របាយករ

លទ�ផលករងរវប្ប និងវិចិ្រតសិល្្រប ចំ្រតីម១ ឆា �២០១៦



ក�ុងរយៈេពល្រត ីមាស១ៃនឆា�២០១៦កន�ងមកេនះ ្រកសួងវប្បធ ម៌និងវិចិ្រតសិល្បៈ ែដលមា

ដឹ កនា និង្រគប់អង�ភថា�ក់ក
ណ ា�លនិងថា �ក់រ -េខត� បានខិតខំ្របឹងែ្េធ�ករងរ យា៉ងេមា
ជា្របចំ  គឺេធ�យា៉ងណាឲ្យសេ្រមចបានជាដំណាក់កលៗ េទតមែផនករសកម�ភា
និងវិចិ្រតសិល្បៈឆ២០១៦ែដល្រកសួងបានេរៀបចំេឡងេដយអនុេលមតមកម�វិធីនេយាបាយរប
ភិ បាល ែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍជាតិក�ុងវិស័យវ ២០១៤ -២០១៨ និង េគាលនេយាបាយជាតិស
វិស័យវប្បធម៌។ ក�ុងករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពនិងករងរវប្បធម៌និងវិចិ្រតសិល្បៈខងេ
រចនាសម�័ន�ែដលជាយន�ករេធ�ករងរ េហយែដលសេ្រ មចបាននូវលទ�ផលស្រមាប់្រតីមាសក
ជ្រមាបជូនខងេ្រ

១. រចនាសម័�ន�្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតស ៖
េដ ម្បីអនុវត�នូវករងររបស់ខ�ួន ្រកសួងមានរចនាសម�័ន�ែដលជាយន�ករេធ�ករងរដូ

•

្រកសួងវប្បធ ម៌និងវិចិ្រតសិល្បៈ ដឹកនាំេដយរដ�ម�ន�១រូប រដ�េលខធិករចំន៧រូប និ ង
អនុ រដ�េលខធិករចំន៨រូប។

•

ថា�ក់រដ�បាលកណា�លម

o អគ�នាយកដ�នរដ�បាល និងហិរ�វត�ុ មាននាយក
�
ដ�នចំណុ៩។
o អគ�នាយកដ�នបេច�កេទសវប្បធម៌ មាននាយក ដ�នចំណុ៥។
o អគ�នាយកដ�នេបតិកភណ� មាននាយកដ�នចំណុះ៤។
o សកលវិទ្យោល័យភូមិន�វិចិ្រតសិល្បៈ ថា�ក់េស�អគ�នាយកដ�ន មានមហវិ
ចំនួ ន៥។

o សលមធ្យមវិចិ្រតសិល្បៈ ថា�ក់េស�នាយកដ� ន

មានស ៥។

o នាយកដ�នសវនកម�ៃផ�ក�ុ

o អធិករដ�ន ថា �ក់េស�នាយក
•

ថា�ក់រជធ-េខត� ៖ ្រកសួងមានមន�ីរវប្បធម៌និងវិចិ្រតសិល្បៈ -េខត�ចំនួ ន២៥ និ ងករិ
ល័យវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈ្រក�ង �ស�ក ខណ�ច១៦៦ករិយាល័

1

ចំែណកម�ន�ីរជករវិញ សរុបមានមានចំ២.៣២០នាក់ �សីចំនួ៨៩៨នាក់ 

o ថា�ក់រដ�បាលកណា� លចំ១.៣៦០នាក់ �សីចំនួ៥៤០នាក់
o ថា�ក់មន�ីរវប្បធ ម៌និងវិចិ្រតសិល្បៈរ-េខត�ចំនួ ន៩៦០នាក់ �សីចំនួ៣៥៨នាក់
២. សកម�ភាព និងលទ�ផលករង
២.១. សកម�ភាពថា�ក់ដឹក ៖
ថា�ក់ដឹកនាំ្រកសួងបានទទួលជួបពិភាក្សោករងរជាមួយ

េភ��វជាត និ ង អន�រជាត

អង�ករសមា បាចូលរួម្របជុ សិក�ស អមដំេណរ សេម�ចេតេជានាយករដ�ម�ន េទេ្រក្រ
និងបាចូលរួមជាកិត�ិយសក�ុងសកម�ភាព្រពឹត�ិក ជាត និ ងអន�រជាតនាសរុបមានចំនួ៦១េលក។
  ២.២

. ករេរៀបចំ្រពឹត�ិករណ៍សំខន
•

កលពីៃថ�ទ១៣ ែខមករ ឆា�២០១៦ នាទីស�ីករ្រកសួងមានេរៀបចំេបកសន�ិបាតបូកសរុប
ករងរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្២០១៥ និងេលកទិសេដករងរ២០១៦ េ្រកមអធិបតីភ
េលកជ ំទវរដ�ម�ន�ី ្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈ និង្រព១៤ ែខមករ ឆា២០១៦
នាសលសន�ិសីទចតុម�ុខ ្រកសួងបានេរៀបចំពិធីបិទសន�ិបាតបូកសរុបលទ�ផលករងរ
និ ងវិចិ្រត សិល្បៈឆ២០១៥ និងេលកទិសេដករងរ២០១៦ េ្រកមអធិបតីភា ពដ៏ខ�ង់ខ�
ឯកឧត�ម វ៉ គឹមហុង េទសរដ�ម�ន�ី ទទួលបន�ុកេបសកកម�ពិេសស តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស ឯកឧត�ម
បណ�ិតសភាចរ្យ សុខ អន ឧបនាយករដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ីទទួលបន�ុកទីស�ីករគណៈរដ
ែដលជាតំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេត
ៃន្រពះរជាណាច្រក

បណា�្រកស-ស�ប័

ហ៊ុន

ែសន

នាយករដ�ម�ន�

េដយមានករអេ��ញចូលរួមជាកិត�ិយសពីថា�ក់ដឹកនាំជ

េភ��វជាត-អន�រជាត

ថា�ក់ដឹកន-ម�ន�ីរជករ្រកសួងវប្

និ ងវិចិ្រ

សិល្ប សិល្បក-សិល្បករិនីសរ ចំនួ ន៦៧០នាក។
•

កលពីៃថ�ទ ២១ ែខមករ

ឆា�២០១៦ នាសរមន�ីរជាតិភ�ំេពញ ្រកសួងវប្បធម៌និងវិចិ្រត

បានេរៀបចពិធីតភា�ប់្រពះសិរ្ស ជាមួយដងខ�ួន្រពះហនិងពិធី្របគល់ជាផ�ូវករនូវវិ��បនប
ទទួលស�ល់ “ែល្បងទញ្រព” ចុ ះក�ុងប��ីេបតិកភណ�វប្បធម៌អរូបីៃនមនុស្សជ

ៃនអង�ក

យូេណស�ូ េ្រកមអធិបតីភា ពដ៏ខ�ង់ខ� ឯកឧត�មបណ�ិតសភាចរ្យ សុខ អន ឧបនាយករដ�
•

រដ�ម�ន�ីទទួលបន�ុកទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�។
កលពីៃថ�ទ ១៨ ែខកុ ម�ៈ ឆា�២០១៦ នាសលសន�ិសីទចតុម�ុខ មានេរៀបចំពិធីេបកមេហ
សិល្បៈយុវជនទូទំង្របេទស ឆា២ អបអរសទរទិវវប្បធម៌ជ០៣មីនា េលកទ១៨ ឆា�២០១៦

េ្រកមអធិបតីភាព េលកជំទវរដ�ម�ន�ី ្រកសួងវប្បធម៌និងវិចិ

េដយមានករអេ�

ចូលរម
ួ ជាកិត�ិយពីថា�ក់ដឹកនាំ្រកសួង េភ��វ -អន�រជាតិ ម�ន�ីរជករ សិល្បករ សិល្បក
្របម៧០០នាក់
•

េនៃថ�ទ ០៣ ែខមីនា ឆា២០១ ៦ ន សលសន�ិសីចតុ មុខ
� មា្របារព�ទិវវប្បធម៌៣មី នា
េលកទី១៨ ឆា�២០១ ៦ េ្រកម្របធ “យុវជនេដ ម្បីវប្បធ ម៌ជ” និ ងពិធីបិទមេហ�ស

2

សិល្បៈយុវជនទូទំង្រប

េ្រកមអធិបតីភា ពដ៏ខ�ង់ខ

សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេ

ហ៊ុន ែសន នាយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជាណាច្រ ែដលមានករអេ��ញចូលរួមថា�ក់ដឹកន

ជាន់ខ�ស់ប
ណ ា�្រក-ស�ប័ន េភ��វជា -អន�រជាតិ ម�ន�ីរជករ សិល្បករ សិល្បករិនី
៧៥០នាក់
•

េនៃថ�ទី០៤ ែខមី នា ឆា២០១៦ នាសលសន�ិសីទចតុមខ មា្របារព�ពិធីអបអរស ខួបេលកទី
១០៥ ទិវនារអន�រជាតិ០៨

មីនា ឆា២០១ ៦ េ្រកម្របធ

“វិនិេយាគសមភាពេយនឌ

េដ ម្បីកិច�អភិវឌ្ឍ្របកបេដយច” េ្រកមអធិបតីភាព េលកជំទវ េភឿង សកុណា រដ
្រកសួងវប្បធ

និ ងវិចិ្រតសិល្ប ែដលមានករអេ��ញចូលរួមថា�ក់ដឹកនាំ្រកសួង េភ��វ

អន�រជាតិ ម�ន�ីរជករ សិល្បករ សិល្បករិនី៦៨០នាក់
•

េនៃថ�ទី៣០ ែខមី នា ឆា២០១៦ នសរមន�ីរជាតិកម�ុជា ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិប
អន�រជាតិ និង្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈ បាន ពិធី្របគល-ទទួល្រពះសិរ្សៃន្រពះបដ
្រពះ្រពហ� ចំ នួនព េ្រកមអធិបតីភា ពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ឯកឧត�ម េហ ណាំហុង ឧបនាយករដ�
រដ�ម�ន�ី្រកសួងករបរេទសនិងសហ្របតិបត�ិករ អន�រ

២.៣. សកម�ភាព និងលទ�ផលករងរតមអង�ភ

២.៣.១ អគ�នាយកដ�ដ�បា និងហិរ�� វត�ុ ៖

នាយកដ�នរដ�បាលទ ៖
•

បានទទួលលិខិតចូលពី្រគប់ស�ប័នចំ១.១៨៤ច្បោ
ចំនួ ន៧៥៨ច្បោ។

និងប��ូ នលិខិតេចញេទ្រគប់ស�

ទន�ឹមេនះក៏បានតក់ែតងលិខិតរដ� និ ងលិខិតេផ្សងៗេទៀបានចំនួ៧៨

ច្បោប់ប�� របស់ថា�ក់ដឹកន។
•

ធានា្របសិទ�ភាព សុវត�ិភាពរដ�បាលេដយប កមា �ំងសន�ិសុ និងនគរបាលយក
្របចំករេពល និ ងយប់បានល�្របេសក�ុងករែថរក្សោសុវត�ិភាពេនទីស�ីក។

•

បានេធ�ករែបងែចកេសៀវេភរជកិច�ជូនថា�ក់ដឹកនាំតមេគាលករណ

•

ករិយាល័យព័ត៌មានវិទបនដំ
� េណរករជាធម�តតមែកំណត់។

នាយកដបុគ�លិក ៖
•
•
•

បានប��ូល្របាក់បំណាច់ម ជូនម�ន�ីរជករចំន០៦នាក ម�ន�ីសិក្សោេ្រក្របេទស០១
នាក និងម�ន�ីែតងតំងថ�ីចំនួ២២នាក ក�ុងតរងទូទត់េបៀវ

បាន្របកសជូនម�ន�ីរជករស�ិតក�ុងភាពទំេនរគា�នេបៀវត្សឱ្យចូលបេ្រមក៧នក់។

បានចុះេធ�ករផ្សព�ផ្សោយអំពីករេធ�កំែណទ្រមង់រដ�បាល ច្បោប់សហលក�ន�ិកៈម�ន�ីរ
េនមន�ីរវប្បធ ម៌និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�បនា�យមានជ័យ េខត�រតនគិរី និងេខត�ៃ

•

បានេធ�ករផ្សព�ផ្សោយករងរេធ�ពិពណ៌នាមុខតំែណងជូនដល់អង�ភាពថា�ក់

•

បានេធ�សំេណសុំតំណាង្រកសួងមុខងរសធារណៈចូលរួមក�ុងគណៈកម�ករទទួលខុស្
ស្រមា ប់ករ្របឡងេ្រ ជសេរសសិស្ស និស្សិត ឱ្យចូលបេ្រ២០១៦ េដយបានក
េឆ�យតបជូន េលក ហួត េហង និងេលកស៊ុក សុវ ណ�ដ ចូលរ

3

•

បានេធ�េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពីករសុំផ�ល់េមដយជូនម�ន�ីរជ ករថា�ក់កណា�ល និងថាេខត� ស្រមា ប់ឆ២០១៦។

•

បានេធ�្របកសជូនម�ន�ីរជករែដលស�ិតក�ុងភាពទំេនរគា�នេបៀវត្សឱ្យចូលបេ្រមកន
៧នាក់

•

បានេធ�្របកសដក់ម�ន�ីរជករស�ិតក� ុងភាពទំេនរគា�នេបៀវត្សប១៨នាក់

•

បានេធ�សំេណសុំតំងស៊ប់ជូនម�ន�ីកម�សិក្ស២០១៤ ចំនួ ន៧៥នាក់ េទ្រកសួងមុខ
សធារណ

•

បានេធ�្របកសតំងស៊ប់ជូនម�ន�ីកម�សិក២០១៤ ចំនួ ន០៨នាក់ ក�ុង្រកបខ័ណ“គ”។

•

បានេធ�្របកសឱ្យម�ន�ីកម�សិក្ស០២នាក់ បន�កម�សិក្សោេលកទីពីរ ក�ុងេនាះថា�ក់
កណា�០១នាក់ និងមន�ីរវប្បធ ម៌េខត�កំពង់ ០១នាក់

•

បានេធ�ករែបងែចកម�ន�ីជាប់កិច�សន្យោទំងថា�ក់ជាតិ និងថា�ក់េ្រក៨០៧នាក់
ស្រមា ប់េ្រប្របាស់ក �២០១៦។

•

បានកត់េឈ�ះម�ន�ីែដលលឈប់ចំ០១នាក់ េចញពីតរងទូរទត់្របាក់េ

•

បានកត់េឈ�ះម�ន�ីដល់អយុចូលនិវត�ន៍ ចំ០៣នាក់ េចញពីតរងទូរទត់្របាក់េ

•

បាននិងកំពុងបន�ករពិនិត្យ និងេរៀបចំក�ុងករដំេឡងថា�ក់ជូនដល់ម�ន�ីរជករទំងថា�ក
ថា�ក់េ្រកមជាតិ ស្រមាប់ករដំេឡងថា�ក់ ឋនន�រស័ក២០១៦។

•

បានេធ�្របកសជូនម�ន�ីរជករឱ្យចូលនិវត�ន៍២៨នាក់ ក�ុងេនាះ
o

ថា�ក់ក
ណ ា�លចំន១៣នាក។

o

ថា�ក់រជធ-េខត�ចំនួ ន១៥នាក់

នាយកដនីតិកម� ៖
•

បានចូលរួម្របជុំេសចក�ីសេ្រមចរួមេលែផនករសកម�ភាព និងថវ២០១៦ របស់្រកសួង
េនបន�ប់េលខធិករដ.ជ.អ.ប.។

•

បានចូលរួម្របជុំេលក១១ គណៈកមា�ធិករជាតិស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍតមែបប្របជា
ថា�ក់េ្រកមជាតិ េន្រកសួង

•

បានចូលរួម្របជុំអន�រ្រកសួង េដម្បីពិភាក្សោេលេសចក�ី្រពងអនុ្រកឹត្យស�ីពីវិធ
ជក់ បារី និងករបង�ុយែផ្សងផលិតផលថា�ំជក់េនកែន�ងេធ�ករ និងកែន�ងសធារណៈ
សុខភិបា

