របាយការណ៍
លទ្ធផលការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិលបៈ ត្ប្ច ាំខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៥



ទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ និ ងគ្រប់អងគភាពចាំ ណុះគ្កសួងវបបធម៌និងវ ិចិគ្រសិល្បៈបានខិរខាំគ្បឹងប្គ្បងធធវើការងារ
យ៉ា ងធ

ុះមរជាគ្បចាំ

ធដើ មបីធធវើយ៉ាងណាឲ្យសធគ្មចបានជាដាំ ណាក់កាល្ៗតាមប្ែនការយទ្ធសាស្រសតអភិ វឌ្ឍ
កាងវ ិស័យវបបធម៌ប្ដល្បានធរៀបចាំធោយអនធោមតាមកមមវ ិធីនធយបាយយទ្ធសាស្រសត

ជារិ២០១៤-២០១៨

ចរធកាណដាំណាក់ កាល្ទ្ី៣ននរាជរោាភិ បាល្នីរិកាល្ទ្ី ៥ននរដាសភា។
គ្កសួងបានបាំ ធពញការងាររបស់ខួន
ល ធ

ើយទ្ទ្ួ ល្បានល្ទ្ធែល្ដូចជគ្

ធៅកាងប្ខកកកោ

ឆ្ាាំ២០១៥ធនុះ

បជូនខាងធគ្កាម៖

១.សកមមភាពថ្ននក់ដឹកន ាំ ៖

សកមមភាពកាងគ្បធទ្ស ៖


នងៃទ្ី០៦

ប្ខកកកោ

ឆ្ា២
ាំ ០១៥៖

ធោកជាំ ទវរដាមន្តនតីបានទ្ទ្ួ ល្ជួ បពិ ភាកាការងរប្ខែភាពយនត

ធរឿង ួងគ្ពុះធសត
ល
ចកនប្ែាកជាំនញខាងសិល្បៈនិ ងស ា រៈបធចេកធទ្សភាពយនតជាមួ យគ្កសួងព័ រ៌ ន។


នងៃទ្ី០៨ ប្ខកកកោ ឆ្ាាំ២០១៥៖ ធោកជាំ ទវរដាមន្តនតី បានអនញ្ញារឲ្យធោក YU JIE អរគនយក
គ្កុម

ន Cambodian Supreme Telecommunication Media Group ធៅថ្ន គ្កុម

ទ្សែន៍ Online Super Net ធដើមបីចូល្ជួ បសប្មតងការរួ រសម និងធធវើបទ្បងាាញពី រធគ្
បធងកើរប៉ា សតិ៍ទ្ូរទ្សែន៍ Online Super Net សគ្
ការបធងកើរកមមវ ិធី សិល្បៈវបបធម៌

នទ្ូ រ
ង

ប់ ជួយគ្កសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ គ្រសិល្បៈ កាង

ធដើមបីែែពវែាយឲ្យបានកាន់ ប្រទ្ូ ល្ាំទ្ូោយអាំពីវបបធម៌ គ្បនពណី

ទ្ាំ ធនៀមទ្ ល ប់ ប្ខមរធៅធល្ើឆ្កជារិនិងអនតរជារិ។


នងៃទ្ី១៤ ប្ខកកកោ ឆ្ាាំ២០១៥៖ ធោកជាំ ទវរដាមន្តនតីបានទ្ទ្ួ ល្ជួប ធោកជាំទវ ពូ ជានរ័ រ
ឯកអរគរដាទ្ូរវ ិសាមញ្ា និងធពញសមរថភាពននសាធារណរដាគ្បជា និរចិន គ្បចាំគ្ពុះរាជាណាចគ្ក
កមពជានិងស

ការ ីធដើមបីសប្មតងការរួរសម និ ងបានពិ ភាកាការងារពាក់ ព័នន
ធ ឹ ងកិ ចេស

គ្បរិ

បរតិការវបបធម៌ រវាងគ្បធទ្សទាំងពី រ កាងធនុះរួម នការអនញ្ញារឲ្យវ ិទ្ាសាថនខងជឺននរាជបណិ ឌ រយ
សភាកមពជាពគ្ងីកថ្នាក់ធរៀនភាសាចិ នធៅគ្កសួងវបបធម៌ និងវ ិចិ គ្រសិល្បៈ និ ងសាកល្វ ិទ្ាល្័យ
ភូ មិនទវ ិចិ គ្រសិល្បៈ,

ការប្សវងរកអាហារូបករណ៍ងមីៗសគ្

ប់មន្តនតីរាជការគ្កសួងវបបធម៌

និ ង

វ ិចិ គ្រសិល្បៈ ធដើមបីធៅសិកាធល្ើជាំនញសិល្បៈ និងវបបធម៌ ធៅគ្បធទ្សចិ ន និ ងការឧបរថមា
គាំគ្ទ្ធល្ើរាល្់សកមមភាពននរបស់គ្កសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិ គ្រសិល្បៈ។


នងៃទ្ី១៤ ប្ខកកកោ ឆ្ាាំ២០១៥៖ ឯកឧរតម ជច ធភឿន រដាធល្ខាធិ ការ គ្កសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិ គ្រ
សិល្បៈបានធបើ កកិ ចគ្េ បជាំអនតរគ្កសួងធដើមបីពិភាកាធល្ើធសចកតីគ្ពាងអនគ្កឹរយសតីពីការធរៀបចាំ
និ ងការគ្បគ្ពឹរតធៅរបស់អរគនយកោានននអាជាាធរជារិ ធដើមបីការពារ និងអភិ វឌ្ឍរមណីយោាន
វបបធម៌ននគ្បាសាទ្សាំបូរនគ្ពរក

ប្ដល្បានធរៀបចាំ ធធវើធៅទ្ី សីកា
ត រគ្កសួងវបបធម៌

និងវ ិចិ គ្រ

សិល្បៈ។


នងៃទ្ី១៦ ប្ខកកកោ ឆ្ាាំ២០១៥៖ ធោកជាំ ទវរដាមន្តនតី បានអនញ្ញារឲ្យ ធោក Frank Rittman
នយករងគ្រប់ គ្រងគ្កុម
រាំ បន់អាសីបា៉ាសី

នភាពយនតមួយរបស់ស

ីក
វ ននស

រម

Motion

រដាអាធមរ ិកនិងជាមន្តនតីធគល្នធយបាយ

Picture

ធដើមបីចូល្ជួបសប្មតងការរួ រសម

និ ង

ពិ ភាកាការងារពាក់ ព័នធធល្ើវ ិស័យសិល្បៈភាពយនត និងការែែពវែាយវបបធម៌ ននគ្ពុះរាជាណា
ចគ្កកមពជា ជាពិធសសបានពិ ភាកាពី ការនាំចូល្ប្ខែភាពយនតបរធទ្សមកកមពជា។


នងៃទ្ី២០ ប្ខកកកោ ឆ្ាាំ២០១៥៖ ធោកជាំ ទវរដាមន្តនតី ចូល្រួមជាអធិបរីកាងពិធីធបើកវរគបណតុះ
បណា
ត ល្ការងាររដាបាល្ និ ងបទ្ពិ ធសាធន៍ ការងារសគ្



ប់ មន្តនតីងី។
ម

នងៃទ្ី២៥ ប្ខកកកោ ឆ្ាាំ២០១៥៖ ធោកជាំ ទវរដាមន្តនតី ចូល្រួមជាអធិបរីកាងសនាិបារបូកសរប
ការងារឆ្ាាំ២០១៤ និងឆ

សទ្ី ១ ឆ្ាាំ២០១៥ និងទ្ិ សធៅអនវរតបនតរបស់ស

រមនរ ីកមពជា

ធដើមបីសនតិភាព និ ងអភិ វឌ្ឍន៍ ធៅសាល្គ្បជាំ ខទ្ទកាល្័យរណៈក ម ធិ ការកណា
ត ល្រណបកែ
គ្បជាជនកមពជា។


នងៃទ្ី៣០ ប្ខកកកោ ឆ្ាាំ២០១៥៖ ធោកជាំ ទវរដាមន្តនតី ចូ ល្រួមសិកាាសាោសតីពីការធគ្បើគ្បាស់
គ្បព័ នប
ធ ធចេកធទ្សែែពវែាយ OTT ធៅគ្ពុះរាជាណាចគ្កកមពជាធៅសណា
ា គរសខាភាាំធពញ។



នងៃទ្ី៣១ ប្ខកកកោ ២០១៥៖ ធោកជាំ ទវរដាមន្តនតី ចូ ល្រួមពិ ធីធបើកវរគបណតុះបណា
ត ល្សប្មតង
ភាពយនតធៅសាកល្វ ិទ្ាល្័យភូ មិនទវ ិចិ គ្រសិល្បៈ។

សកមមភាពធគ្ៅគ្បធទ្ស ៖


នងៃទ្ី១០-១២ ប្ខកកកោ ឆ្ាាំ២០១៥៖ ធោកជាំ ទវរដាមន្តនតី បានអមដាំធណើរឯកឧរតម ធហា ណាាំ

ឧបនយករដាមន្តនតី រដាមន្តនតីការបរធទ្ស និ ងស
ធៅគ្ពុះរាជាណាចគ្កនង។

ង

គ្បរិបរតិការអនតរជារិ ធៅទ្សែនកិចេែូវការ
ល

កាងឱកាសធនុះធោកជាំទវរដាមន្តនតីបានចុះ រថធល្ខាគ្បរល្់ទ្ទ្ួ ល្

រូបច ល ក់បរាណប្ខមរចាំនួន១៦ដាំជាមួ យរដាមន្តនតីគ្កសួងវបបធម៌នងប្ដល្រាជរោាភិបាល្នងចប់
បាន ធ

ើយប្ដល្គ្រូវគ្បរល្់ជូនកមពជាវ ិញ។

២.អគ្គនយកដាានរដាបាល និងហិរញ្ញ វរថុ ៖

២.១.នយកោានរដាបាល្ទ្ូធៅ ៖


បានទ្ទ្ួ ល្ល្ិខិរចូ ល្ពី គ្រប់ សាថប័នចាំ នួន៤៥៤ចាប់

និងបញ្ូជ នល្ិខិរធចញធៅគ្រប់សាថប័ន

ចាំ នួន៣៥៦ចាប់ ។ទ្នទឹមធនុះក៏ បានតាក់ប្រងល្ិខិររដាបាល្និ ងល្ិខិរធែែងៗធទ្ៀរបានចាំ នួន៣៧
ចាប់ តាមបញ្ញ
ជ របស់ថ្នាក់ ដឹកនាំ។


