របាយការណ៍
ស្តីពី
លទ្ធផលការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិល្បៈត្បចាំឆ្ាំ២
ន ០១៤
I-សស្ចក្តីសផតើម ៖
អនុ វត្ដតាមកមមវ ិធី នយោបាយយុទ្សា
ធ ស្ដ្រចតុកោណដំណាក់ោលទ្ី៣របស់រាជរដ្ឋាភិ បាល
នី ត្ិកាលទី ៥ ននរដ្ាសភា

និងគោលនគោបាយជាតិស្តីពីវិស្័យវប្បធម៌ ដែលមានចក្ខុវិស្័យអភិរក្្ស

និង

អភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិ រួមចំដែក្អភិវឌ្ឍគស្ែឋក្ិចស្
ច ងគម ព្ពមទំងស្គព្មចបាននូវគោលបំែង និងគោលគៅ
ដែលមានដចងក្នុងគោលនគោបាយជាតិស្តីពវី ិស្័យវប្បធម៌ស្ព្មាប់ចូលរួមអនុវតត តាមដាន ព្តួតពិនិត្យ និង
វាយតម្មៃដែនការយុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ឆ្នំ២០១៤-២០១៨

និងទំងដែែក្តាមបទ្ពិគសាធន៍នានា លទ្ធ

ែលការងារ និងបញ្ហាព្បឈមក្នុងឆ្នំ២០១៣ក្នៃងមក្ ព្រប់អងគភាពចំែុះ ព្ក្ស្ួងបានខិតខំព្បឹងដព្បងបគងកើន
ក្ិចចស្ហការជាមួយព្ក្ស្ួង សាាប័នពាក្់ព័នធ និងម្ែរូអភិវឌ្ឍជាតិ-អនដរជាតិ

ជាពិគស្ស្វិស្័យឯក្ជនតាម

គោលការែ៍របស្់រាជរដាាភិបាល“រដ្ឋគាំទ្រ ដដ្គូឯកជនជាអ្នកអ្នុវត្ដ” ក្នុងគោលបំែងគធវើឱ្យ“ វប្បធម៌កាយ
ា ជា
គស្ែឋក្ច
ិ ជា
ច តិ”គដាយជព្មុញបដនែមនូវការគព្បើព្បាស្់ស្កាានុពលវប្បធម៌ជាតិជាថាមពលអភិវឌ្ឍគស្ែឋក្ិចស្
ច ងគម
តាមរយៈការពព្ងឹង ការបងកបគងកើនែលិតែលឧស្្ាហក្មមវប្បធម៌ ស្ព្មាប់គោលគៅពាែិជជក្មម

និងគទ្ស្

ចរែ៍ គដាយបគងកើតការងារ ពព្ងឹងស្ីលធម៌ស្ងគម និងរគបៀបរស្់គៅម្លៃលនូរ និងបគងកន
ើ និនានការគស្នហាវប្បធម៌
ជាតិ រួមចំដែក្កាត់បនែយភាពព្ក្ីព្ក្របស្់ព្បជាជន គធវើឱ្យស្ងគមទ្ទ្ួលបាននូវស្ុខែុមរមនា គែើម្បឈា
ី
នគៅ
ស្គព្មចគោលគៅ “ក្មពុជា ៖ ត្ពះរាជាណាចត្ក្ននវប្បធម៌” ។
II-អាំពីរចនាស្មព័នធ និងត្ក្បខណឌ ៖
១.រចនាស្មព័នធ ៖
ក-ថ្នាក់ដ្ឹកនាំទ្កសួង ៖
ព្ក្ស្ួងវប្បធម៌

និងវិចិព្តស្ិល្បៈែឹក្នាំគដាយរែឋមស្រនដី១រូប

រែឋគលខាធិការ៧រូប

គលខាធិការ៨រូប។
ខ-ថ្នាក់រដ្ឋបាលកណ្ដាលៈ ថានក្់រែឋបាលក្ណ្ដាលព្ក្ស្ួងមាន ៖
-អរគនាយក្ដាានរែឋបាល និងហិរញ្ញវតែុ មាននាយក្ដាានចំែុះចំនួន០៩

និងអនុរែឋ

-អរគនាយក្ដាានបគចចក្គទ្ស្វប្បធម៌ មាននាយក្ដាានចំែុះចំនួន០៥
-អរគនាយក្ដាានគបតិក្ភែឌ មាននាយក្ដាានចំែុះចំនន
ួ ០៤
-ស្ក្លវិទ្្ាល័យភូមិនទវិចិព្តស្ិល្បៈថានក្់គស្មើអរគនាយក្ដាានមានមហាវិទ្្ាល័យចំែុះចំនួន០៥
-នាយក្ដាានស្វនក្មមម្ែទក្នុង
-អធិការដាាន ថានក្់គស្មើនាយក្ដាាន
-សាលាមធ្យមវិចិព្តស្ិល្បៈ ថានក្់គស្មើនាយក្ដាាន មានសាលាជំនាញចំនន
ួ ០៥ ។
គ-ថ្នាក់រាជធានី-ខខត្ដ ៖
ព្ក្ស្ួងមានមនទីរវប្បធម៌ និងវិចិព្តស្ិល្បៈរាជធានី-គខតដ ចំនួន២៥ និងការិោល័យវប្បធម៌ និងវិចិព្ត
ស្ិល្បៈព្ក្ុង ខែឌ ព្ស្ុក្ ចំនន
ួ ១៦៦ការិោល័យ ។
២.ត្ក្បខណឌមន្ដនរីរាជការ ៖

ព្ក្ស្ួងមានមស្រនដីរាជការស្រុបចំនួន២.៣៨៧នាក្់ ក្នុងគនាុះព្ស្ី៩១០នាក្់ ដចក្គចញជា ៖-ថានក្់រែឋបាលក្ណ្ដាល មានចំនួន១.៤១២នាក្់ ក្នុងគនាុះព្ស្ី៥៤២នាក្់
-ថានក្់មនទីរវប្បធម៌រាជធានី-គខតដ មានចំនួន៩៧៥នាក្់ ក្នង
ុ គនាុះព្ស្ី៣៦៨នាក្់ ។
III-លទ្ធផលការងារស្សត្មចបាន ៖
១-ស្ក្មមភាពការងាររបស្់ថ្ននក្់ដឹក្នាាំត្ក្ស្ួង និងត្ពឹរតិការណ៍ស្ាំខាន់ៗ ៖

-ថានក្់ែឹក្នាំព្ក្ស្ួងបានទ្ទ្ួលជួបពិភាក្្ាការងារជាមួយតំណ្ដងសាានទ្ូត គភញៀវជាតិ-អនដរជាតិ អងគ
ការ ស្មារម ចូលរួមស្ិកាសា
ា លា ព្បជុំ និងអមែំគែើរស្គមដចគតគជានាយក្រែឋមស្រនដគី ៅគព្ៅព្បគទ្ស្ស្រុបមាន
ចំនួន៥៨គលើក្
-បានចុុះស្ួរស្ុខទ្ុក្ខ និងដចក្អំគណ្ដយែល់ជនរងគព្ោុះគដាយទ្ឹក្ជំនន់ចំនួន១២០ព្រួសារ គៅឃុំបស្
ុ
លាវព្ស្ុក្ចិព្តបុរី គខព្តព្ក្គចុះ
-បានចុុះស្ួរស្ុខទ្ុក្ខ

និងឧបតែមភជាគព្រឿងឧបគភារ

បរិគភារ

និងទ្ឹក្ព្បាក្់ែល់ក្ងវរៈគស្នាតូច

នររបាលការពារព្ពំដែនគលខ៧៩៥ គខតតព្ពុះវិហារ និងគលខ៩០៥ គខតតឧតតរមានជ័យ
-បានគរៀបចំស្ននិបាតគព្តៀម និងស្ននិបាតគពញអងគគែើមប្ ប
ី ូក្ស្រុបការងារវប្បធម៌និងវិចិព្តស្ិល្បៈ ឆ្នំ
២០១៣ និងគលើក្ដែនការឆ្នំ២០១៤
-បានគរៀបចំមគហាព្ស្ពស្ិលប្ ៈមហាជនអភិវឌ្ឍន៍ថាក្
ន ជា
់ តិ
-បានគរៀបចំព្បារឰទ្ិវាវប្បធម៌ជាតិ០៣មីនា គលើក្ទ្ី១៦ ឆ្ន២
ំ ០១៤ គព្កាមព្បធានបទ្ “ អវៗ
ី ទំងអស្់
គែើមប្ ស្
ី ខ
ុ ែុមភាពវប្បធម៌ជាតិ ”

-បានចូលរួមគោរពព្ពុះវិញ្ហែ
ា ក្័ខនធ និងែដងែព្ពុះបរមអែឋព្ិ ពុះក្រុណ្ដព្ពុះបាទ្ស្គមតចព្ពុះនគរាតតម ស្ីហ
នុ ព្ពុះមហាវីរក្្សព្ត ព្ពុះវររាជបិតាឯក្រាជ្យ បូរែភាពទ្ឹក្ែី និងឯក្ភាពជាតិដខមរ “ ព្ពុះក្រុណ្ដ ព្ពុះបរមរតន
គកាែឋ ”
-បានគរៀបចំមគហាព្ស្ពព្បឡងក្ំណ្ដព្យ និងចគព្មៀងដខមរជាស្ក្លគលើក្ទ្ី៣ ឆ្ន២
ំ ០១៤
-បានគរៀបចំគបើក្ស្ិកាសា
ា លាជាតិស្ព
ីត ី “យុវជន និងការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ ៖ការអភិរក្្ស ទ្ំគនើបក្មម និង
ការបគងកើតលម”ី
-បានគរៀបចំពិធីែ្សពវែ្ាយគោលនគោបាយជាតិស្តីពីវិស្័យវប្បធម៌ម្នព្ពុះរាជាណ្ដចព្ក្ក្មពជា
ុ
-បានគរៀបចំគបើក្មគហាព្ស្ពស្ិល្បៈចមាាក្់គឈើថានក្់ជាតិឆ្២
នំ ០១៤ ស្តីពីព្បាសាទ្បាយ័នចំនួន១គលើក្
និងមួយគលើក្គទ្ៀតស្តព
ី ីព្បាសាទ្ព្ពុះវិហារ
-បានគរៀបចំគបើក្ស្ិកាាសាលាពិគព្ោុះគោបល់ស្តីពីដែនទ្ីចងែុលែៃូវគែើមប្ ីអនុវតតគោលនគោបាយជាតិ
ស្តីពីវិស្័យវប្បធម៌
-បានចូលរួមព្ពុះរាជពិធព្ី រងព្ពុះបរមរាជស្ម្បតតរិ បស្់

ព្ពុះក្រុណ្ដព្ពុះបាទ្ស្គមតច

ព្ពុះបរមនាល

នគរាតតម ស្ីហនុ ព្ពុះមហាក្្សព្ត ម្នព្ពុះរាជាណ្ដចព្ក្ក្មពជា
ុ
-បានស្ហការជាមួយអងគការ ស្មារមស្ិល្បៈនានាគរៀបចំស្ដមដងស្ិល្បៈទ្ស្្សនីយភាពជូនព្បជាពល
រែឋទ្ស្្សនាក្ម្ានតគៅមុខវតតបុទ្ុមវតតីក្នុងឱកាស្ព្ពុះរាជពិធីបុែ្យអុំទ្ូក្បដែែតព្បទ្ីបស្ំពុះព្ពុះដខ អក្អំបុក្
-បានចូលរួមបុែ្យខួបគលើក្ទ្ី៦១ម្នទ្ិវាបុែ្យឯក្រាជ្យជាតិ ៩ វិចឆិកា ឆ្ន២
ំ ០១៤
-បានគរៀបចំពិធីគបើក្មគហាព្ស្ព ស្ិលប្ ៈជនជាតិគែើមអាសា៊ាន ឆ្ន២
ំ ០១៤
-បានគរៀបចំពិធីគបើក្មគហាព្ស្ពបគងែើរដខៃងដខមរ និងមែូបអាហារដខមរគលើក្ទ្ី១៨ ឆ្ន២
ំ ០១៤ ។
២-ការងាររដឋបាល និងហិរញ្ញវរថុ ៖
២.១.ការងាររដឋបាលទ្ូសៅ ៖

-បានែ្សពវែ្ាយរាល់ស្ក្មមភាពការងារក្នុងវិស្យ
័ វប្បធម៌តាមព្បព័នធអុីនធឺដែតរបស្់ព្ក្ស្ួង
-បានបគងកើតសារគអឡិចព្តូនច
ិ (E-mail) និងFacebook របស្់ព្ក្ស្ួង
-បានបគងកើត User Account ជូនមស្រនតីរាជការស្ព្មាប់គព្បើព្បាស្់ WiFi គៅទ្ីស្តីការព្ក្ស្ួង
-បានបគងកើត Voice Call (ទ្ូរស្័ពទតាម Internet ) ជូនថានក្់ែឹក្នាំ និងមស្រនតរា
ី ជការគៅទ្ីស្តីការព្ក្ស្ួ
-បានទ្ទ្ួលលិខិតចូលពីព្រប់សាាប័នចំនួន១២.៧២១ច្ាប់

បានបញ្ជូនលិខិតគចញគៅព្រប់សាាប័ន

បានចំនួន៣.៨៥៧ច្ាប់ និងបានតាក្់ដតងលិខិតរែឋបាល និងលិខិតនានាបានចំនន
ួ ២៧០ច្ាប់ ។
២.២.ការងារបុគ្គលិក្ ៖

-បានគធវើនិយ័តក្មមថានក្់ ឋាននតរស្័ក្តិជូនមស្រនតីរាជការតាមសារាចរគលខ០៦ស្រ ចុុះម្លៃទ្ី១៤ ដខតុលា ឆ្នំ
២០១៣ របស្់រាជរដាាភិបាលក្មពុជា ស្គព្មច១០០ភាររយ
-បានគរៀបចំការព្បឡងគព្ជើស្គរីស្ស្ិស្្ស និស្្សិត ចូលបគព្មើការងារក្នុងព្ក្បខ័ែឌលមី ចំនួន៧៩នាក្់ ក្នុង
គនាុះថានក្់ក្ណ្ដាលចំនួន៣៨នាក្់ និងថានក្រា
់ ជធានី-គខតតចំនួន៤១នាក្់
-បានគរៀបចំការព្បឡង

និងព្បកាស្ទ្ទ្ួលសាាល់លទ្ធែលព្បឡងបតូរព្បគភទ្ព្ក្បខ័ែឌម្ែទក្នុងព្ក្ស្ួង

បានចំនួន១២៨ក្ដនៃង (ព្ក្បខ័ែឌ ក្ ១១៨ក្ដនៃងនិងព្ក្បខ័ែឌ ខ ១០ក្ដនៃង) ព្ពមទំងបានគធវើស្ំគែើស្ុំ
បតូរព្ក្បខែឌជូនមស្រនតីទង
ំ ១២៨នាក្់គៅព្ក្ស្ួងមុខងារសាធារែៈ
-បានគស្នើស្ុំគមដាយជូននារីព្ក្ស្ួងចំនួន៦១នាក្់ និងជូនស្ប្បុរស្ជនចំនួន០២នាក្់ និងក្ំពុងគរៀបចំ
គមដាយជូននារីព្ក្ស្ួងចំនួន៥៥នាក្់បដនែមគទ្ៀត
-បានគរៀបចំគធវើគមដាយជូនមស្រនតីរាជការចំនួន១៩អងគភាព(ថានក្់ក្ណ្ដាលចំនួន០៥អងគភាព និងថានក្់រាជ
ធានីគខតត ចំនួន១៤អងគភាព)
-បានគធវើព្បកាស្ដតងតាំងជូនមស្រនតីរាជការចំនួន១២នាក្់(ថានក្់ក្ណ្ដាលចំនួន១០នាក្់

