របាយការណ៍
ស្ដព
ី ី
លទ្ធផលការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈ ត្ប្ច ាំខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៥



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

នី ត្ិ

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

កនុងរយៈយពលមួ យដមយនះររប់
អងគភាពចំ ែុះរកសួងបានមិ ត្មំ របឹ ងដរបងបយងកើនកិចស
ច ហការជាមួ យរកសួង
លាប័ នពាក់ ព័នធ
និ ងនដ្រូ
ិ ័យឯកជនតាមយោលការែ៍របស់រាជរដ្ឋាភិ បាល រដ្ាោំរទ នដ្រូឯកជន
អភិវឌ្ឍជាត្ិ-អនដរជាត្ិ ជាពិ យសសវស
ជាអនកអនុវត្ដកុងកិ
ន ចចដថ្រកា ការពារយបត្ិ កភែឌវបបធម៌ ជាត្ិ ទំងរូបី និងអរូបី កនុងយោលបំ ែងយធវើឱ្យវបបធម៌
កាាយជាយសដ្ាកិចជា
ច ត្ិយដ្ឋយយរបើ របាស់សកាតនុ ពលវបបធម៌ ជាត្ិ ធនធានមនុ សស ជាពិយសសការបែុត ះលមរត្ី
ការបំ ផ្ុសចលនាយុវជនឲ្យយចះស្សឡាញ់
និងលគល់ត្នមាពិត្ដ្៏ មហាលលរបស់ភាពយផ្សងៗោនននវ ិញត្តិ
វបបធម៌ ជាត្ិដ្៏សមបូរដបបរបស់មួន
ា
យរពាះពួកយរមានត្ូ នាទី ោ៉ាងសកមម
និងជាកមាាំងចលកររបកបយដ្ឋយ
ថាមពលកនុងការអភិ រកស និ ងអភិវឌ្ឍវបបធម៌ ជាត្ិ យដ្ឋយផ្តល់ឧិកាសឲ្យពួកយរចូលរួមបងកបយងកើត្ផ្លិត្ផ្លវបបធម៌
ថ្មីៗររប់ ជំនាញរបកបយដ្ឋយរុ ែភាព យលភ័ែភាព រកាបានខ្ននត្ជាត្ិ និ ងជាអនកផ្សពវផ្ាយពី វ ិស័យ
វបបធម៌ោ៉ាងទូ លំទូលាយតាមររប់ រប
ូ ភាពសរមាប់យោលយៅពាែិជជកមម និងយទសចរែ៍ យដ្ើ មបីរម
ួ ចំដែក
បង្អាក់ និ ងកាត្់បនាយការហូរចូ លនូវវបបធម៌អវ ិជជមានពីបរយទស
យធវើឱ្យសងគមទទួ លបាននូវសុមដ្ុមភាព
និ ងកាត្់ បនាយភាពរកីរករបស់របជាជន។
II. រចនាស្មពន
័ ធ និងត្កប្ែណឌ ៖
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.រែយនយយនិងហិរញ្ាវត្ាុ នា.សំភារៈនិ ងបរ ិកាខរ នា.នី ត្ិកមម នា.សិទិ អ
ធ នកនិពនធនិងសិទិ ធ
របហាក់ របដហល នា.សហរបត្ិបត្ដិការវបបធម៌អនដរជាត្ិ និងកិចចការអាល៊ាន លលាបែុដ ះបណា
ដ លរកបមែឌ
វបបធម៌) ។

1

-អរគនាយកដ្ឋានបយចចកយទសវបបធម៌ មាននាយកដ្ឋានចំនួន០៥ (នា.អភិ វឌ្ឍវបបធម៌ នា.យសៀវយៅ
ការអាន នា.សិលបៈភាពយនដនិងផ្សពវផ្ាយវបបធម៌ នា.សិលបៈទសសនី យភាព នា.សិលបៈសូនរូបនិងសិលបៈ
សិបបកមម) ។
-អរគនាយកដ្ឋានយបត្ិកភែឌ មាននាយកដ្ឋានចំ នួន០៤ (នា.បុរាែវត្ាុ នា.លរមនទីរ នា.បុ រាែវ ិទា
និ ងបុ យររបវត្ដិវ ិទា នា.ោំពារនិ ងអភិ រកសសំែង់ បុរាែ) ។
យរៅពី យនះយៅមានអងគភាពចំ នួន០៤យទៀត្ ដដ្លសាិត្យៅយរកាមការដ្ឹកនាំផ្ទទល់របស់រដ្ាមន្ដនដី ៖
-លកលវ ិទាល័យភូមិនវទ ិចិរត្សិលបៈដដ្លជាររឹ ះលានលធារែៈ ថានក់ យសមើអរគនាយកដ្ឋាន មាន
មហាវ ិទាល័យចំ នួន០៥ (មហា.បុរាែវ ិទា មហា.លាបត្យកមមនិងនររូបនី យវ ិ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.ត្កប្ែណឌមន្ដនដរា
ី ជការ ៖
រកសួងមានមន្ដនដីរាជការសរុបចំ នួន២.៤៧២នាក់ កនុងយនាះស្សី៨៧២នាក់ ដចកយចញជា ៖-ថានក់ រដ្ាបាលកណា
ដ ល មានចំនួន១.៤៥៥នាក់ កនុងយនាះស្សី៥៥៤នាក់
-ថានក់ មនទីរវបបធម៌រាជធានី-យមត្ដ មានចំ នួននាក់ ១.០១៧នាក់ កុងយនាះស្សី
ន
៣១៩នាក់ ។
ឹ នា ាំត្កស្ួង ៖
III. ស្កមមភាពការងារថ្ននក់ដក
ស្កមមភាពកនងត្ប្សទ្ស្
៖
ុ

-នថ្ៃទី០៦ ដមមករា ឆ្នំ២០១៥ យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី បានអយញ្ជើញជាកិត្ិ យ
ត សកនុងការផ្តល់ពានរង្អវន់
ជ័ យលាភីរបឡងចយរមៀងមយហារ ី និ ងកំណាពយ ដដ្លយរៀបចំ យឡើងយដ្ឋយលានីយ៍ទូរទសន៍ បាយ័ន
-នថ្ៃទី១៤ ដមមករា ឆ្នំ២០១៥ ឯកឧត្តម ឃឹម លរ ិទធ រដ្ាមន្ដនតីសីទ
ត ី បានដ្ឹ កនាំរបត្ិភូរកសួងចូ លរួម
យោរពវ ិញ្ញាែកខនធយៅលានទូត្បារាំង
-នថ្ៃទី១៥-១៦ ដមមករា ឆ្នំ២០១៥ ឯកឧត្តម ជុ ច យភឿន រដ្ាយលខ្នធិ ការ បានដ្ឹកនាំរបត្ិភូរកសួង
ចូ លរួមកមមវ ិធី The Ninth Meeting of the Joint Commission for Bilateral Cooperation between Cambodia
and Thailand, Siem Reap,15-16 January 2015
-នថ្ៃទី១៦ ដមមករា ឆ្នំ២០១៥ ឯកឧត្តម ឃឹម លរ ិទធ រដ្ាមន្ដនតីសីទ
ត ី បានអនុញ្ញាត្ឲ្យឯកឧត្តម Rodney
M.Elliott អភិ បាលរកុង Lowell រដ្ា Massachusetts ននសហរដ្ាអាយមរ ិក និ ងរបត្ិ ភូចូលជួបសដមតងការរួរសម
និ ងពិ ភាកាការង្អរពាក់ព័នធនឹងកិចចសហរបត្ិបត្តិការវបបធម៌រវាងរបយទសទំងពីរ
-នថ្ៃទី២៦ ដមមករា ឆ្នំ២០១៥ យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី បានអនុ ញ្ញាត្ជូនឯកឧត្តម Joachim Baron von

Marschall ឯកអរគរដ្ាទូត្អាឡឺម៉ាង់របចំកមពុជា ចូ លជួ បសដមតងការរួរសម និ ងពិ ភាកាការង្អរពាក់ព័នធនឹង
កិ ចចសហរបត្ិ បត្តិការវបបធម៌ រវាងរបយទសទំងពី រ

-យៅនថ្ៃទី២៨ ដមមករា ឆ្នំ២០១៥ យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី បានអនុ ញ្ញាត្ជូន យលាកស្សី Cecily D. Cook
របធានកមមវ ិធី ននអងគការអរមឹ តាសិលបៈ

ចូ លជួបសដមតងការរួរសម

និងរាយការែ៍អំពីសកមមភាពការង្អរ

របស់មួនយលើ
ា
វ ិស័យវបបធម៌ ទក់ទិននឹ ងកិចចសហរបត្ិបត្តិការវបបធម៌ រវាងរកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ និ ង
អងគការអរមឹ តាសិលបៈ

-យៅនថ្ៃទី២៨ ដមមករា ឆ្នំ២០១៥ ឯកឧត្តម យលម សុរនធ រដ្ាយលខ្នធិ ការ បានអនុ ញ្ញាត្ជូន
យលាក VAN DOORN SETH អនុព័នក
ធ មមសិទិប
ធ ញ្ញាថានក់ ត្ំបន់ថ្ី រម បស់សហព័នអ
ធ ឺ រប
ុ ៉ា ចូ លជួ បសដមតងការរួរសម
និ ងពិ ភាកាអំ ពីលានភាពចាប់ កមមសិទិ ប
ធ ញ្ញា និ ងការអនុ វត្តចាប់កមមសិទិប
ធ ញ្ញាយៅកមពុជា
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រពមទំងដផ្នការ

កំ ដែទរមង់យផ្សងៗយទៀត្ យដ្ើមបីពាំនាំយៅកាន់បណា
ត របយទសអឺ រប
ុ ៉ា ឲ្យជួ យដ្ល់កមពុជាយលើវ ិស័យយនះ៕

