ឧត្តមសិកា យៅសកលវ ិទាល័យភូមិនទវ ិចិ រត្សិលបៈ
-បានយធវើសំយណ្ើយៅទី សីកា
ត ររណ្ៈរដ្ាមន្ដនតី

រកសួងអប់ រ ំ

យុវជន

និងកីឡា

រកសួងយសដ្ាកិចច

ិ ាល័យ
និងហិរញ្ា វត្ាុ សតីពីសំយណ្ើសុំចត្់ត្ំណាង០១រូប យដ្ើមបីចូលរួមជាសមជិករកុមរបឹកាភិបាល ននសកលវទ
ភូ មិនទវ ិចិ រត្សិលបៈ សរមប់ អាណ្ត្តិទី៣ ។
២.៣.ការងារនីរិក្មម ៖

-បានចូ លរួមរបជុំពិភាកាយសចកតីរពាងវ ិយលធនកមមអនុ រកឹ ត្យយលម៦៣ អនរក.បក. សតីពីការររប់
ររងសិលបៈភាពយនត យៅទី សីកា
ត ររកសួង
-បានចូ លរួមរបជុំអនតររកសួង យដ្ើមបីពិភាកា្ាងអនុ រកឹ ត្យ សតីពីការយរៀបចំ និ ងការរបរពឹត្តយៅនន
រណ្ៈកមមធិ ការជាត្ិ សរមប់ វ ិធានការមិនប្មនពនធ យៅទី សីកា
ត ររណ្ៈរដ្ាមន្ដនតី
-បានចូ លរួមរបជុំអនតររកសួង យដ្ើ មបីពិភាកា្ាងអនុរកឹត្យ សតីពីការបយងកើត្មជឈមណ្ឌលជាត្ិព័ត្៌មន
ពាណ្ិជជកមម យៅទី សីកា
ត ររណ្ៈរដ្ាមន្ដនតី។
២.៤.ការងារគ្ណសនយយ និងហិរញ្ញ វរថុ ៖

-យធវើលិមិត្យសនើសុំថ្វ ិការដ្ា ៖ សរមប់ ឧបត្ាមជ
ភ ូនមន្ដនតីរាជការសរមលកូន០២នាក់ ចូ លនិ វត្តន៍១៥
នាក់ មរណ្ៈភាព០៥នាក់ សុំាយឈប់ ពីការងារ០១នាក់ សរមប់ របាក់ បំណាច់ និ ងយបៀវត្សមន្ដនតីរាជការ មន្ដនតី
ជាប់ កិចចសនា និងពលករអប្ណ្តត្ ឧបត្ាមជ
ភ ី វភាពមរត្កមនុ សសរស់ចំនួន១៦នាក់ និងសរមប់យរៀបចំ របឡង
យរជើ សយរ ើសរកបម័ ណ្ឌថ្មី ឆ្នំ២០១៤
-យធវើរបាយការណ្៍ចំ ណ្ូល

និងលាយកប័ រត្ពីចំណ្ូលលក់ សំបុរត្ចូ លទសសនាលរមនទីរជាត្ិ

រត្ួត្ពិនិត្យវ ិស័យភាពយនត ពី ការរត្ួត្ពិនិត្យវត្ាុសិលបៈនាំយចញ-នាំចូល ប្មកកកដ្ឋ ឆ្នំ២០១៤ ជូនរកសួង
យសដ្ាកិចច និ ងហិរញ្ា វត្ាុ

-យធវើរបាយការណ្៍ចំ ណ្ូល

និងលាយកប័រត្បប្ងវរចំ ណ្ូលជួ លមណ្ឌលរូបភាព

(អាឡឺយ៉ាង់)

ប្មកកកដ្ឋ ឆ្នំ២០១៤ ជួលយរាងភាពយនតយមមរ ិនទ ប្មឧសភា-មិ ថ្ុនា ឆ្នំ២០១៤ និងជួ លទី តាំងមួ យប្ផ្នកនន
នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍវបបធម៌ របចំរត្ី មសទី ៣ ឆ្នំ២០១៤ ជូនរកសួងយសដ្ាកិចច និ ងហិរញ្ាវត្ាុ

-សុំទូាំត្់ ថ្វ ិកាសរមប់របាក់ រងាវន់យលើកទឹ កចិត្តពីការរបមូ លចំណ្ូលផ្តល់យសវាលធារណ្ៈពី ប្ម

កុ មភៈ ដ្ល់ប្មធនូ ឆ្នំ២០១៣
4

-សុំយោលការណ្៍ចំ ណាយ ៖ យបសកកមមយៅរបយទសហូឡង់ សឹងប
ហ ុ រ ី និ ងចិន ទទួ លរណ្ៈរបត្ិ ភូ
យវៀត្ណាមចំនួន៣៥រូប និងយរៀបចំ សិកាខលាយ សតីពី “ការផ្សពវផ្ាយយោលនយោបាយវបបធម៌ របស់រាជរដ្ឋា
ភិ បាលកមពុជា”

-បានយធវើអាណ្ត្តិយបើ ករបាក់ចំណាយ ៖ យបសកកមមយៅរបយទសរុសសី និងហូឡង់ យធវើបយងាគលការពារ

លានី យបុរាណ្យមត្តកំពង់ធំ កំពង់ ចម និងតាប្កវ សិកាស្លវរជាវលានី យបុ រាណ្យមត្តរត្នរី រ ី និងរពះវ ិហារ
យរៀបចំមយហាស្សពបយងាហះប្មាងយលើកទី ១៨ ឆ្នំ២០១៤ យរៀបចំពិព័រណ្៌អចិនន្ដនតយ៍ជាត្ិ ពិនុធ ឆ្នំ២០១៤ យរៀបចំ

មយហាស្សពដ្ណា
ត ំ សរា មហូបអាហារប្មមរយលើកទី១៥ ឆ្នំ២០១៤ យរៀបចំ មយហាស្សពចយរមៀងប្មមរជាសកលយលើកទី ៣
ឆ្នំ២០១៤ យរៀបចំមយហាស្សពសិលបៈចមាក់ យឈើ

សតីពី

“របាលទបាយ័នជាសមបត្តិយបត្ិកភណ្ឌជាត្ិ ” និ ង

យបសកកមមយរៅរបយទសនានា
-បានយធវើអាណ្ត្តិចំណាយ ៖ ទូ ាំត្់ នថ្ាយរបើ របាស់យសវាទូរស័ពទយលើត្ុប្មមិថ្ុនា ឆ្នំ២០១៤ ទូ ាំត្់ នថ្ា
យរបើរបាស់ទឹកវរគ០៧-០៨ ឆ្នំ២០១៤

ទូ ាំត្់ បញ្ជីនរបណ្ីយ៍នថ្ាយផ្ញើលិមិត្ផ្ាូវការរបចំរត្ី មសទី ២ ឆ្នំ២០១៤

ទូ ាំត្់ នថ្ាយរបើរបាស់ថាមពលអរគិសនី របចំរត្ី មសទី ២ ជូននាយកដ្ឋានោំពារ និ ងអភិរកសសំណ្ង់បុរាណ្
-បានយធវើយបសកកមមជូនថានក់ ដ្ឹកនាំ និ ងមន្ដនតីរាជការចុះយមត្តបានចំ នួន២៣យបសកកមម

-យរៀបចំឯកលរប្ដ្លបានចំណាយរួចទុកសរមប់អធិ ការកិចច និងអាជាញធរសវនកមមជាត្ិ រត្ួត្ពិនិត្យ
-យរៀបចំ រជជយទយយជុំទី៤ និងបនតជុំទី៥ ។
២.៥.ការងារស្ម្ភារៈ និងប្រ ិកាារ ៖

-បានយធវើសំយណ្ើសុំយោលការណ្៍ធានាចំ ណាយ យដ្ើមបីយធវើការជួ សជុ លប្កលមអបណាណល័យជាត្ិ និ ង
យធវើការជួ សជុ លសយន្ដងាគះបនាទន់ លពនហាលមុមខ្នងយកើ ត្របាលទបនាទយឆ្មរ
-បានអនុវត្តការយដ្ញនថ្ាការងារយរៀបចំ ទទួ លយភញៀវជាត្ិឆ្នំ២០១៤
-បានអនុវត្តការងារពិយរោះនថ្ាការងារជួ សជុ លមនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈយមត្តកំពង់ សឺ ព
-បានអនុវត្តការងាររបរល់-ទទួ ល

៖

ការងារជួសជុ លប្កលមអបរ ិយវណ្លលសននិសីទចត្ុមុម

ជួ សជុ លប្កលមអអាោរចស់ៗ កនុងបរ ិយវណ្លាយភូមិភារ ស្សុកបាណ្ន់ យមត្តបាត្់ ដ្ំបង និង ការងារផ្គត្់ផ្គង់
យរបងឥនធនៈ្មសទី ២ ឆ្នំ២០១៤ ។
២.៦.ការងារខផនការ ស្ថរ
ិ ិ និងស្រ ុប្ ៖

-បានសយរមចការងារយធវើរបាយការណ្៍តាមរបបកំណ្ត្់ របចំប្មសីហាជូនរណ្ៈរដ្ាមន្ដនតីនិងលាប័ ន
ពាក់ ព័នធ
-បានយរៀបចំចងរកងសំណ្ុំឯកលរសិកាខលាយជាត្ិសីព
ត ី

“យុវជន

និងការអភិវឌ្ឍវបបធម៌

ការអភិរកស ទំយនើបកមម និងការបយងកើត្ថ្មី”
-បានចូ លរួមកនុងកិចចរបជុំប្ណ្នាំពីការយរបើរបាស់រកបម័ណ្ឌលទធផ្លសរមប់ ការតាមដ្ឋន រត្ូត្

ពិ និត្យ វាយត្នមាការអនុ វត្តប្ផ្នការយុទល
ធ ស្ដសតអភិ វឌ្ឍជាត្ិ ២០១៤-២០១៨

យរៀបចំ យដ្ឋយរកសួងប្ផ្នការ

យៅរកុងបាត្់ដ្ំបង
-បានចូ លរួមកនុងពិ ធីរបកាសផ្សពវផ្ាយលទធផ្លបយណា
ត ះអាសននននជំយរឿនកសិកមមយៅរពះរាជា

