របាយការណ៍
ស្ដព
ី ី
លទ្ធផលការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈ ត្ប្ច ាំខែរុលា ឆ្ន ាំ២០១៤



I. សស្ចក្ដីសផដើម ៖

អនុវត្ដតាមកមមវ ិធី នយោបាយ យុទ្សា
ធ ស្ដ្រចតុកោណដំណាក់ោលទ្ី៣ របស់រាជរដ្ឋាភិ បាល

នី ត្ិ

កាលទី ៥ននរដ្ាសភា និងយោលនយោបាយជាត្ិ សតព
ី ីវ ិស័យវបបធម៌ ដដ្លមានចកខុវ ិស័យអភិ រកស និងអភិវឌ្ឍ
វបបធម៌ ជាត្ិ យដ្ើមបីរម
ួ ចំដែកអភិ វឌ្ឍយសដ្ាកិចចសងគម និ ងសយរមចបាននូ វយោលបំ ែង រពមទំងទិ សយៅដដ្ល
មានដចងកនុងយោលនយោបាយជាត្ិ សីព
ត ី វ ិស័យវបបធម៌ កនុងដ្ំណាក់ កាលថ្មីននសកលភាវូបនី យកមម យដ្ឋយ
ដរបកាាយរពះរាជាណាចរកកមពជា
ជាមជឈមែឌលផ្សពវផ្ាយវបបធម៌ជាត្ិ តាមទិ សយលាក “កម្ពុជា ៖ ព្រះរាជា
ុ
ណាចព្កនៃវប្បធម្៌” ៃិង្ំកៅពរងឹ ងអត្តសញ្ញាែជាត្ិ ដមមរឲ្យកាន់ដត្រ ឹងមាំ

កនុងរយៈយពលមួ យដមយនះររប់
អងគភាពចំ ែុះរកសួងបានមិ ត្មំ របឹ ងដរបងបយងកើនកិចស
ច ហការជាមួ យរកសួង
លាប័ នពាក់ ព័នធ
និ ងនដ្រូ
ិ ័យឯកជនតាមយោលការែ៍របស់រាជរដ្ឋាភិ បាលរឺ រដ្ាោំរទ នដ្រូឯកជន
អភិវឌ្ឍជាត្ិ-អនដរជាត្ិ ជាពិ យសសវស
ជាអនកអនុវត្ដកុងកិ
ន ចចដថ្រកា ការពារយបត្ិ កភែឌវបបធម៌ ជាត្ិ ទំងរូបី និងអរូបី កនុងយោលបំ ែងយធវើឱ្យវបបធម៌
កាាយជាយសដ្ាកិចជា
ច ត្ិយដ្ឋយយរបើ របាស់សកាតនុ ពលវបបធម៌ ជាត្ិ ធនធានមនុ សស ជាពិយសសការបែុត ះលមរត្ី
ការបំ ផ្ុសចលនាយុវជនឲ្យយចះស្សឡាញ់
និងលគល់ត្នមាពិត្ដ្៏ មហាលលរបស់ភាពយផ្សងៗោនននវ ិញត្តិ
វបបធម៌ ជាត្ិដ្៏សមបូរដបបរបស់មួន
ា
យរពាះពួកយរមានត្ូ នាទី ោ៉ាងសកមម
និងជាកមាាំងចលកររបកបយដ្ឋយ
ថាមពលកនុងការអភិ រកស និ ងអភិវឌ្ឍវបបធម៌ ជាត្ិ យដ្ឋយផ្តល់ឧិកាសឲ្យពួកយរចូលរួមបងកបយងកើត្ផ្លិត្ផ្លវបបធម៌
ថ្មីៗររប់ ជំនាញរបកបយដ្ឋយរុ ែភាព យលភ័ែភាព រកាបានខ្ននត្ជាត្ិ និ ងជាអនកផ្សពវផ្ាយពី វ ិស័យ
វបបធម៌ោ៉ាងទូ លំទូលាយតាមររប់ រប
ូ ភាពសរមាប់យោលយៅពាែិជជកមម និងយទសចរែ៍ យដ្ើ មបីរម
ួ ចំដែក
បង្អាក់ និ ងកាត្់បនាយការហូរចូ លនូវវបបធម៌អវ ិជជមានពីបរយទស
យធវើឱ្យសងគមទទួ លបាននូវសុមដ្ុមភាព
និ ងកាត្់ បនាយភាពរកីរករបស់របជាជន។

II. រចនាស្មពន
័ ធ និងត្ក្ប្ែណឌ ៖
១.រចនាស្មព័នធ ៖
ក-ថានក់ដ្ឹកនាំរកសួង ៖
រកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិរត្សិលបៈដ្ឹ កនាំយដ្ឋយ រដ្ាមន្ដនដី១រូប អមយដ្ឋយរដ្ាយលខ្នធិការ៧រូប និង
អនុរដ្ាយលខ្នធិការ៨រូប។
ម-ថានក់រដ្ាបាលកណា
ដ ល៖
ថានក់ រដ្ាបាលកណា
ដ ល រកសួងមាន ៖
-អរគនាយកដ្ឋានរដ្ាបាល និងហិរញ្ាវត្ាុ មាននាយកដ្ឋានចំ នួន០៩ (នា.រដ្ាបាល នា.បុ រគលិក នា.ដផ្នការ
សាិត្ិ និងសរុប នា.រែយនយយ ហិរញ្ា វត្ាុ នា.សំភារៈ និ ងបរ ិកាខរ នា.នីត្ិកមម នា.សិទិ អ
ធ នកនិពនធ និ ងសិទិ ធ
របហាក់ របដហល នា.សហរបត្ិបត្ដិការវបបធម៌អនដរជាត្ិ និ ងកិចចការអាល៊ាន លលាបែុដ ះបណា
ដ លរកបមែឌ
វបបធម៌) ។

1

-អរគនាយកដ្ឋានបយចចកយទសវបបធម៌ មាននាយកដ្ឋានចំនួន០៥ (នា.អភិ វឌ្ឍវបបធម៌ នា.យសៀវយៅ
ការអាន នា.សិលបៈភាពយនដ និ ងផ្សពវផ្ាយវបបធម៌ នា.សិលបៈទសសនី យភាព នា.សិលបៈសូនរូប និ ងសិលបៈ
សិបបកមម) ។
-អរគនាយកដ្ឋានយបត្ិកភែឌ មាននាយកដ្ឋានចំ នួន០៤ (នា.បុរាែវត្ាុ នា.លរមនទីរ នា.បុ រាែវ ិទា
និ ងបុ យររបវត្ដិវ ិទា នា.ោំពារ និងអភិ រកសសំែង់ បុរាែ) ។
យរៅពី យនះយៅមានអងគភាពចំ នួន០៤យទៀត្ ដដ្លសាិត្យៅយរកាមការដ្ឹកនាំផ្ទទល់របស់រដ្ាមន្ដនដី ៖
-សកលវ ិទាល័យភូមិនវទ ិចិរត្សិលបៈដដ្លជាររឹ ះលានលធារែៈ
ថានក់ យសមើអរគនាយកដ្ឋាន
មាន
មហាវ ិទាល័យចំ នួន០៥ (មហា.បុ រាែវ ិទា មហា.លាបត្យកមម និ ងនររូបនីយវ ិទា មហា.សិលបៈសូនរូប
មហា.ត្ូ រយត្ន្ដនដី មហា.នាដ្លស្ដសដ) និ ង មជឈមែឌលសិកាស្លវរជាវវបបធម៌ វ ិទាលស្ដសដចំនួន០១ ។
-នាយកដ្ឋានសវនកមមនផ្ទកង
ុន
-អធិការដ្ឋាន ថានក់យសមនា
ើ យកដ្ឋាន
-លលាមធយមវ ិចិរត្សិលបៈ ថានក់ យសមើនាយកដ្ឋាន មានលលាជំ នាញចំនួន០៥ (លលារបាំ លលា
យសៀក លលាសិលបៈសូនរូប លលាត្ូ រយត្ន្ដនដី លលាយលាខន) ។
រ-ថានក់រាជធានី-យមត្ដ ៖
រកសួងមានមនទីរវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈរាជធានី-យមត្ដ ចំ នួន២៥ និ ងការ ិោល័យវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្
សិលបៈរកុង មែឌ ស្សុក ចំ នួន១៦៦ការ ិោល័យ ។
២.ត្ក្ប្ែណឌមន្ដនដរា
ី ជការ ៖
រកសួងមានមន្ដនដីរាជការសរុបចំ នួន២.៤៤៣នាក់ កនុងយនាះស្សី៨៧៣នាក់ ដចកយចញជា ៖-ថានក់ រដ្ាបាលកណា
ដ ល មានចំនួន១.៤៤៤នាក់ កនុងយនាះស្សី៥៦៥នាក់
-ថានក់ មនទីរវបបធម៌រាជធានី -យមត្ដ មានចំ នួន៩៩៩នាក់ កនុងយនាះស្សី៣០៨នាក់ ។
ឹ នា ាំត្ក្ស្ួង ៖
III. ស្ក្មមភាពការងារថ្ននក្់ដក្
ស្ក្មមភាពក្នងត្ប្សទ្ស្
៖
ុ