បានធរៀបចាំ ទ្ទ្ួ ល្ធភាៀវជារិ-អនដរជារិ និងធរៀបចាំកមមវ ិធី គ្បជាំ ធែែងៗបានល្អគ្បធសើរ។



បានធរៀបចាំ ក ល ាំងសនដិសខ និ ងនររបាល្យមកាមគ្បចាំការធពល្នងៃ និ ងយប់បានល្អគ្បធសើរ
កាងការប្ងរកាសវរថិភាពធៅទ្ី សីកា
ដ រគ្កសួង។



បានធធវើការប្បងប្ចកធសៀវធៅរាជកិ ចជ
េ ូនថ្នាក់ដឹកនាំតាមធគល្ការណ៍គ្បចាំប្ខ។



ការ ិយល្័យព័រ៌

នវ ិទ្ាបានបនតដាំធណើរការជាធមមតាតាមប្ែនការកាំ ណរ់ ។

២.២.នយកោានបរគល្ក
ិ ៖






បានធ្វើប្រកាសដាក់ មន្រនតីឱ្យសថិតធៅកនុងភាពទំធនរគ្មានធរៀវតសចំ នួន០១នាក់ ។
បានរញ្ូច លមន្រនតីធទេរចូ លចំនួន០៣នាក់ កនុងតារាងធរៀវតស។

បានរតូរប្ករខ័ ណ្ឌមន្រនតីប្រឡងផ្ទេកុងចំ
ន
នួន៨៩នាក់កុងតារាងធរៀវតស។
ន

បានរញ្ូច លប្បាក់ មុខងារជូនមន្រនតីតតងតាំងថ្ាីថ្ននក់ ការ ិយាល័យចំ នួន២៩នាក់។
បានរញ្ូច លប្បាក់ វ ិភាជន៍ប្រួសារចំ នួន១៦នាក់ កុងតារាងធរៀវតស
ន
នាក់ ។

កនុងធនាោះមានកូ នចំ នួន១៣



បានដកមន្រនតីតដលបានធទេរធចញចំ នួន០៨នាក់ធចញពីតារាងធរៀវតស។



បានធ្វើប្រកាសជូ នមន្រនតីរាជការឱ្យចូ លនិ វតតន៍ចំនួន០៨នាក់។



បានធ្វើប្រកាសសតីពីការរធងកើតរណ្ៈកមាការទទួ លរនេុករួម

និងរណ្ៈកមាការធមប្រធយារ

សប្មារ់ ការប្រឡងយកសញ្ញារប្ត សានតករប្តសិលបៈ សប្មារ់ ឆ្នំសិកា២០១៤-២០១៥។



បានធចញសញ្ញារប្តសិលបៈ និ ងសានតករប្តសិលបៈចំ នួន១៩សនលឹក ដល់សិសសសាលាម្យម
វ ិចិ ប្តសិលបៈ។



បានធ្វើប្រកាសសតីពីការប្រឡងសិសសចូ លធរៀនថ្ននក់ថ្ននល និងភូមិសិកាទី ១សប្មារ់ឆ្នំ២០១៥២០១៦ ធៅសាលាម្យមវ ិចិ ប្តសិលបៈ។

២.៣.នយកោាននីរិកមម ៖


បានចូ ល្រួមគ្បជាំ អនតរគ្កសួងធដើ មបីពិភាកាធល្ើខឹម
ល សារននធសចកតីគ្ពាងចាប់ សីព
ត ី ទ្ូររមនរមន៍
ធៅគ្កសួងនគ្បសណីយ៍។



បានចូ ល្រួមគ្បជាំ អនតរគ្កសួងធដើ មបីពិភាកាធល្ើធសចកតីគ្ពាងចាប់ សីព
ត ី ការគ្រួរពិនិរយែល្ិរ
ែល្ធគ្រឿងស្សវ ឹងធៅគ្កសួងសខាភិ បាល្។



បានចូ ល្រួមគ្បជាំ អនតរគ្កសួងបនតពិនិរយពិ ភាកាធល្ើខឹម
ល សារននធសចកតីគ្ពាងចាប់ សតីពីការគ្រប់
គ្រង មណឌល្ប្ងទាំក



រធៅទ្ី សីកា
ត ររណៈរដាមន្តនតី។

ចូ ល្រួមគ្បជាំអនតរគ្កសួង សតីពីការគ្រប់គ្រងសាំណល្់បរ ិកាារអរគិសនី និ ងធអឡិចគ្រូនិច ធៅទ្ី សី ត
ការរណៈរដាមន្តនតី ។

២.៤.នយកោានរណធនយយ និង

ិរញ្ាវរថ ៖



ិ បប្នថមជាំពូក៦២សគ្
បានធសាើសាំងវកា



បានធសាើសាំនិយ័រភាពនែទកងជាំ
ា
ពូក៦៤ សគ្

ប់អាហារូបករណ៍គ្រី

សទ្ី ២និង៣ឆ្ាាំ២០១៥។

ប់ ោភការជាំ នួយការ និ ងគ្បាក់បាំណាច់បរគល្ិក

និ ងគ្បាក់បាំណាច់ មខងាររដាបាល្កណា
ត ល្ និងរាជធានី -ធខរត។



បានធសាើសាំងវ ិការដាឧបរថមម
ា ន្តនតីរាជការសគ្
១៩នក់,

សាំោឈប់ ០២នក់,

ពល្ករអប្ណតរ

ល្កូ ន០៥នក់, មរណភាព០១នក់, ចូ ល្និ វរតន៍

គ្បាក់បាំណាច់

ឧបរថមម
ា ររកមនសែរស់

និ ងធបៀវរែមន្តនតីរាជការមន្តនតីជាប់កិចេសនា

និងឧបរថមាជីវភាពជូននររបាល្ការពារគ្បាសាទ្

បនទយឆ្មរប្ខកកកោ ឆ្ាាំ២០១៥។



បានធធវើរបាយការណ៍ និងសាោកបគ្របង់ ចាំណូល្ ល្ក់ សាំបគ្រចូ ល្ទ្សែនសារមនទី រ គ្រួ រ
ិ ័ យ ភាពយនត គ្រួ រ ពិ និ រយការនាំ ធចញ-នាំ ចូ ល្ វរថ សិ ល្បៈ សាំ សិ ទ្ិ ធ ធធវើ អា ជី វ កមម ធល្ើ
ពិ និ រយវ ស
សាា នដគម នមររកសាសន៍ និ ងជួ ល្ធរាងភាពយនតល្ចែ ប្ខមិ ងន ឆ្ាាំ២០១៥។



បានធធវើអាណរតិធបើកគ្បាក់សគ្



ចាំ ណាយទ្ូ ទរ់នងលធគ្បើ គ្បាស់ទ្ឹកវរគ០៥ និង ០៦ ឆ្ាាំ២០១៥។



បានធបើកគ្បាក់ចាំណាយធរៀបចាំទ្ិវានរ ីអនតរជារិ ០៨ មី ន ឆ្ាាំ២០១៥។



បានធបើកគ្បាក់ ចាំ ណាយធរៀបចាំ សនាិបារបូកសរបការងារវបបធម៌ និងវ ិចិ គ្រសិល្បៈឆ្ាាំ២០១៤។



បានធបើកគ្បាក់ចាំណាយធបសកកមមកងគ្បធទ្សនិ
ា
ងធគ្ៅគ្បធទ្ស។



បានចាំណាយទ្ូ ទរ់ នងលគ្បមូ ល្ និងដឹ កជញ្ូជ នសគ្




ប់ ចាំណាយធបសកកមមធគ្ៅគ្បធទ្ស។

ប់ ប្ខធមសា ដល្់កកកោ ឆ្ាាំ២០១៥។

បានចាំណាយទ្ូ ទរ់ នងលធគ្បើ គ្បាស់ធសវាទ្ូរស័ពទធល្ើរប្ខឧសភា ឆ្ាាំ២០១៥។
បានសាំធគល្ការណ៍ចាំណាយសិកាស្សាវគ្ជាវចងគ្កងឯកសារវរថបរាណ

និងគ្បមូ ល្វរថ

បរាណកាងធខរតកាំពង់ ចមធដើ មបីចុះបញ្ជ ីសារធពើភណឌ និ ងសិកាស្សាវគ្ជាវធធវើកាំណាយសធន្តងាគុះ
សាថនី យរជនប់ ធខរតធពាធិ៍សារ់ ។



បានធរៀបចាំ សិកាាសាោសតីពីកិចេដាំធណើរការននការធធវើសវនកមម សិកាាសាោពិ ធគ្គុះធយបល្់ធល្ើ
ធសចកតីគ្ពាងគ្បកាសសតីពីការធគ្បើគ្បាស់ប្រមទ្ិ ោាការធល្ើែល្ិរែល្សិល្បៈសូនរូប និ ងសិល្បៈ
សិបបកមម និ ងសិកាាសាោសតីពី មធហាស្សពភាពយនត។



បានគ្រួរពិ និរយឯកសារប័ណណចាំណាយប្ខមករា ដល្់មីន ឆ្ាាំ២០១៥។



បានពិនិរយឯកសារអាណរតិប្ដល្បានទ្ូ ទរ់ រច
ួ ពី ធល្ខ០០០១ ដល្់០០៥០។



បានធរៀបចាំ ឯកសារធធវើរជជធទ្យយជាំទ្ី២ រួច។

២.៥.នយកោានស ា រៈ និងបរ ិកាារ ៖


បានធធវើការប្បងប្ចកស ា រៈ ជូ ននយកោាននន និងថ្នាក់ដឹកនាំ។



បានធល្ើករធគ្



បានអនវរតការងារពិធគ្គុះនងលធល្ើការងារធធវើបធងាគល្ការពារសាថនី យបរាណ។



បានអនវរតការងារចរចនងលធល្ើការងារជួ សជល្សាល្សនាិសីទ្ចរមមខ។



បានអនវរតការងារគ្បរល្់-ទ្ទ្ួ ល្ជួ សជល្គ្បាសាទ្គ្ពុះសទឹង ធខរតគ្ពុះវ ិហារ និងជួ សជល្សាពន
ទ្័ ព ធខរតឧរតរ