•

បានចូលរួមកិច�្របជុំពិភាក្សោករងរពក់ព័ន�និង្រក�មករងរពណិជ�កម�ទំន
េសដ�កិច�ទូលំទូលយតំបន់(Regional Comprehensive Economic Partnership Working Group
on Trade in Goods –RCEP-WGTIG) េន្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�

•

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

•

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

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

(Patent

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

ចូលរួមកិច�្របជុំេដម្បី្រត�តពិនិត្យ និងែណនាំេលករេរៀបចំអនុវត�ែផនករសកម�ភាព និ
ឆា�២០១៦ របស់គណៈកមា�ធិករជាតិេដម្បីអភិវឌ្ឍន៍តមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា
(គ.ជ.អ.ប) េន្រកសួងមហៃ

•

ចូលរួមក�ុងអង�្របជុំអន�រ្រកសួងេដម្បីពិភាក្សោបន�េសចក�ី្រពងអនុ្រកឹត្យស�ីពីករ

កម�ភាពយន�(ទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�)
•

ចូលរួមកិច�្របជុំថា�ក់ជំនាញ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុេដម្បី្រត�តពិនិត្យេឡងវិញអំពីក

តរងផ�ល់េសវសធារណៈេលវិស័យវប្បធម៌ និងវិចិ្រ
•

ចូលរួម្របជុំអន�រ្រកសួងពិភក្សោេលេសចក�ី្រពងែផនករេមេឆា�ះេទេធ�ជាមា�ស់ផ�
SEA Games េលកទី៣២ ឆា�២០២៣ (២០១៦-២០២៣)។

នាយកដគណេនយ្យ និងហិរ��វត� ៖
•

បានេធ�សំណុំលិខិតេស�សុំថវិករដ�ស្រមាប់្របាក់បំណា ច់ ្របាក់េបៀវត្សម�ន�ីរជក
ឧបត�មជីវភាពម
�
រតកមនុស្សរ១៦នាក់ ្របចំែខមករ កុម�ៈ និងមីន២០១៦ និ ងនិវត�ន៍ជន
ចំនួ ន០៤នាក់្របចំែខកុម�ៈ និងមីនា២០១៦។

•

បានេស�សុំនិយ័តកម�ជំពូ៦៤ ស្រមា ប់បំេពញករខ�ះខត្របាក់េបៀវត្សម�ន�ីកិច�សន
អែណ�តឆា�២០១៦ និ ងម�ន�ីកិច�សន្យោ ពលករអែណ�តតមមន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈ
េខត�។

•

បានសុំេគាលករណ៍ថវិកស្រ មាប់ជូនរង�ន់ដល់អ�ក្របគល់វត�ុបុ រណេនមន�ីរវប្បធម
សិល្បៈេខត�កំពង់ស�ឺ

•

បានេធ�របាយករណ៍ និងសលកប័្រតបែង�រចំ

o លក់សំបុ ្រតចូលទស្សនាសរមន�ីរជាតិែខធ �២០១៥ និងែខមករ កុម�ៈ ឆា២០១៦។
o ្រត�តពិនិត្យវិស័យភាពយន�ែខធ�ូ ២០១៥ និងែខមករ កុម�ៈ ឆា២០១៦។
o ្រត�តពិនិត្យករនាំេចញ នាំចូលវត�ុសិល្បៈែខធ២០១៥ និងែខមករ កុម�ៈ ឆា២០១៦។
o ជួលមណ� លរូបភាព(អឡឺយ៉ង) ែខធ�ូ ឆា�២០១៥ និងែខមករ កុម�ៈ ឆា២០១៦។
o េរងកុនលុច ែខធ�ូ ឆា២០១៥ និងែខមករ ឆា២០១៦។

o ទីតំងមួយែផ�កៃននាយកដ�នអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ ្របចំ១ ឆា�២០១៦។
o ជួលទីតំងមេហ�សពេខត� កំពង់ចម ២០១៥។
•

បានេធ�សំេណសុំេគាលករណ៍ចំណ

o េរៀបចំសន�ិបាតបូកសរុបករងរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល២០១៥ និ ងេលកទិសេដ
ករងរឆ២០១៦។

o េរៀបចំទិវវប្បធ ម៌ជា០៣ មី នា េលកទ១៨ ឆា�២០១៦។
o េរៀបចំមេហ�សពសិល្បៈយុវជនទូទំង្របេទ២០១៦។
o េបសកកម�េនេ្រក្របេទ
o ទិញេសៀវេភថ�ីៗតម�ល់េនបណា�ល័យជាតិ២០១៦។
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o េរៀបចំមេហ�សពសិល្បៈកំណាព្យ និងចេ្រម�ងែខ�រជាសក៤ ឆា�២០១៦។
o សិក្សោ�សវ្រជាវចង្រកងឯកសរវត�ុបុរណ និង្របមូលវត�ុបុរណក�ុងេខត�្រពះវ
ចុ ះប��ីសរេពភណ�

•

បានេធ�លិខិតេស�សុំអណត�ិចំណាយទូទ

o ៃថ�េ្រប្របាស់េសវទូរស័ព�េលតុែខធ�ូ២០១៥។
o ៃថ�េ្រប្របាស់េសវ្របមូល និងដឹកជ��ូនស្រមាប់ែខ២០១៦។
•

បានេធ�អណត�ិចំណាយទូទ

o ៃថ�ទូទត់េបសកកម�តមបណា�រ-េខត� ឆា�២០១៥។
o ៃថ�ជួ លរថយន�្រក�មហ៊ុន លីម៉ូសុីន
o បេ��ៃថ�េផ�លិខិតផ�ូវករ្របចំ្រតី៤ ឆា�២០១៥ ជូនៃ្របសណីយ៍កម�ុជ
o ចំណាយេបសកកម�េនេ្រក្របេ

o ៃថ�េ្រប្របាស់េសវទូរស័ព�េលតុ្របចំែខធ២០១៥ និងែខមករ ឆា២០១៦។
o ៃថ�េ្រប្របាស់អុីនេធេណតែខកុម�ៈ ដល់ែខេមស២០១៦។
o ៃថ�្របមូល និងដឹកជ��ូនស្រមាមែខមករ២០១៦។
•

បានេធ�អណត�ិសុំថវិករដ�ចំណាយេបសកកម�េន្របេទស២០១៥ និ ងចំណាយទូទ
រជ�េទយ្យជុំទ១ ឆា�២០១៦ និ ងជុំទី ២ បន�។

•

្រត�តពិនិត្យឯកសរអណត �២០១៥-២០១៦។

•

្រត�តពិនិត្យនិងេផ��ងផា �ត់ប��ីេបឡាតមទឹក្របាក់ច

•

បានពិនិត្យប័ណ� ចំណាយប��ីេបឡា និងប��ូលរបាយករណ៍ែខមករ ដល់២០១៥។

នាយកដសមា�រៈ និងបរិក�រ
•

បានេធ�លិខិតបង�ប់ករស�ីពីករបេង�តគណៈកម�ករេធ�ប��ីសរេពភណ�្រទព្យសម្ប២០១៥។

•

បានេធ�លិខិតជ្រមះម៉ូតូចំន០៤េ្រគ�ង របស់មន�ីរវប្បធម៌និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�ៃ្រពែវង េចញពី
សរេពភណ�្រទព្យសម្បត�ិ

•

បានេធ�សំេណសុំេធ�ស�កេលខម៉ូតូរដ�ជូនមន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�កណា�ល កំពង់ ៃ្រពែវង

•

បានេធ�ស�កេលខឡានរដ�ជូននាយកដ�នសិល្បៈទស្

•

បានចុះផ�ូរផ�ងប��ីសរេពភណ�របស់មន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�តែកវ និង្រព

•

បានបន�េធ�ករផ�ត់ផ�ង់សមា�រ ៈករិយាល័យ និងជួសជុលសមា�រៈករ ិយាល័យជូ
អង�ភាព និងថា�ក់ដឹកន

•

បានេលកគេ្រមា
o

ទិញសមា�រៈេ្រប្របាស់្រប២០១៦។

o

ទិញឧបករណ៍ េភ�ងបុ រណ

o

ជួសជុ លរថយន�្របចំឆ២០១៦។

o

ជួសជុ លឧបករណ៍ ករិយាល័យឆ២០១៦។

o

ជួសជុ លែកលម�សលសែម�ងនាយកដ�នសិល្បៈទស្សនីយភាព ជួសជុល
េរងដក់សមា�រៈនាយកដ�នអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ និងេ
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ករងរអង�ភាពលទ�
•

បានអនុវត�ករងរេដញៃថ�ស�ីពីករ
o

ផ�ត់ផ�ង់ េ្របងឥន�នៈឆមាស១ ឆា�២០១៦។

o

ផ�ត់ផ�ង់សមា�រៈករិយាល័យ និងករេបាះពុម�១ ឆា�២០១៦។

•

បានអនុវត�ករងរ្រ-ទទួលករងរផ�ត់ផ�ង់េ្របងឥន�នៈឆម១។

•

បានេធ�សំេណសុំេគាលករណ៍ស�ីពីករ
o

ផ�ត់ផ�ង់ េ្របងឥន�នៈឆមាស១ ឆា�២០១៦។

o

ផ�ត់ផ�ង់សមា�រៈករិយាល័យ និងករេបាះពុម�១ ឆា�២០១៦។

o

ផ�ត់ផ�ង់ េ្រគ�ងសង�រិម្របច២០១៦។

o

ផ�ត់ផ�ង់សមា�រៈបេច�កេទស្របចំ២០១៦។

o

ែថទំ និងជួសជុលមា៉សុីន្រតជាក់្រគប់បណា�អង�ភាព និងតបណា�ញអគ�
ទីស�ីករ្រកសួងនិងបណា�ញែខ្សេមថ �២០១៦។

o

ផ�ត់ផ�ង់សមា�រៈស្រមាប់ែថទំសមា�រៈឧបករណ៍រថយ២០១៦។

o

ផ�ត់ផ�ង់ ឯកសណា�នឆា�ំ្របាសទ្រ២០១៦។

o

ជួសជុ លែកលម�បន�ប់អនាម័យ និងេរៀបចំ្របព័ន�លូេនសលមធ្យមវិចិ្រ

o

ជួសជុ លែកលម�អគារមេហ�សពនាយកដ�នសិល្បៈទស្សនីយភាព និង
េននាយកដ�នអភិវឌ្ឍវប្

o

ផ�ត់ផ�ង់ េភសជ�ៈស្រមា ប់ទទួលេភ��វ្របច២០១៦។

o

េធ�បេង�លករពរស�នីយបុរណេន-េខត�ចំនួ ន០៥ ក�ុងឆា�២០១៦។

o

គាំពរនិងជួសជុលស�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។

o

គាំពរនិងជួសជុល្របាសទនាងេខ� េខត�តែកវ២០១៦។

o

គាំពរនិងជួសជុល្របាសទភ�ំ្រតប់ និង្រពះវិហរ វត�មហលភ េខ
ក�ុងឆា�២០១៦។

នាយកដែផនករ ស�ិតិ និងសរុប 
•

បានេរៀបចំឯកសរស្រមាប់សន�ិបាតបូកសរុបលទ�ផលករងរវប្បធម៌ និងវិចិ្រ២០១៥
និងេលកទិសេដករងរ២០១៦។

•

បានេរៀបចំេធ�របាយករណ៍្របចំែខមករ កុម�ៈ និង្១ និងបានេផ�្រគប់្រកសួងស
ពក់ព័ន�េទតមកលកំណត់របស់រជរដ

•

បានបន�េរៀបចំតរងតមដនករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពករងរវប្បធម៌និងវិចិ
្រត ីមាស ១ េដ ម្បីធានា្របសិទ�ិភាពក�ុងករអនុវត�ែផ២០១៦។

•

បានបន និ ងប��ប់ករកសងកម�វិធីវិនិេយាគសធារណៈបីឆា�ំ២០១៧-២០១៩។
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•

បានបន�េរៀបចំែផនករឆ២០១៧។

•

បានបន�េរៀបចំ្របមូលទិន�ន័យស�ិតិវប្បធម៌

នាយកដសិទ�ិអ�កនិពន� និងសិទ�ិ្របហក់្របែហ
•

បានចូលរួមពិភាក្សោករងរេ្រកមតំបន់ពណិជ�កម�េសរីអស៊ន និងអនុ្រក�មក
កំ េណតៃនភាពជាៃដគូេសដ�កិច�ទូលំទូលយតំបន់ េន្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��

•

បានចូលរួម្របជុំកិច�្រពមេ្រព�ង្រកបខ័ណ�វិនិេយាគនិងពណិជ�កម� េន្រកសួង

•

បានចូលរួម្របជុំអនុគណៈកមា�ធិករអភិវឌ្ឍពណិជ�កម� និងវិនិេយាគទក់ទងនឹងព
SSC.TD.TRI េលកទី២៤ េន្រកសួងពណិជ�ក

•

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

(Patent

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

បានែកស្រម�ល្របកស ស�ីពីករបេង�តអង�ភាព្រគប់្រគងស

•

បានពិនិត្យឯកសរ និងបកែ្របអត�បទ ស�ីពីអត�្របេយាជន៍របស់សនBeijing។

•

កំ ពុងពិ និត្យករេស�សុំសិទ�ិ្រគប់្រគងបទចេ្រម�ងែដលជាស�ៃដេលក សុិន សុីស ៨៣
បទបែន�មេទៀត។

•

បានផ្សព�ផ្សោយេសចក�ីជូនដំណឹង ស�ីពីករប�្ឈប់ជាបនា�ន់នូវរល់សកម� ភាពរំេល
អ�កនិ ពន� និ ងសិទ�ិ្របហក់្របែ

•

បានចុះប��ីករពរស�ៃដអក្សរស�ស១២ស�ៃដ េបាះពុម�េសៀវេភចំ០៨ស�ៃដ ចុះប��ី
ប�ង់ចំនួន០១ស�ៃដ និងសុំសិទ�ិេធ�អជីវកម�េលស�ៃដគា�នមរតកសសន៍០៤បទ។

•

បានទទួលថវិកចំន៩១៥.០០០េរៀល បង់ចូលថវិករដ�។

នាយកដ�នសហ្របតិបត�ិប្បធម៌អន�រជាតិនិងកិច�ករអស
•

បានស្រម�លែបបបទជូនថា �ក់ដឹកនាំ ម�ន�ីជំនាញេទចូលរួម្របជុំ បំេពញេបសកកម� ន
សិល្បៈបានចំន១១េលក៖ េន្របេទសៃថ ឡាវ មា៉េឡសុី សិង�បុរី ជប៉ុន បារំង និងណ

•

បានទទួលគណៈ្របតិភូសិល្បៈៃន្រកសួងវប្បធម៌ចិន ៣២រូប ដឹកនាំេដយនាយកដ�នស
ទី្រក�ងធានជីង មកសែម�ងសិល្បៈរួមគា�ជាមួយ នាយកដ�នសិល្បៈទស្សនីយភាព 

•

“ស�មញញឹមកម�ុ” និ ងេដ ម្បីអបអរពិធីបុណ្យចូលឆា�ំច
បានទទួលគណៈ្របតិភូសិល្បៈៃន្រកសួងវប្បធម៌ៃថ ៨០រូប ដឹ កនាំេដយឯកឧត�មរដ�ម�ន
្រកសួងវប្បធ ម៌ៃ ែដលអេ�� ញមកទស្សនកិច

•

និ ង ្របគំត�ន�ី េម�ង �សល អបអរសទរខ

េលក៦៥ ចំណង មិត�ភាពកម�ុ-ៃថ េន្រពះរជាណាច្រ។
្រកសួងវប្បធ ម៌និងវិចិ្រតសិ

បានចុះកិច�្រពមេ្រព�ងជាមួយសកលវិទ្យោល័យ

សហរដ�អេមរិក េ្រកមអធិបតឯកឧត�ម ជុ ច េភឿន រដ�េលខធិករ ្រកសួងវប្បធម៌ និងវិ
សិល្ប ។
•

ឯកឧត�ម ្របា ក់ សុណា�រ៉ អគ�នាយ កេបត
ជា មួយ Julie Fleischman ។
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បានចុះអនុស្សោរណៈៃនករេយាគ