និងថានក្់រាជ

ធានី-គខតតចំនួន០២នាក្់)
-បានគធវើព្បកាស្គែទរព្ក្បខែឌជូនមស្រនតីរាជការចំនួន០២នាក្់គៅបគព្មើការងារគៅព្ក្ស្ួងគែ្សង និងមាន
ការគែទរពីព្ក្ស្ួងគែ្សងចូលមក្បគព្មើការងារគៅព្ក្ស្ួងវប្បធម៌ចំនួន០៣នាក្់
-បានគធវើព្បកាស្តគមៃើងថានក្តា
់ មក្ព្មិតស្ញ្ហាបព្តជូនមស្រនតីរាជការចំនួន៣៤នាក្់

និងតគមៃើងថានក្់តាម

គវនព្បចំឆ្នំជន
ូ មស្រនតីរាជការចំនួន១២០នាក្់
-បានគធវើស្ំគែើស្ន
ុំ ិយត
័ ក្មមថានក្់ ឋាននតរស្័ក្តិជូនមស្រនតីរាជការតាមអតីតភាពចំនួន២.២២៣នាក្់
-បានគធវើស្ំគែើស្ន
ុំ ិយត
័ ក្មមថានក្់ ឋាននតរស្័ក្តិជូនវរៈមស្រនតីចំនួន៤៦នាក្់ និងឧតតមមស្រនតីចំនួន០២នាក្់
-បានគធវើព្បកាស្ស្តីពកា
ី រគធវើនិយ័តក្មមថានក្ឋា
់ ននតរស្័ក្តិជូនមស្រនតីរាជការតាមអតីតភាពចំនួន១.០៥៦នាក្់
-បានគធវើស្ំគែើស្ុំតគមៃើងព្បាក្់បំណ្ដច់មុខងារជូនមស្រនតីរាជការចំនួន១១៣នាក្់
-បានគធវើព្បកាស្តគមៃើងក្ព្មិតព្បាក្់បំណ្ដច់មុខងារជូនមស្រនតីរាជការចំនួន១០៩នាក្់
-បានគធវព្ើ បកាស្ដាក្់មស្រនតីរាជការឲ្យស្ែិតក្នុងភាពទ្ំគនរោានគបៀវត្សចំនួន៥៦នាក្់ និងដាក្់មស្រនតីរាជការ
ឲ្យស្ែិតគៅព្ក្បខ័ែឌគែើមចំនួន០២នាក្់ និងចូលបគព្មើការងារវិញចំនួន០១នាក្់
-បានគធវើព្បកាស្គព្ជើស្គរីស្ពលក្រអដែែតចំនួន៥២៩នាក្់ និងមស្រនតីជាប់ក្ិចស្
ច ន្ាចំនួន២៧៨នាក្់

-បានគធវើស្ំគែើស្ុំបតូរព្ក្បខ័ែឌក្រែីពិគស្ស្ជូនមស្រនតីរាជការចំនួន១២នាក្់
-បានគធវើព្បកាស្ជូនមស្រនតីរាជការឲ្យចូលនិវតតន៍ចន
ំ ួន៩៧នាក្់
-បានគចញព្បកាស្លុបគឈាាុះមស្រនតីរាជការចំនួន០៦នាក្់គដាយមូលគហតុទ្ទ្ួលមរែភាព
-បានបញ្ចូលព្បាក្់ក្ព្មិតមុខងារជូនមស្រនតីរាជការចំនួន៩០នាក្់ ក្នង
ុ តារាងគបៀវត្ស
-បានបញ្ចូលព្បាក្់គបៀវត្សនិយ័តថានក្់ជូនមស្រនតីរាជការចំនួន១.៣៨៧នាក្់ ក្នុងតារាងគបៀវត្ស
-បានគធវើស្ំគែើស្តា
ុំ ំងស្៊ប់ក្មមស្ិក្្ាការីគដាយព្ពុះរាជព្ក្ឹតយ្ និងអនុព្ក្ឹតយ្ ចំនួន៥៨នាក្់
-បានគធវើស្ំគែើស្ុំបតូរព្ក្បខ័ែឌក្រែីពិគស្ស្ជូនមស្រនតរា
ី ជការចំនួន១២នាក្់
-បានបំគពញស្លាក្ប័ព្តមស្រនតីរាជការយក្សានមគមម្ែឆ្ន២
ំ ០១៤ ចំនួន ៧៦នាក្់
-បានបញ្ចូលព្បាក្់លំគអៀងជូនមស្រនតីព្ក្បខ័ែឌ “រ” និង “ឃ” ចំនួន៩៧នាក្់
-បានគធវើស្ំគែើស្ព្ុំ បកាស្ទ្ទ្ួលសាាលល
់ ទ្ធែលព្បឡងបញ្ចប់បរិញ្ហាបព្តគៅមហាវិទ្្ាល័យសាាប
ត្យក្មម ជំនាន់ទ្២
ី ០ ចំនួន៦៦នាក្់

មហាវិទ្្ាល័យបុរាែវិទ្្ា ជំនាន់ទ្២
ី ១ ចំនួន៣៦នាក្់

ល័យស្ិល្បៈស្ូនរូប ជំនាន់ទ្២
ី ០ ចំនួន៦២នាក្់

មហាវិទ្ា
្

មហាវិទ្្ាល័យតូរយ្ តស្រនតី ជំនាន់ទ្១
ី ២ ចំនួន១៤នាក្់ និង

គៅមហាវិទ្្ាល័យនាែសាស្រស្ត ជំនាន់ទ្១
ី ១ ចំនួន០៩នាក្់
-បានគធវើព្បកាស្ទ្ទ្ួលសាាល់លទ្ធែលព្បឡងបញ្ចប់បរិញ្ហាបព្តដែនក្តូរ្យតស្រនតីជំនាន់ទ្ី១៣ែល់និស្្សិត
ចំនួន០៥នាក្់ និងបរិញ្ហាបព្តដែនក្នាែសាស្រស្តជនា
ំ ន់ទ្ី១២ ែល់និស្្សិតចំនួន១១នាក្់ ។
២.៣.ការងារនីរិក្មម ៖

-បានគធវើបទ្បងាាញែល់មស្រនតព្ី ចក្គចញចូលដតមួយនូវនីតវិ ិធី និងដបបបទ្ម្នការែតល់គស្វារែឋបាលគលើវិ
ស្័យវប្បធម៌ គៅគខតតក្ំពង់ចម
-បានពិភាក្្ាជាមួយព្ក្ុមព្បឹក្្ាអនក្ច្ាប់គលើគស្ចក្តស្
ី គព្មចស្តីពីការបគងកត
ើ រែៈក្មាាធិការអនតរ
ព្ក្ស្ួងព្រប់ព្រងភាពយនត និងវីគែអូបរគទ្ស្
-បានពិភាក្្ាគលើក្ិចចព្ពមគព្ពៀងស្ហព្បតិបតតិការវប្បធម៌រវាងរាជរដាាភិបាលក្មពុជា និងរាជរដាាភិបាល
ព្បុយគែដារូសាឡឹម និងរវាងរាជរដាាភិបាលក្មពុជា និងរាជរដាាភិបាលគប៉េរូ
-បានគរៀបចំគស្ចក្តីដលៃងគហតុ ម្នគោលនគោបាយជាតិស្តីពីវិស្័យវប្បធម៌ និងចគមៃយ
ើ គលើក្ព្មងស្ំនួរ
របស្់អងគការស្ហព្បជាជាតិពាក្់ព័នន
ធ ឹងវិស្័យវប្បធម៌ និងដក្ស្ព្មួលព្បកាស្ស្តីពីការព្រប់ព្រងស្ំែង់អាណ្ដនិរម
-បានពិនិត្យ និងដក្ស្ព្មួលអនុព្ក្ឹត្យស្តីពីការព្រប់ព្រង ការែលិតនិងការគធវអា
ើ ជីវក្មមគលើសានម្ែស្ិល្បៈ
ទ្ស្្សនីយភាព
-បានគធវើបទ្បងាាញស្តីពីនីតិវិធី និងវិធានម្នការតាក្់ដតងលិខិតបទ្ដាានរតិយុតតគៅទ្ីស្តីការព្ក្ស្ួង

-បានគរៀបចំគស្ចក្តីព្ពាងវិគសាធនក្មមអនុព្ក្ឹត្យគលខ៦៣អនព្ក្.បក្ស្តីពីការព្រប់ព្រងស្ិល្បៈភាពយនត
-បានចូលរួមព្បជុំពភា
ិ ក្្ាការក្នុងគរៀបចំអនុព្ក្ឹតយ្ ស្តីពីអងគភាពព្រប់ព្រងស្ិទ្រធិ ួម គៅទ្ីស្តីការព្ក្ស្ួង
-បានចូលរួមព្បជុំពិភាក្្ាគលើគស្ចក្តីព្ពាងអនុព្ក្ឹត្យស្តីពីការបគងកើតរែៈក្មាាធិការជាតិសាារតីចងចំពិភពគលាក្
-បានចូលរួមក្នុងក្ិចព្ច បជុំបគចចក្គទ្ស្ជាមួយព្ក្ុមព្បឹក្្ាអនក្ច្ាប់ និង ECOSOCC សតីពីគស្ចក្តព្ី ពាង
អនុព្ក្ឹត្យព្រប់ព្រងឧស្្ាហក្មមភាពយនត គៅទ្ីស្តីការរែៈរែឋមស្រនតី
២.៤.ការងារគ្ណសនយ្យ និងហិរញ្ញវរថុ ៖

-បានគោរពតាមគោលការែ៍ហិរញ្ញវតែដុ ែលបានដាក្់ចុុះគដាយព្ក្ស្ួងហិរញ្ញវតែុ
-ព្បាក្់គបៀវត្សព្តូវបានគបើក្ោ៉ាងគទ្ៀងទត់មុនែំណ្ដច់ដខនីមួយៗ
-ការគលើក្រគព្មាងដែនការចំណ្ដយមានលក្ខែៈស្ុព្ក្ឹត និងស្ងគតិភាពតាមក្មមវិធកា
ី រងារ
-អនុវតតដែនការចំែូលចំណ្ដយបានទន់គពល និងព្ស្បតាមការដែនាំរបស្់ព្ក្ស្ួងគស្ែឋក្ិចច និហិរញ្ញវតែុ
-រក្្ាបានតុល្យភាពចំែូលចំណ្ដយ បំគរីឱ្យដែនការការងាររបស្់ព្ក្ស្ួងែំគែើរការគដាយរលូន។
២.៥.ការងារស្ម្ភារៈ និងបរិកាារ ៖

-បានគលើក្រគព្មាងជួស្ជុល និងគធវស្
ើ ំគែើស្ុំគោលការែ៍ធានាចំណ្ដយក្នុងការជួស្ជុល ទ្ិញស្មាារៈ
គព្បងឥនធនៈ គព្រឿងស្ងាារឹមបានទន់គពលគវលា
-បានអនុវតតការងារលទ្ធក្មមក្នុងការែគត់ែគង់ស្មាារៈ ការជួស្ជុល និងការសាងស្ង់ ែំគែើរការបាន
ស្មព្ស្ប និងព្តឹមព្តូវតាមដែនការក្ំែត់ ទំងដែនក្ហិរញ្ញវតែុ រូបភាព និងគពលគវលា
-បានដបងដចក្ និងអនុវតតការងារព្បរល់-ទ្ទ្ួលស្មាារៈការិោល័យ ស្មាារៈបគចចក្គទ្ស្ គព្បងឥនធនៈ
និងគព្រឿងស្ងាារឹម តាមរគព្មាងដបងដចក្បានទន់គពលគវលា
-បានស្ហការជាមួយអាជាាធរជាតិស្វនក្មម អធិការដាានអធិការក្ិចចម្នព្ក្ស្ួងគស្ែឋក្ិចច និងហិរញ្ញវតែុ
គរៀបចំ ែគូរែគង និងព្តួតពិនិត្យបញ្ជីសារគពើភែឌព្ទ្ព្យស្ម្បតតិរែឋ ឆ្នំ២០១៣ បានលែព្បគស្ើរ ។
២.៦.ការងារផផនការ ស្ថិរិ និងស្រុប ៖

-បានគរៀបចំធាតុចូលស្ព្មាប់ដែនការយុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍជាតិ ឆ្នំ២០១៤-២០១៨
-បានគរៀបចំធាតុចូលក្នុងក្មមវិធីវិនិគោរសាធារែៈ៣ឆ្នរំ ំក្ិល២០១៥-២០១៧ ចំនួន៤រគព្មាង ជា
ភាសាដខមរ និងអង់គរៃស្
-ស្គព្មចបានការងារបូក្ស្រុបស្ក្មមភាពវប្បធម៌ឆ្នំ២០១៣ និងដែនការស្ក្មមភាពវប្បធម៌ឆ្២
នំ ០១៤
-ស្គព្មចបានការព្បមូលទ្ិននន័យ និងចងព្ក្ងគស្ៀវគៅស្ែិតិវប្បធម៌ឆ្នំ២០១៣ ជាភាសាដខមរ និងអង់គរៃស្
-ស្គព្មចការគធវើរបាយការែ៍បូក្ស្រុបការងារវប្បធម៌តាមរបបក្ំែត់ជូនរែៈរែឋមស្រនតី និងសាាប័នពាក្់ព័នធ

-បានគរៀបចំចងព្ក្ងស្ំែំឯក្សារស្ិកាាសាលាជាតិស្តីពី “យុវជន និងការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ ៖ ការអភិរក្្ស
ទ្ំគនើបក្មម និងការបគងកត
ើ លម”ី
-បាន និងក្ំពុងព្តួតពិនិត្យ ដក្ស្ព្មួល គែើម្បីចងព្ក្ងគស្ៀវគៅស្ែិតិវប្បធម៌ឆ្២
នំ ០១៤
-បានគរៀបចំរបាយការែ៍បូក្ស្រុបស្ក្មមភាពវប្បធម៌ក្នុងឆ្នំទ្ី១ ម្នអាែតតិទ្៥
ី រែឋស្ភាជូនរែៈក្មម
ការទ្ី៧ ម្នរែឋស្ភា
-ស្គព្មចបានការគរៀបចំរបាយការែ៍វឌ្ឍនភាពព្បចំឆ្នំ២០១៤ ម្នការអនុវតត ែ.យ.អ.ជ ២០១៤២០១៨ ជូនព្ក្ស្ួងដែនការ
-ស្គព្មចបានការងារបូក្ស្រុបស្ក្មមភាពវប្បធម៌ឆ្នំ២០១៤ និងដែនការស្ក្មមភាពវប្បធម៌ឆ្នំ២០១៥
២.៧.ការងារស្ិទ្ធិអនក្និពនធ និងស្ិទ្ធិត្បហាក្់ត្បផហល ៖

-បានគចញព្បកាស្លុបគចលការចុុះបញ្ជី -ការគបាុះពុមព និងវិធានការគែ្សងៗគទ្ៀត ដែលពាក្់ព័នវធ ិទ្្ា
សាាន CamEd និង វិទ្្ាសាានហិរញ្ញវតែុរែគនយ្យ IFA
-បានស្ព្មបស្ព្មួលទ្ំនាស្់ម្នការរំគលាភបំពានគលើក្មមស្ិទ្ធិបញ្ហារបស្់គលាក្ ឥន គយឿន
-បានចូលរួមព្បជុំពភា
ិ ក្្ាគលើស្ំគែើរបស្់គលាក្ ស្ុីន ច័នទឆ្ោ គស្នស្
ើ ទ្
ុំ ទ្ួលស្ិទ្ធិជាមរតក្ពីតារា
ចគព្មៀងឯក្ គលាក្ ស្ុីន ស្ុីសាមុត គៅព្ក្ស្ួងពាែិជជក្មម
-បានគធវើលិខិតរួមោនរវាងព្ក្ស្ួងវប្បធម៌