IV. លទ្ធផលការងារ ៖
១-ការងារប្សត្មើត្ពឹរកា
តិ រណ៍ស្ាំខាន់ៗ ៖
-យៅនថ្ៃទី២១ ដមមករា ឆ្នំ២០១៥ យៅទី សីកា
ត ររកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ មានរបារពវពិធីយបើក
សននិបាត្បូ កសរុបការង្អរវបបធម៌
និងវ ិចិ រត្សិលបៈឆ្នំ២០១៤
និ ងយលើកទិ សយៅការង្អរឆ្នំ២០១៥
យរកាមអធិបត្ី ភាព យលាកជំទវ យភឿង សកុណា រដ្ាមន្ដនតីរកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ ដដ្លមានការអយញ្ជើញ
ចូ លរួមពីឯកឧត្តម
យលាកជំ ទវរដ្ាយលខ្នធិ ការ
អនុ រដ្ាយលខ្នធិ ការ
ទី របឹការកសួង
អរគនាយក
លកលវ ិទាធិ ការ យលាក យលាកស្សី របធាន អនុរបធាននាយកដ្ឋាន នាយកលលា របធានមនទីរវបបធម៌
និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈរាជធានី-យមត្តទំង២៥ និ ងមន្ដនតីរាជការថានក់ ការ ិោល័យរបមាែ២៥០នាក់
-យៅនថ្ៃទី២២ ដមមករា ឆ្នំ២០១៥ យៅលលសននិសីទចត្ុ មុម
ម មានរបារពវពិធីបិទសននិបាត្បូ កសរុប
ការង្អរវបបធម៌ និ ងវ ិចិរត្សិលបៈឆ្នំ២០១៤ និងយលើកទិ សយៅការង្អរឆ្នំ២០១៥ យរកាមអធិបត្ី ភាពដ្៏ មង
ព ់ មពស់
ឯកឧត្តមបែិ ឌ ត្សភាចរយ
សុម
អាន
ឧបនាយករដ្ាមន្ដនតី
រដ្ាមន្ដនតីទទួលបនទុកទីសកា
ី ត ររែៈរដ្ាមន្ដនតី
ត្ំ ណាងដ្៏មង
ព ់ មពស់ ស្សមតចអគ្គមហាសស្នាប្រីសរសោ ហុន ខស្ន នាយករដឋមន្ដនតី ននត្ពះរាោណាចត្កកមពោ
ុ
ដដ្លមានការអយញ្ជើញចូ លរួមពី ថានក់ដ្ឹកនាំរកសួង-អនតររកសួង យភញៀវជាត្ិ-អនតរជាត្ិ មន្ដនតីរាជការ សិលបករ
សិលបការ ិនី របមាែ៧០០នាក់។
២-ការងាររដឋបាល និងហិរញ្ញ វរថុ ៖
២.១.ការងាររដឋបាលទ្ូសៅ ៖

-បានទទួ លលិមិត្ចូ លពី ររប់ លាប័នចំនួន២៨៩ចាប់
និ ងបញ្ូជ នលិមិត្យចញយៅររប់លាប័ន
ចំ នួន១៦៩ចាប់
-បានតាក់ ដត្ងលិមិត្រដ្ាបាល និ ងលិមិត្នានាបានចំនួន២០ចាប់ តាមត្រមូវការរបស់ថានក់ដ្ឹកនាំ
-បានយរៀបចំទទួ លយភញៀវជាត្ិ -អនដរជាត្ិ និងកមមវ ិធី របជុំ យផ្សងៗបានលា
-កមាាំងសនដិសុម និ ងនររបាលោមរបចំការយពលនថ្ៃ និ ងយប់ សហការោនបានលាកុងការដថ្រកា
ន
សុវត្ាិភាព យៅទី សីកា
ដ ររកសួង
-បានយធវើការដចកចយយសៀវយៅរាជកិចជ
ច ូ នថានក់ ដ្ឹកនាំ និ ងអងគភាពតាមយោលការែ៍ សរុបបាន
ចំ នួន១៣២កាល
-ការ ិោល័យពត្៌ មានវ ិទាបានបនតដ្ំយែើរការជាធមមតា តាមដផ្នការកំ ែត្់ ។
២.២.ការងារប្ុគ្គលក
ិ ៖

-បានទទួ ល និងដចកអត្តសញ្ញាែប័ ែណសញ្ញ
ជ ត្ិកមពុជាជំ ហា៊ានទី ១ចំ នួន១,០៧៧ប័ ែណ ជូនមន្ដនតី

រាជការ និង រកុមររាលរបានរួចរាល់១០០ %
-បានយធវើសំយែើសុំត្យមាើងករមិត្របាក់បំណាច់មុមង្អរជូ នមន្ដនតីរាជការចំ នួន៦៩នាក់
យៅរកសួង
មុ មង្អរលធារែៈ កនុងយនាះ ៖ ថានក់រដ្ាបាលកណា
ត លចំ នួន៤៥នាក់ និងថានក់រាជធានី-យមត្តចំនួន២៤នាក់
-បានយធវើរបកាសដ្ឋក់ឱ្យមន្ដនតីរាជការសាិត្យៅកនុងភាពទំ យនរោមនយបៀវត្សចំនួន០៤នាក់
-បានយធវើរបកាសឲ្យមន្ដនតីរាជការចូ លបយរមើ ការង្អរវ ិញចំ នួន០១នាក់
-បានយធវើរបកាសសតីពីការអនុ ញ្ញាត្ឱ្យមន្ដនតីរាជការចំនួន០១នាក់ យៅនាយកដ្ឋានលរមនទីរយៅបនត
ការសិកាថានក់អនុបែិ ឌ ត្យៅលកលវ ិទាល័យទី រកុងឡុង របយទសអង់យរាស ដផ្នករបវត្តិសិលបៈ និងបុ រាែ
វ ិទា រយៈយពល១ឆ្នំ ៩ដម (ចប់ ពីដមមករា ឆ្នំ២០១៥ ដ្ល់ដមកញ្ញា ឆ្នំ២០១៦)
-បានយធវើសំយែើសុំហត្ាយលខ្នយលើសញ្ញាបរត្បរ ិញ្ញាបរត្សនាឹករ ឹងរបស់ មហាវ ិទាល័យសិលបៈសូន
រូប ននលកលវ ិទាល័យភូមិនវទ ិចិ រត្សិលបៈ ចំនួន០៥សនាឹក
-បានចមាងយសចកតីជូនដ្ំែឹងសតីពីអាហារូបករែ៍ថានក់ អនុ បែិ ឌ ត្ និងបែិ ឌ ត្ ចំនួន១០កដនាង
របស់លកលវ ិទាល័យអាសុីអឺរប
ុ ៉ា សរមាប់ ឆ្នំសិកា២០១៥-២០១៦ ។
២.៣.ការងារនីរិកមម ៖

ិ ាលាន
-បានចូ លរួមរបជុំពិភាកាយសចកតីរពាងអនុរកឹត្យ សតីពីការយរៀបចំ និងការរបរពឹ ត្តយៅរបស់វទ
បយចចកវ ិទាកមពុជា (ITC) យៅទី សីកា
ត ររែៈរដ្ាមន្ដនតី
-បានចូ លរួមកិចចរបជុំបង្អាញពី ការយរៀបចំ យសចកតីរពាងដផ្នការសកមមភាព និងថ្វ ិកាឆ្នំ២០១៥
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សរមាប់ ដ្ំយែើរការយផ្ទរមុមង្អរ យៅយលខ្នធិ ការដ្ឋាន រ.ជ.អ.ប ។
២.៤.ការងារគ្ណសនយយ និងហិរញ្ញ វរថុ ៖

-យរៀបចំ របកាសដត្ងតាំងអាណាប័កយផ្ទរសិទិ ធ និងការយផ្ទរឥែទនជូ នអភិ បាល ននរែៈអភិ បាល
រាជធានី-យមត្ត កនុងការររប់ររងឥែទនថ្វ ិកាឆ្នំ២០១៥ ននមនទីរវបបធម៌រាជធានី-យមត្ត
-យរៀបចំ របកាសសតីពីការដត្ងតាំងអាណាប័កយផ្ទរសិទិ ធ និ ការយផ្ទរឥែទន ជូនលកលវ ិទាល័យ
ភូ មិនទវ ិចិ រត្សិលបៈ សរមាប់ ការររប់ររងឥែទនថ្វ ិកាឆ្នំ២០១៥
-បានយធវើលិមិត្អាែត្តិយបើករបាក់ សរមាប់របាក់បំណាច់ មន្ដនតីរាជការ និងឧបត្ាមជ
ភ ី វភាពមរត្ក
មនុ សសរស់ដមមករា ឆ្នំ២០១៥ ចំ នួន១៦នាក់
ិ ុឆកា-ធនូ ឆ្នំ២០១៤
-យធវើរបាយការែ៍ និ ងលលាកប័ រត្បដងវរចំ ែូលពី នថ្ាជួលយរាងភាពយនតយមមរន
ិ ទ របចំដមវច
-បានយធវើលិមិត្យសនើសុំទូទត្់ ថ្វ ិកាសរមាប់របាក់ រង្អវន់យលើកទឹកចិ ត្ព
ត ី ការរបមូ លចំ ែូលផ្តល់យសវា
លធារែៈ របចំធូន ឆ្នំ២០១៤
-សុំយោលការែ៍ចំ ណាយ ៖ យរៀបចំ សននិបាត្រកសួងឆ្នំ២០១៤ និ ងយរៀបចំ ទិវាវបបធម៌ ជាត្ិ ០៣ មី នា
យលើកទី ១៧ ឆ្នំ២០១៥
-បានយធវើលិមិត្យសនើសុំអាែត្តិចំណាយ ៖ ទូ ទត្់ នថ្ាយរបើ របាស់យសវាទូរស័ពយទ លើត្ុ ដមធនូ ឆ្នំ២០១៤
និ ងនថ្ាយសវារបមូ ល និងដ្ឹកជញ្ូជ នសរមាមដមកកកដ្ឋ ដ្ល់ធូន ឆ្នំ២០១៤ និងដមមករា ឆ្នំ២០១៥
-បានយធវើយបសកកមមជូនថានក់ ដ្ឹកនាំ និ ងមន្ដនតីរាជការចុះយមត្តបានចំ នួន៣០យបសកកមម
ិ បានចំ នួន៣០យបសកកមម
-បានរបមូលឯកលរយបសកកមមរត្ឡប់មកវញ
-យរៀបចំ ភាជប់ប័ែណចំណាយទុ កសរមាប់អធិ ការកិចច ននរកសួងយសដ្ាកិចច និងហិរញ្ា វត្ាុ និងអាជាញធរ
សវនកមមជាត្ិ ។
២.៥ ការងារស្ម្ភារៈ និងប្រ ិកាារ ៖

