របាយករ

លទ�ផលករងរវប្ប និងវិចិ្រតសិល្្រប ចំែខកុម ឆា �២០១៦



ក�ុងរយៈេពលមួ យែខកន�ងមកេនះ ទំងថា� ក់ដឹក និ ង្រគប់អង�ភថា�ក់ក
ណ ា�ល និងថា�ក់រ -

េខត� ចំណុះ្រកសួវប្បធម ៌ និងវិចិ្រតសិល្ បានខិតខំ្របឹងែ្េធ�ករងរ យា៉ងេមាះមុតជា្រ បចំ គឺ
ណាឲ្យសេ្រមចបានជាដំណាក់កលៗតមែផនករសកម�២០១៦ ែដល្រកសួងបានេរៀបចំេឡ
េដយេដរតមគន�ងៃនេគាលនេយាបាយជាតិស�ីពីវិស័យវប្បធម៌ េដយអនុេលមយា៉ងខ�ប់
យុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍជា២០១៤ -២០១៨ ក�ុងវ ិស័យវប្បធម ៌ និង�សបតមកម�វិធីនេយាបាយយុទ�

ចតុ េកណដំណាក់ក ៣ ៃនរជរដ�ភិបាលនីតិក៥ ៃនរដ�សភា។ លទ�ផលែដល្រកសួងសេ្រមច
ដូ ចមានជ្រមាបជូនខងេ្
១. សកម�ភាព និងលទ�ផលករង
១.១. សកម�ភាពថា�ក់ដឹ ក ៖

សកម�ភាពក�ុង្របេទស
•

ៃថ�ទី០១ ែខកុ ម�ៈ ឆា�២០១៦ ៖ ឯកឧតម
� ជុ ច េភឿន រដ�េលខធិកទទួ លជួ បជាមួឯកអគ�រជទូ
អល�ឺម៉ង េដ ម្បីសែម�ងករគួរសម និងពិភាក្ស
េនទីស�ីករ្រកស

•

អភិ រក្សេបតិកភណ�វប្បធម៌េនកម

ៃថ�ទី១៦ ែខកុ ម�ៈ ឆា�២០១៦ ៖
o

េលកជំទវរដ�ម�ន�ី ចូលរួមផ�ល់បទសមា�សេល្របធានបទស

“ករេលកកម�ស់វិស័

វប្បធម” េន Studio Blue Media Cambodia។
o

ឯកឧត�ម េសម សុគន� រដ�េលខធិក

ចូ លរួមពិ ភាក្សោ និងជ្រម�ញករអ

្រពះរជ្រកឹត្យស�ីពីលក�ន�ិកៈគតិយុត�ៃន្រគឹះស�នសធា

និ ងគ្រមអនុ ្រកឹត

ស�ីពីករបេង�ត្រគឹះស�នសធារណៈ េន្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ ��វត�
•

ៃថ�ទី១៧ ែខកុ ម�ៈ ឆា�២០១៦ ៖
o

េលកជំទវរដ�ម�ន�ី អនុ��តជូន្រក�មហ៊ Smile of Angkor ចូលជួបសែម�ងករគួរស
និ ងពិ ភាក្សោករងទីស�ីករ្រកស។

o

េលកជំទវ មុិញ កុសនី រដ�េលខធិករ ចូលរួមក�ុងកម�វិធីខ២៥ឆា�ំ របស់អង�ករ្រគ
ថ�ី េនសលកុមារពិករ និងកុមារគរថ�ង់អង�ករ្រគ�សរថ�ី េន

1

•

ៃថ�ទី២៣ ែខកុ ម�ៈ ឆា�២០១៦ ៖

េលកជំទវរដ�ម�ន អនុ �� តជូ ន ឯកឧត�ម ហ៊ុន មា៉នី ្រប

សហភាពសហព័ន�យុវជនកម�ជ (សសយក)

ចូ លជួ បសែម�ងករគួរស និ ងពិ ភាក ករង

ពីកិច�ដំេណរករេរៀបច ្រពឹត�ិករណ៍អង�រស�ង�ន�២០១៦។
•

ៃថ�ទី២៤ ែខកុ ម�ៈ ឆា�២០១៦ ៖
o

េលកជំទវរដ�ម�ន� ទទួលជួបឯកឧត�មរដ�ម�ន�ី្រកសួងវប្បធម៌ ចូលជួបសែម�ងករគួរស
និ ងពិ ភាក្សោករងទីស�ីករ្រកស។

o

េលកជំទវរដ�ម�ន�ី ចូលរួមក�ុងកម�វិធ

Manipuri

Dance

េន Cambodia

Japan

Cooperation Centre។
o

ឯកឧត�ម ជុ ច េភឿន រដ�េលខធិកទទួ លជួ បជាមួ Asian Civilizations Museum ៃន
សធារណៈរដ�សឹង�បុ ចូលជួបសែម�ងករគួរសម និងពិភាក្សោក ទីស�ីករ្រកស។

•

ៃថ�ទី២៩ ែខកុ ម�ៈ ឆា�២០១៦ ៖
ឯកអគ�រដ�ទូ តឥណា�្របចំកម

េលកជំទវរដ�ម�ន�ី ទទួលជ ឯកឧតម
� Naveen Srivastava
ចូ លជួ បសែម�ងករគួរសម និងពិភាក្សោ

េនទីស�ីក

្រកសួ។
  ១.២

. ករេរៀបចំ្រពឹត�ិករណ៍សំខន
•

កលពីៃថ�ទ១៨ ែខកុ ម�ៈ

ឆា�២០១៦ នាសលសន�ិសីទចតុម�ុខ មានេរៀបចំពិធីេបកមេហ

សិល្បៈយុវជនទូទំង្របេទស ឆា២ អបអរសទរទិវវប្បធម៌ជ០៣មីនា េលកទ១៨ ឆា�២០១៦
េ្រកមអធិបតីភាព េលកជំទវរដ�ម�ន�ី ្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ

េដយមានករអេ�

ចូ លរួមជាកិត�ិយពីថា�ក់ដឹកនាំ្រកសួងេភ��វ -អន�រជាតិ ម�ន�ីរជករ សិល្បករ សិល្បក
្របម៧០០នាក់
១.៣. សកម�ភាព និងលទ�ផលករងរតមអង�ភ

១.៣.១ អគ�នាយកដ�ដ�បា និងហិរ�� វត�ុ ៖

នាយកដ�នរដ�បាលទ ៖
•

បានទទួលលិខិតចូលពី្រគប់ស�ប័នចំ៥១០ច្បោ និ ងប��ូ នលិខិតេចញេទ្រគប់ស�ប័នចំ
៣១០ច្បោ។

ទន�ឹមេនះក៏បានតក់ែតងលិ ខិតរដ� និ ងលិខិតេផ្សងៗេទៀបានចំនួ២៣ច្បោ

តប�� របស់ថា�ក់ដឹកន។
•
•
•

ធានា្របសិទ�ភាព សុវត�ិភាពរដ�បាលេដយប កមា�ំងសន�ិសុ និ ងនគរបាលយក
្របចំករេពល និ ងយប់បានល�្របេសក�ុងករែថរក្សោសុវត�ិភាពេនទីស�ីក។
បានេធ�ករែបងែចកេសៀវេភរជកិច�ជូនថា�ក់ដឹកនាំតមេគាលករណ
ករិយាល័យព័ត៌មានវិទបនដំ
� េណរករជាធម�តតមែកំ ណត់។

