
 

 

 

 

 

 

អពំកីម្មវធិមី្ហ ោស្រពអម្តៈ 
 

អង្គការរិល្បៈខ្មមរអម្តៈ រូម្ស្រការខ្រែង្រកអនក ាត់ការជាយុវជនចំនួន ៤ នាក់ ខ្ែល្ម្ានចំណារ់
អារម្មណច៍ង់្ទទួល្បានរទពិហរោធន៍កនុង្ការរចនាកម្មវិធីម្ហ ោស្រពរលិ្បៈ ។ យវុជនខ្ែល្ស្តូវបានហស្ជើរហរើរ នឹង្
តស្មូ្វឱ្យហធែើការង្ារជាស្កុម្រចនាកម្មវិធីម្ហ ោស្រពមួ្យហ មោោះថា ម្ហ ោស្រពអម្តៈ ខ្ែល្នឹង្ស្រស្ពឹតតិហទៅហនៅកនុង្ខ្មធនូ ឆនាំ 
២០២៣ រយៈហពល្ ៣ ថ្ថៃ ហស្កោម្ការជួយហស្ជោម្ខ្ស្ជង្ពនយល្់រង្ហាញពីអនករស្ម្ររស្មួ្ល្កម្មវិធីម្ហ ោស្រព ។  

ហនៅកនុង្ឆនាំ ២០២០-២០២១ អង្គការហយើង្មំុ្បានរ ការជាមួ្យស្កុម្ស្រាវស្ជាវមួ្យស្កុម្ ែឹកនាំហែោយ 
រណឌិត អាម្ ានែា រ៉ែហជើរ៍ ម្កពីរកល្វិទយាល្័យ រែនរុី (ចស្កភពអង់្ហលេរ) និង្លាំស្ទហែោយ Changing the 

Story ។ កម្មវិធីស្រាវស្ជាវហនោះ លឺជាការរិកសាខ្រែង្យល្់ជុំវិញភាពថ្ចនស្រតិែឋកនុង្ការរខ្ម្តង្ឬរង្ហាញ ស្ពម្ទាំង្ការ
រហង្កើតរិល្បៈរ រម្័យរររ់យុវជនហែើម្បីយុវជន ។ តាម្រយៈការស្រាវស្ជាវហនោះ ហយើង្មំុ្ក៏បានយល្់ែឹង្ហស្ចើនពីអែី
ខ្ែល្រិល្បករចារ់អារម្មណ៍និង្ចូល្ចិតត និង្យល្់ែឹង្ពីអែីខ្ែល្យុវជនទទួល្បាន ហនៅហពល្ពួកហលបានហ ើញរនាថ្ែ
រិល្បៈ ។ ជាមួ្យនឹង្លនាហនោះ ហយើង្មំុ្ក៏អាចហម្ើល្ហ ើញអំពីលម្េាតមួ្យចំនួនរវាង្រិល្បករនិង្ទរសនិកជន និង្អែីៗ
ខ្ែល្យុវជនចូល្ចិតតហម្ើល្នងិ្ចង់្បានរទពិហរោធន៍ ខ្ែល្អែីៗទាំង្ហនោោះ ហយើង្ហ ើញថាមិ្នរូវម្ាន ឬលមានខ្តម្តង្ ។ 

ហយោង្ហទៅតាម្ល្ទធផល្ថ្នការរិកសាហនោះ ហយើង្មំុ្ហ ើញថាវាម្ានរារៈរំមាន់ខ្ែល្ហនៅខ្តរនតការង្ារហនោះតាម្រ
យៈម្ហ ោស្រពអម្តៈ ហែើម្បីទុកជាឱ្ការរស្ម្ារ់យុវជន ចូល្រួម្ហរៀនអំពីការរចនាកម្មវិធីម្ហ ោស្រព ។ ជាមួ្យនឹង្កម្ម
វិធីហនោះ ហយើង្មំុ្ចង់្ផតល្់ឱ្ការជូនយុវជនចំនួន ៤ នាក់ ខ្ែល្ធេារ់ហធែើការង្ាររហស្ម្ើែល្់រង្គម្ឬរ លម្ន៍ រ ុខ្នតមិ្ន
ម្ានរទពិហរោធន៍ជាមួ្យនឹង្រិល្បៈ បានហរៀនរូស្តតាម្រយៈហធែើការង្ារជាស្កុម្កនុង្ការរចនាកម្មវិធីម្ហ ោស្រពអម្តៈ
ហនៅកនុង្ខ្មធនូ ឆនាំ ២០២៣ មាង្មុ្ម ។ អនក ាត់ការ នឹង្ទទួល្បានការរង្ហាញខ្ណនាអំំពីជំ ានក៏ែូចជារហរៀរថ្នការ
ហរៀរចំរចនាកម្មវិធីម្ហ ោស្រពរិល្បៈមួ្យពីអង្គការរលិ្បៈខ្មមរអម្តៈ និង្ទទួល្បានការជួយហស្ជោម្ខ្ស្ជង្ពីអនករស្ម្រ
រស្ម្ួល្កម្មវិធីម្ហ ោស្រព តាំង្ពីែំហណើរការែំរូង្រ ូតែល្់ការស្បារពធម្ហ ោស្រពអម្តៈស្តូវបានរញ្ចរ់ ។   

