របាយការណ៍
លទ្ធផលការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិលបៈ ត្ប្ច ាំខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៥


ទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ និ ងគ្រប់អងគភាពចាំ ណុះគ្កសួងវបបធម៌និងវ ិចិគ្រសិល្បៈបានខិរខាំគ្បឹងប្គ្បងធធវើការងារ
យ៉ា ងធ

ុះមរជាគ្បចាំ

ជារិ២០១៤-២០១៨

ធដើ មបីធធវើយ៉ាងណាឲ្យសធគ្មចបានជាដាំ ណាក់កាល្ៗតាមប្ែនការយទ្ធសាស្រសតអភិ វឌ្ឍ
កាងវ ិស័យវបបធម៌ប្ដល្បានធរៀបចាំធោយអនធោមតាមកមមវ ិធីនធយបាយយទ្ធសាស្រសត

ចរធកាណដាំណាក់ កាល្ទ្ី៣ននរាជរោាភិ បាល្នីរិកាល្ទ្ី ៥ននរដាសភា។
គ្កសួងបានបាំ ធពញការងាររបស់ខួន
ល ធ

ើយទ្ទ្ួ ល្បានល្ទ្ធែល្ដូចជគ្

ធៅកាងប្ខសីហា

ឆ្ាាំ២០១៥ធនុះ

បជូនខាងធគ្កាម៖

១.សកមមភាពថ្ននក់ដឹកន ាំ ៖

សកមមភាពកាងគ្បធទ្ស ៖



នងៃទ្ី១០ ប្ខសីហា ឆ្ា២
ាំ ០១៥ ៖ ធោកជាំ ទវរដាមន្រនតី ចូ ល្រួមកាងពិធីជប់ ធល្ៀងជូ នដាំ ធណើរ
ឯកឧរតម Dinesh K. Patnaik ឯកអរគរដាទ្ូរឥណា
ា គ្បចាំធៅកមពជា ធៅធរ

ោានឯកឧរតម

បណិ ា រសភាចរយ សខ អាន ឧបនយករដាមន្រនតី រដាមន្រនតីទ្ទ្ួ ល្បនទកទ្ី សីកា
ត ររណៈរដាមន្រនតី។



នងៃទ្ី១៤ ប្ខសីហា ឆ្ាាំ២០១៥ ៖ ធោកជាំ ទវរដាមន្រនតី ចូ ល្រួមជាអធិបរីកងពិ
ា
ធីគ្បកាសទ្ទ្ួ ល្
សាគល្់ស

សភាពរណៈកមមការសាខាស

រមនរ ីកមពជាធដើមបីសនតិភាព

និ ងអភិវឌ្ឍនន

គ្កសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិគ្រសិល្បៈ ។



នងៃទ្ី១៩ ប្ខសីហា ឆ្ា២
ាំ ០១៥ ៖

ធោកជាំ ទវរដាមន្រនតី ចូ ល្រួមជាអធិបរីកាងពិ ធីគ្បជាំែសពវ

ែាយកិ ចចការចាំបាច់មួយចាំ នួនពាក់ព័នធបញ្ហ
ា គ្ពាំប្ដន ធៅនយកោានសិល្បៈទ្សសនី យភាព។



នងៃទ្ី២១ ប្ខសីហា ឆ្ា២
ាំ ០១៥ ៖
-ធោកជាំ ទវរដាមន្រនតីបានអនញ្ហារជូនឯកឧរតម

Christopher

B.

Montero

ឯកអរគរដាទ្ូរ

ីល្
វ ីពីន គ្បចាំធៅកមពជា ចូ ល្ជួបសប្មតងការរួ រសម និងពិ ភាកាការងារធល្ើវ ិស័យវបបធម៌
ននគ្បធទ្សទាំងពី រ។

-ធោកជាំ ទវរដាមន្រនតី

ចូល្រួមជាអធិបរីកាងពិធីសធ ព ធឯកសារភាពយនតសីព
ត ី

The

Killing

Fields of Dr. Haing S. Ngor ធៅែារទ្ាំ ធនើ ប Aeon Mall។

សកមមភាពធគ្ៅគ្បធទ្ស ៖


នងៃទ្ី៦-៩ ប្ខសីហា ឆ្ា២
ាំ ០១៥ ៖ ធោកជាំ ទវរដាមន្រនតី បានបាំ ធពញទ្សសនកិ ចក
ច ងគ្កបខ័
ា
ណា កិចច
ស

គ្បរិបរតិការអនរាំ បន់ននគ្បធទ្សកមពជា ឡាវ មីយ៉ាន់

គ្បធទ្សនង

និងចូ ល្រួមកមមវ ិធី សធ ព ធ

៉ា និងធវៀរណាម (CLMV) ជាមួ យ

“មជឈមណាល្វបបធម៌ អាសា៊ាន”

(ASEAN

Culture

Center) ធៅគ្បធទ្សនង។


នងៃទ្ី១៤-១៨ ប្ខសីហា ឆ្ា២
ាំ ០១៥ ៖ ធោកជាំ ទវ ឆឹង សីមន អនរដាធល្ខាធិការ បានចូ ល្រួម
និ ងធរៀបចាំទ្ិវាជារិកមពជា (Cambodia National Day) កាងឱកាសពិព័រណ៌ពិភពធោក ឆ្ាាំ
២០១៥ ធៅគ្បធទ្សអី តាល្ី។



នងៃទ្ី២៩ ប្ខកកកោ ដល្់នងៃទ្ី៣ ប្ខសីហា ឆ្ា២
ាំ ០១៥ ៖ ឯកឧរតម សាំរាង
ាំ កាំ សានត រដាធល្ខាធិ ការ
បានធៅចូ ល្រួមសនាិសីទ្អនតរជារិននរដាមន្រនតីវបបធម៌

(International

Conference

of

the

Ministers of Culture) ធៅគ្បធទ្សអី តាល្ី។
២.អគ្គនយកដ្ឋានរដាបាល និងហិរញ្ញ វរថុ ៖

២.១.នយកោានរដាបាល្ទ្ូធៅ ៖


បានទ្ទ្ួ ល្ល្ិខិរចូ ល្ពី គ្រប់ សាាប័នចាំ នួន៤៧០ចាប់

និ ងបញ្ូជ នល្ិខិរធចញធៅគ្រប់សាាប័ន

ចាំ នួន៣៩២ចាប់។ ទ្នទឹមធនុះក៏ បានតាក់ប្រងល្ិខិររដាបាល្ និ ងល្ិខិរធែសងៗធទ្ៀរបានចាំ នួន៤៣
ចាប់ តាមបញ្ហ
ជ របស់ថ្នាក់ ដឹកនាំ។


បានធរៀបចាំ ទ្ទ្ួ ល្ធភញៀវជារិ-អនដរជារិ និងធរៀបចាំកមមវ ិធី គ្បជាំ ធែសងៗបានល្អគ្បធសើរ។



បានធរៀបចាំ ក ល ាំងសនដិសខ និ ងនររបាល្យមកាមគ្បចាំការធពល្នងៃ និ ងយប់បានល្អគ្បធសើរ
កាងការប្ងរកាសវរាិភាពធៅទ្ី សីកា
ដ រគ្កសួង។



បានធធវើការប្បងប្ចកធសៀវធៅរាជកិ ចជ
ច ូនថ្នាក់ដឹកនាំតាមធោល្ការណ៍គ្បចាំប្ខ។



ការ ិយល្័យព័រ៌

នវ ិទ្ាបានបនតដាំធណើរការជាធមមតាតាមប្ែនការកាំ ណរ់ ។

២.២.នយកោានបរគល្ក
ិ ៖


បានបញ្ចប់ ការគ្បឡងធគ្ជើសធរ ើសសិសស និ សសិរចូល្បធគ្មើ ការងារកាងគ្កបខ័ណាគ្កសួងវបបធម៌
និ ងវ ិចិ គ្រសិល្បៈឆ្ាាំ២០១៥

ធោយធគ្ជើ សធរ ើសបានចាំនួន១០១នក់

កណា
ត ល្ចាំ នួន៥១នក់ និងថ្នាក់មនទីររាជធានី -ធខរតចាំនួន៥០នក់។


បានធធវើគ្បកាសជូ នមន្រនតីរាជការឱយចូ ល្និ វរតន៍ចាំនួន៦នក់ ។

២.៣.នយកោាននីរិកមម ៖

កាងធនុះថ្នាក់

រដាបាល្



បានចូ ល្រួមគ្បជាំពិភាកាធល្ើអនគ្កឹ រយពាក់ព័នធនឹងអាជាញធរការពារ

និ ងការអភិវឌ្ឍរមណីយោាន

វបបធម៌គ្បាសាទ្សាំបូរនគ្ពរក ធៅទ្ី សីកា
ត រគ្កសួង។


បានចូ ល្រួមគ្បជាំពិភាកា

និ ងអនម័ រធល្ើធសចកតីគ្ពាងបទ្បញ្ហ
ជ នែទកាង

សគ្

ប់ មន្រនតីរាជការ

ិ ិគ្រសិល្បៈ ធៅទ្ី សីកា
គ្កសួងវបបធម៌ និ ងវច
ត រគ្កសួង។


ិ នការសខាភិ បាល្
បានចូ ល្រួមគ្បជាំអនតរគ្កសួ ងធដើ មបីពិភាកាធល្ើធសចកតីគ្ពាងអនគ្កឹ រយ សតីពីវធា
ធដើមបីទ្ប់ សាករ់ និងធឆលើយរបការឆលងរាល្ោល្ជាអនតរជារិននជមៃឺធៅតាមគ្ចកធចញចូ ល្ ធៅ
គ្កសួងសខាភិ បាល្។



