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សេចក្តីស្តើម 

ខេត្តខ ោះកុង មានទីតាំងស្ថិត្ខៅភាគនិរត្ី ននប្រខទស្កម្ពុជា ចមាា យ 290 គីឡូមម្៉ែប្ត្ ពីរាជធានីភ្នាំខពញ និងមាន
ប្ពាំប្រទល់ខាងខកីត្ជារ់នឹងខេត្តកាំពង់ស្ពឺ និងខេត្តប្ពោះស្ីហនុ ខាងលិចជារ់នឹងឈូងស្មុ្ប្ទនៃ និងប្រខទស្នៃ ខាងខជីង
ជារ់នឹងខេត្តខោធិ៍សាត់្ និងខាងត្បូងជារ់នឹងខេត្តប្ពោះស្ហីនុ និងឈូងស្មុ្ប្ទនៃ ។ 

 

ខេត្តខ ោះកុងមាន ៖ 
ល.រ  រររយិាយ ស្រុរ   ឯកត 
1  នទៃដីស្រុរ 10,045.58 គីឡូមម្៉ែប្ត្ ខរ ៉ែ 
2  ចាំនួនប្កងុ ប្ស្ុក      7  ប្កុង ប្ស្ុក 
3  ចាំនួនឃុាំ ស្ង្កា ត់្  29  ឃុាំ ស្ង្កា ត់្ 
4  ចាំនួនភូ្ម្ ិ    119  ភូ្ម្ ិ
5  ចាំនួនប្គសួារ 30,881 ប្គួសារ 
6  ចាំនួនប្រជាពលរដឋស្រុរ 137,390 នាក់ 
7  ចាំនួនប្ស្ីតស្រុរ 68,494 នាក់ 

ផ្្ែក្ទី១ 

ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសេត្ត 
 

១.១.  រងាររដ្ឋបាល 

១.១.១.ការងារេិខតិស្នា ម នងិឯកស្នរប្បជាពេរដ្ឋ 
តារាងទ១ី៖ ការងារេិខតិស្នា ម នងិឯកស្នរប្បជាពេរដ្ឋ 

ល.រ  រររយិាយ ចាំននួ 
1  ដី មដលបានដាក់ខចញ 34 
2  ខស្ចកតសី្ខប្ម្ចមដលបានដាក់ខចញ 70 
3  លិេិត្រដឋបាលមដលបានដាក់ខចញ 2,224 
4  លិេិត្ចូល 2,593 
5  ឯកសារមដលបានខធវនីីត្ានុកូលកម្ម 46 
6  អនុស្សរណៈ ឬកិចចប្ពម្ខប្ពៀង 00 

7  ខស្ៀវខៅប្គួសារ (ក៤) 1,044 
8  អត្តស្ញ្ញា ណរ័ណណស្ញ្ញា ត្ិមេមរ 4,096 

១.១.២. ការប្របប់្រងប្បជាពេរដ្ឋ 
តារាងទ២ី៖ ការប្របប់្រងប្បជាពេរដ្ឋ 

ល.រ  រររយិាយ ចាំននួ 
1  ស្រុរប្គួសារ 30,881 
2  ប្គសួារអចិន្នតយ ៍ 2,9431 
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3  ប្គួសាររខ ត្ ោះអាស្នន 1,450 
4  ប្រជាពលរដឋស្រុរ  137,390 
5  ប្រជាពលរដឋជា្ស្ត ី 68,494 
6  ប្រជាពលរដឋមដលមានអាយុ 18ឆ្ន ាំខឡងី 87,175 
7  ប្រជាពលរដឋចាំ្កប្ស្ុក 4,943 

១.១.៣. ការងារអប្តានុកូេដ្ឋឋ ន  
– ជាំខរឿន និងប្គរ់ប្គង រចុោះរញ្ា ីអប្តនុកូលដាឋ នប្គរ់ប្រខភ្ទជូនប្រជាពលរដឋកនុងខេត្តរមួ្មាន៖ 

o កាំខណីត្បានចាំនួន 1,795 នាក់ 
o រញ្ញា ក់កាំខណីត្បានចាំនួន 2,715 នាក់ 
o  អាោហ៍ពិោហ៍មេមរ នងិមេមរបានចាំននួ 488 គូ 
o អាោហ៍ពិោហ៍មេមរ និងររខទស្បានចាំនួន 11 គូ  
o ម្រណភាពចាំននួ 430 នាក់ 

– ប្សាវប្ជាវប្ត្ួត្ពិនតិ្យខ ម្ ោះប្រជាពលរដឋមដលបានចុោះរញ្ា ីអប្តនុកូលដាឋ នរចួខហយី មត្ប្ត្វូបាត់្រង់ ឬ េូចខាត្
ខដាយយថាខហតុ្ តម្ រខស្នសុី្ាំររស់្សាម្ីេលួនបានចាំនួន 696 នាក់ 

– ប្សាវប្ជាវប្ត្ួត្ពិនិត្យខ ម្ ោះប្រជាពលរដឋមដលម្កចុោះរញ្ា ីអប្តនុកូលដាឋ នកនុងខពលរចចុរបនន តម្ រខស្នសុី្ាំររស់្
ខម្ឃុាំ ខៅស្ង្កា ត់្ បានចាំននួ 780 នាក់ 

– បានរញ្ចូលទិននន័យអប្តនុកូលដាឋ នខៅកនុងកុាំពយូទ័របានចាំននួ 18,912 រញ្ា ី 
– ស្ប្ម្រស្ប្ម្ួល ររញ្ាូ នសាលប្កម្មកត្ប្ម្ូវទិននន័យអប្តនុកូលដាឋ ន ពសីាលាដាំរូងខេត្តខ ោះកុង ខៅប្កស្ងួ 
ម្ហានទៃបានចាំនួន 67 ចារ់ 

– បានពិនតិ្យខលីស្ប្ម្ង់រញ្ា ីខ ម្ ោះប្រជាពលរដឋមដលប្ត្ូវទតល់អត្តស្ញ្ញា ណរ័ណណស្ញ្ញា ត្មិេមរគាំរៃូមីបានចាំនួន 7,691 
នាក់  

– ខរីកទតល់ស្មាា រៈ និងឯកសារអប្តនុកូលដាឋ នប្គរ់ប្រខភ្ទដល់រដឋបាលប្កុង ប្ស្ុកទូទាំងខេត្ត។ 
១.១.៤. ការផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ាន ទនំាកទ់នំងស្នធារណៈ នងិសហប្បតបិតដកិារអនដរជាត ិ(រមួ្ទាំង រង្ករស្មាគម្ អងគ រ

ម្ិនមម្នរដាឋ ភ្ិបាល និង រង្ករចងស្ម្ព័នធខម្ប្ត្ីភាព ) 
តារាងទ៣ី ៖ ការផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ាន នងិទនំាកទ់នំងស្នធារណៈ 

ល.រ  រររយិាយ ចាំននួ 
ក). ការផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ាន 
1  វទិយុ 93 
2  ទូរទស្សន៍ 216 
3  រិទទាយខល ីត រព័ត៌្មានសាធារណៈ 20 
4  ប្ពឹត្ដិរប្ត្ព័ត៌្មានទស្សនាវដដី សារព័ត៌្មាន 00 
5  ខទសងៗ 1,064 
ខ). ទនំាកទ់នំងស្នធារណៈ 
1  សាធារណជនម្កទាំនាក់ទាំនងសាលាខេត្ត 4,553 
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2  គណៈប្រត្ិភូ្ខភ្ញៀវជាត្ិ អនដរជាត្ិ 34 
១.១.៥. ការងាររណៈអភបិាេ (រមួ្ទាំង រអនុវត្តត្នួាទជីាត្ាំ្ងប្កស្ងួ សាថ រ័ន) 

– អភ្ិបាល និងអភ្ិបាលរងខេត្ត បានចូលរមួ្កិចចប្រជុាំ ស្ិ ា សាលា នងិពិធីខទសងៗ ចាំនួន 318 ខលីក 
– អភ្ិបាល និងអភ្ិបាលរងខេត្ត បានចូលរមួ្ជាអធរិត្ី និងជាគណៈអធិរត្ីកនុងស្ិ ា សាលា និងពិធីខទសងៗ ចាំនួន 
302 ខលីក។ 

តារាងទ៤ី ៖ កចិ្ចប្បជុរំណៈអភបិាេ 
ល.រ  រររយិាយ ចាំននួ 
1  កិចចប្រជុាំអឌ្ឍមាស្ររស់្គណៈអភ្ិបាល 05 
2  កិចចប្រជុាំប្រចាំមេ(អឌ្ឍមាស្ទ២ី)ររស់្គណៈអភ្ិបាល 09 

១.១.៦. ការងារប្កមុប្បកឹា នងិរណៈកមាា ធកិារនានា 
– ប្កុម្ប្រឹកាខេត្ត ខកីត្ខចញព ីរខបាោះខឆ្ន ត្ ប្ស្រតម្ចារ់ស្ដីពី រខប្ជសី្ខរសី្ប្កមុ្ប្រឹការាជធានី ប្កុម្ប្រឹកា

ខេត្ត ប្កុម្ប្រកឹាប្កុង ប្កុម្ប្រឹកាប្ស្ុក ប្កមុ្ប្រឹកាេណឌ ។ ប្កុម្ប្រកឹាខេត្តជាត្ាំ្ងសាធារណៈ ជាអនក
 រោរ និងជាអនករខប្ម្ីឱ្យ ប្រខយាជន៍ររស់្ប្រជាពលរដឋទាំងអស់្ខៅកនុងមដនស្ម្ត្ថកិចចររស់្េលួន។ ខយាងតម្
ចារ់ស្ដីពី រប្គរ់ប្គងរដឋបាលរាជធានី ខេត្ត ប្កុង ប្ស្ុក េណឌ  ប្កុម្ប្រឹកាខេត្តខ ោះកុង បានរខងាីត្គណៈកមាម  -
ធ ិរររស់្េលួនចាំនួន 04 រមួ្មាន ៖ 
 1. គណៈកមាម ធ ិរស្ប្ម្រស្ប្ម្លួរខចចកខទស្ 
 2. គណៈកមាម ធ ិរពិខប្រោះខយារល់កិចច រ្ស្តី នងិកុមារ 
 3. គណៈកមាម ធ ិរលទធកម្ម នងិ 
 4. គណៈកមាម ធ ិរខរៀរចាំមដនដី និងនគរូរនីយកម្ម។ 

តារាងទ៥ី ៖ កចិ្ចប្បជុបំ្កមុប្បកឹា នងិរណៈកមាា ធកិារនានា 
ល.រ  រររយិាយ ចាំននួ 
1  កិចចប្រជុាំសាម្ញ្ាររស់្ប្កុម្ប្រកឹា 12 
2  កិចចប្រជុាំវសិាម្ញ្ាររស់្ប្កុម្ប្រកឹា 00 
3  កិចចប្រជុាំស្មាា ត់្ររស់្ប្កមុ្ប្រឹកា 02 
4  កិចចប្រជុាំគណៈកមាម ធិ រស្ប្ម្រស្ប្ម្លួរខចចកខទស្ 00 
5  កិចចប្រជុាំគណៈកមាម ធិ រពិខប្រោះខយារល់កិចច រ្ស្តី នងិកុមារ 10 
6  កិចចប្រជុាំគណៈកមាម ធិ រលទធកម្ម 14 
7  កិចចប្រជុាំគណៈកមាម ធិ រខរៀរចាំមដនដី និងនគរូរនយីកម្ម 00 

 

តារាងទ៦ី ៖ ការលរៀបច្លំេទកិា 

េ.រ ល ា្ ោះលេទកិា 
អាកចូ្េរមួ 

សរបុ ប្សី 
1 នៃាទ2ី5/11/2019 ខវទិ ទសពវទាយ និងពិខប្រោះខយារល់ ខៅប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល 248 50 
2 នៃាទ2ី5/11/2019 ខវទិ ទសពវទាយ និងពិខប្រោះខយារល់ ខៅប្ស្ុកខ ោះកុង 200 45 
3 នៃាទ2ី6/11/2019 ខវទិ ទសពវទាយ និងពិខប្រោះខយារល់ ខៅប្ស្ុករូទុម្សាគរ 217 58 
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4 នៃាទ2ី6/11/2019 ខវទិ ទសពវទាយ និងពិខប្រោះខយារល់ ខៅប្ស្ុកគិរសីាគរ 310 104 
5 នៃាទ2ី7/11/2019 ខវទិ ទសពវទាយ និងពិខប្រោះខយារល់ ខៅប្កុងខេម្រភូ្ម្ិនៃ 261 100 
6 នៃាទ2ី7/11/2019 ខវទិ ទសពវទាយ និងពិខប្រោះខយារល់ ខៅប្ស្ុកៃមបាាំង 213 63 
7 នៃាទ2ី8/11/2019 ខវទិ ទសពវទាយ និងពិខប្រោះខយារល់ ខៅប្ស្ុកម្ណឌ លស្ីមា 234 77 

ស្រុរ 1,683  497  
១.២.  រងារផែន រ និង រគាំព្ទមូ្លដ្ឋឋ ន 

១.២.១. ការកស្នងផផ្នការអភេិឌ្ឍន ៍នងិកមាេធិេីនិលិោរលខតត 
– ដាំខណីរ រខរៀរចាំមទន រអភ្ិវឌ្ឍន៍ 5 ឆ្ន ាំ ររស់្រដឋបាលខេត្ត (2020-2024) 
– ដាំខណីរ រខរៀរចាំកម្មវធិីវនិិខយាគ 3 ឆ្ន ាំរ ាំកលិររស់្រដឋបាលខេត្ត (2020-2022) 
– បានស្ហ រជាម្ួយម្នៃីរមទន រខេត្ត ចុោះស្ប្ម្រស្ប្ម្លួកចិចប្រជុាំទសពវទាយ ស្តពីីខស្ចកតីមណនាាំរខចចកខទស្នន
 រខរៀរចាំមទន រអភ្ិវឌ្ឍន៍រយៈខពល 5 ឆ្ន ាំ និងកម្មវធិីវនិិខយាគ 3 ឆ្ន ាំរ ាំកលិប្កុង ប្ស្ុកតម្រ ត្ ប្កងុ ប្ស្កុ 

– បានខរៀរចាំខវទិ ទសពវទាយ ស្តីពី រខរៀរចាំមទន រអភ្ិវឌ្ឍន៍រយៈខពល 5ឆ្ន ាំ និងកម្មវធិីវនិិខយាគ 3 ឆ្ន ាំរ ាំកលិដល់
ម្នៃីរ អងគភាពជាំនាញ រដឋបាលប្កុង ប្ស្ុក អងគ រស្ងគម្សុ្ីវលិ និងវស័ិ្យឯកជនមដលមានអនកចូលរមួ្ស្រុរចាំននួ 
143 នាក់ ប្ស្ី 21 នាក់ 

– បានខរៀរចាំកិចចប្រជុាំស្តីពី រវភិាគសាថ នភាពខេត្ត និងទសពវទាយ ស្តីពីកម្មវធិីវនិិខយាគ 3 ឆ្ន ាំរ ាំកិលដល់ម្នៃីរ អងគភាព
ជាំនាញ រដឋបាលប្កុង ប្ស្ុក អងគ រស្ងគម្សុ្ីវលិ និងវស័ិ្យឯកជនមដលមានអនកចូលរមួ្ស្រុរចាំននួ 119 នាក់ ប្ស្ី
18 នាក់ 

– បានខរៀរចាំកចិចប្រជុាំ ស្តីព ីរចងប្កងខស្ចកតីប្ោងមទន រអភ្ិវឌ្ឍន៍រយៈខពល 5 ឆ្ន ាំ នងិកម្មវធិីវនិិខយាគ 3 ឆ្ន ាំ
រ ាំកិលដល់ម្នៃីរ អងគភាពជាំនាញមដលមានអនកចូលរមួ្ស្រុរចាំនួន 78 នាក់ ប្ស្ី 12 នាក់ 

– បានខរៀរចាំខវទិ ពិខប្រោះខយារល់ ស្តីពី រខរៀរចាំមទន រអភ្ិវឌ្ឍន៍រយៈខពល 5 ឆ្ន ាំ នងិកម្មវធិីវនិិខយាគ 3 ឆ្ន ាំ
រ ាំកិលដល់ម្នៃីរ អងគភាពជាំនាញ រដឋបាលប្កុង ប្ស្កុ អងគ រស្ងគម្សុ្ីវលិ និងវស័ិ្យឯកជនមដលមានអនកចូលរមួ្
ស្រុរចាំននួ 93 នាក់ ប្ស្ ី09 នាក់  

– បានស្ហ រជាម្ួយម្នៃីរមទន រខេត្ត ចុោះរាំប្ទដាំខណីរ រស្ិ ា សាលាស្មាហរណកម្មមទន រប្កុង ប្ស្ុក កនុង
ខនាោះ មានគខប្មាងស្រុរចាំននួ 1,904 គខប្មាង មដលមាន រស្នារាំប្ទខដាយម្នៃរីជាំនាញកនុងមទន រចាំននួ 
189 គខប្មាង ខប្ៅមទន រ 75 គខប្មាង និងមាន រស្នារាំប្ទខដាយអងគ រស្ងគម្សុ្ីវលិ កនុងមទន រចាំននួ 25 
គខប្មាង ខប្ៅមទន រចាំននួ 24 គខប្មាង។ 

តារាងទ៧ី ៖ រលប្មាងេនិលិោរបឆី្ា រំកំេិលខតត 

េ.រ ផផ្ាក 
ច្នំនួ
រលប្មាង 

តម្មៃរលប្មាង(៛) 

1  ខស្ដឋកិចច 195 136,921,000,000 
2  ស្ងគម្កចិច 174 6,799,000,000 

3  
ប្គរ់ប្គងដធីីល ធនធានធម្មជាត្ ិររសិាថ ន  រមប្រប្រួល
អា ស្ធាតុ្និងខប្រោះម្ហនតរាយ 51 9,092,000,000 

4  រដឋបាល ស្និតសុ្េ ស្ ត្ រ់ធាន រ់សាធារណៈ 30 1,800,400,000 
ស្រុរ 450 154,612,000,000 
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១.២.២.  ការអនុេតតរលប្មាងេនិលិោរលខតត 
ទនៃឹម្នងឹ រអនុវត្តគខប្មាងកនុងកម្មវធិីវនិិខយាគរីឆ្ន ាំរ ាំកិល រដឋបាលខេត្ត ក៏មានគខប្មាងមដលខប្រីប្បាស់្ឥណទន

រមនថម្ចុងឆ្ន ាំ ដូចខាងខប្ ម្៖ 
  រង្ករសាថ រនាទលូវខរតុ្ងអាខម្ចាំនួន 11 មេស ប្រមវង 8,495 មម្៉ែប្ត្ 
  រង្ករសាថ រនាទលូវអ ុត្ខៅស្ ូ AC ប្រមវង 1,500 មម្៉ែប្ត្ ទទងឹ 10 មម្៉ែប្ត្ 
  រង្ករសាងស្ង់អរររដឋបាលខេត្ត ជាំហាន1 ចាំននួ 01 កមនលង 
  រង្ករខរៀរចាំរ ត្ ញអគគសិ្នីលម្អកនុងប្កុងខេម្រភូ្ម្ិនៃ នងិខរៀរចាំរខង្កគ លអគគិស្នីរាំភ្លទឺលូវ ចាំនួន 389 ខដីម្ 
  រង្ករសាថ រនាស្ួនចារចិខញ្ច ីម្ទលូវចក់ខរតុ្ង និងខរៀរខេឿនចក់ខរតុ្ងជុាំវញិចាំនួន 01 កមនលង ប្រមវង 335 ម្។ 

 

តារាងទ៨ី ៖ ការអនុេតតរលប្មាងេនិលិោរលខតត 

េ.រ ផផ្ាក សរបុ 
ស្នា នភាពម្នការអនុេតត 

មនិទាន ់ កំពុង បញ្ចប ់
1 ខស្ដឋកិចច 10 0 0 10 
2 ស្ងគម្កចិច 14 0 0 14 

3 ប្គរ់ប្គងដធីីល ធនធានធម្មជាត្ ិររសិាថ ន  រមប្រប្រួល 
អា ស្ធាតុ្និងខប្រោះម្ហនតរាយ 

2 0 0 2 

4 រដឋបាល ស្និតសុ្េ ស្ ត្ រ់ធាន រ់សាធារណៈ 08 0 0 8 
 សរបុ  34 0 0 34 
១.២.៣.  ការអនុេតតផផ្នការសកមាភាព នងិថេកិា ផ្អ៣  

– ផ្អអ កស្កម្មភាពខដាយេវោះៃវ ិរាំប្ទ 
តារាងទ៩ី ៖ ការអនុេតតផផ្នការសកមាភាព នងិថេកិា ផ្អ៣ (ពុាំមាន) 

ខលេកូដ ខ ម្ ោះលទធទល សាថ នភាព %ស្ខប្ម្ច %ចា្ំ យ 
     
     
១.២.៤. ការគបំ្ទមេូដ្ឋឋ ន 

– បានខរៀរចាំរញ្ា ីត្នម្លស្មាា រស្តង់ដាឆ្ន ាំ2020 ស្ប្មារ់គខប្មាងខហដាឋ រចនាស្ម្ព័នធ ខេត្ត ប្កងុ ប្ស្ុក ឃុាំ ស្ង្កា ត់្ 
– បានខរៀរចាំរញ្ា ីខ ម្ ោះអនកទទលួ រឆ្ន ាំ2020 ស្ប្មារ់គខប្មាងមូ្លនធិិ ឃុាំ ស្ង្កា ត់្ 
– បានអភ្ិវឌ្ឍន៍ស្ម្ត្ថភាពដល់អនកទទលួ រ ឆ្ន ាំ2019  ខលកីចិចលទធកម្មគខប្មាងមូ្លនិធិ ឃុាំ ស្ង្កា ត់្ 
– បានស្ប្ម្រស្ប្ម្លួ និងពនិតិ្យនីត្ានុកូលភាពខលីដី ស្តពីី រខរៀរចាំដី  នងិរទរញ្ញា នទៃកនុងររស់្ប្កុម្ប្រឹកា
ប្កុង ប្ស្ុកអាណត្តិទី3 

– បានរាំប្ទរខចចកខទស្ រខរៀរចាំ និងចូលរមួ្ខវទ ិទសពវទាយ និងពិខប្រោះខយារល់ររស់្ប្កុម្ប្រឹកាខេត្ត ប្កុង ប្ស្កុ 
– បានពិនតិ្យនីត្ានុកូលភាពខលីខស្ចកតីស្ខប្ម្ចមរងមចកត្នួាទី ជូនគណៈអភ្បិាលប្ស្កុរូទុម្សាគរ នងិប្ស្ុក
មប្ស្អាំរិល 

– ម្្នតីទីចត់្ រមទន រ និងវនិិខយាគចាំននួ 02 រូរ បានចូលរមួ្វគគរណតុ ោះរ ត្ លប្គរូខង្កគ លរាជធានី ខេត្តនន  
កម្មវធិីឧរត្ថម្ាសាច់ប្បាក់ជូន្ស្តមីាននទៃខោោះ នងិកុមារអាយុខប្ ម្ 2 ឆ្ន ាំ ខៅខេត្តមករ 
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– បានស្ហ រជាម្ួយម្នៃីរស្ងគម្កិចច អត្តី្យុទធជន និងយុវនីត្ិស្ម្បទ និងម្នៃីរសុ្ខាភ្បិាល ចុោះខរកីវគគរណតុ ោះ  
រ ត្ ល ស្តពីីកម្មវធិីឧរត្ថម្ាសាច់ប្បាក់ជូន្ស្តីមាននទៃខោោះ និងកុមារអាយុខប្ ម្ 2ឆ្ន ាំ ដល់ខម្ឃុាំ ខៅស្ង្កា ត់្ 
ខស្មៀន អនកទទលួរនៃុកកចិច រនារ ី និងកុមារឃុាំ ស្ង្កា ត់្ នងិម្្នតីមូ្លដាឋ នសុ្ខាភ្បិាលសាធារណៈខៅតម្ប្កងុ 
ប្ស្ុក មដលមានអនកចូលរមួ្ចាំនួន 130 នាក់ ប្ស្ី 43 នាក់ 

– បានខរីកវគគរណតុ ោះរ ត្ លអាំពីខស្ៀវខៅមណនាាំស្តីពី រអនុវត្តគខប្មាងមូ្លនធិិឃុាំ ស្ង្កា ត់្ ដល់ខម្ឃុាំ ខៅស្ង្កា ត់្ 
ខស្មៀន និងម្្នតីនន រយិាល័យមទន រ និងរាំប្ទឃុាំ ស្ង្កា ត់្ប្កុង ប្ស្ុក មដលមានអនកចូលរមួ្ស្រុរចាំនួន 75 នាក់ 
ប្ស្ី 08 នាក់ 

– បានស្ប្ម្រស្ប្ម្លួ រស្កិាលទធភាពគខប្មាងមូ្លនធិិឃុាំ ស្ង្កា ត់្ ឆ្ន ាំ2019 ចាំនួន 32 គខប្មាង កនុងខនាោះគខប្មាង
មដលរញ្ច រ់ រស្កិាចាំនួន 29 គខប្មាង និងកាំពុងស្ិកាចាំនួន 03 គខប្មាង 

– បានស្ប្ម្រស្ប្ម្លួស្កិាលទធភាពគខប្មាងប្កុង ប្ស្ុក ចាំននួ 07 គខប្មាង 
– បានស្ប្ម្រស្ប្ម្លួខដញនៃលគខប្មាងមូ្លនិធិឃុាំ ស្ង្កា ត់្ចាំននួ 24 គខប្មាង 
– បានស្ប្ម្រស្ប្ម្លួចុោះកិចចស្និាគខប្មាងមូ្លនិធឃុិាំ ស្ង្កា ត់្ ចាំនួន 19 គខប្មាង កនុងខនាោះ៖ 

o គខប្មាងមដលម្ិនទន់អនុវត្តមានចាំននួ 05 គខប្មាង 
o គខប្មាងមដលបានអនុវត្ត រសាងស្ង់ត្ិចជាង 50% ចាំននួ 04 គខប្មាង 
o គខប្មាងមដលបានអនុវត្ត រសាងស្ង់ខលីស្ពី 50% មានចាំនួន 05 គខប្មាង 
o គខប្មាងមដលបានអនុវត្ត រសាងស្ង់ 100% មានចាំនួន 05 គខប្មាង ។ 

១.២.៥. ការេនិលិោរ 
 អនុគណៈកម្ម រវនិិខយាគខេត្តពុាំមដលបានទទួលស្ាំខណីខស្នីសុ្ាំវនិិខយាគ ថាន ក់ខេត្តខឡយី។ 

១.៣.   រព្របព់្រងធនធានម្នុសស 

១.៣.១. ការប្របប់្រងបរុគេិក 
– បានខរៀរចាំមទន រប្ករេ័ណឌ ប្កស្ួងម្ហានទៃឆ្ន ាំ2020 ស្ប្មារ់ខេត្តខ ោះកុង  
– បានស្ប្ម្រស្ប្ម្លួខរៀរចាំពិធទីសពវទាយ អាំពីខរលនខយាបាយ នន រអនុវត្តន៍រររស្នតសុិ្េស្ងគម្ នងិ រមចក
រ័ណណស្មាជកិខរឡាជាត្ិ រររស្នតសុិ្េស្ងគម្ ជូនម្្នតីរាជ រប្កស្ួងម្ហានទៃ ននខេត្តខ ោះកុងចាំនួន 209 រ័ណណ 
មដលរមួ្មានម្្នតីរាជ រសាលាខេត្តចាំនួន 73 រ័ណណ និងសាលាប្កុង ប្ស្ុក ស្រុរ136 រ័ណណ (កនុងចាំខ្ម្ម្្នត ី
រាជ រស្រុរ 233 នាក់ ប្ស្ី 52 នាក់)។ ពិធីខនោះស្ថតិ្ខប្ ម្អធិរត្ីភាព ខលាក ខប្ស្ង ហុង អភ្ិបាលរងខេត្ត 
និងខលាកត្ាំ្ង រ.ស្.ស្ ថាន ក់ជាត្ិ សាខា រ.ស្.ស្ ខេត្ត នងិមាន រចូលរមួ្ពីគណៈអភ្ិបាលប្កុង ប្ស្ុក 
និងនាយក នាយករងទីចត់្ រ  និងប្រធាន អនុប្រធានអងគភាពចាំណុោះសាលាខេត្ត 

– បានស្ប្ម្រស្ប្ម្ួលដាំខណីរ រខរៀរចាំឯកសារខឡងីថាន ក់ និងឋាននតរស័្កតិតម្ខវនអត្ីត្ភាពជូនម្្នតីរាជ រសាលា
ខេត្ត សាលាប្កុង ប្ស្ុក ស្ររុ 28 នាក់ ប្ស្ី 06 នាក់ (ប្ករេ័ណឌ  ក ចាំននួ 04 នាក់ ប្ករេ័ណឌ េ ចាំននួ 13 នាក់ 
និងប្ករេ័ណឌ  គ ចាំនួន 11 នាក់) ស្ប្មារ់ឆ្ន ាំ2019  

– បានខរៀរចាំឲ្យម្្នតីជារ់កិចចស្នាសាលាខេត្តចាំនួន 47 នាក់ រាំខពញប្រវត្តិរូរ ខដីម្បខីស្នសុី្ាំ រអនុម័្ត្ពី គណៈ-
អភ្ិបាល និងខប្ត្ៀម្ស្វ័យប្រ ស្ នងិដី  ស្ប្មារ់ឆ្ន ាំ2019 

– បានខធវីរចចុរបននភាពម្្នតីរាជ រប្ករេ័ណឌ ប្កស្ួងម្ហានទៃ និងរចចុរបននភាពខស្មៀនឃុាំស្ង្កា ត់្ នងិប្រធានទីសាន ក់
 រប្ត្ួត្ពិនតិ្យប្ចកទវ រប្ពាំមដនអនតរជាត្ិចាំយាម្  

– បានខរៀរចាំឯកសារខស្នសុី្ាំ រមត្ងតាំងខស្មៀនឃុាំបា៉ែ ក់េលង ប្ស្កុម្ណឌ លស្ីមា  
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– បានខរៀរចាំឯកសារមត្ងតាំង និងប្រគល់ភារកិចចជូនម្្នតីរាជ រសាលាខេត្តចាំនួន 03 រូរ និងលិេិត្ខស្នីសុ្ាំអនុ - 
ខលាម្ភាពខដីម្បខីចញដី មត្ងតាំងនាយកទីចត់្ រហរិញ្ាវត្ថុសាលាខេត្ត 

– បានមចក ត្ម្្នតីរាជ រ ជូនអភ្ិបាលននគណៈអភ្ិបាលប្កងុ-ប្ស្កុ ទាំង 7 ននខេត្តខ ោះកុង 
– បានខរៀរចាំលេិិត្ទសពវទាយជូនដល់រដឋបាលប្កងុ ប្ស្កុ ស្តពីី ររាំខពញប្រវត្តិរូរម្្នតីរាជ រ ឆ្ន ាំ2019 
– បានរញ្ាូ នខ ម្ ោះម្្នតីរាជ រសុ្ីវលិសាលាខេត្តខ ោះកុង មដលប្ត្ូវចូលនិវត្តន៍ ឆ្ន ាំ2019 ខៅប្កស្ួងម្ហានទៃ 
– បានខចញខស្ចកតីជូនដាំណឹងជប្មារជូនរដឋបាលប្កងុ ប្ស្កុ ស្តីពី រខរៀរចាំរបាយ រណ៍រូកស្រុររញ្ច រ់ អាណត្តិ
ទី2 ប្កមុ្ប្រឹកាប្កុង ប្ស្ុក 

– បានខរៀរចាំខស្ចកតីជូនដាំណឹងខៅដល់រដឋបាលប្កងុប្ស្ុក អាំព ីរជាំរុញឲ្យស្មាជិកប្កមុ្ប្រឹកាប្កុង ប្ស្ុក អាណត្តិ
ទី3 ជាម្្នតីរាជ រ ខហយីខៅម្ិនទន់ដល់អាយុចូលនិវត្តន៍ ប្ត្ូវដាក់ោកយសុ្ាំស្ថិត្ខៅខប្ៅប្ករេ័ណឌ ខដីម្ និងប្ត្ូវ
ខរីករមងវរប្បាក់មុ្េង្ករជាម្្នតរីាជ រចូលៃវ ិរដឋវញិ  

– បានខរៀរចាំលេិិត្អខញ្ា ីញម្្នតអីស្កម្មចាំនួន 02 រូរ ម្កជរួពិភាកា និងបានជាំរុញឲ្យម្្នតី មដលអវត្តមានជា    
អចិន្នតយ ៍01 នាក់ ដាក់ោកយលាឈរ់ពអីនករាជ រ  

– បានពិនតិ្យ នងិខលីកខយារល់កនុង រផ្អល ស់្រតូរកមនលងខធវ ីរ  រមត្ងតាំង និងប្រគល់ភារកិចចជូនម្្នតីរាជ រខៅ
រដឋបាលខេត្ត និងខៅតម្ម្នៃីរ អងគភាពជុាំវញិខេត្ត 

– បានខចញលិេិត្ខៅរដឋបាលប្កុង ប្ស្ុក ស្តីពី រពិនិត្យ និងវាយត្នម្លលកាណៈស្ម្បត្តិររស់្ស្មាជិកប្កមុ្ប្រឹកា 
អាណត្តទិ2ី មដលម្និបានជារ់ខឆ្ន ត្ជាស្មាជិកប្កុម្ប្រកឹាប្កុង ប្ស្ុក អាណត្តិទី3 

– បានខចញលិេតិ្ខៅរដឋបាលប្កុង ប្ស្ុក ស្តីពី រខប្ត្ៀម្រមងវរប្បាក់រាំ្ច់មុ្េង្ករម្្នតីរាជ រចរ់ពីមេម្ិៃុនា ឆ្ន ាំ
2019 មដលបានជារ់ជាស្មាជិកប្កុម្ប្រកឹាខេត្ត ប្កុង ប្ស្កុ អាណត្តិទី3 

– បានខចញលិេិត្ស្ាំខណីសុ្ាំទតល់ប្រ ស្នីយរ័ប្ត្នូវខប្គឿងឥស្សរយិយស្ ជាតូ្រ រ ជូនខលាក នទធូន ផ្អល ម្ខកស្ន 
អភ្ិបាលរងខេត្តខ ោះកុង 

– បានខធវីរចចុរបននភាពស្មាជិកប្កុម្ប្រឹកាឃុាំ ស្ង្កា ត់្ អាណត្តិទី4 ននខេត្តខ ោះកុង មដលម្ិនបានឈរខ ម្ ោះ និង
ប្ត្ូវបានចូលជាជាំនយួ រប្កស្ួងខទស្ចរណ៍ និងរចចុរបននបានជារ់ខឆ្ន ត្ជាស្មាជិកប្កមុ្ប្រឹកាប្កុង ប្ស្ុក កនុង
អាណត្តទិ3ី ចាំននួ 10 នាក់ ប្ស្ី 02 នាក់ ជូនប្កស្ួងខទស្ចរណ៍ 

– បានខធវីរញ្ា ីប្រវត្តិអភ្ិបាលខេត្តខ ោះកុង ចរ់ពីឆ្ន ាំ1979 ដល់រចចុរបនន 
– បានខចញលិេិត្អខញ្ា ីញម្្នតសីាលាខេត្តទាំងអស់្ចូលរមួ្ប្រជុាំទសពវទាយលទធទលនន រចុោះប្ត្ួត្ពិនិត្យ វត្តមាន 
ម្្នតីរាជ រសុ្ីវលិ ម្្នតជីារ់កចិចស្នា ននរដឋបាលខេត្តខ ោះកុង 

– បានខធវីស្ាំខណីសុ្ាំស្ថិត្ខៅខប្ៅប្ករេ័ណឌ ខដីម្ររស់្ ខលាក មា៉ែ ស់្ សុ្ជា 
– បានខចញខស្ចកតីជូនដាំណឹងស្តីពី រដាំខឡងីថាន ក់ និងឋាននតរស័្កតិតម្កប្ម្តិ្ស្ញ្ញា រប្ត្ជូនម្្នតីរាជ រ ប្កស្ួង
ម្ហានទៃ ឆ្ន ាំ2019 ដល់ រយិាល័យប្រជាពលរដឋ ទីចត់្ រ និងអងគភាពទាំងអស់្ចាំណុោះសាលាខេត្តខ ោះកុង 

– បានខធវីស្ាំខណីសុ្ាំផ្អល ស់្រតូរ នងិទទួលសាគ ល់ស្មាជិកប្កុម្ប្រកឹាប្ស្ុកមប្ស្អាំរិលចាំនួន 01 នាក់ គឺខលាក ទុក ខរឿន 
ជាំនួស្ខលាក ស្នួ សុ្ថីា មដលបានលាមលងពីស្មាជិកប្កុម្ប្រឹកា 

– បានខចញលិេិត្អខញ្ា ីញម្្នតចីាំនួន 04 នាក់ មដលអវត្តមានខប្ចីន និងអវត្តមានជាអចិន្នតយ ៍
– បានខចញដ ីរញ្ចូលកនុងប្ករេ័ណឌ ម្្នតីរាជ រ ររស់្ខលាក ខសាម្ ហុងល ីមដលបានខទៃរពីម្នៃីរស្ងគម្កចិច អត្ីត្
យុទធជន និងយុវនីត្ិស្ម្បទខេត្ត ម្កកនុងរចនាស្ម្ព័នធសាលាខេត្ត 

– បានខចញដ ីស្តីព ីរដាក់ម្្នតីឲ្យស្ថិត្ខៅខប្ៅប្ករេ័ណឌ ខដមី្ររស់្ខលាក ខៅ សុ្នឹធនួ  
– បានខចញដ ីលុរខ ម្ ោះ ខលាក រ ុន ជាំនតិ្ ម្្នតីននទីចត់្ រអនតរវស័ិ្យ មដលបានខស្នីសុ្ាំលាឈរ់ 
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– បានខចញដ ីលុរខ ម្ ោះ ខលាក កមឹ្ េលមឹ្ មដលបានទទលួម្រណភាពខដាយសារជាំង ឺ
– បានខចញដ ីលុរខ ម្ ោះ ខលាក សុ្េ សុ្គនធ មដលបានអវត្តមានពី រង្ករជាខប្ចីនឆ្ន ាំ 
– បានខចញដ ីដាំខឡងីថាន ក់ នងិឋាននតរស័្កតិជូនម្្នតីរាជ រសុ្ីវលិ ប្កស្ួងម្ហានទៃ ននសាលាខេត្តខ ោះកុង តម្
ខវនអត្ីត្ភាព ស្ប្មារ់ឆ្ន ាំ2019 បានចាំនួន 09 នាក់ 

– បានខចញដ ីដាំខឡងីថាន ក់ នងិឋាននតរស័្កតិជូនម្្នតីរាជ រសុ្ីវលិ ប្កស្ួងម្ហានទៃ ននសាលាខេត្តខ ោះកុង តម្
កប្ម្ិត្ស្ញ្ញា រប្ត្ ស្ប្មារ់ឆ្ន ាំ2019 បានចាំនួន 06 នាក់ 

– បានខចញលិេិត្រង្កគ រ់ រផ្អល ស់្រតូរកមនលងខធវី រររស់្ម្្នតជីារ់កិចចស្នាចាំនួន 03 នាក់ គខឺលាក សុ្រ រ ៉ែសាល,ី 
កញ្ញា  មរ៉ែន សុ្វជិារា៉ែ  និងខលាក ច័នៃ រាជធាន ី

– បានខចញដ ីមត្ងតាំង និងប្រគល់ភារកិចច ជូនម្្នតីរាជ រននសាលាខេត្តខ ោះកុង និងម្នៃីរ អងគភាពជុាំវញិខេត្ត
ចាំនួន 14 ដី  មានម្្នតី 91 នាក់ 

– បានខធវីរបាយ រណ៍ពិនិត្យ នងិវាយត្នម្លខលលីកាណៈស្ម្បត្តិ ររស់្ស្មាជិកប្កុម្ប្រកឹាខៅអាណត្តិទ2ី មដលម្ិន
បានជារ់ខឆ្ន ត្ជាស្មាជិកប្កមុ្ប្រឹកាខេត្ត ប្កុម្ប្រកឹាប្កុង ប្កុម្ប្រឹកាប្ស្កុ អាណត្តទិី3  

– បានខធវីរបាយ រណ៍ស្តីពីម្្នតរីាជ រសុ្ីវលិ ប្កស្ងួម្ហានទៃ មដលកាំពុងរខប្ម្ី រង្ករខៅសាលាខេត្ត សាលាប្កុង 
សាលាប្ស្ុក ននខេត្តខ ោះកុង មានង្ករជាឧកញ៉ែ  ឬអនកឧកញ៉ែ  

– បានខធវីស្ាំខណីសុ្ាំផ្អល ស់្រតូរប្រធានប្កុម្ប្រកឹា និងទទួលសាគ ល់ស្មាជិកប្កមុ្ប្រឹកាប្ស្កុខ ោះកុង ខៅប្កស្ួង
ម្ហានទៃ 

– បានខរៀរចាំកចិចប្រជុាំជាម្ួយនាយករដឋបាលប្កុង ប្ស្ុក និងប្រធាន រយិាល័យរដឋបាល ហរិញ្ាវត្ថុ ប្កុង ប្ស្ុក ស្តីពី
 រដាំខឡងីថាន ក់ ឋាននតរស័្កតិ ឆ្ន ាំ2020 

– បានខរៀរចាំតរាងប្ពឹត្តរប្ត្ពិនៃុវាយត្នម្ល គណៈអភ្ិបាល ននគណៈអភ្បិាលខេត្ត ស្ប្មារ់ដាំខឡងីថាន ក់ ឋាននតរ
ស័្កតិ ឆ្ន ាំ2020 

– បានខរៀរចាំពធិីប្រ ស្មត្ងតាំង និងខទៃរភារកិចច អភ្ិបាលរងខេត្ត អភ្ិបាលរង ប្កងុ ប្ស្កុ នាយករដឋបាលប្ស្ុក
ខ ោះកុង និងម្្នតីរាជ រសាលាខេត្ត នងិម្នៃីរ ជុាំវញិខេត្ត  

– បានខធវរីបាយ រណ៍ពិនិត្យ នងិវាយត្នម្លខលលីកាណៈស្ម្បត្តិ ររស់្ស្មាជិកប្កុម្ប្រកឹាខៅអាណត្តិទ2ី មដលម្ិន
បានជារ់ខឆ្ន ត្ជាស្មាជិកប្កមុ្ប្រឹកាខេត្ត ប្កុម្ប្រកឹាប្កុង ប្កុម្ប្រឹកាប្ស្កុ អាណត្តទិ3ី ខដីម្បដីាក់ជូនប្កស្ងួ
 រោរជាត្ិ ពនិិត្យស្ខប្ម្ចមត្ងតាំងជាទីប្រឹកា 

– បានខធវីរចចុរបននភាពម្្នតីរាជ រសុ្ីវលិ ប្កស្ួងម្ហានទៃ ននរដឋបាលខេត្ត ប្កុង ប្ស្កុ ស្ប្មារ់ឆ្ន ាំ2019 ដាក់ជូន
ប្កស្ួងម្ហានទៃ  

– បានប្រមូ្លប្រវត្តិរូរស្ខងារររស់្ម្្នតីរាជ រសុ្ីវលិ ននរដឋបាលខេត្ត ប្កងុ ប្ស្ុក ម្យួចាំនួន ដាក់ជូនប្កស្ួង
ម្ហានទៃ 

– បានខរៀរចាំស្ាំខណី និងឯកសារោក់ព័នធ ស្ប្មារ់ខស្នីខៅប្កស្ួងម្ហានទៃ ស្តីពី រដាំខឡងីថាន ក់ ឋាននតរស័្កត ិ ឆ្ន ាំ
2020 ជូនគណៈអភ្បិាលខេត្ត ប្កុង ប្ស្ុក នងិឃុាំ ស្ង្កា ត់្  

– បានខរៀរចាំខស្ចកតីជូនដាំណឹងខលេ 757/19 ចុោះនៃាទី22 មេតុ្លា ឆ្ន ាំ2019 ឲ្យពនធនាររខេត្តខ ោះកុង ខរៀរចាំតាំង
ស្ រ់ម្្នតពីនធនាររចាំនួន 09 នាក់ 

– បានខធវីរបាយ រណ៍ស្តីពីដាំខណីរ រមត្ងតាំងមុ្េត្ាំមណងប្រធានម្នៃីរ អងគភាពជុាំវញិខេត្ត ជូនប្កស្ួងម្ហានទៃ  
– បានខធវីរបាយ រណ៍វឌ្ឍនភាពនន រអនុវត្តមុ្េង្ករ មដលបានប្រគល់ឲ្យខដាយប្កស្ួងស្ងគម្កចិច អត្ីត្យុទធជន 
និងយុវនីត្សិ្ម្បទ  
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– បានខធវីរញ្ា ីរចចុរបននភាពខលតីរាងស្វ័យប្រ ស្ម្្នតីជារ់កចិចស្នាស្ប្មារ់ឆ្ន ាំ2020 ចាំននួ 06 នាក់  (គ.ជ.អ.រ) 
ដាក់ជូនប្កស្ួងម្ហានទៃ  

– បានប្ោងខស្ចកតសី្ខប្ម្ចស្តីព ីររខងាីត្គណៈកម្ម រវាយត្នម្លគុណទល រង្ករ ររស់្ម្្នតីរាជ រ និងម្្នតីជារ់
កិចចស្នា ននរដឋបាលខេត្តខ ោះកុង  

– បានខរៀរចាំខស្ចកតីជូនដាំណឹងខលេ 738/19 ចុោះនៃាទី19 មេវចិឆិ  ឆ្ន ាំ2019 ស្តីពី រខធវរីចចុរបននភាពម្្នតីរាជ រ 
សុ្ីវលិមដលជាថាន ក់ដឹកនាាំតម្ម្នៃីរ អងគភាពជាំនាញ ខេត្តខ ោះកុង ស្ប្មារ់ឆ្ន ាំាំ2020 

– បានរាំខពញតរាងស្ថតិ្ិថាន ក់ដកឹនាាំមានអាយុខប្ ម្ 35 ឆ្ន ាំ និងមានមុ្េត្ាំមណងចរ់ពីអភ្ិបាលខេត្ត រហូត្ដល់
អនុប្រធាន រយិាល័យ ឆ្ន ាំ2019 

– បានរាំខពញតរាងស្ថតិ្ិម្្នតីរាជ រ សាលាខេត្ត ប្កងុ ប្ស្កុ ឃុាំ ស្ង្កា ត់្ ននខេត្តខ ោះកុង 
– បានខរៀរចាំកិចចប្រជុាំមណនាាំស្តពីីដាំខណីរ រស្មាហរណកម្មរុគគលិកមដលកាំពុងរខប្ម្ី រង្ករខៅតម្រដឋបាលប្កុង។ 

តារាងទ១ី០ ៖ សាិតបិ្កមុប្បកឹា នងិបរុគេិក 
ល.រ  រររយិាយ ស្រុរ ប្ស្ ី
1 ស្មាជិកប្កុម្ប្រកឹា 18 04 
2 ប្រធានប្កុម្ប្រឹកា 01 00 
3 ស្មាជិកប្កុម្ប្រកឹាមដលបានផ្អល ស់្រតូរ 01 00 
4 អភ្ិបាល 01 01 
5 អភ្ិបាលរង 06 01 
6 នាយករដឋបាល 01 00 
7 នាយករងរដឋបាល 01 00 
8 នាយកទីចត់្ រ នងិប្រធានអងគភាព 08 ០០ 
9 នាយករងទចីត់្ រ និងអនុប្រធានអងគភាព 14 02 
10 ប្រធាន រយិាល័យ 14 01 
11 អនុប្រធាន រយិាល័យ 14 05 
12 ម្្នតី រយិាល័យ 16 05 
13 រុគគលិកកិចចស្នា 39 23 

 

១.៣.២. ការកស្នងសមតាភាព 
– បានស្ប្ម្រស្ប្ម្ួល និងជាំរុញដល់រដឋបាលប្ស្ុកខរលខៅ រង្ករគណខនយយភាពស្ងគម្កនុង រខរៀរចាំរិទរញ្ច រ់
ខស្ចកតសី្ខប្ម្ចរមួ្ឆ្ន ាំ2018 

– បានស្ប្ម្រស្ប្ម្លួ និងជាំរុញដល់រដឋបាលប្ស្ុកខរលខៅ រង្ករគណខនយយភាពស្ងគម្ កនុង រប្រមូ្លទិននន័យ
ខស្វាទាំងរីខៅថាន ក់ឃុាំ ខដីម្បរីញ្ចូ លខៅកនុងប្រព័នធទនិនន័យគណខនយយភាពស្ងគម្ (ISAF) ស្ប្មារ់ខេត្តខ ោះកុង 
និងចុោះរិទទាយផ្អៃ ាំងព័ត៌្មានស្ប្មារ់ប្រជាពលរដឋ (I4Cs) ខៅតម្រដឋបាលឃុាំ សាលារឋម្ស្ិកា និងម្ណឌ ល
សុ្េភាព ននប្ស្ុកមប្ស្អាំរលិ ប្ស្ុករូទុម្សាគរ និងប្ស្ុកម្ណឌ លស្ីមា 

– បានខរៀរចាំវគគរណតុ ោះរ ត្ ល ស្តីពី រប្គរ់ប្គងរុគគលកិតម្មររវមិ្ជឈ រ និងវសិ្ហម្ជឈ រជូនរដឋបាល ប្កងុ
ប្ស្ុកកនុងអាំឡុងមេខម្សា និងមេឧស្ភា ឆ្ន ាំ2019  
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– បានខរៀរចាំខស្ចកតីជូនដាំណឹងដល់ម្្នតីរាជ រននសាលាប្កងុ ប្ស្ុក នងិម្នៃីរអងគភាពជុាំវញិខេត្ត ចូល ប្រឡងប្ត្ួត្
ពិនិត្យស្ម្ត្ថភាពខដីម្បចូីលខរៀនវគគរណតុ ោះរ ត្ លរនតស្ប្មារ់ឆ្ន ាំ2019 ខៅសាលាភូ្ម្ិនៃរដឋបាល  

– បានខរៀរចាំរបាយ ណ៍ ស្តពី ីរអភ្ិវឌ្ឍន៍ស្ម្ត្ថភាពម្្នតីរាជ រសុ្ីវលិប្រចាំប្ត្ីមាស្ទី1 ប្ត្ីមាស្ទ2ី ប្ត្មីាស្ទី3 
និងប្ត្ីមាស្ទី4 ឆ្ន ាំ2019 ននរដឋបាលខេត្ត និងប្កងុ ប្ស្ុក ឃុាំ ស្ង្កា ត់្ ននខេត្តខ ោះកុង ខររពជូនខៅឯកឧត្តម្ 
ប្បាក់ ស្ាំខអឿន  អគគនាយកននអគគនាយកដាឋ នរដឋបាល ប្កស្ងួម្ហានទៃ 

– បានស្ប្ម្រស្ប្ម្លួ ដល់ រចុោះស្កិាប្សាវប្ជាវររស់្និស្សតិ្ម្កពសីាកលវទិាល័យនានា ខដីម្បចុីោះម្កស្កិា
ប្សាវប្ជាវអាំពីត្ាំរន់ខអកូខទស្ចរណ៍ និង រង្កររដឋបាលខៅកនុងខេត្តខ ោះកុង 

– បានខរៀរចាំវគគរណតុ ោះរ ត្ ល ស្តីពី រប្គរ់ប្គងរុគគលកិតម្មររវមិ្ជឈ រ និងវសិ្ហម្ជឈ រជូនរដឋបាលប្កុង 
ប្ស្ុក 

– បានស្ហ រជាម្ួយប្កមុ្ រង្ករនាយកដាឋ នមុ្េង្ករ នងិធនធាន ប្កស្ួងម្ហានទៃ ខរីកវគគរណតុ ោះរ ត្ ល រ 
អនុវត្តត្ួនាទ ីភារកចិចររស់្ម្្នតី រយិាល័យប្រជាពលរដឋននសាលាខេត្តខ ោះកុង 

– បានស្ហ រជាម្ួយប្កមុ្ រង្ករននអគគនាយកដាឋ នរដឋបាល ប្កស្ងួម្ហានទៃ ខរៀរចាំវគគរណតុ ោះរ ត្ លត្ប្ម្ង់ទិស្
ស្តីពី ” រប្គរ់ប្គងរដឋបាលរាជធានី ខេត្ត ប្កុង ប្ស្កុ េណឌ  តម្មររវមិ្ជឈ រ” ជូនដល់ប្កុម្ខរលខៅមដលជា
ស្មាជិកប្កុម្ប្រកឹាប្កុង ប្ស្កុ េណឌ  (ខេត្តខ ោះកុង ខេត្តប្ពោះស្ីហនុ នងិខេត្តមករ) មដលខទីរជារ់ខឆ្ន ត្ៃម ី
អាណត្តទិ៣ី មដលម្ិនធាល រ់ ន់ត្ាំមណងពីមុ្នខៅសាលប្រជុាំម្ជឈម្ណឌ លអភ្ិវឌ្ឍធនធានម្នុស្សខេត្តខ ោះកុង  

– បានខរីកវគគរណតុ ោះរ ត្ លរ ាំលឹកខឡងីវញិឯកសាររខចចកខទស្ស្តពីីកិចចប្រជុាំប្កុម្ប្រឹកា និងខវទិ ទសពវទាយ នងិ
ពិខប្រោះខយារល់ប្កុម្ប្រឹការាជធានី ខេត្ត ប្កងុ ប្ស្កុ េណឌ  ជូនដល់ប្កុម្ប្រឹកាខេត្ត និងប្កុម្ប្រកឹាប្កុង ប្ស្ុក
ទាំង7 ននខេត្តខ ោះកុង 

– បានខរៀរចាំរបាយ រណ៍ប្ត្ីមាស្ទី2 និងប្ត្ីមាស្ទី3 នន រអនុវត្តមទន រស្កម្មភាព និងៃវ ិ (ទ.ស្.ៃ) ររស់្
ខេត្តខ ោះកុងជូនខលខាធ ិរដាឋ ន គ.ជ.អ.រ 

– បានស្ហ រជាម្ួយទីចត់្ រហរិញ្ាវត្ថុ កនុង រស្ប្ម្រស្ប្ម្ួល និងខរៀរចាំមទន រស្កម្មភាព នងិៃវ ិឆ្ន ាំ2020 
ស្តីពី រង្ករកាំមណទប្ម្ង់វមិ្ជឈ រ និងវសិ្ហម្ជឈ រររស់្រដឋបាលថាន ក់ខប្ ម្ជាត្។ិ ជាលទធទលរដឋបាលខេត្ត
បានរញ្ចូលៃវ ិខេត្តចាំននួ 816,7០០,០០០ ខរៀល ៃវ ិប្កុងប្ស្ុកទាំង7 ចាំនួន 49,260,០០០ ខរៀល  នងិ
ៃវ ិម្នៃីរកចិច រនារចីាំនួន 3០,០០០,០០០ ខរៀល មដលនាាំឲ្យៃវ ិស្រុរររស់្ខេត្តខ ោះកុង មានចាំននួ 
895,960,០០០ខរៀល នឹងប្ត្ូវចុោះខស្ចកតីស្ខប្ម្ចរមួ្ជាម្ួយ គ.ជ.អ.រ ខៅចុងឆ្ន ាំ2019 ខដមី្បអីនុវត្ត រង្ករកាំមណ
ទប្ម្ង់វមិ្ជឈ រ និងវសិ្ហម្ជឈ រ កនុងឆ្ន ាំ2020 

– បានស្ហ រជាម្ួយទីចត់្ រមទន រ និងវនិិខយាគ ខរីកវគគរណតុ ោះរ ត្ ល ស្តីពីខស្ៀវខៅមណនាាំស្តីពី រប្គរ់
ប្គងម្ខត្តយយស្ិកាស្ហគម្ន៍ស្ប្មារ់ឃុាំ ស្ង្កា ត់្ ខៅតម្ប្កុងប្ស្ុកទាំង7 ននខេត្តខ ោះកុង។ 

– បានស្ហ រជាម្ួយទីចត់្ រមទន រ  និងវនិិខយាគ ខរីកវគគរណតុ ោះរ ត្ លស្តីពីខស្ៀវខៅមណនាាំស្តីពី រអនុវត្ត
គខប្មាងមូ្លនិធិឃុាំ ស្ង្កា ត់្ ខៅម្ណឌ លអភ្ិវឌ្ឍន៍ធនធានម្នុស្សសាលាខេត្តខ ោះកុង    

តារាងទ១ី១ ៖ ការកស្នងសមតាភាព  

ល.រ ខ ម្ ោះវគគស្កិា ចាំននួ 
នៃា 

អនកចូលរមួ្ 
ខរៀរចាំខដាយ 

ស្រុរ ប្ស្ ី
1  រប្គរ់ប្គងរុគគលកិតម្មររវមិ្ជឈ រ និង 

វសិ្ហម្ជឈ រ 02 67 12 រដឋបាលខេត្ត 

2  រអនុវត្តត្នួាទី ភារកិចចររស់្ម្្នតី រយិាល័យ 02 12 00 រដឋបាលខេត្ត 
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ប្រជាពលរដឋ 
3  រប្គរ់ប្គងរដឋបាលរាជធានី ខេត្ត ប្កុង ប្ស្ុក 

េណឌ  តម្មររវមិ្ជឈ រ 02 98 18 រដឋបាលខេត្ត 

4 ឯកសាររខចចកខទស្ស្តីពកីិចចប្រជុាំ ប្កមុ្ប្រឹការាជ
ធាន ីខេត្ត ប្កុង ប្ស្ុក េណឌ  02 195 34 រដឋបាលខេត្ត 

5 វគគរ ាំលឹកខឡងីវញិឯកសាររខចចកខទស្ ស្តីពីខវទិ 
ទសពវទាយ និងពិខប្រោះខយារល់ប្កុម្ប្រកឹាខេត្ត 
ប្កុង ប្ស្ុក េណឌ  

01 192 32 រដឋបាលខេត្ត 

6 ខស្ៀវខៅមណនាាំស្តីពី រប្គរ់ប្គងម្ខត្តយយស្ិកា
ស្ហគម្ន៍ ស្ប្មារ់ឃុាំ ស្ង្កា ត់្ 

01 155 53 រដឋបាលខេត្ត 

7 ខស្ៀវខៅមណនាាំស្តីពី រអនុវត្តគខប្មាងមូ្លនិធិ
ឃុាំស្ង្កា ត់្ 

01 70 18 រដឋបាលខេត្ត 

ស្រុរ 11 789 167                                             

១.៤  រងារអនតរវិស័យ 

កនុងឆ្ន ាំ2019 ខនោះ ទីចត់្ រអនតរវស័ិ្យ បានេតិ្េាំប្រងឹមប្រងរាំខពញ រង្ករ ខដាយបានពិនិត្យនិងចត់្មចងខលី
ឯកសារលិេិត្រដឋបាលចាំនួន 328 ខលេ។ កនុងករណី និងស្ាំខណីចាំបាច់ម្ួយចាំនួន ទីចត់្ របានពប្ង្កងខស្ចកតីស្ខប្ម្ច 
លិេិត្រង្កគ រ់ ររខងាីត្ប្កមុ្ រង្ករ និងខស្ចកតីជូនដាំណឹងខទសងៗ ទងមដរ។ 
១.៤.១. ការងារលសដ្ឋកចិ្ច នងិសងគមកចិ្ច 

– បានទទលួ នងិពិនតិ្យស្ាំខណីររស់្ប្កស្ួង ម្នៃីរ និងអងគភាពនានាជុាំវញិខេត្ត មានចាំនួន 41 ខលេ 
– បានទទលួ នងិពិនតិ្យស្ាំខណីររស់្អាជាញ ធរអគគសិ្នីកម្ពុជា មានចាំននួ 07 ខលេ 
– បានទទលួ នងិពិនតិ្យស្ាំខណីររស់្រុគគលឯកជន និងប្កមុ្ហ ុននានា មានចាំននួ 18 ខលេ។ 

១.៤.២. ការប្របប់្រងការអភេិឌ្ឍ នងិសំណង ់
– បានទទលួ នងិពិនិត្យស្ាំខណីអនតរាគម្ន៍ ោកយរណតឹ ងទាំនាស់្ដីធលី រវាងប្រជាពលរដឋជាម្យួប្រជាពលរដឋ, ប្រជា-
ពលរដឋជាម្ួយប្កុម្ហ ុនអភ្ិវឌ្ឍន៍នានា មានចាំនួន 108 ខលេ 

– បានទទលួ និងពិនិត្យស្ាំខណីសុ្ាំសាងស្ង់លាំខៅដាឋ ន ស្ាំណង់ចិញ្ច ឹម្ស្ត្វប្ត្ខចៀក ាំ និងស្ាំណង់ខទសងៗ មាន
ចាំនួន 32 ខលេ 

– បានទទលួ នងិពិនតិ្យរបាយ រណ៍ពីរដឋបាលប្កុង ប្ស្កុ ម្នៃីរ និងអងគភាពនានាជុាំវញិខេត្ត មានចាំនួន 30 ខលេ 
– បានទទលួ នងិពិនតិ្យស្ាំខណីររស់្រុគគល ឬប្កុម្ហ ុនឯកជន មានចាំននួ 23 ខលេ 
– បានទទលួ នងិពិនតិ្យស្ាំខណីររស់្ប្កស្ួង ម្នៃីរ និងអងគភាពនានាជុាំវញិខេត្ត មានចាំនួន 53 ខលេ។ 

១.៣.៤. កចិ្ចការច្ាប ់នងិសុេតតភិាពស្នធារណៈ 
– បានទទលួ នងិពិនតិ្យស្ាំខណីររស់្ប្កស្ួង ម្នៃរី នងិអងគភាពនានាជុាំវញិខេត្ត 08 ខលេ 
– បានទទលួ នងិពិនតិ្យស្ាំខណីររស់្ស្មាគម្ និងស្ហគម្ន៍នានា មានចាំនួន 08 ខលេ។ 

តារាងទ១ី២៖ ការលដ្ឋោះប្ស្នយពាកយបណតឹ ង នងិការសប្មោុះសប្មេួទនំាស់ 
ល.រ  រររយិាយ ចាំននួ 
ក).  រខដាោះប្សាយោកយរណតឹ ង  
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1  ោកយរណតឹ ងមដលបានខដាោះប្សាយរចួខដាយរដឋបាលខេត្ត 01 
2  ោកយរណតឹ ងមដលបានរញ្ាូ នខៅសាថ រ័នោក់ព័នធ 00 

ស្រុរ 01 
េ).  រស្ប្ម្ោុះស្ប្ម្លួទាំនាស់្  
1  ករណីមដលបានស្ប្ម្ោុះស្ប្ម្លួរញ្ច រ់ខដាយរដឋបាលខេត្ត 00 
2  ករណីមដលបានរញ្ាូ នខៅសាថ រ័នោក់ព័នធ 00 

ស្រុរ 00 
១.៤.៤. កចិ្ចការលសវាសងគម នងិការបលងកើនសិទធអិណំាច្ស្រសតី  

តារាងទ១ី៣ ៖ ការអនុេតតសកមាភាពលសវាសងគម នងិការងាររបស់រ .ក. ស.ក 

េ.រ សូច្នាករ 
ផផ្នការ 
ឆ្ា  ំ

េទធផ្េសលប្មច្ 
ជាកផ់សតង % 

1 ចាំនួនកចិចប្រជុាំប្រចាំមេររស់្ គ.ក.ស្.ក ខៅថាន ក់ខេត្ត 12 05 42 % 
2 ចាំនួនៃវ ិប្រចាំឆ្ន ាំស្ប្មារ់ចា្ំ យខលីមទនកខស្វាស្ងគម្ (ខរៀល) 15,000,000 7,136,000 48 % 
3 ខេត្តបានចងប្កងទិននន័យអប្តនុកូលដាឋ ន មដលទទលួបានពីប្កុង ប្ស្កុ    
4 ចាំនួនខរស្កកម្មមដល គ.ក.ស្.ក ខេត្តបានចុោះរាំប្ទ និងទតល់ខស្វាស្ងគម្ 14 5 36 % 
5 ចាំនួនប្កងុ ប្ស្ុកមដល គ.ក.ស្.ក ខេត្ត បានចុោះរាំប្ទ 7 5 71 % 
6 ចាំនួនវគគរណតុ ោះរ ត្ លមដល គ.ក.ស្.ក ខេត្តបានទទួល    

១.៤.៥. ការងារប្របប់្រងប្ច្កប្ពផំដ្ន  

អនកដាំខណីរ 
ចូល ខចញ 

ស្រុរ ប្ស្ី ស្ញ្ញា ត្ ិ ស្រុរ ប្ស្ី ស្ញ្ញា ត្ ិ
ជនររខទស្ 38,731 14,038 56 58,106 17,300 48 
ជនជាត្ិមេមរ 68,259 35,955 01 98,792 38,571 01 
១.៥.  រងារហិរញ្ញវតថ ុ

១.៥.១. ការអនុេតតច្ណូំេ នងិច្ណំាយ 
–  រអនុវត្តចាំណូល និងចា្ំ យររស់្រដឋបាលខេត្តប្រចាំឆ្ន ាំ2019 ទីចត់្ រហរិញ្ាវត្ថុស្ខប្ម្ចបាន រង្ករប្រមូ្ល
ចាំណូល នងិចាំ្យមដលមានទឹកប្បាក់ដូចខាងខប្ ម្៖ 

តារាងទ១ី៤ ៖ ការអនុេតតច្ណូំេ នងិច្ណំាយ 
ជាំពូក ចា្ំ ត់្ថាន ក់ អនុម័្ត្ ជាក់មស្តង ភាគរយ 

ផផ្ាកច្ណូំេ 
៧០ ចាំណូលសារខពពីនធ 3,535,000,000 11,328,182,680 320% 
៧២ ទលទុនននប្ទពយស្ម្បត្តិរដឋ 61,700,000 80,952,129 131% 
៧៣ ទលទុនខលី រលក់-ជួលប្ទពយ ស្ម្បត្តិ និងខស្វា 642,300,000 496,922,810 77% 
៧៤ ទលពី រពិន័យ និង រដាក់ទណឌ កម្ម    

៧៥  រឧត្ថម្ាកធន 5,000,000,000 30,416,600,000 608% 
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ជាំពូក ចា្ំ ត់្ថាន ក់ អនុម័្ត្ ជាក់មស្តង ភាគរយ 
៧៦ ទលហរិញ្ាវត្ថុ    
៧៧ ទលខទសងៗ និងទលពិខស្ស្    
៧៨  រង្ករននរជាខទយយ    
០៨ ចាំណូលមូ្លនិធរិាំរុង    
១៣ ឧរត្តម្ាកធន-វនិិខយាគ    
ស្រុរចាំណូល 9,239,000,000 42,322,657,619 458% 

ផផ្ាកច្ណំាយ 
៦០  រទិញ 1,476,800,000 1,360,172,100 92% 
៦១ ខស្វាខាងខប្ៅ 22,813,400,000 15,805,769,300 69% 
៦២ ខស្វាខាងខប្ៅខទសងៗ 537,000,000 518,844,500 97% 
៦៣ ពនធ និងអាករ    
៦៤ រនៃុករុគគលិក 2,359,800,000 2,148,281,851 91% 
៦៥ ឧរត្ថម្ាកធននិងជាំនួយស្ងគម្ 372,000,000 372,000,000 100% 
៦៦ រនៃុកហរិញ្ាវត្ថុ    
៦៧ រនៃុកពិខស្ស្    
៦៨ ទយជាទនឱ្យដល់រ ាំលួស្អចលកម្មរូរ ី    
៦៩ ចាំ្យម្និបានខប្រងទុក    
២០ អចលកម្មអរូរ ី    
២១ អចលកម្មរូរ ី 12,815,000,000 1,047,000,000 8% 

ស្រុរចា្ំ យ 40,374,000,000 33,252,068,751 53% 
១.៥.២.ការប្របប់្រងប្ទពយសមបតត ិ

-  រប្គរ់ប្គងប្ទពយស្ម្បត្តិររស់្រដឋបាលខេត្តខ ោះកុង ខដាយមាន រយិាល័យប្គរ់ប្គង ប្ទពយស្ម្បត្តិជាខស្នាធិ រ
បានេិត្េាំតម្ដានប្ត្ួត្ពិនិត្យចុោះរញ្ា ីនូវស្មាា រខប្រីប្បាស់្ៃម ី ចស់្ េិត្េាំស្ហ រជាម្ួយម្្នតីជាំនាញចុោះខធវរ័ីណណ
កម្មស្ិទធិដធីលីររស់្រដឋបាលខេត្ត និងជាំរុញ រលុរខចលនូវស្មាា រម្ួយចាំនួនមដលខប្រីប្បាស់្មលងខកីត្។ 

តារាងទ១ី៥ ៖ ការប្របប់្រងប្ទពយសមបតត ិ
ល.រ  រររយិាយ ចាំននួ 
1 ប្ទពយស្ម្បត្តិ មដលបានទញិ ឬទទួល (ៃមី)  192 
2 ប្ទពយស្ម្បត្តិ មដលបាន ត់្ខចញ 14 
១.៦.  រងារលទធរម្ម 

– កនុងឆ្ន ាំ2019  រង្ករលទធកម្មររស់្រដឋបាលខេត្តស្ខប្ម្ចបានដូចខាងខប្ ម្៖ 
o លទធកម្មទាំនិញស្រុរចាំនួន 06 គខប្មាង ខស្មី 100%  
o លទធកម្មស្ាំណង់អនុវត្តន៍បានចាំនួន 15 គខប្មាង ខស្មី 100% ។ 

១.៧.  រងារអងគភារព្ចរខចញ ចូលផតមួ្យ 
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ផ្្ែក្ទី២ 

ការងាររដ្ឋបាលគ្ក្ុង គ្េុក្ និងឃ ុំ េងាា ត្ ់

២ .១.   រងាររដ្ឋបាលព្រុង ព្សុរ   

២.១.១. ការងារេិខតិស្នា ម នងិឯកស្នរប្បជាពេរដ្ឋ 
ល.រ  រររយិាយ ចាំននួ 
1 ដី មដលបានដាក់ខចញ 38 
2 ខស្ចកតសី្ខប្ម្ចមដលបានដាក់ខចញ 141 
3 លិេតិ្រដឋបាលមដលបានដាក់ខចញ 13,115 
4 លិេិត្មដលបានទទលួ 4,498 
5 ខស្ៀវខៅសាន ក់ខៅ 1,044 

២.១.២. ការលច្ញលសច្កតចី្មៃងសំបបុ្តអប្តានុកូេដ្ឋឋ ន 
ល.រ  រររយិាយ ចាំននួ 
1 ខស្ចកតីចម្លងស្ាំរុប្ត្កាំខណីត្ 6,649 
2 ខស្ចកតីចម្លងស្ាំរុប្ត្រញ្ញា ក់កាំខណីត្ 27,243 

ល.រ ខ ម្ ោះវស័ិ្យ ចាំននួ ប្ស្ ី ខទសងៗ 
1 នីត្ានុកូលកម្ម 56 07  
2  រង្កររដឋបាល 4,519 2,671  
3 សុ្ខាភ្ិបាល 13 09  
4 ខទស្ចរណ៍ 26 10  
5 សាធារណ រ និងដឹកជញ្ាួ ន 0 0  
6 វរបធម៌្ នងិវចិិប្ត្ស្ិលបៈ 03 0  
7 ព័ត៌្មាន 07 0  
8 ររសិាថ ន 0 0  
9 ឧស្ាហកម្ម និងស្ិរបកម្ម 03 0  
10 មរ ៉ែ និងថាម្ពល 36 07  
11 ោណិជាកម្ម 10 09  
12 ខរៀរចាំមដនដនីគរូរនីយកម្ម នងិស្ាំណង់(ក)+(េ) 471 56  
 (ក) ស្ាំណង់ 35 07  
 (េ) សុ្រខិយាដ ី 436 49  
13 កស្ិកម្ម រុ ា ប្រមាញ់ និងខនសាទ 0 0  
14  រង្ករ និងរណតុ ោះរ ត្ លវជិាា ជីវៈ 102 28  

ស្រុររមួ្ 5,246 2,797  
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3 ខស្ចកតីចម្លងស្ាំរុប្ត្អាោហ៍ពោិហ៍ 888 
4 ខស្ចកតីចម្លងស្ាំរុប្ត្ម្រណភាព 399 

២.១.៣. ការផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ាន នងិទនំាកទ់នំងស្នធារណៈ 
ល.រ  រររយិាយ ចាំននួ 
ក). ការផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ាន 
1 វទិយុ 0 
2 ទូរទស្សន៍ 0 
3 រិទទាយខល ីត រព័ត៌្មានសាធារណៈ 573 
4 ប្ពឹត្ដិរប្ត្ព័ត៌្មានទស្សនាវដដី សារព័ត៌្មាន 8 
5 ខទសងៗ  237 
ខ). ទនំាកទ់នំងស្នធារណៈ 
1 សាធារណជនម្កទាំនាក់ទាំនងសាលាប្កុង ប្ស្ុក 17,162 
2 គណៈប្រត្ិភូ្ខភ្ញៀវជាត្ិអនដរជាត្ិ 185 

២.១.៤. កចិ្ចប្បជុរំណៈអភបិាេ 
ល.រ  រររយិាយ ចាំននួ 
1 កិចចប្រជុាំអឌ្ឍមាស្ររស់្គណៈអភ្ិបាល 51 
2 កិចចប្រជុាំប្រចាំមេ(អឌ្ឍមាស្ទ២ី)ររស់្គណៈអភ្ិបាល 54 

២.១.៥. កចិ្ចប្បជុបំ្កមុប្បកឹានងិរណៈកមាា ធកិារ នងិការលរៀបច្លំេទកិាស្នធារណៈ 
ល.រ  រររយិាយ ចាំននួ 
1 កិចចប្រជុាំសាម្ញ្ាររស់្ប្កុម្ប្រកឹា 84 
2 កិចចប្រជុាំវសិាម្ញ្ាររស់្ប្កុម្ប្រកឹា 21 
3 កិចចប្រជុាំស្មាា ត់្ររស់្ប្កមុ្ប្រឹកា 2 
4 កិចចប្រជុាំគណៈកមាម ធិ រស្ប្ម្រស្ប្ម្លួរខចចកខទស្ 5 
5 កិចចប្រជុាំគណៈកមាម ធិ រពិខប្រោះខយារល់កិចច រ្ស្តី នងិកុមារ 49 
6  រខរៀរចាំខវទិ សាធារណៈ  13 

២.១.៦. រលប្មាងេនិលិោរបឆី្ា រំកំេិប្កងុ ប្សុក 
ល.រ មទនក ចាំននួគខប្មាង ត្នម្លគខប្មាង 
1 ខស្ដឋកិចច 130         15,214,500,000  
2 ស្ងគម្កចិច 154         10,783,130,000  

3 ប្គរ់ប្គងដធីីល ធនធានធម្មជាត្ ិររសិាថ ន  រមប្រប្រួលអា ស្
ធាតុ្និងខប្រោះម្ហនតរាយ 85           8,714,830,000  

4 រដឋបាល ស្និតសុ្េ ស្ ត្ រ់ធាន រ់សាធារណៈ 74           3,188,000,000  
ស្រុរ 443    37,900,460,000 

២.១.៧. ការអនុេតតរលប្មាងេនិលិោរប្កងុ ប្សុក  
ល.រ មទនក ស្រុរ សាថ នភាពនន រអនុវត្ត 
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ម្និទន់ កាំពុង រញ្ច រ់ 
1 ខស្ដឋកិចច 130 121 8 1 
2 ស្ងគម្កចិច 154 149 5 0 
3 ប្គរ់ប្គងដធីីល ធនធានធម្មជាត្ ិររសិាថ ន  រមប្រប្រួលអា ស្

ធាតុ្និងខប្រោះម្ហនតរាយ 85 
82 2 

1 
 

4 រដឋបាល ស្និតសុ្េ ស្ ត្ រ់ធាន រ់សាធារណៈ 74 69 5 0 
ស្រុរ 443 421 20 02 

២.១.៨. សាិតបិ្កមុប្បកឹា នងិបរុគេិក 
ល.រ  រររយិាយ ស្រុរ ប្ស្ ី
1 ស្មាជិកប្កុម្ប្រកឹា 87 17 
2 ប្រធានប្កុម្ប្រឹកា 07 02 
3 ស្មាជិកប្កុម្ប្រកឹាមដលបានផ្អល ស់្រតូរ 02 00 
4 អភ្ិបាល 07 00 
5 អភ្បិាលរង 23 08 
6 នាយករដឋបាល 04 00 
7 នាយករងរដឋបាល 09 02 
8 ប្រធាន រយិាល័យ នងិអងគភាព 09 01 
9 អនុប្រធាន រយិាល័យ និងអងគភាព 13 02 
10 ម្្នតី រយិាល័យ 68 23 
11 រុគគលិកកិចចស្នា 14 11 

២.១.៩.ការអភេិឌ្ឍសមតាភាព 
ល.រ  រររយិាយ ចាំននួ 
1 ចាំនួនវគគស្ិកា  57 
2 ចាំនួនស្ ិា  ម្ស្រុរមដលបានចូលរមួ្វគគស្ិកា 426 
3 ចាំនួនស្ ិា  ម្ជា្ស្តីមដលបានចូលរមួ្វគគស្ិកា 151 

២.១.១០. ការសប្មោុះសប្មេួទនំាស់ 
ល.រ  រររយិាយ ចាំននួ 
1 ករណីមដលបានស្ប្ម្ោុះស្ប្ម្លួរញ្ច រ់ខដាយរដឋបាលប្កងុ ប្ស្កុ 30 
2 ករណីមដលបានរញ្ាូ នខៅសាថ រ័នោក់ព័នធ 2 

ស្រុរ 32 
២.១.១១.កចិ្ចការប្ច្កលច្ញចូ្េផតមយួ 
ល.រ  រររយិាយ ចាំននួ 
1 ខស្វាស្រុរមដលបានទតល់ចរ់ស្ពវប្គរ់ 63,505 
2 ប្រជាពលរដឋស្រុរមដលបានទទួលខស្វា  10,870 
3 ប្រជាពលរដឋជា្ស្តីមដលបានទទួលខស្វា  3,939 
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4 ចាំណូលមដលទទលួបានព ីរទតល់ខស្វា 201,310,000 
5 ករណីរណតឹ ងមដលទទលួបានស្រុរ 64 
6 ករណីរណតឹ ងមដលបានខដាោះប្សាយរចួជាសាថ ពរ 64 

២.១.១២. ការអនុេតតសកមាភាពលសវាសងគម នងិការងាររបស់រ .ក. ស.ក 

ល.រ សូ្ចនាករ មទន រ 
ប្រចាំឆ្ន ាំ 

លទធទលស្ខប្ម្ច 
ជាក់មស្តង % 

1 ចាំនួនកិចចប្រជុាំប្រចាំមេររស់្ គ.ក.ស្.ក ខៅថាន ក់ប្កុង ប្សុ្ក 84 73 87% 
2 ចាំនួនៃវ ិប្រចាំឆ្ន ាំស្ប្មារ់ចាំ្យខលីមទនកខស្វាស្ងគម្ (ខរៀល) 2,000,000 0 00% 
3 ប្កុង ប្សុ្កបានចងប្កងទិននន័យអប្តនុកូលដាឋ ន មដលទទួលបានពីឃុាំស្ង្កា ត់្    
4 ចាំនួនខរស្កកម្មមដល គ.ក.ស្.ក ប្កុង ប្សុ្កបានចុោះរាំប្ទ និងទតល់ខស្វាស្ងគម្ 96 41 43% 
5 ចាំនួនឃុាំស្ង្កា ត់្មដល គ.ក.ស្.ក ប្កុង ប្ស្ុក បានចុោះរាំប្ទ 23 8 35% 
6 ចាំនួនវគគរណតុ ោះរ ត្ លមដល គ.ក.ស្.ក ប្កុង ប្ស្ុកបានទទួល 2 1 50% 

២.១.១៣. ការអនុេតតច្ណូំេ នងិច្ណំាយ 
ល.រ  រររយិាយ អនុម័្ត្ ជាក់មស្តង ភាគរយ 
1 ចាំណូលស្រុរ        6,708,868,000  7,094,255,800 106 % 
2 ចាំ្យស្រុរ        6,435,258,000 4,980,818,092   77% 

២.១.១៤. ការប្របប់្រងប្ទពយសមបតត ិ
ល.រ  រររយិាយ ចាំននួ 
1 ប្ទពយស្ម្បត្ត ិមដលបានទញិ ឬទទួល (ៃមី)  423 
2 ប្ទពយស្ម្បត្ត ិមដលបាន ត់្ខចញ 00 

២.២.   រងាររដ្ឋបាលឃុាំ សងាា ត ់

២.២.១.សាិតបិ្កមុប្បកឹាឃំុ សងាក ត ់នងិបរុគេិក 
ល.រ  រររយិាយ ស្រុរ ប្ស្ ី
1 ស្មាជិកប្កុម្ប្រកឹាឃុាំ ស្ង្កា ត់្ 80 27 
2 ស្មាជិកប្កុម្ប្រកឹាឃុាំ ស្ង្កា ត់្មដលបានផ្អល ស់្រតូរ 29 03 
3 ខម្ឃុាំ ខៅស្ង្កា ត់្ 29 03 
4 ជាំទរ់ទ1ី ខៅស្ង្កា ត់្រងទី1  29 02 
5 ជាំទរ់ទ2ី ខៅស្ង្កា ត់្រងទី2 29 05 
6 ខស្មៀនឃុាំ ស្ង្កា ត់្ 28 01 
7 រុគគលិកកិចចស្នា 13 01 
8 ខម្ភូ្ម្ ិ 119 09 
9 អនុប្រធានភូ្ម្ ិ 119 30 
10 ស្មាជិកភូ្ម្ ិ 119 61 
11 អនកទទួលរនៃុកកិចច រនារនិីងកុមារមដលមិ្នមម្នជាស្មាជិកប្កុម្ប្រឹកាឃុាំស្ង្កា ត់្ 06 06 
12 ជនរខង្កគ លតម្ដានប្ត្ួត្ពិនតិ្យ និងវាយត្នម្លឃុាំ ស្ង្កា ត់្ 45 16 
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២.២.២.ដ្កីា លសច្កតសីលប្មច្ នងិេិខតិ  
ល.រ  រររយិាយ ចាំននួ 
1 ដី មដលបានដាក់ខចញ 20 
2 ខស្ចកតសី្ខប្ម្ចមដលបានដាក់ខចញ 73 
3 លិេិត្រដឋបាលមដលបានដាក់ខចញ 14,033 
4 លិេិត្មដលបានទទលួ 2,925 

២.២.៣. កចិ្ចប្បជុបំ្កមុប្បកឹាឃំុសងាក ត ់នងិ រ.ក.ន.ក 
ល.រ  រររយិាយ ចាំននួ 
1 កិចចប្រជុាំសាម្ញ្ាររស់្ប្កុម្ប្រកឹា 348  
2 កិចចប្រជុាំវសិាម្ញ្ាររស់្ប្កុម្ប្រកឹា 109 
3 កិចចប្រជុាំស្មាា ត់្ររស់្ប្កមុ្ប្រឹកា 07 
4 កិចចប្រជុាំ គ.ក.ន.ក 348 

២.២.៤. រលប្មាងេនិលិោរផដ្េមានការសនាគបំ្ទលដ្ឋយថេកិាឃំុ សងាក ត ់
ល.រ មទនក ចាំននួគខប្មាង ត្នម្លគខប្មាង 
1 ខស្ដឋកិចច  28 1,210,029,424 
2 ស្ងគម្កចិច 31 10,242,000 
3 ធនធានធម្មជាត្ ិនិងររសិាថ ន 17 1,700,000 
4 ខស្វាកម្មរដឋបាល នងិស្នតសុិ្េ 21 4,400,000 
5 ខយនឌ័្រ 18 6,430,000 

ស្រុរ 115           1,248,729,424 
២.២.៥. ការអនុេតតរលប្មាងឃំុ សងាក ត ់ 

ល.រ មទនក ស្រុរ សាថ នភាពនន រអនុវត្ត 
ម្និទន់ កាំពុង រញ្ច រ់ 

1 ខស្ដឋកិចច  28 4 15 9 
2 ស្ងគម្កចិច 31 0 13 18 
3 ធនធានធម្មជាត្ ិនិងររសិាថ ន 17 16 1 0 
4 ខស្វាកម្មរដឋបាល នងិស្នតសុិ្េ 21 14 2 5 
5 ខយនឌ័្រ 18 14 2 2 

ស្រុរ 115 48 33 34 
២.២.៦.ការអនុេតតថេកិាឃំុ សងាក ត ់ 
ល.រ  រររយិាយ អនុម័្ត្ ជាក់មស្តង ភាគរយ 
1 ចាំណូលស្រុរ        6,978,688,259         4,992,799,780  72 % 
2 ចាំ្យស្រុរ        5,595,560,733         4,233,268,499 76 % 

២.២.៧.ការប្របប់្រងប្ទពយសមបតតឃំុិ សងាក ត ់
ល.រ  រររយិាយ ចាំននួ 
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1 ប្ទពយស្ម្បត្តិឃុាំ ស្ង្កា ត់្ មដលបានទិញ ឬទទលួ (ៃមី)  208 
2 ប្ទពយស្ម្បត្តិឃុាំ ស្ង្កា ត់្មដលបាន ត់្ខចញ 02 

២.២.៨.ការអភេិឌ្ឍសមតាភាព  
ល.រ  រររយិាយ ចាំននួ 
1 ចាំនួនវគគស្ិកា  191 
2 ចាំនួនស្ ិា  ម្ស្រុរមដលបានចូលរមួ្វគគស្ិកា 171 
3 ចាំនួនស្ ិា  ម្ជា្ស្តីមដលបានចូលរមួ្វគគស្ិកា 43 

២.២.៩.សកមាភាពលសវាសងគម 
ល.រ  រររយិាយ ចាំននួ 
1 ម្ខត្តយយស្កិាស្ហគម្ន៍កាំពុងដាំខណីរ រមដលរាំប្ទពីឃុាំ ស្ង្កា ត់្ 13 
2 ប្គួសារង្កយរងខប្រោះរាំប្ទពីឃុាំ ស្ង្កា ត់្ស្ប្មារ់មកលម្អអនាម័្យ( រលាងនដនឹង

សារ ូ) 24 
3 ប្គួសារង្កយរងខប្រោះរាំប្ទពឃុីាំ ស្ង្កា ត់្ខដីម្បទីទួលបានទកឹសាអ ត្ខប្រីប្បាស់្ 17 
4 ប្គួសារង្កយរងខប្រោះរាំប្ទពឃុីាំ ស្ង្កា ត់្ខដីម្បទីទួលបានរងគន់អនាម័្យខប្រីប្បាស់្ 65 
5 ប្គួសារង្កយរងខប្រោះមដលឃុាំ ស្ង្កា ត់្ចុោះកាំណត់្អត្តស្ញ្ញា ណ 431 
6 ្ស្តីរងខប្រោះខដាយអាំខពីហងឹាកនុងប្គួសារមដលទទួល ររាំប្ទពីឃុាំ ស្ង្កា ត់្ 16 

២.២.១០.ការសប្មោុះសប្មេួទនំាស់ 
ល.រ  រររយិាយ ចាំននួ 
1 ករណីមដលបានស្ប្ម្ោុះស្ប្ម្លួរញ្ច រ់ខដាយឃុាំ ស្ង្កា ត់្ 189 
2 ករណីមដលបានរញ្ាូ នខៅសាថ រ័នោក់ព័នធ 33 

២.២.១១. ការងារអប្តានុកូេដ្ឋឋ ន 
ល.រ  រររយិាយ ចាំននួ 
1 ស្ាំរុប្ត្កាំខណីត្ 1,795 
2 ស្ាំរុប្ត្រញ្ញា ក់កាំខណីត្ 2,715 
3 ខស្ចកដីចម្លងស្ាំរុប្ត្កាំខណីត្ 1,353 
4 ខស្ចកដីចម្លងស្ាំរុប្ត្រញ្ញា ក់កាំខណីត្ 1,414 
5 ស្ាំរុប្ត្អាោហ៍ពិោហ៍ 499 
6 ខស្ចកដីចម្លងស្ាំរុប្ត្អាោហ៍ពោិហ៍ 682 
7 ស្ាំរុប្ត្ម្រណភាព 430 
8 ខស្ចកដីចម្លងស្ាំរុប្ត្ម្រណភាព 679 

