របាយករ

លទ�ផលករងរវប្ប និងវិចិ្រតសិល្ រយៈេពល៩ែខ ឆា �២០១៥



ក�ុងរយៈេពល៩ែខ ៃនឆា�២០១៥កន�ងមកេនះ ទំងថា� ក់ដឹក និ ង្រគប់អង�ភាពចំណុះ្រកវប្បធម

និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈ បានខិតខំ្របឹងែ្េធ�ករងរ យា៉ងេមាះមុតជា្របចំ េដម្បីេធ�យា៉ងណា
ដំណាក់កលៗ តមែផនករសកម�ភាព្រ២០១៥ែដល្រកសួងបានេរៀបចំេឡងេដយអនុេល
ែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍជ២០១៤

-២០១៨ ក�ុងវ ិស័យវប្បធម ៌ និងកម�វិធីនេយាបាយយុទ�ស

ចតុ េកណដំណាក់ក៣ៃនរជរដ�ភិបាលនីតិក៥ៃនរដ�សភា។ លទ�ផលែដល្រកសួងសេ្រម
ដូ ចមានជ្រមាបជូនខងេ

១.រចនាសម័�ន� និង្រកបខ័ ៖
•

្រកសួងវប្បធម៌ និងវិ ចិ្រតសិល្បៈ ដឹកនាំេដយរដ�ម�ន�១រូប រដ�េលខធិករចំន៧រូប និ ង
អនុ រដ�េលខធិករចំន៨រូប។

•

ថា�ក់រដ�បាលកណា�លម

o អគ�នាយកដ�នរដ�បាល និងហិរ�វត�ុ មាននាយកដ�នចំណុ
�
៩។
o អគ�នាយកដ�នបេច�កេទសវប្បធម៌ មាននាយកដ�នចំណុ៥។
o អគ�នាយកដ�នេបតិកភណ� មាននាយកដ�នចំណុះ៤។
o សកលវិទ្យោល័យភូមិន�វិចិ្រតសិល្បៈ ថា�ក់េស�អគ�នាយកដ�ន មានមហវិទ
ចំនួ ន៥។

o សលមធ្យមវិចិ្រតសិល្បៈ ថា�ក់េស�នាយកដ� ន

មានស៥។

o នាយកដ�នសវនកម�ៃផ�ក�ុ

o អធិ ករដ�ន ថា�ក់េស�នាយក
•

ថា�ក់រជធ-េខត� ៖ ្រកសួងមានមន�ីរវប្បធម៌ន ិងវិចិ្រតសិល្បៈ

-េខត�ចំ នួ ន២៥ និ ង

ករិយាល័យវប្បធម៌ ន ិងវិចិ្រតសិល្បៈ្រក�ង �ស�ក ខណ១៦៦ករិយាល័

•

្រកសួងមានម�ន�ីរជករសរុបមា នច២.៣០៩ នាក់ �សីចំនួ៨៩៩នាក់ ែចកេចញជា

o ថា�ក់រដ�បាលកណា� លចំ១.៣៧៦នាក់ �សីចំនួ៥៤៤នាក់
o ថា�ក់មន�ីរវប្បធម៌ និងវិ ចិ្រតសិល្បៈរ-េខត�ចំ នួ ន៩៣៣នាក់ �សីចំនួ៣៥៥នាក់
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២.សកម�ភាពថា�ក់ដឹក ៖
ថា�ក់ដឹកនាំ្រកសួងបានទទួលជួបពិភាក្សោករងរជាមួយ េភ��វជាត-អន�រជាត អង�ក
សមាគ ចូ លរម
ួ សិក�ស ្របជុ អមដំេណរ សេម�ចេតេជានាយករដ�ម�ន េទេ្រក្រ និងចូលរួម
ជាកិត�ិយសក�ុងសកម�ភាព្រពឹត�ិក ជាត-អន�រជាតនាសរុបមានចំនួ៥៧េលក។
៣.អគ�នាយកដ�ដ�បា និងហិរ�� វត�ុ ៖

៣.១.នាយកដ�នរដ�បាលទ ៖
•

បានទទួលលិខិតចូលពី្រគប់ស�ប័នចំ៤.២៥៥ច្បោ

និ ងប�ូ� នលិខិតេចញេទ្រគប់ស�

ចំនួ ន២.៨៨៦ច្បោ។ ទន�ឹមេនះក៏បានតក់ែតងលិខិតរដ� និងលិខិតេផ្សងៗេទៀបានចំនួ២៣៥
ច្បោប់ប�
� របស់ថា�ក់ដឹកន។
•

បានេរៀបចំទទួលេភ��វជា-អន�រជាត និ ងេរៀបចំកម�វ ិធី្របជុំេផ្សបានល�្របេស

•

បានេរៀបចកមា �ំងសន�ិសុ និ ងនគរបាលយក្របចំករេពល និ ងយប់បានល�្របេសក�ុង

ករែថរក្សោសុវត�ិភាពេនទីស�ីក។
•

បានេធ�ករែបងែចកេសៀវេភរជកិច�ជូនថា�ក់ដឹកនាំតមេគាលករណ

•

ករិយាល័យព័ត៌មានវិទបន�ដំ េណរករជាធម�តតមែកំណត់។

៣.២.នាយកដបុ គ�លិក ៖
•

បាចូ លរួម្របកែតងតំង និង្របគល់ភារកិច�ជូន្

មន�ីរថ�ីៃនមន�ីរវប្បធម ៌ និងវិចិ្

សិល្បៈេខត�ៃ្រពែវ និ ង្រកេច។
•

បានផ្សព�ផស�ីពីករេធ�កំែណទ្រមង់រដ�បាល ច្បោប់សហលក�ន�ិកៈម�ន�ីរជករសុីវិល
វប្បធម ៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេ តែកវ ែកប កំពត េកះកុ ្រពះសីហន ឧត�រមានជ័យនិងេសៀ
រប

•

បានសហករជាមួយធនាគារកណាឌីយា៉ ក�ុងករេបកគណ ក ATM ជូ នឯកឧត�ម
េលកជំទវ េ េលក�សី ទី្របឹក្សោ ជំនួយករ ម�ន�ីជាប់កិច�សន្យោ ពលករអែណ�ត
មនុ ស្សរស។

•

បានជូនដំណឹងស�ីពីករ្របឡងេ្រជ សេរសសិស្ស និស្សិត ចូលបេ្រមក�ុង ្រកបខ័ណ�្រកស
និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈឆ២០១៥។

•

បាន្របកសស�ីពីករបេង�តគណៈកម�ករទទួលខុស្រត�វរួម គណៈកម�ករេម្របេយ
គណៈកម�ករចំនួ៣េទៀត ស្រមាប់ករ្របឡងេ្រ ជសេរស្រកបខ័ណ�ថ�ី្រកសួងវប្បធម៌ន
សិល្ប ឆា�២០១៥។

•

បាន្របកសែតងតំងម�ន�ីរជក៥៣នាក។

•

បាន្របកសលុបេឈ�ះម�ន�ីរជក១០នាក។

•

បាន្របកសទទួ លស�ល់្រកបខ័ណ�ម�ន�ីរជករេផ�រចូល្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រត
០៣នាក។

•

បាន្របកសេផ�រ្រកបខ័ណ�ម�ន�ីរជករេទ្រកសួងេ០៣នាក។
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•

បានេធ�សំេណសុតេម�ងក្រមិត្របាក់បំណាច់មុខងរជូនម�ន�ីរជក៦៩នាក់ េទ្រក
មុ ខងរសធា។

•
•

បាេធ�្របកសដក់ឱ្យម�ន�ីរជករស�ិតេនក�ុងភាពទំេនរគា� នេប៣១នាក។
បាេធ�្របកជូ នម�ន�ីរជកចូ លបេ្រមករងរចំនួ ន០៦នាក់

•

បាេធ�្របកសឱ្យេ្រប្របាស់ម�ន�ីជាប់កិច�ស២៧៨នាក់និងពលករអែណ�តចំនួ៥២៩នាក ។

•

បាេធ�្របកសស�ីពីករអនុ��ម�ន�ីរជករចំន០១នាកេទបន�ករសិក្សោថា�ក់អនុ
េនសកលវិទ្យោល័យទី្រក�ងឡុង ្របេទសអង់េគ�ស ែផ�ក្របវត�ិសិល្បៈ និងបុរណវិ
១ឆា�៩ែខ ចប់ពីែខមករ ឆ២០១៥ ដល់ែខក�� ឆា�២០១៦។

•
•
•
•
•
•

បានប�� ូលម�ន�ីេផ�រច ូលច ំនួ០៤នាក ់ �ុងតរងេបៀវ
ក

បានប�ូរ្រកប ខ័ណ�ម�ន�ី្របឡងៃផ�ក�ុងចំ៨៩នាក ់�ុងតរងេបៀវ
ក

បានប�� ូល្របាក់បំណាច់មុខងរជូនម�ន�ីែតងតំងថ�៩៨នាក ់�ុងតរងេបៀវ
ក

បានប�� ូល្របា ក់វិភ ាជន៍្រគ�ស១៦នាក ់�កុងតរងេបៀវត្ស ក�ុងេនាះមានកូ១៣នាក ់
បានប�� ូលម�ន�ីរជករេ ្រជសេរសថ�ីច៣៦នាក ់ �ុងតរងេបៀវត្សស្រមាប់
ក
បានដកម�ន�ីែដលបានេផ�រេចញចំន០៨នាក ់េចញពីតរងេបៀវ

•

បានេធ�សំេណសុំតំងស៊ប់ជូនម�ន�ីកម�សិក្សោច២នាក ់ េទ្រកសួងមុខងរស

•

បានកត់ម�ន�ីចូលនិវត�ន៍ចំន១នាក ់ េចញពីតរងេបៀវ

•

បានេធ�្របកសជូនម�ន�ីរជករឱ្យចូលនិវត�ន៦១នាក ់

•

បានេធ�្របកសទទួ លស�ល់លទ�ផល្របឡងេ្រជសេរស្រកបខ័ណ២០១៥។

•

បានេធ�្របកសស�ីពីកបេង�តគណៈក
រ
ម�ករទទួលបន�ុករួមនិងគណៈកម�ករេ
ស្រមាប់ករ្របឡងយកស��ប្រត ស�តកប្រតសិល្បៈ ស្រម២០១៤-២០១៥។

•

បានេចញស��ប្រតសិល្បៈ និងស�តកប្រតសិល្ប៤៩រូប ដល់សិស្សសលមធ្យមវិ
សិល្បៈ

•

បានេធ�្របកសស�ីពីករ្របឡងសិស្សចូលេរៀនថ

និងភូមិសិក្សោ១ស្រមាប់ឆ២០១៥-

២០១៦  េនសលមធ្យមវិចិ្រតស

•

បានចម�ងេសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពីអហរូបករណ៍ថា�ក់អនុបណ�ិ ត និងបណ�ិត ច១០កែន�ង
របស់សកលវិទ្យោល័យអស ុីអឺរ៉ុប ស្រមាប់ឆ២០១៥-២០១៦។

•

បាេចញលិខិតឧេទ�សនាមជាស�ស�ចរ្យបេ្រ ង�នេមា៉ងបែន�ម និងដឹកនាំសរណា
សកលវិទ្យោល័យភូមិន�វិចិ្រតសិល្បៈ ស្រមាប់ឆ២០១៤-២០១៥ ចំនួ ន៣១នាក។

•

បាេចញ្របសស�ីពីករបេង�តគណៈកម�ករវយតៃម�ផ�ល់អហរូបករណ៍ដល់ស
សលមធ្យមវិចិ្រតស។

•

បានេធ�លិខិតេឆ�យតបេទលមធ្វ ិចិ្រតសិល្បៈ ករណីសំេណសុំេគាលក អនុ ��ត្រគ
បេ្រង�ន្របាក់េមា៉ងបែន�មច៣៧១នាក ឆា�ំសិក២០១៤-២០១៥ (បែន�ម ប��ីរយនាមេ
្រគ� អ�ក្រគ� ែដល្រត�វបេ្រង�នេមា៉ងបែន�មបេច�កេទស និងចំេណះដឹងទូេទក�ុងឆ២០១៤២០១៥)។
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•

បានេធ�លិខិតេឆ�យតបេទសកលវិទ្យោល័យភូមិន�វិចិ្រតសិល្បៈ ករណីសំេណសុំ
ម�ន�ីរជករ ស�ស�ចរ្យក�ុង និងេ្រក្រកសួងមកបេ្រង�នរបបេមា៉ងបែន�មេ
ភូ មិន�វ ិចិ ្រតសិល្បៈចំន២៤៤នាក់ ស្រមាប់ឆា�ំ២០១៤-២០១៥។

•

បានេធ�លិខិតេឆ�យតបេទ្រកសួងអប់រំ យុវជន និ ងកីឡា ករណីសំេណសុំស�ិតិ្រគឹះស
សិស្ស និស្សិត និងស�ស។

•

បាេចញ្របកសទទួលស�ល់លទ�ផល្របឡងប��ប់បរិ��ប្រតស� និ ងនគេរបនី
វ ិទ្យោជំនាន២១ ចំនួ ន០២នាក។

•

បានេចញស��ប្រតថា�ក់បរិ��ប្រត ឯកេទសេល�នេខល និងតុបែតងលម�ជ២១ ចំនួ ន
២នាក់

•

បានេចញ្របកសស�ីពីករបេង�តគណៈកម�ករទទួលខុស្រត�វរួម និង្រប កសស�ីពីក
គណៈកម�ករេម្របេយាគ ស្រមាប់ករ្របឡងប��ប់បរិ��ប្រតេនសកលវិទ្យោល័យ
សិល្បៈក�ុងឆា�ំសិ២០១៤-២០១៥។

•

បានប��ប់ករ្របឡងេ្រជ សសិស្ស

និ ស្សិតចូលបេ្រមករងរក�ុង្រកបខ័ណ�្រកសួង

និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈឆ២០១៥ េដយេ្រជសេរសបានចំ១០១នាក់ ក�ុងេនាះថា�ក់រដ�បា ល
ចំនួ ន៥១នាក និ ងថា�ក់មន�ីររជធ-េខត�ចំ នួ ន៥០នាក។

•

បានេរៀបចំរបាយករណ៍្រកបខ័ណ២០១៥ និ ងែផនករ្រកបខ័ណ�ឆ២០១៦ េទ្រកសួងមុខង
សធារណ

៣.៣.នាយកដនីតិកម� ៖
•
•

បានចូលរួម្របជុំពិភាក្សោេសចក�ី្រពងអនុ្រកឹត្យ ស�ីពី និងករ្រប្រពឹត�េទរបស់វិទ
បេច�កវ ិទ្យោកម�ុ(ITC) េនទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�

បានចូលរួមកិច�្របជុំបង�ញពីករេរៀបចំេសចក�ី្រពងែផនករសកម�ភាព និ២០១៥

ស្រមាប់ដំេណរករេផ�រមុខងរ េនេលខធិក.ជ.អ.ប។
•

បានចូលរួម្របជុំគណៈកមា�ធិករអន�រ្រកសួង េដម្បីស្រមបស្រម�ល វយតៃម�  និ ង្

•

វត�ុសិល្បៈបុរណែខ�រែដល្រត�វយកេទតំងពិព័រណ៍េនបរេទស េនទីស�ីក
បានចូលរួម្របជុំពិភាក្សោេរៀបចំ្របកសអន�រ្រកសួង ស�ីពីករកំណត់តៃម�អជ
និ ងវ ីេដអូ េនទីស�ីករ្រកស

•

បានចូលរួមក�ុងកិច�្របជុំពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយៃដគូស�ីពីយុទ�នាករផា�ស់ប�ូរឥ
កពក់មួកសុវត�ិភាពស្រមាប់អ�កេធ�ដំេណរតមេទច្រកយានយន�្រពមទំងកុមា

•

សហ្របតិបត�ិកកម�ុជ-ជប៉ុ ន (CJCC)។
បានចូលរួម្របជុំអន�រ្រកសួង េដម្បីពិភាក្សោេលេសចក�ី្រពងអនុ្រកឹត្យ ស�ីពីករ
បរ ិក�រអគ�ិសនី និងេអឡិច្រត�និច េនទីស�ីករគណៈរដ�ម�

•

បានចូលរួម្របជុំអន�រ្រកសួង េដម្បីពិភាក្សោេលេសចក�ី្រពងអនុ្រកឹត្យ ស�ីពីលក�ខណ� 
ៃនករេស�សុំអជា�ប័ណ�្របកបអជីវកម�េលវិស័យេហដ�រចនាសម័�ន�ផ� ករែថទំផ�ូវថ�ល់ ន
ករេបកមន�ីពិ េសធន៍វិស័យផ�ូវថ�ល់ េនទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន

4

•

បានចូលរួម្របជុំអន�រ្រកសួង េដម្បីពិភាក្សោេលេសចក�ី្រពង្រពះរជ្រកឹត្យ ស�ីពី
នូ វវ ិធីស�ស�វយតៃម�េលផលប៉ះពល់ៃនលិខិតបទដ�នគតិយុត� េនទីស�ីករគណៈរដ�

•

បានចូលរួម្របជុំ ស�ីពីច្បោប់សហជីព េដយពិនិត្យព៦ជំពូ ក ៣៣មា្រត េន្
ករងរ និងបណ�ុះបណា�លវិជា�ជ

•

បានចូលរួម្របជុំពិេ្រគាះេយាបល់ ស�ីពីករពិនិត្យេឡងវិញនូវេសវរដ�បាលរបស់រ
េ្រកមជាតិ  និងេរៀបចំេសចក�ីសេ្ម
រ ចរួមែផនករសកម�ភាពនិងថវិកស្រមាប់េរៀបចំ
េនថា� ក់េ្រកមជា២០១៥ េន្រកសួងមហៃ

•

បានចុះេទផ្សព�ផ្សោយច្បោប់ និងតមដនករអនុវត�លិខិតបទដ�នគតិយុត� េនមន�
វ ិចិ ្រតសិល្បៈេខត�តែកវ ្រពះសីហនុ បាត់ដំបង និងៃប

•

បានចូលរួម្របជុំអន�រ្រកសួង េដម្បីពិភាក្សោេលេសចក�ី្រពងអនុ្រកឹត្យ ស� ីពីករ
្រប្រពឹត�ិេទរបស់្រកសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា េនទីស�ីករគណៈរដ

•

បានចុះបំេពញេបសកកម�េន្របាសទសំបូរៃ្រពគុក េខត�កំពង់ធំ ពក់ព័ន�វិេសធន
្រកឹត្យ្រគប់្រគង្របាសទសំបូរ

•

បានចូលរួម្របជុំេន្រកសួងមុខងរសធារណៈពក់ព័ន�ករេធ�ែផនករ២០១៦២០១៨ ករ្រត�តពិ និត្យ និងវយតៃម�មុខតំែណង ្រគប់្រគងក�ុងរចនាសម័�ន�្រកស
ថា�ក់ជាតិ និងថា�ក់េ្រកមជាតិ និងករេធ�បច�ុប្បន�កម�ក្រមងព័ត៌មានេស
ករកំណត់អទិភាពក

•

បានចូលរួម្របជុំពិភាក្សោេលេសចក�ី្រពង្រពះរជ្រកឹត្យ ស� ីពីករេរៀបចំ និងករ
អជា�ធរជាតិសំបូរៃ្រព(អ .ជ.ស.គ) ជាមួយតំណាង្រក�ម្របឹក្សោអ�កច្បោប់ េ្រក
ឯកឧត�ម

•

ជុ ច េភឿន រដ�េលខធិក

បានចូលរួម្របជុំ ស�ីពីច្បោប់សហជីព េន្រកសួងករងរ និងបណ�ុះបណា�លវិជា� ជីវ
េជាគជ័យ

•

បានចូលរួម្របជុំពិភាក្សោឆ�ងេសចក�ី្រពងអនុ្រកឹត្យស�ីពីករែ្របក�យសល
ចមឲ្យេទជាវិទ្យោស�នជាតិកសិកម េនទីស�ីករគណៈរ
ម�ន�ី។

•

បានចូលរួមឆ�ងអនុ្រកឹត្យ ស�ីពីករចុះប��ីសហ្រគាសធុនតូច មធ្យម និងេសវកម
ខ័ ណ�ដំបូលែតមួ យ េន្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្

•

បានចូលរួម្របជុំអន�រ្រកសួង ស�ីពីឯកសណា�ន ស��សមា�ល់ និងស��ស័ក�របស់ម�ន�ីរ
ៃ្រពេឈ េនទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន

•

បានចូលរួម្របជុំអន�រ្រកសួងេដម្បីពិភាក្សោេលខ�ឹមសរៃនេសចក� ី្រពទូ រគមនាគមន
េន្រកសួងៃ្របសណី

•

បានចូលរួម្របជុំអន�រ្រកសួងេដម្បីពិភាក្សោេលេសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពីករ្រត�
េ្រគ�ង�សវឹងេន្រកសួងសុខភ

•

បានចូលរួម្របជុំអន�រ្រកសួងបន�ពិនិត្យពិភាក្សោេលខ�ឹមសរៃនេសចក� ី្រពងច្បោប់
្រគងមណ�លែថទំកុមារេនទីស�ីករគណៈរដ�ម

•

បានចូលរួម្របជុំពិភាក្សោេលអនុ្រកឹត្យពក់ព័ន�នឹងអជា�ធរករពរ និងករអ
វប្បធម ៌្របាសទសំបូរៃ្រពគុក េនទីស�ីក
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•

បានចូលរួម្របជុំពិភាក្សោ និងអនុម័តេលេសចក�ី្រពងបទប��ៃផ�ក�ុង ស្រមាប់ម�ន�ី
វប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈ េនទីស�ីករ្

•

បានចូលរួម្របជុំអន�រ្រកសួងេដម្បីពិភាក្សោេលេសចក�ី្រពងអនុ្រកឹត្យ ស�ីពីវិ
េដ ម្បីទប់ស�

និ ងេឆ�យតបករឆ�ងរលដលជាអន�រជាតិៃនជម�ឺេនតម្រចកេ

្រកសួងសុខភិប
•

បានចូលរួមសិក�សល ស�ីពីករ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�ករអនុវត�កម�វិធីអភិវ
ម�ន�ីរជករសុីវ២០១៤-២០១៥ ក�ុង្រកបខ័ណ�គេ្រមាង្រគប់្រគងហិរ��វត�ុសធារ

កម�វ ិធីអភិ វឌ្ឍជនបទ អនុវត�កម�វិធីទ២ េនេភាជនីយដ�នទេន�ប២។
•

បានចូលរួមសិក�សលផ្សព�ផ្សោយ ស�ីពីវិធាន្រគប់្រគងៃផ�ក�ុងរបស់រដ�បាល្រក�
នី យដ�នទេន�បាស២។

•

បានចូលរួម្របជុំអន�រ្រកសួង េដម្បីពិភាក្សោេលេសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពីអជា
សុខភាពសធារណៈ េន្រកសួងសុខ

•

បានចូលរួម្របជុំអន�រ្រកសួង េដម្បីពិភាក្សោេលេសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពីករ្រ គប់្រ
ផ្សោំេកសិក ជាលិក សរីរង�មនុស្ស េន្រកស

•

បានេធ�បទបង�ញក�ុងវគ�បណ�ុះបណា�លបេច�កេទសស�ីពីនីតិវិធីៃនករផ�ល់េសវ េលវិស័យវប
និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈដល់ខណ�េគា៤ថ�ីៃនរជធានីភ�ំេពញ េន្រកសួងមហ

•

បានចូលរួមជាសមាជិកក�ុងកិច�្របជុំ្រត�តពិនិត្យចុងេ្រកយស្រមាប់្របជុំេពញអង
គណៈរដ�ម�ន�ី េដ ម្បីពិនិត្យពិភាក្សោេលេសចក�ី្រពងអនុ្រកឹត្យស� ីពីករ្រគប់្រគង
ិ
អគ�ិសនី និងេអឡិច្រត�និ, និងេគាលនេយាបាយជាតិស�ីពីករអភវឌ្ឍវិស័យអប់រំ
កយ 