ជំ ហា៊ានទី ២

-បានបនតយធវើការដបងដចកសមាភរៈជូ ននាយកដ្ឋាននានា និ ងថានក់ ដ្ឹកនាំរកសួង
-បានយលើករយរមាងជួ សជុលដកលមាទីសីកា
ត ររកសួង
និងជួ សជុ លលរមនទីរយមត្តយពាធិ លត្់

-បានយធវើសំយែើសុំយោលការែ៍ ៖ យដ្ើមបីទិញសមាភរៈការ ិោល័យឆមាសទី ១ ឆ្នំ២០១៥ យរបង
ឥនធនៈឆមាសទី១ យររឿងសង្អារ ឹមឆ្នំ២០១៥ សមាភៈបយចចកយទសឆ្នំ២០១៥ ជួ សជុ លរថ្យនតឆ្នំ២០១៥ ជួ សជុ ល
មា៉ា សុីនរត្ជាក់ និ ងត្បណា
ត ញឆ្នំ២០១៥ ទិ ញឯកសណា
ា នសនតិសុម និ ងឆ្មំរបាលទឆ្នំ២០១៥ ជួសជុ លដក
លមាទីសីកា
ត ររកសួង និ ងជួសជុ លដកលមាលរមនទីរយមត្តយពាធិលត្ិ ជំ ហា៊ានទី ២ ។
២.៦.ការងារខផនការ ស្ថរ
ិ ិ និងស្រ ុប្ ៖

-បានសយរមចការង្អរយធវើរបាយការែ៍តាមរបបកំែត្់ របចំដមមករា ជូនរែៈរដ្ាមន្ដនតី
-បានយរៀបចំឯកលរសរមាប់ កមមវ ិធី សននិបាត្បូកសរុបការង្អរវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈឆ្នំ២០១៤
និ ងយលើកដផ្នការសកមមភាពការង្អរឆ្នំ២០១៥
-បានយរៀបចំចងរកងឯកលរសននិបាត្យធវើជាយសៀវយៅសរមាប់ ទុកជាឯកលរ ។
២.៧.ការងារស្ិទ្ធិអនកនិពនធ និងស្ិទ្ធិត្ប្ហាក់ត្ប្ខហល ៖

បានយចញលិមិត្បញ្ញ
ជ ក់លននដ្អកសរលស្ដសតចំនួន០២លននដ្ និងលិមិត្អនុញ្ញាត្យបាះពុ មយព សៀវយៅ
ចំ នួន០២លននដ្ ។
២.៨.ការងារស្ហត្ប្រិប្រដិការវប្បធម៌អនដរោរិ និងកិចចការអាសន ៖

-បានទទួ លលិមិត្ចូ លចំ នួន៣៦ឯកលរ មកពីររប់លាប័ ន អងគការ និ ងពីយរៅរបយទស យដ្ើ មបីជូន
ថានក់ ដ្ឹកនាំរកសួងរត្ាត្ពិនិត្យ និ ងសយរមច
-បានយធវើបចចុបបននភាពព័ ត្៌មាន សតីពីកិចចរពមយរពៀងសហរបត្ិ បត្តិការអនតរជាត្ិ ជាមួយអងគការអនតរជាត្ិ
នានាទទួ លបានលទធផ្លដ្ូ ចខ្នងយរកាម៖
+កិចចរពមយរពៀងយៅមានសុពលភាពចំ នួន១៨
+កិចចរពមយរពៀងអស់សុពលភាពចំនួន០៤
+កិចចរពមយរពៀងដដ្លយរោងចុ ះហត្ាយលខ្នចំ នួន០៨
-យៅនថ្ៃទី០៥ ដមមករា ឆ្នំ២០១៥ យៅទី សីកា
ត ររកសួង មានយរៀបចំ ពិធីចុះកិចចរពមយរពៀងយលើការ
បំ ពាក់ឧបករែ៍មរគុយទទសក៍ យលត្ទសសន៍ Audio Guide រវាងរកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈជាមួ យរកុមហ៊ាុន
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និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ
-យៅនថ្ៃទី០៦ ដមមករា ឆ្នំ២០១៥ យៅទី សីកា
ត ររកសួង មានយរៀបចំ ពិធីចុះហត្ាយលខ្នយលើកិចច
រពមយរពៀងរយរមាងការរវាងរកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈននរពះរាជាណាចរកកមពុជា និ ងលកលវ ិទាល័យ
អុី លីែយ ននរដ្ាសុីកាយហាគ សហរដ្ាអាយមរ ិក យរកាមអធិ បត្ី ភាព ឯកឧត្តម ជុច យភឿន រដ្ាយលខ្នធិ ការរកសួង
វបបធម៌ និ ងវ ិចិរត្សិលបៈ កនុងយោលបំ ែងឲ្យភារីទំងពី រយោរពយៅតាមទំ នាក់ ទំនង និ ងកិចចសហរបត្ិបត្តិ
ការ ការង្អរយលើរយរមាងឧសាហកមមននអាណាចរកអងគរ ដដ្លយៅកាត្់ ជាភាលអង់យរាសថា “INDAP”
-យៅនថ្ៃទី០៨ ដមមករា ឆ្នំ២០១៥ យៅទី សីកា
ត ររកសួង មានយរៀបចំ ពិធីចុះហត្ាយលខ្នយលើកិចច
រពមយរពៀងរយរមាងការរវាងរកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិរត្សិលបៈជាមួ យនឹ ងវ ិទាលានសិលបៈដមមរ សតីពី “រយរមាង
រកុមសិលបៈសុភីលីន” យរកាមអធិ បត្ី ភាព ឯកឧត្តម សំរាង
ំ
កំ លនត រដ្ាយលខ្នធិ ការរកសួងវបបធម៌ និ ង
វ ិចិ រត្សិលបៈ ។
៣-ការងារសប្រិកភណឌរ ូប្ី ៖
៣.១.ការងារគ ាំពារ និងអភិរកសស្ាំណង់ប្ុរាណ ៖

ក.ការង្អរអភិរកសដ្ឋានអងគរ ៖
-បានសហការជាមួ យរកុមការង្អររបស់អាជាញធរអបសរា ដ្ឹ កនាំយកអំដបងកុ លាលភាជន៍យៅសមាាត្
និ ងចុ ះបញ្ជីយៅអាជាញធរអបសរា
-បញ្ូច លទិ នន
ន ័ យបញ្ជីលរយពើ ភែឌរូបបដ្ិ មាដដ្លបានពិ ព័រែ៌នារួចយៅកនុងកំ ពយូទ័ រចំ នួន២៥រូប
-បានបនតសហការយរៀបចំ រប
ូ ចមាាក់ ដដ្លជារយរមាងថ្វ ិការបស់រកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ
-បានយរៀបចំរបព័ នប
ធ ងាូរទឹ កបានរបដវង៤០ដម៉ា រត្ ។
ម.ការង្អរការពារត្ំបន់របាលទ ៖
-បានចុ ះយៅពិ និត្យ និងទប់ លកត្់របជាពលរដ្ាកុំឲ្យលងសង់ លំយៅដ្ឋានថ្មីកុងត្ំ
ន
បន់ ២ ននរបាលទ
បនាទយឆ្មរ
-មន្ដនតីជំនាញចំនួន០១រូប យៅចូ លរួមសហការមិនអចិនន្ដនតយ៍ជាមួ យអងគការ G.H.F របចំរបាលទ
បនាទយឆ្មរ
-បានចុ ះពិនិត្យការដ្ឋំបយង្អគលអរគិសនី ចូលកនុងត្ំបន់ការពាររបាលទបនាទយឆ្មរ
-ការយបាះបយង្អគល និ ងដ្ឋក់ បណា
ត ញដមសអរគិសនី កុងត្ំ
ន
បន់ ការពាររបាលទបនាទយឆ្មរ មិនបាន
យោរពយៅតាមរកុមការង្អរពិ ភាកា (ដ្ូចជាយៅភូមិខ្នងយជើង និងខ្នងលិច ដ្ឋក់ បយង្អគលមានចំនួន១៥ដម៉ា រត្
ពី ផ្ូវអមមាត្់
ា
កសិនុធ ដដ្លបណា
ត លឲ្យមូ ចយទសភាព បរ ិលានវបបធម៌ កនុងត្ំបន់ការពារយបត្ិកភែឌ)
-បនតអនុ វត្តរយរមាងជួ សជុល និ ងពរងឹងលពនហាលខ្នងយកើត្ និងដ្ឋក់ របព័នល
ធ ូរ ំយដ្ឋះទឹក សយរមច
បាន៦៥ភាររយ ននរយរមាង។
រ.ការង្អរររប់ររងរមែីយដ្ឋានវបបធម៌ ៖
បានចូ លរួមកនុងការលងសង់ រពះវ ិហារយៅវត្តរពះមយហាសថ្សុវែណ រិរ ីបឹងដដ្ង
ស្សុកសទឹងរត្ង់
យមត្តកំពង់ ចម ។
ឃ.ការង្អរជួសជុលរបាលទ និងសំែង់បុរាែ ៖
បានយរៀបចំ ឯកលរយដ្ើមបីយធវើបទបង្អាញយដ្ើមបីជារំ និត្យលើការចុ ះបញ្ជីរកុងបាត្់ ដ្ំបងជាយបត្ិ កភែឌ
ពិ ភពយលាក។
ង.ការង្អរអភិរកសតាមបណា
ត យមត្ដ ៖
-អភិ រកសដ្ឋានកំពង់ធំ និ ង រពះវ ិហារ ៖
+បនតចូលរួមសហការជាមួយអងគការWasedaចងរកងឯកលរ
និ ងជួ សជុលរបាលទសំបូរ
នរពរុ ក យៅយមត្តកំពង់ធំ ។
-អភិ រកសដ្ឋានបាត្់ដ្ំបង បនាទយមានជ័ យ និ ង ឧត្ដរមានជ័ យ ៖
+បនតចូលរួមសហការជាមួយអងគការG.H.Fចងរកងឯកលរ
និងជួ សជុ លរបាលទបនាទយ
ឆ្មរ យៅយមត្តបនាទយមានជ័យ
ច.ការង្អរសហរបត្ិបត្ដិការជាមួយអនដរជាត្ិ ៖
*កិចចសហការជាមួ យអងគការ G.H.F ជួ សជុ លរបាលទបនាទយឆ្មរ ៖
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បានសមាាត្នរពត្ូ ចៗយៅខ្នងយរកាយយរាងទងបានទំ ហំ១.២០០ដម៉ា រត្។
*កិចចសហការជាមួ យអងគការ Waseda ជួ សជុ លរបាលទសំបូរនរពរុ ក យមត្ដកំពង់ធំ ៖