•

េនៃថ�ទ ២៨ ែខមីនា ឆា២០១៦ េនទីស�ីករ្រកសួង បានេរៀបចំព្របគល-ទទួលអំេណាយរថយន�
និ ងសមា�រៈករិយាល័យរបស់ស�នទូតចិន្របចំ្របេទសកម�ុជាជូន្រកសួងវប្បធម៌ និងវិ
េ្រកមអធិបតីភាព េលកជំទវរដ�ម�ន�ី និងេលកជំទវឯកអគ�រដ�

សលបណ�ុះបណា�ល្រកបខ័ណ�វប្ប
•

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

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

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

២.៣.២. អគ�នាយកដ�នេបតិកភ ៖

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

បានចូលរួម្រត�តពិនិត្យវត�ុសិល្បៈច៣៦្របេភទ ែដលសលបា៉ឡឺម៉ូេទបនឹងយកមកពី
រជបូព៌ េដម្បីសមា�ត និងជួសជ

•

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

•

កំ ពុងេរៀបចំស�កព័ត៌មានជាភាសែខ�រ និងអង់េគ�ស អំពីរចនាបថ ្របភព និងក
ស្រមា ប់ែផ�រនិងសិលចរិកក�ុងបរិេវណអភិរក្សដ�នអង�រ េដម្បីស្រម�លដល់ករ
េភ��វេទសចរណ៍។

•

បានបន�េស�នប��ីសរេពភណ�វត�ុសិល្បៈសម័យបា

•

ចូលរួមក�ុងករថតភាពយន�ឯកសរអំ"្របាសទបុរណនានាេនក�ុងតំ" េដយសហ
ករជាមួយស�នីយ៍ទូរទស្សន៍អសុីអេគ�យ៍ េន្របាសទត្រពហ� និង

•

បាន�សវ្រជាវរកឯកសរអំពីបដិមា្រពះឥសូរ ែដលេគ្របកសលក់

•

បានេរៀបចំប��ីសរេពភណ�្រទព្យសម្បត�ិរដ�ស្រមាប់ករិយាល័យអភ

•

បានេរៀបចំប��ីសរេពភណ�្រទព្យសម្បត�ិរដ�ក�ុងសល្របជុំបន�ប់ពិេសធន៍ និ

•

បានចូលរួមជាមួយសមាជិកគណៈកម�ករប��ីសរេពភណ�្រទព្យសម្បត�ិរដ២០១៦េដយ
ចុ ះ្រត�តពិនិត្យេផ��ងផា �ត់សម្បត�ិរដ�តមករិយាល័យនីមួយៗក�ុង

•

បានសិក្សោ និងបា៉ ន់ស�នតៃម�េដម្បីេលកគេ្រមាងជួសជុលវត�ុសិល្បៈ្របចំឆា�ំក�ុងអភ

•

កំ ពុងេផ��ងផា�ត់ប��ីសរេពភណ�វត�ុសិល្បៈសម័យបារំងែដលេស�នរួច ចប់

N.4-N.95,

N.100-N.193, N.200-N.296, N.305-N.399, N.401-N.499, N.504-N.552, N.603-N.699,
N.700-N.766, N.1008-N.1097 េដ ម្បីេបាះពុម�ជាេសៀវ
ខ.ករង�សវ្រជាវ និងចង្រកងឯកសរ្របវតក�ុងកិច�ករពរតំបន់្រប៖
•

បានេស�នកតឡុករូបថតចស់ៗច១៤៩សន�ឹក ទុ កជាឯកស
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•

បានជួបជាមួយអ�កជំនាញកំព្យួទ័រពិភាក្សោអំពីក Software េដ ម្បីេរៀបចំ្រគប់្រគងទិន�ន
ស្រមា ប់មជ្ឈមណ�លឯកសរបនា�

•

បានេរៀបចំឯកសរស្រមាប់េធ�បទបង�ញអំពីគេ្រមាងអភិរក្ស និងជួសជុល្របា
េខត�កំ ពង់ចម

•

បានេរៀបចំប��ីសរេពភណ�្រទព្យសម្បត�ិរដ�ស្រមាប់ក

គ.ករងរជួសជុល្របាសទ និងសំណង់បុ
•

បានចុះេទវស់ែវង និងពិនិត ្យទីតំងែដល្រត�វេធ�ករជួសជុលទល់្រទ្របាសទបន
បនា�យមានជ័យនិងស�នទិព� េខត�ឧត�រមាន

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យេរង៣ ៃន្របាសទបនា�យឆា�រ េខត�បនា�យមានជ័យ េដម្បីេ
រកករគាំ្រទពីមូលនិAlphawood។

•

បានចុះពិនិត្យ្របាសទបនា�យឆា�រ និងស�នទិព� ក�ុងេនាះ Joyce Clark ្រក�ម្របឹក
អង�ករមិត�សមា�ញ់វប្បធម៌ែខ�រ េ Colen Darill ស�ស�ចរ្យ្របវត�ិស�ស�ែខ�រ ន
Jiseo Kim ្របធានករដ�ន្រពះ

•

បានេទពិនិត្យស�នភាពទូេទេគាបុរៈខងេកត្របាសទនគរបា ជ័យេខត�កំ
សំណាកផា�ំងគំនូរបុរ(ពណ៌ េខ ,ពណ៌ ្រកហ,ពណ៌ េខៀវ) និ ងសំណាក្រម័ក្សេនេល
េដ ម្បីយកេទវិភាគសមាសធាតុផ្សំេន្រ បេ

ឃ.ករងរ្រគប់្រគងសំណង់្របវត�ិស
•

បានចុះេទអេង�តករខូចខត និងេធ�ករសមា�តសកល្បងសសរបិទមាសេនវត
វត�សំេរង េខត�កំពង់ច

•

សហករជាមួយករិយាល័យអភិរក្សអង�រសិក្សោអំពីែផ�រកំណត់ត

•

ថតចម�ងរូបថតចស់ពីបណា�ល័EFEO : Khmer temple of Angkor បានចំនួ០២ថាស

•

បានសិក្សោែផនករជួសជុលវត�ុសិល្បៈេនឃា�ំងជាមួយករិយាល័យអ

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យេរង៣ ៃន្របាសទបនា�យឆា�រ េខត�បនា�យមានជ័យ េដម្បីេ
រកករគាំ្រទពីមូលនិAlphawood។

ង.ករងរអភិរក្សតមបណា៖

អភិរក្សដ�នកំពង់ និ ង ្រពះវិហ ៖
•

បន�ចូ លរម
ួ សហករជាមួយអង�

Waseda

ចង្រកងឯកស

និ ងជួសជុ ល្របាសទសំ

ៃ្រពគុ េនេខត�កំពង់ធ ។

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

បានចក់ថា�ំសមា�ប់កូនេឈតូចៗែដលដុះឬសែញកថ �ជ��ំង្របាស២៣កែន�ង។

•

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

•

បានេធ�ស�កស��ដក់េនផ�ូវចូល្របាសទត្រព០១ផា �ំង
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•

បានចុះពិនិត្យនិងថត ទីតំងែដលអជា�ធរឃុំបនា�យឆា�រចក់ដីេធ�ផ�ូវ ចក់ដីលំេន
លុប្របឡាយទឹកនិងបានេស�េទអភិបាល�ស�កថ�ពួកជួយអន�រគមន៍កុំឲ្យបន�ចក់ដ
ទឹ កតេទេទៀត ជាលទ�ផល្រត�វបានផា�កជាបេណា

ច.ករងរសហ្របតិបត�ិករជាមួយអន៖
•

កិច�សហករជាមួយអង� G.H.F និ ង SOAS, University of London បាននិងបន�ករងរអភិរ
និ ងជួសជុ ល្របាសទបនា� េខត�បនា�យមានជ័

•

កិច�សហករជាមួយអង� Waseda ជួសជុ ល្របាសទសំបូរៃ្រ េខត�កំពង់ធំ ៖ បាននិ
កំពុងបន�ករងរជួសជុល្របN1។

នាយកដ�នសរមន�ី
ក.សរមន�ីរជាតិភ�ំេ ៖
•

បានទទួលបំែណកបដិមាមកពី្របាសទចិន និងបំែណកេជងទ្រមបដិមានាងឧ១២ដុំ
មកពី ្របាសទ្រកហម ្រក�ម្របាសទេកះេករ ពីសរមន�ីរ្រពះ -អង�រ

“បដិមាដ

ខ�ួន្រពះរ” ចំនួ ន០១ អំពីថ�ភក់ ពីសរមន�ីរ Denver Art Museum សហរដ�អេមរិក “បំែណកថូ”
ចំនួ ន០១ អំពី ្របា ក់ ពីេល Romain Louvet នាំមកពី្របេទសៃថ តមរ EFEO ្របចំកម�ុ
មក្របគល់ជូនសរមន�ីរជ និ ង “្រពះេកសេទវរូ” ចំនួ ន០២ អំពីថ� ពីឯកអគ�រជទូតកម�ុជ
្របចំ្របេទសបា

•

បានBack-up ទិន�ន័យេនក�ុង្របព័នData base ។

•

បា នសហកា រជា មួយលោ
កស
្ រី ចា ន់ ស
្ រី នា យ
ិ កា ប្រចាំតំបន់ក្រុ មសិ ក្ស
ាស
្ រ ា វជ្រាវគម្ រោ
ងពិដា ន
ជប៉ ុ ននៃ អង
្ គកា រគាំ ពា រកុមា រខ្មែរ បា នរ ៀ
បចំបើ
កសម្ពោ
ធពិព័រណ៍ មិនអចិ ន
្ត
្ រៃយ
៍ ស
្ តី ពី “ហូ លពិដា ន
ខ្មែរ” នៅ
សា រមន
្ ទី រជា តិ

ក្ រោ
មអធិបតី ភា ព ឯកឧត
្ តម ជុច ភឿ
ន រដ
្ ឋលេ ខា ធិ កា រ ក្រសួ ងវប្បធម៌

និងវិចិ ត្រសិ ល
្ បៈ និង ឯកឧត
្ តម YUJI Kumamaru ឯកអគ
្ គរាជទូតជប៉ ុ នប្រចាំ នៅ
កម
្ព
ុ ជា ។
•

បានសហករជាមួយវិទ្យោស�នបុរណវិទ្យោបង�រ ៃន
សម្ពោ
ធពិព័រណ៍ មិនអចិ ន
្ត
្ រៃយ
៍

ស
្ តី ពី

(INRAP) បា នរ ៀ
បចំបើ
ក

លទ�ផលកំណាយបុរណវិទ្យោបង�រេនអ

អន�រជាតិេសៀមរ េ្រកម្របធ “រស់េនក�ុងសម័យអង�” នៅ
សា រមន
្ ទី រជា តិ ក្ រោ
មអធិបតី ភា ព
ឯកឧត
្ តម សំរំង កំស រដ
្ ឋលេ ខា ធិ កា រ ក្រសួ ងវប្បធម៌ និងវិចិ ត្រសិ ល
្ បៈ។
•

បាជួសជុ លរូបចមា�ក់ប៨៣រូប។

•

បានទទួលេភ��វឲ្យចូលទសសរមន�ីរជាភ�ំេពញសរុបចំ នួ ន

៧៦.៩៧៧នាក

ក�ុងេនាះម
េភ��វជាតិចំនួ ៨.២៥៤នាក ទទួលបានចំណូលថវិចំនួ ន ២.៨៨៨.៩០០េរៀល និ ងេភ��វអន�រជាត

ចំនួ ន៥៥.០៥៦នាក ទទួលបានចំណូថវិកចំនួ ន ១៩២.៦៩៦ដុ ល បង់ចូលថវិករដ� និ េភ��វ
ចូលឥតបង់ ៃថ�ចំ នួ ន ១៣.៦៦៧នាក។
ខ.សរមន�ីរឧ្រកឹដ�កម�្របល័យពូជសស ន៍ទួល៖
•

បា នរ ៀ
បចំបើ
កសម្ពោ
ធពិព័រណ៍ មិនអចិ ន
្ត
្ រៃយ
៍ ស
្ តី ពី “ភាពេសកេស និងករតស៊ូរបស់�ស�ី
ករេរៀបករេដយបង�ំក�ុងសម័យែខ�រ្”
វប្បធម៌ និងវិចិ ត្រសិ ល
្ បៈ
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ក្ រ ោ
មអធិបតី ភា ព

េលកជ ំទវរដ�ម�នក្រសួ ង

•

ពិនិត្យនិ ងែឆកឯកសា រមីក្រូ ហ
្ វី លចំ នួនពីរដង ក
្ន
ុ ងមួយខែ ។

•

ស
្ កែនឯកសា រចម្ល
ើ
យសា រភា ពរបស់ជនរងគ្ រ ោ
ះ ចំ នួន១១ឯកសា រ េស�នឹង១.៣៧២ទំ ព័រ។

•

ចងក្រង និងសង្ខេបពត៌ មា នពីឯកសា រចម្ល
ើ
យសា រភា ពជនរងគ្ រ ោ
ះចំ នួន ៤៩៨ឯកសា រ។

•

េស�នរូបថតចំនួ ន១.០៨៧រូបថត។

•

ផ
្ តល
់ ឯកសា រចម្ល
ើ
យសា រភា ពជនរងគ្ រ ោ
ះឲ្យ
ក្រុ មអ
្ន
កស
្ រ ា វជ្រាវមកពីអង
្គ
ជំ ន
ុ ំ ជម្ រះវិសា មញ
្ញ
ក
្ន
ុង
តុលា កា រកម
្ព
ុ ជា ចំនួ ន២៩៥ឯកស និងេស�នចំនួ ន២១ឯកសរ េស�នឹ២ .៥៦៦ទំ ព័រ និ ងផ�ល់
ឯកសរ្របវត�ិរូបជនរងេ្រគាះ និង្របវត�ិរូបែខ�រ្រកហ៦.៤០០្របវត�ិរូប

•
•

ចុ ះប��ីសរេពភណ�ក�ុងឃា�ំងបានចំ២៤០វត�ុ។

សិស
្ សសា លា German Cambodain Conservation School (GCCS)ចំ នួន០៥នា ក់បា នមករ ៀ
ន
ជួសជុលលោ
ហៈ នៅ
រោ
ងជា ងជួសជុលសា រមន
្ ទី រទួ លស
្ល
ែង។

•

បានទទួេភ��វជាត-អន�រជាត ្រពះសង សិស្ និស្សិចូលទស្សមាចំនួន១៣៨.២៩៩នាក
ក�ុងេនាះេភ��វអន�រជាតិមានចំ១២៤.២៩១នាក និ ងេភ��វចូលឥតបង់ៃថ�ចំ នួន ១៤.០០៨នាក។

គ.មណ� លវត�ភំ � ៖
•

បានទទួេភ��វេទសចរណ៍ ជាត-អន�រជាតចូលទស្សនាចំនួ ន៧៣.២១២នាក
អន�រជាតិមានចំនួ៤៩.៦៦២នាក។

ក�ុងេនាះេភ��

ឃ.មណ� លេជ ងឯក ៖
•

បានទទួេភ��វេទសចរណ៍ ជាត-អន�រជាតចូលទស្សសរុបមាចំនួ ន៩០.៣៣១នាក
ក�ុងេនាះេភ��វអន�រជាតិមានចំ៧៥.២៧៩នាក ។

នាយកដបុរណវត� ៖
•

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

•

បានេរៀបចំរូបភាពនិងខ�ឹមសរៃនបទប��ត�ិេដម្បីេធ�បដផ្សព�ផ្សោយដក់តមកែន� ងស
េ្រត�មផ្សព�ផ្សោយតមបណា�Facebook។

•

បានបន�ចុះសិក្សោែស�ងយល់បុរណវត�ុអំពីថ� េនសរមន�

•

បានចុះេទវស់ែវង គូរែផនទី និងកំណត់និយាមករស�នីយបុរណវិទ្យោ េន�ស�

•

បានសិក្សោ�សវ្រជាវ និងចូលរួម្របជុំស�ីពីបដិមាែ៥ ែដលកំ ពុងដក់លក់េនហងលក់វត
បុ រណ េន្របេទសអុីត

