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កនុងឱកាសដនាោះខដរ

ឯកឧតតមបណ្ឌិតសភាចារយប្បធានបានខងែងអាំណ្រគុណ្

និងជូនពរថ្ននក់ដឹកនាាំ

័ ប្គប់ភារកិចច
ជាំនួយការ និងមស្តនតី វមវស ទាាំងអស់ សូ មប្បកបខតនឹង ដសចកតីសុខ្ចដប្មីនប្គប់ប្បការ និងដជាគជយ
ចាកឆ្ៃយដរាោ ទាាំងពួង។

សូមជប្មាបជូ នផងខដរថ្ន
វ ិទាស្ថស្តសតសងាម

ដោយស្ថរបរបទកូ
វ ីដ
ិ

និងដពលដវោកាំណ្ត់

វ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិង

ពុាំបានអដ្ជ ីញថ្ននក់ដឹកនាាំនិងមស្តនតីទាង
ាំ អស់ចូលរួមកនុងកមមវ ិធ្ីជូនពរដនោះឱយបានប្គប់ៗោន

ដូ ច

កាលឆ្នក
ាំ នែងដៅ។ ដយង
ី ខ្្ុាំសងឃម
ឹ ដជឿជាក់ថ្ន នាឱកាសដប្កាយៗ ដយង
ី នឹងបានចូ លរួមប្គប់ៗោន កនុងកមមវ ិធ្ីនានា
ាំ ឺរាតតាតកូវ ីដដនោះ។
របស់ រាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា ក៏ដូចជាកមមវ ិធ្ីជួបជុរាំ បស់វ ិទាស្ថាន បនាាប់ពីការធ្ូរប្ស្ថលថ្នជង

1

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា
ប្បធានវិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវិទាស្ថស្តសតសងគម
ចូលរ ួម ប្បជុាំញពញអងគគណ្ៈរដ្ឋមស្តនតី

ដៅដវោប្ពក
ាំ ០២១ ចាប់ពដី មា៉ង ៨ នង
ឹ ថ្ងៃសុប្ក ទ២
ី ២ ខខ្តុោ ឆ្ន២
ិ ៣០នាទី តដៅ ឯកឧតតម បណ្ឌិត
ផុន

កសកា
ិ

ប្បធានវ ិទាស្ថាន

មនុសសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម

ថ្នរាជបណ្ិឌ តយសភាកមពុជា

និង

ដោកបណ្ិឌ តសភាចារយបប្មុង ដេង វណ្ណារទធ
ិ អនុប្បធានវ ិទាស្ថាន រួមជាមួយថ្ននក់ដឹកនាាំរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា
នង
័ ធថ្នរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា
ិ ថ្ននក់ដឹកនាាំវ ិទាស្ថានដថ្ទដទៀតជាឧបសមពន

បានអដ្ជ ីញចូលរួម

ប្បជុាំដពញអងា

គណ្ៈរដឋមស្តនតី តាមរយៈប្បព័នវធ ីដដអូខ្ន់ហ្ដវឺ រន ដៅស្ថលប្បជុាំដស្ថតទសសន៍ ថ្នរាជបណ្ិឌ តយសភាកមពុជា ដប្កាម
់ ពស់បាំផុតរបស់ សដមតចអគាមហាដសនាបតដី តដជា ហ្ុន ខសន នាយករដឋមស្តនតី ថ្នប្ពោះរាជាណ្ណ
អធ្ប
ិ តីភាពដ៏ខ្ពងខ្
ចប្កកមពុជា។
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កិចចសហប្បត្ិបត្តិការ
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា ប្បធានវិទាស្ថាន
មនុសសស្ថស្តសតនិងវិទាស្ថស្តសតសងគម ផតលប
់ ទសម្ភាសន៍
ផាយផ្ទាល់កងកមម
នុ
វិធី ព័ត្៌ម្ភន ញវទិកា CNC ញប្កាមប្បធានបទ៖

«ផនត្់គាំនិត្និងញម្ភទនភាពរបស់ម្ខមរញប្បៀបពីអត្ីត្កាល-បចចបបនន
»
ុ

ដៅថ្ងៃប្ពហ្សបតិ៍ ទី១៥ ខខ្កកកោ ឆ្ន២
ាំ ០២១ ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ប្បធានវ ិទាស្ថាន
ិ

មនុសសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម ថ្នរាជបណ្ិឌ តយសភាកមពុជាផតល់បទសមាាសន៍ ផាយផ្ទាល់កុ ងកមម
ន
វ ិធ្ី ព័តមា
៌ ន
ដវទិកា CNC ដប្កាមប្បធានបទ៖ «ផនតគ
់ ាំនិតនិងដមាទនភាពរបស់ខខ្មរដប្បៀបពីអតីតកាល-បចចុបបនន»..

4

ញោកបណ្ឌិត្សភាចារយបប្មុង ញេង វណ្ណ
ា រ ិទធ

ចូលរ ួមប្បជុាំគណ្ៈកមមការទី៥ ននគណ្ៈកមមការសតង់ដារជាត្ិ
ដៅថ្ងៃទី២៣ ខខ្ធ្នូ ឆ្ន២
ាំ ០២១ ដោកបណ្ឌិតសភាចារយបប្មុង ដេង វណ្ណារទធ
ិ អនុប្បធានវ ិទាស្ថានមនុសស
់ រជាតិ តាមប្បព័នធអនឡាញ
ស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម បានចូលរួមប្បជុាំគណ្:កមមការទ៥
ី ថ្នគណ្:កមមការសតងោ
ZOOM Meeting។
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ញោកប្សីបណ្ឌិត្សភាចារយបប្មុង ប្ពុាំ ញទវី ចូលរ ួមកិចចប្បជុាំ
ពិញប្ោោះញោបល់ញលើការសិកាប្ស្ថវប្ជាវសតព
ី ី លទធភាពកនងការផ្ទ
ា ស់បរតូ
ុ
រថ្យនតដ្ឹកកមមករនិញោជិត្ម្ដ្លមិនម្ភនសុវត្ាិភាព មកជារថ្យនត
ម្ដ្លម្ភនសុវត្ាិភាពប្បញសើរជាង
ដៅប្ពឹកថ្ងៃសុប្ក ១០ដរាច ខខ្ភប្ទបទ ឆ្នេ
ាំ ូ វែ ប្តស
ាំ ០២១
ី ័ក ពស ២៥៦៥ ប្តូវនង
ឹ ថ្ងៃទ១
ី ខខ្តុោ ឆ្ន២

ចាប់ពីដមា៉ង ៨៖០០ ដល់ដមា៉ង ១១៖៣០ ដោកប្សីបណ្ឌិតសភាចារយបប្មុង ប្ពុាំ ដទវ ី អនុប្បធានវ ិទាស្ថាន
មនុសសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម ថ្នរាជបណ្ិឌ តយសភាកមពុជា បានចូលរួមកិចចប្បជុាំពិដប្ោោះដោបល់ដលីការសិកា
ប្ស្ថវប្ជាវ

សតីពី

លទធភាពកនុងការផ្ទែស់បូ ររងយនត
ត
ដក
ឹ កមមករនដិ ោជត
ិ ខដលមន
ិ មានសុវតាភា
ិ ព

មកជារងយនតខដល

មានសុវតាភា
ិ ពប្បដសរី ជាង តាមប្បព័នធហ្សូម របស់អងាការមូលនិធ្ិបង្គករបួសអាសុី (SAFE ROAD FOR LIFE)
តាមការចាត់តាង
ាំ របស់ឯកឧតតមបណ្ឌិតសភាចារយ សុខ្ ទូច ប្បធានរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា។
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ញោកប្សីបណ្ឌិត្សភាចារយបប្មុង ប្ពុាំ ញទវី ចូលរ ួមកិចចប្បជុាំ
ពិភាកាញលើញសចកតីប្ាងឯកស្ថរស្ថានភាពភាគោភប្បជាស្ថស្តសត
និងម្យនឌ័រញៅកមពជា
ុ
ដៅប្ពឹកថ្ងៃប្ពហ្សបតិ៍ ១០ដកីត ខខ្ភប្ទបទ ឆ្នេ
ាំ ូ វែ ប្តីស័ក ពស ២៥៦៥ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី១៦ ខខ្កញ្ញា

ឆ្ន២
ាំ ០២១ ចាប់ពដី មា៉ង ៨៖៣០ ដល់ដមា៉ង ១២៖០០ ដោកប្សីបណ្ឌិតសភាចារយបប្មុង ប្ពុាំ ដទវ ី អនុប្បធាន
វ ិទាស្ថានមនុ សសស្ថស្តសតនង
ិ វ ិទាស្ថស្តសតសងាម ថ្នរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា បានចូ លរួមកច
ិ ចប្បជុាំពភា
ិ កាដលដី សចកតី

ប្ាងឯកស្ថរ ស្ថានភាពភាគោភប្បជាស្ថស្តសតនង
ិ ខយនឌ័រដៅកមពុជា តាមរយៈ ប្បព័នធអនឡាញ Zoom meeting
ដរៀបចាំដ

ង
ាំ របស់ឯកឧតតមបណ្ឌិតសភាចារយ សុខ្ ទូច ប្បធានរាជបណ្ឌិតយ
ី ដោយ ប្កសួងខផនការ តាមការចាត់តាង

សភាកមពុជា។
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ញោកប្សីបណ្ឌិត្ ជា វណ្ាី ចូលរ ួមកិចចប្បជុាំពិញប្ោោះញោបល់
ញលើញសចកតីប្ាងឯកស្ថរ សតព
ី ី ការវិភាគញយនឌ័រញលើលទធផល
ជាំញរឿនប្បជាជនឆ្ន ាំ២០១៩

ដៅថ្ងៃសុប្ក ៦ដកីត ខខ្មិគសិរ ឆ្នេ
ាំ ូ វែ ប្តីស័ក ព.ស. ២៥៦៥ ប្តូវនឹងថ្ងៃទ១
ាំ ០២១
ី ០ ខខ្ធ្នូ ឆ្ន២
ាំ ដិ ប្ោោះ
ដោកប្សីបណ្ឌិត ជា វណ្ាី ប្បធាននាយកោឋនធ្មមស្ថស្តសត ចរោស្ថស្តសត
នង
ិ
ិ ដយនឌ័រ បានចូលរួមកច
ិ ចប្បជុព
ដោបល់ដលីដសចកតប្ី ាងឯកស្ថរ សតព
ាំ ០១៩ ដរៀបចាំដ
ី ី ការវ ិភាគដយនឌ័រដលល
ី ទធផលជដាំ រឿនប្បជាជន ឆ្ន២
ប្កសួងកច
ិ ចការនារ ី ខដលកិចចប្បជុាំបានប្ច ប់នាដមា៉ង១២ នង
ិ ៣០នាទ។
ី
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ង
ី ដោយ

ញោកបណ្ឌិត្ ញ

ឿន ស្ថវន

ចូលរ ួមកនងសិ
កាាស្ថោញផាៀងផ្ទាត្់របាយការណ្៍ «ការវាយត្នមា
ុ

ផលបោះាល់ញលើសហគមន៍ញៅតាម ដ្ងទញនាញមគងគ និងទញនាស្ថប
ញដាយស្ថរទឹកទញនា ម្ភនកប្មិត្ទាប កនងឆ្
ន ាំ២០១៩ និង ២០២០»
ុ
តាមការចាត់តាង
ាំ ពីសាំណ្ណក់ឯកឧតតមបណ្ឌិតសភាចារយ

សុខ្

ទូច

ប្បធានរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា

ដៅប្ពឹកថ្ងៃសុប្ក ១៣ដរាច ខខ្ទុតិោស្ថឍ ឆ្នេ
ាំ ូ វែ ប្តីស័ក ពស ២៥៦៥ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី៦ ខខ្សីហា ឆ្ន២
ាំ ០២១
ដោកបណ្ិឌ ត ដ

មស្តនតីនាយកោឋន

ឿន ស្ថវន ប្បធាននាយកោឋនវ ិទាស្ថស្តសតដសដឋកិចចនិងដទសចរណ្៍ និងដោកបណ្ឌិត តូច សុធារ ី
បានចូ លរួមកនុងសិកាាស្ថោដផាៀងផ្ទាត់របាយការណ្៍សិកា

«ការវាយតថ្មែផលប៉ោះាល់ដលី

សហ្គមន៍ដៅតាមដងទដនែដមគងា និងទដនែស្ថប ដោយស្ថរទឹកទដនែ មានកប្មិតទាប កនុងឆ្ន២
ាំ ០១៩ និង ២០២០»
ខដលបានដរៀបចាំដោយ ដវទិកាថ្នអងាការមិនមិនរោឋភិបាល សតីពី កមពុជា។
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ កង ឱម និងញោកបណ្ឌិត្ សូ សុធីរ
ចូលរ ួមញធវើបទឧញទាសនាមកនងវគគ
បណ្តុោះបណ្ណ
ត លសតព
ី ី
ុ
«ការបណ្តុោះបណ្ណ
ត លប្គូបញគគល»

ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ទី១៨ ខខ្សហា
ឆ្ន២
ាំ ០២១ ឯកឧតតមបណ្ឌិត កង ឱម ជាំនួយការ រាជបណ្ិឌ តយ
ី

សភាកមពុជា ទទួលបនាុកជួយការង្គរ វ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម និង ដោកបណ្ឌិត សូ សុធ្រី
មស្តនតីប្ស្ថវប្ជាវជាន់ខ្ពស់

ថ្ននាយកោឋនវ ិទាស្ថស្តសតអប់រ ាំ

វ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម

ថ្ន

រាជបណ្ិឌ តយសភាកមពុជា បានអដ្ជ ីញចូលរួមជាប្គូឧដទាស ដធ្វីបទឧដទាសនាមកនុងវគាបណ្ុ ត ោះបណ្ណ
ត លសតីពី «ការបណ្ុ ត ោះ
បណ្ណ
ត លប្គូបដង្គាល (Training of Trainers)» ខដលដរៀបចាំដោយ ប្កសួងដសដឋកិចចនិងហ្រិ ្ាវតាុ។
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ញោកបណ្ឌិត្សភាចារយបប្មុង ញេង វណ្ណ
ា រ ិទធ បានចូលរ ួមកនង
ុ
ញវទិកាប្បជាជន ពិភពញោក ១១ កកកដា

ដៅថ្ងៃអង្គារ ទី២០ ខខ្កកកោ ឆ្ន២
ាំ ០២១ តាមការចាត់តាង
ាំ របស់ ឯកឧតតមបណ្ឌិត សភាចារយ សុខ្ ទូច

ប្បធានរាជបណ្ិឌ តយសភាកមពុជា ដោកបណ្ឌិតសភាចារយបប្មុង ដេង វណ្ណារទធ
ិ អនុប្បធានវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសត
និងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម

ថ្នរាជបណ្ិឌ តយសភាកមពុជា

បានចូលរួមកនុង

ដវទកា
ិ ប្បជាជនពភ
ិ ពដោក

តាមរយៈប្បព័នធអនឡាញ Zoom meeting ដរៀបចាំដោយ ប្កសួងខផនការ។
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១១

កកកោ

ញោកប្សីបណ្ឌិត្សភាចារយបប្មុង ប្ពុាំ ញទវី ចូលរ ួមកិចចប្បជុាំ
ពិភាកាញលើញសចកតីប្ាងឯកស្ថរស្ថានភាពភាគោភប្បជាស្ថស្តសត
និងម្យនឌ័រញៅកមពជា
ុ
ដៅប្ពឹកថ្ងៃសុប្ក ទី២៣ ខខ្កកកោ ឆ្ន២
ាំ ០២១ តាមការចាត់តាង
ាំ របស់ ឯកឧតតមបណ្ឌិតសភាចារយ សុខ្ ទូច

ប្បធានរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា ដោកប្សប
ី ណ្ឌិតសភាចារយបប្មុង ប្ពុាំ ដទវ ី អនុប្បធានវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសត

នង
ិ វ ិទាស្ថស្តសតសងាម ថ្នរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា បានចូលរួមកនុងកិចចពភា
ិ កាសតព
ី ី ដោលនដោបាយ នង
ិ ប្បព័នធ

សុវតាភា
ិ ពសងាម នង
ិ បរស្ថ
ិ ា នរបស់អនតរធ្នាោរ នង
ិ ហ្រិ ្ាវតាុ កនុងការការារប្បជាពលរដឋខដលរស់ដៅកនុង ឬជុវាំ ិញ
តាំបន់គដប្មាងអភវិ ឌឍន៍នានា តាមរយៈប្ពព័នធអនឡាញ Zoom meeting ខដលដរៀបចាំដ
មន
ិ ខមនរោឋភិបាល សតព
ី ក
ី មពុជា កនុងដោលបាំណ្ង៖

ង
ី ដោយ ដវទកា
ិ ថ្នអងាការ

១-ផតល់ការយល់ដឹងដល់ស្ថធារណ្ជនអាំពី ដោលនដោបាយ និងប្បព័នធសុវតាិភាពសងាម និង បរស្ថ
ិ ា នរបស់

អនតរធ្នាគរ និងវ ិស័យហ្រិ ្ាវតាុសប្មាប់ គដប្មាងខដលទទួលបានជាំនួយឥតសាំណ្ង ឬកមចីពីអនតរធ្នាោរ ឬធ្នាោរ
កនុងប្សុក

២-ផតល់ឱកាសដល់អនតរធ្នាោរ ឬអនកាក់ពន
័ ធ បានខសវងយល់បខនាមពីតប្មូវការរបស់ប្បជាពលរដឋ កនុងការ

អនុវតតដោលនដោបាយ នង
ិ ប្បព័នធសុវតាិ ភាពសងាម និងបរស្ថ
ិ ា ននាដពលកនែងមក។
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ញោកបណ្ឌិត្ ញ

ឿន ស្ថវន ចូលរ ួមជាញភញៀវកិត្តិយសកនងកមម
វិធី
ុ

ពិភាកាសតព
ី ី «ឱកាស និងទសសនៈវិសយ
័ ញៅញពលអនាគត្
ននវិសយ
័ ញទសចរណ្៍ញៅប្បញទសកមពុជា»

