
 
 
 
 
 
 

 
របាយការណ៍ 

លទ្ធផលការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រសលិបៈ ត្ប្ចាំខែសហីា ឆ្ន ាំ២០១៥ 
 

 
ទាំងថ្នា ក់ដឹកនាំ និងគ្រប់អងគភាពចាំណ ុះគ្កសួងវបបធម៌និងវចិិគ្រសិល្បៈបានខិរខាំគ្បឹងប្គ្បងធធវើការងារ

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

 

១.សកមមភាពថ្នន កដ់ឹកនាំ ៖ 
សកមមភាពកា ងគ្បធទ្ស ៖ 

 នងៃទី្១០ ប្ខសីហា ឆ្ា ាំ២០១៥ ៖ ធោកជាំទវរដាមន្រនតី ចូល្រមួកា ងពិធីជប់ធល្ៀងជូនដាំធណើ រ
ឯកឧរតម Dinesh K. Patnaik ឯកអរគរដាទូ្រឥណាា គ្បចាំធៅកមព ជា ធៅធរ ោា នឯកឧរតម
បណាិ រសភាចរយ ស ខ អាន ឧបនយករដាមន្រនតី រដាមន្រនតីទ្ទួ្ល្បនទ កទី្សតីការរណៈរដាមន្រនតី។ 

 

 នងៃទី្១៤ ប្ខសីហា ឆ្ា ាំ២០១៥ ៖  ធោកជាំទវរដាមន្រនតី ចូល្រមួជាអធិបរីកា ងពិធីគ្បកាសទ្ទួ្ល្
សាគ ល់្ស សភាពរណៈកមមការសាខាស រមនរកីមព ជាធដើមបីសនតិភាព និងអភិវឌ្ឍនន
គ្កសួងវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈ ។ 

 

 នងៃទី្១៩ ប្ខសីហា ឆ្ា ាំ២០១៥ ៖  ធោកជាំទវរដាមន្រនតី ចូល្រមួជាអធិបរីកា ងពិធីគ្បជ ាំែសពវ
ែាយកិចចការចាំបាច់មួយចាំនួនពាក់ព័នធបញ្ហា គ្ពាំប្ដន ធៅនយកោា នសិល្បៈទ្សសនីយភាព។ 

 

 នងៃទី្២១ ប្ខសីហា ឆ្ា ាំ២០១៥ ៖   
-ធោកជាំទវរដាមន្រនតីបានអន ញ្ហា រជូនឯកឧរតម Christopher B. Montero ឯកអរគរដាទូ្រ 
   វីលី្ពីន គ្បចាំធៅកមព ជា ចូល្ជួបសប្មតងការរួរសម និងពិភាកាការងារធល្ើវស័ិយវបបធម៌ 
  ននគ្បធទ្សទាំងពីរ។ 



-ធោកជាំទវរដាមន្រនតី ចូល្រមួជាអធិបរីកា ងពិធីសធ ព ធឯកសារភាពយនតសតីពី The Killing 
 Fields of Dr. Haing S. Ngor ធៅែារទ្ាំធនើប Aeon Mall។ 

 

សកមមភាពធគ្ៅគ្បធទ្ស ៖ 
 នងៃទី្៦-៩ ប្ខសីហា ឆ្ា ាំ២០១៥ ៖  ធោកជាំទវរដាមន្រនតី បានបាំធពញទ្សសនកិចចកា ងគ្កបខ័ណា  កិចច

ស គ្បរិបរតិការអន រាំបន់ននគ្បធទ្សកមព ជា ឡាវ មីយ៉ា ន់ ៉ា  និងធវៀរណាម (CLMV) ជាមួយ
គ្បធទ្សនង និងចូល្រមួកមមវធីិសធ ព ធ “មជឈមណា ល្វបបធម៌អាសា៊ា ន” (ASEAN Culture 
Center) ធៅគ្បធទ្សនង។ 

 

 នងៃទី្១៤-១៨ ប្ខសីហា ឆ្ា ាំ២០១៥ ៖  ធោកជាំទវ ឆឹង ស ីមន អន រដាធល្ខាធិការ បានចូល្រមួ 
និងធរៀបចាំទិ្វាជារិកមព ជា (Cambodia National Day) កា ងឱកាសពិព័រណ៌ពិភពធោក ឆ្ា ាំ
២០១៥ ធៅគ្បធទ្សអ ីតាលី្។ 

 

 នងៃទី្២៩ ប្ខកកកោ ដល់្នងៃទី្៣ ប្ខសីហា ឆ្ា ាំ២០១៥ ៖  ឯកឧរតម សាំរាាំង កាំសានត រដាធល្ខាធិការ 
បានធៅចូល្រមួសនាិសីទ្អនតរជារិននរដាមន្រនតីវបបធម៌ (International Conference of the 
Ministers of Culture) ធៅគ្បធទ្សអ ីតាលី្។    

 

២.អគ្គនយកដ្ឋា នរដាបាល និងហរិញ្ញវរថុ ៖ 

២.១.នយកោា នរដាបាល្ទូ្ធៅ ៖ 

 បានទ្ទួ្ល្លិ្ខិរចូល្ពីគ្រប់សាា ប័នចាំនួន៤៧០ចាប់ និងបញ្ជូ នលិ្ខិរធចញធៅគ្រប់សាា ប័ន
ចាំនួន៣៩២ចាប់។ ទ្នទឹមធនុះក៏បានតាក់ប្រងលិ្ខិររដាបាល្ និងលិ្ខិរធែសង ធៗទ្ៀរបានចាំនួន៤៣
ចាប់តាមបញ្ហជ របស់ថ្នា ក់ដឹកនាំ។ 

 បានធរៀបចាំទ្ទួ្ល្ធភញៀវជារិ-អនដរជារិ និងធរៀបចាំកមមវធីិគ្បជ ាំធែសងៗបានល្អគ្បធសើរ។ 
 បានធរៀបចាំក ល ាំងសនដិស ខ និងនររបាល្យមកាមគ្បចាំការធពល្នងៃ  និងយប់បានល្អគ្បធសើរ

កា ងការប្ងរកាស វរាិភាពធៅទី្សដីការគ្កសួង។ 
 បានធធវើការប្បងប្ចកធសៀវធៅរាជកិចចជូនថ្នា ក់ដឹកនាំតាមធោល្ការណ៍គ្បចាំប្ខ។ 
 ការយិល័្យព័រ៌ នវទិ្ាបានបនតដាំធណើ រការជាធមមតាតាមប្ែនការកាំណរ់។ 
 

២.២.នយកោា នប រគលិ្ក ៖ 
 បានបញ្ច ប់ការគ្បឡងធគ្ជើសធរ ើសសិសស និសសិរចូល្បធគ្មើការងារកា ងគ្កបខ័ណា គ្កសួងវបបធម៌ 

និងវចិិគ្រសិល្បៈឆ្ា ាំ២០១៥ ធោយធគ្ជើសធរ ើសបានចាំនួន១០១នក់ កា ងធនុះថ្នា ក់ រដាបាល្
កណាត ល្ចាំនួន៥១នក់ និងថ្នា ក់មនទីររាជធានី-ធខរតចាំនួន៥០នក់។ 

 បានធធវើគ្បកាសជូនមន្រនតីរាជការឱយចូល្និវរតន៍ចាំនួន៦នក់។ 
 

២.៣.នយកោា ននីរិកមម ៖ 



 បានចូល្រួមគ្បជ ាំពិភាកាធល្ើអន គ្កឹរយពាក់ព័នធនឹងអាជាញ ធរការពារ និងការអភិវឌ្ឍរមណីយោា ន 
វបបធម៌គ្បាសាទ្សាំបូរនគ្ពរ ក ធៅទី្សតីការគ្កសួង។ 

 បានចូល្រួមគ្បជ ាំពិភាកា និងអន ម័រធល្ើធសចកតីគ្ពាងបទ្បញ្ហជ នែទកា ង សគ្ ប់មន្រនតីរាជការ
គ្កសួងវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈ ធៅទី្សតីការគ្កសួង។ 

 បានចូល្រួមគ្បជ ាំអនតរគ្កសួងធដើមបីពិភាកាធល្ើធសចកតីគ្ពាងអន គ្កឹរយ សតីពីវធិានការស ខាភិបាល្ 
ធដើមបីទ្ប់សាក រ់ និងធឆលើយរបការឆលងរាល្ោល្ជាអនតរជារិននជមៃឺធៅតាមគ្ចកធចញចូល្ ធៅ
គ្កសួងស ខាភិបាល្។ 

 បានចូល្រមួសិកាា សាោ សតីពីការគ្រួរពិនិរយ និងវាយរនមលការអន វរតកមមវធីិអភិវឌ្ឍសមរាភាព 
មន្រនតីរាជការស ីវលិ្២០១៤-២០១៥ កា ងគ្កបខ័ណា រធគ្ ងគ្រប់គ្រង ិរញ្ាវរា សាធារណៈ
សគ្ ប់កមមវធីិអភិវឌ្ឍជនបទ្ អន វរតកមមវធីិទី្២ ធៅធភាជនីយោា នទ្ធនលបាសាក់២។ 

