
 
 
 
 
 
 

 
របាយការណ៍ 

លទ្ធផលការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រសលិបៈ ត្ប្ចាំខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៥ 
 

 
 

ទាំងថ្នា ក់ដឹកនាំ និងគ្រប់អងគភាពចាំណ ុះគ្កសួងវបបធម៌និងវចិិគ្រសិល្បៈបានខិរខាំគ្បឹងប្គ្បងធធវើការងារ
យ៉ាងធ ុះម រជាគ្បចាំ ធដើមបធីធវើយ៉ាងណាឲ្យសធគ្មចបានជាដាំណាក់កាល្ៗតាមប្ែនការយ ទ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍ
ជារិ២០១៤-២០១៨ កា ងវស័ិយវបបធម៌ប្ដល្បានធរៀបចាំធោយអន ធោមតាមកមមវធីិនធយបាយយ ទ្ធសាស្រសត
ចរ ធកាណដាំណាក់កាល្ទី្៣ននរាជរោា ភិបាល្នីរិកាល្ទី្៥ននរដាសភា។ ធៅកា ងប្ខកកកោ ឆ្ា ាំ២០១៥ធនុះ 
គ្កសួងបានបាំធពញការងាររបស់ខលួន ធ ើយទ្ទួ្ល្បានល្ទ្ធែល្ដូចជគ្ បជូនខាងធគ្កាម៖ 

 
១.សកមមភាពថ្នន កដ់ឹកនាំ ៖ 

សកមមភាពកា ងគ្បធទ្ស ៖ 
 

 នងៃទី្០៦ ប្ខកកកោ ឆ្ា ាំ២០១៥៖ ធោកជាំទវរដាមន្តនតីបានទ្ទួ្ល្ជួបពិភាកាការងរប្ខែភាពយនត 
ធរឿង លួងគ្ពុះធសតចកនប្ែាកជាំនញខាងសិល្បៈនិងស ា រៈបធចេកធទ្សភាពយនតជាមួយគ្កសួងព័រ៌ ន។ 
 

 នងៃទី្០៨ ប្ខកកកោ ឆ្ា ាំ២០១៥៖ ធោកជាំទវរដាមន្តនតី បានអន ញ្ញា រឲ្យធោក YU JIE អរគនយក 
គ្កមុ   ន Cambodian Supreme Telecommunication Media Group ធៅថ្ន គ្កុម   នទូ្រ
ទ្សែន៍ Online Super Net ធដើមបចូីល្ជួបសប្មតងការរួរសម និងធធវើបទ្បងាា ញពីរធគ្ ង
បធងកើរប៉ា សតិ៍ទូ្រទ្សែន៍ Online Super Net សគ្ ប់ជួយគ្កសួងវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈ កា ង
ការបធងកើរកមមវធីិសិល្បៈវបបធម៌ ធដើមបែីែពវែាយឲ្យបានកាន់ប្រទូ្ល្ាំទូ្ោយអាំពីវបបធម៌គ្បនពណី 
ទ្ាំធនៀមទ្ ល ប់ប្ខមរធៅធល្ើឆ្កជារិនិងអនតរជារិ។ 
 

 នងៃទី្១៤ ប្ខកកកោ ឆ្ា ាំ២០១៥៖ ធោកជាំទវរដាមន្តនតីបានទ្ទួ្ល្ជួប ធោកជាំទវ ពូ ជានរ័រ 
ឯកអរគរដាទូ្រវសិាមញ្ា និងធពញសមរថភាពននសាធារណរដាគ្បជា និរចិន គ្បចាំគ្ពុះរាជាណាចគ្ក
កមព ជានិងស ការធីដើមបសីប្មតងការរួរសម និងបានពិភាកាការងារពាក់ព័នធនឹងកិចេស គ្បរិ



បរតិការវបបធម៌រវាងគ្បធទ្សទាំងពីរ កា ងធនុះរមួ នការអន ញ្ញា រឲ្យវទិ្ាសាថ នខ ងជឺននរាជបណឌិ រយ
សភាកមព ជាពគ្ងីកថ្នា ក់ធរៀនភាសាចិនធៅគ្កសួងវបបធម៌និងវចិិគ្រសិល្បៈ និងសាកល្វទិ្ាល័្យ
ភូមិនទវចិិគ្រសិល្បៈ, ការប្សវងរកអាហារបូករណ៍ងមីៗសគ្ ប់មន្តនតីរាជការគ្កសួងវបបធម៌ និង
វចិិគ្រសិល្បៈ ធដើមបីធៅសិកាធល្ើជាំនញសិល្បៈ និងវបបធម៌ធៅគ្បធទ្សចិន និងការឧបរថមា
គាំគ្ទ្ធល្ើរាល់្សកមមភាពននរបស់គ្កសួងវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈ។ 

 

 នងៃទី្១៤ ប្ខកកកោ ឆ្ា ាំ២០១៥៖ ឯកឧរតម ជ ច ធភឿន រដាធល្ខាធិការ គ្កសួងវបបធម៌ និងវចិិគ្រ
សិល្បៈបានធបើកកិចេគ្បជ ាំអនតរគ្កសួងធដើមបពិីភាកាធល្ើធសចកតីគ្ពាងអន គ្កឹរយសតីពីការធរៀបចាំ 
និងការគ្បគ្ពឹរតធៅរបស់អរគនយកោា នននអាជាា ធរជារិធដើមបីការពារ និងអភិវឌ្ឍរមណីយោា ន
វបបធម៌ននគ្បាសាទ្សាំបូរនគ្ពរ ក ប្ដល្បានធរៀបចាំធធវើធៅទី្សតីការគ្កសួងវបបធម៌ និងវចិិគ្រ
សិល្បៈ។ 

 

 នងៃទី្១៦ ប្ខកកកោ ឆ្ា ាំ២០១៥៖ ធោកជាំទវរដាមន្តនតី បានអន ញ្ញា រឲ្យ ធោក Frank Rittman 
នយករងគ្រប់គ្រងគ្កមុ   នភាពយនតមួយរបស់ស រដាអាធមរកិនិងជាមន្តនតីធគល្នធយបាយ
រាំបន់អាស ីបា៉ាស ី វីកននស រម Motion Picture ធដើមបចូីល្ជួបសប្មតងការរួរសម និង
ពិភាកាការងារពាក់ព័នធធល្ើវស័ិយសិល្បៈភាពយនត និងការែែពវែាយវបបធម៌ននគ្ពុះរាជាណា
ចគ្កកមព ជា ជាពិធសសបានពិភាកាពីការនាំចូល្ប្ខែភាពយនតបរធទ្សមកកមព ជា។ 
 

 នងៃទី្២០ ប្ខកកកោ ឆ្ា ាំ២០១៥៖ ធោកជាំទវរដាមន្តនតី ចូល្រមួជាអធិបរីកា ងពិធីធបើកវរគបណត ុះ
បណាត ល្ការងាររដាបាល្ និងបទ្ពិធសាធន៍ការងារសគ្ ប់មន្តនតីងមី។ 
 

 នងៃទី្២៥ ប្ខកកកោ ឆ្ា ាំ២០១៥៖ ធោកជាំទវរដាមន្តនតី ចូល្រមួជាអធិបរីកា ងសនាិបារបូកសរ ប
ការងារឆ្ា ាំ២០១៤ និងឆ សទី្១ ឆ្ា ាំ២០១៥ និងទិ្សធៅអន វរតបនតរបស់ស រមនរកីមព ជា
ធដើមបីសនតិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ ធៅសាល្គ្បជ ាំខ ទ្ទកាល័្យរណៈក ម ធិការកណាត ល្រណបកែ
គ្បជាជនកមព ជា។ 
 

 នងៃទី្៣០ ប្ខកកកោ ឆ្ា ាំ២០១៥៖ ធោកជាំទវរដាមន្តនតី ចូល្រមួសិកាា សាោសតីពីការធគ្បើគ្បាស់
គ្បព័នធបធចេកធទ្សែែពវែាយ OTT ធៅគ្ពុះរាជាណាចគ្កកមព ជាធៅសណាា គរស ខាភាាំធពញ។ 
 

 នងៃទី្៣១ ប្ខកកកោ ២០១៥៖ ធោកជាំទវរដាមន្តនតី ចូល្រមួពិធីធបើកវរគបណត ុះបណាត ល្សប្មតង
ភាពយនតធៅសាកល្វទិ្ាល័្យភូមិនទវចិិគ្រសិល្បៈ។ 

 

សកមមភាពធគ្ៅគ្បធទ្ស ៖ 
 នងៃទី្១០-១២ ប្ខកកកោ ឆ្ា ាំ២០១៥៖ ធោកជាំទវរដាមន្តនតី បានអមដាំធណើ រឯកឧរតម ធហា ណាាំ  ង 

ឧបនយករដាមន្តនតី រដាមន្តនតីការបរធទ្ស និងស គ្បរិបរតិការអនតរជារិ ធៅទ្សែនកិចេែលូវការ
ធៅគ្ពុះរាជាណាចគ្កនង។ កា ងឱកាសធនុះធោកជាំទវរដាមន្តនតីបានច ុះ រថធល្ខាគ្បរល់្ទ្ទួ្ល្



របូច ល ក់ប រាណប្ខមរចាំនួន១៦ដ ាំជាមួយរដាមន្តនតីគ្កសួងវបបធម៌នងប្ដល្រាជរោា ភិបាល្នងចប់
បាន ធ ើយប្ដល្គ្រូវគ្បរល់្ជូនកមព ជាវញិ។ 
 
 
 
    

២.អគ្គនយកដាា នរដាបាល និងហរិញ្ញវរថុ ៖ 

២.១.នយកោា នរដាបាល្ទូ្ធៅ ៖ 

 បានទ្ទួ្ល្លិ្ខិរចូល្ពីគ្រប់សាថ ប័នចាំនួន៤៥៤ចាប់ និងបញ្ជូ នលិ្ខិរធចញធៅគ្រប់សាថ ប័ន
ចាំនួន៣៥៦ចាប់។ទ្នទឹមធនុះក៏បានតាក់ប្រងលិ្ខិររដាបាល្និងលិ្ខិរធែែង ធៗទ្ៀរបានចាំនួន៣៧
ចាប់តាមបញ្ញជ របស់ថ្នា ក់ដឹកនាំ។ 

