របាយការណ៍
ស្ដព
ី ី
លទ្ធផលការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈ រយៈពពល៩ខែ (មករា-កញ្ញ
ា ) ឆ្ន ាំ២០១៤


I. ពស្ចកដីពផដើម ៖
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

កនុងរយៈយពល៩ដមយនះររប់

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
វបបធម៌ ជាត្ិដ្៏សមបូរដបបរបស់មួន
ា

និងលគល់ត្នមាពិត្ដ្៏ មហាលលរបស់ ភាពយផ្សងៗោនននវ ិញត្តិ

យរពាះពួកយរមានត្ូ នាទី ោ៉ាងសកមម

និងជាកមាាំងចលកររបកបយដ្ឋយ

ថាមពលកនុងការអភិ រកស និ ងអភិវឌ្ឍវបបធម៌ ជាត្ិ យដ្ឋយផ្តល់ឧិកាសឲ្យពួកយរចូលរួមបងកបយងកើត្ផ្លិត្ផ្លវបបធម៌
ថ្មីៗររប់ ជំនាញរបកបយដ្ឋយរុ ែភាព យលភ័ែភាព រកាបានខ្ននត្ជាត្ិ និ ងជាអនកផ្សពវផ្ាយពី វ ិស័យ
វបបធម៌ោ៉ាងទូ លំទូលាយតាមររប់ រប
ូ ភាពសរមាប់យោលយៅពាែិជជកមម
បង្អាក់ និ ងកាត្់បនាយការហូរចូ លនូវវបបធម៌អវ ិជជមានពីបរយទស

និងយទសចរែ៍

យដ្ើ មបីរម
ួ ចំដែក

យធវើឱ្យសងគមទទួ លបាននូវសុមដ្ុមភាព

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

និងវ ិចិរត្សិលបៈដ្ឹ កនាំយដ្ឋយ

អនុរដ្ាយលខ្នធិការ៨រូប។
1

រដ្ាមន្ដនដី១រូប

អមយដ្ឋយរដ្ាយលខ្នធិការ៧រូប

និង

ម-ថានក់រដ្ាបាលកណា
ដ ល៖
ថានក់ រដ្ាបាលកណា
ដ ល រកសួងមាន ៖
-អរគនាយកដ្ឋានរដ្ាបាល និងហិរញ្ាវត្ាុ មាននាយកដ្ឋានចំនួន០៩ (នា.រដ្ាបាល នា.បុ រគលិក នា.ដផ្នការ

សាិត្ិ និ ងសរុប នា.រែយនយយ ហិរញ្ា វត្ាុ

នា.សំភារៈ និ ងបរ ិកាខរ នា.នីត្ិកមម

នា.សិទិអ
ធ នកនិ ពនធ

និ ងសិទិ ធ

របហាក់ របដហល នា.សហរបត្ិបត្ដិការវបបធម៌អនដរជាត្ិ និ ងកិចចការអាល៊ាន លលាបែុដ ះបណា
ដ លរកបមែឌ
វបបធម៌) ។
-អរគនាយកដ្ឋានបយចចកយទសវបបធម៌

មាននាយកដ្ឋានចំនួន០៥

(នា.អភិវឌ្ឍវបបធម៌

នា.យសៀវយៅ

ការអាន នា.សិលបៈភាពយនដ និ ងផ្សពវផ្ាយវបបធម៌ នា.សិលបៈទសសនី យភាព នា.សិលបៈសូនរូប និ ងសិលបៈ
សិបបកមម) ។
-អរគនាយកដ្ឋានយបត្ិកភែឌ មាននាយកដ្ឋានចំនួន០៤ (នា.បុរាែវត្ាុ នា.លរមនទីរ នា.បុ រាែវ ិទា

និ ងបុ យររបវត្ដិវ ិទា នា.ោំពារ និងអភិ រកសសំែង់ បុរាែ) ។

យរៅពី យនះយៅមានអងគភាពចំ នួន០៤យទៀត្ ដដ្លសាិត្យៅយរកាមការដ្ឹកនាំផ្ទទល់របស់រដ្ាមន្ដនដី ៖
-សកលវ ិទាល័យភូមិនវទ ិចិរត្សិលបៈដដ្លជាររឹះលានលធារែៈ

ថានក់យសមអ
ើ រគនាយកដ្ឋាន

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 និងលលាយលាខន) ។
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.ត្កប្ែណឌមន្ដនដរា
ី ជការ ៖
រកសួងមានមន្ដនដីរាជការសរុបចំ នួន២.៤៤៣នាក់ កនុងយនាះស្សី៨៧៣នាក់ ដចកយចញជា ៖-ថានក់ រដ្ាបាលកណា
ដ ល មានចំនួន១.៤៤៤នាក់ កនុងយនាះស្សី៥៦៥នាក់
-ថានក់ មនទីរវបបធម៌រាជធានី -យមត្ដ មានចំ នួន៩៩៩នាក់ កនុងយនាះស្សី៣០៨នាក់ ។
ឹ នា ាំត្កស្ួង ៖
III. ស្កមមភាពការងារថ្ននក់ដក
ថានក់ ដ្ឹកនាំរកសួងបានទទួលជួ បពិ ភាកាការង្អរកនុងកិ ចអ
ច ភិរកស អភិវឌ្ឍវ ិស័យវបបធម៌ ជាត្ិ និ ងអភិ វឌ្ឍ

ធនធានមនុ សសជាមួ យត្ំណាងលានទូ ត្ យភញៀវជាត្ិ-អនដរជាត្ិ អងគការសមារម ចូ លរួមសិកាខលលា របជុំ យៅ
យរៅរកសួង ចូ លរួមអមដ្ំយែើរ សយមដចយត្យជានាយករដ្ាមន្ដនដី និ ងចូ លរួមជាកិ ត្ិដយសកនុងសកមមភាពរពឹ ត្ិដការែ៍
ជាត្ិ-អនដរជាត្ិ សរុបមានចំនួន៧៤យលើក ។
IV. លទ្ធផលការងារ ៖
១-ការងារប្ពត្មើត្ពឹរកា
តិ រណ៍ស្ាំខាន់ៗ ៖
យៅនថ្ៃទី០៨ ដមមករា ឆ្នំ២០១៤ យៅទី សីកា
ត ររកសួង បានយរៀបចំយបើ កសននិបាត្យរត្ៀមបូ កសរុបការង្អរ
វបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈឆ្នំ២០១៣ និ ងយលើកដផ្នការឆ្នំ២០១៤ និ ងបិទយៅនថ្ៃទី០៩ ដមមករា ឆ្នំ២០១៤
2

យរកាមអធិបត្ី ភាព យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី យដ្ឋយមានការអយញ្ជើញចូ លរួមពី ថានក់ដ្ឹកនាំរកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្
សិលបៈររប់ លំដ្ឋប់ ថានក់ សរុបមានចំនួន ២២០នាក់។
យៅនថ្ៃទី០៤ ដមកុ មភៈ ឆ្នំ២០១៤ យៅលលសននិសីទចត្ុមុម រកសួងបានយរៀបចំយបើកសននិបាត្បូកសរុប
ការង្អរវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈឆ្នំ២០១៣ និ ងយលើកដផ្នការឆ្នំ២០១៤
មន្ដនតី
គារ

យរកាមអធិ បត្ី ភាព យលាកជំទវរដ្ា

និងបិ ទយៅនថ្ៃទី០៥ ដមកុមភៈ ឆ្នំ២០១៤យរកាមអធិ បត្ី ភាពដ្៏មពង់មពស់របស់ឯកឧរតមកិរតិពស្ដ្ឋាប្ណឌិរ
ឈន់

ឧប្នាយករដាមន្ដនតីត្ប្ច ាំការ

យលាកជំ ទវជាអភិ បាលរងរាជធានី/យមត្ត

យដ្ឋយមានការអយញ្ជើញចូ លរួមពីថានក់ដ្ឹកនាំជាន់មពស់ ឯកឧត្តម

ថានក់ ដ្ឹកនាំរកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈររប់ លំដ្ឋប់ ថានក់ សរុប

មានចំនួន៧០០នាក់ ។
យៅនថ្ៃទី២១ ដមកុមភៈ ឆ្នំ២០១៤ យវលាយមា៉ា ង៨រពឹក យៅលលសននិសីទចត្ុមុម រកសួងបានយរៀបចំ
ពិ ធីយបើកមយហាស្សព សិលបៈមហាជនអភិវឌ្ឍន៍ថានក់ជាត្ិ យរកាមអធិបត្ី ភាព យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី យដ្ឋយមាន
ការអយញ្ជើញចូ លរួមពី ថានក់ដ្ឹកនាំរកសួង

យភញៀវជាត្ិ -អនតរជាត្ិ

មន្ដនតីរាជការ

សមារមសិលបៈ

រកុមសិលបៈ

មហាជន សិលបករ សិលបការ ិនី សរុបចំនួន៦៥០នាក់ ។
យៅនថ្ៃទី០៣ ដមមី នា ឆ្នំ២០១៤ យៅលលសននិសីទចត្ុមុម រកសួងបានយរៀបចំ របារឰទិវាវបបធម៌ជាត្ិ
០៣មីនា យលើកទី១៦ ឆ្ន២
ំ ០១៤ យរកាមរបធានបទ “ អវីៗទំងអស់យដ្ើមបីសម
ុ ដ្ុមភាពវបបធម៌ជាត្ិ ” និ ង
ពិ ធីបិទមយហាស្សព សិលបៈមហាជនអភិវឌ្ឍន៍ថានក់ជាត្ិ យរកាមអធិបត្ី ភាពដ្៏មង
ព ់ មពស់ ស្ពមដចអគ្គមហាពស្នា
ប្រីពរពោ ហ៊ុន ខស្ន នាយករដាមន្ដនដី ននត្ពះរាោណាចត្កកមព៊ុោ និ ង ស្ពមតចកិរតិត្ពឹទ្ធប្ណឌិរ យដ្ឋយមាន

ការអយញ្ជើញចូ លរួមជាកិត្ិយ
ដ សពី ថានក់ដ្ឹកនាំជាន់ មស
ព ់ននបណា
ដ រកសួង-លាប័ន យភញៀវជាត្ិ-អនដរជាត្ិ ថានក់ ដ្ឹក
នាំ-មន្ដនដីរាជការរកសួងវបបធម៌

និ ងវ ិចិរត្សិលបៈ

សមារមសិលបៈ

រកុមសិលបៈមហាជន

សិលបករ

និ សសិត្សកលវ ិទាល័យភូមិនវទ ិចិ រត្សិលបៈ សរុបចំ នួន៧០០នាក់ ។
យៅនថ្ៃទី១០ ដ្ល់នថ្ៃទី១២ ដមកកកដ្ឋ ឆ្នំ២០១៤ ថានក់ដ្ឹកនាំ និងមន្ដនតីរាជការ ននរកសួងវបបធម៌
និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ

បានចូលរួមយោរពរពះវ ិញ្ញាែក័ន
ខ ធ

និ ងដ្ដង្រពះបរមអដ្ាិរពះករុណារពះបាទសយមតចរពះ

នយរាត្តម សីហនុ រពះមហាវ ីរកសរត្ រពះវររាជបិតាឯករាជយ បូរែភាពទឹកដ្ី និងឯកភាពជាត្ិដមមរ “ ព្រះករុណា
ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ ” ។
យៅនថ្ៃទី១៧ ដមកកកដ្ឋ ឆ្នំ២០១៤ យៅទី សីកា
ត ររកសួងបានយរៀបចំយបើកវរគរបឡងជរមុះកំ ណាពយ និង
ចយរមៀងដមមរជាសកលយលើកទី៣

ឆ្នំ២០១៤

ចូ លរួមពី ថានក់ ដ្ឹកនាំរកសួងវបបធម៌

យរកាមអធិ បត្ី ភាពយលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី

និងវ ិចិ រត្សិលបៈររប់ លំដ្ឋប់

និ ងសិលបករ

យដ្ឋយមានការអយញ្ជើញ
សិលបការ ិនី

សរុបមាន

ចំ នួន២២០នាក់ ។
យៅនថ្ៃ២៤

ដមកកកដ្ឋ

ឆ្នំ២០១៤

យៅលលមយហាស្សពយកាះយពរជ

រកសួងបានយរៀបចំពិធីយបើក

មយហាស្សពសិលបៈចយរមៀងដមមរជាសកល យលើកទី ៣ ឆ្នំ២០១៤ យរកាមអធិ បត្ីភាពដ្៏មពង់មពស់របស់ ឯកឧរតម
កិរតិពស្ដ្ឋាប្ណឌិរ

គារ ឈន់ ឧប្នាយករដាមន្ដនតីត្ប្ច ាំការ និ ងបិទយៅនថ្ៃ៣១ ដមកកកដ្ឋ ឆ្នំ២០១៤ យរកាម

អធិបត្ី ភាពដ្៏ មង
ព ់ មពស់របស់ ឯកឧរតមប្ណឌិរស្ភាចរយ ស្៊ុែ អាន ឧប្នាយករដាមន្ដនតី រដាមន្ដនតីទ្ទ្ួលប្នទ៊ុក
ទ្ីស្កា
ី ត រគ្ណៈរដាមន្ដនតីយដ្ឋយមានការអយញ្ជើញចូ លរួមពីថានក់ ដ្ឹកនាំជាន់ មពស់ននបណា
ដ រកសួង-លាប័ ន យភញៀវជាត្ិ

អនដរជាត្ិ ថានក់ ដ្ឹកនាំ មន្ដនដីរាជការរកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ សិលបករ សិលបការ ិនី ោ៉ា ងយរចើនកុ ះករ ។
យៅនថ្ៃទី២៥-២៦

ដមសីហា

ឆ្នំ២០១៤

យៅលលសននិសីទចត្ុមុម

រកសួងបានយរៀបចំយបើកសិកាខ

លលាជាត្ិ សតីពី “យុវជន និងការអភិវឌ្ឍវបបធម៌ ៖ ការអភិរកស ទំយនើបកមម និងការបយងកើត្ថ្មី” យរកាមអធិ បត្ី ភាព
3

យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី យដ្ឋយមានការអយញ្ជើញចូ លរួមពី ថានក់ដ្ឹកនាំរកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈររប់លំដ្ឋប់
ថានក់ សិសស និ សសិត្ ត្ំណាងសមារមសិលបៈ រកុមសិលបៈមហាជននានា សរុបចំនួន៧០០នាក់
យៅនថ្ៃទី៣០ ដមកញ្ញា ឆ្នំ២០១៤ យៅទី សីកា
ត ររកសួង បានយរៀបចំ ពិធីផ្សពវផ្ាយយោលនយោបាយជាត្ិ
សតីពីវ ិស័យវបបធម៌ ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា យរកាមអធិ បត្ី ភាពយលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី យដ្ឋយមានការអយញ្ជើញ
ចូ លរួមពី ថានក់ ដ្ឹកនាំរកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិរត្សិលបៈររប់ លំដ្ឋប់ ថានក់
ត្ំណាងរកសួងពាក់ព័នធ ត្ំណាង
អងគការយូយែសករបចំ
កមពុជា ត្ំ ណាងអងគការជាត្ិ អនតរជាត្ិ ត្ំណាងសមារមសិលបៈ អនកកាដសត្សរុប
ូ
មានចំនួន២២០នាក់ ។

២-ការងាររដាបាល និងហិរញ្ា វរថ៊ុ ៖

២.១.ការងាររដាបាលទ្ូពៅ ៖

-បានផ្សពវផ្ាយរាល់សកមមភាពការង្អរកនុងវ ិស័យវបបធម៌តាមរបព័ នអ
ធ ុី នធឺ ដែត្តាមដផ្នការ

-បានទទួ លលិមិត្ចូ លពី ររប់ លាប័នចំនួន៣.៥១១ចាប់ និ ង បញ្ូជ នលិមិត្យចញយៅររប់ លាប័ ន
ចំ នួន២.៨៨៦ចាប់
-បានតាក់ដត្ងលិមិត្រដ្ាបាល និ ងលិមិត្នានាបានចំនួន៣៣៣ចាប់ តាមត្រមូវការរបស់ថានក់ ដ្ឹកនាំ
និ ងបានបញ្ូជ នយចញតាមរចកយចញរដ្ាបាលយៅររប់ យោលយៅ និ ងលាប័នពាក់ព័នធទន់ យពលយវលា
-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 នួន២.១៧៥កាល
-បានយរៀបចំបយងកើត្លរយអឡិចរត្ូនិច (E-mail) និ ងយធវើយសចកតីជូនដ្ំ ែឹងផ្សពវផ្ាយអំពីការយរៀបចំ
លរយអឡិចរត្ូនិច និងយបាះពុ មពនាមប័ែណជូនមន្ដនតីរាជការ
-បានយរៀបចំបយងកើត្ User Account ជូ នមន្ដនតីរាជការសរមាប់ យរបើ របាស់ WiFi យៅទីសីកា
ត ររកសួង
-បានយរៀបចំបយងកើត្ Voice Call (ទូ រស័ពទតាម Internet ) ជូនថានក់ ដ្ឹកនាំ និ ងមន្ដនតីរាជការយៅទី សី ត
ការរកសួង
-ការ ិោល័យពត្៌ មានវ ិទាបានបនតដ្ំយែើរការជាធមមតា តាមដផ្នការកំ ែត្់
-បានបនតយរៀបចំយបាះពុមពនាមប័ ែណជូនថានក់ដ្ឹកនាំ និងមន្ដនតីរាជការ ។
២.២.ការងារប្៊ុគ្គលក
ិ ៖

-បានយធវើនិយ័ត្កមមថានក់

ឋាននតរស័កិ តជូនមន្ដនតីរាជការតាមលរាចរយលម០៦សរ

ចុ ះនថ្ៃទី១៤

ដមត្ុ លា ឆ្នំ២០១៣ របស់រាជរដ្ឋាភិ បាលកមពុជា សយរមច១០០ភាររយ

-បានជួ យសរមបសរមួលរកុមការង្អរធនាោរកាណាឌ្ី ោ៉ាយធវើប័ែណ ATM សរមាប់ យបើករបាក់ យបៀ

វត្សជូ នមន្ដនតីរាជការថានក់ រដ្ាបាលកណា
ត ល
-បានបញ្ចប់ ការង្អររបឡងយរជើ សយរ ើសសិសស

និ សសិត្

ចូ លបយរមើ ការង្អរកនុងរកបម័ ែឌរកសួង

វបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈឆ្នំ២០១៤ ចំ នួន៧៩នាក់ កនុងយនាះ ថានក់ កណា
ត លចំនួន៣៨នាក់ និងថានក់រាជធានី យមត្តចំនួន៤១នាក់

-បានយធវើរបកាស សតីពីការរបឡងបតូររបយភទរកបម័ ែឌនផ្ទកុនងរកសួង ឆ្នំ២០១៤ ចំ នួន១២៨កដនាង
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-បានស្សង់ សិត្
ា ិមន្ដនតីរាជការដដ្លរត្ូវរបឡងបតូររបយភទរកបម័ ែឌសរុបចំនួន៩៧៦នាក់

កនុងយនាះ

ថានក់ កណា
ត លមានចំ នួន៥១០នាក់ និ ងថានក់ រាជធានី-យមត្តមានចំ នួន៤៦៦នាក់
-បានយសនើសុំយមដ្ឋយជូ ននារ ីរកសួងចំនួន៦១នាក់
-បានយសនើសុំយមដ្ឋយជូ នសបបុរសជនចំនួន០២នាក់

-បានយរៀបចំយធវើយមដ្ឋយជូ នមន្ដនតីរាជការចំ នួន១៩អងគភាព (ថានក់ កណា
ត លចំនួន០៥អងគភាព និ ងថានក់
រាជធានី-យមត្តចំនួន១៤អងគភាព)
-បានយធវើរបកាសលុបយ្មះមន្ដនតីរាជការទទួ លមរែភាពចំនួន០៦នាក់
-បានយធវើរបកាសដត្ងតាំងជូ នមន្ដនតីរាជការចំ នួន១២នាក់

(ថានក់កណា
ត លចំ នួន១០នាក់

និងថានក់

រាជធានី-យមត្តចំនួន០២នាក់ )
-បានយធវើរបកាសទទួ លរកបមែឌមន្ដនតីចំនួន០១នាក់ មកពី រកសួងលធារែការ និងដ្ឹកជញ្ូជ ន
-បានយធវើរបកាសត្យមាើងថានក់ តាមករមិ ត្សញ្ញាបរត្ជូនមន្ដនតីរាជការចំនួន៣៤នាក់
-បានយធវើរបកាសយផ្ទរភារកិចចជូនមន្ដនតីរាជការថានក់របធានការ ិោល័យ

យៅរដ្ាបាលកណា
ត លចំ នួន

០២នាក់
-បានយធវើរបកាសយផ្ទររកបមែឌជូ នមន្ដនតីចំនួន០២នាក់

យៅរកសួងបរ ិលាន

និងរកសួងដដ្នដ្ី

នររូបនី យកមម និ ងសំែង់
-បានយធវើសំយែើសុំត្យមាើងថានក់ ជូនវរមន្ដនតីចំនួន២៣នាក់ និងឧត្តមមន្ដនតីចំនួន០៥នាក់
-បានយធវើរបកាសសតីពីការយធវើនិយ័ត្កមមថានក់

ឋាននតរស័កិជ
ត ូនមន្ដនតីរាជការតាមអត្ី ត្ភាពការង្អរ

ចំ នួន១.៣៨៦នាក់
-បានយធវើសំយែើសុំយធវើនិយ័ត្កមមថានក់ ឋាននតរស័កិ ជ
ត ូនមន្ដនតីរាជការចំនួន២.២៣២នាក់
-បានយធវើសំយែើសុំត្យមាើងថានក់ ជូនមន្ដនតីរាជការតាមយវនរបចំឆ្នំចំនួន១២០នាក់
-បានយធវើនិយ័ត្កមមថានក់ ឋាននតរស័កិជ
ត ូ នវរមន្ដនតីចំនួន៣៩នាក់ យៅរកសួងមុមង្អរលធារែៈ
-បានយធវើដផ្នការរកបមែឌមន្ដនតីរាជការ

ការរបឡងរបដជងនផ្ទកុង
ន

យដ្ើមបីបូររបយភទរកបមែ
ត
ឌ

ការយរបើរបាស់មន្ដនតីជាប់ កិចស
ច នា និងបុរគលិកអដែតត្ ឆ្នំ២០១៥ យៅរកសួងមុមង្អរលធារែៈ

-បានយធវើរបកាសឲ្យឈប់ ពិយសស យដ្ើមបីឈរយ្មះជារកុមរបឹកាយមត្ត រកុង ស្សុក ចំនួន ០៤នាក់
-បានយធវើរបកាសយរជើ សយរ ើសពលករអដែតត្ចំ នួន៥២៩នាក់
-បានយធវើរបកាសយរជើ សយរ ើសមន្ដនតីជាប់កិចចសនាចំនួន២៧៨នាក់
-បានបញ្ូច លមន្ដនតីយផ្ទរចូ លកនុងតារាងយបៀវត្សដមយមល ឆ្នំ២០១៤ចំ នួន០៣នាក់
-បានបញ្ូច លរបាក់មុមង្អរររូររុយកាសលយថ្មីចំនួន១១នាក់ កនុងតារាងទូ ទត្់យបៀវត្ស

-បានបញ្ូច លរបាក់យឡើងថានក់ និងឋាននតរស័កិជ
ត ូ នមន្ដនតី កនុងតារាងយបៀវត្សចំ នួន៣០៩នាក់
-បានយធវើរបកាសត្យមាើងករមិ ត្របាក់បំណាច់ មុមង្អរជូនមន្ដនតីរាជការចំនួន១០៩នាក់
-បានយធវើសំយែើសុំត្យមាើងថានក់ តាមករមិ ត្សញ្ញាបរត្ជូ នមន្ដនតីរាជការចំ នួន០៥នាក់

យៅរកសួង

មុ មង្អរលធារែៈ
-បានបញ្ូច លមន្ដនតីរាជការយរជើ សយរ ើសថ្មីពីលលាភូមិនទរដ្ាបាលចំនួន០៣នាក់កុងតារាងយបៀវត្ស
ន
-បានបញ្ូច លរបាក់ករមិត្មុមង្អរជូនមន្ដនតីរាជការចំ នួន៤០នាក់ ចូ លកនុងតារាងយបៀវត្ស

-បានបញ្ូច លរបាក់យបៀវត្សនិ យ័ត្ថានក់ ជូនមន្ដនតីរាជការចំ នួន២៥៨នាក់ ចូ លកនុងតារាងយបៀវត្ស
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-បានយរៀបចំយ្មះមន្ដនតីរាជការដដ្លរត្ូវរបឡងបតូររបយភទរកបម័ែឌនផ្ទកុង
ន

-បានយរៀបចំបញ្ូជ នបញ្ជីយ្មះមន្ដនតីរាជការដដ្លរត្ូវយសនើសុំត្យមាើងឋាននតរស័កិឲ្
ត យសមស្សបតាមមុ ម

ត្ំ ដែងយៅរកសួងមុមង្អរលធារែៈ

-បានយធវើរបកាសដ្ឋក់មន្ដនតីរាជការឲ្យសាិត្កនុងភាពទំយនរោមនយបៀវត្សចំ នួន២២នាក់
-បានយធវើរបកាសដ្ឋក់មន្ដនតីរាជការឲ្យសាិត្យៅរកបម័ែឌយដ្ើមចំនួន០២នាក់
-បានយធវើរបកាសឲ្យមន្ដនតីរាជការចូ លបយរមើ ការង្អរវ ិញចំ នួន០១នាក់
-បានយធវើរបកាសតាំងស៊ាប់មន្ដនតីរាជការចំ នួន០២នាក់
-បានយធវើរបកាសដ្ឋក់ឲ្យកមមសិកាការ ីចំ នួន០២នាក់ យធវើកមមសិកាបនត០១ឆ្នំ យលើកទី ២
-បានយធវើសំយែើសុំតាំងស៊ាប់កមមសិកាការ ីយដ្ឋយរពះរាជរកឹត្យ និ ងអនុ រកឹ ត្យចំនួន៥៨នាក់
-បានយធវើសំយែើសុំបូររកបម័
ត
ែឌករែីពិ យសសជូនមន្ដនតីរាជការចំ នួន១២នាក់
-បានយធវើរបកាសជូនមន្ដនតីរាជការឲ្យចូ លនិ វត្តន៍ចំនួន៧៦នាក់

(ថានក់កណា
ត លចំនួន៣៨នាក់

និ ង

ថានក់ រាជធានី-យមត្តចំនួន៣៨នាក់)
-បានយធវើសញ្ញាបរត្សិលបៈ និងលនត្កបរត្សិលបៈ ជូ នសិសសបញ្ចប់ ការសិកាយៅលលាមធយម
វ ិចិ រត្សិលបៈចំ នួន១៨នាក់
-បានយធវើលិមិត្យ្ាើយត្បករែីសំយែើសុំសិត្
ា ិ ររឹ ះលានសិកា សិសស និ សសិត្ និងលស្ដលតចរយយៅ
រកសួងអប់ រ ំ យុវជន និងកីឡា
-បានយធវើលិមិត្ឧយទទសនាមបញ្ូជ នមន្ដនតីកមមសិកាការ ីជាន់ មពស់ និងមន្ដនតីមធយមចំ នួន០៣នាក់ យៅ

អងគភាពយដ្ើ មវ ិញ

-បានយធវើលិមិត្ឧយទទសនាមមន្ដនតីរាជការចំ នួន២៣៧នាក់

ជាររូបង្អ្ត្់យពញយពល

“ករមិត្មធយម”

យៅលលាមធយមវ ិចិ រត្សិលបៈ សរមាប់ ឆ្នំសិកា២០១៣-២០១៤
-បានយចញសញ្ញាបរត្ថានក់បរ ិញ្ញាបរត្ជូននិ សសិត្ចំនួន២១ នាក់
-បានយធវើយសចកតីបញ្ញ
ជ ក់ យលើសញ្ញាបរត្បយណា
ត ះអាសននចំនួន០៣ចាប់
-បាៃកធវើលិខិតក្លើយតប្កៅព្ក្ួងអប្់ រ ំ យុវជៃ ៃិងកី ឡា ្តីអំរី្ំកណើរប្្់្ិ្សក្មះ
ផុ ៃ ្ុផៃ ្ុំកៅប្ៃតោរ្ិកាថ្នាក់ ឧតតម្្ិកាកៅសាកលវ ិទ្ាល័យភូ ម្ិៃទវ ិចិព្ត្ិលបៈ
-បាៃកធវើ្ំកណើកៅទ្ី ្ីោ
ត រគណៈរដឋម្ន្រៃតី ព្ក្ួងអប្់ រ ំ យុវជៃ ៃិងកី ឡា ព្ក្ួងក្ដឋកិចច ៃិង
ហិរញ្ញ វតថុ ្តីរី្ំកណើ្ុំចាត់ តំណាង០១រូប្ កដើម្បីចូលរួម្ជា្មាជិ កព្កុម្ព្ប្ឹកាភិ បាល នៃសាកលវ ិទ្ាល័យ
ភូ ម្ិៃទវ ិចិ ព្ត្ិលបៈ ្ព្មាប្់ អាណតតិទ្ី៣។

-បាៃកធវើព្ប្ោ្្តីរីោរទ្ទ្ួ លសាាល់លទ្ធផលព្ប្ឡងប្ញ្ចប្់ ប្រ ិញ្ញញប្ព្តផ្ផាកតូ រយតន្រៃតី

ជំ នាៃ់

ទ្ី ១៣ ឆ្ាំ្ិកា ២០១៣-២០១៤ ជូ ៃៃិ ្សិតចំៃួៃ០៥នាក់ (ស្្ី០២នាក់)
-បាៃកធវើព្ប្ោ្្តីរីោរទ្ទ្ួ លសាាល់លទ្ធផលព្ប្ឡងប្ញ្ចប្់ ប្រ ិញ្ញញប្ព្តផ្ផាកនាដសាស្ដ្ត ជំ នាៃ់ ទ្ី
១២ ឆ្ាំ្ិកា ២០១៣-២០១៤ ជូៃៃិ ្សិតចំ ៃួៃ១១នាក់ (ស្្ី០៥នាក់)
២.៣.ការងារនីរិកមម ៖

-បានយធវើបទបង្អ្ញដ្ល់មន្ដនតីរចកយចញចូ លដត្មួ យ សតីពី “នីត្ិវ ិធី និ ងដបបបទននការផ្តល់យសវា
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រដ្ាបាលយលើវ ិស័យវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ” យៅយមត្តកំពង់ ចម
-ចូ លរួមរបជុំ ជារកុមរបឹកាអនកចាប់

យដ្ើមបីពិភាកាយលើយសចកតីសយរមច

សតីពីការបយងកើត្រែៈ

កមាមធិ ការអនតររកសួងររប់ររងភាពយនត និងវ ីយដ្អូបរយទស និ ងពិ ភាកាអំ ពីយោលនយោបាយជាត្ិយលើវ ិស័យ
វបបធម៌
-ចូ លរួមរបជុំ ពិនិត្យ និងពិភាកាយលើកិចចរពមយរពៀងសហរបត្ិបត្តិការវបបធម៌ រវាងរាជរដ្ឋាភិ បាល
កមពុជា និងរាជរដ្ឋាភិ បាលរបុយយែដ្ឋរូលឡឹម
-ចូ លរួមរបជុំ ពិនិត្យ និងពិភាកាយលើកិចចរពមយរពៀងសហរបត្ិបត្តិការវបបធម៌ រវាងរាជរដ្ឋាភិ បាល
កមពុជា និងរាជរដ្ឋាភិ បាលយប៉ា រូ
- បានយរៀបចំយសចកតីដថ្ាងយហត្ុ ននយោលនយោបាយជាត្ិ សីព
ត ី វ ិស័យវបបធម៌
-បានចូ លរួមពិនិត្យទរមង់ ដបបបទ និ ងនីត្ិវ ិធី រត្ិ យុត្ច
ត ំ នួន០៤ឯកលរ ជូនអរគនាយកដ្ឋានយបត្ិ ក
ភែឌ
-បានចូ លរួមយរៀបចំ ចយមាើយយលើករមងសំនួររបស់អងគការសហរបជាជាត្ិ ពាក់ព័នធនឹងវ ិស័យវបបធម៌
-បានចូ លរួមយរៀបចំ ពិនិត្យ និ ងដកសរមួលរបកាស សតីពីការររប់ររងសំែង់ អាណានិរម
-បានយរៀបចំពិនិត្យ និ ងដកសរមួលអនុ រកឹត្យ សតីពីការររប់ ររង ការផ្លិត្ និងការយធវើអាជី វកមម
លននដ្សិលបៈទសសនី យភាព
ិ ី និងវិធានននការតាក់ដត្ងលិមិត្បទដ្ឋានរត្ិ យុត្ត យៅទី សីកា
-បានយធវើបទបង្អ្ញសតីពី នីត្ិវធ
ត ររកសួង
-បានយធវើយបសកកមមយៅមនទីរវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈយមត្តបាត្់ដ្ំបង នប៉ា លិន និងបនាទយមានជ័យ
យដ្ើមបីដសវងយល់ពីចំយែះដ្ឹ ង និងការអនុ វត្តលិមិត្បទដ្ឋានរត្ិ យុត្តយៅរដ្ាបាលថានក់ យរកាមជាត្ិ
-បានចូ លរួមរបជុំពិភាកាយសចកតីរពាងវ ិយលធនកមមអនុ រកឹ ត្យយលម៦៣ អនរក.បក. សតីពីការររប់
ររងសិលបៈភាពយនត យៅទី សីកា
ត ររកសួង
-បានបញ្ូជ នមន្ដនតីជំនាញ០១រូប ចូ លរួមវរគបែុត ះបណា
ត លសតីពី Basic English and Communication
Skills យៅមជឈមែឌលបែុត ះបណា
ត លកមពុជា-សឹងប
្ ុរ ី
-បានចូ លរួមរបជុំចយងាៀត្ពិភាកាយលើយសចកតីរពាងអនុរកឹត្យ