 បានចូល្រមួឆលងអន គ្កឹរយ សតីពីការច ុះបញ្ជ ីស គ្ោសធ នរូច មធយម និងធសវាកមមធគ្កាម 
គ្កបខ័ណា ដាំបូល្ប្រមួយ ធៅគ្កសួងឧសា កមម និងសិបបកមម។ 

 បានចូល្រមួគ្បជ ាំធដើមបពិីនិរយ និងពិភាកាធឡើងវញិ សតីពីការធធវើបចច បបនាកមមកគ្មងព័រ៌ ន
ធសវាសាធារណៈ និងកាំណរ់ធសវាអាទិ្ភាព ធៅគ្កសួងម ខងារសាធារណៈ។ 
 

២.៤.នយកោា នរណធនយយ និង ិរញ្ាវរា  ៖ 
 បានធសាើស ាំងវកិារដាសគ្ ប់គ្បាក់បាំណាច់ និងធបៀវរសមន្រនតីរាជការ មន្រនតីជាប់កិចចសនា ពល្ករ

អប្ណត រ និងឧបរាមភមររកមន សសរស់ប្ខសីហា ឆ្ា ាំ២០១៥។ 
 បានធសាើស ាំធោល្ការណ៍ងវកិារដាសគ្ ប់ធរៀបចាំគ្បឡងធគ្ជើសធរ ើសសាា នដប្រងនិពនធ និងកាំណាពយ 

ធរឿង ឆ្ា ាំ២០១៥។ 
 បានធធវើរបាយការណ៍ និងសាោកបគ្របង់ចាំណូល្ ន ៖  

o ល្ក់សាំប គ្រចូល្ទ្សសនសារមនទីរ។  
o គ្រួរពិនិរយវស័ិយភាពយនត។  
o គ្រួរពិនិរយការនាំធចញ-នាំចូល្វរា សិល្បៈ។ 
o ជួល្មណា ល្រូបភាព (អាឡឺយ៉ាង់) ប្ខកកកោ។ 
o ជួល្ធរាងភាពយនតធខមរនិទប្ខឧសភា និងមិង ន។ 
o នងលជួល្ទី្តាាំងមួយប្ែាករបស់នយកោា នអភិវឌ្ឍវបបធម៌ប្ខកកកោ ដល់្កញ្ហា  ឆ្ា ាំ

២០១៥។  
 បានធធវើអាណរតិធបើកគ្បាក់សគ្ ប់ចាំណាយធបសកកមមធគ្ៅគ្បធទ្ស។ 
 បានធធវើអាណរតិចាំណាយធបសកកមមតាមបណាត រាជធានី-ធខរត ឆ្ា ាំ២០១៥។ 
 ចាំណាយទូ្ទរ់រជជធទ្យយប ធរគ្បទនជ ាំទី្២ ឆ្ា ាំ២០១៥។ 
 ចាំណាយទូ្ទរ់បធញ្ាើនគ្បសណីយនងលធែញើលិ្ខិរែលូវការគ្បចាំគ្រី សទី្២ ឆ្ា ាំ២០១៥។ 



 ចាំណាយទូ្ទរ់នងលធគ្បើគ្បាស់ថ្នមពល្អរគិសនីប្ខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ ដល់្ប្ខឧសភា ឆ្ា ាំ២០១៥ របស់
នយកោា នសិល្បៈភាពយនត និងគ្បចាំគ្រី សទី្២ ឆ្ា ាំ២០១៥ របស់នយកោា នោាំពារ 
និងអភិរកសសាំណង់ប រាណ។ 

 បានស ាំធោល្ការណ៍ចាំណាយធបសកកមមធគ្ៅគ្បធទ្ស។ 
 ចាំណាយធរៀបចាំមធហាស្សពភាពយនត-វធីដអូជារិ ធល្ើកទី្៤ ឆ្ា ាំ២០១៥។ 
 ចាំណាយធរៀបចាំវរគបណត ុះបណាត ល្ សតីពីកិចចការរដាបាល្ និងការងារធល្ើប្ែនការយ ទ្ធសាស្រសត។ 
 ចាំណាយធរៀបចាំសិកាា សាោ សតីពីការកសាងប្ែនការ និងធរៀបចាំសូចនករ។ 
 ចាំណាយធរៀបចាំធបើកមធហាស្សពសិល្បៈជារិឆ្ា ាំ២០១៥។ 
 ចាំណាយធបាុះព មពតាមបណាត អងគភាពគ្បចាំឆ្ា ាំ២០១៥។ 
 បានគ្ររួពិនិរយឯកសារប័ណណចាំណាយប្ខមករា ដល់្ធមសា ឆ្ា ាំ២០១៥។ 
 បានពិនិរយឯកសារអាណរតិប្ដល្បានចាំណាយរចួ។ 
 បានធរៀបចាំឯកសាររជជធទ្យយជ ាំទី្៣ ឆ្ា ាំ២០១៥។ 
 

២.៥.នយកោា នស ភ រៈ និងបរកិាា រ ៖ 
 បានធធវើការប្បងប្ចកស ភ រៈ ជូននយកោា ននន និងថ្នា ក់ដឹកនាំ។ 
 បានធធវើការប្បងប្ចកធគ្បងឥនធនៈប្ខកកកោ និងសីហា ជូននយកោា ននន និងថ្នា ក់ដឹកនាំ។ 
 បានធធវើសាំធណើ ស ាំធោល្ការណ៍ធដើមបធីធវើការធបាុះព មពសកាីប័គ្រធសៀវធៅឯកសារធែសងៗរបស់ 

អងគភាព និងធបាុះព មពបោ ពាកយធសាល កសគ្ ប់ធរៀបចាំទិ្វាវបបធម៌ជារិ។ 
 បានធល្ើករធគ្ ងជួសជ ល្អាោរ និងធ ោា រចនសម័ពនធននរបស់គ្កសួងឆ្ា ាំ២០១៦។ 
 បានអន វរតការងារធដញនងលធល្ើការងារែគរ់ែគង់ធគ្បងឥនធនៈ ស ភ រៈការយិល័្យ និងធគ្រឿង 

សងាា រមិឆ សទី្២ ឆ្ា ាំ២០១៥។ 
 បានអន វរតការងារគ្បរល់្-ទ្ទួ្ល្ែគរ់ែគង់ស ភ រៈបធចចកធទ្សឆ្ា ាំ២០១៥ និងការងារធធវើបធងាគ ល្ 

ការពារសាា នីយប រាណ។ 
 

                ២.៦.នយកោា នប្ែនការ សារិិ និងសរ ប ៖ 
 បានធរៀបចាំធធវើរបាយការណ៍តាមរបបកាំណរ់គ្បចាំប្ខសីហា ឆ្ា ាំ២០១៥។ 
 បានបនតធរៀបចាំតារាងតាមោនការអន វរតប្ែនការសកមមភាពការងារវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈ

ឆ្ា ាំ២០១៥។ 
 បានបនតធរៀបចាំប្ែនការ២០១៦-២០១៨។ 
 បានបនតធរៀបចាំគ្បមូល្ទិ្នាន័យសាិរិវបបធម៌ឆ្ា ាំ២០១៤។ 
 

២.៧.នយកោា នស គ្បរិបរតិការវបបធម៌អនតរជារិ និងកិចចការអាសា៊ា ន ៖  



 បានទ្ទួ្ល្លិ្ខិរចូល្ចាំនួន៦៤ឯកសារ មកពីគ្រប់សាា ប័ន អងគការ និងពីធគ្ៅគ្បធទ្ស ធដើមប ី
ជូនថ្នា ក់ដឹកនាំគ្កសួងគ្ររួពិនិរយ និងសធគ្មច។ 

 បានសគ្មួល្ប្បបបទ្ជូនថ្នា ក់ដឹកនាំ និងមន្រនតីជាំនញធៅបាំធពញធបសកកមម ចូល្រមួគ្បជ ាំ និង
សប្មតងសិល្បៈបានចាំនួន៧ធល្ើក ដូចជាធៅគ្បធទ្សនង ឡាវ ជប៉ា ន សាធារណរដាគ្បជា និរ
ចិន និងអ ីតាលី្។ 
 

៣.អគ្គនយកដ្ឋា នបប្រកិភណឌ  ៖ 
៣.១.នយកោា នោាំពារ និងអភិរកសសាំណង់ប រាណ ៖ 
ក.ការងារអភិរកសោា នអងគរ ៖ 
  បានចូល្រមួធធវើកាំណាយស្សាវគ្ជាវរកគ្រឹុះសាព នប រាណ (សាព នទិ្ពវ) ធខរតឧរតរ នជ័យ។ 
 បានបនតច ុះបញ្ជ ី និងបញ្ចូ ល្ទិ្នាន័យវរា សិល្បៈប រាណធៅកា ងកាំពយូទ័្រ។ 
 