បានចូ ល្រួមសិកាាសាោ សតីពីការគ្រួរពិនិរយ និងវាយរនមលការអនវរតកមមវ ិធីអភិ វឌ្ឍសមរាភាព
មន្រនតីរាជការសីវ ិល្២០១៤-២០១៥
សគ្



កាងគ្កបខ័ណារធគ្

ិរញ្ា វរាសាធារណៈ

ប់កមមវ ិធីអភិ វឌ្ឍជនបទ្ អនវរតកមមវ ិធី ទ្ី២ ធៅធភាជនី យោានទ្ធនលបាសាក់ ២។

បានចូ ល្រួមឆលងអនគ្កឹរយ

សតីពីការចុះបញ្ជីស

គ្កបខ័ ណាដាំបូល្ប្រមួ យ ធៅគ្កសួងឧសា


ងគ្រប់ គ្រង

បានចូ ល្រួមគ្បជាំ ធដើមបីពិនិរយ

គ្ោសធនរូ ច

មធយម

និងធសវាកមមធគ្កាម

កមម និងសិបបកមម។

និងពិ ភាកាធឡើងវ ិញ

សតីពីការធធវើបចចបបនាកមមកគ្មងព័រ៌

ន

ធសវាសាធារណៈ និងកាំណរ់ ធសវាអាទ្ិ ភាព ធៅគ្កសួងមខងារសាធារណៈ។

២.៤.នយកោានរណធនយយ និង


បានធសាើសាំងវ ិការដាសគ្

ិរញ្ាវរា ៖

ប់ គ្បាក់បាំណាច់ និ ងធបៀវរសមន្រនតីរាជការ មន្រនតីជាប់កិចស
ច នា ពល្ករ

អប្ណតរ និ ងឧបរាមភមររកមនសសរស់ប្ខសីហា ឆ្ាាំ២០១៥។



បានធសាើសាំធោល្ការណ៍ងវ ិការដាសគ្

ប់ធរៀបចាំគ្បឡងធគ្ជើសធរស
ើ សាានដប្រងនិពនធ និងកាំណាពយ

ធរឿង ឆ្ាាំ២០១៥។



បានធធវើរបាយការណ៍ និ ងសាោកបគ្របង់ ចាំណូល្

ន៖

o ល្ក់សាំបគ្រចូល្ទ្សសនសារមនទី រ ។
ិ ័ យ ភាពយនត ។
o គ្រួ រ ពិ និ រយវ ស

o គ្រួ រ ពិ និ រយការនាំ ធចញ-នាំ ចូ ល្ វរា សិ ល្បៈ។
o ជួ ល្ មណា ល្រូប ភាព (អាឡឺ យ៉ា ង់ ) ប្ខកកក ោ ។
o ជួ ល្ ធរាងភាពយនត ធខមរ ន
ិ ទ ប្ខឧសភា និ ង មិ ង ន។
o នងល ជួ ល្ ទ្ី តាាំ ង មួ យ ប្ែា ក របស់ ន យកោា នអភិ វ ឌ្ឍវបបធម៌ ប្ខកកក ោ

ដល្់ ក ញ្ហា

២០១៥។



បានធធវើអាណរតិធបើកគ្បាក់សគ្

ប់ ចាំណាយធបសកកមមធគ្ៅគ្បធទ្ស។



បានធធវើអាណរតិចាំណាយធបសកកមមតាមបណា
ត រាជធានី -ធខរត ឆ្ាាំ២០១៥។



ចាំ ណាយទ្ូ ទរ់រជជធទ្យយបធរគ្បទនជាំ ទ្ី២ ឆ្ាាំ២០១៥។



ចាំ ណាយទ្ូ ទរ់បធញ្ាើនគ្បសណីយនងលធែញើល្ិខិរែលូវការគ្បចាំគ្រី

សទ្ី ២ ឆ្ាាំ២០១៥។

ឆ្ាាំ



ចាំ ណាយទ្ូ ទរ់នងលធគ្បើគ្បាស់ថ្នមពល្អរគិសនី ប្ខធាូ ឆ្ាាំ២០១៤ ដល្់ប្ខឧសភា ឆ្ាាំ២០១៥ របស់
នយកោានសិល្បៈភាពយនត

និ ងគ្បចាំគ្រី

សទ្ី ២

ឆ្ាាំ២០១៥

របស់នយកោានោាំពារ

និ ងអភិរកសសាំណង់បរាណ។



បានសាំធោល្ការណ៍ចាំណាយធបសកកមមធគ្ៅគ្បធទ្ស។



ចាំ ណាយធរៀបចាំមធហាស្សពភាពយនត-វ ីធដអូ ជារិ ធល្ើកទ្ី៤ ឆ្ាាំ២០១៥។



ចាំ ណាយធរៀបចាំវរគបណតុះបណា
ត ល្ សតីពីកិចចការរដាបាល្ និ ងការងារធល្ើប្ែនការយទ្ធសាស្រសត។



ចាំ ណាយធរៀបចាំ សិកាាសាោ សតីពីការកសាងប្ែនការ និងធរៀបចាំ សូចនករ។



ចាំ ណាយធរៀបចាំធបើកមធហាស្សពសិល្បៈជារិ ឆ្ាាំ២០១៥។



ចាំ ណាយធបាុះពមពតាមបណា
ត អងគភាពគ្បចាំឆ្ាាំ២០១៥។



បានគ្រួរពិ និរយឯកសារប័ណណចាំណាយប្ខមករា ដល្់ធមសា ឆ្ាាំ២០១៥។



បានពិនិរយឯកសារអាណរតិប្ដល្បានចាំ ណាយរួច។



បានធរៀបចាំ ឯកសាររជជធទ្យយជាំ ទ្ី៣ ឆ្ាាំ២០១៥។

២.៥.នយកោានស ភ រៈ និងបរ ិកាារ ៖


បានធធវើការប្បងប្ចកស ភ រៈ ជូ ននយកោាននន និងថ្នាក់ដឹកនាំ។



បានធធវើការប្បងប្ចកធគ្បងឥនធនៈប្ខកកកោ និ ងសីហា ជូ ននយកោាននន និងថ្នាក់ ដឹកនាំ។



បានធធវើសាំធណើសាំធោល្ការណ៍ធដើមបីធធវើការធបាុះពមពសកាីប័គ្រធសៀវធៅឯកសារធែសងៗរបស់
អងគភាព និ ងធបាុះពមពបោ ពាកយធសាលកសគ្



បានធល្ើករធគ្



បានអនវរតការងារធដញនងលធល្ើការងារែគរ់ែគង់ធគ្បងឥនធនៈ
សងាារ ិមឆ



ងជួ សជល្អាោរ និ ងធ

ប់ ធរៀបចាំទ្ិវាវបបធម៌ ជារិ។

ោារចនសម័ ពនធននរបស់គ្កសួងឆ្ាាំ២០១៦។
ស ភ រៈការ ិយល្័យ

និងធគ្រឿង

សទ្ី ២ ឆ្ាាំ២០១៥។

បានអនវរតការងារគ្បរល្់-ទ្ទ្ួ ល្ែគរ់ែង
គ ់ ស ភ រៈបធចចកធទ្សឆ្ាាំ២០១៥ និងការងារធធវើបធងាគល្
ការពារសាានី យបរាណ។

២.៦.នយកោានប្ែនការ សារ
ិ ិ និងសរប ៖


បានធរៀបចាំ ធធវើរបាយការណ៍តាមរបបកាំ ណរ់ គ្បចាំប្ខសីហា ឆ្ាាំ២០១៥។



បានបនតធរៀបចាំ តារាងតាមោនការអនវរតប្ែនការសកមមភាពការងារវបបធម៌
ឆ្ាាំ២០១៥។



បានបនតធរៀបចាំ ប្ែនការ២០១៦-២០១៨។



បានបនតធរៀបចាំ គ្បមូ ល្ទ្ិនន
ា ័ យសាិរិវបបធម៌ ឆ្ាាំ២០១៤។

២.៧.នយកោានស

គ្បរិបរតិការវបបធម៌អនតរជារិ និងកិចកា
ច រអាសា៊ាន ៖

និ ងវ ិចិ គ្រសិល្បៈ



បានទ្ទ្ួ ល្ល្ិខិរចូ ល្ចាំនួន៦៤ឯកសារ មកពីគ្រប់សាាប័ ន អងគការ និងពីធគ្ៅគ្បធទ្ស ធដើមបី
ជូ នថ្នាក់ ដឹកនាំគ្កសួងគ្រួរពិ និរយ និងសធគ្មច។



បានសគ្មួល្ប្បបបទ្ជូ នថ្នាក់ ដឹកនាំ និងមន្រនតីជាំនញធៅបាំ ធពញធបសកកមម ចូ ល្រួមគ្បជាំ និង
សប្មតងសិល្បៈបានចាំ នួន៧ធល្ើក ដូ ចជាធៅគ្បធទ្សនង ឡាវ ជប៉ាន សាធារណរដាគ្បជា

