របាយការណ៍
ស្ដព
ី ី
លទ្ធផលការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈ ត្ប្ច ាំឆមាស្ទ្ី១ (មករា-មិថុនា) ឆ្ន ាំ២០១៤



I. សស្ចកដីសផដើម ៖
អនុវត្ដតាមកមមវ ិធី នយោបាយ

យុទ្សា
ធ ស្ដស្ដចរុសកាណដាំណាក់កាលទ្ី៣

របស់រាជរដ្ឋាភិ បាល

ិ ិត្ត្សិលបៈឆ្នាំ២០១៤ រយៈយពលត្បាាំមួយផែយនេះ ត្រប់អងគភាពចាំ ណុេះ
និ ងផែនការសកមមភាពការងារវបបធម៌ និងវច
ត្កសួងបានែិ ត្ែាំ ត្បឹ ងផត្បងបយងកើនកិចចសហការជាមួយត្កសួង ស្ថាប័ នពាក់ ព័នធ និ ងដៃរូអភិ វឌ្ឍជាត្ិ-អនដរជាត្ិ
ិ ័យឯកជនតាមយោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិ បាលរឺ រៃាោាំត្រ ដៃរូឯកជនជាអនកអនុវត្ដ ស្សបតាម
ជាពិ យសសវស
យោលនយោបាយ “ អភិរកស និងអភិវឌ្ឍវបបធម៌ជាត្ិ ” កនុងយោលបាំ ណងយធវើឱ្យ “ វបបធម៌ កាាយជាយសៃាកិចជា
ច ត្ិ”
យដ្ឋយជត្មុញបផនាមនូវការយត្បើត្បាស់សកាានុ ពលវបបធម៌ ជាត្ិ ជាថាមពលអភិ វឌ្ឍយសៃាកិចច តាមរយៈការពត្ងឹ ង
ការបងកបយងកើនែលិត្ែលឧសាហកមមវបបធម៌សត្ាប់យោលយៅពាណិជជកមម

និ ងយរសចរណ៍

យដ្ឋយបយងកើត្

ការងារ ពត្ងឹ ងសីលធម៌ សងគម និងរយបៀបរស់យៅដលាលូនរ យធវើឱ្យផែមរានរាំ និត្បងកបយងកើត្ និ ងបយងកើននិ ន្ននការយសនហា
វបបធម៌ ជាត្ិ រួមចាំ ផណកកាត្់ បនាយភាពត្កី ត្ករបស់ត្បជាជន យធវើឱ្យសងគមររួលបាននូ វសុែៃុ មរមន្ន យៃើ មបី
ឈានយៅសយត្មចយោលយៅ “កមពជា
៖ ត្ពះរាជាណាចត្កននវប្បធម៌” ។
ុ
II. រចនាស្មពន
័ ធ និងត្កប្ខណឌ ៖
១.រចនាស្មព័នធ ៖
ក-ថានក់ៃឹកន្នាំត្កសួង ៖
ត្កសួងវបបធម៌

និងវ ិចិត្ត្សិលបៈៃឹ កន្នាំយដ្ឋយ

រៃាមន្ដនដី១រូប

អមយដ្ឋយរៃាយលខាធិការ៧រូប

និង

អនុរៃាយលខាធិការ៨រូប។
ែ-ថានក់រៃាបាលកណ្ដ
ដ ល៖
ថានក់ រៃាបាលកណ្ដ
ដ ល ត្កសួងាន ៖
-អរគន្នយកដ្ឋានរៃាបាល និងហិរញ្ញវត្ាុ ានន្នយកដ្ឋានចាំនួន០៩ (ន្ន.រៃាបាល ន្ន.បុ រគលិក ន្ន.ផែនការ

សាិត្ិ និ ងសរុប ន្ន.រណយនយយ ហិរញ្ញ វត្ាុ

ន្ន.សាំភារៈ និ ងបរ ិកាារ ន្ន.នីត្ិកមម

ន្ន.សិរិអ
ធ នកនិ ពនធ

និ ងសិរិ ធ

ត្បហាក់ ត្បផហល ន្ន.សហត្បត្ិបត្ដិការវបបធម៌អនដរជាត្ិ និ ងកិចចការអាស្ថ៊ាន ស្ថលាបណុដ េះបណ្ដ
ដ លត្កបែណឌ
វបបធម៌) ។
1

-អរគន្នយកដ្ឋានបយចចកយរសវបបធម៌

ានន្នយកដ្ឋានចាំនួន០៥

(ន្ន.អភិវឌ្ឍវបបធម៌

ន្ន.យសៀវយៅ

ការអាន ន្ន.សិលបៈភាពយនដ និ ងែសពវែាយវបបធម៌ ន្ន.សិលបៈរសសនី យភាព ន្ន.សិលបៈសូនរូប និ ងសិលបៈ
សិបបកមម) ។
-អរគន្នយកដ្ឋានយបត្ិកភណឌ ានន្នយកដ្ឋានចាំនួន០៤ (ន្ន.បុរាណវត្ាុ ន្ន.ស្ថរមនទីរ ន្ន.បុ រាណវ ិរា

និ ងបុ យរត្បវត្ដិវ ិរា ន្ន.ោាំពារ និងអភិ រកសសាំណង់ បុរាណ) ។

យត្ៅពី យនេះយៅានអងគភាពចាំ នួន០៤យរៀត្ ផៃលសាិត្យៅយត្កាមការៃឹកន្នាំផ្ទទល់របស់រៃាមន្ដនដី ៖
-សកលវ ិរាល័យភូមិនវទ ិចិត្ត្សិលបៈផៃលជាត្រឹេះស្ថានស្ថធារណៈ

ថានក់យសមអ
ើ រគន្នយកដ្ឋាន

ាន

មហាវ ិរាល័យចាំ នួន០៥ (មហា.បុ រាណវ ិរា មហា.ស្ថាបត្យកមម និ ងនររូបនីយវ ិរា មហា.សិលបៈសូនរូប
មហា.ត្ូ រយត្ន្ដនដី មហា.ន្នៃស្ថស្ដសដ) និ ង មជឈមណឌលសិកាស្ស្ថវត្ជាវវបបធម៌ វ ិរាស្ថស្ដសដចាំនួន០១ ។
-ន្នយកដ្ឋានសវនកមមដែទកុង
ន

-អធិការដ្ឋាន ថានក់យសមន្ន
ើ យកដ្ឋាន
-ស្ថលាមធយមវ ិចិត្ត្សិលបៈ ថានក់ យសមើន្នយកដ្ឋាន ានស្ថលាជាំ ន្នញចាំនួន០៥ (ស្ថលារបាាំ ស្ថលា
យសៀក ស្ថលាសិលបៈសូនរូប ស្ថលាត្ូ រយត្ន្ដនដី និងស្ថលាយលាាន) ។
រ-ថានក់រាជធានី-យែត្ដ ៖
ត្កសួងានមនទីរវបបធម៌ និ ងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈរាជធានី-យែត្ដ ចាំ នួន២៤ និ ងការ ិោល័យវបបធម៌ និ ងវ ិចិ ត្ត្
សិលបៈត្កុង ែណឌ ស្សុក ចាំ នួន១៦៦ការ ិោល័យ ។
២.ត្កប្ខណឌមស្ដនដរា
ី ជការ ៖
ត្កសួងានមន្ដនដីរាជការសរុបចាំ នួន២.៥១៣ន្នក់ កនុងយន្នេះស្សី៨៤៨ន្នក់ ផចកយចញជា ៖-ថានក់ រៃាបាលកណ្ដ
ដ ល ានចាំនួន១.៤៨២ន្នក់ កនុងយន្នេះស្សី៥៦៤ន្នក់
-ថានក់ មនទីរវបបធម៌រាជធានី -យែត្ដ ានចាំ នួន១.០៣១ន្នក់ កនុងយន្នេះស្សី២៨០ន្នក់ ។
ឹ នា ាំត្កស្ួង ៖
III. ស្កមមភាពការងារថ្ននក់ដក
ថានក់ ៃឹកន្នាំត្កសួងបានររួលជួ បពិ ភាកាការងារកនុងកិ ចអ
ច ភិរកស អភិវឌ្ឍវ ិស័យវបបធម៌ និ ង អភិ វឌ្ឍ

ធនធានមនុ សសជាមួ យត្ាំណ្ដងស្ថានរូ ត្ យភញៀវជាត្ិ-អនដរជាត្ិ អងគការសារម ចូ លរួមសិកាាស្ថលា ត្បជុាំ យៅ
យត្ៅត្កសួង ចូ លរួមអមៃាំយណើរ សយមដចយត្យជាន្នយករៃាមន្ដនដី និ ងចូ លរួមជាកិ ត្ិដយសកនុងសកមមភាពត្ពឹ ត្ិដការណ៍
ជាត្ិ-អនដរជាត្ិ សរុបានចាំនួន៤៨យលើក ។
IV. លទ្ធផលការងារ ៖
១-ការងារប្សត្មើត្ពឹរកា
តិ រណ៍ស្ាំខាន់ៗ ៖
យៅដលៃរី០៨ ផែមករា ឆ្នាំ២០១៤ យៅរី សីកា
ា រត្កសួង បានយរៀបចាំយបើ កសននិបាត្យត្ត្ៀមបូ កសរុបការងារ
វបបធម៌ និងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈឆ្នាំ២០១៣ យលើកផែនការឆ្នាំ២០១៤ យត្កាមអធិ បត្ីភាព យលាកជាំទាវរៃាមន្ដនាី ត្កសួង
វបបធម៌ និងវ ិចិត្ត្សិលបៈ និ ងយៅដលៃរី០៩ ផែមករា ឆ្នាំ២០១៤ ត្កសួងបានយរៀបចាំ ពិធីបិរសននិបាត្យត្ត្ៀម
យត្កាមអធិបត្ី ភាព យលាកជាំទាវរៃាមន្ដនាី ត្កសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ។ យដ្ឋយានការអយញ្ជើញចូ លរួមពី
ឯកឧត្ាមរៃាយលខាធិ ការ អនុរៃាយលខាធិ ការ ឯកឧត្ាម យលាកជាំ ទាវ រីត្បឹកា ជាំ នួយការត្កសួង អរគន្នយក
ិ ាធិ ការរង និ ងយលាក យលាកស្សី ត្បធាន អនុ ត្បធានន្នយកដ្ឋាន
អរគន្នយករង សកលវ ិរាធិ ការ សកលវរ
ត្ពឹរធបុរស ត្ពឹ រប
ធ ុ រសរង យលាក យលាកស្សី កញ្ញញ ត្បធាន អនុ ត្បធានមនទីររាជធានី-យែត្ា សរុបានចាំ នួន
២២០ន្នក់។
2

យៅដលៃរី០៤ ផែកុ មភៈ ឆ្នាំ២០១៤ យៅស្ថលសននិសីរចត្ុមុែ ត្កសួងបានយរៀបចាំយបើកសននិបាត្បូកសរុប
ការងារវបបធម៌

និ ងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈឆ្នាំ២០១៣

និ ងយលើកផែនការឆ្នាំ២០១៤

អងគសននិបាត្បានត្បារពធពិធីយបើ ក

យត្កាមអធិបត្ី ភាព យលាកជាំទាវរៃាមន្ដនាី ត្កសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ និងយដ្ឋយានការអយញ្ជ ើញចូលរួម
ពី សាំណ្ដក់ ឯកឧត្ាម យលាកជាំ ទាវ ជាអភិ បាលរងរាជធានី /យែត្ា

ឯកឧត្ាម យលាកជាំ ទាវ ជារៃាយលខាធិ ការ

អនុរៃាយលខាធិ ការ រី ត្បឹ កាអមត្កសួង អរគន្នយក សកលវ ិរាធិ ការ យលាក យលាកស្សី អរគន្នយករង
ថានក់ ៃឹកន្នាំ

ន្នយកដ្ឋាន

ការ ិោល័យកនុងត្កសួង

យលាក

យលាកស្សី

សកលវ ិរាធិ ការរង

ត្ពឹរធបុរស

ត្ពឹរធបុរសរង ស្ថស្ដស្ថាចារយ ដនសកលវ ិរាល័យភូ មិនទវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ យលាកន្នយក ន្នយករង ត្បធាន អនុ
ត្បធានស្ថលាជាំ ន្នញ យលាកត្រូ អនកត្រូ ដនស្ថលាមធយមវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ យលាក យលាកស្សី ត្បធាន អនុត្បធាន
មនទីររាជធានី-យែត្ា ត្ពមទាាំងមន្ដនាីរាជការយៅថានក់ កណ្ដ
ា ល សរុបានចាំនួន៦០០ន្នក់ ។ យៅដលៃរី០៥ ផែកុមភៈ
ឆ្នាំ២០១៤ ត្កសួងបានយរៀបចាំពិធីបិរសននិបាត្ យត្កាមអធិ បត្ី ភាពៃ៏ែពង់ែពស់របស់ឯកឧរតមកិរសតិ ស្ដ្ឋាប្ណឌិរ
គារ

ឈន់

យដ្ឋយានការអយញ្ជើញចូ លរួមពីថានក់ៃឹកន្នាំជាន់ែពស់ ឯកឧត្ាម

ឧប្នាយករដាមស្ដនតីត្ប្ច ាំការ

យលាកជាំ ទាវ ជាអភិ បាលរងរាជធានី/យែត្ា

ឯកឧត្ាម យលាកជាំ ទាវ ជារៃាយលខាធិ ការ

អនុរៃាយលខាធិការ

រី ត្បឹ កាអមត្កសួង អរគន្នយក សកលវ ិរាធិ ការ យលាក យលាកស្សី អរគន្នយករង ថានក់ៃឹកន្នាំន្នយកដ្ឋាន
ការ ិោល័យកនុងត្កសួង យលាក យលាកស្សី សកលវ ិរាធិ ការរង ត្ពឹរធបុរស ត្ពឹរធបុរសរង ស្ថស្ដស្ថាចារយ

ដនសកលវ ិរាល័យភូ មិនទវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ យលាកន្នយក ន្នយករង ត្បធាន អនុ ត្បធានស្ថលាជាំ ន្នញ យលាកត្រូ
អនកត្រូ ដនស្ថលាមធយមវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ

យលាក យលាកស្សី ត្បធាន អនុ ត្បធានមនទីររាជធានី/យែត្ា ត្ពមទាាំង

មន្ដនាីរាជការយៅថានក់កណ្ដ
ា ល សរុបានចាំនួន៧០០ន្នក់ ។
យៅដលៃរី២១ ផែកុមភៈ ឆ្នាំ២០១៤ យវលាយា៉ោ ង ៨: ០០ន្នរី យៅស្ថលសននិសីរចត្ុ មុែ ត្កសួងបានយរៀបចាំ
ពិ ធីយបើកមយហាស្សព សិលបៈមហាជនអភិវឌ្ឍន៍ថានក់ជាត្ិ យត្កាមអធិបត្ី ភាព យលាកជាំទាវរៃាមន្ដនាី ត្កសួងវបបធម៌
និ ងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ យដ្ឋយានការអយញ្ជើញចូ លរួមពី ថានក់ ៃឹកន្នាំត្កសួង យភញៀវជាត្ិ -អនារជាត្ិ មន្ដនាីរាជការ សិលបករ
សិលបការ ិនី សរុបចាំ នួន៦៥០ន្នក់ ។
យៅដលៃរី០៣ ផែមី ន្ន ឆ្នាំ២០១៤ យៅស្ថលសននិសីរចត្ុមុែ ត្កសួងបានយរៀបចាំ ត្បារឰរិវាវបបធម៌ជាត្ិ
០៣មីន្ន យលើករី១៦ ឆ្ន២
ាំ ០១៤ យត្កាមត្បធានបរ “ អវីៗទាាំងអស់យៃើមបីសែ
ុ ៃុមភាពវបបធម៌ជាត្ិ ” និ ង
ពិ ធីបិរមយហាស្សព សិលបៈមហាជនអភិវឌ្ឍន៍ថានក់ជាត្ិ យត្កាមអធិបត្ី ភាពៃ៏ែង
ព ់ ែពស់ ស្សមដចអគ្គមហាសស្នា
ប្រីសរសជា

ហុន

សស្ន

នាយករដាមស្ដនដី

ននត្ពះរាជាណាចត្កកមពុជា

និ ង

ស្សមតចកិរតិត្ពឹទ្ធប្ណឌិរ

យដ្ឋយានការអយញ្ជើញចូ លរួមជាកិត្ិ យ
ដ សពី ថានក់ៃឹកន្នាំជាន់ែពស់ បណ្ដ
ដ ត្កសួង-ស្ថាប័ន យភញៀវជាត្ិ-អនដរជាត្ិ
ថានក់ ៃឹកន្នាំ-មន្ដនដីរាជការត្កសួងវបបធម៌

និ ងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ

សិលបករ-សិលបការ ិនី

និ សសិត្សកលវ ិរាល័យ

ភូ មិនទវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ សរុបចាំនួន៧០០ន្នក់ ។
២-ការងាររដាបាល និងហិរញ្ញ វរថុ ៖
២.១.ការងាររដាបាលទ្ូសៅ ៖

-បានែសពវែាយរាល់សកមមភាពការងារកនុងវ ិស័យវបបធម៌តាមត្បព័ នអ
ធ ុី នធឺ ផណត្តាមផែនការ
-បានសត្មួលការត្រប់ ត្រង

ការចរាចរលិែិត្រៃាបាល

និ ងសត្មបសត្មួលយអាយទាន់ យពលយវលា

យដ្ឋយបានររួ លលិែិត្ចូលពី ត្រប់ ស្ថាប័នចាំ នួន១.៣៣១ចាប់ និងបានែលិត្លិែិត្ស្ថនមយែសងៗជូ នថានក់ ៃឹកន្នាំ
ត្កសួងស្សបតាមត្ត្មូវការបានចាំ នួន១.០២៩ចាប់

និងបញ្ូជ នយចញយៅត្រប់ស្ថាប័ នតាមរយៈត្ចកយចញ

រៃាបាលបានទាន់យពលយវលា
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-បានយរៀបចាំបយងកើត្ស្ថរយអឡិចត្ត្ូនិច (E-mail) និងយធវើយសចកាីជូនៃាំ ណឹងែសពវែាយ អាំពីការយរៀបចាំ
ស្ថរយអឡិចត្ត្ូនិច និងយបាេះពុ មពន្នមប័ណណជូនមន្ដនាីរាជការ
-បានយរៀបចាំបយងកើត្ User Account ជូ នមន្ដនាីរាជការសត្ាប់ យត្បើ ត្បាស់ WiFi Internet យៅរីសីកា
ា រ
ត្កសួង ។
២.២.ការងារប្ុគ្គលក
ិ ៖

-បានយធវើនិយ័ត្កមមថានក់

ឋាននារស័កិ ាជូនមន្ដនាីរាជការតាមស្ថរាចរយលែ០៦សរ

ចុ េះដលៃរី១៤

ផែត្ុ លា ឆ្នាំ២០១៣ របស់រាជរដ្ឋាភិ បាលកមពុជា សយត្មច១០០ភាររយ

-បានជួ យសត្មបសត្មួលត្កុមការងារធន្នោរកាណ្ដឌ្ី ោ៉ោយធវើប័ណណ ATM សត្ាប់ យបើកត្បាក់ យបៀ

វត្សរបស់មន្ដនាីរាជការត្កសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិត្ត្សិលបៈថានក់ រៃាបាលកណ្ដ
ា ល
-បានយសនើសុាំយមដ្ឋយជូ នន្នរ ីត្កសួងចាំនួន៦១ន្នក់
-បានយសនើសុាំយមដ្ឋយជូ នសបបុរសជនចាំនួន០២ន្នក់

-បានយរៀបចាំយធវើយមដ្ឋយជូ នមន្ដនាីរាជការចាំ នួន១៩អងគភាព (ថានក់ កណ្ដ
ា លចាំនួន០៥អងគភាព និ ងថានក់
រាជធានី-យែត្ាចាំនួន១៤អងគភាព)
-បានយធវើត្បកាសលុបយឈាមេះជូ នមន្ដនាីរាជការចាំ នួន០៦ន្នក់ យដ្ឋយររួ លមរណៈភាព
-បានយធវើត្បកាសផត្ងតាាំងជូ នមន្ដនាីរាជការចាំ នួន១២ន្នក់

(ថានក់កណ្ដ
ា លចាំ នួន១០ន្នក់

និងថានក់

រាជធានី-យែត្ាចាំនួន០២ន្នក់ )
-បានយធវើត្បកាសររួ លត្កបែណឌមន្ដនាីចាំនួន០១ន្នក់ មកពី ត្កសួងស្ថធារណការ និងៃឹកជញ្ូជ ន
-បានយធវើត្បកាសត្យមាើងថានក់ តាមកត្មិ ត្សញ្ញញបត្ត្ជូនមន្ដនាីរាជការចាំនួន៣៤ន្នក់
-បានយធវើត្បកាសយែទរភារកិចចជូនមន្ដនាីរាជការថានក់ត្បធានការ ិោល័យ

យៅរៃាបាលកណ្ដ
ា លចាំ នួន

០២ន្នក់
-បានយធវើត្បកាសយែទរត្កបែណឌជូ នមន្ដនាីចាំនួន០២ន្នក់

យៅត្កសួងបរ ិស្ថាន

និងត្កសួងផៃនៃី

នររូបនី យកមម និ ងសាំណង់
-បានយធវើសាំយណើសុាំត្យមាើងថានក់ ជូនវរមន្ដនាីចាំនួន២០ន្នក់ យៅត្កសួងមុែងារស្ថធារណៈ
-បានយធវើត្បកាសសាីពីការយធវើនិយ័ត្កមមថានក់

ឋាននារស័កិជ
ា ូនមន្ដនាីរាជការតាមអត្ី ត្ភាពការងារ

ចាំ នួន៩៩៤ន្នក់ (ថានក់កណ្ដ
ា លចាំនួន៥៣៧ន្នក់ និងថានក់រាជធានី-យែត្ាចាំនួន៤៥៧ន្នក់ )
-បានយធវើសាំយណើសុាំយធវើនិយ័ត្កមមថានក់

ឋាននារស័កិ ជ
ា ូនមន្ដនាីរាជការចាំនួន ៩៩៩ន្នក់

យៅត្កសួង

មុ ែងារស្ថធារណៈ
-បានយធវើសាំយណើសុាំត្យមាើងថានក់ ជូនមន្ដនាីរាជការតាមយវនត្បចាាំឆ្នាំចាំនួន១២០ន្នក់
-បានយធវើនិយ័ត្កមមថានក់ ឋាននារស័កិជ
ា ូ នវរមន្ដនាីចាំនួន៣៩ន្នក់ យៅត្កសួងមុែងារស្ថធារណៈ
-បានយធវើផែនការត្កបែណឌមន្ដនាីរាជការ

ការត្បឡងត្បផជងដែទកុង
ន

យៃើមបីបូរត្បយភរត្កបែណ
ា
ឌ

ការយត្បើត្បាស់មន្ដនាីជាប់ កិចស
ច នា និងបុរគលិកអផណាត្ ឆ្នាំ២០១៥ យៅត្កសួងមុែងារស្ថធារណៈ
-បានយធវើត្បកាសដ្ឋក់មន្ដនាីរាជការឲ្យសាិត្កនុងភាពរាំយនរោមនយបៀវត្សចាំ នួន០៧ន្នក់

-បានយធវើត្បកាសឲ្យឈប់ ពិយសស យៃើមបីឈរយឈាមេះជាត្កុមត្បឹកាយែត្ា ត្កុង ស្សុក ចាំនួន ០៤ន្នក់
-បានយធវើត្បកាសយត្ជើ សយរ ើសពលករអផណាត្ចាំ នួន៥២៩ន្នក់
-បានយធវើត្បកាសយត្ជើ សយរ ើសមន្ដនាីជាប់កិចចសនាចាំនួន២៧៨ន្នក់
-បានបញ្ូច លត្បាក់មុែងារត្រូររុយកាសលយលមីចាំនួន១១ន្នក់ កនុងតារាងរូ ទាត្់យបៀវត្ស
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-បានបញ្ូច លត្បាក់យឡើងថានក់ និងឋាននារស័កិជ
ា ូ នមន្ដនាី កនុងតារាងយបៀវត្សចាំ នួន៣០៩ន្នក់
-បានយធវើសាំយណើសុាំយោលការណ៍ត្យមាើងកត្មិត្ត្បាក់ បាំណ្ដច់ មុែងារជូ នមន្ដនាីរាជការចាំនួន៦៣ន្នក់
-បានយធវើសាំយណើសុាំយោលការណ៍តាាំងស៊ាប់ជូនមន្ដនាីចាំនួន០២ន្នក់
-បានយធវើត្បកាសជូនមន្ដនាីរាជការឲ្យចូ លនិ វត្ាន៍ចាំនួន៣៩ន្នក់

(ថានក់កណ្ដ
ា លចាំ នួន២៨ន្នក់

និង

ថានក់ រាជធានី-យែត្ាចាំនួន១១ន្នក់)
-បានយធវើលិែិត្យ្ាើយត្បករណីសាំយណើសុាំសិត្
ា ិ ត្រឹ េះស្ថានសិកា សិសស និ សសិត្ និងស្ថស្ដស្ថាចារយយៅ
ត្កសួងអប់ រ ាំ យុវជន និងកីឡា
-បានយធវើលិែិត្ឧយរទសន្នមមន្ដនាីរាជការចាំ នួន២៣៧ន្នក់

ជាត្រូបងាាត្់យពញយពល

“កត្មិត្មធយម”

យៅស្ថលាមធយមវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ សត្ាប់ ឆ្នាំសិកា២០១៣-២០១៤ ។
-បានយរៀបចាំ ការត្បលងយត្ជើសយរ ើសមន្ដនាីត្កបែណឌលមីចាំនួន៧៩ន្នក់
២.៣.ការងារនីរិកមម ៖

-ចូ លរួមកិ ចត្ច បជុាំ អនារត្កសួង យៃើមបីពិភាកាយលើយសចកាីត្ពាង សាីពីលកានិ ក
ា ៈ ដនយៅត្កម និ ង ត្ពេះរាជ
អាជាញ យៅត្កសួងយុត្ិធ
ា ម៌
-បានយធវើបរបងាាញៃល់មន្ដនាីត្ចកយចញចូ លផត្មួ យ សាីពី “នី ត្ិវ ិធី និងផបបបរដនការែាល់យសវា
រៃាបាលយលើវ ិស័យវបបធម៌ និ ងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ” យៅយែត្ាកាំពង់ ចាម
-ចូ លរួមត្បជុាំ ជាត្កុមត្បឹកាអនកចាប់

