របាយការណ៍
ស្ដព
ី ី
លទ្ធផលការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈ ត្ប្ច ាំត្រីមាស្ទ្ី១ ឆ្ន ាំ២០១៥



I. សស្ចក្ដីសផដើម ៖
អនុវត្ដតាមកមមវ ិធី នយោបាយយុទ្សា
ធ ស្ដ្រចតុកោណដំណាក់ោលទ្ី៣

របស់រាជរដ្ឋាភិ បាល

នី ត្ិ

កាលទី ៥ននរដ្ាសភា និងសយរមចបាននូ វចកខុវ ិស័យអភិរកស និងអភិ វឌ្ឍវបបធមជ ាតត្ិ យដ្មបីរម
ម ចណ ែកកអភិវឌ្ឍ
យសដ្ាកិចចសងគម ដ្ូ ចមានែចងកនុងយោលនយោបាយាតត្ិ សីព
ត ី វ ិស័យវបបធមជ កនុងរត្ី មាសទី ១យនេះររប់ អងគភាព
ចណ កុេះរកសមងបានខិត្ខណ របឹងែរបង បយងកនកិចចសហការាតមម យរកសមង ស្ថាប័នពាក់ព័នធ និ ងនដ្រូអភិវឌ្ឍាតត្ិិ ័យឯកជនតាមយោលការក៍របស់រាជរដ្ឋាភិ បាល រដ្ាោណរទ នដ្រូឯកជនាតអនកអនុវត្ដ
អនដរាតត្ិ ាតពិ យសសវស
កនុងកិ ចែច ែរកា ការពារយបត្ិ កភកឌវបបធមជ ាតត្ិ ទណងរូបី និងអរូបី យដ្ឋយយរបរបាស់សកាតនុ ពល-ធនធានមនុ សស
វបបធមជររប់ វ ័យយដ្មបីចូលរមមចណែកកអនុ វត្តែែនការយុទធស្ថស្តសតអភិវឌ្ឍាតត្ិ ២០១៤-២០១៨កនុងវ ិស័យវបបធមជ
ឲ្យទទម លបានលទធែលកាន់ ែត្របយសរយ ង។
II. រចនាស្មពន
័ ធ និងត្ក្ប្ខណឌ ៖
១.រចនាស្មព័នធ ៖
ក-ថ្ននក់ដ្ឹកនណរកសមង ៖
រកសមងវបបធមជ និងវ ិចិរត្សិលបៈដ្ឹ កនណយដ្ឋយ រដ្ាមន្ដនដី១រូប អមយដ្ឋយរដ្ាយលខាធិការ៧រូប និង
អនុរដ្ាយលខាធិការ៨រូប។
ខ-ថ្ននក់រដ្ាបាលកណ្ដ
ដ ល៖
ថ្ននក់ រដ្ាបាលកណ្ដ
ដ ល រកសមងមាន ៖
-អរគនយកដ្ឋានរដ្ាបាល និងហិរញ្ញវត្ាុ មាននយកដ្ឋានចណ នមន០៩ (ន.រដ្ាបាល ន.បុ រគលិក ន.ែែនការ
សាិត្ិ និងសរុប ន.រកយនយយនិងហិរញ្ញវត្ាុ ន.សណភារៈនិ ងបរ ិកាខរ ន.នី ត្ិកមម ន.សិទិ អ
ធ នកនិពនធនិងសិទិ ធ
របហាក់ របែហល ន.សហរបត្ិបត្ដិការវបបធមជអនដរាតត្ិ និងកិចចការអាស្ថ៊ាន ស្ថលាបកុដ េះបណ្ដ
ដ លរកបខកឌ
វបបធមជ) ។
-អរគនយកដ្ឋានបយចចកយទសវបបធមជ មាននយកដ្ឋានចណនមន០៥ (ន.អភិ វឌ្ឍវបបធមជ ន.យសៀវយៅ
ការអាន ន.សិលបៈភាពយនដនិងែសពវែាយវបបធមជ ន.សិលបៈទសសនី យភាព ន.សិលបៈសូនរូបនិងសិលបៈ
សិបបកមម) ។
-អរគនយកដ្ឋានយបត្ិកភកឌ មាននយកដ្ឋានចណ នមន០៤ (ន.បុរាកវត្ាុ ន.ស្ថរមនទីរ ន.បុ រាកវ ិទា
និ ងបុ យររបវត្ដិវ ិទា ន.ោណពារនិ ងអភិ រកសសណកង់ បុរាក) ។
យរៅពី យនេះយៅមានអងគភាពចណ នមន០៤យទៀត្ ែដ្លសាិត្យៅយរកាមការដ្ឹកនណផ្ទទល់របស់រដ្ាមន្ដនដី ៖
-ស្ថកលវ ិទាល័យភូមិនវទ ិចិរត្សិលបៈែដ្លាតររឹ េះស្ថានស្ថធារកៈ ថ្ននក់ យសមអរគនយកដ្ឋាន មាន
មហាវ ិទាល័យចណ នមន០៥ (មហា.បុរាកវ ិទា មហា.ស្ថាបត្យកមមនិងនររូបនី យវ ិទា មហា.សិលបៈសូនរូប
មហា.ត្ូ រយត្ន្ដនដី មហា.នដ្ស្ថស្តសដ) និ ង មជឈមកឌលសិកាស្រស្ថវរាតវវបបធមជ វ ិទាស្ថស្តសដចណនមន០១ ។
-នយកដ្ឋានសវនកមមនែទកង
ុន
-អធិការដ្ឋាន ថ្ននក់យសមនយកដ្ឋាន
1

-ស្ថលាមធយមវ ិចិរត្សិលបៈ ថ្ននក់ យសមនយកដ្ឋាន មានស្ថលាជណ នញចណនមន០៥ (ស្ថលារបាណ ស្ថលា
យសៀក ស្ថលាសិលបៈសូនរូប ស្ថលាត្ូ រយត្ន្ដនដី ស្ថលាយលាខន) ។
រ-ថ្ននក់រាជធានី-យខត្ដ ៖
រកសមងមានមនទីរវបបធមជ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈរាជធានី-យខត្ដ ចណ នមន២៥ និ ងការ ិោល័យវបបធមជ និ ងវ ិចិ រត្
សិលបៈរកុង ខកឌ ស្រសុក ចណ នមន១៦៦ការ ិោល័យ ។
២.ត្ក្ប្ខណឌមន្ដនដរា
ី ជការ ៖
រកសមងមានមន្ដនដីរាជការសរុបចណ នមន២.៣៣៩នក់ កនុងយនេះស្រសី៨៨៨នក់ ែចកយចញាត ៖-ថ្ននក់ រដ្ាបាលកណ្ដ
ដ ល មានចណនមន១.៣៧៣នក់ កនុងយនេះស្រសី៥២៦នក់
-ថ្ននក់ មនទីរវបបធមជរាជធានី -យខត្ដ មានចណ នមន ៩៦៦នក់ កនុងយនេះស្រសី៣៦២នក់ ។
ឹ នា ាំត្ក្ស្ួង ៖
III. ស្ក្មមភាពការងារថ្ននក្់ដក្
ថ្ននក់ ដ្ឹកនណរកសមងបានទទមលជម បពិ ភាកាការងារាតមមយត្ណ ណ្ដងស្ថានទូត្ យភញៀវាតត្ិ-អនដរាតត្ិ អងគការ
សមារម ចូ លរមមសិកាខស្ថលា របជុណ អមដ្ណ យករសម្ដេចម្េម្ោនាយករដ្ឋដន្ដ្េី យៅយរៅរបយទស និ ងចូ លរមម
ាតកិ ត្ិដយសកនុងសកមមភាពរពឹ ត្ិដការក៍ាតត្ិ -អនដរាតត្ិសរុបមានចណនមន២០យលក។
IV. លទ្ធផលការងារ ៖
១-ការងារប្សត្មើត្ពឹរកា
តិ រណ៍ស្ាំខាន់ៗ ៖
-យៅនែៃទី២១ ែខមករា ឆ្នណ២០១៥ យៅទី សីកា
ត ររកសមងវបបធមជ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ មានរបារពវពិធីយបក
សននិបាត្បូ កសរុបការងារវបបធមជ និ ងវ ិចិរត្សិលបៈឆ្នណ២០១៤ និ ងយលកទិ សយៅការងារឆ្នណ២០១៥ យរកាម
អធិបត្ី ភាពយលាកជណទវ យភឿង សកុណ្ដ រដ្ាមន្ដនតីរកសមងវបបធមជ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ ែដ្លមានការអយញ្ជញ
ចូ លរមមពីឯកឧត្តម យលាកជណ ទវថ្ននក់ដ្ឹកនណរកសមង ទីរបឹការកសមង មន្ដនតីរាជការថ្ននក់ កណ្ដ
ត ល និ ងរាជធានី យខត្ត សរុបចណនមន២៥០នក់
-យៅនែៃទី២២ ែខមករា ឆ្នណ២០១៥ យៅស្ថលសននិសីទចត្ុ មុខ
ម មានរបារពវពិធីបិទសននិបាត្បូ កសរុប
ការងារវបបធមជ និ ងវ ិចិរត្សិលបៈឆ្នណ២០១៤ និងយលកទិ សយៅការងារឆ្នណ២០១៥ យរកាមអធិបត្ី ភាពដ្៏ ខង
ព ់ ខពស់
ឯកឧត្តមបកិ ឌ ត្សភាចារយ
សុខ
អាន
ឧបនយករដ្ាមន្ដនតី
រដ្ាមន្ដនតីទទមលបនទុកទីសកា
ី ត ររកៈរដ្ាមន្ដនតី
ត្ណ ណ្ដងដ្៏ខង
ព ់ ខពស់ ស្សមតចអគ្គមហាសស្នាប្រីសរសោ ហ៊ុន សស្ន នាយក្រដឋមន្ដនតី ននត្ពះរាោណាចត្ក្ក្មពោ
៊ុ
ែដ្លមានការអយញ្ជញចូ លរមមពី ថ្ននក់ដ្ឹកនណរកសមង-អនតររកសមង យភញៀវាតត្ិ-អនតរាតត្ិ មន្ដនតីរាជការ សិលបករ
សិលបការ ិនី ចណ នមន៧០០នក់
-យៅនែៃទី២៣ ែខកុមភៈ ឆ្នណ២០១៥ យៅស្ថលសននិសីទចត្ុ មុខ
ម មានរបារពវពិធីយបកមយហាស្រសពសិលបៈ
យុវជនទូ ទណងរបយទសយដ្មបីអបអរស្ថទរទិវាវបបធមជាតត្ិ ៣ មី ន យលកទី១៧ ឆ្នណ២០១៥ យរកាមអធិ បត្ីភាព
យលាកជណទវ យភឿង សកុណ្ដ រដ្ាមន្ដនតីរកសមងវបបធមជ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ ែដ្លមានការអយញ្ជញចូ លរមមពី
ថ្ននក់ ដ្ឹកនណរកសមង-អនតររកសមង យភញៀវាតត្ិ-អនតរាតត្ិ មន្ដនតីរាជការ សិលបករ សិលបការ ិនី ចណនមន៦៥០នក់
-យៅនែៃទី០៣ ែខមី ន ឆ្នណ២០១៥ យៅសននិសីទចត្ុ មុខ
ម មានរបារពធទិវាវបបធមជាតត្ិ ៣មី ន យលកទី១៧
ឆ្នណ២០១៥ យរកាមរបធានបទ “យុវជនយដ្មបីវបបធមជាតត្ិ” និ ងពិធីបិទមយហាស្រសពសិលបៈយុវជនទូ ទណងរបយទស
យរកាមអធិបត្ី ភាពដ្៏ ខង
ព ់ខស
ព ់ ស្សមតចអគ្គមហាសស្នាប្រីសរសោ ហ៊ុន សស្ន នាយក្រដឋមន្ដនតីននត្ពះរាោណា
ចត្ក្ក្មពោ
ែដ្លមានការអយញ្
ជ ញចូ លរមមពី ថ្ននក់ដ្ឹកនណរកសមង-អនតររកសមង យភញៀវាតត្ិ-អនតរាតត្ិ មន្ដនតីរាជការ
៊ុ
សិលបករ សិលបការ ិនី ចណនមន៧៥០នក់
-យៅនែៃទី០៦
ែខមី ន
ឆ្នណ២០១៥
យៅស្ថលសននិសីទចត្ុមុមខ
មានរបារពធពិធីអបអរស្ថទរ
ខម បយលកទី ១០៤ ទិ វាអនតរាតត្ិនរ ី ០៨ មី ន ឆ្នណ២០១៥ យរកាមរបធានបទ “ដ្ណយករយឆ្ពេះយៅមុខ៖ ស្តសតីកមពុាត
យរកាយសននិសីទស្តសតីពិភពយលាក ឆ្នណ១៩៩៥” យរកាមអធិបត្ី ភាព យលាកជណទវ យភឿង សកុណ្ដ រដ្ាមន្ដនតីរកសមង
វបបធមជ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ ែដ្លមានការអយញ្ជញចូ លរមមពី ថ្ននក់ដ្ឹកនណរកសមង-អនតររកសមង យភញៀវាតត្ិ -អនតរាតត្ិ
មន្ដនតីរាជការ សិលបករ សិលបការ ិនី ចណ នមន៦៥០នក់។
២-ការងាររដឋបាល និងហិរញ្ញ វរថ៊ុ ៖
២.១.ការងាររដឋបាលទ្ូសៅ ៖

-បានទទម លលិខិត្ចូ លពី ររប់ ស្ថាប័នចណនមន៩៤៣ចាប់
និងបញ្ូជ នលិខិត្យចញយៅររប់ស្ថាប័ន
ចណ នមន៦១១ចាប់
-បានតាក់ ែត្ងលិខិត្រដ្ាបាល និ ងលិខិត្ននបានចណនមន៦៨ចាប់ តាមត្រមូវការរបស់ថ្ននក់ដ្ឹកនណ
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-បានយរៀបចណទទម លយភញៀវាតត្ិ -អនដរាតត្ិ និងកមមវ ិធី របជុណ យែសងបបានលអ
-កមាលណងសនដិសុខ និ ងនររបាលោមរបចាណការយពលនែៃ និ ងយប់ សហការោនបានលអកុងការែែរកា
ន
សុវត្ាិភាព យៅទី សីកា
ដ ររកសមង
-ការ ិោល័យពត្ជ មានវ ិទាបានបនតដ្ណយករការាតធមមតា តាមែែនការកណ កត្់ ។
២.២.ការងារប្៊ុគ្គលក្
ិ ៖

-បានចូ លរមមរបកាសែត្ងតាណង និងរបរល់ភារកិចជ
ច ូ នរបធានមនទីរែមីននមនទីរវបបធមជ
និ ងវ ិចិ រត្
សិលបៈ យខត្តនរពែវង បនទយមានជ័ យ និងរកយចេះ
-បានែសពវែាយសតីពីការយធវកណែកទរមង់ រដ្ាបាល ចាប់ សហលកខនិក
ត ៈមន្ដនតីរាជការសុីវ ិល យៅមនទីរ
វបបធមជ និងវ ិចិ រត្សិលបៈយខត្តយកាេះកុង និ ងរពេះសីហនុ
-បានយធវរបកាសែត្ងតាណងមន្ដនតីរាជការចណ នមន៥៣នក់
-បានយចញលិខិត្យ្លយត្បសតីពីការែតល់នីត្ានុ កូលភាពចណនមន ១៦នក់
-បានយធវរបកាសលុបយមោមេះមន្ដនតីរាជការចណ នមន០៦នក់
-បានយធវរបកាសទទម លស្ថគល់រកបខ័ កឌមន្ដនតីរាជការយែទរចូ លរកសមងវបបធមជ ចណនមន ០៣នក់
-បានយធវរបកាសយែទររកបខ័កឌមន្ដនតីរាជការយៅរកសមងយែសងបចណនមន០៣នក់
-បានទទម លអត្តសញ្ញញកប័ កណសញ្ញ
ជ ត្ិ ែខមរជណហា៊ានទី១ ចណនមន១,០៧៧ប័កណ និងបានែចកជូនមន្ដនតី
រាជការ និងរកុមររាស្ថរបាន១០០ភាររយ
-បានយធវយសចកតីជូនដ្ណ កឹងសតីពីការសុណែតល់យមដ្ឋយជូនមន្ដនតីរាជការថ្ននក់កណ្ដ
ត ល និងថ្ននក់រាជធានី យខត្តសរមាប់ ឆ្នណ២០១៥
-បានយធវសណយកសុណត្យមលងករមិត្របាក់បណណ្ដច់មុខងារជូ នមន្ដនតីរាជការចណ នមន៦៩នក់ យៅរកសមងមុខ
ងារស្ថធារកៈ
-បានយធវរបកាសដ្ឋក់ឱ្យមន្ដនតីរាជការសាិត្យៅកនុងភាពទណ យនរោមនយបៀវត្សចណនមន២០នក់
-បានយធវរបកាសជូនមន្ដនតីរាជការចូ លបយរមការងារវ ិញចណ នមន០២នក់
-បានយធវរបកាសសតីពីការអនុ ញ្ញញត្ឱ្យមន្ដនតីរាជការចណនមន០១នក់ យៅនយកដ្ឋានស្ថរមនទីរ យៅបនត
ការសិកាថ្ននក់អនុបកិ ឌ ត្យៅស្ថកលវ ិទាល័យទី រកុង ុង របយទសអង់យរលស ែែនករបវត្តិសិលបៈ និងបុ រាក
វ ិទា រយៈយពល១ឆ្នណ ៩ែខ (ចាប់ ពីែខមករា ឆ្នណ២០១៥ ដ្ល់ែខកញ្ញញ ឆ្នណ២០១៦)
-បានយធវលិខិត្ឧយទទសនមាតស្ថស្តសតចារយបយរងៀនយមា៉ោ ងបែនាម
និងដ្ឹកនណស្ថរណ្ដយៅស្ថកល
វ ិទាល័យភូមិនវទ ិចិ រត្សិលបៈ សរមាប់ ឆ្នណសិកា២០១៤-២០១៥ ចណនមន៣១នក់
-បានយធវរបកាសសតីពីការបយងកត្រកៈកមមការវាយត្នមលែតល់អាហារូបករក៍ដ្ល់សិសសននស្ថលា
មធយមវ ិចិ រត្សិលបៈ
-បានយធវលិខិត្ឧយទទសនមមន្ដនតីរាជការ ស្ថស្តស្ថតចារយកនុង និងយរៅរកសមងបយរងៀនយមា៉ោ ងបែនាម
យៅស្ថកលវ ិទាល័យភូមិនទវ ិចិ រត្សិលបៈចណនមន២៤៤នក់ សរមាប់ ឆ្នណសិកា២០១៤-២០១៥។
២.៣.ការងារនីរិក្មម ៖