ណាចរកកមពុជាឆ្នំ២០១៣ យរៀបចំ យដ្ឋយរកសួងប្ផ្នការ យៅសណា
ា ោរកាំបូឌ្ីោ៉ាណា
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៖

២.៧.ការងារស្ិទ្ធិអ្នក្និពនធ និងស្ិទ្ធិត្ប្ហាក្់ត្ប្ខហល ៖

-បានយចញលិមិត្អនុញ្ញាត្យធវើអាជីវកមមយលើលននដ្ចយរមៀងោមនអនកទទួ លមរត្កលសន៍ ចំនួន៣៥
បទ យដ្ើមបីបញ្ូច លកនុងប្មសភាពយនត និ ងថ្ត្ជាសុីឌ្ី

-បានយចញលិមិត្បញ្ញ
ជ ក់ការចុ ះបញ្ជីការពារលននដ្អនកនិពនធចំនួន០១លននដ្
-បានយចញលិមិត្អនុញ្ញាត្យបាះពុ មយព សៀវយៅចំនួន០១លននដ្ ។
២.៨.ការងារស្ហត្ប្រិប្រដិការវប្បធម៌អ្នដរជារិ និងក្ិចចការអាស៊ាន ៖

-បានទទួ លលិមិត្ចូ លចំ នួន៤៨ឯកលរ មកពី ររប់លាប័ ន អងគការ និ ងពីយរៅរបយទស យដ្ើមបីជូន
ថានក់ ដ្ឹកនាំរកសួងរត្ួត្ពិនិត្យ និ ងសយរមច
-បានយធវើបចចុបបននភាពព័ ត្៌មន

សតីពីកិចចរពមយរពៀងសហរបត្ិ បត្តិការអនតរជាត្ិ ជាមួយអងគការអនតរជាត្ិ

នានាទទួ លបានលទធផ្លដ្ូ ចខ្នងយរកាម៖
+កិចចរពមយរពៀងយៅមនសុពលភាពចំ នួន១៧
+កិចចរពមយរពៀងអស់សុពលភាពចំនួន០៤
+កិចចរពមយរពៀងប្ដ្លយរោងចុ ះហត្ាយលខ្នចំ នួន០៩
-បានសរមួលប្បបបទជូនថានក់ ដ្ឹកនាំ មន្ដនតីជំនាញយៅចូ លរួមរបជុំ បំ យពញយបសកកមម និងសប្មតង
សិលបៈបានចំនួន០៩យលើក ៖ យៅរបយទសនថ្ ឥណ្ូឌ យណ្សុី សឹងប
ហ ុ រ ី លធារណ្រដ្ាកូយរ ៉ា ជប៉ាុ ន និងអូស្ដលតលី ។
២.៩.សលាប្ណតុុះប្ណ្ត
ត លត្ក្ប្ែណឌវប្បធម៌ ៖

-បានបនតសហការជាមួ យនាយកដ្ឋានជំ នាញចំ ណ្ុះរកសួងសិកាស្លវរជាវពីសកាតនុ ពលធនធាន
មនុ សស

យដ្ើមបីកលងប្ផ្នការយបើកវរគបណ្ុត ះបណា
ត លកនុងយោលបំ ណ្ងផ្តល់ចំយណ្ះដ្ឹ ងដ្ល់មន្ដនតីរាជការតាម

នាយកដ្ឋាន និ ងមនទីរវបបធម៌ រាជធានី-យមត្ត ឲ្យអនុ វត្តការងារជំ នាញទទួ លបានលទធផ្លលអរបយសើរ

-បនតតាមដ្ឋនឯកលរយសនើសុំយោលការណ្៍យបើកវរគបណ្ុដ ះបណា
ដ លការងារសិលបៈសូនរូប

និង

សិលបៈសិបបកមម ការងាររដ្ាបាល និ ងររប់ររង និ ងវរគបណ្ុត ះបណា
ត លការងាររដ្ាបាល និ ងបទពិយលធន៍
ការងារសរមប់មន្ដនដីរកបមណ្ឌឆ្នំ២០១៣ ។
៣-ការងារសប្រិក្ភណឌរ ូប្ី ៖
៣.១.ការងារគ ាំពារ និងអ្ភិរក្សស្ាំណង់ប្ុរាណ ៖

ក.ការងារអភិរកសដ្ឋានអងគរ ៖
-បានរ ំកិ លរូបចមាក់ រពះពុទធបាក់ប្បកយៅយរៅឃ្ាំងចំនួន២៥រូបយកដ្ឋក់កុងឃ្
ន
ាង
ំ
-ជួ សជុ លរូបចមាក់ បានចំនួន១៨រូប ។
ម.ការងារការពារត្ំបន់របាលទ ៖
បនាទយឆ្មរ

-បានបនតយៅពិនិត្យ និងទប់ លកត្់ របជាពលរដ្ាកុំឲ្យលងសង់ លំយៅដ្ឋានថ្មីកុនងត្ំ បន់ ២ ននរបាលទ
-មន្ដនតីជំនាញចំនួន០១រូបបានបនតចូលរួមសហការមិនអចិ នន្ដនតយ៍ជាមួ យអងគការG.H.Fយៅរបាលទ

បនាទយឆ្មរ
-បានពិ និត្យទី តាំងប្ដ្លរកុមហ៊ាុនKHUMHOសុំជីកយកអាចម៍ ដ្ីយធវើផ្ូវជាត្ិ
ា
យលម៥៦B

ផ្នូរសពបុរាណ្យៅវត្តយោកចស់ ស្សុកថ្មពួក
របស់រកុមហ៊ាុនយៅទី យនាះត្យៅយទៀត្

យមត្តបនាទយមនជ័ យ
6

យហើយប៉ា ះ

និងបានបញ្ឈប់ ការជី កយកអាចម៍ដ្ី

-បានយធវើការទល់រទជញ្ញ
ជ ំងថ្មបាយយរកៀមននកំ ប្ពងទី ២

ប្ផ្នកខ្នងយជើ ងយ្ៀងខ្នងលិចបានរបប្វង

០៨ប្ម៉ា រត្ ប្ដ្លយទើបនឹងយរទត្ខ្នាំងយដ្ឋយលរយដ្ើមយឈើ សងកត្់យលើ ។
រ.ការងារររប់ររងរមណ្ីយដ្ឋានវបបធម៌ ៖
បាននឹងកំពុងបនតទំនាក់ទំនងជាមួ យយាយកស្សី

Christine

Jaquemine

ថ្វ ិកា យដ្ើមបីលងសង់បញ្ជរព័ត្៌មនយៅរបាលទបនាទយឆ្មរ ។

កនុងការប្សវងរកជំ នួយ

ឃ.ការងារជួសជុលរបាលទ និងសំណ្ង់បុរាណ្ ៖
-បានដ្ឹ កនាំរកុមការងារអនុ វត្តរយរមងជួ សជុ លសយន្ដងាគះបនាទន់ និងកំ ពុងសិកាចំ ណ្ុចហានិភ័យ
យផ្សងៗយទៀត្ ននរបាលទភនំជីសូរយ យមត្តតាប្កវ ។
ង.ការងារអភិរកសតាមបណា
ត យមត្ដ ៖
-អភិ រកសដ្ឋានកំពង់ធំ និ ង រពះវ ិហារ ៖
+បនតចូលរួមសហការជាមួយអងគការWasedaចងរកងឯកលរ

និ ងជួ សជុលរបាលទសំបូរ

នរពរុ ក យៅយមត្តកំពង់ធំ ។
-អភិ រកសដ្ឋានបាត្់ដ្ំបង បនាទយមនជ័ យ និ ង ឧត្ដរមនជ័ យ ៖
+បនតចូលរួមសហការជាមួយអងគការG.H.Fចងរកងឯកលរ

និងជួ សជុ លរបាលទបនាទយ

ឆ្មរ យៅយមត្តបនាទយមនជ័យ
+បានចប់ ប្ដ្ករនាទទល់រទជញ្ញ
ជ ង
ំ ថ្មបាយយរកៀមននកំ ប្ពងទី ៣ ប្ផ្នកយជើ ង យ្ៀងខ្នងលិច ។
ច.ការងារសហរបត្ិបត្ដិការជាមួយអនដរជាត្ិ ៖
*កិចចសហការជាមួ យអងគការ G.H.F ជួ សជុ លរបាលទបនាទយឆ្មរ ៖
ការងារជួសជុលយរាងទងទី៣ ៖ យរៀបថ្មជញ្ញ
ជ ង
ំ បាន២២៧ដ្ុំ
យរកៀមថ្មីបានចំនួន១៩ដ្ុំ

យរៀបថ្មករមលបានចំ នួន៤៧ដ្ុំ

យធវើយសនៀត្ជញ្ញ
ជ ង
ំ យដ្ឋយថ្មភក់ ថ្ី បា
ម នចំនួន០៣យសនៀត្

យរៀបថ្មយមឿនខ្នងយរកាយបានចំ នួន២៧ដ្ុំ

យធវើរទនាប់ធឹ ម
ន ចំកាលសសរយដ្ឋយថ្មភក់ថ្ី មចំនួន០១ដ្ុំ

រូ របាង់ករមលយមើ លពីយលើបានបយណា
ត យ១៥ម និងទទឹ ង៤ម
១៧ម និងកំពស់៣,៥០ម

យរៀបររឹ ះ និងសសរយដ្ឋយថ្មបាយ

រូ របាង់ជញ្ញ
ជ ង
ំ ពីយកើត្យៅលិចបានបយណា
ត យ

រូ របាង់យមើ លពី យលើននថ្មជញ្ញ
ជ ំងរលុះថ្មីរជុងខ្នងយជើងយ្ៀងខ្នងយកើត្បានបយណា
ត យ

១៨ម និងទទឹង៤ម លវនថ្មដ្ឋក់ ប្ដ្កាំមបានចំនួន៧៣ប្ដ្កាំម ជួ សជុ លថ្មប្ដ្លប្បកបាក់ បានចំ នួន២២ដ្ុំ
និ ងលវនពុ ះថ្មបាយយរកៀមថ្មីបានចំ នួន១២ដ្ុំ ។
*កិចចសហការជាមួ យអងគការ Waseda ជួ សជុ លរបាលទសំបូរនរពរុ ក យមត្ដកំពង់ធំ ៖
ការងារជួសជុលរបាលទ N1 ៖ យរៀបបំ យពញជញ្ញ
ជ ំងយដ្ឋយឥដ្ាចស់បានចំនួន១៩១ដ្ុំ និងឥដ្ាថ្ី ម
បានចំនួន១០១ដ្ុំ

