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ី ី
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I. សស្ចក្ដីសផដើម ៖
អនុវត្ដតាមកមមវ ិធី នយោបាយ យុទ្សា
ធ ស្ដ្រចតុកោណដំណាក់ោលទ្ី៣ របស់រាជរដ្ឋាភិ បាល

នី ត្ិ

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

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

II. រចនាស្មពន
័ ធ និងត្ក្ប្ែណឌ ៖
១.រចនាស្មព័នធ ៖
ក-ថានក់ដ្ឹកនាំរកសួង ៖
រកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិរត្សិលបៈដ្ឹ កនាំយដ្ឋយ រដ្ាមន្ដនដី១រូប អមយដ្ឋយរដ្ាយលខ្នធិការ៧រូប និង
អនុរដ្ាយលខ្នធិការ៨រូប។
ម-ថានក់រដ្ាបាលកណា
ដ ល៖
ថានក់ រដ្ាបាលកណា
ដ ល រកសួងមាន ៖
-អរគនាយកដ្ឋានរដ្ាបាល និងហិរញ្ាវត្ាុ មាននាយកដ្ឋានចំ នួន០៩ (នា.រដ្ាបាល នា.បុ រគលិក នា.ដផ្នការ
សាិត្ិ និងសរុប នា.រែយនយយ ហិរញ្ា វត្ាុ នា.សំភារៈ និ ងបរ ិកាខរ នា.នីត្ិកមម នា.សិទិ អ
ធ នកនិពនធ និ ងសិទិ ធ
របហាក់ របដហល នា.សហរបត្ិបត្ដិការវបបធម៌អនដរជាត្ិ និ ងកិចចការអាល៊ាន លលាបែុដ ះបណា
ដ លរកបមែឌ
វបបធម៌) ។
1

-អរគនាយកដ្ឋានបយចចកយទសវបបធម៌ មាននាយកដ្ឋានចំនួន០៥ (នា.អភិ វឍ វបបធម៌ នា.យសៀវយៅ
ការអាន នា.សិលបៈភាពយនដ និ ងផ្នពវផ្ាយវបបធម៌ នា.សិលបៈទសននី យភាព នា.សិលបៈសូនរូប និ ងសិលបៈ
សិបបកមម) ។
-អរគនាយកដ្ឋានយបត្ិកភែឌ មាននាយកដ្ឋានចំ នួន០៤ (នា.បុរាែវត្ាុ នា.លរមនទីរ នា.បុ រាែវ ិទា
និ ងបុ យររបវត្ដិវ ិទា នា.ោំពារ និងអភិ រកនសំែង់ បុរាែ) ។
យរៅពី យនះយៅមានអងគភាពចំ នួន០៤យទៀត្ ដដ្លសាិត្យៅយរកាមការដ្ឹកនាំផ្ទទល់របស់រដ្ាមន្ដនដី ៖
-លកលវ ិទាល័យភូមិនវទ ិចិរត្សិលបៈដដ្លជាររឹ ះលានលធារែៈ ថានក់ យសមើអរគនាយកដ្ឋាន មាន
មហាវ ិទាល័យចំ នួន០៥ (មហា.បុ រាែវ ិទា មហា.លាបត្យកមម និ ងនររូបនីយវ ិទា មហា.សិលបៈសូនរូប
មហា.ត្ូ រយត្ន្ដនដី មហា.នាដ្លស្ដសដ) និ ង មជឈមែឌលសិកាស្លវរជាវវបបធម៌ វ ិទាលស្ដសដចំនួន០១ ។
-នាយកដ្ឋានសវនកមមនផ្ទកង
ុន
-អធិការដ្ឋាន ថានក់យសមនា
ើ យកដ្ឋាន
-លលាមធយមវ ិចិរត្សិលបៈ ថានក់ យសមើនាយកដ្ឋាន មានលលាជំ នាញចំនួន០៥ (លលារបាំ លលា
យសៀក លលាសិលបៈសូនរូប លលាត្ូ រយត្ន្ដនដី លលាយលាខន) ។
រ-ថានក់រាជធានី-យមត្ដ ៖
រកសួងមានមនទីរវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈរាជធានី-យមត្ដ ចំ នួន២៥ និ ងការ ិោល័យវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្
សិលបៈរកុង មែឌ ស្សុក ចំ នួន១៦៦ការ ិោល័យ ។
២.ត្ក្ប្ែណឌមន្ដនដរា
ី ជការ ៖
រកសួងមានមន្ដនដីរាជការសរុបចំ នួន២.៤៧២នាក់ កនុងយនាះស្សី៨៧៣នាក់ ដចកយចញជា ៖-ថានក់ រដ្ាបាលកណា
ដ ល មានចំនួន១.៤៥៥នាក់ កនុងយនាះស្សី៥៥៤នាក់
-ថានក់ មនទីរវបបធម៌រាជធានី -យមត្ដ មានចំ នួន១.០១៧នាក់ កនុងយនាះស្សី៣១៩នាក់ ។
ឹ នា ាំត្ក្ស្ួង ៖
III. ស្ក្មមភាពការងារថ្ននក្់ដក្
ស្ក្មមភាពក្នងត្ប្សទ្ស្
៖
ុ

-យៅនថ្ៃទី១២ ដមវ ិចឆិកា ឆ្នំ២០១៤ យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី បានទទួ លជួ បយលាកស្សី ជូ លី ជុង (Julie
Chung) អនុ របធានយបសកកមមការទូ ត្ និ ងសហការ ី យលាក ជ័ យ រា៉ា មា៉ា ន (Jay R. Raman) មន្ដនតីទំនាក់ទំនង
កិ ចចការលធារែៈននលានទូត្សហរដ្ាអាយមរ ិករបចំកមពុជា
មកសដមតងការរួ រសម
និ ងពិ ភាកាការង្អរ
ពាក់ ព័នធនឹងកិ ចចសហរបត្ិបត្តិការវបបធម៌ រវាងរបយទសទំងពី រ
-យៅនថ្ៃទី១៩ ដមវ ិចឆិកា ឆ្នំ២០១៤ យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី បានទទួ លជួ បរែៈរបត្ិភូលធារែរដ្ាកូយរ ៉ា
និ ងសហការ ី មកសដមតងការរួ រសម និ ងពិ ភាកាការង្អរពាក់ព័នន
ធ ឹ ងកិចចសហរបត្ិបត្តិការវបបធម៌ យលើវ ិស័យ
សិលបៈទសននី យភាព
-យៅនថ្ៃទី២១ ដមវ ិចឆិកា ឆ្នំ២០១៤ យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី បានទទួ លជួ ប យលាក Harry Hwang
អនុរបធាននាយកដ្ឋានត្ំបន់ អាសុីបា៉ាសុីហិក
វ មកសដមតងការរួ រសម និ ងរាយកាែ៍ពីសកមមភាពការង្អរកនាង
មកពាក់ ព័នន
ធ ឹ ងការយរៀបចំសននិសីទពិ ភពយលាកសតីពី “យទសចរែ៍ និ ងវបបធម៌”
-យៅនថ្ៃទី២៥ ដមវ ិចឆិកា ឆ្នំ២០១៤ ឯកឧត្តម យលម សុរនធ រដ្ាយលខ្នធិ ការ បានទទួ លជួប
យលាក រី ម មុ នហាវ អរគនាយកររឹ ះលានវបបធម៌ និ ងផ្នពវផ្ាយននលធារែៈរដ្ាកូយរ ៉ា និ ងសហការ ី ចូ លជួប
សដមតងការរួរសម និងពិភាកាការង្អរពាក់ព័នន
ធ ឹងការយរៀបចំ សិកាខលលាសតីពី “ការយផ្ទតះបតូរវបបធម៌ កុងរបព័
ន
នធ
ផ្នពវផ្ាយរវាងរពះរាជាណាចរកកមពុជា និង លធារែៈរដ្ាកូយរ ៉ា” ។
IV. លទ្ធផលការងារ ៖
១-ការងារប្សត្មើត្ពឹរតិការណ៍ស្ាំខាន់ៗ ៖
-យៅនថ្ៃទី០៥-០៧ ដមវ ិចឆិកា ឆ្នំ២០១៤ កនុងឱ្កាសរពះរាជពិ ធីបុែយអុំទូក បដែតត្របទីប សំពះរពះដម
អកអំ បុក រកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ សហការជាមួ យអងគការ សមារមសិលបៈនានា បានយរៀបចំ
សដមដងសិលបៈទសននី យភាពជូនរបជាពលរដ្ាទសននាកមានតយៅទី ធាាមុ មវត្តបុទុមវត្តី
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-យៅនថ្ៃទី០៩ ដមវ ិចឆិកា ឆ្នំ២០១៤ ថានក់ដ្ឹកនាំ មន្ដនតីរាជការ ននរកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ បាន
ចូ លរួមបុ ែយមួបយលើកទី៦១ ននទិវាបុ ែយឯករាជយជាត្ិ ៩ វ ិចឆិកា (៩ វ ិចឆិកា ១៩៥៣-៩ វ ិចឆិកា ២០១៤)
-យៅនថ្ៃទី២១ ដមវ ិចឆិកា ឆ្នំ២០១៤ យៅលលសននិសីទចត្ុមុម រកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិរត្សិលបៈ
បានយរៀបចំ ពិធីយបើ កមយហាស្សព សិលបៈជនជាត្ិយដ្ើមអាល៊ាន ឆ្ន២
ំ ០១៤ យរកាមអធិបត្ី ភាព យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី
យដ្ឋយមានការអយញ្ជើញចូលរួមពី ថានក់ដ្ឹកនាំរកសួង យភញៀវជាត្ិ -អនតរជាត្ិ មន្ដនតីរាជការ សិលបករ សិលបការ ិនី
និ ងរបត្ិ ភូសិលបៈជនជាត្ិយដ្ើ មអាល៊ាន ោ៉ា ងយរចើនកុ ះករ ។
២-ការងាររដឋបាល និងហិរញ្ញ វរថុ ៖
២.១.ការងាររដឋបាលទ្ូសៅ ៖