-នថ្ៃទី០៨ ដមត្ុ លា ឆ្នំ២០១៤ យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី ទទួ លជួបយលាកឯកអរគរដ្ាទូត្ General Shantha
Kottegoda និ ងយលខ្នទូត្របយទសស្សីលង្អក
យដ្ើ មបីសដមតងការរួ រសម និ ងពិ ភាកាការង្អរពាក់ ព័នន
ធ ឹ ងកិចច
សហរបត្ិបត្តិការវបបធម៌រវាងរបយទសទំងពី រ។
IV. លទ្ធផលការងារ ៖
១-ការងារប្សត្មើត្ពឹរតិការណ៍ស្ាំខាន់ៗ ៖
-យៅនថ្ៃទី០៩ ដមត្ុលា ឆ្នំ២០១៤ យៅលលសននិសីទចត្ុ មុម រកសួងបានយរៀបចំ យបើ កមយហាស្សពជាត្ិ
សិលបៈចមាាក់យ ើ ឆ្នំ២០១៤ សតីពីរបាលទបាយ័ន យរកាមអធិ បត្ី ភាព ឯកឧត្តម អ៊ាុ ក សុជាត្ិ រដ្ាយលខ្នធិការ
រកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ យដ្ឋយមានការអយញ្ជើញចូ លរួមពីឯកឧត្តមរដ្ាយលខ្នធិ ការ អនុ រដ្ាយលខ្នធិ ការ
ឯកឧត្តម យលាកជំ ទវទី របឹ ការកសួង យលាក យលាកស្សីជំនួយការរកសួង ឯកឧត្តមអរគនាយក ឯកឧត្តម
ិ ាធិ ការរង យលាក យលាកស្សីរបធាន-អនុ
សកលវ ិទាធិ ការ យលាក យលាកស្សី អរគនាយករង យលាកសកលវទ
របធាននាយកដ្ឋាន យលាករពឹ ទប
ធ ុ រស រពឹ ទប
ធ ុ រសរង យលាក យលាកស្សី កញ្ញារបធាន-អនុ របធានមនទីរវបបធ៌ ម
រាជធានី-យមត្ត រពមទំងសិបបករ អាជី វករ ោ៉ា ងយរចើនកុ ះករ
-យៅនថ្ៃទី១៤ ដមត្ុ លា ឆ្នំ២០១៤ យៅទី សីកា
ត ររកសួងបានយរៀបចំយបើកសិកាខលលាពិ យរោះយោបល់
សតីពី ដផ្នទី ចងាុលផ្ាូវយដ្ើ មបីអនុវត្តយោលនយោបាយជាត្ិ សតីពីវ ិស័យវបបធម៌ យរកាមអធិបត្ី ភាព យលាកជំទវ
រដ្ាមន្ដនតី ដដ្លយរៀបយរៀងយ ើងយដ្ឋយរកុមការង្អររកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ និ ងអនកជំ នាញមកពីអងគការ
យូយែសករបចំ
កមពុជា យដ្ឋយមានការអយញ្ជើញចូ លរួមពី ថានក់ដ្ឹកនាំរកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិរត្សិលបៈ ររប់
ូ
លំដ្ឋប់ ថានក់ ត្ំ ណាងរកសួងពាក់ព័នធ ត្ំណាងអងគការយូយែសករបចំ
កមពុជា ត្ំ ណាងអងគការជាត្ិ អនតរជាត្ិ
ូ
ត្ំ ណាងសមារមសិលបៈ អនកកាដសត្សរុបមានចំនួន២២០នាក់
-យៅនថ្ៃទី១៥ ដមត្ុ លា ឆ្នំ២០១៤ ថានក់ដ្ឹកនាំ មន្ដនតីរាជការ និងសិលបករ សិលបការ ិនី ននរកសួងវបបធម៌
និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ
បានចូ លរួមយោរពរពះវ ិញ្ញាែក័ ខនធ
រពះករុណារពះបាទសយមតចរពះនយរាត្តម
សីហនុ
រពះមហាវ ីរកសរត្ រពះវររាជបិតាឯករាជយ បូរែភាពទឹកដ្ី និងឯកភាពជាត្ិដមមរ “ព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋ”
”
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-យៅនថ្ៃទី២៩ ដមត្ុ លា ឆ្នំ២០១៤ ថានក់ ដ្ឹកនាំ មន្ដនតីរាជការ និ ងសិលបករ សិលបការ ិនី ននរកសួង
វបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ បានចូ លរួមរពះរាជពិធីររងរពះបរមរាជសមបត្តិរបស់ រពះករុណារពះបាទសយមតច
រពះបរមនាថ្ នយរាត្តម សីហនុ រពះមហាកសរត្ ននរពះរាជាណាចរកកមពជា
ុ ។
២-ការងាររដឋបាល និងហិរញ្ញ វរថុ ៖
២.១.ការងាររដឋបាលទ្ូសៅ ៖

-បានទទួ លលិមិត្ចូ លពី ររប់ លាប័នចំនួន៣៧៣ចាប់ និង បញ្ូជ នលិមិត្យចញយៅររប់ លាប័ ន
ចំ នួន២៩៦ចាប់
-បានតាក់ ដត្ងលិមិត្រដ្ាបាល និ ងលិមិត្នានាបានចំនួន២៥ចាប់ តាមត្រមូវការរបស់ថានក់ដ្ឹកនាំ
-បានយរៀបចំទទួ លយភញៀវជាត្ិ -អនដរជាត្ិ និងកមមវ ិធី របជុំ យផ្សងៗបានលា
-កមាាំងសនដិសុម និ ងនររបាលោមរបចំការយពលនថ្ៃ និ ងយប់ សហការោនបានលាកុងការដថ្រកា
ន
សុវត្ាិភាព យៅទី សីកា
ដ ររកសួង
-បានយធវើការដចកចយយសៀវយៅរាជកិចជ
ច ូ នថានក់ ដ្ឹកនាំ និ ងអងគភាពតាមយោលការែ៍ សរុបបាន
ចំ នួន១៩៨កាល
-ការ ិោល័យពត្៌ មានវ ិទាបានបនតដ្ំយែើរការជាធមមតា តាមដផ្នការកំ ែត្់ ។
២.២.ការងារប្ុគ្គលក្
ិ ៖

-បានបញ្ចប់ ការង្អររប ងបតូររបយភទរកបម័ ែឌមន្ដនតីរាជការឆ្នំ២០១៤ ចំ នួន១២៨កដនាង កនុងយនាះ
បតូរយៅរបយភទរកបម័ ែឌ“ក” ចំនួន១១៨កដនាង និងបតូរយៅរបយភទរកបម័ ែឌ“ម” ចំនួន១០កដនាង
-មន្ដនតីយផ្ទរចូ លមកបយរមើ ការង្អរយៅរកសួងវបបធម៌ចំនួន០៣នាក់
-កំ ពុងយរៀបចំ យធវើយមដ្ឋយជូនរែៈកមមការនារ ីរកសួងចំ នួន៥៥នាក់
-កំ ពុងយរៀបចំ យមដ្ឋយការង្អររបចំឆ្នំ២០១៤ យដ្ើមបីបញ្ូជ នយ្មះយៅរែៈរដ្ាមន្ដនតី
-បានយធវើរបកាសនិ យ័ត្កមមថានក់ ឋាននតរស័កិ ត ជូនមន្ដនតីរាជការចំ នួន២៦៨នាក់ កនុងយនាះ ៖ ថានក់
កណា
ត លមានចំនួន១៦៣នាក់ និ ងថានក់រាជធានី-យមត្តមានចំ នួន១០៥នាក់
-បានយធវើសំយែើសុំយរជើ សយរ ើសយបកខជនជាប់បរមុងចំនួន០១នាក់ ជំ នួសយបកខជនយបាះបង់យបកខភាព
ចូ លបយរមើ ការង្អរកនុងរកបម័ ែឌរកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈឆ្នំ ២០១៤
-បានយធវើរបកាសកមមសិកាជូ នមន្ដនតីដដ្លយទើ បរប ងជាប់ ចំនួន៧៩នាក់
-បានយធវើរបកាសដ្ឋក់ឱ្យមន្ដនតីសិត្
ា យៅកនុងភាពទំ យនរោមនយបៀវត្សចំ នួន១១នាក់ កនុងយនាះ ៖ ថានក់
កណា
ត លមានចំនួន០៧នាក់ និងថានក់ រាជធានី-យមត្តមានចំនួន០៤នាក់
-បានបញ្ូច លរបាក់រ ំកិ លមុមង្អរកនុងតារាងយបៀវត្សដមត្ុ លា ឆ្នំ២០១៤ ចំ នួន៥០នាក់
-បានបញ្ូច លនិ យ័ត្កមមថានក់ កុងតារាងយបៀវត្សដមត្ុ
ន
លា ឆ្នំ២០១៤ ចំនួន៣២៨នាក់
-បានបញ្ូច លរបាក់ លំយអៀងជូ នមន្ដនតីរកបម័ ែឌ “រ” “ឃ” ចំ នួន៩៧នាក់
-មន្ដនតីចូលនិវត្តន៍ចំនួន១០នាក់ កនុងយនាះ ៖ ថានក់ កណា
ត លចំនួន០៦នាក់ និងថានក់ រាជធានី-យមត្ត
ចំ នួន០៤នាក់
-បានយធវើសំយែើយៅរកសួងយសដ្ាកិចច និងហិរញ្ា វត្ាុសុំបយងកើនរបាក់ យបៀវត្សរ ៍ជូនយលាកររូ-អនកររូយៅ
លលាមធយមវ ិចិ រត្សិលបៈ និ ងលកលវ ិទាល័យភូមិនទវ ិចិ រត្សិលបៈ ចំនួន២១នាក់
-បានយធវើរបកាសសតីពីការអនុ ញ្ញាត្ឱ្យយលាកស្សី ដម៉ា ន ច័ នទយទវ ី បានយៅបនតការសិកាថានក់ បែិ ឌ ត្
យៅលលាជាត្ិ ជាន់ មពស់លាបត្យកមម យៅរបយទសបារាំង រយៈយពល០៥ដម យដ្ឋយរិ ត្ចប់ ពីនថ្ៃទី ០១ ដម ត្ុ លា
ឆ្នំ ២០១៤ ដ្ល់នថ្ៃទី ២៨ ដម កុមភៈ ឆ្នំ ២០១៥
-បានយធវើសំយែើយៅលលាភូ មិនទរដ្ាបាលសុំបញ្ូជ នមន្ដនតីរាជការចំ នួន០២នាក់ ចូ លយរៀនវរគបែុត ះ
បណា
ត លមន្ដនតីជាន់មពស់ និងមន្ដនតីមធយមសរមាប់ ឆ្នំ ២០១៥ យៅលលាភូមិនទរដ្ាបាល ។
២.៣.ការងារនីរិក្មម ៖

-បានចូ លរួមរបជុំពិភាកាការយរៀបចំ អនុ រកឹ ត្យ សតីពីអងគភាពររប់ ររងសិទិ រធ ម
ួ យៅទី សីកា
ត ររកសួង
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-បានចូ លរួមសិកាខលលា
សតីពីករមងសរមង់បទបបញ្ា ត្ិរ
ត ត្ិ យុត្តពាក់ ព័នធវ ិស័យពនធដ្ឋរ
យៅ
សណា
ា ោរអាំងដទកុ ងទីែង់ តាល់
-បានចុ ះបំយពញយបសកកមមយៅមនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈយមត្តកំពង់ ចម យដ្ើមបីរបមូ លទិននន័យ
និ ងពិ ភាកាពិ យរោះយោបល់ជាមួ យថានក់ដ្ឹកនាំមនទីរ ។
២.៤.ការងារគ្ណសនយយ និងហិរញ្ញ វរថុ ៖