នាយកដនីតិកម� ៖
•

បានចូលរួមកិច�្របជុំពិភាក្សោករងរពក់ព័ន�និង្រក�មករង រពណិជ�កម�ទំន
េសដ�កិ ច�ទូលំទូលយតំបន់(Regional Comprehensive Economic Partnership Working Group

on Trade in Goods –RCEP-WGTIG) េន្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ ��វត�
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•

បានចូលរួមក�ុងអង�្របជុំអន�រ្រកសួងេដម្បីពិភាក្សោេលេសចក�ី្រពងអនុ្រកឹត្យស�ី
ឧស្សោហកម�ភាពយន� េនទីស�ីករគណៈរដ�ម

•

បានចូលរួមសិក�សល ស�ីពីទំនាក់ទំនងរវងកម�សិទ�ិប�� និងច្បោប់្របកួត្របែជ
ពណិជ�កម�

•

បានចូលរួមសិក�សលស�ីពីសន�ិស��សហ្របតិបត�ិករ្របកសនីយប្

(Patent

Cooperation Treaty) របស់្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្បកម� េនរដ�ករទឹកស�យ័តភ

នាយកដសមា�រៈ និងបរិក�រ
•

បានេធ�លិខិតជ្រមះម៉ូតូចំន០៤េ្រគ�ង របស់មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�ៃ្រពែវង េចញពី
សរេពភណ�្រទព្យសម្បត�ិ

•

បានេធ�សំេណសុំេធ�ស�កេលខម៉ូតូរដ�ជូនមន�ីរវប្បធម៌ ន ិងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�កណា�ល កំពង់ ៃ្រពែវង

•

បានេធ�ស�កេលខឡានរដ�ជូននាយកដ�នសិល្បៈទស្

•

បានចុះផ�ូរផ�ងប��ីសរេពភណ�របស់មន�ីរវប្បធម៌ ន ិងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�តែកវ និង្រព

•

បានបន�េធ�ករផ� ត់ផ�ង់ និងជួសជុលសមា�រ ៈករិយាល័យជូន្រគប់បណា�អង�ភាព និងថា

•

បានេលកគេ្រមាង
o

ទិ ញសមា�រៈេ្រប្របាស់្រប២០១៦។

o

ទិ ញឧបករណ៍េភ�ងបុ រណ

o

ជួ សជុលរថយន�្របចំឆ២០១៦។

o

ជួ សជុលឧបករណ៍ករិយាល័យឆ២០១៦។

o

ជួ សជុលែកលម�សលសែម�ងនាយកដ�នសិល្បៈទស្សន

o

ជួ សជុលែកលម�េរងដក់សមា�រៈនាយកដ�នអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ និងេ

ករងរអង�ភាពលទ�
•

បានេធ�សំេណសុំេគាលករណ៍ស�ីពីករង
o

ជួ សជុលែកលម�បន�ប់អនាម័យ និងេរៀបចំ្របព័ន�លូេនសលមធ្យមវិចិ្រ

o

ជួ សជុលែកលម�អគារមេហ�សពនាយកដ�នសិល្បៈទស្សនីយភាព និង
េននាយកដ�នអភិវឌ្ឍវប្

•

o

ផ�ត់ផ�ង់ េភសជ�ៈស្រមាប់ទទួលេភ��វ្របច ២០១៦។

o

េធ�បេង�លករពរស�នីយបុរណេន-េខត�ចំនួន០៥ ក�ុងឆា�២០១៦។

o

គាំពរ និងជួសជុលស�នទិ(ស�នទ័) េខត�ឧត�រមានជ័យ ឆា២០១៦។

o

អភិ រក្ស និងជួសជុល្របាង�កណា�ល្របាសទបាែសត េខត�បាត២០១៦។

o

ជួសជុលសេ�ង�ះបនា�ន់េក�ងទ�រខងេកតៃន្របាសទនគរបាជ័យ េខត�កំ២០១៦។

o

ផ�ត់ផ�ង់ េសៀវេភថ�ីៗ តម�ល់េនបណា�ល័យជាតិ២០១៦។

បានអនុវត�ករងរេដញៃថ�ស�ីពីករងរផ�ត់ផ�ង់េ្របងឥន�ន១ ឆា�២០១៦។

នាយកដែផនករ ស�ិតិ និងសរុប 
•

បានេរៀបចំេធ�របាយករណ៍តមរបបកំណត់្របចំែខកុម�ៈ និងបានេផ�្រគប់្រកសួងស�
េទតមក លកំណត់របស់រជរដ�
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•

បានបន�េរៀបចំតរងតមដនករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពករងរវ ប្បធម៌ និងវិចិ
្រតីមាស១ េដ ម្បីធានា្របសិទ�ិភាពក�ុងករអនុវត�ែផ២០១៦។

•

បានបន�េរៀបចំែផនករឆ២០១៦-២០១៨។

•

បានបន�េរៀបចំែផនករឆ២០១៧។

•

បានបន�េរៀបចំ្របមូលទិន�ន័យស�ិ តិវប្បធម៌

នាយកដសិទិអ
� �កនិពន� និងសិទិ្� របហក់្របែហ
•

បានចូលរួម្របជុំអនុគណៈកមា�ធិករអភិវឌ្ឍពណិជ�កម� និងវិនិេយាគទក់ទងនឹងព
SSC.TD.TRI េលកទី ២៤ េន្រកសួងពណិជ�ក

•

បានចូលរួមសិក�សលស�ីពីសន�ិស��សហ្របតិបត�ិករ្របកសនីយប្

(Patent

Cooperation Treaty) របស់្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្បកម� េនរដ�ករទឹកស�យ័តភ
•

បានចុះប��ីករពរស�ៃដអក្សរស�ស០៣ស�ៃដ និងករេបាះពុម�េសៀវេភច០៣ស�ៃដ

•

បានទទួលថវិក ចំ ន២៤០.០០០េរៀល បង់ ចូលថវ ិករដ�។

នាយកដ�នសហ្របតិបត�ិប្បធម៌អន�រជាតិ និងកច�ករអស
ិ
•

បានស្រម�លែបបបទជូនថា�ក់ដឹកនាំ ម�ន�ីជំនាញេទចូលរួម្របជុំ បំេពញេបសកកម� ន
សិល្បៈបានចំន០៣េលក៖ េន្របេទសៃថ និងឡ

•

បានទទួលគណៈ្របតិភូសិល្បៈៃន្រកសួងវប្បធម៌ៃថ ៨០រូប ដឹកនាំេដយឯកឧត�មរដ�ម�ន
្រកសួងវប្បធម៌ៃ ែដលអេ�� ញមកទស្សនកិច