៣.៤.នាយកដគណេនយ្យ និងហិរ��វត�ុ 
•

បានេស�សុំថវិករដ�ស្រមាប់្របាក់បំណាច់ និងេបៀវត្សម�ន�ីរជករ ម�ន�ីជាប់ក
អែណ�ត និ ងឧបត�ម�មរតកមនុ ស្សរស់ែខមក-ក�� ឆា�២០១៥ ។

•

បានេស�សុំថវិករដ�ឧបត�ម�ម�ន�ីរជករស្រមាលកូ៥នាក់ មរណភាពចំន១នាក់ ចូ
និ វត�ន៍ចំនួ ន១៩នាក់ សុំលឈប់ចំន២នាក់ េនែខកក�ដ ២០១៥។

•

បានេស�សុំេគាលករណ៍ថវិករដ�ស្រមាប់េរៀបចំ្របឡងេ្រជសេរសស�ៃដែតងនិពន� 
េរឿង ឆា�២០១៥។

•

បានេស�សុំេគាលករណ៍ថវិកស្រមាប់ឧបត�ម�ម�ន�ីរជករព្យោប៥នាក់

•

បានេធ�លិខិេស�សុំថវ ិកស្រមាប់ឧបត�ម�ជូននគរបាលករពរេន្
ឆា�៣១នាក
ែខមករ-ក�� ឆា�២០១៥។

•

បាេធ�របាយករ និ ងសល្របង់ចំណូលមាន ៖

o លក់សំបុ ្រតចូលទស្សរមន�ី ែខមករ -សីហ ឆា២០១៥។
o ្រត�តពិនិត្យវិស័យភាព ែខមករ -សីហ ឆា២០១៥។
o ្រត�តពិនិត្យករនា-នាំចូលវត�ុសិល្ ែខមករ -សីហ ឆា២០១៥។
o សុំសិទ�ិេធ�អជីវកម�េលស�ៃដគា�នមរតកសសន៍ែខមិថុន២០១៥។
o ជួលមណ� លរូបភាព(អឡឺយ៉ង)ែខមករ -សីហ ឆា២០១៥។
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o ជួលេរងភាពយន�លុច្សែខ -កក�ដ ឆា២០១៥។
o ជួលេរងភាពយន�េខមរិន�ែខម -មិ ថុនា ឆា២០១៥។
o ៃថ�ជួ លទីតំងមួយែផ�ករបស់នាយកដ�នអភិវឌ្ឍវប្បធម៌

-ក�� ឆា�២០១៥

•

េស�សុំទូទត់្របាក់រង�ន់េលកទឹកចិត�្របច-មិ ថុន ឆា�២០១៥។

•

បានេស�សុថវិកបែន�មជំពូ៦២ស្រមាប់អហរូបករណ៍្រត២ និង៣ឆា�២០១៥។

•

បានេស�សុំនិយ័តភាពៃផ�ក�ុងជំព៦៤ ស្រមាប់លភករ ជំនួយករ និង្របាក់បំណាច់បុគ
្របាក់បំណាច់មុខងររដ�បាលកណា�ល និ-េខត�។

•

បាសុំេគាលករណ៍ចំណាយេផ្សងៗបាន៤២េលក។

•

បានេធ�អណត�ិចំណាយទូទត់េផ្សងៗបា៤២េលក។

•

បានបន្រត�តពិនិតឯកសអណត�ែដលបានចំណាយរឆា�២០១៥។

•

បាបន�េរៀបចំឯកសរេធ�រជ�េទយ្យជុំ៤។

•

បា្រត�តពិនិត្យេឡងវិញរល់ឯកសរអណត�ិក �២០១៤ េ្រត�មទុកសំរប់អធិករក

និ ង

អជា�ធរសវនកម� ចុះ្រត�តពិនិ

៣.៥.នាយកដសមា�រៈ និងបរិក�រ
•

បានេលកគេ្រមាងជួសជុលទីស�ីករ្, សរមន�ីរេខត�េពធិ៍សត់ជំហ២, ែកលម�ស
មធ្យមវិចិ្រតសិល្បៈ បណា�ល័យជាតិ និង នាយកដ�នសិល , ជួសជុ លសលសន�ិសី

•

ចតុ មុខ,
� ជួសជុ លអគារ និងេហដ�រចនាសម័�ន�នានារបស់្រ២០១៦។

បានផ�ូរផ�ងេសៀវេភប��ីសរេពភណ�្រទព្យសម្បត�ិ២០១៤េនមន�ីរវប្បធម៌ និងវិ ចិ្រតសិល
េខត�ៃប៉លិន េពធិ៍ស ែកប ្រពះសីហនុ និងៃ្រពែវ

•

បានបន�េធ�ករែបងែចកសមា�រ ៈករិយាល័យ េ្រគ�ងសង�រិម សមា�រៈបេច�កេទស 
ឥន�នៈជូ ននាយកដ�ននានា និងថា�ក់ដ

•

បានបន�េធ�ករ ជួសជុលសមា�រ ៈករិយាល័យជូន នាយកដ�ននានា និងថ

•

បាេធ�ករែបងែចកសមា�រៈេ្រប្របា២០១៥

ជូនដល់មន�ីរវប្បធម៌េខត�កំពង់ធ

្រពះវិហ

និងស�ឹងែ្រតង
•

បានេធ�ករែបងែចកឯកសណា�នឆា�ំ្របាសទជូនដល់្រគប់មន�

និ ងនាយកដ�នម

ចំនួ ន។
•

បានេធ�សំេណសុំេគាលករណ៍េដម្បី ៖ ទិញសមា�រៈករិយាល១ និ ងទី២

, ទិ ញ

េ្របងឥន�នៈឆមាស១ និ ងទី២, ទិ ញេ្រគ�ងសង�រឹមឆ២០១៥, ទិ ញសមា�រៈបេច�កេទសឆា២០១៥
ផ�ត់ផ�ង់ស្រមាប់ែថទំសមា�រៈឧបករណ៍រថយន២០១៥, ជួសជុ លមា៉សុីន្រតជាក់ និងតប
ឆា�២០១៥, ទិ ញឯកសណា�នសន�ិសុខ និងឆា�ំ្របាស២០១៥
្រកសួ, ជួសជុ លែកលម�សរមន�ីរេខត�េពធិ៍សត់ជំហ២

, ជួសជុ លែកលម�ទីស�ីក
, ជួសជុ ល្របាសទ�សី្

ល័ក�ណ៍ េខត�កណា�លឆា២០១៥ , អភិ រក្ស និងជួសជុល្របាសទបាែសត េខត� បាត់ដ
២០១៥, ជួសជុ ល្របាសទ្រពះស�ឹង េខត�្រពះវិ២០១៥ , ជួសជុល្របាសទភ�ំជីសូរ្យ
ទី២ េខត�តែកវឆា២០១៥, ជួសជុ លស�នទ័ព េខត�ឧត�រមានជ័យឆ២០១៥, អភិ រក្ស និងជួសជុ
្របាសទបាណន់ និង្របាសទឯកភ�ំ េខត�បាត២០១៥ , ទិ ញសមា�រៈេ្រប្របាស២០១៥
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េរៀបចំ និ ងជួសជុ លសមា�រៈឧបករណ៍ករិយាល័យ២០១៥

, ជួសជុ លរថយន�រដ�ឆា�២០១៥

ទិ ញសមា�រៈឧបករណ៍េភ�ងបុរណឆ២០១៥, ជួសជុ លែកលម�សលមធ្យមវិចិ្រតសិ
បណា�ល័យជាតិ និងនាយកដ�នសិល្បៈ, េធ�បេង�លករពរស�នីយ, ទិ ញេ្រគ�
សង�រិមឆមាស២ ស្រមាប់សលមធ្យមវិចិ្រតសិ២០១៥

, េធ�ករេបាះពុម�សក�ីប័

េសៀវេភឯកសរេផ្សងៗរបស់អង�ភាព និងេបាះពុម�បដ ពក្យេស�កស្រមាប់េរៀប
ជាត, ទិ ញសេម��កបំពក់សិល្បៈស្រមាប់សលេសៀក សលេល�ន សលរប
តេម�ងស�ៃដថ�ី ឆា២០១៥។

ករងរអង�ភាពលទ�ក
•

បានអនុវត�ករងរេដញៃថ�េលករ ផ�ត់ផ�ង់ សមា�រៈករិយាល័យឆម២, ផ�ត់ផ�ង់ េ្រប
ឥន�នៈឆមាសទ២, ផ�ត់ផ�ង់េ្រគ�ងសង�រឹមឆមា២ ជួសជុលមា៉សុីន្រតជាក់ និងតបណា �

២០១៥, ជួសជុល ែកលម�ទីស�ីករ្រកស, ជួសជុ លែកលម�សរមន�ីរេខត�េពធិ៍សត់ជំហ២
ផ�ត់ផ�ង់សមា�រៈបេច�កេទសឆា២០១៥, ជួសជុលែកលម�អគារសលមធ្យមវិចិ្រតសិល
ល័យជាតិ និងនាយកដ�នសិល្បៈភា
•

បានអនុវត�ករពិេ្រគាះៃថ�េលករងរ

ផ�ត់ផ�ង់ស្រមាប់ែថទំសមា�រៈឧបករណ៍រថយន�

២០១៥, ផ�ត់ផ�ង់សមា�រៈឧបករណ៍េភ�ងបុរណឆ២០១៥ , ផ�ត់ផ�ង់សមា�រៈេ្រប្របាស២០១៥ ,
ជួសជុ លសមា�រៈ ឧបករណ៍ករិយាល័យ២០១៥ , ជួសជុ លរថយន�រដ�ឆា�២០១៥ , េធ�បេង�
ករពរស�នីយបុ
•

បានអនុវត�ករងរចរចៃថ�េលករងរជួសជុលសលសន�ិសីទច

•

បានអនុវត�ករងរចរចៃថ�ជាមួយ នាយកដ�នគាំពរ និងអភិរក្សសំណង់បុរណ េដ
ជួសជុ ល៖ ្របាសទ�សី្រគប់ល័ក�ណ៍ េខត�កណា�ល ្របាសទបាែសត
និ ង្របាសទឯកភ�ំ េខត� បាត់ដំបង ្របាសទ្រពះស�ឹង េខត�្រពះវិហរ ្របាសទភ�២
េខត�តែកវ និងស�នទ័ព េខត�ឧត�រមានជ័យ ២០១៥។

•

បានអនុវត�ករងរ្រ-ទទួលករងរ ៖  ផ� ត់ផ�ង់សមា�រ ៈករិយាល័យ១
េ្របងឥន�នៈឆមាស១, ផ�ត់ផ�ង់េ្រគ�ងសង�រឹមឆមា១

, ផ�ត់ផ�ង់ស្រមាប់ែថទំសម

ឧបករណ៍ រថយន�ឆា�២០១៥, ផ�ត់ផ�ង់សមា�រៈឧបករណ៍េភ�ងបុរណឆ២០១៥
េ្រប្របាស់២០១៥, ជួសជុ លមា៉សុីន្រតជាក់ និងតបណា �២០១៥
ទីស�ីករ្រកស,

ជួសជុ លែកលម�សរមន�ីរេខត�េពធិ៍សត់ជំហ២

ឧបករណ៍ ករិយាល័យឆ២០១៥, ជួសជុ លរថយន�រដ�ឆា�២០១៥
េខត�្រពះវិហ,

ជួសជុ លស�នទ័ព េខត�ឧត�រមានជ ,

, ផ�ត់ផ�ង់

,

, ផ�ត់ផ�ង់សមា�រ

, ជួសជុ លែកលម�
, ជួសជុ លសមា�រ

ជួសជុ ល្របាសទ្រពះ

ផ�ត់ផ�ង់សមា�រៈបេច�កេទសឆា២០១៥

ករងរេធ�បេង�លករពរស�ន, ករងរែថទំ និងទល់្រទ្របាសទភ�ំជីសូរ្យ េ
ករងរែថទំ និងជួសជុល្របាសទ�សី្រគប់ល័កណ៍ េ
�
, ករងរអភិរក្ស និងជួសជ
្របាសទបាណន់ និង្របាសេទកភ�ំ េខត�ប

៣.៦.នាយកដែផនករ ស�ិតិ និងសរុប 
•

បានេរៀបចំេធ�របាយករណ៍តមរបបកំណត់្របចំែខមករ ដល់ក �២០១៥។

8

•

បានេរៀបចំរបាយករណ៍វឌ្ឍនភ២០១៤ ៃនករអនុវត� .យ.អ.ជ ឆា�២០១៤-២០១៨។

•

បានេរៀបចំ និងចង្រកងឯកសរស្រមាប់កម�វិធីសន�ិបាតបូកសរុបករងរវប្បធម៌ និងវិច
ឆា�២០១៤ និ ងេលកែផនករសកម�ភាពករង២០១៥។

•

បានេរៀបចំកម�វិធីវិនិេយាគសធារណៈបីឆា�ំ២០១៦-២០១៨ជូ ន្រកសួងែផនក

•

បានបន�េរៀបចំតរងតមដនករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពករងរវ ប្បធម៌ និងវិច
២០១៥។

•

បានបន�េរៀបចំែផនក២០១៦-២០១៨។

•

បានេធ�េសចក�ីជូនដំណឹងដល់្រគប់អង�ភាពេឱវទ្រកសួងេដម្បីឲ្យផ�ល់របា
លទ�ផលករងរតមរបបកំណ

•

បានបន�េរៀបចំ្របមូលទិន�ន័យស�ិ តិវប្បធម៌២០១៤។

៣.៧.នាយកដសិទ�ិអ�កនិ ពន� និ ងសិទ�ិ្របហក់្របែហ
•

បានេរៀបចំ្របកស ស�ីពីអង�ភាព្រគប់្រគងសិទ

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយស�ីពីសិទ�ិអ�កនិពន� និងសិទ�ិ្របហក់្របែហលេនេខត�

•

បានសហករជាមួយអង�ករកម�សិទ�ិប��ពិភព(

ប�ូ� នម�ន�ីចូលរួមវគ�បណុ� ះ
បណា�លែផ�កកម�សិទ�ិប��ចំនួ០៣េលកេទ្របេទសជប៉ុន សឹង�បុរី និងន័រេវ

•

បានសហករជាមួយករិយាល័យសិទ�ិ អ�កនិពន�សធារណ រដ�កូេរ៉ ្របចំ្របេទស

WIPO)

ម�ន�ីជំនា០១រូប ចូ លរួមវគ�បណុ� ះបណា�លស�ីពី ករផ�ួចេផ�មភាពជាៃដគូអភិវឌ្ឍវប្

្របេទសកូេ រ៉
•

បានសហករជាមួយអង�ករកម�សិទ�ិប��ពិភព( WIPO)

េរៀបចំសិក�សលចំ០២គឺ

សិក�សលថា�ក់ជាតិស�ីពីសិទ�ិ អ�កនិពន� និងសិទ�ិ ្របហក់្របែហល និងសិក�ស
ស�ីពីសិទ�ិអ�កនិ ពន� និ ងសិទ�ិ្របហក់្របែ
•

បានេចញលិខិតចុះប��ីករពរស�ៃដអក្សរស�ស៨០ស�ៃដ  និងចុះប��ីស�ៃដបទចេ្រ
ចំនួ ន៥ស�ៃដ

•

បានេចញលិខិតអនុ��តសុំសិទ�ិេធ�អជីវកម�េលស�ៃដមរតកសស ន៍ច៨៧បទ អនុ ��ត
េបាះពុម�េសៀវេភចំន០៧ស�ៃដ និងអនុ��តេ្រប្របាស់រូបអង�រវត�ច១ស�ៃដ។

•

បានទទួលថវិកបានចំ៥.១៤០.០០០េរៀល បង់ចូ លថវ ិករដ�។

៣.៨.នាយកដ�នសហ្របតិបត�ិប្បធម ៌អន�រជាតិ និងកិច�ករអស
•

បានទទួលលិខិតចូលចំនួ៤២៥ឯកស មកពី ្រគប់ស�ប អង�ក និ ងពី េ្រក្របេទសេដម្ប
ថា�ក់ដឹកនាំ្រកសួង្រត�តពិ និ ងសេ្រម។

•

បានស្រម�លែបបបទជូនថា�ក់ដឹកនាំ ម�ន�ីជំនាញេទចូលរួម្របជុំ បំេពញេបសកកម� ន
សិល្បៈបានចំន៦១េលក៖ េន្របេទសៃថ ឡាវ េវៀតណាម មា៉េឡសុី មីយា៉ន់មា៉ ឥណ�
ហ�ីលីពីន សធារណរដ�កូេរ៉  សឹង�បុរី ជប៉ុន  ន័រេវស ឥណា�ែប៊លហ្សិក ហូឡង់ អុីតលី
អេមរិក អង់េគ�ស សធារណរដ�អមា៉នី សធារណរដ�្របជ

•

េនៃថ�ទី០៥ ែខមករ ឆា២០១៥

នទីស�ីករ្រកស មាេរៀបចំពិ ធីចុះកិ ច�្រពមេ្រព�ងេល

បំពក់ឧបករណ៍មគេទ�សក៍ េសតទស្ស Audio Guide រវង្រកសួងវប្ប និ ងវ ិចិ ្រតសិល្
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ជាមួយ្រក�មហ៊ុ HONG YANG CORPORATION េ្រកមអធិបតីភាព ឯកឧត�ម ជុច េ
រដ�េលខធិករ្រកសួងវប្បធម៌និងវិចិ្រត។
•

េនៃថ�ទី០៦ ែខមករ ឆា២០១៥

នទីស�ីករ្រកស មានេរៀបចំពិធីចុះហត�េលខេលកិច�្

េ្រព�ងគេ្រមាងកររវង្រកសួង និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈៃន្រពះរជាណាច្ និ ងសក
វ ិទ្យោល័យអុីលី ៃនរដ�សុីកេហ សហរដ�អេមរិក េ្រកមអធិបត ឯកឧត�ម ជុ ច េភឿន
រដ�េលខធិករ្រកសួងវប្ និ ងវ ិចិ ្រតសិល្ ក�ុងេគាលបំណងឲ្យភាគីទំងពីរេគារ
ទំនាក់ទំន និ ងកិ ច�សហ្របតិបត�ិករករងរេលគេ្រមាងឧស្សោហកម�ៃនអ ែដល
េហកត់ជាភាសអង់េ“INDAP”។
•

េនៃថ�ទី០៨ ែខមករ ឆា២០១៥

នទីស�ីករ្រកស

បាេរៀបចំពិ ធីចុះហត�េលខេលកិច

្រពមេ្រព�ងគេ្រមាងកររវង្រកសួ និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈជាមួយនឹងវិទ្យោស�នសិល្បៈែខ�
“គេ្រមាង្រក�មសិល្បៈសុភ” េ្រកមអធិបតីភាព ឯកឧត�ម សំរំង ក

រដ�េលខធិក

្រកសួងវប្បធ និ ង វ ិចិ ្រតសិល្។
•

េនៃថ�ទី១៣ ែខ មីន ឆា�២០១៥

នទីស�ីករ្រកស បានេរៀបចំពិធីចុះកិច�្រពមេ្រព�ងគេ

កររវង្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈ ជាមួយអង�ករសិល្បៈ

េ្រកមអធិបតីភ

ឯកឧត�ម សំរំង កំស រដ�េលខធិករ្រកសួងវប្ និ ង វ ិចិ ្រតសិល្។
•

េនៃថ�ទ១២ ែខឧសភា ឆា២០១៥ នាសរមន�ីរជាតិភ�ំេពញ បានេរៀបចំ ពិធីចុះអនុស្សោ
ករេយាគយល់គា�រវងសរមន�ីរជាតិភ�ំេពញ និងសរមន�ីរជាតិសិល្បៈ្រក�ងក�ីវ
អេមរិក េ្រកមអធិបតីភាពឯកឧត�ម ឃឹម សរិទ� រដ�ម�ន�ីស�ីទី និងឯកឧត�ម ជុច េភឿន រ
ធិ ករ

•

េនៃថ�ទី០៤ ែខមិ ថុនា ឆា២០១៥

នសរមន�ីរឧ្រកិដ�កម�្របល័យពូជសសន៍ទួល តំណា

្រកសួងវប្បធម៌ និងវិ ចិ្រតសិល្បៈ និងតំណាងមជ្ឈមណ�លឯកសរកម�ុជាបានេរៀបចំច
េ្រព�ងេលគេ្រមាងករអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍសឧ្រកិដ�កម�្របល័យពូជសសន៍ទួលែ។
•

េនៃថ�ទី១៩ ែខមិ ថុនា ឆា២០១៥

នាទីស�ីករ្រកសួង បានេរ

ពិ ធីចុះហត�េលខេល

អនុ ស្សរណៈៃនករេយាគយល់គា�េលវិស័យវប រវង្រកសួងវប្ប និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈ ន
គណៈកម�ករជាតិេដម្បីវប្

និ ងសិល្បៈហ�ីលីពី េ្រកមអធិបតីភាព េលកជំទវរដ�ម

្រកសួងវប្បធម៌ និងវិ ចិ្រតសិល
•

េនៃថ�ទី២៣ ែខមិ ថុនា ឆា២០១៥

នាទីស�ីករ្រកសួង បានេរៀបចំ ចុ ះហត�េលខេលគេ្រ

ជំនួ យឧបត�ម�េរៀបចំសរមន�ីរឧ្រកិដ�កម�្របល័យពូជសសន៍ទួលែស�ង េ្រកមអធិ
េលកជំទវរដ�ម�ន� ្រកសួងវប្បធម៌ និងវិ ចិ្រតសិល

ជាមួយេលកជំទ Anne Lemaistre

្របធានអង�ករយូេណស�ូ្របចំក
•

េនៃថ�ទី១០ ែខ ក�� ឆា�២០១៥ េលកជំទវរដ�ម�ន�ី បានចុះហត�េលខេល កិច�្រពមេ្រព
រជរដ�ភិបាលៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និងរដ�ភិបាលៃនសធារណរដ�្រប
ករទប់ស� ត់ ករលួច ករជីកកកយ និងករនាំេចញ នាំចូលនូវសម្បត�ិវប ្បធម៌េ

៣.៩.សលបណ�ុះបណា�ល្រកបខ័ណ�វប្ប
•

បាេរៀបចំសំណុំឯកសរេស�សុំេគាលករណ៍េបកវគបណ�ុះបណា�លម�ន�ីរជក
�
០៣វគ�
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o
o
o
•

វគ�បណុ� ះបណា�លស�ីពីកិច�កររដ�បាល និងករងរេលកែផនករយុទ
វគ�បណុ� ះបណា�លស�ីពីករងរ ចុះប��ីសរេពភណ�្រទព្យសម្ប

វគ�បណុ� ះបណា�លស�ីពីករងររដ�បាល និងបទពិេសធន៍ករងរ ស្រមាប់ម�ន
ឆា�២០១៤។

បានេរៀបចំេបកវគ�បណ�ុះបណា�លស�ីពីករងររដ�បាល និ ងបទពិេសធន៍ករងរស្
្រកបខ័ណ�ឆា២០១៣។

៤. អគ�នាយកដ�នេបតិកភ ៖

៤.១.នាយកដ�នគា និងអភិរក្សសំណង់បុរ ៖
ក.ករងរអភិរដ�អង�រ ៖
•

បានសហករជាមួយ្រក�មករងររ បស់អជា�ធរអប្សរ ដឹកនាំយកអំែបងកុល
និ ងចុ ះប��ីេនអជា�ធរអប

•

បានបន�សហករេរៀបចំរូបចមា�ក់ែដលជាគេ្រមាងថវិករបស់្រកសួងវប្បធម៌ និងវិច

•

បានេរៀបចំ្របព័ន�បង�ូរទឹកបាន្រ៤០ែម៉ ្រត
បាេរៀបចំឯកសរប�សរេពភណ�្រ
�
ពះពុទ�រូបេឈក�ុងឃា�ំង០៣ បានចំនួ០៣្រពះអង