ជាមួយព្ក្ស្ួងពាែិជជក្មម

ស្តីពកា
ី រស្ុំគស្ចក្តស្
ី គព្មចព្រប់

ព្រងមរតក្សាស្ន៍របស្់គលាក្ ស្ុីន ស្ុីសាមុត ចំនួន៧៣បទ្ ជូនសខតេចខត្ខជា ហុន សសន ចុុះហតែគលខា
-បានស្ហការជាមួយនាយក្ដាាននីតិក្មមគរៀបចំគស្ចក្តីព្ពាងស្តីពកា
ី រចុុះបញ្ជគី ឈាាុះអនក្និពនធ
-បានែ្សពវែ្ាយច្ាប់ស្តីពីស្ិទ្ធិអនក្និពនធ និងស្ិទ្ធិព្បហាក្់ព្បដហល និងសារៈស្ំខាន់ម្នអងគភាពព្រប់
ព្រងស្ិទ្ធិរួម គៅគខតតបាត់ែប
ំ ង និងគស្ៀមរាប
-បានចូលរួមព្បជុព
ំ ភា
ិ ក្្ាដក្ស្ព្មួលគស្ចក្តីព្ពាងអនុព្ក្ឹត្យស្តីពអ
ី ងគភាពព្រប់ព្រងស្ិទ្ធិរួម
-បានគរៀបចំស្ិកាសា
ា លាថានក្់ជាតិស្តីពីស្ិទ្អ
ធិ នក្និពនធ និងស្ិទ្ធិព្បហាក្់ព្បដហលជូនម្ែរូឯក្ជន និង
មស្រនតីពាក្់ព័នធ និងស្ិកាាសាលាស្ពិនិត្យគស្ចក្តព្ី ពាងអនុព្ក្ឹត្យស្តីពីការព្រប់ព្រងអងគភាពព្រប់ព្រងស្ិទ្ធិរួមគៅទ្ី
ស្តីការព្ក្ស្ួង
-បានចូលរួមស្ិកាសា
ា លាស្តីពីការយល់ែឹងពីចគំ ែុះែឹងព្បម្ពែីគៅព្បគទ្ស្ឥែឌូគនស្ុី ស្ិកាាសាលា
ស្តីពីការអភិវឌ្ឍ និងបញ្ហាលៗ
មី ម្នស្ិទ្ធិអនក្និពនធក្នុងស្ម័យឌីជីលលគៅព្បគទ្ស្ម្ល

និងស្ិកាាសាលាស្តីពីបញ្ហា

ព្បឈមក្នុងការអនុវតតស្នធស្
ិ ញ្ហា Beijing និង Marrakesh គៅ ព្បគទ្ស្ស្ិងែបុរី
-បានគចញលិខិតអនុញ្ហាតគធវើអាជីវក្មមគលើសានម្ែោានអនក្ទ្ទ្ួលមរតក្សាស្ន៍នូវចគព្មៀងចំនួន៨៤បទ្

លិខិតអនុញ្ហាតគបាុះពុមពគស្ៀវគៅព្បគលាមគលាក្ចំនួន០៩សានម្ែ

និងលិខត
ិ បញ្ហាក្់ការចុុះបញ្ជីការពារសានដែ

ចំនួន៤២សានដែ និងទ្ទ្ួលចំែូលបានចំនួន៣.៧១៥.០០០ គរៀល បង់ចូលលវិការែឋ ។
២.៨.ការងារស្ហត្បរិបររិការវប្បធម៌អនររជារិ និងក្ិចចការអាស៊ាន ៖

-បានគធវើបចចុប្បននភាពព័ត៌មានស្តីពីក្ិចចព្ពមគព្ពៀងស្ហព្បតិបតតិការអនតរជាតិជាមួយអងគការអនតរជាតិនានា
ែូចតគៅ ៖ ក្ិចចព្ពមគព្ពៀងគៅមានស្ុពលភាពចំនួន១៨ អស្់ស្ុពលភាពចំនួន០៤ និងគព្ោងចុុះហតែគលខាចំនួន០៨

-បានគរៀបចំឯក្សារបំគពញនីតិវិធីស្ុំែតល់ស្ចាប័នជូនទ្ីស្តីការរែៈរែឋមស្រនតី

និងរែឋស្ភានូវក្ិចចព្ពម

គព្ពៀងស្ហព្បតិបតតកា
ិ រអាសា៊ាន-រុស្្សុី
-ថានក្់ែឹក្នាំព្ក្ស្ួង មស្រនតជ
ី នា
ំ ញគៅចូលរួមព្បជុំ ស្ដមតងស្ិល្បៈ តាំងពិព័រែ៍ គៅព្បគទ្ស្គវៀតណ្ដម
បង់កាាដែស្ ចិន ហវីលីពីន មា៉ាគឡស្ុី បារាំង សាធារែរែឋក្ូគរ៉េ ស្ិងែបុរី ស្វីស្ ស្ហរែឋអាគមរិក្ ហូឡង់ រុស្្សី
អង់គរៃស្ ឥណ្ដឌ នូដវលគស្ឡង់ ម្ល ភូមា ឥែឌូគែស្ុី ស្ឹងែបុរី ជប៉េុន និងអូស្រសាាលី ស្រុបចំនួន៥៨គលើក្
-រែព្បតិភូអនតរជាតិចូលស្ដមតងការរួរស្មនិងពិភាក្្ាការងារជាមួយគលាក្ជំទវរែឋមស្រនតីចំនួន១២គលើក្
-បានស្ហការគរៀបចំក្មមវិធស្
ី ដមតងស្ិល្បៈក្នុងព្ក្បខ័ែក្
ឌ ិចចព្ពមគព្ពៀងស្ហព្បតិបតតកា
ិ រវប្បធម៌
ជាមួយភារីគវៀតណ្ដម និងវិទ្្ាសាានខុងជឺ ម្នសាធារែរែឋព្បជាមានិតចិន
-បានគរៀបចំពិធច
ី ុុះហតែគលខាគលើក្ិចស្
ច ន្ាស្តព
ី ីការែតល់គស្វាក្មមឧបក្រែ៍មរគុគទ្ទស្ក្៍ស្គមៃងស្ព្មាប់
អនក្ទ្ស្្សនាគៅសារមនទីរឧព្ក្ិែឋក្មមព្បល័យពូជសាស្ន៍ទ្ួលដស្ៃង រវាងព្ក្ស្ួងវប្បធម៌ និងព្ក្ុមហ៊ុនដែរ៉េូកាស្ទ័រ
(ក្មពុជា) ខូ គអល ធី ឌី គព្កាមអធិបតីភាព ឯកឧត្េត ជុច ខ ឿន រែឋគលខាធិការព្ក្ស្ួងវប្បធម៌
-បានគរៀបចំពិធច
ី ុុះហតែគលខាគលើរគព្មាងក្មមវធ
ិ ីស្តីពី “ក្ិចចស្ហព្បតិបតតិការគលើវិស្័យវប្បធម៌”
រវាងព្ក្ស្ួងវប្បធម៌ និងព្ក្ស្ួងវប្បធម៌ម្នសាធារែរែឋព្បជាមានិតចិន គព្កាមអធិបតីភាព ខោកជាំទាវរដ្ឋតន្តនេី
-បានស្ហការគរៀបចំជូនរែៈព្បតិភូជាន់ខស្
ព ់ព្ក្ស្ួងវប្បធម៌ម្ល ែឹក្នាំគដាយឯក្ឧតតម Mr. Vira
Rojpojchanarat រែឋមស្រនតព្ី ក្ស្ួងវប្បធម៌ម្ល បានមក្បំគពញទ្ស្្សនក្ិចច និងស្ដមតងស្ិល្បៈគៅព្ពុះរាជាណ្ដចព្ក្
ក្មពុជាចំនួន០៤ម្លៃ គែើម្បីផ្លាស្់បតូរវប្បធម៌ និងពព្ងឹងទ្ំនាក្់ទ្ំនងឲ្យកាន់ដតរឹងមាំគលើវិស្័យវប្បធម៌។
២.៩.សលាបណ្តះបណាាលត្ក្បខណឌវប្បធម៌ ៖

-បានបនតស្ហការជាមួយនាយក្ដាានជំនាញចំែុះព្ក្ស្ួងស្ិក្្ាព្សាវព្ជាវពីស្កាានុពលធនធាន
មនុស្្ស

គែើម្បក្
ី សាងដែនការគបើក្វរគបែែតុះបណ្ដាលក្នុងគោលបំែងែតល់ចំគែុះែឹងែល់មស្រនតីរាជការតាម

នាយក្ដាានជំនាញ

និងមនទីរវប្បធម៌រាជធានី-គខតត

-បានបនតស្ហការជាមួយនាយក្ដាានជំនាញចំែុះព្ក្ស្ួងស្ិក្្ាព្សាវព្ជាវពីស្កាានុពលធនធាន
មនុស្្ស គែើម្បីក្សាងដែនការគបើក្វរគបែែតុះបណ្ដាលក្នុងគោលបំែងែតល់ចំគែុះែឹងែល់មស្រនតីរាជការតាម

នាយក្ដាាន និងមនទីរវប្បធម៌រាជធានី-គខតត ឲ្យអនុវតតការងារជំនាញទ្ទ្ួលបានលទ្ធែលលែព្បគស្ើរ
-បានគបើក្វរគបែែតុះបណ្ដាល និងែ្សពវែ្ាយនីតិវិធី និងវិធានការម្នការតាក្់ដតងគស្ចក្តីព្ពាងច្ាប់ និង
លិខិតបទ្ដាានរតិយុតត ែល់មស្រនតីរាជការតាមអងគភាព នាយក្ដាាន និងមនទីរវប្បធម៌ និងវិចិព្តស្ិល្បៈរាជធានី-គខតត
-បានគបើក្វរគបែែតុះបណ្ដាល ស្តីពីការងាររែឋបាល និងបទ្ពិគសាធន៍ការងារស្ព្មាប់មស្រនដីព្ក្បខែឌឆ្នំ២០១៣

-បានគរៀបចំស្ែ
ំ ំឯក្សារបិទ្បញ្ជីវរគបែែតុះបណ្ដាលការងារស្ិល្បៈស្ូនរូប និងស្ិល្បៈស្ិប្បក្មម ការងាររែឋ
បាល និងព្រប់ព្រង និងវរគបែែតុះបណ្ដាលការងាររែឋបាល និង បទ្ពិគសាធន៍ការងារស្ព្មាប់មស្រនដីព្ក្បខែឌឆ្នំ២០១៣។

៣-ការងារសបរិក្ភណឌរប
ូ ី៖
-បានគរៀបចំឯក្សារបំគពញបដនែមតាមស្ំគែើរបស្់អងគការUNESCO គែើម្បីបំគពញដបបបទ្ម្នការចុុះ
បញ្ជីព្បាសាទ្ស្ំបូរម្ព្ពរុក្ ជាគបតិក្ភែឌពិភពគលាក្
៣.១.ការងារគាំពារ និងអភិរក្្សស្ាំណង់បុរាណ ៖

ក.ការងារអ្ ិរក្សដ្ឋានអ្ងគរ ៖
-បនតគបាស្ស្មាាត និងែុុះលាងរូបចមាាក្់គៅគព្ៅឃ្ាំងជាព្បចំ
បនតចុុះបញ្ជីសារគពើភែឌរូបចមាាក្់គៅក្នុងឃ្ាំង

រូរបៃងរ់ ូបចមាាក្គ់ ៅឃ្ាំងគលខ៣

បញ្ចូលទ្ិននន័យបញ្ជីសារគពើភែឌរូបបែិមាដែលបានពិព័រែ៌

នារួចដាក្់ក្នុងក្ុំព្យទ្
ូ ័របានចំនួន១.៧៧៥រូប និងជួស្ជុលរូបចមាាក្់បាក្់ដបក្បានចំនួន៤៣រូប
-បានពិនិត្យពីការបាក្់ដបក្ និងគលើក្រគព្មាងជួស្ជុលព្ពុះវិហារវតតរកាក្ណ្ដាល ស្ហការជាមួយសារ
មនទីរជាតិភនំគពញពិនិត្យរូបចមាាក្់បាក្់ដបក្ក្នុងឃ្ាំងដែលព្តូវជួស្ជុលជាបនាាន់ បានពិនិត្យ និងគលើក្រគព្មាង
ជួស្ជុលជាបនាាន់នូវព្បាសាទ្បាដស្ត ព្បាសាទ្ស្នឹង គខតតបាត់ែំបង ព្បាសាទ្ព្ស្ីព្រប់លក្ខ័ែ គខតតក្ណ្ដាល
ខ.ការងារការពារត្ាំបន់ទ្បាសារ ៖
-បានទ្ប់សាាត់ព្បជាពលរែឋសាងស្ង់លំគៅដាានលមីក្នុងតំបន់២ម្នព្បាសាទ្បនាាយឆ្ារ ស្ហការជាមួយ
អងគការUNESCOគរៀបចំបៃងគ់ មព្បាសាទ្បនាាយឆ្ារ

បានបញ្្ឈប់ការជីក្យក្អាចម៍ែីប៉េុះពាល់ែល់ែនូរស្ព

បុរាែរបស្់ព្ក្ុមហ៊ុនKHUMHO គៅវតតគោក្ចស្់ ព្ស្ុក្លមពួក្ គខតតបនាាយមានជ័យ និងបានទ្ល់ព្ទ្ជញ្ហាំង
លមបាយគព្ក្ៀមម្នក្ំដពងទ្ី២ ដែនក្ខាងគជើងគ ៀងខាងលិចព្បាសាទ្បនាាយឆ្ារបានព្បដវង០៨ដម៉េព្ត
-បាននឹងក្ំពុងអនុវតតរគព្មាងជួស្ជុល និងគធវើលូរំគដាុះទ្ឹក្គៅសាានហាលខាងគក្ើត ម្នព្បាសាទ្ បនាាយឆ្ារ។
គ.ការងារទ្គប់ទ្គងរតណីយដ្ឋានវប្បធត៌ ៖
-ក្ំពុងស្ិក្្ាបៃង់ស្ព្មាប់សាងស្ង់បញ្ជរព័ត៌មាន

និងបងគន់គៅព្បាសាទ្បនាាយឆ្ារ

និងពិនិត្យែៃូវ

ទ្ិែឋភាពទ្ូគៅព្បាសាទ្បនាាយឆ្ារ គែើម្បីគរៀបចំក្ំែត់ទ្តា
ី ំងគព្តៀមការដាំបគងាាលដខ្សគភៃើងរបស្់អរគិស្នីក្មពុជា
ឃ.ការងារជួសជុលទ្បាសារ និងសាំណង់បរា
ុ ណ៖

-បានពិនិត្យសាានភាពខូចខាត និងគលើក្រគព្មាងជួស្ជុលបនាាន់ព្បាសាទ្ព្ពុះខ័នក្ំពង់សាាយ សាាន
ភាពគរាងទ្ងទ្ី៣ម្នព្បាសាទ្បនាាយឆ្ារដែលបានរលុុះធាាក្់លម ក្ំពុងគរីគរៀបនិងពព្ងឹងគកាាងទារទ្ី៤ម្នព្បាសាទ្
បនាាយឆ្ារ

