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របាយការណ៍ 

ស្ដពី ី
លទ្ធផលការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈ ត្ប្ចាំត្រីមាស្ទ្១ី ឆ្ន ាំ២០១៥ 

 

 
 
I. សស្ចក្ដីសផដើម ៖ 

អនុវត្ដតាមកមមវធីិនយោបាយយុទ្ធសាស្ដ្រចតុកោណដំណាក់ោលទី្៣ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល  នីតិ្ 
កាលទី៥ននរដ្ាសភា និងសយរមចបាននូវចកខុវស័ិយអភិរកស និងអភិវឌ្ឍវបបធមជាតតិ្យដ្ មបីរមមចណែកកអភិវឌ្ឍ 
យសដ្ាកិចចសងគម ដូ្ចមានែចងកនុងយោលនយោបាយាតតិ្សតីពីវស័ិយវបបធមជ  កនុងរតី្មាសទី១យនេះររប់អងគភាព
ចណកុេះរកសមងបានខិត្ខណរបឹងែរបង បយងក នកិចចសហការាតមមយរកសមង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ និងនដ្រូអភិវឌ្ឍាតតិ្-
អនដរាតតិ្ ាតពិយសសវស័ិយឯកជនតាមយោលការក៍របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល រដ្ាោណរទ នដ្រូឯកជនាតអនកអនុវត្ដ 
កនុងកិចចែែរកា ការពារយបតិ្កភកឌ វបបធមជាតតិ្ទណងរបីូ និងអរបីូ  យដ្ឋយយរប របាស់សកាត នុពល-ធនធានមនុសស 
វបបធមជររប់វយ័យដ្ មបចូីលរមមចណែកកអនុវត្តែែនការយុទធស្ថស្តសតអភិវឌ្ឍាតតិ្២០១៤-២០១៨កនុងវស័ិយវបបធមជ 
ឲ្យទទមលបានលទធែលកាន់ែត្របយស រយ  ង។ 
II. រចនាស្មពន័ធ និងត្ក្ប្ខណឌ  ៖ 

១.រចនាស្មព័នធ ៖ 
ក-ថ្នន ក់ដឹ្កនណរកសមង ៖ 
រកសមងវបបធមជ និងវចិិរត្សិលបៈដឹ្កនណយដ្ឋយ រដ្ាមន្ដនដី១របូ អមយដ្ឋយរដ្ាយលខាធិការ៧របូ និង 

អនុរដ្ាយលខាធិការ៨របូ។ 
ខ-ថ្នន ក់រដ្ាបាលកណ្ដដ ល ៖ 
ថ្នន ក់រដ្ាបាលកណ្ដដ ល រកសមងមាន ៖ 

 -អរគនយកដ្ឋា នរដ្ាបាល  និងហិរញ្ញវត្ាុ  មាននយកដ្ឋា នចណនមន០៩  (ន.រដ្ាបាល  ន.បុរគលិក ន.ែែនការ           
សាិតិ្ និងសរបុ ន.រកយនយយនិងហិរញ្ញវត្ាុ  ន.សណភារៈនិងបរកិាខ រ ន.នីតិ្កមម  ន.សិទធិអនកនិពនធនិងសិទធិ 
របហាក់របែហល  ន.សហរបតិ្បត្ដិការវបបធមជអនដរាតតិ្និងកិចចការអាស្ថ៊ា ន ស្ថលាបកដុ េះបណ្ដដ លរកបខកឌ  
វបបធមជ) ។ 

-អរគនយកដ្ឋា នបយចចកយទសវបបធមជ មាននយកដ្ឋា នចណនមន០៥ (ន.អភិវឌ្ឍវបបធមជ ន.យសៀវយៅ
ការអាន ន.សិលបៈភាពយនដនិងែសពវែាយវបបធមជ  ន.សិលបៈទសសនីយភាព  ន.សិលបៈសូនរបូនិងសិលបៈ
សិបបកមម) ។ 
 -អរគនយកដ្ឋា នយបតិ្កភកឌ  មាននយកដ្ឋា នចណនមន០៤ (ន.បុរាកវត្ាុ ន.ស្ថរមនទីរ ន.បុរាកវទិា 
និងបុយររបវត្ដិវទិា ន.ោណពារនិងអភិរកសសណកង់បុរាក) ។ 

យរៅពីយនេះយៅមានអងគភាពចណនមន០៤យទៀត្ ែដ្លសាិត្យៅយរកាមការដឹ្កនណផ្ទទ ល់របស់រដ្ាមន្ដនដី ៖ 
-ស្ថកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈែដ្លាតររឹេះស្ថា នស្ថធារកៈ ថ្នន ក់យសម អរគនយកដ្ឋា ន មាន

មហាវទិាល័យចណនមន០៥ (មហា.បុរាកវទិា មហា.ស្ថា បត្យកមមនិងនររបូនីយវទិា មហា.សិលបៈសូនរបូ 
មហា.តូ្រយត្ន្ដនដី មហា.នដ្ស្ថស្តសដ) និង មជឈមកឌ លសិកាស្រស្ថវរាតវវបបធមជវទិាស្ថស្តសដចណនមន០១ ។ 

-នយកដ្ឋា នសវនកមមនែទកនុង 
-អធិការដ្ឋា ន ថ្នន ក់យសម នយកដ្ឋា ន 
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-ស្ថលាមធយមវចិិរត្សិលបៈ ថ្នន ក់យសម នយកដ្ឋា ន មានស្ថលាជណនញចណនមន០៥ (ស្ថលារបាណ ស្ថលា
យសៀក ស្ថលាសិលបៈសូនរបូ ស្ថលាតូ្រយត្ន្ដនដី ស្ថលាយលាខ ន) ។ 

រ-ថ្នន ក់រាជធានី-យខត្ដ ៖ 
 រកសមងមានមនទីរវបបធមជ និងវចិិរត្សិលបៈរាជធានី-យខត្ដ ចណនមន២៥ និងការោិល័យវបបធមជ និងវចិិរត្
សិលបៈរកងុ ខកឌ  ស្រសុក ចណនមន១៦៦ការោិល័យ ។ 

២.ត្ក្ប្ខណឌ មន្ដនដរីាជការ ៖  
រកសមងមានមន្ដនដីរាជការសរបុចណនមន២.៣៣៩នក់ កនុងយនេះស្រសី៨៨៨នក់ ែចកយចញាត ៖- 
-ថ្នន ក់រដ្ាបាលកណ្ដដ ល មានចណនមន១.៣៧៣នក់ កនុងយនេះស្រសី៥២៦នក់ 

 -ថ្នន ក់មនទីរវបបធមជរាជធានី-យខត្ដ មានចណនមន ៩៦៦នក់ កនុងយនេះស្រសី៣៦២នក់ ។ 
III. ស្ក្មមភាពការងារថ្នន ក្់ដកឹ្នា ាំត្ក្ស្ងួ ៖ 

ថ្នន ក់ដឹ្កនណរកសមងបានទទមលជមបពិភាកាការងារាតមមយត្ណណ្ដងស្ថា នទូត្ យភញៀវាតតិ្-អនដរាតតិ្ អងគការ
សមារម ចូលរមមសិកាខ ស្ថលា របជុណ អមដ្ណយក រសម្ដេចម្េម្ោនាយករដ្ឋដន្ដ្េី យៅយរៅរបយទស និងចូលរមម
ាតកិត្ដិយសកនុងសកមមភាពរពឹត្ដិការក៍ាតតិ្-អនដរាតតិ្សរបុមានចណនមន២០យល ក។ 
IV. លទ្ធផលការងារ ៖ 
   ១-ការងារប្សត្មើត្ពរឹតកិារណ៍ស្ាំខាន់ៗ  ៖  

-យៅនែៃទី២១ ែខមករា ឆ្ន ណ២០១៥ យៅទីសតីការរកសមងវបបធមជ និងវចិិរត្សិលបៈ មានរបារពវពិធីយប ក
សននិបាត្បូកសរបុការងារវបបធមជ និងវចិិរត្សិលបៈឆ្ន ណ២០១៤ និងយល កទិសយៅការងារឆ្ន ណ២០១៥ យរកាម 
អធិបតី្ភាពយលាកជណទវ យភឿង សកុណ្ដ រដ្ាមន្ដនតីរកសមងវបបធមជ និងវចិិរត្សិលបៈ ែដ្លមានការអយញ្ជ  ញ
ចូលរមមពីឯកឧត្តម យលាកជណទវថ្នន ក់ដឹ្កនណរកសមង ទីរបឹការកសមង  មន្ដនតីរាជការថ្នន ក់កណ្ដត ល និងរាជធានី-
យខត្ត សរបុចណនមន២៥០នក់ 

-យៅនែៃទី២២ ែខមករា ឆ្ន ណ២០១៥ យៅស្ថលសននិសីទចតុ្មមុខ មានរបារពវពិធីបិទសននិបាត្បូកសរបុ
ការងារវបបធមជ និងវចិិរត្សិលបៈឆ្ន ណ២០១៤ និងយល កទិសយៅការងារឆ្ន ណ២០១៥ យរកាមអធិបតី្ភាពដ៏្ខពង់ខពស់ 
ឯកឧត្តមបកឌិ ត្សភាចារយ សុខ អាន ឧបនយករដ្ាមន្ដនតី រដ្ាមន្ដនតីទទមលបនទុកទីសតកីាររកៈរដ្ាមន្ដនតី 
ត្ណណ្ដងដ៏្ខពង់ខពស់ ស្សមតចអគ្គមហាសស្នាប្រីសរសោ ហ ៊ុន សស្ន នាយក្រដឋមន្ដនតី ននត្ពះរាោណាចត្ក្ក្មព៊ុោ 
ែដ្លមានការអយញ្ជ  ញចូលរមមពីថ្នន ក់ដឹ្កនណរកសមង-អនតររកសមង យភញៀវាតតិ្-អនតរាតតិ្ មន្ដនតីរាជការ សិលបករ 
សិលបការនីិ ចណនមន៧០០នក់    

-យៅនែៃទី២៣ ែខកុមភៈ ឆ្ន ណ២០១៥ យៅស្ថលសននិសីទចតុ្មមុខ មានរបារពវពិធីយប កមយហាស្រសពសិលបៈ 
យុវជនទូទណងរបយទសយដ្ មបីអបអរស្ថទរទិវាវបបធមជាតតិ្ ៣ មីន យល កទី១៧ ឆ្ន ណ២០១៥ យរកាមអធិបតី្ភាព 
យលាកជណទវ យភឿង សកុណ្ដ រដ្ាមន្ដនតីរកសមងវបបធមជ និងវចិិរត្សិលបៈ ែដ្លមានការអយញ្ជ  ញចូលរមមពី
ថ្នន ក់ដឹ្កនណរកសមង-អនតររកសមង យភញៀវាតតិ្-អនតរាតតិ្ មន្ដនតីរាជការ សិលបករ សិលបការនីិ ចណនមន៦៥០នក់ 

-យៅនែៃទី០៣ ែខមីន ឆ្ន ណ២០១៥ យៅសននិសីទចតុ្មមុខ មានរបារពធទិវាវបបធមជាតតិ្ ៣មីន យល កទី១៧ 
ឆ្ន ណ២០១៥ យរកាមរបធានបទ “យុវជនយដ្ មបវីបបធមជាតតិ្” និងពិធីបិទមយហាស្រសពសិលបៈយុវជនទូទណងរបយទស 
យរកាមអធិបតី្ភាពដ៏្ខពង់ខពស់ ស្សមតចអគ្គមហាសស្នាប្រីសរសោ ហ ៊ុន សស្ន នាយក្រដឋមន្ដនតីននត្ពះរាោណា
ចត្ក្ក្មព៊ុោ ែដ្លមានការអយញ្ជ  ញចូលរមមពីថ្នន ក់ដឹ្កនណរកសមង-អនតររកសមង យភញៀវាតតិ្-អនតរាតតិ្ មន្ដនតីរាជការ 
សិលបករ សិលបការនីិ ចណនមន៧៥០នក់ 

-យៅនែៃទី០៦ ែខមីន ឆ្ន ណ២០១៥ យៅស្ថលសននិសីទចតុ្មមុខ មានរបារពធពិធីអបអរស្ថទរ 
ខមបយល កទី១០៤ ទិវាអនតរាតតិ្នរ ី ០៨ មីន ឆ្ន ណ២០១៥ យរកាមរបធានបទ “ដ្ណយក រយឆ្ព េះយៅមុខ៖ ស្តសតីកមពុាត
យរកាយសននិសីទស្តសតីពិភពយលាក ឆ្ន ណ១៩៩៥” យរកាមអធិបតី្ភាព យលាកជណទវ យភឿង សកុណ្ដ រដ្ាមន្ដនតីរកសមង
វបបធមជ និងវចិិរត្សិលបៈ ែដ្លមានការអយញ្ជ  ញចូលរមមពីថ្នន ក់ដឹ្កនណរកសមង-អនតររកសមង យភញៀវាតតិ្-អនតរាតតិ្ 
មន្ដនតីរាជការ សិលបករ សិលបការនីិ ចណនមន៦៥០នក់។     

   

     ២-ការងាររដឋបាល និងហរិញ្ញវរថ៊ុ ៖ 
២.១.ការងាររដឋបាលទ្ូសៅ ៖ 
-បានទទមលលិខិត្ចូលពីររប់ស្ថា ប័នចណនមន៩៤៣ចាប់ និងបញ្ជូ នលិខិត្យចញយៅររប់ស្ថា ប័ន

ចណនមន៦១១ចាប់  
-បានតាក់ែត្ងលិខិត្រដ្ាបាល និងលិខិត្ននបានចណនមន៦៨ចាប់តាមត្រមវូការរបស់ថ្នន ក់ដឹ្កនណ 
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-បានយរៀបចណទទមលយភញៀវាតតិ្-អនដរាតតិ្ និងកមមវធីិរបជុណយែសងបបានលអ 
-កមាល ណងសនដិសុខ និងនររបាលោមរបចាណការយពលនែៃ  និងយប់សហការោន បានលអកនុងការែែរកា 

សុវត្ាិភាព យៅទីសដីការរកសមង 
-ការោិល័យពត្ជមានវទិាបានបនតដ្ណយក រការាតធមមតា តាមែែនការកណកត់្ ។ 

                 ២.២.ការងារប្៊ុគ្គលកិ្ ៖ 
  -បានចូលរមមរបកាសែត្ងតាណង និងរបរល់ភារកិចចជូនរបធានមនទីរែមីននមនទីរវបបធមជ និងវចិិរត្ 
សិលបៈ យខត្តនរពែវង   បនទ យមានជ័យ   និងរកយចេះ 
   -បានែសពវែាយសតីពីការយធវ កណែកទរមង់រដ្ាបាល ចាប់សហលកខនតិកៈមន្ដនតីរាជការសីុវលិ យៅមនទីរ 
វបបធមជ និងវចិិរត្សិលបៈយខត្តយកាេះកុង  និងរពេះសីហនុ 

   -បានយធវ របកាសែត្ងតាណងមន្ដនតីរាជការចណនមន៥៣នក់  
   -បានយចញលិខិត្យ្ល យត្បសតីពីការែតល់នីត្ានុកូលភាពចណនមន ១៦នក់  
   -បានយធវ របកាសលុបយមោម េះមន្ដនតីរាជការចណនមន០៦នក់ 
    -បានយធវ របកាសទទមលស្ថគ ល់រកបខ័កឌ មន្ដនតីរាជការយែទរចូលរកសមងវបបធមជ ចណនមន ០៣នក់ 
   -បានយធវ របកាសយែទររកបខ័កឌ មន្ដនតីរាជការយៅរកសមងយែសងបចណនមន០៣នក់ 
    -បានទទមលអត្តសញ្ញញ កប័កណសញ្ញជ តិ្ែខមរជណហា៊ា នទី១ ចណនមន១,០៧៧ប័កណ និងបានែចកជូនមន្ដនតី 

រាជការ និងរកុមររាស្ថរបាន១០០ភាររយ 
    -បានយធវ យសចកតីជូនដ្ណកឹងសតីពីការសុណែតល់យមដ្ឋយជូនមន្ដនតីរាជការថ្នន ក់កណ្ដត ល និងថ្នន ក់រាជធានី-

យខត្តសរមាប់ឆ្ន ណ២០១៥ 
   -បានយធវ សណយក សុណត្យមល ងករមិត្របាក់បណណ្ដច់មុខងារជូនមន្ដនតីរាជការចណនមន៦៩នក់ យៅរកសមងមុខ 
ងារស្ថធារកៈ  
   -បានយធវ របកាសដ្ឋក់ឱ្យមន្ដនតីរាជការសាិត្យៅកនុងភាពទណយនរោម នយបៀវត្សចណនមន២០នក់  
   -បានយធវ របកាសជូនមន្ដនតីរាជការចូលបយរម ការងារវញិចណនមន០២នក់ 
   -បានយធវ របកាសសតីពីការអនុញ្ញញ ត្ឱ្យមន្ដនតីរាជការចណនមន០១នក់ យៅនយកដ្ឋា នស្ថរមនទីរ យៅបនត
ការសិកាថ្នន ក់អនុបកឌិ ត្យៅស្ថកលវទិាល័យទីរកងុ ុង របយទសអង់យរលស ែែនករបវត្តិសិលបៈ និងបុរាក
វទិា រយៈយពល១ឆ្ន ណ ៩ែខ (ចាប់ពីែខមករា ឆ្ន ណ២០១៥ ដ្ល់ែខកញ្ញញ  ឆ្ន ណ២០១៦) 
   -បានយធវ លិខិត្ឧយទទសនមាតស្ថស្តសតចារយបយរងៀនយមា៉ោងបែនាម និងដឹ្កនណស្ថរណ្ដយៅស្ថកល 
វទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ សរមាប់ឆ្ន ណសិកា២០១៤-២០១៥ ចណនមន៣១នក់ 
   -បានយធវ របកាសសតីពីការបយងក ត្រកៈកមមការវាយត្នមលែតល់អាហារបូករក៍ដ្ល់សិសសននស្ថលា 
មធយមវចិិរត្សិលបៈ 
   -បានយធវ លិខិត្ឧយទទសនមមន្ដនតីរាជការ ស្ថស្តស្ថត ចារយកនុង និងយរៅរកសមងបយរងៀនយមា៉ោងបែនាម 
យៅស្ថកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈចណនមន២៤៤នក់ សរមាប់ឆ្ន ណសិកា២០១៤-២០១៥។ 