ដៅថ្ងៃទី១០ ខខ្មិងុនា ឆ្ន២
ាំ ០២១ ចាប់ពីដមា៉ង ១៥៖០០ តដៅ តាមការចាត់តាង
ាំ របស់ ឯកឧតតមបណ្ឌិត

សភាចារយ សុខ្ ទូច ប្បធានរាជបណ្ិឌ តយសភាកមពុជា ដេែយ
ី តបតាមការអដ្ជ ីញរបស់ សមាគមដទសចរណ្៍កមពុជា
ដោកបណ្ិឌ ត

ដ

កិតតិយសកនុងកមមវ ិធ្ី

ឿន

ស្ថវន

ពិភាកាសតីពី

ប្បធាននាយកោឋនវ ិទាស្ថស្តសតដសដឋកិចច
«ឱកាស

និងដទសចរណ្៍

បានចូលរួមជាដភ្ៀវ

នង
ិ ទសសនៈវ ិស័យដៅដពលអនាគតថ្នវ ិស័យដទសចរណ្៍ដៅប្បដទស

កមពុជា» តាមរយៈប្បព័នធអនឡាញ Zoom Meeting។
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា ដ្ឹកនា ាំថ្ននក់ដ្ឹកនា ាំវិទាស្ថាន
អញ្ជ ញ
ើ ចូលរ ួមកមមវិធីចុោះអនុស្ថរណ្ៈននការញោគយល់ោន
រវាងរាជបណ្ឌិត្យសភាកមពុជា ប្កុមហុនញមហូ និងប្កុមហុនហស ិប សុល
ី
អុិនញសពញើ រសិន ផ្ទត្ញនើរ ញអស្ថ ឯ.ក

ដៅប្ពឹកថ្ងៃទ១
ាំ ០២១ ថ្ននក់ដក
ឹ នាាំវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនង
ឹ នាាំ
ី ៥ ខខ្មករា ឆ្ន២
ិ វ ិទាស្ថស្តសតសងាម ដក

ដោយឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ប្បធានវ ិទាស្ថាន ដោកបណ្ិឌ តសភាចារយបប្មុង ដេង វណ្ណារទធ
ិ
ិ អនុប្បធាន
វ ិទាស្ថាន ដោក ឃន
ិ យ៉ង់ ទទួលបនាុកនាយកោឋនកិចចការទូ ដៅ បានចូលរួមកមមវ ិធ្ីចុោះអនុ ស្ថរណ្ៈ ថ្នការដោគ

យល់ោនរវាង រាជបណ្ិឌ តយសភាកមពុជា ប្កុមហ្ុនដមហ្ូ និងប្កុមហ្ុ នហ្សប
ិ សុីល អុិនដសពីដរសិន ផ្ទតដនីរ ដអស្ថ ឯ.ក

នាស្ថលមរតកសិលបៈខខ្មរ ជាន់ទី៤ អោរឥស្តនាដទវ ី ដប្កាមអធ្ិបតីភាពរបស់ ឯកឧតតមបណ្ឌិតសភាចារយ សុខ្ ទូច
ប្បធានរាជបណ្ិឌ តយសភាកមពុជា។
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ញោកបណ្ឌិត្សភាចារយបប្មុង ញេង វណ្ណ
ា រ ិទធ ចូលរ ួមកនង
ុ
កិចចប្បជុាំពិញប្ោោះញោបល់ញលើសព
ី ត ីសទ
ិ ធិជនពិការ
ជូនមស្តនតីរាជការនន ទីសកា
ី ត រគណ្ៈរដ្ឋមស្តនតី
ដៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៩ ខខ្មករា ឆ្ន២
ាំ ០២១ តាមការចាត់តាង
ាំ របស់ ឯកឧតតមបណ្ឌិតសភាចារយ សុខ្ ទូច

ប្បធានរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា ដោកបណ្ឌិតសភាចារយបប្មុង ដេង វណ្ណារទធ
ិ អនុប្បធានវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសត
នង
ិ វ ិទាស្ថស្តសតសងាម

ថ្នរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា

ជូនមស្តនតីរាជការថ្ន ទស
តី រគណ្ៈរដឋមស្តនត។
ី កា
ី

បានចូលរួមកច
ធិ នពកា
ិ ចប្បជុាំពដិ ប្ោោះដោបល់ដលស
ី តីពស
ី ទ
ិ ជ
ិ រ
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ញោក នហ សុគនាធ ចូលរ ួមជា វាគមិន កនងសនន
ិសទ
ី អនតរជាត្ិ ញលើកទី១
ុ
ននប្កុមការគរ អនកភូមិវិទាវ័យញកមងទវីបអាសុី

ដោយបានការអនុញ្ញាតពី ឯកឧតតមបណ្ឌិតសភាចារយ សុខ្ ទូច ប្បធានរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា ដេែយ
ី តប

តាមការអដ្ជ ីញរបស់ភាគីដរៀបចាំកមមវ ិធ្ី ដៅ ថ្ងៃទី១៨-១៩ ខខ្ធ្នូ ឆ្ន២
ាំ ០២១ ដោក ថ្ហ្ សុគនាធ មស្តនតីប្ស្ថវប្ជាវ

ជាន់ខ្ពស់ តាំណ្ណងនាយកោឋនភូមិវ ិទា និងនគរូបនីយកមម បានចូលរួមជាវាគមិន កនុងសននស
ិ ទ
ី អនតរជាតដិ លក
ី ទ១
ី
័
ថ្នប្កុមការង្គរអនកភូមវិ ិទាវយដកម
ងទវប
ី អាសុី តាមរយៈប្បព័នធអនឡាញ ZOOM Meeting។
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ញោកបណ្ឌិត្ សូ សុធីរ ចូលរ ួមកនង
ុ

ញវទិកានិងពិព័រណ្៍អប់រ ាំវិជាជជីវៈអាស្ថន-ចិន
ដោយបានការអនុញ្ញាតពី ឯកឧតតមបណ្ឌិតសភាចារយ សុខ្ ទូច ប្បធានរាជបណ្ិឌ តយសភាកមពុជា ដេែីយតប

តាមការអដ្ជ ីញរបស់ភាគីដរៀបចាំកមមវ ិធ្ី

ដៅថ្ងៃទី២៧-២៨

ខខ្កញ្ញា

មស្តនតីប្ស្ថវប្ជាវជាន់ខ្ពស់នាយកោឋនវ ិទាស្ថស្តសតអប់រ ាំ បានចូលរួមកនុង

ឆ្ន២
ាំ ០២១

ដោកបណ្ិឌ ត

សូ

សុធ្រី

ដវទិកានិងពិពរ័ ណ្៍អប់រ ាំវ ិជាជជវី ៈអាស្ថន-ចិន

China-ASEAN Vocational Education Exhibition and Forum On-line, 2021 ខដលដរៀបចាំដោយ THE
PEOPLE’S GOVERNMENT OF GUANGXI ZHUANG AUTONOMOUS REGION, THE PEOPLE’S
REPUBLIC OF CHINA។
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា ចូលរ ួមកនងកិ
ចចប្បជុរាំ វាងរាជបណ្ឌិត្យសភា
ុ
កមពជា
ជាមួយគណ្ៈប្បត្ិភូមកពីវទ
ិ ាស្ថានវិទាស្ថស្តសតឥណ្ឌូញនសុី
ុ

ដៅរដសៀលថ្ងៃទី១ ខខ្មិងុនា ឆ្ន២
ាំ ០២១ ដោយបានការអនុញ្ញាតពីឯកឧតតមបណ្ឌិតសភាចារយ សុខ្ ទូច

ប្បធាន រាជបណ្ិឌ តយសភាកមពុជា ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ិ បានចូលរួមកនុងកិចចប្បជុាំតាមប្បព័នធអនឡាញរវាង
រាជបណ្ិឌ តយសភាកមពុជា ជាមួយគណ្ៈប្បតិភូមកពីវ ិទាស្ថានវ ិទាស្ថស្តសតឥណ្ូ ឌ ដនសុី ដប្កាមកិចចសប្មបសប្មួលរបស់
ស្ថានទូតឥណ្ូ ឌ ដនសុីប្បចាាំប្បដទសកមពុជា។ សមាសភាពខាងរាជបណ្ិឌ តយសភាកមពុជាមានចាំនួន ១២ រូប ដោយរូប
រួមមាន បណ្ិឌ ត គន
និងសហ្ការ ី ៩រូបដផសងដទៀត ដោយខ
ិ ភា បណ្ឌិត ផុន កសកា
ិ បណ្ឌិត គី ដសរវឌឍន៍
ី

កខាង

ភាគីឥណ្ូ ឌ ដនសុី មានឯកឧតតមអគារដឋទូត និងមស្តនតីស្ថានទូតចាំនួន ៣ រូប ដហ្យ
ី ខាងវ ិទាស្ថានវ ិទាស្ថស្តសតឥណ្ូ ឌ ដនសុី
មានសមាសភាពចាំនួន ១៣រូប ខដលជាថ្ននក់ប្បធានវ ិទាស្ថាន និងប្បធានមជឈមណ្ឌល ។
កនុងកិចចប្បជុាំដនោះ

ភាគីទាង
ាំ ពីរបានបង្គាញអាំពីស្ថាប័នរបស់ខ្ួ នដរៀងៗខ្ែ
ែ
ួន

និងបានពិភាកាអាំពីលទធភាព

ថ្នកិចចសហ្ប្បតិបតតិការ ប្ពមទាាំងប្បធានបទខដលគួរសិការួមោន។ កនុងដនាោះ បណ្ឌិត គន
ិ ភា ក៏បានដលីកដ ង
ី
នូវអនុស្ថសន៍៩ ចាំណ្ុចខដលទទួលបានអាំពីកិចចប្បជុប្ាំ កុមអនកជាំនាញកមពុជាឥណ្ូ ឌ ដនសុី កាលពីខខ្ កកកោ ឆ្ន ាំ
២០០៧ នាដពលកនែងមក ជូ នអងាប្បជុាំ។
ឯកឧតតមអគារដឋទូត

ក៏ដូចជាអងាប្បជុាំទាង
ាំ មូលបានវាយតថ្មែខ្ពស់ចាំដាោះអនុស្ថសន៍ទាង
ាំ ៩ចាំណ្ុចដនាោះ

ដហ្យ
ី ថ្ននឹងយកដៅពិចារណ្ណសុីជដប្ៅ។

បនាាប់ពីពិភាកាោន អងាប្បជុាំបានសដប្មចដូ ចខាងដប្កាម៖

១. ដរៀបចាំប្ជ ីប្បធានបទអាទិភាពខដលគួរប្ស្ថវប្ជាវរួមោន រួមមាន វ ិស័យដោបាយ ដសដឋកិចច ប្បវតតិស្ថស្តសត

វបបធ្ម៌ អប់រ ាំ ដទសចរ ជាដដីម។

២.ដរៀបចាំកិចចប្បជុាំជាមួយោនឱយបានដទៀងទាត់។

៣.ចាត់ឱយមានអនកទាំនាកទាំនងសប្មាប់ស្ថាប័នទាាំងពីរដដីមបរី កាទាំនាក់ទាំនងជាមួយោន។

៤. ភាគីទាង
ាំ ពីរអរគុណ្ស្ថានទូតឥណ្ូ ឌ ដនសុី ខដលបានសប្មបសប្មួលឱយមានកិចចប្បជុាំដៅថ្ងៃដនោះ។
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ាំនួបជាមួយ
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា ចូលរ ួមកនងជ
ុ

ឯកឧត្តម H.E. Mr. Anatoly Borovik, អគគរដ្ឋទូត្សហព័នធរ ុសស ី
ដៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៩ ខខ្មករា ឆ្ន២
ាំ ០២១ ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ប្បធានវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសត
ិ

និងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម ថ្នរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា និងដោកបណ្ឌិតសភាចារយបប្មុង ដេង វណ្ណារទធ
ិ អនុប្បធាន
វ ិទាស្ថាន

បានអដ្ជ ីញចូ លរួមកនុងជាំនួបជាមួយឯកឧតតម Anatoly Borovik ជាអគារដឋទូតសហ្ព័នធរូសសី ប្បចាាំដៅ

ប្ពោះរាជាណ្ណចប្កកមពុជា ដប្កាមអធ្ិបតីភាពរបស់ឯកឧតតមបណ្ឌិតសភាចារយ សុខ្ ទូច ប្បធានរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា។
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ាំនួបជាមួយ
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា ចូលរ ួមកនងជ
ុ
ឯកឧត្តម Benjamin Wohlauer

អនុប្បធានញបសកកមមននស្ថានទូត្សហរដ្ឋអាញមរ ិក
ដៅថ្ងៃទី២០ ខខ្មករា ឆ្ន២
ាំ ០២១ ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ប្បធានវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសត និង
ិ

វ ិទាស្ថស្តសតសងាម ថ្នរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា បានចូលរួមកនុងជាំនួបជាមួយឯកឧតតម Mr. Benjamin Wohlauer,
ជាអនុប្បធានដបសកកមមថ្នស្ថានទូ តសហ្រដឋអាដម៉រក
ិ ប្បចាាំដៅប្ពោះរាជាណ្ណចប្កកមពុជា ដប្កាមអធ្ប
ិ តីភាពរបស់ឯកឧតតម
បណ្ឌិតសភាចារយ សុខ្ ទូច ប្បធានរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា។

ជាំនប
ួ ឯកឧតតម Mr. Benjamin Wohlauer
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ាំនួបជាមួយញោកជាំទាវ Liurka
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា ចូលរ ួមកនងជ
ុ
Rodriguez Barrios, ឯកអគគរាជទូត្ននស្ថធារណ្រដ្ឋគុយបា

ដៅថ្ងៃទី២៦ ខខ្មករា ឆ្ន២
ាំ ០២១ ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ប្បធានវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិង
ិ

វ ិទាស្ថស្តសតសងាម ថ្នរាជបណ្ិឌ តយសភាកមពុជា បានចូលរួមកនុងជាំនួបជាមួយដោកជាំទាវ Liurka Rodriguez Barrios
ជាឯកអគារាជទូ តថ្នស្ថធារណ្រដឋគុយបា

ប្បចាាំដៅប្ពោះរាជាណ្ណចប្កកមពុជា

សភាចារយ សុខ្ ទូច ប្បធានរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា។

ដប្កាមអធ្ិបតីភាពរបស់ឯកឧតតមបណ្ឌិត

ាំ ប
ជន
ួ ដោកប្សី Mrs.Liurka Rodriguez Barrios
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សកមមភាពការគរ
កនងប្កបខណ្
ឌ វិទាស្ថាន
ុ
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា
ប្បធានវិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវិទាស្ថស្តសតសងគម
ដ្ឹកនា ាំប្បជុាំបូកសរ ុបការគរប្បចា ាំឆ្ន ាំ២០២១

របស់វិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវិទាស្ថស្តសតសងគម
ដៅប្ពឹកថ្ងៃសុប្ក ១២ដរាច ខខ្មគ
ាំ ូ វែ ប្តស
ាំ ០២១
ិ សរិ ឆ្នេ
ី ័ក ពស ២៥៦៥ ប្តូវនង
ឹ ថ្ងៃទ៣
ី ១ ខខ្ធ្នូ ឆ្ន២

ចាប់ពីដមា៉ង ៩ ប្ពឹកតដៅ ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ប្បធានវ ិទាស្ថានមនុ សសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម
ិ

ថ្នរាជបណ្ិឌ តយសភាកមពុជា បានអដ្ជ ីញដឹកនាាំឯកឧតតម ដោក ដោកប្សី បណ្ឌិត ជាជាំនួយការ ជាថ្ននក់ដឹកនាាំ
និងមស្តនតីទាង
ាំ អស់

ប្បជុាំបូកសរុបការង្គរវ ិទាស្ថានមនុ សសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម

តាមរយៈប្បព័នធអនឡាញ

Google Meet ដប្កាមរដបៀបវារៈ៖

១-របាយការណ្៍សកមមភាពការង្គរវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាមសដងាប ឆ្ន២
ាំ ០២១
២-ការដលីកខផនការការង្គរឆ្ន២
ាំ ០២២
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា ប្បធានវិទាស្ថាន

មនុសសស្ថស្តសតនិងវិទាស្ថស្តសតសងគម ដ្ឹកនា ាំប្បជុាំប្កុម
ការគរវិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវិទាស្ថស្តសតសងគម ម្ខត្ុោ
ដៅរដសៀលថ្ងៃអង្គារ ទី១៩ ខខ្តុោ ឆ្ន២
ាំ ០២១ ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ិ ប្បធានវ ិទាស្ថានមនុសស

ស្ថស្តសតនង
ិ វ ិទាស្ថស្តសតសងាម
វ ិទាស្ថាន ដប្កាមដរៀបវារៈ ៖

ថ្នរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា

បានអដ្ជ ីញដឹកនាាំប្បជុាំប្កុមការង្គរដរៀបចាំខផនការ

១-ដាំដណ្ីរការង្គរទូដៅកនុងវ ិទាស្ថាន

២-ការង្គរគដប្មាងប្ស្ថវប្ជាវឆ្ន២
ាំ ០២១
៣-ការសរដសរអតាបទចុោះផាយ (អតាបទឧបតាមា ដោយ វ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម

នង
ាំ ០២១) ការង្គរទសសនាវដតី ការង្គរកលិកបប្ត
ិ អតាបទរបស់ជាំនួយការគដប្មាង ឆ្ន២
៤-ការដរៀបចាំការង្គរប្បជុាំបូកសរុបការង្គរប្បចាាំឆ្ន២
ាំ ០២១។
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា ប្បធានវិទាស្ថាន