យៃើមបីពិភាកាយលើយសចកាីសយត្មច

សាីពីការបយងកើត្រណៈ

កាមធិ ការអនារត្កសួងត្រប់ត្រងភាពយនា និងវ ីយៃអូបរយរស និ ងពិ ភាកាអាំ ពីយោលនយោបាយជាត្ិយលើវ ិស័យ
វបបធម៌
-ចូ លរួមត្បជុាំ ពិនិត្យ និងពិភាកាយលើកិចចត្ពមយត្ពៀងសហត្បត្ិបត្ាិការវបបធម៌ រវាងរាជរដ្ឋាភិ បាល
កមពុជា និងរាជរដ្ឋាភិ បាលត្បុយយណដ្ឋរូស្ថឡឹម
-ចូ លរួមត្បជុាំ ពិនិត្យ និងពិភាកាយលើកិចចត្ពមយត្ពៀងសហត្បត្ិបត្ាិការវបបធម៌ រវាងរាជរដ្ឋាភិ បាល
កមពុជា និងរាជរដ្ឋាភិ បាលយប៉ោ រូ
- បានយរៀបចាំយសចកាីផលាងយហត្ុ ដនយោលនយោបាយវបបធម៌
-បានចូ លរួមពិនិត្យរត្មង់ ផបបបរ និ ងនីត្ិវ ិធី រត្ិ យុត្ច
ា ាំ នួន០៤ឯកស្ថរ ជូនអរគន្នយកដ្ឋានយបត្ិ ក
ភណឌ
-បានចូ លរួមយរៀបចាំ ចយមាើយយលើកត្មងសាំនួររបស់អងគការសហត្បជាជាត្ិ ពាក់ព័នធនឹងវ ិស័យវបបធម៌
-បានចូ លរួមយរៀបចាំ ពិនិត្យ និ ងផកសត្មួលត្បកាស សាីពីការត្រប់ត្រងសាំណង់ អាណ្ដនិរម
-បានយរៀបចាំពិនិត្យ និ ងផកសត្មួលអនុ ត្កឹត្យ សាីពីការត្រប់ ត្រង ការែលិត្ និងការយធវើអាជី វកមម
ស្ថនដៃសិលបៈរសសនី យភាព
ិ ី និងវិធានដនការតាក់ផត្ងលិែិត្បរដ្ឋានរត្ិ យុត្ា យៅរី សីកា
-បានយធវើបរបងាាញសាីពី នីត្ិវធ
ា រត្កសួង
-ចូ លរួមត្បជុាំ អនារត្កសួង
យញៀន យៅត្កសួងសុខាភិបាល

្ាងអនុ ត្កឹ ត្យបយងកើត្ន្នយកដ្ឋានសុែភាពែាូវចិ ត្ា

និងការបាំ ពានយត្រឿង

-បានចុ េះយបសកកមមយៅមនទីរវបបធម៌ និ ងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈយែត្ាបាត្់ ៃាំបង ដប៉ោ លិន និងបន្នទយានជ័ យ
យៃើមបីផសវងយល់ពីចាំយណេះៃឹ ង និងការអនុ វត្ាលិែិត្បរដ្ឋានរត្ិ យុត្ាយៅរៃាបាលថានក់ យត្កាមជាត្ិ ។
២.៤.ការងារគ្ណសនយយ និងហិរញ្ញ វរថុ ៖
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-យធវើត្បកាសអាណ្ដប័កយែទរឥណទាន

ជូ នមនទីរវបបធម៌ រាជធានី -យែត្ា

សត្ាប់ការចាំ ណ្ដយលវ ិកា

ឆ្នាំ២០១៤
-យធវើរបាយការណ៍

និងស្ថលាកប័ ត្ត្បង់ ចាំណូលចូ លលវ ិការៃា

ស្ថរមនទីរជាត្ិ ពី ការត្ត្ួត្ពិនិត្យវ ិស័យភាពយនា

អាំពីចាំណូលលក់ សាំបុត្ត្រសសន្ន

ពីការន្នាំយចញ-ន្នាំចូលវត្ាុសិលបៈ ផែមករា-មិ លុន្ន ឆ្នាំ២០១៤

និងបផងវរចាំ ណូលចូ លលវ ិការៃាពីដលាជួលរីតាាំងមួ យផែនករបស់ន្នយកដ្ឋាន

និ ងសុាំសិរិ យធ ធវើអាជី វកមមយលើស្ថនដៃ

អភិវឌ្ឍវបបធម៌ ផែមករា-មិលុន្ន ឆ្នាំ២០១៤ និ ងពីការជួ លយរាងភាពយនាលុចស មណឌលរូបភាព (អាឡឺយ៉ោង់)
យរាងភាពយនាយែមរ ិនទ ផែមករា-ឧសភា ឆ្នាំ២០១៤
-យធវើសាំណុាំលិែិត្យបើ កលវ ិការៃា សត្ាប់ឧបត្ាមភអក
ន បានត្បរល់វត្ាុបុ រាណឲ្យស្ថរមនទីរយែត្ាកាំពង់ សឺ ព

និ ងសទឹងផត្ត្ង-មន្ដនាីរាជការពាបាលជមៃឺ០៧ន្នក់-មន្ដនាីសត្ាលកូ ន០៧ន្នក់-មន្ដនាីចូលនិ វត្ាន៍១៤ន្នក់

សុាំលា

ឈប់ ពីការងារ០១ន្នក់ និងមរណៈភាព០១ន្នក់
-បានយធវើសាំណុាំលិែិត្សុាំលវ ិការៃា ៖ ជាំពូក៦០ និ ងជាំពូក៦៤ សត្ាប់ ត្បឡងយត្ជើសយរ ើសស្ថនដៃផត្ង
និ ពនធត្បយលាមយលាក និ ងកាំ ណ្ដពយយរឿងឆ្នាំ២០១៤ និ ង សត្ាប់ ត្បឡងយត្ជើសយរ ើសត្កបែ័ ណឌលមីចាំនួន៧៩ន្នក់
កនុងឆ្នាំ ២០១៤-ឧបត្ាមជ
ភ ី វភាពជូនត្ពឹ ទាធចារយសិលបៈផៃលជាមរត្កមនុ សសរស់ ផែមករា-មិ លុន្ន ឆ្នាំ២០១៤
-សុាំនិយ័ត្ភាពដែទកុងជាំ
ន
ពូក៦៤សត្ាប់ ៖ -ឧបត្ាមភត្បចាាំផែជូនមន្ដនាីនររបាលការពារយបត្ិកភណឌ
យៅត្បាស្ថរបន្នទយឆ្មរផែមករា-កុមភៈ ឆ្នាំ២០១៤ -ត្បាក់ បាំណ្ដច់ ថានក់ ៃឹកន្នាំ និងយបៀវត្សមន្ដនាីរាជការ មន្ដនាីជាប់

កិ ចចសនា និងពលករអផណាត្ ផែមករា-មិ លុន្ន ឆ្នាំ២០១៤ -រិ ញសាភរៈការ ិោល័យ និងការងារយបាេះពុ មព
សត្ាប់យត្បើត្បាស់្ាសរី ១ឆ្នាំ២០១៤

-យបាេះពុមយព សៀវយៅរិ ន្នននុយលែន៍ ឆ្នាំ២០១៤

-យរៀបចាំ សននិបាត្បូក

សរុបការងារវ ិស័យវបបធម៌ឆ្នាំ២០១៣ និ ង យលើករិសយៅការងារឆ្នាំ២០១៤ -រិ ញយត្រឿងសងាារ ឹមយត្បើត្បាស់
ឆ្នាំ២០១៤ -ផលទាាំជួសជុលសាភរៈការ ិោល័យ និងយរៀបចាំ ត្បារពធរិវាន្នរ ីអនារជាត្ិ ៨ មី ន្ន ឆ្នាំ២០១៤
-បានយធវើលិែិត្យសនើសុាំ ៖ -បុ យរត្បទានលវ ិការៃាសត្ាប់ យរៀបចាំ មយហាស្សពសិលបៈមហាជនអភិវឌ្ឍ
ថានក់ ជាត្ិ -អាណត្ាិយបើ កត្បាក់ ចាំណ្ដយរូ ទាត្់ រជជយរយយជុាំ រី៤ឆ្នាំ២០១៤-លវ ិការៃាសត្ាប់យរៀបចាំ រិវាវបបធម៌ជាត្ិ
៣មី ន្ន យលើករី១៦ ឆ្នាំ២០១៤ -យោលការណ៍បកផត្បឯកស្ថរពី ភាស្ថអង់ យរាស មកភាស្ថផែមរ -យោលការណ៍
ចាំ ណ្ដយសិកាស្ស្ថវត្ជាវអាំ ពីរាំយនៀមរាាប់ របស់ជនជាត្ិ ភារត្ិ ច

និ ងយោលការណ៍ចាំណ្ដយយរៀបចាំ ពិព័រណ៌

អចិដន្ដនាយ៍ជាត្ិពិនុធ ត្បចាាំឆ្នាំ២០១៤

-បានយធវើសាំណុាំលិែិត្ ៖ អាណត្ាិយបើ កត្បាក់ សត្ាប់រូទាត្់ ដលាយត្បើត្បាស់យសវារូរស័ពទយលើត្ុ ផែធនូ
ឆ្នាំ២០១៤ -សុាំយោលការណ៍សត្ាប់ យបសកកមមកុងត្បយរសចាំ
ន
នួន០២យលើក -សុាំយោលការណ៍យបសកកមមយៅ
ស្ថធារណរៃាត្បជាានិត្ចិ ន

-អាណត្ាិយបើកត្បាក់ សត្ាប់រូទាត្់ ដលាយត្បើ ត្បាស់អរគិសនី ផែមករា-មី ន្ន

ឆ្នាំ

២០១៤ -អាណត្ាិយបើកត្បាក់ សត្ាប់រូទាត្់ ដលាយត្បើ ត្បាស់រឹកចាប់ ពីវរគ៥-១២ និងវរគ០១-០៤ ឆ្នាំ២០១៤-អាណត្ាិ
យបើកត្បាក់ សត្ាប់រូទាត្់យរៀបចាំ រិវាន្នរ ីអនារជាត្ិ ៨មីន្ន

ឆ្នាំ២០១៤

-អាណត្ាិយបើ កត្បាក់ចាំណ្ដយយបសកកមម

យៅត្បយរសមី ោ៉ោន់ ា៉ោ ឡាវ យវៀត្ណ្ដម ចិ ន និ ងហវីលីពីន -អាណត្ាិយបើកត្បាក់ សត្ាប់រូទាត្់ដលាត្បមូ ល
និ ងៃឹ កជញ្ូជ នសត្ាមចាប់ពីផែកុមភៈ ៃល់ធូន ឆ្នាំ២០១៣ និ ងពី ផែមករា-មី ន្ន ឆ្នាំ២០១៤ -ចាំ ណ្ដយដលារូទាត្់ យត្បើ
ត្បាស់អរគិសនី របស់ន្នយកដ្ឋានោាំពារ និងអភិ រកសសាំណង់ បុ រាណត្បចាាំត្ត្ីាសរី ១ ឆ្នាំ២០១៤ -សុាំរូទាត្់
ត្បាក់ រងាវន់ យលើករឹកចិត្ាត្បចាាំផែមករា-យមស្ថ ឆ្នាំ២០១៤
-បានយធវើលិែិត្សុាំលវ ិការៃា ៖ -រិ ញវត្ាុអនុ សាវរ ីយ៍ជូនយភញៀវជាត្ិ និងអនារជាត្ិ ឆ្នាំ២០១៤ -ចាំ ណ្ដយ

យរៀបចាំ សិកាាស្ថលាថានក់ ជាត្ិ សាីពីសិរិ អ
ធ ក
ន និ ពនធ និ ងសិរិ ធត្បហាក់ត្បផហល -យធវើបយងាគលការពារស្ថានី យបុរាណ
ិ រ
-សិកាស្ស្ថវត្ជាវស្ថានី យបុ រាណកនុងយែត្ារត្នរីរ ី ត្ពេះវហា
6

-យបសកកមមកុងត្បយរស
ន
តាមបណ្ដ
ា យែត្ាន្នន្ន

-ចាំ ណ្ដយសិកាស្ស្ថវត្ជាវចងត្កងឯកស្ថរវត្ាុបុរាណ និ ងការត្បមូ លវត្ាុបុ រាណកនុងយែត្ាកាំពង់ ធាំ និងសទឹងផត្ត្ង
-សត្ាប់ ត្បឡងបាូរត្បយភរត្កបែណឌ១២៨កផនាង ជូ នមន្ដនាីរាជការ -ឧបត្ាមម
ភ ន្ដនាីរាជការពាបាលជមៃឺ១០ន្នក់

-ត្បាក់ បាំណ្ដច់ និ ងយបៀវត្សមន្ដនាីរាជការ យបៀវត្សពលករអផណាត្ និងមន្ដនាីកិចស
ច នាផែមិ លុន្ន -ឧបត្ាមជ
ភ ី វភាព
មរត្កមនុ សសរស់១៦ន្នក់ ផែមិលុន្ន

-បផនាមជាំពូក៦៤សត្ាប់រូទាត្់ ត្បាក់រងាវន់ យលើករឹកចិត្ាឆ្នាំ២០១៣

និ ង

ឆ្នាំ២០១៤
-បានយសនើសុាំយោលការណ៍ចាំ ណ្ដយ ៖ រិ ញយសៀវយៅចាប់ និងវចន្ននុត្កមផែមរ-យរៀបចាំមយហាស្សព
ៃណ្ដ
ា ាំ សម
ា ូបអាហារផែម
ា
រ យលើករី១៥ ឆ្នាំ២០១៤ -មយហាស្សពបយងាាេះផែាងផែមរ យលើករី ១៨ ឆ្នាំ២០១៤ និងយរៀបចាំ
មយហាស្សពបងាាញម៉ោូត្សយមាៀកបាំ ពាក់ ផែមរ យលើករី ១៤ ឆ្នាំ២០១៤-យបសកកមមយៅត្បយរសហូឡង់ និងហវីលីពីន
-យរៀបចាំ សិកាាស្ថលាពិ យត្ោេះយោបល់យលើយសចកាីត្ពាងចាប់ សីព
ា ី ការត្រប់ ត្រងការត្បរុាំ ត្ន្ដនាី

-យរៀបចាំអភិ វឌ្ឍ

យរហរាំព័រយវបស្ថយត្កសួង -សិកាស្ស្ថវត្ជាវ និ ងចងត្កងយសៀវយៅអាំពីកាច់ចាាក់ ផែមរភារ៣ -យរៀបចាំ យបើក
វរគបណុា េះបណ្ដ
ា លកិចចការរៃាបាល និងត្រប់ត្រង

-វរគបណុា េះបណ្ដ
ា លការងារសិលបៈសូនរូប និងសិបបកមម

-មយហាស្សពសិលបៈចាាក់យឈើ សីព
ា ី ត្បាស្ថរបាយ័ន -រិ ញយសៀវយៅលមីត្មកល់រុកកនុងបណ្ដណល័យជាត្ិ -យរៀបចាំ
តាាំងពិព័រណ៌យសៀវយៅថានក់ជាត្ិ

-យរៀបចាំយបើកវរគបណុា េះបណ្ដ
ា លការងាររៃាបាល

និ ង

បរពិយស្ថធន៍ការងារ

សត្ាប់ មន្ដនាីត្កបែណឌលមីឆ្នាំ២០១៣

-បានយធវើអាណត្ាិចាំណ្ដយរូ ទាត្់

៖

-បយញ្ញើដត្បណីយដលាយែញើរលិែិត្ែាូវការត្បចាាំត្ត្ី ាសរី ១

ឆ្នាំ២០១៤ -ដលាយត្បើ ត្បាស់ថាមពលអរគិសនី ផែយមស្ថ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ -បង់ដលាចូលជាសាជិ កISBN ពី ផែ
យមស្ថ ឆ្នាំ២០១៤ ៃល់ផែមី ន្ន ឆ្នាំ២០១៥ -ដលាយត្បើ ត្បាស់យសវារូរស័ពទយលើត្ុពីផែយមស្ថ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៤
និ ងដលាត្បមូ ល និងៃឹ កជញ្ូជ នសាំរាមផែឧសភា មិលុន្ន ឆ្នាំ២០១៤
-បានយធវើអាណត្ាិយបើ កត្បាក់ ចាំណ្ដយ

៖

-យរៀបចាំ សិកាាស្ថលាសាីពីសិរិធអនកនិពនធ

និងសិរិត្ធ បហាក់

ត្បផហល -បង់ ដលាយត្បើ ត្បាស់យសវាអុិ នយធើ យណត្ពី ផែយមស្ថ ឆ្នាំ ២០១៤ ៃល់ផែមី ន្ន ឆ្នាំ២០១៥-យបសកកមមកុនងត្បយរស
០២យលើក និ ងយត្ៅត្បយរស០៤យលើក

-យសនើសុាំរូទាត្់ ចាំណូលសត្ាប់ ត្បាក់រងាវន់យលើករឹ កចិត្ាត្បចាាំផែមី ន្ន-យមស្ថ ឆ្នាំ២០១៤
-យធវើលិែិត្សុាំលវ ិការៃាសត្ាប់ យរៀបចាំ ររួ លយភញៀវជាត្ិឆ្នាំ២០១៤
-យធវើលិែិត្អាណត្ាិយបើកត្បាក់ ចាំណ្ដយបង់ វ ិភារទានជូនរណៈកមមការភាពយនាអាសុី ឆ្នាំ២០១៤
-យធវើលិែិត្ចាំណ្ដយរូ ទាត្់ ដលាត្បមូ លសាំរាមផែមករា-យមស្ថ

ឆ្នាំ២០១៤

និ ងរូ ទាត្់ ដលាយត្បើត្បាស់

រូ រស័ពយទ លើត្ុ ផែមករា-យមស្ថ ឆ្នាំ២០១៤
ឆ្នាំ២០១៤

-យធវើលិែិត្អាណត្ាិយបើកត្បាក់ រូទាត្់ បញ្ជីដត្បសណីយ៏សត្ាប់ ដលាយែញើរលិែិត្ែាូវការត្បចាាំត្ត្ី ាសរី ១
-យធវើលិែិត្យសនើសុាំយោលការណ៍យរៀបចាំ សិកាាស្ថលាពិយត្ោេះយោបល់យលើយសចកាីត្ពាងត្បកាស សាីពី

ការត្រប់ ត្រងការត្បរុាំត្ន្ដនាី
-យរៀបចាំ លិែិត្យសនើសុាំលវ ិការៃាសត្ាប់រជជយរយយជុាំរី១-៣ និងបនារជជយរយយជុាំរី៤
-យធវើសាំណុាំលិែិត្យបសកកមមកុងត្បយរសបានចាំ
ន
នួន១៨០យលើក

-បានត្បមូ លឯកស្ថរចាំណ្ដយយបសកកមមតាមបណ្ដ
ា យែត្ាន្នន្ន ផៃលចុ េះរួចចាំ នួន៧០យបសកកមម
-ត្ត្ួត្ពិ និត្យរបាយការណ៍តាមអាណត្ាិនីមួយៗផៃលបានចាំណ្ដយរួច
-ត្ត្ួត្ពិ និត្យឯកស្ថរយបសកកមមផៃលបានចុ េះរួចចាំនួន៨០យបសកកមម
២.៥.ការងារស្មាារៈ និងប្រ ិកាារ ៖
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-សហការជាមួ យមន្ដនាីអាជាញធរសវនកមមជាត្ិ យៃើ មបីត្ត្ួត្ពិ និត្យបញ្ជីស្ថរយពើភណឌឆ្នាំ២០១២
-បានែគូរែគងយសៀវយៅបញ្ជីស្ថរយពើភណឌត្រពយសមបត្ាិរៃាឆ្នាំ២០១៣
សិលបៈយែត្ាកាំពត្-ត្ពេះសីហនុ-មណឌលរីរ ី-ស្ថវយយរៀង និងដប៉ោ លិន

របស់មនទីរវបបធម៌

និ ងវ ិចិត្ត្

-បានយធវើសាំយណើសុាំយោលការណ៍ធាន្នចាំ ណ្ដយ យៃើមបីរិញយត្បងឥនធនៈ យត្បើ ត្បាស់្ាសរី១-រិ ញ
យត្រឿងសងាារ ឹមត្បចាាំឆ្នាំ២០១៤-សាភរៈការ ិោល័យយត្បើ ត្បាស់្ាសរី ១-ជួ សជុលឧបករណ៍ការ ិោល័យ
ត្បចាាំឆ្នាំ២០១៤-រិ ញសាភរៈែគត្់ែង
គ ់ សត្ាប់ ផលទាាំឧបករណ៍រលយនា-ផលទាាំអាោរ-រិ ញឧបករណ៍យភាងបុ រាណ
រិ ញសាំបកកង់ រលយនា និងម៉ោូត្ូ-រិ ញសយមាៀកបាំ ពាក់ និងការត្ុ បផត្ង និ ងរិញសាភរៈយត្បើត្បាស់យែសងៗ-ផលទាាំ
និ ងជួ សជុ លរលយនាឆ្នាំ២០១៤

-ជួ សជុ លផកលមអស្ថរមនទីរយែត្ាយពាធិស្ថត្់

-ជួ សជុ លផកលមអអាោរចាស់ៗ

កនុងបរ ិយវណស្ថលាភូមិភារស្សុកបាណន់ យែត្ាបាត្់ៃាំបង -ជួ សជុ លផកលមអបរ ិយវណស្ថលសននិសីរចត្ុមុែ
-ជួ សជុ លផកលមអអាោររីសីកា
ា រត្កសួង និងបនទប់សូឌ្ី
ទ យ៉ោូ-ជួ សជុ លរល់ត្រត្បាស្ថរភនាំជីសូរយយែត្ាតាផកវ-ជួ ស
ជុ ល និងអភិ រកសរូបចាាក់បុរាណ យៅកនុងអភិរកសដ្ឋានអងគរ យែត្ាយសៀមរាប-រិ ញសាភរៈបយចចកយរស្ាសរី ១

-រិ ញសាភរៈការ ិោល័យ និ ងយបាេះពុមព្ាសរី ២-រិ ញយត្បងឥនធនៈសត្ាប់ យត្បើ ត្បាស់្ាសរី ២ និ ង ជួ ស
ជុ លពត្ងីកយកាាងទាវរខាងត្បូង ដនត្បាស្ថរបន្នទយឆ្មរ យែត្ាបន្នទយានជ័ យ

-បានយធវើការផបងផចកសាភរៈការ ិោល័យ្ាសរី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ជូ នថានក់ ៃឹកន្នាំ អរគន្នយកដ្ឋាន

និ ងត្រប់ ន្នយកដ្ឋាន តាមរយត្ាងផបងផចក
-យលើករយត្ាងជួ សជុ ល
ស្ថលាភូមិភារយៅស្សុកបាណន់

ផកលមអស្ថរមនទីរយែត្ាយពាធិ ស្ថត្់
យែត្ាបាត្់ ៃាំបង

-ផកលមអអាោរចាស់ៗកនុងបរ ិយវណ

-ផកលមអបរ ិយវណស្ថលសននិសីរចត្ុមុែ

និង

ផកលមអ

អាោររី សីកា
ា រត្កសួង និងបនទប់សឌ្ី
ូទ យ៉ោូ

-បានយៃញដលា ៖ -យត្បងឥនធនៈ្ាសរី១ ឆ្នាំ២០១៤ -ការែគត្់ែង
គ ់ សាភរៈការ ិោល័យ និងការ

យបាេះពុ មត្ព បចាាំ្ាសរី១ ឆ្នាំ២០១៤ -ការងារជួ សជុលផកលមអអាោររី សីកា
ា រ ផកលមអស្ថរមនទីរយែត្ា យពាធិស្ថត្់
និ ងបនទប់សឌ្ី
ូទ យ៉ោូ

-បានត្បរល់-ររួ ល

៖

-យត្បងឥនធនៈ្ាសរី១

ឆ្នាំ២០១៤

-ផលទាាំ

និ ងជួ សជុ លឧបករណ៍

ការ ិោល័យត្បចាាំឆ្នាំ២០១៤-ែគត្់ែង
គ ់ សាភរៈការ ិោល័យ្ាសរី ១ ឆ្នាំ២០១៤-ែគត្់ែង
គ ់ សាភរៈសត្ាប់ ផលទាាំ
រលយនា-ែគត្់ែគង់ឧបករណ៍យភាងបុ រាណ-ែគត្់ែង
គ ់ សាភរៈយត្បើត្បាស់ត្បចាាំឆ្នាំ២០១៤-ែគត្់ែគង់សាភរៈសត្ាប់ផលទាាំ
អាោរ និង ការងារយបាេះពុមពប័ណណយលឿង និងប័ ណណចាំណូល-ចាំ ណ្ដយរជជយរយយ ។
២.៦.ការងារសផនការ ស្ថរ
ិ ិ និងស្រ ុប្ ៖

-សយត្មចបានការងារបូកសរុបសកមមភាពវបបធម៌ ឆ្នាំ២០១៣
-សយត្មចបានការយរៀបចាំផែនការសកមមភាពវបបធម៌ ឆ្នាំ២០១៤
-សយត្មចបានការត្បមូ លរិននន័យ និងចងត្កងយសៀវយៅសាិត្ិវបបធម៌ ឆ្នាំ២០១៣ ជាភាស្ថរផែមរ និ ង
អង់យរាស
-បានយធវើតារាងសរុបរយត្ាងបញ្ូច លកនុងកមមវ ិធីវ ិនិយោរស្ថធារណៈ៣ឆ្នាំរ ាំកិ ល

២០១៥-២០១៧

ចាំ នួន៤រយត្ាងជាភាស្ថរផែមរ និ ងអង់ យរាស

-បានសយត្មចការយធវើរបាយការណ៍តាមរបបកាំ ណត្់ ត្បចាាំផែ មករា

កុ មភៈ មិន្ន យមស្ថ ឧសភា

និ ងមិ លុន្ន ជូនរណៈរៃាមន្ដនាី និងស្ថាប័ នពាក់ព័នធ
-បានចុ េះបាំយពញយបសកកមមយៅយែត្ាចាំនួន៣ យែត្ាត្ពេះសីហនុ យកាេះកុ ង និងត្ពេះវ ិហារ យៃើមបីផណន្នាំ
ពីការកស្ថងផែនការ និ ងរយបៀបយធវើរបាយការណ៍ឲ្យបានត្ត្ឹមត្ត្ូវៃល់មន្ដនាីររួលបនទុកថានក់ រាជធានី-យែត្ា។
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២.៧.ការងារស្ិទ្ធិអនកនិពនធ និងស្ិទ្ធិត្ប្ហាក់ត្ប្សហល ៖