ខ.ការងារការពាររាំបន់គ្បាសាទ្ ៖ 
 បានច ុះពិនិរយការោា នជួសជ ល្សាព នទិ្ពវ និងស្សាវគ្ជាវឯកសារទក់ទ្ងនឹងគ្បវរតិសាព នទិ្ពវ

ធខរតឧរតរ នជ័យ។ 
 

រ.ការងារគ្រប់គ្រងរមណីយោា នវបបធម៌ ៖ 
 បានចូល្រមួកា ងការសាងសង់គ្ពុះវហិារធៅវរតគ្ពុះមធហាសងស វណណរិរបឹីងប្ដង ស្សុកសទឹងគ្រង់ 

ធខរតកាំពង់ចម។ 
 

ឃ.ការងារជួសជ ល្គ្បាសាទ្ និងសាំណង់ប រាណ ៖ 
 ការោា នគ្បាសាទ្គ្ពុះសទឹង ធខរតគ្ពុះវហិារ ៖ បានទ្ល់្គ្ទ្ និងសធន្រងាគ ុះបនទ ន់ចាំណ ចហានិភ័យ

ចាំនួន២៣កប្នលង។ 
 ការោា នគ្បាសាទ្បាប្សរ ធខរតបារ់ដាំបង ៖ បានសិកាសគ្មង់បលង់ធោយសទង់តាម ៉ាស ីនរូប៉ាូ

សធគ្មច១០០ភាររយ និងវាស់សទង់ រូរបលង់បចច បបនាភាពសធគ្មច១០ភាររយ។ 
 ការោា នគ្បាសាទ្ឯកភាាំ ធខរតបារ់ដាំបង ៖ បានទ្ល់្គ្ទ្រាំបន់ធគ្ោុះថ្នា ក់ចាំនួន៨កប្នលង និងរូរបលង់

បាន៧៥ភាររយ។ 
 ការោា នគ្បាសាទ្ភាាំជីសូរយ ធខរតតាប្កវ ៖ បានទ្ល់្គ្ទ្រាំបន់ធគ្ោុះថ្នា ក់ចាំនួន៨កប្នលង និង

សធគ្មចប្ែនការបាន៩៥ភាររយ។ 
 ការោា នគ្បាសាទ្ស្សីគ្រប់ល័្កាណ៍ ធខរតកណាត ល្ ៖ បានកាប់ធដើមធ ើដ ុះធល្ើគ្បាសាទ្សធគ្មច

១០០ភាររយ និងសធគ្មចប្ែនការបាន៧៥ភាររយ។ 
 ការោា នសាព នទិ្ពវ ធខរតឧរតរ នជ័យ ៖ បានសិកាសគ្មង់បលង់ធោយសទង់តាម ៉ាស ីនរូប៉ាូ

សធគ្មច១០០ភាររយ វាស់សទង់ និងរូរបលង់បចច បបនាភាពសធគ្មច៨០ភាររយ ជួសជ ល្
សធគ្មច១០០ភាររយ និងបនតរូរបលង់កា ងកាំពយូទ័្រ។ 



 ការោា នគ្បាសាទ្បាណន់ ធខរតបារ់ដាំបង ៖ ការងារទ្ល់្គ្ទ្សធគ្មច១០០ភាររយ។ 
 

ង.ការងារអភិរកសតាមបណាត ធខរដ ៖ 
 អភិរកសោា នកាំពង់ធាំ និង គ្ពុះវហិារ ៖ 

 បនតចូល្រមួស ការជាមួយអងគការ Waseda ចងគ្កងឯកសារ និងជួសជ ល្គ្បាសាទ្សាំបូរ 
នគ្ពរ ក ធៅធខរតកាំពង់ធាំ ។ 

 

អភិរកសោា នបារ់ដាំបង បនទ យ នជ័យ និង ឧរដរ នជ័យ ៖ 
 បានច ុះពិនិរយងមគ្បាសាទ្បនទ យទ័្ពប្ដល្បានធាល ក់ចាំនួន៨ដ ាំ។ 
 បានច ុះពិនិរយ និងទ្ប់សាក រ់គ្បជាពល្រដាទ្ន្រនទ នយកដីគ្បាសាទ្សាំណាងតាស ខ។ 

 
 
 
 

ច.ការងារស គ្បរិបរដិការជាមួយអនដរជារិ ៖ 
 កិចចស ការជាមួយអងគការ Waseda ជួសជ ល្គ្បាសាទ្សាំបូរនគ្ពរ ក ធខរដកាំពង់ធាំ ៖ បាននិង

កាំព ងបនតការងារជួសជ ល្គ្បាសាទ្ N1។ 
 

                ៣.២.នយកោា នសារមនទីរ ៖ 
ក.សារមនទីរជារិភាាំធពញ ៖ 
 បានទ្ទួ្ល្របូវរា សិល្បៈប រាណប្ខមរចាំនួន១របូរឺ “គ្ពុះវណិណ ” ធធវើពីងមភក់ ពីគ្បធានមនទីរវបបធម៌ 

និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរតកាំពង់សពឺ។ 
 បានធរៀបចាំធបើកសធ ព ធពិព័រណ៍មិនអចិនន្រនតយ៍សតីពី “ស្រសតីប្ខមរធៅធពល្អរីរ បចច បបនា និងអនររ” 

ធៅសារមនទីរជារិភាាំធពញ ធោយ នការោាំគ្ទ្ និងឧបរាមភងវកិាធោយរោា ភិបាល្ជប៉ា ន តាម 
រយៈអងគការយូធណសកូគ្បចាំធៅកមព ជា (៥.៨.២០១៥ ដល់្១៥.១០.២០១៥)។ 

 បានជួសជ ល្របូច ល ក់បាន១៧របូ។ 
 បានទ្ទួ្ល្ធភញៀវឲ្យចូល្ទ្សសនសារមនទីរជារិភាាំធពញ  នរណៈគ្បរិភូជាន់ខពស់ជារិ-អនដរជារិ 

ធភញៀវជារិ-អនដរជារិ សិកាា កាម សិសស និសសិរ គ្ពុះសងឃ សរ បចាំនួន ២០.៤៩៣នក់ កា ងធនុះ
 នធភញៀវជារិចាំនួន ៣.៣៨៩ នក់ ប្ដល្ទ្ទួ្ល្បានចាំណូល្ងវកិាចាំនួន ១.១៨៦.១៥០ធរៀល្ 
បង់ចូល្ងវកិារដា និងធភញៀវអនដរជារិចាំនួន ១៥.៣៣៦នក់ ប្ដល្ទ្ទួ្ល្បានចាំណូល្ងវកិាចាំនួន
៥៣.៦៧៦ដ ោល  បង់ចូល្ងវកិារដា និងធភញៀវចូល្ធោយឥរបង់នងលចាំនួន ១.៧៦៨នក់។ 
 

 ខ.សារមនទីរឧគ្កឹដាកមមគ្បល័្យពូជសាសន៍ទួ្ល្ប្សលង ៖  
 បានទ្ទួ្ល្ធភញៀវជារិ-អនដរជារិ គ្ពុះសងឃ សិសស និសសិរចូល្ទ្សសន នចាំនួន៤០.៧០០នក់  

កា ងធនុះធភញៀវអនតរជារិ នចាំនួន៣៤.៣៥៤នក់។ 
រ.មណា ល្វរដភាាំ ៖ 



 បានទ្ទួ្ល្ធភញៀវធទ្សចរណ៍ជារិ-អនតរជារិចូល្ទ្សសន នចាំនួន៩.៧០៨នក់ កា ងធនុះធភញៀវ
អនតរជារិ នចាំនួន ៨.៥០៨នក់។ 

ឃ.មណា ល្ធជើងឯក ៖ 
 បានទ្ទួ្ល្ធភញៀវធទ្សចរណ៍ជារិ-អនតរជារិចូល្ទ្សសនសរ ប នចាំនួន១៤.៥៨៧នក់ កា ង 

ធនុះធភញៀវអនតរជារិ នចាំនួន១៣.៣៨៧នក់។ 
 

               ៣.៣.នយកោា នប រាណវរា  ៖  
 បានបនតស្សាវគ្ជាវ និងបញ្ចូ ល្ទិ្នាន័យវរា ប រាណធៅធខរតធសៀមរាបធៅកា ងគ្បព័នធគ្រប់គ្រងទិ្នា