ហនៅកនុង្ែំហណើរការង្ាររររ់ស្កុម្អនក ាត់ការ ហយើង្ក៏នឹង្ម្ានការរិកសាស្រាវស្ជាវមួ្យផង្ខ្ែរ ខ្ែល្នឹង្ហកើត
ហ ើង្ ហែើម្បីរិកសានិង្ខ្រែង្យល្់ែឹង្រខ្នែម្ហទៀតជំុវិញការរចនាកម្មវិធីម្ហ ោស្រពហនោះ ។ 

រូម្អានហរចកតីល្ម្អិតរខ្នែម្ហនៅមាង្ហស្កោម្ ! ហយើង្មំុ្ រកីរាយនិង្រែាលម្ន៍ជានិចជ ស្ររិនហរើអនកម្ានរំណួរ
ឬការចង់្ពិភាកសាណាមួ្យ ជុំវិញកម្មវិធីហនោះឬជំុវិញការែាក់ពាកយ ។    

ឱ្ការរស្ម្ារយ់វុជន 
ទទលួ្បានរទពហិរោធន៍រចនាកម្មវធិមី្ហ ោស្រពអម្តៈ 



រូម្រញ្ជាក់ថា រណំួរររអ់នក ក៏អាចជួយឱ្យហយើង្មំុ្អាចរំហពញចហនេោោះមែោះមាតថ្នកម្មវិធីហនោះផង្ខ្ែរ ។ 
 

ទ ំកំារង្ារ 

ហយើង្មំុ្រំពឹង្ថា យុវជនខ្ែល្ស្តូវបានហស្ជើរហរើរ នឹង្ស្តូវហែើរតួនាទីជាអនក ាត់ការកនុង្ការរចនាកម្មវិធីម្ហ ោស្រព 
ខ្ែល្ម្ានភារកិចចែូចមាង្ហស្កោម្ ៖  

● រចនាកម្មវិធីម្ហ ោស្រព ៖  
o ការកំណត់ស្រធានរទ (ស្ររនិហរើម្ាន)  
o ការហស្ជើរហរើររនាថ្ែឬរកម្មភាពរិល្បៈ (ម្ាតិកាម្ហ ោស្រព) 
o ការកំណត់រយៈហពល្ម្ហ ោស្រព (មិ្នស្តូវហល្ើររយៈហពល្ ៣ ថ្ថៃ) 
o ការកំណត់ល្ំ ូរថ្នកម្មវិធីម្ហ ោស្រព 

o ការហស្ជើរហរើរទីម្ហ ោស្រព 

● ហធែើការជិតរនិទែជាមួ្យនឹង្ម្ចារ់រនាថ្ែរិល្បៈ (ហរើម្ានតស្មូ្វការ) 
● ការចូល្រួម្កនុង្ែំហណើរការស្រាវស្ជាវ ខ្ែល្កនុង្ហនោោះរួម្ម្ាន ការរម្ភារ, ការពិភាកសាជាស្កុម្, និង្ការជួយ

រស្ម្ររស្ម្ួល្ជាមួ្យអនកពាក់ព័នធនឹង្ម្ហ ោស្រព ហនៅហពល្ម្ានតស្មូ្វការពីស្កុម្អនកស្រាវស្ជាវ ។  
● រ ការជាមួ្យនឹង្អនករស្ម្ររស្ម្ួល្ និង្រណឌិត អាម្ ានែា រ៉ែហជើរ៍ ហនៅហពល្ម្ានតស្មូ្វការ ។  
● ចូល្រួម្កនុង្រិកខារាល្ារញ្ចរ់កម្មវិធិរតីពីការរង្ហាញល្ទធផល្ថ្នការស្រាវស្ជាវ ខ្ែល្នឹង្ហធែើហ ើង្ហនៅហែើម្ខ្ម