២.៣.ការងារនីរិក្មម ៖ 
-បានចូលរមមរបជុណពិភាកាយសចកតីរពាងអនុរកឹត្យ សតីពីការយរៀបចណ និងការរបរពឹត្តយៅរបស់វទិាស្ថា ន 

បយចចកវទិាកមពុាត (ITC) យៅទីសតីការរកៈរដ្ាមន្ដនតី 
                 -បានចូលរមមកិចចរបជុណបងាា ញពីការយរៀបចណយសចកតីរពាងែែនការសកមមភាព និងែវកិាឆ្ន ណ២០១៥ 
សរមាប់ដ្ណយក រការយែទរមុខងារ យៅយលខាធិការដ្ឋា ន រ.ជ.អ.ប  

-បានចូលរមមរបជុណរកៈកមាម ធិការអនតររកសមង យដ្ មបសីរមបសរមាល វាយត្នមល និងរត្ាត្ពិនិត្យវត្ាុ 
សិលបៈបុរាកែខមរែដ្លរត្វូយកយៅតាណងពិព័រកជ យៅបរយទស យៅទីសតីការរកសមង 

-បានចូលរមមរបជុណពិភាកាយរៀបចណរបកាសអនតររកសមង សតីពីការកណកត់្ត្នមលអាាតញ ប័កណភាពយនត
និងវយីដ្អូ យៅទីសតីការរកសមង 

-បានចូលរមមកនុងកិចចរបជុណពិយរោេះយោបល់ាតមមយនដ្រូសតីពី យុទធនការផ្ទល ស់បតូរឥរោិបែអណពីការ 
ពាក់មមកសុវត្ាិភាពសរមាប់អនកយធវ ដ្ណយក រតាមយទចរកោនយនតរពមទណងកុមារ យៅមជឈមកឌ លសហរបតិ្បត្តិការ 
កមពុាត-ជប៉ោុន (CJCC) 

-បានចូលរមមរបជុណអនតររកសមង យដ្ មបពិភាកាយល យសចកតីរពាងអនុរកឹត្យ សតីពីការររប់ររងសណកល់ 
បរកិាខ អរគិសនី និងយអ ិចរត្ូនិច យៅទីសតីការរកៈរដ្ាមន្ដនតី  
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-បានចូលរមមរបជុណអនតររកសមង យដ្ មបពិភាកាយល យសចកតីរពាងអនុរកឹត្យ សតីពីលកខខកឌ  និងនីតិ្វធីិ 
ននការយសន សុណអាាតញ ប័កណរបកបអាជីវកមមយល វស័ិយយហដ្ឋា រចនសម័ពនធែលូវែនល់ ការែែទណែលូវែនល់ និងការយប កមនទីរ 
ពិយស្ថធន៍វស័ិយែលូវែនល់ យៅទីសតីការរកៈរដ្ាមន្ដនតី 

-បានចូលរមមរបជុណអនតររកសមង យដ្ មបពិភាកាយល យសចកតីរពាងរពេះរាជរកឹត្យ សតីពីការដ្ឋក់ឲ្យអនុវត្ត 
នូវវធីិស្ថស្តសតវាយត្នមលយល ែលប៉ោេះពាល់ននលិខិត្បទដ្ឋា នរតិ្យុត្ត យៅទីសតីការរកៈរដ្ាមន្ដនតី  

-បានចូលរមមរបជុណ សតីពីចាប់សហជីព យដ្ឋយពិនិត្យពិភាកាបាន៦ជណពូក ៣៣មារតា យៅរកសមង 
ការងារ និងបកតុ េះបណ្ដត លវាិតជ ជីវៈ 

-បានចូលរមមរបជុណពិយរោេះយោបល់ សតីពីការពិនិត្យយ  ងវញិនូវយសវារដ្ាបាលរបស់រដ្ាបាលថ្នន ក់ 
យរកាមាតតិ្ និងយរៀបចណយសចកតីសយរមចរមមែែនការសកមមភាពនិងែវកិាសរមាប់យរៀបចណយែទរមុខងារយៅថ្នន ក់យរកាម 
ាតតិ្ឆ្ន ណ២០១៥ យៅរកសមងមហានែទ ។ 

២.៤.ការងារគ្ណសនយយ និងហរិញ្ញវរថ៊ុ ៖ 
-យរៀបចណរបកាសែត្ងតាណងអាណ្ដប័កយែទរសិទធិ និងការយែទរឥកទនជូនអភិបាល ននរកៈអភិបាល 

រាជធានី-យខត្ត កនុងការររប់ររងឥកទនែវកិាឆ្ន ណ២០១៥របស់មនទីរវបបធមជរាជធានី-យខត្ត និងជូនស្ថកល 
វទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ សរមាប់ការររប់ររងឥកទនែវកិាឆ្ន ណ២០១៥ 

-បានយធវ លិខិត្អាកត្តិយប ករបាក់សរមាប់របាក់បណណ្ដច់ មន្ដនតីរាជការ និងឧបត្ាមភជីវភាពមរត្ក
មនុសសរស់ែខមករា ឆ្ន ណ២០១៥ ចណនមន១៦នក់ 

-បានយធវ លិខិត្យសន សុណទូទត់្ែវកិាសរមាប់របាក់រងាវ ន់យល កទឹកចិត្តពីការរបមូលចណកូលែតល់យសវា
ស្ថធារកៈ របចាណធនូ ឆ្ន ណ២០១៤ 

-បានយធវ សណកុណ លិខិត្យសន សុណែវកិារដ្ាសរមាប់របាក់បណណ្ដច់ និងរបាក់យបៀវត្សមន្ដនតីរាជការ និង
សរមាប់ឧបត្ាមភជីវភាពមរត្កមនុសសរស់១៦នក់របចាណែខមករា-មីន ឆ្ន ណ២០១៥ ឧបត្ាមភនររបាលការពារ
របចាណការយៅរបាស្ថទបនទ យឆ្ម រ៣១នក់ របចាណែខមករា-យមស្ថ ឆ្ន ណ២០១៥ 
       -យធវ របាយការក៍ និងស្ថលាកប័រត្បែងវរចណកូលពីនែលជមលយរាងភាពយនតយខមរនិទរបចាណែខវចិឆុកា-ធនូ 
ឆ្ន ណ២០១៤ ពីការជមលយរាងមយហាស្រសពយខត្តកណពង់ចាមរបចាណឆ្ន ណ២០១៤ ជមលមកឌ លរបូភាព(អា ឺយ៉ោង់) ជមល
ទីតាណងមមយែែនករបស់នយកដ្ឋា នអភិវឌ្ឍវបបធមជពីែខមករា ដ្ល់មីន ឆ្ន ណ២០១៥ ជមលយរាងភាពយនតលុចសែខធនូ 
ឆ្ន ណ២០១៤ និងែខមករា ឆ្ន ណ២០១៥ ចណកូលពីការលក់សណបុរត្ស្ថរមនទីរ រត្ាត្ពិនិត្យវស័ិយភាពយនត រត្ាត្ 
ពិនិត្យវត្ាុសិលបៈនណយចញ-នណចូលរបចាណែខមករា កុមភៈ ឆ្ន ណ២០១៥  

-បានយធវ លិខិត្យសន សុណអាកត្តិចណណ្ដយ ៖ ទូទត់្នែលយរប របាស់យសវាទូរស័ពទយល តុ្ ែខធនូ ឆ្ន ណ២០១៤ 
និងនែលយសវារបមូល និងដឹ្កជញ្ជូ នសរមាមែខកកកដ្ឋ ដ្ល់ធនូ ឆ្ន ណ២០១៤ និងែខមករា ឆ្ន ណ២០១៥ 

-សុណយោលការក៍ចណណ្ដយ ៖ យរៀបចណសននិបាត្រកសមងឆ្ន ណ២០១៤ និងយរៀបចណទិវាវបបធមជាតតិ្ ០៣ មីន 
យល កទី១៧ ឆ្ន ណ២០១៥ យរៀបចណមយហាស្រសពសិលបៈយុវជនទូទណងរបយទស ឆ្ន ណ២០១៥ ទិវាអនតរាតតិ្នរ ី ០៨ មីន 
ឆ្ន ណ២០១៥  និង យបសកកមមយៅយរៅរបយទសនន  

-បានយធវ អាកត្តិចណណ្ដយទូទត់្ ៖ បយញ្ញ នរបសកីយ៍នែលយែញ រលិខិត្ែលូវការរតី្មាសទី៤ ឆ្ន ណ២០១៥ 
នែលយរប របាស់យសវាយល តុ្ែខមករា ឆ្ន ណ២០១៥ នែលយរប របាស់យសវាអិុនយធ យកត្ែខមករា កុមភៈ ឆ្ន ណ២០១៥ នែលយរប  
របាស់ថ្នមពលអរគិសនីែខធនូ ឆ្ន ណ២០១៤ ដ្ល់ែខមករា ឆ្ន ណ២០១៥ នែលយសវារបមូល និងដឹ្កជញ្ជូ នសរមាម 
ែខមករា-មីន ឆ្ន ណ២០១៥ ទូទត់្នែលជមលរែយនតរកមុហ៊ាុនលីម៉ោូសីុនសរមាប់ទទមលរកៈរបតិ្ភូ នែលយរប របាស់ 
ទឹកវរគ៩,១១,១២ ឆ្ន ណ២០១៥  និងបានយធវ អាកត្តិចណណ្ដយយបសកកមមយៅយរៅរបយទសនន 

-បានយធវ យបសកកមមជូនថ្នន ក់ដឹ្កនណ និងមន្ដនតីរាជការចុេះយខត្តបានចណនមន៩៤យបសកកមម 
-បានរបមូលឯកស្ថរយបសកកមមែដ្លបានចុេះរមចបានចណនមន៦៣យបសកកមម ។ 
២.៥ ការងារស្មាា រៈ និងប្រកិាា រ ៖ 
-បានយល ករយរមាងជមសជុលទីសតីការរកសមង និងស្ថរមនទីរយខត្តយពាធិស្ថត់្ ជណហា៊ា ន ទី២ 
-បានែគូរែគងយសៀវយៅបញ្ជ ីស្ថរយព ភកឌ រទពយសមបត្តិរដ្ាឆ្ន ណ២០១៤យៅមនទីរវបបធមជ និងវចិិរត្សិលបៈ  

យខត្តនប៉ោលិន   យពាធិស្ថត់្   និងែកប 
-បានយធវ ការែបងែចកយរបងឥនធនៈរបចាណែខមករា កុមភៈ មីន ជូននយកដ្ឋា ននន និងថ្នន ក់ដឹ្កនណ 
-បានយធវ សណយក សុណយោលការក៍យដ្ មបី៖  
           • ទិញសមាភ រៈការោិល័យ្មាសទី១      យរបងឥនធនៈ្មាសទី១       យររឿងសងាា រមឹ 
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សមាភ រៈបយចចកយទស សមាភ រៈឧបករក៍ែែទណរែយនត  ជមសជុលមា៉ោ សីុនរត្ាតក់ ឯកសណ្ដា នសនតិសុខ និងឆ្ម ណ
របាស្ថទ សរមាប់ឆ្ន ណ២០១៥ •ជមសជុលទីសតីការរកសមង ស្ថរមនទីរយខត្តយពាធិស្ថត់្ជណហា៊ា នទី២ របាស្ថទស្រសី 
ររប់លកខក៍យខត្តកណ្ដត ល របាស្ថទបាែសត្យខត្តបាត់្ដ្ណបង របាស្ថទរពេះសទឹងយខត្តរពេះវហិារ របាស្ថទភនណ 
ជីសូរយយល កទី២យខត្តតាែកវ ស្ថព នទ័ពយខត្តឧត្តរមានជ័យ  របាស្ថទបាកន់ និងរបាស្ថទឯកភនណយខត្តបាត់្ដ្ណបង  

-បានយដ្ញនែលែគត់្ែគង់សមាភ រៈការោិល័យ្មាសទី១ និងយរបងឥនធនៈ្មាសទី១ក ឆ្ន ណ២០១៥  
-បានពិយរោេះនែលែគត់្ែគង់សមាភ រៈឧបករក៍ែែទណរែយនត ឆ្ន ណ២០១៥ 
-បានរបរល់-ទទមលសមាភ រៈការោិល័យ្មាសទី១ និងយរបងឥនធនៈ្មាសទី១ ឆ្ន ណ២០១៥។ 

                ២.៦.ការងារសផនការ ស្ថរិិ និងស្រ ៊ុប្ ៖ 
-បានសយរមចការងារយធវ របាយការក៍តាមរបបកណកត់្របចាណែខមករា កុមភៈ និងរតី្មាសទី១ 

ឆ្ន ណ២០១៥ បានទន់យពលយវលាជូនរកៈរដ្ាមន្ដនតី 
-បានយរៀបចណរបាយការក៍វឌ្ឍនភាពឆ្ន ណ២០១៤ ននការអនុវត្ត ែ.យ.អ.ជ ឆ្ន ណ២០១៤-២០១៨ 
-បានយរៀបចណ និងចងរកងឯកស្ថរសរមាប់កមមវធីិសននិបាត្បូកសរបុការងារវបបធមជនិងវចិិរត្សិលបៈ 

ឆ្ន ណ២០១៤ និងយល កែែនការសកមមភាពការងារឆ្ន ណ២០១៥ 
                 -បានយរៀបចណកមមវធីិវនិិយោរស្ថធារកៈបីឆ្ន ណរ ណកិល២០១៦-២០១៨ជូនរកសមងែែនការ។  

២.៧.ការងារស្ទិ្ធិអនក្និពនធ និងស្ទិ្ធិត្ប្ហាក្់ត្ប្សហល ៖  
បានចុេះបញ្ជ ីការពារស្ថន នដ្អកសរស្ថស្តសតចណនមន០៩ស្ថន នដ្ លិខិត្អនុញ្ញញ ត្សុណសិទធិយធវ អាជីវកមមយល 

ស្ថន នដ្មានមរត្កស្ថសន៍ចណនមន៤៧បទ និងលិខិត្អនុញ្ញញ ត្យបាេះពុមពយសៀវយៅចណនមន០៦ស្ថន នដ្។ 
២.៨.ការងារស្ហត្ប្រិប្រដិការវប្បធម៌អនដរោរិ និងក្ិចចការអាស ន ៖ 
-បានទទមលលិខិត្ចូលចណនមន១០០ឯកស្ថរ មកពីររប់ស្ថា ប័ន អងគការ និងពីយរៅរបយទស យដ្ មបជូីន

ថ្នន ក់ដឹ្កនណរកសមងរត្ាត្ពិនិត្យ និងសយរមច 
-បានយធវ បចចុបបននភាពព័ត្ជមាន សតីពីកិចចរពមយរពៀងសហរបតិ្បត្តិការអនតរាតតិ្ាតមមយអងគការអនតរាតតិ្ 

ននទទមលបានលទធែលដូ្ចខាងយរកាម៖ 
                      +កិចចរពមយរពៀងយៅមានសុពលភាពចណនមន១៩ 

+កិចចរពមយរពៀងអស់សុពលភាពចណនមន០៤ 

+កិចចរពមយរពៀងែដ្លយរោងចុេះហត្ាយលខាចណនមន០៧ 

-បានសរមាលែបបបទជូនថ្នន ក់ដឹ្កនណ មន្ដនតីជណនញយៅចូលរមមរបជុណ បណយពញយបសកកមម និងសែមតង
សិលបៈបានចណនមន១៣យល ក៖ យៅរបយទសនែ មា៉ោ យ សីុ ឥកឌូ យកសីុ ហវីលីពីន ស្ថធារករដ្ាកូយរ ៉ោ ជប៉ោុន 
ស៊ាុយែអត្ ន័រយវស ឥណ្ដឌ  និងហូ ង់  

-យៅនែៃទី០៥ ែខមករា ឆ្ន ណ២០១៥ យៅទីសតីការរកសមង មានយរៀបចណពិធីចុេះកិចចរពមយរពៀងយល ការ
បណពាក់ឧបករក៍មរគុយទទសក៍យស្ថត្ទសសន៍ Audio Guide រវាងរកសមងវបបធមជ និងវចិិរត្សិលបៈាតមមយរកមុហ៊ាុន 
HONG YANG CORPORATION យរកាមអធិបតី្ភាព ឯកឧត្តម ជុច យភឿន រដ្ាយលខាធិការរកសមងវបបធមជ
និងវចិិរត្សិលបៈ 