-ចូ លរួមត្បជុាំ សាីពីសាហរណកមមពាណិជជកមមឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ យៅត្កសួងពាណិជជកមម
-ចូ លរួមត្បជុាំ ពិភាកាបញ្ញ
ា សិរិ អ
ធ ក
ន និពនធ និងសិរិត្ធ បហាក់ត្បផហល យៅសណ្ដ
ា ោរ Intercontinental
-ចូ លរួមសិកាាស្ថលា
យៅត្បយរសសឹងាបូរ ី

សាីពីបញ្ញ
ា ត្បឈមកនុងការអនុវត្ាសនធិសញ្ញញ

-បានយចញត្បកាសសាីពីការលុបយចាលការចុ េះបញ្ជី

Beijing

-ការយបាេះពុ មព

និ ង

Marrakesh

និងវ ិធានការយែសងៗយរៀត្

ផៃលពាក់ព័នធរបស់វ ិរាស្ថាន CamEd និង វ ិរាស្ថានហិរញ្ញ វត្ាុរណយនយយ (IFA)

-បានចូ លរួមសិកាាស្ថលាសាីពីការផបងផចកែលត្បយោជន៍ ជាលកាណៈអនារជាត្ិ

យៅត្កសួង

ពាណិជជកមម
-បានចូ លរួមសិកាាស្ថលាសាីពីការអនុ វត្ាចាប់ កមមសិរិ ប
ធ ញ្ញញ យៅសណ្ដ
ា ោរ Raffles Le Royal
ភនាំយពញ
-បានយចញលិែិត្អនុញ្ញញត្ការយធវើអាជី វកមមយលើស្ថនដៃោមនអនកររួ លមរត្កស្ថសន៍នូវចយត្មៀង
ចាំ នួន២៨បរ
-បានយចញលិែិត្អនុញ្ញញត្យបាេះពុ មយព សៀវយៅត្បយលាមយលាកចាំ នួន០៥ស្ថនដៃ
-បានយចញលិែិត្បញ្ញ
ជ ក់ការចុ េះបញ្ជីការពារស្ថនផៃចាំនួន០៩ស្ថនផៃ
-បានយរៀបចាំ សិកាាស្ថលាថានក់ ជាត្ិ សាីពីសិរិអ
ធ នកនិពនធ និ ងសិរិ ត្ធ បហាក់ ត្បផហលជូ នដៃរូ ឯកជន
និ ងមន្ដនាីពាក់ព័នធ ។
២.៨.ការងារស្ហត្ប្រិប្រដិការវប្បធម៌អនដរជារិ និងកិចចការអាសាន ៖

-បានយធវើបចចុបបននភាពព័ ត្៌ាន

សាីពីកិចចត្ពមយត្ពៀងសហត្បត្ិ បត្ាិការអនារជាត្ិ ជាមួយអងគការអនារជាត្ិ

ន្នន្នររួ លបានលរធែលៃូ ចខាងយត្កាម៖
+កិចចត្ពមយត្ពៀងយៅានសុពលភាពចាំ នួន១៦
+កិចចត្ពមយត្ពៀងអស់សុពលភាពចាំនួន០៣
+កិចចត្ពមយត្ពៀងបានចុ េះហត្ាយលខាចាំនួន០១
+បានយរៀបចាំឯកស្ថរ

យៃើ មបីបាំយពញនី ត្ិវ ិធី សុាំែាល់សចាចប័ នជូ នរី សីកា
ា ររណៈរៃាមន្ដនាី

និង

រៃាសភា នូ វកិចចត្ពមយត្ពៀងសហត្បត្ិបត្ាិការអាស្ថ៊ាន-រុសសុី

-បានបញ្ូជ នមន្ដនាីយៅចូ លរួមត្បជុាំ យរៀបចាំ ចរចារ បយងកើត្កិចចត្ពមយត្ពៀងត្ាំបន់ ពាណិជជកមមយៅត្កសួង
យសៃាកិចច និងហិរញ្ញ វត្ាុ ចូ លរួមពិ ភាកាអាំ ពីរាំន្នក់រាំនងរវាងអាស្ថ៊ាន និងអូស្ដស្ថាលី យៅសណ្ដ
ា ោរហាា៉ោ វា៉ោ រ ី
និ ងចូ លរួមវរគបណុា េះបណ្ដ
ា លការត្រប់ ត្រងធនធានមនុ សស កនុងត្ាំ បន់ អាស្ថ៊ាន យៅមជឍមណឌលសិងាបុរ ី
-បានសត្មួលផបបបរជូនយលាកជាំ ទាវរៃាមន្ដនាី

ៃឹកន្នាំរណៈត្បត្ិភូយៅចូ លរួមត្បជុាំ ថានក់ រៃាមន្ដនាី

វបបធម៌ និងសផមាងសិលបៈយៅរី ត្កុងយវ ៉ោ ត្បយរសយវៀត្ណ្ដម
-បានសត្មួលផបបបរជូនយលាកជាំ ទាវរៃាមន្ដនាី អមៃាំយណើរ

សម្តេចម្េម្ោនាយករដ្ឋតន្រ្េី

យៅបាំ យពញ

រសសនកិចចយៅត្បយរសបង់ក្លាដែស
-បានសត្មបសត្មួលផបបបរជូនថានក់ៃឹកន្នាំត្កសួង

យៅចូ លរួមត្បជុាំ

សផមាងសិលបៈ

និងតាាំង

ពិ ព័រណ៍ បានចាំនួន០៣យលើក ៖ យៅត្បយរសចិ ន០២យលើក និង ត្បយរសហវីលីពីន០១យលើក
-បានសត្មួលផបបបរជូនមន្ដនាីយៅចូ លរួមត្បជុាំ បាំ យពញរសសនកិចច សិកាាស្ថលា សននិសីរ ចាំនួន
១១យលើក ៖ យៅត្បយរសា៉ោ យឡសុី បារាាំង ស្ថធារណរៃាកូយរ ៉ោ សិងាបុរ ី សវីស អាយមរ ិក និ ងហូឡង់
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-បានយរៀបចាំ

និ ងសត្មបសត្មួលជូនរណត្បត្ិភូអនារជាត្ិចូលសផមាងការរួរសម

និងពិ ភាកា

ការងារជាមួ យយលាកជាំ ទាវរៃាមន្ដនាីបានចាំ នួន១២យលើក ។
២.៩.សាលាប្ណុត ះប្ណា
ត លត្កប្ខណឌវប្បធម៌ ៖

សិបបកមម

-បានយរៀបចាំឯកស្ថរយសនើសុាំយោលការណ៍យបើ កវរគបណុដ េះបណ្ដ
ដ លការងារសិលបៈសូនរូប និងសិលបៈ
ការងាររៃាបាល

និ ងត្រប់ត្រង

និ ង

ឆ្នាំ២០១៣
-បានយបើកវរគបណុា េះបណ្ដ
ា ល

វរគបណុា េះបណ្ដ
ា លការងាររៃាបាលសត្ាប់មន្ដនដីត្កបែណឌ

និ ងែសពវែាយនី ត្ិវ ិធី

និងវ ិធានការដនការតាក់ ផត្ងយសចកាីត្ពាង

ចាប់ និងលិែិត្បរដ្ឋានរត្ិ យុត្ា ៃល់មន្ដនាីរាជការតាមអងគភាព ន្នយកដ្ឋាន និងមនទីរវបបធម៌ និ ងវ ិចិត្ត្សិលបៈ
រាជធានី-យែត្ា ។
៣-ការងារសប្រិកភណឌរ ូប្ី ៖
៣.១.ការងារគា ាំពារ និងអភិរកសស្ាំណង់ប្ុរាណ ៖

ក.ការងារអភិរកសដ្ឋានអងគរ ៖
-បនាយបាសសាអត្ និ ងៃុ េះលាងរូបចាាក់ យត្ៅឃ្ាាំងជាត្បចាាំ
-បានរ ាំកិ លរូបចាាក់ ផៃលយៅរាយបា៉ោ យខាងយត្ៅឃ្ាង
ាំ យៅដ្ឋក់យៅកផនាងានសុវត្ាិភាពបានចាំ នួន
១៣៩រូប-ផ្ទទាំង ។
ែ.ការងារការពារត្ាំបន់ត្បាស្ថរ ៖
បន្នទយឆ្មរ

-បានចុ េះយៅពិនិត្យ និងរប់ ស្ថកត្់ ត្បជាពលរៃាកុាំឲ្យស្ថងសង់ លាំយៅដ្ឋានលមីកុនងត្ាំ បន់ ២ ដនត្បាស្ថរ
-មន្ដនាីជាំន្នញចាំនួន០១រូប យៅចូ លរួមសហការមិនអចិដន្ដនាយ៍ជាមួ យអងគការ G.H.F ត្បចាាំត្បាស្ថរ

បន្នទយឆ្មរ
-បានយរៀបចាំឯកស្ថរមួ យចាំនួន

យៃើមបីសហការជាមួយអងគការ

UNESCO

អាំ ពីការយរៀបចាំ បង
ា ់ យម

ត្បាស្ថរបន្នទយឆ្មរ ។
រ.ការងារជួសជុលត្បាស្ថរ សាំណង់បុរាណ ៖
-បានៃឹ កន្នាំត្កុមការងារយៅពិ និត្យស្ថានភាពែូចខាត្ត្បាស្ថរត្ពេះែ័នកាំពង់ស្ថវយ យែត្ាត្ពេះវ ិហារ
-បានចុ េះពិនិត្យស្ថានភាពយរាងរងរី ៣ ផែនកខាងយជើ ង ខាងយកើត្ ដនត្បាស្ថរបន្នទយឆ្មរ ផៃលបាន
រលុេះធាាក់ លម ។
ឃ.ការងារត្រប់ត្រងសាំណង់បុរាណ ៖
-បានស្ស្ថវត្ជាវត្បមូ លឯកស្ថរបាង់ពាក់ព័នធនឹងត្បាស្ថរត្ពេះែ័នកាំ ពង់ ស្ថវយ

យែត្ាត្ពេះវ ិហារ

ពី ស្ថលាបារាាំងចុ ងបូ ពា៌ និង រាជបណិ ឌ ត្សភាកមពុជា

-បានស្ស្ថវត្ជាវរកឯកស្ថរផៃលពាក់ព័នធ សហការជាមួ យត្ាំណ្ដងអងគការ UNESCO យលើរយត្ាង

យរៀបចាំបាង់យមត្បាស្ថរបន្នទយឆ្មរ ។
ង.ការងារអភិរកសតាមបណ្ដ
ា យែត្ដ ៖
-អភិ រកសដ្ឋានកាំពង់ធាំ និ ង ត្ពេះវ ិហារ ៖
+ចូ លរួមសហការជាមួ យអងគការ Waseda ទាាំងបយចចកយរសជួ សជុ ល និ ងចងត្កងឯកស្ថរ
ការជួ សជុ លត្បាស្ថរសាំបូរដត្ពរុក យៅយែត្ាកាំពង់ ធាំ ។
-អភិ រកសដ្ឋានបាត្់ៃាំបង បន្នទយានជ័ យ និ ង ឧត្ដរានជ័ យ ៖
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+ចូ លរួមសហការជាមួ យអងគការ

G.H.F

ទាាំងបយចចកយរសជួ សជុ ល

និ ងចងត្កងឯកស្ថរ

ការជួ សជុ លត្បាស្ថរបន្នទយឆ្មរ យៅយែត្ាបន្នទយានជ័ យ ។
ច.ការងារសហត្បត្ិបត្ដិការជាមួយអនដរជាត្ិ ៖
*កិចចសហការជាមួ យអងគការ G.H.F ជួ សជុ លត្បាស្ថរបន្នទយឆ្មរ ៖
ការងារជួសជុលយរាងរងរី៣

៖

យរៀបលមជញ្ញ
ជ ង
ាំ បានចាំនួន២៥១ៃុាំ-យរៀបលមបាត្ជញ្ញ
ជ ង
ាំ ចាំ នួន២៦ៃុាំ

យរៀបលមភក់កត្ាលចាំ នួន១៩៥ៃុាំ-យរៀបត្រឹ េះលមបាយយត្កៀមលមីបាត្ជញ្ញ
ជ ាំងខានត្ ១១០ស.ម រុ ណ៥០ស.ម រុ ណ៤៥
ស.ម ចាំ នួន១៣ៃុាំ -យរៀបត្រឹេះលមបាយយត្កៀមលមីខានត្៦០ស.ម រុ ណ៥០ស.ម រុណ២៥ស.ម ចាំនួន ២៩ៃុាំ
-យរៀបលមកត្ាលចាស់ចាំនួន៤៧ៃុាំ-យរៀបលមសរសរចាំ នួន២៤ៃុាំ-រូ របាង់ត្រឹ េះលមបាយយត្កៀមយមើ លពីយលើបានចាំ នួន
០៣ផម៉ោត្ត្ -យរៀបលមយែឿនយត្កាយ ផែនកខាងលិចចាំ នួន៦៧ៃុាំ និ ងផែនកខាងមុ ែចាំនួន២៨ៃុាំ -ដ្ឋក់ សូលកណ្ដ
ន
ា ល

បាត្ជញ្ញ
ជ ង
ាំ
(លមភក់ ត្កហម) ចាំនួន១៨ៃុាំ -យរៀបលមបាយយត្កៀម យធវើត្រឹ េះសរសរចាំនួន១៣ៃុាំ និងយធវើត្រឹ េះជញ្ញ
ជ ាំង
ចាំ នួន០៤ៃុាំ

-យរៀបលមសរសរចាំ នួន០៣យៃើម

យសមើ១០ៃុាំ

និ ងយរៀបដ្ឋក់ លមបាត្សរសរ០១ៃុាំ-ដ្ឋប់ លភ
ម ក់លី ម

យធវើយសនៀត្កណ្ដ
ា លចាំ នួន០២ៃុាំ-យរៀបលមភក់ លី ស
ម លជញ្ញ
ជ ាំងចាំ នួន០៨ៃុាំ ។
ូន

ការងារជួសជុលលម ៖ បានស្ថវនចាប់ ផៃកទាមចាំ នួន១២យៃើម-ពុ េះលមលីច
ម ាំ នួន០៣ៃុាំ

និ ងលមបាយយត្កៀមចាំ នួន២៧ៃុាំ-បិ រលមកត្ាលចាំនួន១៦ៃុាំ

យៃើ មបី

លមធឹ ម
ន ចាំនួន០២ៃុាំ

យសមើ១៦បាំ ផណក-យធវើសលលម
លី ច
ម ាំនួន០២ៃុាំ-ជួសជុ ល
ូន

លមភក់ សរុបចាំនួន៣៩ៃុាំ យសមើ៦០បាំ ផណក-ជួ សជុ ល និងត្លមដ្ឋក់ ផៃកកនុងកត្ាលចាំនួន១៣ៃុាំ-ជួ សជុ លលមកត្ាល
ចាំ នួន២២ៃុាំ-ជួ សជុ លលមជញ្ញ
ជ ាំងចាំនួន០៦ៃុាំ-ស្ថវនពុ េះលមត្កហមលមីយៃើ មបីយធវើសលចាំ
នួន០២ៃុាំ
ូន

និងពុ េះលមភក់ លីយម ធវើ

កត្ាលចាំនួន០១ៃុាំ និងស្ថវនពុ េះលមបាយយត្កៀមលមីចាំនួន១៣ៃុាំ ។

*កិចចសហការជាមួ យអងគការ Waseda ជួ សជុ លត្បាស្ថរសាំបូរដត្ពរុ ក យែត្ដកាំពង់ធាំ ៖
បានជួ សជុ ល យរៀបឥៃាជញ្ញ
ជ ាំងត្បាស្ថរ N1 បាន០៥ស្សទាប់ (ស្សទាប់រី២៩ ៃល់ស្សទាប់រី៣៣)
និ ងយរៀបបាំយពញយឡើងវ ិញជញ្ញ
ជ ាំងត្បាស្ថរ N1 បាន០៨ស្សទាប់ (ស្សទាប់រី៣៧ ៃល់ស្សទាប់រី៤៤) យដ្ឋយ
បាំ យពញឥៃាចាស់ចាំនួន៧០៨ៃុាំ

ឥៃាលីច
ម ាំនួន១៦៤ៃុាំ

និ ងយត្បើ បាយអរអស់៤៤២ឈុត្

យត្បើ ផៃកទាមយៅ

ស្សទាប់ រី២៩ ចាំនួន០៣យៃើ ម-យត្បើ កាវ EPOXY សត្ាប់ លាយកាំយរចឥៃា កាំយបារ និងយមៅចាំនួន៧២០ត្កាម-រូ រ
បាង់ជញ្ញ
ជ ង
ាំ ត្បាស្ថរ N1 ផៃលជួ សជុ លរួចចាំនួន១៦ផម៉ោ ត្ត្កាយរ ៉ោ និ ងរូ របាង់បងាកន់ដៃ N1 ផែនកខាងត្បូងចាំនួន១៥
ផម៉ោ ត្ត្កាយរ ៉ោ-បិ រមុ ែត្ាំ ណឥៃាចាំនួន១៦ផម៉ោ ត្ត្កាយរ ៉ោ -យរើ និងយរៀបរន្នទផៃកយៃើមបីលត្រូបកផនាងផៃលជួ សជុ លរួច-ជួ ស
ជុ លបងាកន់ ដៃត្បាស្ថរ N1 មុែខាងយកើត្ ផែនកខាងយជើង-យរៀបបាំយពញកត្ាលយែឿនមុែផែនកខាងយកើ ត្ ត្បាស្ថរ
N1 បាន១២ផម៉ោ ត្ត្កាយរ ៉ោ-យរៀបកត្ាលលមភក់ ផែនកខាងត្បូងត្បាស្ថរ N1 បាន០៤ផម៉ោ ត្ត្កាយរ ៉ោ-កាត្់ យមមយៅតាម

ត្បាស្ថរន្នន្នសរុបចាំនួន២៥ត្បាស្ថរ និងត្ត្ួសត្តាយដត្ពបានចាំនួន៣,៥០០ផម៉ោ ត្ត្កាយរ ៉ោ និង បានយធវើកាំណ្ដយ
បុ រាណវ ិរាយៅកនុងអត្ី ត្រីត្កុងឥស្ថនបុ រៈ (បរ ិយវណត្ាំ បន់ ត្បាស្ថរសាំបូរដត្ពរុក) ។
៣.២.ការងារសារមនទីរ ៖

ក.ស្ថរមនទីរជាត្ិភាំយន ពញ ៖
-បានយរៀបចាំពិធីសយាពធដ្ឋក់ ឲ្យៃាំ យណើរការ “កាតាឡករបស់
ស្ថរមនទីរជាត្ិ តាមត្បព័នអ
ធ ុិនយធើយណត្”
ុ
យត្កាមអធិបត្ី ភាពយលាកជាំទាវ យភឿង សកុណ្ដ រៃាមន្ដនាីត្កសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ អយញ្ជើញចូ លរួម
កនុងពិ ធីយនេះានយលាកស្សី Lois De-Menil ត្បធានមជឈមណឌលយែមរសិកា និ ងយភញៀវជាត្ិ-អនារជាត្ិត្បាណ
១០០ន្នក់ ។
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-បានយរៀបចាំវរគបណុា េះបណ្ដ
ា ល សាីពី “ការអភិ រកសសមុ ច័ចយយធវើពីយលាហៈធាត្ុ យៅអាសុីអាយរនយ៍”

សហការយរៀបចាំយដ្ឋយអងគការ

ICCROM

យដ្ឋយានការោាំត្រពី

CHA-Korean

(Cultural

Heritage

Administration of Korea) យៅស្ថរមនទីរជាត្ិ
-បានបញ្ូច លរិននន័យវត្ាុយរើបររួ លលមីយៅកនុងត្បព័នធ Data base បានចាំនួន៦៦វត្ាុ
-បានបញ្ូច លវត្ាុវាយនភណឌយៅកនុងត្បព័នធ Data base បានចាំ នួន២២៩វត្ាុ ចប់ជាស្ថាពរ

-ដ្ឋក់ ឲ្យៃាំ យណើរការកាតាឡុកវត្ាុសិលបៈយៅកនុងត្បព័នធអុិនយធើ យណត្បានចាំនួន១៦.៤៨៧កាតាឡក
ុ
-បានកាំ ពុងចុ េះបញ្ជីយសៀវយៅកាតាឡុកតាមត្បព័នក
ធ ុាំពយូរ័ រ

-ការតាាំងពិព័រណ៍យត្ៅត្បយរស ៖ ភារី បារាាំងបានែចីវត្ាុសិលបៈបុរាណផែមរចាំនួន១១រូប រូបលត្ែាិត្លមី

អាំ ពីរបាាំកាច់បុរាណផែមរចាំនួន១៦សនាឹក យកយៅតាាំងពិព័រណ៍យៅស្ថរមនទីរអាសុីហីយគ ម រី ត្កុងបា៉ោ រស
ី
ត្បយរស
បារាាំង រយៈយពល៣ផែ (១៦.១០.២០១៣ ៃល់១៣.០១.២០១៤)។ ភារី សហរៃាអាយមរ ិក បានែចីវត្ាុសិលបៈ
បុ រាណផែមរចាំនួន២០រូប យកយៅតាាំងពិព័រណ៍យៅស្ថរមនទីរយមត្ត្ូប៉ោូលីតាន

សហរៃាអាយមរ ិក រយៈយពល៤ផែ

(២៥.០៣.២០១៤ ៃល់២០.០៧.២០១៤)។
-ការតាាំងពិព័រណ៍កនុងត្បយរស ៖ បានយរៀបចាំពិព័រណ៍មិ នអចិ ដន្ដនាយ៍ សាីពី “ការរស់យឡើងវ ិញនូ វ

ត្បដពណីត្ាញហូល” រយៈយពល០៣ផែ (២៥.០១.២០១៤-២៧.០៤.២០១៤) យៅស្ថរមនទីរជាត្ិ កមពុជា
-បានជួ សជុ លសាំោ៉ោបៃាំ បូល និ ងកាំពូលៃាំបូលអាោរស្ថរមនទីរបានចាំនួន៦២៥ផម៉ោ ត្ត្កាយរ ៉ោ

-បានជួ សជុ លវត្ាុអាំ ពីលច
ម ាំ នួន២៤ៃុាំ-ផ្ទទាំង វត្ាុអាំ ពីយលាហៈធាត្ុ ចាំនួន៧៥វត្ាុ-រូប វត្ាុអាំពីកុលាលភាជន៍
ចាំ នួន១៥ៃុាំ-ផ្ទទាំង
-ជួ សជុ លរូបចាាក់ បាន៥១រូប

-

យភញៀវចូ លរសសន្នស្ថរមនទីរជាត្ិ ភាំ យន ពញានរណៈត្បត្ិ ភូជាន់ ែពស់ជាត្ិ -អនដរជាត្ិ យភញៀវជាត្ិ -អនដរជាត្ិ សិកាាកាម
សិសស និ សសិត្ ត្ពេះសងឃ សរុបានចាំនួន ៩៩.៥៧៧ន្នក់ កនុងយន្នេះាន ៖
យភញៀវជាត្ិចាំនួន ១៤.៥៣៧ ន្នក់ ររួ លបានលវ ិកាចាំ នួន ៥.០៨៧.៩៥០យរៀល
យភញៀវអនដរជាត្ិចាំនួន ៧១.៨៨៩ ន្នក់ ររួ លបានលវ ិកា ២៥១.៦១១ៃុលាាអាយមរ ិក
យភញៀវចូ លឥត្បង់ដលាចាំនួន ១៣.១៥១ន្នក់។
ែ.ស្ថរមនទីរឧត្កឹៃក
ា មមត្បល័យពូជស្ថសន៍រួលផសាង ៖
-យភញៀវជាត្ិ-អនដរជាត្ិ ត្ពេះសងឃ សិសស និ សសិត្ចូលរសសន្នចាំ នួន៧០.៩៣១ន្នក់ កនុងយន្នេះយភញៀវ
អនដរជាត្ិចាំនួន៣១.៣៧៤ន្នក់។
រ.មណឌលវត្ដភាំ ន ៖
-យភញៀវយរសចរណ៍បរយរសចូ លរសសន្នានៈ ៦១.០៥៦ន្នក់ ។
ឃ.មណឌលយជើងឯក ៖
-យភញៀវយរសចរណ៍បរយរសចូ លរសសន្នានៈ ៨០.១១៣ន្នក់ ។
៣.៣.ការងារប្ុរាណវរថុ ៖

-ពិ និត្យផកសត្មួលរត្មង់ស្ថលាកប័ ត្ត្ចុ េះបញ្ជីស្ថរយពើ ភណឌបុរាណវត្ាុយត្ៅឃ្ាង
ាំ

ជាពិ យសសរឺយធវើ

ការកាំ ណត្់ រាំរយូ លែកូៃថានក់ ជាត្ិឲ្យានការឯកភាពោនរូ ទាាំងត្បយរស

-សិការូបភាពផ្ទទាំងបា៉ោ ណូ ប័ ណណត្បកាស យសៀវយៅែនត្់ សាីពីការរប់ ស្ថកត្់ ការបាំ ែិាចបាំ ផ្ទាញ ការចរាចរ
និ ងការជួ ញៃូ របុ រាណវត្ាុែុសចាប់
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-សិការត្មង់ ផបបបរ

និងការត្រប់ត្រងការែាល់សិរិ ឲ្
ធ យផែនកឯកជន

យចញយៅបរយរស
-បានពិ និត្យរី តាាំង

និ ងយរៀបចាំ ត្យមាើងផ្ទទាំងបា៉ោ ណូ

កនុងការន្នាំយចញវត្ាុសិលបៈ

សាីពីការរប់ ស្ថកត្់ ការបាំ ែិច
ា បាំ ផ្ទាញ

ការចរាចរ

ការជួ ញ ៃូ របុរាណវត្ាុែុ សចាប់ ចាំ នួន០៩កផនាង យៅរូ ទាាំងត្បយរស

-បានសហការជាមួ យមនទីរវបបធម៌ និ ងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈយែត្ាសឹង
ទ ផត្ត្ង និ ងកាំពង់ធាំ ស្សង់ព័ត្៌ានវត្ាុ

បុ រាណយៅយត្ៅឃ្ាង
ាំ និ ងយត្ត្ៀមលកាណៈចុ េះបញ្ជីស្ថរយពើភណឌ និងត្បមូ លវត្ាុបុរាណយៅយែត្ាទាាំងពី រ មករកា
រុ កយៅកផនាងានសុវត្ាិភាព