ការង្អរជួសជុលរបាលទ N1 ៖ បិ ទមុមចយងកះខ្នងយកើ ត្របាលទបាន០៣ដម៉ា រត្កាយរ ៉ា និងពរងឹង
សរសរយផ្ទាបខ្នងត្បូងននរបាលទ យដ្ឋយយរបើ បាយអរអស់១០ឈុត្ ។
៣.២ការងារសរមនទីរ ៖

ក.លរមនទីរជាត្ិភំយន ពញ ៖
-បានទទួ លវត្ាុសិលបៈចំនួន០២មុមរឺ “រកឡ” អំពីដ្ីដ្ុត្ ពី របជាពលរដ្ារាជធានីភំ យន ពញ និង
“រូបសំណាកយលាក Kou Sann” អំ ពីយលាហៈធាត្ុ ពី យលាកជំ ទវ ម៉ាក់ វែណ សុីថា អភិ បាលរងរាជធានី ភំយន ពញ
-ការតាំងពិព័រែ៍យរៅរបយទស ៖ យោងកិ ចចរពមយរពៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិ បាលកមពុជា និ ងវ ិចិ រត្លល
ជាត្ិ អូស្ដលតលី
រាជរដ្ឋាភិ បាលកមពុជាបានអនុញ្ញាត្ឲ្យភារីអូស្ដលតលីមី វច ត្ាុសិលបៈបុ រាែដមមរចំ នួន០៣រូបយក
យៅតាំងពិព័រែ៌យៅរបយទសអូ ស្ដលតលី រយៈយពល០៣ឆ្នំ (២០១៤-២០១៧)
-យោងកិចចរពមយរពៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិ បាលកមពុជា
និ ងបែិ ឌ ត្សភាចិនននយបត្ិកភែឌវបបធម៌
រាជរដ្ឋាភិ បាលកមពុជាបានអនុ ញ្ញាត្ឲ្យភារី បែិ ឌ ត្សភាចិ នននយបត្ិ កភែឌវបបធម៌
មចីវត្ាុសិលបៈបុរាែដមមរ
ចំ នួន៨០រូប ពី លរមនទីរជាត្ិ យកយៅតាំងពិ ព័រែ៌យៅរកុងយប៉ា កាំង និ ងយមត្តកាវងទុង លធារែរដ្ារបជាមានិ ត្
ចិ ន រយៈយពល០៦ដម ចប់ពីដមធនូ ឆ្នំ២០១៤ ដ្ល់ដមមិ ថ្ុនា ឆ្នំ២០១៥
-ជួ សជុ លរូបចមាាក់ បាន២០រូប
-យភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរជាត្ិ ភំយន ពញមានរែៈរបត្ិ ភូជាន់ មពស់ជាត្ិ -អនដរជាត្ិ យភញៀវជាត្ិ -អនដរជាត្ិ
សិកាខកាម សិសស និ សសិត្ រពះសងឃ សរុបមានចំ នួន ២៤.៦០៩នាក់ កនុងយនាះមាន ៖
យភញៀវជាត្ិចំនួន ២.៨១៩ នាក់ ទទួ លបានថ្វ ិកាចំនួន ៩៨៦.៦៥០យរៀល បង់ ចូលថ្វ ិការដ្ា
យភញៀវអនដរជាត្ិចំនួន ១៨.៧៤៩ នាក់ ទទួ លបានថ្វ ិកា ៦៥.៦១២ដ្ុលាា បង់ចូលថ្វ ិការដ្ា
យភញៀវចូ លឥត្បង់នថ្ាចំនួន ៣.០៤១នាក់។
ម.លរមនទីរឧរកឹដ្ក
ា មមរបល័យពូជលសន៍ទួលដសាង ៖
-យភញៀវជាត្ិ-អនដរជាត្ិ រពះសងឃ សិសស និ សសិត្ចូ លទសសនាមានចំនួន៤៨.១៣០នាក់ កនុងយនាះយភញៀវ
អនតរជាត្ិចំនួន៤១.៦៧៦នាក់។
រ.មែឌលវត្ដភំ ន ៖
-យភញៀវយទសចរែ៍ជាត្ិ-អនតរជាត្ិ ចូលទសសនាមានចំនួន១៥.៤៩៧នាក់
កនុងយនាះអនតរជាត្ិមាន
ចំ នួន ១២.៩៦៧នាក់ ។
ឃ.មែឌលយជើងឯក ៖
-យភញៀវយទសចរែ៍ជាត្ិ-អនតរជាត្ិ ចូលទសសនាសរុបមានចំនួន២៧.២០០នាក់
កនុងយនាះអនតរជាត្ិ
មានចំនួន២១.៩៩០នាក់ ។
៣.៣.ការងារប្ុរាណវិទ្ា និងប្ុសរត្ប្វរតិវិទ្ា ៖

-បានសហការជាមួ យលកលវ ិទាល័យអុី លីែយ សហរដ្ាអាយមរ ិក យៅចូលរួមយធវើកំណាយយៅ
របាលទរពះម័ នកំ ពង់ លវយ យមត្តរពះវ ិហារ និ ងសហការជាមួ យលកលវ ិទាល័យអូ តាយហាគ សហរដ្ាអាយមរ ិក
ចុ ះយៅអភិ រកសមឈូសបុ រាែ យៅរជលងយរជាះអាដរ ៉ាង យមត្តយកាះកុង
-បានចុ ះយៅយធវើការអភិរកសកុ លាលភាជន៍ យៅយមត្តយកាះកុ ង
-បានចុ ះកិចចរពមយរពៀងជាមួ យលកលវ ិទាល័យអុីលីែយ សហរដ្ាអាយមរក
ិ សតីពីការសិកាស្លវ
រជាវយៅរបាលទរពះម័នកំពង់ លវយ យមត្តរពះវ ិហារ ។
៤-ការងារសប្រិកភណឌអរ ូប្ី ៖
៤.១.ការងារអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ ៖

-បនតការស្លវរជាវ និងចងរកងអំពីរបនពែីទំយនៀមទមាាប់ ននពិធីបុែយដ្ឋរលាន
-បានយរៀបចំត្ុបដត្ងលមា តាំងពិព័រែ៌រូបថ្ត្ ហវង
បដ្ឋ សរមាប់ សននិបាត្រកសួងវបបធម៌
ុ
និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ កាលពី នថ្ៃទី២១-២២ ដមមករា ឆ្នំ២០១៥
-បនតយរៀបចំ លរមនទីរដមាងដមមរ យដ្ើមបីយបើ កជូនមហាជនចូ លទសសនា និងសិកាស្លវរជាវ ។
៤.២.ការងារស្ិលបៈភាពយនដ និងផសពវផាយវប្បធម៌ ៖

-ថ្ត្វ ីយដ្អូ ឯកលរពី សកមមភាពថានក់ដ្ឹកនាំ និងការង្អរអងគភាពជុំ វ ិញរកសួងបាន០១ចំ ែងយជើ ង
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-ត្យមាើងវ ីយដ្អូ របាំបានពី រចំែងយជើ ងរឺ “ជី វ ិត្ជនជាត្ិ ” និ ង “ដសនភូមិ”
-បានទទួ ល និងផ្តល់ការអនុ ញ្ញាត្ថ្ត្ភាពយនតឯកលរបរយទសចំនួន០១ចំែងយជើ ង
-ចុ ះបញ្ជីសុំផ្លិត្វ ីយដ្អូ ខ្នរា៉ា អូយមដមមរបាន០៧យលម វ ីយដ្អូ យរឿងដមមរ(០១ដ្ុំ ចប់) បាន០១ចំែងយជើង
-បានអនុញ្ញាត្ចាប់ឲ្យថ្ត្វ ីយដ្អូ ខ្នរា៉ា អូ យមដមមរចំ នួន០៤យលម វ ីយដ្អូ យរឿងដមមរ(០១ដ្ុំចប់) បាន០២
ចំ ែងយជើង
-បានផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យយធវើអាជី វកមមដ្ល់វ ីយដ្អូ ខ្នរា៉ា អូ យមដមមរចំ នួន០៥យលម វ ីយដ្អូដមមរ(១ដ្ុំចប់)ចំ នួន
០៣ចំ ែងយជើ ង និងសប៉ាត្អប់រ ំដមមរ ចំ នួន០២ចំ ែងយជើ ង
-បានផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យយធវើអាជី វកមមដ្ល់វ ីយដ្អូ យរឿងបរយទសដដ្លបានបកដរបជាភាលដមមរ
រូចដ្ឋក់
បញ្ញ
ច ំងតាមយរាងភាពយនតនានាចំ នួន០៩ចំ ែងយជើង
និ ងចុ ះបញ្ជីវ ីយដ្អូ នាំចូលពី បរយទសដដ្លបានបកដរប
ជាភាលដមមរ និ ងមិ នបានបកដរបសរមាប់ ដ្ឋក់ លក់ តាមទី ផ្ារបាន២០ចំ ែងយជើង
-បានទទួ លចំ ែូលពី ការផ្ដល់យសវាកមមភាពយនដ-វ ីយដ្អូ សរុបចំ នួន៩.៣៥៥.០០០យរៀល បង់ ចូល
ថ្វ ិការដ្ា ។
៤.៣.ការងារស្ិលបៈទ្ស្សនីយភាព ៖

-បានរបរុំ ត្ន្ដនដី និ ងសដមដងសិលបៈទំងមហាជន និ ងអាជី ព សរុបចំនួន២១២យលើក កនុងយនាះ
នាយកដ្ឋានសិលបៈសដមដងកនុងស្សុកបាន០៧យលើក
-ព្កុម្្ិលបៈបាៃប្ៃតហាត់្ម្ ៃិ ងតកម្លើងសាានដ្ិលបៈ្ព្ាប្់ យកកៅ្ម្ម្តងកាុងស្្ុក ៃិង
កព្ៅព្ប្កទ្្