យដ្ឋយយរបើ បាយអរអស់២១ឈុត្

និ ងយរបើ ប្ដ្កាំមមុមកាត្់ ០.៤លី

០.៥លី

និ ង១០លី

សរុបចំនួន០៩យដ្ើ ម ។
៣.២.ការងារសរមនទីរ ៖

ក.លរមនទីរជាត្ិភំយន ពញ ៖
-យោងកិចចរពមយរពៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិ បាលកមពុជា

និងវ ិចិ រត្លលជាត្ិអូស្ដលតលី

រាជរដ្ឋាភិ បាល

កមពុជាបានអនុ ញ្ញាត្ឲ្យភារី អូស្ដលតលីមីវច ត្ាុសិលបៈបុរាណ្ប្មមរចំនួន០៣រូបយកយៅតាំងពិព័រណ្៌យៅរបយទស
អូ ស្ដលតលី រយៈយពល០៣ឆ្នំ (២០១៤-២០១៧)
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-បានទទួ លវត្ាុសិលបៈបុរាណ្ប្មមរចំនួន០១ផ្ទទំង “សិាយចរ ឹក” អំពីថ្មភក់ ពីសហរដ្ាអាយមរក
ិ របរល់

ជូ នរាជរដ្ឋាភិ បាលកមពុជា

-យភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរជាត្ិ ភំយន ពញមនរណ្ៈរបត្ិ ភូជាន់ មពស់ជាត្ិ -អនដរជាត្ិ យភញៀវជាត្ិ -អនដរជាត្ិ

សិកាខកាម សិសស និ សសិត្ រពះសងឃ សរុបមនចំ នួន ១៥.៦៥១នាក់ កនុងយនាះមន ៖

យភញៀវជាត្ិចំនួន ២.៧៧៧ នាក់ ទទួ លបានថ្វ ិកាចំនួន ៩៧១.៩៥០យរៀល
យភញៀវអនដរជាត្ិចំនួន ១០.៩០១ នាក់ ទទួ លបានថ្វ ិកា ៣៨.១៥៣ដ្ុាយាអាយមរ ិក
យភញៀវចូ លឥត្បង់នថ្ាចំនួន ១.៩៧៣នាក់

-ជួ សជុ លរូបចមាក់ បាន២២រូប ។
ម.លរមនទីរឧរកឹដ្ក
ា មមរបល័យពូជលសន៍ទួលប្សាង ៖
-យភញៀវជាត្ិ-អនដរជាត្ិ រពះសងឃ សិសស និ សសិត្ចូ លទសសនាមនចំនួន២៣.៥៥៤នាក់ កនុងយនាះយភញៀវ
អនតរជាត្ិចំនួន២០.៨៣៦នាក់
រ.មណ្ឌលវត្ដភំ ន ៖
-យភញៀវយទសចរណ្៍ជាត្ិ-អនតរជាត្ិ ចូលទសសនាមនចំនួន២៤.៨២៣នាក់

កនុងយនាះអនតរជាត្ិមន

ចំ នួន ១១.៥២៣នាក់ ។
ឃ.មណ្ឌលយជើងឯក ៖
-យភញៀវយទសចរណ្៍ជាត្ិ-អនតរជាត្ិ ចូលទសសនាសរុបមនចំនួន១៨.២៧៤នាក់
មនចំនួន១៥.៤៦០នាក់ ។

កនុងយនាះអនតរជាត្ិ

៣.៣.ការងារប្ុរាណវរថុ ៖

-បានចុ ះបញ្ជីលរយពើ ភណ្ឌ និ ងរបមូ លវត្ាុបុរាណ្យៅយមត្តសឹង
ទ ប្រត្ង និ ងយមត្តកំពង់ធំយកមករកា

ទុ កយៅកប្នាងមនសុវត្ាិភាពកនុងយមត្ត

-បនតជួបពិ ភាកាជាមួ យមនទីរវបបធម៌

និងវ ិចិ រត្សិលបៈយមត្តយសៀមរាប

និងសិបបករ/អាជី វករយៅ

យមត្តយសៀមរាបអំ ពីការររប់ររងយលើការផ្តល់សិទិឲ្
ធ យប្ផ្នកឯកជនកនុងការនាំយចញវត្ាុសិលបៈយចញយៅបរយទស
-បានទទួ លវត្ាុបុ រាណ្ចំនួន១៨ដ្ុំ ពីអរគនាយកដ្ឋានអយនាតរបយវសន៍ ននរកសួងមហានផ្ទ
-ការងារផ្ដល់យសវាពិនិត្យវត្ាសិ
ុ លបៈនាំចូល-នាំយចញបានចំនួនសរុប៦៧៩រូប

ទទួ លបានថ្វ ិកា

ចំ នួន៦.២២៩.០០០យរៀល ។

៣.៤.ការងារប្ុរាណវិទ្ា និងប្ុសរត្ប្វរតិវិទ្ា ៖

-បានរត្ូត្ពិនិត្យលានី យបុរាណ្កំណ្ប់រត្ពាំងថ្ម យមត្តរកយចះ ប្ដ្លរត្ូវបានឈូសឆ្យយដ្ឋយ
រកុមហ៊ាុនឯកជនយដ្ើមបីយកដ្ី យធវើកសិកមម យដ្ឋយរកយឃើញបំ ប្ណ្កបាក់ប្បកននថ្មររឹ ះរបាលទ និងរត្ូវបានយក
មករកាទុកយៅលរមនទីរយមត្ត
-បានរត្ូត្ពិ និត្យ និ ងវាយត្នមាលានី យបុ រាណ្ទួ លតាប្ពក សាិត្យៅស្សុកកំពង់ យរាទ៍ យមត្តលវយ
យរៀង

និងបានមួ ងដ្ី យកមកយធវើវ ិភារសំណ្ល់សមុ ច័ យ
ច បុ រាណ្វ ិទា

ជាលទធផ្លពុំ មនយឃើញលនកលនម

បុ រាណ្វ ិទាយទ
-បានពិ និត្យលានភាពរពះវ ិហារបុរាណ្ យៅវត្តរការកណា
ត ល យមត្តរកយចះ ជាលទធផ្លយឃើញមន
សត្វកយណ្ឌៀរកំពុងបំ ផ្ទាញយឈើ ដ្ំបូល និងចប់ពុកផ្ុយបយណ្ើ ត រៗ។
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៤-ការងារសប្រិក្ភណឌអ្រ ូប្ី ៖
៤.១.ការងារអ្ភិវឌ្ឍវប្បធម៌ ៖

-បានសិកាស្លវរជាវសាិត្ិជនជាត្ិ យដ្ើ មភារត្ិចយៅបណាណល័យជាត្ិ
-បានសិកាស្លវរជាវយភាងមុិ មរបស់ជនជាត្ិ ររឹ ង
-បនតការស្លវរជាវ និងចងរកងអំពីរបនពណ្ីទំយនៀមទមាប់ ននពិធីបុណ្យដ្ឋរាយន ។
៤.២.ការងារស្ិលបៈភាពយនដ និងផសពវផាយវប្បធម៌ ៖

-ថ្ត្វ ីយដ្អូ ឯកលរពី សកមមភាពថានក់ដ្ឹកនាំ និងការងារអងគភាពជុំ វ ិញរកសួងបាន០៦ចំ ណ្ងយជើ ង
-បានផ្ដល់អាជាញប័ ណ្ណសយុំ បើកផ្លិត្កមមភាពយនដ-វ ីយដ្អូ ចំនួន០១ផ្លិត្កមម
-ចុ ះបញ្ជីសុំផ្លិត្វ ីយដ្អូ ខ្នរា៉ា អូយមប្មមរបាន០៩យលម វ ីយដ្អូ យរឿងប្មមរ(០១ដ្ុំ ចប់) បាន០៣ចំណ្ងយជើង
និ ងផ្លិត្ស៉ាបត្មាីបានចំនួន០១ចំណ្ងយជើង
-បានអនុញ្ញាត្ចាប់ថ្ត្វ ីយដ្អូ ខ្នរា៉ា អូយមប្មមរចំនួន០៧យលម
-បានផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យយធវើអាជី វកមមដ្ល់វ ីយដ្អូ ខ្នរា៉ា អូ យមប្មមរចំ នួន២១យលម វ ីយដ្អូ ប្មមរ(ភារ)ចំនួន០១
ចំ ណ្ងយជើង និង វ ីយដ្អូ ប្មមរ(១ដ្ុំ ចប់)ចំនួន០៤ចំ ណ្ងយជើ ង
-បានផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យយធវើអាជី វកមមដ្ល់វ ីយដ្អូ យរឿងបរយទសប្ដ្លបានបកប្របជាភាលប្មមរ

រូចដ្ឋក់

និងចុ ះបញ្ជីវ ីយដ្អូ នាំចូលពី បរយទសប្ដ្លបានបកប្រប

បញ្ញ
ច ំងតាមយរាងភាពយនតនានាចំ នួន២៨ចំ ណ្ងយជើ ង

ជាភាលប្មមរ និ ងមិ នបានបកប្របសរមប់ ដ្ឋក់ លក់ តាមទី ផ្ារបាន២៥ចំ ណ្ងយជើង
-បានទទួ លចំ ណ្ូលពី ការផ្ដល់យសវាកមមភាពយនដ-វ ីយដ្អូ សរុបចំ នួន៤.៣៩០.០០០យរៀល យដ្ឋយបង់
ចូ លថ្វ ិការដ្ា ។
៤.៣.ការងារស្ិលបៈទ្ស្សនីយភាព ៖

