របាយការណ៍
ស្ដព
ី ី
លទ្ធផលការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈ ត្ប្ច ាំខែមមសា ឆ្ន ាំ២០១៥



I. មស្ចក្ដីមផដើម ៖
អនុវត្ដតាមកមមវ ិធី នយោបាយយុទ្សា
ធ ស្ដ្រចតុកោណដំណាក់ោលទ្ី៣

របស់រាជរដ្ឋាភិ បាល

នី ត្ិ

កាលទី ៥ននរដ្ាសភា និងសយរមចបាននូ វចកខុវ ិស័យអភិរកស និងអភិ វឌ្ឍវបបធម៌ ជាត្ិ យដ្ើមបីរម
ួ ចំ ណែកអភិវឌ្ឍ
យសដ្ាកិចចសងគម ដ្ូចមានណចងកនុងយោលនយោបាយជាត្ិ សីព
ត ី វ ិស័យវបបធម៌
កនុងរយៈយពលមួ យណែយនេះររប់
អងគភាពចំ ែុេះរកសួងបានែិ ត្ែំ របឹ ងណរបងបយងកើនកិចស
ច ហការជាមួ យរកសួង
ស្ថាប័ នពាក់ ព័នធ
និ ងនដ្រូ
ិ ័យឯកជនតាមយោលការែ៍របស់រាជរដ្ឋាភិ បាល រដ្ាោំរទ នដ្រូឯកជន
អភិវឌ្ឍជាត្ិ-អនដរជាត្ិ ជាពិ យសសវស
ជាអនកអនុវត្ដ កនុងកិចចណែរកា ការពារយបត្ិ កភែឌវបបធម៌ ជាត្ិ ទំងរូបី និងអរូបី យដ្ឋយយរបើ របាស់សកាតនុពលធនធានមនុ សសវបបធម៌ ររប់ វ ័យយដ្ើ មបីចូលរួមចំ ណែកអនុវត្តណែនការយុទស្ថ
ធ
ស្តសតអភិវឌ្ឍជាត្ិ ២០១៤-២០១៨
កនុងវ ិស័យវបបធម៌ ឲ្យទទួលបានលទធែលកាន់ ណត្របយសើរយ ើង។
II. រចនាស្មពន
័ ធ និងត្ក្ប្ែណឌ ៖
១.រចនាស្មព័នធ ៖
ក-ថ្ននក់ដ្ឹកនំរកសួង ៖
រកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិរត្សិលបៈដ្ឹ កនំយដ្ឋយ រដ្ាមន្ដនដី១រូប អមយដ្ឋយរដ្ាយលខាធិការ៧រូប និង
អនុរដ្ាយលខាធិការ៨រូប។
ែ-ថ្ននក់រដ្ាបាលកណ្ដ
ដ ល៖
ថ្ននក់ រដ្ាបាលកណ្ដ
ដ ល រកសួងមាន ៖
-អរគនយកដ្ឋានរដ្ាបាល និងហិរញ្ញវត្ាុ មាននយកដ្ឋានចំ នួន០៩ (ន.រដ្ាបាល ន.បុ រគលិក ន.ណែនការ
សាិត្ិ និងសរុប ន.រែយនយយនិងហិរញ្ញវត្ាុ ន.សំភារៈនិ ងបរ ិកាខរ ន.នី ត្ិកមម ន.សិទិ អ
ធ នកនិពនធនិងសិទិ ធ
របហាក់ របណហល ន.សហរបត្ិបត្ដិការវបបធម៌អនដរជាត្ិ និងកិចចការអាស្ថ៊ាន ស្ថលាបែុដ េះបណ្ដ
ដ លរកបែែឌ
វបបធម៌) ។
-អរគនយកដ្ឋានបយចចកយទសវបបធម៌ មាននយកដ្ឋានចំនួន០៥ (ន.អភិ វឌ្ឍវបបធម៌ ន.យសៀវយៅ
ការអាន ន.សិលបៈភាពយនដនិងែសពវែាយវបបធម៌ ន.សិលបៈទសសនី យភាព ន.សិលបៈសូនរូបនិងសិលបៈ
សិបបកមម) ។
-អរគនយកដ្ឋានយបត្ិកភែឌ មាននយកដ្ឋានចំ នួន០៤ (ន.បុរាែវត្ាុ ន.ស្ថរមនទីរ ន.បុ រាែវ ិទា
និ ងបុ យររបវត្ដិវ ិទា ន.ោំពារនិ ងអភិ រកសសំែង់ បុរាែ) ។
យរៅពី យនេះយៅមានអងគភាពចំ នួន០៤យទៀត្ ណដ្លសាិត្យៅយរកាមការដ្ឹកនំផ្ទទល់របស់រដ្ាមន្ដនដី ៖
-ស្ថកលវ ិទាល័យភូមិនវទ ិចិរត្សិលបៈណដ្លជាររឹ េះស្ថានស្ថធារែៈ ថ្ននក់ យសមើអរគនយកដ្ឋាន មាន
មហាវ ិទាល័យចំ នួន០៥ (មហា.បុរាែវ ិទា មហា.ស្ថាបត្យកមមនិងនររូបនី យវ ិទា មហា.សិលបៈសូនរូប
មហា.ត្ូ រយត្ន្ដនដី មហា.នដ្ស្ថស្តសដ) និ ង មជឈមែឌលសិកាស្រស្ថវរជាវវបបធម៌ វ ិទាស្ថស្តសដចំនួន០១ ។
-នយកដ្ឋានសវនកមមនែទកង
ុន
-អធិការដ្ឋាន ថ្ននក់យសមន
ើ យកដ្ឋាន
1

-ស្ថលាមធយមវ ិចិរត្សិលបៈ ថ្ននក់ យសមើនយកដ្ឋាន មានស្ថលាជំ នញចំនួន០៥ (ស្ថលារបាំ ស្ថលា
យសៀក ស្ថលាសិលបៈសូនរូប ស្ថលាត្ូ រយត្ន្ដនដី ស្ថលាយលាខន) ។
រ-ថ្ននក់រាជធានី-យែត្ដ ៖
រកសួងមានមនទីរវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈរាជធានី-យែត្ដ ចំ នួន២៥ និ ងការ ិោល័យវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្
សិលបៈរកុង ែែឌ ស្រសុក ចំ នួន១៦៦ការ ិោល័យ ។
២.ត្ក្ប្ែណឌមន្ដនដរា
ី ជការ ៖
រកសួងមានមន្ដនដីរាជការសរុបចំ នួន២.៣៤៦នក់ កនុងយនេះស្រសី៨៩០នក់ ណចកយចញជា ៖-ថ្ននក់ រដ្ាបាលកណ្ដ
ដ ល មានចំនួន១.៣៨០នក់ កនុងយនេះស្រសី៥២៨នក់
-ថ្ននក់ មនទីរវបបធម៌រាជធានី -យែត្ដ មានចំ នួន ៩៦៦នក់ កនុងយនេះស្រសី៣៦២នក់ ។
ឹ នា ាំត្ក្ស្ួង ៖
III. ស្ក្មមភាពការងារថ្ននក្់ដក្
ស្ក្មមភាពក្នងត្ប្មទ្ស្
៖
ុ

នែៃទី១៤-១៦ ណែយមស្ថ ឆ្នំ២០១៥ យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី បានអយញ្ជ ើញចូលរួមជាកិ ត្ិតយសកនុងរពឹ ត្ិកា
ត រែ៍
អងគរសន្ដកកនត ឆ្នំ២០១៥ យៅរកុងយសៀមរាប យែត្តយសៀមរាប ។
ស្ក្មមភាពមត្ៅត្ប្មទ្ស្ ៖

-នែៃទី១៧-២១ ណែយមស្ថ ឆ្នំ២០១៥ យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី បានដ្ឹ កនំរែៈរបត្ិភូចូលរួមពិធីសយមាោធ
ពិ ព័រែ៌ Smile of Khmer Cambodian Ancient Cultural Relics and Art យៅស្ថធារែរដ្ារបជាមានិត្ចិ ន
-នែៃទី២៣-២៨ ណែយមស្ថ ឆ្នំ២០១៥ យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី បានដ្ឹ កនំរែៈរបត្ិ ភូយៅបំយពញទសសនកិ ចច
ែលូវការយៅស្ថធារែរដ្ាសងគមនិ យមយវៀត្ណ្ដម ។
IV. លទ្ធផលការងារ ៖
១-ការងារប្មត្មើត្ពឹរកា
តិ រណ៍ស្ាំខាន់ៗ ៖
យៅនែៃទី០៧ ណែយមស្ថ ឆ្នំ២០១៥ យលាកជំទវរដ្ាមន្ដនតី បានដ្ឹ កនំរបត្ិ ភូរកសួង ចុ េះសួរសុែទុកខ
រពមទំងនំយកយររឿងឧបយភារ បរ ិយភារមួ យចំ នួនជូ នដ្ល់កងវរយសនត្ូចយលែ៧៩៥ ត្ំបន់របាស្ថទរពេះ
វ ិហារ និ ងកងវរយសនត្ូ ចយលែ៩០៥ ត្ំបន់អនលង់ណវង ។
២-ការងាររដឋបាល និងហិរញ្ញ វរថុ ៖
២.១.ការងាររដឋបាលទ្ូមៅ ៖