•
•

បានទំនា ក់ទំនងេទមន�ីរេខត�កំពង់ឆា�ំង និង ្រពះវិហរ េដម្បី្របមូលទិន�ន័យឋមពក់ព័ន�ទ
បុរណែដលស�ិតេនតមវត�អរម ទី្របាសទ និងទីតំងស�នីយបុរណេផ្សងៗក�ុ

បាផ�ល់េសវពិនិត្យវត�ុសិលនាំចូ-នាំេចញបានចំនួនសរ១.១៣៩រូប ទទួលបាថវិកចំនួ

១៥.០២៩.០០០េរៀល បង់ចូលថវិករដ�

នាយកដបុរណវិទ្យោ និងបុេរ្របវត�ិ៖
•

បានចុះេទេធ�ករអភិរក្ស សិក្សោវិភាគ និងេធ�ប��ីសរេពភណ�កុលលភាជន៍
ស�នីយសំេពលិចេ្រកមទឹក េនេកះេស�ច េខត�េ
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•

បានសហករេធ�កំណាយ�សវ្រជាវបន�ជាមួយសកលវិទ្យោ សហរដ�អេមរិក
េនតំបន់បាក(្របាសទ្រពះខ័នកំពង) េខត�្រពះវិហ

•

បានអមដំេណរឯកឧត�មអគ�នាយកេបតិកភណ� ចុះេទផ្សព�ផ្សោយច្បោប់ស�ីពីកិច�ករព
វប្បធម៌ និងកំណត់និយាមករេដម្បីេបាះបេង�លែដនករពរត ំបន់ស�នីយ
សរេពយុត� និងរជធានីវំងចស់ េន�ស�កឧដុង� េខត�កំព

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយច្បោប់ ស�ីពីកិច�ករពរេបតិកភណ�ជូន្របជាពលរដ� ែដលរស់េនត
ទួលអំែបង េខត�ៃ្រពែវង

•

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

•

បានចូលរួម�សវ្រជាវេនតំបន់ភ�ំែដក េខត�្រព

•

បានចុះេទកំណត់និយាមករ និងេបាះបេង�លករព ទួលអំែបង េខត�ៃ្រពែវង

•

បានចុះេទេបាះបេង�លករពរេនស�០៧

ស�ិតេនក�ុងឃុំរករនិងឃុំេជងេក

េខត�កណា�ល
•

បានចុះេទេបាះបេង�លករពរេនទួល្រពីងែក�ក រជធ

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

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈរជធានីភ�ំ
•

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

•

បនចុ ះ្រត�តពិនិត្យករឈូសឆាយក�ុងបរិេវណទីទួលបុរណេនភូមិមូលេជងឯក ខណ

•

បានេរៀបចំ ចង្រកងឯកសរ និងរូបភាពមួយចំនួនស�ីពីស�នីយបុរណ ែដលក�ុងេន
បុ រណមួយចំនួនស�ិតេនខណ�មានជ

•
•

បានចុះ�សង់ស�ិតិស�នីយបុរណែដលមានេនក�ុងសង១៣ ខណ�ដេង�

បានចុះ�សវ្រជាវរកទិន�ន័យបឋមេនវត�ចក់អែ្រងេ្រកម និងទួលអ�កតេដមេ
មានជ័យ។

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កណា
•

បានសហករជាមួយម�ន� ីជំនាញ្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈ និងអជា�ធរ�ស

ចុ ះពិ និត្យ និងេធ�ប��ីសរេពភណ�វត�ុ បុរណក�ុងសរមន�ីរែ�សអំពិលមា ន១២៤ដុ-ផា
ំ �ំង
•

ឆា�ំភ�ំ្រពះរជ្រទព្យ បានព្រងឹងករងរត៨ េនេលខ�ងភ� ំ និងទីតំងខងេ្
្រពះសក្យមុនីេចតី

•

បានសហករជាមួយម�ន� ីជំនាញ្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈ េលកស�ស�ចរ្យ
និ ងម�ន�ីពក់ព័ន� បានចុះពិនិត្យ និងពិភាក្សោអំពីកិច�ករពរសុវត�ិភាពវត�ុបុរណ
ែ�សអំពិល �ស�កេកៀនស�យ

•

បានសហករជាមួយម�ន� ីជំនាញ្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈ ចុះពិនិត្យស “ទួល
្រពះរម្រពះល័ក” េន�ស�កព

ឮ ែដលសប្បុរសជនេស�សុំសងសង់សលឆ

ទីទួលេនាះ េដម្បីេលកសំេណសុំករស្រមចពីេលកជំទវរដ�ម�ន�ី ្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ
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•

បានសហករជាមួយម�ន� ីជំនាញ្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈ អជា�ធរឃុំ �ស�
និងម�ន�ីពក់ព័ន� ចុះ្របមូលទិន�ន័យេធ�ែផនទីកំណត់និយាមករស�នីយបុរណ េដ
បា៧ឃុំ េល១៨ឃុំ ក�ុង�ស�កកណា�លស�ឹង។ លទ�ផលសេ្រមច៣៤ទួល ក�ុងេនាះទិន�ន័យ
ចស់ម២១ទួល និងរកេឃញថ�ីមា១៣ទួល។

•

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

•

បានចុះពិនិត្យេមលស�នភាពទួលអង� េន�ស�កអង�ស�ួលេដយពិនិត្យេឃញថាពុំ
ឆាយេឡយ

•

្រក�មជាងរបស់្រក�មហ៊ុន ផាន អុីមុិច កំពុងបន�ជួសជុល្រពះវិហរធំ ភ�ំ្រពះរជ្រទឮ។

•

ទទួល្របា ក់ពី្រពះ្រគ�អគ�បណ�ិត ប៊ុត 

ែដលបានឧបត�ម�ៃថ�េភ�ងចំនួ៣.៩៥៩.០០០េរៀល

ស្រមា ប់បំភ�ឺេន្រពះសក្យមុនីេចតីយ និងឧបត�ម�ថវិកដល់ឆា៦០០.០០០េរៀល។

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ែក
•

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

•

បានចុះពិនិត្យទួលអង “អង�ដំណាក” (�សវ្រជាវេឃញ) ទួលអង� “អតីតវត�ែកបចស” ទួលអង�
០១កែន�ង អតីតវត�ែកបចស់ ស�ិតេ្រក�ងែក។

•

បានេធ�េបាសសមា�តសរមន�ីរេខត� េដម្បីេ្រត�មដក់ឲ្យដំេណរករេន

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំពង់ឆា�
•

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

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំពង់ធ
•

បានសហករជាមួយម�ន�ីនគរបាលេខត� និងម�ន�ីជំនាញសរមន�ីរជាតិ ចុះេធ�េកសល្យវិ
សិល្បៈចំនួ០៧រូប អំពីេលហៈែដលចប់បានពីជនេល�

•

បានប�ុះប
ណ
ណ ា�លដល់សិស្សវិទ្យោល័យកំពង់េឈទល ែផ�ក�សវ្រជាវបុរណវិទ្យ
េសរិ៍និងអទិ

•

បានកត់កូនេស�ែដលដុះេនេល្N11, N7 និង្របាសទ

•

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

•

បានេធ�ករេបាសសមា�តេន្របាសទ្រពះធាតុរក និង�១០េលក។

•

បានេធ�ករេបាសសមា�ត និងកប់ឆា�រល្បោស់េន្របាសទ�សង់្រពះ្រក�ម
យាយព័ន�បានចំន១៥៩.០៤៨ែម៉ ្រតកេរ

•

បានទទួលេភ��វចូលទស្សនាសរមន�ីរេខត�ច១០៦នាក់(អន�រជាតិចំនួ៤២នាក) ្របាសទសំ
ចំនួ ន១០.៥៣១នាក់(អន�រជាតិចំនួ៤

.៩៩៤នាក) រមណី យដ�នភ� ំសន�ុកចំនួ៧

.៤០០នាក់

(អន�រជាតិចំនួ៣៣៨នាក) និ ងវត�្របាសទចំ១២៧នាក់(អន�រជាតិចំនួ១១២នាក)។
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•

បានសមា�តេស�ែដលដុះេន្N11 និ ង N7។

•

កិច�សហករជាមួយអង� WASEDA ៖
o

បានបន�ជួសជុល សមា�តេស� និងយកល្បោស់េនN1។

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំពង់ស�
•

បានចុះពិនិត្យវត�ុ បុរណេនស រមន�ីរនរៈ

•

បានទទួលេភ��វចូលទស្សនាសរមន�ីរនរ ៈបុរីសរុបច១.៩៩៣នាក់

•

បានទទួលវត�ុសិល្ប“ច” អំពីដីដុ តចំ នួ ន០៣ ពី្របជាពលរដ

•

បានចុះពិនិត្យឆ�ឹងដំរីែដលបានរក្សោទុកេនវត�

•

បានសហករជាមួយ្រកសួងវប្បធម៌និងវិចិ្រតសិល្បៈ និង្រក�មករងរជំនាញរបស
សិក្សោ�សវ្រជាវល�ងភ�ំរមណីយដ�នបុរណវិទ្យោភ�ំចស់ និ

•

បានចូលរួម្របជុំពិេ្រគាះេយាបល់  ស�ីពីករវយតៃម�េហតុផលករ ប៉ះពល់បរិស�ន
របស់្រក�មហ៊ុនកិនថ�ភ� ំជា

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំព
•

បានសហករជាមួយ្រគប់ករិយាល័យវប្ប-្រក�ងក�ុងករករពរ និងែថរក្សោបុ
និ ងបុ រណវត�ុែដល្រត�វបានរក្សោទុកេដយសហគមន៍ និងវត�អរ

•

បន�ចង្រកងឯកសរ្របវត�ិវត�ុបុរណក�ុងសរម

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�្រកេ
•

បាចុ ះេទដឹកសិលចរិកចំ០១ដុំ ពីឃុំថ�ី �ស�កចិ្រតបុរី េដម្បីយកមករក្សោទុកេនសរ
េខត�។

•

បានប��ូលវត�ុបុរណទុកក�ុងសរមន�ីរចំ០២ដុំ (េយានី និងេជងទ្រមេយ)។

•

បានទទួលេភ��វចូលទស្សនាសរមន�ីរេខត�ច១៥នាក់ និងអគារបុរណរកកណា�២៨០
នាក់(អន�រជាតិចំនួ១៥២នាក)។

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�តែ
•

បាេធ�សលកប្រតស�នីយបុរណ២២៦សលកប្រត ជូនេទសលេខត�េដម្
ស�ល់ជាផ�ូវក

•

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

•

បានសហករជាមួយ្រកសួងវប្បធម៌និងវិចិ្រតសិល្បៈ ្របជុំគណៈកម�ករមណ�លឧ
េន�ស�ក្រតំកក់ េដម្បីអភិរក្សអដ�ិធាតុេន

•

បានទទួលេភ��វចូលទស្សនាសរមន�ីរេខត�ច៥២នាក់ (អន�រជាតិចំនួ០២នាក) និងសរមន�ី
�ស�កអង�របុរ ីចំនួន១.២៦៨នាក (អន�រជាតិចំនួ៣២នាក)។

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ត្បូងឃ�
•

បានចុះេទេទវស់ែវងទួលទុំទវ ស�ិតក�ុងភូមិេជងខល ឃុំមង់េរៀវ �ស�កត្បូងឃ�ុំ �ស�កត្
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•

បានែចកជាពីរ្រក�មចុះវស់ែវង និងយកនិយាមករ៖ ទួល្រពះធាតុ និងទួលអំែបងេច
ថ�េព្រជ �ស�កត្បូងឃ�ុ

•

ចុ ះវស់ែវងទីទួលបុរណនិងអណ�ូង េនឃុំពមជីលំង �ស�កត្បូង

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�បនា�យមាន
•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយទប់ស�ត់សកម�ភាពបំផា�ញស�នីយបុរណេន�

•

បានេរៀបចំស�កស��បង�ញផ�ូវចូលេទ្របាសទត្រពហ� និងសរមន�ីរបុរ-

ស�យ
•

បានេរៀបចំដក់បេង�លេភ�ងេនផ�ូវចូល្របាសទប(ខងេក)។

•

បានសហករចុះវស់ែវងកំណត់្រពំ្របាសទធំ េនឃុំតគង់ 

•

បានចុះ�សង់ប��ីសរេពភណ�រូបីេនឃុំណា

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យ វយតៃម� និងេធ�កំណត់េហតុវត�ុបុរណ ែដលរក្សោទុកេដយ្របជ
្រគ�ស

•

បានែថរក្សោ និង្រត�ស្រតយៃ្រពសមា�តេន្ របាសទបន៥៧

.២១៥ែម៉្រតកេរ

និ ងេន្របាសទបនា�យទ័ព១១២.០៨៩ែម៉ ្រតកេរ
•

បានទទួលេភ��វចូលទស្សនាសរមន�ីរេខត�សរុបច២៦០នាក (េភ��វអន�រជាត២៥នាក) ចូល
្របាសទបនា�យឆា�រ៩៣៦នាក់(េភ��វអន�រជាត៣៣៦នាក) និងចូលសរមន�ីរបុរណវិ
េទពេក-ស�យចំនួ១២៧នាក់(េភ��វអន�រជាត០១នាក)។

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�បាត់ដំ
•

បានចុះេទកំណត់ទួលបុរ “ទួលេពន ឬ ទួលពួ ”, “ទួលធាត”, “ទួលៃ្រពភូមិ ឬ ៃ្រពវ ”
េន�ស�កេមាងឬស្សី “ ទួល្រពះអង�ែកវ េន�ស�ករុក�គិរ”

•

បានេរៀបចំ្រត�តពិនិត្យេលសមុ ច�័យ និងេបាះពុម�សលកប្រតសមុច�័យេធ�ពី១០០សន�ឹក។

•

បានទទួលវត�ុសិល្បៈចំន០១រូប គឺ “រូបដំរ ីស�ន”។

•

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

•

ក�ុង�ស�កបាណន់
បាន្រត�តពិនិត្យវត�ុសិល្បៈឆា�ក់ថ�ី១៥រូប ក�ុងេនាះេធ�អំពីស�ន់ចំន០៥រូប និ ងអំពី េឈ ចំ នួ ន
១០រូប។

•

បានទទួលេភ��វចូលទស្សនាសរមន�ីរេខត�សរុបច៤២៣នាក់(អន�រជាតិចំនួ១៣០នាក)។

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�េពធិ៍
•

បាចុ ះពិនិត្យទីទួល្រគឹះ្របាសទ ស�ិតេនវត�សុវណ�

•

បានចុះព្រងឹងឆា�ំករពរទីតំងេធ�កំណាយេនឃុំក្បោល្រត

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ៃ្រពែ
•

បានគូរគំនូរេនអ�សមេលកយាយេទព េលកយាយេម៉ េដយេ្រប្របាស់ថ

•

បានចុះពិនិត្យវត�ុ បុរណេនវត�េពធិទង េន�ស �កកេ���ច និងេនសលពិព័រណ៍�
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•

បានចក់ដីចំន២៤០ែម៉្រតគីប និងេធ�ដំបូលសលឆាន់ទួលបារយ៍អែណ�១៥៨ែម៉្រតកេ
េដយេ្រប្របាស់ថវិកសប្ប

•

បានចុះពិនិត្យទួលបុរណេន�ស�កបាភ�ំ និង�ស�ក

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយច្បោប់ស�ីពីករករពរេបតិកភណ� េន្

•

បានសហករជាមួយនាយកដ�នបុរណវិទ្យោ និងបុេរ្របវត�ិវិទ្យោ ចុះេបាះបេ
អំែបង ្រក�ងៃ្រពែវងចំន១២បេង�ល  និងេនទួល្រពះអង�េពធិ �ស�កបាភ�ំ ០៦បេង�ល

•

បានទទួលេភ��វចូលទស្សនាសរមន�ីរេខត�ច៤២នាក់

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�្រពះវិ
•

បានចុះេទ្រក�មហ៊ុន េអហ�ភី មា៉េឡសុី េដម្បីេធ�ចំណា ត់ថា�ក់ដី និងវស់ែវង េន�

•

បានទទួលេភ��វចូលទស្សនា្របាសទ្រពះខ័ន�៨៩នាក់(អន�រជាតិចំនួ២៩នាក) និ ង
្របាសទ្រកពុំឈូកច៤៨នាក់(អន�រជាតិចំនួ០៣នាក)។