•

(មានេលN1166, N1209, N1211) ្របគល់ឲ្យសលបា៉ែដលបានេស�សុខ�ី។
•

បានេទពិ និត្យ និងែកត្រម�វករជួសជុលស�នហលខងេកត្រប។

•

បានចុះពិនិត្យស�នភាព្របាសទបុរណេនេខត�ឧ

•

បានចូលរួមេធ�កំណាយ�សវ្រជាវរក្រគឹះស(ស�នទិព) េខត�ឧត�រមានជ័យ

•

បានបន�ចុះប��ី និងប��ូលទិន�ន័យវត�ុសិល្បៈបុរណេទក� ុងកំព្យ

•

បាប��ប់គូ រប�ង់ថ�េនស�នហលខងេកត ៃន្របាសទប។

•

បាប��ប់គូ រប�ង់�សទប់ដីែដលបានមកពីកំណាយេ នស�នហលខងេក
បនា�យឆា។

•

និ ស្សិតជនជាតិបារំង ែផ�កជួសជុលវត�ុសិល្បៈបានមកេធ�កម�សិក្សោ និងេធ�ែផន
សិលចរឹកេនអគ០៤ ជូ ននាយកដ�

•

បានេរៀបចំឯកសរ និងចុះប��ីចមា�ក់ក្បោលនាគ េធ�អំពី

•

បានចុះប��ី ប��ូលទិន�ន័យ និងរូបភាពកំេភ�ងចំ០៤េដ ម ក�ុងអភិ រក្សអង�រ

•

បានទទួល និងេធ�កំណត់េហតុយកវត�ុសិល្បៈចំន១៥ ខួចចំនួ ន៣៨មុ ខ ែផ�រ្របាសទចំ០១
ពីទីប�
� ករកងរជអវុធហត�េខត�េសៀមរប េដម្បីយកមករក្សោទុកក�ុងអភិរក្ស

•

បានទទួល និងេធ�កំណត់េហតុយកវត�ុសិល្បៈចំន១៦រូប ពី្របេទសៃថ េដម្បីយកមករក្ស
ក�ុងអភិ រក្សដ�នអង�រ

ខ.ករងករពរតំបន់្រ ៖
•

បានចុះេទពិ និត្យ និងទប់ស�ត់្របជាពលរដ�កុំឲ្យសងសង់លំ េនដ�នថ�២ ៃន្របា
បនា�យឆា�
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•

ម�ន�ីជំនាញចំនួ០១រូប េទចូលរួមសហករមិនអចិៃ�ន�យ៍ជាមួយអង� G.H.F ្របចំ្រ
បនា�យឆា�

•

បានចុះពិនិត្យករដំបេង�ល និងដក់បណា�ញែខ្សអគ�ិសនីចូលក�ុងតំបន់ករព
ឆា�រែដលមិនបានេគារពេទតម្រក�មករង(ដូ ចជាេនភូមិខងេជង និងខង
ដក់បេង�លមានចំ១៥ែម៉្រត ពីផ�ូវអមមាត់កសិន�ុ ែដលបណា�លឲ្យខូចេទសភាព ប
វប្បធម ៌ក�ុងតំបន់ករពរេបតិក )។

•

បានចុះពិនិត្យទួល និងផ�ូវបុរណេនជុំវិញតំបន់្របាសទប

•

បានចុះពិនិត្យករដ�នជួសជុលស (អូ រជីក) េខត�ឧត�រមានជ័យ

•

បានចុះពិនិត្យករដ�នជួសជុលស�នទិព� និង�សវ្រជាវឯកសរទក់ទងនឹង្របវត�ិ
ឧត�រមានជ័យ

•

ករងរក�ុងគេ្រមាងជួសជុល ព្រងឹងស�នហលខងេកត និង

ៃន្របាសទបនា�យ

សេ្រមចប១០០ភាគរយ
•

ករងរក�ុងគេ្រមាងព្រងឹងជ��ំងែផ�កខងេជង និងេធ�លូរំេដះទឹក១០០ភាគរយ។

គ.ករងរ្រគប់្រគងរមណីយដ�នវប្ប
•

បានចូលរួមក�ុងករសងសង់្រពះវិហរ្រពះមេហសថសុវណ�គិរីបឹងែ

�ស�កស�ឹង្រតង់

េខត�កំពង់ចម
•

បានចុេទ្របាសទភ�ំ្(េ្របសម) េខត�កំពង់ចម េដម្ �សង់ប�ង់ស�បត្យកម� និងពិ និ
ស�នភាពខូចខតរបស់្។

•

បានគូសប�ង់ថ�េនរ យបា៉យេ្រកយ្រពះអង�េគាកធ�ក និងែក្បរគុម�ឬស្ស១០០ភាគរយ

•

បានគូរប�ង់រូបចមា� ក់ែដលបានេរៀបចំរួចេនអ០៧បានចំនួ២០ផា �ំង។

ឃ.ករងរជួសជុល្របាសទ និងសំណង់បុ
•

េរៀបចំឯកសរេដម្បីេធ�បទបង�ញេដម្បីជាគំនិតេលករចុះប��ី្រក�ងបាត់ដំបងជាេបត
េលក

•

បានេទចូលរួមពិ និត្យ និងែកត្រម�វករជួសជុលស�នហ ៃន្របាសទបនា រ។

•

បានចុះពិនិត្យករកប់េឈេនក�ុងបរិេវណ្របាស ្របាសទ្រពះចតុម�ុខ េនឃុំរ
�ស�កសង�មថ�ី េខត�្រពះវិហ។

•

បានចុះពិនិត្យស�នភាព្របាសទសំបូ។

•

បានចុះពិនិត្យដីសម្បទនសង�មកិច�េន�ស�កសង�មថ�ីក�ុងបំណងរកេមលទីទួល
េដ ម្បីសុំរក្សោទុកជាសម្បត�ិវប្បធ

•

បានសិក្សោគេ្រមាងអភិរក្ស និងជួសជុល្របាសទ្

•

បានសិក្សោគេ្រមាងប�ូរសំណាញ់ និងជួសជុលលបថា�ំថ�ីេ០៣ និ ងេលខ០៥ និ ង
េលកគេ្រមាងេដម្បីេរៀបចំចំណាត់ថា�ក់ និងរក្សោទុកែផ�រ្របាសទែដលេន
សណា�ប់ធា� ប

•

បន��សវ្រជាវឯកសរពក់ព័ន�នឹង្របាសទ្រពះស�ឹង េខត
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•

ករដ�ន្របាសទ្រពះស�ឹង េខត�្រពះវិហរ ៖ បានទល់្រទ និងសេ� ង�ះបនា�ន
ចំនួ ន២៣កែន�ង។

•

ករដ�ន្របាសទបាែសត េខត�បាត់ដំបង ៖ បានសិក្សោស្រមង់ប�ង់េដយស�ង់តមម
រួចរល់ និងេរៀបគេ្រមាងទល់្រទតំបន់េ្រគាះថា�៣កែន�ង និ ង្របាសទេទលច១កែន�ង
ែដលមានហនិភ័យខ�ស

•

ករដ�ន្របាសទឯកភ�ំ េខត� បាត់ដំបង ៖ បានសិក្សោស្រមង់ប�ង់េដយស�ង់តមមា
រួចរល់។ ករវស់ស�ង់ និងគូរប�ង់បច�ុប្បន�៨០ភាគរយ ករទល់្រ១០០ភាគរយ

•

ករដ�ន្របាសទភ�ំជីសូរ្យ េខត�តែកវ ៖ ១០០ភាគរយៃនគេ្រម

•

ករដ្របាសទ�សី្រគប់ល័ក�ណ៍ េខត�កណា�ល ៖ សេ១០០ភាគរយៃនគេ្រម

•

ករដ�នស�នអូរជីក េខត�ឧត�រមានជ័យ ៖ សេ្១០០ភាគរយៃនគេ្រម

•

ករដ�ន្របាសទបាណន់ េខត�បាត់ដំបង ៖ ១០០ភាគរយៃនគេ្រម

ង.ករងរអភិរក្សតមបណា៖

អភិ រក្សដ�នកំពង់ និ ង ្រពះវិហ ៖
•

បន�ចូលរម
ួ សហករជាមួយអង�

Waseda

ចង្រកងឯកស

និ ងជួសជុ ល្របាសទសំ

ៃ្រពគុ េនេខត�កំពង់ធ ។

អភិ រក្សដ�នបាត់ដ បនា�យមានជ និ ង ឧត�រមានជ័ ៖
•

បានចូលរួមជាមួយ្រក�មហ៊ុនអគ�ិសនីកម�ុជាដំបេង�លែខ្សេភ
� ង តបណា�ញអគ�
តំបន់ ្របាសទបនា�យឆ

•
•

េធ�េរងយាមកែន�ងលក់សំបុ្រត និងេធ�ផ�ូវចូលទស្ស៤ទិ ស សេ្រមចប១០០ភាគរយ។

បានពិនិត្យករដក់បេង�លែខ្សេភ�ងក�ុងតំបន់ករពរេនខងេជង ខងលិច និ
េឈ េនអមផ�ូវែផ�កខងេកត និងខងេជ

•

បានេបាះបេង�លករពរស�នហេកត្របាសទបនា�យឆា�រែដលេទបនឹងជ
រួចបាន្របែ៣៧ែម៉្រត។

•

បានពិនិត្យេមល្របជាពលរដ�សងសង់ស�នីយេ្របងឥន�នៈមួយកែន�ងេនក�ុងត
ទី២ៃន្របាសទបនា�យឆា�រ េដយមិនអនុ��តឲ្យជីកកប់ធុងេ្របងក�ុ

•

បានេធ�ផ�ូវចូល្របាសទសំណាងតសុខ និងដក់លូ០៤កង់។

•

បានសមា�តៃ្រព និងលបថា�ំេលស�កស��្របាស

•

បានចុះពិនិត្យថ�្របាសទបនា�យទ័ពែដលបានធា៨ដុំ។

•

បានចុះពិនិត្យ និងទប់ស�ត់្របជាពលរដ�ទ�នា�នយកដី្របាសទស

ច.ករងរសហ្របតិបត�ិករជាមួយអន៖
•

កិ ច�សហករជាមួយអង� G.H.F ជួសជុ ល្របាសទបនា� ៖ បានសមា�តៃ្រពក�ុងបរិ
្របាសទបនា�យឆ១.២០០ែម៉្រតកេរ៉។ សកម�ភាពរបស់អង�

G.H.F

ចប់ពីែខមករ

្រត�វបានកត់បន�យទំងករ ងរ និងកមា�ំងពលកម�េ៥០ភាគរយ គឺសកម�ភាពសម
ក�ុងបរ ិេវណ្របាសទែផ�កខងេកត និងខងត្បូង។ រង់ចំសហករជា G.H.F ក�ុងក
អភិ រក្ស និងជួសជុល្របាសទបនា�យឆា�រេនMOU ថ�ី។
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•

កិ ច�សហករជាមួយអង� Waseda ជួសជុ ល្របាសទសំបូរៃ្រ េខត�កំពង់ធំ ៖ បាននិ
កំពុងបន�ករងរ ជួសជុល្របN1 ។

៤.២.នាយកដ�នសរមន�ី
ក.សរមន�ីរជាតិភ�ំេ ៖
•

បានទទួលវត�ុសិល្បៈចំន០៩មុ ខគឺ “្រក” អំពីដីដុ ត ពី្របជាពលរដ�រជធានីភ�,

“រូប

សំណាកេល Kou Sann” អំពី េលហៈធាតុ ពីេលកជំទវ ម៉ក់ វណ�សុីថា អភ
រជធានីភ�ំេ,
បុរ,
សីហនុ អង�រ,

“បាណ�” អំពីថ�ភក់ ពីេលក្របធាននាយកដ�ន

និងអភិរក្សសំណង

“្របែថ២ និងក្បោលយ១ ” អំពីថ�ភក់ ពីបុគ�លិកអភិរក្សសរមន�ីរ្រពះនេរ
“រូបបដិមាហនុម” អំពីថ�ភក់ ពីសរមន�ីរ

សហរដ�អេមរិ,

“្របែថ”

អំពីថ�ភក់

Cleveland

ពីម�ន�ីអជា�ធរអប,

Museum

“េជងព”

of

Art

អំពីស�ន

ពី ្របជាពលរដ��ស�កកងមាស េខត�កំពង,

“្រពះវិស”� េធ�ពីថ�ភក់ ពី្របធានមន�ីរវប្បធ
និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈេខត� កំពង់ស, “រូបចមា�ក់បុរណែខ�រចំ ន១១រូប” អំពីថ�ភក់ ពី េលក
Moten

Bosterud ជនជាតិNorway រស់េន្របេទAndorra។
•
•

បានកត់រូបថត និងប��ូលទិន�ន័យេទក�ុង្របពData base បានចំនួ១៣៦វត�ុ។

េដយេយាងកិច�្រពមេ្រព�ងរវងរជរដ�ភិបាលកម�ុជា និងវិ ចិ្រតស

រជរដ

ភិ បាលកម�ុជាបានអនុ��តឲ្យភាគីអូ�ស�លីខ�ីវត�ុសិល្បៈបុរណែ០៣រូបយកេទត
ពិ ព័រណ៍ េន្របេទសអូ�ស�លីរយៈ០៣ឆា�ំ(២០១៤-២០១៧)។
•

េដយេយាងកិច�្រពមេ្រព�ងរវងរជរដ�ភិបាលកម�ុជា និងបណ�ិត្យសភាចិនៃនេបតិ
រជរដ�ភិបាលកម�ុជាបានអនុ��តឲ្យភាគីបណ�ិត្យសភាចិនៃនេបតិកភណ�វប្បធម៌ ខ�
បុ រណែខ�រចំនួ៨០រូប ពីសរមន�ីរជាតិ យកេទតំងពិព័រណ៍េន្រ ក�ងេប៉កំង និ ងេខត�
សធារណរដ�្របជាមានិត ចិន រ០៦ែខ ចប់ពីែខធ�ូ ឆា២០១៤ ដល់ែខមិ ថុនា ឆា២០១៥។

•

បានេរៀបចំេបកសេមា�ធពិព័រ មិនអចិៃ�ន�យ៍ស�ីពី លទ�ផលៃនគេ្រមាងកិច�សហ្របតិបត�ិ
ដំណាក់កល២ (ករស�បនាសរមន�ីររវងកម�ុជា និងអូ “វប្បធម៌សន�ិភ”) េនសរមន�ី
ជាតិ

•

បានេរៀបចំេបកសេមា�ធពិព័រណ៍មិនអចិៃ�ន�យ៍ស�ីព “�ស�ីែខរ� េនេពលអតីត បច�ុប្បន� និងអន

”

េនសរមន�ីរជាតិភ�ំេពញ េដយមានករគាំ្រទ និងឧបត�ម�ថវិកេដយរដ�ភិ
រយៈអង�ករយូេណស�ូ្របចំេនកម(៥.៨.២០១៥ ដល់១៥.១០.២០១៥)។
•

នាយកដ�នសរមន�ីរ និងមជ្ឈមណ�លេបតិក

បានេរៀបចំេបកពិព័រណ៍មិនអចិៃ�ន�យ៍ស�ីពី

“ភ�ំេពញមានកលមួយេ” េនសរមន�ីរជាតិភ�ំ
•

បាជួសជុ លរូបចមា�ក់ប១២២រូប។

•

បានទទួលេភ��វឲ្យចូលទសសរមន�ីរជាភ�ំេពញមានគណៈ្របតិភូជាន់ខ�ស់-អន�រជាត
េភ��វជាត-អន�រជាត សិក�ក សិស្ និ ស្សិ ្រពះសង សរុបចំ នួ ន ១៦៤.៦៩៦នាក ក�ុងេនា
មានេភ��វជាតិចំន ២៤.៨៨៧នាក ែដលទទួលបានចំណូលថវិចំនួ ន ៨.៧១០.៤៥០េរៀល
បង់ចូ លថវ ិករដ� និ េភ��វអន�រជាតិចំនួ ១២០.៣១៦នាក ែដលទទួលបានចំណូថវ ិកចំនួ ន
៤២១.១០៦ដុ ល បង់ចូ លថវ ិករដ� និេភ��វចូ លឥតបង់ៃថ�ចំ នួន ១៩.៤៩៣នាក។
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ខ.សរមន�ីរឧ្រកឹដ�កម�្របល័យពូជសសន៍ទួល៖
•

បានទទួេភ��វជាត-អន�រជាត ្រពះសង សិស្ និស្សិចូ លទស្សមាចំនួន៣១៣.៨៧៨នាក
ក�ុងេនាះេភ��វអន�រជាតិមានចំ២៦៧.៧៤៦នាក។

គ.មណ� លវត�ភំ � ៖
•

បានទទួេភ��វេទសចរណ៍ ជាត-អន�រជាតចូ លទស្សនាចំនួ ន១០៨.៤៥១នាក
អន�រជាតិមានចំនួ៨១.២៤១នាក ។

ក�ុងេនាះេភ��

ឃ.មណ� លេជ ងឯក ៖
•

បានទទួេភ��វេទសចរណ៍ ជាត-អន�រជាតចូ លទស្សសរុបមាចំនួ ន២១៣.៨០៩នាក
ក�ុងេនាះេភ��វអន�រជាតិមានចំ១៧៧.៤៨៩នាក ។

៤.៣.នាយកដបុ រណវត� ៖
•

បានចុះេទពិ និត្យ្របាសទ្រ ពះខ័នកំពង់ស�យ េខត�្រពះវិហរ និង្របាសទសំបូ
កំ ពង់ធំ។

•

បានប��ូលទិន�ន័យវត�ុបុរណេនេខត�ស�ឹងែ្រតង រតនគីរី កំពង់ធំ េទក�ុង្របព័ន�្រគប់្រគង
(Database) បានរួចរល់ និងកំពុងបន��សវ្រជាវ ប��ូលទិន�ន័យវត�ុបុរណេនេខត�

•

បានចុះ�សវ្រជាវេនស�នីយរូងេឈនាង និងស�នីយភ�ំតេម៉ �ស�កថ�បាំង

•

បានសិក្សោ�សវ្រជាវវត�ុបុរណេធ�អំពីថ�ក�ុងរចនាប័ទ�េកះេករេនស

•

បានបន��សវ្រជាវឯកសរវត�ុបុរណែដលប

•

បានចុះេទសហករវស់ែវងកំណត់្រពំ្រ បទល់ទួលបុរណេន�ស�កស
� ង 

•

បានេរៀបចំឯកសរេស�សុំេបាះពុម�ទ្រមង់លិខិតអនុ��តន-នាំចូលវត�ុសិល្បៈេទបរេ

•

បានបន�សិក្សោអំពីទ្រមង់ែបបបទ ពក្យេស�សុំសិទ�ិ  ែតមបិទេលវត�ុសិល្បៈសុំនាំេចញ

•

និ ងវ ិ��បនប្រតប
� �ក់ករចុះេឈ�ះក�ុងអជីវកម�វត�ុសិ

បានចុះ�សវ្រជាវេធ�ប��ីសរេពភណ�វត�ុបុរ ២០រូប េនវត�ៃ្រពែវង រជធានីភ�ំេពញ
បា៥៣រូប េនេខត�រតនគីរី

•

បានបន��សវ្រជាវវត�ុបុរណេធ�អំព

•

េរៀបចំឯកសរ រូបភាពផ្សព�ផ្សោយតម្របព័ន�អុិនេធេណត ស�ីពីតួនាទី និងភារកិ
ដ�នបុរណវត�

•

បានបន��សវ្រជាវវត�ុបុរណេនេ្រកឃា�ំង និង្របមូលយកមករក្សោទុកេនក

•

បានចុះេផ��ងផា� ត់ប��ីសរេពភណ�វត�ុបុរណេនេខត�កំពង់ចម ៃ្រពែវង និងេខ

•
•

បានចុះេធ�ប��ីសរេពភណ�វត�ុ បុរណេនេខត�កំពង់ចម បាត់ដំបង និងេខត

បានេរៀបចំេធ�ស�កស��បង�ញពីេទសប��ត�ិដក់តមតំបន់្របាសទ ស�នីយ
សំខន់ សលេរៀន និងវត�អ

•

បានបន��សវ្រជាវេឈ�ះ្របេទសែដលកំពុងលក់វត�ុបុរណតម្របព័ន�ប

•

បានបន��សវ្រជាវេឈ�ះ្របេទស ឬ្រក�មហ៊ុនែដលមានអជា�ប័ណ�កំ ពុងេធ�អជ
វត�ុសិល្បៈពីកម�ុជ
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•
•
•

បានបន��សវ្រជាវច្បោប់ែដលពក់ព័ន�នឹងករផ�ល់អជា�ប័ណ�ឲ្យជនបរេទសនាំច
បរេទសចូ លមកកម�ុជា

បានបន��សវ្រជាវឯកសរច្បោប់ពីសម

បាផ�ល់េសវពិនិត្យវត�ុសិលនាំចូ-នាំេចញបានចំនួនសរ៤.៣០០រូប

ទទួលបាថវ ិក

ចំនួ ន៤១.៦៩១.០០០េរៀល បង់ចូ លថវ ិករដ�

៤.៤.នាយកដបុ រណវិទ្យោ និងបុេរ្របវ ត�ិ៖
•

បានសហករជាមួយសកលវិទ្យោល័យអូតេហ� សហរដ�អេមរិក ចុះេទអភិរក
េន្រជលងេ្រជាះអែរ៉ង េខត�េក

•

បានសហករជាមួយសកលវិទ្យោល័យអុីលីណយ សហរ ដ�អេមរិក េទចូលរួម
េន្របាសទ្រពះខ័នកំពង់ស�យ េខត�្រ

•

បានសហករជាមួយសរមន�ីរជាតិ្របវត�ិស�ស�ធម�ជាតិ ្របេទសបារំង ចុះេទ
និ ងេធ�កំណាយេនស�នីយបុរណល�ងស�ន េខត�បា

•
•

បានសហករជាមួយនាយកដ�នគាំពរ និងអភិរក្សសំណង់បុរណ ចុះពិនិត្យ
និ ង�សះក�ុងដីសម្បទនសង�មកិច� េន�ស�កសង�មថ�ី េខត�្រពះវ

បានេធ�ករអភិរក្សអដ�ិធាតុេនវត�្របាសទវដ�ី៩០០អដ�ិ ធាតុ េន�ស�កសុីធរកណា
េខត�កំពង់ចម

•

បានចុះេទេធ�ករអភិរក្សកុលលភាជន៍ េនេខត�

•

បានចុះកិច�្រពមេ្រព�ងជាមួយសកលវិទ្យោល័យ សហរដ�អេមរិក ស�ីពីករសិក្ស
្រជាវេន្របាសទ្រពះខ័នកំពង់ស�យ េខត�

•

បានចុះេទសិក្សោ�សវ្រជាវ និងេធ�កំណាយេនេជងឯក រជ

•

បានចុះេទ�សវ្រជាវឡស�ែដក េនេខត�្រ

•

បានសហករជាមួយសហករជាមួយសលបារំងចុងបូព៌ និងអជា�ធរអប្ស
្រជាវថតពីេលអកសនូវទីតំងមួយចំនួនដូចជា ៖ លែង�ក ឧដុង� េកះែករ ្រពះខ័នក
សំបូ រៃ្រពគុក និងបនា�យឆា

•

បានចុះេទពិ និត្យទួលបុរណ េន�ស�កកំេរៀង េខត� បាត

•

បានចុះេទេធ�បទបង�ញេនសលបនា�យឆា�រ េខត�បន

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យ និងទប់ស�ត់ ករជីកដីេធ�ផ�ូវរបស់កងវិស�កម�េលទួលបុរណដំណាក់
េន�ស�ករេវៀង េខត�បាត់ដំប

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យ និងទប់ស�ត់ករកប់កកយទួល្រគឹះ្របាសទបាង េដម្៣៤ េន
�ស�កកណា�លស�ឹង េខត�កណា�

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យ និងទប់ស�ត់ករចក់ដីលុ ប�ស(�សះែកវេល ឬ�សះសរេពយុត)
េន�ស�កឧដុង� េខត�កំពង់ស�ឺ