-បានទទួ លលិែិត្ចូ លពី ររប់ ស្ថាប័នចំនួន៣៩៨ចាប់
និងបញ្ូជ នលិែិត្យចញយៅររប់ស្ថាប័ន
ចំ នួន២៩៨ចាប់
-បានតាក់ ណត្ងលិែិត្រដ្ាបាល និ ងលិែិត្ននបានចំនួន២០ចាប់ តាមត្រមូវការរបស់ថ្ននក់ដ្ឹកនំ
-បានយរៀបចំទទួ លយភញៀវជាត្ិ -អនដរជាត្ិ និងកមមវ ិធី របជុំ យែសងបបានលអ
-កមាលំងសនដិសុែ និ ងនររបាលោមរបចំការយពលនែៃ និ ងយប់ សហការោនបានលអកុងការណែរកា
ន
សុវត្ាិភាព យៅទី សីកា
ដ ររកសួង
-បានយធវើការណបងណចកយសៀវយៅរាជកិចចជូនថ្ននក់ដ្ឹកនំតាមយោលការែ៍របចំណែ
-ការ ិោល័យពត្៌ មានវ ិទាបានបនតដ្ំយែើរការជាធមមតា តាមណែនការកំ ែត្់ ។
២.២.ការងារប្ុគ្គលក្
ិ ៖

-បានយធវើយសចកតីជូនដ្ំែឹងសតីពីការយធវើកាត្ ATM ជូ នមរត្កមនុ សសរស់ ទីរបឹកា ជំ នួយការ មន្ដនតី
ជាប់ កិចចសនា និ ងពលករអណែតត្
-បានយធវើរបកាសឱ្យយរបើរបាស់មន្ដនតីជាប់កិចចសនាចំ នួន២៧៨នក់និងបុ រគលិកអណែតត្ចំនួន៥២៩នក់
-បានយធវើរបកាសដ្ឋក់មន្ដនតីឱ្យសាិត្យៅកនុងភាពទំ យនរោមនយបៀវត្សបនតជូនមន្ដនតីរាជការចំនួន០៣នក់
-បានយធវើលិែិត្យ្លើយត្បយៅរកសួងអប់ រ ំ យុវជន និងកី ឡា ករែីសំយែើសុំសិត្
ា ិ ររឹ េះស្ថានសិកា
សិសស និ សសិត្ និ ងស្ថស្តស្ថតចរយ។
២.៣.ការងារនីរិក្មម ៖

-បានចុ េះយៅែសពវែាយចាប់
និងតាមដ្ឋនការអនុ វត្តលិែិត្បទដ្ឋានរត្ិ យុត្ត យៅមនទីរវបបធម៌
និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈយែត្តរពេះសីហនុ
-ចូ លរួមរបជុំអនតររកសួង យដ្ើ មបីពិភាកាយលើយសចកតីរពាងអនុ រកឹ ត្យ សតីពីការយរៀបចំ និងការរបរពឹ ត្ិ ត
យៅរបស់រកសួងអប់ រ ំ យុវជន និងកី ឡា យៅទី សីកា
ត ររែៈរដ្ាមន្ដនតី
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-ចុ េះបំ យពញយបសកកមមយៅរបាស្ថទសំបូរនរពរុក យែត្តកំពង់ធំ ពាក់ព័នធវ ិយស្ថធនកមមរពេះរាជរកឹត្យ
ររប់ ររងរបាស្ថទសំបូរនរពរុក
-ចូ លរួមរបជុំ យៅរកសួងមុែករស្ថធារែៈពាក់ព័នកា
ធ រយធវើណែនការរកបែ័ ែឌឆ្នំ២០១៦-២០១៨
ការរត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្នមលមុែត្ំណែងររប់ ររងកនុងរចនសម័ន
ោ ធរកសួង ស្ថាប័នថ្ននក់ ជាត្ិ និងថ្ននក់យរកាមជាត្ិ
និ ងការយធវើបចចុបបននកមមករមងព័ត្៌មានយសវាស្ថធារែៈ និ ងការកំ ែត្់ អាទិ ភាពការករ។
២.៤.ការងារគ្ណមនយយ និងហិរញ្ញ វរថុ ៖

-បានសុំែវ ិកាឧបត្ាមជ
ភ ូនមន្ដនតីរាជការ មន្ដនតីជាប់កិចស
ច នា និ ងពលករអណែតត្កនុងពិធីបុែយចូ ល
ឆ្នំែី ម របនពែីជាត្ិណែមរ
-បានយធវើសំែុំលិែិត្យសនើសុំែវ ិការដ្ាសរមាប់របាក់យបៀវត្សមន្ដនតីកិចចសនា៧៨នក់
និ ងពលករ
អណែតត្១២៣នក់ ណែមករា-យមស្ថ ឆ្នំ២០១៥។
-បានយធវើសំែុំលិែិត្យសនើសុំែវ ិការដ្ាសរមាប់របាក់បំណ្ដច់
និងរបាក់ យបៀវត្សមន្ដនតីរាជការ
និង
សរមាប់ ឧបត្ាមជ
ភ ី វភាពមរត្កមនុ សសរស់១៦នក់ ណែយមស្ថ ឆ្នំ២០១៥
-បានទូ ទត្់របាក់ រកវន់ យលើកទឹកចិត្ត សតីពីការែតល់យសវាស្ថធារែៈរបចំណែមករា កុមភៈ ឆ្នំ២០១៥
-យធវើរបាយការែ៍
និងស្ថលាកប័រត្បង់ចំែូលពី ការលក់ សំបុរត្ស្ថរមនទីរ រត្ួត្ពិនិត្យវ ិស័យ
ភាពយនត រត្ួត្ពិនិត្យវត្ាុសិលបៈនំយចញ-នំចូល សុំសិទិ យធ ធវើអាជី វកមម ជួ លយរាងភាពយនតលុចសរបចំណែកុ មភៈ
ឆ្នំ២០១៥ ជួ លយរាងភាពយនតយែមរ ិនទណែមករា កុ មភៈ ឆ្នំ២០១៥ ជួ លមែឌលរូបភាព (អា ឺយ៉ង់) ណែមី ន
ឆ្នំ២០១៥
-បានយធវើអាែត្តិចំណ្ដយ ៖ ទូ ទត្់ នែលយរបើរបាស់យសវាទូ រស័ពទយលើត្ុណែកុមភៈ ឆ្នំ២០១៥ ទូ ទត្់ នែល
យរបើរបាស់ថ្នមពលអរគិសនី នយកដ្ឋានោំពារ និ ងអភិរកសសំែង់ បុរាែ យែត្តយសៀមរាប ្មាសទី ១ ឆ្នំ២០១៥
ទូ ទត្់ នែលយរបើរបាស់ថ្នមពលអរគិសនី ណែធនូ ឆ្នំ២០១៤ ដ្ល់ណែកុមភៈ ឆ្នំ២០១៥ ជូ នអរគិសនីកមោុជា ទូទត្់ នែល
របមូ ល និ ងដ្ឹកជញ្ូជ នសរមាមណែកកកដ្ឋ ឆ្នំ២០១៤ ដ្ល់ណែយមស្ថ ឆ្នំ២០១៥ ទូ ទត្់ នែលយរបើរបាស់ទឹកវរគ៩-១២
ឆ្នំ២០១៤ និ ងវរគ១ វរគ២ ឆ្នំ២០១៥ ទូ ទត្់បុយររបទនយរៀបចំ មយហាស្រសពសិលបៈយុវជនទូ ទំងរបយទសឆ្នំ
២០១៥ និ ងយបសកកមមយៅយរៅរបយទសនន
-បានយរៀបចំរបាយការែ៍អាែត្តិ និ ងប័ ែណចំណ្ដយណែធនូ ឆ្នំ២០១៤
-បានរត្ួត្ពិនិត្យរបាយការែ៍អាែត្តិយបើករបាក់ណដ្លចំ ណ្ដយរួចឆ្នំ២០១៥
-បានយរៀបចំរបមូ លឯកស្ថរយធវើរជជយទយយជុំទី១ ។
២.៥ ការងារស្ម្ភារៈ និងប្រ ិកាារ ៖

-បានែគូរែគងយសៀវយៅបញ្ជីស្ថរយពើភែឌរទពយសមបត្តិរដ្ាឆ្នំ២០១៤យៅមនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ
យែត្តរពេះសីហនុ
-បានយធវើការណបងណចកសមាភរៈការ ិោល័យ្មាសទី ១ ជូ ននយកដ្ឋាននន និ ងថ្ននក់ ដ្ឹកនំរកសួង
-បានយធវើការជួ សជុ លមា៉ សុីនែត្ចមលង មា៉ សុីនរពី នយធើ កំ ពយូទ័រ មា៉ សុីនរត្ជាក់ របព័ នយធ ភលើងជូ ន
នយកដ្ឋាននន និ ងថ្ននក់ដ្ឹកនំរកសួង
-បានយធវើការជួ សជុ លរែយនតរកុង
-បានយលើករយរមាងជួ សជុលណកលមអស្ថលាមធយមវ ិចិរត្សិលបៈ បណ្ដណល័យជាត្ិ និងនយកដ្ឋាន
សិលបៈភាពយនត
ិ ិរត្សិលបៈ បណ្ដណល័យជាត្ិ
-បានយធវើសំយែើសុំយោលការែ៍យដ្ើមបីជួសជុ លណកលមអស្ថលាមធយមវច
នយកដ្ឋានសិលបៈភាពយនត និ ងយធវើបយកគលការពារស្ថានី យបុរាែ
-បានយធវើសំយែើសុំអនុ វត្តវ ិធី ស្ថស្តសតយដ្ឋយណ ក
យដ្ឋយយធវើការចចរនែលជាមួយនយកដ្ឋានោំពារ
និ ងអភិរកសសំែង់បុរាែយដ្ើមបីយធវើការអភិរកស និងជួសជុ លរបាស្ថទស្រសីររប់ល័កខែ៍ យែត្តកណ្ដ
ត ល របាស្ថទ
ិហារ
បាណសត្ យែត្តបាត្់ ដ្ំបង របាស្ថទរពេះសទឹង យែត្តរពេះវ
របាស្ថទភនំជីសូរយយលើកទី ២ យែត្តតាណកវ របាស្ថទ
បាែន់ និ ងរបាស្ថទឯកភនំ យែត្តបាត្់ ដ្ំបង និងស្ថោនទ័ព យែត្តឧត្តរមានជ័ យ ឆ្នំ២០១៥
-បានយដ្ញនែលែគត្់ែគង់យររឿងសការម
ឹ ្មាសទី ១ ជួ សជុ លមា៉ សុីនរត្ជាក់ និ ងត្បណ្ដ
ត ញឆ្នំ២០១៥
ជួ សជុ លណកលមអទីសីកា
ត ររកសួង និ ងជួ សជុ លណកលមអស្ថរមនទីរយែត្តយពាធិ ស្ថត្់ ជំហា៊ានទី ២
-បានរបរល់-ទទួ លែគត្់ែគង់យររឿងសការម
ឹ ្មាសទី ១
និ ងសមាភរៈសរមាប់ណែទំឧបករែ៍រែយនត
ឆ្នំ២០១៥។
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២.៦.ការងារខផនការ ស្ថរ
ិ ិ និងស្រ ុប្ ៖