ធនូ ឆនាំ ២០២៣ ។  
● ចូល្រួម្កនុង្ការស្រជំុវាយតថ្ម្េហល្ើរកម្មភាពការង្ារខ្ែល្បានហធែើរួច ហនៅចុង្រញ្ចរ់លហស្ម្ោង្ ហពោល្លឺ ហនៅកនុង្

ខ្មធនូ ឆនាំ ២០២៣ ។  
 

ល្កខមណឌនងិ្ល្កខណៈរម្បតត ិ
 

ល្កខមណឌ៖ 

● ហរើកទូល្ាយរស្ម្ារ់យុវជនកម្ពុជាទូហទៅ ខ្ែល្ម្ិនធេារ់ហធែើការទាក់ទង្នឹង្វិរ័យរលិ្បៈ ។ 

● លហស្ម្ោង្ស្តូវចារ់ហផតើម្ពីខ្មឧរភា ឆនាំ ២០២៣ ហ ើយស្តូវហកើតហ ើង្ហនៅកនុង្ខ្មធនូ ឆនាំ ២០២៣ ។ 

● កនុង្រវាង្ខ្មឧរភានិង្មិ្ថុនា ស្កុម្អនក ាត់ការ នឹង្ 

o ទទួល្បានការពនយល្់រង្ហាញអំពីរហរៀរថ្នការរចនាកម្មវិធីម្ហ ោស្រព ។  
o ទទួល្បានការពនយល្់ខ្ណនាអំំពីទិែឋភាពទូហទៅរររ់ម្ហ ោស្រពខ្ែល្បានហធែើកនេង្ម្កមេោះៗ 

o ពិនិតយហម្ើល្រនាថ្ែ ខ្ែល្អង្គការរិល្បៈខ្មមរអម្តៈធេារ់ឧរតែម្ភរហង្កើតកនេង្ម្ក តាម្រយៈហម្ើល្ឯក
រារហផសង្ៗនិង្ចុោះជួរជាមួ្យម្ចាររ់នាថ្ែ ហែើម្បីហធែើការហស្ជើរហរើរែាក់ហនៅកនុង្កម្មវិធីម្ហ ោស្រព ។ 



● ហនៅកនុង្ខ្មកកកែា ស្កុម្អនក ាត់ការ នឹង្ហរៀរចំនិង្ហធែើរទរង្ហាញអំពីកម្មវិធីម្ហ ោស្រពអម្តៈ ខ្ែល្មេួនបាន
រហស្ម្ចចុង្ហស្កោយ ែល្់អង្គការរិល្បៈខ្មមរអម្តៈ ។ 

● ហែោយលហស្ម្ោង្ហនោះ ជាខ្ផនកមួ្យថ្នកម្មវិធីស្រាវស្ជាវ ែូហចនោះយុវជននឹង្ស្តូវចូល្រួម្កនុង្កិចចរម្ភារន៍និង្ការ
ពិភាកសាជាស្កុម្ ហទៅតាម្ការហរនើរររ់ស្កុម្ស្រាវស្ជាវ ។ 

ហែើម្បអីាចែាកព់ាកយបាន អនកស្តវូម្ានល្កខណៈរម្បតតែិចូមាង្ហស្កោម្ ៖  
● យុវជន ស្តូវម្ានរទពិហរោធន៍រចនាកម្មវិធី (ជាស្កុម្ឬម្នាក់ឯង្) ថ្នស្ពឹតតិការណ៍ឬកម្មវិធីណាមួ្យ  (ឧទា រណ ៍

ស្ពឹតតិការណ៍ែាំកូនហ ើ) ។ រម្គាល្៖់ កម្មវិធីហនោះ រហង្កើតហ ើង្ជាពិហរររស្ម្ារ់អនកខ្ែល្ពុំម្ានរទ
ពិហរោធន៍កនុង្ការរចនាកម្មវិធីម្ហ ោស្រពរលិ្បៈ ហែើម្បីរហង្កើតឱ្ការឱ្យយុវជនខ្ែល្ពុំធេារ់ម្ានទំនាក់
ទំនង្ជាមួ្យរិល្បៈ ឬ ម្ានទំនាក់ទំនង្ជាមួ្យរិល្បៈខ្ែរខ្តពំុខ្ែល្ម្ានឱ្ការចូល្រួម្រចនាកម្មវិធីខ្ែល្
មេួនចង់្បាន ។  