និ រ

ចិ ន និងអី តាល្ី។
៣.អគ្គនយកដ្ឋានបប្រិកភណឌ ៖

៣.១.នយកោានោាំពារ និងអភិរកសសាំណង់បរាណ ៖
ក.ការងារអភិរកសោានអងគរ ៖


បានចូ ល្រួមធធវើកាំណាយស្សាវគ្ជាវរកគ្រឹ ុះសាពនបរាណ (សាពនទ្ិព)វ ធខរតឧរតរ



បានបនតចុះបញ្ជី និ ងបញ្ូច ល្ទ្ិ នន
ា ័ យវរាសិល្បៈបរាណធៅកាងកាំពយូទ្័ រ។

នជ័ យ។

ខ.ការងារការពាររាំបន់គ្បាសាទ្ ៖


បានចុះពិ និរយការោានជួ សជល្សាពនទ្ិពវ
ធខរតឧរតរ

និងស្សាវគ្ជាវឯកសារទក់ទ្ងនឹងគ្បវរតិសាពនទ្ិពវ

នជ័ យ។

រ.ការងារគ្រប់គ្រងរមណីយោានវបបធម៌ ៖


បានចូ ល្រួមកាងការសាងសង់គ្ពុះវ ិហារធៅវរតគ្ពុះមធហាសងសវណណ រិរ ីបឹ ងប្ដង ស្សុកសទឹងគ្រង់
ធខរតកាំពង់ ចម។

ឃ.ការងារជួសជល្គ្បាសាទ្ និងសាំណង់បរាណ ៖


ការោានគ្បាសាទ្គ្ពុះសទឹង ធខរតគ្ពុះវ ិហារ ៖ បានទ្ល្់គ្ទ្ និ ងសធន្រងាគុះបនទន់ចាំណចហានិភ័យ
ចាំ នួន២៣កប្នលង។



ការោានគ្បាសាទ្បាប្សរ ធខរតបារ់ដាំបង ៖ បានសិកាសគ្មង់ បង
ល ់ ធោយសទង់តាម ៉ា សីនរូ ប៉ាូ
សធគ្មច១០០ភាររយ និងវាស់សង
ទ ់ រូ របលង់បចចបបនាភាពសធគ្មច១០ភាររយ។



ការោានគ្បាសាទ្ឯកភាាំ ធខរតបារ់ដាំបង ៖ បានទ្ល្់គ្ទ្រាំ បន់ ធគ្ោុះថ្នាក់ចាំនួន៨កប្នលង និងរូរបលង់
បាន៧៥ភាររយ។



ការោានគ្បាសាទ្ភាាំជីសូរយ

ធខរតតាប្កវ

៖

បានទ្ល្់គ្ទ្រាំបន់ ធគ្ោុះថ្នាក់ ចាំនួន៨កប្នលង

និង

សធគ្មចប្ែនការបាន៩៥ភាររយ។


ការោានគ្បាសាទ្ស្សីគ្រប់ល្័កាណ៍ ធខរតកណា
ត ល្ ៖ បានកាប់ ធដើ មធ

ើ ដុះធល្ើគ្បាសាទ្សធគ្មច

១០០ភាររយ និ ងសធគ្មចប្ែនការបាន៧៥ភាររយ។


ការោានសាពនទ្ិពវ

ធខរតឧរតរ

សធគ្មច១០០ភាររយ

នជ័ យ

វាស់សង
ទ ់

៖

បានសិកាសគ្មង់ បង
ល ់ ធោយសទង់តាម ៉ា សីនរូ ប៉ាូ

និងរូ របលង់បចចបបនាភាពសធគ្មច៨០ភាររយ

សធគ្មច១០០ភាររយ និងបនតរូរបលង់កងកាំ
ា
ពយូទ្័ រ។

ជួ សជល្



ការោានគ្បាសាទ្បាណន់ ធខរតបារ់ដាំបង ៖ ការងារទ្ល្់គ្ទ្សធគ្មច១០០ភាររយ។

ង.ការងារអភិរកសតាមបណា
ត ធខរដ ៖

អភិរកសោានកាំ ពង់ ធាំ និង គ្ពុះវ ិហារ ៖


បនតចូល្រួមស

ការជាមួយអងគការ Waseda ចងគ្កងឯកសារ និងជួ សជល្គ្បាសាទ្សាំបូរ

នគ្ពរក ធៅធខរតកាំពង់ធាំ ។

អភិរកសោានបារ់ ដាំបង បនទយ

នជ័ យ និ ង ឧរដរ

នជ័ យ ៖



បានចុះពិ និរយងមគ្បាសាទ្បនទយទ្័ ពប្ដល្បានធាលក់ចាំនួន៨ដាំ។



បានចុះពិ និរយ និងទ្ប់ សាករ់ គ្បជាពល្រដាទ្ន្រនទនយកដី គ្បាសាទ្សាំណាងតាសខ។

ច.ការងារស


កិ ចចស

គ្បរិបរដិការជាមួយអនដរជារិ ៖
ការជាមួ យអងគការ Waseda ជួ សជល្គ្បាសាទ្សាំបូរនគ្ពរក ធខរដកាំពង់ធាំ ៖ បាននិ ង

កាំ ពងបនតការងារជួ សជល្គ្បាសាទ្ N1។

៣.២.នយកោានសារមនទីរ ៖
ក.សារមនទីរជារិភាំធា ពញ ៖


បានទ្ទ្ួ ល្រូបវរាសិល្បៈបរាណប្ខមរចាំ នួន១រូបរឺ “គ្ពុះវ ិណណ ” ធធវើពីងភ
ម ក់ ពីគ្បធានមនទីរវបបធម៌
និ ងវ ិចិ គ្រសិល្បៈធខរតកាំពង់សឺ។
ព



បានធរៀបចាំធបើកសធ ព ធពិព័រណ៍មិនអចិនន្រនតយ៍សីព
ត ី “ស្រសតីប្ខមរធៅធពល្អរីរ បចចបបនា និងអនររ”
ធៅសារមនទីរជារិ ភាំធា ពញ ធោយ




នការោាំគ្ទ្ និងឧបរាមង
ភ វ ិកាធោយរោាភិបាល្ជប៉ាន តាម

រយៈអងគការយូធណសកគ្បចាំ
ធៅកមពជា (៥.៨.២០១៥ ដល្់១៥.១០.២០១៥)។
ូ
បានជួ សជល្រូបច ល ក់ បាន១៧រូប។

បានទ្ទ្ួល្ធភញៀវឲ្យចូល្ទ្សសនសារមនទីរជារិភាំធា ពញ

នរណៈគ្បរិភូជាន់ខពស់ជារិ -អនដរជារិ

ធភញៀវជារិ -អនដរជារិ សិកាាកាម សិសស និ សសិរ គ្ពុះសងឃ សរបចាំនួន ២០.៤៩៣នក់ កាងធនុះ
នធភញៀវជារិ ចាំនួន ៣.៣៨៩ នក់ ប្ដល្ទ្ទ្ួ ល្បានចាំ ណូល្ងវ ិកាចាំ នួន ១.១៨៦.១៥០ធរៀល្
បង់ចូល្ងវ ិការដា និ ងធភញៀវអនដរជារិចាំនួន ១៥.៣៣៦នក់ ប្ដល្ទ្ទ្ួ ល្បានចាំ ណូល្ងវ ិកាចាំ នួន
៥៣.៦៧៦ដោល បង់ចូល្ងវ ិការដា និងធភញៀវចូ ល្ធោយឥរបង់នងលចាំនួន ១.៧៦៨នក់។
ខ.សារមនទីរឧគ្កឹដក
ា មមគ្បល្័យពូជសាសន៍ទ្ួល្ប្សលង ៖


បានទ្ទ្ួ ល្ធភញៀវជារិ -អនដរជារិ គ្ពុះសងឃ សិសស និ សសិរចូ ល្ទ្សសន
កាងធនុះធភញៀវអនតរជារិ

រ.មណាល្វរដភាំ ា ៖

នចាំ នួន៣៤.៣៥៤នក់។

នចាំ នួន៤០.៧០០នក់



បានទ្ទ្ួ ល្ធភញៀវធទ្សចរណ៍ជារិ -អនតរជារិចូល្ទ្សសន
អនតរជារិ

នចាំនួន៩.៧០៨នក់

កាងធនុះធភញៀវ

នចាំនួន ៨.៥០៨នក់។

ឃ.មណាល្ធជើងឯក ៖


បានទ្ទ្ួ ល្ធភញៀវធទ្សចរណ៍ជារិ -អនតរជារិចូល្ទ្សសនសរប
ធនុះធភញៀវអនតរជារិ

នចាំនួន១៤.៥៨៧នក់

កាង

នចាំនួន១៣.៣៨៧នក់។

៣.៣.នយកោានបរាណវរា ៖


បានបនតស្សាវគ្ជាវ និងបញ្ូច ល្ទ្ិ នន
ា ័ យវរាបរាណធៅធខរតធសៀមរាបធៅកាងគ្បព័នធគ្រប់គ្រងទ្ិ នា
ន័ យ (Database)។