•

បាន្រត�ស្រតយៃ្ រពសមា�តតម្របាស ១៥៤.៩៧០ែម៉ ្រតកេរ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�មណ�លគីរ
•

បានេទពិនិត្យកែន�ងដក់កូនដំ០១គូរេនផ�ូវចូលអ�សមេលកតខងេ្រកម ែដ
ជនេនរជធានីភ�ំេពញបានទិញដក់េន

•

បានទទួលធុងស្រមាមពីសល្រក�ងែសនមេនារ០៤ធុង ស្រមាប់ដក់េនេលភ�ំេដះ្

•

្រក�មហ៊ុនេ្របងឥន�នៈេត (TELA) បានជួយសង់ទ�រែដកទំ០៥ែម៉្រតកេរ៉ដក់បិទមុខអ
ភ�ំេលកយាយផ�ំ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�រតនគីរ
•

បានចុះពិនិត្យបេង�ល្រពំ្រ បា សទយា៉ក់ណាំង និងេធ�ករសមា�តៃ្រព
េន�ស�កអូរយា៉ដ

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យ និងដ ក់ស�កស��ហមឃា ត់ករកប់រនៃ្រពេឈេនតំ
្រពះពុទ� េន�ស�កវុឺនៃ

•

បានេធ�ករហមឃាត់ជនេល�សចូលអរេឈេនតំបន់្រគឹះ្របាសទ្រពះពុ ទ� េន

•

បានចុះពិនិត្យនិងេធ�ករហមឃាត់ករកប់រនដីៃ្រពេឈរបស់្របជាពលរដ�េនក�ុង
ភ�ំខ�ញ់ �ស�កអូរយា៉ដ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�េសៀមរ
•

បានផ្សព�ផ្សោយេសចក�ីសេ្រ០១ស.រ ស�ីពី ករកំណត់បរិេវណ្របាសទ ទីទួល
្រតពំង ស�នបុរណ េន្រក�ងេសៀមរប �ស�ក�សីស�ំ �ស�កជីែ្រកង �ស� កអង�រជុំ�ស�កវ
�ស�កពួ ក។

•

បាចុ ះេធ�ករែណនាំដល់្របជាពលរដ�ច
០៤្រគ�សឲ្យប�្ឈកា រចា ក់ដី រំលោ
ភយកដីចំណីត្រពាំ ង
នគរភា សស�ិតេនឃ
ុ ំ នគរភា ស�ស�កអង�រជុំ ។

•

បានចុះពិនិត្យរូបចមា �ក់បដិមាថ�េន�ស�កសូ្រ
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•

ទទួលឲ្យេភ��វចូលទស្សនាសរមន�ីរជាតិអង�រសរុបមា៨.២៣៩នាក់(េភ��វអន�រជាតិចំនួ
៧.៨៩៣នាក) សរមន�ីរ្រពះនេរត�មសីហនុចំ២ .៣៧៥នាក(េភ��វអន�រជាតិចំនួ២.៣១៥នាក)
សរមន�ីរវត�រជបូព៌ចំន១.៦៣៣នាក់(េភ��វអន�រជាតិចំនួ១ .៤៨៦នាក) និងមណ� លឧ្រកិដ�កម
្របល័យពូជសសន៍ចំន៣១.៦២០នាក់(េភ��វអន�រជាតិចំនួ៣០.៧៨២នាក)។

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ស�ឹងែ្រ
•

បានចុះពិនិត្យេមលទីតំងែដល្របជាពលរដ�សុំសងសង់សំណង់រឹងមួយកែន�ងចំង

២០០ែម៉្រតពីែប៉កខងលិច្របាសទ្រពះេគា េនជិតទួលអង�េខ�  េឃញថាពុំមានប
បុ រណេទ េន�ស�កថាឡាប រិវ
•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យករឈូសឆាយផ�ូវខងលិច្របាសទ្រពះេគា េឃញថាពុ
្របាសទេទ េន�ស�កថាឡាបរ

•

បានចុះេធ�ករែណនាំដល់េលក្រគ�េនអនុវិទ្យោល័យថាឡាបរិវ៉ត់ពីប�
ពីេ្រពះ េន�ស�កថាឡាបរិវ៉ត់សំបូរេទេដយស�នីយបុរណជាេ្រចន និងមុនេ
ឆាយ ឬសង់សំណង់អ�ីមួយ្រត�វរយករ ណ៍ជូនអជា�ធរមូលដ�ន និងមន�ីរ

•

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

•

បានសហករជាមួយម�ន� ីជំនាញ្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល០១នាក់ និងជនជាត
បរេទសចំនួ ន០៣នាក់ ចុះសិក្សោ�សវ្រជាវរកេឃញភ�៥ និ ងល�ងចំនួ២៩ េន�ស�ក
ថាឡាបរិវ៉

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ស�យេរ
•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យទួលបុរណ និង្របាសទបុ៣២េលក។

•

បានចុះ�សវ្រជាវវត �ុបុរណ និងចង្រកង្របវត�ិេផ្០១អត�បទ។

•

បានចុះសហករជាមួយអជា�ធរែដនដីេធ�ប�ង់ទួលបុរ០៨ប�ង់។

•

បានផ្សព�ផ្សោយច្បោប់ស�ីពីកិច�ករពរេបតិក០៣េលក។

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យវត�ុបុរណេនតមទីសធា០១េលក។

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ឧត�រមានជ
•

បានចុះហមឃាត់្របជាពលរដ�ែដលមានដីែក្បរ្របាសទកប់គង កុំឲ្យកប់ៃ ក�ុង
បរ ិេវណ្របាស

•

បានចុះពិនិត្យ្រទឹ កេខ� ្របាសទរលំេឆា� ្របាសទ្រតពំងបី ្របាស
្របាសទទំនប់អភិវឌ្ឍ

•

បានចុទប់ស�ត់្របជាពលរដ�មួយ្រគ�សរ ែដល និងយក�សះបុ រណេធ�ជាកម�សិទ�ិផា

•

ខ�ួនស្រមា ប់ចិ��ឹម្រតី េន្រក�ងស
បានអមដំេណរម�ន�ីនាយកដ�នគាំពរ និងអភិរក្សសំណង់បុរណ េដម្បីចុះ្រត�ត
ែបកបាក់ ៃនតួប៉ម្របាសទ្រត ព
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•

បានសហករជាមួយនាយកដ�នបុរណវត�ុចុះប��ីវត�ុសិល្៧៥ដុំ េនក�ុង្របាស
ស�យ

•

បានចុះប��ីវត�ុសិល្បៈចំន០៥ដុំ ែដលទទួលបានពី្របជាពលរដ� ្រពះសង្ឈ និងអចរ្យវត
ទំនប់អភិវឌ្ឍថ�ី ក�ុងភូមិអភិវឌ្ឍថ�

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យតមស�នីយបុរ០៥្របាស

•

បានចុះពិនិត្របា្រតពំង្រ ែដលកំពុង្របឈមនឹងករបាក់រ

២.៣.៣. អគ�នាយកដ�នបេច�កេទសវប្ប ៖

នាយកដអភិវឌ្ឍវប្បធម៌
•

បានចុះេទទំនាក់ទំនង្រកសួងមហៃផ� េដម្បីេសសុំស�ិត
�

-សមាគមេ្រករដ�ភិបាល

ឆា�២០១៤-២០១៥ ប៉ុ ែន�ពំទន់ទទួលបានលទ�ផល េដយ្រកសួង
ុ
មហៃផ�ពុំទន់េធ�ករប
របាយករណ៍និងទិន�ន័
•

បានេរៀបចំតុបែតងលម� តំងពិព័រណ៍រូបថត ហ�ុង បដ ស្រមាប់សន�ិបាត្រកសួងវប្
វិចិ្រតសិល្បៈឆ២០១៥ មេហ�សពសិល្បៈយុវជនទូទំង្របេទ២០១៦ ទិវអន�រជាតិនា
៨មីនា ឆា២០១៦ េនសលសន�ិសីទចតុម�ុខនិងេននាយកដ�នសិល្បៈទស្

•

បានបន�េរៀបចំសរមន�ីរែខ�ងែខ�រ េដម្បីេបកជូនមហជនចូលទស្សនា និងសិក្ស

នាយកដសិល្បៈភាពយន�និងផ្សព�ផ្សោយវប្
•

ថតវីេដអូឯកសរពសកម�ភាថា�ក់ដឹកនាំនិងករងរអង�ភាពចំណុះ បា៣១ចំណងេជង។

•

បានតេម�ង វីេដអូឯកសរបានចំ១២ចំណងេជ ង ។

•

បានតេម�ងចេ្រម�ងខរ ៉អូេខច០៤ចំណងេជ ង ស្រមា ប់អបអរសទរទិវវប្បធម០៣មី នា
ឆា�២០១៦ និ ងចក់ផ្សោយតមស�នីយទូរទ

•

បានទទួល និងផ�ល់ករអនុ��តថតភាពយន�ឯ និ ងទូរទស្សន៍បរេទសប៩ចំណងេជ ង។

•

បានផ�ល់អជា�ប័ណ�ថ�ីេធ�អជីវកម�ភ -វីេដអូបា៦ច្បោប់និងអនុ��តបន�៥ច្បោប

•

បាចុះប��ីសុំផលិតវីេដអូខរ ៉អូេខែខ�រ២៣េលខ វីេដអូេរឿងែខ�របា៦ចំណងេជង។

•

បានអនុ��តច្បោបវីេដអូេរឿងែខ�រ (០១ដុំចប់) បា៤ចំណងេជ ង។

•

បាផ�ល់ទិដ�កឲ្យេធ�អជីវកម�ដល់វីេដខរ ៉អូេខែខបា១៤េលខ វីេដអូែខ�រ(០១ដុំចប់ )បា
៨ចំណងេជ ង។

•

បាផ�ល់ទិដ�កឲ្យេធ�អជីវកម�ដវីេដអូេរឿងបរេទស (រ) បា៤៨

ចំណងេជ ង និ ង(០១ដុំ

ចប់) បា៣ចំណងេជ ង និ ងចុ ះប��ីកែសនាំចូលពីបរេទបា៥៣ចំណងេជ ង។
•

បានទទួចំណូ លពី ករផ�ល់េសវកម�ភាព-វីេដអូ សរុបចំ នួ ន២៤.៩៩៥.០០០េរៀល បង់ ចូ ល
ថវិករដ ។

នាយកដសិល្បៈទស្សនីយ ៖
•

បា្របគំត�ន�

និ ងសែម�ងសិល្បទំមហជ

និ ងអជី

សរុបចំ នួ ន៧៥២េលក

នាយកដ�នសិល្បៈសែម�ងក�ុង�ស�២៦េលក និ ងេនេ្រក្របេ០១េលក។
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ក�ុងេនា

•

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

•

េលក្រ

អ�ក្រគ�ៃននាយកដ�នសិល្បៈទស្ស

បានបង�ដល់សិល្បករ សិល្បករ

ែដលមកចូលរួមក�ុងមេហ�សពសិល្បៈយុវជនទូទំង្រប

នាយកដសិល្បៈសូនរូប និងសិល្បៈសិប្បកម
•

បានេ្រជសេរស្របធានបទស្រមាប់មេហ�សពសិល្បៈជាតិ  ឆា�២០១៦ ស�ីពី “ហនុមា
ែចចង់ នាងសុវណ�មច ”។

•

បានចូលរួមេរៀបច Logo (គំនូ រ្រព) ស្រមា ប់មេហ�សពយុវជនកម�ុ

•

បានចូលរួមេរៀបចំគំនូរ្រពងក្បោច់ផា �ស្រមាប់តុបែតងលម�ក�ុងពិធីអង�រស២០១៦។

•

បានេរៀបចំរូបថតស�ីពីសមា�រៈសិប្បកម� និងកសិកម�ស្រមាប់ចូលរួមតំងពិព័រណ៌
្របេទសមីយា៉ន់ម

•

បានចូលរួមសិក�សល និងទទួលពនរ “ The CLMTV Contemporary Arts Awards”
េនសកលវិទ្យោMAHASARAKHAM ្របេទសៃថ

•

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
•

កំ ពុងបន�និពន�អត�បទទស្សនាវដ�ី្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតស

*បណា�ល័យជា ៖
•

បានទទួេភ��វជាត-អន�រជាតិចូលអនមានចំ ១.៨៣៧នាក។

•

បានទទួលេសៀវេភពីស�ប័ និងអង�ករេ្រករដ�ភ(េសៀវេភ្រគប់)

ចំនួ ន

៦៨៨ក្ប។
•

អ�កសិក្សោ�សវ្រជាវបានខ�ីេសៀវេភមាចំនួ ន១៨៤ក្ប។

•

បាទទួលទិនានុប្បវត�ិ៤១៦ច្បោ ទស្សនាវដ�ីេផ្និង្រពឹត�ិប័្រតបរេទសចំន៦១០ក្ល។

•

បានែចកេល ISBN ដល់អ�កេបាះពុម�ចំនួ១១០េលខ។

•

បានដក់្រកបេសៀវេភច១២៩ក្បោលបិទកូដេសៀវេភ១៩៣ េស�នេសៀវេភប៥៧
ក្ប និងតម�ល់េសៀវេភ និងទស្សនាវដ�៣៨ចំណងេជ ង។

•

េធ�កតឡុកេសៀវេភ្រគប់្របេភទ និងទស្សនាវដ�ី-បរេទសបា៦៦៦ក្បោ

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

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈរជធានីភ�ំ
•

បានេបកវគ�ប�ុះប
ណ
ណ ា�លស�ីព “រេបៀបចងក្បិន និងេស��កសំឡុយក�ុងពិធីអពហ៍ពិ
េ្រកមអធិបតីភា ពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ េលកជំទវរដ�ម�ន�ី ្រកសួងវប្បធម៌និងវិចិ្
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”

•

បានេរៀបចំ្របឡងមេហ�សពសិល្បៈយុវជនេល២ ថា�ក់រជធានីភ�ំេពញ េ្រកម្រ
“វប្បធម៌ និងករអប់រំ យុវជនេដម្បីវប្បធម ” េ្រកមអធិបតីភាព ឯកឧត�ម ប៊ុន េសរីអភិប
រជធានីភ�ំេព

•

បាន្រត�តពិនិត្យកែន�ងលក់កេហ �ប��ំងវីេដ៦៣ទីតំង អជីវកម�អុិនេធេណត៥០
ទីតំង មា៉ -េកសជប់ប១០ទីតំង សមា�ងក៦ទីតំង ទីតំងជ -លក់ថាសប៥៨
ទីតំង េរងភាពយន៦ទីតំង ខរ៉អូេ០១ទីតំង

•

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 ងដកហូតទូេហ�មបា៦៨ទូ។

•

បានចុះជ្រម�ញអជីវករឲ្យមកេធ�ច្បោប់ពក់ព័ន�វិស័យវប្បធម៌េនករិយាល័យ្រចក

•

បានចុះកត់ស�កស�កស��ែដលេលកតំងខុសច្បោ២១ផា �ំង

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កណា
•

បានេរៀបចំ្របារព�ទិវវប្បធម០៣ មី នា េលកទ១ ៨ ឆា�២០១ ៦ េ្រកម្របធា“យុវជន
េដ ម្បីវប្បធ ម៌ជ ” េ្រកមអធិបតីភាព ឯកឧត�ម ៃថ នរៈសត្យោ រដ�េលខធិករ ្រកសួ
និ ងវិចិ្រតសិល្ប

•

បានចុះបង�ត់េល�ននិយាយេ “លះបង់” របស់សិស្សវិទ្យោល័យ ហ៊ុន ែសន េសរីភាព
សហករជាមួយអ�ក្រគ� សុភីលីន បង�ត់របាំក្បោ “បណា � ំ្រពះែម៉អប ”ដល់សិស្សវិទ្យោ
ហ៊ុន ែសន តេខ