ន័យ (Database)។ 
 បានបនតស្សាវគ្ជាវវរា ប រាណធៅធគ្ៅឃ្ល ាំង និងគ្បមូល្យកមករកាទ្ កធៅកប្នលងស វរាិភាព។ 
 បានច ុះធែទៀងផ្ទទ រ់បញ្ជ ីសារធពើភណា វរា ប រាណធៅធខរតកាំពង់ចម នគ្ពប្វង និងធខរតកណាត ល្។ 
 បានច ុះធធវើបញ្ជ ីសារធពើភណា វរា ប រាណធៅធខរតកាំពង់ចម បារ់ដាំបង និងធខរតតាប្កវ។ 
 បានធរៀបចាំធធវើសាល កសញ្ហា បងាា ញពីធទសបញ្ហា រតិោក់តាមរាំបន់គ្បាសាទ្ សាា នីយគ្បវរតិសាស្រសត 

សាំខាន់ៗ សាោធរៀន និងវរតអារាម។ 
 បានបនតស្សាវគ្ជាវធ ម្ ុះគ្បធទ្សប្ដល្កាំព ងល្ក់វរា ប រាណតាមគ្បព័នធបធចចកវទិ្ា។ 
 បានបនតស្សាវគ្ជាវធ ម្ ុះគ្បធទ្ស ឬគ្កមុ ៊ា នប្ដល្ នអាជាញ ប័ណណកាំព ងធធវើអាជីវកមមនាំធចញ 

វរា សិល្បៈពីកមព ជា។ 
 បានបនតស្សាវគ្ជាវចាប់ប្ដល្ពាក់ព័នធនឹងការែតល់្អាជាញ ប័ណណឲ្យជនបរធទ្សនាំចូល្វរា សិល្បៈ 

បរធទ្សចូល្មកកមព ជា។ 
 បានបនតស្សាវគ្ជាវឯកសារចាប់ពីសម័យបារាាំង។ 
 បានែដល់្ធសវាពិនិរយវរា សិល្បៈនាំចូល្-នាំធចញបានចាំនួនសរ ប៥៥១របូ  ទ្ទួ្ល្បានងវកិា

ចាំនួន៤.៦៩៩.០០០ធរៀល្ បង់ចូល្ងវកិារដា។ 
 

៣.៤.នយកោា នប រាណវទិ្ា និងប ធរគ្បវរតិវទិ្ា ៖ 
 បានច ុះស្សាវគ្ជាវ និងពិនិរយធែទៀងផ្ទទ រ់រាំបន់រណបទី្២ ភាាំជីសូរយ ធខរតតាប្កវ។ 
 បានច ុះពិនិរយធែទៀងផ្ទទ រ់សាា នីយប រាណធៅទួ្ល្គ្រញូង ស្សុកងមពួក ធខរតបនទ យ នជ័យ។ 
 បានច ុះពិនិរយការចក់ដីល្ បស្សុះប្កវ ធៅស្សុកឧដ ងគ ធខរតកាំពង់សពឺ។ 
 បានច ុះពិនិរយសាា នីយប រាណធៅខណា ប្គ្ពកធនា  រាជធានីភាាំធពញ។ 

 

៤-អគ្គនយកដ្ឋា នប្បចេកបទ្សវប្បធម៌ ៖ 
៤.១.នយកោា នអភិវឌ្ឍវបបធម៌ ៖ 



 បានធធវើធសចកតីប្ណនាំអាំពីមធហាស្សពបធងាើរប្ខលង មធហាស្សពសិល្បៈដាំណាាំសលមាូបអាហារ និង
ការបងាា ញម៉ាូរសធមលៀកបាំពាក់គ្បចាំឆ្ា ាំ២០១៥ជូនដល់្មនទីរវបបធម៌រាជធានី-ធខរត ធដើមបបីាន
គ្ជាប និងធគ្រៀមអន វរត។ 

 បានបនតពិភាកា និងប្កសគ្មួល្ឯកសារននពិធីប ណយោរោន។ 
 បានបនតធរៀបចាំចងគ្កង និងប្កសគ្មួល្ឯកសារ សតីពីគ្បវរតិភាាំធោុះគ្កម ាំ ធៅធខរតមណា ល្រីរ។ី 
 បនតធរៀបចាំសារមនទីរប្ខលងប្ខមរ ធដើមបធីបើកជូនមហាជនចូល្ទ្សសន និងសិកាស្សាវគ្ជាវ។ 

 

៤.២.នយកោា នសិល្បៈភាពយនត និងែសពវែាយវបបធម៌ ៖ 
 បានែតល់្អាជាញ ប័ណណងមីធធវើអាជីវកមមភាពយនត-វធីដអូបាន៣ចាប់ និងអន ញ្ហា រចាប់បនតបាន៦

ចាប់។ 
 បានអន ញ្ហា រចាប់ងរវធីដអូខារា៉ា អូធខប្ខមរបាន៧ចាំណងធជើង និងវធីដអូធរឿងប្ខមរ (ខាា រប្វង) 

បាន៣ចាំណងធជើង។ 
 បានច ុះបញ្ជ ីស ាំែលិ្រវធីដអូខារា៉ា អូធខប្ខមរបាន៩ធល្ខ។ 
 បានែដល់្ទិ្ោា ការឲ្យធធវើអាជីវកមមដល់្វធីដអូខារា៉ា អូធខប្ខមរបាន២ធល្ខ វធីដអូប្ខមរ(ខាា រប្វង)បាន

៣ចាំណងធជើង។ 
 បានែដល់្ទិ្ោា ការឲ្យធធវើអាជីវកមមដល់្វធីដអូធរឿងបរធទ្ស (រាយ) បាន២០ចាំណងធជើង និងច ុះ 

បញ្ជ ីកាប្សរនាំចូល្ពីបរធទ្សបាន៣៦ចាំណងធជើង។ 
 បានទ្ទួ្ល្ចាំណូល្ពីការែដល់្ធសវាកមមភាពយនដ-វធីដអូ  សរ បចាំនួន៥.៦៩៥.០០០ធរៀល្ 

បង់ចូល្ងវកិារដា។  
 

៤.៣.នយកោា នសិល្បៈទ្សសនីយភាព ៖ 
 បានគ្បរាំរន្រនដី និងសប្មដងសិល្បៈទាំងមហាជន និងអាជីព សរ បចាំនួន១៨៥ធល្ើក កា ងធនុះ

នយកោា នសិល្បៈសប្មដងកា ងស្សុកបាន១១ធល្ើក និងធៅធគ្ៅគ្បធទ្សបាន០២ធល្ើក។   
 គ្កមុសិល្បៈបនតហារ់សម និងរធមលើងសាា នដសិល្បៈសគ្ ប់សប្មតងកា ងស្សុកនិងធគ្ៅគ្បធទ្ស។ 
 

៤.៤.នយកោា នសិល្បៈសូនរបូ និងសិល្បៈសិបបកមម ៖ 
 បានបញ្ជូ នធសចកតីជូនដាំណឹងសតីពីការធរៀបចាំមធហាស្សពសិល្បៈជារិឆ្ា ាំ២០១៥ ដល់្មនទីរ 

រាជធានី-ធខរតទាំង២៥។ 
 បានបញ្ច ប់ការពិនិរយប្កល្មអសាា នដគ្កុមរាំនូរវចិិគ្រកមមប្ដល្ នសាា នដខពស់ ជាំហានទី្១ និង

ធគ្ជើសធរ ើសសាា នដទ្ាំ ាំ 92cm ×122cmចាំនួន១០ផ្ទទ ាំងធដើមបីទ្ កជាសាា នដសគ្ ប់តាាំង ពិព័រណ៍។ 
 បានស្សាវគ្ជាវឯកសារ “ទ្គ្មង់ព ទ្ធរបូប្ខមរ” គ្រប់សម័យកាល្ ភារ១ បាន៦០ភាររយ។ 
 បានធរៀបចាំរាំនូរែាយសតីពីមធហាស្សពសិល្បៈជារិឆ្ា ាំ២០១៥ ជូនអរគនយកោា នបធចចកធទ្ស 

វបបធម៌ពិនិរយម ននឹងធរៀបចាំធបាុះព មព។ 
 



៥ មនទីរវប្បធម៌ នងិវចិតិ្រសលិបៈរាជធាន-ីបែរដ ៖ 
៥.១. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈរាជធានីភាាំធពញ ៖  

ការងារធបរិកភណា របីូ ៖  
 បានបនតធរៀបចាំប្ងរកាការពារសណាត ប់ធាា ប់ ធសាភ័ណភាព អនម័យមណា ល្វរតភាាំឲ្យបានល្អជា

គ្បចាំ។  
 បានស ការជាមួយគ្កមុ ៊ា នសិោ ជួសជ ល្សាា មធគ្បុះវហិារប្ប៉ាកខាងធជើងននមណា ល្វរតភាាំ។ 

 

ការងារធបរិកភណា អរបីូ ៖  
 បានគ្ររួពិនិរយកប្នលងជួល្-ល្ក់ឌី្សចាំនួន១៥ទី្តាាំង ល្ក់កាធ វបញ្ហច ាំងវធីដអូចាំនួន៨ទី្តាាំង 