និ ង ្របគំត�ន�ី េម�ង �សល អបអរសទរខ

េលក៦៥ ចំ ណង មិ ត�ភាពកម�ុ-ៃថ េន្រពះរជាណាច្រ។

សលបណ�ុះបណា�ល្រកបខ័ណ�វប្ប
•

បានេរៀបចំសំណុំឯកសរេស�សុំេគាលករណ៍េបកវគ�បណ�ុះបណា�លម�ន�ីរជក៣វគ� ៖
o
o
o

វគ�បណុ� ះបណា�លកិច�កររដ�បាល និង្រគប់
វគ�បណុ� ះបណា�លករងរផ�ល់េសវេលវិស័យវប្

វគ�បណុ� ះបណា�លករងររដ�បាល និងបទពិេសធន៍ករងរស្រមាប់ម�ន�
ឆា�២០១៥។

១.៣.២. អគ�នាយកដ�នេបតិកភ ៖

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

បានេ្រជសេរសវត�ុសិល្បៈក�ុងអភិរក្សដ�នអង�រ២០រូប ែដលមានសភាពែបកបាក់ខ�ំង េដ
េលកគេ្រមាងជួសជុលក�ុងដំណាក់ក២។

•

កំ ពុងេរៀបចំ ស�កព័ត៌មានជាភាសែខ�រ និងអង់េគ�ស អំពីរចនាបថ ្របភព និងក
ស្រមាប់ែផ�រ និងសិលចរិកក�ុងបរិេវណអភិរក្សដ�នអង�រ េដម្បីស្រម�លដល់ករ
េភ��វេទសចរណ៍។

•

បានេស�នប��ីសរេពភណ�វត�ុសិល្បៈសម័យបារំងចប១៣០៣ ដល់១៣៦៥។
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ខ.ករងរជួសជុល្របាសទ និងសំណង់បុ
•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យេរង ៣ ៃន្របាសទបនា�យឆា�រ េខត�បនា�យមានជ័យ េដម្បីេ
រកករគាំ្រទពីមូលនិAlphawood។

គ.ករងរ្រគប់្រគងសំណង់្របវត�ិស
•

បានសិក្សោែផនករជួសជុលវត�ុសិល្បៈេនឃា�ំងជាមួយករិយាល័យអ

ឃ.ករងរអភិរក្សតមបណា៖

អភិ រក្សដ�នកំពង់ និ ង ្រពះវិហ ៖
•

បន�ចូលរួមសហករជាមួយអង�

Waseda

ចង្រកងឯកស

និ ងជួ សជុល្របាសទសំ

ៃ្រពគុ េនេខត�កំពង់ធ ។

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

បានកត់េដមស� ង់ែដលដុះតមជ��ំងថ�បាយេ្រក�ម កំ ២ មុ ខខងេជង ែផ�កខងលិច
្របាសទបនា�យ

•

បានចក់ថា�ំសមា�ប់កូនេឈតូចៗែដលដុះឬសែញកថ�ជ��ំង្របាស១១កែន�ង។

•

បានេធ�ស�កស��ដក់េនផ�ូវចូល្របាសទត ្រព០១ផា�ំង

•

បានចុះពិនិត្យ និងថតទីតំងែដលអជា�ធរឃុំបនា�យឆា�រចក់ដីេធ�ផ�ូវ ចក់ដីលំេន
លុប្របឡាយទឹក និងបានេស�េទអភិបាល�ស�កថ�ពួកជួយអន�រគមន៍កុំឲ្យបន�ចក់ដ
ទឹ កតេទេទៀត ជាលទ�ផល្រត�វបានផា�កជាបេណា�

ង.ករងរសហ្របតិបត�ិករជាមួយអន៖
•

កិ ច�សហករជាមួយអង� G.H.F និ ង SOAS, University of London បាននិងបន�ករងរអភិរ
និ ងជួ សជុល្របាសទបនា� េខត�បនា�យមានជ័

•

កិ ច�សហករជាមួយអង� Waseda ជួ សជុល្របាសទសំបូរៃ្រ េខត�កំពង់ធំ ៖ បាននិ
កំពុងបន�ករងរជួសជុល្របN1 ។

នាយកដ�នសរមន�ី
ក.សរមន�ីរជាតិភ�ំេ ៖
•

បានទទួល“បដិ មាដងខ�ួន្រពះ” ចំ នួន០១ អំពី ថ�ភក់ ពី សរមន�ីរDenver Art Museum សហរដ�
អេមរិក

•

បានBack-up ទិ ន�ន័យេនក�ុង្របព័នData base ។

•

បាជួ សជុលរូបចមា�កចំ នួន៣១រូប។

•

បានទទួលេភ��វឲ្យចូលទសសរមន�ីរជាភ�ំេពញសរុបចំ នួន ២៨.៥២៥នាក ក�ុងេនាះមានេភ�
ជាតិចំនួ ២.៨៣៣នាក ទទួ លបានចំណូលថវិចំ នួន ៩៩១.៥៥០េរៀល និ ង េភ��វអន�រជាតិចំនួ
២១.៩៤៩នាក ទទួ លបានចំណូថវ ិកចំ នួន ៧៦.៨២១ដុ ល
ឥតបង់ៃថ�ចំនួន ៣.៧៤៣នាក។
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បង់ ចូលថវ ិករដ� និ េភ��វចូ ល

ខ.សរមន�ីរឧ្រកឹដ�កម�្របល័យពូជសសន៍ទួល៖
•

ពិនិត្យនិ ងែឆកឯកសា រមីក្រូ ហ
្ វី លចំនួនពីរដង ក
្ន
ុ ងមួយខែ ។

•

ស
្ កែនឯកសា រចម្ល
ើ
យសា រភា ពរបស់ជនរងគ្ រ ោ
ះ ចំនួន១១ឯកសា រ េស�នឹង១៥៣ទំព័រ។

•

ចងក្រង និងសង្ខេបពត៌មា នឯកសា រចម្ល
ើ
យសា រភា ពជនរងគ្ រ ោ
ះចំនួន ១៦៨ឯកសា រ។

•

ផ
្ តល
់ ឯកសា រចម្ល
ើ
យសា រភា ពជនរងគ្ រ ោ
ះឲ្យ
ក្រុ មអ
្ នកស
្ រ ា វជ្រាវមកពីអង
្គ
ជំ ន
ុ ំ ជម្ រះវិ សា មញ
្ញ
ក
្ន
ុង
តុលា កា រកម
្ព
ុ ជា ចំ នួន២៩០០ឯកស និងេស�នឯកសចំនួន៨៩១ទំព័រ។

•
•

ចុ ះប��ីសរេពភណ�ក�ុងឃា�ំងបានចំ៨០វត�ុ។

បានទទួេភ��វជាត-អនរ� ជាត ្រពះសង សិស្ និស្សិចូ លទស្សមាចំនួន៤៧.៦៤៤នាក

េនាះេភ��វអន�រជាតិមានចំ៤៣.៤០៤នាក។

ក�ុង

គ.មណ�លវត�ភ�ំ ៖
•

បានទទួេភ��វេទសចរណ៍ជាត-អន�រជាតចូ លទស្សនាចំ នួន២៩.៧៩៣នាក
អន�រជាតិមានចំនួ១៩.២៩៣នាក។

ក�ុងេនាះេភ��

ឃ.មណ�លេជ ងឯក ៖
•

បានទទួេភ��វេទសចរណ៍ជាត-អន�រជាតចូ លទស្សសរុបមាចំ នួន៣១.៧៣៧នាក
េភ��វអន�រជាតិមានចំន២៦.៩៩៤នាក ។