ិ ាស្ថាន
-បានចូ លរមមរបជុណពិភាកាយសចកតីរពាងអនុរកឹត្យ សតីពីការយរៀបចណ និងការរបរពឹ ត្តយៅរបស់វទ
បយចចកវ ិទាកមពុាត (ITC) យៅទី សីកា
ត ររកៈរដ្ាមន្ដនតី
-បានចូ លរមមកិចចរបជុណបងាាញពី ការយរៀបចណ យសចកតីរពាងែែនការសកមមភាព និងែវ ិកាឆ្នណ២០១៥
សរមាប់ ដ្ណយករការយែទរមុខងារ យៅយលខាធិ ការដ្ឋាន រ.ជ.អ.ប
-បានចូ លរមមរបជុណ រកៈកមាមធិ ការអនតររកសមង យដ្មបីសរមបសរមាល វាយត្នមល និ ងរត្ាត្ពិ និត្យវត្ាុ
សិលបៈបុ រាកែខមរែដ្លរត្ូវយកយៅតាណងពិព័រកជយៅបរយទស យៅទី សីកា
ត ររកសមង
-បានចូ លរមមរបជុណពិភាកាយរៀបចណ របកាសអនតររកសមង
សតីពីការកណ កត្់ ត្នមលអាាតញប័ កណភាពយនត
និ ងវ ីយដ្អូ យៅទី សីកា
ត ររកសមង
-បានចូ លរមមកនុងកិចចរបជុណ ពិយរោេះយោបល់ាតមម យនដ្រូសីព
ត ី យុទធនការផ្ទលស់បូរឥរ
ត
ិោបែអណពីការ
ពាក់មមកសុវត្ាិភាពសរមាប់ អនកយធវដ្ណយករតាមយទចរកោនយនតរពមទណងកុមារ យៅមជឈមកឌលសហរបត្ិបត្តិការ
កមពុាត-ជប៉ោុន (CJCC)
-បានចូ លរមមរបជុណអនតររកសមង យដ្មបពិ ភាកាយលយសចកតីរពាងអនុរកឹត្យ សតីពីការររប់ ររងសណកល់
បរ ិកាខអរគិសនី និងយអ ិចរត្ូនិច យៅទី សីកា
ត ររកៈរដ្ាមន្ដនតី
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-បានចូ លរមមរបជុណអនតររកសមង យដ្មបពិ ភាកាយលយសចកតីរពាងអនុរកឹត្យ សតីពីលកខខកឌ និងនីត្ិវ ិធី
ននការយសនសុណអាាតញប័ កណរបកបអាជី វកមមយលវ ិស័យយហដ្ឋារចនសម័ន
ព ែ
ធ ូវែន
ល ល់ ការែែទណែូវែន
ល ល់ និ ងការយបកមនទីរ
ពិ យស្ថធន៍វ ិស័យែលូវែនល់ យៅទី សីកា
ត ររកៈរដ្ាមន្ដនតី
-បានចូ លរមមរបជុណអនតររកសមង យដ្មបពិ ភាកាយលយសចកតីរពាងរពេះរាជរកឹត្យ សតីពីការដ្ឋក់ឲ្យអនុវត្ត
នូ វវ ិធី ស្ថស្តសតវាយត្នមលយលែលប៉ោ េះពាល់ននលិខិត្បទដ្ឋានរត្ិ យុត្ត យៅទី សីកា
ត ររកៈរដ្ាមន្ដនតី
-បានចូ លរមមរបជុណ សតីពីចាប់ សហជីព យដ្ឋយពិនិត្យពិ ភាកាបាន៦ជណ ពូក ៣៣មារតា យៅរកសមង
ការងារ និងបកុត េះបណ្ដ
ត លវ ិាតជជី វៈ
-បានចូ លរមមរបជុណពិយរោេះយោបល់
សតីពីការពិ និត្យយ ងវ ិញនូ វយសវារដ្ាបាលរបស់រដ្ាបាលថ្ននក់
យរកាមាតត្ិ និ ងយរៀបចណយសចកតីសយរមចរមមែែនការសកមមភាពនិងែវ ិកាសរមាប់ យរៀបចណ យែទរមុ ខងារយៅថ្ននក់យរកាម
ាតត្ិ ឆ្នណ២០១៥ យៅរកសមងមហានែទ ។
២.៤.ការងារគ្ណសនយយ និងហិរញ្ញ វរថ៊ុ ៖

-យរៀបចណ របកាសែត្ងតាណងអាណ្ដប័កយែទរសិទិ ធ និងការយែទរឥកទនជូ នអភិ បាល ននរកៈអភិ បាល
រាជធានី-យខត្ត កនុងការររប់ររងឥកទនែវ ិកាឆ្នណ២០១៥របស់មនទីរវបបធមជ រាជធានី-យខត្ត និងជូ នស្ថកល
វ ិទាល័យភូមិនវទ ិចិ រត្សិលបៈ សរមាប់ ការររប់ ររងឥកទនែវ ិកាឆ្នណ២០១៥
-បានយធវលិខិត្អាកត្តិយបករបាក់ សរមាប់របាក់បណណ្ដច់ មន្ដនតីរាជការ និងឧបត្ាមជ
ភ ី វភាពមរត្ក
មនុ សសរស់ែខមករា ឆ្នណ២០១៥ ចណ នមន១៦នក់
-បានយធវលិខិត្យសនសុណទូទត្់ ែវ ិកាសរមាប់របាក់ រងាវន់យលកទឹកចិ ត្ព
ត ី ការរបមូ លចណ កូលែតល់យសវា
ស្ថធារកៈ របចាណធូន ឆ្នណ២០១៤
-បានយធវសណកុណលិខិត្យសនសុណែវ ិការដ្ាសរមាប់របាក់បណណ្ដច់
និងរបាក់ យបៀវត្សមន្ដនតីរាជការ
និង
សរមាប់ ឧបត្ាមជ
ភ ី វភាពមរត្កមនុ សសរស់១៦នក់ របចាណែខមករា-មី ន ឆ្នណ២០១៥ ឧបត្ាមន
ភ ររបាលការពារ
របចាណការយៅរបាស្ថទបនទយឆ្មរ៣១នក់ របចាណែខមករា-យមស្ថ ឆ្នណ២០១៥
ិ ុឆកា-ធនូ
-យធវរបាយការក៍
និងស្ថលាកប័រត្បែងវរចណ កូលពីនែលជមលយរាងភាពយនតយខមរិនទរបចាណែខវច
ឆ្នណ២០១៤ ពី ការជម លយរាងមយហាស្រសពយខត្តកណពង់ ចាមរបចាណឆ្នណ២០១៤ ជម លមកឌលរូបភាព(អា ឺយ៉ោង់) ជម ល
ទី តាណងមម យែែនករបស់នយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍវបបធមជ ពីែខមករា ដ្ល់មីន ឆ្នណ២០១៥ ជម លយរាងភាពយនតលុចសែខធនូ
ឆ្នណ២០១៤ និ ងែខមករា ឆ្នណ២០១៥ ចណ កូលពី ការលក់ សណបុរត្ស្ថរមនទីរ រត្ាត្ពិនិត្យវ ិស័យភាពយនត រត្ាត្
ពិ និត្យវត្ាុសិលបៈនណយចញ-នណចូលរបចាណែខមករា កុ មភៈ ឆ្នណ២០១៥
-បានយធវលិខិត្យសនសុណអាកត្តិចណណ្ដយ ៖ ទូ ទត្់ នែលយរបរបាស់យសវាទូរស័ពយទ លត្ុ ែខធនូ ឆ្នណ២០១៤
និ ងនែលយសវារបមូ ល និងដ្ឹកជញ្ូជ នសរមាមែខកកកដ្ឋ ដ្ល់ធូន ឆ្នណ២០១៤ និងែខមករា ឆ្នណ២០១៥
-សុណយោលការក៍ចណ ណ្ដយ ៖ យរៀបចណ សននិបាត្រកសមងឆ្នណ២០១៤ និ ងយរៀបចណ ទិវាវបបធមជ ាតត្ិ ០៣ មី ន
យលកទី ១៧ ឆ្នណ២០១៥ យរៀបចណ មយហាស្រសពសិលបៈយុវជនទូ ទណងរបយទស ឆ្នណ២០១៥ ទិ វាអនតរាតត្ិនរ ី ០៨ មីន
ឆ្នណ២០១៥ និង យបសកកមមយៅយរៅរបយទសនន
-បានយធវអាកត្តិចណណ្ដយទូ ទត្់ ៖ បយញ្ញ នរបសកីយ៍នែលយែញរលិខិត្ែលូវការរត្ីមាសទី ៤ ឆ្នណ២០១៥
នែលយរបរបាស់យសវាយលត្ុ ែខមករា ឆ្នណ២០១៥ នែលយរបរបាស់យសវាអុិនយធយកត្ែខមករា កុមភៈ ឆ្នណ២០១៥ នែលយរប
របាស់ថ្នមពលអរគិសនី ែខធនូ ឆ្នណ២០១៤ ដ្ល់ែខមករា ឆ្នណ២០១៥ នែលយសវារបមូ ល និងដ្ឹកជញ្ូជ នសរមាម
ែខមករា-មី ន ឆ្នណ២០១៥ ទូ ទត្់ នែលជមលរែយនតរកុមហ៊ាុនលីម៉ោូសុីនសរមាប់ទទម លរកៈរបត្ិភូ នែលយរបរបាស់
ទឹ កវរគ៩,១១,១២ ឆ្នណ២០១៥ និ ងបានយធវអាកត្តិចណណ្ដយយបសកកមមយៅយរៅរបយទសនន
-បានយធវយបសកកមមជូនថ្ននក់ ដ្ឹកនណ និ ងមន្ដនតីរាជការចុេះយខត្តបានចណ នមន៩៤យបសកកមម
-បានរបមូលឯកស្ថរយបសកកមមែដ្លបានចុេះរមចបានចណ នមន៦៣យបសកកមម ។
២.៥ ការងារស្មាារៈ និងប្រ ិកាារ ៖

-បានយលករយរមាងជម សជុលទី សីកា
ត ររកសមង និងស្ថរមនទីរយខត្តយពាធិ ស្ថត្់ ជណហា៊ាន ទី ២
-បានែគូរែគងយសៀវយៅបញ្ជីស្ថរយពភកឌរទពយសមបត្តិរដ្ាឆ្នណ២០១៤យៅមនទីរវបបធមជ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ
យខត្តនប៉ោ លិន យពាធិស្ថត្់ និ ងែកប
-បានយធវការែបងែចកយរបងឥនធនៈរបចាណែខមករា កុមភៈ មី ន ជូននយកដ្ឋាននន និ ងថ្ននក់ដ្ឹកនណ
-បានយធវសណយកសុណយោលការក៍យដ្មបី៖

• ទិញសមាភរៈការ ិោល័យ្មាសទី១
4

យរបងឥនធនៈ្មាសទី១

យររឿងសងាារម
ឹ

សមាភរៈបយចចកយទស សមាភរៈឧបករក៍ែែទណរែយនត
របាស្ថទ សរមាប់ ឆ្នណ២០១៥

ជម សជុ លមា៉ោ សុីនរត្ាតក់ ឯកសណ្ដ
ា នសនតិសុខ និងឆ្មណ

•ជមសជុលទីសីកា
ត ររកសមង

ស្ថរមនទីរយខត្តយពាធិ ស្ថត្់ជណហា៊ានទី ២ របាស្ថទស្រសី

ររប់ លកខក៍យខត្តកណ្ដ
ត ល របាស្ថទបាែសត្យខត្តបាត្់ ដ្ណបង របាស្ថទរពេះសទឹងយខត្តរពេះវ ិហារ របាស្ថទភនណ
ជី សូរយយលកទី ២យខត្តតាែកវ ស្ថពនទ័ ពយខត្តឧត្តរមានជ័ យ របាស្ថទបាកន់ និ ងរបាស្ថទឯកភនណយខត្តបាត្់ ដ្ណបង
-បានយដ្ញនែលែគត្់ែគង់សមាភរៈការោ
ិ ល័យ្មាសទី ១ និ ងយរបងឥនធនៈ្មាសទី ១ក ឆ្នណ២០១៥
-បានពិយរោេះនែលែគត្់ែគង់សមាភរៈឧបករក៍ែែទណរែយនត ឆ្នណ២០១៥
-បានរបរល់-ទទម លសមាភរៈការោ
ិ ល័យ្មាសទី ១ និ ងយរបងឥនធនៈ្មាសទី ១ ឆ្នណ២០១៥។
២.៦.ការងារសផនការ ស្ថរ
ិ ិ និងស្រ ៊ុប្ ៖

-បានសយរមចការងារយធវរបាយការក៍តាមរបបកណកត្់ របចាណែខមករា
កុមភៈ
និ ងរត្ី មាសទី ១
ឆ្នណ២០១៥ បានទន់ យពលយវលាជូនរកៈរដ្ាមន្ដនតី
-បានយរៀបចណរបាយការក៍វឌ្ឍនភាពឆ្នណ២០១៤ ននការអនុវត្ត ែ.យ.អ.ជ ឆ្នណ២០១៤-២០១៨
-បានយរៀបចណ និងចងរកងឯកស្ថរសរមាប់កមមវ ិធី សននិបាត្បូកសរុបការងារវបបធមជ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ
ឆ្នណ២០១៤ និ ងយលកែែនការសកមមភាពការងារឆ្នណ២០១៥
-បានយរៀបចណ កមមវ ិធី វ ិនិយោរស្ថធារកៈបី ឆ្នណរ ណកិ ល២០១៦-២០១៨ជូ នរកសមងែែនការ។
២.៧.ការងារស្ិទ្ធិអនក្និពនធ និងស្ិទ្ធិត្ប្ហាក្់ត្ប្សហល ៖

បានចុ េះបញ្ជីការពារស្ថននដ្អកសរស្ថស្តសតចណនមន០៩ស្ថននដ្
លិខិត្អនុ ញ្ញញត្សុណសិទិ យធ ធវអាជី វកមមយល
ស្ថននដ្មានមរត្កស្ថសន៍ចណនមន៤៧បទ និងលិខិត្អនុ ញ្ញញត្យបាេះពុមពយសៀវយៅចណនមន០៦ស្ថននដ្។
២.៨.ការងារស្ហត្ប្រិប្រដិការវប្បធម៌អនដរោរិ និងក្ិចចការអាសន ៖

