របាយករ

លទ�ផលករងរវប្ប និងវិចិ្រតសិល្្រប ចំែខឧ ឆា �២០១៦



ក�ុងរយៈេពលមួ យែខកន�ងមកេនះ ្រកសួងវប្បធ ម៌និងវិចិ្រតសិល្បៈ

ែដលមា នថា�ក

និ ង្រគប

អង�ភាថា�ក់ក
ណ ា�លនិងថា �ក់រ -េខត� បានខិតខំ្របឹងែ្េធ�ករងរ យា៉ងេមាះមុតជា្រ បចំ គឺ
ណាឲ្យសេ្រមចបានជា ដំណាក់កលៗ េទតមែផនករសកម�ភា និ ងវិចិ្រតសិល្បៈឆ២០១៦
ែដល្រកសួងបានេរៀបចំេឡងេដយអនុេលមតមកម�វិធីនេយាបាយរបស់រ ែផនករយុទ�ស�
អភិវឌ្ឍជាតិក�ុងវិស័យវប្ប ២០១៤-២០១៨ និងេគាលនេយាបាយជាតិស�ីពីវិស័យវប្បធម៌។ ក�ុងករ
ែផនករសកម�ភាពនិងករងរវប្បធម៌និងវិចិ្រតសិល្បៈខងេល ្រកសួងមានរចនាសម�័ន�ែដ
ករងរ

េហយសេ្រមចប ាននូវលទ�ផលដូចជ្រមាបជូនខ

១. សកម�ភាព និងលទ�ផលករង
១.១. សកម�ភាពថា�ក់ដឹ ក ៖

សកម�ភាពក�ុង្របេទស
•

ៃថ�ទី ០១ ែខឧសភា ឆា២០១៦ ឯកឧត�ម ៃថ នរៈសត្យោ រដ�េលខធ

ចូលរួមក�ុងពិធីសំេណះ

សំណាលជាមួយកម�ករនិងនិេយាជិតៃនកំពង់ែផស�យ័ត្រក�ង្រពះសីហនុ នាឱកស
ខួ បេលកទី១៣០ ៃនទិវពលកម�អន�រជា០១ ឧសភ េនេខត�្រពះសីហ
•

ៃថ�ទី ០៣ ែខឧសភា ឆា២០១៦

េលកជ ំទវរដ�ម�ន

ចូលរួមជាកិតិ�យសក�ុងពិធីផ្សព�ផ

ដក់ឲ្យេ្រប្របាស់ជាផ�ូវករ េគាលនេយាបា២០១៦ -២០៣០ េនទីស�ីករគ
រដ�ម�ន�ី
•

ៃថ�ទី ០៥ ែខឧសភា ឆា២០១៦ ៖
o

េលកជ ំទវរដ�ម�ន�ី ចូលរួមក�ុងកម�វិ Grand Opening Ceremony of the Japan Foundation
Asia Center េនស�នទូតជប៉

o

េលកជំទវរដ�ម�ន

ចូលរួមជាគណៈអធិបតីក�ុងពិធីសេម ធពិ ព័រណ៍មិ នអចិៃ�ន�យ៍ស�ីពី

“កម�ុជា និងស�ង�មេលកេល១៖ សំណល់េបតិកភណ�ពីស�ង�មេនបាតសម”
េនសរមន�ីរជ

1

o

ឯកឧត�ម ឃឹម សរិទ� រដ�េលខធិ ចូលរួមជាកិត�ិយសក�ុងពិធីបុណ្យ��ុះខណ�ស
ប

្រពះវិហរវត�ែកវមុ េខត�កំពង់ច
o

ឯកឧត�ម �សី សួន អនុ រដ�េលខធិក

ចូលរួមកិច�្របជុំេធ�បច�ុប្បន�ភាពករង

គណៈកមា�ធិករជាតិ្របយុទ�្របឆាំងអំេពជួញដូ (គ.ជ.ប.ជ) េន្រកសួងមហ
•

ៃថ�ទី ០៦ ែខឧសភា ឆា២០១៦

េលកជ ំទវរដ�ម�ន អនុ ��តជូនសមាគមសិល្បករែខ�រនិង

គណៈ្របតិភូបវរក� Global អន�រជាត ២០១៥ ចូលជួ បសែម�ងករគួរស និ ងពិ ភាក ករង
េនទីស�ីករ្រកស
•

ៃថ�ទី ១០ ែខឧសភា ឆា២០១៦ ៖
o

េលកជ ំទវរដ�ម�ន�ី ទទួលជ ឯកឧត�ម Dmitry TSVETKOV ឯកអគ�រដ�ទូតសហព័ ន�រស្ស
ុ
ចូលជួ បសែម�ងករគួរស និ ងពិ ភាកករងរ ទីស�ីករ្រកស

o

ឯកឧត�ម ៃថ នរៈសត្យោ រដ�េលខធិករ ចូ

្របជុំេបកតំបន់វិនិច�័យចុះប��ីដីធ�ីម

លក�ណៈជា្របព័ន�ជូន្របជាពលរដ�ែដលកំពុងរស់េនតមសហគមន៍បេណ
•

ែដលជាទីតំងដីឯកជនរបស់រដ�ក�ុងរជធានីភ� េនសលរ ជធានីភ
ៃថ�ទី ១២ ែខឧសភា ឆា២០១៦ ៖
o

ឯកឧត�ម េសម សុគន� រដ�េលខធិក

ចូលរួមជាកិត�ិយសក�ុងពិធី្របគល់ស��ប

ដល់សកលវិទ្យោល័យ អយអ េនវិទ្យោស�នជា តិ
o

ឯកឧត�ម ជុ ច េភឿន រដ�េលខធិក

ចូលរួម្រត�តពិន ិត្យកទេកសវត�ុបុ រណេជងទ្

ៃនបដិមា្រពះនាងឧមា អំ េនសរមន�ីរជ
•

ៃថ�ទី ១៣ ែខឧសភា ឆា២០១៦េលកជំទវរដ�ម�ន�ី ចូលរួមក�ុងកម�វិធConcert of the Russian Music
េនRussian Centre of Science and Culture

•

ៃថ�ទី ១៦ ែខឧសភា ឆា២០១៦ ឯកឧត�ម េសម សុគន� រដ�េលខធិករ ចូលរួមក�ុងកម�វ Opening
ceremony of the Thai Film Festival 2016 េនផ្សោរទំេនAEON Mall

•

ៃថ�ទី ១៩ ែខឧសភា ឆា២០១៦ ៖
o

ឯកឧត�ម ជុ ច េភឿន រដ�េលខធិក

ចូលរួមក�ុងកិច�្របជុំេលកទ១ៃនគណៈកមា�ធិក

ត្រមង់ទិសេដម្បីេដះ�ស
 យប��ដីធ�ីេនក�ុងតំបន់រមណីយដ�នអង�រ និងតំបន់ដ
ែដលស�ិតេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់អជា េនទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន
o

ឯកឧត�ម ៃថ នរៈសត្យោ រដ�េលខធ
េនសលសន�ិសីទចតុម�

o

ចូលរួមក�ុងកម�វិធី Korean National Ballet Gala

ឯកឧត�ម គង់ កនា �រ ៉ អនុរដ�េលខធិករ ចូ សិក�សលពិេ្រគាះេយាបល់េល
្រពងរបាយករណ៍បឋម ស�ីពីករអនុវត�អនុស��ស�ីពីសិទ�ិជ េនសណា�គារភ�ំ

o
•

ឯកឧត�ម �សី សួន អនុរដ�េលខធិក ចូលរួមក�ុងពិធី្របកសពនរង�ន់កម�វិធីស
គំរេូ លករជ្រម�ញករពក់មួកសុវត េនមជ្ឈមណ�លសហ្របតិបត� កម�ុជ-ជប៉ុ ន

ៃថ�ទី ២១-២៥ ែខឧសភា ឆា២០១៦

ឯកឧត�ម ឃឹម សរិទ� រដ�េលខធិក

ដឹកនាំ្រក�មជំ

្រកសួងចុះេទេធ�ពិធីដែង�្រពះអង�ធំអំពីថ�ភក់ ពីេខត�េសៀ េទេខត�រតនៈគីរ
•

ៃថ�ទី ២៥ ែខឧសភា ឆា២០១៦

ឯកឧត�ម ៃថ នរៈសត្យោ រដ�េលខធ

ចូលរួមក�ុងពិធី

្របគល់ស��្រដល់និស្សិត សកលវិទ្យោល័យ អសុីអ េនវិទ្យោស�នជា តិ
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•