ក�ុងេនា

នាយកដបុរណវត� ៖
•

បានបន�ប��ូលទិន�ន័យវត�ុបុរណេនេខត�េសៀមរបេទក�ុង្របព័ន�្រគប់្រគង( Database)។

•

បានចុះេទវស់ែវង គូរែផនទី និងកំណត់និយាមករស�នីយបុរណវិទ្យោ េន�ស�

•

បានេរៀបចំរូបភាព និងខ�ឹមសរបទប��ត�ិេដម្បីេ្រត�មផ្សព�ផ្សោយតមFacebook។

•

បានបន�ចុះសិក្សោែស�ងយល់បុរណវត�ុអំពីថ� េនសរមន�

•

បាផ�ល់េសវពិនិត្យវត�ុសិលនាំចូ-នាំេចញបានចំនួនសរ៣៦១រូប

ទទួ លបាថវ ិកចំនួ

៤.៥៦៧.០០០េរៀល បង់ ចូលថវ ិករដ�

នាយកដបុរណវិទ្យោ និងបុេរ្របវ ត�ិ៖
•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយច្បោប់ ស�ីពីកិច�ករពរេបតិកភណ�ជូន្របជាពលរដ�ែដលរស់េនត

ទួ លអំែបង េខត�ៃ្រពែវង
•

បានចូលរួមេធ�កំណាយ�សវ្រជាវបុេរ្របវត�ិស�-បារំង េនស�នីយល�ងស�ន
បាត់ដំបង

ការងារេប�កភណ �រូប�តាមមន��រវ�្បធម៌ ន�ង�ច�្រតរាជធា-េខត� ៖

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈរជធានីភ�ំ
•

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

•

បានេរៀបចំ ចង្រកងឯកសរ និងរូបភាពមួយចំនួនស�ីពីស�នីយបុរណ ែដលក�ុងេន
បុ រណមួយចំនួនស�ិតេនខណ�មានជ
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មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�កណា
•

បានសហករជាមួយម�ន�ីជំនាញ្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈ ចុះពិនិត្យស “ទួ ល
្រពះរម្រពះល័ក ” េន�ស�កព

ឮ ែដលសប្បុរសជនេស�សុំសងសង់សលឆ

ទីទួលេនាះ េដម្បីេលកសំេណសុំករស្រមចពីេលកជំទវរដ�ម�ន�ី ្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ
•

បានសហករជាមួយម�ន�ីជំនាញ្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈ អជា�ធរឃុំ �ស�
និ ងម�ន�ីពក់ព័ន� ចុះ្របមូលទិន�ន័យេធ�ែផនទីកំណត់និយាមករស�នីយបុរណ េដ
បា៧ឃុំ េល១៨ឃុំ ក�ុង�ស�កកណា�លស�ឹង។ លទ�ផលសេ្រមច៣៤ទួ ល ក�ុងេនាះទិន�ន័យ
ចស់ម២១ទួ ល និ ងរកេឃញថ�ីមា១៣ទួ ល។

•

បានសហករជាមួយនាយខណ�រដ�បាលៃ្រពេឈេខត�កណា�ល និង្រក�មអភិរក្សសត�ៃ្
ចប់សត�ស�េនភ�ំ្រពះរជ្រទព២ក្បោល យកេទចិ��ឹមេនសួនសត�ភ�ំត

•

ទទួ ល្របាក់ពី្រពះ្រគ�អគ�បណ�ិត ប៊ុត 

ែដលបានឧបត�ម�ៃថ�េភ�ងចំនួ១.២៦២.០០០េរៀល

ស្រមាប់បំភ�ឺេន្រពះសក្យមុនីេចតីយ និងឧបត�ម�ថវិក ដល់ឆា២០.០០០េរៀល។

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�ែក
•

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

•

បាចុ ះពិ និត្យទួលអង០១កែន�ង អតីតវត�ែកបចស់ ស�ិតេ្រក�ងែក។

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំពង់ឆា�
•

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

វប្បធម ៌្របវត�ិស�ស

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំពង់ធ
•

បានចុះអប់រំផ្សព�ផ្សោយពីសរៈសំខន់ៃន�សះបុរណេនបឹងធំ ក�ុង្រក�ងស�ឹងែសន ែដ
និ ងអជា�ធរមូលដ�នមានបំណងចង់ស�របឹងេនះេឡ

•

បានេធ�ករេបាសសមា�ត និងកប់ឆា�រល្បោស់េន្របាសទ�សង់្រពះ ្រក�ម
យាយព័ន�បានចំន៨៥.៨២០ែម៉ ្រតកេរ

•

បានកត់កូនេស�ែដលដុះេនេល្N11, N7 ។

•

បានទទួលេភ��វចូលទស្សនាសរមន�ីរេខត�ច៤៤នាក់(អន�រជាតិចំនួ១៤នាក) ្របាសទសំ
ចំ នួន៣.២៣៣នាក់(អន�រជាតិចំនួ២

.១៦៨នាក) រមណីយដ�នភ�ំសន�ុកចំនួ៤

.៧០៧នាក់

(អន�រជាតិចំនួ១៦៦នាក) និ ងវត�្របាស ទចំ៥២នាក់(អន�រជាតិចំនួ៥០នាក)។
•

កិ ច�សហករជាមួយអង� WASEDA ៖
o

បានបន�ករងរជួសជុល្រN1។

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំព
•

បានសហករជាមួយ្រគប់ករិយាល័យវប្ប-្រក�ងក�ុងករករពរ និងែថរក្សោបុ
និ ងបុ រណវត�ុែដល្រត�វបានរក្សោទុកេដយសហគមន៍ម
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មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�តែ
•

បាែថរក្សោវត�ុ បុរណែដលមានេនក�ុងសរមន�ីរេខត� និងសរមន�ីរ�ស�កអង

•

បានទទួលេភ��វចូលទស្សនាសរមន�ីរេខត�ច២២នាក់(អន�រជាតិចំនួ០២នាក) និ ងសរមន�ី
�ស�កអង�របុ រ ីចំ នួន៦៧នាក់(អន�រជាតិចំនួ១៨នាក)។

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�បនា�យមាន
•

បានសហករចុះវស់ែវងកំណត់្រពំ្របាសទធំ េនឃុំតគង់ 

•

បានែថរក្សោ និង្រត�ស្រតយៃ្រពសមា�តេន្ របាស ទប ន១២

.០០០ែម៉្រតកេរ

និ ងេន្របាសទបនា�យទ័ព៣.៥៧០ែម៉ ្រតកេរ
•

បានទទួលេភ��វចូលទស្សនាសរមន�ីរេខត�សរុបច៤១នាក (េភ��វអន�រជាត៥នាក) ចូល្របា
បនា�យឆា�រចំន៣២០នាក់(េភ��វអន�រជាត១២០នាក) និ ងចូ លសរមន�ីរបុរណវិទ្យោេទ ស�យចំនួ៦នាក់

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�បាត់ដំ
•

បានចុះេទ�សវ្រជាវស�នីយបុរណេនភ�ំដូនមាយ ក�ុង�ស�ករតនមណ�ល និងេ

•

ក�ុង�ស�កបាណន់
បានចុះេទកំណត់ទួលបុ“ ទួ ល្រពះអង�ែកវ េន�ស�ករុក�គិរ”