-បានទទម លលិខិត្ចូ លចណ នមន១០០ឯកស្ថរ មកពី ររប់ស្ថាប័ ន អងគការ និងពី យរៅរបយទស យដ្មបីជូន
ថ្ននក់ ដ្ឹកនណរកសមងរត្ាត្ពិនិត្យ និ ងសយរមច
-បានយធវបចចុបបននភាពព័ ត្ជមាន សតីពីកិចចរពមយរពៀងសហរបត្ិ បត្តិការអនតរាតត្ិ ាតមមយអងគការអនតរាតត្ិ
ននទទម លបានលទធែលដ្ូ ចខាងយរកាម៖
+កិចចរពមយរពៀងយៅមានសុពលភាពចណ នមន១៩
+កិចចរពមយរពៀងអស់សុពលភាពចណនមន០៤
+កិចចរពមយរពៀងែដ្លយរោងចុ េះហត្ាយលខាចណ នមន០៧
-បានសរមាលែបបបទជូនថ្ននក់ ដ្ឹកនណ មន្ដនតីជណនញយៅចូ លរមមរបជុណ បណ យពញយបសកកមម និងសែមតង
សិលបៈបានចណនមន១៣យលក៖ យៅរបយទសនែ មា៉ោ យ សុី ឥកូឌ យកសុី ហវីលីពីន ស្ថធារករដ្ាកូយរ ៉ោ ជប៉ោុ ន
ស៊ាុយែអត្ ន័ រយវស ឥណ្ដ
ឌ និ ងហូ ង់
-យៅនែៃទី០៥ ែខមករា ឆ្នណ២០១៥ យៅទី សីកា
ត ររកសមង មានយរៀបចណ ពិធីចុេះកិចចរពមយរពៀងយលការ
បណ ពាក់ឧបករក៍មរគុយទទសក៍ យស្ថត្ទសសន៍ Audio Guide រវាងរកសមងវបបធមជ និងវ ិចិ រត្សិលបៈាតមម យរកុមហ៊ាុន
HONG YANG CORPORATION យរកាមអធិបត្ីភាព ឯកឧត្តម ជុ ច យភឿន រដ្ាយលខាធិ ការរកសមងវបបធមជ
និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ
-យៅនែៃទី០៦ ែខមករា ឆ្នណ២០១៥ យៅទី សីកា
ត ររកសមង មានយរៀបចណ ពិធីចុេះហត្ាយលខាយលកិ ចច
រពមយរពៀងរយរមាងការរវាងរកសមងវបបធមជ និងវ ិចិ រត្សិលបៈននរពេះរាាតណ្ដចរកកមពុាត និ ងស្ថកលវ ិទាល័យ
អុី លីកយ ននរដ្ាសុីកាយហាគ សហរដ្ាអាយមរ ិក យរកាមអធិ បត្ី ភាព ឯកឧត្តម ជុច យភឿន រដ្ាយលខាធិ ការរកសមង
វបបធមជ និ ងវ ិចិរត្សិលបៈ កនុងយោលបណ កងឲ្យភារីទណងពី រយោរពយៅតាមទណ នក់ ទណនង និ ងកិចចសហរបត្ិបត្តិ
ការ ការងារយលរយរមាងឧសាហកមមននអាណ្ដចរកអងគរ ែដ្លយៅកាត្់ ាតភាស្ថអង់យរលសថ្ន “INDAP”
-យៅនែៃទី០៨ ែខមករា ឆ្នណ២០១៥ យៅទី សីកា
ត ររកសមង មានយរៀបចណ ពិធីចុេះហត្ាយលខាយលកិ ចច
រពមយរពៀងរយរមាងការរវាងរកសមងវបបធមជ និ ងវ ិចិរត្សិលបៈាតមម យនឹ ងវ ិទាស្ថានសិលបៈែខមរ សតីពី “រយរមាង
រកុមសិលបៈសុភីលីន” យរកាមអធិ បត្ី ភាព ឯកឧត្តម សណរាង
ណ
កណ ស្ថនត រដ្ាយលខាធិ ការរកសមងវបបធមជ និ ង
វ ិចិ រត្សិលបៈ
-យៅនែៃទី១៣ ែខមី ន ឆ្នណ២០១៥ យៅទី សីកា
ត ររកសមង មានយរៀបចណ ពិធីចុេះកិចចរពមយរពៀងរយរមាងការ
រវាងរកសមងវបបធមជ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ ាតមម យអងគការសិលបៈែខមរអមត្ៈ យរកាមអធិ បត្ី ភាព ឯកឧត្តម សណរាង
ណ
កណ ស្ថនត រដ្ាយលខាធិ ការរកសមងវបបធមជ និ ង វ ិចិរត្សិលបៈ ។
៣-ការងារសប្រិក្ភណឌរ ូប្ី ៖
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៣.១.ការងារគ ាំពារ និងអភិរក្សស្ាំណង់ប្៊ុរាណ ៖

ក.ការងារអភិរកសដ្ឋានអងគរ ៖
-បានសហការាតមម យរកុមការងាររបស់អាាតញធរអបសរា ដ្ឹ កនណយកអណែបងកុ លាលភាជន៍យៅសមាអត្
និ ងចុ េះបញ្ជីយៅអាាតញធរអបសរា
-បានបនតសហការយរៀបចណ រប
ូ ចមាលក់ ែដ្លាតរយរមាងែវ ិការបស់រកសមងវបបធមជ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ
-បានយរៀបចណរបព័ នប
ធ ងាូរទឹ កបានរបែវង៤០ែម៉ោ រត្
-បានយរៀបចណឯកស្ថរបញ្ជីស្ថរយពភកឌរពេះពុ ទរធ ប
ូ យ
កនុងឃ្លណងយលខ០៣
បានចណនមន០៣រពេះអងគ
(មានយលខN1166, N1209, N1211) របរល់ឲ្យស្ថលាបា៉ោ ឺម៉ោូខី។
ច
-បានយៅពិនិត្យ និងែកត្រមូវការជម សជុ លស្ថពនហាលខាងយកត្របាស្ថទបនទយឆ្មរ
-បនតបញ្ចូ លទិននន័យបញ្ជ ីស្ថរយពភកឌរូបបដ្ិមា ែដ្លបានពិពក័នរូចដ្ឋក់ កុនងកុណពយូទ័រចណនមន២៥រូប
-បនតចុេះបញ្ជីស្ថរយពភកឌរូបបដ្ិ មាកនុងឃ្លណងយលខ០៣ ចណ នមន៦០រូប
-បញ្ចប់ រូរបលង់ែយម ៅស្ថពនហាលខាងយកត្ ននរបាស្ថទបនទយឆ្មរ
-បញ្ចប់ រូរបលង់ស្រសទប់ ដ្ីែដ្លបានមកពីកណណ្ដយយៅស្ថពនហាលខាងយកត្ននរបាស្ថទបនទយឆ្មរ
ខ.ការងារការពារត្ណបន់របាស្ថទ ៖
-បានចុ េះយៅពិ និត្យ និងទប់ ស្ថកត្់របាតពលរដ្ាកុណឲ្យស្ថងសង់ លណយៅដ្ឋានែមីកុងត្ណ
ន
បន់ ២ ននរបាស្ថទ
បនទយឆ្មរ
-មន្ដនតីជណនញចណនមន០១រូប យៅចូ លរមមសហការមិនអចិនន្ដនតយ៍ាតមម យអងគការ G.H.F របចាណរបាស្ថទ
បនទយឆ្មរ
-បានចុ េះពិនិត្យការដ្ឋណបយងាគលអរគិសនី ចូលកនុងត្ណបន់ការពាររបាស្ថទបនទយឆ្មរ
-ការយបាេះបយងាគល និ ងដ្ឋក់ បណ្ដ
ត ញែខសអរគិសនី កុងត្ណ
ន
បន់ ការពាររបាស្ថទបនទយឆ្មរ មិនបាន
យោរពយៅតាមរកុមការងារពិ ភាកា (ដ្ូចាតយៅភូមិខាងយជង និងខាងលិច ដ្ឋក់ បយងាគលមានចណនមន ១៥ែម៉ោ រត្
ពី ែូវអមមាត្់
ល
កសិនុធ ែដ្លបណ្ដ
ត លឲ្យខូ ចយទសភាព បរ ិស្ថានវបបធមជ កនុងត្ណបន់ការពារយបត្ិកភកឌ)
-បនតអនុ វត្តរយរមាងជម សជុល ពរងឹ ងស្ថពនហាលខាងយកត្ និងរបព័នធលូ ននរបាស្ថទបនទយឆ្មរ ។
រ.ការងារររប់ររងរមកីយដ្ឋានវបបធមជ ៖
-បានចូ លរមមកនុងការស្ថងសង់ រពេះវ ិហារយៅវត្តរពេះមយហាសែសុវកណ រិរ ីបឹងែដ្ង ស្រសុកសទឹងរត្ង់
យខត្តកណពង់ ចាម
-បានចុ េះយៅរបាស្ថទភនណរត្ប់(យរបសមាស) យខត្តកណពង់ ចាម យដ្មបីស្រសង់ បង
ល ់ស្ថាបត្យកមម និងពិនិត្យ
ស្ថានភាពខូចខាត្របស់របាស្ថទ
-បានរូសបលង់ែមយៅរាយបា៉ោ យយរកាយរពេះអងគយោកធលក និងែកបររុមពឬសសី បានរមចរាល់១០០ភាររយ។
ឃ.ការងារជមសជុលរបាស្ថទ និងសណកង់បុរាក ៖
-បានយរៀបចណឯកស្ថរយដ្មបីយធវបទបងាាញយដ្មបីាតរណ និត្យលការចុ េះបញ្ជីរកុងបាត្់ ដ្ណបងាតយបត្ិ កភកឌ
ពិ ភពយលាក
-បានយៅចូ លរមមពិនិត្យ និងែកត្រមូវការជម សជុ លស្ថពនហាលខាងយកត្ ននរបាស្ថទបនទយឆ្មរ
-បានចុ េះពិ និត្យការកាប់យ
យៅកនុងបរ ិយវករបាស្ថទរពេះខ័ ន របាស្ថទរពេះចត្ុ មុខ យៅឃុណរកសិរស
ស្រសុកសងគមែមី យខត្តរពេះវ ិហារ
-បានចុ េះពិ និត្យស្ថានភាពរបាស្ថទសណបូរនរពរុក
-បានចុ េះពិនិត្យដ្ី សមបទនសងគមកិចចយៅស្រសុកសងគមែមីកុងបណ
ន
កងរកយមលទីទមលរបាស្ថទយដ្មបី
សុណរកាទុកាតសមបត្តិវបបធមជ ាតត្ិ
-បាននឹ ងកណពុងសិការយរមាងជម សជុ លរបាស្ថទរពេះចត្ុមុខសយរមចបាន៦០ភាររយ។
ង.ការងារអភិរកសតាមបណ្ដ
ត យខត្ដ ៖
-អភិ រកសដ្ឋានកណពង់ធណ និ ង រពេះវ ិហារ ៖
+បនតចូលរមមសហការាតមមយអងគការWasedaចងរកងឯកស្ថរ
និ ងជម សជុលរបាស្ថទសណបូរ
នរពរុ ក យៅយខត្តកណពង់ធណ ។
-អភិ រកសដ្ឋានបាត្់ដ្ណបង បនទយមានជ័ យ និ ង ឧត្ដរមានជ័ យ ៖
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+បានយធវយរាងោមកែនលងលក់ សណបុរត្ និងយធវែលូវចូលទសសនទណង៤ទិ ស សយរមចបាន១០០
ភាររយ។ បានពិ និត្យការដ្ឋក់ បយងាគលែខសយភលងកនុងត្ណបន់ ការពារយៅខាងយជង ខាងលិច និ ងការដ្ឋក់បយងាគល
យ
យៅអមែលូវែែនកខាងយកត្ និងខាងយជង។ យបាេះបយងាគលការពារស្ថពនហាលមុ ខខាងយកត្របាស្ថទបនទយ
ឆ្មរែដ្លយទបនឹ ងជម សជុ លរមចបានរបែវង៣៧ែម៉ោ រត្។
បានយៅពិនិត្យយមលរបាតពលរដ្ាស្ថងសង់ ស្ថានី យ
យរបងឥនធនៈមម យកែនលងយៅកនុងត្ណ បន់ ការពារទី ២ននរបាស្ថទបនទយឆ្មរ យដ្ឋយមិនអនុ ញ្ញញត្ឲ្យជីកកប់ធុងយរបង
កនុងដ្ី យ យ។
ច.ការងារសហរបត្ិបត្ដិការាតមមយអនដរាតត្ិ ៖
*កិចចសហការាតមម យអងគការ G.H.F ជម សជុ លរបាស្ថទបនទយឆ្មរ ៖
បានសមាអត្នរពកនុងបរ ិយវករបាស្ថទបនទយឆ្មរបាន១.២០០ែម៉ោ រត្កាយរ ៉ោ ។
*កិចចសហការាតមម យអងគការ Waseda ជម សជុ លរបាស្ថទសណបូរនរពរុ ក យខត្ដកណពង់ធណ ៖

ការងារជមសជុលរបាស្ថទ N1 ៖ បានបិទមុខចយងកេះខាងយកត្បាន៣២ែម៉ោរត្កាយរ ៉ោ ពរងឹ ងរចនសមព័នធ
ជញ្ញ
ជ ណងែែនកខាងយល និងសសរយផ្ទអបបានចណ នមន១១ែម៉ោ រត្កាយរ ៉ោ និងបានយធវកណណ្ដយបុរាកវ ិទាយៅទមលM90
កនុងទី រកុងឥស្ថនបុរ ី។
៣.២ការងារសរមនទីរ ៖

ក.ស្ថរមនទីរាតត្ិភណយន ពញ ៖
-បានទទម លវត្ាុសិលបៈចណនមន០២មុខរឺ “រក ” អណពីដ្ីដ្ុត្ ពី របាតពលរដ្ារាជធានីភណ យន ពញ និង
“រូបសណណ្ដកយលាក Kou Sann” អណ ពីយលាហៈធាត្ុ ពី យលាកជណ ទវ ម៉ោក់ វកណ សុីថ្ន អភិ បាលរងរាជធានី ភណយន ពញ
-បានកាត្់ រប
ូ ែត្ និ ងបញ្ូច លទិ នន
ន ័ យយៅកនុងរបព័ នធ Data base បានចណនមន៥៤វត្ាុ
-ការតាណងពិព័រក៍យរៅរបយទស ៖ យោងកិ ចចរពមយរពៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិ បាលកមពុាត និ ងវ ិចិ រត្ស្ថល
ាតត្ិ អូស្តស្ថតលី
រាជរដ្ឋាភិ បាលកមពុាតបានអនុញ្ញញត្ឲ្យភារីអូស្តស្ថតលីខី វច ត្ាុសិលបៈបុ រាកែខមរចណ នមន០៣រូបយក
យៅតាណងពិព័រកជយៅរបយទសអូ ស្តស្ថតលី រយៈយពល០៣ឆ្នណ (២០១៤-២០១៧)
-យោងកិចចរពមយរពៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិ បាលកមពុាត
និ ងបកិ ឌ ត្សភាចិនននយបត្ិកភកឌវបបធមជ
រាជរដ្ឋាភិ បាលកមពុាតបានអនុ ញ្ញញត្ឲ្យភារី បកិ ឌ ត្សភាចិ នននយបត្ិ កភកឌវបបធមជ
ខចីវត្ាុសិលបៈបុរាកែខមរ
ចណ នមន៨០រូប ពី ស្ថរមនទីរាតត្ិ យកយៅតាណងពិ ព័រកជយៅរកុងយប៉ោ កាណង និ ងយខត្តកាវងទុង ស្ថធារករដ្ារបាតមានិ ត្
ចិ ន រយៈយពល០៦ែខ ចាប់ពីែខធនូ ឆ្នណ២០១៤ ដ្ល់ែខមិ ែុន ឆ្នណ២០១៥
-ជម សជុ លរូបចមាលក់ បាន៤៦រូប
-យភញៀវចូលទសសនស្ថរមនទីរាតត្ិ ភណយន ពញមានរកៈរបត្ិ ភូាតន់ ខពស់ាតត្ិ -អនដរាតត្ិ យភញៀវាតត្ិ -អនដរាតត្ិ
សិកាខកាម សិសស និ សសិត្ រពេះសងឃ សរុបមានចណ នមន ៧៣.៧៧៥នក់ កនុងយនេះមាន ៖
យភញៀវាតត្ិចណនមន ៧.៦៥១ នក់ ទទម លបានែវ ិកាចណនមន ២.៦៧៧.៨៥០យរៀល បង់ ចូលែវ ិការដ្ា
យភញៀវអនដរាតត្ិចណនមន ៥៩.៥១៦ នក់ ទទម លបានែវ ិកា ២០៨.៣០៦ដ្ុលាល បង់ចូលែវ ិការដ្ា
យភញៀវចូ លឥត្បង់នែលចណនមន ៦.៦០៨នក់។
ខ.ស្ថរមនទីរឧរកឹដ្ក
ា មមរបល័យពូជស្ថសន៍ទមលែសលង ៖
-យភញៀវាតត្ិ -អនដរាតត្ិ រពេះសងឃ សិសស និ សសិត្ចូ លទសសនមានចណ នមន១១៨.៥២៧នក់ កនុងយនេះយភញៀវ
អនតរាតត្ិចណនមន១០៦.៣៩៦នក់។
រ.មកឌលវត្ដភណ ន ៖
-យភញៀវយទសចរក៍ាតត្ិ-អនតរាតត្ិ ចូលទសសនមានចណនមន៤៧.៩១៦នក់
កនុងយនេះអនតរាតត្ិមាន
ចណ នមន ៣៦.៦៦៦នក់ ។
ឃ.មកឌលយជងឯក ៖
-យភញៀវយទសចរក៍ាតត្ិ-អនតរាតត្ិ ចូលទសសនសរុបមានចណនមន៨៥.៥៣១នក់
កនុងយនេះអនតរាតត្ិ
មានចណនមន៧៣.៨៣០នក់ ។
៣.៣.ការងារប្៊ុរាណវរថ៊ុ ៖

កណ ពង់ ធណ

-បានចុ េះយៅពិ និត្យរបាស្ថទរពេះខ័នកណពង់ ស្ថវយ យខត្តរពេះវ ិហារ និ ងរបាស្ថទសណបូរនរពរុ ក យខត្ត
-បានចុ េះស្រស្ថវរាតវយៅស្ថានី យរូងយ
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៉ោ ស្រសុកែមបាណង យខត្តយកាេះកុង

-បាននឹ ងកណពុងស្រស្ថវរាតវ និ ងបញ្ូច លវត្ាុបុរាកយៅយខត្តសឹង
ទ ែរត្ង រត្នរី រ ី កណពង់ធណ និ ងយសៀមរាប
យៅកនុងរបព័នធររប់ ររងទិនន
ន ័ យ (Database)
-បានចុ េះយៅសហការវាស់ែវងកណ កត្់រពណរបទល់ទមលបុរាកយៅស្រសុកស្ថអង យខត្តកណ្ដ
ត ល
-បានចុ េះស្រស្ថវរាតវយធវបញ្ជីស្ថរយពភកឌវត្ាុបុ រាកចណនមន២០រូប យៅវត្តនរពែវង រាជធានីភណ យន ពញ និ ង
បាន៥៣រូប យៅយខត្តរត្នរីរ ី
-ការងារែដល់យសវាពិនិត្យវត្ាសិ
ទទម លបានែវ ិកា
ុ លបៈនណចូល-នណយចញបានចណនមនសរុប១.៧២៧រូប
ចណ នមន១៩.៤៦២.០០០យរៀល បង់ចូលែវ ិការដ្ា។
៣.៤.ការងារប្៊ុរាណវិទ្ា និងប្៊ុសរត្ប្វរតិវិទ្ា ៖

