របាយការណ៍
ស្ដព
ី ី
លទ្ធផលការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈ ត្ប្ច ាំខែកុមៈភ ឆ្ន ាំ២០១៥



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

នី ត្ិ

កាលទី ៥ននរដ្ាសភា និ ងសយរមចបាននូ វយោលបំណង ររមទំងទិ សយៅដដ្លមានដចងកនុងយោលនយោបាយ
ជាត្ិ សីរ
ត ី វ ិស័យវបបធម៌ ដដ្លមានចកខុវ ិស័យអភិ រកស និ ងអភិវឌ្ឍវបបធម៌ ជាត្ិ យដ្ើ មបីរម
ួ ចំ ដណកអភិវឌ្ឍយសដ្ាកិចច
សងគម កនុងដ្ំណាក់ កាលថ្មីននសកលភាវូបនី យកមម កនុងការដរបកាាយររះរាជាណាចរកកមពុជា ជាមជឈមណឌល
ផ្សរវផ្ាយវបបធម៌ជាត្ិ តាមទិ សយលាក “កម្ពជា
ុ ៖ ព្រះរាជជាណាចព្កនៃវប្បធម្៌” ៃិ ង្ំកៅររងឹងអត្តសញ្ញាណ
ជាត្ិ ឲ្យកាន់ ដត្រ ឹងមាំ ។ កនុងរយៈយរលមួ យដែយនះររប់ អងគភារចំ ណុះរកសួងបានែិ ត្ែំ របឹងដរបងបយងកើនកិចច
ិ ័យឯកជនតាម
សហការជាមួ យរកសួង
លាប័ នពាក់ រ័នធ
និងនដ្រូអភិវឌ្ឍជាត្ិ-អនដរជាត្ិ
ជារិ យសសវស
យោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិ បាល រដ្ាោំរទ នដ្រូឯកជនជាអនកអនុវត្ដ កនុងកិ ចដច ថ្រកា ការពារយបត្ិ កភណឌ
វបបធម៌ ជាត្ិ ទំងរូបី និងអរូបី កនុងយោលបំ ណងយធវើឱ្យ វបបធម៌កាាយជាយសដ្ាកិចជា
ច ត្ិ យដ្ឋយយរបើរបាស់សកាត
នុ រលវបបធម៌ ជាត្ិ ធនធានមនុ សស ជារិ យសសការបណុត ះលមរត្ី ការបំ ផ្ុសចលនាយុវជនឲ្យយចះស្សឡាញ់និង
លគល់ត្នមារិត្ដ្៏ មហាលលរបស់ភារយផ្សងៗោនននវ ិញត្តិវបបធម៌ ជាត្ិ ដ្៏សមបូរដបបរបស់ែួន
ា
កនុងការចូលរួម
ចំ ដណកអនុ វត្តដផ្នការយុទធលស្តសតអភិវឌ្ឍជាត្ិ ២០១៤-២០១៨ឲ្យទទួ លបានលទធផ្លកាន់ ដត្របយសើរយ ើង។
II. រចនាស្មពន
័ ធ និងត្កប្ែណឌ ៖
១.រចនាស្មព័នធ ៖
ក-ថ្ននក់ដ្ឹកនាំរកសួង ៖
រកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិរត្សិលបៈដ្ឹ កនាំយដ្ឋយ រដ្ាមន្ដនដី១រូប អមយដ្ឋយរដ្ាយលខាធិការ៧រូប និង
អនុរដ្ាយលខាធិការ៨រូប។
ែ-ថ្ននក់រដ្ាបាលកណា
ដ ល៖
ថ្ននក់ រដ្ាបាលកណា
ដ ល រកសួងមាន ៖
-អរគនាយកដ្ឋានរដ្ាបាល និងហិរញ្ាវត្ាុ មាននាយកដ្ឋានចំ នួន០៩ (នា.រដ្ាបាល នា.បុ រគលិក នា.ដផ្នការ
សាិត្ិ និងសរុប នា.រណយនយយនិងហិរញ្ាវត្ាុ នា.សំភារៈនិ ងបរ ិកាខរ នា.នី ត្ិកមម នា.សិទិ អ
ធ នកនិរនធនិងសិទិ ធ
របហាក់ របដហល នា.សហរបត្ិបត្ដិការវបបធម៌អនដរជាត្ិ និងកិចចការអាល៊ាន លលាបណុដ ះបណា
ដ លរកបែណឌ
វបបធម៌) ។
-អរគនាយកដ្ឋានបយចចកយទសវបបធម៌ មាននាយកដ្ឋានចំនួន០៥ (នា.អភិ វឌ្ឍវបបធម៌ នា.យសៀវយៅ
ការអាន នា.សិលបៈភារយនដនិងផ្សរវផ្ាយវបបធម៌ នា.សិលបៈទសសនី យភារ នា.សិលបៈសូនរូបនិងសិលបៈ
សិបបកមម) ។
-អរគនាយកដ្ឋានយបត្ិកភណឌ មាននាយកដ្ឋានចំ នួន០៤ (នា.បុរាណវត្ាុ នា.លរមនទីរ នា.បុ រាណវ ិទា
និ ងបុ យររបវត្ដិវ ិទា នា.ោំពារនិ ងអភិ រកសសំណង់ បុរាណ) ។
យរៅរី យនះយៅមានអងគភារចំ នួន០៤យទៀត្ ដដ្លសាិត្យៅយរកាមការដ្ឹកនាំផ្ទទល់របស់រដ្ាមន្ដនដី ៖
1

-លកលវ ិទាល័យភូមិនវទ ិចិរត្សិលបៈដដ្លជាររឹ ះលានលធារណៈ ថ្ននក់ យសមើអរគនាយកដ្ឋាន មាន
មហាវ ិទាល័យចំ នួន០៥ (មហា.បុរាណវ ិទា មហា.លាបត្យកមមនិងនររូបនី យវ ិទា មហា.សិលបៈសូនរូប
មហា.ត្ូ រយត្ន្ដនដី មហា.នាដ្លស្តសដ) និ ង មជឈមណឌលសិកាស្លវរជាវវបបធម៌ វ ិទាលស្តសដចំនួន០១ ។
-នាយកដ្ឋានសវនកមមនផ្ទកង
ុន
-អធិការដ្ឋាន ថ្ននក់យសមនា
ើ យកដ្ឋាន
-លលាមធយមវ ិចិរត្សិលបៈ ថ្ននក់ យសមើនាយកដ្ឋាន មានលលាជំ នាញចំនួន០៥ (លលារបាំ លលា
យសៀក លលាសិលបៈសូនរូប លលាត្ូ រយត្ន្ដនដី លលាយលាខន) ។
រ-ថ្ននក់រាជធានី-យែត្ដ ៖
រកសួងមានមនទីរវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈរាជធានី-យែត្ដ ចំ នួន២៥ និ ងការ ិោល័យវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្
សិលបៈរកុង ែណឌ ស្សុក ចំ នួន១៦៦ការ ិោល័យ ។
២.ត្កប្ែណឌមន្ដនដរា
ី ជការ ៖
រកសួងមានមន្ដនដីរាជការសរុបចំ នួន២.៤០៨នាក់ កនុងយនាះស្សី៩០០នាក់ ដចកយចញជា ៖-ថ្ននក់ រដ្ាបាលកណា
ដ ល មានចំនួន១.៤១២នាក់ កនុងយនាះស្សី៥៣៨នាក់
-ថ្ននក់ មនទីរវបបធម៌រាជធានី -យែត្ដ មានចំ នួន ៩៩៦នាក់ កនុងយនាះស្សី៣៦២នាក់ ។
ឹ នា ាំត្កស្ួង ៖
III. ស្កមមភាពការងារថ្ននក់ដក
ស្កមមភាពកនងត្ប្សទ្ស្
៖
ុ

-នថ្ៃទី០២ ដែកុមភៈ ឆ្នំ២០១៥ យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតីបានអនុ ញ្ញាត្ជូនយលាកជំទវ Eszter Torda
ឯកអរគរដ្ាទូត្របយទសហុងររី ចូលជួបសដមតងការរួ រសម និងជរមាបលាយដ្ឋយរត្ូវបញ្ចប់ អាណត្តិយបសកកមម
ការទូ ត្របស់ែួនយៅកមព
ា
ុជា
-នថ្ៃទី០៤ ដែកុ មភៈ ឆ្នំ២០១៥ យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី បានអយញ្ជើញចូ លរួមកនុងកមមវ ិធី សននិសីទរិ ភរយលាក
សដីរី “យទសចរណ៍ និងវបបធម៌” សត្កាមអធិប្រីភាពដ៏ែពង់ែពស្ស្
់ សមដចអគ្គមហាសស្នាប្រីសរសោ ហុន ខស្ន
នាយករដឋមន្ដនដី ននត្ពះរាោណាចត្កកមពោ
ា ោរ Le Meriden Angkor យែត្តយសៀមរាប
ុ យៅសណា
-នថ្ៃទី២០ ដែកុ មភៈ ឆ្នំ២០១៥ យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតីបានអនុ ញ្ញាត្ជូនឯកឧត្តម Evgueni Stefanov
Stoytchey ឯកអរគរដ្ាទូត្ដត្ងតាំងថ្មី ននលធារណរដ្ាប៊ាុលហាគរ ី ចូ លជួ បសដមតងការរួរសម និ ងរិ ភាកា
ការងារពាក់រ័នន
ធ ឹ ងកិចចសហរបត្ិបត្តិការវបបធម៌រវាងរបយទសទំងរី រ
-នថ្ៃទី២០ ដែកុមភៈ ឆ្នំ២០១៥ ឯកឧត្តម រង់ កនាារាអ អនុ រដ្ាយលខាធិ ការ បានអនុញ្ញាត្ជូនយលាករបធាន
សហរោសសងគមហាវរ (PPSE) ចូ លជួ បរិ ភាកាយលើការយសនើសុំអនុ ញ្ញាត្ និ ងឧបត្ាមភកដនាងសដមតងមយហាស្សរ
យសៀកអនតរជាត្ិ យលើកទី ១៩ យៅមជឍមណឌលសិលបៈយសៀក និ ងទសសនី យភាររាជធានី ភំយន រញ (លលាយសៀក
ជាត្ិ រាជធានីភំ យន រញ) ។
ស្កមមភាពសត្ៅត្ប្សទ្ស្ ៖