-បានចុ េះពិនិត្យស្ថានភាពសាំណង់ ត្ពេះវ ិហារវត្ាចិនៃាំផៃក យៅែណឌៃូនយពញ រាជធានីភាំ យន ពញ
-បានចុ េះពិនិត្យករណីបាត្់ ត្ពេះស្ថរ ីរ ឹកធាត្ុ

យៅភនាំឧត្ាុងគ

ស្សុកពញាឮ

យែត្ាកណ្ដ
ា ល

យដ្ឋយ

សហការជាមួ យអាជាញធរយែត្ាកណ្ដ
ា ល ត្កសួងមហាដែទ និ ងត្ុ លាការយែត្ាកណ្ដ
ា ល
-បានចុ េះពិនិត្យរយត្ាងស្ថងសង់ អាោរដ្ឋក់ តាាំងវត្ាុសិលបៈ យៅស្ថរមនទីរយែត្ាដត្ពផវង

-បានចុ េះបញ្ជីត្ពេះពុ ររធ ប
ូ យៅរី ត្មកល់ត្ពេះស្ថរ ីរ ឹកធាត្ុ និ ងយលើករយត្ាងយរៀបចាំជួសជុ លផកលមអត្ពេះ
សកយមុ នីយចត្ី យ យៅភនាំត្ពេះរាជត្រពយ ស្សុកពញាឮ យែត្ាកណ្ដ
ា ល សត្ាប់ ពិធីបុណយាឃបូ ជា
-ការងារែដល់យសវាពិនិត្យវត្ាសិ
ុ លបៈន្នាំយចញ-ន្នាំចូល សរុបចាំនួន ៥.១២២រូប

ររួ លលវ ិកាចាំ នួន

៤០.២៥៧.០០០យរៀល ។

៣.៤.ការងារប្ុរាណវិទ្ា និងប្ុសរត្ប្វរតិវិទ្ា ៖

-បានសហការជាមួ យមនទីរវបបធម៌

និ ងវ ិចិត្ត្សិលបៈយែត្ារត្នរី រ ី

និងអាជាញធរពាក់ព័នធ

យៃើមបី

កាំ ណត្់ត្ពាំត្បរល់រីតាាំងត្បាស្ថរ និ ងស្ថានី យបុ រាណ
-បានពិ និត្យស្ថានី យបុ រាណមួ យកផនាងផៃលត្បជាពលរៃាព័រធរបងយធវើជាកមមសិរិធ យៅយែត្ាកណ្ដ
ា ល
ិ ាភនាំចាស់ យែត្ាកាំពង់ សឺព
-បានពិ និត្យស្ថានភាពរមណីយដ្ឋានបុ រាណវរ
-បានកាំ ណត្់ ត្ពាំ ត្បរល់ស្ថានី យបុ រាណយៅស្សុកែាច់ កណ្ដ
ា ល យែត្ាកណ្ដ
ា ល
-បានកាំ ណត្់ រីតាាំងស្ថានី យបុ រាណ យៅស្សុកយកាេះធាំ និ ងស្សុកស្ថអង យែត្ាកណ្ដ
ា ល
-បានកាំ ណត្់ រីតាាំងត្បាស្ថរ និងរមណីយដ្ឋានត្បវត្ាិស្ថស្ដសា យែត្ាយកាេះកុង
-បានចូ លរួមយធវើកាំណ្ដយបុរាណវ ិរា យៅលាអងស្ថពន យែត្ាបាត្់ៃាំបង
-បានវ ិភារ និងពិនិត្យសាំណល់សាសធាត្ុ កុលាលភាជន៍ ពីស្ថានី យយចត្ីយ CEDI ផៃលាន
រី តាាំងសាិត្យៅស្សុកផស្សអាំបិល យែត្ាយកាេះកុង និងអនុញ្ញញត្ឲ្យសកលវ ិរាល័យអូ តាយហាគ ត្បយរសញ៉ោូយសយឡន
យកសាំណល់អាំផបងផៃលានចាំនួនសរុប៣៤ៃុាំ យៃើមបីយធវើពិយស្ថធន៍ យហើយសកលវ ិរាល័យសុីៃនី ក៏បានន្នាំ
យករត្មូកាំណករាំ យហើញពីយែត្ាយសៀមរាប យៅពិនិត្យ វ ិភារយៅត្បយរសអូស្ដស្ថាលីផៃរ ។
៤-ការងារសប្រិកភណឌអរ ូប្ី ៖
៤.១.ការងារអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ ៖

-យរៀបចាំ ស្ថរាចរផណន្នាំៃល់មនទីរវបបធម៌

និងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈរាជធានី-យែត្ា

ស្សង់ សិត្
ា ិ សារម

អងគការ ពាក់ព័នវធ ិស័យវបបធម៌រូទាាំងត្បយរស និងយរៀបចាំនីត្ិវ ិធីត្រប់ ត្រងឲ្យានត្បសិរធភាពែពស់
-បានយរៀបចាំផែនការស្ស្ថវត្ជាវ និងចងត្កងអាំពីត្បដពណី រាំ យនៀមរាាប់ ដនពិ ធីបុណយដ្ឋរលាន
-បានសិកាបនាពីពិធីសីៃ
ា ណឹ ា ងកូនត្កមុាំ ជនជាត្ិពង
ន យៅយែត្ាមណឌលរី រ ី
-សិកាពីពិធីបុណយយែសងៗ

ពិធីផសនយត្ពន និងពិធីយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ របស់ជនជាត្ិ យត្កាល

យៅយែត្ាមណឌលរី រ ី
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-បានយរៀបចាំមយហាស្សពបយងាើរផែាងផែមរយលើករី១៧ ឆ្នាំ២០១៣ យៅយកាេះយពត្ជ
-បានយរៀបចាំមយហាស្សពមាូបអាហារផែមរ

៖

សយមាៀកបាំ ពាក់ ផែមរ ឆ្នាំ២០១៣ យៅស្ថលសននិសីរចត្ុ មុែ

នាំបញ្ុច កសមារផែមរ

បផងអមផែមរ

និ ងការបងាាញម៉ោូ ត្

-បានបនាយរៀបចាំស្ថរមនទីរផែាងផែមរ និង ពិព័រណ៍ជាត្ិពនធុ យៃើមបីយបើកជូ នមហាជនចូ លរសសន្ន និង

សិកាស្ស្ថវត្ជាវ

-បានសហការយរៀបចាំ តាាំងពិ ព័រណ៌កនុងត្ពេះរាជពិ ធីបុណយត្ចត្់ ត្ពេះនងគ័ល ជាមួយមនទីរវបបធម៌ និ ង

វ ិចិ ត្ត្សិលបៈយែត្ាកណ្ដ
ា ល។

៤.២.ការងារស្ិលបៈភាពយនដ និងផសពផផសាយយវប្បធម៌ ៖

-លត្វ ីយៃអូ ឯកស្ថរពី សកមមភាពថានក់ៃឹកន្នាំ

អងគភាពជុាំវ ិញត្កសួង

និ ងត្ពឹត្ិកា
ា រណ៍យែសងៗបាន

២៨យលើក
-លត្ចមាងវ ីយៃអូឯកស្ថរបានចាំនួន១៨ចាំណងយជើង សត្ាប់ ែាយតាមត្បព័នធយវបស្ថយត្កសួង
-បានចាក់ ែាយវ ីយៃអូ បចចុបបននភាព

វ ីយៃអូឯកស្ថរ

វ ីយៃអូ របាាំ

តាមស្ថានី យរូ ររសសន៍ចាំនួន០៧

ចាំ ណងយជើង

-បានកាត្់ ត្ត្យមាើងរូបភាពរបាាំមយហាស្សពសិលបៈរុ កឯកស្ថរបានចាំនួន១១ចាំណងយជើ ង
-បានែដល់អាជាញប័ ណណែលិត្កមម អាជី វកមមភាពយនា វ ីយៃអូ ៖ អាជាញប័ ណណយបើ កែលិត្កមមលីច
ម ាំនួន០៧
កផនាង-អាជាញប័ ណណយរាងបញ្ញ
ច ាំងភាពយនាលី ច
ម ាំនួន០១កផនាង និ ងបានែាល់អាជាញប័ ណណបនាៃល់ែលិត្កមមភាពយនា
វ ីយៃអូ ត្កុមហ៊ាុនន្នាំយចញ ន្នាំចូល សទឌ្ី
ូ យូបញ្ូច លសយមាង សទឌ្ី
ូ យូកាត្់ត្រូបភាពចាំ នួន១០កផនាង

-ចុ េះបញ្ជីសុាំែលិត្វ ីយៃអូ ខារា៉ោ អូយែផែមរបាន៥៩យលែ វ ីយៃអូយរឿងផែមរ (០១ៃុាំចប់) បាន០៥ចាំណងយជើង

វ ីយៃអូ យរឿងភារផែមរបាន០៣ចាំណងយជើង និងចុ េះបញ្ជីសុាំែលិត្ស៉ោបត្ែាីចាំនួន០៣ចាំ ណងយជើង
-បានអនុញ្ញញត្ចាប់លត្វ ីយៃអូ ខារា៉ោ អូយែផែមរចាំនួន៤៥ចាំ ណងយជើង វ ីយៃអូ យរឿងផែមរ (០១ៃុាំ ចប់) ចាំនួន
០៣ចាំ ណងយជើ ង វ ីយៃអូយរឿងភារផែមរចាំនួន០១ចាំណងយជើ ង និងលត្សប៉ោត្ែាីចាំនួន០១ចាំ ណងយជើង
-ែដល់រិដ្ឋាការផែសវ ីយៃអូ ខារា៉ោ អូយែផែមរបាន៦១យលែ វ ីយៃអូយរឿងផែមរ (០១ៃុាំ ចប់) បាន១០ចាំណងយជើង
សពត្ែាយពាណ
ិ ជជកមមខានត្ផវងបាន០៦ចាំ ណងយជើង និ ងយរឿងែាីបាន០១ចាំ ណងយជើ ង
ុ
-ែដល់រិដ្ឋាការផែសវ ីយៃអូ យរឿងបរយរសបាន៥២ចាំណងយជើ ង
និ ងចុ េះបញ្ជីកាផសសត្ន្នាំចូលពី បរយរស
បាន១២៨ចាំ ណងយជើង
-ែាល់ការអនុ ញ្ញញត្លត្ភាពយនាបរយរស ៖ ផែសភាពយនាយរឿងខានត្ផវងចាំ នួន០២ចាំណងយជើ ង និងផែស
ភាពយនាឯកស្ថរចាំនួន១៣ចាំណងយជើង
-បានររួ លចាំ ណូលពី ការែដល់យសវាយលើអាជី វកមមភាពយនដ-វ ីយៃអូ សរុបចាំនួន២៨.៨៣៥.០០០យរៀល
យដ្ឋយបង់ចូលលវ ិការៃា
-បានចុ េះពិនិត្យកផនាងលក់សុីឌ្ី-វ ីសុីឌ្ីោមនរិ ដ្ឋាការចាំនួន០២យលើក

និងៃកហូត្បានឌ្ី សោមន

រិ ដ្ឋាការចាំនួន៣៩០បនទេះ និ ង១៤យកស ា៉ោ សុីនលត្ចមាង០៤យត្រឿង និងកុាំពយូរ័ រយលើត្ុ០១យត្រឿង។ ចុ េះត្ត្ួត្ពិនិត្យ
សារមន៍ សិលបៈភាពយនាកមពុជា អាំ ពីករណីយរាងភាពយនា យលយជន រួ លយោក មិ នទាន់ ានចាប់អនុ ញ្ញញត្ពី
ត្កសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិត្ត្សិលបៈ ។

៤.៣.ការងារស្ិលបៈទ្ស្សនីយភាព ៖

សិល្បករ

-ការត្បរុាំត្ន្ដនដី និ ងសផមដងសិលបៈ (មហាជន និងអាជី ព) សរុបចាំនួន១.៩២១យលើក កនុងយន្នេះ
សិល្បក្លរ ិនី

បានទៅសដតែងសិល្បៈទសសនី យភាពកនុងពិ ធីទសសងៗ
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ទៅទី សីក្ល
ែ រក្កសួងវបបធត៌

ក្ពះបរតរាជវាំង

ទេត្ែទសៀតរាប

និ ងទេត្ែកណ្ត
ែ ល្ចាំ នួន២៤ទល្ើក

និងបានទៅសដតែងទៅក្បទទសបារាាំង

ទវៀត្ណ្តត ចិ ន ឥណ្ត
ា និ ងអារា៉ា ប់រត
ួ ចាំនួន០៨ទល្ើក
-យលាកត្រូ

អនកត្រូ

និងសិលបករចាំនួន២០រូបដនន្នយកដ្ឋានសិលបៈរសសនីយភាពបានចុ េះជួ យ

បណុា េះបណ្ដ
ា ល និ ងពត្ងឹងជាំ ន្នញសិលបៈរសសនីយភាពយៅមហាវ ិរាល័យន្នៃស្ថស្ដសា
វ ិចិ ត្ត្សិលបេះ
-បានហវឹកហាត្់ និងត្យមាើងស្ថនដៃលមីចាំនួន០៣ស្ថនដៃ (សគរជ័ យកាច់ គុន

និងស្ថលាមធយម

របាាំស្សីសួគ៏

និងទខោន

ស្សទោល្ដសបកត្ូចទរឿងកុាំចង់ សាក)
-បានហាត្់សតរបាាំសក្ោប់ យកទៅសដតែងកនុងស្សុក និ ងទៅក្បទទសទវៀត្ណ្តត ចិន និងបារាាំង។
៤.៤.ការងារស្ិលបៈស្ូនរ ូប្ និងស្ិលបៈស្ិប្បកមម ៖

-បានរូ ត្ពាងរូបពានរងាវន់មយហាស្សពសិលបៈមហាជនអភិ វឌ្ឍន៍ ថានក់ ជាត្ិ
-បានយរៀបចាំមយហាស្សពជាត្ិ សិលបៈរាំនូរវ ិចិ ត្ត្កមម ឆ្នាំ២០១៣ សពីពី “ត្បាស្ថរត្ពេះវ ិហារ” យៅ
ស្ថលសននិសីរចត្ុមុែ
-បានពិ និត្យយឡើងវ ិញនូ វការចងត្កងយសៀវយៅខានត្កាច់ ចាាក់ ផែមរ ភារ២
-ចាប់ យែាើមស្ស្ថវត្ជាវឯកស្ថរសាភរៈយត្បើ ត្បាស់របស់ត្បជាពលរៃាផែមរភារ៣

និ ងបនាស្ស្ថវត្ជាវ

ឯកស្ថរកាច់ ចាាក់ ផែមរភារ៣
-បានបញ្ូជ នមន្ដនាីជាំន្នញជាន់ ែពស់ចាំនួន០២រូប
និ ងបយងកើត្ពុមពត្ពេះពុរធៃិារាំ រូ

ចូលរួមជួ សជុ លរាំ នូរបុរាណយៅត្ពេះបរមរាជវាាំង

-បានបយងកើត្រណៈកមមការស្ថរជី វកមមយៃើ មបីត្បមូ លស្ថនដៃវត្ាុសិលបៈពី មន្ដនាីជាំន្នញត្រប់ផែនកសត្ាប់

យត្ជើ សយរ ើសស្ថនដៃផៃលានកបួនខានត្ត្ត្ឹ មត្ត្ូវ និងរកាបាននូវអត្ាសញ្ញញណជាត្ិសត្ាប់ ដ្ឋក់កុនងស្ថលពិ ព័រណ៌
តាាំងបងាាញជូ នយភញៀវជាត្ិ និ ងអនារជាត្ិចូលរសសន្ន ។
៤.៥.ការងារសស្ៀវសៅ ការអាន ៖

-បានពិ និត្យផកសត្មួលរួចជាស្ថាពររសសន្នវៃាីវបបធ៌មយលែ២០ និ ងបានដ្ឋក់្ាងថានក់ ៃឹកន្នាំយៃើ មបី
ពិ និត្យសយត្មច
-បាននឹ ងកាំពុងយរៀបចាំបញ្ូច លឯកស្ថរយសកនយៅកនុងកមមវ ិធី បណ្ដណល័យែញាំុ (PMB) សត្ាប់បយត្មើ ការ

សិកាស្ស្ថវត្ជាវ

-ែិ ត្ែាំផសវងរកដៃរូ លី មជាមួយត្កុមហ៊ាុន DIGI យៃើ មបីជួយបយងកើត្យវបស្ថយ យៅបណ្ដណល័យជាត្ិ
-យធវើ

Poster

បានពី រផ្ទទាំង

សាីពីការយសកនឯកស្ថរបណ្ដណល័យជាត្ិ

ត្បយរសា៉ោ យឡសុី

បញ្ូជ នយៅតាាំងពិព័រណ៌យៅ

-បានពិ ភាកាយត្ជើ សយរ ើសត្បធានបរសត្ាប់ ការតាាំងពិ ព័រណ៍យសៀវយៅថានក់ ជាត្ិយៅចុ ងឆ្នាំ២០១៤
-បានចុ េះអនុ សារណៈ (MOU) រវាងបណ្ដណល័យជាត្ិ និ ង បណ្ដណល័យសឹងប
ា ុរ ី ។
*បណ្ដណល័យជាត្ិ ៖
-យភញៀវជាត្ិ-អនដរជាត្ិចូលអានានចាំ នួនៈ ៣.៩៤០ន្នក់
-បានររួ លយសៀវយៅពី ស្ថាប័ នន្នន្ន

និ ងអងគការយត្ៅរដ្ឋាភិ បាល

(យសៀវយៅត្រប់ ភាស្ថ)

៤៨៤កាល
-អនកសិកាស្ស្ថវត្ជាវបានែចីយសៀវយៅយកយៅអានចាំនួន១.៣២២កាល
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ចាំ នួន

-ររួ លស្ថព័ ត្៌ានចាំនួន១.០៨៧ចាប់ រសសន្នវៃដីយែសងៗ និងត្ពឹ ត្ិប
ដ ័ ត្ត្បរយរសចាំនួន៣៣៥កាល
-ផចកយលែ ISBN ៃល់អក
ន យបាេះពុ មច
ព ាំនួន៦៧០យលែ
-ត្មកល់យសៀវយៅចាំនួន១៩៤ចាំ ណងយជើង យសកនយសៀវយៅចាស់ចាំនួន២៣៥កាល ដ្ឋក់ត្កបយសៀវយៅ
យរបើងវ ិញចាំ នួន១៤០កាល និ ងបានបិ រកូ ៃយសៀវយៅចាំ នួន៣៩៩កាល
-យធវើកាតាឡុករសសន្នវៃាីផែមរបញ្ូច លកនុងត្បព័នធកាំពយូរ័រចាំនួន៩៥កាល

-យធវើកាតាឡុកយសៀវយៅត្រប់ ត្បយភរ និ ងរសសន្នវៃាីជាភាស្ថផែមរ-បរយរសចាំនួន១.៥៨៤កាល ។
៥.ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ៖
៥.១.ស្កលវិទ្ាល័យភូមិនទវិចិត្រស្ិលបៈ

*ឆ្នាំសិកា ២០១៣-២០១៤ ាននិ សសិត្សរុបចាំ នួន១.៦៦៤ន្នក់ (ស្សីចាំនួន៥០៩ន្នក់) កនុងយន្នេះ ៖
-និ សសិត្អាហារូបករណ៍ចាំនួន៦០០ន្នក់ (ស្សីចាំនួន១៨៥ន្នក់)

-និ សសិត្បង់ដលាសិកាចាំនួន១.០៦៤ន្នក់ (ស្សីចាំនួន៣២៤ន្នក់)
-ស្ថស្ដស្ថាចារយសរុបចាំនួន២៩០ន្នក់ (ស្សីចាំនួន៣៨ន្នក់ )
-បានបញ្ចប់ ការត្បឡង្ាសរី ១ និ ងបនាអនុ វត្ាកមមវ ិធី សិកា្ាសរី ២ ត្រប់ កត្មិត្សិកា
និងអន្នរត្របស់និសសិត្សកលវ ិរាល័យភូ មិនទវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ

-បានយបើកការតាាំងពិព័រណ៍ស្ថនដៃ
និ ងកមមវ ិធីកាំស្ថនា

-បានបញ្ូជ ននិ សសិត្យៃបា៉ោ ត្ឺម៉ោង់ថានក់ ឆ្នាំសិកាមូ លដ្ឋាន ចុេះយធវើកមមសិកាយៅត្បាស្ថរភនាំដ្ឋ យែត្ាតាផកវ
និ ងត្បាស្ថរសាំបូរដត្ពរុក យែត្ាកាំពង់ធាំ
និ សសិត្មហាវ ិរាល័យសិលបៈន្នៃស្ថស្ដសាចុេះកមមសិកាយៅយែត្ា
បន្នទយានជ័ យ

និសសិត្មហាវ ិរាល័យបុ រាណវ ិរាចុ េះកមមសិកាយៅយែត្ាត្ពេះវ ិហារ

និសសិត្មហាវ ិរាល័យសិលបៈសូនរូបចុ េះកមមសិកាយៅយែត្ា

ល័យត្ូ រយត្ន្ដនាីចុេះកមមសិកាយៅយែត្ាយកាេះកុ ង
យសៀមរាប

និ សសិត្មហាវ ិរា

និ សសិត្មហាវ ិរាល័យស្ថាបត្យកមម និ ងនររូបនី យវ ិរាចុ េះកមមសិកាយៅយែត្ាកាំពង់ ចាម និងយែត្ា

យសៀមរាប
-បានបនាការជួ សជុ លអោរមហាវ ិរាល័យបុរាណវ ិរា
-បានែិ ត្ែាំបនដពត្ងឹ ង និ ងពត្ងី កកិ ចចសហត្បត្ិ បត្ដិការបផនាមយរៀត្ជាមួ យអងគការ ស្ថាប័ នអនដរជាត្ិ
ន្នន្ន

សកលវ ិរាល័យកនុង

និ ងយត្ៅត្បយរស

និ ងនិ សសិត្យៅបនដការសិកាយៅយត្ៅត្បយរស

ពិ យសសយផ្ទដត្យលើការែដល់អាហារូបករណ៍ៃល់ស្ថស្ដស្ថដចារយ

និ ងការយលើកកមពស់សមត្ាភាពភាស្ថរបរយរសជូ នមន្ដនដីរាជការ

បានចាំនួន១៨សកមមភាព
-បានយរៀបចាំពិធីផចកសញ្ញញបត្ត្ៃល់និសសិត្ចាំនួន៧៤១ន្នក់ (ស្សី១៩៣ន្នក់ ) យៅស្ថលសននិសីរ
ចត្ុមុែ
-បានយរៀបចាំ សិកាាស្ថលា

សាីពីលាំហាត្់មូលដ្ឋានរបាាំបុរាណផែមរ

យរៀបចាំយដ្ឋយមជឈមណឌលស្ស្ថវ

ត្ជាវវបបធម៌ វ ិរាស្ថស្ដសា ដនសកលវ ិរាល័យភូមិនវទ ិចិ ត្ត្សិលបៈ
-បានយរៀបចាំ បាឋកថាសាីពីត្បវត្ាិដនការជួ សជុ លវត្ាុបុរាណយៅស្ថរមនទីរជាត្ិ និងចាំយណេះៃឹងសិលបៈ

ត្បឈមនឹងការបាត្់ បង់ យដ្ឋយអងគការយយស្ថធរ

-យធវើា៉ោសទ័រកាាស់រវាង RUFA-MIOS (Music Institute Of Suwon) ដនត្បយរសកូយរ ៉ោ យៅស្ថលសហ
សិកាសកលវ ិរាល័យភូមិនវទ ិចិ ត្ត្សិលបៈ
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-យរៀបចាំ សិកាាស្ថលាត្ន្ដនាីជាមួ យត្កុមត្ន្ដនាី Blended 328 មកពី សហរៃាអាយមរ ិក សហការយរៀប
ចាំ យដ្ឋយអត្មឹ តាសិលបៈ
-បានជួ បពិ ភាកាជាមួ យត្បធានមូ លនិធិត្ូរយត្ន្ដនាីយៃើមបីទាាំងអស់ោន (Music for All) ត្បចាាំយៅ
កមពុជា កនុងបាំ ណងនឹ ងបញ្ូជ នមន្ដនាី០១រូបមកបផនាមកនុងការងារយធវើរយត្ាង យៃើមបីនិរនារភាពមូ លនិធិ ឲ្យកាន់ ផត្
ានត្បសិរធភាពែពស់
-បានជួ បពិ ភាកាការងាររវាងមហាវ ិរាល័យត្ូ រយត្ន្ដនាី មហាវ ិរាល័យសិលបៈន្នៃស្ថស្ដសា ជាមួ យ
Brooklin academy of Music and Mark Morris Dance Group មកពីរីត្កុង New York យដ្ឋយានត្បធានបរ
Dance Motion USA យៅស្ថលត្បជុាំ សកលវ ិរាល័យភូ មិនទវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ
-យធវើសិកាាស្ថលា និ ងការត្បរុាំត្ន្ដនាីរម
ួ ោនជាមួ យត្កុមត្ន្ដនាី Amingo មកពី សហរៃាអាយមរ ិក យៅ
សកលវ ិរាល័យភូមិនទវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ និងយៅយែត្ាកាំពង់ សឺ ព យដ្ឋយានកិ ចចសហការយរៀបចាំ ជាមួ យអត្មឹតាសិលបៈ
និ ងស្ថានរូ ត្អាយមរ ិក ត្បចាាំយៅកមពុជា

-បានផ្ទាស់បូរបរពិ
ា
យស្ថធន៍ ត្ន្ដនាីជាមួ យត្កុមត្ន្ដនាី Blococo មកពី អាយមរ ិកឡារីន សហការយរៀបចាំ

យដ្ឋយវ ិរាស្ថានភាស្ថបារាាំង

ិ ី អបអរស្ថររែួ បកាំយណើត្
-ជួ បពិ ភាកាការងារជាមួយត្ាំ ណ្ដង Rotary Club យៃើមបីយត្ត្ៀមយរៀបចាំ កមមវធ
យលើករី៥០ របស់ត្កុមហ៊ាុន Nagoya Moriyama Rotary យៅស្ថលត្បជុាំ សកលវ ិរាល័យភូមិនវទ ិចិត្ត្សិលបៈ
-បានយបើកសិកាាស្ថលាត្ូ រយត្ន្ដនាី រវាងមហាវ ិរាល័យត្ូ រយត្ន្ដនាី និ ង Kasetsart University
-បានយបើកសិកាាស្ថលាសាីពីត្ន្ដនាី និ ងថានក់បយត្ងៀនត្ន្ដនាី ជូនយលាកបណិ ឌ ត្ស្ថស្ដស្ថាចារយ