•

បានទទួលេភ��វចូលទស្សនាសរមន�ីរេខត�សរុបច២៥៧នាក់(អន�រជាតិចំនួ៧០នាក)។

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�ៃ្រពែ
•

បានេធ�ដំបូលសលឆាន់ទួលបារយ៍អែណ�៨៦ែម៉្រតកេរ៉ េដយេ្រប្របាស់ថវិកសប

•

បានចុះពិនិត្យវត�ុ បុរណេនសលពិព័រណ៍�ស�ក

•

បានចុះពិនិត្យទួលបុរណេន�ស�កបាភ�ំ និង�ស�ក

•

បានអមដំេណរឯកឧត�មអគ�នាយកេបតិកភណ� ចុះពិ និត្យេរៀបចំេបាះបេង�លេនទួលអំែ
ផ្សព�ផ្សោយច្បោប់ស�ីពីករករពរេបតិកភណ� េន្រ

•

បានទទួលេភ��វចូលទស្សនាសរមន�ីរេខត�ច១៥នាក់

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�្រពះវិ
•

បាន្រត�ស្រតយៃ្រពសមា�តតម្របាស៣១.២៥០ែម៉ ្រតកេរ

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�រតនគីរ
•

បានចុះពិនិត្យ និងេធ�ករហមឃាត់ករកប់រនដីៃ្រពេឈរបស់្របជាពលរដ� េនក�ុង
ភ�ំខ�ញ់ �ស�កអូរយា៉ដ

•

បានេធ�ករហមឃាត់ជនេល�សចូលអរេឈេនតំបន់្រគឹះ្របាសទ្រពះពុ ទ� េន

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យបេង�ល្រពំ្របាសទ

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�េសៀមរ
•

បានផ្សព�ផ្សោយេសចក�ីសេ្រ០១ស.រ ស�ីពី ករកំណត់បរិេវណ្របាស ទ ទីទួល
្រតពំង ស�នបុរណ េន�ស�ក�សីស�ំ �ស�កជីែ្រកង និង�ស�កអង

8

•

បាចុ ះេធ�ករែណនាំដល់្របជាពលរដ�ច
០៣្រគ�សឲ្យប�្ឈកា រចា ក់ដី រំលោ
ភយកដី ចំណ
ី
ត្រពាំ ងនគរភា សស�ិតេនឃ
ុ ំ នគរភា ស�ស�កអង�រជុំ ។

•

ទទួលេភ��វចូលទស្សនាសរមន�ីរវត�រជបូព៌បាន៥២៥នាក (េភ��វអនរ� ជាតិចំនួ៥១០នាក) និង
មណ�លឧ្រកិដ�កម�្របល័យពូជសសន៍ចំ១១.៧១០នាក់(េភ��វអន�រជាតិចំនួ១១.៥០០នាក)។

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�ស�ឹងែ្រ
•

បានចុះេទទួល្របាសទភ�ំធាតុ េដម្បីេធ�ករេបាសសមា�ត និង្រត�តពិនិត្យវ
�សប់

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�ស�យេរ
•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យទួលបុរណ និង្របាសទបុ១០េលក។

•

បានចុះសហករជាមួយអជា�ធរែដនដីេធ� ប�ង់ទួលបុរ០២ប�ង់។

•

បានផ្សព�ផ្សោយច្បោប់ស�ីពីកិច�ករពរេបតិក០១េលក។

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�ឧត�រមានជ
•
•
•
•
•

បានចុះពិនិត្យ្រទឹកេខ� ្របាសទរលំេឆា� ្របាសទ្រតពំងបី ្របាស
្របាស ទទំនប់អភិវឌ្ឍ
បានចុទប់ស�ត់្របជាពលរដ�មួយ្រគ�សរ ែដល និ ងយក�សះបុ រណេធ�ជាកម�សិទ�ិផា
ខ�ួនស្រមាប់ចិ��ឹម្រតី េន្រក�ងស
បានអមដំេណរម�ន�ីនាយកដ�នគាំពរ និងអភិរក្សសំណង់បុរណ េដម្បីចុះ្រត�ត
ែបកបាក់ ៃនតួប៉ម្របាសទ្រតព
បានសហករជាមួយនាយកដ�នបុរណវត�ុចុះប��ីវត�ុសិល្៧៥ដុំ េនក�ុង្របាស
ស�យ
បានចុះប��ីវត�ុសិល្បៈចំន០៥ដុំ ែដលទទួ លបានពី្របជាពលរដ� ្រពះសង្ឈ និងអចរ្យវត
ទំ នប់អភិ វឌ្ឍថ�ី ក�ុងភូមិអភិវឌ្ឍថ�

១.៣.៣. អគ�នាយកដ�នបេច�កេទសវប្ប ៖

នាយកដអភិវឌ្ឍវប្បធម៌
•

បានេរៀបចំតុបែតងលម� តំងពិព័រណ៍រូបថត ហ�ុង បដ ស្រមាប់មេហ�សពសិល្បៈយុវ
្របេទសឆា២០១៦ េនសលសន�ិសីទចតុម�ុខ និងេននាយកដ�នសិល្បៈទស្

•

បានបន�េរៀបចំសរមន�ីរែខ�ងែខ�រ េដម្បីេបកជូនមហជនចូលទស្សនា និងសិក្ស

នាយកដសិល្បៈភាពយន� និងផ្សព�ផ្សោយវប្
•

ថតវ ីេដអូឯកសរពសកម�ភាថា�ក់ដឹកនាំ និងករងរអង�ភាពចំណុះ បា១១ចំណងេជង។

•

បានតេម�ងចេ្រម�ងខរ៉អូេខច០៤ចំណងេជ ង ស្រមាប់អបអរសទរទិវវប្បធម០៣មីនា
ឆា�២០១៦ និ ងចក់ផ្សោយតមស�នីយទូរ ទ

•

បានទទួល និងផ�ល់ករអនុ��តថតភាពយន�ឯ និ ងទូ រទស្សន៍បរេទសប៤ចំ ណងេជ ង។

•

បានផ�ល់អជា�ប ័ណ�ថ�ីេធ�អជីវកម�ភ -វ ីេដអូបា១ច្បោប់ និងអនុ��តច្បោប់ប១ច្បោប

•

បាចុះប��ីសុំផលិត វ ីេដអូ ខរ៉អូេខែខ�រ ៥េលខ វ ីេដអូេរឿងែខ�រ (១ដុំ ចប់) បា៤ចំណងេជង។

•

បានអនុ��តច្បោបវ ីេដអូខរ៉អូែខ�របា៣េលខ។
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•

បាផ�ល់ទិដ�កឲ្យេធ�អ ជីវកម�ដល់វីេដខរ ៉អូេខែខបា១េលខ វ ីេដអូ ែខ�រ(០១ដុំ ចប់)បា៣
ចំ ណងេជ ង។

•

បាផ�ល់ទិដ�កឲ្យេធ�អ ជីវកម�ដវ ីេដអូ េរឿងបរេទស (រ)បា២២ចំ ណងេជ ង និ ង(០១ដុំ ចប់)
បា៣ចំ ណងេជ ង ។