នថ្ៃទី០៨-១៤ ដែកុមភៈ ឆ្នំ២០១៥ ឯកឧត្តម យលម សុរនធ រដ្ាយលខាធិ ការ អមយដ្ឋយមន្ដនតីជំនាញ០១រូប
បានយៅចូ លរួមកមមវ ិធីទសសនកិ ចច សតីរីអងគភារររប់ ររងសិទិ រធ ម
ួ យៅទី រកុងត្ូ កយូ របយទសជបអុន ។
IV. លទ្ធផលការងារ ៖
១-ការងារប្សត្មើត្ពឹរកា
តិ រណ៍ស្ាំខាន់ៗ ៖
យៅនថ្ៃទី២៣ ដែកុ មភៈ ឆ្នំ២០១៥ យៅលលសននិសីទចត្ុ មុែ
ម មានរបាររវរិធីយបើ កមយហាស្សរសិលបៈ
យុវជនទូ ទំងរបយទសយដ្ើមបីអបអរលទរទិវាវបបធម៌ជាត្ិ ០៣ មី នា យលើកទី ១៧ ឆ្នំ២០១៥ យរកាមអធិបត្ី ភារ
យលាកជំទវ យភឿង សកុណា រដ្ាមន្ដនតីរកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ ដដ្លមានការអយញ្ជើញចូ លរួមរី
ថ្ននក់ ដ្ឹកនាំរកសួង-អនតររកសួង យភញៀវជាត្ិ-អនតរជាត្ិ មន្ដនតីរាជការ សិលបករ សិលបការ ិនី របមាណ៧០០នាក់។
២-ការងាររដឋបាល និងហិរញ្ញ វរថុ ៖
២.១.ការងាររដឋបាលទ្ូសៅ ៖

-បានទទួ លលិែិត្ចូ លរី ររប់ លាប័នចំនួន៣២២ចាប់
និងបញ្ូជ នលិែិត្យចញយៅររប់លាប័ន
ចំ នួន៣១០ចាប់
-បានតាក់ ដត្ងលិែិត្រដ្ាបាល និ ងលិែិត្នានាបានចំនួន២៥ចាប់ តាមត្រមូវការរបស់ថ្ននក់ដ្ឹកនាំ
-បានយរៀបចំទទួ លយភញៀវជាត្ិ -អនដរជាត្ិ និងកមមវ ិធី របជុំ យផ្សងៗបានលអ
2

-កមាាំងសនដិសុែ និ ងនររបាលោមរបចំការយរលនថ្ៃ និ ងយប់ សហការោនបានលអកុងការដថ្រកា
ន
សុវត្ាិភារ យៅទី សីកា
ដ ររកសួង
-ការ ិោល័យរត្៌ មានវ ិទាបានបនតដ្ំយណើរការជាធមមតា តាមដផ្នការកំ ណត្់ ។
២.២.ការងារប្ុគ្គលក
ិ ៖

បានយធវើលិែិត្ឧយទទសនាមជាលស្តសតចរយបយរងៀនយមាអ ងបដនាម
និ ងដ្ឹកនាំលរណាដ្ល់និសសិត្
លកលវ ិទាល័យភូ មិនទវ ិចិរត្សិលបៈ សរមាប់ ឆ្នំសិកា ២០១៤-២០១៥ ចំនួន៣១នាក់។
២.៣.ការងារនីរិកមម ៖

-បានចូ លរួមរបជុំ រណៈកមាមធិ ការអនតររកសួង យដ្ើមបីសរមបសរមួល វាយត្នមា និ ងរត្ួត្រិ និត្យវត្ាុ

សិលបៈបុ រាណដែមរដដ្លរត្ូវយកយៅតាំងរិរ័រណ៌យៅបរយទស យៅទី សីកា
ត ររកសួង
-បានចូ លរួមរបជុំរិភាកាយរៀបចំ របកាសអនតររកសួង
សតីរីការកំ ណត្់ ត្នមាអាជាញប័ ណណភារយនត
និ ងវ ីយដ្អូ យៅទី សីកា
ត ររកសួង
-បានរបជុំ រិភាកា សតីរីតារាងឧបសមព័នធដផ្នកទី ៣ ពាក់ រ័នធការផ្តល់យសវាលធារណៈយលើវ ិស័យ
ភារយនត និ ងវ ីយដ្អូ យៅទីសីកា
ត ររកសួង
-បានរបជុំ ការងារនារ ីយរៀបចំ យសចកតីសយរមចសតីរីការបយងកើត្រណៈកមមការយរៀបចំទិវានារ ីអនតរជាត្ិ
០៨ មី នា ឆ្នំ២០១៥ យៅទីសីកា
ត ររកសួង
-បានចូ លរួមកនុងកិចចរបជុំ រិយរោះយោបល់ជាមួ យនដ្រូសីរ
ត ី យុទធនាការផ្ទាស់បូរឥរ
ត
ិោបថ្អំរីការ
ពាក់មួកសុវត្ាិភារសរមាប់ អនកយធវើដ្ំយណើរតាមយទចរកោនយនតររមទំងកុមារ យៅមជឈមណឌលសហរបត្ិបត្តិការ
កមពុជា-ជបអុន (CJCC)
-បានចូ លរួមរបជុំអនតររកសួង យដ្ើមបរិ ភាកាយលើយសចកតីរពាងអនុរកឹត្យ សតីរីការររប់ ររងសំណល់
បរ ិកាខអរគិសនី និងយអ ិចរត្ូនិច យៅទី សីកា
ត ររណៈរដ្ាមន្ដនតី
-បានចូ លរួមរបជុំអនតររកសួង យដ្ើមបរិ ភាកាយលើយសចកតីរពាងអនុរកឹត្យ សតីរីលកខែណឌ និងនីត្ិវ ិធី
ននការយសនើសុំអាជាញប័ ណណរបកបអាជី វកមមយលើវ ិស័យយហដ្ឋារចនាសម័ន
ព ផ្
ធ ូវថ្ន
ា ល់ ការដថ្ទំផ្ូវថ្ន
ា ល់ និ ងការយបើ កមនទីរ
រិ យលធន៍វ ិស័យផ្ាូវថ្នល់ យៅទី សីកា
ត ររណៈរដ្ាមន្ដនតី
-បានចូ លរួមរបជុំអនតររកសួង យដ្ើមបរិ ភាកាយលើយសចកតីរពាងររះរាជរកឹត្យ សតីរីការដ្ឋក់ឲ្យអនុវត្ត
នូ វវ ិធី លស្តសតវាយត្នមាយលើផ្លបអ ះពាល់ននលិែិត្បទដ្ឋានរត្ិ យុត្ត យៅទី សីកា
ត ររណៈរដ្ាមន្ដនតី ។
២.៤.ការងារគ្ណសនយយ និងហិរញ្ញ វរថុ ៖

-បានយធវើសំណុំលិែិត្យសនើសុំថ្វ ិការដ្ាសរមាប់របាក់បំណាច់
និងរបាក់ យបៀវត្សមន្ដនតីរាជការ
និង
សរមាប់ ឧបត្ាមជ
ភ ី វភារមរត្កមនុ សសរស់១៦នាក់ ឧបត្ាមជ
ភ ូននររបាលការពាររបចំការយៅរបាលទបនាទយ
ឆ្មរ៣១នាក់ របចំដែមករា ឆ្នំ២០១៥
-យធវើរបាយការណ៍ និងលលាកប័រត្បដងវរចំ ណូលរី ការជួ លយរាងមយហាស្សរយែត្តកំរង់ ចមរបចំ
ឆ្នំ២០១៤ ជួ លមណឌលរូបភារ (អា ឺយអង់) ជួ លទីតាំងមួ យដផ្នករបស់នាយកដ្ឋានអភិ វឌ្ឍវបបធម៌ រី ដែមករា
ដ្ល់មីនា ឆ្នំ២០១៥ ជួ លយរាងភារយនតលុចសដែធនូ ឆ្នំ២០១៤
-យធវើរបាយការណ៍ និងលលាកប័រត្ចំ ណូលរី ការលក់ សំបុរត្លរមនទីរ រត្ួត្រិនិត្យវ ិស័យភារយនត
រត្ួត្រិនិត្យវត្ាុសិលបៈនាំយចញ-នាំចូលរបចំដែមករា ឆ្នំ២០១៥
-សុំយោលការណ៍ចំ ណាយ ៖ យរៀបចំ មយហាស្សរសិលបៈយុវជនទូ ទំងរបយទស ឆ្នំ២០១៥ និង
យបសកកមមយៅយរៅរបយទសចំ នួន០៥យលើក
-បានយធវើអាណត្តិចំណាយទូ ទត្់ នថ្ាយសវារបមូ ល និងដ្ឹ កជញ្ូជ នសរមាមចប់ រីដែកកកដ្ឋ ឆ្នំ២០១៥
និ ងទូ ទត្់នថ្ាជួលរថ្យនតរកុមហ៊ាុនលីមអូសុីន សរមាប់ទទួ លរណៈរបត្ិ ភូ
-បានយធវើអាណត្តិចំណាយយបសកកមមយៅយរៅរបយទស
-បានយរៀបចំឯកលរអាណត្តិ និងប័ ណណចំណាយរបចំដែកញ្ញា ដ្ល់ដែវ ិចចិកា ឆ្នំ២០១៥
-បានរបមូលឯកលរយបសកកមមដដ្លបានចុះរួចបានចំ នួន១៨យបសកកមម
-បានយរៀបចំរត្ួត្រិនិត្យអាណត្តិយបើ ករបាក់ ចំណាយទុកសរមាប់អធិ ការកិចច
ននរកសួងយសដ្ាកិចច
និ ងហិរញ្ាវត្ាុ និងអាជាញធរសវនកមមជាត្ិ ។
២.៥ ការងារស្ម្ភភរៈ និងប្រ ិកាារ ៖
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-បានចុ ះយៅផ្គូរផ្គងយសៀវយៅបញ្ជីលរយរើភណឌរទរយសមបត្តិរដ្ាឆ្នំ២០១៤ របស់មនទីរវបបធម៌ និង
វ ិចិ រត្សិលបៈយែត្តនបអ លិន និ ងយពាធិ លត្់
-បានបនតយធវើការដបងដចកសមាភរៈជូ ននាយកដ្ឋាននានា និ ងថ្ននក់ ដ្ឹកនាំរកសួង
-បានយធវើការដបងដចកយរបងឥនធនៈរបចំដែមករា និងកុមភៈ ជូននាយកដ្ឋាននានា និ ងថ្ននក់ ដ្ឹកនាំ
-បានយធវើសំយណើសុំយោលការណ៍ ៖ យដ្ើមបីជួសជុ លរបាលទស្សីររប់ លកខណ៍ យែត្តកណា
ត ល អភិរកស
និ ងជួ សជុ លរបាលទបាដសត្ យែត្តបាត្់ ដ្ំបង ជួ សជុ លរបាលទររះសទឹង យែត្តររះវ ិហារ ជួ សជុ លរបាលទ
ភនំជីសូរយយលើកទី ២ យែត្តតាដកវ និ ងជួ សជុ លលពនទ័ រ យែត្តឧត្តរមានជ័ យ ។
២.៦.ការងារខផនការ ស្ថរ
ិ ិ និងស្រ ុប្ ៖