២.២.១២.ការចុ្ោះល ា្ ោះ នងិការពនិតិយបញ្ជ ីល ា្ ោះអាកលបាោះលឆ្ា ត 
ល.រ  រររយិាយ ចាំននួ 
1 ប្រជាពលរដឋមដលបានចុោះខ ម្ ោះៃម ី 742 
2 ប្រជាពលរដឋមដលប្ត្ូវបានលុរខ ម្ ោះខចញពីរញ្ា ីខ ម្ ោះអនកខបាោះខឆ្ន ត្ 337 
3 ប្រជាពលរដឋស្រុរមដលមានខ ម្ ោះខបាោះខឆ្ន ត្ (ចស់្ និងៃម)ី 3366,2  
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២.៣.  បញ្ហា ព្បឈម្ផដ្លរដ្ឋបាលព្រងុ ព្សុរបានជួបព្បទះ 

 ប្សុកបទុុស្នររ 
ល.រ រញ្ញា ប្រឈម្ស្ាំខាន់ៗ ស្ាំខណីដាំខ្ោះប្សាយ 
1  េវោះម្្នតរីាំខពញភារកិចចតម្ រយិាល័យ។ ខស្នីសុ្ាំខប្ជីស្ខរសី្ម្្នតរីមនថម្។ 
 ប្សុកររីសី្នររ 
ល.រ រញ្ញា ប្រឈម្ស្ាំខាន់ៗ ស្ាំខណីដាំខ្ោះប្សាយ 
1  អាររខធវី រតូ្ចចខងអៀត្ ខស្នីសុ្ាំអរររដឋបាលប្ស្ុកៃម ី
2  េវោះម្្នតីខធវី រតម្ រយិាល័យ។  ខស្នីសុ្ាំខប្ជីស្ខរសី្ម្្នតរីមនថម្។ 
 ប្សុកលកាោះកុង 
ល.រ រញ្ញា ប្រឈម្ស្ាំខាន់ៗ ស្ាំខណីដាំខ្ោះប្សាយ 
1  ទិននទលកស្កិម្មទទួលបានត្ចិត្ួច ខស្នីសុ្ាំម្នៃីរកស្កិម្មជួយខដាោះប្សាយ 
2  ម្្នតីខៅរដឋបាលប្ស្ុកខៅមានចាំនួនត្ចិ ខស្នីសុ្ាំខប្ជីស្ខរសី្ម្្នតរីមនថម្។ 
 ប្កងុលខមរភមូនិទ 
ល.រ រញ្ញា ប្រឈម្ស្ាំខាន់ៗ ស្ាំខណីដាំខ្ោះប្សាយ 
1  អររខធវី រង្ករតូ្ចចខងអៀត្ ខស្នីសុ្ាំអរររដឋបាលប្កុងៃម ី
2  េវោះម្្នតីខធវី រង្ករតម្ រយិាល័យ។ ខស្នីសុ្ាំខប្ជីស្ខរសី្ម្្នតរីមនថម្។ 
 ប្សុកមណឌ េសីមា 
ល.រ រញ្ញា ប្រឈម្ស្ាំខាន់ៗ ស្ាំខណីដាំខ្ោះប្សាយ 
1  រុគគលិក រយិាល័យមានចាំននួត្ិច ខស្នីសុ្ាំម្្នតរីមនថម្ 
2  ចាំខណោះដឹងម្្នតីខៅមានកាំរតិ្ ខស្នីសុ្ាំឲ្យមានវគគរណតុ ោះរ ត្ ល 
3  ម្ិនមានប្បាក់ខសាហ ុយខរស្កកម្មកនុង រចុោះរាំប្ទឃុាំ 

ស្ង្កា ត់្ 
ខស្នីសុ្ាំរញ្ចូ លប្បាក់នៃលខសាហ ុយខរស្កកម្ម ចុោះ
រាំប្ទឃុាំ ស្ង្កា ត់្ខៅកនុងមទន រៃវ ិប្ស្ុក 

4  ម្្នតីម្ួយចាំនួនម្និទន់ខររពត្ួនាទីររស់្េលួនបានប្ត្ឹម្ប្ត្ូវ ពប្ងឹង រខររពត្ួនាទីររស់្ម្្នតីមាន ក់ ៗ 
5  ប្រជាពលរដឋម្ិនទន់យល់ដឹងចាស់្អាំពី រមៃរកាអនាម័្យ 

និងររសិាថ ន។ 
ខធវី រទសពវទាយ រស្ាំអាត្អនាម័្យ និងររសិាថ ន។ 

 ប្សុកផប្សអបំេិ 
េ.រ បញ្ហា ប្បឈមសំខាន់ៗ  សំលណើ ដ្លំណាោះប្ស្នយ 
1  ស្ម្ត្ថភាពររស់្ម្្នតីខៅតម្ រយិាល័យខៅមានកាំរតិ្ ទតល់វគគរណតុ ោះរ ត្ ល និងវគគរាំរ៉ែន 
2  េវោះម្្នតរីាំខពញ រង្ករ ខស្នីសុ្ាំរមនថម្ម្្នត ី
3   រង្ករគណខនយយភាពស្ងគម្មានទលលាំបាកខដាយកញ្ច រ់ 

ៃវ ិរាំប្ទស្ប្មារ់ខរីកវគគទសពវទាយ ខស្នីរដឋបាលខេត្តទតល់ៃវ ិរាំប្ទ 

4  ម្្នតី ម្ួយចាំនួនពុាំទន់អនុវត្តនូវវន័ិយ រង្ករបានលអប្រខស្ីរ 
ជប្ម្ុញពប្ងងឹខលីវន័ិយ រង្ករ ត្ួនាទីភារកចិច 
និង រទទលួេុស្ប្ត្ូវររស់្ម្្នតី 

5  កិចចស្ហ រររស់្ រយិាល័យជាំនាញ អងគភាពខៅជុាំវញិ ខស្នីម្នៃីរជាំនាញោក់ព័នធខធវី រស្ប្ម្រស្ប្ម្ួល។ 
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ប្ស្ុកខៅមានកប្ម្ិត្។ 
 ប្សុកថាបាងំ 
ល.រ រញ្ញា ប្រឈម្ស្ាំខាន់ៗ ស្ាំខណីដាំខ្ោះប្សាយ 
1  ទាំនាក់ទាំនង រង្កររដឋបាលរវាងឃុាំ និងប្ស្ុកមាន រលាំបាក មានឆនៃៈ ប្គរ់អងគភាពជួយស្ហ រ 
2  េវោះៃវ ិកនុង រចុោះជួយរាំប្ទឃុាំ មរងមចក និងប្គរ់ប្គងៃវ ិឲ្យមានត្មាល ភាព 
3  េវោះម្ខធាបាយទាំនាក់ទាំនង នងិខធវីដាំខណីរ ទតល់ម្ខធាបាយទាំនាក់ទាំនង 
4  កតត ភូ្ម្សិា្ស្ត នងិកតត ជីវភាពររស់្ម្្នត ី ទតល់ខរៀវត្ស ប្បាក់រង្កវ ន់ នងិប្បាក់ខរស្កកម្ម

រមនថម្ 
5   រខដាោះប្សាយទាំនាស់្ម្ិនទន់បានលអ ទតល់វគគរណតុ ោះរ ត្ លខដាោះប្សាយទាំនាស់្ 
6   រអរ់រ ាំចារ់ម្ិនទន់ទូលាំទូលាយ ទសពវទាយចារ់ខទសងៗ 
7  ម្ិនទន់មានជាំនាញមទនកលទធកម្ម។ ទតល់វគគរណតុ ោះរ ត្ លមទនកលទធកម្ម។ 
២.៤.  បញ្ហា ព្បឈម្ផដ្លរដ្ឋបាលឃុាំ សងាា តប់ានជួបព្បទះ 

 ឃំុកាុងប្សុកបទុុមស្នររ 
ល.រ រញ្ញា ប្រឈម្ស្ាំខាន់ៗ ស្ាំខណីដាំខ្ោះប្សាយ 

1 
ទលូវគម្នាគម្ន៍ខៅកនុងឃុាំមាន រេូចខប្ចីន 
 

ខស្នីដល់ម្នៃីរសារធារណៈ រខេត្ត និងប្កុម្ហ ុន   
យូខញៀន ជួយជួស្ជុលទលូវទូទាំងឃុាំ 

2 ទៃោះជួរក ដ្ ល និងជួរខប្ យេវោះអគគសិ្នីខប្រីប្បាស់្(ឃុាំត-
នូន) 

ខស្នីដល់ម្នៃីរមរ ៉ែ និងថាម្ពល ជយួអនដរាគម្ន៍ដល់
មាច ស់្អាជីវកម្ម ខដីម្បតី្រ ដ្ ញអគគសិ្នីខអាយ
បានទូទាំងឃុាំ 

3 េវោះទឹកខប្រីប្បាស់្ ខដាយអណដូ ងស្នរ់េូច ប្ស្ោះទឹកមានដី
ហូរចូល 

ខស្នីសុ្ាំម្នៃីរអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទជយួជួស្ជុលអណដូ ង
ស្នរ់ នងិសាដ រប្ស្ោះទឹកតម្ភូ្ម្ ិ

4 រញ្ញា ខភ្លីងខឆោះនប្ព។ ទសពវទាយខអាយប្រជាពលរដឋរង្កា រ រោរខភ្លីង
ខឆោះនប្ព។ 

 ឃំុកាុងប្សុកររីសី្នររ 
ល.រ រញ្ញា ប្រឈម្ស្ាំខាន់ៗ ស្ាំខណីដាំខ្ោះប្សាយ 

1 ស្ម្ត្ថភាពម្្នតខីលីកិចច រហរិញ្ាវត្ថុ ខៅមានកាំរតិ្។ ខស្នីសុ្ាំខរីកវគគរណតុ ោះរ ត្ លរខចចកខទស្ខរៀរចាំ
មទន រៃវ ិ និងមទន រង្ករដល់ថាន ក់ឃុាំ។ 

 សងាក តក់ាុងប្កងុលខមរភមូនិទ 
ល.រ រញ្ញា ប្រឈម្ស្ាំខាន់ៗ ស្ាំខណីដាំខ្ោះប្សាយ 

1 ៃវ ិស្ប្មារ់ខធវី រអភ្ិវឌ្ឍន៍ខហដាឋ រចនាស្ម្ព័នធទលូវៃនល់
មានចាំននួត្ិចត្ួចខៅខឡយី 

ខស្នីសុ្ាំរមនថម្ៃវ ិស្ប្មារ់ខធវ ីរអភ្ិវឌ្ឍន៍ខហដាឋ  
រចនាស្ម្ព័នធទលូវៃនល់ 

2 ៃវ ិ រង្ករស្ងគម្ប្រករខដាយស្ម្ធ៌ម្មានចាំនួនត្ិច ខស្នីសុ្ាំរមនថម្ៃវ ិ រង្ករស្ងគម្ប្រករខដាយ
ស្ម្ធម៌្ 

3 មានអាំខពីហងឹារកនុងប្គសួារ ទសពវទាយអាំពីចារ់អាំខពីហងឹារកនុងប្គួសារ ដល់
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ល.រ រញ្ញា ប្រឈម្ស្ាំខាន់ៗ ស្ាំខណីដាំខ្ោះប្សាយ 
ប្រជាពលរដឋ 

4 ប្រជាពលរដឋម្ួយចាំនួនខធវចីា្ំ កប្ស្កុ ខដីម្បមីស្វងរក   
 រង្ករខធវ ី

រខងាីន រង្ករខៅកនុងប្ស្កុ 

5 ប្រជាពលរដឋម្ិនទន់យល់ចាស់្ពីសារៈស្ាំខាន់ នន រចុោះ
រញ្ា ីអប្តនុកូលដាឋ នប្គរ់ប្រខភ្ទ 

ទសពវទាយដល់ប្រជាពលរដឋ និងជាំរុញឲ្យប្រជា-
ពលរដឋ ម្កចុោះរញ្ា ីអប្តនុកូលដាឋ នប្គរ់ប្រខភ្ទ 

6 ខស្វាស្ងគម្ខទសងៗខៅមានកាំរតិ្ ខស្នីឲ្យមាន ររាំប្ទពីនដគូរ 

7 រញ្ញា ទាំនាស់្ដីធល ី អាជាញ ធរ ស្ហ រជាម្ួយម្នៃរីជាំនាញខដីម្បខីដាោះ
ប្សាយ រញ្ញា ដធីល ី

8 ប្រជាពលរដឋខចលស្ប្មាម្ោស្វាលោស្ លខៅតម្ទី
សាធារណៈ។ 

ខធវី រទសពវទាយខអាយប្រជាពលរដឋខចោះខរៀរចាំ
ទុកដាក់ស្ប្មាម្ខអាយបានប្ត្មឹ្ប្ត្ូវ។  

 ឃំុកាុងប្សុកមណឌ េសីមា 
ល.រ រញ្ញា ប្រឈម្ស្ាំខាន់ៗ ស្ាំខណីដាំខ្ោះប្សាយ 

1 ខពលទឹកស្មុ្ប្ទខជារ មានរលកខបាកខាល ាំង ខធវីខអាយេូច
ទាំនរ់ រោរទឹកនប្រ ជិត្ដល់ទលូវខៅស្ ូ មុ្េវត្តបា៉ែ ក់េលង 

សូ្ម្ខស្នីប្ស្ុកជួយជួស្ជុលទាំនរ់ រោរទកឹនប្រ
ខឡងីវញិ 

2 ខពលទឹកស្មុ្ប្ទខកីនខឡងី ខធវីខអាយហូរខប្ចោះេូចទលូវកនុងភូ្ម្ ិ
រដឋបាលឃុាំ ខលីកគខប្មាងមទន រជួស្ជុល  ឬ 
ខកៀងគររកប្រភ្ពៃវ ិពីអងគ រ ឬ ស្របុរស្ជន 
រាំប្ទអនុវត្ត 

3 
ទលូវប្កួស្ប្កហម្ 01 មេស ចរ់ពីចាំណុចទារខៅដល់កមនលង
លក់ដូរខាងកនុងនប្ពខ ង ង ទលូវេូច ឡានប្កុម្ហ ុនខរីកររ
ជារ់ទុង ពិបាកចូលខៅដឹកស្ាំរាម្ 

រដឋបាលឃុាំ ខលីកគខប្មាងមទន រជួស្ជុល  ឬ 
ខកៀងគររកប្រភ្ពៃវ ិពីអងគ រ ឬ ស្របុរស្ជន 
រាំប្ទអនុវត្ត 

4 រញ្ញា របាាំង រោរទលូវខៅចាំណុចមុ្េកមនលងលក់ស្ាំរុប្ត្ 
ប្ទឌុ្ខប្ទម្   

រដឋបាលឃុាំ ខលីកគខប្មាងមទន រជួស្ជុល  ឬ 
ខកៀងគររកប្រភ្ពៃវ ិពីអងគ រ ឬ ស្របុរស្ជន 
រាំប្ទអនុវត្ត 

5 ទាំនរ់ រោរទឹកនប្រទរ ខពលទឹកស្មុ្ប្ទខកនីខឡងី បាន
ហូរចូលលាំខៅដាឋ ន េូចដា្ំ ាំកស្ិកម្ម និង រចិញ្ច ឹម្ស្ត្វ 

រដឋបាលឃុាំ ខលីកគខប្មាងមទន រជួស្ជុល  ឬ 
ខកៀងគររកប្រភ្ពៃវ ិពីអងគ រ ឬ ស្របុរស្ជន 
រាំប្ទអនុវត្ត 

6 េវោះខរាងខភ្ញៀវស្ប្មារ់ខភ្ញៀវអងគុយ ខៅកមនលងខទស្ចរណ៍ កនុង
នប្ពខ ង ងធម្មជាត្ ិ

រដឋបាលឃុាំ ខលីកគខប្មាងមទន រជួស្ជុល  ឬ 
ខកៀងគររកប្រភ្ពៃវ ិពីអងគ រ ឬ ស្របុរស្ជន 
រាំប្ទអនុវត្ត 

7 ប្គឹោះខជីងទលូវខរតុ្ងមានខជងី ខៅភូ្ម្ិ1 ទឹកហូរខប្ចោះេូច 
រដឋបាលឃុាំ ខលីកគខប្មាងមទន រជួស្ជុល  ឬ 
ខកៀងគររកប្រភ្ពៃវ ិពីអងគ រ ឬ ស្របុរស្ជន 
រាំប្ទអនុវត្ត 

8 សាព នខយាលចស់្ 
រដឋបាលឃុាំ ខលីកគខប្មាងមទន រជួស្ជុល  ឬ 
ខកៀងគររកប្រភ្ពៃវ ិពីអងគ រ ឬ ស្របុរស្ជន 
រាំប្ទអនុវត្ត 
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ល.រ រញ្ញា ប្រឈម្ស្ាំខាន់ៗ ស្ាំខណីដាំខ្ោះប្សាយ 

9 ទលូវខរតុ្ងខៅកមនលងខទស្ចរណ៍ ចស់្ប្ទុឌ្ខប្ទម្ 
រដឋបាលឃុាំ ខលីកគខប្មាងមទន រជួស្ជុល  ឬ 
ខកៀងគររកប្រភ្ពៃវ ិពីអងគ រ ឬ ស្របុរស្ជន 
រាំប្ទអនុវត្ត 

10 
សាថ នភាពភូ្ម្ិសា្ស្តកនុងភូ្ម្ ិ ដីមានលកាណៈខស្ីម្ ទរ 
ខពលទឹកនប្រខកីនខឡងី រ ត្ លខអាយលិច ខធវីឱ្យេូច
គុណភាពទលូវប្កសួ្ប្កហម្ 

រដឋបាលឃុាំ ខលកីគខប្មាងមទន រសាងស្ង់  ឬ 
ខកៀងគររកប្រភ្ពៃវ ិពីអងគ រ ឬ ស្របុរស្ជន 
រាំប្ទអនុវត្ត 

11 ខរាងខភ្ញៀវស្ប្មារ់ខភ្ញៀវចស់្ប្ទឌុ្ខប្ទម្ 
រដឋបាលឃុាំ ខលីកគខប្មាងមទន រជួស្ជុល  ឬ 
ខកៀងគររកប្រភ្ពៃវ ិពីអងគ រ ឬ ស្របុរស្ជន 
រាំប្ទអនុវត្ត 

12 េវោះសាព នខឈ ីខៅភូ្ម្ិ2 
រដឋបាលឃុាំ ខលីកគខប្មាងមទន រជួស្ជុល  ឬ 
ខកៀងគររកប្រភ្ពៃវ ិពីអងគ រ ឬ ស្របុរស្ជន 
រាំប្ទអនុវត្ត 

13 ប្រជាពលរដឋខៅភូ្ម្ោិម្ប្កខសារចស់្ េវោះទលូវខរតុ្ង ខប្រី
ប្បាស់្។ 

រដឋបាលឃុាំ ខលីកគខប្មាងមទន រជួស្ជុល  ឬ 
ខកៀងគររកប្រភ្ពៃវ ិពីអងគ រ ឬ ស្របុរស្ជន 
រាំប្ទអនុវត្ត។ 

 ឃំុកាុងប្សុកលកាោះកុង 
1 រម នកមនលងចក់ស្ាំរាម្ ខស្នីសុ្ាំទីតាំងចក់ស្ាំរាម្ 
2 ដីឃុាំតនត្ខប្ ម្ទាំងមូ្លស្ថតិ្កនុងត្ាំរន់មដនជប្ម្កស្ត្វនប្ព

តនត្ និងមដនជប្ម្កស្ត្វនប្ពោម្ប្កខសារ  
បានខធវសី្ាំខណី ត់្ខឆវៀលដីខចញពអីនុប្កឹត្យខលេ
80 និងខលេ179 

3 ដីមដលប្រជាពលរដឋរស់្ខៅស្ពវនៃាកនុងឃុាំតនត្ខប្ ម្ មត្
កនុងមទនទីជាដរីរស់្ឃុាំឬស្សបី្ជុាំ  

ខស្នីសុ្ាំ ត់្ដីខនាោះម្កឲ្យឃុាំតនត្ខប្ ម្ប្គរ់ប្គងវញិ 

4 ពុាំទន់មានប្រឡាយរងាូរទឹក  យប្រឡាយទកឹតម្ដងទលូវខដីម្បរី ាំខដាោះទកឹ 
5 ឃុាំប្ត្ោាំងរូងនទៃដីស្ថតិ្ ខៅកនុងមដនជាំរកស្ត្វនប្ពតនត្ និង

ឧទានជាត្រូិទុម្សាគរ 
ខស្នីសុ្ាំ ត់្ខឆវៀលខចញពីមដនជាំរកស្ត្វនប្ពតនត្ 
និងឧទានជាត្ិរូទុម្សាគរ 

6 
ឃុាំខ ោះ ពសិ្ថិត្ខៅកនុងមដនជាំរកស្ត្វនប្ពោម្ប្កខសាម្ 

ខស្នីសុ្ាំ ត់្ខឆវៀលខចញពីមដនជាំរកស្ត្វនប្ពោម្  
ប្កខសាម្ 

7 ឃុាំខប្ជាយប្រស់្ ស្ថិត្ខៅកនុងឧទានជាត្រូិទុម្សាគរ នងិ
ប្កុម្ហ ុន្ហគនីរចិប្គុរ។ 

ខស្នីសុ្ាំ ត់្ខឆវៀលខចញពីឧទានជាត្ិរូទុម្សាគរ 
និងប្កុម្ហ ុន្ហគនីរចិប្គុរ។ 

 ឃំុកាុងប្សុកផប្សអបំេិ 

ល.រ រញ្ញា ប្រឈម្ស្ាំខាន់ៗ ស្ាំខណីដាំខ្ោះប្សាយ 

1 េវោះ រចូលរមួ្ពីប្រជាពលរដឋកនុងទរ់សាា ត់្ ស្ត្វោហនៈខដីរ
ោស្វាលោស្ ល 

ទសពវទាយដល់ប្រជាពលរដឋទុកដាក់ស្ត្វ 
ខអាយបានលអ 

2 ប្រជាពលរដឋខៅរនត រខធវីចា្ំ កប្ស្កុ ទសពវទាយពី រខធវីចាំ្កប្ស្ុកខដាយសុ្វត្ថិភាព  
3 យុវជន នងិយុវត្ីខៅមាន រខប្រីប្បាស់្ខប្គឿងខញៀន ខស្នីទរ់សាា ត់្នូវ រមចកចយខប្គឿងខញៀន 
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ល.រ រញ្ញា ប្រឈម្ស្ាំខាន់ៗ ស្ាំខណីដាំខ្ោះប្សាយ 
4 មាន រស្ៃោះចរាចរណ៍ខៅពមុី្េទារមប្ស្អាំរលិញឹកញរ់ ខស្នីសុ្ាំ  កបាទប្កហម្ ខេត្ត ជួយខដាោះប្សាយ 

5 ទលូវខៅតម្ភូ្ម្ិមាន រេូចខាត្ទលូវខប្ចីនខដាយមានខភ្លៀង
ធាល ក់ជារ់ៗរន  

ខស្នីសុ្ាំថាន ក់ប្ស្ុក ខេត្ត នងិម្នៃីរោក់ព័នធជយួ    
ជាំរុញ 

6 ប្រជាពលរដឋេវោះស្ាំរុប្ត្រញ្ញា ក់កាំខណីត្ខធវីអត្តស្ញ្ញា ណរ័ណណ រនតទតល់ស្ាំរុប្ត្រញ្ញា ក់កាំខណីត្ដល់អនកម្ិនទន់
មាន 

7 ប្រជាពលរដឋេវោះអត្តស្ញ្ញា ណរ័ណណគាំរូៃមីខប្រីប្បាស់្ ជាំរុញ រទតល់អត្តស្ញ្ញា ណរ័ណណគាំរូៃមដីល់ប្រជា
ពលរដឋ 

9 ប្រជាពលរដឋម្កសុ្ាំចុោះស្ាំរុប្ត្រញ្ញា ក់កាំខណីត្មដលមាន
អាយុខប្ចីន ចរ់ពីអាយុ18 ឆ្ន ាំខឡងីខៅ ខស្នីសុ្ាំជួយស្ប្ម្លួ រមឆកខម្លីប្ត្ឹម្ប្ស្កុ 

10 
រញ្ញា អភ្ិវឌ្ឍន៍ទលូវមូ្លនិធឃុិាំពចីាំណុចភូ្ម្ិបាក់អប្ងតុ្ខៅ
ភូ្ម្ិខោធិ៍រងឹ អងគ រស្ម្ព័នធម្តិ្តស្ត្វនប្ព(ខៅវា៉ែយខអដស៍្)
ជាំទស់្ម្និខអាយខធវ។ី 

ខស្នីសុ្ាំមានវធិាន រខដាោះប្សាយ ខដីម្បរីនតអភ្ិវឌ្ឍន៍
ទលូវមូ្លនធិិឃុាំ។ 

 ឃំុកាុងប្សុកថាបាងំ 

ល.រ រញ្ញា ប្រឈម្ស្ាំខាន់ៗ ស្ាំខណីដាំខ្ោះប្សាយ 
1 កិចច ររដឋបាលទូខៅ ខរីកវគគរណតុ ោះរ ត្ លពប្ងងឹស្ម្ត្ថភាព 
2  រខរៀរចាំកម្មវធិីវនិិខយាគប្រចាំឆ្ន ាំ ខរីកវគគរ ាំលកឹស្តីព ីរខរៀរចាំកម្មវធិីវនិិខយាគ 
3 រម នអគគសិ្នីខប្រីប្បាស់្ឃុាំ3 ខាងកនុង ខស្នីសុ្ាំអគគិស្នីខប្រីប្បាស់្ 
4 ប្រជាជនមានរាំណុលខប្ចីនខៅឃុាំឬស្សបី្ជុាំ ខស្នីសុ្ាំ រប្បាក់មានកប្ម្ឹត្ទរ 
5 រម នទីតាំងចក់ស្ប្មាម្ ខស្នីសុ្ាំទីតាំងចក់ស្ប្មាម្ 
6 ប្រជាជនម្និទន់មានរលង់កម្មស្ិទធិដីធល ី ខស្នីសុ្ាំទតល់រ័ណណកម្មស្ិទធ ិ
7 ប្រជាពលរដឋ25% េវោះដកីស្កិម្មខៅឃុាំតនទខល ី ខស្នីសុ្ាំស្ម្បទនស្ងគម្កិចចជូនប្រជាពលរដឋ 
8 ខៅភូ្ម្ិសាព ន ត រេវោះដីសាងស្ង់សាលាខរៀន។ ខស្នីសុ្ាំដសី្ប្មារ់សាងស្ង់សាលា។ 

ផ្្ែក្ទី៣ 

ការងាររបេម់នទីរ អងគភាពជុំនាញ 

៣.១. ខសដ្ឋរិចច 

៣.១.១. ការងារកសិកមា 
  រង្ករភ្ាួររាស់្អនុវត្តបានស្រុរ ចាំនួន 9,242 ហកិត  (ខប្គឿងចប្ក ចាំនួន 7,928 ហកិត) 
 សារស្ា្ំ រអនុវត្តបានស្ររុ ចាំនួន 586 ហកិត 
  រង្កររងារខងាីនទលប្ស្ូវអនុវត្តបានស្រុរចាំននួ 9,835 ហកិត កនុងខនាោះ៖ 

o ប្ស្ូវប្សាល  ចាំនួន 2,002 ហកិត (ប្ស្ូវពខប្ង្កោះ 536 ហកិត) 
o ប្ស្ូវក ដ្ ល  ចាំនួន 6,723 ហកិត (ប្ស្ូវពខប្ង្កោះ 2,505 ហកិត) 
o ប្ស្វូធាន់   ចាំនួន 517 ហកិត (ប្ស្ូវពខប្ង្កោះ 139 ហកិត) 
o ប្ស្ូវចមាា រ  ចាំនួន 593 ហកិត (ប្ស្ូវរុកដាាំ) 
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 ដាំ្ាំខស្បៀងរមួ្ទសាំ (ឆ្ន ាំ2018-2019)បានរញ្ច រ់ស្ររុចាំននួ  499 ហកិត 
 ដាំ្ាំឧស្ាហកម្ម (ឆ្ន ាំ2018-2019)បានរញ្ច រ់ស្ររុចាំននួ 147 ហកិត (អាំខៅ) 
 ដាំ្ាំអចិន្នតយអ៍នុវត្តបានស្រុរចាំនួន 1,085 ហកិត 
 ររមិាណទលដាំ្ាំនាាំខចញ និងខប្រីប្បាស់្កនុងខេត្ត ស្រុរចាំនួន 5,599 ខតន 
 ដាំ្ាំប្ស្វូមដលរង ររ៉ែោះោល់ខដាយសារដងាូវមូ្រស្លកឹមានចាំនួន 10 ហកិត ខៅឃុាំដងមពង ប្ស្ុកមប្ស្អាំរលិ មត្
ខប្ យម្កមានសាថ នភាពលូត្លាស់្ខឡងីវញិ 

 ស្ថិត្ចិិញ្ច ឹម្ស្ត្វលកាណៈប្គសួារ និងកស្ិដាឋ នស្រុរចាំនួន 174,011 កាល កនុងខនាោះ ៖ 
o ខរ ស្រុរចាំននួ 8,651 កាល កនុងខនាោះ កាំលាាំងអូស្ទញមានចាំនួន 708 កាល 
o ប្ករីស្រុរចាំនួន 10,223 កាល កនុងខនាោះ កាំលាាំងអូស្ទញមានចាំននួ 1,166 កាល 
o ប្ជូកស្រុរចាំនួន 12,420 កាល (កស្ិដាឋ ន 5,381 កាល)  
o ពមពចាំននួ 262 កាល  
o ស្ត្វសាល រ ចាំននួ 142,455 កាល (កស្ិដាឋ ន 5,600 កាល)  

  រ រោរស្ត្វស្រុរចាំនួន 55,298 កាល កនុងខនាោះ 
o ខរ  ចាំនួន 5,286 កាល  (សារទឹក) 
o ប្ករ ី ចាំនួន     5,498 កាល  (សារទឹក) 
o ប្ជូក  ចាំនួន   28,949 កាល (ជាំងឺ 6មុ្េ) 
o មឆា  ចាំនួន 41 កាល  
o ស្ត្វសាល រ ចាំនួន 15,524 កាល (ញូវ ស្ អុត្ អាស្ននខរាគ) 

 ស្ថិត្ិស្ត្វឈមឺានចាំននួ 5,676 កាល កនុងខនាោះ 
o ខរ  ចាំនួន 383 កាល  
o ប្ករ ី ចាំនួន 255 កាល 
o ប្ជូក  ចាំនួន 1,043 កាល 
o មឆា  ចាំននួ 188 កាល 
o ស្ត្វសាល រ ចាំនួន 3,807 កាល 

  រពាបាលស្ត្វស្ររុចាំននួ 2,051 កាល កនុងខនាោះ 
o ខរ  ចាំនួន 378 កាល  
o ប្ករ ី ចាំនួន 239 កាល   
o ប្ជូក ចាំនួន 859 កាល 
o មឆា  ចាំនួន 160 កាល 
o ស្ត្វសាល រ ចាំនួន 415 កាល 

 ស្ត្វង្ករ់ខដាយជម្ាសឺ្រុរចាំនួន 2,746 កាល កនុងខនាោះ  
o ខរ  ចាំនួន 22 កាល   
o ប្ករ ី ចាំនួន 19 កាល   
o ប្ជូក ចាំនួន 288 កាល   
o មឆា  ចាំនួន 27 កាល   
o ស្ត្វសាល រ ចាំនួន 2,390 កាល  
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 ចលនាដកឹនាាំស្ត្វ នងិ ទលិត្ទលមានខដីម្កាំខណីត្ពីស្ត្វ   
o ប្ជូករស់្នាាំខចញ ចាំនួន 17,140 កាល 
o ប្ជូកសាច់នាាំចូល ចាំនួន 3,888 កាល  
o កូនប្ជូកនាាំចូល ចាំនួន 1,327 កាល 
o មាន់រស់្នាាំចូល ចាំនួន 31,003 កាល 
o កូនមាន់នាាំឆលង ត់្ ចាំនួន   306,000 កាល 
o ស្ ុត្ទសារ នប្រនាាំចូលចាំនួន 737,618 ប្ររ់ 
o ស្ ុត្មាន់នាាំចូល ចាំនួន 525,549 ប្ររ់  
o សាច់ប្កកនាាំចូល ចាំនួន 3,573 គ.ប្ក 
o បា៉ែ ត់្ខត្នាាំចូល ចាំនួន 4,891 គ.ប្ក 

 ស្ថិត្ិស្ត្វពិឃាត្  
o ខរ  ចាំនួន 724 កាល  
o ប្ករ ី ចាំនួន 487 កាល   
o ប្ជូក ចាំនួន 10,710 កាល  
o មាន់ ចាំនួន 34,372 កាល 

តរាងវឌ្ឍនភាពប្កមុ្ហ ុនស្ម្បទនដខីស្ដឋកចិច៖ 

ល.រ ខ ម្ ោះប្កមុ្ហ ុន ទតីាំង ប្រខភ្ទដា្ំ ាំ 
នទៃដសី្ម្បទន
(ហ.ត្) 

នទៃដដីាាំដុោះ
(ហ.ត្) 

1 Camagra Industry Co., Ltd 

ប្ស្ុកកាំពង់ស្លិា 
ខេត្តប្ពោះស្ីហនុ 

ខប្រងេយល់ 1,429 1,334 

ឃុាំដងមពង ប្ស្ុក
មប្ស្អាំរិល 

អា ស្ា 4,096 1,380 

2 
Koh Kong Plantation Co., Ltd ឃុាំដងមពង ប្ស្ុក

មប្ស្អាំរិល អាំខៅ 9,400 6,361 

3 Koh Konng Sugar Industry 
Co., Ltd 

ឃុាំដងមពង ប្ស្ុក
មប្ស្អាំរិល 

អាំខៅ 8,657 6,404 

4 
Greenrich Group Co., Ltd ឃុាំប្ត្ោាំងរូង 

ប្ស្ុកខ ោះកុង 
អា ស្ា 10,077 5,877 

5 
Lim Long Co., Ltd ឃុាំជីេខប្ ម្ 

ប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល ខៅស្ ូ 321 280 

6 CN Asia Agriculture Co., Ltd ឃុាំតនូន  ប្ស្ុក 
រូទុម្សាគរ 

ខៅស្ ូ 4,100 2,573 

7 
Koh Kong Rubber Plantation 
Co., Ltd 

ឃុាំភ្ញីមាស្  ប្ស្ុក
គីរសីាគរ 

ខៅស្ ូ 9,977 1,826 

ស្រុរ   48,057 26,035 
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 ខេត្តខ ោះកុង ជាខេត្តម្ួយកនុងចាំខ្ម្ 25 រាជធាន-ីខេត្ត មដលមានស្ ដ នុពល ដល់ រដាាំដុោះដាំ្ាំខៅស្ ូ 
និង ដាំ្ាំខទសងៗខទៀត្។ កនុងឆ្ន ាំ2019 ខនោះ ម្ិនមាន រដាាំដុោះដាំ្ាំខៅស្ ូរនតខទ ខដាយសារត្នម្លជ័រខៅស្ ូធាល ក់ចុោះ ខហយី
ចាំ រខៅស្ ូម្ួយចាំនួន ពុាំមាន រយកចិត្តទុកដាក់មៃទាំស្មាអ ត្ មដលនាាំឱ្យបាត់្រង់គុណភាពចាំ រ ជម្ាឺខប្ចនី េវោះខាត្កាំលាាំង
ពលកម្មកនុង រប្រមូ្លទល។ រចចុរបនននទៃដីដាាំដុោះខៅស្ ូទូទាំងខេត្តស្រុរចាំនួន 5,756 ហកិត (ប្កុម្ហ ុនដសី្ម្បទន 
ខស្ដឋកិចចចាំនួន 4,679 ហកិត) ។ 

 ឆ្ន ាំ2019 ខនោះ ខៅទូទាំងខេត្ត មានស្ហគម្ន៍កស្ិកម្ម ស្ហគម្ន៍ខនសាទ នងិស្ហគម្ន៍នប្ពខឈ ីស្រុរចាំនួន 
16 ស្ហគម្ន៍ កនុងខនាោះ ៖ 

o ស្ហគម្ន៍កស្ិកម្ម ចាំនួន  02 ស្ហគម្ន៍  
o ស្ហគម្ន៍ខនសាទ ចាំនួន 10 ស្ហគម្ន៍  
o ស្ហគម្ន៍នប្ពខឈ ី ចាំនួន 04  ស្ហគម្ន៍  

 បានខរីកវគគរណដុ ោះរ ដ្ លរខចចកខទស្កស្ិកម្មចាំននួ 43 វគគ មានស្ ិា  ម្ចូលរមួ្ស្រុរចាំនួន 1,045 នាក់ ប្ស្ ី
502 នាក់ កនុងខនាោះរមួ្មាន៖ 

o រខចចកខទស្ចិញ្ច ឹម្ខរ/ប្ករីលកាណៈប្គួសារចាំនួន 05 វគគ អនកចូលរមួ្ 120 នាក់ ប្ស្ី 61 នាក់  
o ពប្ងឹងភាន ក់ង្ករសុ្េភាពស្ត្វភូ្ម្ិចាំនួន 03 វគគ អនកចូលរមួ្ 85 នាក់ ប្ស្ី 29 នាក់  
o ប្ស្ង់ស្ថតិ្ិខប្គឿងយនតចាំនួន 05 វគគ អនកចូលរមួ្ 68 នាក់ ប្ស្ី 22 នាក់ 
o ទលិត្ និងខប្រីប្បាស់្ថាន ាំពុលធម្មជាត្ិចាំនួន 03 វគគ អនកចូលរមួ្ 100 នាក់ ប្ស្ី 62 នាក់ 
o ដាំ្ាំរមនល និងខប្ម្ច ចាំនួន 02 វគគ អនកចូលរមួ្ 75 នាក់ ប្ស្ី 23 នាក់ 
o ប្គរ់ប្គងជីវជាត្ិដតី្ាំរន់េពង់រារចាំនួន 02 វគគ អនកចូលរមួ្ 50 នាក់ ប្ស្ី 24 នាក់ 
o ប្រព័នធកស្ិកម្មចប្ម្ុោះចាំនួន 06 វគគ អនកចូលរមួ្ 150 នាក់ ប្ស្ ី76 នាក់  
o  រោរជម្ាឺ នងិស្ត្វលអិត្ចាំនួន 01 វគគ អនកចូលរមួ្ 18 នាក់ ប្ស្ី 10 នាក់  
o ទីទារកស្កិរចាំនួន 01 វគគ អនកចូលរមួ្ 25 នាក់ ប្ស្ី 15 នាក់  
o ពប្ងឹងស្ម្ត្ថភាពស្ហគម្ន៍កស្ិកម្មចាំនួន 04 វគគ អនកចូលរមួ្ 100 នាក់ ប្ស្ី 73 នាក់ 
o រខចចកខទស្មកនចនទលិត្ទលកស្ិកម្មចាំនួន 03 វគគ អនកចូលរមួ្ 75 នាក់ ប្ស្ី 37 នាក់ 
o រខចចកខទស្ដាាំ នងិខចៀជ័រខៅស្ ូចាំនួន 04 វគគ អនកចូលរមួ្ 100 នាក់ ប្ស្ី 32 នាក់ 
o មទន រប្គរ់ប្គង នងិ រប្រមូ្លព័ត៌្មាន(ជលទល) ចាំនួន 02 វគគ អនកចូលរមួ្ 33 នាក់ ប្ស្ី 14 នាក់  
o រុកាវរបកម្មខប្រីប្បាស់្នប្ពសាម ច់ប្រករខដាយនិរនតរភាពចាំនួន 02 វគគ អនកចូលរមួ្ 47 នាក់ ប្ស្ី 24 នាក់ 

 វគគទសពវទាយរខចចកខទស្កស្កិម្ម និងអនតរាគម្ន៍ រង្ករវស័ិ្យកស្ិកម្មចាំនួន 31 ខលកី មានស្ិ ា  ម្ចូលរមួ្
ស្រុរចាំននួ 1,169 នាក់ ប្ស្ី 364 នាក់ កនុងខនាោះរមួ្មាន៖ 

o ចារ់ប្គរ់ប្គងជី-ថាន ាំកស្ិកម្មចាំនួន 03 ខលីក អនកចូលរមួ្ 58 នាក់ ប្ស្ី 23 នាក់ 
o  រអនុវត្តចារ់វស័ិ្យទលិត្កម្មនិងរសុ្ពាបាល ចាំននួ 04 ខលីក អនកចូលរមួ្ 80 នាក់ ប្ស្ី 33នាក់  
o ចារ់ស្ដីពជីលទលចាំនួន 22 ខលីក អនកចូលរមួ្ 971 នាក់ ប្ស្ី 291 នាក់  
o ខអកូឡូសុ្ជីីវសា្ស្តស្មុ្ប្ទចាំនួន 02 ខលីក អនកចូលរមួ្ 60 នាក់ ប្ស្ី 17 នាក់  

 បានចុោះមណនាាំរខចចកខទស្ដាាំដុោះដា្ំ ាំរមួ្ទសាំ និងដាំ្ាំខឈហូីរមទលចាំនួន 03 ខលីក ជូនកស្ិករ ខៅឃុាំទួលគគរី 
ប្ស្ុកម្ណឌ លស្ីមា និងស្ង្កា ត់្សាម ច់មានជ័យ ប្កុងខេម្រភូ្ម្ិនៃ  

 បានចុោះយកស្ា្ំ កដីហូរខប្ចោះ ររស់្ចមាា រកស្ិករ ខៅឃុាំទួលគគីរ ប្ស្ុកម្ណឌ លស្មីា  



28 

 បានចុោះតម្ដាន និងជាំរុញ រង្ករអនុវត្តរខចចកខទស្ប្ស្ូវពខប្ង្កោះចាំនួន 03 ខលីក ខៅឃុាំរឹងប្ោវ និងឃុាំមប្ស្អាំរិល 
ប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល 

 បានចុោះតម្ដាន និងមណនាាំកស្ិករឱ្យយល់ដងឹពីរខរៀរប្គរ់ប្គងស្ត្វលអតិ្ចនប្ងខលដីា្ំ ាំប្ស្ូវ ចាំនួន 05 ខលីក 
ខៅប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល ប្ស្ុកគីរសីាគរ ប្ស្ុករូទុម្សាគរ ប្ស្កុខ ោះកុង និងប្ស្ុកៃមបាាំង 

 បានចុោះស្ៃង់ទិននទលប្ស្ូវចាំននួ 05 ខលកី ខៅប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល ប្ស្ុកគីរសីាគរ ប្ស្ុករូទុម្សាគរ ប្ស្កុខ ោះកុង 
និងប្ស្ុកៃមបាាំង  

 បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យអនាម័្យស្ត្តឃាត្ដាឋ ន  រតាំងលក់សាច់ និងទលតិ្ទលមានខដីម្កាំខណីត្ពីស្ត្វ ចាំននួ 03 
ខលីក ខៅប្ស្កុមប្ស្អាំរិល ប្ស្កុរូទុម្សាគរ នងិប្កុងខេម្រភូ្ម្ិនៃ 

 បានចុោះអខងាត្ស្ហគម្ន៍កស្កិម្មចាំនួន 06 ខលកី ខៅស្ហគម្ន៍កស្កិម្មខប្ម្ចអាមរ ៉ែង ស្ហគម្ន៍កស្ិកម្មសាម្គគីធម៌្ 
និងស្ហគម្ន៍កស្កិម្មអងគរភ្នាំេលុង 

 បានចុោះពិនិត្យ តម្ដាន នងិវាយត្នម្លវឌ្ឍនភាពតម្រ ដ្ ប្កុម្ហ ុនដសី្ម្បទនខស្ដឋកិចចទូទាំងខេត្តបានចាំននួ 
05 ខលីក 

 បានចុោះប្ស្ង់ស្ថិត្ិដា្ំ ាំខៅស្ ូចាំនួន 04 ខលីក ខៅប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល ប្ស្កុខ ោះកុង ប្ស្កុៃមបាាំង និងប្ស្ុករូទុម្សាគរ 
 បានស្ហ រជាម្ួយម្្នតីនាយកដាឋ នអភ្ិរកសធនធានជលទល ននរដឋបាលជលទល ចុោះតម្ដាន រវវិឌ្ឍពងកូន
ររស់្ប្ត្ី  ម្៉ែុង ខៅឃុាំខ ោះ ពិ ប្ស្ុកខ ោះកុង និងឃុាំោម្ប្កខសារ ប្ស្កុម្ណឌ លស្ីមា 

 បានចុោះពិនិត្យ រចិញ្ច ឹម្ ត ម្ៃមររស់្ប្រជាពលរដឋ ខៅភូ្ម្ិប្រទល ឃុាំអណតូ ងទកឹ ប្ស្ុករូទុម្សាគរ ជាលទធទល
មាន រង្ករ់ ប្រមាណ 10% ខដាយសារវាសុ្ីរន  និង រមប្រប្រួលធាតុ្អា ស្  

 បានចុោះពិនិត្យ និងសាកស្ួរព័ត៌្មានពីវធិសីា្ស្តចិញ្ច ឹម្ ត ម្ៃម ខៅភូ្ម្ិប្រទល ឃុាំអណតូ ងទឹក ប្ស្កុរូទុម្សាគរ  
 បានស្ហ រជាម្ួយម្្នតីអងគ រ FFI ចុោះមស្វងរកស្ាំរុកអខណតី កស្មុ្ប្ទ នងិសាកស្ួរព័ត៌្មានអាំពី រខនសាទ
ចាំនួន 02ខលកី ជាម្ួយកងកមាល ាំងប្រដារ់អាវុធខៅខលីខ ោះកុងខប្ៅ និងប្រជាខនសាទខៅពយម្ង និងខ ោះប្កសា 
ឃុាំខ ោះខស្តច ប្ស្ុកគីរសីាគរ 

 បានស្ហ រជាម្ួយអងគ រឆ្ដា ចុោះពិនិត្យ និងប្សាវប្ជាវស្ ត នុពលទីតាំងស្ម្ប្ស្រ ស្ប្មារ់ខធវកីមនលង
ខទស្ចរណ៍  ស្ហគម្ន៍ ខៅភូ្ម្ិេាច់ប្កហម្ ឃុាំជីេខប្ ម្ ប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល  

 បានស្ហ រជាម្ួយម្្នតីនាយកដាឋ នអភ្ិរកសធនធានជលទល និងអនកជាំនាញជនជាត្និៃ ចុោះយកស្ា្ំ កខៅ
ចាំណុចមុ្េ ោម្ប្កខសារ ឃុាំោម្ប្កខសារ, ចាំណុចអាវមក ឃុាំខប្ជាយប្រស់្ នងិចាំណុចមុ្េខ ោះយ៉ែ ឃុាំបា៉ែ ក់េលង 
ខដីម្បសី្ិកាលកាណៈ ជីវសា្ស្តប្ត្ី ម្៉ែុង  

 បានស្ហ រជាម្ួយអងគ រ FFI ខធវី រទសពវទាយ នងិរង្កា ញមទនទសី្ហគម្ន៍ខនសាទស្ប្ម្ស់្ខ ោះខស្តចដល់
ប្រជាខនសាទឱ្យពួករត់្ាំបានសាគ ល់ពីប្ពាំប្រទល់មដនខនសាទស្ហគម្ន៍ ខៅសាលាឃុាំខ ោះខស្តច ប្ស្ុកគីរសីាគរ 

 បានចុោះពិនិត្យសាថ នភាពនន រខធវីវារវីរបកម្ម ចិញ្ច ឹម្មប្គង្ម្ ខៅភូ្ម្ិតមាឃ ឃុាំអណតូ ងទឹក ប្ស្កុរូទុម្សាគរ  
 បានចុោះជាប្រចាំ ខដមី្បពីប្ងងឹ ទរ់សាា ត់្រទខលមសី្ខទសងៗ កនុងមដនស្ម្ត្ថកចិចររស់្េលួន។ 

៣.១.២. ការងារខណឌ រដ្ឋបាេជេផ្េ 
 អាជីវកម្មខនសាទទកឹសារអនុវត្តន៍បានចាំនួន 577 ខតន   
 អាជីវកម្មខនសាទស្មុ្ប្ទអនុវត្តន៍បានចាំនួន 49,060 ខតន  (ស្ិរបកម្ម 24,462 ខតន) 
 ទលខនសាទមកនចនអនុវត្តន៍បានចាំនួន 2,221 ខតន 
 ទឹកប្ត្ីអនុវត្តន៍បានចាំននួ 52,000 លីប្ត្   
  រចរាចរណ៍ទលខនសាទខៅភ្នាំខពញនិងរ ដ្ ខេត្តខទសងៗចាំនួន 41,530 ខតន  (ទលមកនចន 2,140 ខតន) 
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 ទលវារវីរបកម្មអនុវត្តន៍បានចាំនួន 3,762 ខតន 
  រនាាំទលខនសាទឆលង ត់្ពីខវៀត្្ម្ ខៅនៃ និង ពីនៃ ខៅខវៀត្្ម្ ខដាយប្កុម្ហ ុន គមឹ្ ទូ និងប្កុម្ហ ុន 
ខម្៉ែង ជង មានចាំននួ 703.06 ខតន កនុងខនាោះ ៖ 

o ទលខនសាទនាាំពីប្រខទស្ខវៀត្្ម្  ខៅប្រខទស្នៃ មានចាំនួន 393.96  ខតន 
o ទលខនសាទនាាំពីប្រខទស្នៃ ខៅប្រខទស្ខវៀត្្ម្  មានចាំនួន 309.10  ខតន។ 

៣.១.៣. ការងារខណឌ រដ្ឋបាេម្ប្ពលឈើ 
 ស្ហគម្ន៍នប្ពខឈកីនុងខេត្តខ ោះកុងមានចាំនួន 05 កមនលង មាននទៃដី 9,209 ហកិត ស្ថិត្កនុងភូ្ម្ិចាំនួន 11 ឃុាំ
ចាំនួន 05 នងិប្ស្ុកចាំនួន 02 មានស្មាជិកស្រុរចាំនួន 1,218 ប្គួសារ ខស្មនីឹង 2,355 នាក់ ប្ស្ី 1,233 នាក់។ 
ស្ហគម្ន៍នប្ពខឈភី្នាំទ័ពជាង និងស្ហគម្ន៍នប្ពខឈសីាម្គគីមប្ពកជីក ប្ស្ុកមប្ស្អាំរលិ បានទទលួ ប្រ ស្ពី
ប្កស្ួងកស្ិកម្ម រុ ា ប្រមាញ់ និងខនសាទ និងបានចុោះកិចចប្ពម្ខប្ពៀង ជាម្ួយេណឌ រដឋបាលនប្ពខឈខី ោះកុង 

 ដាាំខឈជីាចមាា រៃមី និង រមៃទាំចាំ រខឈចីស់្ឆ្ន ាំទ1ី ដល់ ឆ្ន ាំទី5 ស្រុរចាំនួន 516.53 ហកិត 
 រណតុ ោះកូនខឈសី្ប្មារ់មចកជូនកស្ិករដាាំអាប្ស័្យទលស្រុរចាំនួន 5,158ខដីម្ (កូនខឈសី្ល់ពីឆ្ន ាំ2018 ចាំនួន 

1,730 ខដីម្) 
 មចកចយកូនខឈជូីនកស្កិរដាាំអាប្ស័្យទលស្រុរចាំននួ 570 ខដីម្ (ប្គញូង គគីរ ខឈទីល ខទដៀក) 
 រណតុ ោះកូនខឈខីៅថាន លស្ហគម្ន៍នប្ពខឈសី្រុរចាំនួន 9,500 ខដីម្ (ខរង ធនង់ ប្គញូង កខ ោះ ដូនមចម្) នងិ 
មចកចយកូនខឈចីាំនួន 300 ខដីម្ 

 រណតុ ោះកូនខឈរីរស់្ប្កុម្ហ ុនស្ម្បទនខស្ដឋកចិចស្រុរចាំនួន 6០០,០០០ ខដីម្ (អា ស្ា) និងដាាំកូនខឈបីាន 
ចាំនួន 100 ហកិត 

 ចមាា រពូជខឈ ី01 កមនលង ទាំហាំ 28 ហកិត (ខរង ធនង់ គគីរេាច់ នាងនួន) ស្ថិត្ខៅភូ្ម្ិបាក់អប្ងតុ្ ឃុាំដងមពង 
ប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល 

 បានខរៀរចាំពិធី រុកាទិវា 9 កកាដា ឆ្ន ាំ2019 ស្ថតិ្ខៅកនុងររខិវណវត្តមប្ពកសាវ យ ខប្ ម្អធរិត្ីភាពឯកឧត្តម្ យុទធ ភូ្ៃង 
រដឋខលខាធិ រប្កស្ួងកស្កិម្ម រុ ា ប្រមាញ់ និងខនសាទ ខដាយមាន រចូលរមួ្ពីខលាកជាំទវ ម្ៃុិនា ភូ្ៃង 
អភ្ិបាលននគណៈអភ្ិបាលខេត្ត ខលាក ខលាកប្ស្ីអភ្ិបាលរងខេត្ត ប្រធាន អនុប្រធាន ម្្នតីរាជ រអងគភាព
នានាជុាំវញិខេត្ត កងកមាល ាំងប្រដារ់អាវុធ អាជាញ ធរមដនដី ខលាកប្គូ អនកប្គូ ស្ិស្ានុស្សិ្ស និងប្រជាពលរដឋស្រុរ
ចាំនួន 444 នាក់។ ពិធីខនោះ បានខរៀរចាំ ដាាំកូនខឈបី្រខភ្ទអា ស្ា គគីរ ខឈទីល ចាំនួន 500 ខដីម្ តម្       
រខ ដ្ យទលូវខលេ 977 ចរ់ពីទលូវខស្រ ី ខឆ្ព ោះខៅវត្តមប្ពកសាវ យ  

 ខរាងស្ននិធិ និងខរាងស្ិរបកម្មស្រុរមានចាំនួន 13 កមនលង កនុងខនាោះ៖ 
o ស្ននិធលិក់មចកចយទល អនុទលនប្ពខឈ ីចាំនួន 05 កមនលង 
o ខរាងស្ិរបកម្មមកនចនទល អនុទលនប្ពខឈចីាំនួន 08 កមនលង 

 បានខធវី រខដាោះមលងស្ត្វនប្ព ឱ្យមានខស្រភីាពចូលកនុងនប្ពធម្មជាត្ិររស់្ស្ហគម្ន៍នប្ពខឈទ័ីពជាង ខៅភូ្ម្ ិ
បាក់អប្ងុត្ ឃុាំដងមពង ប្ស្ុកមប្ស្អាំរលិ រមួ្មាន៖ ប្ត្កួត្ 4កាល ពស់្ថាល ន់ 10 កាល នងិលលក 50 កាល។ 

៣.១.៤. ការងារធនធានទកឹ នងិឧតុនយិម 
– ជួស្ជុលមៃទាំប្រចាំទាំនរ់ រោរទឹកនប្រៃមស្ កនុងប្ស្ុករូទុម្សាគរ ប្រមវង 4,046 ម្ បានចាំនួន 100% 
– ជួស្ជុលមៃទាំប្រចាំទាំនរ់ រោរទឹកនប្រជមីាល កនុងប្ស្កុរូទុម្សាគរ ប្រមវង 3,489 ម្ បានចាំននួ 100% 
– ជួស្ជុលមៃទាំប្រចាំទាំនរ់ រោរទឹកនប្រកខ ត្ ល កនុងប្ស្កុរូទុម្សាគរ ប្រមវង 6,200 ម្ បានចាំនួន 100% 
– សាត ប្រឡាយខដាោះទឹកជាំនន់តម្រខ ត្ យទាំនរ់ រោរទឹកនប្រកខ ត្ ល ប្រមវង 1,550 ម្ បានចាំននួ 100% 
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– ជួស្ជុលមៃទាំប្រចាំទាំនរ់ រោរទឹកនប្រ តនី -1 2 កនុងប្ស្កុមប្ស្អាំរិល ប្រមវង 2,000 ម្ បានចាំននួ 100% 
– ជួស្ជុលមៃទាំប្រចាំទាំនរ់ រោរទឹកនប្រ រងឹប្ោវ កនុងប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល ប្រមវង 4,000 ម្ បានចាំននួ 100% 
– ជួស្ជុលមៃទាំប្រចាំទាំនរ់ រោរទឹកនប្រេលុង កនុងប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល ប្រមវង 1,450 ម្ បានចាំនួន 100% 
– ជួស្ជុលមៃទាំប្រចាំទាំនរ់ រោរទឹកនប្រដងមពង កនុងប្ស្កុមប្ស្អាំរលិ ប្រមវង 4,000 ម្ បានចាំននួ 100%  
– ជួស្ជុលមៃទាំប្រចាំទាំនរ់ រោរទឹកនប្រខប្ជាយសាវ យ កនុងប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល ប្រមវង 4,130 ម្ បានចាំនួន 100% 
– ជួស្ជុលមៃទាំប្រចាំទាំនរ់ រោរទឹកនប្រខប្ទៀក កនុងប្ស្ុកមប្ស្អាំរលិ ប្រមវង 1,750 ម្ បានចាំនួន 100% 
– ជួស្ជុលមៃទាំប្រចាំទាំនរ់ រោរទឹកនប្រទលួគគីរ កនុងប្ស្ុកម្ណឌ លស្ីមា ប្រមវង 1,326 ម្ បានចាំនួន 100% 
– ខធវី រពប្ងឹងស្ហគម្ន៍ខប្រីប្បាស់្ទឹកកខ ត្ ល ស្ថិត្កនុងឃុាំកខ ត្ ល ប្ស្ុករូទុម្សាគរ មាននទៃដីខប្សាចប្ស្ព
ចាំនួន 330 ហកិត មានកស្កិរទទួលទលចាំនួន 265 ប្គសួារ និងស្ហគម្ន៍ភូ្ម្ិេលុង ឃុាំមប្ស្អាំរលិ ប្ស្ុកមប្ស្-
អាំរិលមាននទៃដខីប្សាចប្ស្ពចាំនួន 535 ហកិត នងិមានកស្ិករទទលួទលចាំននួ 1,292 ប្គួសារ។ 

៣.១.៥. ការងារអភេិឌ្ឍនជ៍នបទ 
– បានចុោះប្ស្ង់មូ្លដាឋ នទិននន័យទលូវជនរទៃមីបាន ចាំននួ 01 មេស ប្រមវងស្រុរ 1,100 មម្៉ែប្ត្ ខៅឃុាំមប្ស្អាំរិល ប្ស្កុ
មប្ស្អាំរិល ខេត្តខ ោះកុង 

– បានចុោះខធវីរចចុរបននភាពទិននន័យទលូវជនរទបាន ចាំននួ 51 មេស ប្រមវងស្ររុ 239,870 មម្៉ែប្ត្ កនុងប្ស្ុកមប្ស្អាំរលិ 
ប្ស្ុកៃមបាាំង ប្ស្ុកគីរសីាគរ នងិប្ស្ុករូទុម្សាគរ ខេត្តខ ោះកុង 

– បានខធវី រមៃទាំទលូវជាលកាណៈេួរបាន ចាំនួន 02 មេស ប្រមវងស្រុរ 13,050 មម្៉ែប្ត្ ស្ថិត្កនុងឃុាំមប្ស្អាំរិល និងឃុាំ
ខប្ជាយសាវ យ ប្ស្កុមប្ស្អាំរិល ខេត្តខ ោះកុង 

– បានខធវី រមៃទាំទលូវជាលកាណៈប្រចាំបានចាំនួន 12 មេស ប្រមវងស្រុរ 53,790 មម្៉ែប្ត្ ស្ថិត្កនុងឃុាំតនទខលី ឃុាំ 
ខប្ជាយសាវ យ ឃុាំជីេខលី ឃុាំមប្ស្អាំរលិ ឃុាំដងមពង និងឃុាំអណដូ ងទឹក ប្ស្ុកៃមបាាំង ប្ស្កុមប្ស្អាំរលិ និងប្ស្កុរូ- 
ទុម្សាគរ ខេត្តខ ោះកុង 

– បានដាាំកូនខឈខីលីទលូវជនរទ បានចាំននួ 5,300 ខដីម្ 
– បានខធវ ីរជួស្ជុលជាលកាណៈរនាៃ ន់ទលូវ ចាំននួ 02 មេស ប្រមវង 4,600 មម្៉ែប្ត្ ស្ថតិ្កនុងភូ្ម្ិវាលខជងី នងិភូ្ម្ិវាលត្បូង 
ឃុាំមប្ស្អាំរលិ ប្ស្កុមប្ស្អាំរលិ  ខេត្តខ ោះកុង 

– បានសាងស្ង់អណដូ ងស្នរ់ Afridev បានចាំននួ 13 អណដូ ង ស្ថិត្ខៅភូ្ម្ិជីមាល ឃុាំអណដូ ងទឹក ភូ្ម្ិកខ ដ្ ល ភូ្ម្ិ
ធនង់ ឃុាំកខ ដ្ ល ប្ស្ុករូទុម្សាគរ ភូ្ម្ិខឈនីាង ឃុាំខប្ជាយសាវ យ ភូ្ម្ិឈូក ឃុាំជេីខលី ភូ្ម្ិខផ្អល ង ភូ្ម្ិអូរខប្ៅ 
ភូ្ម្ិខប្ជាយ ភូ្ម្ិសាលាមាន ង ឃុាំរឹងប្ោវ ប្ស្ុកមប្ស្អាំរលិ ភូ្ម្ិរឹងឃុនឆ្ង ស្ង្កា ត់្សាម ច់មានជ័យ ប្កុងខេម្រភូ្ម្និៃ
(ទីរញ្ញា  រដាឋ នត្ាំរន់ប្រត្ិរត្តិ រស្ឹករងខ ោះកុង)និងភូ្ម្អិនលង់វា៉ែ ក់ ឃុាំតនត្ខប្ ម្ ប្ស្ុកខ ោះកុង ខេត្តខ ោះកុង 

– បានទដល់ស្មាា រស្ប្មារ់សាងស្ង់រងគន់អនាម័្យ ចាំនួន 215 រងគន់ ជូនប្រជាពលរដឋចាំននួ 215 ប្គួសារ មដលរស់្
ខៅកនុងភូ្ម្ិវាលខជីង និងភូ្ម្ិវាលត្បូង ឃុាំមប្ស្អាំរិល ប្ស្ុកមប្ស្អាំរលិ ភូ្ម្ិអណដូ ងទកឹ ភូ្ម្ជិីខប្ត្ោះ ភូ្ម្ិនប្រ និងភូ្ម្ិ
ជីមាល ឃុាំអណដូ ងទកឹ ប្ស្កុរូទុម្សាគរ ខេត្តខ ោះកុង 

– បានចុោះខធវីរចចុរបននភាពរងគន់អនាម័្យខៅឃុាំៃមស្ នងិឃុាំតនូន ប្ស្ុករូទុម្សាគរ ឃុាំតនត្ខប្ ម្ ឃុាំខ ោះ ព ិ
និងឃុាំខប្ជាយប្រស់្ ប្ស្ុកខ ោះកុង ឃុាំៃមដូនខៅ ឃុាំជាំនារ់ នងិឃុាំប្រឡាយ ប្ស្កុៃមបាាំង ឃុាំខ ោះខស្ដច ឃុាំភ្ញីមាស្ 
និងឃុាំមប្ពកេាច់ ប្ស្កុគីរសីាគរ 

– បានចុោះទសពវទាយខរល រណ៍មណនាាំកម្មវធិីស្ហគម្ន៍ដកឹនាាំអនុវត្តអនាម័្យ ចាំននួ 01 ខលីក ខៅសាលាឃុាំ
មប្ស្អាំរិល មដលមានអនកចូលរមួ្ម្កពភូី្ម្ិខរលខៅកនុងឃុាំមប្ស្អាំរលិ ប្ស្ុកមប្ស្អាំរលិ នងិឃុាំអណដូ ងទកឹ ប្ស្កុ  
រូទុម្សាគរចាំននួ 40 នាក់ ប្ស្ី 09 នាក់ 
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– បានចុោះទសពវទាយ អរ់រ ាំ អាំពីអនាម័្យតម្ស្ហគម្ន៍ បានចាំនួន 18 ភូ្ម្ិ កនុងឃុាំខ ោះខស្ដចឃុាំភ្ញីមាស្ ឃុាំមប្ពកេាច់ 
ប្ស្ុកគីរសីាគរ ឃុាំៃមស្ និងឃុាំតនូន ប្ស្ុករូទុសាគរ មានប្រជាពលរដឋចូលរមួ្ស្រុរ ចាំនួន 990 នាក់ ប្ស្ី 675 នាក់ 

– បានចុោះស្ប្ម្រស្ប្ម្លួ ស្ដពី ីរអរ់រ ាំ រាំទុស្អនាម័្យ តម្ភូ្ម្ិខរលខៅ កនុងឃុាំមប្ស្អាំរលិ ប្ស្ុកមប្ស្អាំរលិមដល
មានប្រជាពលរដឋចូលរមួ្ចាំនួន 97 នាក់ ប្ស្ី 62 នាក់ 

– បានស្ហ រជាម្ួយអងគ រ រា៉ែឆ្ អនុវត្តគខប្មាងឥណទនស្ហគម្ន៍ខាន ត្តូ្ចរាំប្ទសុ្េភាពស្ហគម្ន៍ ខដាយ
បានទដល់ប្បាក់កម្ចីជូនដល់ប្រជាពលរដឋចាំនួន 258 ប្គួសារ កនុងស្ង្កា ត់្សាម ច់មានជ័យ ស្ង្កា ត់្ដងទង់ និងស្ង្កា ត់្
ស្ៃឹងមវង ប្កងុខេម្រភូ្ម្ិនៃ ឃុាំបា៉ែ ក់េលង និងឃុាំទួលគគីរ ប្ស្កុម្ណឌ លស្ីមា ខេត្តខ ោះកុង។ 

តារាងទិននន័យ អណដូ ង បងគន់អនាម័្យ និងែលវូជនបទ ខេតតខ ះរុង ឆ្ន ាំ2019 

ល.រ 

ខ
ម្ោះប្
ស្
កុ-
ប្ក
ងុ 

ខ
ម្ោះឃុ

ាំ-ស្
ង្កា
ត្ 

សាថ នភាពអនាម័្យ ប្រភ្ពទកឹខប្របី្បាស់្ ទលូវជនរទ 

ខទសងៗ 
ចាំន
ួនរ
ងគន់
ច
ក់ទ
ឹក 

ចាំន
ួនរ
ងគន់
ស្
ា ួត្ 

ចាំន
ួនអ
ណ
ត ូង
លូ

 

ចាំន
ួនអ
ណ
ត ូង
ស្
នរ់ 

ចាំន
ួនប្
ស្
ោះ 

ចាំន
ួនម
េស

 

ប្រ
មវង
ទល ូវ

 

1 ប្កុងខេម្រភូ្ម្ិនៃ 
ស្ៃឹងមវង 644 - - 

     
សាម ច់មានជ័យ 2,132 - 90 8 

    
ដងទង់ 1,009 - 

      

2 ម្ណឌ លស្ីមា 
បា៉ែ ក់េលង 1,594 - 46 12 2 3 72,600 

 
ោម្ប្កខសារ 264 - 10 

     
ទួលគគីរ 107 - 20 

 
1 3 17,400 

 

3 មប្ស្អាំរិល 

មប្ស្អាំរិល 2,018 - 102 - 3 19 28,840 
 

ដងមពង 257 - 75 5 1 9 105,800 
 

រឹងប្ោវ 559 - 76 18 1 6 26,805 
 

ខប្ជាយសាវ យ 397 - 67 4 1 9 14,411 
 

ជីេខល ី 641 - 90 21 - 4 15,600 
 

ជីេខប្ ម្ 272 - 64 22 - 10 21,714 
 

4 រូទុម្សាគរ 

អណតូ ងទឹក 948 - 100 56 1 9 22,360 
 

កខ ត្ ល 617 - 51 11 - 5 10,810 
 

តនូន 296 - 52 19 - 
   

ៃមស្ 1,227 - 1 8 - 10 44,377 
 

5 ៃមបាាំង 

ជីផ្អត្ 211 - 25 
 

1 10 34,890 
 

ប្រឡាយ 18 - 
      

ជាំនារ់ 24 - 2 2 1 
   

ៃមដូនខៅ 124 - 42 7 
 

2 38,900 
 

ឫស្សបី្ជុាំ 260 - 2 46 
 

2 4,600 
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តនទខល ី 169 - 
   

2 19,655 
 

6 ខ ោះកុង 

ខ ោះ ព ិ 198 - 7 
     

ខប្ជាយប្រស់្ 133 - 17 
     

តនត្ខប្ ម្ 177 - 27 3 
 

3 6,000 
 

ប្ត្ោាំងរូង 370 - 146 4 3 4 10,390 
 

7 គីរសីាគរ 
ខ ោះខស្តច 442 - 61 27 

 
5 6,145 

 
ភ្ញីមាស្ 225 - 20 47 3 2 4,000 

 
មប្ពកេាច់ 86 - 48 6 

    
ស្រុរ 15,419 - 1,241 326 18 117 505,297 

 
៣.១.៦. ការងារឧសាហកមា នងិសិបបកមា 

– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យ និងប្ស្ង់ស្ថិត្ិស្ហប្រស្ ស្រិបកម្ម កនុង រខធវីរចចុរបននភាព ខៅកនុងប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល ចាំននួ 
77 ខរាងចប្ក ស្ិរបកម្មចាំននួ 01 ខលីក 

– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យ និងប្ស្ង់ស្ថិត្ិ ស្ហប្រស្ ស្ិរបកម្ម កនុង រខធវីរចចុរបននភាព ខៅកនុងប្ស្ុករូទុម្សាគរ ចាំនួន 
66 ខរាងចប្ក ស្ិរបកម្មចាំនួន 01 ខលីក 

– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យ និងប្ស្ង់ស្ថិត្ិស្ហប្រស្ ស្រិបកម្ម កនុង រខធវីរចចុរបននភាព ខៅកនុងប្ស្ុកគីរសីាគរ ចាំនួន 11
ខរាងចប្ក ស្រិបកម្មចាំនួន 01 ខលីក 

– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យ និងប្ស្ង់ស្ថិត្ិ ស្ហប្រស្ ស្រិបកម្ម កនុង រខធវីរចចុរបននភាព ខៅកនុងប្ស្ុកៃមបាាំង ចាំននួ 17
មូ្លដាឋ ន ខរាងចប្ក ស្ិរបកម្មចាំនួន 01 ខលីក 

– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យ និងប្ស្ង់ស្ថិត្ិ ស្ហប្រស្ ស្រិបកម្ម កនុង រខធវីរចចុរបននភាព ខៅកនុងប្ស្ុកខ ោះកុង ចាំនួន 04
មូ្លដាឋ ន ខរាងចប្ក ស្ិរបកម្ម បានចាំននួ 01 ខលកី  

– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យ និងប្ស្ង់ស្ថិត្ិ ស្ហប្រស្ ស្រិបកម្ម កនុង រខធវីរចចុរបននភាព ខៅកនុងប្ស្កុម្ណឌ លស្មីា 
ចាំនួន 61ខរាងចប្ក ស្រិបកម្ម ចាំនួន 01 ខលីក 

– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យ និងប្ស្ង់ស្ថិត្ិ ស្ហប្រស្ ស្ិរបកម្ម កនុង រខធវីរចចុរបននភាព ខៅកនុងប្កុងខេម្រភូ្ម្ិនៃ ចាំនួន 
164ខរាងចប្ក ស្រិបកម្ម ចាំនួន 01 ខលីក  

– បានចូលរមួ្ចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យសាថ នភាពទកឹសាអ ត្ខៅខប្ជាោះតរ៉ែន និងទតីាំងទុខយាខម្នាាំទឹកេូចខដាយសារ ខភ្លីងខឆោះ
នប្ព និងជាំរុញប្កុម្ហ ុនឲ្យពខនលឿន រជួស្ជុល ខដមី្បមីានទឹកសាអ ត្ស្ប្មារ់ប្រជាពលរដឋខប្របី្បាស់្ចាំនួន 01ខលកី  

– បានអម្ដាំខណីរឯកឧត្តម្អនុរដឋខលខាធ ិរ ប្កស្ួងធនធានទឹក និងឧត្តុនិយម្ និងខលាកអភ្បិាលរងខេត្ត ចុោះ
ប្ត្ួត្ពិនតិ្យសាថ នភាពប្រភ្ពទកឹខៅត្ាំរន់ខប្ជាោះតរ៉ែន និងពភិាការមួ្ខដីម្បរីកដាំខ្ោះប្សាយទឹកសាអ ត្ ខប្រីប្បាស់្
ស្ប្មារ់ប្រជាពលរដឋមដលេវោះខាត្ទឹកសាអ ត្ខប្រីប្បាស់្ បានចាំនួន 01 ខលីក 

– បានស្ហ រជាម្ួយអាជាញ ធរប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល ចូលរមួ្ប្ត្ួត្ពនិិត្យគខប្មាងទីតាំងទលិត្ទឹកសាអ ត្ ខៅភូ្ម្ិទឹកខបា៉ែ ង 
ប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល ខេត្តខ ោះកុង ចាំនួន 01 ខលីក 

– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យ និង វាយត្នម្ល លកាណៈរខចចកខទស្ខដមី្បរីនតសុ្ពលភាពវញិ្ញា រនរប្ត្អនុញ្ញា ត្ឲ្យ ដាំខណីរ រ 
ខរាងចប្ក YAZAKI ចាំនួន 01 ខលីក 
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– បានចុោះពិនិត្យខម្ីលទតីាំងមូ្លដាឋ ន នងិលកាណៈរខចចកខទស្ស្រិបកម្ម ខដមី្បធីានាថាទីតាំងស្រិបកម្ម ម្ិនមាន
ទលរ៉ែោះោល់ដល់អនកជិត្ខាង ចាំនួន 03 កមនលង ខៅភូ្ម្ិ4 ស្ង្កា ត់្ដងទង់ ប្កងុខេម្រភូ្ម្និៃ ខេត្តខ ោះកុង ចាំនួន 
01 ខលីក 

– បានចុោះពិនិត្យ និង វាយត្នម្ល លកាណៈរខចចកខទស្ ខដមី្បរីនតសុ្ពលភាពវញិ្ញា រនរប្ត្អនុញ្ញា ត្ឲ្យដាំខណីរ រ 
ខរាងចប្ក KKN បានចាំនួន 01 ខលីក  

តរាងស្ថតិ្ខិរាងចប្ក ស្ហប្រស្ធុនតូ្ច ម្ធយម្ នងិ ស្រិបកម្ម ឆ្ន ាំ2018 ខធៀរឆ្ន ាំ2019 
ល.រ ឧស្ាហកម្ម 

នងិស្រិបកម្ម 
ចាំននួមូ្លដាឋ នស្ររុ កមាល ាំងពលកម្មស្ររុ ទុនវនិខិយាគស្រុរ 
2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1 ខរាងចប្ក 07 07 10,843 11,758 276,699,425 276,699,425 

2 ស្ហប្រស្ 
ធុនតូ្ច ម្ធយម្ 

13 17 47 93 2,086,801 2,482,201 

3 ស្ិរបកម្ម 278 291 658 755 806,703 1,050,723 
ស្រុររមួ្ 298 316 11,548 11,577 279,592,929 280,232,349 

ខកនីខឡងី/ ៃយចុោះ ខកនី 18 ខកនី 1,058 ខកនី 639,420 
– បានជាំរុញឲ្យស្ិរបកម្ម យកទលិត្ទលររស់្េលួនខៅវភិាគគុណភាព ខៅម្នៃីរពិខសាធន៍ ននប្កស្ួងឧស្ាហកម្ម 
និងស្ិរបកម្ម ស្រុរចាំនួន 56 មូ្លដាឋ ន ខស្មីនងឹ 75  បា៉ែ ន់គាំរ ូដូចខាងខប្ ម្៖ 

ល.រ ប្រខភ្ទទលតិ្ទល អាស័្យដាឋ ន វភិាគមទនក 
ចាំននួ 
មូ្លដាឋ ន 

ចាំននួ 
បា៉ែ ន់គប្ម្ ូ

1 

ម្ាូរអាហារ៖ (ទឹកពសិាដរ ទកឹ
កកអនាម័្យ ទកឹកកខដីម្ ទកឹប្ត្ី 
នាំរ័ុង ទកឹខម្ៃស្ និងទឹកអណតូ ង, 
ប្សាខរៀរ...) 
ម្និមម្នម្ាូរអាហារ៖ (សារ ូកក់
ស្ក់, ថាន ាំរណតុ ោះស្ក់...) 