ងជួ សជល្សាល្សនាិសីទ្ចរមមខ។

នជ័ យ។

២.៦.នយកោានប្ែនការ សថរ
ិ ិ និងសរប ៖


បានធរៀបចាំ ធធវើរបាយការណ៍តាមរបបកាំ ណរ់ គ្បចាំប្ខកកកោឆ្ាាំ២០១៥។



បានធរៀបចាំ តារាងតាមោនការអនវរតប្ែនការសកមមភាពការងារវបបធម៌

និងវ ិចិ គ្រសិល្បៈឆ្ាាំ

២០១៥។


បានបនតធរៀបចាំ ប្ែនការ២០១៦-២០១៨។



ធធវើធសចកតីជូនដាំ ណឹងដល្់គ្រប់អងគភាពធគ្កាមឱវាទ្គ្កសួងធដើមបីឲ្យែតល្់របាយការណ៍ល្ទ្ធែល្
ការងារតាមរបបកាំ ណរ់។



បានបនតធរៀបចាំ គ្បមូ ល្ទ្ិនន
ា ័ យសថិរិវបបធម៌ ឆ្ាាំ២០១៤។

២.៧.នយកោានសិទ្ិអ
ធ ក
ា និពនធ និងសិទ្ិគ្ធ បហាក់គ្បប្


ល្ ៖

បានបញ្ូជ នមន្តនតីចាំនួន០១រូបចូ ល្រួមវរគបណតុះបណា
ត ល្សតីពីការែតួចធែតើមភាពជានដរូ អភិ វឌ្ឍ
វបបធម៌ធៅសាធារណរដាកូធរ ៉ា រយៈធពល្០៤ប្ខ (កកកោ ដល្់វ ិចឆិកា ឆ្ាាំ២០១៥)។



បានធចញល្ិខិរចុះបញ្ជីការពារសាានដ

កមមវ ិធី ទ្ូរទ្សែន៍ ចាំនួន០៣សាានដ,

សាំរប
ូ គ្បាសាទ្

អងគរវរតធគ្បើ ធល្ើការ ATM ចាំ នួន០១សាានដ និងចធគ្មៀងគមនមររកសាសន៍ចាំនួន០៣បទ្។


បានទ្ទ្ួ ល្ងវ ិកាចាំ នួន ៣២០.០០០ធរៀល្ បង់ ចូល្ងវ ិការដា។

២.៨.នយកោានស

គ្បរិបរតិការវបបធម៌អនតរជារិ និងកិចកា
េ រអាសាន ៖



បានទ្ទ្ួ ល្ល្ិខិរចូ ល្ចាំនួន៥១ឯកសារ

មកពី គ្រប់ សាថប័ន

អងគការ

និងពីធគ្ៅគ្បធទ្ស

ធដើមបីជូនថ្នាក់ ដឹកនាំគ្កសួងគ្រួរពិ និរយ និងសធគ្មច។



បានសគ្មួល្ប្បបបទ្ជូ នថ្នាក់ ដឹកនាំ និងមន្តនតីជាំនញធៅបាំ ធពញធបសកកមម ចូ ល្រួមគ្បជាំ និង
សប្មតងសិល្បៈបានចាំ នួន១២ធល្ើក
សាធារណរដាគ្បជា

ដូ ចជាធៅគ្បធទ្សនង

ធវៀរណាម

សាធារណរដាកូធរ ៉ា

និរចិ ន អី តាល្ី និ ងសាធារណរដាអា ៉ា នី ។

៣.អគ្គនយកដាានបប្រិកភណឌ ៖

៣.១.នយកោានគាំពារ និងអភិរកែសាំណង់បរាណ ៖
ក.ការងារអភិរកែោានអងគរ ៖


បានចុះពិ និរយសាថនភាពគ្បាសាទ្បរាណធៅធខរតឧរតរ

នជ័ យ។



បានបនតចុះបញ្ជី និ ងបញ្ូេ ល្ទ្ិ នន
ា ័ យវរថសិល្បៈបរាណធៅកាងកាំពយូទ្័ រ។

ខ.ការងារការពាររាំបន់គ្បាសាទ្ ៖


បានចុះពិ និរយការោានជួ សជល្សាពនទ្័ព (អូ រជី ក) ធខរតឧរតរ

នជ័ យ។

រ.ការងារជួសជល្គ្បាសាទ្ និងសាំណង់បរាណ ៖


បានចុះពិ និរយគ្បាសាទ្ភាាំជីសូរយ ធខរតតាប្កវ, គ្បាសាទ្ស្សីគ្រប់ ល្័កណ
ា ៍ ធខរតកណា
ត ល្, គ្បាសាទ្
បាប្សរ, គ្បាសាទ្ឯកភាាំ, គ្បាសាទ្បាណន់ ធខរតបារ់ដាំបង ធដើមបីធរៀបចាំ ប្ែនការងវ ិកាអភិ រកែ
ឆ្ាាំ២០១៥។



បានចុះធធវើការសធន្តងាគុះបនទន់ ចាំណចហានិ ភ័យចាំនួន២៣កប្នលង ននគ្បាសាទ្គ្ពុះសទឹង សធគ្មច
៧៥ភាររយ។



ជួ សជល្សាពនទ្័ ព

(អូ រជី ក)

ធខរតឧរតរ

នជ័យបាន៥០%

គ្បាសាទ្ស្សីគ្រប់ ល្័កណ
ា ៍

ធខរតកណា
ត ល្បាន២៥% និងគ្បាសាទ្ភាាំជីសូរយ ធខរតតាប្កវបាន១៥%។
ឃ.ការងារអភិរកែតាមបណា
ត ធខរដ ៖

អភិរកែោានកាំ ពង់ ធាំ និង គ្ពុះវ ិហារ ៖


បនតចូល្រួមស

ការជាមួយអងគការ Waseda ចងគ្កងឯកសារ និងជួ សជល្គ្បាសាទ្សាំបូរ

នគ្ពរក ធៅធខរតកាំពង់ធាំ ។

អភិរកែោានបារ់ ដាំបង បនទយ


នជ័ យ និ ង ឧរដរ

នជ័ យ ៖

បានស អ រនគ្ព និងោបថ្នាាំធល្ើសាលកសញ្ញាគ្បាសាទ្បនទយឆ្មរ។

ង.ការងារស

គ្បរិបរដិការជាមួយអនដរជារិ ៖



កិ ចេស

ការជាមួ យអងគការ G.H.F ជួ សជល្គ្បាសាទ្បនទយឆ្មរ ៖ បានគ្បរល្់ ទ្ទ្ួ ល្ស ា រៈ

ការ ិយល្័យរបស់អងគការ G.H.F ជូនធៅធោក Simon Warrack គ្រប់ គ្រងរ
ចាំ ប្ែនការអភិ រកែគ្បាសាទ្បនទយឆ្មរជាងមីធៅធពល្ខាងមខ។
បរាណប្ដល្អងគការបានរកធឃើញធពល្អភិ រកែកនលងមក

ូរ

នការធរៀប

ធោយប្ឡកវរថសិល្បៈ

បានយកធៅគ្បរល្់ជូនកងក ល ាំង

នររបាល្ធបរិកភណឌ គ្បចាំគ្បាសាទ្បនទយឆ្មរគ្រប់ គ្រងជាបធណា
ត ុះអាសនា។


កិ ចេស

ការជាមួ យអងគការ Waseda ជួ សជល្គ្បាសាទ្សាំបូរនគ្ពរក ធខរដកាំពង់ធាំ ៖ បាននិ ង

កាំ ពងបនតការងារជួ សជល្គ្បាសាទ្ N1។

៣.២.នយកោានសារមនទីរ ៖
ក.សារមនទីរជារិភាំធា ពញ ៖


បានទ្ទ្ួ ល្រូបច ល ក់ បរាណប្ខមរចាំនួន១១រូប ពីធោក Moten Bosterud ជនជារិ Norway រស់
ធៅគ្បធទ្ស Andorra។



ធោយធយងកិចេគ្ពមធគ្ពៀងរវាងរាជរោាភិ បាល្កមពជា និ ងវ ិចិគ្រសាល្ជារិអូស្រសាតល្ី រាជរោា
ភិ បាល្កមពជាបានអនញ្ញារឲ្យភារីអូស្រសាតល្ីខី វេ រថសិល្បៈបរាណប្ខមរចាំ នួន០៣យកធៅតាាំង
ពិ ព័រណ៍ធៅគ្បធទ្សអូស្រសាតល្ីរយៈធពល្០៣ឆ្ាាំ (២០១៤-២០១៧)។



បានជួ សជល្រូបច ល ក់ បាន១៦រូប។



បានទ្ទ្ួល្ធភាៀវឲ្យចូល្ទ្សែនសារមនទីរជារិភាំធា ពញ

នរណៈគ្បរិភូជាន់ខពស់ជារិ -អនដរជារិ

ធភាៀវជារិ -អនដរជារិ សិកាាកាម សិសែ និ សែិរ គ្ពុះសងឃ សរបចាំនួន ១៣.៤៤៣នក់ កាងធនុះ
នធភាៀវជារិ ចាំនួន ២.៦០៥ នក់ ប្ដល្ទ្ទ្ួ ល្បានចាំ ណូល្ងវ ិកាចាំ នួន ៩១១.៧៥០ធរៀល្
បង់ចូល្ងវ ិការដា និងធភាៀវអនដរជារិចាំនួន ៨.៩៩៧នក់ ប្ដល្ទ្ទ្ួ ល្បានចាំណូល្ងវ ិកាចាំ នួន
៣១.៤៨៩ដោល បង់ចូល្ងវ ិការដា និងធភាៀវចូ ល្ធោយឥរបង់នងលចាំនួន ១.៨៤១នក់។
ខ.សារមនទីរឧគ្កឹដក
ា មមគ្បល្័យពូជសាសន៍ទ្ួល្ប្សលង ៖


បានទ្ទ្ួ ល្ធភាៀវជារិ -អនដរជារិ គ្ពុះសងឃ សិសែ និ សែិរចូ ល្ទ្សែន
កាងធនុះធភាៀវអនតរជារិ

នចាំនួន៣១.៣៩៥នក់

នចាំ នួន២៤.៥៤៨នក់។

រ.មណឌល្វរដភាំ ា ៖


បានទ្ទ្ួ ល្ធភាៀវធទ្សចរណ៍ជារិ -អនតរជារិចូល្ទ្សែន
អនតរជារិ

ន ចាំនួន ៧.៧១៣នក់។

ឃ.មណឌល្ធជើងឯក ៖

នចាំនួន៩.០៦៣នក់កាងធនុះធភាៀវ



បានទ្ទ្ួ ល្ធភាៀវធទ្សចរណ៍ជារិ -អនតរជារិចូល្ទ្សែនសរប
កាងធនុះធភាៀវអនតរជារិ

នចាំនួន២២.៩៦៣នក់

នចាំ នួន១៩.៩២៩នក់ ។

៣.៣.នយកោានបរាណវរថ ៖


បានបនតស្សាវគ្ជាវ និងបញ្ូេ ល្ទ្ិ នន
ា ័ យវរថបរាណធៅធខរតធសៀមរាបធៅកាងគ្បព័នធគ្រប់គ្រងទ្ិ នា
ន័ យ (Database)។