បានបនតស្សាវគ្ជាវវរាបរាណធៅធគ្ៅឃ្លង
ាំ និ ងគ្បមូល្យកមករកាទ្កធៅកប្នលងសវរាិភាព។



បានចុះធែទៀងផ្ទទរ់ បញ្ជីសារធពើភណាវរាបរាណធៅធខរតកាំពង់ ចម នគ្ពប្វង និ ងធខរតកណា
ត ល្។



បានចុះធធវើបញ្ជីសារធពើភណាវរាបរាណធៅធខរតកាំពង់ ចម បារ់ ដាំបង និងធខរតតាប្កវ។



បានធរៀបចាំធធវើសាលកសញ្ហាបងាាញពី ធទសបញ្ហារតិោក់ តាមរាំ បន់ គ្បាសាទ្ សាានី យគ្បវរតិសាស្រសត
សាំខាន់ ៗ សាោធរៀន និងវរតអារាម។



បានបនតស្សាវគ្ជាវធ្មុះគ្បធទ្សប្ដល្កាំពងល្ក់ វរាបរាណតាមគ្បព័ នប
ធ ធចចកវ ិទ្ា។



បានបនតស្សាវគ្ជាវធ្មុះគ្បធទ្ស

ឬគ្កុម

៊ានប្ដល្

នអាជាញប័ ណណកាំពងធធវើអាជី វកមមនាំធចញ

វរាសិល្បៈពី កមពជា។


បានបនតស្សាវគ្ជាវចាប់ ប្ដល្ពាក់ ព័នធនឹងការែតល្់អាជាញប័ ណណឲ្យជនបរធទ្សនាំចូល្វរាសិល្បៈ
បរធទ្សចូ ល្មកកមពជា។



បានបនតស្សាវគ្ជាវឯកសារចាប់ ពីសម័ យបារាាំង។



បានែដល្់ធសវាពិ និរយវរាសិល្បៈនាំចូល្-នាំធចញបានចាំ នួនសរប៥៥១រូប

ទ្ទ្ួ ល្បានងវ ិកា

ចាំ នួន៤.៦៩៩.០០០ធរៀល្ បង់ចូល្ងវ ិការដា។

៣.៤.នយកោានបរាណវ ិទ្ា និងបធរគ្បវរតិវ ិទ្ា ៖


បានចុះស្សាវគ្ជាវ និងពិ និរយធែទៀងផ្ទទរ់រាំបន់ រណបទ្ី ២ ភាាំជីសូរយ ធខរតតាប្កវ។



បានចុះពិ និរយធែទៀងផ្ទទរ់សាានី យបរាណធៅទ្ួ ល្គ្រញូង ស្សុកងមពួក ធខរតបនទយ



បានចុះពិ និរយការចក់ដីល្បស្សុះប្កវ ធៅស្សុកឧដងគ ធខរតកាំពង់ សឺ។
ព



បានចុះពិ និរយសាានី យបរាណធៅខណាប្គ្ពកធនា រាជធានី ភាំ ធា ពញ។

៤-អគ្គនយកដ្ឋានប្បចេកបទ្សវប្បធម៌ ៖

៤.១.នយកោានអភិវឌ្ឍវបបធម៌ ៖

នជ័ យ។



បានធធវើធសចកតីប្ណនាំអាំពីមធហាស្សពបធងាើរប្ខលង មធហាស្សពសិល្បៈដាំ ណាាំសម
ល ូបអាហារ
ា
និ ង
ការបងាាញម៉ាូរសធមលៀកបាំពាក់ គ្បចាំឆ្ាាំ២០១៥ជូនដល្់មនទីរវបបធម៌រាជធានី -ធខរត

ធដើ មបីបាន

គ្ជាប និ ងធគ្រៀមអនវរត។


បានបនតពិភាកា និងប្កសគ្មួល្ឯកសារននពិធីបណយោរោន។



បានបនតធរៀបចាំចងគ្កង និងប្កសគ្មួល្ឯកសារ សតីពីគ្បវរតិភាំធា ោុះគ្កមាំ ធៅធខរតមណាល្រីរ ី។



បនតធរៀបចាំសារមនទីរប្ខលងប្ខមរ ធដើមបីធបើកជូនមហាជនចូល្ទ្សសន និងសិកាស្សាវគ្ជាវ។

៤.២.នយកោានសិល្បៈភាពយនត និងែសពវែាយវបបធម៌ ៖


បានែតល្់អាជាញប័ ណណងីធម ធវើអាជី វកមមភាពយនត-វ ីធដអូបាន៣ចាប់

និ ងអនញ្ហារចាប់ បនតបាន៦

ចាប់ ។


បានអនញ្ហារចាប់ងរវ ីធដអូ ខារា៉ា អូ ធខប្ខមរបាន៧ចាំ ណងធជើ ង

និ ងវ ីធដអូ ធរឿងប្ខមរ

(ខាារប្វង)

បាន៣ចាំ ណងធជើ ង។


បានចុះបញ្ជីសាំែល្ិរវ ីធដអូខារា៉ា អូ ធខប្ខមរបាន៩ធល្ខ។



បានែដល្់ទ្ិោាការឲ្យធធវើអាជី វកមមដល្់វ ីធដអូ ខារា៉ា អូ ធខប្ខមរបាន២ធល្ខ

វ ីធដអូ ប្ខមរ(ខាារប្វង)បាន

៣ចាំណងធជើង។


បានែដល្់ទ្ិោាការឲ្យធធវើអាជី វកមមដល្់វ ីធដអូ ធរឿងបរធទ្ស (រាយ) បាន២០ចាំ ណងធជើ ង និ ងចុះ
បញ្ជីកាប្សរនាំចូល្ពីបរធទ្សបាន៣៦ចាំ ណងធជើ ង។



បានទ្ទ្ួ ល្ចាំណូល្ពី ការែដល្់ធសវាកមមភាពយនដ-វ ីធដអូ សរបចាំ នួន៥.៦៩៥.០០០ធរៀល្
បង់ចូល្ងវ ិការដា។

៤.៣.នយកោានសិល្បៈទ្សសនីយភាព ៖


បានគ្បរាំរន្រនដី និ ងសប្មដងសិល្បៈទាំងមហាជន និ ងអាជី ព សរបចាំនួន១៨៥ធល្ើក កាងធនុះ
នយកោានសិល្បៈសប្មដងកាងស្សុកបាន១១ធល្ើក និងធៅធគ្ៅគ្បធទ្សបាន០២ធល្ើក។



គ្កុមសិល្បៈបនតហារ់សម និ ងរធមលើងសាានដសិល្បៈសគ្

ប់ សប្មតងកាងស្សុកនិងធគ្ៅគ្បធទ្ស។

៤.៤.នយកោានសិល្បៈសូនរូប និងសិល្បៈសិបបកមម ៖


បានបញ្ូជ នធសចកតីជូនដាំណឹងសតីពីការធរៀបចាំ មធហាស្សពសិល្បៈជារិ ឆ្ាាំ២០១៥

ដល្់មនទីរ

រាជធានី-ធខរតទាំង២៥។


បានបញ្ចប់ ការពិ និរយប្កល្មអសាានដគ្កុមរាំនូរវ ិចិ គ្រកមមប្ដល្
ធគ្ជើ សធរ ើសសាានដទ្ាំ

នសាានដខពស់

ាំ 92cm ×122cmចាំនួន១០ផ្ទទាំងធដើ មបីទ្កជាសាានដសគ្

ជាំហានទ្ី១

និ ង

ប់តាាំង ពិព័រណ៍។



បានស្សាវគ្ជាវឯកសារ “ទ្គ្មង់ ពទ្ធរប
ូ ប្ខមរ” គ្រប់ សម័យកាល្ ភារ១ បាន៦០ភាររយ។



បានធរៀបចាំ រាំនូរែាយសតីពីមធហាស្សពសិល្បៈជារិ ឆ្ាាំ២០១៥ ជូនអរគនយកោានបធចចកធទ្ស
វបបធម៌ពិនិរយមននឹងធរៀបចាំ ធបាុះពមព។

៥ មនទីរវប្បធម៌ និងវិចត្ិ រសិលបៈរាជធានី-បែរដ ៖

៥.១. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈរាជធានីភាំធា ពញ ៖
ការងារធបរិកភណារូបី ៖


បានបនតធរៀបចាំ ប្ងរកាការពារសណា
ត ប់ ធាាប់ ធសាភ័ ណភាព អនម័ យមណាល្វរតភាំាឲ្យបានល្អជា
គ្បចាំ។



បានស

ការជាមួ យគ្កុម

ិ រប្ប៉ា កខាងធជើ ងននមណាល្វរតភាំ។
៊ានសិោ ជួសជល្សាាមធគ្បុះវហា
ា

ការងារធបរិកភណាអរូបី ៖


បានគ្រួរពិ និរយកប្នលងជួ ល្-ល្ក់ ឌ្ីសចាំនួន១៥ទ្ី តាាំង

ល្ក់ កាធ

ប
វ ញ្ហ
ច ាំងវ ីធដអូ ចាំនួន៨ទ្ី តាាំង

អាជី វកមមអិ នធធើធណរចាំនួន១២ទ្ី តាាំង និងធរាងភាពយនតចាំនួន២ធល្ើក។


បានចុះពិ និរយអាជីវកមមជាងរាំ នូរ ច ល ក់ ងម ល្ក់វរាអនសាវរយ
ី ៍ និ ងស អ ងការចាំ នួន១៣ទ្ី តាាំង។