- ប្កុងខេម្រភូ្ម្ិនៃ 
- ប្ស្ុកម្ណឌ លស្ីមា 
- ប្ស្ុកគីរសីាគរ 
- ប្ស្ុករូទុម្សាគរ 
- ប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល 

- គីម្ីសា្ស្តចាំណីអាហារ 
- ម្ីប្កូជីវសា្ស្ត 
- គីម្ីសា្ស្តទឹក 
- គីម្ីសា្ស្តម្ិនមម្នចាំណី
អាហារ 

56 75 

ស្រុរ 04 មទនក 56 75 
– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យដាំខណីរ រទលិត្ទកឹសាអ ត្ស្ប្មារ់ទគត់្ទគង់ជូនប្រជាពលរដឋខប្រីប្បាស់្ររស់្ប្កុម្ហ ុនខកតី្ េន
្សាត ក់ស្ិន អុិនខធីប្បាយ ខៅឃុាំរឹងប្ោវ ប្ស្កុមប្ស្អាំរិល ចាំនួន 01 ខលីក 

– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យដាំខណីរ រទលិត្ទកឹសាអ ត្ស្ប្មារ់ទគត់្ទគង់ជូនប្រជាពលរដឋខប្រីប្បាស់្ររស់្ប្កុម្ហ ុន l.Y.P 
GROUP ខៅត្ាំរន់ខប្ជាោះតរ៉ែន និងអាងទឹកភូ្ម្ិចាំយាម្ ចាំនួន 01 ខលីក 

– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យ រសាងស្ង់ទាំនរ់ទឹកខប្ជាោះតរ៉ែន និងអាងស្តុកទឹក 02 កមនលងខទសងខទៀត្កនុងទីរមួ្ខេត្ត  នងិ
រនតចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យ រត្រ ត្ ញពីប្រខទស្នៃររស់្ប្កុម្ហ ុន L.Y.P GROUP ចាំនួន 01 ខលីក 

– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យទាំនរ់ទកឹសាអ ត្ ប្ស្កុមប្ស្អាំរិល ររស់្ខលាកប្ស្ី ហុមឹ្ សុ្ធន់អ ូ ចាំននួ 01 ខលីក 
– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យសាថ នភាពជាក់មស្តង ខដមី្បខីដាោះប្សាយជូន ប្រជាពលរដឋខៅភូ្ម្ិចាំយាម្ ឃុាំបា៉ែ ក់េលង ប្ស្កុ
ម្ណឌ លស្ីមា ប្ត្ង់ចាំណុច (សាព នខយាល) មដលមានប្រជាពលរដឋ 65 ប្គួសារ មដលម្ិនទន់មានទឹកសាអ ត្ខប្រី
ប្បាស់្ និងក៏ជាស្ាំណូម្ពរររស់្ប្រជាពលរដឋកនុងខវទិ សាធារណៈចាំនួន 01 ខលីក 
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– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យអាជីវកម្មទលិត្ទឹកសាអ ត្ ខៅប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល ប្ស្ុករូទុម្សាគរ នងិប្ស្ុកគីរសីាគរ ខេត្ត
ខ ោះកុង ចាំនួន 01 ខលកី 

– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យ ខទៃៀងផ្អៃ ត់្នដបាញ់ខប្រងចាំននួ 10 ខលីក ខៅតម្សាថ នីយ និងខដរ៉ែូខប្រង ខៅទូទាំងខេត្ត
ខ ោះកុង ខលីសាថ នយីខប្រងឥនធនៈចាំនួន 28 មូ្លដាឋ ន មដលមាននដបាញ់ខប្រងស្រុរចាំននួ 192 នដ កនុងខនាោះមាន
ចាំនួន 61 នដ ម្ិនប្ត្ឹម្ប្ត្ូវតម្ចារ់អនុញ្ញា ត្  

– បានចុោះប្ត្ួត្ពិនតិ្យខទៃៀងផ្អៃ ត់្ជញ្ា ីងខម្ និចចាំនួន 05 ខលីក មានចាំនួន 617 ខប្គឿង តម្រ ត្ ប្កុង ប្ស្ុក ទូទាំង
ខេត្តខ ោះកុង កនុងខនាោះមានជញ្ា ីងចាំននួ 53 ខប្គឿង េូចម្ិនប្ត្ឹម្ប្ត្ូវ នងិម្ិនអនុញ្ញា ត្ឱ្យខប្រីប្បាស់្  

– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យ ខទៃៀងផ្អៃ ត់្ចាំណុោះស្ិរបកម្មទឹកសុ្ទធ នងិមណនាាំអាំពីគុណភាព សុ្វត្តិភាពននទលិត្ទលបាន
ចាំនួន 03 មូ្លដាឋ នចាំនួន 03 ខលីក 

– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យ អខងាត្ នងិប្រមូ្លទិននន័យឧរករណ៍មាប្តសា្ស្ត ខដីម្បតី្ប្ម្ូវពាស្កម្ម ឧរកណ៍ទាំងខនាោះ
តម្លកាណៈរខចចកខទស្កនុងខរាងចប្កទាំងប្បាាំកនុងត្ាំរន់ខស្ដឋកិចចពិខស្ស្ខ ោះកុង ចាំននួ 01 ខលីក 

– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យ អខងាត្ នងិប្រមូ្លទិននន័យឧរករណ៍មាប្តសា្ស្ត ខដីម្បតី្ប្ម្ូវពាស្កម្ម ឧរកណ៍ទាំងខនាោះ
តម្លកាណៈ រខចចកខទស្កនុងប្កុម្ហ ុនអគគិស្នីយតនត្ ចាំននួ 01 ខលកី 

– បានចុោះខធវីរចចុរបននភាព និងស្ថិត្ិខលី រង្ករ រប្គរ់ប្គងឧរករណ៍មាប្តសា្ស្ត និងសាថ នីយខប្រងឥនធនៈ ទូទាំង
ខេត្តខ ោះកុងចាំនួន 05 ខលីក។  

៣.១.៧.  រង្ករមរ ៉ែ នងិថាម្ពល 
– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យ រដកឹជញ្ាូ នដីប្កហម្ ដេីាច់ ខៅតម្ រដាឋ នអាជីវកម្មធនធានមរ ៉ែ កនុងខេត្ត  
– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យ រខធវីអាជវីកម្មរូម្េាច់ស្ខៅត្ាំរន់អាវខរៀ ប្ស្ុកគីរសីាគរ ររស់្ប្កុម្ហ ុន Silica Service 

Co.,ltd  
– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យរខតត ដី ខៅតម្ រដាឋ ន យដីប្កហម្ ខដីម្បកីាំណត់្ស្ួយសារ រង់ចូលៃវ ិរដឋ 
– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យរខចចកខទស្ពប្ងីករ ត្ ញអគគសិ្នី ររស់្ខស្វាករអគគិស្ន ីកនុងខេត្តខ ោះកុង 
– បានចុោះពិនិត្យ រដាក់រខង្កគ ល និងរ ត្ ញអគគសិ្នី ររស់្សាន ក់ រអគគិស្នីខ ោះកុង 
– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិតិ្យសាថ នីយវារអីគគិស្ន ីខៅស្ៃងឹឫស្សបី្ជុាំ និងស្ៃឹងតនត្ ស្តីពកីាំពស់្ទឹកជាប្រចាំ 
– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យរខចចកខទស្សាថ នីយខប្រងឥនធនៈ ខៅប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល និងប្ស្កុរូទុម្សាគរ 
– បានចុោះមណនាាំ និងទសពវទាយដល់មាច ស់្សាថ នយីខប្រងឥនធនៈ ស្តីព ីរពិនតិ្យសុ្វត្ថិភាព រខចចកខទស្សាថ នយីខប្រង
ឥនធនៈតម្រ ត្ ប្កុង/ប្ស្ុក 

– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យ រដកឹ នងិខធវីអាជីវកម្មដីប្កហម្ខៅឃុាំទួលគគីរ ប្ស្ុកម្ណឌ លស្មីា 
– បានចុោះពិនិត្យទីតាំងខស្នីសុ្ាំជកីយកអាចម៍្ដីមដលបានខធវីអាជីវកម្មេុស្ទីតាំងខស្នីសុ្ាំររស់្ខលាកប្ស្ី ទុយ អូន 
ស្ថិត្ខៅភូ្ម្ិចាំយាម្ ឃុាំបា៉ែ ក់េលង ប្ស្ុកម្ណឌ លស្មីា ខេត្តខ ោះកុង 

– បានចុោះប្ត្ួត្ពិនតិ្យ រដឹកជញ្ាូ នដីប្កហម្ និង រប្គរនស្ប ត្ង់ ប្ត្ួត្ពិនិត្យតម្លកាណៈរខចចកខទស្ ខដាយមាន
កិចចស្ហ រជាម្ួយអាជាញ ធរប្កុងខេម្រភូ្ម្ិនៃ ប្ស្កុម្ណឌ លស្ីមា ស្នង រនគរបាល ប្ពម្ទាំងកងរាជអាវុធហត្ថ
ខេត្តខ ោះកុង 

– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យ និងខបាោះខោងស្មាគ ល់កនុងមដនអាជាញ រ័ណណររស់្ខលាក លមឹ្ រុក មានទីតាំងស្ថិត្ខៅត្ាំរន់
មប្ពកមប្ស្អាំរលិ ខៅភូ្ម្ិប្ពោះអងគរមកវ ឃុាំដងមពង ប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល ខេត្តខ ោះកុង 

– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យ និងខបាោះខោងស្មាគ ល់កនុងមដនអាជាញ រ័ណណររស់្ខលាក ខឡង ជនី មានទីតាំងស្ថិត្ខៅតម្ដង
មប្ពកមប្ស្អាំរលិ ភូ្ម្ិមប្ស្អាំរលិ ឃុាំមប្ស្អាំរិល ប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល ខេត្តខ ោះកុង 



35 

– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យចាំនួនម្ខធាបាយ និងខប្គឿងចប្កប្គរ់ប្រខភ្ទ មដលបាននឹងខប្រីប្បាស់្ខធវីស្កម្មភាពដកឹជញ្ាូ ន
ខដីម្បខីធវីអាជីវកម្មេាច់ស្ាំណង់ររស់្ខលាក កក់ សុ្នខស្ង ស្ថិត្ខៅត្ាំរន់មប្ពកមប្ស្អាំរលិ ឃុាំមប្ស្អាំរិល ប្ស្ុក
មប្ស្អាំរិល ខេត្តខ ោះកុង 

– បានទទលួោកយខស្នីសុ្ាំអាជាញ រ័ណណស្រិបកម្មធនធានមរ ៉ែ ខធវីអាជីវកម្មេាច់រមួ្មាន៖ 
o ខលាក ទុន សុ្ីខដត្ ស្ថតិ្ខៅភូ្ម្ិខ ោះខបា៉ែ  ឃុាំបា៉ែ ក់េលង ប្ស្កុម្ណឌ លស្ីមា ខេត្តខ ោះកុង 
o ខលាកប្ស្ី រ ីវ ង្ក៉ែ ម្ ស្ថិត្ខៅភូ្ម្ិខ ោះខបា៉ែ  ឃុាំបា៉ែ ក់េលង ប្ស្កុម្ណឌ លស្ីមា ខេត្តខ ោះកុង 
o ខលាកប្ស្ី ខេម្ ជាលីយា៉ែ  ស្ថតិ្ខៅភូ្ម្ិខ ោះខបា៉ែ  ឃុាំបា៉ែ ក់េលង ប្ស្ុកម្ណឌ លស្ីមា ខេត្តខ ោះកុង 
o ខលាកប្ស្ី សុ្េ ង៉ែូវ  ស្ថិត្ខៅភូ្ម្ិខ ោះខបា៉ែ  ឃុាំបា៉ែ ក់េលងប្ស្ុក ម្ណឌ លស្ីមា ខេត្តខ ោះកុង 
o ខលាក លមឹ្ មស្ខៃង ស្ថតិ្ខៅភូ្ម្ិមប្ស្អាំរិល ឃុាំមប្ស្អាំរលិ ប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល ខេត្តខ ោះកុង 
o ខលាកប្ស្ី លឹម្ គមឹ្ខឡង ស្ថិត្ខៅភូ្ម្ិមប្ស្អាំរិល ឃុាំមប្ស្អាំរលិ ប្ស្ុកមប្ស្អាំរលិ ខេត្តខ ោះកុង 
o ខលាក ទុង ខដង ស្ថិត្ខៅភូ្ម្ិប្ត្ោាំងរូង ឃុាំប្ត្ោាំងរងូ ប្ស្ុកខ ោះកុង ខេត្តខ ោះកុង 
o ខលាកប្ស្ី ឈវី ខគៀក ស្ថិត្ខៅឃុាំដងមពង ប្ស្ុកមប្ស្អាំរលិ ខេត្តខ ោះកុង 

– បានទទលួោកយខស្នីសុ្ាំអាជាញ រ័ណណស្រិបកម្មធនធានមរ ៉ែ ខធវីអាជីវកម្មដកឹដីប្កហម្ រមួ្មាន៖ 
o ខលាក គង់ សុ្ីម្ ស្ថិត្ខៅភូ្ម្ៃិមស្ ឃុាំៃមស្ ប្ស្ុករូទុម្សាគរ ខេត្តខ ោះកុង 
o ខលាក ទង់ ងី ស្ថិត្ខៅភូ្ម្ិៃមស្ ឃុាំៃមស្ ប្ស្កុរូទុម្សាគរ ខេត្តខ ោះកុង 
o ខលាក លមឹ្ មស្ខៃង ស្ថតិ្ខៅភូ្ម្ិមប្ស្អាំរិល ឃុាំមប្ស្អាំរលិ ប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល ខេត្តខ ោះកុង 
o ខលាកប្ស្ី លឹម្ គមឹ្ខឡង ស្ថិត្ខៅភូ្ម្ិមប្ស្អាំរិល ឃុាំមប្ស្អាំរលិ ប្ស្ុកមប្ស្អាំរលិ ខេត្តខ ោះកុង 
o ខលាក ទុង ខដង ស្ថិត្ខៅភូ្ម្ិប្ត្ោាំងរូង ឃុាំប្ត្ោាំងរងូ ប្ស្ុកខ ោះកុង ខេត្តខ ោះកុង 
o ខលាកប្ស្ីឈវី ខគៀក ស្ថិត្ខៅឃុាំដងមពង ប្ស្ុកមប្ស្អាំរលិ ខេត្តខ ោះកុង 
o ខលាក រ ុន ចន់ខធឿន ស្ថតិ្ខៅភូ្ម្ិចាំយាម្ ឃុាំបា៉ែ ក់េលង ប្ស្ុកម្ណឌ លស្ីមា ខេត្តខ ោះកុង 

– សាថ នីយខប្រង និងឧស្ម័នឥនធនៈ ទូទាំងខេត្តខ ោះកុង មានចាំនួនស្រុរ 37 សាថ នីយ 
– អាជីវកម្មលក់ នងិរតូរខប្រងមា៉ែ សុ្ីនទូទាំងខេត្តខ ោះកុងមានចាំនួនស្ររុ 06 កមនលង 
– អាជីវកម្មឧស្ម័នឥនធនៈ (ហាគ ស្) ខាន ត្តូ្ច ទូទាំងខេត្តខ ោះកុងមានចាំនួនស្រុរ 10 កមនលង។ 

៣.១.៨. ការងារពាណិជជកមា 
– បានខចញលិេិត្អនុញ្ញា ត្ចារ់ប្រករអាជីវកម្មស្រុរចាំនួន 153 មូ្លដាឋ នកនុងខនាោះ៖ 

o ម្នៃីរោណិជាកម្មខេត្តចាំនួន 119 មូ្លដាឋ ន 
o  រយិាល័យប្ចកខចញ-ចូលមត្ម្ួយ ប្កងុខេម្រភូ្ម្ិនៃចាំនួន 24 មូ្លដាឋ ន 
o អងគភាពប្ចកប្ចកខចញ-ចូលមត្ម្ួយ សាលាខេត្តចាំនួន 10 មូ្លដាឋ ន 

– ប្កុម្ហ ុន/ស្ហប្រស្ោណិជាកម្ម ចុោះរញ្ា ីស្រុរចាំនួន 43 កនុងខនាោះ៖ 
o ប្កុម្ហ ុនខរកីៃមីចាំនួន 26  
o ស្ហប្រស្ឯករុគគលខរកីៃមីចាំនួន 17 

– លិេិត្ខរល រណ៍ចុោះរញ្ា ីស្រុរចាំនួន 13 កនុងខនាោះ៖  
o វខិសាធនកម្មសាខាប្កមុ្ហ ុនចាំនួន 07 
o សាខាប្កុម្ហ ុនខរីកៃមីចាំននួ 06 

– បានទតល់ប្រឹកាខយារល់ដល់ោណិជាករ នងិស្ប្ម្រស្ប្ម្លួ រចុោះរញ្ា ីោណិជាកម្ម និង ររាំខពញប្រត្ិខវទន៍
តម្ប្រព័នធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ខៅម្នៃីរោណិជាកម្មខេត្ត ស្រុរចាំនួន 41 កនុងខនាោះ៖  
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o ប្កុម្ហ ុនចាំនួន 05 ប្កុម្ហ ុនស្ញ្ញា ត្ិររខទស្ចាំនួន 01 
o ស្ហប្រស្ឯករុគគលចាំនួន 36  

–  រង្ករចុោះរញ្ា ីោណិជាកម្មៃមសី្រុរចាំននួ 42 កនុងខនាោះ៖  
o ប្កុម្ហ ុនចាំនួន 07  
o ស្ហប្រស្ឯករុគគលចាំនួន 35 ស្ហប្រស្ស្ញ្ញា ត្ិររខទស្ចាំនួន 01 

–  រង្កររាំខពញប្រត្ិខវទន៍ប្រចាំឆ្ន ាំស្រុរចាំនួន 26 ប្កមុ្ហ ុនស្ញ្ញា ត្ិររខទស្ចាំនួន 02 
–  រង្ករ ចុោះរញ្ា ីមា៉ែ កទលតិ្ទលខភ្ស្ជាៈមានចាំនួន 01  
– បានទដល់ប្រឹកាខយារល់  រង្ករចុោះរញ្ា ីមា៉ែ កទលិត្ទលខភ្ស្ជាៈចាំនួន 01  
– បានទតល់ប្រឹកាខយារល់ដល់អាជីវករមដលមានរាំណងចង់ប្រករអាជីវកម្មខាន ត្តូ្ច ពមីរររទនន រខស្នីសុ្ាំខធវី
លិេិត្អនុញ្ញា ត្ប្រករអាជីវកម្ម ខស្វាកម្ម និង រដាក់សាល កយខីហា រមួ្មាន៖ 

o អាជវីករកនុងប្កុងខេម្រភូ្ម្ិនៃចាំនួន 06 ររូ ( រយិាល័យប្ចកខចញចូលមត្ម្ួយ 01រូរ) 
o ប្ស្ុករុទុម្សាគរចាំនួន 07 រូរ(យនត រប្ចកខចញចូលមត្ម្យួ) 
o ប្ស្ុកមប្ស្អាំរិលចាំនួន 03 រូរ( រយិាល័យប្ចកខចញចូលមត្ម្ួយ) 
o អាជីវករកនុងប្ស្ុកម្ណឌ លស្មីា ចាំនួន 10 រូរ( រយិាល័យប្ចកខចញចូលមត្ម្យួ) 

– បានចូលរមួ្ស្ខមាព ធ នងិដកឹនាាំទលិត្ករ ប្ពម្ទាំងទលិត្ទលចូលរមួ្ រតាំងពិព័រណ៍ោណិជាកម្មបានចាំននួ 14ខលកី 
– បានចុោះស្ិកាព័ត៌្មានរឋម្អាំពីទលិត្ទលស្ ត នុពលខៅប្ស្ុកចាំននួ 02 រមួ្មាន៖ ប្ស្កុមប្ស្អាំរលិ (ខប្ម្ច ឃុាំ
ដងមពង) នងិប្ស្ុករូទុម្សាគរ (ចខង្កា ម្ទលិត្ទលស្មុ្ប្ទមានទអក ប្ត្ីខងៀត្ និងទឹកប្ត្ ីខៅឃុាំៃមស្) 

– បានស្ប្ម្រស្ប្ម្លួ និងខធវីជាសាកស ីកនុងពិធចុីោះកចិចស្នាទញិ-លក់ប្សាខចក រវាងស្មាគម្្ស្តីទលិត្ប្សារុរាណ 
និងខលាក លី ជុងអឹន ខៅ រយិាល័យអភ្ិវឌ្ឍន៍ោណិជាកម្ម ននម្នៃីរោណិជាកម្មខេត្ត ខដាយខជាគជ័យ 

– បានចុោះស្ិកា និងប្សាវប្ជាវទលិត្ទល និងត្នម្លខប្រងេលឹម្ច័នៃប្គឹសាន  មដលប្កុម្ហ ុនចាំនួន 02 កាំពុងទលិត្ចប្មាញ់
ខប្រងេលឹម្ចនៃប្គឹសាន ស្ថិត្ខៅភូ្ម្ិ4 ស្ង្កា ត់្ដងទង់ ប្កងុខេម្រភូ្ម្ិនៃ 

– បានទតល់ប្រឹកាខយារល់ ស្តពីី រសុ្ាំវញិ្ញា រនរ័ប្ត្ហាឡាល និងស្ប្ម្រស្ប្ម្ួលជូនស្រិបកម្មទលិត្ទកឹខម្ៃស្កនុង
 រសុ្ាំបាកូដខលីទលិត្ទលទកឹខម្ៃស្ 

– បានចុោះស្ិកាទលិត្ទលចាំននួ 08 មុ្េ រមួ្មាន រង្កគ ខប្កៀម្  ពិធម្មជាត្ិ ទឹកប្ត្រុីកខ ោះកុង េយងជាំពុោះទឆ្
ខប្កៀម្  ត ម្ប្ស្ស់្ ខប្រងេលឹម្ច័នៃ ទឹកខម្ៃស្ និងទឹកររសុិ្ទធ ររស់្ស្មាគម្ និងស្រិបករ កនុងប្កុងខេម្រភូ្ម្ិនៃ ខដីម្បី
ខប្ត្ៀម្ខរៀរចាំ រតាំងរង្កា ញទសពវទាយ និងប្រឹកាខយារល់ខលីទលតិ្ទល 

– បានខរៀរចាំខបាោះខឆ្ន ត្ខប្ជសី្ខរសី្ស្មាជិកខប្ជីស្តាំងស្ភាោណិជាកម្មខេត្តខ ោះកុងអាណត្តទិី2 ខលីកទ2ី ខប្ ម្
អធិរត្ភីាព ឯកឧត្តម្ ខ ៉ែ  ៃូរា៉ែ  រដឋខលខាធិ រប្កស្ួងោណិជាកម្ម។ ជាលទធទលបានខៅខលី ខលាក ចង ជីវញិ 
ជាប្រធានស្ភាោណិជាកម្មខេត្តខ ោះកុងអាណត្តិទ2ី 

– បានចូលរមួ្ស្ហ រជាម្ួយសាខា ាំកុងប្ត្ូលខេត្ត ចុោះប្ត្តួ្ពិនិត្យគុណភាព សុ្វត្ថិភាព ចាំណីហារ និងទសពវទាយ
ចារ់ស្តីពសុី្វត្ថិភាពចាំណីអាហារបាន 21ខលីក កនុងខនាោះ៖ ចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យគុណភាព សុ្វត្ថិភាពចាំណីអាហារបាន
ចាំនួន 19 ខលីក នងិចុោះទសពវទាយចារ់ស្តីអាំពីសុ្វត្ថភិាពចាំណីអាហារបានចាំននួ 02 ខលកី 

– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យ និងមចកខស្ចកតីជូនដាំណឹងស្តីពតី្នម្លលក់រាយខប្រងឥនធនៈ (1មេចាំននួ 02 ខលីក) តម្
សាថ នីយ និងខដរ៉ែូឥនធនៈខៅប្កងុខេម្រភូ្ម្និៃ និងប្ស្កុម្ណឌ លស្ីមា ប្ស្ុកមប្ស្អាំរលិ ប្ស្កុរូទុម្សាគរ និងប្ស្កុ
ខ ោះកុង ស្រុរចាំនួន 21 ទីតាំង 

– បានចុោះប្ស្ង់នៃលទាំនិញស្ាំខាន់ៗខៅខលីទីទារកនុង 01 ស្បាត ហ៍ម្តង។ 
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៣.១.៩. ការងារកាកុំងប្តេូ 
– បានស្ហ រជាម្ួយ ម្នៃីរោណិជាកម្មខេត្ត ប្រធានទារ នងិអាជាញ ធរមដនដី ចុោះប្ត្ួត្ពនិតិ្យទាំនិញខៅទីទារ ក៏ដូច
ជាតម្ទៃោះ និងហាងលក់ទាំនិញខទសងៗ ខដីម្បទីរ់សាា ត់្ខអាយបានទន់ខពលខវលា ចាំខោោះទាំនិញ្មដលចរាចរណ៍ 
តម្ទីទារេុស្ពលីកាេណឌ  ននចារ់ស្តពីី រ ប្គរ់ប្គង គុណភាព សុ្វត្ថិភាព ខលីទលិត្ទលទាំនញិ និងខស្វា និង
រទរញ្ញា ត្ោិក់ព័នធ ខដីម្បធីានាឲ្យបាននូវសុ្េុមាលភាព ជូនប្រជាពលរដឋ បានចាំននួ 24 កមនលង និងចុោះអរ់រ ាំទសពវ
ទាយស្តីពសុី្វត្ថិភាព ចាំណីអាហារ ដល់ស្សិ្ានុស្ិស្ស បានចាំនួន 03 អនុវទិាល័យ ខដាយទទលួបានលទធទល
ដូចខាងខប្ ម្៖ 

o បានវភិាគគាំរូ ទលតិ្ទលចាំនួន 150 គាំរូ កនុងខនាោះ 02 គាំរូ មានសារធាតុ្រូរា៉ែ ក់(Borax) 
o បានររឹអូស្ទលតិ្ទលេូចគុណភាព និងហួស្ លរខចឆទខប្រីប្បាស់្ មានដូចខាងខប្ ម្៖ 

 ខងៀត្រមរល និងសាច់ប្ត្ឆី្ល ម្ មានសារធាតុ្រូរា៉ែ ក់ (Borax)ចាំនួន 12.8 គីឡូប្ ម្ 
 ម្ី នាំ (កញ្ច រ់)ចាំរុោះចាំនួន 11 ខកស្ធាំ និង 133 កញ្ច រ់ មានទងាន់ប្រមហល 75 គីឡូប្ ម្ 
 ទឹកខដាោះខរជូ ចាំនួន 14យួ ខស្មីនឹង 28 គីឡូប្ ម្ 
 ម្ីឡូដរ ចាំនួន 06 ដរមកវ ខស្មីនឹង 06 គីឡូប្ ម្ 
 ទឹកប្កូច ទកឹប្ត្ី ទឹកសុ្ីអុីវ នងិទឹកខម្ៃស្ ចាំរុោះចាំនួន 251 ដរ ខស្មីនឹង 130 លីប្ត្/គឡូីប្ ម្ ខស្មីនឹង 
251.8 គឡូីប្ ម្ 

o បានរិទផ្អៃ ាំងរូរភាព(ខដីម្បសុី្េភាព) នងិមចកចយជូនអាជីវករលក់ដូរ ក៏ដូចជាប្រជាជនមដលម្កទិញ
ម្ាូរអាហារអស់្ចាំននួ 349 ស្នលឹក 

o បានចុោះអរ់រ ាំទសពវទាយចាំខណោះដឹងមូ្លដាឋ ន ស្តីពីសុ្វត្ថិភាពចាំណីអាហារ ដល់ខលាកប្គូ អនកប្គូ និង 
ស្ិស្ានុស្ិស្សចាំនួន 03 អនុវទិាល័យ ខស្មីនឹង 610នាក់ និងបានមចកផ្អៃ ាំងរូរភាព(ខដីម្បសុី្េភាព) 
ចាំនួន 610 ស្នលឹក 

o បានខធវីកិចចស្នារញ្ឈរ់ រលក់ នងិមចកចយទាំនញិេូចគុណភាព ចាំនួន 06 កមនលង 
o បានមណនាាំ និងទសពវទាយ ដល់អាជីវករ អាំព៖ី 

 រខរៀរតាំងលក់ទាំនញិឲ្យបានស្ម្ប្ស្រ ខជៀស្វាងេូច នងិមប្រប្រួលគុណភាព មុ្ន លររខិចឆទ
កាំណត់្ 

  រតាំងលក់ប្ត្ូវប្រ ន់នូវអនាម័្យឲ្យបានលអជានិចច 
 មុ្ននឹងទិញទាំនិញម្កលក់ ប្ត្ូវពិនិត្យខម្លីសាល កស្ញ្ញា  នងិ លររខិចឆទខប្រីប្បាស់្ឲ្យបានចាស់្
លាស់្ ជាពិខស្ស្ទាំនិញហូរចុក និងខភ្ស្ជាៈ។ 

៣.១.១០. ការងារលសដ្ឋកចិ្ច នងិហិរញ្ញ េតាុ 
–  រអនុវត្តចាំណូលៃវ ិម្នៃីរជាំនាញចាំនួន  4,873,296,895 ៛ 
–  រអនុវត្តចា្ំ យៃវ ិម្នៃីរជាំនាញចាំននួ  70,143,981,557 ៛ 
–  រប្រមូ្លចាំណូលម្និមម្នសារខពីពនធចាំនួន 574,786,189 ៛ 
–  រអនុវត្តចាំណូលររស់្ប្កុង ប្ស្ុក ចាំនួន 7,094,255,800 ៛ 
–  រអនុវត្តចា្ំ យររស់្ប្កុង ប្ស្ុក ចាំនួន 4,980,818,092 ៛ 

៣.១.១១. ការងាររយ នងិរដ្ឋឋ ករ 
– ចាំណូលប្រមូ្លបានស្រុរចាំននួ 88,182,296,800 ខស្មីនឹង 100.72%ខរៀល ននមទន រប្រចាំឆ្ន ាំ 
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– បានស្ហ រជាម្ួយកមាល ាំងខជងីទឹកនននាយកដាឋ នរង្កា រ នងិរ្ង្កា ររទខលមសី្ និង រយិាល័យគយ នងិរដាឋ ករ 
ចាំយាម្ ខដីម្បទីរ់សាា ត់្ខទចប្កយានយនតនាាំចូលខលមីស្ចារ់ពីប្រខទស្នៃ 

– បានស្ហ រជាម្ួយកងកមាល ាំងប្រដារ់អាវុធខេត្តខ ោះកុង ខដីម្បទីរ់សាា ត់្ទាំនិញខលមសី្ខៅទលូវជាត្ិខលេ48 ចាំនុច
អណតូ ងទឹក 

– បានខចញរ្ង្កា រអាំខពីរត់្ខគចពនធទាំងខៅសាខា និងរ ត្  រយិាល័យខប្ ម្ឱ្វាទទទួលបានលទធទល ចាំននួ
271 ករណី 

– ទាំនិញខទសងៗមដលរ្ង្កា របានកនុងឆ្ន ាំ2019 មាន 
o ម្៉ែូតូ្ 160 ខប្គឿង 
o រៃយនតចងាូត្ខឆវង 02 ខប្គឿង 
o រៃយនតចងាូត្សាត ាំ 01 ខប្គឿង 
o Macherel In Tomato 1,400 គ.ប្ក 
o Fish Sauce (12 bottle × 700cc) 2,016 គ.ប្ក 
o Zenya Green Tea 576 លីប្ត្ 
o Lactasoy Soy Milk (48 × 125ml) 354 លីប្ត្ 
o Detergen Powder (3.5kg × 4bag) 1,232.5 គ.ប្ក 
o SWEETENED FLAVOURED MILK 5,949 លីប្ត្ 
o DETERGEN POWDER 2,900 គ.ប្ក។ 

៣.១.១២. ការងារពនធដ្ឋរ 
– ចាំណូលមដលប្រមូ្លបាន (ទាំងថាន ក់ជាត្ិ និងថាន ក់ខប្ ម្ជាត្ិ) ស្រុរចាំនួន 19,467,309,183 ខរៀល ខស្មីនឹង 
238.63 % ននមទន រប្រចាំឆ្ន ាំ កនុងខនាោះ ៖ 

o ៃវ ិថាន ក់ជាត្ិចាំននួ 8,139,126,503 ខរៀល 
o ៃវ ិថាន ក់ខប្ ម្ជាត្ិចាំនួន 11,328,182,680 ខរៀល។ 

៣.១.១៣. ការងារធនាគរ 
– ចាំណូលជាប្បាក់ខរៀលស្រុរមានចាំនួន    38,812,196,700 ខរៀល  
– ចាំណូលជាប្បាក់ដុលាល រស្រុរមានចាំននួ  60,691,585 ដុលាល រ  
– ចាំ្យជាប្បាក់ខរៀលស្រុរមានចាំននួ  91,394,260,680 ខរៀល  
– ចាំ្យជាប្បាក់ដុលាល រស្រុរមានចាំននួ  51,775,800 ដុលាល រ  
– រតូរប្បាក់ខរៀល ចស់្ រមហក ទក់ ស្រុរចាំនួន  15,096,733,300 ខរៀល 
– អាជាញ រ័ណណមានសុ្ពលភាពខដមី្ប្រស្រុរចាំនួន  55 ចារ់ 
– អាជាញ រ័ណណខចញខអាយៃមីចាំនួន  00 ចារ់ 
– អាជាញ រ័ណណរនតសុ្ពលភាពចាំននួ  51 ចារ់ 
– អាជាញ រ័ណណអស់្សុ្ពលភាពចាំនួន  55 ចារ់ 
– អាជាញ រ័ណណមានសុ្ពលភាពចុងប្រស្រុរចាំនួន  51 ចារ់។ 

៣.១.១៤. ការងាររតនាគរ 
– ចាំណូលស្រុរមានចាំនួន 263,100 លានខរៀល កនុងខនាោះចាំណូលពីអគគនាយដាឋ នរត្នាររជាត្ិចាំនួន 101,894 
លានខរៀល នងិចាំណូលមូ្លដាឋ នចាំននួ 120,959 លានខរៀល 
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– ចាំ្យស្រុរមានចាំនួន 260,933 លានខរៀល កនុងខនាោះចាំ្យពអីគគនាយដាឋ នរត្នាររជាត្ិចាំននួ 141,231 
លានខរៀល នងិចា្ំ យមូ្លដាឋ នចាំននួ 119,702 លានខរៀល ។  

៣.១.១៥. ការងារលទសច្រណ៍ 
 ស្ិថត្ខិភ្ញៀវខទស្ចរប្រចាំឆ្ន ាំ2019 មានចាំនួន 328,662 នាក់ៃយចុោះ 47,070 នាក់ ខស្មីរនឹង -12%  ខធៀរនងឹ
ឆ្ន ាំ2018 កនុងខនាោះ៖ 

o ខភ្ញៀវខទស្ចរជាត្ិសាន ក់ខៅមានចាំនួន 255,111 នាក់  ៃយចុោះ 43,985 នាក់  ខស្មីរនងឹ -14% ខធៀរនឹង
ឆ្ន ាំ2018 

o ខភ្ញៀវខទស្ចរអនតរជាត្សិាន ក់ខៅមានចាំននួ 73,551 នាក់ ៃយចុោះ 3,085 នាក់ ខស្មីរនងឹ -4% ខធៀរនឹង
ឆ្ន ាំ2018 

 អាំពសី្ិថត្ិខទស្ចរម្កកាំសានតតម្ស្ហគម្ន៍ 
ោម្ប្កខសារ តនត្ខប្ ម្ ប្ត្ោាំងរូង ជផី្អត្ អាមរ ៉ែង 

ជាត្ ិ អនតរជាត្ ិ ជាត្ ិ អនតរជាត្ ិ ជាត្ ិ អនតរជាត្ ិ ជាត្ ិ អនតរជាត្ ិ ជាត្ ិ អនតរជាត្ ិ
71,829 3,455 39,724 1,628 2,515 768 4,837 1,716 3,545 721 
 កនុងឆ្ន ាំ2019 ស្ថិត្ិអាជីវកម្ម ខស្វាកម្មខទស្ចរណ៍ទាំងអស់្ទូទាំងខេត្តចាំនួន 282 កមនលង កនុងខនាោះមាន៖ 

o ស្ ឋ្ ររ   ចាំនួន 10 កមនលង  ខស្មីនឹង 316 រនៃរ់ 
o ទៃោះខភ្ញៀវ    ចាំនួន 96 កមនលង ខស្មីនងឹ 1,197 រនៃរ់ 
o ខភាជនីយដាឋ ន-អាហារដាឋ ន ចាំនួន 99 កមនលង ខស្មីនឹង 3,680 ខៅអ ី
o កលឹរកម្ានត   ចាំនួន 01 កមនលង 
o ខារា៉ែ អូខេ    ចាំននួ 29 កមនលង ខស្មីនឹង 122 រនៃរ់ 
o ខរៀហាគ ឌ្ិន   ចាំនួន 02 កមនលង ខស្មីនងឹ 100 ខៅអ ី
o មា៉ែ ស្ា    ចាំនួន 15 កមនលង ខស្មីនឹង 64 មប្គ 
o ទីភាន ក់ង្ករខទស្ចរណ៍  ចាំនួន 01 កមនលង 
o កលឹររុករ ីមយ៉ែ   ចាំនួន 03 កមនលង ខស្មនីឹង 13 តរាង 
o ស្ហគម្ន៍ខទស្ចរណ៍  ចាំនួន 05 កមនលង 
o រម្ណីយដាឋ ន   ចាំនួន 03 កមនលង ខស្មនីឹង 144 រនៃរ់ 
o ហាង ខហវ  ចាំនួន 11 កមនលង ខស្មីនឹង 225 ខៅអ ី
o ដឹកជញ្ាូ នខភ្ញៀវខទស្ចរតម្ទលូវទឹក ចាំននួ 03 កមនលង 
o ដឹកជញ្ាូ នខភ្ញៀវខទស្ចរតម្ទលូវខរក ចាំននួ 02 កមនលង 
o កីឡារមណត ត្ទកឹ-មុ្ជទឹក ចាំនួន 02កមនលង 

 បានរនតជូនអាជាញ រ័ណណដល់អាជីវករចាំនួន 71 កមនលង កនុងខនាោះ ប្កស្ួងខទស្ចរណ៍ 06 កមនលង ម្នៃីរខទស្ចរណ៍
ខេត្ត 41កមនលង អងគភាពប្ចកខចញ-ចូលមត្ម្យួខេត្ត 17កមនលង និង រយិាល័យប្ចកខចញ-ចូលមត្ម្ួយប្កុង 07 
កមនលង កនុងខនាោះមាន៖ 

o ស្ ឋ្ ររ   ចាំនួន 07 កមនលង 
o ទៃោះខភ្ញៀវ    ចាំនួន 33 កមនលង 
o ខភាជនីយដាឋ ន-អាហារដាឋ ន  ចាំនួន 16 កមនលង 
o  ដឹកខភ្ញៀវខទស្ចរតម្ទលូវទឹក  ចាំនួន 02 កមនលង 
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o ឃលរឹរុករ ីមយ៉ែ   ចាំនួន 01 កមនលង 
o ស្ហគម្ន៍ខទស្ចរណ៍ ចាំនួន 01 កមនលង 
o ខារា៉ែ អូខេ   ចាំនួន 01 កមនលង 
o មា៉ែ ស្ាសុ្េភាព   ចាំនួន 06 កមនលង 
o ហាងលក់បាយ   ចាំនួន 02 កមនលង 
o ដឹកខភ្ញៀវខទស្ចរតម្ទលូវទឹក ចាំនួន 02 កមនលង 

 បានចុោះខរីកស្ ិា សាលាទសពវទាយ និងពប្ងឹងខស្វាកម្មខទស្ចរណ៍ និងវគគខទសងៗខទៀត្តម្ប្ស្ុក និងឃុាំ
នីម្ួយៗកនុងខេត្តខ ោះកុងបានចាំនួន 15ខលីក មានស្ិ ា  ម្ចូលរមួ្ស្រុរចាំននួ 1,464 នាក់ ប្ស្ី 896 នាក់ 

 បានស្ហ រជាម្ួយរដឋបាលខេត្ត និងប្កងុ និងម្នៃីរោក់ព័នធ ខរៀរចាំខចញនូវរលង់ប្ោងវៃិលីក់ម្ាូរអាហារស្ប្មារ់
ប្កងុខេម្រភូ្ម្ិនៃ ខេត្តខ ោះកុង        

 បានស្ហ រជាម្ួយអងគភាពអនុវត្តគខប្មាងម្នៃីរខទស្ចរណ៍ និងរដឋបាលប្កុង ខរៀរចាំវគគរណដុ ោះរ ដ្ ល ស្ដពី ី  
រដិស្ ឋ្ រកិចច និងខទស្ចរណ៍ប្ស្រតម្រទដាឋ នខទស្ចរណ៍អាសា ន ដល់អាជីវករមដលលក់ម្ាូរអាហារតម្  
រខ ដ្ យទលូវ កនុងខរលរាំណងខរៀរចាំវៃិីលក់ម្ាូរអាហារ       

 បានស្ហ រជាម្ួយអាជាញ ធរខេត្ត ម្នៃីរអងគភាពជុាំវញិខេត្ត យុវជនស្.ស្.យ.ក យុវជន កបាទប្កហម្ យុវជន 
 យរទឹធ និងប្រជាពលរដឋកនុងប្កុងខេម្រភូ្ម្ិនៃ ខធវយុីទធនា រ “ទិវាជាត្ិពិភ្ពខលាកសាអ ត្” មដលមានអនកចូលរមួ្
ស្រុរចាំននួ 470 នាក់ ខដាយប្រមូ្លបានស្ប្មាម្ចាំននួ 740 គីឡូប្ ម្ 

 បានស្ហ រជាម្ួយគណៈកមាម ធិ រជាត្ិប្គរ់ប្គង និងអភ្ិវឌ្ឍត្ាំរន់ខឆនរស្មុ្ប្ទកម្ពុជា អាជាញ ធរខេត្ត ប្ស្ុក ឃុាំ 
និងម្នៃីរជាំនាញោក់ព័នធ ចុោះពនិិត្យវាយត្នម្លខឆនរេាច់កម្ានតកនុងខេត្តខ ោះកុង មានដូចខាងខប្ ម្៖ 

1. ខឆនរខប្ជាយសាវ យ ស្ថិត្កនុងឃុាំខប្ជាយសាវ យ ប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល 
2. ខឆនរអាវសុ្ីវវង់ នងិខឆនរពយសាា វ ស្ថិត្កនុងឃុាំខ ោះខស្តច ប្ស្ុកគីរសីាគរ 
3. ខឆនរចាំយាម្ នងិខឆនរបា៉ែ ក់េលង ស្ថិត្កនុងឃុាំបា៉ែ ក់េលង ប្ស្កុម្ណឌ លស្ីមា 

 បានប្រមូ្លចាំណូលកនុងឆ្ន ាំ2019 (គិត្ប្ត្ឹម្មេវចិឆិ ) ស្រុរចាំនួន 11,975,000 ខរៀល។ 
៣.១.១៦.  រង្ករមទន រ 

– បានចុោះខរីកវគគរណតុ ោះរ ត្ លស្តីព ី  រខធវីជាំខរឿនទូខៅប្រជាជនកម្ពុជាឆ្ន ាំ2019 ខេត្តខ ោះកុងចាំនួន 09វគគ ដល់
ម្្នតីប្ត្ួត្ពនិិត្យចាំនួន 74 នាក់ ប្ស្ ី08 នាក់ នងិម្្នតសី្មាា ស្ន៍ចាំនួន 296 នាក់ ប្ស្ ី64 នាក់ ខៅទូទាំងប្កុង
ប្ស្ុក ននខេត្តខ ោះកុង 

– បានចុោះខធវីជាំខរឿនទូខៅប្រជាជនកម្ពុជា ឆ្ន ាំ2019 ខេត្តខ ោះកុង ខៅតម្ម្ណឌ លជាំខរឿនប្គរ់ ប្ស្ុក ប្កុងកនុងខេត្ត
ខ ោះកុង ចរ់ពីនៃាទី 03 ដល់នៃាទី 13 មេម្ីនា ឆ្ន ាំ2019 ទទលួបានលទធទលរខ ត្ ោះអាស្ននដូចខាងខប្ ម្ ៖ 

o  រខធវីរចចុរបននកម្មមទនទមី្ណឌ លជាំខរឿនបាន 297 ម្ណឌ លជាំខរឿន 
o ចុោះរញ្ា ីអររ (េនងទៃោះ) ស្ររុបានចាំនួន 28,170 អររ ប្ត្ូវនឹង 27,360 ប្គួសារ ជាក់មស្តងស្មាា ស្ន៍
បានមត្ 26,716 ប្គួសារ អវត្តមានចាំននួ 644 ប្គួសារ (ទៃោះចក់ខសារ) មដលមានចាំនួនម្នុស្សប្រុស្ស្រុរ 
62,032 នាក់ ចាំននួម្នុស្សប្ស្ីស្រុរ 61,160 នាក់ 

– បានចុោះខធវីអខងាត្ស្នៃស្សន៍នៃលអនកទលតិ្ឆ្ន ាំ2018 ខៅតម្រ ត្ ខរាងចប្ក ស្ហប្រស្ ប្កុម្ហ ុន អាជីវកម្ម និង  
ទីភាន ក់ង្ករខទសងៗ ស្រុរចាំនួន 25 ទីតាំង ខៅទូទាំងខេត្តខ ោះកុង 

– បានចុោះប្ស្ង់ទនិនន័យខប្រីប្បាស់្ទីទារ ខៅទារដងទង់ និងទារមប្ស្អាំរិល ខដីម្បខីធវីជាធាតុ្ ចូលស្ប្មារ់គណនា
ទលិត្ទលកនុងប្ស្ុកស្រុរររស់្ខេត្តខ ោះកុង 

– បានរញ្ាូ នម្្នតី 05 រូរ ចូលរមួ្ចុោះខធវអីខងាត្ចខនាល ោះជាំខរឿនកស្ិកម្មឆ្ន ាំ2019 ខៅខេត្តខ ោះកុង 
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– បានចុោះប្ស្ង់ទនិនន័យអខងាត្ពលកម្មកម្ពុជាឆ្ន ាំ2019  ខៅខេត្តខ ោះកុង  ខេត្តប្ពោះស្ីហនុ  និងខេត្តកាំពុងស្ព ឺ
– បានរញ្ចូលកិចចប្ពម្ខប្ពៀងរខ ត្ ោះអាស្ននស្ិ ា សាលាស្មាហរណកម្មកម្មវធិីវនិិខយាគ រីឆ្ន ាំរ ាំកិល 2019-2021 
ថាន ក់ប្កុង ប្ស្ុក នងិឃុាំ ស្ង្កា ត់្បានរចួរាល់100% ចូលកនុងប្រព័នធប្គរ់ ប្គងទិននន័យថាន ក់ខប្ ម្ជាត្ ិ

– បានរញ្ចូលទិននន័យភូ្ម្ិ ឃុាំ ស្ង្កា ត់្ ប្កុង និងប្ស្ុក កនុងប្រព័នធប្គរ់ប្គងទនិនន័យមូ្លដាឋ ន បានចាំនួន 119 ភូ្ម្ ិ
និងបានទលិត្ឯកសារព័ត៌្មានសាថ នភាពស្តីពីខស្ដឋកិចចស្ងគម្កិចច ស្ប្មារ់ខប្រីប្បាស់្កនុងឆ្ន ាំ2019 ររស់្ប្កុង ប្ស្ុក 
បានចាំននួ 07 ប្កុង ប្ស្កុ នងិ ររស់្ឃុាំស្ង្កា ត់្ បានចាំនួន 26 ឃុាំ 03 ស្ង្កា ត់្ 

– បានទលតិ្ឯកសារព័ត៌្មានសាថ នភាពពិនៃុវស័ិ្យ ស្ប្មារ់ខប្រីប្បាស់្កនុងឆ្ន ាំ2019 ររស់្ប្កុង ប្ស្ុក បានចាំនួន 7
ប្កុង ប្ស្ុក និងបានទលិត្ឯកសារព័ត៌្មានសាថ នភាពពិនៃុវស័ិ្យ ស្ប្មារ់ខប្រីប្បាស់្កនុងឆ្ន ាំ2019  ររស់្ឃុាំ ស្ង្កា ត់្ 

– បានស្ហ រជាម្ួយទីចត់្ រមទន រ នងិវនិិខយាគសាលាខេត្ត ខរៀរចាំកិចចប្រជុាំ ទសពវទាយ រវភិាគសាថ នភាព
ខេត្ត និងទសពវទាយ រខរៀរចាំកម្មវធិីវនិិខយាគរីឆ្ន ាំរ ាំកលិខេត្ត  

– បានចុោះប្រមូ្លទិននន័យ ស្តីព ីរខធវីអខងាត្ស្នៃស្សន៍នៃលអនកទលិត្ឆ្ន ាំ2018 ររស់្ប្កស្ួងមទន រ បានចាំនួន 30 
កមនលង និងបានរញ្ាូ នឯកសារទាំងខនោះ ខៅវទិាសាថ នជាត្សិ្ថិត្ិ ប្កស្ងួមទន រ ខដមី្បខីធវី រវភិាគ និងទលតិ្
របាយ រណ៍ 

– បានស្ប្ម្រស្ប្ម្ួលជាម្ួយ ម្នៃីរ អងគភាព ជុាំវញិខេត្ត ខដីម្បបី្រមូ្លទិននន័យចាំណូល ចាំ្យ និងទិននន័យខទសងៗ
ខទៀត្ ពីឆ្ន ាំ2018 ស្ប្មារ់គណនា ចងប្កងទលតិ្ទលកនុងប្ស្ុកស្រុរថាន ក់ខេត្ត បានចាំននួ 08 ម្នៃីរ អងគភាព 

– បានស្ប្ម្រស្ប្ម្លួជាម្យួទចីត់្ រមទន រ នងិវនិិខយាគ សាលាខេត្ត ខរៀរចាំកម្មវធិវីនិិខយាគរីឆ្ន ាំរ ាំកលិខេត្ត 
2020-2022 

– បាន និងកាំពុងស្កិា អាំពីទនិនន័យននកាំខណីនប្រជាជនកនុងខេត្តខ ោះកុង និងខប្ត្ៀម្ខរៀរចាំរបាយ រណ៍កប្ម្ង
ទិននន័យខៅតម្កប្ម្ិត្ភូ្ម្ិសា្ស្ត។ 

៣.១.១៧. ការងារម្ប្បសណីយ ៍នងិទូររមនារមន ៍
– បានរញ្ាូ ន និងទទួលរខញ្ាីខៅម្កបានចាំនួន 05 ខលីក កនុងម្ួយស្បាត ហ៍ 
– បានរញ្ាូ នរខញ្ាីកនុង និងខប្ៅប្រខទស្ស្រុរចាំននួ 747 រខញ្ាី ខស្មី 639.23 គ.ប្ក 
– បានទទលួរខញ្ាីកនុង នងិខប្ៅប្រខទស្បានចាំននួ 4,037 រខញ្ាី ខស្មីនឹង 734.46 គ.ប្ក 
– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យអាជាញ រ័ណណអាជីកម្ម នប្រស្ណីយខ៍ស្វារខញ្ាីឆ្រ់រហ័ស្ អនតរជាត្ិ ចាំនួន 02 កមនលង ៖ 

1. ប្កុម្ហ ុន Kerrry Express  ស្ថិត្ខៅភូ្ម្ិ1 (ទារចស់្) ស្ង្កា ត់្ដងទង់ ប្កុងខេម្រភូ្ម្និៃ ខេត្តខ ោះកុង 
បានខរីកខធវីខស្វាអាជីវកម្មនប្រស្ណីយរ៍ម នលិេិត្អនុញ្ញា ត្។ ម្្នតីជាំនាញបានពនយល់មណនាាំខអាយម្ក
ដាក់ោកយសុ្ាំលិេតិ្អនុញ្ញា ត្ចារ់ខៅម្នៃីរនប្រស្ណីយ ៍ នងិទូរគម្នាគម្ន៍ខេត្ត នងិបានជូនប្រ ស្រមួ្
ខលេ 498 ស្ហវ.ប្រក ស្តីព ីរទតល់ខស្វាសាធារណៈខដាយប្កស្ួងនប្រស្ណីយ ៍ និងទូរគម្នាគម្ន៍ ចុោះ
នៃាទី8 មេឧស្ភា ឆ្ន ាំ2018 ខដីម្បខីអាយអាជីវករមដលោក់ព័នធ រខរីកខធវីខស្វាអាជីវកម្មនប្រស្ណីយ ៍ ខៅ
កនុងខេត្តប្ជារ នងិអនុវត្ត 

2. ប្កុម្ហ ុន KH Express ស្ថតិ្ខៅភូ្ម្ិ2 ស្ង្កា ត់្សាម ច់មានជ័យ ប្កុងខេម្រភូ្ម្និៃ ខេត្តខ ោះកុង មានលិេតិ្
អនុញ្ញា ត្ ខចញខដាយប្កស្ួងនប្រស្ណីយ ៍នងិទូរគម្នាគម្ន៍ 

– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យដល់ប្កុម្ហ ុន វរីៈ រ ុនថាាំ និងបានជូនប្រ ស្រមួ្ខលេ 498 ស្ហវ.ប្រក ស្តីព ីរទតល់ខស្វា 
សាធារណៈខដាយប្កស្ួងនប្រស្ណីយ ៍និងទូរគម្នាគម្ន៍ ចុោះនៃាទី8 មេឧស្ភា ឆ្ន ាំ2018 ដល់រុគគលិកប្កុម្ 

– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យដល់ទីតាំងសាខាប្កុម្ហ ុន J&T Express 01 កមនលង ខរីកខធវីអាជីវកម្មរខញ្ាី ឆ្រ់រហ័ស្អនតរ-
ជាត្ិ ខដាយរម នលិេតិ្អនុញ្ញា ត្ 
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– បានចុោះពនយល់មណនាាំជាខលីកទី3 ដល់ទីតាំងសាខាប្កុម្ហ ុន J&T Express ខេត្តខ ោះកុង ខដីម្បអីនុវត្តប្រ ស្
រមួ្ខលេ 498 ស្ហវ.ប្រក ស្តពីី រទតល់ខស្វាសាធារណៈខដាយប្កស្ងួនប្រស្ណីយ ៍និងទូរគម្នាគម្ន៍ ចុោះនៃាទ8ី 
មេឧស្ភា ឆ្ន ាំ2018 ខដាយខាងប្កុម្ហ ុនបានយល់ប្ពម្ខរៀរចាំឯកសារដាក់ោកយខស្នីសុ្ាំលិេិត្អនុញ្ញា ត្ម្ក ម្នៃរី
នប្រស្ណីយ ៍នងិទូរគម្នាគម្ន៍ខេត្ត 

– បានចុោះពិនិត្យររ ិា រទូរគម្នាគម្ន៍មដលដាំខឡងីេុស្ចារ់ សាលរខប្ម្អុីិនធណិឺត្   និងអាជីវកម្មខរកីរខញ្ាី ឆ្រ់
រហ័ស្អនតរជាត្ិមដលពុាំមានចារ់អនុញ្ញា ត្ និងមចកលិេិត្រទដាឋ នោក់ព័នធ និងវស័ិ្យនប្រស្ណីយ ៍ទូរគម្នាគម្ន៍ 
និង ICT ចាំនួន 02 ខលកី ខៅខលី 20 ទតីាំង 

– បានខចញលិេិត្អនុញ្ញា ត្ខរីកសាលរខប្ម្អុីីនធឺខណត្ ខហវជូនអត្ៃិិជនសុ្ាំៃមីចាំនួន 02 ទីតាំង និងសុ្ាំរនតចាំនួន 
06 ទីតាំង 

– បានខធវីលេិិត្អនុញ្ញា ត្ខរកីលក់និង /ឬជសួ្ជុលស្មាា រររ ិា វទិយុគម្នាគម្ន៍  ជូនអត្ិៃិជនសុ្ាំៃមីចាំននួ 29ទតីាំង 
– បានខចញលិេិត្អនុញ្ញា ត្ខរីកលក់ខប្គឿងស្មាា រររ ិា កុាំពយូទ័រ និង/ឬឧរករណ៍ខអឡចិប្ត្នូិចមដលរាំោក់រខចចក
វទិាគម្នាគម្ន៍ នងិព័ត៌្មាន និង/ឬសូ្ហវមវរ ស្ប្មារ់អត្ិៃជិនសុ្ាំៃម ីចាំននួ 01 ទតីាំង 

– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យទីតាំងរខង្កគ លអង់មត្ន រោររនៃោះ ខៅកនុងររខិវណជតិ្មាត់្ស្មុ្ប្ទ ទលូវចូលស្នួស្ត្វចស់្    
 សុ្ណូី និងអង់មត្នប្រខភ្ទ YAGI ខៅទៃោះប្រជាជន (បា៉ែ ក់េលង) មដលឈរ់ខប្រីប្បាស់្ មត្ពុាំទន់បានទមាល ក់ចុោះ 
ចាំនួន 01 កមនលង និងមចកជូន លិេតិ្អនុញ្ញា ត្ដល់រ ត្ អាជីវករលក់/ជសួ្ជុលទូរស័្ពៃ និងកុាំពយូទ័រ និងមណនាាំ
ដល់អាជវីករមដលពុាំទន់មានលិេិត្ អនុញ្ញា ត្ឱ្យម្ក ម្នៃីរខដីម្បខីធវីលេិិត្អនុញ្ញា ត្ 

– បានខចញលិេិត្អនុញ្ញា ត្ខប្រីប្បាស់្ខ្ហវកង់ស៍្ ស្ប្មារ់ដាំខណីរ រសាថ នីយវ៍ទិយុទក់ទងប្រខភ្ទ VHF (រនត)    
ចាំនួន 26 ខប្គឿង ស្ប្មារ់ខប្រីប្បាស់្ឆ្ន ាំ2019 ជូន ខលាក ម្៉ែក់ ណុច ប្រធានទារដងទង់ អាស័្យដាឋ នស្ថិត្ខៅភូ្ម្2ិ 
ស្ង្កា ត់្សាម ច់មានជ័យ ប្កុងខេម្រភូ្ម្ិនៃ ខេត្តខ ោះកុង ចាំននួ 09 ខប្គឿង ជូនខលាកខស្ង ពុទធមា៉ែ  ប្រធានរដឋបាល
សាខាធនាររខអសុ្លីីដា ស្ថតិ្ខៅភូ្ម្1ិ ស្ង្កា ត់្សាម ច់មានជ័យ ប្កងុខេម្រភូ្ម្ិនៃ ខេត្តខ ោះកុង ចាំនួន 05 ខប្គឿង 
និងជូនខលាក ផ្អត់្ រ ុនហួរ ត្ា្ំ ងប្កុម្ហ ុន អុិល វាយ ភ្ី ប្គុរ ចាំននួ 12 ខប្គឿង  

– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យសាថ នីយទូ៍រទស្សន៍កនុងខេត្ត នងិប្ត្ួត្ពនិិត្យសាលរខប្ម្ីអុនីខធីខណត្ ខហវមដលពុាំមានចារ់
អនុញ្ញា ត្ និងបានមណនាាំដល់អាជីវករ  មដលខរកីសាលរខប្ម្ីអុនីធឺខណត្ ខហវ ខអាយម្កម្នៃីរនប្រស្ណីយ ៍
និងទូរគម្នាគម្ន៍ខេត្តខដីម្បសុី្ាំលិេតិ្អនុញ្ញា ត្ ចាំនួន 04 ខលីក 

– ប្កុម្ហ ុនរខប្ម្ីខស្វាទូរស័្ពៃមាន៖ 
o ទូរស័្ពៃចល័ត្ចាំនួន 05 ប្កមុ្ហ ុន (Smart, Cellcard, Metfone, qb, Seatel)  
o ទូរស័្ពៃអចល័ត្ចាំននួ 02 ប្កមុ្ហ ុន (TC, Camintel) 

– មានប្រត្ិរត្តិករទូរគម្នាគម្ន៍ និងអុីនធឺខណត្ ចាំនួន  09 ប្កុម្ហ ុន៖ 
1-Camintel 2-Telecom Cambodia (TC) 3-Smart Axiata 4-Cam GSM-Cellcard 5-Seatel 6-

Metfone-Viettel 7-CADCOMMS-qb  8- Ezecom  9-ONLINE 10-NTC 
– រខង្កគ លអង់មត្នទូរស័្ពៃស្រុរ ចាំនួន 171 រខង្កគ ល 
– នម្៉ែប្កូខវ ៉ែវស្រុរ ចាំនួន 309 ខប្គឿង ។ 

៣.១.១៨. ការងារមខុងារស្នធារណៈ 
– គិត្ប្ត្ឹម្នៃាទ1ី6 មេធនូ ឆ្ាំន 2019 ម្្នតីរាជ រសុ្ីវលិខៅខេត្ត ខ ោះកុង មានចាំននួ 2,627 នាក់ ប្ស្ី 919 នាក់ ដូច
ខាងខប្ ម្៖ 

o ប្ករេណឌ ប្រខភ្ទ “ក” ចាំនួន  600 នាក់ ប្ស្ី 145 នាក់ 
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o ប្ករេណឌ ប្រខភ្ទ “េ”   ចាំនួន  995 នាក់ ប្ស្ី 334 នាក់ 
o ប្ករេណឌ ប្រខភ្ទ “គ” ចាំនួន 1,032 នាក់ ប្ស្ ី440 នាក់ 
o ប្រធានម្នៃីរ   ចាំនួន  23 នាក់ ប្ស្ី 01 នាក់ កនុងខនាោះ ប្រធានស្តីទី 02 នាក់ 
o អនុប្រធានម្នៃីរ  ចាំនួន  51 នាក់ ប្ស្ី 09 នាក់   
o នាយកទីចត់្ រ (ប្រធាន) ចាំនួន  04 នាក់ ប្ស្ី 00 នាក់  
o នាយករងទចីត់្ រ (អនុប្រធាន) ចាំនួន 07 នាក់ ប្ស្ី 01 នាក់ 
o ប្រធាន រយិាល័យ  ចាំនួន 92 នាក់ ប្ស្ ី19 នាក់ 
o អនុប្រធាន រយិាល័យ ចាំនួន 119 នាក់ ប្ស្ី 38 នាក់ 
o នាយករដឋបាលប្កុង/ប្ស្កុ ចាំនួន 04 នាក់ ប្ស្ី 00 នាក់ 
o នាយករងរដឋបាលប្កងុ/ប្ស្កុ ចាំនួន 06 នាក់ ប្ស្ី  02  នាក់ 
o ប្រធាន រយិាល័យប្កុង/ប្ស្កុចាំនួន 44 នាក់ ប្ស្ី  08  នាក់ 
o អនុប្រធាន រយិាល័យប្កុង/ប្ស្ុក ចាំនួន 41នាក់ ប្ស្ី 09នាក់ស្ហព័នធម្្នតីរាជ រសុ្ីវលិចាំនួន 749នាក់ 
o កូនម្្នតីរាជ រសុ្ីវលិ ចាំនួន 1,782 នាក់ 
o ម្្នតីជារ់កចិចស្នា  ចាំនួន 257 នាក់ ប្ស្ី 136 នាក់ 
o ប្គូពុទធិករខប្ងៀនជារ់កិចចស្នាស្រុរចាំននួ 08 នាក់ ប្ស្ ី០០ នាក់  

– បានប្ត្ួត្ពនិិត្យទដិាឋ  រខលសី្ាំខណីសុ្ាំឯកសារោក់ព័នធនឹង រមប្រប្រួលសាថ នភាពរដឋបាល និងប្គសួារររស់្ម្្នតី
រាជ រសុ្ីវលិបាន 06 ខលីក (កកាដា-ធនូ)  ជូនម្នៃីរ-អងគភាពជុាំវញិខេត្ត ដូចខាងខប្ ម្៖ 
1 ប្ករេ័ណឌ ៃម ី 33 
2 តាំងស្ រ់ 294 
3 រតូរប្រខភ្ទប្ករេណឌ  83 
4 មត្ងតាំង/រតូរប្បាក់មុ្េង្ករ 94 
5 ខឡងីថាន ក់/និយត័្កម្មថាន ក់ 1,307 
6 ខឡងីឋាននតរស័្កត ិ 58 
7 រញ្ចូ លកូន 95 
8 រញ្ចូ លប្រពនធ 20 
9 ចូលនិវត្តន៍ 03 
1០ ខទៃរចូល 20 
11 ខទៃរខចញ 86 
12 ខៅខប្ៅប្ករេណឌ ខដមី្ 00 
13 ទាំខនររម នខរៀវត្ស  08 
14 លុរខ ម្ ោះ 08 
15 សាល រ់ 00 
16 រដូរកមនលង រង្ករ 01 
17 ត្ាំរន់ដាច់ប្ស្យាល 02 
18 ដាំខឡងីត្ួនាទ ី 31 
 ស្រុរ 2,143 
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៣.២. សងគម្រិចច 

៣.២.១. ការងារអបរ់ ំ
– សាលាម្ខត្តយយស្ិកាមានចាំននួ 65 សាលា មាន 82 ថាន ក់ ស្ិស្សស្រុរ 2,078 នាក់ ប្ស្ី 985 នាក់ 
– សាលារឋម្ស្កិា មានចាំនួន 122 សាលា មាន 801 ថាន ក់ ស្ិស្សស្រុរ 16,725 នាក់ ប្ស្ ី8,053 នាក់ 
– អនុវទិាល័យ មានចាំនួន 20 សាលា មាន 67 ថាន ក់ ស្សិ្សស្រុរ 2,219 នាក់ ប្ស្ ី1,146 នាក់ 
– វទិាល័យមានចាំនួន 10 សាលា មាន 59 ថាន ក់ ស្ិស្សស្រុរ 2,512 នាក់ ប្ស្ី 1,221 នាក់ 
– តរាងបាល់ទត់្ មានចាំនួន 01 តរាង 
– ប្កុងខេម្រភូ្ម្ិនៃ មានទីចត់្ រដាច់ 05 កមនលង 
– ប្ស្ុកម្ណឌ លស្ីមា មានទីចត់្ រដាច់ 04 កមនលង រចួរាល់ និង 03 កមនលងម្ិនទន់រចួរាល់ 
– ប្ស្ុកគីរសីាគរ មានទីចត់្ រដាច់ 01 កមនលង 
– ប្ស្ុករូទុម្សាគរ មានទចីត់្ រដាច់ 02 កមនលង ម្ិនទន់រចួរាល់ 
– ប្ស្ុកខ ោះកុង មានទីចត់្ រដាច់ 03 កមនលង ម្ិនទន់រចួរាល់ 
– ប្ស្ុកៃមបាាំង មានទីចត់្ រដាច់ 06 កមនលង ម្និទន់រចួរាល់  
– ប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល មានទីចត់្ រដាច់ 02 កមនលង 

 ស្រុររមួ្៖ 
o អររស្ិកាស្រុរចាំននួ 217 អររ 
o ស្ិស្សស្ររុចាំននួ 14,072 នាក់ ប្ស្ី 11,405 នាក់ 
o មានថាន ក់ស្រុរចាំននួ 1,009 ថាន ក់ 
o មានទីចត់្ រស្រុរចាំនួន 25 កមនលង 
o តរាងបាល់ទត់្ ស្ររុចាំននួ 01 តរាង។ 

– អររស្ិកា អររសាន ក់ខៅ ទចីត់្ រ អររ ត់្ខដរ មដលជាអាំខ្យររស់្ សខម្តចអរគម្ហាខសនា បតីខតខជា 

ហ ុន ផសន និងសខម្តចរិតតិព្រទឹធបណឌ ិត មានដូចខាងខប្ ម្៖ 
o ប្ស្ុករូទុម្សាគរស្រុរ 07 េនង មាន 59 រនៃរ់ 

1.អនុវទិាល័យ ចមាា រខលី  ចាំនួន 01 េនង 03 ជាន់ 18 រនៃរ់ (កាំពុងសាងស្ង់) 
 ទីចត់្ រចាំនួន 01 េនង 03 រនៃរ់ 
 អររសាន ក់ខៅចាំនួន 01 េនង 02 ជាន់ 10 រនៃរ់ 

4.រឋម្ស្ិកាចមាា រខលីចាំនួន 01 េនង 03 រនៃរ់ (កាំពុងសាងស្ង់) 
5.រឋម្ស្ិកាតនូនចាំននួ 01 េនង 02 ជាន់ 12 រនៃរ់ (កាំពុងសាងស្ង់) 

 ទីចត់្ រចាំនួន 01 េនង 03 រនៃរ់ 
 អររសាន ក់ខៅចាំនួន 01 េនង 02 ជាន់ 10 រនៃរ់ 

o ប្ស្ុកគិរសីាគរ ស្រុរ 01 េនង មាន 05 រនៃរ់ 
  1.រឋម្ស្កិា ហ ុន មស្ន ខ ោះខស្តច ចាំនួន 01 េនង 05 រនៃរ់  

o ប្ស្ុកខ ោះកុង ស្រុរ 09េនង មាន 76រនៃរ់  
  1.រឋម្ស្កិា រុងផ្អល ម្ខកស្ន 01 េនង 06 រនៃរ់  

 ទីចត់្ រ 01 េនង 03 រនៃរ់ 
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     2.វទិាល័យ ហ ុន មស្ន ប្ត្ោាំងរូង 01 េនង 03 ជាន់ 18 រនៃរ់ (កាំពុងសាងស្ង់) 
 ទីចត់្ រ 01 េនង 03 រនៃរ់ 
 អររសាន ក់ខៅ 01 េនង 02 ជាន់ 10 រនៃរ់ 

     3.រឋម្ស្ិកាតនត្ 01 េនង 05 រនៃរ់ នងិ 01 េនង 03 ជាន់ 18 រនៃរ់ 
 ទីចត់្ រ 01 េនង 03 រនៃរ់ 
 អររសាន ក់ខៅ 01 េនង 02 ជាន់ 10 រនៃរ់ 

o ប្កុងខេម្រភូ្ម្ិនៃ ស្រុរ 10 េនង មាន 62 រនៃរ់  
  1.វទិាល័យ ខ ោះកុងចាំនួន 01 េនង 02 ជាន់ 12 រនៃរ់  

 ទីចត់្ រចាំនួន 01 េនង 03 រនៃរ់ 
 អររ ត់្ខដរ «មា៉ែ .50»ចាំនួន 01 េនង 05 រនៃរ់ 

2.អនុវទិាល័យ ដងទង់ ចាំននួ 01េនង 06 រនៃរ់  
  3.រឋម្ស្ិកា រងឹឃុនឆ្ងចាំនួន 01 េនង 06 រនៃរ់  
  4.រឋម្ស្ិកា សាម ច់មានជ័យ ចាំនួន 01 េនង 06 រនៃរ់  
  5.រឋម្ស្ិកា រស្មសីាម្គគ ី ចាំនួន 02 េនង 12 រនៃរ់ 
  6.រឋម្ស្ិកា យុទធភូ្ៃងមប្ពកសាវ យ ចាំនួន 02 េនង 12 រនៃរ់ 

o ប្ស្ុកម្ណឌ លស្ីមា ស្រុរ 17 េនង មាន 176 រនៃរ់  
1.វទិាល័យ ហ ុន មស្ន ចាំយាម្ចាំនួន 03 េនង 03 ជាន់ 54 រនៃរ់ (កាំពុងសាងស្ង់)  

 ទីចត់្ រចាំនួន 01 េនង 03 រនៃរ់ 
 អររសាន ក់ខៅចាំនួន 01 េនង 02 ជាន់ 10 រនៃរ់ 

  2.រឋម្ស្កិា ហ ុន មស្ន ចាំយាម្  ចាំនួន 01 េនង 05 រនៃរ់ (កាំពុងសាងស្ង់) 
 ទីចត់្ រចាំនួន 01 េនង 03 រនៃរ់ 
 អររសាន ក់ខៅចាំនួន 01 េនង 02 ជាន់ 10 រនៃរ់ (កាំពុងសាងស្ង់) 

  3.រឋម្ស្ិកា ម្ណឌ លស្មីារាម្ចាំនួន 01 េនង 06 រនៃរ់   
  4.វទិាល័យ បា៉ែ ក់េលងចាំននួ 01 េនង 03 ជាន់ 18 រនៃរ់  

 ទីចត់្ រចាំនួន 01 េនង 03 រនៃរ់ 
 អររសាន ក់ខៅចាំនួន 01 េនង 03 ជាន់ 12 រនៃរ់  

5.រឋម្ស្ិកា បា៉ែ ក់េលង ចាំនួន 01 េនង 03 ជាន់ 18 រនៃរ់ (កាំពុងសាងស្ង់) 
 ទីចត់្ រចាំនួន 01 េនង 03 រនៃរ់ 

6.រឋម្ស្ិកា ទលួគគីរ ចាំនួន 01 េនង 03 ជាន់ 18 រនៃរ់  
 ទីចត់្ រចាំនួន 01 េនង 03 រនៃរ់ 
 អររសាន ក់ខៅចាំនួន 01 េនង 02 ជាន់ 10 រនៃរ់  

o ប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល ស្រុរ 09 េនង មាន 52 រនៃរ់  
  1.វទិាល័យមប្ស្អាំរិល ចាំនួន 02 េនង 08 រនៃរ់ នងិចាំននួ 01 េនង 02 ជាន់ 12 រនៃរ់ 

 ទីចត់្ រចាំនួន 01 េនង 03 រនៃរ់ 
 អររ ត់្ខដរ «មា៉ែ .50»ចាំនួន 01 េនង 05 រនៃរ់ 

  2.រឋម្ស្កិា ខប្ជាយសាវ យចាំនួន 02 េនង 12 រនៃរ់ 



46 

  3.រឋម្ស្ិកា ជេីខលីចាំនួន 01 េនង 06 រនៃរ់ 
  4.រឋម្ស្ិកា រឹងប្ោវចាំនួន 01 េនង 06 រនៃរ់ 

o ប្ស្ុកៃមបាាំង ស្រុរ 15េនង មាន 121 រនៃរ់  
  1.រឋម្ស្កិា គគីរប្ជុាំ ចាំននួ 01 េនង 06 រនៃរ់  
  2.រឋម្ស្កិា ឬស្សបី្ជុាំ ចាំនួន 01េនង 06 រនៃរ់ 

 ទីចត់្ រចាំនួន 01 េនង  03 រនៃរ់ 
 អររសាន ក់ខៅចាំនួន 01 េនង 02 ជាន់ 10 រនៃរ់  

  3.វទិាល័យ ឬស្សបី្ជុាំ ចាំនួន 01 េនង 03 ជាន់ 18 រនៃរ់  
 ទីចត់្ រចាំនួន 01 េនង 03 រនៃរ់ 
 អររសាន ក់ខៅចាំនួន  01 េនង 02 ជាន់ 10 រនៃរ់  

  4.អនុវទិាល័យ ៃមដូនខៅ(អាមរ ៉ែង) ចាំនួន 01 េនង 02 ជាន់ 12 រនៃរ់  
 ទីចត់្ រចាំនួន 01 េនង 03 រនៃរ់ 

  5.អនុវទិាល័យជាំនារ់ និងរឋម្ចាំននួ 01 េនង 02 ជាន់ 12 រនៃរ់  
 ទីចត់្ រចាំនួន 01 េនង 03 រនៃរ់ 
 អររសាន ក់ខៅចាំនួន 01 េនង 02 ជាន់ 10 រនៃរ់  

  6.អនុវទិាល័យប្រឡាយ និងរឋម្ ចាំនួន 01 េនង 02ជាន់ 12 រនៃរ់  
 ទីចត់្ រចាំនួន 01 េនង 03 រនៃរ់ 
 អររសាន ក់ខៅចាំនួន 01 េនង 02 ជាន់ 10 រនៃរ់  

ស្រុររមួ្មាន 68េនង មាន 551រនៃរ់ 
 អររស្ិកាវទិាល័យ ស្ររុ 23 េនង មាន 220 រនៃរ់ 
 អររស្ិកាអនុវទិាល័យ ស្រុរ 12 េនង មាន 102 រនៃរ់ 
 អររស្ិការឋម្ស្ិកាស្រុរ 33 េនង មាន 229 រនៃរ់ 
 អររខទសងៗ ស្រុរ 20 េនង មាន 122 រនៃរ់       

–  រអរ់រ ាំខប្ៅប្រព័នធ 
o កម្មវធិអីការកម្ម 

 ចាំនួនថាន ក់កម្មវធិអីការកម្មខៅតម្ប្កុង ប្ស្កុទាំង7 ចាំននួ 20 ថាន ក់ ស្ិស្សចាំនួន 978 នាក់ ប្ស្ី 594
នាក់ (កនុងខនាោះ៖ ស្ិស្សសាៃ ត់្មទនកអកសរចាំនួន 229 នាក់ ប្ស្ ី 147 នាក់ និងស្ិស្សសាៃ ត់្មទនកខលេ
ចាំនួន 205 នាក់ ប្ស្ី 133 នាក់) 

 ចាំនួនប្គអូការកម្ម រខប្ងៀនខៅតម្ប្កុង/ប្ស្ុកទាំង7 ចាំននួ 20 នាក់ ប្ស្ី 10 នាក់ 
o កម្មវធិចូីលខរៀនខឡងីវញិ 

 ចាំនួនថាន ក់ 11 ថាន ក់ ចាំនួនស្ិស្សកម្មវធិីចូលខរៀនខឡងីវញិ មដលបានខបាោះរង់ រស្កិា ស្រុរចាំននួ 
401 នាក់ ប្ស្ី 161 នាក់ 

 ចាំនួនប្គូ ស្រុរចាំនួន 11 នាក់ប្រុស្ ស្សិ្សចាំននួ 167 នាក់ ប្ស្ី 86 នាក់ 
o កម្មវធិសី្ម្មូ្ល 

  ចាំនួនថាន ក់ឆ្ន ាំទ1ី កម្មវធិីស្ម្មូ្លរឋម្ស្ិកាស្រុរចាំននួ 08 ថាន ក់ ស្សិ្សចាំននួ 134 នាក់ ប្ស្ី 54 នាក់ 
  ចាំនួនថាន ក់ឆ្ន ាំទ2ី កម្មវធិីស្ម្មូ្លរឋម្ស្ិកាស្រុរចាំននួ 08 ថាន ក់ ស្សិ្សចាំននួ 140 នាក់ ប្ស្ី 62 នាក់ 
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  ចាំនួនថាន ក់ កម្មវធិីស្ម្មូ្លម្ធយម្ស្ិការឋម្ភូ្ម្ិចាំននួ 03 ថាន ក់ ស្សិ្សចាំននួ 54 នាក់ ប្ស្ី 16 នាក់ 
  ចាំនួនប្គូ  09 នាក់ ប្ស្ី 01 នាក់ បានរាំរ៉ែនចាំនួន 03 នាក់ 

o កម្មវធិរីាំខពញវជិាា  
 ចាំនួនស្សិ្សទុត្ិយភូ្ម្សិ្រុរខដមី្ឆ្ន ាំ 75 នាក់ ប្ស្ី 25 នាក់ ប្រឡងជារ់ 33 នាក់ ប្ស្ី 15 នាក់ និង
ប្រឡងជារ់នស្វរនិ 22 នាក់ ប្ស្ី 10 នាក់ 

 ចាំនួនថាន ក់ឆ្ន ាំទ2ី កម្មវធិីស្ម្មូ្លរឋម្ស្ិកាស្រុរចាំននួ 08 ថាន ក់ ស្សិ្សចាំននួ 140 នាក់ ប្ស្ី 62 នាក់ 
o ចាំននួម្ជឈម្ណឌ លស្កិាស្ហគម្ន៍ នងិអនកប្គរ់ប្គង 

  ម្ជឈម្ណឌ លស្ិកាស្ហគម្ន៍ ចាំនួន 08 កមនលង អនកប្គរ់ប្គងចាំនួន 40 នាក់ ប្ស្ី 16 នាក់ 
  ថាន ក់ចាំននួ 09 ថាន ក់ អនកចូលរមួ្ស្ិកាជាំនាញមុ្េរររចាំននួ 134 នាក់ ប្ស្ី 90 នាក់ នងិចាំនួនប្គូ 09
នាក់ប្ស្ី 05 នាក់ (ស្រុរជាំនាញប្ត្ូវស្ិកាមាន 05 ជាំនាញ) 

o ចាំននួថាន ក់អនកចូលរមួ្កនុងកម្មវធិរីខងាតី្ប្បាក់ចាំណូល 
 ចាំនួនថាន ក់ 09 ថាន ក់ អនកចូលខរៀន ចាំនួន 134 នាក់ ប្ស្ី 105 នាក់។ 

– បានចុោះពិនិត្យតម្ដាន និងចុោះជួយ រង្ករខទសងៗ ខៅតម្ប្គឹោះសាថ នស្កិា និង រយិាល័យអរ់រ ាំប្កុង ប្ស្កុ 
ចាំនួន 94 ខលកី 

– បានចុោះទស្សនៈកិចចស្ិកា ខដមី្បដីកប្ស្ង់រទពិខសាធន៍ រង្ករ កនុងនងិខប្ៅខេត្ត បានចាំននួ 02 ខលកី 
– បានដឹកនាាំប្កុម្កឡីាករហវកឹហាត់្ និងចូលរមួ្ប្រកួត្កីឡាខទសងៗ ចាំននួ 18 ខលីក 
– បានខរៀរចាំពធិីរាំោក់កមនសង និងទសពវទាយខរលនខយាបាយ  យរទឹធកម្ពុជា ខៅម្ជឈម្ណឌ លស្ ូននឹង មដល
មាន 07សាលាចូលរមួ្ មាន៖ វទិាល័យខ ោះកុង សាលារឋម្ទីរមួ្ខេត្ត សាលារឋម្ស្ិកាស្ខម្តចជា សុ្ីម្ 
សាលារឋម្ស្កិាម្ណឌ លស្មីារាម្ សាលារឋម្ស្ិកា ហ ុន មស្ន ចាំយាម្ នងិសាលារឋម្ស្ិកាបា៉ែ ក់េលង 
ចាំនួន 01 ខលីក 

– បានចុោះអធិ រកិចច នងិចុោះពិនតិ្យតម្ដាន រង្ករខទសងៗ បានចាំនួន 27 ខលីក 
– ស្ប្មារ់ឆ្ន ាំ2019 ខនោះ ខេត្តខ ោះកុង មានខរកាជនប្រឡងស្ញ្ញា រប្ត្ម្ធយម្ស្ិកាទុត្យិភូ្ម្ិស្រុរ 976 នាក់ ប្ស្ី
488 នាក់ កនុងខនាោះខរកាជនស្វ័យរនិ និងរាំខពញវជិាា ស្រុរ 437 នាក់ ប្ស្ី 198 នាក់។ តម្លទធទលរង្កា ញថា ខរកាជន
មដលប្រឡងជារ់ស្រុរ 478 នាក់ ប្ស្ី 249 នាក់ ខស្មី 50.42 ភាគរយ។ កនុងខនាោះ និខទៃស្A មានចាំនួន 01 នាក់ 
និខទៃស្B ចាំនួន 09 នាក់  និខទៃស្ C ចាំនួន 25 នាក់ និខទៃស្D ចាំនួន 71 នាក់ និងនិខទៃស្E ចាំនួន 372 នាក់ 

– បានចុោះខប្ជីស្ខរសី្គណៈកម្ម រប្គរ់ប្គងសាលាខរៀន មណនាាំពនីីត្ិវធិ ី និងយនត រនន រប្គរ់ប្គងសាលាខរៀន
ខៅម្ធយម្ស្ិកា និងដឹកនាាំខធវមីទន រមកលម្អសាលាខរៀនឆ្ន ាំ2020 បានចាំនួន 01 ខលីក 

– បានខរៀរចាំវគគរណដុ ោះរ ដ្ ល វគគស្ិ ា សាលា វគគរាំរ៉ែនខទសងៗ បានចាំននួ 40 ខលកី 
– បានខធវីលាំហាត់្ស្ម្យុទធអាំពីខស្្រខីយា «េយល់ពយុោះ» បានចាំនួន 01 ខលកី 
– បានខរៀរចាំខធវីមទន រខប្ត្ៀម្រប្ម្ុងខឆលីយត្រខប្រោះអាស្នន បានចាំនួន 01 ខលកី 
– ខរកាជនដាក់ោកយសុ្ាំប្រឡងតម្ប្រព័នធរណតុ ោះ ត្ ល12+2 ចាំននួ 345 នាក់ ប្ស្ី 191 នាក់ នងិ12+4 ចាំនួន 19 
នាក់ ប្ស្ ី14 នាក់ មាន 15 រនៃរ់ ខៅម្ណឌ លវទិាល័យខ ោះកុង កនុងខនាោះខរកាជនប្រឡងជារ់មាន៖ តម្ប្រព័នធ  
រណតុ ោះរ ត្ ល(12+2 និង12+4) ខៅម្ណឌ លប្រឡងវទិាល័យខ ោះកុង ជាលទធទល៖ 

o ប្គូរឋម្ស្ិកាប្រឡងជារ់12+2 ចាំនួន 38 នាក់ ប្ស្ី 23 នាក់ 
o ប្គូម្ខត្តយយស្កិាប្រឡងជារ់12+2 ចាំននួ 06 នាក់ ប្ស្ី 06 នាក់ 
o ប្គូរឋម្ស្ិកាប្រឡងជារ់12+4 ចាំននួ 03 នាក់ ប្ស្ី 03 នាក់ 



48 

ស្រុររមួ្ចាំនួន 47 នាក់ ប្ស្ី 32 នាក់ 
៣.២.២. ការងារសុខាភបិាេ 

– ម្នៃីរសុ្ខាភ្ិបាលខេត្តខ ោះកុងមាន រយិាល័យប្ស្ុកប្រត្រិត្តចិាំនួន 02 គឺ  រយិាល័យប្ស្កុប្រត្រិត្តិសាម ច់មានជ័យ 
និង រយិាល័យប្ស្ុកប្រត្ិរត្តមិប្ស្អាំរិល។ មានម្នៃីរខពទយខេត្តចាំននួ 01 មានកាំរតិ្ (CPA2 ) ម្នៃីរខពទយរមងអក
ប្ស្ុកមប្ស្អាំរិលចាំនួន 01 មានកាំរតិ្ (CPA1) និងម្ណឌ លសុ្េភាពចាំនួន13 និងរ៉ែុស្តិ៍សុ្េភាពចាំនួន 09 ខហយី
មានមប្គស្ប្មារ់ស្ាំរាកពាបាលជាំងឺ ស្រុរចាំនួន 146 មប្គ 

– បានពិនតិ្យ និងពិខប្រោះជាំងឺជូនប្រជាពលរដឋបានចាំនួន 91,952 ករណី  
– អនកជាំងកឺរណីៃមីមានចាំនួន 85,950 ករណី   
– អនកជាំងសឺ្ាំរាកខពទយមានចាំនួន 11,860 នាក់   
– ្ស្តីម្កពនិិត្យនទៃខោោះមុ្នស្ប្មាលចាំននួ 16,558 ដង   
– ្ស្តសី្ប្មាលកូនចាំនួន 2,633 នាក់     
– ្ស្តីពនារកាំខណីត្រនតចាំនួន 5,298 នាក់    
– ្ស្តីម្កពនិិត្យនទៃខោោះខប្ យស្ប្មាលចាំនួន 1,246 ដង   
– កុមារទទលួថាន ាំរង្កា រជាំងឺខទសងៗចាំនួន 4,616 នាក់ 
– ទតល់ថាន ាំរង្កា ជាំង ឺខត្តណុស្ដល់្ស្តីមាននទៃខោោះបានចាំនួន 1,243 នាក់ 
– មានគលនីិកពនិិត្យពាបាលជាំង ឺម្ខរាគចាំនួន 01 កមនលង (គលីនិកសុ្េភាពប្គួសារ ស្ថិត្កនុងម្នៃីរខពទយខេត្តខ ោះកុង)  
រចចុរបននមានរុគគលិករខប្ម្ី រង្ករចាំនួន 04 នាក់ ប្ស្ ី03 នាក់ ទទួល រពាបាលអនកជាំងឺស្រុរចាំនួន 365 នាក់ 
កនុងខនាោះ្ស្តីចាំននួ 250 នាក់  និងរុរស្ចាំនួន 115 នាក់ 

– មានម្ណឌ លទតល់ថាន ាំពាបាលជាំងឺឱ្ ស្និយម្ និងថាន ាំប្រឆ្ាំងខម្ខរាគខអដស៍្ចាំនួន 02 កមនលង ខៅម្នៃីរខពទយខេត្ត 
និងម្នៃីរខពទយរមងអកប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល ខដាយបានទតល់ខស្វាដល់អនកទៃុកខម្ខរាគខអដស៍្មដលកាំពុងពាបាលជាំង ឺ   
ឱ្ ស្នយិម្គតិ្ម្កដល់ចុងឆ្ន ាំ2019 (ពុាំមាន) ចាំមណកអនកជាំងកឺាំពុងរស់្ខៅជាម្យួខម្ខរាគខអដស៍្មដលកាំពុង
ទទួលឱ្ស្ៃប្រឆ្ាំងខម្ខរាគខអដស៍្ស្ររុមានចាំនួន  960 នាក់ កនុងខនាោះ៖ 

o អនកជាំងជឺា្ស្តីមានចាំននួ     485 នាក់ 
o អនកជាំងជឺារុរស្មានចាំនួន  445 នាក់ 
o អនកជាំងជឺាកុមារាមានចាំននួ  10 នាក់ 
o អនកជាំងជឺាកុមារមីានចាំននួ   20 នាក់    

– ម្ណឌ លខធវីខត្ស្ត្ម្ខដាយស្ម័ប្គចិត្ត និងរកា រស្មាា ត់្មានចាំននួ 02 កមនលង ( ម្នៃីរខពទយខេត្ត នងិម្នៃីរខពទយ
រមងអកមប្ស្អាំរិល) មដលបានខធវីខត្ស្ត្ម្រកខម្ខរាគខអដស៍្ស្រុរចាំនួន 315 នាក់ ្ស្តី 195 នាក់ កនុងខនាោះខត្ស្ត
វជិាមានចាំននួ 38 នាក់ ្ស្តីចាំននួ 13 នាក់ 

–  រខធវីខត្ស្ត្ម្រកខម្ខរាគខអដស៍្ខៅចុងប្មាម្នដតម្ម្ណឌ លសុ្េភាពទាំង13 មដលបានពិនតិ្យ ្ម្ខលី្ស្តី
មាននទៃខោោះ នដគូ អនកជាំងឺរខរង ប្រជាជនទូខៅ កនុងខនាោះ្ស្តីមាននទៃខោោះមដលបានពនិតិ្យខោោះខលកីដាំរូងចាំននួ  
2,574 នាក់ ្ស្តមីាននទៃខោោះមដលបានខធវីខត្ស្តរកខម្ខរាគអរដស៍្ចាំននួ 2,574 នាក់ ខហយីលទធទលខធវីខត្ស្តគឺ
មាន 02 នាក់ ទៃុកខម្ខរាគខអដស៍្ 

– បានខរៀរចាំចុោះខធវីយុទធនា រទសពវទាយអរ់រ ាំ ស្តពីីជាំងឺប្គុន្ម្ ចុោះបាញ់ថាន ាំម្សួ្ ដាក់ថាន ាំអាមរត្ស្មាល រ់ម្សួ្ខាល   
ចាំននួ 02 ខលីក ទូទាំង 7 ប្ស្កុ/ប្កុង កនុងខេត្តខ ោះកុង  

– បានទសពវទាយដល់្ស្តី មដលមាននទៃខោោះឲ្យម្កពិនតិ្យនទៃខោោះ និងស្ាំរាលកូនជាម្យួឆមរជាំនាញជាខរៀងរាល់មេ
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តម្រយៈ រចុោះទតល់ ខស្វាដល់មូ្លដាឋ ន ររស់្ម្ណឌ លសុ្េភាពទាំង13 
– ប្កុម្ រង្ករខស្វាឯកជនននម្នៃីរសុ្ខាភ្បិាលខេត្ត បានចុោះពប្ងឹង រង្ករខស្វាឯកជន ទាំង 7ប្ស្កុ/ប្កងុ ប្ពម្ទាំង
បានប្ត្ួត្ពនិិត្យលកាណៈឱ្ស្ៃសាថ ន និង រមចកជូន ទាំរង់របាយ រណ៍ស្តអីាំពីប្រត្កិម្មរ ាំខានឱ្ស្ៃ ប្ពម្ទាំង 
ខស្ចកតីជូនដាំណឹងពីឱ្ស្ៃ ដករញ្ា ី រម្យួចាំននួជូនដល់ឱ្ស្ៃសាថ ននីម្ួយៗទងមដរ 

– បានចុោះអខងាត្ប្សាវប្ជាវករណីម្រណៈភាពមាត ្ស្តីខ ម្ ោះ ស្ួស្ សុ្ីម្៉ែន អាយុ 37 ឆ្ន ាំ មុ្េរររខម្ទៃោះ និងរតី
ខ ម្ ោះ ងួន គឹម្ហួរ អាយុ 32 ឆ្ន ាំ មុ្េរររលក់ដូរ មានទីលាំខៅរចចុរបននភូ្ម្ិ2 ស្ង្កា ត់្ដងទង់ ប្កុងខេម្រភូ្ម្ិនៃ ខេត្ត
ខ ោះកុង  មានប្ស្កុកាំខណីត្ខៅ ឃុាំជីផ្អត្ ប្ស្កុៃមបាាំង  ខេត្តខ ោះកុង  មាននទៃខោោះខលីទ4ី ម្កស្ប្មាលខៅម្នៃីរ
ខពទយខេត្តខ ោះកុង រត់្បានទទួលម្រណៈភាពខៅខមា៉ែ ង 11និង50នាទ ី នៃាទី30 មេតុ្លា ឆ្ន ាំ2019 ខដាយខរាគ
វនិិចឆ័យ  Embolie de Liquide amniotique ( រប្ជារទកឹខភាល ោះចូលខៅកនុងស្រនស្្ម្ររស់្មាត យ) ។  

៣.២.៣. ការងារសងគមកចិ្ច អតតីយុទធជន នងិយុេនតីសិមបទា 
– បានទដល់ជាំនួយស្ខ្ង្កគ ោះរនាៃ ន់ ជាខស្បៀង និងស្មាា រខទសងៗដល់ប្រជាជនរងខប្រោះ នងិង្កយរងខប្រោះចាំនួន 06
ប្គួសារ ខដាយកនុង 01 ប្គសួារ ទទួលបាន ខប្គឿងឧរខភាគររខិភាគ និងៃវ ិម្ួយចាំនួន 

– បានចុោះស្ួរសុ្េទុកាជនចស់្ជរាប្កីប្ករម នទីពឹង ជនរងខប្រោះ នងិជនង្កយរងខប្រោះចាំននួ 04 នាក់ 
– បានស្ហ រជាម្ួយគណៈប្រត្ិភូ្កនុងខេត្តខ ោះកុងទដល់ជាំនយួស្ខ្ង្កគ ោះរនាៃ ន់ ជាខស្បៀង និងស្មាា រខទសងៗដល់ 
កុមាររងខប្រោះ និងង្កយរងខប្រោះចាំននួ 02 ខលកី ខដាយកនុងម្ួយប្គសួារទទលួបាន ម្មីា៉ែ មា៉ែ  01 ខកស្ នាំកញ្ច រ់ 
ទឹកខដាោះខរ 01 ៃងធាំ ខប្គឿងឧរខភាគររខិភាគ កនុងខនាោះម្នៃីរបានឧរត្ថម្ាៃវ ិចាំនួន 100,000៛ ខហយីក៏បាន
ទដល់រមនថម្ខៅខស្វាជាំនួយទលូវចារ់ និងទដល់ខស្វាពិខប្រោះខយារល់ 

– បានចុោះមចកអាំខ្យជូនជនពិ រប្កីប្កចាំនួន 26 នាក់ ខដាយបានខប្រីប្បាស់្ៃវ ិពីហរិប្បាក់វភិាគទនស្របុ-
រស្ធម៌្ររស់្មូ្លនិធជិនពិ រ កនុងខនាោះជនពិ រមាន ក់ទទួលបាន៖ ប្ត្ីេ 02 យួរ ទឹកសុ្អុីីវ 01 យួរ ទឹកប្ត្ី 01 
យួរ អាំរិល 02 កញ្ច រ់ ម្ី 01 ខកស្ អងារ 25 គឡូីប្ ម្ នងិៃវ ិចាំនួន 1០០,០០០៛ ខៅសាលាប្ស្ុកមប្ស្អាំរលិ 

– បានរខងាីត្ស្មាគម្ម្នុស្សចស់្ចាំនួន 26 ឃុាំ និង 03 ស្ង្កា ត់្ ខស្មីនឹង 119 ភូ្ម្ិ មដលមានស្មាជិកស្រុរ 4,222
នាក់ ប្ស្ី 2,269 នាក់ ទូទាំងខេត្តខ ោះកុង។ រហូត្ម្កដល់ខពលខនោះស្មាគម្ម្នុស្សចស់្ស្រុរចាំនួន 05 ឃុាំ 
និង 03 ស្ង្កា ត់្ ខស្មីនងឹ 07 ភូ្ម្ិ មដលមានស្មាជិកស្រុរ 745 នាក់ 

– បានចុោះខរីកវគគរណដុ ោះរ ដ្ លស្ដីព ីរឧរត្ថម្ាសាច់ប្បាក់ជូន្ស្តីមាននទៃខោោះ នងិកុមារអាយុខប្ ម្ 02 ឆ្ន ាំ ចាំនួន 
07 វគគ ដល់ម្្នតឃុីាំ/ស្ង្កា ត់្ នងិមូ្លដាឋ ន សុ្ខាភ្ិបាលខៅទូទាំងខេត្ត មដលមានអនកចូលរមួ្ស្រុរចាំនួន 130 នាក់ 
ប្ស្ី 47 នាក់ 

– បានទទលួសាវ គម្ន៍ ខលាកជាំទវ ម្ៃុិនា ភូ្ៃង អភ្ិបាលននគណៈអភ្ិបាលខេត្ត ដឹកនាាំគណៈប្រត្ិភូ្ខេត្ត ចុោះស្ួរ
សុ្េទុកាអនកជម្ាឺ នងិកុមារកាំប្ោ ខៅម្នៃីរខពទយខយាធា,ម្នៃីរខពទយរមងអកខេត្តខ ោះកុង,ម្ណឌ លកុមារកាំប្ោ នងិ
កុមាររស់្ខៅម្ណឌ លជីវតិ្ៃមី ស្រុរចាំននួ 31 នាក់ ប្ស្ី 16 នាក់ កនុងមាន ក់ៗទទួលបាននាំ 01 កញ្ច រ់ធាំ,ទកឹខដាោះខរ 
01ដុាំ និងៃវ ិចាំនួន 20,០០០៛ អនកជម្ាឺ និងអនកទៃុកខម្ខរាគខអដស៏្ចាំនួន 05 នាក់ ប្ស្ី 03 នាក់ ទទួលបានៃវ ិ
ចាំនួន 20,០០០៛,មម្៉ែខដាោះ នងិប្រធានម្ណឌ លជីវតិ្ៃមីទទលួបានៃវ ិចាំនួន 50,០០០៛,ចស់្ជរាចាំនួន 06 នាក់ 
ប្ស្ី 05 នាក់ ទទួលបានៃវ ិចាំនួន 10,០០០៛ 

– បានទទលួសាវ គម្ន៍ ខលាកប្ស្ី ឈ ីវា៉ែ  ប្រធាន ស្.ស្.យ.ក វស័ិ្យសាលាខេត្ត ដកឹនាាំប្កុម្ រង្ករ ស្.ស្.យ.ក    
វស័ិ្យសាលាខេត្ត ប្កុងខេម្រភូ្ម្ិនៃ ម្នៃីរស្ងគម្កិចច អត្ីត្យុទធជន និងយុវនីត្ិស្ម្បទ និងម្នៃីរធម្ម រខេត្ត ខរៀរចាំ
ពិសារនាំរញ្ចុ ក និងខធវីរមងអម្ជាម្ួយរអូនៗ កមួយៗកុមារកាំប្ោ និងជនចស់្ជរាប្កីប្ក មានទីតាំងស្ថិត្ខៅកនុងម្ណឌ ល
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កុមារកាំប្ោខេត្តខ ោះកុង កនុងខនាោះទងមដរខលាកប្ស្ីបានោាំនាាំជា ដូស្ប្មារ់រអូនៗ និងៃវ ិ រមួ្ទាំងខប្គឿង
ឧរខភាគររខិភាគ នងិៃវ ិស្ប្មារ់ម្នុស្សចស់្ 

– បានប្បារពធទិវាជនមានពិ រភាពអនតរជាត្ិេួរខលីកទី37 និងទិវាជនមានព ិរភាពកម្ពុជាេួរខលកីទី21 មដល
មានគណៈអធិរត្ី និងខភ្ញៀវកតិ្តិយស្ ចូលរមួ្ស្រុរចាំនួន 305 នាក់ 

– បានទទលួប្រ ស្លុរស្ពនវិត្តជន និងជនបាត់្រង់ស្ម្បទវជិាា ជីវៈស្រុរចាំននួ 08នាក់ និងបានលុរខចញពី
រញ្ា ីខរីកប្បាក់ខសាធនប្រចាំមេចាំនួន 04នាក់ នងិអនកខៅកនុងរនៃុកចាំនួន 02នាក់ 

– បានទទលួលេិិត្ឧរត្ថម្ាប្បាក់ខរលនខយាបាយរររស្នតិសុ្េស្ងគម្ររស់្និវត្តជនចាំនួន 03រូរ 
– បានខធវីស្ាំខណីសុ្ាំលុរស្ពនិវត្តជន និងជនបាត់្រង់ស្ម្បទវជិាា ជីវៈ ខចញពរីញ្ា ីខរកីប្បាក់ប្រចាំមេ ស្រុរចាំននួ 