បានបនតស្សាវគ្ជាវវរថបរាណធធវើអាំពីធឈើ ។



សិកាស្សាវគ្ជាវវរថបរាណធធវើអាំពីងមកងរចនបងធកាុះប្ករធៅសារមនទ
ា
ី រជារិ ។



ធរៀបចាំឯកសារ រូបភាពែែពវែាយតាមគ្បព័ នអ
ធ ិនធធើ ធណរ សតីពីរួនទ្ី និ ងភារកិ ចរេ បស់ នយក
ោានបរាណវរថ។



បានែដល្់ធសវាពិ និរយវរថសិល្បៈនាំចូល្-នាំធចញបានចាំ នួនសរប២៩០រូប

ទ្ទ្ួ ល្បានងវ ិកា

ចាំ នួន២.៩៩៩.០០០ធរៀល្ បង់ចូល្ងវ ិការដា។

៣.៤.នយកោានបរាណវ ិទ្ា និងបធរគ្បវរតិវ ិទ្ា ៖


បានចុះគ្រួរពិនិរយ និ ងទ្ប់សាករ់ ការជី កកកាយដីគ្បាសាទ្បាង ធខរតកណា
ត ល្។



បានចុះធបាុះបធងាគល្ការពារសាថនី យទ្ួ ល្កាំ ណប់ និងទ្ួ ល្ដី នគ្ប ធៅស្សុកសាអង ធខរតកណា
ត ល្



បានចុះធៅកាំ ណរ់ ទ្ីតាាំងធបាុះបធងាគល្ធៅគ្បាសាទ្ភាាំជីសូរយ ធខរតតាប្កវ។

៤-អគ្គនយកដាានប្បចេកបទ្សវប្បធម៌ ៖

៤.១.នយកោានអភិវឌ្ឍវបបធម៌ ៖


បានធធវើធសចកតីប្ណនាំអាំពីមធហាស្សពបធងាើរប្ខលង មធហាស្សពសិល្បៈដាំ ណាាំសម
ល ូបអាហារ
ា
និ ង
ការបងាាញម៉ាូរសធមលៀកបាំពាក់ គ្បចាំឆ្ាាំ២០១៥ជូនដល្់មនទីរវបបធម៌រាជធានី -ធខរត

ធដើ មបីបាន

គ្ជាប និ ងធគ្រៀមអនវរត។


បានបនតការស្សាវគ្ជាវ និងចងគ្កងអាំពីគ្បនពណីទ្ាំ ធនៀមទ្ ល ប់ ពិធីបណយោរោន។



បានបនតធរៀបចាំចងគ្កង និងប្កសគ្មួល្ឯកសារ សតីពីគ្បវរតិភាំធា ោុះគ្កមាំ ធៅធខរតមណឌល្រីរ ី។



បនតធរៀបចាំសារមនទីរប្ខលងប្ខមរ ធដើមបីធបើកជូនមហាជនចូល្ទ្សែន និងសិកាស្សាវគ្ជាវ។

៤.២.នយកោានសិល្បៈភាពយនត និងែែពវែាយវបបធម៌ ៖


ងរវ ីធដអូឯកសារពី សកមមភាពថ្នាក់ដឹកនាំ

និ ងការងារអងគភាពចាំ ណុះគ្កសួងបាន០៨ចាំណង

ធជើង។


បានធរៀបចាំ ស្សង់ បញ្ជីធ្មុះឯកសាររបាាំ
នទ្ី វបបធម៌។

និងធោានសគ្

ប់ រធមលើងវ ីធដអូ

ធដើមបីធរៀបចាំកមមវ ិធី



បានែតល្់អាជាាប័ ណណងីធម ធវើអាជី វកមមភាពយនត-វ ីធដអូបាន០១ចាប់ និងអនញ្ញារចាប់ បនតបាន០៥
ចាប់ ។



បានចុះបញ្ជីសាំែល្ិរវ ីធដអូខារា៉ា អូ ធខប្ខមរបាន០៤ធល្ខ

វ ីធដអូ ធរឿងប្ខមរ(ខាារប្វង)

បាន០៦

ចាំ ណងធជើង។


បានែដល្់ទ្ិោាការឲ្យធធវើអាជី វកមមដល្់វ ីធដអូ ខារា៉ា អូ ធខប្ខមរបាន១១ធល្ខ វ ីធដអូ ប្ខមរ(ខាារប្វង)បាន
០១ចាំ ណងធជើ ង។



បានែដល្់ទ្ិោាការឲ្យធធវើអាជី វកមមដល្់វ ីធដអូ ធរឿងបរធទ្ស (រាយ) បាន១៣ចាំណងធជើង។



បានចុះបន្តងាកបទ្ី តាាំងល្ក់ប្ចកចយឌ្ី សគមនទ្ិ ោាការ ធៅស្សុកធមមរ់ ធខរតរបូងឃមាំ ធោយដក
ូរបានឌ្ី សចាំនួន៣.៧៩១បនទុះ

៉ា សីនងរចមលងចាំនួន០៤ធគ្រឿង

គ្បអប់។


បានទ្ទ្ួ ល្ចាំណូល្ពី ការែដល្់ធសវាកមមភាពយនដ-វ ីធដអូ

និងឡូធហាគចាំនួន០១

សរបចាំ នួន៤.០៤០.០០០ធរៀល្

បង់ចូល្ ងវ ិការដា។

៤.៣.នយកោានសិល្បៈទ្សែនីយភាព ៖


បានគ្បរាំរន្តនដី និ ងសប្មដងសិល្បៈទាំងមហាជន និងអាជី ព សរបចាំនួន២១២ធល្ើក កាងធនុះ
នយកោានសិល្បៈសប្មដងកាងស្សុកបាន១១ធល្ើក និងធៅធគ្ៅគ្បធទ្សបាន០១ធល្ើក។



គ្កុមសិល្បៈបនតហារ់សម និ ងរធមលើងសាានដសិល្បៈសគ្

ប់ សប្មតងកាងស្សុកនិងធគ្ៅគ្បធទ្ស។

៤.៤.នយកោានសិល្បៈសូនរូប និងសិល្បៈសិបបកមម ៖


កាំ ពងស្សាវគ្ជាវកាច់ច ល ក់ ប្ខមរភារ៣ និ ងស ា រៈធគ្បើ គ្បាស់គ្បជាពល្រដាប្ខមរភារ៣។



បានធរៀបចាំ បទ្បងាាញអាំពីបធចេកធទ្សឆ្លក់ ធឈើ
សគ្

ការធគ្បើគ្បាស់ធឈើ

និ ងខាាររបស់គ្ពុះពទ្ធ

ប់ការែែពវែាយ។

៤.៥.នយកោានធសៀវធៅ និងការអាន ៖


បានគ្បកាសល្ទ្ធែល្គ្បឡងសាានដប្រងនិ ពនធគ្បធោមធោក-កាំ ណាពយធរឿងឆ្ាាំ២០១៤



បានយកទ្សែនវដតីធល្ខ២០ ជូ នថ្នាក់ ដឹកនាំពិនិរយ។



បានចុះសិកាស្សាវគ្ជាវឯកសារទក់ ទ្ងនឹ ងវបបធម៌ ធដើ មបីចុះកាងទ្សែនវដតីគ្កសួងវបបធម៌និង
វ ិចិ គ្រសិល្បៈ។

បណាណល្័យជារិ ៖


បានទ្ទ្ួ ល្ធភាៀវជារិ-អនដរជារិ ចូល្អាន

នចាំ នួន ៦៨៨នក់ ។



បានទ្ទ្ួ ល្ធសៀវធៅពីសាថប័ ននន និ ងអងគការធគ្ៅរោាភិ បាល្គ្រប់ ភាសា ចាំ នួន៨៨កាល្។



អាកសិកាស្សាវគ្ជាវបានខេីធសៀវធៅយកធៅអានចាំនួន៥៦កាល្។



បានទ្ទ្ួ ល្ទ្ិ ននបបវរតិបាន១០០ចាប់

ទ្សែនវដដីធែែងៗ

និងគ្ពឹរិដប័គ្របរធទ្សចាំនួន៨៦

កាល្។


បានប្ចកធល្ខ ISBN ដល្់អាកធបាុះពមពចាំនួន៨៤ធល្ខ។



បានោក់ គ្កបធសៀវធៅចស់ចាំនួន៥៥កាល្

និងរមកល្់ធសៀវធៅ

និងទ្សែនវដតីបាន៣៧

ចាំ ណងធជើង។


ធធវើកាតាឡកធសៀវធៅគ្រប់គ្បធភទ្ និងទ្សែនវដតីជាភាសាប្ខមរ-បរធទ្សបាន១២១កាល្ ។

៥ មនទីរវប្បធម៌ និងវិចត្ិ រសិលបៈរាជធានី-បែរដ ៖

៥.១. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈរាជធានីភាំធា ពញ ៖
ការងារធបរិកភណឌរូបី ៖


បានបនតធរៀបចាំ ប្ងរកាការពារសណា
ត ប់ ធាាប់ ធសាភ័ ណភាព អនម័ យមណឌល្វរតភាំាឲ្យបានល្អជា
គ្បចាំ។



បានចុះគ្រួរពិនិរយវរថបរាណ និងសាថនី យបរាណធៅទ្ួ ល្តាគ្ពីង កាងខណឌដធងាក។



បានចូ ល្រួមគ្បជាំ ធោុះស្សាយបញ្ញ
ា ទ្ីទ្ួល្បរាណធៅទ្ួ ល្អងគសាច់ ជាវ ខណឌធពាធិ៍ប្សនជ័ យ។