បានស

ការជាមួ យគ្កុមការងារសាោខណា

ទ្ី តាាំង ធោយដក

ូរទ្ូ ធ

នជ័យ ចុះគ្រួរពិនិរយអាជី វកមមធ

ម
គ ចាំនួន៣

ម
គ ចាំនួន៣ធគ្រឿង។

៥.២. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរតកណា
ដ ល្ ៖
ការងារធបរិកភណារូបី ៖


បានស

ការជាមួ យអាជាញធរឃាំសារ ិកាប្កវ ស្សុកោវឯម ចុះពិ និរយទ្ួ ល្បរាណចាំនួន៣ទ្ួល្

និ ងចុះ

រាធល្ខា ធល្ើបញ្ជីសារធពើភណាសាានី យបរាណធោយអាជាញធរឃាំរច
ួ រាល្់។



បានចុះពិ និរយទ្ួ ល្បរាណចាំ នួន៤ទ្ួ ល្ ធៅស្សុកធល្ើកប្ដក។



បានស

ការជាមួ យអាជាញធរឃាំដីឥដា ឃាំធ

ើ ទល្ ឃាំបនទយប្ដក ស្សុកធកៀនសាវយ ពិនិរយ

និ ងចុះបញ្ជីសារធពើ ភណាសាានី យបរាណចាំ នួន៤៧ទ្ួល្។


បានស

ការជាមួ យនយកោានបរាណវ ិទ្ា និងបធរគ្បវរតិវ ិទ្ា និងអាជាញធរពាក់ ព័នធ ចុះធបាុះ

បធងាគល្កាំណរ់គ្ពាំ គ្បទ្ល្់ទ្ួល្បរាណចាំ នួន០២ទ្ួ ល្រឺ

ទ្ួ ល្កាំ ណប់

និ ងទ្ួល្ដី នគ្បចាំនួន១១

បធងាគល្ ធៅស្សុកសាអង។
ការងារធបរិកភណាអរូបី ៖


បានចុះបងាារ់របាាំជូនពរ របាាំធនសាទ្ ដល្់សិសសធៅឃាំសាវយគ្បទល្ ស្សុកសាអង ធរៀងរាល្់
នងៃធៅរ ៍ និ ងអាទ្ិ រយ។



បានស

ការជាមួ យមនទីរអប់រ ាំ យវជន និ ងកី ឡាធខរត ធគ្ជើ សធរ ើសគ្រូបធគ្ងៀន និ ងសិសសប្ដល្

ននិ សស័យប្ែាកសិល្បៈចាំនួន៦រូប ចូ ល្រួមវរគបណតុះបណា
ត ល្អាកបធងកើរសាានដ សគ្

ប់ ការ

គ្បឡងសាានដកាងមធហាស្សពសិល្បៈយវជនទ្ូ ទាំងគ្បធទ្ស ធៅរាជធានី ភាំធា ពញ។



បានែសពវែាយធសចកតីជូនដាំ ណឹងសតីពីការធរៀបចាំមធហាស្សពសិល្បៈសូនរូប
ច ល ក់ សាពន់ សតីពីស្សីគ្រប់ល្័កាណ៍។

គ្បចាំឆ្ាាំ២០១៥



ការ ិយល្័យគ្ចកធចញចូល្ប្រមួ យ

បានអនញ្ហារចាប់ គ្បកបអាជីវកមមធល្ើវ ិស័យវបបធម៌

និ ងវ ិចិ គ្រសិល្បៈចាំ នួន២០ចាប់ ។

៥.៣. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរតតាប្កវ ៖
ការងារធបរិកភណារូបី ៖


បានស

ការជាមួ យគ្កសួងវបបធម៌

សាំធរាងបានធបាុះបធងាគល្ (ធ

និ ងវ ិចិគ្រសិល្បៈ

និងអាជាញធរស្សុក

ើ ) កាំ ណរ់ប្ដនការពាររមណីយោានគ្បាសាទ្ភាាំជីសូរយបានចាំ នួន

២៦បធងាគល្ បប្នាមធល្ើបធងាគល្ងមចស់ប្ដល្


អងគភាពពាក់ ព័នធ

នចាំនួន១០បធងាគល្។

បានចុះធៅដឹកប្ែតគ្បាសាទ្រចនបងនគ្ពធកមងចាំនួន១ដាំ

បាក់ ជាពី រកាំ ណារ់ ធធវើអាំពីងមភក់ យក

មករកាទ្កធៅសារមនទីរធខរត ធៅស្សុកបរ ីជល្សារ។


បានទ្ទ្ួ ល្ធភញៀវចូ ល្ទ្សសនសារមនទីរធខរតសរបចាំនួន៣៦នក់

(ធភញៀវអនតរជារិចាំនួន១នក់ )

និ ងសារមនទីរស្សុកអងគរបរ ីសរបចាំនួន២៧៥នក់ (ធភញៀវអនតរជារិ១៨នក់)។
ការងារធបរិកភណាអរូបី ៖



បានបនតបញ្ូជ នគ្រូសិល្បៈចាំនួន០២រូបធៅបងាារ់ សិល្បៈធៅសាោររធកាសល្យធខរត។
បានចុះគ្រួរពិនិរយឌ្ី សធៅែារទ្នលប់

ស្សុករី រ ីវង់

ធោយរកធឃើញឌ្ី សោមនទ្ិ ោាការចាំនួន

៦៣បនទុះ។


បានចុះែសពវែាយអប់ រ ាំសីល្ធម៌ សងគមធៅអនវ ិទ្ាល្័យរសមីអងគប្កវធៅស្សុកគ្ទាំង និងធៅវរត
ឯកឧរតម

នជ័ យ ស្សុកគ្តាាំកក់។

៥.៤. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរតកាំពរ ៖
ការងារធបរិកភណារូបី ៖



បានស

ការជាមួ យគ្រប់ការ ិយល្័យវបបធម៌ ស្សុក-គ្កុងកាងការការពារ

និងប្ងរកាបរាណ

សាាន ជាពិ ធសសពគ្ងឹងសកមមភាពការងារប្ងរកាគ្បាសាទ្ និ ងរមណីយោានបរាណវ ិទ្ា។



ស

ការជាមួ យនិ សសិរសាកល្វ ិទ្ាល្័យភូ មិនភ
ទ ាំ ធា ពញចុះសិកាសិោចរ ឹកធៅមនទីរវបបធម៌

និ ងវ ិចិ គ្រសិល្បៈធខរត។



បានស្សាវគ្ជាវរកធឃើញទ្ួល្បរាណចាំនួន៦ទ្ួ ល្រឺ ធៅស្សុកដងទ្ង់ចាំនួន៤ទ្ួល្ ស្សុកទ្ឹក
ចាំ នួន១ទ្ួ ល្ និ ងស្សុកអងគរជ័ យចាំនួន១ទ្ួ ល្។

ការងារធបរិកភណាអរូបី ៖



បានបនតបងាារ់ របាាំប្ស្សអាំបិល្ធៅអងគការែទុះយវវ ័យ និងវបបធម៌។



បានស

ការជាមួ យការ ិយល្័យស្សុក-គ្កុងកាងការគ្រួរពិនិរយឌ្ី សោមនទ្ិ ោាការ និងការោក់

តាាំងសាលកយីធហា សាលកសញ្ហា និងផ្ទទាំងែាយពាណិជជកមម ។



បានែសពវែាយធសចកតីជូនដាំ ណឹងសតីពីការធរៀបចាំមធហាស្សពសិល្បៈសូនរូប

គ្បចាំឆ្ាាំ២០១៥

ូ

ច ល ក់ សាពន់ សតីពីស្សីគ្រប់ល្័កាណ៍។

៥.៥. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរតប្កប ៖
ការងារធបរិកភណារូបី ៖


បានស

ការជាមួ យរណៈកមមការវរតធបាសស អ រកាប់ ឆ្ករនគ្ពែលូវចូ ល្រូង

និងបរ ិធវណ

រមណីយោានភាាំសធសៀរ។
ការងារធបរិកភណាអរូបី ៖



បានដឹកនាំគ្កុមស្សាវគ្ជាវននសាកល្វ ិទ្ាល្័យភូមិនទវ ិចិ គ្រសិល្បៈ ចុះស្សាវគ្ជាវអាំ ពីទ្គ្មង់ធភលង
អារកសធៅគ្កុងប្កប។



-វ វ ីធដអូ និងកប្នលងជួល្-ល្ក់ឌ្ីសធដើមបីទ្ប់សាករ់

បានចុះគ្រួរពិនិរយ និងស្សង់ សិរ
ា ិ ហាងកាធ

ការបញ្ហ
ច ង
ាំ ធរឿងអាសអាភាស និ ងធរឿងប្ដល្ោមនទ្ិ ោាការពី គ្កសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិ គ្រសិល្បៈ។