-យៅនែៃទី០៦ ែខមករា ឆ្ន ណ២០១៥ យៅទីសតីការរកសមង មានយរៀបចណពិធីចុេះហត្ាយលខាយល កិចច
រពមយរពៀងរយរមាងការរវាងរកសមងវបបធមជ និងវចិិរត្សិលបៈននរពេះរាាតណ្ដចរកកមពុាត និងស្ថកលវទិាល័យ
អីុលីកយ ននរដ្ាសីុកាយហាគ  សហរដ្ាអាយមរកិ យរកាមអធិបតី្ភាព ឯកឧត្តម ជុច យភឿន រដ្ាយលខាធិការរកសមង
វបបធមជ និងវចិិរត្សិលបៈ កនុងយោលបណកងឲ្យភារីទណងពីរយោរពយៅតាមទណនក់ទណនង និងកិចចសហរបតិ្បត្តិ
ការ ការងារយល រយរមាងឧសាហកមមននអាណ្ដចរកអងគរ ែដ្លយៅកាត់្ាតភាស្ថអង់យរលសថ្ន “INDAP”  

-យៅនែៃទី០៨ ែខមករា ឆ្ន ណ២០១៥ យៅទីសតីការរកសមង មានយរៀបចណពិធីចុេះហត្ាយលខាយល កិចច
រពមយរពៀងរយរមាងការរវាងរកសមងវបបធមជ និងវចិិរត្សិលបៈាតមមយនឹងវទិាស្ថា នសិលបៈែខមរ សតីពី “រយរមាង 
រកមុសិលបៈសុភីលីន” យរកាមអធិបតី្ភាព ឯកឧត្តម សណរាណង កណស្ថនត រដ្ាយលខាធិការរកសមងវបបធមជ និង 
វចិិរត្សិលបៈ  

-យៅនែៃទី១៣ ែខមីន ឆ្ន ណ២០១៥ យៅទីសតីការរកសមង មានយរៀបចណពិធីចុេះកិចចរពមយរពៀងរយរមាងការ 
រវាងរកសមងវបបធមជ និងវចិិរត្សិលបៈ ាតមមយអងគការសិលបៈែខមរអមត្ៈ យរកាមអធិបតី្ភាព ឯកឧត្តម សណរាណង 
កណស្ថនត រដ្ាយលខាធិការរកសមងវបបធមជ និង វចិិរត្សិលបៈ ។ 
     ៣-ការងារសប្រកិ្ភណឌ របូ្ ី៖ 
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៣.១.ការងារគាំពារ និងអភិរក្សស្ាំណង់ប្៊ុរាណ ៖ 
ក.ការងារអភិរកសដ្ឋា នអងគរ ៖ 

            -បានសហការាតមមយរកុមការងាររបស់អាាតញ ធរអបសរា ដឹ្កនណយកអណែបងកុលាលភាជន៍យៅសមាអ ត្ 
និងចុេះបញ្ជ ីយៅអាាតញ ធរអបសរា 

-បានបនតសហការយរៀបចណរបូចមាល ក់ែដ្លាតរយរមាងែវកិារបស់រកសមងវបបធមជ និងវចិិរត្សិលបៈ 
-បានយរៀបចណរបព័នធបងាូរទឹកបានរបែវង៤០ែម៉ោរត្  

       -បានយរៀបចណឯកស្ថរបញ្ជ ីស្ថរយព ភកឌ រពេះពុទធរបូយ  កនុងឃ្ល ណងយលខ០៣ បានចណនមន០៣រពេះអងគ
(មានយលខN1166, N1209, N1211) របរល់ឲ្យស្ថលាបា៉ោ ឺម៉ោូខចី។ 

 -បានយៅពិនិត្យ និងែកត្រមូវការជមសជុលស្ថព នហាលខាងយក ត្របាស្ថទបនទ យឆ្ម រ 
 -បនតបញ្ចូ លទិននន័យបញ្ជ ីស្ថរយព ភកឌ របូបដិ្មា ែដ្លបានពិពក័នរូចដ្ឋក់កនុងកុណពយូទ័រចណនមន២៥របូ  
                      -បនតចុេះបញ្ជ ីស្ថរយព ភកឌ របូបដិ្មាកនុងឃ្ល ណងយលខ០៣ ចណនមន៦០របូ 
 -បញ្ច ប់រូរបលង់ែមយៅស្ថព នហាលខាងយក ត្ ននរបាស្ថទបនទ យឆ្ម រ 
 -បញ្ច ប់រូរបលង់ស្រសទប់ដី្ែដ្លបានមកពីកណណ្ដយយៅស្ថព នហាលខាងយក ត្ននរបាស្ថទបនទ យឆ្ម រ  

ខ.ការងារការពារត្ណបន់របាស្ថទ ៖ 
-បានចុេះយៅពិនិត្យ និងទប់ស្ថក ត់្របាតពលរដ្ាកុណឲ្យស្ថងសង់លណយៅដ្ឋា នែមីកនុងត្ណបន់២ ននរបាស្ថទ 

បនទ យឆ្ម រ 
-មន្ដនតីជណនញចណនមន០១របូ យៅចូលរមមសហការមិនអចិនន្ដនតយ៍ាតមមយអងគការ G.H.F របចាណរបាស្ថទ

បនទ យឆ្ម រ  
-បានចុេះពិនិត្យការដ្ឋណបយងាគ លអរគិសនីចូលកនុងត្ណបន់ការពាររបាស្ថទបនទ យឆ្ម រ 
-ការយបាេះបយងាគ ល និងដ្ឋក់បណ្ដត ញែខសអរគិសនីកនុងត្ណបន់ការពាររបាស្ថទបនទ យឆ្ម រ មិនបាន 

យោរពយៅតាមរកុមការងារពិភាកា (ដូ្ចាតយៅភូមិខាងយជ ង និងខាងលិច ដ្ឋក់បយងាគ លមានចណនមន១៥ែម៉ោរត្ 
ពីែលូវអមមាត់្កសិនធុ ែដ្លបណ្ដត លឲ្យខូចយទសភាព បរសិ្ថា នវបបធមជ កនុងត្ណបន់ការពារយបតិ្កភកឌ ) 

-បនតអនុវត្តរយរមាងជមសជុល ពរងឹងស្ថព នហាលខាងយក ត្ និងរបព័នធលូ ននរបាស្ថទបនទ យឆ្ម រ ។ 
រ.ការងារររប់ររងរមកីយដ្ឋា នវបបធមជ ៖ 
-បានចូលរមមកនុងការស្ថងសង់រពេះវហិារយៅវត្តរពេះមយហាសែសុវកណរិរបឹីងែដ្ង ស្រសុកសទឹងរត្ង់ 

យខត្តកណពង់ចាម  
       -បានចុេះយៅរបាស្ថទភនណរត្ប់(យរប សមាស) យខត្តកណពង់ចាម យដ្ មបីស្រសង់បលង់ស្ថា បត្យកមម និងពិនិត្យ
ស្ថា នភាពខូចខាត្របស់របាស្ថទ 
       -បានរូសបលង់ែមយៅរាយបា៉ោយយរកាយរពេះអងគយោកធលក និងែកបររុមពឬសសី បានរមចរាល់១០០ភាររយ។ 

ឃ.ការងារជមសជុលរបាស្ថទ និងសណកង់បុរាក ៖ 
-បានយរៀបចណឯកស្ថរយដ្ មបីយធវ បទបងាា ញយដ្ មបីាតរណនិត្យល ការចុេះបញ្ជ ីរកុងបាត់្ដ្ណបងាតយបតិ្កភកឌ  

ពិភពយលាក 
-បានយៅចូលរមមពិនិត្យ និងែកត្រមូវការជមសជុលស្ថព នហាលខាងយក ត្ ននរបាស្ថទបនទ យឆ្ម រ 

                 -បានចុេះពិនិត្យការកាប់យ  យៅកនុងបរយិវករបាស្ថទរពេះខ័ន របាស្ថទរពេះចតុ្មុខ យៅឃុណរកសិរស 
ស្រសុកសងគមែមី យខត្តរពេះវហិារ  
                 -បានចុេះពិនិត្យស្ថា នភាពរបាស្ថទសណបូរនរពរុក 
       -បានចុេះពិនិត្យដី្សមបទនសងគមកិចចយៅស្រសុកសងគមែមីកនុងបណកងរកយម លទីទមលរបាស្ថទយដ្ មប ី
សុណរកាទុកាតសមបត្តិវបបធមជាតតិ្ 

-បាននឹងកណពុងសិការយរមាងជមសជុលរបាស្ថទរពេះចតុ្មុខសយរមចបាន៦០ភាររយ។ 
ង.ការងារអភិរកសតាមបណ្ដត យខត្ដ ៖ 

 -អភិរកសដ្ឋា នកណពង់ធណ និង រពេះវហិារ ៖ 
  +បនតចូលរមមសហការាតមមយអងគការWasedaចងរកងឯកស្ថរ និងជមសជុលរបាស្ថទសណបូរ 
នរពរុក យៅយខត្តកណពង់ធណ ។ 

-អភិរកសដ្ឋា នបាត់្ដ្ណបង បនទ យមានជ័យ និង ឧត្ដរមានជ័យ ៖ 
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+បានយធវ យរាងោមកែនលងលក់សណបុរត្ និងយធវ ែលូវចូលទសសនទណង៤ទិស សយរមចបាន១០០
ភាររយ។ បានពិនិត្យការដ្ឋក់បយងាគ លែខសយភល ងកនុងត្ណបន់ការពារយៅខាងយជ ង ខាងលិច និងការដ្ឋក់បយងាគ ល
យ  យៅអមែលូវែែនកខាងយក ត្ និងខាងយជ ង។ យបាេះបយងាគ លការពារស្ថព នហាលមុខខាងយក ត្របាស្ថទបនទ យ
ឆ្ម រែដ្លយទ បនឹងជមសជុលរមចបានរបែវង៣៧ែម៉ោរត្។ បានយៅពិនិត្យយម លរបាតពលរដ្ាស្ថងសង់ស្ថា នីយ
យរបងឥនធនៈមមយកែនលងយៅកនុងត្ណបន់ការពារទី២ននរបាស្ថទបនទ យឆ្ម រ យដ្ឋយមិនអនុញ្ញញ ត្ឲ្យជីកកប់ធុងយរបង
កនុងដី្យ  យ។ 

ច.ការងារសហរបតិ្បត្ដិការាតមមយអនដរាតតិ្ ៖ 
 *កិចចសហការាតមមយអងគការ G.H.F ជមសជុលរបាស្ថទបនទ យឆ្ម រ ៖ 
       បានសមាអ ត្នរពកនុងបរយិវករបាស្ថទបនទ យឆ្ម របាន១.២០០ែម៉ោរត្កាយរ ៉ោ ។ 
 *កិចចសហការាតមមយអងគការ Waseda ជមសជុលរបាស្ថទសណបូរនរពរុក យខត្ដកណពង់ធណ ៖ 

ការងារជមសជុលរបាស្ថទ N1 ៖ បានបិទមុខចយងកេះខាងយក ត្បាន៣២ែម៉ោរត្កាយរ ៉ោ ពរងឹងរចនសមព័នធ
ជញ្ញជ ណងែែនកខាងយល  និងសសរយផ្ទអ បបានចណនមន១១ែម៉ោរត្កាយរ ៉ោ និងបានយធវ កណណ្ដយបុរាកវទិាយៅទមលM90 
កនុងទីរកុងឥស្ថនបុរ។ី 
                ៣.២ការងារសរមនទីរ ៖ 

ក.ស្ថរមនទីរាតតិ្ភនណយពញ ៖ 
-បានទទមលវត្ាុសិលបៈចណនមន០២មុខរឺ “រក ” អណពីដី្ដុ្ត្ ពីរបាតពលរដ្ារាជធានីភនណយពញ និង 

“របូសណណ្ដកយលាក Kou Sann” អណពីយលាហៈធាតុ្ ពីយលាកជណទវ ម៉ោក់ វកណសីុថ្ន អភិបាលរងរាជធានីភនណយពញ 
-បានកាត់្របូែត្ និងបញ្ចូ លទិននន័យយៅកនុងរបព័នធ Data base បានចណនមន៥៤វត្ាុ  
-ការតាណងពិព័រក៍យរៅរបយទស ៖ យោងកិចចរពមយរពៀងរវាងរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុាត និងវចិិរត្ស្ថល 

ាតតិ្អូស្តស្ថត លី រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុាតបានអនុញ្ញញ ត្ឲ្យភារីអូស្តស្ថត លីខចីវត្ាុសិលបៈបុរាកែខមរចណនមន០៣របូយក 
យៅតាណងពិព័រកជ យៅរបយទសអូស្តស្ថត លី រយៈយពល០៣ឆ្ន ណ (២០១៤-២០១៧) 

-យោងកិចចរពមយរពៀងរវាងរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុាត និងបកឌិ ត្សភាចិនននយបតិ្កភកឌ វបបធមជ 
រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុាតបានអនុញ្ញញ ត្ឲ្យភារីបកឌិ ត្សភាចិនននយបតិ្កភកឌ វបបធមជ ខចីវត្ាុសិលបៈបុរាកែខមរ 
ចណនមន៨០របូ ពីស្ថរមនទីរាតតិ្ យកយៅតាណងពិព័រកជ យៅរកុងយប៉ោកាណង និងយខត្តកាវ ងទុង ស្ថធារករដ្ារបាតមានិត្ 
ចិន រយៈយពល០៦ែខ ចាប់ពីែខធនូ ឆ្ន ណ២០១៤ ដ្ល់ែខមិែុន ឆ្ន ណ២០១៥  

-ជមសជុលរបូចមាល ក់បាន៤៦របូ 
-យភញៀវចូលទសសនស្ថរមនទីរាតតិ្ភនណយពញមានរកៈរបតិ្ភូាតន់ខពស់ាតតិ្-អនដរាតតិ្ យភញៀវាតតិ្-អនដរាតតិ្ 

សិកាខ កាម សិសស និសសតិ្ រពេះសងឃ សរបុមានចណនមន ៧៣.៧៧៥នក់ កនុងយនេះមាន ៖ 
យភញៀវាតតិ្ចណនមន ៧.៦៥១ នក់ ទទមលបានែវកិាចណនមន ២.៦៧៧.៨៥០យរៀល បង់ចូលែវកិារដ្ា 
យភញៀវអនដរាតតិ្ចណនមន ៥៩.៥១៦ នក់ ទទមលបានែវកិា ២០៨.៣០៦ដុ្លាល  បង់ចូលែវកិារដ្ា 
យភញៀវចូលឥត្បង់នែលចណនមន ៦.៦០៨នក់។ 

 ខ.ស្ថរមនទីរឧរកឹដ្ាកមមរបល័យពូជស្ថសន៍ទមលែសលង ៖  
-យភញៀវាតតិ្-អនដរាតតិ្ រពេះសងឃ សិសស និសសិត្ចូលទសសនមានចណនមន១១៨.៥២៧នក់  កនុងយនេះយភញៀវ 

អនតរាតតិ្ចណនមន១០៦.៣៩៦នក់។ 
រ.មកឌ លវត្ដភនណ ៖ 
-យភញៀវយទសចរក៍ាតតិ្-អនតរាតតិ្ចូលទសសនមានចណនមន៤៧.៩១៦នក់ កនុងយនេះអនតរាតតិ្មាន 

ចណនមន ៣៦.៦៦៦នក់ ។ 
ឃ.មកឌ លយជ ងឯក ៖ 
-យភញៀវយទសចរក៍ាតតិ្-អនតរាតតិ្ចូលទសសនសរបុមានចណនមន៨៥.៥៣១នក់ កនុងយនេះអនតរាតតិ្

មានចណនមន៧៣.៨៣០នក់ ។ 
               ៣.៣.ការងារប្៊ុរាណវរថ៊ុ ៖  

-បានចុេះយៅពិនិត្យរបាស្ថទរពេះខ័នកណពង់ស្ថវ យ យខត្តរពេះវហិារ និងរបាស្ថទសណបូរនរពរុក យខត្ត 
កណពង់ធណ 

-បានចុេះស្រស្ថវរាតវយៅស្ថា នីយរងូយ  នង និងស្ថា នីយភនណតាយ ៉ោ ស្រសុកែមបាណង យខត្តយកាេះកុង 
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-បាននឹងកណពុងស្រស្ថវរាតវ និងបញ្ចូ លវត្ាុបុរាកយៅយខត្តសទឹងែរត្ង រត្នរីរ ី កណពង់ធណ និងយសៀមរាប 
យៅកនុងរបព័នធររប់ររងទិននន័យ (Database)  

-បានចុេះយៅសហការវាស់ែវងកណកត់្រពណរបទល់ទមលបុរាកយៅស្រសុកស្ថអ ង យខត្តកណ្ដត ល 
-បានចុេះស្រស្ថវរាតវយធវ បញ្ជ ីស្ថរយព ភកឌ វត្ាុបុរាកចណនមន២០របូ យៅវត្តនរពែវង រាជធានីភនណយពញ និង 

បាន៥៣របូ យៅយខត្តរត្នរីរ ី
-ការងារែដល់យសវាពិនិត្យវត្ាុសិលបៈនណចូល-នណយចញបានចណនមនសរបុ១.៧២៧របូ  ទទមលបានែវកិា