ការងារធបរិកភណឌអរូបី ៖


ប
វ ញ្ញ
េ ង
ាំ វ ីធដអូ បាន១២ធល្ើក

បានគ្រួរពិ និរយកប្នលងល្ក់កាធ
បាន០៦ទ្ី តាាំង

អាជី វកមមអិ នធធើ ធណរ

វ ីធដអូ គមនទ្ិ ោាការបាន០១ទ្ីតាាំង

ធរាងភាពយនតបាន០៣ធល្ើក

ជាងរាំ នូរ

ឌ្ី សគមនទ្ិ ោាការបាន១២ទ្ី តាាំង

ច ល ក់ងបា
ម ន០២ទ្ី តាាំង

ស អ ងការបាន០៣ទ្ី តាាំង

និ ងល្ក់ វរថអនសាវរ ីយ៍បាន០២ទ្ី តាាំង។




បានចុះពិ និរយទ្ី តាាំងអងគភាព សាថប័នឯកជន អងគការ ស

រម គ្កុម

ន និងអាជី វកមមប្ដល្

បានោក់ ែាយពាណិជជកមមគ្រប់ គ្បធភទ្ធៅធល្ើចិធញ្េើមែលូវបាន០៨ទ្ី តាាំង។
បានស

ការជាមួ យអាជាាធរពាក់ព័នធចុះគ្រួរពិនិរយអាជី វកមមធ

ធៅខណឌទ្ួ ល្ធគកដក

ូរទ្ូធ

ម
គ ចាំ នួន៣១ធគ្រឿង

ធៅខណឌ

ូរទ្ូធ

ម
គ ចាំ នួន០២ធគ្រឿង។

នជ័ យ ដក

ម
គ
ធោយទ្ទ្ួល្ល្ទ្ធែល្ ៖

ទ្ូ ធបៀចាំនួន១២ទ្ូ

និងធៅអីចាំនួន២៥

៥.២. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរតកណា
ដ ល្ ៖
ការងារធបរិកភណឌរូបី ៖


បានអមដាំធណើរធោកជាំ ទវអភិ បាល្រងធខរតកណា
ត ល្ចុះពិ និរយដល្់កប្នលងប្ដល្គ្កុម
អី មិច
គ្ពុះបដិ

ធសាើសាំជួសជល្ប្កល្មអគ្ពុះវ ិហារធាំ
គ្ពុះពទ្ធចូល្និពាវន ធ

(គ្ពុះវ ិហារអដារសែ)

គ្បាសាទ្សង់ ងី ម

ើយបានធល្ើកសាំធណើជូ នគ្កសួងវបបធម៌រច
ួ ធ

ើយ។

ន ផាន
និ ង



បានអមដាំធណើរ ឯកឧរតមអរគនយកធបរិកភណឌចុះពិ និរយដល្់ការោានជួ សជល្គ្បាសាទ្ស្សី
គ្រប់ល្័កាណ៍ធៅស្សុកពឮ។ ។



ទ្ទ្ួ ល្គ្បាក់ពីគ្ពុះគ្រូអរគបណិឌ រ បរ សាវងែ ប្ដល្បានឧបរថមានងលធភលើងចាំ នួន ១.៦២៨.០០០ធរៀល្
សគ្



ប់ បាំភឺលធៅគ្ពុះសកយមនី ធចរី យ និ ងបានឧបរថមាងវិកាដល្់ឆ្មាំចាំនួន២០.០០០ធរៀល្។

បានស

ការជាមួ យនយកោានបរាណវរថចុះពិ និរយវរថបរាណចាំ នួន១៧៣ដាំធៅសារមនទីរប្ស្ស

អាំ ពិល្។
ការងារធបរិកភណឌអរូបី ៖


បានចុះពិ និរយអាជី វកមមជួល្-ល្ក់ឌ្ីសធៅស្សុកសាអង គ្ពមទាំងបាន ពនយល្់ដល្់អាជី វករសតីពី
ចាប់អាជី វកមម និ ងដក



ូរឌ្ី សគមនទ្ិ ោាការចាំនួន៦៤បនទុះយកមកទ្កធៅមនទីរ វបបធម៌ ធខរត។

បានចុះធធវើសគ្មង់ សិរ
ថ ិ សិល្បៈសូនរូប

និងសិល្បៈសិបបកមមសគ្

ប់ ឆ្ាាំ២០១៥ធៅតាមបណា
ត

ស្សុក-គ្កុងធៅទ្ូ ទាំងធខរត។


ការ ិយល្័យគ្ចកធចញចូល្ប្រមួ យ

បានអនញ្ញារចាប់ គ្បកបអាជីវកមមធល្ើវ ិស័យវបបធម៌

និ ងវ ិចិ គ្រសិល្បៈចាំ នួន១៣ចាប់ ។

៥.៣. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរតតាប្កវ ៖
ការងារធបរិកភណឌរូបី ៖


បានទ្ទ្ួ ល្គ្ពុះពទ្ធរប
ូ ចាំនួន០១គ្ពុះអងគ ពីសាោឃាំដូងខពស់ ស្សុកបរ ីជល្សារ និ ងទ្ទ្ួ ល្ធជើង
ទ្គ្មវរថបរាណចាំ នួន០៣ដាំពីគ្បជាពល្រដា។



បានចុះពិ និរយគ្បាសាទ្វរថបរាណធៅអនវ ិទ្ាល្័យនគ្ពកបាស

និងសកមមភាពជីកកាយទ្ួល្

គ្រពាាំងធៅស្សុកនគ្ពកបាស។


បានទ្ទ្ួ ល្ធភាៀវចូ ល្ទ្សែនសារមនទីរធខរតសរបចាំនួន២០នក់

និងសារមនទីរស្សុកអងគរបរ ី

សរបចាំនួន៥៣នក់ (ធភាៀវអនតរជារិ១២នក់)។
ការងារធបរិកភណឌអរូបី ៖




បានបនតបញ្ូជ នគ្រូសិល្បៈចាំនួន០២រូបធៅបងាារ់ សិល្បៈធៅសាោររធកាសល្យធខរត។

បានចុះែែពវែាយអប់ រ ាំសីល្ធម៌ សងគមធៅអនវ ិទ្ាល្័យសខអានគ្បាាំបីមាំធៅស្សុកគ្ទាំង។
និ ងបានចុះគ្បមូ ល្ចាំ ណូល្អាជី វកមមធល្ើវ ិស័យវបបធម៌ធៅស្សុករី រ ីវង់, ស្សុកសាំធរាង និងស្សុក
នគ្ពកបាស។

៥.៤. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរតកាំពរ ៖
ការងារធបរិកភណឌរូបី ៖



បានស

ការជាមួ យគ្រប់ការ ិយល្័យវបបធម៌ ស្សុក-គ្កុងកាងការការពារ

និងប្ងរកាបរាណ

សាថន ជាពិ ធសសពគ្ងឹងសកមមភាពការងារប្ងរកាគ្បាសាទ្ និ ងរមណីយោានបរាណវ ិទ្ា។



បានទ្ទ្ួ ល្សិោចរ ឹក០១ផាទាំងពី គ្បជាពល្រដាស្សុកអងគរជ័ យ

និ ងប្ែតរទវរគ្បាសាទ្០១ផាទាំង

ពី គ្បជាពល្រដា និ ងរណៈកមមការអាចរយវរតធសរ ីធសាភា កាងស្សុកទ្ឹ កឈូ។
ការងារធបរិកភណឌអរូបី ៖



បានស

ការបណតុះបណា
ត ល្បធចេកធទ្សនដកមមធដើមបីធល្ងរបាាំប្ស្សអាំបិល្ធៅអងគការែទុះ

យវវ ័យ និងវបបធម៌។



បានស

ការជាមួ យការ ិយល្័យស្សុក-គ្កុងកាងការគ្រួរពិនិរយឌ្ី សគមនទ្ិ ោាការ និងការោក់

តាាំងសាលកយីធហា

សាលកសញ្ញា

និ ងផាទាំងែាយពាណិជជកមម

និ ងស្សង់ សិរ
ថ ិអាជី វកមមសិល្បៈ

សូនរូប និងសិល្បៈសិបបកមម។

៥.៥. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរតប្កប ៖
ការងារធបរិកភណឌរូបី ៖


បានស

ការជាមួ យរណៈកមមការវរតធបាសស អ រកាប់ ឆ្ករនគ្ពែលូវចូ ល្រូង

និងបរ ិធវណ

រមណីយោានភាាំសធសៀរ។


មន្តនតីវបបធម៌ ការ ិយល្័យគ្កុង-ស្សុក បានចុះែែពវែាយ និ ងស្សង់ សិរ
ថ ិ គ្បចាំឆ្ាាំ២០១៥។

ការងារធបរិកភណឌអរូបី ៖



បានដឹកនាំគ្កុមស្សាវគ្ជាវននសាកល្វ ិទ្ាល្័យភូមិនទវ ិចិ គ្រសិល្បៈ ចុះស្សាវគ្ជាវអាំ ពីទ្គ្មង់ធភលង
អារកែធៅគ្កុងប្កប។



បានចុះគ្រួរពិនិរយ និងស្សង់ សិរ
ថ ិ ហាងកាធ

-វ វ ីធដអូ និងកប្នលងជួល្-ល្ក់ឌ្ីសធដើមបីទ្ប់សាករ់

ការបញ្ញ
េ ង
ាំ ធរឿងអាសអាភាស និ ងធរឿងប្ដល្គមនទ្ិ ោាការពី គ្កសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិ គ្រសិល្បៈ។




បានចុះពិ និរយស្សង់ សិរ
ថ ិ

និ ងប្ណនាំដល្់ េ ស់សិបបកមមកាច់ច ល ក់ពមពសីម៉ាងរ៍ ឲ្យធគរពធៅ

តាមកបួនខាារ និងរចនបងប្ខមរឲ្យបានគ្រឹមគ្រូវ។

បានចុះគ្រួរពិនិរយសាលកយីធហា ផាទាំងែាយពាណិជជកមម និងសាលកសញ្ញាធែែងៗធៅគ្កុងប្កប។

៥.៦. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរដគ្ពុះសី

ន៖

ការងារធបរិកភណឌរូបី ៖


បានធរៀបចាំ ប្ងទាំវរថបរាណប្ដល្

នធៅកាងមនទីរ។

ការងារធបរិកភណឌអរូបី ៖


បានចុះស្សង់ សិរ
ថ ិ សិល្បៈទ្សែនី យភាព
សី



និងចុះគ្រួរពិនិរយការតាាំងសាលកសញ្ញាធៅគ្កុងគ្ពុះ

ន។

បានចុះែែពវែាយធសចកតីជូនដាំ ណឹងដល្់អាជី វករជួល្-ល្ក់ឌ្ីស និ ងស្សង់ សថិរិអាជី វកមមពមព
សីម៉ាងរ៍ ស អ ងការ អរសក់ ធៅស្សុកនគ្ពនប់។



ការ ិយល្័យគ្ចកធចញចូល្ប្រមួ យ បានអនញ្ញារចាប់ គ្បកបអាជី វកមមធល្ើវ ិស័យវបបធម៌ និ ង
វ ិចិ គ្រសិល្បៈចាំ នួន១៥ចាប់ ។