-បានរបរុំ ត្ន្ដនដី

និងសប្មដងសិលបៈ

(មហាជន

និងអាជីព)

សរុបចំនួន៣២៥យលើក

នាយកដ្ឋានសិលបៈសប្មដងកនុងស្សុកបាន០៧យលើក និ ងយរៅរបយទសបាន០២យលើក

កនុងយនាះ

-យាយកររូ អនកររូនននាយកដ្ឋានសិលបៈទសសនី យភាព បានបនតជួយបណ្ុត ះបណា
ត ល និ ងពរងឹង

រុ ណ្ភាពសិលបៈទសសនីយភាព យៅតាមបណា
ដ ររឹ ះលានអប់ រ ំនានារួមមន ៖

+អនកររូរបាំ និ ងចយរមៀងបុរាណ្០៤រូប បនតបងាហត្់ យៅមហាវ ិទាល័យសិលបៈនាដ្លស្ដសត
+សិលបកររបាំរបនពណ្ី០២រូប បនតបងាហត្់ បយចចកយទសយាយខនយខ្នល យៅមហាវ ិទាល័យសិលបៈ
នាដ្លស្ដសត
+យាយកររូ អនកររូរបាំរបនពណ្ី របាំបុរាណ្ និ ងយាយខនចំនួន០៧នាក់ បនតបងាហត្់បយរងៀនសិសស
យៅលាយមធយមវ ិចិ រត្សិលបៈ ។
៤.៤.ការងារស្ិលបៈស្ូនរ ូប្ និងស្ិលបៈស្ិប្បក្មម ៖

-បនតសិកាស្លវរជាវឯកលរសមភរៈយរបើ របាស់របជាពលរដ្ាប្មមរភារ៣ និ ងកាច់ចមាក់ប្មមរភារ៣
-បានបនតពិនិត្យការរបមូ លផ្តំុ និ ងចងរកងឯកលរសមភរៈយរបើរបាស់របជាពលរដ្ាប្មមរភារ២ និង

កាច់ចមាក់ ប្មមរភារ២

-បានយរៀបចំ លិមិត្បទដ្ឋានសរមប់ ដ្ំយណ្ើរការមយហាស្សពសិលបៈចមាក់ ថានក់ ជាត្ិ ឆ្នំ២០១៤ សតីពី
“ របាលទបាយ័ន ” ។
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៤.៥.ការងារសស្ៀវសៅ ការអាន ៖

-បាននឹ ងកំពុងនិ ពនធអត្ាបទទសសនាវដ្តីវបបធម៌ យលម២១
*បណាណល័យជាត្ិ ៖
-យភញៀវជាត្ិ-អនដរជាត្ិចូលអានមនចំ នួន ៦៤៣នាក់
-បានទទួ លយសៀវយៅពី លាប័ ននានា

និ ងអងគការយរៅរដ្ឋាភិ បាល

(យសៀវយៅររប់ ភាល)

ចំ នួន

៤១០កាល
-អនកសិកាស្លវរជាវបានមចីយសៀវយៅយកយៅអានមនចំនួន២៣៩កាល
-ទទួ លទិ នាបបវត្តិ(លរព័ ត្៌មន)បាន១២០ចាប់ ទសសនាវដ្ដីយផ្សងៗ និងរពឹត្ិដប័រត្បរយទសចំនួន៦៩
កាល
-បានប្ចកយលម ISBN ដ្ល់អនកយបាះពុមពចំនួន៣៣យលម
-យសកនយសៀវយៅចស់ និងរពឹ ត្ិប
ត ័ រត្បាន០៣កាល ដ្ឋក់ រកបយសៀវយៅចស់បាន៦០កាល ត្មកល់
យសៀវយៅឯកលរបាន៥៨កាល និងបិទយលមកូដ្យសៀវយៅបាន១៨០កាល
-យធវើកាតាឡុកយសៀវយៅររប់ របយភទ និ ងទសសនាវដ្តីជាភាលប្មមរ-បរយទសបាន២៤៨កាល ។
៥.ការអ្ភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ៖
៥.១.ស្ក្លវិទ្ាល័យភូមិនទវិចិត្រស្ិលបៈ

*ឆ្នំសិកា ២០១៣-២០១៤ មននិ សសិត្សរុបចំ នួន១.៦៦៤នាក់ (ស្សីចំនួន៥០៩នាក់) កនុងយនាះ ៖
-និ សសិត្អាហារូបករណ្៍ចំនួន៦០០នាក់ (ស្សីចំនួន១៨៥នាក់)

-និ សសិត្បង់នថ្ាសិកាចំនួន១.០៦៤នាក់ (ស្សីចំនួន៣២៤នាក់)
-លស្ដលតចរយសរុបចំនួន២៩០នាក់ (ស្សីចំនួន៣៨នាក់ )
-យបើ កការរបឡងបញ្ចប់ ថានក់ បរ ិញ្ញាបរត្ ឆ្នំសិកា២០១៣-២០១៤ យៅមហាវ ិទាល័យត្ូ រយត្ន្ដនតី និង
មហាវ ិទាល័យសិលបៈនាដ្លស្ដសត
-បានទទួ លពាកយសុំបនតការសិការបស់និសសិត្សរមប់ ឆ្នំសិកា២០១៤-២០១៥ ររប់ កំរ ិត្
-បានសហការយរៀបចំពិព័រណ្៌សិលបៈប្មមរអមត្ៈ យៅសកលវ ិទាល័យភូមិនទវ ិចិ រត្សិលបៈ
-បនតការជួ សជុ លអោរមហាវ ិទាល័យបុរាណ្វ ិទា ។
៥.២.សលាមធយមវិចិត្រស្ិលបៈ

-ឆ្នំសិកា២០១៣-២០១៤ សិសសសិកាយៅតាមលាយជំ នាញាំំង៥មនចំនួន ១.០២៧នាក់ កនុង
យនាះ ស្សី៤៤៣នាក់
-សិសសលនក់ យៅកនុងលាយមនចំនួន១៩៨នាក់ កនុងយនាះស្សី៦៦នាក់
-បានរបជុំ ររូបយចចកយទស និ ងចំ យណ្ះទូ យៅយដ្ើមបីយរៀបចំ យធវើការរបឡងរបចំប្ម ។
៦.ការងារអ្ធិការដ្ឋឋន ៖
-បានរបមូ លព័ត្៌មនយរត្ៀមយធវើអធិ ការកិ ចយច ៅនាយកដ្ឋានោំពារ និ ងអភិ រកសសំណ្ង់ បុរាណ្ មនទីរ
វបបធម៌យមត្តយសៀមរាប យមត្តយកាះកុង និងយរត្ៀមអយងកត្ស្លវរជាវបណ្ឹត ងបរហា
ិ រយៅថានក់កណា
ត លចំនួន០១ករណ្ី
-យធវើការអយងកត្ស្លវរជាវបណ្ឹ ត ងវ ិវាទរដ្ាបាលយៅមនទីរវបបធម៌យមត្តនរពប្វងចំនួន០១យលើក ។
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៧.ការងារមនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈរាជធានី-សែរដ ៖
 មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈរាជធានីភនាំសពញ ៖
ការងារយបត្ិកភណ្ឌរូបី ៖ បានបនតយរៀបចំប្ថ្រកាការពារសណា
ត ប់ ធានប់ យលភ័ ណ្ភាព អនាម័ យ
មណ្ឌលវត្តភំនបានលអជារបចំ ។
ការងារយបត្ិកភណ្ឌអរូបី

៖

លក់ កាយហវបញ្ញ
ច ំងវ ីយដ្អូ បាន០៩យលើក
បាន០៦យលើក

បានរត្ួត្ពិនិត្យទី តាំងជួ ល-លក់ សុីឌ្ី

វ ីសុីឌ្ីបាន១៦យលើក

អាជី វកមមម៉ាសា-យកាសជប់ បាន០៥យលើក

កប្នាង

អាជី វកមមអុិនយធើ យណ្ត្

ទី តាំងបញ្ញ
ច ំងភាពយនតបាន១១យលើក យរាងភាពយនតយៅផ្ារសុីធីម៉ាលបាន០១យលើក រត្ួត្

ពិ និត្យឌ្ី សោមនទិ ដ្ឋាការបាន២៥យលើក និង ដ្កហូត្បានម៉ា សុីនថ្ត្ចមាង០៦យររឿង កំ ពយូទ័ រ០១យររឿង ម៉ា សុីន
រពីនយធើ០១យររឿង និ ងឌ្ី សថ្មីចំនូន០៣យកស ។

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតក្ណ្ត
ដ ល៖

ការងារយបត្ិកភណ្ឌរូបី ៖ បានសហការជាមួ យរកសួងវបបធម៌ និងវិចិរត្សិលបៈដ្ឹកនាំយដ្ឋយ ឯកឧត្តម
ជុច

យភឿន

រដ្ាយលខ្នធិ ការ

និងមនការចូលរួមពីមន្ដនតីនាយកដ្ឋាននររបាលការពារយបត្ិកភណ្ឌរកសួងមហានផ្ទ

អាជាញធរយមត្ត អាជាញធរស្សុកពញាឮបានយផ្ទររពះពុ ទធរូប និងវត្ាុមនត្នមាយផ្សងៗ សរុបចំ នួន៣៩រូប-ដ្ុំ ប្ដ្លត្មកល់
យៅជាន់ខ្នងយលើននរពះសកយមុនីយចត្ី យ យៅភនំរពះរាជរទពយ មករកាទុកបយណា
ត ះអាសននយៅលរមនទីរជាត្ិ ភំនយពញ
យដ្ើមបីបងកលកខណ្ៈងាយស្សួលដ្ល់រកុមជាងយធវើការជួ សជុលរយៈយពល១០ប្ម ។
ការងារយបត្ិកភណ្ឌអរូបី ៖ បានស្សង់ សិត្
ា ិវ ិស័យសិលបៈសូនរូប និ ងសិលបៈសិបបកមមឆ្នំ២០១៤
សយរមចបានចំនួន០២ស្សុករឺស្សុកយកៀនលវយ
បានផ្សពវផ្ាយរបកាសយលម១៣៣របក