•

បានចុះេទកំណត់តំបន់និងេបាះបេង�លករពរស�នីយទួលដំណាក់កំ្របង់ េខត

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យ និងទប់ស�ត់ករកប់កយដីទួលសេម�ច និងទួលអង� េខ
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•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យ និងទប់ស�ត់សកម�ភាពកយដីស�នីយបនា�យគូមួយកែន�ងេន�
េខត�កំពង់ចម

•

បានចុះេទ្រត�តពិនិត្យ វយតៃម� និងេដះ�សយប��បូជនីយដ�នទួល្រពះអង�េពធ៍ េ

•

បានចុះេទពិ និត្យ និងវយតៃម�ស�នភាពអដ�ិធាតុ េនសរមន�ីរឧ្រកិដ�កម�្រប
ទួលែស�ង។

•

បានចុះេទេបាះបេង�លករពររមណីយដ�ន្របាសទៃ្រពេដម�ស�ក េន�ស
េខត�កណា�ល

•

បានចុះេទកំណត់និយាមករេដម្បីេបាះបេង�លេនរមណីយដ�នភ�ំជីសូរ្យ

•

បានចុះេទេបាះបេង�លករពរស�នីយទួលកំណប់ និងទួលដីៃ្រប �ស�កស
� ង 

•

បានចុះ�សវ្រជាវ និងពិនិត្យេផ�� ងផា�ត់តំបន ២ ភ�ំជីសូរ្យ េខត�តែក

•

បានចុះពិនិត្យ និងេផ��ងផា�ត់ស�នីយបុរណេនទួល្រគញូង �ស�កថ�ពួក េខត�បនា

•

បានចុះពិនិត្យ និងេផ��ងផា�ត់ស�នីយបុរណេនខណ�ែ្រពកេព� រជធ

•

បានចុះពិនិត្យ និងេផ��ងផា�ត់ស�នីយបុរណេនេខត

•

បានចុះពិនិត្យករដ�នជីកយកដីពីស�នីយបុរណវិទ្យោជិតទួលបារយណ៍អែណ�ត េ

•

បានចុះពិនិត្យ និងេផ��ងផា�ត់ស�នីយបុរណេន�ស�កថាឡាបរិវ៉ត់ េខត�

•

បានចុះេទេបាះបេង�លេន�សះែកវេល �ស�កឧដុង� េខត�កំពង

•

បានចុះពិនិត្យស�នីយបុរណេនេខត�េព

•

បានេធ�កំណាយស�នីយបុរណេនគុជនប់ េខត�េព

•

បានបន�ករអភិរក្សអដ�ិធាតុេនមណ�លេជ

៥.អគ�នាយកដ�នបេច�កេទសវប្ប ៖

៥.១.នាយកដអភិ វឌ្ឍវប្បធម៌
•

បានេធ�លិខិតេផ�េទមន�ីរវប្បធម៌ ន ិងវិចិ្រតសិល្បៈ
សមាគមែដ

-េខត� េដ ម្បី�សង់ស�ិតិអង�ក

េធ�សកម�ភាពពក់ព័ន�នឹងវិស័យវប្បធម៌  និងតរងស�ិ តិ និងករង

រយៈេពល០៤ឆា�ំ(២០១១-២០១៤)។
•

បានទំនាក់ទំនងជាមួយ្រកសួងមហៃផ� េដម្បីេសសុំស�ិតិអង�ករ សមាគមេ្រករដ
�
ឆា�២០១៤ ប៉ុ ែន�ពំុ ទន់បានទទួលលទ�ផល េដយ្រកសួងមហៃផ�ពុំទន់េធ�ករបូកសរុបទ

•

បានបន�េរៀបចំចង្រកង និងែកស្រម�លឯកសរ ស�ីពីពិធីែសនេ្រពនចូលរស់េនភ

របស់

ជនជាតិ្រគ េនេខត�រតនគីរី
•

បានប��ប់ករែកស្រម�លពក្យេពចន៍ ខ�ឹមសរ ្របវត�ិៃនពិធីបុណ្យដរលន និងក
រូបភាពស្រមាប់ប��ូលក�ុងឯកសរៃនពិធីបុណ្យដរ

•

បានេរៀបចំតុបែតងលម� តំងពិព័រណ៍រូបថត ហ�ុង បដ ស្រមាប់សន�ិបាត្រកសួងវប្
វ ិចិ ្រតសិល្បៈឆ២០១៤ មេហ�សពសិល្បៈយុវជនទូទំង្របេទ២០១៥ ទិ វវប្បធម៌ជា០៣
មីនា េលកទ១៧ ឆា�២០១៥ និ ង

ពិ ធីអបអរសទខួបេលកទី១០៤ ទិ វអន�រជាតិនា០៨

មីនា

ឆា�២០១៥។
•

បានបន�េរៀបចំចង្រកង និងែកស្រម�លឯកសរ ស�ីពី្របវត�ិភ�ំេដះ្រកមុំ េនេខត�ម
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•

បានបន�េរៀបចំចង្រកង និង្របមូលរូបថតកូនកេ

-កូ ន្រកមុំ ក�ុងពិធីេរៀបចំអពហ៍ពិព

េដ ម្បីប��ូលក�ុងេសៀវេភអពហ៍ពិពហ៍
•

បានបន�េរៀបចំសរមន�ីរែខ�ងែខ�រ េដម្បីេបកជូនមហជនចូលទស្សនា និងសិក្ ។

៥.២.នាយកដសិល្បៈភាពយន� និងផ្សព�ផ្សោយវប្
•

ថតវ ីេដអូ ឯកសរពសកម�ភាថា�ក់ដឹកនាំ និងករងរអង� ភាពចំណុះបា២៥ចំណងេជ ង។

•

បានេរៀបចំ�សង់ប��ីេឈ�ះឯកសររបាំ និងេល�នស្រមាប់តេម�ងវីេដអូ េដម្បីេរៀបច
នាទីវប្បធម៌

•

បានេរៀបចំតេម�ងរបាំ និងេល�នអប់រំមេហ�សពសិល្បៈយុវជនទូទំង្រ២០១៥។

•

បានតេម�ងសេ្រមចេនឧបករណ៍េភ�ងពិណែខ

•

បានតេម�ងវីេដអូរបាំបានពីរចំណងេជង“ជីវ ិតជនជាត” និ ង “ែសនភូ មិ”។

•
•

ប��ូ លរូបភាព និងតេម�ងវីេដអូចបុីដងែវងស្រមាប់ចូលជាេបតិ
បានតេម�ងវីេដអូបច�ុប្បន�ភាពទិវវប្បធម០៣ មីនា ឆា២០១៥។

•

បានតេម�ងរួចនូវ្រពះបរមរូប្រពះបរមរតនេក

•

បានទទួល និងផ�ល់ករអនុ��តថតភាពយន�ឯកសរបរេ១១ចំណងេជ ង។

•

បានផ�ល់អជា�ប័ណ�ថ�ីេធ�អជីវកម�ភ-វ ីេដអូ បា៩ច្បោប់ និងអនុ��តច្បោប់ប៤៩
ច្បោប

•

បាចុ ះប��ីសុំផលិតវ ីេដអូខរ៉អូេខែខ�រ៧៤េលខ

វ ីេដអូ េរឿងែខ�រ(ខ�តែវ)

បា២៩

ចំណងេជ ង និ ងផលិតស្ប៉តខ�ីៗប០៥េលខ។
•

បានអនុ��តច្បោប់ថតវីេដអូខរ៉អូេខែ៦៤េលខ

វ ីេដអូ េរឿងែខ�រ(ខ�តែវ)

បា១៨

ចំណងេជ ង និ ងស្ប៉តខ�ីៗប០៦ចំណងេជ ង។
•

បាផ�ល់ទិ ដ�កឲ្យេធ�អជីវកម�ដល់វីេដខរ ៉អូេខែខបា៧៧េលខ វ ីេដអូ ែខ�រ(ខ�តែវ)បា
២២ចំណងេជ ង

•

បាផ�ល់ទិ ដ�កឲ្យេធ�អជីវកម�ដវ ីេដអូ េរឿងបរេទស (រ) បា៨៨ ចំណងេជ ង និ ងខ�តែវង
បា៧៣ចំណងេជ ង និ ងចុ ះប��វី ីេដអូនាំចូលពីបរេទ បា១១១ចំណងេជ ង។

•

បានចុះប�ង�បទីតំងលក់ែចកចយឌីសគា�នទិដ�ករ េន� ស�កេមមត់ េខត�ត្បូងឃ�
ហូតបានឌីសចំនួ៣.៧៩១បន�ះ មា៉សុីនថតចម�ងចំនួ០៤េ្រគ�ង និងឡូេហ� ចំ ន០១្របអប់

•

បានទទួចំណូលពី ករផ�ល់េសវកម�ភាព-វ ីេដអូ

សរុបចំ នួ ន៦៤.៩៨០.០០០េរៀល

បង់ចូលថវ ិករដ ។

៥.៣.នាយកដសិល្បៈទស្សនីយ ៖
•
•
•

បា្របគំត�ន� និ ងសែម�ងសិល្បទំមហជ និ ងអជី សរុបចំ នួ ន២.១១៥េលក ក�ុងេនា
នាយកដ�នសិល្បៈសែម�ងក�ុង�ស�៦២េលក និ ងេទេ្រក្របេ១១េលក។
្រក�មសិល្បៈបន�ហត់សម និងតេម�ងស�ៃដសិល្បៈស្រមាប់សែម�ងក�ុង�ស�កនិងេ្

េលក្រ អ�ក្រគ�ៃននាយកដ�នសិល្បៈទស្ស បាបន�ចុះជួយបង�ត់បេ្រង�នសិស្
តម្រគឹះស�នសិក្សោ ក�ុងរជធាន និ ងតមបណា�េខត�
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៥.៤.នាយកដសិល្បៈសូនរូប និងសិល្បៈសិប្បកម
•

បានប�ូនេសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពីក
�
រេរៀបចំមេហ�សពសិល្បៈជា២០១៥ដល់មន�ីររជធាេខត�ទំ២៥។

•

បានេរៀបចំគំនូរផ្សោយស�ីពីមេហ�សពសិល្បៈជ២០១៥ ជូ នអគ�នាយកដ�នបេច�កេទ
វប្បធម ៌ពិនិត្យមុននឹងេរៀបចំេបាះពុ

•

បានប��ប់ករ�សវ្រជាវក្បោច់ចមា�២ និងសមា�រៈេ្រប្របាស់្របជាពលរដ�២។

•

កំពុង�សវ្រជាវក្បោច់ចមា�ក់៣ និ ងសមា�រៈេ្រប្របាស់្របជាពលរដ�៣។

•

បាន�សវ្រជាវឯ“ទ្រមង់ពុទ�រូបែខ�” ្រគប់សម័យកល ១ បា៧០ភាគរយ

•

បានេ្រជសេរស្របធានបទស្រមាប់មេហ�សព២០១៥ ចមា�ក់ស�ន់ ស�ីពី�សី្រ ល័ក�ណ៍
ែដលមានទំហ៣០ស.ម X ៥៨ស.ម។

•

បានេ្រជសេរស្រក�មចម ា�ក់ច្រម�ះ និង្រក�មគំនូរវិចិ្រតកម�ែដលមានស�ៃដខ�ស់េដម្បី
សិល្បៈសូនរូប្រតឹម្រត�វតមក្បួនខ� តស្រមាប់ទុកជាគ្រម�ដល់សិល្បករជំនាន់េ
ដក់តំងពិព័រណ៍បង�ញស�ៃដជូនេភ��វជាតិ និងអន�

•
•

បានចុះ�សវ្រជាវឯកសរេនរជធានីភ�ំេពញ េខត�កណា�ល និងេសៀមរប េ

រូបភាព

និ ងវត�ុតងមួយចំនួនស្រមាប់ករ�សវ្រជ“ទ្រមង់ពុទ�រូបែខ�” ្រគប់សម័យកល១។
្រក�មចមា� ក់បានេ ្រជ សេរសគំនូរចមា�ក់្រព

“្រពះពុទ�េ្របាស” ស្រមាប់ផលិតទុក

ស�ៃដគំរូ និងផ្សព�ផ្ស
•

បានេរៀបចំបទបង�ញអំ ពីបេច�កេទសឆា�ក់េឈ ករេ្រប្របាស់េឈ និងខ�តរបស់្រពះ
ករផ្សព�ផ្

•

ចុ ះបំប៉នជំនាញសិល្បៈសូនរូប និងសិប្បកម�រយៈេពលខ�ីេនេខត�ៃ្រពែវង កំពង់ស�ឺ និងកំព

•

បានប��ប់ឯកសរពក់ព័ន�ក�ុងករេរៀបចំមេហ�សពជាតិសិល្បៈសូនរូប និងស

៥.៥.នាយកដេសៀវេភ និងករអ
•

កំ ពុង្របមូលទិន�ន័យអំពីបណា�ល័យ បណា�គារ និងតូបលក់េសៀវេភតមបណា
១២េខត�។

•

បានឆ�ងទស្សនាវដ�ី២០។

•

បានចុះសិក្សោ�សវ្រជាវឯកសរែដលទក់ទងនឹងវប្បធម៌ស្រមាប់ចុះក�ុងទស
វប្បធម ៌ និងវិចិ្រតសិល្

•

•

បានទទួលេសៀវេភ និងទស្សនាវដ� ្រពះករុណា ្រពះបាទសេម�ច្រពះបរមនាថ ន

ស�ហមុន� និ ង ឯកឧត�ម ឯកអគ�រដ�ទូ តប៉ូ ឡូញ ្របចំ ទី្រក�ងបាងកកច២២០ក្បោ
បានសហករជាមួយអង�ករសុីបា៉ េរៀបចំទិវកុមារអ

•

បាន្របកសលទ�ផល្របឡងស�ៃដែតងនិពន�្រប -កំណាព្យេរឿងឆ២០១៤។

•

បានផ្សព�ផ្សោយេសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពីករ្របឡងេ្រជសេរសស�ៃដែតងនិពន�កំណាព្យេរឿងឆ២០១៥។

•

បានបន�ចុះសិក្សោ�សវ្រជាវឯកសរទក់ទងនឹងវប្បធម៌េដម្បីចុះក�ុងទស្សនាវដ�
និ ងវ ិចិ ្រតសិល្ប
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•

បានទទួលជំនួយឧបត�ម�សមា�រៈករិយាល័យពី្រគឹះស�នបកែ្រ បភាស

*បណា�ល័យជា ៖
•

បានទទួេភ��វជាត-អន�រជាតិចូលអនមានចំ ៦.០១២នាក។

•

បានទទួលេសៀវេភពីស�ប័ និ ងអង�ករេ្រករដ�ភិបាល្ ចំនួ ន១.១២១ក្ប។

•

អ�កសិក្សោ�សវ្រជាវបានខ�ីេសៀវេភមាចំនួ ន៩៥៣ក្ប។

•

បាទទួលទិ នានុប្បវត�ិ១.០២៦ច្បោ

ទស្សនាវដ�ីេផ្ និង្រពឹត�ិប័្រតបរេទសចំន១.៣៧៨

ក្ល។
•

បានែចកេល ISBN ដល់អ�កេបាះពុម�ចំនួ៤៧៣េលខ។

•

បានដក់្រកបេសៀវេភច៤០៣ក្បោល បិទេលខកូដេសៀវេភ៤៩៧ក្បោល េស
េសៀវេភចស់ និង្រពឹត�ប័្២២៨ក្ប និ ងតម�ល់េសៀវេភប៥២៩ចំណងេជ ង។

•

េធ�កតឡុកេសៀវេភ្រគប់្របេភទ និងទស្សនាវដ�ី-បរេទសបា១.៥០១ក្បោល

៦. ករងរមន�ីរវប្ប និងវិចិ្រតសិល្បៈរជ-េខត� ៖

៦.១.មន�ីរវប្បធម និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈរជធានីភ�៖
ករងរេបតិកភណ�រូ ៖
•

បាបន�េរៀបចំែថរក្សោករព ប់ធា�ប េសភណភ អនាម័យមណ�លវត��ភ បានល�ជា្រ។

•

បានចុះ�សវ្រជាវ និងចុះប��ីសរេពភណ�វត�ុបុរណេនវត�ៃ្រពែវង និងវត�េជងឯក ក�ុង
ែដលមានវត�ុបុរណសរុបចំន៤១ដុ-ំ ផា �ំង

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យ និងហមឃាត់ សំណង់្របជាពលរដ�ែដលសងសង់េលទួលអ
េនខណ�េពធិ៍ែសនជ័យ រជធានីភ�

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យស�នីយប“អ�កត្រពីងែក” េនខណ�ែ្រពកេព� រជធានីភ�

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យវត�ុបុរណ និងស�នីយបុរ ណេនទួលត្រពីង ក�ុង

•

បានចូលរួម្របជុំេដះ�សយប��ទីទួលបុរណេនទួលអង�សច់ជា� និងេ្រត�ម
ខណ� េពធិ៍ែសនជ័

•

បានសហករជាមួយមន�ីរ សធារណករ និងដឹកជ��ូន និង្រក�មហ៊ុន លីហួរ ចុះកប
គាស់ក្រមាលឥដ�ថ�បាយេ្រក� មេនចំណុចនាឡិក និងេរៀបចំជួសជុ

�ស�តេនមុ

្រពះវិហរ រមណីយដ�នវត� ភ
•

បានសហករជាមួយ្រក�មហ៊ុនជួសជុលស�មេ្របះវិហរែប៉កខងេជងៃនមណ�លវត�

ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖
•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យ និង� សង់ស�ិតិសិល្បៈម

•

បាន្រត�តពិ និត្យកែន�ងលក់កេហ �ប��ំងវីេដ១៧៤ទីតំង អជីវកម�អុិនេធេ
បា១១៧ទីតំង មា៉

-េកសជប់ប០៦ទីតំង ទីតំងជ

-លក់ឌីសបា១០២ទីតំង

វ ីេដអូ គា�នទិដ� បា៦៨ទីតំង ឌីសគា�នទិដ�ក២៦ទីតំង េរងភាពយន១៨េលក
និ ងបទេល�ស វប្បធម ៌ប០៨េលក។
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•

បានសហករជាមួយគណៈកម�ករច្រម� ះ្រគប់ខណ� ក�ុងរជធានីភ�ំេពញ ចុះបិទអជ
ចំនួ ន១៨ទីតំង  និងដកហូតទូេហ�មសរុបចំនួ១៣៥េ្រគ�ង។

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យអជីវកម�ជាងគំនូរ ចមា�ក់ថ� ចមា�ក់េឈ និងលក់វត�ុអនុស្៥៥ទីតំង
និ ងចុ ះែណនាំពីក្បួនខ�តចមា�ក់្រគប់្របេភទជ

•

បានសហករជាមួយ្រក�មករងរសលខណ� ចុះរុះេរស�កយីេហគា�នច្ប
រជធានីភ�ំេពញបានចំ១៧១ផា �ំង ទូទំងរជធានីភ�ំ

•

បានចុះពិនិត្យទីតំងអង�ភាព ស�ប័នឯកជន អង�ករ សមាគម ្រក�មហ៊ុន និងអជី
ដក់ផ្សោយពណិជ�កម� ្រគប់្របេភទេនេលចិេ��០៨ទីតំង

៦.២.មន�ីរវប្បធម និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈេខត�កណ ៖
ករងរេបតិកភណ�រូ ៖
•

ករងរករជួសជុល្រពះសក្យមុនីេចតីយ ភ�ំ្រពះរជ្រទព្យ សេ្១០០ភាគរយ

•

បានបន�ជួសជុលសេ�ង�ះប នា�ន់្របាសទ� សី្រគប់ល័ក�ណ៍េនភ�ំ្របសិទ�ិ៍ខង

ឮ

សេ្រមចបាន្រ៨០ភាគរយ
•

ទទួល្របាក់្រពះ្រគ�អគ�បណ�ិតប៊ុត ស

ែដលបានឧបត�ម�ៃថ�េភ�ងចំនួ១៥ .០៣២.០០០េរៀល

ស្រមាបំភ�ឺេន្រពះសក្យមុនីេចតីយ និងបានឧបត�ម�ថវិកដល់ឆា�២០ .០០០េរៀល េរៀងរល់ែខ
•

បាសហករជាមួយនាយកដ�នបុរណវត�ុ ៃន្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈ ចុះពិ
្រពះចូលនិព�នេលភ�ំ្រពះរជ្រទព្យែដលពុទ�បរិស័ទសុំកសង០១កែន�ងេនត
ជេណ � របុ រ េនេលខ�ងភ� ំ  និង្រពះសក្យមុនីេចត

•

ឆា�ំភ�ំ្រពះរជ្រទព្យបានជួសជុលក

ពី្រពះវិហរេលកតដំបងែដក ដល់្រព

្របក់នាគែដលជាថវិកពុទ�បូជា និងពុទ�បរិ
•

ទួល្រពះធាតុែដលជាទួលបុរណស�ិតេន�ស�កមុខកំពូល ្រត�វបានគណៈកម
និ ង្រពះសង្ឃកសងរបងថ�ព័ទ� ជុំវិ

•

ម�ន�ីជំនាញេខត� សហករជាមួយម�ន� ីជំនាញ្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈ ន
ពក់ព័ន�េន�ស�កស�ង បានចុះេធ�ែផនទីស�នីយបុរណ និងគូរ ប�ង់ទួលបុរណ០៦
កែន�ង បានរួចរល់ជាស�

•

គណៈកម�ករបេណា�ះអសន�េរៀបចំ និង្រគប់្រគងរមណីយដ�នភ�ំ្រពះរជ្រទព្យ ប
ធុ ងពន�ត់អគ�ីភ័យចំនួន០៥ធុ ង ស្រមាប់ទុកេន្រពះសក្យមុនីេចតី០៥ធុ ងេទៀត
ស្រមាប់មណ�លព័ត៌មានេទសចរ

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យទីតំងែដល្រក�មហ៊ុន ផាន អុីមុិច េស�សុំជួសជុលែកលម� និងបា
ឯកសរសុំអនុសសន៍ពី ឯកឧត�មអភិបាលេខ

•

បានចុះព្រងឹងកិច�ករពរស�នីយបុរណតំបន់ទួលគុហ និងករែថទំមណ�លឧ្រកិដ�កម
េន�ស�កេកះធំឲ្យបាន

•

បានចុះពិនិត្យ និងជ្រម�ញអជា�ធរ្រគប់ឃុំ ក�ុង
� ស�កកណា�លស�ឹង អំពីកិច�ករព
ចំនួន៤០ទួល និង្រពះវិហរបុរណចំ០២ ឲ្យបានគង់វង្ស េជៀសវងកររំេលភបំពនជា
របស់បុគ�ល។
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•

បានសហករជាមួយអជា�ធរឃុំេឈទលចុះពិនិត្យករជីកកក “ទួលអ�កតទ” និង
“ទួលតត” ព្រងបករយកដីេធ�ជាចំករដំស�យពី្របជាជនម

•

បានចុះពិនិត្យទួលបុរ “ទួលដំបូ កេខ� និងទួលដំេប្រ ” េដ ម្បីេ្រត�មេបាះបេង�លក
្រពំ្របទល់តំបន់ករពរ េន�ស�កេកៀន

•

បានសហករជាមួយអជា� ធរពក់ព័ន� ចុះេទ�ស�កកណា�លស�ឹងេដម្បី្រត�តព
ទឹកស�

•

របស់្រក�មហ៊ុនទឹកស�ត �ហ�ីន វ៉តេធ សឹបផា�យ ែដលប៉ះពល់ដល់ទួលសេ

ក�ុងឃុំ្រទ
បានចុះពិនិត្យករចក់ដីលុប្រគឹះ្រប៧៥ភាគរយ និងកំពុងដំេណរករបន�េទ
េដយមន�ីរសធារណករ និងដឹកជ��ូនេខត�េនឃុំេដ