-យលាកររូ អនកររូនននាយកដ្ឋានសិលបៈទសសនី យភាព បានបនតជួយបែុត ះបណា
ត ល និ ងពរងឹង
រុ ែភាពសិលបៈទសសនីយភាព យៅតាមបណា
ដ ររឹ ះលានអប់ រ ំនានារួមមាន ៖
+អនកររូរបាំ និ ងចយរមៀងបុរាែ០៤រូប បនតបង្អាត្់ យៅមហាវ ិទាល័យសិលបៈនាដ្លស្ដសត
+សិលបកររបាំរបនពែី០២រូប បនតបង្អាត្់ បយចចកយទសយលាខនយខ្នល យៅមហាវ ិទាល័យសិលបៈ
នាដ្លស្ដសត
+យលាកររូ អនកររូរបាំរបនពែី របាំបុរាែ និ ងយលាខនចំនួន០៧នាក់ បនតបង្អាត្់បយរងៀនសិសស
យៅលលាមធយមវ ិចិ រត្សិលបៈ
+យលាកររូ អនកររូចំនួន១០នាក់ ចុ ះជួ យបង្អាត្់បយរងៀនសិសសយៅបណា
ត យមត្ត សរមាប់ ចូលរួម
កនុងមយហាស្សពយុជន ។
៤.៤.ការងារស្ិលបៈស្ូនរ ូប្ និងស្ិលបៈស្ិប្បកមម ៖

-បនតសិកាស្លវរជាវឯកលរកាច់ចមាាក់ ដមមរភារ២ និ ងសមាភរៈយរបើ របាស់របជាពលរដ្ាដមមរភារ២
-បានយរជើ សយរ ើសរបធានបទសរមាប់ មយហាស្សពជាត្ិ ឆ្នំ២០១៥ ចមាាក់ លពន់ សតីពីស្សីររប់ល័កខែ៍
ដដ្លមានទំ ហំ៣០ស.ម X ៥៨ស.ម ។
៤.៥.ការងារសស្ៀវសៅ ការអាន ៖

បាននិពនធអត្ាបទទសសនាវដ្តីវបបធម៌ យលម២០
*បណាណល័យជាត្ិ ៖
-យភញៀវជាត្ិ-អនដរជាត្ិចូលអានមានចំ នួន ១.០២៩នាក់
-បានទទួ លយសៀវយៅពី លាប័ ននានា និ ងអងគការយរៅរដ្ឋាភិ បាលររប់ ភាល ចំ នួន១៩០កាល
-អនកសិកាស្លវរជាវបានមចីយសៀវយៅយកយៅអានមានចំនួន១៦៥កាល
-ទទួ លទិ នាបបវត្តិបាន១៥០ចាប់ ទសសនាវដ្ដីយផ្សងៗ និងរពឹ ត្ិប
ដ ័ រត្បរយទសចំនួន៩៣កាល
-បានដចកយលម ISBN ដ្ល់អនកយបាះពុមពចំនួន៤៨យលម
-ដ្ឋក់ រកបយសៀវយៅចស់បាន៣០កាល បិទយលមកូ ដ្យសៀវយៅបាន១៤២កាល យសកនយសៀវយៅ
បាន០៩កាល និ ងត្មកល់យសៀវយៅបាន៩៧ចំ ែងយជើង
-យធវើកាតាឡុកយសៀវយៅររប់ របយភទ និ ងទសសនាវដ្តីជាភាលដមមរ-បរយទសបាន១៩៨កាល ។
៥.ការងារអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ៖
៥.១.សកលវិទ្ាល័យភូមិនទវិចិត្រស្ិលបៈ

*ឆ្នំសិកា ២០១៤-២០១៥ មាននិ សសិត្សរុបចំ នួន១.៧៩០នាក់ (ស្សីចំនួន៥៩០នាក់) កនុងយនាះ ៖
-និ សសិត្អាហារូបករែ៍ចំនួន៦០២នាក់ (ស្សីចំនួន២៣០នាក់)
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-និ សសិត្បង់នថ្ាសិកាចំនួន១.១៨៨នាក់ (ស្សីចំនួន៣៦០នាក់)
-លស្ដលតចរយសរុបចំនួន២៣០នាក់ (ស្សីចំនួន៣៦នាក់ )
-បនតអនុ វត្តកមមវ ិធី ឆ្នំសិកា២០១៤-២០១៥
ិ ី របកួ ត្របដជងដ្យែើត មពានរង្អវន់ រំនូរផ្ាយ យរកាមរបធានបទ “យុវជន យដ្ើ មបីវបបធម៌ ជាត្ិ ”។
-យបើ កកមមវធ
៥.២.សលាមធយមវិចិត្រស្ិលបៈ

-ឆ្នំសិកា២០១៤-២០១៥ សិសសសិកាយៅតាមលលាជំ នាញទំង៥មានចំនួន ១.០៣៣នាក់ កនុង
យនាះស្សី៤៤១នាក់
-សិសសលនក់ យៅកនុងលលាមានចំនួន១៤៧នាក់ ស្សី៧៤នាក់
-លស្ដលតចរយសរុបមានចំនួន២៣៧នាក់ កនុងយនាះស្សីចំនួន៩៦នាក់
-បានរបជុំ ររូបយចចកយទស និ ងចំ យែះទូ យៅយដ្ើមបីយរៀបចំ យធវើការរបឡងរបចំដម ។
៦.ការងារមនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈរាជធានី-សែរដ ៖
 មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈរាជធានីភនាំសពញ ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានបនតយរៀបចំដថ្រកាការពារសណា
ត ប់ ធានប់ យលភ័ ែភាព អនាម័ យ
មែឌលវត្តភំនបានលាជារបចំ ។ បានចុ ះស្លវរជាវ និងចុ ះបញ្ជីលរយពើភែឌវត្ាុបុរាែយៅវត្តនរពដវង និងវត្ត
យជើងឯក កនុងមែឌដ្យង្អក ដដ្លមានវត្ាុបុ រាែសរុបចំនួន៤១ដ្ុំ-ផ្ទទំង។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានរត្ាត្ពិ និត្យកដនាងលក់កាយហវបញ្ញ
ច ង
ំ វ ីយដ្អូ បាន១២ទី តាំង អាជី វកមម
អុិ នយធើ យែត្បាន០៧ទី តាំង យរាងភាពយនតយលយជនបាន០២យលើក វ ីយដ្អូ ោមនទិដ្ឋាការបាន០៧ទី តាំង ឌ្ី សោមន
ទិ ដ្ឋាការបាន១៤ទី តាំង ចមាាក់ យឈើ ឥត្ចាប់ បាន១១ទី តាំង ចមាាក់ថ្មឥត្ចាប់បាន០៣ទី តាំង។ បានសហការ
ជាមួ យរែៈកមមការចរមុះមែឌដ្ូនយពញ ចុ ះចប់ និងដ្កហូត្ទូ យហគមចំនួន ១៥ទូ កនុងសង្អកត្់ស្សះចក មែឌ
ដ្ូ នយពញ និ ងសហការជាមួ យមន្ដនតីសង្អកត្់បឹងទំ ពុន ចុះបិ ទអាជីវកមមទូយហគម ចំ នួន០២ទី តាំង មិ នឲ្យដ្ំយែើការ
យៅមែឌមានជ័ យ ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតកណា
ដ ល៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ រកុមជាងរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវិចិរត្សិលបៈ កំពុងដ្ំយែើរការលាបថានំ
យធវើយធនើសរមាប់ ត្មកល់រពះពុទធរប
ូ និងត្បណា
ត ញអរគិសនី លរជាថ្មី យៅរពះសកយមុនីយចត្ី យ។ រពះររូអរគបែិឌ ត្ ប៊ាុ ត្
លវងស
បានឧបត្ាមភនថ្ាយភាើងចំនួន២.២៧០.១០០យរៀលសរមាប់ បំភឺាយៅរពះសកយមុនីយចត្ីយ។
រកុមជាងរបស់
រកុមហ៊ាុន ផ្ទន អុី មុិច បានផ្ទាកទំងស្សុងការជួ សជុលរពះវិហារអដ្ារសស។ បានចុះពរងឹងកិចចការពារលានី យ
បុរាែត្ំបន់ ទួលរុ ហា និ ងការដថ្ទំមែឌលឧរកិ ដ្ាកមមយពាធិ ទយនា យៅស្សុកយកាះធំ ឲ្យបានលា។ បានចុះជរមុញ
អាជាញធរររប់ ឃុំ កនុងស្សុកកណា
ត លសទឹង អំ ពីកិចចការពារទួ លបុ រាែចំ នួន៤០ទួ ល និងរពះវិហារបុរាែចំ នួន០២
ឲ្យបានរង់ វងស យជៀសវាងការរំយលាភបំ ពានជាកមមសិទិរធ បស់បុរគល។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានសហការជាមួ យមនទីរអប់រ ំ យុវជន និងកី ឡាយមត្ត យបើ កមយហាស្សព
យរត្ៀម យដ្ើ មបីយរជើ សយរ ើសរកុមសិលបៈយឆនើមរបចំយមត្ត និងចុ ះពរងឹងការហាត្់ របាំរបស់ររុសិសស លលាររុ
យកាសលយ និ ងវ ិរកឹត្យការយមត្ត និងយលាខននិ ោយដ្ល់សិសសវ ិទាល័យ ហ៊ាុន ដសន យសរ ីភាព រកុងតាយមម យដ្ើមបី
យរត្ៀមចូ លរួមមយហាស្សពសិលបៈយុវជនទូ ទំងរបយទសឆ្នំ២០១៥។
បានសហការជាមួ យកងរាជអាវុធហត្ា
ស្សុកយកាះធំ ចុ ះពិ និត្យការលក់-ជួ លឌ្ី សយៅឃុំសំយៅពូ នចំនួន០៣កដនាង ដ្កហូត្ឌ្ី សោមនទិ ដ្ឋាការចំ នួន
១១៩បនទះ និងចុ ះពិនិត្យយៅស្សុកយកៀនលវយចំនួន០៤កដនាង និ ងដែនាំដ្ល់អាជី វករជួ ល-លក់ ឌ្ីសឲ្យជួ ល
លក់ ឌ្ីសណាដដ្លមានទិដ្ឋាការពី រកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ។ បានថ្ត្ចមាងឯកលរកាច់ ចមាាក់ បុរាែ
ដមមរ ជូ នដ្ល់អាជី វកររបកបអាជី វកមមចមាាក់ ពុមពសុីម៉ាង់ត្៍ យៅឃុំវ ិហារលួង ឃុំយកាះចិ ន ឃុំពញាពន់ សាិត្យៅ
ស្សុកពញាឮ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតតាខកវ ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានចុ ះយៅពិនិត្យបូជនី យដ្ឋានភនំជីតាយពរជ ស្សុករី រ ីវង់ និងបានចុ ះយធវើ
លលាកប័ រត្ទួ លអងគបុរាែចំ នួន១៤លលាកប័ រត្ យៅស្សុករតាំកក់ បានចំនួន០២យលើក។ យភញៀវចូ លទសសនា
លរមនទីរយមត្តសរុបចំនួន៣៧នាក់
(អនតរជាត្ិ ០២នាក់ )
និ ងលរមនទីរស្សុកអងគរបុ រ ីសរុបចំនួន១៧២នាក់
(អនតរជាត្ិ ៣២នាក់) ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានចុ ះផ្សពវផ្ាយអនុ រកឹត្យយលម៦៣ សតីពីយសវាកមមភាពយនត-វ ីយដ្អូ
ដ្ល់របជាពលរដ្ាយៅឃុំរពះបាទជាន់ជុំ ស្សុករីរ ីវង់ និ ងដែនាំអាជីវករដដ្លរបកបអាជីវកមមភាពយនតឲ្យមាន
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ការយល់ដ្ឹងពី ការង្អរសិលបៈភាពយនត-វ ីយដ្អូ ។ ចុះស្សង់សិត្
ា ិលាកសញ្ញា លាកយីយហា ផ្ទទំងផ្ាយពាែិជជកមម
និ ងសាិត្ិសិលបៈសូនរូប និ ងសិបបកមមបានចំនួន០៣យលើក យៅរកុងដ្ូ នដកវ។ បានចុ ះស្សង់ សិត្
ា ិ បណាណល័យ
បណាណោរ និងត្ូបលក់ យសៀវយៅបានចំនួន៣យលើក យៅស្សុកយកាះអដែតត្ ស្សុកបុរ ីជលលរ និងស្សុករទំង។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតកាំពរ ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានសហការជាមួ យររប់ការ ិោល័យវបបធម៌ ស្សុក-រកុងកនុងការការពារ
និ ងដថ្រកាបុរាែលាន ពិយសសពរងឹ ងសកមមភាពការង្អរដថ្រការបាលទ និ ងរមែីយដ្ឋានបុរាែវ ិទា។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បនតសហការរត្ាត្ពិនិត្យទិដ្ឋាការរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ
យលើបនទះសុីឌ្ី វ ីសុីឌ្ីដដ្លដ្ឋក់ លក់ យៅរកុងកំពត្។ បនតសហការជាមួ យស្សុក-រកុង កនុងការស្លវរជាវ និ ង
ដថ្រការបនពែី ទំ យនៀមទមាាប់ និ ងរមែីយដ្ឋានធមមជាត្ិ យដ្ើមបីរម
ួ ចំ ដែកកនុងការដរបកាាយយមត្តកំពត្ឲ្យយៅ