07 នាក់ 
– បានខទៃរស្ទិធិជូនស្ិទធិវនតមដលមានជាំងឺខស្នីសុ្ាំខទៃរស្ិទធិចាំនួន 10នាក់  
– បានទទលួប្រ ស្រញ្ចូលនិវត្តជនៃមចីាំនួន 15នាក់ កនុងខនាោះបានខធវរីចចុរបននភាព នងិរញ្ចូ លខ ម្ ោះកនុងរញ្ា ីខរីក
ប្បាក់ខសាធនប្រចាំមេបានចាំននួ 15នាក់ និងអនកខៅកនុងរនៃុកចាំនួន 25នាក់ 

– បានមចករណណ រ.ស្.ស្ រនតជូនអត្តី្ម្្នតីរាជ រសុ្ីវលិចាំនួន 01នាក់ 
– បានទទលួខរៀរចាំលិេិត្ខស្នីសុ្ាំលុរស្ពចាំននួ 01នាក់ 
– បានស្ហ រជាម្ួយប្កមុ្ រង្ករ រ.ជ.ស្ ថាន ក់ក ដ្ លចុោះខរីកទដល់រររស្នតិសុ្េស្ងគម្ររស់្ស្ពជូនប្គួសារ
ស្ពនិវត្តជនចាំនួន 03 នាក់ មដលមានខ ម្ ោះស្ពៈ 1. ហ ុន វា៉ែ ន់ 2. ស្ី ខហៀង 3. ស្ួន ស្ហីា 

– បានប្បារពធពធិីអរអរសាទរេរួអនុស្ាវរយីខ៍លីកទ2ី1 ទិវាម្នុស្សចស់្កម្ពុជា និងទិវាម្នុស្សចស់្អនតរជាត្ិ 1 
តុ្លា ឆ្ន ាំ2019 ខប្ ម្អធរិត្ភីាពដ៏េពង់េពស់្ខលាកជាំទវ ម្ៃុិនា ភូ្ៃង អភ្ិបាល ននគណៈអភ្ិបាលខេត្តខ ោះកុង 
មដលមានគណៈអធរិត្ី និងខភ្ញៀវកិត្តិយស្ចូលរមួ្ស្រុរចាំននួ 843 នាក់ 

– បានប្បារពធទិវាអត្ីត្យុទធជនកម្ពុជា ខប្ ម្អធិរត្ីភាពដ៏េពង់េពស់្ខលាកជាំទវ ម្ៃុិនា ភូ្ៃង អភ្បិាលននគណៈ
អភ្ិបាលខេត្ត មដលមានអនកចូលរមួ្ស្រុរចាំនួន 350 នាក់ 

– បានខរៀរចាំពធិីប្រគល់ Tablets ជូនឃុាំ ស្ង្កា ត់្ទូទាំងខេត្តខ ោះកុង ស្ប្មារ់អនុវត្តកម្មវធិីឧរត្ថម្ាសាច់ប្បាក់ជូន
្ស្តីមាននទៃខោោះ និងកុមារអាយុខប្ ម្ 02ឆ្ន ាំ និងកាំណត់្អត្តស្ញ្ញា ណប្គសួារប្កីប្កតម្ រខស្នីសុ្ាំ មដលមាន
ស្មាស្ភាពចូលរមួ្ចាំននួ 95 នាក់ 

– បានខទៃរស្ទិធិខរីកប្បាក់ជូនប្គសួារអត្ីត្យុទធជនចាំននួ 07 នាក់ 
– ទទួលអត្ីត្យុទធជនមដលខទៃរពីប្កស្ួង រោរជាត្ិ និងប្កស្ួងម្ហានទៃ 798 នាក់ 
– រញ្ចូ លរនៃុកអត្ីត្យុទធជន 05នាក់ 
– ទដល់ប្បាក់រូជាស្ព ម្ួយខលកីដាំរូង និងប្បាក់ធានារា៉ែ រ់រងស្ងគម្ស្រុរចាំនួន 06 នាក់ រ៉ែុមនត 03 នាក់ទទួលបាន
ទឹកប្បាក់រចួស្រុរចាំនួន 23,019,840៛ នងិ 03នាក់ខទៀត្ ពុាំទន់ទទលួបាន 

– ខលាកប្ស្ ី សុ្ឹម្ សុ្េជា ម្្នត ីរយិាល័យសុ្េុមាលភាពកុមារ បានចុោះប្ស្ង់ទនិនន័យជនមានពិ រភាព ខៅកនុង
ប្កុងខេម្រភូ្ម្ិនៃ មានជនមានពិ រភាពចាំនួន 342 នាក់ ប្ស្ី 152នាក់ 

– បានដាក់ហរិមូ្លនិធជិនពិ រខៅតម្វត្តអារាម្ កមនលងខទស្ចរណ៍ នងិប្រមូ្លចាំននួ 04ខលីក បានៃវ ិស្រុរ
ចាំនួន 10,149,300៛។ 

៣.២.៤. ការងារបណតុ ោះបណាត េេជិាជ ជេីៈ នងិការងារ 
– ខៅកនុងឆ្ន ាំ2019 ខនោះស្ថតិ្ិស្ហប្រស្ ប្គោឹះសាថ ន កនុងខេត្តស្រុរចាំននួ 73 ស្ហប្រស្ ប្គឹោះសាថ ន មដលមានកម្មករ
និខយាជិត្កាំពុងរខប្ម្ី រង្ករស្រុរចាំននួ 14, 938 នាក់ ប្ស្ី 8,832 នាក់ កនុងខនាោះមាន៖ 
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o កម្មករនិខយាជិត្មេមរ ចាំនួន 13, 644 នាក់ ប្ស្ី 8,496 នាក់ 
o ពលករររខទស្ ចាំនួន 1, 389 នាក់ ប្ស្ី 386 នាក់ 

– បានចុោះអធិ រកិចច រង្ករសាម្ញ្ាចាំននួ 28 ខលីក មាន 28 ស្ហប្រស្ ប្គោឹះសាថ ន ខដីម្បពីិនិត្យ នងិតម្ដាន រ
អនុវត្តចារ់ស្តីពី រង្ករ និងលកាេណឌ  រង្ករ កនុងខនាោះម្នៃីរបានដាក់កាំហតិ្ខៅខលី ស្ហប្រស្ ប្គឹោះសាថ នចាំននួ 
23 មដលម្និបានរាំខពញស្ាំណុាំ មរររទស្តីពីស្ហប្រស្ ប្គឹោះសាថ នឱ្យបានប្គរ់ប្រន់ខៅខឡយី 

– បានចុោះរញ្ា ិ ខលីខស្ចកដីប្រ ស្ជូនដាំណឹងខរកីស្ហប្រស្ ចាំននួ 10 ស្ហប្រស្ 
– បានចុោះរញ្ា ិ ខលីខស្ៀវខៅខរកីប្បាក់ចាំននួ 01 ស្ហប្រស្ 
– បានខចញលិេិត្អនុញ្ញា ត្ខរីកប្បាក់តម្ប្រព័នធកុាំពយូទ័រចាំននួ 05 ស្ហប្រស្ 
– បានចុោះរញ្ា ិ រខលីខស្ៀវខៅរញ្ា ីប្រចាំប្គឹោះសាថ នចាំនួន 07 ស្ហប្រស្ 
– បានចុោះទិដាឋ  រខលរីទរញ្ញា នទៃកនុងររស់្ស្ហប្រស្ចាំនួន 01 ស្ហប្រស្ 
– បានខចញលិេិត្អនុញ្ញា ត្ខធវ ីរខលីស្ៃិរខវលាកាំណត់្ចាំននួ 10 ស្ហប្រស្ 
– បានខចញលិេិត្អនុញ្ញា ត្ខធវ ីរឈរ់ស្ប្មាកប្រចាំស្បាត ហ៍ចាំនួន 12 ស្ហប្រស្ 
– បានទតល់ខស្ៀវខៅ រង្ករជូនកម្មករនិខយាជិត្មេមរចាំនួន 3,974 កាល 
– បានទតល់រ័ណណ ខស្ៀវខៅ រង្ករ ជូនពលករររខទស្ចាំនួន 1,373 រ័ណណ 
– ប្កុម្ហ ុនខស្នីសុ្ាំខប្រីប្បាស់្ហត្ថពលកម្មររខទស្ចាំនួន 07 ស្ហប្រស្ 
– បានជាំរុញឱ្យមាច ស់្ស្ហប្រស្ ប្គឹោះសាថ ន អនុវត្ត រង្ករហវកឺហវនឹកូនជាងចាំនួន 06 ប្កមុ្ហ ុន ស្រុរចាំនួន 275 
នាក់ ប្ស្ី 159 នាក់ 

– ចុោះរញ្ា ិ ខលីខស្ចកតីប្រ ស្ជូនដាំណឹងស្តីពី (ចលនាខចញ-ចូល) បានចាំននួ 22 ស្ហប្រស្ ប្គឹោះសាថ នកនុងរមួ្
មាន៖ 

o ចលនាខចញ 5,562 នាក់ ប្ស្ ី3,651 នាក់ 
o ចលនាចូល 6,863 នាក់ ប្ស្ី 4,118 នាក់ 

– ប្កុម្អធិ រកិចចររស់្ម្នៃីរ បានខធវីអធិ រកិចចជនររខទស្ជាអនតរប្កស្ងួជាម្ួយប្កស្ួងម្ហានទៃ ខដីម្បពីិនិត្យខល ី  
រ័ណណ រង្ករជនររខទស្ចាំនួន 45 ខលកី មាន 45 ខរលខៅ បានពិនិត្យខឃញីជនររខទស្មដលមានរ័ណណចាំននួ 
1,049 នាក់នងិអនករម នរ័ណណចាំនួន 05 នាក់ 

– បានអម្ដាំខណីរគណៈកម្ម រទី8 ននរដឋស្ភាដឹកនាាំខដាយខលាកជាំទវ ខឡាក ខេង ប្រធានគណៈកម្ម រសុ្ខា   
ភ្ិបាល ស្ងគម្កចិចអត្តី្យុវនតី្ិស្ម្បទ  រង្ករ នងិរណដុ ោះរ ដ្ លវជិាា ជីវៈ នងិកិចច រនារ ី ចុោះជួរស្ាំខណោះស្ាំ
្លជាម្ួយកម្មករ និខយាជតិ្កនុងខរាងចប្ក ខេ ខេ អិន ខរលរាំណងតម្ដានប្ត្ួត្ពនិតិ្យខម្ីល និងមស្វងយល់
អាំពីប្រស្ទិធភាពនន រអនុវត្តចារ់ោក់ពនធ័ នងិវស័ិ្យ រង្ករនិងរណដុ ោះរ ដ្ លវជិាា ជីវៈ ជាពិខស្ស្អងគភាពរដឋ 
និងឯកជនមដលបានអនុវត្ត រទដល់ខស្វាមៃទាំសុ្េភាពតម្រយៈខរឡាជាត្ិរររស្សុ្េស្ងគម្(រ.ស្.ស្) ម្ា៉ែង
វញិខទៀត្ ខដីម្បទីាភាា រ់ ន់មត្ជិត្ស្នទិធរវាងរាជរដាឋ ភ្បិាល និងកម្មករនិខយាជតិ្ 

– ប្គូខពទយនននាយកដាឋ នខពទយ រង្ករ បានម្កពិនតិ្យ យស្ម្បទដល់កម្មករនិខយាជតិ្ខៅខរាងចប្ក KKN ចាំននួ 
1,050 នាក់។ 

៣.២.៥. ការងារេបបធម ៌នងិេចិ្បិ្តសិេបៈ 
– ខភ្លងពណិោទយខចញប្រគុាំបានចាំនួន 27 ខលីក 
– ខភ្លងប្រនពណីខចញប្រគុាំបានចាំនួន 01 ខលីក 
– ខភ្លងនឆយុាាំខចញស្មម្តងបានចាំនួន 06 ខលីក 
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– បានខរីកវគគរណតុ ោះរ ត្ លហវកឹហាត់្នូវរបាាំខភ្លងពណិោទយ និងខភ្លងប្រនពណីមេមរ ដល់ស្ិស្ានុស្ិស្ស 
– បានហវកឹហាត់្ស្លិបៈខលាា នបាសាក់ ជាសាន នដៃមី ខដីម្បខីប្ត្ៀម្ចូលរមួ្អរអរសាទរទិវាវរបធម៌្ជាត្ិ 3 ម្ីនា ខលីកទី
22 ឆ្ន ាំ2020  

– បានហវកឹហាត់្ស្លិបករ-ស្ិលប រនិី ខដីម្បចូីលរមួ្ម្ខហាប្ស្ពស្ិលបៈយុវជនទូទាំងប្រខទស្ 
– បានដឹកនាាំប្កុម្ស្ិលបករចូលរមួ្ម្ខហាប្ស្ពស្ិលបៈយុវជនទូទាំងប្រខទស្ ខៅរាជធានីភ្នាំខពញ 
– បានដឹកនាាំប្កុម្ស្ិលបៈចូលរមួ្កនុងពិធរីិទម្ខហាប្ស្ពស្ិលបៈយុវជនទូទាំងប្រខទស្ឆ្ន ាំទី5 ខដីម្បអីរអរសាទរ ទិវា
វរបធម៌្ជាត្ ិ3 ម្ីនា ខលីកទ2ី1 ឆ្ន ាំ2019 ខៅរាជធានីភ្នាំខពញ  

– បានចូលរមួ្ពិធីខរីក នងិរិទម្ខហាប្ស្ពស្លិបៈ ខលាា នប្ស្ខមាលមស្បកធាំ ខលកីទី2 ខៅខេត្តខរៀម្រារ 
– បានទទលួរបាយ រណ៍សាច់ខរឿងចក់ទាយតម្ទូរទស្សន៍មេស រ កនុងប្កងុខេម្រភូ្ម្ិនៃចាំនួន 02 កមនលង មាន
ចាំនួន 24 ខរឿង  

– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យ រជលួ នងិលក់ CD VCD DVD កនុងប្កងុខេម្រភូ្ម្និៃ ខេត្តខ ោះកុងចាំនួន 12ខលីក 
– បានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យ និងមណនាាំដល់អាជីវករកនុងប្កុងខេម្រភូ្ម្ិនៃចាំនួន 12 ខលកី ឲ្យម្កខធវីចារ់អនុញ្ញា ត្ខៅប្ចក
ខចញចូលមត្ម្ួយ (សាលាខេត្តខ ោះកុង និងសាលាប្កងុខេម្រភូ្ម្ិនៃ )  

– បានចុោះប្ស្ង់សាល កស្ញ្ញា មដលខលីកៃមីបានចាំននួ 22 កមនលង 
– បានចុោះប្ស្ង់អាជីវកម្មកនុងប្កងុខេម្រភូ្ម្និៃមាន ៖ 
  1.ជាងចមាល ក់ខឈចីាំននួ 04 កមនលង  
  2.ស្រិបកម្មមកនឆនខឈចីាំនួន 03 កមនលង 

3.ជាងចក់ពុម្ពសុ្ីម្៉ែង់ត៍្ចាំននួ 05 កមនលង 
4.ជាងមាន ងស្លិាចាំននួ 03 កមនលង 
5.លក់រានខទវតចាំននួ 02 កមនលង 
6.ជាងប្កឡងឹខឈចីាំននួ 01 កមនលង 
7.លក់ខប្គឿងស្ង្កា រមឹ្ចាំនួន 02 កមនលង 

– ប្កុម្ឆ្ម ាំបានចុោះប្ត្តួ្ពិនតិ្យសាថ នីយវាលខភ្លចប្រ្កបានចាំនួន 05 ខលីក មានខភ្ញៀវខទស្ចរណ៍ចូលទស្សនា
ចាំនួន 10 នាក់ ប្ស្ី 03 នាក់ 

– ប្កុម្ឆ្ម ាំបានចុោះប្ត្តួ្ពិនតិ្យសាថ នីយរូងជាំនាងបានចាំនួន 13 ខលីក មានខភ្ញៀវខទស្ចរណ៍ចូលទស្សនាចាំនួន 36 នាក់ 
ប្ស្ី 09 នាក់ 

– ប្កុម្ឆ្ម ាំបានចុោះប្ត្ួត្ពនិិត្យសាថ នីយអូរកីបានចាំនួន 04 ខលីក មានខភ្ញៀវខទស្ចរណ៍ចូលទស្សនាសាថ នីយរុរាណអូរកី
ចាំនួន 290 នាក់ ប្ស្ី 95 នាក់   

– ប្កុម្ឆ្ម ាំបានចុោះប្ត្ួត្ពិនិត្យ និងខបាស្ស្ាំអាត្សាថ នីយភ្នាំមពលបានចាំនួន 03 ខលីក មានខភ្ញៀវខទស្ចរណ៍ចូលទស្សនា
ចាំនួន 115 នាក់ ប្ស្ី 20 នាក់  

– មានស្សិ្ស និស្សតិ្ និងខភ្ញៀវចូលទស្សនាពិព័រណ៍ចាំនួន 300 នាក់ ប្ស្ី 89 នាក់។  
៣.២.៦. ការងារកចិ្ចការនារ ី

– បានខរៀរចាំម្ទីៃិញអរអរសាទរេួរខលីកទី108 ទិវាអនតរជាត្និារ ី8 ម្នីា ឆ្ន ាំ2019 ខប្ ម្ប្រធានរទ “ ខលីកកម្ពស់្
ស្ម្ភាពខយនឌ័្រ នងិ ររាំោរស្ងគម្ខដីម្បអីភ្ិវឌ្ឍធនធានម្នុស្ស ” មានអនកចូលរមួ្ស្រុរ 398 នាក់ ប្ស្ី 338
នាក់ ខៅសាលម្ខហាប្ស្ពខេត្ត 
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– បានខរីកវគគរណតុ ោះរ ត្ លជាំនាញវជិាា ជីវៈ ត់្ខដរ នងិស្ាំអាង យដល់្ស្តីប្កីប្ក ខៅម្ជឈម្ណឌ លអភ្ិវឌ្ឍន៍្ស្តី
ខេត្តខ ោះកុង។ វគគរណតុ ោះរ ត្ លខនោះ មានខរលរាំណង ជួយដល់្ស្តីប្កីប្កខអាយពកួរត់្មានជាំនាញវជិាា ជីវៈ 
កនុង រប្រករមុ្េរររខដីម្បរីខងាីនប្បាក់ចាំណូលកនុងប្គួសារ 

– បានស្ហ រជាម្ួយប្កមុ្ រង្ករប្កស្ួងកិចច រនារ ី ចុោះស្មាា ស្ន៍ប្កុម្្ស្តីខធវីអាំខបាស្ ខៅភូ្ម្ិសាម ច់មានជ័យ 
ស្ង្កា ត់្សាម ច់មានជ័យ ប្កុងខេម្រភូ្ម្ិនៃ  និងប្កមុ្្ស្តីខធវរីង្កគ រខប្កៀម្ ខៅភូ្ម្ិរឹង ឆ្ង ឃុាំបា៉ែ ក់េលង ប្ស្កុម្ណឌ ល
ស្ីមា ខេត្តខ ោះកុង 

– បានខរៀរចាំស្ ិា សាលាពិខប្រោះខយារល់ស្តីពី “  រចូលរមួ្អរ់រ ាំខលីកកម្ពស់្ស្ីលធម៌្ស្ងគម្ ត្នម្ល្ស្ត ី និងប្គសួារ
មេមរ ” ដល់ស្សិ្ានុស្សិ្ស ខៅវទិាល័យខ ោះកុង មានអនកចូលរមួ្ស្រុរ 133 នាក់ ប្ស្ ី73 នាក់។ ខរៀរចាំស្ិ ា
សាលាខនោះកនុងខរលរាំណងរខងាីន រយល់ដឹងអាំពីស្លីធម៌្ស្ងគម្ រញ្ញា ខប្គឿងខញៀន ចារ់ចរាចរណ៍ នងិ ត់្
រនថយរាល់ទស្សនៈឥរយិារៃ អវជិាមាន ររស់្យុវវយ័ 

– បានស្ប្ម្រស្ប្ម្លួករណីអាំខពីហងឹាកនុងប្គួសារចាំនួន 08 ករណី 
– បានស្ប្ម្រស្ប្ម្លួករណីរ ាំខលាភ្ខស្ពស្នថវៈ ចាំនួន 04 ករណី 
– បានស្ហ រជាម្ួយម្នៃីរខទស្ចរណ៍ខេត្ត ចុោះស្ប្ម្រស្ប្ម្ួល កនុងស្ិ ា សាលាទសពវទាយ និង ររ្ញ្ញា រ រ
យល់ដឹងអាំពី រជួញដូរម្នុស្ស និង រខធវីអាជីវកម្មទលូវខភ្ទខលីកុមារ ដល់ស្សិ្ានុស្សិ្សខៅតម្សាលាចាំនួន 
05 ខលីក ៖ ខៅអនុវទិាល័យបា៉ែ ក់េលង និងអនុវទិាល័យ ហ ុន មស្ន ចាំយាម្ កនុងប្ស្ុកម្ណឌ លស្ីមា នងិអនុ
វទិាល័យដងទង់ និងសាលារឋម្ស្ិកាសាម ច់មានជ័យ កនុងប្កុងខេម្រភូ្ម្ិនៃ និងវទិាល័យៃមស្ ឃុាំៃមស្ ប្ស្ុករូទុ-
ម្សាគរ មានអនកចូលរមួ្ស្រុរ 366 នាក់ ប្ស្ី 179 នាក់ 

– បានស្ហ រជាម្ួយប្កមុ្ រង្ករម្កពីប្កស្ួងកិចច រនារ ី ចុោះខរីកវគគទសពវទាយស្តីពី  រទរ់សាា ត់្អាំខពីហងឹាកនុង
ប្គួសារ ដល់ប្រជាពលរដឋចាំននួ 02ភូ្ម្ិ ខៅភូ្ម្ិសាម ច់មានជ័យ ស្ង្កា ត់្សាម ច់មានជ័យ និងភូ្ម្ិ4 ស្ង្កា ត់្ដងទង់ 
ប្កុងខេម្រភូ្ម្ិនៃ មានអនកចូលរមួ្ស្រុរ 137 នាក់ ប្ស្ី 91 នាក់ 

– បានទសពវទាយយុទធនា រ រូពណ៌ស្ 16 នៃា (25.11.2019-10.12.2019) “ រញ្ឈរ់អាំខពីហងឹាខលី្ស្ត ី ” ខទតីម្
ខចញពីខយងីទាំងអស់្រន  តម្រយៈខទកខហវស្រុក ររស់្ម្នៃីរកិចច រនារខីេត្ត 

– បានស្ហ រជាម្ួយអាជាញ ធរឃុាំ ចុោះខរីកវគគរណតុ ោះរ ត្ លស្តីពី  រទរ់សាា ត់្អាំខពហីងឹា  ររ ាំខលាភ្  រជួញដូរ 
និង រខធវីចា្ំ កប្ស្ុកខដាយសុ្វត្ថិភាព បានចាំននួ 5 ខលីក ខៅភូ្ម្ិមប្ស្អាំរិល ភូ្ម្ិចាំ រខប្ ម្ ឃុាំមប្ស្អាំរលិ, 
ភូ្ម្ិទួលគគីរខល ីទួលគគីរខប្ ម្ និងភូ្ម្ិមប្ពកេយង ឃុាំតនូន ប្ស្កុរូទុម្សាគរ មានអនកចូលរមួ្ស្រុរ 233នាក់ 
ប្ស្ ី142 នាក់ 

– បានចូលរមួ្ជាវាគមិនកនុងខវទិ  “ េញុ ាំប្ស្លាញ់ខ ោះកុង ” ចាំននួ 03 ខលីក ខៅប្ស្ុកខ ោះកុង ប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល និង
ប្ស្ុកៃមបាាំង មានអនកចូលរមួ្ស្រុរ 910 នាក់ ប្ស្ី 487 នាក់។ កនុងខវទិ ខនោះមដរ ប្កុម្ រង្ករ រយិាល័យកចិច រ
នារបី្ស្ុក បានខលីកជាស្ាំនួរ អរ់រ ាំទក់ទងនឹងទលរ៉ែោះោល់ននអាំខពីហងឹា  រខធវីចាំ្កប្ស្កុខដាយប្រៃុយប្រថាន 
កនុងខរលរាំណងឲ្យប្រជាពលរដឋបានយល់ដឹងពីរញ្ញា ទាំងខនោះ កុាំឲ្យឆ្រ់ចញ់ខបាកជនខឆលៀត្ឱ្ ស្ម្ួយចាំននួ 
និងបានជូនរង្កវ ន់ខលីកទកឹចិត្តដល់អនកមដលមានភាព ល ហានកនុង រចូលរមួ្ខឆលយីស្ាំនួរទងមដរ 

– បានខរៀរចាំស្ ិា សាលាពប្ងឹងស្ម្ត្ថភាពខយនឌ័្រ ររយិារ័នន និងស្ម្ធម៌្ស្ងគម្ ខឆលីយត្រនឹងត្ួនាទីភារកិចចររស់្ 
គ.ក.ន.ក និង គ.ក.ស្.ក ដល់្ស្តីជាប្រធាន/ស្មាជកិប្កមុ្ប្រឹកា អភ្ិបាលរងប្កុង/ប្ស្កុ ប្រធាន/ស្មាជិកប្កុម្
ប្រឹកាឃុាំ/ស្ង្កា ត់្ អនកទទួលរនៃុកកិចច រនារឃុីាំ/ស្ង្កា ត់្ និងម្្នតីម្នៃីរកចិច រនារខីេត្ត ប្កុង ប្ស្ុក មានអនកចូលរមួ្
ស្រុរ 80 នាក់ ប្ស្ី 72 នាក់ ខៅសាលប្រជុាំ កបាទប្កហម្ខេត្ត 
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– បានស្ហ រជាម្ួយអាជាញ ធរឃុាំរឹងប្ោវ ខរៀរចាំវគគរណតុ ោះរ ត្ លស្តីពី ខរលគាំនិត្ខយនឌ័្រ នងិ ររ្ញ្ញា រ  
ខយនឌ័្រ នងិរញ្ញច ាំងមេសវខីដអូ ខរឿងទមាល យជញ្ញា ាំង ចាំនួន 01 ខលីក ខៅភូ្ម្ិខផ្អល ង ឃុាំរងឹប្ោវ ប្ស្ុកមប្ស្អាំរលិ 
មានអនកចូលរមួ្ស្រុរ 40 នាក់ ប្ស្ី 31 នាក់។ 

៣.២.៧. ការងារពត័ម៌ាន 
– បានៃត្ព័ត៌្មាន និងខធវី រទសពវទាយ ដូចខាងខប្ ម្៖ 

o ៃត្ព័ត៌្មានវខីដអូចាំនួន 216 ព័ត៌្មាន 
o ៃត្ព័ត៌្មានវខីដអូទុកជាឯកសារបានចាំនួន 111 ព័ត៌្មាន  
o ទាយតម្រយៈទូរទស្សន៍ជាត្កិម្ពុជា  ( ទទក ) បានចាំននួ 51 អត្ថរទ 
o ទាយតម្រយៈទូរទស្សន៍បាយន័បានចាំនួន 47 អត្ថរទ 
o ទាយតម្រយៈខទកខហវស្រ ុកម្នៃីរព័ត៌្មានខេត្តបានចាំនួន 170 ខលីក 

– បានខឆលីយឆលងព័ត៌្មានខពលប្ពកឹ និងរាយ រណ៍ខប្គឿងខញៀនតម្វទិយុសាគរខ ោះកុង ដូចខាងខប្ ម្៖ 
o រាយ រណ៍ខប្គឿងខញៀនជូនខលខាធិ រដាឋ នប្រយុទធប្រឆ្ាំងខប្គឿងខញៀនេុស្ចារ់ខេត្តបានចាំនួន 239 ខលីក 
o ខឆលីយឆលងព័ត៌្មាន ទទក ខពលប្ពឹកខមា៉ែ ង 6:30នាទីប្ពឹក បានចាំនួន 25 ខលីក 
o រាយ រណ៍តម្ទូរស័្ពៃចល័ត្បានចាំននួ 02 ខលកី 

– បានទាយរនតផ្អៃ ល់ពីវទិយុជាត្ ិដូចខាងខប្ ម្៖ 
o ទាយរនតផ្អៃ ល់ពីវទិយុជាត្ិ នូវព័ត៌្មានជាត្ិបានចាំនួន 183 អត្ថរទ 
o ទាយរនតផ្អៃ ល់ពីវទិយុជាត្ិ នូវព័ត៌្មានអនតរជាត្បិានចាំនួន 183 អត្ថរទ 
o ទាយរនតផ្អៃ ល់ពីវទិយុជាត្ិ នូវកម្មវធិីស្នៃនាម្ត្ិ  "ជីវតិ្ខយងី ស្ងគម្ខយងី  "បានចាំនួន 235 ខលីក 

– បានទាយផ្អៃ ល់ព័ត៌្មានកនុងខេត្តតម្រយៈវទិយុ ដូចខាងខប្ ម្៖ 
o ទាយសារលិេតិ្ថាវ យប្ពោះពរស្ខម្តចប្ពោះម្ហាកសប្ត្ី នខរាត្តម្មុ្នីនាៃស្ីហនុ ប្ពោះវររាជមាតជាត្ិមេមរកនុង
ខស្រភីាព ខស្ចកតីនៃលៃនូរ និងសុ្ភ្ម្ងគល 

o ទាយនូវប្ពោះរាជសារស្ខម្តចប្ពោះម្ហាកសប្ត្ី នខរាត្តម្មុ្នីនាៃស្ីហនុ ប្ពោះវររាជមាតជាត្ិមេមរ កនុងខស្រភីាព 
ខស្ចកតីនៃលៃនូរ នងិសុ្ភ្ម្ងគល កនុងឱ្ ស្អរអរសាទរេួរខលីកទ1ី08 ននទិវានារអីនតរជាត្ិ 8 ម្ីនា ឆ្ន ាំ2019 

o ទាយរនតផ្អៃ ល់ពីវទិយុជាត្ិកម្ពុជាអាំពីប្រវត្តិប្ពោះករុ្ប្ពោះបាទស្ខម្តចប្ពោះររម្នាៃនខរាត្តម្ ស្ីហមុ្នី ប្ពោះ
ម្ហាកសប្ត្ននប្ពោះរាជា្ចប្កកម្ពុជា កនុងឱ្ ស្រុណយចខប្ម្ីនប្ពោះជនម 67 ប្ពោះវស្ា 

o ទាយសារថាវ យប្ពោះពរស្ខម្តចប្ពោះម្ហាកសប្ត្ី នខរាត្តម្ មុ្ននីាៃស្ីហនុ 
o ទាយប្រសាស្ន៍ស្ខម្តចអគគម្ហាខស្នារត្ីខត្ខជា ហ ុន មស្ន កនុងប្ពឹត្តិ រណ៍ស្ាំខាន់ៗបានចាំនួន 30 ខលីក 
o ទាយសារលិេតិ្ជូនពរស្ខម្តចកិត្តិប្ពទឹធរណឌិ ត្ រ ុន រា៉ែ នី ហ ុន មស្ន ប្រធាន កបាទប្កហម្កម្ពុជា 
o ទាយកិចចប្រជុាំររស់្ ឯកឧត្តម្ ខេៀវ  ញរទីធ ស្តីពីសារព័ត៌្មានអាសុ្ ី
o ទាយផ្អៃ ល់ពិធអីរអរសាទរេរួអនុស្ាវរយីខ៍លីកទី40 នននៃាជ័យជាំនោះ 7 ម្ករា (7 ម្ករា 1979-7 ម្ករា 
2019) 

o ទាយប្ពោះធម៌្ខទស្នាបានចាំនួន 170 ខមា៉ែ ង 
o ទាយពាករណ៍អា ស្ធាតុ្បានចាំននួ 18 ខលកី 
o ទាយខស្ចកតជូីនដាំណឹងខទសងៗររស់្រដឋបាលខេត្តបានចាំនួន 93 អត្ថរទ 
o ទាយព័ត៌្មានកនុងខេត្តបានចាំនួន 42 អត្ថរទ 
o ទាយព័ត៌្មានខពលប្ពឹករយៈខពល30 នាទី បានចាំនួន 1,135 អត្ថរទ 
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o ទាយព័ត៌្មានេលីៗ នូវព័ត៌្មានជាត្ិបានចាំនួន 352 អត្ថរទ 
o ទាយព័ត៌្មានេលីៗ នូវព័ត៌្មានអនតរជាត្ិបានចាំននួ 290 អត្ថរទ 

– បានទសពវទាយសារអរ់រ ាំ  និងស្៉ែបត្តម្រយៈវទិយុ ដូចខាងខប្ ម្៖ 
o ទាយសារអរ់រ ាំ និងស្ប ៉ែត្អរ់រ ាំស្តីពីខប្រោះថាន ក់ននខប្គឿងខញៀនស្រុរចាំននួ  14,400 ខលកី 
o ទាយសារអរ់រ ាំ និងស្ប ៉ែត្អរ់រ ាំ ស្តីពីពសិារខប្គឿងប្ស្វងឹសូ្ម្កុាំខរីកររស្រុរចាំនួន 14,400 ខលីក 
o ទាយសារអរ់រ ាំពីរញ្ញា ជម្ាឺខអដស៍្បានចាំនួន 2,700 ខលកី  
o ទាយសារអរ់រ ាំពីជម្ាឺប្គនុចញ់បានចាំននួ 2,700 ខលីក 
o ទាយស្៉ែបត្ស្តីពីរញ្ឈរ់អាំខពហីងឹាខលី្ស្តីបានចាំននួ 21 ខលីក 

– រញ្ាូ នព័ត៌្មានខៅអគគនាយកដាឋ នទីភាន ក់ង្ករសារព័ត៌្មានកម្ពុជាបានចាំនួន 21 អត្ថរទ 
– សាថ នីយទូ៍រទស្សន៍មានចាំននួ 05សាថ នីយ ៍កនុងខនាោះមាន 

o សាថ នីយទូ៍រទស្សន៍បាយន័ 
o សាថ នីយទូ៍រទស្សន៍អាសុ្ីអាខគនយ ៍
o សាថ នីយទូ៍រទស្សន៍ភ្ីអិនអិន 
o សាថ នីយទូ៍រទស្សន៍ហងសមាស្ 
o សាថ នីយទូ៍រទស្សន៍រស្មីហងសមាស្។ 

– វទិយុអិហវអឹម្ ( FM ) ររស់្រដឋមានចាំនួន 01សាថ នយី ៍ គឺវទិយុសាគរខ ោះកុង 94.50 MHz និងវទិយុ ឯកជនមាន
ចាំនួន 05សាថ នីយ ៍កនុងខនាោះដាំខណីរ រទាយចាំនួន 04សាថ នយី ៍មដល 02សាថ នីយទ៍ាយរនតផ្អៃ ល់ នងិ 02សាថ នីយ៍
ទាយរនតពីរាជធានីភ្នាំខពញ  

– សាថ នីយទូ៍រទស្សន៍មេស រមានចាំនួន 04សាថ នីយ ៍កនុងខនាោះ៖ 
o សាថ នីយទូ៍រទស្សន៍មេស រខ ោះកុង 
o សាថ នីយទូ៍រទស្សន៍មេស រខេម្រា 
o សាថ នីយទូ៍រទស្សន៍មេស រមប្ស្អាំរលិ 
o សាថ នីយទូ៍រទស្សន៍មេស រខៅ មុ្ឹង។ 

– ខគហទាំព័រមានចាំននួ 03 គឺ៖ 
o ខគហទាំព័រ www.kohkongthmeynews.com 
o ខគហទាំព័រ www.rkn-news.com 
o ខគហទាំព័រ www.rcn-news.com ។ 

៣.២.៨. ការងារទនំាកទ់នំងជាមយួរដ្ឋសភា-ប្ពទឹធសភា នងិអធកិារកចិ្ច 
 បានចូលរមួ្ជាម្ួយប្រត្ិភូ្ប្កស្ួងទាំនាក់ទាំនងជាម្យួរដឋស្ភា-ប្ពឹទធស្ភា និងអធិ រកិចច ចុោះតម្ដានប្ត្តួ្ពិនតិ្យ 
 រអនុវត្ត អនុប្កតឹ្យខលេ 64 អនប្ក.រក ស្តពីី រកាំណត់្ និង រប្គរ់ប្គងទីសាន ក់ រប្ត្ួត្ពិនិត្យប្ចកទវ អនតរ
ជាត្ ិ ប្ចកទវ រប្ពាំមដនអនតរជាត្ិ ប្ចកទវ រប្ពាំមដន ខទវភាគ ី ប្ចកទវ រត្ាំរន់ប្ពាំមដន នងិប្ចកទវ រកាំពង់មទស្មុ្ប្ទ ខៅ  
ទូទាំងប្ពោះរាជា្ចប្កកម្ពុជា កិចចស្នាវនិិខយាគ និងលិេិត្រទដាឋ នោក់ព័នធខៅកនុងខេត្តខ ោះកុង បានចាំននួ 
03 ប្ចក 

 បានរនតតម្ដានប្ត្តួ្ពិនតិ្យ  រអនុវត្តអនុប្កឹត្យខលេ 86 អនប្ក.រក ចុោះនៃាទី19 មេធនូ ឆ្ន ាំ1997 ស្តីពលីិេិត្អនុញ្ញា ត្
សាងស្ង់ ប្រ ស្ខលេ 087 ដ.ន.ស្.ប្រក/នក ចុោះនៃាទី11 មេឧស្ភា ឆ្ន ាំ2018 ររស់្ប្កស្ួងខរៀរចាំមដនដ ី      
នគរូរនីយកម្ម នងិស្ាំណង់ ស្តីពី រអភ្ិវឌ្ឍន៍ដី និងកចិចស្នាវនិិខយាគភាសុ្ី និងលិេិត្រទដាឋ នគត្ិយុត្តោិក់ព័នធ

http://www.kohkongthmeynews.com/
http://www.rkn-news.com/
http://www.rcn-news.com/
http://www.rcn-news.com/
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ទូទាំងខេត្ត បានចាំនួន 13 អងគភាព 
 បានចូលរមួ្ជាម្ួយប្រត្ិភូ្ប្កស្ួងទាំនាក់ទាំនងជាម្យួរដឋស្ភា-ប្ពឹទធស្ភា និងអធិ រកចិច ចុោះខធវអីធិ រកិចចខលី រ
ប្គរ់ប្គងរដឋបាល ហរិញ្ាវត្ថុ និង រប្គរ់ប្គងប្ទពយស្ម្បត្តិរដឋកនុង រយិររខិចឆទ2018 នងិរ ត្ ឆ្ន ាំោក់ព័នធចាំនួន 
13 អងគភាព រមួ្មាន៖ ម្នៃីរសាធារណ រ និងដឹកជញ្ាូ ន ម្នៃីរអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ ម្នៃីរកស្ិកម្មរុ ា ប្រមាញ់ និង
ខនសាទ ម្នៃីរខរៀរចាំមដនដ ីនគរូរនីយកម្ម ស្ាំណង់ និងសុ្រខិយាដី ម្នៃីរធនធានទឹក និងឧតុ្និយម្ ម្នៃីរោណិជា
កម្ម ម្នៃីរខទស្ចរណ៍ ម្នៃីរឧស្ាហកម្ម និងស្ិរបកម្ម ម្នៃីរមរ ៉ែ និងថាម្ពល ម្នៃីរខស្ដឋកិចច និងហរិញ្ាវត្ថុ សាខាពនធ
ដារ សាខា ាំកុងប្ត្លូ សាខាគយ និងរដាឋ ករ កនុងខេត្តខ ោះកុង 

 បានចូលរមួ្ជាម្ួយប្រត្ិភូ្ប្កស្ួងទាំនាក់ទាំនងជាម្យួរដឋស្ភា-ប្ពឹទធស្ភា និងអធិ រកចិច ចុោះខធវីអធិ រកចិចស្តីព ី
 រប្គរ់ប្គងរដឋបាល និងហរិញ្ាវត្ថុ និងប្ទពយស្ម្បត្តិរដឋកនុង រយិររខិចឆទ2018 និងរ ត្ ឆ្ន ាំោក់ព័នធខៅតម្    
រ ត្ ម្នៃីរ អងគភាពកនុងវស័ិ្យស្ងគម្កចិចចាំននួ 09 រមួ្មាន៖ ម្នៃីរអរ់រ ាំ យុវជន នងិកីឡា ម្នៃីរសុ្ខាភ្ិបាល ម្នៃីរ
ព័ត៌្មាន ម្នៃីរ រង្ករ និងរណតុ ោះរ ត្ វជិាា ជីវៈ ម្នៃីរធម្ម រ និងសាស្នា ម្នៃីរវរបធម៌្ និងវចិិប្ត្ស្ិលបៈ ម្នៃីរ   
កិចច រនារ ីនងិម្ជឈម្ណឌ លរណតុ ោះរ ត្ លវជិាា ជីវៈ ខេត្តខ ោះកុង  

 បានចូលរមួ្ជាម្ួយប្រត្ិភូ្ប្កស្ួងទាំនាក់ទាំនងជាម្យួរដឋស្ភា-ប្ពឹទធស្ភា នងិអធ ិរកិចច ចុោះខធវី អធិ រកិចច ខលី
 រង្ករប្គរ់ប្គងរដឋបាល និងហរិញ្ាវត្ថុ និងប្គរ់ប្គងប្ទពយស្ម្បត្តិរដឋ កនុង រយិររខិចឆទ2018 និងរ ត្ ឆ្ន ាំោក់ព័នធ 
ខៅតម្រ ត្ អងគភាពកនុងវស័ិ្យរដឋបាលទូខៅ ចាំនួន 11 រមួ្មាន៖ សាលាខេត្ត សាលាប្ស្ុកម្ណឌ លស្ីមា សាលា
ប្ស្ុកខ ោះកុង សាលាប្ស្ុកគរីសីាគរ ស្នង រដាឋ ននគរបាលខេត្ត ពនធនាររខេត្ត ម្នៃរីររសិាថ ន ម្នៃីរមុ្េង្ករ    
សាធារណៈ  ម្នៃីរនប្រស្ណីយ ៍និងទូរគម្នាគម្ន៍ ម្នៃីរមទន រ និងសាលាដាំរូងខេត្ត។ 

៣.២.៩. ការងារធមាការ នងិស្នសនា 
– បានចូលរមួ្ទរ់សាា ត់្ប្ពោះស្ងឃនរអង្កគ ស្អា្ធិរខត្យយចាំននួ 03 ខលីក 
– បានចូលរមួ្កនុងពិធីខវន ន់រណិឌ ររស់្ថាន ក់ដឹកនាាំខេត្តបានចាំនួន 12 ខលីក 
– បានអម្ដាំខណីរថាន ក់ដកឹនាាំខេត្តដមងារខទៀនចាំ្ាំប្ពោះវស្ា និងខប្គឿងឧរខភាគ ររខិភាគប្រខគនប្ពោះស្ងឃ គង់ចាំ
ប្ពោះវស្ាខៅតម្រ ដ្ វត្តប្កងុ ប្ស្ុកកនុងខេត្តបានចាំនួន 27 ខលីក 

– បានចូលរមួ្កម្មវធិីតម្រ ដ្ វត្តកនុងប្កងុ ប្ស្ុកបានចាំនួន 26 ខលីក 
– បានចូលរមួ្ស្ខមាព ធឆលងស្ម្ិទធទលនានាកនុងវត្តបានចាំននួ 01 ខលីក 
– បានចូលរមួ្វគគទសពវទាយស្ដពី ី កិចច រោរកុមារ នងិខរលនខយាបាយ "វត្តស្ងគហកុមារ" ខៅតម្រ ដ្ វត្តប្កុង
ប្ស្ុកកនុងខេត្ត បានចាំននួ 07 ខលីក 

– បានចុោះពិនិត្យសាលាពុទធិកស្កិាបានចាំននួ 08 ខលីក 
– បានចូលរមួ្ខដាោះប្សាយអធកិរណ៍ នងិស្ប្ម្រស្ប្ម្លួតម្រ ដ្ វត្តបានចាំនួន 02 ខលកី 
– បានមចកអាំខ្យដល់ប្គសួារប្កីប្ក មានចាំនួន 12 ខលីក 
– បានចុោះមចកស្មាា រខប្រីប្បាស់្ដល់ជនជាត្ិឥសាល ម្ចាំននួ 25 ប្គួសារស្ថិត្កនុងភូ្ម្ិ4 ស្ង្កា ត់្ដងទង ប្កុងខេម្រភូ្ម្ិនៃ 
– បានទទួលទៃោះចាំនួន 04េនង ពីស្មាគម្ស្ម្ព័នធឥសាល ម្ មដលកនុង 1េនងមានត្នម្ល 1,800$ (ម្ួយោន់ប្បាាំរីរយដុលាល រ) 
ស្រុរ 7,200$ (ប្បាាំពីរោន់ពីររយដុលាល រ) ជូនប្រជាពលរដឋប្កីប្ក ស្ថិត្កនុងភូ្ម្ិ4 ស្ង្កា ត់្ដងទង់ ប្កុងខេម្រភូ្ម្ិនៃ  

– បានស្ហ រជាម្ួយសាខាប្កមុ្ជាំនុាំខម្តូ្ឌ្ីស្ៃមា៉ែ ខស្ដូនៃមស្ ចុោះមចកស្មាា រស្កិាដល់ខកមងៗ ចាំនួន 70 នាក់ នងិ
មចកអាំខ្យជូនប្គួសារប្កីប្កមដលេវោះខាត្ចាំនួន 08 ប្គួសារ 

– បានស្ហ រជាម្ួយប្កមុ្ជាំនុាំខម្តូ្ឌ្ីស្ៃកតីខម្តត ខេត្តខ ោះកុង ទតល់អាហារូរករណ៍ដល់ស្ិស្សេវោះខាត្ចាំនួន06នាក់ 
និងមចកស្មាា រស្កិាដល់ស្សិ្ានុស្សិ្សចាំនួន 60 នាក់។ 
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ស្ថតិ្វិត្តអារាម្-ប្ពោះស្ងឃ-អាចរយ-គណៈកម្ម រ -តជ-ីយាយជ-ីខកមងវត្ត ឆ្ន ាំ2019 

ររយិាយ 
ចាំននួវត្តអារាម្ នងិប្ពោះស្ងឃទូទាំងខេត្តខ ោះកុងឆ្ន ាំ2019 

ស្រុររមួ្ គណ:ម្ហាន ិយ គណ:ធម្មយុត្តកិន ិយ 
វត្ត 53 វត្ត 47 វត្ត 06 វត្ត 
ប្ពោះស្ងឃ 435 អងគ 373 អងគ 62 អងគ 

ររយិាយ 
មទនកអាចរយគណៈកម្ម រ នងិអនកសាន ក់ខៅវត្តទូទាំងខេត្តខ ោះកុងឆ្ន ាំ2019 

ស្រុររមួ្ 
គណៈម្ហាន ិយ គណៈធម្មយុត្តកិន ិយ 

ប្រសុ្ ប្ស្ ី ប្រសុ្ ប្ស្ ី
អាចរយ-អាចរនិ ី 115 នាក់ 104 នាក់ 01 នាក់ 09 នាក់ 01 នាក់ 
គណៈកម្ម រវត្ត 204 នាក់ 181 នាក់ 16 នាក់ 07 នាក់ 00 នាក់ 
តជី និងដូនជ ី 80 នាក់ 19 នាក់ 48 នាក់ 05 នាក់ 08 នាក់ 
អនកសាន ក់ខៅវត្ត 114 នាក់ 100 នាក់ 00 នាក់ 08 នាក់ 06 នាក់ 

តរាងស្ថតិ្មិទនកពុទធកិ ឆ្ន ាំ2019 

ររយិាយ 
ចាំននួស្ថតិ្ខិេត្តខ ោះកុង 

ស្រុររមួ្ ម្ហាន ិយ ធម្មយុត្ត ិ ខទសងៗ 
សាលាពុទធកិរឋម្ស្កិា 08 សាលា 07 សាលា 01 សាលា ផ្អអ ក 02 នងិ 01ម្និទន់

មានចារ់ 
រ ណ្ ល័យ 06 កមនលង 06 កមនលង ០០  
ស្ម្ណស្សិ្ស 120 86 អងគ/នាក់ 34 អងគ/នាក់  
ប្គូរខប្ងៀនប្ករេ័ណឌ  02 នាក់ 02 នាក់ ០០ 01 រូររខប្ម្ី រកនុងម្នៃីរ 
ប្គូរខប្ងៀនទទួលប្បាក់និចចភ្ត្ត ិ 01 អងគ 01 អងគ 00 អងគ  
ប្គូរខប្ងៀនជារ់កិចចស្នា 08 អងគ/នាក់ 06 អងគ/នាក់ 02 អងគ/នាក់  
គណៈប្គរ់ប្គងសាលា 01 អងគ 01 អងគ 00 អងគ នាយករង 

ស្ថតិ្ោិហរិសាស្នា (ប្គសឹ្ៃ-ឥសាល ម្) ឆ្ន ាំ2019 

ខ ម្ ោះសាស្នា ខ ម្ ោះន ិយ 
ររស័ិ្ទ 

វហិារ សាន ក់ រ ស្ ូរា៉ែ វ សាលា 
ប្រសុ្ ប្ស្ ី ស្រុរ 

ឥសាល ម្  5,484 5,111 10,595 12 - 04 12 

ប្គឹស្ៃ 

I- តូ្លកិ 70 67 134 02 - - 02 
II-ប្រូខត្ស្តង់ 
 ខម្ៃូឌ្ីស្ៃ 
 ខប្ពស្រ ីខធរាន 
 ខស្ខវនខដយខអដខវនទសី្ៃ 

358 405 763 07 17 - 06 

ម្ហាយាន អុី វ ន់តវ 04 06 10 01 - - - 
បានហ ស្មាគម្បានហ 24 21 45 00 01 - 01 
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៣.២.១០  រង្ករសាលាដាំរូង 
– ផផ្ាកលៅប្កមលសុើបសួរ   

o ស្ាំណុាំ ខរឿងស្ល់ពីមុ្នចាំនួន 124 ខរឿង  
o ស្ាំណុាំ ខរឿងចូលៃមីចាំននួ 436 ខរឿង  
o ស្ាំណុាំ ខរឿងចត់្ ររចួចាំនួន 306 ខរឿង  
o ស្ាំណុាំ ខរឿងកាំពុងចត់្ រចាំនួន 254 ខរឿង 

– មទនកខៅប្កម្ជាំនុាំជាំរោះ  
o ស្ាំណុាំ ខរឿងស្ល់ពីមុ្នចាំនួន 43 ខរឿង  
o ស្ាំណុាំ ខរឿងចូលៃមីចាំននួ 315 ខរឿង  
o ស្ាំណុាំ ខរឿងចត់្ ររចួចាំនួន 331 ខរឿង 
o ស្ាំណុាំ ខរឿងកាំពុងចត់្ រចាំនួន 27 ខរឿង 

– មទនកតុ្លា ររដឋរបខវណី  
o ស្ាំណុាំ ខរឿងស្ល់ពីមុ្នចាំនួន 98 ខរឿង  
o ស្ាំណុាំ ខរឿងចូលៃមីចាំននួ 235 ខរឿង  
o ស្ាំណុាំ ខរឿងចត់្ ររចួចាំនួន 193 ខរឿង  
o ស្ាំណុាំ ខរឿងកាំពុងចត់្ រចាំនួន 140 ខរឿង។ 

៣.២.១១. ការងារអយយ ការអមស្នលាដ្បំងូ 
– ស្ាំណុាំ ខរឿងស្ល់ពីមុ្នចាំននួ  94 ខរឿង  
– ស្ាំណុាំ ខរឿងចូលៃមីចាំននួ 462 ខរឿង  
– ស្ាំណុាំ ខរឿងចត់្ ររចួចាំននួ 484 ខរឿង  
– ស្ាំណុាំ ខរឿងកាំពុងចត់្ រចាំនួន 74ខរឿង ។ 

៣.៣.  រព្រប់ព្រងដី្ធល ីធនធានធម្មជាតិ បរិសាថ ន  រផព្បព្បួលអា សធាតុ និងខព្គះម្ហនតរាយ 

៣.៣.១. ការងារលរៀបច្ផំដ្នដ្ ីនររបូនយីកមា សំណង ់នងិសុរលិោដ្ ី
– ការចុ្ោះបញ្ជ ីដ្មីានេកខណៈជាប្បពន័ធ 
ប្កុម្ រង្ករចុោះរញ្ា ីជាប្រព័នធមរងមចកជា 03ប្កុម្ មដលកាំពុងរាំខពញ រង្ករចុោះរញ្ា ីជាប្រព័នធខៅ ប្កុងខេម្រភូ្ម្និៃ 

ចាំនួន 02ប្កុម្ នងិខៅប្ស្កុគីរសីាគរចាំននួ 01ប្កមុ្ ខដាយទទួលបានលទធទលដូចខាងខប្ ម្៖ 
o ប្រមូ្លទនិនន័យបានចាំនួន 4,393 កាលដ ី
o រញ្ចូ លទនិនន័យបានចាំនួន 4,277 កាលដ ី
o គូស្កាលដីចាំននួ  4,237 កាលដ ី
o វាស់្មវងបានចាំនួន  7,075 កាលដ ី
o ខចញរ័ណណបានចាំនួន  4,177 កាលដ ី
o មចករ័ណណបានចាំនួន  1,075 កាលដ ី

– ប្រ ស្ត្ាំរន់វនិចិឆ័យបានចាំននួ 05ភូ្ម្ ិ
– បានរញ្ច រ់រិទទាយជាសាធារណៈចាំនួន 06ភូ្ម្ិ ខស្មីនិង 2,417 កាលដ ី
– ចុោះរញ្ា ីដីរដឋមានចាំននួ 02ប្កមុ្ បានចាំនួន 03ប្កុម្ហ ុនខស្មនីិង 13,344 ហកិត។ 
– ការចុ្ោះបញ្ជ ីដ្មីានេកខណៈដ្ឋច្ល់ដ្ឋយដុ្ ំ
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កនុងឆ្ន ាំ2019 ខនោះបានខចញរ័ណណប្គរ់ប្រខភ្ទចាំនួន 1,226 រ័ណណ កនុងខនាោះ ៖ 
o  រចុោះរញ្ា ីខលីកដាំរូងលកាណៈជាប្រព័នធចាំនួន 21 រ័ណណ 
o  រចុោះរញ្ា ីខលីកដាំរូងដាច់ខដាយដុាំចាំននួ 47 រ័ណណ 
o  រខចញរ័ណណទុត្ិយតចាំនួន   05 រ័ណណ 
o  រខទៃរអចលនវត្ថុទាំងមូ្លចាំនួន  666 រ័ណណ  
o  រខទៃរអចលនវត្ថុខដាយរាំមរកចាំនួន  131 រ័ណណ 
o រញ្ញា ក់ព័ត៌្មានសុ្រខិយាដីចាំននួ  08 រ័ណណ 
o រតូរប្រខភ្ទដចីាំនួន    01 រ័ណណ 
o ចុោះរញ្ា ីខទៃរស្ិទធជិួលអចិន្នតយច៍ាំនួន  12 រ័ណណ 
o ចុោះរញ្ា ីមកត្ប្ម្ូវសាវតចាំននួ   09 រ័ណណ 
o  រចុោះរញ្ា ីទៃុកផ្អត ក់    11 រ័ណណ 
o មស្វងរកចាំណុចប្ពាំចាំននួ   01 រ័ណណ 
o  រដាក់រនៃុក    174 រ័ណណ 
o  រខលីកមលងរនៃុក    140 រ័ណណ។ 

– ការលដ្ឋោះប្ស្នយេវិាទដ្ធីៃ ី
o ថាន ក់ម្នៃីរ និង រយិាល័យ ដនស្ភ្ ប្ស្ុកមប្ស្អាំរលិ ប្ស្កុៃមបាាំង និងប្ស្ុករូទុម្សាគរ ខដាយមាន រ 
ស្ហ ររខចចកខទស្ពីប្រត្ិភូ្ប្កស្ួង ដនស្ ដឹកនាាំខដាយឯកឧត្តម្  ខទព ធន រដឋខលខាធ ិរប្កស្ងួ ដនស្ 

និងអាជាញ ធរមដនដ ីបានខដាោះប្សាយរញ្ច រ់ទាំនាស់្ដីធលដ៏ីរា ាំនរដីចាំ រអាំខៅជាម្ួយប្រជាពលរដឋ 585 ប្គួសារ
ខៅប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល ប្ស្ុកៃមបាាំង និងប្ស្ុករូទុម្សាគរ។ រចចុរបននកងវសិ្វកម្ម បាននិងកាំពុងឈូស្ឆ្យទលូវ 
ខហយីប្កុម្ រង្ករបានខរៀរចាំមរងមចកដីជូនប្រជាពលរដឋទាំង 585 ប្គួសារ 

o  រយិាល័យ ដនស្ភ្ ប្ស្កុមប្ស្អាំរលិ ស្ហ រជាម្ួយប្រត្ិភូ្ប្កស្ងួដនស្ និងអាជាញ ធរមដនដី បានចុោះ
ស្ិកាទីតាំងដីរណតឹ ងទម្ទរដីប្រជាពលរដឋចាំនួន 36 ប្គសួារ ខៅឃុាំជីេខលី ប្ស្កុមប្ស្អាំរលិចាំននួ 01 
ខលកី 

o  រយិាល័យ ដនស្ភ្ ប្ស្ុកមប្ស្អាំរលិ និងប្ស្កុរូទុម្សាគរ ស្ហ រជាម្យួអាជាញ ធរមដនដី ឃុាំប្ស្កុ 
និងថាន ក់ខេត្ត ដឹកនាាំខដាយខលាក សុ្េ សុ្ទធ ី អភ្ិបាលរងខេត្ត បានចុោះស្កិាអត្តស្ញ្ញា ណប្រជាពលរដឋ
មដលរតឹងទម្ទរដ ីខៅឃុាំជេីខប្ ម្  ប្ស្ុកមប្ស្អាំរលិ នងិឃុាំកខ ត្ លប្ស្ុករូទុម្សាគរ  

o ខៅកនុងឆ្ន ាំ2019 ខនោះ  រយិាល័យ ដនស្ភ្ ប្ស្ុក/ប្កុងទាំង7 បានចូលរមួ្ខដាោះប្សាយវវិាទដីធលីខប្ៅទប្ម្ង់
សុ្រខិយាដីចាំននួ 23ករណីកនុងខនាោះខដាោះប្សាយរញ្ច រ់សាថ ពរ 14 ករណី នងិ 09 ករណីខទៀត្ម្ិនទន់រញ្ច រ់  

o  រយិាល័យ ដនស្ភ្ ប្កុង/ប្ស្ុកទាំង7 បានចូលរមួ្ស្ហ រជាម្ួយប្ពោះរាជអាជាញ ខេត្តខ ោះកុងចុោះអនុវត្ត
សាលប្កម្ចាំនួន 09 ខលកី។ 

– ការលរៀបច្ផំដ្នដ្ ីនងិនររបូនយីកមា 
o  រយិាល័យ ដនស្ភ្ ប្ស្កុមប្ស្អាំរលិ បានចូលរមួ្ប្រជុាំជាម្ួយអាជាញ ធរមដនដ ី ចុោះកាំណត់្និយាម្ រ
កាំណត់្ប្ពាំប្រទល់ឃុាំជេីខលី នងិឃុាំដងមពង   

o  រយិាល័យ ដនស្ភ្ ប្ស្កុៃមបាាំង និងប្កមុ្ រង្ករចាំខោោះកចិច បានចុោះខបាោះរខង្កគ លប្ពាំដីររស់្ប្រជាពលរដឋ
និងដីនប្ពអភ្ិរកសបានចាំននួ 11រខង្កគ ល កនុងឃុាំឬស្សបី្ជុាំ ប្ស្កុៃមបាាំង 
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o  រយិាល័យ ដនស្ភ្ ប្កុងខេម្រភូ្ម្ិនៃ បានចូលរមួ្ប្រជុាំជាម្យួម្នៃីរររសិាថ នខេត្ត និងបានចុោះកាំណត់្និយាម្
 រប្ពាំប្រទល់មដនជប្ម្កស្ត្វនប្ពោម្ប្កខសារ ចាំននួ 04 ខលីក 

o បានខរៀរចាំ រប្រជុាំវឌ្ឍនភាពថាន ក់ម្នៃីរ នងិ រយិាល័យ ដនស្ភ្  រង្ករកសាងមទនទីខប្រីប្បាស់្ដតីម្
ប្ស្ុក/ប្កងុជិត្បានរញ្ច រ់ជាសាថ ពរ  

o ខលាកប្រធានម្នៃីរ និងម្ប្នីត រយិាល័យ ដនស្ភ្ ប្ស្ុកម្ណឌ លស្ីមា បានចូលរមួ្ប្រជុាំពិភាកាស្តីពី រ
ខលីកស្ាំខណី ត់្ខឆវៀលដីជូនប្រជាពលរដឋខៅភូ្ម្ិខ ោះខបា៉ែ  ឃុាំបា៉ែ ក់េលង នងិភូ្ម្ទិួលគគីរ ឃុាំទួលគគីរ 
ប្ស្ុកម្ណឌ លស្ីមា។ 

–  រខចញលេិតិ្អនុញ្ញា ត្សាងស្ង់  
បានខចញលិេិត្អនុញ្ញា ត្សាងស្ង់ចាំនួន 3០គខប្មាង កនុងខនាោះ៖ 

o ស្ាំណង់ភូ្ម្ិប្គឹោះចាំនួន  02 កមនលង 
o ស្ាំណង់ទៃោះមលវងចាំនួន 09 កមនលង  
o ស្ាំណង់ចាំរុោះចាំនួន  11 កមនលង 
o ស្ាំណង់ទៃោះជួលចាំនួន  06 កមនលង 
o ស្ាំណង់ពប្ងកីរមនថម្  01 កមនលង 
o ស្ាំណង់ររងចាំនួន  01 កមនលង 

– លិេិត្អនុញ្ញា ត្ខរីក រដាឋ ន  27 កមនលង 
– លិេិត្អនុញ្ញា ត្រិទ រដាឋ ន   26 កមនលង  
– ប្រត្ិភូ្ប្កស្ួងខរៀរចាំមដនដី នគរូរនីយកម្ម នងិស្ាំណង់ អាជាញ ធរមដនដីខេត្ត ប្ស្ុក ឃុាំ បានចុោះស្កិាទីតាំងដ ី
ស្ម្បទនស្ងគម្កិចចខៅប្ស្ុកខ ោះកុង និងប្ស្ុកៃមបាាំងចាំននួ 02ខលីក ។ 

៣.៣.២. ការងារបរសិ្នា ន នងិអនាមយ័ 
– បានកសាងស្ាំណុាំ ខរឿងរញ្ាូ នខៅសាលាដាំរូងខេត្តចាំននួ 153 ករណី 
– បានពិន័យអនតរ រណ៍ខល ីរប្រមូ្លដកឹជញ្ាូ នទល-អនុទលធនធានធម្មជាត្ិចាំនួន 19 ករណី 
– បានចរ់ឃាត់្ខឈអីារចាំនួន 23ម្3212 +ខឈ ីត រចាំនួន 354 ស្នលឹក 
– បានចរ់ឃាត់្ខឈបី្រណិត្ចាំនួន 6.407ម្3 +1,875គីឡូប្ ម្      
– បានចរ់ឃាត់្រ្យនតចាំននួ 332 ខប្គឿង 
– បានចរ់ឃាត់្អារ ុល 01 ខប្គឿង ទូកមាន់មច 02 ខប្គឿងមា៉ែ សុ្ីនទូក 02 ខប្គឿង អូរ័រចាំននួ 01 ខប្គឿង ខអសាា វាទ័រ
ចាំនួន 01 ខប្គឿង ខទចប្កយានយនតចាំនួន 02 ខប្គឿង 

– បានចរ់ឃាត់្ ាំខភ្លីងនចន ចាំននួ 05 ខដីម្  ាំរតិ្ចាំននួ 06 ខដីម្ និងចរ រ់ 02 ខដមី្ 
– បានចរ់ឃាត់្ធយូងបាវចាំនួន 142 បាវ 
– បានចរ់ឃាត់្ឧរករណ៍ឆក់ប្ត្ីចាំនួន 06 ខប្គឿង អាគុយ 02 ខប្គឿង 
– បានរុោះខររីខង្កគ លចរ់យកដីខធវជីាកម្មស្ទិិធចាំននួ 4,349 ខដមី្ 
– បានរុោះខរអីនាៃ ក់ស្ត្វនប្ពចាំននួ 7,375 មេស 
– បានរុោះខរមី្ងចរ់ស្ត្វនប្ពចាំននួ 9,891 មម្៉ែប្ត្ 
– បានរុោះខរទីបធយូងចាំននួ 03 ទប 
– បានរុោះខរលីរដាក់ស្ត្វនប្ពចាំននួ 53 លរ 
– បានរុោះខរេីៃម្ចាំនួន 46 េៃម្ នងិសាព ន 02 កមនលង 
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– បានរុោះខរកូីនខឈហូីរមទលចរ់យកដីខធវីជាកម្មស្ិទិធចាំនួន 329 ខដីម្ 
– បានខបាោះសាល កស្ញ្ញា ហាម្ រ់រុករានដីនប្ពចាំនួន 14,123 សាល ក 
– បានប្ពមលងស្ត្វនប្ពចូលកនុងនប្ពធម្មជាត្ចិាំនួន 408 កាល 
– បានខធវីកិចចស្នា និង រអរ់រ ាំទសពវទាយចារ់ ចាំនួន 47 រូរ 
– បានពនលត់្ខភ្លីងខឆោះនប្ពចាំនួន 25 ករណី 
 បានដាាំសាត រខទបងីវញិកូនខដីម្ខ ង ងចាំនួន 697,200 ខដមី្ និងកូនខដីម្ខរង ខដីម្កខ ោះ ខដីម្ប្កញូង ខដមី្
គគីរ ខដីម្ខឈទីលចាំនួន 719,000 ខដីម្ និងខដីម្ឫស្សទីាំោាំងមទអម្ចាំនួន 5,700 ខដីម្ ស្រុរចាំនួន 1,421,900ខដីម្ 

 បានខធវីកិចចស្នា រោរររសិាថ នស្ប្មារ់ស្ាំណង់ទៃោះចិញ្ច ឹម្ស្ត្វប្ត្ខចៀក ាំចាំនួន 18 ទៃោះ  
 បានខធចីកិចចស្នា រោរររសិាថ នស្ប្មារ់អាជីវកម្មេាច់ស្ាំណង់ចាំននួ 19 ទតីាំង  
 បានខធវីកិចចស្នា រោរររសិាថ នស្ប្មារ់គខប្មាងអាជីវកម្ម យដីប្កហម្ ចាំនួន 07 អាជីវកម្ម  
 បានពិនតិ្យរញ្ញា ក់រខចចកខទស្ខលីគខប្មាងមូ្លនធិិឃុាំ ស្ង្កា ត់្ ប្កុង/ប្ស្ុក ខេត្តចាំនួន 46 គខប្មាង 
 បានចុោះពិនិត្យករណីគខប្មាងសាងស្ង់ទលូវប្ លប្គួស្ប្កហម្ចាំនួន 03 មេស ប្រមវង 1,550 មម្៉ែប្ត្ កនុងឃុាំឫស្សបី្ជុាំ 
ប្ស្ុកៃមបាាំង ខេត្តខ ោះកុង  

 បានចុោះពិនិត្យករណីខស្នីសុ្ាំរខញ្ចញស្ាំណល់ឧស្ាហកម្ម នងិស្ាំណល់រងឹខៅទីលានចក់ស្ាំរាម្សារុ ាំខប្ត្ឌ្ញី ខៅ
ត្ាំរន់ខស្ដឋកិចចពិខស្ស្ខ ោះកុង 

 បានស្ហ រជាម្ួយរដឋបាលខេត្ត ខរៀរចាំប្បារពធទិវាររសិាថ នជាត្ិ នងិររសិាថ នពិភ្ពខលាក 5 ម្ិៃុនា ខប្ ម្ប្រធាន
រទ « ររាំពុលេយល់» និងពធិីដាាំកូនខ ង ងចាំនួន 10,០០០ ខដីម្ ខលីនទៃដ ី28.54 ហកិត មានអនកចូលរមួ្ 
ចាំនួន 610 ខៅភូ្ម្ិតមាឃ ឃុាំអណតូ ងទឹក ប្ស្ុករុទុម្សាគរ ខេត្តខ ោះកុង 

 បានស្ហ រជាម្ួយរដឋបាលខេត្ត ខរៀរចាំប្បារពធទិវាអនាម័្យររសិាថ នជាត្ិ 23 វចិចិ  ខប្ ម្ប្រធានរទ «ភូ្ម្សិាអ ត្ 
សុ្េភាពលអ» មានអនកចូលរមួ្ចាំនួន 700 នាក់ ខៅវទិាល័យបា៉ែ ក់េលង ឃុាំបា៉ែ ក់េលង ប្ស្ុកម្ណឌ ស្ីមា ខេត្តខ ោះកុង 

 បានចុោះខរីកវគគអរ់រ ាំទសពវទាយអាំពី រមប្រប្រលួអា ស្ធាតុ្ និងអនុប្កតឹ្យខលេ113 ស្ដីពី រប្គរ់ប្គងស្ាំណល់
រងឹទីប្រជុាំជន ខៅប្ស្កុខ ោះកុង និងប្ស្ុកគីរសីាគរ ចាំនួន 04 វគគ 

 បានចូលរមួ្មចកមុ្ងជូនប្រជាស្ហគម្ន៍ចាំននួ 150 ប្គួសារ ខស្មី 150 មុ្ង ខៅស្ហគម្ន៍ស្ប្ម្ស់្ទឹកធាល ក់ឆ្យ
12 ជាន់ កនុងប្ស្ុករូទុម្សាគរ ខេត្តខ ោះកុង 

 បានចុោះខធវីកិចចស្នាជាម្ួយស្ហគម្ន៍ទទួលពូជស្ត្វខៅស្ហគម្ន៍ត្ាំរន់ រោរធម្មជាត្ិនាពិស្ីចាំនួន 29 ប្គួសារ 
 បានចុោះពប្ងឹង និងពនិិត្យមកស្ប្ម្ួលលកានតកិៈស្ហគម្ន៍ត្ាំរន់ រោរធម្មជាត្ិខ ោះ ព ិ ខៅឃុាំខ ោះ ពិ ប្ស្ុក
ខ ោះកុង 

 បានចុោះស្ប្ម្រស្ប្ម្លួដាំខណីរទស្សនៈកិចចស្កិាររស់្ស្ហគម្ន៍  មដលម្កពីរ ត្ ខេត្ត ម្កទស្សនកចិចស្ិកា 
មស្វងយល់ និងដកពិខសាធន៍ពីស្ហគម្ន៍ត្ាំរន់ រោរធម្មជាត្ិរឹង ឆ្ង  នងិស្ហគម្ន៍ត្ាំរន់ រោរធម្មជាត្ិ
ោម្ប្កខសារ ខេត្តខ ោះកុង 

 បានខរីកវគគរណតុ ោះរ ត្ លដល់ម្្នតីពចីារ់ស្តពីីត្ាំរន់ រោរធម្មជាត្ិ ចារ់ខទសងៗ នងិលិេិត្គត្ិយុត្តោក់ព័នធ 
ជាពិខស្ស្នីត្ិវធិកីនុង រខរៀរចាំចងប្កងសុ្ាំខរឿងខៅតុ្លា រ រខរៀរស្រខស្ររបាយ រណ៍ កាំណត់្ខហតុ្ នងិ រ
ទុកដាក់ឯកសារ ចាំនួន 02 ដង 

 គខប្មាងវនិិខយាគអភ្ិវឌ្ឍន៍ខទស្ចរណ៍ធម្មជាត្ិខាន ត្តូ្ចខប្ ម្ 10 ហកិត មានចាំនួន 20 គខប្មាង (05គខប្មាង
កាំពុងស្ថតិ្កនុងដាំខណីរ រខស្នសុី្ាំ) 

 បានខបាោះរខង្កគ លប្ពាំគខប្មាងវនិិខយាគអភ្ិវឌ្ឍខទស្ចរណ៍ធម្មជាត្ិខាន ត្តូ្ចខប្ ម្ 10 ហកិត ចាំនួន 15 គខប្មាង។   
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៣.៣.៣. ការងារស្នធារណការ នងិផកេមអលស្នភណ័ភាព 
 ចាំនួនទលូវកនុងខេត្តស្រុរមានចាំននួ 06 មេស  

o ទលូវជាត្ិខលេ 48 
o ទលូវខេត្តខលេ 1483 
o ទលូវខេត្តខលេ 1489 អា 
o ទលូវខេត្តខលេ 1485 អា 
o ទលូវខេត្តខលេ 1486  
o ទលូវខេត្តខលេ 1489 
មានប្រមវងស្ររុ 282,224 គឡូីមម្៉ែប្ត្ ។ 

 ខៅកនុងឆ្ន ាំ2019 ម្នៃីរសាធារណ រ និងដកឹជញ្ាូ នខេត្តខ ោះកុង ម្ិនមាន រកសាងរមនថម្ចាំននួមេសទលូវខទ មាន
មត្ រង្ករជួស្ជុលេរួកនុងឆ្ន ាំ2019 គ ឺទលូវជាត្ិខលេ48 ( រង្ករជួស្ជុលេូចខាត្ខដាយសារជាំនន់ទឹកខភ្លៀង) ទលូវ
ជាត្ិខលេ48 ( រង្ករជួស្ជុលទលូវខរតុ្ងខឡងីវញិ ខៅប្ចកប្ពាំមដនចាំយាម្) និងទលូវជាត្ិខលេ48 ចស់្ ( រង្ករ
ជួស្ជុលទលូវខឡងីវញិ) 

 ខរីខធៀរជាម្យួឆ្ន ាំ2018 មាន រខកីនខឡងី 43.800 គីឡូមម្៉ែប្ត្ (ឆ្ន ាំ2018 ប្រមវង 238.424 គីឡូមម្៉ែប្ត្) ខកីន
ខឡងី៖  

o ទលូវខេត្តខលេ 1485 អា (ទលូវខៅតនូន) ប្រមវង 24.800 គីឡូមម្៉ែប្ត្ 
o ទលូវខេត្តខលេ 1486 អា ប្រមវង 19 គីឡូមម្៉ែប្ត្ )សាង់ស្ង់ខដាយកងវសិ្វកម្ម(  

ស្ាំរល់៖ ទិននន័យឆ្ន ាំ2018 គឺប្ស្ង់យកមត្ទលូវមដលម្នៃីរបានសាងស្ង់រចួ ចាំមណកឯឆ្ន ាំ2019 គឺប្ស្ង់យក
ទិននន័យមដលោក់ព័នធនឹងអងគភាពនានាមដលបានអនុវត្ត នងិប្ស្ង់ទនិនន័យទលូវរមនថម្មដលម្ិនទន់បានសាងស្ង់ 
ស្ថិត្ខៅកនុងមដនស្ម្ត្ថកិចចប្គរ់ប្គងររស់្ម្នៃីរ មដលប្កស្ួងបានខរៀរចាំឲ្យ 

 ចាំមណកឯសាល កស្ញ្ញា ស្មាគ ល់ទលូវខៅកនុងឆ្ន ាំ2019 ម្នៃីរសាធារណ រ នងិដឹកជញ្ាូ នខេត្តខ ោះកុង ម្និមានរមនថម្
សាល កខនាោះខទ។ រឯីសាល កស្ញ្ញា ស្មាគ ល់ទលូវមដលបានដាក់រចួ មានចាំននួ 39 កមនលង។  

  រង្ករមៃទាំប្រចាំ  
o  ទលូវប្ លខៅស្ ូ DBST បានចាំននួ 110.09 គ.ម្ 
o  ទលូវប្កសួ្ប្កហម្  បានចាំននួ  67.90 គ.ម្ 
o  សាព នខរតុ្ង   បានចាំននួ  2,557 ម្ 
o  សាព នខរខឡត៍្  បានចាំននួ  122 ម្ 
o  លូប្គរ់ប្រខភ្ទ  បានចាំននួ  2,232 ម្ 
o  ប្រឡាយ   បានចាំននួ  13,623 ម្ 

–  រង្ករមៃទាំេរួ  
o  ទលូវប្ លខៅស្ ូ DBST បានចាំននួ 5,102 គ.ម្ 
o  ទលូវខរតុ្ង   បានចាំននួ 2.188 គ.ម្ 

–  រង្ករជសួ្ជុលរនាៃ ន់  
o  លូប្គរ់ប្រខភ្ទ  បានចាំននួ 24 មម្៉ែប្ត្ 

ល.រ ររយិាយ ចាំននួ 
1  រង្ករមៃទាំជាប្រចាំកា្ំ ត់្ទលូវជាត្ខិលេ48 ប្រមវង 80.82 គ.ម្ 
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1.1  រង្ករលាត្ខម្លីដីចាំណីទលូវ (1001-1) 3,506.48 គ.ម្ 
1.2 ខប្សាចខៅស្ ូ,កាំខទចៃមខលីនទៃៃនល់ខប្រោះ1ជាន់(1131-H) 92,363.063 ម្2 
1.3 លុរស្ាំរុកមាន់ប្គឹោះៃមចាំរុោះDBST(1161-H) 11,163 ម្2 
1.4  រង្ករមៃម្ប្គសួ្ដីប្កហម្ (1201-3) 885 ម្3 
1.5 ស្ាំអាត្ប្រឡាយស្ងខាងទលូវខដាយនដ (2100) 9,442.15 ម្ 
1.6  រង្ករស្ាំអាត្លូទទងឹទលូវ  (3100) 106  កមនលង 
1.7  រង្ករស្ាំអាត្សាព ន និងជសួ្ជុលរនាៃ រ់រនសាំ (3200)  2,279 ម្ 
1.8  រង្ករស្ាំអាត្ៃម ដី ខដីម្ខឈ ីខលីដងទលូវ (3250) 100 ម្3 
1.9 ស្ាំអាត្រុកាជាត្ិស្ងខាងទលូវ (4150) 1,421 គ.ម្ 
1.10  រង្ករគូស្មេសគាំនូស្ចរាចរណ៍ (5100) 450 ម្2 
1.11  រង្ករជួស្ជុលសាល កស្ញ្ញា ចរាចរណ៍ (5230) 16 កមនលង 
1.12  ង្ករស្មាអ ត្លារថាន ាំរខង្កគ លសុ្វត្ថិភាព (6100) 73497 កមនលង 
1.13  រង្ករស្មាអ ត្,លារៃមីរខង្កគ លគីឡូមម្៉ែប្ត្(7100) 40 កមនលង 

2  រដាឋ ន រង្ករមៃទាំប្រចាំកា្ំ ត់្ទលូវខេត្តខលេ1483 (មប្ស្អាំរលិ) ព ី គ.ម្ខលេ ០០០+០០០ដល់ គម្
ខលេ ០០8+340 មានប្រមវងស្រុរ 8.340 គ.ម្ អនុវត្តបាន៖ 

2.1 ខប្សាចខៅស្ ូ,កាំខទចៃមខលីនទៃៃនល់ខប្រោះ 1ជាន់ (1131-E) 9,743.9 ម្2 
2.2  រង្ករលុរស្ាំរុកមាន់ទលូវប្គោឹះៃមចាំរុោះ DBST(1161-E1) 446 ម្2 
2.3 លុរស្ាំរុកមាន់ទលូវប្គឹោះៃមចាំរុោះខៅស្ ូសុ្មី្៉ែង់ (1163-E) 477 ម្2 
2.4  រង្ករស្ាំអាត្លូទទងឹទលូវ (3100) 13 កមនលង 
2.5 ជួស្ជុលសាព នរនាៃ រ់រនសាំ (3200)  53 ម្ 
2.6 ស្ាំអាត្រុកាជាត្ិស្ងខាងទលូវ (4150) 4.5 គ.ម្ 
2.7  រង្ករជួស្ជុលសាល កស្ញ្ញា ចរាចរណ៍ (5230) 4 កមនលង 
2.8  រង្ករស្ាំអាត្ លារថាន ាំពណ៌រខង្កគ លសុ្វត្ថិភាព (6100) 107 កមនលង 

3  រដាឋ ន រង្ករមៃទាំប្រចាំកា្ំ ត់្ទលូវខេត្ត1489 អា ព ី គ.ម្០០+០០០ដល់ 08+630(ទលូវជាត្េិខលេ 
48(154+840 ដល់ឃុាំបា៉ែ ក់េលងមានប្រមវងស្រុរ 8.630 គ.ម្ 

3.1 ខប្សាចខៅស្ ូ,កាំខទចៃមខលីនទៃៃនល់ខប្រោះ 1ជាន់ (1131-I) 1,1435 ម្2 
3.2  រង្ករលុរស្ាំរុកមាន់ទលូវប្គោឹះៃមចាំរុោះ DBST(1161-I1) 857 ម្2 
3.3 លុរស្ាំរុកមាន់ទលូវប្គឹោះៃមចាំរុោះខៅស្ ូសុ្មី្៉ែង់ត្ិ៍ (1163-H) 224 ម្2 
3.4  រង្ករស្ាំអាត្លូទទងឹទលូវ (3100) 2 កមនលង 
3.5  រង្ករស្ាំអាត្សាព ន និងជសួ្ជុលរនាៃ រ់រនសាំ (3200)  97 ម្ 
3.6 ស្ាំអាត្រុកាជាត្ិស្ងខាងទលូវ (4150) 3.5 ម្2 
3.7  រង្ករគូស្មេសគាំនូស្ចរាចរ (5100) 100 ម្2 

4  រដាឋ ន រង្ករមៃទាំជាប្រចាំកា្ំ ត់្ទលូវខេត្តខលេ1485 អា ប្ លប្គសួ្ប្កហម្ (ៃមស្) ព ី គ.ម្ខលេ
០០០+០០០ដល់ គ.ម្ខលេ ០33 + 3០០ មានប្រមវងស្ររុ 29.50 គ.ម្ អនវត្តបាន៖ 

4.1  រង្ករខកៀរទលូវដី របឺ្គសួ្ប្កហម្ (1250)  66.1 គ.ម្ 
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4.2  រង្ករខកៀរទលូវប្ទង់ប្ទយធាំ (1260) 11.75 គ.ម្ 
4.3  រង្ករមៃម្ដីប្គសួ្ប្កហម្ (1201-3) 75,765 ម្3 
4.4  រង្ករស្ាំអាត្លូទទងឹទលូវ (3100) 18 កមនលង 
4.5  រង្ករជួស្ជុលសាព នកាំរតិ្ម្ធយម្ (3200) 190 ម្  
4.6 ស្ាំអាត្រុកាជាត្ិស្ងខាងទលូវ (4150) 23.1គ.ម្ 

5  រដាឋ ន រង្ករមៃទាំជាប្រចាំកា្ំ ត់្ទលូវខេត្តខលេ1485 អា ប្ លខៅស្ ូ DBST (ៃមស្) ព ីគ.ម្ខលេ០15+
០០០ដល់ គ.ម្ខលេ ០19 + 5០០ មានប្រមវងស្រុរ 4.300 គ.ម្ អនវត្តបាន៖ 

5.1 ខប្សាចខៅស្ ូ,កាំខទចៃមខលីនទៃៃនល់ខប្រោះ 1ជាន់(1131-E) 550 ម្2 
5.2  រង្ករលុរស្ាំរុកមាន់ទលូវប្គោឹះៃមចាំរុោះ DBST(1161-E3) 420 ម្2 
5.3 លុរស្ាំរុកមាន់ទលូវប្គឹោះៃមចាំរុោះខៅស្ ូសុ្មី្៉ែង់(1163-E) 180 ម្2 
5.4  រង្ករខកៀរចិខញ្ច ីម្ទលូវ (1200) 1.16 គ.ម្ 
5.5  រង្ករមៃម្ដីប្គសួ្ប្កហម្ ឬដីលាយលាយៃមភ្នាំ(1201-3) 103.2 ម្3 
5.6  រង្ករស្មាអ ត្លូទទងឹទលូវ(3100) 8 កមនលង 
5.7  រង្ករស្មាអ ត្សាព ន និងជសួ្ជុលរនាៃ រ់រនសាំ(3200) 24 ម្ 
5.8  រង្ករស្មាអ ត្រុកាជាត្សិ្ងខាងទលូវ(4150) 7.2 គ.ម្ 
5.9  រង្ករជួស្ជុលផ្អល កស្ញ្ញា ចរាចរណ៍ (5230) 3 កមនលង 
5.10  រង្ករស្ាំអាត្ លារថាន ាំពណ៍រខង្កគ លសុ្វត្ថិភាព (6100) 133 កមនលង 

6  រដាឋ ន រង្ករមៃទាំប្រចាំកា្ំ ត់្ទលូវខេត្តខលេ1486 ប្ លប្គសួ្ប្កហម្ (ៃមបាាំង)ព ី គ.ម្ ខលេ០០០+
០០០ ដល់ គ.ម្ខលេ ០21+00០ មានប្រមវងស្រុរ 26 គ.ម្ អនុវត្តបាន៖ 

6.1  រង្ករខកៀរទលូវដី របឺ្គសួ្ប្កហម្ (1250)  77 គ.ម្ 
6.2  រង្ករខកៀរទលូវប្ទង់ប្ទយធាំ (1260) 5.6 គ.ម្ 
6.3  រង្ករមៃម្ដីប្គសួ្ប្កហម្ (1201-1) 5,085 ម្2 
6.4  រង្ករស្ាំអាត្លូទទងឹទលូវ (3100) 19 កមនលង 
6.5 ស្ាំអាត្រុកាជាត្ិស្ងខាងទលូវ (4150) 21.7 គ.ម្ 
6.6  រង្ករជួស្ជុលផ្អល កស្ញ្ញា ចរាចរណ៍ (5230)  3 កមនលង 
6.7  រង្ករស្ាំអាត្ លារថាន ាំពណ៍រខង្កគ លសុ្វត្ថិភាព (6100)  71 កមនលង 

7  រដាឋ ន រង្ករមៃទាំប្រចាំកា្ំ ត់្ទលូវខេត្តខលេ1489 ប្ លប្គសួ្ប្កហម្ (ទលួគគរី) ព ីគ.ម្ ខលេ០០០+
០០០ ដល់ គ.ម្ខលេ ០12+40០ មានប្រមវងស្រុរ 12.400 គ.ម្ អនុវត្តបាន៖ 

7.1  រង្ករខកៀរទលូវដី របឺ្គសួ្ប្កហម្ (1250)  43.4 គ.ម្ 
7.2  រង្ករខកៀរទលូវប្ទង់ប្ទយធាំ (1260) 3.9 គ.ម្ 
7.3  រង្ករមៃម្ដីប្គសួ្ប្កហម្ (1201-3) 2570 ម្3 
7.4  រង្ករស្ាំអាត្លូទទងឹទលូវ (3100) 3 កមនលង 
7.5  រង្ករជួស្ជុលសាព នកាំរតិ្ម្ធយម្ (3200) 157 ម្ 
7.6 ស្ាំអាត្រុកាជាត្ិស្ងខាងទលូវ (4150) 10.6 គ.ម្  
8  រង្ករជសួ្ជុលមៃទាំេរួគខប្មាងឆ្ន ាំ2018 
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8.1 គខប្មាងជសួ្ជុលទលូវជាត្ិខលេ48 DBST(ជាំពូក61) ប្រមវង 2.30 គ.ម្ 100 % 
8.2 គខប្មាងសាថ រនាទលូវខរតុ្ងស្នស្មដក ទលូវជាត្ិខលេ48 (ជាំពូក21) ប្រមវង 8,040 ម្2 100 % 
8.3 គខប្មាងសាថ រនាលូប្រអរ់ចាំននួ2 (ជាំពូក61) ចាំនួន 02កមនលង 100 % 
9  រង្ករជសួ្ជុលមៃទាំេរួគខប្មាងឆ្ន ាំ 2019 

9.1 គខប្មាងជសួ្ជុលទលូវជាត្ិខលេ48 (ទលូវខរតុ្ង) ប្រមវង 15,000 ម្2 18 % 
9.2 គខប្មាង ត់្ជួស្ជុលទលូវជាត្ិខលេ48 (ចស់្) ប្រមវង 2,200 ម្ 20 % 
9.3 គខប្មាង ត់្ជួស្ជុលទលូវជាត្ិខលេ48 ប្រមវង 2,902 ម្ (ខប្ៅមទន រ) 60 % 
10  រង្ករមៃទាំជាប្រចាំទលូវឆលង ត់្ប្កងុខេម្រភូ្ម្និៃ ប្រមវងស្រុរ 10 គ.ម្ 