ៃថ�ទី ២៦-២៧ ែខឧសភា ឆា២០១៦

េលកជ ំទវ េន្រត

•

កិត�ិយសក�ុងកម�វិធីត�ន�ីបរ ិស� េនេខត�ក ំពង់ឆា�
ៃថ�ទី ៣១ ែខឧសភា ឆា២០១៦ េលកជ ំទវ េន្រត

ភូមា៉រី អនុរដ�េលខ

ចូលរួមជ

ភូមា៉រី អនុរដ�េលខ ចូលរួមសិក�ស

ផ្សព�ផ្សោយ្រពះរជ្រកឹត្យស�ីពីលក�ន�ិកៈេដយែឡកស្រមាប់បុគ�លិករដ�បាល េន
សណា�គារអំងែទកង់ទីណង់

សកម�ភាេ្រ្របេទស 
•

ៃថ�ទី ០៣ ែខឧសភា ឆា២០១៦

ឯកឧត�ម សំរំង ក ំសន� រដ�េលខធ ដឹកនាំគណៈ្របតិ

ចូលរួមកិច�្របជុំេលកទ១ ស�ីពីកិច�សហ្របតិបត�ិករវប្បធម៌កម -ហ�ីលីពីន ( First PhilippinesCambodia Cultural Cooperation Meeting) េនសធារណរដ�ហ�ីលី

•

ៃថ�ទី ១៦-២១ ែខឧសភា ឆា២០១៦ េលកជ ំទវរដ�ម�ន� ដឹកនាំគណៈ្របតិភូចូលរួមកិច�្របជុំកំព
រដ�ម�ន�ីវប្បធម៌អស-រុស្សី( Meeting of Culture Ministers of Russia and ASEAN ) េន
សហព័ន�រស្ស
ុ

១.២. សកម�ភាព និងលទ�ផលករងរតមអង�ភ

១.២.១ អគ�នាយកដ�ដ�បា និងហិរ�� វត�ុ ៖

នាយកដ�នរដ�បាលទ ៖
•

បានទទួលលិខិតចូលពី្រគប់ស�ប័នចំ៥៤០ច្បោ និងប�ូ� នលិខិតេចញេទ្រគប់ស�ប័នចំ

៣៣២ច្បោ។

ទន�ឹមេនះក៏បានតក់ែតងលិខិតរដ� និ ងលិខិតេផ្សងៗេទៀបានចំនួ២៥ច្បោ

តប�
� របស់ថា�ក់ដឹកន
•

បានេរៀបចំទទួលេភ��វជាតិ អន�រជាតិ និងកម�វិធី្របជុំេផ្សងៗបានទន

•

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

•

បានេធ�ករែបងែចកេសៀវេភរជកិច�ជូនថា�ក់ដឹកនាំតមេគាលករ

•

ករិយាល័យព័ត៌មានវិទបនដំ
� េណរករជាធម�តតមែកំ ណត់

នាយកដបុគ�លិក ៖
•

បានេធ�ករផ្សព�ផ្សោយអនុ្រក៥៦ អន្រ .បក ចុ ះៃថ�ទី ០១ ែខេមស ឆា២០១៦ ស�ីពីករ

្រគប់្រគងវត�មានម�ន�ីរជករសុីវិល និងម�ន�ីជាប់កិច�សន្យោដល់អង�ភាពថា�ក់រ

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយច្បោប់ទក់ទងករងរបុគ�លិកេនមន�ីរវប្បធម៌និងវិចិ្រតសិល្

•

បានេធ�សំេណសុំនិយ័ត្រកបខ័ណ�ស្រមាប់េ្រ ជសេរស្រកបខ័ណ�២០១៦ េទ្រកសួងមុខង
សធារ

•

បានេធ�សំេណសុំតេម�ងឋនន�រស័ក� ថា �ក់ ជូនម�ន�ីរជករ១ .៦៦៣នាក់ ក�ុងេនាះ្រកបខ័
រដ�បាលចំនួ៧៧៣នាក់ និង្រកបខ័ណ�បេច�កេទសចំន៨៩០នាក់ េទ្រកសួងមុខងរស

•

បានដកម�ន�ីចូលនិវត�ន៍ចំនួ០៣នាក់ និងម�ន�ីទទួលមរណភាពចំន០១នាក់ េចញពីតរ
េបៀវត្
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•

បានេធ�្របកសជូនម�ន�ីរជករឲ្យស�ិតក�ុងភាពទំេនរគា�នេបៀ០១នាក់ េនមន�ីរវប្បធ
និ ងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�ត

នាយកដនីតិកម� ៖
•

បានចូលរួម្របជុំ្រត�តពិនិត្យចុងេ្រកយ្របកស ករផ�ល់េសវសធារណៈេលវ
វប្បធម៌ េន្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វ

•

បានចូលរួម្របជុំេដម្បីេរៀបចំដក់ឲ្យេ្រប្របាស់ករផ�ល់ព័ត៌មា(េសវអទិ)
តមបេច�កវិទ្យោទូរស័ព�ស�តហ�ូន េន្រកសួងមុខង

•

បានចូលរួមសិក�សលស�ីពី ករផ្សព�ផ្សោយ ក្រមងច្បោប់ែខ�រពីបុរណ េន

•

បានចូលរួមសិក�សលពិេ្រគាះេយាបល់េលេសចក�ី្រពងរបាយករណ៍បឋមស�ីពីក
ស��ស�ីពីសិទ�ិជនពិករ េនសណា�គារភ�

នាយកដសមា�រៈ និងបរិក�រ
•

បានេធ�តរងេ្រប�បេធៀប្រទព្យសម្បត�ិរដ�េ-ថយចុ ះក�ុងឆា�២០១៥ របស់ទីស�ីករ្រកសួ

វប្បធម៌ និងអង�ភាពេ្រក្
•

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

•

បានចុះផ�ូរផ�ងប��ីសរេពភណ�និងេធ�តរងេ្រប�បេធៀប្រទព្យសម្បត�ិរដ�-ថយចុ ះក�ុងឆា�
២០១៥របស់មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�តែកវ ែកប ៃ្រពែវង េពធិ៍សត់ ្
កណា�ល ស�យេរៀង បាត់ដ និ ងៃប៉លិន

•

បានបន�េធ�ករផ�ត់ផ�ង់សមា�រ ៈករិយាល័យ និងជួសជុលសមា�រៈករិយាល័យជូ
អង�ភាព និងថា�ក់ដឹក

•

បានប��ប់នីតិវិធី្របគ-ទទួ លេ្របងឥន�នៈឆមាស១ ឆា�២០១៦ ្រពមទំងបានែបងែចកជ
្រគប់ប
ណ ា�អង�ភាព និងថា�ក់ដឹកនាំ ស្រមា-េមស

•

បានេលកគេ្រមាងជួសជុលែកលម�បន�ប់អនាម័យ និង្របព័ន�លូសលមធ្យមវិច

•

បាន្របគ-ទទួ លសមា�រៈករិយាល័យឆម១ ឆា�២០១៦

ករងរអង�ភាពលទ�
•

បានេធ�សំេណសុំេគាលករណ៍ស�ីពីករងរែថទំ និងជួសជុលមា៉សុីន្រតជាក់្រគប់
បណា�ញអគ�ិសនីថ�ីេនទីស�ីករ្រ

•

•

បានអនុវត�ករងរពិេ្រគាះៃថ�ស�ីពីក
o

ផ�ត់ផ�ង់េភសជ�ៈស្រមាប់ទទួលេភ��វក�ុងឆ២០១៦

o

េធ�បេង�លករពរស�នីយបុរណេន -េខត�ចំនួន៥ ក�ុងឆា�២០១៦

បានអនុវត�ករងរ្រ -ទទួលសមា�រៈករិយាល័យ និងេបាះពុម�ស្រមាប១ ឆា�២០១៦
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នាយកដែផនករ ស�ិតិ និងសរុប 
•

បានេរៀបចំេធ�របាយករណ៍្របចំែខឧសភា និងបានេផ�្រគប់្រកសួងស�ប័នពក
កំ ណត់របស់រជរដ�ភិ

•

បានបន�េរៀបចំតរងតមដនករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពករងរវប្បធម៌និងវិចិ
្រតីមាស១ និ ងែខេមស េដម្បីធានា្របសិទ�ភាពក�ុ ងករអនុវត�ែ២០១៦

•

បានបន�េរៀបចំែផនករឆ២០១៧

នាយកដសិទ�ិអ�កនិពន� និងសិទ�ិ្របហក់្របែហ
•

បាន្របជុំែកស្រម�ល្របកស ស�ីពីករបេង�តអង�ភាព្រគប់្រគ

•

បានពិនិត្យឯកសរ និងបកែ្របអត�បទ ស�ីអំពីសន�ិBeijing

•

បានេចញេសចក�ីជូនដំណឹងដល់សធារណៈជនែដលមានបំណងប�ឹងជំទស់នឹងករេស�សុ
្រគប់្រគងមរតកសសន៍បទចេ្រម�ងច៥៧បទែដលជាស�ៃដេលកសុិន សុីស