 បានធរៀបចាំទ្ទួ្ល្ធភាៀវជារិ-អនដរជារិ និងធរៀបចាំកមមវធីិគ្បជ ាំធែែងៗបានល្អគ្បធសើរ។ 
 បានធរៀបចាំក ល ាំងសនដិស ខ និងនររបាល្យមកាមគ្បចាំការធពល្នងៃ  និងយប់បានល្អគ្បធសើរ

កា ងការប្ងរកាស វរថិភាពធៅទី្សដីការគ្កសួង។ 
 បានធធវើការប្បងប្ចកធសៀវធៅរាជកិចេជូនថ្នា ក់ដឹកនាំតាមធគល្ការណ៍គ្បចាំប្ខ។ 
 ការយិល័្យព័រ៌ នវទិ្ាបានបនតដាំធណើ រការជាធមមតាតាមប្ែនការកាំណរ់។ 
 

២.២.នយកោា នប រគលិ្ក ៖ 
 បានធ្វើប្រកាសដាក់មន្រនតីឱ្យសថិតធៅកនុងភាពទំធនរគ្មា នធរៀវតសចំនួន០១នាក់។ 
 បានរញ្ចូ លមន្រនតីធទេរចូលចំនួន០៣នាក់ កនុងតារាងធរៀវតស។ 
 បានរតូរប្ករខ័ណ្ឌ មន្រនតីប្រឡងផ្ទេកនុងចំនួន៨៩នាក់កនុងតារាងធរៀវតស។ 
 បានរញ្ចូ លប្បាក់មុខងារជូនមន្រនតីតតងតំាងថ្ាីថ្នន ក់ការយិាល័យចំនួន២៩នាក់។ 
 បានរញ្ចូ លប្បាក់វភិាជន៍ប្រួសារចំនួន១៦នាក់កនុងតារាងធរៀវតស កនុងធនាោះមានកូនចំនួន១៣

នាក់ ។ 
 បានដកមន្រនតីតដលបានធទេរធចញចំនួន០៨នាក់ធចញពីតារាងធរៀវតស។ 
 បានធ្វើប្រកាសជូនមន្រនតីរាជការឱ្យចូលនិវតតន៍ចំនួន០៨នាក់។ 
 បានធ្វើប្រកាសសតីពីការរធងកើតរណ្ៈកមាការទទួលរនេុករមួ និងរណ្ៈកមាការធមប្រធយារ 

សប្មារ់ការប្រឡងយកសញ្ញា រប្ត សាន តករប្តសិលបៈ សប្មារ់ឆ្ន ំសិកា២០១៤-២០១៥។ 
 បានធចញសញ្ញា រប្តសិលបៈ និងសាន តករប្តសិលបៈចំនួន១៩សនលឹក ដល់សិសសសាលាម្យម

វចិិប្តសិលបៈ។ 
 បានធ្វើប្រកាសសតីពីការប្រឡងសិសសចូលធរៀនថ្នន ក់ថ្នន ល និងភូមិសិកាទី១សប្មារ់ឆ្ន ំ២០១៥-

២០១៦  ធៅសាលាម្យមវចិិប្តសិលបៈ។ 
 



២.៣.នយកោា ននីរិកមម ៖ 
 បានចូល្រមួគ្បជ ាំអនតរគ្កសួងធដើមបពិីភាកាធល្ើខលឹមសារននធសចកតីគ្ពាងចាប់សតីពីទូ្ររមនរមន៍ 

ធៅគ្កសួងនគ្បសណីយ៍។ 
 បានចូល្រមួគ្បជ ាំអនតរគ្កសួងធដើមបពិីភាកាធល្ើធសចកតីគ្ពាងចាប់សតីពីការគ្ររួពិនិរយែលិ្រ

ែល្ធគ្រឿងស្សវងឹធៅគ្កសួងស ខាភិបាល្។ 
 បានចូល្រមួគ្បជ ាំអនតរគ្កសួងបនតពិនិរយពិភាកាធល្ើខលឹមសារននធសចកតីគ្ពាងចាប់ សតីពីការគ្រប់

គ្រង មណឌ ល្ប្ងទាំក  រធៅទី្សតីការរណៈរដាមន្តនតី។ 
 ចូល្រមួគ្បជ ាំអនតរគ្កសួង សតីពីការគ្រប់គ្រងសាំណល់្បរកិាា រអរគិសនី និងធអឡិចគ្រនិូច ធៅទី្សតី

ការរណៈរដាមន្តនតី ។ 
 

២.៤.នយកោា នរណធនយយ និង ិរញ្ាវរថ  ៖ 
 បានធសាើស ាំងវកិាបប្នថមជាំពូក៦២សគ្ ប់អាហារបូករណ៍គ្រី សទី្២និង៣ឆ្ា ាំ២០១៥។ 
 បានធសាើស ាំនិយ័រភាពនែទកា ងជាំពូក៦៤ សគ្ ប់ោភការជាំនួយការ និងគ្បាក់បាំណាច់ប រគលិ្ក 

និងគ្បាក់បាំណាច់ម ខងាររដាបាល្កណាត ល្ និងរាជធានី-ធខរត។ 
 បានធសាើស ាំងវកិារដាឧបរថមាមន្តនតីរាជការសគ្ ល្កូន០៥នក់, មរណភាព០១នក់, ចូល្និវរតន៍

១៩នក់, ស ាំោឈប់០២នក់, គ្បាក់បាំណាច់ និងធបៀវរែមន្តនតីរាជការមន្តនតីជាប់កិចេសនា 
ពល្ករអប្ណត រ ឧបរថមាមររកមន សែរស់ និងឧបរថមាជីវភាពជូននររបាល្ការពារគ្បាសាទ្
បនទ យឆ្ម រប្ខកកកោ ឆ្ា ាំ២០១៥។ 

 បានធធវើរបាយការណ៍ និងសាោកបគ្របង់ចាំណូល្ ល្ក់សាំប គ្រចូល្ទ្សែនសារមនទីរ គ្រួរ
ពិនិរយវស័ិយភាពយនត គ្រួរពិនិរយការនាំធចញ-នាំចូល្វរថ សិល្បៈ ស ាំសិទ្ធិ ធធវើអាជីវកមមធល្ើ
សាា នដគម នមររកសាសន៍ និងជួល្ធរាងភាពយនតល្ ចែ ប្ខមិង ន ឆ្ា ាំ២០១៥។  

 បានធធវើអាណរតិធបើកគ្បាក់សគ្ ប់ចាំណាយធបសកកមមធគ្ៅគ្បធទ្ស។ 
 ចាំណាយទូ្ទរ់នងលធគ្បើ គ្បាស់ទឹ្កវរគ០៥ និង ០៦ ឆ្ា ាំ២០១៥។ 
 បានធបើកគ្បាក់ចាំណាយធរៀបចាំទិ្វានរអីនតរជារិ ០៨ មីន ឆ្ា ាំ២០១៥។ 
 បានធបើកគ្បាក់ ចាំណាយធរៀបចាំសនាិបារបូកសរ បការងារវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈឆ្ា ាំ២០១៤។ 
 បានធបើកគ្បាក់ចាំណាយធបសកកមមកា ងគ្បធទ្សនិងធគ្ៅគ្បធទ្ស។ 
 បានចាំណាយទូ្ទរ់នងលគ្បមូល្ និងដឹកជញ្ជូ នសគ្ ប់ប្ខធមសា ដល់្កកកោ ឆ្ា ាំ២០១៥។ 
 បានចាំណាយទូ្ទរ់ នងលធគ្បើគ្បាស់ធសវាទូ្រស័ពទធល្ើរ ប្ខឧសភា ឆ្ា ាំ២០១៥។ 
 បានស ាំធគល្ការណ៍ចាំណាយសិកាស្សាវគ្ជាវចងគ្កងឯកសារវរថ ប រាណ និងគ្បមូល្វរថ 

ប រាណកា ងធខរតកាំពង់ចមធដើមបីច ុះបញ្ជ ីសារធពើភណឌ  និងសិកាស្សាវគ្ជាវធធវើកាំណាយសធន្តងាគ ុះ
សាថ នីយរ ជនប់ ធខរតធពាធិ៍សារ់។ 



 បានធរៀបចាំសិកាា សាោសតីពីកិចេដាំធណើ រការននការធធវើសវនកមម សិកាា សាោពិធគ្គុះធយបល់្ធល្ើ
ធសចកតីគ្ពាងគ្បកាសសតីពីការធគ្បើគ្បាស់ប្រមទិ្ោា ការធល្ើែលិ្រែល្សិល្បៈសូនរបូ និងសិល្បៈ
សិបបកមម និងសិកាា សាោសតីពី មធហាស្សពភាពយនត។ 

 បានគ្ររួពិនិរយឯកសារប័ណណចាំណាយប្ខមករា ដល់្មីន ឆ្ា ាំ២០១៥។ 
 បានពិនិរយឯកសារអាណរតិប្ដល្បានទូ្ទរ់រចួពីធល្ខ០០០១ ដល់្០០៥០។ 
 បានធរៀបចាំឯកសារធធវើរជជធទ្យយជ ាំទី្២ រចួ។ 
 

២.៥.នយកោា នស ា រៈ និងបរកិាា រ ៖ 
 បានធធវើការប្បងប្ចកស ា រៈ ជូននយកោា ននន និងថ្នា ក់ដឹកនាំ។ 
 បានធល្ើករធគ្ ងជួសជ ល្សាល្សនាិសីទ្ចរ មម ខ។ 
 បានអន វរតការងារពិធគ្គុះនងលធល្ើការងារធធវើបធងាគ ល្ការពារសាថ នីយប រាណ។ 
 បានអន វរតការងារចរចនងលធល្ើការងារជួសជ ល្សាល្សនាិសីទ្ចរ មម ខ។ 
 បានអន វរតការងារគ្បរល់្-ទ្ទួ្ល្ជួសជ ល្គ្បាសាទ្គ្ពុះសទឹង  ធខរតគ្ពុះវហិារ និងជួសជ ល្សាព ន

ទ័្ព ធខរតឧរតរ នជ័យ។ 
   

                ២.៦.នយកោា នប្ែនការ សថរិិ និងសរ ប ៖ 
 បានធរៀបចាំធធវើរបាយការណ៍តាមរបបកាំណរ់គ្បចាំប្ខកកកោឆ្ា ាំ២០១៥។ 
 បានធរៀបចាំតារាងតាមោនការអន វរតប្ែនការសកមមភាពការងារវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈឆ្ា ាំ