10.1 ខប្សាចខៅស្ ូ,កាំខទចៃមខលីនទៃៃនល់ខប្រោះ1ជាន់ (1131-H) 2,411.50 ម្2 
10.2 ខប្សាចខៅស្ ូ,កាំខទចៃមខលីនទៃៃនល់ខប្រោះ2ជាន់(1161-H3) 1,153.60 ម្2 
10.3  រង្ករស្ាំអាត្ប្រឡាយស្ងខាងទលូវខដាយនដ (2100) 2,100 ម្2 
10.4  រង្ករលុរស្ាំរុកមាន់ប្គោឹះៃមចាំរុោះ DBST (1161-II) 438.95 ម្2 
10.5  រង្ករស្ាំអាត្រុកាជាត្សិ្ងខាងទលូវ (4150) 1.10 គ.ម្ 
10.6  រង្ករស្ាំអាត្លារថាន ាំពណ៍រខង្កគ លសុ្វត្ថភិាព (7100) 10 រខង្កគ ល 
  រង្ករដកឹជញ្ាូ នទលូវខរក 
ល.រ ររយិាយ ចាំននួ 
ក  រប្គរ់ប្គងយានយនតទលូវខរក 
1  រទតល់រ័ណណស្ាំរល់ នងិសាល កខលេ 

1.1 ខទចប្កយានយនត 335 ខប្គឿង 
1.2 ប្ត្ីចប្កយានយនត 28 ខប្គឿង 
1.3 រៃយនតប្រខភ្ទខទស្ចរណ៍ 144 ខប្គឿង 
1.4 រៃយនតដឹកអនកដាំខណីរធុនតូ្ច 17 ខប្គឿង 
1.5 រៃយនតដឹកទាំនិញធុនតូ្ច 124 ខប្គឿង 
1.6 រៃយនតដឹកទាំនិញធុនធាំ 25 ខប្គឿង 
1.7 កាលស្ខ ត្ ង/មរនធាំ 23 ខប្គឿង 
1.8 រៃយនតសុ្ីមទន 02 ខប្គឿង 
1.9 សុ្ឺម្ីរុមឺ្៉ែក 06 ខប្គឿង 
1.10 រៃយនតដឹកស្ប្មាម្ 01 ខប្គឿង 

2  រខទៃរកម្មស្ទិធ ិ
2.1 ខទចប្កយានយនត នងិរ័ណណស្ាំរល់ 111 ខប្គឿង 
2.2 រៃយនតប្រខភ្ទខទស្ចរណ៍ 63 ខប្គឿង 
2.3 រៃយនតដឹកទាំនិញធុនតូ្ច 31 ខប្គឿង 
2.4 រៃយនតដឹកទាំនិញធុនធាំ 02 ខប្គឿង 
2.5 រៃយនតដឹកសុ្ីមទនធុនធាំ 02 ខប្គឿង 
3  រទតល់ទុត្យិត 
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3.1 ទុត្ិយតខលីរ័ណណស្ាំរល់ខទចប្កយានយនត 28 ខប្គឿង 
3.2 ទុត្ិយតខលីសាល កខលេរៃយនតដឹកអនកដាំខណីរតូ្ច 02 ចារ់ 
3.3 ទុត្ិយតខលីសាល កខលេខទចប្កយានយនត 05 ចារ់ 
3.4 ទុត្ិយតខលីសាល កខលេរៃយនតធុនតូ្ច 03 ចារ់ 
3.5 ទុត្ិយតរ័ណណស្ាំរល់រៃយនតធុនតូ្ច 06 ចារ់ 
3.6 ទុត្ិយតខលីរ័ណណខរីករររៃយនតប្រខភ្ទ េ 25 ចារ់ 
3.7 ទុត្ិយតខលីរ័ណណខរីករររៃយនតប្រខភ្ទ គ 02 ចារ់ 
4  រទតល់រ័ណណខរកីររ 

4.1 រ័ណណខរកីរររៃយនតប្រខភ្ទ ក 02 ចារ់ 
4.2 រ័ណណខរកីរររៃយនតប្រខភ្ទ េ 198 ចារ់ 
5 សុ្ាំរតូរ,ពនារ័ណណខរកីររ,រតូរពណ៌,រតូរមា៉ែ សុ្នីរៃយនត 

5.1 សុ្ាំរតូររ័ណណខរកីរររៃយនតប្រខភ្ទ េ (ទាំនិញធុនតូ្ច) 174 ខប្គឿង 
5.2 សុ្ាំរតូររ័ណណខរកីរររៃយនតប្រខភ្ទ គ 09 ចារ់ 
5.3 រតូរសាល កខលេរៃយនតខទស្ចរណ៍ 15 ខប្គឿង 
5.4 រតូរសាល កខលេរៃយនតដឹកទាំនញិធុនតូ្ច 01 ខប្គឿង 
5.5 រតូររ័ណណស្ាំរល់ៃយនតដឹកទាំនញិធុនតូ្ច 03 ខប្គឿង 
5.6 រតូរសាល កខលេខទចប្កយានយនត 01 ចារ់ 
6 ចុោះរញ្ា ីយានដាឋ នជសួ្ជុល,មកនចនត្ខម្លងីយានយនត 

6.1 ទតល់លេិិខធវីអាជីវកម្មយានដាឋ នជួស្ជុលរៃយនត 01 ចារ់ 
6.2 ចុោះរញ្ា ីយានដាឋ នជួស្ជុលរៃយនត និងទតល់អាជីវកម្ម 01 ចារ់ 
6.3 រនតសុ្ពលភាពលិេតិ្អនុញ្ញា ត្ខធវីអាជីវកម្ម 01 ចបរ់ 
7 ប្ត្តួ្ពនិតិ្យលកាណៈរខចចកខទស្យានយនត (ខឆៀក) 

7.1 រៃយនតខទស្ចរណ៍ 586 ខប្គឿង 
7.2 រៃយនតដឹកទាំនិញប្គួសារ 51 ខប្គឿង 
7.3 រៃយនតដឹកអនកដាំខណីរធុនតូ្ច 100 ខប្គឿង 
7.4 រៃយនតអនកដាំខណីរធុនធាំ 57 ខប្គឿង 
7.5 រៃយនតដឹកទាំនិញធុនតូ្ច 136 ខប្គឿង 
7.6 រៃយនតដឹកទាំនិញធុនធាំ 121 ខប្គឿង 
7.7 រៃយនតមរនធាំ 37 ខប្គឿង 
  រង្ករដកឹជញ្ាូ នទលូវស្មុ្ប្ទ នងិកាំពង់មទ 
ល.រ ររយិាយ ចាំននួ 
ក  រប្គរ់ប្គងជលយានយនតទលូវស្មុ្ប្ទ និងកាំពង់មទ 
1 ទតល់រ័ណណស្ាំរល់ជលយានយនត 15 ខប្គឿង 
2 ចារ់អនុញ្ញា ត្ខធវីអាជីវកម្មជលយានយនត 08 ខប្គឿង 
3 ប្ត្ួត្ពិនតិ្យលកាណៈរខចចកខទស្យានយនត 169 ខប្គឿង 
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4 ទុត្ិយតខលីរ័ណណស្ាំរល់ជលយានខនសាទ 12 ចារ់ 
5 ខទៃរកម្មស្ទិធិជលយានយនត 04 ខប្គឿង 
  រង្ករសុ្វត្ថភិាពចរាចរណ៍ 
ល.រ ររយិាយ ចាំននួ 
1 រៃយនតប្ត្ឹម្ប្ត្ូវតម្លកាណៈរខចចកខទស្ 1,211 ខប្គឿង 
2 េុស្លកាណៈរខចចកខទស្ 05 ខប្គឿង 
3 រ៉ែូលីស្ខធវី រពិន័យរៃយនត 50 ខប្គឿង 
4     25 ម្ួក 
5 ខស្ៀវខៅចារ់ចរាចរណ៍ និងខស្ៀវខៅមណនាាំ 1,240 កាល 
6 េិត្រ័ណណស្តពីីចារ់ចរាចរណ៍ 5,800 ស្នលឹក 
7 ស្ៃិកឃរ័សុ្វត្ថិភាព និងចា្ំ ាំងផ្អល ត្ 2,850 ស្នលកឹ 
8 រដាទសពវទាយចរាចរណ៍ទលូវខរក 08 ផ្អៃ ាំង 
9 ករណីខប្រោះថាន ក់ចរាចរណ៍ 121 ករណី 
10 ររួស្ធាន់ 50 នាក់ 
11 ររួស្ប្សាល 34 នាក់ 
12 សាល រ់ 43 នាក់ 

៣.៤. រដ្ឋបាល និងសនតិសុេសណាត ប់ធាន បស់ាធារណៈ 

៣.៤.១. ការងារអនុេតតលគេនលោបាយភមូឃំុិមានសុេតាភិាព 
– គា នសកមាភាព េួច្ ឆក ់បៃន ់ប្របប់្បលភទ ៖ 

o ស្កម្មភាពរទខលមសី្ប្ពហមទណឌ ៖ ខកតី្ខឡងីចាំនួន 50 ខលីក កនុងខនាោះ រទខលមសី្ឧប្កដិឋ 10 ខលីក (មាន
ករណីរ ាំខលាពខស្ពស្នថវៈ 08 ខលីក ករណីឃាត្កម្ម 02 ខលីក) និងរទខលមសី្ម្ជឈមិ្ 40 ខលីក (មាន
ករណីលួច 19 ខលីក ករណីរ ាំខលាភ្ខលីទាំនុកចតិ្ត 02 ខលីក ករណីហងឹាខដាយខចត្នា 15 ខលីក ករណី 
ហងិាកនុងប្គសួារ 03 ខលីក និងករណីរាំោនទលូវខភ្ទ 01 ខលីក)។ ករណីទាំងអស់្ខាងខលី រ ត្ លឲ្យ
ម្នុស្សសាល រ់ 02 នាក់ប្រុស្ រងររួស្ 18 នាក់ ប្ស្ី 03 នាក់ រងខប្រោះ 09 នាក់ប្ស្ី បាត់្រៃយនត 01 ខប្គឿង 
ម្៉ែូតូ្ 13 ខប្គឿង មា៉ែ សុ្នីរូម្ទឹក 01 ខប្គឿង នងិមាស្ប្បាក់ ស្មាា រម្ួយចាំននួ។ 

– រម ន រដាាំដុោះ  រទលតិ្  រចរាចរ  រជញួដូរ  រមចកចយ នងិ រខប្របី្បាស់្ខប្គឿងខញៀនេុស្ចារ់ 
o កមាល ាំងជាំនាញខធវី ររ្ង្កា ររទខលមីស្ខប្គឿងខញៀនចាំនួន 59ករណី ឃាត់្េលួនជនស្ងសយ័ 161 នាក់ ប្ស្ី 22
នាក់ កនុងខនាោះ៖ ករណីរកាទុក ជួញដូរ នងិមចកចយនូវសារធាតុ្ខញៀនេុស្ចារ់ចាំននួ 50 ករណី ឃាត់្
េលួនជនស្ងសយ័ 145 នាក់ ប្ស្ី 22 នាក់ និងករណីខប្រីប្បាស់្នូវសារធាតុ្ខញៀនេុស្ចារ់ 09 ករណី 
ឃាត់្េលួនជនស្ងសយ័ចាំននួ 16 នាក់ ប្រុស្។ ជនស្ងសយ័ទាំងអស់្ ប្ត្ូវបានរាំខពញស្ាំណុាំ ខរឿងរញ្ាូ នខៅ
សាលាដាំរូងខេត្ត ចត់្ ររនត។ ដកហូត្វត្ថុតងមាន ថាន ាំខញៀន ICE ទម្ាន់ 196.60 ប្ ម្ WY 21ប្ររ់ 
ខស្ម ី2.65 ប្ ម្ ជញ្ា ីងៃលឹងថាន ាំខញៀន  04 ខប្គឿង ស្មាា រខវចេចរ់ និងឧរករណ៍ជក់ខប្គឿងខញៀនម្ួយចាំននួ។ 

– រម នអាំខពអីនាចរ  រជញួដូរ្ស្ត ីនងិកុមារ នងិអាំខពហីងិាកនុងប្គសួារ៖  
o កមាល ាំងជាំនាញ បានស្ហ រជាម្ួយអាជាញ ធរមូ្លដាឋ ន ម្នៃរី អងគភាពោក់ព័នធ ចុោះខធវរីចចុរបននភាព និង
ទសពវទាយចារ់ ស្តីពី ររង្កា រ រ្ង្កា រអាំខពជីួញដូរម្នុស្ស និងអាំខពីខធវីអាជីវកម្មទលូវខភ្ទ ដល់ខរលខៅ
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ប្រករអាជីវកម្ម ទៃោះស្ាំ្ក់ ស្ ឋ្ ររ ហាងខារា៉ែ អូខេ កមនលងមា៉ែ ស្ា និងកលរឹកាំសានត ជារនតរនាៃ រ់ នងិ
បានខធវីកិចចស្នាដល់មាច ស់្ខរលខៅទាំងខនាោះម្និខអាយមាន រជួញដូរម្នុស្ស និងខធវីអាជីវកម្មទលូវខភ្ទ
ដាច់ខាត្។ ជាម្ួយរន ខនោះ កមាល ាំងជាំនាញខេត្ត ស្ហ រជាម្ួយអធិ រដាឋ ននគរបាលប្កងុ ប្ស្ុក ចុោះប្ស្ង់
ស្ថិត្ិប្រជាពលរដឋមេមរចាំ្កប្ស្ុក ខៅរក រង្ករខធវីខៅខប្ៅប្រខទស្កនុងឆ្ន ាំ2019 ខនោះ មានចាំនួន 1,566
នាក់ ប្ស្ី 714 នាក់ កនុងខនាោះប្ស្រចារ់ 218 នាក់ ប្ស្ី 105 នាក់។ 

– រម នខកមងទាំខនងី ៖  
o កមាល ាំងជាំនាញ បានទរ់សាា ត់្ និងរ្ង្កា រស្កម្មភាពខកមងទាំខនីងចាំននួ 03 ខលីក កនុងខនាោះករណីរងា រ
អុកឡុកខធវីខអាយេូចខាត្ប្ទពយស្ម្បត្តិអនកដនទចាំនួន 02 ខលកី ឃាត់្េលួន 06 នាក់ ប្ស្ី 01 នាក់ និងករណី
ខប្រីប្បាស់្សារធាតុ្ខញៀនេុស្ចារ់ ខហយីរខង្កា ោះកលរីវខីដអូ គាំរាម្ស្មាល រ់អនកដនទ 01 ខលកី ឃាត់្េលួន 02 
នាក់ប្រុស្។ 

– រម ន រខលងមលបងសុ្សី្ងេុស្ចារ់ប្គរ់ប្រខភ្ទ  រខប្របី្បាស់្អាវុធេុស្ចារ់ នងិរទខលមសី្ប្គរ់ប្រខភ្ទ៖  
o បានចុោះខធវី រអរ់រ ាំមណនាាំ ដល់ប្រជាពលរដឋខលងមលបងចក់កនៃុយខលេ ខលងដូម្ណូី ខលងខរៀលចួលាក់
រនតិចរនតួចខៅតម្ទៃោះ ជារនតរនាៃ រ់ ខដីម្បខីអាយពួករត់្ឈរ់ខលងមលបងសុ្ីស្ងប្គរ់ប្រខភ្ទ។ កនុងឆ្ន ាំ
2019ខនោះ កមាល ាំងជាំនាញ បានខធវី ររ្ង្កា រមលបងជល់មាន់ចាំនួន 03 ករណី ឃាត់្េលួន 03 នាក់ប្រុស្ និង
ដកហូត្មាន់ជល់ចាំនួន 05 កាល និងមលបងចក់កនៃុយខលេ 01 ខលីក ឃាត់្េលួន 01 នាក់ ដកហូត្ប្កដាស្
កត់្កនៃុយខលេម្ួយចាំនួន។ 

– រម នខប្រោះថាន ក់ចរាចរណ៍៖  
o ខប្រោះថាន ក់ចរាចរណ៍ខកីត្ខឡងីចាំនួន 60 ខលកី មាន រខកីនខឡងី 24 ខលីក រ ត្ លខអាយ ម្នុស្សសាល រ់ 
44 នាក់ ររសួ្ 78នាក់ េូចរៃយនត 24 ខប្គឿង នងិម្៉ែូតូ្ 64 ខប្គឿង។ 

– រម នខប្រោះថាន ក់ខដាយសារយុទធភ័្ណឌ ម្និទន់ទៃុោះ៖  
o ខៅនៃាទី26/03/2019 មានករណីទៃុោះកាលប្ររ់ខៅចាំណុចខាងខប្ យម្ណឌ លសុ្េភាពឃុាំឫស្សបី្ជុាំ ប្ស្ុក
ៃមបាាំង ខេត្តខ ោះកុង រ ត្ លខអាយកុមារខ ម្ ោះ ភ័្ប្ក ឆ្យា៉ែ  ខភ្ទប្រុស្ អាយុ 7ឆ្ន ាំ មានទីលាំខៅភូ្ម្ិ
ប្ត្ោាំងខឈបី្តវ ឃុាំឫស្សបី្ជុាំ ប្ស្កុៃមបាាំង រងររួស្ជាខប្ចីនកមនលង។ មូ្លខហតុ្ម្កពីខកមងខនាោះយកប្ររ់ម្ក
ខបាោះខលង។ ខដាយមឡកកមាល ាំងជាំនាញបានទទួលប្ររ់យុទធភ័្ណឌ ម្ិនទន់ទៃុោះស្ល់ពីស្្ង្កគ ម្ ពីប្រជាពលរដឋ
មដលប្រទោះខឃញីកនុងមូ្លដាឋ នប្កុង ប្ស្ុកចាំនួន 2,019 ប្ររ់ រមួ្មាន៖ ប្ររ់ត្ាល់ 60ម្ម្ 02 ប្ររ់ 
DK75ចាំនួន 01 ប្ររ់ ត្ាល 80 ម្ម្ 01 ប្ររ់ ត្ាល់ 82 ម្ម្ 05 ប្ររ់ ត្ាល់ 105 ម្ម្ 06 ប្ររ់ B40 
ចាំនួន 02 ប្ររ់ ប្ររ់ 35 ម្ម្ 54 ប្ររ់ ប្ររ់ 12,7 ចាំននួ 389 ប្ររ់ ប្ររ់រង់ប្ត្ខឡាក 1,555 ប្ររ់ 
និងកាលប្ររ់ទៃុោះ 04ប្ររ់។ ប្ររ់ទាំងខនោះប្ត្ូវបានប្រគល់ជូនអងគភាពCMAC យកខៅកាំខទចខចល។  

– មានវធិាន រទរ់សាា ត់្ ប្គរ់ប្គង នងិខឆលយីត្រ ចាំខោោះខប្រោះម្ហនតរាយ ប្រករខដាយប្រស្ទិធភាព៖  
o អគគសិ្ភ័្យខកតី្ខឡងី 11 ខលកី រ ត្ លខអាយខឆោះទៃោះ 13 េនង ររួស្ 01 នាក់ 
o េយល់ក្នាត ក់ខកតី្ខឡងី 22 ខលកី រ ត្ លខអាយរខរីកដាំរូលទៃោះ 250 េនង  
o រនៃោះបាញ់ខកតី្ខឡងី 05 ខលកី រ ត្ លខអាយម្នុស្សសាល រ់ 03 នាក់ ររួស្ 02 នាក់។ 

– រម ន រប្ត្តួ្ពនិតិ្យេុស្ចារ់ ៖ ពុាំមានអវីខកីត្ខឡងីគួរឲ្យកត់្ស្មាគ ល់។ 

៣.៤.២. ការងារសនតសុិខ សណាត បធ់ាា បស់្នធារណៈ នងិច្រាច្រណ៍ 
– អត្តឃាត្ចាំនួន 11 ខលីក រ ត្ លខអាយម្នុស្សសាល រ់ 11 នាក់  
– ខប្រោះថាន ក់ខទសងៗខកីត្ខឡងីចាំនួន 38 ខលីក រ ត្ លខអាយម្នុស្សសាល រ់ 39 នាក់ និងររសួ្ 01 នាក់ 



69 

– ស្កម្មភាពអងគ រ ស្មាគម្ និងសាស្នា៖ មានស្កម្មភាពចាំនួន 12 ខលកី កនុងខនាោះអងគ រស្ម្ព័នធម្ិត្តស្ត្វនប្ព
ចាំនួន 08 ខលីក ស្ហគម្ន៍នប្ពឡង់ចាំនួន 02 ខលីក អងគ រយុវជនកិចច រស្ងគម្ 01 ខលីក និងឯកអគគរដឋទូត្ស្ហ
រដឋអាខម្រកិខលាក ម្មីឈល ញូរុលី ម្កទស្សនកិចចខៅប្ស្កុខ ោះកុង ប្ស្ុកៃមបាាំង ប្ស្ុកម្ណឌ លស្ីមា និងប្កងុ 
ខេម្រភូ្ម្ិនៃ 01 ខលកី  

–  រប្រមូ្លទតុ ាំររស់្ប្រជាជន៖ មានចាំនួន 63 ខលីក ោក់ព័នធរញ្ញា ដីធលីជាម្ួយប្កុម្ហ ុនចាំ រអាំខៅ ប្កុម្ហ ុនយូខញៀន 
ប្កុម្ហ ុនខលាកឧកញ៉ែ  ខហង ហ ុយ និងអងគ រស្ម្ព័នធម្ិត្តស្ត្វនប្ព ។ 

៣.៤.៣. ការងារប្របប់្រងពនធនាគរ 
– ជនជារ់ឃុាំកាំពុងឃុាំឃាាំងជាក់មស្តងមានចាំនួន 549 នាក់ ប្ស្ ី64 នាក់ ខដាយមចកខចញជា៖ 

o ជនប្ត្ូវខចទចាំនួន 87 នាក់ ប្ស្ី 11 នាក់ 
o ជនជារ់ខចទចាំននួ 52 នាក់ ប្ស្ី 05 នាក់ 
o ពិរុទធជនចាំនួន 143 នាក់ ប្ស្ី 13 នាក់  
o ទណឌិ ត្ចាំននួ 267 នាក់ ប្ស្ី 35 នាក់  

កនុងខនាោះមាន៖ 
o ជនជាត្រិរខទស្ចាំនួន 08 នាក់ ប្ស្ី 01 នាក់ (ខវៀត្្ម្ 07 នាក់ ប្ស្ី 01 នាក់ នងិនៃ 01 នាក់) 
o អនីត្ិជនចាំននួ 21 នាក់  
o ្ស្តីមាននទៃខោោះចាំននួ 02 នាក់ 
o កូនតម្មាត យចាំននួ 03 នាក់  

– ជនប្ត្ូវខចទចរ់ចូលៃមីមានចាំនួន 296 នាក់ ប្ស្ី 29 នាក់ 
– ជនជារ់ឃុាំខដាោះមលងមានចាំននួ 227 នាក់ ប្ស្ី 21 នាក់ ។  

៣.៤.៤. ការងារប្របប់្រងជនអលនាត ប្បលេសន ៍
– បានដកហូត្ឯកសាររដឋបាលកម្ពុជាម្និប្រប្កត្ចីាំនួន 14 ប្គួសារ ម្នុស្សរមួ្ចាំននួ 27 នាក់ ប្ស្ី 15នាក់ មាន 01
ស្ញ្ញា ត្ ិ (ខវៀត្្ម្) មាន 30 ឯកសារ ដូចជា ខស្ៀវខៅសាន ក់ខៅ (ក2) ខស្ៀវខៅប្គួសារ (ក4) ស្ាំរុប្ត្
កាំខណីត្ ស្ាំរុប្ត្អាោហ៍ពិោហ៍ និងអត្តស្ញ្ញា ណរ័ណណស្ញ្ញា ត្ិមេមរ 

– ជនររខទស្មររអខនាត ប្រខវស្ន៍ បានម្កដាក់ោកយសុ្ាំប្រ ស្ទទលួសាគ ល់ចាំនួន 23 ប្គសួារ ម្នុស្សរមួ្ 53 នាក់
ប្ស្ ី23 នាក់ 01 ស្ញ្ញា ត្ិ(ខវៀត្្ម្) អាយុ 18 ឆ្ន ាំខឡងី 48 នាក់ ប្ស្ី 20 នាក់ 

– ជនររខទស្មររអខនាត ប្រខវស្ន៍ បានម្កដាក់ោកយសុ្ាំរ័ណណសាន ក់ខៅអចិន្នតយម៍ានចាំនួន 31 ប្គួសារ ម្នុស្សរមួ្ 
89 នាក់ ប្ស្ី 38 នាក់ មាន 02 ស្ញ្ញា ត្ិ (ខវៀត្្ម្ 31 ប្គួសារ ម្នុស្ស 83 នាក់ ប្ស្ី 34 នាក់ និងចិន 06 នាក់ 
ប្ស្ ី04 នាក់)  

– ជនររខទស្សាន ក់ខៅរយៈខពលេលី តម្ទៃោះស្ាំ្ក់ស្ ឋ្ ររ មានចាំននួ 6,889 នាក់ ប្ស្ី 2,393នាក់ 92 នាក់ 
មាន 75 ស្ញ្ញា ត្ ិ

– ជនររខទស្សាន ក់ខៅរយៈខពលយូរ តម្ទៃោះជលួ ខរីកអាហារដាឋ ន ទៃោះស្ាំ្ក់ កលឹរកាំសានត ទារទាំខនរីខាន ត្តូ្ច
និងហាង ត់្ស្ក់ មានចាំនួន 67 កមនលង ម្នុស្ស 127 នាក់ប្ស្ី 26 នាក់ មាន 27 ស្ញ្ញា ត្ ិ

– ជនររខទស្ខធវីដាំខណីរកាំសានតតម្កបា៉ែ ល់ បានម្កស្ាំចត្ខៅកាំពង់មទស្មុ្ប្ទមប្ស្អាំរលិ និងប្ស្ុកម្ណឌ លស្ីមា
ចាំនួន 111 នាក់ ប្ស្ី 41 នាក់ មាន 01 ស្ញ្ញា ត្ិនៃ 

–  រប្ត្ួត្ពិនតិ្យពលករររខទស្កនុងឆ្ន ាំ 2019 ខនោះមានចាំនួន 40 ខរលខៅ រមួ្មានទៃោះស្ាំ្ក់ 04 ខរលខៅ 
ស្ ឋ្ ររ 03 ខរលខៅ អាហារដាឋ ន 13 ខរលខៅ ទារទាំខនីរ 05 ខរលខៅ ប្កុម្ហ ុន 12 ខរលខៅវារអីគគិស្នី 
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03 ខរលខៅ សាលាខរៀន 02 ខរលខៅ  ត់្ស្ក់ 01 ខរលខៅ និង សុ្ណូី 02 ខរលខៅ ខប្រីប្បាស់្ពលករ
មេមរចាំនួន 12,112 នាក់ ប្ស្ី 8,026 នាក់ និងពលករររខទស្ចាំនួន 1,099 នាក់ ប្ស្ី 277 នាក់ កនុងខនាោះខប្រីប្បាស់្
ទិដាឋ  រប្រខភ្ទ E ចាំនួន 1,049 នាក់ ប្រខភ្ទ C  ចាំនួន 45 នាក់ កនុងខនាោះមានរ័ណណ រង្ករ និងខស្ៀវខៅ រង្ករ
ចាំនួន 1,049 នាក់ និងរម នរ័ណណ នងិខស្ៀវខៅ រង្ករចាំនួន 05 នាក់ ពិន័យប្បាក់ 2,500,000 ខរៀល 

– ជនររខទស្រងខប្រោះខដាយរទខលមីស្ខទសងៗចាំនួន 01 ខលីក សាល រ់ជនជាត្ិចនិ 01 នាក់ប្រសុ្ (ករណីឃាត្កម្ម)
ខៅឃុាំបា៉ែ ក់េលង ប្ស្ុកម្ណឌ លស្ីមា 

– ស្កម្មភាពរទខលមីស្ជនអខនាត ប្រខវស្ន៍ 06 ខលកី ម្នុស្ស 11 នាក់ប្រុស្ មាន 05 ស្ញ្ញា ត្ិ (ខវៀត្្ម្ 07 នាក់ 
បារា ាំង 01 នាក់ អង់ខគលស្ 01 នាក់ ស្ ុយមអត្ 01 នាក់ និងនៃ 01 នាក់ 

– ជនររខទស្រងខប្រោះខដាយឧរបទៃវខហតុ្ខទសងៗ ចាំនួន 13 ខលីក សាល រ់ 05 នាក់ប្រុស្ រងររួស្ 08 នាក់ ប្ស្ី 02 
នាក់  គឺខប្រោះថាន ក់ចរាចរណ៍ 09 ខលីក សាល រ់ 01 នាក់ប្រសុ្(នៃ)ររួស្ 08 នាក់ ប្ស្ី 02 នាក់ (ចិន 07 នាក់    
អាលលឺម្៉ែង់ 01 នាក់) រាំងខរោះដូង 02 នាក់ សាល រ់ 02 នាក់ប្រុស្(អាលលឺម្៉ែង់) លង់ទឹក 02 ខលីក សាល រ់ 02 នាក់ប្រុស្ 
(ខវៀត្្ម្)  

– ជនររខទស្ ន់សាស្នាឥសាល ម្មានចាំនួន 04 ប្កុម្ ម្នុស្សរមួ្ 35 នាក់ ស្ញ្ញា ត្ឥិណឌូ ខនសុ្ី ឥ ឌ្  ស្វសី្ខដន 
និងបា៉ែ គសីាថ ន ប្កុម្ខនោះចូលម្កកម្ពុជាតម្ប្ចកអនតរជាត្ិភ្នាំខពញ និងចាំយាម្ មានលិេិត្ឆលងមដនប្ត្មឹ្ប្ត្ូវ បាន
ចូលម្កសាន ក់ខៅកនុងវហិារឥសាល ម្ភូ្ម្4ិ ស្ង្កា ត់្ដងទង់ ប្កងុខេម្រភូ្ម្និៃចាំននួ 06 ខលកី រយៈខពល 18 ខៅ 32 នៃា 
ខរលរាំណងខរៀនសូ្ប្ត្អាំពសីាស្នាឥសាល ម្ (ពុាំមានរញ្ញា អវីគួរកត់្ស្មាគ ល់ខឡយី)។ 

៣.៥.  រងារព្រុម្ រងារថ្នន រ់ជាតិចុះមូ្លដ្ឋឋ ន ខេតតខ ះរុង 

អនុវត្តតម្កម្មវធិនីខយាបាយររស់្រាជរដាឋ ភ្បិាលកម្ពុជានតី្ ិលទ6ី ននរដឋស្ភា កនុងឆ្ន ាំ2019 ខនោះ រដឋបាលខេត្ត
ខ ោះកុង រកាបាននូវស្ថិរភាព ស្នតសុិ្េ ស្ ត្ រ់ធាន រ់យា៉ែ ងលអប្រខស្ីរជូនប្រជាពលរដឋ ខភ្ញៀវខទស្ចរជាត្ិ អនតរជាត្ ិជា
ពិខស្ស្  រខរៀរចាំប្ពឹត្តិ រធាៗំ  និងកិចចប្រជុាំថាន ក់ជាត្ិ អនតរជាត្ិនានា។ ទនៃឹម្នឹងខនោះ រដឋបាលខេត្ត បានពុោះោរជាំនោះ
រញ្ញា ប្រឈម្ជាខប្ចីន ខដាយមាន រឧរត្ថម្ារាំប្ទព ីស្ខម្តចពជ័ិយខស្នា ឯកឧត្តម្ ខលាកជាំទវ ស្មាជិក ស្មាជ ិ
ប្កុម្ រង្ករថាន ក់ជាត្ិចុោះមូ្លដាឋ នខេត្តខ ោះកុង ប្ពម្ទាំងប្កុម្ រង្ករខេត្ត ប្កុង ប្ស្ុក និងអាជាញ ធរមូ្លដាឋ នខធវីឲ្យរដឋបាល
ខេត្តអាចអនុវត្តបានខដាយខជាគជ័យនូវមទន រអភ្ិវឌ្ឍន៍ នងិកម្មវធិីវនិិខយាគរីឆ្ន ាំរ ាំកិលររស់្េលួនស្ខប្ម្ចបានស្ម្ទិធទល
ម្ួយចាំននួ ជាអាទិ៍ ៖ 

 សាងស្ង់ទលូវខរតុ្ងចាំននួ 15មេស មានប្រមវងស្រុរ 9,330 មម្៉ែប្ត្ កនុងប្កុងខេម្រភូ្ម្ិនៃ ដូចខាងខប្ ម្៖ 
o ស្ង្កា ត់្សាម ច់មានជ័យចាំនួន 09 មេស មានប្រមវងស្ររុ 5,246 មម្៉ែប្ត្ 
o ស្ង្កា ត់្ដងទង់ចាំនួន 02 មេស មានប្រមវង 403 មម្៉ែប្ត្ 
o ស្ង្កា ត់្ស្ៃឹងមវងចាំនួន 04 មេស មានប្រមវង 3,681 មម្៉ែប្ត្ 

 សាថ រនាលូប្រអរ់ប្រមវង 412ម្ អងាត់្ទចិត្ ០.80ម្ ពីចាំនុច្ស្តីមរកមទលខឈ ីខឆ្ព ោះខៅសាថ នយី ៍ខប្រង LHR 
 សាថ រនាអរររដឋបាលឃុាំចាំននួ 04កមនលង គឃុឺាំខប្ជាយសាវ យ ឫស្សបី្ជុាំ តនទខលី នងិឃុាំជផី្អត្ 
 សាថ រនាអររប្ចកខចញចូលមត្ម្ួយ ប្ស្កុម្ណឌ លស្ីមា 
 ខរៀរចាំមកលម្អស្ួនមុ្េសាលាខេត្ត 
 ជួស្ជុលរ ត្ ញរខង្កគ លដងខរម្ប្កុងខេម្រភូ្ម្និៃ 
 ជួស្ជុលមៃទាំសាលាខេត្ត នងិររខិវណសាលាខេត្ត 
 សាងស្ង់ស្ួនចារចិខញ្ច ីម្ទលូវចក់ខរតុ្ង នងិខរៀរខេឿនចក់ខរតុ្ងជុាំវញិចាំននួ 01កមនលង មានប្រមវង 

335ម្ ស្ថិត្ខៅភូ្ម្1ិ ស្ង្កា ត់្សាម ច់មានជ័យ ប្កងុខេម្រភូ្ម្និៃ (ទល់មុ្េរញ្ា រ ទតល់ព័ត៌្មាន) 
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  រង្ករខរៀរចាំរ ត្ ញអគគសិ្នីលម្អកនុងប្កុងខេម្រភូ្ម្ិនៃ ស្ថតិ្ខៅភូ្ម្1ិ ស្ង្កា ត់្សាម ច់មានជ័យ ប្កងុខេ-
ម្រភូ្ម្ិនៃ 

 ខរៀរចាំរខង្កគ លអគគិស្នីរាំភ្លទឺលូវ ចាំនួន 181 ខដីម្ចរ់ពគីល់សាព នខ ោះខបា៉ែ ខៅទារខល ី
 ខរៀរចាំរខង្កគ លអគគិស្នីរាំភ្លទឺលូវ ចាំនួន 181 ខដីម្ចរ់ពីរូរស្ា្ំ កប្ពោះបាទជ័យវរ មន័ទី៧ ខៅវត្តបា៉ែ ក់េលង 
 សាងស្ង់អរររដឋបាលខេត្ត ជាំហាន1 ចាំនួន 01 កមនលង ររខិវណសាលាខេត្ត 
 សាថ រនាទលូវខៅស្ ូ AC ប្រមវង 15,000ម្ ទទឹង 10ម្ ពីរូរស្ា្ំ ក្ស្តីមរកមទលខឈខីៅសាលាប្កងុ 
 កនុងឱ្ ស្រុណយចូលឆ្ន ាំៃមីប្រនពណីជាត្ិមេមរកនលងម្កខនោះ រដឋបាលខេត្តខ ោះកុង បានស្ហ រជាម្យួ
ស្ហភាពស្ហព័នធយុវជនកម្ពុជាខេត្តខ ោះកុង ខរៀរចាំប្ពតឹ្តិ រខ ោះកុងស្្ង្កា នតស្ប្មារ់ប្រជាពលរដឋ 
ខភ្ញៀវជាត្ិ អនតរជាត្ិ ខលងកាំសានតស្រាយ ខហយីខេត្តខ ោះកុងបានទទួលខភ្ញៀវជាត្ិ-អនតរជាត្ិចាំននួ 
42,742នាក់ 

  រខបាោះខឆ្ន ត្ខប្ជសី្ខរសី្ប្កមុ្ប្រឹកាខេត្ត ប្កុង ប្ស្ុក អាណត្តទិី3 ឆ្ន ាំ2019 មានគណរកសចាំននួ 03 
បានឈរខ ម្ ោះខបាោះខឆ្ន ត្ គឺគណរកសប្រជាជនកម្ពុជា គណរកសយុវជនកម្ពុជា និងគណរកសស្ញ្ញា ត្ិ
កម្ពុជា ជាលទធទលខេត្តខ ោះកុងទទួលបានស្ខម្លងខឆ្ន ត្ដូចខាងខប្ ម្៖ 

o ប្កុម្ប្រឹកាខេត្តខ ោះកុង គណរកសប្រជាជនកម្ពុជាទទលួបាន 19/19 អាស្នៈ  
o ប្កុម្ប្រឹកាប្កងុខេម្រភូ្ម្ិនៃ គណរកសប្រជាជនកម្ពុជា ទទលួបាន 15/15 អាស្នៈ 
o ប្កុម្ប្រឹកាប្ស្កុម្ណឌ លស្ីមា គណរកសប្រជាជនកម្ពុជាទទលួបាន 11/11 អាស្នៈ 
o ប្កុម្ប្រឹកាប្ស្កុរូទុម្សាគរ គណរកសប្រជាជនកម្ពុជាទទលួបាន 13/13 អាស្នៈ 
o ប្កុម្ប្រឹកាប្ស្កុគីរសីាគរ គណរកសប្រជាជនកម្ពុជាទទលួបាន 11/11 អាស្នៈ 
o ប្កុម្ប្រឹកាប្ស្កុខ ោះកុង គណរកសប្រជាជនកម្ពុជាទទលួបាន 11/11 អាស្នៈ 
o ប្កុម្ប្រឹកាប្ស្កុមប្ស្អាំរិល គណរកសប្រជាជនកម្ពុជាទទលួបាន 15/15 អាស្នៈ 
o ប្កុម្ប្រឹកាប្ស្កុៃមបាាំង គណរកសប្រជាជនកម្ពុជាទទលួបាន 11/11 អាស្នៈ 

  រខធវីជាំខរឿនទូខៅប្រជាជនកម្ពុជាឆ្ន ាំ2019 ខេត្តខ ោះកុង ខៅតម្ម្ណឌ លជាំខរឿនប្គរ់ប្ស្កុប្កុងកនុងខេត្ត 
ចរ់ពីនៃាទី3 ដល់នៃាទី13 មេម្ីនា ឆ្ន ាំ2019 ទទួលបានលទធទល ដូចខាងខប្ ម្៖ 

o  រខធវីរចចុរបននកម្មមទនទមី្ណឌ លជាំខរឿនបាន 297 ម្ណឌ លជាំខរឿន 
o ចុោះរញ្ា ីអររ (េនងទៃោះ) ស្ររុបានចាំនួន 28,170 អររ ប្ត្ូវនឹង 27,360 ប្គសួារ ជាក់មស្តង
ស្មាា ស្ន៍បានមត្ 26,716 ប្គួសារ អវត្តមានចាំនួន 644 ប្គួសារ (ទៃោះចក់ខសារ) មដលមាន
ម្នុស្សប្រសុ្ចាំននួ 62,032 នាក់ ប្ស្ីចាំនួន 61,160 នាក់ 

 បានមចកវញិ្ញា រនរប្ត្ស្មាគ ល់មាច ស់្អចលនវត្ថុ និងខមាឃភាពននរ័ណណស្មាគ ល់ស្ទិធិ ន់ រ់ខប្របី្បាស់្
ដីធលី ឬ រ័ណណស្មាគ ល់ស្ទិធិ ន់ រ់អចលនវត្ថុ ជូនប្រជាពលរដឋចាំនួន 3,100 រ័ណណ កនុងខនាោះ៖ 

o ភូ្ម្ិខ ោះកុងកនុង ឃុាំប្ត្ោាំងរូង ប្ស្ុកខ ោះកុង ចាំនួន 168 រ័ណណ 
o ភូ្ម្ិមប្ពកអងគុញ ឃុាំប្ត្ោាំងរូង ប្ស្ុកខ ោះកុង ចាំនួន 153 រ័ណណ 
o ភូ្ម្ិប្ត្ោាំងកណតុ រ ឃុាំជេីខលី ប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល ចាំនួន 21 រ័ណណ 
o ភូ្ម្ិឈូក ឃុាំជីេខលី ប្ស្កុមប្ស្អាំរលិ ចាំននួ 63 រ័ណណ 
o ភូ្ម្ិបាក់អប្ងុត្ ឃុាំដងមពង ប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល ចាំនួន 58 រ័ណណ 
o ភូ្ម្ិជីេ ឃុាំជីេខលី ប្ស្កុមប្ស្អាំរិល ចាំនួន 215 រ័ណណ 
o ភូ្ម្ិចាំយាម្ ឃុាំបា៉ែ ក់េលង ប្ស្ុកម្ណឌ លស្ីមា ចាំននួ 2,100 រ័ណណ 
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o ភូ្ម្ិ2 ស្ង្កា ត់្សាម ច់មានជ័យ ប្កុងខេម្រភូ្ម្ិនៃ ចាំនួន 322 រ័ណណ 
 នាខដីម្ឆ្ន ាំ2019 ខេត្តខ ោះកុង បានទទលួរងនូវឥទធិពលបាតុ្ភូ្ត្ មអលនណូី (El Nino) ខធវខីអាយ
មានភាពរា ាំងស្ាួត្ នងិខឡងីកាំខៅ ខហយីតម្រ ត្ ប្កុង ប្ស្ុកម្ួយចាំនួនេវោះទឹកខប្របី្បាស់្ ជាពិខស្ស្
កនុងប្កុងខេម្រភូ្ម្និៃ និងប្ស្ុក ម្ណឌ លស្ីមា។ ខឆលយីត្រនងឹរញ្ញា ខនោះ រដឋបាលខេត្ត បានទសពវទាយ
អាំពីសារាចរមណនាាំខលេ 02 ស្រណន ចុោះនៃាទី17 មេម្ករា ឆ្ន ាំ2019 ររស់្រាជរដាឋ ភ្ិបាលកម្ពុជា “ស្តីពី
 រចត់្វធិាន រមៃរកាទឹកទុក” និងបានចុោះមចកទឹកជូនប្រជាពលរដឋ ខដមី្បខីដាោះប្សាយ រខប្រីប្បាស់្
ប្រចាំនៃា 

 នារដូវវស្ាខនោះ ខេត្តខ ោះកុងមានខភ្លៀងធាល ក់ខប្ចីន លាយឡាំនឹងេយល់ក្នាត ក់ ខធវីខអាយប្កងុ ប្ស្ុកម្ួយ
ចាំនួនជរួប្រទោះខប្រោះម្ហនតរាយ រ ត្ លខអាយរ៉ែោះោល់ដល់លាំខៅដាឋ ន ទលដា្ំ ាំ នងិខហដាឋ រចនា
ស្ម្ព័នធម្ួយចាំនួន។ ខប្ យពមីានខប្រោះម្ហនតរាយខកីត្ខឡងី គណៈកមាម ធិ រប្គរ់ប្គងខប្រោះម្ហនតរាយ
ខេត្ត សាខា កបាទប្កហម្កម្ពុជាខេត្ត អនុសាខា កបាទប្កហម្ប្កងុ ប្ស្កុ នងិអាជាញ ធរមូ្លដាឋ ន 
បានចុោះស្ួរសុ្េទុកា នងិមចកអាំខ្យជាស្មាា រ ៃវ ិ ទតល់ជូនប្គសួាររងខប្រោះ។ ជាម្យួរន ខនោះ ទលូវ 
សាព នម្ួយចាំនួន មដលរង រេូចខាត្ប្ត្ូវបានជសួ្ជុលជារខ ត្ ោះអាស្នន ខដីម្បសី្ប្ម្លួដល់ រខធវី
ដាំខណីរររស់្ប្រជាពលរដឋ 

 ឆ្ន ាំ2019 ខនោះ ខេត្តខ ោះកុង មានខរកាជនប្រឡងស្ញ្ញា រប្ត្ម្ធយម្ស្ិកាទុត្ិយភូ្ម្សិ្រុរ 979នាក់ ប្ស្ ី
474នាក់ កនុងខនាោះខរកាជននស្វរនិ និងរាំខពញវជិាា ស្រុរ 438នាក់ ប្ស្ី 191នាក់។ ជាលទធទល ខរកាជន
មដលប្រឡងជារ់ស្រុរ 478 នាក់ ប្ស្ី 249 នាក់ ខស្មី 50.48 %។ កនុងខនាោះ និខទៃស្A មានចាំននួ 01 
នាក់ និខទៃស្B ចាំននួ 09 នាក់ និខទៃស្ C ចាំនួន 25នាក់ និខទៃស្D ចាំននួ 71 នាក់ និងនិខទៃស្E ចាំននួ 
372 នាក់ 

 បានខរៀរចាំពធិីពិសារនុាំរញ្ចុ កសាម្គគីភាព ឯកភាពជាត្ិ និងពិធពីិសារអាំរុកមៃជាត្ិ សាស្នា ប្ពោះ
ម្ហាកសប្ត្ ប្គរ់ប្កុង ប្ស្ុក ទូទាំងខេត្តខ ោះកុង 

 បាន រោរសុ្េសុ្វត្ថភិាពប្រជាពលរដឋ នងិបានអនុវត្តខមុ្ងីមា៉ែ ត់្រទរញ្ញា ររស់្រាជរដាឋ ភ្បិាល កនុង រ
ទរ់សាា ត់្ ពួកឧទៃ ម្កបត់្ជាត្ិ ស្ម្ រងសុ។ី 

រមនថម្ពីខលីខនោះ ខដមី្បរីខប្ម្ីខស្វាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដឋឱ្យ ន់មត្ប្រខស្ីខឡងីមៃម្ខទៀត្ ប្ស្រតម្
ខរលនខយាបាយ និងយុទធសា្ស្តចតុ្ខ ណដាំ្ក់ លទី៤ ររស់្រាជរដាឋ ភ្ិបាលកម្ពុជា ប្កុម្ រង្ករថាន ក់ជាត្ិចុោះមូ្ល
ដាឋ នខេត្តខ ោះកុង ដឹកនាាំខដាយ ស្ខម្តចពិជ័យខស្នា ខទៀ បាញ់ ឧរនាយករដឋម្្នត ី នងិ ប្កុម្ រង្ករតម្រ ត្ ប្កងុ 
ប្ស្ុក បានចុោះមូ្លដាឋ នមស្វងយល់នូវស្ាំណូម្ពរ នងិរញ្ញា ប្រឈម្នានា ោក់ព័នធនឹងជីវភាពរស់្ខៅររស់្ប្រជាពលរដឋ 
ខដីម្បខីធវី រពនិិត្យ ខដាោះប្សាយតម្ប្គរ់រូរភាព ប្គរ់ម្ខធាបាយ និងលទធភាពមដលមាន។ 

កនុងឆ្ន ាំ2019 ខនោះ ប្កុម្ រង្ករថាន ក់ជាត្ិចុោះមូ្លដាឋ នខេត្តខ ោះកុង នងិប្កុម្ រង្ករតម្រ ត្ ប្កុង ប្ស្កុ 
បានចូលរមួ្កនុងកម្មវធិីនានាដូចជា ពិធសី្ាំខណោះស្ា្ំ ល កិចចប្រជុាំខដាោះប្សាយរញ្ញា   រង្ករម្នុស្សធម៌្ ទិវារុណយជាត្ិ
អនតរជាត្ិ ប្ពឹត្តិ រណ៍នានា  រប្រមូ្លស្ប្មាម្ ស្ខមាព ធស្ម្ិទធទល មដលកសាងខដាយរាជរដាឋ ភ្ិបាល ស្របុរស្ជន អងគ រ 
ស្មាគម្ នានា ដូចខាងខប្ ម្៖ 

I- អាំរីសាថ នភារព្រុម្ រងារ 

ស្មាស្ភាពប្កុម្ រង្ករថាន ក់ជាត្ិចុោះមូ្លដាឋ នខេត្តខ ោះកុងមានចាំននួ 401 រូរ ប្ស្ី 49 រូរ កនុងខនាោះមាន៖ 
o ថាន ក់ជាត្ិមានចាំននួ 94 រូរ ប្ស្ី 06 រូរ 
o ប្កុម្ រង្ករអចិន្នតយម៍ានចាំននួ 11 រូរ ប្ស្ី 02 រូរ 
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o ថាន ក់ប្កុង ប្ស្ុកមានចាំននួ 296 ប្ស្ី 41 រូរ។ 
II- សរម្មភារ និងលទធែល រងារ 

 មទអកតម្កម្មវធិីនខយាបាយ និងយុទធសា្ស្តចតុ្ខ ណដា្ំ ក់ លទី4 ររស់្រាជរដាឋ ភ្ិបាល ខៅកនុងឆ្ន ាំ2019 
ប្កុម្ រង្ករថាន ក់ជាត្ិចុោះមូ្លដាឋ នខេត្តខ ោះកុង បានអនុវត្ត រង្ករតម្ត្ួនាទីភារកិចចររស់្េលួន ខៅប្កុង ប្ស្កុ ទទលួ
លទធទល ដូចត្ខៅ ៖ 

១-ស្កម្មភាពប្រជុាំប្កមុ្ រង្ករប្កងុ ប្ស្កុ 
ប្កុម្ រង្ករប្កុង ប្ស្កុ បានខរៀរចាំកិចចប្រជុាំ ទសពវទាយមទន រមណនាាំ ខលេ 011 ទ.ក  មទន រមណនាាំខលេ 

012 ទ.ក និងខស្ចកតីមណនាាំខលេ 039 ស្.ណ.ន ររស់្ប្កស្ួងម្ហានទៃ, កចិចប្រជុាំខប្ត្ៀរខរៀរចាំប្បារពធពធិីេួរអនុស្ាវរ ី
យខ៍លីកទ6ី6 ទិវារុណយឯករាជយជាត្ិ 9 វចិឆិ  នងិទិវាកាំខណីត្ខលីកទ6ី6 កងខយាធពលខេម្រភូ្ម្ិនៃ ឆ្ន ាំ2019 និងពិធី
ទទួលទនអាំរុកសាម្គគី ខដីម្ប ីរង្ករជាត្ិ សាស្នា ប្ពោះម្ហាកសប្ត្ កិចចប្រជុាំខប្ត្ៀម្ខរៀរចាំពិធីប្រ ស្ ប្រធាន និងអនុ
ប្រធាន ប្កុម្ រង្ករថាន ក់ជាត្ចុិោះមូ្លដាឋ នប្ស្ុក នងិកិចចប្រជុាំខដាោះប្សាយរញ្ញា នានាប្រមាណ 35 ខលីក ខដាយមានអនក
ចូលរមួ្ប្រមាណ 500 នាក់។ 

២-ស្កម្មភាពខធវខីវទ ិសាធារណៈ 
ក- រខរៀរចាំខវទ ិ ៖ 
ជាលទធទលទូទាំងខេត្តខ ោះកុង ប្កុម្ រង្ករថាន ក់ជាត្ិចុោះមូ្លដាឋ នបានខរៀរចាំខវទិ ចាំនួន 07 ខលីកមាន

ស្មាជិកចូលរមួ្ចាំនួន 295នាក់ ប្ស្ី 88នាក់ ខដាយខផ្អត ត្ខៅខលីរញ្ញា  អគគិស្ន ីដីធលី ខហដាឋ រចនាស្ម្ព័នធ ប្រព័នធធារាសា្ស្ត 
រញ្ញា ខប្គឿងខញៀន។ ជាម្ួយរន ខនោះ ប្រជាពលរដឋខលកីខឡងីជាស្ាំណួរ ស្ាំណូម្ពរ ប្ពម្ទាំងកតីកងវល់មដលខកីត្មានខឡងី
កនុងភូ្ម្សិា្ស្តររស់្ពួករត់្ ។ល។ 

េ-លទធទល ៖ 
ខៅកនុងខវទិ សាធារណៈប្រជាពលរដឋបានចូលរមួ្ខលីកខឡងីនូវស្ាំណូម្ពរ ស្ាំខណីស្រុរចាំននួ 11 កនុងខនាោះ 

ស្ាំណូម្ពរចាំនួន 04 នងិស្ាំខណីចាំនួន 07។ ចាំខោោះរញ្ញា មដលបានខលីកខឡងី អាជាញ ធរប្ស្ុក ឃុាំ ភូ្ម្ិ ក៏ដូចជាស្ម្ត្ថកចិច 
ោក់ព័នធបានខធវី ររកប្សាយរាំភ្លឺជូនរងរអូនបានរចួរាល់។  

គ-រញ្ញា ប្រឈម្មដលខៅខស្ស្ស្ល់ ៖ 
រញ្ញា ប្រឈម្មដលខៅស្ល់ មានរញ្ញា ខស្នសុី្ាំ ត់្ខឆវៀលដីខចញពីត្ាំរន់មដនជប្ម្កស្ត្វនប្ពោម្ប្កខសារ 

ររស់្រងរអូនម្កពីភូ្ម្ិរឹង ឆ្ង ខហយីត្ាំ្ងម្នៃីរររសិាថ នទទលួយកស្ាំណូម្ពរខដមី្បជីប្មារជូន ថាន ក់ខលីសុ្ាំខរល
 រណ៍ចុោះស្កិា និងពិនិត្យជាក់មស្តង។ 

ឃ-ស្ាំណូពរ 
- ខស្នីសុ្ាំខចញរ័ណណកម្មស្ិទធិដធីលី មដលប្កុម្និស្ិត្សបានវាស់្មវងរចួ 
- ខស្នីសុ្ាំពនិិត្យខលី ស្កម្មភាពររស់្អងគ រស្ម្ព័នធម្ិត្តស្ត្វនប្ព (Wild Alliance) 
- ខស្នីសុ្ាំពនិិត្យខលីរញ្ញា ខនសាទ  
- ខស្នីសុ្ាំខអាយមានទឹកសាអ ត្ នងិអគគិស្នីខប្រីប្បាស់្ 
- ខស្នីសុ្ាំខអាយមានទីតាំងចក់ស្ប្មាម្។ 
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៣-ស្កម្មភាពចូលរមួ្នានាខៅមូ្លដាឋ ន 
ខៅកនុងឆ្ន ាំ2019 ខនោះ ប្កុម្ប្រឹកាខេត្ត គណៈអភ្ិបាលខេត្តខ ោះកុងបានចូលរមួ្កនុងទិវារុណយជាត្ិ អនតរជាត្ិ 

និងប្ពឹត្តិ រណ៍នានាដូចជា ដាាំកូនខឈ ី ប្រមូ្លស្ាំរាម្ ស្ខមាព ធ ស្ម្ទិធទលមដលកសាងខដាយរាជរដាឋ ភ្ិបាល ស្របុរស្
ជន អងគ រ ស្មាគម្ចាំនួន 324ខលីក។ 

III បញ្ហា ប្បឈម៖  
១. រញ្ញា មចករ័ណណកម្មស្ទិធិដីធល៖ី ត្ាំរន់ម្ួយចាំនួនប្ត្ូវបានប្កមុ្និស្សតិ្បានវាស់្មវងជូនប្រជាពលរដឋរចួ រ៉ែុមនតពកួ
រត់្ខៅម្ិនទន់បានទទលួបានរ័ណណកម្មស្ិទធិដធីលីខៅខឡយី (2,114 កាលដី ខស្មីនឹង 9,867.87 ហកិត) 
ខដាយសារមាន ររតឹងជាំទស់្ពីអងគ រស្ម្ព័នធម្ិត្តស្ត្វនប្ព (Wild-Life Alliance)  

២. រញ្ញា ដីលាំខៅដាឋ ន និងដកីស្ិកម្មររស់្ប្រជាពលរដឋ ជារ់កនុងត្ាំរន់ រោរ នងិត្ាំរន់អភ្រិកស 
៣. រញ្ញា កងវោះទឹកខប្រីប្បាស់្ កនុងខពលរចចុរបនន និងកនុងរដូវប្បាាំង 
៤. រញ្ញា េវោះប្រព័នធប្រប្ពឹត្តកិម្ម និងប្រព័នធលូទឹកកនុងប្កុងខេម្រភូ្ម្ិនៃ មដលជាត្ប្ម្ូវ រចាំបាច់ ដូចខាងខប្ ម្៖ 
    -  ប្រព័នធលូទឹកចាំណុចខាងត្បូងទៃោះខពទយទូច ស្ថិត្ខៅភូ្ម្ិ3 ស្ង្កា ត់្សាម ច់មានជ័យ 
 - ប្រព័នធលូទឹកស្ងខាងទលូវខរតុ្ងពីស្តូរអនុស្ាវរយីខ៍ឆ្ព ោះខៅត្ាំរន់មាត់្ទកឹ ស្ថិត្ខៅភូ្ម្ិសាម ច់មានជ័យ ស្ង្កា ត់្

សាម ច់មានជ័យ 
 - ប្រព័នធលូទឹកស្ងខាងទលូវខរតុ្ងចាំណុចចរ់ពីទលូវមកងទលូវខរតុ្ងពីស្តូរអនុស្ាវរយី ៍  ត់្ខាងមុ្េវហិារចនិ 

ខឆ្ព ោះខៅត្ាំរន់មាត់្ទឹក ស្ថិត្ខៅភូ្ម្ិ1 ស្ង្កា ត់្សាម ច់មានជ័យ 
 - ប្រព័នធលូទឹកទលូវខរតុ្ងខាងខកតី្វទិាល័យខ ោះកុង ខឆ្ព ោះខៅត្ាំរន់មាត់្ទឹក ស្ថិត្កនុងភូ្ម្ិសាម ច់មានជ័យ

(សាម ច់ង្ក៉ែ ម្) ស្ង្កា ត់្សាម ច់មានជ័យ 
៥. រញ្ញា អនាម័្យររសិាថ ន៖ ប្រជាពលរដឋេវោះ រយល់ដងឹអាំពរីញ្ញា អនាម័្យររសិាថ ន ត្ប្ម្ូវខអាយមាន រទសពវ- 
ទាយអរ់រ ាំ នងិចូលរមួ្ ពីប្រជាពលរដឋប្គរ់ម្ជឈដាឋ ន 

៦. រញ្ញា េវោះអគគសិ្នីខប្រីប្បាស់្ខៅតម្រ ត្ ភូ្ម្មិ្ួយចាំនួន 
៧. រញ្ញា ដីធលីខៅប្ស្ុកគិរសីាគរ៖ ខៅមាន រត្វា៉ែរញ្ញា ដធីលី មដលកនុងខនាោះមាន៖  
 - ប្កុម្ប្រជាពលរដឋ 210 ប្គសួារ មដលម្និទន់រុោះខរខីចញពតី្ាំរន់វនិិខយាគររស់្ប្កុម្ហ ុនយូខញៀន  
 - ប្កុម្ទម្ទរស្ាំណងខរលនខយាបាយរមនថម្ចាំននួ 767 ប្គួសារ 
 - ប្កុម្ត្វា៉ែ មដលមានដី មត្រស់្ខៅខប្ៅមូ្លដាឋ នត្វា៉ែទម្ទរដ ីឬ ស្ាំណង 

  - ប្កុម្ត្វា៉ែ មដលបានខដាោះប្សាយខរលនខយាបាយរចួ មត្ខៅត្វា៉ែថាមានឯកសាររមនថម្ខទៀត្ មដលម្ិនទន់ 
ខដាោះប្សាយ 

៨. រញ្ញា ដីធលីខៅប្ស្ុកមប្ស្អាំរលិ 
 - ប្កុម្ត្វា៉ែចាំននួ 200 ប្គសួារ មដលបានទទលួដីខហយី មត្ខៅម្ិនទន់បានទទលួលុយពីប្កុម្ហ ុនអង់ខគលស្ 

  - ប្កុម្ត្វា៉ែ  95 ប្គួសារ (កនុងចាំខ្ម្ 585 ប្គួសារ) មដលម្ិនទន់បានមរងមចកដីធលីជូន ខដាយពុាំទន់មានទលូវចូល 
 - ប្កុម្ត្វា៉ែ  175 ប្គួសារ ទម្ទរខអាយខធវីទលូវប្រមវង 30 គឡូីមម្៉ែប្ត្ 
 - ប្កុម្ត្វា៉ែ  197 ប្គួសារ មដលមានទាំនាស់្ដីធលីជាម្ួយខលាក ខហង ហ ុយ ខៅមត្រតឹងត្វា៉ែ  ( លពីនៃាទី17 មេកុម្ាៈ 

ឆ្ន ាំ2020 ប្កស្ងួខរៀរចាំមដនដនីគរូរនយីកម្ម នងិស្ាំណង់ បានខចញខស្ចកតីប្រ ស្ព័ត៌្មានម្ិនទទួលខដាោះ
ប្សាយខឡយី ខហយីរដឋបាលខេត្តបានខចញខស្ចកតីប្រ ស្ព័ត៌្មាន ប្ពម្ទាំងបានស្ហ រជាម្ួយរដឋបាល
ប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល ទសពវទាយជូនពួករត់្ខអាយបានប្ជួត្ប្ជាររចួខហយីទងមដរ) 



75 

 - ប្កុម្ត្វា៉ែ  1,174 ប្គួសារ ទម្ទរដី (ៃមី) ខដាយអោះអាងថា មានទាំនាស់្ដីធលីជាម្ួយប្កុម្ហ ុនស្ារអាំខៅ កនុង
ប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល។ (ប្កស្ួងខរៀរចាំមដនដីនគរូរនីយកម្ម និងស្ាំណង់ បានខចញលេិិត្ខលេ 3,465 ស្នស្ 
ចុោះនៃាទ2ី2 មេតុ្លា ឆ្ន ាំ2019 ថាបានរដិខស្ធម្ិនទទួលខដាោះប្សាយខឡយី)។ 

IV.សននិដ្ឋឋ ន 
កនុងឆ្ន ាំ2019 ខនោះ តម្រយៈស្កម្មភាពររស់្ប្កុម្ រង្ករថាន ក់ជាត្ិចុោះមូ្លដាឋ នខេត្តខ ោះកុង ខដីម្បបី្ត្ួត្ពិនិត្យ 

និងរាំប្ទ រអនុវត្តកម្មវធិីនខយាបាយ និងយុទធសា្ស្តចតុ្ខ ណដា្ំ ក់ លទ៤ី ររស់្រាជរដាឋ ភ្ិបាល និងខដាយមាន
កិចចស្ហ រជាម្ួយរដឋបាលមូ្លដាឋ នប្គរ់លាំដារ់ថាន ក់ បានខធវីឲ្យ រធានា  ររកាស្នតិសុ្េ ស្ ត្ រ់ធាន រ់  រង្ករខស្ដឋកចិច 
ស្ងគម្ និង រខដាោះប្សាយរញ្ញា  មានភាពលអប្រខស្ីរ។ ស្ម្ិទធទលមដលស្ខប្ម្ចបាន អាប្ស័្យខដាយប្កុម្ រង្ករប្គរ់
ថាន ក់ បានយកចតិ្តទុកដាក់ប្រករខដាយសាម រត្ីទទួលេុស្ប្ត្ូវេពស់្ និងមានឆនៃៈមុ្ត្មាាំកនុង រអនុវត្តរទរញ្ញា  ខស្ចកតី
មណនាាំ និងមទន រស្កម្មភាពររស់្រាជរដាឋ ភ្ិបាល ជាម្យួកិចចស្ហ ររាំប្ទខៅវញិខៅម្ក កនុងខរលខៅចាស់្លាស់្ 
ខធវីឲ្យ រខដាោះប្សាយរញ្ញា ខទសងៗជូនប្រជាពលរដឋ ខៅតម្មូ្លដាឋ នទទលួបានលទធទល លអប្រខស្ីរ។ 

 V.ទិសខៅអនុវតតបនត 
ទនៃឹម្នងឹលទធទល រង្ករស្ខប្ម្ចបានខាងខលី ប្កមុ្ រង្ករថាន ក់ជាត្ិចុោះជយួមូ្លដាឋ នខេត្តខ ោះកុង ប្គរ់លាំ

ដារ់ថាន ក់ ស្ហ រជាម្ួយរដឋបាលខេត្ត ប្កុង ប្ស្ុក ដាក់ខចញនូវទិស្ខៅស្ប្មារ់អនុវត្តដូចត្ខៅ ៖ 
 រនតចុោះស្ួរសុ្េទុកាប្រជាពលរដឋ ខដីម្បខីដាោះប្សាយ និងមស្វងយល់អាំពកីងវល់នានា ខៅកនុងមូ្លដាឋ ន 
 ជាំរុញ រខដាោះប្សាយឲ្យ ន់មត្ស្កម្មមៃម្ខទៀត្នូវស្ាំខណី ស្ាំណូម្ពរចាំបាច់ររស់្ប្រជាពលរដឋ 
 ប្រមូ្លចងប្កងរាល់ស្ាំណួរ និងស្ាំណូម្ពរទាំងអស់្ររស់្ប្រជាពលរដឋ មដលមាន រោក់ព័នធជាម្ួយនឹង
ប្កស្ួង សាថ រ័នសាម្ី មដលប្កុម្ រង្ករ និងអាជាញ ធរមូ្លដាឋ នប្កុង ប្ស្កុ ខេត្តពុាំមានស្ម្ត្ថកចិច និងលទធ
ភាពខដាោះប្សាយ ខដីម្បទីដល់ជូនប្កស្ងួ សាថ រ័នោក់ព័នធ រាជរដាឋ ភ្ិបាល មានវធិាន រខដាោះប្សាយជូន
ប្រជាពលរដឋទន់ខពលខវលា និងស្ម្ប្ស្រ 

 រនតពប្ងងឹ រោរស្នតិសុ្េ ស្ ដ្ រ់ធាន រ់ស្ងគម្  រអនុវត្តខរលនខយាបាយភូ្ម្ិ ឃុាំ មានសុ្វត្ថភិាព ជា
ពិខស្ស្ទរ់សាា ត់្ខអាយបានទន់ខពលខវលានូវ រប្រមូ្លទដុ ាំេុស្ចារ់ 

 ជាំរុញ រទដល់ខស្វារដឋបាលសាធារណៈររស់្រដឋបាលខេត្ត ប្កុង ប្ស្កុ ឃុាំ ស្ង្កា ត់្ ជូនប្រជាពលរដឋឲ្យ
 ន់មត្មានគុណភាព ត្មាល ភាព និងប្រស្ិទធភាព  

 េិត្េាំមស្វងរកកចិចស្ហប្រត្ិរត្តិ រជាម្ួយនដគូ ខដីម្បជីាំរុញ រអភ្ិវឌ្ឍខៅតម្មូ្លដាឋ ន ខលីប្គរ់វស័ិ្យ ជា
ពិខស្ស្វស័ិ្យខហដាឋ រចនាស្ម្ព័នធ 

 រនតេិត្េាំខដាោះប្សាយរញ្ញា ដធីលី រញ្ញា កងវោះទកឹខប្រីប្បាស់្ នងិរញ្ញា ប្រព័នធលូរងាូរទឹក កនុងប្កុងខេម្រភូ្ម្ិនៃ។ 
 

ផ្្ែក្ទី៤ 

បញ្ហា គ្បឈម និងដ្ុំស ោះគ្ាយ 

៤.១. រដ្ឋបាលខេតត 

ល.រ រញ្ញា ប្រឈម្ស្ាំខាន់ៗ ដាំខ្ោះប្សាយ 
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1.  រង្កររដឋបាល 
1  ពុាំមានម្្នតីប្គរ់ប្រន់ខដីម្បជីយួ រង្ករខៅ រយិាល័យ

ខលខាប្កុម្ប្រឹកា និង រយិាល័យស្ថិត្ិ និងអប្តនុកូលដាឋ ន។ 
ខស្នីសុ្ាំប្កស្ួងម្ហានទៃខប្ជីស្ខរសី្ម្្នតីប្ករេ័ណឌ  និងម្្នតី
ជារ់កិចចស្នារមនថម្ ស្ប្មារ់ឆ្ន ាំរនាៃ រ់។ 

2.  រង្ករមទន រ នងិ ររាំប្ទមូ្លដាឋ ន 
1 ពុាំមានម្្នតីប្គរ់ប្រន់ខដីម្បជីយួ រង្ករ 

ខស្នីសុ្ាំប្កស្ួងម្ហានទៃខប្ជីស្ខរសី្ម្្នតីប្ករេ័ណឌ  និងម្្នតី
ជារ់កិចចស្នារមនថម្ ស្ប្មារ់ឆ្ន ាំរនាៃ រ់ 

2  រចុោះស្កិាលទធភាពគខប្មាង ប្កងុ ប្ស្ុក និងឃុាំ ស្ង្កា ត់្
ជួរប្រទោះនឹង រលាំបាកខដាយសារម្្នតីមានចាំននួត្ិច េវោះ
ជាំនាញ និងរទពិខសាធន៍កនុង រខប្រីប្បាស់្នូវឧរករណ៍ និង 
រខចចកខទស្កនុង រដាំខឡងីគខប្មាងកនុងប្រព័នធកុាំពយួទ័រ។  

ស្ាំខណីសុ្ាំខៅខលខាធិ រដាឋ ន គ.ជ.អ.រ ខដីម្ប ី ស្ប្ម្រ
ស្ប្ម្ួលខរៀរចាំ នងិទតល់វគគរណតុ ោះរ ត្ ល ស្ប្មារ់អនក
រខចចកខទស្ខេត្ត។ 

3.  រប្គរ់ប្គងធនធានម្នុស្ស 
1 ពុាំមានម្្នតីប្គរ់ប្រន់ខដីម្បជីយួ រង្ករកនុងទីចត់្ រ

ប្គរ់ប្គងធនធានម្នុស្ស។ 
ខស្នីសុ្ាំប្កស្ួងម្ហានទៃខប្ជីស្ខរសី្ម្្នតីប្ករេ័ណឌ  និងម្្នតី
ជារ់កិចចស្នារមនថម្ ។ 

4.  រង្ករអនតរវស័ិ្យ 
1 

ប្រជាពលរដឋ ខៅមត្រនតរតឹងខរឿងទាំនាស់្ដីធលីជាម្ួយប្កុម្ហ ុន
វនិិខយាគនានា ខៅកនុងខេត្ត 

- ចុោះពនិិត្យ ប្សាវប្ជាវសាវតដីទាំនាស់្ នងិជាំរុញដល់ជាំនាញ
េិត្េាំរនតខដាោះប្សាយជូនប្រជាពលរដឋ និងប្កមុ្ហ ុន 

- ករណីេលោះ ខចញខស្ចកតីជូនដាំណឹង ខៅរដឋបាលប្កុង ប្ស្ុក 
ពិនិត្យ នងិខដាោះប្សាយតម្ស្ម្ត្ថកិចច 

2 ដីលាំខៅឋាន នងិដចីាំ រររស់្ប្រជាពលរដឋ កនុងប្ស្ុក ប្កងុ 
ចាំនួន០4 ប្ត្ូវបានប្គរ់ដណត រ់ខដាយអនុប្កឹត្យខលេ 80 
អនប្ក.រក ចុោះនៃាទី9 មេឧស្ភា ឆ្ន ាំ2016។ 

ខរៀរចាំនិត្ីវធិីខស្នីសុ្ាំខៅប្កស្ួងោក់ព័នធ ខដីម្ប ីត់្ខឆវៀលដ ី
ខចញពីអនុប្កឹត្យខលេ 80។ 

5.  រង្ករហរិញ្ាវត្ថុ 
1 ពុាំមានម្្នតីប្គរ់ប្រន់ខដីម្បជីយួ រង្ករកនុងទីចត់្ រ 

ហរិញ្ាវត្ថុ។ 
ខស្នីសុ្ាំប្កស្ួងម្ហានទៃខប្ជីស្ខរសី្ម្្នតីប្ករេ័ណឌ  និងម្្នតី
ជារ់កិចចស្នារមនថម្ ។ 

6.  រង្ករលទធកម្ម 
1 ពុាំមានម្្នតីប្គរ់ប្រន់ខដមី្បជីយួ រង្ករកនុងអងគភាពលទធកម្ម។ ខស្នីសុ្ាំប្កស្ួងម្ហានទៃខប្ជីស្ខរសី្ម្្នតីប្ករេ័ណឌ  និងម្្នតី

ជារ់កិចចស្នារមនថម្ ។ 
7.  រង្ករអងគភាពប្ចកខចញ ចូលមត្ម្យួ 
1 ម្ិនទន់មាននីត្ិវធិីកនុង រមរងមចកប្បាក់រង្កវ ន់ ជូនម្្នតី

កនុងអងគភាពប្ចកខចញចូលមត្ម្ួយ 
ខស្នីសុ្ាំប្កស្ួងជួយជាំរុញពនីីត្ិវធិីកនុង រមរងមចកប្បាក់រង្កវ ន់
ជូនម្្នតកីនុងអងគភាពប្ចកខចញចូលមត្ម្យួ 

2 ម្្នតីខរឡា ម្ិនមានជាំនាញចាស់្លាស់្ខលី រង្ករប្រមូ្ល
ចាំណូល នងិ រប្គរ់ប្គងៃវ ិ 

ខស្នីសុ្ាំមានវគគរាំរ៉ែនដល់ម្្នតីខរឡាខលីជាំនាញ  រប្រមូ្ល
ចាំណូល នងិ រប្គរ់ប្គងៃវ ិ 

3 
ខស្វាវស័ិ្យសាធារណ រ និងដឹកជញ្ាូ ន នងិវស័ិ្យកស្កិម្ម 
រុ ា ប្រមាញ់ នងិខនសាទ ម្ិនដាំខណីរ រ 

ខស្នីសុ្ាំប្កស្ួងម្ហានទៃ ជយួជាំរុញប្កស្ងួសាធារណៈ រ 
និងដឹកជញ្ាួ ន និងប្កស្ួងកស្កិម្ម រុ ា ប្រមាញ់ និងខនសាទ 
ខរៀរចាំវគគរណតុ ោះរ ត្ លពីនតី្ិវធិី នងិខទៃរខស្វា ម្កខអាយ
អងគភាពប្ចកខចញចូលមត្ម្ួយ 

4 នីត្ិវធិីកនុង រខស្នសុី្ាំខស្វា ខល ីរង្កររដឋបាល ម្ិនមានភាព
ចាស់្លាស់្(េវោះទប្ម្ង់ខស្នសុី្ាំ) 

 

ខស្នីសុ្ាំខអាយមានវគគរណតុ ោះរ ត្ លស្តីពីនតី្ិវធិី រខស្នសុី្ាំ
ខស្វា ខលី រង្កររដឋបាល ររស់្សាលាខេត្ត 
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5 ទប្ម្ង់ោកយខស្នីសុ្ាំររស់្វស័ិ្យទាំង12 ររស់្ម្នៃីរ ម្និមាន
ជាទប្ម្ង់ ឬ មរររទរាំខពញមត្ម្ួយ  

ខស្នីសុ្ាំខអាយមានទប្ម្ង់ោកយខស្នីសុ្ាំររស់្វស័ិ្យទាំង12 
ររស់្ម្នៃីរ មានជាទប្ម្ង់ ឬ មរររទមត្ម្ួយ 

6 េវោះម្្នតសី្ប្មារ់ទតល់ខស្វា(ម្្នតីជួរមុ្េ)។ 
 

ខស្នីសុ្ាំម្្នតរីមនថម្ ស្ប្មារ់រាំខពញ រង្ករទតល់ខស្វា (ម្្នតី
ជួរមុ្េ)។ 

៤.២. ម្នទីរ អងគភារជាំនាញ 

ល.រ រញ្ញា ប្រឈម្ស្ាំខាន់ៗ ដាំខ្ោះប្សាយ 
1. ម្នៃរីកស្កិម្ម រ ុា ប្រមាញ់ នងិខនសាទ 

1 េវោះឯកសាររខចចកខទស្ស្ប្មារ់ទសពវទាយ និងមចកជូន
កស្ិករ 

រញ្ចូ លនូវរខចចកខទស្កស្ិកម្មនវឆ្ល ត្ និងទសពវទាយតម្  
រយៈសាម ត្ហវូន 

2 ស្ម្ត្ថភាពររស់្ម្្នតី រយិាល័យខៅមានកប្ម្ិត្ ទនៃមឹ្នងឹ
ររមិាណម្្នតីខៅមានចាំននួត្ចិខៅខឡយី 

ខស្នីឱ្មានវគគរណដុ ោះរ ត្ ល ទសពវទាយ នងិស្ិ ា សាលា
នានា ដល់ថាន ក់ដឹកនាាំ និងម្្នតី រយិាល័យខកសប្ត្សា្ស្ត 
និងទលិត្ភាពកស្ិកម្ម ខដីម្បពីប្ងឹងស្ម្ត្ថភាពរមនថម្ខទៀត្ 

3 េវោះម្ខធាបាយខធវីដាំខណីរខដមី្បចុីោះអនុវត្ត រង្ករខៅតម្
មូ្លដាឋ ន ខស្នីសុ្ាំខទចប្កយានយនតចាំននួ 02ខប្គឿង 

4 
 រទដល់ព័ត៌្មានពី រទៃុោះជាំងឆឺលងស្ត្វមាន រយតឺ្យា៉ែ វ 

ពប្ងឹង រស្ហ រជាម្យួភាន ក់ង្ករសុ្េភាពស្ត្វភូ្ម្ិ នងិ 
អាជាញ ធរកនុងមូ្លដាឋ ន ខដមី្បទីរ់សាា ត់្ជម្ាឺឆលងឱ្យបានទន់ 
ខពលខវលា 

5 ប្រជាកស្កិរខៅមត្រនតទមាល រ់ចិញ្ច ឹម្ស្ត្វមលងោស្វាល
ោស្ ល រម នស្ ដ្ រ់ធាន រ់ មដលពិបាកកនុង រចុោះ 
អនតរាគម្ន៍ចក់ថាន ាំ រោរជាំងឆឺលងស្ត្វ 

ទសពវទាយ មណនាាំដល់ភាន ក់ង្ករសុ្េភាពស្ត្វភូ្ម្ិ និប្រជា
កស្ិករ ឱ្យយល់ដឹងពីសារប្រខយាជន៍នន រចក់ថាន ាំ រោរ
ជាំងឺឆលងស្ត្វ ពិខស្ស្ឱ្យខបាោះរង់ រចិញ្ច ឹម្ស្ត្វមលងោស្
វាល ោស្ លរម នស្ ដ្ រ់ធាន រ់ 

6 េវោះៃវ ិចុោះអនតរាគម្ន៍ទរ់សាា ត់្ជាំងឺឆលងស្ត្វ ករណីទៃុោះជាំងឺ
ខប្ចីនកមនលង និងខៅត្ាំរន់ឆ្ា យពិបាកខធវដីាំខណីរ 

ពប្ងឹង រស្ហ រជាម្យួភាន ក់ង្ករសុ្េភាពស្ត្វភូ្ម្ិ នងិ 
អាជាញ ធរ ខដីម្បទីរ់សាា ត់្ជាំងឆឺលងស្ត្វឱ្យបានទន់ខពល 

7 អាជីវករលក់ជីថាន ាំកស្ិកម្មកនុងខេត្ត ពុាំទន់មានវញិ្ញា រនរប្ត្
ឆលង ត់្វគគអរ់រ ាំវជិាា ជីវៈោក់ព័នធនឹងចារ់ស្ដីព ីរប្គរ់ប្គង 
ថាន ាំកស្ិកម្ម នងិជីកស្ិកម្ម 

ប្ត្ួត្ពិនិត្យ និងទរ់សាា ត់្ជាប្រចាំនូវជី ថាន ាំកស្ិកម្មេុស្ចារ់ 
ពិខស្ស្ជាំរុញអាជីវករកនុងខេត្ត ឱ្យឆលង ត់្វគគអរ់រ ាំវជិាា ជីវៈ 
ប្ត្ឹម្ប្ត្ូវតម្ខរល រណ៍ចារ់ 

8 កិចចស្ហ ររវាង រយិាល័យជាំនាញម្នៃីរ និងប្កុម្ហ ុន 
ស្ម្បទនដីខស្ដឋកិចចខៅមានកប្ម្ិត្ 

ពប្ងងឹកិចចស្ហ រ ខដីម្បរីនតវឌ្ឍនភាពប្កុម្ហ ុនស្ម្បទនដ ី
ខស្ដឋកិចចឱ្យ ន់មត្លអប្រខស្ីរ 

9 ប្កុម្ហ ុនដសី្ម្បទនខស្ដឋកិចចម្ួយចាំននួខៅមត្ម្និទន់
បានចុោះរញ្ា ីដីរដឋឱ្យបានប្ត្ឹម្ប្ត្ូវ 

ពខនលឿន រចុោះរញ្ា ីដីរដឋខអាយបានឆ្រ់រហ័ស្ 

10 ចាំខណោះដឹង រខចចកខទស្ នងិរទពិខសាធន៍ររស់្ស្មាជិក 
ស្ហគម្ន៍ខៅមានកប្ម្ិត្ 

ពប្ងឹងស្ម្ត្ថភាព ទដល់រខចចកខទស្ នងិចាំខណោះដឹងដល់ 
ស្មាជិកស្ហគម្ន៍កស្ិកម្ម 

11 េវោះអងគ ររាំប្ទ និងទុនកនុង រពប្ងឹងមុ្េរររស្ហគម្ន៍ មស្វងរកមូ្លនិធិ និងអងគ រនានា ខដីម្បរីាំប្ទដល់ដាំខណីរ រ 
ររស់្ស្ហគម្ន៍ 

12 េវោះទីទារកនុង រលក់ទលិត្ទលស្ហគម្ន៍ ជួយរកទីទារ ខដីម្បលីក់ទលតិ្ទលររស់្ស្ហគម្ន៍ 
13  រដាាំដុោះខៅស្ ូជាលកាណៈប្គសួារមាន រៃយចុោះ 

ខដាយសារត្នម្លខៅស្ ូចុោះខថាក។ 
ទសពវទាយរខចចកខទស្ដាាំដុោះ មៃទាំ និងមស្វងរកទីទារខៅស្ ូ 
ជូនប្រជាកស្ិករ។ 

2.  រង្ករេណឌ រដឋបាលជលទល 
1  រចូលរមួ្ររស់្ប្រជាខនសាទកនុង រង្ករ រោរធនធាន រនតទសពវទាយចារ់ស្តីពីជលទល ខៅតម្រ ដ្ មូ្លដាឋ ន 
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ជលទលខៅមានកប្ម្ិត្ទរ មដលមានប្រជាខនសាទខប្ចីន 
2  រលួចខប្រីប្បាស់្ឧរករណ៍ខនសាទខលមសី្ចារ់ររស់្ 

ប្រជាខនសាទ ខៅមត្រនតខកីត្មាន 

រខងាីន រទសពវទាយចារ់ស្តីពីជលទល និងលិេិត្រទដាឋ ន 
នានា ខៅតម្រ ត្ មូ្លដាឋ នភូ្ម្ិ-ឃុាំ មដលមានប្រជា
ខនសាទ ភាគខប្ចីន 

3 េវោះខប្រងឥនធនៈស្ប្មារ់ចុោះរ្ង្កា ររទខលមីស្ជលទល ស្ាំខណីសុ្ាំៃវ ិ ស្ប្មារ់ទគត់្ទគង់ខប្រង ដល់ប្កុម្អធិ រកចិច 
4 ស្កម្មភាពរទខលមីស្ រដឹកជញ្ាូ នតម្រូរភាពតូ្ចៗ ភាគ

ខប្ចីនខធវីខឡងីខពលយរ់។ 

ខស្នីសុ្ាំទដល់កិចចស្ហ រពីរ ដ្ ស្ម្ត្ថកិចចោក់ព័នធ និង 
អាជាញ ធរមូ្លដាឋ ន ពប្ងឹង រអនុវត្តចារ់ ខដមី្បរីមួ្ចាំមណក
 ត់្រនថយរទខលមីស្ខទសងៗមដលខកីត្មានកនុងមូ្លដាឋ ន។ 

2.  រង្ករេណឌ រដឋបាលនប្ពខឈ ី
1 មាន ររ ាំខលាភ្ទ្នាៃ ន ន់ រ់ដីចមាា រខឈអីា ស្ា ពី

ស្ាំ្ក់ប្រជាពលរដឋ 

ខស្នីសុ្ាំទដល់កិចចស្ហ រពីរ ដ្ ស្ម្ត្ថកិចចោក់ព័នធ នងិ 
អាជាញ ធរមូ្លដាឋ ន ពប្ងឹង រអនុវត្តចារ់ ខដីម្បរីមួ្ចាំមណក
 ត់្រនថយរទខលមីស្ខទសងៗមដលខកីត្មានកនុងមូ្លដាឋ ន 

2 ម្្នតីតម្មូ្លដាឋ នមានចាំនួនត្ចិ មាន រដក និងផ្អល ស់្ រដូរ
ញឹកញរ់។ ខលីកស្ាំខណីសុ្ាំម្្នតីរមនថម្ ខៅប្កស្ួងជាខរៀងរាល់ឆ្ន ាំ។ 

3. ម្នៃរីធនធានទកឹ នងិឧតុ្នយិម្  
1 េវោះរុគគលិករខប្ម្ី រង្ករ និងរាំខពញភារកិចចជូនប្កស្ងួ 

និងខេត្ត មដលបានដាក់មទន រខអាយអនុវត្ត។ េវោះខាត្
ធនធានម្នុស្សកនុង រអនុវត្តន៍ភារកិចច មដលកិចច រវស័ិ្យ
ធនធានទឹក ទម្ទររខចចកខទស្េពស់្ និងពុាំទន់មានភាន ក់
ង្ករធនធានទឹក ប្រចាំ រខៅតម្រ ត្ ប្ស្ុក  

ខស្នីសុ្ាំប្កស្ងួខម្តត ទតល់ម្្នតីជាំនាញរខចចកខទស្រមនថម្ ខដីម្បី
ម្ករខប្ម្ី រង្ករខៅម្នៃីរធនធានទឹក និងឧតុ្និយម្ខេត្ត 

2 េវោះខាត្ស្មាា រខប្គឿងចប្កផ្អៃ ល់េលួន មដលរ ត្ លខអាយ
មាន រយតឺ្យា៉ែ វ កនុង រង្ករជួស្ជុលសាងស្ង់ខហដាឋ
រចនាស្ម្ព័នធធារាសា្ស្តកនុងខេត្ត 

ខស្នីសុ្ាំខប្គឿងចប្ករមនថម្ពីប្កស្ួងធនធានទឹក និងឧតុ្និយម្  
ប្រស្ិនខរីប្កស្ួងមានលទធភាព ខដីម្បមី្នៃីរង្កយប្ស្ួលកនុង
 ររាំខពញភារកចិច រង្ករកនុងខេត្ត 

3 ឈមួញរកសុ្ដីឹកដលីក់ មត្ងខរីករៃយនតធាំៗដកឹដីឆលង ត់្
តម្រខ ត្ យទាំនរ់ទាំងប្បាាំង និងវស្ា  រ ត្ លខអាយ
មាន រប្រឈម្នងឹ របាក់ប្ស្ុត្ទវ រទកឹ និងត្ទួាំនរ់ រ-
ោរទឹកនប្រ  ខធវីខអាយទកឹនប្រហូរចូលដីមប្ស្កស្កិរ 

ជាវធិាន រចាំខោោះមុ្េ ម្នៃីរនឹងខស្នសុី្ាំអាជាញ ធរមូ្លដាឋ ន
ស្ហ រទសពវទាយទរ់សាា ត់្រាល់   ទខងវីអស្កម្មទាំងខនោះ
ខដីម្បខីអាយមាននិរនតភាពកនុង រខប្រីប្បាស់្ប្រព័នធទាំនរ់
 រោរទឹកនប្រខដីម្ប ី ខប្រីប្បាស់្ជាទលប្រខយាជន៏យូរអមងវង
កនុង ររកចាំណូលររស់្កស្កិរ 

4 ខៅតម្ត្ាំរន់ទាំនរ់ខប្ចីនមានជនេិលេូច លួចខរីកទវ រទឹក
ខអាយទឹកនប្រចូលដីមប្ស្កស្កិរខដីម្បចីរ់ប្ត្ី ជាខហតុ្នាាំ
ខអាយេូចខាត្ដា្ំ ាំប្ស្ូវ 

ស្ហ រជាម្យួអាជាញ ធរមូ្លដាឋ ន នងិស្ហគម្ន៍កស្កិរ
ខប្រីប្បាស់្ទឹក ខដីម្បមីានវធិាន រយាម្ ម្   រោរទរ់
សាា ត់្រាល់ទខងវីរាំទលចិរាំផ្អល ញទលប្រខយាជន៍ររស់្កស្ិករ 

5 ដីមប្ស្ម្ួយភាគធាំោក់ព័នធខៅនិងត្ាំរន់អភ្ិរកស មដលខធវី
ខអាយម្នៃីរមាន រលាំបាក កនុង រចូលខៅអភ្ិវឌ្ឍន៍វស័ិ្យ
ខហដាឋ រចនាស្ម្ព័នធធារាសា្ស្តខៅកនុងត្ាំរន់ខនាោះ ដូចជា
កនុងឃុាំខប្ជាយសាវ យ នងិឃុាំដងមពង ....។ល។ 