បានសយរមចការករយធវើរបាយការែ៍តាមរបបកំ ែត្់របចំណែយមស្ថ ឆ្នំ២០១៥ បានទន់ យពល
យវលាជូនរែៈរដ្ាមន្ដនតី ។
២.៧.ការងារស្ហត្ប្រិប្រដិការវប្បធម៌អនដរជារិ និងក្ិចចការអាសា៊ាន ៖

-បានទទួ លលិែិត្ចូ លចំ នួន៤០ឯកស្ថរ មកពី ររប់ស្ថាប័ ន អងគការ និ ងពីយរៅរបយទស យដ្ើមបីជូន
ថ្ននក់ ដ្ឹកនំរកសួងរត្ួត្ពិនិត្យ និ ងសយរមច
-បានយធវើបចចុបបននភាពព័ ត្៌មាន សតីពីកិចចរពមយរពៀងសហរបត្ិ បត្តិការអនតរជាត្ិ ជាមួយអងគការអនតរជាត្ិ
ននទទួ លបានលទធែលដ្ូ ចខាងយរកាម៖
+កិចចរពមយរពៀងយៅមានសុពលភាពចំ នួន១៩
+កិចចរពមយរពៀងអស់សុពលភាពចំនួន០៤
+កិចចរពមយរពៀងណដ្លយរោងចុ េះហត្ាយលខាចំ នួន០៧
-បានសរមួលណបបបទជូនថ្ននក់ ដ្ឹកនំ មន្ដនតីជំនញយៅចូ លរួមរបជុំ បំ យពញយបសកកមម និងសណមតង
សិលបៈបានចំនួន០៧យលើក៖ យៅស្ថធារែរដ្ារបជាមានិ ត្ចិ ន យវៀត្ណ្ដម ឥែូឌ យនសុី ស្ថធារែរដ្ាកូយរ ៉
សឹងាបុរ ី និងស្ថធារែរដ្ាសុីណសល (អាន្ដហវិកខាងត្បូង)។
៣-ការងារមប្រិក្ភណឌរ ូប្ី ៖
៣.១.ការងារគ ាំពារ និងអភិរក្សស្ាំណង់ប្ុរាណ ៖

ក.ការករអភិរកសដ្ឋានអងគរ ៖
និ សសិត្ជនជាត្ិ បារាំង ណែនកជួ សជុ លវត្ាុសិលបៈបានមកយធវើកមមសិកា និងយធវើណែនការយរៀបចំ សិលា
ចរ ិកយៅអាោរយលែ០៤ ជូននយកដ្ឋាន
ែ.ការករររប់ររងរមែីយដ្ឋានវបបធម៌ ៖
បានរូ របលង់រប
ូ ចមាលក់ ណដ្លបានយរៀបចំ រច
ួ យៅអាោរយលែ០៧បានចំនួន២០ផ្ទទំង។
រ.ការករជួសជុលរបាស្ថទ និងសំែង់បុរាែ ៖
បាននឹងកំពុងសិការយរមាងអភិ រកស និ ងជួ សជុ លរបាស្ថទរពេះចត្ុមុែ ។
ឃ.ការករអភិរកសតាមបណ្ដ
ត យែត្ដ ៖
-អភិ រកសដ្ឋានកំពង់ធំ និ ង រពេះវ ិហារ ៖
+បនតចូលរួមសហការជាមួយអងគការWasedaចងរកងឯកស្ថរ
និ ងជួ សជុលរបាស្ថទសំបូរ
នរពរុ ក យៅយែត្តកំពង់ធំ ។
-អភិ រកសដ្ឋានបាត្់ដ្ំបង បនទយមានជ័ យ និ ង ឧត្ដរមានជ័ យ ៖
+បានដ្ឹ កនំរបជាពលរដ្ាចប់ រនទរព័ ទជ
ធ ុំ វ ិញយដ្ើមសោង់
ណដ្លបានដ្ុ េះឬសចក់ ជញ្
ជ ង
ំ ែមបាយ
យរកៀមបានកំពស់២៥ណម៉ រត្ និ ង បានយធវើបទបកាញអំពីរបាស្ថទបនទយឆ្មរយៅរកសួងការពារជាត្ិ។
ង.ការករសហរបត្ិបត្ដិការជាមួយអនដរជាត្ិ ៖
*កិចចសហការជាមួ យអងគការ G.H.F ជួ សជុ លរបាស្ថទបនទយឆ្មរ ៖
សិលបៈ

អងគការ G.H.F មិនទន់ មានសកមមភាព រឺ រង់ ចំការចុ េះ MOU ែមីជាមួ យរកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្

*កិចចសហការជាមួ យអងគការ Waseda ជួ សជុ លរបាស្ថទសំបូរនរពរុ ក យែត្ដកំពង់ធំ ៖
ការករជួសជុលរបាស្ថទ N1 ៖ បានយរៀបចំឥដ្ាជួសជុលដ្ំ បូល N1 ណែនកខាងត្បូង។

៣.២ការងារសារមនទីរ ៖

ក.ស្ថរមនទីរជាត្ិភំយន ពញ ៖
-បានទទួ លវត្ាុសិលបៈចំនួន០២មុែរឺ “បាែឌវ” អំ ពីែមភក់ ពី យលាករបធាននយកដ្ឋានោំពារ
និ ងអភិរកសសំែង់ បុរាែ និ ង “របណែន២ និ ងកាលយកស១” អំ ពីែមភក់ ពីបុរគលិកអភិរកសស្ថរមនទីររពេះនយរាត្តម
សីហនុ អងគរ
-បានបញ្ូច លទិននន័យយៅកនុងរបព័នធ Data base បានចំ នួន៨២វត្ាុ
-ការតាំងពិព័រែ៍យរៅរបយទស ៖ យោងកិ ចចរពមយរពៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិ បាលកមោុជា និ ងវ ិចិ រត្ស្ថល
ជាត្ិ អូស្តស្ថតលី
រាជរដ្ឋាភិ បាលកមោុជាបានអនុញ្ញត្ឲ្យភារីអូស្តស្ថតលីែី វច ត្ាុសិលបៈបុ រាែណែមរចំ នួន០៣រូបយក
យៅតាំងពិព័រែ៌យៅរបយទសអូ ស្តស្ថតលី រយៈយពល០៣ឆ្នំ (២០១៤-២០១៧)
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-យោងកិចចរពមយរពៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិ បាលកមោុជា
និ ងបែិ ឌ ត្សភាចិនននយបត្ិកភែឌវបបធម៌
រាជរដ្ឋាភិ បាលកមោុជាបានអនុ ញ្ញត្ឲ្យភារី បែិ ឌ ត្សភាចិ នននយបត្ិ កភែឌវបបធម៌
ែចីវត្ាុសិលបៈបុរាែណែមរ
ចំ នួន៨០រូប ពី ស្ថរមនទីរជាត្ិ យកយៅតាំងពិ ព័រែ៌យៅរកុងយប៉ កាំង និ ងយែត្តកាវងទុ ង ស្ថធារែរដ្ារបជាមានិ ត្
ចិ ន រយៈយពល០៦ណែ ចប់ពីណែធនូ ឆ្នំ២០១៤ ដ្ល់ណែមិ ែុន ឆ្នំ២០១៥
-ជួ សជុ លរូបចមាលក់ បាន០៨រូប
-យភញៀវចូលទសសនស្ថរមនទីរជាត្ិ ភំយន ពញមានរែៈរបត្ិ ភូជាន់ ែោស់ជាត្ិ -អនដរជាត្ិ យភញៀវជាត្ិ -អនដរជាត្ិ
សិកាខកាម សិសស និ សសិត្ រពេះសងឃ សរុបមានចំ នួន ១៥.៦៤៥នក់ កនុងយនេះមាន ៖
យភញៀវជាត្ិចំនួន ១.៨៥៦ នក់ ទទួ លបានែវ ិកាចំនួន ៦៤៩.៦០០យរៀល បង់ ចូលែវ ិការដ្ា
យភញៀវអនដរជាត្ិចំនួន ១២.៦២៦ នក់ ទទួ លបានែវ ិកា ៤៤.១៩១ដ្ុលាល បង់ចូលែវ ិការដ្ា
យភញៀវចូ លឥត្បង់នែលចំនួន ១.១៦៣នក់។
ែ.ស្ថរមនទីរឧរកឹដ្ក
ា មមរបល័យពូជស្ថសន៍ទួលណសលង ៖
-យភញៀវជាត្ិ -អនដរជាត្ិ រពេះសងឃ សិសស និ សសិត្ចូ លទសសនមានចំនួន៣៣.១១៩នក់ កនុងយនេះយភញៀវ
អនតរជាត្ិចំនួន៣០.៤៧៩នក់។
រ.មែឌលវត្ដភំ ន ៖
-យភញៀវយទសចរែ៍ជាត្ិ-អនតរជាត្ិ ចូលទសសនមានចំនួន២៣.៨២០នក់
កនុងយនេះអនតរជាត្ិមាន
ចំ នួន ១៥.៤០០នក់ ។
ឃ.មែឌលយជើងឯក ៖
-យភញៀវយទសចរែ៍ជាត្ិ-អនតរជាត្ិ ចូលទសសនសរុបមានចំនួន២៦.១៤៨នក់
កនុងយនេះអនតរជាត្ិ
មានចំនួន២៣.០៣២នក់ ។
៣.៣.ការងារប្ុរាណវរថុ ៖