បានអនុវតតរគព្មាងជួស្ជុលស្គស្រងាាុះបនាាន់ែំណ្ដក្់កាលទ្ី១ និងគរៀបចំរគព្មាងស្គស្រងាាុះបនាាន់

ែំណ្ដក្់កាលទ្ី២ម្នព្បាសាទ្ភនំជីស្ូរ្យ គខតតតាដក្វ

បានពិនិត្យការងារអភិរក្្ស និងជួស្ជុលព្បាសាទ្បនាាយ

ឆ្ារ និងបានចូលរួមគធវើក្ណ្ដ
ំ
យគៅសាានហាលខាងគក្ើតម្នព្បាសាទ្បនាាយឆ្ារ។
ង.ការងារទ្គប់ទ្គងសាំណង់បរា
ុ ណ៖
-បានព្សាវព្ជាវ និងព្បមូលឯក្សារបៃង់ពាក្់ព័នធនឹងព្បាសាទ្ព្ពុះខ័នក្ំពង់សាាយ ពីសាលាបារាាំងចុង
បូ ពា៌ និងរាជបែឌិតស្ភាក្មពុជា

និងស្ហការជាមួយអងគការUNESCOគរៀបចំបៃង់គមព្បាសាទ្បនាាយឆ្ារ

និងបានជួស្ជុលែំបូលគកាាងទារ និងផ្លាំងព័ត៌មាន ម្នអភិរក្្សអងគរ ។
ច.ការងារសហទ្បត្ិបត្ដិការជាត្ិ-អ្នដរជាត្ិ កនុងការអ្ ិរក្សសាំណង់បុរាណតាតបណ្ដាខខត្ដ ៖
-បានបនតក្ិចចស្ហព្បតិបតតិការជាមួយម្ែរូអភិវឌ្ឍគែើម្បីដស្វងរក្មូលនិធិព្ទ្ព្ទ្ង់ែល់ការជួស្ជុល
ការពារវតែប
ុ ុរាែ សាានយ
ី បុរាែ ែូចជា ៖
១-ជាមួយអងគការGHF បានបញ្ចបកា
់ រជួស្ជុលគរាងទ្ងទ្ី៣ខាងគក្ើត សាាបខាងត្បូង ម្នព្បាសាទ្
បនាាយឆ្ារ និងក្ំពុងបនតជស្
ួ ជុលគរាងទ្ងទ្ី៣ខាងគជើង សាាបខាងគក្ើតម្នព្បាសាទ្បនាាយឆ្ារ គខតតបនាាយមានជ័យ
២-ជាមួយសាក្លវិទ្ា
្ ល័យ WASEDA ព្បគទ្ស្ជប៉េុន បាននិងក្ំពុងបនតជស្
ួ ជុលព្បាសាទ្N1ែល់
ព្ស្ទប់ជញ្ហាំងទ្ី៦១ ម្នព្ក្ុមព្បាសាទ្ស្ំបូរម្ព្ពរុក្ គខតតក្ំពង់ធំ
- បានស្ហការជាមួយនររបាលគបតិក្ភែឌ និងអាជាាធរឃុំបនាាយឆ្ារហាមឃ្ត់ព្បជាពលរែឋមិន

ឲ្យកាប់ោស្់ទ្ំនប់គភាាុះបុរាែពីភូមិក្្ាលទ្គន្ាងគៅការដាានយក្លមភក្់
-បានស្ហការជាមួយព្ក្ុមព្បឹក្្ាអនក្ច្ាប់របស្់ទ្ីស្តីការរែៈរែឋមស្រនតីគរៀបចំឯក្សារ

គែើម្បីទមទរ

យក្មក្វិញនូវវតែុបុរាែដខមរដែលព្តូវបានលួចបៃនយ
់ ក្គៅគព្ៅព្បគទ្ស្កាលពីស្ម័យស្ស្រងាាម។
៣.២.ការងារសរមនទីរ ៖

ក.សារតនទីរជាត្ិ នាំខេញ ៖
-បានទ្ទ្ួលវតែុបុរាែចំនួន១០មុខពីស្ប្បុរស្ជន

និងស្ហរែឋអាគមរិក្ព្បរល់ជូនរាជរដាាភិបាលក្មពុជា

-បានដាក្់ឲ្យែំគែើរការកាតាឡុក្របស្់សារមនទីរជាតិតាមព្បព័នអ
ធ ុិនគធើគែតនូវវតែុស្ល
ិ ្បៈ

ចំនួន

១៦.៤៨៧កាតាឡុក្
-បានបញ្ចូលទ្ិននន័យវតែុស្ល
ិ ្បៈគទ្ើបទ្ទ្ួលលមីចំនួន៦៦វតែុ និងវតែវា
ុ យនភែឌបានចំនួន២២៩វតែុ ក្នុង
ព័នD
ធ atabase
-ការតាាំងេិេ័រណ៍វត្ថុសល
ិ ្បៈសខែរខៅខទ្ៅទ្បខរស ៖វតែុស្ិលប្ ៈបុរាែដខមរចំនួន១១រូបនិងរូបលតរបាំក្្ាច់
បុរាែដខមរចំនួន១៦ស្នៃឹក្ព្តូវបានយក្គៅតាំងពិព័រែ៍គៅសារមនទីរអាស្ុហ
ី គីគមព្បគទ្ស្បារាំងរយៈគពល៣ដខ

វតែុស្ិល្បៈបុរាែដខមរចំនួន២០រូប ព្តូវបានយក្គៅតាំងពិព័រែ៍គៅសារមនទីរគមព្តូបល
៉េូ ីតាន ស្ហរែឋអាគមរិក្
រយៈគពល៤ដខ វតែុស្ិល្បៈបុរាែដខមរចំនួន៣រូបព្តូវបានយក្គៅតាំងពិព័រែ៍គៅព្បគទ្ស្អូស្រសាាលី រយៈគពល
៣ឆ្នំ

និងវតែុស្ិល្បៈបុរាែដខមរចំនួន៨០រូបព្តូវបានយក្គៅតាំងពិព័រែ៍គៅទ្ីព្ក្ុងគប៉េកាំង និងគខតតកាាងទ្ុង

សាធារែរែឋព្បជាមានិតចិន រយៈគពល៦ដខ
-ការតាាំងេិេ័រណ៍កនុងទ្សុក

៖បានគរៀបចំពិព័រែ៍មិនអចិម្ស្រនតយ៍ស្តីពី“ការរស្់គឡើងវិញនូវព្បម្ពែី

ត្ាញហូល” រយៈគពល៣ដខ គៅសារមនទីរជាតិភនំគពញ

បានស្ហការជាមួយអងគការយូគែស្កូគរៀបចំពិព័រែ៍

មិនអចិម្ស្រនតយ៍ស្តីពី “ការបញ្ជូនរូបចមាាក្់មក្ក្មពុជាវិញ” គៅសារមនទីរជាតិភនំគពញ

បានស្ហការជាមួយវិចិព្ត

សាលជាតិម្នព្បគទ្ស្ឥែឌូគនស្ុីគរៀបចំពិព័រែ៍មិនអចិម្ស្រនតយ៍ស្តីពី “Social Landscape” នូវរំនូរចំនួន២៥ផ្លាំង
ជាសានម្ែវិចិព្តក្មមរបស្់វិចិព្តក្រឥែឌូគនស្ុី គៅសារមនទរី ជាតិភនំគពញ
-បានជួស្ជុលវតែុអំពីលមបានចំនួន២៤ែុ-ំ ផ្លាំង

វតែុអំពីគលាហៈធាតុចំនន
ួ ៧៥វតែ-ុ រូប

វតែុអំពី

ក្ុលាលភាជន៍ចំនួន១៥ែុ-ំ ផ្លាំង និងរូបចមាាក្បា
់ ន១៤៤រូប
-បានជួស្ជុលស្ំោ៉ាបែំបល
ូ និងក្ំពូលែំបល
ូ អាោរសារមនទីរបានចំនួន៧២៥ដម៉េព្តកាគរ៉េ
-គភញៀវចូលទ្ស្្សនាសារមនទីរជាតិភនំគពញស្រុបមានចំនួន ១៩០.៨៦៦នាក្់ ក្នុងគនាុះមាន ៖
គភញៀវជាតិចំនួន២៧.៥២៩នាក្់ ទ្ទ្ួលបានលវិកាចំនួន៩.៦៣៥.១៥០គរៀល

គភញៀវអនដរជាតិចំនួន ១៤០.៥១៩

នាក់ ទ្ទ្ួលបានលវិកាបាន៤៩១.៨១៦ែុលាអា
ា គមរិក្ បង់ចូលលវិការែឋ និងគភញៀវចូលឥតបង់ម្លៃចំនួន២២.៨១៨នាក្់។
ខ.សារតនទីរឧទ្កឹដ្ឋកតែទ្បល័យេូជសាសន៍រួលសសែង ៖
-គភញៀវចូលទ្ស្្សនាចំនួន២៤៧.១៥៨នាក្់ ក្នុងគនាុះគភញៀវអនដរជាតិចំនួន១៣០.៧៦៣នាក្់។
គ.រតណីយដ្ឋានវត្ដ នាំ ៖
-គភញៀវចូលទ្ស្្សនាមានចំនួន២១៨.៩៦៥នាក្់ ក្នុងគនាុះគភញៀវបរគទ្ស្មានចំនួន ១៥៣.៩៨២នាក្់ ។
ឃ.តណឌលឧទ្កឹដ្ឋកតែទ្បល័យេូជសាសន៍ខជើងឯក ៖
-គភញៀវចូលទ្ស្្សនាមានចំនួន២១៤.១៤៥នាក្់ ក្នុងគនាុះគភញៀវបរគទ្ស្មានចំនួន ១៦០.៩៨២នាក្់ ។
៣.៣.ការងារបុរាណវរថុ ៖

-បានពិនិត្យដក្ស្ព្មួលទ្ព្មង់សាលាក្ប័ព្តចុុះបញ្ជីសារគពើភែឌបុរាែវតែុគព្ៅឃ្ាង
ំ

ជាពិគស្ស្ការ

ក្ំែត់រំរូគលខក្ូែថានក្់ជាតិឲ្យមានការឯក្ភាពោនទ្ទ
ូ ំងព្បគទ្ស្
-ស្ិក្្ាទ្ព្មង់ដបបបទ្ និងព្រប់ព្រងការែតល់ស្ិទ្ធិឲ្យដែនក្ឯក្ជនក្នុងការនាំគចញវតែុស្ល
ិ ្បៈគៅបរគទ្ស្
-ចូលរួមពិនិត្យក្រែីបាត់ព្ពុះសារីរឹក្ធាតុគៅភនំឧតតុងគ
ព្ក្ស្ួងមហាម្ែទ និងតុលាការគខតតក្ណ្ដាល

គដាយស្ហការជាមួយអាជាាធរគខតតក្ណ្ដាល

-ចុុះបញ្ជីព្ពុះពុទ្ធរូបគៅទ្ីតមកល់ព្ពុះសារីរឹក្ធាតុ និងជួស្ជុលដក្លមែព្ពុះស្ក្្យមុនីគចតីយគៅភនំព្ពុះរាជព្ទ្ព្យ
-បញ្ចប់ការងារដាក្់ផ្លាំងបា៉ាែូស្តីពីការទ្ប់សាាត់ការបំែច
ៃិ បំផ្លាញ ការចរាចរ និងការជួញែូរវតែុបុរាែ
ខុស្ច្ាប់ចំនួន១១ក្ដនៃង
-បានទ្ទ្ួលវតែុបុរាែចំនួន១៨ែុំ ពីអរគនាយក្ដាានអគនាាព្បគវស្ន៍ ម្នព្ក្ស្ួងមហាម្ែទ
-បានែដល់គស្វាពិនិត្យវតែស្
ុ ល
ិ ្បៈនាំចូល-នាំគចញ បានចំនួនស្រុប៨.៦៩៩រូប ទ្ទ្ួលលវិកាបានចំនួន
៧០.០៦៧.០០០ គរៀល បង់ចូលលវិការែឋ។
៣.៤.ការងារបុរាណវិទ្្ា និងបុសរត្បវរតិវិទ្្ា ៖

-បានស្ហការជាមួយអាជាាធរពាក្់ព័នធក្ែ
ំ ត់ព្ពំព្បទ្ល់ទ្ីតាំង គដាុះព្សាយទ្ំនាស្់ និងទ្ប់សាាត់ការ
ជីក្ោស្់ក្កាយរក្វតែុបុរាែ ព្តួតពិនិត្យការបំែច
ៃិ បំផ្លាញសាានីយបុរាែគៅគខតតរតនរីរី ក្ណ្ដាល គកាុះក្ុង
ក្ំពង់ស្ពឺ ម្ព្ពដវង ស្ទឹងដព្តង ព្ក្គចុះ និងគខតតសាាយគរៀង
-បានស្ហការជាមួយវិជាាសាានNARAព្បគទ្ស្ជប៉េុនគធវើក្ំណ្ដយបុរាែវិទ្្ាគៅភូមិព្កាំងររ គខតតក្ំពង់ឆ្នំង
-បានស្ហការជាមួយសារមនទីរជាតិព្បវតតិសាស្រស្តបារាំងគធវើក្ំណ្ដយបុរាែវិទ្្ាគៅលាាងសាាន គខតតបាត់ែំបង
-បានស្ហការជាមួយបុរាែវិទ្ូអាគមរិក្គធវើការស្ិក្្ាព្សាវព្ជាវការអភិរក្្សមឈូស្បុរាែគៅគខតតគកាុះក្ុង

-បានស្ហការជាមួយព្ក្ុមហ៊ុនJCគធវើការស្ិក្្ាព្សាវព្ជាវ ចងព្ក្ងឯក្សារ និងអភិរក្្ស ែឹង និងលលា
ែ៏ក្្ាលជនរងគព្ោុះនាស្ម័យដខមរព្ក្ហមគៅមែឌលឧព្ក្ឹែឋក្មមគជើងឯក្ រាជធានីភនំគពញ
-បានវិភារ និងពិនិត្យស្ំែល់ស្មាស្ធាតុក្ុលាលភាជន៍ពីសាានីយគចតីយCEDI ដែលមានទ្ីតាំង
ស្ែិតគៅព្ស្ុក្ដព្ស្អំបល
ិ គខតតគកាុះក្ុង យក្គៅគធវព
ើ ិគសាធន៍គៅស្ក្លវិទ្្ាល័យអូតាគហាា ព្បគទ្ស្ញ៉េូគស្គឡន
និងស្ក្លវិទ្្ាល័យស្ុីែនី ព្បគទ្ស្អូស្រសាាលី
-បានព្តូតពិនិត្យសាានីយបុរាែក្ំែប់ព្តពាំងលម
ព្បាសាទ្ សាានីយបុរាែទ្ួលតាដពក្ គខតតសាាយគរៀង

គខតតព្ក្គចុះ រក្គឃើញបំដែក្បាក្់ដបក្ម្នលមព្រឹុះ
សាានភាពព្ពុះវិហារបុរាែគៅវតតរការក្ណ្ដាល គខតត