•

បានចុះប��ីសុំសិទ�ិេធ�អជីវកម�េលស�ៃដគា�នមរតកសសន៍១១បទ

•

បានទទួលថវិកចំន៣៣០.០០០េរៀល បង់ចូលថវិករដ�

នាយកដ�នសហ្របតិបត�ិប្បធម៌អន�រជាតិនិងកិច�ករអស
•

បានស្រម�លែបបបទជូនថា �ក់ដឹកនាំ ម�ន �ីជំនាញេទចូលរួម្របជុំ បំេពញេបសកកម� ន

សិល្បៈបានចំន១៣េលក៖ េន្របេទសៃថ េវៀតណាម ហ�ីលីពីន ឥណ�ូេណសុី ជប៉ុន ចិន បា
ស�ីស និងរុស្ស
•

បានទទួលគណៈ្របតិភូសិល្បៈរបស់នាយកដ�នវប្បធម៌Guangdong ៃនសធារណរដ�្រ
មានិតចិន មកសែម�ងក�ុងកម�វិធី“China Guangdong Culture Silk Road Tour 2016” និ ង “China
Today Arts Week in Cambodia 2016”

•

ឯកឧត�ម សំរំង ក ំស រដ�េលខធិករ្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រត និ ង ឯកឧត�ម Felipe M.
De Leon, JR. ្របធានៃនគណៈកមា�ធិករជាតិ េដម្បីវប្បធម៌  ន (ភាគីហ�ីលីពី)បានចុ
ហត�េលខេល “

Executive

Program for Cultural

Cooperationbetween the National

Commission for Culture and the Arts of the Republic of the Philippines and the Ministry of
Culture and Fine Arts of the Kingdom of Cambodia for the Years 2016-2019” េនទី្រក�
មា៉នីល ៃនសធារណរដ�ហ�ីលី
១.២.២. អគ�នាយកដ�នេបតិកភ ៖

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

បានទទួលអ�ក�សវ្រជាវមកពីសលបារំងចុងបូព៌្របេទស និងម�ន�ីមកពីសរមន�ី
ចូលេផ��ងផា�ត់វត�ុសិល្បៈក�ុងឃា
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•

បាចូលរួមក�ុងករថតភាពយន�ឯកសរអំ “្របាសទបុរណនានាេនក�ុងតំ“

េដ

សហករជាមួយស �នីយទូរទសអសុីអេគ�យ៍ក�ុងអភិរក្សដ�នអង�រ ្របាសទបនា�យក
�សះ�សង់

•

បានតមដនករេរៀបចំវត�ុសិល្បៈក�ុងបរិេវណអភិរក្សដ

•

បានេផ��ងផា�ត់ប��ីសរេពភណ�វត�ុសិល្បៈសម័យ ែដលេស�នរួច ចប់ពីេលខ N.2302N.2394, N.2400-N.2498, N.2500-N2598, N.2602-N2698, N.2700-N2799, N.2804-N.2899,
N.2900-N2990, N.3021-N3098, N.3101-N3186, N.3319-N3399 េដ ម្បីេ្រត�មេបាះពុ
េសៀវេភ

•

បានចូលរួម�សវ្រជាវរកឯក សរអំពីចមាក់េតក�ុងបរិេវណអភិរក្
�
េដ ម្បីក ំណត់

រចនាប
•

បានចូលរួមអនុវត�គេ្រមាងែថទំ គាំពព េខត�ឧត�រមានជ័

ខ.ករង�សវ្រជាវ និងចង្រកងឯកសរ្របវតក�ុងកិច�ករពរតំបន់្រប៖

បានចុះេទពិនិត្យកជួ សជុលស�នទព េខត�ឧត�រមានជ័យ និ ង្របាបាែស េខត�បាត

ដំបង។
គ.ករងរ្រគប់្រគងរមណីយដ�នវប្ប
បានចុះេទេធ�ស្រមង់ប�ង់េន្របាសទនគរបាជ័យ េខត។
ឃ.ករងរជួសជុល្របាសទ និងសំណង់បុ
•

បានចុះពិនិត្យករដ�នជួសជុល្របាសទបាែសត េខត�បាត់ដំបង េដ

ម�ិតរកឲ្យេឃ

អំ ពីមូលេហតុ ៃនករខូចខតរបស់្រ និងេធ�ែផនករជួសជុល្របាសទេឡងវ
លក�ណៈបុ រ
•

បានអនុវត�គេ្រមាងជួសជុ
o

ស�នទ័ពេខត�ឧត�រមានជ័

o

្របាសទបាែសត េខត�បាត

o

គាំពរនិងអភិរក្ស្របាសទនាងេខ� 

o

គាំពរនិងអភិរក្ស្របាសទភ�ំ្រតប់ េ

o

គាំពរនិងអភិរក្សវត�មហលភ េខត�កំ

ង.ករងរ្រគប់្រគងសំណង់្របវត�ិស
បាចូលរួមករងរអនុវត�គេ្រមាងអភិរក្ស និងជួសជុលស�នទ័ព េខត�ឧត�រមានជ
្របាសទបាែសត េខត�បាត់
ច.ករងរអភិរក្សតមបណា៖

អភិរក្សដ�នកំពង់ និ ង ្រពះវិហ ៖
បាចូលរួមករងរជួសជុល្របាសទភ� េខត�កំពង់ច។
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អភិរក្សដ�នបាត់ដ បនា�យមានជ និ ង ឧត�រមានជ័ ៖
•

បាកត់េដមេឈែដលដួលរលំេនក�ុងបរិេវណ្របាសទបន

•

បានសហករជាមួយ្រក�មហ៊ុន ខំ សេម៉ត ជួសជុលផ�ូវចូល្របាសទតអ១០០ែម៉្រ

ឆ.ករងរសហ្របតិបត�ិករជាមួយអន៖
•

កិច�សហករជាមួយអង� G.H.F ក�ុងករអភិរក្សនជួ សជុល្របា ៖
o

បានដឹកែដករនា�ែដលអង� បានខ�ីពីនាយកដ�ន ្រតលប់មកេ្រប្របាស់
ជួ សជុលស�នទព េខត�ឧត�រមានជ័

o

បាខ�ីរថយន�ស�ូចរបស់អង�ករេទេ្រប្របាស់ េ នករដ�នជួ
បាែស េខត�បាត់ដំប

•

កិច�សហករជាមួយអង� Waseda ជួ សជុល្របាសទសំបូរៃ្រ េខត�កំ ពង់ធំ ៖ បាននិ
កំពុងបន�ករងរជួសជុល្របN1

នាយកដ�នសរមន�ី
ក.សរមន�ីរជាតិភ�ំេ ៖
•

បានBack-up ទិន�ន័យេនក�ុង្របព័នDatabase

•

ជួ សជុលរូបចមា�ក់ប១៨រូប

•

បានទទួលវត�ុសិល្បៈចំន២មុ ខគឺ “សសរ្រពះវិហ” អំ ពីេឈ ចំនួ ន២េដ ម ពី្រពះ្រគ�វិស្សោ
េសៀ ភារ ៉ វត�ឧណា�េលម “េទវរូបេភទ�សី” អំ ពីថ�ភក់ ចំនួ ន១ ពី ្របជាពលរដ�េនឃុំេគាក្
�ស�កកណា�លស�ឹង េខត�ក
ណ ា

•

នា យកដ្ឋានសា រមន
្ ទី រ

បា នសហកា រជា មួយអង
្ គកា រយ
ូ ណ
េ ស
្ កូប្រចាំ កម
្ព
ុ ជា

ពិព័រណ
៍ មិនអចិ ន
្ត
្ រៃយ
៍ ស
្ តី ពី

“កម
្ព
ុ ជា និងសង
្គ
្ រាមលោ
កលើកទី ១-បេ តិ កភណ
្ ឌក្ រ ោ
មទឹ ក”

សា រមន
្ ទី រជា តិក្ រោ
មអធិបតីភា ពដ៏ខ
្ព
ង់ខ
្ ពស់ លោ
កជំទា វ ភឿ
ង សកុណ
ា
និងវិចិ ត្រសិ ល
្ បៈ