២០១៥។ 
 បានបនតធរៀបចាំប្ែនការ២០១៦-២០១៨។ 
 ធធវើធសចកតីជូនដាំណឹងដល់្គ្រប់អងគភាពធគ្កាមឱវាទ្គ្កសួងធដើមបឲី្យែតល់្របាយការណ៍ល្ទ្ធែល្

ការងារតាមរបបកាំណរ់។ 
 បានបនតធរៀបចាំគ្បមូល្ទិ្នាន័យសថិរិវបបធម៌ឆ្ា ាំ២០១៤។ 

 

២.៧.នយកោា នសិទ្ធិអាកនិពនធ និងសិទ្ធិគ្បហាក់គ្បប្ ល្ ៖  
 បានបញ្ជូ នមន្តនតីចាំនួន០១របូចូល្រមួវរគបណត ុះបណាត ល្សតីពីការែតួចធែតើមភាពជានដរូអភិវឌ្ឍ 

វបបធម៌ធៅសាធារណរដាកូធរ ៉ា រយៈធពល្០៤ប្ខ (កកកោ ដល់្វចិឆិកា ឆ្ា ាំ២០១៥)។ 
 បានធចញលិ្ខិរច ុះបញ្ជ ីការពារសាា នដ កមមវធីិទូ្រទ្សែន៍ចាំនួន០៣សាា នដ, ស ាំរបូគ្បាសាទ្

អងគរវរតធគ្បើធល្ើការ ATM ចាំនួន០១សាា នដ និងចធគ្មៀងគម នមររកសាសន៍ចាំនួន០៣បទ្។  
 បានទ្ទួ្ល្ងវកិាចាំនួន ៣២០.០០០ធរៀល្ បង់ចូល្ងវកិារដា។ 
 

២.៨.នយកោា នស គ្បរិបរតិការវបបធម៌អនតរជារិ និងកិចេការអាសា ន ៖  



 បានទ្ទួ្ល្លិ្ខិរចូល្ចាំនួន៥១ឯកសារ មកពីគ្រប់សាថ ប័ន អងគការ និងពីធគ្ៅគ្បធទ្ស 
ធដើមបីជូនថ្នា ក់ដឹកនាំគ្កសួងគ្រួរពិនិរយ និងសធគ្មច។ 

 បានសគ្មួល្ប្បបបទ្ជូនថ្នា ក់ដឹកនាំ និងមន្តនតីជាំនញធៅបាំធពញធបសកកមម ចូល្រមួគ្បជ ាំ និង
សប្មតងសិល្បៈបានចាំនួន១២ធល្ើក ដូចជាធៅគ្បធទ្សនង ធវៀរណាម សាធារណរដាកូធរ ៉ា 
សាធារណរដាគ្បជា និរចិន អ ីតាលី្ និងសាធារណរដាអា ៉ា នី។  
 

៣.អគ្គនយកដាា នបប្រកិភណឌ  ៖ 
៣.១.នយកោា នគាំពារ និងអភិរកែសាំណង់ប រាណ ៖ 
ក.ការងារអភិរកែោា នអងគរ ៖ 
 បានច ុះពិនិរយសាថ នភាពគ្បាសាទ្ប រាណធៅធខរតឧរតរ នជ័យ។ 
 បានបនតច ុះបញ្ជ ី និងបញ្េូ ល្ទិ្នាន័យវរថ សិល្បៈប រាណធៅកា ងកាំពយូទ័្រ។ 
 
ខ.ការងារការពាររាំបន់គ្បាសាទ្ ៖ 
 បានច ុះពិនិរយការោា នជួសជ ល្សាព នទ័្ព (អូរជីក) ធខរតឧរតរ នជ័យ។ 
 
រ.ការងារជួសជ ល្គ្បាសាទ្ និងសាំណង់ប រាណ ៖ 
 បានច ុះពិនិរយគ្បាសាទ្ភាាំជីសូរយ ធខរតតាប្កវ, គ្បាសាទ្ស្សីគ្រប់ល័្កាណ៍ ធខរតកណាត ល្, គ្បាសាទ្ 

បាប្សរ, គ្បាសាទ្ឯកភាាំ, គ្បាសាទ្បាណន់ ធខរតបារ់ដាំបង ធដើមបីធរៀបចាំប្ែនការងវកិាអភិរកែ 
ឆ្ា ាំ២០១៥។ 

 បានច ុះធធវើការសធន្តងាគ ុះបនទ ន់ចាំណ ចហានិភ័យចាំនួន២៣កប្នលង ននគ្បាសាទ្គ្ពុះសទឹង សធគ្មច 
៧៥ភាររយ។ 

 ជួសជ ល្សាព នទ័្ព (អូរជីក) ធខរតឧរតរ នជ័យបាន៥០% គ្បាសាទ្ស្សីគ្រប់ល័្កាណ៍ 
ធខរតកណាត ល្បាន២៥% និងគ្បាសាទ្ភាាំជីសូរយ ធខរតតាប្កវបាន១៥%។ 
 

ឃ.ការងារអភិរកែតាមបណាត ធខរដ ៖ 
 អភិរកែោា នកាំពង់ធាំ និង គ្ពុះវហិារ ៖ 

 បនតចូល្រមួស ការជាមួយអងគការ Waseda ចងគ្កងឯកសារ និងជួសជ ល្គ្បាសាទ្សាំបូរ 
នគ្ពរ ក ធៅធខរតកាំពង់ធាំ ។ 

 
អភិរកែោា នបារ់ដាំបង បនទ យ នជ័យ និង ឧរដរ នជ័យ ៖ 
 បានស អ រនគ្ព និងោបថ្នា ាំធល្ើសាល កសញ្ញា គ្បាសាទ្បនទ យឆ្ម រ។ 
 
ង.ការងារស គ្បរិបរដិការជាមួយអនដរជារិ ៖ 



 កិចេស ការជាមួយអងគការ G.H.F ជួសជ ល្គ្បាសាទ្បនទ យឆ្ម រ ៖ បានគ្បរល់្ ទ្ទួ្ល្ស ា រៈ
ការយិល័្យរបស់អងគការ G.H.F ជូនធៅធោក Simon Warrack គ្រប់គ្រងរ ូរ នការធរៀប
ចាំប្ែនការអភិរកែគ្បាសាទ្បនទ យឆ្ម រជាងមីធៅធពល្ខាងម ខ។ ធោយប្ឡកវរថ សិល្បៈ 
ប រាណប្ដល្អងគការបានរកធឃើញធពល្អភិរកែកនលងមក បានយកធៅគ្បរល់្ជូនកងក ល ាំង
នររបាល្ធបរិកភណឌ  គ្បចាំគ្បាសាទ្បនទ យឆ្ម រគ្រប់គ្រងជាបធណាត ុះអាសនា។  

 កិចេស ការជាមួយអងគការ Waseda ជួសជ ល្គ្បាសាទ្សាំបូរនគ្ពរ ក ធខរដកាំពង់ធាំ ៖ បាននិង
កាំព ងបនតការងារជួសជ ល្គ្បាសាទ្ N1។ 
 

                ៣.២.នយកោា នសារមនទីរ ៖ 
 

ក.សារមនទីរជារិភាាំធពញ ៖ 
 បានទ្ទួ្ល្របូច ល ក់ប រាណប្ខមរចាំនួន១១របូ ពីធោក Moten Bosterud ជនជារិ Norway រស់

ធៅគ្បធទ្ស Andorra។  
 ធោយធយងកិចេគ្ពមធគ្ពៀងរវាងរាជរោា ភិបាល្កមព ជា និងវចិិគ្រសាល្ជារិអូស្រសាត លី្ រាជរោា

ភិបាល្កមព ជាបានអន ញ្ញា រឲ្យភារីអូស្រសាត លី្ខេីវរថ សិល្បៈប រាណប្ខមរចាំនួន០៣យកធៅតាាំង
ពិព័រណ៍ធៅគ្បធទ្សអូស្រសាត លី្រយៈធពល្០៣ឆ្ា ាំ (២០១៤-២០១៧)។ 

 បានជួសជ ល្របូច ល ក់បាន១៦របូ។ 
 បានទ្ទួ្ល្ធភាៀវឲ្យចូល្ទ្សែនសារមនទីរជារិភាាំធពញ  នរណៈគ្បរិភូជាន់ខពស់ជារិ-អនដរជារិ 

ធភាៀវជារិ-អនដរជារិ សិកាា កាម សិសែ និសែិរ គ្ពុះសងឃ សរ បចាំនួន ១៣.៤៤៣នក់ កា ងធនុះ
 នធភាៀវជារិចាំនួន ២.៦០៥ នក់ ប្ដល្ទ្ទួ្ល្បានចាំណូល្ងវកិាចាំនួន ៩១១.៧៥០ធរៀល្ 
បង់ចូល្ងវកិារដា និងធភាៀវអនដរជារិចាំនួន ៨.៩៩៧នក់ ប្ដល្ទ្ទួ្ល្បានចាំណូល្ងវកិាចាំនួន
៣១.៤៨៩ដ ោល  បង់ចូល្ងវកិារដា និងធភាៀវចូល្ធោយឥរបង់នងលចាំនួន ១.៨៤១នក់។ 
 

 ខ.សារមនទីរឧគ្កឹដាកមមគ្បល័្យពូជសាសន៍ទួ្ល្ប្សលង ៖  
 បានទ្ទួ្ល្ធភាៀវជារិ-អនដរជារិ គ្ពុះសងឃ សិសែ និសែិរចូល្ទ្សែន នចាំនួន៣១.៣៩៥នក់  

កា ងធនុះធភាៀវអនតរជារិ នចាំនួន២៤.៥៤៨នក់។ 
 
រ.មណឌ ល្វរដភាាំ ៖ 
 បានទ្ទួ្ល្ធភាៀវធទ្សចរណ៍ជារិ-អនតរជារិចូល្ទ្សែន នចាំនួន៩.០៦៣នក់កា ងធនុះធភាៀវ

អនតរជារិ ន ចាំនួន ៧.៧១៣នក់។ 
 
ឃ.មណឌ ល្ធជើងឯក ៖ 



 បានទ្ទួ្ល្ធភាៀវធទ្សចរណ៍ជារិ-អនតរជារិចូល្ទ្សែនសរ ប នចាំនួន២២.៩៦៣នក់ 
កា ងធនុះធភាៀវអនតរជារិ នចាំនួន១៩.៩២៩នក់ ។ 
 