-យធវើលិមិត្យសនើសុំថ្វ ិការដ្ាសរមាប់ ឧបត្ាមជ
ភ ី វភាពមរត្កមនុ សសរស់ដមត្ុ លា ឆ្នំ២០១៤ចំ នួន១៦នាក់
-យធវើលិមិត្យសនើសុំថ្វ ិកាសរមាប់ របាក់បំណាច់ និ ងយបៀវត្សមន្ដនតីរាជការរបចំដមត្ុលា ឆ្នំ២០១៤ និ ង
យបៀវត្សមន្ដនតីជាប់ កិចចសនា និ ងពលករអដែតត្
-យធវើរបាយការែ៍ចំ ែូល និ ងលលាកប័ រត្ពីចំែូលលក់ សំបុរត្ចូ លទសសនាលរមនទីរជាត្ិ រត្ួត្
ពិ និត្យវ ិស័យភាពយនត រត្ួត្ពិ និត្យវត្ាុសិលបៈនាំយចញ-នាំចូល ដមកញ្ញា ឆ្នំ២០១៤ ចំ ែូលជួ លមែឌល
រូបភាព(អា ឺយ៉ាង់)ដមកញ្ញា ឆ្នំ២០១៤ ចំ ែូលពីការយដ្ឋះដ្ូ រទី តាំងអត្ី ត្សកលវ ិទាល័យភូ មិនទវ ិចិ រត្សិលបៈ
ជូ នរកសួងយសដ្ាកិចច និ ងហិរញ្ា វត្ាុ
-សុំទូទត្់ ថ្វ ិកាសរមាប់របាក់ រង្អវន់យលើកទឹ កចិត្តពីការរបមូ លចំែូលផ្តល់យសវាលធារែៈ របចំ
ដមកកកដ្ឋ និ ងដមសីហា ឆ្នំ២០១៤
-សុំថ្វ ិកាបដនាមជំពូក៦៤ សរមាប់ របាក់ រង្អវន់យលើកទឹកចិត្តឆ្នំ២០១៤
-សុំយោលការែ៍ចំ ណាយ ៖ យរៀបចំរបកួ ត្របដជងយុវជនយដ្ើមបីវបបធម៌ សិកាស្លវរជាវចងរកង
ទុ កជាឯកលរនូ វលានី យបុ រាែ និងរបាលទសំខ្នន់ ៗ យរៀបចំ សិកាខលលាសតីពី “យុវជន និងការអភិ វឌ្ឍ
វបបធម៌ ការអភិ រកសទំ យនើបកមម និ ងការបយងកើត្ថ្មី” និង យរៀបចំ ទទួ លយភញៀវកនុងមយហាស្សពអាល៊ានសតីពី “ចយរមៀង
និ ងសិលបៈរបស់ជនជាត្ិភារត្ិច”
-បានយធវើអាែត្តិយបើ ករបាក់ចំណាយ ៖ ទិ ញសយមាៀកបំ ពាក់ជូនលលារបាំ លលាយលាខន លលា
យសៀក និងយដ្ើមបីត្យមាើងលននដ្របាំយរឿង “រ ំដ្ួ លបុបាាជាត្ិ ” យបសកកមមយៅរបយទសរុសសី ជាវយសៀវយៅរាជកិ ចចឆ្នំ
២០១៤
ទិ ញយសៀវយៅថ្មីត្មកល់ទុកយៅបណាាល័យជាត្ិ
យរៀបចំរប ងយរជើសយរ ើសលននដ្ដត្ងនិ ពនធ
និ ង
កំ ណាពយយរឿងឆ្នំ២០១៤ សិកាស្លវរជាវចងរកងឯកលរវត្ាុបុ រាែ និងរបមូ លវត្ាុបុរាែកនុងយមត្តកំពង់ ធំ
និ ងយមត្តសឹង
ទ ដរត្ងមករកាទុ ក និងយរៀបចំកិចរច បជុំអនុ រែៈកមាមធិ ការវបបធម៌អាល៊ាន និងរែៈកមាមធិ ការ
វបបធម៌ និងព័ត្៌មានយលើកទី ៤៩ យៅយមត្តយសៀមរាប
-បានយធវើអាែត្តិចំណាយ ៖ ទូ ទត្់ នថ្ាយរបើ របាស់យសវាទូរស័ពទយលើត្ុដមកញ្ញា ឆ្នំ២០១៤ ទូ ទត្់ នថ្ា
យរបើរបាស់ថាមពលអរគិសនី ដមកញ្ញា ឆ្នំ២០១៤ យរៀបចំ ពិធីដចកសញ្ញាបរត្សិលបៈ និងលនត្កបរត្សិលបៈ
ឆ្នំ២០១៣-២០១៤ យបសកកមមកុងរបយទសតាមបណា
ន
ត រាជធានី-យមត្ត មយហាស្សពជាត្ិ សិលបៈចមាាក់ យ ើ សីព
ត ី
“របាលទបាយ័ន”
-បានយធវើយបសកកមមជូនថានក់ ដ្ឹកនាំ និ ងមន្ដនតីរាជការចុះយមត្តបានចំ នួន២១យបសកកមម
-បានយរៀបចំភាជប់ឯកលរអាែត្តិ និងប័ែាចំណាយរបចំដមមិថ្ុនា ឆ្នំ២០១៤
-បានយរៀបចំសំែុំលិមិត្ និងយធវើរយរមាងចំណាយយបសកកមមជូនថានក់ដ្ឹកនាំ និ ងមន្ដនតីរាជការរបចំដម
ត្ុលា ឆ្នំ២០១៤បានចំនួន២៣យបសកកមម
ិ បានចំ នួន១៣យបសកកមម
-បានរបមូលឯកលរយបសកកមមរត្ ប់មកវញ
-យរៀបចំ រត្ួត្ពិ និត្យឯកលរទុ កសរមាប់អធិ ការកិចច ននរកសួងយសដ្ាកិចច និងហិរញ្ា វត្ាុ និងអាជាញធរ
សវនកមមជាត្ិ
-កំ ពុងយរៀបចំ យធវើរជជយទយយជុំទី៥ ។
២.៥ ការងារស្ម្ភារៈ និងប្រ ិកាារ ៖

-បានសហការជាមួ យអធិការកិ ចច
ននរកសួងយសដ្ាកិចច
និងហិរញ្ា វត្ាុ
យដ្ើមបីរត្ួត្ពិនិត្យបញ្ជី
លរយពើភែឌ ឆ្នំ២០១៣
-បានយធវើសំយែើសុំបង់ ពនធរថ្យនតរបស់រកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិរត្សិលបៈ
-យលើករយរមាងជួ សជុ លបណាាល័យជាត្ិ នននាយកដ្ឋានយសៀវយៅ និងការអាន
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-បានអនុវត្តការង្អរពិយរោះនថ្ាការង្អរផ្គត្់ផ្ង
គ ់ បដ្ឋផ្សពវផ្ាយវបបធម៌ ជាត្ិ របស់រកសួង ដ្ឋក់ តាំង
យៅលលសននិសីទចត្ុ មុម និ ងមនទីរវបបធម៌យមត្ត
-បានអនុវត្តការង្អររបរល់-ទទួ ល ៖ ការង្អរជួ សជុល និ ងពរងឹងយកាាងទវរខ្នងត្បូង ននរបាលទ
បនាទយឆ្មរ យមត្តបនាទយមានជ័ យ និង ការង្អរផ្គត្់ផ្ង
គ ់បដ្ឋផ្សពវផ្ាយវបបធម៌ ជាត្ិ របស់រកសួង ដ្ឋក់ តាំង
យៅលលសននិសីទចត្ុ មុម និ ងមនទីរវបបធម៌យមត្ត ។
២.៦.ការងារខផនការ ស្ថរ
ិ ិ និងស្រ ុប្ ៖

-បានសយរមចការង្អរយធវើរបាយការែ៍តាមរបបកំែត្់ របចំដមត្ុ លាជូនរែៈរដ្ាមន្ដនតី
-បានយរៀបចំដកសរមួលកមមវ ិធី សននិបាត្បូ កសរុបការង្អរវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលៈឆ្នំ២០១៤
-បានយរៀបចំរបាយការែ៍បូ កសរុបការង្អរវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈឆ្នំទី១ននអាែត្តិទី៥រដ្ាសភា
-បាន និ ងកំពុងយរៀបចំដផ្នការសកមមភាពការង្អរវបបធម៌ ថានក់ រាជធានី -យមត្ត
២.៧.ការងារស្ិទ្ធិអ្នក្និពនធ និងស្ិទ្ធិត្ប្ហាក្់ត្ប្ខហល ៖

-បានយចញលិមិត្អនុញ្ញាត្យធវើអាជីវកមមយលើលននដ្ចយរមៀងោមនអនកទទួ លមរត្កលសន៍ ចំនួន១៣
បទ យដ្ើមបីបយង្អហះតាមយវបលយ
-បានយចញលិមិត្បញ្ញ
ជ ក់ការចុ ះបញ្ជីការពារលននដ្អនកនិពនធចំនួន២៩លននដ្
-បានយចញលិមិត្អនុញ្ញាត្យបាះពុ មយព សៀវយៅចំនួន០១លននដ្ ។
២.៨.ការងារស្ហត្ប្រិប្រដិការវប្បធម៌អ្នដរជារិ និងក្ិចចការអាស៊ាន ៖

-បានទទួ លលិមិត្ចូ លចំ នួន២៩ឯកលរ មកពីររប់លាប័ ន អងគការ និ ងពី យរៅរបយទស យដ្ើមបីជូន
ថានក់ ដ្ឹកនាំរកសួងរត្ួត្ពិនិត្យ និ ងសយរមច
-បានយធវើបចចុបបននភាពព័ ត្៌មាន សតីពីកិចចរពមយរពៀងសហរបត្ិ បត្តិការអនតរជាត្ិ ជាមួយអងគការអនតរជាត្ិ
នានាទទួ លបានលទធផ្លដ្ូ ចខ្នងយរកាម៖
+កិចចរពមយរពៀងយៅមានសុពលភាពចំ នួន១៨
+កិចចរពមយរពៀងអស់សុពលភាពចំនួន០៤
+កិចចរពមយរពៀងដដ្លយរោងចុ ះហត្ាយលខ្នចំ នួន០៩
-បានសរមួលដបបបទជូនថានក់ ដ្ឹកនាំ មន្ដនតីជំនាញយៅចូ លរួមរបជុំ បំ យពញយបសកកមម និងសដមតង
សិលបៈបានចំនួន១៥យលើក ៖ យៅរបយទសយវៀត្ណាម ឥែូឌ យែសុី សឹងហបុរ ី លធារែរដ្ាកូយរ ៉ា ជប៉ាុន ចិ ន
ឥណា
ឌ និងហូ ង់ ។
២.៩.សលាប្ណតុុះប្ណ្ត
ត លត្ក្ប្ែណឌវប្បធម៌ ៖

-យរៀបចំ បិទបញ្ជីឯកលរវរគបែុត ះបណា
ត លមន្ដនតីរាជការចំនួន០៣វរគ ៖ វរគបែុដ ះបណា
ដ លការង្អរ
សិលបៈសូនរូប និងសិលបៈសិបបកមម ការង្អររដ្ាបាល និ ងររប់ររង និ ងវរគបែុត ះបណា
ត លការង្អររដ្ាបាល
និ ងបទពិ យលធន៍ ការង្អរសរមាប់មន្ដនដីរកបមែឌឆ្នំ២០១៣ ។
៣-ការងារសប្រិក្ភណឌរ ូប្ី ៖