-បានទទួ លលិមិត្ចូ លពី ររប់ លាប័នចំនួន៣៩៣ចាប់ និង បញ្ូជ នលិមិត្យចញយៅររប់ លាប័ ន
ចំ នួន២៦១ចាប់
-បានតាក់ ដត្ងលិមិត្រដ្ាបាល និ ងលិមិត្នានាបានចំនួន២៨ចាប់ តាមត្រមូវការរបស់ថានក់ដ្ឹកនាំ
-បានយរៀបចំទទួ លយភញៀវជាត្ិ -អនដរជាត្ិ និងកមមវ ិធី របជុំ យផ្នងៗបានលា
-កមាាំងសនដិសុម និ ងនររបាលោមរបចំការយពលនថ្ៃ និ ងយប់ សហការោនបានលាកុងការដថ្រកា
ន
សុវត្ាិភាព យៅទី សីកា
ដ ររកសួង
-បានយធវើការដចកចយយសៀវយៅរាជកិចជ
ច ូ នថានក់ ដ្ឹកនាំ និ ងអងគភាពតាមយោលការែ៍ សរុបបាន
ចំ នួន២៦៤កាល
-ការ ិោល័យពត្៌ មានវ ិទាបានបនតដ្ំយែើរការជាធមមតា តាមដផ្នការកំ ែត្់ ។
២.២.ការងារប្ុគ្គលក្
ិ ៖

-បានយធវើរបកាសដ្ឋក់មន្ដនតីឱ្យសាិត្យៅកនុងភាពទំ យនរោមនយបៀវត្នចំ នួន១១នាក់ (ថានក់ កណា
ត លចំ នួន

ចំ នួន០៦នាក់ និ ងថានក់ រាជធានី-យមត្តចំនួន០៥នាក់ )

-បានយធវើរបកាសដ្ឋក់ឱ្យមន្ដនតីរាជការចូ លបយរមើ ការវ ិញរបស់មនទីរវបបធម៌

និងវ ិចិ រត្សិលបៈយមត្ត

រពះវ ិហារចំនួន០១នាក់
-បានបញ្ូច លនិ យ័ត្កមមថានក់ ជូនមន្ដនតីរាជការកនុងតារាងយបៀវត្នចំ នួន៨០១នាក់
-បានយធវើសំយែើសុំត្យមាើងករមិត្របាក់បំណាច់មុមង្អរជូ នមន្ដនតីរាជការចំ នួន៩១នាក់

យៅរកសួង

មុ មង្អរលធារែៈ
១២៨នាក់

-បានយធវើរបកាសទទួ លលគល់លទធផ្លរបឡងបតូររបយភទរកបម័ែឌនផ្ទកុងជូ
ន
នមន្ដនតីរាជការចំ នួន
-បានយធវើសំយែើសុំបូររកបម័
ត
ែឌជូនមន្ដនតីរាជការចំ នួន១២៨នាក់

ម័ ែឌនផ្ទជាប់ ជាលាពរកនុងឆ្នំ២០១៤ យៅរកសួងមុមង្អរលធារែៈ

ដដ្លយទើបរបឡងបតូររបយភទរកប

-បានយធវើរបកាសដ្ឋក់ឲ្យមន្ដនតីចូលនិ វត្តន៍ចំនួន០២នាក់ យៅថានក់ រដ្ាបាលកណា
ត ល
-បានយធវើលិមិត្ឧយទទសនាមមន្ដនតីរាជការចំ នួន០៨នាក់ យៅបយរងៀនយៅមហាវ ិទាល័យបុរាែវ ិទា

ននលកលវ ិទាល័យភូ មិនវទ ិចិ រត្សិលបៈ សរមាប់ ឆ្នំសិកា ២០១៤-២០១៥
-បានយធវើរបកាសទទួ លលគល់លទធផ្លចូ លយរៀនយៅភូមិសិកាថានក់ ថានល

និងភូមិសិកាទី១

នន

លលាមធយមវ ិចិ រត្សិលបៈ
-បានយធវើសំយែើសុំហត្ាយលខ្នយលាកជំ ទវរដ្ាមន្ដនតីយលើសនាឹកសញ្ញាបរត្លនត្កបរត្សិលបៈសរមាប់
សិសនយៅលលាមធយមវ ិចិរត្សិលបៈ សរុបចំ នួន៨៧សនាឹក
បយរងៀនយពញយពលយៅលកលវ ិទាល័យភូមិនវទ ិចិរត្

-បានយធវើលិមិត្ឧយទទសនាមររូករមិត្ឧត្តម

សិលបៈសរមាប់ ឆ្នំសិកា២០១៤-២០១៥ សរុបចំនួន៥៩នាក់ (ស្សីចំនួន០៨នាក់ ) ។
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២.៣.ការងារនីរិក្មម ៖

-បានចូ លរួមរបជុំចយងាៀត្យដ្ើ មបីពិនិត្យពិ ភាកាយលើយសចកតីរពាងអនុរកឹត្យ សតីពីការដកសរមួលមារតា
២ននអនុរកឹត្យយលម២០៥អនរក.បក ចុ ះនថ្ៃទី២០ ដមមិ ថ្ុនា ឆ្នំ២០១៤ សតីពីការផ្តល់លិមិត្ឆ្ាងដដ្នធមមតាជូ ន
ពលករ ពលការ ិនី និ ងសិសន និ សនិត្ដមមរ យៅទី សីកា
ត ររែៈរដ្ាមន្ដនតី
-បានចូ លរួមវរគបែុត ះបណា
ត លសតីពី “Consumer Protection Policies” យៅមជឈមែឌលបែុត ះ
បណា
ត លកមពុជាសិងហបុរ ី (CSTC) ដដ្លយរៀបចំយដ្ឋយរដ្ឋាភិ បាលសិងប
ហ ុរ ី ។
២.៤.ការងារគ្ណសនយយ និងហិរញ្ញ វរថុ ៖

-យធវើលិមិត្យសនើសុំថ្វ ិការដ្ាសរមាប់ ឧបត្ាមជ
ភ ី វភាពមរត្កមនុ សនរស់ដមវិចិចកា ឆ្នំ២០១៤ចំ នួន១៦នាក់
-យធវើលិមិត្យសនើសុំថ្វ ិកាសរមាប់ របាក់បំណាច់ និ ងយបៀវត្នមន្ដនតីរាជការរបចំដមវ ិចចិកា ឆ្នំ២០១៤ និ ង
យបៀវត្នមន្ដនតីជាប់ កិចចសនា៧៨នាក់ និ ងពលករអដែតត្១៣៥នាក់
-យធវើលិមិត្យសនើសុំថ្វ ិកាឧបត្ាមជ
ភ ូ នមន្ដនតីរាជការសរមាលកូ ន០៧នាក់ មរែៈភាព០២នាក់ ចូ ល
និ វត្តន៍១៦នាក់ និ ងសុំលាឈប់ ពីការង្អរ០១នាក់
-បានយធវើអាែត្តិយបើ ករបាក់សរមាប់ របឡងបតូររបយភទរកបមែឌឆ្នំ២០១៤
-យធវើរបាយការែ៍ចំ ែូល និ ងលលាកប័ រត្ពីចំែូលលក់ សំបុរត្ចូ លទសននាលរមនទីរជាត្ិ រត្ួត្
ពិ និត្យវ ិស័យភាពយនត
រត្ួត្ពិនិត្យវត្ាុសិលបៈនាំយចញ-នាំចូល ដមកញ្ញា ឆ្នំ២០១៤ សុំសិទិ យធ ធវើអាជីវកមមរបចំ
ដមត្ុ លា ឆ្នំ២០១៤ ជូ នរកសួងយសដ្ាកិចច និងហិរញ្ា វត្ាុ
-យធវើរបាយការែ៍ និងលលាកប័ រត្បដងវរចំ ែូលជួ លមែឌលរូបភាព (អាឡឺយ៉ាង់) យរាងភាពយនត
លុចន ដមត្ុ លា ឆ្នំ២០១៤ និ ងទី តាំងមួ យដផ្នករបស់នាយកដ្ឋានអភិវឍ វបបធម៌របចំរត្ី មាសទី ៤
-សុំទូទត្់ ថ្វ ិកាសរមាប់របាក់ រង្អវន់យលើកទឹ កចិត្តពីការរបមូ លចំែូលផ្តល់យសវាលធារែៈ របចំ
ដមកញ្ញា និ ងដមត្ុ លា ឆ្នំ២០១៤
-សុំថ្វ ិកាបដនាមជំពូក៦៤ សរមាប់ របាក់ រង្អវន់យលើកទឹកចិត្តឆ្នំ២០១៤
-សុំយោលការែ៍ចំ ណាយ ៖ យរៀបចំ តាំងពិ ព័រែ៌ឆ្នំ២០១៤ យបសកកមមយៅរបយទសរុសនី បាដរ ៉ាន
ឡាវ
និ ងមី ោ៉ាន់ មា៉ា
យរៀបចំ សិកាខលលាសតីពីការផ្នពវផ្ាយយោលនយោបាយវបបធម៌
យរៀបចំ ទទួ ល
រែៈរបត្ិភូចិន០៨រូប កាត្់ សយមាៀកបំ ពាក់ ជូនលលារបាំ លលាយសៀក និ ងត្យមាើងលននដ្របាំយរឿង “
បុ បាផជាត្ិ ” យរៀបចំ កិចចរបជុំ អនុ រែៈកមាមធិ ការវបបធម៌ និ ងព័ ត្៌មានអាល៊ានយលើកទី៤៩ យៅយសៀមរាប និ ង
យរៀបចំមយហាស្សពសិលបៈអានយ៉ា ចបុី និ ងចយរមៀងដមនយដ្ៀវទូ ទំងរបយទស
-បានយធវើអាែត្តិយបើ ករបាក់ចំណាយ ៖ សិកាស្លវរជាវអំពីកាច់ ចមាាក់ ដមមរភារ៣ និងចងរកង
យសៀវយៅទុ កជាឯកលរ យបសកកមមយៅរបយទសចិន សិងហបុរ ី និងហូឡង់ និង ទូទត្់ នថ្ាជួលរថ្យនតយដ្ើមបីទទួ ល
រែៈរបត្ិភូយវៀត្ណាមចំនួន៣៥រូប
-បានយធវើអាែត្តិចំណាយ ៖ ទូ ទត្់ នថ្ាយរបើ របាស់យសវាទូរស័ពទយលើត្ុដមត្ុលា ឆ្នំ២០១៤ ទូ ទត្់ នថ្ា
យរបើរបាស់ថាមពលអរគិសនី ដមត្ុ លា ឆ្នំ២០១៤ ទូ ទត្់ នថ្ាយរបើ របាស់ទឹកវរគ០៩-១០ ឆ្នំ២០១៤ ទូ ទត្់រជជយទយយ
ជុំ ទី៥
ទូ ទត្់ នថ្ាយរបើ របាស់ថាមពលអរគិសនី របចំរត្ី មាសទី ៣ជូននាយកដ្ឋានោំពារ
និងអភិ រកនសំែង់
បុ រាែ ទូ ទត្់ បយញ្ាើនរបែីយ៍របចំរត្ី មាសទី៣ ឆ្នំ២០១៤ និ ង យរៀបចំ តាំងពិ ព័រែ៍យសៀវយៅថានក់ ជាត្ិ
-បានយធវើយបសកកមមជូនថានក់ ដ្ឹកនាំ និ ងមន្ដនតីរាជការចុះយមត្តបានចំ នួន២៥យបសកកមម
-បានយរៀបចំភាជប់ឯកលរអាែត្តិ និងប័ែណចំណាយរបចំដមកកកដ្ឋ ឆ្នំ២០១៤
ិ បានចំ នួន១៥យបសកកមម
-បានរបមូលឯកលរយបសកកមមរត្ឡប់មកវញ
-យរៀបចំ រត្ួត្ពិ និត្យឯកលរទុ កសរមាប់អធិ ការកិចច ននរកសួងយសដ្ាកិចច និ ងហិរញ្ា វត្ាុ និងអាជាញធរ
សវនកមមជាត្ិ
-បានបនតរត្ួត្ពិនិត្យឯកលរអាែត្តិឆ្នំ២០១៤ ។
២.៥ ការងារស្ម្ភារៈ និងប្រ ិកាារ ៖