សតីពីការបយងកើត្រែៈកមាមធិ ការជាត្ិ

លមរត្ីចងចំពិភពយលាក ។
២.៤.ការងារគ្ណពនយយ និងហិរញ្ា វរថ៊ុ ៖

ឆ្នំ២០១៤

-យធវើរបកាសអាណាប័កយផ្ទរឥែទន ជូនមនទីរវបបធម៌រាជធានី -យមត្ត សំរាប់ ការចំណាយថ្វ ិកា
-យធវើសំែុំលិមិត្យដ្ើ មបីបង់សំយែះចំណាយយបៀវត្ស

របឡងចូ លយរៀនឆ្នំ២០១៣ ចូ លថ្វ ិការដ្ា
មនទីរ ជាត្ិ

-យធវើរបាយការែ៍

ការបង់ សិទិ រធ បឡងរកបម័ ែឌ

និ ងសិសស

និ ងលលាកប័រត្បង់ ចំែូលចូលថ្វ ិការដ្ាពីចំែូលលក់សំបុរត្ទសសនាលរ

ិ ័ យភាពយនត នាំ យចញនាំ ចូលវត្ាុ សិ លបៈ និ ង សុំ សិទិ ធ យធើវអាជី វកមមយលើលនដដ្
ពី ការរត្ួត្ពិ និត្យវ ស

សិលបៈ ការជួលទី តាំងយរាងភាពយនតលុចយ មែឌលរូបភាព(អាឡឺយ៉ាង់) យរាងវ ីយដ្អូ យមមរ ិនទពីដមមករា ដ្ល់សីហា
ឆ្នំ២០១៤ និ ងនថ្ាជួលទីតាំងមួ យដផ្នករបស់នាយកដ្ឋានអភិ វឌ្ឍន៏ វបបធម៌ ចំនួន៣រត្ី មាស ននឆ្នំ២០១៤

-យធវើសំែុំលិមិត្យបើ កថ្វ ិការដ្ាសំរាប់ឧបត្ាមភអក
ន បានរបរល់វត្ាុបុរាែជូ នលរមនទីរយមត្តកំពង់ សឺ ព និ ង

យមត្តសឹង
ទ ដរត្ង

មន្ដនតីរាជការមានជមៃឺចំនួន០៧នាក់

ឈប់ពីការង្អរ០១នាក់ និងមរែៈភាព០១នាក់

សំរាលកូ នចំនួន០៧នាក់

ចូលនិវត្តន៍១៤នាក់

សុំលា

-បានទូ ទត្់ ថ្វ ិកាសំរាប់ របាក់ រង្អវន់ យលើកទឹ កចិ ត្ព
ត ី ការរបមូ លចំែូលយសវាលធារែៈពី ដមកុមភៈ
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ដ្ល់ដមធនូ ឆ្នំ២០១៣ និងពី ដមមករា ដ្ល់ដមយមល ឆ្នំ២០១៤

-បានយសនើសុំថ្វ ិកាយបាះពុ មប
ព ង្អកន់ នដ្បង់ របាក់ ចំនួន១.២០០កាលជូនលរមនទីរទួ លដសាង

-យធវើសែ
ំ ុំ លិមិត្សុថ្
ំ វ ិការដ្ាសរា
ំ ប់ ៖ របាក់ បំណាច់ ថានក់ ដ្ឹកនាំនិងយបៀវត្សមន្ដនតីរាជការ មន្ដនតីជាប់ កិចច

សនា ពលករអដែតត្ ឧបត្ាមភជីវភាពជូនរពឹ ទធចរយសិលបៈមរត្កមនុ សសរស់ដមមករាដ្ល់ដមកញ្ញា ឆ្នំ២០១៤
ឧបត្ាមម
ភ ន្ដនតីសំរាលកូន០២នាក់

ចូ លនិ វត្តន៍១៥នាក់

មរែភាព០៥នាក់

និងលាឈប់ពីការង្អរ០១នាក់។

សុំនិយ័ត្ភាពនផ្ទកុងជំ
ន ពូក៦៤សំរាប់ឧបត្ាមភរបចំដមជូ នមន្ដនតីនររបាលការពារយបត្ិកភែឌយៅរបាលទបនាទយឆ្ម

ពី ដមមករាដ្ល់កុមភៈឆ្នំ២០១៤ ជំ ពូក៦០ និ ងជំ ពូក៦៤សំរាប់ របឡងយរជើ សយរ ើសលនដដ្ដត្ងនិពនធ របយលាមយលាក
កំ ណាពយយរឿងឆ្នំ២០១៤

និងរបឡងយរជើសយរ ើសរកបម័ែឌថ្មីចំនួន៧៩នាក់កុងឆ្
ន ន ំ២០១៤ ។ សំ រាប់ ទិញសំភារៈ

ការោ
ិ ល័ យនិ ងការង្អរយបាះពុ មព្មាសទី ១

ឆ្នំ២០១៤។

សំ រា ប់ យរៀបចំ សននិបាត្បូ ក សរុបការង្អរវបបធម៌

ឆ្នំ២០១៣។សំរាប់ទិញយររឿងសង្អ្រ ឹមយរបើ របាស់ឆ្នំ២០១៤។សំរាប់ ដថ្ទំ និ ងជួ សជុ លសំភារៈការ ិោល័យ។
យរៀបចំ ទទួ ល

និ ងទិ ញវត្ាុអនុ សាវរ ីយ៍ជូនយភញៀវជាត្ិ-អនតរជាត្ិ ឆ្នំ២០១៤។សំរាប់ យរៀបចំ សិកាខលលាថានក់ ជាត្ិសីព
ត ី

សិទិ អ
ធ ក
ន និពនធ និ ងសិទិ រធ បហាក់ របដហល។សំរាប់ ចំណាយយធវើបយង្អគលការពារលានី បុរាែ

និ ងសិកាស្លវរជាវ

ពី លានី យបុ រាែយៅយមត្តរត្នៈរី រ ី និ ងរពះវ ិហារ។ សំរាប់ ចំណាយយបសកកមមកុងរបយទស
ន
ចងរកងឯកលរ
ការរបមូ លវត្ាុបុរាែយៅយមត្តកំពង់ធំ និ ងយមត្តសឹង
ទ ដរត្ង ។ សំ រា ប់ រ ជជ យទយយជុំ ទី ១ ដ្ល់ ទី ៤ ។

-យធវើលម
ិ ិត្យសនស
ើ ប
ុំ ុយររបទនថ្វ ិការដ្ាសរា
ំ ប់ ៖ យរៀបចំ មយហាស្សពអភិវឌ្ឍន៏ ថានក់ ជាត្ិ

វបបធម៌ ជាត្ិ៣មី នាយលើកទី១៦ ឆ្នំ២០១៤
សុរនធ

យរៀបចំ ទិវា

បកដរបឯកលរពី ភាលអង់ យរាសយៅភាលដមមររបស់ឯកឧត្តម យលម

ចំ ណាយសិកាស្លវរជាវអំពីទំយនៀមទំ លាប់ របស់ជនជាត្ិ ភារត្ិច

យបសកកមមកុងរបយទស
ន

យរៀបចំ

នថ្ាយរបើរបាស់ទូរស័ពទយលើត្ុដមធនូឆ្នំ២០១៣

នថ្ាយរបើ

ពិ ព័រែ៍អចិ នន្ដនតជាត្ិពនធុ យរៀបចំ សិកាខលលាពិ យរោះយោបល់យលើយសចកតីរពាងរបកាសសតីពីការរបរុំត្ន្ដនតី
-យធវើសែ
ំ ុំ លិមិត្អាែត្តិយបើករបាក់ទូទត្់

របាស់ថាមពលអរគិសនី ដមមករាដ្ល់មីនាឆ្នំ២០១៤
ដ្ល់៤ឆ្នំ២០១៤
ឆ្នំ២០១៤

និ ង

៖

នថ្ាយរបើ របាស់ទឹកចប់ ពីវរគ៥ដ្ល់១២ឆ្នំ២០១៣

ទូ ទត្់ នថ្ារបមូ លដ្ឹកជញ្ូជ នសំរាមពីដមកុមភៈដ្ល់ដមធនូឆ្នំ២០១៣

ទូ ទត្់ នថ្ាថាមពលអរគិសនី រត្ី មាសទី ១របស់នាយកដ្ឋានោំពារ

និងវរគ១

និ ងពី ដមមករាដ្ល់ដមមី នា

និ ងអភិ រកសសំែង់បុរាែ

ទូ ទត្់ ការយរៀបចំ មយហាស្សពអភិ វឌ្ឍន៍ ថានក់ ជាត្ិ ឆ្នំ២០១៤ និងការយរៀបចំទិវានារ ីអនតរជាត្ិ០៨មី នាឆ្នំ២០១៤ ។
-យធវើអាែត្តិយបើករបាក់សរមាប់ចំណាយ ៖ យបសកកមមយរៅរបយទសចំនួន០២យលើក

ជូ នរែៈកមមការភាពយនតអាសុីឆ្នំ២០១៤

បង់ វ ិភារទន

ទូ ទត្់ដថ្ាយផ្ញើរលិមិត្ផ្ាូវការតាមនរបសែីយ៍រត្ី មាសទី ១ ឆ្នំ២០១៤

យបាះពុមពយសៀវយៅទិ នាននុ យលមន៍ ឆ្នំ២០១៤ ទូទត្់នថ្ាទឹកវរគ០៥-០៨ឆ្នំ២១០៤ ទូ ទត្់ នថ្ាទូរស័ពយទ លើត្ុដមឧសភាដ្ល់
សីហាឆ្នំ២០១៤

ិ ី ដកទរមង់ ការររប់ ររងហិរញ្ា វត្ាុលធារែៈ និ ងការដ្ឋក់ ឲ្យ
យរៀបចំ សិកាខលលាសតីពីកមម វធ

អនុវត្តន៍មាត្ិ កាថ្វ ិកាថ្មី២០១៤
នថ្ាយបសកកមមយរៅរបយទសនានា

ទូ ទត្់ រជជយទយយជុំ ទី៤

ទូ ទត្់ នថ្ាយផ្ញើលិមិត្ផ្ាូវការរត្ី មាសទី ២ឆ្នំ២០១៤ ទូ ទត្់

យធវើបយង្អគលការពារលានី យបុរាែយៅយមត្តកំពង់ ធំ

ទូ ទត្់នថ្ាថាមពលអរគិសនីពីដមមិ ថ្ុនាដ្ល់សីហាឆ្នំ២០១៤

កំពង់ចម

និងយមត្តតាដកវ

ទូ ទត្់ នថ្ាថាមពលអរគិសនី រត្ី មាសទី ២ជូននាយកដ្ឋាន

ោំពារ និងអភិ រកសសំែង់បុរាែ ទូទត្់នថ្ាសិកាស្លវរជាវលានីយបុរាែយៅយមត្តរត្នរី រ ី និងរពះវ ិហារ យរៀបចំ

មយហាស្សពបយង្អ្ះដមាងយលើកទី១៨ឆ្នំ២០១៤ យរៀបចំមយហាស្សពបង្អ្ញម៉ាូត្សយមាៀកបំ ពាក់ដមមរយលើកទី១៤ ឆ្នំ២០១៤
យរៀបចំ ពិព័រែ៍អចិ នន្ដនតយ៍ជាត្ិពិនុឆ្
ធ ន ំ២០១៤ យរៀបចំមយហាស្សពដ្ណា
ត ំ សរា ម្ូបអាហារដមមរយលើកទី១៥ឆ្នំ២០១៤ យរៀបចំ
មយហាស្សពចយរមៀងដមមរជាសកលយលើកទី៣ឆ្នំ២០១៤

យរៀបចំមយហាស្សពសិលបៈចមាាក់ យឈើ សីព
ត ី “ របាលទ

បាយ័នជាសមបត្តិយបត្ិកភែឌពិភពយលាក” របឡងសញ្ញាបរត្សិលបៈនិងលនត្បរត្សិលបៈ ឆ្នំ២០១៣-២០១៤
ទូ ទត្់ នថ្ាទិញយសៀយៅថ្មីៗត្មកល់ទុកកនុងបណាណល័យជាត្ិ

-សុំយោលការែ៏ចំណាយសំរាប់ ៖ យបសកកមមកុងរបយទស
ន

យបសកកមមយៅលធារែរដ្ារបជា

មានិ ត្ចិ ន មី ោ៉ាន់ មា៉ា ឡាវ យវៀត្ណាម រុសសី ហូឡង់ បង់ កាាយដ្ស សឹង្បុរ ី ហវីលីពីន
និងវ ីយដ្អូបចចុបបននភាពឆ្នំ២០១៤
សិលបៈឆ្នំ២០១៤

យបាះពុ មយព សៀវយៅផ្នត្់សំរាប់លរមនទីរជាត្ិ

ទិ ញសយមាៀកបំពាក់ និ ងសមាភរៈ

យរៀបចំ សិកាខលលាសតីពី“ យុ វជន និ ង ការអភិ វឌ្ឍន៏ វ បបធម៌ “
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ផ្លិត្វ ីយដ្អូឯកលរ

ទទួ លរែៈរបត្ិភូយវៀត្

ណាមចំ នួន៣៥រូប

យបាះពុ មយព ផ្សងៗឆ្នំ២០១៤

យរៀបចំ ការរបកួ ត្ដ្យែើ ត មពានរង្អវន់រំនូរអាហវីស

ទទួ លយភញៀវកនុងមយហាស្សពអាល៊ានសតីពីចយរមៀង និ ងសិលបៈ របស់ជនជាត្ិ ភារត្ិ ច

យរៀបចំ

-យរៀបចំ យសៀវយៅធំ សំរាប់ចំណាយរជជយទយយបុ យររបទន ពីដមមករាដ្ល់មិថ្ុនា ឆ្នំ២០១៤

-យរៀបចំ តារាងយបឡាសំរាប់ចំណាយរជជយទយយបុ យររបទន ពីដមមករាដ្ល់មិថ្ុនា ឆ្នំ២០១៤

-បានរបមូ លឯកលរចំណាយយបសកកមមតាមបណា
ត យមត្តនានាដដ្លបានអនុ វត្តចំនួន៧៣យបសកកមម

-បានរត្ួត្ពិ និត្យយឡើងវ ិញនូ វអាែត្តិកុងឆ្
ន
ន ំ២០១៣

-បានរត្ួត្ពិនិត្យរបាយការែ៏តាមអាែត្តិនីមួយៗដដ្លបានចំ ណាយរួចឆ្នំ២០១៤

-បានយរៀបចំ ភាជប់ ឯកលរអាែត្តិនិងប័ែណចំណាយពី ដមមករាដ្ល់មិថ្ុនាបានចំនួន៤០អាែត្តិ
-បានយរៀបចំឯកលរប័ ែណចំណាយ និ ងភាជប់ របាយការែ៏ពី ដមមករាដ្ល់សីហា ឆ្នំ២០១៤

-បានចុ ះបញ្ជីយបឡាប័ ែណចំែូលពី យលម០១ដ្ល់យលម៤៧ និ ងប័ ែណចំណាយយលម០១ដ្ល់៩៥ប័ ែណ
-បានយធវើយបសកកមមកុងស្សុ
ន
កឆ្នំ២០១៤ជូនថានក់ដ្ឹកនាំ និ ងមន្ដនតីរាជការចំ នួន៦៥យបសកកមម

-បានយរៀបចំឯកលរដដ្លបានចំណាយរួចទុកសំរាប់អធិការកិចច និងអជាញធរសវនកមមជាត្ិ រត្ួត្ពិនិត្យ
២.៥.ការងារស្ម្ភារៈ និងប្រ ិកាារ ៖

-សហការជាមួ យមន្ដនដីអាជាញធរសវនកមមជាត្ិរត្ួត្ពិនិត្យបញ្ជីលរយពើ ភែឌ ឆ្នំ២០១២
-ផ្គូរផ្គងយសៀវយៅបញ្ជីលរយពើ ភែឌរទពយសមបត្ដិរដ្ាឆ្នំ២០១៣របស់មនទីរវបបធម៌ និ ង វ ិចិ រត្សិលបៈ
យមត្ដកំពត្ រពះសីហនុ មែឌលរិ រ ី នប៉ា លិន តាដកវ និងលវយយរៀង
-បានដបងដចកសមាភរៈការ ិោល័យ្មាសទី ១ ឆ្នំ២០១៤ ជូ នថានក់ដ្ឹកនាំ អរគនាយកដ្ឋាន និង
ររប់ នាយកដ្ឋាន តាមរយរមាងដបងដចក
-បានដបងដចកសមាភរៈបយចចកយទស្មាសទី ២

និងយររឿងសង្អ្រ ឹមឆ្នំ២០១៤

ជូនថានក់ដ្ឹកនាំ

អរគនាយកដ្ឋាន នាយកដ្ឋាន និ ងមនទីរវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈរាជធានី-យមត្ដ តាមរយរមាងដបងដចក
-បានយធវើសំយែើសុយំ ោលការែ៍ធានាចំណាយ ៖ ទិ ញយរបងឥនធនៈ្មាសទី ១ឆ្នំ២០១៤ យររឿង
សង្អ្រ ឹមឆ្នំ២០១៤

សមាភរៈការ ិោល័យ្មាសទី ១ឆ្នំ២០១៤

ឧបករែ៍យភាងបុ រាែ

សំបកកង់រថ្យនដនិងម៉ាូ ត្ូរដ្ា

សមាភរៈដថ្ទំរថ្យនដរដ្ា

និ ងអាោររកសួង

វត្ាុអនុ សាវរ ីយ៍
ជូ នយភញៀវជាត្ិនិងអនដរជាត្ិឆ្នំ២០១៤ សមាភរៈបយចចកយទស្មាសទី ១ និងទី២ឆ្នំ២០១៤ សមាភរៈការ ិោល័យ
និ ងយបាះពុមព្មាសទី ២ឆ្នំ២០១៤

សំយលៀកបំ ពាក់ និងការត្ុ បដត្ង

យរបងឥនធនៈ្មាសទី ២ឆ្នំ២០១៤

និងយរៀបចំទទួ លយភញៀវជាត្ិ ឆ្នំ២០១៤

យបាះពុ មប
ព ដ្ឋផ្សពវផ្ាយវបបធម៌ ជាត្ិ ។ ជួ សជុ លឧបករែ៍ការ ិោល័យឆ្នំ២០១៤ លរមនទីរយមត្ដយពាធិលត្់
អាោរចស់ៗកនុងបរ ិយវែលលា
អាោរទី សីកា
ដ ររកសួង

ភូមិភារស្សុកបាែន់ យមត្ដបាត្់ ដ្ំបង

បនទប់សីឌ្
ទ ីយោ

បរ ិយវែលលសននិសីទចត្ុ មុម
ម

របងមនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈយមត្ដកំពង់ សឺ ព

បណាណល័យជាត្ិ

ទល់រទរបាលទភនំជីសូរយយមត្ដតាដកវ អភិ រកសរូបចមាាក់ បុរាែយៅអភិ រកសដ្ឋានអងគរយមត្ដយសៀមរាប ពរងឹងយកាាង
ទវរខ្នងត្បូងននរបាលទបនាទយឆ្មរយមត្ដបនាទយមានជ័ យ

និ ងសយន្ដង្អគះបនាទន់លពនហាលខ្នងយកើត្របាលទ

បនាទយឆ្មរ

-បានយលើករយរមាងជួ សជុលលរមនទីរយមត្ដយពាធិ៍លត្់

អាោរចស់ៗកនុងបរ ិយវែលលាភូ មិភារ

យៅស្សុកបាែន់ យមត្ដបាត្់ដ្ំបង បរ ិយវែលលសននិសីទចត្ុ មុម
ម
អាោរទី សីកា
ដ ររកសួង និងបនទប់សីឌ្
ទ ីយោ
របងមនទីរវបបធម៌ យមត្ដ កំ ពង់ សឺ ព

-បានអនុវត្ដការង្អរយដ្ញនថ្ា ៖ យរបងឥនធនៈ សមាភរៈការ ិោល័យ និងយបាះពុមព្មាសទី ១-ទី ២
ឆ្នំ២០១៤

សមាភរៈបយចចកយទស្មាសទី ១-ទី ២ឆ្នំ២០១៤

យភញៀវជាត្ិ ឆ្នំ២០១៤

យររឿងសង្អ្រ ឹមឆ្នំ២០១៤

ជួ សជុ លអាោរទី សីកា
ដ រនិងបនទប់សីឌ្
ទ ី យោ
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ការង្អរយរៀបចំទទួ ល

ជួ សជុ លលរមនទីរយមត្ដយពាធិ៍លត្់

ជួ សជុ លអាោរចស់ៗកនុងបរ ិយវែលលាភូ មិភារស្សុកបាែន់យមត្ដបាត្់ដ្ំបង

និងជួ សជុ លបរ ិយវែលល

សននិសីទចត្ុមុម
ម

-បានអនុវត្ដការង្អរពិយរោះនថ្ា ៖ ជួ សជុ លដថ្ទំឧបករែ៍ការ ិោល័យឆ្នំ២០១៤ ផ្គត្់ផ្ង
គ ់សមាភរៈ

ដថ្ទំរថ្យនដ

ឧបករែ៍យភាងបុរាែ

សមាភរៈយរបើរបាស់ឆ្នំ២០១៤

សមាភរៈដថ្ទំអាោរ

ដថ្ទំ

និ ងជួ សជុ លរថ្យនដឆ្នំ២០១៤ វត្ាុអនុ សាវរ ីយ៍ជូនយភញៀវជាត្ិ និ ងអនដរជាត្ិ ឆ្នំ២០១៤ យបាះពុ មប
ព ័ ែណចំែូលចំ ណាយយរជជយទយយ
ជួសជុ លនិងអភិ រកសរូបចមាាក់ បុរាែយៅអភិ រកសដ្ឋានអងគរយមត្ដយសៀមរាប
ជួ សជុ ល
ទល់រទរបាលទភនំជីសូរយយមត្ដតាដកវ

ជួ សជុ លនិងពរងឹ ងយកាាងទវរខ្នងត្បូងរបាលទបនាទយឆ្មរយមត្ដបនាទយ

មានជ័ យ ជួ សជុ លរបងមនទីរវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈយមត្ដកំពង់ សឺ ព

-បានអនុវត្ដការង្អររបរល់-ទទួល ៖ យរបងឥនធនៈ្មាសទី ១-ទី ២ឆ្នំ២០១៤
ការ ិោល័យឆ្នំ២០១៤

សមាភរៈការ ិោល័យ្មាសទី ១ឆ្នំ២០១៤

បុ រាែ សមាភរៈយរបើរបាស់ឆ្នំ២០១៤

សមាភរៈដថ្ទំអាោរ

ចំ ណាយយរជជយទយយ សំបកកង់ រថ្យនដនិងម៉ាូត្ូ

ឧបករែ៍ជួ សជុ ល

សមាភរៈដថ្ទំរថ្យនដ

ការង្អរយបាះពុមពប័ែណយលឿង

ឧបករែ៍យភាង
និ ងប័ ែណចំែូល

ការង្អរត្បណា
ដ ញទូ រស័ពទ យភាើង មា៉ា សុីនរត្ជាក់ ឆ្នំ២០១៤

ផ្គត្់ផ្គង់សំយលៀកបំ ពាក់ និងការត្ុ បដត្ង សមាភរៈបយចចកយទស្មាសទី ១-ទី ២ និងវត្ាុអនុ សាវរ ីយ៍ជូនយភញៀវជាត្ិ
និ ងអនដរជាត្ិ ឆ្នំ២០១៤

សមាភរៈការ ិោល័យនិងយបាះពុ ម្
ព មាសទី ២ឆ្នំ២០១៤

យររឿងសង្អ្រ ឹមឆ្នំ២០១៤

ការង្អរយរៀបចំ ទទួ លយភញៀវជាត្ិ ឆ្នំ២០១៤ ការង្អរជួសជុ លអាោរទី សីកា
ដ ររកសួងនិងបនទប់សីឌ្
ទ ី យោ លរមនទីរ
យមត្ដយពាធិ៍លត្់
យមត្ដបាត្់ដ្ំបង

បរ ិយវែលលសននិសីទចត្ុ មុម
ម

ទល់រទរបាលទភនំជីសូរយយមត្ដតាដកវ

អាោរចស់ៗកនុងបរ ិយវែលលាភូមិភារស្សុកបាែន់

អភិរកសរូបចមាាក់បុរាែយៅអភិ រកសដ្ឋានអងគរយមត្ដ

យសៀមរាប និ ងរបងមនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិរត្សិលបៈយមត្ដកំពង់ សឺ ព ។
២.៦.ការងារខផនការ ស្ថរ
ិ ិ និងស្រ ៊ុប្ ៖

-បានយរៀបចំ ធាត្ុ ចូលសរមាប់ ដផ្នការយុទធលស្ដសតអភិ វឌ្ឍជាត្ិ ឆ្នំ២០១៤-២០១៨
-សយរមចបានការង្អរបូកសរុបសកមមភាពវបបធម៌ ឆ្នំ២០១៣
-សយរមចបានការយរៀបចំដផ្នការសកមមភាពវបបធម៌ ឆ្នំ២០១៤
-សយរមចបានការរបមូ លទិននន័យ និងចងរកងយសៀវយៅសាិត្ិវបបធម៌ ឆ្នំ២០១៣ ជាភាលរដមមរ និ ង
អង់យរាស
-បានយរៀបចំ ធាត្ុ ចូលកនុងកមមវ ិធី វ ិនិយោរលធារែៈ៣ឆ្នំរ ំកិ ល ២០១៥-២០១៧ ចំនួន៤រយរមាង

ជាភាលរដមមរ និងអង់យរាស

-បានសយរមចការយធវើរបាយការែ៍បូកសរុបការង្អរវបបធម៌ តាមរបបកំ ែត្់ជូនរែៈរដ្ាមន្ដនតី និង
លាប័ នពាក់ព័នធ
-បានចុ ះបំយពញយបសកកមមយៅយមត្តចំនួន៣ យមត្តរពះសីហនុ យកាះកុ ង និងរពះវ ិហារ យដ្ើមបីដែនាំ
ពីការកលងដផ្នការ និ ងរយបៀបយធវើរបាយការែ៍ឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវដ្ល់មន្ដនតីទទួលបនទុកថានក់ រាជធានី-យមត្ត
-បានយរៀបចំចងរកងសំែុំឯកលរសិកាខលលាជាត្ិ សីព
ត ី

“យុវជន

និងការអភិវឌ្ឍវបបធម៌

ការអភិរកស ទំយនើបកមម និងការបយងកើត្ថ្មី”
-បានចូ លរួមកនុងកិចចរបជុំដែនាំពីការយរបើរបាស់រកបម័ែឌលទធផ្លសរមាប់ ការតាមដ្ឋន រត្ូត្

ពិ និត្យ វាយត្នមាការអនុ វត្តដផ្នការយុទល
ធ ស្ដសតអភិ វឌ្ឍជាត្ិ ២០១៤-២០១៨

យរៀបចំ យដ្ឋយរកសួងដផ្នការ

យៅរកុងបាត្់ដ្ំបង
-បានចូ លរួមកនុងពិធីរបកាសផ្សពវផ្ាយលទធផ្លបយណា
ត ះអាសននននជំយរឿនកសិកមមយៅរពះរាជា
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៖

ណាចរកកមពុជាឆ្នំ២០១៣ យរៀបចំ យដ្ឋយរកសួងដផ្នការ យៅសណា
ា ោរកាំបូឌ្ីោ៉ាណា
-បានយរៀបចំ យសចកតីរពាងកមមវ ិធី សននិបាត្បូកសរុបការង្អរវបបធម៌ ឆ្នំ២០១៤ និ ងដផ្នការសកមមភាព
ការង្អរវបបធម៌ របស់អងគភាពថានក់ នាយកដ្ឋាន និងថានក់ មនទីរវបបធម៌ រាជធានី -យមត្តឆ្នំ២០១៥។
២.៧.ការងារស្ិទ្ធិអនកនិពនធ និងស្ិទ្ធិត្ប្ហាក់ត្ប្ខហល ៖

-ចូ លរួមរបជុំ សីព
ត ី សមាហរែកមមពាែិជជកមមឆ្នំ២០១៤-២០១៨ យៅរកសួងពាែិជជកមម
-ចូ លរួមរបជុំ ពិភាកាបញ្ញ
្ សិទិ អ
ធ ក
ន និពនធ និងសិទិរធ បហាក់របដហល យៅសណា
ា ោរ Intercontinental
-ចូ លរួមសិកាខលលាសតីពីបញ្ញ
្ របឈមកនុងការអនុវត្តសនធិសញ្ញា Beijing និ ង Marrakesh យៅ

របយទសសឹងប
្ ូរ ី

-បានយចញរបកាសសតីពីការលុបយចលការចុ ះបញ្ជី-ការយបាះពុមព និ ងវ ិធានការយផ្សងៗយទៀត្ ដដ្ល
ពាក់ ព័នធ របស់វ ិទាលាន CamEd និង វ ិទាលានហិរញ្ា វត្ាុរែយនយយ (IFA)

-បានចូ លរួមសិកាខលលាសតីពីការដបងដចកផ្លរបយោជន៍ ជាលកខែៈអនតរជាត្ិ

យៅរកសួង

ពាែិជជកមម
-បានចូ លរួមសិកាខលលាសតីពីការអនុ វត្តចាប់ កមមសិទិ ប
ធ ញ្ញា យៅសណា
ា ោរ Raffles Le Royal
ភនំយពញ
-សមាជិ កយលខ្នធិ ការដ្ឋានននរែៈកមាមធិ ការជាត្ិ ររប់ ររងកមមសិទិធបញ្ញាចំនួន០២រូប បានចូ លរួម
របជុំ ពិភាកាត្ុមូលនូ វយសចកតីរពាងសតីពី យុទល
ធ
ស្ដសតកមមសិទិ ប
ធ ញ្ញាជាត្ិ ននកមពុជា យៅរកសួងពាែិជជកមម
-មន្ដនតីជំនាញចំនួន០៣រូបបានអមដ្ំយែើរ ឯកឧត្តម រង់

កនាារា៉ា

អនុ រដ្ាយលខ្នធិ ការ ចូ លរួម

ពិ ភាកាដកសរមួលយសចកតីរពាងអនុ រកឹត្យសតីពីអងគភាពររប់ ររងសិទិរធ ម
ួ យៅរកសួងព័ត្៌មាន
-ចូ លរួមកនុងកិ ចរច បជុំពិភាកា

សតីពីការយសនើសុំទីតាំងអាជី វកមមអុិនយធើយែត្

និងយសវាកំ លនតអុិន

យធើ យែត្កនុងរាជធានីភំ យន ពញ

-ចូ លរួមកិ ចរច បជុំ សតីពីការយធវើយសរ ីភាវូបនី យកមមបដនាម ននកិចចរពមយរពៀងពាែិជជកមមទំនិញ យៅ

យរកាមកិ ចរច ពមយរពៀងរកបម័ ែឌត្ំបន់ ពាែិជជកមមយសរ ីអាល៊ាន-កូ យរ ៉ា យៅរកសួងយសដ្ាកិចច និ ងហិរញ្ាវត្ាុ

-បានយរៀបចំ សិកាខលលាថានក់ ជាត្ិ សតីពីសិទិ ធអនកនិពនធ និ ងសិទិ រធ បហាក់ របដហលជូ ននដ្រូ ឯកជន

និ ងមន្ដនតីពាក់ព័នធ
-បានយរៀបចំ សិកាខលលា សតីពីយសចកតីរពាងអនុ រកឹត្យ សតីពីការររប់ររងអងគភាពររប់ ររងសិទិរធ ម
ួ
យៅទី សីកា
ត ររកសួង
-បានចូ លរួមរបជុំពិភាកាយលើសំយែើសុំបានទទួ លសិទិ ជា
ធ មរត្កពី តារាចយរមៀងឯក យលាក សុីន
សុីលមុត្ របស់យលាក សុីន ច័នទឆ្ោ យៅរកសួងពាែិជជកមម
-ចូ លរួមរបជុំ យរត្ៀមរែៈកមាមធិ ការចរមុះយលើកទី ៩ (9th CLVDTA JCC) និ ងកិចចរបជុំ ពាក់ ព័នធ យៅ
រកសួងពាែិជជកមម

របយទសនថ្

-ចូ លរួមសិកាខលលា សតីពីការយល់ដ្ឹងពីចំយែះដ្ឹ ងរបនពែី យៅរបយទសឥែូឌ យនសុី
-ចូ លរួមសិកាខលលាសតីពីការអភិវឌ្ឍ
និ ងបញ្ញ
្ ថ្មីៗននសិទិអ
ធ នកនិពនធកុងសម័
ន
យឌ្ី ជីថ្ល

យៅ

-បានយចញលិមិត្អនុញ្ញាត្យធវើអាជីវកមមយលើលននដ្ោមនអនកទទួ លមរត្កលសន៍នូវចយរមៀងចំ នួន
៦៦បទ
-បានយចញលិមិត្អនុញ្ញាត្យបាះពុ មយព សៀវយៅរបយលាមយលាកចំ នួន០៨លននដ្
-បានយចញលិមិត្បញ្ញ
ជ ក់ការចុ ះបញ្ជីការពារលនដដ្ចំនួន១៣លនដដ្
11

២.៨.ការងារស្ហត្ប្រិប្រដិការវប្បធម៌អនដរោរិ និងកិចចការអាសន ៖

-បានយធវើបចចុបបននភាពព័ ត្៌មាន

សតីពីកិចចរពមយរពៀងសហរបត្ិ បត្តិការអនតរជាត្ិ ជាមួយអងគការអនតរជាត្ិ

នានាទទួ លបានលទធផ្លដ្ូ ចខ្នងយរកាម៖
+កិចចរពមយរពៀងយៅមានសុពលភាពចំ នួន១៧
+កិចចរពមយរពៀងអស់សុពលភាពចំនួន០៤
+កិចចរពមយរពៀងដដ្លយរោងចុ ះហត្ាយលខ្នចំ នួន០៩
+បានយរៀបចំឯកលរ