អ៊ាុ ង ជិ ន

ណ្ដរ ី អនកនិ ពនធបរយភាងជនជាត្ិ ផែមរ-អាយមរ ិក និងជាអនកយធវើបរបងាាញ
-សហការយរៀបចាំ ការត្បរុាំ ត្ន្ដនាីជាមួ យសារមសិលបៈមរត្កហវណនជូ
នយភញៀវយរសចរណ៍យរៀងរាល់
ូ

ដលៃយមរ ៍ យៅយរាងមយហាស្សពសកលវ ិរាល័យភូមិនទវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ ។
៥.២.សាលាមធយមវិចិត្រស្ិលបៈ

-ឆ្នាំសិកា២០១៣-២០១៤ សិសសសិកាយៅតាមស្ថលាជាំ ន្នញទាាំង៥សរុបចាំនួនៈ ១.០២៧ន្នក់
កនុងយន្នេះស្សី៤៤៣ន្នក់
-សិសសស្ថនក់ យៅកនុងស្ថលាានចាំនួន១៩៨ន្នក់ កនុងយន្នេះស្សី៦៦ន្នក់
-បានត្បជុាំ ត្រូបយចចកយរស និ ងចាំ យណេះរូ យៅយៃើមបីពត្ងឹងសមត្ាភាព និងរុណភាពសិកាជាត្បចាាំ
-បានយរៀបចាំអនុរកសត្ត្ួត្ពិនិត្យ និងស្សង់ វត្ាានត្រូ និ ងសិសសយៅតាមស្ថលាជាំ ន្នញនីមួយៗ
-បានយរៀបចាំ ការត្បឡងត្បចាាំផែ ត្ត្ី ាស និ ង្ាសរី ១តាមផែនការកាំ ណត្់
-បានយរៀបចាំ ការត្បឡងសញ្ញញបត្ត្សិលបៈ

និងស្ថនត្កបត្ត្សិលបៈ

ឆ្នាំសិកា២០១៣-២០១៤

សម័ យត្បឡងដលៃរី២៥ ផែមិលុន្ន ឆ្នាំ២០១៤ សិសសចូ លរួមត្បឡងាន ៖ សញ្ញញបត្ត្សិលបៈសរុបចាំនួន៩៤
ន្នក់ (ស្សី៣៩ន្នក់) និ ងស្ថនត្កបត្ត្សិលបៈចាំ នួន៧៧ន្នក់ (ស្សី៣៤ន្នក់)
-បានយរៀបចាំ សិលបេះជូនរណៈត្បត្ិ ភូរូររសសន៍ បារាាំងលត្យៅស្ថលាមធយមវ ិចិ ត្ត្សិលបៈយៃើ មបីែសពវ
ែាយ
-បានររួ លរណៈត្បត្ិ ភូស្ថលា អាយ សុី យអស (ICS) និង អងគការស្ថសន្នត្បយរសកូយរ ៉ោ មក
រសសន្នស្ថលាមធយមវ ិចិត្ត្សិលបៈ
-បានសផមាងសិលបៈយៅវ ិានសនាិភាព

រីស្ថនក់ ការកណ្ដ
ា លកាកបារត្កហមកមពុជា

រិ វាវបបធម៌ ជាត្ិ ០៣ មី ន្ន យលើករី១៦ ឆ្នាំ២០១៤ យៅស្ថលសននិសីរចត្ុមុែ
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និ ងកនុង

-បានយរៀបចាំពិធីអភិ យសករូបសាំណ្ដកត្ពេះភិរណ
ុ
បរ ិយវណស្ថលាមធយមវ ិចិត្ត្សិលបេះ។

និងពិធីសយាពធត្ពេះវ ិសណុ

និងបុ សបុក

សាិត្កនុង

៦.ការងារស្វនកមមនផទកង
នុ ៖

បានចុ េះយធវើសវនកមមយៅមនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈយែត្ាត្កយចេះ រត្នរី រ ី សទឹងផត្ត្ង និងយែត្ា

ឧត្ារានជ័ យ ។
៧.ការងារអធិការដ្ឋាន ៖
បានយធវើអធិ ការកិ ចចយៅមនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈយែត្ាដប៉ោ លិន យពាធិស្ថត្់ បាត្់ ៃាំបង បន្នទយ
ានជ័ យ និ ងបានអយងកត្ស្ស្ថវត្ជាវបណឹ ា ងវ ិវាររៃាបាល និ ងបាត្ុ ភាពអសកមមចាំនួន០១អងគភាព ។
៨.ការងារមនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈរាជធានី-សខរដ ៖
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈរាជធានីភនាំសពញ ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានយរៀបចាំ ផលរកាការពារសណ្ដ
ា ប់ ធានប់ យស្ថភ័ ណភាព អន្នម័ យមណឌល
វត្ាភាំនបានលអជាត្បចាាំ និ ងចុេះស្សង់ សិត្
ា ិរីរួលបុរាណ វត្ាបុរាណ និងស្ថានី យបុរាណយៅតាមរី តាាំងមួ យចាំនួន
កនុងរាជធានីភាំ យន ពញ។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានផណន្នាំ និ ងជួ យបងាាត្់ បងាាញពី បយចចកយរសសិលបៈរសសនី យភាព
ៃល់សារម អងគការ ស្ថលាបងាាត្់ សិលបៈឯកជនចាំនួន១៥យលើក។ បានចុេះត្ត្ួត្ពិនិត្យរី តាាំងជួ ល-លក់ សុីឌ្ី
វ ីសុីឌ្ីចាំនួន២០០យលើក-កផនាងលក់ កាយហវបញ្ញ
ច ាំងវ ីយៃអូ ចាំនួន១៦០យលើក-អាជី វកមមា៉ោសា

យកាសជប់ចាំនួន៨៥

យលើក-អាជី វកមមអុិនយធើ យណត្ចាំ នួន១១០យលើក-អាជី វកមមែិត្
ា រូប លត្រូប លត្វ ីយៃអូចាំនួន១៧យលើក និ ងត្ត្ួត្ពិនិត្យ
យរាងភាពយនាយៅែារសុីធីម៉ោលចាំនួន០៥យលើក។

បានចុ េះត្ត្ួត្ពិនិត្យ

និ ងផណន្នាំៃល់អាជី វករ

សិបបករឲ្យ

យោរពខានត្ចាាក់ ផែមរ យៅតាមរី តាាំងអាជីវកមមសិបបកមមចាំនួន២៥យលើក។ សហការជាមួ យរណៈកមមការអនារ
ត្កសួងបន្ដងាកបបរយលមើសភាពយនា

និងវ ីយៃអូ ែុសចាប់ យៅែទេះយលែ០៤

យដ្ឋយយធវើការៃកហូត្វត្ាុតាងានា៉ោ សុីនលត្ចមាង០៤យត្រឿង

សងាកត្់ បឹងរាំពុន

-ា៉ោ សុីនត្ពី ន០៤យត្រឿង

ែណឌានជ័យ

-ា៉ោ សុីនចាក់ឌ្ីវ ីឌ្ី០១

យត្រឿង-កាំ ពយូរ័ រ០២យត្រឿង-សុីឌ្ីលីច
ម ាំ នួន១៧យកស និ ងរូ យហគមចាំនួន២១យត្រឿង បចចុបបននវត្ាុតាងខាងយលើរការុ ក
យៅរណៈកមមការអនារត្កសួងបន្ដងាកបបរយលមើសភាពយនា
និ ងវ ីយៃអូ។
សហការជាមួ យរណៈកមមការត្ត្ួត្
ពិ និត្យស្ថាកយីយហា បា៉ោ ណូែសពវែាយពាណិជជកមម ថានក់រាជធានីភាំ យន ពញ ចុ េះត្ត្ួត្ពិ និត្យត្រប់ ែណឌ និងសយត្មច
ែាល់អាជាញប័ ណណ ស្ថាកយីយហា បា៉ោ ណូែសពវែាយពាណិជជកមម ផៃលានលកាណៈត្ត្ឹមត្ត្ូវតាមយោលការណ៍
របស់ត្កសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ បានចាំនួន៧៥២ចាប់ ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរតកណា
ដ ល៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានសហការជាមួ យមន្ដនាីជាំន្នញត្កសួងវបបធម៌ និងវិចិត្ត្សិលបៈ អាជាញធរ
ផៃនៃី ស្សុកកណ្ដ
ា លសទឹង ចុ េះពិនិត្យ ស្ស្ថវត្ជាវ និងវាស់ផវងស្ថានី យបុរាណ រួលអងគ សាិត្យៅឃុាំផត្បង ស្សុក
កណ្ដ
ា លសទឹង កាំ ពុងានរាំ ន្នស់រវាងត្បជាពលរៃាៃូចោន និ ង សហការជាមួយអាជាញធរមូ លដ្ឋានស្សុកស្ថអង
ចុ េះវាស់ផវង និងពិ និត្យរីរួលបុ រាណបានចាំ នួន១១កផនាង យៅឃុាំយត្ត្ើ យស្ថា ឃុាំផត្ពកអាំបិល និ ងឃុាំែប
ព ។ បាន
ពិ និត្យស្ថានភាពែូចផបកបាក់ ត្បាស្ថរស្សីត្រប់ ល័កណ
ា ៍

យៅភនាំត្បសិរិ ខា
ធ ងយជើង

យៃើមបីយសនើសុាំត្កសួងវបបធម៌

និ ងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ ជួ យជួសជុ ល។ ចុ េះត្ត្ួត្ពិនិត្យបយងាគលកាំ ណត្់ ត្ពាំ ត្បរល់ស្ថានី យបុរាណ ផៃលបានយបាេះរួច
យៅរួ លរុហាធាំ រួ លកាំ ណប់ និងរួ លតាអ៊ាុ ង សាិត្យៅឃុាំសាំយៅពូ ន ស្សុកយកាេះធាំ ត្ពមទាាំងបានយសនើសុាំត្ពេះសងឃ
ត្បជាពលរៃាកាំពុងយត្បើត្បាស់រីរួល

និងអាជាញធរមូ លដ្ឋានសហការោនការពារបយងាគលទាាំងយន្នេះឲ្យបានរង់ វងស។
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សហការជាមួ យមន្ដនាីជាំន្នញត្កសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ អាជាញធរស្សុកពញាឮ ពិនិត្យត្ពេះពុរធរប
ូ ផៃល
ត្មកល់កុងត្ពេះសកយមុ
ន
នីយចត្ី យ ភនាំត្ពេះរាជត្រពយ និ ងការយរៀបចាំរយត្ាងជួ សជុលបឋមដនត្ពេះសកយមុនីយចត្ី យ។
ចុ េះពិនិត្យការជី ករយត
ា ត្បរេះយឃើញបាំផណកបុរាណវ ិរាជាយត្ចើន យៅវត្ាត្ពេះន្នរ ឃុាំ្ក់ យឈើ ន្នង ស្សុកអងគ
សនល
និ ងយសនើសុាំត្ពេះសងឃកនុងវត្ាបញ្ឈប់ ការជីកកកាយ រង់ ចាាំានការសយត្មចជាែាូវការពី ឯកឧត្ាមអភិបាល
ួ
យែត្ា និ ង ត្កសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ។ ចុ េះយបាេះបយងាគលកាំណត្់ត្ពាំ ត្បរល់រីរួលបុ រាណចាំនួន០៣កផនាង
យៅឃុាំត្ពេះត្បសប់ និ ងឃុាំជ័យធាំ ស្សុកែាច់កណ្ដ
ា ល។ បានចុេះត្ត្ួត្ពិ និត្យបយងាគលស្ថានី យបុ រាណផៃលបាន
យបាេះរួច និ ងសាំណង់ យចត្ិ យផម៉ោ បាន យចត្ិ យពញាោ៉ោ ត្ និងយចត្ិ យត្ពេះបារសុរនធបរ យៅស្សុកែាច់កណ្ដ
ា ល។
បានកស្ថងយកាាងទាវរធាំ ចូលភនាំត្ពេះរាជត្រពយ សយត្មចបាន៩០ភាររយ និ ងកាំ ពុងបនារូររូបពុ រប
ធ បវត្ាិបាន០៩ផ្ទទាំង
និ ងឆ្ាក់ រប
ូ តាមជញ្ញ
ជ ង
ាំ បាន១៧ផ្ទទាំង យៅត្ពេះវ ិហារអៃារសស ភនាំត្ពេះរាជត្រពយ ។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានយរៀបចាំ ពិធីត្បារពធរិវាវបបធម៌ ជាត្ិ ០៣ មី ន្ន យលើករី១៦ ឆ្នាំ២០១៤
យត្កាមត្បធានបរ “អវីៗទាាំងអស់យៃើមបីសុែៃុមភាពវបបធម៌ ជាត្ិ ” យត្កាមអធិបត្ី ភាពៃ៏ ែង
ព ់ែពស់ យលាកជាំ ទាវ
រៃាមន្ដនាី ត្កសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ យៅវត្ារួលរុ ហារ ស្សុកយកាេះធាំ ។ បានៃឹកន្នាំត្កុមសិលបៈដនវ ិរា
ស្ថានសិលបៈផែមរ

ត្កុងតាយមម

ចូ លរួមមយហាស្សពសិលបៈមហាជនអភិវឌ្ឍន៍ថានក់ ជាត្ិ

យៅរាជធានីភាំ យន ពញ

និ ងបានបញ្ូជ នត្រូសិលបៈចាំនួន០៦រូប យៅបងាាត្់ររុសិសស ដនស្ថលាររុយកាសកលយយែត្ាកណ្ដ
ា ល រយៈយពល

មួ យសបាាហ៍។ បានត្បរុាំត្ន្ដនាី និ ងសផមាងឆ្កកាំ ផបាងជូនមហាជនរសសន្នកនុងត្ពេះរាជពិ ធីត្ចត្់ ត្ពេះន័ងគល យៅ
ត្កុងតាយមម។ ចុ េះពិនិត្យអាជី វកមមជួល-លក់ សុីឌ្ី វ ីសុីឌ្ី ចាំ នួន០៨កផនាង យៅត្កុងតាយមម និ ងស្សុកយកៀនស្ថវយ។

លត្ចមាងយសៀវយៅកាច់ចាាក់ បុរាណផែមរចាំ នួន២០កាល យៃើ មបីផចកជូ នសិបបករ យៅត្កុងតាយមម យៃើ មបីអនុ វត្ា
ត្ត្ឹមត្ត្ូវតាមកបួនខានត្ ដនកាច់ ចាាក់ ផែមរ។ បានយចញយសចកាីជូនៃាំ ណឹង សាីពីការបាំ យពញផបបបរយសនើសុាំលិែិត្
អនុ ញ្ញញត្យធវើអាជី វកមម យសវាកមមវបបធម៌ជូនៃល់អាជី វកររូ ទាាំងស្សុកអងគសល។
ួន

បានែាល់ចាប់ អាជីវកមមជូន

ៃល់អាជី វករយៅស្សុកកណ្ដ
ា លសទឹង ពញាន និ ងស្សុកយកៀនស្ថវយចាំនួន០៩កផនាង។ បានផណន្នាំៃល់សិបបករ
ចាាក់ ត្បាក់ ស្ថពន់ យៅស្សុកពញាន និ ងសិបបកមមកយនទល ត្កា៉ោ យៅស្សុកែាច់កណ្ដ
ា លឲ្យពត្ងឹ ងរុណភាព
ែលិត្ែលរបស់ែួន។
ា

បានយធវើយសចកាីជូនៃាំ ណឹងៃល់ត្រប់ អាជី វករកនុងស្សុកមុ ែកាំ ពូល

ផៃលកាំពុងត្បកប

អាជី វកមម យសវាកមមវ ិស័យវបបធម៌ឲ្យមកយធវើចាប់ ត្បកបអាជី វកមមរបស់ែួន។
ា
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរតតាសកវ ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានចុ េះយៅពិនិត្យរួ លអងគបុរាណចាំនួន០១យលើក ាន០២កផនាងរឺ រួ ល
អងគត្ពលា និង រួ លអងគរាស សាិត្យៅសងាកត្់ រកាកនុង ត្កុងៃូ នផកវ។ បានចុ េះយៅពិ និត្យវត្ាុបុរាណយៅត្បាស្ថរ
ន្នងយមមបានចាំនួន០១យលើក

និងបានចុ េះយៅហាមឃ្ត្់ ការជីកកាយយកលមយៅត្បាស្ថរភនាំជីសូរយចាំ នួន០២

យលើក។ សហការជាមួ យត្កុមត្បឹកាឃុាំកាំផពង ពិនិត្យការឈូសឆ្យៃី រួលបុរាណយៅខាងលិចភូមិត្ត្ពាាំងអងគ
ចាំ នួន០១យលើក។

ចុ េះយមើលសកមមភាពយត្រឿងចត្កកាយៃី

សមបត្ាិវបបធម៌ យៅរី យន្នេះចាំនួន០១យលើក

យៅស្សុកដត្ពកបាស

ខាាចានការប៉ោ េះពាល់ៃល់

និងចុ េះយៅពិនិត្យយមើលការស្ថងសង់ លាំយៅដ្ឋានរបស់ត្បជាពលរៃា

ចាំ នួន៧០ត្រួស្ថរ យដ្ឋយោមនការអនុ ញ្ញញត្ពី អាជាញធរមូ លដ្ឋាន ផៃលយធវើឲ្យប៉ោ េះពាល់ៃល់ៃីចាំណីត្បាស្ថរភនាំជីសូរយ
យៅស្សុកអងគរបុរ ី ចាំនួន០១យលើក។ ចុ េះយៅពិ និត្យស្ថានភាពត្បាស្ថរធាាយយៅស្សុកត្ទាាំង និ ងបានយកយោល
សីា យធវើពីលភ
ម ក់០១ៃុាំ យកមករការុកយៅស្ថរមនទីរយែត្ា។ ចុ េះយៅពិនិត្យស្ថានភាពត្បាស្ថរត្ពេះធាត្ុ ផៃលជា
ត្បាស្ថរបាក់ ផបកយៅសល់ផត្ត្រឹ េះ ផៃលសាិត្យៅស្សុកត្ទាាំងចាំនួន០១យលើក។ បានពិនិត្យការជី កកកាយៃី យៅ
ស្សុកត្តាាំកក់ រកយឃើញស្ថនន្នត្រនី យធវើពីលយម លាើមអយណើ ា កចាំនួន០១ និងបានយកមករការុ កកនុងស្ថរមនទីរយែត្ា។
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ិ ត្ាំបន់អងគរបុរ ី មិនឲ្យស្ថងសង់ លាំយៅដ្ឋានយៅផកបរត្បាស្ថរ
បានែសពវែាយៃល់ត្បជាពលរៃា ផៃលរស់យៅជុាំ វញ
ន្នន្ន

ពី យត្ពាេះត្កសួងវបបធម៌

និ ងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ

យត្ត្ៀមដ្ឋក់បញ្ូច លជាសមបត្ាិយបត្ិកភណឌពិភពយលាក។

យភញៀវចូ លរសសន្នស្ថរមនទីរយែត្ាសរុបចាំនួន៦៧ន្នក់ (អនារជាត្ិ០៥ន្នក់ ) និ ង ស្ថរមនទីរស្សុកអងគរបុ រ ីសរុបចាំនួន
៩១១ន្នក់ (អនារជាត្ិ ២៨៩ន្នក់ ) ។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានចុ េះែសពវែាយអប់ រ ាំសីលធម៌ សងគមៃល់ត្បជាពលរៃា យៅស្សុកបុរ ី
ជលស្ថរចាំ នួន០២យលើក និ ងែសពវែាយត្បកាស សាីពីការងារត្រប់ ត្រងភាពយនា-វ ីយៃអូ យៅស្សុកត្តាាំកក់ចាំនួន
០១យលើក។ បានពត្ងឹងត្កុមសិលបៈយីយកមហាជន ត្កុមោយយ៉ោុនយៅស្សុកសាំយរាងចាំនួន០១យលើក។ បានយធវើ
ការផណន្នាំៃល់អាជី វករជួល-លក់ឌ្ីសត្រប់ ត្បយភរ ត្ត្ូវានបិររិ ដ្ឋាការយចញយដ្ឋយត្កសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ ត្ត្
សិលបៈ យៅត្កុងៃូ នផកវចាំនួន០៦យលើក។ ចុ េះយៅពិ និត្យអាជីវកមមែលិត្-លក់ ចាាក់ លម និងចាាក់ យឈើ យៅស្សុក
ត្តាាំកក់ចាំនួន០២យលើក។ បានពិនិត្យសិបបកមមចាាក់អាំពីសុីម៉ោង់ត្៍យៅស្សុកត្តាាំកក់ ០១យលើក និ ងស្សុកត្ទាាំង០២
យលើក

និ ងបានផណន្នាំៃល់អាជី វករឲ្យអនុ វត្ាត្ត្ឹ មត្ត្ូវតាមកបួនខានត្

ដនកាច់ចាាក់ផែមរ។

បានចុេះបញ្ជី

ស្ថរយពើភណឌយបត្ិ កភណឌអរូបី យៅស្សុកបារី ស្សុកត្តាាំកក់ និងស្សុកដត្ពកបាសចាំ នួន០៣យលើក។ បានស្ស្ថវ
ត្ជាវត្បវត្ាិភូមិរយមញ

យៅស្សុកយកាេះអផណាត្ចាំនួន០១យលើក

ស្ស្ថវត្ជាវអាំពីសកមមភាពត្មាញហូលផែមរយៅ

ស្សុកបារីចាំនួន០២យលើក ស្ស្ថវត្ជាវត្បវត្ាិត្បាស្ថររយនាអ៊ាុ រួ លយត្ជាយត្បឃរ យៅត្កុងៃូនផកវបាន០១យលើក
និ ងសិកាអាំពីកាច់រុនបុរាណផែមរ

យៅស្សុកដត្ពកបាសចាំនួន០១យលើក

យដ្ឋយបានត្បមូ លព័ ត្៌ានសត្ាប់

ចងត្កងឯកស្ថរ ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរដកាំពរ ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានយរៀបចាំ លកាែ័ណឌចាាំបាច់ មួយចាំ នួនសត្ាប់ ការងារយបាេះបយងាគលកាំ ណត្់
ត្ាំ បន់ ការពារយបត្ិ កភណឌវបបធម៌ ជាត្ិ ។
បញ្ញ
ជ ក់យលើព័ត្៌ាន

សហការជាមួ យការ ិោល័យវបបធម៌ ស្សុករឹកឈូ

ដនការរការុកវត្ាុបុ រាណរបស់ត្បជាពលរៃាមួយត្រួស្ថរ

ស្ស្ថវត្ជាវ

យៅស្សុករឹកឈូ។

និង

សហការ

ជាមួ យការ ិោល័យវបបធម៌ និ ងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈស្សុក-ត្កុង កនុងការការពារ និ ងផលរកាវត្ាុបុរាណកនុងវត្ាអារាម
សហរមន៍ និ ងការរ ាំយលាភបាំ ពានបុ រាណស្ថាន រួមានរួ លអងគតាផសន យៅស្សុករឹ កឈូ និ ងរួ លអងគពណណ រាយ
យៅស្សុកអងគរជ័ យ ។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានយរៀបចាំ ពិធីត្បារពធរិវាវបបធម៌ ជាត្ិ ០៣ មី ន្ន យលើករី១៦ ឆ្នាំ២០១៤
យត្កាមត្បធានបរ “អវីៗទាាំងអស់យៃើមបីសុែៃុមភាពវបបធម៌ ជាត្ិ ” យត្កាមអធិ បត្ីភាព ឯកឧត្ាម យស្ថម សុរនធ
រៃាយលខាធិ ការ ត្កសួងវបបធម៌ និងវ ិចិត្ត្សិលបៈ យៅពហុកីឡាដ្ឋានយែត្ា។ បានហវឹកហាត្់ យភាងពិ ណពារយ
កាច់ សរគ ដ្ោុាំ និ ងកាច់ឡកដ្ោុាំ ជាត្បចាាំ។ សហការជាមួ យការ ិោល័យ វបបធម៌ និងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈស្សុកត្កុងទាាំង៨ កនុងការចុ េះត្ត្ួត្ពិ និត្យកផនាងជួ ល-លក់ សុីឌ្ី វ ីសុីឌ្ី។ សហការជាមួយអងគការែទេះយុវវ ័យ និងវបបធម៌
កនុងការចាត្់ តាាំងកមមវ ិធី ត្បឡងចយត្មៀងសម័ យ យសៀករហសសកមម និ ង ការបងាាញម៉ោូ ត្សយមាៀកបាំ ពាក់ យៃើ មបី

អបអររិ វាសិរិ ធន្នរ ីអនារជាត្ិ ៨ មី ន្ន ឆ្នាំ២០១៤។ ចុ េះែសពវែាយយសចកាីជូនៃាំណឹង សាីពីការត្បឡងយត្ជើសយរ ើស
ស្ថនដៃនិ ពនធត្បយលាមយលាក និងកាំណ្ដពយ ពានរងាវន់ យហង ោ៉ោ ន់ ឆ្នាំ២០១៤ ៃល់បណ្ដ
ា ស្សុក-ត្កុង។ បាន
ែសពវែាយយសចកាីផណន្នាំយលែ០៣

សណន

ចុ េះដលៃរី៣១

ផែធនូ ឆ្នាំ២០១៣ សាីពីការយរៀបចាំមយហាស្សព
បយងាើរផែាងផែមរ យលើករី ១៧ និ ងមយហាស្សពសិលបៈៃណ្ដ
ា ាំ សរា មាូបផែមរ យលើករី១៤ ជូ នៃល់បណ្ដ
ា ស្សុក-ត្កុង។
បានចុ េះែសពវែាយពី ខានត្កាច់ចាាក់ផែមរៃល់សិបបកមមរូទាាំងយែត្ា និងែសពវែាយយសចកាីជូនៃាំ ណឹងយលែ៧៨
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សជណ ចុ េះដលៃរី២០ ផែធនូ ឆ្នាំ២០១៣ សាីពីមយហាស្សពជាត្ិ រាំនូរវ ិចិ ត្ត្កមមរបស់ត្កសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ ត្ត្
សិលបៈ។ បានត្ត្ួត្ពិ និត្យ និ ងផណន្នាំៃល់អាជី វករឲ្យយលើកស្ថាកយីយហាចាំ នួន០១កផនាង យៅត្កុងកាំពត្។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរតសកប្ ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានសហការជាមួ យអាជាញធរមូ លដ្ឋាន និ ងត្បជាពលរៃា ស្ស្ថវត្ជាវ
រកយឃើញរួ លអងគ០១កផនាង