•

បានសហករជាមួយអជា� ធរពក់ព័ន�ចុះចប់សត�ស�េនភ�ំ្រពះរ០៥ក្បោលយក
ដក់េនភ�ំតេម៉ែដលបង �កររំខនដល់េភ��វេទសច-អន�រជាតិ

•

បានសហករជាមួយអជា�ធរ�ស�កមុខកំពូល ចុះផ្សព�ផ្សោយេសចក�ីជូន១៥៣ ស.ណ
របស់្រកសួងវប្បធម៌ និងវិ ចិ្រតសិល្បៈ ស�ីពីសំេណសុំជួយទប់ស�ត់ករកប់គ
ស�នីយបុរណទំងឡាយេនក�ុងមូ

•

បានអមដំេណរ ឯកឧត�មអគ�នាយកេបតិកភណ�ចុះពិ និត្យដល់ករដ�នជួសជុល្របាស
ល័ក�ណ៍ េន�ស�កពឮ។

•

បានសហករជាមួយអជា�ធរ ឃុំសរិកែកវ �ស�កល�ឯម ចុះពិនិត្យទួល៣ទួល
និ ងចុ ះហត�េលខ េលប��ីសរេពភណ�ស�នីយបុរណេដយអជា�ធរឃុំ

•

បានសហករជាមួយអជា�ធរឃុំដីឥដ� ឃុំេឈទល ឃុំបនា�យែដក �ស�កេកៀនស�យ
និ ងចុ ះប��ីសរេពភណ �ស�នីយបុរណចំ៤៧ទួល។

•

បានសហករជាមួយនាយកដ�នបុរណវិទ្យោ និងបុេរ្របវត�ិវិទ្យោ និងអជា�ធរព
បេង�លកំណត់្រពំ្របទល់ទួលបុរណច០២ទួលគឺ ទួលកំណប់ និ ងទួលដីៃ្របចំនួ១១
បេង�ល េន�ស�កស�ង

•

បានចុះពិនិត្យវត�ុ បុរណស�េ្រទនីែដល្រ០២្រគ�សរេនឃុំេដមឬសយករក្
េនផ�ះ និងបានសុំឲ្យពួកគាត់យកវត�ុបុរណទំងេនាះេទរក្សោទុកេនសរមន�ីរជ
បានបំេពញឯកសរដក់ជូន្រកសួងវប្បធម៌ និ ងវិចិ្រតសិល្បៈរ

•

បានសហករជាមួយនាយកដ�នបុរណវត�ុចុះពិនិត្យវត� ុបុ១៧៣ដុំ េនសរមន�ីរែ
អំពិ ល។

ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖
•

បានសហករជាមួយមន�ីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាេខត� េបកមេហ�សពេ្រត�ម េដម្បីេ្
្រក�មសិល្បៈេឆ�ម្របចំេ

•

បានសហករជាមួយ្រគ�ជំនាញែផ�ករបាំ ៃន្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រត សិល្បៈចុះ
របាំរបស់គរុសិស្ស សលគរុេកសល្យ និងវិ្រកឹត្យករេខត� និងេល�នន
វ ិទ្យោល័យហ៊ុន ែសន េសរីភាព ្រក�ងតេខ� េដម្បីចូលរួមមេហ�សពសិល្បៈយ
្របេទសឆា២០១៥។
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•

បានចុះបង� ត់ក្ បោច់បាត របាំជូនពរ របាំេនសទ ដល់សិស្សេនឃុំស�យ្
ចំនួ ន៤៨នាក់ េដយមានករឧបត�ម�ពីអង�ករេវលវី

•

បានសហករជាមួយកងរជអវុធហត��ស�កេកះធំ អជា�ធរ�ស�កេកៀនស�យ �ស�
�ស�កស�ងចុះពិនិត្យកែន�ងល-ជួលឌីស និ ងដកហូតឌីសគា�នទិដ�ករចំ២៨៣បន�ះ និ ង
ែណនាំដល់អជីវករ ជ-លក់ឌីសឲ្យជួ-លក់ឌីសណាែដលមានទិដ�ករពី្រកសួងវប្បធ
វ ិចិ ្រតសិល្បៈ

•

បានចុះេធ�ស្រមង់ស�ិ តិសិល្បៈសូនរូប និងសិល្បៈសិប្បកម� ស្រ២០១៥េនតមបណា��្រក�ងទ១១ េនទូទំងេខត�

•

បានថតចម�ងឯកសរក្បោច់ចមា�ក ែខ�រ

ជូ នដល់អជីវករ្របកបអជីវកម�ចមា�ក់ពុម�សុីម៉ង

េន�ស�កពឮ។
•

បានចុះ�សង់ស�ិតិបណា�ល័យសធារណៈ បណា�ល័យអង�ករ  និងប

•

បានផ�ល់េសវសធារណៈជូន្របជាពលរដ�ប៥៨េសវ។

•

បានសហករជាមួយអជា� ធរពក់ព័ន�ក�ុងករេរៀបចំបុណ្យជាតិ េរៀបចំតុបែតងេវទិក
គណៈអធិ បតី និ ងេដតទង់ជាតិ ចងបដ ក�ុងកម�វិធីេផ្ស

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ បានអនុ��តច្បោប់្របកបអជីវកម�េលវិស័យវប
វ ិចិ ្រតសិល្បៈចំន៩៨ច្បោប

៦.៣.មន�ីរវប្បធម និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈេខត�ត ៖
ករងរេបតិកភណ�រូ ៖
•

បាចុ ះេទពិនិត្យបូជនីយដ�នភ�ំជីតេព្រជ េន�ស�កគីរ

•

បានចុះេធ�សលកប័្រតទួលអង�បុរណ១៤សលកប័្រត េន�ស�ក្រត

•

បានចុះពិនិត្យស�នភាព្របាសទែសនធ�ល់ ស�ិតេន�ស�

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយច្បោប់ករពរ េបត ិកភណ�េនវិទ្យោល័យ ប៊ុន រ៉នី ហ៊ុន ែស

•

បានចុះពិនិត្យសកម�ភាពករជីកកយទួល្រតពំងេន�ស�កៃ្រពកប្បោ
�ស�កេកះអែណ�ត។

•

សរមន�ីរេខត�បានទទួ “ទ្រមេទវរូបចំនួ០១” អំពីថ�ភក់ ពី្របជាពលរដ��ស�កគីរីវង “រូប្រពះពុទ
្រទង់ឈ០១្រពះអង” អំពីថ�ភក់ ពី្របជាពលរដ��ស�ក្រទ

”េធ�ញថា�ម្រកេពចំន០១” ពី ្រប

ពលរដ��ស�កអង�របុ រ ី “្រពះពុទ�រូបចំនួ០១្រពះអង” ពីសលឃុំដូងខ�ស់ �ស�កបុរីជលស “េជ ង
ទ្រមវត�ុបុរណចំន០៣ដុ”ំ ពី្របជាពលរដ�
•

បានចុះពិនិត្យរកេឃញវត�ុ បុ០១ផា �ំង េនវត�េស�ង �ស�ក្រទំង ែដលបច�ុប្បន�រក្សោ
េស�ង។

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យវត�ុបុរណេនវត�បារយណ៍ ស�ិតេន�ស

•

បានសហករជាមួយអជា�ធរឃុំអូសរយ �ស�ក្រតំកក់ចុះពិនិត្យវត�ុបុរណេនភ
និ ងពិ និត្យេឃញវត�ុបុរណមួយចំ នួន តមករសន�ិដ�នទីតំងេនាះមាន្រគឹះ្របា
រក្សោទុកវត�ុ បុរណេនទី
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•

បានចុះពិនិត្យវត�ុ បុរណេនអនុវិទ្យោល័យៃ្រពកប្បោស និងសកម�ភាពជីកក
�ស�កៃ្រពកប្ប

•

បានចុះេទដឹកែផ�្របាសទរចនាបថៃ្រពេក១ដុំ បាក់ជាពីរកំណាត់ េធ� អំពីថ�ភក់ យ
រក្សោទុកេនសរមន�ីរេខត� េន�ស�កបុរី

•

បាសហករជាមួយ្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈ អង�ភាពពក់ព័ន� និងអ
សំេរងបានេបាះបេង(េឈ ) កំណត់ែដនករពររមណីយដ�ន្របាសទភ�ំជីសូរ្យប
២៦បេង�ល បែន�មេលបេង�លថ�ចស់ែដលមានច១០បេង�ល និង្របាសទភ� ំដ១០
បេង�ល

•

បានចុះ�សវ្រជាវេលកំពូលភ� ំបូរី េដយេឃញមានឥដ�េធ�ពីដីដុតជាេ្រចន �សះទឹកចំនួន
អតីតទីតំងស្រមាប់ដក់កំេភ�ងយន១២ .៨ ស .ម ែដលកសងក�ុងសម័យកម�ុជា្របជ
េតយ្យ និងេឃញមានបំែណកក�មឆា�ំងជាេ្រចនស�ិតេនរយបា៉យជុំវិញេជងភ�ំ េន�ស�ក

•

ទទួលេភ��វចូ លទស្សនាសរមន�ីរេខត�សរុបចំ២១២នាក់(េភ��វអន�រជាត១៥នាក) និ ងសរមន�ី
�ស�កអង�របុ រ ីសរុបចំ នួ ន១.៤៥៦នាក់(េភ��វអន�រជាត១៥៩នាក)។

ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖
•

បានេរៀបចំ្របារព�ទិវវប្បធម០៣ មីនា េលកទ១៧ ឆា�២០១៥,

ករ្របឡងែតងកំណា

ស�ូតកំណាព្យពនរង�ន់ឯកឧត�មបណ�ិតសភាចរ្យ សុខ អន និងេរៀប សិល្បៈយុវជ
ទូ ទំងេខត� ឆា២០១៥។
•

បានចុះជួយបង� ត់សិល្បៈេនតមវិទ្យោល័យ អនុវិទ្យោល័យេនក�ុងេខត� េ
យុវជនឲ្យេធ�ករហ�ឹកហត់ និងបេង�តស�ៃដថ�ី និងបង�ត់សិល្បៈេនសលគរុេ
និ ងសិល្បករេដម្បីបន�េវន។

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយអនុ្រកឹ៦៣ ស�ីពីេសវកម�ភាពយ -វ ីេដអូ ដល់្របជាពលរដ�េន�
្រទំង �ស�កគីរីវង់ និងែណនាំ អជីវករែដល្របកបអជីវកម�ភាពយន�ឲ្យមានករយល
សិល្បៈភាពយ-វ ីេដអូ ។

•

សហករជាមួយ្រក�មហ៊ុន សន់ េដ ចុះេទពិនិត្

-លក់ឌីសខុ សច្បោប់េនផ្សោរទ

និ ងផ្សោរៃ្រពរំេដង េន�ស�កគីរីវ
•

សហករជាមួយគណៈកម�ករអន�រ្រកសួង ប�ង�បបទេល�ស -វ ីេដអូ ចុ ះពិ និត្យករ ជ លក់ឌីសខុ សច្បោប់េនផ្សោរអង�តេសម �ស� ក្រតំកក់

េដយរកេឃញឌីសគា�ន

៤.៦២៤បន�ះ ្រពមទំងេធ�ករែណនាំ និងេធ�កិច�សន្យោប�្ឈ-លក់ឌីសខុ សច្បោប
•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយអប់រំសីលធម៌សង�មេន�ស�ក្រតំកក់ �ស�ក

�ស�កសំេរង �ស�

ៃ្រពកប្បោស �ស�ក្រទំង �ស�កបុរ។
•

បានចុះ�សង់ស�ិតិស�កស�� ស�កយ ផា �ំងផ្សោយពណិជ�កម� និងស�ិតិសិល្បៈសូនរូ
សិប្បកម� េន្រក�ងដូនែកវ និងចុះ� សង់ស�ិតិបណា�ល័យ បណា�គារ និងតូបលក់េសៀវេភ
េកះអែណ�ត �ស�កបុរីជលសរ និង�ស�ក្រទ

•

បានចុផ្សព�ផ្សោយ្របមូលចំណូលអជីវកម�េលវិស័យវប្បធម៌េន�ស�កគីរីវង់ �ស

និ ង

�ស�កៃ្រពកប្ប
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•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ បានអនុ��តច្បោប់្របកបអជីវកម�េលវិស័
និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈចំន៣៩ច្បោប

៦.៤.មន�ីរវប្បធម និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈេខកំ ពត ៖
ករងរេបតិកភណ�រូ ៖
•

បានសហករជាមួយ្រគប់ករិយាល័យវប្ប-្រក�ងក�ុងករករពរ និងែថរក្សោបុ
ពិ េសសព្រងឹងសកម�ភាពករងរែថរក្សោ្របាសទ និងរមណីយដ�

•

បានសហករក�ុងដំេណរករវស់ែវងស�នីយបុរណនានារួមមាន ទួល្រ តពំ
ក�ីចស់ ទួលអង�ចម និងទួលវត�អង� េន្រក� ងកំព

•

បានសហករជាមួយអជា�ធរេខត� និង�ស�កទឹកឈូ ចុះរុះេរសំណង់ និងករដក់ត
អណាធិបេតយ្យេនរមណីយដ�ន្របាសទភ

•

បានសហករជាមួយអជា�ធរ្រក�ងកំពត ចុះ្រត�តពិ និត្យ និងែណនាំករសងសង
ទីតំងទួលអង�ត្រព�

•

បានសហករជាមួយ្រក�មករងរ្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈ បានចុះសិក
េខ�ចេនេលភ�ំបូកេគ

•

បាន្របគល់វត�ុ បុរណចំ១២ដុំ េទឲ្យសរមន�ីរសលេខត� តមសំេណសុំខ�ីវត�ុបុ
សលេខត� កំព

•

បានទទួលសិលច០១ផា �ំងពី្របជាពលរដ��ស�កអង�រជ័យ និងែផ�រទ�រ០១ផា �ំ
ពី ្របជាពលរដ� និងគណៈកម�ករអចរ្យវត�េសរីេសភា ក�ុង�ស

•

បាន�សវ្រជាវរកេឃញទួលបុរណ៦ទួលគឺ េន�ស�កដងទង់ចំនួ៤ទួល �ស�កទឹកឈូ
ចំនួ ន១ទួល និ ង�ស�កអង�រជ័ យចំនួ ន១ទួល។

•

សហករជាមួយនិស្សិតសកលវិទ្យោល័យភូមិន�ភ�ំេពញចុះសិក្សោសិលចរឹកេនម
និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈេខត�

•

បាបន��សវ្រជាវ កសងឯកសរ្របវត�ិវត�ុបុរណមួយចំនួនែដលស�ិតេ្រកមករ
របស់វត�អរម សហគមន៍មូលដ និ ងេនក�ុងមន�ីរវប្បធម៌េខ។

•

បានសហករជាមួយនាយកដ�នបុរណវិទ្យោក�ុងករតេម�ងែផនទីស�នីយបុរណក�

ករងរេបតិកភអរូបី ៖

•

សហករជាមួយករិយាល័យ-្រក�ងក�ុងករ្រត�តពិនិត ្យឌីសគា�នទិដ�ករ និងក
ែថរក្សោ្របៃពណី ទំេនៀមទមា�ប់ និងរមណីយដ�នធម�ជាតិ េដម្បីរួមចំែណកក�ុងក
េខត�កំពតឲ្យេទជាមជ្ឈមណ�លថតែខ្ស-វ ីេដអូ ។

•

បានសហករជាមួយគណៈកម�ករអន�រ្រកសួងប�ង�បបទេល�-វ ីេដអូ ចុ ះ្រត�តពិនិត
ទីតំងជួ-លក់ឌីសចំនួ ន០២កែន�ងេន�ស�កឈូក េដយដកហូតឌីសគា�នទិដ�ករបា
២.១៤៧បន�ះ។

•

បានសហករជាមួយអង�ករេអពីកអតក�ុងកម�វិធីលំហត់សិល្បៈរួមប��ូលគា� អង�ករផ
និ ងវប្បធម ៌ និងវិទ្យោស�នអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ែខ�រ ក�ុងកម�វិធីលំហត់បេច�កេទសនាដកម�
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ពិ ណពទ្

•

បានសហករបណ�ុះបណា�លបេច�កេទសនាដកម�េដម្បីេលងរបាំែ�សអំបិលេនអង�ករផ�
និ ងវប្បធម ៌។

•

បាចុ ះ្រត�តពិនិត្យ និងែណនាំអំពីខ�តជាតិៃនក្បោច់ចមា�ក់ែខ�រជូនដល់អជីវករចមា�ក់ពុម
េន�ស�កទឹកឈូ និងចមា� ក់ស�ន់េន�ស�កដងទ

•

បន�ករ�សវ្រជាវ្របវត�ិតម្បោញឬស្សីរបស់សហគមន៍្របជាជនសង�ត់អណ�ូងែខ�រ

•

បានចុះ�សង់ស�ិតិ ្រត�តពិ និត្យ និងែណនាំករដក់ យីេហ ស�ស�� និ ងផា �ំ ផ្ស
ពណិជ�កមែដលមិ នសម�សបតមបទដ�នជាតិេន្រក�ង

៦.៥.មន�ីរវប្បធម និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈេខែកប ៖
ករងរេបតិកភណ�រូ ៖
•

បាសហករជាមួយគណៈកម�ករវត�េបាសសមា� ត កប់ឆា�រៃ្រពផ�ូវចូលរ ូង និងបរិ
ដ�នភ� ំសេសៀរជា្រប

•

ម�ន�ីវប្បធម ៌ករិយាល័យ្-�ស�ក បានចុះផ្សព�ផ្សោយ និង�សង់ស�ិតិ្រប២០១៥។

ករងរេបតិកភអរូបី ៖

•

បានតេម�ងស�ៃដេល�នអប់រ០១ស�ៃដ គឺេរឿង“កំហុសអ�កណ”។

•

បានដឹកនាំ្រក�ម�សវ្រជាវ ៃនសកលវិទ្យោល័យភូមិន�វិចិ្រតសិល្បៈ ចុះ�សវ្រជា
អរក្សេន្រក�ង

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យ និងែណនាំដល់មា�ស់ហ -វ ីេដអូ និ ងកែន�ងជួល -លក់ឌីស េដ ម្ប
ទប់ស�ត់ករប ��ំងេរឿងអសអភាស និងេរឿងែដលគា�នទិដ�ករពី្រកសួងវប
វ ិចិ ្រតសិល្បៈ

•

បានចុះពិនិត្យ និងែណនាំដល់មា�ស់សិប្បកម�ក្បោច់ចមា�ក់ពុម�បាយអរឲ្យេគារពេ
និ ងរចនាបថែខ�រឲ្យបាន្រតឹម្រ

•

បានសហករជាមួយអជា�ធរមូលដ�ន ចុះផ្សព�ផ្សោយ និ ង្រត�តពិនិត្យស�ក
ពណិជ�កម� និងស�កស��េផ្សងៗេន្រក�ង

៦.៦.មន�ីរវប្បធម និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈេខ្រពះសីហនុ 
ករងរេបតិកភណ�រូ ៖
•

បានេរៀបចំែថទំវត�ុ បុរណែដលមានេនក�ុងមន

ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖
•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យក រហត់របាំេផ�េសម របស់សិស្សវិទ្យោល័យ�ស�កកំពង់សិល 
ពីែល្បង្របជា្របិយែខ�រដល់សិស្សមណ�លភូមិកមារអរ
ុ
៣។

•

បានចុះ�សង់ស�ិតិសិល្បៈទស្សនីយភាពេន្រក�ង្រព

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយេសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពីករ្របឡងេ្រជសេរសស�ៃដែតងនិពន�
កំណាព្យេរឿងឆ២០១៥ ដល់្រគប់្រក-�ស�ក។
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•

បានអេ��ញអជីវករ ជ-លក់ឌីស និ ងមា�ស់អជីវកម�េហ�មអុិនេធេណត មកេធ�ករ្របជុំ
េធ�កិច�សន្យោ និងផ្សព�ផ្សោយេសចក�ីជូនដំណឹងដល់អជីវក៣០កែន�ង េន្រក�ង្រពះសីហ
និ ង�ស�កៃ្រពនប់។

•

បានចុះ�សង់ស�ិតិអជីវកម�េលវិស័យភាពយន� សូនរូប និងសិប្បកម� និងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌េ
្រពះសីហនុ និង�ស�កៃ្រពនប់

•

បានេរៀបចំឯកសរស�ីពីករថតចម�ង និងប��ូលបទេភ�ងេដម្បីេធ�ករផ្សព�ផ្សោយដ
េនក�ុងេខត�។

•

បានសហករជាមួយ្រក�មហ៊ុន ផល សេរ៉ត អេ��ញអជីវករេធ�អជីវកម�េលកតំ
មក្របជុំ និងែណនាំ ស�ីពីករេធ�ពក្យសុំច្បោប់េលកតំងស� កយី១២កែន�ង។

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យ និងែណនាំដល់អជីវករមា�ស់ហងេធ�ស�កយីេហមួយកែ
ផលិតេបាះពុម�រូបេទវតខុសពីរូបភាពេដម និងអជីវករេលកតំងស�កយីេ៥៥កែន�ង
េន្រក�ង្រពះសីហ

•

បានចុះ�សង់ស�ិតិជនជាតិេដមភាគតិចស�ូចេន�ស�កៃ្រព

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ បានអនុ��តច្បោប់្របកបអជីវកម�េលវិស័
និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈចំន៧៥ច្បោប

៦.៧.មន�ីរវប្បធម និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈេខេកះកុង 
ករងរេបតិកភណ�រូ ៖
•

បាែថរក្សោ និងេប មា�កែន�ង្រពះអង�េគាកធ�ក េច យឃុនឆាង ទីលនទត់សី ម្ឈ

•

អណូ� ងថ� វត�ុែដល�សង់េចញពីសំេពលិជា្រប។
បានសហករជាមួយ្រក�មអភិរក្ស និងជួសជុលក ន៍ៃន្រកសួងវប្បធម៌ និងវិ ចិ្រតសិ
ជួសជុ លកុ លលភាជន៍មួយចំ នួនធំែដលបាក់។

•

បានេបកពិព័រណ៌ស�ីពីបុរណវត�ុែដលបានមកពីសំេព

•

បានចុះពិនិត្យេមលចំណុចភ�ំអូរកី េដយបានេធ�ជេណ� រច១ និ ងេបាះបេង�លស�កស��
ចំនួ ន១ផា �ំង និងចំណុចភ�ំេពល

•

បានចុះ�សវ្រជាវេនឃុំថ�ដូន រកេឃញពងបុរ១ និ ងឃុំ្របឡាយ រកេឃញ្រពះពុ
បដិ មាចំនួ១អង� និ ងពងបុរណចំន១។

•

បានចុះេទរកអ�កេចះេធ� និងផ� ុំផ�យ េនឃុំថ�ដ

•

ទទួលេភ��វេទសចរណ៍ ចូ លទស្សស�នីយពងបុរណ និងម្ឈូសបុរណ ១២០នាក។

ករងរេបតិកភអរូបី ៖
•

បនហ�ឹកហត់រប

និ ងេរឿងខ�ីដល់សិស្សេដម្បីចូលរួមមេហ�សពសិល្បៈយុវជនថា�ក

និ ង

ចូ លរម
ួ មេហ�សសិល្បយុវជនទូ ទំង្របេ ឆា�២០១៥។
•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យអជីវកម�អុិនេធហកេហ�េន�ស�កមណ� លសីមានិ ងកែន�ងជួល-លក់
ឌីស ក�ុង្រក�ងេខមរភូមិន �ស�កែ�សអំបិ ល �ស�កគីរ ីសគរ និ

ចុ ះែណនាំដល់អជីវករឲ្យមក

ច្បោប់អនុ��តេធ�ច្បោប់អជីវកម�េនករិយាល័យ្រចកេច។
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•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យអជីសិល្បៈសូនរូ េន្រក�ងេខមរភូមិន និ ង �ស�កមណ� លសីមា ្រពមទ
បាែណនាំដល់អជីវករ្រត�វច្បោប់អនុ��តឲ្យបាន្រ