-បានសហការាតមម យស្ថកលវ ិទាល័យអូ តាយហាគ សហរដ្ាអាយមរ ិក ចុ េះយៅអភិរកសមឈូសបុរាក
យៅរជលងយរាតេះអាែរ ៉ោង យខត្តយកាេះកុង
-បានសហការាតមម យស្ថកលវ ិទាល័យអុី លីកយ សហរដ្ាអាយមរ ិក យៅចូលរមមយធវកណណ្ដយយៅ
របាស្ថទរពេះខ័ នកណ ពង់ ស្ថវយ យខត្តរពេះវ ិហារ និ ងសហការាតមម យស្ថរមនទីរាតត្ិ របវត្តិស្ថស្តសតធមមាតត្ិ របយទស
បារាណង ចុ េះយៅសិកាស្រស្ថវរាតវ និងយធវកណណ្ដយយៅស្ថានី យបុរាកលាអងស្ថពន យខត្តបាត្់ដ្ណបង
-បានសហការាតមម យវ ិទាស្ថាន Lidar ចុ េះពិនិត្យ និងស្រស្ថវរាតវែត្ពី យលអាកាសនូ វទី តាណង
មម យចណនមនដ្ូចាត ៖ លែងវក យកាេះយករ ្ ត និងបនទយឆ្មរ
-បានសហការាតមម យនយកដ្ឋានោណពារ និងអភិ រកសសណកង់ បុរាក ចុ េះពិនិត្យទី តាណងរបាស្ថទ
និ ងស្រសេះកនុងដ្ី សមបទនសងគមកិ ចច យៅស្រសុកសងគមែមី យខត្តរពេះវ ិហារ
-បានយធវការអភិរកសអដ្ាិធាត្ុ យៅវត្តរបាស្ថទវដ្តី
(៩០០អដ្ាិធាត្ុ)
យៅស្រសុកសុីធរកណ្ដ
ត ល
យខត្តកណពង់ ចាម
-បានចុ េះយៅយធវការអភិរកសកុ លាលភាជន៍ យៅយខត្តយកាេះកុ ង
-បានចុ េះកិចចរពមយរពៀងាតមម យស្ថកលវ ិទាល័យអុីលីកយ សហរដ្ាអាយមរក
ិ សតីពីការសិកាស្រស្ថវ
រាតវយៅរបាស្ថទរពេះខ័នកណពង់ ស្ថវយ យខត្តរពេះវ ិហារ
-បានចុ េះយៅសិកាស្រស្ថវរាតវ និងយធវកណណ្ដយយៅយជងឯក រាជធានី ភណយន ពញ
-បានចុ េះយៅពិ និត្យ និងវាយត្នមលស្ថានភាពអដ្ាិធាត្ុ យៅស្ថរមនទីរឧរកិ ដ្ក
ា មមរបល័យពូជស្ថសន៍
ទម លែសលង
-បនតការអភិរកសអដ្ាិធាត្ុយៅមកឌលយជងឯកបានចណនមន២៥០អដ្ាិធាត្ុ ។
៤-ការងារសប្រិក្ភណឌអរ ូប្ី ៖
៤.១.ការងារអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ ៖

-បានចុ េះសិកាស្រស្ថវរាតវអណពីពិធីែសនយរពនចូ លយៅភូមិែីរម បស់ជនាតត្ិ ររឹ ង យៅយខត្តរត្នរី រ ី និង
កណ ពុងយរៀបចណចងរកងយធវយសៀវយៅទុកាតឯកស្ថរ
-បនតការស្រស្ថវរាតវ និងចងរកងអណពីរបនពកីទណយនៀមទមាលប់ ននពិធីបុកយដ្ឋរលាន
-បានយរៀបចណត្ុបែត្ងលមអ តាណងពិព័រកជរូបែត្ ហវង
ុ បដ្ឋ សរមាប់ សននិបាត្រកសមងវបបធមជ និង
វ ិចិ រត្សិលបៈឆ្នណ២០១៤ មយហាស្រសពសិលបៈយុវជនទូ ទណងរបយទសឆ្នណ២០១៥ ទិវាវបបធមជ ាតត្ិ ០៣ មី ន
យលកទី១៧ ឆ្នណ២០១៥ និ ងពិ ធីអបអរស្ថទរខមបយលកទី ១០៤ ទិ វាអនតរាតត្ិនរ ី ០៨ មី ន ឆ្នណ២០១៥
-បនតយរៀបចណ ស្ថរមនទីរែខលងែខមរ យដ្មបីយបកជូនមហាជនចូ លទសសន និងសិកាស្រស្ថវរាតវ ។
៤.២.ការងារស្ិលបៈភាពយនដ និងផសពវផាយវប្បធម៌ ៖

-ែត្វ ីយដ្អូ ឯកស្ថរពី សកមមភាពថ្ននក់ដ្ឹកនណ និងការងារអងគភាពជុណ វ ិញរកសមងបាន០៩ចណ កងយជង
-យរៀបចណ ត្យមលងរបាណ និ ងយលាខនអប់ រ ណមយហាស្រសពសិលបៈយុវជនទូ ទណងរបយទសឆ្នណ២០១៥
-បានត្យមលងសយរមចយៅឧបករក៍យភលងពិ កែខមរ
-ត្យមលងវ ីយដ្អូ របាណបានពី រចណកងយជងរឺ “ជី វ ិត្ជនាតត្ិ ” និ ង “ែសនភូមិ”
-បានទទម ល និងែតល់ការអនុ ញ្ញញត្ែត្ភាពយនតឯកស្ថរបរយទសចណនមន០៤ចណកងយជង
-បានអនុញ្ញញត្បនតចាប់យធវអាជី វកមមភាពយនត-វ ីយដ្អូបាន០៨ចាប់
-ចុ េះបញ្ជីសុណែលិត្វ ីយដ្អូ ខារា៉ោ អូយខែខមរបាន៣៤យលខ វ ីយដ្អូ យរឿងែខមរ(ខានត្ែវង) បាន០៧ចណ កងយជង
និ ងែលិត្សប៉ោត្ខលីបបាន០២យលខ
8

-បានអនុញ្ញញត្ចាប់ឲ្យែត្វ ីយដ្អូ ខារា៉ោ អូ យខែខមរចណ នមន៣០យលខ វ ីយដ្អូយរឿងែខមរ(ខានត្ែវង) បាន០៧
ចណ កងយជង និ ងសប៉ោត្ខលីបបាន០២ចណ កងយជង
-បានែដល់ទិដ្ឋាការឲ្យយធវអាជី វកមមដ្ល់វ ីយដ្អូ ខារា៉ោ អូ យខែខមរចណ នមន១៨យលខ វ ីយដ្អូ ែខមរ(ខានត្ែវង)ចណ នមន
០៦ចណ កងយជង និងសប៉ោត្អប់រ ណែខមរ ចណ នមន០២ចណ កងយជង
-បានែដល់ទិដ្ឋាការឲ្យយធវអាជី វកមមដ្ល់វ ីយដ្អូ យរឿងបរយទសែដ្លបានបកែរបាតភាស្ថែខមរ
រូចដ្ឋក់
បញ្ញ
ច ណងតាមយរាងភាពយនតននចណ នមន៤១ចណ កងយជង
និ ងចុ េះបញ្ជីវ ីយដ្អូ នណចូលពី បរយទសែដ្លបានបកែរប
ាតភាស្ថែខមរ និ ងមិ នបានបកែរបសរមាប់ ដ្ឋក់ លក់ តាមទី ែារបាន៥០ចណ កងយជង
-បានទទម លចណ កូលពី ការែដល់យសវាកមមភាពយនដ-វ ីយដ្អូ សរុបចណ នមន២០.៤៣៥.០០០យរៀល បង់ ចូល
ែវ ិការដ្ា ។
៤.៣.ការងារស្ិលបៈទ្ស្សនីយភាព ៖

-បានរបរុណ ត្ន្ដនដី និងសែមដងសិលបៈទណងមហាជន និ ងអាជី ព សរុបចណនមន៦២៤យលក កនុងយនេះ
នយកដ្ឋានសិលបៈសែមដងកនុងស្រសុកបាន០៥យលក និងយរៅរបយទសបាន០១យលក
-ក្កុម្ិលបៈបានបនតហាត់្ម និ ងតកមលើងសាាដដ្ិលបៈ្ក្ាប់ យកកៅ្ម្មតងកាុងស្្ុក និង
កក្ៅក្បកទ្្

-យលាកររូ អនកររូនននយកដ្ឋានសិលបៈទសសនី យភាព បានបនតជមយបកុត េះបណ្ដ
ត ល និ ងពរងឹង
រុ កភាពសិលបៈទសសនីយភាព យៅតាមបណ្ដ
ដ ររឹ េះស្ថានអប់ រ ណននរមមមាន ៖
+អនកររូរបាណ និ ងចយរមៀងបុរាក០៤រូប បនតបងាាត្់ យៅមហាវ ិទាល័យសិលបៈនដ្ស្ថស្តសត
+សិលបកររបាណរបនពកី០២រូប បនតបងាាត្់ បយចចកយទសយលាខនយខាល យៅមហាវ ិទាល័យសិលបៈ
នដ្ស្ថស្តសត
+យលាកររូ អនកររូរបាណរបនពកី របាណបុរាក និ ងយលាខនចណនមន០៧នក់ បនតបងាាត្់បយរងៀនសិសស
យៅស្ថលាមធយមវ ិចិ រត្សិលបៈ
+យលាកររូ អនកររូចណនមន១០នក់ ចុ េះជម យបងាាត្់បយរងៀនសិសសយៅបណ្ដ
ត យខត្ត សរមាប់ ចូលរមម
កនុងមយហាស្រសពយុជន ។
៤.៤.ការងារស្ិលបៈស្ូនរ ូប្ និងស្ិលបៈស្ិប្បក្មម ៖

-បានបញ្ចប់ ការស្រស្ថវរាតវកាច់ ចមាលក់ ែខមរភារ២ និ ងសមាភរៈយរបរបាស់របាតពលរដ្ាែខមរភារ២
-បានយរជសយរសរបធានបទសរមាប់ មយហាស្រសពាតត្ិ ឆ្នណ២០១៥ ចមាលក់ ស្ថពន់ សតីពីស្រសីររប់ល័កខក៍
ែដ្លមានទណ ហណ៣០ស.ម X ៥៨ស.ម
-បានរបជុណ សយរមចយរជសយរសរកុមចមាលក់
រកុមរណនូរវ ិចិ រត្កមមែដ្លមានស្ថននដ្ខពស់យដ្មបីែលិត្
សិលបៈសូនរូបរត្ឹ មរត្ូវតាមកបមនខានត្សរមាប់ទុកាតររមូដ្ល់សិលបករជណ នន់យរកាយទុ កាតរទពយសមបត្តិរបស់
រកសមង និងសរមាប់ ដ្ឋក់តាណងពិព័រកជបងាាញជូនយភញៀវាតត្ិ និងអនតរាតត្ិ ។
៤.៥.ការងារសស្ៀវសៅ ការអាន ៖

បានបនតនិពនធអត្ាបទទសសនវដ្តីវបបធមជយលខ២០
*បណ្ដណល័យាតត្ិ ៖
-យភញៀវាតត្ិ-អនដរាតត្ិចូលអានមានចណ នមន ២.២២៥នក់
-បានទទម លយសៀវយៅពី ស្ថាប័ ននន និ ងអងគការយរៅរដ្ឋាភិ បាលររប់ ភាស្ថ ចណ នមន៥៥៩កាល
-អនកសិកាស្រស្ថវរាតវបានខចីយសៀវយៅយកយៅអានមានចណនមន៤៣៩កាល
-ទទម លទិ នបបវត្តិបាន៥៥០ចាប់ ទសសនវដ្ដីយែសងប និងរពឹ ត្ិប
ដ ័ រត្បរយទសចណនមន២៣៩កាល
-បានែចកយលខ ISBN ដ្ល់អនកយបាេះពុមពចណនមន១៥៩យលខ
-ដ្ឋក់ រកបយសៀវយៅចាស់បាន៨០កាល បិទយលខកូ ដ្យសៀវយៅបាន២៨៧កាល យសកនយសៀវយៅ
បាន៨៦កាល និ ងត្មកល់យសៀវយៅបាន២៣១ចណកងយជង
-យធវកាតា ុកយសៀវយៅររប់ របយភទ និ ងទសសនវដ្តីាតភាស្ថែខមរ-បរយទសបាន៤៩៤កាល ។
៥.ការងារអភិវឌ្ឍធនធានមន៊ុស្ស ៖
៥.១.សក្លវិទ្ាល័យភូមិនទវិចិត្រស្ិលបៈ

*ឆ្នណសិកា ២០១៤-២០១៥ មាននិ សសិត្សរុបចណ នមន១.៧៩០នក់ (ស្រសីចណនមន៥៩០នក់) កនុងយនេះ ៖
-និ សសិត្អាហារូបករក៍ចណនមន៦០២នក់ (ស្រសីចណនមន២៣០នក់)
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-និ សសិត្បង់នែលសិកាចណនមន១.១៨៨នក់ (ស្រសីចណនមន៣៦០នក់)
-ស្ថស្តស្ថតចារយសរុបចណនមន២៣០នក់ (ស្រសីចណនមន៣៦នក់ )
-បនតអនុ វត្តកមមវ ិធី សិកា្មាសទី ២ ឆ្នណសិកា២០១៤-២០១៥
-និ សសិត្យដ្បា៉ោ ត្ឺម៉ោង់ថ្ននក់ ឆ្នណសិកាមូ លដ្ឋាន យធវកមមសិកាយៅរបាស្ថទភនណដ្ឋ យខត្តតាែកវ
-និ សសិត្មហាវ ិទាល័យសិលបៈសូនរូបចុ េះកមមសិកាតាមរបាស្ថទននយៅយខត្តយសៀមរាប
-និ សសិត្មហាវ ិទាល័យស្ថាបត្យកមម និងនររូបនីយវ ិទាចុ េះកមមសិកាតាមរបាស្ថទននយៅយខត្ត
បាត្់ ដ្ណបង និងយសៀមរាប
ិ ី របកម ត្របែជងដ្យកតមពានរងាវន់ រណនូរែាយ យរកាមរបធានបទ “យុវជន យដ្មបីវបបធមជ ាតត្ិ ”
-យបកកមមវធ
-បានយបកសិកាខស្ថលាត្ន្ដនតីាតមម យ Trio Chicago and Friend មកពីទីរកុង Chicago (USA)
សហការយរៀបចណយដ្ឋយស្ថានទូត្អាយមរ ិក របចាណយៅកមពុាត
-សហការាតមម យអងគការ KOICA យបកកមមវ ិធីទិវាវបបធមជកូយរ ៉ោ
-បានយបកសិកាខស្ថលាត្ន្ដនតី និងរបាណ ាតមម យស្ថកលវ ិទាល័យ Chulalunkorn របយទសនែ
-បានយបកសិកាខស្ថលាត្ន្ដនតី
ាតមម យមហាវ ិទាល័យត្ូ រយត្ន្ដនតី
ននស្ថកលវ ិទាល័យសិលបកន
របយទសនែ
-បានយបកសិកាខស្ថលាត្ន្ដនតីបណប៉ោនររុយកាសលយត្ន្ដនតីដ្ល់សិកាខកាមកនុង និងយរៅមហាវ ិទាល័យត្ូ រយ
ត្ន្ដនតី
-បានយបកសិកាខស្ថលាត្ន្ដនតី សតីពី String ាតមម យរកៈរបត្ិ ភូចណនមន០៦រូប មកពី Pacific Union
College string Quartet ។
៥.២.សលាមធយមវិចិត្រស្ិលបៈ