ចណនមន១៩.៤៦២.០០០យរៀល បង់ចូលែវកិារដ្ា។ 
៣.៤.ការងារប្៊ុរាណវិទ្ា និងប្៊ុសរត្ប្វរតិវិទ្ា ៖  
-បានសហការាតមមយស្ថកលវទិាល័យអូតាយហាគ  សហរដ្ាអាយមរកិ ចុេះយៅអភិរកសមឈូសបុរាក 

យៅរជលងយរាតេះអាែរ ៉ោង យខត្តយកាេះកុង 
-បានសហការាតមមយស្ថកលវទិាល័យអីុលីកយ សហរដ្ាអាយមរកិ យៅចូលរមមយធវ កណណ្ដយយៅ 

របាស្ថទរពេះខ័នកណពង់ស្ថវ យ យខត្តរពេះវហិារ និងសហការាតមមយស្ថរមនទីរាតតិ្របវត្តិស្ថស្តសតធមមាតតិ្ របយទស 
បារាណង ចុេះយៅសិកាស្រស្ថវរាតវ និងយធវ កណណ្ដយយៅស្ថា នីយបុរាកលាអ ងស្ថព ន យខត្តបាត់្ដ្ណបង 

-បានសហការាតមមយវទិាស្ថា ន Lidar ចុេះពិនិត្យ និងស្រស្ថវរាតវែត្ពីយល អាកាសនូវទីតាណង
មមយចណនមនដូ្ចាត ៖ លែងវក យកាេះយករ ្ ត និងបនទ យឆ្ម រ 

-បានសហការាតមមយនយកដ្ឋា នោណពារ និងអភិរកសសណកង់បុរាក ចុេះពិនិត្យទីតាណងរបាស្ថទ 
និងស្រសេះកនុងដី្សមបទនសងគមកិចច យៅស្រសុកសងគមែមី យខត្តរពេះវហិារ 

-បានយធវ ការអភិរកសអដ្ាិធាតុ្យៅវត្តរបាស្ថទវដ្តី (៩០០អដ្ាិធាតុ្) យៅស្រសុកសីុធរកណ្ដត ល 
យខត្តកណពង់ចាម 

-បានចុេះយៅយធវ ការអភិរកសកុលាលភាជន៍ យៅយខត្តយកាេះកុង 
-បានចុេះកិចចរពមយរពៀងាតមមយស្ថកលវទិាល័យអីុលីកយ សហរដ្ាអាយមរកិ សតីពីការសិកាស្រស្ថវ

រាតវយៅរបាស្ថទរពេះខ័នកណពង់ស្ថវ យ យខត្តរពេះវហិារ  
-បានចុេះយៅសិកាស្រស្ថវរាតវ និងយធវ កណណ្ដយយៅយជ ងឯក រាជធានីភនណយពញ 
-បានចុេះយៅពិនិត្យ និងវាយត្នមលស្ថា នភាពអដ្ាិធាតុ្ យៅស្ថរមនទីរឧរកិដ្ាកមមរបល័យពូជស្ថសន៍ 

ទមលែសលង  
-បនតការអភិរកសអដ្ាិធាតុ្យៅមកឌ លយជ ងឯកបានចណនមន២៥០អដ្ាិធាតុ្ ។ 

      ៤-ការងារសប្រិក្ភណឌ អរបូ្ ី៖ 
៤.១.ការងារអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ ៖ 
-បានចុេះសិកាស្រស្ថវរាតវអណពីពិធីែសនយរពនចូលយៅភូមិែមីរបស់ជនាតតិ្ររឹង យៅយខត្តរត្នរីរ ី និង 

កណពុងយរៀបចណចងរកងយធវ យសៀវយៅទុកាតឯកស្ថរ 
-បនតការស្រស្ថវរាតវ និងចងរកងអណពីរបនពកីទណយនៀមទមាល ប់ននពិធីបុកយដ្ឋរលាន 
-បានយរៀបចណតុ្បែត្ងលមអ តាណងពិព័រកជ របូែត្ ហវុង បដ្ឋ សរមាប់សននិបាត្រកសមងវបបធមជ និង

វចិិរត្សិលបៈឆ្ន ណ២០១៤ មយហាស្រសពសិលបៈយុវជនទូទណងរបយទសឆ្ន ណ២០១៥ ទិវាវបបធមជាតតិ្ ០៣ មីន 
យល កទី១៧ ឆ្ន ណ២០១៥ និងពិធីអបអរស្ថទរខមបយល កទី១០៤ ទិវាអនតរាតតិ្នរ ី០៨ មីន ឆ្ន ណ២០១៥ 

-បនតយរៀបចណស្ថរមនទីរែខលងែខមរ យដ្ មបីយប កជូនមហាជនចូលទសសន និងសិកាស្រស្ថវរាតវ ។ 
៤.២.ការងារស្លិបៈភាពយនដ និងផសពវផាយវប្បធម៌ ៖ 
-ែត្វយីដ្អូឯកស្ថរពីសកមមភាពថ្នន ក់ដឹ្កនណ និងការងារអងគភាពជុណវញិរកសមងបាន០៩ចណកងយជ ង 
-យរៀបចណត្យមល ងរបាណ និងយលាខ នអប់រ ណមយហាស្រសពសិលបៈយុវជនទូទណងរបយទសឆ្ន ណ២០១៥ 
-បានត្យមល ងសយរមចយៅឧបករក៍យភលងពិកែខមរ 
-ត្យមល ងវយីដ្អូរបាណបានពីរចណកងយជ ងរឺ “ជីវតិ្ជនាតតិ្” និង “ែសនភូមិ” 
-បានទទមល និងែតល់ការអនុញ្ញញ ត្ែត្ភាពយនតឯកស្ថរបរយទសចណនមន០៤ចណកងយជ ង 
-បានអនុញ្ញញ ត្បនតចាប់យធវ អាជីវកមមភាពយនត-វយីដ្អូបាន០៨ចាប់ 
-ចុេះបញ្ជ ីសុណែលិត្វយីដ្អូខារា៉ោ អូយខែខមរបាន៣៤យលខ  វយីដ្អូយរឿងែខមរ(ខាន ត្ែវង) បាន០៧ចណកងយជ ង 

និងែលិត្សប៉ោត្ខលីបបាន០២យលខ  
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-បានអនុញ្ញញ ត្ចាប់ឲ្យែត្វយីដ្អូខារា៉ោ អូយខែខមរចណនមន៣០យលខ វយីដ្អូយរឿងែខមរ(ខាន ត្ែវង) បាន០៧
ចណកងយជ ង និងសប៉ោត្ខលីបបាន០២ចណកងយជ ង 

-បានែដល់ទិដ្ឋា ការឲ្យយធវ អាជីវកមមដ្ល់វយីដ្អូខារា៉ោ អូយខែខមរចណនមន១៨យលខ វយីដ្អូែខមរ(ខាន ត្ែវង)ចណនមន
០៦ចណកងយជ ង និងសប៉ោត្អប់រ ណែខមរ ចណនមន០២ចណកងយជ ង 

-បានែដល់ទិដ្ឋា ការឲ្យយធវ អាជីវកមមដ្ល់វយីដ្អូយរឿងបរយទសែដ្លបានបកែរបាតភាស្ថែខមរ រចូដ្ឋក់ 
បញ្ញច ណងតាមយរាងភាពយនតននចណនមន៤១ចណកងយជ ង       និងចុេះបញ្ជ ីវយីដ្អូនណចូលពីបរយទសែដ្លបានបកែរប 
ាតភាស្ថែខមរ និងមិនបានបកែរបសរមាប់ដ្ឋក់លក់តាមទីែារបាន៥០ចណកងយជ ង 

-បានទទមលចណកូលពីការែដល់យសវាកមមភាពយនដ-វយីដ្អូ សរបុចណនមន២០.៤៣៥.០០០យរៀល បង់ចូល 
ែវកិារដ្ា ។ 

៤.៣.ការងារស្លិបៈទ្ស្សនីយភាព ៖ 
-បានរបរុណត្ន្ដនដី និងសែមដងសិលបៈទណងមហាជន និងអាជីព សរបុចណនមន៦២៤យល ក កនុងយនេះ

នយកដ្ឋា នសិលបៈសែមដងកនុងស្រសុកបាន០៥យល ក និងយរៅរបយទសបាន០១យល ក   
-ក្កុម្ិលបៈបានបនតហាត់្ម និងតកមលើងសាា ដដ្ិលបៈ្ក្ាប់យកកៅ្ម្មតងកាុងស្្ុក និង

កក្ៅក្បកទ្្ 
-យលាកររ ូ អនកររូនននយកដ្ឋា នសិលបៈទសសនីយភាព បានបនតជមយបកតុ េះបណ្ដត ល និងពរងឹង

រុកភាពសិលបៈទសសនីយភាព យៅតាមបណ្ដដ ររឹេះស្ថា នអប់រ ណននរមមមាន ៖ 
+អនកររូរបាណ និងចយរមៀងបុរាក០៤របូ បនតបងាា ត់្យៅមហាវទិាល័យសិលបៈនដ្ស្ថស្តសត 
+សិលបកររបាណរបនពកី០២របូ បនតបងាា ត់្បយចចកយទសយលាខ នយខាល យៅមហាវទិាល័យសិលបៈ

នដ្ស្ថស្តសត 
         +យលាកររ ូអនកររូរបាណរបនពកី របាណបុរាក និងយលាខ នចណនមន០៧នក់ បនតបងាា ត់្បយរងៀនសិសស
យៅស្ថលាមធយមវចិិរត្សិលបៈ 
  +យលាកររ ូ អនកររូចណនមន១០នក់ ចុេះជមយបងាា ត់្បយរងៀនសិសសយៅបណ្ដត យខត្ត សរមាប់ចូលរមម 
កនុងមយហាស្រសពយុជន ។ 

៤.៤.ការងារស្លិបៈស្នូរបូ្ និងស្លិបៈស្បិ្បក្មម ៖ 
-បានបញ្ច ប់ការស្រស្ថវរាតវកាច់ចមាល ក់ែខមរភារ២ និងសមាភ រៈយរប របាស់របាតពលរដ្ាែខមរភារ២ 

      -បានយរជ សយរ  សរបធានបទសរមាប់មយហាស្រសពាតតិ្ ឆ្ន ណ២០១៥ ចមាល ក់ស្ថព ន់ សតីពីស្រសីររប់ល័កខក៍ 
ែដ្លមានទណហណ៣០ស.ម X ៥៨ស.ម  

      -បានរបជុណសយរមចយរជ សយរ  សរកមុចមាល ក់ រកមុរណនូរវចិិរត្កមមែដ្លមានស្ថន នដ្ខពស់យដ្ មបីែលិត្
សិលបៈសូនរបូរតឹ្មរត្ូវតាមកបមនខាន ត្សរមាប់ទុកាតររមូដ្ល់សិលបករជណនន់យរកាយទុកាតរទពយសមបត្តិរបស់ 
រកសមង និងសរមាប់ដ្ឋក់តាណងពិព័រកជ បងាា ញជូនយភញៀវាតតិ្ និងអនតរាតតិ្ ។ 

៤.៥.ការងារសស្ៀវសៅ ការអាន ៖  
បានបនតនិពនធអត្ាបទទសសនវដ្តីវបបធមជយលខ២០ 
*បណ្ដណ ល័យាតតិ្ ៖ 
-យភញៀវាតតិ្-អនដរាតតិ្ចូលអានមានចណនមន ២.២២៥នក់ 
-បានទទមលយសៀវយៅពីស្ថា ប័ននន និងអងគការយរៅរដ្ឋា ភិបាលររប់ភាស្ថ ចណនមន៥៥៩កាល 
-អនកសិកាស្រស្ថវរាតវបានខចីយសៀវយៅយកយៅអានមានចណនមន៤៣៩កាល 
-ទទមលទិនបបវត្តិបាន៥៥០ចាប់  ទសសនវដ្ដីយែសងប និងរពឹត្ដិប័រត្បរយទសចណនមន២៣៩កាល 

                -បានែចកយលខ ISBN ដ្ល់អនកយបាេះពុមពចណនមន១៥៩យលខ 
-ដ្ឋក់រកបយសៀវយៅចាស់បាន៨០កាល បិទយលខកូដ្យសៀវយៅបាន២៨៧កាល យសកនយសៀវយៅ 

បាន៨៦កាល និងត្មកល់យសៀវយៅបាន២៣១ចណកងយជ ង 
-យធវ កាតា ុកយសៀវយៅររប់របយភទ និងទសសនវដ្តីាតភាស្ថែខមរ-បរយទសបាន៤៩៤កាល ។ 

    ៥.ការងារអភិវឌ្ឍធនធានមន៊ុស្ស ៖ 
៥.១.សក្លវិទ្ាលយ័ភូមិនទវិចិត្រស្លិបៈ 
*ឆ្ន ណសិកា ២០១៤-២០១៥ មាននិសសិត្សរបុចណនមន១.៧៩០នក់ (ស្រសីចណនមន៥៩០នក់) កនុងយនេះ ៖ 
-និសសិត្អាហារបូករក៍ចណនមន៦០២នក់ (ស្រសីចណនមន២៣០នក់) 
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-និសសិត្បង់នែលសិកាចណនមន១.១៨៨នក់ (ស្រសីចណនមន៣៦០នក់) 
-ស្ថស្តស្ថត ចារយសរបុចណនមន២៣០នក់ (ស្រសីចណនមន៣៦នក់) 
-បនតអនុវត្តកមមវធីិសិកា្មាសទី២ ឆ្ន ណសិកា២០១៤-២០១៥  
-និសសិត្យដ្បា៉ោ តឺ្ម៉ោង់ថ្នន ក់ឆ្ន ណសិកាមូលដ្ឋា ន យធវ កមមសិកាយៅរបាស្ថទភនណដ្ឋ យខត្តតាែកវ  
-និសសិត្មហាវទិាល័យសិលបៈសូនរបូចុេះកមមសិកាតាមរបាស្ថទននយៅយខត្តយសៀមរាប   
-និសសិត្មហាវទិាល័យស្ថា បត្យកមម និងនររបូនីយវទិាចុេះកមមសិកាតាមរបាស្ថទននយៅយខត្ត

បាត់្ដ្ណបង និងយសៀមរាប 
-យប កកមមវធីិរបកមត្របែជងដ្យកត មពានរងាវ ន់រណនូរែាយ យរកាមរបធានបទ “យុវជន យដ្ មបីវបបធមជាតតិ្” 
-បានយប កសិកាខ ស្ថលាត្ន្ដនតីាតមមយ Trio Chicago and Friend មកពីទីរកងុ Chicago (USA) 

សហការយរៀបចណយដ្ឋយស្ថា នទូត្អាយមរកិ របចាណយៅកមពុាត 
-សហការាតមមយអងគការ KOICA  យប កកមមវធីិទិវាវបបធមជកូយរ ៉ោ 
-បានយប កសិកាខ ស្ថលាត្ន្ដនតី និងរបាណ ាតមមយស្ថកលវទិាល័យ Chulalunkorn របយទសនែ  
-បានយប កសិកាខ ស្ថលាត្ន្ដនតី ាតមមយមហាវទិាល័យតូ្រយត្ន្ដនតី ននស្ថកលវទិាល័យសិលបកន 

របយទសនែ 
-បានយប កសិកាខ ស្ថលាត្ន្ដនតីបណប៉ោនររយុកាសលយត្ន្ដនតីដ្ល់សិកាខ កាមកនុង និងយរៅមហាវទិាល័យតូ្រយ 

ត្ន្ដនតី 
-បានយប កសិកាខ ស្ថលាត្ន្ដនតី សតីពី String ាតមមយរកៈរបតិ្ភូចណនមន០៦របូ មកពី Pacific Union 

College string Quartet ។ 
៥.២.សលាមធយមវិចិត្រស្លិបៈ 
-ឆ្ន ណសិកា២០១៤-២០១៥ សិសសសិកាយៅតាមស្ថលាជណនញទណង៥មានចណនមន ១.០៣៣នក់ កនុង 

យនេះស្រសី៤៤១នក់ 
-សិសសស្ថន ក់យៅកនុងស្ថលាមានចណនមន១៤៧នក់ ស្រសី៧៤នក់ 
-បានរបជុណររូបយចចកយទស និងចណយកេះទូយៅយដ្ មបីយរៀបចណយធវ ការរប ងរបចាណែខ 
-របជុណថ្នន ក់ដឹ្កនណស្ថលាសតីអណពីរយរមាងរបព័នធកមមវធីិសិកាននរកៈកមាម ធិការចងរកងយសៀវយៅ 
-បានរបជុណររូចណយកេះទូយៅ សតីពីរបព័នធពិនទុ និងរបាក់យមា៉ោងបយរងៀន 
-យលាកររូ អនកររូ សិសសចណនមន៣០នក់ បានចូលរមមសែមតងកនុងបុកយមាឃបូាត យៅភនណឧដុ្ងគ 
-យលាកររូ អនកររ ូ សិលបករចណនមន១៥នក់ ចូលរមមសែមតងកនុងកមមវធីិសននិសីទពិភពយលាក សតីពី 

យទសចរក៍ និងវបបធមជ យៅយខត្តយសៀមរាប 
-យលាកររូ អនកររូ សិសសចណនមន១៨៥នក់ បានចូលរមមសែមតងកនុងកមមវធីិពិព័រកជ  (ែខមរែត្មមយ) យៅ