               ៣.៣.នយកោា នប រាណវរថ  ៖  
 បានបនតស្សាវគ្ជាវ និងបញ្េូ ល្ទិ្នាន័យវរថ ប រាណធៅធខរតធសៀមរាបធៅកា ងគ្បព័នធគ្រប់គ្រងទិ្នា

ន័យ (Database)។ 
 បានបនតស្សាវគ្ជាវវរថ ប រាណធធវើអាំពីធឈើ។ 
 សិកាស្សាវគ្ជាវវរថ ប រាណធធវើអាំពីងមកា ងរចនបងធកាុះប្ករធៅសារមនទីរជារិ។  
 ធរៀបចាំឯកសារ របូភាពែែពវែាយតាមគ្បព័នធអ ិនធធើធណរ សតីពីរួនទី្ និងភារកិចេរបស់នយក

ោា នប រាណវរថ ។ 
 បានែដល់្ធសវាពិនិរយវរថ សិល្បៈនាំចូល្-នាំធចញបានចាំនួនសរ ប២៩០របូ  ទ្ទួ្ល្បានងវកិា

ចាំនួន២.៩៩៩.០០០ធរៀល្ បង់ចូល្ងវកិារដា។ 
 

៣.៤.នយកោា នប រាណវទិ្ា និងប ធរគ្បវរតិវទិ្ា ៖ 
 បានច ុះគ្ររួពិនិរយ និងទ្ប់សាក រ់ការជីកកកាយដីគ្បាសាទ្បាង ធខរតកណាត ល្។ 
 បានច ុះធបាុះបធងាគ ល្ការពារសាថ នីយទួ្ល្កាំណប់ និងទួ្ល្ដីនគ្ប ធៅស្សុកសាអ ង ធខរតកណាត ល្ 
 បានច ុះធៅកាំណរ់ទី្តាាំងធបាុះបធងាគ ល្ធៅគ្បាសាទ្ភាាំជីសូរយ ធខរតតាប្កវ។ 

 
៤-អគ្គនយកដាា នប្បចេកបទ្សវប្បធម៌ ៖ 

៤.១.នយកោា នអភិវឌ្ឍវបបធម៌ ៖ 
 បានធធវើធសចកតីប្ណនាំអាំពីមធហាស្សពបធងាើរប្ខលង មធហាស្សពសិល្បៈដាំណាាំសលមាូបអាហារ និង

ការបងាា ញម៉ាូរសធមលៀកបាំពាក់គ្បចាំឆ្ា ាំ២០១៥ជូនដល់្មនទីរវបបធម៌រាជធានី-ធខរត ធដើមបបីាន
គ្ជាប និងធគ្រៀមអន វរត។ 

 បានបនតការស្សាវគ្ជាវ និងចងគ្កងអាំពីគ្បនពណីទ្ាំធនៀមទ្ ល ប់ពិធីប ណយោរោន។ 
 បានបនតធរៀបចាំចងគ្កង និងប្កសគ្មួល្ឯកសារ សតីពីគ្បវរតិភាាំធោុះគ្កម ាំ ធៅធខរតមណឌ ល្រីរ។ី 
 បនតធរៀបចាំសារមនទីរប្ខលងប្ខមរ ធដើមបធីបើកជូនមហាជនចូល្ទ្សែន និងសិកាស្សាវគ្ជាវ។ 

 

៤.២.នយកោា នសិល្បៈភាពយនត និងែែពវែាយវបបធម៌ ៖ 
 ងរវធីដអូឯកសារពីសកមមភាពថ្នា ក់ដឹកនាំ និងការងារអងគភាពចាំណ ុះគ្កសួងបាន០៨ចាំណង

ធជើង។ 
 បានធរៀបចាំស្សង់បញ្ជ ីធ ម្ ុះឯកសាររបាាំ និងធោា នសគ្ ប់រធមលើងវធីដអូ ធដើមបីធរៀបចាំកមមវធីិ

នទី្វបបធម៌។  



 បានែតល់្អាជាា ប័ណណងមីធធវើអាជីវកមមភាពយនត-វធីដអូបាន០១ចាប់និងអន ញ្ញា រចាប់បនតបាន០៥
ចាប់។ 

 បានច ុះបញ្ជ ីស ាំែលិ្រវធីដអូខារា៉ា អូធខប្ខមរបាន០៤ធល្ខ  វធីដអូធរឿងប្ខមរ(ខាា រប្វង) បាន០៦
ចាំណងធជើង។  

 បានែដល់្ទិ្ោា ការឲ្យធធវើអាជីវកមមដល់្វធីដអូខារា៉ា អូធខប្ខមរបាន១១ធល្ខ វធីដអូប្ខមរ(ខាា រប្វង)បាន
០១ចាំណងធជើង។ 

 បានែដល់្ទិ្ោា ការឲ្យធធវើអាជីវកមមដល់្វធីដអូធរឿងបរធទ្ស (រាយ) បាន១៣ចាំណងធជើង។ 
 បានច ុះបន្តងាក បទី្តាាំងល្ក់ប្ចកចយឌី្សគម នទិ្ោា ការ ធៅស្សុកធមមរ់ ធខរតរបូងឃម ាំ ធោយដក 

 ូរបានឌី្សចាំនួន៣.៧៩១បនទុះ  ៉ាស ីនងរចមលងចាំនួន០៤ធគ្រឿង និងឡូធហាគ ចាំនួន០១
គ្បអប់។ 

 បានទ្ទួ្ល្ចាំណូល្ពីការែដល់្ធសវាកមមភាពយនដ-វធីដអូ សរ បចាំនួន៤.០៤០.០០០ធរៀល្ 
បង់ចូល្ ងវកិារដា។  
 

៤.៣.នយកោា នសិល្បៈទ្សែនីយភាព ៖ 
 បានគ្បរាំរន្តនដី និងសប្មដងសិល្បៈទាំងមហាជន និងអាជីព សរ បចាំនួន២១២ធល្ើក កា ងធនុះ

នយកោា នសិល្បៈសប្មដងកា ងស្សុកបាន១១ធល្ើក និងធៅធគ្ៅគ្បធទ្សបាន០១ធល្ើក។   
 គ្កមុសិល្បៈបនតហារ់សម និងរធមលើងសាា នដសិល្បៈសគ្ ប់សប្មតងកា ងស្សុកនិងធគ្ៅគ្បធទ្ស។ 
៤.៤.នយកោា នសិល្បៈសូនរបូ និងសិល្បៈសិបបកមម ៖ 
 កាំព ងស្សាវគ្ជាវកាច់ច ល ក់ប្ខមរភារ៣ និងស ា រៈធគ្បើគ្បាស់គ្បជាពល្រដាប្ខមរភារ៣។  
 បានធរៀបចាំបទ្បងាា ញអាំពីបធចេកធទ្សឆ្ល ក់ធឈើ ការធគ្បើគ្បាស់ធឈើ និងខាា ររបស់គ្ពុះព ទ្ធ

សគ្ ប់ការែែពវែាយ។ 
 

៤.៥.នយកោា នធសៀវធៅ និងការអាន ៖  
 បានគ្បកាសល្ទ្ធែល្គ្បឡងសាា នដប្រងនិពនធគ្បធោមធោក-កាំណាពយធរឿងឆ្ា ាំ២០១៤ 
 បានយកទ្សែនវដតីធល្ខ២០ ជូនថ្នា ក់ដឹកនាំពិនិរយ។ 
 បានច ុះសិកាស្សាវគ្ជាវឯកសារទក់ទ្ងនឹងវបបធម៌ធដើមបីច ុះកា ងទ្សែនវដតីគ្កសួងវបបធម៌និង

វចិិគ្រសិល្បៈ។ 
 
បណាណ ល័្យជារិ ៖ 
 បានទ្ទួ្ល្ធភាៀវជារិ-អនដរជារិចូល្អាន នចាំនួន ៦៨៨នក់។ 
 បានទ្ទួ្ល្ធសៀវធៅពីសាថ ប័ននន និងអងគការធគ្ៅរោា ភិបាល្គ្រប់ភាសា ចាំនួន៨៨កាល្។ 
 អាកសិកាស្សាវគ្ជាវបានខេីធសៀវធៅយកធៅអានចាំនួន៥៦កាល្។ 



 បានទ្ទួ្ល្ទិ្នន បបវរតិបាន១០០ចាប់ ទ្សែនវដដីធែែងៗ និងគ្ពឹរដិប័គ្របរធទ្សចាំនួន៨៦
កាល្។ 

 បានប្ចកធល្ខ ISBN ដល់្អាកធបាុះព មពចាំនួន៨៤ធល្ខ។ 
 បានោក់គ្កបធសៀវធៅចស់ចាំនួន៥៥កាល្ និងរមកល់្ធសៀវធៅ និងទ្សែនវដតីបាន៣៧

ចាំណងធជើង។ 
 ធធវើកាតាឡ កធសៀវធៅគ្រប់គ្បធភទ្ និងទ្សែនវដតីជាភាសាប្ខមរ-បរធទ្សបាន១២១កាល្ ។ 

 
៥ មនទីរវប្បធម៌ នងិវចិតិ្រសលិបៈរាជធាន-ីបែរដ ៖ 

 
៥.១. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈរាជធានីភាាំធពញ ៖  

ការងារធបរិកភណឌ របីូ ៖  
 បានបនតធរៀបចាំប្ងរកាការពារសណាត ប់ធាា ប់ ធសាភ័ណភាព អនម័យមណឌ ល្វរតភាាំឲ្យបានល្អជា

គ្បចាំ។  
 បានច ុះគ្ររួពិនិរយវរថ ប រាណ និងសាថ នីយប រាណធៅទួ្ល្តាគ្ពីង កា ងខណឌ ដធងាក ។  
 បានចូល្រមួគ្បជ ាំធោុះស្សាយបញ្ញា ទី្ទួ្ល្ប រាណធៅទួ្ល្អងគសាច់ជាវ  ខណឌ ធពាធិ៍ប្សនជ័យ។ 
 
ការងារធបរិកភណឌ អរបីូ ៖  
 បានគ្ររួពិនិរយកប្នលងល្ក់កាធ វបញ្ញេ ាំងវធីដអូបាន១២ធល្ើក អាជីវកមមអ ិនធធើធណរ