-បានបនតយធវើការដបងដចកសមាភរៈជូ ននាយកដ្ឋាននានា និ ងថានក់ ដ្ឹកនាំរកសួង
-បានយធវើសំយែើសុំយោលការែ៍អនុ វត្តវ ិធី លស្ដសតយដ្ឋយដឡក
យដ្ឋយចុ ះកិចចសនាផ្ទទល់ជាមួ យ
នាយកដ្ឋានោំពារ និងអភិ រកនសំែង់ បុរាែ យដ្ើមបីយធវើការជួ សជុ លសយន្ដង្អគះបនាទន់ របាលទចំ នួន០៦ និង
លពនបុរាែចំនួន០១
-បានអនុវត្តការង្អរយដ្ញនថ្ាយលើការង្អរជួ សជុ លដ្ំបូលបណាណល័យជាត្ិ
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បនាទយឆ្មរ

-បានអនុវត្តការង្អរចរចរនថ្ាយលើការង្អរជួ សជុ លសយន្ដង្អគះបនាទន់ លពនហាលមុ មខ្នងយកើត្របាលទ

-បានអនុវត្តការង្អរពិយរោះនថ្ា ៖ ការង្អរយបាះពុមពយផ្នងៗ ឆ្នំ២០១៤ ការង្អរយធវើបយង្អគលការពារ
លានី យបុរាែ និងការង្អរផ្គត្់ផ្ង
គ ់ សយមាៀកបំ ពាក់ និងសមាភរៈសិលបៈ
-បានអនុវត្តការង្អររបរល់-ទទួ លការង្អរយបាះពុមពយផ្នងៗ ឆ្នំ២០១៤ ។
២.៦.ការងារខផនការ ស្ថរ
ិ ិ និងស្រ ុប្ ៖

រដ្ាសភា

-បានសយរមចការង្អរយធវើរបាយការែ៍តាមរបបកំែត្់ របចំដមវ ិចឆិកាជូនរែៈរដ្ាមន្ដនតី
-បានយរៀបចំដកសរមួលកមមវ ិធី សននិបាត្បូ កសរុបការង្អរវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈឆ្នំ២០១៤
-បានយរៀបចំរបាយការែ៍បូ កសរុបការង្អរវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្ឆ្នំ២០១៤ជូ នរែៈកមមការទី ៧ នន
-បាន និ ងកំពុងយរៀបចំដផ្នការសកមមភាពការង្អរវបបធម៌ ឆ្នំ២០១៥ ថានក់ រាជធានី-យមត្ត ។
២.៧.ការងារស្ិទ្ធិអ្នក្និពនធ និងស្ិទ្ធិត្ប្ហាក្់ត្ប្ខហល ៖

បានយចញលិមិត្អនុ ញ្ញាត្យធវើអាជី វកមមយលើលននដ្ចយរមៀងោមនអនកទទួ លមរត្កលសន៍ ចំនួន០៥
បទ យដ្ើមបីបយង្អហះតាមយវបលយ ។
២.៨.ការងារស្ហត្ប្រិប្រដិការវប្បធម៌អ្នដរាតរិ និងក្ិចចការអាស៊ាន ៖

-បានទទួ លលិមិត្ចូ លចំ នួន៤៩ឯកលរ មកពី ររប់លាប័ ន អងគការ និ ងពីយរៅរបយទស យដ្ើមបីជូន
ថានក់ ដ្ឹកនាំរកសួងរត្ួត្ពិនិត្យ និ ងសយរមច
-បានយធវើបចចុបបននភាពព័ ត្៌មាន សតីពីកិចចរពមយរពៀងសហរបត្ិ បត្តិការអនតរជាត្ិ ជាមួយអងគការអនតរជាត្ិ
នានាទទួ លបានលទធផ្លដ្ូ ចខ្នងយរកាម៖
+កិចចរពមយរពៀងយៅមានសុពលភាពចំ នួន១៨
+កិចចរពមយរពៀងអស់សុពលភាពចំនួន០៤
+កិចចរពមយរពៀងដដ្លយរោងចុ ះហត្ាយលខ្នចំ នួន០៨
-បានសរមួលដបបបទជូនថានក់ ដ្ឹកនាំ មន្ដនតីជំនាញយៅចូ លរួមរបជុំ បំ យពញយបសកកមម និងសដមតង
សិលបៈបានចំនួន១០យលើក៖ យៅរបយទសនថ្ ឥែូឌ យែសុី មី ោ៉ាន់ មា៉ា លធារែរដ្ាកូយរ ៉ា ចិន និ ងរបយទសបាដរ ៉ាន
-យៅនថ្ៃទី១៤ ដមវ ិចឆិកា ឆ្នំ២០១៤ យៅទី សីកា
ត ររកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ មានយរៀបចំ ពិធី
ចុ ះហត្ាយលខ្នយលើកិចចសនាសតីពី
ការផ្តល់យសវាកមមឧបករែ៍មរគុយទទសក៍សយមាងសរមាប់អនកទសននាយៅ
លរមនទីរឧរកិ ដ្ក
ា មមរបល័យពូ ជលសន៍ទួលដសាង រវាងរកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ និ ង រកុមហ៊ាុន
ដែរកា
ូ ៉ា សទ័រ (កមពុជា) មូ យអល ធី ឍី យរកាមអធិ បត្ីភាព ឯកឧត្តម ជុច យភឿន រដ្ាយលខ្នធិ ការរកសួងវបបធម៌
និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ
-យៅទី ១៩ ដមវ ិចឆិកា ឆ្នំ២០១៤ យៅទី សីកា
ត ររកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ មានយរៀបចំ ពិធី
ចុ ះហត្ាយលខ្នយលើរយរមាងកមមវ ិធី សីព
ត ី “កិ ចចសហរបត្ិបត្តិការយលើវ ិស័យវបបធម៌” រវាងរកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិរត្
សិលបៈ និ ង រកសួងវបបធម៌ ននលធារែរដ្ារបជាមានិ ត្ចិ ន យរកាមអធិ បត្ី ភាព យលាកជំ ទវរដ្ាមន្ដនតី រកសួង
វបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ កនុងយោលបំ ែងយលើកកមពស់ការផ្ទាស់បូរវបបធម៌
ត
និ ងពរងឹ ងទំ នាក់ទំនងមិត្ភា
ត ព
ឲ្យកាន់ដត្ជិត្សនិទរវាងរបជាជាត្ិ ននរបយទសទំងពីរ ។
២.៩.សលាប្ណុត ុះប្ណ្ត
ត លត្ក្ប្ែណឌវប្បធម៌ ៖

បានយរៀបចំ យបើ កវរគបែុត ះបណា
ត ល
មន្ដនដីរកបមែឌឆ្នំ២០១៣ ។

សតីពីការង្អររដ្ាបាល

និងបទពិយលធន៍ ការង្អរសរមាប់

៣-ការងារសប្រិក្ភណឌរ ូប្ី ៖

៣.១.ការងារគ ាំពារ និងអ្ភិរក្សស្ាំណង់ប្ុរាណ ៖

ក.ការង្អរអភិរកនដ្ឋានអងគរ ៖
-បានចុ ះយៅយបើ កការដ្ឋានយរ ើ និងយធវើកំណាយសយន្ដង្អគះបនាទន់ លពនហាលខ្នងយកើត្ ននរបាលទ
បនាទយឆ្មរ និងយរៀបចំរបព័នធលូបងហូរទឹ ក
-កំ ដែបញ្ចប់ រយរមាងជួ សជុ លរបាលទស្សីររប់លកខ័ែ យៅភនំបាសិត្ យមត្តកណា
ត ល
-បញ្ចប់ ការសិការយរមាងការង្អរជួ សជុ លរូបចមាាក់ កុងអភិ
ន
រកនដ្ឋានរបចំដម និងរបចំឆ្នំ
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បនាទយឆ្មរ

-ស្លវរជាវឯកលរពាក់ ព័នធនឹងវត្ាុបុ រាែដដ្លយកមកពីរបាលទបនាទយឆ្មរ
-បញ្ូច លទិនន
ន ័ យបញ្ជីលរយពើភែឌរូបបដ្ិ មាដដ្លបានពិព័រែ៌នារួចកនុងកុំពយូទ័ របានចំនួន២៦៩រូប
-បានបនតយធវើការជួ សជុលរូបចមាាក់កុងល
ន
ាង
ំ ។
ម.ការង្អរការពារត្ំបន់របាលទ ៖
-បានចុ ះយៅពិ និត្យ និងទប់ លកត្់របជាពលរដ្ាកុំឲ្យលងសង់ លំយៅដ្ឋានថ្មីកុងត្ំ
ន
បន់ ២ ននរបាលទ