មនុសសស្ថស្តសតនិងវិទាស្ថស្តសតសងគម ដ្ឹកនា ាំប្បជុាំ
ការគរវិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវិទាស្ថស្តសតសងគម ម្ខសីហា
ដៅប្ពឹកថ្ងៃអង្គារ ៩ដកីត ខខ្ប្ស្ថពណ្៍ ឆ្នេ
ាំ ូ វែ ប្តីស័ក ពស ២៥៦៥ ប្តូវនឹងថ្ងៃទ១
ាំ ០២១
ី ៧ ខខ្សីហា ឆ្ន២
ចាប់ពីដមា៉ង ៩ ប្ពឹក វ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម បានដរៀបចាំកិចចប្បជុរាំ ម
ួ វ ិទាស្ថាន តាមរយៈប្បព័នធ
Google Meet ខដលដឹកនាាំដោយឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ប្បធានវ ិទាស្ថាន និងមានការចូលរួមពីឯកឧតតម
ិ
បណ្ិឌ តទីប្បឹកាវ ិទាស្ថាន ថ្ននក់ដឹកនាាំ និង មស្តនតីវ ិទាស្ថានមនុសសនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម ដប្កាមរដបៀបវារៈ៖
១-ដាំដណ្ីរការប្បប្ពឹតតដៅរបស់វ ិទាស្ថានដលីកិចចការប្ស្ថវប្ជាវ
២-ការដរៀបចាំទីតាង
ាំ ងមីវ ិទាស្ថាន ដៅអោរដខ្មរវ ិទូ
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា ប្បធានវិទាស្ថាន

មនុសសស្ថស្តសតនិងវិទាស្ថស្តសតសងគម ដ្ឹកនា ាំប្បជុាំ
ការគរវិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវិទាស្ថស្តសតសងគម ម្ខកកកដា
ដៅថ្ងៃប្ពហ្សបតិ៍ ទី៨ ខខ្កកកោ ឆ្ន២
ាំ ០២១ ចាប់ពីដមា៉ង ៩៖០០ ប្ពឹកតដៅ វ ិទាស្ថានមនុ សសស្ថស្តសត

នង
ួ វ ិទាស្ថាន តាមរយៈប្បព័នធ Google Meet ខដលដឹកនាាំដោយ ឯកឧតតម
ិ វ ិទាស្ថស្តសតសងាម បានដរៀបចាំកច
ិ ចប្បជុាំរម
បណ្ឌិត ផុន កសកា
ប្បធានវ ិទាស្ថាន និងមានការចូលរួមពីឯកឧតតម បណ្ឌិតទប្ី បឹកាវ ិទាស្ថាន ថ្ននក់ដឹកនាាំ និង
ិ
មស្តនតី វ ិទាស្ថានមនុសសនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម ដប្កាមរដបៀបវារៈ៖

១-ដាំដណ្ីរការង្គរវ ិទាស្ថានមនុសសនង
ិ វ ិទាស្ថស្តសតសងាម
២-បញ្ញាដផសងៗ
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា ប្បធានវិទាស្ថាន

មនុសសស្ថស្តសតនិងវិទាស្ថស្តសតសងគម ដ្ឹកនា ាំប្បជុាំប្កុម
ការគរប្ស្ថវប្ជាវវិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវិទាស្ថស្តសតសងគម
តាមការចងអុលបង្គាញពីសាំណ្ណក់ឯកឧតតមបណ្ឌិតសភាចារយ

សុខ្

ទូច

ប្បធានរាជបណ្ិឌ តយសភាកមពុជា

ដៅថ្ងៃទ១
ាំ ០២១ ចាប់ពដី មា៉ង ១៤៖៣០ តដៅ ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ី ៤ ខខ្មង
ិ ុនា ឆ្ន២
ិ ប្បធានវ ិទាស្ថាន
បានដឹកនាាំអងាប្បជុាំប្កុមការង្គរវ ិទាស្ថានមួយ តាមរយៈប្បព័នធដហាាហ្ាលមត
ី ដដីមបដី រៀបចាំពន
ិ ិតយលទធភាពសក
ិ ាខសវង
យល់ដលប្ី បធានបទ

«ការប្ស្ថវប្ជាវពជ
ី នជាតដិ វៀតណ្ណមដៅកមពុជា»

បខណ្តតទឹកតាមដងទដនែ ដមគងា នង
ិ បឹងទដនែស្ថប ជាដដីម។
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ដោយដផ្ទតតជាដោលដលីការរស់ដៅដលីផាោះ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា ប្បធានវិទាស្ថាន

មនុសសស្ថស្តសតនិងវិទាស្ថស្តសតសងគម ដ្ឹកនា ាំប្បជុាំប្កុម
ការគរប្ស្ថវប្ជាវវិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវិទាស្ថស្តសតសងគម
ដៅថ្ងៃទី១៨ ខខ្មិងុនា ឆ្ន២
ាំ ០២១ ចាប់ពីដមា៉ង ១៤៖០០ តដៅ ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ិ

ប្បធានវ ិទាស្ថាន

បានដឹកនាាំអងាប្បជុាំប្កុមការង្គរប្ស្ថវប្ជាវវ ិទាស្ថានមួយ

តាមរយៈប្បព័នធដហាាហ្ាលមីត

បនតពី

ថ្ងៃទី១៤ ខខ្មិងុនា ដដីមបខី បងខចកការង្គរប្ស្ថវប្ជាវដលីប្បធានបទ «ការប្ស្ថវប្ជាវពីជនជាតិដវៀតណ្ណមដៅកមពុជា»
ដោយ ដផ្ទតតជាដោលដលីការរស់ដៅដលីផាោះបខណ្តតទឹកតាមដងទដនែ ដមគងា និងបឹងទដនែស្ថប ជាដដីម។
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា ប្បធានវិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសត
និងវិទាស្ថស្តសតសងគម ដ្ឹកនា ាំប្បជុាំបូកសរ ុបការគរឆ្ន ាំ២០២០
និងញលើកម្ផនការការគរឆ្ន ាំ២០២១
ថ្ងៃអង្គារ ៥ដរាច ខខ្មាឃ ឆ្នជ
ាំ ូត ដទាស័ក ព.ស. ២៥៦៤ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី២ ខខ្កុមាៈ ឆ្ន២
ាំ ០២១ វ ិទាស្ថាន

មនុសសស្ថស្តសត និងវ ិទាស្ថស្តសតសងាមបានដរៀបចាំប្បជុាំវ ិទាស្ថាន តាមរដបៀបវារៈ៖
-ការង្គរខដលបានអនុវតតឆ្ន២
ាំ ០២០កនែងដៅ

-គដប្មាងប្ស្ថវប្ជាវខដលទទួលបានសប្មាប់អនុវតតកុ ងឆ្
ន ន២
ាំ ០២១

-ខផនការយុទធស្ថស្តសតសប្មាប់អនុវតតដៅវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនង
ិ វ ិទាស្ថស្តសតសងាម

កិចចប្បជុាំវ ិទាស្ថានដៅថ្ងៃទី២ ខខ្កុមាៈ ឆ្ន២
ាំ ០២១
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា ប្បធានវិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសត

និងវិទាស្ថស្តសតសងគម ដ្ឹកនា ាំប្បជុាំញរៀបចាំម្ផនការយុទធស្ថស្តសតសប្ម្ភប់
វិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវិទាស្ថស្តសតសងគម
ដៅថ្ងៃអង្គារ ១២ដរាច ខខ្មាឃ ឆ្នជ
ាំ ូត ដទាស័ក ព.ស. ២៥៦៤ ប្តូវនឹងថ្ងៃទ៩
ាំ ០២១ ដៅ
ី ខខ្កុមាៈ ឆ្ន២

វ ិទាស្ថានមនុ សសនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម មានដរៀបចាំកិចចប្បជុាំវ ិស្ថម្ា ដឹកនាាំដោយឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ិ
ប្បធានវ ិទាស្ថានដោយមានការចូលរួមពីដោក ដោកប្សី បណ្ិឌ ត ជាប្បធាននាយកោឋន អនុ ប្បធាននាយកោឋន
ទាាំងអស់ថ្នវ ិទាស្ថាន ដលីរដបៀបវារៈ «ខផនការយុ ទធស្ថស្តសតសប្មាប់វ ិទាស្ថាន»។
ខផនការយុទធស្ថស្តសតសប្មាប់វ ិទាស្ថាន

បដងកីតដ

ង
ី ប្សបដៅតាមដាំដណ្ីរប្បប្ពឹតតិដៅថ្នរាជបណ្ឌិតយសភា

កមពុជា គឺាក់ពន
័ ធនឹងការជរាំ ុញការប្ស្ថវប្ជាវតាមនាយកោឋនជាំនាញទាាំងអស់ខដលសាិតដៅដប្កាមវ ិទាស្ថាន និងមស្តនតី
ាំ ញឱយបដងកីនការប្ស្ថវប្ជាវសប្មាប់ផលិតជាស្ថនថ្ដដបាោះពុមពផាយ និង ផសពវផាយតាមប្បព័នធសងាម (ដគហ្ទាំព័រ
ជនា
និង ដហ្វសបុ ក)។

អងាប្បជុាំកបា
៏ នសដប្មចបដងកីតខផនដោយកាំណ្ត់ថ្ន សកមមភាពនិងស្ថនថ្ដប្ស្ថវប្ជាវខដលនាយកោឋន និង

មស្តនតប្ី ស្ថវប្ជាវផលត
តិ ប្ត
ិ បាននង
ឹ ប្តូវផសពវផាយដៅកនុងប្ពត
ឹ ប

(ប្ពឹតតិបប្តមនុសសស្ថស្តសតនង
ិ វ ិទាស្ថស្តសតសងាម),

ទសសនាវដដី (ទសសនាវដតីមនុ សសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម) នង
កាលក
ិ
ិ បប្ត (កាលក
ិ បប្តប្ស្ថវប្ជាវមនុ សស
ស្ថស្តសតនង
ិ វ ិទាស្ថស្តសតសងាម)
សងាម)។

នង
ិ ផលិតកមមវ ីដដអូឯកស្ថរ

(វ ីដដអូវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសត

នង
ិ វ ិទាស្ថស្តសត

កច
ិ ចប្បជុាំ «ខផនការយុទធស្ថស្តសតសប្មាប់វ ិទាស្ថាន» ជាមួយជាប្បធាននាយកោឋន អនុប្បធាននាយកោឋន
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ការញរៀបចាំការ ិោល័យថ្មីននវិទាស្ថាន
មនុសសស្ថស្តសតនិងវិទាស្ថស្តសតសងគម ញៅអោរញខមរវិទូ
អនុវតតតាមការខណ្នាាំរបស់ឯកឧតតមបណ្ឌិតសភាចារយ សុខ្ ទូច ប្បធានរាជបណ្ិឌ តយសភាកមពុជា ដៅ

ខខ្កកកោ ឆ្ន២
ាំ ០២១ ថ្ននក់ដឹកនាាំនិងមស្តនតី វ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម ទាាំងអស់បានដរៀបចាំដរ ី
សមាារៈការោល័
យការង្គររបស់ខ្ួ ន
ែ និងនាយកោឋននីមួយៗ មកតាាំងទីដៅស្ថលវ ិទាស្ថានមនុ សសស្ថស្តសត និងវ ិទា
ិ

ស្ថស្តសតសងាម ប្ជុងនិរតី ជាន់ទី២ អោរដខ្មរវ ិទូ តាមការកាំណ្ត់របស់រាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា និងខបងខចកបែង់
នាយកោឋនរបស់វ ិទាស្ថាន

តាមបែងដ់ ម

ដប្កាមការខបងខចក

ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ិ ប្បធានវ ិទាស្ថាន។

និងសប្មបសប្មួលទីតាង
ាំ នាយកោឋនពីសាំណ្ណក់

ជាមួយោនដនោះ ដដម
កនុងដពលបាំដពញការង្គរ ក៏ដូចជា ខងរកាបរស្ថ
ី បប
ី ដងកីនបរោកាសលអ
ិ
ិ ា នលអ ដៅកនុង

វ ិទាស្ថាន ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ិ ប្បធានវ ិទាស្ថាន បានដឹកនាាំមស្តនតីមួយចាំនួន ជាអាទិ៍ ដោក សួ ប៉ុណ្ណារា៉ ត់
ដោក យន
ាំ ូរ រូបងត លមអតាមថ្ផាជញ្ញជង
ាំ ដរៀបចាំងូផ្ទកោក់ដលីតុ ការោល័
យរបស់ថ្ននក់ដក
ឹ នាាំ និងមស្តនតី
ិ ដា ដរៀបចាំគន
ិ
ទាាំងអស់

កនុងវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម

ប្ពមទាាំងដរៀបចាំដផីងផ្ទកលមអទីធាែខាងមុខ្វ ិទាស្ថាន

បដងកត
ប្តជាក់ខភនកសប្មាប់បនធូរ ភាពតានតង
ី បានជាបរោកាសថ្បតង
ិ
ឹ កនុងដពលបាំដពញការង្គរផងខដរ។
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កិចប្ច បជុាំនិងការគរកនងប្កបខណ្
ឌ
ុ
រាជបណ្ឌិត្យសភាកមពជា
ុ
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា ចូលរ ួមសននិសទ
ី អនតរជាត្ិញលើកទី១៦
សតព
ី ី បរ ិបទថ្មី ននទាំនាក់ទាំនងអាស្ថន-កូញរ

ដៅថ្ងៃទី១៦-១៧ ខខ្ធ្នូ ឆ្ន២
ាំ ០២២ ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ប្បធានវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសត
ិ

និងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម បានដឹកនាាំដោក ដោកប្សី បណ្ឌិត ជាអនុប្បធានវ ិទាស្ថាន ប្បធាននាយកោឋន និង

តាំណ្ណងនាយកោឋនទាាំង៩ បានចូលរួមសននិសីទអនតរជាតិដលីកទី១៦ សតព
ី ថ្នទាំនាក់ទាំនងអាស្ថន-កូដរ ៉
ី ី បរបទងម
ិ
ដរៀបចាំដ

ង
ី ដោយមជឈមណ្ឌលប្ស្ថវប្ជាវអាសុីថ្នរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា សហ្ការឧបតាមាដោយមជឈមណ្ឌល ជ័យ

សប្មាប់ការសិកាជាន់ខ្ពស់ ថ្នស្ថធារណ្រដឋកូដរ ៉ ដៅស្ថលសននិសីទជាន់ផ្ទាល់ដី អោរដខ្មរវ ិទូ របសក ចាប់ពីដមា៉ង
៨៖០០ ប្ពឹក ថ្ងៃទី១៦-១៧ ធ្នូ ២០២១ ៖
១- ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ិ

២- ដោកបណ្ឌិត ដេង វណ្ណារទធ
ិ

៥- ដោក ឃន
ិ យ៉ង់

៦- ដោក មាឃ ស្ថរ ី

៣- ដោកប្សីបណ្ឌិត ប្ពុាំ ដទវ ី ចូលរួមជាវាគមិន

៤- ឯកឧតតមបណ្ឌិត អុ៊ុំ ប៉ុម

៨- ដោកបណ្ឌិត ហាក់ វា៉ន់ោរា

៧- ដោកប្សីបណ្ឌិត ជា វណ្ាី
៩- ដោកបណ្ឌិត ដ

ឿន ស្ថវន

១០- ដោក សួ ប៉ុណ្ណារា៉ ត់

១១- ដោក ថ្ហ្ សុគនាធ

១២- ដោកបណ្ឌិត ខហ្ម ឡាច

១៣- ដោកបណ្ឌិត បា៉ន់ វុតាា។
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា ចូលរ ួមសននិសទ
ី អនតរជាត្ិ
សតព
ី ី ត្ួនាទីរបស់ចិនកនងសត្វត្សទី
២១
ុ

និងទាំនាក់ទាំនងរបស់ចិនជាមួយអាស្ថន
ដៅថ្ងៃទី២២ ខខ្ធ្នូ ឆ្ន២
ាំ ០២២ ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ប្បធានវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិង
ិ
ាំ ញ អដ្ជ ីញចូលរួមកនុង
វ ិទាស្ថស្តសតសងាម បានដឹកនាាំដោក ដោកប្សី បណ្ឌិត ជាប្បធាននាយកោឋន មស្តនតជ
ី នា
សននស
ិ ទ
ី អនតរជាតិ សដព
ី ី «តួនាទរី បស់ចន
ិ កនុងសតវតសរទ៍ ី២១ នង
ិ ទាំនាក់ទាំនងរបស់ចិនជាមួយអាស្ថន» ខដលបាន
ប្បប្ពត
ាំ ០២១ ដៅស្ថលមរតកសល
ឹ ត ដៅដៅថ្ងៃទ២
ី ២ ខខ្ធ្នូ ឆ្ន២
ិ បៈខខ្មរ ជាន់ទ៤
ី អោរឥស្តនាដទវ ី ថ្នរាជបណ្ឌិតយ
សភាកមពុជា និងតាមរយៈប្បព័នធ Zoom meeting ៖

១- ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ិ ចូលរួមដោយផ្ទាល់
២- ដោកបណ្ឌិត ដ

ឿន ស្ថវន

៣- ដោក សួ ប៉ុណ្ណារា៉ ត់ ចូលរួមដោយផ្ទាល់
៤- ដោកបណ្ឌិត ខហ្ម ឡាច

៥- ដោកបណ្ឌិត ទុយ យូឃម
ី

៦- ដោក យន
ិ ដា ចូលរួមដោយផ្ទាល់
៧- ដោកបណ្ឌិត សុង សុណ្ណ
ី

៨- ដោក ស្ថន ដចង ចូលរួមដោយផ្ទាល់។
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា ចូលរ ួមសននិសទ
ី អនតរជាត្ិ
សតព
ី ី យុទធស្ថស្តសតឥណ្ឌូបាសុហ
ី វក
ិ និងការទូត្របស់រដ្ឋត្ូចៗ
ដៅថ្ងៃទី១៥ ខខ្វ ិចឆិកា ឆ្ន២
ាំ ០២១ ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ប្បធានវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិង
ិ