បាន០៦ទី្តាាំង វធីដអូគម នទិ្ោា ការបាន០១ទី្តាាំង ឌី្សគម នទិ្ោា ការបាន១២ទី្តាាំង 
ធរាងភាពយនតបាន០៣ធល្ើក ជាងរាំនូរ ច ល ក់ងមបាន០២ទី្តាាំង ស អ ងការបាន០៣ទី្តាាំង 
និងល្ក់វរថ អន សាវរយ៍ីបាន០២ទី្តាាំង។  

 បានច ុះពិនិរយទី្តាាំងអងគភាព សាថ ប័នឯកជន អងគការ ស រម គ្កមុ   ន និងអាជីវកមមប្ដល្
បានោក់ែាយពាណិជជកមមគ្រប់គ្បធភទ្ធៅធល្ើចិធញ្េ ើមែលូវបាន០៨ទី្តាាំង។ 

 បានស ការជាមួយអាជាា ធរពាក់ព័នធច ុះគ្ររួពិនិរយអាជីវកមមធ គម ធោយទ្ទួ្ល្ល្ទ្ធែល្ ៖ 
ធៅខណឌ ទួ្ល្ធគកដក ូរទូ្ធ គមចាំនួន៣១ធគ្រឿង ទូ្ធបៀចាំនួន១២ទូ្ និងធៅអីចាំនួន២៥ 
ធៅខណឌ  នជ័យ ដក ូរទូ្ធ គមចាំនួន០២ធគ្រឿង។  
  

៥.២. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរតកណាដ ល្ ៖  
ការងារធបរិកភណឌ របីូ ៖  
 បានអមដាំធណើ រធោកជាំទវអភិបាល្រងធខរតកណាត ល្ច ុះពិនិរយដល់្កប្នលងប្ដល្គ្កុម   ន ផាន 

អ ីម ិច ធសាើស ាំជួសជ ល្ប្កល្មអគ្ពុះវហិារធាំ (គ្ពុះវហិារអដារសែ) គ្បាសាទ្សង់ងមី និង
គ្ពុះបដិ គ្ពុះព ទ្ធចូល្និពាវ ន  ធ ើយបានធល្ើកសាំធណើ ជូនគ្កសួងវបបធម៌រចួធ ើយ។ 



 បានអមដាំធណើ រ ឯកឧរតមអរគនយកធបរិកភណឌ ច ុះពិនិរយដល់្ការោា នជួសជ ល្គ្បាសាទ្ស្សី
គ្រប់ល័្កាណ៍ធៅស្សុកពឮ។ ។  

 ទ្ទួ្ល្គ្បាក់ពីគ្ពុះគ្រូអរគបណឌិ រ ប  រ សាវងែ ប្ដល្បានឧបរថមានងលធភលើងចាំនួន១.៦២៨.០០០ធរៀល្
សគ្ ប់បាំភលឺធៅគ្ពុះសកយម នីធចរីយ និងបានឧបរថមាងវកិាដល់្ឆ្ម ាំចាំនួន២០.០០០ធរៀល្។ 

 បានស ការជាមួយនយកោា នប រាណវរថ ច ុះពិនិរយវរថ ប រាណចាំនួន១៧៣ដ ាំធៅសារមនទីរប្ស្ស
អាំពិល្។ 
 

ការងារធបរិកភណឌ អរបីូ ៖  
 បានច ុះពិនិរយអាជីវកមមជួល្-ល្ក់ឌី្សធៅស្សុកសាអ ង គ្ពមទាំងបាន ពនយល់្ដល់្អាជីវករសតីពី

ចាប់អាជីវកមម និងដក ូរឌី្សគម នទិ្ោា ការចាំនួន៦៤បនទុះយកមកទ្ កធៅមនទីរ វបបធម៌ធខរត។ 
 បានច ុះធធវើសគ្មង់សថិរិសិល្បៈសូនរបូ និងសិល្បៈសិបបកមមសគ្ ប់ឆ្ា ាំ២០១៥ធៅតាមបណាត

ស្សុក-គ្កងុធៅទូ្ទាំងធខរត។  
 ការយិល័្យគ្ចកធចញចូល្ប្រមួយ បានអន ញ្ញា រចាប់គ្បកបអាជីវកមមធល្ើវស័ិយវបបធម៌ 

និងវចិិគ្រសិល្បៈចាំនួន១៣ចាប់។ 
 

៥.៣. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរតតាប្កវ ៖   
ការងារធបរិកភណឌ របីូ ៖  
 បានទ្ទួ្ល្គ្ពុះព ទ្ធរបូចាំនួន០១គ្ពុះអងគ ពីសាោឃ ាំដូងខពស់ ស្សុកប រជីល្សារ និងទ្ទួ្ល្ធជើង

ទ្គ្មវរថ ប រាណចាំនួន០៣ដ ាំពីគ្បជាពល្រដា។  
 បានច ុះពិនិរយគ្បាសាទ្វរថ ប រាណធៅអន វទិ្ាល័្យនគ្ពកបាស និងសកមមភាពជីកកាយទួ្ល្ 

គ្រពាាំងធៅស្សុកនគ្ពកបាស។  
 បានទ្ទួ្ល្ធភាៀវចូល្ទ្សែនសារមនទីរធខរតសរ បចាំនួន២០នក់ និងសារមនទីរស្សុកអងគរប រ ី

សរ បចាំនួន៥៣នក់ (ធភាៀវអនតរជារិ១២នក់)។ 
 
ការងារធបរិកភណឌ អរបីូ ៖  
 បានបនតបញ្ជូ នគ្រូសិល្បៈចាំនួន០២របូធៅបងាា រ់សិល្បៈធៅសាោររ ធកាសល្យធខរត។  
 បានច ុះែែពវែាយអប់រ ាំសីល្ធម៌សងគមធៅអន វទិ្ាល័្យស ខអានគ្បាាំបីម ាំធៅស្សុកគ្ទាំង។  
 និងបានច ុះគ្បមូល្ចាំណូល្អាជីវកមមធល្ើវស័ិយវបបធម៌ធៅស្សុករីរវីង់, ស្សុកសាំធរាង និងស្សុក

នគ្ពកបាស។ 
 

៥.៤. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរតកាំពរ ៖  
ការងារធបរិកភណឌ របីូ ៖  



 បានស ការជាមួយគ្រប់ការយិល័្យវបបធម៌ស្សកុ-គ្កងុកា ងការការពារ និងប្ងរកាប រាណ
សាថ ន ជាពិធសសពគ្ងឹងសកមមភាពការងារប្ងរកាគ្បាសាទ្ និងរមណីយោា នប រាណវទិ្ា។ 

 បានទ្ទួ្ល្សិោចរកឹ០១ផាទ ាំងពីគ្បជាពល្រដាស្សុកអងគរជ័យ និងប្ែតរទវ រគ្បាសាទ្០១ផាទ ាំង
ពីគ្បជាពល្រដា និងរណៈកមមការអាចរយវរតធសរធីសាភា កា ងស្សុកទឹ្កឈូ។ 

 
ការងារធបរិកភណឌ អរបីូ ៖  
 បានស ការបណត ុះបណាត ល្បធចេកធទ្សនដកមមធដើមបីធល្ងរបាាំប្ស្សអាំបិល្ធៅអងគការែទុះ

យ វវយ័ និងវបបធម៌។  
 បានស ការជាមួយការយិល័្យស្សុក-គ្កុងកា ងការគ្ររួពិនិរយឌី្សគម នទិ្ោា ការ និងការោក់

តាាំងសាល កយីធហា សាល កសញ្ញា  និងផាទ ាំងែាយពាណិជជកមម និងស្សង់សថិរិអាជីវកមមសិល្បៈ 
សូនរបូ និងសិល្បៈសិបបកមម។ 
 

៥.៥. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរតប្កប ៖  
ការងារធបរិកភណឌ របីូ ៖  
 បានស ការជាមួយរណៈកមមការវរតធបាសស អ រកាប់ឆ្ក រនគ្ពែលូវចូល្រងូ និងបរធិវណ

រមណីយោា នភាាំសធសៀរ។  
 មន្តនតីវបបធម៌ការយិល័្យគ្កុង-ស្សុក បានច ុះែែពវែាយ និងស្សង់សថិរិគ្បចាំឆ្ា ាំ២០១៥។ 
 
ការងារធបរិកភណឌ អរបីូ ៖  
 បានដឹកនាំគ្កុមស្សាវគ្ជាវននសាកល្វទិ្ាល័្យភូមិនទវចិិគ្រសិល្បៈ ច ុះស្សាវគ្ជាវអាំពីទ្គ្មង់ធភលង

អារកែធៅគ្កងុប្កប។  
 បានច ុះគ្ររួពិនិរយ និងស្សង់សថិរិហាងកាធ វ-វធីដអូ និងកប្នលងជួល្-ល្ក់ឌី្សធដើមបទី្ប់សាក រ់

ការបញ្ញេ ាំងធរឿងអាសអាភាស និងធរឿងប្ដល្គម នទិ្ោា ការពីគ្កសួងវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈ។ 
 បានច ុះពិនិរយស្សង់សថិរិ និងប្ណនាំដល់្ េ ស់សិបបកមមកាច់ច ល ក់ព មពស ីម៉ាងរ៍ឲ្យធគរពធៅ

តាមកបួនខាា រ និងរចនបងប្ខមរឲ្យបានគ្រឹមគ្រូវ។  
 បានច ុះគ្ររួពិនិរយសាល កយីធហា ផាទ ាំងែាយពាណិជជកមម និងសាល កសញ្ញា ធែែងៗធៅគ្កុងប្កប។  

 
៥.៦. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរដគ្ពុះសី ន  ៖  

ការងារធបរិកភណឌ របីូ ៖  
 បានធរៀបចាំប្ងទាំវរថ ប រាណប្ដល្ នធៅកា ងមនទីរ។  
 



ការងារធបរិកភណឌ អរបីូ ៖  
 បានច ុះស្សង់សថិរិសិល្បៈទ្សែនីយភាព និងច ុះគ្ររួពិនិរយការតាាំងសាល កសញ្ញា ធៅគ្កងុគ្ពុះ

សី ន ។  
 បានច ុះែែពវែាយធសចកតីជូនដាំណឹងដល់្អាជីវករជួល្-ល្ក់ឌី្ស និងស្សង់ សថិរិអាជីវកមមព មព