ដផ្នការ។

-បានសយរមចការងារយធវើរបាយការណ៍តាមរបបកំណត្់ របចំដែមករា ឆ្នំ២០១៥ ជូនរណៈរដ្ាមន្ដនតី
-បានសយរមចការងារយរៀបចំ កមមវ ិធី វ ិនិ យោរលធារណៈបី ឆ្នំរ ំកិ ល ២០១៦-២០១៨ ជូនរកសួង
២.៧.ការងារស្ិទ្ធិអនកនិពនធ និងស្ិទ្ធិត្ប្ហាក់ត្ប្ខហល ៖

បានចុ ះបញ្ជីការពារលននដ្អកសរលស្តសតចំនួន០៣លននដ្
ចំ នួន០២លននដ្ ទទួ លថ្វ ិកាបានចំនួន១៨០.០០០យរៀល។

និងលិែិត្អនុ ញ្ញាត្យបាះរុមពយសៀវយៅ

២.៨.ការងារស្ហត្ប្រិប្រដិការវប្បធម៌អនដរោរិ និងកិចចការអាសន ៖

-បានទទួ លលិែិត្ចូ លចំ នួន៣៤ឯកលរ មករីររប់លាប័ ន អងគការ និ ងរីយរៅរបយទស យដ្ើ មបីជូន
ថ្ននក់ ដ្ឹកនាំរកសួងរត្ួត្រិនិត្យ និ ងសយរមច
-បានយធវើបចចុបបននភាររ័ ត្៌មាន សតីរីកិចចររមយររៀងសហរបត្ិ បត្តិការអនតរជាត្ិ ជាមួយអងគការអនតរជាត្ិ
នានាទទួ លបានលទធផ្លដ្ូ ចខាងយរកាម៖
+កិចចររមយររៀងយៅមានសុរលភារចំ នួន១៨
+កិចចររមយររៀងអស់សុរលភារចំនួន០៤
+កិចចររមយររៀងដដ្លយរោងចុ ះហត្ាយលខាចំ នួន០៨
-បានសរមួលដបបបទជូនថ្ននក់ ដ្ឹកនាំ មន្ដនតីជំនាញយៅចូ លរួមរបជុំ បំ យរញយបសកកមម និងសដមតង
សិលបៈបានចំនួន០៦យលើក៖ យៅរបយទសនថ្ ឥណូឌ យណសុី ហវីលីរីន និងជបអុន ។
៣-ការងារសប្រិកភណឌរ ូប្ី ៖
៣.១.ការងារគ ាំពារ និងអភិរកសស្ាំណង់ប្ុរាណ ៖

ក.ការងារអភិរកសដ្ឋានអងគរ ៖
-បានយរៀបចំឯកលរបញ្ជីលរយរើភណឌររះរុ ទរធ ប
ូ យ ើ កុងឃ្
ន
ា ំងយលែ០៣
បានចំនួន០៣ររះអងគ
(មានយលែN1166, N1209, N1211) របរល់ឲ្យលលាបាអ ឺមអូែី។
ច
-បានយៅរិនិត្យ និងដកត្រមូវការជួ សជុ លលពនហាលខាងយកើ ត្របាលទបនាទយឆ្មរ
-បនតបញ្ចូ លទិននន័យបញ្ជ ីលរយរើភណឌរូបបដ្ិមា ដដ្លបានរិរណ័នារូចដ្ឋក់ កុនងកុំរយូទ័រ ចំនួន៧៦រូប
-បនតចុះបញ្ជីលរយរើភណឌរូបបដ្ិ មាកនុងឃ្ាំងយលែ០៣ ចំ នួន៦០រូប
-បញ្ចប់ រូរបាង់ថ្យម ៅលពនហាលខាងយកើ ត្ ននរបាលទបនាទយឆ្មរ
-បញ្ចប់ រូរបាង់ស្សទប់ ដ្ីដដ្លបានមករីកំណាយយៅលពនហាលខាងយកើត្ននរបាលទបនាទយឆ្មរ
ែ.ការងារការពារត្ំបន់របាលទ ៖
បនតអនុវត្តរយរមាងជួ សជុល និ ងររងឹ ងលពនហាលខាងយកើត្ ននរបាលទបនាទយឆ្មរ ។
រ.ការងារររប់ររងរមណីយដ្ឋានវបបធម៌ ៖
-បានចុ ះយៅរបាលទភនំរត្ប់(យរបើ សមាស) យែត្តកំរង់ ចម យដ្ើ មបីស្សង់ បង
ា ់លាបត្យកមម និងរិនិត្យ
លានភារែូចខាត្របស់របាលទ។
ឃ.ការងារជួសជុលរបាលទ និងសំណង់បុរាណ ៖
-បានយៅចូ លរួមរិនិត្យ និងដកត្រមូវការជួ សជុ លលពនហាលខាងយកើត្ ននរបាលទបនាទយឆ្មរ
-បានចុ ះរិ និត្យការកាប់យ ើ យៅកនុងបរ ិយវណរបាលទររះែ័ ន របាលទររះចត្ុ មុែ យៅឃុំរណសិរស
ស្សុកសងគមថ្មី យែត្តររះវ ិហារ
-បានចុ ះរិ និត្យលានភាររបាលទសំបូរនរររុក ។
ង.ការងារអភិរកសតាមបណា
ត យែត្ដ ៖
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-អភិ រកសដ្ឋានកំរង់ធំ និ ង ររះវ ិហារ ៖
+បនតចូលរួមសហការជាមួយអងគការWasedaចងរកងឯកលរ
និ ងជួ សជុលរបាលទសំបូរ
នរររុ ក យៅយែត្តកំរង់ធំ ។
-អភិ រកសដ្ឋានបាត្់ដ្ំបង បនាទយមានជ័ យ និ ង ឧត្ដរមានជ័ យ ៖
+បនតចូលរួមសហការជាមួយអងគការG.H.Fចងរកងឯកលរ
និងជួ សជុ លរបាលទបនាទយ
ឆ្មរ យៅយែត្តបនាទយមានជ័យ
ច.ការងារសហរបត្ិបត្ដិការជាមួយអនដរជាត្ិ ៖
*កិចចសហការជាមួ យអងគការ G.H.F ជួ សជុ លរបាលទបនាទយឆ្មរ ៖
បានសមាអត្នររកនុងបរ ិយវណរបាលទបនាទយឆ្មរដផ្នកខាងយកើ ត្ និងខាងត្បូង ។
*កិចចសហការជាមួ យអងគការ Waseda ជួ សជុ លរបាលទសំបូរនរររុ ក យែត្ដកំរង់ធំ ៖

ការងារជួសជុលរបាលទ N1 ៖ ររងឹងរចនាសមព័នជ
ធ ញ្ញ
ជ ង
ំ ដផ្នកខាងយលើ និ ងសសរយផ្ទអបបាន
ចំ នួន១១ដមអ រត្កាយរ ។
៣.២ការងារសរមនទីរ ៖

ក.លរមនទីរជាត្ិភំយន រញ ៖
-បានកាត្់ រប
ូ ថ្ត្ និ ងបញ្ូច លទិ នន
ន ័ យយៅកនុងរបរ័ នធ Data base បានចំនួន៣០វត្ាុ
-ការតាំងរិរ័រណ៍យរៅរបយទស ៖ យោងកិ ចចររមយររៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិ បាលកមពុជា និ ងវ ិចិ រត្លល
ជាត្ិ អូស្តលតលី
រាជរដ្ឋាភិ បាលកមពុជាបានអនុញ្ញាត្ឲ្យភារីអូស្តលតលីែី វច ត្ាុសិលបៈបុ រាណដែមរចំ នួន០៣រូបយក
យៅតាំងរិរ័រណ៌យៅរបយទសអូ ស្តលតលី រយៈយរល០៣ឆ្នំ (២០១៤-២០១៧)
-យោងកិចចររមយររៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិ បាលកមពុជា
និ ងបណិ ឌ ត្សភាចិនននយបត្ិកភណឌវបបធម៌
រាជរដ្ឋាភិ បាលកមពុជាបានអនុ ញ្ញាត្ឲ្យភារី បណិ ឌ ត្សភាចិ នននយបត្ិ កភណឌវបបធម៌
ែចីវត្ាុសិលបៈបុរាណដែមរ
ចំ នួន៨០រូប រី លរមនទីរជាត្ិ យកយៅតាំងរិ រ័រណ៌យៅរកុងយបអ កាំង និ ងយែត្តកាវងទុង លធារណរដ្ារបជាមានិ ត្
ចិ ន រយៈយរល០៦ដែ ចប់រីដែធនូ ឆ្នំ២០១៤ ដ្ល់ដែមិ ថ្ុនា ឆ្នំ២០១៥
-ជួ សជុ លរូបចមាាក់ បាន១៤រូប
-យភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរជាត្ិ ភំយន រញមានរណៈរបត្ិ ភូជាន់ ែពស់ជាត្ិ -អនដរជាត្ិ យភញៀវជាត្ិ -អនដរជាត្ិ
សិកាខកាម សិសស និ សសិត្ ររះសងឃ សរុបមានចំ នួន ២៦.៥២៨នាក់ កនុងយនាះមាន ៖
យភញៀវជាត្ិចំនួន ២.៥៣៧ នាក់ ទទួ លបានថ្វ ិកាចំនួន ៨៨៧.៩៥០យរៀល បង់ចូលថ្វ ិការដ្ា
យភញៀវអនដរជាត្ិចំនួន ២២.៥៩៦ នាក់ ទទួ លបានថ្វ ិកា ៧៩.០៨៦ដ្ុលាា បង់ចូលថ្វ ិការដ្ា
យភញៀវចូ លឥត្បង់នថ្ាចំនួន ១.៣៩៥នាក់។
ែ.លរមនទីរឧរកឹដ្ក
ា មមរបល័យរូជលសន៍ទួលដសាង ៖
-យភញៀវជាត្ិ-អនដរជាត្ិ ររះសងឃ សិសស និ សសិត្ចូ លទសសនាមានចំនួន៣១.៩៣០នាក់ កនុងយនាះយភញៀវ
អនតរជាត្ិចំនួន២៨.១៧៦នាក់។
រ.មណឌលវត្ដភំ ន ៖
-យភញៀវយទសចរណ៍ជាត្ិ-អនតរជាត្ិ ចូលទសសនាមានចំនួន១៨.៥៧៩នាក់
កនុងយនាះអនតរជាត្ិមាន
ចំ នួន ១២.៩៩៩នាក់ ។
ឃ.មណឌលយជើងឯក ៖
-យភញៀវយទសចរណ៍ជាត្ិ-អនតរជាត្ិ ចូលទសសនាសរុបមានចំនួន៣០.១៦០នាក់
កនុងយនាះអនតរជាត្ិ
មានចំនួន២៧.១០៥នាក់ ។
៣.៣.ការងារប្ុរាណវរថុ ៖