ឯកឧត
្ តម

រៀ
បចំបើ
កសម្ពោ
ធ

Marc

ប្រទេ សថៃ កម
្ព
ុ ជា ឡា វ និងភូ មា

MICHIELSEN

នៅ

រដ
្ ឋមន
្ រ្ តី ក្រស
ួ ងវប្បធម៌

ឯកអគ
្ គរដ
្ ឋទូតប្រទេ សប៊ ែលហ
្ សិ កប្រចាំ

និ ងលោ
កស
្ រី Anne LEMAISTRE តំ ណ
ា ងអង
្ គកា រយ
ូ ណ
េ ស
្ កូ

ប្រចាំ នៅ
កម
្ព
ុ ជា េដយមានអញ
្ ជើ
ញចូ លរួ មពី ឯកឧត
្ តម លោ
កជំទា វ តំ ណ
ា ងអង
្ គទូត និងភ្ញ
ៀ
វ
ជា តិ -អន
្ តរជា តិ ប្រមា ណ២០០នា ក់
•

បានទទួលេភ��វឲ្យចូលទសសរមន�ីរជាភ�ំេពញសរុបចំ នួ ន ១៧.០០៦នាក ក�ុងេនាះមានេភ�
ជាតិចំនួ ៣.៣១៦នាក ទទួ លបានចំណូលថវិចំនួ ន ១.១៦០.៦០០េរៀល និ ង េភ��វអន�រជាត
ចំនួ ន១២.៣០៣នាក ទទួ លបានចំណូថវិកចំនួ ន ៤៣.០៦០ដុ ល បង់ចូលថវិករដ� និ េភ��វ
ចូលឥតបង់ ៃថ�ចំ នួ ន ១.៣៨៧នាក

ខ.សរមន�ីរឧ្រកឹដ�កម�្របល័យពូជសសន៍ទួល៖
•

ពិនិត្យនិ ងែឆកឯកសា រមីក្រូ ហ
្ វី លចំ នួនពីរដង ក
្ន
ុ ងមួយខែ

•

ចងក្រង និងសង្ខេបពត៌ មា នពីឯកសា រចម្ល
ើ
យសា រភា ពជនរងគ្ រ ោ
ះចំ នួន១៥០ឯកសា រ
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•

េស�នឯកសរចេម�យសរភាពជនរងេ្រគាះ៥ឯកស

•

ចុ ះប��ីសរេពភណ�ក�ុងឃា�ំងបានចំ៨០វត�ុ

•

បានទទួេភ��វជាត-អនរ� ជាត

្រពះសង

សិស្

និស្សិចូលទស្សមាចំនួន៣២.៦៣៤នាក

ក�ុងេនាះេភ��វអន�រជាតិមានចំ២៣.១០៤នាក
គ.មណ�លវត�ភ�ំ ៖
បានទទួេភ��វេទសចរណ៍ជាត-អន�រជាតចូលទស្សនាចំនួ ន២.៦៨៧នាក
អន�រជាតិមានចំនួ១.១៨៧នាក។

ក�ុងេនាះេភ��

ឃ.មណ�លេជ ងឯក ៖
បានទទួេភ��វេទសចរណ៍ជាត-អន�រជាតចូលទស្សសរុបមាចំនួ ន១៨.៨៥០នាក
េភ��វអន�រជាតិមានចំន១៤.៤៣០នាក។

ក�ុងេនា

នាយកដបុរណវត� ៖
•

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

•

បានចុះសិក្សោ�សវ្រជាវ និងេធ�ប��ីសរេពភណ�វត�ុបុរណតមទីតំងមួយចំនួនក�ុងេខត�
និង្រពះវិហ

•

បាផ�ល់េសវពិនិត្យវត�ុសិលនាំចូ-នាំេចញបានចំនួនសរ១.០៧៨រូប ទទួ លបាថវិកចំនួ
៧.៣២០.០០០េរៀល បង់ចូលថវិករដ

នាយកដបុរណវិទ្យោ និងបុេរ្របវត�ិ៖
•

បានចូលរួមជា្រគ�ឧេទ�សនាម និងបេ្រង�នពីជំនាញេបតិកភណ�េ ននាយកដ�នន

េបតិកភណ� ៃន្រកសួងមហៃ
•

បានចុះេទេធ�ករអភិរក្សអដ�ិធាតុជនរងេ្រគាះេនមជ្ឈមណ�លឧ្រកិដ�កម�្របល័យ
ឯក រជធានីភ�ំេ

•

បានបន�ចូលរួមេធ�ក ំណាយ�សវ្រជាវជាមួយរជបណ�ិត្យសភាកម�ុជា េនស�នីយ
េជ ងឯក រជធានីភ�ំេ

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

•

បានចុះេធ�បច�ុប្បន�ភាពស�នីយបុរណេនតមសង�ត់នីមួយៗ ក �ុង៤ រជធានីភ�ំេព
េដយមានករប��ក់ពីលក�ណៈ និងទីតំងច្បោស់លស់ពីេចសង

•

បានចុះចង្រកងឯកស រពីស�នីយបុរណ េនក�ុងខណ៦ េនរជធានីភ�ំ

•

បានចូលរួមសហករជាមួយវិទ្យោស�នវប្បធម៌និងវិចិ្រតសិល្បៈ ៃនរជបណ�ិ
េធ�កំណាយ�សវ្រជាវពីឡកុលលភាជន៍ េនស�ន
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•

បានសហករជាមួយនាយកដ�នបុរណវិទ្យោ និងបុេរ្របវត�ិវិទ្យោ និ ងអជា�ធរពក់
ស�កបា៉ណូេលទីតំងស�នីយភូមិមូលេជងឯក េដម្បីសមា�ល់េលទីតំងេបតិកភណ
ដេង� រជធានីភ�ំេ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កណា
•

បានសហករជាមួយ្រក�មករងរនាយកដ�នគាំពរ និងអភិរក្សសំណង់បុរណ ច
ែដលដុ ះេលេចតិយ្រពះអង�ច័ន� េនតំបន់ស�ូល ភ�ំ្រពះរជ្រទព្យ បានរួចរ

•

អជា�ធរ�ស�កអង�ស�ួល បានចុះព ិនិត្យករសងសង់េរងសក�រៈេនេលទួលអង��សះ ស
្រកំងមា�ក់ ែដល្របជាពលរដ�បានសងសង់េដម្បី្របេយាជន៍រួម ្រក�មករង
បេណា�ះអសន� រង់ចំេស�សុំសេ្រមចពីសមត�កិច�ពក

•

បានសហករជាមួយអជា�ធរពក់ព័ន�ឃុំែត្បង ឃុំែ្រពករក និងឃុំេជងេកប ចុះពិនិ
វិធានករែថរក្សោស�នីយបុរណែដលកំពុង្របឈមនឹងេ

•

្រក�មជាងរបស់្រក�មហ៊ុន ផាន អុីមុិច បានផា�កករជួសជុល្រពះវិហរអដ�

•

ទទួ ល្របា ក់ពី្រពះ្រគ�អគ�បណ�ិត ប៊ុត 

ែដលបានឧបត�ម�ៃថ�េភ�ងចំនួ១.២៥២.៨០០េរៀល

ស្រមា ប់បំភ�ឺេន្រពះសក្យមុនីេចតីយ និងឧបត�ម�ថវិកដល់ឆា២០០.០០០េរៀល

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ែក
•

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

•

បានចុះពិនិត្យស�នភាពទួល“អង�តស៊” ស�ិតេនឃុំអេង�ល �ស�ក ដំណាក់ចេង

•

បានចុះ�សវ្រជាវសមុច�័យ និងវត�ុសិល្បៈេដម្បីេរៀបចំដក់ឲ្យដំេណរករស

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំពង់ឆា�
បានបន�ចុះ�សង់ស�ិតិ្របាសទ ទួល្របាសទ ្រគឹះ្របាសទ ស�នីយបុេរ្របវត�
វប្បធម៌្របវត�ិស�

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំពង់ធ
•

បាបណុ� ះបណា�លដល់សិស្សវិទ្យោល័យកំពង់េឈទលស�ីពីកពេបតិកភណ�
បាកបល្បោស់និងកត់េស�ែដលដុះេនេល្របាស ង

•

បានផ្សព�ផ្សោយច្បោប់ស�ីពីកិច�កកភណ�ជាតិដល់អជា�ធរមូលដ�ន និង្របជាពល

•

ឃុំដូ ង �ស�ក្របាសទបល�័ង� និងឃុំសំបូរ �ស�ក្របាស
•

បានរកេឃញទួល្របាសទមួយកែន�ងែដលមានតួប៉មសង់ពីឥដ�០៥ ប៉ុ ែន�បាក់ែបកសល់ែ
្រគឹះស�ិតេនឃុំ្របាសទសំបូរ �ស�ក្របរ