ជាមជឈមែឌលថ្ត្ដមសភាពយនត-វ ីយដ្អូ ។ បានចុ ះរត្ាត្ពិ និត្យ និ ងដែនាំអំពីខ្ននត្ជាត្ិ ននកាច់ចមាាក់ ដមមរជូ ន
ដ្ល់អាជី វករចមាាក់ពុមពសុីម៉ាង់ត្៍យៅស្សុកទឹ កឈូ។ បានចុ ះរត្ាត្ពិនិត្យ និ ងដែនាំការដ្ឋក់ តាំងលាកយីយហា
លាកសញ្ញា និ ងផ្ទទំងផ្ាយពាែិជជកមម មិ នសមស្សបតាមបទដ្ឋានជាត្ិយៅរកុងកំ ពត្។
មនទរី វប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដត្ពះស្ីហនុ ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានយរៀបចំ ដថ្ទំ វត្ាុបុរាែដដ្លមានយៅកនុងមនទីរជារបចំ ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានចុ ះរត្ាត្ពិនិត្យការហាត្់ របាំយតតយលម របស់សិសសវ ិទាល័យស្សុក
កំ ពង់ សិលាចំ នួន០១យលើក។ បានអយញ្ជើញអាជី វករជួ ល-លក់ ឌ្ីសមកយធវើការរបជុំដែនាំចំនួន០១យលើក យៅ
រកុងរពះសីហនុ។ បានសហការជាមួ យរកុមហ៊ាុន ផ្ល លយរ ៉ាត្ អយញ្ជើញអាជីករយធវើអាជីវកមមយលើកតាំងលាក
យីយហាមករបជុំ និងដែនាំ សតីពីការយធវើពាកយសុំចាប់ យលើកតាំងលាកយីយហាបានចំនួន០១កដនាង។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតកាំពង់ស្ឺ ព ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានចុ ះពិ និត្យឆាឹងដ្ំ រ ីដដ្លរកាទុកយៅអាស្សមភនំបាត្ស្សុកថ្ពង ពិនិត្យ
ររឹ ះរបាលទបុ រាែយៅវត្តដ្ុងលត្់ មានឬទធិ ស្សុកឧដ្ុ ងគ និ ងបានចុ ះស្លវរជាវរកទួ លអងគបុរាែយៅស្សុកភនំ
ស្សាចបានចំនួន០៣យលើក ។ បានសហការជាមួ យឆ្មំរបាលទដកាកពង កាប់ ឆ្ករកូ នយឈើ ដដ្លដ្ុ ះយលើរបាលទ
និ ងរត្ាត្ពិនិត្យដរកងមានការកាប់ បំផ្ិច
ា បំ ផ្ទាញបានចំ នួន០២យលើក។
យភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរនរៈបុរ ីសរុប
ចំ នួន៥៧៣នាក់ ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានសហការជាមួ យមនទីរអប់រ ំ យុវជន និងកី ឡាយមត្ត យបើ កមយហាស្សព
សិលបៈយុវជនថានក់មូលដ្ឋានយមត្តឆ្នំ២០១៥
និងបំផ្ុលចលនាតាមវ ិទាល័យកនុងយមត្ត
បយងកើត្រកុមសិលបៈ
យុវជនតាមវ ិទាល័យ យដ្ើមបីចូលរួមរបកួ ត្របដជងកនុងមយហាស្សពសិលបៈយុវជនថានក់ មូលដ្ឋានយមត្តឆ្នំ២០១៥។
បានបញ្ូជ នររូជំនាញរបាំ ចុ ះបង្អាត្់ ពីទរមង់ របាំចន្ដងកង់យទើ បបយងកើត្ថ្មី ដ្ល់សិសសយៅមែឌលកូ យរ ៉ា ស្សុកសំយរាង
ទង។ បានចុ ះពិនិត្យ និ ងពរងឹ ងដ្ល់អាជីវករ ដដ្លយធវើអាជីវកមមដផ្នកសិលបៈសូនរូប និ ងសិបបកមមបានចំនួន
០៥យលើក។ ការ ិោល័យរចកយចញចូ លដត្មួ យរកុងចារមន បានអនុញ្ញាត្ចាប់របកបអាជី វកមមយលើវ ិស័យ
វបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈចំ នួន០៥ចាប់ ទទួ លថ្វ ិកាបាន២៦៥.០០០យរៀលបង់ ចូលថ្វ ិការដ្ា ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដសពាធិសរ់ ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានចុ ះរត្ាត្ពិនិត្យការលងសង់ សំែង់ យៅវត្តទួលរូ និ ងចុ ះពិ និត្យ
យមើ លទួ លបុរាែមួ យកដនាងដដ្លមានយដ្ើមយឈើ ទលធំ មួយយដ្ើម
និងមានអាយុកាលរបដហលជាង១០០ឆ្នំ
សាិត្យៅស្សុកកយែតៀងបានចំនួន០២យលើក។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានចុ ះបង្អាត្់ និ ងដកសរមាលដ្ល់រកុមសិលបៈមហាជនបានចំ នួន
០២រកុម។ បានចុ ះពិ និត្យយលើការជួ ល-លក់ ឌ្ីសដដ្លោមនទិ ដ្ឋាការពី រកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិរត្សិលបៈយៅស្សុក
កយែតៀងចំ នួន០១យលើក។ ការ ិោល័យរចកយចញចូលដត្មួ យ បានយចញលិមិត្អនុ ញ្ញាត្របរុំត្ន្ដនតីបានចំនួន
០៦យលើក ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដប្នាទយម្ភនជ័យ ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ យភញៀវចូ លទសសនាលរមនទីរយមត្តសរុបចំនួន១៨នាក់ (អនតរជាត្ិ០៨នាក់ )
របាលទបនាទយឆ្មរចំនួន១.៣០១នាក់ (អនតរជាត្ិ២០១នាក់ ) និងលរមនទីរបុ រាែវ ិទាយទពយកាល-លនយ
សរុបចំនួន៧៦នាក់ (អនតរជាត្ិ ២១នាក់ ) ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានចុ ះពិ និត្យទិ ដ្ឋាការ និងការជួ ល-លក់ យលើលននដ្ភាពយនត-វ ីយដ្អូ បាន
ចំ នួន០២យលើក និងបានចុ ះរត្ាត្ពិនិត្យវត្ាុសិលបៈចមាាក់ យឈើ ចំនួន០២រូបដដ្លរត្ូវនាំយចញយៅយមត្តយសៀមរាប
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និ ងចមាាក់ថ្ច
ម ំ នួន០២រូបនាំយចញយៅរាជធានី ភំយន ពញ ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដឧរតរម្ភនជ័យ ៖

ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានចុ ះពិ និត្យលានភាពរបាលទរុកដដ្លទទួ លរងនូ វការយឆះនរព និ ង
ពិ និត្យ វាយត្នមាយលើរយរមាងរត្ាសរតាយនរពលពនអូ រជី ក និងរបាលទរពហមកិល។ បានចុ ះកាប់ ឆ្ករនរពកនុង
បរ ិយវែរបាលទ យៅស្សុករត្ពាំងរបាលទយដ្ើមបីង្អយស្សាលសរមាប់ យភញៀវយទសចរែ៍ចូ លទសសនា។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានចុ ះពិនិត្យបញ្ញ
ច ំងភាពយនត-វ ីយដ្អូ ដដ្លោមនទិ ដ្ឋាការពី រកសូង
វបបធម៌ និងបានយធវើការដែនាំដ្ល់អាជីវករជួ លយមរកូ ធុ ងបាស វ ីយដ្អូចល័ត្ អំពីករមិ ត្សយមាង យៅរកុង
សំយរាង។ បានចុ ះពិ និត្យសកមមភាពយធវើពុមពរានយទវតា យៅរកុងសំយរាង។ បានពិនិត្យរកចាប់យធវើអាជីវកមម
អ៊ាុ ត្សក់ សមាាងការ និងលមារកចកយៅរកុងសំយរាងចំនូន០១យលើក និ ងបានស្សង់ទិននន័យចំ នួនបណាណោរ
បណាណល័យ និងអងគការដដ្លមានកនុងយមត្ត។ ការ ិោល័យរចកយចញចូ លដត្មួយរកុងសំយរាង បានយចញលិមិត្
អនុ ញ្ញាត្ថ្ត្រូប និងយបាះពុមព ចំនួន០២ចាប់ ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដសស្ៀមរាប្ ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានចុ ះហាមឃាត្់ និងបញ្ឈប់ ជាលាពរនូ វសកមមភាពការបូមមាច់
មុ សចាប់០១កដនាង ជាប់ផ្ូវបុ
ា រាែ សាិត្យៅស្សុកពួកបានចំ នួន០២យលើក។
យភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរជាត្ិ អងគរសរុបមានចំនួន៥.៣១០នាក់ (អនតរជាត្ិ៥.០៩៥នាក់ ) លរមនទីរ
រពះនយរាត្តមសីហនុចំនួន២.២០៨នាក់ (អនតរជាត្ិ ២.១០០នាក់ ) លរមនទីរវត្តរាជបូ ព៌ចំនួន៨៨០នាក់ (អនតរជាត្ិ
៨០៥នាក់) និ ងមែឌលឧរកិ ដ្ក
ា មមរបល័យពូ ជលសន៍ ចំនួន៤.៧៥០នាក់ (អនតរជាត្ិ ចំនួន៤.៥០០នាក់ ) ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី៖បានផ្ដល់លិមិត្អនុញ្ញាត្នាំយចញវត្ាុសិលបៈយៅយរៅរបយទសចំនួន០៩រូប
រកុមសិលបៈរបាំ
និងសិលបៈមហាជនចំនួន២៤រកុម
បានយចញសដមតងកនុងយរាងមយហាស្សព
សណា
ា ោរ
យភាជនី យដ្ឋាន និ ងផ្ាររារត្ីជូនយភញៀវជាត្ិ និ ងអនតរជាត្ិ ទសសនាជារបចំ។ បានចុ ះដែនាំ និងរត្ាត្ពិ និត្យ
បទយលមើសភាពយនត-វ ីយដ្អូដ្ល់អាជី វករភាពយនត-វ ីយដ្អូ (ការផ្លិត្ ការចក់បញ្ញ
ច ំង ការជួ ល-លក់ ឌ្ីសអាស
អាភាស និ ងោមនទិ ដ្ឋាការ) ឱ្យចូ លរួមអនុវត្ដតាមលិមិត្បទដ្ឋានចាប់ចំនួន៣១កដនាង (ស្សុកពួក ស្សុកជីដរកង
ស្សុកអងគរជុំ និងស្សុករបាលទបារង)។ បានរត្ាត្ពិនិត្យ និ ងដែនាំ ដ្ល់អាជីវករ សិបបករដដ្លកំពុងបយរមើ
យសវាកមមទក់ ទងនឹ ងជំ នាញសិលបៈសូនរូប និងសិបបកមមឲ្យយោរពតាមកាច់ ចមាាក់ ដមមរ យៅផ្ារចស់ ផ្ារ
យសៀមរាបអាត្យសនធ័រ និ ងផ្ាូវកូនម៉ា រកុងយសៀមរាប បានចំនួន២៥កដនាង។ សហការជាមួ យរកុមការង្អរចរមុះ
លលារកុងយដ្ើមបីយរៀបចំ សណា
ត ប់ ធានប់ រកុងយសៀមរាប ចុ ះផ្សពវផ្ាយ និងឲ្យយធវើកិចចសនាពី អាជី វករជាមាចស់
លាកសញ្ញាដដ្លយលើកតាំងពុំយោរពចាប់ បាន២៣កដនាង កនុងរកុងយសៀមរាប។ ការ ិោល័យរចកយចញចូ លដត្
មួ យរកុងយសៀមរាប បានផ្ដល់ចាប់ យសវាកមមលាកសញ្ញា រាំកំលនតលក់ សំបុរត្ ផ្សពវផ្ាយផ្លិត្ផ្ល របរុំ ត្ន្ដនតី
និ ងចងបដ្ឋចំ នួន១០ចាប់។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតត្ពះវិហារ ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានចុ ះដ្ឹ កវត្ាុបុរាែយៅលលាស្សុករូ ដលន និងយៅឃុំស្សយ៉ាង់ ស្សុក
រូ ដលនបានចំ នួន០២យលើក។ បានទទួ លសរសរយពរជពី ការការ ិោល័យយបត្ិ កភែឌចំ នួន០១ ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ រកុមសិលបៈបានយចញសដមតងកនុងកមមវ ិធី យផ្សងៗកនុងយមត្ត។ បានស្សង់
សាិត្ិវ ិស័យសិលបៈសូនរូប និ ងសិលបៈសិបបកមមយៅស្សុកសងគមថ្មី និ ងស្សង់ សិត្
ា ិ វ ិស័យអភិ វឌ្ឍវបបធម៌ យៅស្សុក
ជាំកានត និ ងស្សុកដឆបបានចំនួន០៣យលើក។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដស្ង
ឹ ទ ខត្រង ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានចុ ះរត្ាត្ពិនិត្យវត្ាុបុរាែដដ្លសាិត្តាមទួ លរបាលទ និងតាមផ្ទះ
របជាពលរដ្ាបានចំនួន០២យលើក និ ងចុ ះយៅស្សុកថាឡាបរ ិវា៉ា ត្់ យដ្ើមបីយដ្ឋះស្លយអំ ពីបញ្ញ
ា របជាពលរដ្ានាំោន
មកលក់ ដ្ូរយៅទួ លរបាលទរពះយោ និ ងបានយធវើកិចស
ច នាបញ្ឈប់ ការលក់ដ្ូរ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានបនតបង្អាត្់របាំដ្ល់សិសសវ ិទាល័យរពះរាជបូជនី យកិ ច។
ច
បាន
ស្លវរជាវ និងចងរកងបយងកើត្របាំ “សរមស់មចឆបា៉ា យសអុី ” និងយលាខននិ ោយ “យបើ នថ្ៃយៅដត្រះ”។ បានចុ ះដែនាំ
ដ្ល់អាជី វករភាពយនត-វ ីយដ្អូ ទំងអស់ដដ្លមានយៅកនុងយមត្តឲ្យមកដ្ឋក់ ពាកយសុំរបកបអាជីវកមមសរមាប់ ឆ្នំ
២០១៥។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដររនគ្ីរ ី ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានចុ ះយបាះបយង្អគលរពំ ររឹ ះរបាលទរពះយវសនតរ យៅស្សុកលំផ្ទត្់ និ ង
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ឺ
ចុ ះរត្ាត្ពិ និត្យការកាប់ នរពកនុងត្ំ បន់ ររឹ ះរបាលទរពះពុ ទធ យៅស្សុកវុននសចំ
នួន០២យលើក។ បានចុ ះរត្ាត្ពិនិត្យ
យរៀបចំ របាលទោ៉ា កណាំ ង យដ្ើ មបីទទួ លយភញៀវជាត្ិ -អនតរជាត្ិចូលទសសនា។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានចុ ះរត្ាត្ពិនិត្យការហវឹកហាត្់របស់រកុមសិលបៈមហាជនភូ មិត្ង
ែងឡិៈយរៀងរាល់សបាតហ៍។
បានចុ ះរត្ាត្ពិ និត្យកដនាងចក់បញ្ញ
ច ង
ំ ទូ រទសសន៍ ដមសកាបបានចំនួន០២យលើក។
បានចុ ះពរងឹ ងសិបបកមមចមាាក់ យៅស្សុកកូនមុំ និងរត្ាត្ពិ និត្យកដនាងលក់ វត្ាុអនុ សាវរ ីយ៍យៅស្សុកបរដកវចំ នួន
០២យលើក។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដមណឌលគ្ីរ ី ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានចុ ះយៅបែុត ះបណា
ត លយលាខនមាីៗដ្ល់សិសសកនុងមែឌលចំ ការដត្
ចំ នួន០៥យលើក។ បានយបាសសមាាត្អាស្សមទំងបីយៅយលើមជឈមែឌលវបបធម៌ជនជាត្ិ យៅភនំយដ្ឋះរកមុំ សរមាប់
យភញៀវយទសចរែ៍មកយលងកំ លនត
និងបានចុ ះវាស់ដ្ីភំ ស
ន រមាប់ ឈូសឆ្យយធវើកាំជយែើ ត រយឡើងយៅអាស្សម
យលាកោយផ្ាំ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតនត្ពខវង ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានសហការជាមួ យអាជាញធរស្សុកសុីធរកណា