វ ិទាស្ថស្តសតសងាម បានដឹកនាាំដោក ដោកប្សី បណ្ឌិត ជាប្បធាននាយកោឋន មស្តនតីជាំនាញ មានដោក សួ ប៉ុណ្ណារា៉ ត់
ប្បធាននាយកោឋនប្បវតតិវ ិទានិងវ ិទាស្ថស្តសតនដោបាយ ដោកបណ្ិឌ ត ខហ្ម ឡាច តាំណ្ណង នាយកោឋននីតិស្ថស្តសត

ដោកបណ្ិឌ ត ទុយ យូឃម
ី អនុប្បធាននាយកោឋនប្បវតតិវ ិទានិងវ ិទាស្ថស្តសតនដោបាយ ដោកបណ្ឌិត សុង សុណ្ណ
ី
អនុប្បធាននាយកោឋនប្បវតតិវ ិទានិងវ ិទាស្ថស្តសតនដោបាយ
«យុទស្ថ
ធ ស្តសឥ
ដ ណ្ូ ឌ បា៉សុហ្
វិ នង
ី ក
ិ ការទូតរបស់រដឋតូចៗ»
meeting ។

ចូ លរួម

ដវទិកាទាំនាក់ទាំនងអនដរជាតិ

ដៅស្ថលមរតកសិលបៈខខ្មរ
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តាមរយៈប្បព័នធ

សដីពី

Zoom

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា ប្បធានវិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសត
និងវិទាស្ថស្តសតសងគម អញ្ជ ញ
ើ ចូលរ ួមពិធីសប្ូ ត្មនត អោរញខមរវិទូ
ដៅថ្ងៃទី៩ ខខ្កកកោ ឆ្ន២
ាំ ០២១ ដមា៉ង ២៖៣០ រដសៀល រាជបណ្ិឌ តយសភាកមពុជា បានប្បារពធពិធ្ីសូប្តមនតដៅ

័ សិរ ី សួសតី ជយ
័ មងាល ដប្បាោះប្ពាំដល់ថ្ននក់ដឹកនាាំ និងមស្តនតីរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជាទាាំងអស់
អោរដខ្មរវ ិទូ ដដីមបស
ី ុាំពរជយ

ខដលផ្ទែស់បូ រទ
ត ីតាង
ាំ ការោល័
យការង្គររបស់ខ្ួ នព
ែ ីអោរចាស់ មកកាន់អោរដខ្មរវ ិទូដនោះ ដប្កាមអធ្ិបតីភាព ឯកឧតតម
ិ

បណ្ិឌ តសភាចារយ សុខ្ ទូច ប្បធានរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា ដោយមានការអដ្ជ ីញចូលរួមពីសាំណ្ណក់ឯកឧតតម

ដោកជាំទាវ ជាបណ្ិឌ តសភាចារយ បណ្ឌិតយសភាចារយបប្មុង ថ្ននក់ដឹកនាាំរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា និងថ្ននក់ដឹកនាាំ
វ ិទាស្ថាន មជឈមណ្ឌលឧបសមពន
័ ធ។ ពិធ្ីសូប្តមនតទីតាង
ាំ ការង្គរងមីដនោះប្បប្ពឹតតដ

ង
ី តាមប្បថ្ពណ្ីខបបប្ពោះពុទធស្ថសនា

ដោយបាននិមនត ប្ពោះសុដមធ្វងស បណ្ឌិត សុខ្ បុនដធ្ឿន ប្ពោះរាជាគណ្ៈថ្ននក់ដទា ជាប្ពោះដៅអធ្ិការវតតននាមុនី មក

៏ ងាលដនោះ
ស្ថវធ្ាយជយដនាត និងដោកតាអាចារយមកដរៀបចាំកមមវ ិធ្ីតាមលាំអានប្បថ្ពណ្ីពីបុរាណ្ដរៀងមក។ កនុងឱកាសដម
ថ្ននក់ដឹកនាាំវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម ចា់ពីថ្ននក់នាយកោឋនដ ង
ដឹកនាាំដោយឯកឧតតមបណ្ឌិត
ី
ផុន កសកា
ិ ប្បធានវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម ថ្នរាជបណ្ិឌ តយសភាកមពុជា ចូលរួមពិធ្ីសូប្តមនត
អោរដខ្មរវ ិទូ។ កមមវ ិធ្ីសូប្តមនតដនោះ ប្បប្ពឹតតដ

ង
ី ដោយប្បកាន់ខាជប់ដោលការណ្៍សុខាភិបាល ស្ថមរតី បីកុាំ និងបីការារ

ជានិចច ដដីមបរី កាសុវតាិភាពសុខ្ភាពអនកចូលរួមទាាំងអស់ោន។
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា
ប្បធានវិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវិទាស្ថស្តសតសងគម
ចូលរ ួមកិចចប្បជុាំសព
ី ត ីដ្ាំញណ្ើរការប្បប្ពឹត្តញៅ ននរាជបណ្ឌិត្យសភាកមពជា
ុ
ដៅថ្ងៃប្ពហ្សបតិ៍ ៧ដរាច ខខ្មាឃ ឆ្នជ
ាំ ូ ត ដទាស័ក ព .ស.២៥៦៤ ប្តូវនង
ាំ ០២១
ឹ ថ្ងៃទ៤
ី ខខ្កុមាៈ ឆ្ន២

ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ប្បធានវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម និងដោក ឃន
ិ
ិ យ៉ង់ មស្តនតី
ទទួលបនាុកនាយកោឋនកិចចការទូដៅ បានចូលរួមកិចចប្បជុាំសតីពីដាំដណ្ីរការប្បប្ពឹតដត ៅ ថ្នរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា។

ឯកឧតតមបណ្ឌិត យង់ ដៅ អគាដលខាធ្ិការរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា អដ្ជ ីញជាតាំណ្ណងរបស់ឯកឧតតម

បណ្ិឌ តសភាចារយ សុខ្ ទូច ប្បធានរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជាដឹកនាាំកិចចប្បជុាំដនោះ បានដលីកពីការពប្ងឹងនិងបដងកីន
ការសរដសរអតាបទប្ស្ថវប្ជាវដោយមស្តនតីមានក់ៗប្តូវដធ្វរី បាយការណ្៍ប្ស្ថវប្ជាវជាប្បចាាំ។
ប្បធានវ ិទាស្ថាន

និងប្បធាននាយកោឋនជាំនាញទាាំងអស់

មន
ិ ខមនខតមស្តនតប្ី ស្ថវប្ជាវដទ

ប្តូវសរដសរអតាបទប្ស្ថវប្ជាវតាមជាំនាញផងខដរ។

កនុងកិចចការប្ស្ថវប្ជាវដនោះមានការសរដសរអតាបទប្ស្ថវប្ជាវដោយខផអកដលីឯកស្ថរមានប្ស្ថប់ (Secondary Data
Research) ឬក៏បកខប្បអតាបទតាមជាំនាញពភា
ី ស្ថបរដទសមកជាភាស្ថខខ្មរ។

កិចចប្បជុាំសតីពីដាំដណ្ីរការប្បប្ពឹតតដៅថ្នរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជាដៅថ្ងៃទី៤ ខខ្កុមាៈ ឆ្ន២
ាំ ០២១
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ចូលរ ួមប្បជុាំជាមួយថ្ននក់ដ្ឹកនា ាំននរាជបណ្ឌិត្យសភាកមពជា
សដព
ី ី
ុ
«ដ្ាំញណ្ើវិវត្តន៍ស្ថានភាពនញោបាយកនងប្បញទសមី
ោន់ម្ភ»
ុ

ដៅថ្ងៃប្ពហ្សបតិ៍ ៧ដរាច ខខ្មាឃ ឆ្នជ
ាំ ូត ដទាស័ក ព .ស.២៥៦៤ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី៤ ខខ្កុមាៈ ឆ្ន២
ាំ ០២១

ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ប្បធានវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម បានអដ្ជ ីញចូលរួមប្បជុាំ
ិ
ជាមួយថ្ននក់ដឹកនាាំថ្នរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា

ដប្កាមអធ្ប
ិ តីភាពឯកឧតតមបណ្ឌិតសភាចារយ

«ដដាំ ណ្ីរវ ិវតតនស្ថ
៍ ា នភាពនដោបាយកនុងប្បដទសមោ
ី ៉ ន់មា៉»។

កិចចប្បជុាំដប្កាមការដឹកនាាំរបស់ឯកឧតតមបណ្ឌិតសភាចារយ សុខ្ ទូច

43

សុខ្

ទូច

សដព
ី ី

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា
អញ្ជ ញ
ើ ចុោះអនុសារណ្ៈញោគយល់ោនរវាង
«វិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវិទាស្ថស្តសតសងគម
និងវិទាស្ថានញបត្ិកភណ្ឌវបបធម៌ននស្ថកលវិទាល័យវាញសដា,
នារដសៀលថ្ងៃសុប្ក

ទ១
ី ៩

ខខ្កុមាៈ

ឆ្ន ាំ ២០២១

រាជបណ្ិឌ តយសភាកមពុជាបានដរៀបចាំកមមវ ិធ្ី

ចុោះ

អនុសារណ្ៈដោគយល់ោនរវាង «វ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម ថ្នរាជបណ្ិឌ តយសភាកមពុជា និង
វ ិទាស្ថានដបតិកភណ្ឌវបបធ្ម៌ថ្នស្ថកលវ ិទាល័យវា៉ដសោ

ប្បដទសជប៉ុន»

ដប្កាមអធ្ិបតីភាពឯកឧតតម

សូប្ត

សាំណ្ណង អគាដលខាធ្ិការងថ្នរាជបណ្ឌិតសភាកមពុជា ជាតាំណ្ណងឯកឧតតមបណ្ឌិតសភាចារយ សុខ្ ទូច ប្បធាន

រាជបណ្ិឌ តយសភាកមពុជា ដោយដធ្វីការចុោះហ្តាដលខាកនុងកិចចប្ពមដប្ពៀងអនុសសរណ្ៈដោគយល់ោនរវាងវ ិទាស្ថានទាាំង
ពីរ ដោយឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ិ ប្បធានវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម ថ្នរាជបណ្ឌិតយសភា
កមពុជា និងដោកស្ថស្តស្ថតចារយបណ្ឌិត Yukitsugu Tabata នាយកវ ិទាស្ថានដបតិកភណ្ឌវបបធ្ម៌ ថ្នស្ថកល
វ ិទាល័យវា៉ដសោ ប្បដទសជប៉ុន កនុងដោលបាំណ្ងប្ពមដប្ពៀងដធ្វីកច
ិ ចសហ្ប្បតតិបតតកា
ិ រជាមួយោនកនុងកមមវ ិធ្អ
ី នដរជាតិ
ាក់ពន
័ ធនានា

ដោយខផអកដលដី ោលការណ្៍ផដល់ផលប្បដោជន៍ដល់ោនដៅវ ិញដៅមក

តបត
ិ ស្ថាប័នទាាំងពរី មាន

ទស
ិ ដៅរួមោន រួមមានកនុងវ ិស័យសក
ិ ាប្ស្ថវប្ជាវប្បវតតស្ថ
ិ ស្តសត, ប្គប់ប្គងដបតិកភណ្ឌ, ជាតព
ិ នធុវ ិទា ជាដដីម...។

ទិវាចុោះហ្តាដលខាដលីអនុសារណ្ៈដោគយល់ោនរវាងវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាមថ្នរាជបណ្ឌិតសភា
កមពុជា និង វ ិទាស្ថានដបតិកភណ្ឌវបបធ្ម៌ ថ្នស្ថកលវ ិទាល័យវា៉ ដសោ ប្បដទសជប៉ុន
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា ប្បធានវិទាស្ថាន

ាំនួប
មនុសសស្ថស្តសតនិងវិទាស្ថស្តសតសងគម ចូលរ ួមប្បជុាំកងជ
នុ
ជាមួយឯកអគគរាជចប្កភពអង់ញគាសប្បចា ាំប្បញទសកមពជា
ុ

ដៅថ្ងៃទី២២ កុមាៈ ឆ្ន២
ាំ ០២១ ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ិ ប្បធានវ ិទាស្ថានមនុ សសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសត

សងាម ថ្នរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា ចូលរួមប្បជុាំជាមួយឯកអគារាជចប្កភពអងដ់ គែសប្បចាាំប្បដទសកមពុជា ដៅស្ថលប្បជុាំ
អោរឥស្តនាដទវ ី ដប្កាមអធ្ប
ិ តភា
ី ព ឯកឧតតមបណ្ឌិតសភាចារយ សុខ្ ទូច ប្បធានរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា។

ជាំនប
ួ ឯកអគារដឋទូតចប្កភពអង់ដគែស

45

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា ប្បធានវិទាស្ថាន

មនុសសស្ថស្តសតនិងវិទាស្ថស្តសតសងគម ចូលរ ួមប្បជុាំ Brainstorm
ដៅថ្ងៃទី២៣ ខខ្កុមាៈ ឆ្ន២
ាំ ០២១ ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ប្បធានវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវ ិទា
ិ

ស្ថស្តសតសងាម

ថ្នរាជបណ្ិឌ តយសភាកមពុជា

បានចូលរួមចូលរួមប្បជុាំ

Brainstorm

មុនជាំនួបជាមួយភាគី

NRC

ថ្នស្ថធារណ្រដឋកូដរ ៉ ដៅថ្ងៃទី២៣ ខខ្កុមាៈ ឆ្ន២
ាំ ០២១ ដៅបនាបស
់ ែឹករត
ឹ ដវោដមា៉ង ៤.០០ នាទីរដសៀល សដព
ី ី «កមពុជា
នង
៉
កា
ធ ស្តសតនង
ួ ោន»
ិ កូដរឯកភាពដល
ី រប្ស្ថវប្ជាវយុទស្ថ
ិ ដោលនដោបាយជាតរិ ម
ចារយ សុខ្ ទូច ប្បធានរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា។

ដប្កាមអធ្ិបតីភាពឯកឧតតមបណ្ឌិតសភា

ប្បជុាំ Brainstorm មុនជាំនប
ួ ភាគី NRC ដៅថ្ងៃទី២៣ ខខ្កុមាៈ ឆ្ន២
ាំ ០២១
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ញោកប្សីបណ្ឌិត្សភាចារយបប្មុង ប្ពុាំ ញទវី ចូលរ ួមប្បជុាំ
ប្បធាន-អនុប្បធានប្កុមបញចចកសពាននប្កុមប្បឹកាជាត្ិភាស្ថម្ខមរ
ដៅប្ពឹកថ្ងៃប្ពហ្សបតិ៍ ៨ដកីត ខខ្អសសុជ ឆ្នេ
ាំ ូ វែ ប្តីស័ក ពស ២៥៦៥ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី១៤ ខខ្តុោ ឆ្ន២
ាំ ០២១

ដោកប្សីបណ្ឌិតសភាចារយបប្មុង ប្ពុាំ ដទវ ី អនុប្បធានវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម បានចូល
រួមប្បជុាំប្បធាន-អនុប្បធានប្កុមបដចចកសពាថ្នប្កុមប្បឹកាជាតិភាស្ថខខ្មរ តាមរយៈប្បព័នហ្
ធ សូម។
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ថ្ននក់ដ្ឹកនា ាំនិងមស្តនតី វិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវិទាស្ថស្តសតសងគម
ចូលរ ួមផតលប
់ ទសម្ភាសន៍ដ្ល់ប្កុមការគរបញចចកញទស
ញរៀបចាំម្ផនការយុទធស្ថស្តសតរាជបណ្ឌិត្យសភាកមពជា
ុ

កាំណ្ត់

ដៅកនុងខខ្កញ្ញា ឆ្ន២
ាំ ០២១ ថ្ននក់ដឹកនាាំនិងមស្តនតី វ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម តាមចាំនន
ួ
បានចូលរួមផតល់បទសមាាសន៍ដល់ប្កុមការង្គរបដចចកដទស

យុទធស្ថស្តសតរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា

ថ្នដលខាធ្កា
ិ រោឋនប្កុមការង្គរដរៀបចាំខផនការ

ខដលបានចុោះសមាាសន៍ប្បមូលទន
ិ ន័យតាមកមមវ ិធ្ី

សមាាសន៍ដូចមានកនុងតារាងជូនភាជប់ តាមដពលដវោខដលបានដរៀបចាំ។
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នង
ិ សមាសភាពខដលប្តូវ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា ប្បធានវិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសត
និងវិទាស្ថស្តសតសងគម ចូលរ ួម កិចចពិភាកាត្ុមូល សតព
ី ី
ស្ថរៈសាំខាន់ននការប្ស្ថវប្ជាវ
នាថ្ងៃសុប្ក ទី២៩ ខខ្មករា ឆ្ន២
ាំ ០២១ ចាប់ពីដមា៉ង ៨៖៣០ ប្ពឹក នាស្ថលមរតកសិលបៈខខ្មរ ជាន់ទី៤

អោរឥស្តនាដទវ ី ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ប្បធានវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម បានដឹកនាាំ
ិ
ថ្ននក់ដឹកនាាំនិងមស្តនតវី ិទាស្ថាន អដ្ជ ីញចូលរួមកច
ិ ចពិភាកាតុមូល សតព
ី ី ស្ថរៈសាំខាន់ថ្នការប្ស្ថវប្ជាវ ខដលដរៀបចាំ
ដ ង
ី ដោយ

មជឈមណ្ឌលបណ្ុ ត ោះបណ្ណ
ត ល

នាដពលដនាោះមាន៖

នង
ិ ប្ស្ថវប្ជាវ

ថ្នរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា។

សមាសភាពចូលរួម

១~ដោកប្សីបណ្ឌិត ជា វណ្ាី ប្បធាននាយកោឋនធ្មមស្ថស្តសត ចរោស្ថស្តសត
នង
ិ
ិ ខយនឌ័រ
២~ដោកបណ្ឌិត សូ សុធ្រី មស្តនតប្ី ស្ថវប្ជាវជាន់ខ្ពស់ នាយកោឋនវ ិទាស្ថស្តសតអប់រ ាំ
៣~ដោក យន
ិ ដា អនុប្បធាននាយកោឋននត
ី ស្ថ
ិ ស្តសត