ស្ថលសននិសីទចតុ្មុខ 
-យលាកររូ អនកររនូនស្ថលាយលាខ ន និងរបាណបានចុេះបងាា ត់្សិលបៈដ្ល់យុវជនតាមសកលវទិាល័យ 

និងមនទីរយខត្ត-រកុង ។ 
     ៦.ការងារអធិការដ្ឋឋ ន ៖ 

-បានយធវ អធិការកិចចយៅមនទីរវបបធមជ និងវចិិរត្សិលបៈយខត្តែកប កណពត្ នរពែវង និងស្ថវ យយរៀង  
       -បានរបមូលព័ត្ជមានយរត្ៀមយដ្ មបីយធវ អធិការកិចចយៅមនទីរវបបធមជ និងវចិិរត្សិលបៈយខត្តកណពង់ធណ 
រពេះវហិារ សទឹងែរត្ង និងរត្នរីរ ី។ 
     ៧.ការងារមនទីរវប្បធម ៌និងវចិិត្រស្លិបៈរាជធាន-ីសខរដ ៖ 

 មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈរាជធានីភនាំសពញ ៖  
ការងារយបតិ្កភកឌ របីូ ៖ បានបនតយរៀបចណែែរកាការពារសណ្ដត ប់ធាន ប់ យស្ថភ័កភាព អនម័យ

មកឌ លវត្តភនណបានលអាតរបចាណ ។ បានចុេះស្រស្ថវរាតវ និងចុេះបញ្ជ ីស្ថរយព ភកឌ វត្ាុបុរាកយៅវត្តនរពែវង និងវត្ត 
យជ ងឯក កនុងខកឌ ដ្យងាក  ែដ្លមានវត្ាុបុរាកសរបុចណនមន៤១ដុ្ណ-ផ្ទទ ណង។ បានចុេះរត្ាត្ពិនិត្យ និងហាមឃ្ត់្ 
សណកង់របាតពលរដ្ាែដ្លស្ថងសង់យល ទមលអងគស្ថច់ាតវ  យៅខកឌ យពាធ្ែសនជ័យ រាជធានីភនណយពញ។ 

ការងារយបតិ្កភកឌ អរបីូ ៖ បានរត្ាត្ពិនិត្យកែនលងលក់កាយហវបញ្ញច ណងវយីដ្អូបាន៣៩ទីតាណង អាជីវកមម
អិុនយធ យកត្បាន៥៩ទីតាណង មា៉ោសា-យកាសជប់បាន០២ទីតាណង  វយីដ្អូោម នទិដ្ឋា ការបាន២៦ទីតាណង ឌី្សោម ន
ទិដ្ឋា ការបាន២៦ទីតាណង និងយរាងភាពយនតបាន០៧យល ក។ បានសហការាតមមយរកៈកមមការចរមុេះខកឌ
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ដូ្នយពញ ចុេះចាប់ និងដ្កហូត្ទូយហគមចណនមន១៥ទូ កនុងសងាក ត់្ស្រសេះចក ខកឌ ដូ្នយពញ និងសហការាតមមយមន្ដនតី
សងាក ត់្បឹងទណពុន ចុេះបិទអាជីវកមមទូយហគមចណនមន០២ទីតាណង មិនឲ្យដ្ណយក ការ យៅខកឌ មានជ័យ។ បានសហការ
ាតមមយនររបាលបុសត្ និងរកមុការងារស្ថលាខកឌ ទមលយោក ស្ថលាសងាក ត់្បឹងកក់២ ចុេះបន្ដងាក បទីតាណងយប ក
ែលបងយហគមសីុសងមមយកែនលង យៅសងាក ត់្បឹងកក់២ យដ្ឋយដ្កហូត្បានទូយហគមចណនមន០៧ទូ យកមកកណយទច
យចាលយៅស្ថលាខកឌ ។ បានចុេះរត្ាត្ ពិនិត្យទីតាណងចមាល ក់យ   និងចមាល ក់ែមអត់្ចាប់បាន១៤ទីតាណង។ 
             មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរតក្ណាដ ល ៖  

ការងារយបតិ្កភកឌ របីូ ៖ សហការាតមមយរកុមាតងរបស់រកសមងវបបធមជ និងវចិិរត្សិលបៈ កណពុង 
ដ្ណយក រការលាបថ្នន ណ យធវ យធន រសរមាប់ត្មកល់រពេះពុទធរូប និងត្បណ្ដត ញអរគិសនីស្ថរាតែមីយៅរពេះសកយមុនីយចតី្យ។   
រកុមាតងរបស់រកុមហ៊ាុន ផ្ទន អីុមិុច បានផ្ទអ កទណងស្រសុងការជមសជុលរពេះវហិារអដ្ារសស។ រពេះររូអរគបកឌិ ត្ ប៊ាុត្ 
ស្ថវងស បានឧបត្ាមភនែលយភល ងចណនមន៦.៧៤២.០៥០យរៀលសរមាប់បណភលឺយៅរពេះសកយមុនីយចតី្យ។ បានចុេះពរងឹងកិចច
ការពារស្ថា នីយបុរាកត្ណបន់ទមលរុហា និងការែែទណមកឌ លឧរកិដ្ាកមមយពាធិទយនល យៅស្រសុកយកាេះធណ ឲ្យបានលអ។ 
បានចុេះពិនិត្យ និងជរមុញអាាតញ ធរររប់ឃុណ កនុងស្រសុកកណ្ដត លសទឹង អណពីកិចចការពារទមលបុរាកចណនមន៤០ទមល 
និងរពេះវហិារបុរាកចណនមន០២ ឲ្យបានរង់វងស យជៀសវាងការរ ណយលាភបណពានាតកមមសិទធិរបស់បុរគល។ សហការ
ាតមមយអាាតញ ធរឃុណយ  ទលចុេះពិនិត្យការជីកកកាយទមលបុរាក“ទមលអនកតាទវ រ”  និង“ទមលតាតាត់្” ពរងាបដី្យធវ 
ាតចណការដ្ឋណស្ថវ យពីរបាតជនមមយររាស្ថរ យហ យការជីកកកាយយនេះមិនយឃ ញមានស្ថល កស្ថន មបុរាកវទិាអវីយទ។  

ការងារយបតិ្កភកឌ អរបីូ ៖ បានសហការាតមមយមនទីរអប់រ ណ យុវជន និងកីឡាយខត្ត យប កមយហាស្រសព 
យរត្ៀម យដ្ មបីយរជ សយរ  សរកមុសិលបៈយ្ន មរបចាណយខត្ត និងសហការាតមមយររូជណនញែែនករបាណ ននរកសមងវបបធមជ 
និងវចិិរត្ សិលបៈចុេះពរងឹងការហាត់្របាណរបស់ររសិុសស ស្ថលាររ ុ យកាសលយ និងវរិកឹត្យការយខត្ត និងយលាខ ន
និោយដ្ល់សិសសវទិាល័យ ហ៊ាុន ែសន យសរភីាព រកងុតាយមម  យដ្ មបី ចូលរមមមយហាស្រសពសិលបៈយុវជន
ទូទណងរបយទសឆ្ន ណ២០១៥។ បានសហការាតមមយកងរាជអាវធុហត្ា ស្រសុកយកាេះធណ អាាតញ ធរស្រសុកយកៀនស្ថវ យ 
និងស្រសុកយល កែដ្ក ចុេះពិនិត្យការលក់-ជមលឌី្សចណនមន១៣កែនលង ដ្កហូត្ឌី្សោម នទិដ្ឋា ការចណនមន២០៦បនទេះ 
និងែកនណដ្ល់អាជីវករជមល-លក់ឌី្សឲ្យជមល-លក់ឌី្សណ្ដែដ្លមានទិដ្ឋា ការពីរកសមងវបបធមជ និងវចិិរត្
សិលបៈ។ បានចុេះយធវ សរមង់សាិតិ្សិលបៈសូនរបូ និងសិលបៈសិបបកមមសរមាប់ឆ្ន ណ២០១៥យៅស្រសុកយកៀនស្ថវ យ 
ស្រសុកកណ្ដត លសទឹង និងស្រសុកអងគសនមល និងបានែត្ចមលងឯកស្ថរកាច់ចមាល ក់បុរាកែខមរ ជូនដ្ល់អាជីវករ
របកបអាជីវកមមចមាល ក់ពុមពសីុម៉ោង់ត៍្ យៅស្រសុកពញាឮ។ បានចុេះស្រសង់សាិតិ្បណ្ដណ ល័យស្ថធារកៈ បណ្ដណ ល័យ
អងគការ និងបណ្ដណ ោរ។ បានែតល់យសវាស្ថធារកៈជូនរបាតពលរដ្ាបានចណនមន៤៩យសវា។ 
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរតតាសក្វ ៖   

ការងារយបតិ្កភកឌ របីូ ៖ បានចុេះយៅពិនិត្យបូជនីយដ្ឋា នភនណជីតាយពរជ ស្រសកុរីរវីង់ និងបានចុេះយធវ  
ស្ថលាកប័រត្ទមលអងគបុរាកចណនមន១៤ស្ថលាកប័រត្ យៅស្រសុករតាណកក់បានចណនមន០២យល ក។ បានសហការ
ាតមមយរកសមងវបបធមជ និងវចិិរត្សិលបៈ ចុេះពិនិត្យយបាេះបយងាគ លែដ្នការពាររបាស្ថទភនណជីសូរយ និងរបាស្ថទ
ែសនធមល់ សាិត្យៅស្រសុកសណយរាង។ សហការាតមមយរកសមងវបបធមជ និងវចិិរត្សិលបៈ អាាតញ ធរែដ្នដី្
ស្រសកុអងគរបុរ ី យដ្ មបយីបាេះបយងាគ លកណកត់្ទីតាណងរបាស្ថទភនណដ្ឋ។ បានចុេះពិនិត្យការជីកកកាយទមលយោកតាយមៀវ 
តូ្ច យៅស្រសុកនរពកបាសចណនមន០២យល ក។ ស្ថរមនទីរយខត្តបានទទមលទរមយទវរបូចណនមន០១ អណពីែមភក់ពីរបាត
ពលរដ្ាស្រសុករីរវីង់ របូរពេះពុទធរទង់ រ០១រពេះអងគអណពីែមភក់ ពីរបាតពលរដ្ាស្រសុករទណង និងយធមញថ្នគ មរកយព 
ចណនមន០១ ពីរបាតពលរដ្ាស្រសុកអងគរបុរ។ី បានចុេះពិនិត្យរកយឃ ញវត្ាុបុរាករបយភទយោនី ចណនមន០១ផ្ទទ ណង យៅវត្ត
យស្ថម ង ស្រសុករទណង ែដ្លបចចុបបននរកាទុកយៅ វត្តយស្ថម ង។ យភញៀវចូលទសសនស្ថរមនទីរយខត្តសរបុចណនមន៩២នក់ 
(អនតរាតតិ្០៧នក់) និងស្ថរមនទីរស្រសកុអងគរបុរសីរបុចណនមន២៨១នក់ (អនតរាតតិ្៦៤នក់) ។ 

ការងារយបតិ្កភកឌ អរបីូ ៖ រកុមសិលបៈអាជីព បានចុេះជមយបងាា ត់្សិលបៈយៅតាមវទិាល័យ និង
អនុវទិាល័យយៅកនុងយខត្ត យដ្ឋយបណែុសចលនយុវជនឲ្យយធវ ការហវឹកហាត់្ និងបយងក ត្ស្ថន នដ្ែមី យដ្ មបីចូលរមមកនុង
មយហាស្រសពសិលបៈយុវជនទូទណងរបយទស។ បានចុេះែសពវែាយអនុរកឹត្យយលខ៦៣ សតីពីយសវាកមមភាពយនត-
វយីដ្អូ ដ្ល់របាតពលរដ្ាយៅស្រសុករទណង ស្រសុករីរវីង់ និងែកនណអាជីវករែដ្លរបកបអាជីវកមមភាពយនតឲ្យមាន
ការយល់ដឹ្ងពីការងារសិលបៈភាពយនត-វយីដ្អូ។ បានចុេះយៅពិនិត្យការជមល-លក់ឌី្សខុសចាប់យៅែារទនល ប់ 
និងែារនរពរ ណយដ្ង យៅស្រសុករីរវីង់។ បានចុេះែសពវែាយអប់រ ណសីលធមជសងគមយៅវទិាល័យ ប៊ាុន រា៉ោ នី ហ៊ាុន ែសន 
បាទី វទិាល័យ សុខ អាន បាទីបានចណនមន០២យល ក។ បានចុេះស្រសង់សាិតិ្ស្ថល កសញ្ញញ  ស្ថល កយីយហា ផ្ទទ ណងែាយ
ពាកិជជកមមនិងសាិតិ្សិលបៈសូនរបូ និងសិបបកមមបានចណនមន០៤យល ក យៅរកងុដូ្នែកវ។ បានចុេះស្រសង់សាិតិ្
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បណ្ដណ ល័យ បណ្ដណ ោរ និងតូ្បលក់យសៀវយៅបានចណនមន០៤យល ក យៅស្រសកុយកាេះអែកត ត្ ស្រសុកបុរជីលស្ថរ 
និងស្រសុករទណង។ 
             មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរតក្ាំពរ ៖  

ការងារយបតិ្កភកឌ របីូ ៖ បានសហការាតមមយររប់ការោិល័យវបបធមជស្រសកុ-រកងុកនុងការការពារ 
និងែែរកាបុរាកស្ថា ន ពិយសសពរងឹងសកមមភាពការងារែែរការបាស្ថទ និងរមកីយដ្ឋា នបុរាកវទិា។
បានសហការាតមមយការោិល័យវបបធមជរកងុកណពត្ ចូលរមមការងារវាស់ែវងទមលអងគបុរាករត្ពាណងអងគ 
យៅរកងុកណពត្។ បានរបរល់វត្ាុបុរាកចណនមន១២ដុ្ណ យៅឲ្យស្ថរមនទីរស្ថលាយខត្ត តាមសណយក សុណខចីវត្ាុបុរាក
របស់ស្ថលាយខត្តកណពត្។ បនតស្រស្ថវរាតវ កស្ថងឯកស្ថររបវត្តិវត្ាុបុរាកមមយចណនមនែដ្លសាិត្យរកាមការការពារ 
ែែរការបស់វត្តអារាម និងសហរមន៍មូលដ្ឋា ន។ 

ការងារយបតិ្កភកឌ អរបីូ ៖ បនតសហការរត្ាត្ពិនិត្យទិដ្ឋា ការរបស់រកសមងវបបធមជ និងវចិិរត្សិលបៈ
យល បនទេះសីុឌី្ វសីុីឌី្ែដ្លដ្ឋក់លក់យៅរកងុកណពត្។ បនតសហការាតមមយស្រសកុ-រកងុ កនុងការស្រស្ថវរាតវ និង
ែែរការបនពកី ទណយនៀមទមាល ប់ និងរមកីយដ្ឋា នធមមាតតិ្ យដ្ មបីរមមចណែកកកនុងការែរបកាល យយខត្តកណពត្ឲ្យយៅ
ាតមជឈមកឌ លែត្ែខសភាពយនត-វយីដ្អូ។ បានចុេះរត្ាត្ពិនិត្យ និងែកនណអណពីខាន ត្ាតតិ្ននកាច់ចមាល ក់ែខមរជូន
ដ្ល់អាជីវករចមាល ក់ពុមពសីុម៉ោង់ត៍្យៅស្រសុកទឹក ូ និងបនតការស្រស្ថវរាតវរបវត្តិត្មាញឬសសីរបស់សហរមន៍
របាតជនសងាក ត់្អកតូ ងែខមរយៅរកងុកណពត្។ បានចុេះស្រសង់សាិតិ្ រត្ាត្ពិនិត្យ និងែកនណការដ្ឋក់តាណងស្ថល ក
យីយហា ស្ថល កសញ្ញញ  និងផ្ទទ ណងែាយពាកិជជកមម មិនសមស្រសបតាមបទដ្ឋា នាតតិ្យៅរកុងកណពត្។       

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរតសក្ប្ ៖  
ការងារយបតិ្កភកឌ របីូ ៖ បានសហការាតមមយរកៈកមមការវត្តយបាសសមាអ ត្ កាប់ឆ្ក រនរពែលូវចូល 

រងូ និងបរយិវករមកីយដ្ឋា នភនណសយសៀរាតរបចាណ។ បានចុេះពិនិត្យ និងស្រសង់សាិតិ្ទមលបុរាកចណនមន០១យល ក ។ 
ការងារយបតិ្កភកឌ អរបីូ ៖ បានចុេះរត្ាត្ពិនិត្យ និងែកនណដ្ល់មាច ស់ហាងកាយហវ-វយីដ្អូ និងកែនលង 

ជមល-លក់ឌី្ស យដ្ មបទីប់ស្ថក ត់្ការបញ្ញច ណងយរឿងអាសអាភាស និងយរឿងែដ្លោម នទិដ្ឋា ការពីរកសមងវបបធមជ និង 
វចិិរត្សិលបៈ។ ចុេះែសពវែាយ និងែកនណដ្ល់មាច ស់ស្ថល កយីយហា សមាអ ងការ និងអ៊ាុត្សក់ និងទីតាណងសិបបកមម
ចមាល ក់ពុមពសីុម៉ោង់ត៍្ លកខកៈ ររាស្ថរយៅរកងុែកបបានចណនមន០៣យល ក។ 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរដត្ពះស្ហីន៊ុ ៖  
ការងារយបតិ្កភកឌ របីូ ៖ បានយរៀបចណ ែែទណ វត្ាុបុរាកែដ្លមានយៅកនុងមនទីរាតរបចាណ ។  
ការងារយបតិ្កភកឌ អរបីូ ៖ បានចុេះរត្ាត្ពិនិត្យការហាត់្របាណយតត យស្ថម របស់សិសសវទិាល័យស្រសុក 