•

បានទទួចំណូលពី ករផ�ល់េសវកម�ភាព-វ ីេដអូ សរុបចំ នួន៨.៦៧០.០០០េរៀល បង់ចូល
ថវ ិករដ ។

នាយកដសិល្បៈទស្សនីយ ៖
•
•
•

បា្របគំត�ន�

និ ងសែម�ងសិល្បទំមហជ

និ ងអជី

សរុបចំ នួន២១៨េលក

នាយកដ�នសិល្បៈសែម�ងក�ុង�ស�០៧េលក។

ក�ុងេនា

្រក�មសិល្បៈបន�ហត់សម និងតេម�ងស�ៃដសិល្បៈស្រមាប់សែម�ងក�ុង�ស�ក និងេ្
េលក្រ

អ�ក្រគ�ៃននាយកដ�នសិល្បៈទស្ស

បានបង�ដល់សិល្បករ សិល្បករ

ែដលមកចូ លរួមក�ុងមេហ�សពសិល្បៈយុវជនទូទំង្រប

នាយកដសិល្បៈសូនរូប និងសិល្បៈសិប្បកម
•

បានេរៀបចំេសចក�ីជូនដំណឹង និងគណៈកម�ករ អនុគណៈកម�ករេរៀបចំ មេហ�សពសិល្ប
គំនូ របុ រណ ឆា២០១៦ ស�ីពី “ហនុ មានែចចង់នាងសុវណ�ម ”។

•

បានសហករជាមួយសហភាពសហព័ន�យុវជនកម�ុជា ែកស្រម�លក្បោច់រចនាេក�
្រពឹត�ិករណ៍អង�រស�ង�ន�២០១៦។

នាយកដេសៀវេភ និងករអ
*បណា�ល័យជា ៖
•

បានទទួេភ��វជាត-អន�រជាតិចូលអនមានចំ ៥២០នាក។

•

បានទទួលេសៀវេភពីស�ប័ និ ងអង�ករេ្រករដ�ភ(េសៀវេភ្រគប់)

ចំ នួន

៣៤៤ក្ប។
•

អ�កសិក្សោ�សវ្រជាវបានខ�ីេសៀវេភមាចំ នួន៧៨ក្ប។

•

ទទួ លទិ នានុប្បវត�ិ១៦២ច្បោ ទស្សនាវដ�ីេផ្និង្រពឹត�ិប័្រតបរេទសចំន២២៥ក្ល។

•

បានែចកេល ISBN ដល់អ�កេបាះពុម�ចំនួ៥៥េលខ។

•

ដក់្រកបេសៀវេភច៤០ក្បោល បិទកូដេសៀវេភ១០៣ក្បោល េស�នេសៀវេភ១៤
ក្ប តម�ល់េសៀវេភ និងទស្សនាវដ�២៩ចំ ណងេជ ង។

•

េធ�កតឡុកេសៀវេភ្រគប់្របេភទ និងទស្សនាវដ�ី-បរេទសបា២២៩ក្បោ

ការងារេប�កភណ�អរូប�តាមមន��រវ�្បធម៌ ន�ង�ច�្រតរាជធា-េខត� ៖

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈរជធានីភ�ំ
•

្រត�តពិនិត្យកែន�ងលក់កេហ�ប��ំងវីេដអ១៩ទីតំ អជីវកម�អុិនេធេណតប៤៨ទីតំ

មា៉ស-េកសជប់ប៥ទីតំង សមា�ងក៦ទីតំង ទីតំងជ
េរងភាពយន�២ទីតំង ខរ៉អូេ០១ទីតំង
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-លក់ឌីសបា១១ទីតំង

•

បានសហករជាមួយនាយកដ�នសិល្បៈភាពយន� ចុះ្រត�តពិនិត្យ អប់រំ ែណនាំដល់មា
កត់ត តេម�ងរូបភាព និងហ�ីលែខ�រែដលគា�នច្បោប់អនុ��តឲ្យេទសុំច្បោប់អនុ��ត
សិល្បៈភាពយន�បានចំ០២កែន�ង។

•

បានសហករជាមួយគណៈកម�ករច្រម�ះខណ�ទួលេគាក ចុះចប់អជីវកម�េ០៥ទីតំង
និ ងដកហូតទូ េហ�មបា៦៨ទូ ។

•

បានចុះជ្រម�ញអជីវករឲ្យមកេធ�ច្បោប់ពក់ព័ន�វិស័យវប្បធម៌េនករិយាល័យ្រចក

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�កណា
•

បានសហករជាមួយមន�ីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាេខត�កណា�ល និងវិទ្យោស�នសិល្បៈែខ�
មេហ�សពសិល្បៈយុវជនថា�ក់េខត�  េនេរងមេហ�សពសិល្បៈ្រពឹទ�ចរ្យ េឆង ផុ
េ្រកមអធិបតីភាព េលកជំទវ សួស សរ៉ម អភិបាលរងេ

•

បានសហករជាមួយអជា� ធរពក់ព័ន�ក�ុងក រេរៀបចំបុណ្យជា តិ េរៀបចំតុបែតងេវទិក
គណៈអធិ បតី និ ងេលកទង់ជាតិ ចងបដ ក�ុងកម�វិធីេផ្សងៗក�ុងេខ

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�ែក
•

បាចុ ះ្រត�តពិនិត ែណនាំដល់មា�ស់អជីវកម�ក -វ ីេដអូ និ ងកែន�ងជួ ល -លក់ឌីស ឲ្យេគារ

តមេគាលករណ៍ែណនាំរបស់្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រ
•

បានចុពិ និត្ និ ងែណនាំដល់មា�ស់សិប្បកម�ចមា�ក់ពុម�សុីម៉ងត៍ច០១កែន�ង េន្រក�ែកប។

•

បាចុ ះពិ និត្យអ ជីវករេលកស�កយីេហច០២កែន�ងេន្រក�ងែក

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំពង់ឆា�
•

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

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ បានទទួលពក្យសុំច្បោប់េធ�អជីវកម�៣៤ច្បោប់

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំពង់ធ
•

បានបង� ត់រប“សឡុងជាន់ែដកតែឡកកំពង” ដល់សិស្សថា�

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយដល់អជីវករឲ្យមកេធ�ច្បោប់អជី វកម�ពក់ព័ន�វិស័២០១៦ និ ងែចក
ឯកសរពក់ព័ន�ជូនេមឃុំចំន០៩ច្បោប់ េន�ស�ក្របាសទប

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយេសចក�ីជូនដំណឹងពីករហមផ-លក់ ែខ្សភាពយន�េរឿ“NOESCAPE
2015”។

•

បានចុះ�សង់ស�ិតិេសវពក់ព័ន�អជីវកម�សូនរូប និងសិប្បកម�តមបណា��ស�កស២០១៦
បានចំនួ២២កែន�ង។

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយដល់អជីវករកត់សក់ អ៊ុតសក់ សមា�ងករ ថតរូប េ្រគ�ងបំពងសេម�ង
ផ្សោយពណិជ�កម�េន�ស�ក្របាសទ

•

បានចុះពិនិត្យពិធីេឡងអ�កតេន�ស�ក្របាស

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំព
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•