យដ្ើ មបីបំយពញនី ត្ិវ ិធី សុំផ្តល់សចចប័ នជូ នទី សីកា
ត ររែៈរដ្ាមន្ដនតី

និង

រដ្ាសភា នូ វកិចចរពមយរពៀងសហរបត្ិបត្តិការអាល៊ាន-រុសសុី

-បានបញ្ូជ នមន្ដនតីយៅចូ លរួមរបជុំ យរៀបចំ ចរចរ បយងកើត្កិចចរពមយរពៀងត្ំបន់ ពាែិជជកមមយៅរកសួង
យសដ្ាកិចច និងហិរញ្ា វត្ាុ ចូ លរួមពិ ភាកាអំ ពីទំនាក់ទំនងរវាងអាល៊ាន និងអូស្ដលតលី យៅសណា
ា ោរហាមា៉ា វា៉ា រ ី
និ ងចូ លរួមវរគបែុត ះបណា
ត លការររប់ ររងធនធានមនុ សស កនុងត្ំ បន់ អាល៊ាន យៅមជឍមែឌលសិង្បុរ ី
-បានសរមួលដបបបទជូនយលាកជំ ទវរដ្ាមន្ដនតី

ដ្ឹកនាំរែៈរបត្ិភូយៅចូ លរួមរបជុំ ថានក់ រដ្ាមន្ដនតី

វបបធម៌ និងសដមតងសិលបៈយៅទី រកុងយវ ៉ា របយទសយវៀត្ណាម
-បានសរមួលដបបបទជូនយលាកជំ ទវរដ្ាមន្ដនតី អមដ្ំយែើរ

សម្តេចម្េម្ោនាយករដ្ឋតន្រ្េី

យៅបំ យពញ

ទសសនកិចចយៅរបយទសប្ង់ោលផ្ដ្
-បានសរមបសរមួលដបបបទជូនថានក់ដ្ឹកនាំរកសួង មន្ដនតីជំនាញចូ លរួមរបជុំ បំ យពញយបសកកមម
សដមតងសិលបៈ និងតាំងពិព័រែ៍ និងបនតការសិកាបានចំនួន៣៦យលើក ៖ យៅរបយទសចិន ហវីលីពីន មា៉ា យឡសុី
បារាំង លធារែរដ្ាកូយរ ៉ា សិង្បុរ ី សវីស សហរដ្ាអាយមរ ិក ហូឡង់ រុសសី អង់យរាស ឥណា
ឌ នូ ដវលយសឡង់ នថ្
ភូ មា យវៀត្ណាម ឥែូឌ យែសុី សឹង្បុរ ី ជប៉ាុន និ ងអូស្ដលតលី
-បានយរៀបចំ

និ ងសរមបសរមួលជូនរែរបត្ិភូអនតរជាត្ិចូលសដមតងការរួរសម

និងពិ ភាកា

ការង្អរជាមួ យយលាកជំ ទវរដ្ាមន្ដនតីបានចំ នួន១២យលើក
-កមមវ ិធី សដមតងសិលបៈកនុងរកបម័ ែឌកិ ចរច ពមយរពៀងសហរបត្ិបត្តិការវបបធម៌

បានយរៀបចំ កមមវ ិធី សបាតហ៍វបបធម៌ យវៀត្ណាមយៅកមពុជា

(៣០.០៨-០៥.០៩.២០១៤)

៖
និ ង

ភារី យវៀត្ណាម
លានទូ ត្ចិ ន

វ ិទាលានមុងជឺ និងរកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិរត្សិលបៈ សហការយរៀបចំកមមវ ិធី សដមតងសិលបៈ(២៥.០៩.២០១៤)។
២.៩.សលាប្ណត៊ុះប្ណា
ត លត្កប្ែណឌវប្បធម៌ ៖

-បានបនតសហការជាមួ យនាយកដ្ឋានជំ នាញចំ ែុះរកសួងសិកាស្លវរជាវពីសកាតនុ ពលធនធាន
មនុ សស

យដ្ើមបីកលងដផ្នការយបើកវរគបែុត ះបណា
ត លកនុងយោលបំ ែងផ្តល់ចំយែះដ្ឹ ងដ្ល់មន្ដនតីរាជការតាម

នាយកដ្ឋាន និ ងមនទីរវបបធម៌ រាជធានី -យមត្ត ឲ្យអនុ វត្តការង្អរជំ នាញទទួ លបានលទធផ្លលារបយសើរ

-បានយរៀបចំឯកលរយសនើសុំយោលការែ៍យបើ កវរគបែុដ ះបណា
ដ លការង្អរសិលបៈសូនរូប និងសិលបៈ

សិបបកមម ការង្អររដ្ាបាល និ ងររប់ររង និ ង វរគបែុត ះបណា
ត លការង្អររដ្ាបាល និ ងបទពិ យលធន៍ ការង្អរ
សរមាប់មន្ដនដីរកបមែឌឆ្នំ២០១៣

-បានយបើកវរគបែុត ះបណា
ត ល

និ ងផ្សពវផ្ាយនី ត្ិវ ិធី

និងវ ិធានការននការតាក់ ដត្ងយសចកតីរពាង

ចាប់ និងលិមិត្បទដ្ឋានរត្ិ យុត្ត ដ្ល់មន្ដនតីរាជការតាមអងគភាព នាយកដ្ឋាន និងមនទីរវបបធម៌ និ ងវ ិចិរត្សិលបៈ
រាជធានី-យមត្ត
-បានយរៀបចំ សំែុំឯកលរវរគបែុដ ះបណា
ដ លការង្អរសិលបៈសូនរូប និងសិលបៈសិបបកមម ការង្អរ

រដ្ាបាល និ ងររប់ររង និងវរគបែុត ះបណា
ត លការង្អររដ្ាបាលសរមាប់មន្ដនដីរកបមែឌ ឆ្នំ២០១៣ ។
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៣-ការងារពប្រិកភណឌរ ូប្ី ៖
៣.១.ការងារគា ាំពារ និងអភិរកសស្ាំណង់ប្៊ុរាណ ៖

ក.ការង្អរអភិរកសដ្ឋានអងគរ ៖
-បនតយបាសសមាាត្ និ ងដ្ុ ះលាងរូបចមាាក់ យរៅឃ្ាំងជារបចំ
-បានរ ំកិ លរូបចមាាក់ ដដ្លយៅរាយបា៉ា យខ្នងយរៅឃ្ាង
ំ យៅដ្ឋក់យៅកដនាងមានសុវត្ាិភាព
-បានរូ បង
ា ់ រប
ូ ចមាាក់ យៅឃ្ាំងយលម៣ បានចំ នួន១៧០០រូប
-បានរូ បង
ា ់ រប
ូ ចមាាក់ យៅកនុងឃ្ាំង-យរៅឃ្ាំងរួចរាល់យៅយលើរកដ្ឋសរពាង
-បានបនតចុះបញ្ជីលរយពើភែឌរូបចមាាក់យៅកនុងឃ្ាង
ំ អភិរកសដ្ឋានអងគរ
៨៧០រូប

-បានបញ្ូច លទិននន័យបញ្ជីលរយពើភែឌរូបបដ្ិ មាដដ្លបានពិព័រែ៌នារួចដ្ឋក់កុងកុ
ន ំ ពយូទ័របានចំ នួន
-បានពិ និត្យរពះវ ិហារបុ រាែននវត្តរកាកណា
ត លយមត្តរកយចះ

ដដ្លកំពុងរងការពុកផ្ុ យយដ្ឋយកតាត

ធមមជាត្ិ និ ងយលើករយរមាងជួ សជុ លសយន្ដង្អគះបនាទន់
-រកុមស្លវរជាវ និងជួ សជុ លរូបចមាាក់ របស់លលាបារាំងចុ ងបូ ពា៌ចំ នួន០២រូប សហការជាមួយ
លរមនទីរជាត្ិ ភំយន ពញបានស្លវរជាវ
ជួ សជុ លបនាទន់

និងពិនិត្យរូបចមាាក់ បាក់ ដបកយៅកនុងឃ្ាង
ំ អភិរកសអងគរ

ដដ្លរត្ូវយរៀបចំ

-ជួ សជុ លរូបចមាាក់ បាក់ ដបកបានចំនួន៤៣រូប ។
ម.ការង្អរការពារត្ំបន់របាលទ ៖
-បានពិ និត្យ និ ងទប់លកត្់ របជាពលរដ្ាលងសង់ លំយៅដ្ឋានថ្មីកុងត្ំ
ន
បន់ ២ននរបាលទបនាទយឆ្មរ

-បានបញ្ូជ នមន្ដនតីជំនាញ១រូបសហការមិនអចិ នន្ដនតយ៍ជាមួ យអងគការG.H.Fយៅរបាលទបនាទយឆ្មរ
-បានយរៀបចំឯកលរយដ្ើមបីសហការជាមួ យអងគការUNESCOយរៀបចំបាង់យមរបាលទបនាទយឆ្មរ
-បានសហការជាមួ យរកុមការង្អរអរគិសនីកមពុជា និងត្ំណាងអងគការUNESCOពិ និត្យទី តាំងជាក់

ដសតង យដ្ើមបីកំែត្់ទីកដនាងរាយដមសយភាើង្ាងកាត្់ ត្ំបន់ការពាររបាលទបនាទយឆ្មរ

-បានជូ នត្ំ ណាងអងគការ UNESCO យៅពិនិត្យលានភាពជាក់ ដសតងននរបាលទបនាទយឆ្មរ
-បានពិ និត្យទី តាំង និងបញ្ឈប់ ការជី កយកអាចម៍ដ្ីយធវើផ្ូវជាត្ិ
ា
យលម៥៦B របស់រកុមហ៊ាុនKHUMHO

យៅវត្តយោកចស់ ស្សុកថ្មពួក យមត្តបនាទយមានជ័ យ យរពាះប៉ា ះពាល់ដ្ល់ផ្ូរសពបុ
ន
រាែយៅទីយនាះ
-បានយធវើការទល់រទជញ្ញ
ជ ំងថ្មបាយយរកៀមននកំ ដពងទី ២

ដផ្នកខ្នងយជើ ងយ្ៀងខ្នងលិចបានរបដវង

០៨ដម៉ា រត្ ដដ្លយទើបនឹងយរទត្ខ្នាំងយដ្ឋយលរយដ្ើមយឈើ សងកត្់យលើ យៅរបាលទបនាទយឆ្មរ។
រ.ការង្អរររប់ររងរមែីយដ្ឋានវបបធម៌ ៖
-កំ ពុងសិកាបាង់សរមាប់លងសង់បញ្ជរព័ ត្៌មាន និងបងគន់យៅរបាលទបនាទយឆ្មរ និងបនតទំនាក់
ទំ នងជាមួ យយលាកស្សី Christine Jaquemine យដ្ើ មបីដសវងរកជំនួយថ្វ ិកា កនុងការលងសង់ យនះ
-បានពិ និត្យផ្ាូវ

និ ងទិដ្ភា
ា ពទូ យៅរបាលទបនាទយឆ្មរ

យដ្ើមបីយរៀបចំកំែត្់ទីតាំងយរត្ៀមការដ្ឋំ

បយង្អគលដមសយភាើងរបស់អរគិសនី កមពុជា

ឃ.ការង្អរជួសជុលរបាលទ និងសំែង់បុរាែ ៖
-បានដ្ឹ កនាំរកុមការង្អរយៅពិ និត្យលានភាពមូចខ្នត្របាលទរពះម័នកំពង់លវយ យមត្តរពះវ ិហារ
-បានពិ និត្យលានភាពយរាងទងទី ៣ ដផ្នកខ្នងយជើង និងខ្នងយកើត្ ននរបាលទបនាទយឆ្មរ ដដ្លបាន

រលុះធាាក់ ថ្ម
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-បានកំ ពុងយរ ើយរៀប និ ងពរងឹងយកាាងទវរទី៤ ននរបាលទបនាទយឆ្មរ
-បានដ្ឹ កនាំរកុមការង្អរអនុ វត្តរយរមាងជួ សជុ លសយន្ដង្អគះបនាទន់ និងកំ ពុងសិកាចំ ែុចហានិភ័យ
យផ្សងៗយទៀត្ ននរបាលទភនំជីសូរយ យមត្តតាដកវ
ង.ការង្អរររប់ររងសំែង់បុរាែ ៖
-បានស្លវរជាវរបមូ លឯកលរបាង់ពាក់ព័នធនឹងរបាលទរពះម័នកំ ពង់ លវយ

យមត្តរពះវ ិហារ

ពី លលាបារាំងចុ ងបូ ពា៌ និង រាជបែិ ឌ ត្សភាកមពុជា

-បានស្លវរជាវរកឯកលរដដ្លពាក់ព័នធ សហការជាមួ យត្ំណាងអងគការ UNESCO យលើរយរមាង

យរៀបចំបាង់យមរបាលទបនាទយឆ្មរ
ច.ការង្អរអភិរកសតាមបណា
ត យមត្ដ ៖
-អភិ រកសដ្ឋានកំពង់ធំ និ ង រពះវ ិហារ ៖
+បនតចូលរួមសហការជាមួយអងគការ Waseda ចងរកងឯកលរ និងជួ សជុ លរបាលទសំបូរ
នរពរុ ក យៅយមត្តកំពង់ធំ ។
-អភិ រកសដ្ឋានបាត្់ដ្ំបង បនាទយមានជ័ យ និ ង ឧត្ដរមានជ័ យ ៖
+បនតចូលរួមសហការជាមួយអងគការ G.H.F ចងរកងឯកលរ និ ងជួ សជុ លរបាលទបនាទយ
ឆ្មរ យៅយមត្តបនាទយមានជ័យ
+យធវើសរមង់ បង
ា ់ថ្មជញ្ញ
ជ ំងយរាងទងទី៣ដផ្នកខ្នងយជើ ងននរបាលទបនាទយឆ្មរ ដដ្លបានដ្ួ លរលំ
+សហការជាមួ យនររបាលយបត្ិកភែឌ

និងអាជាញធរឃុំបនាទយឆ្មរពិនិត្យ

និ ងហាមឃ្ត្់

របជាពលរដ្ាកុំឲ្យកាប់ ោស់ទំនប់ យភាាះ ពី ភូមិកាលទយនាង យៅការដ្ឋានយកថ្មភក់
+បានចប់ ដដ្ករនាទទល់រទជញ្ញ
ជ ំងថ្មបាយយរកៀមននកំ ដពងទី ៣ ដផ្នកយជើង យ្ៀងខ្នងលិច ។
្.ការង្អរសហរបត្ិបត្ដិការជាមួយអនដរជាត្ិ ៖
*កិចចសហការជាមួ យអងគការ G.H.F ជួ សជុ លរបាលទបនាទយឆ្មរ ៖
ការង្អរជួសជុលយរាងទងទី៣ ៖
-ការង្អរយរៀបថ្ម

៖

ថ្មជញ្ញ
ជ ំងបានចំនួន៥៣២ដ្ុំ

-ថ្មបាត្ជញ្ញ
ជ ំងចំនួន៤៧ដ្ុំ

-ថ្មភក់ករមាល

ចំ នួន៣៦១ដ្ុំ -ថ្មររឹ ះបាយយរកៀមថ្មីបាត្ជញ្ញ
ជ ង
ំ ខ្ននត្១១០ស.មx៥០ស.មx៤៥ស.មចំនួន៣៤ដ្ុំ -ថ្មររឹះបាយ
យរកៀមថ្មីបាត្ជញ្ញ
ជ ង
ំ
និ ងថ្មករមាលខ្ននត្៦០ស.មx៥០ស.មx២៥ស.មចំនួន៦១ដ្ុំ -ថ្មររឹ ះសសរបាយយរកៀមថ្មី
ចំ នួន១៣ដ្ុំ -ថ្មសសរចំ នួន៣៤ដ្ុំ -ថ្មយមឿនយរកាយដផ្នកខ្នងលិចចំនួន១០៧ដ្ុំ និ ងដផ្នកខ្នងមុមចំនួន១៤៥ដ្ុំ
-ថ្មសសរចំនួន០៣យដ្ើមយសមើ១២ដ្ុំ -ថ្មបាត្សសរ០១ដ្ុំ -ថ្មភក់ថ្ី បា
ម ត្ជញ្ញ
ជ ង
ំ ចំ នួន០២ដ្ុំ -ថ្មធឹ ម
ន យៅរចកខ្នងយជើង
ចំ នួន០២ដ្ុំ និងថ្មរលុះចំនួន០៥ដ្ុំ -ត្រមង់ សសរធំចំនួន១១យដ្ើម និ ងសសរត្ូចចំ នួន០៣យដ្ើម
-រកាលយបត្ុងបានបយណា
ត យ១៥ម និងទទឹ ង៦ម -ដ្ឋក់ សូលកណា
ន
ត លបាត្ជញ្ញ
ជ ំង(ថ្មភក់ រកហម)

ចំ នួន២០ដ្ុំ និងថ្មភក់របយផ្ះចំ នួន១០ដ្ុំ -ដ្ឋប់ ថ្ភ
ម ក់ថ្ី ម យដ្ើមបីយធវើយសនៀត្ករមាល និងយសៀត្ថ្មជញ្ញ
ជ ង
ំ ចំ នួន០៥ដ្ុំ
យធវើធឹ ម
ន យៅយលើកាលសសរត្យចញពីជញ្ញ
ជ ង
ំ ចំនួន០១ដ្ុំ និងរបមូ លថ្មជញ្ញ
ជ ង
ំ ដដ្លរលុះបានចំនួន៥៨ដ្ុំ។

ការង្អរសរមង់បង
ា ់ ៖ រូ រថ្មជញ្ញ
ជ ង
ំ បានបយណា
ត យ១៤ម កំពស់០២ម -រូ របាង់ករមាលថ្មភក់បាន
បយណា
ត យ១៤ម ទទឹ ង០៨ម -រូ របាង់ករមាលយមើ លពីយលើបានបយណា
ត យ១៥ម ទទឹង០៤ម -រូ របាង់ររឹ ះថ្មបាយ
យរកៀមថ្មីយមើ លពីយលើបាន០៣ម -រូ របាង់ថ្ជ
ម ញ្ញ
ជ ង
ំ យមើលពី យកើត្យៅលិចបានបយណា
ត យ១៧ម កំពស់៣.៥០ម និ ង
ពី លិចយៅយកើត្បានបយណា
ត យ១៧ម កំ ពស់៣.៥០ម និ ងរូ របាង់យមើ លពី យលើថ្មរលុះថ្មីយៅយរាងទងទី៣ ដផ្នកខ្នង
យជើង និងខ្នងយកើត្ថ្មជញ្ញ
ជ ង
ំ បានបយណា
ត យ១៨ម និងទទឹង០៤ម
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ការង្អរជួសជុលថ្ម ៖ បានលវនចប់ ដដ្កទមចំ នួន១០៣យដ្ើម -ពុ ះថ្មថ្ីច
ម ំ នួន០៣ដ្ុំ

-ថ្មធឹម
ន ចំនួន

០២ដ្ុំ និ ងថ្មបាយយរកៀមចំនួន២៤ដ្ុំ -បិ ទថ្មករមាលចំនួន១៦ដ្ុំ យសមើ១៦បំ ដែក -យធវើសលថ្ម
ថ្ីច
ម ំ នួន០២ដ្ុំ -ជួ ស
ូន

ជុ លថ្មភក់ សរុបចំ នួន១២៥ដ្ុំ យសមើ២៧១បំ ដែក -ជួ សជុ ល និ ងត្ថ្មដ្ឋក់ ដដ្កកនុងករមាលចំនួន១៣ដ្ុំ -លវនពុះ
ថ្មថ្ី(ម ថ្មរកហម)យដ្ើមបីយធវើសលថ្ម
ជញ្ញ
ជ ង
ំ ចំ នួន០៨ដ្ុំ និងពុ ះថ្មភក់ថ្ី ម(ថ្មករមាល)ចំនួន០១ដ្ុំ-លវនពុ ះថ្មបាយយរកៀម
ូន
ថ្មីចំនួន៣១ដ្ុំ។

*កិចចសហការជាមួ យអងគការ Waseda ជួ សជុ លរបាលទសំបូរនរពរុ ក យមត្ដកំពង់ធំ ៖
បានជួ សជុ ល យរៀបឥដ្ាជញ្ញ
ជ ំងរបាលទN1 បាន០៥ស្សទប់ (ស្សទប់ទី២៩ ដ្ល់ស្សទប់ ទី៣៣)
និ ងយរៀបបំយពញយឡើងវ ិញជញ្ញ
ជ ំងរបាលទ N1 បាន០៨ស្សទប់ (ស្សទប់ទី៣៧ ដ្ល់ស្សទប់ទី៤៤) យដ្ឋយ
បំ យពញឥដ្ាចស់ចំនួន៣២៣ដ្ុំ ឥដ្ាថ្ី ច
ម ំនួន៩០ដ្ុំ និ ងយរបើ បាយអរអស់២១៥ឈុត្-យរបើដដ្កទមសរុបចំនួន១៧
យដ្ើម-យរបើ កាវ EPOXY សរមាប់ លាយកំយទចឥដ្ា កំ យបារ និងយមៅចំនួន៧២០រកាម-បង់អកសរ J ដ្ល់ S ត្ំណាង
ឲ្យរួត្នីមួយៗរបស់សំែង់ របាលទ យដ្ឋយបំ យពញឥដ្ាចស់ចំនួន៣៨៥ដ្ុំ ឥដ្ាថ្ីច
ម ំ នួន៧៤ដ្ុំ បាយអរចំ នួន
២២៧ឈុត្-រូ របាង់ជញ្ញ
ជ ំងរបាលទ N1 ដដ្លជួ សជុលរួចចំនួន១៦ដម៉ា រត្កាយរ ៉ា-រូ របាង់បង្អកន់នដ្ N1 ដផ្នកខ្នង
ត្បូងចំនួន១៥ដម៉ា រត្កាយរ ៉ា-យរៀបឥដ្ាបាន១៧ស្សទប់ (ស្សទប់ X ដ្ល់ H) យដ្ឋយបំ យពញឥដ្ាចស់ចំនួន៣០១ដ្ុំ
ឥដ្ាថ្ី ច
ម ំនួន៦៥ដ្ុំ បាយអរចំ នួន៥៨ឈុត្-ជួ សជុ លបង្អកន់ នដ្ខ្នងត្បូងមុមខ្នងយកើ ត្ (បានយរៀបបញ្ូច លឥដ្ាថ្ី ១
ម ១

ស្សទប់ ពី ស្សទប់ ទី១៩ ដ្ល់៣១)-ជួ សជុ លបង្អកន់ នដ្ខ្នងយជើងរចកចូ លខ្នងយកើ ត្ (បានបំ យពញឥដ្ាចំនួន០៧
ស្សទប់ )-បិ ទមុ មត្ំ ែឥដ្ាចំនួន១៦ដម៉ា រត្កាយរ ៉ា -យរើ និងយរៀបរនាទដដ្កយដ្ើមបីថ្ត្រូបកដនាងដដ្លជួ សជុ លរួច-យរៀប
បំ យពញករមាលយមឿនមុ មដផ្នកខ្នងយកើ ត្របាលទ N1 បាន១២ដម៉ា រត្កាយរ ៉ា -យរៀបករមាលថ្មភក់ ដផ្នកខ្នងត្បូង
របាលទN1 បាន០៤ដម៉ា រត្កាយរ ៉ា-បនតយរៀបឥដ្ាបង្អកន់នដ្មុ មខ្នងយជើ ងដផ្នកខ្នងយកើត្របាលទN1 បាន០៥ស្សទប់

(ស្សទប់G ដ្ល់ S)-យរៀបឥដ្ាថ្ីច
ម ំនួន៤៨ដ្ុំ-យរៀបឥដ្ាស៊ាុមទវរមុមខ្នងត្បូងចំនួន០១បំដែក-បំ យពញឥដ្ាចស់

ចំ នួន៥០ដ្ុំ ឥដ្ាថ្ីច
ម ំ នួន៥៣ដ្ុំ បាយអរចំនួន១០ឈុត្-កាត្់ យមមយៅតាមរបាលទនានាសរុបចំនួន២៥របាលទ
និ ងរត្ួសរតាយនរពបានចំនួន៣,៥០០ដម៉ារត្កាយរ ៉ា
បុ រៈ (បរ ិយវែត្ំបន់ របាលទសំបូរនរពរុក) ។

និងបានយធវើកំណាយបុ រាែវ ិទាយៅកនុងអត្ីត្ទី រកុងឥលន

៣.២.ការងារសរមនទីរ ៖

ក.លរមនទីរជាត្ិភំយន ពញ ៖
-បានទទួ លវត្ាុសិលបៈចំនួន០៧មុ ម៖ សំពត្់ សូរត្ចំនួន០១ ពី ឯកឧត្តម អ៊ាុ ន ទឹម អនុរដ្ាយលខ្ន

ធិ ការរកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ ហូលពិ ដ្ឋនចំនួន០២យធវើអំពីសូរត្ ពី Ms YONEKURA yakiko
project Team និ ងភី មចំនួន០១

ទុ រយោធន៍ចំនួន០១

Pidan

ពលរាមចំ នួន០១ និងសិលាចរ ឹកចំនួន០១ យធវើអំពី

ថ្មភក់ ពីសហរដ្ាអាយមរ ិក របរល់ជូនរាជរដ្ឋាភិ បាលកមពុជា

-បានយរៀបចំពិធីសយមាពធដ្ឋក់ ឲ្យដ្ំ យែើរការ “កាតាឡករបស់
លរមនទីរជាត្ិ តាមរបព័នអ
ធ ុិនយធើយែត្”
ុ
យរកាមអធិបត្ី ភាពយលាកជំទវ យភឿង សកុណា រដ្ាមន្ដនតីរកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ អយញ្ជើញចូ លរួម
កនុងពិ ធីយនះមានយលាកស្សី Lois De-Menil របធានមជឈមែឌលយមមរសិកា និ ងយភញៀវជាត្ិ-អនតរជាត្ិរបមាែ
១០០នាក់ ។
-បានយរៀបចំវរគបែុត ះបណា
ត លសតីពី

សហការយរៀបចំយដ្ឋយអងគការ

ICCROM

“ការអភិ រកសសមុ ច័ចយយធវើពីយលាហៈធាត្ុ

យដ្ឋយមានការោំរទពី

CHA-Korean

យៅអាសុីអាយរនយ៍”

(Cultural

Administration of Korea) យៅលរមនទីរជាត្ិ
-បានបញ្ូច លទិននន័យវត្ាុយទើបទទួ លថ្មីយៅកនុងរបព័នធ Data base បានចំនួន៦៦វត្ាុ
15

Heritage

-បានបញ្ូច លវត្ាុវាយនភែឌយៅកនុងរបព័នធ Data base បានចំ នួន២២៩វត្ាុ ចប់ជាលាពរ
-ដ្ឋក់ ឲ្យដ្ំ យែើរការកាតាឡុកវត្ាុសិលបៈយៅកនុងរបព័នធអុិនយធើ យែត្បានចំនួន១៦.៤៨៧កាតាឡក
ុ
-បានកំ ពុងចុ ះបញ្ជីយសៀវយៅកាតាឡុកតាមរបព័នក
ធ ុំពយូទ័ រ
*ការតាំងពិព័រែ៍យរៅរបយទស ៖

-ភារី បារាំងបានមចីវត្ាុសិលបៈបុ រាែដមមរចំ នួន១១រូប

១៦សនាឹកយកយៅតាំងពិព័រែ៍យៅលរមនទីរអាសុីហីយគ ម

រូបថ្ត្ផ្តិត្ថ្មីអំពីរបាំកាច់បុរាែដមមរចំ នួន

ទី រកុងបា៉ា រស
ី

របយទសបារាំង

រយៈយពល៣ដម

(១៦.១០.២០១៣ ដ្ល់១៣.០១.២០១៤)
-យោងកិចចរពមយរពៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិ បាលកមពុជា

និងលរមនទីរសិលបៈយមរត្ូប៉ាូលីតាន

សហរដ្ា

អាយមរ ិក រាជរដ្ឋាភិ បាលកមពុជាបានអនុញ្ញាត្ឲ្យភារីសហរដ្ាអាយមរ ិកមចីវត្ាុសិលបៈបុ រាែដមមរចំ នួន២០រូប យក
យៅតាំងពិព័រែ៍យៅលរមនទីរយមរត្ូប៉ាូលីតាន

សហរដ្ាអាយមរ ិក រយៈយពល៤ដម (២៥.០៣.២០១៤ ដ្ល់

២០.០៧.២០១៤)
-យោងកិចចរពមយរពៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិ បាលកមពុជា

និងវ ិចិ រត្លលជាត្ិអូស្ដលតលី

រាជរដ្ឋាភិ បាល

កមពុជាបានអនុ ញ្ញាត្ឲ្យភារី អូស្ដលតលីមីវច ត្ាុសិលបៈបុរាែដមមរចំនួន០៣រូបយកយៅតាំងពិព័រែ៌យៅរបយទស
អូ ស្ដលតលី រយៈយពល០៣ឆ្នំ (២០១៤-២០១៧)
-ការតាំងពិព័រែ៍កនងរបយទស
ុ

៖

បានយរៀបចំពិព័រែ៍មិ នអចិ នន្ដនតយ៍សីព
ត ី

“ការរស់យឡើងវ ិញនូ វ

របនពែីត្ាញហូល” រយៈយពល០៣ដម (២៥.០១.២០១៤-២៧.០៤.២០១៤) យៅលរមនទីរជាត្ិ កមពុជា
-បានជួ សជុ លសំោ៉ាបដ្ំ បូល និ ងកំពូលដ្ំបូលអាោរលរមនទីរបានចំនួន៧២៥ដម៉ា រត្កាយរ ៉ា

-បានជួ សជុ លវត្ាុអំ ពីថ្ច
ម ំ នួន២៤ដ្ុំ-ផ្ទទំង វត្ាុអំ ពីយលាហៈធាត្ុ ចំនួន៧៥វត្ាុ-រូប វត្ាុអំពីកុលាលភាជន៍
ចំ នួន១៥ដ្ុំ-ផ្ទទំង
-ជួ សជុ លរូបចមាាក់ បាន១០០រូប
-យភញៀវចូ លទសសនាលរមនទីរជាត្ិ ភំយន ពញមានរែៈរបត្ិភូជាន់មពស់ជាត្ិ -អនដរជាត្ិ

យភញៀវជាត្ិ -អនដរ

ជាត្ិ សិកាខកាម សិសស និសសិត្ រពះសងឃ សរុបមានចំ នួន ១២៥.៥៥៦នាក់ កនុងយនាះមាន ៖
យភញៀវជាត្ិចំនួន ១៩.១០១ នាក់ ទទួ លបានថ្វ ិកាចំនួន ៦.៦៨៥.៣៥០យរៀល
យភញៀវអនដរជាត្ិចំនួន ៩១.៧១៦ នាក់ ទទួ លបានថ្វ ិកា ៣២១.០០៦ដ្ុលាាអាយមរ ិក
យភញៀវចូ លឥត្បង់នថ្ាចំនួន ១៤.៧៣៩នាក់។
ម.លរមនទីរឧរកឹដ្ក
ា មមរបល័យពូជលសន៍ទួលដសាង ៖
-យភញៀវជាត្ិ-អនដរជាត្ិ រពះសងឃ សិសស និ សសិត្ចូលទសសនាចំ នួន១៤៤.៥១១នាក់ កនុងយនាះយភញៀវ
អនដរជាត្ិចំនួន៨៨.៧៦៤នាក់។
រ.មែឌលវត្ដភំ ន ៖
-យភញៀវយទសចរែ៍បរយទសចូ លទសសនាមានៈ ៩៧.៤២៥នាក់ ។
ឃ.មែឌលយជើងឯក ៖
-យភញៀវយទសចរែ៍បរយទសចូ លទសសនាមានៈ ១១២.៩៦៧នាក់ ។
៣.៣.ការងារប្៊ុរាណវរថ៊ុ ៖

-ពិ និត្យដកសរមួលទរមង់លលាកប័ រត្ចុ ះបញ្ជីលរយពើ ភែឌបុរាែវត្ាុយរៅឃ្ាង
ំ

ការកំ ែត្់ រំរយូ លមកូដ្ថានក់ ជាត្ិឲ្យមានការឯកភាពោនទូ ទំងរបយទស
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ជាពិ យសសរឺយធវើ

-សិការូបភាពផ្ទទំងបា៉ា ែូ ប័ ែណរបកាស យសៀវយៅផ្នត្់ សតីពីការទប់ លកត្់ ការបំ ផ្ិាចបំ ផ្ទាញ ការចរាចរ
និ ងការជួ ញដ្ូ របុ រាែវត្ាុមុសចាប់
-សិកាទរមង់ ដបបបទ

និងការររប់ររងការផ្តល់សិទិ ឲ្
ធ យដផ្នកឯកជន

កនុងការនាំយចញវត្ាុសិលបៈ

យចញយៅបរយទស

-បានពិ និត្យលានភាពសំែង់ រពះវ ិហារវត្តចិនដ្ំដដ្ក យៅមែឌដ្ូនយពញ រាជធានី ភំ យន ពញ
-បានពិ និត្យករែីបាត្់ រពះលរ ីរ ឹកធាត្ុ យៅភនំឧត្តុងគ ស្សុកពញាឮ យមត្តកណា
ត ល យដ្ឋយសហការ

ជាមួ យអាជាញធរយមត្តកណា
ត ល រកសួងមហានផ្ទ និងត្ុលាការយមត្តកណា
ត ល

-បានពិ និត្យរយរមាងលងសង់ អាោរដ្ឋក់ តាំងវត្ាុសិលបៈ យៅលរមនទីរយមត្តនរពដវង

-បានចុ ះបញ្ជីរពះពុ ទរធ ប
ូ យៅទី ត្មកល់រពះលរ ីរ ឹកធាត្ុ និ ងយលើករយរមាងយរៀបចំជួសជុ លដកលមារពះ
សកយមុ នីយចត្ី យ យៅភនំរពះរាជរទពយ ស្សុកពញាឮ យមត្តកណា
ត ល សរមាប់ ពិធីបុែយមាឃបូ ជា
-បានបញ្ចប់ ការង្អរដ្ឋក់ ផ្ទទំងបា៉ា ែូ សតីពីការទប់ លកត្់ការបំ ផ្ិច
ា បំ ផ្ទាញ ការចរាចរ និងការជួ ញដ្ូ រ
វត្ាុបុ រាែមុ សចាប់ ដដ្លមានទី តាំងចំនួន០៩កដនាង
រពលានយនតយហាះអនតរជាត្ិ ភំយន ពញ និ ងយសៀមរាប