-ឆ្នណសិកា២០១៤-២០១៥ សិសសសិកាយៅតាមស្ថលាជណ នញទណង៥មានចណនមន ១.០៣៣នក់ កនុង
យនេះស្រសី៤៤១នក់
-សិសសស្ថនក់ យៅកនុងស្ថលាមានចណនមន១៤៧នក់ ស្រសី៧៤នក់
-បានរបជុណ ររូបយចចកយទស និ ងចណ យកេះទូ យៅយដ្មបីយរៀបចណ យធវការរប ងរបចាណែខ
ិ ី សិកាននរកៈកមាមធិ ការចងរកងយសៀវយៅ
-របជុណ ថ្ននក់ ដ្ឹកនណស្ថលាសតីអណពីរយរមាងរបព័នធកមមវធ
-បានរបជុណររូចណយកេះទូយៅ សតីពីរបព័ នធពិនុទ និ ងរបាក់យមា៉ោ ងបយរងៀន
-យលាកររូ អនកររូ សិសសចណនមន៣០នក់ បានចូ លរមមសែមតងកនុងបុកយមាឃបូាត យៅភនណឧដ្ុងគ
-យលាកររូ អនកររូ សិលបករចណ នមន១៥នក់ ចូ លរមមសែមតងកនុងកមមវ ិធី សននិសីទពិ ភពយលាក សតីពី
យទសចរក៍ និ ងវបបធមជ យៅយខត្តយសៀមរាប
-យលាកររូ អនកររូ សិសសចណនមន១៨៥នក់ បានចូ លរមមសែមតងកនុងកមមវ ិធី ពិព័រកជ (ែខមរែត្មម យ) យៅ
ស្ថលសននិសីទចត្ុមុខ
-យលាកររូ អនកររូននស្ថលាយលាខន និ ងរបាណបានចុ េះបងាាត្់ សិលបៈដ្ល់យុវជនតាមសកលវ ិទាល័យ
និ ងមនទីរយខត្ត-រកុង ។
៦.ការងារអធិការដ្ឋឋន ៖
-បានយធវអធិ ការកិចចយៅមនទីរវបបធមជ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈយខត្តែកប កណ ពត្ នរពែវង និងស្ថវយយរៀង
-បានរបមូ លព័ត្ជមានយរត្ៀមយដ្មបីយធវអធិ ការកិ ចយច ៅមនទីរវបបធមជ
និងវ ិចិ រត្សិលបៈយខត្តកណពង់ធណ
រពេះវ ិហារ សទឹងែរត្ង និងរត្នរី រ ី ។
៧.ការងារមនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈរាជធានី-សខរដ ៖
 មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈរាជធានីភនាំសពញ ៖
ការងារយបត្ិកភកឌរូបី ៖ បានបនតយរៀបចណែែរកាការពារសណ្ដ
ត ប់ ធានប់ យស្ថភ័ កភាព អនម័ យ
មកឌលវត្តភណនបានលអាតរបចាណ ។ បានចុ េះស្រស្ថវរាតវ និងចុ េះបញ្ជីស្ថរយពភកឌវត្ាុបុរាកយៅវត្តនរពែវង និងវត្ត
យជងឯក កនុងខកឌដ្យងាក ែដ្លមានវត្ាុបុរាកសរុបចណនមន៤១ដ្ុណ-ផ្ទទណង។ បានចុ េះរត្ាត្ពិ និត្យ និងហាមឃ្ត្់
សណកង់ របាតពលរដ្ាែដ្លស្ថងសង់យលទម លអងគស្ថច់ ាតវ យៅខកឌយពាធ្ែសនជ័ យ រាជធានីភណ យន ពញ។
ការងារយបត្ិកភកឌអរូបី ៖ បានរត្ាត្ពិ និត្យកែនលងលក់កាយហវបញ្ញ
ច ង
ណ វ ីយដ្អូ បាន៣៩ទី តាណង អាជី វកមម
អុិ នយធយកត្បាន៥៩ទី តាណង មា៉ោ សា-យកាសជប់ បាន០២ទី តាណង វ ីយដ្អូ ោមនទិដ្ឋាការបាន២៦ទី តាណង ឌ្ីសោមន
ទិ ដ្ឋាការបាន២៦ទី តាណង និ ងយរាងភាពយនតបាន០៧យលក។ បានសហការាតមម យរកៈកមមការចរមុេះខកឌ
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ដ្ូ នយពញ ចុ េះចាប់ និ ងដ្កហូត្ទូ យហគមចណ នមន១៥ទូ កនុងសងាកត្់ ស្រសេះចក ខកឌដ្ូនយពញ និ ងសហការាតមម យមន្ដនតី
សងាកត្់ បឹងទណ ពុន ចុេះបិ ទអាជីវកមមទូយហគមចណ នមន០២ទី តាណង មិ នឲ្យដ្ណយកការ យៅខកឌមានជ័ យ។ បានសហការ
ាតមម យនររបាលបុ ស្ ត និងរកុមការងារស្ថលាខកឌទមលយោក ស្ថលាសងាកត្់បឹងកក់ ២ ចុ េះបន្ដងាកបទី តាណងយបក
ែលបងយហគមសុីសងមម យកែនលង យៅសងាកត្់ បឹងកក់ ២ យដ្ឋយដ្កហូត្បានទូ យហគមចណនមន០៧ទូ យកមកកណ យទច
យចាលយៅស្ថលាខកឌ។ បានចុ េះរត្ាត្ ពិនិត្យទី តាណងចមាលក់ យ
និងចមាលក់ែមអត្់ ចាប់ បាន១៤ទី តាណង។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរតក្ណា
ដ ល៖
ការងារយបត្ិកភកឌរូបី ៖ សហការាតមម យរកុមាតងរបស់រកសមងវបបធមជ និងវិចិរត្សិលបៈ កណ ពុង
ដ្ណយករការលាបថ្ននណ យធវយធនរសរមាប់ត្មកល់រពេះពុ ទធរូប និងត្បណ្ដ
ត ញអរគិសនី ស្ថរាតែមីយៅរពេះសកយមុ នីយចត្ី យ។
រកុមាតងរបស់រកុមហ៊ាុន ផ្ទន អុីមុិច បានផ្ទអកទណងស្រសុងការជម សជុ លរពេះវិហារអដ្ារសស។ រពេះររូអរគបកិឌ ត្ ប៊ាុ ត្
ស្ថវងស បានឧបត្ាមភនែលយភលងចណ នមន៦.៧៤២.០៥០យរៀលសរមាប់ បណភឺលយៅរពេះសកយមុ នីយចត្ី យ។ បានចុេះពរងឹ ងកិ ចច
ការពារស្ថានី យបុរាកត្ណបន់ទមលរុ ហា និ ងការែែទណ មកឌលឧរកិ ដ្ាកមមយពាធិ ទយនល យៅស្រសុកយកាេះធណ ឲ្យបានលអ។
បានចុេះពិនិត្យ និ ងជរមុញអាាតញធរររប់ ឃុណ កនុងស្រសុកកណ្ដ
ត លសទឹង អណពីកិចចការពារទម លបុរាកចណ នមន៤០ទម ល
និងរពេះវិហារបុ រាកចណនមន០២ ឲ្យបានរង់វងស យជៀសវាងការរណយលាភបណ ពានាតកមមសិទិរធ បស់បុរគល។ សហការ
ាតមម យអាាតញធរឃុណយ ទលចុ េះពិ និត្យការជី កកកាយទមលបុ រាក“ទម លអនកតាទវរ” និង“ទម លតាតាត្់” ពរងាបដ្ីយធវ
ាតចណ ការដ្ឋណស្ថវយពីរបាតជនមម យររាស្ថរ យហយការជី កកកាយយនេះមិ នយឃញមានស្ថលកស្ថនមបុ រាកវិទាអវីយទ។
ការងារយបត្ិកភកឌអរូបី ៖ បានសហការាតមម យមនទីរអប់រ ណ យុវជន និងកី ឡាយខត្ត យបកមយហាស្រសព
យរត្ៀម យដ្មបីយរជសយរសរកុមសិលបៈយ្នមរបចាណយខត្ត និ ងសហការាតមម យររូជណនញែែនករបាណ ននរកសមងវបបធមជ
និ ងវ ិចិ រត្ សិលបៈចុ េះពរងឹងការហាត្់ របាណរបស់ររុសិសស ស្ថលាររុ យកាសលយ និ ងវ ិរកឹ ត្យការយខត្ត និងយលាខន
និ ោយដ្ល់សិសសវ ិទាល័យ ហ៊ាុន ែសន យសរ ីភាព រកុងតាយមម យដ្មបី ចូលរមមមយហាស្រសពសិលបៈយុវជន
ទូ ទណងរបយទសឆ្នណ២០១៥។ បានសហការាតមម យកងរាជអាវុធហត្ា ស្រសុកយកាេះធណ អាាតញធរស្រសុកយកៀនស្ថវយ
និ ងស្រសុកយលកែដ្ក ចុ េះពិនិត្យការលក់-ជម លឌ្ី សចណ នមន១៣កែនលង ដ្កហូត្ឌ្ីសោមនទិ ដ្ឋាការចណ នមន២០៦បនទេះ
និ ងែកនណដ្ល់អាជី វករជមល-លក់ឌ្ីសឲ្យជម ល-លក់ ឌ្ីសណ្ដែដ្លមានទិ ដ្ឋាការពី រកសមងវបបធមជ
និ ងវ ិចិ រត្
សិលបៈ។ បានចុ េះយធវសរមង់ សិត្
ា ិ សិលបៈសូនរូប និងសិលបៈសិបបកមមសរមាប់ឆ្នណ២០១៥យៅស្រសុកយកៀនស្ថវយ
ស្រសុកកណ្ដ
ត លសទឹង និងស្រសុកអងគសល
និ ងបានែត្ចមលងឯកស្ថរកាច់ ចមាលក់ បុរាកែខមរ ជូ នដ្ល់អាជីវករ
មន
របកបអាជី វកមមចមាលក់ពុមស
ព ុីម៉ោង់ត្៍ យៅស្រសុកពញាឮ។ បានចុេះស្រសង់ សិត្
ា ិ បណ្ដណល័យស្ថធារកៈ បណ្ដណល័យ
អងគការ និ ងបណ្ដណោរ។ បានែតល់យសវាស្ថធារកៈជូ នរបាតពលរដ្ាបានចណ នមន៤៩យសវា។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរតតាសក្វ ៖
ការងារយបត្ិកភកឌរូបី ៖ បានចុ េះយៅពិនិត្យបូជនី យដ្ឋានភនណជីតាយពរជ ស្រសុករី រ ីវង់ និងបានចុ េះយធវ
ស្ថលាកប័ រត្ទម លអងគបុរាកចណ នមន១៤ស្ថលាកប័ រត្ យៅស្រសុករតាណកក់ បានចណនមន០២យលក។ បានសហការ
ាតមម យរកសមងវបបធមជ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ ចុ េះពិនិត្យយបាេះបយងាគលែដ្នការពាររបាស្ថទភនណជីសូរយ និ ងរបាស្ថទ
ែសនធមល់ សាិត្យៅស្រសុកសណយរាង។ សហការាតមម យរកសមងវបបធមជ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ អាាតញធរែដ្នដ្ី
ស្រសុកអងគរបុ រ ី យដ្មបីយបាេះបយងាគលកណ កត្់ ទីតាណងរបាស្ថទភនណដ្ឋ។ បានចុ េះពិនិត្យការជីកកកាយទម លយោកតាយមៀវ
ត្ូ ច យៅស្រសុកនរពកបាសចណ នមន០២យលក។ ស្ថរមនទីរយខត្តបានទទម លទរមយទវរូបចណ នមន០១ អណពីែភ
ម ក់ពីរបាត
ពលរដ្ាស្រសុករី រ ីវង់ រូបរពេះពុ ទរធ ទង់
រ០១រពេះអងគអណពីែមភក់ ពីរបាតពលរដ្ាស្រសុករទណង និងយធមញថ្នគមរកយព
ចណ នមន០១ ពី របាតពលរដ្ាស្រសុកអងគរបុ រ ី។ បានចុ េះពិ និត្យរកយឃញវត្ាុបុ រាករបយភទយោនី ចណនមន០១ផ្ទទណង យៅវត្ត
យស្ថមង ស្រសុករទណង ែដ្លបចចុបបននរកាទុកយៅ វត្តយស្ថមង។ យភញៀវចូ លទសសនស្ថរមនទីរយខត្តសរុបចណនមន៩២នក់
(អនតរាតត្ិ ០៧នក់ ) និងស្ថរមនទីរស្រសុកអងគរបុ រ ីសរុបចណនមន២៨១នក់ (អនតរាតត្ិ ៦៤នក់) ។
ការងារយបត្ិកភកឌអរូបី ៖ រកុមសិលបៈអាជីព បានចុ េះជម យបងាាត្់ សិលបៈយៅតាមវ ិទាល័យ និង
អនុវ ិទាល័យយៅកនុងយខត្ត យដ្ឋយបណ ែុសចលនយុវជនឲ្យយធវការហវឹកហាត្់ និ ងបយងកត្ស្ថននដ្ែមី យដ្មបីចូលរមមកនុង
មយហាស្រសពសិលបៈយុវជនទូ ទណងរបយទស។ បានចុ េះែសពវែាយអនុ រកឹ ត្យយលខ៦៣ សតីពីយសវាកមមភាពយនតវ ីយដ្អូ ដ្ល់របាតពលរដ្ាយៅស្រសុករទណង ស្រសុករី រ ីវង់ និ ងែកនណអាជី វករែដ្លរបកបអាជី វកមមភាពយនតឲ្យមាន
ការយល់ដ្ឹងពី ការងារសិលបៈភាពយនត-វ ីយដ្អូ ។ បានចុ េះយៅពិនិត្យការជម ល-លក់ ឌ្ីសខុ សចាប់ យៅែារទនលប់
និ ងែារនរពរ ណយដ្ង យៅស្រសុករីរ ីវង់។ បានចុេះែសពវែាយអប់រស
ណ ីលធមជ សងគមយៅវ ិទាល័យ ប៊ាុន រា៉ោ នី ហ៊ាុន ែសន
ិ ាល័យ សុខ អាន បាទីបានចណនមន០២យលក។ បានចុេះស្រសង់សិត្
បាទី វទ
ា ិស្ថលកសញ្ញញ ស្ថលកយីយហា ផ្ទទណងែាយ
ពាកិជជកមមនិងសាិត្ិសិលបៈសូនរូប និ ងសិបបកមមបានចណនមន០៤យលក យៅរកុងដ្ូនែកវ។ បានចុ េះស្រសង់សិត្
ា ិ
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បណ្ដណល័យ បណ្ដណោរ និ ងត្ូ បលក់ យសៀវយៅបានចណ នមន០៤យលក យៅស្រសុកយកាេះអែកតត្ ស្រសុកបុ រ ីជលស្ថរ
និ ងស្រសុករទណង។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរតក្ាំពរ ៖
ការងារយបត្ិកភកឌរូបី ៖ បានសហការាតមម យររប់ការ ិោល័យវបបធមជ ស្រសុក-រកុងកនុងការការពារ
និ ងែែរកាបុរាកស្ថាន ពិ យសសពរងឹងសកមមភាពការងារែែរការបាស្ថទ និ ងរមកីយដ្ឋានបុរាកវ ិទា។
បានសហការាតមម យការ ិោល័យវបបធមជ រកុងកណ ពត្
ចូ លរមមការងារវាស់ែវងទម លអងគបុរាករត្ពាណងអងគ
យៅរកុងកណពត្។ បានរបរល់វត្ាុបុរាកចណនមន១២ដ្ុណ យៅឲ្យស្ថរមនទីរស្ថលាយខត្ត តាមសណយកសុណខី វច ត្ាុបុ រាក
របស់ស្ថលាយខត្តកណពត្។ បនតស្រស្ថវរាតវ កស្ថងឯកស្ថររបវត្តិវត្ាុបុរាកមម យចណនមនែដ្លសាិត្យរកាមការការពារ
ែែរការបស់វត្តអារាម និងសហរមន៍ មូលដ្ឋាន។
ការងារយបត្ិកភកឌអរូបី ៖ បនតសហការរត្ាត្ពិនិត្យទិដ្ឋាការរបស់រកសមងវបបធមជ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ
យលបនទេះសុីឌ្ី វ ីសុីឌ្ីែដ្លដ្ឋក់ លក់ យៅរកុងកណពត្។ បនតសហការាតមម យស្រសុក-រកុង កនុងការស្រស្ថវរាតវ និ ង
ែែរការបនពកី ទណ យនៀមទមាលប់ និ ងរមកីយដ្ឋានធមមាតត្ិ យដ្មបីរម
ម ចណ ែកកកនុងការែរបកាលយយខត្តកណពត្ឲ្យយៅ
ាតមជឈមកឌលែត្ែខសភាពយនត-វ ីយដ្អូ ។ បានចុ េះរត្ាត្ពិ និត្យ និ ងែកនណអណពីខានត្ាតត្ិ ននកាច់ចមាលក់ ែខមរជូ ន
ដ្ល់អាជី វករចមាលក់ពុមពសុីម៉ោង់ត្៍យៅស្រសុកទឹ ក
ូ
និ ងបនតការស្រស្ថវរាតវរបវត្តិត្មាញឬសសីរបស់សហរមន៍
របាតជនសងាកត្់ អកូត ងែខមរយៅរកុងកណ ពត្។ បានចុ េះស្រសង់ សិត្
ា ិ រត្ាត្ពិ និត្យ និ ងែកនណការដ្ឋក់ តាណងស្ថលក
យីយហា ស្ថលកសញ្ញញ និងផ្ទទណងែាយពាកិជជកមម មិនសមស្រសបតាមបទដ្ឋានាតត្ិ យៅរកុងកណពត្។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរតសក្ប្ ៖

ការងារយបត្ិកភកឌរូបី ៖ បានសហការាតមម យរកៈកមមការវត្តយបាសសមាអត្ កាប់ ឆ្ករនរពែលូវចូ ល

រូង និ ងបរ ិយវករមកីយដ្ឋានភនណសយសៀរាតរបចាណ។ បានចុ េះពិ និត្យ និងស្រសង់ សិត្
ា ិ ទមលបុ រាកចណនមន០១យលក ។

ការងារយបត្ិកភកឌអរូបី ៖ បានចុ េះរត្ាត្ពិនិត្យ និងែកនណដ្ល់មាចស់ហាងកាយហវ-វ ីយដ្អូ និងកែនលង