-បាននឹ ងកំពុងស្រស្ថវរជាវ និ ងបញ្ូច លវត្ាុបុរាែយៅយែត្តកំពង់ធំ និងយសៀមរាប កនុងរបព័ នរធ រប់ររង
ទិ នន
ន ័ យ (Data base)
-បានសិកាស្រស្ថវរជាវវត្ាុបុរាែយធវើអំពីែមកុងរចនប័
ន
ទយម កាេះយករយៅស្ថរមនទីរជាត្ិ
-ការករែដល់យសវាពិនិត្យវត្ាសិ
ទទួ លបានែវ ិកា
ុ លបៈនំចូល-នំយចញបានចំនួនសរុប១៥៨រូប
ចំ នួន២.០៨៦.០០០យរៀល បង់ចូលែវ ិការដ្ា។
៣.៤.ការងារប្ុរាណវិទ្ា និងប្ុមរត្ប្វរតិវិទ្ា ៖

-បានចុ េះយៅស្រស្ថវរជាវ សលណដ្ក យៅយែត្តរពេះវ ិហារ
-បានសហការជាមួ យវ ិទាស្ថាន Lidar ចុ េះពិនិត្យ និងស្រស្ថវរជាវែត្ពី យលើអាកាសនូ វទី តាំង
មួ យចំនួនដ្ូចជា ៖ លណងវក ឧត្តុង រពេះែ័ នកំពង់ ស្ថវយ សំបូរនរពរុ ក និងបនទយឆ្មរ
-បានយធវើការអភិរកសអដ្ាិធាត្ុ យៅវត្តរបាស្ថទវដ្តី
(៩០០អដ្ាិធាត្ុ)
យៅស្រសុកសុីធរកណ្ដ
ត ល
យែត្តកំពង់ ចម
-បានចុ េះយៅយធវើការអភិរកសកុ លាលភាជន៍ យៅយែត្តយកាេះកុ ង
-បានចុ េះយៅពិ និត្យទួ លបុរាែ យៅស្រសុកកំ យរៀង យែត្តបាត្់ ដ្ំបង
-បានចុ េះយៅយធវើបទបកាញយៅស្ថលាបនទយឆ្មរ យែត្តបនទយមានជ័ យ
-បនតការអភិរកសអដ្ាិធាត្ុយៅមែឌលយជើ ងឯកបានចំនួន២៥០អដ្ាិធាត្ុ ។
៤-ការងារមប្រិក្ភណឌអរ ូប្ី ៖
៤.១.ការងារស្ិលបៈភាពយនដ និងផសពវផាយវប្បធម៌ ៖

-ែត្វ ីយដ្អូ ឯកស្ថរពី សកមមភាពថ្ននក់ដ្ឹកនំ និងការករអងគភាពជុំ វ ិញរកសួងបាន០៥ចំ ែងយជើ ង
-យរៀបចំ ត្យមលើងរបាំ និ ងយលាខនអប់ រ ំមយហាស្រសពសិលបៈយុវជនទូ ទំងរបយទសឆ្នំ២០១៥
-បញ្ូច លរូបភាព និងត្យមលើងវ ីយដ្អូ ចបុីដ្ងណវងសរមាប់ចូលជាយបត្ិកភែឌ
-ត្យមលើងវ ីយដ្អូ បចចុបបននភាពទិ វាវបបធម៌ ជាត្ិ ០៣ មី ន ឆ្នំ២០១៥
-ត្យមលើងរួចនូវរពេះបរមរូបរពេះបរមរត្នយកាដ្ា
-បានទទួ ល និងែតល់ការអនុ ញ្ញត្ែត្ភាពយនតឯកស្ថរបរយទសចំនួន០២ចំែងយជើ ង
-បានអនុញ្ញត្ចាប់ យធវើអាជី វកមមភាពយនត-វ ីយដ្អូ បាន០១ចាប់
-ចុ េះបញ្ជីសុំែលិត្វ ីយដ្អូ ខារា៉ អូយែណែមរបាន០៨យលែ វ ីយដ្អូ យរឿងណែមរ(ខានត្ណវង) បាន០២ចំ ែងយជើ ង
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-បានអនុញ្ញត្ចាប់ឲ្យែត្វ ីយដ្អូ ខារា៉ អូ យែណែមរចំ នួន០៨យលែ
-បានែដល់ទិដ្ឋាការឲ្យយធវើអាជី វកមមដ្ល់វ ីយដ្អូ ខារា៉ អូ យែណែមរចំ នួន៤០យលែ វ ីយដ្អូ ណែមរ(ខានត្ណវង)ចំ នួន
០២ចំែងយជើង
-បានែដល់ទិដ្ឋាការឲ្យយធវើអាជី វកមមដ្ល់វ ីយដ្អូ យរឿងបរយទសណដ្លបានបកណរបជាភាស្ថណែមរ
រូចដ្ឋក់
បញ្
ច ំងតាមយរាងភាពយនតននចំ នួន០៦ចំ ែងយជើង
-បានទទួ លចំ ែូលពី ការែដល់យសវាកមមភាពយនដ-វ ីយដ្អូ សរុបចំ នួន៥.៨៨០.០០០យរៀល បង់ ចូល
ែវ ិការដ្ា ។
៤.២.ការងារស្ិលបៈទ្ស្សនីយភាព ៖

-បានរបរុំ ត្ន្ដនដី និងសណមដងសិលបៈទំងមហាជន និ ងអាជី ព សរុបចំនួន២៧០យលើក កនុងយនេះ
នយកដ្ឋានសិលបៈសណមដងកនុងស្រសុកបាន២០យលើក និងយរៅរបយទសបាន០២យលើក
-ក្កុម្ិលបៈបានបនតហាត់្ម និ ងតកមលើងសាាដដ្ិលបៈ្ក្ាប់ យកកៅ្ម្មតងកាុងស្្ុក និង
កក្ៅក្បកទ្្

-យលាកររូ អនកររូនននយកដ្ឋានសិលបៈទសសនី យភាព បានបនតចុេះជួ យបកាត្់បយរងៀនសិសសយៅ
តាមររឹ េះស្ថានសិកា កនុងរាជធានីភំ យន ពញ និ ងតាមបណ្ដ
ត យែត្ត សរមាប់ចូលរួមកនុងមយហាស្រសពយុជន ។
៤.៣.ការងារស្ិលបៈស្ូនរ ូប្ និងស្ិលបៈស្ិប្បក្មម ៖

-បានបញ្ចប់ ការស្រស្ថវរជាវកាច់ ចមាលក់ ណែមរភារ២ និងសមាភរៈយរបើរបាស់របជាពលរដ្ាណែមរភារ២ និង
ចប់ យែតើមពិ និត្យស្ថរយ ើងវ ិញ (ជំ ហា៊ានទី ១) មុ ននឹ ងចងរកងជាយសៀវយៅរពាង
-កំ ពុងស្រស្ថវរជាវកាច់ ចមាលក់ ណែមរភារ៣ និ ងសមាភរៈយរបើ របាស់របជាពលរដ្ាណែមរភារ៣
-បានចុេះស្រស្ថវរជាវយៅស្រសុកយកាេះធំ ស្រសុកែាច់ កណ្ដ
ត ល និ ងស្រសុកឧត្តុង យែត្តកណ្ដ
ត លយដ្ើមបីរបមូ ល
រូបភាព និងវត្ាុតាងមួ យចំនួនសរមាប់ ការស្រស្ថវរជាវឯកស្ថរ “ទរមង់ពុទរធ ប
ូ ណែមរ” ររប់ សម័ យកាល ភារ១ ។
-បានយរជើ សយរ ើសស្ថននដ្រំ នូរវ ិចិរត្កមមរពាង សរមាប់ដ្ឋក់ ជូនរែៈកមមការអរគនយកដ្ឋានបយចចក
យទសពិនិត្យ និ ងសយរមចចំ នួន១៦ស្ថននដ្ (១០ស្ថននដ្ទទួ លយកបាន ០៥ស្ថននដ្ណកសរមួលយ ើងវ ិញ និង០១
ស្ថននដ្យធវើជាែមីមង
ត យទៀត្) ។
៤.៤.ការងារមស្ៀវមៅ ការអាន ៖

*បណ្ដណល័យជាត្ិ ៖
-យភញៀវជាត្ិ-អនដរជាត្ិចូលអានមានចំ នួន ៣៤៩នក់
-បានទទួ លយសៀវយៅពី ស្ថាប័ ននន និ ងអងគការយរៅរដ្ឋាភិ បាលររប់ ភាស្ថ ចំ នួន១៦៧កាល
-អនកសិកាស្រស្ថវរជាវបានែចីយសៀវយៅយកយៅអានមានចំនួន៨៨កាល
-ទទួ លទិ នបបវត្តិបាន២០ចាប់ ទសសនវដ្ដីយែសងប និងរពឹ ត្ិប
ដ ័រត្បរយទសចំនួន៥៦កាល
-បានណចកយលែ ISBN ដ្ល់អក
ន យបាេះពុ មច
ោ ំ នួន៤៨យលែ
-ដ្ឋក់ រកបយសៀវយៅចស់បាន២០កាល បិទយលែកូដ្យសៀវយៅបាន២៧កាល យសកនយសៀវយៅ
បាន២៩កាល និ ងត្មកល់យសៀវយៅបាន៨៤ចំ ែងយជើង
-យធវើកាតា ុកយសៀវយៅររប់ របយភទ និ ងទសសនវដ្តីជាភាស្ថណែមរ-បរយទសបាន១៤៥កាល ។
៥.ការងារអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ៖
៥.១.សាក្លវិទ្ាល័យភូមិនទវិចិត្រស្ិលបៈ