សាិត្យៅសងាកត្់អូរត្កស្ថរ

ត្កុងផកប

និង

សហការជាមួ យរណៈកមមការវត្ា

យបាសសាអត្ និងកាប់ ឆ្ករដត្ពែាូវចូ លរូង និងជុាំ វ ិញបរ ិយវណរមណីយដ្ឋានភនាំសយសៀរជាត្បចាាំ ។

ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានយរៀបចាំ ពិធីត្បារពធរិវាវបបធម៌ ជាត្ិ ០៣ មី ន្ន យលើករី១៦ ឆ្នាំ២០១៤

យត្កាមត្បធានបរ “អវីៗទាាំងអស់យៃើមបីសុែៃុមភាពវបបធម៌ ជាត្ិ ” យត្កាមអធិបត្ីភាព ឯកឧត្ាម មិន ចណី ឌ ណ្ដវុធ
អនុរៃាយលខាធិ ការ ត្កសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ យៅស្ថលត្បជុាំ ធាំស្ថលាយែត្ា។ បានត្ត្ួត្ពិ និត្យ និ ង
ផណន្នាំៃល់ាចស់អាជីវកមមជួល-លក់ សុីឌ្ី វ ីសុីឌ្ី ផៃលោមនរិ ដ្ឋាការអនុ ញ្ញញត្ពី ត្កសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ
ចាំ នួន០៣យលើក។ បានត្ត្ួត្ពិនិត្យ និ ងផណន្នាំៃល់ាចស់សិបបកមមឲ្យែលិត្រូបចាាក់ យោរពតាមកបួនខានត្ និ ង
រចន្នប័រមផែមរចាំនួន០១យលើក។

បានផណន្នាំៃល់ាចស់ហាងលក់រាំនិញឲ្យផកត្ត្មូវការដ្ឋក់ តាាំងស្ថាកយីយហា

របស់ែួនផៃលមិ
ា
នសមស្សបតាមត្បកាសយលែ១៧២

និ ងយសចកាីផណន្នាំយលែ០២

សណន

របស់ត្កសួង

វបបធម៌ និងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈចាំនួន០៤យលើក និង យចញលិែិត្អនុញ្ញញត្យលើកស្ថាកយីយហាចាំនួន០៤កផនាង។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរដត្ពះស្ីហនុ ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានយរៀបចាំ ផលទាាំ វត្ាុបុរាណផៃលានយៅកនុងមនទីរជាត្បចាាំ ។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានយរៀបចាំ ពិធីត្បារពធរិវាវបបធម៌ ជាត្ិ ០៣ មី ន្ន យលើករី១៦ ឆ្នាំ២០១៤
យត្កាមត្បធានបរ “អវីៗទាាំងអស់យៃើមបីសុែៃុមភាពវបបធម៌ ជាត្ិ ” យត្កាមអធិ បត្ីភាព ឯកឧត្ាម យស្ថម សុរនធ
រៃាយលខាធិ ការ

ត្កសួងវបបធម៌

និងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ

យៅមជឈមណឌលវបបធម៌យែត្ា។

បានអយញ្ជើញាចស់យរាង

ភាពយនា០១កផនាង ាចស់អាជី វកមមអុិនយធើយណត្០៦កផនាង និ ងាចស់អាជី វកមមកឹ ប
ា កាំ ស្ថនា០១កផនាង ឲ្យមកយធវើ
កិ ចចសនាយធវើអាជី វកមមបនារបស់ែួន
ា យៅត្កុងត្ពេះសីហនុ ។ បានពិនិត្យយលើពាកយសុាំចាប់ ដ្ឋក់ តាាំងស្ថាកយីយហា
ែសពវែាយពាណិជជកមមរបស់ត្កុមហ៊ាុន ែល ស្ថយរ ៉ោត្ ចាំ នួន២៣ចាប់។ ចុ េះស្ស្ថវត្ជាវត្បដពណីរាំ យនៀមរាាប់
ពិ ធីយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ជនជាត្ិ យៃើ មភារត្ិចសអចចាំ
ូ នួន០១យលើក ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរតសកាះកុង ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានផលរកា ការពារ និងត្ត្ួត្ពិ និត្យជាត្បចាាំ នូវបុ សបុកត្ពេះអងគយោកធាក

យចត្ី យ៍ឃុនឆ្ង និ ងវត្ាុផៃលស្សង់យចញពី សាំយៅលិចជាត្បចាាំ។ សហការជាមួ យត្កុមអភិរកស និ ងជួ សជុ ល
កុ លាលភាជន៍ ដនត្កសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ ផៃលចុ េះមកយធវើការអភិ រកស និងជួ សជុ លកុ លាលភាជន៍
ផៃលស្សង់ មកពី សាំយៅលិច យៅយកាេះយសាច។ បានចុេះយៅស្សុកលមបាាំង រកយឃើញត្ពេះពុរធរប
ូ ០១អងគ យធវើពីលមភក់
(ររឹ ង៤០ស.ម និងកមពស់៥៣ស.ម)។ យភញៀវចូ លរសសន្នស្ថានី យពាងបុរាណ និងមឈូសបុរាណចាំ នួន១៨ន្នក់ ។

ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានត្ត្ួត្ពិនិត្យអាជី វកមមលក់ កាយហវ និ ងអុិនយធើយណត្ចាំនួន០៣យលើក

យៅស្សុកមណឌលសីា។ បានត្ត្ួត្ពិ និត្យអាជី វកមមសិលបៈសូនរូប និងសិលបៈសិបបកមម ត្ពមទាាំងផណន្នាំឲ្យ
អាជី វករសុាំចាប់ អនុ ញ្ញញត្យធវើអាជី វកមមឲ្យបានត្ត្ឹមត្ត្ូវបានចាំនួន០១យលើក។

បានផណន្នាំ

និងអនុ ញ្ញញត្ចាប់

យលើកស្ថាកសញ្ញញចាំនួន០៨កផនាង យៅត្កុងយែមរភូមិន។
ទ ការ ិោល័យត្ចកយចញចូ លផត្មួ យ បានយចញលិែិត្
អនុ ញ្ញញត្ និ ងអាជាញប័ ណណត្រប់យសវាកមមវបបធម៌បានចាំនួន២៥ចាប់ ។
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មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរតកាំពង់ស្ ឺ ព ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានែសពវែាយចាប់ សាីពីកិចចការពារយបត្ិ កភណឌ យៅវត្ាភាំ ន សាិត្យៅ
ស្សុកសាំយរាងរង។ បានចុេះយៅពិ និត្យយមើ ល្អឹងៃាំ រ ី យៅអាស្សមភនាំបាត្ និ ងកុលាភាជន៍យៅវត្ាភាំព
ន ិ ស សាិត្យៅ
ស្សុកលពង។ បានសហការជាមួ យសហរមន៍ភូមិផកអកពង យៅស្សុកភនាំស្សួច ត្ត្ួសត្តាយដត្ព យបាសសាអត្
ផលទាាំត្បាស្ថរភនាំផកអកពងចាំនួន០២យលើក

និ ង

សហការជាមួ យន្នយកដ្ឋានបុ រាណវ ិរា

និងបុយរត្បវត្ាិវ ិរា

យៅពិ និត្យយមើ លរមណីយដ្ឋានបុរាណវ ិរាភនាំចាស់ យៃើ មបីែសពវែាយជូ នសហរមន៍ជួយផលរកាការពារ ពិ យសស
កុាំ ឲ្យានយភាើងយ្េះដត្ព។ យភញៀវចូ លរសសន្នស្ថរមនទីរនរៈបុ រ ីសរុបចាំនួន ២.៨៨៩ន្នក់ (អនារជាត្ិ០៣ន្នក់) ។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី

៖

បានត្បារពធពិធីអបអរបុណយ្ាងឆ្នាំសកល

បុណយែួបអនុ សាវរ ីយ៍

យលើករី៣៥ រិ វាជ័ យជាំនេះ ៧ មករា យដ្ឋយានតាាំងបងាាញែលិត្ែលរាំនិញកនុង និ ងយត្ៅយែត្ា និងយបើ កមយហា
ស្សពសិលបៈចយត្មៀងបុរាណ-សម័ យ មហាជនរូទាាំងយែត្ា យៅពហុកីឡាដ្ឋានយែត្ាកាំពង់ សឺ។
ព បានត្បារពធពិធី
រិ វាវបបធម៌ ជាត្ិ

០៣ មីន្ន យលើករី ១៦

ឆ្នាំ២០១៤

យត្កាមត្បធានបរ

“អវីៗទាាំងអស់យៃើ មបីសុែៃុ មភាព

វបបធម៌ ជាត្ិ ” យត្កាមអធិ បត្ី ភាព ឯកឧត្ាម សាំរាង
ាំ កាំ ស្ថនា រៃាយលខាធិ ការ ត្កសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិត្ត្សិលបៈ
យៅពហុកីឡាដ្ឋានយែត្ាកាំពង់ សឺ។
ព
បានជួ យហវឹកហាត្់ និងផកលមអជាំន្នញសិលបៈៃល់សិសសសិលបៈមហាជន
យៅមនទីរវបបធម៌ និ ងបានបញ្ូជ នត្រូជាំន្នញផែនករបាាំ យលាាន និ ងត្ន្ដនាី យៅបណុា េះបណ្ដ
ា លៃល់មណឌលកុ ារ
កាំ ត្ពាបានចាំនួន០៤កផនាង។ បានត្ត្ួត្ពិ និត្យយរាងបញ្ញ
ច ាំងវ ីយៃអូ យៅត្កុងចារមន ស្សុកសាំយរាងរង និងស្សុក
ភនាំស្សួចបានចាំ នួន១២កផនាង។

ចុ េះត្ត្ួត្ពិនិត្យអាជីវកមមផែនកសិលបៈសូនរូប

និ ងសិលបៈសិបបកមម

យៃើមបីផក

សត្មួលកបួនខានត្កាច់ ចាាក់ ផែមរ យៅត្កុងចារមនចាំ នួន០២យលើក ស្សុករងពិ សី០៤កផនាង និងស្សុកសាំយរាង
រង០៣កផនាង។ បានស្ស្ថវត្ជាវ និងចងត្កងត្បវត្ាិចាំការយោកាន ជារី ត្ពេះបារត្ត្សក់ ផែអមយធវើចាំការ យៅឃុាំ

អមលាាំង ស្សុកលពង។ ការ ិោល័យត្ចកយចញចូ លផត្មួ យត្កុងចារមន បានអនុញ្ញញត្ចាប់ ត្បកបអាជី វកមមយលើ
វ ិស័យវបបធម៌ និងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈបានចាំនួន១៦ចាប់ ររួ លលវ ិកាចាំនួន ៧៨២.០០០យរៀល យដ្ឋយបង់ចាំណូល
ចូ លលវ ិការៃា ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរដកាំពង់ឆ្ន ាំង ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានកាំ ណត្់ ត្ពាំ ត្បរល់រីរួលបុ រាណបានចាំ នួន៤៦កផនាង និងបានត្បមូ ល
វត្ាុបុ រាណមករការុ កកនុងស្ថរមនទីរចាំ នួន៩៦ៃុាំ-ផ្ទទាំង ។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានស្សង់ សិត្
ា ិ ពាក់ ព័នធវ ិស័យវបបធម៌ និងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ និងចងត្កង
ឯកស្ថរនូវអត្ាបររាំ ន្នក់រាំនងការងារវបបធម៌ចាំនួន០១អត្ាបរ។

បានែសពវែាយ

និ ងផណន្នាំឲ្យអាជី វករយធវើ

ចាប់ ត្បកបអាជី វកមមយៅត្កុងកាំ ពង់ ឆ្នាំង ជាក់ ផសាងបានដ្ឋក់ ពាកយសុាំយធវើអាជីវកមមវបបធម៌ ត្រប់ត្បយភរចាំនួន៦២
កផនាង។ បានស្សង់ សិត្
ា ិ សិបបកមមខានត្ត្ូចចាំ នួន៣៣កផនាង សិបបកមមត្រួស្ថរចាំនួន៤.០៥៦ត្រួស្ថរ និងត្មាញ
ត្កាចាំនួន០២កផនាង

របស់អងគការ។

ការងារត្ចកយចញចូ លផត្មួ យយៅត្កុងកាំ ពង់ ឆ្នាំង

បានយចញចាប់

អនុ ញ្ញញត្ស្ថាកសញ្ញញ៩១កផនាង-ជួ លលក់ឌ្ីស០១កផនាង-បញ្ូច លបរយភាង០៥កផនាង-ែសពវែាយែលិត្ែល០១
កផនាង-អាោរលត្រូប០៦កផនាង-សាអងការ០៦កផនាង និ ងអ៊ាុ ត្សក់ យធវើត្កចក១០កផនាង ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរដសពាធិសារ់ ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានចុ េះយៅពិនិត្យរួ លអងគចាំនួន០២កផនាង “រួ លផែមរ និ ងរួ លត្ពេះខានយ”
និ ងពិ និត្យត្បាស្ថរៃូនអន ផៃលសាិត្យៅឃុាំស្ថនមត្ពេះ ស្សុកបាកានជាត្បចាាំ។ បានចុ េះយៅត្ត្ួត្ពិ និត្យរី តាាំងលម
បាយយត្កៀម សាិត្យៅស្សុកភនាំត្កវាញចាំនួន០១យលើក និ ងពិនិត្យការបូមែាច់ មួយកផនាង យៅសងាកត្់ លលកស
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ផត្កងានែលប៉ោ េះពាល់ៃល់រួលបុរាណមួ យយៅវត្ាហង។
បានយធវើសាំយណើៃីចាំនួន០៤ហិចតា សត្ាប់ យរៀបចាំ
ួា
រមណីយដ្ឋានវបបធម៌ ផែមរ ពី ស្ថលាយែត្ាយពាធិស្ថត្់។

ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានយរៀបចាំ ពិធីត្បារពធរិវាវបបធម៌ ជាត្ិ ០៣ មី ន្ន យលើករី១៦ ឆ្នាំ២០១៤
យត្កាមត្បធានបរ “អវីៗទាាំងអស់យៃើមបីសុែៃុមភាពវបបធម៌ ជាត្ិ ” យត្កាមអធិបត្ី ភាព ឯកឧត្ាម អ៊ាុ ក សុជាត្ិ
រៃាយលខាធិ ការ ត្កសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិត្ត្សិលបៈ យៅបុ រ ីវបបធម៌យកាេះសាំយៅាស។ បានយរៀបចាំពិធីបុណយាឃ
បូ ជា និ ងសហការជាមួ យមនទីរធមមការចូ លរួមយរៀបចាំបុណយវ ិស្ថែបូ ជា យៅបុរ ីវបបធម៌ យកាេះសាំយៅាស។ បាន
យរៀបចាំពិធីបុណយយឡើងយរាងជូ នយលាកឧកញា៉ោ ឃ្ាង
ាំ យមឿង យៅភូ មិកាំពង់ ស្ថវយ ស្សុកបាកាន និ ង បានសហការ
ជាមួ យស្ថលាយែត្ាយរៀបចាំពិធីសន្ដងាកនា យៅយកាេះសាំយៅាស យៃើ មបីអបអរបុណយចូ លឆ្នាំផែមរ។ បានបញ្ូជ នត្រូ
ជាំ ន្នញសិលបៈយៅពត្ងឹងខានត្សិលបៈមហាជនតាមសារម ស្ថលាយរៀន និ ងអងគការន្នន្នចាំនួន៣៤យលើក
និ ងបងាាត្់ៃល់សិសសសិលបៈកុ ារកាំ ត្ពាយែត្ដ សិលបៈកុ ារអងគការយចរភាព និងត្កុមសិលបៈមហាជនបានចាំនួន
០៨យលើក។ ត្ត្ួត្ពិនិត្យសុីឌ្ី វ ីសុីឌ្ី ផៃលោមនរិ ដ្ឋាការ និងតាមដ្ឋនការចាក់ បញ្ញ
ច ាំងវ ីយៃអូ តាមយរាងកាយហវចាំនួន
៣១យលើក និ ងពិ និត្យអាជី វកមមចាាក់លមបានចាំ នួន១៨កផនាង យៅតាមបណ្ដ
ា ត្កុង-ស្សុក។ បានែសពវែាយៃល់
អាជី វករផៃលត្បកបអាជី វកមមយលើវ ិស័យវបបធម៌ឲ្យមកសុាំចាប់អនុ ញ្ញញត្យធវើអាជីវកមមបានចាំ នួន៣២យលើក
បានែាល់លិែិត្អនុញ្ញញត្យលើយសវាកមមវបបធម៌រូទាាំងយែត្ាបានចាំនួន៤៨ចាប់ ។
ស្ថមរត្ី ត្បជាជនឲ្យចូ លរួមយលងផលបងត្បជាត្បិ យផែមរឲ្យបានយត្ចើ នកុ េះករ
កនុងបាំ ណងអភិ រកសផលបងត្បជាត្បិ យទាាំងយន្នេះ ។

បានែសពបែាយ

និ ង

និងបាំ ែុស

កនុងពិ ធីបុណយចូ លឆ្នាំត្បដពណីជាត្ិ

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរដបារ់ដាំប្ង ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី

៖

បានកាំ ណត្់រួលបុរាណចាំ នួន០១រួ ល

“រួ លបឹ ងលម”

ផៃលសាិត្យៅ

ស្សុកបាត្់ៃាំបង និង ចុ េះយៅពិ និត្យបឹ ងបុរាណ និងអាងបាដ្ឋក យៅស្សុកសផងក។ បានសហការជាមួ យមន្ដនាី
ន្នយកដ្ឋានោាំពារ

និ ងអភិ រកសសាំណង់ បុរាណ

យៃើមបីយធវើការរល់ត្រសយន្ដងាគេះបន្នទន់។

សិកាស្ស្ថវត្ជាវយៅត្បាស្ថរបាផសត្

បានបាំយពញឯកស្ថរ

និងត្បាស្ថរឯកភនាំ

និងែាិត្យមដៃររួលរួ លបុរាណចាំ នួន០៧រួលពី

អាជាញធរផៃនៃី យៅស្សុកលមយោល។ បានសហការ និងែាល់ឯកស្ថរពាក់ព័នធនឹងរួ លបុរាណៃល់មន្ដនាីនររបាល
មកពី អរគន្នយកដ្ឋានការពារយបត្ិ កភណឌ។

យភញៀវចូលរសសន្នស្ថរមនទីរយែត្ាសរុបចាំនួន៩២៨ន្នក់

(អនារជាត្ិ

ចាំ នួន៨៩ន្នក់ ) ។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានយរៀបចាំ ពិធីត្បារពធរិវាវបបធម៌ ជាត្ិ ០៣ មី ន្ន យលើករី១៦ ឆ្នាំ២០១៤
យត្កាមត្បធានបរ “អវីៗទាាំងអស់យៃើមបីសុែៃុមភាពវបបធម៌ ជាត្ិ ” យត្កាមអធិ បត្ីភាព យលាកជាំ ទាវ យនត្ត្ ភូ ា៉ោរ ី
អនុរៃាយលខាធិ ការ

ត្កសួងវបបធម៌

និងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ

យៅស្ថលមយហាស្សពសទឹងសផងក

ត្កុងបាត្់ៃាំបង។

បានហាត្់កាច់ បាត្ យលាាន និងរបាាំ ជាត្បចាាំ និ ងនិពនធយរឿងយលាានែាីទាក់រងការត្បឆ្ាំងយត្រឿងយញៀន។ បាន
អនុ ញ្ញញត្ចាប់អាជី វកមមភាពយនាបានចាំនួន៦៥ចាប់ និ ងអាជី វកមមសិលបៈសូនរូបចាំនួន៣០ចាប់ ។ បានពិនិត្យ
សិបបកមមចាាក់ និងផណន្នាំឲ្យសិបបករយោរពកបួនខានត្ចាាក់ផែមរយៅស្សុកសផងក និងត្កុងបាត្់ ៃាំបង។ បណ្ដណល័យ
យែត្ា

បានយបើកទាវរជូ នស្ថធារណជនចូ លអានយសៀវយៅជាយរៀងរាល់ដលៃ

ការ ិោល័យត្ចកយចញចូលផត្មួ យត្កុងបាត្់ៃាំបង

(យលើកផលងដលៃឈប់សត្ាក)។

យចញលិែិត្អនុ ញ្ញញត្ត្រប់ យសវាកមមវបបធម៌ចាំនួន៥២ចាប់

និ ងយៅស្សុកបយវល យចញលិែិត្អនុញ្ញញត្ត្រប់ យសវាកមមវបបធម៌ ចាំនួន១៥ចាប់ ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរដនប្៉ៃលន
ិ ៖
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ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានចុ េះយៅពិនិត្យយមើ លជាងកស្ថងត្បាស្ថរត្បាាំពីរជាន់ យៅយលើភាំ ោ
ន ៉ោ ត្
យឃើញថាសយត្មចបានត្បផហល៥៥ភាររយ ។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានយរៀបចាំ ពិធីត្បារពធរិវាវបបធម៌ ជាត្ិ ០៣ មី ន្ន យលើករី១៦ ឆ្នាំ២០១៤
យត្កាមត្បធានបរ “អវីៗទាាំងអស់យៃើមបីសុែៃុមភាពវបបធម៌ ជាត្ិ ” យត្កាមអធិបត្ី ភាព ឯកឧត្ាម ឃឹម ស្ថរ ិរធ
រៃាយលខាធិ ការ ត្កសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ យៅវត្ាស្ថមរគីរិរ ីសាំរ ឹរធ ស្សុកស្ថលាយត្ៅ។ បនាហឹក
វ ហាត្់
កាច់ បាត្របាាំ យៃើ មបីឲ្យកាន់ ផត្ានរុ ណភាពលអត្បយសើរជាងមុន។ ចុ េះែសពវែាយស្ថរាចរផណន្នាំ សាីពីការយធវើ
អាជី វកមមជួល-លក់ ឌ្ីសត្រប់ ត្បយភររបស់ត្កសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ ៃល់អាជី វករបានចាំ នួន០៦យលើក។
បានស្សង់ សិត្
ា ិ អាជីវករជួល-លក់ឌ្ីស និងយរាងបញ្ញ
ច ាំងភាពយនាបានចាំនួន៤៨កផនាង និងយចញចាប់ អនុ ញ្ញញត្
ៃល់អាជី វកមមភាពយនា-វ ីយៃអូចាំនួន០១ចាប់។ បានផណន្នាំ និងជត្មុញឲ្យសិបបករចាាក់មកយធវើចាប់ អាជី វកមម
សត្ាប់ ឆ្នាំ២០១៤បនាយរៀត្ និងបានែសពវែាយ និងផណន្នាំពីសីលធម៌រាំយនៀមរាាប់ ត្បដពណីផែមរៃល់អាជីវករ
សាអងការ កាត្់ សក់ និង អ៊ាុ ត្សក់ ។ បានចូ លរួមមយហាស្សពបយងាើរផែាងយលើករី១៧ និងមយហាស្សពៃណ្ដ
ា ាំ សរា
យលើករី១៤ យៅរាជធានី ភាំយន ពញ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរតប្នាទយមានជ័យ ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានពិនិត្យ និ ងហាមឃ្ត្់ ការឈូសឆ្យរួ លត្បាស្ថរបុរាណ យៅ
ស្សុកលមពួកចាំនួន០១យលើក និ ងពិ និត្យសាបត្មក
ល់សពបុ រាណវត្ាសូភីចាំនួន០១យលើក ស្ថរមនទីរបុ រាណវ ិរាស្សុក
ូ
ត្ពេះយនត្ត្ត្ពេះចាំនួន០១យលើក ត្បាស្ថរបន្នទយឆ្មរចាំនួន០១យលើក និងែនូរបុ រាណយោកត្ទាស

ស្សុកពួកចាំនួន

០១យលើក។ បានពិនិត្យ និ ងយលើកផ្ទទាំងបា៉ោ ណូរូបភាព សាីពីការរប់ ស្ថកត្់ ការបាំែិ ច
ា បាំ ផ្ទាញសមបត្ាិយបត្ិ កភណឌ
វបបធម៌ ជាត្ិ យៅត្កុងយបា៉ោ យផប៉ោ ត្ចាំនួន០១យលើក។ យភញៀវចូ លរសសន្នត្បាស្ថរបន្នទយឆ្មរសរុបចាំនួន ៥៩.៣៣៦
ន្នក់ (អនារជាត្ិ ៧០ន្នក់) និ ងស្ថរមនទីរបុរាណវ ិរាយរពយកាស្ថ-ស្ថនយសរុបចាំនួន៦៥ន្នក់ (អនារជាត្ិ ៩ន្នក់ ) ។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានយរៀបចាំ ពិធីត្បារពធរិវាវបបធម៌ ជាត្ិ ០៣ មី ន្ន យលើករី១៦ ឆ្នាំ២០១៤
យត្កាមត្បធានបរ “អវីៗទាាំងអស់យៃើមបីសុែៃុមភាពវបបធម៌ ជាត្ិ ” យត្កាមអធិ បត្ីភាព យលាកជាំ ទាវ យនត្ត្ ភូ ា៉ោរ ី
អនុរៃាយលខាធិ ការ ត្កសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ យៅយរាងមយហាស្សពយែត្ា។ បានកាំពុងយរៀបចាំ ចងត្កង
ឯកស្ថរការងារយបត្ិ កភណឌអរូបីផែនកសិលបៈសូនរូប
អភិវឌ្ឍវបបធម៌ បាន៥០ភាររយ។

សិលបៈរសសនី យភាព

សិលបៈភាពយនា

និង

បានពិនិត្យការបិររិ ដ្ឋាការផកាងបនាាំយលើែលិត្ែលភាពយនា-វ ីយៃអូ ចាំនួន

០២យលើក និ ងការបញ្ញ
ច ាំងផែសភាពយនា យៅយរាងភាពយនាត្បាស្ថរសួរ៌ចាំនួន០២យលើក។ បានអនុ ញ្ញញត្ចាប់
ត្បកបអាជី វកមម និ ងយសវាកមមវបបធម៌ បានចាំ នួន៥០ចាប់។

បានពិ និត្យ និងផណន្នាំអាជី វករត្បកបអាជីរកមម

សិលបៈសូនរូប អាំ ពីរត្មង់ និ ងខានត្ជាត្ិចាំនួន០២យលើក ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរដឧរតរមានជ័យ ៖

រងយត្ោេះ

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានចុ េះស្សង់រិនន
ន ័ យវត្ាុបុរាណផៃលយៅរាយបា៉ោ យ និ ងយៅត្ាំបន់ ងាយ