អាជីវកមមអ ិនធធើធណរចាំនួន១២ទី្តាាំង និងធរាងភាពយនតចាំនួន២ធល្ើក។ 
 បានច ុះពិនិរយអាជីវកមមជាងរាំនូរ ច ល ក់ងម ល្ក់វរា អន សាវរយ៍ី និងស អ ងការចាំនួន១៣ទី្តាាំង។ 
 បានស ការជាមួយគ្កមុការងារសាោខណា  នជ័យ ច ុះគ្រួរពិនិរយអាជីវកមមធ គមចាំនួន៣

ទី្តាាំង ធោយដក ូរទូ្ធ គមចាំនួន៣ធគ្រឿង។  
  

៥.២. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរតកណាដ ល្ ៖  
ការងារធបរិកភណា របីូ ៖  
 បានស ការជាមួយអាជាញ ធរឃ ាំសារកិាប្កវ ស្សុកោវ ឯម ច ុះពិនិរយទួ្ល្ប រាណចាំនួន៣ទួ្ល្ 

និងច ុះ រាធល្ខា ធល្ើបញ្ជ ីសារធពើភណា សាា នីយប រាណធោយអាជាញ ធរឃ ាំរចួរាល់្។ 
 បានច ុះពិនិរយទួ្ល្ប រាណចាំនួន៤ទួ្ល្ ធៅស្សុកធល្ើកប្ដក។ 
 បានស ការជាមួយអាជាញ ធរឃ ាំដីឥដា ឃ ាំធ ើទល្ ឃ ាំបនទ យប្ដក ស្សុកធកៀនសាវ យ ពិនិរយ 

និងច ុះបញ្ជ ីសារធពើភណា សាា នីយប រាណចាំនួន៤៧ទួ្ល្។ 
 បានស ការជាមួយនយកោា នប រាណវទិ្ា និងប ធរគ្បវរតិវទិ្ា និងអាជាញ ធរពាក់ព័នធ ច ុះធបាុះ 

បធងាគ ល្កាំណរ់គ្ពាំគ្បទ្ល់្ទួ្ល្ប រាណចាំនួន០២ទួ្ល្រឺ ទួ្ល្កាំណប់ និងទួ្ល្ដីនគ្បចាំនួន១១ 
បធងាគ ល្ ធៅស្សុកសាអ ង។ 
 

ការងារធបរិកភណា អរបីូ ៖  
 បានច ុះបងាា រ់របាាំជូនពរ របាាំធនសាទ្ ដល់្សិសសធៅឃ ាំសាវ យគ្បទល្ ស្សកុសាអ ង ធរៀងរាល់្ 

នងៃធៅរ ៍និងអាទិ្រយ។ 
 បានស ការជាមួយមនទីរអប់រ ាំ យ វជន និងកីឡាធខរត ធគ្ជើសធរ ើសគ្រូបធគ្ងៀន និងសិសសប្ដល្ 

 ននិសស័យប្ែាកសិល្បៈចាំនួន៦របូ ចូល្រមួវរគបណត ុះបណាត ល្អាកបធងកើរសាា នដ សគ្ ប់ការ 
គ្បឡងសាា នដកា ងមធហាស្សពសិល្បៈយ វជនទូ្ទាំងគ្បធទ្ស ធៅរាជធានីភាាំធពញ។ 

 បានែសពវែាយធសចកតីជូនដាំណឹងសតីពីការធរៀបចាំមធហាស្សពសិល្បៈសូនរបូ គ្បចាំឆ្ា ាំ២០១៥ 
ច ល ក់សាព ន់ សតីពីស្សីគ្រប់ល័្កាណ៍។ 



 ការយិល័្យគ្ចកធចញចូល្ប្រមួយ បានអន ញ្ហា រចាប់គ្បកបអាជីវកមមធល្ើវស័ិយវបបធម៌ 
និងវចិិគ្រសិល្បៈចាំនួន២០ចាប់។ 
 

៥.៣. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរតតាប្កវ ៖   
ការងារធបរិកភណា របីូ ៖  
 បានស ការជាមួយគ្កសួងវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈ អងគភាពពាក់ព័នធ និងអាជាញ ធរស្សុក

សាំធរាងបានធបាុះបធងាគ ល្ (ធ ើ) កាំណរ់ប្ដនការពាររមណីយោា នគ្បាសាទ្ភាាំជីសូរយបានចាំនួន 
២៦បធងាគ ល្ បប្នាមធល្ើបធងាគ ល្ងមចស់ប្ដល្ នចាំនួន១០បធងាគ ល្។  

 បានច ុះធៅដឹកប្ែតគ្បាសាទ្រចនបងនគ្ពធកមងចាំនួន១ដ ាំ  បាក់ជាពីរកាំណារ់ ធធវើអាំពីងមភក់ យក
មករកាទ្ កធៅសារមនទីរធខរត ធៅស្សុកប រជីល្សារ។ 

 បានទ្ទួ្ល្ធភញៀវចូល្ទ្សសនសារមនទីរធខរតសរ បចាំនួន៣៦នក់ (ធភញៀវអនតរជារិចាំនួន១នក់)  
និងសារមនទីរស្សុកអងគរប រសីរ បចាំនួន២៧៥នក់ (ធភញៀវអនតរជារិ១៨នក់)។ 

 

ការងារធបរិកភណា អរបីូ ៖  
 បានបនតបញ្ជូ នគ្រូសិល្បៈចាំនួន០២របូធៅបងាា រ់សិល្បៈធៅសាោររ ធកាសល្យធខរត។ 
 បានច ុះគ្ររួពិនិរយឌី្សធៅែារទ្នល ប់ ស្សកុរីរវីង់ ធោយរកធឃើញឌី្សោម នទិ្ោា ការចាំនួន 

៦៣បនទុះ។  
 បានច ុះែសពវែាយអប់រ ាំសីល្ធម៌សងគមធៅអន វទិ្ាល័្យរសមីអងគប្កវធៅស្សុកគ្ទាំង និងធៅវរត 

ឯកឧរតម នជ័យ ស្សុកគ្តាាំកក់។ 
 

៥.៤. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរតកាំពរ ៖  
ការងារធបរិកភណា របីូ ៖  
 បានស ការជាមួយគ្រប់ការយិល័្យវបបធម៌ស្សកុ-គ្កងុកា ងការការពារ និងប្ងរកាប រាណ

សាា ន ជាពិធសសពគ្ងឹងសកមមភាពការងារប្ងរកាគ្បាសាទ្ និងរមណីយោា នប រាណវទិ្ា។ 
 ស ការជាមួយនិសសរិសាកល្វទិ្ាល័្យភូមិនទភាាំធពញច ុះសិកាសិោចរកឹធៅមនទីរវបបធម៌ 

និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរត។ 
 បានស្សាវគ្ជាវរកធឃើញទួ្ល្ប រាណចាំនួន៦ទួ្ល្រឺ ធៅស្សុកដងទ្ង់ចាំនួន៤ទួ្ល្ ស្សុកទឹ្ក ូ

ចាំនួន១ទួ្ល្ និងស្សុកអងគរជ័យចាំនួន១ទួ្ល្។ 
 

ការងារធបរិកភណា អរបីូ ៖  
 បានបនតបងាា រ់របាាំប្ស្សអាំបិល្ធៅអងគការែទុះយ វវយ័ និងវបបធម៌។  
 បានស ការជាមួយការយិល័្យស្សុក-គ្កុងកា ងការគ្ររួពិនិរយឌី្សោម នទិ្ោា ការ និងការោក់

តាាំងសាល កយីធហា សាល កសញ្ហា  និងផ្ទទ ាំងែាយពាណិជជកមម ។ 
 បានែសពវែាយធសចកតីជូនដាំណឹងសតីពីការធរៀបចាំមធហាស្សពសិល្បៈសូនរបូ គ្បចាំឆ្ា ាំ២០១៥ 



ច ល ក់សាព ន់ សតីពីស្សីគ្រប់ល័្កាណ៍។ 
 

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

រមណីយោា នភាាំសធសៀរ។  
 

ការងារធបរិកភណា អរបីូ ៖  
 បានដឹកនាំគ្កុមស្សាវគ្ជាវននសាកល្វទិ្ាល័្យភូមិនទវចិិគ្រសិល្បៈ ច ុះស្សាវគ្ជាវអាំពីទ្គ្មង់ធភលង

អារកសធៅគ្កងុប្កប។  
 បានច ុះគ្ររួពិនិរយ និងស្សង់សាិរិហាងកាធ វ-វធីដអូ និងកប្នលងជួល្-ល្ក់ឌី្សធដើមបទី្ប់សាក រ់

ការបញ្ហច ាំងធរឿងអាសអាភាស និងធរឿងប្ដល្ោម នទិ្ោា ការពីគ្កសួងវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈ។ 
 បានច ុះពិនិរយស្សង់សាិរិ និងប្ណនាំដល់្ ច ស់សិបបកមមកាច់ច ល ក់ព មពស ីម៉ាងរ៍ឲ្យធោរពធៅ