កណពង់សិលាចណនមន០១យល ក។ បានអយញ្ជ  ញអាជីវករជមល-លក់ឌី្សមកយធវ ការរបជុណែកនណចណនមន០៨កែនលង យៅ
រកងុរពេះសីហនុ។ បានអនុញ្ញញ ត្ឲ្យបញ្ញច ណងភាពយនតលក់សណបុរត្ រយៈយពល០៣នែៃ យៅសណ្ដា ោរ 
យ្នរជលស្ថរ។ បានយរៀបចណឯកស្ថរសតីពីការែត្ចមលង និងបញ្ចូ លបទយភលងយដ្ មបីយធវ ការែសពវែាយដ្ល់អាជីវករ
យៅកនុងយខត្ត។ បានសហការាតមមយរកុមហ៊ាុន ែល ស្ថយរ ៉ោត្ អយញ្ជ  ញអាជីករយធវ អាជីវកមមយល កតាណងស្ថល ក
យីយហាមករបជុណ និងែកនណ សតីពីការយធវ ពាកយសុណចាប់យល កតាណងស្ថល កយីយហាបានចណនមន០១កែនលង។ បានយរៀបចណ 
ឯកស្ថរសតីពីការែត្ចមលង និងបញ្ចូ លបទយភលងយដ្ មបីយធវ ការែសពវែាយដ្ល់អាជីវករកនុងយខត្ត។ បានចុេះស្រសង់ 
សាិតិ្អាជីវកមមយហគម ជមល-លក់ឌី្ស និងយមរក-ូធុងបាស់ចណនមន១២កែនលងយៅស្រសុកនរពនប់។ ការោិល័យរចក 
យចញចូលែត្មមយ បានអនុញ្ញញ ត្ចាប់របកបអាជីវកមមយល វស័ិយវបបធមជ និងវចិិរត្សិលបៈចណនមន១១ចាប់។ 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរតសកាះក្៊ុង ៖  
ការងារយបតិ្កភកឌ របីូ ៖ បានែែរកា និងយបាសសមាអ ត្កែនលងរពេះអងគយោកធលក យចតី្យឃុនឆ្ង 

ទីលានទត់្សី មឈូស  អកតូ ងែម វត្ាុែដ្លស្រសង់យចញពីសណយៅលិចាតរបចាណ។ បានសហការាតមមយរកមុអភិរកស 
និងជមសជុលកុលាលភាជន៍ននរកសមងវបបធមជ និងវចិិរត្សិលបៈ ជមសជុលកុលាលភាជន៍មមយចណនមនធណែដ្ល 
បាក់ែបក។ យភញៀវយទសចរក៍ចូលទសសនស្ថា នីយពាងបុរាក និងមឈូសបុរាក ចណនមន១២០នក់។ 

   ការងារយបតិ្កភកឌ អរបីូ ៖ បានហវឹកហាត់្របាណ និងយរៀងខលីដ្ល់សិសសយដ្ មបីចូលរមមមយហាស្រសពសិលបៈ
យុវជនថ្នន ក់យខត្ត និងចូលរមមមយហាស្រសពសិលបៈយុវជនទូទណងរបយទស ឆ្ន ណ២០១៥។ បានចុេះរត្ាត្ពិនិត្យ
អាជីវកមមអិុនយធ យកត្ ហាងកាយហវ យៅស្រសកុមកឌ លសីមា និងកែនលងជមល-លក់ឌី្ស កនុងរកុងយខមរភូមិនទ និង 
បានចុេះែកនណដ្ល់អាជីវករឲ្យមកសុណចាប់អនុញ្ញញ ត្យធវ ចាប់អាជីវកមមយៅការោិល័យរចកយចញចូលែត្មមយ 
បានចណនមន០៣យល ក។ បានចុេះរត្ាត្ពិនិត្យអាជីវកមមសិលបៈសូនរបូ យៅរកុងយខមរភូមិនទ និង ស្រសុកមកឌ លសីមា 
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រពមទណងបានែកនណដ្ល់អាជីវកររត្ូវចាប់អនុញ្ញញ ត្ឲ្យបានរតឹ្មរត្ូវ។ បានចុេះែកនណដ្ល់អាជីវករយល កស្ថល ក 
សញ្ញញ ែមី សមាអ ងការ អ៊ាុត្សក់ យធវ រកចក យដ្ មបឲី្យមកយធវ ចាប់អនុញ្ញញ ត្យៅការោិល័យរចកយចញចូលែត្មមយ។ 
ការោិល័យរចកយចញចូលែត្មមយ បានអនុញ្ញញ ត្ចាប់របកបអាជីវកមមយល វស័ិយវបបធមជ និងវចិិរត្សិលបៈ
ចណនមន៥៥ចាប់។ 
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរតក្ាំពង់ស្ព ឺ៖  

ការងារយបតិ្កភកឌ របីូ ៖ បានចុេះពិនិត្យ្អឹងដ្ណរែីដ្លរកាទុកយៅអាស្រសមភនណបាត្ស្រសុកែពង ពិនិត្យ
ររឹេះរបាស្ថទបុរាកយៅវត្តដុ្ងស្ថត់្មានឬទធិ ស្រសកុឧដុ្ងគ និងបានចុេះស្រស្ថវរាតវរកទមលអងគបុរាកយៅស្រសកុភនណ
ស្រសាចបានចណនមន០៣យល ក។ បានចុេះពិនិត្យការស្ថងសង់ទីសកាក រៈបូាតយៅស្រសុកសណយរាងទង និងបានសហការ
ាតមមយឆ្ម ណរបាស្ថទែកអកពង កាប់ឆ្ក រកូនយ  ែដ្លដុ្េះយល របាស្ថទ និងរត្ាត្ពិនិត្យែរកងមានការកាប់បណែលិច
បណផ្ទល ញបានចណនមន០៥យល ក។ យភញៀវចូលទសសនស្ថរមនទីរនរៈបុរសីរបុចណនមន១.១៥៩នក់។ 

ការងារយបតិ្កភកឌ អរបីូ ៖  បានសហការាតមមយមនទីរអប់រ ណ យុវជន និងកីឡាយខត្ត យប កមយហាស្រសព 
សិលបៈយុវជនថ្នន ក់មូលដ្ឋា នយខត្តឆ្ន ណ២០១៥ និងបណែុលចលនតាមវទិាល័យកនុងយខត្ត បយងក ត្រកុមសិលបៈ
យុវជនតាមវទិាល័យ យដ្ មបីចូលរមមរបកមត្របែជងកនុងមយហាស្រសពសិលបៈយុវជនថ្នន ក់មូលដ្ឋា នយខត្តឆ្ន ណ២០១៥។
បានបញ្ជូ នររូជណនញរបាណយៅបកតុ េះបណ្ដត លសិសសវទិាល័យកណពង់សពឺ យដ្ មបីបងាា ត់្ពីទរមង់របាណរបាតរបិយែខមរ 
និងបងាា ត់្ពីទរមង់របាណចន្ដងកង់យទ បបយងក ត្ែមី ដ្ល់សិសសយៅមកឌ លកូយរ ៉ោ ស្រសកុសណយរាងទង។ បានយរៀបចណយប កវរគ
បងាា ត់្របាណដ្ល់សិសសយោធា អា យស អូ ចណនមន៣៣នក់ យដ្ មបយីរត្ៀមយកយៅសែមតងយៅយរៅរបយទស។  
បានចុេះពិនិត្យការបញ្ញច ណងភាពយនតលក់សណបុរត្ របស់រកមុហ៊ាុនរ ៉ោករបដូ្ឋកសិន និងរកុមហ៊ាុនស្ថន់យដ្ 
យៅសទូឌី្យោែត្ភាពយនតបានចណនមន០២យល ក។ បានចុេះពិនិត្យ និងែកត្រមវូកបមនខាន ត្កាច់ចមាល ក់ែខមរចណនមន០១
កែនលង យៅរកងុចារមន និង០៣កែនលងយទៀត្យៅស្រសុកសណយរាងទង។ ការោិល័យរចកយចញចូលែត្មមយ
រកងុចារមន បានអនុញ្ញញ ត្ចាប់របកបអាជីវកមមយល វស័ិយវបបធមជ   និងវចិិរត្សិលបៈចណនមន១១ចាប់ 
ទទមលែវកិាបាន៣៨០.០០០យរៀលបង់ចូលែវកិារដ្ា ។ 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរដក្ាំពង់ឆ្ន ាំង ៖  
ការងារយបតិ្កភកឌ របីូ ៖ បានចុេះស្រសង់សាិតិ្របាស្ថទ ទមលរបាស្ថទ ររឹេះរបាស្ថទ ស្ថា នីយបុយររបវត្តិ 

និងរមកីយដ្ឋា នវបបធមជរបវត្តិស្ថស្តសតបានចណនមន០២យល ក។ 
ការងារយបតិ្កភកឌ អរបីូ ៖ បានចុេះស្រសង់សាិតិ្សិលបៈទសសនីយភាព សិលបៈសូនរបូ សិលបៈ 

ភាពយនត និងអភិវឌ្ឍវបបធមជបានចណនមន០៤យល ក។ បានស្រស្ថវរាតវរបវត្តិបុកយចូលឆ្ន ណរបនពកីាតតិ្ែខមរ បាន 
០១ អត្ាបទ។  
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរដសពាធិសរ់ ៖  

ការងារយបតិ្កភកឌ របីូ ៖ បានយរៀបចណយធវ ស្ថល កសញ្ញញ យដ្ មបអីភិរកសទីតាណងែនូរបុរាកយៅស្រសុករកររ 
បានចណនមន០២ស្ថល ក។ បានចុេះរត្ាត្ពិនិត្យការស្ថងសង់សណកង់ យៅវត្តទមលរូ និងចុេះពិនិត្យយម លទមលបុរាក
មមយកែនលងែដ្លមានយដ្ មយ  ទលធណមមយយដ្ ម និងមានអាយុកាលរបែហលាតង១០០ឆ្ន ណ  សាិត្យៅស្រសុក
កយកត ៀងបានចណនមន០២យល ក។ បានចុេះយៅពិនិត្យ និងែសពវែាយពីចាប់ការពារយបតិ្កភកឌ ដ្ល់របាតពលរដ្ា 
រស់យៅជុណវញិមាត់្បឹងទយនលអុណ (បឹងរបវត្តិស្ថស្តសត) យៅស្រសុកកយកត ៀង និងបានចុេះាតមមយនយកដ្ឋា នបុរាកវត្ាុ 
ពិនិត្យ និងវាយត្នមលវត្ាុសិលបៈយៅែទេះរបាតពលរដ្ាឃុណរបយមា៉ោយ ស្រសុកវាលែវង យដ្ឋយពិនិត្យយឃ ញមានវត្ាុសិលបៈ 
មមយចណនមនយៅទីយនេះ។ 

ការងារយបតិ្កភកឌ អរបីូ ៖ បានយរៀបចណមយហាស្រសពសិលបៈយុវជនថ្នន ក់យខត្ត យៅវទិាល័យយពាធិស្ថត់្។
បានចុេះបងាា ត់្ និងែកសរមាលដ្ល់រកមុសិលបៈមហាជនបានចណនមន០២រកុម។ បានចុេះពិនិត្យយល ការជមល-
លក់ឌី្សែដ្លោម នទិដ្ឋា ការពីរកសមងវបបធមជ និងវចិិរត្សិលបៈយៅស្រសុករកររ ស្រសុកកយកត ៀង ស្រសុកភនណរកវាញ 
និងចុេះតាមដ្ឋនការចាក់បញ្ញច ណងវយីដ្អូអាសអាភាសតាមហាងកាយហវបានចណនមន០៧យល ក។ បានចុេះពិនិត្យ និង
ែសពវែាយដ្ល់អាជីវករចមាល ក់យៅស្រសុកភនណរកវាញចណនមន០២យល ក។ បានចុេះជរមុញអាជីវករឲ្យមកសុណចាប់
របកបអាជីវកមមបានចណនមន០៧យល ក។ ការោិល័យរចកយចញចូលែត្មមយបានអនុញ្ញញ ត្ចាប់របកបអាជីវកមម
យល វស័ិយវបបធមជ   និងវចិិរត្សិលបៈចណនមន១២ចាប់ ទទមលែវកិាបាន៧៥៥.០០០យរៀលបង់ចូលែវកិារដ្ា ។ 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរដបារ់ដាំប្ង ៖  
ការងារយបតិ្កភកឌ របីូ ៖ បានចុេះយៅពិនិត្យខនងអាងឃូបដ្ឋក យៅស្រសុកែមយោលចណនមន០១យល ក 

និងយភញៀវចូលទសសនស្ថរមនទីរយខត្តសរបុចណនមន១០១នក់ (អនតរាតតិ្ចណនមន១៣នក់) ។  
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ការងារយបតិ្កភកឌ អរបីូ ៖ បានហាត់្កាច់បាត្យលាខ ន និងរបាណ ាតរបចាណ។ បានអនុញ្ញញ ត្ចាប់
អាជីវកមមត្ន្ដនតីសម័យបាន១៨ចាប់ សិបបកមមចមាល ក់យ  បាន០១ចាប់ និងអាជីវកមមបណពងសយមលងបាន០៣
ចាប់។ បណ្ដណ ល័យយខត្តបានយប កទវ រជូនស្ថធារកជនចូលអានយសៀវយៅាតយរៀងរាល់នែៃ (យល កែលងនែៃ
 ប់សរមាក)។ ការោិល័យរចកយចញចូលែត្មមយរកុងបាត់្ដ្ណបង យចញលិខិត្អនុញ្ញញ ត្ររប់យសវាកមមវបបធមជ 
ចណនមន១៣ចាប់ និងយៅស្រសុកបយវលចណនមន០៣ចាប់។ 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរដនប្៉ៃលនិ ៖  
 ការងារយបតិ្កភកឌ អរបីូ ៖ បានត្យមល ងយរឿងយលាខ នខលីបានមមយទរមង់ “ស្ថម រតី្យុវជនសម័យែមីយល 

ទឹកដី្ននវបបធមជ” និងបានយប កមយហាស្រសពថ្នន ក់យខត្តសរមាប់យុវជនយល កទី៥ ឆ្ន ណ២០១៥។ បានចុេះស្រសង់ទិននន័យ 
អាជីវករជមល-លក់ឌី្សររប់របយភទ យៅរកងុនប៉ោលិនចណនមន០១យល ក។ បានចុេះស្រសង់សាិតិ្បណ្ដណ ោរ និងតូ្បលក់ 
យសៀវយៅយៅរកងុនប៉ោលិន និងស្រសុកស្ថលាយរៅចណនមន០២យល ក។ ការោិល័យរចកយចញចូលែត្មមយ បានយធវ 
លិខិត្អនុញ្ញញ ត្ឲ្យរបរុណត្ន្ដនតីស្រស្ថយបៀលីអូចណនមន០១យល ក និងជមល-លក់ឌី្សចណនមន០១យល ក។   
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរដប្នាទ យមានជ័យ ៖ 

ការងារយបតិ្កភកឌ របីូ ៖ ចូលរមមយដ្ឋេះស្រស្ថយទណនស់ដី្ទមលរបាស្ថទ យៅស្រសុករពេះយនរត្រពេះចណនមន 
០១យល ក។យភញៀវចូលទសសនស្ថរមនទីរយខត្តសរបុចណនមន១៣២នក់ (អនតរាតតិ្១៦នក់) របាស្ថទបនទ យឆ្ម រ 
ចណនមន២.៨៧១នក់ (អនតរាតតិ្៤៥១នក់) និងស្ថរមនទីរបុរាកវទិាយទពយកាស្ថ-ស្ថន យសរបុចណនមន១៥២នក់ 
(អនតរាតតិ្៤២នក់)។  

ការងារយបតិ្កភកឌ អរបីូ ៖ បានចុេះរត្ាត្ពិនិត្យ ែកនណអប់រ ណដ្ល់អាជីវករជមល-លក់ឌី្សយៅរកុង 
សិរយីស្ថភ័ក និងរកងុយបា៉ោយែប៉ោត្ សតីពីការយោរពចាប់កមមសិទធិបញ្ញញ ។ បានចុេះយធវ ចាប់បនតអាជីវកមមឆ្ន ណ២០១៥ 
ចណនមន១០កែនលង និងបានចុេះរត្ាត្ពិនិត្យវត្ាុសិលបៈចមាល ក់យ  ចណនមន០២របូែដ្លរត្ូវនណយចញយៅយខត្តយសៀមរាប
និងចមាល ក់ែមី អណពីែមចណនមន០៤របូ យដ្ មបីនណយចញយៅរាជធានីភនណយពញ ។ 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរដឧរតរមានជ័យ ៖  
ការងារយបតិ្កភកឌ របីូ ៖ បានសហការាតមមយនររបាលការពារយបតិ្កភកឌ  ននសនងការនររបាល