៥.៧. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរតកាំពង់សឺ ព ៖
ការងារធបរិកភណឌរូបី ៖


បានស

ការជាមួ យអាជាាធរឃាំយអងគ

ធដើមបីពិនិរយការឈូសឆ្យដី

និ ងសាងសង់ល្ាំធៅ

ោានខសចាប់ ធៅធល្ើទ្ីតាាំងកាំ ណរ់រាំបន់ ការពាររមណីយោានភាាំគ្ពុះ។


បានចុះស្សង់ សិរ
ថ ិ ែទុះរបស់គ្បជាពល្រដាកងភូ
ា
មិចាំការ
ាំ ចស់។
វរតវាង

ង
ួល

ប្ដល្សង់ធៅធល្ើស្សុះសារធពើ យរត



ចុះពិនិរយឆអឹងដាំ រ ីធៅអាស្សមភាាំបារ និ ងពិ និរយវរថបរាណធៅសារមនទីរនរៈបរ ី។



បានទ្ទ្ួ ល្ធភាៀវចូ ល្ទ្សែនសារមនទីរនរៈបរ ីសរបចាំ នួន៥៦៧នក់។

ការងារធបរិកភណឌអរូបី ៖


បានបញ្ូជ នគ្រូជាំនញរបាាំ ធភលងគ្បនពណី ធភលងពិ ណពាទ្យធៅបណតុះបណា
ត ល្សិសែធៅមណឌល្
ិ ាល្័យសខាែល្លី មណឌល្ក
កូ ធរ ៉ា ស្សុកសាំធរាងទ្ង សិសែធៅវទ្

រកាំគ្ពាចារមន និងមណឌល្

អងគការងមីននកតីសងឈឹម(កតីោវ)។


បានចុះគ្រួរពិនិរយគ្កុម
និ ងឃាំកាប្



ន

ធមហាគ

ីល្
វ

ប្ដល្មកសាំទ្ីតាាំងងរភាពយនត

ធៅឃាំតាាំងគ្កូច

ង។

បានចុះពិ និរយសិបបកមមអាំពីដីដរ ធៅស្សុករងពិ សី អាំ ពីច ល ក់ពមព ធៅគ្កុងចារមន និងចុះ
ពគ្ងឹ ងខាារកាច់ ច ល ក់ ប្ខមរអាំ ពីនងស្សីគ្រប់ ល្័កាណ៍ធៅស្សុកឧដងគ។



បានចុះស្សាវគ្ជាវគ្បវរតិប្ខលងឯកប្ខមរធៅស្សុកឧដងគ។



ការ ិយល្័យគ្ចកធចញចូ ល្ប្រមួ យគ្កុងចារមនបានអនញ្ញារចាប់ គ្បកបអាជី វកមមធល្ើវ ិស័យ
វបបធម៌ និ ងវ ិចិ គ្រសិល្បៈចាំ នួន១២ចាប់ ។

៥.៨. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរដកាំពង់ឆ្ាង
ាំ ៖
ការងារធបរិកភណឌរូបី ៖



បានបនតចុះស្សង់ សិរ
ថ ិ គ្បាសាទ្ ទ្ួ ល្គ្បាសាទ្ គ្រឹុះគ្បាសាទ្ សាថនី យបធរគ្បវរតិនិងរមណីយ
ោានវបបធម៌ គ្បវរតិសាស្រសត។

ការងារធបរិកភណឌអរូបី ៖


បានបនតចុះគ្រួរពិ និរយ និងស្សង់ សិរ
ថ ិ សិល្បៈទ្សែនីយភាព សិល្បៈសូនរូប សិល្បៈភាពយនត
និ ងអភិវឌ្ឍវបបធម៌។

៥.៩. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរដធពាធិ៍សារ់ ៖
ការងារធបរិកភណឌរូបី ៖


បានស្សាវគ្ជាវរកធឃើញទ្ីទ្ួល្បរាណងមី (គ្រឹ ុះគ្បាសាទ្) ធៅវរតដាំរ ីសចស់

និ ងរកធឃើញ

ទ្ី តាាំងឡដរឥដាសម័ យប៉ាល្ ពរ និងបានចុះស្សាវគ្ជាវបញ្ញ
ជ ក់ទ្ីតាាំងទ្ួ ល្បរាណ ធៅស្សុក
កធណតៀង។


បានចុះគ្រួរពិនិរយោអងបធរគ្បវរតិសាស្រសត ធៅស្សុកវាល្ប្វង។

ការងារធបរិកភណឌអរូបី ៖


បានចុះពិ និរយទ្ី តាាំងហាងកាធ

ប
វ ញ្ញ
េ ង
ាំ វ ីធដអូ

កប្នលងជួ ល្-ល្ក់ឌ្ីស

អាជី វករប្ដល្គ្បកបអាជី វកមមភាពយនតឲ្យជួ ល្-ល្ក់ឌ្ីសណាប្ដល្

និ ងែែពវែាយដល្់

នទ្ិ ោាការពី គ្កសួង

វបបធម៌ និងវ ិចិ គ្រសិល្បៈ ធៅកាងគ្កុងធពាធិ៍សារ់។


បានចុះស្សង់ សិរ
ថ ិ ស អ ងការ និងមីគ្កូ ធងបាស់ បានចាំនួន០៤កប្នលងធៅឃាំប្ស្សសតក។



ការ ិយល្័យគ្ចកធចញចូ ល្ប្រមួ យបានអនញ្ញារចាប់ គ្បកបអាជី វកមមធល្ើវ ិស័យវបបធម៌
និ ងវ ិចិ គ្រសិល្បៈចាំ នួន០៧ចាប់ ទ្ទ្ួ ល្ងវ ិកាបាន១.០៥០.០០០ធរៀល្ បង់ ចូល្ងវ ិការដា។

៥.១០. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរដបារ់ដាំបង ៖
ការងារធបរិកភណឌរូបី ៖


បានចុះកាំ ណរ់ ទ្ួល្បរាណចាំ នួន០៥ទ្ួ ល្រឺ ទ្ួ ល្បល្ល័ង,ក ទ្ួ ល្គ្រួស, ទ្ួ ល្ធគ្ចស, ទ្ួ ល្ធគល្
និ ងទ្ួ ល្ជីកាំប៉ាសកាងស្សុកធ



បានចូ ល្រួមចុះគ្រួរពិ និរយ

ងឬសែី។
ធដើមបីធធវើការជួ សជល្គ្បាសាទ្ឯកភាាំ,

គ្បាសាទ្បាប្សរនិង

គ្បាសាទ្បាណន់ ជាមួ យនយកោានគាំពារ និងអភិរកែសាំណង់បរាណ។


បានទ្ទ្ួ ល្ធភាៀវចូ ល្ទ្សែនសារមនទីរធខរតសរបចាំនួន៧២នក់ (ធភាៀវអនតរជារិ៣២នក់)។

ការងារធបរិកភណឌអរូបី ៖


បានបនតហារ់ កាច់ បារធោាន និ ងរបាាំ។



បានចងគ្កងគ្បវរតិរបាាំកាច់ធពារនិងចុះស្សាវគ្ជាវរកគ្បវរតិដាំណាាំធពារធៅស្សុកររនមណឌល្។



បានចុះពិ និរយសិបបកមមច ល ក់ ធៅស្សុកបាណន់។



បណាណល្័យធខរតបានធបើកទវរជូ នសាធារណជនចូ ល្អានធសៀវធៅជាធរៀងរាល្់នងៃជាធមមតា
(ធល្ើកប្ល្ងនងៃឈប់ សគ្



ក)។

ការ ិយល្័យគ្ចកធចញចូ ល្ប្រមួ យគ្កុងបារ់ដាំបង ធចញល្ិខិរអនញ្ញារគ្រប់ ធសវាកមមវបបធម៌
ចាំ នួន០៧ចាប់ និងធៅស្សុកបធវល្ចាំ នួន០២ចាប់។

៥.១១.មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរដនប៉ាល្ន
ិ ៖
ការងារធបរិកភណឌអរូបី ៖


គ្កុមសិល្បៈបានធចញសប្មតងសិល្បៈធៅកាងកមមវ ិធី ធែែងៗ និងបនត



បានចុះធៅធធវើចាប់ជូនអាជី វករជួ ល្-ល្ក់ ឌ្ីសអាជី វករអរសក់ ចាំនួន០៤កប្នលង

ឹក
វ ហារ់ របាាំកាច់ បារ។
ធៅស្សុក

សាោធគ្ៅ។


ការ ិយល្័យគ្ចកធចញចូ ល្ប្រមួ យបានអនញ្ញារចាប់គ្បកបអាជី វកមមធល្ើវ ិស័យវបបធម៌

និង

ិ ិគ្រសិល្បៈចាំ នួន១៤ចាប់ ។
វច

៥.១២. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរដបនទយ

នជ័យ ៖

ការងារធបរិកភណឌរូបី ៖


បានទ្ទ្ួ ល្ធភាៀវចូ ល្ទ្សែនសារមនទីរធខរតសរបចាំនួន៤៧៨នក់(ធភាៀវអនតរជារិ០៥នក់ )
ចូ ល្គ្បាសាទ្បនទយឆ្មរចាំនួន៤០១នក់

(ធភាៀវអនតរជារិ៨៥នក់ )

និងចូ ល្សារមនទីរ

បរាណវ ិទ្ាធទ្ពធកាសា-សាាយសរបចាំ នួន១៣នក់។
ការងារធបរិកភណឌអរូបី ៖


បានចុះគ្រួរពិនិរយវរថសិល្បៈច ល ក់ងច
ម ាំ នួន០១រូប នាំធចញធៅរាជធានីភាំ ធា ពញ និង០២រូបធទ្ៀរ
នាំធចញធៅធខរតធសៀមរាប។

៥.១៣. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរដឧរតរ

នជ័យ ៖

ការងារធបរិកភណឌរូបី ៖


បានចូ ល្រួមជួ សជល្សាពនទ្័ ព

(អូ រជី ក)

ជាមួ យនយកោានគាំពារ

និង

អភិ រកែសាំណង់

បរាណ។


បានចុះពិ និរយទ្ួ ល្គ្បាសាទ្កប់ រងកាងរធគ្

ការងារធបរិកភណឌអរូបី ៖

ងធបាុះបធងាគល្កាំណរ់ប្ដនអភិ រកែ។



បានចុះពិ និរយបញ្ញ
េ ង
ាំ ភាពយនត-វ ីធដអូ

ប្ដល្គមនទ្ិ ោាការពី គ្កសូងវបបធម៌

និងបានធធវើ

ការប្ណនាំដល្់អាជី វករជួល្ធមគ្កូ ធងបាស វ ីធដអូចល្័រ អាំពីកគ្មិរសធមលង ធៅគ្កុងសាំធរាង។