ព្ក្គចុះ និងទ្ួលព្បាសាទ្បុរាែតាគពព្ជនិល គខតតក្ំពង់ស្ពឺ
-បានគរៀបចំបញ្ចូលរមែីយដាានព្បវតតិសាស្រស្ត “ព្បាសាទ្បាសាក្់” ជាស្ម្បតតិគបតិក្ភែឌវប្បធម៌ជាតិ
-បានគបាុះបគងាាលការពារសាានីយបុរាែចំនួន៣ក្ដនៃង៖ ទ្ួលព្ពុះធាតុ១ ទ្ួលព្ពុះធាតុ២ និងទ្ួល
បា៉ានគណ្ដ គខតតក្ណ្ដាល។
៤-ការងារសបរិក្ភណឌអរូបី ៖
-បានគរៀបចំឯក្សារបំគពញបដនែមតាមស្ំគែើរបស្់អងគការUNESCO គែើម្បីបំគពញដបបបទ្ម្នការចុុះ
បញ្ជីចបុីែងដវង ជាគបតិក្ភែឌវប្បធម៌អរូបីម្នមនុស្្សជាតិ។

៤.១.ការងារអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ ៖

-បានគរៀបចំសារាចរដែនាំែល់មនទីរវប្បធម៌

និងវិចិព្តស្ិល្បៈរាជធានី-គខតត

ក្នុងការគរៀបចំនីតិវិធី

ព្រប់ព្រង និងព្ស្ង់ស្ែិតិស្មារម អងគការពាក្់ពន
័ ធវិស្យ
័ វប្បធម៌ទ្ូទំងព្បគទ្ស្
-ស្ិក្្ា និងចងព្ក្ងឯក្សារពីពិធីស្តីែែែឹងក្ូនព្ក្មុំ ពិធីគរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងពិធីបុែ្យគែ្សងៗ
របស្់ជនជាតិគែើមភារតិចគព្កាល និងពនង គៅគខតតមែឌលរីរី គភៃងមឹមរបស្់ជនជាតិគែើមភារតិចព្រឹង គភៃង
រង និងតស្រនតីចបុីគឃ្ាក្របស្់ជនជាតិគែើមភារតិចទ្ំពន
ួ គៅគខតតរតនរិរី និងពិធីបុែ្យដារលានរបស្់ព្បជាជន
ភូមិភារក្ណ្ដាល
-បានគរៀបចំមគហាព្ស្ពបគងែរើ ដខៃងដខមរគលើក្ទ្ី១៧ និង១៨គៅគកាុះគពព្ជ

មគហាព្ស្ពមែូបអាហារដខមរ

និងការបងាាញម៉េូតស្គមៃៀក្បំពាក្់ដខមរ គៅសាលស្ននស្
ិ ីទ្ចតុមុខ
-បនតគរៀបចំសារមនទីរដខៃងដខមរ និងពិព័រែ៍ជាតិពនធុ គែើម្បីគបើក្ជូនមហាជនចូលទ្ស្្សនា និង ស្ិក្្ាព្សាវព្ជាវ ។
៤.២.ការងារស្ិល្បៈភាពយនរ និងផ្សពវផ្ាយវប្បធម៌ ៖

-ែលិតវីគែអូឯក្សារបាន៦៤ចំែងគជើង ែ្សពវែ្ាយវីគែអូបចចុប្បននភាព វីគែអូឯក្សារ វីគែអូរបាំ តាម
សាានយ
ី ទ្ូរទ្ស្្សន៍បានចំនួន០៧ចំែងគជើង និងកាត់តតគមៃើងរូបភាពរបាំទ្ុក្ឯក្សារបានចំនួន១១ចំែងគជើង
-ែតល់អាជាាប័ែណគបើក្ែលិតក្មមលមីចំនួន១៥ក្ដនៃង

គបើក្គរាងបញ្ហាំងភាពយនតលមីចំនន
ួ ០១ក្ដនៃង

និង

អាជាាប័ែណ បនតែល់ែលិតក្មមភាពយនត-វីគែអូ ព្ក្ុមហ៊ុននាំគចញ-នាំចូល ស្ទីឌីគោបញ្ចូលស្គមៃង ស្ទីឌីគោ
កាត់តរូបភាពស្រុបចំនួន២៥ក្ដនៃង
-ចុុះបញ្ជស្
ី ុំែលិតវីគែអូខារា៉ាអូគខដខមរបាន១០៣គលខ

វីគែអូគរឿងដខមរ(១ែុំចប់)បាន២៥ចំែងគជើង

វីគែអូគរឿងភារដខមរបាន០៤ចំែងគជើង និងស្ុំែលិតស្៉េ្បតខៃីចំនួន០៤ចំែងគជើង
-អនុញ្ហាតច្ាប់លតវីគែអូខារា៉ាអូគខដខមរចំនួន៨៥ចំែងគជើង វីគែអូគរឿងដខមរ(១ែុំចប់)ចំនួន០៩ចំែង
គជើង វីគែអូគរឿងភារដខមរចំនួន០៣ចំែងគជើង ស្្បត
៉េ ខៃីចំនួន០៣ចំែងគជើង និងែតល់ការអនុញ្ហាតលតែល់
ែលិតក្មមភាពយនតបរគទ្ស្ចំនួន២១ចំែងគជើង
-បានែដល់ទ្ិដាាការឲ្យគធវើអាជីវក្មមែល់វីគែអូខារា៉ាអូគខដខមរចំនន
ួ ១១៤គលខ វីគែអូភារដខមចំនួន១ចំែង
គជើង

វីគែអូដខមរ(១ែុំចប់)ចំនួន២២ចំែងគជើង ស្ព៉េតែ្ាយពាែិជក្
ជ មមខានតដវង០៦ចំែងគជើង គរឿងខៃី០១

ចំែងគជើង និងឯក្សារខានតដវង និងខៃីចំនួន០៤ចំែងគជើង
-បានែដល់ទ្ិដាាការឲ្យគធវើអាជីវក្មមែល់វីគែអូគរឿងបរគទ្ស្ដែលបានបក្ដព្បជាភាសាដខមរ
បញ្ហាំងតាមគរាងភាពយនតនានាចំនួន១៤៨ចំែងគជើង

រូចដាក្់

និងចុុះបញ្ជីវីគែអូនាំចូលពីបរគទ្ស្ដែលបានបក្ដព្ប

ជាភាសាដខមរ និងមិនបានបក្ដព្បស្ព្មាប់ដាក្់លក្់តាមទ្ីែា
្ របាន២៨៦ចំែងគជើង

-ព្តួតពិនិត្យក្ដនៃងលក្់ស្ុីឌ-ី វីស្ុីឌីោានទ្ិដាាការចំនួន០២គលើក្

និងែក្ហូតបានឌីស្ោានទ្ិដាាការពី

ព្ក្ស្ួងវប្បធម៌ចំនួន៣៩៣បនទុះ និង១៤គក្ស្ មា៉ាស្ុីនលតចមៃង១០គព្រឿង និងក្ុំព្យូទ្័រគលើត០
ុ ២គព្រឿង
-បានស្ហការជាមួយក្មាាំងរបស្់នាយក្ដាានព្បឆ្ំងបទ្គលមើស្គស្ែឋក្ិចចបស្រងាាបទ្ីតាំងលតចមៃង

និង

ដចក្ចយែលិតែលភាពយនតខុស្ច្ាប់តាមបែែង
ឹ របស្់ព្ក្ុមហ៊ុន នីក្នអភិវឌ្ឍ គដាយែក្ហូត ៖ ក្ុំព្យូទ្័រ០៣
គព្រឿង មា៉ាស្ុីនព្ពីន០១គព្រឿង មា៉ាស្ុីនលតចមៃងឌីស្២១គព្រឿង ហាតឌីស្០១គព្រឿង ក្្ាលចក្់ឌីស្០១គព្រឿង
ទ្ូរទ្ស្្សន៍០១គព្រឿង ព្ក្ដាស្ស្ព្មាប់ព្ពីនដតម០៤គក្ុះ ព្ក្ដាស្រូបចំែងគជើងគរឿង០១គក្ុះ និងឌីស្លម០
ី ៥គក្ុះ
-ចំែូលពីការែដល់គស្វាគលើវិស្័យភាពយនដ-វីគែអូស្រុបចំនួន៦៤.៧០០.០០០គរៀលបង់ចូលលវិការែឋ។
៤.៣.ការងារស្ិល្បៈទ្ស្្សនីយភាព ៖

-ព្បរុំតស្រនដី និងស្ដមដងស្ិល្បៈទំងព្ក្ុមអាជីព និងមហាជនស្រុបចំនួន៣.២៤៦គលើក្ ក្នុងគនាុះនាយក្
ដាានស្ិល្បៈទ្ស្្សនីយភាពស្ដមដងក្នុងព្ស្ុក្បាន៩២គលើក្ និងគព្ៅព្ស្ុក្បាន២៣គលើក្
-តគមៃើងសានម្ែលមីបាន០៤សានម្ែរឺ ៖ ស្គរជ័យក្្ាច់រុន របាំព្ស្ីស្ួរ៏

របាំរំែល
ួ បុបាជា
ា តិ និងគលាាន

ព្ស្គមាលដស្្បក្តូចគរឿងក្ុំចង់សាក្
-បានស្ហការជាមួយអងគការស្ិល្បៈដខមរអមតៈស្ដមតងស្ិល្បៈទ្ស្្សនីយភាពជូនគភញៀវគទ្ស្ចរែ៍គរៀង
រាល់រាព្តីជាព្បចំ គៅដែនក្ខាងគជើងម្នសារមនទីរជាតិភនំគពញ
-គលាក្ព្រូ អនក្ព្រូម្ននាយក្ដាានស្ិល្បៈទ្ស្្សនីយភាព បានបនតជួយបែែតុះបណ្ដាល និងពព្ងឹងរុែ
ភាពស្ិល្បៈទ្ស្្សនីយភាព គៅតាមបណ្ដាព្រឹុះសាានអប់រនា
ំ នារួមមាន ៖អនក្ព្រូរបាំ និងចគព្មៀងបុរាែ០៤រូប
និងស្ិល្បក្ររបាំព្បម្ពែី០២រូបបនតបងាាត់គៅមហាវិទ្ា
្ ល័យស្ិល្បៈនាែសាស្រស្ត

ព្រូរបាំព្បម្ពែី របាំ

បុរាែ និងគលាានចំនួន០៧នាក្់ បនតបងាាតស្
់ ិស្្សគៅសាលាមធ្យមវិចិព្តស្ិល្បៈ

និងព្រូរបាំបរា
ុ ែ និង

ព្បម្ពែីចំនួន០៧នាក្់ ជួយបងាាត់ែល់យុវជនម្នស្.ស្.យ.ក្ ស្ព្មាប់ចូលរួមស្ដមតងក្នុងពិធីអងគរស្ស្រងាានត។
៤.៤.ការងារស្ិល្បៈស្ូនរូប និងស្ិល្បៈស្ិប្បក្មម ៖

-គរៀបចំមគហាព្ស្ពស្ិល្បៈរំនូរវិចិព្តក្មមស្ពីពី “ព្បាសាទ្ព្ពុះវិហារ”

និងមគហាព្ស្ពស្ិល្បៈចមាាក្់

ថានក្់ជាតិស្តីពី “ ព្បាសាទ្បាយ័ន ” គៅសាលស្ននិស្ីទ្ចតុមុខ
-ចងព្ក្ងគស្ៀវគៅខានតក្្ាច់ចមាាក្់ដខមរភារ២ និងឯក្សារស្មាារៈគព្បើព្បាស្់របស្់ព្បជាពលរែឋដខមរភារ
២ និងបនតព្សាវព្ជាវឯក្សារស្មាារៈគព្បើព្បាស្់របស្់ព្បជាពលរែឋដខមរភារ៣ និងក្្ាច់ចមាាក្់ដខមរភារ៣
-មស្រនតីជំនាញស្ិល្បៈស្ូនរូបចំនួន០២រូបបានចូលរួមជួស្ជុលរំនូរបុរាែគៅព្ពុះបរមរាជវាំង

និង

បគងកើតពុមព ព្ពុះពុទ្ធែិមារំរូគៅព្ក្ស្ួងធមមការ និងសាស្នា
-បានបគងកើតរែៈក្មមការសារជីវក្មមគែើម្បីព្បមូលសានម្ែវតែុស្ិល្បៈពីមស្រនតីជនា
ំ ញព្រប់ដែនក្គែើម្បគី ព្ជើស្

គរីស្សានម្ែដែលមានក្្បួនខានតព្តឹមព្តូវ និងរក្្ាបាននូវអតតស្ញ្ហាែជាតិស្ព្មាប់ដាក្់ក្នុងសាលពិព័រែ៌បងាាញ
ជូនគភញៀវជាតិ និងអនតរជាតិទ្ស្្សនា។
៤.៥.ការងារសស្ៀវសៅ ការអាន ៖

-ចុុះអនុស្្ារែៈម្នការគោរយល់ោន(MOU) រវាងបណ្ដាល័យជាតិ និងបណ្ដាលយ
័ ស្ឹងែបុរី
-គរៀបចំពិធីព្បកាស្ជ័យលាភីម្នការព្បឡងសានម្ែដតងនិពនធព្បគលាមគលាក្-ក្ំណ្ដព្យគរឿង ឆ្នំ២០១៣
-បានពិនិត្យដក្ស្ព្មួលរួចជាសាាពរអតែបទ្ទ្ស្្សនាវែតីវប្បធ៌មគលខ២០
-បានគរៀបចំតាំងពិពរ័ ែ៍គស្ៀវគៅថានក្់ជាតិ ឆ្ន២
ំ ០១៤ គៅបណ្ដាល័យជាតិ
-បានគរៀបចំតាំងពិពរ័ ែ៍គស្ៀវគៅក្ុមារ គដាយស្ហការជាមួយសាានទ្ូតគ ក្ូ គៅបណ្ដាល័យជាតិ
-គភញៀវជាតិ-អនដរជាតិចូលអានគៅបណ្ដាល័យជាតិមានចំនួន៧.៩១៨នាក្់ គស្ៀវគៅព្តូវបានខចយ
ី ក្គៅ
អានមានចំនួន២.៦៦២ក្្ាល ទ្ទ្ួលគស្ៀវគៅព្រប់ភាសាពីសាាប័ននានាចំនួន១.៩៥១ក្្ាល ទ្ិនាប្បវតតិចំនួន
២.១៦៥ច្ាប់

ទ្ស្្សនាវែដីគែ្សងៗ និងព្ពឹតដិប័ព្តបរគទ្ស្ចំនួន៧៣៤ក្្ាល

ដចក្គលខISBNែល់អនក្គបាុះពុមព

បានចំនួន៥៥៤គលខ
-គស្កនគស្ៀវគៅ និងព្ពឹតតិប័ព្តចស្់ៗបាន២៨៧ក្្ាល ដាក្់ព្ក្បលមីគលើគស្ៀវគៅចស្់បាន៣៥០ក្្ាល
តមកល់គស្ៀវគៅឯក្សារបាន៣៦២ចំែងគជើង បិទ្គលខក្ូែគស្ៀវគៅតមកល់ទ្ុក្បាន៦១៥ក្្ាល និងគធវើកាតា
ឡុក្គស្ៀវគៅព្រប់ព្បគភទ្ ទ្ស្្សនាវែតីភាសាដខមរ-បរគទ្ស្បាន៣.០៩៧ក្្ាល

ក្នុងគនាុះបានបញ្ចូលកាតាឡុក្

ទ្ស្្សនាវែតីដខមរក្នុងព្បព័នធក្ំពយ្ ូទ្័របាន៩៥ក្្ាល។
៥.ការងារអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្្ស ៖
៥.១.ស្ក្លវិទ្្ាល័យភូមិនទវិចិត្រស្ិល្បៈ

-ឆ្នំស្ិក្្ា២០១៤-២០១៥ មាននិស្្សិតស្រុបចំនួន១.៧៩០នាក្់(ព្ស្ី៥៩០នាក្់) ក្នុងគនាុះ ៖ និស្្សិត
អាហារូបក្រែ៍ចន
ំ ួន៦០២នាក្់(ព្ស្ី២៣០នាក្់)