៣.១.ការងារគ ាំពារ និងអ្ភិរក្សស្ាំណង់ប្ុរាណ ៖

ក.ការង្អរអភិរកសដ្ឋានអងគរ ៖
-បានបនតចុះបញ្ជីលរយពើ ភែឌរូបបដ្ិ មាកនុងឃ្ាង
ំ យលម៣បានចំនួន១០៨រូប
-បញ្ូច លទិនន
ន ័ យបញ្ជីលរយពើភែឌរូបបដ្ិ មាដដ្លបានពិព័រែ៌នារួចកនុងកុំពយូទ័ របានចំនួន៣៨២រូប
-យលើករយរមាងអភិរកស និ ងជួ សជុ លរពះវ ិហារវត្តរកាកណា
ត ល យៅយមត្តរកយចះ
-បានបនតយធវើការជួ សជុលរូបចមាាក់កុងឃ្
ន
ាង
ំ
ម.ការង្អរការពារត្ំបន់របាលទ ៖
-បានចុ ះពិនិត្យការង្អរអភិ រកស និ ងជួ សជុ លរបាលទបនាទយឆ្មរ
-បានយៅចូ លរួមពិនិត្យការយសនើសុំត្បណា
ត ញអរគិសនីចូលត្ំបន់ ការពារទី ២ ននរបាលទបនាទយឆ្មរ
យដ្ើមបីរបជាពលរដ្ាបានអរគិសនី យរបើ របាស់ យៅស្សុកថ្មពួក យមត្តបនាទយមានជ័ យ ។
រ.ការង្អរជួសជុលរបាលទ និងសំែង់បុរាែ ៖
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-បានចុ ះពិនិត្យការង្អរអភិ រកស និ ងជួ សជុ លរបាលទបនាទយឆ្មរ
-បានសរយសររយរមាងសយន្ដង្អគះបនាទន់ របាលទភនំជីសូរយ យមត្តតាដកវ ដ្ំ ណាក់ កាលទី ២ សរមាប់ ឆ្នំ
២០១៥បានចំនួន៨០ភាររយ ។
ឃ.ការង្អរររប់ររងសំែង់របវត្តិលស្ដសត ៖
-បានចុ ះពិនិត្យ និ ងសិកាចំ ែុចយរោះថានក់ របស់រពះវ ិហារវត្តរកាកណា
ត ល យមត្តរកយចះ
-បានយធវើការជួ សជុ លដ្ំបូលយកាាងទវរអភិរកសអងគរ និងផ្ទទំងព័ ត្៌មាន ។
ង.ការង្អរអភិរកសតាមបណា
ត យមត្ដ ៖
-អភិ រកសដ្ឋានកំពង់ធំ និ ង រពះវ ិហារ ៖
+បនតចូលរួមសហការជាមួយអងគការWasedaចងរកងឯកលរ
និ ងជួ សជុលរបាលទសំបូរ
នរពរុ ក យៅយមត្តកំពង់ធំ ។
-អភិ រកសដ្ឋានបាត្់ដ្ំបង បនាទយមានជ័ យ និ ង ឧត្ដរមានជ័ យ ៖
+បនតចូលរួមសហការជាមួយអងគការG.H.Fចងរកងឯកលរ
និងជួ សជុ លរបាលទបនាទយ
ឆ្មរ យៅយមត្តបនាទយមានជ័យ
+បានចុ ះពិ និត្យយមើលលានភាពជុំ វ ិញរបាលទបនាទយឆ្មរយឃើញមានការលងសង់ សំែង់
ឥត្ចាប់ ដដ្លជាផ្ទះយត្ៀមដបបសំែង់ រ ឹង (ផ្ទះដលវង) ចំ នួន០៣កដនាង យធវើរបងយលើរបឡាយទឹ កចំ នួន០១កដនាង
ការត្សំោ៉ាបអំពីដដ្កយធវើជាកដនាងចក់ យរបងលំង និ ងលក់ ដ្ូរឥវា៉ា ន់ចំនួន០២កដនាង
+បានចុ ះពិនិត្យយមើ លការដ្ួលរលំជញ្ញ
ជ ង
ំ យមឿនរបាលទបនាទយទ័ ព
ច.ការង្អរសហរបត្ិបត្ដិការជាមួយអនដរជាត្ិ ៖
*កិចចសហការជាមួ យអងគការ G.H.F ជួ សជុ លរបាលទបនាទយឆ្មរ ៖
ការង្អរជួសជុលយរាងទងទី៣ ៖ បានយរៀបថ្មករមាលបាន២៨ដ្ុំ យរៀបត្រមង់ថ្ស
ម រសរធំ បាន០២យដ្ើម
មាន១៤ដ្ុំ យរៀបត្រមង់ថ្មសរសរត្ូចបាន០២យដ្ើម មាន១២ដ្ុំ យរៀបថ្មយមឿនខ្នងមុ មបាន២២ដ្ុំ យរៀបថ្មយមឿនយរកាយ
បាន១៥ដ្ុំ យធវើថ្ថ្
ម ី យម ដ្ើមបីជំនួសករមាលដដ្លដបកបាន០៦ដ្ុំ យធវើថ្មយសៀត្បាន០៥ដ្ុំ បិ ត្ថ្មសរសរបាន០២ដ្ុំ មាន
០៤បំ ដែក និងថ្មយមឿនបាន០៥ដ្ុំ លវនពុ ះថ្មថ្ីបា
ម ន០២ដ្ុំ យរ ើថ្មជញ្ញ
ជ ំងដដ្លរលុះបាន១៨៤ដ្ុំ ជួ សជុ លថ្ម
បាន៦៤ដ្ុំ មាន១៥៦បំ ដែក និ ងបញ្ចប់ ការរូរបាង់យៅយរាងទងទី ២ ដផ្នកខ្នងយកើ ត្យ ៀងខ្នងត្បូង ។
*កិចចសហការជាមួ យអងគការ Waseda ជួ សជុ លរបាលទសំបូរនរពរុ ក យមត្ដកំពង់ធំ ៖
ការង្អរជួសជុលរបាលទ N1 ៖ យរៀបឥដ្ាបាន១១ស្សទប់ យរបើឥដ្ាចស់ចំនួន៣១៣ដ្ុំ
បាយអរចំនួន៣២ ុត្ យរបើ ដដ្ក៤លី របដវង០.៦១ម ចំ នួន០៣យដ្ើម និងរបដវង០.៥៩ម ចំនួន០១យដ្ើ ម ។
៣.២ការងារសារមន្ទីរ ៖

យរបើ

ក.លរមនទីរជាត្ិភំយន ពញ ៖
-យដ្ឋយមានការឧបត្ាមភោំរទពីរាជរដ្ឋាភិ បាលកមពុជា និ ងលានទូ ត្អាយមរ ិក រកសួងវបបធម៌ និង
ិ ិរត្សិលបៈសហការជាមួយអងគការយូយែសកូ បានយរៀបចំពិធីសយមាពធពិព័រែ៌មិ នអចិនន្ដនតយ៍ សតីពី “ការបញ្ូជ នរូប
វច
ចមាាក់មកកមពុជាវ ិញ” យៅលរមនទីរជាត្ិ យរកាមអធិបត្ី ភាពដ្៏ មង
ព ់មពស់ ឯកឧត្តមបែិ ឌ ត្ សភាចរយ សុម អាន
ឧបនាយករដ្ាមន្ដនតី រដ្ាមន្ដនតីទទួ លបនទុកទី សីកា
ត ររែៈរដ្ាមន្ដនតី
-ជួ សជុ លរូបចមាាក់ បាន១២រូប
-យភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរជាត្ិ ភំយន ពញមានរែៈរបត្ិ ភូជាន់ មពស់ជាត្ិ -អនដរជាត្ិ យភញៀវជាត្ិ -អនដរជាត្ិ
សិកាខកាម សិសស និ សសិត្ រពះសងឃ សរុបមានចំ នួន ១២.០១៥នាក់ កនុងយនាះមាន ៖
យភញៀវជាត្ិចំនួន ២.៣៤៣ នាក់ ទទួ លបានថ្វ ិកាចំនួន ៨២០.០៥០យរៀល បង់ចូលថ្វ ិការដ្ា
យភញៀវអនដរជាត្ិចំនួន ៨.៦២០ នាក់ ទទួ លបានថ្វ ិកា ៣០.១៧០ដ្ុលាា បង់ចូលថ្វ ិការដ្ា
យភញៀវចូ លឥត្បង់នថ្ាចំនួន ១.០៥២នាក់។
ម.លរមនទីរឧរកឹដ្ក
ា មមរបល័យពូជលសន៍ទួលដសាង ៖
-យភញៀវជាត្ិ-អនដរជាត្ិ រពះសងឃ សិសស និ សសិត្ចូ លទសសនាមានចំនួន២៣.៤១៦នាក់ កនុងយនាះយភញៀវ
អនតរជាត្ិចំនួន២១.៨៥៣នាក់។
រ.មែឌលវត្ដភំ ន ៖
-យភញៀវយទសចរែ៍ជាត្ិ-អនតរជាត្ិ ចូលទសសនាមានចំនួន៨.៧៣៧នាក់
កនុងយនាះអនតរជាត្ិមាន
ចំ នួន ៦.២៨៧នាក់ ។
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ឃ.មែឌលយជើងឯក ៖
-យភញៀវយទសចរែ៍ជាត្ិ-អនតរជាត្ិ ចូលទសសនាសរុបមានចំនួន១៣.៧១៤នាក់
មានចំនួន១០.៧១៤នាក់ ។

កនុងយនាះអនតរជាត្ិ

៣.៣.ការងារប្ុរាណវរថុ ៖

-បានចុ ះបញ្ជីលរយពើ ភែឌ និ ងរបមូ លវត្ាុបុរាែយៅយមត្តសឹង
ទ ដរត្ង និ ងយមត្តកំពង់ធំយកមករកា
ទុ កយៅកដនាងមានសុវត្ាិភាពកនុងយមត្ត
-បញ្ចប់ ការង្អរស្សង់ព័ត្៌មាន និ ងការចុ ះបញ្ជីលរយពើភែឌ
សតីពីការររប់ ររងវត្ាុបុរាែយៅយរៅ
ឃ្ាំង និ ងបនតបញ្ចប់ ការង្អររបមូ លវត្ាុបុរាែសំខ្នន់ៗ យៅយមត្តសឹង
ទ ដរត្ង និ ងយមត្តកំពង់ធំ
-បានជួ បពិ ភាកាជាមួ យដផ្នកឯកជនយៅយមត្តយសៀមរាបយលើបញ្ញ
ហ ររប់ ររង
និ ងផ្តល់សិទិឲ្
ធ យដផ្នក
ឯកជននាំវត្ាុសិលបៈយចញយៅបរយទស
-ការង្អរផ្ដល់យសវាពិនិត្យវត្ាសិ
ទទួ លបានថ្វ ិកា
ុ លបៈនាំចូល-នាំយចញបានចំនួនសរុប៤៧៨រូប
ចំ នួន៥.៥២៣.០០០យរៀល បង់ចូលថ្វ ិការដ្ា។
៣.៤.ការងារប្ុរាណវិទ្ា និងប្ុសរត្ប្វរតិវិទ្ា ៖

បានចុ ះពិ និត្យ និងយផ្ទៀងផ្ទទត្់ លានី យបុរាែចំនួន០៤លានី យ យៅស្សុកយកាះធំ យមត្តកណា
ត ល
ដដ្លយៅជាប់ របយទសយវៀត្ណាម យដ្ើមបីសុំបញ្ូច លជាសមបត្តិយបត្ិកភែឌជាត្ិ ។
៤-ការងារសប្រិក្ភណឌអ្រ ូប្ី ៖

៤.១.ការងារអ្ភិវឌ្ឍវប្បធម៌ ៖

-បនតសិកា ពី ពិធីសីដ្
ត ែឹ ត ងកូនរកមុំជនជាត្ិពនង យៅយមត្តមែឌលរី រ ី
-បនតសិកាស្លវរជាវយភាងមុិ មរបស់ជនជាត្ិ ភារត្ិចររឹ ង
-បនតការស្លវរជាវ និងចងរកងអំពីរបនពែីទំយនៀមទមាាប់ ននពិធីបុែយដ្ឋរលាន ។
៤.២.ការងារស្ិលបៈភាពយនដ និងផសពវផាយវប្បធម៌ ៖