បានចុះពិ និរយសិបបកមមច ល ក់ ធឈើ ធៅស្សុកគ្រពាាំងគ្បាសាទ្។



បានចុះពិ និរយអាជី វកមមអរសក់ ស អ ងការ និ ងល្មអគ្កចក និងចុះពិនិរយការតាាំងសាលកយីធហា
ែាយពាណិជជកមមធៅស្សុកបនទយអាំ ពិល្។



ការ ិយល្័យគ្ចកធចញចូល្ប្រមួ យគ្កុងសាំធរាង បានធចញល្ិខិរអនញ្ញារគ្បកបអាជី វកមមធល្ើ
វ ិស័យវបបធម៌ និងវ ិចិ គ្រសិល្បៈ០១ចាប់ ។

៥.១៤. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរដធសៀមរាប ៖
ការងារធបរិកភណឌរូបី ៖


បានស

ការជាមួ យអាជាាធរគ្កុងធសៀមរាប

បនតបនទប់ធៅគ្កុងធសៀមរាបប្ដល្
នក់ ។

ចុះគ្រួរពិនិរយការចក់ដីល្បគ្រពាាំងគ្តាវជា

នទ្ាំ

ាំ១០០ប្ម៉ាគ្រ X ២០០ប្ម៉ា គ្រ ធោយគ្បជាពល្រដា០៣

បចេបបនាគ្រពាាំងធនុះធៅសល្់ទ្ាំ

ាំ៦០ប្ម៉ាគ្រ X ១០០ប្ម៉ា គ្រ។ ជាល្ទ្ធែល្សមរថកិចេ

ចគ្មុុះបានចុះគ្រួរពិ និរយជាធគ្ចើនធល្ើកប្រពាំទ្ទ្ួ ល្បានល្ទ្ធែល្វ ិជជ

នធឡើយ

បចេបបនាកាំពង

ធសាើសាំប្ែនការចរ់ ការបនត។


បានចុះពិ និរយផាទាំងរូបច ល ក់ កាល្នរ០១ផាទាំង និ ងរូបឆ្មាំគ្បាសាទ្០១ផាទាំង ប្ដល្គ្បជាពល្រដា
គ្បទ្ុះធឃើញធៅស្សុះធល្បើក ស្សុកអងគរជាំ ធ
អាជាាធរឃាំ

ើយបានធធវើកិចេសនាជាមួ យរណៈកមមការវរត និង

ប្ដល្បានធសាើសាំរកាទ្កជាបធណា
ត ុះអាសនាធៅវរតដាំណាក់ សគ្

ប់ ពទ្ធបរ ិស័ទ្

ធគរពបូ ជា។


បានចុះស្សាវគ្ជាវរកធឃើញអណូត ងបរាណចាំ នួន១

និ ងធចរិ យចាំនួន៣

ធៅវរតគ្ពុះអងគគ្ទ្ង់

ធៅស្សុកពួ ក។


បានែែពវែាយធសចកតីសធគ្មចធល្ខ០១ស.រ សតីពីការកាំ ណរ់បរ ិធវណគ្បាសាទ្, ទ្ួ ល្, ស្សុះ,
គ្រពាាំងនិងសាពនបរាណធៅស្សុកពួក, ស្សុកស្សីសាំ ា និ ងស្សុកគ្កឡាញ់។



បានទ្ទ្ួ ល្ឲ្យធភាៀវចូ ល្ទ្សែនសារមនទីរជារិ អងគរសរប
ចាំ នួន៥.៣៦២នក់)
៣.៩២៤នក់)

សារមនទីរគ្ពុះនធរារតមសី

នចាំនួន៥.៧៣០នក់ (ធភាៀវអនតរជារិ

នចាំនួន៣.៩៩៧នក់

សារមនទីរវរតរាជបូ ព៌ចាំនួន៣៤០នក់

(ធភាៀវអនតរជារិចាំនួន

(ធភាៀវអនតរជារិ ចាំនួន២៩៣នក់)

និង

មណឌល្ឧគ្កិដក
ា មមគ្បល្័យពូ ជសាសន៍(វរតងី)ម ចាំ នួន១៤.៤២៦នក់ (ធភាៀវអនតរជារិ ចាំនួន៧.៤១២
នក់ )។


បានែដល្់ល្ិខិរអនញ្ញារនាំធចញវរថសិល្បៈធៅធគ្ៅគ្បធទ្សចាំនួន១២រូប។

ការងារធបរិកភណឌអរូបី ៖



គ្កុមសិល្បៈមហាជនចាំនួន២៤គ្កុមធចញសប្មតងតាមធរាងមធហាស្សព សណា
ា គរ ធភាជនី យ
ោាន និងែាររាគ្រីជូនធភាៀវជារិ និងអនតរជារិទ្សែនជាគ្បចាំ។



និ ងគ្រួរពិ និរយបទ្ធល្មើសភាពយនត-វ ីធដអូដល្់អាជី វករភាពយនត-វ ីធដអូ

បានចុះប្ណនាំ

(ការែល្ិរ ការចក់បញ្ញ
េ ង
ាំ
ការជួ ល្-ល្ក់ ឌ្ីសអាសអាភាស និ ងគមនទ្ិ ោាការ) ឱយចូ ល្រួម
អនវរដតាមល្ិខិរបទ្ោានចាប់ ចាំនួន២០កប្នលង

ធៅស្សុកពួ ក

ស្សុកបនទយស្សី

និងស្សុក

គ្បាសាទ្បារង។


បានគ្រួរពិ និរយ

និ ងប្ណនាំដល្់អាជីវករ

សិល្បៈសូនរូប

សិបបករប្ដល្កាំ ពងបធគ្មើ ធសវាកមមទក់ទ្ងនឹ ងជាំនញ

និងសិបបកមមឲ្យធគរពតាមកាច់ ច ល ក់ ប្ខមរ

កាងគ្កុងធសៀមរាបបានចាំ នួន

០៥កប្នលង។


បានចុះគ្រួរពិ និរយអការាវ ិរទ្ធធល្ើសាលកយីធហា សាលកសញ្ញា និ ងផាទាំងែាយពាណិជជកមម ចាំ នួន
០៥សាលក ចុះការ់ សាលកយីធហាប្ដល្ធល្ើកតាាំងធោយពាំ

នចាប់ បានចាំនួន០៣សាលក និងចុះ

ផាអកសាលកយីធហាប្ដល្សរធសរជាភាសាបរធទ្សចាំនួន០២សាលក ធៅគ្កុងធសៀមរាប។


ិ ័យវបបធម៌
បានែដល្់ចាប់ ធសវាកមមធល្ើវស

ការ ិយល្័យគ្ចកធចញចូ ល្ប្រមួ យគ្កុងធសៀមរាប
និ ងវ ិចិ គ្រសិល្បៈចាំ នួន០៦ចាប់។

៥.១៥. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរតគ្ពុះវ ិហារ ៖
ការងារធបរិកភណឌរូបី ៖


បានចូ ល្រួមគ្រួរពិនិរយ និ ងវាស់ប្វងកាំ ណរ់ទ្ាំ
សមបទនធសដាកិចរេ បស់គ្កុម

ាំនែទដីប៉ាុះពាល្់ជាមួ យ គ្បជាពល្រដាធៅធល្ើដី

នធខមបូ ឌា ធោនធែលនធងសិន ធៅស្សុកជាាំកានត។



បានចូ ល្រួមពិ និរយបធងាគល្គ្ពាំដីរបស់គ្កុម

នឬទ្ធីគ្កានី រធៅស្សុករធវៀង។



ឆ្មាំបានគ្រួសគ្តាយនគ្ពតាមគ្បាសាទ្បរាណបានចាំនួន២២.២១៥ប្ម៉ា គ្រកាធរ ៉ា។



បានទ្ទ្ួ ល្ធភាៀវចូ ល្ទ្សែនតាមគ្បាសាទ្នន

នចាំ នួន៣៧នក់ (ធភាៀវអនតរជារិ០៥នក់)។

ការងារធបរិកភណឌអរូបី ៖


បានស្សង់សិរ
ថ ិសិល្បៈសូនរូប និ ងសិល្បៈសិបបកមម និងសថិរិអភិវឌ្ឍវបបធម៌ ធៅស្សុកប្របង

ន

ជ័ យ។


បានស

ការជាមួ យគ្កុមការងារមកពីគ្កសួងវបបធម៌

និ ងវ ិចិគ្រសិល្បៈ

ស្សាវគ្ជាវគ្បនពណី

ជនជារិរួយ ធៅស្សុករធវៀង។


ការ ិយល្័យគ្ចកធចញចូល្ប្រមួ យគ្កុងគ្ពុះវ ិហារ

បានអនញ្ញារចាប់ គ្បកបអាជី វកមមធល្ើ

វ ិស័យវបបធម៌ និងវ ិចិ គ្រសិល្បៈចាំ នួន០៤ចាប់។

៥.១៦. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរដសឹង
ទ ប្គ្រង ៖
ការងារធបរិកភណឌរូបី ៖


បានចុះពិ និរយធមើ ល្វរថបរាណ និងការឈូសឆ្យធធវើែូវចាំ
ល នួន០២ប្ខែ ធៅស្សុកថ្នឡាបរ ិវា៉ា រ់។

ការងារធបរិកភណឌអរូបី ៖


បានបនតបងាារ់ របាាំដល្់សិសែវ ិទ្ាល្័យគ្ពុះរាជបូជនីយកិ ច។
េ



បានចុះ ែែពវែាយអនគ្កឹរយធល្ខ៦៣ អ.ន.គ្ក.ប.ក របស់រាជរោាភិ បាល្ សតីពីការគ្រប់គ្រង
គ្រួរពិ និរយសិល្បៈភាពយនត និ ងវ ីធដអូដល្់អាជីវករប្ដល្កាំ ពងជួ ល្-ល្ក់ ឌ្ីសគ្រប់ គ្បធភទ្ប្ដល្
គមនទ្ិ ោាការ។