បានចុះពិ និរយស្សង់ សិរ
ា ិ

និ ងប្ណនាំដល្់ ច ស់សិបបកមមកាច់ច ល ក់ពមពសីម៉ាងរ៍ ឲ្យធោរពធៅ

តាមកបួនខាារ និងរចនបងប្ខមរឲ្យបានគ្រឹមគ្រូវ។

បានចុះគ្រួរពិនិរយសាលកយីធហា ផ្ទទាំងែាយពាណិជជកមម និងសាលកសញ្ហាធែសងៗធៅគ្កុងប្កប។

៥.៦. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរដគ្ពុះសី

ន៖

ការងារធបរិកភណារូបី ៖


បានធរៀបចាំ ប្ងទាំវរាបរាណប្ដល្

នធៅកាងមនទីរ។

ការងារធបរិកភណាអរូបី ៖


បានចុះែសពវែាយធសចកតីជូនដាំណឹងសតីពីការគ្បឡងធគ្ជើសធរស
ើ សាានដប្រងនិពនធគ្បធោមធោក
កាំ ណាពយធរឿងឆ្ាាំ២០១៥ ដល្់គ្រប់គ្កុង-ស្សុក។

៥.៧. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរតកាំពង់សឺ ព ៖
ការងារធបរិកភណារូបី ៖


បានគ្បរល្់វរាបរាណគ្ពុះវ ិសណជូ នសារមនទីរជារិ ប្ដល្បានមកពីគ្កុមការងាររបស់មនទីរអភិ វឌ្ឍ
ជនបទ្ធខរត។



បានស

ការជាមួ យអាជាញធរឃាំមហាសាាំង

ចុះពិនិរយទ្ួ ល្អងគបរាណធៅឃាំមហាសាាំងធដើមបី

ធបាុះបធងាគល្គ្ពាំ។


បានចុះពិ និរយវរាបរាណធៅសារមនទីរនរៈបរ ី។



បានទ្ទ្ួ ល្ធភញៀវចូ ល្ទ្សសនសារមនទីរនរៈបរ ីសរបចាំ នួន៧៦៩នក់។

ការងារធបរិកភណាអរូបី ៖



បានបញ្ូជ នគ្រូជាំនញសិល្បៈធៅបណតុះបណា
ត ល្សិសសធៅវ ិទ្ាល្័យកាំ ពង់ សឺ ព

និងមណាល្

អងគការងមីននកតីសងឈឹម(កតីោវ)។


បានចុះគ្រួរពិនិរយគ្កុម

៊ាន ធមហាគ

ីល្
វ ប្ដល្សាំទ្ីតាាំងងរភាពយនតធៅស្សុកសាំធរាងទ្ង។



ការ ិយល្័យគ្ចកធចញចូ ល្ប្រមួ យគ្កុងចារមនបានអនញ្ហារចាប់ គ្បកបអាជី វកមមធល្ើវ ិស័យ
វបបធម៌ និ ងវ ិចិ គ្រសិល្បៈចាំ នួន៩ចាប់ ។

៥.៨. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរដកាំពង់ឆ្ាង
ាំ ៖
ការងារធបរិកភណារូបី ៖


បានបនតចុះស្សង់ សិរ
ា ិ គ្បាសាទ្ ទ្ួ ល្គ្បាសាទ្ គ្រឹ ុះគ្បាសាទ្ សាានី យបធរគ្បវរតិ និងរមណីយ
ោានវបបធម៌ គ្បវរតិសាស្រសត។

ការងារធបរិកភណាអរូបី ៖


បានបនតចុះគ្រួរពិ និរយ និងស្សង់ សិរ
ា ិ សិល្បៈទ្សសនីយភាព សិល្បៈសូនរូប សិល្បៈភាពយនត
និ ងអភិវឌ្ឍវបបធម៌។

៥.៩. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរដធពាធិ៍សារ់ ៖
ការងារធបរិកភណាអរូបី ៖


បានចុះពគ្ងឹ ងដល្់គ្កុមសិល្បៈមហាជនចាំនួន៤គ្កុម។



បានចុះគ្រួរពិនិរយកប្នលងជួល្-ល្ក់ឌ្ីស និងកាប្សរវ ីធដអូ គ្រប់ គ្បធភទ្ធៅកាងស្សុកបាកាន។



បានចុះស្សង់ សិរ
ា ិ អាជី វករប្ដល្គ្បកបអាជីវកមមច ល ក់កាងគ្កុងធពាធិ៍សារ់។



បានចុះស្សង់ សិរ
ា ិ

និ ងជគ្មុញដល្់អាជី វករឲ្យមកគ្បកបអាជី វកមមធល្ើវ ិស័យវបបធម៌ បានចាំ នួន

៦ឃាំ។


ការ ិយល្័យគ្ចកធចញចូ ល្ប្រមួ យបានអនញ្ហារចាប់ គ្បកបអាជី វកមមធល្ើវ ិស័យវបបធម៌
និ ងវ ិចិ គ្រសិល្បៈចាំ នួន០៥ចាប់ ទ្ទ្ួ ល្ងវ ិកាបាន៦៤០.០០០ធរៀល្ បង់ចូល្ងវ ិការដា។

៥.១០. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរដបារ់ដាំបង ៖
ការងារធបរិកភណារូបី ៖


បានចុះកាំ ណរ់ ទ្ួល្បរាណចាំ នួន០១ទ្ួ ល្រឺ
គ្បជាពល្រដាប្ដល្

ទ្ួ ល្ធោកគ្រុាំ

នកាល្ដី ជាប់នឹងទ្ួ ល្ធោកគ្រុាំកាងស្សុកធ

និ ងសគ្មបសគ្មួល្ជាមួ យ
ងឬសសី។



បានចុះកាំ ណរ់ គ្ពាំ គ្បាសាទ្គ្រី ធកាណ ឬគ្បាសាទ្បធវល្ ធៅស្សុកបធវល្។



បានចុះពិ និរយធមើ ល្ការជីកដី មួយកប្នលងធដើមបីកាំ ឲ្យប៉ា ុះពាល្់ទ្ួល្នគ្កព័នធ ធៅគ្កុងបារ់ ដាំបង។



បានធបើកការោានជួ សជល្អភិរកសធៅគ្បាសាទ្ឯកភាាំ និ ងគ្បាសាទ្បាណន់។



បានទ្ទ្ួ ល្ធភញៀវចូ ល្ទ្សសនសារមនទីរធខរតសរបចាំនួន១២៣នក់ (ធភញៀវអនតរជារិ៦៩នក់)។

ការងារធបរិកភណាអរូបី ៖



បានបនតហារ់ កាច់ បារ ធោាន និ ងរបាាំ។



បានចុះពិ និរយសិបបកមមច ល ក់ និ ងបនតធធវើចាប់ អាជីវកមមធៅស្សុកបាណន់។



បណាណល្័យធខរតបានធបើកទវរជូ នសាធារណជនចូ ល្អានធសៀវធៅជាធរៀងរាល្់នងៃជាធមមតា
(ធល្ើកប្ល្ងនងៃ



ប់ សគ្

ក)។

ការ ិយល្័យគ្ចកធចញចូ ល្ប្រមួ យគ្កុងបារ់ដាំបង ធចញល្ិខិរអនញ្ហារគ្រប់ ធសវាកមមវបបធម៌
ចាំ នួន០៨ចាប់ និ ងធៅស្សុកបធវល្ចាំ នួន០១ចាប់។

៥.១១.មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរដនប៉ាល្ន
ិ ៖
ការងារធបរិកភណាអរូបី ៖


គ្កុមសិល្បៈបានធចញសប្មតងសិល្បៈធៅកាងកមមវ ិធី ធែសងៗ និងបនត



បានចុះគ្រួរពិនិរយ និ ងស្សង់ សិរ
ា ិ អាជី វករជួ ល្-ល្ក់ ឌ្ីសធៅគ្កុងនប៉ា ល្ិន។



ការ ិយល្័យគ្ចកធចញចូ ល្ប្រមួ យបានអនញ្ហារចាប់គ្បកបអាជី វកមមធល្ើវ ិស័យវបបធម៌

ឹក
វ ហារ់ របាាំកាច់ បារ។
និង

ិ ិគ្រសិល្បៈចាំ នួន២ចាប់ ។
វច

៥.១២. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរដបនទយ

នជ័យ ៖

ការងារធបរិកភណារូបី ៖


បានចុះស្សង់ សិរ
ា ិ សាានី យបរាណធៅស្សុកគ្ពុះធនគ្រគ្ពុះ។



បានចុះពិ និរយទ្ួ ល្បរាណគ្រពាាំងគ្រញូងធៅឃាំបនទយឆ្មរ។




បានទ្ទ្ួ ល្វរាបរាណចាំ នួន៣២ដាំ ពីនររបាល្ធបរិកភណាគ្បចាំគ្បាសាទ្បនទយឆ្មរ។
បានទ្ទ្ួ ល្ធភញៀវចូ ល្ទ្សសនសារមនទីរធខរតសរបចាំនួន២៤៨នក់ (ធភញៀវអនតរជារិ១៥នក់ )
ចូ ល្គ្បាសាទ្បនទយឆ្មរចាំនួន៦៧៦នក់

(ធភញៀវអនតរជារិ១៣០នក់ )