-ថ្ត្វ ីយដ្អូ ឯកលរពី សកមមភាពថានក់ដ្ឹកនាំ និងការង្អរអងគភាពជុំ វ ិញរកសួងបាន០៤ចំ ែងយជើ ង
-បានទទួ ល និ ងផ្តល់ការអនុ ញ្ញាត្ថ្ត្ភាពយនតឯកលរបរយទសចំនួន០១ចំែងយជើ ង និងកមមវ ិធី
ទូ រទសសន៍របស់ជប៉ាុនចំ នួន០១ចំ ែងយជើ ង
-ចុ ះបញ្ជីសុំផ្លិត្វ ីយដ្អូ ខ្នរា៉ា អូយមដមមរបាន០៨យលម វ ីយដ្អូ យរឿងដមមរ(០១ដ្ុំ ចប់) បាន០២ចំ ែងយជើ ង
វ ីយដ្អូ យរឿងភារដមមរបាន០១ចំ ែងយជើង
-បានអនុញ្ញាត្ចាប់ឲ្យថ្ត្វ ីយដ្អូ ខ្នរា៉ា អូ យមដមមរចំ នួន០៦យលម
-បានផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យយធវើអាជី វកមមដ្ល់វ ីយដ្អូ ខ្នរា៉ា អូ យមដមមរចំ នួន០១យលម និង វ ីយដ្អូ ដមមរ(១ដ្ុំ ចប់)
ចំ នួន០២ចំ ែងយជើង
-បានផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យយធវើអាជី វកមមដ្ល់វ ីយដ្អូ យរឿងបរយទសដដ្លបានបកដរបជាភាលដមមរ
រូចដ្ឋក់
បញ្ញ
ច ំងតាមយរាងភាពយនតនានាចំ នួន១៦ចំ ែងយជើង
និ ងចុ ះបញ្ជីវ ីយដ្អូ នាំចូលពី បរយទសដដ្លបានបកដរប
ជាភាលដមមរ និ ងមិ នបានបកដរបសរមាប់ ដ្ឋក់ លក់ តាមទី ផ្ារបាន៣៥ចំ ែងយជើ ង
-បានចុ ះសហការជាមួ យកមាាំងរបស់នាយកដ្ឋានរបឆ្ំងបទយលមើសយសដ្ាកិចក
ច ុងការបន្ដង្អ
ន
ក បទី តាំង
ថ្ត្ចមាង និងដចកចយផ្លិត្ផ្លភាពយនតមុសចាប់ តាមបែឹ ត ងរបស់រកុមហ៊ាុន នីកនអភិវឌ្ឍ យដ្ឋយយធវើការ
ដ្កហូត្ ៖ កុំ ពយូទ័រ០៣យររឿង មា៉ា សុីនរពីន០១យររឿង មា៉ា សុីនថ្ត្ចមាងឌ្ី ស២១យររឿង ហាត្ឌ្ី ស០១យររឿង
កាលចក់ ឌ្ីស០១យររឿង ទូ រទសសន៍០១យររឿង រកដ្ឋសសរមាប់ រពី នដត្ម០៤យកះ រកដ្ឋសរូបចំ ែងយជើ ងយរឿង
០១យកះ និងឌ្ី ស០៥យកះ
-បានទទួ លចំ ែូលពី ការផ្ដល់យសវាកមមភាពយនដ-វ ីយដ្អូ សរុបចំ នួន៥.៣២០.០០០យរៀល បង់ ចូល
ិការដ្ា
ថ្វ
។
៤.៣.ការងារស្ិលបៈទ្ស្សនីយភាព ៖
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-បានរបរុំ ត្ន្ដនដី និងសដមដងសិលបៈទំងមហាជន និ ងអាជី ព សរុបចំនួន១៧០យលើក កនុងយនាះ
នាយកដ្ឋានសិលបៈសដមដងកនុងស្សុកបាន០៥យលើក និងយរៅរបយទសបាន០២យលើក
-ព្កុម្្ិលបៈបាៃប្ៃតហាត់្ម្

កព្ៅព្ប្កទ្្

ៃិ ងតកម្លើងសាានដ្ិលបៈ្ព្ាប្់ យកកៅ្ម្ម្តងកាុងស្្ុក

ៃិង

-យលាកររូ អនកររូនននាយកដ្ឋានសិលបៈទសសនី យភាព បានបនតជួយបែុត ះបណា
ត ល និ ងពរងឹង
រុ ែភាពសិលបៈទសសនីយភាព យៅតាមបណា
ដ ររឹ ះលានអប់ រ ំនានារួមមាន ៖
+អនកររូរបាំ និ ងចយរមៀងបុរាែ០៤រូប បនតបង្អហត្់ យៅមហាវ ិទាល័យសិលបៈនាដ្លស្ដសត
+សិលបកររបាំរបនពែី០២រូប បនតបង្អហត្់ បយចចកយទសយលាខនយខ្នល យៅមហាវ ិទាល័យសិលបៈ
នាដ្លស្ដសត
+យលាកររូ អនកររូរបាំរបនពែី របាំបុរាែ និ ងយលាខនចំនួន០៧នាក់ បនតបង្អហត្់បយរងៀនសិសស
យៅលលាមធយមវ ិចិ រត្សិលបៈ ។
៤.៤.ការងារស្ិលបៈស្ូនរ ូប្ និងស្ិលបៈស្ិប្បក្មម ៖

-បានយរៀបចំមយហាស្សពសិលបៈចមាាក់យ ើ ឆ្នំ២០១៤ ថានក់ ជាត្ិ សតីពី “ របាលទបាយ័ន ”
-បនតសិកាស្លវរជាវឯកលរសមាភរៈយរបើ របាស់របជាពលរដ្ាដមមរភារ៣ និ ងកាច់ចមាាក់ដមមរភារ៣
-យរត្ៀមយរៀបចំ យបាះពុ មឯ
ព កលរសមាភរៈយរបើរបាស់របជាពលរដ្ាដមមរភារ២ និងកាច់ចមាាក់ ដមមរភារ២។
៤.៥.ការងារសស្ៀវសៅ ការអាន ៖

-បាននឹ ងកំពុងនិ ពនធអត្ាបទទសសនាវដ្តីវបបធម៌ យលម២០
*បណាាល័យជាត្ិ ៖
-យភញៀវជាត្ិ-អនដរជាត្ិចូលអានមានចំ នួន ៥៦៦នាក់
-បានទទួ លយសៀវយៅពី លាប័ ននានា និ ងអងគការយរៅរដ្ឋាភិ បាលររប់ ភាល ចំ នួន២១២កាល
-អនកសិកាស្លវរជាវបានមចីយសៀវយៅយកយៅអានមានចំនួន២៣៩កាល
-ទទួ លទិ នាបបវត្តិបាន១១៩ចាប់ ទសសនាវដ្ដីយផ្សងៗ និងរពឹ ត្ិប
ដ ័ រត្បរយទសចំនួន៥៥ កាល
-បានដចកយលម ISBN ដ្ល់អនកយបាះពុមពចំនួន៣៥យលម
-ដ្ឋក់ រកបយសៀវយៅចស់បាន៣០កាល ត្មកល់យសៀវយៅឯកលរបាន១៩កាល និ ងបិទយលមកូដ្
យសៀវយៅបាន១១៨កាល
-យធវើកាតា ុកយសៀវយៅររប់ របយភទ និ ងទសសនាវដ្តីជាភាលដមមរ-បរយទសបាន២១៤កាល ។
៥.ការងារអ្ភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ៖