េិត្េាំទាំនាក់ទាំនងខស្នីសុ្ាំតម្រយៈអាជាញ ធរមដនដី ខៅប្កស្ួង
ររសិាថ ន ខដីម្បខីធវ ីររ ាំខដាោះដីមប្ស្ទាំងខនាោះខចញពីត្ាំរន់
អភ្ិរកស និងខធីវ រអភ្ិវឌ្ឍន៍ខហដាឋ រចនាស្ម្ព័នធធារាសា្ស្ត
ខៅខៅខនាោះ ។ 

4. ម្នៃរីអភ្វិឌ្ឍន៍ជនរទ 
1  រមប្រប្រួលអា ស្ធាតុ្ខធវីឲ្យរ៉ែោះោល់ដល់ខហដាឋ រចនា  

ស្ម្ព័នធរូរវន័តទាំងទីប្រជុាំជន នងិទីជនរទ ជាពិខស្ស្ខៅរដូវ
ប្បាាំង ខធវឲី្យប្រភ្ពទឹករងីស្ាួត្ និងខៅរដូវវស្ា មានខប្រោះ

ខស្នីសុ្ាំប្កស្ួងជួយខដាោះប្សាយ 
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ទឹកជាំនន់ ខធវីឲ្យេូចទលូវ អណតូ ងទឹក ប្ស្ោះទឹក  
2 ត្ប្ម្ូវ រអភ្ិវឌ្ឍន៍កនុងមូ្លដាឋ នមានខប្ចីន មត្ៃវ ិរាំប្ទ

ខៅមានកប្ម្តិ្ ខស្នីសុ្ាំប្កស្ួងរខងានីៃវ ិ 

3 កាំខណីនយានយនត  រដឹកខលីស្ទម្ាន់កាំណត់្ ខធវីឲ្យទលូវ
ជនរទ រង រេូចខាត្ ខធវី រអរ់រ ាំទសពវទាយ នងិផ្អកពិន័យ 

4 េវោះ រចូលរមួ្មៃទាំទលូវជនរទ ពីថាន ក់ស្ហគម្ន៍ និងអនក
ខប្របី្បាស់្ទលូវ 

ខធវី រអរ់រ ាំទសពវទាយ 

5  រវភិាជន៍ៃវ ិស្ប្មារ់ រង្ករខហដាឋ រចនាស្ម្ព័នធខៅថាន ក់
មូ្លដាឋ ន ដូចជា រកសាង និងជួស្ជុលអណតូ ងស្នរ់ ទលូវ
ជនរទ រងគន់អនាម័្យ ខៅមានកប្ម្ិត្ 

ខស្នីសុ្ាំប្កស្ួងរខងានីៃវ ិ 

6  រយល់ដងឹពីអនាម័្យររស់្ប្រជាជនតម្ជនរទខៅមាន
កប្ម្ិត្ ខធវី រអរ់រ ាំទសពវទាយ 

7  រចូលរមួ្មៃទាំអណតូ ងទឹក ប្ស្ោះទកឹពីស្ហគម្ន៍ ខៅមាន
កប្ម្ិត្។ ខធវី រអរ់រ ាំទសពវទាយ។ 

5. ម្នៃរីឧស្ាហកម្ម នងិស្រិបកម្ម 
2 មាច ស់្ស្រិបកម្មមាន រយល់ដងឹពីខរល រណ៍ ស្ 5 នងិ

អនាម័្យលអ ទលិត្ទលលអ ខៅមានកាំរតិ្ខៅខឡយី 
េិត្េាំរោិះរកម្ខធាបាយខធវីដាំខណីរចុោះដល់ទីតាំងស្ិរបកម្ម
មដលមានហានិភ័្យ ខដមី្បជីួយខធវី រមណនាាំខអាយមាច ស់្
ស្ិរបកម្មមាន រយល់ដឹងពីខរល រណ៍ ស្5 នងិអនាម័្យ
លអ ទលិត្ទលលអ ខៅកនុងស្រិបកម្ម ររស់្រត់្ខអាយបាន
ប្ត្ឹម្ប្ត្ូវ នងិលអប្រខស្ីរខឡងី 

3  រចូលរមួ្ស្ហ រពអីាជីវករ កនុង រខធវីចារ់អាជីវកម្ម
ខៅមានកាំរតិ្ នងិ រទតល់របាយ រណ៍អាជីវកម្ម មាន រ
យតឺ្យា៉ែ វ 

រនតស្កម្មភាព ទសពវទាយសារាចរមណនាាំ និងចារ់ស្តពីី
 រប្គរ់ប្គងអាជីវកម្ម ដល់អាជីវករខអាយយល់ដឹង ខអាយ
 ន់មត្ចាស់្កនុង ររមួ្ចាំមណកអនុវត្ត៍ចារ់។ រនតចុោះប្ត្ួត្
ពិនិត្យ ដល់មូ្លដាឋ នទីតាំង អាជីវកម្ម ខដីម្បជីយួស្ប្ម្លួ
ដល់មេសស្ង្កវ ក់ទលិត្កម្មខអាយមានភាពង្កយប្ស្លួ កនុង
 រទលិត្ 

4 មាច ស់្ស្រិបកម្ម (លកាណៈប្គសួារ) ជាពិខស្ស្ិរបកម្មប្សា
ស្ ម្និទន់យល់ពចីារ់ស្រិបកម្ម នងិម្ិនទន់មានចារ់
ខលីស្ិរបកម្មររស់្ េលួនមដលកាំពុងទលតិ្ 
 

រនតចុោះទសពវទាយ មណនាាំដល់មាច ស់្ស្ិរបកម្ម (លកាណៈ
ប្គួសារ) ជាពិខស្ស្ប្សាស្ និងចាំណីអាហារ ឲ្យយល់ពី
ចាស់្ស្ិរបកម្ម និងជប្ម្ុញខស្នីសុ្ាំ ឲ្យខធវីចារ់រខងាីត្ស្ិរប-
កម្មររស់្េលួន 

5 ប្រព័នធអាងខប្ចោះ អាងស្មាល រ់ខម្ខរាគ អាងស្តុកទឹក ម្និទន់
លអប្រខស្ីរ  

ជួយមណនាាំទលតិ្ករ ទលតិ្ទឹកសាអ ត្ខាន ត្តូ្ច ខរៀរអាង
ខប្ចោះ អាងស្មាល រ់ខម្ខរាគ ពប្ងីករ ត្ ញខម្ រ ត្ ញ
មចកចយ និងប្រភ្ពទឹករមនថម្  

6 ទលិត្ករ ទលតិ្ទឹកខាន ត្តូ្ច យល់ដឹងព ីរខប្រីប្បាស់្ 
សារធាតុ្គមី្ី ខធវីទកឹឲ្យមានគុណភាព និងសុ្វត្តិភាព ខៅ
មានកាំរតិ្ 

ចុោះដល់ទីតាំងទឹកសាអ ត្ខាន ត្តូ្ច ជួយមណនាាំឲ្យខប្រីប្បាស់្
សាធាតុ្គមី្ី តម្ រកាំណត់្ 

 
7 ប្រជាពលរដឋ យល់ដឹងពចីារ់ និង រអនុវត្តន៍ ស្តង់ដារ 

និងមាប្តសា្ស្ត ខៅមានកាំរតិ្ខៅខឡយី 
េិត្េាំជាំរុញប្រជាពលរដឋខអាយយល់ពីចារ់ស្តង់ដារ និង
មាប្តសា្ស្ត ខហយីទទួលយកចារ់ខនោះខៅអនុវត្តន៍ខអាយ
មានប្រស្ទិធភាពេពស់្  
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8  រមកលងរនលាំ  រប្រប្ពតឹ្តិរទខលមីស្ និង រខគចខវស្ ម្ិន
អនុញ្ញា ត្ខអាយមាន រប្ត្តួ្ពនិិត្យស្តង់ដារ និងមាប្តសា្ស្ត
មានខប្ចីនប្គរ់ទីកមនលងប្គរ់រូរភាពទាំងអស់្។ 

ចុោះប្ត្តួ្ពនិិត្យ នងិតម្ដាន ខធវីរបាយ រណ៍រាល់ស្កម្មភាព
ម្ិនប្រប្កត្ី្ ម្យួជូនសាលាខេត្ត ក៏ដូចជាប្កស្ួង ខដីម្បី
សុ្ាំខរល រណ៍ អនុវត្តន៍ចារ់ និងខធវី រពនយល់មណនាាំ 
និងផ្អកពិន័យ ខៅតម្ខរល រណ៍ចារ់មដលបានកាំណត់្។  

6. ម្នៃរីមរ ៉ែ នងិថាម្ពល 
1 អាជីវករម្យួចាំនួនពុាំទន់យល់ពី រប្គរ់ប្គងសាថ នយីខប្រង

ឥនធនៈ និងឧស្ម័នឥនធនៈ 
បានទសពវទាយ និងជាំរុញម្កខធវីចារ់សាថ នីយ ខប្រងឥនធនៈ
បានម្ួយចាំនួន ខៅកនុងខេត្ត 

2 ប្កុម្ហ ុនមចកចយថាម្ពលអគគិស្នី ពុាំទន់រាំោក់នូវប្រអរ់
 រោរកុងទ័រខអាយបានប្គរ់ចាំនួនកុងទ័រ 

បានជាំរុញ និងមណនាាំដល់ប្កមុ្ហ ុនឲ្យខធវ ីររាំោក់នូវប្រអរ់
 រោរកុងទ័របានម្ួយចាំនួនធាំ 

3  រពប្ងីករ ត្ ញអគគិស្នី ររស់្ប្កុម្ហ ុន ខស្វាករ មាន
 រយតឺ្យា៉ែ វ 

បានជាំរុញដល់ប្កមុ្ហ ុន ខស្វាករ អគគសិ្នឲី្យពប្ងកីរ ត្ ញ
ជារនតរនាៃ រ់ 

4 អាជីវករខធវីអាជីវកម្មដកឹដីប្កហម្ម្ួយចាំនួនពុាំបានប្គរ
ប្ត្ឹម្ប្ត្ូវតម្រខចចកខទស្។ 

បានចុោះមណនាាំ និងខធវីលេិិត្ជូនដល់អាជីវករ ទាំងខនាោះ
ខដីម្បអីនុវត្តរចួរាល់។ 

7. ម្នៃរីោណិជាកម្ម 
1 អាជីវករម្ួយចាំនួនមដលជារ់ពនធស្វ័យប្រ ស្ម្និទន់ម្ក

ចុោះរញ្ា ីោណិជាកម្ម នងិអាជីវករម្ួយចាំនួនមដលម្ិនជារ់ពនធ
ស្វ័យប្រ ស្ម្ិនទន់ម្កសុ្ាំចារ់អនុញ្ញា ត្ប្រករអាជីវកម្ម ។ 

- ទសពវទាយ ឬខរកីវគគរណតុ ោះរ ត្ លអាំពីអត្ថប្រខយាជន៍
នន រខធវីលិេតិ្អនុញ្ញា ត្ប្រករអាជីវកម្ម ខស្វាកម្ម និង
 រចុោះរញ្ា ីោណិជាកម្ម 

- ទសពវទាយចារ់ោណិជាកម្ម 
- ស្ហ រជាម្យួអាជាញ ធរមូ្លដាឋ ន ចុោះមណនាាំ នងិជាំរុញ 
អាជីករឲ្យខធវចីារ់អាជីវកម្ម។ 

8.  រង្ករ ាំកុងប្ត្លូ 
1 អាជីវករម្ួយចាំនួន ម្ិនទន់យល់ដឹង ពីគុណភាព សុ្វត្ថភិាព

ទាំនិញររស់្េលួន ជាពិខស្ស្ រទិញ ទាំនិញ ពីប្រខទស្ជតិ្
ខាងយកម្កលក់រនត រ៉ែុមនតមរជាទាំនិញខនាោះជិត្ហួស្អាយុ
 លខប្រីប្បាស់្ 

បានពនយល់អាជីវករមុ្ននងឹទញិទាំនិញម្កលក់រនត៖ ប្ត្ូវ
ពិនិត្យខម្លីសាល កស្ញ្ញា   រខវចេចរ់ និង លរខចឆទ ខប្រី
ប្បាស់្ ឲ្យបានចាស់្លាស់្ ជាពិខស្ស្ ទាំនិញហូរចុក នងិ 
ខភ្ស្ជាៈ ខដីម្បកុីាំឲ្យខាត្លុយ ក់នូវទាំនញិេូចគុណភាព។ 
ម្ា៉ែងខទៀត្  រទទួលេុស្ប្ត្ូវតម្ទលូវចារ់ជាធរមាន ចាំខោោះ 
ទាំនិញមកលងរនលាំ េូចគុណភាព និងមានសារធាតុ្គមី្ីហាម្
ឃាត់្ 

2 អាជីវករលក់ដូរតម្សាលាខរៀនម្ួយចាំនួន ម្ិនទន់យល់ដឹង 
អាំពីទលរ៉ែោះោល់ននទាំនិញ ស្ប្មារ់ស្សិ្ស។ 

បានពនយល់អាជីវករខម្តត កុាំយកទលិត្ទល្មដលមាន
ទលរ៉ែោះោល់ដល់សុ្េភាពស្សិ្ានុស្សិ្សមានដូចជា៖ 
ខភ្ស្ជាៈមដលមាន (ជាត្ិមទអម្ខាល ាំង ជាត្ិហាគ ស្ នងិជាត្ិ
ប្ស្វងឹ) នាំសូ្កូឡា......នងិនាំខទសងៗ មដលរម នសាល កស្ញ្ញា
ប្ត្ឹម្ប្ត្ូវ រឬ ហួស្ លរខចឆទខប្រីប្បាស់្ជាខដមី្។ 

9.   រង្ករខស្ដឋកចិច នងិហរិញ្ាវត្ថុ 
1 អងគភាពអនុវត្តៃវ ិកម្មវធិីេវោះខាត្ធនធានម្នុស្ស 

(ប្ករេ័ណឌ ខៅមានកប្ម្ិត្) 
រណតុ ោះរ ត្ លដល់ម្្នតតីម្អងគភាពៃវ ិ 

2 កិចចលទធកម្មររស់្ប្កុង ប្ស្ុក អនុវត្តមាន រយតឺ្យា៉ែ វ នងិ
របាយ រណ៍ចាំណូលចា្ំ យយតឹ្យា៉ែ វ 

ជូនដាំណឹងដល់រដឋបាលប្កងុ ប្ស្ុក ជាំរុញអងគភាពលទធកម្ម 
និង រយិាល័យរដឋបាល ហរិញ្ាវត្ថុ ខធវីខអាយបានខលឿន 

3 ប្រជាជន និងម្្នតីមដលរស់្ខៅខលីដីររស់្ម្នៃីរ អងគភាព ពខនលឿន រខដាោះប្សាយ។ 
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ម្ិនទន់បានខដាោះប្សាយ។ 
10.   រង្ករគយ នងិរដាឋ ករ 
1 ពុាំទន់មានម្ខធាបាយស្ប្មារ់ចុោះប្រត្ិរត្ត ិរតម្ទលូវទឹក

ខៅខឡយី ។ 
បានខធវីស្ាំខណីខៅអគគនាយកដាឋ នគយ និងរដាឋ ករកម្ពុជា រចួ
ខហយី ខដាយរង់ចាំ រស្ិកាគាំខរាង និងខស្ចកតសី្ខប្ម្ច ។ 

2  រយិាល័យគយចាំយាម្ (ប្ចកទវ រប្ពាំមដនអនតរជាត្ចិាំ
យាម្) ពុាំទន់មានមា៉ែ សុ្នីខស្ាន (Scanner) ឥវា៉ែ ន់ររស់្
អនកដាំខណីរខចញចូល ខៅខឡយី។ 

11.   រង្ករពនធដារ 
1 អនកជារ់ពនធ (អនកជារ់ពនធតូ្ច អនកជារ់ម្ធយម្ នងិអនកជារ់ 

ពនធខលីអចលនប្ទពយ) ខៅមត្មាន រខធវស្ប្រមហស្កនុង រ
រាំខពញ ត្ពវកិចចសារខពីពនធររស់្េលួន ដូចជា រដាក់ប្រ 
ស្ប្រចាំមេ ប្រចាំឆ្ន ាំ។ 

ខរៀរចាំខធវីស្ិ ា សាលាទសពវទាយស្តីពីរទរញ្ញា ត្តិ សារខពីពនធ
ជូនអនកជារ់ពនធ។ 

12.   រង្ករធនធាររ 
1 

 រចរាចរប្កដាស្ប្បាក់ខរៀលចស់្ទក់រមហកខៅខលទីីទារ 

ទសពវទាយដល់ធនាររោណិជា ម្ីប្កហូរិញ្ាវត្ថុ អត្ិៃជិន 
អាជីវកររតូរប្បាក់ នងិប្រជាពលរដឋទាំងអស់្ ប្រស្និមាន
ប្កដាស្ប្បាក់ចស់្ ទក់ រមហក សូ្ម្ម្ករតូរខៅសាខា
ធនាររខេត្ត  រឯីរត្នាររខេត្តទទួលនូវរាល់ប្រខភ្ទប្កដាស្
ប្បាក់ចស់្ ទក់ រមហក ពីប្រជាជន អត្ិៃជិន សូ្ម្កុាំ
រខញ្ចញប្កដាស្ប្បាស់្ទាំងខនាោះខៅកនុងចរាចរវញិ។ សាខា
ធនាររខេត្តនឹងរតូរជូនវញិ ខៅខរៀងរាល់ខមា៉ែ ងខធវ ីរ 

2 
 រចរាចរប្កដាស្ប្បាក់មកលង ល យខៅខលីទទីារ 

ស្ាំណូម្ពរខអាយអាជាញ ធរមានស្ម្ត្ថកចិច និងអនកមដលោក់
ព័នធមដលោក់ព័នធ ជូនដាំណឹងដល់សាខាធនាររជាត្ិខេត្ត 
ចុោះប្ត្ួត្ពិនិត្យ និងខធវ ីរដកហូត្ 

3 

 រយល់ប្ចឡាំប្គឹោះសាថ នម្ីប្កហូរិញ្ាវត្ថុជាររស់្រដឋ 

ខស្នីអាជាញ ធរមូ្លដាឋ នចូលរមួ្ទសពវទាយ និងមណនាាំដល់
ប្រជាពលរដឋ កុាំខអាយយល់ប្ចឡាំថា ប្គឹោះសាថ នម្ីប្កូហរិញ្ាវត្ថុ
ជាររស់្រដឋ (គឺជាររស់្ឯកជន) និងមណនាាំព ីត្ពវកិចច
នន រស្ងរាំណុល នងិ រប្បាក់ 

4  រម្ិនទន់យល់ចាស់្ពី រកាំណត់្អប្ត រប្បាក់ ឥណ-
ទន ពសី្ាំ្ក់អាជាញ ធរោក់ព័នធ និងប្រជាពលរដឋ 

ខស្នីអាជាញ ធរមូ្លដាឋ នចូលរមួ្ស្ហ រ និងទតល់ព័ត៌្មាន  
ប្ត្ឡរ់ពីប្រត្ិកម្មខទសងៗ មដលទក់ទងនឹង រកាំណត់្អប្ត
 រប្បាក់ឥណទន 18% ម្កសាខាធនាររជាត្ិកម្ពុជា 

5  រចុោះទតល់លេិិត្អនុញ្ញា ត្អាជីវកម្មរតូរប្បាក់ អាជីវករ េវោះ 
 រស្ហ រកនុង រអនុវត្ត។ 

ខស្នីសុ្ាំខអាយមាន រខ ោះអខញ្ា ីញអាជីវករ ខដីម្បមី្កខធវី រ 
ទសពវទាយរមនថម្អាំពីនតី្ិវធិី នន រចុោះទតល់លេិិត្អនុញ្ញា ត្ 
អាជីវកម្ម។ 

13.   រង្កររត្នាររ 
1  ររញ្ាូ នអាណត្តិខរីកប្បាក់ខរៀវត្សររស់្ ឃុាំ ស្ង្កា ត់្ ម្ួយ 

ចាំនួនម្ករត្នាររមាន រយតឺ្យា៉ែ វម្ិនអនុវត្តតម្សារាចរ 
មណនាាំ 
 

ខស្នីសុ្ាំឃុាំ ស្ង្កា ត់្ ក៏ដូចជាអងគភាពមដលោក់ព័នឋជួយជាំរញុ 
ឱ្យអនុវត្តតម្សារាចរមណនាាំខលេ 07 ស្រ ចុោះនៃាទី12 មេ
ធនូ ឆ្ន ាំ2018 ស្តីពី រកាំណត់្នតី្ិវធិីស្ប្មារ់ខរីទតល់ខរៀវត្ស 
ខរៀងរាល់ពីរស្បាត ហ៍ម្តងកនុងមេនីម្ួយៗ 

2 ឃុាំ ស្ង្កា ត់្ ប្កុង ប្ស្ុក និងម្នៃរីអងគភាព ម្ួយចាំនួនម្ិនទន់ ខស្នីសុ្ាំម្នៃីរអងគភាព ប្កុង ប្ស្កុ ឃុាំ ស្ង្កា ត់្ ខធវ ីររូត្រោះ ខស្ន ី
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ខធវី រទូទត់្ប្បាក់រុខរប្រទនឧរត្ថម្ាកនុងពធិីរុណយចូលឆ្ន ាំ 
ប្រនពណីមេមរ និងពិធីរុណយភ្ាុ ាំរិណឌ ឆ្ន ាំ2019។ 

សុ្ាំឥណទនរមនថម្ ឬ និយត័្ឥណទនៃវ ិ ខដីម្បខីធវី រ 
ទូទត់្ស្ងរត្នាររឱ្យបានទន់ខពលខវលា។ 

14.  ម្នៃរីខទស្ចរណ៍ 
1 អាជីវករម្ួយចាំនួននូវមាន រត្ខម្លីងនៃលខស្វាកម្ម កនុងខពល

មានពិធរុីណយខទសងៗ ខដាយមូ្លខហតុ្ រទគត់្ទគង់មានត្ិច
ជាងខស្ចកតីប្ត្ូវ រ   (ម្ាូរអាហារ+រនៃរ់សាន ក់ខៅ) 
 

បានជូនដាំណឹងជារនតរនាៃ រ់ ដល់អាជីវកម្មខទស្ចរណ៍ 
ទាំងអស់្កនុងខេត្ត អាំពីរញ្ញា ត្ខម្លីងនៃលហួស្ខហតុ្ និង រ
ពប្ងឹងលកាណៈស្ម្បត្តិកនុងខស្វារាំខររីរស់្េលួនឲ្យមានលកាណៈ 
ស្ម្រម្យ 

2 េវោះម្្នតីស្ប្មារ់រខប្ម្ី រង្ករកនុង រយិាល័យននរចនាស្ម្ព័នធ
ររស់្ម្នៃីរ ។ 

បានខធវីមទន រប្ករេ័ណឌ ប្រចាំឆ្ន ាំជូនប្កស្ួងមត្ម្ិនទន់
ខឃញីខឆលីយត្រ។ 

15.  ម្នៃរីមទន រ  
1 ម្្នតីតម្ រយិាល័យនមី្ួយៗ ស្ម្ត្ថភាពខៅមានកប្ម្ិត្ 

កនុង រវភិាគទិននន័យ និង រខប្រីប្បាស់្ប្រព័នធកុាំពយូទ័រ 
រណតុ ោះរ ត្ លជាំនាញកុាំពយូទ័រវគគេលីដល់ម្្នតីតម្ 
 រយិាល័យនមី្ួយៗ 

2  រកត់្ប្តទិននន័យររស់្រដឋបាលភូ្ម្ិ ឃុាំ/ស្ង្កា ត់្ប្កុង/ប្ស្កុ 
មានភាពម្និចាស់្លាស់្ និងទិននន័យេលោះម្ិនខឆលយីត្រ 
ខៅនឹងសាថ នភាពជាក់មស្តងកនុងមូ្លដាឋ ន 

រណតុ ោះរ ត្ លស្តីពី រប្រមូ្លទិននន័យប្រករខដាយ
ប្រស្ិទធភាព និង រខប្រីប្បាស់្ទិននន័យ 

3 ម្្នតីតម្ រយិាល័យនមី្ួយៗ ម្ិនមានជាំនាញកនុង រស្រ
ខស្ររបាយ រណ៍ប្រចាំមេ ប្ត្មីាស្ នងិឆ្ន ាំ 

រណតុ ោះរ ត្ លស្តីពី រស្រខស្ររបាយ រណ៍ប្រករខដាយ
ប្រស្ិទធភាព 

4 កងវោះខាត្ឧរករណ៍ខប្រីប្បាស់្កនុង រយិាល័យ និង រនៃរ់
ខធវី រតូ្ចចខងអៀត្។ 

ខស្នីសុ្ាំទតល់ឧរករណ៍ស្ប្មារ់ខប្រីប្បាស់្។ 

16.  ម្នៃរីនប្រស្ណីយ ៍នងិទូរគម្នាគម្ន៍ 
1 ជាំនាញរខចចកខទស្ររស់្ម្្នតកីនុងអងគភាពខៅមានកាំរតិ្ រណតុ ោះរ ត្ ល ឬរាំរ៉ែនរមនថម្រយៈខពលមវង េល ី ជូនដល់

ម្្នតីរាជ រ 
2 េវោះម្្នតរីខប្ម្ី រខៅតម្ រយិាល័យម្នៃីរ នងិកនុងប្ស្ុកេលោះ

មានមត្ រយិាល័យ ម្ិនមានម្្នតីប្រចាំ រខដាយបានដាក់
ខអាយចូលនិវត្តន៍ចាំនួន 01នាក់ និងរនតប្ត្ូវបានដាក់ចូល
និវត្តខៅឆ្ន ាំរនតរនាៃ រ់ខទៀត្  

ខស្នីសុ្ាំម្្នតរីាំខពញប្ករេ័ណឌ រមនថម្ចាំននួ 03នាក់ នងិម្្នតី
ជារ់កិចចស្នាចាំនួន 02នាក់ ខដីម្បរីខប្ម្ី រង្ករខៅកនុងម្នៃីរ 
និងប្រចាំ រខៅកនុង រយិាល័យប្ស្ុក មដលម្្នតីខទីរមត្បាន
ចូលនិវត្តៃមី  ៗ

3 ប្កុម្ហ ុនទតល់ខស្វាទូរគម្នាគម្ន៍ម្ួយចាំនួនខៅកនុងខេត្ត  
ម្ិនទតល់ទិននន័យ រង្ករខធវីខស្វាសាងស្ង់ និងរុោះខររី ត្ ញ
ររស់្េលួន និងម្ិនបានទាំនាក់ទាំនង ឬក៍ជូនដាំណឹងម្កម្នៃីរ
ខអាយបានប្ជារ មដលខធវីខអាយមាន រពបិាកកនុង រប្គរ់
ប្គងទិននន័យ និងស្ថិត្ិខប្រីប្បាស់្ បានចាស់្លាស់្ប្ត្ឹម្ប្ត្វូ។ 

ខស្នីប្កុម្ហ ុនទតល់ខស្វាទូរគម្នាគម្ន៍ស្ហ រជាម្ួយម្នៃីរ
ខអាយបានលអកនុង រអនុវត្ត រង្ករររស់្េលួនខៅកនុងខេត្ត។ 

17.  ម្នៃរីមុ្េង្ករសាធារណៈ 
1 ម្្នតរីាជ រសុ្ីវលិ នងិម្្នតីជារ់កិចចស្នា ខៅអងគភាពម្ួយ

ចាំនួនមាន រខប្រីប្បាស់្ម្ិនស្ម្ប្ស្រ គមឺានមត្ខ ម្ ោះ ម្ិន
បានម្ករាំខពញ រង្ករតម្ខពលខមា៉ែ ង មដលបានកាំណត់្តម្
អនុប្កឹត្យខលេ 56 ស្តពីី រប្គរ់ប្គងវត្តមានម្្នតីរាជ រ 
សុ្ីវលិ នងិម្្នតីជារ់កិចចស្នា 

បានពនយល់មណនាាំតម្រយៈកចិចប្រជុាំ នងិវគគទសពវទាយ 
ខទសងៗមដលម្នៃីរបានខរៀរចាំ កនុងន័យពប្ងឹង រអនុវត្តតម្
អនុប្កឹត្យខលេ 56 ខអាយមានប្រស្ិទធភាព និងប្រស្ទិធទល 
និងចុោះប្ត្តួ្ពិនតិ្យវត្តមាន រាំខពញ រង្ករររស់្ ម្្នតីរាជ រ
សុ្ីវលិ និងម្្នតីជារ់កិចចស្នា ខៅតម្រ ត្ ម្នៃីរ អងគភាព 
ប្កុង ប្ស្ុក ខដីម្បជីាមូ្លដាឋ ន កនុង រប្គរ់ប្គងទិននន័យ 
និងខធវីរបាយ រណ៍ជូនប្កស្ងួមុ្េង្ករសាធារណៈ 
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2 ម្្នតីទទលួរនៃុក រង្ករខរៀវត្ស ម្នៃីរ/អងគភាពម្ួយចាំនួន
ខរៀរចាំឯកសារខរៀវត្ស និងឯកសារោក់ព័នធនងឹសាថ នភាព
មប្រប្រលួប្រចាំមេជូនម្្នតីរាជ រររស់្ម្នៃីរសាមុ្ី ខៅមាន
 រេវោះខាត្ឯកសារ និងយតឺ្យា៉ែ វម្ិនបានតម្ រកាំណត់្
ខៅខឡយី 

បានពនយល់មណនាាំ តម្រយៈកិចចប្រជុាំ និងវគគទសពវទាយ
ខទសងៗមដលម្នៃីរបានខរៀរចាំកនុងន័យពប្ងឹង រខរៀរចាំឯកសារ
ខរៀវត្ស និងឯកសារោក់ព័នធនឹងសាថ នភាពមប្រប្រួលប្រចាំ 
ខអាយបានទន់ខពលខវលានិងមានឯកសារប្គរ់ប្រន់ 

3 កងវោះម្ខធាបាយខធវដីាំខណីរស្ប្មារ់ចុោះខធវី រតម្រ ត្
ប្ស្ុក នងិខឡងីខៅប្រជុាំខៅរាជធានី ភ្នាំខពញ ។ 

បានខធវីស្ាំខណីខស្នសុី្ាំប្កស្ួងខដីម្បជីួយខដាោះប្សាយ។ 

18.  ម្នៃរីអរ់រ ាំ យុវជន នងិកឡីា 
1 មានប្ស្ុកម្ួយចាំនួន ម្និបានចុោះប្រជុាំរូកស្រុរលទធទល

 រង្ករអធិ រកចិចតម្ប្កុង ប្ស្ុក បានតម្មទន រ ខប្ោោះ
េវោះៃវ ិ 

ខលីក លររខិចឆទ ស្ប្មារ់ខធវ ីរប្រជុាំរនត 

2 នាយកសាលាម្ួយចាំនួន ម្និបានឆលង ត់្វគគរណតុ ោះរ ត្ ល 
នាយក អនុវត្ត រង្ករដឹកនាាំ រប្គរ់ប្គង ខៅមានេវោះ
ចខនាល ោះខប្ចីន រម នមទន រអធិ រថាន ក់ខរៀន នងិម្ិនបាន
យកអនុសាស្ន៍អធិ រកិចចម្កអនុវត្ត 

 
ម្ិនមានៃវ ិស្ប្មារ់រណតុ ោះរ ត្ ល 

3 ប្គឹោះសាថ នខៅតម្ត្ាំរន់ដាច់ប្ស្យាលភាគខប្ចីនេវោះប្គូតម្
ឯកខទស្ នងិប្គោឹះសាថ នម្ធយម្ស្ិកាទុត្ិយភូ្ម្ិមដលខទរី
រខងាីត្ៃមី និងស្ថិត្ខៅត្ាំរន់ដាច់ប្ស្យាលជួររញ្ញា េវោះប្គ ូ

ខធវតី្ប្ម្ូវ រខស្នីខៅប្កស្ួង តម្ឯកខទស្មដលេវោះ នងិ
រញ្ាូ នប្គូខចញៃមីខៅតម្ប្គឹោះសាថ នមដលេវោះខប្ចនី រ៉ែុមនតម្ិន
ទន់ប្គរ់តម្ត្ប្ម្ូវ រ 

4 អនុវទិាល័យមប្ពកេាច់ ប្ស្កុគិរសីាគរ នងិអនុវទិាល័យ
តនីប្ស្ុកមប្ស្អាំរលិ ម្ិនមានអររស្ប្មារ់ស្កិា ខដាយ
រចចុរបននេចីអររសាលារឋម្ស្កិា ស្ប្មារ់ដាំខណី ររខប្ងៀន 
និងខរៀន 

បានខលីកគខប្មាងខស្នីប្កស្ួងសុ្ាំអររស្កិារមនថម្ 

5  រអនុវត្តទិស្ខៅរនតម្ួយចាំនួនម្ិនទន់បានតម្ រខប្រង
ទុកខប្ោោះៃវ ិធាល ក់ម្កមាន រយតឺ្យា៉ែ វ។ 

េិត្េាំអនុវត្តឲ្យទន់តម្រដូវ លមដលបានខប្រងទុក។ 

19. ម្នៃរីសុ្ខាភ្បិាល 
1  រយល់ដងឹររស់្ប្រជាជនទូខៅស្តីពីចាំនួនខស្វាមដលប្ត្ូវ

ទតល់ខៅម្នៃីរខពទយរមងអកខេត្ត និងម្ណឌ លសុ្េភាព ខៅ
មានកាំរតិ្ 

ទសពវទាយតម្រយៈ រចុោះទតល់ខស្វាដល់មូ្លដាឋ ន ស្តីពី
ចាំនួនខស្វាររស់្ម្នៃីរខពទយ និងខស្វាររស់្ម្ណឌ លសុ្េភាព
ទាំង13 

2 េវោះខាត់្ឱ្ស្ៃទគត់្ទគងម្ួយចាំននួខៅតម្ប្ស្កុប្រត្រិត្តិ នងិ
ម្នៃីរខពទយខេត្តមដលបានខស្នមី្និបានតម្ត្ប្ម្ូវ រ 

ខរៀរចាំមទន រ ខដីម្បខីកៀងគររកៃវ ិស្ាំរារ់ទិញឱ្ស្ៃ   
រាំរុងរមនថម្ ខៅខពលខធវីមទន រៃវ ិប្រចាំខប្ យៗខទៀត្ 

3 ប្រជាជនម្យួចាំននួម្ិនសូ្វេវល់ពីរញ្ញា សុ្េភាពេលួនឯង 
និងម្និទាំលារ់ម្កទតល់ខស្វាសាធារណៈ (ទិញឱ្ស្ៃ ខដាយ
រម នខវជារញ្ញា ) 

ទសពវទាយតម្រយៈ រចុោះទតល់ខស្វាដល់មូ្លដាឋ ន ស្តីពី
រញ្ញា សុ្េភាព ប្ពម្ទាំងអរ់រ ាំ មណនាាំខអាយម្កទទួលខស្វា 
សារធារណៈ 

4  រស្ប្មាលកូនខដាយឆមររុរាណ ខៅមានកាំរតិ្េពស់្ ខៅ
ខឡយី 

ខស្នីអាជាញ ធរមូ្លដាឋ នប្គរ់លាំដារ់ថាន ក់ មានវធិាន រកនុង 
 ររញ្ឈរ់ រស្ប្មាលកូនខដាយឆមររុរាណ 

5 ម្ិនបានប្រជុាំ ប្កុម្ប្ទងប្ទង់សុ្េភាពភូ្ម្ិ តម្មទន រ
ខរលខៅ ខដីម្បឱី្យពួករត់្ជយួប្រមូ្ល កុមារកនុងភូ្ម្។ិ 

ខស្នីសុ្ាំ អាជាញ ធរមូ្លដាឋ ន មស្វងរកៃវ ិ ក៏ដូចជាខកៀងគរ
អងា រ នដគូអភ្ិវឌ្ឍន៍ ខដីម្បជីយួកនុង រប្រជុាំ។ 

20.  ម្នៃរីស្ងគម្កចិច អត្តី្យុទធជន នងិយុវនតី្សិ្ម្បទ 
1 ម្ិនមានម្្នតីប្គរ់ប្រន់ខៅខឡយី រនតជួយរន ខៅវញិខៅម្ក 
2 រ័ណណ រ.ស្.ស្ ររស់្និវត្ត នងិជនបាត់្រង់ស្ម្បទវជិាា ជីវៈ រនតទក់ទងខៅសាច់ញត្ិររស់្ពួករត់្ បានទដល់ជូនបាន 
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ម្ិនទន់ម្កទទួលចាំនួន 33នាក់ 03នាក់ 
3 និវត្តន៍ជន និងជនបាត់្រង់ស្ម្បទវជិាា ជីវៈបានផ្អល ស់្ទលីាំខៅ

(ខប្ ប្រខទស្ នងិតម្រ ត្ រាជធានីខេត្តខទសងៗ)  
រនតមស្វងរក និងខស្ីរស្ួរតម្រយៈ សាច់ញត្ិ និងអនកជតិ្
ខាងររស់្រត់្ 

4 ម្្នតីខៅកនុង រយិាល័យសុ្េុមាលភាពស្ងគម្េវោះខាត្។ ខស្នីសុ្ាំរមនថម្។ 
21. ម្នៃរី រង្ករ នងិរណតុ ោះរ ត្ លវជិាា ជវីៈ 
1 េវោះម្្នតីប្ករេ័ណឌ កនុងអងគភាពចាំនួន 21 នាក់ ខស្នីសុ្ាំឲ្យប្កស្ួងទតល់ប្ករេ័ណឌ រមនថម្ 
2 កម្មករនិខយាជិត្ និងនិខយាជក ននស្ហប្រស្ ប្គឹោះសាថ ន

ម្ួយចាំននួ យល់ដឹងខៅមានកប្ម្ិត្ អាំពីចារ់ស្តីពី រង្ករ
និងលកាេណឌ  រង្ករ 

រនតទសពវទាយចារ់ ស្តីពី រង្ករ និងលកាេណឌ  រង្ករ 
 តម្រយៈប្កមុ្អធ ិរកិចច រង្ករ ឬ ខរីកវគគស្ិ ា សាលា 
 ទសពវទាយ 

3 ស្ហប្រស្ ប្គោឹះសាថ នម្ួយចាំនួន ម្ិនរាយ រណ៍ឲ្យបាន
ចាស់្អាំពតី្ួខលេជនររខទស្ មដលកាំពុងខធវី រកនុងស្ហ-
ប្រស្ប្គឹោះសាថ នររស់្េលួន។ 

ពប្ងឹង រចុោះអធិ រកិចច រង្ករ និងអធ ិរកិចចជនររខទស្
ខដាយស្ហ រជាម្យួរ៉ែូលីស្អខនាត ប្រខវស្ន៍។ 

22. ម្នៃរីវរបធម៌្ នងិវចិបិ្ត្ស្លិបៈ 
1 េវៈសារម្នៃីរតាំងពព័ិរណ៍វត្ថុរុរាណ បានខស្នីសុ្ាំប្កស្ួង មត្ម្និទន់មានដាំខ្ោះប្សាយ 
2  រយិាល័យម្យួចាំននួ េវៈប្រធាន-អនុប្រធាន។  បានខស្នីសុ្ាំខៅសាលាខេត្ត។  
23.  ម្នៃរីកចិច រនារ ី
1  រអនុវត្តភារកិចចជាម្្នតី ឬ ភាន ក់ង្ករនគរបាលយុត្តិធម៌្ 

ខៅម្ិនទន់យល់ចាស់្ 
ពប្ងឹង រអនុវត្តត្នួាទី ភារកិចចជាម្្នត ី ឬ ភាន ក់ង្ករនគរបាល
យុត្តិធម៌្ រមនថម្ខទៀត្ 

2 អាំខពីហងិាកនុងប្គួសារ ខកីត្ខឡងីខដាយសាររុរស្ជារត ី    
(ប្គួសារទីទ័លប្កីប្ក ប្ស្វងឹប្សា )។ 

ខរៀរចាំវគគរណតុ ោះរ ត្ លស្តពី ី ទលរ៉ែោះោល់ននអាំខពីហងិា
កនុងប្គួសារ ដល់ប្រជាពលរដឋតម្ភូ្ម្។ិ 

24. ម្នៃរីព័ត៌្មាន 
1 ម្្នតីមានចាំនួនត្ចិ ខស្នីសុ្ាំប្កស្ួងខប្ជសី្ខរសី្ម្្នតរីមនថម្ 
2 ចាំនាញរខចចកខទស្វទិយុខៅមានកប្ម្ិត្ រញ្ាូ នម្្នតីខៅរណតុ ោះរ ត្ លខៅប្កស្ងួ 
3 េវោះខាត្ម្ខធាបាយ ស្មាា ររខចចកខទស្ស្ប្មារ់ រង្ករ

ព័ត៌្មាន។ 
ជួស្ជុល និងរាំោក់ៃមី។ 

25.  ម្នៃរីទាំនាក់ទាំនងជាម្យួរដឋស្ភា-ប្ពទឹធស្ភា នងិអធ ិរកចិច 
1 េវោះម្្នតីរាជ រខដីម្បរីាំខពញប្ករេ័ណឌ ខៅកនុងម្នៃីរ 

ខស្នីសុ្ាំប្កស្ួងជួយរាំខពញរមនថម្ប្ករេ័ណឌ ម្្នតីរាជ រពី 
20-25 នាក់ តម្ រកាំណត់្ររស់្ប្កស្ួង 

2 ម្ិនទន់មានចារ់អធិ រកិចច មដលជាមូ្លដាឋ នប្គឹោះស្ប្មារ់
អនុវត្តភារកចិចររស់្េលួន 

ខស្នីប្កស្ួងជួយរងាលកាណៈខអាយម្នៃីរបានចូលរមួ្ជាម្ួយ
ប្រត្ិភូ្ប្កស្ួងករណីោក់ព័នធនងឹ រង្ករតម្ដាន រអនុវត្ត
ចារ់ និងសូ្ម្ប្កស្ួងជយួជាំរុញ រខរៀរចាំចារ់អធិ រកិចច 

3 េវោះៃវ ិស្ប្មារ់សាងស្ង់អររ(េ)រនត កាំពុងខដាោះប្សាយតម្ដា្ំ ក់ លនមី្ួយៗ 
4  រខរីកវគគរណតុ ោះរ ត្ ល រង្ករអធិ រកចិចដល់ម្្នតីរាជ រ 

ខៅមានកប្ម្តិ្ខៅខឡយី ខស្នីសុ្ាំឲ្យមានវគគរណតុ ោះរ ត្ លរមនថម្ 

5 េវោះម្ខធាបាយខធវីដាំខណីរ រៃយនត-ម្៉ែូតូ្ ស្ប្មារ់រាំខរ ីរង្ករ  
ជាពិខស្ស្ខរស្កកម្មខៅឆ្ា យៗ។ ខស្នីប្កស្ួងជួយតម្លទធភាពជាក់មស្តង។ 

26.  ម្នៃរីធម្ម រ នងិសាស្នា 
1 េវោះម្្នតីជាខប្ចីនដូចជា អនុប្រធានម្នៃីរ ប្រធាន រយិាល័យ 

អនុប្រធាន និងម្្នតីម្ួយចាំនួនខទៀត្ 
ខស្នីសុ្ាំប្កស្ួងរនតប្រឡងប្រមជងខប្ជីស្ខរសី្ម្្នតីរាជ រ
រមនថម្ខទៀត្ 
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2 គណៈស្ងឃខេត្ត ប្កងុ ប្ស្កុ ខៅេវោះស្មាស្ភាពជាខប្ចនី
ខដីម្បបី្គរ់ប្គង រង្ករប្ពោះ ពុទធសាស្នា មដលជាសាស្នា
ររស់្រដឋ 

ខស្នីសុ្ាំគណៈស្ងឃខម្តត ជួយជប្ម្ុញ ប្ពោះខម្គណ ខស្នីសុ្ាំ
មត្ងតាំងប្ពោះម្្នតសី្ងឃខេត្ត ប្កុង ប្ស្កុ រមនថម្ខទៀត្ 

3 ម្្នតីខៅេវោះរទពិខសាធន៍កនុង ររាំខពញ រង្ករ 
សុ្ាំខស្នីប្កស្ួងខរីកវគគរណតុ ោះរ ត្ ល ស្តីពនីិត្ិវធិី រប្គរ់
ប្គងរដឋបាល និងហរិញ្ាវត្ថុ 

4 អាររខធវី រ ជាអាររចស់្តាំងពសី្ម័្យទស្សវត្សទី60
មានស្ភាពចស់្ ខស្នីសុ្ាំប្កស្ួងជួយសាងស្ង់អររៃមី 

5 ឯកសារលេិិត្រទដាឋ ននានានន រប្គរ់ប្គងោហរិ
សាស្នាខៅម្ិនទន់មានភាពចាស់្លាស់្។ 

ខស្នីសុ្ាំប្កស្ួងជួយចងប្កងចារ់ៃមី និងវវិឌ្ឍនភាព លិេតិ្
រទដាឋ ននានាមដលោក់ព័នធនងិ រអនុវត្ត រង្ករោហរិ 
សាស្នា។ 

28. រង្ករសាលាដាំរូង  
1 េវោះមា៉ែ សុ្ីនប្ត្ង់ស្វូចាំនួន ០2 ខប្គឿង ខស្នីសុ្ាំ ឯកឧត្តម្រដឋម្្នតី ជួយខដាោះប្សាយ។ 2 េវោះអាជាញ សាលាចាំនួន 02 រូរ។ 
27. ម្នៃរីខរៀរចាំមដនដ ីនគរូរនយីកម្ម នងិស្ាំណង់ 
1 ប្រជាពលរដឋមាន រត្អូញមត្អ និងទលរ៉ែោះោល់អនុប្កតឹ្យ

ខលេ80 អនប្ក ស្តពីី ររខងាីត្មដនជប្ម្កស្ត្វនប្ព មដល
ប្គរដណត រ់ខលីដីមដលរត់្រស់្ខៅជាយូរម្កខហយី រ៉ែោះោល់
ដល់ស្ទិធិ និងជីវភាពរស់្ខៅយា៉ែ ងខាល ាំង 

រដឋបាលខេត្ត បាននងិកាំពុងដាំខណីរ រខអាយថាន ក់ប្ស្កុមដល
ោក់ព័នធនិងដអីនុប្កឹត្យខលេ80 ខធវីមទនទី ត់្ខឆវៀលដីជូន
ប្រជាពលរដឋ 

2  រខដាោះប្សាយទាំនាស់្ដីធលីប្ទង់ប្ទយធាំៗដូចជាទាំនាស់្ដី
ចាំ រអាំខៅម្ិនខចោះចរ់ មដលប្ត្ូវរញ្ាូ នម្ប្នីតស្រុរររស់្ ម្នីៃរ
ខៅចូលរមួ្យុទធនា រវាស់្មវងរញ្ច រ់ករណីេលោះ ខធវឱី្យយតឺ្
យា៉ែ វកនុង រចុោះរញ្ា ីជាប្រព័នធម្ិនបានស្ខប្ម្ចតម្មទន រ 

ប្កស្ួងខរៀរចាំមដនដី នគរូរនីយកម្ម និងស្ាំណង់ បាន
ប្រគល់ រង្ករខដាោះប្សាយទាំនាស់្ដីធលជូីនអាជាញ ធរខេត្ត
ខដីម្បខីដាោះប្សាយ  

 
3 ប្រជាពលរដឋចូល ន់ រ់ដី និងលក់រនតជាខប្ចីនខលកីខលី

ដីមដលមានដី ដកហូត្ររស់្ខេត្ត ខហយីមាច ស់្ៃមីម្កខស្នី
សុ្ាំចុោះរញ្ា ីខៅ រយិាល័យ ដនស្ភ្ ប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល  

ករណីេលោះម្និទន់មានដាំខ្ោះប្សាយ នងិេលោះខទៀត្កាំពុង
ស្ថិត្កនុងនីត្ិវធិីររស់្តុ្លា រ 

 
4 លាំខៅឋានររស់្ប្រជាពលរដឋខៅតម្រខ ត្ យដងមប្ពក

មប្ស្អាំរិលតាំងពីខដីម្ម្ក ម្ិនមានចារ់ នងិរម នស្ ត្ រ់
ធាន រ់ ខៅប្ស្កុមប្ស្អាំរិល 

ម្ិនទន់មានដាំខ្ោះប្សាយ 

5 ស្ាំណង់ម្ួយចាំនួន ម្ិនអាចខចញចារ់អនុញ្ញា ត្បាន ខប្ោោះ
រស់្ខៅខលីដីខគមានរលង់ ខៅប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល។ 

កាំពុងស្ថតិ្កនុងនីត្ិវធិីររស់្តុ្លា រ។ 
 

30. ម្នៃរីររសិាថ ន 
1 េវោះម្ប្នីតររសិាថ ន និងម្ប្នីតឧទានុរកសស្ប្មារ់ប្គរ់ប្គងត្ាំរន់

 រោរធម្មជាត្ ិ
ខស្នីសុ្ាំប្កស្ួង ជយួខដាោះប្សាយ 

2 េវោះស្មាា រៈ ម្ខធាបាយស្ប្មារ់ប្រត្ិរត្តិ ររ្ង្កា រទរ់សាា ត់្
រទខលមសី្ធនធានធម្មជាត្ ិ

ខស្នីសុ្ាំប្កស្ួង ជយួខដាោះប្សាយ 

3 ខស្វាខបាស្ស្មាអ ត្ប្រចាំនៃាតម្ទលូវ និងទីសាធារណៈស្ាំខាន់ៗ
កនុងប្កងុខេម្រភូ្ម្និៃ ពុាំទន់បានលអប្គរ់ប្ជងុខប្ជាយខៅខទបយី  

អាជាញ ធរ នងិជាំនាញជួយជប្ម្ញុប្កុម្ហ ុន 

4 ប្រជាពលរដឋមានលាំខៅដាឋ នតម្ដងមប្ពក នងិតម្ត្ាំរន់
ខឆនរ ខបាោះខចលស្ាំរាម្រម នស្ ត្ រ់ធាន រ់ខៅកនុងទឹក រងា
ទលរ៉ែោះោល់ររសិាថ ននទៃទឹក នងិខសាភ្ណឌ ភាពប្កុង 

អាជាញ ធរ នងិជាំនាញ ចុោះអរ់រ ាំទសពវទាយ 
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5 ធុងស្ាំរាម្-សាល កស្ញ្ញា អរ់រ ាំតម្ទីសាធារណៈ ពុាំទន់ប្គរ់
ប្រន់ខៅនឹងទាំហាំវសិាលភាពររស់្ប្កុង 

អាជាញ ធរ ជាំនាញស្ហ ររាំខពញរមនថម្ 

6 ស្កម្មភាពដឹកជញ្ាូ នប្រមូ្លស្ាំរាម្ររស់្អនកទទួល រ ម្ិន
ទន់បានប្រមូ្លស្ាំរាម្ប្គរដណត រ់ប្គរ់ទីកមនលងទូទាំងប្កុង 

អាជាញ ធរ ជួយជាំរុញ 

7 ទីលានចក់ស្ាំរាម្ខៅកនុងប្កុងខេម្រភូ្ម្ិនៃ មានទាំហាំតូ្ច និង
មានទីតាំងស្ិថត្ខៅជិត្ទីប្រជុាំជនប្កុង និងខៅតម្រ ត្
ប្ស្ុក ពុាំទន់មានទីលានចក់ស្ាំរាម្ 

ស្ហ រជាម្យួអាជាញ ធរ  ខដមី្បរីកដីខធវីទលីានៃម ី

8 អាជាញ ធរមូ្លដាឋ នខចញលិេតិ្រញ្ញា ក់ទិញលក់ដីកនុងត្ាំរន់
 រោរធម្មជាត្ ិ

អាជាញ ធរឃុាំ រញ្ឈរ់ រខចញលិេិត្ទញិ លក់ 

9 ប្រជាពលរដឋរារា ាំងកនុង រខបាោះរខង្កគ លប្ពាំប្រទល់ត្ាំរន់
 រោរធម្មជាត្ិកមនលងម្ួយចាំននួ 

អាជាញ ធរ ម្ប្នីតជាំនាញ រខងាីន រទសពវទាយ 

10 ប្រជាពលរដឋកនុងប្កងុខេម្រភូ្ម្និៃ និងកមនលងខទសងខទៀត្ខស្នី
សុ្ាំខឆវៀលដលីាំខៅដាឋ ន ដីនប្ស្ចាំ រខចញពីអនុប្កឹត្យខលេ 
80 អនប្ក.រក ចុោះនៃាទី9 មេឧស្ភា ឆ្ន ាំ2016 ស្ីតព ីរ
រខងាីត្មដនជប្ម្កស្ត្វនប្ពតនត្ 

ខស្នីសុ្ាំប្កស្ួង ជយួខដាោះប្សាយ 

11 រាល់ រទរ់សាា ត់្រ្ង្កា ររទខលមីស្ម្តងៗ មត្ងមត្មាន 
ប្រជាពលរដឋម្ករារា ាំងត្វា៉ែ។ 

អាជាញ ធរ ជួយមានវធិាន រ។ 

31. ម្នៃរីសាធារណ រ នងិដកឹជញ្ាូ ន 
1 េវោះខាត្រៃយនត និងខប្គឿងចប្កស្ាំរារ់រាំខរ ីរង្ករវស័ិ្យ

សាធារណ រ 
បានស្ាំណូម្ពរខៅប្កស្ងួសាធារណ រ នងិដឹកជញ្ាូ នជា
ខប្ចីនដងម្កខហយី 

2 េវោះខាត្ធនធានម្នុស្សស្ាំរារ់រាំខរ ីរង្ករ ខប្ោោះម្្នតីម្ួយ
ចាំនួនដល់អាយុចូលនិវត្តន៍។ 

បានខធវីស្ាំខណីខៅប្កស្ួងសាធារណ រ និងដកឹជញ្ាូ ន ជា
ខរៀងរាល់ឆ្ន ាំ។ 

32.  រង្ករអនុវត្តខរលនខយាបាយភូ្ម្ឃុិាំមានសុ្វត្ថភិាព 
1 អាជាញ ធរម្ួយចាំនួនជារ់រវល់ រង្ករររស់្រត់្ម្ិនសូ្វបាន

ចូលរមួ្ជាម្ួយកងកមាល ាំងនគរបាល កនុង រទសពវទាយខរល
នខយាបាយភូ្ម្ ិឃុាំមានសុ្វត្ថិភាព និងខធវីខវទិ  សាធារណៈ 
អាំពីស្នតសុិ្េកនុងស្ហគម្ន៍ 

ខរីខទោះរីជាអាជាញ ធរម្យួចាំននួជារ់រវល់ រង្ករររស់្រត់្ 
ម្ិនសូ្វបានចួលរមួ្ជាម្ួយ ក៏កងកមាល ាំងនគរបាល រនតចុោះ
ខធវី រទសពវទាយខរលនខយាបាយភូ្ម្ិ ឃុាំមានសុ្វត្ថិភាព 
និងខធវីខវទិ សាធារណៈ អាំពសី្នតិសុ្េកនុង ស្ហគម្ន៍ ជា
រនតរនាៃ រ់ 

2 រ៉ែុស្តិ៍នគរបាលរដឋបាលម្យួចាំនួនខៅមត្េវោះកមាល ាំង ប្ត្ូវបាន
សុ្ាំស្ហ រជួយកនុង រចុោះលាត្ពីកមាល ាំង ប្រជា រោរ 
រ៉ែុមនតជួរ រលាំបាកេលោះៗខប្ោោះម្ិនមានៃវ ិឧរត្ថម្ាជូន
ពួករត់្ ។ 

រ៉ែុស្តិ៍នគរបាលរដឋបាល បានអនុញ្ញា ត្ឲ្យកមាល ាំងប្រជា រោរ
ចូលរមួ្ជាម្ួយកមាល ាំងនគរបាលខយងីចុោះយាម្ នងិខរៀរចាំ 
ស្ ត្ រ់ធាន រ់កនុងពិធមី្ងគល រ និងពធិីរុណយទននានា
ខៅកនុងភូ្ម្ ិខដីម្បបីានចាំណូល េលោះជូនពួករត់្។ 

33.  រង្ករស្នតសុិ្េ នងិស្ ត្ រ់ធាន រ់សាធារណៈ 
1 ករណីខប្រោះថាន ក់ចរាចរណ៍ខៅមត្មាន រខកនីខឡងី ខដាយ

សារម្ិនមាន រចូលរមួ្យកចតិ្តទុកដាក់ខររពចារ់ចរចរណ៍ 
ពីស្ាំ្ក់អនកខប្រីប្បាស់្ទលូវ 

ពប្ងឹង រអនុវត្តយា៉ែ ងត្ឹងរងឹ ខធវី រផ្អកពន័ិយខទវរគុណ 
ចាំខោោះអាំខពីខលមីស្នឹងចារ់ ស្តីពីចរាចរណ៍ទលូវខរក តម្
អនុប្កឹត្យខលេ39 អនប្ក-រក និងខធវី រទសពវទាយអនុ
ប្កឹត្យខលេ39 ខអាយបានដល់អនកខប្រីប្បាស់្ទលូវប្គរ់ប្រខភ្ទ 

2  រប្គរ់ប្គងស្ថិត្ិយានយនតប្គរ់ប្រខភ្ទម្និមានទិននន័យ
ជាក់លាក់ ខដាយសារយានជាំនិោះរម នពនធនាាំចូល ម្និបាន
ចុោះរញ្ា ីយានយនតប្ត្ឹម្ប្ត្ូវ មកលងរនលាំ ។ល។ 

ស្ហ រជាម្យួម្នៃីរសាធារណ: រ ប្ស្ង់ស្ថតិ្ិយានយនត 
និងពខនលឿនខអាយមាន រចុោះរញ្ា ីយានយនតខអាយបានប្ត្ឹម្ប្ត្ូវ 
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3  រយល់ដងឹររស់្ប្រជាពលរដឋខៅមានកាំរតិ្ អាំពី រខប្រី
ប្បាស់្ចិខញ្ច ីម្ទលូវ  រចត្ ឈរ់  រខចលស្ាំរាម្ -ល- ។ 

រញ្ចុ ោះកមាល ាំងទសពវទាយ មណនាាំ ដល់ប្រជាពលរដឋ និងចុោះ
ខធវីស្ ដ្ រ់ធាន រ់កនុងទីប្រជុាំជនខអាយមានរខរៀរខរៀររយ ។ 

34.  រង្ករប្គរ់ប្គងពនធនាររ 
1 េវោះប្បាក់ខរស្កកម្មស្ាំរារ់ម្្នត ី ខស្នីសុ្ាំអគគនាយកដាឋ នពនធនាររ ទតល់ប្បាក់ខរស្កកម្ម   

ស្ាំរារ់ម្្នត ី
2 េវោះៃវ ិស្ប្មារ់ជួស្ជុល នងិមៃទាំ ខស្នីសុ្ាំអគគនាយកដាឋ នពនធនាររ ទតល់ៃវ ិស្ប្មារ់ជសួ្ជុល 

និងមៃទាំ 
3 រនៃរ់ឃុាំឃាាំងមានភាពចខងអៀត្មណន ខស្នីសុ្ាំអគគនាយកដាឋ នពនធនាររ សាងស្ង់រនៃរ់ឃុាំឃាាំង

រមនថម្ខទៀត្ 
4 េវោះៃវ ិស្ប្មារ់ទិញខប្រងដឹកជញ្ាូ នជនជារ់ឃុាំខៅ សាលា

ឧទធរណ៍ 
ខស្នីសុ្ាំអគគនាយកដាឋ នពនធនាររ ទតល់ៃវ ិស្ប្មារ់ទិញ
ខប្រង ដឹកជញ្ាូ នជនជារ់ឃុាំខៅសាលាឧទធរណ៍ 

5 េវោះប្រព័នធទឹកសាអ ត្ស្ប្មារ់ខប្របី្បាស់្ រដឋបាលខេត្ត ជាំរុញខអាយប្កមុ្ហ ុនត្ប្រព័នធទកឹសាអ ត្ស្ប្មារ់
ខប្រីប្បាស់្កនុងពនធនាររ 

6 េវោះៃវ ិស្ប្មារ់ទូទត់្ស្មាា រខប្រីប្បាស់្កនុង រយិាល័យ។ ខស្នីសុ្ាំអគគនាយកដាឋ នពនធនាររ ទតល់ៃវ ិស្ប្មារ់ម្្នតីចុោះ
រាំខពញ រង្ករ និងទិញស្មាា រ ខប្រីប្បាស់្ឲ្យបានប្គរ់ប្រន់។ 

35.  រង្ករប្គរ់ប្គងជនអខនាត ប្រខវស្ន៍ 
1 ជនររខទស្អខនាត ប្រខវស្ន៍ មដលបានទទលួប្រ ស្ទទលួ 

សាគ ល់ខហយី ម្ិនប្ពម្ចូលេលួនម្ករង់អាករ និងដាក់ោកយ
សុ្ាំរ័ណណសាន ក់ខៅអចិន្នតយ ៍

ចរ់រញ្ាូ នខចញពកីម្ពុជាខៅប្រខទស្ខដមី្វញិ 

2 ជនររខទស្ មដលអោះអាងថាេលួនជាមេមរកម្ពុជាខប្ ម្ ម្ិនខធវ ី
ោកយរណតឹ ង ខដីម្បសុី្ាំលុរខ ម្ ោះ កនុងរញ្ា ីឧរបស្ម្ព័នខៅ
អគគនាយដាឋ នអខនាត ប្រខវស្ន៍  

ជាំរុញទសពវទាយរមនថម្ខទៀត្ ពនយល់ឲ្យរត់្យល់ និងឲ្យ
រត់្ដាក់ោកយសុ្ាំខធវីខឡងីវញិនូវឯកសារ (ក2,ក4) មដល
បានដកហូត្ពីប្គសួារមដលមានស្ម្ព័នធជាមេមរ 

3 ជនររខទស្អខនាត ប្រខវស្ន៍ បានទទួលប្រ ស្ខហយី សាម្ី
េលួន ផ្អល ស់្រតូរទីលាំខៅខចញពីខេត្តខដាយម្និបានជូនដាំណឹង
ដល់អាជាញ ធមដនដី  

រញ្ាូ នប្រ ស្មដលទទលួបានប្ត្ឡរ់ខៅអគគនាយកដាឋ ន
អខនាត ប្រខវស្ន៍វញិខដីម្បលុីរប្រ ស្នងិខ ម្ ោះខចញពរីញ្ា ី
ជនអខនាត ប្រខវស្ន៍ 

4 មាច ស់្ទីតាំងទៃោះស្ាំ្ក់ ទៃោះជួលម្ួយចាំនួនរាយ រណ៍ ពី
ចាំនួនវត្តមានជនររខទស្  ម្ិនបានចាស់្លាស់្ ។ 

ជាំរុញឲ្យមាច ស់្ទៃោះខរលខៅមដលមានជនររខទស្សាន ក់ឲ្យ
ចុោះខ ម្ ោះខប្រីប្បាស់្កនុងប្រព័នធប្គរ់ប្គងៃម ី(FPCS)។ 

  ផ្្ែក្ទី៥ 

ទិេសៅការងារឆ្ែ ុំបនាទ ប ់

៥.១.  រដ្ឋបាលខេតត 

ល.រ ស្កម្មភាពអាទភិាព ប្ត្មីាស្ 
1 2 3 4 

1.  រង្ករប្កមុ្ប្រកឹា នងិគណៈកមាម ធ ិរ 
1  ខរៀរចាំកិចចប្រជុាំសាម្ញ្ា ររស់្ប្កុម្ប្រឹកាខេត្ត     
2  ខរៀរចាំកិចចប្រជុាំវសិាម្ញ្ាររស់្ប្កុម្ប្រឹកាខេត្ត     
3  ខរៀរចាំកិចចប្រជុាំស្មាា ត់្ររស់្ប្កមុ្ប្រឹកាខេត្ត     
4  ខរៀរចាំកិចចប្រជុាំគណៈកមាម ធិ រនានាររស់្ប្កមុ្ប្រឹកាខេត្ត     
5  ខរៀរចាំខវទិ ររស់្ប្កុម្ប្រកឹាខេត្តតម្រ ត្  ប្កុង ប្ស្កុ     
2.  រង្ករគណៈអភ្បិាល 
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1  ប្រជុាំ រង្ករគណៈអភ្ិបាលប្រចាំមេ     
2  ចូលរមួ្ប្រជុាំសាម្ញ្ាររស់្ប្កុម្ប្រឹកាខេត្ត     
3  ស្ប្ម្រស្ប្ម្ួល ខដាោះប្សាយវវិាទខទសងៗកនុងមដនស្ម្ត្ថកចិច     
4  ចូលរមួ្ប្រជុាំ ស្ិ ា សាលាខទសងៗតម្ រអខញ្ា ីញររស់្ថាន ក់ជាត្ ិ     
5  ចូលរមួ្ជាអធិរត្ីកនុងកម្មវធិីខទសងៗកនុងខេត្ត     
6  ពប្ងឹង រខរៀរចាំកិចចប្រជុាំគណៈរញ្ញា  រឯកភាពរដឋបាលខេត្ត និងកចិចប្រជុាំនានា     
3. ទចីត់្ ររដឋបាល 
1  ចងប្កងឯកសារស្ាំរារ់ត្ម្ាល់ទុកជាប្រចាំមេ      
2  ទទួល និងមរងមចកលិេិត្ខចញ ចូល ទូរស័្ពៃ ទូរសារ     
3  ទទួលពនិិត្យឯកសារខទសងៗ     
4  ទទួលេុស្ប្ត្ូវខល ីរង្ករប្គរ់ប្គង និងមៃរកាប្ត     
5  ខរៀរចាំកម្មវធិ ីរង្ករប្រចាំស្បាត ហ៍ជូនគណៈអភ្ិបាល      
6  ប្រមូ្លចងប្កងរបាយ រណ៍អនុវត្ត រង្ករររស់្គណៈអភ្បិាលខេត្តប្រចាំមេ      
7  ទទួល និងប្រគល់ឯកសារខចញ និងចូលររស់្រដឋបាលខេត្ត តម្ម្នៃីរ អងគភាពនានា     
8  ខរៀរចាំខស្ចកតបី្ោងរបាយ រណ៍ររស់្រដឋបាលខេត្ត     
9  ខធវីកាំណត់្ខហតុ្កិចចប្រជុាំខទសងៗររស់្គណៈអភ្ិបាល     
10  ចុោះយកព័ត៌្មានកនុងកម្មវធិីខទសងៗររស់្ខេត្ត     
11  ទទួល និងទតល់ព័ត៌្មានជូនសាធារណៈជននានាមដលម្កទក់ទង រង្ករខៅសាលាខេត្ត     
12  ខរៀរចាំពិធីរដិស្ ឋ្ រកិចចចាំខោោះគណៈប្រត្ិភូ្ ខភ្ញៀវជាត្ិ អនតរជាត្ិ      
13   រចងស្ម្ព័នធខម្ប្ត្ភីាពជាម្យួទីប្កុង និងខេត្តជានដគូរ     
14  ខរៀរចាំឯកសារខស្ចកតីប្ោងអនុស្ារណៈ ឬកិចចប្ពម្ខប្ពៀងនានារវាងខេត្ត និងខេត្ត ប្កុងជានដគូ 

និងអងគ រអនតរជាត្ិនានា     

15  កិចចស្ហ រ និង ររាំប្ទពីខេត្ត ប្កុងស្ម្ព័នធខម្ប្ត្ីភាព និងពីអងគ រជាត្ិ អនតរជាត្ ិ     
16  តម្ដាន ប្ត្ួត្ពនិិត្យ នងិវាយត្នម្លអាំពកីិចចស្ហប្រត្រិត្តិ ររវាងខេត្តជាម្យួខេត្ត ប្កងុជានដគូរ 

និងអងគ រអនតរជាត្ិនានា 
    

17  ខរៀរចាំស្ននិបាត្ប្រចាំឆ្ន ាំ     

18  ខរៀរចាំខវទិ ទសពវទាយ នងិពខិប្រោះខយារល់ររស់្ប្កមុ្ប្រឹកាខេត្ត។     

4. ទចីត់្ រហរិញ្ាវត្ថុ 
1  ខរៀរចាំកម្មវធិចីាំណូល ចា្ំ យប្រចាំឆ្ន ាំ     
2  ខរៀរចាំគខប្មាងចាំណូល ចា្ំ យប្រចាំប្ត្ីមាស្     
3  ខរៀរចាំគខប្មាងអនុវត្តៃវ ិប្រចាំមេ ប្ត្ីមាស្ ឆ្ន ាំ     
4  ខរៀរចាំអាណត្តិទូទត់្ខរីកប្បាក់ខរៀវត្ស ទូទត់្រូខរប្រទន ទូទត់្ប្ត្ង់ ទូទត់្ខរស្កកម្ម នងិ 

លទធកម្ម។ 
    

5. ទចីត់្ រមទន រ នងិវនិខិយាគ 
1  ខរៀរចាំខស្ចកតីប្ោងមទន រអភ្ិវឌ្ឍន៍រយៈខពល 5 ឆ្ន ាំ និងកម្មវធិីវនិិខយាគ 3 ឆ្ន ាំរ ាំកលិ ររស់្រដឋ-

បាលខេត្ត     

2  ស្ប្ម្រស្ប្ម្ួល និងតម្ដាន  ខរៀរចាំកម្មវធិីវនិខយាគរឆី្ន ាំរ ាំកិលប្កុង ប្ស្ុក ឃុាំ ស្ង្កា ត់្     
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3  ខរៀរចាំរបាយ រណ៍វឌ្ឍន៍ភាពនន រខរៀរចាំ នងិអនុវត្តគខប្មាងមូ្លនធិិ ប្កងុ ប្ស្ុក ឃុាំ ស្ង្កា ត់្     
4  រាំប្ទ រស្ិកាលទធភាពគខប្មាងមូ្លនិធិឃុាំ ស្ង្កា ត់្     
5  រាំប្ទ រខដញនៃលគខប្មាងមូ្លនិធិឃុាំ ស្ង្កា ត់្     
6  រាំប្ទ រខរៀរចាំកចិចស្នាគខប្មាងមូ្លនិធិឃុាំ ស្ង្កា ត់្     
7  រាំប្ទ រប្ត្ួត្ពិនិត្យគខប្មាងមូ្លនិធិឃុាំ ស្ង្កា ត់្     
8  ខរៀរចាំរញ្ា ីត្នម្លស្មាា រៈស្ដង់ដារស្ប្មារ់គខប្មាងខហដាឋ រចនាស្ម្ព័នធ     
9  ខរៀរចាំរុខរលកាណៈស្ម្បត្តិររស់្អនកទទួល រគខប្មាងមូ្លនិធិឃុាំ ស្ង្កា ត់្     
10  រាំប្ទ និងស្ប្ម្រស្ប្ម្លួដល់ រអភ្ិវឌ្ឍន៍ស្ម្ត្ថភាពដល់រដឋបាលប្កងុ ប្ស្ុក ឃុាំ ស្ង្កា ត់្     
11  រញ្ចូ លទនិនន័យគខប្មាងមូ្លនធិិឃុាំ ស្ង្កា ត់្     
12  ខធវីរចចុរបននភាពតរាងតម្ដានកិចចប្រជុាំររស់្ប្កុម្ប្រឹកាឃុាំ ស្ង្កា ត់្     
13  ពិនិត្យនតី្ានុកូលភាពខលឯីកសារនានាររស់្រដឋបាលប្កុង ប្ស្ុក ឃុាំ ស្ង្កា ត់្។     
6. ទចីត់្ រអនតរវស័ិ្យ 
1  រនតដាំខណីរជាំរុញ រចុោះរញ្ា ីររស់្ស្ហគម្ន៍មូ្លដាឋ ន ស្មាគម្ និងអងគ រម្ិនមម្នរដាឋ ភ្ិបាល 

ជាម្ួយប្កស្ួង ឬសាថ រ័នមានស្ម្ត្ថកចិៃ 
    

2  ពប្ងឹង នងិរខងានីកិចចស្ហប្រត្ិរត្តិ រ រវាង រដឋបាលខេត្ត ជាម្ួយអងគ រស្ងគម្សុ្ីវលិ នងិអនក
ោក់ព័នធ 

    

3  រនតស្ហ រជាម្ួយ ប្កស្ួង ម្នៃីរ អងគភាព និងអាជាញ ធរោក់ព័នធ ខដីម្បសី្ប្ម្រស្ប្ម្លួ នងិ
ខដាោះប្សាយទាំនាស់្ដីធលីខៅខស្ស្ស្ល់ជូនប្រជាពលរដឋ 

    

4  រនតស្ហ រខរៀរចាំខសាភ្ណឌ ភាពខេត្ត តម្រយៈ រខរៀរចាំរលង់ខរលស្ប្មារ់ប្គរ់ប្គងទីតាំង
លក់ដូរ តម្ទីសាធារណៈ 

    

5  រនតស្ហ រជាម្ួយ ប្កស្ួង ម្នៃីរ អងគភាព និងអាជាញ ធរោក់ព័នធ ខដមី្បចុីោះប្ត្តួ្ពិនតិ្យ វាយត្នម្ល 
និងប្ស្ង់ស្ថិត្មូិ្លដាឋ នអាជីវកម្ម និងទលិត្កម្មប្គរ់ប្រខភ្ទកនុងខេត្ត នងិជាំរុញ រចុោះរញ្ា ី 

    

6  រនតស្ហ រខរៀរចាំកាំណត់្ខរល រណ៍ប្គរ់ប្គងទីទារ និងស្ត្តឃាដដាឋ ន។     
7. ទចីត់្ រធនធានម្នុស្ស 
1 ខរៀរចាំខធវីខរស្កកម្មជូនប្កមុ្ប្រឹកាខេត្ត គណៈអភ្ិបាល ម្្នតីរដឋបាលខេត្ត និងម្នៃីរ អងគភាព

ជាំនាញនានាជុាំវញិខេត្ត 
    

2 រនតខរៀរចាំស្ាំណុាំ ឯកសាមត្ងតាំង និងប្រគល់ភារកិចចររស់្រដឋបាលប្កុង ប្ស្ុក និងម្នៃីរ អងគភាព
ជុាំវញិខេត្តមដលបានខស្នីសុ្ាំ 

    

3 ខរៀរចាំឯកសារខស្នីសុ្ាំខចញរ័ណណស្មាគ ល់េលួនជូនម្្នតីរាជ រសុ្ីវលិស្ប្មារ់រដឋបាល ខេត្តខៅ
ប្កស្ួងម្ហានទៃ 

    

4 ស្ប្ម្រស្ប្ម្ួល និងជយួដល់រដឋបាលប្កងុ ប្ស្ុក កនុង រខរៀរចាំមទន រអភ្ិវឌ្ឍន៍ស្ម្ត្ថភាព
ប្កុម្ប្រឹកា នងិម្្នតី រុគគលិកកិចចស្នា កនុងឆ្ន ាំ2020 

    

5 រាំប្ទដល់ដាំខណីរ រខរៀរចាំ នងិអនុវត្តមទន រអភ្ិវឌ្ឍន៍សាថ រ័ន ស្ប្មារ់រដឋបាលខេត្តខ ោះកុង 
ឆ្ន ាំ2020 

    

6 ខរីកវគគរណតុ ោះរ ត្ លអភ្ិវឌ្ឍន៍ស្ម្ត្ថភាពដល់ប្កុម្ប្រឹកា ម្្នតីននរដឋបាលខេត្តរដឋបាលប្កុង     
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ប្ស្ុក នងិឃុាំ ស្ង្កា ត់្ ស្ប្មារ់ឆ្ន ាំ2020 
7 ស្ប្ម្រស្ប្ម្ួលដល់ រចុោះស្កិាប្សាវប្ជាវររស់្នសិ្សតិ្ននសាកលវទិាល័យនានា មដលមាន

ខរលរាំណងកនុង រស្កិាប្សាវប្ជាវខៅខេត្តខ ោះកុង។ 
    

8. អងគភាពលទធកម្ម  
1  រនតខរៀរចាំឯកសារស្ប្មារ់ឆ្ន ាំ2020     
2  ចុោះប្ត្ួត្ពិនិត្យគខប្មាងសាងស្ង់ កនុងកចិចស្នា ខដីម្បពីប្ងឹងគុណភាពស្ាំណង     
3  ប្ត្ួត្ពិនតិ្យខលីលកាណៈរខចចកខទស្ ប្ស្រតម្រខចចកខទស្កនុងកិចចស្នា     
4  ចាំរុញ រ រអនុវត្តនីត្ិវធិីប្ស្រតម្មទន រ។     
9.  រង្ករអងគភាពប្ចកខចញ ចូលមត្ម្យួ 

1 ខរៀរចាំខស្ចកតជូីនដាំណឹងដល់អាជីវករ និងមាច ស់្អាជីវកម្ម ខរៀរចាំរនតអាជាញ រ័ណណៃមីស្ប្មារ់ឆ្ន ាំ
2020 

    

2 ខរៀរចាំខធវីរទរង្កា ញរមនថម្អាំពកីិចច រង្ករទតល់ខស្វា ដល់ម្្នតីកនុងអងគភាពប្ចកខចញចូលមត្ម្ួយ      
3 រនត រទតល់ខស្វាជូនប្រជាពលរដឋ ខអាយ ន់មត្លអប្រខស្ីរជាមុ្ន     
4 ខរៀរចាំកិចចប្រជុាំពិភាកាជាម្ួយម្នៃីរ/វស័ិ្យ ខដីម្បខីអាយខស្វាកនុងអងគភាពដាំខណីរ រ។      

 

៥.២.  ម្នទីរ អងគភារជាំនាញ 

ល.រ ស្កម្មភាពអាទភិាព ប្ត្មីាស្ 
1 2 3 4 

1. ម្នៃរីកស្កិម្ម 
1  ចុោះតម្ដាន នងិរណដុ ោះរ ដ្ លរខចចកខទស្កស្ិកម្មតម្រ ដ្ ប្កុង/ប្ស្ុក     

2  ខប្ត្ៀម្អនតរាគម្ន៍ពី ររាំផ្អល ញ ររស់្ស្ត្វលអិត្ចនប្ងខលដីា្ំ ាំតម្រ ត្ ប្កងុ/ប្ស្ុក      

3  ស្ហ រជាម្ួយនាយកដាឋ នប្គរ់ប្គងធនធានដីកស្ិកម្មខដីម្បខីធវីចមាា ររង្កា ញ (ខោត្ ស្មណត ក
បាយ ) ខៅឃុាំទលួគគីរ ប្ស្ុកម្ណឌ ស្ីមា     

4  ខប្ត្ៀម្ស្ហ រជាម្ួយអងគ រ Save The Children     

5  ពប្ងឹង រប្ត្តួ្ពិនតិ្យអនាម័្យស្ត្វ ចលនាដកឹជញ្ាូ នស្ត្វ និងទលតិ្ទលមានខដមី្កាំខណីត្ពី
ស្ត្វ 

    

6  ចុោះពប្ងងឹស្ម្ត្ថភាពភាន ក់ង្ករសុ្េភាពស្ត្វភូ្ម្ិតម្ប្កុង/ប្ស្ុក     
7  តម្ដានប្ត្តួ្ពិនតិ្យ និងទរ់សាា ត់្ ររកីរាលជាំងឺឆលងស្ត្វ      

8  ចុោះពប្ងឹងប្កុម្ស្នសាំប្បាក់ទាំង 6ប្កុម្ ខៅឃុាំទួលគគីរ និងឃុាំោម្ប្កខសារខឡីងវញិ      

9  ចុោះប្ត្ួត្ពិនិត្យ តម្ដានទីតាំងអាជីវកម្ម និងចរាចរណ៍ជី-ថាន ាំកស្ិកម្មកនុងខេត្ត     
10  ជាំរុញឱ្យអាជីវករលក់ជី-ថាន ាំកស្ិកម្មកនុងខេត្តទាំងអស់្មានវញិ្ញា រនរប្ត្ ខដាយឆលង ត់្វគគ

អរ់រ ាំវជិាា ជីវៈ និងលិេិត្អនុញ្ញា ត្អាជីវកម្ម ឱ្យបានប្ត្ឹម្ប្ត្ូវតម្នីត្ិវធិីចារ់     

11  ចុោះខរីកវគគទសពវទាយចារ់ លិេិត្រទដាឋ នោក់ព័នធនឹងជី-ថាន ាំកស្ិកម្ម ដល់អាជីវករ អាជាញ ធរ 
មដនដ ីនងិកស្ិករ 

    

12  ចុោះខរីកវគគរណដុ ោះរ ដ្ ល ស្ដពីីរខចចកខទស្នន រមកនចនទលតិ្ទលកស្ិកម្ម     
13  ចុោះពនិិត្យ តម្ដាន នងិវាយត្នម្លវឌ្ឍនភាពតម្រ ដ្ ប្កុម្ហ ុនដសី្ម្បទនខស្ដឋកិចចទូទាំងខេត្ត     
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ល.រ ស្កម្មភាពអាទភិាព ប្ត្មីាស្ 
1 2 3 4 

14  រនតរាំប្ទ អខងាត្តម្ដាន និងពប្ងឹងស្ម្ត្ថភាពស្ហគម្ន៍កស្ិកម្ម មដលកាំពុងដាំខណីរ រ     
15  ចុោះរណដុ ោះរ ដ្ ល រជសួ្ជុល  រមៃទាំ និងប្ស្ង់ស្ថតិ្ិខប្គឿងយនតកស្ិកម្ម ដល់ប្រជាកស្ិករ

តម្ឃុាំខរលខៅ 
    

16  ចុោះមណនាាំដល់ប្រជាកស្ិករកនុង រខប្រីប្បាស់្ប្រព័នធស្នសាំស្ាំនចទឹក     
17  ចុោះរណដុ ោះរ ដ្ លរខចចកខទស្ខរីកមុ្េខចៀរជ័រខៅស្ ូដល់កស្ិករ តម្រ ដ្ ឃុាំខរលខៅ     
18  ចុោះរណដុ ោះរ ដ្ លរខចចកខទស្ដាាំដុោះ និងមៃទាំខៅស្ ូដល់កស្ិករ តម្រ ដ្ ឃុាំខរលខៅ។     
2. េណឌ រដឋបាលជលទល 
1  ចុោះទសពវទាយចារ់ ស្តីពជីលទល នងិលិេតិ្រទដាឋ ននានាមដលោក់ព័នធ ខៅតម្រ ត្ មូ្ល

ដាឋ នភូ្ម្ិ ឃុាំ មដលមានប្រជាខនសាទខប្ចនី 
    

2  រនតកិចចស្ហ រជាម្ួយអាជាញ ធរមូ្លដាឋ ន ខដមី្បខីរៀរចាំ រខបាោះខឆ្ន ត្ខប្ជសី្ខរសី្គណៈកម្ម រ
ស្ហគម្ន៍ខនសាទ ឃុាំមប្ពកេាច់ និងឃុាំខប្ជាយប្រស់្ មដលទុត្អាណត្តិខឡងីវញិ ខៅខពល
ខាងមុ្េ  

    

3  រនតកិចចស្ហ រជាម្ួយអាជាញ ធរមូ្លដាឋ ន កមាល ាំងលាត្ររស់្ស្ហគម្ន៍ខនសាទកនុង ររ្ង្កា រ
រទខលមសី្ខនសាទ 

    

3. េណឌ រដឋបាលនប្ពខឈ ី
1  រនតកិចចស្ហ រជាម្ួយអាជាញ ធរមូ្លដាឋ ន អងគ រខប្ៅរដាឋ ភ្ិបាលមដលស្ថិត្កនុងត្ាំរន់ និងសាថ រ័ន

ោក់ព័នធ កមាល ាំងលាត្ររស់្ស្ហគម្ន៍ ខដមី្បទីរ់សាា ត់្ នងិរ្ង្កា ររទខលមសី្នប្ពខឈ-ីស្ត្វនប្ព
ឱ្យបានទន់ខពលខវលា។ 

    

4. ម្នៃរីធនធានទកឹ នងិឧតុ្នយិម្ 
1  ជប្ម្ុញ រង្ករពប្ងឹងស្ហគម្ន៍កស្ិករខប្រីប្បាស់្ទកឹភូ្ម្េិលុង និងស្ហគម្ន៍កស្ិករខប្រីប្បាស់្

ទឹកកខ ត្ លជារនត 
    

2  ខលីកមទន រ រង្ករជួស្ជុល និងមៃទាំជាប្រចាំ កនុងឆ្ន ាំ2020 ប្រព័នធទាំនរ់ រោរទឹកនប្រទាំង9     
3  ពប្ងឹង រង្ករប្រមូ្លទិននន័យឧតុ្និយម្ខៅតម្រ ត្ ប្ស្ុកមដលមានសាថ នីយឧ៍តុ្និយម្កនុង

ខេត្តខ ោះកុង ខអាយ ន់មត្ឆ្រ់រហ័ស្ និងសុ្ប្កឹត្យខដីម្បចីងប្កងរញ្ចូ នខៅប្កស្ួងធនធាន
ទឹក និងឧតុ្នយិម្  

    

4  ចុោះស្កិារនតគខប្មាងសាដ ប្រឡាយខដាោះទកឹជាំនន់ តម្រខ ដ្ យទាំនរ់ រោរទកឹនប្រកខ ដ្ ល 
)រនត(ស្ាំរារ់ខលីកគខប្មាងសាដ រនតខៅឆ្ន ាំខាងមុ្េ  

    

5  ខលីកគខប្មាងជួស្ជុលទវ រទឹកជីខប្ត្ោះ នងិខស្នសុី្ាំៃវ ិរដឋស្ប្មារ់ជួស្ជុលឆ្ន ាំ2020។     
5. ម្នៃរីអភ្វិឌ្ឍន៍ជនរទ 
1 ខធវី រមៃទាំេរួ ប្រចាំ និងជសួ្ជុលរនាៃ ន់ទលូវជនរទ ប្រមវង 80,០០០មម្៉ែប្ត្     
2 សាងស្ង់ប្ស្ោះទឹកស្ហគម្ន៍ ចាំនួន 02កមនលង     
3 សាងស្ង់ប្រព័នធមចកចយទឹកស្ហគម្ន៍ ចាំនួន 01កមនលង     
4 ទដល់ស្មាា រស្ប្មារ់សាងស្ង់រងគន់អនាម័្យជូនប្រជាពលរដឋចាំនួន 225ប្គសួារ     
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ល.រ ស្កម្មភាពអាទភិាព ប្ត្មីាស្ 
1 2 3 4 

5 ទដល់ប្បាក់កម្ចីជូនដល់ប្រជាពលរដឋ ចាំនួន 250ប្គសួារ។     
6. ម្នៃរីឧស្ាហកម្ម នងិស្រិបកម្ម 
1  រនតពប្ងងឹ និងជាំរុញមាច ស់្ស្រិបកម្ម ឲ្យយកចតិ្តទុកដាក់អនុវត្តន៍ខរល រណ៍ ស្5 និង                         

អនាម័្យលអ ទលិត្កម្មលអ ខៅកនុងស្ិរបកម្ម ពិខស្ស្ស្ិរបកម្មទលិត្ចាំណីអាហារជារនតរនាៃ រ់ 
    

2  េិត្េាំជាំរុញដល់មាច ស់្ស្រិបកម្ម ខអាយយកចិត្តទុកដាក់កនុង រចូលរមួ្ខធវចីារ់ និងរនតចារ់
អាជីវកម្ម ខអាយបានឆ្រ់ នងិទន់ខពលខវលា 

    

3  ស្ហ រយា៉ែ ងជិត្ស្នទិធជាម្យួអាជាញ ធរមូ្លដាឋ នកនុង រចូលរមួ្ប្ត្ួត្ពនិិត្យ រទលិត្ នូវទលិត្-
ទលមដលម្ិនប្ស្រចារ់ និងម្ិនប្ត្ឹម្ប្ត្ូវតម្រទដាឋ នរខចចកខទស្នានាមដលបានកាំណត់្   

    

4  រនតទសពវទាយចារ់ប្គរ់ប្គងខរាងចប្ក - ឧស្ាហកម្ម និងស្ិរបកម្ម (និត្ិវធិី 607) ររស់្ប្កស្ួង 
ឧស្ាហកម្ម និងស្ិរបកម្ម 

    

5  រនតពប្ងងឹ និងជាំរុញមាច ស់្ស្រិបកម្មខអាយយកចតិ្តទុកដាក់ អនុវត្តន៍ខរល រណ៍ (GMP- 
GHP) អនាម័្យលអ ទលិត្ទលលអ ខៅកនុងស្រិបកម្ម ជាពិខស្ស្ស្រិបកម្មទលិត្ចាំណីអាហារ 
យកខៅប្ត្ួត្ពិនិត្យគុណភាពខៅម្នៃីរពិខសាធន៍ររស់្ប្កស្ួង យា៉ែ ងត្ិចរយៈខពល 3-6 មេ ម្តង 

    