េដ ម្បីចូលរួមមេហ�សពយុវជនេ្រត�មថា�ក់េខត� និងមេហ�សពយុវជ

ជាតិ េលកទ២ ឆា�២០១៦។
•

បានសហករជាមួយនាយកដ�នសិល្បៈសូនរូប និងសិល្បៈសិប្បកម� មន�ីរេទសចរណ៍េ
អជា�ធរ មូលដ�ន េបកវគ�បណ�ុះបណា�លក្បោច់ចមា�ក់ែខ�រ ដល់សិប្៥០នាក់ េន�ស
ពញឮ។

•

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

•

បានសហករជាមួយគណៈកម�ករអន�រ្រកសួងប�ង�បបទេល�-វីេដអូ ្រពះរជអជា
អមសលដំបូងេខត�កណា�ល និងនាយប៉ុស�ិ៍នគរបាលរដ�បាលឃុំបារគូ ចុះប�ង�បប
ចម�ងថាសខុសច្បោប់មួយកែន�ងក�ុងឃុំបារគូ �ស�កកណា�លស�ឹង េដយដកហូតបានមា

ចម�ងថាសចំនួ១០េ្រគ�ង និង វីសុីឌីថតចម�ងខុសច្បោប់ចំ០៩េកសតូច យកមករក្សោទុកេ
អគ�នាយកដ�ននគរបាលជាតិ ្រកសួងម
•

បានសហករជាមួយអជា�ធរពក់ព័ន�ក�ុងករេរៀបចំបុណ្យជាតិ េរៀបចំតុបែតងេវទិក
គណៈអធិបតី និ ងេលកទង់ ជាតិ ចងបដ ក�ុងកម�វិធីេផ្សងៗក�ុងេខ
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•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្តេខ

បានផ�ល់ច្បោប់េសវេលវិស័យវប្បធម៌ និ

វិចិ្រតសិល្ចំនួ ន២៤ច្បោប

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ែក
•

បានេរៀបចំ្របារព�ទិវវប្បធម០៣ មី នា េលកទ១ ៨ ឆា�២០១ ៦ េ្រកម្របធា“យុវជន
េដ ម្បីវប្បធ ម៌ជ ” េ្រកមអធិបតីភាព ឯកឧត�ម ជុច េភឿន រដ�េលខធិករ ្រកសួងវ
និ ងវិចិ្រតសិល្ប

•

បានចុះហ�ឹកហត់េល�នអប០១ចំណងេជ ង េនវិទ្យោល័យ ហ៊ុន ែសន ចំក

េដ ម្ប ចូលរួម

មេហ�សពសិល្បៈយុវជនទូទំង្របេទសេល២ អបអរទិវវប្បធ ម៌ជា៣មី នា េលកទ១៨
ឆា�២០១៦។
•

បានដឹកនាំ្រក�មសិល្បៈសិស្សថា�ក់មធ្០១្រក�ម ចំនួ២២នាក់ សំែដងេល�នអប់រំែ
មានចំណងេជងថ “អ៊ុ �ចស់ អ៊ុ�ដឹ ” ចូលរម
ួ មេហ�សពសិល្បៈយុវជនទូទំង្របេទសឆា�ំទ
អបអរសទរទិវវប្បធម៌ជ៣មី នា េលកទ១៨ ឆា�២០១៦ េនរជធានីភ�ំេ

•

បានទទួលឯកសរវីេដអូេភ�ងអរDVD ចំនួ ន០៣ដុំ ពី ្រក�មករងរមជ្ឈមណ�ល�ស
ៃនសកលវិទ្យោល័យភូមិន�វិចិ្រតសិល្បៈ ែដលចុះ�សវ្រជាវេនេខត�ែកបកន�ងមក េដម
ជាឯកស

•

បាចុ ះ្រត�តពិនិត្យនិង�សង់ទិន�ន័យេនស�នីយទូរទស្សន៍ែខ្សកប។

•

បាចុ ះ្រត�តពិនិត ែណនាំករប ��ំងនិងកែន�ងជ

-លក់ថាស ឲ្យេគារពតមេគា

ែណនាំរបស់្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិ
•

បានចុពិ និត្ និ ងែណនាំដល់មា�ស់សិប្បកម�ចមា�ក់ពុម�សុីម៉ងត៍ច ០១កែន�ង និ ងសិប្បកម�េធ�
េ្រគ�ងសង�ម០១កែន�ង េន្រក�ែកប។

•

បានសហករេរៀបពិធីបេងរែខ�ងែខ�រ េដ ម្បីអបអរសទរ បុណ្យចូលឆា�ំ ឆា�២០១៦ និ ងទិវ
បុ ណ្យជាត៧មករ

ឆា�២០១៦ ែដលមានែខ�ងចូលរួមសរុបចំនួ២៣៦ ែខ�ង ក�ងេនាះែខ�ងឯក

ចំនួ ន៤២ែខ�ង និ ងែខ�ងៃច�្របឌិតចំនួ១៩៤ែខ�ង។
•

បាចុ ះ្រត�តពិនិត្យស�កយីេហ ស�កស�� និងផា�ំងផ្សោយពណិជ�ក០២េលកេន
្រក�ងែកប

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយ និងែណនាំដល់មា�ស់ស�កយីេហ សមា�ងករ អ៊ុតសក់ 

•

បានផ្សព�ផ្សោយ្រប១៧២ និ ងេសចក�ីែណនាំេល០២ សណន ស�ីពីករ្រគប់្រគងស
យីេហ និងផា�ំងផ្សោយពណិជ�កម�េផ្សងៗ របស់្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតស០២េលក។

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំពង់ឆា�
•

បានេរៀបចំ្របារព�ទិវវប្បធម០៣ មី នា េលកទ១ ៨ ឆា�២០១ ៦ េ្រកម្របធា“យុវជន

េដ ម្បីវប្បធ ម៌ជ ” េ្រកមអធិបតីភាព ឯកឧ

អ៊ុ ក សុជាតិ រដ�េលខធិករ ្រកសួងវប្

និ ងវិចិ្រតសិល្ប
•

បានបន�ចុះ្រត�តពិនិត្យ និង�សង់ស�ិតិសិល្បៈទស្សនីយភាព សិល្បៈសូនរូប សិល្
និ ងអភិវឌ្ឍវប្បធ ម៌។
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មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំពង់ធ
•

បានេរៀបចំ្របារព�ទិវវប្បធម០៣ មី នា េលកទ១ ៨ ឆា�២០១ ៦ េ្រកម្របធា“យុវជន
េដ ម្បីវប្បធ ម៌ជ ” េ្រកមអធិបតីភា ពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ េលកជំទវរដ�ម�ន�ី ្រកសួងវប្បធម៌និ
សិល្បៈ

•

បានបង�ត់សិល្បៈដល់សិស្សថា�លេរៀងរល់ៃថ�

•

បានតេម�ងបទេភ�ងរបា“សឡុងជា ន់ែដកតែឡកកំពង”។

•

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

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយេសចក�ីជូនដំណឹងពីករហមផ-លក់ែខ្សភាពយន�េរឿ“NOESCAPE
2015” ដល់អជីវករ�ស�កសន�ុក និង�ស�កបារយ

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យអជីវកម-លក់ថាសេន្រក�ងស�ឹងែ

•

បានបន�ចុះ�សង់ស�ិតិេសវពក់ព័ន�វិស័យវប្បធម៌តមបណា��ស�កស្២០១៦។

•

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

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយអនុ្រកឹ៦៨ អន្រក ្របកសអន�រ្រកសួ៣៨៥៦ ្របក និងេលខ
៩៨៧ សហវ ្របក ដល់អជីវករកត់សក់ អ៊ុតសក់ សមា�ងករ ថតរូប េ្រគ�ងបំពងសេម
ផា �ំងផ្សោយពណិជ�កម�តមបណា

•

បានចុះពិនិត្យពិធីេឡងអ�កតេន�ស�ក្របាស

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំពង់ស�
•

បានេរៀបចំ្របារព�ទិវវប្បធម០៣ មី នា េលកទ១ ៨ ឆា�២០១ ៦ េ្រកម្របធា“យុវជន
េដ ម្បីវប្បធ ម៌ជ ” េ្រកមអធិបតីភាព ឯកឧត�ម សំរំង កំសន� រដ�េលខធិករ ្រកសួ
និ ងវិចិ្រតសិល្ប

•

បានសហករជាមួយមន�ីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាេខត� េបកមេហ�សពសិល្បៈយុវជ២ថា�ក
មូ លដ�នេខត�ឆា២០១៦ និ ងបំផុ លចលនាតមវិទ្យោល័យក�ុងេខត� បេង�ត្រក�មសិល្បៈយ
វិទ្យោល័យេដម្បីចូលរួម្របកួត្របែជងក�ុងមេហ�សពសិល្បៈយុវជនថា�ក់មូលដ២០១៦។

•

បានបន�ហ�ឹកហត់សិល្បៈដល់សិស្សបន�េវនេរៀងរល់ៃថ�េសរិ៍ និ

•

បានដឹកនាំសិល្បៈយុវជនមកពីវិទ្យោល័យ០២្រក�មេទចូលរួម្របឡងក�ុងមេហ�សពសិ
យុវជនទូទំង្របេទស ឆ២០១៦ េនរជធានីភ�ំេ

•

បានប��ូន្រគ� ជំនាញែផ�ករបាំេទបណ�ុះបណា�លសិស្សេនមណ�លកុមារកំ្រព
ភូ មិអរុណរៈេខត�្រពះសីហនុ និងមណ�លអង�ករក�ីសង្ឈឹមថ�ីៃនកុមារកម�ុជា និងបណ�ុះ
សិស្សែផ�កេភ�ង្របៃពណីចំន១៦នាក់ េន�ស�កភ�ំ�ស�ចនិង�ស�កថ�

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យករប��ំងភាពយន�របស់្រក�មហ៊ុនយូនីលីេវ សុីនី េន�ស�កសំេរងទ
ប��ំងភាពយន០១កែន�ងេនផ្សោរ្រតពំងអ

•

បាន�សង់ទិន�ន័យ និង្របមូលេសវសធារណៈេលវិស័យវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈតម
ែដល្រកសួងបានដក់ចុះ េន�ស�កឧដុង� និង�ស�ក
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•

បានចុះពិនិត្យែកត្រម�វក្បួនខ�តចមា�ក់ែខ�រេន្រក

•

បានចុះពិនិត្យសប្បកម�អំពីចមា�ក់ពុម�សុីម៉ង់ត៍េនផ្សោរៃ្រពេផ� �ស�

•

បានចុះសិក្សោ�សវ្រជាវសិប្បកម�េដយៃដ អំពីវល�ិ៍ និងស�ឹក េន�ស

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្រក�ងច្បោរមន បានអនុ��តច្បោប់្របកបអជីវ
វប្បធម៌  និង វិចិ្រតសិល្បៈចំ២៨ច្បោប

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំព
•

បានេរៀបចំ្របារព�ទិវវប្បធម០៣ មី នា េលកទ១ ៨ ឆា�២០១ ៦ េ្រកម្របធា“យុវជន
េដ ម្បីវប្បធ ម៌ជ ” េ្រកមអធិបតីភាព ឯកឧត�ម ជុច េភឿន រដ�េលខធិករ ្រកសួងវ
និ ងវិចិ្រតសិល្ប

•

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

•

បានសហករកសងស�ៃដសិល្បៈទស្សនីយភាពយី“េកះេស�ហធីតចិត�េ”។

•

បានចុ្រត�តពិនិតកែន�ងលក-់ ជួលថាសេន្រក� ងក។

•

បាស្រមបស្រម�លសំេ សុំថតែខ្សភាពយន�របស់្រក�មហ CTV ក�ុង្រក�ងកំពត

•

ផ្សព�ផ្សោយេសចក�ីជូនដំណឹង១៧ សជណ ចុ ះៃថ�ទី៤ ែខកុ ម�ៈ ឆា�២០១៦ របស់្រកសួង

វប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈ ឲ្យប�្ឈប់ជាបនា�ន់រល់សកម�ភាពរំេលភបំពនសិទ�ិអ�កនិពន
្របហក់្របែហល េលស�ៃដអក្សរស�ស�អក្សរសិល្ប៍ និងត ូរ្យត� ន�ី ែដលគា�នអ
សសន៍ ឬគា�នមរតកសស
•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយអំពីខ�តក្បោច់ចមា�ក់ែខ�រដល់អជីកម�ចមា�ក់ពុម�សុីម៉ងត៍បាន
្រក�ងកំពត

•

បាចុះ្រត�តពិនិត្យនិងែណនាំករដ ស�យីេហនិងផា �ំងផ្សោយពណិជ េន្រក�ងកំ។

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�្រកេ
•

បានេរៀបចំ្របារព�ទិវវប្បធម០៣ មី នា េលកទ១ ៨ ឆា�២០១ ៦ េ្រកម្របធា“យុវជន

េដ ម្បីវប្បធ ម៌ជ ” េ្រកមអធិបតីភាព ឯកឧត�ម ៃថ នរៈសត្យោ រដ�េលខធិករ ្រកសួ
និ ងវិចិ្រតសិល្ប
•

បានហ�ឹកហត់របាំេដម្បីេ្រ ត�មចូលរួមពិធីបុណ្យចូលឆា�ំថ�ី្របៃពណីជាតិែខ�រ និងប

•

បានចុះពិនិត្យតមហងក
េ ហ�ប��ំងវីេដអូកំដរេភ�� វបា១៩កែន�ង េនសង�ត់អូរឬស្
សង�ត់្រកេចះនិងសង�ត់្រ

•

បានចុះពិនិត្យទីតំងលក់វត�ុ អនុស្សោវរីយ៍ និងលក់សង�រិមេនសង�ត់

•

បានចុះ�សង់ស�ិតិសិប្បកម�ចមា �ក់ និងបានែណនាំដល់មា�ស់សិប្បកម�ឲ្យរក្សោនូវក្បោ
ឲ្យបានគង់វង្ស កុំចម�ងយកក្បោច់ចមា�ក់ពីបរេទស េនសង

•

បានចុះពិនិត្យករដក់តំងស�កស��េនសង�ត់អូរឬស្សី និងស

•

បានចុះពិនិត្យនិងផ្សព�ផ្សោយែណនាំដល់អជីវករសមា�ងករ និងអ៊ុតស៤០កែន�ង
េនសង�ត់្រកេចះ សង�ត់រកកណា�ល និងសង�ត់អ

•

បានចុះ�សង់ស�ិតិអជីវកម�ពក់ព័ន�វិស័យវប្បធម៌េន�ស�កែ្រពក្របសព� និង�ស
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•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ បានេចញលិខិតអនុ��ត្របកបអជីវកម�េលវិស័យវ
និ ងវិចិ្រតសិល្បៈ១៧ច្បោប

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�តែ
•

បានេរៀបចំ្របារព�ទិវវប្បធម០៣ មី នា េលកទ១ ៨ ឆា�២០១ ៦ េ្រកម្របធា“យុវជន
េដ ម្បីវប្បធ ម៌ជ ” េ្រកមអធិបតីភាព ឯកឧត�ម ជុច េភឿន រដ�េលខធិករ ្រកសួងវ
និ ងវិចិ្រតសិល្ប

•

បានសហករេរៀបចំករ្របឡងែតងកំណាព្យ ស�ូតកំណាព្យ ពឯកឧត�មបណ�ិតសភាចរ
សុខ អ េដយមានេបក�ជនចូលរួម្របឡងអត�បទកំណាព្យ១៣៧អត�បទ និងស�ូតកំណាព
ចំនួ ន២៦នាក់

•

បានប��ូន្រគ�សិល្បៈចុះេទបេ្រង �នេនវិទ្យោល័យសន�្រហង់ស�រ េន�ស�ក្រតំកក់
គិរ ីវង់ េន�ស�កគិរីវង់