កំ រង់ ធំ

-បានចុ ះយៅរិ និត្យរបាលទររះែ័នកំរង់ លវយ យែត្តររះវ ិហារ និ ងរបាលទសំបូរនរររុ ក យែត្ត

-បានចុ ះស្លវរជាវយៅលានី យរូងយ ើ នាង និងលានីយភនំតាយ អ ស្សុកថ្មបាំង យែត្តយកាះកុង
-បាននឹ ងកំរុងស្លវរជាវ និ ងបញ្ូច លវត្ាុបុរាណយៅយែត្តសឹង
ទ ដរត្ង រត្នរី រ ី កំរង់ធំ និ ងយសៀមរាប
យៅកនុងរបរ័នធររប់ ររងទិនន
ន ័ យ (Database)
-បានចុ ះយៅសហការវាស់ដវងកំ ណត្់ររំរបទល់ទួលបុរាណយៅស្សុកលអង យែត្តកណា
ត ល
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-ការងារផ្ដល់យសវារិនិត្យវត្ាសិ
ុ លបៈនាំចូល-នាំយចញបានចំនួនសរុប៥៧២រូប
ចំ នួន៧.២៩៥.០០០យរៀល បង់ចូលថ្វ ិការដ្ា។

ទទួ លបានថ្វ ិកា

៣.៤.ការងារប្ុរាណវិទ្ា និងប្ុសរត្ប្វរតិវិទ្ា ៖

-បានសហការជាមួ យលកលវ ិទាល័យអុី លីណយ សហរដ្ាអាយមរ ិក យៅចូលរួមយធវើកំណាយយៅ
របាលទររះែ័ នកំ រង់ លវយ យែត្តររះវ ិហារ និ ងសហការជាមួ យលរមនទីរជាត្ិ របវត្តិលស្តសតធមមជាត្ិ របយទស
បារាំង ចុ ះយៅសិកាស្លវរជាវ និងយធវើកំណាយយៅលានី យលាអងលពន យែត្តបាត្់ ដ្ំបង
-បានចុ ះយៅយធវើការអភិរកសកុ លាលភាជន៍ យៅយែត្តយកាះកុ ង
-បានចុ ះយៅសិកាស្លវរជាវ និងយធវើកំណាយយៅយជើងឯក រាជធានី ភំយន រញ
-បានចុ ះយៅរិ និត្យ និងវាយត្នមាលានភារអដ្ាិធាត្ុ យៅលរមនទីរឧរកិ ដ្ក
ា មមរបល័យរូជលសន៍
ទួ លដសាង ។
៤-ការងារសប្រិកភណឌអរ ូប្ី ៖
៤.១.ការងារអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ ៖

-យរៀបចំ ចុះសិកាស្លវរជាវអំ រីរិធីដសនយររនចូ លយៅភូ មិថ្ី រម បស់ជនជាត្ិ ររឹង យៅយែត្តរត្នរី រ ី
-បនតការស្លវរជាវ និងចងរកងអំរីរបនរណីទំយនៀមទមាាប់ ននរិធីបុណយដ្ឋរលាន
-បានយរៀបចំត្ុបដត្ងលមអ តាំងរិរ័រណ៌រូបថ្ត្ ហវង
បដ្ឋ សរមាប់ សននិបាត្រកសួងវបបធម៌
ុ
និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ កាលរី នថ្ៃទី២១-២២ ដែមករា ឆ្នំ២០១៥
-បនតយរៀបចំ លរមនទីរដែាងដែមរ យដ្ើមបីយបើ កជូនមហាជនចូ លទសសនា និងសិកាស្លវរជាវ ។
៤.២.ការងារស្ិលបៈភាពយនដ និងផសពវផាយវប្បធម៌ ៖

-ថ្ត្វ ីយដ្អូ ឯកលររី សកមមភារថ្ននក់ដ្ឹកនាំ និងការងារអងគភារជុំ វ ិញរកសួងបាន០៥ចំ ណងយជើ ង
-ចុ ះបញ្ជីសុំផ្លិត្វ ីយដ្អូ យរឿងដែមរ(ខានត្ដវង) បាន០១ចំណងយជើ ង និងផ្លិត្សបអត្ែាីៗបាន០១យលែ
-បានអនុញ្ញាត្ចាប់ឲ្យថ្ត្វ ីយដ្អូ ខារាអ អូ យែដែមរចំ នួន០៦យលែ វ ីយដ្អូ យរឿងដែមរ(ខានត្ដវង) បាន០២
ចំ ណងយជើង និ ងសបអត្ែាីៗបាន០១ចំណងយជើង
-បានផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យយធវើអាជី វកមមដ្ល់វ ីយដ្អូ ខារាអ អូ យែដែមរចំ នួន០៥យលែ វ ីយដ្អូ ដែមរ(ខានត្ដវង)ចំ នួន
០១ចំ ណងយជើ ង
-បានផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យយធវើអាជី វកមមដ្ល់វ ីយដ្អូ យរឿងបរយទសដដ្លបានបកដរបជាភាលដែមរ
រូចដ្ឋក់
បញ្ញ
ច ំងតាមយរាងភារយនតនានាចំ នួន២២ចំ ណងយជើង
និ ងចុ ះបញ្ជីវ ីយដ្អូ នាំចូលរី បរយទសដដ្លបានបកដរប
ជាភាលដែមរ និ ងមិ នបានបកដរបសរមាប់ ដ្ឋក់ លក់ តាមទី ផ្ារបាន១៨ចំ ណងយជើ ង
-បានទទួ លចំ ណូលរី ការផ្ដល់យសវាកមមភារយនដ-វ ីយដ្អូ សរុបចំ នួន៣.៦៩០.០០០យរៀល បង់ ចូល
ថ្វ ិការដ្ា ។
៤.៣.ការងារស្ិលបៈទ្ស្សនីយភាព ៖

-បានរបរុំ ត្ន្ដនដី និងសដមដងសិលបៈទំងមហាជន និ ងអាជី រ សរុបចំនួន២៤០យលើក កនុងយនាះ
នាយកដ្ឋានសិលបៈសដមដងកនុងស្សុកបាន០៥យលើក និងយរៅរបយទសបាន០១យលើក
-ព្កុម្្ិលបៈបាៃប្ៃតហាត់្ម្ ៃិ ងតកម្លើងសាានដ្ិលបៈ្ព្ាប្់ យកកៅ្ម្ម្តងកាុងស្្ុក ៃិង
កព្ៅព្ប្កទ្្

-យលាកររូ អនកររូនននាយកដ្ឋានសិលបៈទសសនី យភារ បានបនតជួយបណុត ះបណា
ត ល និ ងររងឹង
រុ ណភារសិលបៈទសសនីយភារ យៅតាមបណា
ដ ររឹ ះលានអប់ រ ំនានារួមមាន ៖
+អនកររូរបាំ និ ងចយរមៀងបុរាណ០៤រូប បនតបងាាត្់ យៅមហាវ ិទាល័យសិលបៈនាដ្លស្តសត
+សិលបកររបាំរបនរណី០២រូប បនតបងាាត្់ បយចចកយទសយលាខនយខាល យៅមហាវ ិទាល័យសិលបៈ
នាដ្លស្តសត
+យលាកររូ អនកររូរបាំរបនរណី របាំបុរាណ និ ងយលាខនចំនួន០៧នាក់ បនតបងាាត្់បយរងៀនសិសស
យៅលលាមធយមវ ិចិ រត្សិលបៈ
+យលាកររូ អនកររូចំនួន១០នាក់ ចុ ះជួ យបងាាត្់បយរងៀនសិសសយៅបណា
ត យែត្ត សរមាប់ ចូលរួម
កនុងមយហាស្សរយុជន ។
៤.៤.ការងារស្ិលបៈស្ូនរ ូប្ និងស្ិលបៈស្ិប្បកមម ៖

-បានបញ្ចប់ ការស្លវរជាវកាច់ ចមាាក់ ដែមរភារ២ និ ងសមាភរៈយរបើរបាស់របជារលរដ្ាដែមរភារ២
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-បានរបជុំ សយរមចយរជើសយរ ើសរកុមចមាាក់
រកុមរំនូរវ ិចិ រត្កមមដដ្លមានលននដ្ែពស់យដ្ើ មបីផ្លិត្
សិលបៈសូនរូបរត្ឹ មរត្ូវតាមកបួនខានត្សរមាប់ទុកជាររមូដ្ល់សិលបករជំ នាន់យរកាយទុ កជារទរយសមបត្តិរបស់
រកសួង និងសរមាប់ ដ្ឋក់តាំងរិរ័រណ៌បងាាញជូនយភញៀវជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ ។
៤.៥.ការងារសស្ៀវសៅ ការអាន ៖