6  រនតពប្ងងឹ នងិជាំរុញមាច ស់្ទតីាំងទលតិ្ទឹកសាអ ត្ ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់កនុង រទលិត្ខអាយមាន
គុណភាពសុ្វត្ថិភាព អនាម័្យលអ នងិពប្ងកីរ ត្ ញមចកចយរមនថម្មស្វងរកប្រភ្ពទឹកៃមី
រមនថម្ខទៀត្ 

    

7  េិត្េាំស្កិា នងិជាំរុញប្កមុ្ហ ុន L.Y.P Group ខអាយពខនលឿន នូវ រស្កិាគខប្មាងសាងស្ង់ 
អាងស្តុរទឹកសាអ ត្ កនុងត្ាំរន់ ខប្ជាោះតរ៉ែន 

    

8  ស្ហ រយា៉ែ ងជិត្ស្នទិធជាម្យួប្កុម្ហ ុន និងស្ិរបកម្មទលិត្ទឹកសាអ ត្ខហយីទទលួេុស្ប្ត្ូវកនុង
 រយកទឹកវភិាគខៅម្នៃីរពិខសាធន៍ជាប្រចាំ ខដីម្បធីានាពគុីណភាពទឹក ខអាយមានអនាម័្យលអ 

    

9  េិត្េាំប្សាវប្ជាវរនតនូវឯកសារមដលោក់ព័នធ និង រង្ករមាប្តសា្ស្ត ពប្ងឹងទសពវទាយ  ដល់
ប្កុម្ហ ុន ខរាងចប្ក ស្ហប្រស្ និងស្ិរបកម្ម អាជីវកម្មទាំងអស់្មដលខប្រីប្បាស់្ស្តង់ដារ
ឧរករណ៍មាប្តសា្ស្តម្កដាក់ោកយខស្នីរសុ្ាំខធវី រប្ត្តួ្ពិនតិ្យខទៃៀងផ្អៃ ត់្ ខៅម្នៃីរឧស្ាហកម្ម
និងស្ិរបកម្មខេត្តខ ោះកុង ខដីម្បខីអាយឧរករណ៍ទាំងខនាោះមានភាពប្ត្ឹម្ប្ត្ូវ ខៅតម្កាំរតិ្
លាំខអៀងមដលចារ់បានកាំណត់្ 

    

10  ចុោះទសពវទាយនីត្ិវធិីយនត រ កនុង រអនុវត្តន៍ចារ់មាប្តសា្ស្តកម្ពុជា កនុងទីរមួ្ខេត្តខ ោះកុង 
ខអាយបានទូលាំទូលាយដល់ប្កុម្ហ ុន ខរាងចប្ក ស្ហប្រស្ ស្រិបកម្ម អាជីវករ មដលកាំពុង 
ខប្រីប្បាស់្ឧរករណ៍មាប្តសា្ស្ត កនុងខេត្តខអាយយល់ ន់មត្ចាស់្ពចីារ់មាប្តសា្ស្តជាត្ិ
ខៅកនុងមេរនាៃ រ់ ។ 

    

7. ម្នៃរីមរ ៉ែ នងិថាម្ពល 
1  រនតទសពវទាយដល់អាជីវករខអាយយល់ពីចារ់ ស្តីពី រប្គរ់ប្គងធនធានមរ ៉ែ     
2  រនតទសពវទាយសារាចរ ខស្ចកតីមណនាាំ ស្តីពី រប្គរ់ប្គងសាថ នីយខប្រង នងិឧស្ម័នឥនធនៈ ជូន

ដល់អាជីវករខធវីអាជីវកម្មកនុងខេត្ត 
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ល.រ ស្កម្មភាពអាទភិាព ប្ត្មីាស្ 
1 2 3 4 

3  ជាំរុញ និងរាំប្ទដល់ប្កុម្ហ ុនទលិត្ ទគត់្ទគង់ និងមចកចយថាម្ពលអគគសិ្នី ទាំងអស់្ខអាយ
ពប្ងីករ ត្ ញរនតខទៀត្ 

    

4  តម្ដាន និងប្ត្ួត្ពិនិត្យខលីខហដាឋ រចនាស្ម្ព័នធរ ត្ ញអគគិស្នីខអាយមានលកាណៈរខចចក
ខទស្ខអាយមានគុណភាព ប្រស្ិទធភាព ចីរភាព នងិខសាភ័្ណឌ ភាពកនុងទីប្កុង នងិទីប្រជុាំជន
ខដីម្បខីជៀស្វាងឧរទៃខហតុ្ខទសងៗ ខកីត្មានខឡងី 

    

5  រនតេិត្េាំខកៀងគរចាំណូលស្យួសារធនធានមរ ៉ែ ខដីម្បរីង់ចូលៃវ ិរដឋ។     
8. ម្នៃរីោណិជាកម្ម 
1 ស្ប្ម្រស្ប្ម្ួលកនុង រង្ករចុោះរញ្ា ីោណិជាកម្មតម្ប្រព័នធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម     
2 ស្ហ រជាម្យួ រយិាល័យប្ចកខចញ-ចូលមត្ម្ួយ ប្ស្ុកមប្ស្អាំរលិ ប្ស្ុកម្ណឌ លស្ីមា និង

យនត រប្ចកខចញ-ចូលមត្ម្ួយប្ស្ុកខ ោះកុង ប្ស្ុករូទុម្សាគរ ប្ស្ុកគីរសីាគរ និងប្ស្ុកៃមបាាំង 
កនុង រង្ករខចញលិេតិ្អនុញ្ញា ត្ប្រករអាជីវកម្ម-ខស្វាកម្ម 

    

3 ខរៀរចាំ និងចូលរមួ្ រតាំងពព័ិរណ៍ោណិជាកម្មថាន ក់ជាត្ិ ថាន ក់ត្ាំរន់ និងថាន ក់ខេត្ត     
4 ខរៀរចាំស្ិ ា សាលាទសពវទាយចារ់ោណិជាកម្ម ខដាយស្ហ រជាម្ួយនាយកដាឋ ននីត្ិកម្ម នន

ប្កស្ួងោណិជាកម្ម 
    

5 ចុោះស្កិាមស្វងយល់ នូវទលិត្ទលមដលមានស្ ត នុពល ខៅប្ស្ុកមប្ស្អាំរលិ និងប្ស្ុក
ម្ណឌ លស្ីមា ប្ស្ុករូទុម្សាគរ និងប្ស្កុៃមបាាំង 

    

6 តម្ដាន និងប្ស្ង់នៃលទាំនិញ     
7  រង្កររិទសាល កនៃលទាំនិញ ខលទីាំនិញ នងិខស្វា     
8 ចូលរមួ្ស្ហ រជាម្យួសាខា ាំកុងប្ត្លូខេត្តកនុង រប្ត្តួ្ពនិិត្យទាំនិញ និងម្ាូរអាហារ     
9.  ាំកុងប្ត្លូ 
1 ខរៀរចាំមទន រស្កម្មភាព នងិពប្ងឹងសាម រត្ីទទលួេុស្ប្ត្ូវស្ប្មារ់ រង្ករអនុវត្តន៍នាឆ្ន ាំរនាៃ រ់     
2 ខរៀរចាំមទន រស្កម្មភាព ចុោះអរ់រ ាំទសពវទាយ រយល់ដងឹ ស្តីពីសុ្វត្ថភិាពម្ាូរអាហារ ដល់

ស្ិស្ានុស្ិស្សតម្សាលាខរៀន 
    

3 ពប្ងឹង រទរ់សាា ត់្ទាំនិញមកលងរនលាំ និងេូចគុណភាព ខៅតម្ទីទារឲ្យមានប្រស្ទិធភាពេពស់្។     
10. ម្នៃរីខស្ដឋកចិច នងិហរិញ្ាវត្ថុ 
1 ពប្ងឹង រប្គរ់ប្គងចាំណូលម្និមម្នសារខពពីនធ និងប្គរ់ប្គងប្ទពយស្ម្បត្តិរដឋ     
2 ពប្ងឹង រប្ត្តួ្ពិនតិ្យចាំណូល ចាំ្យតម្រ ត្ អងគភាពប្កុង ប្ស្កុ ខអាយបានប្ត្ឹម្ប្ត្ូវ     
3 ខប្ត្ៀម្រណតុ ោះរ ត្ លម្្នតីហរិញ្ាវត្ថុតម្រ ត្ អងគភាពអនុវត្តៃវ ិនូវនតី្ិវធិីអនុវត្តៃវ ិ និង

កិចចលទធកម្មសាធារណៈ 
    

4 ពប្ងឹង រប្ត្តួ្ពិនតិ្យប្រគល់ ទទួល ចាំខោោះកិចចលទធកម្មសាធារណៈ     
5 ខប្ត្ៀម្ខរៀរចាំប្រព័នធ FMIS។     
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ល.រ ស្កម្មភាពអាទភិាព ប្ត្មីាស្ 
1 2 3 4 

11. សាខាគយ នងិរដាឋ ករ 
1  រនត រង្ករប្គរ់ប្គង រប្រមូ្លពនធខអាយបានតម្មទន រកាំណត់្ ពប្ងងឹ រអនុវត្តវមិ្ជឈ រ 

ត្នម្លខអាយបានលអ 
    

2  ជាំរុញស្កម្មភាពចល័ត្ប្សាវប្ជាវ និងរ្ង្កា រអាំខពីរត់្ខគចពនធកនុងភូ្ម្ិសា្ស្តទទលួរនៃុក     
3  ចត់្វធិាន រប្គរ់ប្គងម្ខធាបាយដឹកជញ្ាូ ន ខចញ និងចូល ខអាយ ន់មត្សុ្ប្កឹត្យ     
4  រនតទរ់សាា ត់្ និងរ្ង្កា រនូវរាល់ស្កម្មភាពរ៉ែងរត់្ខគចពនធេុស្ចារ់     
5  ជាំរុញស្កម្មភាពប្គរ់ប្គងអាជវីកម្មេាច់ស្មុ្ប្ទនាាំខចញ នងិចត់្ រប្ត្ួត្ពិនិត្យម្ខធាបាយ 

ដឹកជញ្ាូ ន និងរូម្េាច់មដលបាននាាំចូលកនលងម្កខអាយម្ករង់ពនធ និងកក់ប្បាក់ពនធ 
    

6  ជាំរុញស្កម្មភាពប្គរ់ប្គងទលខនសាទនាាំខចញ នាាំចូលខអាយម្ករង់ពនធតម្នីត្ិវធិីគយ     
7  ពប្ងឹងអភ្ិបាលកិចចររស់្អងគភាពគយ ពិខស្ស្មកស្ប្ម្លួកមាល ាំងខដីម្បរីាំខពញភារកិចច មាន រ

ទទួលេុស្ប្ត្ូវចាស់្លាស់្តម្រទដាឋ នគយ និងរដាឋ ករ។ 
    

12. សាខាពនធដារ 
1  ខរៀរចាំកមាល ាំងចុោះប្ត្ួត្ពិនតិ្យ នងិខធវី រផ្អកពិន័យចាំខោោះយានយនត្មដលម្ិនទន់បានខធវី រ 

រង់ប្បាក់ពនធម្ខធាបាយដឹកជញ្ាូ ន និងយានជាំនិោះប្គរ់ប្រខភ្ទ ស្ប្មារ់ឆ្ន ាំ2019 
    

2  ចុោះទសពវទាយ នងិជាំរុញមាច ស់្អចលនប្ទពយមដលបានដាក់ជួលខអាយចុោះរញ្ា ី និងរង់ពនធខលី 
ឈនូលដី និងទៃោះ 

    

3  ចុោះខធវី រទសពវទាយប្រ ស្ខលេ 343 ស្ហវ.ប្រក ចុោះនៃាទី22 មេម្ីនា ឆ្ន ាំ2019 ររស់្ប្កស្ួង
ខស្ដឋកិចច នងិហរិញ្ាវត្ថុ ស្តីព ីរកាំណត់្មូ្លដាឋ នគតិ្ពនធប្រថារ់ប្តៃមីចាំខោោះ រខទៃរ កម្មស្ិទធិ ឬ 
ស្ិទធិ ន់ រ់អចលនប្ទពយ ខៅប្ស្ុកៃមបាាំង នងិប្ស្ុកគីរសីាគរ 

    

4  ខប្ត្ៀម្ខរៀរចាំខធវីជាំខរឿនអនកជារ់ពនធខៅកនុងប្កុងខេម្រភូ្ម្និៃ ខេត្តខ ោះកុង      
5  ខរៀរចាំខធវីជាំខរឿន នងិខធវីរចចុរបននភាពអចលនប្ពទយ មដលប្ត្ូវជារ់ពនធខលីអចនប្ទពយ      
6  ខរៀរចាំខធវី រវភិាគទលរ៉ែោះោល់ម្ួយចាំនួន ខៅខលីប្រខភ្ទពនធម្ួយចាំនួន មដលអាចមានទលរ៉ែោះ 

ោល់ដល់ៃវ ិថាន ក់ខប្ ម្ជាត្ិ។ 
    

13. សាខាធនាររខេត្ត 
1  រតូរប្បាក់ចស់្ ទក់រមហក ជូនអត្ិៃិជន     
2  ពប្ងឹងគុណភាពខស្វាខរីក-រង់ជូនអត្ិៃិជន     
3  តម្ដានចរាចរប្បាក់មកលង ល យ     
4  ប្រមូ្លរាំណុលចស់្ៗមដលដក់ស្ល់     
5  ចុោះទតល់លិេតិ្អនុញ្ញា ត្ស្ប្មារ់អាជីវកម្មរតូរប្បាក់     
6  ប្ត្ួត្ពិនតិ្យវាយត្នម្លប្ទពយស្ម្បត្តិមដលមានកនុងរញ្ា ីសារខពភ័ី្ណឌ ររស់្សាខា។     
14. រត្នាររ 
1 រនត រអនុវត្តតម្ខរល រណ៍កម្មវធិីកាំមណទប្ម្ង់ហរិញ្ាវត្ថុសាធារណ:តម្ដា្ំ ក់ លរនត

រនាៃ រ់ 
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ល.រ ស្កម្មភាពអាទភិាព ប្ត្មីាស្ 
1 2 3 4 

2 ពប្ងឹង រកត់្ប្តចាំណូល ចា្ំ យ តម្ប្រព័នធFMIS ឱ្យ ន់មត្ប្រខស្ីរ     
3 អនុវត្តតម្សារាចរមណនាាំ រកាំណត់្នីត្ិវធិសី្ប្មារ់ រខរីកទតល់ខរៀវត្សខរៀងរាល់ពីរស្បាត ហ៍

ម្តងកនុងមេនីម្ួយៗ 
    

4 ពិនិត្យខទៃៀងផ្អៃ ត់្ និងខធវីរបាយ រណ៍  ចាំណូល ចាំ្យ  នងិតរាងតុ្លយភាព ឱ្យបានប្ត្ឹម្ប្ត្វូ  
និងទន់ខពលខវលា 

    

5 រនត រមណនាាំដល់ម្នៃីរ អងគភាព សាថ រ័នៃវ ិកម្មវធិី ជាពខិស្ស្អងគភាពៃវ ិខលី រង្ករោក់
ព័នឋនិង រអនុវត្តចាំ្យរជាខទយយរុខរប្រទន និងចាំ្ត់្ថាន ក់ទាំង7 ននមាត្ិ ៃវ ិ 

    

6 មណនាាំម្្នតីជាំនាញទទលួរនៃុកពិនិត្យ រអនុវត្តចាំ្យៃវ ិ ស្តពីីលិេតិ្រទដាឋ នគត្យុិត្ត
មដលបានខធវីរចចុរបននភាពៃមីៗ ខដីម្បពីប្ងឹងគុណភាព ប្រស្ិទធភាពកនុង រប្ត្តួ្ពិនតិ្យអាណត្តិ
ខរីកប្បាក់ និងលិេិត្គត្ិយុត្ត ិ រចាំ្យ  ខដមី្បទូីទត់្ចា្ំ យៃវ ិឱ្យបានទន់ខពលខវលា
និងបានប្ត្មឹ្ប្ត្ូវតម្នីត្ិវធិហីរិញ្ាវត្ថុ 

    

7 ខរៀរចាំខធវី រអនុវត្តនូវសារាចរមណនាាំររស់្ប្កស្ងួខស្ដឋកិចច និងហរិញ្ាវត្ថុ ស្តីអាំពី ររទិរញ្ច ី
ចាំណូល ចា្ំ យៃវ ិគណខនយយថាន ក់ជាត្ ិ និងថាន ក់ខប្ ម្ជាត្ិររស់្ប្គឹោះសាថ នសាធារណ: 
រដឋបាលស្ប្មារ់ឆ្ន ាំ2019 និងទិស្ខៅអនុវត្តខៅឆ្ន ាំ2020។ 

    

15. ម្នៃរីខទស្ចរណ៍ 
1 ទសពវទាយពសី្ ត នុពលខទស្ចរណ៍ដល់ខភ្ញៀវខទស្ចរម្កកាំសានតកនុងខេត្តខ ោះកុង     
2 ទសពវទាយស្ ត នុពលខទស្ចរណ៍កនុងខេត្តតម្រយៈ Facebook Page (ម្នៃីរខទស្ចរណ៍

ខេត្តខ ោះកុង) នងិWebsite (www.kohkongtourism.gov.kh) 
    

3 ទសពវទាយដល់អាជីវករដាក់ោកយសុ្ាំអាជាញ រ័ណណរនត និងៃមតីម្អនឡាញ     
4 ខធីវខស្ៀវខៅទនត់្ ខស្ៀវខៅម្គគុខទៃស្ក៏ នងិផ្អៃ ាំងបា៉ែ ណូស្ាំរារ់ទសពវទាយពសី្ ត នុពលខទស្ចរណ៍ 

កនុងខេត្ត 
    

5 ខប្ត្ៀម្ចុោះស្ិកាប្សាវប្ជាវអាំពតី្ាំរន់ខឆនរ ខ ោះ អាជីវកម្ម នងិខស្វាកម្មតម្រខ ត្ យខឆនរ និង
ខ ោះ  ខៅតម្រ ត្ ប្កុង ប្ស្កុកនុងខេត្តខ ោះកុង 

    

6 ជប្ម្ុញទសពវទាយចារ់ស្តីពីខទស្ចរណ៍ដល់អាជីវកម្ម ខស្វាកម្មខទស្ចរណ៍កនុងខេត្ត     
7 រនតទសពវទាយយុទធនា រខភាជនីយដាឋ ន  អាហារដាឋ នសាអ ត្  (រម នស្ាំរាម្ខប្ ម្តុ្)      
8 រនតទសពវទាយចារ់ខទស្ចរណ៍ដល់អាជីវករ និងជាំរុញចលនាប្រឡងប្រ្ាំងទីប្កុងសាអ ត្    

រម្ណីយដាឋ នសាអ ត្ ខស្វាលអ កម្ពុជា! ប្ពោះរាជា្ចប្កអចឆរយិៈ 
    

9 ចូលរមួ្ស្ហ រជាម្យួអាជាញ ធរ និងសាថ រ័នោក់ព័នធកនុង រអនុវត្ត នងិទសពវទាយទីប្កងុសាអ ត្     
10 ចូលរមួ្ស្ហ រជាម្យួអាជាញ ធរមូ្លដាឋ ន និងសាថ រ័នោក់ព័នធកនុង រពប្ងឹងស្នតិសុ្េសុ្វត្ថភិាព

ជូនខភ្ញៀវខទស្ចរ 
    

11 រនតខរៀរចាំចុោះពប្ងងឹខស្វាកម្មខទស្ចរណ៍ មទនករដិស្ ឋ្ រកិចច និងសុ្វត្ថិភាពចាំណីអាហារដល់
ទីកមនលងអាជីវកម្មនមី្ួយៗកនុងខេត្តខ ោះកុង 

    

12 រនតខរៀរចាំចុោះពប្ងងឹខស្វាកម្មខទស្ចរណ៍តម្រ ត្ ប្កុង ប្ស្ុកកនុងខេត្តខ ោះកុង     
13 ទសពវទាយយុទធនា រប្រយុទធប្រឆ្ាំងខប្គឿងខញៀនតម្មូ្លដាឋ នអាជីវកម្មខទស្ចរណ៍ទូរទាំងខេត្ត     

http://www.kohkongtourism.gov.kh/
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ល.រ ស្កម្មភាពអាទភិាព ប្ត្មីាស្ 
1 2 3 4 

14 ជូនដាំណឹង និងទសពវទាយរនតរាល់ខស្ចកតីជូនដាំណឹង ខស្ចកតីមណនាាំររស់្ប្កស្ួងខទស្ចរណ៍   
សាលាខេត្តដល់ខភ្ញៀវខទស្ចរ និងអាជីវករកនុងវស័ិ្យខទស្ចរណ៍។ 

    

16. ម្នៃរីមទន រ 
1 រញ្ាូ លគខប្មាងកិចចស្នារខ ត្ ោះអាស្ននឆ្ន ាំ2019 ខៅកនុងកម្មវធិីSPD Program (ប្រព័នធ 

ទិននន័យគខប្មាងថាន ក់ខប្ ម្ជាត្ិ) 
    

2 ប្រមូ្លទនិនន័យមូ្លដាឋ នភូ្ម្ិ ឃុាំ ស្ង្កា ត់្ ប្កុង ប្ស្ុក ឆ្ន ាំ2019     
3 រញ្ាូ លទិននន័យមូ្លដាឋ នខៅកនុងកម្មវធិីប្រព័នធប្គរ់ប្គងទិននន័យឃុាំ-ស្ង្កា ត់្ CDB7 (Commune 

Database7) 2019 
    

4 ទលិត្ជាឯកសាព័ត៌្មានសាថ នភាព និងឯកសារពិនៃុវស័ិ្យឃុាំ ស្ង្កា ត់្ ប្កុងប្ស្កុ ខេត្ត 2019     
5 រញ្ចូ លគខប្មាងអាទភិាពតម្រ ត្ ឃុាំស្ង្កា ត់្និងរបាយ រណ៍ លទធទល ខៅកនុងកម្មវធិី SPD 

Program (ប្រព័នធទនិនន័យគខប្មាង ថាន ក់ខប្ ម្ជាត្ិ)     

6 ខរៀរចាំស្ិ ា សាលាស្មាហរណកម្មកម្មវធិីវនិិខយាគរឆី្ន ាំរ ាំកលិ ឃុាំ ស្ង្កា ត់្ ថាន ក់ប្កុង ប្ស្ុក     
7 ប្រមូ្លទនិនន័យពីរ ត្ ម្នៃីរ អងគភាពជុាំវញិខេត្ត ស្ប្មារ់ចងប្កងទលតិ្ទលស្រុរកនុងប្ស្ុក 

ខេត្តខ ោះកុង     

8 ប្រមូ្លទនិនន័យតម្ទារ ខដមី្បចីងប្កង ស្នៃស្សន៍នៃលទាំនិញខប្រីប្បាស់្ ប្រចាំមេ     
9 ខរៀរចាំនិងទលិត្ទិននន័យគខប្មាងអភ្ិវឌ្ឍន៍ថាន ក់ខប្ ម្ជាត្ិស្ប្មារ់កសាងមទន រ ថាន ក់ខប្ ម្ជាត្ ិ     
10 ប្ត្ួត្ពិនតិ្យ និងតម្ដានខលហីរិញ្ារបទនមូ្លនធិិស្ម្ធម៌្ម្នៃីរសុ្ខាភ្ិបាល     
11 ចូលរមួ្ស្ហ រកនុង រខធវីជាំខរឿន និងអខងាត្ខទសងៗររស់្វទិាសាថ ន ជាត្ិស្ថិត្ិ ននប្កស្ួងមទន រ     
12 ស្ហ រជាម្យួប្កុម្ រង្ករមទន រស្កម្មភាពម្ីន។     
17. ម្នៃរីនប្រស្ណីយ ៍នងិទូរគម្នាគម្ន៍ 
1  រនតស្ហ រជាម្ួយ អាជាញ ធរមដនដី ប្គរ់លាំដារ់ថាន ក់ ម្នៃីរអងគភាពនានាជុាំវញិខេត្ត និង រ ត្

ប្កុម្ហ ុនរខប្ម្ីខស្វាទូរគម្នាគម្ន៍ ប្រត្ិរត្តិករ នប្រស្ណីយក៍ម្ពុជា និង ទូរគម្នាគម្ន៍កម្ពុជា  
ខដីម្បអីនុវត្ត រង្ករខអាយបានលអ 

    

2  ពប្ងឹង រប្គរ់ប្គងខរលនខយាបាយ ខធវី រប្ត្ួត្ពិនិត្យ រខប្រីប្បាស់្ និង រខធវីខស្វាខលីវស័ិ្យ 
 នប្រស្ណីយប៍្គរ់ប្រខភ្ទកនុងខេត្ត 

    

3  រនតទសពវទាយខរលនខយាបាយចារ់ ប្រ ស្រមួ្ររស់្ប្កស្ួងនប្រស្ណីយ ៍ និងទូរគម្នាគម្ន៍ 
និងប្កស្ួងខស្ដឋកិចច និងហរិញ្ាវត្ថុ តម្ រយិល័យ រ.ទ ប្ស្ុកកនុងខេត្ត នូវលិេិត្ខលេ 498 
ស្ហវ.ប្រក ចុោះនៃាទី08 មេឧស្ភា ឆ្ន ាំ2018 ស្តីពី រទតល់ខស្វាសាធារណៈខដាយប្កស្ួង
នប្រស្ណីយ ៍និងទូរគម្នាគម្ន៍ ដល់អាជីវករោក់ព័នធ រខរកីខធវី  ខស្វាអាជីវកម្មនប្រស្ណីយ៍
កនុងខេត្ត  

    

4  ពប្ងឹង រប្គរ់ប្គងខរលនខយាបាយ ខធវី រប្ត្ួត្ពិនិត្យ  រខប្រីប្បាស់្ររ ិា វទិយុ និង រខធវីខស្វា 
ខលីវស័ិ្យទូរគម្នាគម្ន៍ប្គរ់ប្រខភ្ទកនុងខេត្ត 

    

5  ចុោះប្ត្ួត្ពិនិត្យសាលរខប្ម្ីអុីនខធីខណត្ ខហវ  រខប្រីប្បាស់្វទិយុទក់ទងប្គរ់ប្រខភ្ទ រខង្កគ ល
អង់មត្ន និងនម្៉ែប្កូខវ ៉ែវមដលមាន និងពុាំមានចារ់អនុញ្ញា ត្ខៅកនុងខេត្ត 
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ល.រ ស្កម្មភាពអាទភិាព ប្ត្មីាស្ 
1 2 3 4 

6  ពប្ងឹង រប្គរ់ប្គងខរលនខយាបាយ ចុោះប្ត្តួ្ពិនតិ្យ  រខប្រីប្បាស់្រខចចកវទិាគម្នាគម្ន៍ នងិ
ព័ត៌្មានប្គរ់ប្រខភ្ទកនុងខេត្ត។ 

    

18. ម្នៃរីមុ្េង្ករសាធារណៈ 
1  ខៅទទួលតរាងខរៀវត្សតម្ប្រព័នធព័ត៌្មានវទិាពីប្កស្ងួមុ្េង្ករសាធារណៈម្កមចកជូនម្នៃីរ 

និងអងគភាពនានាជុាំវញិខេត្ត 
    

2  ប្ត្ួត្ពិនតិ្យស្ាំណុាំ ឯកសារខរៀវត្សររស់្ម្នៃីរនិងអងគភាពជុាំវញិខេត្ត     
3  ប្ត្ួត្ពិនតិ្យខលីឯកសារមប្រប្រលួសាថ នភាពម្្នតីរាជ រររស់្ម្នៃីរ និងអងគភាពនានាជុាំវញិខេត្ត 

និងយករបាយ រណ៍មប្រប្រលួខឡងីខៅប្កស្ួងមុ្េង្ករសាធារណៈ  
    

4  រនតទសពវទាយលិេតិ្រទដាឋ នគត្ិយុត្តិោក់ព័នធជូនដល់ម្នៃីរ-អងគភាពនានា     
5  បានខរៀរចាំតរាងតម្ដានឥណទនខរៀវត្សប្រចាំមេ ររស់្ម្នៃីរ អងគភាពទាំង 25 និងប្កុង

ប្ស្ុកទាំង 07 ជូនរត្នាររខេត្តខ ោះកុង 
    

6  ខរៀរចាំរបាយ រណ៍វឌ្ឍនភាពប្ករេ័ណឌ និងឥណទនខរៀវត្សជូនប្កស្ងួមុ្េង្ករសាធារណៈ
និងសាលាខេត្តខ ោះកុង។ 

    

19. ម្នៃរីអរ់រ ាំ យុវជន នងិកឡីា 
1  ពិនិត្យតម្ដាន រប្គរ់ប្គងរុគគលិក និងពិនិត្យតម្ដាន រប្គរ់ប្គង រង្កររដឋបាល  រខប្រី

ប្បាស់្ពីរខពល គួរ កិចចស្នា ប្បាក់ខមា៉ែ ងរមនថម្ ប្គូខចញៃមី ខៅតម្សាលា និងប្ស្ុក 
    

2  ពិនិត្យតម្ដានខល ីរអនុវត្តកម្មវធិីស្កិា និង លវភិាគស្ិកា     
3  ពិនិត្យតម្ខលីដាំខណី រ ខរៀរចាំ និងអនុវត្តមទន រអភ្ិវឌ្ឍសាលាខរៀន     
4  ពិនិត្យតម្ដានខល ីរង្ករសុ្េភាពស្កិាស្ប្មារ់រឋម្ស្កិា     
5  ពិនិត្យតម្ដាន ខលីដាំខណីរ រខប្ជីស្ខរសី្ នងិ រអនុវត្តកម្មវធិីអាហារូរករណ៍ស្សិ្សប្កីប្ក     
6  វាយត្នម្លខដីម្បខីប្ជសី្ខរសី្ប្គលូអ សាលាខរៀនលអ     
7  ពប្ងឹងដាំខណីរ រខរៀរចាំគណៈកម្ម រប្គរ់ប្គងសាលា នងិគណៈកម្ម រថាន ក់ខរៀន     
8  ពិនិត្យតម្ដានខលដីាំខណីរ ររខប្ងៀនរមនថម្ខមា៉ែ ងខៅនៃាប្ពហស្បត្ិ៍     
9  ពិនិត្យតម្ដានខលដីាំខណីរ រប្រឡង ឆមាស្ខលកីទី1 ខលីកទី2 នងិដា្ំ ច់ឆ្ន ាំ     
10  រាំប្ទរខចចកខទស្ខរៀន និងរខប្ងៀនខដីម្បជីយួប្គូ នងិនាយកសាលាខរៀន     
11  វាយត្នម្លលទធទលស្ិការរស់្ស្ិស្សខៅតម្សាលាខរៀន តម្រយៈ រខធវីខត្ស្តស្តង់ដារ     
12  ពិនិត្យតម្ដានខល ីរខរៀរចាំ និងដាំខណីរ ររ ណ្ ល័យ     
13  ពិនិត្យតម្ដាន ខលី រខប្រីប្បាស់្ខស្ៀវខៅស្ិកាខរលខៅតម្សាលាខរៀន     
14  ពិនិត្យតម្ដានខល ីរខធវីស្វ័យវាយត្នម្លសាលាខរៀន ថាន ក់ខរៀន ខលី រអនុវត្តកម្មវធិសីាលា

កុមារខម្ប្ត្ ី
    

15  ពិនិត្យតម្ដានខល ីររខប្ងៀនភាសាអង់ខគលស្ពីថាន ក់ទី4 ដល់ទី6     
16  ពិនិត្យតម្ដាន និងជួយខល ីរង្ករកប្ម្ងសាលាខរៀន     
17  ចងប្កងឯកសាររទពិខសាធន៍ខដីម្បជីួយដល់ រយិាល័យអរ់រ ាំប្ស្ុក កប្ម្ងសាលា នាយក

សាលា នងិប្គូរខប្ងៀន 
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ល.រ ស្កម្មភាពអាទភិាព ប្ត្មីាស្ 
1 2 3 4 

18  ពិនិត្យតម្ដានខលដីាំខណីរ រស្ិការរស់្ប្គឹោះសាថ នស្កិាឯកជន     
19  ចូលរមួ្យុទធនា រប្រមូ្លកុមារតូ្ចចូលខរៀន និងចូលរមួ្ខរីករខវស្ន លឆ្ន ាំស្ិកាៃមីរខងាីន

 រចូលខរៀនកុមារអាយុ3-5 ឆ្ន ាំឲ្យដល់ចាំណុចខៅ ឆ្ន ាំ2020 
    

20  ពិនិត្យតម្ដាន រខធវីខត្ស្តកុមារអាយុ 5ឆ្ន ាំ ខៅថាន ក់ម្ខត្តយយស្ិការដឋ ស្ហគម្ន៍ នងិអរ់រ ាំ
តម្ទៃោះ នងិអនុវត្តដាំខណីរ រកម្មវធិីៃមមី្ខត្តយយស្កិារដឋ នងិពិនិត្យ រអនុវត្ត រប្គរ់ប្គងខៅ
តម្សាលាខរៀន 

    

21  ចុោះមណនាាំស្តពីី ររាំខពញទិននន័យតរាង(MNE)តម្ប្កងុ ប្ស្ុក និងមណនាាំ រអនុវត្តខត្ស្ត
កុមារអាយុ 5ឆ្ន ាំ និងចុោះជួយខរៀរចាំ រង្ករប្គរ់ប្គងរដឋបាលថាន ក់ខរៀនម្ខត្តយយរដឋ និងស្ហគម្ន៍ 

    

22  ខរៀរចាំស្ិ ា សាលាស្តពីីនិត្ិវធិនីន រខប្ជីស្ខរសី្និស្ិត្យអាហារូរករណ៍ថាន ក់ឧត្តម្ស្ិកា និង
ស្ិ ា សាលាទសពវទាយឯកសារមូ្លដាឋ ន អរ់រ ាំវទិាសា្ស្ត រខចចកខទស្ វសិ្វករ គណិត្ 

    

23  ប្រឡងខប្ជីស្ខរសី្ស្សិ្សពូមកថាន ក់ជាត្ិខលីវញិ្ញា សារគណិត្វទិា រូរវទិានិងភាសាមេមរថាន ក់ទី9
និងទ1ី2 

    

24  ពិនិត្យខម្លី រប្រមូ្លស្សិ្ស រខវស្ន លៃមីឆ្ន ាំស្ិកា2019-2020     
25  ចុោះអធ ិរកិចចតម្ លកាំណត់្ខៅតម្សាលាចាំននួ 29សាលា ខៅតម្ប្កងុ ប្ស្ុក និងប្រជុាំ

រូកស្រុរ រង្ករចុោះអធិ រកចិចតម្ លកាំណត់្ 
    

26  ចុោះពិនតិ្យតម្ដានស្កម្មភាពអនុវត្តខមា៉ែ ងស្ិកា  ររខប្ងៀន និងខរៀនមុ្េវជិាា អរ់រ ាំ យ និង
កីឡា និងខប្ៅខមា៉ែ ងស្កិា 

    

27  ចូលរមួ្ប្រកួត្កីឡាស្ិស្សរឋម្ ម្ធយម្ ថាន ក់ខេត្ត ជាត្ ិ     
28  ចុោះពិនតិ្យតម្ដាន នងិវាយត្នម្លតម្កម្មវធិីអរ់រ ាំខប្ៅប្រព័នធ     
29  ខរីកស្ិ ា សាលាស្ដីពី រប្គរ់ប្គងទិននន័យខស្ៀវខៅស្ិកាខរលតម្មុ្េវជិាា  និង រកាំណត់្ទី

តាំងសាលាខរៀន )នាយក( និង រប្គរ់ប្គងទិននន័យរញ្ចូលទនិន័យស្ប្ម្ង់ពិនៃុតម្មុ្េវជិាា តម្
កប្ម្ិត្ថាន ក់ 

    

30  ចុោះជួយនាយកសាលាកនុង រខរៀរចាំមទន រប្រត្ិរត្តិប្រចាំឆ្ន ាំ2020 និងចុោះពិនិត្យតម្ដាន
 រង្ករទិននន័យស្ថិត្ិEMIស្ាំណង់ខទសងៗ និងខរស្កកម្មខៅប្កស្ួង ពនិិត្យតម្ដាន រង្ករ
មទន រ នងិ រង្កររបាយ រណ៍ស្ម្ិទធកម្ម។ 

    

20. ម្នៃរីសុ្ខាភ្បិាល 
1 ចុោះអខងាត្ករណីម្រណៈភាពមាតខៅខពលមានករណីមាត យសាល រ់     
2 ទសពវទាយដល់្ស្តីមដលមាននទៃខោោះឲ្យម្កពនិិត្យនទៃខោោះ នងិស្ប្មាលកូនជាម្ួយឆមរជាំនាញ     
3 ខធវីយុទធនា រទតល់រមនថម្ថាន ាំរង្កា រជាំងឺក្ញ្ា ឹល ស្អូច ខលកុីមារចរ់ពីអាយុ 6-59មេ      
4 ចុោះអភ្បិាលរមួ្រញ្ចូ លតម្រ ត្ មូ្លដាឋ នសុ្ខាភ្ិបាល     
5 ចុោះវាយត្នម្លខលីគុណភាពខស្វាសុ្ខាភ្ិបាលដល់ប្ស្ុកប្រត្រិត្តិទាំងពីរ និងម្នៃីខពទយខេត្ត     
6 ចុោះអខងាត្ប្ត្ួត្ពិនិត្យជាំងឺឆលង និងជាំងឺប្គុន្ម្ ខៅខពលមានករណីទៃុោះ     
7 ខរៀរចាំពីធីប្បារពទធទិវា 1 ធនូ ប្រយុទធនឹងជាំងឺខអដស៏្     
8 ចុោះប្ត្ួត្ពិនិត្យ និងតម្ដាន រង្ករខស្វាកឯកជន     
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ល.រ ស្កម្មភាពអាទភិាព ប្ត្មីាស្ 
1 2 3 4 

9 ចុោះប្ត្ួត្ពិនិត្យ និងតម្ដាន រង្ករឱ្ស្ៃមកលង ល យ។     
21. ម្នៃរីស្ងគម្កចិច អត្តី្យុទធជន នងិយុវនតី្សិ្ម្បទ 
1 ខលីកកម្ពស់្សុ្េុមាលភាពប្រជាជនប្កីប្ក និងជនរងខប្រោះខៅតម្ស្ហគម្ន៍     
2 ទដល់កិចច រោរជនរងខប្រោះខដាយអាំខពីជញួដូរម្នុស្ស នងិរ ាំខលាភ្រាំោនទលូវខភ្ទ     
3 ពប្ងឹងគុណភាពខស្វាមៃទាំកុមារកនុងម្ណឌ ល និងពប្ងីកខស្វាមៃទាំកុមារតម្ស្ហគម្ន៍     
4 ពប្ងឹងប្រព័នធកិចច រោរ នងិខលីកកម្ពស់្ស្ទិធិកុមារ (CNCC)     
5 សាដ រនីត្ិស្ម្បទអនីត្ិជនមដលទាំនាស់្នឹងចារ់     
6 ទដល់ខស្វាស្ងគម្កចិចដល់កុមារ (អាយុខប្ ម្ 03 ឆ្ន ាំខឡងី) តម្មាដ យខៅតម្ម្ណឌ លអរ់រ ាំ  

មកមប្រ និងពនធនាររ 
    

7 សាដ រនីត្ិស្ម្បទជនរងខប្រោះខដាយសារ រខប្រីប្បាស់្ខប្គឿងខញៀន     
8 រខងាីនប្រស្ិទធភាពទដល់ខស្វាសុ្េុមាលភាពជនពិ រ និងខលីកកម្ពស់្ស្ទិធិជនពិ រ     
9 ពប្ងឹងប្រព័នធកិចច រោរ នងិខលីកកម្ពស់្ស្ទិធិជនពិ រ (DAC)     
10 ពប្ងឹងស្កម្មភាពស្មាគម្ម្នុស្សចស់្ តម្ឃុាំ ស្ង្កា ត់្     
11 ស្ិកា និងរខងាីត្កម្មវធិីរាំោរម្នុស្សចស់្ជរា     
12 អភ្ិវឌ្ឍស្ហគម្ន៍អត្តី្យុទធជន     
13 ស្ប្ម្រស្ប្ម្ួល រង្ករស្មាគម្អត្ីត្យុទធជនខៅថាន ក់ឃុាំ ស្ង្កា ត់្     
14 ខរៀរចាំទិវាជាត្ិ និងអនតរជាត្ោិក់ព័នធនានា     
15 សាដ រនីត្ិស្ម្បទជនរងខប្រោះខដាយសារអាំខពជីួញដូរម្នុស្ស     
16 ទដល់ខស្វាមៃទាំជាំនសួ្ចាំខោោះកុមារខៅកនុងម្ណឌ ល និងស្ហគម្ន៍     
17 ទដល់ខស្វារនារ ពាបាល នងិសាដ រនីត្សិ្ម្បទអនកខញៀនខប្គឿងខញៀន     
18 ពប្ងឹងស្ម្ត្ថភាពម្្នតីរាជ រ និងរខងានីប្រស្ទិធភាព រង្កររដឋបាល     
19 ពប្ងឹង រង្ករមទន រ នងិទសពវទាយ     
20 រនតពប្ងងឹភាពជានដគូជាម្ួយស្មាគម្ និងអងគ រម្និមម្នរដាឋ ភ្ិបាលកនុងប្ស្កុ និងររខទស្     
21 រាំប្ទខស្វាទូខៅដល់ រយិាល័យចាំណុោះម្នៃីរស្.អ.យ។     
22. ម្នៃរី រង្ករ នងិរណតុ ោះរ ត្ លវជិាា ជវីៈ 
1 រនតខលីកកម្ពស់្លកាេណឌ  រង្ករឱ្យ ន់មត្ប្រខស្ីរខឡងី     
2 រនតពប្ងងឹភាពសុ្េដុម្រម្នាននទាំនាក់ទាំនងវជិាា ជីវៈ     
3 រនតពប្ងងឹយនត រខដាោះប្សាយវវិាទ រង្កររមួ្ និងវវិាទរុគគល     
4 ពប្ងឹងប្រព័នធសុ្េភាព និងសុ្វត្ថិភាព រង្ករ     
5 ពប្ងឹង រទរ់សាា ត់្ រខប្រីប្បាស់្ពលកម្មកុមារ     
6 ពប្ងឹងយនត រឲ្យ ន់មត្មានប្រស្ិទធភាពខលី រប្គរ់ប្គងកមាល ាំងពលកម្មជនររខទស្     
7 រនត ររខងានីប្រស្ទិធភាព និងគុណភាពខស្វារដឋបាលសាធារណៈ     
8 រនត រពប្ងងឹ រប្គរ់ប្គងហរិញ្ាវត្ថុ នងិប្ទពយស្ម្បត្តិរដឋប្រករខដាយត្មាល ភាព ប្រស្ទិធភាព     
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ល.រ ស្កម្មភាពអាទភិាព ប្ត្មីាស្ 
1 2 3 4 

និងគណខនយយភាព 
9 រនតពប្ងងឹ និងពប្ងីកកិចចស្ហប្រត្ិរត្តិ រជាម្ួយនដគូជាត្ិ និងអនតរជាត្ ិ     
10 រនតខលីកកម្ពស់្ស្ម្ភាពខយនឌ័្រកនុងវស័ិ្យ រង្ករ នងិរណតុ ោះរ ត្ លវជិាា ជីវៈ។     
23. ម្នៃរីវរបធម៌្ នងិវចិបិ្ត្ស្លិបៈ 
1 ចក់ដីប្គសួ្ប្កហម្ជុាំវញិម្នៃីរៃមី និងប្ លឥដឋកមនលងររខិវណម្នៃីរៃម ី     

2 រនតចក់ទលូវខរតុ្ងចូលខចត្ិយឃុនឆ្ង     

3 រនតខរៀរចាំវត្ថុស្ិលបៈមដលខៅខពញរូររាងដាក់ទូរខៅតម្ប្រខភ្ទនីម្យួៗដូចជា ោង ប្កឡ 
កអម្ ឆ្ន ាំង ចន ត្ាល់ ខទងីជាខដីម្ 

    

4 រនតអភ្ិរកស និងជួស្ជុលវត្ថុស្លិបៈម្ួយចាំនួនមដលមានលកាណៈេូចខាត្ និងទុយខាល ាំង     
5 តាំងពិព័រណ៍រង្កា ញវត្តុស្ិលបៈមដលប្ស្ង់ពីស្ាំខៅលិច នងិវត្ថុមដលមានខៅតម្ជួរភ្នាំប្កវាញ 

កនុងសារម្នៃីរ 
    

6 ប្គរ់ប្គង មៃរកា  រោររម្ណីដាឋ នប្រវត្តិសា្ស្តវត្ថុរុរាណ     
7 ចុោះពិនតិ្យខម្ីលម្ឈូស្រុរាណ ោង និងវត្ថុស្លិបៈមដលខៅតម្ជួរភ្នាំប្កវាញ     
8 រនតខធវីរញ្ា ីសារខពីភ្ណឌ វរបធម៌្អរូរី -រូរីខៅកនុងខេត្ត     
9 ទសពវទាយចារ់ និងលិេិត្រទដាឋ នខទសងៗ កនុងកិចចរាំោរ ដល់ខរត្កិភ្ណឌ ជាត្ ិ     
10 ចុោះប្ស្ង់ទិននន័យរឋម្ននម្រត្កវរបធម៌្អរូរីខៅកនុងប្កុងខេម្រភូ្ម្ិនៃ     
11 ស្ិកាប្សាវប្ជាវ អនកមានចាំខណោះជាំនាញទក់ទងនឹងវស័ិ្យវរបធម៌្     
12 រនតប្ត្ួត្ពិនិត្យរាល់ រខលីកសាល កស្ញ្ញា  និងផ្អៃ ាំងទាយោណិជាកម្មឲ្យបានលអជាងមុ្ន     
13 ចូលរមួ្ខរកីម្ខហាប្ស្ពស្លិបៈយុវជនទូទាំងប្រខទស្ ខៅរាជធានីភ្នាំខពញ     
14 ហវកឹហាត់្ស្ិលបៈខលាា នបាសាក់ ជាសាន នដៃម ីខដីម្បខីប្ត្ៀម្ចូលរមួ្អរអរសាទរទិវាវរបធម៌្ជាត្ិ 3

ម្ីនា ខលីកទ2ី2 ឆ្ន ាំ2020។ 
    

24. ម្នៃរីកចិច រនារ ី
1 ខរៀរចាំម្ីទៃិញអរអរសាទរេួរខលីកទ1ី09 ទិវាអនតរជាត្និារ ី8 ម្ីនា ឆ្ន ាំ2020     
2 ខរៀរចាំកិចចប្រជុាំជាម្ួយរ ត្ ញខយនឌ័្រតម្ម្នៃីរវស័ិ្យ     
3 ខរៀរចាំរចចុរបននភាពម្្នតីរាជ រជានារ ីថាន ក់ខេត្ត ប្កុង/ប្ស្កុ     
4 ចុោះទសពវទាយដល់ប្រជាពលរដឋយល់ដងឹពីទលរ៉ែោះោល់ នន រខប្រីអាំខពហីងឹាកនុងប្គួសារ      

ចាំ្កប្ស្ុក នងិ រជួញដូរម្នុស្ស 
    

5 ចុោះទសពវទាយ ស្តីពី រខលីកកម្ពស់្ស្ីលធម៌្ស្ងគម្ ត្នម្ល្ស្តី និងប្គួសារមេមរ ដល់ស្ិស្ានុស្ិស្ស     
6 ទសពវទាយពីទលរ៉ែោះោល់នន រខប្រីប្បាស់្ខប្គឿងខញៀនដល់ទណឌិ ត្ជានារ ីខៅកនុងពនធនាររខេត្ត។     

25. ម្នៃរីព័ត៌្មាន 
1 រនតពប្ងងឹស្ម្ត្ថភាពម្្នតីប្គរ់មទនក ប្គរ់ថាន ក់ ពិខស្ស្ម្្នតព័ីត៌្មាន និងម្្នតី មទនករខចចកខទស្

វទិយុទាយស្ខម្លង និងទូរទស្សន៍ 
    

2 មកលម្អកម្មវធិីវទិយុទាយស្ខម្លងឱ្យបានលអប្រខស្ីររមនថម្ខទៀត្     
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ល.រ ស្កម្មភាពអាទភិាព ប្ត្មីាស្ 
1 2 3 4 

3 ជាំរុញ រចុោះយកព័ត៌្មានដល់មូ្លដាឋ ន     
4 រខងាីន រប្គរ់ប្គងរ ត្ ញអនកសារព័ត៌្មានឱ្យបានរងឹមាាំ     
5 ជាំរុញ រប្គរ់ប្គងប្រព័នធទសពវទាយនានាឱ្យខររពចារ់     
6 រខងាីនវសិាលភាពទសពវទាយវទិយុឱ្យប្គរដណត រ់ទូទាំងប្កុង ប្ស្ុក     
7 ជាំរុញ រទសពវទាយតម្រយៈទូរទស្សន៍ជាត្ិកម្ពុជានិងឯកជនជាអត្រិរមិា។     
26. ម្នៃរីទាំនាក់ទាំនងជាម្យួរដឋស្ភា-ប្ពទឹធស្ភា នងិអធ ិរកចិច 
1 រនតស្ហ រជាម្ួយម្នៃីរ អងគភាពជាំនាញ និងអាជាញ ធរោក់ព័នធ ខធវីស្ប្ម្ង់ស្ថិត្ិស្ាំណង់ ប្កុម្ហ ុន

វនិិខយាគ  នងិមូ្លដាឋ នខធវីអាជីវកម្មខៅកនុងខេត្ត              
    

2 ស្ហ រជាម្យួម្នៃីរជាំនាញ រនតចុោះតម្ដានអនុវត្តន៍ចារ់ ស្តីពី រប្គរ់ប្គងឱ្ស្ៃររស់្   
រាជរដាឋ ភ្ិបាល 

    

3 រនតចុោះតម្ដាន រអនុវត្ត អនុប្កឹត្យខលេ 86  អនប្ក.រក ចុោះនៃាទី19 មេធនូ  ឆ្ន ាំ1997 ររស់្  
រាជរដាឋ ភ្ិបាល ស្តីពលីិេិត្អនុញ្ញា ត្សាងស្ង់ 

    

4 តម្ដាន រប្គរ់ប្គងខស្វាស្កម្មភាពខប្រីប្បាស់្ៃវ ិរដឋ ខៅរត្នារខេត្ត អងគភាព ចាំណូល-
ចាំ្យ 

    

5 រនតស្ប្ម្រស្ប្ម្លួទាំនាក់ទាំនងរាល់ រង្កររវាងអាជាញ ធរខេត្ត នងិស្មាជិករដឋស្ភា-ប្ពទឹធស្ភា
កនុងម្ណឌ លខេត្តររស់្េលួន 

    

6 កសាងប្ករេ័ណឌ ម្្នតីរាជ រកនុងម្នៃីរពី20-25នាក់ តម្ រកាំណត់្ររស់្ប្កស្ួង     
7 ស្ិកាប្សាវប្ជាវ និងមស្វងយល់នូវអនុប្កឹត្យ ប្ពោះរាជប្កឹត្យ ប្ពម្ទាំងចារ់នានាខដីម្បខីប្ត្ៀម្

លកាណៈស្ហ រជាម្យួប្រត្ភូិ្ប្កស្ួងចុោះទសពវទាយជូនសាធារណៈជនកនុងខេត្តឱ្យបានយល់
ដឹង 

    

8 ចុោះ ត រ់ស្ភាព រណ៍ខលីប្គរ់វស័ិ្យកនុង រអនុវត្តចារ់កម្មវធិីនខយាបាយ នងិសារព័ត៌្មាន
មដលបានទសពវទាយោក់ព័នធខៅនឹងស្កម្មភាព ខធវីអធ ិរកិចច ខដីម្បសុី្ាំខរល រណ៍ថាន ក់ខលី
មានវធិាន រ 

    

9 ទទួលោកយរណតឹ ងពីប្រជាពលរដឋ នងិម្ជឈដាឋ ននានា ខដីម្បចីត់្រញ្ាូ នខៅស្ម្ត្ថកិចចខដាោះ
ប្សាយ នងិចុោះស្ខងាត្ប្សាវប្ជាវរណតឹ ង ឬ បាតុ្ភាពខទសងៗ នងិលទធទលររស់្អធិ រកិចច
នានាមដលពុាំទន់ប្ត្មឹ្ប្ត្ូវតម្ រយល់ប្ពម្ពីប្កស្ងួ 

    

10 ចុោះខធវីអធិ រកចិចខលីប្គរ់វស័ិ្យតម្ រមណនាាំររស់្ប្កស្ងួ  ស្ាំខៅប្រឆ្ាំងនឹង ររ ាំខលាភ្
ខដាយអាំ្ច បាតុ្ភាពអស្កម្មនានា  រមកលងរនលាំកិរខកងប្ទពយស្ម្បត្តិរដឋ នងិខល ីរង្ករ
ដឹកនាាំប្គរ់ប្គងចាំណូល ចា្ំ យៃវ ិជាត្ិ និង រខប្រីប្បាស់្ជាំនួយជាត្ ិ ប្ត្ួត្ពិនតិ្យរញ្ា ី
សារខពីភ័្ណឌ  ប្ទពយស្ម្បត្តិរដឋ ជាប្រចាំទូទាំងខេត្ត 

    

11 ខលីកស្ាំខណីសុ្ាំឱ្យប្កស្ងួ-ខេត្ត ខចញខស្ចកតីស្ខប្ម្ចផ្អអ កជារខ ត្ ោះអាស្ននចាំខោោះម្្នតរីាជ រ
្ម្ិនប្ពម្ស្ហ រ ឫ  រអនុវត្តទាំងទាយ្មដលបានពិនិត្យខឃញីថារងានូវម្ហនតរាយ
រ៉ែោះោល់ធាន់ធារដល់សាធារណ:ជន និងប្ទពយស្ម្បត្តិប្ស្រចារ់ររស់្ប្រជាពលរដឋ។  

    

27. ម្នៃរីធម្ម រ នងិសាស្នា 
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ល.រ ស្កម្មភាពអាទភិាព ប្ត្មីាស្ 
1 2 3 4 

1  ចូលរមួ្ពធិីរុណយប្ពោះពុទធសាស្នា រុណយជាត្ិ និងរុណយអនតរជាត្ិនានា     
2  ទាំនាក់ទាំនងជាម្យួសាថ រ័នោក់ព័នធ អងគ រ ស្មាគម្(ោហរិសាស្នា) មដលោក់ព័នធជាម្ួយ 

វស័ិ្យធម្ម រ និងសាស្នាខេត្តខអាយមានភាពរងឹមាាំ ខដីម្បនីីយកម្មសាស្នា 
    

3  រ្ញ្ញា ររញ្ញា ខប្គឿងខញៀនតម្រយៈ រខទស្នាររស់្ប្ពោះស្ងឃតម្កម្មវធិីរុណយ និងកម្មវធិី
ចាំបាច់ចាំននួខទៀត្ ដល់ប្រជាពលរដឋមេមរ 

    

4  ទាំនាក់ទាំនងជាម្យួគណៈស្ងឃប្គរ់ឋានានុប្កម្ អាចរយ គណៈកម្ម រប្គរ់វត្តអារាម្ទូទាំង
ខេត្ត 

    

5  ប្រជុាំពិភាកាខលីប្រធានរទសុ្េដុម្នយីកម្មនានា មដលមាន រ ចូល រមួ្ពមី្្នតីស្ងឃ នងិថាន ក់
ដឹកនាាំ ប្គរ់ោហរិសាស្នា។ 

    

28. សាលាដាំរូង 
1 េិត្េាំយកចិត្តទុកដាក់ចត់្ រខលីស្ាំណុាំ ខរឿងប្ពហមទណឌ ខសុ្រីស្ួរ មដលខៅស្ល់ ខអាយបាន

ស្ខប្ម្ចពី 30% ខៅ 50% ននស្ាំណុាំ ខរឿងមដលពុាំទន់ចត់្ ររចួ 
    

2 េិត្េាំយកចតិ្តទុកដាក់ចត់្ រខលីស្ាំណុាំ ខរឿងប្ពហមទណឌ ជាំនុាំជប្ម្ោះមដលខៅស្ល់ ខអាយបាន
ស្ខប្ម្ចពី 50% ខៅ 80% ននស្ាំណុាំ ខរឿងមដលពុាំទន់ចត់្ ររចួ 

    

3 េិត្េាំយកចិត្តទុកដាក់ចត់្ រខលីស្ាំណុាំ ខរឿងរដឋរបខវណីជាំនុាំជប្ម្ោះមដលខៅស្ល់ខអាយបាន
ស្ខប្ម្ចពី 30% ខៅ 50% ននស្ាំណុាំ ខរឿងមដលពុាំទន់ចត់្ ររចួ។ 

    

29. ម្នៃរីខរៀរចាំមដនដ ីនគរូរនយីកម្ម ស្ាំណង់ នងិសុ្រខិយាដ ី
1  ពប្ងឹងម្្នតីខប្ ម្ឱ្វាទឱ្យមានស្ីលធម៌្ វជិាា ជីវៈ ខររពវន័ិយ រង្ករឱ្យ ន់មត្ប្រខស្ីរ     
2  រនតទសពវទាយរាល់លេិិត្រទដាឋ នគត្ិយុត្តិ និង រង្ករជាំនាញដល់ម្ប្នីតម្នីៃរ និង រយិាល័យ 

ដនស្ភ្ តម្ប្ស្ុកឱ្យទន់ខពលខវលា 
    

3  ចូលរមួ្រាល់ស្កម្មភាពនានា ជាម្ួយអាជាញ ធរមដនដកីនុង រង្ករជាំនាញខដមី្បសី្ងគម្រកីចខប្ម្ីន     
4  រនត រចុោះរញ្ា ីដីមានលកាណៈជាប្រព័នធ     
5  រនតខដាោះប្សាយដីវវិាទរវាងប្រជាពលរដឋប្ស្ុកមប្ស្អាំរិល ប្ស្ុករូទុម្សាគរ និងប្ស្ុកគីរសីាគរ

ជាម្ួយប្កុម្ហ ុន ស្ារអាំខៅ PLANTATION INDUSTRYប្កុម្ហ ុន SUGAR INDUSTRYនិង
ប្កុម្ហ ុន UNION DELOPMENTខអាយរញ្ច រ់ជាសាថ ពរ 

    

6  រនត រង្កររញ្ច រ់ រកសាងរលង់ខរលប្កងុខេម្រភូ្ម្ិនៃ     
7  រនតទរ់សាា ត់្ស្ាំណង់រម នចារ់ និងស្ាំណង់រ ាំខលាភ្ខលីដសីាធារណៈ     
8  រនតមៃរកាខហដាឋ រចនាស្ម្ព័នធកនុងទីតាំងដីស្ម្បទនស្ងគម្កចិចប្ស្ុករូទុម្សាគរ។     
30. មនទរីបរសិ្នា ន 
1  ចុោះប្ត្ួត្ពិនិត្យ ររាំពុលររសិាថ នខលីទីតាំងអាជីវកម្ម  ស្ិរបកម្ម  ស្ ឋ្ ររ  ទៃោះស្ា្ំ ក់កនុង

ប្កុង ប្ស្ុក 
    

2  ស្ប្ម្រស្ប្ម្ួលជាម្ួយអាជាញ ធរប្កុង ប្ស្ុក រកដីខធវទីីលានចក់ស្ាំរាម្     
3  ស្ហ រជាម្ួយប្កុងខេម្រភូ្ម្ិនៃ កនុង រជាំរុញប្កុម្ហ ុនដឹកជញ្ាូ ន និងស្មាអ ត្ប្កុងកនុង រពប្ងកី

ស្កម្មភាពដឹកជញ្ាូ ន និងស្មាអ ត្តម្ដងទលូវសាធារណៈ  និងស្ួនចារ 
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ល.រ ស្កម្មភាពអាទភិាព ប្ត្មីាស្ 
1 2 3 4 

4  ស្ហ រជាម្យួម្នៃីរោក់ព័នធកនុងខេត្ត ខដីម្បជីាំរញុដល់គខប្មាង ឬ ស្ិរបកម្ម អាជីវកម្មខទសងៗ
ខធវីរបាយ រណ៍វាយត្នម្លររសិាថ ន ឬ កិចចស្នា រោរររសិាថ ន 

    

5  ចុោះទសពវទាយ នងិអរ់រ ាំដល់ប្រជាពលរដឋកុាំខអាយទ្នាៃ នដីនប្ព និង រោរខភ្លីងខឆោះនប្ព     
6  ចុោះខរីកវគគទសពវទាយអនុប្កតឹ្យខលេ 113 អនប្ក.រក ស្ីតព ីរប្គរ់ប្គងស្ាំរាម្ ស្ាំណល់រងឹទី

ប្រជុាំជន នងិអនុប្កឹត្យខលេ 168 អនប្ក.រក ស្ីតពី រប្គរ់ប្គងៃង់បាល ស្ៃិក ខៅប្កងុខេម្រភូ្ម្ិនៃ 
និងប្ស្ុកទាំង6 

    

7  ខរៀរចាំប្បារពធទិវាររសិាថ នជាត្ិ និងររសិាថ នពិភ្ពខលាក 5 ម្ៃុិនា និងទិវាអនាម័្យររសិាថ ន ជាត្ ិ
23 វចិឆិ  

    

8  ចុោះប្ស្ង់ទិននន័យប្រភ្ពរាំពុលតម្ប្រខភ្ទ ររមិាណស្ាំណល់រងឹ ចាំនួន 05ប្ស្ុក នងិជាំរញុខធវី 
អាងស្តុកស្ាំណល់រាវតម្អាជវីកម្ម ស្រិបកម្ម ស្ ឋ្ ររ ទៃោះស្ាំ្ក់នានា     

9  អរ់រ ាំទសពវទាយ និងលាត្ទរ់សាា ត់្រទខលមីស្ធម្មជាត្កិនុងត្ាំរន់ រោរធម្មជាត្ ិ     
10  សាងស្ង់សាន ក់ រ រយិាល័យក ត្ លចាំននួ 02កមនលង និងសាន ក់ ររងចាំនួន 04កមនលង 

ស្ប្មារ់ទរ់សាា ត់្រទខលមសី្ធនធានធម្មជាត្ ិ     

11  ខរីកវគគរណតុ ោះរ ត្ លពប្ងងឹស្ម្ត្ថភាពដល់ម្ប្នីតឧទានុរកសកនុង រខរៀចចាំកសាងស្ាំណុាំ ខរឿង
ចាំនួន 03វគគ 

    

12  ខរីកវគគទសពវទាយចារ់ស្ីតពីត្ាំរន់ រោរធម្មជាត្ិ នងិលិេិត្រទដាឋ នគត្ិយុត្តិខទសងៗដល់
អាជាញ ធរនិងស្ហគម្ន៍មូ្លដាឋ ន ចាំនួន 20វគគ 

    

13  ខរីកវគគរណតុ ោះរ ត្ លស្ីតពីនតី្ិវធិីកនុង រចុោះលាត្ និងរខរៀរស្រខស្ររបាយ រណ៍ដល់ម្ប្នីត
ឧទានុរកស ម្ប្នីត រយិាល័យ ចាំនួន 02វគគ 

    

14  ចុោះទសពវទាយស្ីតពី រខរៀរចាំ និង រប្គរ់ប្គងស្ហគម្ន៍ត្ាំរន់ រោរធម្មជាត្ិ ចាំនួន 12វគគ     
15  ចុោះស្ប្ម្រស្ប្ម្ួលអរ់រ ាំទសពវទាយ និង រអភ្ិវឌ្ឍខទស្ចរណ៍ធម្មជាត្ិតម្ត្ាំរន់ រោរធម្មជាត្ិ

ចាំនួន 10វគគ 
    

16  ខបាោះរខង្កគ លប្ពាំប្រទល់តម្ត្ាំរន់ រោរធម្មជាត្ចិាំនួន 150ខដីម្។     
31. ការងារស្នធារណការ នងិផកេមអលស្នភណ័ភាព 
1  រង្ករមៃទាំជាប្រចាំកាំ្ត់្ទលូវជាត្ិខលេ48 ចរ់ពីរាំមរកទលូវជាត្ិខលេ4 ប្ត្ង់ឃុាំចាំ រលួង 

ដល់ប្កងុខេម្រភូ្ម្ិនៃ ពីគ.ម្ខលេ ០០០+០០០ ដល់ គ.ម្ខលេ159+460 មានប្រមវងស្រុរ 
82.07 គ.ម្ 

    

2  រង្ករមៃទាំប្រចាំកាំ្ត់្ទលូវខេត្តខលេ1483 (មប្ស្អាំរិល)ពី គ.ម្ ខលេ ០០០+០០០ ដល់
គ.ម្ ខលេ ០០8+340 មានប្រមវងស្រុរ 8.34 គ.ម្  

    

3  រង្ករមៃទាំប្រចាំកាំ្ត់្ទលូវខេត្ត 1489 អា ពី គ.ម្ ០០០+០០០ ដល់ ០8+630 (ទលូវជាត្ិ
ខលេ48 ប្ត្ង់ គ.ម្ (154+840) ដល់ឃុាំបា៉ែ ក់េលង ប្រមវងស្ររុ 8.63 គ.ម្ 

    

4  រង្ករមៃទាំប្រចាំកាំ្ត់្ទលូវខេត្តខលេ1485 អា ប្ លប្គួស្ប្កហម្ (ៃមស្) ពគី.ម្ខលេ 
០០០+០០០ ដល់ គ.ម្ ខលេ 033 +300 មានប្រមវងស្រុរ 29.50 គ.ម្  

    



104 

ល.រ ស្កម្មភាពអាទភិាព ប្ត្មីាស្ 
1 2 3 4 

5  រង្ករមៃទាំប្រចាំកាំ្ត់្ទលូវខេត្តខលេ 1485 ប្ លខៅស្ ូ DBST (ៃមស្) ពី គ.ម្ខលេ015+
០០០ ដល់គ.ម្ខលេ ០19+5០០ មានប្រមវងស្រុរ 4.300 គ.ម្ 

    

6  រង្ករមៃទាំប្រចាំកាំ្ត់្ទលូវខេត្តខលេ1486 ប្ លប្គួស្ប្កហម្ (ៃមបាាំង) ពី គ.ម្ខលេ
០០០+០០០ ដល់គ.ម្ខលេ 026+០០០ មានប្រមវងស្រុរ 26 គ.ម្      

7  រង្ករមៃទាំកា្ំ ត់្ទលូវខេត្តខលេ1489 ប្ លប្គួស្ប្កហម្ (ទួលគគីរ) ពី គ.ម្ខលេ ០០០+
០០០ ដល់គ.ម្ខលេ ០12+4០០ មានប្រមវងស្រុរ 12.400 គ.ម្     

8 គខប្មាងជសួ្ជុលទលូវជាត្ិខលេ48 (ទលូវខរតុ្ង) ចខនាល ោះ គ.ម្ 151+995 ដល់ គ.ម្ 159+460 
មានប្រមវងស្ររុ 14 គ.ម្  

    

9 គខប្មាង ត់្ជួស្ជុលទលូវជាត្ិខលេ48 (ចស់្) ចខនាល ោះ គ.ម្០+០11 ដល់ គ.ម្2+538 មាន 
ប្រមវងស្រុរ 2,2០០ ម្ 

    

10 គខប្មាង ត់្ជួស្ជុលទលូវជាត្ិខលេ48 ចរ់ពីគ.ម្47+980 ដល់ គ.ម្149+900 មានប្រមវង 
ស្រុរ 2,902 ម្ ។ 

    

32. ខរលនខយាបាយភូ្ម្ ិឃុាំ មានសុ្វត្ថភិាព 
1  រនត រទសពវទាយមទន រមណនាាំខលេ ០22 ទ.ក ររស់្ប្កស្ួង ស្តីពី រចត់្តាំងអនុវត្ត 

ខរលនខយាបាយភូ្ម្ិ-ឃុាំមានសុ្វត្ថិភាព ខអាយបានទូលាំទូលាយដល់ប្រជាពលរដឋប្គរ់រូរ ប្គរ់
ភូ្ម្ិ ឃុាំ ស្ង្កា ត់្ និងរ ត្ អងគ រស្ងគម្សុ្ីវលិទូទាំងខេត្ត 

    

2  ប្កុម្ រង្ករថាន ក់ខេត្ត ប្កុង ប្ស្ុកនីម្ួយៗ នឹងកសាងមទន រ និងកម្មវធិី រង្ករប្រចាំមេស្ប្មារ់
ចុោះអនុវត្តខរលនខយាបាយខៅតម្មូ្លដាឋ នភូ្ម្ិ ឃុាំ ស្ង្កា ត់្ មដលប្កុម្នមី្ួយៗ ទទលួេុស្ប្ត្ូវ 

    

3  រខងានីកម្មវធិីខធវីខវទិ រសាធារណៈខអាយបានប្គរ់ភូ្ម្ ិឃុាំ ស្ង្កា ត់្ទូទាំងខេត្ត ខដីម្បរីងាលកាណៈ
ខអាយប្រជាពលរដឋបានចូលរមួ្ខយារល់ខដាោះប្សាយរញ្ញា ខទសងៗ មដលបានខកីត្ខឡងីកនុង 
មូ្លដាឋ នររស់្េលួន និងទិខទៀនមកលម្អរាល់ស្កម្មភាពអស្កម្មររស់្ស្ម្ត្ថកិចច នងិអាជាញ ធរ 
មូ្លដាឋ នមដលមានកនលងម្ក ដាំខៅរខងាីត្ស្កម្មភាព រអនុវត្តន៍ខរលនខយាបាយភូ្ម្ ិ ឃុាំ 
មានសុ្វត្ថភិាពខអាយ ន់មត្មានប្រស្ទិធភាព 

    

4  ចាំខោោះប្កងុ ប្ស្កុ និងឃុាំ ស្ង្កា ត់្ មដលម្ិនទន់ដាំខណីរ រខរីកខវទិ សាធារណៈនឹងខរៀរចាំ
កម្មវធិីចុោះខធវីខអាយខាងមត្បានខៅប្គរ់ភូ្ម្ិ ឃុាំ ស្ង្កា ត់្ររស់្េលួន 

    

5  គណៈរញ្ញា  រឯកភាពរដឋបាលប្កុង ប្ស្កុ នឹងដឹកនាាំអនុវត្តខអាយបានខទៀងទត់្នូវរររប្រជុាំ 
ប្រចាំមេ ខដីម្បបី្ត្ួត្ពិនិត្យលទធទលកចិចប្រត្រិត្តិ រ នងិដាក់ខចញមទន រ វធិាន រ អនុវត្ត
ជាក់មស្តង កនុងរងវង់ស្ម្ត្ថកិចចទទួលេុស្ប្ត្ូវររស់្េលួន 

    

6  ជាំរុញចលនាប្រឡងប្រ្ាំងរខងាីត្សាន នដខៅតម្ភូ្ម្ិ ឃុាំ ស្ង្កា ត់្ ខអាយបានទុលទុស្កនុង រ
អនុវត្តខរលនខយាបាយភូ្ម្ិ ឃុាំ មានសុ្វត្ថិភាព ស្ប្មារ់ទទួល រស្រខស្ីរ នងិជូនរង្កវ ន់ប្រចាំ
ឆ្ន ាំនីម្ួយៗ 

    

7  យកចិត្តទុកដាក់ចត់្តាំងអនុវត្តនូវរ ត្ វធិាន រ ស្តីពី រលុររាំបាត់្រទខលមីស្ និងខប្រោះ
ថាន ក់ស្ងគម្ ោក់ព័នធនឹងលកាណៈស្ម្បត្តិទាំង9យា៉ែ ងររស់្ភូ្ម្ិ ឃុាំ មានសុ្វត្ថិភាពខអាយមាន 
ប្រស្ិទធភាពេពស់្។ 
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ល.រ ស្កម្មភាពអាទភិាព ប្ត្មីាស្ 
1 2 3 4 

33. ការងារសនតសុិខ សណាត បធ់ាា បស់្នធារណៈ នងិច្រាច្រណ៍ 
1  ប្សាវប្ជាវ ត រ់ស្ភាព រណ៍ឧបាយកលររស់្រ ត្ ភាគីអម្ិត្ត នងិចលនាប្រឆ្ាំងខទសងៗ

ចាំខោោះរាជរដាឋ ភ្ិបាល ខដីម្បមីានវធិាន រទរ់សាា ត់្រ្ង្កា រទន់ខពលខវលា 
    

2  ពប្ងឹង រង្ករប្ត្តួ្ពិនតិ្យវត្តមានជនររខទស្ឆលង ត់្ និងសាន ក់ខៅកនុងខេត្តខដមី្បទីរ់សាា ត់្ រ 
លួចខប្ជៀត្ចូលររស់្ប្កុម្ខភ្រវជន 

    

3   ត រ់ស្ភាព រណ៍បាតុ្កម្ម កូដកម្ម នងិអាំខពីខភ្រវកម្មខទសងៗ ខដីម្បមីានវធិាន រទរ់សាា ត់្ និង
រ្ង្កា របានទន់ខពលខវលា 

    

4  ចាំខោោះរ ត្ អធិ រនគរបាលប្កុង ប្ស្ុក ប្ត្ូវមទអកខលីមទន ររមួ្ររស់្ស្នង រដាឋ ននគរបាល
ខេត្ត ខដមី្បកីសាងមទន រលម្អិត្ជាក់មស្តង តម្ភូ្ម្ិសា្ស្តររស់្េលួន ស្ខ ត ធានាអនុវត្តខអាយ 
មានប្រស្ទិធភាពេពស់្ ខលី រង្ករ រោរស្នតសុិ្េ 

    

5  ប្គរ់អធិ រដាឋ ននគរបាលប្កុង ប្ស្ុក ប្ត្ូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តនូវមទន រមណនាាំរមនថម្ ររស់្
ប្កស្ួងម្ហានទៃ ស្តពីី រចត់្តាំងចលនា រោរស្នតិសុ្េមាតុ្ភូ្ម្ិ (ប្រជា រោរ) ខដាយមាន
ទិស្ខៅជាំរុញខប្រីប្បាស់្កមាល ាំងស្រុរ វធិាន រស្រុរ និងម្ខធាបាយស្រុរ ខដីម្បចូីលរមួ្យា៉ែ ង
ខាល ាំង ល កនុង រទរ់សាា ត់្រទខលមីស្ 

    

6  ចត់្តាំងកមាល ាំងចល័ត្ខអាយមានស្កម្មភាពរស់្រខវកី ខដមី្បបី្ត្ួត្ពិនតិ្យជាប្រចាំតម្ខរលខៅ
ស្ាំខាន់ៗ ខៅតម្រ ត្ ប្កុង ប្ស្ុក 

    

7  រនតកិចច រោរខរលខៅស្ាំខាន់ៗដូចជា ខគហដាឋ នថាន ក់ដកឹនាាំ រម្ណីយដាឋ នខទស្ចរណ៍ និង 
ពប្ងងឹកិចច រោរស្នតិសុ្េ សុ្វត្ថិភាពជូនថាន ក់ដកឹនាាំជាន់េពស់្ជាត្ិ អនតរជាត្ិ មដលបាន អខញ្ា ីញ
ម្កខធវីទស្សនកចិចកនុងខេត្ត នងិរាល់ពិធីរុណយជាត្ិ និងអនតរជាត្ ិ

    

8  រនត រទសពវទាយអរ់រ ាំមណនាាំចារ់ស្តីពចីរាចរណ៍ទលូវខរកៃម ី ខដីម្បអីរ់រ ាំខអាយសុ្ីជខប្  ដល់ 
ប្រជាពលរដឋ ស្ាំខៅ ត់្រនថយនូវអប្តខប្រោះថាន ក់ចរាចរណ៍ និងមានវធិាន រផ្អកពន័ិយតម្
ចារ់កាំណត់្ 

    

9  ស្ហ រជាម្យួរ ត្ អធិ រដាឋ ននគរបាលប្កុង ប្ស្ុក ប្ត្តួ្ពិនិត្យ និងរ្ង្កា រចាំខោោះករណី
ខរីកររយានយនតមដលមានខលបឿនខលឿនហួស្កាំណត់្ នងិករណីខរីកររម្៉ែូតូ្ខដាយពុាំមានដាក់
ស្ាំរុករាំពង់សុ្ីមុា ាំង និងករណីរៃយនតមដលកាំពុងខរីកររតម្ទលូវសាធារណៈ ខហយីចក់មា៉ែ ខញ៉ែ 
ខរីកខអាយមានស្ខម្លងឮរ ាំពង មដលរងារខអាយមាន ររ ាំខានដល់ សាធារណៈជន និងរ៉ែោះោល់
ដល់ស្ ត្ រ់ធាន រ់ស្ងគម្ 

    

10  រញ្ាុ ោះកមាល ាំង នងិរខងាីន រង្ករ ត រ់ស្ភាព រណ៍ តម្រ ត្ ខរលខៅស្មុគសាម ញខលីរទ 
ខលមីស្ខប្គឿងខញៀន ខដីម្បី្ នខៅខរីកករណី ត្ស្ ូរាំផ្អល ញពួកលួចលាក់ទលតិ្ខប្គឿងខញៀន 
ពួកខម្ខ ល ងទតល់ទីតាំងខប្រីប្បាស់្ និង រលក់ដូរ មចកចយខប្គឿងខញៀនដូចជា ខៅតម្កលឹរ
កាំសានត រងគសាល ទៃោះខរកីខារា៉ែ អូខេ កមនលងមា៉ែ ស្ា ស្ ឋ្ ររ ទៃោះស្ា្ំ ក់ 

    

11  ស្ហ រជាម្យួអាជាញ ធរមដនដី និងម្នៃីរជាំនាញខដីម្បរីទិផ្អអ ក  រខធវីអាជីវកម្មេុស្ចារ់ ររឹ
អូស្វត្ថុតង និង្នខៅឃាត់្េលួនកសាងស្ាំណុាំ ខរឿងរញ្ាូ នខៅតុ្លា រ 

    

12  ស្ហ រជាម្យួអាជាញ ធរមដនដី ខដីម្បរីាំទុស្ចលនាប្រជាពលរដឋចូលរមួ្ប្រឆ្ាំងទរ់សាា ត់្ រទ     
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ល.រ ស្កម្មភាពអាទភិាព ប្ត្មីាស្ 
1 2 3 4 

ខលមីស្ខប្គឿងខញៀន 
13  រនតកិចចស្ហប្រត្ិរត្ត ិរលអជាម្ួយភាន ក់ង្ករប្រឆ្ាំងខប្គឿងខញៀនភាគីនៃ ខដីម្បដីករទពិខសាធន៍ 

និងទតល់ព័ត៌្មានជូនរន ខៅវញិខៅម្ក ស្ាំខៅខធវី ររ្ង្កា ររទខលមសី្ខប្គឿងខញៀនឆលងមដន ខអាយ
មានប្រស្ទិធភាព។ 

    

34. ការងារពនធនាគរ 
1  អរ់រ ាំម្្នតីឲ្យយល់ដងឹពីចារ់ ប្កម្ស្លីធម៌្ រទវន័ិយររស់្ម្្នតីអនុរកសពនធនាររ     
2  ស្ហ រជាម្ួយអងគ រនដគូ ស្របុរស្ជន រដឋអា្ំ ច ប្រជាជនតម្មូ្លដាឋ នឲ្យ ន់មត្មាន

ទាំនាក់ទាំនងលអ 
    

3  ពិនិត្យខរៀរចាំកម្មវធិី មទន រកស្ិកម្ម ឧស្ាហកម្មពនធនាររ      
4  ពិនិត្យ និងមណនាាំអាំពី រប្គរ់ប្គងពនធនាររ  រទតត់្ទគង់ជីវភាព ខស្វាមៃទាំសុ្េភាពររស់្ 

ជនជារ់ឃុាំ អនាម័្យកនុងពនធនាររ ខដាយខលីកខរល រណ៍មណនាាំដល់ម្្នតីពនធនាររ ពិខស្ស្
 រអនុវត្តកម្មវធិីប្គរ់ប្គងពនធនាររ 

    

5  ពិនិត្យ នងិមឆកខឆរយា៉ែ ងហមត់្ចត់្កនុងត្ាំរន់ឃុាំឃាាំង     
6  ពិនិត្យ នងិមៃទាំប្គរ់ស្ាំណង់អាររកនុងពនធនាររ     
7  ពិនិត្យ នងិតម្ដានប្គរ់ប្រព័នធខភ្លីងកនុងពនធនាររ។     
35. ការងារប្របប់្រងជនអលនាត ប្បលេសន ៍
1 ពប្ងឹង រអនុវត្តចារ់អខនាត ប្រខវស្ន៍ នងិចារ់ស្តីពសី្ញ្ញា ត្ិ ជាពិខស្ស្គឺជាំរុញស្កម្មភាពប្ត្ួត្ 

ពិនិត្យ រ្ង្កា រនូវករណីខលមីស្ចារ់អខនាត ប្រខវស្ន៍ និង រលួចខប្ជៀត្ចូលខដាយេុស្ចារ់ តម្
ប្គរ់រូរភាព 

    

2 យកចិត្តទុកដាក់ចុោះរញ្ា ីប្គរ់ប្គងជនររខទស្ មដលចូលម្កសាន ក់ខៅតម្រ ត្ ស្ ឋ្ ររ ទៃោះ
ស្ាំ្ក់ ទៃោះជួល មដលមានរយៈខពលេលី និងរយៈខពលមវងខអាយបានជារ់ជាប្រចាំ 

    

3 យកចិត្តទុកដាក់ ត រ់នូវមុ្េស្ញ្ញា  ស្កម្មភាពជនខលមសី្មដលមានរាំណងរងាខប្រោះម្ហនតរាយ 
ឬ រខធវីខអាយរ ាំខាន អារម្មណ៍ដល់ខភ្ញៀវខទស្ចរណ៍។ 
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ផ្្ែក្ទី៦ 

សេចក្តេីនែិដ្ឋឋ ន 

កនុងឆ្ន ាំ២០១៩ ខនោះ ប្កុម្ប្រឹកា និងគណៈអភ្ិបាលខេត្ត បានខរៀរចាំរចនាស្ម្ព័នធ ដឹកនាាំ ប្គរ់ប្គង ប្ស្រតម្ចារ់ 
លិេិត្រទដាឋ នគត្ិយុត្តិនានាមដលមានជាធរមាន ប្ពម្ទាំងបានរខងាតី្ នងិមកស្ប្ម្លួស្មាស្ភាពគណៈកមាម ធ ិរ
ស្ប្ម្រស្ប្ម្ួលរខចចកខទស្ គណៈកមាម ធ ិរពិខប្រោះខយារល់កិចច រ្ស្តី នងិកុមារ គណៈកមាម ធិ រលទធកម្ម និងប្កុម្
 រង្ករកសាងមទន រអភ្ិវឌ្ឍន៍ ប្ពម្ទាំងមាន រមរងមចក ត្ួនាទភីារកិចច និងរខរៀររររ រង្ករជូនស្មាជិកប្កមុ្-
ប្រឹកាខេត្ត គណៈអភ្ិបាលខេត្ត និងបានរខងាីត្ខអាយមានអងគភាពប្ចកខចញ ចូលមត្ម្ួយ  រយិាល័យប្រជាពលរដឋ
មដលជា រមកស្ប្ម្លួ និងរខងាីត្ៃមីរមនថម្ ប្ស្រតម្ រមណនាាំររស់្ប្កស្ួងម្ហានទៃ ខដីម្បទីតល់ខស្វាជូនប្រជាពលរដឋ
ខអាយ ន់មត្ឆ្រ់រហ័ស្ ប្រករខដាយត្មាល ភាព នងិខដីម្បធីានានិរនតរភាពននថាន ក់រដឋបាលម្យួខនោះ។  

កនុង រអនុវត្តត្ួនាទីភារកិចច ប្កុម្ប្រឹកាខេត្ត  គណៈកមាម ធ ិរនានាររស់្ប្កុម្ប្រឹកា គណៈអភ្ិបាល បានយក
ចិត្តទុកដាក់ខលី រប្រជុាំប្ស្រតម្ខរល រណ៍ចារ់មដលបានកាំណត់្ ខដីម្បខីដាោះប្សាយរញ្ញា នានាររស់្េលួនតម្ប្រត្ិទិន
មដលបានខប្រងទុក និងតម្ រចាំបាច់។ 

 រអភ្ិវឌ្ឍន៍កនុងមូ្លដាឋ នមាន រខកីនខឡងី  ទនៃឹម្នឹងត្ប្ម្ូវ រខៅមូ្លដាឋ នក៏មាន ន់មត្ខប្ចីន ដូចខនោះរដឋបាល
ខេត្តចាំបាច់នឹងខកៀងគរប្រភ្ពធនធានរមនថម្ខទៀត្ ទាំង រខស្នីសុ្ាំអនតរាគម្ន៍ៃវ ិពីថាន ក់ជាត្ិ សាថ នរ័នខៅខប្ ម្ជាត្ ិ
និងស្របុរស្ជនខដីម្បរីខងានីមូ្លនិធិអភ្ិវឌ្ឍ ស្ប្មារ់ជាប្រខយាជន៍ខឆលីយត្រនងឹខស្ចកតីប្ត្វូ រចាំបាច់នានាររស់្ប្រជា- 
ពលរដឋខៅមូ្លដាឋ នបាន ន់មត្ប្រខស្ីរខឡងីកនុងឆ្ន ាំ២០២០ខនោះ នងិខដីម្បរីនតជាំរុញ រអនុវត្តយុទធសា្ស្តចតុ្ខ ណ   
ដាំ្ក់ លទ៤ី និងខរលនខយាបាយកាំមណទប្ម្ង់ដ៏សុ្ជីខប្ ររស់្រាជរដាឋ ភ្ិបាលស្ប្មារ់នីត្ិ លទ៦ី ននរដឋស្ភា
 ន់មត្ទទលួបានមទលផ្អា មៃម្ខទៀត្។ 

របាយ រណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៩ និងទសិ្ខៅ រង្ករឆ្ន ាំ២០២០ ខនោះ ប្ត្ូវបានពិនិត្យ និងអនុម័្ត្ខៅកនុងកចិចប្រជុាំ
សាម្ញ្ាប្កមុ្ប្រឹកាខេត្តខ ោះកុង នានៃាប្ពហស្បត្ិ៍ ០២ ខរាច មេខចប្ត្ ឆ្ន ាំកុរ ឯកស័្ក ព.ស្ ២៥៦៣ ប្ត្ូវនឹងនៃាទី ០៩ 
មេ ខម្សា ឆ្ន ាំ ២០២០។ 

 

 

 នៃា..........................មេ..............ឆ្ន ាំកុរ ឯកស័្ក ព.ស្ ២៥៦៣   
       ខ ោះកុង នៃាទី..........មេ............ឆ្ន ាំ ២០២០ 

អភិបាល 
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                         ឧបសម្ព័នធបញ្ជ ីព្ទរយសម្បតតិខេតត 

    
  

ល.រ ខ ម្ ះសម្ភា រៈបរ ិា  ព្បខភទ ខលេសាំគល ់
 លបរិខចេត 

តម្ម្លខដ្ើម្ ទីតាាំង ខែសងៗ 
ទិញ ឬទទួល 

ក សម្ភា រៈបខចចរខទស និងឧសាហរម្ម             

1 មា៉ែ សុ្នី ត់្ខៅម  MTE   2004 3,500,000 ខៅសាលាស្ង្កា ត់្   

2 មា៉ែ សុ្ីនខភ្លងី MTE KK-10-0421 2010 45,000,000 kñúgeragm:asIun   

3 ទូរញ្ញា មា៉ែ សុ្ីនខភ្លីង MTE KK-10-0422 2010 1,161,000 kñúgeragm:asIun   

4 មា៉ែ សុ្ីន ត់្ខៅម  1 KK-11-0551 2015 1,000,000 សាលាខេត្តចស់្   

5 មា៉ែ សុ្នី ត់្ខៅម  1 KK-11-0552 2015 3,500,000 សាលាខេត្តចស់្   

6 មា៉ែ សុ្ីន ត់្ខៅម  1 KK-11-0553 2015 3,500,000 កនុងឃាល ាំងសាលាខេត្តៃម ី   

7 មា៉ែ សុ្ីន ត់្ខៅម  1 KK-11-0554 2015 3,500,000 កនុងឃាល ាំងសាលាខេត្តៃម ី   
ខ យានយនត និងខព្រឿងចព្រ             

1 
ម្៉ែូតូ្(វវីា៉ែ ) VEH   2009 5,600,000  រយិាល័យរខរៀរ   

រ សម្ភា រៈ និងសងាា រឹម្             

1 ekAGIBUkvilbEg¥kFM MOB KK--0-0006 2010 
420,000 ការោិេ័យរលបៀប   

2 ekAGIBUkvilbEg¥kFM MOB KK--0-0009 2010 
420,000 ការោិេ័យរលបៀប   

3 ekAGIeQI MOB KK--0-0013 2009 
200,000 salRbCMu   
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4 ekAGIeQI MOB KK--0-0014 2009 
200,000 salRbCMu   