•

បានែចកេសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពីករេរៀបចំមេហ�សពសិល្បៈជា២០១៥ ដល់សធារជ

•

ក�ុងេខត�។
បានចុះែណនាំដល់អជីវករេល កស�កស��ថ�ី សមា�ងករ អ៊ុតសក់ េធ�្រកចក េដម្បី
ច្បោប់អនុ��តេនករិយាល័យ្រចកេចញចូល

•

បានចុះ�សង់ស�ិតិវិស័យអភិវឌ្ឍវប្បធម៌េន�ស�កែ�សអំបិល �ស�កបុទុមសគរ និង�ស�កគីរី

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ បានអនុ��តច្បោប់្របកបអជីវកម�េលវិស័
និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈចំន៨១ច្បោប

៦.៨.មន�ីរវប្បធម និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈេខកំពង់ស�ឺ ៖
ករងរេបតិកភណ�រូ ៖
•

បានចុះពិនិត្យ្រគឹះ្របាសទបុរណវត�ដុងសក់មានឬទ�ិ ពិនិត្យកំេភ�ងបុ
និ ងអណូ� ងបុ រណវត�វំងចស់ ពិនិត្យស�នភាព និងភូមិស�ស��សះែកវ ពិនិត្យ

ែដលរក្សោទុកេនសហ្រគាសផលិតទឹកស�ត ស�ិតេន�ស�ក
•

បានចុះ�សវ្រជាវរកទួលអង�បុរណ ពិនិត្យវត�ុបុរណែដល្របជាពលរដ�រក្សោ
ជាមួយឆា�ំ្របាសទែក�កពងកប់ឆា�រ កូនេឈែដលដុះេល្របាសទស�ិតេន�

•

បានសហករជាមួយអជា� ធរពក់ព័ន� ចុះេទភ�ំ្រពះេដម្បីវស់ែវងតំបន់ករព
កំណត់តំបន់ករពរភ�ំ្រពះជាេបតិកភណ�វប្បធម៌ជាតិប៥៣បេង�លេន�ស�កថ�

•

បានសហករជាមួយអជា�ធរឃុំយាអង� េដម្បីពិនិត្យករឈូសឆាយដី និងស
ខុ សច្បោប់េនេលទីតំងកំណត់តំបន់ករពររមណីយដ�ន

•

បានចុះ�សង់ស�ិតិផ�ះរបស់្របជាពលរដ�ក�ុងភូមិចំករហ�ួង ែដលសង់េនេល�សះសរេពយុ
វំងចស

•

បានសហករជាមួយ្រក�មករងរ�ស�កបរេសដ� ចុះ្រត�តពិនិត្យទួលអង�េម៉្សៅ េន
េដយ្របជាពលរដ�េនទីេនាះបានស��សះទឹក និងបានេធ�ករផា�កសកម�ភាព
ហត�េលខទទួលស�ល់ពីអជា�ធរ�ស�ក ឃុំ និងភ

•

បាន្របគល់វត�ុ បុរណ្រពះវិស�ុជូនសរមន�ីរជាតិែដលបានមកពី្រក�មករងររបស់មន
ជនបទេខត�។

•

បានទទួលសិវៈលិង� អំពីថ�ចំនួ០១ ពី្របជាពលរដ��ស�កគងពិសី យកមករក្សោទុកេន
វប្បធម ៌េខត�

•

បានសហករជាមួយអជា�ធរឃុំមហសំង ចុះពិនិត្យទួលអង�បុរណេនឃុំមហ
េបាះបេង�ល្រពំ។

•

ចុ ះពិ និត្យឆ�ឹងដំរីេនអ�សមភ�ំបាត និងពិនិត្យវត�ុបុរណេនសរមន�ីរន

•

ទទួលេភ��វចូ លទស្សនាសរមន�ីរនរៈបុរីសរុបចំ៥.៨៤៥នាក់

ករងរេបតិកភអរូបី ៖
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•

បានសហករជាមួយមន�ីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាេខត� េបកមេហ�សពសិល្បៈយុវ
មូ លដ�នេខត�ឆា២០១៥ និ ងបំផុ លចលនាតមវិទ្យោល័យក�ុងេខត� បេង�ត្រក�មសិល្បៈយ
វ ិទ្យោល័េដម្បីចូលរួម្របកួត្របែជងក�ុងមេហ�សពសិល្បៈយុវជនថា�ក់មូលដ�ន២០១៥។

•

បានបេង�ត្រពឹត�ិករណ៍្របឡងសិល្បៈចេ្រម�ងែខ-សម័ យ និ ង្របណាំងរេទះេគាេ
េដ ម្បីអបអរពិធីបុណ្យចូលឆា�ំ ថ�ី ្របៃពណីជាតិែ

•

បានសហករជាមួយមន�ីរធម�ករ និងសសនា សលេខត�កំពង់ស�ឺ េរៀបចំ្រពះរ
ចេ្រមន្រពះជន� ្រពះករុណា្រពះបាទសេម�ច្រពះបរមនាថ នេរត�ម សីហមុនី ្
ៃន្រពះរជាណាច្រកក

•

បានប�ូន្រគ
�
� ជំនាញរបាំេទបណ
� ុះបណា�លសិស្សវិទ្យោល័យកំពង់ស�ឺ សិស្សេន
�ស�កសំេរងទង សិស្សេនវិទ្យសុខផល�ី មណ�លកុមារកំ្រពច្បោរមន មណ�លអង
ៃនក�ីសង្ឈឹម(ក�ីល ) និ ងមណ� លអង�ករភូមិអរុណរៈ �ស�កកំពង់សីល េខត�្រពះសីហ

•

បានេរៀបចំេបកវគ�បង� ត់របាំដល់សិស្សេយាធា អ េស អ៣៣នាក់ េដម្បីេ្រត�មយ
សែម�ងេនេ្រក្របេ

•

បានចុះពិនិត្យករប��ំងភាពយន�លក់សំបុ្រត របស់្រក�មហ៊ុនរ៉ក្រប�ដកសិន និង្រក�មហ
េនស�ូឌីេយាថតភាពយ

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យ្រក�មហ៊ុន េមហ�ហ�ីល ែដលសុំទីតំងថតភាពយន�េន�ស�កសំ

•

បានចុះពិនិត្យសិល្បៈសូនរូប និងសិប្បកម� េន្រក�ងច្បោរមន �ស�កសំេរងទង �ស
�ស�កឧដុ ង� �ស�កថ�ង។

•

បានចុះ�សវ្រជាវែខ�ងឯកែខ�រេន�ស�កឧដុង� �សវ្រជាវទំេនៀមទមា�ប់ ភាស និ ងស
តិ ចសួយេន�ស�ឱរ៉ល់។

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្រក�ងច្បោរមន បានអនុ��តច្បោប់្របកបអជីវ
វប្បធម ៌  និងវិចិ្រតសិល្បៈចំ៦៦ច្បោប

៦.៩.មន�ីរវប្បធម និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈេខកំពង់ឆា�ំង 
ករងរេបតិកភណ�រូ ៖
•

បានបន�ចុះ�សង់ស�ិតិ្របាសទ ទួល្របាសទ ្រគឹះ្របាសទ ស�នីយបុេរ្របវត�
វប្បធម ៌្របវត �ិស�ស

•

បានកំណត់្រពំ្របទល់ទីទួលបុរណបាន៤៦កែន�ង។

ករងរេបតិកភអរូបី ៖
•

បានបន�ចុះ្រត�តពិ និត្យ និង� សង់ស�ិតិសិល្បៈទស្សនីយភាព សិល្បៈសូនរូប សិល្
និ ងអភិ វឌ្ឍវប្បធម៌

•

បាន�សវ្រជាវ្របវត�ិបុណ្យចូលឆា�ំ្របៃពណីជ០១អត�បទ។

៦.១០.មន�ីរវប្បធម និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈេខេពធិ៍សត
ករងរេបតិកភណ�រូ ៖
•

បានេរៀបចំេធ�ស�កស��េដម្បីអភិរក្សទីតំងផ�ូរបុរណេន�ស�ក្រកគរ០២ស�ក
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•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យករសងសង់សំណង់ េនវត�ទួលគូ និ ងចុះពិនិត្យេមលទួលបុរណ
ែដលមានេដមេឈទលធំមួយេដម និងមានអយុកល្រ១០០ឆា�ំេន�ស
កេណ��ង។

•

បានេរៀបចំេធ�ស�កហមឃាត់ អភិរក្ស ទីតំងផ�ូរបុរ២ស�ក េន�ស�ក្រកគ

•

បានេធ�ប��ីស្រមង់េបតិកភណ�ក�ុងឃុំែ�សស�ុក និងឃុំេកះជុំ ជូន្រក�មករ ងរសុរិេយា
ចុ ះវស់ែវងដីធ�ី និងចុះកំណត់្រពំបឹងទេន�អុំជាថ�ីេ្រកយករវស់ែវងជាលក�ណៈ

េន�ស�កកេណ ��ង
•

បានចុះេទពិ និត្យ និងផ្សព�ផ្សោយពីច្បោប់ករពរេបតិកភណ�ដល់្របជាពលរដ� រស
បឹងទេន�អុំ (បឹង្របវត�ិស�) េន�ស�កកេណ ��ង

•

បានចុះជាមួយនាយកដ�នបុរណវត�ុ ពិនិ ត្យ និងវយតៃម�វត�ុសិល្បៈេនផ�ះ្រ
្របេមា �ស�កវលែវង េដយពិនិត្យេឃញមានវត�ុសមួយចំនួនេនទីេនា

•

បាន�សវ្រជាវរកេឃញទីទួលបុរ(្រគឹះ្រប) េនវត�ដំរីសចស់   និងរកេឃញទីត
ឡដុ តឥដ�សម័ យប៉ុ ល ពត និ ងបានចុះ�សវ្រជាវប��ក់ទីតំងទួលបុរណ េន�ស�ក

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យល�ងបុេរ្របវត�ិស�ស� េន�ស�

•

បានចុះពិនិត្យករឈូសឆាយដីប៉ះទួលអ�កតេ្រតក ពី្របជាព១នាក់េនឃុំែ�សស�ុ
�ស�កកេណ��ង និ ងបានេធ�ករអប់រំែណនាំពីអជា�ធ

•

បានចុះសិក្សោេលគេ្រមាងអភិវឌ្ឍផ�ូវពីឃុំែ�សស�ុក ដល់ឃុំរំងទិល ែដលប៉ះពល់

•

បានចុះសិក្សោបឹងេបាះពួយ និងបឹងអំពួច

េឃញថាបឹងទំងពីរេនះជាបឹងធម�ត មិន

ទក់ទងនិង្របវត�ិស�ស�េឡ
•

បានចុះពិនិត្យ្រពះេកសេទវរូប�សី េធ�ពីថ� ភក់ពណ៌េខ� េនស�� កភ�ំ្

ករងរេបតិកភអរូបី ៖
•

បានចុះព្រងឹងខ�តសិល្បៈដល់្រក�មសិល្បៈមហជនតមសមាគម និងស៣៦េលក។

•

បានតេម�ងរបាំ្រកមា េនក�ុង្រក�មសិល្បៈមហជនៃនអង�ករេច

•

បានចុះពិនិត្យេលករ-លក់ឌីសែដលគា�នទិដ�ករ និងកេហ�វីេដអូអសអភាស 
ផ្សោយដល់អជីវករែដល្របកបអជីវកម�ភាពយន-លក់ឌីសណាែដលមានទិដ�ក
្រកសួងវប្បធម៌ និងវិ ចិ្រតសិ េនក�ុង្រក�ង និងតមបណា��ស�កបាន៣២េលក។

•

បានចុះពិនិត្យ និងផ្សព�ផ្សោយដល់អជីវករច ្រក�ងេពធិ៍ �ស�កភ�ំ្រកវញ �ស�ក្រក

និ ង�ស�កបាក
•

បាចុ ះ�សង់ស�ិតិ និ ង

ជ្រម�ដល់អជីវកឲ្យម្របកបអជីវកម�េលវិស័យវប្បធមចំនួ ន

៦ឃុំ។
•

បានចុះ�សង់ស�ិតិសមា�ងករ និងមី្រក� ធុងបាស់ បា០៤កែន�ងេនឃុំែ�សស�ុក

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយអំពីវប្បធម៌្របៃពណីែខ�រដល់ជនជាតិភាគតិចជង ឲ្យបានយល់
វលែវង

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយបានអនុ��តច្បោប់្របកបអជីវកម�េលវិស័យវ
និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈចំន៦០ច្បោប
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៦.១១.មន�ីរវប្បធម និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈេខបាត់ដំបង 
ករងរេបតិកភណ�រូ ៖
•

បាចុ ះេទពិនិត្យខ�ងអងឃូបដក និងេដះ�សយទំនាស់េនបឹងដេង�េពន �

•

បានចុះកំណត់ទួលបុរណចំន០៧ទួលគឺ ទួលបល�័ង�, ទួល្រគ�, ទួលេ្រច, ទួលេគា

,

ទួលេគាក្រត�ំ និងទួលជីកំប៉ុសក�ុង�ស�កេមាងឬស្សី និងទួលេគាកពៃន� េន�ស�
•

បានចុះកំណត់្រពំ្របាសទ្រតីេកណ ឬ្របាសទបេវល េ

•

បានចុះពិនិត្យេមលករជីកដីមួយកែន�ងេដម្បីកុំឲ្យប៉ះពល់ទួលៃ្រកព័ន� េន្រក�

•

បានេបកករដ�នជួសជុលអភិរក្សេន្របាសទឯកភ�ំ និង្រ

•

បានទទួលយកវត�ុបុរ

“្រពះែភ�ន្រពះពុទ�រ” េនសលវិចិ្រតសិល្បៈភូមិភាគបា

េន�ស�កបាណន់
•

បានចុះពិនិត្យទួលបុរណ និងចុះេបាះបេង�លករពរ ស�នីយបុរណដំណាក់កំ្
កំេរៀង។

•

បានចុះពិនិត្យថ�បុរណេនវត�សេម�ច េន�ស�ក

•

បានទទួលផា�ំង សិលចរឹកច០២ផា �ំង េនអនុវិទ្យោល័យៃ្រពខ�ស់ �ស�ក

•

បានចូលរួមេធ�កំណាយេនល�ងស�នជាមួយ្រក�មនិស្ស ិតៃនសកលវិ ទ្យោល័យភូមិន�វ
ែដលដឹកនាំេដយ្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈ និង សរមន�ីរៃនមនុស្ស ន
្រក�ងបា៉រី

•

បានចូលរួមចុះ្រត�តពិនិត្យ េដម្បីេធ�ករជួសជុល្របា, ្របាសទបាែសតនិង 
បាណន់ជាមួយនាយកដ�នគាំពរ និងអភិរក្សសំណង់បុរ

•

ទទួលេភ��វចូ លទស្សនាសរមន�ីរេខត�សរុបចំ៨៩៨នាក់(េភ��វអន�រជាតិចំនួ២៥៩នាក)។

ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖
•

បាបន�ហត់ក្បោច់បាត េល�ន និ

•

បានចង្រកង្របវត�ិរបាំកច់េពតនិងចុះ�សវ្រជាវរក្របវត�ិដំណាំេពតេន�ស

•

បានអនុ��តច្បោប់អជីវកម�ែផ�កសិល្បៈទស្សន១៩ច្បោប់ សិល្បៈសូនរូប និងស
កម�បា២៧ច្បោប់ និងសិល្បៈភាពយ៤៣ច្បោប

•

បានអនុ��តច្បោប់ដឹករូបវត�ុសិល្បៈច១៧រូបេទេខត�េសៀមរ

•

បានចុះពិនិត្យសិប្បកម�ចមា�ក់ និងបន�េធ�ច្បោប់អជីវកម�េន�ស

•

បានចុះ�សង់ស�ិតិស�កយីេហ ផា�ំងផ្សោយពណិជ�កម� និងស�កស��េផ្សងៗ
ដំបង។

•

បណា�ល័យេខត�បានេបកទ�រជូនសធារណជនចូលអនេសៀវេភជាេរៀងរល់(េលក
ែលងៃថ�ឈប់ស្រម)។

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្រក� ងបាត េចញលិខិតអនុ��ត្រគប់េសវកម�វប្ប ចំនួ ន
៩៤ច្បោប់ និងេន�ស�កបេវលចំ២០ច្បោប

៦.១២.មន�ីរវប្បធម និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈេខៃប៉លិន ៖

31

ករងរេបតិកភអរូបី ៖
•

បានតេម�ងេរឿងេល�នខ�ីបានមួយទ្រ“ស�រតីយុវជនសម័យថ�ីេលទឹកដីៃនវប្បធ”។

•

បានបន�ហ�ឹកហត់របាំក្បោ

•

បានេរៀបចំេបកវគ�បំប៉នរបាំក្បោច់បាត របាំែរងត្បូង និ ងេភ�ងព

•

បានេបកមេហ�សពថា�ក់េខត�ស្យុវជនេលកទី៥ ឆា�២០១៥។

•

បានចុះ�សង់ទិន�ន័ និ ងែណនាំដល់អជីវករ ជ

-លក់ឌីស្រគប់្របេភទមិនឲ្យទទួលទិញ

ណាែដលគា�នទិដ�ករពី្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈ េន្រ
•

បានចុះ�សង់ស�ិតិបណា�គារ និងតូបលក់េសៀវេភេន្រ ក�ងៃប៉លិន និង�ស�កស

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយបានអនុ��តច្បោប់្របកបអជីវកម�េលវិស័យវ
និងវិចិ្រតសិល្បៈចំន២២ច្បោប

៦.១៣.មន�ីរវប្បធម និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈេខបនា�យមានជ័យ
ករងរេបតិកភណ�រូ ៖
•

បានចូលរួមេដះ�សយទំនាស់ដីទួល្របាសទ េន�ស�ក្រពះ

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យទួល្របាសទ និងេបាះ្រពំ្របទល់្របាសទស�ិត

•

បានចុះ�សង់ស�ិតិស�នីយបុរណេន�ស�ក្រពះេន្

•

បានចុះពិនិត្យទួលបុរណ្រតពំ ង្រគញូងេនឃុំប

•

បានចុះប��ីវត�ុបុរណតមសហគម និងស�នីយបុរណក�ុង

•

បានចុះេបាះបេង� លកំណត់ ្រពំ្របទល់ទួល្របាសទធំ េន

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយេសចក�ីសេ្រមចស�ីពីករកំណត់តំបន់ទំងបី េដម្បីករពរប
េនតមបណា�េ-្រក�ង

•

បានផ្សព�ផ្សោយសរចរែណនាំស�ីពីប្រមាមេធ�អជីវកម�ជីករុករក និងបំផា�ញវត�ុបុរ
េមឃុំ �ស�កស�យេចក

•

បានទទួលវត�ុបុរណចំន៣២ដុំ ពីនគរបាលេបតិកភណ�្របចំ្របាសទបនា�យ០៣ដុំ
េទៀតពី ្របជាជន�ស�កថ�ពួក

•

ទទួលេភ��វចូ លទស្សនាសរមន�ីរេខត�សរុបចំ១.៧៦៧នាក (េភ��វអន�រជាត១៤៤នាក)
ចូ ល្របាសទបនា�យឆា�រ១០៧.៧៤៩នាក់(េភ��វអន�រជាត១

.៨៥៩នាក) ចូ ល្របា

បនា�យទ័ពចំនួ១.២៥៤នាក(េភ��វអន�រជាត១៦នាក) និ ងចូ លសរមន�ីរបុរណវិទ្យោេទ ស�យចំនួ៤៦៥នាក់(េភ��វអន�រជាត៩៤នាក)។
ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖
•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យ ែណនាំ និងព្រងឹងច្បោប់ដល់អ

-លក់ឌីសេន្រក�ងសិរីេសភ

និ ង្រក�ងេបា៉យែប៉
•

បានសហករជាមួយសមត�កិច�្រក�ងសិរីេសភ័ណចុះបិទអជីវកម�េហ�មអុិនេធេណតប១
កែន�ង។
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•

បានចុះេធ�ច្បោប់បន�អជីវកម២០១៥ និ ងចុ ះ�សង់ស�ិតិភាពយន� បណា�ល័យ តូបលក់េសៀវេ
និ ងអង�ករែដលមានេនក�ុងេខត

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យវត�ុសិល្បៈចមា�ក់េឈ០៨រូប និ ងចមា�ក់ថ�ចំនួ០៧រូបែដល្រត�វនាំេ
េទេខត�េសៀមរប ចមា�ក់ថ�ចំ៣១រូប និ ងចមា�ក់េឈចំនួ០៦រូប នាំេចញេទរជធានីភ�ំ
និ ងចមា�ក់ថ�ចំនួ០៨រូប នាំេចញេទេខត� កំពង់ចម និងចមា�ក់ថ�ច០១រូប នាំេចញេទេខ
បាត់ដំបង

•

បានចូលរួមវយតៃម�្រពះពុទ�បដិមាែដលនាំចូលពី្របេទសៃថ េនកងរជអវុធហត
មានជ័យ

•

បានសហករជាមួយមន�ីរពណិជ�កម�េខត�បនា�យមានជ័យ ចុះ្រត�តពិនិត្យស�កស��
កែន�ងេន្រក�ងសិរីេសភ

៦.១៤.មន�ីរវប្បធម និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈេខឧត�រមានជ័យ 
ករងរេបតិកភណ�រូ ៖
•

បានសហករជាមួយនគរបាលករពរេបតិកភណ� ៃនស�ងករនគរបាលេខត� េធ�
អេ��ញមា�ស់ចំករដំឡូងមី្របែហ៣ហិចត េន�ស�កបនា�យអំពិល មកសកសួរ
ជីកកកយទួលេគាក្រ។

•

បានចុះពិនិត្យស�នភាព្របាសទគុកែដលទទួលរងនូវករ

•

បានពិនិត្យ វយតៃម�េលគេ្រមាង្រត�ស្រតយៃ្រពស�នអូរជីក និង្រ

•

បានចុះពិនិត្យស�នភាព្របាសទ និងចុះប��ីវត�ុបុរណេនេ្រកឃា�ំងេន�

•

បានសហករជាមួយអធិក នគរបាល�ស�កបនា�យអំពិល និងនគរបាលករពរេបតិ
បានទប់ស� ត់បទេល�សជីករកកំណប់េលដីទួលមួយកែន�ងក�ុង�ស�កបនា� យអំពិល េដ
ឃាត់ខ�ួនមនុស្សចំន០៤នាក់ និងសមា�រៈមួយចំនួន និង បានេដះែលងវិញេ្រកយពីេធ
សន្យោ និងអប់រំរួច

•

បានចុះវស់ែវងកំណត់្រពំដីទួល្របាសទភ�ំដីជាមួយ មា�ស់កម�សិទ�ិដីែដលមានេន
្របាសទ ស�ិតេន្រក�ងសំ

•

បានចុះកប់ឆា�រៃ្រពក�ុងបរិេវណ្របាសទេន�ស�ក្រតពំង្របាសទេដម្បីង
េទសចរណ៍ចូ លទស្សនា

•

បាចុ ះពិ និត្យទួល្របាសទកប់គងក�ុងគេ្រមាងេបាះបេង�លកំណត់ែដនអភិរក្ស និង
្របាសទខ�រចរ ក�ុងគេ្រមា

•

បានចូលរួមជួសជុលស�នទ័(អូ រជីក) ជាមួយនាយកដ�នគាំពរ និង អភិរក្សសំណង

•

បានចុះពិនិត្យ្របាសទ្រពហ�កិល  និង ស(អូ រជីក) ែដលកំ ពុងទទួលករជួសជុលព
នាយកដ�នគាំពរ និង អភិរក្សសំណង់

•

បានចុះ្របមូល និងដឹកជ��ូនវត�ុ បុរណពីស�នទ័ពច២ដុំ យកមករក្សោទុកេនមន�ីរវប្ប
និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈេខត

•

បានចុះ�សវ្រជាវរកេឃ ញេជងទ្រមនា២ដុំ េនស�នទ័(អូ រជីក) ែដលកំ ពុងទទួលក
ជួសជុ លពីនាយកដ�នគាំពរ និង អភិរក្សសំណង់
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ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖
•