និ ងបដនាមបា៉ា ែូចំនួន០២កដនាងយទៀត្ជាពិយសសយៅ

-បានចុ ះបញ្ជីលរយពើ ភែឌ និ ងរបមូ លវត្ាុបុរាែយៅយមត្តសឹង
ទ ដរត្ង និ ងយមត្តកំពង់ធំយកមករកា

ទុ កយៅកដនាងមានសុវត្ាិភាពកនុងយមត្ត

-បនតជួបពិ ភាកាជាមួ យមនទីរវបបធម៌

និងវ ិចិ រត្សិលបៈយមត្តយសៀមរាប

និងសិបបករ/អាជី វករយៅ

យមត្តយសៀមរាបអំ ពីការររប់ររងយលើការផ្តល់សិទិឲ្
ធ យដផ្នកឯកជនកនុងការនាំយចញវត្ាុសិលបៈយៅបរយទស
-បានទទួ លវត្ាុបុ រាែចំនួន១៨ដ្ុំ ពីអរគនាយកដ្ឋានអយនាតរបយវសន៍ ននរកសួងមហានផ្ទ

-ការង្អរផ្ដល់យសវាពិនិត្យវត្ាសិ
ុ លបៈនាំចូល-នាំយចញ បានចំនួនសរុប ៦.៦៦៤រូប ទទួ លថ្វ ិកាចំ នួន

៥៣.៧១៦.០០០យរៀល ។

៣.៤.ការងារប្៊ុរាណវិទ្ា និងប្៊ុពរត្ប្វរតិវិទ្ា ៖

-បានសហការជាមួ យមនទីរវបបធម៌

និងវ ិចិ រត្សិលបៈយមត្តរត្នរី រ ី

និ ងអាជាញធរពាក់ព័នធកំែត្់

រពំ របទល់ទីតាំងរបាលទ និ ងលានី យបុ រាែ
-បានពិ និត្យលានី យបុ រាែមួ យកដនាងដដ្លរបជាពលរដ្ាព័ទធរបងយធវើជាកមមសិទិធ យៅយមត្តកណា
ត ល
ិ ាភនំចស់ យមត្តកំពង់ សឺព
-បានពិ និត្យលានភាពរមែីយដ្ឋានបុ រាែវទ
-បានកំ ែត្់ រពំ របទល់លានី យបុ រាែយៅស្សុកមាច់ កណា
ត ល យមត្តកណា
ត ល
-បានកំ ែត្់ ទីតាំងលានី យបុ រាែ យៅស្សុកយកាះធំ និ ងស្សុកលាង យមត្តកណា
ត ល
-បានកំ ែត្់ ទីតាំងរបាលទ និងរមែីយដ្ឋានរបវត្តិលស្ដសត យមត្តយកាះកុង
-បានចូ លរួមយធវើកំណាយបុរាែវ ិទា យៅលាាងលពន យមត្តបាត្់ដ្ំបង
-បានយៅពិនិត្យ និងកំែត្់ ទីតាំងលានី យបុរាែយៅភនំរពះ យមត្តកំពង់ សឺ ព និងរបាលទនរពយដ្ើ ម
ស្សុក យមត្តនរពដវង
-បានយៅកំ ែត្់ ត្ំបន់ ការពារលានី យបុ រាែយៅយមត្តសឹង
ទ ដរត្ង
-បានវ ិភារ និងពិនិត្យសំែល់សមាសធាត្ុ កុលាលភាជន៍ ពីលានី យយចត្ីយ CEDI ដដ្លមាន
ទី តាំងសាិត្យៅស្សុកដស្សអំបិល យមត្តយកាះកុង និងអនុញ្ញាត្ឲ្យសកលវ ិទាល័យអូ តាយហាគ របយទសញ៉ាូយសយឡន
យកសំែល់អំដបងដដ្លមានចំនួនសរុប៣៤ដ្ុំ យដ្ើមបីយធវើពិយលធន៍ យហើយសកលវ ិទាល័យសុីដ្នី ក៏បាននាំ
យកររមូកំែករំ យហើញពីយមត្តយសៀមរាប យៅពិនិត្យ វ ិភារយៅរបយទសអូស្ដលតលីដដ្រ
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-បានរត្ូត្ពិនិត្យលានី យបុរាែកំែប់រត្ពាំងថ្ម យមត្តរកយចះ ដដ្លរត្ូវបានឈូសឆ្យយដ្ឋយ
រកុមហ៊ាុនឯកជនយដ្ើមបីយកដ្ី យធវើកសិកមម យដ្ឋយរកយឃើញបំ ដែកបាក់ដបកននថ្មររឹ ះរបាលទ និងរត្ូវបានយក
មករកាទុកយៅលរមនទីរយមត្ត
-បានរត្ូត្ពិ និត្យ និ ងវាយត្នមាលានី យបុ រាែទួ លតាដពក សាិត្យៅស្សុកកំពង់ យរាទ៍ យមត្តលវយ
យរៀង

និងបានមួ ងដ្ី យកមកយធវើវ ិភារសំែល់សមុ ច័ យ
ច បុ រាែវ ិទា

ជាលទធផ្លពុំ មានយឃើញលនកលនម

បុ រាែវ ិទាយទ
-បានពិ និត្យលានភាពរពះវ ិហារបុរាែ យៅវត្តរការកណា
ត ល យមត្តរកយចះ ជាលទធផ្លយឃើញមាន
សត្វកយែឌៀរកំពុងបំ ផ្ទាញយឈើ ដ្ំបូល និងចប់ពុកផ្ុយបយែើ ត រៗ
-បានពិ និត្យការបំ ផ្ទាញទួលរបាលទ យៅលានី យទួលបុ រាែតាយពរជនិ ល សាិត្យៅស្សុក រងពិ សី
យមត្តកំពង់ សឺ ព ។
៤-ការងារពប្រិកភណឌអរ ូប្ី ៖
៤.១.ការងារអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ ៖

និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈរាជធានី-យមត្តយរៀបចំនីត្ិវ ិធី ររប់

-បានយរៀបចំ លរាចរដែនាំដ្ល់មនទីរវបបធម៌

ររង និងស្សង់ សិត្
ា ិ សមារម អងគការពាក់ ព័នធវ ិស័យវបបធម៌ទូទំងរបយទស
-បានសិកាបនតពីពិធីសីដ្
ត ែឹ ត ងកូនរកមុំ ជនជាត្ិពង
ន ពិ ធីបុែយយផ្សងៗ

ពិធីដសនយរពន និងពិ ធី

យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ជនជាត្ិ យរកាលយៅយមត្តមែឌលរី រ ី
-បានសិកាស្លវរជាវសាិត្ិជនជាត្ិ យដ្ើ មភារត្ិចយៅបណាណល័យជាត្ិ
-បានសិកាស្លវរជាវយភាងមុិ មរបស់ជនជាត្ិ ររឹ ង
-បនតការស្លវរជាវ និងចងរកងអំពីរបនពែីទំយនៀមទមាាប់ ននពិធីបុែយដ្ឋរលាន
-បានយរៀបចំមយហាស្សពបយង្ើរដមាងដមមរយលើកទី១៧ ឆ្នំ២០១៣ យៅយកាះយពរជ
-បានយរៀបចំមយហាស្សពម្ូបអាហារដមមរ

៖

សយមាៀកបំ ពាក់ ដមមរ ឆ្នំ២០១៣ យៅលលសននិសីទចត្ុ មុម

នំបញ្ុច កសមារដមមរ

បដងាមដមមរ

និ ងការបង្អ្ញម៉ាូ ត្

-បានបនតយរៀបចំលរមនទីរដមាងដមមរ និ ងពិ ព័រែ៍ជាត្ិពនធុ យដ្ើ មបីយបើកជូ នមហាជនចូ លទសសនា និង

សិកាស្លវរជាវ

-បានសហការយរៀបចំ តាំងពិ ព័រែ៌កនុងរពះរាជពិ ធីបុែយរចត្់ រពះនងគ័ល ជាមួយមនទីរវបបធម៌ និ ង

វ ិចិ រត្សិលបៈយមត្តកណា
ត ល។

៤.២.ការងារស្ិលបៈភាពយនដ និងផសពវផាយវប្បធម៌ ៖

-ថ្ត្វ ីយដ្អូ ឯកលរពី សកមមភាពថានក់ដ្ឹកនាំ និងការង្អរអងគភាពជុំ វ ិញរកសួងបាន៤៣ចំ ែងយជើ ង
-ថ្ត្ចមាងវ ីយដ្អូឯកលរបានចំនួន១៨ចំែងយជើង សរមាប់ ផ្ាយតាមរបព័នធយវបលយរកសួង
-បានចក់ ផ្ាយវ ីយដ្អូ បចចុបបននភាព

វ ីយដ្អូឯកលរ

វ ីយដ្អូ របាំ

តាមលានី យទូ រទសសន៍ចំនួន០៧

ចំ ែងយជើង

-បានកាត្់ ត្ត្យមាើងរូបភាពរបាំមយហាស្សពសិលបៈទុ កឯកលរបានចំនួន១១ចំែងយជើ ង
-ការង្អរផ្ដលអា
់ ជាញប័ែណ
បញ្ញ
ច ំងភាពយនតថ្ីច
ម ំ នួន០១កដនាង

៖

អាជាញប័ ែណយបើកផ្លិត្កមមថ្ី ច
ម ំនួន១៥កដនាង

និ ងអាជាញប័ែណបនតដ្ល់ផ្លិត្កមមភាពយនត

នាំចូល សទីឌ្ីយោបញ្ូច លសយមាង សទីឌ្ីយោកាត្់ត្រូបភាពសរុបចំ នួន២៥កដនាង
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-អាជាញប័ ែណយបើ កយរាង

វ ីយដ្អូ

រកុមហ៊ាុននាំយចញ

-បានទទួ ល និងផ្តល់ការអនុ ញ្ញាត្ថ្ត្ដ្ល់ផ្លិត្កមមភាពយនតបរយទសចំនួន២១ចំ ែងយជើង
-ចុ ះបញ្ជីសុំផ្លិត្វ ីយដ្អូ ខ្នរា៉ា អូយមដមមរបាន៨៧យលម វ ីយដ្អូយរឿងដមមរ (០១ដ្ុំចប់) បាន១៥ចំែងយជើង
វ ីយដ្អូ យរឿងភារដមមរបាន០៣ចំែងយជើង និងចុ ះបញ្ជីសុំផ្លិត្ស៉ាបត្មាីចំនួន០៤ចំ ែងយជើង
-បានអនុញ្ញាត្ចាប់ថ្ត្វ ីយដ្អូ ខ្នរា៉ា អូយមដមមរចំនួន៦៨ចំ ែងយជើង វ ីយដ្អូ យរឿងដមមរ (០១ដ្ុំ ចប់) ចំនួន
០៦ចំ ែងយជើ ង វ ីយដ្អូយរឿងភារដមមរចំនួន០២ចំ ែងយជើ ង និងថ្ត្សប៉ាត្មាីចំនួន០៣ចំែងយជើង
-បានផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យយធវើអាជី វកមមដ្ល់វ ីយដ្អូ ខ្នរា៉ា អូ យមដមមរចំ នួន១០៥យលម

វ ីយដ្អូ ដមមរ(ភារ)ចំនួន១

ចំ ែងយជើង និង វ ីយដ្អូ ដមមរ(១ដ្ុំចប់)ចំនួន១៥ចំ ែងយជើង សព៉ាត្ផ្ាយពាែិជជកមមខ្ននត្ដវងបាន០៦ចំ ែងយជើ ង
យរឿងមាីបាន០១ចំ ែងយជើង និ ងឯកលរខ្ននត្ដវង និ ងមាីចំនួន០៤ចំែងយជើង
-បានផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យយធវើអាជី វកមមដ្ល់វ ីយដ្អូ យរឿងបរយទសដដ្លបានបកដរបជាភាលដមមរ
បញ្ញ
ច ំងតាមយរាងភាពយនតនានាចំ នួន១០២ចំ ែងយជើង

រូចដ្ឋក់

និងចុ ះបញ្ជីវ ីយដ្អូ នាំចូលពី បរយទសដដ្លបានបកដរប

ជាភាលដមមរ និ ងមិ នបានបកដរបសរមាប់ ដ្ឋក់ លក់ តាមទី ផ្ារបាន១៩៨ចំែងយជើង
-បានទទួ លចំ ែូលពី ការផ្ដល់យសវាយលើអាជី វកមមភាពយនដ-វ ីយដ្អូ សរុបចំនួន៤៧.៣៤០.០០០យរៀល
យដ្ឋយបង់ចូលថ្វ ិការដ្ា
-បានចុ ះពិនិត្យកដនាងលក់សុីឌ្ី-វ ីសុីឌ្ីោមនទិ ដ្ឋាការចំនួន០២យលើក
ទិ ដ្ឋាការចំនួន៣៩៣បនទះ

និ ង១៤យកស

មា៉ា សុីនថ្ត្ចមាង១០យររឿង

ពិ និត្យសមារមន៍ សិលបៈភាពយនតកមពុជាអំ ពីករែីយរាងភាពយនត

និងដ្កហូត្បានឌ្ី សោមន

និ ងកុំ ពយូទ័ រយលើត្ុ០២យររឿង។

យលយជន

ទួ លយោក

រត្ួត្

មិនទន់ មានចាប់

អនុ ញ្ញាត្ពី រកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិរត្សិលបៈ ។

៤.៣.ការងារស្ិលបៈទ្ស្សនីយភាព ៖

-បានរបរុំ ត្ន្ដនដី និ ងសដមដងសិលបៈ (មហាជន និ ងអាជី ព) សរុបចំនួន២.៧៨១យលើក កនុងយនាះ
នាយកដ្ឋានសិលបៈសដមដងកនុងស្សុកបាន៥៣យលើក និងយរៅរបយទសបាន១៧យលើក
-យលាកររូ

អនកររូ

និ ងសិលបករចំនួន១៣រូបនននាយកដ្ឋានសិលបៈទសសនី យភាពបានជួ យ

បែុត ះបណា
ត ល និ ងពរងឹងជំ នាញសិលបៈទសសនីយភាពយៅមហាវ ិទាល័យនាដ្លស្ដសត
វ ិចិ រត្សិលបះ
-បានហវឹកហាត្់ និ ងត្យមាើងលននដ្ថ្មីចំនួន០៤លននដ្ ( ្ារជ័ យកាច់ គុៃ
ជាតិ ៃិងកខោៃស្្កមាលផ្្បកតូ ចករឿងកុំ ចង់ សាក)

និងលលាមធយម

របាំស្្ី្ួគ៏ របាំរ ំដួ លប្ុ បាា

-បាៃហាត់្ម្របាំ្ព្មាប្់ យកកៅ្ផ្ម្តងកាុងស្្ុក ៃិ ងកៅព្ប្កទ្្កវៀតណាម្ ចិៃ ឥណូឌ កៃ្ុី

ៃិ ងបារាំង។

៤.៤.ការងារស្ិលបៈស្ូនរ ូប្ និងស្ិលបៈស្ិប្បកមម ៖

-បានរូ រពាងរូបពានរង្អវន់មយហាស្សពសិលបៈមហាជនអភិ វឌ្ឍន៍ ថានក់ ជាត្ិ
-បានយរៀបចំមយហាស្សពជាត្ិ សិលបៈរំនូរវ ិចិ រត្កមម ឆ្នំ២០១៣ សពីពី “របាលទរពះវ ិហារ” យៅ
លលសននិសីទចត្ុមុម
-បានពិ និត្យយឡើងវ ិញនូ វការចងរកងយសៀវយៅខ្ននត្កាច់ ចមាាក់ ដមមរភារ២

និងឯកលរសមាភរៈ

យរបើរបាស់របស់របជាពលរដ្ាដមមរភារ២
-បនតសិកាស្លវរជាវឯកលរសមាភរៈយរបើ របាស់របស់របជាពលរដ្ាដមមរភារ៣

និងបនតស្លវរជាវ

ឯកលរកាច់ ចមាាក់ ដមមរភារ៣
-បានបញ្ូជ នមន្ដនតីជំនាញជាន់ មពស់ចំនួន០២រូប ចូ លរួមជួ សជុ លរំ នូរបុរាែយៅរពះបរមរាជវាំង
19

និ ងបយងកើត្ពុមពរពះពុទធដ្ិមារំ រូ
-បានបយងកើត្រែៈកមមការលរជី វកមមយដ្ើ មបីរបមូ លលននដ្វត្ាុសិលបៈពី មន្ដនតីជំនាញររប់ដផ្នកសរមាប់

យរជើ សយរ ើសលននដ្ដដ្លមានកបួនខ្ននត្រត្ឹ មរត្ូវ

បង្អ្ញជូនយភញៀវជាត្ិ និ ងអនតរជាត្ិចូលទសសនា

និងរកាបាននូវអត្តសញ្ញាែជាត្ិ ដ្ឋក់កុនងលលពិព័រែ៌តាំង

-បានយរៀបចំ លិមិត្បទដ្ឋានសរមាប់ ដ្ំយែើរការមយហាស្សពសិលបៈចមាាក់ ថានក់ ជាត្ិ ឆ្នំ២០១៤ សតីពី
“ របាលទបាយ័ន ” ។
៤.៥.ការងារពស្ៀវពៅ ការអាន ៖

-បានពិ និត្យដកសរមួលរួចជាលាពរទសសនាវដ្តីវបបធ៌មយលម២០ និ ងបានដ្ឋក់្ាងថានក់ ដ្ឹកនាំយដ្ើ មបី
ពិ និត្យសយរមច
-បាននឹ ងកំពុងយរៀបចំបញ្ូច លឯកលរយសកនយៅកនុងកមមវ ិធី បណាណល័យមញំុ (PMB) សរមាប់បយរមើ ការ

សិកាស្លវរជាវ

-មិ ត្មំដសវងរកនដ្រូ ថ្ី មជាមួយរកុមហ៊ាុន DIGI យដ្ើ មបីជួយបយងកើត្យវបលយ យៅបណាណល័យជាត្ិ
-យធវើ

Poster

បានពី រផ្ទទំង

សតីពីការយសកនឯកលរបណាណល័យជាត្ិ

របយទសមា៉ា យឡសុី

បញ្ូជ នយៅតាំងពិព័រែ៌យៅ

-បានពិ ភាកាយរជើ សយរ ើសរបធានបទសរមាប់ ការតាំងពិ ព័រែ៍យសៀវយៅថានក់ ជាត្ិយៅចុ ងឆ្នំ២០១៤
-បានចុ ះអនុ សារែៈ (MOU) រវាងបណាណល័យជាត្ិ និ ង បណាណល័យសឹងប
្ ុរ ី
-បានយរៀបចំរបារពធពិធីរបកាសជ័ យលាភី

របឡងលននដ្ដត្ងនិពនធរបយលាមយលាក-កំណាពយយរឿង

ឆ្នំ២០១៣
-បាននឹ ងកំពុងនិ ពនធអត្ាបទទសសនាវដ្តីវបបធ៌មយលម២១ ។
*បណាណល័យជាត្ិ ៖
-យភញៀវជាត្ិ-អនដរជាត្ិចូលអានមានចំ នួន៥.៧២១នាក់
-បានទទួ លយសៀវយៅពី លាប័ ននានា

និ ងអងគការយរៅរដ្ឋាភិ បាល

(យសៀវយៅររប់ ភាល)

ចំ នួន

១.២៧៨កាល
-អនកសិកាស្លវរជាវបានមចីយសៀវយៅយកយៅអានចំនួន២.០២៤កាល
-ទទួ លទិ នាបបវត្តិ (លព័ត្៌មាន)បានចំនួន១.៤៤៦ចាប់ ទសសនាវដ្ដីយផ្សងៗ និងរពឹ ត្ិដប័រត្បរយទស
ចំនួន៥៣០កាល
-បានដចកយលម ISBN ដ្ល់អនកយបាះពុមពចំនួន១.៣៨៨យលម
-យសកនយសៀវយៅចស់

និងរពឹ ត្ិប
ត ័ រត្ចំនួន២៨៧កាល

ដ្ឋក់រកបយសៀវយៅចស់ចំនួន២៩០កាល

ត្មកល់យសៀវយៅឯកលរចំនួន៣៤៣ចំ ែងយជើ ង និងបិ ទយលមកូ ដ្យសៀវយៅចំនួន៤១៥កាល
-យធវើកាតាឡុកទសសនាវដ្តីដមមរបញ្ូច លកនុងរបព័នធកំពយូទ័រចំនួន៩៥កាល

-យធវើកាតាឡុកយសៀវយៅររប់ របយភទ និ ងទសសនាវដ្តីជាភាលដមមរ-បរយទសចំនួន២.៤១៨កាល ។
៥.ការអភិវឌ្ឍធនធានមន៊ុស្ស ៖
៥.១.ស្កលវិទ្ាល័យភូមិនទវិចិត្រស្ិលបៈ

*ឆ្នំសិកា ២០១៣-២០១៤ មាននិ សសិត្សរុបចំ នួន១.៦៦៤នាក់ (ស្សីចំនួន៥០៩នាក់) កនុងយនាះ ៖
-និ សសិត្អាហារូបករែ៍ចំនួន៦០០នាក់ (ស្សីចំនួន១៨៥នាក់)
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-និ សសិត្បង់នថ្ាសិកាចំនួន១.០៦៤នាក់ (ស្សីចំនួន៣២៤នាក់)
-លស្ដលតចរយសរុបចំនួន២៩០នាក់ (ស្សីចំនួន៣៨នាក់ )
-បានបញ្ចប់ ការរបឡង្មាសទី ១ និ ងបនតអនុ វត្តកមមវ ិធី សិកា្មាសទី ២ ររប់ ករមិត្សិកា
-យបើ កការរបឡង្មាសទី២ ររប់ ករមិត្សិកា
-យបើ កការរបឡងបញ្ចប់ ថានក់ បរ ិញ្ញាបរត្ ឆ្នំសិកា២០១៣-២០១៤ យៅមហាវ ិទាល័យត្ូ រយត្ន្ដនតី និង
មហាវ ិទាល័យសិលបៈនាដ្លស្ដសត
-បានទទួ លពាកយសុំបនតការសិការបស់និសសិត្សរមាប់ ឆ្នំសិកា២០១៤-២០១៥ ររប់ កំរ ិត្
-បានយបើកការតាំងពិព័រែ៍លននដ្

និងអនារត្របស់និសសិត្សកលវ ិទាល័យភូ មិនទវ ិចិ រត្សិលបៈ

និ ងកមមវ ិធីកំលនត
-បានបញ្ូជ ននិ សសិត្យដ្បា៉ា ត្ឺម៉ាង់ថានក់ ឆ្នំសិកាមូ លដ្ឋាន យធវើកមមសិកាយៅរបាលទភនំដ្ឋ យមត្តតាដកវ
និ ងរបាលទសំបូរនរពរុក យមត្តកំពង់ធំ
និ សសិត្មហាវ ិទាល័យសិលបៈនាដ្លស្ដសតចុះកមមសិកាយៅយមត្ត
បនាទយមានជ័ យ

និសសិត្មហាវ ិទាល័យបុ រាែវ ិទាចុ ះកមមសិកាយៅយមត្តរពះវ ិហារ

ល័យត្ូ រយត្ន្ដនតីចុះកមមសិកាយៅយមត្តយកាះកុ ង
យសៀមរាប

និ សសិត្មហាវ ិទា

និសសិត្មហាវ ិទាល័យសិលបៈសូនរូបចុ ះកមមសិកាយៅយមត្ត

និ សសិត្មហាវ ិទាល័យលាបត្យកមម និ ងនររូបនី យវ ិទាចុ ះកមមសិកាយៅយមត្តកំពង់ ចម និងយមត្ត

យសៀមរាប
-បានបនតការជួ សជុ លអោរមហាវ ិទាល័យបុរាែវ ិទា
-បានមិ ត្មំបនដពរងឹ ង និ ងពរងី កកិ ចចសហរបត្ិ បត្ដិការបដនាមយទៀត្ជាមួ យអងគការ លាប័ នអនដរជាត្ិ
នានា

សកលវ ិទាល័យកនុង

និ ងយរៅរបយទស

និ ងនិ សសិត្យៅបនដការសិកាយៅយរៅរបយទស

ពិ យសសយផ្ទដត្យលើការផ្ដល់អាហារូបករែ៍ដ្ល់លស្ដលដចរយ
និងការយលើកកមពស់សមត្ាភាពភាលបរយទសជូ នមន្ដនដីរាជការ

បានចំនួន១៨យលើក
-បានយរៀបចំពិធីដចកសញ្ញាបរត្ដ្ល់និសសិត្ចំនួន៧៤១នាក់ (ស្សី១៩៣នាក់ ) យៅលលសននិសីទ
ចត្ុមុម
-បានយរៀបចំ សិកាខលលា

សតីពីលំហាត្់មូលដ្ឋានរបាំបុរាែដមមរ

យរៀបចំយដ្ឋយមជឈមែឌលស្លវ

រជាវវបបធម៌ វ ិទាលស្ដសត ននសកលវ ិទាល័យភូមិនវទ ិចិ រត្សិលបៈ
-បានយរៀបចំ បាឋកថាសតីពីរបវត្តិននការជួ សជុ លវត្ាុបុរាែយៅលរមនទីរជាត្ិ និងចំយែះដ្ឹងសិលបៈ

របឈមនឹងការបាត្់ បង់ យដ្ឋយអងគការយយលធរ

-យធវើមា៉ាសទ័រកាាស់រវាង RUFA-MIOS (Music Institute Of Suwon) ននរបយទសកូយរ ៉ា យៅលលសហ
សិកាសកលវ ិទាល័យភូមិនវទ ិចិ រត្សិលបៈ
-យរៀបចំ សិកាខលលាត្ន្ដនតីជាមួ យរកុមត្ន្ដនតី Blended 328 មកពី សហរដ្ាអាយមរ ិក សហការយរៀប
ចំ យដ្ឋយអរមឹ តាសិលបៈ
-បានជួ បពិ ភាកាជាមួ យរបធានមូ លនិធិត្ូរយត្ន្ដនតីយដ្ើមបីទំងអស់ោន (Music for All) របចំយៅ
កមពុជា កនុងបំ ែងសុប
ំ ញ្ូជ នមន្ដនតី០១រូបមកបដនាមកនុងការង្អរយធវើរយរមាង យដ្ើ មបីនិរនតរភាពមូ លនិ ធិ ឲ្យកាន់ ដត្
មានរបសិទធភាពមពស់
-បានជួ បពិ ភាកាការង្អររវាងមហាវ ិទាល័យត្ូ រយត្ន្ដនតី មហាវ ិទាល័យសិលបៈនាដ្លស្ដសត ជាមួ យ
Brooklin academy of Music and Mark Morris Dance Group មកពីទីរកុង New York យដ្ឋយមានរបធានបទ
Dance Motion USA យៅលលរបជុំ សកលវ ិទាល័យភូ មិនទវ ិចិ រត្សិលបៈ
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-យធវើសិកាខលលា និ ងការរបរុំត្ន្ដនតីរម
ួ ោនជាមួ យរកុមត្ន្ដនតី Amingo មកពី សហរដ្ាអាយមរ ិក យៅ
សកលវ ិទាល័យភូមិនទវ ិចិ រត្សិលបៈ និងយៅយមត្តកំពង់ សឺ ព យដ្ឋយមានកិ ចចសហការយរៀបចំ ជាមួ យអរមឹតាសិលបៈ
និ ងលានទូ ត្អាយមរ ិក របចំយៅកមពុជា

-បានផ្ទាស់បូរបទពិ
ត
យលធន៍ ត្ន្ដនតីជាមួ យរកុមត្ន្ដនតី Blococo មកពី អាយមរ ិកឡាទីន សហការយរៀបចំ

យដ្ឋយវ ិទាលានភាលបារាំង

ិ ី អបអរលទរមួ បកំយែើត្
-ជួ បពិ ភាកាការង្អរជាមួយត្ំ ណាង Rotary Club យដ្ើមបីយរត្ៀមយរៀបចំ កមមវធ
យលើកទី៥០ របស់រកុមហ៊ាុន Nagoya Moriyama Rotary យៅលលរបជុំ សកលវ ិទាល័យភូមិនវទ ិចិរត្សិលបៈ
-បានយបើកសិកាខលលាត្ូ រយត្ន្ដនតី រវាងមហាវ ិទាល័យត្ូ រយត្ន្ដនតី និ ង Kasetsart University
-បានយបើកសិកាខលលាសតីពីត្ន្ដនតី និ ងថានក់បយរងៀនត្ន្ដនតី ជូនយលាកបែិ ឌ ត្លស្ដលតចរយ

អ៊ាុ ង ជិ ន

ណារ ី អនកនិ ពនធបទយភាងជនជាត្ិ ដមមរ-អាយមរ ិក និងជាអនកយធវើបទបង្អ្ញ
-សហការយរៀបចំ ការរបរុំ ត្ន្ដនតីជាមួ យសមារមសិលបៈមរត្កហវូែនជូ នយភញៀវយទសចរែ៍យរៀងរាល់

នថ្ៃយមរ ៍ យៅយរាងមយហាស្សពសកលវ ិទាល័យភូមិនទវ ិចិ រត្សិលបៈ

-បានយរៀបចំ បាឋកថា សតីពីការស្សុត្ឱ្នថ្យ និ ងការរបឹ ងយងើបយឡើងវ ិញយៅសម័យកណា
ត ល យដ្ឋយ
អងគការយយលធរ
-បានសហការយរៀបចំពិព័រែ៌សិលបៈដមមរអមត្ៈ យៅសកលវ ិទាល័យភូមិនទវ ិចិ រត្សិលបៈ ។
៥.២.សលាមធយមវិចិត្រស្ិលបៈ

-ឆ្នំសិកា២០១៣-២០១៤ សិសសសិកាយៅតាមលលាជំ នាញទំង៥សរុបចំនួនៈ ១.០២៧នាក់
កនុងយនាះស្សី៤៤៣នាក់
-សិសសលនក់ យៅកនុងលលាមានចំនួន១៩៨នាក់ កនុងយនាះស្សី៦៦នាក់
-បានរបជុំ ររូបយចចកយទស និ ងចំ យែះទូ យៅយដ្ើមបីយរៀបចំ យធវើការរបឡងរបចំដម
-បានយរៀបចំអនុរកសរត្ួត្ពិនិត្យ និងស្សង់ វត្តមានររូ និ ងសិសសយៅតាមលលាជំ នាញនីមួយៗ
-បានយរៀបចំ ការរបឡងរបចំដម រត្ី មាស និ ង្មាសទី ១តាមដផ្នការកំ ែត្់
-បានយរៀបចំ ការរបឡងសញ្ញាបរត្សិលបៈ និ ងលនត្កបរត្សិលបៈ ឆ្នំសិកា២០១៣-២០១៤ កនុង
យនាះ ៖ សញ្ញាបរត្សិលបៈមានចំនួន១៨៧នាក់ (ស្សី៧៧នាក់ ) និងលនត្កបរត្សិលបៈមានចំ នួន១៤៦នាក់
(ស្សី៦៧នាក់ )
-បានយរៀបចំ សិលបៈជូនរែៈរបត្ិ ភូទូរទសសន៍ បារាំងថ្ត្យៅលលាមធយមវ ិចិ រត្សិលបៈយដ្ើ មបីផ្សពវ
ផ្ាយ
-បានទទួ លរែៈរបត្ិ ភូលលា អាយ សុី យអស (ICS) និង អងគការលសនារបយទសកូយរ ៉ា មក
ទសសនាលលាមធយមវ ិចិរត្សិលបៈ
-បានសដមតងសិលបៈយៅវ ិមានសនតិភាព

ទីលនក់ ការកណា
ត លកាកបាទរកហមកមពុជា

ទិ វាវបបធម៌ ជាត្ិ ០៣ មី នា យលើកទី១៦ ឆ្នំ២០១៤ យៅលលសននិសីទចត្ុមុម
-បានយរៀបចំពិធីអភិ យសករូបសំណាករពះភិរែ
ុ
បរ ិយវែលលាមធយមវ ិចិរត្សិលបៈ។
៦.ការងារស្វនកមមនផទកង
ន៊ុ ៖

និងពិធីសយមាពធរពះវ ិសណុ

និងបុ សបុក

និ ងកនុង
សាិត្កនុង

បានយធវើសវនកមមយៅមនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈយមត្តរកយចះ រត្នរី រ ី សទឹងដរត្ង និងយមត្តឧត្តរ

មានជ័ យ ។
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៧.ការងារអធិការដ្ឋាន ៖
-បានយធវើអធិ ការកិចចយៅនាយកដ្ឋានោំពារ

និងអភិ រកសសំែង់ បុរាែ

មនទីរវបបធម៌

និងវ ិចិ រត្

សិលបៈយមត្តនប៉ា លិន យពាធិលត្់ យសៀមរាប បាត្់ ដ្ំបង បនាទយមានជ័ យ កំពង់ ចម មែឌលរី រ ី និ ងបាន
អយងកត្ស្លវរជាវបែឹ ត ងវ ិវាទរដ្ាបាលយៅនាយកដ្ឋានបុ រគលិក និ ងមនទីរវបបធម៌ យមត្តនរពដវង និងឧត្តរមានជ័យ ។
៨.ការងារមនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈរាជធានី-ពែរដ ៖
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈរាជធានីភនាំពពញ ៖

ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានយរៀបចំ ដថ្រកាការពារសណា
ត ប់ ធានប់ យលភ័ ែភាព អនាម័ យមែឌល
វត្តភំនបានលាជារបចំ និ ងចុះស្សង់ សិត្
ា ិទីទួលបុរាែ វត្តបុរាែ និងលានី យបុរាែយៅតាមទី តាំងមួ យចំនួន
កនុងរាជធានីភំ យន ពញ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានដែនាំ និងជួ យបង្អ្ត្់ បង្អ្ញពី បយចចកយទសសិលបៈទសសនី យភាព
ដ្ល់សមារម អងគការ លលាបង្អ្ត្់ សិលបៈឯកជនចំនួន១៥យលើក។ បានចុះរត្ួត្ពិនិត្យទី តាំងជួ ល-លក់ សុីឌ្ី
វ ីសុីឌ្ីចំនួន២៨០យលើក-កដនាងលក់ កាយហវបញ្ញ
ច ំងវ ីយដ្អូ ចំនួន១៩៣យលើក-អាជី វកមមមា៉ាសា យកាសជប់ចំនួន៩៧
យលើក-អាជី វកមមអុិនយធើ យែត្ចំ នួន១៧០យលើក-អាជី វកមមផ្ិត្
ត រូប ថ្ត្រូប ថ្ត្វ ីយដ្អូចំនួន១៧យលើក និ ងរត្ួត្ពិនិត្យ
យរាងភាពយនតយៅផ្ារសុីធីម៉ាលចំនួន០៨យលើក។ បានចុ ះចប់កដនាងផ្លិត្សុីឌ្ី វ ីសុីឌ្ីថ្ត្ចមាងចំនួន០១ទីតាំង
យៅផ្ារបុរ ីសនតិភាព២ សង្អកត្់ យចមយៅ យដ្ឋយដ្កហូត្បានវត្ាុតាងមានមា៉ា សុីនថ្ត្ចមាង០៦យររឿង មា៉ា សុីន
រពីន០១យររឿង កំពយូទ័ រ០១យររឿង និ ងសុីឌ្ីថ្ី មចំនួន០៣យកស។ បានចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យ និងដែនាំដ្ល់អាជី វករ
សិបបករឲ្យយោរពខ្ននត្ចមាាក់ ដមមរ

យៅតាមទី តាំងអាជី វកមមសិបបកមមចំនួន២៥យលើក។

និ ងជរមុញអាជីវករលក់ យររឿងរបាក់ឲ្យមកយធវើចាប់អាជី វកមមបានចំនួន១០ទីតាំង។
កមមការអនតររកសួង

បន្ដង្អកបបទយលមើសភាពយនត

បានចុ ះរត្ួត្

ពិនិត្យ

សហការជាមួយរែៈ

និ ងវ ីយដ្អូ មុសចាប់យៅផ្ទះយលម០៤

សង្អកត្់បឹងទំពុន

មែឌមានជ័ យ យដ្ឋយយធវើការដ្កហូត្វត្ាុតាងមានមា៉ា សុីនថ្ត្ចមាង០៤យររឿង មា៉ា សុីនរពីន០៤យររឿង មា៉ា សុីន

ចក់ ឌ្ីវ ីឌ្ី០១យររឿង កុំ ពយូទ័រ០២យររឿង សុីឌ្ីថ្ី ម១៧យកស និងទូយហគម២១យររឿង បចចុបបននវត្ាុតាងខ្នងយលើរកាទុក
យៅរែៈកមមការអនតររកសួងបន្ដង្អកបបទយលមើសភាពយនត
និ ងវ ីយដ្អូ។
សហការជាមួ យរែៈកមមការរត្ួត្
ពិ និត្យលាកយីយហា បា៉ា ែូផ្សពវផ្ាយពាែិជជកមម ថានក់រាជធានីភំ យន ពញ ចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យររប់ មែឌ និងសយរមច
ផ្តល់អាជាញប័ ែណ លាកយីយហា បា៉ា ែូផ្សពវផ្ាយពាែិជជកមម ដដ្លមានលកខែៈរត្ឹមរត្ូវតាមយោលការែ៍
របស់រកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ បានចំនួន៧៥២ចាប់ ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈពែរតកណា
ដ ល៖

ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានសហការជាមួ យមន្ដនតីជំនាញរកសួងវបបធម៌ និងវិចិរត្សិលបៈ អាជាញធរ
ដដ្នដ្ី ស្សុកកណា
ត លសទឹង ចុ ះពិនិត្យ ស្លវរជាវ និងវាស់ដវងលានី យបុ រាែ ទួលអងគកី ត សាិត្យៅឃុំដត្បង ស្សុក
កណា
ត លសទឹង កំ ពុងមានទំ នាស់រវាងរបជាពលរដ្ាដ្ូចោន និ ង សហការជាមួយអាជាញធរមូ លដ្ឋានស្សុកលាង
ចុ ះវាស់ដវង និងពិ និត្យទីទួលបុ រាែបានចំ នួន១១កដនាង យៅឃុំយរត្ើ យលា ឃុំដរពកអំបិល និ ងឃុំមប
ព ។ បាន
ពិ និត្យលានភាពមូចដបកបាក់ របាលទស្សីររប់ ល័កែ
ខ ៍

យៅភនំរបសិទិ ខ្ន
ធ ងយជើង

យដ្ើមបីយសនើសុំរកសួងវបបធម៌

និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ ជួ យជួសជុ ល។ ចុ ះរត្ួត្ពិនិត្យបយង្អគលកំ ែត្់ រពំ របទល់លានី យបុរាែ ដដ្លបានយបាះរួច
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យៅទួ លរុហាធំ ទួ លកំ ែប់ និងទួ លតាអ៊ាុ ង សាិត្យៅឃុំសំយៅពូ ន ស្សុកយកាះធំ រពមទំងបានយសនើសុំរពះសងឃ
របជាពលរដ្ាកំពុងយរបើរបាស់ទីទួល និងអាជាញធរមូ លដ្ឋានសហការោនការពារបយង្អគលទំងយនាះឲ្យបានរង់ វងស។
និងវ ិចិរត្សិលបៈ អាជាញធរស្សុកពញាឮ ពិ និត្យរពះពុ ទរធ ប
ូ ដដ្ល

សហការជាមួ យមន្ដនតីជំនាញរកសួងវបបធម៌

ត្មកល់កុងរពះសកយមុ
ន
នីយចត្ី យ ភនំរពះរាជរទពយ និងការយរៀបចំរយរមាងជួ សជុលបឋមននរពះសកយមុនីយចត្ី យ។

ចុ ះពិនិត្យការជី ករយត
ត របទះយឃើញបំដែកបុរាែវ ិទាជាយរចើន យៅវត្តរពះនារ ឃុំ្ក់ យឈើ នាង ស្សុកអងគ
សនល
និ ងយសនើសុំរពះសងឃកនុងវត្តបញ្ឈប់ ការជីកកកាយ រង់ ចំមានការសយរមចជាផ្ាូវការពី ឯកឧត្តមអភិបាល
ួ
យមត្ត និ ង រកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ។ ចុ ះយបាះបយង្អគលកំែត្់រពំ របទល់ទីទួលបុ រាែចំនួន០៣កដនាង
យៅឃុំរពះរបសប់ និ ងឃុំជ័យធំ ស្សុកមាច់កណា
ត ល។ បានចុះរត្ួត្ពិ និត្យបយង្អគលលានី យបុ រាែដដ្លបាន
យបាះរួច និ ងសំែង់ យចត្ិ យដម៉ា បាន យចត្ិ យពញាោ៉ា ត្ និងយចត្ិ យរពះបាទសុរនធបទ យៅស្សុកមាច់កណា
ត ល។
បានបញ្ច ប់ ការកលងដផ្នទីបយណា
ត ះអាសនន
កដនាង

និងបានយធវើសំយែើយៅរកសួងវបបធម៌

និងកំ ែត្់រពំរបទល់លានីយបុ រាែវិទាកនុងស្សុកយកាះធំ ចំនួន២២
និ ងវិចិរត្សិលបៈសុំបញ្ចូ លលានី យបុ រាែទំងយនាះយៅកនុងបញ្ជ ី

យបត្ិ កភែឌជាត្ិ ។ បានបញ្ចប់ ការលងសង់ យកាាងទវរធំចូលភនំរពះរាជរទពយ។ សហការជាមួ យរកសួងវបបធម៌
និងវិចិរត្សិលបៈដ្ឹ កនាំយដ្ឋយ ឯកឧត្តម ជុ ច យភឿន រដ្ាយលខ្នធិ ការ និងមានការចូ លរួមពី មន្ដនតីនាយកដ្ឋាននររបាល
ការពារយបត្ិកភែឌរកសួងមហានផ្ទ អាជាញធរយមត្ត អាជាញធរស្សុកពញាឮបានយផ្ទររពះពុ ទធរូប និងវត្ាុមានត្នមាយផ្សងៗ
សរុបចំនួន៣៩រូប-ដ្ុំ ដដ្លត្មកល់យៅជាន់ខ្នងយលើននរពះសកយមុ នីយចត្ី យ យៅភនំរពះរាជរទពយ មករកាទុ កបយណា
ត ះ
អាសននយៅលរមនទីរជាត្ិភំនយពញ

យដ្ើមបីបងកលកខែៈង្អយស្សួលដ្ល់ រកុមជាងយធវើការជួ សជុ លរយៈយពល១០ដម។

បានចុះយៅកាប់ ឆ្ករនរពដដ្លដ្ុ ះយៅយលើរបាលទរកាជនាឹង យៅស្សុកមាច់ កណា
ត លបានចំនួន០១យលើក។ បានជួ ស
ជុលសំោ៉ាបរពះវិហាររបក់ នារ ភនំរពះរាជរទពយ ដដ្លរត្ូវមយល់យបាកបក់ បាក់យឈើ និ ងដ្ំ បូលស័ងកសី។ បានចុះ
ពិនិត្យទួលអងគនរពពយពល ទួលអងគបាយយរកៀម ជាលទធផ្លយៅយលើទីតាំងទួ លទំងយនាះ រកសួង លាប័ នពាក់ព័នធ
និងអាជាញធរទប់ លកត្់មិនអនុ ញ្ញាត្ឲ្យជីកបនត

និ ងរកាការពារទុ កជាយករមរត្កវបបធម៌ ជាត្ិ ។

បានចុះពិ និត្យទួ ល

បុរាែចំនួន០៣ទួ ល (ទួ លរពះធាត្ុ ទួ លរជុងថ្ម និ ងទួ លយឈើ បួន) សាិត្យៅស្សុកមុ មកំ ពូល។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានយរៀបចំ ពិធីរបារពធទិវាវបបធម៌ ជាត្ិ ០៣ មី នា យលើកទី១៦ ឆ្នំ២០១៤
យរកាមរបធានបទ “អវីៗទំងអស់យដ្ើមបីសុមដ្ុមភាពវបបធម៌ ជាត្ិ ” យរកាមអធិបត្ី ភាពដ្៏ មង
ព ់មពស់ យលាកជំ ទវ
រដ្ាមន្ដនតី រកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ យៅវត្តទួលរុ ហារ ស្សុកយកាះធំ ។ បានដ្ឹកនាំរកុមសិលបៈននវ ិទា
លានសិលបៈដមមរ

រកុងតាយមម

ចូ លរួមមយហាស្សពសិលបៈមហាជនអភិវឌ្ឍន៍ថានក់ ជាត្ិ

យៅរាជធានីភំ យន ពញ

និ ងបានបញ្ូជ នររូសិលបៈចំនួន០៦រូប យៅបង្អ្ត្់ររុសិសស ននលលាររុយកាសកលយយមត្តកណា
ត ល រយៈយពល

មួ យសបាតហ៍។ បានរបរុំត្ន្ដនតី និ ងសដមតងឆ្កកំ ដបាងជូនមហាជនទសសនាកនុងរពះរាជពិ ធីរចត្់ រពះន័ងគល យៅ
រកុងតាយមម។

ចុ ះពិនិត្យអាជី វកមមជួល-លក់ សុីឌ្ី វ ីសុីឌ្ី ដដ្លោមនទិ ដ្ឋាការរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្

សិលបៈ ចំនួន០៨កដនាង យៅរកុងតាយមម និងស្សុកយកៀនលវយ។ ថ្ត្ចមាងយសៀវយៅកាច់ ចមាាក់ បុរាែដមមរ
ចំ នួន២០កាល យដ្ើ មបីដចកជូ នសិបបករ យៅរកុងតាយមម យដ្ើមបីអនុ វត្តរត្ឹមរត្ូវតាមកបួនខ្ននត្ ននកាច់ ចមាាក់ដមមរ។

បានយចញយសចកតីជូនដ្ំ ែឹង សតីពីការបំ យពញដបបបទយសនើសុំលិមិត្អនុ ញ្ញាត្យធវើអាជី វកមម យសវាកមមវបបធម៌ ជូន
ដ្ល់អាជី វករទូ ទំងស្សុកអងគសល។
បានផ្តល់ចាប់អាជី វកមមជូនដ្ល់អាជី វករយៅស្សុកកណា
ត លសទឹង ពញា
ួន
និ ងស្សុកយកៀនលវយចំ នួន០៩កដនាង។

បានចុ ះអប់ រ ំរបជាពលរដ្ាដដ្លកំ ពុងរបកបរបរសិលបៈចមាាក់ របាក់

លពន់ វលាិ៍ថ្ឹ ង
ន
យៅស្សុកពញាឮ និងផ្លិត្ផ្លកយនទល ផ្ទមួង រកមា អំ ពីសូរត្ យៅស្សុកមាច់ កណា
ត ល
ឲ្យអនុ វត្តបានរត្ឹ មរត្ូវតាមកបួនខ្ននត្ជាត្ិ
វ ិស័យសិលបៈសូនរូប

យដ្ើមបីទក់ ទញយភញៀវយទសចរែ៍។

និងសិលបៈសិបបកមមឆ្នំ២០១៤
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បាននឹ ងកំពុងយធវើសរមង់ សិត្
ា ិ

តាមបណា
ត ស្សុកយៅកនុងយមត្ត។

បានយធវើយសចកតី

ជូ នដ្ំ ែឹងដ្ល់ររប់ អាជីវករកនុងស្សុកមុ មកំ ពូល ដដ្លកំ ពុងរបកបអាជីវកមម យសវាកមមវ ិស័យវបបធម៌ឲ្យមកយធវើ
ចាប់ របកបអាជី វកមមរបស់មួន។
ា
បានចុ ះយធវើសរមង់ សិត្
ា ិ ទូកងយៅតាមមូ លដ្ឋានស្សុក រកុងទំង១១យដ្ើមបីយរត្ៀម

ចូ លរួមរពះរាជពិធីបុែយអុំទូក បដែតត្របទី ប សំពះរពះដម និងអកអំបុកឆ្នំ២០១៤។ការ ិោល័យរចកយចញ
ចូ លដត្មួ យរកុងតាយមម

បានផ្តល់យសវាលធារែៈជូ នដ្ល់អាជីវករបានចំ នួន១៣៤យសវា

និងរបជាពលរដ្ា

បានចំនួន១៩៤កដនាង។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈពែរតតាខកវ ៖

ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានចុ ះយៅពិនិត្យទួ លអងគបុរាែចំនួន០១យលើក មាន០២កដនាងរឺ ទួ ល
អងគរពលា និ ង ទួ លអងគរមាស សាិត្យៅសង្អកត្់ រកាកនុង រកុងដ្ូនដកវ។ បានចុ ះយមើ លសកមមភាពយររឿងចរក

កាយដ្ី យៅស្សុកនរពកបាស យដ្ើមបីកុំឲ្យប៉ា ះពាល់សមបត្តិវបបធម៌ ។ ចុ ះយៅពិ និត្យលានភាពរបាលទធាាយយៅ
ស្សុករទំង និ ងបានយកយោលសីមា យធវើពីថ្ភ
ម ក់០១ដ្ុំ យកមករកាទុ កយៅលរមនទីរយមត្ត។ បានចុ ះយៅពិនិត្យ
លានភាពរបាលទរពះធាត្ុ ដដ្លជារបាលទបាក់ ដបកយៅសល់ដត្ររឹ ះ សាិត្យៅស្សុករទំងចំនួន០១យលើក។
បានសហការជាមួ យនាយកដ្ឋានបុ រាែវ ិទា និងបុយររបវត្តិវ ិទា និ ងអាជាញធរស្សុកសំយរាង ចុ ះយៅហាមឃ្ត្់
របជាពលរដ្ាដដ្លរបកបរបរកាយយកថ្មភំ ជ
ន ី សូរយសុំឲ្យបញ្ឈប់ ជាបនាទន់ យរពាះរកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ
សហការជាមួ យអាជាញធរពាក់ ព័នធ

និងយបាះបយង្អគលសមាគល់ដដ្នការពាររបាលទភនំជីសូរយយៅយពលខ្នងមុម

និ ងសហការជាមួ យអាជាញធរស្សុកអងគរបុ រ ី

យដ្ើ មបីពិនិត្យការលងសង់ លំយៅដ្ឋានរបស់របជាពលរដ្ាចំនួន៧០

ររួលរ យដ្ឋយោមនការអនុ ញ្ញាត្ពី អាជាញធរមូ លដ្ឋាន ដដ្លយធវើឲ្យប៉ាះពាល់ដ្ល់ដ្ីចំែីរបាលទ និ ងសុំឲ្យរបជា
ពលរដ្ារះ
ុ យរ ើសំែង់ យចញពីដដ្នការពារភនំដ្ឋ យរពាះនាំឲ្យប៉ា ះពាល់ដ្ល់បរ ិលានជុំ វ ិញរបាលទបុ រាែយៅស្សុក
អងគរបុ រ ីចំនួន០១យលើក។

បានសហការជាមួ យអាជាញធរមូ លដ្ឋានស្សុកអងគរបុ រ ីពិនិត្យការលងសង់ របងយដ្ឋយ

ោមនការអនុ ញ្ញាត្ពី អាជាញធរស្សុករបស់របជាពលរដ្ាមួយររួលរ
រកុងបុរាែ។

យៅឃុំដរពកយផ្ទទលដដ្លប៉ា ះពាល់ដ្ល់កំដពង

បានចុ ះពិ និត្យការយធវើរបងដដ្លនាំឲ្យប៉ា ះពាល់ដ្ល់ទួលរបាលទធាាយ

សាិត្យៅស្សុករទំង

មិនរត្ូវយធវើរបងព័ទធជុំវ ិញ

រពមទំងបានដែនាំដ្ល់មាចស់ដ្ីមិនឲ្យឈូសឆ្យយលើទួលរបាលទ

និងរត្ូវរកា

ទុ កផ្ាូវចូ លរបាលទ។ សហការជាមួ យនាយកដ្ឋានោំពារ និងអភិរកសសំែង់ និ ងនាយកដ្ឋានបុរាែវ ិទា
និ ងបុ យររបវត្តិវ ិទា

ចូ លរួមទល់រទរបាលទភនំជីសូរយបាន១២កដនាង

ការរ ីករាលដ្ឋលននសំែង់របាលទ។

បានទទួលវត្ាុបុរាែ

និងរ ឹត្ដមសកាប៤កដនាង

(ផ្ទទំងយោនី )

យដ្ើ មបីទប់លកត្់

ពីរបជាពលរដ្ាស្សុករតាំកក់

ិ ាល័យនរពកបាស យឃើញ
យកមករកាទុកយៅលរមនទីរយមត្ត។ បានចុះពិ និត្យកដនាងរកាទុ កវត្ាុបុ រាែយៅអនុវទ
ិ ត្ំបន់ អងគរបុ រ ី មិ នឲ្យលង
មានវត្ាុបុរាែចំ នួន៦៩មុម។ បានផ្សពវផ្ាយដ្ល់របជាពលរដ្ា ដដ្លរស់យៅជុំវញ
សង់ លំយៅដ្ឋានយៅដកបររបាលទនានា ពី យរពាះរកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិរត្សិលបៈ យរត្ៀមដ្ឋក់ បញ្ូច លជាសមបត្តិ
យបត្ិ កភែឌពិ ភពយលាក។

បានពិនិត្យការជីកកកាយដ្ី យៅស្សុករតាំកក់

រកយឃើញលននារទនី

យធវើពីថ្យម ថ្ាើម

អយែើ ត កចំនួន០១ និ ងបានយកមករកាទុ កកនុងលរមនទីរយមត្ត។ បានផ្សពវផ្ាយ និ ងហាមឃ្ត្់ ការជី កោស់

កកាយលុបលានី យបុរាែនានាទូ ទំងស្សុកយកាះអដែតត្។ យភញៀវចូ លទសសនាលរមនទីរយមត្តសរុបចំនួន ១២០
នាក់ (អនតរជាត្ិ០៩នាក់) និង លរមនទីរស្សុកអងគរបុ រ ីសរុបចំនួន ១.៤២២នាក់ (អនតរជាត្ិ២២៥នាក់ ) ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី

៖

បានបង្អ្ត្់បយរងៀនរបាំជូនពរ

និងយហាមយរាងយីយកដ្ល់សិលបករថ្មី

សរមាប់ បនតយវនសិលបៈយៅនថ្ៃមុម និងពរងឹ ងរកុមសិលបៈយីយកមហាជន រកុមោយយ៉ាុនយៅស្សុកសំយរាងចំនួន
០១យលើក។
០៩យលើក

បានចុ ះផ្សពវផ្ាយអប់ រ ំសីលធម៌ សងគមដ្ល់របជាពលរដ្ា
និ ងផ្សពវផ្ាយរបកាស

សតីពីការង្អរររប់ ររងភាពយនត-វ ីយដ្អូ
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យៅតាមមូ លដ្ឋានស្សុកនានាចំនួន
យៅស្សុករតាំកក់ចំនួន០១យលើក។

បានយធវើការដែនាំដ្ល់អាជី វករជួ ល-លក់ ឌ្ីសររប់ របយភទ

រត្ូវមានបិ ទទិដ្ឋាការយចញយដ្ឋយរកសួងវបបធម៌

និ ងវ ិចិ រត្ សិលបៈ យៅរកុងដ្ូ នដកវចំនួន០៧យលើក។ ចុះយៅពិ និត្យអាជី វកមមផ្លិត្-លក់ ចមាាក់ថ្ម និ ងចមាាក់យឈើ
យៅស្សុករតាំកក់ ចំនួន០២យលើក។ បានពិនិត្យសិបបកមមចមាាក់ អំពីសុីម៉ាង់ត្៍យៅស្សុករតាំកក់ ស្សុករទំង ស្សុក
រី រ ីវង់

និងស្សុកនរពកបាសចំ នួន០៥យលើក

ននកាច់ចមាាក់ដមមរ។

និងបានដែនាំដ្ល់អាជី វករឲ្យអនុ វត្តរត្ឹមរត្ូវតាមកបួនខ្ននត្

បានចុ ះបញ្ជីលរយពើភែឌយបត្ិកភែឌអរូបី យៅស្សុកបាទី ស្សុករតាំកក់ និ ងស្សុកនរព

កបាសចំ នួន០៣យលើក។ បានស្លវរជាវរបវត្តិភូមិរយមញ និងបានសរយសររបវត្តិភូមិរកពុំឈូក យៅស្សុកយកាះ
អដែតត្ចប់ រច
ួ រាល់។
ចំ នួន០៣យលើក។

បានស្លវរជាវអំ ពីសកមមភាពត្មាញហូលដមមរយៅស្សុកបាទី

របមូលព័ ត្៌មានអំពីការង្អរសិលបៈសូនរូប

និងស្សុកនរពកបាស

យដ្ើមបីចងរកងឯកលរ

និងការចុ ះយធវើបញ្ជី

លរយពើភែឌននយបត្ិ កភែឌអរូបី យៅស្សុករតាំកក់ចំនួន០២យលើក។ បានស្លវរជាវរបវត្តិរបាលទទយនាអ៊ាុទ
៊ុំ ួ ល
យរជាយរបឃរ យៅរកុងដ្ូ នដកវបាន០១យលើក និងសិកាអំពីកាច់ រុនបុ រាែដមមរ យៅស្សុកនរពកបាសចំ នួន០១
យលើក យដ្ឋយបានរបមូ លព័ត្៌មានសរមាប់ចងរកងឯកលរ។ បានស្លវរជាវពីរបវត្តិភូមិរយទះភាូក ស្សុកបុ រ ីជល
លរចំនួន០២យលើក។

បានសរយសរអត្ាបទស្លវរជាវរបវត្តិភូមិសំយរាង

និងដមមរឥលាមបាន០១អត្ាបទ

និ ង

សិកាស្លវរជាវពី របវត្តិរកុមរបឹ កាឃុំទំង៦ ននស្សុកយកាះអដែតត្ ចងរកងជាឯកលរបានចំ នួន០១ចាប់។
បានសរយសរចំ ណាររបវត្តិ ដលបងហុឹង បាន០១អត្ាបទ និង ស្លវរជាវ យរៀបយរៀងលននដ្ អត្ាបទចំ ណាររបវត្តិ
និ ងរបវត្តិយផ្សងៗយធវើជាយសៀវយៅ សយរមចបាន៧០ភាររយ ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈពែរដកាំពរ ៖

ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានយរៀបចំ លកខម័ែឌចំបាច់ មួយចំ នួនសរមាប់ ការង្អរយបាះបយង្អគលកំ ែត្់
ត្ំ បន់ ការពារយបត្ិ កភែឌវបបធម៌ ជាត្ិ ។
បញ្ញ
ជ ក់យលើព័ត្៌មាន

សហការជាមួ យការ ិោល័យវបបធម៌ ស្សុកទឹកឈូ

ននការរកាទុកវត្ាុបុ រាែរបស់របជាពលរដ្ាមួយររួលរ

ស្លវរជាវ

យៅស្សុកទឹកឈូ។

និង

សហការ

ជាមួ យការ ិោល័យវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈស្សុក-រកុង កនុងការការពារ និ ងដថ្រកាវត្ាុបុរាែកនុងវត្តអារាម
សហរមន៍ និ ងការរ ំយលាភបំ ពានបុ រាែលាន រួមមានទួ លអងគតាដសន យៅស្សុកទឹ កឈូ និ ងទួ លអងគពែណ រាយ
យៅស្សុកអងគរជ័ យ។ សហការជាមួ យអាជាញធរដដ្នដ្ី ស្សុកឈូក និងការ ិោល័យវបបធម៌ស្សុកឈូក ចុ ះយបាះ
បយង្អគលកំែត្់ត្ំបន់ ការពាររបាលទថ្មពូកចំ នួន០១យលើក
ចុ ះយបាះបយង្អគលកំ ែត្់ត្ំបន់ ការពារទួ លអងគរូក

និងសហការជាមួ យអាជាញធរដដ្នដ្ីស្សុកទឹកឈូ

របាលទភនំយ្ៃក

កនុងឃុំរត្ពាំងរពីង រពមទំងភនំនាង
និងរត្ួត្ពិនិត្យការង្អរការពារដថ្រកាទួ ល

យសដ្ឋឱ្ន

កនុងឃុំរត្ពាំងសដងកចំនួន០១យលើក។ បានតាមដ្ឋន
បុ រាែ និ ង បយង្អគលកំែត្់ ត្ំបន់ ការពារយបត្ិ កភែឌវបបធម៌ កនុងសហរមន៍ រកុងកំ ពត្។ បានចុ ះពិនិត្យវត្ាុ
បុ រាែយធវើអំពីថ្ភ
ម ក់ (ឧបករែ៍កិនថានំ) ដដ្លបានរកយឃើញពី ការលតរស្សះទឹកវត្ត យៅស្សុកបនាទយមាស និង

វត្ាុបុ រាែ (យោនី នាងឧមា) ដដ្លរបជាពលរដ្ាយៅស្សុកទឹកឈូរកាទុក។ បនតការង្អរស្លវរជាវ ចងរកង
ឯកលររបវត្តិវត្ាុបុរាែកនុងសមុច័ យ
ច របស់មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈយមត្ត ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានយរៀបចំ ពិធីរបារពធទិវាវបបធម៌ ជាត្ិ ០៣ មី នា យលើកទី១៦ ឆ្នំ២០១៤

យរកាមរបធានបទ “អវីៗទំងអស់យដ្ើមបីសុមដ្ុមភាពវបបធម៌ ជាត្ិ ” យរកាមអធិ បត្ីភាព ឯកឧត្តម យលម សុរនធ
រដ្ាយលខ្នធិ ការ រកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិរត្សិលបៈ យៅពហុកីឡាដ្ឋានយមត្ត។ បានអនុវត្តកមមវ ិធីវ ិរកឹ ត្យការបទយភាង
និ ងចយរមៀងយលាខនបាលក់ យីយក ហាត្់យភាងពិែពាទយ កាច់ ឡកន្ោុំ ជារបចំ។ បានចុ ះស្សង់ ទិនន
ន ័ យចបុី
និ ងចយរមៀងចបុី ដ្ងដវង

យៅស្សុកដ្ងទង់

និងស្សុកកំពង់រតាច។

សហការជាមួ យការ ិោល័យវបបធម៌

និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈស្សុក-រកុងទំង៨ កនុងការចុ ះរត្ួត្ពិនិត្យកដនាងជួ ល-លក់ សុីឌ្ី វ ីសុីឌ្ី និ ងរត្ួត្ពិនិត្យទិដ្ឋាការ
26

របស់រកសួងវបបធម៌

និងវ ិចិ រត្សិលបៈយលើបនទះសុីឌ្ី

វ ីសុីឌ្ី

ដដ្លដ្ឋក់ លក់។

បានផ្លិត្ឯកលររូបភាព

សតីពីករែីរ ំយលាភបំ ពានទួលអងគបុរាែ របនពែីរបណាំ ងរនាស់របស់របជាពលរដ្ាឃុំជុំយររៀល និងយទសភាព
រមែីយដ្ឋានធមមជាត្ិវាលពួ ច សង្អកត្់អែូត ងថ្ម។ បានចុ ះផ្សពវផ្ាយពី ខ្ននត្កាច់ចមាាក់ដមមរដ្ល់អាជី វករយៅ

រកុងកំពត្ ស្សុកទឹកឈូ និ ងស្សុកដ្ងទង់ និ ងផ្សពវផ្ាយយសចកតីជូនដ្ំែឹងយលម៧៨ សជែ ចុ ះនថ្ៃទី២០
ដមធនូ ឆ្នំ២០១៣ សតីពីមយហាស្សពជាត្ិ រំនូរវ ិចិ រត្កមមរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ។ បានស្សង់ សិត្
ា ិ
២
ការដ្ឋក់តាំងលាកយីយហា លាកសញ្ញា និងផ្ទទំងផ្ាយពាែិជជកមម ដដ្លមាននផ្ទរកឡា៤ម ចុ ះ និង៤ម២
យឡើង។ បានសរមបសរមួលសំយែើដ្ឋក់ តាំងផ្ទទំងផ្ាយពាែិជជកមមរបស់រកុមហ៊ាុន Metfone ចំនួន៣៥ផ្ទទំង
យៅស្សុកទឹ កឈូ ស្សុកកំពង់ រតាច ស្សុកបនាទយមាស ស្សុកអងគរជ័ យ ស្សុកជុំ រីរ ី និ ងស្សុកឈូក។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈពែរតខកប្ ៖

ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានសហការជាមួ យអាជាញធរមូ លដ្ឋាន និ ងរបជាពលរដ្ា ស្លវរជាវ
រកយឃើញទួ លអងគ០១កដនាង

សាិត្យៅសង្អកត្់អូររកលរ

រកុងដកប

និង

សហការជាមួ យរែៈកមមការវត្ត

យបាសសមាាត្ និ ងកាប់ ឆ្ករនរពផ្ាូវចូ លរូង និ ងជុំ វ ិញបរ ិយវែរមែីយដ្ឋានភនំសយសៀរជារបចំ។ បានចុ ះពិនិត្យ

យមើ លទួ លអងគបុរាែចំ នួន០៣កដនាង យៅស្សុកដ្ំណាក់ចយងាើរ។ បានទទួ លរពះបដ្ិ មាចំនួន០៩អងគពីរបជាជន
យៅឃុំពងទឹក ស្សុកដ្ំណាក់ ចយងាើរ យកមករកាទុ កយៅលរមនទីរយមត្ត ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានយរៀបចំ ពិធីរបារពធទិវាវបបធម៌ ជាត្ិ ០៣ មី នា យលើកទី១៦ ឆ្នំ២០១៤
យរកាមរបធានបទ “អវីៗទំងអស់យដ្ើមបីសុមដ្ុមភាពវបបធម៌ ជាត្ិ ” យរកាមអធិបត្ីភាព ឯកឧត្តម មិន ចែី ឌ ណាវុធ
អនុរដ្ាយលខ្នធិ ការ រកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ យៅលលរបជុំ ធំលលាយមត្ត។ បានរត្ួត្ពិ និត្យ និ ង
ដែនាំដ្ល់មាចស់ហាងកាយហវ-វ ីយដ្អូ មាចស់អាជី វកមមជួល-លក់ សុីឌ្ី វ ីសុីឌ្ី ដដ្លោមនទិ ដ្ឋាការអនុ ញ្ញាត្ពីរកសួង
វបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ ចំ នួន០៦យលើក។ បានរត្ួត្ពិ និត្យ និងដែនាំដ្ល់មាចស់សិបបកមមឲ្យផ្លិត្រូបចមាាក់
យោរពតាមកបួនខ្ននត្ និ ងរចនាប័ ទមដមមរចំ នួន០១យលើក និ ងទី តាំងសិបបកមមចមាាក់ពុមពសុីម៉ាង់ត្៍ជាលកខែៈររួលរ
យៅស្សុកដ្ំ ណាក់ ចយងាើរ។
បានចុ ះស្លវរជាវ
និ ងស្សង់ទិនន
ន ័ យសរមាប់ យធវើបញ្ជីលរយពើ ភែឌចបុីដ្ងដវង
និ ងចយរមៀងចបុី ដ្ងដវង យៅស្សុកដ្ំណាក់ ចយងាើរ។ បានចុ ះពិ និត្យ និ ងដែនាំដ្ល់មាចស់សមាាងការឲ្យមកសុំ
ចាប់ របកបអាជី វកមមយៅរចកយចញចូ លដត្មួ យលលារកុងដកប។ បានផ្សពវផ្ាយ និងដែនាំដ្ល់មាចស់ហាង
ដដ្លដ្ឋក់ តាំងលាកយីយហា