*ឆ្នំសិកា ២០១៤-២០១៥ មាននិ សសិត្សរុបចំ នួន១.៧៤១នក់ (ស្រសីចំនួន៥៤៧នក់) កនុងយនេះ ៖
-និ សសិត្អាហារូបករែ៍ចំនួន៥២៨នក់ (ស្រសីចំនួន១៧៧នក់)
-និ សសិត្បង់នែលសិកាចំនួន១.២១៣នក់ (ស្រសីចំនួន៣៧០នក់)
-ស្ថស្តស្ថតចរយសរុបចំនួន២១៦នក់ (ស្រសីចំនួន៣០នក់ )
-បនតអនុ វត្តកមមវ ិធី សិកា្មាសទី ២ ឆ្នំសិកា២០១៤-២០១៥
-និ សសិត្យដ្បា៉ ត្ឺម៉ង់ថ្ននក់ ឆ្នំសិកាមូ លដ្ឋាន ចុ េះកមមសិកាយៅរបាស្ថទភនំដ្ឋ យែត្តតាណកវ
-និ សសិត្មហាវ ិទាល័យត្ូ រយត្ន្ដនតី ចុ េះកមមសិកាយៅយែត្តមែឌលរី រ ី
-យបើ កការតាំងពិព័រែ៌យទពយកាសលយ-ស្ថននដ្និ សសិត្ស្ថកលវ ិទាល័យភូ មិនទវ ិចិរត្សិលបៈ និងការ
សណមតងសិលបៈកំ ស្ថនត ។
៥.២.សាលាមធយមវិចិត្រស្ិលបៈ
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-ឆ្នំសិកា២០១៤-២០១៥ សិសសសិកាយៅតាមស្ថលាជំ នញទំង៥មានចំនួន ១.០៣៣នក់ កនុង
យនេះស្រសី៤៤១នក់
-សិសសស្ថនក់ យៅកនុងស្ថលាមានចំនួន១៤៧នក់ ស្រសី៧៤នក់
-បានរបជុំ ររូបយចចកយទស និ ងចំ យែេះទូ យៅយដ្ើមបីយរៀបចំ យធវើការរប ងរបចំណែ ។
៦.ការងារអធិការដ្ឋឋន ៖
-បានយធវើអធិ ការកិចចយៅមនទីរវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈយែត្តសឹង
ទ ណរត្ង និងរត្នរី រ ី
-បានរបមូ លព័ត្៌មានយរត្ៀមយដ្ើ មបីយធវើអធិ ការកិ ចយច ៅមនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិរត្សិលបៈយែត្តរកយចេះ និង
ឧត្តរមានជ័ យ។
៧.ការងារមនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈរាជធានី-មែរដ ៖
 មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈរាជធានីភនាំមពញ ៖
ការករយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានបនតយរៀបចំណែរកាការពារសណ្ដ
ត ប់ ធានប់ យស្ថភ័ ែភាព អនម័ យ
មែឌលវត្តភំនបានលអជារបចំ ។
ការករយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានរត្ួត្ពិ និត្យកណនលងលក់កាយហវបញ្
ច ង
ំ វ ីយដ្អូ បាន០៦ទី តាំង អាជី វកមម
អុិ នយធើ យែត្បាន១០ទី តាំង បទយលមើសវបបធម៌ បាន០៣ទី តាំង វ ីយដ្អូ ោមនទិដ្ឋាការបាន០៤ទី តាំង ឌ្ីសោមន
ទិ ដ្ឋាការបាន០៣ទី តាំង និងយរាងភាពយនតបាន០៣យលើក។ បានចុេះជរមុញអាជី វករឲ្យមកបំ យពញសំែុំណបបបទ
សុំចាប់ អនុ ញ្ញត្ពី ការ ិោល័យរចកយចញចូ លណត្មួយ បាន០៧ទី តាំង។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈមែរតក្ណ្ដ
ដ ល៖
ការករយបត្ិកភែឌរូបី ៖ ការករការជួ សជុ លរពេះសកយមុ នីយចត្ី យ ភនំរពេះរាជរទពយ សយរមចបាន
លទធែល១០០ភាររយ
យៅណត្ការចុ េះបញ្ជីស្ថរយពើភែឌរពេះពុ ទប
ធ ដ្ិ មាណដ្លត្មកល់កុងរពេះសកយមុ
ន
នីយចត្ី យ។
ិ ិរត្សិលបៈ ចុ េះពិ និត្យទី តាំងរពេះចូ លនិ ពាវនយលើ
សហការជាមួ យនយកដ្ឋានបុ រាែវត្ាុ ននរកសួងវបបធម៌ និ ងវច
ភនំរពេះរាជរទពយណដ្លពុទធបរ ិស័ទសុំកស្ថងស្ថលាសំណ្ដក់ ០១កណនលងយៅ
តាមជយែើ ត របុ រាែយៅយលើែនងភនំ
និ ងរពេះសកយមុ នីយចត្ី យណដ្លជាងកំពុងជួ សជុ ល។
ឆ្មំភំ នរពេះរាជរទពយបានជួ សជុ លកាំជយែើ ត រពី រពេះវ ិហារ
យលាកតាដ្ំ បងណដ្ក ដ្ល់រពេះវ ិហាររបក់ នរណដ្លជាែវ ិកាពុទប
ធ ូ ជា និ ងពុទប
ធ រ ិស័ទ។ ទួ លរពេះធាត្ុ ណដ្លជាទួ ល
បុ រាែសាិត្យៅស្រសុកមុ ែកំពូល រត្ូវបានរែៈកមមការវត្ត និងរពេះសងឃ កស្ថងរបងែមព័ទជ
ធ ុំ វ ិញ។ មន្ដនតីជំនញ
យែត្ត សហការជាមួ យមន្ដនតីជំនញរកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ និង អាជាញធរពាក់ ព័នធយៅស្រសុកស្ថអង បាន
ចុ េះយធវើណែនទី ស្ថានី យបុរាែ និ ងរូ របលង់ទួលបុ រាែបានចំនួន០៥កណនលង កំពុងដ្ឋក់ ជូនអាជាញធរឃុំ ស្រសុកស្ថអង
ពិ និត្យ និងចុ េះហត្ាយលខា។ រែៈកមមការយរៀបចំ រមែីយដ្ឋានភនំរពេះរាជរទពយ បានជួ យឧបត្ាមធ
ភ ុ ងពនលត្់
អរគីភ័យចំនួន០៥ធុង
សរមាប់ ទុកយៅរពេះសកយមុនីយចត្ី យ និង០៥ធុងយទៀត្
សរមាប់មែឌលព័ ត្៌មាន
យទសចរែ៍។ យភញៀវយទសចរែ៍ចូ លទសសនស្ថរមនទីរណស្រសអំពិល ស្រសុកយកៀនស្ថវយ សរុបចំ នួន៧០នក់។
ការករយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានចុ េះជរមុញយធវើសរមង់ សិត្
ា ិ សិលបៈសូនរូប និ ងសិលបៈសិបបកមម
សរមាប់ ឆ្នំ២០១៥យៅតាមបណ្ដ
ត ស្រសុក-រកុងទំង១១ យៅទូ ទំងយែត្ត។ បានសហការយរៀបចំត្ុបណត្ងយវទិ កា
កិ ត្ិ យ
ត សជូ នរែៈអធិបត្ី និងយដ្ឋត្ទង់ ជាត្ិ ចងបដ្ឋ កនុងពិធីសយមាោធស្ថោនត្សឹបាស្ថ (ស្ថោនអនកយលឿង)។
បានែតល់យសវាស្ថធារែៈជូ នរបជាពលរដ្ាបានចំ នួន១៥យសវា។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈមែរតតាខក្វ ៖
ការករយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានចុ េះរត្ួត្ពិនិត្យវត្ាុបុរាែយៅវត្តបារាយែ៍ និងវត្តយស្ថមង សាិត្យៅ
ស្រសុករទំង
និងពិនិត្យសកមមភាពការជី កកាយទួល
រត្ពាំងយៅស្រសុកយកាេះអណែតត្បានចំ នួន០៥យលើក។
យភញៀវចូ លទសសនស្ថរមនទីរយែត្តសរុបចំនួន៣០នក់
និ ងស្ថរមនទីរស្រសុកអងគរបុ រ ីសរុបចំនួន៩១០នក់
(អនតរជាត្ិ ៤៧៧នក់ ) ។
ការករយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ រកុមសិលបៈអាជី ព បានបកាត្់ របាំរត្ុដ្ិ និ ងយលាខនយីយកដ្ល់សិសស
ិ ាល័យ
វ ិទាល័យហ៊ាុន ណសន យ ើ ទល យដ្ើ មបីបនតយវនសិលបៈ។ បានចុេះែសពវែាយអប់រស
ំ ីលធម៌ សងគមយៅវទ
ភញីមាស ស្រសុកនរពកបាស និងចុេះស្រសង់សិត្
ា ិ សិលបៈសូនរូប និ ងសិបបកមមបានចំ នួន០៣យលើក យៅរកុងដ្ូនណកវ។
បានចុ េះែសពវែាយរបមូ លចំ ែូលអាជីវកមមយលើវ ិស័យវបបធម៌យៅស្រសុករី រ ីវង់ និ ងស្រសុកសំយរាងចំនួន០១យលើក។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈមែរតក្ាំពរ ៖
ការករយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានសហការជាមួ យររប់ការ ិោល័យវបបធម៌ ស្រសុក-រកុងកនុងការការពារ
និ ងណែរកាបុរាែស្ថាន ពិ យសសពរងឹងសកមមភាពការករណែរការបាស្ថទ និ ងរមែីយដ្ឋានបុរាែវ ិទា។
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បានសហការកនុងដ្ំយែើរការវាស់ណវងស្ថានី យបុរាែននរួមមាន ទួ លរត្ពាំងអងគ ទួ លអងគកី ច
ត ស់ ទួ លអងគ
ចម និងទួ លវត្តអងគ យៅរកុងកំពត្។
ការករយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បនតសហការរត្ួត្ពិនិត្យទិដ្ឋាការរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ
យលើបនទេះសុីឌ្ី វ ីសុីឌ្ីណដ្លដ្ឋក់ លក់ យៅរកុងកំពត្។ បនតសហការជាមួ យស្រសុក-រកុង កនុងការតាមដ្ឋន និងរត្ួត្
ពិ និត្យការជួ ល-លក់ ឌ្ីស និ ងការដ្ឋក់ តាំងស្ថលកយីយហា ស្ថលកសញ្ញ និងផ្ទទំងែាយពាែិជជកមម។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈមែរតខក្ប្ ៖

ការករយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានសហការជាមួ យរែៈកមមការវត្តយបាសសមាអត្ កាប់ ឆ្ករនរពែលូវចូ ល

រូង និ ងបរ ិយវែរមែីយដ្ឋានភនំសយសៀរជារបចំ។

ការករយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានចុ េះរត្ួត្ពិនិត្យ និងណែនំដ្ល់មាចស់ហាងកាយហវ-វ ីយដ្អូ និងកណនលង

ជួ ល-លក់ ឌ្ីស យដ្ើ មបីទប់ស្ថកត្់ ការបញ្
ច ង
ំ យរឿងអាសអាភាស និ ងយរឿងណដ្លោមនទិ ដ្ឋាការពី រកសួងវបបធម៌ និ ង
វ ិចិ រត្សិលបៈ។ ចុ េះពិនិត្យ និ ងណែនំដ្ល់មាចស់ស្ថលកយីយហា និ ងទី តាំងសិបបកមមចមាលក់ ពុមោសុីម៉ង់ត្៍លកខែៈ
ររួស្ថរយៅរកុងណកបបានចំនួន០២យលើក។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈមែរដត្ពះស្ីហនុ ៖
ការករយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានយរៀបចំ ណែទំ វត្ាុបុរាែណដ្លមានយៅកនុងមនទីរជារបចំ ។
ការករយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានអយញ្ជើញមាចស់អាជី វកមមយហគមអុិ នយធើយែត្មកយធវើការរបជុំ និងយធវើ
កិ ចចសនាចំនួន០១កណនលង
និងចុ េះែសពវែាយយសចកតីជូនដ្ំ ែឹងដ្ល់អាជី វករជួ ល-លក់ឌ្ីសចំនួន១០កណនលង
យៅរកុងរពេះសីហនុ។
បានចុ េះបយរងៀនពី ណលបងរបជារបិ យណែមរដ្ល់សិសសមែឌលភូ មិកុមារអរុែរេះទី ៣។
បានពិនិត្យយលើពាកយសុំអនុញ្ញត្ែសពវែាយពាែិជជកមមរកុមហ៊ាុន ែល ស្ថយរ ៉ត្ ចំនួន១១ចាប់ និ ង បានចុ េះ
រត្ួត្ពិនិត្យ និងណែនំដ្ល់មាចស់ហាងយធវើស្ថលកសញ្ញ០១កណនលង។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈមែរតក្ាំពង់ស្ឺ ព ៖
ការករយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានចុ េះពិ និត្យ្អឹងដ្ំ រ ីណដ្លរកាទុកយៅអាស្រសមភនំបាត្ស្រសុកែោង ពិនិត្យ
ររឹ េះរបាស្ថទបុ រាែយៅវត្តដ្ុងស្ថត្់ មានឬទធិ ស្រសុកឧដ្ុ ងគ និ ងបានចុ េះស្រស្ថវរជាវរកទួ លអងគបុរាែយៅស្រសុកភនំ
ស្រសួចបានចំនួន០៣យលើក។ បានចុ េះពិ និត្យការស្ថងសង់ ទីសកាករៈបូ ជាយៅស្រសុកសំយរាងទង និងបានសហការ
ជាមួ យឆ្មំរបាស្ថទណកអកពង កាប់ ឆ្ករកូនយ ើ ណដ្លដ្ុ េះយលើរបាស្ថទ និ ងរត្ួត្ពិ និត្យណរកងមានការកាប់បំែិ ច
ល
បំ ផ្ទលញបានចំ នួន០៥យលើក។ យភញៀវចូ លទសសនស្ថរមនទីរនរៈបុរ ីសរុបចំ នួន១.១៥៩នក់។
ការករយបត្ិកភែឌអរូបី ៖
បានបយងកើត្រពឹ ត្ិ កា
ត រែ៍រប ងសិលបៈចយរមៀងណែមរបុ រាែ-សម័ យ
និ ងរបណ្ដំ ងរយទេះយោយលឿនយដ្ើ មបីអបអរពិធីបុែយចូលឆ្នំែី ម របនពែីជាត្ិ ណែមរ។ បានបញ្ូជ នររូជំនញរបាំយៅ
បែុត េះបណ្ដ
ត លសិសសយៅមែឌលអងគការភូ មិអរុែរៈ ស្រសុកកំ ពង់ សីលា យែត្តរពេះសីហនុ។ បានចុ េះពិ និត្យ និង
ណកត្រមូវកបួនខានត្កាច់ចមាលក់ ណែមរ អំ ពីចមាលក់ ពុមស
ោ ុីម៉ង់ត្៍ យៅស្រសុករងពិសី។ ការ ិោល័យរចកយចញចូ ល
ណត្មួ យរកុងចារមន បានអនុ ញ្ញត្ចាប់ របកបអាជី វកមមយលើវ ិស័យវបបធម៌
និងវ ិចិ រត្សិលបៈចំ នួន០៧ចាប់
ទទួ លែវ ិកាបាន៣២០.០០០យរៀលបង់ ចូលែវ ិការដ្ា ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈមែរដក្ាំពង់ឆ្ន ាំង ៖
ការករយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានចុ េះស្រសង់ សិត្
ា ិ របាស្ថទ ទួ លរបាស្ថទ ររឹេះរបាស្ថទ ស្ថានី យបុយររបវត្តិ
និ ងរមែីយដ្ឋានវបបធម៌របវត្តិស្ថស្តសតបានចំនួន០២យលើក។
ការករយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានចុ េះរត្ួត្ពិនិត្យ និងស្រសង់ សិត្
ា ិ សិលបៈទសសនី យភាព សិលបៈសូនរូប
សិលបៈភាពយនត និ ងអភិ វឌ្ឍវបបធម៌ បានចំ នួន០៤យលើក។ បានស្រស្ថវរជាវរបវត្តិបុែយចូ លឆ្នំរបនពែីជាត្ិ ណែមរ
បាន០១អត្ាបទ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈមែរដមពាធិសារ់ ៖
ការករយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានចុ េះយៅពិនិត្យ និ ងែសពវែាយពីចាប់ ការពារយបត្ិ កភែឌដ្ល់របជា
ពលរដ្ាយៅស្ថលាឃុំសា និ ង ចុ េះកំ ែត្់ រពំ បឹងទយនលអុំជាែមីយរកាយការវាស់ណវងជាលកខែៈបយចចកយទសយៅ
ស្រសុកកយែតៀង។
ការករយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានចុ េះពិ និត្យយលើការជួ ល-លក់ ឌ្ីសណដ្លោមនទិ ដ្ឋាការ និ ងកាយហវវយី ដ្អូ
អាសអាភាស និ ងបានែសពវែាយដ្ល់អាជី វករណដ្លរបកបអាជី វកមមភាពយនត ឲ្យជួ ល-លក់ ឌ្ីសណ្ដណដ្លមាន
ទិ ដ្ឋាការពីរកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈយៅស្រសុករកររ។ បានចុ េះពិ និត្យ និងែសពវែាយដ្ល់អាជី វករចមាលក់
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យៅស្រសុករកររចំ នួន០៨កណនលង។
ការ ិោល័យរចកយចញចូ លណត្មួ យបានអនុញ្ញត្ចាប់ របកបអាជីវកមមយលើ
ិ ិរត្សិលបៈចំ នួន០២ចាប់ ទទួ លែវកា
ិ បាន៩០.០០០យរៀលបង់ចូលែវ ិការដ្ា ។
វ ិស័យវបបធម៌ និងវច
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈមែរដប្នាទយម្ភនជ័យ ៖
ការករយបត្ិកភែឌរូបី ៖ យភញៀវចូ លទសសនស្ថរមនទីរយែត្តសរុបចំ នួន៨៣នក់ (អនតរជាត្ិ ២៣នក់)
របាស្ថទបនទយឆ្មរចំនួន៤៨.៦២២នក់ (អនតរជាត្ិ២៦នក់) របាស្ថទបនទយទ័ ពចំ នួន៦២៧នក់ (អនតរជាត្ិ
០៨នក់ ) ស្ថរមនទីរបុ រាែវ ិទាយទពយកាស្ថ-ស្ថនយសរុបចំ នួន៣២០នក់ (អនតរជាត្ិ៤២នក់ )។
ការករយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានចុ េះរត្ួត្ពិនិត្យវត្ាុសិលបៈចមាលក់ែច
ម ំ នួន០៣រូបណដ្លរត្ូវនំយចញយៅ
យែត្តយសៀមរាប កំពង់ ចម និ ងរាជធានីភំ យន ពញ។ បានចូ លរួមវាយត្នមលរពេះពុទធបដ្ិ មាណដ្លនំចូលពីរបយទសនែ
យៅកងរាជអាវុធហត្ាយែត្តបនទយមានជ័ យ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈមែរដឧរតរម្ភនជ័យ ៖

ការករយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានចុ េះពិនិត្យទួ លរបាស្ថទកប់រងកនុងរយរមាងយបាេះបយកគលកំែត្់
ណដ្នអភិ រកស និ ងចុ េះពិ និត្យរបាស្ថទខានរចរ កនុងរយរមាងទល់រទបានចំនួន០២យលើក។
ការករយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានសហការជាមួ យស្ថលារកុងសំយរាង យរៀបចំកមមវ ិធី រប ងចយរមៀង
កនុងឱ្កាសបុែយចូ លឆ្នំែី ម របនពែីជាត្ិណែមរ។ បានចុ េះពិ និត្យបញ្
ច ង
ំ ភាពយនត-វ ីយដ្អូ ណដ្លោមនទិដ្ឋាការ
ពី រកសូងវបបធម៌ និងបានយធវើការណែនំដ្ល់អាជីវករជួ លយមរកូ ធុងបាស វ ីយដ្អូ ចល័ត្ អំពីករមិត្សយមលង
យៅរកុងសំយរាង។ បានចុេះពិ និត្យសកមមភាពសិបបកមមចមាលក់ យ ើ យៅរកុងសំយរាង។ បានពិនិត្យរកចាប់ យធវើ
អាជី វកមមអ៊ាុត្សក់ សមាអងការ និ ងលមអរកចក និ ងចុេះពិ និត្យការតាំងស្ថលកយីយហាែាយ ពាែិជជកមមយៅរកុង
សំយរាងចំនួន០២យលើក។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈមែរដមស្ៀមរាប្ ៖
ការករយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានែសពវែាយយសចកតីសយរមចយលែ០១ស.រ សតីពីការកំែត្់បរ ិយវែ
របាស្ថទ ទួ ល ស្រសេះ រត្ពាំង និងស្ថោនបុរាែ យៅស្រសុកពួក ស្រសុកស្រសីសំ ន និ ងស្រសុកអងគរជុំ ចំនួន០៣យលើក។
យភញៀវចូលទសសនស្ថរមនទីរជាត្ិ អងគរសរុបមានចំនួន១០.៥៩១នក់
(អនតរជាត្ិ ៨.៩៥៦នក់)
ស្ថរមនទីររពេះនយរាត្តមសីហនុ ចំនួន៧.៥៧៧នក់(អនតរជាត្ិ ៧.៣៤២នក់)
ស្ថរមនទីរវត្តរាជបូ ព៌ចំនួន១.៦០៦
នក់ (អនតរជាត្ិ១.៤៥៦នក់ ) និងមែឌលឧរកិដ្ក
ា មមរបល័យពូជស្ថសន៍ (វត្តែី ម)ចំ នួន២៨.៨៤២នក់ (អនតរជាត្ិ
២៤.៩៧៥នក់)។
ការករយបត្ិកភែឌអរូបី៖បានែដល់លិែិត្អនុញ្ញត្នំយចញវត្ាុសិលបៈយៅយរៅរបយទសចំនួន០៧រូប
រកុមសិលបៈមហាជនចំនួន២៤រកុមបានយចញសណមតងតាមយរាងមយហាស្រសព សណ្ដ
ា ោរ យភាជនី យដ្ឋាន និង
ែាររារត្ីជូនយភញៀវជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ ទសសនជារបចំ។ ចុ េះណែនំ និ ងរត្ួត្ពិ និត្យបទយលមើសភាពយនត-វ ីយដ្អូ
ដ្ល់អាជី វករភាពយនត-វ ីយដ្អូ (ការែលិត្ ការចក់បញ្
ច ំង ការជួ ល-លក់ ឌ្ីសអាសអាភាស និ ងោមន ទិដ្ឋាការ)
ឱ្យចូ លរួមអនុ វត្ដតាមលិែិត្បទដ្ឋានចាប់ចំនួន១២កណនលង យៅស្រសុកជីណរកង និ ងស្រសុករបាស្ថទបារង។ បាន
រត្ួត្ពិនិត្យ និ ងណែនំដ្ល់អាជី វករ សិបបករណដ្លកំ ពុងបយរមើយសវាកមមទក់ ទងនឹងជំ នញសិលបៈសូនរូប
និ ងសិបបកមមឲ្យយោរពតាមកាច់ ចមាលក់ ណែមរ
យៅតាមែារននកនុងរកុងយសៀមរាបបានចំនួន២៥កណនលង។
បានចុ េះ
យលើ
យលើកែមី យៅរកុងយសៀមរាបចំ នួន០៣យលើក។ ការ ិោល័យរចក
ិ ័យវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈចំ នួន៥៩ចាប់ ។
យចញចូ លណត្មួ យរកុងយសៀមរាប បានែដល់ចាប់ យសវាកមមយលើវស
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈមែរតត្ពះវិហារ ៖
ការករយបត្ិកភែឌរូបី ៖
បានចូ លរួមចុ េះវាស់ណវងសរមាប់ ការចុ េះបញ្ជី និងយធវើចំណ្ដត្់ ថ្ននក់ ដ្ី
សមបទនយសដ្ាកិចជ
ច ូនរកុមហ៊ាុន C.A.D.I Co, Ltd យៅស្រសុករយវៀង។ សកមមភាពឆ្មំរត្ួសរតាយនរពតាមរបាស្ថទ
បុ រាែបានចំ នួន១.៦០០ណម៉ រត្កាយរ ៉។
ការករយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ រកុមសិលបៈបានយចញសណមតងកនុងកមមវ ិធី យែសងបកនុងយែត្ត។ បានស្រសង់
សាិត្ិសិលបៈសូនរូប និ ងសិលបៈសិបបកមមយៅស្រសុកជ័យណសន ស្រសុករូណលន និងសាិត្ិសិលបៈភាពយនតយៅស្រសុក
សងគមែមី និ ងស្រសុកណ្បបានចំ នួន០៤យលើក។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈមែរតក្ាំពង់ធាំ ៖
ការករយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានចុ េះបញ្ជីវត្ាុបុរាែយរៅឃ្លំងបាន០៣ដ្ុំ។ យភញៀវចូលទសសនស្ថរមនទីរ
យែត្តមានចំ នួន១៨នក់ (អនតរជាត្ិ០១នក់ )។ បានសហការជាមួ យ Waseda យរៀបឥដ្ាយៅរបាស្ថទ N1
ខាងត្បូងបាន១០ស្រសទប់ និ ងកាត្់ យមមកូនយ ើ ដ្ុេះយលើរបាស្ថទបានចំនួន០៣របាស្ថទ។
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ការករយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានបកាត្់ សិសសថ្ននលយរៀងរាល់នែៃអាទិ ត្យ។ បានណចករបកាសអនតរ
រកសួង និងតារាងឧបសម័ន
ោ ធ សតីពីការែតល់យសវាស្ថធារែៈរបស់រកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ និងទរមង់
សុំសិទិ យធ ធវើអាជី វកមមជូនអាជី វករយៅស្រសុកសណ្ដ
ត ន់ បានចំនួន៣០ចាប់ ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈមែរដមណឌលគ្ីរ ី ៖
ការករយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានហវឹកហាត្់យ ើងវ ិញនូវបទយភលងន្ោុដ្
ំ ល់មន្ដនតីជាប់ កិចចសនា និង
យបាសសមាអត្អាស្រសមទំងបី យៅយលើមជឈមែឌលវបបធម៌ជនជាត្ិ យៅភនំយដ្ឋេះរកមុំសរមាប់យភញៀវយទសចរែ៍មក
យលងកំស្ថនត និងបាន
ស
ូ ែលូវ០១ណែសពីែូវជាត្ិ
ល
ដ្ល់អាស្រសមយលាកោយែលំរបណវង១២៥ណម៉ រត្ ទទឹង៣ណម៉ រត្។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈមែរតព្រត្ពខវង ៖
ការករយបត្ិកភែឌរូបី ៖ បានសហការជាមួ យអាជាញធរស្រសុកសុីធរកណ្ដ
ត ល និង ស្រសុកបាភនំសិកា
ណសវងយល់ពីរបវត្តិរបាស្ថទនរពយដ្ើ មស្រសុក និ ងរបាស្ថទវ ិហារច័ន។
ទ
បានចក់ដ្ីបណនាមពរងី កទួលបារាយែ៍
អណែតត្ ណដ្លជាអំ យណ្ដយសបបុរសជន។ យភញៀវចូ លទសសនស្ថរមនទីរយែត្តមានចំនួន១៨នក់ ។
ការករយបត្ិកភែឌអរូបី ៖ បានយរៀបចំ រប ងចយរមៀងសម័ យទូ ទំងយែត្ត យដ្ើមបីអបអរពិធីបុែយ
ចូ លឆ្នំែីមរបនពែីជាត្ិ ណែមរ។ បានចុ េះពិនិត្យអាជីវកមមវយី ដ្អូ លក់ កាយហវយៅស្រសុកពាមរក៏ និងស្រសុកកំ ពង់ រត្ណបក។
បានចុ េះរត្ួត្ពិនិត្យសិបបកមមពុមោសុីម៉ង់ត្៍ និ ងចមាលក់យ ើ យៅតាមបណ្ដ
ត រកុង-ស្រសុក និ ងស្រសង់ សិត្
ា ិ សិបបកមមររប់
របយភទយដ្ើមបីសុំយបើកវរគបែុត េះបណ្ដ