-មន្ដនតីជំនាញចំនួន០១រូប យៅចូ លរួមសហការមិនអចិនន្ដនតយ៍ជាមួ យអងគការ G.H.F របចំរបាលទ
បនាទយឆ្មរ ។
រ.ការង្អរជួសជុលរបាលទ និងសំែង់បុរាែ ៖
-បានចុ ះយៅពិ និត្យលានភាពរបាលទយៅយមត្តនរពដវង
-បានយរៀបចំរយរមាងសយន្ដង្អគះបនាទន់ របាលទភនំជីសូរយដ្ំ ណាក់ កាលទី ២
និ ងរយរមាងសយន្ដង្អគះ
បនាទន់របាលទរពះសទឹង
-បានយធវើកំណាយយៅលពនហាលខ្នងយកើ ត្ របាលទបនាទយឆ្មរ
-បានបនតការង្អរយរ ើ និងយរៀបពរងឹងយកាាងទវរទី ៤ ននរបាលទបនាទយឆ្មរ ។
ឃ.ការង្អរររប់ររងសំែង់របវត្តិលស្ដសត ៖
បានយរៀបចំ ឯកលរចស់ៗបញ្ូច លកនុងកុំពយទ័ រទុ កជាឯកលរ ។
ង.ការង្អរអភិរកនតាមបណា
ត យមត្ដ ៖
-អភិ រកនដ្ឋានកំពង់ធំ និ ង រពះវ ិហារ ៖
+បនតចូលរួមសហការជាមួយអងគការWasedaចងរកងឯកលរ
និ ងជួ សជុលរបាលទសំបូរ
នរពរុ ក យៅយមត្តកំពង់ធំ ។
-អភិ រកនដ្ឋានបាត្់ដ្ំបង បនាទយមានជ័ យ និ ង ឧត្ដរមានជ័ យ ៖
+បនតចូលរួមសហការជាមួយអងគការG.H.Fចងរកងឯកលរ
និងជួ សជុ លរបាលទបនាទយ
ឆ្មរ យៅយមត្តបនាទយមានជ័យ
+បានបង្អហញទី តាំងដ្ឋក់ លទ
ូ ឹ កយៅពីមុមលពនហាលខ្នងត្បូង
និ ងយៅទិ សអាយរនយ៍
យដ្ើមបីឲ្យរកុមហ៊ាុន KHUMHOជួ យយរៀបចំ ដ្ឋក់ លូទឹកឲ្យបានលា ។
ច.ការង្អរសហរបត្ិបត្ដិការជាមួយអនដរជាត្ិ ៖
*កិចចសហការជាមួ យអងគការ G.H.F ជួ សជុ លរបាលទបនាទយឆ្មរ ៖
ការង្អរជួសជុលយរាងទងទី៣៖ បានយរៀបថ្មករមាលជំ នួសយដ្ឋយថ្មថ្ី បា
ម ន០៩ដ្ុំ យរៀបថ្មយមឿនខ្នងមុម
យដ្ឋយថ្មដដ្លរលុះយទើ បរកយឃើញបាន១០ដ្ុំ ដ្ឋក់ថ្មយសៀត្យលើរបយហាងបាន០៤ដ្ុំ លវនដ្ឋក់ ដដ្ក រួចបិ ទបំដែក
នារទំងពី រយៅមុ មរានហាល បិ ទថ្មសរសរត្ូចបាន០៤ដ្ុំ បិទត្ថ្មយមឿនបាន០៥ដ្ុំ និងលវនពុ ះថ្មថ្ី បា
ម ន០៦ដ្ុំ ។
*កិចចសហការជាមួ យអងគការ Waseda ជួ សជុ លរបាលទសំបូរនរពរុ ក យមត្ដកំពង់ធំ ៖
ការង្អរជួសជុលរបាលទ N1 ៖ យរៀបបង្អកន់ នដ្យឡើងវ ិញបាន០២ស្សទប់ (ស្សទប់ ឃ និងស្សទប់
ង) យរបើ បាយអរអស់០៨ឈុត្ និ ងទមដដ្កយៅស្សទប់ ង ចំនួន០៤យដ្ើម ។
៣.២ការងារសរមនទីរ ៖

ក.លរមនទីរជាត្ិភំយន ពញ ៖
-បានទទួ លវត្ាុសិលបៈចំនួន០២មុមរឺ “រពះយកសយទពរបុស” អំ ពីថ្មភក់ពីមន្ដនតីលលាស្សុកចំ ការយលើ
យមត្តកំពង់ ចម និ ង “ថ្មបស” អំ ពីថ្ភ
ម ក់ ពី របជាពលរដ្ាស្សុកអងគរបុ រ ី យមត្តតាដកវ
-យដ្ឋយមានការឧបត្ាមភោំរទពីរាជរដ្ឋាភិ បាលកមពុជា និ ងលានទូ ត្អាយមរ ិក រកសួងវបបធម៌ និង
ិ ិរត្សិលបៈសហការជាមួយអងគការយូយែសកូ បានយរៀបចំពិធីសយមាពធពិព័រែ៌មិ នអចិនន្ដនតយ៍ សតីពី “ការបញ្ូជ នរូប
វច
ចមាាក់មកកមពុជាវ ិញ” យៅលរមនទីរជាត្ិ យរកាមអធិបត្ី ភាពដ្៏ មង
ព ់មពស់ ឯកឧត្តមបែិ ឌ ត្ សភាចរយ សុម អាន
ឧបនាយករដ្ាមន្ដនតី រដ្ាមន្ដនតីទទួ លបនទុកទី សីកា
ត ររែៈរដ្ាមន្ដនតី
-ជួ សជុ លរូបចមាាក់ បាន១៧រូប
-យភញៀវចូលទសននាលរមនទីរជាត្ិភំយន ពញមានរែៈរបត្ិ ភូជាន់ មពស់ជាត្ិ -អនដរជាត្ិ យភញៀវជាត្ិ -អនដរជាត្ិ
សិកាខកាម សិសន និ សនិត្ រពះសងឃ សរុបមានចំ នួន ២៧.២២៦នាក់ កនុងយនាះមាន ៖
យភញៀវជាត្ិចំនួន ៣.៣២៩ នាក់ ទទួ លបានថ្វ ិកាចំនួន ១.១៦៥.១៥០យរៀល បង់ចូលថ្វ ិការដ្ា
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យភញៀវអនដរជាត្ិចំនួន ២២.៤២៤ នាក់ ទទួ លបានថ្វ ិកា ៧៨.៤៨៤ដ្ុលាា បង់ចូលថ្វ ិការដ្ា
យភញៀវចូ លឥត្បង់នថ្ាចំនួន ១.៤៧៣នាក់។
ម.លរមនទីរឧរកឹដ្ក
ា មមរបល័យពូជលសន៍ទួលដសាង ៖
-យភញៀវជាត្ិ-អនដរជាត្ិ រពះសងឃ សិសន និ សនិត្ចូ លទសននាមានចំនួន៣៧.៦៨៨នាក់ កនុងយនាះយភញៀវ
អនតរជាត្ិចំនួន៣២.៩៨០នាក់។
រ.មែឌលវត្ដភំ ន ៖
-យភញៀវយទសចរែ៍ជាត្ិ-អនតរជាត្ិ ចូលទសននាមានចំនួន១៣.៦០៥នាក់
កនុងយនាះអនតរជាត្ិមាន
ចំ នួន ១០.៩៥៥នាក់ ។
ឃ.មែឌលយជើងឯក ៖
-យភញៀវយទសចរែ៍ជាត្ិ-អនតរជាត្ិ ចូលទសននាសរុបមានចំនួន២០.៦៥៨នាក់
កនុងយនាះអនតរជាត្ិ
មានចំនួន១៧.៧៤១នាក់ ។
៣.៣.ការងារប្ុរាណវរថុ ៖

-បានយរៀបចំចងរកងឯកលរការចុ ះបញ្ជីលរយពើភែឌ
សតីពីការររប់ ររងវត្ាុបុរាែយៅយរៅលាង
ំ
យៅយមត្តសឹង
ទ ដរត្ង និងយមត្តកំពង់ធំ
-យរៀបចំ ពិនិត្យបញ្ចប់ យលើដបបបទររប់ររងការផ្តល់សិទិឲ្
ធ យដផ្នកឯកជននាំវត្ាុសិលបៈយចញយៅបរយទស
រួមមាន លលាកបរត្ ពាកយសុំ ដត្ម និងវ ិញ្ញាបនបរត្ចុ ះបញ្ជី យដ្ើ មបីដ្ឋក់ឆ្ង
ា ថានក់ ដ្ឹកនាំពិនិត្យសយរមច មុននឹង
យបាះពុ មព
-ការង្អរផ្ដល់យសវាពិនិត្យវត្ាសិ
ទទួ លបានថ្វ ិកា
ុ លបៈនាំចូល-នាំយចញបានចំនួនសរុប៣៧៧រូប
ចំ នួន៤.៨៣១.០០០យរៀល បង់ចូលថ្វ ិការដ្ា។
៣.៤.ការងារប្ុរាណវិទ្ា និងប្ុសរត្ប្វរតិវិទ្ា ៖

-បានចុ ះពិនិត្យ និ ងយផ្ទៀងផ្ទទត្់ លានី យបុរាែយៅស្សុកយកាះធំ យមត្តកណា
ត ល យដ្ើមបីសុំបញ្ូច លជា
សមបត្តិយបត្ិកភែឌជាត្ិ
-បានចុ ះពិនិត្យលានភាពរបាលទនរពយដ្ើមស្សុក យៅយមត្តនរពដវង ។
៤-ការងារសប្រិក្ភណឌអ្រ ូប្ី ៖