យកមករការុកយៅរី ានសុវត្ាិភាព។

ត្បជាពលរៃាយៅតាមត្ាំ បន់ជុាំវ ិញត្បាស្ថរបុ រាណ

បានែសពវែាយចាប់ ការពារយបត្ិ កភណឌវបបធម៌ ជាត្ិ ៃល់

និង

ចុ េះស្សង់ សិត្
ា ិ វត្ាុបុរាណយៅតាមរួ ល

និងត្បាស្ថរ

បុ រាណ យៃើមបីចុេះបញ្ជីស្ថរយពើភណឌវត្ាុបុរាណ។ បានសហការជាមួ យន្នយកដ្ឋានបុរាណវត្ាុ ដ្ឋក់ ផ្ទទាំងបា៉ោ ណូ
រូបភាពយៃើមបីរប់ ស្ថកត្់ ការបាំ ែិច
ា បាំ ផ្ទាញ

និងការចរាចរសមបត្ាិវបបធម៌ ជាត្ិែុសចាប់ ចាំនួន០២ផ្ទទាំង

អនារជាត្ិអូរស្ថមច់ និ ងត្ចកជាាំស្សងាាំ។
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យៅត្ចក

ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានស្សង់ សិត្
ា ិ អាជី វកមមយលើស្ថនដៃភាពយនា-វ ីយៃអូ យៅត្កុងសាំយរាង និង
បានត្ត្ួត្ពិ និត្យអាជី វកមមជួល-លក់ សុីឌ្ី វ ីសុីឌ្ី និ ងការបញ្ញ
ច ង
ាំ ភាពយនា វ ីយៃអូ តាមហាងកាយហវយៅត្កុងសាំយរាង
ស្សុកចុងកាល់

និងស្សុកអនាង់ផវង។

បានែសពវែាយយសចកាីជូនៃាំ ណឹង

សាីពីការយធវើអាជី វកមមយលើរប
ូ ភាព

សិលបៈៃល់អាជីវករបញ្ូច លបរយភាង និ ងចយត្មៀង អាជី វករជួ លយមត្កូ ធុ ងបាស់ វ ីយៃអូចល័ត្អាំពីកត្មិ ត្ដនការ
យបើកសយមាង យៅស្សុកបន្នទយអាំ ពិល។ បានហវឹកហាត្់ យៃើ មបីពត្ងឹងរុណភាពៃល់ត្កុមសិលបៈរបាាំបុរាណរបស់
មនទីរ

និ ងបានត្ត្ួត្ពិនិត្យ

និងពត្ងឹងរុ ណភាពៃល់ត្កុមសិលបៈមហាជនយៅស្សុកត្ត្ពាាំងត្បាស្ថរ។

បាន

ពិ និត្យកាច់ និ ងសកមមភាពយធវើពុមពរានយរពាា យៅស្សុកអនាង់ផវង និងសកមមភាពយធវើពុមពសុីម៉ោង់ត្៍ យៅស្សុកបន្នទយ
អាំ ពិលឲ្យយោរពតាមខានត្ផែមរ។ បានពិ និត្យការដ្ឋក់តាាំងស្ថាកយីយហា និ ងផ្ទទាំងែាយពាណិជជកមម យៅស្សុក
អនាង់ផវង និ ង អាជី វកមមអ៊ាុត្សក់ សាអងការ និ ងលមអត្កចក យៅត្កុងសាំយរាង ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរដសស្ៀមរាប្ ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានស្សង់រិននន័យព័ ត្៌ានវត្ាុបុ រាណយត្ៅឃ្ាង
ាំ ចាំ នួន០៥យលើក យដ្ឋយរក

យឃើញបាំ ផណកចាាក់លបា
ម នចាំ នួន០៨ៃុាំ សាិត្យៅស្សុកសូត្រនិរម។ បានែសពវែាយយសចកាីសយត្មចយលែ០១
ស.រ សាីពីការកាំ ណត្់បរ ិយវណត្បាស្ថរ រួ ល ស្សេះ ត្ត្ពាាំង និ ងស្ថពនបុរាណ យៅស្សុកពួក ស្សុកអងគរជុាំ

និ ងស្សុកវា៉ោ រ ិនចាំនួន០៨យលើក។ សហការជាមួ យប៉ោូ លីសប៉ោុ សិ៍រា ៃាបាលឃុាំយោកៃូង ត្ត្ួត្ពិ និត្យរូបចាាក់បុរាណ
ចាំ នួន០៣រូប និ ងលមចាំនួន០១ៃុាំ ផៃលត្បជាជនត្បរេះយឃើញយៅវាលផស្ស សាិត្យៅឃុាំយោកៃូង ស្សុកវា៉ោ រ ិន យហើយ
បានត្បរល់ឲ្យអាជាញធរអបសរាយៃើ មបីរការុក។

បានរប់ ស្ថកត្់ៃល់ត្បជាពលរៃាផៃលបានយធវើការឈូសឆ្យលុប

ត្ត្ពាាំងបុរាណយឈាមេះ ត្ត្ពាាំងរ័ពស្សូច សាិត្យៅស្សុកអងគរជុាំ និ ងបានយធវើផណន្នាំឲ្យបញ្ឈប់ ការឈូសឆ្យលុប
ត្ត្ពាាំងបុ រាណជាបន្នទន់។ បានរកយឃើញរួ លបុ រាណលមីមួយយឈាមេះ រួ លត្បាស្ថរត្កចាប់
ស្សុកពួក។

បានសហការជាមួ យន្នយកដ្ឋានបុរាណវត្ាុយលើកស្ថាកសញ្ញញ

សាិត្យៅឃុាំដត្ពត្ជូក

សាីពីការរប់ ស្ថកត្់ ការជួញៃូ រវត្ាុ

បុ រាណចាំនួន០១ផ្ទទាំង យៅែារចាស់ ត្កុងយសៀមរាប។ បានស្សង់ រិននន័យវត្ាុបុ រាណ និ ងវត្ាុែលិត្លមីយៅស្ថរមនទីរ
ជាត្ិអងគរ ស្ថរមនទីរត្ពេះនយរាត្ាមសីហនុអងគរ និ ងស្ថរមនទីរវាយនភណឌត្បដពណីអាសុីបានចាំនួន១១យលើក។

ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានែដល់លិែិត្អនុ ញ្ញញត្ន្នាំយចញវត្ាុសិលបៈចរាចរយត្ៅត្បយរសចាំនួន

៣៨រូប។ បានចុ េះបងាាត្់សិសសស្ថលាសិលបៈបុរាណផែមរ និ ងត្កុមសិលបៈផៃលោាំត្រយដ្ឋយអងគការន្នន្នបាន
ចាំ នួន១២៥យពល។ ត្កុមសិលបៈមហាជនចាំ នួន២៤ត្កុមបានសផមាងសិលបៈរបាាំតាមយរាងមយហាស្សព សណ្ដ
ា ោរ
យភាជនី យដ្ឋានជាត្បចាាំ។

បានត្ត្ួត្ពិនិត្យ

ផណន្នាំការលត្ចមាងលក់-ជួ លឌ្ី សត្រប់ ត្បយភរ

និ ងការបញ្ញ
ច ាំង

ភាពយនដ ចាក់ ធុងបាស់រាក
ាំ ាំ ស្ថនដឱ្យចូ លរួមអនុ វត្ដតាមលិែិត្បរដ្ឋានចាប់ យៅត្កុងយសៀមរាប ស្សុកពួក ស្សុក
ត្បាស្ថរបារង ស្សុកបន្នទយស្សី ស្សុកអងគរជុាំ និងស្សុកត្កឡាញ់ចាំនួន៥២កផនាង។ ចុ េះត្ត្ួត្ពិ និត្យផណន្នាំ
ផកលមអៃល់អាជី វករ-សិបបករផៃលកាំ ពុងបយត្មើយសវាកមមទាក់រងនឹងជាំន្នញសិលបៈសូនរូប
យៅត្កុងយសៀមរាបចាំ នួន២៣យលើក។

បានសហការជាមួ យកាាាំងចត្មុេះថានក់ យែត្ា

សងាកត្់ ស្ថលាកយត្មើ ករាាក់ស្ថាកសញ្ញញចាំនួន១២ស្ថាក

និងសិលបៈសិបបកមម

មនទីរស្ថធារណៈការ

និង

និ ងបដ្ឋចាំនួន០៤ផ្ទទាំងែុ សចាប់ តាមៃងសទឹង

យសៀមរាប។ ចុ េះត្ត្ួត្ពិនិត្យរី តាាំងអាជី វកមមយលើកស្ថាកយីយហាលមីឱ្យអនុ វត្ដត្ត្ឹមត្ត្ូវតាមការផណន្នាំរបស់ត្កសួង
វបបធម៌

និងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈចាំ នួន១២យលើក

យៅត្កុងយសៀមរាប។

បានស្ស្ថវត្ជាវត្បវត្ាិពិធីយចត្ត្តាមរាំយនៀម

រាំ លាប់ត្បដពណីកនុងត្ាំបន់ យៅស្សុកត្បាស្ថរបារង សូត្រនិរម និងស្សុកពួកចាំនួន០៣អត្ាបរ។ ការ ិោល័យ

ត្ចកយចញចូ លផត្មួ យត្កុងយសៀមរាបបានែដល់ចាប់បយត្មើយសវាកមមត្បរុាំ ត្ន្ដនាីែសពវែាយែលិត្ែល យលើកស្ថាក
យីយហាចាំនួន៥៨ចាប់។
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មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរតត្ពះវិហារ ៖

០១

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានត្ត្ួត្ពិ និត្យត្បាស្ថរបុរាណ និ ងបានៃឹ កយជើងរត្មវត្ាុបុរាណចាំ នួន

យកមករកាយៅមនទីរ

ផៃលសាិត្យៅបរ ិយវណៃី របស់ត្កុមហ៊ាុនឯកជន

យៅស្សុកផត្បងានជ័ យចាំនួន

០១យលើក។ បានពិនិត្យត្បាស្ថរបុរាណ សាិត្កនុងៃី ត្កុមហ៊ាុន រួយ យហវង ត្កុងផ្ប និង ត្កុមហ៊ាុន ឡាន យហវន

ស្សុកផត្បងានជ័ យ។ បានដ្ឋក់ ស្ថាកសញ្ញញតាមត្បាស្ថរន្នន្ន យៅស្សុកផ្ប បានចាំ នួន០២យលើក។ បាន
ពិ និត្យការកាប់ យៃើ មយឈើ តាមៃងែាូវជាត្ិ របស់ត្កុមហ៊ាុន Metfone យៅកនុងត្ាំបន់ត្បាស្ថរត្ពេះលាន យៅស្សុក
ផត្បងានជ័ យចាំ នួន០១យលើក។ បានររួ លបាង់កមមសិរិ ៃ
ធ ី ត្បាស្ថរ យៅស្សុករូ យលនចាំនួន០១បាង់។សកមមភាព
ឆ្មាំត្ត្ួសត្តាយដត្ពយបាសសាអត្តាមត្បាស្ថរបុ រាណសរុបចាំ នួន១៧៣,៨០៣ផម៉ោ ត្ត្កាយរ ៉ោ។

យភញៀវចូ លរសសន្ន

តាមត្បាស្ថរន្នន្នសរុបចាំនួន១.៧៤២៥ន្នក់ (អនារជាត្ិ ១៨៨ន្នក់ ) ។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានយរៀបចាំ ពិធីត្បារពធរិវាវបបធម៌ ជាត្ិ ០៣ មី ន្ន យលើករី១៦ ឆ្នាំ២០១៤
យត្កាមត្បធានបរ “អវីៗទាាំងអស់យៃើមបីសុែៃុមភាពវបបធម៌ ជាត្ិ ” យត្កាមអធិបត្ី ភាព ឯកឧត្ាម ជុច យភឿន
រៃាយលខាធិ ការ ត្កសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ យៅស្ថលាយែត្ា។ បានែសពវែាយយសចកាីជូនៃាំ ណឹង សាីពីការ
ត្បារពធពិធីមយហាស្សពជាត្ិរាំនូរវ ិចិត្ត្កមម
ពិ និត្យ

ឆ្នាំ២០១៣

និងស្សង់ សិត្
ា ិ សិបបកមមចាំនួន០១យលើក

ៃល់អាជី វករតាមបណ្ដ
ា ស្សុក-ត្កុងទាាំង៨។

យៅស្សុកជាាំកានា។

ចុ េះត្ត្ួត្

បានយចញអាជាញប័ ណណយលើកស្ថាកសញ្ញញ

ស្ស្ថយបៀរអងគរចាំនួន២១ស្ថាក យៅត្កុងត្ពេះវ ិហារ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរតកាំពង់ធាំ ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានចុ េះស្សង់ វត្ាុបុ រាណយត្ៅឃ្ាាំង យៅឃុាំយតានត្ជុាំ ស្សុកបារាយណ៍ចាំ នួន

៨៣ៃុាំ។ បានសហការជាមួយអងគការWaseda ជួ សជុលត្បាស្ថរN1ដនត្កុមត្បាស្ថរសាំបូរដត្ពរុ ក។ កាត្់យមម
និ ងកូ នយឈើ ផៃលៃុ េះយៅយលើត្បាស្ថរ

កនុងត្ាំបន់ ត្បាស្ថរសាំបូរដត្ពរុកចាំ នួន២២ត្បាស្ថរ។ បនាយធវើបញ្ជីស្ថរ
យពើភណឌវត្ាុសិលបៈ និងចុេះបញ្ជីសមុច័ចយវត្ាុបុរាណជាត្ិ តាមត្បព័ នក
ធ ុាំ ពយូរ័រ។ ររួ លយភញៀវជាត្ិ និងអនារជាត្ិ
ចូ លរសសន្នស្ថរមនទីរយែត្ាសរុបចាំនួន៥២ន្នក់(អនារជាត្ិ ៣៤ន្នក់)

ត្បាស្ថរអផណាត្ចាំនួន៧៨ន្នក់

(អនារជាត្ិ ៣៦ន្នក់) រមណីយដ្ឋានភនាំសនទុកចាំ នួន៩,៦០៣ន្នក់ (អនារជាត្ិ១,៧១៩ន្នក់ ) វត្ាត្បាស្ថរចាំ នួន៩០ន្នក់
(អនារជាត្ិ ៣២ន្នក់) និងត្បាស្ថរសាំបូរដត្ពរុកចាំ នួន៥,៨៩៨ន្នក់ (អនារជាត្ិ ២,០៣៣ន្នក់ )។

ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានែសពវែាយត្បកាសអនារត្កសួង សាីពីការែាល់យសវារៃាបាលថានក់
យត្កាមជាត្ិ បាន០២ស្សុក។ បានបនាហឹក
វ ហាត្់ សិលបៈៃល់សិសសថានលយរៀងរាល់ដលៃអារិត្យ។ បានផណន្នាំ និ ង
ជត្មុញៃល់អាជី វករជួ ល-លក់ ឌ្ីសតាមបណ្ដ
ា ស្សុកឲ្យមកយធវើចាប់ អាជីវកមមឆ្នាំ២០១៤ និ ងចុ េះពិ និត្យសិបបកមម
ត្មាញសូត្ត្ យៅស្សុកសនទុកចាំ នួន០១យលើក។ បានចុ េះស្ស្ថវត្ជាវរកអនកយចេះយធវើផែាងឯក យៅឃុាំត្ត្ពាាំងឬសសី

ស្សុកកាំពង់ ស្ថវយបានចាំនួន០២យលើក និ ងស្ស្ថវត្ជាវភាស្ថរជនជាត្ិ រួយ យៅស្សុកត្បាស្ថរបលា័ងច
គ ាំនួន០២
យលើក ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរតកាំពង់ចម ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានចុ េះត្ត្ួត្ពិនិត្យស្ថានភាពត្បាស្ថរនររបាជ័ យ ត្បាស្ថរភនាំហាន់ ជ័យ
ត្បាស្ថររឹ កឆ្ និងត្បាស្ថរយជើ ងដត្ព និង បានយបាសសាអត្កនុងបរ ិយវណត្បាស្ថរនររបាជ័ យ ។

ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានយរៀបចាំ ពិធីត្បារពធរិវាវបបធម៌ ជាត្ិ ០៣ មី ន្ន យលើករី១៦ ឆ្នាំ២០១៤

យត្កាមត្បធានបរ “អវីៗទាាំងអស់យៃើមបីសុែៃុមភាពវបបធម៌ ជាត្ិ ” យត្កាមអធិបត្ីភាព ឯកឧត្ាម ដល នរៈសត្ា
រៃាយលខាធិ ការ ត្កសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិត្ត្សិលបៈ យៅមនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈយែត្ា។ បានស្សង់សិត្
ា ិ
26

អាជី វកមមសិលបៈភាពយនា-វ ីយៃអូ

ត្កុមសិលបៈរសសនី យភាព

និងបនាស្សង់សិត្
ា ិ សិលបេះសូនរូបផៃលាន

កនុងយែត្ា។បានផណន្នាំៃល់អាជី វករត្បកបអាជីវកមមផែនកឧបករណ៍បាំ ពងសយមាងឲ្យយោរពចាប់ យៅត្កុងកាំពង់
ចាម និ ងស្សុកត្ាំ ផបរ។ បានផណន្នាំៃល់ាចស់អាជី វកមមបញ្ចូ លបរយភាងតាមរូរស័ពទដៃមិនឲ្យបញ្ចូ លរូបភាព និង

យរឿងអាសអាភាស យៅែារត្ាំ ផបរចាំនួន០១យលើក និងបានពិ និត្យការចាក់បញ្ញ
ច ង
ាំ វ ីយៃអូ តាមហាងកាយហវ ត្ពម
ទាាំងបានែសពវែាយៃល់ាចស់អាជី វកមមយលើវ ិស័យវបបធម៌
យៅ

ស្សុកបាធាយចាំនួន០៣យលើក។

សូនរូប ចាំនួន០១យលើក។

ឲ្យមកដ្ឋក់ ពាកយសុាំចាប់ ត្បកបអាជី វកមមរបស់ែួន
ា

បានែសពវែាយកបួនខានត្ចាាក់ ផែមរ

យៅតាមបណ្ដ
ា អាជីវកមមសិលបៈ

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរដត្កសចះ ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានផលរកាវត្ាុបុ រាណយៅកនុងឃ្ាង
ាំ ស្ថរមនទីរជាត្បចាាំ និងយរៀបចាំ យៅតាម
ជាំ ន្នញ និងលកាណៈបយចចកយរស។ យភញៀវជាត្ិ និ ងអនារជាត្ិចូលរសសន្នអាោរបុ រាណរកាកណ្ដ
ា លសរុបចាំ នួន
៧១៧ន្នក់ (អនារជាត្ិ ចាំនួន៣៧៨ន្នក់) ។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានយរៀបចាំ ពិធីត្បារពធរិវាវបបធម៌ ជាត្ិ ០៣ មី ន្ន យលើករី១៦ ឆ្នាំ២០១៤
យត្កាមត្បធានបរ “អវីៗទាាំងអស់យៃើមបីសុែៃុមភាពវបបធម៌ ជាត្ិ ” យត្កាមអធិបត្ីភាព ឯកឧត្ាម ដល នរៈសត្ា
រៃាយលខាធិ ការ ត្កសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ យៅមនទីរវបបធម៌ និ ងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈយែត្ា។ ចុ េះពិ និត្យកផនាង
បញ្ញ
ច ាំងវ ីយៃអូ លក់ កាយហវចាំនួន៤៧កផនាង កផនាងជួល-លក់ កាផសសត្វ ីយៃអូចាំនួន៦០កផនាង និ ងបានផណន្នាំឲ្យ
អាជី វករមកយធវើកិចចសនាយៅមនទីរវបបធម៌ និ ងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈយែត្ា សាីពី ការយធវើអាជី វកមមជួល-លក់ កាផសសត្វ ីយៃអូ
ត្ត្ឹមត្ត្ូវតាមចាប់ យៅត្កុងត្កយចេះ។ បានស្សង់ សិត្
ា ិសិលបៈសូនរូប និ ងសិលបៈសិបបកមម និ ងបានពិ និត្យកផនាង
លក់ យត្រឿងសងាារ ឹម វត្ាុអនុសាវរ ីយ៍ និ ងបានផណន្នាំឲ្យអាជីវករយោរពយៅតាមរចន្នបរផែមរ យៅត្កុងត្កយចេះ។
បានពិនិត្យ ផណន្នាំៃល់អាជី វករអ៊ាុត្សក់ កាត្់ សក់ សាអងការ បណ្ដណោរ ឲ្យសុាំចាប់ យលើកស្ថាកយីយហាចាំ នួន
៦៣កផនាង យៅត្កុងត្កយចេះ។ ការ ិោល័យត្ចកយចញចូ លផត្មួ យ បានយចញលិែិត្អនុញ្ញញត្ត្បកបអាជីវកមម
វ ិស័យវបបធម៌ ត្រប់ជាំន្នញចាំ នួន១១ចាប់ ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរដស្ង
ឹ ទ សត្រង ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានសិកាស្ស្ថវត្ជាវពី ត្បវត្ាិស្ថស្ដសាភូមិបាយៃើម និងភូមិហាងស្ថវា៉ោ ត្់
តាមរយៈការយធវើកាំណ្ដយចាំនួន០២កផនាង យៅស្សុកយសស្ថន។ សហការជាមួយត្កុមការងារបុ រាណវ ិរា មកពី
ត្កសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិត្ត្សិលបៈ យធវើកាំណ្ដយយៅភូមិអូរផត្ត្ល និងភូ មិកាាំងយត្យជា យៅស្សុកថាឡាបរ ិវា៉ោ ត្់ចាំនួន
០១យលើក។ បានស្ស្ថវត្ជាវរកយឃើញរួ លត្បាស្ថរបុរាណផៃលផបកបាក់ ចាំនួន០៦កផនាង សាិត្យៅឃុាំស្ថមរគី។
ចុ េះត្ត្ួត្ពិ និត្យវត្ាុបុ រាណផៃលានស្ស្ថប់ យៅតាមែទេះត្បជាពលរៃា
ចាំ នួន០១យលើក។

បានពិនិត្យរួ លត្បាស្ថរបុ រាណចាំ នួន០២កផនាង

បុ រាណចាំនួន០៣ៃុាំ-ផ្ទទាំង។

និងយៅកនុងឃ្ាាំងស្ថលាស្សុកថាឡាបរ ិវា៉ោ ត្់
យៅស្សុកថាឡាបរ ិវា៉ោ ត្់

និ ងរកយឃើញវត្ាុ

ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ សហការជាមួ យត្កុមសិលបៈសិសសវ ិរាល័យ ហ៊ាុន ផសន សទឹងផត្ត្ង
ហាត្់ របាាំបាយសី យៃើមបីចូលរួមមយហាស្សពសិលបៈមហាជនអភិ វឌ្ឍន៍ ថានក់ ជាត្ិ យៅរាជធានីភាំ យន ពញ។ បាន
ែាល់អាជាញប័ ណណត្បកបអាជីវកមមវបបធម៌ សរុបចាំនួន១១កផនាង។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរដររនគ្ីរ ី ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានវាស់បរ ិយវណៃីត្បាស្ថរយកសណ្ដាំ ង យៅស្សុកអូ រោ៉ោ ដ្ឋវ បានកាំ ណត្់
ត្ពាំ ត្រឹ េះត្បាស្ថរ និងរី តាាំងស្ថានី យបុរាណ យៅស្សុកបរផកវ និងស្សុកកូនមុាំ ត្ពមទាាំងវាស់បរ ិយវណៃី ៃាំណ្ដក់
27

សយមាចឪ យៅស្សុកលាំផ្ទត្់ ។ បានដ្ឋក់ ស្ថាកសញ្ញញរូបភាព សាីពីការរប់ ស្ថកត្់ការជួ ញៃូរវត្ាុបុរាណែុ សចាប់

យៅត្បាស្ថរយកសណ្ដាំ ង ស្សុកអូរោ៉ោ ដ្ឋវបាន០១ផ្ទទាំង។ បានសហការជាមួ យមន្ដនាីសូរ ិយោៃី យែត្ាយែទៀងផ្ទទត្់
ផែនរី ត្ាំបន់ ត្បាស្ថរផៃលបានវាស់ផវងរួចចាំ នួន០៤កផនាង។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី

៖

បានចុ េះត្ត្ួត្ពិនិត្យការហវឹកហាត្់របស់ត្កុមសិលបៈមហាជនភូ មិត្ង

ណងឡិជាយរៀងរាល់សបាាហ៍។ ចុេះត្ត្ួត្ពិនិត្យការបញ្ញ
ច ាំងវីយៃអូ តាមហាងកាយហវចាំនួន០៦យលើក ត្កុមហ៊ាុនរូររសសន៍
ផែសកាបចាំនួន០៦យលើក

និ ងការចាក់បញ្ញ
ច ាំងវ ីយៃអូខានត្ធាំចាំនួន០៨យលើក។

ចុ េះបន្ដងាកបបរយលមើសជួ ល-លក់ ឌ្ីសែុ សចាប់
៦៤៣បនទេះ។

បានចុ េះត្ត្ួត្ពិនិត្យ

បានសហការជាមួ យអាជាញធរយែត្ា

យៅត្កុងបានលុងចាំនួន០១យលើក

និ ងៃកហូត្បានឌ្ី សចាំ នួន

ផណន្នាំៃល់អាជី វករចាាក់ ត្រប់ ត្បយភរយៅរូ ទាាំងយែត្ា

ឲ្យអនុវត្ាតាម

កបួនខានត្ចាាក់ផែមរឲ្យបានត្ត្ឹមត្ត្ូវចាំនួន០៤យលើក។
បានស្សង់ សិត្
ា ិរីតាាំងលក់ វត្ាុអនុ សាវរ ីយ៍កុងត្កុ
ន
ងបាន
លុងចាំ នួន០១យលើក បាន០៦កផនាង។ បានសហការយរៀបចាំពិព័រណ៍កសិកមម និ ងវបបធម៌ ចាំនួន០១យលើក
រយៈយពល០៣ដលៃ យៅកនុងបរ ិយវណមនទីរវបបធម៌ យែត្ា ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរដមណឌលគ្ីរ ី ៖

ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានែសពវែាយអនុ ត្កឹ ត្យយលែ៦៣ និ ងស្ថរាចរផណន្នាំយលែ០៧ ៃល់
អាជី វករជួ ល-លក់ ឌ្ីសត្រប់ ត្បយភរចាំ នួន០៤ឃុ។
ាំ
បានស្សង់ សិត្
ា ិ យបត្ិកភណឌវបបធម៌អរូបីត្រប់ រត្មង់ចាំនួន០៤
ឃុាំ