ជម ល-លក់ ឌ្ីស យដ្មបីទប់ស្ថកត្់ ការបញ្ញ
ច ង
ណ យរឿងអាសអាភាស និ ងយរឿងែដ្លោមនទិ ដ្ឋាការពី រកសមងវបបធមជ និ ង
វ ិចិ រត្សិលបៈ។ ចុេះែសពវែាយ និ ងែកនណ ដ្ល់មាចស់ស្ថលកយីយហា សមាអងការ និ ងអ៊ាុ ត្សក់ និ ងទី តាណងសិបបកមម
ចមាលក់ ពុមពសុីម៉ោង់ត្៍ លកខកៈ ររាស្ថរយៅរកុងែកបបានចណ នមន០៣យលក។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរដត្ពះស្ីហន៊ុ ៖
ការងារយបត្ិកភកឌរូបី ៖ បានយរៀបចណ ែែទណ វត្ាុបុរាកែដ្លមានយៅកនុងមនទីរាតរបចាណ ។
ការងារយបត្ិកភកឌអរូបី ៖ បានចុ េះរត្ាត្ពិនិត្យការហាត្់ របាណយតតយស្ថម របស់សិសសវ ិទាល័យស្រសុក
កណ ពង់ សិលាចណ នមន០១យលក។ បានអយញ្ជញអាជី វករជមល-លក់ឌ្ីសមកយធវការរបជុណ ែកនណចណនមន០៨កែនលង យៅ
រកុងរពេះសីហនុ។
បានអនុ ញ្ញញត្ឲ្យបញ្ញ
ច ង
ណ ភាពយនតលក់ សណបុរត្
រយៈយពល០៣នែៃ
យៅសណ្ដ
ា ោរ
យ្នរជលស្ថរ។ បានយរៀបចណ ឯកស្ថរសតីពីការែត្ចមលង និងបញ្ូច លបទយភលងយដ្មបីយធវការែសពវែាយដ្ល់អាជី វករ
យៅកនុងយខត្ត។ បានសហការាតមម យរកុមហ៊ាុន ែល ស្ថយរ ៉ោត្ អយញ្ជញអាជី ករយធវអាជី វកមមយលកតាណងស្ថលក
យីយហាមករបជុណ និ ងែកនណ សតីពីការយធវពាកយសុណចាប់ យលកតាណងស្ថលកយីយហាបានចណនមន០១កែនលង។ បានយរៀបចណ
ឯកស្ថរសតីពីការែត្ចមលង និ ងបញ្ូច លបទយភលងយដ្មបីយធវការែសពវែាយដ្ល់អាជី វករកនុងយខត្ត។ បានចុ េះស្រសង់
សាិត្ិអាជី វកមមយហគម ជម ល-លក់ ឌ្ីស និ ងយមរកូ-ធុ ងបាស់ចណនមន១២កែនលងយៅស្រសុកនរពនប់។ ការ ិោល័យរចក
យចញចូ លែត្មម យ បានអនុញ្ញញត្ចាប់ របកបអាជីវកមមយលវ ិស័យវបបធមជ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈចណ នមន១១ចាប់ ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរតសកាះក្៊ុង ៖
ការងារយបត្ិកភកឌរូបី ៖ បានែែរកា និ ងយបាសសមាអត្កែនលងរពេះអងគយោកធលក យចត្ី យឃុនឆ្ង
ទី លានទត្់ សី មឈូស អកូត ងែម វត្ាុែដ្លស្រសង់ យចញពី សណយៅលិចាតរបចាណ។ បានសហការាតមម យរកុមអភិរកស
និ ងជម សជុ លកុ លាលភាជន៍ននរកសមងវបបធមជ និងវ ិចិ រត្សិលបៈ ជម សជុ លកុ លាលភាជន៍មមយចណនមនធណ ែដ្ល
បាក់ ែបក។ យភញៀវយទសចរក៍ចូ លទសសនស្ថានី យពាងបុរាក និ ងមឈូសបុ រាក ចណនមន១២០នក់។
ការងារយបត្ិកភកឌអរូបី ៖ បានហវឹកហាត្់ របាណ និងយរៀងខលីដ្ល់សិសសយដ្មបីចូលរមមមយហាស្រសពសិលបៈ
យុវជនថ្ននក់ យខត្ត និ ងចូលរមមមយហាស្រសពសិលបៈយុវជនទូ ទណងរបយទស ឆ្នណ២០១៥។ បានចុ េះរត្ាត្ពិនិត្យ
អាជី វកមមអុិនយធយកត្ ហាងកាយហវ យៅស្រសុកមកឌលសីមា និ ងកែនលងជម ល-លក់ឌ្ីស កនុងរកុងយខមរភូ មិនទ និ ង
បានចុ េះែកនណដ្ល់អាជី វករឲ្យមកសុណចាប់អនុញ្ញញត្យធវចាប់ អាជី វកមមយៅការ ិោល័យរចកយចញចូ លែត្មម យ
បានចណនមន០៣យលក។ បានចុ េះរត្ាត្ពិ និត្យអាជី វកមមសិលបៈសូនរូប យៅរកុងយខមរភូ មិនទ និង ស្រសុកមកឌលសីមា
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រពមទណងបានែកនណដ្ល់អាជី វកររត្ូវចាប់ អនុ ញ្ញញត្ឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវ។ បានចុ េះែកនណដ្ល់អាជីវករយលកស្ថលក
សញ្ញញែមី សមាអងការ អ៊ាុត្សក់ យធវរកចក យដ្មបីឲ្យមកយធវចាប់អនុ ញ្ញញត្យៅការ ិោល័យរចកយចញចូ លែត្មម យ។
ការ ិោល័យរចកយចញចូលែត្មម យ បានអនុ ញ្ញញត្ចាប់ របកបអាជី វកមមយលវ ិស័យវបបធមជ និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈ
ចណ នមន៥៥ចាប់។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរតក្ាំពង់ស្ឺ ព ៖
ការងារយបត្ិកភកឌរូបី ៖ បានចុ េះពិ និត្យ្អឹងដ្ណ រ ីែដ្លរកាទុកយៅអាស្រសមភនណបាត្ស្រសុកែពង ពិនិត្យ
ររឹ េះរបាស្ថទបុ រាកយៅវត្តដ្ុងស្ថត្់ មានឬទធិ ស្រសុកឧដ្ុ ងគ និ ងបានចុ េះស្រស្ថវរាតវរកទម លអងគបុរាកយៅស្រសុកភនណ
ស្រសាចបានចណនមន០៣យលក។ បានចុ េះពិ និត្យការស្ថងសង់ ទីសកាករៈបូ ាតយៅស្រសុកសណយរាងទង និងបានសហការ
ាតមម យឆ្មណរបាស្ថទែកអកពង កាប់ ឆ្ករកូនយ
ែដ្លដ្ុ េះយលរបាស្ថទ និ ងរត្ាត្ពិ និត្យែរកងមានការកាប់បណែិ ច
ល
បណ ផ្ទលញបានចណ នមន០៥យលក។ យភញៀវចូ លទសសនស្ថរមនទីរនរៈបុរ ីសរុបចណ នមន១.១៥៩នក់។
ការងារយបត្ិកភកឌអរូបី ៖ បានសហការាតមម យមនទីរអប់រ ណ យុវជន និ ងកី ឡាយខត្ត យបកមយហាស្រសព
សិលបៈយុវជនថ្ននក់មូលដ្ឋានយខត្តឆ្នណ២០១៥
និងបណែុលចលនតាមវ ិទាល័យកនុងយខត្ត
បយងកត្រកុមសិលបៈ
ិទាល័
យុវជនតាមវ
យ យដ្មបីចូលរមមរបកម ត្របែជងកនុងមយហាស្រសពសិលបៈយុវជនថ្ននក់ មូលដ្ឋានយខត្តឆ្នណ២០១៥។
បានបញ្ូជ នររូជណនញរបាណយៅបកុត េះបណ្ដ
ត លសិសសវ ិទាល័យកណ ពង់ សឺ ព យដ្មបីបងាាត្់ ពីទរមង់របាណរបាតរបិយែខមរ
និ ងបងាាត្់ពីទរមង់ របាណចន្ដងកង់យទបបយងកត្ែមី ដ្ល់សិសសយៅមកឌលកូ យរ ៉ោ ស្រសុកសណយរាងទង។ បានយរៀបចណយបកវរគ
បងាាត្់ របាណដ្ល់សិសសយោធា អា យស អូ ចណ នមន៣៣នក់ យដ្មបីយរត្ៀមយកយៅសែមតងយៅយរៅរបយទស។
បានចុ េះពិ និត្យការបញ្ញ
ច ង
ណ ភាពយនតលក់ សណបុរត្
របស់រកុមហ៊ាុនរ ៉ោករបូដ្ឋកសិន
និងរកុមហ៊ាុនស្ថន់យដ្
យៅសទឌ្ី
ូ យោែត្ភាពយនតបានចណនមន០២យលក។ បានចុ េះពិ និត្យ និងែកត្រមូវកបមនខានត្កាច់ចមាលក់ែខមរចណ នមន០១
កែនលង យៅរកុងចារមន និ ង០៣កែនលងយទៀត្យៅស្រសុកសណយរាងទង។ ការ ិោល័យរចកយចញចូ លែត្មម យ
រកុងចារមន បានអនុញ្ញញត្ចាប់ របកបអាជីវកមមយលវ ិស័យវបបធមជ
និងវ ិចិ រត្សិលបៈចណ នមន១១ចាប់
ទទម លែវ ិកាបាន៣៨០.០០០យរៀលបង់ ចូលែវ ិការដ្ា ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរដក្ាំពង់ឆ្ន ាំង ៖
ការងារយបត្ិកភកឌរូបី ៖ បានចុ េះស្រសង់ សិត្
ា ិ របាស្ថទ ទម លរបាស្ថទ ររឹេះរបាស្ថទ ស្ថានី យបុយររបវត្តិ
និ ងរមកីយដ្ឋានវបបធមជរបវត្តិស្ថស្តសតបានចណនមន០២យលក។
ការងារយបត្ិកភកឌអរូបី ៖ បានចុ េះស្រសង់ សិត្
ា ិ សិលបៈទសសនី យភាព សិលបៈសូនរូប សិលបៈ
ភាពយនត និ ងអភិ វឌ្ឍវបបធមជ បានចណនមន០៤យលក។ បានស្រស្ថវរាតវរបវត្តិបុកយចូ លឆ្នណរបនពកីាតត្ិ ែខមរ បាន
០១ អត្ាបទ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរដសពាធិសរ់ ៖
ការងារយបត្ិកភកឌរូបី ៖ បានយរៀបចណ យធវស្ថលកសញ្ញញយដ្មបីអភិរកសទី តាណងែនូរបុ រាកយៅស្រសុករកររ
បានចណនមន០២ស្ថលក។ បានចុ េះរត្ាត្ពិនិត្យការស្ថងសង់ សណកង់ យៅវត្តទមលរូ និ ងចុ េះពិនិត្យយមលទម លបុរាក
មម យកែនលងែដ្លមានយដ្មយ
ទលធណ មមយយដ្ម និ ងមានអាយុកាលរបែហលាតង១០០ឆ្នណ
សាិត្យៅស្រសុក
កយកតៀងបានចណនមន០២យលក។ បានចុ េះយៅពិ និត្យ និងែសពវែាយពីចាប់ ការពារយបត្ិ កភកឌដ្ល់របាតពលរដ្ា
រស់យៅជុណ វ ិញមាត្់ បឹងទយនលអុណ (បឹងរបវត្តិស្ថស្តសត) យៅស្រសុកកយកតៀង និងបានចុេះាតមម យនយកដ្ឋានបុរាកវត្ាុ
ពិ និត្យ និ ងវាយត្នមលវត្ាុសិលបៈយៅែទេះរបាតពលរដ្ាឃុណរបយមា៉ោ យ ស្រសុកវាលែវង យដ្ឋយពិនិត្យយឃញមានវត្ាុសិលបៈ
មម យចណ នមនយៅទីយនេះ។
ការងារយបត្ិកភកឌអរូបី ៖ បានយរៀបចណ មយហាស្រសពសិលបៈយុវជនថ្ននក់ យខត្ត យៅវិទាល័យយពាធិ ស្ថត្់ ។
បានចុ េះបងាាត្់
និងែកសរមាលដ្ល់រកុមសិលបៈមហាជនបានចណ នមន០២រកុម។
បានចុ េះពិនិត្យយលការជម លិ ិរត្សិលបៈយៅស្រសុករកររ ស្រសុកកយកតៀង ស្រសុកភនណរកវាញ
លក់ ឌ្ីសែដ្លោមនទិ ដ្ឋាការពី រកសមងវបបធមជ និងវច
និ ងចុេះតាមដ្ឋនការចាក់បញ្ញ
ច ណងវ ីយដ្អូ អាសអាភាសតាមហាងកាយហវបានចណ នមន០៧យលក។ បានចុ េះពិនិត្យ និ ង
ែសពវែាយដ្ល់អាជី វករចមាលក់ យៅស្រសុកភនណរកវាញចណនមន០២យលក។
បានចុ េះជរមុញអាជី វករឲ្យមកសុណចាប់
របកបអាជី វកមមបានចណនមន០៧យលក។ ការ ិោល័យរចកយចញចូ លែត្មម យបានអនុ ញ្ញញត្ចាប់ របកបអាជី វកមម
ិ ិរត្សិលបៈចណ នមន១២ចាប់ ទទម លែវកា
ិ បាន៧៥៥.០០០យរៀលបង់ចូលែវ ិការដ្ា ។
យលវ ិស័យវបបធមជ និងវច
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរដបារ់ដាំប្ង ៖