5 ekAGIeQI MOB KK--0-0015 2009 
200,000 kari>GRtanukUldæan   

6 ekAGIeQI MOB KK--0-0016 2009 
200,000 kari>GRtanukUldæan   

7 ekAGIeQI MOB KK--0-0021 2009 
200,000 kari>rebob   

8 ekAGIeQI MOB KK--0-0022 2009 
200,000 kari>rebob   

9 ekAGIeQI MOB KK--0-0023 2009 
200,000 kari>rebob   

10 ekAGIeQI MOB KK--0-0024 2009 
200,000 kari>rebob   

11 ekAGIeQI MOB KK--0-0030 2009 
200,000 kari>esdækic©   

12 ekAGIeQI MOB KK--0-0032 2009 
200,000 kari>buKlik   

13 ekAGIeQI MOB KK--0-0033 2009 
200,000 ស្នេប្បជុ(ំ ខ )   

14 ekAGIeQI MOB KK--0-0034 2009 
200,000 ស្នេប្បជុ(ំ ខ )   

15 ekAGIeQI MOB KK--0-0035 2009 
200,000 ស្នេប្បជុ(ំ ខ )   

16 ekAGIeQI MOB KK--0-0036 2009 
200,000 ស្នេប្បជុ(ំ ខ )   

17 ekAGIeQIk,ac; MOB KK--0-0037 2008 
650,000 enAsalRbCuM   

18 ekAGIeQIk,ac; MOB KK--0-0038 2008 
650,000 enAsalRbCuM   

19 ekAGIeQIk,ac; MOB KK--0-0039 2008 
650,000 enAsalRbCuM   

20 ekAGIeQIk,ac; MOB KK--0-0040 2008 
650,000 enAsalRbCuM   
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21 ekAGIeQIk,ac; MOB KK--0-0041 2008 
650,000 enAsalRbCuM   

22 ekAGIeQIk,ac; MOB KK--0-0042 2008 
650,000 enAsalRbCuM   

23 ekAGIeQIk,ac; MOB KK--0-0043 2008 
650,000 enAsalRbCuM   

24 ekAGIeQIk,ac; MOB KK--0-0044 2008 
650,000 enAsalRbCuM   

25 ekAGIeQIk,ac; MOB KK--0-0045 2008 
650,000 enAsalRbCuM   

26 ekAGIeQIk,ac; MOB KK--0-0046 2008 
650,000 enAsalRbCuM   

27 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0047 2008 
650,000 enAsalRbCuM   

28 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0048 2008 
650,000 enAsalRbCuM   

29 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0049 2008 
650,000 enAsalRbCuM   

30 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0050 2008 
650,000 enAsalRbCuM   

31 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0051 2008 
650,000 enAsalRbCuM   

32 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0052 2008 
650,000 enAsalRbCuM   

33 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0053 2008 
650,000 enAsalRbCuM   

34 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0054 2008 
650,000 enAsalRbCuM   

35 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0055 2008 
650,000 enAsalRbCuM   

36 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0056 2008 
650,000 enAsalRbCuM   

37 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0057 2008 
650,000 enAsalRbCuM   
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38 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0058 2008 
650,000 enAsalRbCuM   

39 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0059 2008 
650,000 enAsalRbCuM   

40 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0060 2008 
650,000 enAsalRbCuM   

41 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0061 2008 
650,000 enAsalRbCuM   

42 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0062 2010 
650,000 enAsalRbCuM   

43 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0063 2010 
650,000 enAsalRbCuM   

44 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0064 2010 
650,000 enAsalRbCuM   

45 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0065 2011 
650,000 enAsalRbCuM   

46 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0066 2011 
650,000 enAsalRbCuM   

47 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0067 2011 
650,000 enAsalRbCuM   

48 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0068 2011 
650,000 enAsalRbCuM   

49 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0069 2011 
650,000 enAsalRbCuM   

50 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0070 2011 
650,000 enAsalRbCuM   

51 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0071 2011 
650,000 enAsalRbCuM   

52 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0072 2011 
650,000 enAsalRbCuM   

53 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0073 2011 
650,000 enAsalRbCuM   

54 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0074 2011 
650,000 enAsalRbCuM   
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55 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0075 2011 
650,000 enAsalRbCuM   

56 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0076 2011 
650,000 enAsalRbCuM   

57 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0077 2011 
650,000 enAsalRbCuM   

58 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0078 2011 
650,000 enAsalRbCuM   

59 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0079 2011 
650,000 enAsalRbCuM   

60 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0080 2011 
650,000 enAsalRbCuM   

61 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0081 2011 
650,000 enAsalRbCuM   

62 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0082 2011 
650,000 enAsalRbCuM   

63 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0083 2011 
650,000 enAsalRbCuM   

64 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0084 2011 
650,000 enAsalRbCuM   

65 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0085 2011 
650,000 enAsalRbCuM   

66 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0086 2011 
650,000 enAsalRbCuM   

67 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0087 2011 
650,000 enAsalRbCuM   

68 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0088 2011 
650,000 enAsalRbCuM   

69 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0089 2011 
650,000 enAsalRbCuM   

70 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0090 2011 
650,000 enAsalRbCuM   

71 ekAGIeQIKKI MOB KK--0-0091 2011 
650,000 enAsalRbCuM   
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72 saLúgeQIRkjÚg MOB KK--0-0096 1992 
2,200,000 bnÞb;rgcaM   

73 tu Computer MOB KK--0-0097 1993 
245,000 kari>RK2karGPivDÆ   

74 tu Computer MOB KK--0-0098 1998 
350,000 kariyal½yRTBürdæ   

75 tu Edk MOB KK--0-0099 1998 
410,000 kariyal½yRTBürdæ   

76 tu eQI ¬1/20  x 2/00 ¦ MOB KK--0-0102 2003 
1,200,000 enAsalRbCuM   

77 tu eQI ¬1/20  x 2/00 ¦ MOB KK--0-0103 2003 
1,200,000 enAsalRbCuM   

78 tu eQI ¬1/20  x 2/00 ¦ MOB KK--0-0104 2003 
1,200,000 enAsalRbCuM   

79 tu eQI ¬1/20  x 2/00 ¦ MOB KK--0-0105 2003 
1,200,000 enAsalRbCuM   

80 tu eQI ¬1/20  x 2/00 ¦ MOB KK--0-0106 2003 
1,200,000 enAsalRbCuM   

81 tu eQI ¬1/20  x 2/00 ¦ MOB KK--0-0107 2003 
1,200,000 enAsalRbCuM   

82 tu eQI ¬1/20  x 2/00 ¦ MOB KK--0-0108 2003 
1,200,000 enAsalRbCuM   

83 tu eQI ¬1/20  x 2/00 ¦ MOB KK--0-0109 2003 
1,200,000 enAsalRbCuM   

84 tu eQI ¬1/20  x 2/00 ¦ MOB KK--0-0110 2003 
1,200,000 enAsalRbCuM   

85 tu eQI ¬1/20  x 2/00 ¦ MOB KK--0-0111 2003 
1,200,000 enAsalRbCuM   

86 tu evTika MOB KK--0-0115   
402,000 salRbCuM   

87 tu kariyal½y ¬Edk¦ MOB KK--0-0116 1993 
2,034,800 kariyal½yrebob   

88 TUÉksar kBa©k; MOB KK--0-0124 1992 
1,000,000 karyal½yKNenyü   
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89 TUÉksar kBa©k; MOB KK--0-0125 1992 
1,000,000 TIcat;karhirBaØvtßú   

90 TUeQIdak;Éksar 5ft MOB KK--0-0128 2011 
380,000 elak épFUn pøameksn   

91 TUeQIdak;Éksar 5ft MOB KK--0-0129 2011 
380,000 elak épFUn pøameksn   

92 ma:suInRtCak; MTE KK-00-0136 2000 
2,850,000 សាលាខេត្តចស់្   

93 ma:suInRtCak; MTE KK-00-0137 2000 
2,850,000 សាលាខេត្តចស់្   

94 ma:suInRtCak; MTE KK-00-0138 2000 
2,850,000 សាលាខេត្តចស់្   

95 ekAGIeQIRbNit MOB KK-02-0148 2002 
200,000 salRbCuM   

96 ekAGIeQIRbNit MOB KK-02-0149 2002 
200,000 salRbCuM   

97 ma:suInRtCak; MTE KK-02-0151 2002 
996,000 សាលាខេត្តចស់្   

98 ma:suInRtCak; MTE KK-02-0152 2002 
2,400,000 សាលាខេត្តចស់្   

99 ma:suInRtCak; MTE KK-02-0153 2002 
1,900,000 សាលាខេត្តចស់្   

100 ma:suInRtCak; MTE KK-02-0154 2002 
2,400,000 សាលាខេត្តចស់្   

101 TUÉksar kBa©k; MOB KK-03-0156 2003 
700,000 kariyal½ykic©karc,ab; ពូដា 

102 TUeQI kBa©k; MOB KK-03-0158 2003 
980,000 kariyal½yKNenyü   

103 ma:suInRtCak; 1,20 ess MTE KK-03-0159 2003 
1,100,000 សាលាខេត្តចស់្   

104 TU 5 Can; MOB KK-04-0166 2004 
470,000 kariyal½yGRtanukUldæan   

105 ទូដាក់ឯកសារេពស់្ MOB KK-04-0168 2004 
700,000 ទីចត់្ រអនតរវស័ិ្យ   
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106 TUÉksar MOB KK-04-0169 2004 
750,000 kariyal½yrebob   

107 TUÉksar mux 3 MOB KK-04-0171 2004 
420,000 TIcat;karhirBaØvtßú   

108 eFñItMkl;Éksar MOB KK-04-0172 2004 
550,000 សាលាខេត្តចស់្   

109 mIRkUGU)a:L½r em MTE KK-04-0173 2004 
1,200,000 enAsalRbCuM   

110 mIRkUGU)a:L½r  MTE KK-04-0174 2004 
1,200,000 enAsalRbCuM   

111 mIRkUGU)a:L½r  MTE KK-04-0175 2004 
1,200,000 enAsalRbCuM   

112 mIRkUGU)a:L½r  MTE KK-04-0176 2004 
1,200,000 enAsalRbCuM   

113 mIRkUGU)a:L½r  MTE KK-04-0177 2004 
1,200,000 enAsalRbCuM   

114 mIRkUGU)a:L½r  MTE KK-04-0178 2004 
1,200,000 enAsalRbCuM   

115 mIRkUGU)a:L½r  MTE KK-04-0179 2004 
1,200,000 enAsalRbCuM   

116 mIRkUGU)a:L½r  MTE KK-04-0180 2004 
1,200,000 enAsalRbCuM   

117 mIRkUGU)a:L½r  MTE KK-04-0181 2004 
1,200,000 enAsalRbCuM   

118 mIRkUGU)a:L½r  MTE KK-04-0182 2004 
1,200,000 enAsalRbCuM   

119 mIRkUGU)a:L½r  MTE KK-04-0183 2004 
1,200,000 enAsalRbCuM   

120 mIRkUGU)a:L½r  MTE KK-04-0184 2004 
1,200,000 enAsalRbCuM   

121 mIRkUGU)a:L½r  MTE KK-04-0185 2004 
1,200,000 enAsalRbCuM   

122 mIRkUGU)a:L½r  MTE KK-04-0186 2004 
1,200,000 enAsalRbCuM   
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123 mIRkUGU)a:L½r  MTE KK-04-0187 2004 
1,200,000 enAsalRbCuM   

124 saLúgeQIRbNiiit MOB KK-05-0189 2005 
1,300,000 Ticat;karhirBaØvtßú   

125 saLúgeQIRbNiiit MOB KK-05-0190 2005 
1,300,000 សាលាខេត្តចស់្   

126 saLúgeQIRbNiiit MOB KK-05-0191 2005 
1,300,000 សាលាខេត្តចស់្   

127 saLúgeQIRbNiiit MOB KK-05-0192 2005 
1,300,000 GgÁPaBlTÞkmµ   

128 saLúgeQIRbNiiit MOB KK-05-0193 2005 
1,300,000 enAsalRbCuM   

129 saLúgeQIRbNiiit MOB KK-05-0194 2005 
1,300,000 enAmehaRsB   

130 saLúgeQIRbNiiit MOB KK-05-0195 2005 
1,300,000 enAmehaRsB   

131 ma:suInRtCak; MTE KK-05-0196 2005 
3,200,000 សាលាខេត្តចស់្   

132 ma:suInRtCak; MTE KK-05-0197 2005 
3,200,000 សាលាខេត្តចស់្   

133 ma:suInRtCak; MTE KK-05-0198 2005 
3,200,000 សាលាខេត្តចស់្   

134 tu snÞrkfak,ac; MOB KK-06-0206 2006 
1,500,000 enAsalRbCuM   

135 ekAGIsaLúgEvg MOB KK-06-0207 2006 
1,900,000 enAmehaRsB   

136 ekAGIsaLúgEvg MOB KK-06-0208 2006 
1,900,000 enAmehaRsB   

137 ekAGIsaLúgxøI MOB KK-06-0209 2006 
600,000 enAmehaRsB   

138 ekAGIsaLúgxøI MOB KK-06-0210 2006 
600,000 enAmehaRsB   

139 ekAGIsaLúgxøI MOB KK-06-0211 2006 
600,000 enAmehaRsB   
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140 ekAGIsaLúgxøI MOB KK-06-0212 2006 
600,000 enAmehaRsB   

141 ekAGIsaLúgxøI MOB KK-06-0213 2006 
600,000 enAmehaRsB   

142 ekAGIsaLúgxøI MOB KK-06-0214 2006 
600,000 enAmehaRsB   

143 ekAGIsaLúgxøI MOB KK-06-0215 2006 
600,000 enAmehaRsB   

144 ekAGIsaLúgxøI MOB KK-06-0216 2006 
600,000 enAmehaRsB   

145 ekAGIeQIk,ac; MOB KK-07-0225 2007 
600,000 salRbCuM   

146 ekAGIeQIk,ac; MOB KK-07-0226 2007 
600,000 salRbCuM   

147 ekAGIeQIk,ac; MOB KK-07-0227 2007 
600,000 salRbCuM   

148 ekAGIeQIk,ac; MOB KK-07-0228 2007 
600,000 salRbCuM   

149 ekAGIeQIk,ac; MOB KK-07-0229 2007 
600,000 salRbCuM   

150 ekAGIeQIk,ac; MOB KK-07-0230 2007 
600,000 salRbCuM   

151 tukariyal½yEdk MOB KK-07-0232 2007 
800,000 kariyal½ysrub   

152 tukariyal½yEdk MOB KK-07-0233 2007 
800,000 kariyal½ysrub   

153 tukariyal½yEdk MOB KK-07-0234 2007 
800,000 kariyal½ybuKÁlik   

154 tukariyal½yEdk MOB KK-07-0235 2007 
800,000 kariyal½ybuKÁlik   

155 tukariyal½yEdk MOB KK-07-0236 2007 
800,000 kariyal½ybuKÁlik   

156 tukariyal½yEdk MOB KK-07-0237 2007 
800,000 kariyal½ybuKÁlik   
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157 tukariyal½yEdk MOB KK-07-0238 2007 
800,000 kariyal½y¬bCrBP¦   

158 tukariyal½yEdk MOB KK-07-0239 2007 
800,000 kariyal½y¬bCrBP¦   

159 tukariyal½yEdk MOB KK-07-0240 2007 
800,000 kariyal½yGPivDÆnigsMNg;   

160 tukariyal½yEdk MOB KK-07-0241 2007 
800,000 kariyal½yGPivDÆnigsMNg;   

161 tukariyal½yEdk MOB KK-07-0242 2007 
800,000 kariyal½ykic©karc,ab;   

162 tukariyal½yEdk MOB KK-07-0243 2007 
800,000 kariyal½ykic©karc,ab;   

163 tukariyal½yEdk MOB KK-07-0244 2007 
800,000 kariyal½ykic©karc,ab;   

164 tukariyal½yEdk MOB KK-07-0245 2007 
800,000 kariyal½ykic©karc,ab; 

ខលាក 
សាង វនន ី

165 tukariyal½yEdk MOB KK-07-0246 2007 
800,000 kariyal½yGPivDÆnigsMNg; ពូ ដា 

166 ekAGIBUkvil MOB KK-07-0248 2007 
800,000 kariyal½yGPivDÆnigsMNg;   

167 ekAGIBUkvil MOB KK-07-0249 2007 
800,000 kariyal½ysrub   

168 ekAGIBUkvil MOB KK-07-0250 2007 
800,000 kariyal½ysrub   

169 ekAGIBUkvil MOB KK-07-0251 2007 
800,000 kariyal½ysrub   

170 ekAGIBUkvil MOB KK-07-0259 2007 
800,000 អងគភាពលទធកម្ម   

171 TUdMkl;Éksar MOB KK-07-0260 2007 
650,000 kari>elaklwm sav:an;   

172 ma:suInRtCak;FM MTE KK-07-0261 2007 
1,600,000 សាលាខេត្តចស់្   
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173 ma:suInRtCak;FM MTE KK-07-0262 2007 
1,600,000 សាលាខេត្តចស់្   

174 ma:suInRtCak;FM MTE KK-07-0263 2007 
1,600,000 សាលាខេត្តចស់្   

175 TUEdkdak;Éksar MOB KK-08-0265 2008 
650,000 kari>rebob   

176 tukariyal½yEdktUc MOB KK-08-0266 2008 
1,000,000 kari>rebob   

177 tukariyal½yEdkFM MOB KK-08-0267 2008 
1,200,000 kari>buKlik   

178 tukariyal½yEdkFM MOB KK-08-0268 2008 
1,200,000 kari>buKlik   

179 ekAGIeQI MOB KK-08-0269 2008 
200,000 kari>buKlik   

180 ekAGIeQI MOB KK-08-0270 2008 
200,000 kari>buKlik   

181 ekAGIeQI MOB KK-08-0271 2008 
200,000 kari>buKlik   

182 tukariyal½yEdktUc MOB KK-08-0272 2008 
1,000,000 kari>srub   

183 tukariyal½yEdktUc MOB KK-08-0273 2008 
1,000,000 kari>srub   

184 ekAGIeQI MOB KK-08-0274 2008 
200,000 kari>srub   

185 ekAGIeQI MOB KK-08-0275 2008 
200,000 kari>srub   

186 ekAGIeQI MOB KK-08-0276 2008 
200,000 kari>srub   

187 ekAGIeQI MOB KK-08-0277 2008 
200,000 kari>srub   

188 ekAGIeQI MOB KK-08-0278 2008 
200,000 kari>srub   

189 ekAGIeQI MOB KK-08-0279 2008 
200,000 kari>srub   
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190 TUEdkdak;Éksar MOB KK-08-0280 2008 
700,000 TIcat;karhirBaØvtßú   

191 tukariyal½yEdktUc MOB KK-08-0281 2008 
1,000,000 kari>elakRsIQUk m:arI   

192 tukariyal½yEdktUc MOB KK-08-0282 2008 
1,000,000 kari>elakL úg b‘uNÑat   

193 tukariyal½yEdktUc MOB KK-08-0285 2008 
1,000,000 kari>hirBaØkic©   

194 tukariyal½yEdktUc MOB KK-08-0287 2008 
1,000,000 kari>KNenyü   

195 tukariyal½yEdktUc MOB KK-08-0289 2008 
1,000,000 kari>RTBüsm,tþi   

196 TUEdkdak;Éksar MOB KK-08-0297 2008 
700,000 kari>elaklwm sav:an;   

197 tukariyal½yEdkFM MOB KK-08-0298 2008 
1,200,000 TIcat;karGnþrvis½y   

198 tukariyal½yEdktUc MOB KK-08-0299 2008 
1,000,000 TIcat;karGnþrvis½y   

199 tukariyal½yEdkFM MOB KK-08-0301 2008 
1,200,000 kari>CMTavRkumRbwkSa   

200 tukariyal½yEdkFM MOB KK-08-0302 2008 
1,200,000 kari>CMTavRkumRbwkSa   

201 tukariyal½yEdktUc MOB KK-08-0303 2008 
1,000,000 kari>elakm:m épb‘Yn   

202 tukariyal½yEdktUc MOB KK-08-0304 2008 
1,000,000 kari>kic©karc,ab;   

203 tukariyal½yEdktUc MOB KK-08-0305 2008 
1,000,000 ទីចាតក់ារអនតរៈេស័ិយ   

204 ekAGIeQI MOB KK-08-0306 2008 
200,000 salRbCuM   

205 ekAGIeQI MOB KK-08-0307 2008 
200,000 salRbCuM   

206 ekAGIeQI MOB KK-08-0308 2008 
200,000 salRbCuM   
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207 ekAGIeQI MOB KK-08-0309 2008 
200,000 salRbCuM   

208 ekAGIeQI MOB KK-08-0310 2008 
200,000 salRbCuM   

209 ekAGIeQI MOB KK-08-0311 2008 
200,000 salRbCuM   

210 ma:suInRtCak; MTE KK-08-0312 2008 
3,200,000 សាលាខេត្តចស់្   

211 Rbdab;bMBgsemøg MTE KK-08-0313 2008 
3,000,000 salRbCuM   

212 ma:sIun Computer Destop MIN KK-09-0314 2009 
5,000,000 kari>rebob   

213 ekAGIBUkvilFM MOB KK-09-0315 2009 
1,500,000 kari>rebob   

214 TUEdkdak;Éksar x<s; MOB KK-09-0317 2009 
800,000 kari>buKlik   

215 tu kari>Edk ¬1/50 x 0/80¦ MOB KK-09-0318 2009 
600,000 អងគភាពលទធកម្ម   

216 ekAGIBUkvilFM MOB KK-09-0319 2009 
1,500,000 អងគភាពលទធកម្ម   

217 tu kari>Edk ¬1/50 x 0/80¦ MOB KK-09-0326 2009 
600,000 TIcat;karGnþrvis½y   

218 ekAGIBUkvilFM MOB KK-09-0327 2009 
1,500,000 TIcat;karGnþrvis½y   

219 tu eQI ¬1/50 x 0/80¦ MOB KK-09-0328 2009 
600,000 KN³GFibtI   

220 tu eQI ¬1/50 x 0/80¦ MOB KK-09-0329 2009 
600,000 KN³GFibtI   

221 tu eQIKN³GFibtI MOB KK-09-0330 2009 
600,000 KN³GFibtI   

222 TUEdkdak;Éksar Tab MOB KK-09-0331 2009 
650,000 លោក ផែធូនផ្លា មលកសន   

223 TUEdkdak;Éksar Tab MOB KK-09-0332 2009 
650,000 លោក ផែធូនផ្លា មលកសន   
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224 tu eQIRbNit¬1/10 x0/80¦ MOB KK-09-0333 2009 
1,200,000 elak esk sMGul   

225 TUEdkdak;Éksar x<s; MOB KK-09-0334 2009 
800,000 karI>elakអ ៊ុក ភ័ត្រា   

226 TUEdkdak;Éksar x<s; MOB KK-09-0335 2009 
800,000 kari>elak អន ភារៈ   

227 TUEdkdak;Éksar x<s; MOB KK-09-0337 2009 
800,000 TIcat;karGnþrvis½y   

228 TUEdkdak;Éksar Tab MOB KK-09-0338 2009 
650,000 kari>elakm:m épb‘Yn   

229 eFñIEdkdak;Éksar 4fñak;-4 MOB KK-09-0339 2009 
1,154,375 សាលាខេត្តចស់្   

230 eFñIEdkdak;Éksar 4fñak;-4 MOB KK-09-0340 2009 
1,154,375 សាលាខេត្តចស់្   

231 eFñIEdkdak;Éksar 4fñak;-4 MOB KK-09-0341 2009 
1,154,375 សាលាខេត្តចស់្   

232 eFñIEdkdak;Éksar 4fñak;-4 MOB KK-09-0342 2009 
1,154,375 សាលាខេត្តចស់្   

233 eFñIEdkdak;Éksar 4fñak;-4 MOB KK-09-0343 2009 
1,154,375 សាលាខេត្តចស់្   

234 eFñIEdkdak;Éksar 4fñak;-4 MOB KK-09-0344 2009 
1,154,375 សាលាខេត្តចស់្   

235 eFñIEdkdak;Éksar 4fñak;-4 MOB KK-09-0345 2009 
1,154,375 សាលាខេត្តចស់្   

236 eFñIEdkdak;Éksar 4fñak;-4 MOB KK-09-0346 2009 
1,154,375 សាលាខេត្តចស់្   

237 saLúgepþAhUt MOB KK-09-0347 2009 
2,300,000 elakCMTavRkumRbwkSa   

238 saLúgepþA MOB KK-09-0348 2009 
515,000 elxaFikardæan   

239 dgTg;CatiGuINuk MTE KK-09-0349 2009 
325,000 enAsalRbCuM   

240 dgTg;CatiGuINuk MTE KK-09-0350 2009 
325,000 enAsalRbCuM   
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241 ma:suInRtCak; 4 ess MTE KK-09-0351 2009 
8,600,000 សាលាខេត្តចស់្   

242 ma:suInRtCak; 4 ess MTE KK-09-0352 2009 
8,600,000 សាលាខេត្តចស់្   

243 ម៉ាស ៊ីនត្រជាក់ ១,៥លសស MTE KK-10-0354 2010 
4,500,000 សាលាខេត្តចស់្   

244  សាឡ ងលតៅ ហូរខ្ា៊ី ៤ រ  មួយ MOB KK-10-0356 2010 
4,000,000 លោក ផែធូនផ្លា មលកសន   

245  ទូទឹកកក MTE KK-10-0358 2010 
800,000 karI>elakអ ៊ុក ភ័ត្រា   

246  ទូផែកកញ្ច ក់ខ្ពស់ MOB KK-10-0359 2010 
700,000 kari>elakអន ភ័ត្រា   

247  ទូផែកកញ្ច ក់ខ្ពស់ MOB KK-10-0362 2010 
700,000 elakCMTavRkumRbwkSa   

248  ទូផែកកញ្ច ក់ខ្ពស់ MOB KK-10-0363 2010 
700,000 elakCMTavRkumRbwkSa   

249  ទូដាក់កាផសរ MOB KK-10-0364 2010 
820,000 elakCMTavRkumRbwkSa   

250  ទូផែកកញ្ច ក់ខ្ពស់ MOB KK-10-0365 2010 
700,000 elakCMTavRkumRbwkSa   

251 m:asIun Computer Desktop MIN KK-10-0366 2010 
3,500,000 លោក ស្សិលេងច័នទជាល៊ី   

252 m:asIun  Printer FM MIN KK-10-0367 2010 
1,500,000 លោក ស្សិលេងច័នទជាល៊ី   

253 ម៉ាស ៊ីនត្រជាក់ ១,00លសស MTE KK-10-0368 2010 
1,600,000 សាលាខេត្តចស់្   

254 m:asIun  Printer FM MIN KK-10-0372 2010 
1,500,000 kari>KNenyü   

255 m:asIun  Printer Laser MIN KK-10-0373 2010 
850,000 kari>KNenyü   

256 tu Computer MOB KK-10-0374 2010 
350,000 សាលាខេត្តចស់្   

257  ទូផែកកញ្ច ក់ខ្ពស់ MOB KK-10-0375 2010 
700,000 kari>KNenyü   
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258  ទូផែកកញ្ច ក់ខ្ពស់ MOB KK-10-0376 2010 
700,000 សាលាខេត្តចស់្   

259 ម៉ាស ៊ីនត្រជាក់ ១,00លសស MTE KK-10-0379 2010 
1,600,000 សាលាខេត្តចស់្   

260  ទូផែកកញ្ច ក់ទាប MOB KK-10-0388 2010 
520,000 kari>elakesA sIunFYn   

261  ទូផែកកញ្ច ក់ទាប MOB KK-10-0389 2010 
520,000 kari>elakesA sIunFYn   

262 ម៉ាស ៊ីនត្រជាក់ ១,00លសស MTE KK-10-0390 2010 
1,600,000 សាលាខេត្តចស់្   

263  ទូផែកកញ្ច ក់ខ្ពស់ MOB KK-10-0395 2010 
700,000 TIcat;karGnþrvis½y   

264  ទូផែកកញ្ច ក់ទាប MOB KK-10-0398 2010 
520,000 kari>elxaRkumRbwkSa   

265  ទូផែកកញ្ច ក់ទាប MOB KK-10-0399 2010 
520,000 kari>elxaRkumRbwkSa   

266  ទូផែកកញ្ច ក់ទាប MOB KK-10-0400 2010 
520,000 kari>elxaRkumRbwkSa   

267  ទូផែកកញ្ច ក់ទាប MOB KK-10-0401 2010 
520,000 kari>elxaRkumRbwkSa   

268 m:asIun  Printer FM MIN KK-10-0405 2010 
1,500,000 kari>kic©karc,ab;   

269  ទូផែកកញ្ច ក់ខ្ពស់ MOB KK-10-0406 2010 
700,000 kari>kic©karc,ab;   

270 tu Computer MOB KK-10-0409 2010 
350,000  រ.ិរខរៀរ   

271  លធនើរំកល់ឯកសារផែក ៤ថ្នន ក់ MOB KK-10-0410 2010 
1,500,000 សាលាខេត្តចស់្   

272  លធនើរំកល់ឯកសារផែក ៤ថ្នន ក់ MOB KK-10-0411 2010 
1,500,000 សាលាខេត្តចស់្   

273  លធនើរំកល់ឯកសារផែក ៤ថ្នន ក់ MOB KK-10-0412 2010 
1,500,000 សាលាខេត្តចស់្   

274 tu Computer MOB KK-10-0413 2010 
350,000 kari>srub   

275  ទូផែកកញ្ច ក់ខ្ពស់ MOB KK-10-0414 2010 
700,000 kari>srub   
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276 tu Computer MOB KK-10-0415 2010 
350,000 TIcat;karGnþrvis½y   

277 tu Computer MOB KK-10-0416 2010 
350,000 kari>GRtanukUldæan   

278  ទូផែកកញ្ច ក់ទាប MOB KK-10-0418 2010 
520,000 kari>GRtanukUldæan   

279  ឧបករណ៌បំពង់សំលលង MTE KK-10-0420 2010 
10,100,000 salmehaRsB   

280  ម៉ាស ៊ីន Fax Phone MIN KK-11-0424 2011 
4,000,000 elakCMTavRkumRbwkSa   

281 សាឡ ងលតៅ  MOB KK-11-0425 2011 
2,120,000 karI>elakអ ៊ុក ភ័ត្រា   

282  ម៉ាស ៊ីនថរចំលងឯកសារ MTE KK-11-0427 2011 
9,000,000 kari>rebob   

283 ម៉ាស ៊ីនថររបូ MTE KK-11-0428 2011 
4,000,000 kari>srub   

284  ម៉ាស ៊ីនថរសលមាង MTE KK-11-0429 2011 
650,000 kari>srub   

285  ម៉ាស ៊ីនថរសលមាង MTE KK-11-0430 2011 
650,000 kari>elxaRkumRbwkSa   

286 ទូរចាន MOB KK-11-0431 2011 
600,000 kñúgXøaMg   

287 លៅអ៊ីល ើលបង MOB KK-11-0432 2011 
600,000 bnÞb;rgcaM   

288 លៅអ៊ីល ើលបង MOB KK-11-0433 2011 
600,000 bnÞb;rgcaM   

289 លៅអ៊ីល ើលបង MOB KK-11-0434 2011 
600,000 bnÞb;rgcaM   

290 លៅអ៊ីល ើលបង MOB KK-11-0435 2011 
600,000 bnÞb;rgcaM   

291 លៅអ៊ីល ើលបង MOB KK-11-0436 2011 
600,000 bnÞb;rgcaM   

292 លៅអ៊ីល ើលបង MOB KK-11-0437 2011 
600,000 bnÞb;rgcaM   

293 លៅអ៊ីល ើលបង MOB KK-11-0438 2011 
600,000 bnÞb;rgcaM   
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294 លៅអ៊ីល ើលបង MOB KK-11-0439 2011 
600,000 bnÞb;rgcaM   

295 លៅអ៊ីល ើលបង MOB KK-11-0440 2011 
600,000 bnÞb;rgcaM   

296 លៅអ៊ីល ើលបង MOB KK-11-0441 2011 
600,000 bnÞb;rgcaM   

297 សាឡ ងល ើលបងត្បណិរ MOB KK-11-0442 2011 
12,000,000 bnÞb;rgcaM   

298 ម៉ាស ៊ីនត្រជាក់១៥លសស MTE KK-11-0442 2012 
3,000,000 សាោលខ្រៅចាស់   

299 ម៉ាស ៊ីនត្រជាក់១៥លសស MTE KK-11-0443 2012 
3,000,000 សាោលខ្រៅចាស់   

300  m:asIun Computer Desktop MIN KK-11-0447 2012 
2,500,000 elak Dwk Qunkuk   

301  m:asIun Computer Desktop MIN KK-11-0448 2012 
2,500,000 ទ៊ីចារ់ការអនៅរៈវស័ិយ   

302 m:asIun  Printer Laser MIN KK-11-0449 2012 
1,000,000 elak EBRC bBaØavuF   

303 m:asIun  Printer Laser MIN KK-11-0450 2012 
1,000,000 ទ៊ីចារ់ការអនៅរៈវស័ិយ   

304 m:asIun  Printer Laser MIN KK-11-0452 2012 
1,000,000 elak Dwk Qunkuk   

305 m:asIun  Scanner MIN KK-11-0454 2012 
1,000,000 elak Dwk Qunkuk   

306 m:asIun  Scanner MIN KK-11-0455 2012 
1,000,000 elak អ ូច ទូច   

307  រ  Computer  MOB KK-11-0457 2012 
500,000 elak ehg sUlI   

308  រ  Computer  MOB KK-11-0458 2012 
500,000 elak Dwk Qunkuk   

309  រ  Computer  MOB KK-11-0459 2012 
500,000 elak m:m épbYn   

310 លៅអ៊ីពូកវលិរូច MOB KK-11-0464 2012 
800,000 elakRsI eqg c½nÞCalI   

311 ទូផែកកញ្ច ក់ខ្ពស់ MOB KK-11-0465 2012 
2,000,000 elakRsI eqg c½nÞCalI   
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312 ទូផែកកញ្ច ក់ខ្ពស់ MOB KK-11-0466 2012 
2,000,000 elak ehg Kwmqn   

313 ទូផែកកញ្ច ក់ខ្ពស់ MOB KK-11-0467 2012 
2,000,000 elak m:m épbYn   

314 ទូផែកកញ្ច ក់ខ្ពស់ MOB KK-11-0468 2012 
2,000,000 ទ៊ីចារ់ការអនៅរៈវស័ិយ   

315 ទូផែកកញ្ច ក់ទាប MOB KK-11-0471 2012 
1,200,000 លោកត្ររីឈូក ម៉ា រី   

316  រ ផែកការ.ិ 1,3m x 0,7m  MOB KK-11-0472 2012 
1,200,000 elak KaM Kn§a   

317  រ ផែកការ.ិ 1,3m x 0,7m  MOB KK-11-0473 2012 
1,200,000 elak អ ៊ុក cnßa   

318  រ ផែកការ.ិ 1,3m x 0,7m  MOB KK-11-0474 2012 
1,200,000 elak អ ៊ុក suta   

319  រ ផែកការ.ិ 1,3m x 0,7m  MOB KK-11-0475 2012 
1,200,000 elak epg pl   

320  ត្ព៊ីនធ័រ Color Epsonl 350   KK-11-0479 2013 
2,000,000 elak អ ៊ុក ភ័ត្រា   

321  ត្ព៊ីនធ័រ Color    KK-11-0480 2013 
2,000,000 elak ehg Kwmqn   

322 ក ំពយូទ័រលលើរ  Dell   KK-11-0482 2013 
4,000,000 kariyal½yhirBaØkic©   

323 ក ំពយូទ័រលលើរ  Dell   KK-11-0483 2013 
4,000,000 elak edak gI   

324 ក ំពយូទ័រលលើរ  Dell   KK-11-0484 2013 
4,000,000 elak Dwk Qunkuk   

325  ត្ព៊ីនធ័រ Color Epsonl 210   KK-11-0485 2013 
1,800,000 elak sUv Pin   

326 ម៉ាស ៊ីនត្រជាក់ LG 2c   KK-11-0486 2013 
4,700,000 សាលាខេត្តចស់្   

327 លៅអ៊ីពូកវលិធំ   KK-11-0487 2013 
1,000,000 ទ៊ីចារ់ការអនៅរៈវស័ិយ   

328 លៅអ៊ីពូកវលិធំ   KK-11-0488 2013 
1,000,000 elak ehg can;fn   
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329 លៅអ៊ីពូកវលិធំ   KK-11-0490 2013 
1,000,000 elak m:ak elm:an   

330 លៅអ៊ីពូកវលិធំ   KK-11-0491 2013 
1,000,000 លោកស្ស៊ីកឹម.ែល៊ីា   

331 ទូផែកកញ្ច ក់ខ្ពស់   KK-11-0492 2013 
2,000,000 elak m:ak elm:an   

332 ទូផែកកញ្ច ក់ខ្ពស់   KK-11-0493 2013 
2,000,000 elak G‘Uc ទូច   

333 ទូផែកកញ្ច ក់ខ្ពស់   KK-11-0494 2013 
2,000,000 elak G‘Uc ទូច   

334 ទូផែកកញ្ច ក់ខ្ពស់   KK-11-0495 2013 
2,000,000 elak kg suxkkáda   

335 ទូផែកកញ្ច ក់ខ្ពស់   KK-11-0496 2013 
2,000,000 elak Dwk Qunkuk   

336 សាឡ ងលតៅ    KK-11-0497 2013 
3,500,000 elakCMTavRkumRbwkSa   

337 សាឡ ងលតៅ    KK-11-0498 2013 
3,500,000 កន ងឃ្ា ងំ   

338 រ ផែកការ.ិ(ធំ)   KK-11-0499 2013 
1,000,000 ទ៊ីចារ់ការអនៅរៈវស័ិយ   

339 រ ផែកសាលត្បជ ំ   KK-11-0500 2013 
700,000 សាលត្បជ ំ   

340 ទូរទឹកកក   KK-11-0502 2013 
1,800,000 elak épFUn pøameksn   

341 ទូរទឹកកក   KK-11-0503 2013 
1,800,000 É>] kay sMrYm   

342 ទូរទសសន៏ LG   KK-11-0505 2013 
2,000,000 elak épFUn pøameksn   

343 ទូរទសសន៏ LG   KK-11-0506 2013 
2,000,000 elak អ ៊ុក ភ័ត្រា   

344 ទូរទសសន៏ LG   KK-11-0507 2013 
2,000,000 elakCMTavRkumRbwkSa   

345 ទូរទសសន៏ LG   KK-11-0508 2013 
2,000,000 elak អន ភារៈ   



129 

346 ទូរទសសន៏ LG   KK-11-0509 2013 
2,000,000 É>] kay sMrYm   

347 មា៉ា សីុនប្ពីនធរ័ copy scan   KK-11-0512 2014 2,400,000 លលាក អ ុក.សុតា   

348 មា៉ា សីុនប្ពីនធរ័   KK-11-0513 2014 1,800,000 លលាក សុខ សុទឋ ី   

349 មា៉ា សីុនប្ពីនធរ័   KK-11-0514 2014 1,800,000 លលាក េង. សុផ្េ   

350 កុំពយូរទរ័  DESTOP DELL   KK-11-0515 2014 5,000,000 លលាក សី.លហៀង   

351 កាមា៉ា រា៉ា ឌ្ីជីថេ   KK-11-0516 2014 3,000,000 លលាក េង. សុផ្េ   

352 មា៉ា សីុនប្តជាក ់ LG 2 លសស   KK-11-0517 2014 2,000,000 ស្នលាលខតតចាស់   

353 មា៉ា សីុនប្តជាក ់ LG 2 លសស   KK-11-0518 2014 4,000,000 ស្នលាលខតតចាស់   

354 លៅអីពូកេេិតូច្   KK-11-0521 2014 500,000 លលាក លឆង.សុលខឿយ   

355 លៅអីពូកេេិតូច្   KK-11-0522 2014 500,000 លលាកប្សីលជៀម.ស្នេ ៉ាន   

356 លៅអីពូកេេិតូច្   KK-11-0523 2014 500,000 លលាក រស់  ជីេនិ   

357 លៅអីពូកេេិតូច្   KK-11-0525 2014 500,000 លលាកប្សីអ ូច្.ប្សីផណត   

358 ទូរផដ្កដ្ឋកឯ់កស្នរកញ្ញកខ់ពស់   KK-11-0526 2014 2,000,000 ការ.ិជំទាេ អភបិាេលខតត   

359 លៅអីលឈើកាច្ល់ឈើប្បណិត   KK-11-0527 2014 500,000 ឯ.ឧ អ ុន. ឆ្េី   

360 តុផដ្កកា.រ ិ1,5m * 0,70 m   KK-11-0528 2014 1,000,000 លលាក លឆង.សុលខឿយ   

361 តុផដ្កកា.រ ិ1,5m * 0,70 m   KK-11-0529 2014 1,000,000 លលាកប្សីលជៀម.ស្នេ ៉ាន   

362 តុផដ្កកា.រ ិ1,5m * 0,70 m   KK-11-0530 2014 1,000,000 លលាករស់.ជីេនិ   

363 តុផដ្កកា.រ ិ1,5m * 0,70 m   KK-11-0531 2014 1,000,000 លលាកប្សីអ ូច្.ប្សីផណត   
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364 ទូរផដ្កដ្ឋកប់្តា   KK-11-0533 2014 2,000,000 លលាក ឌ្ឹក.ឈុនកុក   

365 ទូរឯកស្នរ10ថត   KK-11-0534 2014 2,000,000 លលាក លហង.ចានថ់ន បង សុខា 

366 មា៉ា សីុនប្ពីនធរ័សរលមា  ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0537 2015 1,500,000 លលាក ប្សីសឹុម សុលភឿន   

367 មា៉ា សីុនប្ពីនធរ័សរលមា  ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0538 2015 1,500,000 លលាក សី លហៀង   

368 កុំពយូរទរ័  DESTOP DELLឈុត 1ឈ៊ុត KK-11-0540 2015 4,500,000 លលាក ប្សីអន េីណា   

369 កុំពយូរទរ័  DESTOP DELLឈុត 1ឈ៊ុត KK-11-0541 2015 4,500,000 លលាក លសក សំអុេ   

370 កុំពយូរទរ័  DESTOP DELLឈុត 1ឈ៊ុត KK-11-0542 2015 4,500,000 លលាក េី ច្ន័ទរាសី   

371 កុំពយូរទរ័  DESTOP DELLឈុត 1ឈ៊ុត KK-11-0543 2015 4,500,000 លលាក ផេន សុខា   

372 កុំពយូរទរ័  DESTOP DELLឈុត 1ឈ៊ុត KK-11-0544 2015 4,500,000 លលាក ប្សីសឹុម សុលភឿន   

373 កុំពយូរទរ័  DESTOP DELLឈុត 1ឈ៊ុត KK-11-0545 2015 4,500,000 លលាក គ ំរនាឋ    

374 កុំពយូរទរ័  DESTOP DELLឈុត 1ឈ៊ុត KK-11-0546 2015 4,500,000 លលាក មា៉ា ក លេមា៉ា ន   

375 ហាត ឌ្ីស ១លប្រឿង 1 KK-11-0547 2015 500,000 លលាក មា៉ា ក លេមា៉ា ន   

376 ហាត ឌ្ីស ១លប្រឿង 1 KK-11-0548 2015 500,000 លលាក ប្សីអន េីណា   

377 ហាត ឌ្ីស ១លប្រឿង 1 KK-11-0549 2015 500,000 លលាក ប្សីទី សុរនធវា៉ា រ ី   

378 មា៉ា សីុនប្តជាក ់5លសស ៥លប្រឿង 5លត្ររឿង KK-11-0553 2015 39,500,000 ស្នេប្បជុ(ំ ខ )   

379 តុលឈើធំ ( ស្នេប្បជុំក ) ១ឈុត 1ឈ៊ុត KK-11-0594 2015 14,800,000 លលាក អ ូច្ ទូច្   

380 មា៉ា សីុនប្តជាក ់2លសស ២លប្រឿង 2លត្ររឿង KK-11-0553 2015 12,000,000 ស្នេប្បជុ(ំ ក )   

381 មា៉ា សីុនប្តជាក ់1.50លសស ៣៦លប្រឿង 36លត្ររឿង KK-11-0554 2015 162,000,000 ប្របក់ារោិេ័យ   
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382 តុលឈើធំេអ ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0555 2016 4,000,000 លលាក សុខ សុទឋ ី   

383 តុផដ្កធំការោិេ័យ ១ 1លត្ររឿង KK-11-0556 2016 1,600,000 លលាកេឹម ស្នវា៉ា ន ់   

384 តុផដ្កធំការោិេ័យ ១ 1លត្ររឿង KK-11-0557 2016 1,600,000 លលាកលសក សំអុេ   

385 តុផដ្កតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0558 2016 1,200,000 លលាកប្សីលខៀេ ប្ច្ឹប   

386 តុផដ្កតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0559 2016 1,200,000 លលាកឌ្ឹក ឈុនកុក   

387 តុផដ្កតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0560 2016 1,200,000 លលាកប្សីរនូ  ប្សីស   

388 តុផដ្កតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0561 2016 1,200,000 លលាកប ុន ថន   

389 តុផដ្កតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0562 2016 1,200,000 លលាកលសក សំអុេ   

390 តុផដ្កតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0563 2016 1,200,000 លលាកហងស ច្ំលរ ើន   

391 តុផដ្កតូច្២ 2លត្ររឿង KK-11-0564 2016 1,200,000 លលាកស្នង េនា ី   

392 តុផដ្កតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0565 2016 1,200,000 លលាកប្បាក ់ឆ្ត ់ម្ឆ   

393 តុតាងំ TV ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0566 2016 500,000 បនទប់ត្របជ៊ុុំ(ក)   

394 តុតាងំ TV ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0567 2016 500,000 ការិ.ជុំទាវ អភិបាលលេតត   

395 លៅអីផខស១ 1លត្ររឿង KK-11-0568 2016 1,000,000 ស្នលាលខតត(ជានផ់្ទទ េ់ដ្ី)   

396 លៅអីផខស១ 1លត្ររឿង KK-11-0569 2016 1,000,000 ស្នលាលខតត(ជានផ់្ទទ េ់ដ្ីទ១ី)   

397 លៅអីលឈើេអ ២០ 20លត្ររឿង KK-11-0571 2016 7,500,000 ស្នេប្បជុំ (ខ)   

398 លៅអីជរ័ ៥០ 50លត្ររឿង KK-11-0572 2016 1,300,000 រដ្ឋបាេ   

399 លៅអីេេិតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0573 2016 
700,000 

លលាកប្សីស្នង ណាេ(ិការ.លស
.កិច្ច)   
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400 លៅអីេេិតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0574 2016 
700,000 

លលាកប្សីរនូ ប្សីស (ការ.ប្ទពយ
.រដ្ឋ)   

401 លៅអីេេិតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0575 2016 700,000 លលាកលសក សំអុេ(ការ.ផផ្នការ)   

402 លៅអីេេិតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0576 2016 
700,000 

លលាកហងស ច្ំលរ ើន(ការ.ទំនាក់
ទំនង)   

403 លៅអីេេិធ១ំ 1លត្ររឿង KK-11-0577 2016 2,600,000 បនទបប់្បជុំ (ក)រដ្ឋបាេ   

404 ស្នឡុងលឈើ១ឈុត 1ឈ៊ុត KK-11-0580 2016 3,300,000 លលាកលប្សង ហុង   

405 ស្នឡុងថា១ឈុត 1ឈ៊ុត KK-11-0582 2016 1,200,000 ជានទ់១ី(រដ្ឋបាេ)   

406 ស្នឡុងថា១ឈុត 1ឈ៊ុត KK-11-0583 2016 1,200,000 ជានទ់២ី(រដ្ឋបាេ)   

407 ទូរផដ្កដ្ឋកឯ់កស្នរប្កូណូ១ 1 KK-11-0584 2016 1,200,000 លលាកសុខ សុទឋ ី   

408 ទូរផដ្កឯកស្នរតូច្១ 1 KK-11-0585 2016 1,200,000 លលាកប្សីលឆង ច្ន័ទជាេី   

409 ទូរផដ្កឯកស្នរតូច្១ 1 KK-11-0586 2016 1,200,000 ការ.ិជំទាេ អភបិាេលខតត   

410 ទូរឯកស្នរកញ្ចកធ់ំ២ 2 KK-11-0587 2016 3,000,000 លលាក អ ូច្ ទូច្   

411 ទូរឯកស្នរកញ្ចកធ់១ំ 1 KK-11-0588 2016 1,500,000 លលាកប្សីសំ្នង ណាេ(ិកា.រលិស.ក)   

412 ទូរឯកស្នរកញ្ចកធ់១ំ 1 KK-11-0589 2016 
1,500,000 

លលាកលទព លស្នភណ័ឌ (កា.រេិនិិ
លោរ)   

413 ទូរឯកស្នរកញ្ចកធ់១ំ 1 KK-11-0590 2016 1,500,000 លលាកេី ច្ន័ទរាសី   

414 ទូរឯកស្នរកញ្ចកធ់១ំ 2 KK-11-0591 2016 3,000,000 លលាកលសក សំអុេ   

415 ទូរឯកស្នរកញ្ចកធ់១ំ 1 KK-11-0592 2016 1,500,000 លលាកអ ុក សុតា   

416 ទូរឯកស្នរកញ្ចកធ់១ំ 2 KK-11-0593 2016 3,000,000 លលាកេឹម ស្នវា៉ា ន ់   
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417 ទូរឯកស្នរកញ្ចកធ់១ំ 1 KK-11-0594 2016 1,500,000 លលាកឡុង ប នុណាត   

418 ទូឯកស្នរកញ្ចកទ់ាប២ 2 KK-11-0595 2016 3,000,000 លលាកលប្សង ហុង   

419 អិេសីុឌ្១ីលប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0596 2016 2,500,000 លលាកលហង រឹមឆន   

420 ផ្ទទ ងំស្នៃ យ១ 1លត្ររឿង KK-11-0597 2016 2,200,000 លលាកលហង រឹមឆន   

421 មា៉ា សីុនកុំពយូទ១័លប្រឿង 1ឈ៊ុត KK-11-0598 2016 
5,350,000 

លលាកអ ុក  ច្នាា (ប្បធានការ ិ
.បុរគេិក)   

422 មា៉ា សីុនកុំពយូទ១័លប្រឿង 1ឈ៊ុត KK-11-0599 2016 
5,350,000 

លលាកធីេ គនថាេ(ការ.ិទំនាក់
ទំនង)   

423 មា៉ា សីុនកុំពយូទ១័លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0600 2016 5,350,000 លលាកលហង សូេី   

424 មា៉ា សីុនកុំពយូទ១័លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0601 2016 5,350,000 លលាកឌ្ឹក ឈុនកុក   

425 មា៉ា សីុនកុំពយូទ១័លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0602 2016 5,350,000 លលាកអ ងួ សំលអឿន   

426 មា៉ា សីុនកុំពយូទ១័លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0603 2016 5,350,000 លលាកអ ុក សុតា   

427 មា៉ា សីុនប្ពីនធរ័សលមា ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0604 2016 1,100,000 លលាកឃុន  វានដ់្ឋ   

428 មា៉ា សីុនប្ពីនធរ័សលមា ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0605 2016 1,100,000 លលាក អ ងួ សំលអឿន   

429 មា៉ា សីុនប្ពីនធរ័សលមា ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0606 2016 1,100,000 លលាក ឌ្ឹក ឈុនកុក   

430 មា៉ា សីុនប្ពីនធរ័សលមា ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0607 2016 1,100,000 លលាក លហង សូេី   

431 មា៉ា សីុនប្ពីនធរ័សលមា ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0608 2016 1,100,000 លលាក អ ុក សុតា   

432 មា៉ា សីុនប្ពីនធរ័សលមា ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0609 2016 1,100,000 លលាក ប្សីសំ្នង ណាេ ិ   

433 មា៉ា សីុនប្ពីនធរ័សលមា ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0610 2016 
1,320,000 

លលាកធីេ គនថាេ(ការ.ិទំនាក់
ទំនង)   
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434 មា៉ា សីុនប្ពីនធរ័សលមា ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0611 2016 1,320,000 លលាកប្សីធន សីុេហគិច្   

435 មា៉ា សីុនប្ពីនធរ័កូេ័រ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0612 2016 1,320,000 លលាករស់  ជីេនិ   

436 មា៉ា សីុនប្ពីនធរ័កូេ័រ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0613 2016 1,320,000 លលាកឡុង  ប ុណាា ត   

437 មា៉ា សីុនថតច្មៃងឯកស្នរ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0615 2016 15,000,000 លលាកអ ុក ច្នាា    

438 អូបា៉ា រេ័រ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0616 2016 40,000,000 ស្នេប្បជុំខ ( រដ្ឋបាេ )   

439 ធុងទឹកលៅត  នងិប្តជាក១់លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0617 2016 1,000,000 ជានផ់្ទទ េ់ដ្ី ( រដ្ឋបាេ )   

440 ធុងទឹកលៅត  នងិប្តជាក១់លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0618 2016 1,000,000 ជានទ់ី1   

441 ធុងទឹកលៅត  នងិប្តជាក១់លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0619 2016 1,000,000 ជានទ់ី2   

442 លៅអីលឈើេអ១ 1លត្ររឿង KK-11-0620 2017 400,000 នាយករដ្ឋបាេ   

443 លៅអីលឈើេអ១ 1លត្ររឿង KK-11-0621 2017 400,000 នាយករដ្ឋបាេ   

444 លៅអីលឈើេអ១ 1លត្ររឿង KK-11-0622 2017 400,000 នាយករដ្ឋបាេ   

445 លៅអីលឈើេអ១ 1លត្ររឿង KK-11-0623 2017 400,000 នាយករដ្ឋបាេ   

446 លៅអីលឈើេអ១ 1លត្ររឿង KK-11-0624 2017 400,000 នាយករដ្ឋបាេ   

447 លៅអីលឈើេអ១ 1លត្ររឿង KK-11-0625 2017 400,000 នាយករដ្ឋបាេ   

448 លៅអីលឈើេអ១ 1លត្ររឿង KK-11-0626 2017 400,000 នាយករដ្ឋបាេ   

449 លៅអីលឈើេអ១ 1លត្ររឿង KK-11-0627 2017 400,000 នាយករដ្ឋបាេ   

450 លៅអីលឈើេអ១ 1លត្ររឿង KK-11-0628 2017 400,000 នាយករដ្ឋបាេ   

451 លៅអីលឈើេអ១ 1លត្ររឿង KK-11-0629 2017 400,000 នាយករដ្ឋបាេ   
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452 លៅអីលឈើេអ១ 1លត្ររឿង KK-11-0630 2017 400,000 នាយករដ្ឋបាេ   

453 លៅអីលឈើេអ១ 1លត្ររឿង KK-11-0631 2017 400,000 នាយករដ្ឋបាេ   

454 លៅអីលឈើេអ១ 1លត្ររឿង KK-11-0632 2017 400,000 នាយករដ្ឋបាេ   

455 លៅអីលឈើេអ១ 1លត្ររឿង KK-11-0633 2017 400,000 នាយករដ្ឋបាេ   

456 លៅអីលឈើេអ១ 1លត្ររឿង KK-11-0634 2017 400,000 នាយករដ្ឋបាេ   

457 លៅអីលឈើេអ១ 1លត្ររឿង KK-11-0635 2017 400,000 នាយករដ្ឋបាេ   

458 លៅអីលឈើេអ១ 1លត្ររឿង KK-11-0636 2017 400,000 នាយករដ្ឋបាេ   

459 លៅអីលឈើេអ១ 1លត្ររឿង KK-11-0637 2017 400,000 នាយករដ្ឋបាេ   

460 លៅអីលឈើេអ១ 1លត្ររឿង KK-11-0638 2017 400,000 នាយករដ្ឋបាេ   

461 លៅអីលឈើេអ១ 1លត្ររឿង KK-11-0639 2017 400,000 នាយករដ្ឋបាេ   

462 លៅអីលឈើេអមានពូក១ឈុត 1លត្ររឿង KK-11-0640 2017 1,190,000 នាយករដ្ឋបាេ   

463 លៅអីលឈើេអមានពូក១ឈុត 1លត្ររឿង KK-11-0641 2017 1,190,000 នាយករដ្ឋបាេ   

464 លៅអីលឈើេអមានពូក១ឈុត 1លត្ររឿង KK-11-0642 2017 1,190,000 នាយករដ្ឋបាេ   

465 លៅអីលឈើេអមានពូក១ឈុត 1លត្ររឿង KK-11-0643 2017 1,190,000 នាយករដ្ឋបាេ   

466 តុតូច្លឈើេអ១ 1លត្ររឿង KK-11-0644 2017 3,000,000 នាយករដ្ឋបាេ   

467 តុផដ្កធុនធំ១ 1លត្ររឿង KK-11-0645 2017 1,600,000 លលាកេង សុផ្េ   

468 តុផដ្កធុនធំ១ 1លត្ររឿង KK-11-0646 2017 1,600,000 លលាកម្ផ្ធូន ផ្ទៃ មលកសន   

469 តុផដ្កធុនធំ១ 1លត្ររឿង KK-11-0647 2017 1,600,000 លលាកឡុង ប ណុាា ត   
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470 តុផដ្កធុនធំ១ 1លត្ររឿង KK-11-0648 2017 1,600,000 លលាកយី កសំ្ននត   

471 តុផដ្កធុនធំ១ 1លត្ររឿង KK-11-0649 2017 1,600,000 លលាកអន ភារៈ   

472 តុផដ្កធុនធំ១ 1លត្ររឿង KK-11-0650 2017 1,600,000 លលាកប្សីឈុន រា៉ា េធុ   

473 លៅអីេេិធ១ំ 1លត្ររឿង KK-11-0658 2017 1,100,000 លលាកេី ច្នទរាសី   

474 លៅអីេេិធ១ំ 1លត្ររឿង KK-11-0659 2017 1,100,000 លលាកម្ផ្ធូន ផ្ទៃ មលកសន   

475 លៅអីេេិធ១ំ 1លត្ររឿង KK-11-0660 2017 1,100,000 លលាកសុខ សុទឋ ី   

476 លៅអីេេិធំ១ 1លត្ររឿង KK-11-0661 2017 1,100,000 លលាកអន ភារៈ   

477 លៅអីេេិធ១ំ 1លត្ររឿង KK-11-0662 2017 1,100,000 លលាកប្សីឈុន រា៉ា េធុ   

478 លៅអីេេិធ១ំ 1លត្ររឿង KK-11-0663 2017 1,100,000 លលាកយី កសំ្ននត   

479 លៅអីេេិធ១ំ 1លត្ររឿង KK-11-0664 2017 1,100,000 លលាកអ ុក សុតា   

480 លៅអីេេិធំ១ 1លត្ររឿង KK-11-0665 2017 1,100,000 លលាកប្សី ឈូក មា៉ា រ ី   

481 លៅអីេេិធ១ំ 1លត្ររឿង KK-11-0666 2017 1,200,000 លលាកប្សីធន សីុេហគិច្   

482 លៅអីេេិធ១ំ 1លត្ររឿង KK-11-0667 2017 1,200,000 លលាកប្សីអន េីណា   

483 លៅអីេេិធ១ំ 1លត្ររឿង KK-11-0668 2017 1,200,000 លលាកប្សីឆ្ន សុផ្ទត   

484 តុផដ្កតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0669 2017 1,200,000 លហង ចានថ់ន   

485 តុផដ្កតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0670 2017 1,200,000 លហង ចានថ់ន   

486 តុផដ្កតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0671 2017 1,200,000 លហង ចានថ់ន   

487 លៅអីេេិតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0672 2017 590,000 លលាកប្សីអន េីណា   
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488 លៅអីេេិតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0673 2017 590,000 លលាកប្សីធន សីុេហគិច្   

489 លៅអីេេិតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0674 2017 590,000 លហង ចានថ់ន   

490 លៅអីេេិតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0675 2017 590,000 លហង ចានថ់ន   

491 លៅអីេេិតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0676 2017 590,000 លហង ចានថ់ន   

492 លៅអីេេិតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0677 2017 590,000 លហង ចានថ់ន   

493 ទូរដ្ឋកឯ់កស្នរកញ្ចកធ់១ំ 1លត្ររឿង KK-11-0678 2017 1,500,000 លលាកឃុត វា៉ា នដ់្ឋ   

494 ទូរដ្ឋកឯ់កស្នរកញ្ចកធ់១ំ 1លត្ររឿង KK-11-0679 2017 1,500,000 លលាកអ ុក ច្នាា    

495 ទូរដ្ឋកឯ់កស្នរកញ្ចកធ់១ំ 1លត្ររឿង KK-11-0680 2017 1,500,000 លលាកគ ំរនាឋ    

496 ទូរដ្ឋកឯ់កស្នរកញ្ចកធ់១ំ 1លត្ររឿង KK-11-0681 2017 1,500,000 លលាកេឹម ស្នវា៉ា ន ់   

497 ទូរដ្ឋកឯ់កស្នរកញ្ចកធ់១ំ 1លត្ររឿង KK-11-0682 2017 1,500,000 លលាកលហង សូេី   

498 ទូរដ្ឋកឯ់កស្នរកញ្ចកធ់១ំ 1លត្ររឿង KK-11-0683 2017 1,500,000 លលាកប្សីឈុន រា៉ា េធុ   

499 ទូរដ្ឋកឯ់កស្នរកញ្ចកធ់១ំ 1លត្ររឿង KK-11-0684 2017 1,500,000 លលាកប្សីរនូ ប្សីស   

500 ទូរដ្ឋកឯ់កស្នរកញ្ចកធ់១ំ 1លត្ររឿង KK-11-0685 2017 1,500,000 លលាកឡុង ប ណុាា ត   

501 ទូរដ្ឋកឯ់កស្នរកញ្ចកធ់១ំ 1លត្ររឿង KK-11-0686 2017 1,500,000 លលាកេី ច្នទរាសី   

502 ទូរដ្ឋកឯ់កស្នរកញ្ចកធ់១ំ 1លត្ររឿង KK-11-0687 2017 1,500,000 លលាកេង សុផ្េ   

503 ទូរដ្ឋកឯ់កស្នរកញ្ចកទ់ាប១ 1លត្ររឿង KK-11-0688 2017 1,000,000 លលាកកង សុខកកកដ្ឋ   

504 ទូរដ្ឋកឯ់កស្នរកញ្ចកទ់ាប១ 1លត្ររឿង KK-11-0689 2017 1,000,000 លលាកឌ្ឹក ឈុនកុក   

505 ទូរដ្ឋកឯ់កស្នរកញ្ចកទ់ាប១ 1លត្ររឿង KK-11-0690 2017 1,000,000 លលាកស្នង េនា ី   
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506 ទូរដ្ឋកឯ់កស្នរកញ្ចកទ់ាប១ 1លត្ររឿង KK-11-0691 2017 1,000,000 លហង ចានថ់ន   

507 ទូរដ្ឋកឯ់កស្នរកញ្ចកទ់ាប១ 1លត្ររឿង KK-11-0692 2017 1,000,000 លហង ចានថ់ន   

508 ទូរដ្ឋកឯ់កស្នរកញ្ចកទ់ាប១ 1លត្ររឿង KK-11-0693 2017 1,000,000 លហង ចានថ់ន   

509 ទូរដ្ឋកឯ់កស្នរកញ្ចកទ់ាប១ 1លត្ររឿង KK-11-0694 2017 1,000,000 លលាកសុខ សុទឋ ី   

510 ទូរដ្ឋកឯ់កស្នរកញ្ចកទ់ាប១ 1លត្ររឿង KK-11-0695 2017 1,000,000 លលាកេន ់សីុរូ   

511 ទូរដ្ឋកឯ់កស្នរកញ្ចកទ់ាប១ 1លត្ររឿង KK-11-0696 2017 1,000,000 លលាករង ់ហតួ   

512 ទូរដ្ឋកឯ់កស្នរកញ្ចកទ់ាប១ 1លត្ររឿង KK-11-0697 2017 1,000,000 លលាកផេន សុខា   

513 មា៉ា សីុន Computer Desstop Dell ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0698 2017 5,280,000 លលាកសូេ ភនី   

514 មា៉ា សីុន Computer Desstop Dell ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0699 2017 5,280,000 លលាកប្សីរនូ ប្សីស   

515 មា៉ា សីុន Computer Desstop Dell ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0700 2017 5,280,000 លលាកម៉ាម ម្ផ្បនួ   

516 មា៉ា សីុន Computer Desstop Dell ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0701 2017 5,280,000 លលាករស់ ជីេនិ   

517 មា៉ា សីុន Computer Desstop Dell ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0702 2017 5,280,000 លលាកឃុត វា៉ា នដ់្ឋ   

518 មា៉ា សីុន Computer Desstop Dell ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0703 2017 5,280,000 លលាកេី ច្ន័ទរាសី   

519 មា៉ា សីុន Computer Desstop Dell ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0704 2017 5,280,000 លលាកប្សីទី សុរនឋវារ ី   

520 មា៉ា សីុន Computer Desstop Dell ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0705 2017 5,280,000 លលាកេង សុផ្េ   

521 មា៉ា សីុនប្ពីធរ័១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0706 2017 1,600,000 លលាកសូេ ភនី   

522 មា៉ា សីុនប្ពីធរ័១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0707 2017 1,600,000 លលាកប្សីលឆង ច្ន័ទជាេី   

523 មា៉ា សីុនប្ពីធរ័១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0708 2017 1,600,000 លលាកប្សីរនូ ប្សីស   
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524 មា៉ា សីុនប្ពីធរ័១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0709 2017 1,600,000 លលាកផេន សុខា   

525 មា៉ា សីុនប្ពីធរ័១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0710 2017 1,600,000 លលាកម៉ាម ម្ផ្បនួ   

526 មា៉ា សីុនប្ពីធរ័១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0711 2017 1,600,000 លលាករស់ ជីេនិ   

527 មា៉ា សីុនប្ពីធរ័១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0712 2017 1,600,000 លលាកឃុត វា៉ា នដ់្ឋ   

528 មា៉ា សីុនប្ពីធរ័១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0713 2017 1,600,000 លលាកេី ច្ន័ទរាសី   

529 ឧបករណ៏ទបល់ភៃើង ( UPS )១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0714 2017 400,000 លលាកសូេ ភនី   

530 ឧបករណ៏ទបល់ភៃើង ( UPS )១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0715 2017 400,000 លលាកប្សីរនូ ប្សីស   

531 ឧបករណ៏ទបល់ភៃើង ( UPS )១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0716 2017 400,000 លលាកម៉ាម ម្ផ្បនួ   

532 ឧបករណ៏ទបល់ភៃើង ( UPS )១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0717 2017 400,000 លលាករស់ ជីេនិ   

533 ឧបករណ៏ទបល់ភៃើង ( UPS )១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0718 2017 400,000 លលាកឃុត វា៉ា នដ់្ឋ   

534 ឧបករណ៏ទបល់ភៃើង ( UPS )១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0719 2017 400,000 លលាកេី ច្ន័ទរាសី   

535 ឧបករណ៏ទបល់ភៃើង ( UPS )១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0720 2017 400,000 លលាកប្សីទី សុរនឋវារ ី   

536 ឧបករណ៏ទបល់ភៃើង ( UPS )១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0721 2017 400,000 លលាកេង សុផ្េ   

537 ទូរទឹកកក១ 1លត្ររឿង KK-11-0722 2017 1,550,000 លលាកជំទាេ មថុិនាភូថង   

538 មា៉ា សីុនថតច្មំៃង១ 1លត្ររឿង KK-11-0723 2017 16,000,000 លលាកផេន សុខា   

539 មា៉ា សីុនថតច្មំៃង១ 1លត្ររឿង KK-11-0724 2017 16,000,000 លលាកកង សុខកកកដ្ឋ   

540 មា៉ា សីុនថតច្មំៃង១ 1លត្ររឿង KK-11-0725 2017 16,000,000 លលាកអ ុក សុតា   

541 តុលឈើេអ១ 1លត្ររឿង KK-11-0726 2018 13,950,000 លលាកអន ភារោះ 
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542 តុលឈើេអ១ 1លត្ររឿង KK-11-0727 2018 13,950,000 លលាកប្សីឈុន រា៉ា េធុ 
  

543 លៅអីេេិធ១ំ 1លត្ររឿង KK-11-0728 2018 1,100,000 លលាកជាច្ន័ទ កញ្ហញ  
  

544 លៅអីេេិតូច្១ លត្ររឿង14 KK-11-0729 2018 600,000 លលាកលហង ចានថ់ន 
  

545 លៅអីជរ័១១០ 
លត្ររឿង
110 KK-11-0730 2018 4,400,000 លលាកអ ូច្ ទូច្ 

  

546 ទូរឯកស្នរកញ្ចកទ់ាប ៣ លត្ររឿង3 KK-11-0731 2018 4,950,000 លលាកលហង ចានថ់ន 
  

547 កុំពយួទរ័យួរម្ដ្១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0732 2018 6,000,000 លលាកលប្សង ហុង 
  

548 កុំពយួទរ័យួរម្ដ្១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0733 2018 6,000,000 លលាកប្សីឈុន រា៉ា េធុ 
  

549 កុំពយួទរ័យួរម្ដ្១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0734 2018 6,000,000 លលាកឡុង ប ណុាា ត 
  

550 កុំពយួទរ័យួរម្ដ្១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0735 2018 6,000,000 លលាកប្សីអន េីណា 
  

551 កុំពយួទរ័យួរម្ដ្១លប្រឿង លត្ររឿង3 KK-11-0736 2018 18,000,000 លលាកលហង ចានថ់ន 
  

552 កុំពយួទរ័យួរម្ដ្១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0737 2018 6,000,000 លលាកកង សុខកកកដ្ឋ 
  

553 កុំពយួទរ័យួរម្ដ្១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0738 2018 6,000,000 លលាកលហង រឹមឆន 
  

554 មា៉ា សីុនកុំពយូទ័រលេើតុ Destop Dell៦លប្រឿង លត្ររឿង6 KK-11-0740 2018 31,800,000 លលាកលហង ចានថ់ន 
  

555 មា៉ា សីុនកុំពយូទ័រលេើតុ Destop Dell១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0741 2018 5,300,000 លលាកប្សីសុខ កកកដ្ឋ 
  

556 មា៉ា សីុនកុំពយូទ័រលេើតុ Destop Dell១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0742 2018 5,300,000 លលាកេឹម ស្នវា៉ា ន ់
  

557 មា៉ា សីុនកុំពយូទ័រលេើតុ Destop Dell១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0743 2018 5,300,000 លលាកប្សីអ ូច្ សូផណត 
  

558 មា៉ា សីុនកុំពយូទ័រលេើតុ Destop Dell១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0744 2018 5,300,000 លលាកប ុន ថន 
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559 មា៉ា សីុនកុំពយូទ័រលេើតុ Destop Dell១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0745 2018 5,300,000 លលាកេនិ ស្នលរ ៉ាត 
  

560 មា៉ា សីុនកុំពយូទ័រលេើតុ Destop Dell១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0746 2018 5,300,000 លលាកប្សីលឈៀង សុេណាា ផ្េ 
  

561 មា៉ា សីុនកុំពយូទ័រលេើតុ Destop Dell១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0747 2018 5,300,000 លលាកអ ុក សុតា 
  

562 មា៉ា សីុនកុំពយូទ័រលេើតុ Destop Dell១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0748 2018 5,300,000 លលាកលដ្ឋក ង ី
  

563 មា៉ា សីុនកុំពយូទ័រលេើតុ Destop Dell១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0749 2018 5,300,000 លលាកលសង ដ្ឋរា៉ា  
  

564 មា៉ា សីុនប្ពីនធរ័កូេ័ នងិផសគន១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0750 2018 4,000,000 លលាកប្សីឈុន រា៉ា េធុ   

565 មា៉ា សីុនប្ពីនធរ័កូេ័ នងិផសគន១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0751 2018 4,000,000 លលាកប្សីសុខ កកកដ្ឋ 
  

566 មា៉ា សីុនប្ពីនធរ័កូេ័ នងិផសគន១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0752 2018 4,000,000 លលាកលហង ចានថ់ន 
  

567 មា៉ា សីុនប្ពីនធរ័កូេ័ នងិផសគន១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0753 2018 4,000,000 លលាកអ ងួ សំលអឿន 
  

568 មា៉ា សីុនប្ពីនធរ័១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0755 2018 1,600,000 លលាកប្សីអន េីណា 
  

569 មា៉ា សីុនប្ពីនធរ័៦លប្រឿង លត្ររឿង6 KK-11-0756 2018 9,600,000 លលាកលហង ចានថ់ន 
  

570 មា៉ា សីុនប្ពីនធរ័១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0757 2018 1,600,000 លលាកលដ្ឋក ង ី
  

571 មា៉ា សីុនប្ពីនធរ័១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0758 2018 1,600,000 លលាកេឹម ស្នវា៉ា ន ់
  

572 មា៉ា សីុនប្ពីនធរ័១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0759 2018 1,600,000 លលាកប្សីអ ូច្ សូផណត 
  

573 មា៉ា សីុនប្ពីនធរ័១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0760 2018 1,600,000 លលាកប្សីលឈៀង សុេណាា ផ្េ 
  

574 មា៉ា សីុនប្ពីនធរ័១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0761 2018 1,600,000 លលាកអ ុក សុតា 
  

575 មា៉ា សីុនប្ពីនធរ័១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0762 2018 1,600,000 លលាកជាច្ន័ទ កញ្ហញ  
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576 មា៉ា សីុនប្ពីនធរ័១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0763 2018 1,600,000 លលាកេនិ ស្នលរ ៉ាត 
  

577 មា៉ា សីុនប្ពីនធរ័១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0764 2018 1,600,000 លលាកឡុង ប ណុាា ត 
  

578 មា៉ា សីុនលបាោះពុមព(EPSON PLA 20M )១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0765 2018 10,700,000 លលាកឌ្ឹក ឈុនកុក 
  

579 ឧបករណ៏ទបល់ភៃើង  (U P S )៦លប្រឿង លត្ររឿង6 KK-11-0766 2018 2,400,000 លលាកលហង ចានថ់ន 
  

580 ឧបករណ៏ទបល់ភៃើង  (U P S )១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0767 2018 400,000 លលាកេឹម ស្នវា៉ា ន ់
  

581 ឧបករណ៏ទបល់ភៃើង  (U P S )១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0768 2018 400,000 លលាកប្សីអ ូច្ សូផណត 
  

582 ឧបករណ៏ទបល់ភៃើង  (U P S )១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0769 2018 400,000 លលាកេនិ ស្នលរ ៉ាត 
  

583 ឧបករណ៏ទបល់ភៃើង  (U P S )១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0770 2018 400,000 លលាកប្សីលឈៀង សុេណាា ផ្េ 
  

584 ឧបករណ៏ទបល់ភៃើង  (U P S )១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0771 2018 400,000 លលាកអ ុក សុតា 
  

585 ឧបករណ៏ទបល់ភៃើង  (U P S )១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0772 2018 400,000 លលាកលដ្ឋក ង ី
  

586 ឧបករណ៏ទបល់ភៃើង  (U P S )១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0773 2018 400,000 លលាកលសង ដ្ឋរា៉ា  
  

587 ឧបករណ៏ទបល់ភៃើង  (U P S )១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0774 2018 400,000 លលាកប ុន ថន 
  

588 ឧបករណ៏ទបល់ភៃើង  (U P S )១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0775 2018 400,000 លលាកប្សី សុខកកកដ្ឋ 
  

589 ទរទូសសន ៏ ៥៥អុីញ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0776 2018 6,800,000 លលាកជំទាេ មថុិនា ភូថង 
  

590 ទរទូសសន ៏ ៤៣អុីញ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0777 2018 4,000,000 លលាកលប្សង ហុង 
  

591 ទរទូសសន ៏ ៤៣អុីញ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0778 2018 4,000,000 លលាកសុខ សុទឋ ី
  

592 ទរទូសសន ៏ ៤៣អុីញ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0779 2018 4,000,000 លលាកប្សីឈុន រា៉ា េធុ 
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593 អិេសីុឌ្១ី 1លត្ររឿង KK-11-0780 2018 5,000,000 លលាកឡុង ប ណុាា ត 
  

594 មា៉ា សីុនថតច្មៃង១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0781 2018 16,000,000 លលាកលហង ចានថ់ន 
  

595 មា៉ា សីុនថតច្មៃង១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0782 2018 16,000,000 លលាកលដ្ឋក ង ី
  

596 មា៉ា សីុនថតច្មៃង១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0783 2018 16,000,000 លលាកប្សីលឆង ច្ន័ទជាេី 
  

597 តុការោិេ័យ1.2ម១ 1លត្ររឿង KK-11-0784 2019 1,000,000 លលាកលហង ចានថ់ន   

598 តុការោិេ័យ1.2ម១ 1លត្ររឿង KK-11-0785 2019 1,000,000 លលាកលហង ចានថ់ន   

599 តុការោិេ័យ1.2ម១ 1លត្ររឿង KK-11-0786 2019 1,000,000 លលាកលហង ចានថ់ន   

600 តុការោិេ័យ1.2ម១ 1លត្ររឿង KK-11-0787 2019 1,000,000 លលាកលហង ចានថ់ន   

601 តុការោិេ័យ1.2ម១ 1លត្ររឿង KK-11-0788 2019 1,000,000 លលាកលហង ចានថ់ន   

602 តុការោិេ័យ1.2ម១ 1លត្ររឿង KK-11-0789 2019 1,000,000 លលាកលហង ចានថ់ន   

603 តុការោិេ័យ1.2ម១ 1លត្ររឿង KK-11-0790 2019 1,000,000 លលាកលហង ចានថ់ន   

604 តុការោិេ័យ1.2ម១ 1លត្ររឿង KK-11-0791 2019 1,000,000 លលាកលហង ចានថ់ន   

605 តុការោិេ័យ1.2ម១ 1លត្ររឿង KK-11-0792 2019 1,000,000 លលាកលហង ចានថ់ន   

606 តុការោិេ័យ1.2ម១ 1លត្ររឿង KK-11-0793 2019 1,000,000 លលាកលហង ចានថ់ន   

607 តុការោិេ័យ1.2ម១ 1លត្ររឿង KK-11-0794 2019 1,000,000 លលាកលហង ចានថ់ន   

608 តុការោិេ័យ1.2ម១ 1លត្ររឿង KK-11-0795 2019 1,000,000 លលាកលហង ចានថ់ន   

609 តុការោិេ័យ1.2ម១ 1លត្ររឿង KK-11-0796 2019 1,000,000 លលាកលហង ចានថ់ន   
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610 តុការោិេ័យ1.2ម១ 1លត្ររឿង KK-11-0797 2019 1,000,000 លលាកលហង ចានថ់ន   

611 តុការោិេ័យ1.2ម១ 1លត្ររឿង KK-11-0798 2019 1,000,000 លលាកលហង ចានថ់ន   

612 តុការោិេ័យ1.5ម១ 1លត្ររឿង KK-11-0799 2019 1,050,000 បិភណ័ឌ អកខរៈ   

613 លៅអីេេិធ១ំ 1លត្ររឿង KK-11-0800 2019 900,000 លលាកលហង រឹមឆន   

614 លៅអីេេិធ១ំ 1លត្ររឿង KK-11-0801 2019 900,000 លលាកប្សីសឹុម សុលភឿន   

615 លៅអីេេិធ១ំ 1លត្ររឿង KK-11-0802 2019 900,000 បិភណ័ឌ អកខរៈ   

616 លៅអីេេិធ១ំ 1លត្ររឿង KK-11-0803 2019 900,000 បិភណ័ឌ អកខរៈ   

617 លៅអីេេិធ១ំ 1លត្ររឿង KK-11-0804 2019 900,000 នាយករដ្ឋបាេ   

618 លៅអីេេិធ១ំ 1លត្ររឿង KK-11-0805 2019 900,000 នាយករដ្ឋបាេ   

619 លៅអីេេិធ១ំ 1លត្ររឿង KK-11-0806 2019 900,000     

620 លៅអីេេិតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0807 2019 600,000 នាយករដ្ឋបាេ   

621 លៅអីេេិតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0808 2019 600,000 នាយករដ្ឋបាេ   

622 លៅអីេេិតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0809 2019 600,000 នាយករដ្ឋបាេ   

623 លៅអីេេិតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0810 2019 600,000 នាយករដ្ឋបាេ   

624 លៅអីេេិតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0811 2019 600,000 នាយករដ្ឋបាេ   

625 លៅអីេេិតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0812 2019 600,000 នាយករដ្ឋបាេ   

626 លៅអីេេិតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0813 2019 600,000     

627 លៅអីេេិតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0814 2019 600,000     
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628 លៅអីេេិតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0815 2019 600,000     

629 លៅអីេេិតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0816 2019 600,000     

630 លៅអីេេិតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0817 2019 600,000     

631 លៅអីេេិតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0818 2019 600,000     

632 លៅអីេេិតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0819 2019 600,000     

633 លៅអីេេិតូច្១ 1លត្ររឿង KK-11-0820 2019 600,000     

635 លៅអីជរ័១១០ 
110
លត្ររឿង KK-11-0821 2019 3,850,000     

636 ទូរដ្ឋកឯ់កស្នរ១ 1លត្ររឿង KK-11-0822 2019 1,200,000     

637 ទូរដ្ឋកឯ់កស្នរ១ 1លត្ររឿង KK-11-0823 2019 1,200,000     

638 ទូរដ្ឋកឯ់កស្នរ១ 1លត្ររឿង KK-11-0824 2019 1,200,000     

639 ទូរដ្ឋកឯ់កស្នរ១ 1លត្ររឿង KK-11-0825 2019 1,200,000     

640 ទូរដ្ឋកឯ់កស្នរ១ 1លត្ររឿង KK-11-0826 2019 1,200,000     

641 ទូរដ្ឋកឯ់កស្នរ១ 1លត្ររឿង KK-11-0827 2019 1,200,000     

642 ទូរដ្ឋកឯ់កស្នរ១ 1លត្ររឿង KK-11-0828 2019 1,200,000     

643 ទូរដ្ឋកឯ់កស្នរ១ 1លត្ររឿង KK-11-0829 2019 1,200,000     

644 ទូរដ្ឋកឯ់កស្នរ១ 1លត្ររឿង KK-11-0830 2019 1,200,000     

645 ទូរដ្ឋកឯ់កស្នរ១ 1លត្ររឿង KK-11-0831 2019 1,200,000     

646 ទូរដ្ឋកឯ់កស្នរ១ 1លត្ររឿង KK-11-0832 2019 1,200,000     

647 ទូរដ្ឋកឯ់កស្នរ១ 1លត្ររឿង KK-11-0833 2019 1,200,000     
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648 មា៉ា សីុកុំពយូទរ័យួម្ដ្១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0834 2019 6,000,000 លលាកលស្នម សុធីរ   

649 មា៉ា សីុកុំពយូទរ័យួម្ដ្១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0835 2019 6,000,000 លលាកអ ងួ សំលអឿន   

650 មា៉ា សីុកុំពយូទរ័យួម្ដ្១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0836 2019 6,000,000 លលាកប្សីយ៉ាុម យូរ ី   

651 មា៉ា សីុកុំពយូទរ័យួម្ដ្១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0837 2019 6,000,000 លលាកលដ្ឋក ង ី   

652 មា៉ា សីុកុំពយូទរ័យួម្ដ្១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0838 2019 6,000,000 លលាកផេន សុខា   

653 មា៉ា សីុកុំពយូទរ័Destop dell១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0839 2019 5,000,000 លលាកអ ុក ច្នាា    

654 មា៉ា សីុកុពំយូទរ័Destop dell១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0840 2019 5,000,000 លលាកអ ងួ សំលអឿន   

655 មា៉ា សីុកុំពយូទរ័Destop dell១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0841 2019 5,000,000 លលាកម្ហ រឹមលឡង   

656 មា៉ា សីុកុំពយូទរ័Destop dell១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0842 2019 5,000,000 លលាកលហង ចានថ់ន   

657 មា៉ា សីុកុំពយូទរ័Destop dell១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0843 2019 5,000,000 លលាកលហង ចានថ់ន   

658 មា៉ា ប្ពីនលធើកូេ័រ និងផសគន១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0844 2019 3,000,000 លលាកលហង ចានថ់ន   

659 មា៉ា ប្ពីនលធើកូេ័រ និងផសគន១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0845 2019 3,000,000 លលាកលសង ដ្ឋរា៉ា    

660 មា៉ា ប្ពីនលធើកូេ័រ និងផសគន១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0846 2019 3,000,000 លលាកប្សីយ៉ាុម យូរ ី   

661 មា៉ា ប្ពីនលធើកូេ័រ និងផសគន១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0847 2019 3,000,000 លលាកអ ុក ច្នាា    

662 មា៉ា ប្ពីនលធើកូេ័រ និងផសគន១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0848 2019 3,000,000 លលាកឡុង ប ណុាា ត   

663 មា៉ា ប្ពីនលធើកូេ័រ និងផសគន១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0849 2019 3,000,000 លលាកកង សុខកកកដ្ឋ   

664 មា៉ា ប្ពីនធរ័សលមា ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0850 2019 1,550,000 លលាកអ ងួ សំលអឿន   

665 មា៉ា ប្ពីនធរ័សលមា ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0851 2019 1,550,000 លលាកអ ងួ សំលអឿន   

666 មា៉ា ប្ពនីធរ័សលមា ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0852 2019 1,550,000 លលាកលហង ចានថ់ន   
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667 មា៉ា ប្ពីនធរ័សលមា ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0853 2019 1,550,000 លលាកលហង ចានថ់ន   

668 មា៉ា ប្ពីនធរ័សលមា ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0854 2019 1,550,000 លលាកលស្នម សុធីរ   

669 មា៉ា ប្ពីនធរ័សលមា ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0855 2019 1,550,000 លលាកប្សីយ៉ាុម យូរ ី   

670 មា៉ា ប្ពីនធរ័សលមា ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0856 2019 1,550,000 លលាកប្សីយ៉ាុម យូរ ី   

671 មា៉ា ប្ពីនធរ័សលមា ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0857 2019 1,550,000 លលាកប្សីយ៉ាុម យូរ ី   

672 មា៉ា ប្ពីនធរ័សលមា ១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0858 2019 1,550,000 លលាកប្សីយ៉ាុម យូរ ី   

673 ឧបករណ៏ទបល់ភៃើង ( UPS )១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0859 2019 350,000 លលាកលហង ចានថ់ន   

674 ឧបករណ៏ទបល់ភៃើង ( UPS )១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0860 2019 350,000 លលាកលហង ចានថ់ន   

675 ឧបករណ៏ទបល់ភៃើង ( UPS )១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0861 2019 350,000 លលាកលហង ចានថ់ន   

676 ឧបករណ៏ទបល់ភៃើង ( UPS )១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0862 2019 350,000 លលាកអ ងួ សំលអឿន   

677 មា៉ា សីុនថតរបូ ( canon )១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0863 2019 4,000,000     

678 មា៉ា សីុនប្តជាក1់.5លសស១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0864 2019 3,600,000 លលាកលដ្ឋក ង ី   

679 អិេសីុឌ្ី១ 1លត្ររឿង KK-11-0865 2019 4,400,000     

680 មា៉ា សីុនថតច្មៃង១លប្រឿង 1លត្ររឿង KK-11-0866 2019 18,000,000 លលាកេន ់សីុរូ   

          1,524,407,800     
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នៃា........................មេ …………..ឆ្ន ាំ កុរឯកស័្ក ព.ស្.២៥៦៣ 
    ខ ោះកុង នៃាទី            មេ             ឆ្ន ាំ២០១ 

ខលេ.........................ហស្វ.េកក    សមាជិកគណៈកម្មការត្រួរពនិិរយ 
     បានខឃញី និង ឯកភាព បានខឃញី  និង ឯកភាព ១-លោក   ផែធូន ផ្លា មលកសន  

នៃា..............មេ….ឆ្ន ាំ កុរឯកស័្ក ព.ស្.២៥៦៣ នៃា........មេ…..ឆ្ន ាំ កុរឯកស័្ក ព.ស្២៥៦៣ ២-លោក   ឡ ង ប  ណ្ណា រ  
នៃាទី            មេ         ឆ្ន ាំ២០១ នៃាទី            មេ         ឆ្ន ាំ២០១ ៣-លោក   លសក សំអ ល  

       ត្រធានម្នទីរសសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញ វរថ ុ នាយករដ្ឋបាលសាលាសេរត ៤-លោក   លដាក ង៊ី  
     ៥-លោក   អ ួង សំលអឿន  
     ៦-លោក   លៅ ប  នលខ្ង  

   ៧-លោក   លហង ចាន់ថន់  
 ខលេ.............................េ.ក.ក  ៨-លោក   លសង ដារ៉ា   
 បានខឃញី  និង ឯកភាព  រំណាងត្កសងួម្ហាផ្ទទ  
 នៃា............................មេ……………...ឆ្ន ាំ កុរឯកស័្ក ព.ស្.២៥៦៣  ១-  
 នៃាទី            មេ             ឆ្ន ាំ២០១  ២-  
 អភិបាលផ្នគណៈអភិបាលសេរត  ៣-  

 និងជាត្រធានគណៈកម្មការសារសពីភណ័ឌ   ៤-  

 