ត ល។
បានពិ និត្យការដ្ឋក់ តាំងស្ថលកសញ្ញររប់ របយភទយៅស្រសុកពារាំង
និ ងស្រសុកកំ ពង់ រត្ណបក។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈមែរតសាវយមរៀង ៖
ការករយបត្ិកភែឌរូបី ៖ ចុ េះរត្ួត្ពិ និត្យទួ លបុរាែ និ ងរបាស្ថទបុរាែចំនួន១៤យលើក។ បានចុ េះ
សហការជាមួ យអាជាញធរណដ្នដ្ី យធវើបង
ល ់ទួលបុរាែចំនួន០២បលង់
និ ងែសពវែាយចាប់ សីព
ត ីកិចចការពារយបត្ិក
ភែឌចំនួន០៦យលើក។ បានចុ េះស្រស្ថវរជាវវត្ាុបុរាែ និ ងចងរកងរបវត្តិយែសងបបាន០៣អត្ាបទ។
ការករយបត្ិកភែឌអរូបី៖ បានបកាត្់ របាំ និ ងបំ ពាក់បំប៉នរកុមសិលបៈមហាជនចំនួន០៣រកុម។
បានរត្ួត្ពិ និត្យអាជី វកមមជួល-លក់ឌ្ីសចំនួន០១យលើក រកយឃើញឌ្ី សោមនទិ ដ្ឋាការចំ នួន៥៤៥បនទេះ។ ចុ េះរត្ួត្
ពិ និត្យការដ្ឋក់ តាំងស្ថលកយីយហា និងផ្ទទំងែាយពាែិជជកមមចំនួន០២យលើក។
៨- មស្ចក្តស្
ី ននិដ្ឋឋន ៖
សកមមភាពការករវបបធម៌ និ ងវ ិចិរត្សិលបៈ កនុងណែយមស្ថ ឆ្នំ២០១៥យនេះ មានដ្ំយែើរការលអ
កនុងការែសពវែាយ និងចត្់ តាំងអនុវត្តកមមវ ិធីនយោបាយយុទធស្ថស្តសតចត្ុ យកាែដ្ំ ណ្ដក់ កាលទី៣ របស់រាជ
រដ្ឋាភិ បាល នីត្ិកាលទី៥ននរដ្ាសភា និ ងណែនការយុទធស្ថស្តសតអភិវឌ្ឍជាត្ិ ២០១៤-២០១៨ ស្រសបតាមយោល
នយោបាយជាត្ិ សីព
ត ី វ ិស័យវបបធម៌យដ្ឋយយផ្ទតត្សំខាន់ យលើការអភិរកស និងអភិ វឌ្ឍវបបធម៌ ជាត្ិ ទំងរូបី និ ងអរូបី
យដ្ើមបីរម
ួ ចំណែកអភិ វឌ្ឍយសដ្ាកិចចសងគម។ ជាក់ ណសតងកនុងណែយមស្ថ ឆ្នំ២០១៥យនេះ យយើងសយរមចបាននូ វលទធែល
មូ យចំ នួនដ្ូ ចខាងយរកាម៖
-ការករោំពារជួ សជុ លរបាស្ថទបុរាែបានបនតដ្ំយែើរការររប់ណែនកជំ នញកនុងការជួ សជុ ល ណែរកា
ការពារសំែង់បុរាែ និ ងចងរកងឯកស្ថររបវត្ដិស្ថស្តសដ
-បានែិ ត្ែំែសពវែាយលិែិត្បទដ្ឋានរត្ិ យុត្ិ ស
ត ីព
ត ី កិចណច ែរកា ការពារអត្តសញ្ញែជាត្ិ កបូនខានត្
កាច់ ចមាលក់ ណែមរជូ នដ្ល់វ ិស័យឯកជនណដ្លរបកបអាជី វកមមយលើវ ិស័យវបបធ៌មឲ្យរកាបាននូ វរុ ែភាព
កបូន
ខានត្ជាត្ិ និ ងពរងឹងការែតល់ និ ងបយរមើ យសវាកមមវបបធម៌ដ្ល់វ ិស័យឯកជនឲ្យរហ័សទន់ យពលយវលា ជាការ
យលើកទឹកចិ ត្ត
និងយ្លើយត្បយៅនឹងការបយងកើត្
និងបយងកើនែលិត្ែលវបបធម៌ជាត្ិ របស់ពូកយរ
កនុងយោល
បំ ែងយធវើឲ្យមាននិរនតរភាព ននការយធវើចរាចរែលិត្ែលវបបធម៌ ជាត្ិ យលើទីែារយសរ ី រូមចំ ណែកបយរមើ វ ិស័យ
យទសចរែ៍-វបបធម៌ យដ្ើ មបីអភិ វឌ្ឍយសដ្ាកិចចជាត្ិ និងកាត្់បនាយភាពរកី រកកនុងសងគម។ យដ្ឋយណ កស្ថលា
មធយមវ ិចិ រត្សិលបៈ និងស្ថកលវ ិទាល័យភូ មិនទវ ិចិរត្សិលបៈបានែិត្ែំបែុត េះបណ្ដ
ត លធនធានមនុ សសររប់
ជំ នញវបបធម៌ និ ងររប់ ករមិត្សិកា យដ្ើមបីរម
ូ ចំ ណែកជួ យដ្ល់ធនធានមនុ សសកនុងការអភិ រកស និងអភិ វឌ្ឍ
វបបធម៌ ជាត្ិ តាមមូ លដ្ឋាន។
អនុ វត្តតាមពាកយយស្ថលក វបបធម៌ ជាយសដ្ាកិចជា
ច ត្ិ ការករបយរមើ និ ងែតល់យសវាវបបធម៌ យៅនយកដ្ឋាន
ស្ថរមនទីរ នយកដ្ឋានបុរាែវត្ាុ នយកដ្ឋានសិលបៈភាពយនត នយកដ្ឋានសិទិ អ
ធ ក
ន និពនធ និ ងសិទិ ធរបហាក់
របណហល នយកដ្ឋានយសៀវយៅនិងការអាន និងរចកយចញ-ចូ លណត្មួ យណដ្លែតល់យសវាកមមវបបធម៌ យៅតាម
មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិ រត្សិលបៈរាជធានី-យែត្តមានដ្ំយែើរការលអកុងការបយរមើ
ន
និ ងែតល់យសវាកមមវបបធម៌ជូនយភញៀវ
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យទសចរែ៍ជាត្ិ-អនតរជាត្ិ និ ងអត្ិែិជនណដ្លរបកបអាជី វកមមយលើវ ិស័យវបបធម៌ និ ងរករបាក់ ចំែូលបង់ចូល
ែវ ិការដ្ា។
៩-ទ្ិស្មៅការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈត្ប្ច ាំខែឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០១៥
-យរត្ៀមយធវើកិចចសហរបត្ិបត្ដិការជាមួយអងគការG.H.F ជួសជុលរបាស្ថទបនទយឆ្មរ យែត្ដបនទយមានជ័យ
-បនដយធវើកិចចសហរបត្ិបត្ដិការជាមួ យអងគការWaseda ជួ សជុ លរកុមរបាស្ថទសំបូរនរពរុ ក យែត្ដកំពង់ ធំ
-បនដចុេះបញ្ជីស្ថរយពើភែឌវត្ាុសិលបៈយៅស្ថរមនទីរជាត្ិ និ ងស្ថរមនទីរយែត្ដ
-បនដរត្ួត្ពិនិត្យ និ ងែដល់ជំនួយបយចចកយទសដ្ល់ការករអភិរកស និ ងរយបៀបដ្ឋក់តាំងពិព័រែ៌វត្ាុសិលបៈ
-បនតការសិកាស្រស្ថវរជាវឯកស្ថរកាច់ចមាលក់ ណែមរភារ៣ និងសមាភរៈយរបើរបាស់របជាពលរដ្ាណែមរភារ៣
-បនតកិចចសហការជាមួ យរែៈកមមការអនតររកសួងបន្ដកកបបទយលមើសភាពយនត-វ ីយដ្អូ
កនុងការរត្ួត្
ពិ និត្យ និងមានវ ិធានការចំយពាេះការចរាចរែលិត្ែលភាពយនតោមនទិ ដ្ឋាការពី រកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិរត្សិលប:
-បនតសហការជាមួ យរកសួងយុត្ិធ
ត ម៌យធវើចាប់ សតីពីការររប់ ររងវ ិស័យភាពយនត
-យរត្ៀមសណមដងសិលបៈទសសនី យភាពបយរមើរពឹត្ិ កា
ដ រែ៍សំខាន់ បរបស់ជាត្ិ និ ងអនដរជាត្ិ
-យរត្ៀមចូ លរួមកនុងសកមមភាពសិលបៈទសសនី យភាពយៅយលើឆ្កអនតរជាត្ិ
-បនតអនុ វត្តកមមវ ិធី សិកា្មាសទី ២ ឆ្នំ២០១៥យៅស្ថកលវ ិទាល័យភូ មិនទវ ិចិរត្សិលបៈ ។
អាស្រស័យដ្ូ ចបានយោរពជរមាបជូនខាងយលើ
សូម ឯកឧត្ដមបែិ ឌ ត្សភាចរយ ឧបនយករដ្ាមន្ដនដី
រដ្ាមន្ដនដីទទួលបនទកទី
ី ដ ររែៈរដ្ាមន្ដនដី យមតាដរជាបជារបាយការែ៍ដ្៏ែោង់ែោស់ ។
ុ សកា
សូម ឯកឧត្ដមបែិ ឌ ត្សភាចរយ ឧបនយករដ្ាមន្ដនដី រដ្ាមន្ដនដីទទួលបនទកទី
ី ដ ររែៈរដ្ាមន្ដនដី
ុ សកា
យមតាដទទួ លនូ វការយោរពដ្៏ែោង់ែោស់អំពីនងែញំុ ។

រដឋមន្ដនតី
ចមលងជូន ៖

-ែុទទកាល័យសយមដចនយករដ្ាមន្ដនដី
-រែៈកមមការអប់រ ំ ធមមការ វបបធម៌ យទសចរែ៍ រពឹទធសភា
-រែៈកមមការទី ៧ រដ្ាសភា
-ទីសីកា
ដ ររែៈរដ្ាមន្ដនដី (នយកដ្ឋានសរុប)
-រកសួងណែនការ (វ ិទាស្ថានជាត្ិសិត្
ា ិ)
-រកុមសយងកត្ការយសដ្ាកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (ទីសីកា
ដ ររែៈរដ្ាមន្ដនដី)
-ឯកស្ថរ-កាលបបវត្ដិ
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