និ ងស្សុកអងគសួល
ន

ចុ ះនថ្ៃទី១៤

ប្មមិ ថ្ុនា

និ ងកំ ពុងបនតចំនួន០៩ស្សុកយទៀត្។

ឆ្នំ២០១៣

របស់រកសួងវបបធម៌

និង

វ ិចិ រត្សិលបៈ សតីពីការប្បងប្ចកភារកិចចយលើការររប់ ររង ការរបមូ លចំ ណ្ូលពី ការផ្តល់យសវាលធារណ្ៈ ដ្ល់
អាជី វករតាមបណា
ត ឃុំមួយចំ នួនននស្សុកលអង

ស្សុកយកាះធំ

ស្សុកាយវឯម

និងស្សុកមាច់ កណា
ត ល។

ការ ិោល័យរចកយចញចូលប្ត្មួ យរកុងតាយមមបានផ្តល់យសវាលធារណ្ៈយលើវ ិស័យវបបធ៌ មជូនអត្ិ ថ្ិជនចំ នូន
២០យសវា ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតតាខក្វ ៖

ការងារយបត្ិកភណ្ឌរូបី
សាិត្យៅស្សុករាំំង
យធវើរបងព័ទធជុំវ ិញ

៖

បានពិនិត្យការយធវើរបងប្ដ្លនាំឲ្យប៉ា ះពាល់ដ្ល់ទួលរបាលទធាាយ

រពមាំំងបានប្ណ្នាំដ្ល់មចស់ដ្ីមិនឲ្យឈូសឆ្យយលើទួលរបាលទ
និ ងរត្ូវរកាទុកផ្ាូវចូ លរបាលទ។

ជលលរចំ នួន០១យលើក។

បានពិនិត្យ

មិនរត្ូវ

និងយធវើសិត្
ា ិ លានី យបុរាណ្យៅស្សុកបុរ ី

បានពិនិត្យវត្ាុបុរាណ្យៅអនុវ ិទាល័យនរពកបាស

យដ្ឋយសហការជាមួ យ

មន្ដនតីបុរាណ្វ ិទា ននរកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈចំ នួន០១យលើក។ បានផ្សពវផ្ាយ និងហាមឃ្ត្់ ការជី ក
ោស់កកាយលុបលានី យបុ រាណ្នានាទូ ាំំងស្សុកយកាះអប្ណ្តត្។ យភញៀវចូ លទសសនាលរមនទីរយមត្ត សរុបចំ នួន
២១នាក់ និងលរមនទីរស្សុកអងគរបុ រ ីសរុបចំ នួន៩៩នាក់ (អនតរជាត្ិ២៧នាក់) ។
ការងារយបត្ិកភណ្ឌអរូបី

៖

បានបងាហត្់បយរងៀនរបាំជូនពរ

និងយហាមយរាងយីយកដ្ល់សិលបករថ្មី

សរមប់ បនតយវន។ បានប្ណ្នាំដ្ល់អាជីវករលក់-ជួ លឌ្ី សររប់ របយភទរត្ូវលក់-ជួ លប្ត្ឌ្ី សណាប្ដ្លមនបិទ
ទិ ដ្ឋាការរបស់រកសួងវបបធម៌
ចមាក់ពុមស
ព ុីម៉ាង់ត្៍

និ ងវ ិចិរត្សិលបៈ

យៅរកុងដ្ូនប្កវចំ នួន០១យលើក។

រពមាំំងយធវើការអប់ រ ំដ្ល់អាជីវករឲ្យរកាបាននូ វកបួនខ្ននត្ជាត្ិ

បានរត្ួត្ពិនិត្យសិបបកមម
យៅស្សុករី រ ីវង់

ចំ នួន

០១យលើក។ បានរបមូ លព័ត្៌មនសតីពីកាច់ រុនបុរាណ្ប្មមរពី របជាពលរដ្ាយៅស្សុកនរពកបាស និងស្លវរជាវពី
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របវត្តិភូមិរយទះភាូក

ស្សុកបុ រ ីជលលរ

ចំនួន០២យលើក។

បានស្លវរជាវ

និ ងសរយសររបវត្តិភូមិរកពុំឈូក

យៅស្សុកយកាះអប្ណ្តត្ចប់រច
ួ រាល់ ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតក្ាំពរ ៖

ការងារយបត្ិកភណ្ឌរូបី ៖ បានតាមដ្ឋន និ ងរត្ួត្ពិ និត្យការងារការពារប្ថ្រកាទួ លបុ រាណ្ និង
បយងាគលកំណ្ត្់ត្ំបន់ ការពារយបត្ិ កភណ្ឌវបបធម៌ កនុងសហរមន៍រកុងកំពត្។ បនតការងារស្លវរជាវ ចងរកង
ឯកលររបវត្តិវត្ាុបុរាណ្កនុងសមុច័ យ
ច របស់មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈយមត្ត ។

ការងារយបត្ិកភណ្ឌអរូបី ៖ បានរត្ួត្ពិនិត្យទិ ដ្ឋាការរបស់រកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិរត្សិលបៈយលើបនទះ

សុីឌ្ី វ ីសុីឌ្ីប្ដ្លដ្ឋក់ លក់ យៅរកុងកំពត្ចំ នួន០១យលើក។ បានផ្សពវផ្ាយខ្ននត្កាច់ចមាក់ ប្មមរដ្ល់អាជីវករ
ឆ្ាក់ ពុមព និ ងរំនូរយៅស្សុកទឹ កឈូចំនួន០១យលើក និងបានស្សង់ សិត្
ា ិ លាកយីយហា លាកសញ្ញា និងផ្ទទំងផ្ាយ
ពាណ្ិជជកមមយៅរកុងកំពត្ ចំ នួន០១យលើក ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដត្ពុះស្ីហនុ ៖

ការងារយបត្ិកភណ្ឌអរូបី ៖ បានអយញ្ជើញមចស់លានីយទូ រទសសន៍ចំនួន០៦កប្នាង យដ្ើមបីរបជុំ សតីពី
ការចក់ ផ្ាយប្មសវ ីយដ្អូបរយទសប្ដ្លោមនចាប់អនុញ្ញាត្។

ការ ិោល័យរចកយចញចូ លប្ត្មួ យ

បានយចញ

ប័ ណ្ណអនុ ញ្ញាត្យធវើអាជីវកមមយលើវ ិស័យវបបធ៌មចំនួន០៤ចាប់ ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតក្ាំពង់ស្ ឺ ព ៖

ការងារយបត្ិកភណ្ឌរូបី

៖

បានសហការជាមួ យសហរមន៍ ភូមិប្កអកពង

និ ងយបាសសមអត្ទី ធាាជុំ វ ិញរបាលទភនំប្កអកពងចំនួន០១យលើក

រតាយនរព

ស្សុកភនំស្សួច

រត្ួស

និ ងពិ និត្យយមើ លប្ផ្តកនទុយនារ

(ទទឹ ង០,៧៧ម បយណា
ត យ១,៤៣ម កំពស់០,៤០ម) ប្ដ្លរបជាពលរដ្ារបទះយឃើញ យៅស្សុកឧដ្ុងគ បចចុបបនន
រត្ូវបាននររបាលប៉ាុ សិ៍រត ដ្ាបាលឃុំរកាំងយចក យកមករកាទុ ក។ យភញៀវចូ លទសសនាលរមនទីរនរៈបុ រ ីសរុបចំ នួន
៦៤៥នាក់ ។
ការងារយបត្ិកភណ្ឌអរូបី៖បានបញ្ូជ នររូជំនាញរបាំ និ ងត្ន្ដនតី ជួ យប្កលមអលននដ្ថ្មីរបស់រកុមសិលបៈ

មហាជនយៅមណ្ឌលកុ មរកំ រពា

និងលាយយរៀនចំនួន០៨កប្នាង។

បានចូលរូមរត្ួត្ពិនិត្យការថ្ត្ប្មសភាព

យនតរបស់ផ្លិត្កមមរក
ុ ៉ា របូដ្ឋសិន ប្ដ្លថ្ត្យៅរមណ្ីយដ្ឋានបុរាណ្វ ិទាភនំចស់ ស្សុកឱ្រា៉ា ល់។ បានយធវើការ
ប្ណ្នាំដ្ល់រកុមហ៊ាុនទូ រទសសន៍ ប្មសកាប០១កប្នាងយៅរកុងចារមនមិ នឲ្យចក់ផ្ាយយរឿងវ ីយដ្អូ ណាប្ដ្លោមន
ទិ ដ្ឋាការពីរកសួងវបបធម៌
របនពណ្ី

និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ។

បានស្លវរជាវ

និងភាលរបស់ជនជាត្ិ សួយបានចំ នួន៩៦ពាកយ

ចងរកងពីជីវភាពរស់យៅតាមទំយនៀមទមាប់
រពមាំំងបានបកប្របជាភាលប្មមររួចយហើយ។

ិ ័យវបបធម៌
ការោ
ិ ល័យរចកយចញចូលប្ត្មួយរកុងចារមន បានអនុញ្ញាត្ចាប់របកបអាជីវកមមយលើវស

ិ ិរត្
និងវច

សិលបៈចំ នួន០១ចាប់ ទទួលថ្វ ិកាបាន៤០.០០០យរៀលបង់ចូលថ្វ ិការដ្ា ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដសពាធិសរ់ ៖

ការងារយបត្ិកភណ្ឌរូបី ៖ បានរត្ួត្ពិនិត្យទីតាំងថ្មបាយយរកៀមយៅស្សុកភនំរកវាញបានចំ នួន១យលើក។
ការងារយបត្ិកភណ្ឌអរូបី