បានសហករជាមួយសល្រក�ងសំេរង េរៀបចំកម�វិធី្របឡងចេ្ ឱកសបុណ្យចូលឆា�ំ ថ
្របៃពណីជាតិែខ�រ

•

បានចុះពិនិត្យប ��ំងភាព-វ ីេដអូ ែដលគា�នទិដ�ករពី្រកសូងវប្បធម៌ និងបានេធ�
ដល់អជីវករជួលេម្រក� ធុងបាស វីេដអូចល័ត អំពីក្រមិតសេម�ង េន្រក�ងសំេរង �ស�ក
និ ង�ស�កបនា�យអំពិល

•

បានចុះពិនិត្យសកម�ភាពេធ�ពុម�រន េទព�េន្រក�ងសំេរង ផលិតវត� ុសិល្បៈអំពីេឈ និង

េន�ស�កអន�ង់ែវង �ស�ក្រតពំង្របាសទ និងពិនិត្យកែន�ងលក់វត�ុសិល្បៈអំពីេផ ល�ក់
�
្របាក់ លង�ិនេនចំណុច្រចកអន�រជាតិអូរ
•

បានចុះពិនិត្យអជីវកម�អ៊ុតសក់ សមា�ងករ និងលម�្រកចក និ ងចុះពិនិត្យ ករត
ផ្សោយព ណិជ�កម�េន្រក�ងសំេរង និង�ស�កបនា�យ

•

បាន�សង់ទិន�ន័យចំនួនបណា�គារ បណា�ល័យ និងអង�ករែដលមានក�ុ

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្រក�ងស

បានេចញលិខិតអនុ��ត្របកបអជីវកម�

វ ិស័យវប្បធម ៌ និងវិចិ្រតសិល១៨ច្បោប់

៦.១៥.មន�ីរវប្បធម និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈេខេសៀមរប 
ករងរេបតិកភណ�រូ ៖
•

បានចុះពិនិត្យសកម�ភាពបូមខ្សោច់ខុ០១កែន�ង ជាប់ផ�ូវបុរណ េន�ស�កពួក លទ
េនែតមានករលួចបូមខ្សោច់ម�ង

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យទីតំងទួលអណ�ូងលវ េន្រក�ងេសៀមរប ែដល្របជាពលរ
បង�ន់អនាម័យ្របទះេឃញឆ�ឹងសពបុរណមួយចំនួន និង្រកឡ និងបានេធ�ករហមឃ
ជីកបន�។

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យ និងទប់ស�ត់ករកប់ឆា�រដីចំណី្របាសទកេកះ ពី្របជា
េនឃុំែ�សណូយ �ស�កវ៉រិន និងេធ�កិច�សន្យោប�្ឈប់ជាប

•

បានចុះទប់ស� ត់ករេធ�របងហ៊ុ�ព័ទ�យកដីចំពក់កណា�លទក្សិណ្របាសទនាគគូ
ពី ្របជាពលរដ�មួយ្រគ�សរេនឃុំខ�រសណា�យ �ស�កបនា�យ�សី និងបានេធ�កិច
ជាបនា� ន់

•

បានសហករជាមួយនាយកដ�នគាំពរ និងអភិរក្សសំណង់បុរណ ចុះេទទទួល
បុ រណចំនួ១៥រូប កុ លលភាជន៍ដីដុតចំ ន៣៨ បំែណកមាត់កុលលភាជន៍ចំ២៩ និ ង
ផ្តែប្រាសា ទបុរាណធ្វើ
ពីថ
្ មភក់ពណ៌ប្រផេ ះចំ នួ ន១ ពីេមប�
� កររងកងរជអវុធហត�េខត�េសៀម
យកមកទុ កេននាយកដ�នគាំពរ និងអភិរក្សសំណង់

•

បានចុះេទទទួលយករូបចមា�ក់ថ�ចំ០២ដុំ េនអធិករដ�ននគរបាល�ស�ក្រកឡាញ់ 
ពលរដ�្របទះេឃញេនតមផ�ូវេនឃុំកំពង់ថ�ូវ �ស�ក្រកឡាញ់ និងយកេទរក្សោ
អភិ រក្សអង�រ

•

បានសហករជាមួយអជា�ធរ្រក�ងេសៀមរប ចុះ្រត�តពិនិត្យករចក់ដីល
បន�បនា�ប់េន្រក�ងេសៀមរបែដលមា១០០ែម៉ ្រ X

២០០ែម៉ ្រត េដយ្របជាព០៣
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នាក់។  បច�ុប្បន�្រតពំងេនះេនសល៦០ែម៉ ្រត X ១០០ែម៉្រត។ ជាលទ�ផលសមត�កិច�ច្រ
បានចុះ្រត�តពិ និត្យជាេ្រចនេលកែតពុំទទួលបានលទ�ផលវិជ�មានឡយ បច
េ
� ុប្បនកំពុ
�

ែផនករចត់ករប
•

បាសហកា រជា មួយអា ជ្ញ
ាធរស
្ រុ កក្រឡា ញ់

ចុ ះត្រួតពិនិត្យ
ត្រពាំ ងល
្ បើ
ក

ដែ លមា នប្រជាពលរដ្ឋ

ចំ នួន២១គ្រួសា រ និ ង្រតពំង្រពះលន ែដល្របជាពលរ ដ៣៩្រគ�សរស់ នៅ
ជ
ុ ំ វិ ញមា ត់ត្រពាំ ង
បុរាណទំងពីរេនបា នចា ក់ដី រំលោ
ភចូលជ
ុ ំ វិ ញមា ត់ត្រពាំ ង
បញ
្ ឈប់ កា រចា ក់ដី រំ លោ
ភយកត្រពាំ ងនេ ះជា បន្ទាន់

ជា លទ
្ ធផលបា នឱ្យ
ធ្វើ
កិច
្ ចសន្យ
ា

និងហា មឃា ត់ មិនឱ្យ
សា ងសង់សំណង់ថ
្ម
ី

គ្រប់ប្រភេ ទបន្ថែមទៀ
តឡើយ។
•

បាសហកា រជា មួយអា ជ្ញ
ាធរស
្ រុ កក្រឡា ញ់

ចុ ះត្រួតពិនិត្យ
ត្រពាំ ង្រពះល ដែ លមា នប្រជាពលរដ្ឋ

ចំ នួន៣៩គ្រួសា ររស់ នៅ
ជ
ុ ំ វិ ញមា ត់ត្រពាំ ងបុរាណនេ ះបា នចា ក់ដី រំលោ
ភចូលជ
ុ ំ វិ ញមា ត
ត់្ រពាំ ង។
ជា លទ
្ ធផលបា នឱ្យ
ធ្វើ
កិច
្ ចសន្យ
ាបញ
្ ឈប់ កា រចា ក់ដី រំលោ
ភយកត្រពាំ ងនេ ះជា បន្ទាន់។
•

បាសហកា រជា មួយអា ជ្ញ
ាធរ និងសមត
្ ថកិច
្ ចស
្ រុ កប្រាសា ទបា គង
កុលា លភា ជន៍ចំនួ ន៧ដុំ

ដែ លប្រជា ពលរដ
្ ឋជី កប្រទះ ឃើញ

បាចុ ះពិនិត្យ និងទទួ ល
នៅ
ស
្ រុ កប្រាសា ទបា គង

យកមករក្ទុកនៅ
មន
្ ទី រវប្បធម៌ និងវិ ចិត្រស
ិ ល
្ បៈខេ ត
្។
ត
•

បានចុះពិនិត្យផា�ំងរូបចមា�ក់ក០១ផា �ំង និងរូបឆា�ំ្រ០១ផា �ំង ែដល្របជាពល
្របទះេឃញេន�សះេល្បក �ស�កអង�រជុំ េហយបានេធ�កិច�សន្យោជាមួយគណៈកម�ក
អជា�ធរឃុំ ែដលបានេស�សុំរក្សោទុកជាបេណា�ះអសន�េនវត�ដំណាក់ស្រមាប់ពុ
បូ ជា

•

បានទទួលវត�ុបុរណចំន៤ដុំ ពីជនជាតិអង់េគ�ស

•

បាន្រត�តពិ និត្យេឃញវត�ុសិល្បៈច១ដុំ ជាបំែណកក្បោលនាគ េធ�ពីថ�ភក់ និងបានដកហ
ឲ្យេធ�ករនាំេចញេ្រក្រ

•

បានចុះ�សវ្រជាវរកេឃញអណ�ូងបុរណ៣ និ ងេចតិ យចំនួ ន៣ េនវត�្រពះអង�្រទង់
�ស�កពួ ក។

•

បានផ្សព�ផ្សោយេសចក�ីសេ្រ០១ស.រ ស�ីពីករកំណត់បរិេវណ ្របាសទ ទួល
្រតពំង ស�នបុរណ េន�ស�កជីែ្រកង �ស�កពួក �ស�ក�សីស�ំ �ស�កវ៉រិន �ស�
និ ង�ស�កអង�រជុំ។

•

បានទទួលឲ្យេភ��វចូលទស្សនាសរមន�ីរជាតិអង�រសរុបម៥១.៤៨៦នាក់(េភ��វអន�រជាត
ចំនួ ន៤៨.២៦៦នាក) សរមន�ីរ្រពះនេរត�មសីហនុចំ២៥

.០៦១នាក់(េភ��វអន�រជាតិចំនួ

២៤.២៤៩នាក) សរមន�ីរវត�រជបូព៌ចំន៥.២១១នាក់(េភ��វអន�រជាតិចំនួ៤.៧៨៧នាក)។
ករងរេបតិកភណ�អរូប
•

បានផ�ល់លិខិតអនុ��តនាំេចញវត�ុសិលេទេ្រក្របេទសចំ១១៦រូប។

•

្រក�មសិល្បៈមហជនចំ២៤្រក�មបានេចញសែម�ងតមេរងមេហ�សព សណា�គារ
ដ�ន និងផ្សោររ ្រតីជូនេភ��វជាតិ និងអន�រជាតិទស្

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយអនុ្រកឹ៦៣ អ.ន.្រក ស�ីពីករ្រគប់្រគងសិល្បៈភាពយន�វីេដអូ និង
បំពងសេម�ងេន�ស�កបនា�យ�សី និង�ស�កពួក
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•

បានចុះែណនាំ និង្រត�តពិនិត្យបទេល�សភ -វ ីេដអូ ដល់អជីវករភាពយ-វ ីេដអូ (ករផលិត
ករចក់ប ��ំង ករ -លក់ឌីសអសអភាស និងគា�ន ទិ) ឱ្យចូលរួមអនុវត�តមលិខ
បទដ�នច្បោប់ចំ១៣៨កែន�ង េន្រក�ងេសៀមរប �ស�កពួក �ស�កជីែ្រកង �ស�កអង�រជុំ 
បនា�យ�សី  និង�ស�្របាសទ។

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យេរងភាពយន�ផា�ទីនីមសុីេនផ�ិចេន្រក�ងេសៀមរប ែដលកំពុងដំេ
ពុំ ទន់មានច្បោប់អនុ��តេនេ

•

បាន្រត�តពិនិត្យ និងែណនាំដល់អជីវករ សិប្បករែដលកំពុងបេ្រមេសវកម�ទក់ទងនឹង
សូនរូប និងសិប្បកម�ឲ្យេគារពតមក្បោច់ចមា�ក់ែខ�រ េន្រ បានចំនួ១១៨កែន�ង និ ង េន
�ស�ក្របាសទបាគង និង្រក�ងេ បានចំនួ១១កែន�ង។

•

បានសហករជាមួយ្រក�មករងរច្រម�ះសល្រក�ងេដម្បីេរៀបចំសណា�ប់ធា�
ដល់អជីវករជាមា�ស់ស�កស��ែដលេលកតំងគា� នសណា�ប់ធា�ប់ និងពុំេគ២៩
កែន�ង េន្រក�ងេសៀមរ

•

បាចុ ះត្រួតពិនិត្យ
អក
្ ខរាវិ រុ ទ
្ធ
េលស
្ល
ាកយ
ីហោ ស�សញ
្ញ
ា និ ងផា �ំងផ្សោយពណិជ�

និ ង

សហករជាមួយ្រក�មករងរច្រម�ះសល្រក�ងេដម្បីេរៀបចំសណា�ប់ធា�ប ចុ ះកា ត់
ស�កយីេហែេលកតំងេដយពុំេគារពច្បចំ នួន១៧១ស
្ល
ាក និងក្រុ មហ៊ ុ នចំ នួន៦ នៅ
ក្រុ ងសៀ
មរាប។
•

បាចុ ះផ្ស
ព
្ វផ្ស
ាយចំណ
េ ះ ដឹ ងវប្បធម៌ ប្រពៃ ណី ទំ នៀ
មទម្ល
ាប់ដល
់ប្រជា ពលរដ
្ ឋនៅ
ស
្ រុ កពួក។

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្រក�ងេស

បានផ�ល់ច្បោប់េសវ េលវ ិស័យវប្បធម៌ និ

វិចិ្រតសិល្ចំនួ ន១៣៦ច្បោប

៦.១៦.មន�ីរវប្បធម និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈេខ្រពះវិហរ
ករងរេបតិកភណ�រូ ៖
•

បានចុះពិនិត្យេមល្របាសទបុរណស�ិតេនទីតំងដីសម្បទនេសដ�កិច�របស់្រ ក
េន�ស�ករេវៀង និង្រក�មហ៊ុនឡានេហ�ន េន�ស�កែ

•

បានទទួលវត�ុបុរណសរុបចំន២០ដុំ ពី�ស�កសង�មថ�ី �ស�កែត្បងមានជ័យ និង�ស�កគូែលន

•

បានចុះកំណត់្រពំ ដីសម្បទនេសដ�កិច្� រក�មហ៊ុនC.A.D.I Co, Ltd េន�ស�ករេវៀង

•

បានចុះេបាះបេង�ល្រពំដី្រក�មហ៊ុន និងសិក្សោផលប៉ះពល់របស់្របជាពលរដ�េនក
សិលដមុិច េន�ស�កគូែ

•

បានចូលរួម្រត�តពិនិត្យ និងវស់ែវងកំណត់ទំហំៃផ�ដីប៉ះពល់ជាមួយ ្របជាពលរដ
សម្បទនេសដ�កិច�របស់្រក�មហ៊ុនេខ មបូឌ េដនេផ�នេថសិន េន�ស�កជ

•

បានចូលរួមពិនិត្យបេង�ល្រពំដីរបស់្រក�មហ៊ុនឬទ�ី្រកនីតេន�ស

•

បានចុះេទពិ និត្យទីតំងដីមានទំនាស់រវង្របជាពលរដ�ជាមួយ ្រក�មហ៊ុនដីសម្បទ
អិ ន ធី េន�ស�ករេវៀង

•

បានចុះេទ្រក�មហ៊ុន ្រទី ភាព សិក្សោផលប៉ះពល់ និងេធ�ចំណាត់ថា�ក់េន�ស�

•

សកម�ភាពឆា�ំ្រត�ស្រតយៃ្រពតម្របាសទប១០៣.១៩៩ែម៉ ្រតកេរ៉

•

ទទួលេភ��វចូ លទស្សនាតម្របាសទនាន២០១នាក់(េភ��វអន�រជាត២៧នាក) ។
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ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖
•

បាន�សង់ស�ិតិសិល្បៈសូនរូប និងសិល្បៈសិប្បកម�េន�ស�កែឆប �ស�កសង�មថ�ី �ស�កជ័
�ស�កគូ ែលន �ស�កែត្បងមានជ័យ �ស�កជាំក្សោន� និងស�ិ តិអភិវឌ្ឍវប្បធម៌េន�ស�ករេ
ជាំក្សោន� �ស�កែឆប �ស�កែត្បងមានជ័យ និងស�ិតិសិល្បៈភាពយន�េន�ស�កជាំក្សោន� �
និ ង�ស�កែឆប។

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យែណនាំអជីវ-លក់ឌីស និ ងចក់ធុងបាស ឲ្យមកេធ�ច្បោប់បន�អ
ស�ិតេន�ស�កែឆប �ស�កគូែលន និង�ស�កសង�មថ�ី

•

បានសហករជាមួយ្រក�មករងរមកពី្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈ �ស វ
ជាតិគួយ េន�ស�ករេវៀង

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្រក�ង្រពះវិហរ បានអនុ��តច្បោប់្របកបអជីវ
វប្បធម ៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈចំ៥០ច្បោប

៦.១៧.មន�ីរវប្បធម និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈេខកំពង់ធំ ៖
ករងរេបតិកភណ�រូ ៖
•

បានចុះេទទទួលវត�ុ បុរណចំ០២ដុំ ពីេលកអភិបាល�ស�ក្របាសទបល

•

បានចុះពិនិត្យវត�ុ បុរណមានរងបួន្រជ�ង្រទែវងជាប០២ដុំ ែដល្របជាពលរដ�ជីកអណ�
្របទះេឃញេន�ស�ក្របាសទស

•

បានចុះប��ីវត�ុបុរណេ្រកឃា�ំងេនតមបណា��៧ដុំ។

•

បានចុះេផ��ងផា� ត់ និងចុះប��ីស�នីយបុរណថ�ីែដលមានតមបណា

•

បានសហករជាមួយឆា�ំ្របាសទ ្រត�ស្រតយផ�ូវចូលេទ្របា២ .០០០ែម៉្រត
និ ងបានកត់េស�កូនេឈេនតម្រ

•

បានទទួលវត�ុបុរណពីប��ករកងរជអវុធេខត�១៨ដុំ។

•

បានរកេឃញទួលចំនួ២គឺ ទួលេគាក្រទល សងសង់អំពីឥដ�្រគឹះថ�បាយេ្រក�ម េន�
និ ងទួល្របាសទដក់ពរ ស�ិតេន្រក�ម្របាសទសំបូរ ទួល្របាសទបុរណេនះ្រត
មួយបានឈូសឆា

•

បានចុះេទស្រមបស្រម�លជា្របជាពលរដ�មួយ្រគ�សរ េដម្បីសុ១ផា �ំងពីមុខផ�ូរេខ�
េន�ស�កេស�

•

ទទួលេភ��វចូ លទស្សនាសរមន�ីរេខត�សរុបចំ៣៥៤នាក់(េភ��វអន�រជាត៧៦នាក) េន្របា
សំបូ រៃ្រពគុកចំនួ៥.០៤៧នាក់(េភ��វអន�រជាត២ .១៨៨នាក) និ ងេនរមណីយដ�នភ�ំសន�ុកចំនួ
១.៥៥០នាក់(េភ��វអន�រជាត៩៦នាក)។

•

បានកំពុងបន�ជួសជុល្រប N1 េដយសហករជាមួយអង�Waseda ។

ករងរេបតិកភអរូបី ៖
•

បានបង� ត់សិស្សថា�លេរៀងរល់ៃថ�។

•

បានកំពុងសរេសរ និងហត់យីេកេរឿងសព�សិទ�ិ
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•

បានចុះ�សង់ស�ិតិភាពយ

ស�ិតិសិប្បកម�សិល្បៈសូនរូបតមបណា�-្រក�ងស្រមាប់២០១៥

និ ងចុ ះជ្រម�ញអជីវករតមបណា��ស�ក ឲ្យមកេធ� ច្បោប់អជីវកម�
•

បានេរៀបចំេបកវគ�បំប៉នអំពីចមា� ក់ និងពុម�សុីម៉ង់ត

•

បានែចក្របកសអន�រ្រកសួង និងតរងឧបសម័�ន� ស�ីពីករផ�ល់េសវសធារណ
វប្បធម ៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈ និងទ្រមង់សុំសិទ�ិេធ�អជីវកម�ជូនអជីវករេន�ស�កសណា�ន់
ស�ឹងែសនបានចំនួ៣០ច្បោប

•

បានេរៀបចំឯកសរពក់ព័ន�ន ិងវិស័យអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ផ្សព�ផ្សោយដល់អជីវករ និង
េន�ស�កសណា� ន់

•

បានចុះ�សវ្រជាវភាសជនជាតិគួយ មកជាភាសែខ�រ ស្រមាប់ចង្រ

៦.១៨.មន�ីរវប្បធម និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈេខកំពង់ចម 
ករងរេបតិកភណ�រូ ៖
•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យស�នភាព្របាសទគុកយាយហម ្របាសទទឹកឆា
េន�ស�កៃ្រពឈ

•

បានចុះេទេធ�អនាម័យេន្របាសទន

•

បានចុះពិនិត្យស�នភាព្របាសទបុរណែដលមានសភាពចស់្រទ�ឌេ្

•

បានចូលរួមជាមួយអគ�នាយកដ�នេបតិកភណ�ចុះពិនិត្យវត�ុបុរណេនតមបណា�វ
បុ រណ និងបានរកេឃញថ�បាក់ែបកចំ៥០ដុំ េន�ស�កបាធ

•

បានចុះពិនិត្យផា�ំងសិលចរិកេនវត�្រកេឡាង េន�

•

បានចូលរួមជាមួយនាយកដ�នបុរណវត�ុ ចុះពិនិ ត្យ និងថតរូបចមា�ក់េនទួល្រប
�ស�ក�សីសន�រ។

•

បានចុះសហករជាមួយេមឃុំបាធាយ និងគណៈកម�ករវត�ចនវត�ី ចុះពិនិត្យេមល
ជីកដីមួ យកែន�ង េដយពិនិត្យេឃញមានកំេទច្រកឡភាជន៍តូចៗរ៉យបា៉យេលដី
្របជាពលរដ� េន�ស�កប

ករងរេបតិកភអរូបី ៖
•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយ និងេធ�ករែណនាំ ដល់អជីវកម�ភាពយន�

ែដលពុំ ទន់មានច្

អនុ ��ត្រតឹម្រត�វ េន្រក�ងកំពង់
•

បានចុះពិនិត្យករចក់ប��ំងវីេដអូតមហងកេហ� េដម្បីទប់ស�
ត់ករចក់
អសអភាសេន�ស�កប

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយដល់មា�ស់អជីវកម� ែដលពក់ព័ន�វិស័យវប្បធម៌ ឲ្យមកដក់
អជីវកម�របស់ខ�ួនេន�ស�កបាធ

•

បានចុះ�សង់ស�ិតិសិល្បៈសូនរូប និងសិប្បកម� េន្រក�ងកំព

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យ និង� សង់ទិន�ន័យស�កស�� ស�កយីេហ និងផា�ំងផ្សោយព
្រក�ងកំពង់ច

•

បានចុះេទ�ស�កបាធាយចង្រកង្របវត�ិចូលម�ប់ េដម្បីៃច�្របឌិតេធ�ជារបាំ្របៃពណី េ
មេហ�សពថា� ក់ជាតិ និងបុណ្យទ
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•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្រក�ងកំពង់ចម បានអនុ��តច្បោប់្របកបអជីវក
វប្បធម៌ និងវិច្រសិល្បៈចំនួ៨២ច្បោប

៦.១៩.មន�ីរវប្បធម និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈេខ្រកេចះ 
ករងរេបតិកភណ�រូ ៖
•

ទទួលេភ��វចូ លទស្សនាសរមន�ីរេខត�សរុបចំ៥៤នាក់(េភ��វអន�រជាតិចំនួ២នាក) និ ងអគ
បុ រណរកកណា� លចំ៦១៩នាក់(េភ��វអន�រជាតិចំនួ២៧៥នាក)។

ករងរេបតិកភអរូបី ៖
•

បានចុះពិនិត្យករប��ំងវីេដអូតមេរងកេហ២០កែន�ង កែន�ងជួល -លក់ឌីសចំនួន១៥កែន�ង
និ ងបានែណនាំដល់អជីវករឲ្យប��ំង និ -លក់ឌីសណាែដលមានទិដ�ករពី្រកសួងវប
និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈ េន្រក�ង្រ