បាននិរនធអត្ាបទទសសនាវដ្តីវបបធម៌ យលែ២០
*បណាណល័យជាត្ិ ៖
-យភញៀវជាត្ិ-អនដរជាត្ិចូលអានមានចំ នួន ៧៦៤នាក់
-បានទទួ លយសៀវយៅរី លាប័ ននានា និ ងអងគការយរៅរដ្ឋាភិ បាលររប់ ភាល ចំ នួន១៧៤កាល
-អនកសិកាស្លវរជាវបានែចីយសៀវយៅយកយៅអានមានចំនួន១១៥កាល
-ទទួ លទិ នាបបវត្តិបាន៩៨ចាប់ ទសសនាវដ្ដីយផ្សងៗ និងររឹ ត្ិប
ដ ័រត្បរយទសចំនួន៦៨កាល
-បានដចកយលែ ISBN ដ្ល់អនកយបាះរុមពចំនួន៧៥យលែ
-ដ្ឋក់ រកបយសៀវយៅចស់បាន៣០កាល បិ ទយលែកូដ្យសៀវយៅបាន៥៥កាល យសកនយសៀវយៅ
បាន៤៩កាល និ ងត្មកល់យសៀវយៅបាន៩៥ចំ ណងយជើង
-យធវើកាតា ុកយសៀវយៅររប់ របយភទ និ ងទសសនាវដ្តីជាភាលដែមរ-បរយទសបាន១៤៨កាល ។
៥.ការងារអភិវឌ្ឍធនាននមនុស្ស ៖
៥.១.សកលវិទ្ាល័យភូមិនទវិចិត្រស្ិលបៈ

*ឆ្នំសិកា ២០១៤-២០១៥ មាននិ សសិត្សរុបចំ នួន១.៧៩០នាក់ (ស្សីចំនួន៥៩០នាក់) កនុងយនាះ ៖
-និ សសិត្អាហារូបករណ៍ចំនួន៦០២នាក់ (ស្សីចំនួន២៣០នាក់)
-និ សសិត្បង់នថ្ាសិកាចំនួន១.១៨៨នាក់ (ស្សីចំនួន៣៦០នាក់)
-លស្តលតចរយសរុបចំនួន២៣០នាក់ (ស្សីចំនួន៣៦នាក់ )
-បានអនុវត្តកមមវ ិធី សិកាឆមាសទី ២ ឆ្នំសិកា២០១៤-២០១៥ ។
៥.២.សលាមធយមវិចិត្រស្ិលបៈ

-ឆ្នំសិកា២០១៤-២០១៥ សិសសសិកាយៅតាមលលាជំ នាញទំង៥មានចំនួន ១.០៣៣នាក់ កនុង
យនាះស្សី៤៤១នាក់
-សិសសលនក់ យៅកនុងលលាមានចំនួន១៤៧នាក់ ស្សី៧៤នាក់
-បានរបជុំ ររូបយចចកយទស និ ងចំ យណះទូ យៅយដ្ើមបីយរៀបចំ យធវើការរប ងរបចំដែ
ិ ី សិកាននរណៈកមាមធិ ការចងរកងយសៀវយៅ
-របជុំ ថ្ននក់ ដ្ឹកនាំលលាសតីអំរីរយរមាងរបរ័នធកមមវធ
-យលាកររូ អនកររូ សិសសចំនួន៣០នាក់ បានចូ លរួមសដមតងកនុងបុណយមាឃបូជា យៅភនំឧដ្ុងគ
-យលាកររូ អនកររូ សិលបករចំ នួន១៥នាក់ ចូ លរួមសដមតងកនុងកមមវ ិធី សននិសីទរិ ភរយលាក សតីរី
យទសចរណ៍ និ ងវបបធម៌ យៅយែត្តយសៀមរាប
-យលាកររូ អនកររូ សិសសចំនួន១៨៥នាក់ បានចូ លរួមសដមតងកនុងកមមវ ិធី រិរ័រណ៌ (ដែមរដត្មួ យ) យៅ
លលសននិសីទចត្ុមុែ ។
៦.ការងារអធិការដ្ឋឋន ៖
-បានយធវើអធិ ការកិចចយៅមនទីរវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈយែត្តដកប និ ងកំ រត្
-បានរបមូ លរ័ត្៌មានយរត្ៀមយដ្ើ មបីយធវើអធិ ការកិ ចយច ៅមនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈយែត្តនររដវង និង
លវយយរៀង ។
៧.ការងារមនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈរាជាននី-សែរដ ៖
 មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈរាជាននីភនាំសពញ ៖
ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានបនតយរៀបចំដថ្រកាការពារសណា
ត ប់ ធានប់ យលភ័ ណភារ អនាម័ យ
មណឌលវត្តភំនបានលអជារបចំ ។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានរត្ួត្រិ និត្យកដនាងលក់កាយហវបញ្ញ
ច ង
ំ វ ីយដ្អូ បាន០៥ទី តាំង អាជី វកមម
អុិ នយធើ យណត្បាន១២ទី តាំង យរាងភារយនតយលយជនបាន០២យលើក វ ីយដ្អូ ោមនទិដ្ឋាការបាន០៥ទី តាំង ឌ្ី សោមន
ទិ ដ្ឋាការបាន១០ទី តាំង ។ បានសហការជាមួ យនររបាលបុ សិ៍ ត និងរកុមការងារលលាែណឌទួ លយោក លលា
សងាកត្់ បឹងកក់ ២ ចុ ះបន្ដងាកបទី តាំងយបើ កដលបងយហគមសុីសងមួ យកដនាង យៅសងាកត្់ បឹងកក់ ២ យដ្ឋយដ្កហូត្
បានទូ យហគមចំ នួន០៧ទូ យកមកកំយទចយចលយៅលលាែណឌ។
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មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតកណា
ដ ល៖
ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ សហការជាមួ យរកុមជាងរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវិចិរត្សិលបៈ កំ រុង
ដ្ំយណើរការជួ សជុ លររះសកយមុ នីយចត្ី យបាន៨០ភាររយ ។ ររះររូអរគបណិឌ ត្ ប៊ាុ ត្ លវងស បានឧបត្ាមភនថ្ាយភាើង
ចំ នួន២.១៧៧.៧០០យរៀលសរមាប់ បំភឺាយៅររះសកយមុ នីយចត្ី យ។ សហការជាមួ យអាជាញធរឃុំយ ើ ទលចុះរិនិត្យ
ការជីកកកាយទួ លបុរាណ“ទួលអនកតាទវរ”
និ ង“ទួ លតាតាត្់”ររងាបដ្ីយធវើជាចំ ការដ្ឋំលវយរីរបជាជនមួ យ
ររួលរ យហើយការជីកកកាយយនះមិ នយឃើញមានលាកលនមបុរាណវិទាអវីយទ។ បានចុះយៅស្សុកកណា
ត លសទឹង
រិនិត្យទួលបុ រាណចំ នួន៤០កដនាង យដ្ឋយរុំ យឃើញមានការដរបរបួលយ ើយ។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានសហការជាមួ យររូជំនាញដផ្នករបាំ ននរកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិរត្
សិលបៈចុ ះររងឹង និ ងជួ យដកលមអការសដមតងរបាំរបស់រកុមសិលបៈយុវជនលលាររុយកាសលយ និងវ ិរកឹត្យការ
យែត្ត និ ងយលាខននិ ោយដ្ល់សិសសវ ិទាល័យ ហ៊ាុន ដសន យសរ ីភារ រកុងតាយមម យដ្ើមបីចូលរួមមយហាស្សរ
សិលបៈយុវជនទូ ទំងរបយទសឆ្នំ២០១៥។ បានសហការជាមួ យអាជាញធរស្សុកយកៀនលវយ ចុ ះរិ និត្យ និង
ផ្សរវផ្ាយចាប់ សីរ
ត ី ការយធវើអាជី វកមមលក់-ជួ លឌ្ី សយៅផ្ារររី រចំ នួន០៤កដនាង
ដ្កហូត្ឌ្ី សោមនទិដ្ឋាការ
ចំ នួន៨៧បនទះ។ បានចុះស្សង់ សិត្
ា ិ បណាណល័យលធារណៈ បណាណល័យអងគការ និ ងបណាណោរ ។បានផ្តល់យសវា
លធារណៈជូ នរបជារលរដ្ាបានចំ នួន១៧យសវា។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតតាខកវ ៖
ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានសហការជាមួ យរកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈចុ ះរិនិត្យយបាះ
បយងាគលដដ្នការពាររបាលទភនំជីសូរយ និងរបាលទដសនធមល់ សាិត្យៅស្សុកសំយរាង។ សហការជាមួ យរកសួង
វបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ អាជាញធរដដ្នដ្ី ស្សុកអងគរបុ រ ី យដ្ើ មបីយបាះបយងាគលកំ ណត្់ទីតាំងរបាលទភនំដ្ឋ។
លរមនទីរយែត្តបានទទួ លទរមយទវរូបចំ នួន០១ អំ រីថ្ភ
ម ក់ រីរបជារលរដ្ាឃុំររះបាទជាន់ជុំ ស្សុករីរ ីវង់ ។ បាន
ចុ ះរិនិត្យរកយឃើញវត្ាុបុរាណរបយភទយោនី ចំ នួន០១ផ្ទទំង យៅវត្តយលមង ស្សុករទំង ដដ្លបចចុបបននរកាទុកយៅ
វត្តយលមង។ យភញៀវចូ លទសសនាលរមនទីរយែត្តសរុបចំនួន៤៣នាក់ (អនតរជាត្ិ ០៣នាក់ ) និងលរមនទីរស្សុកអងគរបុ រ ី
សរុបចំនួន១០៩នាក់ (អនតរជាត្ិ៣២នាក់) ។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ រកុមសិលបៈអាជីរ បានចុ ះជួ យបងាាត្់ សិលបៈយៅវ ិទាល័យ ហ៊ាុន ដសន
យ ើ ទល និងអនុ វ ិទាល័យត្ុំ រកុងដ្ូនដកវយដ្ឋយបំផ្ុសចលនាយុវជនឲ្យយធវើការហវឹកហាត្់ និ ងបយងកើត្លននដ្ថ្មី
យដ្ើមបីចូលរួមកនុងមយហាស្សរសិលបៈយុវជនទូ ទំងរបយទស។
បានចុ ះផ្សរវផ្ាយអនុ រកឹត្យយលែ៦៣
សតីរី
យសវាកមមភារយនត-វ ីយដ្អូ ដ្ល់របជារលរដ្ាយៅស្សុករទំង និងដណនាំអាជី វករដដ្លរបកបអាជី វកមមភារយនត
ិ ាល័យ
ឲ្យមានការយល់ដ្ឹងរី ការងារសិលបៈភារយនត-វ ីយដ្អូ។
បានចុះផ្សរវផ្ាយអប់រស
ំ ីលធម៌សងគមយៅវទ
ិ ាល័យ សុែ អាន បាទី បានចំនួន០២យលើក។
ប៊ាុន រាអ នី ហ៊ាុន ដសន បាទី និ ងវទ
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតកាំពរ ៖
ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានសហការជាមួ យការ ិោល័យវបបធម៌ រកុងកំ រត្ ចូ លរួមការងារវាស់
ដវងទួ លអងគបុរាណរត្ពាំងអងគ យៅរកុងកំរត្។ បានរបរល់វត្ាុបុ រាណចំនួន១២ដ្ុំ យៅឲ្យលរមនទីរលលាយែត្ត
តាមសំយណើសុំែី វច ត្ាុបុរាណរបស់លលាយែត្តកំរត្។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បនតសហការរត្ួត្រិនិត្យទិដ្ឋាការរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ
យលើបនទះសុីឌ្ី
វ ីសុីឌ្ីដដ្លដ្ឋក់ លក់ យៅរកុងកំរត្។
បនតការស្លវរជាវរបវត្តិត្មាញឬសសីរបស់សហរមន៍
របជាជនសងាកត្់ អណូត ងដែមរយៅរកុងកំ រត្។ បានចុ ះរត្ួត្រិ និត្យ និ ងដណនាំការដ្ឋក់ តាំងលាកយីយហា លាក
សញ្ញា និងផ្ទទំងផ្ាយពាណិជជកមម មិ នសមស្សបតាមបទដ្ឋានជាត្ិ យៅរកុងកំរត្។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតខកប្ ៖
ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានសហការជាមួ យរណៈកមមការវត្តយបាសសមាអត្ កាប់ ឆ្ករនររផ្ាូវចូ ល
រូង និ ងបរ ិយវណរមណីយដ្ឋានភនំសយសៀរជារបចំ។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានចុ ះរត្ួត្រិនិត្យ និងដណនាំដ្ល់មាចស់ហាងកាយហវ-វ ីយដ្អូ និងកដនាង