៤~ដោកបណ្ឌិត បា៉ន់ វុតាា តាំណ្ណងនាយកោឋនទសសនវ ិជាជ នង
ិ សងាមវ ិទា

៥~ដោកបណ្ឌិត កាតន់ ធ្ុល មស្តនតប្ី ស្ថវប្ជាវជាន់ខ្ពស់នាយកោឋនទសសនវ ិជាជ និងសងាមវ ិទា។
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ញោក នហ សុគនាធ
ចូលរ ួមកនងគញប្ម្ភងបណ្
តុ ោះបណ្ណ
ត លវិជាជជីវៈញទសចរណ្៍
ុ
ដោក ថ្ហ្ សុគនាធ មស្តនតត
ី ាំណ្ណងនាយកោឋនភូ មវិ ិទានិងនគរូបនីយកមម បានចូលរួមប្បជុាំ និងពិភាកា
កិចចការជាមួយប្កុមការង្គរ TVET បានប្បប្ពឹតតដូចខាងដប្កាម ៖
-ថ្ងៃទី៥ ខខ្វ ិចឆិកា ឆ្ន២
ាំ ០២១ តាមប្បព័នធហ្សូម ដឹកនាាំដោយ ឯកឧតតម សូប្ត សាំណ្ណង ប្បធានគដប្មាង
បណ្ុ ត ោះបណ្ណ
ត លវ ិជាជជីវៈដទសចរណ្៍ ដដីមបខី កសប្មួលកមមវ ិធ្ីសិកា មុ ខ្វ ិជាជ “េុងកាដហ្វនិងប្ក ុកប្ស្ថ”
-ថ្ងៃទី១២ ខខ្វ ិចឆិកា ឆ្ន២
ាំ ០២១ តាមប្បព័នដធ តដ

ប្កាម ដប្កាមអធ្ិបតីភាពរបស់ ឯកឧតតមបណ្ឌិតយសភា

ចារយ សុខ្ ទូច ប្បធានរាជបណ្ិឌ តយសភាកមពុជា ដប្កាមប្បធានបទ “ទសសនវ ិជាជនង
ិ ចកាុវ ិស័យថ្នការបណ្ុ ត ោះ
បណ្ណ
ត លវ ិជាជជវី ៈដទសចរណ្៍ដៅរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា” ដដីមបខី សវងរកធាតុចូលថ្ន ការងតផសពវផាយ

-ថ្ងៃទី១៥ ខខ្វ ិចឆិកា ឆ្ន២
ាំ ០២១ ប្កុមការង្គរដឹកនាាំដោយ ឯកឧតតមបណ្ឌិតសភាចារយ សុខ្ ទូច ប្បធាន

រាជបណ្ិឌ តយសភាកមពុជា កនុងដរៀបចាំងតសកមមភាពនានា សប្មាប់ផលិតជាវ ីដដអូ និងរូបភាពនានា ដដីមបី
ផសពវផាយអាំពីការបណ្ុ ត ោះបណ្ណ
ត លវ ិជាជជីវៈ ដៅអោរសុី “Building C”

-ថ្ងៃទ២
ាំ ០២១ តាមប្បព័នធហ្សូម ដប្កាមអធ្ប
ី ខខ្តុ ោ ឆ្ន២
ិ តភា
ី ពរបស់ឯកឧតតម សូប្ត សាំណ្ណង ប្បធាន
ប្កុមការង្គរគដប្មាង នង
ិ ជាអគាដលខាធ្ិការងថ្នរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា

-ថ្ងៃទ២
ាំ ០២១ តាមប្បព័នធហ្សូម ដប្កាមអធ្ប
ី ២ ខខ្តុោ ឆ្ន២
ិ តីភាពរបស់ ដោក ដហ្ង សុភី អនុប្បធាន
ប្កុមការង្គរគដប្មាងបណ្ុ ត ោះបណ្ណ
ត លវ ិជាជជីវៈដទសចរណ្៍

-ថ្ងៃទ២
ាំ ០២១ ដៅបនាប់បណ្ុ ត ោះបណ្ណ
ត លដភសជជៈអោរសុ(
ី ៦ ខខ្តុោ ឆ្ន២
ី Beverage Training RoomBuilding C) ដប្កាមអធ្ប
ត ល
ិ តីភាពរបស់ ដោក ស្ថន សុរាវនត
ិ ប្បធានសតទ
ី ី មជឈមណ្ឌលបណ្ុ ត ោះបណ្ណ
នង
ិ ប្ស្ថវប្ជាវថ្នរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា

-ចូលរួមប្បជុាំនិងពភ
ច រជាមួយប្កុមការង្គរគដប្មាងបណ្ុ ត ោះបណ្ណ
ត លវ ិជាជជីវៈដទសចរណ្៍
ិ ាកច
ិ កា

តាមប្បព័នធ

ហ្សូម ថ្ងៃទ៣
ាំ ០២១ ដវោដមា៉ង ៩.០០ ដល់ ១១.០០ប្ពក
ី ខខ្ឧសភា ឆ្ន២
ឹ ដប្កាមអធ្ប
ិ តរី បស់ឯកឧតតម
បណ្ឌិតសភាចារយប្បធានរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា
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-ដៅថ្ងៃទី ៤ ខខ្តុោ ឆ្ន ាំ ២០២១ ដវោដមា៉ង ១០៖០០ ប្ពឹក ដោក ថ្ហ្ សុគនាធ ជាសមាជិកប្កុមការង្គរ

បណ្ុ ត ោះបណ្ណ
ត លវ ិជាជជីវ ីបានចូលរួមពិនិតយទីតាង
ាំ ផ្ទាល់ថ្នបនាប់បដប្ងៀនខផនកកាដហ្វ និងប្ក ុ កប្ស្ថ ដធ្វី ស
និង
ី
ផាោះបាយ ប្ពមទាាំងទីធាែជុាំវ ិញ ដដីមបព
ី ដនែឿនការង្គរ និងដលីកជាគាំនិតបខនាម។ បនាាប់មក ប្កុមការង្គរបានជួបប្បជុាំ
ដដីមបព
ី ិភាកាលមអិតដលីចាំនុចមួយចាំនួន៖

១ រ ាំលឹកអាំពីការចុោះកិចចសនាការង្គររវាងរបសក និងដោកចុងដៅ ស័រ សាំអាង
២ ពិនិតយដលីតារាងតថ្មែដប្បៀបដធ្ៀប
៣ ដផសងៗ

ជាលទធផលថ្នកិចចប្បជុាំ កិចចការមួយចាំនន
ួ បានោក់ដចញជូនសមាជិកប្កុមការង្គរទទួលខ្ុសប្តូវ៖

-ដសនីប្ពីនឯកស្ថរបកខប្បមុ ខ្មាូបខដលបានបកខប្ប ដដីមបព
ី ិនិតយជារួម ដប្តៀមជូ នឯកឧតតមបណ្ឌិតសភាចារយ

ប្បធានេែងសដប្មច
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-ដសនីពិនិតយតថ្មែសិកា ៧៥០ ដុោែ/មានក់ (ករណ្ីសិសស ១២នាក់/ថ្ននក់)
-ដសនីដប្តៀមផលិតវ ីដដអូ ឃប
ែី ងតមុខ្មាូប និងដរៀបចាំបុស
៉ តសតឺ

-ដសនីពដនែឿនការដរៀបចាំដស្ថភណ្ឌភាព និងអនាម័យបនាប់អនុវតត (LAB)
-ដសនីសមាជិកទទួលខ្ុសប្តូវខផនកបដប្ងៀនកាដហ្វ

និងប្ក ុ ប្ស្ថជួបជាមួយប្គូបដង្គាល

ដពល សិកាចាំនួនមុខ្កាដហ្វ និងប្ស្ថខដលប្តូវដរៀន សិកាតថ្មែថ្ងែដដីម និងចាំនួនសិសសកនុងមួយវគា។
សូមបញ្ញជក់ថ្ន

សិកាដលីរយៈ

ដប្កាយពីកិចចប្បជុាំប្កុមការង្គរក៏បានជួបផ្ទាល់ជាមួយដោកប្គូបដង្គាលខផនកកាដហ្វ

ប្ក ុកប្ស្ថ ដដីមបព
ាំ ផ្ទាល់និងពិភាកាបខនាមដលីលកិចចការចាំដាោះមុ ខ្។
ី ិនិតយទីតាង
កិចចប្បជុាំបានប្ច ប់នាដវោដមា៉ង ១១៖៣០ នាទី ថ្ងៃខខ្ឆ្នដ
ាំ ខដល។

និង

ដៅថ្ងៃទី ២០ កញ្ញា ឆ្ន ាំ ២០២១ ដវោដមា៉ង ៣ រដសៀល ដោក ថ្ហ្ សុគនាធ ជាសមាជិកប្កុមការង្គរ

បណ្ុ ត ោះបណ្ណ
ត លវ ិជាជជីវៈបានជួបប្បជុាំការង្គរ ពន
ិ ត
ិ យ នង
ិ ខកសប្មួលដសចកតីប្ាង ចាប់កច
ិ ចសនាការង្គររវាងរបសក នង
ិ
អនកសប្មបសប្មួលការបណ្ុ ត ោះបណ្ណ
ត លចុងដៅ។ ជាលទធផល ដសចកតប្ី ាងបានប្តូវខកសប្មួលរួចរាល់ នង
ិ ប្ាងោក់េែង
ដោបល់ឯកឧតតមប្បធានជាបនត។ កច
ាំ ខដល។
ិ ចប្បជុាំបានប្ច ប់នាដវោដមា៉ង ៦ ោៃច ថ្ងៃខខ្ឆ្នដ
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ដៅរដសៀលថ្ងៃទី១ ខខ្កញ្ញា ឆ្ន២
ាំ ០២១ ដោក ថ្ហ្ សុគនាធ ជាសមាជិកប្កុមការង្គរ បានចូលរួមប្បជុាំ

ប្កុមការង្គរ RAC-TVET។
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ដៅថ្ងៃទី១៤ ខខ្សីហា ឆ្ន២
ាំ ០២១ ដោក ថ្ហ្ សុគនាធ មស្តនតីទទួលបនាុកនាយកោឋនភូមិវ ិទា និង នគរូបនីយកមម

បានចូលប្បជុាំប្កុមការង្គរ TVET ថ្នរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា។
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ញោក នហ សុគនាធ ចូលរ ួមពិភាកិចចការ ជាមួយ
ប្កុមការគរគញប្ម្ភងបណ្តុោះបណ្ណ
ត លវិជាជជីវៈញទសចរណ្៍

ដោក ថ្ហ្ សុគនាធ មស្តនតទ
ី ទួលបនាុកនាយកោឋនភូមិវ ិទានង
ិ នគរូបនយ
ី កមម បានចូលរួមពិភាកច
ិ ចការ

ជាមួយប្កុមការង្គរគដប្មាងបណ្ុ ត ោះបណ្ណ
ត លវ ិជាជជីវៈដទសចរណ្៍ តាមប្បព័នហ្
ធ សូ ម ថ្ងៃទី៧ ខខ្ដមស្ថ ឆ្ន២
ាំ ០២១
ដវោដមា៉ង ៩.០០ ដល់ ១០.៣០ ប្ពឹក។
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ញោកប្សីបណ្ឌិត្ ជា វណ្ាី ចូលរ ួមញធវើជាវាគមិន
សតព
ី ី ពិធប
ី ណ្
ុ
យចូលឆ្ន ាំប្បនពណ្ីជាត្ិម្ខមរ
ដោកប្សីបណ្ឌិត ជា វណ្ាី ប្បធាននាយកោឋនធ្មមស្ថស្តសត ចរោស្ថស្តសត
និងខយនឌ័រ បានចូលរួមដធ្វីជា
ិ

វាគមិន សតីពី ពធ្
ិ ប
ី ុណ្យចូលឆ្នប្ាំ បថ្ពណ្ីជាតខិ ខ្មរ ដល់ប្គូបដប្ងៀនជាជនជាតិចិន ខដលបានមកបដប្ងៀនភាស្ថចិន

ដៅវ ិទាស្ថានខ្ុងជឺថ្នរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា កាលពីថ្ងៃដៅ០៨ ខខ្ដមស្ថ ឆ្ន២
ាំ ០១១ ដវោដមា៉ង៩ប្ពឹក តាម
រយៈប្បព័នធវ ីដដអូខ្ន់ហ្ដវឺ រន។
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ការចូលរ ួមម្កលមអបរ ិស្ថានធមមជាត្ិញៅរាជបណ្ឌិត្យសភាកមពុជា
របស់មស្តនតីវិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវិទាស្ថស្តសតសងគម

ដៅរដសៀលថ្ងៃទ១
ឆ្ន២
ាំ ០២១ ដៅសួនចារខាងដប្កាយអោរដខ្មរវ ិទូ ថ្នរាជបណ្ឌិតយសភា
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ិ ចប្បជុាំបានបដ្ច ញមតដិ ោបល់ដប្ចីនដៅវ ិញដៅមក នង
ិ បានយល់ប្សបដលច
ី ាំណ្ុច មួយចាំនួន
ខតោ៉ងណ្ណនឹងមានដរៀបចាំប្បជុដាំ ៅដលក
យ៉ង់ សមាជក
ិ
ី ដប្កាយដទៀតដដីមបស
ី ដប្មចជាស្ថាពរ។ ដោក ឃន
ិ
ដលខាធ្កា
ិ រោឋនគដប្មាង បានចូលរួមប្បជុាំដនោះ។

កច
ាំ ០២១
ិ ចប្បជុាំគដប្មាង «សរដសរប្បវតតស្ថ
ិ ស្តសតប្បដទសកមពុជា» ដៅថ្ងៃទ១
ី ០ ខខ្កុមាៈ ឆ្ន២
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ញោកបណ្ឌិត្ វង់ សុធារា ប្បធានប្កុមសម័យអងគរ

ដ្ឹកនា ាំកិចចប្បជុញាំ រៀបចាំម្ភត្ិកាប្បវត្តិស្ថស្តសតសម័យអងគរ
ដវោដមា៉ង ៨និង០០នាទីប្ពឹក ថ្ងៃទី២០ ខខ្កុមាៈ ឆ្ន២
ាំ ០២១ ដៅបនាបប្់ បជុាំវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិង

វ ិទាស្ថស្តសតសងាម ថ្នរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា ខដលជាការប្បជុាំដលីកទី១ សប្មាប់ខខ្កុមាៈ ទងនឹងការសរដសរប្បវតតិស្ថស្តសត
ប្បដទសកមពុជាសម័យអងារ។ ដោក ឃន
ិ យ៉ង់ និងដោក សួ ប៉ុណ្ណារា៉ ត់ បានចូលរួមប្បជុាំដនោះ។

ដោកបណ្ិឌ ត វង់ សុធារា៉ ប្បធានប្កុមប្ស្ថវប្ជាវសរដសរដសៀវដៅប្បវតតិស្ថស្តសតប្បដទសកមពុជាសម័យអងារ ខដលជា

អនកដឹកនាាំការប្បជុាំបាន ដលីកអាំពីរដបៀបវារៈ ដូចខាងដប្កាម៖

១. រាយការណ្៍អាំពីឯកស្ថរងមីៗខដលសមាជិកមានក់ៗប្បមូលបាន

២. ការខបងខចកប្បធានបទ ដដីមបប្ី បមូលឯកស្ថរ និងដសៀវដៅទាក់ទិន ដដីមបដី ប្តៀមសរដសរ
៣. ដផសងៗ

ប្កុមប្បវតតិស្ថស្តសតប្បដទសកមពុជាសម័យអងារជួបជាំនុាំដៅថ្ងៃទី២០ ខខ្កុមាៈ ឆ្ន២
ាំ ០២១
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ជូ ច័នាដារ ី ប្បធានប្កុមសម័យទាំញនើប

ដ្ឹកនា ាំកិចចប្បជុាំញរៀបចាំម្ភត្ិកាប្បវត្តិស្ថស្តសតសម័យទាំញនើប
នាប្ពឹកថ្ងៃចនា

ទី២២

ខខ្កុមាៈ

ប្បដទសកមពុជា បានប្បជុាំដលីកទី២ ខខ្កុមាៈ
ដប្កាមរដបៀបវារៈ សតីពី៖

ឆ្ន២
ាំ ០២១

ប្កុមសម័យសម័យទាំដនីប

ថ្នប្កុមអនកសរដសរប្បវតតិស្ថស្តសត

ដប្កាមអធ្ិបតីភាពឯកឧតតមបណ្ឌិត ជូ ច័នោ
ា រ ី ប្បធានប្កុមសម័យកាល

- ដសចកតីប្ាងមាតិកាសម័យសងាមរាស្តសតនិយម
- ដសចកតីប្ាងមាតិកាសម័យស្ថធារណ្រដឋខខ្មរ
- ដផសងៗ។

ដោក ឃន
ិ យ៉ង់ សមាជិក ដលខាធ្ិការោឋនគដប្មាង បានចូលរួមប្បជុាំដនោះ។

ជាំនុាំថ្នប្កុមសម័យសម័យទាំដនីប
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ញោកបណ្ឌិត្ វង់ សុធារា ប្បធានប្កុមសម័យអងគរ

ដ្ឹកនា ាំកិចចប្បជុាំញរៀបចាំម្ភត្ិកាប្បវត្តិស្ថស្តសតសម័យអងគរបនត
ដៅថ្ងៃទី២៧ ខខ្កុមាៈ ឆ្ន២
ាំ ០២១ ដៅបនាបប្់ បជុាំវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម ថ្នរាជបណ្ិឌ តយ