៥.១.ស្ក្លវិទ្ាល័យភូមិនទវិចិត្រស្ិលបៈ

*ឆ្នំសិកា ២០១៣-២០១៤ មាននិ សសិត្សរុបចំ នួន១.៦៦៤នាក់ (ស្សីចំនួន៥០៩នាក់) កនុងយនាះ ៖
-និ សសិត្អាហារូបករែ៍ចំនួន៦០០នាក់ (ស្សីចំនួន១៨៥នាក់)
-និ សសិត្បង់នថ្ាសិកាចំនួន១.០៦៤នាក់ (ស្សីចំនួន៣២៤នាក់)
-លស្ដលតចរយសរុបចំនួន២៩០នាក់ (ស្សីចំនួន៣៨នាក់ )
-យបើ កការរប ងបញ្ចប់ ថានក់ បរ ិញ្ញាបរត្ ឆ្នំសិកា២០១៣-២០១៤ យៅមហាវ ិទាល័យបុ រាែវ ិទា
និ ង មហាវ ិទាល័យសិលបៈសូនរូប
-យបើ កបយវសនកាលថ្មីឆ្នំសិកា២០១៤-២០១៥
-សកលវ ិទាល័យភូមិនវទ ិចិរត្សិលបៈ
សហការជាមួ យមូ លនិ ធិត្ន្ដនតីសរមាប់ យយើងទំងអស់ោន
របរុំ ត្ន្ដនតីសយមាងស្លល និ ងចយរមៀងជាពួ ក សតីពីត្ន្ដនតីននការចងចំយលើកទី ២ រ ំលឹកលនរពះហសាសយមតចរពះ
នយរាត្តមសីហនុ រពះបរមរត្នយកាដ្ា យៅលលសននិសីទចត្ុ មុម
-យបើ កការដ្ឋានជួ សជុ លអាោរបណាាល័យ ។
៥.២.សលាមធយមវិចិត្រស្ិលបៈ
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-ឆ្នំសិកា២០១៣-២០១៤ សិសសសិកាយៅតាមលលាជំ នាញទំង៥មានចំនួន ១.០២៧នាក់ កនុង
យនាះ ស្សី៤៤៣នាក់
-សិសសលនក់ យៅកនុងលលាមានចំនួន១៩៨នាក់ កនុងយនាះស្សី៦៦នាក់
-លស្ដលតចរយសរុបមានចំនួន២៣៧នាក់ កនុងយនាះស្សីចំនួន៩៣នាក់
-បានរបជុំ ររូបយចចកយទស និ ងចំ យែះទូ យៅយដ្ើមបីយរៀបចំ យធវើការរប ងរបចំដម ។
៦.ការងារមនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈរាជធានី-សែរដ ៖
 មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈរាជធានីភនាំសពញ ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានបនតយរៀបចំដថ្រកាការពារសណា
ត ប់ ធានប់ យលភ័ ែភាព អនាម័ យ
មែឌលវត្តភំនបានលាជារបចំ ។ បានចុ ះស្លវរជាវ និ ងចុ ះបញ្ជីលរយពើភែឌវត្ាុបុរាែដដ្លយៅរាយបា៉ា យយៅ
កនុងបរ ិយវែវត្តរពះធាត្ុ សាិត្យៅមែឌដ្យង្អក រាជធានីភំ យន ពញ ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានរត្ួត្ពិ និត្យកដនាងលក់កាយហវបញ្ញ
ច ង
ំ វ ីយដ្អូ បាន៤៤យលើក អាជី វកមម
មា៉ា សា-យកាសជប់ បាន០៣យលើក អាជី វកមមអុិនយធើ យែត្បាន០៣យលើក ទី តាំងបញ្ញ
ច ំងភាពយនតបាន១១យលើក
យរាងភាពយនតយលយជនបាន០២យលើក
វ ីយដ្អូ ោមនទិដ្ឋាការបាន០៨យលើក
ឌ្ី សោមនទិ ដ្ឋាការបាន០៥យលើក
លក់ ផ្ទទំងរំ នូរបាន០១យលើក និងចុ ះជរមុញអាជី វករឲ្យមកយធវើចាប់ អាជី វកមមដផ្នកវបបធម៌ បានចំ នួន៤៩ទី តាំង។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតក្ណ្ត
ដ ល៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ រកុមជាងរបស់រកសួងវបបធម៌ និ ងវិចិរត្សិលបៈ កំ ពុងដ្ំយែើរការជួ សជុ ល
រពះសកយមុ នីយចត្ី យ យដ្ឋយបានត្យមាើងរនាទយដ្ើ មបី ូសថានំចស់យចលដផ្នកខ្នងយរៅ នាំយករពះពុ ទធបដ្ិ មាលងពី
យលាហៈធាត្ុ មានត្នមាមករកាទុកបយណា
ត ះអាសននយៅលរមនទីរជាត្ិ ភំយន ពញ យរើរពះពុទធបដ្ិ មាយៅជាន់ទី២ ត្យមាើង
បាង់យៅជាន់ ខ្នងយលើបំផ្ុត្ និងដកលមាទវរធំននរពះសកយមុនីយចត្ី យ។ លរមនទីរដស្សអំ ពិលស្សុកយកៀនលវយ មាន
យភញៀវចូ លទសសនាសរុបចំនួន៩០នាក់ អនតរជាត្ិចំនួន២៧នាក់ ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានបនតចុះយធវើសរមង់ សិត្
ា ិ វ ិស័យសិលបៈសូនរូប និងសិលបៈសិបបកមម
ឆ្នំ២០១៤។ សហការជាមួ យមន្ដនតីការ ិោល័យវបបធម៌ស្សុកកណា
ត លសទឹង ចុះពិ និត្យការលក់ -ជួ លឌ្ី សចំ នួន
០៥កដនាង យៅឃុំបឹងមាង និ ងឃុំបាររូ និងបានដ្កហូត្ឌ្ី សោមនទិ ដ្ឋាការបានចំនួន១៣៥បនទះ និ ងបានពនយល់
អាជី វករឲ្យបំយពញដបបបទយសនើសុំអនុញ្ញាត្ចាប់ យធវើអាជី វកមម។ ការ ិោល័យរចកយចញចូ លដត្មួ យរកុងតាយ ម
បានផ្តល់យសវាលធារែៈយលើវ ិស័យវបបធ៌មជូនអាជី វករចំ នូន៩យសវា និងជូនរបជាពលរដ្ាចំនួន២៨កដនាង ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតតាខក្វ ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានចុ ះយៅស្សុករី រ ីវង់ យដ្ើមបីរត្ួត្ពិនិត្យការដ្ឋានជីកកាយដ្ី ជាប់ យជើងភនំ
បាយ៉ាង់ របដហលជា០២ហិត្តា ដដ្លជាកមមសិទិ រធ បស់របជាពលរដ្ាចំនួន០៥ររួលរ យៅឃុំរពះបាទជាន់ ជុំ
និ ងបានយធវើសំយែើយៅលលាយមត្ត យដ្ើ មបីសុំផ្ទាកការជី កកាយដ្ីយៅត្ំបន់យជើងភនំយនះរួចយហើយ។ បានចុ ះពិនិត្យការ
ជី កកាយដ្ី យដ្ឋយយររឿងចរកយៅខ្នងយជើងភនំជីសូរយបានចំនួន០១យលើក។ បានទទួ លវត្ាុសិលបៈជារពះយកសរពះ
ពុ ទធ យធវើអំពីដ្ីដ្ុត្ កំពស់៦ស.ម ទទឹង៥ស.ម ពី របជាពលរដ្ា និងបានយកមករកាទុកយៅលរមនទីរស្សុក
អងគរបុ រ ី និងបានចុ ះយធវើបញ្ជីលរយពើភែឌវត្ាុសិលបៈយៅយរៅលរមនទីរ។ យភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរយមត្តសរុប
ចំ នួន២០នាក់ និងលរមនទីរស្សុកអងគរបុរ ីសរុបចំនួន៥២នាក់ (អនតរជាត្ិ២៣នាក់ ) ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានបង្អហត្់បយរងៀនរបាំជូនពរ និងយហាមយរាងយីយកដ្ល់សិលបករថ្មី
សរមាប់ បនតយវន។ បាននឹងកំពុងត្យមាើងលននដ្ថ្មីចំនួន០២យរឿងរឺ អានយ៉ាយរឿងអនកអាចជួ យមញំុបាន និងយលាខន
យីយក យរឿងទឹ កចិត្តភរ ិោ។ បានចុ ះពិ និត្យកដនាងលក់ -ជួ លឌ្ី សកនុងផ្ារនរពលាវ ស្សុកនរពកបាស រកយឃើញឌ្ីស
ោមនទិ ដ្ឋាការចំនួន២.៥៦៤បនទះ និ ងបានដែនាំដ្ល់អាជី វករលក់-ជួ លឌ្ី សររប់របយភទរត្ូវលក់-ជួ លដត្ឌ្ី ស
ណាដដ្លមានបិ ទទិ ដ្ឋាការរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ។ បានចុះស្សង់សិត្
ា ិលាកសញ្ញា លាកយីយហា
ផ្ទទំងផ្ាយពាែិជជកមមចំនួន០៥យលើក យៅរកុងដ្ូនដកវ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតក្ាំពរ ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានតាមដ្ឋន និ ងរត្ួត្ពិ និត្យការង្អរការពារដថ្រកាទួ លបុ រាែ និង
បយង្អគលកំែត្់ត្ំបន់ ការពារយបត្ិ កភែឌវបបធម៌ កនុងសហរមន៍រកុងកំពត្។ បនតការង្អរស្លវរជាវ ចងរកង
ឯកលររបវត្តិវត្ាុបុរាែកនុងសមុច័ យ
ច របស់មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈយមត្ត ។
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ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បនតសហការរត្ួត្ពិនិត្យទិដ្ឋាការរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ
យលើបនទះសុីឌ្ី វ ីសុីឌ្ីដដ្លដ្ឋក់ លក់។ បានចុ ះស្លវរជាវ និ ងចងរកងឯកលរសតីពីរបវត្តិត្មាញឬសសី របស់
របជាពលរដ្ាសហរមន៍ ឃុំអែូត ងដមមរ រកុងកំ ពត្។ បានចុ ះស្សង់សិត្
ា ិ លាកយីយហា លាកសញ្ញា
និ ង
ផ្ទទំងផ្ាយពាែិជជកមមយៅរកុងកំពត្ចំនួន០១យលើក ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតសកាុះក្ុង ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ សហការជាមួ យរកុមអភិរកស និ ងជួ សជុ លកុ លាលភាជន៍ ននរកសួង
វបបធម៌ និងវ ិចិរត្សិលបៈ ជួ សជុ លកុ លាលភាជន៍ ដដ្លស្សង់ពីសំយៅលិចយៅយកាះយសតច។ បានជួ សជុលវត្ាុ
សិលបៈមួ យចំនួនដដ្លបាក់ ដបក និងចុ ះបញ្ជីលរយពើភែឌយលើវត្ាុដដ្លបានជួ សជុ លរួច ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានរត្ួត្ពិនិត្យកដនាងជួល-លក់ឌ្ីសចំនួន០១យលើក និ ងរត្ួត្ពិ និត្យ
អាជី វកមមសិលបៈសូនរូប និ ងសិលបៈសិបបកមម រពមទំងដែនាំឲ្យអាជី វករសុំចាប់ អនុ ញ្ញាត្យធវើអាជីវកមមឲ្យ
បានរត្ឹមរត្ូវចំនួន០១យលើកយៅរកុងយមមរភូ មិន។
ទ
បានចុ ះដែនាំដ្ល់ អាជីវករដដ្លយទើ បយលើកលាកថ្មីឲ្យមក
សុំចាប់ អនុ ញ្ញាត្បានចំនួន០១កដនាង ។ ការ ិោល័យរចកយចញចូ លដត្មួយបានយចញប័ ែាអនុញ្ញាត្យលើក
ផ្ទទំងយីយហាផ្សពវផ្ាយពាែិជជកមមចំនួន០៤ចាប់ ។
មនទរី វប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតក្ាំពង់ស្ឺ ព ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានសហការជាមួ យសហរមន៍ ភូមិដកាកពង ស្សុកភនំស្សួច រត្ួសរតាយ
នរព និងយបាសសមាាត្ទី ធាាជុំ វ ិញរបាលទភនំដកាកពងចំនួន០២យលើក។ បានចុ ះដចករូបភាពផ្សពវផ្ាយការបំផ្ិ ច