មិនសមស្សបឲ្យដកត្រមូវតាមមាឹមលររបកាសយលម១៧២

និ ងយសចកតីដែនាំ

យលម០២សែន របស់រកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ ចំនួន០៦យលើក និងយចញលិមិត្អនុ ញ្ញាត្យលើកលាក
យីយហាចំនួន០៤កដនាង។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈពែរដត្ពះស្ីហន៊ុ ៖

ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានយរៀបចំ ដថ្ទំ វត្ាុបុរាែដដ្លមានយៅកនុងមនទីរជារបចំ ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានយរៀបចំ ពិធីរបារពធទិវាវបបធម៌ ជាត្ិ ០៣ មី នា យលើកទី១៦ ឆ្នំ២០១៤
យរកាមរបធានបទ “អវីៗទំងអស់យដ្ើមបីសុមដ្ុមភាពវបបធម៌ ជាត្ិ ” យរកាមអធិ បត្ីភាព ឯកឧត្តម យលម សុរនធ
រដ្ាយលខ្នធិ ការ រកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ យៅមជឈមែឌលវបបធម៌ យមត្ត។ បានរត្ួត្ពិនិត្យការសដមតង
សិលបៈរបស់អងគការភូមិកុមារអរុែរៈ អងគការមាប់តាបា៉ា ង និងរកុមបកសីចំរកុងចំ នួន០៣យលើក។ បានអយញ្ជើញ
មាចស់យរាងភាពយនត០១កដនាង មាចស់អាជី វកមមអុិនយធើយែត្០៩កដនាង និងមាចស់អាជី វកមមកឹ ប
ា កំ លនត០១កដនាង
ឲ្យមកយធវើអាជី វកមមបនតរបស់មួនយៅរកុ
ា
ងរពះសីហនុ។បានអយញ្ជើញមាចស់លានីយទូ រទសសន៍ ដមសកាបចំ នួន០៦
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កដនាងមករបជុំ សីព
ត ី ការចក់ ផ្ាយដមសវ ីយដ្អូ បរយទសដដ្លោមនចាប់អនុ ញ្ញាត្។ បានចុ ះស្សង់ សិត្
ា ិ ចបុី ដ្ងដវង
បានចំនួន០១នាក់។ បានស្សង់ សិត្
ា ិ អាជី វកមមដផ្នកអភិវឌ្ឍវបបធម៌ និ ងដផ្នកសិលបៈសូនរូបបានចំ នួន០២យលើក។
បានពិនិត្យយលើពាកយសុំចាប់ ដ្ឋក់ តាំងលាកយីយហាផ្សពវផ្ាយពាែិជជកមមរបស់រកុមហ៊ាុន ផ្ល លយរ ៉ាត្ ចំនួន
៤១ចាប់ និ ងរបជុំ ជាមួ យរកុមហ៊ាុនកនុងទិ សយៅពរងឹងការអនុ វត្តមឹ ម
ា លរយលើលាកយីយហា លាកសញ្ញា និង

ផ្ទទំងផ្ាយពាែិជជកមមឲ្យមានរបសិទិ ភា
ធ ពមពស់។ បានអយញ្ជើញអាជី វករផ្លិត្លាកយីយហាផ្សពវផ្ាយពាែិជជ
កមមឲ្យយធវើចាប់ អាជីវកមមបានចំនួន០៤កដនាង។

ចុ ះស្លវរជាវរបនពែីទំ យនៀមទមាាប់ពិធីយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍

របស់ជនជាត្ិ យដ្ើ មភារត្ិចសាូចចំនួន០១យលើក។ ការ ិោល័យរចកយចញចូ លដត្មួ យ បានយចញប័ ែណអនុញ្ញាត្
យធវើអាជីវកមមយលើវ ិស័យវបបធ៌ មចំ នួន២៦ចាប់ ។

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈពែរតពកាះក៊ុង ៖

ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានដថ្រកា ការពារ និងរត្ួត្ពិ និត្យជារបចំ នូវបុ សបុករពះអងគយោកធាក

យចត្ី យ៍ឃុនឆ្ង និ ងវត្ាុដដ្លស្សង់យចញពី សំយៅលិចជារបចំ។ សហការជាមួ យរកុមអភិរកស និ ងជួ សជុ ល
កុ លាលភាជន៍ ននរកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ ដដ្លចុ ះមកយធវើការអភិ រកស និងជួ សជុ លកុ លាលភាជន៍

ដដ្លស្សង់ មកពី សំយៅលិច យៅយកាះយសតច។ បានចុ ះយៅស្សុកថ្មបាំងរកយឃើញរពះពុទធរប
ូ ០១អងគ យធវើពីថ្មភក់
(ទទឹ ង៤០ស.ម និងកមពស់៥៣ស.ម)។ យភញៀវចូ លទសសនាលានី យពាងបុរាែ និងមឈូសបុរាែចំ នួន១៨នាក់ ។

ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានរត្ួត្ពិនិត្យអាជីវកមមលក់ កាយហវ និ ងអុិនយធើ យែត្ចំនួន០៣យលើក

យៅស្សុកមែឌលសីមា។ បានរត្ួត្ពិ និត្យអាជី វកមមសិលបៈសូនរូប និងសិលបៈសិបបកមម រពមទំងដែនាំឲ្យ
អាជី វករសុំចាប់ អនុ ញ្ញាត្យធវើអាជី វកមមឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវបានចំនួន០១យលើក។

បានដែនាំ

និងអនុ ញ្ញាត្ចាប់

យលើកលាកសញ្ញាចំនួន០៨កដនាង យៅរកុងយមមរភូមិន។
ទ ការ ិោល័យរចកយចញចូ លដត្មួ យ បានយចញលិមិត្
អនុ ញ្ញាត្ និ ងអាជាញប័ ែណររប់យសវាកមមវបបធម៌ចំនួន២៥ចាប់ ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈពែរតកាំពង់ស្ ឺ ព ៖

ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានផ្សពវផ្ាយចាប់ សតីពីកិចចការពារយបត្ិ កភែឌ យៅវត្តភំ ន សាិត្យៅ
ស្សុកសំយរាងទង។ បានចុះយៅពិ និត្យយមើ ល្ាឹងដ្ំ រ ី យៅអាស្សមភនំបាត្ និ ងកុលាភាជន៍យៅវត្តភំព
ន ិ ស សាិត្យៅ
ស្សុកថ្ពង។ បានសហការជាមួ យសហរមន៍ភូមិដកាកពង យៅស្សុកភនំស្សួច រត្ួសរតាយនរព យបាសសមាាត្
ដថ្ទំរបាលទភនំដកាកពងចំនួន០៣យលើក

និង

សហការជាមួ យនាយកដ្ឋានបុ រាែវ ិទា

និ ងបុ យររបវត្តិវ ិទា

យៅពិ និត្យយមើ លរមែីយដ្ឋានបុរាែវ ិទាភនំចស់ យដ្ើ មបីផ្សពវផ្ាយជូ នសហរមន៍ជួយដថ្រកាការពារ ពិ យសស
កុំ ឲ្យមានយភាើងយ្ះនរព។ សបបុរសជនបានយធវើជយែើ ត រយឡើង្ាងអូ ររបដវង១២ដម៉ា រត្ អំពីយបត្ុង អស់ទឹករបាក់
ចំ នួន២៥០ដ្ុ លាា យៅរមែីយដ្ឋានបុរាែវ ិទាភនំរពះ ស្សុកថ្ពង និ ងបានយធវើជយែើ ត រយឡើងភនំចស់ ចប់ពីលាាង
ជន្ដងគុកយៅយលើមង
ន ភនំរពះរពហម របដវង១៤ដម៉ា រត្ ទទឹង០.៨០ដម៉ារត្ អំ ពីយបត្ុ ង អស់ទឹករបាក់ចំនួន២៥០០ដ្ុលាា
យៅរមែីយដ្ឋានបុរាែវ ិទាភនំចស់ ស្សុកឱ្រា៉ា ល់។ បានពិនិត្យ និងយធវើកំែត្់ យហត្ុ ្ឹង
ា ដ្ំរ ីរកាទុ កយៅអាស្សម
ភនំបាត្ដដ្លរបជាពលរដ្ារបទះយឃើញកនុងនរពយៅស្សុកថ្ពង។ បានពិនិត្យរបាលទដកាកពងដដ្លរបឈមនឹងការ
បាក់ រលំយដ្ឋយលរធមមជាត្ិ យដ្ើមបីរកវិធីការពារ។ បានចុ ះយៅវត្តអងគយមម ស្សុកសំយរាងទង និងវត្តភំព
ន ិ សស ស្សុក

ថ្ពង យដ្ើ មបីរបជុំផ្សពវផ្ាយចាប់ សតីពីកិចចការពារយបត្ិ កភែឌវបបធម៌ ជាត្ិ។ បានចុ ះបញ្ជីលរយពើ ភែឌវត្ាុបុរាែ
ជាកុ លាលភាជន៍ បាន០២រូប (រូបបា៉ា ន់ ទឹក និ ងរូបហងស) ដដ្លរបជាពលរដ្ារបទះយឃើញកនុងលាាងភនំពិសស យហើយ

រកាទុកយៅវត្តភំ ព
ន ិ សស ស្សុកថ្ពង។ បានចុ ះផ្សពវផ្ាយចាប់ សតីពីកិចចការពារយបត្ិ កភែឌវបបធម៌ ជាត្ិ និ ងយធវើ
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ការចុ ះបញ្ជីវត្ាុបុរាែ(រពះយកសរពះពុទ)ធ ដដ្លរបជាពលរដ្ា

និ ងរពះយៅអធិ ការវត្តភំ នសុំរកាទុ កជាទីសកាករៈ។

បានពិនិត្យយមើ លដផ្តកនទុយនារ (ទទឹង០,៧៧ម បយណា
ត យ១,៤៣ម កំ ពស់០,៤០ម) ដដ្លរបជាពលរដ្ារបទះ

យឃើញយៅស្សុកឧដ្ុងគ បចចុបបននរត្ូវបាននររបាលប៉ាុសិ៍រត ដ្ាបាលឃុំរកាំងយចក យកមករកាទុក។ បានចុះពិ និត្យ
យមើ លវត្ាុបុរាែយៅលលាឃុំរកាំងយចកដដ្លរបជាពលរដ្ារបទះយឃើញយៅស្សុកឧដ្ុងគ។សមុច័ចយយៅលមនទីរ
នរៈបុរ ីយៅស្សុកសំយរាងទងនិ ងយភញៀវចូ លទសសនាលរមនទីរនរៈបុ រ ីសរុបចំ នួន៤.៤៣៧នាក់(អនតរជាត្ិ ០៣នាក់ )
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី

៖

បានរបារពធពិធីអបអរបុ ែយ្ាងឆ្នំសកល

បុែយមួបអនុ សាវរ ីយ៍

យលើកទី៣៥ ទិ វាជ័ យជំនះ ៧ មករា យដ្ឋយមានតាំងបង្អ្ញផ្លិត្ផ្លទំនិញកនុង និ ងយរៅយមត្ត ការយបើ កមយហា
ស្សពសិលបៈចយរមៀងបុរាែ-សម័ យ មហាជនទូ ទំងយមត្ត យៅពហុកីឡាដ្ឋានយមត្តកំពង់ សឺ ព និ ងបានយរៀបចំ ការ

របណាំ ងរយទះយោយលឿន យៅទី លានខ្នងមុ មមែឌលកី ឡាយមត្ត។ បានរបារពធពិធីទិវាវបបធម៌ ជាត្ិ ០៣ មីនា
យលើកទី១៦ ឆ្នំ២០១៤ យរកាមរបធានបទ “អវីៗទំងអស់យដ្ើមបីសុមដ្ុ មភាពវបបធម៌ ជាត្ិ ” យរកាមអធិបត្ីភាព
ឯកឧត្តម សំរាង
ំ កំលនត រដ្ាយលខ្នធិ ការ រកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ យៅពហុកីឡាដ្ឋានយមត្តកំពង់សឺ។
ព
បានជួ យហវឹកហាត្់ និងដកលមាជំនាញសិលបៈដ្ល់សស
ិ សសិលបៈមហាជន យៅមនទីរវបបធម៌ និងបានបញ្ូជ នររូ

ជំ នាញដផ្នករបាំ យលាខន និងត្ន្ដនតី យៅបែុត ះបណា
ត លដ្ល់មែឌលកុ មារកំ រពា និងលលាយរៀនបានចំ នួន១២
កដនាង។ បានសហការជាមួ យអាជាញធរស្សុកបរយសដ្ា និងស្សុកឱ្រា៉ា ល់ស្សង់ សិត្
ា ិ អាជី វកមមសិលបៈភាពយនត
ចំ នួន០១យលើក និងបានរត្ួត្ពិ និត្យការបញ្ញ
ច ង
ំ វ ីយដ្អូតាមហាងកាយហវតាមបណា
ត ស្សុក-រកុងទំង៨ បានចំនួន
២៣យលើក។ បានផ្សពវផ្ាយអនុ រកឹត្យយលម៦៣ អ.ន.រក ជូនអាជីវករជួ ល លក់ ឌ្ីសបានចំនួន៣០កដនាង
យៅរកុងចារមន ស្សុកភនំស្សួច ស្សុកឧដ្ុងគ ស្សុកសំយរាងទង និ ងស្សុករងពិ សី។

បានចូ លរូមរត្ួត្ពិ និត្យ

ការថ្ត្ដមសភាពយនតរបស់ផ្លិត្កមមរក
ុ ៉ា របូដ្ឋសិន ដដ្លថ្ត្យៅរមែីយដ្ឋានបុរាែវ ិទាភនំចស់ ស្សុកឱ្រា៉ា ល់។
បានយធវើការដែនាំដ្ល់រកុមហ៊ាុនទូ រទសសន៍ ដមសកាប០១កដនាងយៅរកុងចារមនមិនឲ្យចក់ផ្ាយយរឿងវ ីយដ្អូណា
ដដ្លោមនទិ ដ្ឋាការពីរកសួងវបបធម៌

និ ងវ ិចិរត្សិលបៈ។

បានចុ ះរត្ួត្ពិនិត្យអាជី វកមមដផ្នកសិលបៈសូនរូប

និ ងសិលបៈសិបបកមម យដ្ើមបីដកសរមួល និងពរងឹ ងខ្ននត្កាច់ចមាាក់ ដមមរដ្ល់អាជី វករចំនួន១៥យលើក យៅរកុង
ចារមន ស្សុករងពិ សី និងស្សុកសំយរាងទង។ បានចុ ះពរងឹងសិបបកមមយធវើយដ្ឋយនដ្ពីរក
ុ ខជាត្ិ វលាិ៍សឹក
ា ដ្ី ដ្ុត្
បានចំនួន០៦កដនាង យៅស្សុករងពិ សី ស្សុកភនំស្សួច ស្សុកឧដ្ុងគ និ ងស្សុកសំយរាងទង។ បានស្លវរជាវ
និ ងចងរកងរបវត្តិចំការយោកមាន ជាទី រពះបាទរត្សក់ ដផ្ាមយធវើចំការ យៅឃុំអមលាំង ស្សុកថ្ពង។ បានស្លវ
រជាវ ចងរកងពី ជីវភាពរស់យៅតាមទំយនៀមទមាាប់របនពែី និងភាលរបស់ជនជាត្ិ សួយបានចំ នួន៩៦ពាកយ
រពមទំងបានបកដរបជាភាលដមមររួចយហើយ។ ការ ិោល័យរចកយចញចូ លដត្មួ យរកុងចារមន បានអនុ ញ្ញាត្
ចាប់ របកបអាជី វកមមយលើវ ិស័យវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈចំ នួន១៩ចាប់ ទទួ លថ្វ ិកាចំនួន៩១៧.០០០យរៀល
យដ្ឋយបង់ចំែូលចូ លថ្វ ិការដ្ា ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈពែរដកាំពង់ឆ្ន ាំង ៖

ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានកំ ែត្់ រពំ របទល់ទីទួលបុ រាែបានចំ នួន៤៦កដនាង និ ងបានរបមូ ល
វត្ាុបុ រាែមករកាទុ កកនុងលរមនទីរចំ នួន៩៦ដ្ុំ-ផ្ទទំង ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានរត្ួត្ពិ និត្យ និងស្សង់ សិត្
ា ិ រកុមសិលបៈមហាជនទូ ទំងយមត្តបាន
ចំ នួន០២យលើក។

បានស្សង់ សិត្
ា ិ ពាក់ ព័នធវ ិស័យវបបធម៌

និងវ ិចិ រត្សិលបៈ

និ ងចងរកងឯកលរនូវអត្ាបទ

ទំ នាក់ទំនងការង្អរវបបធម៌ចំនួន០១អត្ាបទ។ បានផ្សពវផ្ាយ និ ងដែនាំឲ្យអាជី វករយធវើចាប់ របកបអាជី វកមម
យៅរកុងកំពង់ ឆ្នំង ជាក់ ដសតងបានដ្ឋក់ ពាកយសុំយធវើអាជី វកមមវបបធម៌ ររប់ របយភទចំនួន៦២កដនាង។ បានស្សង់
29

សាិត្ិសិបបកមមខ្ននត្ត្ូ ចចំនួន៣៣កដនាង

សិបបកមមររួលរចំ នួន៤.០៥៦ររួលរ

និ ងត្មាញរកមាចំ នួន០២

កដនាង របស់អងគការ។ ការង្អររចកយចញចូ លដត្មួ យយៅរកុងកំពង់ ឆ្នំង បានយចញចាប់ អនុ ញ្ញាត្លាកសញ្ញា
៩១កដនាង-ជួ លលក់ឌ្ីស០១កដនាង-បញ្ូច លបទយភាង០៥កដនាង-ផ្សពវផ្ាយផ្លិត្ផ្ល០១កដនាង-អាោរថ្ត្រូប
០៦កដនាង-សមាាងការ០៦កដនាង និងអ៊ាុត្សក់ យធវើរកចក១០កដនាង ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈពែរដពពាធិសរ់ ៖

ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានចុ ះយៅពិនិត្យទួ លអងគចំនួន០២កដនាង “ទួ លដមមរ និ ងទួ លរពះខ្ននយ”
និ ងពិ និត្យរបាលទដ្ូនអន ដដ្លសាិត្យៅឃុំលនមរពះ ស្សុកបាកានជារបចំ។ បានចុ ះយៅរត្ួត្ពិ និត្យទី តាំងថ្ម
បាយយរកៀម សាិត្យៅស្សុកភនំរកវាញចំនួន០២យលើក និ ងពិនិត្យការបូមមាច់មួយកដនាង យៅសង្អកត្់ លលកស
ដរកងមានផ្លប៉ា ះពាល់ដ្ល់ទួលបុរាែមួ យយៅវត្តហង។
បានយធវើសំយែើដ្ីចំនួន០៤ហិចតា សរមាប់ យរៀបចំ
ួា
រមែីយដ្ឋានវបបធម៌ ដមមរ ពី លលាយមត្តយពាធិលត្់។ បានចុ ះពិនិត្យវត្ាុបុរាែ យៅវត្តយមត និងវត្តសុវែណ
លាដកត្

និ ងបានចុ ះបញ្ជីសមបត្តិយបត្ិកភែឌទំងយនះរកាទុកកនុងវត្តបានចំនួន១០មុ ម។

បានចុ ះពិនិត្យរពះ

យកសយទវរូបចំ នួន០១ (រពះយកសចមាាក់ថ្ី )ម យៅស្សុកបាកានចំនួន០១យលើក។

ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានយរៀបចំ ពិធីរបារពធទិវាវបបធម៌ ជាត្ិ ០៣ មី នា យលើកទី១៦ ឆ្នំ២០១៤
យរកាមរបធានបទ “អវីៗទំងអស់យដ្ើមបីសុមដ្ុមភាពវបបធម៌ ជាត្ិ ” យរកាមអធិបត្ី ភាព ឯកឧត្តម អ៊ាុ ក សុជាត្ិ
រដ្ាយលខ្នធិ ការ រកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិរត្សិលបៈ យៅបុ រ ីវបបធម៌យកាះសំយៅមាស។ បានយរៀបចំពិធីបុែយមាឃ
បូ ជា និ ងសហការជាមួ យមនទីរធមមការចូ លរួមយរៀបចំបុែយវ ិលមបូ ជា យៅបុរ ីវបបធម៌ យកាះសំយៅមាស។ បាន
យរៀបចំពិធីបុែយយឡើងយរាងជូ នយលាកឧកញា៉ា ឃ្ាង
ំ យមឿង យៅភូ មិកំពង់ លវយ ស្សុកបាកាន និ ង បានសហការ
ជាមួ យលលាយមត្តយរៀបចំពិធីសន្ដង្អកនត យៅយកាះសំយៅមាស យដ្ើ មបីអបអរបុែយចូ លឆ្នំដមមរ។ បានបញ្ូជ នររូ
ជំ នាញសិលបៈយៅពរងឹងខ្ននត្សិលបៈមហាជនតាមសមារម លលាយរៀន និ ងអងគការនានាចំនួន៣៤យលើក
និ ងបង្អ្ត្់ដ្ល់សិសសសិលបៈកុ មារកំ រពាយមត្ដ សិលបៈកុ មារអងគការយចរភាព និងរកុមសិលបៈមហាជនបានចំនួន
២៦យលើក។

បានរត្ួត្ពិនិត្យរកឌ្ី សោមនទិ ដ្ឋាការ

សងគមដមមរតាមយរាងកាយហវចំនួន៤៤យលើក។

និងតាមដ្ឋនការចក់ បញ្ញ
ច ំងវ ីយដ្អូដដ្លផ្ទុយពី សីលធម៌

បានស្សង់ សិត្
ា ិទីតាំងចមាាក់ បានចំ នួន៣១កដនាង

និងពិនិត្យ

អាជី វកមមចមាាក់ថ្មបានចំនួន១៨កដនាង យៅតាមបណា
ត រកុង-ស្សុក។ បានចុះយៅស្សុកកយែតៀង យដ្ើ មបីសិកា
ស្លវរជាវអំពីរបវត្តយដ្ើមលវយយចកដដ្លមានអាយុកាលជាង១០០ឆ្នំ។

បានផ្សពវផ្ាយដ្ល់អាជី វករដដ្ល

របកបអាជី វកមមយលើវ ិស័យវបបធម៌ឲ្យមកសុំចាប់អនុញ្ញាត្យធវើអាជី វកមមបានចំនួន៣២យលើក និ ងបានផ្តល់លិមិត្
អនុ ញ្ញាត្យលើយសវាកមមវបបធម៌ទូទំងយមត្តបានចំនួន៥២ចាប់។ បានផ្សពវផ្ាយ និ ងបំ ផ្ុសលមរត្ីរបជាជនឲ្យ
ចូ លរួមយលងដលបងរបជារបិ យដមមរឲ្យបានយរចើនកុ ះករ កនុងពិ ធីបុែយចូ លឆ្នំរបនពែីជាត្ិ កនុងបំ ែងអភិរកស
ដលបងរបជារបិ យទំងយនាះ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈពែរដបារ់ដាំប្ង ៖

ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី

៖

បានកំ ែត្់ទួលបុរាែចំ នួន០១ទួ ល

“ទួ លបឹ ងថ្ម”

ដដ្លសាិត្យៅ

ស្សុកបាត្់ដ្ំបង និ ងពិនិត្យបឹ ងបុ រាែ និងអាងបាដ្ឋក យៅស្សុកសដងក។ បានសហការជាមួ យមន្ដនតីនាយកដ្ឋាន
ោំពារ

និ ងអភិ រកសសំែង់ បុរាែសិកាពី របាលទបាដសត្

និងរបាលទឯកភនំ

យដ្ើ មបីយធវើការទល់រទ

សយន្ដង្អគះបនាទន់ ។បានបំយពញឯកលរ និ ងផ្តិត្យមនដ្ទទួ លទួ លបុរាែចំ នួន០៧ទួ លពី អាជាញធរដដ្នដ្ី យៅស្សុក
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ថ្មយោល។ បានសហការ និ ងផ្តល់ឯកលរពាក់ព័នន
ធ ឹងទួ លបុ រាែដ្ល់មន្ដនតីនររបាលនាយកដ្ឋាន ការពារយបត្ិ
កភែឌ។ យភញៀវចូ លទសសនាលរមនទីរយមត្តសរុបចំនួន៩២៨នាក់ (អនតរជាត្ិចំនួន៨៩នាក់) ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានយរៀបចំ ពិធីរបារពធទិវាវបបធម៌ ជាត្ិ ០៣ មី នា យលើកទី១៦ ឆ្នំ២០១៤
យរកាមរបធានបទ “អវីៗទំងអស់យដ្ើមបីសុមដ្ុមភាពវបបធម៌ ជាត្ិ ” យរកាមអធិ បត្ីភាព យលាកជំ ទវ យនរត្ ភូ មា៉ារ ី
អនុរដ្ាយលខ្នធិ ការ

រកសួងវបបធម៌

និងវ ិចិ រត្សិលបៈ

យៅលលមយហាស្សពសទឹងសដងក

រកុងបាត្់ដ្ំបង។

បានហាត្់កាច់ បាត្ យលាខន និងរបាំ ជារបចំ និ ងនិពនធយរឿងយលាខនមាីទក់ទងការរបឆ្ំងយររឿងយញៀន។ បាន
អនុ ញ្ញាត្ចាប់អាជី វកមមភាពយនតបានចំនួន៦៥ចាប់ និ ងអាជី វកមមសិលបៈសូនរូបចំនួន៣០ចាប់ ។ បានពិនិត្យ
សិបបកមមចមាាក់ និងដែនាំឲ្យសិបបករយោរពកបួនខ្ននត្ចមាាក់ដមមរយៅស្សុកសដងក និងរកុងបាត្់ ដ្ំបង។ បណាណល័យ
យមត្ត

បានយបើកទវរជូ នលធារែជនចូ លអានយសៀវយៅជាយរៀងរាល់នថ្ៃ

ការ ិោល័យរចកយចញចូលដត្មួ យរកុងបាត្់ដ្ំបង

(យលើកដលងនថ្ៃឈប់សរមាក)។

យចញលិមិត្អនុ ញ្ញាត្ររប់ យសវាកមមវបបធម៌ចំនួន៥២ចាប់

និ ងយៅស្សុកបយវល យចញលិមិត្អនុញ្ញាត្ររប់ យសវាកមមវបបធម៌ ចំនួន១៥ចាប់ ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈពែរដនប្៉ៃលន
ិ ៖

ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានយរៀបចំ ពិធីរបារពធទិវាវបបធម៌ ជាត្ិ ០៣ មី នា យលើកទី១៦ ឆ្នំ២០១៤
យរកាមរបធានបទ “អវីៗទំងអស់យដ្ើមបីសុមដ្ុមភាពវបបធម៌ ជាត្ិ ” យរកាមអធិបត្ី ភាព ឯកឧត្តម ឃឹម លរ ិទធ
រដ្ាយលខ្នធិ ការ រកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ យៅវត្តលមរគីរិរ ីសំរ ឹទធ ស្សុកលលាយរៅ។ បនតហឹក
វ ហាត្់
កាច់ បាត្របាំ

យដ្ើមបីឲ្យកាន់ ដត្មានរុ ែភាពលារបយសើរជាងមុន។

បានយរៀបចំយបើកវរគបំប៉ានកាច់ បាត្

របាំ

ដរងត្បូង និងយភាងពិ ែយពទយ ដ្ល់រកុមសិលបករ សិលបការ ិនី បានចំនួន០១យលើក។ ចុ ះផ្សពវផ្ាយលរាចរ
ដែនាំ សតីពីការយធវើអាជី វកមមជួល-លក់ ឌ្ីសររប់ របយភទរបស់រកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ ដ្ល់អាជី វករ
បានចំនួន០៦យលើក។ បានចុ ះរត្ួត្ពិនិត្យកដនាងជួ ល-លក់ ឌ្ីសយៅរកុងនប៉ា លិន និ ងបានដែនាំឲ្យអាជី វករយៅ
យធវើចាប់ អនុ ញ្ញាត្យៅរចកយចញចូ លដត្មួ យ។ បានចុះយធវើអាជាញប័ែណជូនអាជីវករដផ្នកភាពយនតបាន០៣កដនាង
យៅស្សុកលលាយរៅ។ បានដែនាំ និងជរមុញឲ្យសិបបករចមាាក់មកយធវើចាប់ អាជី វកមម សរមាប់ ឆ្នំ២០១៤
បនតយទៀត្។

បានចុ ះយៅជួ បជាមួ យអាជីវករចមាាក់ យឈើ យដ្ើមបីផ្តល់ព័ត្៌មានអំពីការចូ លរួមមយហាស្សពសិលបៈ

ចមាាក់ យឈើ ឆ្នំ២០១៤ សតីពី

“ របាលទបាយ័ន ”។ បានចុ ះយធវើលិមិត្អនុ ញ្ញាត្ចាប់ អាជី វកមម និងស្សង់សិត្
ា ិ

អាជី វកមមសរមាប់ ឆ្នំ២០១៤ ដផ្នកអ៊ាុត្សក់ ដកសមផសស យៅស្សុកលលាយរៅបានចំនួន០៣កដនាង និ ងយចញ
អាជាញប័ ែណចំនួន០៦កដនាង។

បានចុ ះស្សង់ទិននន័យអនកយចះចបុី ដ្ងដវង

យៅភូ មិអូរយឈើ រកំ ចំនួន០១យលើក។

ការ ិោល័យរចកយចញចូលដត្មួ យបានយចញចាប់អនុ ញ្ញាត្បានចំនួន០២យលើក (យលើកលាកសញ្ញា និង របរុំ
ត្ន្ដនតី) ទទួ លបានទឹ ករបាក់សរុប១០៥.០០០យរៀល។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈពែរតប្នាទយម្ភនជ័យ ៖

ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានពិនិត្យ និ ងហាមឃ្ត្់ ការឈូសឆ្យទួ លរបាលទបុរាែ យៅ
ស្សុកថ្មពួកចំនួន០១យលើក និ ងពិ និត្យសតបត្មក
ល់សពបុ រាែវត្តសូភីចំនួន០១យលើក លរមនទីរបុ រាែវ ិទាស្សុក
ូ
រពះយនរត្រពះចំនួន០១យលើក របាលទបនាទយឆ្មរចំនួន០១យលើក និងផ្នូរបុ រាែយោករទស
០១យលើក។

បានចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យការជីកររឹ ះលងសង់ រពះវ ិហារវត្តរលំនរជ របទះយឃើញថ្មភក់

ស្សុកពួកចំនួន
ថ្មបាយយរកៀម

និ ងឥដ្ាបុរាែ ដដ្លសងស័យររឹ ះរបាលទបានចំនួន០១យលើក។ បានចុ ះពិនិត្យការលួចជីករកវត្ាុបុរាែយដ្ឋយ
ជនយលមើសមួ យរកុម យៅបឹងខ្នងលិចទួ លកប់រង ស្សុកអូ រយរៅចំ នួន០១យលើក។ បានពិនិត្យ និងយលើកផ្ទទំង
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បា៉ា ែូរូបភាព សតីពីការទប់លកត្់ ការបំ ផ្ិច
ា បំ ផ្ទាញសមបត្តិយបត្ិកភែឌវបបធម៌ ជាត្ិ យៅរកុងយបា៉ា យដប៉ាត្ចំ នួន០១
យលើក។ យភញៀវចូ លទសសនារបាលទបនាទយឆ្មរសរុបចំ នួន ៥៩.៣៥៦នាក់ (អនតរជាត្ិ៨០នាក់) និងលរមនទីរ
បុ រាែវ ិទាយទពយកាល-លនយសរុបចំ នួន៧១នាក់(អនតរជាត្ិ៩នាក់) ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានយរៀបចំ ពិធីរបារពធទិវាវបបធម៌ ជាត្ិ ០៣ មី នា យលើកទី១៦ ឆ្នំ២០១៤
យរកាមរបធានបទ “អវីៗទំងអស់យដ្ើមបីសុមដ្ុមភាពវបបធម៌ ជាត្ិ ” យរកាមអធិ បត្ីភាព យលាកជំ ទវ យនរត្ ភូ មា៉ារ ី
អនុរដ្ាយលខ្នធិ ការ រកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ យៅយរាងមយហាស្សពយមត្ត។ កំពុងយរៀបចំចងរកងឯកលរ
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបីដផ្នកសិលបៈសូនរូប សិលបៈទសសនី យភាព សិលបៈភាពយនត និងអភិ វឌ្ឍវបបធម៌បាន
៥០ភាររយ។

បានពិនិត្យការបិ ទទិ ដ្ឋាការដកាងបនាំយលើផ្លិត្ផ្លភាពយនត-វ ីយដ្អូចំនួន០២យលើក

បញ្ញ
ច ំងដមសភាពយនត

យៅយរាងភាពយនតរបាលទសួរ៌ចំនួន០២យលើក។

និ ងយសវាកមមវបបធម៌ បានចំនួន៥០ចាប់។

បានពិនិត្យ

និ ងការ

បានអនុ ញ្ញាត្ចាប់របកបអាជី វកមម

និងដែនាំអាជី វកររបកបអាជីរកមមសិលបៈសូនរូប

អំ ពីទរមង់ និងខ្ននត្ជាត្ិ ចំនួន០២យលើក ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈពែរដឧរតរម្ភនជ័យ ៖

ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានចុ ះស្សង់ទិនន
ន ័ យវត្ាុបុរាែដដ្លយៅរាយបា៉ា យ និ ងយៅត្ំបន់ ង្អយ