•

បានេបាសសមា�ត្របាសទនានា

•

បានចូលរួមផា�មសិលចរឹកជាមួយជំនាសរមន�ីរជា េនសរមន�ីរេខត
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•

បានទទួលេភ��វចូលទស្សនាសរមន�ីរេខត�ច៧០នាក់(អន�រជាតិចំនួ៤៦នាក) ្របាសទសំ
ៃ្រពគុចំនួ ន៩០៧នាក់(អន�រជាតិចំនួ៤០២នាក) រមណីយដ�នភ�ំសន�ុកចំនួ១៥

.៥៩៨នាក់

(អន�រជាតិចំនួ២៧នាក) និ ងវត�្របាសទចំ៤៩នាក់(អន�រជាតិចំនួ១៤នាក)
•

កិច�សហករជាមួយអង� WASEDA ៖
o

បានបន�ជួសជុលេន្របN1

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំព
•

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

•

បាចុ ះ្រត�តពិន ិត្យនិងែណនាំករសងសង់សំណង់ េនតំបន់ករពរ្របា

េន

�ស�កទឹកឈូ
•

បន�្រត�តពិន ិត្យ ចង្រកងឯកសរ្របវត�ិវត�ុបុរណក�ុងស

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�តែ
•

បានសហករជាមួយនាយកដ�នបុរណវិទ្យោ អជា�ធរ�ស�ក្រតំកក់ និងសលេ
អដ�ិធាតុេនមណ�លឧ្រកិដ�កម�្រកំងតចន់ ឃុំគុស េទេធ�ករអភិរក្សេនមណ�លឧ្រ
ឯក ែដលមានលលដ៍ក្បោលច១.៨០៨ និងបំែណកេ្រគាងឆ�ឹងមួយចំនួនេទ

•

បានសហករជាមួយម�ន�ីជំនាញ្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈ និងអជា�ធរពក់
បេង�លែដនករពរ្របាស ទភ�ំជីសូរ្យ១៤បេង�

•

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

•

បានទទួលេភ��វចូលទស្សនាសរមន�ីរេខត�ច២២នាក់ (អន�រជាតិចំនួ០២នាក) និងសរមន�ី
�ស�កអង�របុរ ីចំនួន៤៣៤នាក (អន�រជាតិចំនួ១២នាក)

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�បនា�យមាន
•

បានទទួលវត�ុបុរណពី្របជាពលរដ�ច៤០ដុំ និ ងបំែណកមួ យចំនួ នេទៀត

•

បានែថរក្សោ និង្រត�ស្រតយៃ្រពសមា�តេន្ រ

•

បានទទួលេភ��វចូលទស្សនា្របាសទបនា�យឆ៥២៣នាក់(េភ��វអន�រជាត៨៨នាក)

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�បាត់ដំ
•

បានចុះេដះ�សយទំនាស់ដីេនទួលអន�ក់ ស�ិតេន�ស�

•

បានចុះេទកំណត់ទួលបុរណបានច៥ទួ លគឺ ទួ លអ�កតមួយ ទួលអ�កត ពីរ ទួលចស់ ទ
បឹងថ� និ ងទួ លបឹងេ្រក

•

បានទទួលវត�ុបុរណចំន៥គឺ “ដងខ�ួនេទវរូបេភទ្រប�” កំ ពស់៨០ស .ម បាក់ជាបួនបំែណ
“ដងខ�ួនេទវរូបេភទ្រប�” កំ ពស់៣១ស .ម បាក់ជាពីរបំែណ “ដងខ�ួនេទវរូបេភទ្រប�” កំ ពស់

១៥ស.មមួ យកំណាត់ “េជ ងេទវរូបេភទ�សី” កំ ពស់១៩ស .ម មួ យកំណាត់ និ

“ដងខ�ួនេទវរូប
េភទ្រប�សអង�ុ” កំ ពស់២៣ស.ម បាក់ជាពីរបំែណក មកពី្របាសទបាែសត ែដលបា
េដយ្រក�មករងរជួសជុល្របាសទបាែសត ៃននាយកដ�នគាំពរ និងអភិរ
និ ងបានចុះប��ីសរេពភ
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•

បានចុះេផ��ងផា�ត់ប�ង់ទួលបុរណចំ៤ េនឃុំភ�ំសំេព �ស�កបា

•

បាន្រត�តពិនិត្យវត�ុសិល្បៈច០១រូប

“្រពះឥសូររំេលមនុស្សេតឿេដកផា�ប” េធ�ពីេលហៈ

ែដលមានក ំពស៣៨.៥ស.ម និ ងទទឹង៣១.៥ស.ម
•

បានទទួលេភ��វចូលទស្សនាសរមន�ីរេខត�សរុបច២២នាក់(អន�រជាតិចំនួ៥នាក)

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�េពធិ៍
•

បានចុះេទ�សវ្រជាវេរឿងដីធ�ីែដល្របជាពល រដ�នាំគា�រុករនៃ្រពយកដី១២ ស�ិតេន

ឃុំ្រកេពពីរ �ស�កវលែ
•

បានចុះពិនិត្យបេង�ល្រពំខងេជង និងខងេកត េនស�នីយថ�បាយេ្រក�មែដល្
ច្រករុញដីប៉ះប
ណ ា�លឲ្យបាក

•
•

បាចុ ះសិក្សោ�សវ្រជាវថ�េខ�េនកណា�លប ក�ុង�ស�កកំពង់សំណរ និងបានេធ�ក
សន�ិដ�នថាជាថ �ប

បានចុះពិនិត្យ និងសំណូមពរេទអធិករវត�ហ�ួង រក្សោទុកវត�ុបុរណមួយចំនួនដូចជាផ
ល� ឆា�ំងស�ន់រក្សោទុកចុះប��ីជាសម្បត�ិេ្រងវត�

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ៃ្រពែ
•

បានេរៀបចំឥដ�កែន្សងពីផ�ូវអ�សមេលកយាយ េទដល់អ�សមេលកតេខ២៧០
ែម៉្រតកេរ៉ េដយេ្រប្របាស់ថវិកស

•

បានទទួលេភ��វចូលទស្សនាសរមន�ីរេខត�ច៧នាក

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�្រពះវិ
បាន្រត�ស្រតយៃ្រពសមា�តតម្របាស២២.៣០០ែម៉ ្រតកេរ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�មណ�លគីរ
បានចុះ្រប មូលទិន�ន័យនិង�សង់ស�ិតិេបតិកភណ�វប្បធម៌ែដលមានេនក�ុង

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�រតនគីរ
•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យ និងេធ�ករហមឃាត់្របជាពលរដ� ចូលកប់រនៃ្រពេឈេនត
្រពះពុទ� េន�ស�កវុឺន

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យករកប់រនដីៃ្រពេនតំបន់អភិរក្សភ�ំយក្សេពង េ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�េសៀមរ
•

បានចុះពិនិត្យេមប្រជា ពលរដ
្ ឋជី កដីធ្វើ
អា ងក្រពើ
ប្រទះ ឃើញព្ រះសិវៈចំនួ ន០១ព្ រះអង
្ គ ធ្វើ
អំពី
ស
្ ពាន់ មា នកំពស់ ០,៣១ម៉ែត្រ

ទម
្ ងន់១,៧គីឡូ ក្រាម ស
្ ថិតនៅ
ឃ
ុ ំបា គង ស
្ រុ កបា្ រសា ទបា គង និ ង

បា នយកមករក្ស
ាទុកនៅ
មន
្ ទី រវប្បធម៌និងវិ ចិត្រសិ ល
្ បៈខេ ត
្ត
•

បាសហករជាមអជា�ធរមូលដ�ន� ចុ ះ្រត�តពិន ិត្យវត�ុ បុរណេទវរូប០១្រពះអង េធ�ពី

ថ�ភក់ មានែតខ�ួ អត់្រពះេក អត់េជ ង មានក ំពស ០,៣៣ម និ ងទទឹង០,១៤ម ែដល្រត�វប
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្របជាពលរដ�្របទះេឃញេនបាត្រតពំងបុរណស�ិតេន �ស�កពួ ក បច�ុប្បន�អជា�ធរអ
បានយកេទរក្សោទុកេនសរមន�ី្រពះនេរ អង�រ
-

•

បាសហករជាមួយ្រក�មករងរច្ �ស�ក្រកឡា ចុះទប់ស�ត់្រក�មហ៊ុនមួយជីកដីេធ
្របឡ ប៉ះពល់េជង្របាសទៃ្រព ស�ិតេនឃុំស�ួ �ស�ក្រកឡា ជាលទ�ផលខង្រ
ហ៊ុនបានយល់្រពមលុប្រឲ្ដូចេដ មវិញ