បានចុះេធ�បច�ុប្បន�ភាពស�ិតិ្រក�មសិល្បៈមហជនេនត-្រក�ងទ៨។

•

បានចុ្រត�តពិនិតកែន�ងលក-់ ជួ លឌីសចំ នួន៣កែន�ង េន្រក�ងកំ។

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយអំពីខ� តក្បោច់ចមា�ក់ែខ�រដល់អជីក ម�ចមា�ក់ពុម�សុីម៉ងត៍បាន
្រក�ងកំពត

•

បាចុះ្រត�តពិនិត្យ និងែណនាំករដ ស�យីេហនិងផា�ំងផ្សោយពណិជ េន្រក�ងកំ។

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�តែ
•

បានប��ូន្រគ�សិល្បៈចំ០២នាក់ ចុះេទបង�ត់េនវិទ្យោល័យគិរីវង់ េន�ស�កគ

•

បានសហករជាមួយ្រគ�របាំៃន នាយកដ�នសិល្បៈទស្សនីយភាព

“បេង�រែខ�ង” េដ ម្ប

ចូ លរួមមេហ�សពសិល្បៈយុវជនទូទំង្របេទស ឆ២ េនរជធានីភ�ំេ
•

បានចុះពិនិត្យកែន�ងជ-លក់ឌីសចំ នួន៤កែន�ង េនផ្សោរក្បោលេពធិ �ស�ក្រទំង
េឃញឌីសគា�នទិដ�ក រចំ១.៥២៤បន�ះ ្រពមទំងបានែណនាំអជីវករឲ្យមកសុំច្បោប
វ ិស័យវប្បធម ៌ពីមន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេ

•

បានចុះពិនិត្យអជីវកម�ផលិត និងលក់ចមា�ក់ថ� េនឃុំឧត�មស

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�បនា�យមាន
•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យករលួចចម �ងស�ៃដ-វ ីេដអូ េន�ស�កពួក េដយេធ�ករដកហូតមា៉ស

ថតចម�ងវ ីសុីឌី ចំ នួន០១េ្រគ�ង កំព្យូទ័រចំន០១េ្រគ�ង និងFlash ចំ នួន០១េ្រគ�ង
•

បានប�ុះប
ណ
ណ ា�ល្រក�មសិល្បៈយុវជនេខត� េដម្បីចូលរួមមេហ�សពសិល្បៈយុវ
្របេទសឆា២០១៦ េនរជធានីភ�ំេ

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យវត�ុសិល្បៈចមា�ក់ថ�០៣រូប ែដលនាំេចញេទរជធានីភ�ំ

•

បានសហករជាមួយអជា�ធរ្រ ក�ងសិរីេសភ័ណ ចុះ្រត�តពិនិត្យទីតំងេលកស�កយ
០៣កែន�ង។

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�បាត់ដំ
•

បានចុះពិនិត្យករចក់ប��ំងវីេដអូតមហងកេហ� និងចុះផ្សព�ផ្សោយដល់អជីវករឲ

អជីវកម�ពក់ព័ន�វិស័យវប្បធម៌ប
•

បានបន�ចុះពិនិត្យេនតមកែន�ងសិប្បកម� ចមា�ក់ និងបន�េធ�ច្បោប់

•

បណា�ល័យេខត� បានេបកទ�រជូនសធារណជនចូលអនេសៀវេភេរៀងរល់ៃថ� េល
ឈប់ស្រមា

•

បានចុះ�សង់ទិន�ន័យស�កយីេហេនក�ុងតំបន់អភិរក្សេខត�បាត

•

បានចុះជ្រម�ញអជីវករឲ្យមកេធ�ច្បោប់អជីវ កម�េលវិស័យវប្បធម៌បន�េន្រចកេច
�ស�កបរេវល។

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្រក� ងបាត់ដំបង បានេចញលិខិ តអនុ��ត្របកបអជី
វ ិស័យវប្បធម ៌ និងវិចិ្រតសិល្ប២០ច្បោប់ និងេន�ស�កបរេវល បានច០៣ច្បោប

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�ៃប៉លិ
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•

បានេរៀបចំេបកមេហ�សពសិល្បៈរបាំ និងេល �នខ�ីស្រមាប់យុវជនថា�ក់េខត ២ ឆា�២០១៦
េ្រកមអធិបតីភាព ឯកឧត�មអភិបាល ៃនគណៈអភិបាលេខត�ៃប

•

បានចុះជ្រម�ញអជីវករ-លក់ឌីសចំ នួន០៣កែន�ងឲ្យមកេធ�ច្បោប់អជីវកម�េនផ្សោ

•

បានចុះ�សង់ស�ិតិអ ជីវកម�កត់សក់ អ៊ុតសក់បានច០៣កែន�ងេន�ស�កសលេ្

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�ៃ្រពែ
•

បានចុះពិនិត្យអជីវកម�-លក់ឌីសចំ នួន០២កែន�ង និ ងែណនាំអ ជីវករឲ្យ -លក់ឌីសណា
ែដលមានទិដ�ក រពី្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេន�ស�កពមរក៏

•

បានចុះពិនិត្យសិប្បកម�ពុម�សុីម៉ងត៍ េន�ស�ក្រពះ

•

បានចុះពិនិត្យករដក់តំងស�កយីេហ្រគប់្របេភទេន�ស

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�្រពះវិ
•

បានចុះ�សង់ស�ិតិសិល្បៈសូនរូប និងសិប្បកម�េន�ស�កគូ

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្រក�ង្រពះវិហរ បានេចញលិខិតអនុ��ត្របកបអ
វ ិស័យវប្បធម ៌ និងវិចិ្រតសិល្ប០២ច្បោប

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�្រពះសីហ
•

បានចុះ�សង់ស�ិតិអជីវកម�សមា�ងករ េម្រក� ធុងបាស និងចមា�ក់ពុម�ថ�េន�ស�

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយេសចក�ីជូនដំណឹ១៦២ វវ .ខសន ស�ីពីករ្រគប់្រគងអជីវកម�ថតច
បានចំនួ០២កែន�ង េន្រក�ង្រពះសីហ

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�មណ�លគីរ
•

បានហត់សមរប “្របមូលផលទឹកឃ�ុ” និ ងេរឿង “ទឹកែភ�កអ�កមា�” ជាមួយ្រក�មសិល្បៈយុវ

សិស្សវិទ្យោល័យ ហ៊ុន ែសន មណ�លគីរី េដម្បីចូលរួមមេហ�សពសិល្បៈយុវជនទូទំ
ឆា�២០១៦។
•

បានចុះែណនាំដល់អជីវករេល កស�កយីេហែដលសរេសរអក្សរបរេទសធំជាងអក្សរែ
សរចរែណនាំរបស់្រកសួងវប្បធម៌ និ ងវិចិ្រតសិល្បៈ េន្រក�ងែ

•

បានសហករជួយេធ�ឧបករណ៍េភ�ងរបាំថ�ីែដលៃច�ពីបំពង់ឬស្សីថ�បាន០២គូ រ។

•

បានចុះពិនិត្យ និងែថរក្សោអ�សមទំងប

មជ្ឈមណ�លវប្បធម៌ជនជេនភ�ំេដះ្រកម

ស្រមាប់េភ��វេទសចរណ៍មកេលងកំស
•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្រក�ងែសនមេនារម្យ បានេចញលិខិតអនុ��ត្របក
េលវ ិស័យវប្បធម ៌ និងវិចិ្រតសិល្ប០៤ច្បោប