សភាកមពុជា ដោកបណ្ឌិត វង់ សុធារា៉ ប្បធានប្កុមអនកសរដសរប្បវតតិស្ថស្តសតសម័យអងារ បានដឹកនាាំប្បជុាំប្កុមការង្គរ
អនកសរដសរប្បវតតិស្ថស្តសតសម័យអងារ ដលីរដបៀបវារៈ ដូចខាងដប្កាម៖
១. បនតពិភាកាដលីមាតិកា

២. ការខបងខចកប្បធានបទ ដដីមបប្ី បមូលឯកស្ថរ និងដសៀវដៅទាក់ទិន ដដីមបដី ប្តៀមសរដសរ
៣. ពិភាកាដលីការប្ចូ លរាជធានីទាង
ាំ ឡាយកនុងសម័យអងារ។

ដោក ឃន
ិ យ៉ង់ សមាជិក ដលខាធ្ិការោឋនគដប្មាង បានចូលរួមប្បជុាំដនោះ។

កច
ិ ចប្បជុាំប្កុមអនកសរដសរប្បវតតស្ថ
ិ ស្តសតសម័យអងារ
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ថ្ននក់ដ្ឹកនា ាំនិងមស្តនតីវិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវិទាស្ថស្តសតសងគម
ចូលរ ួមការអនុវត្តគញប្ម្ភងប្ស្ថវប្ជាវ
«សរញសរញសៀវញៅប្បវត្តស្ថ
ិ ស្តសតប្បញទសកមពជា»
ុ
ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ប្បធានវ ិទាស្ថាន រួមដោយថ្ននក់ដឹកនាាំ និងមស្តនតីមួយចាំនួន មានឯកដទស
ិ

ប្បវតតវិ ិទា រដឋបាលស្ថធារណ្ៈ អកសរសិលប ៍ បានចូលរួមកនុងគដប្មាងសរដសរ «ប្បវតតស្ថ
ិ ស្តសតប្បដទសកមពុជា» របស់

រាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា ខដលមានឯកឧតតមបណ្ឌិតសភាចារយ សុខ្ ទូច ប្បធានរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា ជាប្បធាន។
កនុងដនាោះឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ិ ជាប្បធានដលខាធ្ិការោឋន ដោក ឃន
ិ យ៉ង់ សមាជិកដលខាធ្កា
ិ រោឋន ដោក
សួ ប៉ុណ្ណារា៉ ត់ សមាជិកប្កុមសម័យអងារ ដោកបណ្ឌិត សុង សុណ្ណ
សមាជិកសម័យទាំដនីប។
ី
គដប្មាងដនោះមានដោលបាំណ្ងចមបង

អនកប្បវតតស្ថ
ិ ស្តសតខខ្មរមកពស្ថ
ី ា ប័នជាតដិ ផសងៗ

គប
ឺ ដងកីតប្កុមអនកសរដសរប្បវតតស្ថ
ិ ស្តសតប្បដទសកមពុជា

ដដីមបស
ី ក
ិ ាប្ស្ថវប្ជាវ

នង
ិ

ចងប្កងដសៀវដៅ

ខដលប្បមូលផដុាំ

ប្បវតតស្ថ
ិ ស្តសតប្បដទស

កមពុជាដៅប្គប់សម័យកាល ដូចជា សម័យបុដរប្បវតតស្ថ
ិ ស្តសត សម័យមុនអងារ (សម័យហ្វូណ្ន នង
ិ សម័យដចនឡា)
សម័យអងារ សម័យដប្កាយអងារ នង
ិ សម័យទាំដនប
ី ។
កនុងនាមជាដលខាធ្ិការោឋនថ្នគដប្មាង

ដយង
ី បានដរៀបចាំឱយសមាជិកថ្នគដប្មាងខដលសាិតដៅកនុងសម័យ

កាលទាាំង៥ គឺ សម័យបុដរប្បវតតស្ថ
ិ ស្តសត, សម័យមុនអងារ, សម័យអងារ, សម័យដប្កាយអងារ និងសម័យទាំដនីប
ដរៀបចាំប្បជុាំប្កុមឱយបានដទៀងទាត់ ដដីមបព
់
ី ិភាកាោនតាមប្កុមសម័យកាលឱយបានលអិតលអន។
ជាដាំណ្ណក់កាលដាំបូង

ប្កុមសម័យកាលទាាំងអស់នឹងសដប្មចមាតិកាតាមប្កុមនីមួយៗ

រួមខដលមានឯកឧតតមបណ្ឌិតសភាចារយ សុខ្ ទូច ជាប្បធានគដប្មាង នង
ិ ជាអងាប្បជុាំ។
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រួចេែងកនុងប្កុម

ការអនុវត្តគញប្ម្ភងប្ស្ថវប្ជាវ
«កមពជាកន
ងបរ
ិបទាណ្ិជជកមមញសរ ី
ុ
ុ

កមពុជា-ចិន៖ សកាតនុពល បញ្ហ
ា ប្ប
និងឱកាសសប្ម្ភប់ញសដ្ឋកិចច
និងសងគមកមពជា»
ុ
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ម

វ ិទាស្ថានមនុ សសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម ដប្កាយពីទទួលបានការអនុញ្ញាតជាដោលការណ្៍ដលីសាំដណ្ី

គដប្មាងប្ស្ថវប្ជាវសតីពី «កមពុជាកនុងបរបទាណ្
ិ
ិ ជជកមមដសរកមព
ី ុ ជា-ចន
ិ ៖ សកាតនុពល បញ្ញាប្ប

ម នង
ិ ឱកាស សប្មាប់

ដសដឋកច
ច ង
ិ ន
ិ សងាមកមពុជា» កនុងដោលបាំណ្ងសិកានិងវ ិភាគអាំពីសកាតនុពល តុលយភាពថ្នអតាប្បដោជន៍របស់កមពុជា
បញ្ញាប្ប

ម

ប្ពមទាាំងឱកាសនានាខដលដកត
ី មានដចញពីាណ្ិជជកមមដសរកមព
ី ុ ជា-ចិន

ទាាំងកនុងប្កបខ្ណ្ឌដសដឋកិចច

ាណ្ិជជកមម និង សងាម។ ដៅកនុងខខ្សីហា កញ្ញា តុ ោ វ ិចឆិកា ធ្នូដនោះ ប្កុមការង្គរប្ស្ថវប្ជាវគដប្មាងថ្នវ ិទាស្ថាន
ាំ នឡាញតាមប្បព័នធដហាាហ្ាលមីត និងផ្ទាល់ ដដីមបជ
មនុសសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម បានដធ្វកា
ី រប្បជុអ
ី ាំរុញការង្គរ
និងខបងខចកការង្គរជាបនតសប្មាប់អនុវតតកុ ងបរ
ន
បទកូ
វ ីដ ១៩ ដដីមបឱ
ិ
ី យការប្ស្ថវប្ជាវអនុវតតបានទាន់ដពលដវោ និង
មានប្បសិទធភាព។

ដៅកនុងខខ្ធ្នូដនោះ

ប្កុមការង្គរប្ស្ថវប្ជាវបានដរៀបចាំសរុបលទធផលប្ស្ថវប្ជាវប្បចាាំឆ្ន ាំ

ោក់ជូនឯកឧតតម

បណ្ឌិតសភាចារយ សុខ្ ទូច ប្បធានរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា ដដីមបព
ី ន
ិ ិតយ នង
ិ មានអនុស្ថសន៍ខណ្នាាំ។ ជាមួយោន
ដនោះខដរ ប្កុមការង្គរប្ស្ថវប្ជាវ បានដរៀបចាំឯកស្ថរទូទាត់ងវ ិកាឆ្ន២
ាំ ០២១ ជូននាយកោឋនរដឋបាលនង
ិ ហ្្
ិ ាវតាុ។
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា ប្បធានគញប្ម្ភងប្ស្ថវប្ជាវសតព
ី ី
«កមពជាកន
ងបរ
ិបទាណ្ិជជកមមញសរ ីកមពុជា-ចិន៖ សកាតនុពល
ុ
ុ

បញ្ហ
ា ប្ប

ម និងឱកាសសប្ម្ភប់ញសដ្ឋកិចចនិងសងគមកមពជា»
ុ

ដ្ឹកនា ាំកិចចប្បជុាំប្ស្ថវប្ជាវគញប្ម្ភង ម្ខសីហា

ដៅប្ពឹកថ្ងៃសុប្កទី២០ ខខ្សហា
ឆ្ន២
ាំ ០២១ ចាប់ពដី មា៉ង៩:០០តដៅ ប្កុមប្ស្ថវប្ជាវបានដបីកកច
ី
ិ ចប្បជុាំ

ដដីមបតា
ប្បធានវ ិទាស្ថាន និងជាប្បធាន
ី មោនការអនុ វតតគដប្មាង ដប្កាមវតតមានឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ិ
គដប្មាង ខដលមានរដបៀបវារៈដូចខាងដប្កាម៖
១.ការដរៀបចាំធាតុចូលគដប្មាង
២.ការកាំណ្ត់ដរៀបចាំកមមវ ិធ្ីសិកាាស្ថោរកធាតុចូល ថ្ងៃទី១៧ កញ្ញា្
៣. ដផសងៗ
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា ប្បធានគញប្ម្ភងប្ស្ថវប្ជាវសតព
ី ី
«កមពជាកន
ងបរ
ិបទាណ្ិជជកមមញសរ ីកមពុជា-ចិន៖ សកាតនុពល
ុ
ុ

បញ្ហ
ា ប្ប

ម និងឱកាសសប្ម្ភប់ញសដ្ឋកិចចនិងសងគមកមពជា»
ុ

ដ្ឹកនា ាំកិចចប្បជុាំប្ស្ថវប្ជាវគញប្ម្ភង ម្ខមិថ្ុនា

ដៅថ្ងៃទ២
ាំ ០២១ ដវោដមា៉ង៩ ប្ពឹក ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ប្បធានវ ិទាស្ថាន
ី ៤ ខខ្មង
ិ ុនា ឆ្ន២
ិ

និងជាប្បធានគដប្មាង ប្ពមទាាំង ដោក លី តុង អនុប្បធានគដប្មាង ដោកបណ្ឌិត ដ

ឿន ស្ថវន ដោក ឃន
ិ យ៉ង់

ដោកបណ្ិឌ ត ទុយ យូឃម
ី ដោក យន
ិ ដា ដោក ស្ថន ដចង ដោក តូច សុធារ ី សមាជិកគដប្មាង «កមពុជា
កនុងបរបទាណ្
ិ
ិ ជជកមមដសរកមព
ី ុ ជា-ចិន ៖ សកាតនុពល បញ្ញាប្ប
ទាាំងអស់ ចូលរួមប្បជុាំអនឡាញ Google meet តាមរដបៀបវារៈ៖

ម និងឱកាសសប្មាប់ដសដឋកិចន
ច ិងសងាមកមពុជា»

១-បចចុបបននភាពដាំដណ្ីរការប្ស្ថវប្ជាវគដប្មាង
២-ពិភាកាវ ិធ្ីស្ថស្តសតអនុវតតគដប្មាង

៣-ដរៀបចាំកាលវ ិភាគចុោះប្ស្ថវប្ជាវតាមដោលដៅកនុងខខ្បនដបនាាប់
៤-ដផសងៗ
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា ប្បធានគញប្ម្ភងប្ស្ថវប្ជាវសតព
ី ី
«កមពជាកន
ងបរ
ិបទាណ្ិជជកមមញសរ ីកមពុជា-ចិន៖ សកាតនុពល
ុ
ុ

បញ្ហ
ា ប្ប

ម និងឱកាសសប្ម្ភប់ញសដ្ឋកិចចនិងសងគមកមពជា»
ុ

ដ្ឹកនា ាំកិចចប្បជុាំប្ស្ថវប្ជាវគញប្ម្ភង ម្ខឧសភា

ដៅរដសៀលថ្ងៃពុធ្ ទ២
ាំ ០២១ ចាប់ពដី មា៉ង១៥៖០០ ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ី ៦ ខខ្ឧសភា ឆ្ន២
ិ

ប្បធានវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនង
ិ វ ិទាស្ថស្តសតសងាម
កមពុជា-ចន
ិ ៖ សកាតនុពល បញ្ញាប្ប

នង
ិ ជាប្បធានគដប្មាង

«កមពុជាកនុងបរបទាណ្
ិ
ិ ជជកមមដសរ ី

ម នង
ច ង
ិ ឱកាសសប្មាប់ដសដឋកច
ិ ន
ិ សងាមកមពុជា» ជាគដប្មាងសប្មាប់វ ិទាស្ថាន

អនុវតត កនុងឆ្ន២
ាំ ០២១ បានដឹកនាាំប្បជុាំប្កុមការង្គរប្ស្ថវប្ជាវគដប្មាងតាមរយៈប្បព័នធហ្សូម។ សមាសភាពអដ្ជ ីញ
ចូលរួមប្បជុាំ មាន ដោក លី តុង អនុប្បធានគដប្មាង ដោកបណ្ឌិត ដ ឿន ស្ថវន ដោក ឃន
ិ យ៉ង់ ដោកបណ្ឌិត
ទុយ យូឃម
ិ គដប្មាង
ី ដោក យន
ិ ដា ដោក ស្ថន ដចង ដោក តូច សុធារ ី សមាជក
ពភា
ិ កាដលកា
ី រអនុវតត ខផនការសកមមភាពការង្គរ ដសចកតប្ី ាង របាយការណ្៍ ប្ស្ថវប្ជាវ។
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ប្កុមការង្គរបានដធ្វីការ
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា និងប្កុមការគរ ចុោះសិកាប្ស្ថវប្ជាវ
ម្សវងយល់ពប្ី បវត្ិត ប្បាស្ថទដ្ូនអននិងសកាតនុពលញទសចរណ្៍
ដៅថ្ងៃទី១៦ ខខ្តុោ ឆ្ន២
ាំ ០២១ ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ប្បធានវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនង
ិ
ិ

វ ិទាស្ថស្តសតសងាម ថ្នរាជបណ្ិឌ តយសភាកមពុជា អមដាំដណ្ីរដោយដោក សួ ប៉ុណ្ណាារា៉ ត់ ប្បធាននាយកោឋនប្បវតតិវ ិទា
និងវ ិទាស្ថស្តសតនដោបាយ និងដោក យន
ិ ដា អនុប្បធាននាយកោឋននីតិស្ថស្តសត បានចុោះសិកាប្ស្ថវប្ជាវ ខសវងយល់
ពប្ី បវតតិ

ប្បាស្ថទដូនអននង
ិ សកាតនុពលដទសចរណ្៍

ខដលមានទតា
ាំ ភូមស្ថ
ាិ ដៅភូមប្ិ បាស្ថទ
ី ង
ិ ស្តសតសត

ឃុរាំ ាំដលច

ប្សុកបាកាន ដខ្តតដាធ្ិ៍ស្ថត់ កនុងដោលបាំណ្ងដដីមប៖
ី

•សក
័ ធនិងសម័យកាលស្ថងសងប្់ បាស្ថទ នង
ិ ាប្បវតតប្ិ បាស្ថទដូនអនខដលាក់ពន
ិ ការរុោះដរបាំ
ី ផ្ទែញប្បាស្ថទ
•សិកាប្ស្ថវប្ជាវខបបបុរាណ្វតាុវ ិទា ប្បវតិតសិលបៈ ដធ្វីខផនទីស្ថានីយ៍ និងសកាតនុពលដទសចរណ្៍ដៅតាំបន់ដនាោះ

ជាមួយោនដនោះខដរ ប្កុមការង្គរបានចុោះសមាាសន៍ផ្ទាល់ ជាមួយអាជា្ធ្រខដនដី ប្ពោះដៅអធ្កា
ិ វតតដូនអន ដោកតា

៏ នតថ្មែដនោះ
អាចារយវតត តាជី ោយជី និងប្បជាពលរដឋរស់ដៅទីដនាោះ ដដីមបច
ី ងប្កងទុ កជាឯកស្ថរនូវសមបតតិវបបធ្ម៌ដមា

កនុងការជួយជាំរុញ ប្ពមទាាំងបណ្ុ ត ោះស្ថមរតីកូនខខ្មរជាំនាន់ដប្កាយឱយពួកដគដចោះប្សឡាញ់ ដចោះខងរកា ដចោះការារ និងសិកា
ប្ស្ថវប្ជាវបនតដទៀត ។
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ញោកបណ្ឌិត្ ញ

ឿន ស្ថវន ចុោះសិកា

ប្ស្ថវប្ជាវញៅសហគមន៍ញអកូញទសចរណ្៍ធមមជាត្ិញកាោះប្ទុង
ដៅថ្ងៃទី១៥ ខខ្តុោ ឆ្ន២
ាំ ០២១ ដោកបណ្ឌិត ដ

ឿន ស្ថវន ប្បធាននាយកោឋនវ ិទាស្ថស្តសតដសដឋកច
ិ ច

និងដទសចរណ្៍ បានចុោះសក
ិ ាប្ស្ថវ ប្ជាវដៅសហ្គមន៍ដអកូដទសចរណ្៍ធ្មមជាតិដកាោះប្ទុង ដខ្តតប្កដចោះ។
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា ដ្ឹកនា ាំកិចចប្បជុញាំ រៀបចាំ
កលិកប័ប្ត្មនុសសស្ថស្តសតនិងវិទាស្ថស្តសតសងគម
ដៅប្ពឹកថ្ងៃអង្គារ ទី២៥ ខខ្ឧសភា ឆ្ន២
ាំ ០២១ ចាប់ពីដមា៉ង ៩ តដៅ ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ិ ប្បធាន

វ ិទាស្ថានមនុ សសស្ថស្តសតនង
ិ វ ិទាស្ថស្តសតសងាម ថ្នរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា បានដឹកនាាំកិចចប្បជុាំដរៀបចាំកលក
ិ ប័ប្តមនុសស