ជួ ល-លក់ ឌ្ីស យដ្ើ មបីទប់លកត្់ ការបញ្ញ
ច ង
ំ យរឿងអាសអាភាស និ ងយរឿងដដ្លោមនទិ ដ្ឋាការរី រកសួងវបបធម៌ និ ង
វ ិចិ រត្សិលបៈ។ ចុះផ្សរវផ្ាយ និងដណនាំ ការតាំងលាកយីយហា និ ងទី តាំងសិបបកមមចមាាក់ រុមពសុីមអង់ត្៍ លកខណៈ
ររួលរយៅរកុងដកបបានចំនួន០២យលើក។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដត្ពះស្ីហនុ ៖
ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានយរៀបចំ ដថ្ទំ វត្ាុបុរាណដដ្លមានយៅកនុងមនទីរជារបចំ ។
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ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានអយញ្ជើញអាជី វករជួល-លក់ឌ្ីសមកយធវើការរបជុំ ដណនាំចំនួន០៨
កដនាង យៅរកុងររះសីហនុ ។ បានអនុញ្ញាត្ឲ្យបញ្ញ
ច ង
ំ ភារយនតលក់ សំបុរត្ រយៈយរល០៣នថ្ៃ យៅសណា
ា ោរ
យឆនរជលលរ។ បានយរៀបចំ ឯកលរសតីរីការថ្ត្ចមាង និងបញ្ូច លបទយភាងយដ្ើមបីយធវើការផ្សរវផ្ាយដ្ល់អាជី វករ
យៅកនុងយែត្ត។
ការ ិោល័យរចកយចញចូ លដត្មួយ
បានអនុ ញ្ញាត្ចាប់របកបអាជី វកមមយលើវ ិស័យវបបធម៌
និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈចំ នួន០២ចាប់ ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតកាំពង់ស្ឺ ព ៖
ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានចុ ះរិ និត្យការលងសង់ ទីសកាករៈបូ ជាយៅស្សុកសំយរាងទង និងបាន
សហការជាមួ យឆ្មំរបាលទយដ្ើ មបីដថ្រការបាលទដកអករងបានចំនួន០៣យលើក។ យភញៀវចូ លទសសនាលរមនទីរ
នរៈបុរ ីសរុបចំ នួន៥៨៦នាក់ ។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានបញ្ូជ នររូជំនាញរបាំយៅបណុត ះបណា
ត លសិសសវ ិទាល័យកំ រង់ សឺ ព
យដ្ើមបីបងាាត្់រីទរមង់ របាំរបជារបិ យដែមរ និ ងបានយរៀបចំយបើកវរគបងាាត្់ របាំដ្ល់សិសសយោធា អា យស អូ
ចំ នួន៣៣នាក់ យដ្ើមបីយរត្ៀមយកយៅសដមតងយៅយរៅរបយទស។ បានចុ ះរិ និត្យការបញ្ញ
ច ង
ំ ភារយនតលក់សំបុរត្
របស់រកុមហ៊ាុនរ អករបូដ្ឋកសិន និងរកុមហ៊ាុនលន់យដ្ យៅសទូឌ្ី យោថ្ត្ភារយនតបានចំ នួន០២យលើក។ បានចុ ះ
រិ និត្យ និងដកត្រមូវកបួនខានត្កាច់ចមាាក់ ដែមរចំនួន០១កដនាង យៅរកុងចារមន និ ង០៣កដនាងយទៀត្យៅស្សុក
សំយរាងទង។ ការ ិោល័យរចកយចញចូ លដត្មួ យរកុងចារមន បានអនុញ្ញាត្ចាប់របកបអាជី វកមមយលើវ ិស័យ
វបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈចំ នួន០៦ចាប់ ទទួ លថ្វ ិកាបាន១១៥.០០០យរៀលបង់ ចូលថ្វ ិការដ្ា ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដកាំពង់ឆ្ន ាំង ៖
ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានចុ ះស្សង់ សិត្
ា ិ របាលទ ទួ លរបាលទ ររឹះរបាលទ លានី យបុយររបវត្តិ
និ ងរមណីយដ្ឋានវបបធម៌របវត្តិលស្តសតបានចំនួន០២យលើក។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានចុ ះស្សង់ សិត្
ា ិ សិលបៈទសសនី យភារ សិលបៈសូនរូប សិលបៈ
ភារយនត និ ងអភិ វឌ្ឍវបបធម៌ បានចំនួន០៤យលើក។ បានស្លវរជាវរបវត្តិបុណយចូ លឆ្នំរបនរណីជាត្ិ ដែមរ បាន
០១ អត្ាបទ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដសពាធិសរ់ ៖
ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានយរៀបចំ យធវើលាកសញ្ញាយដ្ើមបីអភិរកសទី តាំងផ្នូរបុ រាណយៅស្សុករកររ
បានចំនួន០២លាក។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានយរៀបចំ មយហាស្សរសិលបៈយុវជនថ្ននក់ យែត្ត យៅវិទាល័យយពាធិ លត្់ ។
ិ ិរត្សិលបៈយៅស្សុករកររ និ ង
បានចុ ះរិ និត្យយលើការជួ ល-លក់ ឌ្ីសដដ្លោមនទិ ដ្ឋាការរី រកសួងវបបធម៌ និងវច
ចុះតាមដ្ឋនការចក់បញ្ញ
ច ង
ំ វ ីយដ្អូ អាសអាភាសតាមហាងកាយហវបានចំនួន០២យលើក។ ការ ិោល័យរចកយចញ
ិ ិរត្សិលបៈចំ នួន០៤ចាប់ ទទួ លថ្វកា
ិ
ចូ លដត្មួ យបានអនុ ញ្ញាត្ចាប់ របកបអាជី វកមមយលើវ ិស័យវបបធម៌ និងវច
បាន១៣៥.០០០យរៀលបង់ចូលថ្វ ិការដ្ា ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដបារ់ដាំប្ង ៖

ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានចុ ះយៅរិនិត្យែនងអាងឃូបដ្ឋក យៅស្សុកថ្មយោលចំ នួន០១យលើក
និ ងយភញៀវចូ លទសសនាលរមនទីរយែត្តសរុបចំ នួន១០១នាក់ (អនតរជាត្ិចំនួន១៣នាក់ ) ។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានហាត្់ កាច់ បាត្យលាខន និ ងរបាំ ជារបចំ។ បានអនុ ញ្ញាត្ចាប់
អាជី វកមមត្ន្ដនតីសម័ យបាន១៨ចាប់ សិបបកមមចមាាក់ យ ើ បាន០១ចាប់ និងអាជី វកមមបំរងសយមាងបាន០៣
ចាប់ ។ បណាណល័យយែត្តបានយបើកទវរជូ នលធារណជនចូ លអានយសៀវយៅជាយរៀងរាល់នថ្ៃ (យលើកដលងនថ្ៃ
ប់ សរមាក)។ ការ ិោល័យរចកយចញចូ លដត្មួយរកុងបាត្់ដ្ំបង យចញលិែិត្អនុ ញ្ញាត្ររប់ យសវាកមមវបបធម៌
ចំ នួន១៣ចាប់ និ ងយៅស្សុកបយវលចំនួន០៣ចាប់។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដនប្៉ៃលន
ិ ៖
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានត្យមាើងយរឿងយលាខនែាីបានមួ យទរមង់ “លមរត្ីយុវជនសម័ យថ្មីយលើ
ទឹ កដ្ី ននវបបធម៌ ” និងបានយបើ កមយហាស្សរថ្ននក់ យែត្តសរមាប់ យុវជនយលើកទី៥ ឆ្នំ២០១៥។ បានចុះស្សង់ទិននន័យ
អាជី វករជួ ល-លក់ ឌ្ីសររប់ របយភទ យៅរកុងនបអ លិនចំ នួន០១យលើក។ បានចុ ះស្សង់ សិត្
ា ិបណាណោរ និងត្ូបលក់
យសៀវយៅយៅរកុងនបអ លិន និ ងស្សុកលលាយរៅចំ នួន០២យលើក។ ការ ិោល័យរចកយចញចូ លដត្មួ យ បានយធវើ
លិែិត្អនុញ្ញាត្ឲ្យរបរុំ ត្ន្ដនតីស្លយបៀលីអូចំនួន០១យលើក និងជួ ល-លក់ ឌ្ីសចំនួន០១យលើក។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដប្នាទយម្ភនជ័យ ៖
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ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ ចូ លរួមយដ្ឋះស្លយទំ នាស់ដ្ីទួលរបាលទ យៅស្សុកររះយនរត្ររះចំ នួន
០១យលើក។យភញៀវចូ លទសសនាលរមនទីរយែត្តសរុបចំនួន១២៤នាក់ (អនតរជាត្ិ០៨នាក់ ) របាលទបនាទយឆ្មរ
ចំ នួន១.៥៧០នាក់ (អនតរជាត្ិ ២៥០នាក់ ) និងលរមនទីរបុ រាណវ ិទាយទរយកាល-លនយសរុបចំនួន៧៦នាក់
(អនតរជាត្ិ២១នាក់ )។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានចុ ះរត្ួត្រិ និត្យ ដណនាំអប់រ ំដ្ល់អាជី វករជួល-លក់ឌ្ីសយៅរកុង
សិរ ីយលភ័ណ និងរកុងយបាអ យដបអ ត្ សតីរីការយោររចាប់ កមមសិទិប
ធ ញ្ញា។ បានចុះយធវើចាប់ បនតអាជីវកមមឆ្នំ ២០១៥
ចំ នួន១០កដនាង និងរត្ួត្រិនិត្យវត្ាុសិលបៈចមាាក់ ថ្ី ម អំរីថ្ច
ម ំ នួន០២រូប យដ្ើ មបីនាំយចញយៅរាជធានី ភំ យន រញ ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដសស្ៀមរាប្ ៖
ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានផ្សរវផ្ាយយសចកតីសយរមចយលែ០១ស.រ សតីរីការកំណត្់បរ ិយវណ
របាលទ ទួ ល ស្សះ រត្ពាំង និងលពនបុរាណ យៅស្សុករួក ស្សុកវាអ រ ិន និងស្សុកអងគរជុំ ចំនួន០៣យលើក។
យភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរជាត្ិ អងគរសរុបមានចំនួន៥.២២១នាក់ (អនតរជាត្ិ ៥.០៣៥នាក់ ) លរមនទីរ
ររះនយរាត្តមសីហនុចំនួន២.២៩១នាក់ (អនតរជាត្ិ ២.១៩៧នាក់) លរមនទីរវត្តរាជបូ រ៌ចំនួន៣០៤នាក់ (អនតរជាត្ិ
២៧៦នាក់) និ ងមណឌលឧរកិ ដ្ក
ា មមរបល័យរូ ជលសន៍ (វត្តថ្ី )ម ចំ នួន៥.០៦១នាក់ អនតរជាត្ិចំនួន៤.៧៤៣នាក់ ។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី៖បានផ្ដល់លិែិត្អនុញ្ញាត្នាំយចញវត្ាុសិលបៈយៅយរៅរបយទសចំនួន០៨រូប
រកុមសិលបៈមហាជនចំនួន២៤រកុមបានយចញសដមតងតាមយរាងមយហាស្សរ
សណា
ា ោរ
យភាជនី យដ្ឋាន
និ ងផ្ាររារត្ីជូនយភញៀវជាត្ិ និ ងអនតរជាត្ិទសសនាជារបចំ។ បានចុ ះដណនាំ និ ងរត្ួត្រិ និត្យបទយលមើសភារយនតវ ីយដ្អូ ដ្ល់អាជី វករភារយនត-វ ីយដ្អូ (ការផ្លិត្ ការចក់ បញ្ញ
ច ំង ការជួ ល-លក់ ឌ្ីសអាសអាភាស និ ងោមន
ទិ ដ្ឋាការ) ឱ្យចូ លរួមអនុ វត្ដតាមលិែិត្បទដ្ឋានចាប់ចំនួន០៧កដនាង យៅស្សុកបនាទយស្សី និងស្សុករបាលទ
បារង។ បានរត្ួត្រិ និត្យ និងដណនាំដ្ល់អាជី វករ សិបបករដដ្លកំរុងបយរមើ យសវាកមមទក់ ទងនឹងជំ នាញសិលបៈ
សូនរូប និ ងសិបបកមមឲ្យយោររតាមកាច់ ចមាាក់ដែមរ យៅតាមផ្ារនានាកនុងរកុងយសៀមរាប បានចំ នួន២២កដនាង។
សហការជាមួ យរកុមការងារចរមុះលលារកុងយដ្ើ មបីយរៀបចំ សណា
ត ប់ ធានប់ និងផ្សរវផ្ាយដ្ល់អាជី វករជាមាចស់
លាកសញ្ញាដដ្លយលើកតាំងោមនសណា
ត ប់ ធានប់ និងរុំយោររចាប់ បាន០៦កដនាង ។ ការ ិោល័យរចកយចញចូ ល
ដត្មួ យរកុងយសៀមរាបបានផ្ដល់ចាប់ យសវាកមមលាកសញ្ញាហាងអ៊ាុ ត្សក់ បណាណោរ និ ងផ្សរវផ្ាយផ្លិត្ផ្ល
ចំ នួន១៦ចាប់។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតត្ពះវិហារ ៖
ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ សកមមភារឆ្មំរត្ួសរតាយនររតាមរបាលទបុរាណបានចំនួន១៤.១០០
ដមអ រត្កាយរ អ និងយភញៀវចូ លទសសនារបាលទរករុំ
ក
ូ មានចំនួន៣១នាក់ (អនតរជាត្ិ ០២នាក់ ) ។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ រកុមសិលបៈបានយចញសដមតងកនុងកមមវ ិធី យផ្សងៗកនុងយែត្ត។ បានស្សង់
សាិត្ិវ ិស័យអភិ វឌ្ឍវបបធម៌ យៅស្សុករយវៀងនិងវ ិស័យសិលបៈភារយនតយៅស្សុកជាំកានត ស្សុកសងគមថ្មី និងស្សុក
ដឆបបានចំ នួន០៤យលើក។ ការ ិោល័យរចកយចញចូលដត្មួ យរកុងររះវ ិហារ បានផ្តល់ចាប់ អាជីវកមមចមាាក់
សុីមអង់ត្៍ ធុ ងបាស់ និ ងកាត្់ សក់ចំនួន០៥ចាប់។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតកាំពង់ធាំ ៖
ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានចុ ះយៅទទួ លវត្ាុបុរាណរី យលាកអភិ បាលស្សុករបាលទបលា័ងច
គ ំ នួន
០២ដ្ុំ និងយភញៀវចូ លទសសនាលរមនទីរយែត្តសរុបចំនួន៣០នាក់ (អនតរជាត្ិ០៥នាក់ )។ បានសហការជាមួ យ
Waseda ជួ សជុ លបងាកន់ នដ្ N1 ខាងត្បូងរួចរាល់ និងជួ សជុ លបិទមុ ែសសរយផ្ទអបរបាលទ N1 ខាងត្បូងបាន
០២ដមអ រត្កាយរ អ។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានបងាាត្់ សិសសថ្ននលយរៀងរាល់នថ្ៃអាទិ ត្យ។ បានចុះស្សង់ សិត្
ា ិ ភារយនត
សាិត្ិសិបបកមមសិលបៈសូនរូបតាមបណា
ត ស្សុក-រកុងសរមាប់ ឆ្នំ២០១៥ និ ងចុ ះជរមុញអាជី វករតាមបណា
ត ស្សុក
ឲ្យមកយធវើចាប់ អាជីវកមមបនតយទៀត្។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរដស្ង
ឹ ទ ខត្រង ៖
ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានចុ ះរត្ួត្រិនិត្យវត្ាុបុរាណ ទួ លរបាលទ និ ងទប់ លកត្់របជារលរដ្ា
ចំ នួន០២ររួលរដដ្ល លក់ ដ្ូរយលើទួលរបាលទររះយោ និ ងបានហាមមិ នឲ្យមានការលក់ដ្ូរយលើទួលរបាលទ
សាិត្នានាយៅស្សុកថ្នឡាបរ ិវាអ ត្់ ។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានបនតបងាាត្់ របាំដ្ល់សិសសវ ិទាល័យររះរាជបូជនីយកិ ច។
ច បានចុ ះ
ដណនាំដ្ល់អាជី វករភារយនត-វ ីយដ្អូ ទំងអស់ដដ្លមានកនុងយែត្តឲ្យមកដ្ឋក់ ពាកយសុំរបកបអាជី វកមមសរមាប់
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ឆ្នំ២០១៥។ បានចុ ះរត្ួត្រិ និត្យលាកយីយហាយៅរកុងសទឹងដរត្ងចំ នួន០១យលើក។ ការ ិោល័យរចកយចញចូ ល
ដត្មួ យ បានអនុញ្ញាត្ចាប់ របកបអាជីវកមមបញ្ញ