តាមកបួនខាា រ និងរចនបងប្ខមរឲ្យបានគ្រឹមគ្រូវ។  
 បានច ុះគ្ររួពិនិរយសាល កយីធហា ផ្ទទ ាំងែាយពាណិជជកមម និងសាល កសញ្ហា ធែសងៗធៅគ្កុងប្កប។  

 

៥.៦. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរដគ្ពុះសី ន  ៖  
ការងារធបរិកភណា របីូ ៖  
 បានធរៀបចាំប្ងទាំវរា ប រាណប្ដល្ នធៅកា ងមនទីរ។  
 
ការងារធបរិកភណា អរបីូ ៖  
 បានច ុះែសពវែាយធសចកតីជូនដាំណឹងសតីពីការគ្បឡងធគ្ជើសធរ ើសសាា នដប្រងនិពនធគ្បធោមធោក 

កាំណាពយធរឿងឆ្ា ាំ២០១៥ ដល់្គ្រប់គ្កងុ-ស្សុក។  
 

៥.៧. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរតកាំពង់សពឺ ៖  
ការងារធបរិកភណា របីូ ៖  
 បានគ្បរល់្វរា ប រាណគ្ពុះវសិណ ជូនសារមនទីរជារិប្ដល្បានមកពីគ្កមុការងាររបស់មនទីរអភិវឌ្ឍ 

ជនបទ្ធខរត។ 
 បានស ការជាមួយអាជាញ ធរឃ ាំមហាសាាំង ច ុះពិនិរយទួ្ល្អងគប រាណធៅឃ ាំមហាសាាំងធដើមប ី

ធបាុះបធងាគ ល្គ្ពាំ។   
 បានច ុះពិនិរយវរា ប រាណធៅសារមនទីរនរៈប រ។ី  
 បានទ្ទួ្ល្ធភញៀវចូល្ទ្សសនសារមនទីរនរៈប រសីរ បចាំនួន៧៦៩នក់។ 
ការងារធបរិកភណា អរបីូ ៖   



 បានបញ្ជូ នគ្រូជាំនញសិល្បៈធៅបណត ុះបណាត ល្សិសសធៅវទិ្ាល័្យកាំពង់សពឺ  និងមណា ល្
អងគការងមីននកតីសងឈមឹ(កតីោវ )។  

 បានច ុះគ្ររួពិនិរយគ្កុម ៊ា ន ធមហាគ  វីល្ ប្ដល្ស ាំទី្តាាំងងរភាពយនតធៅស្សុកសាំធរាងទ្ង។  
 ការយិល័្យគ្ចកធចញចូល្ប្រមួយគ្កងុចារមនបានអន ញ្ហា រចាប់គ្បកបអាជីវកមមធល្ើវស័ិយ

វបបធម៌   និងវចិិគ្រសិល្បៈចាំនួន៩ចាប់។ 
 

៥.៨. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរដកាំពង់ឆ្ា ាំង ៖  
ការងារធបរិកភណា របីូ ៖  
 បានបនតច ុះស្សង់សាិរិគ្បាសាទ្ ទួ្ល្គ្បាសាទ្ គ្រឹុះគ្បាសាទ្ សាា នីយប ធរគ្បវរតិ និងរមណីយ

ោា នវបបធម៌គ្បវរតិសាស្រសត។ 
  

ការងារធបរិកភណា អរបីូ ៖  
 បានបនតច ុះគ្ររួពិនិរយ និងស្សង់សាិរិសិល្បៈទ្សសនីយភាព សិល្បៈសូនរបូ សិល្បៈភាពយនត 

និងអភិវឌ្ឍវបបធម៌។  
 

៥.៩. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរដធពាធិ៍សារ់ ៖  
ការងារធបរិកភណា អរបីូ ៖  
 បានច ុះពគ្ងឹងដល់្គ្កុមសិល្បៈមហាជនចាំនួន៤គ្កុម។ 
 បានច ុះគ្ររួពិនិរយកប្នលងជួល្-ល្ក់ឌី្ស និងកាប្សរវធីដអូគ្រប់គ្បធភទ្ធៅកា ងស្សុកបាកាន។   
 បានច ុះស្សង់សាិរិអាជីវករប្ដល្គ្បកបអាជីវកមមច ល ក់កា ងគ្កងុធពាធិ៍សារ់។ 
 បានច ុះស្សង់សាិរិ និងជគ្មុញដល់្អាជីវករឲ្យមកគ្បកបអាជីវកមមធល្ើវស័ិយវបបធម៌បានចាំនួន

៦ឃ ាំ។ 
 ការយិល័្យគ្ចកធចញចូល្ប្រមួយបានអន ញ្ហា រចាប់គ្បកបអាជីវកមមធល្ើវស័ិយវបបធម៌   

និងវចិិគ្រសិល្បៈចាំនួន០៥ចាប់ ទ្ទួ្ល្ងវកិាបាន៦៤០.០០០ធរៀល្ បង់ចូល្ងវកិារដា។ 
 

៥.១០. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរដបារ់ដាំបង ៖  
ការងារធបរិកភណា របីូ ៖  
 បានច ុះកាំណរ់ទួ្ល្ប រាណចាំនួន០១ទួ្ល្រឺ ទួ្ល្ធោកគ្រុាំ និងសគ្មបសគ្មួល្ជាមួយ

គ្បជាពល្រដាប្ដល្ នកាល្ដីជាប់នឹងទួ្ល្ធោកគ្រុាំកា ងស្សុកធ ងឬសសី។ 
 បានច ុះកាំណរ់គ្ពាំគ្បាសាទ្គ្រីធកាណ ឬគ្បាសាទ្បធវល្ ធៅស្សុកបធវល្។ 
 បានច ុះពិនិរយធមើល្ការជីកដីមួយកប្នលងធដើមបកី ាំឲ្យប៉ាុះពាល់្ទួ្ល្នគ្កព័នធ ធៅគ្កងុបារ់ដាំបង។ 
 បានធបើកការោា នជួសជ ល្អភិរកសធៅគ្បាសាទ្ឯកភាាំ និងគ្បាសាទ្បាណន់។  
 បានទ្ទួ្ល្ធភញៀវចូល្ទ្សសនសារមនទីរធខរតសរ បចាំនួន១២៣នក់ (ធភញៀវអនតរជារិ៦៩នក់)។  
 

ការងារធបរិកភណា អរបីូ ៖  



 បានបនតហារ់កាច់បារ ធោា ន និងរបាាំ។   
 បានច ុះពិនិរយសិបបកមមច ល ក់ និងបនតធធវើចាប់អាជីវកមមធៅស្សុកបាណន់។  
 បណាណ ល័្យធខរតបានធបើកទវ រជូនសាធារណជនចូល្អានធសៀវធៅជាធរៀងរាល់្នងៃជាធមមតា 

(ធល្ើកប្ល្ងនងៃ ប់សគ្ ក)។  
 ការយិល័្យគ្ចកធចញចូល្ប្រមួយគ្កងុបារ់ដាំបង ធចញលិ្ខិរអន ញ្ហា រគ្រប់ធសវាកមមវបបធម៌

ចាំនួន០៨ចាប់ និងធៅស្សុកបធវល្ចាំនួន០១ចាប់។ 
 

៥.១១.មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរដនប៉ាលិ្ន ៖  
 ការងារធបរិកភណា អរបីូ ៖  
 គ្កមុសិល្បៈបានធចញសប្មតងសិល្បៈធៅកា ងកមមវធីិធែសងៗ និងបនត វឹកហារ់របាាំកាច់បារ។  
 បានច ុះគ្ររួពិនិរយ និងស្សង់សាិរិអាជីវករជួល្-ល្ក់ឌី្សធៅគ្កងុនប៉ាលិ្ន។ 
 ការយិល័្យគ្ចកធចញចូល្ប្រមួយបានអន ញ្ហា រចាប់គ្បកបអាជីវកមមធល្ើវស័ិយវបបធម៌ និង

វចិិគ្រសិល្បៈចាំនួន២ចាប់។   
 

៥.១២. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរដបនទ យ នជ័យ ៖ 
ការងារធបរិកភណា របីូ ៖  
 បានច ុះស្សង់សាិរិសាា នីយប រាណធៅស្សុកគ្ពុះធនគ្រគ្ពុះ។ 
 បានច ុះពិនិរយទួ្ល្ប រាណគ្រពាាំងគ្រញូងធៅឃ ាំបនទ យឆ្ម រ។ 
 បានទ្ទួ្ល្វរា ប រាណចាំនួន៣២ដ ាំ ពីនររបាល្ធបរិកភណា គ្បចាំគ្បាសាទ្បនទ យឆ្ម រ។ 
 បានទ្ទួ្ល្ធភញៀវចូល្ទ្សសនសារមនទីរធខរតសរ បចាំនួន២៤៨នក់(ធភញៀវអនតរជារិ១៥នក់) 