•

បាសហករជាមអជា�ធរ�សសូ្រទនិគមចុះ្រត�តពិនិត្យនិងេធ�េកសល្យវិច័�យវត�ុបុ

ដុំ េធ�អំពីថ�ភក់ មិ នទន់ឆា�ក់រួចែដលមានកំ៨០ស.ម និ ងទទឹង៥៣ស.ម បានយកមករក្សោ
េនមន�ីរវប្បធ និ ងវិចិ្រតសិល្បៈេខត�ជាបេណា�ះ
•

ទទួ លឲ្យេភ��វចូលទស្សនាសរមន�ីរវត�រជបូព៌១០នាក់(េភ��វអន�រជាតិចំនួ១០នាក) និ ង
មណ�លឧ្រកិដ�កម�្របល័យពូជសសន៍ចំ៤៦០នាក់(េភ��វអន�រជាតិចំនួ៤៥០នាក)

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ស�ឹងែ្រ
•

បាេធ�ប��ីសរេពភណ�ស�ីពីស�នីយបុរណ និងទួលបុរណែដលបានរកេឃញទំងថ�ីទ
មានស�នីយចំន៦៤ស�នី

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យេនទួល្របាសទគូរែដល្រត�វបានេគឈូសឆាយេធ�ផ�ូវចូល េឃ
ប៉ះពល់ដល់ទួល្របាសទ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ស�យេរ
•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យទួលបុរណ និង្របាសទបុ០៦េលក

•

បានចុះសហករជាមួយអជា�ធរែដនដីេធ�ប�ង់ទួលបុរ០៥ប�ង់

•

បានផ្សព�ផ្សោយច្បោប់ស�ីពីកិច�ករពរេបតិក០១េលក

•

បានចុះពិនិត្យវត�ុ បុរណតមទីសធារណ០៣េលក

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ឧត�រមានជ
•

បានចុពិ និត្យ និហមឃា ត់្របជាពលរដបាទ�នា�យកដីេលទួល្របាសទតចន់មក

•

ចំករដំឡូង េន្រក�ងសំ
បានចុះក ំណត់្រពំនិងេបាះបេង�លទួល្របា សទតចន់ និងទួល្របាសទភ�ំដី

•

បានចុះ្រតពិ និត្យ

�សវ្រ

និងរុករកករជីកកកយេលទួល្របាសស�ិតេន�ស�ក

្រតពំង្រ
•

បានចុះពិនិត្យ្របាសទេល្បកែដលរងេ្រគាះថា�ក់ពីធម�ជាតិ េដមេឈបាក់រលំ និ រ
ៃ្រពសមា

•

បានសហករជួសជុលស�នទិព� ឬស�នទ័ពជាមួយម�ន�ីជំនាញរបស់នាយកដ�ន
អភិរក្សសំណង់បុរ

១.២.៣. អគ�នាយកដ�នបេច�កេទសវប្ប ៖

នាយកដអភិវឌ្ឍវប្បធម៌
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•

បានបន�ទំនា ក់ទំនងជាមួយ្រកសួងមហៃផ� េដម្បីេស�សុំស�ិតិអង�ករ សមាគមេ្
្របចំឆ២០១៤-២០១៦

•

បានសុំេគាលករណ៍ចុះសិក្សោ�សវ្រជាវអំពីស�ិតិ និងអត�ស��ណរបស់បងប�ូនជនជ
េនេខត�រតនគីរ

•

បានបន�េរៀបចំសរមន�ីរែខ�ងែខ�រ េដម្បីេបកជូនមហជនចូលទស្សនា និងសិក្

នាយកដសិល្បៈភាពយន�និងផ្សព�ផ្សោយវប្
•

ថតវីេដអូឯកសរពសកម�ភាថា�ក់ដឹកនាំនិងករងរអង�ភាពចំណុះ បា១ចំណងេជង

•

បាកំ ពុងតេម�ងវីេដអូសិល្បៈយុវជបា៣៨ចំណងេជ ង ក�ុងេនាះមានរបាំ េល�នអ និ ងយីេក

•

បានប��ប់កតេម�ងឯកសរទិវវប្បធម៌ជ៣មីនា េលកទ១៨ ឆា�២០១៦

•

បាផលិតនាទីវប្បធ ម៌ចំ ន៤េលខ ស្រមាចក់ផ្សោយែខ ឆា�២០១៦

•

បានPost នាទីវប្បធ ម៌ចូលេទក�YouTube ចំនួ ន ៤េលខ

•

បានPost ចេ្រម�ងខរ៉អូេខ បណា�ំឪពុក និង បណា�ំមា�យ ចូYouTube និ ង Facebook

•

បានដក់��ូលសរអប់រំ្របឆាំ
ប
ងេ្រគ�ងេញ�ន និង្របឆាំងអំេពពុករលួយេទក�
ចេ្រម�ងកយវិករ ខរ៉អូេខបា១០.០៤៤ថា

•

បានទទួល និងផ�ល់ករអនុ��តថតភាពយន�ឯ និ ងទូរទស្សន៍បរេទសប៣ចំណងេជ ង

•

បានផ�ល់អជា�ប័ណ�ថ�ីេធ�អជីវកម�ភ -វីេដអូបា៤ច្បោ

•

បាចុះប��ីសុំផលិតវីេដអូខរ៉អូេខែខ�រ៤េលខ វីេដអូេរឿងែខ�រ (០១ដុំចប់)បា១ចំណងេជង

•

បានអនុ��តច្បោបវីេដអូខរ៉អូេខែខបា២៣ចំណងេជ ង ស្ប៉តខ�ីៗប០១ចំណងេជ ង

•

បាផ�ល់ទិដ�កឲ្យេធ�អ ជីវកម�ដល់វីេដខរ ៉អូេខែខបា២េលខ វីេដអូ ែខ�រ(០១ដុំចប់ )បា៣
ចំណងេជ ង

•

បាផ�ល់ទិដ�កឲ្យេធ�អ ជីវកម�ដវីេដអូ េរឿងបរេទស (រ) បា១២ ចំណងេជ ង និ ងចុ ះប��ី
កែសនាំចូលពីបរេទបា១៥ចំណងេជ ង

•

បានទទួចំណូលពី ករផ�ល់េសវកម�ភាព-វីេដអូ សរុបចំ នួ ន១២.៩២០.០០០េរៀល បង់ចូ ល
ថវិករដ

នាយកដសិល្បៈទស្សនីយ ៖
•

បា្របគំត�ន�

និ ងសែម�ងសិល្បទំមហជ

និ ងអជី

សរុបចំ នួ ន២២៣េលក

ក�ុងេនា

•

នាយកដ�នសិល្បៈសែម�ងក�ុង�ស�៧េលក និ ងេនេ្រក្របេ០១េលក
្រក�មសិល្បៈបន�ហត់សម និងតេម�ងស�ៃដសិល្បៈស្រមាប់សែម�ងក�ុង�ស�ក និងេ

នាយកដសិល្បៈសូនរូប និងសិល្បៈសិប្បកម
•
•

បានចូលរួមសិក�សលស�ASEAN MOTIF េនសធារណរដឥណ�ូេន
�

បានចូលរួមកម�វិធ A GROUP EXHIBITION OF ASEAN CHINA ACADEMIES OF Fine Arts
(GEACAFA) េនសធារណរដ�្របជាមន

នាយកដេសៀវេភ និងករអ
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កំ ពុងបន�និពន�អត�បទទស្សនាវដ�ី្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតស
*បណា�ល័យជា ៖
•

បានទទួេភ��វជាត-អន�រជាតិចូលអនមានចំ ៥២៥នាក

•

បានទទួលេសៀវេភពីស�ប័ និងអង�ករេ្រករដ�ភ(េសៀវេភ្រគប់)

ចំនួ ន

១០១ក្ប
•

អ�កសិក្សោ�សវ្រជាវបានខ�ីេសៀវេភមាចំនួ ន៧៦ក្ប

•

បាទទួ លទិនានុប្បវត�ិ១៦៩ច្បោ ទស្សនាវដ�ីេផ្និង្រពឹត�ិប័្រតបរេទសចំន១៧៧ក្ល

•

បានែចកេល ISBN ដល់អ�កេបាះពុម�ចំនួ៤៧េលខ

•

បានដក់្រកបេសៀវេភច១១៣ក្បោលបិទកូដេសៀវេភ១៩៦ក្បោល េស�នេសៀវ
បា៣៨ក្ប និងតម�ល់េសៀវេភ និងទស្សនាវដ�២៧ចំណងេជ ង