● យុវជន ធេារ់ហធែើការង្ាររហស្ម្ើែល្់ រង្គម្ឬរ លម្ន៍ ។ 

● យុវជន ស្តូវម្ានហពល្ស្លរ់ស្លាន់កនុង្ការចូល្រួម្ការរណ្តោះរណ្ាល្ និង្រចនាកម្មវិធីម្ហ ោស្រព និង្ចូល្រួម្
ហធែើការជាមួ្យនិង្ស្កុម្ស្រាវស្ជាវ ។ 

● យុវជន លួរខ្តម្ានល្ទធភាពស្បារ់ហយើង្មំុ្អំពីលហស្ម្ោង្មេួនធេារ់បានចូល្រួម្រចនាកម្មវិធីចំនួន ២ ឬ ៣ (រឹតខ្ត
ស្រហរើរ ស្ររិនហរើវាជាកម្មវិធីខ្ែល្ទទួល្បានការលាំស្ទហស្ចើន) ។   

● អំ ុង្ហពល្លហស្ម្ោង្ ពីខ្មឧរភា ែល្ ់ធនូ ២០២៣ យុវជន ស្តូវចូល្រួម្រចនាកម្មវិធីម្ហ ោស្រព ហទៅតាម្ហពល្
ហវល្ាែូចមាង្ហស្កោម្៖  

o ១០ ហម្ ោង្ កនុង្ ១ របតា ៍ ចារ់ពីខ្មឧរភា ែល្់ កកកែា ហែើម្បីចូល្រួម្ការរណ្តោះរណ្ាល្អំពីរហរៀរ
ថ្នការរចនាកម្មវិធី, ការរិកសាអំពីរនាថ្ែរិល្បៈ (តាម្រយៈវីហែអូ ឬ អានឯករារនានាខ្ែល្ពាក់ព័នធ 
និង្ការឆេុោះរញ្ចាំង្ទរសនៈ), និង្ការរចនាកម្មវិធី ។ 

៦ ហម្ ោង្កនុង្ ១ របតា ៍ ចារ់ពីខ្មរី ា ែល្់ ធនូ ហែើម្បីហធែើការនិង្ជួរជាមួ្យស្កុម្អនកស្រាវស្ជាវ, ហធែើ
ការជាមួ្យម្ចារ់រនាថ្ែ (ហរើម្ានការតស្មូ្វ) និង្ចូល្រួម្កនុង្ស្លរ់កម្មវិធីរររ់ម្ហ ោស្រពហទៅតាម្ការ
អហញ្ជើញពីអង្គការរលិ្បៈខ្មមរអម្តៈ ។  

 
  



ការែាកព់ាកយ នងិ្កាល្កណំត់ រទ់ទលួ្ពាកយ  
 

កាល្ររិហចេទចុង្ហស្កោយថ្នការទទួល្ពាកយ លឺហនៅ ថ្ថៃទ ី២១ ខ្មហម្រា ឆនា ំ២០២៣ ស្តមឹ្ហវល្ាហម្ ោង្ ៥ ល្ៃាច ។  