និ ងចូ ល្សារមនទីរ

បរាណវ ិទ្ាធទ្ពធកាសា-សាាយសរបចាំ នួន៣៨នក់។
ការងារធបរិកភណាអរូបី ៖


បានចុះគ្រួរពិនិរយវរាសិល្បៈច ល ក់ងច
ម ាំ នួន០១រូប នាំធចញធៅធខរតបារ់ ដាំបង។



បានស

ការជាមួ យមនទីរពាណិជជកមមធខរតបនទយ

នជ័ យចុះគ្រួរពិនិរយសាលកសញ្ហាមួ យ

កប្នលង ធៅគ្កុងសិរ ីធសាភ័ណ។

៥.១៣. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរដឧរតរ

នជ័យ ៖

ការងារធបរិកភណារូបី ៖


បានចុះពិ និរយគ្បាសាទ្គ្ព

ក
ម ិ ល្ និង សាពនទ្័ព (អូ រជី ក) ប្ដល្កាំ ពងទ្ទ្ួ ល្ការជួ សជល្ពី

នយកោានោាំពារ និង អភិ រកសសាំណង់បរាណ។


បានចុះពិ និរយទ្ួ ល្គ្បាសាទ្កប់ រងកាងរធគ្

ងធបាុះបធងាគល្កាំណរ់ប្ដនអភិ រកស។



បានចុះគ្បមូ ល្ និងដឹកជញ្ូជ នវរាបរាណពី សាពនទ្័ពចាំ នួន២ដាំ យកមករកាទ្កធៅមនទីរវបបធម៌
និ ងវ ិចិ គ្រសិល្បៈធខរត។

ការងារធបរិកភណាអរូបី ៖


បានចុះពិ និរយបញ្ហ
ច ង
ាំ ភាពយនត-វ ីធដអូ

ប្ដល្ោមនទ្ិ ោាការពី គ្កសូងវបបធម៌

និងបានធធវើ

ការប្ណនាំដល្់អាជី វករជួល្ធមគ្កូ ធងបាស វ ីធដអូចល្័រ អាំពីកគ្មិរសធមលង ធៅគ្កុងសាំធរាង។


បានចុះពិ និរយសិបបកមមច ល ក់ ធ

ើ ធៅស្សុកគ្រពាាំងគ្បាសាទ្។



បានចុះពិ និរយអាជី វកមមអ៊ារសក់ ស អ ងការ និ ងល្មអគ្កចក និងចុះពិនិរយការតាាំងសាលកយីធហា
ែាយពាណិជជកមមធៅស្សុកបនទយអាំ ពិល្។

៥.១៤. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរដធសៀមរាប ៖
ការងារធបរិកភណារូបី ៖



បានចុះស្សាវគ្ជាវរកធឃើញអណូត ងបរាណចាំ នួន២ ធៅស្សុកពួក។
បានស

ការជាមួ យនយកោានោាំពារនិងអភិ រកសសាំណង់ បរាណ ចុះធៅទ្ទ្ួ ល្យករូបច ល ក់

ប្ែត គ្បាសាទ្បរាណធធវើពីងមភក់ ពណ៌គ្បធែុះ ពី ធមបញ្ហ
ជ ការរងកងរាជអាវធ

រាធខរតធសៀមរាប

យកមករកាទ្កធៅអភិ រកសោានអងគរ។


បានស
រដា

ការជាមួ យអាជាញធរស្សុកគ្កឡាញ់ ចុះគ្រួរពិ និរយគ្រពាាំងធល្បើក ប្ដល្
ចាំនួន២១គ្រួសាររស់ធៅជាំ វ ិញ

គ្រពាាំង

នគ្បជាពល្

រ់ គ្រពាាំងបរាណធនុះបានចក់ ដីរ ាំធោភចូ ល្ជាំ វ ិញ

រ់

ជាល្ទ្ធែល្បានឱយធធវើកិចចសនាបញ្ឈប់ការចក់ ដីរ ាំធោភយកគ្រពាាំងធនុះជាបនទន់

និ ងហាម ឃ្រ់មិនឱយសាងសង់ សាំណង់ងី គ្ម រប់ គ្បធភទ្បប្នាមធទ្ៀរធឡើយ។


បានស

ការជាមួ យអាជាញធរ និងសមរាកិចស្ច សុកគ្បាសាទ្បារង

កោល្ភាជន៍ចាំនួន៧ដាំ

ប្ដល្គ្បជាពល្រដាជីកគ្បទ្ុះធឃើញ

បានចុះពិនិរយ និងទ្ទ្ួ ល្
ធៅស្សុកគ្បាសាទ្បារង

យកមករកាទ្កធៅមនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរត។


បានែសពវែាយធសចកតីសធគ្មចធល្ខ០១ស.រ សតីពីការកាំ ណរ់បរ ិធវណគ្បាសាទ្, ទ្ួ ល្, ស្សុះ,
គ្រពាាំងនិងសាពនបរាណធៅស្សុកពួក, ស្សុកអងគរជាំ, ស្សុកជី ប្គ្កង, ស្សុកស្សីសាំ ា និ ងស្សុក
គ្កឡាញ់។



បានទ្ទ្ួ ល្ឲ្យធភញៀវចូ ល្ទ្សសនសារមនទីរជារិ អងគរសរប
ចាំ នួន៦.៨៤៩នក់)

សារមនទីរគ្ពុះនធរារតមសី

នចាំនួន៧.១០៤នក់ (ធភញៀវអនតរជារិ

នចាំនួន៤.០៤១នក់

(ធភញៀវអនតរជារិចាំនួន

៣.៩៩៥នក់ ) សារមនទីរវរតរាជបូ ព៌ចាំនួន៥១៥នក់ (ធភញៀវអនតរជារិចាំនួន៤៨៨នក់ ) និ ងមណាល្
ឧគ្កិ ដក
ា មមគ្បល្័យពូ ជសាសន៍ (វរតងី )ម ចាំ នួន៩.០៦៨នក់ (ធភញៀវអនតរជារិ ចាំនួន៨.៣៧៧នក់ )។


បានែដល្់ល្ិខិរអនញ្ហារនាំធចញវរាសិល្បៈធៅធគ្ៅគ្បធទ្សចាំនួន៨រូប។

ការងារធបរិកភណាអរូបី ៖



គ្កុមសិល្បៈមហាជនចាំនួន២៤គ្កុមធចញសប្មតងតាមធរាងមធហាស្សព សណា
ា ោរ ធភាជនី យ
ោាន និងែាររាគ្រីជូនធភញៀវជារិ និងអនតរជារិទ្សសនជាគ្បចាំ។



និ ងគ្រួរពិ និរយបទ្ធល្មើសភាពយនត-វ ីធដអូដល្់អាជី វករភាពយនត-វ ីធដអូ

បានចុះប្ណនាំ

(ការែល្ិរ ការចក់បញ្ហ
ច ង
ាំ
ការជួ ល្-ល្ក់ ឌ្ីសអាសអាភាស និ ងោមនទ្ិ ោាការ) ឱយចូ ល្រួម
អនវរដតាមល្ិខិរបទ្ោានចាប់ ចាំនួន៨កប្នលង

ធៅស្សុកពួ ក

ស្សុកគ្បាសាទ្បារង

និ ងគ្កុង

ធសៀមរាប។


បានចុះគ្រួរពិនិរយធរាងភាពយនតមួយកប្នលងធៅគ្កុងធសៀមរាប
ពាំ ទន់



ប្ដល្កាំពងដាំ ធណើរការធោយ

នចាប់ អនញ្ហារធឡើយ។

បានគ្រួរពិ និរយ
សិល្បៈសូនរូប

និ ងប្ណនាំដល្់អាជីវករ

សិបបករប្ដល្កាំ ពងបធគ្មើ ធសវាកមមទក់ទ្ងនឹ ងជាំនញ

និ ងសិបបកមមឲ្យធោរពតាមកាច់ ច ល ក់ប្ខមរ

ធៅស្សុកគ្បាសាទ្បារង

និ ង គ្កុង

ធសៀមរាបបានចាំនួន១១កប្នលង។


បានចុះគ្រួរពិ និរយអការាវ ិរទ្ធធល្ើសាលកយីធហា សាលកសញ្ហា និ ងផ្ទទាំងែាយពាណិជជកមម ចាំ នួន
១១សាលក ចុះការ់ បោ និងផ្ទអកការធល្ើកសាលកយីធហាប្ដល្ពាំ

នចាប់អនញ្ហារចាំនួន៩សាលក

ធៅគ្កុងធសៀមរាប។


ការ ិយល្័យគ្ចកធចញចូ ល្ប្រមួ យគ្កុងធសៀមរាប

ិ ័យវបបធម៌
បានែដល្់ចាប់ ធសវាកមមធល្ើវស

និ ងវ ិចិ គ្រសិល្បៈចាំ នួន១០ចាប់។

៥.១៥. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរតគ្ពុះវ ិហារ ៖
ការងារធបរិកភណារូបី ៖


បានចុះធៅពិនិរយទ្ី តាាំងដី

នទ្ាំ នស់រវាងគ្បជាពល្រដាជាមួ យគ្កុម

៊ានដី សមបទនធសដាកិចច

ភី អិន ធី ធៅស្សុករធវៀង។


ឆ្មាំបានគ្រួសគ្តាយនគ្ពតាមគ្បាសាទ្បរាណបានចាំនួន៣៥.៦៦០ប្ម៉ាគ្រកាធរ ៉ា។



បានទ្ទ្ួ ល្ធភញៀវចូ ល្ទ្សសនតាមគ្បាសាទ្នន

នចាំ នួន១២នក់ (ធភញៀវអនតរជារិ០១នក់)។

ការងារធបរិកភណាអរូបី ៖


បានស្សង់សិរ
ា ិសិល្បៈសូនរូប និ ងសិល្បៈសិបបកមម ធៅស្សុកជ័ យប្សន និងស្សុកជាាំកានត។



ការ ិយល្័យគ្ចកធចញចូល្ប្រមួ យគ្កុងគ្ពុះវ ិហារ
វ ិស័យវបបធម៌ និងវ ិចិ គ្រសិល្បៈចាំ នួន២១ចាប់ ។