និស្្សិតបង់ម្លៃចំនួន១.១៨៨នាក្់(ព្ស្ី៣៦០នាក្់)

និង

សាស្រសាាចរ្យស្រុបមានចំនួន២៣០នាក្់(ព្ស្ីចំនន
ួ ៣៦នាក្់)
-បានបញ្ចប់ការព្បឡង មាស្ទ្ី១ បនតអនុវតតក្មមវិធីស្ិក្្ានិងគបើក្ការព្បឡង មាស្ទ្ី២ស្ព្មាប់ព្រប់ក្ព្មិតស្ិក្្ា

-បានគបើក្ការព្បឡងបញ្ចប់ថានក្់បរិញ្ហាបព្តឆ្នស្
ំ ក្
ិ ្ា២០១៣-២០១៤
មហាវិទ្្ាល័យស្ិល្បៈនាែសាស្រស្ត មហាវិទ្្ាល័យបុរាែវិទ្្ា

គៅមហាវិទ្្ាល័យតូរ្យតស្រនតី

និងមហាវិទ្្ាល័យស្ិល្បៈស្ូនរូប

-បានទ្ទ្ួលពាក្្យស្ុំបនតការស្ិក្្ារបស្់និស្្សត
ិ ស្ព្មាប់ឆ្នំស្ិក្្ា២០១៤-២០១៥ ព្រប់ក្ំរិតស្ិក្្ា
-បានព្បឡងគព្ជើស្គរីស្និស្្សិតឲ្យចូលគរៀនគៅថានក្់ឆ្នំស្ិក្្ាមូលដាានគលើក្ទ្ី២
ល័យបុរាែវិទ្ា
្ ម្នឆ្នំស្ិក្ា
្ ២០១៤-២០១៥

ស្ព្មាប់មហាវិទ្្ា

-បានគរៀបចំពិធីដចក្ស្ញ្ហាបព្តែល់និស្្សត
ិ ចំនួន៧៤១នាក្់(ព្ស្ី១៩៣នាក្់) គៅសាលចតុមុខ និង
និស្្សិតចំនួន២៥៤នាក្់(ព្ស្ី៧៣នាក្់) គៅទ្ីស្តីការព្ក្ស្ួងវប្បធម៌
-បានដស្វងរក្អាហារូបក្រែ៍ជូនសាស្រសាាចរ្យនិងនិស្្សិតគៅស្ិក្្ាគៅគព្ៅព្បគទ្ស្បានចំនួន១៨គលើក្
-បានគរៀបចំMaster Classe រវាងស្ក្លវិទ្ា
្ ល័យភូមិនវទ ិចិព្តស្ិល្បៈ និងវិទ្្ាសាានតូរ្យតស្រនតីស្៊ូវ៉េុនម្ន
ព្បគទ្ស្ក្ូគរ៉េ គៅសាលស្ហស្ិក្្ា ម្នស្ក្លវិទ្្ាល័យភូមិនទវិចិព្តស្ិល្បៈ
-គរៀបចំស្ិកាាសាលាតស្រនតី និងព្បរុំរួមោនជាមួយព្ក្ុមតស្រនតី Blended 328
ស្ក្លវិទ្្ាល័យKasetsartមក្ពីស្ហរែឋអាគមរិក្

ព្ក្ុមតស្រនតី Amingo

និង

និងបានផ្លាស្់បតូរបទ្ពិគសាធន៍តស្រនតីជាមួយព្ក្ុមBlococo

មក្ពីអាគមរិក្ឡាទ្ីន
-ស្ហការគរៀបចំការព្បរុំតស្រនតីជាមួយស្មារមស្ិល្បៈមរតក្ហវូែនជូនគភញៀវគទ្ស្ចរែ៍គរៀងរាល់ម្លៃ
គៅរ៍ គៅគរាងមគហាព្ស្ពម្នស្ក្លវិទ្្ាល័យភូមិនវទ ិចិព្តស្ិល្បៈ
-បានបញ្ចបកា
់ រជួស្ជុលអោរម្នមហាវិទ្្ាល័យបុរាែវិទ្្ា និងបនតជួស្ជុលអាោរបណ្ដាល័យ
-បានបញ្ជូននិស្្សិតគែបា៉ាតឺម៉េង់ថានក្់ឆ្ស្
នំ ិក្ា
្ មូលដាានគធវើក្មមស្ិក្្ាគៅព្បាសាទ្ភនំដា និងព្បាសាទ្ស្ំបូរ
ម្ព្ពរុក្

និស្្សិតមហាវិទ្ា
្ ល័យស្ិល្បៈនាែសាស្រស្តគធវក្
ើ មមស្ិក្្ាគៅគខតតបនាាយមានជ័យ

វិទ្្ាល័យបុរាែវិទ្្ាគធវក្
ើ មមស្ិក្្ាគៅគខតតព្ពុះវិហារ
គកាុះក្ុង

និស្្សិតមហា

និស្្សិតមហាវិទ្្ាល័យតូរ្យតស្រនតគី ធវក្
ើ មមស្ិក្្ាគៅគខតត

និស្្សិតមហាវិទ្ា
្ ល័យស្ិល្បៈស្ូនរូបគធវក្
ើ មមស្ិក្្ាគៅគខតតគស្ៀមរាប

និងនិស្្សិតមហាវិទ្ា
្ ល័យ

សាាបត្យក្មម និងនររូបនីយវិទ្្ាគធវក្
ើ មមស្ិក្្ាគៅគខតតក្ំពង់ចម និងគខតតគស្ៀមរាប
-បានស្ហការជាមួយមជ្ឈមែឌលព្សាវព្ជាវវប្បធម៌វិទ្្ាសាស្រស្តគរៀបចំស្កា
ិ ាសាលាស្តព
ី ីលំហាត់
មូលដាានរបាំបុរាែដខមរ គៅស្ក្លវិទ្្ាល័យភូមិនវទ ិចិព្តស្ិល្បៈ

បានស្ហការជាមួយអងគការយគសាធរគរៀប

ចំបាឋក្ថាស្តីពីព្បវតតិម្នការជួស្ជុលវតែុបុរាែនិងចំគែុះែឹងស្ិល្បៈព្បឈមនឹងការបាត់បង់គៅសារមនទីរជាតិ
និងគធវបា
ើ ឋក្ថាស្តីពកា
ី រព្ស្ុតឱនលយ និងការព្បឹងគងើបគឡើងវិញគៅស្ម័យក្ណ្ដាល ព្ពមទំងគរៀបចំពិព័រែ៍
ស្តីពស្
ី ិល្បៈដខមរអមតៈ គៅស្ក្លវិទ្្ាល័យភូមិនវទ ិចិព្តស្ិល្បៈ
-បានស្ហការជាមួយមូលនិធិតស្រនតីស្ព្មាប់គយើងទំងអស្់ោន ព្បរុំតស្រនតីស្គមៃងព្សាល និងចគព្មៀង
ជាពួក្ ស្តីពត
ី ស្រនតីម្នការចងចំគលើក្ទ្ី២ រំលឹក្សានព្ពុះហស្ែសខតេចទ្េះនខរាត្េតសីហនុ ទ្េះបរតរត្នខកាដ្ឋ គៅ
សាលស្ននស្
ិ ទ្
ី ចតុមខ
ុ ។
៥.២.សលាមធ្យមវិចិត្រស្ិល្បៈ

-ឆ្នំស្ិក្្ា២០១៤-២០១៥ មានស្ិស្្សស្រុបចំនួន ១.០៣៣នាក្់ ក្នុងគនាុះព្ស្ី៤៤១នាក្់ និងសាស្រសាា
ចរ្យមានចំនួន២៣៧នាក្់ ក្នង
ុ គនាុះព្ស្ីចំនួន៩៦នាក្់

-បានព្បឡងបញ្ចប់ស្ញ្ហាបព្តស្ិល្បៈ និងសានតក្បព្តស្ិល្បៈម្នឆ្នំស្ិក្ា
្ ២០១៣-២០១៤ ក្នុងគនាុះ៖
ស្ញ្ហាបព្តស្ិល្បៈចំនួន១៨៧នាក្់(ព្ស្ី៧៧នាក្់) និងសានតក្បព្តស្ិល្បៈចំនួន១៤៦នាក្់(ព្ស្ី៦៧នាក្់)
-បានគរៀបចំការព្បឡងព្បចំដខ ព្តីមាស្ និង មាស្ទ្ី១ តាមតារាងកាលវិភារ
-ស្ិស្្សសាលាមធ្យមវិចិព្តស្ិល្បៈបានចូលរួមស្ដមតងស្ិល្បៈក្នុពិធីបែ
ុ ្យជាតិ-អនតរជាតិ
រែៈព្បតិភូជាតិ-អនតរជាតិគៅវិមានរែឋស្ភា

និងទ្ទ្ួល

វិមានស្នតិភាព វិមានមិតភា
ត ព ទ្ីសានក្់ការក្ណ្ដាលកាក្បាទ្

ព្ក្ហមក្មពុជា និងក្នុងទ្ិវាវប្បធម៌ជាតិ០៣ មីនា គលើក្ទ្ី១៦ ឆ្ន២
ំ ០១៤ គៅសាលស្ននស្
ិ ីទ្ចតុមុខ។
៦.ការងារស្វនក្មមនផទក្នុង ៖
បានគធវើស្វនក្មមគៅមនទីរវប្បធម៌ និងវិចិព្តស្ិល្បៈគខតតព្ក្គចុះ រតនរីរី ស្ទង
ឹ ដព្តង ឧតតរមានជ័យ
ព្ពុះវិហារ គស្ៀមរាប ក្ំពង់ធំ សាាយគរៀង ម្ព្ពដវង ក្ណ្ដាល ក្ំពត និងគខតតដក្ប ។
៧.ការងារអធិការដ្ឋាន ៖
បានគធវើអធិការក្ិចចគៅនាយក្ដាានោំពារ

និងអភិរក្្សស្ំែង់បុរាែ

មនទីរវប្បធម៌គខតតគស្ៀមរាប

ម្ប៉េលិន គពាធិសាត់ បាត់ែំបង បនាាយមានជ័យ ក្ំពង់ចម មែឌលរីរី ក្ំពង់ឆ្នំង ក្ំពង់ស្ពឺ តាដក្វ និងបាន
អគងកតព្សាវព្ជាវបែែឹងវិវាទ្រែឋបាលគៅនាយក្ដាានបុរល
គ ិក្ មនទីរវប្បធម៌គខតតម្ព្ពដវង និងឧតតរមានជ័យ ។
៨.ការងារមនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិល្បៈរាជធានី-សខររ ៖
៨.១ ការងារសបរិក្ភណឌរប
ូ ី៖

ក្នង
ុ ឆ្ន២
ំ ០១៤គនុះមនទីរវប្បធម៌រាជធានី-គខតតទំងអស្់បានអនុវតតនូវការងារអភិរក្្ស

និងអភិវឌ្ឍ

គបតិក្ភែឌវប្បធម៌រូបីក្នុងមូលដាានរបស្់ខៃួនមានែូចខាងគព្កាម ៖
-ែ្សពវែ្ាយច្ាប់ស្តីពីក្ិចចការពារគបតិក្ភែឌ

គស្ចក្តស្
ី គព្មចគលខ០១ស្.រស្តីពីការក្ំែត់បរិគវែ

ព្បាសាទ្ ទ្ួល ព្ស្ុះ ព្តពាំង និងសាានបុរាែ
-ស្ហការជាមួយអាជាាធរមូលដាានវាស្់ដវង គបាុះបគងាាលក្ំែត់ទ្ីតាំង និងគធវើបៃងសា
់ ានីយបុរាែ
ជាក្់ដស្តងគបាុះបគងាាលការពារតំបន់សាានីយបុរាែបានចំនួន ៦៩ក្ដនៃង និងគធវើបៃង់សាានីយបុរាែបានចំនួន៥៣ក្ដនៃង

-ស្ហការជាមួយអងគការWaseda និង G.H.F ជួស្ជុលព្បាសាទ្N1 ម្នព្ក្ុមព្បាសាទ្ស្ំបូរម្ព្ពរុក្
និងព្បាសាទ្បនាាយឆ្ារ
-ព្ស្ង់ស្ែិតិសាានីយបុរាែគៅតាមមូលដាានដាច់ព្ស្ោល
-គលើក្សាាក្ស្ញ្ហាគឈាាុះព្បាសាទ្នានាបានមួយចំនួនធំ
-គលើក្សាាក្ស្ញ្ហារប
ូ ភាពស្តីពីការទ្ប់សាាតកា
់ រជួញែូរវតែុបុរាែខុស្ច្ាប់គៅតាមតំបន់ព្បាសាទ្
បុរាែបានចំនួន១១ក្ដនៃង

-ព្បមូល-ទ្ទ្ួលវតែប
ុ ុរាែពីក្ដនៃងនានា ព្បជាជន ក្ងក្មាាំងព្រប់ព្បគភទ្ អាជាាធរមូលដាានយក្មក្
រក្្ាទ្ុក្គៅក្ដនៃងមានស្ុវតែភា
ិ ពបានចំនួន៥២៦ែុ-ំ ផ្លាំង
-បានចុុះបញ្ជីវតែុបុរាែបានចំនួន៥៩៦ែុ-ំ ផ្លាំង
-រក្គឃើញសាានីយបុរាែលមីចំនួន១០ក្ដនៃង(គខតតដក្ប១ ក្ំពង់គសាម១ គស្ៀមរាប២ ស្ទឹងដព្តង៦)
-ដលរក្្ា ការពារវតែស្
ុ ិល្បៈបុរាែគៅក្នុងឃ្ាំង និងក្នុងសារមនទីរជាព្បចំ
-ព្ស្ង់ទ្ិននន័យវតែុបរា
ុ ែដែលគៅរាយបា៉ាយ និងតំបន់ងាយរងគព្ោុះយក្មក្រក្្ាទ្ុក្គៅទ្ីស្ុវតែិភាព
-បនតចុុះបញ្ជីស្មុច័ចយវតែុបុរាែជាតិតាមព្បព័នធក្ព
ុំ ្យូទ្័រ
-បានបញ្ចប់ការក្សាងគកាាងទារធំចូលភនំព្ពុះរាជព្ទ្ព្យ និងដែនទ្ីក្ំែត់ព្ពំព្បទ្ល់សាានីយបុរាែ
ចំនួន១ក្ដនៃងគៅព្ស្ុក្គកាុះធំ គខតតក្ណ្ដាល
-បានគធវើជគែែើរ ៃងអូរព្បដវង១២ដម៉េព្ត អំពីគបតុង គៅភនំព្ពុះ

ជគែែរើ ព្បដវង១៤ដម៉េព្ត អំពីគបតុង គៅ

ភនំចស្់ គខតតក្ំពង់ស្ពឺ ជីក្អែែូងបាន១ ក្សាងសាានបាន៥០ភាររយ ដាក្់បង់លមបានមួយចំនួន គៅរមែីយ
ដាានបារាយ គខតតម្ព្ពដវង
-បានស្ហការជាមួយនររបាលគបតិក្ភែឌ
ការពារចំគពាុះការោស្់ក្កាយ