•

បានសហករជាមួយ្រគ�របាំៃន នាយកដ�នសិល្បៈទស្សនីយភាព

“បេង�រែខ�ង” េដ ម្ប

ចូលរួមមេហ�សពសិល្បៈយុវជនទូទំង្របេទស ឆ២ េនរជធានីភ�ំេ
•

បានតេម�ងស�ៃដេល�ននិយាយច០២េរឿងគឺ “យុវជន និងសង�ម” និ ង“នាងេពទេន�ប”។

•

បានចុះពិនិត្យកែន�ងជ-លក់ថាស េនឃុំសំបូរ �ស�ក្រទំង និងឃុំ្រកំង �ស�កបាទី 
េឃញថាសគា�នទិដ�ករច១.៥២៤បន�ះ ្រពមទំងបានែណនាំអជីវករឲ្យមកសុំច្បោប
វិស័យវប្បធម៌ពីមន�ីរវប្បធ ម៌និងវិចិ្រតសិល្បៈេ

•

បានចុះពិនិត្យអជីវកម�ផលិត និងលក់ចមា�ក់ថ� េន�ស�ក្រតំកក់ និង�ស

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយអប់រំសីលធម៌សង�មបាន០៣េលក។

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ត្បូងឃ�
•

បានេរៀបចំ្របារព�ទិវវប្បធម០៣ មី នា េលកទ១ ៨ ឆា�២០១ ៦ េ្រកម្របធា“យុវជន
េដ ម្បីវប្បធ ម៌ជ ” េ្រកមអធិបតីភាព ឯកឧត�ម ហប់ ទូច អគ�នាយក ៃនអគ� ន
បេច�កេទសវប្បធម៌ ្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិ

•

បានចុះេទពិនិត្យេមលសិប្បកម�តម្បោញេធ�អំពីឬស្សី ស�ិតេន

•

បាន្របារព�ពិធីបុណ្យទេន�ស�ិតេនរមណីយដ�នហ�ួង្រពះេស�ចកនៃ្រពអង�រ ក�ុងឃុំដូន
ពញាែ្រកក េដយបានេរៀបចំ្របគំត�ន�ីសម័យ អៃយ “្របយ័ត�េ្រគាះថ” ចបុីដងែវង េរឿង
“េចគីង�ក” និងេល�នបាសក់េរ“ទុំទ”។

•

បានចុះជួបសមា�សន៍ជាមួយមា�ស់សិប្បកម�តម្បោញ្របៃពណី េធ�អំពីឬស្សីដូចជា ៖

•

ក�ុះ្រគ�ស កេ�� ល�.... ស�ិតេន�ស�កេមមត់
បានចុះសិក្សោពី្របវត�ិអ�កតេបង ស�ិតេន្រ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�បនា�យមាន
•

បានេរៀបចំ្របារព�ទិវវប្បធម០៣ មី នា េលកទ១ ៨ ឆា�២០១ ៦ េ្រកម្របធា“យុវជន
េដ ម្បីវប្បធ ម៌ជ ” េ្រកមអធិបតីភាព ឯកឧត�ម ឃឹមសរិទ� រដ�េលខធិករ ្រកសួង
និ ងវិចិ្រតសិល្ប
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•

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

•

បានដឹកនាំ្រក�មសិល្បៈយុវជនេខត�េទចូលរួមសែម�ងសិល្បៈេន្របេទ០១េលក។

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយករទប់ស�ត់ែខ្សភាពNo Escape េនទូទំងេខត

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យកែន�ង-លក់ថាសេន្រក�ងសិរីេសភ័ណ និងករលួចចម�ងស�ៃវីេដអូេន�ស�កពួក េដយេធ�ករដកហូតមា៉សុីន ថតចម�ងវីសុីឌីច០១េ្រគ�ង កំព្យូទ័រចំន០១
េ្រគ�ង និងFlash ចំនួ ន០១េ្រគ�ង

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យវត�ុសិល្បៈចមា�ក់ថ�១៣រូប ែដលនាំេចញេទរជធានីភ�ំេពញ និងេ
េសៀមរប

•

បានសហករជាមួយអជា�ធរ្រ ក�ងសិរីេសភ័ណ ចុះ្រត�ត ពិនិត្យទីតំងេលកស�កយ
០៣កែន�ង។

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�បាត់ដំ
•

បានេរៀបចំ្របារព�ទិវវប្បធម០៣ មី នា េលកទ១ ៨ ឆា�២០១ ៦ េ្រកម្របធា“យុវជន
េដ ម្បីវប្បធ ម៌ជ ” េ្រកមអធិបតីភាព ឯកឧត�ម ឃឹមសរិទ� រដ�េលខធិករ ្រកសួង
និ ងវិចិ្រតសិល្ប

•

បានដឹកនាំ្រក�មសិល្បៈយុវជនេទចូលរួម្របឡងក�ុងមេហ�សពសិល្បៈយុវជនទូទ
េនរជធានីភ�ំេ

•

បានចុះពិនិត្យករចក់ប��ំងវីេដអូតមហងកេហ� និងចុះផ្សព�ផ្សោយដល់អជីវករឲ
អជីវកម�បន�

•

បានចុះពិនិត្យេនតមកែន�ងសិប្បកម�ចមា�ក់ និងបន�េធ�ច្បោប់

•

បណា�ល័យេខត� បានេបកទ�រជូនសធារ ណជនចូលអនេសៀវេភេរៀងរល់ៃថ� េល
ឈប់ស្រមា

•

បានចុះ�សង់ទិន�ន័យស�កយីេហេនក� ុងតំបន់អភិរក្សេខត�បាត

•

បានចុះជ្រម�ញអជីវករឲ្យមកេធ�ច្បោប់អជីវកម�េលវិស័យវប្បធម៌បន�េន្រចកេច
�ស�កបរេវល។

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្រក�ងបាត់ដំបង

បានេចញលិខិតអនុ��ត្របកបអជី

វិស័យវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្ប៤៤ច្បោប់និងេន�ស�កបរេវល បានច០៩ច្បោប

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ៃប៉លិ
•

បានេរៀបចំ្របារព�ទិវវប្បធម០៣ មី នា េលកទ១ ៨ ឆា�២០១ ៦ េ្រកម្របធា“យុវជន

េដ ម្បីវប្បធ ម៌ជ ” េ្រកមអធិបតីភាព ឯកឧត�ម ឃឹមសរិទ� រដ�េលខធិករ ្រកសួង
និ ងវិចិ្រតសិល្ប
•

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

•

បានចុះជ្រម�ញអជីវករ-លក់ឌីសចំនួ ន០៣កែន�ងឲ្យមកេធ�ច្បោប់អជីវកម�េនផ្សោ

•

បានចុះ�សង់ស�ិតិអជីវកម�កត់សក់ អ៊ុតសក់បានច០៣កែន�ងេន�ស�កសលេ
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មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�េពធិ៍
•

បានេរៀបចំ្របារព�ទិវវប្បធម០៣ មី នា េលកទ១ ៨ ឆា�២០១ ៦ េ្រកម្របធា“យុវជន
េដ ម្បីវប្បធ ម៌ជ ” េ្រកមអធិបតីភាព ឯកឧត�ម អ៊ុក សុជាតិ រដ�េលខធិករ ្រកសួង
និ ងវិចិ្រតសិល្ប

•

្រក�មសិល្បៈម�ប់រំដួលេពធិ៍សត់ បានចុះបង�ត់របា ំេនសង�ត់រលប និងេ
សូភី សង�ត់លលកស ស�ិតេន្រក�ងេពធិ

•

បានចុះបង�ត់សិល្បៈដល់្រក�មសិល្បៈសិស្សយុវជន�ស�(៣ៃថ�ក�ុងមួយសបា�ហ) និ ង្រក�ម
សិល្បៈយុវជនអង�ករេចរភាពកម�ុជាេខត�េពធិ៍សត់ េរៀង

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យកែន�ង-លក់ថាសមិនទន់មានច្បោប់បា៤តូប េនឃុំេមទឹក

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ៃ្រពែ
•

បានេរៀបចំ្របារព�ទិវវប្បធម០៣ មី នា េលកទ១ ៨ ឆា�២០១ ៦ េ្រកម្របធា“យុវជន

េដ ម្បីវប្បធ ម៌ជ ” េ្រកមអធិបតីភាព ឯកឧត�ម អ៊ុក សុជាតិ រដ�េលខធិករ ្រកសួង
និ ងវិចិ្រតសិល្ប
•

បានចុះពិនិត្យ្រក�មសិល្បៈយុវជនវិទ្យោល័

•

បានចុះពិនិត្យអជីវកម�-លក់ថាសចំនួ០៤កែន�ង និងែណនាំអជីវករឲ្យ-លក់ថាសណ
ែដលមានទិដ�ករពី្រកសួងវប្បធម៌និងវិចិ្រតសិល្បៈេន�ស�កពមរក៏ �ស�កពមជរ
និ ង�ស�កសុីធរកណា�ល

•

បានចុះពិនិត្យសិប្បកម�តម្បោញ ហូលផាមួង េន�ស�កេព

•

បានចុះពិនិត្យសិប្បកម�ពុម�សុីម៉ងត៍ េន�ស�ក្រព និង�ស�កពរំ

•

បានចុះពិនិត្យករដក់តំងស�កយីេហ្រគប់្របេភទេន�ស�កកំពង់្រតែបក �ស�ក្
�ស�កពរ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�្រពះវិ
•

បានេរៀបចំ្របារព�ទិវវប្បធម០៣ មី នា េលកទ១ ៨ ឆា�២០១ ៦ េ្រកម្របធា“យុវជន
េដ ម្បីវប្បធ ម៌ជ ” េ្រកមអធិបតីភា ពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ េលកជំទវរដ�ម�ន�ី ្រកសួងវប្បធម៌និ
សិល្បៈ

•

បានចុះែណនាំអជីវករឲ្យមកេធ�ច្បោប់អជីវកម�ខរ៉អូេខេ

•

បានចុះ�សង់ស�ិតិសិល្បៈសូនរូបនិងសិប្បកម�េន�ស�កែឆប និង�ស�កគូ

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្រក�ង ្រពះវិហរ បានេចញលិខិតអនុ��ត ្របកបអ
វិស័យវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្ប០៥ច្បោប

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�្រពះសីហ
•

បានេរៀបចំ្របារព�ទិវវប្បធម០៣ មី នា េលកទ១ ៨ ឆា�២០១ ៦ េ្រកម្របធា“យុវជន

េដ ម្បីវប្បធ ម៌ជ ” េ្រកមអធិបតីភាព ឯកឧត�ម េធៀង វណ�ដរ៉ុង អនុរដ�េលខធិក
វប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្
•

បានតេម�ងស�ៃដរប“ដូងេ្រប” េដម្បីចូលរួមមេហ�សពសិល្បៈយុវជនទូទំង្របេ២០១៦។
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•

បានចុះបង�ត់បេ្រង�នរ“ដូងេ្រប” ដល់សិស្សៃនសលសុវណ�ភូ

•

បានចុះ�សង់ស�ិតិ និងផ្សព�ផ្សោយេសចក�ីជូនដំណឹ៣៥៤ វវ .ខសន របស់មន�ីរវប្បធម៌ និ
វិចិ្រតសិល្បៈេខត�្រពះសីហនុ ដល់អជីវក-លក់ថាសបានចំន១១កែន�ង។

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយេសចក�ីជូនដំណឹ០៩៤/១៦ វវ.ខសន ចុ ះៃថ�ទី២២ ែខមីនា ឆា២០១៦
របស់មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�្រពះសីហនុ ស�ីពីករ្រគប់្រគង្រត�តពិនិត្យស
ភាពយន� និង វីេដអូ េដម្បីទប់ស�ត់ករេធ�អជីវកម�ជួញដូរស�ៃដភាពយន� និងវីេដអូគា�
ដល់អជីវករក�ុង្រក�ង្រពះសីហ

•

បានចុះ�សង់ស�ិតិត�ន�ី សមា�ងករ េម្រក� ធុងបាស ចមា�ក់ពុម�ថ� េន�ស�ក

•

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

•

បានេធ�ករែណនាំដល់អជីវករេលកតំងស�កយីេហែដលខុសពីខ�១៧២ សជណ
របស់្រកសួងវប្បធ ម៌និងវិចិ្រតសិល្បៈ និងែណនាំអំពីករសរេសរអក្សរេលស�កយ
្រតឹម្រត�

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�មណ�លគីរ
•

បានេរៀបចំ្របារព�ទិវវប្បធម០៣ មី នា េលកទ១ ៨ ឆា�២០១ ៦ េ្រកម្របធា“យុវជន
េដ ម្បីវប្បធ ម៌ជ ” េ្រកមអធិបតីភាព ឯកឧត�ម សំរំង កំសន� រដ�េលខធិករ ្រកសួ
និ ងវិចិ្រតសិល្ប

•

បានដឹកនាំ្រក�មសិល្បៈយុវជនសិស្សវិទ្យោល័យ ហ៊ុន ែសន មណ�លគីរ០២្រក�ម ចូលរួម
មេហ�សពសិល្បៈយុវជនទូទំង្របេទស២០១៦ េនរជធានីភ�ំេ

•

បានបង�ត់បេ្រង�នបទេភ�ងពិណពទ្យដល់្រប០១្រក�មជា្រប

•

បានសហករជួយេធ�ឧបករណ៍េភ�ងរបាំថ�ីែដលៃច�ពីបំពង់ឬស្សីថ� បា ន០២គូរ។

•

បានបន�យកេសចក�ីជូនដំណឹងេល១២៧ ស.ជ.ណ ចុ ះៃថ�ទី០៤ ែខធ�ូ ឆា�២០១៥ ស�ីពីករហ

ផ្សព�ផ្សោយ -លក់ ែខ្សភាពយន�េរឿ No Escape 2015 ដល់្រក�មហ៊ុនទូរទស្សន៍ែខ្សកប
អជីវករជួ-លក់ថាស្រគប់�ស�កទំងអស់ក�ុងេខ
•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យកែន�ង-លក់ថាសេន្រក�ងែសនមេនា

•

ចុ ះ្រត�តពិនិត្យនិងដកហូតថាសែដលគា�នចុះទិដ�កររបស់្រកសួងវប្បធម៌ និងវិច
បានចំនួ១.៩០០បន�ះ េន្រក�ងែសនមេនារម្យ និងបានយកមកដុតកេម�ចេចលក�ុងទិវ
ជាតិ០៣ មីនា ឆា២០១៦។

•

បានចុះែណនាំដល់អជីវករេល កស�កយីេហែដលសរេសរអក្សរបរេទសធំជាងអក្សរែ
សរចរែណនាំរបស់្រកសួងវប្បធម៌និងវិចិ្រតសិល្បៈ េន្រក�ងែ

•

បានេធ�ែខ�ងឯកែខ�រថ�ីបានចំន០១ និងបង�ត់បេ្រង�នដល់យុវជនអំពីរេបៀបេធ�ែខ�ងឯកែខ�

•

បានចុះពិនិត្យនិងែថរក្សោអ�សមទំងប

មជ្ឈមណ�លវប្បធ ម៌ជនជេនភ�ំេដះ្រកម

ស្រមា ប់េភ��វេទសចរណ៍មកេលងកំស
•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្រក�ងែសនមេនារម្យ បានេចញលិខិតអនុ��ត ្របក
េលវិស័យវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្ប១១ច្បោប
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មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�រតនគីរ
•

បានេរៀបចំ្របារព�ទិវវប្បធម០៣ មី នា េលកទ១ ៨ ឆា�២០១ ៦ េ្រកម្របធា“យុវជន
េដ ម្បីវប្បធ ម៌ជ ” េ្រកមអធិបតីភាព ឯកឧត�ម សំរំង កំសន� រដ�េលខធិករ ្រកសួ
និ ងវិចិ្រតសិល្ប

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យករហ�ឹកហត់របស់្រក�មសិល្បៈមហជនភូមិតងណងឡិៈេរៀងរ

•

បានបង�ត់របាំជូនពរ និងរបាំេគាះ្រតេឡាកដល់សិស្សេរ ៀងរល់េម

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យកែន�ង-លក់ថាសខុសច្បោប់េន្រក�ងបានលុង និងដកហូតបានថ
៦០៨បន�ះ។

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យកែន�ងចក់ប��ំងទូរទស្សន៍ែខ្សកប និងករចក់ប��ំងត
្រក�ងបានលុ