រម្គាល្ ់ ៖ ស្កុម្ការង្ារអង្គការរិល្បៈខ្មមរអម្តៈ នឹង្ហរៀរចំកម្មវិធីខ្ចករំខ្ល្កព័ត៌ម្ានល្ម្អិតរខ្នែម្ហែោយផទាល្់អំពី 
ហរចកតីស្រការហនោះ ហនៅថ្ថៃទី ៣ ខ្មហម្រា ឆនា ំ២០២៣ ពីហម្ ោង្ ៦ ែល្ ់៧ ល្ៃាច ហនៅទីការិយាល្យ័អង្គការរិល្បៈខ្មមរ
អម្តៈ ផទោះហល្ម ១៣E ផេូវ ៨៣០ រង្កាត់ទហនេបារាក់ មណឌចំការម្ន ស្កុង្ភនំហពញ ។ រូម្រញ្ជាក់ថា ៖ កម្មវិធីខ្ចក
រំខ្ល្កនឹង្ម្ានទទួល្ជាអា ាររស្ម្ន់រស្ម្ារ់អនកចូល្រួម្ផទាល្ ហ ើយរស្ម្ារ់អនកហនៅតាម្រណ្ាហមតត អាចចូល្រួម្
តាម្រយៈតំណភជារ់ ្សូម្ហនោះ https://us02web.zoom.us/j/8127047219 , Meeting ID: 812 704 7219 ។ ហែើម្បីង្ាយ
ស្រួល្ែល្់ស្កុម្ការង្ារកនុង្ការហរៀរចំកម្មវិធីខ្ចករំខ្ល្ក រស្ម្ារ់អនកចារ់អារម្មណ៍ចូល្រួម្ រូម្ចុោះហ មោោះតាម្រយៈែំ
ណភជារ់ហនោះ 
https://docs.google.com/forms/d/1Au4iZM74ctI1ps535z1xE7i3rIL8MgC_nLtrZuG9SNQ/edit?ts=640b12c7 ។ 

អនកអាចែាក់ពាកយរររ់អនកតាម្រយៈរហញ្ញើម្កកាន់ការិយាល្យ័រលិ្បៈខ្មមរអម្តៈ (ផទោះហល្ម ១៣E ផេូវ ៨៣០ រង្កាត់
ទហនេបារាក់ មណឌចំការម្ន ស្កុង្ភនំហពញ) ឬ តាម្រយៈអ្៊ីហម្ ល្ seng@cambodianlivingarts.org ។ រស្ម្ារ់
រំណួររខ្នែម្ អនកក៏អាចទាក់ទង្តាម្រយៈហល្ម ០១២ ៥៨៣ ៨៩១ ។  

អនកអាចរំហពញពាកយជាភារាខ្មមរក៏បាន ឬ ភារាអង់្ហលេរក៏បាន ហទៅតាម្ភាពង្ាយស្រលួ្រររ់អនក ។ អនកក៏អាចហផ្ើ
ជាវីហែអូ ឬ រំហ ង្ ជំនួរឱ្យការររហររពាកយក៏បាន ខ្តស្តូវថតរំណួរនីមួ្យ និង្ចហម្េើយឱ្យបានស្លរ់ ។ អនកស្តូវពិនិ
តយហម្ើល្ឱ្យបានចបារ ់ហចៀរវាង្បាត់ចំណុចណាមួ្យ ។ ហែើម្បីង្ាយស្រលួ្ែល្់អនក កនងុ្ការថតនិង្ហចៀរវាង្ការហឆេើយ
ខ្វង្ហពក ហយើង្មំុ្រូម្ហធែើការកំណត់ ១០០ ពាកយ ហរមើនឹង្ ១ នាទី ថ្នការនិយាយ ។ រម្គាល្៖់ ម្ានខ្តហរកខជន ខ្ែល្ស្តូវ
បានហស្ជើរហរើររ ុហណ្ោោះ នឹង្ស្តូវបានហលទូររ័ពទហ ៅហែើម្បីហធែើការរម្ភារនហ៍នៅចហនេោោះពថី្ថៃទ ី២៥ ែល្ ់២៧ ខ្មហម្រា 
ឆនា ំ២០២៣ ។   

ស្បាកឧ់រតែម្ភនងិ្ការចណំាយ  

យុវជន ខ្ែល្ស្តូវបានហស្ជើរហរើរជាអនក ាត់ការ នឹង្ទទួល្បានស្បាក់ឧរតែម្ភ ៥០០ (ស្បារំយ) ែុល្េារអាហម្រិកកនុង្ម្នាក់
រស្ម្ារ់ហពល្ហវល្ាកនុង្ការចូល្រួម្រចនាកម្មវិធីម្ហ ោស្រព ពីខ្មឧរភា ែល្់ ធនូ ២០២៣ ។ រីឯស្បាក់ចំណាយរស្ម្ារ់
ការហធែើែំហណើរ, ការ ូរចុក, និង្ការរនាក់ហនៅ (រស្ម្ារ់អនក ាត់ការហនៅតាម្ហមតត) ជារនទុករររ់ម្ហ ោស្រព ។ 

  

https://us02web.zoom.us/j/8127047219
https://docs.google.com/forms/d/1Au4iZM74ctI1ps535z1xE7i3rIL8MgC_nLtrZuG9SNQ/edit?ts=640b12c7