ច ំងភារយនត របរុំ ត្ន្ដនតី និងយលើកលាកយីយហាចំនួន០៦កដនាង។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតនត្ពខវង ៖
ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ បានសហការជាមួ យអាជាញធរស្សុកសុីធរកណា
ត ល និង ស្សុកបាភនំសិកា
ដសវងយល់រីរបវត្តិរបាលទនររយដ្ើ មស្សុក និ ងរបាលទវ ិហារច័ន។
ទ យភញៀវចូលទសសនាលរមនទីរយែត្តមានចំ នួន
០៥នាក់ ។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី ៖ បានហាត្់ បទយភាង និងចយរមៀងសម័ យជាយរៀងរាល់នថ្ៃ និងបងាាត្់
របាំបដនាមដ្ល់សិសសវ ិទាល័យបាភនំ។ បានចុ ះរិនិត្យអាជី វកមមវ ីយដ្អូ លក់ កាយហវយៅស្សុកពាមរក៏ចំនួន១យលើក។
បានរត្ួត្រិ និត្យសិបបកមមរុមពសុីមអង់ត្៍យៅតាមបណា
ត រកុង-ស្សុក និ ងស្សង់ សិត្
ា ិសិបបកមមររប់របយភទយដ្ើ មបីសុំយបើ ក
វរគបណុត ះបណា
ត ល។ បានរិ និត្យការដ្ឋក់ តាំងលាកសញ្ញាររប់ របយភទយៅស្សុកពារាំង និងស្សុកកំរង់រត្ដបក
ចំ នួន០២យលើក។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសែរតសវយសរៀង ៖
ការងារយបត្ិកភណឌរូបី ៖ ចុ ះរត្ួត្រិ និត្យទួ លបុរាណ និ ងរបាលទបុរាណចំនួន១០យលើក។ បានចុ ះ
សហការជាមួ យអាជាញធរដដ្នដ្ី យធវើបង
ា ់ទួលបុរាណចំនួន០២បាង់
និ ងផ្សរវផ្ាយចាប់ សីរ
ត ីកិចចការពារយបត្ិក
ភណឌចំនួន០៣យលើក។
ការងារយបត្ិកភណឌអរូបី៖បានបងាាត្់របាំដ្ល់សមារមន៍ យុវជនយែត្តចំនួន០១រកុម និ ងរកុមសិលបៈ
មហាជនចំ នួន០៨រកុម។ បានចុ ះរត្ួត្រិនិត្យការដ្ឋក់តាំងលាកយីយហា និងផ្ទទំងផ្ាយពាណិជជកមមចំនួន០២
យលើក និ ងបានស្លវរជាវរបវត្តិយផ្សងៗទក់ ទងជាមួយវបបធម៌កុងភូ
ន
មិលស្តសតយែត្តបាន០១អត្ាបទ។
៨- សស្ចកតស្
ី ននិដ្ឋឋន ៖
សកមមភារការងារវបបធម៌ និ ងវ ិចិរត្សិលបៈ កនុងដែកុមភៈ ឆ្នំ២០១៥យនះ មានដ្ំយណើរការលអកុង
ន
ការផ្សរវផ្ាយ និ ងចត្់តាំងអនុ វត្តកមមវ ិធី នយោបាយយុទធលស្តសតចត្ុ យកាណដ្ំ ណាក់ កាលទី៣ របស់រាជ
រដ្ឋាភិ បាល នីត្ិកាលទី៥ននរដ្ាសភា និ ងដផ្នការយុទធលស្តសតអភិវឌ្ឍជាត្ិ ២០១៤-២០១៨ ស្សបតាមយោល
នយោបាយជាត្ិ សីរ
ត ី វ ិស័យវបបធម៌យដ្ឋយយផ្ទតត្សំខាន់ យលើការអភិរកស និងអភិ វឌ្ឍវបបធម៌ ជាត្ិ ទំងរូបី និ ងអរូបី
យដ្ើមបីរម
ួ ចំដណកអភិ វឌ្ឍយសដ្ាកិចចសងគម។ ជាក់ដសតងកនុងដែកុ មភៈ ឆ្នំ២០១៥យនះ យយើងសយរមចបាននូ វលទធផ្ល
មូ យចំ នួនដ្ូ ចខាងយរកាម៖
-ការងារោំពារជួ សជុ លរបាលទបុរាណបានបនតដ្ំយណើរការររប់ដផ្នកជំ នាញកនុងការជួ សជុ ល ដថ្រកា
ការពារសំណង់បុរាណ និ ងចងរកងឯកលររបវត្ដិលស្តសដ
-បានែិ ត្ែំផ្សរវផ្ាយលិែិត្បទដ្ឋានរត្ិ យុត្ិ ស
ត ីរ
ត ី កិចដច ថ្រកា ការពារអត្តសញ្ញាណជាត្ិ កបូនខានត្
កាច់ ចមាាក់ ដែមរជូ នដ្ល់វ ិស័យឯកជនដដ្លរបកបអាជី វកមមយលើវ ិស័យវបបធ៌មឲ្យរកាបាននូ វរុ ណភារ
កបូន
ខានត្ជាត្ិ និ ងររងឹងការផ្តល់ និ ងបយរមើ យសវាកមមវបបធម៌ដ្ល់វ ិស័យឯកជនឲ្យរហ័សទន់ យរលយវលា ជាការ
យលើកទឹកចិ ត្ត
និងយឆាើយត្បយៅនឹងការបយងកើត្
និងបយងកើនផ្លិត្ផ្លវបបធម៌ជាត្ិ របស់រូកយរ
កនុងយោល
បំ ណងយធវើឲ្យមាននិរនតរភារ ននការយធវើចរាចរផ្លិត្ផ្លវបបធម៌ ជាត្ិ យលើទីផ្ារយសរ ី រូមចំ ដណកបយរមើ វ ិស័យ
យទសចរណ៍-វបបធម៌ យដ្ើ មបីអភិ វឌ្ឍយសដ្ាកិចចជាត្ិ និងកាត្់បនាយភាររកី រកកនុងសងគម។ យដ្ឋយដ កលលា
មធយមវ ិចិ រត្សិលបៈ និងលកលវ ិទាល័យភូ មិនទវ ិចិរត្សិលបៈបានែិត្ែំបណុត ះបណា
ត លធនធានមនុ សសររប់
ជំ នាញវបបធម៌ និ ងររប់ករមិត្សិកា យដ្ើ មបីរម
ូ ចំដណកជួ យដ្ល់ធនធានមនុ សសកនុងការអភិ រកស និងអភិ វឌ្ឍ
វបបធម៌ ជាត្ិ តាមមូ លដ្ឋាន។
អនុ វត្តតាមពាកយយលាក វបបធម៌ ជាយសដ្ាកិចជា
ច ត្ិ ការងារបយរមើ និ ងផ្តល់យសវាវបបធម៌ យៅនាយកដ្ឋាន
លរមនទីរ នាយកដ្ឋានបុរាណវត្ាុ នាយកដ្ឋានសិលបៈភារយនត នាយកដ្ឋានសិទិ អ
ធ ក
ន និរនធ និ ងសិទិ ធរបហាក់
របដហល នាយកដ្ឋានយសៀវយៅនិងការអាន និងរចកយចញ-ចូ លដត្មួ យដដ្លផ្តល់យសវាកមមវបបធម៌ យៅតាម
មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈរាជធានី-យែត្តមានដ្ំយណើរការលអកុងការបយរមើ
ន
និ ងផ្តល់យសវាកមមវបបធម៌ជូនយភញៀវ
យទសចរណ៍ជាត្ិ-អនតរជាត្ិ និ ងអត្ិថ្ិជនដដ្លរបកបអាជី វកមមយលើវ ិស័យវបបធម៌ និ ងរករបាក់ ចំណូលបង់ចូល
ថ្វ ិការដ្ា។
៩-ទ្ិស្សៅការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈត្ប្ច ាំខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៥
-បនដយធវើកិចចសហរបត្ិបត្ដិការជាមួ យអងគការ G.H.F ជួ សជុ លរបាលទបនាទយឆ្មរ យែត្ដបនាទយមានជ័ យ
-បនដយធវើកិចចសហរបត្ិបត្ដិការជាមួ យអងគការWaseda ជួ សជុ លរកុមរបាលទសំបូរនរររុ ក យែត្ដកំរង់ ធំ
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-បនតបញ្ចប់រយរមាងលពនហាលខាងយកើ ត្ ននរបាលទបនាទយឆ្មរ
-បញ្ចប់ ការងារយធវើយរាងតាមផ្ាូវចូ លទសសនាកនុងរបាលទបនាទយឆ្មរ
-រូ របាង់លាបត្យកមមរបាលទភនំរត្ប់ (យរបើ សមាស) កនុងយែត្តកំរង់ ចម ដដ្លបានរីការចុ ះស្សង់បាង់កុង
ន
យបសកមមកនាងមក
-យរត្ៀមយលើករយរមាងជួ សជុ លបឋម និងជួ សជុ លរយៈយរលដវងយៅរបាលទភនំរត្ប់ (យរបើ សមាស)
កនុងយែត្តកំរង់ ចម
-យរត្ៀមចុ ះបំ យរញយបសកកមមការងារ យៅរបាលទនាងយមម កនុងយែត្តតាដកវ យដ្ើ មបីស្សង់ បាង់លាបត្យកមម
និ ងរិ និត្យលានភារែូចខាត្របស់របាលទ
-បនដចុះបញ្ជីលរយរើភណឌវត្ាុសិលបៈយៅលរមនទីរជាត្ិ និ ងលរមនទីរយែត្ដ
-បនដរត្ួត្រិនិត្យ និ ងផ្ដល់ជំនួយបយចចកយទសដ្ល់ការងារអភិរកស និ ងរយបៀបដ្ឋក់តាំងរិរ័រណ៌វត្ាុសិលបៈ
-បនតការសិកាស្លវរជាវឯកលរកាច់ចមាាក់ ដែមរភារ៣ និងសមាភរៈយរបើរបាស់របជារលរដ្ាដែមរភារ៣
-បនតកិចចសហការជាមួ យរណៈកមមការអនតររកសួងបន្ដងាកបបទយលមើសភារយនត-វ ីយដ្អូ
កនុងការរត្ួត្
រិ និត្យ និងមានវ ិធានការចំយពាះការចរាចរផ្លិត្ផ្លភារយនតោមនទិ ដ្ឋាការរី រកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិរត្សិលប:
-បនតសហការជាមួ យរកសួងយុត្ិធ
ត ម៌យធវើចាប់ សតីរីការររប់ ររងវ ិស័យភារយនត
-យរត្ៀមសដមដងសិលបៈទសសនី យភារបយរមើររឹត្ិ កា
ដ រណ៍សំខាន់ ៗរបស់ជាត្ិ និ ងអនដរជាត្ិ
-យរត្ៀមចូ លរួមកនុងសកមមភារសិលបៈទសសនី យភារយៅយលើឆ្កអនតរជាត្ិ
-បនតការជួ សជុ លអាោរបណាណល័យយៅលកលវ ិទាល័យភូ មិនទវ ិចិ រត្សិលបៈ ។
អាស្ស័យដ្ូ ចបានយោររជរមាបជូនខាងយលើ
សូម ឯកឧត្ដមបណិ ឌ ត្សភាចរយ ឧបនាយករដ្ាមន្ដនដី
រដ្ាមន្ដនដីទទួលបនទកទី
ី ដ ររណៈរដ្ាមន្ដនដី យមតាដរជាបជារបាយការណ៍ដ្៏ែពង់ែពស់ ។
ុ សកា
សូម ឯកឧត្ដមបណិ ឌ ត្សភាចរយ ឧបនាយករដ្ាមន្ដនដី រដ្ាមន្ដនដីទទួលបនទកទី
ី ដ ររណៈរដ្ាមន្ដនដី
ុ សកា
យមតាដទទួ លនូ វការយោររដ្៏ែពង់ែពស់អំរីនាងែញំុ ។

រដឋមន្ដនតី
ចមាងជូន ៖

-ែុទទកាល័យសយមដចនាយករដ្ាមន្ដនដី
-រណៈកមមការអប់រ ំ ធមមការ វបបធម៌ យទសចរណ៍ ររឹទធសភា
-រណៈកមមការទី ៧ រដ្ាសភា
-ទីសីកា
ដ ររណៈរដ្ាមន្ដនដី (នាយកដ្ឋានសរុប)
-រកសួងដផ្នការ (វ ិទាលានជាត្ិសិត្
ា ិ)
-រកុមសយងកត្ការយសដ្ាកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (ទីសីកា
ដ ររណៈរដ្ាមន្ដនដី)
-ឯកលរ-កាលបបវត្ដិ
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