•

បានចុះ�សង់ស�ិតិ និង្រត�តពិ និត្យអជីវកម�សិល្បៈសូនរូប និងសិប្បកម�េន្រក

•

បានចុះ�សង់ស�ិតិ និងពិនិត្យករដក់តំងស�កយីេហ ស�កស�� អជីវកម�អ៊ុតសក
សមា�ងករ បណា�គារេន្រក�ង

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ បានអនុ��តច្បោប់្របកបអជីវកម�េលវិស័
និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈចំន២៥ច្បោប់

៦.២០.មន�ីរវប្បធម និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈេខស�ឹងែ្រតង 
ករងរេបតិកភណ�រូ ៖
•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យវត�ុបុរណ ទួល្របាសទ និងេធ�កំណត់េហតុជូន្របជាពលរដ
ឈូសឆាយប៉ះទួល្របាសទបុរណឲ្យប�្ឈប់

•

បានចុះេទេដះ�សយពីប��ែដល្របជាពលរដ�នាំគា�មកលក់ដូរេនទួល្របា
េធ�កិច�សន្យោប�្ឈប់មិនឲ្យមានករលក់ដូរេលទួល្របាសទ េន�ស� កថ

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យវត�ុបុរណែដលមានេនតមផ�ះ្របជាពលរដ� និងទួល្រប
្រក�ងស�ឹងែ្រតង �ស�កេសសន និង�ស�កថាឡាបរិ

•

បានចុះពិនិត្យករឈូសឆាយេធ�ផ� ូវច០២ែខ្ស ែ្រកងមានករប៉ះពល់ដល់ទួល
េន�ស�កថាឡាបរ ិវ

ករងរេបតិកភអរូបី ៖
•

បានបន�បង� ត់របាំដល់សិស្សវិទ្យោល័យ្រពះរជបូជន

•

បាន�សវ្រជាវ និងចង្រកងបេង�

“ស្រមស់មច�បា៉េស” និ ងេល�ននិយា

“េប ៃថ�

េនែតរ”។
•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយអនុ្រកឹ៦៣ អ.ន.្រ.ប.ក របស់រជរដ�ភិបាល ស�ីពីករ្រគប់្រ
ពិនិត្យសិល្បៈភាព និ ងវ ីេដអូ ដល់អជីវករប��ូលបទេភ�ង និងែណនាំអជីវករ -លក់ឌីស
ឲ្យប�្ឈប់ករ-លក់ឌីសណាែដលគា�នទិដ�
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•

បានចុះែណនាំដល់អជីវករភា-វ ីេដអូ ទំងអស់ែដលមានក�ុងេខត�ឲ្យមកដក់ពក្យស
អជីវកម�ស្រមាប់២០១៥។

•

បានចុះ�សង់ស�ិតិសិប្បកម� និងស�ិ តិស�កយីេហ ស�កស��ែដលមានេន្រក�ង
ស្រមាប់ឆ២០១៥។

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យស�កស��្រគប់្របេភទេន្រក�ងស�

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ បានអនុ��តច្បោប់្របកបអជីវកម�េលវិស័
និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈចំន៤៥ច្បោប

៦.២១.មន�ីរវប្បធម និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈេខរតនគីរ ី ៖
ករងរេបតិកភណ�រូ ៖
•

បានចុះេបាះបេង�ល្រពំ្រគឹះ្របាសទ្រពះេវស្សន�រ េន

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យករកប់ៃ្រពក�ុងតំបន់្រគឹះ្របាសទ្រពះពុទ� និងបានេធ�ស
ចូ ល្របាសទ្រពះពុទ�េន� ស�កវុ

•

បានចុះេធ�ករវស់ែវងដីេនតំបន់ភ�ំខ�ញ់ែដលមាន្របជាពលរដ�ចូលកប់ៃ្រពក�ុ

•

បាចុ ះ្រត�តពិនិត្យករកប់ៃ្រពេឈេនតំបន់្របាសទយា៉កណាំង និងេរៀបចំ
េដ ម្បីទទួលេភ��វជា-អន�រជាតិចូលទស្សនាេន�ស�កអូរយ

•

បានចុះពិនិត្យករកប់ៃ្រពេឈេនតំបន់ភ�ំយក្សេពង �ស�

•

បានចុះ�សង់ស�នីយបុរណេន�ស�កវុឺនៃស និង�ស�កបរ

•

បានចុះ�សវ្រជាវរកតំបន់ែដលមាន្របាសទបុរណេន�ស�ក

ករងរេបតិកភអរូបី ៖
•

បានចុះ្រត�តពិ និត្ហ�ឹកហត់របស់្រក�មសិល្បៈមហជនភូមិ ឡិៈេរៀងរល់សបា�ហ

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យកែន�ង-លក់ឌីសខុ សច្បោប់ ករចក់ប��ំងទូរទែខ្សកប ករប�
តមហងកេហ� និងករប��ំងែខ្សភាពយន�ខ�ត០៤េរឿង។

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យ ែណនាំ និង�សង់ស�ិតិដល់អជីវកម� ចមា�ក់្រគប់្របេភទេន
ឲ្យអនុវត�តមក្បួនខ�តចមា�ក់ែខ�រឲ្យបាន្រតឹម្រ ត០៦េលក។

•

បានចុះ�សង់ស�ិតិស�កយីេហ បណា�ល័យ បណា�គារ និងតូបលក់េសៀវេភ
១០កែន�ង។

•

បានសហករជាមួយនាយកដ�នអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ ចុះសិក្សោ�សវ្រជាវអំពីពិធ
ជនជាតិ្រគឹង េន�ស�កអូរជ

៦.២២.មន�ីរវប្បធម និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈេខមណ� លគីរ ី ៖
ករងរេបតិកភណ�រូ ៖
•

បានសហករ�សង់ស�ិ តិស�បុ រណ  ផ�ូរបុរណ  ទួលបុរណចំ២០កែន�
េនទូទំងេខត
ង

ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖
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•

បានចុះេទបណ�ុះបណា�លេល�នខ�ីៗ និងរបាំដល់សិស្សក�ុងមណ�លចំករែត  
វ ិទ្យោល័យហ៊ុន ែសន មណ�លគីរី

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យអជីវកម-លក់ឌីស

និ ងដកហូតឌីសគា�នទិដ�ករចំ៣.៣៧៦បន�ះ

និ ងបានែណនាំឲ្យប� ្ឈប់ករជួលលក់ឌីសែ ទិ ដ�ករពី្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតស
េន្រក�ងែសនមេនារ
•

បានចុះេទពិ និត្យ និងែថរក្សោអ�សមទំង មជ្ឈមណ�លវប្បធម៌ជនជេនភ�ំេដះ្រកម
ស្រមាប់េភ��វេទសចរណ៍មកេលងកំស

•
•

បានចុះេទឲ្យ្របជាពលរដ�រុះេរតូបលក់ដូរមួយកែន�ងេនេជងភ�ំេដះ្រកមុំែដលេធ�ឲ
ចំណីផ�ូវ និ ងបាត់បង់េសភ័ណភាពតំបន់េទសចរណ៍

បានចុះវស់ដីភ�ំស្រមាប់ឈូសឆាយេធ�កំជេណ�រេឡងេទអ�សមេលកយាយផ�

•

ផ�ូវ០១ែខ្សពីផ�ូវជាតិ ដល់អ�សមេលកយាយផ�ំ១២៥ែម៉ ្រត ទទឹ៣ែម៉ ្រត
បានចុះ�សង់ស�ិតិស�កយីេហេន្រក�ងែសនមេ

•

បានសរេសរចង្រកងជាឯកសរពីករ្របមូលទឹកឃ�ុ០១អត�បទ។

•

បានសហករជាមួយគណៈ្របតិូបណ�ិត្យសភា មកពីរជធានីភ�ំេពញ ចុះេទភូមិពូត
ភ
សិក្សោពី្របៃពណីទំេនៀមទមា�ប់របស់ជនជាតិភាគត

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្រក�ងែសនមេនារម្យ បានអនុ��តច្បោប់្របកប
វ ិស័យវប្បធម ៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈចំ៨៩ច្បោប

៦.២៣.មន�ីរវប្បធម និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈេខៃ្រពែវង 
ករងរេបតិកភណ�រូ ៖
•

បាសហករជាមួយអជា�ធរ�ស�កសុី
ធរកណា�ល និង �� សកបាភ�ំសិក្សោែស�ងយល់
្របាសទៃ្រពេដម�ស�ក និង្របាសទវិហ

•

បានេរៀបចំេធ�បល�័ង�ស្រមាប់តម�ល់្រពះអង�ច០២្រពះអង�េនទួលបារយណ៍អែ

•

បានចុះពិនិត្យទួលបុរណេន�ស�កសុី
ធរកណា�ល និង� ស�កកំ

•

បានបន�ចក់ដីេធ�ផ�ូវ និងេធ�របាំងទប់ដីេនទួលបារយណ៍អែណ�តេដយេ

ថវ ិករបស់រដ�

និ ងអំេណាយសប្បុរសជន
•

បានចុះេបាះបេង�លទីតំងទួល្របាសទៃ្រពេដម�១២បេង�ល ពិនិត្យទួលបុរ
�ស�កសុីធរកណា�ល។

•

បានចុះ�សង់ស�ិតិស�នីយបុរណ ទួលបុរណ �សះបុរណេនទូទ

•

ទទួលេភ��វចូ លទស្សនាសរមន�ីរេខត�មានច១៧៣នាក់ ។

ករងរេបតិកភណ�អរូ ៖
•

បាហត់បទេភ�ង និងចេ្រម�ងសម័យជាេរៀងរល់ៃថ� និងចុះបង�ត់របាំដល់្រក�មរប
តមមហវិទ្យោល័យ និងវិទ្យ០៣របាំ

•

បានចុះពិនិត្យ្រក�មសិល្បៈអៃយ៉ ចបុី និងចេ្រម�ងែខ្សេដៀវ េន�ស�កេមសង �ស�កក
និ ង�ស�ក្រពះេស�ច។
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•

បានចុះពិនិត្យអជីវកម�-លក់ឌីសេន្រក�ងៃ្រពែវង �ស�កកេ���ច និង�ស� កកំពង់្រត
និ ងអជីវកម�វីេដអូលក់កេហ�េន្រក�ងៃ្រពែវង និង�ស�កព

•

បានចុះ្រត�តពិ និសិប្បកម�ពុម�សុីម៉ង់ត និងចមា�ក់េឈេនតមបណា� -�ស�ក។

•

បានចុះពិនិតសិប្បកម�តម្បោញហូលផាមួង េន�ស�កសុីធ។

•

បានេបកវគ�បណ�ុះបណា�លក្បោច់ចមា�ក់បុរណែ២០១៥។

•

បានចុះពិនិត្យករដក់តំងស�កស��្រគប់្របេភទេន្រក�ងៃ្រពែវង �ស�កេមស
�ស�កពមរក៏ និង�ស�កកំពង់្រតែបក

៦.២៤.មន�ីរវប្បធម និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈេខស�យេរៀង 
ករងរេបតិកភណ�រូ ៖
•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យទួលបុរណ និង្របាសទបុ១០៩េលក។

•

បានចុះសហករជាមួយអជា�ធរែដនដីេធ� ប�ង់ទួលបុរ២៨ប�ង់។

•

បានផ្សព�ផ្សោយច្បោប់ស�ីពីកិច�ករពរេបតិក២៧េលក។

•

បាន្របមូលវត�ុ បុរណចំ១រូប េធ�ពីថ�ភក់ យកមករក្សោទុកេនក�ុងមន�

•

បានេលកស�កស��ស�ីពីករហមឃាត់ដច់ខតករជួញដូរវត�ុបុរណេន្រច
បាវិតបានចំន០១ស�ក។

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យវត�ុបុរណេនតមទីសធា០១េលក។

ករងរេបតិកភណ�អរូប
•

បានបង� ត់របាំដល់សមាគមន៍យុវជនេខត�ច០១្រក�ម ្រក�មសិល្បៈមហជនច២៤្រក�ម
អង�ករកូដូែខ�រេនឃុំតសួសចំ០១្រក�ម និង្រក�មសិល្បៈយុវជនេនសង�ត់ស� យេតឿ
២្រក�ម។

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យអជីវកម-លក់ឌីសចំនួ ន១២េលក រកេឃញឌីសគា�នទិដ�ករចំ
២.៨៦៥បន�ះ។

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយច្បោប់ ស�ីពីវិស័យភាពយន� និងវីេដអូ០២េលក។

•

បានចុះពិនិត្យសហគមន៍សិប្បកម�អំពីឬស្សី និងអ��ូត និងបាន�សវ្រជាវ ចង្រកង្
សិប្បកម�្រគប់្របេភ០១អត�បទ។

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យករដក់តំងស�កយីេហ និងផា�ំងផ្សោយព២០េលក។

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ បានអនុ��តច្បោប់្របកបអជីវកម�េលវិស័
និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈចំន១៦ច្បោប

៦.២៥.មន�ីរវប្បធម និ ងវ ិចិ ្រតសិល្បៈេខត�ត្បូងឃ�ុ
ករងរេបតិកភណ�រូ ៖
•

បានបនចុ ះ�សង់ទិ ន�ន័យេបតិ កភណ� រូបី ែដលមានេនក�ុងេខត�

•

បានសហករជាមួយអជា�ធម ចុ ះទប់ស�ត់បទេល�សជីកកយយកដីេធ�ឲ្យប៉ះពល់ជុ
ទួលបុ រណ និ ្របាសទបុរណែដលស�ិតេន�ស�កអូ
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•

សហករជាមួយមន�ីរេទសចរណ៍ចុះសិក្សោ្របាសទៃ្រពគី ្របាសទេជងអង ្
េន�ស�កពញាែ្រកក ្របាសទ្រពះធាតុបា�សី ្របាសទចក ្របាសទរំដិ
និ ងចុ ះសិក្សោរមណីយដ�នទឹ កធា�ក់េហង េន�ស�កត

•

បានចុះពិនិត្យតំបន់្របវត�ិស�ស�ត្បូងឃ�ុំ ឬអ�កតេបង េន្

•

បានចុះពិនិត្យ និងេដះ�សយប��្របជាពលរដ�ជីកកយខូចខតបនា�យគូ្រមាន់

•

បានចុះេធ�ប�ង់កន់កប់ទួលបុរណច៦កែន�ងេន�ស�កអូរំង

ករងរេបតិកភអរូបី ៖
•

បានែកលម�ស�ៃដសិល្បៈមហជន និងសមាគមសិល្បៈេលទ្រមង់េល�នបាសកទ្
ៃឆយាុំ និងរបាំបានមួយចំន

•

បានចុះ�សង់ស�ិតិសិល្បៈមហជនេន�ស�កេមមត់ �ស�កអូរំងឪ និង� ស�កត

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយច្បោប់្របកប-េសវកម�វប្បធម៌ដល់អជីវករេន�ស�កអូរ

•

បានចុះ�សង់ស�ិតិកែន�ងជួ-លក់ឌីសេន�ស�ក្រក�ចឆា�រ �ស�កអូរំងឪ និង�ស�កតំ

•

បានចុះពិនិត្យហងកេហ �ប��ំងវីេដអូច៣កែន�ងេន�ស�ក្រក�ចឆា�

២.៦.សកលវិទ្យោល័យភូមិន�វិចិ្រតស
•

បានបន�អនុវត�កម�វិធីសិក្សោឆា�ំ២០១៤-២០១៥។

•

េប កករ្របឡងប�� ប់បរិ��ប្រតេនមហវិទ្យោល័យតូរ្យត�ន�ី មហវិទ្យោល័
មហវិទ្យោល័យស�បត្យកម� និងនគរូបនី

•

និ ស្សិតេដបា៉តឺម៉ង់ថា�ក់ឆា�ំសិក្សោមេធ�កម�សិក្សោេន្របាសទភ�ំដ េខត�តែកវ
សំបូ រៃ្រពគុ េខត�កំពង់ធំ។

•

និ ស្សិតមហវិទ្យោល័យតូរ្យត�ន�ី ចុះកម�សិក្សោេនេខត�ម

•

និ ស្សិតមហវិទ្យោល័យសិល្បៈសូនរូបចុះកម�សិក្សោតម្របាសទនានា

•

និ ស្សិតមហវិទ្យោល័យស�បត្យកម� និងនគរូបនីយវិទ្យោចុះកម�សិក្សោតម្
បាត់ដំបង និងេសៀមរ

•

និ ស្សិតមហវិទ្យោល័យបុរណវិទ្យ៣ ចុ ះកម�សិក្សោ�សវ្រជាវេនស�នីយបុ
្របាសទនានា និងជាតិពន�ុស�ស� េនេខត�

•

និ ស្សិតមហវិទ្យោល័យបុរណវិទ្យ៤ ចុ ះកម�សិក្សោេន្របាសទបុរណនានាក�ុងត
េខត�េសៀមរប

•

បានប�ូន
�
ស�ស�ចរ្យ០២រូប និងនិស្សិតចំនួ០៥រូប េទចូលរួមកម�វិធី “Asean Music and

Performing Arts” េន្របេទសៃ
•

បានប�ូ
� ននិស្សិតចំន០៣រូប េទចូលរួម្របកួត្របែជងេ្រជសេរសយកេបក�ភាពេដម្បីេទ
ិ េបាះជុំរុំត�ន�ីរីករយ េនទី្រក�ងប៊ូសន សធារណរដ
កមវ� ធី

•

េបកកម�វ ិធី្របកួត្របែជងដេណ�មពនរង�ន់គំនូ េ្រកម្របធ “យុវជន េដម្បីវប្បធម៌ជ ”។

•

បានេបកសិក�សលត�ន�ីជ Trio Chicago and Friend មកពីទី្រក�ង Chicago (USA)
សហករេរៀបចំេដយស�នទូតអេមរិក ្របចំេន

43

•

សហករជាមួយអង�កKOICA េប កកមវ� ិធីទិ វវប្បធម៌កូេរ

•

បានេបកសិក�សលត�ន�ី និងរបាំ ជាមួយសកលវChulalongkorn ្របេទសៃថ

•

បានេបកសិក�សលត�ន�ី ជាមួយមហវិទ្យោល័យតូរ្យត�ន�ី ៃនសកលវិទ្
្របេទសៃថ

•

េបកសិក�សលត�ន�ីបំប៉នគរុេកសល្យត�ន�ីដល់សិក�កមក�ុង និងេ្រកមហវិទ្យោល

•

បានេបកសិក�សលត�ន�ី ស� String ជាមួយគណៈ្របតិភូចំន០៦រូប មកពី Pacific Union
College string Quartet ។

•

េប កករតំងពិព័រណ៍េទពេក-ស�ៃដនិស្សិតសកលវិទ្យោល័យភូមិន�វិចិ្រតសិ ល្បៈ
សែម�ងសិល្បៈកំសន

•

េបកបាឋកថាស�ីព “ អ�សម ៖ សីមាកំណត់វិសលភាពអណាច ” េដយអង�ករយេស
េនសកលវិទ្យោល័យភូមិន�វិចិ្រតសិ

•

បាេរៀបចំបាឋកថាស�ីព “ កំេណតរដ�សម័យមុនអង�រ ៖ លទ�ផលដំបូងៃនករ�សវ្រជាវេន
ិ
វ៉ត” េនសកលវិទ្យោល័យភូមន�វិច
ិ្រតស

•

ិ
និស្សិតសកលវិទ្យោល័យភូមន�វិច
ិ្រតសិល្បៈ បានចូលរួមបាឋ

“យុវជន និងសហគមន៍

អស២០១៥” េនវិទ្យោស�នបេច�កវិទ្យោ
•

អងក
� រយេសធរ បានេបកបាឋកថា ស

“សំណល់បុរណទក់ទងនឹងវិស័យេពទ្យក�ុង្រពះព

សសនាេ្រកមរជ្រពះបាទជ័យ៧ ” េដម្បីបេង�នចំេណះដឹងដល់និស្សិតសកលវិទ្យោល័យភ
វិចិ្រតសិល្ប
២.៧.សលមធ្យមវិចិ្រតស ៖
-ឆា�ំសិក២០១៤-២០១៥ សិស្សសិក្សោេនតមសទំ៥មាចំនួ ន ១.០៣៣នាក ក�ុង
េនាះ�ស៤៤១នាក។
-សិស្សស� ក់េនក�ុងសលមា១៤៧នាក់ �ស៧៤នាក់
-បាន្របជុំ្រគ�បេច�កេទស និងចំេណះទូេទេដម្បីេរៀបចំេធ�ករ្របឡង
-្របជុំថា� ក់ដឹកនាស�ីអំពីគេ្រមាង្របព័ន�កម�វិធីសិក្សោៃនគណៈកមា�ធិករចង្រក
-បាន្របជុំ្រគ�ចំេណះទូេទ ស�ីពី្របព័ន�ពិន�ុ និង្រ បាក់េមា៉
-េលក្រគ� អ�ក្រគ� សិស្សច៣០នាក់ បានចូលរួមសែម�ងក�ុងបុណ្យមាឃបូជា េនភ�ំ
-េលក្រគ� អ�ក្

សិល្បករចំនួ១៥នាក់ ចូលរួមសែម�ងក�ុងកម�វិធីសន�ិសីទពិភពេលក ស�ីព

េទសចរណ៍ និ ងវប្បធម ៌ េនេខត�េសៀមរ
-េលក្រគ� អ�ក្រគ� សិស្សច១៨៥នាក់ បានចូលរួមសែម�ងក�ុងកម�វិធីពិព័រណ(ែខ�រែតមួយ) េន
សលសន�ិសីទចតុម�ុខ។
-េលក្រគ� អ�ក្រគ�ៃនសលេល�ន និងរបាំបានចុះបង�ត់សិល្បៈដល់យុវជនតម
និ ងមន�ីរេខត�-្រក�ង 
២.៨.អធិករដ ៖
• បានេធ�អធិករកិច�េនមន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�ែកប កំពត ៃ្រពែវង ស�យេរៀង 
រតនគីរ ី។
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លទ�ផលសកម�ភាពករងរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈ ៩ែខ ឆា�២០១៥េនះ ជារួមេឃញថ
មានដំេណរករល� េដយសរស�រតីេមាះមុត ពុះពរ និងករតំងចិត�ខ�ស់របស់ថា�ក់ ដឹកនាំ
ចូ លរួមចំែណកយា៉ងសកម�របស់ម�ន�ីរជករ្រគប់លំដប់ថា�ក់ែដលបានគាំ្រទ ជួយជ្រម�ញ ន
�សយប��្របឈម និងឧបសគ�មួយចំនួនែដលេកតមានក�ុងករបំេពញភារកិច� ជាពិេសសក�ុងករ
និ ងអភិ វឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិទំងរូបីនិងអរូបី។ ករខិតខំ្របឹងែ្របងេនះនឹងនាំឲ្យឈនេទសេ្រម
សកម�ភាពករងរ្របច២០១៥ េហយែដលនឹងនាំឲ្យសេ្រមចបានតមែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ
២០១៤-២០១៨ ក�ុងវ ិស័យវប្បធម ៌ជាបង�ស
េសចក�ីដូចបានេគារពជ្រមាបជូនខ សូម ឯកឧត�មបណ�តស
�
ភាចា ឧបនាយករដ�ម�ន�
រដ�ម�ន�ីទទួ លបន�ុកទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�េមត�្រជាបជារបា ដ៏ ខ�ង់ខ�ស់។
សូម ឯកឧត�មបណ�តស
�
ភាចា េមត�ទទួលនូវករេគារពដ៏ខ�ង់ខ�ស់អនាខ�ំុ ។

រដ�ម�ន�ី

ចម�ងជូន ៖
-ខុ ទ�កល័យសេម�ចនាយករដ�ម�ន
-គណៈកម�ករអប់រ ធម�ក វប្បធម េទសចរណ៍ ្រពឹទ�ស
-គណៈកម�ករទ ៧ រដ�សភ
-ទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន� (នាយកដ�នសរ)
-្រកសួងែផនក (វ ិទ្យោស�នជាតិស)
-្រក�មសេង�តករេសដ�កិ សង�មកិច� និងវប្បធម (ទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�)
-ឯកស-កលប្បវត
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