យៅស្សុកយពត្ជាដ្ឋរយៈយពល០៣ដលៃ។

យលើក

ហវឹកហាត្់ វាយយឃ្មេះត្បាាំមួយ

សិលបៈសហរមន៍

បានចុេះយៅហវឹកហាត្់ របាាំៃល់សហរមន៍ ភូមិពូតាាំងបានចាំ នួន០៥

ៃល់ត្កុមសិសសមណឌលបុ រ ីកុ ារចាំនួន០៨យលើក

អងគការយលើកកមពស់សុែភាពជនជាត្ិ យៃើមភារត្ិ ច

និ ងបងាាត្់ ៃល់ត្កុម

ឲ្យយល់ៃឹងអាំ ពីជមៃឺយអៃស៍ចាំនួន០៣

យលើក។ បានចុ េះយៅពិ និត្យកផនាងជួ ល-លក់ ឌ្ីស យៅត្កុងផសនមយន្នរមយចាំនួន០១យលើក។
មជឈមណឌលវបបធម៌ ជនជាត្ិ ភាំយន ដ្ឋេះត្កមុាំ
យភញៀវយរសចរណ៍មកចូ លយលងកាំ ស្ថនា។

បានចុ េះយៅពិនិត្យ

យដ្ឋយបានចាត្់ កាាាំងយបាសសាអត្យៅយលើអាស្សមទាាំងបី សត្ាប់
បានែាល់ចាប់ អនុ ញ្ញញត្អាជីវកមម

យសវាកមមវបបធម៌ បានចាំ នួន០៣

ចាប់ ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរដនត្ពសវង ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានបនាការស្ស្ថវត្ជាវរកយបត្ិកភណឌត្រប់ ត្បយភរយៅតាមបណ្ដ
ា ស្សុក-ត្កុង
យៅរូ ទាាំងយែត្ា។ ចុ េះពិនិត្យត្បាស្ថរដត្ពយៃើមស្សុក យៅស្សុកសុីធរកណ្ដ
ា ល យៃើមបីយសនើសុាំយៅត្កសួងវបបធម៌
និ ងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ

យៃើមបីបញ្ូច លជាសមបត្ាិយបត្ិកភណឌវបបធម៌ ជាត្ិ។

ចាក់ៃីបផនាម

និងកស្ថងស្ថពនចូ ល

បូ ជនី យដ្ឋានបារាយណ៍អផណាត្ ផៃលជាអាំ យណ្ដយរបស់សបបុរសជន និង ដ្ឋក់ ស្ថាកសញ្ញញសាគល់យឈាមេះ
យៃើមយឈើ បានចាំនួន៧៦ស្ថាក។ បនាយរៀបចាំ ដ្ឋក់ យៅអី លម សត្ាប់យភញៀវអងគុយយលងកាំ ស្ថនា និ ងជី កអណូា ងសនប់
បាន០១អណូា ង សត្ាប់ យត្បើត្បាស់កុនងបូ ជនី យដ្ឋានបារាយណ៍អផណាត្ ជាអាំ យណ្ដយរបស់ឯកឧត្ាមអភិបាលយែត្ា
និ ងសបបុរសជន។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានបងាាត្់ របាាំជូនពរៃល់សិសសមណឌលកុ ារកាំត្ពាយែត្ា និងសិសស

វ ិរាល័យត្ពេះអងគឌ្ួងជាយរៀងរាល់ដលៃ។

ចុ េះពិនិត្យអាជី វកមមបញ្ញ
ច ង
ាំ វ ីយៃអូ លក់ កាយហវចាំនួន១០យលើក

យៅស្សុក

កាំ ពង់ ត្ត្ផបក ពាមរក៏ និងត្កុងដត្ពផវង។ បានស្សង់ សិត្
ា ិ សិលបៈភាពយនា និ ងសិលបៈសូនរូប និ ងសិលបៈ
សិបបកមមត្រប់ ត្បយភរត្បចាាំឆ្នាំ២០១៤ យៅស្សុកយពាធិ យរៀង។ ចុ េះត្ត្ួត្ពិនិត្យសិបបកមមត្រប់ ត្បយភរយៅតាមបណ្ដ
ា
ស្សុក-ត្កុងបានចាំនួន០៥យលើក។ បានពិ និត្យស្ថាកសញ្ញញត្រប់ ត្បយភរយៅស្សុកពាមរក៏ និងស្សុកកាំពង់ ត្ត្ផបក
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ចាំ នួន០១យលើក។ បានសហការជាមួ យត្កសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិត្ត្សិលបៈ ចុ េះពិ និត្យរយត្ាងបយងកើត្ភូ មិវបបធម៌
យៅភនាំត្ូច ស្សុកបាភនាំ យៃើមបីកស្ថងរូបសាំណ្ដកយៅរីយន្នេះ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរតសាផយសរៀង ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានចុ េះត្ត្ួត្ពិនិត្យរួ លបុរាណ និងត្បាស្ថរបុ រាណចាំ នួន៣៩យលើក និង
ចុ េះត្ត្ួត្ពិ និត្យវត្ាុបុ រាណយៅតាមរី ស្ថធារណៈចាំនួន០៣យលើក។

បានសហការយធវើបាង់រួលបុ រាណបានចាំ នួន

២០បាង់ និ ងចុ េះែសពវែាយចាប់ សាីពីការការពារយបត្ិកភណឌបានចាំ នួន០៦យលើក ។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានយរៀបចាំ ពិធីត្បារពធរិវាវបបធម៌ ជាត្ិ ០៣ មី ន្ន យលើករី១៦ ឆ្នាំ២០១៤
យត្កាមត្បធានបរ “អវីៗទាាំងអស់យៃើមបីសុែៃុមភាពវបបធម៌ ជាត្ិ ” យត្កាមអធិបត្ី ភាពៃ៏ ែង
ព ់ែពស់ យលាកជាំ ទាវ
រៃាមន្ដនាី ត្កសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ យៅស្ថលត្បជុាំ យ្នររយនា។ ចុ េះបងាាត្់ របាាំៃល់សារមន៍ យុវជនយែត្ា
ចាំ នួន០១ត្កុម និ ងអងគការកូ ៃូផែមរ យៅឃុាំតាសួសចាំ នួន០១ត្កុម និ ងបងាាត្់របាាំ និ ងបាំ ប៉ោនបយចចកយរសៃល់ត្កុម
សិលបៈមហាជនកនុងយែត្ាចាំនួន០៤ត្កុម។

បានែសពវែាយអនុត្កឹត្យ

សាីពីការត្រប់ ត្រងវ ិស័យភាពយនា-វ ីយៃអូ

ចាំ នួន០២យលើក និ ងចុ េះត្ត្ួត្ពិ និត្យអាជី វកមមជួល-លក់សុីឌ្ី វ ីសុីឌ្ីចាំនួន១៥យលើក។ ចុេះត្ត្ួត្ពិ និត្យៃល់សហរមន៍
សិបបកមមអាំពីឬសសី និ ងអញ្ូច ត្ចាំនួន០២យលើក និ ង ស្ស្ថវត្ជាវ ចងត្កងត្បវត្ាិអាំពីសិបបកមមត្រប់ត្បយភរបាន០១
អត្ាបរ។ បានត្ត្ួត្ពិនិត្យការដ្ឋក់ តាាំងស្ថាកយីយហា និងផ្ទទាំងែាយពាណិជជកមមចាំនួន១៤យលើក។ បានែាល់លិែិត្

អនុ ញ្ញញត្យលើកស្ថាកសញ្ញញ និ ងផ្ទទាំងយីយហាត្រប់ ត្បយភរចាំ នួន០៩កផនាង និង យចញអាជាញប័ណណៃល់អាជី វករ
កនុងការត្បរុាំ និ ងសផមាងសិលបៈចាំ នួន២១យលើក ។
សស្ចកដស្
ី ននដ្ឋ
ិ ា ន៖
សកមមភាពការងារវបបធម៌ និងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈកនុង្ាសរី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ានៃាំយណើរការោ៉ោ ងសកមម

កនុងកិ ចផច លរកា ការពារ ត្ពមទាាំងអភិ វឌ្ឍន៍ សកមមភាពវបបធម៌ ត្រប់ ជាំន្នញយៅតាមមូ លដ្ឋាន។ យយើងបានបយងកើន
ការែសពវែាយអាំ ពីសកាកនុពលវបបធម៌ ជាត្ិ ពត្ងឹងការែាល់យសវា បយត្មើយសវាកនុងវិស័យវបបធម៌ និ ងបានជាំរុញការ
បយងកើនែលិត្កមមសិលបៈសូនរូប និ ងសិលបៈសិបបកមមវបបធម៌

អប់ រ ាំត្បជាជនយអាយែិ ត្ែាំ បយងកើនស្ថនផៃ យដ្ឋយ

ធាន្នបាននូ វរុ ណភាព និ ងរកាបាននូវខានត្កាច់ចាាក់ ផែមរ យៃើ មបីបយត្មើយោលយៅពាណិជជកមម និ ងយរសចរណ៍
ត្ពមទាាំងបានរួមចាំ ផណកអភិ វឌ្ឍយសៃាកិចចជាត្ិ និ ង ការកាត្់ បនាយភាពត្កីត្កជូនត្បជាជន ស្សបតាមកមមវ ិធី
នយោបាយ យុរស្ថ
ធ ស្ដសាចត្ុយកាណ ៃាំណ្ដក់កាលរី៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្ាិរី៥ ដនរៃាសភា ។
លរធែលការងារផៃលសយត្មចបានមកយនេះ

អាស្ស័យយដ្ឋយការែិត្ែាំត្បឹងផត្បងយកអស់កាាាំងកាយ

កាាាំងបញ្ញញ និងស្ថមរត្ី ររួលែុ សត្ត្ូវែពស់របស់ថានក់ៃឹកន្នាំ និងមន្ដនាីរាជការត្រប់ លាំដ្ឋប់ ថានក់ ទាាំងថានក់ កណ្ដ
ា ល
និ ងរាជធានី-យែត្ា ដនត្កសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិត្ត្សិលបៈ ។
អនុ វត្ាតាមរយត្ាងផែនការសកមមភាពការងារវបបធម៌

និងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈផៃលត្ត្ូវបានសយត្មចយដ្ឋយ

សននិបាត្យពញអងគរបស់ត្កសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ ត្ត្សិលបៈ កាលពី ដលៃរី០៤-០៥ ផែកុមភៈ កនាងមក

ត្ុ លយការ

ដនការអនុវត្ាផែនការសកមមភាពការងារវបបធម៌កុង្ាសរី
ន
១ ឆ្នាំ២០១៤ ានៃូ ចខាងយត្កាម ៖
ក- អងគភាពថានក់កណ្ដ
ា ល

សរុបសកមមភាពការងារផៃលបានដ្ឋក់បញ្ូច លកនុងផែនការសកមមភាពការងារ្ាសរី ១ ឆ្នាំ២០១៤

ានចាំនួន១៣៤សកមមភាព

អនុ វត្ាបានចាំនួន៧៣សកមមភាព

អត្តាសយត្មចបានានចាំនួន៥៤%។ ាន

សកមមភាពការងារចាំ នួន០៦សកមមភាព ផៃលអងគភាពថានក់កណ្ដ
ា លសយត្មចបាន
ផែនការសកមមភាពការងារសត្ាប់ ្ាសរី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ។
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ផត្ពុាំ បានដ្ឋក់ បញ្ូច លកនុង

១-អរគន្នយកដ្ឋានរៃាបាល និងហិរញ្ញវត្ាុ្ុ ៖

–សកមមភាពការងារកនុងផែនការ្ាសរី១ានចាំ នួន៦៩សកមមភាព

–អនុ វត្ាបានចាំនួន៣៩សកមមភាព អត្តាសយត្មចបានានចាំនួន៥៨%
២-អរគន្នយកដ្ឋានបយចចកយរសវបបធ៌ម ៖
–សកមមភាពការងារកនុងផែនការ្ាសរី១ ានចាំ នួន២៧សកមមភាព

–អនុ វត្ាបានចាំនួន១៣សកមមភាព អត្តាសយត្មចបានានចាំនួន៤៨%
៣-អរគន្នយកដ្ឋានយបត្ិកភណឌ ៖
–សកមមភាពការងារកនុងផែនការ្ាសរី១ ានចាំ នួន១៨សកមមភាព

–អនុ វត្ាបានចាំនួន១៤សកមមភាព អត្តាសយត្មចបានានចាំនួន៧៧%

៤-សកលវ ិរាល័យភូមិនវទ ិចិត្ត្សិលបៈ ៖
–សកមមភាពការងារកនុងផែនការ្ាសរី១ ានចាំ នួន០៦សកមមភាព

–អនុ វត្ាបានចាំនួន០១សកមមភាព អត្តាសយត្មចបានានចាំនួន១៦%
–ានសកមមភាពចាំ នួន០៤ផៃលសយត្មចបាន ផត្ពុាំ បានដ្ឋក់កុងផែនការ្ាសរី
ន
១ ឆ្ុ្ន ាំ២០១៤

៥-ស្ថលាមធយមវ ិចិត្ត្សិលបៈ ៖

–សកមមភាពការងារកនុងផែនការ្ាសរី១ ានចាំ នួន០៨សកមមភាព

–អនុ វត្ាបានចាំនួន០៣សកមមភាព អត្តាសយត្មចបានានចាំនួន៣៧%
–ានសកមមភាពចាំ នួន០២ផៃលសយត្មចបានផត្ពុាំ បានដ្ឋក់កុងផែនការ្ាសរី
ន
១ ឆ្ុ្ន ាំ២០១៤

៦-ន្នយកដ្ឋានសវនកមម ៖

–សកមមភាពការងារកនុងផែនការ្ាសរី ១ ានចាំនួន០៣សកមមភាព

–អនុ វត្ាបានចាំនួន០១សកមមភាព អត្តាសយត្មចបានានចាំនួន៣៣%

៧-អធិការដ្ឋាន ៖
–សកមមភាពការងារកនុងផែនការ្ាសរី ១ ានចាំនួន០៣សកមមភាព

–អនុ វត្ាបានចាំនួន០២សកមមភាព អត្តាសយត្មចបានានចាំនួន៦៦%

ែ-មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិត្ត្សិលបៈ រាជធានី-យែត្ា ៖
–សកមមភាពការងារកនុងផែនការ្ាសរី ១ានចាំនួន២៨៩សកមមភាព

–អនុវត្ាបានចាំ នួន១៤៣សកមមភាពអត្តាសយត្មចបានានចាំនួន៤៩%។

–ានសកមមភាពការងារចាំ នួន០៤សកមមភាព ផៃលអងគភាពថានក់ រាជធានី-យែត្ាសយត្មចបាន
ផត្ពុាំ បានដ្ឋក់ បញ្ូច លកនុងផែនការសកមមភាពការងារសត្ាប់ ្ាសរី ១ ឆ្នាំ២០១៤ ។
*សរុបសកមមភាពការងារកនងផែនការ្ាសរី
១ ទាាំងអងគភាពថានក់កណ្ដ
ា ល
ុ

និងមនទីរវបបធម៌រាជធានី-

យែត្ាានចាំនួន៤២៣សកមមភាព អនុវត្ាបានចាំនួន២១៦សកមមភាព អត្តាសយត្មចបានានចាំនួន៥១ %
រនទឹមនឹងសកមមភាពការងារផៃលសយត្មចបានៃូចខាងយលើ
កណ្ដ
ា ល

ត្រប់ អងគភាពវបបធ៌មទាាំងអស់

ទាាំងថានក់

និ ងមនទីរវបបធម៌ រាជធានី-យែត្ាពុាំទាន់ បានសយត្មចសកមមភាពការងារវបបធ៌ មមួ យចាំ នួនធាំ

ផៃលត្ត្ូវ

ដ្ឋក់ បញ្ូច លបផនាមយលើផែនការសកមមភាពការងារកនុង្ាសរី ២

យដ្ឋយស្ថរអងគភាពទាាំងយន្នេះជួ បបញ្ញ
ា

ត្បឈមមួ យចាំនួនៃូ ចខាងយត្កាម ៖

១-ែវេះធនធានមន្ដនាីជាំន្នញសត្ាប់ បាំយពញមុ ែៃាំ ផណង និ ងត្កបែ័ណឌមន្ដនាីរាជការផៃលបាននិ ងត្ត្ូវ
ចូ លនិ វត្ាន៍ ជាពិយសសសិលបករ សិលបការ ិនី និងមន្ដនាីយៅតាមការោ
ិ ល័យវបបធ៌ មស្សុក-ែណឌ-ត្កុង
30

២-កងវេះលិែិត្បរដ្ឋានរត្ិយុត្ិ ា

និ ងចាប់ ន្នន្នសត្ាប់ យ្ាើយត្បនឹងការវ ិវត្ាន៍រ ីកចយត្មើ នរបស់វ ិស័យ

វបបធ៌ ម
៣-ែវេះការបណុា េះបណ្ដ
ា លជាំ ន្នញៃល់មន្ដនាីអនុ វត្ាការងារជាំ ន្នញយែសងៗរបស់ត្កសួង

យត្ៅពីជាំន្នញ

ផៃលានយៅស.ភ.វ.ស លវ ិកា និ ងសាភរៈបរ ិកាារសត្ាប់ ចុេះបាំ យពញយបសកកមមយៅយែត្ាឆ្ៃយៗមិ នទាន់ យ្ាើយ
តាបតាមត្ត្មូវការ
៤-ការយល់ៃឹងយលើការងារត្រប់ ត្រងស្ថរមនទីរ

និងវត្ាុបុ រាណរបស់មន្ដនាីជាំន្នញ

រាជធានី-យែត្ាម ានកនុងកត្មិ ត្ទាប

៥-ែវេះខាត្លវ ិកាសត្ាប់ជួយៃល់ការងារសិកាស្ស្ថវត្ជាវ បណុា េះបណ្ដ
ា ល
ត្រប់ រត្មង់ ជាពិយសសស្ថនដៃផៃលបានបាត្់ បង់ និ ងកាំ ពុងត្បឈមការបាត្់បង់
៦-ការងារយបាេះបយងាគលកាំណត្់ រីតាាំងស្ថានី យបុរាណ

តាមមនទីរវបបធម៌

និងត្យមាើងស្ថនដៃសិលបៈ

និងសាំណង់ បុរាណានសភាពយឺត្ោ៉ោ វ

អាចត្បឈមជាមួ យការរ ាំយលាភយកៃីពីសាំណ្ដក់ ត្កុមហ៊ាុនឯកជន ត្បជាពលរៃា រួមទាាំងត្ពេះសងឃមួ យចាំនួន
៧-មនទីរវបបធ៌ មរាជធានី-យែត្ាានការលាំបាកកនុងការត្រប់ត្រងជាំ ន្នញមួ យចាំនួនៃូ ចជា

៖

ការត្រប់

ត្រងស្ថាកសញ្ញញ ផ្ទទាំងបា៉ោ ណូ ស្ថាកយីយហា យត្ពាេះត្ត្ួត្ោនជាមួ យស្ថាប័នជាំ ន្នញយែសងយរៀត្
សផនការស្កមមភាពការងារស្ាំខាន់ៗ ស្ត្មាប្់ឆមាស្ទ្ី២ ឆ្ន ាំ២០១៤

-បនដយធវើកិចចសហត្បត្ិបត្ដិការជាមួ យអងគការ G.H.F ជួ សជុ លត្បាស្ថរបន្នទយឆ្មរ យែត្ដបន្នទយានជ័ យ
-បនដយធវើកិចចសហត្បត្ិបត្ដិការជាមួ យអងគការWasedaជួ សជុ លត្កុមត្បាស្ថរសាំបូរដត្ពរុ ក យែត្ដកាំពង់ធាំ
-យលើករយត្ាងជួ សជុ ល រល់ត្រត្បាស្ថរផៃលសាិត្កនុងភាពយត្ោេះថានក់បាំែុត្

-យធវើកិចចសហត្បត្ិបត្ាិការជាមួ យអងគការ UNESCO យរៀបចាំរយត្ាងបាង់យមត្បាស្ថរបន្នទយឆ្មរ
-យធវើកិចចសហត្បត្ិបត្ាិការជាមួ យអងគការ Exo Foundation កនុងការកស្ថងបងគន់អន្នម័ យ និងបញ្ជរ
ព័ ត្៌ាន យៅត្បាស្ថរបន្នទយឆ្មរ
-យធវើកិចចសហត្បត្ិបត្ាិការជាមួ យត្កុមហ៊ាុន Khiri Travel ពី ការងារយបាេះត្ង់ យៅត្បាស្ថរបន្នទយឆ្មរ
-បញ្ូជ នមន្ដនាីជាំន្នញចុ េះយៅសិកាស្ស្ថវត្ជាវ យៃើ មបីជួសជុ លត្បាស្ថរន្នន្នយៅតាមបណ្ដ
ា យែត្ា
-យធវើកិចចសហត្បត្ិបត្ាិការជាមួ យស្ថលាបារាាំងចុ ងបូពា៌ សាីពីការចុ េះបញ្ជីរប
ូ ចាាក់ និងការពត្ងីកឃ្ាង
ាំ
ដ្ឋក់ វត្ាុសិលបៈ

-យធវើកិចចសហត្បត្ិបត្ាិការជាមួ យស្ថលាបារាាំងចុ ងបូពា៌

យៃើមបីយធវើមនទីរពិ យស្ថធន៍ វ ិភារផបបវ ិរាស្ថស្ដសា

អាំ ពីអាយុកាលលម និងចងត្កងឯកស្ថរ
-បនដការចុ េះបញ្ជីស្ថរយពើ ភណឌវត្ាុសិលបៈយៅស្ថរមនទីរជាត្ិ និ ងស្ថរមនទីរយែត្ដ

-បនដចុេះត្ត្ួត្ពិ និត្យ និ ងែដល់ជាំនួយបយចចកយរសអាំ ពីការងារអភិ រកស យរៀបចាំ ដ្ឋក់តាាំងពិព័រណ៌ និ ងការចុ េះ
បញ្ជីស្ថរយពើភណឌវត្ាុសិលបៈ យៅស្ថរមនទីរតាមយែត្ដ

-បនាការពិ និត្យ និងសយត្មចយសៀវយៅខានត្កាច់ចាាក់ ផែមរភារ២ និងសាភរៈយត្បើ ត្បាស់ត្បជាពលរៃាផែមរ

ភារ២
-បនាការស្ស្ថវត្ជាវ និងការត្បមូ លែាាំុឯកស្ថរសាីពីសាភរៈយត្បើត្បាស់ត្បជាពលរៃាផែមរភារ៣ និ ងយសៀវ

យៅកាច់ចាាក់ផែមរភារ៣

-បនាកិចចសហការជាមួ យរណៈកមមការអនារត្កសួងបន្ដងាកបបរយលមើសភាពយនា-វ ីយៃអូ
និ ងានវ ិធានការចាំយពាេះមុែកនុងការចរាចរែលិត្ែលភាពយនាោមនរិ ដ្ឋាការ
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កនុងការត្ត្ួត្ពិ និត្យ

-យធវើយសចកាីត្ពាងស្ថរាចរ សាីពីវ ិធានការដនការែលិត្ភាពយនាបរយរស យៅកមពុជា
-យរៀបចាំ កិចៃ
ច ាំ យណើរការយបើ កវរគបណុា េះបណ្ដ
ា លអនកបយចចកយរសលត្ភាពយនា
-្ាងយសចកាីត្ពាងអនុត្កឹត្យលមីសីព
ា ី ការត្រប់ ត្រងសិលបៈភាពយនា

-យត្ត្ៀមសផមដងសិលបៈរសសនី យភាពបយត្មើត្ពឹត្ិ កា
ដ រណ៍សាំខាន់ ៗរបស់ជាត្ិ និ ងអនដរជាត្ិ
-បនដហាត្់ សម និងសិកាស្ស្ថវត្ជាវសត្ាប់ ត្យមាើងស្ថនដៃសិលបៈរសសនី យភាពលមី
-បនាៃាំយណើរការកមមវ ិធី សិកា្ាសរី ២ ឆ្នាំសិកា២០១៣-២០១៤ យៅសកលវ ិរាល័យភូមិនទវ ិចិ ត្ត្
សិលបៈ
-បនាយលើកកមពស់រុណភាពបណុា េះបណ្ដ
ា លត្រប់មហាវ ិរាល័យ ជាពិ យសសយៅថានក់ ឆ្នាំសិកាមូ លដ្ឋាន
-ផកលមអកមមវ ិធី សិកាឲ្យស្សបតាមសម័ យកាលរ ីកចយត្មើនលមីដនវ ិស័យអប់ រ ាំយៅកមពុជា
-បនាការជួ សជុ លអោរមហាវ ិរាល័យបុរាណវ ិរា

-បនាយរៀបចាំកមមវ ិធី សិកាឲ្យស្សបតាមសាង់ដ្ឋរបស់ត្កសួងអប់ រ ាំ យុវជន និងកីឡា យៅស្ថលាមធយម
វ ិចិ ត្ត្សិលបៈ
-យត្ត្ៀមត្បកាសលរធែលត្បឡងសញ្ញញបត្ត្សិលបៈ និ ងស្ថនត្កបត្ត្សិលបៈ ឆ្នាំសិកា២០១៣-២០១៤
-យលើករយត្ាងអភិវឌ្ឍស្ថលាមធយមវ ិចិត្ត្សិលបៈ តាមរយៈអងគការយត្ៅរដ្ឋាភិ បាល
-បនាអនុ វត្ាការងារជាត្បចាាំ និ ងសកមមភាពការងារមួយចាំ នួនផៃលមិនទាន់ បានអនុវត្ាកុង្ាសរី
ន
១។
យសចកដីៃូចបានយោរពជត្ាបជូនខាងយលើ

សូម

ឯកឧត្ដមឧបន្នយករៃាមន្ដនដី

រីសកា
ី ដ ររណៈរៃាមន្ដនដី យមតាដត្ជាបជារបាយការណ៍ ។
សូម ឯកឧត្ដម យមតាដររួ លនូ វការយោរពៃ៏ែពង់ែពស់អាំពីន្នងែញាំុ ។

រដាមស្ដនដី

ចមាងជូន ៖
-ែុរទកាល័យសយមដចន្នយករៃាមន្ដនដី
-រណៈកមមការអប់រ ាំ ធមមការ វបបធម៌ យរសចរណ៍ ត្ពឹរធសភា
-រណៈកមមការរី ៧ រៃាសភា
-រីសីកា
ដ ររណៈរៃាមន្ដនដី (ន្នយកដ្ឋានសរុប)
-ត្កសួងផែនការ (វ ិរាស្ថានជាត្ិសិត្
ា ិ)
-ត្កុមសយងកត្ការយសៃាកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (រីសីកា
ដ ររណៈរៃាមន្ដនដី)
-ឯកស្ថរ-កាលបបវត្ដិ
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រៃាមន្ដនដីររួលបនទក
ុ