រងយរោះយកមករកាទុកយៅទី មានសុវត្ាិភាព។

បានផ្សពវផ្ាយចាប់ ការពារយបត្ិ កភែឌវបបធម៌ ជាត្ិ ដ្ល់

របជាពលរដ្ាយៅតាមត្ំ បន់ជុំវ ិញរបាលទបុ រាែ និងស្សង់ សិត្
ា ិ វត្ាុបុ រាែយៅតាមទួ ល និងរបាលទបុរាែ
យដ្ើមបីចុះបញ្ជីលរយពើភែឌវត្ាុបុរាែ ។ បានសហការជាមួ យនាយកដ្ឋានបុរាែវត្ាុយលើកផ្ទទំងបា៉ា ែូរូបភាព
យដ្ើមបីទប់ លកត្់ ការបំ ផ្ិច
ា បំផ្ទាញ

និងការចរាចរសមបត្តិវបបធម៌ ជាត្ិ មុសចាប់ចំនួន០២ផ្ទទំងយៅរចកអនតរជាត្ិ

អូ រលមច់ និងរចកជាំស្សង្អំ។ បានពិ និត្យ និ ងដែនាំដ្ល់របជាពលរដ្ាឲ្យបញ្ឈប់ ការទន្ដនាទន ការឈូសឆ្យ
ដ្ី កុងត្ំ
ន
បន់ របាលទរ ំដ្ួ លយដ្ើ មបីយកយធវើចំការដ្ំ ឡងបនត
យទៀត្
ូ

និងបានពិនិត្យផ្លប៉ា ះពាល់កុងត្ំ
ន បន់ ការពារ

រត្ពាំងទយនាស យៅស្សុកបនាទយអំពិលចំនួន០១យលើក។ បានស្លវរជាវរុករកលានី យបុរាែយៅស្សុកបនាទយ
អំ ពិល

និងពិនិត្យលានភាពរបាលទរត្ពាំងរបាលទដដ្លរបឈមនឹងការបាក់ រលំ។

សឹង្យៅស្សុកបនាទយអំ ពិល

និ ងរបាលទរពហមកិល

ស្សុកចុងកាល់

បានពិនិត្យលានភាព

ដដ្លរងយរោះយដ្ឋយលរទឹ កជំ នន់ ។

បានសហការជាមួ យនររបាលការពារយបត្ិ កភែឌ
បុ រាែភនំដ្ី

កនុងការចុ ះទប់លកត្់ សកមមភាពជីកកាយដ្ីយជើងយទរស្សះ
យដ្ឋយយធវើការឃ្ត្់មួនមនុ
ា
សសចំនួន០៨នាក់
និងសមាភរៈមួ យចំនួនយកមកយធវើការអប់រ ំ និង

និ ងយធវើកិចចសនាចក់ដ្ីបំយពញកដនាងដដ្លបានជី ក

យហើយឲ្យរត្លប់យៅផ្ទះវ ិញ។

នាយកដ្ឋានបុ រាែវ ិទាននរាជបែិ ឌ ត្សភាកមពុជាស្លវរជាវរុករកលានី យបុរាែ

បានសហការជាមួ យ

និ ងចុ ះចំនុចោមការ

(GPS) យដ្ើមបីបញ្ូច លកនុងដផ្នទី រម
ួ មានស្សុករត្ពាំងរបាលទ ស្សុកអនាង់ដវង ស្សុកបនាទយអំ ពិល និងរកុង
សំយរាង។

បានយផ្ទៀងផ្ទទត្់

និងរត្ួត្ពិនិត្យវត្ាុបុរាែដដ្លបានចុះបញ្ជីថានក់ជាត្ិ រច
ួ យហើយ

និងយទើបចុ ះបញ្ជី

ថានក់ ជាត្ិថ្ី មបដនាម។ បានទទួ លវត្ាុបុរាែចំ នួន២១ដ្ុំពីការ ិោល័យនររបាលការពារយបត្ិកភែឌយមត្តយកមក
រកាទុកយៅមនទីរវបបធម៌ យមត្ត។

ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី

៖

បានស្សង់ សិត្
ា ិ អាជី វកមមយលើលននដ្ភាពយនត-វ ីយដ្អូ

យៅរកុងសំយរាង។

បានរត្ួត្ពិ និត្យអាជី វកមមជួល-លក់ឌ្ីស និងការបញ្ញ
ច ង
ំ ភាពយនតវ ីយដ្អូ យរឿងដដ្លោមនទិ ដ្ឋាការពី រកសួងវបបធម៌
និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ និងដែនាំដ្ល់អាជី វករជួ លយមរកូ ធុ ងបាស វ ីយដ្អូចល័ត្ អំពីករមិត្សយមាងយៅរកុងសំយរាង
ស្សុកចុងកាល់ ស្សុករត្ពាំងរបាលទ និ ងស្សុកអនាង់ដវង។ បានផ្សពវផ្ាយយសចកតីជូនដ្ំែឹង សតីពីការយធវើ
អាជី វកមមយលើរប
ូ ភាពសិលបៈដ្ល់អាជី វករបញ្ូច លបទយភាង និ ងចយរមៀង អាជី វករជួ លយមរកូ ធុ ងបាស់ វ ីយដ្អូ
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ចល័ត្អំ ពីករមិត្ននការយបើកសយមាង យៅស្សុកបនាទយអំ ពិល។ បានហវឹកហាត្់ យដ្ើ មបីពរងឹងរុ ែភាពដ្ល់រកុម
សិលបៈរបាំបុរាែរបស់មនទីរ

និ ងបានរត្ួត្ពិ និត្យ

និ ងពរងឹ ងរុ ែភាពដ្ល់រកុមសិលបៈមហាជនយៅស្សុក

រត្ពាំងរបាលទ។ បានពិនិត្យកាច់ និងសកមមភាពយធវើពុមរា
ព នយទពាត យៅស្សុកអនាង់ដវង ស្សុកបនាទយអំពិល
និ ងរកុងសំយរាង សកមមភាពយធវើពុមពសុីម៉ាង់ត្៍ យៅស្សុកបនាទយអំពិល ស្សុករត្ពាំងរបាលទ និងស្សុកចុងកាល់
រពមទំងបានដែនាំដ្ល់សិបបករឲ្យយោរពតាមខ្ននត្ចមាាក់ ដមមរ។
យ្នើមយកមកចូ លរួមមយហាស្សពវ ិចិ រត្កមម។

បានស្លវរជាវជាងរំ នូរដដ្លមានលននដ្

បានពិ និត្យការដ្ឋក់ តាំងលាកយីយហា

និងផ្ទទំងផ្ាយពាែិជជកមម

យៅស្សុកអនាង់ដវង និង អាជី វកមមអ៊ាុត្សក់ សមាាងការ និ ងលមារកចក យៅរកុងសំយរាង។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈពែរដពស្ៀមរាប្ ៖

ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានស្សង់ទិននន័យព័ ត្៌មានវត្ាុបុ រាែយរៅឃ្ាង
ំ ចំ នួន០៦យលើក យដ្ឋយរក

យឃើញបំ ដែកចមាាក់ថ្បា
ម នចំ នួន០៨ដ្ុំ

និ ងថ្មទរមលឹងគ០១ដ្ុំ

សាិត្យៅស្សុកសូរទនិរម។

បានផ្សពវផ្ាយ

យសចកតីសយរមចយលម០១ ស.រ សតីពីការកំ ែត្់ បរ ិយវែរបាលទ ទួ ល ស្សះ រត្ពាំង និ ងលពនបុរាែ
យៅស្សុកពួ ក ស្សុកអងគរជុំ ស្សុកស្សីសំ ន ស្សុករកឡាញ់ និងស្សុកវា៉ា រ ិនចំ នួន១៤យលើក។ សហការជាមួ យ
ប៉ាូ លីសប៉ាុ សិ៍រត ដ្ាបាលឃុំយោកដ្ូង រត្ួត្ពិនិត្យរូបចមាាក់បុរាែចំ នួន០៣រូប និងថ្មចំនួន០១ដ្ុំ ដដ្លរបជាជន
របទះយឃើញយៅវាលដស្ស សាិត្យៅឃុំយោកដ្ូង ស្សុកវា៉ា រ ិន យហើយបានរបរល់ឲ្យអាជាញធរអបសរាយដ្ើ មបីរកាទុក។
បានទប់ លកត្់ ដ្ល់របជាពលរដ្ាដដ្លបានយធវើការឈូសឆ្យលុបរត្ពាំងបុរាែយ្មះ រត្ពាំងទ័ពស្សូច សាិត្យៅ
ស្សុកអងគរជុំ

និងបានដែនាំឲ្យបញ្ឈប់ ការឈូសឆ្យលុបរត្ពាំងបុ រាែជាបនាទន់។

មន្ដនតីជំនាញមនទីរ

វបបធម៌ បានសហការជាមួយអាជាញធរអបសរា និងអាជាញធរស្សុកស្សីសំ ន រត្ួត្ពិនិត្យ និ ងបានបញ្ឈប់ ការចក់ ដ្ី
លុបស្សះបុរាែមួ យ (ស្សះយោករបាលទរត្ពាំងទឹ កស ឬរត្ពាំងដមវក) ពីសំណាក់ របជាជន យៅស្សុកស្សី
សនំ។ បានរត្ួត្ពិនិត្យ និ ងយធវើកិចចសនាបញ្ឈប់ ជាបនាទន់ នូវសកមមភាពទន្ដនាទនយកដ្ីទួលរបាលទកាលបី
សំណាក់ របជាជន០៥ររួលរយៅស្សុកស្សីសំ ន

ពី

និ ងយធវើការហាមឃ្ត្់ សកមមភាពភជួររាស់រ ំយលាភយលើដ្ីចំែី

ទួ លរបាលទអូ ររជុង និ ងទួ លរបាលទដស្សរបាំងពីសំណាក់ របជាពលរដ្ាយៅស្សុកអងគរជុំ ។ មន្ដនតីជំនាញមនទីរ
វបបធ៌ មបានសហការជាមួយអាជាញធរស្សុកពួក
មួ យកដនាង

សាិត្យៅឃុំពួក

រត្ួត្ពិនិត្យ

និ ងបញ្ឈប់ ការបូ មមាច់ យៅយលើមនងផ្ាូវបុរាែ

ស្សុកពួ កបានចំ នួន០១យលើក។

បានរកយឃើញទួ លបុរាែថ្មីមួយយ្មះ

ទួ លរបាលទរកចប់ សាិត្យៅឃុំនរពរជូក ស្សុកពួក។ បានសហការជាមួ យអាជាញធរស្សុកបនាទយស្សីពិនិត្យវត្ាុ
បុ រាែយៅលរមនទីរកុលាលភាជន៍អងគរចំនួន០៣យលើក។

សហការជាមួ យនាយកដ្ឋានបុ រាែវត្ាុយលើកលាក

សញ្ញា សតីពីការទប់ លកត្់ការជួ ញដ្ូ រវត្ាុបុ រាែចំ នួន០១ផ្ទទំង យៅផ្ារចស់ រកុងយសៀមរាប។ បានស្សង់ ទិននន័យ

វត្ាុបុរាែ និងវត្ាុផ្លិត្ថ្មីយៅលរមនទីរជាត្ិអងគរ លរមនទីររពះនយរាត្តមសីហនុ អងគរ និ ងលរមនទីរវាយនភែឌ
របនពែីអាសុីបានចំនួន១១យលើក។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី
៦៣រូប។

៖

បានផ្ដល់លិមិត្អនុ ញ្ញាត្នាំយចញវត្ាុសិលបៈយៅយរៅរបយទសចំ នួន

បានបង្អ្ត្់ សិសសលលាសិលបៈបុរាែដមមរ

និងរកុមសិលបៈដដ្លោំរទយដ្ឋយអងគការនានាបាន

ចំ នួន១៧៥យពល។ រកុមសិលបៈមហាជនចំ នួន២៤រកុមបានសដមតងសិលបៈរបាំតាមយរាងមយហាស្សព សណា
ា ោរ
យភាជនី យដ្ឋានជារបចំ។ បានដែនាំដ្ល់អាជី វករភាពយនត-វ ីយដ្អូ (ការផ្លិត្ ការចក់បញ្ញ
ច ំង ការជួល-លក់
ឌ្ី សអាសអាភាស

និងោមនទិ ដ្ឋាការ)ឱ្យចូ លរួមអនុ វត្ដតាមលិមិត្បទដ្ឋានចាប់ ចំនួន១៣៣កដនាង

(រកុង

យសៀមរាប ស្សុករបាលទបារង ស្សុកបនាទយស្សី ស្សុកអងគរជុំ ស្សុករកឡាញ់ ស្សុកពួ ក ស្សុកសូរទនិ រម
និ ងស្សុកជី ដរកង)។ បានរត្ួត្ពិ និត្យដែនាំដកលមាដ្ល់អាជី វករ-សិបបករដដ្លកំ ពុងបយរមើ យសវាកមមទក់ទងនឹង
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ជំនាញសិលបៈសូនរូប

និ ងសិលបៈសិបបកមម យៅរកុងយសៀមរាបចំ នួន៣១យលើក(រកុងយសៀមរាប ស្សុករបាលទ

បារង ស្សុកបនាទយស្សី ស្សុកអងគរជុំ ស្សុករកឡាញ់ ស្សុកពួ ក និ ងស្សុកសូរទនិរម)។ បានសហការ
ជាមួ យកមាាំងចរមុះថានក់ យមត្ត

មនទីរលធារែៈការ

និង

សង្អកត្់ លលាកយរមើ កទមាាក់លាកសញ្ញាចំ នួន

១២លាក និងបដ្ឋចំនួន០៤ផ្ទទំងមុ សចាប់ តាមដ្ងសទឹងយសៀមរាប។ បានរត្ួត្ពិ និត្យទី តាំងយលើកលាកយីយហា
និ ងវ ិចិរត្សិលបៈបានចំនួន២៤យលើក

ឱ្យអនុវត្ដរត្ឹមរត្ូវតាមការដែនាំរបស់រកសួងវបបធម៌

បដ្ឋអាជី វកមមមុសចាប់ តាមដ្ងផ្ាូវជាត្ិយលម៦ចំនួន១៩ផ្ទទំង
ផ្សពវផ្ាយ

សតីពីការទប់លកត្់ សកមមភាពបំផ្ិ ច
ា បំ ផ្ទាញ

យៅរកុងយសៀមរាប។

ការចរាចរ

និ ងបានទមាាក់

បានត្យមាើងផ្ទទំងរូបភាព

សមបត្តិវបបធម៌មុសចាប់

យៅរពលាន

យនតយហាះអនតរជាត្ិ យសៀមរាបបានចំនួន០១ផ្ទទំង។ បានស្លវរជាវរបវត្តិពិធីយចរត្តាមទំ យនៀមទំ លាប់របនពែី
កនុងត្ំ បន់ យៅស្សុករបាលទបារង ស្សុកសូរទនិរម និ ងស្សុកពួ កចំនួន០៣អត្ាបទ។ ការ ិោល័យរចកយចញ
ចូ លដត្មួ យរកុងយសៀមរាបបានផ្ដល់ចាប់ យសវាកមមយលើកលាកយីយហា
ផ្សពវផ្ាយផ្លិត្ផ្ល
របរុំត្ន្ដនតី
លធារែៈ និងកាត្់ សក់ចំនួន៦៧ចាប់។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈពែរតត្ពះវិហារ ៖

ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានទទួ លយកវត្ាុបុ រាែចំនួន០៨ដ្ុំ ពី របជាពលរដ្ាយៅស្សុកជាំកានត

និ ងស្សុកដត្បងមានជ័ យមករកាទុ កយៅមនទីរវបបធម៌។ បានរត្ួត្ពិនិត្យរបាលទបុរាែ និ ងបានដ្ឹកយជើងទរម
វត្ាុបុ រាែចំនួន០១ដដ្លសាិត្យៅបរ ិយវែដ្ី របស់រកុមហ៊ាុនឯកជន
យៅស្សុកដត្បងមានជ័ យចំនួន០១យលើក
រួចយកមករកាទុ កយៅមនទីរវបបធម៌ ។ បានពិ និត្យរបាលទបុរាែ សាិត្កនុងដ្ី រកុមហ៊ាុន រួយ យហវង រកុងដ្ប
និ ង រកុមហ៊ាុន ឡាន យហវន ស្សុកដត្បងមានជ័ យ។ បានដ្ឋក់ លាកសញ្ញាតាមរបាលទនានា យៅស្សុកដ្ប

ចំ នួន០២យលើក។ បានពិ និត្យការកាប់ យដ្ើ មយឈើ តាមដ្ងផ្ាូវជាត្ិ របស់រកុមហ៊ាុន Metfone យៅកនុងត្ំបន់ របាលទ
រពះលា ស្សុកដត្បងមានជ័យចំ នួន០១យលើក។ បានទទួ លបាង់កមមសិទិ ដ្
ធ ី របាលទ យៅស្សុករូយលនចំ នួន ០១
បាង់ និងបានកំ ែត្់ រពំ ដ្ីឡសាដដ្កឬសសីរត្ិបយៅស្សុកដ្បចំ នួន០១យលើក។ បានសិកាដ្ី សមបទនសងគមកិ ចច
យៅស្សុកសងគមថ្មីចំនួន០១យលើក។សកមមភាពឆ្មំរត្ួសរតាយនរពយបាសសមាាត្តាមរបាលទបុរាែសរុបចំនួន
២៦០,១៥៣ដម៉ា រត្កាយរ ៉ា។យភញៀវចូ លទសសនាតាមរបាលទនានាសរុបចំនួន១៨.៨៣២នាក់ (អនតរជាត្ិ៤៧៣នាក់ )
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានយរៀបចំ ពិធីរបារពធទិវាវបបធម៌ ជាត្ិ ០៣ មី នា យលើកទី១៦ ឆ្នំ២០១៤
យរកាមរបធានបទ “អវីៗទំងអស់យដ្ើមបីសុមដ្ុមភាពវបបធម៌ ជាត្ិ ” យរកាមអធិបត្ី ភាព ឯកឧត្តម ជុច យភឿន
រដ្ាយលខ្នធិ ការ រកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ យៅលលាយមត្ត។ បានផ្សពវផ្ាយយសចកតីជូនដ្ំ ែឹង សតីពីការ
របារពធពិធីមយហាស្សពជាត្ិរំនូរវ ិចិរត្កមម ឆ្នំ២០១៣ ដ្ល់អាជី វករតាមបណា
ត ស្សុក-រកុងទំង៨។ បានចុ ះស្សង់
សាិត្ិសិលបៈសូនរូប និងសិលបៈសិបបកមមតាមបណា
ត ស្សុក-រកុងទំង៨ បានចំនួន០៦យលើក។ បានចុ ះស្សង់
សាិត្ិវ ិស័យអភិ វឌ្ឍន៍ វបបធម៌ ចំនួន១០៦យលើក។ ការ ិោល័យរចកយចញចូ លដត្មួ យរកុងរពះវ ិហារ បានយចញ
អាជាញប័ ែណយលើកលាកយីយហាបានចំនួន២៨លាកនិ ងរបរុំ ត្ន្ដនតីចំនួន០១យលើក និងអនុ ញ្ញាត្ចាប់ បំពងសំយលង
ផ្សពវផ្ាយផ្លិត្ផ្លចំនួន០១យលើក អាជីវកមមជួល-លក់ លននដ្ភាពយនត-វ ីយដ្អូចំនួន០១យលើក និ ងផ្សពវផ្ាយ
ផ្លិត្ផ្ល M 150 ចំ នួន០៣យលើក យៅរកុងរពះវ ិហារ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈពែរតកាំពង់ធាំ ៖

ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានស្សង់ និងចុ ះបញ្ជីលលាកប័ រត្វត្ាុបុរាែយរៅឃ្ាំងចំនួន៣១៧ដ្ុំ។

បានសហការជាមួ យអងគការWaseda ជួ សជុ លរបាលទ N1 ននរកុមរបាលទសំបូរនរពរុកបានចំ នួន៣១
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ស្សទប់ ជួ សជុ លបង្អកន់ នដ្ជយែើ ត រខ្នងត្បូងរបាលទN1 និ ងជួ សជុ លបង្អកន់ នដ្ជយែើ ត ររបាលទ N1 ដប៉ាកខ្នង

យជើងបានរួចរាល់។ កាត្់យមមនិ ងកូនយឈើ ដដ្លដ្ុ ះយៅយលើរបាលទ កនុងត្ំបន់របាលទសំបូរនរពរុ កចំនួន២២
របាលទ។ បនតយធវើបញ្ជីលរយពើភែឌវត្ាុសិលបៈ និងចុ ះបញ្ជីសមុច័ចយវត្ាុបុរាែជាត្ិ តាមរបព័ នក
ធ ុំពយូទ័រ។ ទទួល

យភញៀវជាត្ិ និ ងអនតរជាត្ិចូលទសសនាលរមនទីរយមត្តសរុបចំនួន២០៩នាក់ (អនតរជាត្ិ ៥០នាក់) របាលទអដែតត្
ចំនួន៧៨នាក់ (អនតរជាត្ិ៣៦នាក់) រមែីយដ្ឋានភនំសនទុកចំនួន៩,៦០៣នាក់ (អនតរជាត្ិ១,៧១៩នាក់) វត្តរបាលទ
ចំ នួន៩០នាក់ (អនតរជាត្ិ៣២នាក់ ) និងរបាលទសំបូរនរពរុ កចំនួន៥,៨៩៨នាក់ (អនតរជាត្ិ ២,០៣៣នាក់ )។

ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានផ្សពវផ្ាយរបកាសអនតររកសួង សតីពីការផ្តល់យសវារដ្ាបាលថានក់
យរកាមជាត្ិ ដ្ល់សិបបករចមាាក់ និងចក់ ពុមពសុីម៉ាង់ត្៍តាមបណា
ត ស្សុក។ បានបនតហឹក
វ ហាត្់ សិលបៈដ្ល់សិសស
ថានលយរៀងរាល់នថ្ៃអាទិត្យ។ បានដែនាំ និ ង ជរមុញដ្ល់អាជី វករជួ ល-លក់ឌ្ីសតាមបណា
ត ស្សុកឲ្យមកយធវើ
ចាប់ អាជីវកមមឆ្នំ២០១៤។ បានចុ ះពិនិត្យសិបបកមម ត្មាញសូរត្ យៅស្សុកសនទុកចំ នួន០១យលើក និងស្សង់

សាិត្ិសិបបកមមសូនរូបយៅស្សុកបារាយែ៍បានចំនួន០៧កដនាង។ បានចុ ះស្លវរជាវរកអនកយចះយធវើដមាងឯក យៅ
ស្សុកកំពង់ លវយ

ស្លវរជាវបកដរបភាលជនជាត្ិរួយមកជាភាលដមមរយៅស្សុករបាលទបលា័ងគ ពិ ធីយឡើង

អនកតា យៅស្សុករបាលទសំបូរ ពិធីរចត្់ រពះនងគ័ល ស្សុករបាលទបលា័ងគ និងស្សុករបាលទសំបូរ បានចំនួន
០៦យលើក។

បានចុ ះផ្សពវផ្ាយ

និងស្សង់ សិត្
ា ិ អាជី វកមមសមាាងការយៅស្សុកបារាយែ៍ចំ នួន០១យលើក

និ ងយចញលិមិត្អនុញ្ញាត្ដ្ល់អាជី វករសមាាងការចំនួន០៤ចាប់ ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈពែរតកាំពង់ចម ៖

ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានចុ ះរត្ួត្ពិនិត្យលានភាពរបាលទនររបាជ័ យ របាលទភនំហាន់ ជ័យ
របាលទទឹ កឆ្ និងរបាលទយជើ ងនរព និង បានយបាសសមាាត្កនុងបរ ិយវែរបាលទនររបាជ័ យ ។

ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានយរៀបចំ ពិធីរបារពធទិវាវបបធម៌ ជាត្ិ ០៣ មី នា យលើកទី១៦ ឆ្នំ២០១៤

យរកាមរបធានបទ “អវីៗទំងអស់យដ្ើមបីសុមដ្ុមភាពវបបធម៌ ជាត្ិ ” យរកាមអធិបត្ីភាព ឯកឧត្តម នថ្ នរៈសត្ា
រដ្ាយលខ្នធិ ការ រកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិរត្សិលបៈ យៅមនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈយមត្ត។ បានស្សង់សិត្
ា ិ
អាជី វកមមសិលបៈភាពយនត-វ ីយដ្អូ

រកុមសិលបៈទសសនី យភាព

និ ងបនតស្សង់ សិត្
ា ិ សិលបៈសូនរូបដដ្លមាន

កនុងយមត្ត។បានដែនាំដ្ល់អាជី វកររបកបអាជីវកមមដផ្នកឧបករែ៍បំ ពងសយមាងឲ្យយោរពចាប់ យៅរកុងកំពង់
ចម និ ងស្សុកត្ំ ដបរ។ បានដែនាំដ្ល់មាចស់អាជី វកមមបញ្ចូ លបទយភាងតាមទូរស័ពទនដ្មិនឲ្យបញ្ចូ លរូបភាព និង

យរឿងអាសអាភាស យៅផ្ារត្ំ ដបរចំនួន០១យលើក និងបានពិ និត្យការចក់បញ្ញ
ច ង
ំ វ ីយដ្អូ តាមហាងកាយហវ រពម
ទំងបានផ្សពវផ្ាយដ្ល់មាចស់អាជី វកមមយលើវ ិស័យវបបធម៌ឲ្យមកដ្ឋក់ ពាកយសុំចាប់ របកបអាជី វកមមរបស់មួន
ា

យៅស្សុកបាធាយចំនួន០៣យលើក។ បានផ្សពវផ្ាយកបួនខ្ននត្ចមាាក់ដមមរ យៅតាមបណា
ត អាជីវកមមសិលបៈសូនរូប
ចំ នួន០១យលើក។

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈពែរដត្កពចះ ៖

ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានដថ្រកាវត្ាុបុ រាែយៅកនុងឃ្ាង
ំ លរមនទីរជារបចំ និ ងយរៀបចំយៅតាម
ជំ នាញ និងលកខែៈបយចចកយទស។ យភញៀវជាត្ិ និ ងអនតរជាត្ិចូលទសសនារពះវ ិហារបុរាែយៅវត្តរកាកណា
ត ល
សរុបចំ នួន៨០៣នាក់ (អនតរជាត្ិ ចំនួន៤៤៣នាក់) ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានយរៀបចំ ពិធីរបារពធទិវាវបបធម៌ ជាត្ិ ០៣ មី នា យលើកទី១៦ ឆ្នំ២០១៤
យរកាមរបធានបទ “អវីៗទំងអស់យដ្ើមបីសុមដ្ុមភាពវបបធម៌ ជាត្ិ ” យរកាមអធិបត្ីភាព ឯកឧត្តម នថ្ នរៈសត្ា
35

រដ្ាយលខ្នធិ ការ រកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ យៅមនទីរវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈយមត្ត។ ចុ ះពិ និត្យកដនាង
បញ្ញ
ច ំងវ ីយដ្អូ លក់ កាយហវចំនួន៦០កដនាង

កដនាងជួល-លក់ឌ្ីសវ ីយដ្អូចំនួន៧៤កដនាង

និ ងបានដែនាំឲ្យ

អាជី វករមកយធវើកិចចសនាយៅមនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈយមត្ត សតីពីការយធវើអាជី វកមមជួល-លក់ កាដសសត្វ ីយដ្អូ
រត្ឹមរត្ូវតាមចាប់ យៅរកុងរកយចះ។ បានស្សង់ សិត្
ា ិសិលបៈសូនរូប និងសិលបៈសិបបកមម និ ងបានពិ និត្យកដនាង
លក់ យររឿងសង្អ្រ ឹម វត្ាុអនុសាវរ ីយ៍ និ ងបានដែនាំឲ្យអាជីវករយោរពយៅតាមរចនាបទដមមរ យៅរកុងរកយចះ។
បានពិនិត្យ ដែនាំដ្ល់អាជី វករអ៊ាុត្សក់ កាត្់ សក់ សមាាងការ បណាណោរ លាកយីយហា ថ្ត្រូប ចមាាក់ សុីម៉ាង់ត្៍
កដនាងលក់ ឌ្ីស ឲ្យសុំចាប់ យលើកលាកយីយហាចំនួន៦៨កដនាង យៅរកុងរកយចះ។ បានចុ ះពិនិត្យ និងស្សង់សិត្
ា ិ
ការដ្ឋក់ តាំងលាកសញ្ញារបស់អាជី វករយៅរកុងរកយចះ

និងស្សុកចិ រត្បុ រ ីបានចំនួន១២យលើក។

ការ ិោល័យ

រចកយចញចូ លដត្មួ យ បានយចញលិមិត្អនុ ញ្ញាត្របកបអាជី វកមមវ ិស័យវបបធម៌ររប់ ជំនាញចំ នួន៤១ចាប់ ។
មនទរី វបបធម៌ និងវិចិព្តសិល្បៈកេតតសទឹងត្ព្តង ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានសិកាស្លវរជាវពី របវត្តិលស្ដសតភូមិបាយដ្ើម និ ងភូមិហាងលវា៉ា ត្់
តាមរយៈការយធវើកំណាយចំនួន០២កដនាង យៅស្សុកយសលន។ បានសហការជាមួ យរកុមការង្អរមកពីរកសួង
វបបធម៌

និងវ ិចិ រត្សិលបៈយធវើកំណាយយៅភូ មិអូរដរត្ល

និ ងភូមិកាំងយត្យជា

យៅស្សុកថាឡាបរ ិវា៉ា ត្់ចំនួន

០១យលើក ពិនិត្យទី តាំងទួលរបាលទ លានី យបុរាែ

វត្ាុបុរាែ និ ងបានចុ ះបញ្ជីយដ្ើមបីចងរកងជាឯកលរ
សរមាប់ ឆ្នំ២០១៤ យៅកនុងស្សុកថាឡាបរ ិវា៉ា ត្់ ស្សុកយសលន និ ងរកុងសទឹងដរត្ង និងបានចុ ះបញ្ជីបុរាែ
វត្ាុដដ្លមានយៅកនុងយមត្តសរុបមានចំនួន១២៧វត្ាុ និងយរត្ៀមយកមករកាទុ កយៅមនទីរវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ
យមត្ត។
បានស្លវរជាវរកយឃើញទួ លរបាលទបុរាែដដ្លដបកបាក់ចំនួន០៦កដនាង សាិត្យៅឃុំលមរគី។
ចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យវត្ាុបុ រាែដដ្លមានស្លប់ យៅតាមផ្ទះរបជាពលរដ្ា
ចំ នួន០១យលើក។

បានពិនិត្យទួ លរបាលទបុ រាែចំ នួន០២កដនាង

និងយៅកនុងឃ្ាំងលលាស្សុកថាឡាបរ ិវា៉ា ត្់
យៅស្សុកថាឡាបរ ិវា៉ា ត្់

បុ រាែចំនួន០៣ដ្ុំ-ផ្ទទំង។

និ ងរកយឃើញវត្ាុ

ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ សហការជាមួ យរកុមសិលបៈសិសសវ ិទាល័យ ហ៊ាុន ដសន សទឹងដរត្ង
ហាត្់ របាំបាយសី

យដ្ើមបីចូលរួមមយហាស្សពសិលបៈមហាជនអភិ វឌ្ឍន៍ ថានក់ ជាត្ិ

យៅរាជធានី ភំយន ពញ។

បានរត្ួត្ពិ និត្យកដនាងជួ ល-លក់ សុីឌ្ី វ ីសុីឌ្ីបានចំ នួន១២កដនាង យដ្ឋយយធវើការដ្កហូត្ឌ្ី សោមនទិ ដ្ឋាការចំ នួន
២៩៤បនទះយកមករកាទុ កយៅមនទីរវបបធម៌យមត្ត យដ្ើមបីដ្ុត្បំ ផ្ទាញយចល។ បានបង្អ្ត្់ របាំដ្ល់សិសសវ ិទាល័យ
រពះរាជបូ ជនី យកិ ចច

និងវ ិទាល័យ ហ៊ាុន ដសន សទឹងដរត្ង បានចំនួន០៤របាំ។ រត្ួត្ពិនិត្យ និ ងដែនាំដ្ល់

មាចស់រកុមហ៊ាុនដដ្លបានយលើកលាកយីយហាោមនចាប់ អនុ ញ្ញាត្ចំនួន០៦ផ្ទទំង ឲ្យមកយធវើចាប់ យៅការ ិោល័យ
រចកយចញចូ លដត្មួ យ។ បានផ្តល់អាជាញប័ ែណរបកបអាជី វកមមវបបធម៌ សរុបចំនួន១១កដនាង។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈពែរដររនគ្ីរ ី ៖

ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖បានយធវើសំយែើសុំការអនុញ្ញាត្ពី ឯកឧត្តមអភិ បាលយមត្តយដ្ើមបីវាស់ដវងទីតាំង
លានី យបុរាែដដ្លមានយៅកនុងយមត្ត

និងបានសហការជាមួ យមន្ដនតីសុរ ិយោដ្ី យមត្តយផ្ទៀងផ្ទទត្់ យលមជីភីយអស

យធវើដផ្នទីត្ំបន់ របាលទដដ្លបានវាស់ដវងរួច។ បានវាស់បរ ិយវែដ្ី របាលទយកសណាំ ង យៅស្សុកអូរោ៉ា ដ្ឋវ
បានកំ ែត្់រពំ ររឹ ះរបាលទ និងទី តាំងលានី យបុរាែ យៅស្សុកបរដកវ និ ងស្សុកកូនមុំ រពមទំងវាស់បរ ិយវែ
ដ្ី ដ្ំណាក់ សយមតចឪ យៅស្សុកលំផ្ទត្់។ បានយរៀបចំ តារាងឧបសមព័នធបញ្ជីយ្មះរបាលទ រមែីយដ្ឋានបុ រាែ
ទួ លបុរាែ ផ្នូរបុរាែ ទី យោរពបូ ជារបវត្តិលស្ដសត និ ងបុ យររបវត្តិលស្ដសត យដ្ើ មបីបញ្ូច លកនុងបញ្ជីយបត្ិកភែឌ
36