ចូល្គ្បាសាទ្បនទ យឆ្ម រចាំនួន៦៧៦នក់ (ធភញៀវអនតរជារិ១៣០នក់) និងចូល្សារមនទីរ
ប រាណវទិ្ាធទ្ពធកាសា-សាា យសរ បចាំនួន៣៨នក់។  

 
ការងារធបរិកភណា អរបីូ ៖  
 បានច ុះគ្ររួពិនិរយវរា សិល្បៈច ល ក់ងមចាំនួន០១របូ នាំធចញធៅធខរតបារ់ដាំបង។ 
 បានស ការជាមួយមនទីរពាណិជជកមមធខរតបនទ យ នជ័យច ុះគ្រួរពិនិរយសាល កសញ្ហា មួយ

កប្នលង ធៅគ្កងុសិរធីសាភ័ណ។ 
 

៥.១៣. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរដឧរតរ នជ័យ ៖  
ការងារធបរិកភណា របីូ ៖  
 បានច ុះពិនិរយគ្បាសាទ្គ្ព មកិល្ និង សាព នទ័្ព (អូរជីក) ប្ដល្កាំព ងទ្ទួ្ល្ការជួសជ ល្ពី

នយកោា នោាំពារ និង អភិរកសសាំណង់ប រាណ។ 
 បានច ុះពិនិរយទួ្ល្គ្បាសាទ្កប់រងកា ងរធគ្ ងធបាុះបធងាគ ល្កាំណរ់ប្ដនអភិរកស។ 



 បានច ុះគ្បមូល្ និងដឹកជញ្ជូ នវរា ប រាណពីសាព នទ័្ពចាំនួន២ដ ាំ យកមករកាទ្ កធៅមនទីរវបបធម៌ 
និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរត។ 

 

ការងារធបរិកភណា អរបីូ ៖ 
 បានច ុះពិនិរយបញ្ហច ាំងភាពយនត-វធីដអូ ប្ដល្ោម នទិ្ោា ការពីគ្កសូងវបបធម៌ និងបានធធវើ

ការប្ណនាំដល់្អាជីវករជួល្ធមគ្កូ ធ ងបាស វធីដអូចល័្រ អាំពីកគ្មិរសធមលង ធៅគ្កុងសាំធរាង។  
 បានច ុះពិនិរយសិបបកមមច ល ក់ធ ើធៅស្សុកគ្រពាាំងគ្បាសាទ្។  
 បានច ុះពិនិរយអាជីវកមមអ៊ា រសក់ ស អ ងការ និងល្មអគ្កចក និងច ុះពិនិរយការតាាំងសាល កយីធហា

ែាយពាណិជជកមមធៅស្សុកបនទ យអាំពិល្។  
 

៥.១៤. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរដធសៀមរាប ៖  
ការងារធបរិកភណា របីូ ៖ 
 បានច ុះស្សាវគ្ជាវរកធឃើញអណតូ ងប រាណចាំនួន២ ធៅស្សុកពួក។ 
 បានស ការជាមួយនយកោា នោាំពារនិងអភិរកសសាំណង់ប រាណ ច ុះធៅទ្ទួ្ល្យករបូច ល ក់

ប្ែត គ្បាសាទ្ប រាណធធវើពីងមភក់ពណ៌គ្បធែុះ ពីធមបញ្ហជ ការរងកងរាជអាវ ធ រាធខរតធសៀមរាប 
យកមករកាទ្ កធៅអភិរកសោា នអងគរ។ 

 បានស ការជាមួយអាជាញ ធរស្សុកគ្កឡាញ់ ច ុះគ្ររួពិនិរយគ្រពាាំងធល្បើក ប្ដល្ នគ្បជាពល្
រដា ចាំនួន២១គ្រសួាររស់ធៅជ ាំវញិ រ់គ្រពាាំងប រាណធនុះបានចក់ដីរ ាំធោភចូល្ជ ាំវញិ រ់
គ្រពាាំង ជាល្ទ្ធែល្បានឱយធធវើកិចចសនាបញ្ឈប់ការចក់ដីរ ាំធោភយកគ្រពាាំងធនុះជាបនទ ន់ 
និងហាម ឃ្រ់មិនឱយសាងសង់សាំណង់ងមីគ្រប់គ្បធភទ្បប្នាមធទ្ៀរធឡើយ។ 

 បានស ការជាមួយអាជាញ ធរ និងសមរាកិចចស្សុកគ្បាសាទ្បារង  បានច ុះពិនិរយ និងទ្ទួ្ល្
ក ោល្ភាជន៍ចាំនួន៧ដ ាំ ប្ដល្គ្បជាពល្រដាជីកគ្បទ្ុះធឃើញ ធៅស្សុកគ្បាសាទ្បារង  
យកមករកាទ្ កធៅមនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរត។ 

 បានែសពវែាយធសចកតីសធគ្មចធល្ខ០១ស.រ សតីពីការកាំណរ់បរធិវណគ្បាសាទ្, ទួ្ល្, ស្សុះ, 
គ្រពាាំងនិងសាព នប រាណធៅស្សុកពួក, ស្សកុអងគរជ ាំ, ស្សុកជីប្គ្កង, ស្សុកស្សីសាាំ និងស្សកុ
គ្កឡាញ់។ 

 បានទ្ទួ្ល្ឲ្យធភញៀវចូល្ទ្សសនសារមនទីរជារិអងគរសរ ប នចាំនួន៧.១០៤នក់ (ធភញៀវអនតរជារិ
ចាំនួន៦.៨៤៩នក់) សារមនទីរគ្ពុះនធរារតមសី ន ចាំនួន៤.០៤១នក់ (ធភញៀវអនតរជារិចាំនួន
៣.៩៩៥នក់) សារមនទីរវរតរាជបូព៌ចាំនួន៥១៥នក់ (ធភញៀវអនតរជារិចាំនួន៤៨៨នក់) និងមណា ល្
ឧគ្កិដាកមមគ្បល័្យពូជសាសន៍(វរតងមី)ចាំនួន៩.០៦៨នក់(ធភញៀវអនតរជារិចាំនួន៨.៣៧៧នក់)។  

 បានែដល់្លិ្ខិរអន ញ្ហា រនាំធចញវរា សិល្បៈធៅធគ្ៅគ្បធទ្សចាំនួន៨របូ។ 
 

ការងារធបរិកភណា អរបីូ ៖  



 គ្កមុសិល្បៈមហាជនចាំនួន២៤គ្កុមធចញសប្មតងតាមធរាងមធហាស្សព សណាា ោរ ធភាជនីយ
ោា ន និងែាររាគ្រីជូនធភញៀវជារិ និងអនតរជារិទ្សសនជាគ្បចាំ។  

 បានច ុះប្ណនាំ និងគ្ររួពិនិរយបទ្ធល្មើសភាពយនត-វធីដអូដល់្អាជីវករភាពយនត-វធីដអូ 
(ការែលិ្រ ការចក់បញ្ហច ាំង ការជួល្-ល្ក់ឌី្សអាសអាភាស និងោម នទិ្ោា ការ) ឱយចូល្រមួ
អន វរដតាមលិ្ខិរបទ្ោា នចាប់ចាំនួន៨កប្នលង ធៅស្សុកពួក ស្សុកគ្បាសាទ្បារង និងគ្កងុ 
ធសៀមរាប។  

 បានច ុះគ្ររួពិនិរយធរាងភាពយនតមួយកប្នលងធៅគ្កងុធសៀមរាប ប្ដល្កាំព ងដាំធណើ រការធោយ 
ព ាំទន់ នចាប់អន ញ្ហា រធឡើយ។ 

 បានគ្រួរពិនិរយ និងប្ណនាំដល់្អាជីវករ សិបបករប្ដល្កាំព ងបធគ្មើធសវាកមមទក់ទ្ងនឹងជាំនញ
សិល្បៈសូនរូប និងសិបបកមមឲ្យធោរពតាមកាច់ច ល ក់ប្ខមរ ធៅស្សុកគ្បាសាទ្បារង និងគ្កុង
ធសៀមរាបបានចាំនួន១១កប្នលង។  

 បានច ុះគ្ររួពិនិរយអការាវរិ ទ្ធធល្ើសាល កយីធហា សាល កសញ្ហា  និងផ្ទទ ាំងែាយពាណិជជកមម ចាំនួន
១១សាល ក ច ុះការ់បោ និងផ្ទអ កការធល្ើកសាល កយីធហាប្ដល្ព ាំ នចាប់អន ញ្ហា រចាំនួន៩សាល ក 
ធៅគ្កងុធសៀមរាប។  

 ការយិល័្យគ្ចកធចញចូល្ប្រមួយគ្កងុធសៀមរាប បានែដល់្ចាប់ធសវាកមមធល្ើវស័ិយវបបធម៌ 
និងវចិិគ្រសិល្បៈចាំនួន១០ចាប់។ 

 