៖

បានបងាហត្់ សិលបៈដ្ល់កុមរកំរពាយមត្ដ

រកុមសិលបៈកុ មរអងគការ

យចរភាព រកុមសិលបៈមហាជន និងសិលបករ សិលបការ ិនី ជាមន្ដនតីជាប់កិចចសនាយៅស្សុកបាកានបានចំ នួន
១០យលើក។បានរត្ួត្ពិនិត្យរកឌ្ី សោមនទិ ដ្ឋាការ និ ងតាមដ្ឋនការចក់ បញ្ញ
ច ំងវ ីយដ្អូប្ដ្លផ្ទុយពី សីលធ៌ មសងគម

ប្មមរតាមហាងកាយហវចំនួន០៦យលើក ។ បានស្សង់សិត្
ា ិ ទីតាំងចមាក់ កុងរកុ
ន
ងយពាធិ លត្់ បានចំ នួន២៣កប្នាង។
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ការ ិោល័យរចកយចញចូលប្ត្មួ យបានយចញលិមិត្អនុ ញ្ញាត្យលើកលាកយីយហាចំ នួន០១ចាប់

និ ងចក់

យមរកូផ្សពវផ្ាយផ្លិត្ផ្លចំ នួន០៣ចាប់ ទទួ លថ្វ ិកាចំ នួន៨៥.០០០យរៀល បង់ចូលថ្វ ិការដ្ា ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដបប្៉ៃលន
ិ ៖

ការងារយបត្ិកភណ្ឌអរូបី ៖ បនតហឹក
វ ហាត្់កាច់ បាត្របាំដ្ល់សិលបកររបស់មនទីរ។ បានយចញអាជាញ
ប័ ណ្ណយលើវ ិស័យវបបធ៌មជូនអាជី វករចំនួន០៣ចាប់ យៅស្សុកលាយយរៅ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដឧរតរម្ភនជ័យ ៖

ការងារយបត្ិកភណ្ឌរូបី ៖ បានស្លវរជាវរុករកលានីយបុ រាណ្យៅស្សុកបនាទយអំ ពិល និងពិនិត្យ
លានភាពរបាលទរត្ពាំងរបាលទប្ដ្លរបឈមនឹងការបាក់ រលំ។ បានទទួ លវត្ាុបុរាណ្ចំ នួន២១ដ្ុំ ពី ការ ិោ
ល័យនររបាលការពារយបត្ិ កភណ្ឌយមត្ត យកមករកាទុកយៅមនទីរវបបធម៌ យមត្ត ។
ការងារយបត្ិកភណ្ឌអរូបី

៖

បានពិ និត្យការបញ្ញ
ច ង
ំ ភាពយនត

វ ីយដ្អូ

រកយរឿងប្ដ្លោមនទិ ដ្ឋាការ

ពី រកសូងវបបធ៌ម និ ងប្ណ្នាំដ្ល់អាជី វករជួ លយមរកូ ធុងបាស វ ីយដ្អូចល័ត្ អំពីករមិត្សយមាង យៅស្សុក
រត្ពាំងរបាលទចំនូន០១យលើក។ បានពិនិត្យសកមមភាពយធវើពុមពរានយទពាត យៅស្សុកអនាង់ប្វង និងយធវើពុមស
ព ុីម៉ាង់ត្៍
យៅស្សុកបនាទយអំពិល

រពមាំំងបានប្ណ្នាំដ្ល់សិបបករឲ្យយោរពតាមខ្ននត្ចមាក់ប្មមរចំនូន០១យលើក។

បានពិនិត្យរកចាប់យធវើអាជីវកមមអ៊ាុត្សក់ សមអងការ និ ងលមអរកចកយៅរកុងសំយរាងចំនូន០១យលើក និងការ
ដ្ឋក់ តាំងលាកយីយហា ផ្ទទំងផ្ាយពាណ្ិជជកមម យៅស្សុកអនាង់ប្វងចំនូន០១យលើក ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដសស្ៀមរាប្ ៖

ការងារយបត្ិកភណ្ឌរូបី ៖ បានផ្សពវផ្ាយយសចកតីសយរមចយលម០១ស.រ សតីពីការកំណ្ត្់បរ ិយវណ្
របាលទ ទួ ល ស្សះ រត្ពាំង និងលពនបុរាណ្ យៅស្សុកស្សីសំ ន និ ងស្សុករកឡាញ់ ចំ នួន០២យលើក។
មន្ដនតីជំនាញមនទីរវបបធ៌មបានសហការជាមួ យអាជាញធរស្សុកពួក

រត្ួត្ពិនិត្យ

និងបញ្ឈប់ ការបូមមាច់យៅយលើ

មនងផ្ាូវបុ រាណ្មួ យកប្នាង សាិត្យៅឃុំពួក ស្សុកពួ កបានចំនួន០១យលើក។ បានប្ណ្នាំ និងយធវើការហាមឃ្ត្់
សកមមភាពភជួររាស់រ ំយាយភយលើដ្ីចំណ្ីទួ លរបាលទប្ស្សរបាំងពី សំណាក់របជាពលរដ្ាយៅស្សុកអងគរជុំចំនួន០១
យលើក។ បានស្សង់ព័ត្៌មនវត្ាុយរៅឃ្ាង
ំ យៅស្សុកសូរទនិ រម ទទួ លបានថ្មទរមលឹង០
គ ១ដ្ុំ

និងបានរកាទុក

យៅប៉ាុ សិ៍រត ដ្ាបាលឃុំយកៀនសប្ងក។ បានសហការជាមួ យអាជាញធរស្សុកបនាទយស្សីពិនិត្យវត្ាុបុ រាណ្យៅលរមនទីរ
កុ ាយលភាជន៍អងគរចំនួន០៣យលើក ។

ការងារយបត្ិកភណ្ឌអរូបី៖បានផ្ដល់លិមិត្អនុញ្ញាត្នាំយចញវត្ាុសិលបៈយៅយរៅរបយទសចំនួន១២រូប

បានបងាហត្់ សិសសលាយសិលបៈបុ រាណ្ប្មមរ និ ងរកុមសិលបៈប្ដ្លោំរទយដ្ឋយអងគការនានាចំនួន២៥នថ្ៃ។ បាន
ប្ណ្នាំដ្ល់អាជី វករភាពយនត-វ ីយដ្អូ (ការផ្លិត្ ការចក់ បញ្ញ
ច ំង ការជួ ល-លក់ ឌ្ីសអាសអាភាស និង ោមន
ទិ ដ្ឋាការ)ឱ្យចូ លរួមអនុ វត្ដតាមលិមិត្បទដ្ឋានចាប់ ចំនួន៥៤កប្នាង(រកុងយសៀមរាប ស្សុកពួ ក ស្សុកសូរទនិ រម
និ ងស្សុកជី ប្រកង) និងអាជីវករសិលបៈសូនរូប

និងសិលបៈសិបបកមមចំនួន០៨យលើក (ស្សុកពួ ក ស្សុករបាលទ

បារង ស្សុកសូរទនិរម ស្សុកបនាទយស្សី ស្សុកអងគរជុំ និងស្សុករកឡាញ់)។

បានរត្ួត្ពិ និត្យទី តាំងយលើក

លាកយីយហាឱ្យអនុ វត្ដរត្ឹ មរត្ូវតាមការប្ណ្នាំរបស់រកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិរត្សិលបៈ បានចំនួន១០យលើកយៅ
រកុងយសៀមរាប។

បានត្យមាើងផ្ទទំងរូបភាពផ្សពវផ្ាយ

សមបត្តិវបបធម៌មុសចាប់

សតីពីការទប់លកត្់ សកមមភាពបំផ្ិ ច
ា បំ ផ្ទាញ

យៅរពាយនយនតយហាះអនតរជាត្ិយសៀមរាបបានចំនួន០១ផ្ទទំង។

យចញចូ លប្ត្មួ យរកុងយសៀមរាបបានផ្ដល់ចាប់ យសវាកមមយលើកលាកយីយហា
លធារណ្ៈ ចំ នួន០៤ចាប់។
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ការចរាចរ

ការ ិោល័យរចក

ផ្សពវផ្ាយផ្លិត្ផ្ល

របរុំ ត្ន្ដនតី

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតត្ពុះវិហារ ៖

ការងារយបត្ិកភណ្ឌរូបី ៖ បានទទួ លយកវត្ាុបុ រាណ្ចំ នួន០៦ដ្ុំ ពី របជាពលរដ្ាយៅស្សុកជាំកានត

មករកាទុកយៅមនទីរវបបធម៌ ។ បានកំ ណ្ត្់រពំដ្ីឡសាប្ដ្កឬសសីរត្ិប សាិត្យៅស្សុកប្្បចំ នួន០១យលើក។ បាន
រត្ួសរតាយនរពសមអត្តាមទី ធាារបាលទបុ រាណ្បានចំ នួន៧,២១០ប្ម៉ារត្កាយរ ៉ា ។

ការងារយបត្ិកភណ្ឌអរូបី ៖ បានស្សង់ សិត្
ា ិវ ិស័យអភិវឌ្ឍន៍ វបបធម៌ចំនួន៦៨កប្នាង យៅស្សុកប្្ប
និ ងស្សុកជាំកានត។ បានស្សង់ សិត្
ា ិ វ ិស័យសិលបៈសូនរូប និងសិលបៈសិបបកមមចំនួន២៥កប្នាង យៅស្សុកប្្ប។
ការ ិោល័យរចកយចញចូលប្ត្មួ យ រកុងរពះវ ិហារបានយធវើចាប់ អាជី វកមមយលើវ ិស័យវបបធ៌ មចំនួន១៩ចាប់ ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតក្ាំពង់ធាំ ៖

ការងារយបត្ិកភណ្ឌរូបី ៖ បានស្សង់ និងចុ ះបញ្ជីលាយកប័រត្វត្ាុបុរាណ្យរៅឃ្ាំងចំនួន១០០ដ្ុំ។