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�រតនគីរ
•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យករហ�ឹកហត់របស់្រក�មសិល្បៈមហជនភូមិតងណងឡិៈេរៀងរ

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យកែន�ងចក់ប��ំងទូរទស្សន៍ែខ្សកប និងក រចក់ប��ំងត
្រក�ងបានលុ

13

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យកែន�ងលក់វត�ុអនុស្សោវរីយ៍េន�ស�កបរែកវ និងព្រងឹងសិប្បកម�ចមា�
កូ នមុំ។

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�េសៀមរ
•

បានផ�ល់លិខិតអនុ��តនាំេចញវត�ុសិលេទេ្រក្របេទសចំ០៧រូប។

•

បានដឹកនាំ្រក�មសិល្បៈេទចូលរួមសែម�ងរបាំជាលក�ណៈមិត�ភាព េនេខត�ចំបា៉ស

•

បានចុះែណនាំ និង្រត�តពិនិត្យបទេល�សភ -វ ីេដអូ ដល់អជីវករភាពយ-វ ីេដអូ (ករផលិត
ករចក់ប��ំង ករ -លក់ឌីសអសអភាស និងគា�នទិ)

ឱ្យចូលរួមអនុវត�តមលិខ

បទដ�នច្បោប់ចំ១៣កែន�ង េន�ស�កអង�រជុំ �ស�ក�សីស�ំ និង�ស�ក្របាសទ
•

បាចុ ះត្រួ តពិនិត្យ

និងណ
ែ នាំ កែ លម
្ អអំ ពីកា រអនុវត
្ តច្បាប់ របស់ជំ នា ញដល
់អា ជី វករ -ស
ិ ប្បករ

ដែ លកំពុងបេ្រមសេ វាកម
្ មទា ក់ទងនិងជំ នា ញស
ិ ល
្ បៈស
ូ នរូ បនិងស
ិ ល
្ បៈស
ិ ប្បកម
នៅ
្ ម ្រក�ងេសៀមរ
និ ងស
្ រុ កបន្ទាយស
្ រី ។
•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យទីតំងែដលអជីវករសុំេលកស�កយីេហ ផា�ំងផ្សោយពណិជ�
មកសុំច្បោប់អនុ��តពីសល្រក�ងេស

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្រក�ងេស បានផ�ល់ច្បោប់េសវេលវ ិស័យវប្បធម ៌ និ
វ ិចិ ្រតសិល្ចំ នួន១០ច្បោប

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�ស�ឹងែ្រ
•

បានចុះែណនាំអជីវករ-លក់ឌីស និ ងបានឲ្យយកឌីសែដលមានទិដ�ករមកចុះប

ចំ នួន០៤កែន�ង េនផ្សោរច
•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយអនុ្រកឹ៦៣ របស់រជរដ�ភិបាល ស�ីពីករ្រគប់្រគង្រ ត�តពិនិត
ភាពយន-វ ីេដអូ ដល់អជីវករបានចំន២០កែន�ង េនសង� ត់ស�ឹងែ្រ

•

បានចុះជ្រម�ញអជីវករ្របកបអជីវកម�េសវកម�វប្បធម៌ឲ្យមកបំេពញែបបបទ២០១៦
ចំ នួន០៦កែន�ងេន្រក�ងស�ឹងែ្រ

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែត បានផ�ល់ច្បោប់េសវេលវ ិស័យវប្បធម ៌ និងវិចិ្រតសិល
ចំ នួន១៣ច្បោប

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�ស�យេរ
•

បានចុះបង� ត់របាំដល់អង�ករកូដូែខ�រេនឃុំតសួ០១្រក�ម

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យអជីវកម-លក់ឌីសចំ នួន០២េលក។

•

បានចុះ្រត�តពិ និត្យករដក់តំងស�កយីេហ និងផា�ំងផ្សោយព០២េលក។

មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�ឧត�រមានជ
•

បានហ�ឹកហត់សិល្បៈដល់្រក�មសិល្បៈសិស្សវិទ្យោល័យ ហ៊ុន ែសន ឧត�

•

បានចុះពិនិត្យប��ំងភាព-វ ីេដអូ ែដលគា�នទិដ�ក រពី្រកសូងវប្បធម៌ និងបានេធ�
ដល់អជីវករជួលេម្រក� ធុងបាស វីេដអូចល័ត អំពីក្រមិតសេម�ង េន�ស�កអន�ង

•

បានចុះពិនិត្យសកម�ភាពសិប្បកម�ចមា�ក់េឈ េន�ស�កអន�
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•

បានចុះែណនាំជាងគំនូរអំពីរចនាបថក្បោច់បុរណែខ�រេន� ស�កអ

•

បានចុះពិនិត្យអជីវកម�អ៊ុតសក់ សមា�ងករ និងលម�្រកចក និ ងចុះពិនិត្យ ករត
ផ្សោយពណិជ�កម�េន�ស�កអន�ង់

•

បានចុះជ្រម�ញអជីវករឲ្យមកេធ�ច្បោប់្របកបអជីវកម�េលវិស័យវប្បធម៌េន

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្សំេរង បានផ�ល់ច្បោប់េសវេលវ ិស័យវប្បធម ៌ និ
វ ិចិ ្រតសិល្ចំ នួន៨ច្បោប

១.៣.៤. សកលវិទ្យោល័យភូមិន�វិចិ្រតស
•

បានបន�អនុវត�កម�វិធីសិក្សោឆា�ំ២០១៥-២០១៦។

•

និ ស្សិតមហវិទ្យោល័យស�បត្យកម� និងមហវិទ្យោល័យសិល្បៈសូនរូប ចុះកម�សិ
អំពី រចនាបថផ�ះបុរណែខ�រ និង្របាសទនានាក�ុងេខត�បាត់ដំបង និងេខត

•

បានប��ូននិស្សិតចំន០៤រូប េទចូលរួមកម�វិធីផា�ស់ប�ូរទំនាក់ទំនងយុវជនអសុីបូ
្របេទសចិន

លទ�ផលសកម�ភាពករងរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈ ក�ុងែខកុម២០១៦េនះ ជារួមេឃញថ
មានដំេណរករល� េដយសរស�រតីេមាះមុត ពុះពរ និងករតំងចិត�ខ�ស់របស់ថា�ក់ដឹកនា
ចូ លរួមចំ ែណកយា៉ងសកម�របស់ម�ន�ីរជករ្រគប់លំដប់ថា�ក់។ ករខិតខំ្របឹងែ្របងេនះនឹ
សេ្រមចបាននូវែផនករសកម�ភាពករងរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្២០១៦ េហយែដលនឹ ងនាំឲ
សេ្រមចបានតមែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍ២០១៤-២០១៨ ក�ុងវ ិស័យវប្បធម ៌ជាចុងេ្រកយបង
េសចក�ីដូចបានេគារពជ្រមាបជូនខ សូម ឯកឧត�មបណ��តសភាចា ឧបនាយករដ�ម�ន�
រដ�ម�ន�ីទទួ លបន�ុកទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�េមត�្រជាបជារបា ដ៏ ខ�ង់ខ�ស់។
សូម ឯកឧត�មបណ��តសភាចា េមត�ទទួលនូវករេគារពដ៏ខ�ង់ខ�ស់អនាខំុ� ។

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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