ការងារយបត្ិកភកឌរូបី ៖ បានចុ េះយៅពិនិត្យខនងអាងឃូបដ្ឋក យៅស្រសុកែមយោលចណ នមន០១យលក
និ ងយភញៀវចូ លទសសនស្ថរមនទីរយខត្តសរុបចណ នមន១០១នក់ (អនតរាតត្ិចណនមន១៣នក់ ) ។
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ការងារយបត្ិកភកឌអរូបី ៖ បានហាត្់ កាច់ បាត្យលាខន និ ងរបាណ ាតរបចាណ។ បានអនុ ញ្ញញត្ចាប់
អាជី វកមមត្ន្ដនតីសម័ យបាន១៨ចាប់ សិបបកមមចមាលក់ យ
បាន០១ចាប់ និងអាជី វកមមបណពងសយមលងបាន០៣
ចាប់ ។ បណ្ដណល័យយខត្តបានយបកទវរជូ នស្ថធារកជនចូ លអានយសៀវយៅាតយរៀងរាល់នែៃ (យលកែលងនែៃ
ប់ សរមាក)។ ការ ិោល័យរចកយចញចូ លែត្មមយរកុងបាត្់ដ្ណបង យចញលិខិត្អនុ ញ្ញញត្ររប់ យសវាកមមវបបធមជ
ចណ នមន១៣ចាប់ និ ងយៅស្រសុកបយវលចណនមន០៣ចាប់។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរដនប្៉ៃលន
ិ ៖
ការងារយបត្ិកភកឌអរូបី ៖ បានត្យមលងយរឿងយលាខនខលីបានមម យទរមង់ “ស្ថមរត្ីយុវជនសម័ យែមីយល
ទឹ កដ្ី ននវបបធមជ ” និងបានយបកមយហាស្រសពថ្ននក់ យខត្តសរមាប់ យុវជនយលកទី៥ ឆ្នណ២០១៥។ បានចុេះស្រសង់ទិននន័យ
អាជី វករជម ល-លក់ ឌ្ីសររប់ របយភទ យៅរកុងនប៉ោ លិនចណ នមន០១យលក។ បានចុ េះស្រសង់ សិត្
ា ិបណ្ដណោរ និងត្ូបលក់
យសៀវយៅយៅរកុងនប៉ោ លិន និ ងស្រសុកស្ថលាយរៅចណ នមន០២យលក។ ការ ិោល័យរចកយចញចូ លែត្មម យ បានយធវ
លិខិត្អនុញ្ញញត្ឲ្យរបរុណ ត្ន្ដនតីស្រស្ថយបៀលីអូចណនមន០១យលក និងជម ល-លក់ ឌ្ីសចណនមន០១យលក។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរដប្នាទយមានជ័យ ៖
ការងារយបត្ិកភកឌរូបី ៖ ចូ លរមមយដ្ឋេះស្រស្ថយទណ នស់ដ្ីទមលរបាស្ថទ យៅស្រសុករពេះយនរត្រពេះចណ នមន
០១យលក។យភញៀវចូ លទសសនស្ថរមនទីរយខត្តសរុបចណនមន១៣២នក់ (អនតរាតត្ិ១៦នក់ ) របាស្ថទបនទយឆ្មរ
ចណ នមន២.៨៧១នក់ (អនតរាតត្ិ ៤៥១នក់ ) និ ងស្ថរមនទីរបុ រាកវ ិទាយទពយកាស្ថ-ស្ថនយសរុបចណនមន១៥២នក់
(អនតរាតត្ិ៤២នក់ )។
ការងារយបត្ិកភកឌអរូបី ៖ បានចុ េះរត្ាត្ពិ និត្យ ែកនណអប់រ ណដ្ល់អាជី វករជមល-លក់ឌ្ីសយៅរកុង
សិរ ីយស្ថភ័ក និងរកុងយបា៉ោ យែប៉ោ ត្ សតីពីការយោរពចាប់ កមមសិទិប
ធ ញ្ញញ។ បានចុេះយធវចាប់ បនតអាជីវកមមឆ្នណ២០១៥
ចណ នមន១០កែនលង និ ងបានចុ េះរត្ាត្ពិ និត្យវត្ាុសិលបៈចមាលក់ យ
ចណ នមន០២រូបែដ្លរត្ូវនណយចញយៅយខត្តយសៀមរាប
និ ងចមាលក់ែី ម អណ ពីែច
ម ណ នមន០៤រូប យដ្មបីនណយចញយៅរាជធានី ភណ យន ពញ ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរដឧរតរមានជ័យ ៖
ការងារយបត្ិកភកឌរូបី ៖ បានសហការាតមម យនររបាលការពារយបត្ិ កភកឌ ននសនងការនររបាល
យខត្ត យធវលិខិត្យកាេះអយញ្ជញមាចស់ចណការដ្ណ ងមី
របែហលាតង៣ហិចតា យៅស្រសុកបនទយអណ ពិល មកស្ថកសមរ
ូ
ករកីជី កកកាយទម លយោករប៉ោ ង។ បានចុ េះពិនិត្យស្ថានភាពរបាស្ថទរុកែដ្លទទម លរងនូ វការយ្េះនរព និ ង
ពិ និត្យ វាយត្នមលយលរយរមាងរត្ាសរតាយនរពស្ថពនអូរជី ក និងរបាស្ថទរពហមកិល។សហការាតមម យអធិ ការដ្ឋាន
នររបាលស្រសុកបនទយអណពិល និងនររបាលការពារយបត្ិកភកឌ បានទប់ ស្ថកត្់បទយលមសជីករកកណ កប់ យលដ្ី
ទម លមម យកែនលងកនុងស្រសុកបនទយអណ ពិល យដ្ឋយបានឃ្ត្់ ខមនមនុ
ល
សសចណនមន០៤នក់ និងសមាភរៈមម យចណនមន និ ង
បានយដ្ឋេះែលងវ ិញយរកាយពី យធវកិចចសនា និងអប់រ ណរមច។ បានចុ េះវាស់ែវងកណ កត្់ រពណ ដ្ីទមលរបាស្ថទភនណដ្ីាតមម យ
មាចស់កមមសិទិ ដ្
ធ ីែដ្លមានយៅជុណ វ ិញទម លរបាស្ថទ សាិត្យៅរកុងសណយរាង។ បានចុ េះកាប់ ឆ្ករនរពកនុងបរ ិយវក
របាស្ថទយៅស្រសុករត្ពាណងរបាស្ថទយដ្មបីងាយស្រសាលសរមាប់ យភញៀវយទសចរក៍ចូលទសសន។
ការងារយបត្ិកភកឌអរូបី ៖ បានចុ េះពិនិត្យបញ្ញ
ច ណងភាពយនត-វ ីយដ្អូ ែដ្លោមនទិ ដ្ឋាការពី រកសូង
វបបធមជ និងបានយធវការែកនណដ្ល់អាជីវករជម លយមរកូ ធុ ងបាស វ ីយដ្អូចល័ត្ អណពីករមិ ត្សយមលង យៅរកុង
សណយរាង។ បានចុ េះពិនិត្យសកមមភាពយធវពុមពរានយទវតា យៅរកុងសណយរាង។ បានចុ េះពិ និត្យសកមមភាពយធវពុមពរាន
យទវតាយៅរកុងសណយរាង ែលិត្វត្ាុសិលបៈអណពីយ
និ ងសុីម៉ោង់ត្៍យៅស្រសុកអនលង់ែវង និ ងពិនិត្យកែនលងលក់ វត្ាុ
សិលបៈអណ ពីយតត លាពក់ វលល្ ស្ថពន់ របាក់ លងាិនយៅចណ កុចរចកអនតរាតត្ិអូរស្ថមច់ ។ បានពិ និត្យរកចាប់ យធវ
អាជី វកមមអ៊ាុត្សក់ សមាអងការ និងលមអរកចកយៅរកុងសណយរាងចណ នូន០១យលក និ ងបានស្រសង់ ទិននន័យចណនមន
បណ្ដណោរ បណ្ដណល័យ និងអងគការែដ្លមានកនុងយខត្ត។ ការ ិោល័យរចកយចញចូ លែត្មម យរកុងសណយរាង
បានយចញលិខិត្អនុ ញ្ញញត្របកបអាជីវកមមយលវ ិស័យវបបធមជ និងវ ិចិរត្សិលបៈ០៩ចាប់ ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរដសស្ៀមរាប្ ៖
ការងារយបត្ិកភកឌរូបី ៖ បានចុ េះហាមឃ្ត្់ និងបញ្ឈប់ ាតស្ថាពរនូ វសកមមភាពការបូមខាច់
ខុ សចាប់០១កែនលង ាតប់ ែូវបុ
ល រាក សាិត្យៅស្រសុកពមកបានចណនមន០២យលក។បានែសពវែាយយសចកតីសយរមច
យលខ០១ស.រ សតីពីការកណកត្់ បរ ិយវក របាស្ថទ ទមល ស្រសេះ រត្ពាណង និ ងស្ថពនបុ រាក យៅស្រសុកពម ក ស្រសុកវា៉ោ រ ិន
និ ងស្រសុកអងគរជុណចណនមន០៧យលក។
យភញៀវចូលទសសនស្ថរមនទីរាតត្ិ អងគរសរុបមានចណនមន១៧.១០៥នក់
(អនតរាតត្ិ ១៦.៥០៤នក់)
ស្ថរមនទីររពេះនយរាត្តមសីហនុ ចណនមន៨.០០៩នក់(អនតរាតត្ិ ៧.៦៨៣នក់ )
ស្ថរមនទីរវត្តរាជបូ ពជចណនមន១.៩៣២
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នក់ (អនតរាតត្ិ១.៨០៩នក់ ) និងមកឌលឧរកិដ្ាកមមរបល័យពូជស្ថសន៍ (វត្តែី )ម ចណ នមន៩.៨១១នក់ (អនតរាតត្ិ
៩.២៤៣នក់)។
ការងារយបត្ិកភកឌអរូបី៖បានែដល់លិខិត្អនុញ្ញញត្នណយចញវត្ាុសិលបៈយៅយរៅរបយទសចណនមន៤២រូប
រកុមសិលបៈមហាជនចណនមន២៤រកុមបានយចញសែមតងតាមយរាងមយហាស្រសព សណ្ដ
ា ោរ យភាជនី យដ្ឋាន និង
ែាររារត្ីជូនយភញៀវាតត្ិ និងអនតរាតត្ិ ទសសនាតរបចាណ។ បានចុ េះែកនណ និងរត្ាត្ពិ និត្យបទយលមសភាពយនតវ ីយដ្អូ ដ្ល់អាជី វករភាពយនត-វ ីយដ្អូ (ការែលិត្ ការចាក់ បញ្ញ
ច ណង ការជម ល-លក់ ឌ្ីសអាសអាភាស និ ងោមន
ទិ ដ្ឋាការ) ឱ្យចូ លរមមអនុ វត្ដតាមលិខិត្បទដ្ឋានចាប់ចណនមន៥៥កែនលង យៅស្រសុកពមក ស្រសុកជី ែរកង ស្រសុកអងគរជុណ
ស្រសុកបនទយស្រសី និ ងស្រសុករបាស្ថទបារង។ បានរត្ាត្ពិ និត្យ និ ងែកនណ ដ្ល់អាជីវករ សិបបករែដ្លកណពុងបយរម
យសវាកមមទក់ ទងនឹ ងជណនញសិលបៈសូនរូប និងសិបបកមមឲ្យយោរពតាមកាច់ ចមាលក់ ែខមរ យៅតាមែារននកនុង
រកុងយសៀមរាបបានចណ នមន៦៩កែនលង។ សហការាតមមយរកុមការងារចរមុេះស្ថលារកុងយដ្មបីយរៀបចណ សណ្ដ
ត ប់ ធានប់
និ ងែសពវែាយដ្ល់អាជី វករាតមាចស់ស្ថលកសញ្ញញែដ្លយលកតាណងោមនសណ្ដ
ត ប់ ធានប់
និងពុណយោរពចាប់បាន
២៩កែនលង យៅរកុងយសៀមរាប។ បានចុ េះ
យល
ស្ថលក
និ ងផ្ទទណងែាយ
ពាកិជជកមម
និ ងសហការាតមម យរកុមការងារចរមុេះស្ថលារកុង យដ្មបីយរៀបចណ សណ្ដ
ត ប់ ធានប់ រកុងយសៀមរាប
ចុ េះ
ស្ថលកយីយហាែដ្លយលកតាណងយដ្ឋយពុណ យោរពចាប់ បាន
៦
។ បានចុ េះ
០ យលក
ិ ័យវបបធមជ
។ ការ ិោល័យរចកយចញចូ លែត្មម យរកុងយសៀមរាប បានែដល់ចាប់ យសវាកមមយលវស
និ ងវ ិចិ រត្សិលបៈចណ នមន៦២ចាប់។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរតត្ពះវិហារ ៖
ការងារយបត្ិកភកឌរូបី ៖ បានចុ េះពិ និត្យយមលរបាស្ថទបុរាកសាិត្យៅទី តាណងដ្ីសមបទនយសដ្ាកិចច
របស់រកុមហ៊ាុនធី ងា៉ោ យៅស្រសុករយវៀង និ ងរកុមហ៊ាុនឡានយហវន យៅស្រសុកែ្បចណ នមន០២យលក។ បានទទមលវត្ាុ
បុ រាកសរុបចណនមន១៦ដ្ុណ។ សកមមភាពឆ្មណរត្ាសរតាយនរពតាមរបាស្ថទបុ រាកបានចណនមន៣៧.៧៨៤ែម៉ោ រត្កាយរ ៉ោ
និ ងយភញៀវចូ លទសសនតាមរបាស្ថទននមានចណ នមន១៩២នក់ (អនតរាតត្ិ២៥នក់ ) ។
ការងារយបត្ិកភកឌអរូបី ៖ រកុមសិលបៈបានយចញសែមតងកនុងកមមវ ិធី យែសងបកនុងយខត្ត។ បានស្រសង់
សាិត្ិសិលបៈសូនរូប និងសិលបៈសិបបកមមយៅស្រសុកែ្ប ស្រសុកសងគមែមី សាិត្ិអភិវឌ្ឍវបបធមជយៅស្រសុករយវៀង ស្រសុក
ាតណកានត ស្រសុកែ្ប និងសាិត្ិសិលបៈភាពយនតយៅស្រសុកាតណកានត ស្រសុកសងគមែមី និ ងស្រសុកែ្បបានចណ នមន០៧
យលក។ បានចុ េះរត្ាត្ពិនិត្យែកនណអាជីវករជម ល-លក់ ឌ្ីស និ ងចាក់ ធុងបាស ឲ្យមកយធវចាប់បនតអាជី វកមមសិត្
ា
យៅស្រសុកែ្ប និ ងស្រសុករូែលន។ ការ ិោល័យរចកយចញចូ លែត្មម យរកុងរពេះវ ិហារ បានែតល់ចាប់ អាជីវកមម
ែត្រូប ភាពយនត ចមាលក់ សុីម៉ោង់ត្៍ ធុ ងបាស់ ែលបងរបាតរបិ យ និ ងកាត្់សក់ ចណនមន០៩ចាប់ ។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរតក្ាំពង់ធាំ ៖
ការងារយបត្ិកភកឌរូបី ៖ បានចុ េះយៅទទម លវត្ាុបុរាកពី យលាកអភិ បាលស្រសុករបាស្ថទបលល័ងច
គ ណ នមន
០២ដ្ុណ។ បានចុ េះពិ និត្យវត្ាុបុរាកមានរាងបមនរជុងរទែវងាតបនទេះចណ នមន០២ដ្ុណ ែដ្លរបាតពលរដ្ាជីកអកូត ង
របទេះយឃញយៅស្រសុករបាស្ថទសណបូរ។ បានសហការាតមម យឆ្មណរបាស្ថទ រត្ាសរតាយែលូវចូ លយៅរបាស្ថទរបង
រមាសរបែវង២.០០០ែម៉ោ រត្
និងបានកាត្់ យមមកូនយ
យៅរកុមរបាស្ថទរបងរមាសបានចណនមន០៩របាស្ថទ។
យភញៀវចូ លទសសនស្ថរមនទីរយខត្តសរុបចណនមន១១៦នក់ (អនតរាតត្ិ ២៤នក់ )។ បានសហការាតមម យ Waseda
ជម សជុ លបងាកន់នដ្ N1 ខាងត្បូងរមចរាល់ ជម សជុលបិ ទមុ ខសសរយផ្ទអបរបាស្ថទ N1 ខាងត្បូងបាន០២ែម៉ោ រត្
កាយរ ៉ោ បិទមុខជញ្ញ
ជ ង
ណ របាស្ថទN1 បាន០៤ែម៉ោ រត្កាយរ ៉ោ យរឥដ្ារបាស្ថទN1 បាន០៦ស្រសទប់ និ ងកាត្់យមមកូនយ
ដ្ុ េះយលរបាស្ថទបានចណនមន០២របាស្ថទ។
ការងារយបត្ិកភកឌអរូបី ៖ បានបងាាត្់ សិសសថ្ននលយរៀងរាល់នែៃអាទិ ត្យ។ បានចុេះស្រសង់ សិត្
ា ិ ភាពយនត
សាិត្ិសិបបកមមសិលបៈសូនរូបតាមបណ្ដ
ត ស្រសុក-រកុងសរមាប់ ឆ្នណ២០១៥ និ ងចុ េះជរមុញអាជី វករតាមបណ្ដ
ត ស្រសុក
ឲ្យមកយធវចាប់ អាជីវកមមបនតយទៀត្។ បានែចកតារាងររមូសិត្
ា ិជូនដ្ល់ការ ិោល័យវបបធមជ តាមបណ្ដ
ត ស្រសុក។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរតក្ាំពង់ចម ៖
ការងារយបត្ិកភកឌរូបី ៖ បានចុ េះរត្ាត្ពិនិត្យស្ថានភាពរបាស្ថទរុកោយហម យៅស្រសុកនរព
រ
និ ងបានចុ េះយៅយធវអនម័ យយៅរបាស្ថទនររបាជ័ យចណនមន០២យលក។
ការងារយបត្ិកភកឌអរូបី ៖ បានចុ េះែសពវែាយ និ ងយធវការែកនណដ្ល់អាជីវកមមភាពយនតមមយចណនមន
ែដ្លពុណ ទន់ មានចាប់ អនុ ញ្ញញត្រត្ឹ មរត្ូវ និ ងបានចុេះស្រសង់ សិត្
ា ិ សិបបកមមយៅរកុងកណ ពង់ ចាមបានចណនមន០២យលក។
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ិ ័យវបបធមជ និងវច
ិ ិរត្
ការោ
ិ ល័យរចកយចញចូលែត្មមយរកុងកណពង់ចាម បានអនុញ្ញញត្ចាប់របកបអាជីវកមមយលវស
សិលបៈចណ នមន១០ចាប់។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរដស្ង
ឹ ទ សត្រង ៖
ការងារយបត្ិកភកឌរូបី ៖ បានចុ េះរត្ាត្ពិនិត្យវត្ាុបុរាក ទម លរបាស្ថទ និ ងទប់ ស្ថកត្់របាតពលរដ្ា
ចណ នមន០២ររាស្ថរែដ្ល លក់ ដ្ូរយលទម លរបាស្ថទរពេះយោ និ ងបានហាមមិ នឲ្យមានការលក់ដ្ូរយលទម លរបាស្ថទ
សាិត្ននយៅស្រសុកថ្នឡាបរ ិវា៉ោ ត្់ ។
ការងារយបត្ិកភកឌអរូបី ៖ បានបនតបងាាត្់របាណដ្ល់សិសសវ ិទាល័យរពេះរាជបូជនី យកិ ច។
ច
បាន
ស្រស្ថវរាតវ និ ងចងរកងបយងកត្របាណ “សរមស់មចាឆបា៉ោ យសអុី ” និ ងយលាខននិ ោយ “យបនែៃយៅែត្រេះ”។ បានចុ េះ