•

ប��ូ លកតឡុកទស្សនាវដ៩៧ក្ប

•

េធ�កតឡុកេសៀវេភ្រគប់្របេភទ និងទស្សនាវដ�ី-បរេទសបា២១៨ក្ប

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

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈរជធានីភ�ំ
•

បានចុះ�សង់ស�ិតិេភ�ងពិណពទ្យេនតមវត� ក�ុងខ១២ រជធានីភ�ំេ

•

បានសហករជាមួយសលសង�ត់បឹងសឡាង ចុះេធ�កំណត់េហតុ ែណនាំមា�ស់អ
្រតនិងដក់ស�កយីេហេនេល ចិេ��

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យ និងផ្សព�ផ្សោយតរងេសវកម�្រចកេចញចូលែតមួយពីេសវ
យីេហផ្សព�ផ្សោយពណិជ�កម� ជាមួយម�ន�ីករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ

•

បាន្រត�តពិនិត្យកែន�ងលក់កេហ�ប��ំងវីេដ១៣ទីតំង ទីតំងជ -លក់ថាសប១១ទីតំ
េរងភាពយន�២ទីតំ

•

បានសហករជាមួយ្រក�មករងរខណ�ទួលេគាក និងខណ�ដូនេពញ ចុះចប់អជីវកម�
០៣ទីតំង និងដកហូតទូេហ�មប១០ទូ

•

បានសហករជាមួយគណៈប��ករឯកភាពខណ�មានជ័យ េរៀបចំពិធីវយកេម�ចទូេហ�ម
ចំនួ ន៨ទូ ែដលដកហូតបា

•

បានអេ��ញមា�ស់ទីតំងអុិនេធេណតចំ១ទីតំងក�ុងខណ�មានជ័យឲ្យប�្ឈប់ និងេរទីត
េ្រពះបង�កររំខនដល់្របជាពលរដ

•

បានចុះជ្រម�ញអជីវករឲ្យមកេធ�ច្បោប់ពក់ព័ន�វិស័យវប្បធម៌េនករិយាល័យ្រច

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កណា
•

បានសហករជាមួយអជា�ធរឃុំវិហរលួង និងឃុំផ្សោរែដក ចុះពិនិត្យអជ

-វីេដអូ

ចំនួ ន៦កែន�ង និ ងបានែណនាំអជីវករឲ្យអនុវត�តមេគាលករណ៍ និងេស�សុំច្ប
្របកបអ ជីវកម�ឲ្យបាន្រតឹម្រត�វតម្របកស
•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្តេខ
វិចិ្រតសិល្ចំនួ ន១៣ច្បោ
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បានផ�ល់ច្បោប់េសវេលវិស័យវប្បធម៌ និ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ែក
•

បាចុ ះ្រត�តពិន ិត ែណនាំករ
ប ��ំងនិងកែន�ងជ

-លក់ថាស ឲ្យេគារពតមេគា

ែណនាំរបស់្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតស
•

បានចុះ�សង់ទិន�ន័យ និងសមា�សអ�កលក់វត�ុអនុស្សោវរីយ៍អំពីសំប េន្រក�ែកប

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំពង់ឆា�
បានបន�ចុះ្រត�តពិនិត្យ និង�សង់ស�ិតិសិល្បៈទស្សនីយភាព សិល្បៈសូនរូប សិល្
និ ងអភិវឌ្ឍវប្បធ ម៌

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំពង់ធ
•

បានបង�ត់សិល្បៈដល់សិស្សថា�លេរៀងរល់ៃថ

•

បាអេ��ញអជីវករពក់ព័វិស័យភាពយនមក្របជុំផ្សព�ផ្សោយ្របកសអន�រ្រក
៣៨៥៦ ្របក និង្របកស១៥០-១៥១ ្រប

•

បានជ្រម�ញដល់ម�ន�ីតមបណា��ស�ក�សង់ទិន សិល្បៈសូនរូប និងសិប្បកម� េន្រក�ងស�ឹ

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយអនុ្រកឹ៦៨ អន្រ.បក ្របកសអន�រ្រកសួង៣៨៥៦ ្រប ្របក
រួមេលខ៩៨៧ សហវ .្របក និងព្រងឹងច្បោប់ដល់អជីវករកត់សក់ អ៊ុតសក់ សមា�ងក
េ្រគ�ងបំពងសេម�ង ផា�ំងផ្សោយពណិជ�កម� េន�ស�ក្របា

•

បានពិនិត្យេឡងវិញនិងេធ�បច�ុប្បន�ភាពស�ិតិជនជាតិេដមភាគតិច ែដលមានេន
បល�័ង� និ ង�ស�កសណា�ន

•

បាសហករជាមួយ្រក�ងស�ឹងែចុ ះែកលម�ស�កយីេហ�សេបៀររបានចំនួ២ស�

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�កំព
•

បាអនុ វត�កម�វិធីវិ្រកឹតករបេច�កេទសេភ�ងពិណពទបាសកនិ ងមេហរ្របចំសបា

•

បាផ្សព�ផ្សោយទូលយេសចក�ីជូនដំណឹងរបស់្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតស៤២សជណ
ចុ ះៃថ�ទី ២៩ មីនា២០១៦ ស�ីពី ករេរៀបចំមេហ�សពសិល្បៈកំណាព្យ និងចេ្រម�ងែខ
េលកទី៤ ឆា�២០១៦

•

បានសហករជាមួយ្រគប់ករិយាល័យវប្បធម៌និងវិចិ្រតស-្រក�ង ចុះ្រត�តពិនិត្យទិដ
េលថាស្រគប់្រប

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយ និងែណនាំអជីវកម�សូនរូប និងសិប្បកម� េន

•

បាចុះ្រត�តពិនិត្យនិងែណនាំករដ ស�យីេហេន្រក�ងកំ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�តែ
•

បានចុះពិនិត្យកែន�ងជ-លក់ថាស េនផ្សោរតែកវ ្រក�ងដូនែកវ រកេឃញថាសគា�នបិ
្រកសួងវប្បធ ម៌និងវិចិ្រតសិល្បៈច៥ .២១៥បន�ះ និងបានែណនាំដល់អជីវករ្រត� -លក់ ឬ
ប�
�ំងវីេដអូ ្រត�វមានបិទទិដ�កររបស់្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយអប់រំសីលធម៌សង�ម េនអនុវិទ្យោល័យ ហ៊ុន ែសន អង�្រក�ចនិងអន
េគាកេពធិ៍ �ស�កបុរីជ
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មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�បនា�យមាន
•

បានដឹកនាំ្រក�មសិល្បៈេទចូលរួមសែម�ងសិល្បៈេន្របេទ០១េលក

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យវត�ុសិល្បៈចមា�ក ់ថ�២រូប ែដលនាំេចញេទេខត�ត

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�បាត់ដំ
•

បានចុះពិនិត្យករចក់ប��ំងវីេដអូតមហងកេហ� និងចុះផ្សព�ផ្សោយដល់អជីវករឲ
អជីវកម�បន

•

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

•

បណា�ល័យេខត� បានេបកទ�រជូនសធារណជនចូលអនេសៀវេភេរៀងរល់ៃថ� េល
ឈប់ស្រម

•

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

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្រក�ងបាត់ដំបង បានេចញលិខិតអនុ��ត្របកបអជី
វិស័យវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្ប១១ច្បោប់និងេន�ស�កបរេវល បានច២ច្បោ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�េពធិ៍
•

បាចុ ះែកស្រម�ល្រក�មសិល្បៈកិច�សន្យោេនវត�បាកនេរៀងរលនិងៃថ�េសរ

•

បាចុ ះ្រត�តពិន ិត្យ្រក�មសិល្បៈមហជនវត�េពធិ៍សុ

•

បានចុះពិនិត្យអជីវកម�-លក់ថាសែដលគា�នទិដ�ករេន�ស�ក្រកគរ និង�

•

បានចុះតមដនករច ក់ប��ំងវីេដអូអសអភាសតេន្រក�េពធិ៍ស

•

បាចុ ះ្រត�តពិន ិត្យវតសិល្បចមា�ក េនសង�ត់បនា�យ

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្រក�ងេពធិ៍សត់បានេចញលិខិតអនុ��ត្របកបអ
វិស័យវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្ប០២ច្បោ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ៃ្រពែ
•

បានផ្សព�ផ្សោយេសចក�ីជូនដំណឹង ស�ីពីករេរៀបចំេបកមេហ�សព្របឡងចេ្រម�ងែ
ឆា�២០១៦ េនថា�ក់េខ

•

បានចុះពិនិត្យអជីវកម�-លក់ថាសចំនួ០២កែន�ង និងែណនាំដល់អ ជីវករជ

-លក់ថាស

្រត�វមានទិដ�ករពី្រកសួងវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈេន�ស�កសុីធរកណា�ល ន
•