យខត្ត យធវ លិខិត្យកាេះអយញ្ជ  ញមាច ស់ចណការដ្ណ ូងមីរបែហលាតង៣ហិចតា យៅស្រសុកបនទ យអណពិល មកស្ថកសមរ
ករកីជីកកកាយទមលយោករប៉ោង។ បានចុេះពិនិត្យស្ថា នភាពរបាស្ថទរុកែដ្លទទមលរងនូវការយ្េះនរព និង
ពិនិត្យ វាយត្នមលយល រយរមាងរត្ាសរតាយនរពស្ថព នអូរជីក និងរបាស្ថទរពហមកិល។សហការាតមមយអធិការដ្ឋា ន 
នររបាលស្រសុកបនទ យអណពិល និងនររបាលការពារយបតិ្កភកឌ  បានទប់ស្ថក ត់្បទយលម សជីករកកណកប់យល ដី្ 
ទមលមមយកែនលងកនុងស្រសុកបនទ យអណពិល យដ្ឋយបានឃ្ត់្ខលមនមនុសសចណនមន០៤នក់ និងសមាភ រៈមមយចណនមន និង 
បានយដ្ឋេះែលងវញិយរកាយពីយធវ កិចចសនា និងអប់រ ណរមច។ បានចុេះវាស់ែវងកណកត់្រពណដី្ទមលរបាស្ថទភនណដី្ាតមមយ 
មាច ស់កមមសិទធិដី្ែដ្លមានយៅជុណវញិទមលរបាស្ថទ សាិត្យៅរកុងសណយរាង។ បានចុេះកាប់ឆ្ក រនរពកនុងបរយិវក
របាស្ថទយៅស្រសុករត្ពាណងរបាស្ថទយដ្ មបីងាយស្រសាលសរមាប់យភញៀវយទសចរក៍ចូលទសសន។ 

ការងារយបតិ្កភកឌ អរបីូ ៖ បានចុេះពិនិត្យបញ្ញច ណងភាពយនត-វយីដ្អូ ែដ្លោម នទិដ្ឋា ការពីរកសូង
វបបធមជ និងបានយធវ ការែកនណដ្ល់អាជីវករជមលយមរកូ ធុងបាស វយីដ្អូចល័ត្ អណពីករមិត្សយមលង យៅរកុង
សណយរាង។ បានចុេះពិនិត្យសកមមភាពយធវ ពុមពរានយទវតា យៅរកងុសណយរាង។ បានចុេះពិនិត្យសកមមភាពយធវ ពុមពរាន 
យទវតាយៅរកងុសណយរាង ែលិត្វត្ាុសិលបៈអណពីយ   និងសីុម៉ោង់ត៍្យៅស្រសុកអនលង់ែវង និងពិនិត្យកែនលងលក់វត្ាុ
សិលបៈអណពីយតត  លាព ក់ វលល្ ស្ថព ន់ របាក់ លងាិនយៅចណកុចរចកអនតរាតតិ្អូរស្ថម ច់។ បានពិនិត្យរកចាប់យធវ 
អាជីវកមមអ៊ាុត្សក់ សមាអ ងការ និងលមអរកចកយៅរកងុសណយរាងចណនូន០១យល ក និងបានស្រសង់ទិននន័យចណនមន
បណ្ដណ ោរ បណ្ដណ ល័យ និងអងគការែដ្លមានកនុងយខត្ត។ ការោិល័យរចកយចញចូលែត្មមយរកងុសណយរាង 
បានយចញលិខិត្អនុញ្ញញ ត្របកបអាជីវកមមយល វស័ិយវបបធមជ និងវចិិរត្សិលបៈ០៩ចាប់ ។  
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរដសស្ៀមរាប្ ៖  

ការងារយបតិ្កភកឌ របីូ ៖ បានចុេះហាមឃ្ត់្ និងបញ្ឈប់ាតស្ថា ពរនូវសកមមភាពការបូមខាច់ 
ខុសចាប់០១កែនលង ាតប់ែលូវបុរាក សាិត្យៅស្រសុកពមកបានចណនមន០២យល ក។បានែសពវែាយយសចកតីសយរមច
យលខ០១ស.រ សតីពីការកណកត់្បរយិវក របាស្ថទ ទមល ស្រសេះ រត្ពាណង និងស្ថព នបុរាក យៅស្រសុកពមក ស្រសកុវា៉ោរនិ 
និងស្រសុកអងគរជុណចណនមន០៧យល ក។ 

យភញៀវចូលទសសនស្ថរមនទីរាតតិ្អងគរសរបុមានចណនមន១៧.១០៥នក់ (អនតរាតតិ្១៦.៥០៤នក់) 
ស្ថរមនទីររពេះនយរាត្តមសីហនុចណនមន៨.០០៩នក់(អនតរាតតិ្៧.៦៨៣នក់) ស្ថរមនទីរវត្តរាជបូពជចណនមន១.៩៣២
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នក់ (អនតរាតតិ្១.៨០៩នក់) និងមកឌ លឧរកិដ្ាកមមរបល័យពូជស្ថសន៍(វត្តែមី)ចណនមន៩.៨១១នក់ (អនតរាតតិ្ 
៩.២៤៣នក់)។  

ការងារយបតិ្កភកឌ អរបីូ៖បានែដល់លិខិត្អនុញ្ញញ ត្នណយចញវត្ាុសិលបៈយៅយរៅរបយទសចណនមន៤២របូ 
រកមុសិលបៈមហាជនចណនមន២៤រកុមបានយចញសែមតងតាមយរាងមយហាស្រសព សណ្ដា ោរ យភាជនីយដ្ឋា ន និង
ែាររារតី្ជូនយភញៀវាតតិ្ និងអនតរាតតិ្ទសសនាតរបចាណ។ បានចុេះែកនណ និងរត្ាត្ពិនិត្យបទយលម សភាពយនត-
វយីដ្អូដ្ល់អាជីវករភាពយនត-វយីដ្អូ (ការែលិត្ ការចាក់បញ្ញច ណង ការជមល-លក់ឌី្សអាសអាភាស និងោម ន 
ទិដ្ឋា ការ) ឱ្យចូលរមមអនុវត្ដតាមលិខិត្បទដ្ឋា នចាប់ចណនមន៥៥កែនលង យៅស្រសុកពមក ស្រសុកជីែរកង ស្រសុកអងគរជុណ 
ស្រសុកបនទ យស្រសី  និងស្រសុករបាស្ថទបារង។ បានរត្ាត្ពិនិត្យ និងែកនណដ្ល់អាជីវករ សិបបករែដ្លកណពុងបយរម 
យសវាកមមទក់ទងនឹងជណនញសិលបៈសូនរូប និងសិបបកមមឲ្យយោរពតាមកាច់ចមាល ក់ែខមរ យៅតាមែារននកនុង
រកុងយសៀមរាបបានចណនមន៦៩កែនលង។ សហការាតមមយរកុមការងារចរមុេះស្ថលារកងុយដ្ មបីយរៀបចណសណ្ដត ប់ធាន ប់ 
និងែសពវែាយដ្ល់អាជីវករាតមាច ស់ស្ថល កសញ្ញញ ែដ្លយល កតាណងោម នសណ្ដត ប់ធាន ប់ និងពុណយោរពចាប់បាន
២៩កែនលង យៅរកងុយសៀមរាប។ បានចុេះ                    យល         ស្ថល ក    និងផ្ទទ ណងែាយ
ពាកិជជកមម និងសហការាតមមយរកុមការងារចរមុេះស្ថលារកុងយដ្ មបីយរៀបចណសណ្ដត ប់ធាន ប់រកុងយសៀមរាប  
ចុេះ   ស្ថល កយីយហាែដ្លយល កតាណងយដ្ឋយពុណយោរពចាប់បាន                            ៦       
      ។ បានចុេះ                                                         ០ យល ក 
         ។ ការោិល័យរចកយចញចូលែត្មមយរកុងយសៀមរាប បានែដល់ចាប់យសវាកមមយល វស័ិយវបបធមជ 
និងវចិិរត្សិលបៈចណនមន៦២ចាប់។ 
             មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរតត្ពះវិហារ ៖  

ការងារយបតិ្កភកឌ របីូ ៖  បានចុេះពិនិត្យយម លរបាស្ថទបុរាកសាិត្យៅទីតាណងដី្សមបទនយសដ្ាកិចច
របស់រកុមហ៊ាុនធីងា៉ោ  យៅស្រសុករយវៀង និងរកមុហ៊ាុនឡានយហវន យៅស្រសុកែ្បចណនមន០២យល ក។ បានទទមលវត្ាុ
បុរាកសរបុចណនមន១៦ដុ្ណ។ សកមមភាពឆ្ម ណរត្ាសរតាយនរពតាមរបាស្ថទបុរាកបានចណនមន៣៧.៧៨៤ែម៉ោរត្កាយរ ៉ោ 
និងយភញៀវចូលទសសនតាមរបាស្ថទននមានចណនមន១៩២នក់ (អនតរាតតិ្២៥នក់) ។ 

 ការងារយបតិ្កភកឌ អរបីូ ៖ រកមុសិលបៈបានយចញសែមតងកនុងកមមវធីិយែសងបកនុងយខត្ត។ បានស្រសង់
សាិតិ្សិលបៈសូនរបូ និងសិលបៈសិបបកមមយៅស្រសុកែ្ប ស្រសុកសងគមែមី សាិតិ្អភិវឌ្ឍវបបធមជយៅស្រសុករយវៀង ស្រសុក
ាតណកានត ស្រសកុែ្ប និងសាិតិ្សិលបៈភាពយនតយៅស្រសុកាតណកានត ស្រសកុសងគមែមី និងស្រសុកែ្បបានចណនមន០៧
យល ក។ បានចុេះរត្ាត្ពិនិត្យែកនណអាជីវករជមល-លក់ឌី្ស និងចាក់ធុងបាស ឲ្យមកយធវ ចាប់បនតអាជីវកមមសាិត្
យៅស្រសុកែ្ប និងស្រសកុរូែលន។ ការោិល័យរចកយចញចូលែត្មមយរកុងរពេះវហិារ បានែតល់ចាប់អាជីវកមម
ែត្របូ ភាពយនត ចមាល ក់សីុម៉ោង់ត៍្ ធុងបាស់ ែលបងរបាតរបិយ និងកាត់្សក់ចណនមន០៩ចាប់។  

  មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរតក្ាំពង់ធាំ ៖ 
ការងារយបតិ្កភកឌ របីូ ៖ បានចុេះយៅទទមលវត្ាុបុរាកពីយលាកអភិបាលស្រសុករបាស្ថទបលល័ងគចណនមន 

០២ដុ្ណ។ បានចុេះពិនិត្យវត្ាុបុរាកមានរាងបមនរជងុរទែវងាតបនទេះចណនមន០២ដុ្ណ ែដ្លរបាតពលរដ្ាជីកអកតូ ង
របទេះយឃ ញយៅស្រសុករបាស្ថទសណបូរ។ បានសហការាតមមយឆ្ម ណរបាស្ថទ រត្ាសរតាយែលូវចូលយៅរបាស្ថទរបង 
រមាសរបែវង២.០០០ែម៉ោរត្ និងបានកាត់្យមម កូនយ  យៅរកមុរបាស្ថទរបងរមាសបានចណនមន០៩របាស្ថទ។ 
យភញៀវចូលទសសនស្ថរមនទីរយខត្តសរបុចណនមន១១៦នក់ (អនតរាតតិ្២៤នក់)។ បានសហការាតមមយ Waseda 
ជមសជុលបងាក ន់នដ្ N1 ខាងត្បូងរមចរាល់ ជមសជុលបិទមុខសសរយផ្ទអ បរបាស្ថទ N1 ខាងត្បូងបាន០២ែម៉ោរត្
កាយរ ៉ោ បិទមុខជញ្ញជ ណងរបាស្ថទN1 បាន០៤ែម៉ោរត្កាយរ ៉ោ យរ  ឥដ្ារបាស្ថទN1 បាន០៦ស្រសទប់ និងកាត់្យមម កូនយ  
ដុ្េះយល របាស្ថទបានចណនមន០២របាស្ថទ។ 

ការងារយបតិ្កភកឌ អរបីូ ៖ បានបងាា ត់្សិសសថ្នន លយរៀងរាល់នែៃអាទិត្យ។ បានចុេះស្រសង់សាិតិ្ភាពយនត  
សាិតិ្សិបបកមមសិលបៈសូនរបូតាមបណ្ដត ស្រសុក-រកុងសរមាប់ឆ្ន ណ២០១៥ និងចុេះជរមុញអាជីវករតាមបណ្ដត ស្រសុក 
ឲ្យមកយធវ ចាប់អាជីវកមមបនតយទៀត្។ បានែចកតារាងររមូសាិតិ្ជូនដ្ល់ការោិល័យវបបធមជតាមបណ្ដត ស្រសុក។ 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរតក្ាំពង់ចម ៖ 
ការងារយបតិ្កភកឌ របីូ ៖ បានចុេះរត្ាត្ពិនិត្យស្ថា នភាពរបាស្ថទរុកោយហម យៅស្រសុកនរព រ 

និងបានចុេះយៅយធវ អនម័យយៅរបាស្ថទនររបាជ័យចណនមន០២យល ក។ 
ការងារយបតិ្កភកឌ អរបីូ ៖ បានចុេះែសពវែាយ និងយធវ ការែកនណដ្ល់អាជីវកមមភាពយនតមមយចណនមន 

ែដ្លពុណទន់មានចាប់អនុញ្ញញ ត្រតឹ្មរតូ្វ និងបានចុេះស្រសង់សាិតិ្សិបបកមមយៅរកុងកណពង់ចាមបានចណនមន០២យល ក។ 
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ការោិល័យរចកយចញចូលែត្មមយរកុងកណពង់ចាម បានអនុញ្ញញ ត្ចាប់របកបអាជីវកមមយល វស័ិយវបបធមជ និងវចិិរត្ 
សិលបៈចណនមន១០ចាប់។ 
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរដស្ទងឹសត្រង ៖ 

ការងារយបតិ្កភកឌ របីូ ៖ បានចុេះរត្ាត្ពិនិត្យវត្ាុបុរាក ទមលរបាស្ថទ និងទប់ស្ថក ត់្របាតពលរដ្ា
ចណនមន០២ររាស្ថរែដ្ល លក់ដូ្រយល ទមលរបាស្ថទរពេះយោ និងបានហាមមិនឲ្យមានការលក់ដូ្រយល ទមលរបាស្ថទ 
សាិត្ននយៅស្រសុកថ្នឡាបរវិា៉ោត់្ ។ 

ការងារយបតិ្កភកឌ អរបីូ ៖ បានបនតបងាា ត់្របាណដ្ល់សិសសវទិាល័យរពេះរាជបូជនីយកិចច។ បាន 
ស្រស្ថវរាតវ និងចងរកងបយងក ត្របាណ “សរមស់មចាឆ បា៉ោ យសអីុ” និងយលាខ ននិោយ “យប នែៃយៅែត្រេះ”។ បានចុេះ
ែកនណដ្ល់អាជីវករភាពយនត-វយីដ្អូទណងអស់ែដ្លមានកនុងយខត្តឲ្យមកដ្ឋក់ពាកយសុណរបកបអាជីវកមមសរមាប់ 
ឆ្ន ណ២០១៥។ បានចុេះរត្ាត្ពិនិត្យស្ថល កយីយហាយៅរកងុសទឹងែរត្ងចណនមន០១យល ក។ ការោិល័យរចកយចញចូល 
ែត្មមយ បានអនុញ្ញញ ត្ចាប់របកបអាជីវកមមយល វស័ិយវបបធមជ និងវចិិរត្សិលបៈចណនមន១០កែនលង។ 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរដររនគ្ីរ ី៖ 
                 ការងារយបតិ្កភកឌ របីូ ៖ បានចុេះយបាេះបយងាគ លរពណររឹេះរបាស្ថទរពេះយវសនតរ យៅស្រសុកលណផ្ទត់្   និង
ចុេះរត្ាត្ពិនិត្យការកាប់នរពកនុងត្ណបន់ររឹេះរបាស្ថទរពេះពុទធ យៅស្រសុកវុនឺនសចណនមន០៤យល ក។ បានចុេះយធវ ការវាស់ 
ែវងដី្យៅត្ណបន់ភនណខាវ ញ់ែដ្លមានរបាតពលរដ្ាចូលកាប់នរពកនុងត្ណបន់យនេះ។ បានចុេះរត្ាត្ពិនិត្យយរៀបចណរបាស្ថទ
ោ៉ោកណ្ដណង យដ្ មបទីទមលយភញៀវាតតិ្-អនតរាតតិ្ចូលទសសន។ 

ការងារយបតិ្កភកឌ អរបីូ ៖ បានចុេះរត្ាត្ពិនិត្យការហវឹកហាត់្របស់រកមុសិលបៈមហាជនភូមិត្ង
កង ិៈយរៀងរាល់សបាត ហ៍។ បានចុេះរត្ាត្ពិនិត្យកែនលងចាក់បញ្ញច ណងទូរទសសន៍ែខសកាបបានចណនមន០៤យល ក។ 
បានចុេះពរងឹងសិបបកមមចមាល ក់យៅស្រសុកកូនមុណ និងរត្ាត្ពិនិត្យកែនលងលក់វត្ាុអនុសាវរយ៍ីយៅស្រសុកបរែកវចណនមន 
០៤យល ក។ 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរដមណឌ លគ្ីរ ី៖ 
ការងារយបតិ្កភកឌ អរបីូ ៖ បានចុេះយៅបកតុ េះបណ្ដត លយលាខ នខលីប និងរបាណដ្ល់សិសសកនុងមកឌ ល