និងអាជាាធរមូលដាានព្តួតពិនិតយ្

និងដាក្់វិធានការ

ការលួចជីក្វតែុបុរាែគដាយខុស្ច្ាប់ ជាក្់ដស្តងឃ្ត់ខៃួនបានជនខិលខូច

ចំនួន៨នាក្់ និងស្មាារៈស្ព្មាប់គធវើស្ក្មមភាពមួយចំនួន រួចបញ្ជូនគៅតុលាការ

និងបានបញ្្ឈប់ការបូបយក្

ខ្ាច់គលើែៃូវបុរាែមួយក្ដនៃងគៅឃុំពួក្ គខតតគស្ៀមរាប
-ចុុះព្តួតពិនិត្យ និងហាមឃ្ត់ការឈូស្ឆ្យទ្ីតាំងសាានីយបុរាែ ការកាប់ម្ព្ពក្នុងតំបន់ព្បាសាទ្
ក្នង
ុ គោលបំែងទ្ស្រនាានយក្ែីមក្កាន់កាប់ជាក្មមស្ិទ្ឯ
ធិ ក្ជន
-បានកាប់ឆ្ារម្ព្ពតូចៗក្នុងតំបន់ព្បាសាទ្ជាព្បចំ បានចំនួន២៦៦.៤៥៣ដម៉េព្តកាគរ៉េ
-គភញៀវចូលទ្ស្្សនាសារមនទីរគខតត ព្បាសាទ្បុរាែគព្ៅតំបន់អងគរ និងព្បាសាទ្ព្ពុះវិហារ និងរមែីយ
ដាានព្បវតតិសាស្រស្តស្រុបមានចំនួន១១៦.៧៥១នាក្់ ក្នុងគនាុះអនតរជាតិចំនួន១១.៣៩០នាក្់
-គភញៀវជាតិចូលទ្ស្្សនាព្ពុះវិហារបុរាែស្រុបមានចំនួន៨០៣នាក្់ ក្នង
ុ គនាុះអនតរជាតិមាន៤៤៣នាក្់។
៨.២ ការងារសបរិក្ភណឌអរូបី ៖
-ែ្សពវែ្ាយអនុព្ក្ឹត្យគលខ៦៣ និងសារាចរដែនាំគលខ០៧ ែល់អាជីវក្រជួល-លក្់ឌីស្ព្រប់ព្បគភទ្
-គរៀបចំទ្ិវាវប្បធម៌ជាតិ៣មីនាគលើក្ទ្ី១៦គព្កាមព្បធានបទ្“អវីៗទំងអស្់គែើម្បស្
ី ខ
ុ ែុមភាពវប្បធម៌ជាតិ”
-គរៀបចំមគហាព្ស្ពស្ិល្បៈមហាជនដែនក្ចគព្មៀងបុរាែ-ស្ម័យ

ការព្បណ្ដំងរគទ្ុះគោគលឿន ពិធី

បុែ្យមាឃបូជា វិសាខបូជា ពិធីបែ
ុ ្យគឡើងអនក្តា និងពិធស្
ី ស្រងាានត
-បានតគមៃើងសានម្ែស្ិល្បៈទ្ស្្សនីយភាពលមី ចំនួន២សានម្ែ
-បានព្បរុំតស្រនតី និងស្ដមតងឆ្ក្ក្ំដបៃងជូនមហាជនទ្ស្្សនាក្នុងពិធីបុែ្យជាតិចំនួន៣.១៣១គលើក្

-បានែ្សពវែ្ាយ និងបំែុស្សាារតីព្បជាជនឲ្យចូលរួមគលងដល្បងព្បជាព្បិយដខមរក្នង
ុ ពិធីបុែ្យចូលឆ្នំ
ព្បម្ពែីជាតិ ក្នុងបំែងអភិរក្្សដល្បងព្បជាព្បិយទំងគនាុះ
-ជួយបងាាត់បគចចក្គទ្ស្ស្ិល្បៈទ្ស្្សនីយភាពគែើម្បីពព្ងឹងរុែភាពែល់ព្ក្ុមស្ិល្បៈមហាជន
ស្មារមស្ិល្បៈ អងគការព្ទ្ព្ទ្ង់វិស្័យស្ិល្បៈ សាលាគរៀន មែឌលក្ុមារក្ំព្ពា និងស្មារមន៍យុវជនគខតត
-ស្ិក្្ាព្សាវព្ជាវ

និងចងព្ក្ងឯក្សារស្តព
ី ីជីវភាពរស្់គៅតាមទ្ំគនៀមទ្មាាប់ព្បម្ពែីរបស្់ព្បជាជន

ដខមរ និងជនជាតិគែើមភារតិច មានែូចជា ៖បានចងព្ក្ងឯក្សារក្្ាច់គហាមគរាងចំនួន ១អតែបទ្ ដល្បងហុឹង១អតែ
បទ្ ដល្បងព្បណ្ដំងរនាស្់១អតែបទ្ ចងព្ក្ងភាសាស្ួយនិងបក្ដព្បជាភាសាដខមរបាន៩៦ពាក្្យ
ក្ួយនិងបក្ដព្បជាភាសាដខមរ១អតែបទ្ ពិធី ៃងគចព្ត១អតែបទ្

ចងព្ក្ងភាសា

ការយក្ឃមុំរបស្់ជានជាតិគែើមភារតិច១អតែបទ្

និងព្បវតតិដខៃងដខមរ១អតែបទ្
-ព្តួតពិនិត្យអាជីវក្មមជួល-លក្់ឌីស្

និងការបញ្ហាំងភាពយនត-វីគែអូគរឿងដែលោានទ្ិដាាការពីព្ក្ស្ួង

វប្បធម៌ និងវិចិព្តស្ិល្បៈ មានែូចជា ៖ បានស្ហការជាមួយនររបាលគខតតបស្រងាាបបទ្គលមើស្ភាពយនត និងវីគែអូ
ែក្ហូតបានមា៉ាស្ុីនលតចមៃងចំនួន១០គព្រឿង មា៉ាស្ុីនគបាុះពុមពចំនួន៥គព្រឿង មា៉ាស្ុីនចក្់VCDចំនួន១គព្រឿង ក្ុំព្យូ
ទ្័រចំនួន៣គព្រឿង ទ្ូរដល្បងចំនួន២១គព្រឿង បនទុះCDោានទ្ិដាាការចំនួន៨.៦៣៧បនទុះ និងCDលមីចំនួន២០គក្ុះ
-ព្តួតពិនិត្យ និងដែនាំែល់ស្ិប្បក្រឲ្យែលិតវតែស្
ុ ិល្បៈគោរពតាមក្្បួនខានតចមាាក្់ដខមរ
-ព្តួតពិនិត្យ និងែតល់អាជាាប័ែណគបើក្អាជីវក្មមែល់អាជីវក្រ ស្ិប្បក្រ ដែលព្បក្បអាជីវក្មមគលើវិស្យ
័
វប្បធម៌

ែតល់អាជាាប័ែណឲ្យគលើក្សាាក្យីគហា បា៉ាែូែ្សពវែ្ាយពាែិជជក្មម

និងែដល់លិខិតអនុញ្ហាតនាំ

គចញវតែុស្ិល្បៈ(ចមៃង)គៅគព្ៅព្បគទ្ស្តាមព្ចក្គចញ-ចូលដតមួយ មានែូចជា ៖បានែតល់អាជាាប័ែណឲ្យគលើក្
សាាក្យីគហា និងសាាក្ស្ញ្ហាគែ្សងៗចំនួន៨៦៤ផ្លាំង និងព្ចក្គចញចូលដតមួយបានែតល់គស្វាវប្បធម៌ជូនអាជីវក្រ
និងព្បជាពលរែឋបានចំនួន១.២៦៩ច្ាប់
IV- ការងារថ្មៗ
ី ផដលស្សត្មចបាន ៖
ក្នុងរយៈគពលមួយឆ្នំក្នៃងមក្គនុះ ព្ក្ស្ួងបានខិតខំព្បមូលធនធានដែលមាន និងពព្ងឹងក្ិចចស្ហ
ការោ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយព្ក្ុមព្បឹក្្ាអនក្ច្ាប់ អងគការយូគែស្កូ សាានទ្ូតនានា អងគការជាតិ-អនតរជាតិ ស្មា
រមនានា បគងកើតបាននូវស្មិទ្ធិែលលមៗ
ី ែូចខាងគព្កាម ៖
-បានគរៀបចំគវទ្ិកាសាធារែៈរវាងថានក្់ែក្
ឹ នាំព្ក្ស្ួងជាមួយមស្រនតីរាជការ ស្ិល្បក្រ ែលិតក្រ អាជីវក្រ
តំណ្ដងែលិតក្មមភាពយនត-វីគែអូ រួមទំងបណ្ដាសាានយ
ី ទ្ូរទ្ស្្សន៍នានា គែើម្បីដស្វងយល់ពីោនគៅវិញគៅមក្
-គោលនគោបាយជាតិស្តីពីវិស្័យវប្បធម៌
-គស្ចក្តីព្ពាងដែនទ្ីចងែុលែៃូវ និងដែនការស្ក្មមភាព គែើម្បីអនុវតតគោលនគោបាយជាតិស្តីពីវិស្័យវប្បធម៌
-ក្ិចចព្ពមគព្ពៀងស្ហព្បតិបតតិការអាសា៊ាន-រុស្្សុី
-មគហាព្ស្ពស្ិល្បៈមហាជនអភិវឌ្ឍន៍ថានក្់ជាតិ
-ចគព្មៀងអបអរសាទ្រទ្ិវាវប្បធម៌៣មីនា ឆ្ន២
ំ ០១៤ ចំនួន២បទ្

-របាំស្ហស្ម័យចំនន
ួ មួយចំែងគជើងរឺរបាំ«ព្រុឌ»

និងរបាំបុរាែទ្ំគនើបក្មមមួយចំែងគជើងរឺរបាំ«

ព្ពុះនាងរាជគទ្វី»
-របាំទ្ំគនើបក្មមមួយចំែងគជើងរឺ របាំដស្នភូមិ និងរបាំដបបអភិរក្្សរបស្់ជនជាតិគែើមភារតិច
-ចគព្មៀង និងតស្រនតីចំនួន២បទ្ដែលព្បរំជាលក្ខែៈខានតធំដបបសាំហវូនីជាតិ
-ស្ហការជាមួយអងគការស្ិល្បៈដខមរអមតៈស្ដមតងស្ិល្បៈទ្ស្្សនីយភាពជូនគភញៀវគទ្ស្ចរែ៍គរៀងរាល់
រាព្តីជាព្បចំគៅដែនក្ខាងគជើងម្នសារមនទីរជាតិភនំគពញ
-ស្ិកាសា
ា លាជាតិស្តីពី “យុវជន និងការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ ៖ការអភិរក្្ស ទ្ំគនើបក្មម និងការបគងកើតលម”ី
-បាន និងក្ំពុងបគងកត
ើ Audio Guide គែើម្បីដាក្់ឲ្យែំគែើរការគៅសារមនទីរទ្ួលដស្ៃង
-បានគបាុះពុមពគស្ៀវគៅស្តីពី គលាានព្ស្គមាលដស្្បក្ធំ
-ក្ំពុងគរៀបចំគបាុះពុមពគស្ៀវគៅស្តីពី ក្្ាច់ចមាាក្ដ់ ខមរភារ២
-បានបគងកើតE-mail និងFacebook របស្់ព្ក្ស្ួង
-បានបគងកើត User Account ជូនមស្រនតីរាជការស្ព្មាប់គព្បើព្បាស្់ WiFi គៅទ្ីស្តីការព្ក្ស្ួង
-បានបគងកើត Voice Call (ទ្ូរស្័ពទតាម Internet ) ជូនថានក្់ែឹក្នាំ និងមស្រនតរា
ី ជការគៅទ្ីស្តីការព្ក្ស្ួង
V- បញ្ហាត្បឈម ៖
ទ្នទឹមនឹងស្មិទ្ធែលដែលស្គព្មចបានខាងគលើ ព្ក្ស្ួងក្៏មានបញ្ហាព្បឈមមួយចំនួនែូចខាងគព្កាម ៖
១-ខវុះធនធានមស្រនតីជនា
ំ ញស្ព្មាប់បំគពញមុខែំដែង

និងព្ក្បខ័ែឌមស្រនតីរាជការដែលបាន

និង

ព្តូវចូលនិវតតន៍ ជាពិគស្ស្ស្ិល្បក្រ ស្ិល្បការិនី និងមស្រនតីគៅតាមការិោល័យវប្បធម៌ព្ស្ុក្-ខែឌ-ព្ក្ុង។
២-ការបំផ្លាញទ្ីទ្ួលបុរាែគៅតំបន់ឆ្ាយៗ ( ពីអនក្វិនគិ ោរ និងព្បជាជនដែលខវុះការយល់ែឹង )
គដាយសារព្បភពបញ្ជូនព័តមា
៌ នពីមស្រនតីថានក្់ការិោល័យវប្បធម៌ព្ស្ុក្គៅមានការយឺតោ៉ាវ។
៣-គហដាារចនាស្មព័នធវប្បធម៌គៅមានការខវុះខាតែូចជាគរាងមគហាព្ស្ព និងសាលស្ដមតងស្ិល្បៈគៅតាមគខតត។

៤-បទ្ដាានរតិយុតតព្រប់ព្រងវិស្័យវប្បធម៌គៅមានក្ព្មិត រួមទំងការអនុវតត ។ ការិោល័យធិបគតយ្យ
គៅមានភាពធៃន់ធៃរគៅគឡើយ ទំងគៅព្ក្ស្ួងក្តី អនតរព្ក្ស្ួងក្តី ជាគហតុគធវើឱ្យក្មមវធ
ិ ីស្ហការរវាងសាាប័នពាក្់
ព័នធគែើម្បីទ្ប់សាាត់ស្ក្មមភាពវប្បធម៌អវិជជមានគៅមានក្ព្មិត គៅជាន់គជើង-គមើលបំណ្ដំោន និងគៅខវុះសាារតី
គបតជាាក្នុងការអនុវតតភារក្ិចចរបស្់ខៃួន។
៥-លទ្ធភាពម្នការែ្សពវែ្ាយវប្បធម៌តាមព្រប់រូបភាពពុទ
ំ ន់បានទ្ូលំទ្ូលាយ

។

ស្មតែភាពបគងកើត

សានម្ែលមគី ៅមានក្ព្មិត។
៦-ទ្ំហំការងារវប្បធម៌ទ្ទ
ូ ំងព្បគទ្ស្ទំងដែនក្រូបី និងអរូបីរឺមានវិសាលភាពធំគធង ទ្ូលំទ្ូលាយ គបើ
គព្បៀបគធៀបគៅនឹងស្មតែភាព និងលទ្ធភាពជាក្់ដស្តងម្នធនធានដែលមាន រឺងាយនឹងរងនូវការខវុះចគនាាុះក្នុង
ការព្រប់ព្រង។
VI-ដាំសណាះត្សយ ៖
ចំគពាុះបញ្ហាព្បឈមខាងគលើ ព្ក្ស្ួងបានគដាុះព្សាយនូវចំែចមួយចំនួនែូចខាងគព្កាម ៖

១.បានគរៀបចំការព្បឡងគព្ជើស្គរីស្ព្ក្បខែឌមស្រនតីលមីចំនួន៧៩នាក្់ គព្ជើស្គរីស្មស្រនតីជាប់ក្ិចចស្ន្ា
បានចំនួន២៧៨នាក្់ និងពលក្រអដែែតបានចំនួន៥៤១នាក្់
២.បានខិតខំបញ្ជូនមស្រនតីជំនាញគដាយស្ហការជាមួយអាជាាធរមូលដាានវាស្់ដវង និងគបាុះបគងាាល
ក្ំែត់បរិគវែតំបន់សាានយ
ី បុរាែបានមួយចំនួន តាមលទ្ធភាពលវិកាព្បចំឆ្នំ
៣.ស្ហការជាមួយព្ក្ុមព្បឹក្្ាអនក្ច្ាប់របស្់រែៈរែឋមស្រនតី គែើម្បីគរៀបចំលិខិតបទ្ដាានរតិយុតតបដនែម
៤.បានបគងកើត Website