ា
បំ ផ្ទាញ ការជួ ញដ្ូ រ ការជី ករុករកវត្ាុបុ រាែមុ សចាប់ តាមបណា
ត ឃុំកុងស្សុ
ន
កសំយរាងទង។ យភញៀវចូ លទសសនា
លរមនទីរនរៈបុ រ ីសរុបចំ នួន៥៧៩នាក់ ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី៖ បានបញ្ូជ នររូជំនាញរបាំ និ ងត្ន្ដនតី ចុ ះយៅបែុត ះបណា
ត លយៅតាម
លលាយរៀន និងអងគការនានាបានចំនួន១៣កដនាង។ បានចុ ះពិនិត្យតាមហាងកាយហវបញ្ញ
ច ំងវ ីយដ្អូ យៅផ្ារនរព
យតត និងផ្ារកំ ពង់ សឺបា
ព នចំនួន០៣កដនាង។ ការ ិោល័យរចកយចញចូលដត្មួយរកុងចារមន បានអនុញ្ញាត្
ិ ័យវបបធម៌
ិ ិរត្សិលបៈចំ នួន០៤ចាប់ ទទួ លថ្វ ិកាបាន១២៥.០០០យរៀល
ចាប់ របកបអាជីវកមមយលើវស
និងវច
បង់ចូលថ្វ ិការដ្ា ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដសពាធិសរ់ ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានចុ ះស្លវរជាវ និងពិនិត្យទី ទួលបុ រាែ (ទួ លលវយ) សាិត្យៅឃុំ
លវយហាង
ួ ស្សុកកយែតៀងចំ នួន០១យលើក ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានបង្អហត្់ សិលបៈដ្ល់រកុមសិលបៈមហាជន និងសិលបករ សិលបការ ិនី
ជាមន្ដនតីជាប់កិចចសនាយៅស្សុកបាកានបានចំ នួន០៣យលើក។បានរត្ួត្ពិនិត្យរកឌ្ី សោមនទិ ដ្ឋាការ និ ងតាមដ្ឋន
ការចក់ បញ្ញ
ច ំងវ ីយដ្អូ ដដ្លផ្ទុយពី សីលធ៌ មសងគមដមមរយៅស្សុករកររ និងស្សុកវាលដវងចំនួន០៣យលើក។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដបប្៉ៃលន
ិ ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានយបើ កវរគបំពាក់បំប៉ានយភាងរបនពែីដ្ល់សិលបករ សិលបការ ិនី
ចំ នួន០៧នាក់ រយៈយពល០៤នថ្ៃ។ បានចុ ះស្សង់ សិត្
ា ិ អាជី វករជួ ល-លក់ឌ្ីសយៅរកុងនប៉ា លិន និ ងស្សុកលលា
យរៅចំនួន០១យលើក
និងរត្ួត្ពិនិត្យអាជីវករដផ្នកសមាាងការយៅរកុងនប៉ា លិន
និ ងបានយធវើការដែនាំឲ្យមក
យធវើចាប់ អនុ ញ្ញាត្យធវើអាជីវកមមយៅរចកយចញចូ លដត្មួយយមត្ត។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដប្នាទយម្ភនជ័យ ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានចុ ះពិនិត្យរបាលទបនាទយទ័ពបានចំ នួន០២យលើក។ យភញៀវចូ ល
ទសសនារបាលទបនាទយឆ្មរសរុបចំ នួន៧២នាក់ (អនតរជាត្ិ ៧០នាក់ ) និ ងលរមនទីរបុ រាែវ ិទាយទពយកាលលនយសរុបចំ នួន៥២នាក់(អនតរជាត្ិ០១នាក់ ) ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ កំ ពុងបនតយរៀបចំចងរកងឯកលរសិលបៈសូនរូប សិលបៈទសសនី យភាព
សិលបៈភាពយនត និងអភិ វឌ្ឍវបបធម៌ បាន៥០ភាររយ និងរត្ួត្ពិ និត្យវត្ាុសិលបៈចមាាក់ យ ើ ចំនួន០៣រូប ដដ្ល
រត្ូវនាំយចញយៅយមត្តយសៀមរាប និងចមាាក់ ថ្ច
ម ំនួន១៨រូប រត្ូវនាំយចញយៅរាជធានីភំ នយពញ និងយមត្តយសៀមរាប។
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មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដឧរតរម្ភនជ័យ ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានចុ ះរបមូ លវត្ាុបុរាែដដ្លសាិត្យៅកនុងត្ំបន់ ង្អយរងយរោះបានចំ នួន
០៤ដ្ុំ
និ ងបិទផ្ទទំងផ្សពវផ្ាយអំ ពីការបញ្ឈប់ ការយធវើចរាចរ
ការជួ ញដ្ូរ
ការជី កកកាយវត្ាុបុរាែយដ្ឋយ
មុ សចាប់ យៅរកុងសំយរាង និ ងស្សុកបនាទយអំពិល ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានពិ និត្យការជួ ល-លក់ ឌ្ីស និ ងការបញ្ញ
ច ង
ំ ភាពយនត វ ីយដ្អូ ដដ្ល
ោមនទិ ដ្ឋាការពី រកសូងវបបធម៌ យៅស្សុករត្ពាំងរបាលទ និ ងស្សុកអនាង់ដវងចំ នួន០២យលើក។ បានពិនិត្យ
សកមមភាពយធវើពុមពរានយទពាត យៅស្សុកអនាង់ដវង និងយធវើពុមពសុីម៉ាង់ត្៍ យៅស្សុកបនាទយអំពិល រពមទំងបាន
ដែនាំដ្ល់សិបបករឲ្យយោរពតាមខ្ននត្ចមាាក់ដមមរចំនូន០១យលើក។
បានពិនិត្យរកចាប់ យធវើអាជី វកមមអ៊ាុត្សក់
សមាាងការ និងលមារកចកយៅស្សុកចុងកាល់ចំនូន០១យលើក និងការដ្ឋក់តាំងលាកយីយហា ផ្ទទំងផ្ាយ
ពាែិជជកមម យៅស្សុករត្ពាំងរបាលទចំនូន០១យលើក។ ការិោល័យរចកយចញចូលដត្មួ យ បានអនុ ញ្ញាត្ចាប់
របរុំ ត្ន្ដនតីបានចំនួន០៣យលើក ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដសស្ៀមរាប្ ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានផ្សពវផ្ាយយសចកតីសយរមចយលម០១ស.រ សតីពីការកំែត្់បរ ិយវែ
របាលទ ទួ ល ស្សះ រត្ពាំង និងលពនបុរាែ យៅស្សុកស្សីសំច
ន ំនួន០១យលើក។ យភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរជាត្ិ
អងគរសរុបមានចំ នួន១.៦៤១នាក់ (អនតរជាត្ិ១.៥៥៤) លរមនទីររពះនយរាត្តមសីហនុ ចំនួន២៦០នាក់ (អនតរជាត្ិ
២៤៥នាក់ ) និងលរមនទីរវត្តរាជបូព៌ចំនួន២០៥នាក់ (អនតរជាត្ិ ២០០នាក់) ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី៖បានផ្ដល់លិមិត្អនុញ្ញាត្នាំយចញវត្ាុសិលបៈយៅយរៅរបយទសចំនួន១០រូប
បានបង្អហត្់ សិសសលលាសិលបៈបុ រាែដមមរ និ ងរកុមសិលបៈដដ្លោំរទយដ្ឋយអងគការនានាចំនួន២៥នថ្ៃ។ បាន
ដែនាំដ្ល់អាជី វករភាពយនត-វ ីយដ្អូ (ការផ្លិត្ ការចក់ បញ្ញ
ច ំង ការជួ ល-លក់ ឌ្ីសអាសអាភាស និង ោមន
ទិ ដ្ឋាការ)ឱ្យចូ លរួមអនុ វត្ដតាមលិមិត្បទដ្ឋានចាប់ ចំនួន០៦កដនាង(ស្សុករកឡាញ់ និ ងស្សុកអងគរជុំ )។ សហការ
ជាមួ យអាជាញធររកុងយសៀមរាប
ចុ ះផ្ទាកការយលើកតាំងលាកយីយហា
និងការផ្សពវផ្ាយលក់ សុីមកាត្ដដ្ល
ោមនចាប់អនុ ញ្ញាត្ចំនួន០៧កដនាងតាមដ្ងផ្ាូវជាត្ិយលម៦ និងចុះកាត្់ទមាាក់លាកយីយហាយលើកតាំងោមនចាប់
អនុ ញ្ញាត្ និងអាជាញប័ ែាហួសសុពលភាពតាមដ្ងផ្ាូវសុីវតាា និងផ្ារចស់ចំនួន៤៩ផ្ទទំង កនុងរកុងយសៀមរាប។
ការ ិោល័យរចកយចញចូ លដត្មួ យរកុងយសៀមរាប បានផ្ដល់ចាប់ យសវាកមមរាក
ំ ំ លនតលក់ សំបុរត្ចំ នួន០១ចាប់ ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតត្ពុះវិហារ ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានរត្ួសរតាយនរពសមាាត្តាមទី ធាារបាលទបុរាែបានចំ នួន៦,៣០០
ដម៉ា រត្កាយរ ៉ា។ យភញៀវចូ លទសសនារបាលទរកពុំ
ក
ូ សរុបចំនួន៣១នាក់ អនតរជាត្ិ០៤នាក់ ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានស្សង់ សិត្
ា ិវ ិស័យអភិ វឌ្ឍន៍វបបធម៌ បានចំនួន០២យលើក យៅស្សុក
ជ័ យដសន និ ងស្សុកជាំកានត។ បានស្សង់ សិត្
ា ិវ ិស័យសិលបៈសូនរូប និ ងសិលបៈសិបបកមមចំនួន០១យលើក
យៅស្សុកជាំកានត។ ការ ិោល័យរចកយចញចូ លដត្មួ យរកុងរពះវ ិហារបានយធវើចាប់ អាជីវកមមយលើវ ិស័យវបបធ៌ ម
ចំ នួន០៥ចាប់ ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដស្ង
ឹ ទ ខត្រង ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានចុ ះរត្ួត្ពិនិត្យវត្ាុបុរាែ យៅស្សុកយសលនបានចំនួន០១យលើក។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានបង្អហត្់ របាំដ្ល់សិសសវ ិទាល័យរពះរាជបូ ជនី យកិចច បានចំ នួន០៧
របាំ។ បានរត្ួត្ពិនិត្យ និងដែនាំដ្ល់អាជី វករជួ ល-លក់ឌ្ីសឲ្យជួ ល-លក់ ដត្ឌ្ី សណាដដ្លមានទិដ្ឋាការ
ពី រកសូងវបបធម៌ បានចំ នួន០៣កដនាង យៅសង្អកត្់ សឹង
ទ ដរត្ង។ ការ ិោល័យរចកយចញចូ លដត្មួ យ បានទទួ ល
ពាកយយសនើសុំរបកបអាជី វកមមបានចំ នួន០៥កដនាង ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដមណឌលគ្ីរ ី ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានបនតហាត្់ យរៀនបទយភាងរបនពែី
មយហារ ី និ ងរបាំជារបចំ។
បានរត្ួត្ពិ និត្យ និងដែនាំដ្ល់អាជីវករជួ ល-លក់ ឌ្ីសឲ្យជួ ល-លក់ ដត្ឌ្ីសណាដដ្លមានទិ ដ្ឋាការពី រកសូង
វបបធ៌ ម យៅរកុងដសនមយនារមយ និងដ្កហូត្ឌ្ី សោមនទិ ដ្ឋាការបានចំនួន៨០០បនទះ។ បានសរយសរចងរកង
របវត្តិរបនពែីជនជាត្ិ យដ្ើមភារត្ិ ចពនង អំពីការយកឃមំរុ បស់សហរមន៍ភូមិពូតាំងសយរមចបាន៧៥ភាររយ។
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បានយបាសសមាាត្អាស្សមទំងបី យៅយលើមជឈមែឌលវបបធម៌ជនជាត្ិយៅភនំយដ្ឋះរកមុំ
សរមាប់ យភញៀវយទសចរែ៍មកយលងកំ លនត។