ស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម សប្មាប់ដលខ្ទី១ ឆ្ន២
ាំ ០២១ តាមរយៈ ប្បព័នធហ្សូម។ សមាសភាពចូលរួមប្បជុាំ មានដោក
ឃន
ិ យ៉ង់ ទទួលបនាុកនាយកោឋនកិចចការទូ ដៅ ដោក លី តុង នាយកោឋនវ ិទាស្ថស្តសតអប់រ ាំ និងជាអនកទទួលបនាុក
ការង្គរកលិកប័ប្ត ដោកបណ្ឌិត ដ

័ ោភប្ី ស្ថវប្ជាវ ដោក សួ
ឿន ស្ថវន នាយកោឋនដសដឋកច
ិ ចនង
ិ ដទសចរណ្៍ ជាជយ

័ ោភីប្ស្ថវប្ជាវ ដោក ថ្ហ្ សុគនាធ នាយកោឋន
ប៉ុណ្ណារា៉ ត់ នាយកោឋនប្បវតតិវ ិទានិងវ ិទាស្ថស្តសតនដោបាយ ជាជយ

័ ោភប្ី ស្ថវប្ជាវ ដោក តូច សុធារ ី នាយកោឋនវ ិទាស្ថស្តសតអប់រ ាំ ជាជយ
័ ោភប្ី ស្ថវប្ជាវ
ភូមវិ ិទានង
ិ នគរូបនយ
ី កមម ជាជយ
័ ោភីប្ស្ថវប្ជាវ ដោក ដមឿង ចាំដរន
័ ោភីប្ស្ថវប្ជាវ។
ដោក ដឆ្ម ជុរាំ ង
ុ ៉ ជាជយ
ី ជាជយ

័ ោភខី ដលប្តូវដធ្វីកិចចការប្ស្ថវប្ជាវ ការឧបតាមក
ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
បានប្បកាសអាំពជ
ា ច
ិ
ី យ
ិ ចការ
ប្ស្ថវប្ជាវ

័ ោភីទាង
និងជាំរុញដលីកទឹកចិតតជយ
ាំ អស់ឱយខ្ិតខ្ាំដធ្វីការប្ស្ថវប្ជាវ

កលក
ិ ប័ប្ត។
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ដដីមបស
ី រដសរអតាបទចុោះផាយកនុង
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា និងប្កុមការគរ
ចុោះសិកាប្ស្ថវប្ជាវម្សវងយល់បម្នាមអាំពី

«ប្បព័នធធារាស្ថស្តសតញៅភាគខាងញជើងបនាាយលម្ងវក»
ដៅថ្ងៃទី១៤ ខខ្កុមាៈ ឆ្ន២
ាំ ០២១ ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ប្បធានវ ិទាស្ថាន នង
ិ
ិ ប្កុមការង្គរ

ប្ស្ថវប្ជាវថ្នវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនង
ិ វ ិទាស្ថស្តសតសងាម អមដាំដណ្ីរដោយដោក សួ ប៉ុណ្ណាារា៉ ត់ ប្បធាននាយកោឋន
ប្បវតតវិ ិទានង
ិ វ ិទាស្ថស្តសតនដោបាយ នង
ិ ដោក យន
ិ ដា អនុប្បធាននាយកោឋននត
ី ិស្ថស្តសត បានចុ ោះសក
ិ ាប្ស្ថវប្ជាវ

ខសវងយល់បខនាមអាំពី «ប្បព័នធា
ធ រាស្ថស្តសដត ៅភាគខាងដជង
ាំ ាំពង់ប្តឡាច
ី បនាាយលខងវក» ខដលតាំបន់ដនោះសាត
ិ កនុងឃុក
់ នង
ប្សុកកាំពង់ប្តឡាច ដខ្តតកាំពងឆ្
ាំ ។

ការសិកាដនោះដធ្វីដ ង
ី តាមរយៈរូបភាពពដី លីអាកាស (ប្បភព៖ Google Earth) និងការចុោះផ្ទាល់ដល់

ទីតាង
ាំ ស្ថានីយខ៍ ដលបានកាំណ្ត់តាមរូប Google Earth។

ប្កុមប្ស្ថវប្ជាវបានរកដឃញ
៍ ុ រាណ្ចាំនួនពីរ
ី ស្ថានយ
ី ប

ឃុក
ាំ ាំពង់ប្តឡាច

ប្សុកកាំពងប្់ តឡាច

់ នង
ដខ្តតកាំពងឆ្
ាំ

(២)

ទីតាង
ាំ ខដលសាិតកនុងភូ មិកាំពង់ប្តឡាចដលី

ខដលមិនខមនជាសាំណ្ង់ធារាស្ថស្តសតដទ

ទាក់ទងនឹងប្បាស្ថទបុ រាណ្។

ប៉ុខនតជាសាំណ្ង់

ស្ថានីយប
៍ ុ រាណ្ទី១មានដ្មោះថ្ន «ទួលជាំនីក» គឺជាស្ថានីយមា
៍ នកាំខពងដីដលីករាងចតុដកាណ្ខកង សាិតដលី

អកសដកីតលិច ខដលអកសដកីតលិចដនោះប្បខវង ៤១០ខម៉ប្ត និងអកសដជីងតបូងប្បខវង ២៥០ខម៉ប្ត និងទទឹងកាំខពង
ប្បខវង

៣០ខម៉ប្ត។

ដៅកនុងបរដវណ្កាំ
ខពងដនោះ
ិ

មានទួលមួយសាិតង្គកមកភាគខាងលិចបនតិចថ្នប្ជុងកាំខពង

ខាងលិច។ ទួលដនោះមានប្បខវងពីដកីតដៅលិច ប្បហាក់ប្បខហ្ល ១០០ខម៉ប្ត និង ពីដជីងដៅតបូង ប្បខវងប្បខហ្ល
៧០ខម៉ប្ត។

ទួលប្បាស្ថទ។

លកាណ្ៈដនោះមានសណ្ណ
ឋ នដូចកាំខពងព័ទធជុាំវ ិញប្បាស្ថទ

តាមការអដងកតថ្ផាដីខាងដលី

មន
ិ មានដុាំងមភក់

ឬ

ចាំខណ្កទួលដៅខាងកនុងក៏ជាលកាណ្ៈថ្ន

ងមបាយដប្កៀម

ខដលជាធាតុថ្នសាំណ្ងប្់ បាស្ថទខខ្មរ

់ ាំខពង នង
បុរាណ្។ តាមសណ្ណ
ឋ នរូបរាងខបបដនោះ សាំណ្ងក
ខពងជាធាតុថ្នប្បាស្ថទបុរាណ្ខដល
ិ ទួលកនុងបរដវណ្កាំ
ិ
ប្បហាក់ប្បខហ្លោននង
ឹ សាំណ្ងប្់ បាស្ថទកនុងសម័យអងារ។

ចាំខណ្កស្ថានីយទ
៍ ២
សាត
ចមាៃយប្បមាណ្ខត៦០ខម៉ប្តប៉ុដណ្ណាោះ។ ទួលដនោះប្តូវ
ី
ិ ដៅខាងតបូងទួលជាំនក
ី

បានអនកភូមដិ ៅទដី នាោះដៅដ្មោះថ្ន «ទួលវ ិហារខ្ុស»។ ទួលដនោះមានទាំហ្ដាំ សាីរដសមីោន កមពស់ខ្ពស់ នង
ិ មានគូ ទក
ឹ ព័ទធ
ជុាំវ ិញគួរឱយកត់សមាាល់។ សណ្ណ
ឋ នសាំណ្ង់ដីខបបដនោះក៏ជាលកាណ្ៈថ្នសាំណ្ងប្់ បាស្ថទខខ្មរ កនុងសម័យមុនអងារ។
ដទាោះោ៉ងណ្ណការសននិោឋនខាងដលព
ី ិតជាមន
ិ ទាន់មានអាំណ្ោះអាំណ្ណងមាាំទាដាំ ៅដ

មានសាំណ្ល់បុរាណ្វតាុសប្មាប់ផដល់ជាភ័សុ តាងកន
ត
៍
ុ ងការកាំណ្ត់អាយុ កាលស្ថានីយ។
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យ
ី ដទ

ដោយស្ថរមិន

ដោយដហ្តុ ទីតាង
ាំ ស្ថានីយក
៍ ាំពុងមានសកមមភាព

ូសឆ្យដីដោយដប្គឿងយនតដៅកនុងកាំខពង ទួលជាំនីក

ដហ្យ
៍ ង
ាំ ពីរមិនមានកនុងប្ជ ីប្បាស្ថទរបស់ប្កសួងវបបធ្ម៌និងវ ិចិប្តសិលបៈ។ ប្កុមប្ស្ថវប្ជាវមានការប្ពួយ
ី ស្ថានីយទា
បារមាចាំដាោះការបាំផ្ទែញស្ថានីយដ៍ នោះ ដោយមិនមានការយកចិតតទុកោក់ពីអាជា្ធ្រជាំនាញដៅមូលោឋន។

សកមមភាពចុោះសក
ាំ ស្ថានីយ៍ នង
ិ ាអដងកតដល់ទតា
ី ង
ិ ការដធ្វីសមាាសជាមួយប្បជពលរដឋរស់ដៅខកបរស្ថានីយ៍
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា
ប្បធានវិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវិទាស្ថស្តសតសងគម
សហការជាមួយអនកប្ស្ថវប្ជាវអនដរជាត្ិមកពីស្ថោបារា ាំងចុងបូា៌
ញធវើការសិកាប្ស្ថវប្ជាវញៅត្ាំបន់ប្សុកម្េប ញខត្តប្ពោះវិហារ
ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ ២៩ ខខ្វ ិចឆិកា ឆ្ន២
ាំ ០២២ ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសិកា និង ដោក សួ
ប៉ុណ្ណារា៉ ត់

បានចុោះសិកាប្ស្ថវប្ជាវ

ដោយរួមសហ្ការជាមួយអនកប្ស្ថវប្ជាវអនដរជាតិមកពីស្ថោបារា ាំង

ចុងបូា៌ ខដលដឹកនាាំដោយដោកបណ្ឌិត Brice Vincent (នាយកស្ថោបារា ាំងចុងបូា៌) ដៅតាំបន់
ប្សុកខេប ដខ្តតប្ពោះវ ិហារ។
ដោលបាំណ្ងថ្នការសក
ិ ាដនោះ

ដដីមបខី សវងរកនង
ិ ខសវងយល់បខនាមអាំពី

សែដោហ្ៈ

ដូចជា

ដោហ្ៈខដក នង
ិ ដោហ្ស្ថពន់។
ការសក
ាំ
ិ ាប្ស្ថវប្ជាវបានដផ្ទដតដៅដលីទតា
ី ង
ដតដជាខសន ឫសសប្ី តឹប និង ២/

១- ខសែដកដៅកនុងឧទានរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា

សែខដកដៅប្តាាំងជាន់សនែុង ភនាំកូនខេក នង
ិ ប្តាាំងដទាល សាិតកនុង

ឃុខាំ េប១ ប្សុកខេប ដខ្តតប្ពោះវ ិហារ។

ទីតាង
ាំ ប្ស្ថវប្ជាវដៅខខ្វ ិចឆិកា ឆ្ន២
ាំ ០២២
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ទិដឋភាពកត់ប្តាចាំណ្ុចទួល

សែស្ថពន់

កិចចស្ថវគមន៍របស់ឯកឧតតម សូប្ត សាំណ្ណង

ថ្ននក់ដឹកនាាំឧទានរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា ដតដជាខសន ឫសសប្ី តឹប និង ប្កុមប្ស្ថវប្ជាវ
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ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា
ប្បធានវិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវិទាស្ថស្តសតសងគម
ប្បជុាំពិភាកាជាមួយ

ញោកបណ្ឌិត្ Brice Vincent ប្បធានស្ថោបារា ាំងចុងបូា៌
នារដសៀលថ្ងៃពុធ្ ទី១៦ ខខ្មង
ាំ ០២១ ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ប្បធានវ ិទាស្ថាន
ិ ុ នា ឆ្ន២
ិ

មនុសសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម ថ្នរាជបណ្ិឌ តយសភាកមពុជា បានចូលរួមប្បជុាំពិភាកា តាមប្បព័នធអនឡាញ

Zoom meeting ជាមួយដោកបណ្ឌិត Brice Vincent ប្បធានស្ថោបារា ាំងចុងបូា៌ (EFEO) ថ្នដខ្តតដសៀមរាប
និងសហ្ការ ី ដោក Sebastien Clouet សតីពីកិចចសហ្ការណ្៍គដប្មាងប្ស្ថវប្ជាវនាដពលអនាគត រវាងវ ិទាស្ថាន
មនុសសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម,

ឧទានរាជបណ្ិឌ តយសភាកមពុជាដតដជាខសនឬសសប្ី តឹប

កមពុជា និងស្ថោបារា ាំងចុងបូា៌ EFEO។
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ថ្នរាជបណ្ិឌ តយសភា

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា
ប្បធានវិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវិទាស្ថស្តសតសងគម
ទទួលជួបពិភាកាការគរជាមួយញោក ហងស និសស ័យ
ប្បធានស្ថរមនាីរទួលម្សាង
ដៅថ្ងៃដមរ ៍ ១ដរាច ខខ្ផលាន
ាំ ូត ដទាស័ក ព.ស. ២៥៦៤ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី ២៧ ខខ្កុមាៈ ឆ្ន២
ាំ ០២១
ុ ឆ្នជ

ឯកឧតតមបណ្ឌិត

ផុន

កសកា
ិ

ប្បធានវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាមថ្នរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា

បានទទួលជួបដោក ហ្ងស នស
ិ ស ័យ ប្បធានស្ថរមនាីរទួលខសែង និងសហ្ការ ី ដដីមបព
ី ិភាកាខសវងរកលទធភាព
កនុងការសហ្ការណ្៍ដធ្វីការង្គរប្ស្ថវប្ជាវប្បវតតិស្ថស្តសត និងការផលិតឯកស្ថរដស្ថទសសន៍ (វ ីដដអូឯកស្ថរ)។

ជាំនប
ួ រវាងឯកឧតតមប្បធានវ.ម.វ.ស និងប្កុមការង្គរស្ថរមនាីរទួលខសែង
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ការគរយុទធស្ថស្តសតសប្ម្ភប់វិទាស្ថាន
វ ិទាស្ថាន

បានដរៀបចាំប្កុមដរៀបចាំខផនការនង
ិ យុទធស្ថស្តសត

សប្មាប់អនុវតតកុ ងវ
ន ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសត

វ ិទាស្ថស្តសតសងាមកនុងឆ្ន២
ាំ ០២១ដនោះ។ សមាសភាពប្កុមដរៀបចាំមានដូចជា៖

នង
ិ

១-ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ិ
២-ដោក លី តុង

៣-ដោក ឃន
ិ យ៉ង់
៤-ដោក ដ

ឿន ស្ថវន

៥-ដោក យន
ិ ដា

៦-ដោក ស្ថន ដចង
៧-ដោក ដនត ចាំដរន
ី

៨-ដោក តូច សុធារ ី
ដោលបាំណ្ងគឺដដីមបផ
ច រង្គរប្ស្ថវប្ជាវ ប្ពម
ី តល់ជាគាំនិតខ្ែោះៗ ដដីមបជ
ី ាំរុញការង្គរទូដៅរបស់វ ិទាស្ថាន កិចកា

ទាាំងពប្ងឹងការង្គរដបាោះពុមពអតាបទនានាទាាំងកនុង “ទសសនាវដតម
ី នុសសស្ថស្តសតនង
ិ វ ិទាស្ថស្តសតសងាម” ខដលមានប្ស្ថប់

និងការបដងកីតនូវ ប្បដភទថ្នការដបាោះពុមង
ព មីខដលមានដ្មោះថ្ន “កាលក
ត ង
ត
ិ បប្តប្ស្ថវប្ជាវមនុសសស្ថស្តសន
ិ វ ិទាស្ថស្តសស
ងាម” ថ្នវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនង
ិ វ ិទាស្ថស្តសតសងាម។

ប្កុមសមាជិកដរៀបចាំយុទស្ថ
ធ ស្តសតបានប្បជុាំចាំនួន ២ដលីក ដោយបានដលីកយកចាំណ្ុចសាំខាន់មួយ គឺការ

ជាំរុញការប្ស្ថវប្ជាវកនុងរងវង់នាយកោឋន និងមស្តនតីមានក់ៗ ថ្នវ ិទាស្ថានមនុ សសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម។ លទធផល

ថ្នការប្ស្ថវប្ជាវនឹងផសពវផាយតាមរយៈ ប្ពឹតតិបប្័ ត, ទសសនាវដដី កលិកប័ប្តប្ស្ថវប្ជាវ វ ីដដអូឯកស្ថរ, ដគហ្ទាំពរ័ និង
ដផកដហ្វសបុក។

ខផនការយុទធស្ថស្តសតសប្មាប់វ ិទាស្ថាន

បដងកីតដ

ង
ី ប្សបដៅតាមដាំដណ្ីរប្បប្ពឹតតិដៅថ្នរាជបណ្ឌិតយសភា

កមពុជា គឺាក់ពន
័ ន
ធ ឹងការជរាំ ុញការប្ស្ថវប្ជាវតាមនាយកោឋនជាំនាញទាាំងអស់ខដលសាិតដៅដប្កាមវ ិទាស្ថាននិងមស្តនតី
ាំ ញឱយបដងកីនការប្ស្ថវប្ជាវសប្មាប់ផលិតជាស្ថនថ្ដដបាោះពុមពផាយ និង ផសពវផាយតាមប្បព័នធសងាម (ដគហ្ទាំព័រ
ជនា
និង ដហ្វសបុ ក)។

ដោលបាំណ្ងគឺដដីមបផ
ី តល់ជាគាំនិតខ្ែោះៗ ដដីមបជ
ី ាំរុញការង្គរទូដៅរបស់វ ិទាស្ថាន កិចចការង្គរប្ស្ថវប្ជាវ ប្ពម

ទាាំងពប្ងឹងការង្គរដបាោះពុមពអតាបទនានាទាាំងកនុង “ទសសនាវដតម
ត ងាម” ខដលមានប្ស្ថប់
ី នុសសស្ថស្តសតនង
ិ វ ិទាស្ថស្តសស