បានចុះស្សង់ សិរ
ថ ិ សិបបកមម
សគ្



និ ងសថិរិសាលកយីធហា

សាលកសញ្ញាប្ដល្

នធៅគ្កុងសទឹងប្គ្រង

ប់ឆ្ាាំ២០១៥។

ការ ិយល្័យគ្ចកធចញចូ ល្ប្រមួ យ បានអនញ្ញារចាប់ គ្បកបអាជី វកមមធល្ើវ ិស័យវបបធម៌ និ ង
វ ិចិ គ្រសិល្បៈចាំ នួន១១ចាប់។

៥.១៧. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរដររនរីរ ី ៖
ការងារធបរិកភណឌរូបី ៖


បានចុះគ្រួរពិនិរយការកាប់នគ្ពធឈើ កងរាំ
ា
បន់ គ្រឹ ុះគ្បាសាទ្គ្ពុះពទ្ធនិងបានធធវើសាលកធាំ ោក់ធៅ
គ្ចកចូ ល្។

ការងារធបរិកភណឌអរូបី ៖


បានចុះគ្រួរពិនិរយការ



បានចុះគ្រួរពិនិរយកប្នលងជួល្-ល្ក់ឌ្ីសខសចាប់ ការចក់បញ្ញ
េ ង
ាំ ទ្ូ រទ្សែន៍ ប្ខែកាប ការបញ្ញ
េ ាំង
តាមហាងកាធ



ឹក
វ ហារ់ របស់គ្កុមសិល្បៈមហាជនភូ មិរងណងឡិៈរាល្់សបាត

៍។

វ និ ងការបញ្ញ
េ ាំងប្ខែភាពយនតខាារធាំចាំនួន០១ធរឿង។

បានចុះគ្រួរពិនិរយ និ ងស្សង់ សិរ
ថ ិ សិបបកមមច ល ក់ និ ងហាងល្ក់ វរថអនសាវរ ីយ៍ធៅគ្កុងបាន
ល្ង។

៥.១៨. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរដមណឌល្រីរ ី ៖
ការងារធបរិកភណឌរូបី ៖


បានស

ការស្សង់ សិរ
ថ ិសាថនី យបរាណ ែាូរបរាណ ទ្ួ ល្បរាណចាំ នួន២០កប្នលងធៅទ្ូ ទាំងធខរត។

ការងារធបរិកភណឌអរូបី ៖


បានចុះធៅបណតុះបណា
ត ល្សិល្បៈដល្់សិសែកាងមណឌល្ចាំ ការប្រ។



បានសរធសរចងគ្កងជាឯកសារពី ការគ្បមូ ល្ទ្ឹកឃមាំនគ្ពបាន០១អរថបទ្។



ចុះធៅពិ និរយ

និ ងប្ងរកាធៅធល្ើមជឈមណឌល្វបបធម៌ជនជារិធៅភាាំធោុះគ្កមាំ សគ្

ប់ធភាៀវ

ធទ្សចរណ៍មកធល្ងកាំ សានត។


ការ ិយល្័យគ្ចកធចញចូល្ប្រមួ យគ្កុងប្សនមធនរមយ បានអនញ្ញារចាប់ គ្បកបអាជី វកមមធល្ើ
វ ិស័យវបបធម៌ និងវ ិចិ គ្រសិល្បៈចាំ នួន០៤ចាប់។

៥.១៩. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរតនគ្ពប្វង ៖
ការងារធបរិកភណឌរូបី ៖


បានចុះធបាុះបធងាគល្ទ្ី តាាំងទ្ួ ល្គ្បាសាទ្នគ្ពធដើមស្សុកចាំនួន១២បធងាគល្

ពិ និរយទ្ួ ល្បរាណ

ធៅស្សុកសីធរកណា
ត ល្។


បានចុះស្សង់ សិរ
ថ ិ ធបរិកភណឌគ្រប់ គ្បធភទ្។



បានបនតចក់ដីធធវើែូវធៅទ្ួ
ល
ល្បារាយណ៍អប្ណតរធោយធគ្បើគ្បាស់ងវ ិការបស់រដា

និ ងអាំ ធណាយ

សបបរសជន។


បានទ្ទ្ួ ល្ធភាៀវចូ ល្ទ្សែនសារមនទីរធខរត

នចាំ នួន៣០នក់ ។

ការងារធបរិកភណឌអរូបី ៖


បានចុះស្សាវគ្ជាវ

និងធគ្ជើ សធរ ើសគ្កុមសិល្បៈយវជនធដើ មបីធៅចូ ល្រួមវរគបណតុះបណា
ត ល្គ្កុម

អាកបធងកើរសាានដ ចូ ល្រួមគ្បកួរគ្បប្ជងកាងមធហាស្សពសិល្បៈយវជនទ្ូ ទាំងគ្បធទ្សឆ្ាាំ២០១៦
ធៅស្សុកបាភាាំ ស្សុកគ្ពុះធសតច និងគ្កុងនគ្ពប្វង។


បានចុះពិ និរយអាជី វកមមជួល្-ល្ក់ឌ្ីសធៅគ្កុងនគ្ពប្វង។



បានពិ និរយការោក់ តាាំងសាលកសញ្ញាគ្រប់ គ្បធភទ្ធៅស្សុកកាំពង់ គ្រប្បក។

៥.២០. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរតសាវយធរៀង ៖
ការងារធបរិកភណឌរូបី ៖


បានចុះគ្រួរពិនិរយទ្ួ ល្បរាណ និងគ្បាសាទ្បរាណចាំនួន១១ធល្ើក។



បានចុះ ស

ការជាមួ យអាជាាធរប្ដនដី ធធវើបង
ល ់ទ្ួល្បរាណចាំនួន០២បលង់ និ ងែែពវែាយចាប់

សតីពីកិចេការពារធបរិ ក ភណឌចាំ នួន០១ធល្ើក។
ការងារធបរិកភណឌអរូបី៖


បានបងាារ់ របាាំដល្់ស

រមន៍ យវជនធខរតចាំនួន០១គ្កុម

គ្កុមសិល្បៈ

មហាជនចាំនួន០២

គ្កុម។


បានគ្រួរពិ និរយអាជី វកមមជួល្-ល្ក់ឌ្ីសចាំនួន០១ធល្ើក រកធឃើញឌ្ី សគមនទ្ិ ោាការចាំ នួន២០០
បនទុះ។



បានស្សាវគ្ជាវគ្បវរតិធែែងៗបាន០១អរថបទ្ និ ងចុះគ្រួរពិ និរយការោក់ តាាំងសាលកយីធហា និង
ផាទាំងែាយពាណិជជកមមចាំនួន០២ធល្ើក។

៦.សាកលវិទ្ាល័យភូមិនទវច
ិ ិត្រសិលបៈ ៖



បានបនតអនវរតកមមវ ិធី សិកាឆ្ាាំសិកា២០១៤-២០១៥។



បានធបើកការគ្បឡងបញ្េប់បរ ិញ្ញាបគ្រធៅមហាវ ិទ្ាល្័យនដសាស្រសត។



បានធរៀបចាំ បាឋកថ្នសតីពី

“ កាំធណើររដាសម័ យមនអងគរ ៖ ល្ទ្ធែល្ដាំ បូងននការស្សាវគ្ជាវធៅ

ិ ាល្័យភូ មិនទវច
ិ ិគ្រសិល្បៈ។
ថ្នឡាបរិវា៉ារ់” ធៅសាកល្វទ្
ិ ី “Asean Music
បានបញ្ជូ នសាស្រសាតចរយចាំ នួន០២រូប និ ងនិ សែិរចាំ នួន០៥រូប ធៅចូល្រួមកមមវធ



and Performing Arts” ធៅគ្បធទ្សនង។

បានបញ្ជូ ននិ សែិរចាំ នួន០៣រូប ធៅចូល្រួមគ្បកួរគ្បប្ជងធគ្ជើ សធរើសយកធបកាភាពធដើមបីធៅចូ ល្រួម



ិ ីធបាុះជាំររ
កមមវធ
ាំ ន្តនតីរក
ី រាយ ធៅទ្ី គ្កុងបូ សាន សាធារណរដាកូធរ៉ា។

ជារួមសកមមភាពការងារវបបធម៌ និ ងវ ិចិគ្រសិល្បៈ កាងប្ខកកកោ ឆ្ាាំ២០១៥ធនុះ

នដាំ ធណើរការល្អ។

ទាំងថ្នាក់ ដឹកនាំ និងគ្រប់ អងគភាពធគ្កាមចាំ ណុះគ្កសួងបានបាំ ធពញការងាររបស់ខួនគ្បកបធោយការទ្ទ្ួ
ល
ល្ខស
គ្រូវខពស់ ធ

ើយប្ដល្ការងារទាំងធនុះនឹ ងជួ យធោយផាទល្់ឬ/និងធោយគ្បធយល្ធដើមបីឲ្យសធគ្មចបាននូ វប្ែនការ

ការងារប្ដល្អងគភាពនី មួយៗបានធល្ើកសគ្

ប់ ឆ្ាាំ២០១៥

ធ

ើយទ្នទឹមធនុះនឹ ងនាំឲ្យ្នធៅសធគ្មចបាន

តាមប្ែនការយទ្ធសាស្រសតអភិ វឌ្ឍជារិ២០១៤-២០១៨កាងវ ិស័យវបបធម៌ ។
ធសចកតីដូចបានធគរពជគ្

បជូនខាងធល្ើ

សូម ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត្សភាចារ្យ ឧបនយករដាមន្តនដី

រដាមន្តនដីទ្ទ្ួល្បនទកទ្ីសកា
ី ដ ររណៈរដាមន្តនដី ធមតាដគ្ជាបជារបាយការណ៍ដ៏ខពង់ខពស់។
សូម ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត្សភាចារ្យ ធមតាដទ្ទ្ួ ល្នូ វការធគរពដ៏ខពង់ខពស់អាំពីនងខាាំ ។

រដាមន្តនរី

ចមលងជូន ៖
-ខទ្ទកាល្័យសធមដចនយករដាមន្តនដី
-រណៈកមមការអប់រ ាំ ធមមការ វបបធម៌ ធទ្សចរណ៍ គ្ពឹទ្ធសភា
-រណៈកមមការទ្ី ៧ រដាសភា
-ទ្ីសីកា
ដ ររណៈរដាមន្តនដី (នយកោានសរប)
-គ្កសួងប្ែនការ (វ ិទ្ាសាថនជារិសិរ
ថ ិ)
-គ្កុមសធងករការធសដាកិចេ សងគមកិចេ និងវបបធម៌ (ទ្ីសីកា
ដ ររណៈរដាមន្តនដី)
-ឯកសារ-កាល្បបវរដិ

