របាយការណ៍ប្រចាំខែ វិច្ឆិកា
ក ឆ្ន ាំ ២០១៤ ររស់មន្ទ ីរអភកិឌ្ឍន្៍ជន្រទខែត្តឧត្តរមាន្ជ័យ

១. ខសឆក្តីខ្តើម
ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ស្ថិត្ខៅទិស្ឧត្តរននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា មានចមាាយព្រមាណជា ៤៤១ គីឡូ
មម្៉ែព្ត្រីរាជធានីភ្នំខរញ មាននទៃដីស្រុរចំនួន ៦៦៣១,៧២ គីឡូមម្៉ែព្ត្ព្រឡា ។ ខេត្តខនះ មានព្រំព្រទល់ខាង
ខរើត្ជារ់នឹងខេត្តព្រះវិហារ ខាងលិចជារ់នឹងខេត្តរន្ទៃយមានជ័យ ខាងត្បូងជារ់នឹងខេត្តខស្ៀម្រារ និងខាង
ខជើងព្រមវង ២២៥ គីឡូមម្៉ែព្ត្ជារ់នឹងខេត្តស្ុីសាខរត្ ខេត្តរុ រីរាុំ និង ខេត្តស្ុ រិនៃ ព្រខទស្នៃ និងមានព្ស្ុរចំនួន
០៤ និងព្រុង ១ គឺព្ស្ុរអនលង់មវង ព្ស្ុរព្ត្ពំងព្ាសាទ ព្ស្ុរចុងកាល់ ព្ស្ុររន្ទៃយ អំរិល និងព្រុងស្ំខរាង ។

២. ស្ថាន្ភាពររស់មន្ទ ីរ
២.១វការងាររដ្ឋបាលវន្កងរុគ្គលកក្
ម្នៃីរអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដឹរន្ទំខោយព្រធានម្នៃីរ ០១ រូរ និងអម្ខោយអនុព្រធានម្នៃីរ
ចំនួន ០២រូរ និងរុគល
គ ិរស្រុរចំនន
ួ ៣៥ន្ទរ់ រនុងខន្ទះខៅរព្ម្ិត្រដឋាលថ្ននរ់ម្នៃីរ មានការិយាល័យជំន្ទញ
ចំនួន ០៨ និងថ្ននរ់ព្ស្ុរ ០៥។
២.២វក្កឆចប្រជុាំខ្េងៗវន្កងទាំនាក្់ទាំន្ងស្ថធារណៈ
- នៃាទី២២ មេត្ុលា ខលារព្រធានម្នៃីរ និងម្ន្តនតកា
ី រិយាល័យ ០១រូរ ចូលរួម្ព្រជុំរិនិត្យ និងរិភារា

ខស្ចរតព្ី ពងមទនការយុទធសាន្តស្តអភ្ិវឌ្ឍន៍ស្ហគម្ន៍ឆ្នំ២០១៤-២០១៨ ខៅទីស្ីកា
ត រព្រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍
ជនរទ រាជធានីភ្នំខរញ
- នៃាទី២៧ មេត្ុលា ខលារព្រធានម្នៃីរ ចូលរួម្រនុងព្រះរាជរិធីរុណយេួរខលើរទី១០ ននការព្គងរាជស្ម្បត្តិ

ររស្់ព្រះររុណា ព្រះាទស្ខម្តចព្រះររម្ន្ទៃ ន្ខោត្តមវ សីហមុន្ី ព្រះម្ហារសព្ត្ននព្រះរាជាណា
ចព្ររម្ពុជា ខព្កាម្អធិរត្ីភារ ឯរឧត្តម្ ស្ ថ្នវី អភ្ិាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ ខៅសាលាខេត្តឧត្តរ
មានជ័យ
ឹ ន្ទំម្នៃីរ ២រូរ និងម្ន្តនតកា
- នៃាទី៣០ មេត្ុលា ថ្ននរ់ដរ
ី រិយាល័យ ០១រូរ ចូលរួម្ព្រជុព្ំ រចំមេត្ុលា
ររស្់ គ.រ.ស្.រ. អាណត្តទី២ ខៅសាលាខេត្តឧត្តរមានជ័យ និងព្រជុំស្ីអ
ត ំរីការរញ្ច រ់គខព្មាង ររស្់
អងគការ មា៉ែ ល់ធីស្ឺ អនតរជាត្ិ ខៅអងគការមា៉ែ ល់ធីស្ឺ អនតរជាត្ិ ព្រុងស្ំខរាង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- នៃា ទី០១ មេ វិចិកា ថ្ននរ់ដឹរន្ទំ ម្នៃីរ ២រូរ ចូលរួម្ជាខភ្ញៀវរិត្ិយ
ត ស្រនុងរម្ម វិធីអរអរសាទររខវស្ន