ស ីម៉ាងរ៍ ស អ ងការ អ  រសក់ធៅស្សុកនគ្ពនប់។  
 ការយិល័្យគ្ចកធចញចូល្ប្រមួយ បានអន ញ្ញា រចាប់គ្បកបអាជីវកមមធល្ើវស័ិយវបបធម៌ និង

វចិិគ្រសិល្បៈចាំនួន១៥ចាប់។ 
 
៥.៧. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរតកាំពង់សពឺ ៖  

ការងារធបរិកភណឌ របីូ ៖  
 បានស ការជាមួយអាជាា ធរឃ ាំយអងគ ធដើមបពិីនិរយការឈូសឆ្យដី និងសាងសង់ល្ាំធៅ

ោា នខ សចាប់ធៅធល្ើទី្តាាំងកាំណរ់រាំបន់ការពាររមណីយោា នភាាំគ្ពុះ។  
 បានច ុះស្សង់សថិរិែទុះរបស់គ្បជាពល្រដាកា ងភូមិចាំការ លួង ប្ដល្សង់ធៅធល្ើស្សុះសារធពើយ រត 

វរតវាាំងចស់។  
 ច ុះពិនិរយឆអឹងដាំរធីៅអាស្សមភាាំបារ និងពិនិរយវរថ ប រាណធៅសារមនទីរនរៈប រ។ី  
 បានទ្ទួ្ល្ធភាៀវចូល្ទ្សែនសារមនទីរនរៈប រសីរ បចាំនួន៥៦៧នក់។ 
 
ការងារធបរិកភណឌ អរបីូ ៖   
 បានបញ្ជូ នគ្រូជាំនញរបាាំ ធភលងគ្បនពណី ធភលងពិណពាទ្យធៅបណត ុះបណាត ល្សិសែធៅមណឌ ល្

កូធរ ៉ា ស្សុកសាំធរាងទ្ង សិសែធៅវទិ្ាល័្យស ខាែល្លី មណឌ ល្ក  រកាំគ្ពាចារមន និងមណឌ ល្
អងគការងមីននកតីសងឈមឹ(កតីោវ )។  

 បានច ុះគ្ររួពិនិរយគ្កុម   ន ធមហាគ  វីល្ ប្ដល្មកស ាំទី្តាាំងងរភាពយនត ធៅឃ ាំតាាំងគ្កចូ 
និងឃ ាំកាប្ ង។  

 បានច ុះពិនិរយសិបបកមមអាំពីដីដ រ ធៅស្សុករងពិសី អាំពីច ល ក់ព មព ធៅគ្កងុចារមន និងច ុះ
ពគ្ងឹងខាា រកាច់ច ល ក់ប្ខមរអាំពីនងស្សីគ្រប់ល័្កាណ៍ធៅស្សុកឧដ ងគ។ 

 បានច ុះស្សាវគ្ជាវគ្បវរតិប្ខលងឯកប្ខមរធៅស្សុកឧដ ងគ។  
 ការយិល័្យគ្ចកធចញចូល្ប្រមួយគ្កងុចារមនបានអន ញ្ញា រចាប់គ្បកបអាជីវកមមធល្ើវស័ិយ

វបបធម៌   និងវចិិគ្រសិល្បៈចាំនួន១២ចាប់។ 
 
៥.៨. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរដកាំពង់ឆ្ា ាំង ៖  

ការងារធបរិកភណឌ របីូ ៖  



 បានបនតច ុះស្សង់សថិរិគ្បាសាទ្ ទួ្ល្គ្បាសាទ្ គ្រឹុះគ្បាសាទ្ សាថ នីយប ធរគ្បវរតិនិងរមណីយ
ោា នវបបធម៌គ្បវរតិសាស្រសត។ 
  

ការងារធបរិកភណឌ អរបីូ ៖  
 បានបនតច ុះគ្ររួពិនិរយ និងស្សង់សថិរិសិល្បៈទ្សែនីយភាព សិល្បៈសូនរបូ សិល្បៈភាពយនត 

និងអភិវឌ្ឍវបបធម៌។  
 

៥.៩. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរដធពាធិ៍សារ់ ៖  
ការងារធបរិកភណឌ របីូ ៖  
 បានស្សាវគ្ជាវរកធឃើញទី្ទួ្ល្ប រាណងមី (គ្រឹុះគ្បាសាទ្) ធៅវរតដាំរសីចស់   និងរកធឃើញ

ទី្តាាំងឡដ រឥដាសម័យប៉ា ល្ ពរ និងបានច ុះស្សាវគ្ជាវបញ្ញជ ក់ទី្តាាំងទួ្ល្ប រាណ ធៅស្សុក
កធណត ៀង។  

 បានច ុះគ្ររួពិនិរយោអ ងប ធរគ្បវរតិសាស្រសត ធៅស្សុកវាល្ប្វង។ 
 
ការងារធបរិកភណឌ អរបីូ ៖  
 បានច ុះពិនិរយទី្តាាំងហាងកាធ វបញ្ញេ ាំងវធីដអូ កប្នលងជួល្-ល្ក់ឌី្ស និងែែពវែាយដល់្

អាជីវករប្ដល្គ្បកបអាជីវកមមភាពយនតឲ្យជួល្-ល្ក់ឌី្សណាប្ដល្ នទិ្ោា ការពីគ្កសួង
វបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈ ធៅកា ងគ្កងុធពាធិ៍សារ់។  

 បានច ុះស្សង់សថិរិស អ ងការ និងមីគ្កូ ធ ងបាស់ បានចាំនួន០៤កប្នលងធៅឃ ាំប្ស្សសត ក។ 
 ការយិល័្យគ្ចកធចញចូល្ប្រមួយបានអន ញ្ញា រចាប់គ្បកបអាជីវកមមធល្ើវស័ិយវបបធម៌   

និងវចិិគ្រសិល្បៈចាំនួន០៧ចាប់ ទ្ទួ្ល្ងវកិាបាន១.០៥០.០០០ធរៀល្ បង់ចូល្ងវកិារដា។ 
 

៥.១០. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរដបារ់ដាំបង ៖  
ការងារធបរិកភណឌ របីូ ៖  
 បានច ុះកាំណរ់ទួ្ល្ប រាណចាំនួន០៥ទួ្ល្រឺ ទួ្ល្បល្ល័ងក, ទួ្ល្គ្រួស, ទួ្ល្ធគ្ចស, ទួ្ល្ធគល្ 

និងទួ្ល្ជីកាំប៉ា សកា ងស្សុកធ ងឬសែ។ី  
 បានចូល្រមួច ុះគ្រួរពិនិរយ ធដើមបធីធវើការជួសជ ល្គ្បាសាទ្ឯកភាាំ, គ្បាសាទ្បាប្សរនិង 

គ្បាសាទ្បាណន់ជាមួយនយកោា នគាំពារ និងអភិរកែសាំណង់ប រាណ។      
 បានទ្ទួ្ល្ធភាៀវចូល្ទ្សែនសារមនទីរធខរតសរ បចាំនួន៧២នក់ (ធភាៀវអនតរជារិ៣២នក់)។  
 
ការងារធបរិកភណឌ អរបីូ ៖  
 បានបនតហារ់កាច់បារធោា ន និងរបាាំ។  



 បានចងគ្កងគ្បវរតិរបាាំកាច់ធពារនិងច ុះស្សាវគ្ជាវរកគ្បវរតិដាំណាាំធពារធៅស្សុកររនមណឌ ល្។  
 បានច ុះពិនិរយសិបបកមមច ល ក់ធៅស្សុកបាណន់។  
 បណាណ ល័្យធខរតបានធបើកទវ រជូនសាធារណជនចូល្អានធសៀវធៅជាធរៀងរាល់្នងៃជាធមមតា 

(ធល្ើកប្ល្ងនងៃឈប់សគ្ ក)។  
 ការយិល័្យគ្ចកធចញចូល្ប្រមួយគ្កងុបារ់ដាំបង ធចញលិ្ខិរអន ញ្ញា រគ្រប់ធសវាកមមវបបធម៌

ចាំនួន០៧ចាប់ និងធៅស្សុកបធវល្ចាំនួន០២ចាប់។ 
 

៥.១១.មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរដនប៉ាលិ្ន ៖  
 ការងារធបរិកភណឌ អរបីូ ៖  
 គ្កមុសិល្បៈបានធចញសប្មតងសិល្បៈធៅកា ងកមមវធីិធែែងៗ និងបនត វឹកហារ់របាាំកាច់បារ។  
 បានច ុះធៅធធវើចាប់ជូនអាជីវករជួល្-ល្ក់ឌី្សអាជីវករអ  រសក់ចាំនួន០៤កប្នលង ធៅស្សុក

សាោធគ្ៅ។  
 ការយិល័្យគ្ចកធចញចូល្ប្រមួយបានអន ញ្ញា រចាប់គ្បកបអាជីវកមមធល្ើវស័ិយវបបធម៌ និង

វចិិគ្រសិល្បៈចាំនួន១៤ចាប់។   
 

៥.១២. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរដបនទ យ នជ័យ ៖ 
ការងារធបរិកភណឌ របីូ ៖  
 បានទ្ទួ្ល្ធភាៀវចូល្ទ្សែនសារមនទីរធខរតសរ បចាំនួន៤៧៨នក់(ធភាៀវអនតរជារិ០៥នក់) 

ចូល្គ្បាសាទ្បនទ យឆ្ម រចាំនួន៤០១នក់ (ធភាៀវអនតរជារិ៨៥នក់) និងចូល្សារមនទីរ
ប រាណវទិ្ាធទ្ពធកាសា-សាា យសរ បចាំនួន១៣នក់។  

 
ការងារធបរិកភណឌ អរបីូ ៖  
 បានច ុះគ្ររួពិនិរយវរថ សិល្បៈច ល ក់ងមចាំនួន០១របូ នាំធចញធៅរាជធានីភាាំធពញ និង០២របូធទ្ៀរ

នាំធចញធៅធខរតធសៀមរាប។  
 
៥.១៣. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរដឧរតរ នជ័យ ៖  

ការងារធបរិកភណឌ របីូ ៖  
 បានចូល្រមួជួសជ ល្សាព នទ័្ព (អូរជីក) ជាមួយនយកោា នគាំពារ និង អភិរកែសាំណង់