៥.១៥. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរតគ្ពុះវហិារ ៖  
ការងារធបរិកភណា របីូ ៖   
 បានច ុះធៅពិនិរយទី្តាាំងដី នទ្ាំនស់រវាងគ្បជាពល្រដាជាមួយគ្កមុ ៊ា នដីសមបទនធសដាកិចច 

ភី អិន ធី ធៅស្សុករធវៀង។   
 ឆ្ម ាំបានគ្រួសគ្តាយនគ្ពតាមគ្បាសាទ្ប រាណបានចាំនួន៣៥.៦៦០ប្ម៉ាគ្រកាធរ ៉ា។ 
 បានទ្ទួ្ល្ធភញៀវចូល្ទ្សសនតាមគ្បាសាទ្នន នចាំនួន១២នក់ (ធភញៀវអនតរជារិ០១នក់)។ 
  
ការងារធបរិកភណា អរបីូ ៖  
 បានស្សង់សាិរិសិល្បៈសូនរបូ និងសិល្បៈសិបបកមម ធៅស្សុកជ័យប្សន និងស្សកុជាាំកានត។ 
 ការយិល័្យគ្ចកធចញចូល្ប្រមួយគ្កងុគ្ពុះវហិារ បានអន ញ្ហា រចាប់គ្បកបអាជីវកមមធល្ើ

វស័ិយវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈចាំនួន២១ចាប់។ 
 

៥.១៦. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរដសទឹងប្គ្រង ៖ 
ការងារធបរិកភណា របីូ ៖  
 បានច ុះពិនិរយធមើល្វរា ប រាណធៅស្សុកធសសាន។ 

 
ការងារធបរិកភណា អរបីូ ៖  



 បានបនតបងាា រ់របាាំដល់្សិសសវទិ្ាល័្យគ្ពុះរាជបូជនីយកិចច។  
 បានច ុះែសពវែាយអន គ្កឹរយធល្ខ៦៣ អ.ន.គ្ក.ប.ក របស់រាជរោា ភិបាល្ សតីពីការគ្រប់គ្រងគ្រួរ

ពិនិរយសិល្បៈភាពយនត និងវធីដអូដល់្អាជីវករបញ្ចូ ល្បទ្ធភលង និងប្ណនាំអាជីវករជួល្-ល្ក់
ឌី្សឲ្យបញ្ឈប់ការជួល្-ល្ក់ឌី្សណាប្ដល្ោម នទិ្ោា ការ។  

 បានច ុះស្សង់សាិរិសិបបកមម និងសាិរិសាល កយីធហា សាល កសញ្ហា ប្ដល្ នធៅគ្កុងសទឹងប្គ្រង
សគ្ ប់ឆ្ា ាំ២០១៥។ 

 ការយិល័្យគ្ចកធចញចូល្ប្រមួយ បានអន ញ្ហា រចាប់គ្បកបអាជីវកមមធល្ើវស័ិយវបបធម៌ និង
វចិិគ្រសិល្បៈចាំនួន៩ចាប់។ 

 

៥.១៧. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរដមណា ល្រីរ ី៖ 
ការងារធបរិកភណា អរបីូ ៖  
 ច ុះធៅពិនិរយ និងប្ងរកាធៅធល្ើមជឈមណា ល្វបបធម៌ជនជារិធៅភាាំធោុះគ្កម ាំសគ្ ប់ធភញៀវ

ធទ្សចរណ៍មកធល្ងកាំសានត។ 
 បានស ការជាមួយរណៈគ្បរិភូបណាិ រយសភា មកពីរាជធានីភាាំធពញ ច ុះធៅភូមិពូតាាំងធដើមប ី

សិកាពីគ្បនពណីទ្ាំធនៀមទ្ ល ប់របស់ជនជារិភាររិចពាង។ 
 បានច ុះធៅឲ្យគ្បជាពល្រដារ ុះធរ ើរូបល្ក់ដូរមួយកប្នលងធៅធជើងភាាំធោុះគ្កម ាំប្ដល្ធធវើឲ្យប៉ាុះពាល់្ 

ចាំណីែលូវ និងបារ់បង់ធសាភ័ណភាពរាំបន់ធទ្សចរណ៍។  
 ការយិល័្យគ្ចកធចញចូល្ប្រមួយគ្កងុប្សនមធនរមយ បានអន ញ្ហា រចាប់គ្បកបអាជីវកមមធល្ើ

វស័ិយវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈចាំនួន០២ចាប់។ 
 

៥.១៨. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរតសាវ យធរៀង ៖ 
ការងារធបរិកភណា របីូ ៖  
 បានច ុះគ្ររួពិនិរយទួ្ល្ប រាណ និងគ្បាសាទ្ប រាណចាំនួន១២ធល្ើក។  
 បានច ុះស ការជាមួយអាជាញ ធរប្ដនដីធធវើបលង់ទួ្ល្ប រាណចាំនួន០៣បលង់ និងែសពវែាយចាប់

សតីពីកិចចការពារធបរិកភណា ចាំនួន០២ធល្ើក។   
 

                ការងារធបរិកភណា អរបីូ ៖  
 បានបងាា រ់របាាំដល់្គ្កមុសិល្បៈមហាជនចាំនួន០៣គ្កមុ។  
 បានគ្ររួពិនិរយអាជីវកមមជួល្-ល្ក់ឌី្សចាំនួន០១ធល្ើក។ 
 បានច ុះគ្ររួពិនិរយការោក់តាាំងសាល កយីធហា និងផ្ទទ ាំងែាយពាណិជជកមមចាំនួន០២ធល្ើក។ 
 

៥.១៩. មនទីរវបបធម៌ និងវចិិគ្រសិល្បៈធខរតរបូងឃម ាំ ៖ 
ការងារធបរិកភណា របីូ ៖  
 បានច ុះធធវើបលង់កាន់កាប់ទួ្ល្ប រាណចាំនួន៦កប្នលងធៅស្សុកអូរាាំងឪ។ 



 

                ការងារធបរិកភណា អរបីូ ៖  
 បានច ុះែសពវែាយចាប់គ្បកបអាជីវកមម-ធសវាកមមវបបធម៌ដល់្អាជីវករធៅស្សកុអូរាាំងឪ។  
   

៦.សាកលវិទ្ាលយ័ភមូិនទវចិិត្រសលិបៈ ៖ 
 បានបនតអន វរតកមមវធីិសិកាឆ្ា ាំសិកា២០១៤-២០១៥។ 
 បានធបើកការគ្បឡងបញ្ច ប់បរញិ្ហា បគ្រធៅមហាវទិ្ាល័្យសាា បរយកមម និងនររបូនីយកមម។ 
 និសសិរសាកល្វទិ្ាល័្យភូមិនទវចិិគ្រសិល្បៈ បានចូល្រមួបាឋកថ្នសតីពី “យ វជន និងស រមន៍ 

អាសា៊ា ន២០១៥” ធៅវទិ្ាសាា នបធចចកវទិ្ាកមព ជា។ 
 អងគការយធសាធរ បានធបើកបាឋកថ្ន សតីពី “សាំណល់្ប រាណទក់ទ្ងនឹងវស័ិយធពទ្យកា ងគ្ពុះព ទ្ធ 

សាសនធគ្កាមរាជគ្ពុះបាទ្ជ័យវរ មន័ទី្៧” ធដើមបីបធងកើនចាំធណុះដឹងដល់្និសសិរសាកល្វទិ្ាល័្យ 
ភូមិនទវចិិគ្រសិល្បៈ។ 

 

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

 

ធសចកតីដូចបានធោរពជគ្ បជូនខាងធល្ើ  សូម ឯកឧត្ដមបណ្ឌ ិត្សភាចារ្យ ឧបនយករដាមន្រនដី 
រដាមន្រនដីទ្ទួ្ល្បនទ កទី្សដកីាររណៈរដាមន្រនដី ធមតាដ គ្ជាបជារបាយការណ៍ដ៏ខពង់ខពស់។ 

 

សូម ឯកឧត្ដមបណ្ឌ ិត្សភាចារ្យ  ធមតាដ ទ្ទួ្ល្នូវការធោរពដ៏ខពង់ខពស់អាំពីនងខញ ាំ ។ 
 

                                                                                                              រដាមន្តនរ ី
            

ចមលងជូន ៖ 
-ខ ទ្ទកាល័្យសធមដចនយករដាមន្រនដី 
-រណៈកមមការអប់រ ាំ ធមមការ វបបធម៌ ធទ្សចរណ៍ គ្ពឹទ្ធសភា 
-រណៈកមមការទី្ ៧ រដាសភា 
-ទី្សដីការរណៈរដាមន្រនដី (នយកោា នសរ ប) 
-គ្កសួងប្ែនការ  (វទិ្ាសាា នជារិសាិរិ) 
-គ្កុមសធងករការធសដាកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (ទី្សដីការរណៈរដាមន្រនដី) 
-ឯកសារ-កាល្បបវរដិ 
 