និងការបដងកីតនូវ ប្បដភទថ្នការដបាោះពុមពងមីខដលមានដ្មោះថ្ន “កាលក
ត ង
ិ បប្តប្ស្ថវប្ជាវមនុសសស្ថស្តសន
ិ វ ិទាស្ថស្តសត
សងាម” ថ្នវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម។

ប្កុមសមាជិកដរៀបចាំយុទធស្ថស្តសតបានប្បជុាំចាំនួន ២ដលីក ដោយបានដលីកយកចាំណ្ុចសាំខាន់មួយ គឺការ

ជាំរុញការប្ស្ថវប្ជាវកនុងរងវង់នាយកោឋន និងមស្តនតីមានក់ៗ ថ្នវ ិទាស្ថានមនុ សសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម។ លទធផល
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ថ្នការប្ស្ថវប្ជាវនឹងផសពវផាយតាមរយៈ ប្ពឹតតិបប្័ ត, ទសសនាវដដី កលិកប័ប្តប្ស្ថវប្ជាវ វ ីដដអូឯកស្ថរ, ដគហ្ទាំពរ័ និង
ដផកដហ្វសបុក។

កិចចប្បជុាំប្កុមដរៀបចាំយុទធស្ថស្តសតសប្មាប់ វ.ម.វ.ស

វ ិទាស្ថានមនុ សសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម

ាណ្ិជជកមមដសរកមព
ី ុ ជា-ចិន ៖ សកាតនុពល បញ្ញាប្ប
បាំណ្ងសិកានិងវ ិភាគអាំពីសកាតនុពល

បានដរៀបចាំសាំដណ្ីគដប្មាងប្ស្ថវប្ជាវសតីពី

«កមពុជាកនុងបរបទ
ិ

ម និងឱកាសសប្មាប់ដសដឋកិចចនិងសងាមកមពុជា» កនុងដោល

តុលយភាពថ្នអតាប្បដោជន៍របស់កមពុជា

បញ្ញាប្ប

មប្ពមទាាំងឱកាស

នានាខដលដកីតមានដចញពីាណ្ិជជកមមដសរកមព
ី ុ ជា-ចិន ទាាំងកនុងប្កបខ្ណ្ឌដសដឋកិចច ាណ្ិជជកមមនិងសងាម។ តាម
រយៈលទធផលថ្នការប្ស្ថវប្ជាវដនោះ

ដយង
ី នឹងដរៀបចាំជាគាំនិតដោលនដោបាយជូនរាជរោឋភិបាលកមពុជា

ទាញយកផលប្បដោជន៍ឱយបានជាអតិបរមាសប្មាប់វឌឍនភាពដសដឋកិចចនិងសងាមកមពុជា
សិកាប្ស្ថវប្ជាវគដប្មាងដនោះដប្បីរយៈដពល១០

ដលីប្គប់វ ិស័យ។

ដដីមបី
ការ

(ដប់)ខខ្ ដប្ោងនឹងប្តូវ ចាំណ្ណ យអស់ងវ ិកាសរុបចាំនួ ន ១៥០

០០០ ០០០៛ (មួ យរយហាសិបោនដរៀលគត់) ដោយមានសមាជិក ៧រូប មានឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ិ
ប្បធានវ ិទាស្ថាន ជាប្បធានគដប្មាង។ ឯកឧតតមបណ្ឌិតសភាចារយប្បធានរាជបណ្ឌិតសភាកមពុជា បានអនុមត
័ គដប្មាង
ខាងដលដ
ន ន២
ាំ ០២១។
ី ល់វ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតសប្មាប់អនុវតតកុ ងឆ្

ដោក

នង
ិ បានោក់ប្ជូ នដៅនាយកោឋនរដឋបាលនង
ិ ហ្រិ ្ាវតាុ រួចរាល់ដហ្យ
ី ខដរ។

លី

តុង

បានដរៀបចាំសរដសរគដប្មាង

់ ដប្មាងដ ង
កនុងខខ្កុមាៈ វ ិទាស្ថាន បានខកលខ្
នង
ិ ត
ិ
ិ ទប្មងគ
ី វ ិញ ដហ្យ
ី បានោក់ដៅរដឋបាលរាជបណ្ឌិតយ

សភាកមពុជា។
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ការគរថ្ត្វីញដ្អូឯកស្ថររបស់វទ
ិ ាស្ថាន
វ ិទាស្ថានមនុ សសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម ក៏បានបដងកីតប្កុមកនុងវ ិទាស្ថានសប្មាប់ងតវ ីដដអូ បដងកីតជាបទ

យកការណ្៍វ ីដដអូ វ ីដដអូខ្ែី។

ប្កុមការង្គរគដប្មាង «កាំណ្ត់អតតសញ្ញាណ្បដិមា ប្ពោះបាទជ័យវរនទ
ម ័ ី៧» បានចុ ោះមកងត ដដីមបផ
ី លិត

វ ីដដអូឯកស្ថរ សដីពីលទធផលប្ស្ថវប្ជាវ ដោយមានការចូលរួមដធ្វីអតាាធ្ិបាយ ដោយឯកឧតតមបណ្ឌិត យង់ ដៅ
អគាដលខាធ្ិការថ្នរាជបណ្ឌិតយសភាកមពុជា, ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសិកា ប្បធានវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិង
វ ិទាស្ថស្តសតសងាម និងដោក ដ
សងាម។

ង សិតា មស្តនតីជាំនាញអាជា្ធ្រជាតិអបសរា។

ផលត
ិ កមមវ ីដដអូឯកស្ថរដនោះនង
ិ កាត់តដោយប្កុមផលត
ិ វ ីដដអូ

ថ្នវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនង
ិ វ ិទាស្ថស្តសត

ដាំដណ្ីរការផលត
ម ័ ី៧» ដៅប្បាស្ថទបាយ័ន
ិ វ ីដដអូខ្ែី សដព
ី ី «អតតសញ្ញាណ្ប្ពោះបាទជ័យវរនទ

វ ិទាស្ថានមនុ សសស្ថស្តសតកបា
៏ នបដងកីតប្កុមកនុងវ ិទាស្ថានសប្មាប់ងតវ ីដដអូ

បដងកត
ី ជាបទយកការណ្៍វ ីដដអូ

វ ីដដអូខ្។
ែី កនែងមកប្កុមការង្គរក៏បានងតវ ីដដអូអាំពី «ដាំដណ្ីរការសរដសរប្បវតតស្ថ
ិ ស្តសតប្បដទសកមពុជា» ខដលមានដោក
ឃន
ិ យ៉ង,់ ដោក ដនត ចាំដរន
ី នង
ិ កញ្ញា តាដកត ស័កោ ជាអនកងត នង
ិ ដធ្ចស
ី មាាសន៍។

ការងតវ ីដដអូអាំពស
ី កមមភាពប្បជុាំ និងកិចចសមាាសន៍ប្កុមសម័យដប្កាយអងារ
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ការគរសងគម
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ថ្ននក់ដ្ឹកនា ាំនិងមស្តនតីវិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវិទាស្ថស្តសតសងគម
ចូលរ ួមរ ាំម្លកមរណ្ទុកប្ា កុមប្គួស្ថរថ្ននក់ដ្ឹកនា ាំនិងមស្តនតី

ននរាជបណ្ឌិត្យសភាកមពជា
ម្ដ្លម្ភនសម្ភជិកប្គួស្ថរទទួលមរណ្ភាព
ុ
ក-ដៅថ្ងៃទ១
ាំ ០២១ ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ប្បធានវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសត នង
ី ៦ ខខ្តុោ ឆ្ន២
ិ
ិ

វ ិទាស្ថស្តសតសងាម រួមដាំដណ្ីរដោយដោក សួ ប៉ុណ្ណារា៉ ត់ ប្បធាននាយកោឋនប្បវតតវិ ិទានង
ិ វ ិទាស្ថស្តសតនដោបាយ ដោក
យន
ិ ដា អនុប្បធាននាយកោឋនបានអដ្ជ ីញចូលរួមកនុងពិធ្ប
ី ុណ្យមរណ្ទុកា ឧបាសក សូរ សុផល ប្តូវជាឪពុ ក
បដងកត
ី របស់ដោក

ខប្បង

ពស
ិ ដ
ិ ឋ

ប្បធាននាយកោឋនកច
ិ ចការទូ ដៅ

ដគហ្ោឋនថ្នសព នាប្សុកបាកាន ដខ្តតដាធ្ិ៍ស្ថត់។

វ ិទាស្ថានវបបធ្ម៌នង
ិ វ ិចប្ិ តសល
ិ បៈ

ដៅ

ខ្-វ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម ចូលរួមរ ាំខលកមរណ្ទុកាឧបាសក ឃ្ា ាំង គីមោង ប្តូវជា

ឪពុកដកមករបស់ដោក វា៉ត សុផ្ទន មស្តនតីវ ិទាស្ថានភាស្ថជាតិ។

គ-វ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម ចូលបុណ្យរ ាំខលកមរណ្ទុកឧ
ា បាសក ស្ថវយ ផល ប្តូវជា

ឪពុកបដងកីតរបស់ដោក ស្ថវយ ចាន់មុនី មស្តនតីនាយកោឋនរដឋបាលនិងហ្រិ ្ាវតាុ ថ្នអគាដលខាធ្ិការោឋនរាជបណ្ឌិតយ
សភាកមពុជា។

ឃ-វ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម ចូលបុណ្យរ ាំខលកមរណ្ទុកឯ
ា កឧតតម មន សមបត្តិ
បចចយ
័ ៤០មុន
ឺ ដរៀល

ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ិ នង
ិ ដោកជាំទាវ ចូលបុណ្យ
ដោក ឃន
ិ យ៉ង់

ចូលបុណ្យ
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២០មុន
ឺ ដរៀល
១០មុន
ឺ ដរៀល

ដោកបណ្ិឌ ត ខហ្ម ឡាច

ចូលបុណ្យ

ដោកបណ្ិឌ ត បា៉ន់ វុតាា

ចូលបុណ្យ

ដោក សួ ប៉ុណ្ណារា៉ ត់

ចូលបុណ្យ

ដោក ស្ថន ដចង

ចូលបុណ្យ
សរុបបចចយ
័

១០មុឺនដរៀល

១០មុឺនដរៀល
៥មុឺនដរៀល
៥មុឺនដរៀល

១ ០០០ ០០០ដរៀល។

ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសិកា ដោក សួ ប៉ុណ្ណារា៉ ត់ ដោក យន
ិ ដា ដោកបណ្ិឌ ត ខហ្ម ឡាច ដោកបណ្ឌិត

បា៉ន់ វុតាា បានអដ្ជ ីញចូលរួមកនុងពិធ្ីបុណ្យសព និងពធ្
ិ ីបូជាសព ឯកឧតតម ម៉ន សមបតតិ ។

ង-វ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម ចូលបុណ្យរ ាំខលកមរណ្ទុកាមាតាដកមក ដោក ជា សមបតតិ
បចចយ
័

ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ិ នង
ិ ដោកជាំទាវ ចូលបុណ្យ
ដោក ឃន
ិ យ៉ង់

ចូលបុណ្យ

ដោកបណ្ឌិត ខហ្ម ឡាច

ចូលបុណ្យ

ដោក សួ ប៉ុណ្ណារា៉ ត់

ចូលបុណ្យ

ដោក ថ្ហ្ សុគនាធ

ចូលបុណ្យ

ដោក ស្ថន ដចង

ចូលបុណ្យ

ដោកបណ្ឌិត សូ សុធ្រី

ចូលបុណ្យ
សរុបបចចយ
័

២០មុន
ឺ ដរៀល
១០មុន
ឺ ដរៀល
១០មុន
ឺ ដរៀល
៥មុន
ឺ ដរៀល

៥មុន
ឺ ដរៀល
៥មុន
ឺ ដរៀល
៥មុន
ឺ ដរៀល
៥មុន
ឺ ដរៀល

៦៥០ ០០០ដរៀល។

ច-វ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិងវ ិទាស្ថស្តសតសងាម ចូលបុ ណ្យរ ាំខលកមរណ្ទុកាដោកប្គូ ដអៀម សាំរទធ
ិ (បិតា
ដោកប្សី សាំរទធ
ិ ចរោ
ិ ដោកប្សី សាំរទធ
ិ ដទពី)

បចចយ
័

២០មុឺនដរៀល

ដោកប្សីបណ្ឌិត ប្ពុាំ ដទវ ី

ចូលបុណ្យ

៣០$ (តាមរយៈប្កុមនារ ី របសក)

ដោក ឃន
ិ យ៉ង់

ចូលបុណ្យ

ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសិកា និងដោកជាំទាវ ចូលបុណ្យ ២០មុឺនដរៀល (ដវរដៅដោកប្សីដទពី)
ឯកឧតតមបណ្ឌិត កង ឱម

ចូលបុណ្យ

ដោក សួ ប៉ុណ្ណារា៉ ត់

ចូលបុណ្យ

ដោកបណ្ិឌ ត ខហ្ម ឡាច

ចូលបុណ្យ

ដោក បា៉ន់ សាំណ្ណង

ចូលបុណ្យ

ដោកបណ្ិឌ ត សុង សុីណ្ណ

ចូលបុណ្យ

ដោក ថ្ហ្ សុ គនាធ

ចូលបុណ្យ

ដោកបណ្ិឌ ត បា៉ន់ វុតាា

ចូលបុណ្យ
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១០មុឺនដរៀល
១០មុឺនដរៀល
៥មុឺនដរៀល
៥មុឺនដរៀល
៤មុឺនដរៀល
៥មុឺនដរៀល

៥មុឺនដរៀល
៥មុឺនដរៀល

ដោក ស្ថន ដចង

ចូលបុណ្យ

ដោក មាឃ ស្ថរ ី

ចូលបុណ្យ

ដោកបណ្ិឌ ត សូ សុធ្ីរ

ចូលបុណ្យ ១០មុឺនដរៀល (ដវរដៅដោកប្សី ចរោ)
ិ

កញ្ញា តាដកត ស័កោ

ចូលបុណ្យ

ដោក យន
ិ ដា

ចូលបុណ្យ

ដោកបណ្ិឌ ត ហ្ុម
ឹ ញាណ្ណរទធ
ិ

ចូលបុណ្យ
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៥មុឺនដរៀល
៥មុឺនដរៀល
៤មុឺនដរៀល
៥មុឺនដរៀល
៦មុឺនដរៀល

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ផុន កសិកា អញ្ជ ញ
ើ ចុោះម្សវងយល់ពី
ស្ថានភាពទូញៅរបស់ប្បជាពលរដ្ឋ ញៅភូមិនប្ពដ្ក់ព័រ
នាប្ពឹកថ្ងៃទី១៥ ខខ្តុោ ឆ្ន២
ាំ ០២១ ឯកឧតតមបណ្ឌិត ផុន កសកា
ប្បធានវ ិទាស្ថានមនុសសស្ថស្តសតនិង
ិ

វ ិទាស្ថស្តសតសងាម ថ្នរាជបណ្ិឌ តយសភាកមពុជា រួមដាំដណ្ីរដោយដោកបណ្ឌិត ដ

ឿន ស្ថវន ប្បធាននាយកោឋន

វ ិទាស្ថស្តសតដសដឋកិចចនិងដទសចរណ្៍ ដោក យន
ិ ដា អនុប្បធាននាយកោឋននីតិស្ថស្តសត និងដោក ស្ថន ដចង
មស្តនតីប្ស្ថវប្ជាវនាយកោឋនវ ិទាស្ថស្តសតដសដឋកិចចនិងដទសចរណ្៍

បានអដ្ជ ីញជួបសាំដណ្ោះសាំណ្ណលសួរសុខ្ទុកាជាមួយ

ដមភូមិថ្ប្ពដក់ពរ័ ដដីមបខី សវងយល់ពីស្ថានភាពទូដៅរបស់ប្បជាពលរដឋដៅភូ មថ្ិ ប្ពដក់ពរ័ ។ ភូមិថ្ប្ពដក់ពរ័ ជាភូមម
ិ ួយកនុង

ចាំដណ្ណមភូ មិទាង
ាំ ១១ របស់ឃុប្ាំ តាាំងធ្ាំខាងដជីង ប្សុកប្តាាំកក់ដខ្តតតាខកវ។ ភូមិដនោះមានប្បជាជនចាំនួន ៩៣ប្គួស្ថរ
សរុប ៤៦៧នាក់ ប្សីចាំនួន ២៦៣នាក់។ កនុងភូមិមានទីតាង
ាំ អនុវ ិទាល័យមួយកខនែង ដ្មោះអនុវ ិទាល័យថ្ប្ពដក់ពរ័ ។

កនុងភូមិមានប្សោះសហ្គមន៍មួយកខនែងជាកខនែងអភិរកាពូជប្តី
និងជាប្បភពផតល់ទឹកសប្មាប់ដប្បីប្បាស់កុ ងរដូ
ន
វប្បាាំង
ដល់ប្បជាជនដៅជុវាំ ិញដនាោះ។ ដប្ៅពីដនោះ ដៅតាមដីភូមិនោឋនរបស់ប្បជាជន មានជីកប្សោះចិ្ចឹមប្តីជាលកាណ្ៈប្គួស្ថរ
ោាំដាំណ្ណាំ រុកាជាតិនានា បខនាមពីដលីការដធ្វីខប្សវសាផងខដរ។ ប្បជាជនភាគដប្ចីនដោរពប្ពោះពុទធស្ថសនា ដៅកនុងឃុ ាំ
ាំ
ប្តាាំងធ្ាំខាងដជីងមានវតតចាំនួនបី គឺវតតមងាលមានលកាណ្៍ វតតដាធ្ិ៍រុន និងវតតសិរដ
ក់ ខដលផតល់ភាពង្គយប្សួលដល់
ី ណ្ណ
ប្បជាជនកនុងការដធ្វីពិធ្ីបុណ្យទាននានាតាមប្បថ្ពណ្ីប្ពោះពុ ទធស្ថសនា។
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