បានសហការជាមួ យអងគការ Waseda ជួ សជុ លបងាកន់ នដ្ជយណ្ើ ត ររបាលទ N1 ប្ប៉ា កខ្នងយជើ ងបានរួចរាល់។
យភញៀវចូ លទសសនាលរមនទីរយមត្តបានចំ នួន៦៧នាក់ ។
ការងារយបត្ិកភណ្ឌអរូបី

៖

បានបនតការហវឹកហាត្់សិលបៈដ្ល់សិសសថានលយរៀងរាល់នថ្ៃអាទិ ត្យ។

ស្សង់ សិត្
ា ិ សិបបកមមចមាក់ពុមពសុីម៉ាង់យៅស្សុកបារាយណ្៍ចំ នួន០១យលើក

និងបានស្សង់ សិត្
ា ិ អាជីវកមមសមអង

ការយៅស្សុកបារាយណ្៍ចំនួន០១យលើក។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដស្ង
ឹ ទ ខត្រង ៖

ការងារយបត្ិកភណ្ឌរូបី

៖

បានសហការជាមួ យរកុមការងាររកសួងវបបធម៌

ចុ ះបញ្ជីបុរាណ្វត្ាុប្ដ្លមនយៅកនុងយមត្តសរុបមនចំនួន១២៧វត្ាុ

និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ

និងយរត្ៀមយកមករកាទុកយៅមនទីរវបបធម៌

និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈយមត្ត ។

ការងារយបត្ិកភណ្ឌអរូបី ៖ បានបងាហត្់របាំដ្ល់សិសសវ ិទាល័យរពះរាជបូជនី យកិ ចច បានចំនួន០១
របាំ រឺ របាំយោះរត្យឡាក ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដររនគ្ីរ ី ៖

ការងារយបត្ិកភណ្ឌរូបី៖

បានយរៀបចំ តារាងឧបសមព័នធបញ្ជីយ្មះរបាលទ

រមណ្ីយដ្ឋានបុរាណ្

ទួ លបុរាណ្ ផ្នូរបុរាណ្ ទី យោរពបូ ជារបវត្តិលស្ដសត និ ងបុ យររបវត្តិលស្ដសត យដ្ើ មបីបញ្ូច លកនុងបញ្ជីយបត្ិកភណ្ឌ
វបបធម៌ ជាត្ិ ។
ការងារយបត្ិកភណ្ឌអរូបី ៖ បានបនតរត្ួត្ពិនិត្យការហវឹកហាត្់របស់រកុមសិលបៈមហាជនភូមិត្ង
ណ្ងឡិជាយរៀងរាល់សបាតហ៍។ បានរត្ួត្ពិ និត្យប្ណ្នាំដ្ល់អាជីវករបញ្ញ
ច ំងវ ីយដ្អូ លក់ កាយហវ និងអាជី វករប្ផ្នក
សិលបៈភាពយនត វ ីយដ្អូ ឲ្យយោរពចាប់ យៅរកុងបានលុងបានចំនួន០២យលើក

និងស្សង់ សិត្
ា ិ សិលបៈសូនរូប

និ ងសិបបកមមររប់ របយភទយៅរកុងបរប្កវចំនួន០១យលើក។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដមណឌលគ្ីរ ី ៖

ការងារយបត្ិកភណ្ឌអរូបី ៖ បានបនតហាត្់ យរៀនបទយភាងរបនពណ្ី មយហារ ី និ ងរបាំ និងហវឹកហាត្់
របាំត្មាញឥលនតដ្ល់រកុមសិលបៈសហរមន៍ភូមិពូតាំងចំនួន០២យលើក។ បានរត្ួត្ពិ និត្យ និងប្ណ្នាំដ្ល់
អាជី វករជួ ល-លក់ ឌ្ីសឲ្យជួ ល-លក់ ប្ត្ឌ្ី សណាប្ដ្លមនទិ ដ្ឋាការពី រកសូងវបបធ៌ មចំ នួន០២យលើក
យបាសសមអត្អាស្សមាំំងបី យៅយលើមជឈមណ្ឌលវបបធម៌ជនជាត្ិភំ យន ដ្ឋះរកមុំ
សរមប់ យភញៀវយទសចរណ្៍មកយលងកំ លនត។
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។

បាន

និ ងយៅយលើភំយន ាយកតាស្សុះ

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដបត្ពខវង ៖

ការងារយបត្ិកភណ្ឌរូបី ៖ បនតកលងលពនចូ លបូជនីយដ្ឋានបារាយណ្៍អប្ណ្តត្សយរមច៤០ភាររយ
ប្ដ្លជាអំយណាយរបស់សបបុរសជន។ យរៀបចំរយរមងវាស់ប្វងដ្ីយៅរបាលទនរពយដ្ើមស្សុក ស្សុកសុីធរកណា
ត ល

យដ្ឋយសហការជាមួ យអនកជំ នាញរកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ និងអាជាញធរប្ដ្នដ្ី ឃុំ ស្សុក។ យភញៀវចូ ល
ទសសនាលរមនទីរយមត្តមនចំ នួន០៥នាក់ ។
ការងារយបត្ិកភណ្ឌអរូបី ៖ បានស្សង់ សិត្
ា ិ សិលបៈភាពយនត និ ងផ្សពវផ្ាយវបបធម៌ ឆ្នំ២០១៤
និ ងរត្ួត្ពិនិត្យ យធវើកិចចសនាជាមួ យអាជី វករបញ្ញ
ច ំងវ ីយដ្អូ លក់ កាយហវចំនួន០២យលើក យៅស្សុកពាមរក៍ និងរកុង
នរពប្វង ឲ្យយោរពយៅតាមចាប់ និងសីលធ៌មសងគម។ បានរត្ួត្ពិនិត្យសិបបកមមយធវើពុមពសុីម៉ាង់ត្៍យៅស្សុកពាមរក៏
និ ង រកុងនរពប្វងចំនួន០២យលើក និ ងសិបបកមមត្មាញកយនទល កក់ មូល កក់រជុង យៅស្សុកពាមរក៍ចំនួន០១
យលើក។

បានរត្ួត្ពិនិត្យការដ្ឋក់ តាំងលាកយីយហាររប់របយភទយៅស្សុកពាមរក៍

និងស្សុកកំ ពង់ រត្ប្បកចំ នួន

០២យលើក។ បានស្សង់ សិត្
ា ិសិលបៈចបុី ដ្ងប្វង យដ្ើមបីសុំបញ្ូច លជាសមបត្តិយបត្ិកភណ្ឌអរូបី ននមនុ សសជាត្ិតាម
ការប្ណ្នាំរបស់អរគនាយកដ្ឋានបយចចកយទសវបបធ៌ម។

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតសវយសរៀង ៖

ការងារយបត្ិកភណ្ឌរូបី ៖ បានរត្ួត្ពិ និត្យទួ លបុរាណ្ និ ងរបាលទបុរាណ្ចំ នួន១១យលើក។ បាន
របមូ លវត្ាុបុរាណ្ចំនួន០១រូប

យធវើអំពីថ្មភក់

សាិត្យៅឃុំបាលក់

យកមករកាទុ កយៅលរមនទីរយមត្ត។បាន

សហការជាមួ យអាជាញធរប្ដ្នដ្ី យធវើបង
ា ់ទួលបុរាណ្ចំនួន០២កប្នាង ។
ការងារយបត្ិកភណ្ឌអរូបី ៖ បានបងាហត្់ របាំ និងបំពាក់ បំប៉ានដ្ល់រកុមសិលបៈមហាជនបានចំនួន
១០រកុម។

បានរត្ួត្ពិ និត្យអាជីវកមមជួល-លក់ សុីឌ្ី

វ ីសុីឌ្ីចំនួន០២យលើក

រកយឃើញឌ្ី សោមនទិ ដ្ឋាការចំ នួន

៣៦០បនទះ។ បានចងរកងរបវត្តិយផ្សងៗប្ដ្លាំក់ទងជាមួ យវបបធ៌មជាត្ិចំនូន០១អត្ាបទ។ បានរត្ួត្ពិនិត្យ
ការដ្ឋក់ តាំងលាកយីយហា និ ងផ្ទទំងផ្ាយពាណ្ិជជកមមចំនួន០៣យលើក។ យចញលិមិត្អនុញ្ញាត្យលើកលាកសញ្ញា
និ ងផ្ទទំងយីយហាររប់ របយភទចំនួន ០៤កប្នាង និងយចញអាជាញប័ ណ្ណដ្ល់អាជី វករកនុងការរបរុំ និងសប្មតងសិលបៈ
ចំ នួន០១យលើក ។

សស្ចក្ដស្
ី ននដ្ឋ
ិ ឋ ន៖
សកមមភាពការងារវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ កនុងប្មសីហាឆ្នំ២០១៤យនះ មនដ្ំ យណ្ើរការលអកុងការ
ន
ផ្សពវផ្ាយ
និងចត្់ តាំងអនុ វត្តកមមវ ិធីនយោបាយយុទធលស្ដសតចត្ុយកាណ្ដ្ំណាក់ កាលទី ៣របស់រាជរដ្ឋាភិ
កនុងនីត្ិកាលទី៥ននរដ្ាសភា និងយោលនយោបាយជាត្ិ សីព
ត ី វ ិស័យវបបធ៌ មយដ្ឋយយផ្ទតត្សំខ្នន់ យលើការ
អភិរកស និងអភិ វឌ្ឍវបបធ៌មជាត្ិ ាំំងរូបី និងអរូបី យដ្ើ មបីរម
ួ ចំ ប្ណ្កអភិវឌ្ឍយសដ្ាកិចចសងគម។ ជាក់ ប្សតងររប់
បាល