ប រាណ។ 
 បានច ុះពិនិរយទួ្ល្គ្បាសាទ្កប់រងកា ងរធគ្ ងធបាុះបធងាគ ល្កាំណរ់ប្ដនអភិរកែ។ 
 
ការងារធបរិកភណឌ អរបីូ ៖ 



 បានច ុះពិនិរយបញ្ញេ ាំងភាពយនត-វធីដអូ ប្ដល្គម នទិ្ោា ការពីគ្កសូងវបបធម៌ និងបានធធវើ
ការប្ណនាំដល់្អាជីវករជួល្ធមគ្កូ ធ ងបាស វធីដអូចល័្រ អាំពីកគ្មិរសធមលង ធៅគ្កុងសាំធរាង។  

 បានច ុះពិនិរយសិបបកមមច ល ក់ធឈើធៅស្សុកគ្រពាាំងគ្បាសាទ្។  
 បានច ុះពិនិរយអាជីវកមមអ  រសក់ ស អ ងការ និងល្មអគ្កចក និងច ុះពិនិរយការតាាំងសាល កយីធហា

ែាយពាណិជជកមមធៅស្សុកបនទ យអាំពិល្។  
 ការយិល័្យគ្ចកធចញចូល្ប្រមួយគ្កងុសាំធរាង បានធចញលិ្ខិរអន ញ្ញា រគ្បកបអាជីវកមមធល្ើ

វស័ិយវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈ០១ចាប់ ។  
 
៥.១៤. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរដធសៀមរាប ៖  

ការងារធបរិកភណឌ របីូ ៖  
 បានស ការជាមួយអាជាា ធរគ្កុងធសៀមរាប ច ុះគ្ររួពិនិរយការចក់ដីល្ បគ្រពាាំងគ្តាវជា

បនតបនទ ប់ធៅគ្កុងធសៀមរាបប្ដល្ នទ្ាំ ាំ១០០ប្ម៉ាគ្រ X ២០០ប្ម៉ាគ្រ ធោយគ្បជាពល្រដា០៣
នក់។  បចេ បបនាគ្រពាាំងធនុះធៅសល់្ទ្ាំ ាំ៦០ប្ម៉ាគ្រ X ១០០ប្ម៉ាគ្រ។ ជាល្ទ្ធែល្សមរថកិចេ
ចគ្មុុះបានច ុះគ្រួរពិនិរយជាធគ្ចើនធល្ើកប្រព ាំទ្ទួ្ល្បានល្ទ្ធែល្វជិជ នធឡើយ បចេ បបនាកាំព ង
ធសាើស ាំប្ែនការចរ់ការបនត។  

 បានច ុះពិនិរយផាទ ាំងរបូច ល ក់កាល្នរ០១ផាទ ាំង និងរបូឆ្ម ាំគ្បាសាទ្០១ផាទ ាំង ប្ដល្គ្បជាពល្រដា
គ្បទ្ុះធឃើញធៅស្សុះធល្បើក ស្សកុអងគរជ ាំ ធ ើយបានធធវើកិចេសនាជាមួយរណៈកមមការវរត និង
អាជាា ធរឃ ាំ ប្ដល្បានធសាើស ាំរកាទ្ កជាបធណាត ុះអាសនាធៅវរតដាំណាក់សគ្ ប់ព ទ្ធបរស័ិទ្
ធគរពបូជា។  

 បានច ុះស្សាវគ្ជាវរកធឃើញអណតូ ងប រាណចាំនួន១ និងធចរិយចាំនួន៣ ធៅវរតគ្ពុះអងគគ្ទ្ង់ 
ធៅស្សុកពួក។  

 បានែែពវែាយធសចកតីសធគ្មចធល្ខ០១ស.រ សតីពីការកាំណរ់បរធិវណគ្បាសាទ្, ទួ្ល្, ស្សុះ, 
គ្រពាាំងនិងសាព នប រាណធៅស្សុកពួក, ស្សុកស្សីសាាំ និងស្សុកគ្កឡាញ់។ 

 បានទ្ទួ្ល្ឲ្យធភាៀវចូល្ទ្សែនសារមនទីរជារិអងគរសរ ប នចាំនួន៥.៧៣០នក់ (ធភាៀវអនតរជារិ
ចាំនួន៥.៣៦២នក់) សារមនទីរគ្ពុះនធរារតមសី ន ចាំនួន៣.៩៩៧នក់ (ធភាៀវអនតរជារិចាំនួន
៣.៩២៤នក់) សារមនទីរវរតរាជបូព៌ចាំនួន៣៤០នក់ (ធភាៀវអនតរជារិចាំនួន២៩៣នក់) និង
មណឌ ល្ឧគ្កិដាកមមគ្បល័្យពូជសាសន៍(វរតងមី)ចាំនួន១៤.៤២៦នក់(ធភាៀវអនតរជារិចាំនួន៧.៤១២
នក់)។  

 បានែដល់្លិ្ខិរអន ញ្ញា រនាំធចញវរថ សិល្បៈធៅធគ្ៅគ្បធទ្សចាំនួន១២របូ។ 
 
ការងារធបរិកភណឌ អរបីូ ៖  



 គ្កមុសិល្បៈមហាជនចាំនួន២៤គ្កុមធចញសប្មតងតាមធរាងមធហាស្សព សណាា គរ ធភាជនីយ
ោា ន និងែាររាគ្រីជូនធភាៀវជារិ និងអនតរជារិទ្សែនជាគ្បចាំ។  

 បានច ុះប្ណនាំ និងគ្ររួពិនិរយបទ្ធល្មើសភាពយនត-វធីដអូដល់្អាជីវករភាពយនត-វធីដអូ 
(ការែលិ្រ ការចក់បញ្ញេ ាំង ការជួល្-ល្ក់ឌី្សអាសអាភាស និងគម នទិ្ោា ការ) ឱយចូល្រមួ
អន វរដតាមលិ្ខិរបទ្ោា នចាប់ចាំនួន២០កប្នលង ធៅស្សុកពួក ស្សុកបនទ យស្សី  និងស្សុក
គ្បាសាទ្បារង។  

 បានគ្រួរពិនិរយ និងប្ណនាំដល់្អាជីវករ សិបបករប្ដល្កាំព ងបធគ្មើធសវាកមមទក់ទ្ងនឹងជាំនញ
សិល្បៈសូនរូប និងសិបបកមមឲ្យធគរពតាមកាច់ច ល ក់ប្ខមរ កា ងគ្កុងធសៀមរាបបានចាំនួន
០៥កប្នលង។  

 បានច ុះគ្ររួពិនិរយអការាវរិ ទ្ធធល្ើសាល កយីធហា សាល កសញ្ញា  និងផាទ ាំងែាយពាណិជជកមម ចាំនួន
០៥សាល ក ច ុះការ់សាល កយីធហាប្ដល្ធល្ើកតាាំងធោយព ាំ នចាប់បានចាំនួន០៣សាល ក និងច ុះ
ផាអ កសាល កយីធហាប្ដល្សរធសរជាភាសាបរធទ្សចាំនួន០២សាល ក ធៅគ្កុងធសៀមរាប។  

 ការយិល័្យគ្ចកធចញចូល្ប្រមួយគ្កងុធសៀមរាប បានែដល់្ចាប់ធសវាកមមធល្ើវស័ិយវបបធម៌ 
និងវចិិគ្រសិល្បៈចាំនួន០៦ចាប់។ 

៥.១៥. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរតគ្ពុះវហិារ ៖  
ការងារធបរិកភណឌ របីូ ៖   
 បានចូល្រមួគ្ររួពិនិរយ និងវាស់ប្វងកាំណរ់ទ្ាំ ាំនែទដីប៉ាុះពាល់្ជាមួយ គ្បជាពល្រដាធៅធល្ើដី

សមបទនធសដាកិចេរបស់គ្កុម   នធខមបូឌា ធោនធែលនធងសិន ធៅស្សុកជាាំកានត។ 
 បានចូល្រមួពិនិរយបធងាគ ល្គ្ពាំដីរបស់គ្កមុ   នឬទ្ធីគ្កានីរធៅស្សុករធវៀង។  
 ឆ្ម ាំបានគ្រួសគ្តាយនគ្ពតាមគ្បាសាទ្ប រាណបានចាំនួន២២.២១៥ប្ម៉ាគ្រកាធរ ៉ា។ 
 បានទ្ទួ្ល្ធភាៀវចូល្ទ្សែនតាមគ្បាសាទ្នន នចាំនួន៣៧នក់ (ធភាៀវអនតរជារិ០៥នក់)។  
ការងារធបរិកភណឌ អរបីូ ៖  
 បានស្សង់សថិរិសិល្បៈសូនរបូ និងសិល្បៈសិបបកមម និងសថិរិអភិវឌ្ឍវបបធម៌ធៅស្សុកប្របង ន

ជ័យ។  
 បានស ការជាមួយគ្កមុការងារមកពីគ្កសួងវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈ ស្សាវគ្ជាវគ្បនពណី

ជនជារិរួយ ធៅស្សុករធវៀង។  
 ការយិល័្យគ្ចកធចញចូល្ប្រមួយគ្កងុគ្ពុះវហិារ បានអន ញ្ញា រចាប់គ្បកបអាជីវកមមធល្ើ

វស័ិយវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈចាំនួន០៤ចាប់។ 
៥.១៦. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរដសទឹងប្គ្រង ៖ 

ការងារធបរិកភណឌ របីូ ៖  
 បានច ុះពិនិរយធមើល្វរថ ប រាណ និងការឈូសឆ្យធធវើែលូវចាំនួន០២ប្ខែ ធៅស្សុកថ្នឡាបរវិា៉ារ់។  
 



ការងារធបរិកភណឌ អរបីូ ៖  
 បានបនតបងាា រ់របាាំដល់្សិសែវទិ្ាល័្យគ្ពុះរាជបូជនីយកិចេ។  
 បានច ុះ ែែពវែាយអន គ្កឹរយធល្ខ៦៣ អ.ន.គ្ក.ប.ក របស់រាជរោា ភិបាល្ សតីពីការគ្រប់គ្រង

គ្រួរពិនិរយសិល្បៈភាពយនត និងវធីដអូដល់្អាជីវករប្ដល្កាំព ងជួល្-ល្ក់ឌី្សគ្រប់គ្បធភទ្ប្ដល្
គម នទិ្ោា ការ។  

 បានច ុះស្សង់សថិរិសិបបកមម និងសថិរិសាល កយីធហា សាល កសញ្ញា ប្ដល្ នធៅគ្កុងសទឹងប្គ្រង
សគ្ ប់ឆ្ា ាំ២០១៥។ 