ឧររម្ពន័ធទ ី១ 
អពំីអង្គការរលិ្បៈខ្មមរអម្តៈ 

ហយើង្ហជឿជាក់ថា រង្គម្មួ្យអាចរីកចហស្ម្ើនហពញហល្ញហទៅបានហែោយម្ានការចូល្រួម្ពីរិល្បៈ ។ ហយើង្ម្ាន
ទរសនវិរ័យថា រលិ្បៈនិង្វរបធម៌្ ម្ានរារៈរំមាន់ខ្ែល្ម្ិនអាចមែោះបានរស្ម្ារ់អនាលតែ៏រុង្ហរឿង្រររ់កម្ពុជា ។ 
រិល្បៈខ្មមរអម្តៈម្ានហររកកម្មហែើរតួជាកតតាជំរុញហនៅកនុង្វិរ័យរលិ្បៈែ៏ររ់រហវើក ខ្ែល្ញុាំង្ចិតតអនកជំនាន់ថមី ។ 

អង្គការរិល្បៈខ្មមរអម្តៈ បានរហង្កើតហ ើង្ហនៅកនុង្ឆនាំ ១៩៩៨ ហែោយ ហល្ោក អាន ចនផន ។ ហល្ោក លឺជាតន្តនតី
ករមួ្យរូរ ខ្ែល្បានររ់រានម្ានជីវិតពីរររ់ស្រល្័យពូជរារន៍ ។ ហយើង្មំុ្បានចំណាយហពល្ ១០ ឆនា ំ ហែើម្បីជួយ
ស្ទស្ទង់្ ទស្ម្ង់្រិល្បទរសនីយភាពនិង្ពិធីស្រថ្ពណីហផសង្ៗ ខ្ែល្ជិតបាត់រង់្ ។ ហែោយរារខ្ត រិល្បករកម្ពុជា 
ស្រម្ាណជា ៩០% មិ្នអាចហលចផុតពីរររខ្មមរស្ក ម្  ហទើរម្រតករិល្បៈរររ់កម្ពុជាក៏រែិតហនៅកនុង្រភាពរង្ហស្លោោះ 
ហែោយស្រ ម្នឹង្ការបាត់រង់្ ។   

រយៈកាល្ជាង្ ២០ ឆនាំកនេង្ម្កហនោះ កម្ពុជា ក៏ែូចជាវិរ័យរលិ្បៈ ម្ានការអភិវឌ្ឍយ ាង្ហល្ឿន រីឯហយើង្មំុ្ ក៏
ហធែើការវិវឌ្ឍការង្ាររររ់ហយើង្ហែើម្បីរនសុីលនាហទៅតាម្ររិរទហនោោះផង្ខ្ែរ ។ ពួកហយើង្បានហផតោតហល្ើការជួយអនកម្ានហទព
ហកោរល្យ ហែើម្បីករាង្និង្អភិវឌ្ឍអាជីពការង្ារកនុង្វិរ័យរលិ្បៈ តាម្រយៈការផតល្អ់ា ារូរករណ៍, អា ារូរករណ៍
ជាន់មពរ់, និង្ការជួយហស្ជោម្ខ្ស្ជង្ស្កុម្រិល្បៈ ក៏ែូចជារិល្បករម្នាក់ៗផង្ខ្ែរ ។ 

ហទៅមុ្មហទៀត ហយើង្មំុ្ម្ានរំណង្ហធែើការហល្ើករទួយភាពថ្ចនស្រតិែឋនិង្ការរហង្កើតថមីហនៅកនុង្វិរ័យរលិ្បៈ ក៏ែូច
ជាការផតល្់ម្ូល្និធិ ហែើម្បីពស្ងឹ្ង្វិរ័យរលិ្បៈនិង្វរបធម៌្ ។ រចចុរបនន ពួកហយើង្ក៏កំពុង្ហធែើការហទៅហល្ើការរញ្ចូល្ការ
អរ់រំរិល្បៈនិង្វរបធម៌្រខ្នែម្ហទៀតហទៅកនុង្រាល្ាហរៀនរែឋរររ់កម្ពុជា និង្ការរហង្កើនឱ្ការរខ្ម្តង្រស្ម្ារ់រិល្បករ
កម្ពុជា ។ 
 

 
 
 