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យ និង�សង់ស�ិតិកែន�ងលក់វត�ុ អនុស្សោវរីយ៍េន្រក�ងបានលុង និង�ស
និ ងព្រងឹងសិប្បកម�ចមា �ក់េន�ស�កកូន

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យសិប្បកម�តម្បោញរបស់បងប�ូនជនជាតិេនសង�

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�េសៀមរ
•

បានេរៀបចំ្របារព�ទិវវប្បធម០៣ មី នា េលកទ១ ៨ ឆា�២០១ ៦ េ្រកម្របធា“យុវជន
េដ ម្បីវប្បធ ម៌ជ ” េ្រកមអធិបតីភាព ឯកឧត�ម េសម សុគន� រដ�េលខធិករ ្រកសួង
និ ងវិចិ្រតសិល្ប

•

បានផ�ល់លិខិតអនុ��តនាំេចញវត�ុសិលេទេ្រក្របេទសចំ១៦រូប។

•

្រក�មសិល្បៈរបាំ និងសិល្បៈមហជន២៦្រក�មបានសែម�ងតមេរងមេហ�សព ស
េភាជនីយដ�ននិងផ្សោររ្រតីជូនេភ��វជាតិ និងអន�រជាតិទស

•

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

•

បានតេម�ងរបាំ្របៃពណីថ�ីបានច០៦របាំគឺ“របាំដំែ”, “របាំត្បោល់េក”, “របាំជូនព”, “របាំផ�ិ”
“របាំអប្” , “របាំមេនាសេ��”។

•

បានចុះែណនាំនិង្រត�តពិនិត្យបទេល�សភ -វីេដអូដល់អជីវករភាពយ-វីេដអូ (ករផលិត
ករចក់ប ��ំង ករ -លក់ថាសអសអភាស និងគា�នទ) ឱ្យចូលរួមអនុវត�តមលិខ
បទដ�នច្បោប់ចំ២៤កែន�ង េន�ស�ក្រកឡាញ់ �ស�កពួក �ស�កអង�រជុំ �ស�ក�សីស�ំ និង�
្របាសទប

•

បាចុ ះបេ្រង�ចំណ
េ ះ ដឹងវប្បធម៌ដល់�សទប់យុវវ័យ និងមហជន េនឃុំរុនត

•

បាចុ ះត្រួតពិនិត្យ

និងណែ នាំ កែ លម
្ អអំ ពីកា រអនុវត
្ តច្បាប់ របស់ជំ នា ញដល
់អា ជីវករ -សិប្បករ

ដែ លកំពុងបេ្រមសេ វាកម
្ មទា ក់ទងនិងជំ នា ញសិ ល
្ បៈសូ នរូបនិងសិ ល
្ បៈសិប្បកម
នៅ
្ ម ្រក�ងេសៀមរ
�ស�ក្របាសទ ស
្ រុ កស
្ រីស
្ នំស
្ រុ កបន្ទាយស
្ រី ។
•

សហករជាម ្រក�ករងរច្រម�ះសល្រក� ប ចុះកត់ស�កស�� ផា�ំងផ្សោយព
កម�ែដលគា�នលិខិតអនុ��ត និងដក់េលដីចំណីផ�ូវបានចំ១៣០ស�ក

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យទីតំងែដលអជីវករសុំេលកស�កយីេហ ផា�ំងផ្សោយពណិជ�
មកសុំច្បោប់អនុ��ត ពីសល្រក�ងេស
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•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្រក�ងេស បានផ�ល់ច្បោប់េសវេលវិស័យវប្បធម៌ និ
វិចិ្រតសិល្ចំនួ ន៤១ច្បោប

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ស�ឹងែ្រ
•

បានេរៀបចំ្របារព�ទិវវប្បធម០៣ មី នា េលកទ១ ៨ ឆា�២០១ ៦ េ្រកម្របធា“យុវជន
េដ ម្បីវប្បធ ម៌ជ ” េ្រកមអធិបតីភាព ឯកឧត�ម ៃថ នរៈសត្យោ រដ�េលខធិករ ្រកសួ
និ ងវិចិ្រតសិល្ប

•

បានបេង�តស�ៃដថ�ីចំន២ស�ៃដគឺ របា “េភាគផលមា�ស់ែផ” និងេល�ននិយា“ខ�ំុយល់េហយ ”។

•

បានបង�ត់រប “េភាគផលមា�ស់ែផ” និងេល�ននិយា “ខ�ំុយល់េហយ ” ដល់សិស្សវិទ្យោ
្រពះរជបូជនីយកិច

•

បានចុះែណនាំអជីវករ-លក់ថាស និងបានឲ្យយកថាសែដលមានទិដ�ករមកចុ
ចំនួ ន០៤កែន�ង េនផ្សោរច

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយអនុ្រកឹ៦៣ របស់រជរដ�ភិបាល ស�ីពីករ្រគប់្រគង្រត�តពិនិត
ភាពយន-វីេដអូដល់អជីវករបានចំន២០កែន�ង េនសង�ត់ស�ឹងែ្រ

•

បានចុះជ្រម�ញអជីវករ្របកបអជីវកម�េសវកម�វប្បធម៌ឲ្យមកបំេពញែបបបទ២០១៦
ចំនួ ន០៦កែន�ងេន្រក�ងស�ឹងែ្រ

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែត បានផ�ល់ច្បោប់េសវេលវិស័យវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល
ចំនួ ន១៤ច្បោប

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ស�យេរ
•

បានេរៀបចំ្របារព�ទិវវប្បធម០៣ មី នា េលកទ១ ៨ ឆា�២០១ ៦ េ្រកម្របធា“យុវជន
េដ ម្បីវប្បធ ម៌ជ ” េ្រកមអធិបតីភា ពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ េលកជំទវរដ�ម�ន�ី ្រកសួងវប្បធម៌និ
សិល្បៈ

•

បានចុះបង�ត់របាំដល់អង�ករ កូដូែខ�រេនឃុំតសួ០១្រក�ម និង្រក�មសិល្បៈមហជនចំ
០៥្រក�ម

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យអជីវកម-លក់ថាសចំនួ០៦េលក រកេឃញថាសគា�នទិដ�ករច
៧៥០បន�ះ។

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយច្បោប់ពក់ព័ន�វិស-វីេដអូចំនួ ន០១េលក។

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យអជីវកម�សូនរូប និងសិប្បកម�០២េលក។

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យករដក់តំងស�កយីេហ និងផា�ំងផ្សោយព០៦េលក។

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ឧត�រមានជ
•

បានេរៀបចំ្របារព�ទិវវប្បធម០៣ មី នា េលកទ១ ៨ ឆា�២០១ ៦ េ្រកម្របធា“យុវជន
េដ ម្បីវប្បធ ម៌ជ ” េ្រកមអធិបតីភាព ឯកឧត�ម គង់ កនា�រ៉ អនុរដ�េលខធិករ្រកសួ
និ ងវិចិ្រតសិល្ប

•

បានហ�ឹកហត់សិល្បៈដល់្រក�មសិល្បៈសិស្សវិទ្យោល័យ ហ៊ុន ែសន ឧត
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•

បានដឹកនាំ្រក�មសិល្បៈយុវជនច០៥នាក់ េទចូលរួមមេហ�សពសិល្បៈយុវជន២០១៦

េន

រជធានីភ�ំេព
•

បានចុះពិនិត្យប ��ំងភាព-វីេដអូ ែដលគា�នទិដ�ករពី្រកសូងវប្បធម៌ និងបានេធ�
ដល់អជីវករជួលេម្រក� ធុងបាស វីេដអូចល័ត អំពីក្រមិតសេម�ង េន្រក�ងសំេរង 
អន�ង់ែវង។

•

បានចុះពិនិត្យសកម�ភាពសិប្បកម�ចមា�ក់េឈ    េន្រក�ងសំេរង    និង�ស�កអន�ង់ែវង   
្រតពំង្រប

•

បានចុះែណនាំជាងគំនូរអំពីរចនាបថក្បោច់បុរណែខ�រេន្រក�ងសំេរង �ស�កអន�ង់ែ
្រតពំង្រប

•

បានចុះពិនិត្យអជីវកម�អ៊ុតសក់ សមា�ងករ និងលម�្រកចក និងចុះពិនិត្យ ករត
ផ្សោយពណិជ�កម�េន្រក�ងសំេរង និង�ស�កអន�ង

•

បានចុះជ្រម�ញអជីវករឲ្យមកេធ�ច្បោប់្របកបអជីវកម�េលវិស័យវប្បធម៌េន

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្សំេរង បានផ�ល់ច្បោប់េសវេលវិស័យវប្បធម៌ និ
វិចិ្រតសិល្ចំនួ ន២៨ច្បោប

២.៣.៤. សកលវិទ្យោល័យភូមិន�វិចិ្រតស
•

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

•

បានេបកបាថកថាស�ី“ទិដ�ភា៣ ៃនេលកតឃា�ំងេមឿងេនេខត�េព”។

•

បានេរៀបចពិធីេប កពិ ព័រណ៌ េទពេកសល និងស�ៃដេលកទីពីរ េ្រកម្របធ“មរតកផ�ះខ�ំុ”

េ្រកអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�សេលកជំទវរដ�ម�ន�ី ្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតស
•

សកលវិទ្យោល័យមានករអភិវឌ្ឍ និងដំេណរ ករបានយា៉ងល�្របេសរ េដយខិត
ព្រងីកកិច�សហ្របតិបត�ិករបែន�មេទៀតជាមួយអង�ករ ស�ប័នអន�រជាតិ សកលវិទ្
និងេ្រក្របេទស ពិេសសេផា�តេលករផ�ល់អហរូបករណ៍ដល់ស�ស�ចរ្យ និងន
ករសិក្សោេនេ្រក

•

និស្សិតមហវិទ្យោល័យស�បត្យកម� និងមហវិទ្យោល័យសិល្បៈសូនរូប ចុះកម�សិ
អំពី រចនាបថផ�ះបុរណែខ�រនិង្របាសទនានាក�ុងេខត�បាត់ដំបង និងេខត

•

និស្សិតេដបា៉តឺម៉ង់ថា �ក់ឆា�ំសិក្សោមូលដ�នចុះកម�សិក្សោេន្របាសទភ

•

និស្សិតមហវិទ្យោល័យសិល្បៈនាដស�ស�ចុះកម�សិក្សោេន្របាសទ្រពះវិហ

•

និស្សិតមហវិទ្យោល័យតូត �ន�ី ចុះកម�សិក្សោែស�ងយល់ពីសិល្បៈត�ន�ីរបស់ជនជាតិភា
រតនៈគីរ ី។

•

និស្សិតមហវិទ្យោល័យបុរណវិទ្យោ ចុះកម�សិក្សោេន្របសទនានាក

•

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

និស្សិត.ភ.វ.ស ចំនួ ន ៤៥០នាក់ចូលរួមបិទកម�វិធី “មរតកវប្បធម៌ែខ�” េ្រកមអធិបតីភា ពដ៏ខ�
ខ�ស់សេម�ចេតេជា ហ៊ុន ែសន និងេលកជំទវកត�ិ្រពឹទ�បណ�ិត ប៊ុ ន រ៉នី េនសល
េកះេព្រ

•

មហវិទ្យោល័យស�បត្យកម�បានអនុ��តឲ្យនិស្សិតែដលសFoA និ ង FoB េដ ម្បីេធ�ករងរ ន
ស្រមាកេនេពលយ

•

និស្សិតមហវិទ្យោល័យស�ប៥០នាក់ ចូលរួមសិក�សលផ្សព�ផ្សោ

“វឌ្ឍនភា

វិស័យស�បត្យកម�សំណង់និង្រកបខណ�នគរូបនីយកម� និងស�បត្យកម�េនកម�ុជា េដម្
វឌ្ឍន៍្របកបេដយច” េនទីស�ីករ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណ
•

បាន្របារព�ពិធី និងករសែម�ងសិល្បៈក�ុង

“្រពះគុណ្រគ�េល�ន” េរៀបចំេឡងេដ

មហវិទ្យោល័យសិល្បៈនាដស�.ភ.វ.ស។
•

និស្សិ១០០នាក់ ចូលរួមពិធីេបកកម�វិធី“មរតកវប្បធម៌ែខ�” េនស�ូឌីេយាស�ឹងមានជ(ស�នី
ទូរទស្សន៍បាយ)។

•
•

និស្សិ៥០នាក់ចូលរួមសិក�សល េ្រកម្

“េវទិក ពិភាក្សោអំពីវិស័យពណិជ

និ ងអប់រ ំកម�ុជាបច�ុប្ប» េនវិទ្យោស�នបេច�កវិទ្យោ

និស្សិតមហវិទ្យោល័យស�បត្យកម�ចូលរួមស�ប់បទឧេទ�សន “ករប��ប់ស�ង�មសុីវ»

្របភពសន�ិភាពេពញេលញេនកម” េន.ភ.វ.ស។
•

បន�ករជួសជុលអគារបណា�ល័យ និងជួលជុលE ៃនមហវិទ្យោល័យស�បត្

•

ចូលរួមកិច�្របជុំេ្រត�មេលក១ ៃនកិច�្របជុំម�ន�ីជា ន់ខ�( Senior Officials Meeting " SOM ")។

•

បានចូលរួមកិច�្របជុ« Reunion de Consortium International d appui a l ITC» េនវិទ្យោ
បេច�កវិទ្យោកម�ុ

•

បានេទចូលរួមសិក�សលស“សស” េន្របេទសហ�ីលីពីន

២.៣.៥. សលមធ្យមវិចិ្រតស
•

សិល្បៈករ េលក្រគ� អ�ក្រគ� ថា�ក់ដឹកនាំស១២៦នាក់ ចូលរួមេន-៨៥។

•

្រគ� និងសិស្សចំន៤០នាក់ ចូលរួមសិក�សលស�

“ល្បុកេ” េនពហុកីឡាដ�ន

អូឡាំពិក
•

បានទទួលអំេណាយជាេ្រគ�ងឧបេភាគ សមា�រៈនិងថវិក ពីសប្បុរសជនេន�ស�
េលកជ ំទវឧកញា៉ េសៀង ចន់េហង អគ�នាយ្រក�មហ៊ុនេហងអភិវឌ្ឍន៍ ជូនសលម
សិល្បៈ

•

បានទទួលអំេណាយនិង ថវិក ពីេលកជំទវឧកញា៉ េសៀង ចន់េហង អគ�នាយក
េហងអភិវឌ្ឍន៍ និង្រពះេតជគុណ ៃនវត�សរវ័ន� ជូនម�ន�ីរជករសលមធ្យមវិចិ

២.៣.៦. អធិករដ
•

បានចុះេធ�អធិករកិច�េនមន�ីរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�តែកវ កំពង់ចម ត្បូងឃ�ុំ
គីរ ី។
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លទ�ផលសកម�ភាពករងរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈ ក�ុង្១ ឆា�២០១៦េនះ ជារួមេឃញថ
មានដំេណរករល� េដយសរស�រតីេមាះមុត ពុះពរ និងករតំងចិត�ខ�ស់របស់ថា�ក់ដឹកនា
ចូលរួមចំែណកយា៉ងសកម�របស់ម�ន�ីរជករ្រគប់លំដប់ថា�ក់។ ករខិតខំ្របឹងែ្របងេនះនឹ
សេ្រមចបាននូវែផនករសកម�ភាពករងរវប្បធម៌និងវិចិ្រតសិល្២០១៦ េហយែដលនឹ ងនាំឲ
សេ្រមចបានតមែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍ២០១៤-២០១៨ ក�ុងវិស័យវប្បធម៌ជាចុងេ្រកយបង
េសចក�ីដូចបានេគារពជ្រមាបជូនខ សូម ឯកឧត�មបណ��តសភាចា ឧបនាយករដ�ម�ន�
រដ�ម�ន�ីទទួ លបន�ុកទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�េមត�្រជាបជារបា ដ៏ខ�ង់ខ�ស់។
សូម ឯកឧត�មបណ��តសភាចា េ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 (វិទ្យោស�នជាតិស)
-្រក�មសេង�តករេសដ�កិ សង�មកិច� និងវប្បធម (ទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�)
-ឯកស-កលប្បវត

33