E-mail

និង Facebook របស្់ព្ក្ស្ួងគែើម្បីជួយបគងកើនលទ្ធភាព

ែ្សពវែ្ាយវិស្័យវប្បធម៌ និងស្ព្មួលែល់ទ្ំនាក្់ទ្ន
ំ ងរហ័ស្រវាងមស្រនតីវប្បធម៌មល
ូ ដាាន និងមហាជនទ្ូគៅ។
VII-ផផនការស្ក្មមភាពការងារស្ាំខាន់ៗ និងវិធានការផក្ទ្ត្មង់ស្ត្ម្ភប់ឆ្នាំ២០១៥ ៖
១.ផផនការស្ក្មមភាពការងារស្ាំខាន់ៗ ស្ត្ម្ភប់ឆ្ាំ២
ន ១០១៥ ៖
-បនដគធវើក្ិចចស្ហព្បតិបតដិការជាមួយអងគការ G.H.F ជួស្ជុលព្បាសាទ្បនាាយឆ្ារ គខតដបនាាយមានជ័យ
-បនដគធវើក្ិចចស្ហព្បតិបតដិការជាមួយអងគការWaseda ជួស្ជុលព្ក្ុមព្បាសាទ្ស្ំបូរម្ព្ពរុក្ គខតដក្ំពង់ធំ
-គលើក្រគព្មាងជួស្ជុលទ្ល់ព្ទ្ព្បាសាទ្ដែលស្ែិតក្នុងភាពគព្ោុះថានក្់បំែុត ែូចជាព្បាសាទ្ព្ស្ីព្រប់
លក្ខ័ែ គខតតក្ណ្ដាល ព្បាសាទ្ភនំជីស្ូរ្យ គខតតតាដក្វ និងព្បាសាទ្ព្ពុះស្ទឹង គខតតព្ពុះវិហារ
-បនតគរីលមរលុុះគកាាងទារទ្ី៤ មុខខាងត្បូងម្នព្បាសាទ្បនាាយឆ្ារ
-បនតក្ិចចស្ហព្បតិបតតិការជាមួយអងគការ UNESCO គរៀបចំរគព្មាងបៃង់គមព្បាសាទ្បនាាយឆ្ារ
-គធវើក្ិចចស្ហព្បតិបតតិការជាមួយអងគការ Exo Foundation ក្នុងការសាងស្ង់បនគន់អនាម័យ និង បញ្ជរ
ព័ត៌មានគៅព្បាសាទ្បនាាយឆ្ារ
-គធវើក្ិចចស្ហព្បតិបតតិការជាមួយព្ក្ុមហ៊ុន KIRI Travel ពីការងារគបាុះតង់គៅព្បាសាទ្បនាាយឆ្ារ
-បញ្ជូនមស្រនតីជំនាញគៅស្ិក្ា
្ ព្សាវព្ជាវ និងគលើក្រគព្មាងជួស្ជុលព្បាសាទ្នានាតាមបណ្ដាគខតតដែល
មានព្បាសាទ្ក្ំពុងព្បឈមនឹងគព្ោុះថានក្់បំែត
ុ
-គព្តៀមគធវើក្ិចចស្ហព្បតិបតតកា
ិ រជាមួយសាលាបារាំងចុងបូពា៌ ស្តីពកា
ី រចុុះបញ្ជីរូបចមាាក្់ និងការពព្ងីក្
ឃ្ាំងដាក្់វតែុស្ល
ិ ្បៈ
-គព្តៀមបញ្ជូនមស្រនតីជំនាញចុុះអនុវតតរគព្មាងជួស្ជុលស្គស្រងាាុះបនាាន់សាានហាលមុខខាងគក្ើតព្បាសាទ្
បនាាយឆ្ារ
-បនដចុុះបញ្ជីសារគពើភែឌវតែស្
ុ ិល្បៈគៅសារមនទីរជាតិ និងសារមនទីរគខតដ
-បនដព្តួតពិនិត្យ និងែដល់ជំនួយបគចចក្គទ្ស្ែល់ការងារអភិរក្្ស និងរគបៀបដាក្់តាំងពិព័រែ៌វតែុស្ិល្បៈ
-បនតស្ហការជាមួយអាជាាធរមូលដាានចុុះវាស្់ដវង និងគបាុះបគងាាលក្ំែត់ទ្ីតាំងសាានីយបុរាែ
-បនតស្ហការជាមួយនររបាលការពារគបតិក្ភែឌ បស្រងាាបបទ្គលមើស្ជីក្ោស្់ក្កាយរក្វតែុបុរាែ
-បនតការពិនិត្យ ការព្បមូលែតុំ និងចងព្ក្ងឯក្សារក្្ាច់ចមាាក្់ដខមរភារ៣ និងស្មាារៈគព្បើព្បាស្់ព្បជា
ពលរែឋដខមរភារ៣

-បនតក្ិចចស្ហការជាមួយរែៈក្មមការអនតរព្ក្ស្ួងបស្រងាាបបទ្គលមើស្ភាពយនត-វីគែអូក្នុងការព្តួតពិនិត្យ
និងមានវិធានការចំគពាុះការចរាចរែលិតែលភាពយនតោានទ្ិដាាការពីព្ក្ស្ួងវប្បធម៌ និងវិចិព្តស្ិលប្ :
-បនតស្ហការជាមួយព្ក្ស្ួងយុតតិធម៌គធវើច្ាប់ស្តីពីការព្រប់ព្រងវិស្័យភាពយនតនិងបទ្ដាានរតិយុតតគែ្សងៗគទ្ៀត

-គរៀបចំមគហាព្ស្ពស្ិល្បៈមហាជនអភិវឌ្ឍន៍ថានក្ជា
់ តិ ឆ្នំ២០១៥
-គរៀបចំទ្ិវាវប្បធម៌ជាតិ៣មិនាគលើក្ទ្ី១៧ ឆ្ន២
ំ ០១៥
-ស្ហការជាមួយព្ក្ស្ួងគទ្ស្ចរែ៍

និងវិទ្្ាសាានស្ិល្បៈដខមរគរៀបចំស្ដមតងស្ិល្បៈទ្ស្្សនីយភាព

គរៀងរាល់ចុងស្បាាហ៍ គៅសាលចតុមមុខ
-គព្តៀមស្ដមដងស្ិល្បៈទ្ស្្សនីយភាពបគព្មើព្ពឹតដិការែ៍ស្ំខាន់ៗរបស្់ជាតិ និងអនដរជាតិ
-គព្តៀមចូលរួមក្នុងស្ក្មមភាពស្ិល្បៈទ្ស្្សនីយភាពគៅគលើឆ្ក្អនតរជាតិ
-បនដហាត់ស្ម និងស្ិក្្ាព្សាវព្ជាវស្ព្មាប់តគមៃើងសានម្ែស្ិល្បៈទ្ស្្សនីយភាពលមី
-បនតបញ្ជូនព្រូស្ិល្បៈទ្ស្្សនីយភាពជួយពព្ងឹងខានតស្ិល្បៈតាមព្ក្ុមស្ិល្បៈមហាជននានា
-បនតការជួស្ជុលអោរបណ្ដាល័យម្នស្ក្លវិត្ាល័យភូមិនទវិចិព្តស្ិល្បៈ
-គបើក្វរគបំប៉េនបគចចក្គទ្ស្ជំនាញែល់មស្រនតីសារមនទរី តាមគខតត
-បនតគរៀបចំគវទ្ិកាសាធារែៈតាមកាលវិភារ និងស្ភាពការែ៍ជាក្់ដស្តង
- គព្តៀមអនុវតតដែនការស្ក្មមភាពគែ្សងៗគទ្ៀតដែលព្បមុខរាជរដាាភិបាលព្បរល់ជូន។
២.វិធានការផក្ទ្ត្មង់ស្ត្ម្ភប់ឆ្នាំ២០១៥ ៖
គែើម្បីចូលរួមអនុវតតក្មមវិធីនគោបាយយុទ្ធសាស្រស្តចតុគកាែតំណ្ដក្់កាលទ្ី៣របស្់រាជរដាាភិបាល
នីតិកាលទ្ី៥ម្នរែឋស្ភា ព្ក្ស្ួងនឹងមានវិធានការដក្ទ្ព្មង់មួយចំនួនែូចខាងគព្កាម ៖
-ខិតខំអនុវតតតាមសាារតីស្ម័យព្បជុំគពញអងគរែៈរែឋមស្រនតីគលើក្ែំបង
ូ ម្ននីតិកាលទ្ី៥របស្់រែឋស្ភា
កាលពីម្លៃទ្២
ី ៥ ដខក្ញ្ហា ឆ្ន២
ំ ០១៣
-ពព្ងឹងការព្រប់ព្រងមស្រនតីរាជការតាមគោលការែ៍អភិបាលក្ិចច និងច្ាប់ស្ហលក្ខនតិក្ៈមស្រនតីរាជការស្ុីវីល

-ពព្ងឹងការដតងតាំងមស្រនតីជាថានក្់ែឹក្នាំអងគភាពឲ្យព្ស្បតាមជំនាញ និងមានរុែភាព
-ពព្ងឹងការែតល់ និងបគព្មើគស្វាសាធារែៈព្បក្បគដាយតមាាភាព និងព្បស្ិទ្ធភាពគៅព្ចក្គចញ-ចូលដតមួយ។

VIII-សស្ចក្តស្
ី ននដ្ឋ
ិ ាន ៖
ស្ក្មមភាពការងារវប្បធម៌ និងវិចិព្តស្ិល្បៈរយៈគពលមួយឆ្នំគនុះ មានែំគែើរការលែជាទ្ូគៅ ក្នុងការ
ែ្សពវែ្ាយ

និងចត់តាង
ំ អនុវតតក្មមវិធីនគោបាយយុទ្ធសាស្រស្តចតុគកាែែំណ្ដក្់កាលទ្ី៣ របស្់រាជរដាាភិ

បាល នីតកា
ិ លទ្ី៥ម្នរែឋស្ភា និងគោលនគោបាយជាតិស្តីពីវិស្័យវប្បធម៌ដែលមានចក្ខុវិស្័យអ្ ិរក្ស និង
អ្ ិវឌ្ឍវប្បធត៌ជាត្ិខដ្ើត្បីរួតចាំសណកអ្ ិវឌ្ឍខសដ្ឋកិចចសងគត។

ជាក្់ដស្តងព្រប់អងគភាពជំនាញថានក្់ក្ណ្ដាល

រូម

ស្ហការជាមូយមនទីរវប្បធម៌ និងវិចិព្តស្ិល្បៈរាជធានី-គខតត ព្ក្ស្ួងពាក្់ព័នធ ម្ែរូអភិវឌ្ឍជាតិ-អនដរជាតិ និង
វិស្័យឯក្ជនអនុវតតនូវស្ក្មមភាពការងារវប្បធម៌ និងវិចិព្តស្ិល្បៈ រយៈគពលមួយឆ្នំគនុះស្គព្មចបានលទ្ធែលជាដែៃ
ផ្លាមូយចំនន
ួ ែូចបានគោរពជំរាបជូនខាងគលើ។

ទ្នទឹមនឹងលទ្ធែលការងារដែលគយើងស្គព្មចបាន

គយើងក្៏គៅមានបញ្ហាព្បឈមមួយចំនួនដែលដតង

ដតគក្ើតមានជាព្បចំ និងជាឧបស្រគែល់ការអភិរក្្ស និងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិ ដតចំែចគែតើមម្នក្ំដែទ្ព្មង់
ដែលជាការយក្ចិតទ្
ត ុក្ដាក្់ និងការខិតខំព្បឹងដព្បងរបស្់រាជរដាាភិបាលអាែតតិលមីគនុះក្៏បានែតល់ភាពព្តឹមព្តូវ
យុតតិធម៌ និងមគធ្ាបាយនានាម្នការពព្ងឹងែល់ការអភិរក្្ស និងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិគឡើងវិញ។ គដាយឈរគលើ
មូលដាានម្នទ្ំនាក្់ទ្ំនងរវាងថានក្់ែឹក្នាំ និងមស្រនតីរាជការគបើក្ចំហព្រប់រូបភាព រួមទំងការទ្ិគតៀនសាាបនា ដស្វង
រក្លក្ខែៈពិត ឬមិនពិត និងគដាុះព្សាយបញ្ហាគែ្សងៗតាមរយៈគវទ្ិកាសាធារែៈ និងការព្បជុំនានា គយើង
បានខិតខំឈរគលើជហ
ំ រម្នចំែចវិជជមាន៣ជារនៃុះឹ ែូចតគៅ៖
-គលើក្វិធានការ និងទ្ព្មង់ការងារដែនាំគដាយផ្លាលដ់ តមតងស្ព្មាប់អងគភាពដែលគខ្ាយ គលើក្ទ្ឹក្
ចិតតអងគភាពដែលរឹងបុឹង
-ែតល់ភាពព្តឹមព្តូវ យុតតិធម៌ ជូនមស្រនតីគសាាុះព្តង់ មានស្មតែភាពឱ្យអាចអនុវតតការងារបាន គដាយឈរ
គលើគោលការែ៍ «ពុំទ្ុក្ឱ្យមស្រនតីរាជការណ្ដមានក្់រងនូវអំគពើអយុតតិធម៌ណ្ដមួយគដាយោានលទ្ធភាពការពារខៃួន
គឡើយ»
-តមាាភាព បំបាត់នូវបក្្សពួក្និយម និងការគព្បើព្បាស្់ឥទ្ធព
ិ លថានក្់គលើរំរាមក្ំដហង។ របត់លមីម្នការងារ
អាចនឹងបគងកើនបាននូវការវិវតតក្នុងក្ិចចអភិរក្្ស និងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិ គហើយគយើងក្៏គបតជាាគរីស្ែុំព្រួស្តូច ធំ
ដែលមានក្នៃងមក្គៅក្នុងដស្្បក្គជើងគចញឱ្យបានគព្ចើនបំែុត គែើម្បីគែើរគៅឱ្យបានឆ្ាយែល់គោលគៅ ក្នុងការ
ក្សាងថានលវប្បធម៌មួយស្ព្មាប់អនក្ជំនាន់គព្កាយអាចទ្ទ្ួលយក្បាន គហើយអាចគធវកា
ើ របនតគវនគដាយរីក្រាយ
រួមទំងការគោរពែឹងរុែចំគពាុះអនក្ជំនាន់មុន ដែលជាព្បម្ពែីែ៏ម្លៃថាារបស្់ជនជាតិក្មពុជា។
អាព្ស្័យែូចបានគោរពជព្មាបជូនខាងគលើ

ស្ូមឯកឧត្េតបណឌិត្សភាចារ្យ

ឧបនយករដ្ឋតន្តនេី

រដ្ឋតន្តនេីររួលបនទុករីសេីការគណៈរដ្ឋតន្តនេីគមតាាព្ជាបជារបាយការែ៍ែខ
៏ ពង់ខពស្់។
ស្ូមឯក្ឧតតមបែឌត
ិ ស្ភាចរ្យ ឧបនាយក្រែឋមស្រនតី រែឋមស្រនតទ្
ី ទ្ួលបនទក្
ុ ទ្ីស្កា
តី ររែៈរែឋមស្រនតី
គមតាាទ្ទ្ួលនូវការគោរពែ៏ខង
ព ់ខពស្់អំពីនាងខញុំ ។
រដឋមន្ដនតី