៤.១.ការងារអ្ភិវឌ្ឍវប្បធម៌ ៖

-បនតសិកា ពី ពិធីសីដ្
ត ែឹ ត ងកូនរកមុំជនជាត្ិពនង យៅយមត្តមែឌលរី រ ី
-សិកាបនតពីពិធីបុែយយផ្នងៗ
ពិធីដសនយរពន
ការយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ជនជាត្ិ យរកាល
យមត្តមែឌលរី រ ី
-បនតសិកាស្លវរជាវយភាងមុិ មរបស់ជនជាត្ិ ររឹ ង យមត្តរត្នរី រ ី
-បនតសិកាស្លវរជាវយភាងរងរបស់ជនជាត្ិ ទំពួន យមត្តរត្នរី រ ី
-សិកាស្លវរជាវពី ពិធីដសនយរពនចូ លយៅភូ មិថ្ី ម របស់ជនជាត្ិ ទំពួន យៅយមត្តរត្នរី រ ី
-បនតការស្លវរជាវ និងចងរកងអំពីរបនពែីទំយនៀមទមាាប់ ននពិធីបុែយដ្ឋរលាន
-បនតយរៀបចំ លរមនទីរដមាងដមមរ យដ្ើមបីយបើ កជូនមហាជនចូ លទសននា និងសិកាស្លវរជាវ ។
៤.២.ការងារស្ិលបៈភាពយនដ និងផសពវផាយវប្បធម៌ ៖

-ថ្ត្វ ីយដ្អូ ឯកលរពី សកមមភាពថានក់ដ្ឹកនាំ និងការង្អរអងគភាពជុំ វ ិញរកសួងបាន០៦ចំ ែងយជើ ង
-បានទទួ ល និងផ្តល់ការអនុ ញ្ញាត្ថ្ត្ភាពយនតឯកលរបរយទសចំនួន០២ចំែងយជើ ង
-ចុ ះបញ្ជីសុំផ្លិត្វ ីយដ្អូ ខ្នរា៉ា អូយមដមមរបាន០៤យលម វ ីយដ្អូ យរឿងដមមរ(០១ដ្ុំ ចប់) បាន០៥ចំែងយជើង
-បានផ្តល់អាជាញប័ ែណយធវើអាជី វកមមបាន០១ផ្លិត្កមម
-បានអនុញ្ញាត្ចាប់ឲ្យថ្ត្វ ីយដ្អូ ខ្នរា៉ា អូ យមដមមរចំ នួន០៣យលម
-បានផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យយធវើអាជី វកមមដ្ល់វ ីយដ្អូ ខ្នរា៉ា អូ យមដមមរចំ នួន០៦យលម និង វ ីយដ្អូ ដមមរ(១ដ្ុំ ចប់)
ចំ នួន០៣ចំ ែងយជើ ង
-បានផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យយធវើអាជី វកមមដ្ល់វ ីយដ្អូ យរឿងបរយទសដដ្លបានបកដរបជាភាលដមមរ
រូចដ្ឋក់
បញ្ញ
ច ំងតាមយរាងភាពយនតនានាចំ នួន១២ចំ ែងយជើ ង
និងចុ ះបញ្ជីវ ីយដ្អូ នាំចូលពី បរយទសដដ្លបានបកដរប
ជាភាលដមមរ និ ងមិ នបានបកដរបសរមាប់ ដ្ឋក់ លក់ តាមទី ផ្ារបាន៤៤ចំ ែងយជើ ង
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-បានចុ ះសហការជាមួ យនាយកដ្ឋានសនដិសុមនផ្ទកុងននរកសួ
ន
ងមហានផ្ទ
ចុ ះបន្ដង្អកបបទយលមើស
ភាពយនតវ ីយដ្អូ យៅសង្អកត្់ផ្ារយដ្ប៉ាូ៣ មែឌទួ លយោក ដដ្លផ្លិត្សុីឍីថ្ត្ចមាងមុ សចាប់ រ ំយលាភកមមសិទិ ធ
បញ្ញា
-បានទទួ លចំ ែូលពី ការផ្ដល់យសវាកមមភាពយនដ-វ ីយដ្អូ សរុបចំ នួន៦.៣៨០.០០០យរៀល បង់ ចូល
ថ្វ ិការដ្ា ។
៤.៣.ការងារស្ិលបៈទ្ស្សនីយភាព ៖

-បានរបរុំ ត្ន្ដនដី និងសដមដងសិលបៈទំងមហាជន និ ងអាជី ព សរុបចំនួន១៧៥យលើក កនុងយនាះ
នាយកដ្ឋានសិលបៈសដមដងកនុងស្សុកបាន១៦យលើក និងយរៅរបយទសបាន០២យលើក
-ព្កុម្្ិលបៈបាៃប្ៃតហាត់្ម្ ៃិ ងតកម្លើងសាានដ្ិលបៈ្ព្ាប្់ យកកៅ្ម្ម្តងកាុងស្្ុក ៃិង
កព្ៅព្ប្កទ្្

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

-បនតសិកាស្លវរជាវឯកលរកាច់ចមាាក់ ដមមរភារ៣ និងសមាភរៈយរបើរបាស់របជាពលរដ្ាដមមរភារ៣
-បានពិ និត្យការរបមូលផ្តំុ និ ងចងរកងឯកលរកាច់ ចមាាក់ ដមមរភារ២ និងសមាភរៈយរបើរបាស់របជា
ពលរដ្ាដមមរភារ២ ។
៤.៥.ការងារសស្ៀវសៅ ការអាន ៖

-បានយរៀបចំ តាំងពិព័រែ៌យសៀវយៅថានក់ ជាត្ិ ឆ្នំ២០១៤
-បានយរៀបចំ តាំងពិព័រែ៌យសៀវយៅកុ មារ យដ្ឋយសហការជាមួ យលានទូត្យឆ្កូ
*បណាណល័យជាត្ិ ៖
-យភញៀវជាត្ិ-អនដរជាត្ិចូលអានមានចំ នួន ៩២៨នាក់
-បានទទួ លយសៀវយៅពី លាប័ ននានា និ ងអងគការយរៅរដ្ឋាភិ បាលររប់ ភាល ចំ នួន១៨១កាល
-អនកសិកាស្លវរជាវបានមចីយសៀវយៅយកយៅអានមានចំនួន១៥១កាល
-ទទួ លទិ នាបបវត្តិបាន២៨០ចាប់ ទសននាវដ្ដីយផ្នងៗ និងរពឹ ត្ិប
ដ ័ រត្បរយទសចំនួន៩២កាល
-បានដចកយលម ISBN ដ្ល់អនកយបាះពុមពចំនួន២៧យលម
-ដ្ឋក់ រកបយសៀវយៅចស់បាន៥០កាល និ ងបិទយលមកូដ្យសៀវយៅបាន៨២កាល
-យធវើកាតាឡុកយសៀវយៅររប់ របយភទ និ ងទសននាវដ្តីជាភាលដមមរ-បរយទសបាន៣២៨កាល ។
៥.ការងារអ្ភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ៖

៥.១.សក្លវិទ្ាល័យភូមិនទវិចិត្រស្ិលបៈ

*ឆ្នំសិកា ២០១៤-២០១៥ មាននិ សនិត្សរុបចំ នួន១.៧៩០នាក់ (ស្សីចំនួន៥៩០នាក់) កនុងយនាះ ៖
-និ សនិត្អាហារូបករែ៍ចំនួន៦០២នាក់ (ស្សីចំនួន២៣០នាក់)
-និ សនិត្បង់នថ្ាសិកាចំនួន១.១៨៨នាក់ (ស្សីចំនួន៣៦០នាក់)
-លស្ដលតចរយសរុបចំនួន២៣០នាក់ (ស្សីចំនួន៣៦នាក់ )
-យបើ កការរបឡងយរជើ សយរ ើសនិ សនិត្ឲ្យចូ លយរៀនយៅថានក់ ឆ្នំសិកាមូ លដ្ឋានសរមាប់ មហាវ ិទាល័យ
បុ រាែវ ិទា ឆ្នំសិកា២០១៤-២០១៥ យលើកទី២
-និ សនិត្មហាវ ិទាល័យលាបត្យកមម ចុ ះរបមូ លទិ នន
ន ័ យ និងឯកលរពាក់ព័នម
ធ ួ យចំនួនតាមបណា
ត
យមត្ត-រកុង យដ្ើ មបីបំយពញលរណាបញ្ចប់បរ ិញ្ញាបរត្យៅមហាវ ិទាល័យលាបត្យកមម
-បនតជួសជុ លអាោរបណាណល័យ ។
8

៥.២.សលាមធយមវិចិត្រស្ិលបៈ

-ឆ្នំសិកា២០១៤-២០១៥ សិសនសិកាយៅតាមលលាជំ នាញទំង៥មានចំនួន ១.០៣៣នាក់ កនុង
យនាះស្សី៤៤១នាក់
-សិសនមិ នទន់ដ្ល់ឆ្នំរបឡងមានចំ នួន៨៤៦នាក់ កនុងយនាះស្សី៣៧៦នាក់ (សិសនថានលចំនួន
៣៥២នាក់) សិសនយរត្ៀមរបឡងសញ្ញាបរត្សិលបៈចំ នួន៩៦នាក់ កនុងយនាះស្សី៣៨នាក់ និ ង សិសនយរត្ៀម
របឡងលនត្កបរត្សិលបៈចំ នួន៩១នាក់ កនុងយនាះស្សី២៧នាក់
-លស្ដលតចរយសរុបមានចំនួន២៣៧នាក់ កនុងយនាះស្សីចំនួន៩៦នាក់
-បានរបជុំ ររូបយចចកយទស និ ងចំ យែះទូ យៅយដ្ើមបីយរៀបចំ យធវើការរបឡងរបចំដម ។
៦.ការងារអ្ធិការដ្ឋឋន ៖
បានយធវើរបាយការែ៍ សតីពីលទធផ្លយធវើអធិ ការកិ ចចយៅមនទីរវបបធម៌
កំ ពង់ សឺ ព រពះសីហនុ និងកំពង់ ឆ្នំង ។

និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈយមត្តតាដកវ

៧.ការងារមនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈរាជធានី-សែរដ ៖
 មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈរាជធានីភនាំសពញ ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានបនតយរៀបចំដថ្រកាការពារសណា
ត ប់ ធានប់ យលភ័ ែភាព អនាម័ យ
មែឌលវត្តភំនបានលាជារបចំ ។ បានចុ ះស្លវរជាវ និ ងចុ ះបញ្ជីលរយពើភែឌវត្ាុបុរាែដដ្លយៅរាយបា៉ា យយៅ
កនុងបរ ិយវែវត្តរពះធាត្ុ សាិត្យៅមែឌដ្យង្អក រាជធានីភំ យន ពញ ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានរត្ួត្ពិ និត្យកដនាងលក់ កាយហវបញ្ញ
ច ំងវ ីយដ្អូ បាន០២យលើក អាជី វកមម
អុិ នយធើ យែត្បាន០១យលើក យរាងភាពយនតយលយជនបាន០២យលើក វ ីយដ្អូ ោមនទិ ដ្ឋាការបាន០៧យលើក ឍីសោមន
ទិ ដ្ឋាការបាន០៤យលើក លក់ ផ្ទទំងរំ នូរបាន០១យលើក ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតក្ណ្ត
ដ ល៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ រកុមជាងរបស់រកសួងវបបធម៌ និ ងវិចិរត្សិលបៈ កំ ពុងដ្ំយែើរការជួ សជុ ល
រពះសកយមុ នីយចត្ី យ យដ្ឋយបានលាបថានំរពះសកយមុ នីយចត្ី យបាន៥០ភាររយ និងរុះរនាទយចញបានពាក់ កណា
ត ល
និងដ្ឋក់កញ្ច ក់បងាួចថ្មីទំងអស់។ រពះររូបែិឌ ត្ ប៊ាុ ត្ លវងន បានឧបត្ាមភនថ្ាយភាើងចំ នួន២.១៧០.៣៥០យរៀលសរមាប់
បំភឺយា ៅរពះសកយមុនីយចត្ីយ។ បានសយរមចចុះវាស់ដវង និងយធវើបាង់សមាគល់លានី យបុ រាែចំនួន០២កដនាង យៅ
ស្សុកលាង និងយសនើសុំយលាកអភិ បាលស្សុកលាងចុ ះហត្ាយលខ្ន យដ្ើ មបីយបាះបយង្អគលសមាគល់លានី យបុរាែវិទា។
លរមនទីរដស្សអំពិលស្សុកយកៀនលវយ មាន យភញៀវបរយទសចូ លទសននាសរុបចំ នួន២១នាក់។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ រកុមសិលបៈបានរបរុំត្ន្ដនតីបុរាែ-សម័ យ និ ងសដមតងឆ្កកំ ដបាង
ជូ នលធារែជនទសននា កនុងពិធីបុែយមួ បយលើកទី៦១ ននទិវាបុែយឯករាជយជាត្ិ ៩ វ ិចឆិកា (៩ វ ិចឆិកា ១៩៥៣៩ វ ិចឆិកា ២០១៤)។ បានបនតស្សង់ សិត្
ា ិ វ ិស័យសិលបៈសូនរូប និងសិលបៈសិបបកមមឆ្នំ២០១៤។ ការ ិោល័យ
រចកយចញចូ លដត្មួ យរកុងតាយមម
បានផ្តល់យសវាលធារែៈយលើវ ិស័យវបបធ៌ មជូ នអាជី វករចំ នូន០៦យសវា
និ ងជូ នរបជាពលរដ្ាចំនួន២១កដនាង។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតក្ាំពរ ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានចុ ះរត្ួត្ពិ និត្យ និ ងរកយឃើញពុទធបដ្ិ មារបក់ នារចំ នួន០១អងគ
យៅស្សុកឈូក និងបានចុះពិ និត្យដរកងមានសកមមភាពរ ំយលាភបំ ពានទួ លអងគថ្មយៅរកុងកំពត្ចំនួន០១យលើក។
បានទទួ លវត្ាុបុរាែ “យទវរូប” ចំនួន០១ ពី ការ ិោល័យវបបធម៌ស្សុកអងគរជ័ យ និ ង “របដ្ឋប់កិនថានំ” ចំនួន០១
ពី ការ ិោល័យវបបធម៌ស្សុកបនាទយមាស ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បនតសហការរត្ួត្ពិនិត្យទិដ្ឋាការរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ
យលើបនទះសុីឍី វ ីសុីឍីដដ្លដ្ឋក់ លក់។ បានចុ ះស្សង់សិត្
ា ិ អាជី វកមមសិបបកមមជាងទង យៅរកុងកំពត្ចំ នួន០១
យលើក និ ងបានបនតចុះស្សង់សិត្
ា ិ លាកយីយហា លាកសញ្ញា និងផ្ទទំងផ្ាយពាែិជជកមម បណាណល័យលធារែៈ
បណាណល័យរបស់អងគការ និ ងបណាណោរ ។
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មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដត្ពុះស្ីហនុ ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានយរៀបចំ ដថ្ទំ វត្ាុបុរាែដដ្លមានយៅកនុងមនទីរជារបចំ ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានស្លវរជាវសិលបៈសិសនតាមលលាបឋមសិកា និ ងមធយមសិកា
យដ្ើមបីបយងកើត្រកុមសិលបៈយរត្ៀមចូ លរួមកនុងមយហាស្សពសិលបៈយុវជននាយពលខ្នងមុម។
បានអយញ្ជើញមាចស់
អាជី វកមមអុិនយធើយែត្ត្ុកតា
ក យហគមចំនួន០៣កដនាងឲ្យមកយធវើកិចចសនាយធវើអាជីវកមមបនតរបស់មួន
ា
យៅរកុង
រពះសីហនុ និ ងស្សុកនរពនប់។ បានអយញ្ជើញអាជីវករចំ នួន០២កដនាងមករបជុំ សតីពីការដ្ឋក់ តាំងលាកយីយហា
និ ងបានពិនិត្យយលើពាកយសុំចាប់ ដ្ឋក់ តាំងលាកយីយហាផ្នពវផ្ាយពាែិជជកមមរបស់រកុមហ៊ាុន ផ្ល លយរ ៉ាត្
ចំ នួន០៧ចាប់ និងរបជុំជាមួ យរកុមហ៊ាុនកនុងទិ សយៅពរងឹងការអនុ វត្តមឹម
ា លរយលើលាកយីយហា លាកសញ្ញា
និ ងផ្ទទំងផ្ាយពាែិជជកមមឲ្យមានរបសិទិ ភា
ធ ពមពស់។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដសពាធិសរ់ ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី
៖
បានយបាះបយង្អគលកំែត្់រពំទីតាំងថ្មបាយយរកៀមយៅស្សុកភនំរកវាញ
ចំ នួន០១យលើក និ ងពិនិត្យបឹ ងបុ រាែ យៅស្សុកភនំរកវាញបានចំ នួន០១យលើក។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានបង្អហត្់ សិលបៈដ្ល់សិលបករ សិលបការ ិនី ជាមន្ដនតីជាប់កិចចសនា
យៅស្សុកបាកាន និ ងដកសរមួលបយចចកយទសសិលបៈដ្ល់រកុមសិលបៈមហាជនបានចំ នួន០៣យលើក។ បាន
ជរមុញ និ ងសហការយរៀបចំ មយហាស្សពសិលបៈយុវជនយៅតាមវ ិទាល័យបានចំនួន០៤វ ិទាល័យ។ បានរត្ួត្
ពិ និត្យរកឍី សោមនទិ ដ្ឋាការ និ ងតាមដ្ឋនការចក់ បញ្ញ
ច ំងវ ីយដ្អូ ដដ្លផ្ទុយពី សីលធ៌ មសងគមដមមរយៅស្សុកបាកាន
ស្សុកភនំរកវាញ និងស្សុកវាលដវងចំនួន០៧យលើក។ បានជរមុញអាជីវកររបកបអាជី វកមម យសវាកមមយលើវ ិស័យ
សិលបៈសូនរូប និងបានយចញលិមិត្អនុ ញ្ញាត្ដ្ឹករូបចមាាក់កុងរបយទសចំ
ន
នួន០៤ចាប់ និងដ្ឹកយចញយៅយរៅ
របយទសចំ នួន០១ចាប់ ។ ការ ិោល័យរចកយចញចូលដត្មួ យ បានយចញអាជាញប័ ែណ និ ងលិមិត្អនុញ្ញាត្ចក់
យមរកូផ្នពវផ្ាយផ្លិត្ផ្លបានចំនួន០២ចាប់ ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដបប្៉ៃលន
ិ ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានដ្ឹ កនាំរកុមសិលបៈយៅសដមតងកនុងកមមវ ិធី យផ្នងៗ និ ងបានស្សង់
សាិត្ិការចក់បញ្ញ
ច ង
ំ ដមនភាពយនតយៅរកុងនប៉ា លិនបានចំ នួន០២យលើក ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដប្នាទយម្ភនជ័យ ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានពិនិត្យលានភាពរបាលទបនាទយទ័ពបានចំ នួន០១យលើក។ យភញៀវចូ ល
ទសននាលរមនទីរយមត្តសរុបចំនួន២៦៦នាក់
(អនតរជាត្ិ ១០នាក់ )
របាលទបនាទយឆ្មរចំនួន១.២១៥នាក់
(អនតរជាត្ិ ០៣នាក់) និ ងលរមនទីរបុ រាែវ ិទាយទពយកាល-លនយសរុបចំនួន៦៩នាក់ (អនតរជាត្ិ១២នាក់) ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ កំ ពុងបនតយរៀបចំចងរកងឯកលរសិលបៈសូនរូប សិលបៈទសននី យភាព
សិលបៈភាពយនត
និងអភិវឍ វបបធម៌ បាន៤០ភាររយ
និងរត្ួត្ពិ និត្យវត្ាុសិលបៈចមាាក់ យឈើ ចំនួន០៤រូប
និ ងចមាាក់ថ្ច
ម ំ នួន០២រូបដដ្លរត្ូវនាំយចញយៅយមត្តបាត្់ ដ្ំបង និងយមត្តយសៀមរាប។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដឧរតរម្ភនជ័យ ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានពិនិត្យស្សះ និងរត្ពាំងបុរាែ ដដ្លលលាស្សុករត្ពាំងរបាលទ
យសនើសុំលតរយឡើងវ ិញ
និ ងបានសហការជាមួ យនររបាលការពារយបត្ិ កភែឌពិ និត្យទី តាំងជីករកវត្ាុបុ រាែ
យៅរបាលទភនំកំយបារធំ ភនំកំយបារត្ូ ច អែូត ងប និងទួ លយោករបង់ យៅស្សុកបនាទយអំពិល ដដ្លរងការជីក
កកាយ។ បានយលើកផ្ទទំងផ្នពវផ្ាយអំ ពីការបញ្ឈប់ ការយធវើចរាចរ ការជួ ញដ្ូរ ការជីកកកាយវត្ាុបុ រាែ យដ្ឋយ
មុ សចាប់ យៅស្សុកបនាទយអំ ពិល ស្សុកចុ ងកាល់ ស្សុកអនាង់ដវង និងស្សុករត្ពាំងរបាលទ ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានពិ និត្យការជួ ល-លក់ ឍីស និ ងការបញ្ញ
ច ង
ំ ភាពយនត វ ីយដ្អូ ដដ្ល
ោមនទិ ដ្ឋាការពី រកសូងវបបធម៌ យៅស្សុករត្ពាំងរបាលទ និ ងស្សុកអនាង់ដវងចំ នួន០២យលើក។ បានពិនិត្យ
រកចាប់ យធវើអាជីវកមមអ៊ាុត្សក់ សមាាងការ និងលមារកចកយៅស្សុកចុ ងកាល់ចំនូន០១យលើក និ ងការដ្ឋក់តាំង
លាកយីយហា ផ្ទទំងផ្ាយពាែិជជកមម យៅស្សុករត្ពាំងរបាលទចំនូន០១យលើក។ ការ ិោល័យរចកយចញចូ ល
ដត្មួ យ បានអនុញ្ញាត្ចាប់ យលើកលាកសញ្ញាចំនួន០១យលើក ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដសស្ៀមរាប្ ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានផ្នពវផ្ាយយសចកតីសយរមចយលម០១ស.រ សតីពីការកំែត្់បរ ិយវែ