ត ល និង ស្សុកបាភនំសិកា
ដសវងយល់ពីរបវត្តិរបាលទនរពយដ្ើ មស្សុក និងរបាលទវ ិហារច័ន។
ទ យរៀបចំ យធវើបលា័ងគសរមាប់ត្មកល់រពះអងគ០២
រពះអងគយៅទួ លបារាយែ៍អដែតត្។ យភញៀវចូ លទសសនាលរមនទីរយមត្តមានចំ នួន១២នាក់ ។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានហាត្់ បទយភាង និងចយរមៀងសម័ យជាយរៀងរាល់នថ្ៃ និងបង្អាត្់
របាំបដនាមដ្ល់សិសសវ ិទាល័យបាភនំ។ បានចុ ះពិ និត្យអាជី វកមមវ ីយដ្អូ លក់ កាយហវយៅរកុងនរពដវងចំ នួន១យលើក។
បានរត្ាត្ពិ និត្យសិបបកមមពុមពសុីម៉ាង់ត្៍យៅតាមបណា
ត រកុង-ស្សុក និ ងស្សង់ សិត្
ា ិសិបបកមមររប់របយភទយដ្ើ មបីសុំយបើ ក
វរគបែុត ះបណា
ត ល និ ងចុះពិ និត្យសិបបកមមត្មាញហូល ផ្ទមួ ង យៅស្សុកសុីធរកណា
ត លចំ នួន០១យលើក។ បាន
ពិ និត្យលាកសញ្ញាររប់ របយភទយៅស្សុកពារាំង និងស្សុកកំពង់រត្ដបកចំ នួន០២យលើក។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតសវយសរៀង ៖
ការង្អរយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានរត្ាត្ពិ និត្យទួ លបុរាែ និងរបាលទបុ រាែចំនួន៧យលើក។ បានចុះ
សហការយធវើបាង់ទួលបុរាែចំ នួន០២បាង់ និ ងចុ ះផ្សពវផ្ាយចាប់ សតីពីកិចចការពារយបត្ិ កភែឌចំ នួន០២យលើក។
បានចុ ះរត្ាត្ពិនិត្យវត្ាុបុរាែយៅតាមទី លធារែៈចំ នួន០១យលើក។
ការង្អរយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានបង្អាត្់ របាំដ្ល់អងគការកូ ដ្ូដមមរយៅឃុំតាសួសបានចំ នួន០១យលើក។
បានរត្ាត្ពិ និត្យអាជី វកមមជួល-លក់ឌ្ីសចំនួន០២យលើក រកយឃើញឌ្ី សោមនទិ ដ្ឋាការចំ នួន៣៥០បនទះ។ បានចុ ះ
ផ្សពវផ្ាយចាប់ សតីពីវ ិស័យភាពយនត និងវ ីយដ្អូ បានចំ នួន០១យលើក។ យចញលិមិត្អនុញ្ញាត្យលើកលាកសញ្ញា
និ ងផ្ទទំងយីយហាររប់ របយភទចំនួន០២កដនាង។
៧- សស្ចកតស្
ី ននិដ្ឋឋន ៖
សកមមភាពការង្អរវបបធម៌ និ ងវ ិចិរត្សិលបៈ កនុងដមមករាឆ្នំ២០១៥យនះ មានដ្ំយែើរការលាកុង
ន
ការផ្សពវផ្ាយ និ ងចត្់តាំងអនុ វត្តកមមវ ិធី នយោបាយយុទធលស្ដសតចត្ុ យកាែដ្ំ ណាក់ កាលទី៣ របស់រាជ
រដ្ឋាភិ បាល នីត្ិកាលទី៥ននរដ្ាសភា និ ងដផ្នការយុទធលស្ដសតអភិវឌ្ឍជាត្ិ ២០១៤-២០១៨ ស្សបតាមយោល
នយោបាយជាត្ិ សីព
ត ី វ ិស័យវបបធម៌យដ្ឋយយផ្ទតត្សំខ្នន់ យលើការអភិរកស និងអភិ វឌ្ឍវបបធម៌ ជាត្ិ ទំងរូបី និ ងអរូបី
យដ្ើមបីរម
ួ ចំដែកអភិ វឌ្ឍយសដ្ាកិចចសងគម។ ជាក់ដសតងកនុងដមមករា ឆ្នំ២០១៥យនះ យយើងសយរមចបាននូ វលទធផ្ល
មូ យចំ នួនដ្ូ ចខ្នងយរកាម៖
-ការង្អរោំពារជួ សជុ លរបាលទបុរាែបានបនតដ្ំយែើរការររប់ដផ្នកជំ នាញកនុងការជួ សជុ ល ដថ្រកា
ការពារសំែង់បុរាែ និ ងចងរកងឯកលររបវត្ដិលស្ដសដ
-បានមិ ត្មំផ្សពវផ្ាយលិមិត្បទដ្ឋានរត្ិ យុត្ិ ស
ត ីព
ត ី កិចដច ថ្រកា ការពារអត្តសញ្ញាែជាត្ិ កបូនខ្ននត្
កាច់ ចមាាក់ ដមមរជូ នដ្ល់វ ិស័យឯកជនដដ្លរបកបអាជី វកមមយលើវ ិស័យវបបធ៌មឲ្យរកាបាននូ វរុ ែភាព
កបូន
ខ្ននត្ជាត្ិ និ ងពរងឹងការផ្តល់ និ ងបយរមើ យសវាកមមវបបធម៌ដ្ល់វ ិស័យឯកជនឲ្យរហ័សទន់ យពលយវលា ជាការ
យលើកទឹកចិ ត្ត
និងយឆាើយត្បយៅនឹងការបយងកើត្
និងបយងកើនផ្លិត្ផ្លវបបធម៌ជាត្ិ របស់ពូកយរ
កនុងយោល
បំ ែងយធវើឲ្យមាននិរនតរភាព ននការយធវើចរាចរផ្លិត្ផ្លវបបធម៌ ជាត្ិ យលើទីផ្ារយសរ ី រូមចំ ដែកបយរមើ វ ិស័យ
យទសចរែ៍-វបបធម៌ យដ្ើ មបីអភិ វឌ្ឍយសដ្ាកិចចជាត្ិ និងកាត្់បនាយភាពរកី រកកនុងសងគម។ យដ្ឋយដឡកលលា
មធយមវ ិចិ រត្សិលបៈ និងលកលវ ិទាល័យភូ មិនទវ ិចិរត្សិលបៈបានមិត្មំបែុត ះបណា
ត លធនធានមនុ សសររប់
ជំ នាញវបបធម៌ និ ងររប់ករមិត្សិកា យដ្ើ មបីរម
ូ ចំដែកជួ យដ្ល់ធនធានមនុ សសកនុងការអភិ រកស និងអភិ វឌ្ឍ
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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។
៨-ទ្ិស្សៅការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈត្ប្ច ាំខែកុមាៈ ឆ្ន ាំ២០១៥
-បនដយធវើកិចចសហរបត្ិបត្ដិការជាមួ យអងគការ G.H.F ជួ សជុ លរបាលទបនាទយឆ្មរ យមត្ដបនាទយមានជ័ យ
-បនដយធវើកិចចសហរបត្ិបត្ដិការជាមួ យអងគការWaseda ជួ សជុ លរកុមរបាលទសំបូរនរពរុ ក យមត្ដកំពង់ ធំ
-យរត្ៀមយធវើកិចចសហរបត្ិបត្តិការជាមួ យរកុមហ៊ាុនKIRI Travelពី ការង្អរយបាះត្ង់ យៅរបាលទបនាទយឆ្មរ
-ចត្់ មន្ដនតីយរៀបចំ បចចុបបននភាពហានិភ័យរូបចមាាក់ យៅយរៅ និងកនុងឃាាង
ំ អភិ រកសអងគរសរមាប់ជួសជុ លបនត
-យរត្ៀមរកទី តាំងរការូបចមាាក់ ដដ្លបានជួ សជុ លរួច យដ្ឋយថ្វ ិការដ្ាឆ្នំ២០១៥ ឲ្យមានសុវត្ាិភាព
-បនដចុះបញ្ជីលរយពើភែឌវត្ាុសិលបៈយៅលរមនទីរជាត្ិ និ ងលរមនទីរយមត្ដ
-បនដរត្ាត្ពិនិត្យ និ ងផ្ដល់ជំនួយបយចចកយទសដ្ល់ការង្អរអភិរកស និ ងរយបៀបដ្ឋក់តាំងពិព័រែ៌វត្ាុសិលបៈ
-បនតការសិកាស្លវរជាវឯកលរកាច់ចមាាក់ ដមមរភារ៣ និងសមាភរៈយរបើរបាស់របជាពលរដ្ាដមមរភារ៣
-បនតការពិ និត្យ ការរបមូលផ្តំុ និងចងរកងឯកលរកាច់ ចមាាក់ ដមមរភារ២ និងសមាភរៈយរបើ របាស់របជា
ពលរដ្ាដមមរភារ២
-បនតកិចចសហការជាមួ យរែៈកមមការអនតររកសួងបន្ដង្អកបបទយលមើសភាពយនត-វ ីយដ្អូ
កនុងការរត្ាត្
ពិ និត្យ និងមានវ ិធានការចំយពាះការចរាចរផ្លិត្ផ្លភាពយនតោមនទិ ដ្ឋាការពី រកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិរត្សិលប:
-បនតសហការជាមួ យរកសួងយុត្ិធ
ត ម៌យធវើចាប់ សតីពីការររប់ ររងវ ិស័យភាពយនត
-យរត្ៀមសដមដងសិលបៈទសសនី យភាពបយរមើរពឹត្ិ កា
ដ រែ៍សំខ្នន់ ៗរបស់ជាត្ិ និ ងអនដរជាត្ិ
-យរត្ៀមចូ លរួមកនុងសកមមភាពសិលបៈទសសនី យភាពយៅយលើឆ្កអនតរជាត្ិ
-យបើ កការរបឡងឆមាសទី១ យៅររប់ ករមិត្សិកា យៅលកលវ ិទាល័យភូ មិនវទ ិចិ រត្សិលបៈ
-បនតការជួ សជុ លអាោរបណាណល័យយៅលកលវ ិទាល័យភូ មិនទវ ិចិ រត្សិលបៈ
-យបើ កមយហាស្សពសតីពី យុវជនយដ្ើមបីវបបធម៌ជាត្ិ អបអរទិវាវបបធម៌ ជាត្ិ ៣មិ នា យលើកទី១៧ ។
អាស្ស័យដ្ូ ចបានយោរពជរមាបជូនខ្នងយលើ
សូម ឯកឧត្ដមបែិ ឌ ត្សភាចរយ ឧបនាយករដ្ាមន្ដនដី
រដ្ាមន្ដនដីទទួលបនទកទី
ី ដ ររែៈរដ្ាមន្ដនដី យមតាដរជាបជារបាយការែ៍ដ្៏មពង់មពស់ ។
ុ សកា
សូម ឯកឧត្ដមបែិ ឌ ត្សភាចរយ ឧបនាយករដ្ាមន្ដនដី រដ្ាមន្ដនដីទទួលបនទកទី
ី ដ ររែៈរដ្ាមន្ដនដី
ុ សកា
យមតាដទទួ លនូ វការយោរពដ្៏មពង់មពស់អំពីនាងមញំុ ។

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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