ចណការែត្  និងសិសសវទិាល័យ ហ៊ាុន ែសន មកឌ លរីរចីណនមន១៥យល ក។ បានចុេះរត្ាត្ពិនិត្យអាជីវកមមជមល-
លក់ឌី្សយៅែារែសនមយនរមយ និងតាមសងាក ត់្ទណង៤ យដ្ឋយដ្កហូត្បានឌី្សោម នទិដ្ឋា ការចណនមន២.២៧៦
បនទេះ និងយធវ ការដុ្ត្បណផ្ទល ញយចាល។ បានយបាសសមាអ ត្អាស្រសមទណងបីយៅយល មជឈមកឌ លវបបធមជជនាតតិ្យៅ
ភនណយដ្ឋេះរកមុណសរមាប់យភញៀវយទសចរក៍មកយលងកណស្ថនត និងបានចុេះវាស់ដី្ភនណសរមាប់ ូសឆ្យយធវ កាណជយកត រ
យ  ងយៅអាស្រសមយលាកោយែលណ។ បានចុេះស្រសង់ទិននន័យស្ថល កយីយហាយៅរកងុែសនមយនរមយចណនមន០១យល ក។ 
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរតនត្ពសវង ៖ 

ការងារយបតិ្កភកឌ របីូ ៖ បានសហការាតមមយអាាតញ ធរស្រសុកសីុធរកណ្ដត ល និង ស្រសកុបាភនណសិកា
ែសវងយល់ពីរបវត្តិរបាស្ថទនរពយដ្ មស្រសុក និងរបាស្ថទវហិារច័នទ។ យរៀបចណយធវ បលល័ងគសរមាប់ត្មកល់រពេះអងគ០២ 
រពេះអងគយៅទមលបារាយក៍អែកត ត្។ បានចាក់ដី្ពរងីកទមលបារាយក៍អែកត ត្បាន១១០យោយនត ាតអណយណ្ដយ 
សបបុរសជន។ យភញៀវចូលទសសនស្ថរមនទីរយខត្តមានចណនមន៤៤នក់ ។   

ការងារយបតិ្កភកឌ អរបីូ ៖ បានហាត់្បទយភលង និងចយរមៀងសម័យាតយរៀងរាល់នែៃ និងចុេះបងាា ត់្របាណ
ដ្ល់រកមុរបាណសិសសយៅតាមមហាវទិាល័យ និងវទិាល័យបាន០៣របាណ។ បានចុេះពិនិត្យអាជីវកមមវយីដ្អូលក់
កាយហវយៅរកងុនរពែវង និងស្រសុកពាមរក៏ចណនមន០៦យល ក។ បានរត្ាត្ពិនិត្យសិបបកមមពុមពសីុម៉ោង់ត៍្ និងចមាល ក់យ  
យៅតាមបណ្ដត រកុង-ស្រសុក និងស្រសង់សាិតិ្សិបបកមមររប់របយភទយដ្ មបីសុណយប កវរគបកតុ េះបណ្ដត ល និងចុេះពិនិត្យ
សិបបកមមត្មាញហូលផ្ទមមង យៅស្រសុកសីុធរកណ្ដត លចណនមន០១យល ក។ បានពិនិត្យការដ្ឋក់តាណងស្ថល កសញ្ញញ
ររប់របយភទយៅស្រសុកពារាណង និងស្រសកុកណពង់រត្ែបកចណនមន០៦យល ក។  
              មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរតសវ យសរៀង ៖ 

ការងារយបតិ្កភកឌ របីូ ៖ ចុេះរត្ាត្ពិនិត្យទមលបុរាក និងរបាស្ថទបុរាកចណនមន៣២យល ក។ បានចុេះ 
សហការាតមមយអាាតញ ធរែដ្នដី្យធវ បលង់ទមលបុរាកចណនមន០៤បលង់ និងែសពវែាយចាប់សតីពីកិចចការពារយបតិ្ក 
ភកឌ ចណនមន១០យល ក។ បានចុេះរត្ាត្ពិនិត្យវត្ាុបុរាកយៅតាមទីស្ថធារកៈចណនមន០១យល ក។   
                ការងារយបតិ្កភកឌ អរបីូ៖ បានបងាា ត់្របាណដ្ល់សមារមន៍យុវជនយខត្តចណនមន០១រកុម រកុមសិលបៈ 
មហាជនចណនមន០៨រកមុ និងអងគការកូដូ្ែខមរយៅឃុណតាសមស។ បានរត្ាត្ពិនិត្យអាជីវកមមជមល-លក់ឌី្សចណនមន០៤ 
យល ក រកយឃ ញឌី្សោម នទិដ្ឋា ការចណនមន៨៩៥បនទេះ។ ចុេះែសពវែាយចាប់ សតីពីវស័ិយភាពយនត និងវយីដ្អូបាន



17 
 

ចណនមន០២យល ក។ បានចុេះពិនិត្យសហរមន៍សិបបកមមអណពីឬសស ីនិងអញ្ចូ ត្ និងបានស្រស្ថវរាតវ ចងរកងរបវត្តិអណពី 
សិបបកមមររប់របយភទបាន០១អត្ាបទ។ ចុេះរត្ាត្ពិនិត្យការដ្ឋក់តាណងស្ថល កយីយហា និងផ្ទទ ណងែាយពាកិជជកមម
ចណនមន០៨យល ក និងបានស្រស្ថវរាតវរបវត្តិយែសងបទក់ទងាតមមយវបបធមជកនុងភូមិស្ថស្តសតយខត្តបាន០១អត្ាបទ។ 
ការោិល័យរចកយចញចូលែត្មមយ បានយចញលិខិត្អនុញ្ញញ ត្យល កស្ថល កសញ្ញញ  និងផ្ទទ ណងយីយហាររប់របយភទ
ចណនមន០៤កែនលង និង យចញអាាតញ ប័កណដ្ល់អាជីវករកនុងការរបរុណ និងសែមតងសិលបៈចណនមន០១យល ក។ 

មនទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈសខរតរបងូ្ម៊ុាំ ៖ 
ការងារយបតិ្កភកឌ របីូ ៖ បានបនតចុេះស្រសង់ទិននន័យយបតិ្កភកឌ របីូែដ្លមានយៅកនុងយខត្ត និង បាន 

សហការាតមមយអាាតញ ធមូលដ្ឋា ន ចុេះទប់ស្ថក ត់្បទយលម សជីកកាយយកដី្យធវ ឲ្យប៉ោេះពាល់ជុណវញិទមលបុរាក និង 
របាស្ថទបុរាកែដ្លសាិត្យៅស្រសុកអូរាណងឪ។  សហការាតមមយមនទីរយទសចរក៍ចុេះសិការបាស្ថទនរពរី 
របាស្ថទយជ ងអង របាស្ថទរពេះសមតី យៅស្រសុកពញាែរកក របាស្ថទរពេះធាតុ្បាស្រសី របាស្ថទចក របាស្ថទ
រ ណដិ្ល យៅស្រសុកអូរាណងឪ និងចុេះសិការមកីយដ្ឋា នទឹកធាល ក់យហាង យៅស្រសុកត្ណែបរ ។ 

ការងារយបតិ្កភកឌ អរបីូ ៖ បានែកលមអស្ថន នដ្សិលបៈមហាជន និងសមារមសិលបៈយល ទរមង់
យលាខ នបាស្ថក់ យភលងពិកពាទយ ន្ោុណ និងរបាណបានមមយចណនមន។  
    ៨- សស្ចក្តសី្ននិដ្ឋឋ ន ៖ 
                    សកមមភាពការងារវបបធមជ និងវចិិរត្សិលបៈ កនុងរតី្មាសទី១ ឆ្ន ណ២០១៥យនេះ មានដ្ណយក រការលអ 
កនុងការែសពវែាយ និងចាត់្តាណងអនុវត្តកមមវធីិនយោបាយយុទធស្ថស្តសតចតុ្យកាកដ្ណណ្ដក់កាលទី៣ របស់រាជ 
រដ្ឋា ភិបាល នីតិ្កាលទី៥ននរដ្ាសភា និងែែនការយុទធស្ថស្តសតអភិវឌ្ឍាតតិ្២០១៤-២០១៨ ស្រសបតាមយោល 
នយោបាយាតតិ្សតីពីវស័ិយវបបធមជយដ្ឋយយផ្ទត ត្សណខាន់យល ការអភិរកស និងអភិវឌ្ឍវបបធមជាតតិ្ទណងរបីូ និងអរបីូ 
យដ្ មបីរមមចណែកកអភិវឌ្ឍយសដ្ាកិចចសងគម។ ាតក់ែសតងកនុងរតី្មាសទី១ ឆ្ន ណ២០១៥យនេះ យយ ងសយរមចបាននូវ
លទធែលមូយចណនមនដូ្ចខាងយរកាម៖  

-ការងារោណពារជមសជុលរបាស្ថទបុរាកបានបនតដ្ណយក រការររប់ែែនកជណនញកនុងការជមសជុល ែែរកា 
ការពារសណកង់បុរាក និងចងរកងឯកស្ថររបវត្ដិស្ថស្តសដ  

-បានខិត្ខណែសពវែាយលិខិត្បទដ្ឋា នរតិ្យុត្តិសតីពីកិចចែែរកា ការពារអត្តសញ្ញញ កាតតិ្ កបូនខាន ត្ 
កាច់ចមាល ក់ែខមរជូនដ្ល់វស័ិយឯកជនែដ្លរបកបអាជីវកមមយល វស័ិយវបបធជមឲ្យរកាបាននូវរុកភាព  កបូន 
ខាន ត្ាតតិ្ និងពរងឹងការែតល់ និងបយរម យសវាកមមវបបធមជដ្ល់វស័ិយឯកជនឲ្យរហ័សទន់យពលយវលា ាតការ 
យល កទឹកចិត្ត និងយ្ល យត្បយៅនឹងការបយងក ត្ និងបយងក នែលិត្ែលវបបធមជាតតិ្របស់ពូកយរ កនុងយោល 
បណកងយធវ ឲ្យមាននិរនតរភាព ននការយធវ ចរាចរែលិត្ែលវបបធមជាតតិ្យល ទីែារយសរ ី រមូចណែកកបយរម វស័ិយ 
យទសចរក៍-វបបធមជ យដ្ មបីអភិវឌ្ឍយសដ្ាកិចចាតតិ្ និងកាត់្បនាយភាពរកីរកកនុងសងគម។ យដ្ឋយែ កស្ថលា 
មធយមវចិិរត្សិលបៈ   និងស្ថកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈបានខិត្ខណបកតុ េះបណ្ដត លធនធានមនុសសររប់
ជណនញវបបធមជ  និងររប់ករមិត្សិកា យដ្ មបីរមូចណែកកជមយដ្ល់ធនធានមនុសសកនុងការអភិរកស   និងអភិវឌ្ឍ
វបបធមជាតតិ្តាមមូលដ្ឋា ន។ 

  អនុវត្តតាមពាកយយស្ថល ក វបបធមជ ាតយសដ្ាកិចចាតតិ្ ការងារបយរម  និងែតល់យសវាវបបធមជ យៅនយកដ្ឋា ន 
ស្ថរមនទីរ នយកដ្ឋា នបុរាកវត្ាុ នយកដ្ឋា នសិលបៈភាពយនត នយកដ្ឋា នសិទធិអនកនិពនធ និងសិទធិរបហាក់ 
របែហល នយកដ្ឋា នយសៀវយៅនិងការអាន និងរចកយចញ-ចូលែត្មមយែដ្លែតល់យសវាកមមវបបធមជយៅតាម 
មនទីរវបបធមជ និងវចិិរត្សិលបៈរាជធានី-យខត្តមានដ្ណយក រការលអកនុងការបយរម  និងែតល់យសវាកមមវបបធមជជូនយភញៀវ 
យទសចរក៍ាតតិ្-អនតរាតតិ្ និងអតិ្ែិជនែដ្លរបកបអាជីវកមមយល វស័ិយវបបធមជ និងរករបាក់ចណកូលបង់ចូល 
ែវកិារដ្ា។ 
    ៩-ទ្ិស្សៅការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រស្លិបៈត្ប្ចាំសខសមស ឆ្ន ាំ២០១៥ 

-បនដយធវ កិចចសហរបតិ្បត្ដិការាតមមយអងគការ G.H.F ជមសជុលរបាស្ថទបនទ យឆ្ម រ យខត្ដបនទ យមានជ័យ 
-បនដយធវ កិចចសហរបតិ្បត្ដិការាតមមយអងគការWaseda ជមសជុលរកមុរបាស្ថទសណបូរនរពរុក យខត្ដកណពង់ធណ 
-យរត្ៀមយធវ កិចចសហរបតិ្បត្តិការាតមមយរកមុហ៊ាុនKhiri Travel សតីពីការយបាេះត្ង់យៅរបាស្ថទបនទ យឆ្ម រ 
-យរត្ៀមយធវ កិចចសហរបតិ្បត្តិការាតមមយរកមុហ៊ាុនKhumho កនុងការកស្ថងែលូវចូលយៅកាន់របាស្ថទ 

បនទ យឆ្ម រ 
-បញ្ច ប់ការសិការយរមាងជមសជុលរបាស្ថទរពេះចតុ្មុខ យខត្តរពេះវហិារ 
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-រូរបលង់ស្ថា បត្យកមមរបាស្ថទភនណរត្ប់ (យរប សមាស) កនុងយខត្តកណពង់ចាម ែដ្លបានពីការចុេះស្រសង់បលង់កនុង 
យបសកមមកនលងមក 

-យរត្ៀមចុេះអនុវត្តរយរមាងទណងរបាណពីរែដ្លបានយសន សុណែវកិាពីរកសមង 
-បនដចុេះបញ្ជ ីស្ថរយព ភកឌ វត្ាុសិលបៈយៅស្ថរមនទីរាតតិ្ និងស្ថរមនទីរយខត្ដ 
-បនដរត្ាត្ពិនិត្យ និងែដល់ជណនមយបយចចកយទសដ្ល់ការងារអភិរកស និងរយបៀបដ្ឋក់តាណងពិព័រកជ វត្ាុសិលបៈ 
-បនតការសិកាស្រស្ថវរាតវឯកស្ថរកាច់ចមាល ក់ែខមរភារ៣ និងសមាភ រៈយរប របាស់របាតពលរដ្ាែខមរភារ៣ 
-បនតកិចចសហការាតមមយរកៈកមមការអនតររកសមងបន្ដងាក បបទយលម សភាពយនត-វយីដ្អូ កនុងការរត្ាត្ 

ពិនិត្យ និងមានវធិានការចណយពាេះការចរាចរែលិត្ែលភាពយនតោម នទិដ្ឋា ការពីរកសមងវបបធមជ និងវចិិរត្សិលប: 
-បនតសហការាតមមយរកសមងយុត្តិធមជយធវ ចាប់ សតីពីការររប់ររងវស័ិយភាពយនត 
-យរត្ៀមសែមដងសិលបៈទសសនីយភាពបយរម រពឹត្ដិការក៍សណខាន់បរបស់ាតតិ្ និងអនដរាតតិ្ 
-យរត្ៀមចូលរមមកនុងសកមមភាពសិលបៈទសសនីយភាពយៅយល ឆ្កអនតរាតតិ្ 
-យប កការតាណងពិព័រកជ ស្ថន នដ្និសសតិ្យៅស្ថកលវទិាល័យភូមិនទវចិិរត្សិលបៈ ។ 
 
អាស្រស័យដូ្ចបានយោរពជរមាបជូនខាងយល   សូម ឯកឧត្ដមបកឌិ ត្សភាចារយ ឧបនយករដ្ាមន្ដនដី 

រដ្ាមន្ដនដីទទមលបនទុកទីសដកីាររកៈរដ្ាមន្ដនដី យមតាដ រាតបាតរបាយការក៍ដ៏្ខពង់ខពស់ ។ 
 
សូម ឯកឧត្ដមបកឌិ ត្សភាចារយ  ឧបនយករដ្ាមន្ដនដី   រដ្ាមន្ដនដីទទមលបនទុកទីសដកីាររកៈរដ្ាមន្ដនដី 

យមតាដ ទទមលនូវការយោរពដ៏្ខពង់ខពស់អណពីនងខញុណ ។ 
 
                                                                                                              រដឋមន្ដនត ី
           ចមលងជូន ៖ 
-ខុទទកាល័យសយមដចនយករដ្ាមន្ដនដី 
-រកៈកមមការអប់រ ណ ធមមការ វបបធមជ យទសចរក៍ រពឹទធសភា 
-រកៈកមមការទី ៧ រដ្ាសភា 
-ទីសដីការរកៈរដ្ាមន្ដនដី (នយកដ្ឋា នសរបុ) 
-រកសមងែែនការ  (វទិាស្ថា នាតតិ្សាិតិ្) 
-រកុមសយងកត្ការយសដ្ាកិចច សងគមកិចច និងវបបធមជ (ទីសដីការរកៈរដ្ាមន្ដនដី) 
-ឯកស្ថរ-កាលបបវត្ដិ 
 

 
 
 
 