 ការយិល័្យគ្ចកធចញចូល្ប្រមួយ បានអន ញ្ញា រចាប់គ្បកបអាជីវកមមធល្ើវស័ិយវបបធម៌ និង
វចិិគ្រសិល្បៈចាំនួន១១ចាប់។ 

 
៥.១៧. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរដររនរីរ ី៖ 

                 ការងារធបរិកភណឌ របីូ ៖  
 បានច ុះគ្ររួពិនិរយការកាប់នគ្ពធឈើកា ងរាំបន់គ្រឹុះគ្បាសាទ្គ្ពុះព ទ្ធនិងបានធធវើសាល កធាំោក់ធៅ 

គ្ចកចូល្។ 
  

ការងារធបរិកភណឌ អរបីូ ៖  
 បានច ុះគ្ររួពិនិរយការ វឹកហារ់របស់គ្កុមសិល្បៈមហាជនភូមិរងណងឡិៈរាល់្សបាត  ៍។  
 បានច ុះគ្ររួពិនិរយកប្នលងជួល្-ល្ក់ឌី្សខ សចាប់ ការចក់បញ្ញេ ាំងទូ្រទ្សែន៍ប្ខែកាប ការបញ្ញេ ាំង

តាមហាងកាធ វ និងការបញ្ញេ ាំងប្ខែភាពយនតខាា រធាំចាំនួន០១ធរឿង។ 
 បានច ុះគ្ររួពិនិរយ និងស្សង់សថិរិសិបបកមមច ល ក់ និងហាងល្ក់វរថ អន សាវរយ៍ីធៅគ្កងុបាន

ល្ ង។  
 
៥.១៨. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរដមណឌ ល្រីរ ី៖ 

ការងារធបរិកភណឌ របីូ ៖ 
 បានស ការស្សង់សថិរិសាថ នីយប រាណ ែាូរប រាណ ទួ្ល្ប រាណចាំនួន២០កប្នលងធៅទូ្ទាំងធខរត។ 
ការងារធបរិកភណឌ អរបីូ ៖  
 បានច ុះធៅបណត ុះបណាត ល្សិល្បៈដល់្សិសែកា ងមណឌ ល្ចាំការប្រ។  
 បានសរធសរចងគ្កងជាឯកសារពីការគ្បមូល្ទឹ្កឃម ាំនគ្ពបាន០១អរថបទ្។  
 ច ុះធៅពិនិរយ និងប្ងរកាធៅធល្ើមជឈមណឌ ល្វបបធម៌ជនជារិធៅភាាំធោុះគ្កម ាំសគ្ ប់ធភាៀវ

ធទ្សចរណ៍មកធល្ងកាំសានត។  
 ការយិល័្យគ្ចកធចញចូល្ប្រមួយគ្កងុប្សនមធនរមយ បានអន ញ្ញា រចាប់គ្បកបអាជីវកមមធល្ើ

វស័ិយវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈចាំនួន០៤ចាប់។ 



 
៥.១៩. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរតនគ្ពប្វង ៖ 

ការងារធបរិកភណឌ របីូ ៖  
 បានច ុះធបាុះបធងាគ ល្ទី្តាាំងទួ្ល្គ្បាសាទ្នគ្ពធដើមស្សុកចាំនួន១២បធងាគ ល្ ពិនិរយទួ្ល្ប រាណ

ធៅស្សុកស ីធរកណាត ល្។  
 បានច ុះស្សង់សថិរិធបរិកភណឌ គ្រប់គ្បធភទ្។  
 បានបនតចក់ដីធធវើែលូវធៅទួ្ល្បារាយណ៍អប្ណត រធោយធគ្បើគ្បាស់ងវកិារបស់រដា និងអាំធណាយ

សបប រសជន។  
 បានទ្ទួ្ល្ធភាៀវចូល្ទ្សែនសារមនទីរធខរត នចាំនួន៣០នក់ ។   
 
ការងារធបរិកភណឌ អរបីូ ៖  
 បានច ុះស្សាវគ្ជាវ និងធគ្ជើសធរ ើសគ្កមុសិល្បៈយ វជនធដើមបធីៅចូល្រមួវរគបណត ុះបណាត ល្គ្កមុ

អាកបធងកើរសាា នដ ចូល្រមួគ្បកួរគ្បប្ជងកា ងមធហាស្សពសិល្បៈយ វជនទូ្ទាំងគ្បធទ្សឆ្ា ាំ២០១៦ 
ធៅស្សុកបាភាាំ ស្សកុគ្ពុះធសតច និងគ្កុងនគ្ពប្វង។  

 បានច ុះពិនិរយអាជីវកមមជួល្-ល្ក់ឌី្សធៅគ្កុងនគ្ពប្វង។  
 បានពិនិរយការោក់តាាំងសាល កសញ្ញា គ្រប់គ្បធភទ្ធៅស្សុកកាំពង់គ្រប្បក។  

 
៥.២០. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរតសាវ យធរៀង ៖ 

ការងារធបរិកភណឌ របីូ ៖  
 បានច ុះគ្ររួពិនិរយទួ្ល្ប រាណ និងគ្បាសាទ្ប រាណចាំនួន១១ធល្ើក។  
 បានច ុះ ស ការជាមួយអាជាា ធរប្ដនដីធធវើបលង់ទួ្ល្ប រាណចាំនួន០២បលង់ និងែែពវែាយចាប់

សតីពីកិចេការពារធបរិក ភណឌ ចាំនួន០១ធល្ើក។   
 

                ការងារធបរិកភណឌ អរបីូ៖  
 បានបងាា រ់របាាំដល់្ស រមន៍យ វជនធខរតចាំនួន០១គ្កុម គ្កមុសិល្បៈ មហាជនចាំនួន០២

គ្កមុ។  
 បានគ្ររួពិនិរយអាជីវកមមជួល្-ល្ក់ឌី្សចាំនួន០១ធល្ើក រកធឃើញឌី្សគម នទិ្ោា ការចាំនួន២០០

បនទុះ។ 
 បានស្សាវគ្ជាវគ្បវរតិធែែងៗបាន០១អរថបទ្ និងច ុះគ្រួរពិនិរយការោក់តាាំងសាល កយីធហា និង

ផាទ ាំងែាយពាណិជជកមមចាំនួន០២ធល្ើក។  
 

៦.សាកលវិទ្ាលយ័ភមូិនទវចិិត្រសលិបៈ ៖ 



 បានបនតអន វរតកមមវធីិសិកាឆ្ា ាំសិកា២០១៤-២០១៥។ 
 បានធបើកការគ្បឡងបញ្េ ប់បរញិ្ញា បគ្រធៅមហាវទិ្ាល័្យនដសាស្រសត។ 
 បានធរៀបចាំបាឋកថ្នសតីពី  “ កាំធណើ ររដាសម័យម នអងគរ ៖ ល្ទ្ធែល្ដាំបូងននការស្សាវគ្ជាវធៅ

ថ្នឡាបរវិា៉ារ់” ធៅសាកល្វទិ្ាល័្យភូមិនទវចិិគ្រសិល្បៈ។ 
 បានបញ្ជូ នសាស្រសាត ចរយចាំនួន០២រូប និងនិសែិរចាំនួន០៥រូប ធៅចូល្រួមកមមវធីិ “Asean Music 

and Performing Arts” ធៅគ្បធទ្សនង។ 
 បានបញ្ជូ ននិសែិរចាំនួន០៣របូ ធៅចូល្រមួគ្បកួរគ្បប្ជងធគ្ជើសធរ ើសយកធបកាភាពធដើមបីធៅចូល្រួម 

កមមវធីិធបាុះជ ាំរ ាំរន្តនតីរកីរាយ ធៅទី្គ្កុងប ូសាន សាធារណរដាកូធរ ៉ា។ 
 

ជារមួសកមមភាពការងារវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈ កា ងប្ខកកកោ ឆ្ា ាំ២០១៥ធនុះ  នដាំធណើ រការល្អ។ 
ទាំងថ្នា ក់ដឹកនាំ និងគ្រប់អងគភាពធគ្កាមចាំណ ុះគ្កសួងបានបាំធពញការងាររបស់ខលួនគ្បកបធោយការទ្ទួ្ល្ខ ស
គ្រូវខពស់ ធ ើយប្ដល្ការងារទាំងធនុះនឹងជួយធោយផាទ ល់្ឬ/និងធោយគ្បធយល្ធដើមបឲី្យសធគ្មចបាននូវប្ែនការ
ការងារប្ដល្អងគភាពនីមួយៗបានធល្ើកសគ្ ប់ឆ្ា ាំ២០១៥ ធ ើយទ្នទឹមធនុះនឹងនាំឲ្យ្នធៅសធគ្មចបាន
តាមប្ែនការយ ទ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍជារិ២០១៤-២០១៨កា ងវស័ិយវបបធម៌។ 

 

ធសចកតីដូចបានធគរពជគ្ បជូនខាងធល្ើ  សូម ឯកឧត្ដមបណ្ឌ ិត្សភាចារ្យ ឧបនយករដាមន្តនដី 
រដាមន្តនដីទ្ទួ្ល្បនទ កទី្សដកីាររណៈរដាមន្តនដី ធមតាដ គ្ជាបជារបាយការណ៍ដ៏ខពង់ខពស់។ 

 

សូម ឯកឧត្ដមបណ្ឌ ិត្សភាចារ្យ  ធមតាដ ទ្ទួ្ល្នូវការធគរពដ៏ខពង់ខពស់អាំពីនងខា ាំ ។ 
 
                                                                                                              រដាមន្តនរ ី
            

 

 

ចមលងជូន ៖ 
-ខ ទ្ទកាល័្យសធមដចនយករដាមន្តនដី 
-រណៈកមមការអប់រ ាំ ធមមការ វបបធម៌ ធទ្សចរណ៍ គ្ពឹទ្ធសភា 
-រណៈកមមការទី្ ៧ រដាសភា 
-ទី្សដីការរណៈរដាមន្តនដី (នយកោា នសរ ប) 
-គ្កសួងប្ែនការ  (វទិ្ាសាថ នជារិសថិរិ) 
-គ្កុមសធងករការធសដាកិចេ សងគមកិចេ និងវបបធម៌ (ទី្សដីការរណៈរដាមន្តនដី) 
-ឯកសារ-កាល្បបវរដិ 
 

 
 