និ ងភនំយលាកតាស្សុះ

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតសវយសរៀង ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានរត្ួត្ពិ និត្យទួ លបុរាែ និងរបាលទបុរាែចំនួន១២យលើក។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានបង្អហត្់ របាំ និងបំពាក់ បំប៉ានដ្ល់រកុមសិលបៈមហាជនបានចំនួន
០៣រកុម។ បានរត្ួត្ពិ និត្យអាជីវកមមជួល-លក់ សុីឌ្ី វ ីសុីឌ្ីចំនួន០២យលើក រកយឃើញឌ្ី សោមនទិ ដ្ឋាការចំ នួន
៣៥០បនទះ។ យចញលិមិត្អនុ ញ្ញាត្យលើកលាកសញ្ញា និ ងផ្ទទំងយីយហាររប់ របយភទចំ នួន០៥កដនាង និងយចញ
អាជាញប័ ែាដ្ល់អាជី វករកនុងការរបរុំ និងសដមតងសិលបៈចំ នួន០១យលើក ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតរបង្ម
ាំុ ៖
ូ
ចំ យពាះយសចកតីរាយការែ៍របស់មនទីរវបបធម៌
និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈយមត្តត្បូងឃមំស
ត ំ ពីការង្អរយបត្ិក
ុ ីអ
ភែឌរូបី និ ងអរូបីកុងដមត្ុ
ន
លាយនះរឺ ដ្ូចដមមុ ន ពុំ មានសកមមភាពអវីបដនាមយទ ។
៧- សេចក្តេ
ី ន្នដ្
ិ ឋាន្ ៖
សកមមភាពការង្អរវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ កនុងដមត្ុ លាឆ្នំ២០១៤យនះ មានដ្ំយែើរការជាធមមតា
កនុងការផ្សពវផ្ាយ និងចត្់ តាំងអនុវត្តកមមវ ិធីនយោបាយយុទធលស្ដសតចត្ុ យកាែដ្ំ ណាក់ កាលទី៣ របស់រាជ
រដ្ឋាភិ បាល នីត្ិកាលទី៥ននរដ្ាសភា និងយោលនយោបាយជាត្ិ សីព
ត ី វ ិស័យវបបធ៌ មយដ្ឋយយផ្ទតត្សំខ្នន់ យលើការ
អភិរកស និ ងអភិវឌ្ឍវបបធ៌មជាត្ិ ទំងរូបី និ ងអរូបី យដ្ើ មបីរម
ួ ចំ ដែកអភិវឌ្ឍយសដ្ាកិចចសងគម។ ជាក់ ដសតងកនុងដម
ត្ុ លា ឆ្នំ២០១៤យនះ យយើងសយរមចបាននូ វលទធផ្លមូ យចំ នួន ដ្ូ ចខ្នងយរកាម៖
-ការង្អរោំពារជួ សជុ លរបាលទបុរាែបានបនតដ្ំយែើរការររប់ដផ្នកជំ នាញកនុងការជួ សជុ ល ដថ្រកា
ការពារសំែង់បុរាែ និ ងចងរកងឯកលររបវត្ដិលស្ដសដ
-បានមិ ត្មំផ្សពវផ្ាយលិមិត្បទដ្ឋានរត្ិ យុត្ិ ស
ត ីព
ត ី កិចដច ថ្រកា ការពារអត្តសញ្ញាែជាត្ិ កបូនខ្ននត្
កាច់ ចមាាក់ ដមមរជូ នដ្ល់វ ិស័យឯកជនដដ្លរបកបអាជី វកមមយលើវ ិស័យវបបធ៌មឲ្យរកាបាននូ វរុ ែភាព
កបូន
ខ្ននត្ជាត្ិ និ ងពរងឹងការផ្តល់ និ ងបយរមើ យសវាកមមវបបធម៌ដ្ល់វ ិស័យឯកជនឲ្យរហ័សទន់ យពលយវលា ជាការ
យលើកទឹកចិ ត្ត
និងយ ើ យ
ា ត្បយៅនឹងការបយងកើត្
និងបយងកើនផ្លិត្ផ្លវបបធម៌ជាត្ិ របស់ពូកយរ
កនុងយោល
បំ ែងយធវើឲ្យមាននិរនតរភាព ននការយធវើចរាចរផ្លិត្ផ្លវបបធ៌មជាត្ិ យលើទីផ្ារយសរ ី រូមចំ ដែកបយរមើ វ ិស័យ
យទសចរែ៍-វបបធម៌ យដ្ើ មបីអភិ វឌ្ឍយសដ្ាកិចចជាត្ិ និងកាត្់បនាយភាពរកី រកកនុងសងគម។ យដ្ឋយដ កលលា
មធយមវ ិចិ រត្សិលបៈ និងសកលវ ិទាល័យភូមិនទវ ិចិ រត្សិលបៈបានយបើកបយវសនកាលឆ្នំសិកា២០១៤-២០១៥
និ ងយបើកការរបលងបញ្ចប់ថានក់ សញ្ញាបរត្សិលបៈ លនត្កបរត្សិលបៈ និ ងបរ ិញ្ញាបរត្ររប់ ជំនាញ យដ្ើមបីរម
ូ
ចំ ដែកជួ យដ្ល់ធនធានមនុ សសកនុងការអភិ រកស និងអភិវឌ្ឍវបបធ៌មជាត្ិ។
អនុ វត្តតាមពាកយយលាក វបបធម៌ ជាយសដ្ាកិចជា
ច ត្ិ ការង្អរបយរមើ និ ងផ្តល់យសវាវបបធម៌ យៅនាយកដ្ឋាន
លរមនទីរ នាយកដ្ឋានបុរាែវត្ាុ នាយកដ្ឋានសិលបៈភាពយនត នាយកដ្ឋានសិទិ អ
ធ ក
ន និពនធ និ ងសិទិ ធរបហាក់
របដហល នាយកដ្ឋានយសៀវយៅនិងការអាន និងរចកយចញ-ចូ លដត្មួ យដដ្លផ្តល់យសវាកមមវបបធម៌ យៅតាម
មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈរាជធានី-យមត្តមានដ្ំយែើរការលាកុងការបយរមើ
ន
និ ងផ្តល់យសវាកមមវបបធម៌ជូនយភញៀវ
យទសចរែ៍ជាត្ិ-អនតរជាត្ិ និ ងអត្ិថ្ិជនដដ្លរបកបអាជី វកមមយលើវ ិស័យវបបធម៌ និ ងរករបាក់ ចំែូលបង់ចូល
ថ្វ ិការដ្ា។
៨-ទ្ិស្សៅត្ប្ច ាំខែ វិចចិកា ឆ្ន ាំ២០១៤

-បនដយធវើកិចចសហរបត្ិបត្ដិការជាមួ យអងគការ G.H.F ជួ សជុ លរបាលទបនាទយឆ្មរ យមត្ដបនាទយមានជ័ យ
-បនដយធវើកិចចសហរបត្ិបត្ដិការជាមួ យអងគការWaseda ជួ សជុ លរកុមរបាលទសំបូរនរពរុ ក យមត្ដកំពង់ ធំ
-យរត្ៀមបញ្ូជ នមន្ដនតីចុះពិ និត្យលានភាពរបាលទរត្ពាំងរបាលទ យមត្តឧត្តរមានជ័ យ របាលទវត្តនររ
និ ងរបាលទរុ ហ៍ សាិត្យៅយលើភំ ហា
ន ន់ ជ័យ យមត្តកំពង់ចម
-បនតយរ ើថ្ម និ ងពរងឹងជញ្ញ
ជ ង
ំ យកាាងទវរទី ៤ មុមខ្នងត្បូងរបាលទបនាទយឆ្មរ យដ្ឋយថ្វ ិការាជរដ្ឋាភិ បាល
-យរត្ៀមរកទី តាំងរការូបចមាាក់ ដដ្លបានជួ សជុ លរួច យដ្ឋយថ្វ ិការដ្ាឆ្នំ២០១៤ ឲ្យមានសុវត្ាិភាព
-យរត្ៀមបញ្ូជ នមន្ដនតីជំនាញចុ ះអនុ វត្តរយរមាងជួ សជុ លសយន្ដង្អគះបនាទន់ លពនហាលមុ មខ្នងយកើ ត្របាលទ
បនាទយឆ្មរ
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-បនដចុះបញ្ជីលរយពើភែឌវត្ាុសិលបៈយៅលរមនទីរជាត្ិ និ ងលរមនទីរយមត្ដ
-បនដរត្ួត្ពិនិត្យ និ ងផ្ដល់ជំនួយបយចចកយទសដ្ល់ការង្អរអភិរកស និ ងរយបៀបដ្ឋក់តាំងពិព័រែ៌វត្ាុសិលបៈ
-បនតការពិ និត្យ ការរបមូលផ្តំុ និងចងរកងឯកលរកាច់ ចមាាក់ ដមមរភារ២ និងសមាភរៈយរបើ របាស់របជា
ពលរដ្ាដមមរភារ២
-បនតកិចចសហការជាមួ យរែៈកមមការអនតររកសួងបន្ដង្អកបបទយលមើសភាពយនត-វ ីយដ្អូ
កនុងការរត្ួត្
ពិ និត្យ និងមានវ ិធានការចំយពាះការចរាចរផ្លិត្ផ្លភាពយនតោមនទិ ដ្ឋាការពី រកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិរត្សិលប:
-បនតសហការជាមួ យរកសួងយុត្ិធ
ត ម៌យធវើចាប់ សតីពីការររប់ ររងវ ិស័យភាពយនត
-យរត្ៀមសដមដងសិលបៈទសសនី យភាពបយរមើរពឹត្ិ កា
ដ រែ៍សំខ្នន់ ៗរបស់ជាត្ិ និ ងអនដរជាត្ិ
-យរត្ៀមចូ លរួមកនុងសកមមភាពសិលបៈទសសនី យភាពយៅយលើឆ្កអនតរជាត្ិ
-បនតអនុ វត្តកមមវ ិធី សិកាថ្មី២០១៤-២០១៥ យៅសកលវ ិទាល័យភូមិនទវ ិចិ រត្សិលបៈ និ ងលលាមធយម
វ ិចិ រត្សិលបៈ
-បនតនិរនតរភាពបែុត ះបណា
ត លវរគពិយសសជំ នាន់ទី២ ដផ្នកមនុ សសលស្ដសត ដដ្លជាកិចចសហរបត្ិបត្តិការ
រវាងសកលវ ិទាល័យភូមិនទវ ិចិ រត្សិលបៈ និង INALCO
-បនតការជួ សជុ លអោរបណាាល័យយៅសកលវ ិទាល័យភូ មិនទវ ិចិ រត្សិលបៈ ។
យសចកដីដ្ូចបានយោរពជរមាបជូនខ្នងយលើ
សូមឯកឧត្ដមបែិ ឌ ត្សភាចរយ
រដ្ាមន្ដនដីទទួលបនទកទី
ី ដ ររែៈរដ្ាមន្ដនដី យមតាដរជាបជារបាយការែ៍ដ្៏មពង់មពស់ ។
ុ សកា
សូម ឯកឧត្ដមបែិ ឌ ត្សភាចរយ ឧបនាយករដ្ាមន្ដនដី
យមតាដទទួ លនូ វការយោរពដ្៏មពង់មពស់អំពីនាងមញំុ ។

រដ្ាមន្ដនដីទទួលបនទកទី
ី ដ ររែៈរដ្ាមន្ដនដី
ុ សកា

រដឋមន្ដនដី
ចមាងជូន ៖
-មុទទកាល័យសយមដចនាយករដ្ាមន្ដនដី
-រែៈកមមការអប់រ ំ ធមមការ វបបធម៌ យទសចរែ៍ រពឹទធសភា
-រែៈកមមការទី ៧ រដ្ាសភា
-ទីសីកា
ដ ររែៈរដ្ាមន្ដនដី (នាយកដ្ឋានសរុប)
-រកសួងដផ្នការ (វ ិទាលានជាត្ិសិត្
ា ិ)
-រកុមសយងកត្ការយសដ្ាកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (ទីសីកា
ដ ររែៈរដ្ាមន្ដនដី)
-ឯកលរ-កាលបបវត្ដិ
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