របាលទ ទួ ល ស្សះ រត្ពាំង និ ងលពនបុរាែ យៅស្សុកស្សីសំច
ន ំ នួន០១យលើក។ បានស្លវរជាវរកយឃើញ
របាលទថ្មីមួយ “របាលទថ្មសំយលៀង” លងសង់អំពីឥដ្ា និងថ្មភក់ មានកំពូល៣ បចចុបបននយៅសល់កំពូល១
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កំ ពស់៥ដម៉ា រត្
សាិត្យៅស្សុកអងគរជុំ។
យភញៀវចូលទសននាលរមនទីរជាត្ិ អងគរសរុបមានចំ នួន២.៤១៥នាក់
(អនតរជាត្ិ ២.៣១០នាក់ ) លរមនទីររពះនយរាត្តមសីហនុ ចំនួន៣៤៥នាក់ (អនតរជាត្ិ ៣១៥នាក់) និងលរមនទីរវត្ត
រាជបូ ព៌ចំនួន៦១៥នាក់ (អនតរជាត្ិ៥៦៥នាក់ ) ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី៖បានផ្ដល់លិមិត្អនុញ្ញាត្នាំយចញវត្ាុសិលបៈយៅយរៅរបយទសចំនួន០៤រូប
បានបង្អហត្់ សិសនលលាសិលបៈបុ រាែដមមរបានចំនួន២០យលើក។
បានដែនាំដ្ល់អាជី វករភាពយនត-វ ីយដ្អូ
(ការផ្លិត្ ការចក់បញ្ញ
ច ង
ំ ការជួ ល-លក់ ឍីសអាសអាភាស និ ងោមន ទិ ដ្ឋាការ)ឱ្យចូ លរួមអនុវត្ដតាមលិមិត្
បទដ្ឋានចាប់ ចំនួន១០កដនាង (ស្សុកពួ ក និងស្សុករបាលទបារង) និងហាមលត្់ ដ្ល់មាចស់យភាជនីយដ្ឋាន
ដសមរបាដ្ឺ និងយភាជនីយដ្ឋានទី រកុងអងគរ យៅរកុងយសៀមរាបមិ នឲ្យយបើកយររឿងបំពងសយមាងពញុខ្នាំង និ ងហួសយមា៉ា ង
កំ ែត្់ រពមទំងបានយធវើកិចចសនា។ បានរត្ួត្ពិ និត្យ និងដែនាំ ដ្ល់អាជី វករ សិបបករដដ្លកំ ពុងបយរមើ យសវាកមម
ទក់ ទងនឹ ងជំ នាញសិលបៈសូនរូប និ ងសិបបកមមឲ្យយោរពតាមកាច់ ចមាាក់ដមមរ យៅស្សុករបាលទបារង និងរកុង
យសៀមរាបបានចំ នួន១៥កដនាង។ សហការជាមួ យអាជាញធររកុងយសៀមរាប ផ្ទាកការផ្នពវផ្ាយលក់ផ្លិត្ផ្ល
របស់រកុមហ៊ាុន Samsung ដដ្លោមនចាប់អនុញ្ញាត្ចំនួន០១កដនាងតាមដ្ងផ្ាូវជាត្ិយលម៦ និងកាត្់ទមាាក់
លាកយីយហាដ្ឋក់តាំងោមនចាប់អនុ ញ្ញាត្ និ ងអាជាញប័ ែណហួសសុពលភាពតាមដ្ងផ្ាូវ៧មករាចំនួន១៨លាក
កនុងរកុងយសៀមរាប។ ការ ិោល័យរចកយចញចូ លដត្មួ យរកុងយសៀមរាប បានផ្ដល់ចាប់ យសវាកមមលាកសញ្ញា
រាំកំលនតលក់ សំបុរត្ ផ្នពវផ្ាយផ្លិត្ផ្ល និ ងអ៊ាុ ត្សក់ ចំនួន០៦ចាប់។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតត្ពុះវិហារ ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានដ្ឹកវត្ាុបុ រាែយៅយលើភំ អា
ន នយសះ ស្សុកជាំកានត និងរុះយរ ើអាស្សម
អាណាធិបយត្យយយៅយលើភំដន ត្បង យៅចំ ែុចថ្មបីដ្ុំ ស្សុកសងគមថ្មីបានចំនួន០២យលើក។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ រកុមសិលបៈបានយចញសដមតងកនុងកមមវ ិធី យផ្នងៗកនុងយមត្ត និងបានស្សង់
សាិត្ិវ ិស័យសិលបៈសូនរូប និ ងសិលបៈសិបបកមមចំនួន០២យលើក យៅស្សុករូដលន និ ងស្សុកដឆ្ប។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដស្ង
ឹ ទ ខត្រង ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានរត្ួត្ពិ និត្យវត្ាុបុ រាែ យៅស្សុកយសលនបានចំនួន០១យលើក។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានបង្អហត្់ របាំដ្ល់សិសនវ ិទាល័យរពះរាជបូ ជនី យកិចច បានចំ នួន០៧
របាំ។ បានរត្ួត្ពិនិត្យ និងដែនាំដ្ល់អាជី វករជួ ល-លក់ឍីសឲ្យជួ ល-លក់ ដត្ឍី សណាដដ្លមានទិដ្ឋាការ
ពី រកសូងវបបធម៌ បានចំ នួន០២កដនាង យៅសង្អកត្់ សឹង
ទ ដរត្ង។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដមណឌលគ្ីរ ី ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានស្សង់ សិត្
ា ិបណាណល័យ និ ងបណាណោរយៅរកុងដសនមយនារមយ
បានចំនួន០១យលើក។ បានសហការជាមួ យរបជាពលរដ្ាចំនួន១៨ររួលរយដ្ើមបីសរមបសរមួលពិ និត្យយលើ ផ្ល
ប៉ា ះពាល់ដ្ីកប់ សពចំនួន២៩ផ្នូរ រវាងជនជាត្ិ យដ្ើមភារត្ិច និងភារី មាចស់យររឿងចរកឈូសឆ្យដ្ី យធវើផ្ូវឯកជន
ា
០១កដនាង យៅរកុងដសនមយនារមយ។ បានយបាសសមាាត្អាស្សមទំងបី យៅយលើមជឈមែឌលវបបធម៌ជនជាត្ិយៅ
ភនំយដ្ឋះរកមុំ និងភនំយលាកតាស្សុះ សរមាប់ យភញៀវយទសចរែ៍មកយលងកំ លនត។ ការ ិោល័យរចកយចញចូ ល
ិ ័យវបបធម៌ និងវច
ិ ិ រត្សិលបៈចំនួន០៤ចាប់ ។
ដត្មួ យ បានអនុញ្ញាត្ចាប់ របកបអាជីវកមមយលើវស
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតបត្ពខវង ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានពិនិត្យដផ្នទីបង្អហញទីតាំងរបាលទនរពយដ្ើ មស្សុក ស្សុកសុីធរ
កណា
ត ល យដ្ឋយសហការជាមួ យអនកជំ នាញរកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិរត្សិលបៈ និ ងអាជាញធរដដ្នដ្ី ឃុំ ស្សុក។
សហការជាមួ យអាជាញធរស្សុកសុីធរកណា
ត ល និង ស្សុកបាភនំសិកាដសវងយល់ពីរបវត្តិរបាលទនរពយដ្ើ មស្សុក
និ ងរបាលទវ ិហារច័ ន។
ទ យភញៀវចូ លទសននាលរមនទីរយមត្តមានចំនួន១២នាក់ ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានហាត្់ បទយភាង និងចយរមៀងសម័ យជាយរៀងរាល់នថ្ៃ និងបង្អហត្់
របាំបដនាមដ្ល់សិសនវ ិទាល័យរពះអងគឍួង។ បានរត្ួត្ពិ និត្យសិបបកមមពុមពសុីម៉ាង់ត្៍យៅស្សុកពាមរក៏ និ ងរកុង
នរពដវង និ ងសិបបកមមត្មាញកយនទលកក់ រជុង កក់ មូល យៅស្សុកពាមរក៏ ។ បានពិនិត្យលាកសញ្ញាររប់របយភទ
យៅស្សុកពាមរក៏ និងស្សុកកំ ពង់ រត្ដបកចំនួន០២យលើក។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតរបង្ម
ូ
ុាំ ៖
ចំ យពាះយសចកតីរាយការែ៍របស់មនទីរវបបធម៌
និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈយមត្តត្បូងឃមំស
ត ំ ពីការង្អរយបត្ិក
ុ ីអ
ិចចិកាយនះរឺដ្ូចដមមុ ន ពុំ មានសកមមភាពអវីបដនាមយទ ។
ភែឌរូបី និ ងអរូបីកុងដមវ
ន
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៨- សស្ចក្តស្
ី ននដ្ឋ
ិ ឋ ន៖
សកមមភាពការង្អរវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ កនុងដមវ ិចឆិកាឆ្នំ២០១៤យនះ មានដ្ំយែើរការជាធមមតា
កនុងការផ្នពវផ្ាយ និងចត្់ តាំងអនុវត្តកមមវ ិធីនយោបាយយុទធលស្ដសតចត្ុ យកាែដ្ំ ណាក់ កាលទី៣ របស់រាជ
រដ្ឋាភិ បាល នីត្ិកាលទី៥ននរដ្ាសភា និងយោលនយោបាយជាត្ិ សីព
ត ី វ ិស័យវបបធម៌យដ្ឋយយផ្ទតត្សំខ្នន់ យលើការ
អភិរកន និ ងអភិវឍ វបបធម៌ ជាត្ិ ទំងរូបី និ ងអរូបី យដ្ើ មបីរម
ួ ចំ ដែកអភិវឍ យសដ្ាកិចចសងគម។ ជាក់ ដសតងកនុងដម
ិ ិឆកា ឆ្នំ២០១៤យនះ យយើងសយរមចបាននូ វលទធផ្លមូ យចំ នួន ដ្ូ ចខ្នងយរកាម៖
វច
-ការង្អរោំពារជួ សជុ លរបាលទបុរាែបានបនតដ្ំយែើរការររប់ដផ្នកជំ នាញកនុងការជួ សជុ ល ដថ្រកា
ការពារសំែង់បុរាែ និ ងចងរកងឯកលររបវត្ដិលស្ដសដ
-បានមិ ត្មំផ្នពវផ្ាយលិមិត្បទដ្ឋានរត្ិ យុត្ិ ស
ត ីព
ត ី កិចដច ថ្រកា ការពារអត្តសញ្ញាែជាត្ិ កបូនខ្ននត្
កាច់ ចមាាក់ ដមមរជូ នដ្ល់វ ិស័យឯកជនដដ្លរបកបអាជី វកមមយលើវ ិស័យវបបធ៌មឲ្យរកាបាននូ វរុ ែភាព
កបូន
ខ្ននត្ជាត្ិ និ ងពរងឹងការផ្តល់ និ ងបយរមើ យសវាកមមវបបធម៌ដ្ល់វ ិស័យឯកជនឲ្យរហ័សទន់ យពលយវលា ជាការ
យលើកទឹកចិ ត្ត
និងយឆ្ាើយត្បយៅនឹងការបយងកើត្
និងបយងកើនផ្លិត្ផ្លវបបធម៌ជាត្ិ របស់ពូកយរ
កនុងយោល
បំ ែងយធវើឲ្យមាននិរនតរភាព ននការយធវើចរាចរផ្លិត្ផ្លវបបធ៌មជាត្ិ យលើទីផ្ារយសរ ី រូមចំ ដែកបយរមើ វ ិស័យ
យទសចរែ៍-វបបធម៌ យដ្ើ មបីអភិ វឍ យសដ្ាកិចចជាត្ិ និងកាត្់បនាយភាពរកី រកកនុងសងគម។ យដ្ឋយដឡកលលា
មធយមវ ិចិ រត្សិលបៈ និងលកលវ ិទាល័យភូ មិនទវ ិចិរត្សិលបៈបានមិត្មំបែុត ះបណា
ត លធនធានមនុ សនររប់
ជំ នាញវបបធម៌ និ ងររប់ ករមិត្សិកា យដ្ើ មបីរម
ូ ចំ ដែកជួ យដ្ល់ធនធានមនុសនកនុងការអភិ រកន និ ងអភិ វឍ
វបបធម៌ ជាត្ិ តាមមូ លដ្ឋាន។
អនុ វត្តតាមពាកយយលាក វបបធម៌ ជាយសដ្ាកិចជា
ច ត្ិ ការង្អរបយរមើ និ ងផ្តល់យសវាវបបធម៌ យៅនាយកដ្ឋាន
លរមនទីរ នាយកដ្ឋានបុរាែវត្ាុ នាយកដ្ឋានសិលបៈភាពយនត នាយកដ្ឋានសិទិ អ
ធ ក
ន និពនធ និ ងសិទិ ធរបហាក់
របដហល នាយកដ្ឋានយសៀវយៅនិងការអាន និងរចកយចញ-ចូ លដត្មួ យដដ្លផ្តល់យសវាកមមវបបធម៌ យៅតាម
មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈរាជធានី-យមត្តមានដ្ំយែើរការលាកុងការបយរមើ
ន
និ ងផ្តល់យសវាកមមវបបធម៌ជូនយភញៀវ
យទសចរែ៍ជាត្ិ-អនតរជាត្ិ និ ងអត្ិថ្ិជនដដ្លរបកបអាជី វកមមយលើវ ិស័យវបបធម៌ និ ងរករបាក់ ចំែូលបង់ចូល
ថ្វ ិការដ្ា។
៩-ទ្ិស្សៅការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈត្ប្ច ាំខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៤