បានចុះពិនិត្យសិប្បកម�ពុម�សុីម៉ងត៍ និង�សង់ស�ិតិសិប្បកម�្រគប់្របេភទ្២០១៦

•

បានចុះពិនិត្យករដក់តំងស�កយីេហ្រគប់្របេភទេន

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�្រពះវិ
•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យ និងេធ�ច្បោប់អជីវកម�ដល់អជ-លក់ថាសេន�ស�កជ័យែ

•

បានចុះ�សង់ស�ិតិស�កយីេហេន�ស�កជ័

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្រក�ង ្រពះវិហរ បានេចញលិខ ិតអនុ��ត្របកបអ
វិស័យវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្ប០២ច្បោ
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មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�មណ�លគីរ
•

បានេរៀបចំឯកសរក្បោច់ចមា�ក់ រចនាបថែខ�រេដម្បីផ្សព�ផ្សោយដល់មា�ស់សិប្ប កម

•

បានប��ប់ករសរេសរនិងចង្រកង្របេភទមុខម�ូបជនជាតិេដមភាគតិចព�ងប៨មុ ខម�ូប

•

បានចុះពិនិត្យនិងែថរក្សោអ�សមទំងប

មជ្ឈមណ�លវប្បធ ម៌ជនជេនភ�ំេដះ្រកម

ស្រមា ប់េភ��វេទសចរណ៍មកេលងកំស

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�រតនគីរ
•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យករហ�ឹកហត់របស់្រក�មសិល្ប ៈមហជនភូមិតងណងឡិៈេរៀង

•

បានចុះ�សង់ស�ិតិមរតកមនុស្សរស់េន�ស�កអូរជុំ ែដលទក់ទងនឹងសិប្បកម�តម្បោញ និ

•
•

រេបៀបេធ��សពង របស់បងប�ូនជនជាតិ្

បានបង�ត់របាំជូនពរ និងរបាំេគាះ្រតេឡាកដល់សិស្សេរ ៀងរល់េ

បានចុះ្រត�តពិនិត្យកែន�ង-លក់ថាសខុសច្បោប់ចំ៤ទីតំង ដកហូតបានថាសចំ៦៩៧
បន�ះ េន�ស�កវុឺនៃ

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យកែន�ងចក់ប��ំងទូរទស្សន៍ែខ្សកប ករចក់ប��ំងតមហង
ករប��ំងែខ្សភាពយន�ខ�តធំ ច១េរឿង ្រក�ងបានល

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យកែន�ងលក់វត�ុ អនុស្សោវរីយ៍េន្រក

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យសិប្បកម�តម្បោញេនសង�

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�េសៀមរ
•

បានចុះែណនាំនិង្រត�តពិនិត្យបទេល�សភ-វីេដអូដល់អជីវករ(ករផលិត ករចក់ប��

ករជួ-លក់ថាសអសអភាស និងគា�នទ)

ឱ្យចូលរួមអនុវត�តមលិខ

បទដ�នច្បបាចំនួ ន៤កែន�ង េន�ស�ក្រកឡាញ់ និង�ស�ក�សី
•

បាចុ ះត្រួ តពិនិត្យ ណ
ែ នាំ និ ង

កែ លម
្ អអំពីកា រអនុវត
្ តច្បាប់ដល
់ អា ជីវករ -សិប្បករដែ លកំពុង

បេ្រមសេ វាកម
្ មទា ក់ទងនិងជំ នា ញសិ ល
្ បៈសូ នរូបនិងសិ ល
្ បៈសិប្បកម
្ន
មៅ
ស
្ រុ កបន្ទាយស
្ រី
•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យទីតំងែដលអជីវករសុំេលកស�កយីេហ ផា�ំងផ្សោយពណិជ�
ករ និងបានឲ្យមកសុំច្បោប់អនុ ��តពីសល្រក

•

បាចុ ះ្រត�តពិន ិត្យទីតំងបេ្រង�នក្នល្បុកេ េនសង�ត់្រកបីេ ្រក�ងេសៀមរ

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្រក�ងេស បានផ�ល់ច្បោប់េសវេលវិស័យវប្បធម៌ និ
វិចិ្រតសិល្ចំនួ ន១១ច្បោ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ស�ឹងែ្រ
•

បានចុះែណនាំអជីវករ-លក់ថាស និងបានឲ្យយកថាសែដលមានទិដ�ករមកចុ
ចំនួ ន៥កែន�ង េន្រក�ងស�ឹងែ្

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយអនុ្រកឹ៦៣ របស់រជរដ�ភិបាល ស�ីពីករ្រគប់្រគង្រត�តពិនិត
ភាពយន-វីេដអូ េនតមហងខរ៉អូេខ៧កែន�ង េន្រក�ងស�ឹងែ្
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•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែត បានផ�ល់ច្បោប់េសវេលវិស័យវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល
ចំនួ ន១ច្បោ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ស�យេរ
•

បានចុះបង�ត់របាំដល់្រក�មសិល្បៈមហជ០៣្រក�

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យអជីវកម-លក់ថាសចំនួ០៣េលក

•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយច្បោប់ពក់ព័ន�វិស-វីេដអូចំនួ ន០១េលក

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យ និងឲ្យមា�ស់សិប្បកម�មកេធ�ច្បោប់្របកបអជីវ០៤កែន�ង

•

បានចុះ្រត�តពិនិត្យករដក់តំងស�កយីេហ និងផា�ំងផ្សោយព០១េលក

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែត បានផ�ល់ច្បោប់េសវេលវិស័យវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល
ចំនួ ន៣ច្បោ

មន�ីរវប្បធម៌ និង វិចិ្រតសិល្បៈេខត�ឧត�រមានជ
•

បានចុះពិនិត្យ
ប ��ំងភាព-វីេដអូ ែដលគា�នទិដ�ក រពី្រកសូងវប្បធម៌ និងបានេធ�

ដល់អជីវករជួលេម្រក� ធុងបាស វីេដអូចល័ត អំពីក្រមិតសេម�ង េន�ស�កច
•

បានចុះផ្សព�ផ្សោយ អំពីក្បោច់ចមា�ក់បុរណ ចក់ពត៍ េនក�ុង�ស�កអន�ង់ែវ

•

បានចុះេទេធ�បទបង�ញអំពីក្បោច់ចមា�ក់បុរណ ចក់ពុម�សុីម៉ងត៍េន�

•

បានចុះពិនិត្យអជីវកម�អ៊ុតសក់ សមា�ងករ និងលម�្រកចក និងចុះពិនិត្យ ករត
ផ្សោយពណិជ�កម�េន�ស�កចុ

•

បានចុះ�សវ្រជាវពិធីជ��ត់្រពលឹងេនក�ុង�ស�កអង

•

ករិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ្សំេរង បានផ�ល់ច្បោប់េសវេលវិស័យវប្បធម៌ និ
វិចិ្រតសិល្ចំនួ ន១ច្បោ

១.២.៤. សកលវិទ្យោល័យភូមិន�វិចិ្រតស
•

បានបន�អនុវត�កម�វិធីសិក្សោឆា�ំ២០១៥-២០១៦

•

បានេបកបាឋកថាស�ី“ស�បត្យកម�និងវិស”

•

ស�ស�ចរ្យ និងនិស្សិត៣ ទី៤ ចំនួ ន៦២នាក់ ៃនមហវិទ្យោល័យបុរណវិទ្យោ ប
សិក្សោរយៈេ៥ៃថ� េនេខត�្រពះវិ

•

ស�ស�ចរ្យ និងនិស្សិត៤ ចំនួ ន១៤នាក់ ៃនមហវិទ្យោល័យបុរណវិទ្យោ បានចូល
កំណាយ�សវ្រជាវឡកុលលភាជន៍ េនស�ន

•

ថា�ក់ដឹកនាំ ស�ស�ចរ្យ និងនិស្ស៤ ចំនួ ន១២នាក់ ៃនមហវិទ្យោល័យបុរណវិទ្យោ
ហ�ឹកហត់វគ�ប�ុះប
ណ
ណ ា�លែផ�កេរៀបចំប�ង់និងអភិរក្ស្របាសទបាណន់ េនេខត�

េដយមានកិច�សហករជាមួយសកលវិទ្យោល័យភូមិន�វិចិ្រតសិល្បៈ និងស
TOULOUSE ្របេទសបារ
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លទ�ផលសកម�ភាពករងរវប្បធម៌ និងវិចិ្រតសិល្បៈ ក�ុងែខឧ២០១៦េនះ 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�នេមត�្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 (វិទ្យោស�នជាតិស)
-្រក�មសេង�តករេសដ�កិ សង�មកិច� និងវប្បធម (ទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�)
-ឯកស-កលប្បវត
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