៥.១៦. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរដសឹង
ទ ប្គ្រង ៖
ការងារធបរិកភណារូបី ៖


បានចុះពិ និរយធមើ ល្វរាបរាណធៅស្សុកធសសាន។

ការងារធបរិកភណាអរូបី ៖

បានអនញ្ហារចាប់ គ្បកបអាជី វកមមធល្ើ



បានបនតបងាារ់ របាាំដល្់សិសសវ ិទ្ាល្័យគ្ពុះរាជបូជនីយកិ ច។
ច



បានចុះែសពវែាយអនគ្កឹរយធល្ខ៦៣ អ.ន.គ្ក.ប.ក របស់រាជរោាភិ បាល្ សតីពីការគ្រប់គ្រងគ្រួរ
ពិ និរយសិល្បៈភាពយនត និ ងវ ីធដអូដល្់អាជី វករបញ្ូច ល្បទ្ធភលង និងប្ណនាំអាជី វករជួ ល្-ល្ក់
ឌ្ី សឲ្យបញ្ឈប់ ការជួ ល្-ល្ក់ ឌ្ីសណាប្ដល្ោមនទ្ិ ោាការ។



បានចុះស្សង់ សិរ
ា ិ សិបបកមម
សគ្



និ ងសាិរិសាលកយីធហា

សាលកសញ្ហាប្ដល្

នធៅគ្កុងសទឹងប្គ្រង

ប់ឆ្ាាំ២០១៥។

ការ ិយល្័យគ្ចកធចញចូ ល្ប្រមួ យ បានអនញ្ហារចាប់ គ្បកបអាជី វកមមធល្ើវ ិស័យវបបធម៌ និ ង
វ ិចិ គ្រសិល្បៈចាំ នួន៩ចាប់។

៥.១៧. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរដមណាល្រីរ ី ៖
ការងារធបរិកភណាអរូបី ៖


ចុះធៅពិ និរយ

និ ងប្ងរកាធៅធល្ើមជឈមណាល្វបបធម៌ជនជារិធៅភាាំធោុះគ្កមាំ សគ្

ប់ធភញៀវ

ធទ្សចរណ៍មកធល្ងកាំ សានត។


បានស

ការជាមួ យរណៈគ្បរិភូបណិ ា រយសភា មកពី រាជធានីភាំ ធា ពញ ចុះធៅភូ មិពូតាាំងធដើមបី

សិកាពី គ្បនពណីទ្ាំធនៀមទ្ ល ប់ របស់ជនជារិ ភាររិចពាង។




បានចុះធៅឲ្យគ្បជាពល្រដារុះធរ ើរូ បល្ក់ ដូរមួ យកប្នលងធៅធជើ ងភាាំធោុះគ្កមាំ ប្ដល្ធធវើឲ្យប៉ា ុះពាល្់
ចាំ ណីែលូវ និ ងបារ់ បង់ ធសាភ័ ណភាពរាំបន់ធទ្សចរណ៍។

ការ ិយល្័យគ្ចកធចញចូល្ប្រមួ យគ្កុងប្សនមធនរមយ បានអនញ្ហារចាប់គ្បកបអាជី វកមមធល្ើ
វ ិស័យវបបធម៌ និងវ ិចិ គ្រសិល្បៈចាំ នួន០២ចាប់។

៥.១៨. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរតសាវយធរៀង ៖
ការងារធបរិកភណារូបី ៖


បានចុះគ្រួរពិនិរយទ្ួ ល្បរាណ និងគ្បាសាទ្បរាណចាំនួន១២ធល្ើក។



បានចុះស

ការជាមួ យអាជាញធរប្ដនដី ធធវើបលង់ទ្ួល្បរាណចាំ នួន០៣បលង់

និងែសពវែាយចាប់

សតីពីកិចចការពារធបរិ កភណាចាំ នួន០២ធល្ើក។
ការងារធបរិកភណាអរូបី ៖


បានបងាារ់ របាាំដល្់គ្កុមសិល្បៈមហាជនចាំនួន០៣គ្កុម។



បានគ្រួរពិ និរយអាជី វកមមជួល្-ល្ក់ឌ្ីសចាំនួន០១ធល្ើក។



បានចុះគ្រួរពិនិរយការោក់តាាំងសាលកយីធហា និ ងផ្ទទាំងែាយពាណិជជកមមចាំនួន០២ធល្ើក។

៥.១៩. មនទីរវបបធម៌ និងវ ិចិគ្រសិល្បៈធខរតរបូងឃមាំ ៖
ការងារធបរិកភណារូបី ៖


បានចុះធធវើបលង់កាន់ កាប់ទ្ួល្បរាណចាំនួន៦កប្នលងធៅស្សុកអូរាង
ាំ ឪ។

ការងារធបរិកភណាអរូបី ៖
បានចុះែសពវែាយចាប់ គ្បកបអាជី វកមម-ធសវាកមមវបបធម៌ដល្់អាជីវករធៅស្សុកអូ រាង
ាំ ឪ។



៦.សាកលវិទ្ាល័យភូមិនទវច
ិ ិត្រសិលបៈ ៖


បានបនតអនវរតកមមវ ិធី សិកាឆ្ាាំសិកា២០១៤-២០១៥។



បានធបើកការគ្បឡងបញ្ចប់បរ ិញ្ហាបគ្រធៅមហាវ ិទ្ាល្័យសាាបរយកមម និ ងនររូបនី យកមម។



ិ ាល្័យភូ មិនទវច
ិ ិគ្រសិល្បៈ បានចូ ល្រួមបាឋកថ្នសតីពី “យវជន និ ងស
និ សសិរសាកល្វទ្

រមន៍

អាសា៊ាន២០១៥” ធៅវិទ្ាសាានបធចចកវិទ្ាកមពជា។
អងគការយធសាធរ បានធបើ កបាឋកថ្ន សតីពី “សាំណល្់បរាណទក់ទ្ងនឹ ងវិស័យធពទ្យកាងគ្ពុះពទ្ធ



សាសនធគ្កាមរាជគ្ពុះបាទ្ជ័យវរន
័ ម ទ្ី ៧”

ធដើ មបីបធងកើនចាំធណុះដឹ ងដល្់និសសិរសាកល្វិទ្ាល្័យ

ិ ិគ្រសិល្បៈ។
ភូមិនទវច
ជារួមសកមមភាពការងារវបបធម៌ និ ងវ ិចិគ្រសិល្បៈ កាងប្ខសីហា ឆ្ាាំ២០១៥ធនុះ

នដាំ ធណើរការល្អ។

ទាំងថ្នាក់ ដឹកនាំ និងគ្រប់ អងគភាពធគ្កាមចាំ ណុះគ្កសួងបានបាំ ធពញការងាររបស់ខួនគ្បកបធោយការទ្ទ្ួ
ល
ល្ខស
គ្រូវខពស់ ធ

ើយប្ដល្ការងារទាំងធនុះនឹងជួ យធោយផ្ទទល្់ឬ/និងធោយគ្បធយល្ធដើមបីឲ្យសធគ្មចបាននូ វប្ែនការ

ការងារប្ដល្អងគភាពនី មួយៗបានធល្ើកសគ្

ប់ ឆ្ាាំ២០១៥

ធ

ើយទ្នទឹមធនុះនឹ ងនាំឲ្យ្នធៅសធគ្មចបាន

តាមប្ែនការយទ្ធសាស្រសតអភិ វឌ្ឍជារិ២០១៤-២០១៨កាងវ ិស័យវបបធម៌ ។
ធសចកតីដូចបានធោរពជគ្

បជូនខាងធល្ើ

សូម ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត្សភាចារ្យ ឧបនយករដាមន្រនដី

រដាមន្រនដីទ្ទ្ួល្បនទកទ្ីសកា
ី ដ ររណៈរដាមន្រនដី ធមតាដគ្ជាបជារបាយការណ៍ដ៏ខពង់ខពស់។
សូម ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត្សភាចារ្យ ធមតាដទ្ទ្ួ ល្នូ វការធោរពដ៏ខពង់ខពស់អាំពីនងខញាំ ។

រដាមន្តនរី
ចមលងជូន ៖
-ខទ្ទកាល្័យសធមដចនយករដាមន្រនដី
-រណៈកមមការអប់រ ាំ ធមមការ វបបធម៌ ធទ្សចរណ៍ គ្ពឹទ្ធសភា
-រណៈកមមការទ្ី ៧ រដាសភា
-ទ្ីសីកា
ដ ររណៈរដាមន្រនដី (នយកោានសរប)
-គ្កសួងប្ែនការ (វ ិទ្ាសាានជារិសិរ
ា ិ)
-គ្កុមសធងករការធសដាកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (ទ្ីសីកា
ដ ររណៈរដាមន្រនដី)
-ឯកសារ-កាល្បបវរដិ