-បនដយធវើកិចចសហរបត្ិបត្ដិការជាមួ យអងគការ G.H.F ជួ សជុ លរបាលទបនាទយឆ្មរ យមត្ដបនាទយមានជ័ យ
-បនដយធវើកិចចសហរបត្ិ បត្ដិការជាមួ យអងគការWaseda ជួ សជុ លរកុមរបាលទសំបូរនរពរុ ក យមត្ដកំពង់ ធំ
-យរត្ៀមបញ្ូជ នមន្ដនតីចុះពិ និត្យលានភាពរបាលទវត្តនររ និ ងរបាលទរុ ហ៍ សាិត្យៅយលើភំ ហា
ន ន់ ជ័យ
យមត្តកំពង់ ចម
-បនតយរ ើថ្មរលុះរបស់លពនហាលខ្នងយកើ ត្របាលទបនាទយឆ្មរ យដ្ឋយថ្វ ិការាជរដ្ឋាភិ បាល
-យរត្ៀមយធវើកិចចសហរបត្ិបត្តិការជាមួ យអងគការ UNESCO អំ ពីការយរៀបចំបាង់យម របាលទបនាទយឆ្មរ
-យរត្ៀមយធវើកិចចសហរបត្ិបត្តិការជាមួ យរកុមហ៊ាុនKIRI Travelពី ការង្អរយបាះត្ង់ យៅរបាលទបនាទយឆ្មរ
-យរត្ៀមយធវើកិចចសហរបត្ិបត្តិការជាមួ យលលាបារាំងចុ ងបូ ពា៌ សតីពីការចុ ះបញ្ជីរប
ូ ចមាាក់ និ ងការពរងីក
លាំងដ្ឋក់វត្ាុសិលបៈ
-ចត្់ មន្ដនតីយរៀបចំ បចចុបបននភាពហានិភ័យរូបចមាាក់ យៅយរៅ និងកនុងលាង
ំ អភិ រកនអងគរ សរមាប់ជួសជុ ល
នាយពលអនារត្
-យរត្ៀមរកទី តាំងរការូបចមាាក់ ដដ្លបានជួ សជុ លរួច យដ្ឋយថ្វ ិការដ្ាឆ្នំ២០១៤ ឲ្យមានសុវត្ាិភាព
-បនដចុះបញ្ជីលរយពើភែឌវត្ាុសិលបៈយៅលរមនទីរជាត្ិ និ ងលរមនទីរយមត្ដ
-បនដរត្ួត្ពិនិត្យ និ ងផ្ដល់ជំនួយបយចចកយទសដ្ល់ការង្អរអភិរកន និ ងរយបៀបដ្ឋក់តាំងពិព័រែ៌វត្ាុសិលបៈ
-បនតការសិកាស្លវរជាវឯកលរកាច់ចមាាក់ ដមមរភារ៣ និងសមាភរៈយរបើរបាស់របជាពលរដ្ាដមមរភារ៣
-បនតការពិ និត្យ ការរបមូលផ្តំុ និងចងរកងឯកលរកាច់ ចមាាក់ ដមមរភារ២ និងសមាភរៈយរបើ របាស់របជា
ពលរដ្ាដមមរភារ២
-បនតកិចចសហការជាមួ យរែៈកមមការអនតររកសួងបន្ដង្អកបបទយលមើសភាពយនត-វ ីយដ្អូ
កនុងការរត្ួត្
ពិ និត្យ និងមានវ ិធានការចំយពាះការចរាចរផ្លិត្ផ្លភាពយនតោមនទិ ដ្ឋាការពី រកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិរត្សិលប:
-បនតសហការជាមួ យរកសួងយុត្ិធ
ត ម៌យធវើចាប់ សតីពីការររប់ ររងវ ិស័យភាពយនត
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-យរត្ៀមសដមដងសិលបៈទសននី យភាពបយរមើរពឹត្ិ កា
ដ រែ៍សំខ្នន់ ៗរបស់ជាត្ិ និ ងអនដរជាត្ិ
-យរត្ៀមចូ លរួមកនុងសកមមភាពសិលបៈទសននី យភាពយៅយលើឆ្កអនតរជាត្ិ
-បនតអនុ វត្តកមមវ ិធី ឆ្នំសិកា២០១៤-២០១៥ យៅលកលវ ិទាល័យភូមិនទវ ិចិ រត្សិលបៈ និងលលាមធយម
វ ិចិ រត្សិលបៈ
-បនតនិរនតរភាពបែុត ះបណា
ត លវរគពិយសសជំ នាន់ទី២ ដផ្នកមនុ សនលស្ដសត ដដ្លជាកិចចសហរបត្ិបត្តិការ
រវាងលកលវ ិទាល័យភូមិនទវ ិចិ រត្សិលបៈ និង INALCO
-បនតការជួ សជុ លអោរបណាណល័យយៅសកលវ ិទាល័យភូ មិនទវ ិចិ រត្សិលបៈ ។
យសចកដីដ្ូចបានយោរពជរមាបជូនខ្នងយលើ សូម ឯកឧត្ដមបែិ ឌ ត្សភាចរយ
រដ្ាមន្ដនដីទទួលបនទកទី
ី ដ ររែៈរដ្ាមន្ដនដី យមតាដរជាបជារបាយការែ៍ដ្៏មពង់មពស់ ។
ុ សកា
សូម ឯកឧត្ដមបែិ ឌ ត្សភាចរយ ឧបនាយករដ្ាមន្ដនដី
យមតាដទទួ លនូ វការយោរពដ្៏មពង់មពស់អំពីនាងមញំុ ។

រដ្ាមន្ដនដីទទួលបនទកទី
ី ដ ររែៈរដ្ាមន្ដនដី
ុ សកា

រដឋមន្ដនតី

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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ឧបនាយករដ្ាមន្ដនដី