ែកនណដ្ល់អាជី វករភាពយនត-វ ីយដ្អូ ទណងអស់ែដ្លមានកនុងយខត្តឲ្យមកដ្ឋក់ ពាកយសុណរបកបអាជី វកមមសរមាប់
ឆ្នណ២០១៥។ បានចុ េះរត្ាត្ពិ និត្យស្ថលកយីយហាយៅរកុងសទឹងែរត្ងចណ នមន០១យលក។ ការ ិោល័យរចកយចញចូ ល
ែត្មម យ បានអនុញ្ញញត្ចាប់ របកបអាជីវកមមយលវ ិស័យវបបធមជ និងវ ិចិ រត្សិលបៈចណ នមន១០កែនលង។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរដររនគ្ីរ ី ៖
ការងារយបត្ិកភកឌរូបី ៖ បានចុ េះយបាេះបយងាគលរពណ ររឹ េះរបាស្ថទរពេះយវសនតរ យៅស្រសុកលណផ្ទត្់ និ ង
ឺ
ចុ េះរត្ាត្ពិ និត្យការកាប់ នរពកនុងត្ណ បន់ ររឹ េះរបាស្ថទរពេះពុ ទធ យៅស្រសុកវុននសចណ
នមន០៤យលក។ បានចុ េះយធវការវាស់
ែវងដ្ី យៅត្ណ បន់ភណ ខា
ន វ ញ់ែដ្លមានរបាតពលរដ្ាចូលកាប់ នរពកនុងត្ណ បន់ យនេះ។ បានចុ េះរត្ាត្ពិនិត្យយរៀបចណ របាស្ថទ
ោ៉ោ កណ្ដណ ង យដ្មបីទទម លយភញៀវាតត្ិ -អនតរាតត្ិចូលទសសន។
ការងារយបត្ិកភកឌអរូបី ៖ បានចុ េះរត្ាត្ពិនិត្យការហវឹកហាត្់របស់រកុមសិលបៈមហាជនភូ មិត្ង
កង ិៈយរៀងរាល់សបាតហ៍។
បានចុ េះរត្ាត្ពិនិត្យកែនលងចាក់បញ្ញ
ច ង
ណ ទូ រទសសន៍ែខសកាបបានចណនមន០៤យលក។
បានចុ េះពរងឹ ងសិបបកមមចមាលក់ យៅស្រសុកកូនមុណ និងរត្ាត្ពិ និត្យកែនលងលក់ វត្ាុអនុ សាវរ ីយ៍យៅស្រសុកបរែកវចណ នមន
០៤យលក។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរដមណឌលគ្ីរ ី ៖
ការងារយបត្ិកភកឌអរូបី ៖ បានចុ េះយៅបកុត េះបណ្ដ
ត លយលាខនខលីប និ ងរបាណដ្ល់សិសសកនុងមកឌល
ចណ ការែត្ និ ងសិសសវ ិទាល័យ ហ៊ាុន ែសន មកឌលរី រ ីចណនមន១៥យលក។ បានចុ េះរត្ាត្ពិនិត្យអាជីវកមមជមលលក់ ឌ្ីសយៅែារែសនមយនរមយ និ ងតាមសងាកត្់ ទណង៤ យដ្ឋយដ្កហូត្បានឌ្ីសោមនទិ ដ្ឋាការចណ នមន២.២៧៦
បនទេះ និងយធវការដ្ុត្បណ ផ្ទលញយចាល។ បានយបាសសមាអត្អាស្រសមទណងបីយៅយលមជឈមកឌលវបបធមជជនាតត្ិ យៅ
ភនណយដ្ឋេះរកមុណ សរមាប់យភញៀវយទសចរក៍មកយលងកណ ស្ថនត
និ ងបានចុ េះវាស់ដ្ីភណ ស
ន រមាប់
ូសឆ្យយធវកាណជយកតរ
យ ងយៅអាស្រសមយលាកោយែលណ។ បានចុ េះស្រសង់ ទិននន័យស្ថលកយីយហាយៅរកុងែសនមយនរមយចណនមន០១យលក។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរតនត្ពសវង ៖
ការងារយបត្ិកភកឌរូបី ៖ បានសហការាតមម យអាាតញធរស្រសុកសុីធរកណ្ដ
ត ល និង ស្រសុកបាភនណសិកា
ែសវងយល់ពីរបវត្តិរបាស្ថទនរពយដ្មស្រសុក និងរបាស្ថទវ ិហារច័ន។
ទ យរៀបចណ យធវបលល័ងគសរមាប់ត្មកល់រពេះអងគ០២
រពេះអងគយៅទម លបារាយក៍អែកតត្។ បានចាក់ដ្ីពរងីកទមលបារាយក៍អែកតត្បាន១១០យោយនត ាតអណ យណ្ដយ
សបបុរសជន។ យភញៀវចូ លទសសនស្ថរមនទីរយខត្តមានចណនមន៤៤នក់ ។
ការងារយបត្ិកភកឌអរូបី ៖ បានហាត្់បទយភលង និងចយរមៀងសម័ យាតយរៀងរាល់នែៃ និ ងចុ េះបងាាត្់របាណ
ដ្ល់រកុមរបាណសិសសយៅតាមមហាវ ិទាល័យ និងវ ិទាល័យបាន០៣របាណ។ បានចុ េះពិ និត្យអាជី វកមមវ ីយដ្អូលក់
កាយហវយៅរកុងនរពែវង និ ងស្រសុកពាមរក៏ចណនមន០៦យលក។ បានរត្ាត្ពិ និត្យសិបបកមមពុមពសុីម៉ោង់ត្៍ និ ងចមាលក់ យ
យៅតាមបណ្ដ
ត រកុង-ស្រសុក និ ងស្រសង់ សិត្
ា ិ សិបបកមមររប់ របយភទយដ្មបីសុណយបកវរគបកុត េះបណ្ដ
ត ល និ ងចុេះពិ និត្យ
សិបបកមមត្មាញហូលផ្ទមម ង យៅស្រសុកសុីធរកណ្ដ
ត លចណ នមន០១យលក។ បានពិ និត្យការដ្ឋក់ តាណងស្ថលកសញ្ញញ
ររប់ របយភទយៅស្រសុកពារាណង និងស្រសុកកណពង់ រត្ែបកចណនមន០៦យលក។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរតសវយសរៀង ៖
ការងារយបត្ិកភកឌរូបី ៖ ចុ េះរត្ាត្ពិនិត្យទម លបុ រាក និងរបាស្ថទបុរាកចណ នមន៣២យលក។ បានចុ េះ
សហការាតមម យអាាតញធរែដ្នដ្ី យធវបលង់ទមលបុរាកចណនមន០៤បលង់
និ ងែសពវែាយចាប់ សីព
ត ីកិចចការពារយបត្ិក
ភកឌចណនមន១០យលក។ បានចុ េះរត្ាត្ពិនិត្យវត្ាុបុរាកយៅតាមទី ស្ថធារកៈចណនមន០១យលក។
ការងារយបត្ិកភកឌអរូបី៖ បានបងាាត្់ របាណដ្ល់សមារមន៍ យុវជនយខត្តចណនមន០១រកុម រកុមសិលបៈ
មហាជនចណ នមន០៨រកុម និងអងគការកូ ដ្ូែខមរយៅឃុណតាសមស។ បានរត្ាត្ពិនិត្យអាជី វកមមជមល-លក់ ឌ្ីសចណនមន០៤
យលក រកយឃញឌ្ី សោមនទិ ដ្ឋាការចណនមន៨៩៥បនទេះ។ ចុ េះែសពវែាយចាប់ សតីពីវ ិស័យភាពយនត និងវ ីយដ្អូបាន
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ចណ នមន០២យលក។ បានចុ េះពិនិត្យសហរមន៍ សិបបកមមអណពីឬសសី និ ងអញ្ូច ត្ និងបានស្រស្ថវរាតវ ចងរកងរបវត្តិអណពី
សិបបកមមររប់ របយភទបាន០១អត្ាបទ។ ចុ េះរត្ាត្ពិនិត្យការដ្ឋក់ តាណងស្ថលកយីយហា និងផ្ទទណងែាយពាកិជជកមម
ចណ នមន០៨យលក
និ ងបានស្រស្ថវរាតវរបវត្តិយែសងបទក់ ទងាតមម យវបបធមជ កុងភូ
ន មិស្ថស្តសតយខត្តបាន០១អត្ាបទ។
ការ ិោល័យរចកយចញចូលែត្មម យ បានយចញលិខិត្អនុ ញ្ញញត្យលកស្ថលកសញ្ញញ និងផ្ទទណងយីយហាររប់ របយភទ
ចណ នមន០៤កែនលង និង យចញអាាតញប័ កណដ្ល់អាជី វករកនុងការរបរុណ និងសែមតងសិលបៈចណ នមន០១យលក។
មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈសខរតរបង្ម
ាំ៊ុ ៖
ូ
ការងារយបត្ិកភកឌរូបី ៖ បានបនតចុេះស្រសង់ទិនន
ន ័ យយបត្ិកភកឌរូបីែដ្លមានយៅកនុងយខត្ត និ ង បាន
សហការាតមម យអាាតញធមូលដ្ឋាន ចុ េះទប់ ស្ថកត្់បទយលមសជី កកាយយកដ្ី យធវឲ្យប៉ោ េះពាល់ជុណវ ិញទម លបុរាក និ ង
របាស្ថទបុ រាកែដ្លសាិត្យៅស្រសុកអូ រាង
ណ ឪ។
សហការាតមម យមនទីរយទសចរក៍ចុ េះសិការបាស្ថទនរពរី
របាស្ថទយជងអង របាស្ថទរពេះសមតី យៅស្រសុកពញាែរកក របាស្ថទរពេះធាត្ុបាស្រសី របាស្ថទចក របាស្ថទ
រ ណដ្ិ ល យៅស្រសុកអូ រាង
ណ ឪ និងចុ េះសិការមកីយដ្ឋានទឹកធាលក់ យហាង យៅស្រសុកត្ណ ែបរ ។
ការងារយបត្ិកភកឌអរូបី ៖ បានែកលមអស្ថននដ្សិលបៈមហាជន និងសមារមសិលបៈយលទរមង់
យលាខនបាស្ថក់ យភលងពិ កពាទយ ន្ោុណ និងរបាណបានមម យចណនមន។
៨- សស្ចក្តស្
ី ននិដ្ឋឋន ៖
សកមមភាពការងារវបបធមជ និ ងវ ិចិរត្សិលបៈ កនុងរត្ី មាសទី១ ឆ្នណ២០១៥យនេះ មានដ្ណ យករការលអ
កនុងការែសពវែាយ និងចាត្់ តាណងអនុវត្តកមមវ ិធីនយោបាយយុទធស្ថស្តសតចត្ុ យកាកដ្ណ ណ្ដក់ កាលទី៣ របស់រាជ
រដ្ឋាភិ បាល នីត្ិកាលទី៥ននរដ្ាសភា និ ងែែនការយុទធស្ថស្តសតអភិវឌ្ឍាតត្ិ ២០១៤-២០១៨ ស្រសបតាមយោល
នយោបាយាតត្ិ សីព
ត ី វ ិស័យវបបធមជយដ្ឋយយផ្ទតត្សណខាន់ យលការអភិរកស និងអភិ វឌ្ឍវបបធមជ ាតត្ិ ទណងរូបី និ ងអរូបី
យដ្មបីរម
ម ចណែកកអភិ វឌ្ឍយសដ្ាកិចចសងគម។ ាតក់ ែសតងកនុងរត្ី មាសទី១ ឆ្នណ២០១៥យនេះ យយងសយរមចបាននូ វ
លទធែលមូ យចណ នមនដ្ូ ចខាងយរកាម៖
-ការងារោណពារជម សជុ លរបាស្ថទបុរាកបានបនតដ្ណយករការររប់ែែនកជណ នញកនុងការជម សជុ ល ែែរកា
ការពារសណកង់បុរាក និ ងចងរកងឯកស្ថររបវត្ដិស្ថស្តសដ
-បានខិ ត្ខណែសពវែាយលិខិត្បទដ្ឋានរត្ិ យុត្ិ ស
ត ីព
ត ី កិចចែែរកា ការពារអត្តសញ្ញញកាតត្ិ កបូនខានត្
កាច់ ចមាលក់ ែខមរជូ នដ្ល់វ ិស័យឯកជនែដ្លរបកបអាជី វកមមយលវ ិស័យវបបធជមឲ្យរកាបាននូ វរុ កភាព
កបូន
ខានត្ាតត្ិ និ ងពរងឹងការែតល់ និ ងបយរមយសវាកមមវបបធមជដ្ល់វ ិស័យឯកជនឲ្យរហ័សទន់ យពលយវលា ាតការ
យលកទឹកចិ ត្ត
និងយ្លយត្បយៅនឹងការបយងកត្
និងបយងកនែលិត្ែលវបបធមជាតត្ិ របស់ពូកយរ
កនុងយោល
បណ កងយធវឲ្យមាននិរនតរភាព ននការយធវចរាចរែលិត្ែលវបបធមជ ាតត្ិ យលទីែារយសរ ី រូមចណ ែកកបយរមវ ិស័យ
យទសចរក៍-វបបធមជ យដ្មបីអភិ វឌ្ឍយសដ្ាកិចចាតត្ិ និងកាត្់បនាយភាពរកី រកកនុងសងគម។ យដ្ឋយែ កស្ថលា
មធយមវ ិចិ រត្សិលបៈ និងស្ថកលវ ិទាល័យភូ មិនទវ ិចិរត្សិលបៈបានខិត្ខណបកុត េះបណ្ដ
ត លធនធានមនុ សសររប់
ជណ នញវបបធមជ និ ងររប់ ករមិត្សិកា យដ្មបីរម
ូ ចណ ែកកជម យដ្ល់ធនធានមនុ សសកនុងការអភិ រកស និងអភិ វឌ្ឍ
វបបធមជ ាតត្ិ តាមមូ លដ្ឋាន។
អនុ វត្តតាមពាកយយស្ថលក វបបធមជ ាតយសដ្ាកិចាត
ច ត្ិ ការងារបយរម និ ងែតល់យសវាវបបធមជ យៅនយកដ្ឋាន
ស្ថរមនទីរ នយកដ្ឋានបុរាកវត្ាុ នយកដ្ឋានសិលបៈភាពយនត នយកដ្ឋានសិទិ អ
ធ ក
ន និពនធ និ ងសិទិ ធរបហាក់
របែហល នយកដ្ឋានយសៀវយៅនិងការអាន និងរចកយចញ-ចូ លែត្មម យែដ្លែតល់យសវាកមមវបបធមជ យៅតាម
មនទីរវបបធមជ និងវ ិចិ រត្សិលបៈរាជធានី-យខត្តមានដ្ណយករការលអកុងការបយរម
ន
និ ងែតល់យសវាកមមវបបធមជជូនយភញៀវ
យទសចរក៍ាតត្ិ-អនតរាតត្ិ និ ងអត្ិែិជនែដ្លរបកបអាជី វកមមយលវ ិស័យវបបធមជ និ ងរករបាក់ ចណកូលបង់ចូល
ែវ ិការដ្ា។
៩-ទ្ិស្សៅការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្ិលបៈត្ប្ច ាំសខសមស ឆ្ន ាំ២០១៥
-បនដយធវកិចចសហរបត្ិបត្ដិការាតមម យអងគការ G.H.F ជម សជុ លរបាស្ថទបនទយឆ្មរ យខត្ដបនទយមានជ័ យ
-បនដយធវកិចចសហរបត្ិបត្ដិការាតមម យអងគការWaseda ជម សជុ លរកុមរបាស្ថទសណបូរនរពរុ ក យខត្ដកណពង់ ធណ
-យរត្ៀមយធវកិចចសហរបត្ិបត្តិការាតមម យរកុមហ៊ាុនKhiri Travel សតីពីការយបាេះត្ង់ យៅរបាស្ថទបនទយឆ្មរ
-យរត្ៀមយធវកិចចសហរបត្ិបត្តិការាតមម យរកុមហ៊ាុនKhumho
កនុងការកស្ថងែលូវចូ លយៅកាន់ របាស្ថទ
បនទយឆ្មរ
-បញ្ចប់ ការសិការយរមាងជម សជុ លរបាស្ថទរពេះចត្ុមុខ យខត្តរពេះវ ិហារ
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-រូ របលង់ស្ថាបត្យកមមរបាស្ថទភនណរត្ប់ (យរបសមាស) កនុងយខត្តកណពង់ ចាម ែដ្លបានពីការចុ េះស្រសង់បលង់កុង
ន
យបសកមមកនលងមក
-យរត្ៀមចុ េះអនុ វត្តរយរមាងទណងរបាណពីរែដ្លបានយសនសុណែវ ិកាពីរកសមង
-បនដចុេះបញ្ជីស្ថរយពភកឌវត្ាុសិលបៈយៅស្ថរមនទីរាតត្ិ និ ងស្ថរមនទីរយខត្ដ
-បនដរត្ាត្ពិនិត្យ និ ងែដល់ជណនមយបយចចកយទសដ្ល់ការងារអភិរកស និ ងរយបៀបដ្ឋក់តាណងពិព័រកជវត្ាុសិលបៈ
-បនតការសិកាស្រស្ថវរាតវឯកស្ថរកាច់ចមាលក់ ែខមរភារ៣ និងសមាភរៈយរបរបាស់របាតពលរដ្ាែខមរភារ៣
-បនតកិចចសហការាតមម យរកៈកមមការអនតររកសមងបន្ដងាកបបទយលមសភាពយនត-វ ីយដ្អូ
កនុងការរត្ាត្
ពិ និត្យ និងមានវ ិធានការចណយពាេះការចរាចរែលិត្ែលភាពយនតោមនទិ ដ្ឋាការពី រកសមងវបបធមជ និ ងវ ិចិរត្សិលប:
-បនតសហការាតមម យរកសមងយុត្ិធ
ត មជយធវចាប់ សតីពីការររប់ ររងវ ិស័យភាពយនត
-យរត្ៀមសែមដងសិលបៈទសសនី យភាពបយរមរពឹត្ិ កា
ដ រក៍សណខាន់ បរបស់ាតត្ិ និ ងអនដរាតត្ិ
-យរត្ៀមចូ លរមមកនុងសកមមភាពសិលបៈទសសនី យភាពយៅយលឆ្កអនតរាតត្ិ
-យបកការតាណងពិព័រកជស្ថននដ្និ សសិត្យៅស្ថកលវ ិទាល័យភូ មិនទវ ិចិ រត្សិលបៈ ។
អាស្រស័យដ្ូ ចបានយោរពជរមាបជូនខាងយល
សូម ឯកឧត្ដមបកិ ឌ ត្សភាចារយ ឧបនយករដ្ាមន្ដនដី
រដ្ាមន្ដនដីទទមលបនទកទី
ី ដ ររកៈរដ្ាមន្ដនដី យមតាដរាតបាតរបាយការក៍ដ្៏ខពង់ខពស់ ។
ុ សកា
សូម ឯកឧត្ដមបកិ ឌ ត្សភាចារយ ឧបនយករដ្ាមន្ដនដី រដ្ាមន្ដនដីទទមលបនទកទី
ី ដ ររកៈរដ្ាមន្ដនដី
ុ សកា
យមតាដទទម លនូ វការយោរពដ្៏ខពង់ខពស់អណពីនងខញណុ ។

រដឋមន្ដនតី
ចមលងជូន ៖

-ខុទទកាល័យសយមដចនយករដ្ាមន្ដនដី
-រកៈកមមការអប់រ ណ ធមមការ វបបធមជ យទសចរក៍ រពឹ ទធសភា
-រកៈកមមការទី ៧ រដ្ាសភា
-ទីសីកា
ដ ររកៈរដ្ាមន្ដនដី (នយកដ្ឋានសរុប)
-រកសមងែែនការ (វ ិទាស្ថានាតត្ិសិត្
ា ិ)
-រកុមសយងកត្ការយសដ្ាកិចច សងគមកិចច និងវបបធមជ (ទីសីកា
ដ ររកៈរដ្ាមន្ដនដី)
-ឯកស្ថរ-កាលបបវត្ដិ
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