អងគភាពជំ នាញថានក់ កណា
ត ល រូមសហការជាមូ យមនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈរាជធានី-យមត្ត រកសួងពាក់ព័នធ
ិ ័យឯកជនអនុ វត្តនូវសកមមភាពការងារវបបធ៌ ម និ ងវច
ិ ិ រត្សិលបៈរបចំប្មសីហា ឆ្នំ
នដ្រូ អភិ វឌ្ឍអនដរជាត្ិ និ ងវស
២០១៤សយរមចបានលទធផ្លមូ យចំ នួនប្ដ្លយយើងអាចវាយត្នមាយលើសកមមភាពការងារសំខ្នន់ៗដ្ូចខ្នងយរកាម៖
-ការងារោំពារជួ សជុ លរបាលទបុរាណ្បានបនតដ្ំយណ្ើរការររប់ប្ផ្នកជំ នាញកនុងការជួ សជុ ល ប្ថ្រកា

ការពារសំណ្ង់បុរាណ្ និ ងចងរកងឯកលររបវត្ដិលស្ដសដ
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-នាយកដ្ឋានជំ នាញ រួមសហការជាមួ យមនទីរវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈរាជធានី-យមត្ត បានមិត្មំផ្សពវ
ផ្ាយលិមិត្បទដ្ឋានរត្ិយុត្ិ ស
ត ីព
ត ីកិចប្ច ថ្រកា

ការពារអត្តសញ្ញាណ្ជាត្ិ

កបូនខ្ននត្កាច់ចមាក់ប្មមរជូនដ្ល់
វ ិស័យឯកជនប្ដ្លរបកបអាជី វកមមយលើវ ិស័យវបបធ៌មឲ្យរកាបាននូ វរុ ណ្ភាព
កបូនខ្ននត្ជាត្ិ និងពរងឹ ង
ការផ្តល់ និងបយរមើយសវាកមមវបបធម៌ដ្ល់វ ិស័យឯកជនឲ្យរហ័សាំន់យពលយវាយជាការយលើកទឹ កចិ ត្ត និ ងយ្ាើយ
ត្បយៅនឹងការបយងកើត្

និងបយងកើនផ្លិត្ផ្លវបបធម៌ជាត្ិ របស់ពូកយរ

កនុងយោលបំ ណ្ងយធវើឲ្យមននិរនតរភាព
រូមចំប្ណ្កបយរមើវ ិស័យយទសចរណ្៍វបបធម៌
យដ្ើមបី

ននការយធវើចរាចរផ្លិត្ផ្លវបបធ៌ មជាត្ិ យលើទីផ្ារយសរ ី

អភិវឌ្ឍយសដ្ាកិចចជាត្ិ និ ងកាត្់ បនាយភាពរកី រកកនុងសងគម។ ទនទឹមនឹងយនះក៏បានចូ លរូមពរងឹ ងសីលធ៌មសងគម

កនុងស្សាំប់ យុវជនឲ្យលគល់ និ ងយល់ដ្ឹងពី រុណ្ត្នមាននពហុវបបធ៌ មកនុងសងគមជាត្ិ ។ យដ្ឋយប្ឡកលាយ
មធយមវ ិចិ រត្សិលបៈ
និងសកលវ ិទាល័យភូមិនវទ ិចិ រត្សិលបៈបានមិ ត្មំបណ្ុត ះបណា
ត លធនធានមនុសសររប់
ជំ នាញវបបធ៌ម

និងររប់ ករមិត្សិកាយដ្ើ មបីរម
ូ ចំប្ណ្កជូ យដ្ល់ការអភិរកស

និ ងអភិវឌ្ឍវបបធ៌មជាត្ិ របស់

នាយកដ្ឋានជំ នាញ និងមនទីរវបបធ៌ មរាជធានី -យមត្ត។ ជាក់ ប្សតង នាយកដ្ឋានលរមនទីរ នាយកដ្ឋានបុ រាណ្វត្ាុ
នាយកដ្ឋានសិលបៈភាពយនត នាយកដ្ឋានសិទិអ
ធ នកនិពនធ និ ងសិទិ ធរបហាក់ របប្ហល នាយកដ្ឋានយសៀវយៅ
និ ងការអាន

និងរចកយចញចូ លប្ត្មួ យប្ដ្លផ្តល់យសវាកមមវបបធម៌ននយមត្តយសៀមរាប

បាត្់ដ្ំបង

កំពង់ ឆ្នំង

និ ងយមត្តរកយចះ មនដ្ំ យណ្ើរការោ៉ា ងមមញឹក កនុងការបយរមើ យសវាកមម និ ងផ្តល់យសវាកមមជូនយភញៀវយទសចរណ្៍
និ ងអត្ិថ្ិជន ប្ដ្លរបកបអាជី វកមមយលើវ ិស័យវបបធម៌ និ ងវ ិចិរត្សិលបៈ និងរករបាក់ ចំណ្ូលបង់ ចូលថ្វ ិការដ្ា។
ទ្ិស្សៅត្ប្ច ាំខែ ក្ញ្ញ
ញ ឆ្ន ាំ២០១៤

-បនដយធវើកិចចសហរបត្ិបត្ដិការជាមួ យអងគការ G.H.F ជួ សជុ លរបាលទបនាទយឆ្មរ យមត្ដបនាទយមនជ័ យ
-បនដយធវើកិចចសហរបត្ិបត្ដិការជាមួ យអងគការWaseda ជួ សជុ លរកុមរបាលទសំបូរនរពរុ ក យមត្ដកំពង់ ធំ
-យលើករយរមងជួ សជុ លទល់រទរបាលទប្ដ្លសាិត្កនុងភាពយរោះថានក់បំផ្ុត្

និ ងយកាាងាំវររបាលទភនំ

ំ និងប្សនត្មុល)
ជី សូរយ (ប្សនធូវាង

-បនតអនុ វត្តរយរមងសយន្ដងាគះបនាទន់ របាលទភនំជីសូរយ យរ ើយកាាងាំវរទី៤ប្ប៉ា កខ្នងត្បូងរបាលទបនាទយឆ្មរ

ជួ សជុ លរូបចមាក់កុងអភិ
ន
រកសដ្ឋានអងគរ

-បញ្ូជ នមន្ដនតីជំនាញយៅសិកាស្លវរជាវ និងយលើករយរមងជួសជុលរបាលទនានាតាមបណា
ត យមត្តប្ដ្ល
មនរបាលទកំពុងរបឈមនឹងយរោះថានក់បំផ្ុត្
-យរត្ៀមយធវើកិចចសហរបត្ិបត្តិការជាមួ យលាយបារាំងចុ ងបូ ពា៌យដ្ើ មបីយធវើមនទីរពិ យលធន៍

វ ិភារប្បបវ ិទា

លស្ដសតអំពីអាយុកាលថ្ម និងចងរកងឯកលរ
-បនដចុះបញ្ជីលរយពើភណ្ឌវត្ាុសិលបៈយៅលរមនទីរជាត្ិ និ ងលរមនទីរយមត្ដ

-បនដរត្ួត្ពិនិត្យ និ ងផ្ដល់ជំនួយបយចចកយទសដ្ល់ការងារអភិរកស និ ងរយបៀបដ្ឋក់តាំងពិព័រណ្៌វត្ាុសិលបៈ

-បនតការពិ និត្យ ការរបមូលផ្តំុ និងចងរកងឯកលរកាច់ ចមាក់ ប្មមរភារ២ និងសមភរៈយរបើ របាស់របជា

ពលរដ្ាប្មមរភារ២

-បនតកិចចសហការជាមួ យរណ្ៈកមមការអនតររកសួងបន្ដងាកបបទយលមើសភាពយនត-វ ីយដ្អូ

កនុងការរត្ួត្
ពិ និត្យ និងមនវ ិធានការចំយពាះការចរាចរផ្លិត្ផ្លភាពយនតោមនទិ ដ្ឋាការពី រកសួងវបបធ៌ម និ ងវ ិចិរត្សិលប:
-បនតពិនិត្យ សហការជាមួយរកសួងយុត្ិធ
ត ម៌ យធវើអនុរកឹ ត្យ សតីពីការររប់ ររងវ ិស័យភាពយនត
-យរត្ៀមសប្មដងសិលបៈទសសនី យភាពបយរមើរពឹត្ិ កា
ដ រណ្៍សំខ្នន់ ៗរបស់ជាត្ិ និ ងអនដរជាត្ិ
-បនដហាត្់ សម និងសិកាស្លវរជាវសរមប់ ត្យមាើងលននដ្សិលបៈទសសនី យភាព
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-បនតយរៀបចំ សំណ្ុំឯកលរ

និ ងយបើកការរបឡងយរជើសយរ ើសនិ សសិត្អាហារូបករណ្៍

ឆ្នំសិកា២០១៤-

២០១៥
-យរត្ៀមយរៀបចំ យបើ កបយវសនកាលឆ្នំសិកា២០១៤-២០១៥
-បនតការជួ សជុ លអោរមហាវ ិទាល័យបុរាណ្វ ិទា ។
យសចកដីដ្ូចបានយោរពជរមបជូនខ្នងយលើ

សូម

ឯកឧត្ដមឧបនាយករដ្ាមន្ដនដី

ទីសកា
ី ដ ររណ្ៈរដ្ាមន្ដនដី យមតាដរជាបជារបាយការណ្៍ ។
សូម ឯកឧត្ដមឧបនាយករដ្ាមន្ដនដី យមតាដទទួ លនូ វការយោរពដ្៏មង
ព ់ មពស់អំពីនាងមញំុ ។

រដឋមន្ដនដី

ចមាងជូន ៖
-មុទទកាល័យសយមដចនាយករដ្ាមន្ដនដី
-រណ្ៈកមមការអប់រ ំ ធមមការ វបបធម៌ យទសចរណ្៍ រពឹទធសភា
-រណ្ៈកមមការទី ៧ រដ្ាសភា
-ទីសីកា
ដ ររណ្ៈរដ្ាមន្ដនដី (នាយកដ្ឋានសរុប)
-រកសួងប្ផ្នការ (វ ិទាលានជាត្ិសិត្
ា ិ)
-រកុមសយងកត្ការយសដ្ាកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (ទីសីកា
ដ ររណ្ៈរដ្ាមន្ដនដី)
-ឯកលរ-កាលបបវត្ដិ
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រដ្ាមន្ដនដីទទួលបនទក
ុ