វបបធម៌ ជាត្ិ។

បានដ្ឋក់លាកសញ្ញារូបភាព

យកសណាំ ង ស្សុកអូ រោ៉ា ដ្ឋវបាន០១ផ្ទទំង។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី
ែងឡិជាយរៀងរាល់សបាតហ៍។

៖

សតីពីការទប់លកត្់ ការជួ ញដ្ូ រវត្ាុបុ រាែមុ សចាប់យៅរបាលទ

បានចុ ះរត្ួត្ពិនិត្យការហវឹកហាត្់របស់រកុមសិលបៈមហាជនភូ មិត្ង

ចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យដែនាំដ្ល់អាជីវករបញ្ញ
ច ង
ំ វ ីយដ្អូ លក់ កាយហវចំនួន០៨យលើក

រកុមហ៊ាុនទូ រទសសន៍ដមសកាបចំនួន០៦យលើក

និងការចក់ បញ្ញ
ច ង
ំ វ ីយដ្អូ ខ្ននត្ធំចំនួន០៨យលើក។

បានសហការ

ជាមួ យអាជាញធរយមត្តចុះបន្ដង្អកបបទយលមើសជួ ល-លក់ ឌ្ីសមុ សចាប់ចំនួន០៤ទី តាំង យៅរកុងបានលុង ស្សុកអូរ
ោ៉ា ដ្ឋវ និ ងស្សុកបរដកវ និ ងដ្កហូត្បានឌ្ី សចំ នួន១.២៣៩បនទះ។ បានចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យ ដែនាំដ្ល់អាជី វករ
ចមាាក់ ររប់ របយភទយៅទូ ទំងយមត្ត

ឲ្យអនុ វត្តតាមកបួនខ្ននត្ចមាាក់ដមមរឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវចំនួន០៦យលើក។

បាន

ស្សង់ សិត្
ា ិ សិលបៈសូនរូប និ ងសិបបកមមររប់ របយភទយៅរកុងបានលុង និ ងរកុងបរដកវចំ នួន០២យលើក។ បាន
សហការយរៀបចំពិព័រែ៍កសិកមម និងវបបធម៌ រយៈយពល០៣នថ្ៃ យៅកនុងបរ ិយវែមនទីរវបបធម៌ យមត្ត ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈពែរដមណឌលគ្ីរ ី ៖

ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានផ្សពវផ្ាយអនុរកឹត្យយលម៦៣ និងលរាចរដែនាំយលម០៧ ដ្ល់
អាជី វករជួ ល-លក់ ឌ្ីសររប់ របយភទចំ នួន០៤ឃុ។
ំ
បានស្សង់ សិត្
ា ិ យបត្ិកភែឌវបបធម៌អរូបីររប់ ទរមង់ចំនួន០៤
ឃុំ យៅស្សុកយពរជាដ្ឋរយៈយពល០៣នថ្ៃ។ បានបនតហាត្់ យរៀនបទយភាងរបនពែី មយហារ ី និ ងរបាំ និងហវឹកហាត្់
របាំត្មាញឥលនតដ្ល់រកុមសិលបៈសហរមន៍ភូមិពូតាំងចំនួន០៧យលើក

ហវឹកហាត្់វាយយឃ្មះរបាំមួយដ្ល់

រកុមសិសសមែឌលបុ រ ីកុ មារចំនួន០៨យលើក និងបង្អ្ត្់ដ្ល់រកុមសិលបៈសហរមន៍ អងគការយលើកកមពស់សុមភាព
ជនជាត្ិ យដ្ើ មភារត្ិច ឲ្យយល់ដ្ឹងអំ ពីជមៃឺយអដ្ស៍ចំនួន០៣យលើក។ បានរត្ួត្ពិ និត្យ និងដែនាំដ្ល់អាជី វករ
ជួ ល-លក់ ឌ្ីសឲ្យជួ ល-លក់ ដត្ឌ្ី សណាដដ្លមានទិដ្ឋាការពី រកសូងវបបធម៌

និងដ្កហូត្ឌ្ី សោមនទិ ដ្ឋាការ

ចំ នួន៦៩២បនទះ យកមករកាទុ កយៅមនទីរវបបធម៌ យដ្ើមបីកយមទចយចលបានចំនួន០៤យលើក។ បានចុ ះផ្សពវផ្ាយ
យសចកតីជូនដ្ំែឹង សតីពីការយរៀបចំមយហាស្សពជាត្ិ សិលបៈសូនរូប និងសិបបកមមឆ្នំ២០១៤ ដ្ល់រកុង-ស្សុក
ទំង៥កនុងយមត្តបានចំនួន០១យលើក។

បានចុ ះរត្ួត្ពិនិត្យកនុងពិធីដសនយរពន

និ ងការរបរុំត្ន្ដនតីបុរាែរបស់

បងបាូនជនជាត្ិយដ្ើមភារត្ិចពនង យៅយលើភំ យន ដ្ឋះរកមុំចំនួន០១យលើក។ បានចុ ះយៅរត្ួត្ពិនិត្យ និងយកព័ត្៌មាន
ពី របជាពលរដ្ាមួយចំនួនត្វា៉ា យរឿងយររឿងចរកឈូសឆ្យដ្ី ប៉ាះពាល់ទីកដនាងកប់សពរបស់បងបាូនជនជាត្ិពនង
ទមទរឲ្យរកុមហ៊ាុនឯកជនសងការមូចខ្នត្ដ្ល់ពួកោត្់

យៅសង្អកត្់ សុមដ្ុ ម។

បានយបាសសមាាត្អាស្សម

ទំងបី យៅយលើមជឈមែឌលវបបធម៌ជនជាត្ិភំ យន ដ្ឋះរកមុំ និងយៅយលើភំ យន លាកតាស្សុះ សរមាប់យភញៀវយទសចរែ៍
មកយលងកំ លនត។ បានផ្តល់ចាប់ អនុ ញ្ញាត្អាជីវកមម យសវាកមមវបបធម៌ បានចំ នួន០៤ចាប់ ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈពែរដនត្ពខវង ៖

ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានបនតការស្លវរជាវរកយបត្ិកភែឌររប់ របយភទយៅតាមបណា
ត ស្សុក-រកុង
យៅទូ ទំងយមត្ត។ ចុ ះពិនិត្យរបាលទនរពយដ្ើមស្សុក យៅស្សុកសុីធរកណា
ត ល យដ្ើមបីយសនើសុំយៅរកសួងវបបធម៌
និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ

យដ្ើ មបីបញ្ូច លជាសមបត្តិយបត្ិ កភែឌវបបធម៌ ជាត្ិ។

បានចក់ ដ្ីបដនាមយៅទីទួលបារាយែ៍

អដែតត្ និងទី ទួលរបាលទនរពយដ្ើមស្សុក ជាអំ យណាយសបបុរសជន។ បនតកលងលពនចូ លបូជនីយដ្ឋាន
បារាយែ៍អដែតត្ សយរមច៥០ភាររយ ដដ្លជាអំ យណាយរបស់សបបុរសជន និ ង ដ្ឋក់លាកសញ្ញាសមាគល់

យ្មះយដ្ើ មយឈើ បានចំនួន៧៨លាក។ បនតយរៀបចំ ដ្ឋក់ យៅអី ថ្ម សរមាប់ យភញៀវអងគុយយលងកំលនត និងជីកអែូត ង
សនប់បាន០១អែូត ង សរមាប់ យរបើរបាស់កុនងបូ ជនី យដ្ឋានបារាយែ៍អដែតត្ ជាអំយណាយរបស់ឯកឧត្តមអភិបាល
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យមត្ត និ ងសបបុរសជន។ បានពិនិត្យវត្ាុបុរាែយៅស្សុករពះយសតចចំនួន០១យលើក និងចូលរួមដ្ឋំកូនយឈើ យៅទីទួល
បារាយែ៍អដែតត្បានចំនួន១៥០យដ្ើម។

យរៀបចំរយរមាងវាស់ដវងដ្ី យៅរបាលទនរពយដ្ើមស្សុក

ស្សុកសុីធរ

កណា
ត ល យដ្ឋយសហការជាមួ យអនកជំ នាញរកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិរត្សិលបៈ និ ងអាជាញធរដដ្នដ្ី ឃុំ ស្សុក។
បានទទួ លវត្ាុបុរាែចំ នួន០២ដ្ុំ (លឹងន
គ ិ ងយោនី) ពីស្សុករពះយសតចយកមករកាទុកយៅលរមនទីរ។ យភញៀវចូ ល
ទសសនាលរមនទីរយមត្តមានចំ នួន២១៧នាក់ ។

ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានបង្អ្ត្់ របាំជូនពរដ្ល់សិសសមែឌលកុ មារកំរពាយមត្ត និងសិសស
វ ិទាល័យរពះអងគឌ្ួងជាយរៀងរាល់នថ្ៃ។ បានស្សង់ សិត្
ា ិចបុី ដ្ងដវង យដ្ើមបីសុំបញ្ូច លជាសមបត្តិយបត្ិ កភែឌអរូបី
ននមនុ សសជាត្ិ។ បានរត្ួត្ពិនិត្យ យធវើកិចចសនាជាមួ យអាជី វករបញ្ញ
ច ង
ំ វ ីយដ្អូលក់ កាយហវចំនួន១៣យលើក យៅ

ស្សុកកំពង់ រត្ដបក ស្សុកពាមរក៍ និងរកុងនរពដវង ឲ្យយោរពយៅតាមចាប់ និ ងសីលធ៌ មសងគម។ បានស្សង់សិត្
ា ិ
សិលបៈភាពយនត និ ងសិលបៈសូនរូប និងសិលបៈសិបបកមមររប់ របយភទរបចំឆ្នំ២០១៤។ បានចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យ
សិបបកមមររប់ របយភទយៅតាមបណា
ត ស្សុក-រកុងបានចំ នួន២៦យលើក។

បានពិនិត្យលាកសញ្ញាររប់ របយភទយៅ

ស្សុកពាមរក៏ និងស្សុកកំពង់រត្ដបកចំ នួន០៣យលើក។ បានសហការជាមួ យរកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ
ចុ ះពិនិត្យរយរមាងបយងកើត្ភូមិវបបធម៌ យៅភនំត្ូច ស្សុកបាភនំ យដ្ើមបីកលងបដ្ិ មាយៅទី យនាះ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈពែរតសវយពរៀង ៖

ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានចុ ះរត្ួត្ពិនិត្យទួ លបុរាែ និ ងរបាលទបុរាែចំ នួន៩០យលើក និ ង
រត្ួត្ពិនិត្យវត្ាុបុរាែយៅតាមទី លធារែៈចំនួន០៣យលើក។ បានរបមូ លវត្ាុបុ រាែចំនួន០១រូប យធវើអំពីថ្មភក់

សាិត្យៅឃុំបាលក់ យកមករកាទុកយៅលរមនទីរយមត្ត។ បានសហការយធវើបង
ា ់ ទួលបុ រាែបានចំ នួន៥៣បាង់
និ ងផ្សពវផ្ាយចាប់ សតីពីការការពារយបត្ិកភែឌបានចំនួន១០យលើក ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានយរៀបចំ ពិធីរបារពធទិវាវបបធម៌ ជាត្ិ ០៣ មី នា យលើកទី១៦ ឆ្នំ២០១៤
យរកាមរបធានបទ “អវីៗទំងអស់យដ្ើមបីសុមដ្ុមភាពវបបធម៌ ជាត្ិ ” យរកាមអធិបត្ី ភាពដ្៏ មង
ព ់មពស់ យលាកជំ ទវ
រដ្ាមន្ដនតី រកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ យៅលលរបជុំយ្នរទយនា។ បង្អ្ត្់ របាំដ្ល់សមារមន៍ យុវជនយមត្ត
ចំ នួន០១រកុម និ ងអងគការកូ ដ្ូដមមរ យៅឃុំតាសួសចំ នួន០១រកុម និ ងបង្អ្ត្់របាំ និ ងបំ ប៉ានបយចចកយទសដ្ល់រកុម
សិលបៈមហាជនកនុងយមត្តចំនួន១៤រកុម។ បានផ្សពវផ្ាយចាប់ ពាក់ព័នធវ ិស័យភាពយនតនិងវ ីយដ្អូចំនួន២យលើក
និ ងរត្ួត្ពិនិត្យអាជីវកមមជួល-លក់ឌ្ីសចំនួន២៤យលើក
ពិនិត្យដ្ល់សហរមន៍ សិបបកមមអំពីឬសសី

រកយឃើញឌ្ី សោមនទិដ្ឋាការចំ នួន២.៦១០បនទះ។

និ ងអញ្ូច ត្ចំ នួន០២យលើក។

រត្ួត្

បានចងរកងរបវត្តិយផ្សងៗដដ្លទក់

ទងជាមួ យវបបធ៌ មជាត្ិ ចំនូន០១អត្ាបទ។បានរត្ួត្ពិនិត្យការដ្ឋក់ តាំងលាកយីយហា និងផ្ទទំងផ្ាយពាែិជជកមម
ចំនួន២៧យលើក។ បានយចញលិមិត្អនុញ្ញាត្យលើកលាកសញ្ញា និងផ្ទទំងយីយហាររប់ របយភទចំ នួន២៤កដនាង និង
យចញអាជាញប័ែណដ្ល់អាជី វករ កនុងការរបរុំ និ ងសដមតងសិលបៈចំនួន១០យលើក ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈពែរតរបង្ម
ាំ៊ុ ៖
ូ

ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ របាលទបុរាែមានចំនួន០៩កដនាង ទួ លបុ រាែចំនួន១៥កដនាង ស្សះ
បុ រាែចំនួន០៤កដនាង រមែីយដ្ឋានបុរាែចំនួន០១កដនាង រមែីយដ្ឋានធមមជាត្ិ ចំនួន០១កដនាង យចត្ីយ
បុ រាែចំនួន០១កដនាង និងផ្ទទំងសិលាចរ ិកចំនួន០៤កដនាង ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ រកុមសិលបៈមហាជនសរុបមានចំ នួន១០៨រកុម។ ទី តាំងផ្លិត្ លក់
លាកសញ្ញាចំ នួន០៦កដនាង

ទី តាំងលក់ចមាាក់ សុីម៉ាង់ត្៍ចំនួន០៩កដនាង
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និងទី តាំងលក់ ចមាាក់ យឈើ ចំនួន០៨

កដនាង។

បណាណោរមានចំ នួន១៤កដនាង

ត្ូបលក់ យសៀវយៅ

និ ងកាដសត្ចំ នួន១៦កដនាង

សមាាងការ

ចំ នួន៨០កដនាង បា៉ា ែូផ្ាយពាែិជជកមមចំនួន៣៧១កដនាង កាត្់ សក់ និ ងអ៊ាុត្សក់ចំនួន១០៦កដនាង ថ្ត្រូប
និ ងហវត្ូ
ូ កូពីចំនួន៥១កដនាង និងបញ្ូច លបទយភាងចំ នួន១២៣កដនាង ។
ពស្ចកដស្
ី ននដ្ឋ
ិ ា ន៖
សកមមភាពការង្អរវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈរយៈយពល៩ដម ឆ្នំ២០១៤យនះ មានដ្ំ យែើរការលាកុងការ
ន

ផ្សពវផ្ាយ

និងចត្់តាំងអនុ វត្តកមមវ ិធី នយោបាយយុទធលស្ដសតចត្ុ យកាែដ្ំ ណាក់ កាលទី៣ របស់រាជរដ្ឋា

ភិ បាល កនុងនីត្ិកាលទី៥ននរដ្ាសភា និ ងយោលនយោបាយជាត្ិ សីព
ត ី វ ិស័យវបបធម៌ដដ្លមានចកខុវ ិស័យ អភិ រកស
និ ងអភិវឌ្ឍវបបធម៌ ជាត្ិ យដ្ើមបីរម
ួ ចំដែកអភិ វឌ្ឍយសដ្ាកិចចសងគម។ ជាក់ ដសតងររប់អងគភាពជំ នាញថានក់ កណា
ត ល
រូមសហការជាមូ យមនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈរាជធានី-យមត្ត រកសួងពាក់ ព័នធ នដ្រូអភិវឌ្ឍជាត្ិ-អនដរជាត្ិ
ិ ័យឯកជនអនុ វត្តនូវសកមមភាពការង្អរវបបធម៌
និ ងវស

ិ ិ រត្សិលបៈរយៈយពល៩ដម
និ ងវច

ឆ្នំ២០១៤

សយរមចបាន

លទធផ្លមូ យចំ នួនដដ្លយយើងអាចវាយត្នមាយលើសកមមភាពការង្អរសំខ្នន់ៗ តាមដផ្នការយុទធលស្ដសតនីមួយៗ
និ ងបញ្ញ
្ របឈមមួ យចំនួនដ្ូចខ្នងយរកាម៖
១.សកមមភាពការង្អរសំខ្នន់ៗដដ្លសយរមចបានៈ
ដផ្នការយុទល
ធ ស្ដសតទី១៖ពរងឹងពរងីកសកាតនុពលវបបធម៌ឲ្យកាាយជាកមាាង
ំ ចលករកនងការរួ
មចំដែកអភិវឌ្ឍ
ុ
យសដ្ាកិចស
ច ងគម

-បានបនតកិចចសហរបត្ិបត្តិការជាមួ យអងគការ G.H.F និ ង Waseda យដ្ើ មបីោំពារជួ សជុ លរបាលទ
បនាទយឆ្មរ

យមត្តបនាទយមានជ័ យ

និងរកុមរបាលទសមបូរែ៍នរពរុក

យមត្តកំពង់ធំ

រពមទំងបានយធវើការ

សយន្ដង្អគះបនាទន់ នូវរបាលទបុ រាែមួ យចំ នួនយទៀត្កនុងយមត្តតាដកវ បាត្់ដ្ំបង រកយចះ រពះវ ិហារ ឧត្តរមានជ័យ
កំ ពង់ ចម និងជួ សជុ លដកលមារពះសកយមុនីយចត្ិ យយៅភនំរពះរាជរទពយ ជាយដ្ើ ម

-បានបនតយរៀបចំឯកលរបំ យពញបដនាមយដ្ើ មបីបំយពញដបបបទកនុងការចុ ះបញ្ជីរបាលទសមបូរនរពរុ ក ជា

យបត្ិ កភែឌពិ ភពយលាកតាមសំយែើរបស់អងគការUNESCO

-បានបនតកិចចសហការជាមួយបណា
ត របយទសជាមិត្តយដ្ើមបីការពារ និងទមទរយកមកវ ិញនូ វវត្ាុសិលបៈ

បុ រាែដមមរដដ្លរត្ូវបានលួចបាន់យដ្ឋយមុ សចាប់

-បានបនតការផ្ទាស់បូរវបបធម៌
ត
តាមរយៈការសដមតងសិលបៈទសសនី យភាព

ឬសបាតហ៍វបបធម៌ជាមួ យ

របយទសកនុងត្ំ បន់ អាល៊ាន និ ងរបយទសជប៉ាុន ឥណា
ឌ លធារែរដ្ាកូយរ ៉ា ជាយដ្ើ ម
-យោងកិចចរពមយរពៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិ បាលកមពុជា រកសួងបានសរមបសរមួលឲ្យភារី បារាំង សហរដ្ា
អាយមរ ិក និ ងអូ ស្ដលតលី មចីវត្ាុសិលបៈបុរាែដមមរយកយៅតាំងពិព័រែ៍យៅរបយទសរបស់មួន
ា

-ការង្អរដថ្រកា យបាះបយង្អគលការពារដ្ីត្ំបន់ របាលទ និ ងទួ លបុ រាែរត្ូវបានអនុ វត្តោ៉ាងសកមម
-ការថ្ត្ដមសភាពយនតរបស់រកុមហ៊ាុនបរយទសយៅកមពុជាមានការយកើ នយឡើង
-ការយចញសដមតងសិលបៈទសសនី យភាពយៅយរៅរបយទសបានយកើនយឡើង

ដផ្នការយុទល
ធ ស្ដសតទី២៖ពរងឹងពរងីកការអប់រ ំ ការផ្សពវផ្ាយ ការនចនរបឌ្ិត្ និងការបយងកើត្ទីផ្ារវបបធម៌
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-នាយកដ្ឋានជំ នាញ រួមសហការជាមួ យមនទីរវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈរាជធានី-យមត្ត បានមិត្មំផ្សពវ
ផ្ាយលិមិត្បទដ្ឋានរត្ិយុត្ិ ស
ត ីព
ត ីកិចដច ថ្រកាការពារអត្តសញ្ញាែជាត្ិ

កបូនខ្ននត្កាច់ចមាាក់ដមមរជូនដ្ល់
វ ិស័យឯកជនដដ្លរបកបអាជី វកមមយលើវ ិស័យវបបធម៌ឲ្យរកាបាននូ វរុ ែភាព
កបូនខ្ននត្ជាត្ិ និងពរងឹ ង
ការផ្តល់ និងបយរមើយសវាកមមវបបធម៌ដ្ល់វ ិស័យឯកជនឲ្យរហ័សទន់យពលយវលាជាការយលើកទឹ កចិ ត្ត និ ងយ្ាើយ
ត្បយៅនឹងការបយងកើត្

និងបយងកើនផ្លិត្ផ្លវបបធម៌ជាត្ិ របស់ពូកយរ

កនុងយោលបំ ែងយធវើឲ្យមាននិរនតរភាព
រូមចំដែកបយរមើវ ិស័យយទសចរែ៍វបបធម៌
យដ្ើមបី

ននការយធវើចរាចរផ្លិត្ផ្លវបបធម៌ ជាត្ិ យលើទីផ្ារយសរ ី
អភិវឌ្ឍយសដ្ាកិចចជាត្ិ និ ងកាត្់ បនាយភាពរកី រកកនុងសងគម

-បានចូ លរូមពរងឹងសីលធម៌ សងគមកនុងស្សទប់ យុវជនឲ្យលគល់យល់ដ្ឹងពីរុែត្នមាននពហុវបបធម៌

កនុងសងគមជាត្ិ របស់មួនតាមរយៈការយរៀបចំ
ា
ទិវាវបបធម៌ ជាត្ិ៣មិ នាយលើកទី១៦ឆ្នំ២០១៤ មយហាស្សពសិលបៈ
មហាជនអភិវឌ្ឍន៍ទូទំងរបយទសឆ្នំ២០១៤ មយហាស្សពកំណាពយ និ ងចយរមៀងដមមរជាសកលឆ្នំ២០១៤ មយហា
ស្សពដមាងដមមរ ម្ូបអាហារដមមរ និ ងចមាាក់យឈើ ឆ្នំ២០១៤ រពមទំងការយរៀបចំរពឹត្ិ កា
ត រែ៍វបបធម៌ យផ្សងៗយទៀត្
-បានដ្ឋក់ ឲ្យដ្ំ យែើរការនូវរបព័នធ website និ ង facebook របស់រកសួងយដ្ើ មបីផ្សពវផ្ាយពី ការង្អរ

វបបធម៌ោ៉ាងទូ លាយយដ្ើមបីទំងអស់ោន រពមទំងទទួលបានមកវ ិញនូ វមត្ិ រ ិះរន់ និ ងលាបនា សរមាប់ចូលរួម
យធវើកំដែទរមង់ ការររប់ ររងទំងដផ្នករដ្ាបាល និងបយចចកយទស
ដផ្នការយុទល
ធ ស្ដសតទី៣៖ពរងឹងពរងីកសមត្ាភាពលាប័ន ភាពជានដ្រូអភិវឌ្ឍយដ្ើមបីបយងកើនរបសិទភា
ធ ពការង្អរ
និងយសវា
-សយរមចបាននូ វយោលនយោបាយជាត្ិ សីព
ត ី វ ិស័យវបបធម៌ យដ្ឋយបានទទួ លការឯកភាពពីរែៈ
រដ្ាមន្ដនតីកុងសម័
ន
យរបជុំ យពញអងគនានថ្ៃទី១៨ ដមកកកដ្ឋ ឆ្នំ២០១៤ កនាងមក ដដ្លជាដផ្នទីបង្អ្ញផ្ាូវមួ យោ៉ា ង
សំខ្នន់

និ ងជាមូ លដ្ឋានររឹ ះសរមាប់ រកសួងវបបធម៌

និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈកនុងការអនុវត្តនូវកមមវ ិធីនយោបាយ

យុទធលស្ដសតចត្ុយកាែដ្ំណាក់ កាលទី ៣របស់រាជរដ្ឋាភិ បាល កនុងនីត្ិកាលទី៥ននរដ្ាសភា យដ្ើមបីរម
ួ ចំ ដែក
អភិវឌ្ឍយសដ្ាកិចចសងគម
-បាន និងកំ ពុងយរៀបចំ បទដ្ឋានរត្ិ យុត្ប
ត ដនាមយទៀត្ និ ងយធវើវ ិយលធនកមមបទដ្ឋានរត្ិ យុត្ណា
ត
ដដ្ល
មានមាឹមលរពុំ ររប់រោន់យដ្ើ មបីបនតនិរនតរភាពកនុងការររប់ររងវ ិស័យវបបធម៌កុងដ្ំ
ន ណាក់ កាលសកលភាវូបនី យ
កមមននវបបធម៌

-លលាមធយមវ ិចិ រត្សិលបៈ

និងសកលវ ិទាល័យភូមិនទវ ិចិ រត្សិលបៈបានមិត្មំ យធវើទំយនើបកមមនូវ

កមមវ ិធី សិកាតាមសតង់ដ្ឋរបស់រកសួងអប់រ ំ យុវជន និ ងកី ឡា ពរងឹងកិចចសហរបត្ិ បត្តិការជាមួ យដដ្រូអភិ វឌ្ឍ
ជាត្ិ-អនតរជាត្ិ យដ្ើមបីបែុត ះបណា
ត លធនធានមនុ សសនូវជំ នាញវបបធម៌ ទំង៥(លាបត្យកមម បុ រាែវ ិទា នាដ្
លស្ដសត

ត្ូ រយត្ន្ដនតី និងសិលបៈសូនរូប) ររប់ ករមិត្សិកាទំងកនុងស្សុក និងយរៅស្សុក យដ្ើ មបីរម
ូ ចំដែកជូ យ

ដ្ល់ការអភិ រកស និងអភិ វឌ្ឍវបបធម៌ ជាត្ិរបស់នាយកដ្ឋានជំ នាញ និ ងមនទីរវបបធម៌ រាជធានី-យមត្ត
-នាយកដ្ឋានលរមនទីរ

នាយកដ្ឋានបុ រាែវត្ាុ

សិទិ អ
ធ ក
ន និពនធនិងសិទិរធ បហាក់ របដហល

នាយកដ្ឋានសិលបៈភាពយនត

នាយកដ្ឋានយសៀវយៅនិ ងការអាន

នាយកដ្ឋាន

និងរចកយចញចូ លដត្មួ យ

ដដ្លផ្តល់យសវាកមមវបបធម៌ននយមត្តយសៀមរាប បាត្់ ដ្ំបង កំពង់ ឆ្នំង និងយមត្តរកយចះ មានដ្ំយែើរការោ៉ា ង
មមាញឹកកនុងការបយរមើយសវាកមម

និងផ្តល់យសវាកមមជូនយភញៀវយទសចរែ៍

និងអត្ិ ថ្ិជនដដ្លរបកបអាជី វកមម

យលើវ ិស័យវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ និងបានរួមចំដែករករបាក់ ចំែូលបង់ចូលថ្វ ិការដ្ា។
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២.បញ្ញ
្ របឈមៈ
១-មវះធនធានមន្ដនតីជំនាញសរមាប់ បំយពញមុ មដ្ំ ដែង និ ងរកបម័ែឌមន្ដនតីរាជការដដ្លបាននិ ងរត្ូវ
ចូ លនិ វត្តន៍ ជាពិយសសសិលបករ សិលបការ ិនី និងមន្ដនតីយៅតាមការោ
ិ ល័យវបបធម៌ស្សុក-មែឌ-រកុង
២-កងវះលិមិត្បទដ្ឋានរត្ិយុត្ិ ត

និ ងចាប់ សរមាប់ ររប់ ររងវ ិស័យវបបធម៌មិនទន់ យ្ាើយត្បយៅនឹង

វ ិលលភាពដ្៏ ធំយធងរបស់វ ិស័យយនះ
៣-ការយល់ដ្ឹងយលើការង្អរររប់ ររងលរមនទីរ និ ងវត្ាុបុ រាែរបស់មន្ដនតីជំនាញតាមមនទីរវបបធម៌រាជធានី

យមត្ត មានកនុងករមិត្ទប

៤-មវះខ្នត្ថ្វ ិកាសរមាប់ជួយដ្ល់ការង្អរសិកាស្លវរជាវ បែុត ះបណា
ត ល
ររប់ ទរមង់ ជាពិយសសលននដ្ដដ្លបានបាត្់ បង់ និ ងកំ ពុងរបឈមការបាត្់បង់
៥-ការង្អរយបាះបយង្អគលកំែត្់ ទីតាំងលានី យបុរាែ

និងត្យមាើងលននដ្សិលបៈ

និងសំែង់ បុរាែមានសភាពយឺត្ោ៉ា វ

អាចរបឈមជាមួ យការរ ំយលាភយកដ្ីពីសំណាក់ រកុមហ៊ាុនឯកជន របជាពលរដ្ា រួមទំងរពះសងឃមួ យចំនួន
៦-មនទីរវបបធម៌រាជធានី-យមត្តមានការលំបាកកនុងការររប់ររងជំ នាញមួ យចំនួនដ្ូ ចជា ៖ ការររប់ររង

លាកសញ្ញា ផ្ទទំងបា៉ា ែូ លាកយីយហា... យរពាះរត្ួត្ភារកិ ចចោនជាមួ យរកសួងលាប័ នយផ្សងយទៀត្
ខផនការស្កមមភាពការងារវប្បធម៌ស្ខា
ាំ ន់ៗ ស្ត្ម្ភប្់៣ខែ ច៊ុងឆ្ន ាំ២០១៤

-បនដយធវើកិចចសហរបត្ិបត្ដិការជាមួ យអងគការ G.H.F ជួ សជុ លរបាលទបនាទយឆ្មរ យមត្ដបនាទយមានជ័ យ
-បនដយធវើកិចចសហរបត្ិបត្ដិការជាមួ យអងគការWaseda ជួ សជុ លរកុមរបាលទសំបូរនរពរុ ក យមត្ដកំពង់ ធំ
-យលើករយរមាងជួ សជុ លទល់រទរបាលទដដ្លសាិត្កនុងភាពយរោះថានក់បំផ្ុត្

ដ្ូ ចជារបាលទស្សីររប់

លកខ័ែ យមត្តកណា
ត ល របាលទភនំជីសូរយ យមត្តតាដកវ និ ង របាលទរពះសទឹង យមត្តរពះវ ិហារ
-បនតយរ ើថ្មរលុះយកាាងទវរទី ៤ មុ មខ្នងត្បូងរបាលទបនាទយឆ្មរ យដ្ឋយថ្វ ិការាជរដ្ឋាភិ បាល

-បនតកិចចសហរបត្ិបត្តិការជាមួ យអងគការ UNESCO យរៀបចំរយរមាងបាង់យមរបាលទបនាទយឆ្មរ
-យធវើកិចចសហរបត្ិបត្តិការជាមួ យអងគការ

Exo

បញ្ជរព័ត្៌មានយៅរបាលទបនាទយឆ្មរ

Foundation

កនុងការលងសង់ បនគន់អនាម័ យ

និ ង

-យធវើកិចចសហរបត្ិបត្តិការជាមួ យរកុមហ៊ាុនKIRI Travelពី ការង្អរយបាះត្ង់យៅរបាលទបនាទយឆ្មរ
-បញ្ូជ នមន្ដនតីជំនាញយៅសិកាស្លវរជាវ និងយលើករយរមាងជួសជុលរបាលទនានាតាមបណា
ត យមត្តដដ្ល
មានរបាលទកំពុងរបឈមនឹងយរោះថានក់បំផ្ុត្
-យរត្ៀមយធវើកិចចសហរបត្ិបត្តិការជាមួ យលលាបារាំងចុ ងបូ ពា៌ សតីពីការចុ ះបញ្ជីរប
ូ ចមាាក់ និ ងការពរងីក
ឃ្ាំងដ្ឋក់វត្ាុសិលបៈ

-យរត្ៀមបញ្ូជ នមន្ដនតីជំនាញចុ ះអនុ វត្តរយរមាងជួ សជុ លសយន្ដង្អគះបនាទន់ លពនហាលមុ មខ្នងយកើ ត្របាលទ
បនាទយឆ្មរ
-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:
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-បនតសហការពិនិត្យ ជាមួយរកសួងយុត្ិធ
ត ម៌ យធវើចាប់ សតីពីការររប់ររងវ ិស័យភាពយនត
-យរត្ៀមសដមដងសិលបៈទសសនី យភាពបយរមើរពឹត្ិ កា
ដ រែ៍សំខ្នន់ ៗរបស់ជាត្ិ និ ងអនដរជាត្ិ
-យរត្ៀមចូ លរួមកនុងសកមមភាពសិលបៈទសសនី យភាពយៅយលើឆ្កអនតរជាត្ិ
-យរៀបចំ មយហាស្សពជាត្ិ សិលបៈចមាាក់យឈើ សីព
ត ី របាលទបាយ័ន

-បនដហាត្់ សម និងសិកាស្លវរជាវសរមាប់ ត្យមាើងលននដ្សិលបៈទសសនី យភាពថ្មី
-បនតការជួ សជុ លអោរមហាវ ិទាល័យបុរាែវ ិទា ។
យសចកដីដ្ូចបានយោរពជរមាបជូនខ្នងយលើ

សូម

ឯកឧត្ដមឧបនាយករដ្ាមន្ដនដី

ទីសកា
ី ដ ររែៈរដ្ាមន្ដនដី យមតាដរជាបជារបាយការែ៍ ។
សូម ឯកឧត្ដមឧបនាយករដ្ាមន្ដនដី យមតាដទទួ លនូ វការយោរពដ្៏មង
ព ់ មពស់អំពីនាងមញំុ ។

រដាមន្ដនដី

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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រដ្ាមន្ដនដីទទួលបនទក
ុ