កាលៃមី ឆ្នំ ស្ិរា ២០១៤-២០១៥ និងរិធមី ចររង្វាន់ស្ិស្សខលេ ១ ដល់ខលេ ៥ ខៅវិទាល័យ
ហន
ុ មស្ន ឧត្តរមានជ័យ និងសាលារឋម្ស្ិរាស្ំខរាង ព្រុងស្ំខរាង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- នៃាទី ០២ មេវិចិកា ម្ន្តនតីកា រិយាល័យ ០១រូរ ចូលរួម្រិធីខរើររីឡារំសានតស្ព្មារ់ស្ិស្សរឋម្ស្ិរា

និងម្ធយម្ស្ិរា ខព្កាម្អធិរត្ីភារ ខលារជំទាវ ឯរ ស្ុវណណភារៈ អភ្ិាលរងខេត្ត ខៅរហុរីឡា

ោឋនខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- នៃាទី០៤ មេ វិចិកា ថ្ននរ់ដឹរន្ទំម្នៃីរ និងម្ន្តនតរា
ី ជការននម្នៃីរអភ្ិវឌ្ឍន៍ខេត្តឧត្តរមានជ័យចូលរួម្រិធី

រុណយឯររាជយជាត្ិ៩ វិចិកា ២០១៤ ខៅររិខវណ វិមានឯររាជយ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- នៃាទី១៣ មេវិចិកា ខលារព្រធានម្នៃីរ ចូលរួម្រនុងរិចចព្រជុំខលើរទី ៧ ររស្់គណៈរម្មការអនតរព្រស្ួង

ខដើម្បីរិនិត្យ និងរិភារារីមទនការសាងស្ង់ទៃះរនតជូនព្គួសារខយាធិន និងនគាលខៅទីស្ីកា
ត រ
ព្រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ
- នៃាទី១៣ មេ វិចិកា ថ្ននរ់ដឹរន្ទំម្នៃីរ ចូលរួម្ព្រជុំសាម្ញ្ញខលើរទី ៦ ររស្់ព្រុម្ព្រឹរាខេត្ត អាណត្តិទី២

ខៅសាលាខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- នៃាទី១៧ មេ វិចិកា ខលារព្រធានម្នៃីរ ថ្ននរ់ដឹរន្ទំម្នៃីរ ០២ រូរ និងម្ន្តនតកា
ី រិយាល័យ ០១រូរ ចូលរួម្

រនុងរម្ម វិធទ
ី ិវាជាត្ិខលើររម្ពស្់អន្ទម្័យជនរទ ១៣ វិចកា
ិ ២០១៤ ខព្កាម្ព្រធានរទ “ វិនិខយាគខលើ
អន្ទម្័យ ខដើម្បីរូនខៅជំន្ទន់ខព្កាយខយើង” ខៅវត្តខរង ព្ស្ុររន្ទៃយអំរិល ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- នៃាទី១៧ មេវិចិកា ម្ន្តនតកា
ី រិយាល័យ ០១ រូរ ចូលរួម្រិចចព្រជុរ
ំ ណា
ត ញការង្វរខយនឌ្័រថ្ននរ់ខេត្ត ព្រចំ

ឆ្នំ២០១៤ និងទិស្ខៅ ឆ្នំ២០១៥ ខព្កាម្អធិរត្ីភារ ខលារជំទាវ ស្មាជិរ ព្រុម្ព្រឹរាខេត្តឧត្តរ
មានជ័យ ខៅម្នៃីររិចចការន្ទរី ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- នៃាទី១៨ មេ វិចិកា ខលារព្រធានម្នៃីរ និងព្រធានការិយាល័យអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទព្រុងស្ំខរាង ចូលរួម្រនុង

រិធខី រើរការោឋនសាថរន្ទទលូវខរត្ុងជុំ វិញទារចមាារខចរ ស្ង្វាត្់អូរសាមច់ ព្រុងស្ំខរាង ខព្កាម្អធិរត្ី
ភារ ឯរឧត្តម្ ស្ ថ្នវី អភ្ិាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- នៃាទី១៩ មេ វិចិកា ខលារព្រធានម្នៃីរ ចូលរួម្ព្រជុំស្ំខណះស្ំណាលជាម្ួយអាជីវររទាររាព្ត្ី ស្ថត្
ិ

រនុងព្រុងស្ំខរាង ខព្កាម្អធិរត្ីភារ ឯរឧត្តម្ ស្ ថ្នវី អភ្ិាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- នៃាទី២០ មេវិចិកា ខលារព្រធានម្នៃីរ ចូលរួម្ព្រជុំគណៈរញ្ជាការរដឋាលឯរភារខេត្ត ខព្កាម្អធិ

រត្ីភារ ឯរឧត្តម្ ស្ ថ្នវី អភ្ិាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ ខៅសាលាខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- នៃាទី២០ មេ វិចិកា ថ្ននរ់ដឹរន្ទំម្នៃីរ និងម្ន្តនតកា
ី រិយាល័យ ០១រូរ ចូលរួម្ស្ិកាាសាលារូរស្រុរលទធ

ទល ស្តីរីការអនុវត្តខោលនខយាាយអភ្ិវឌ្ឍន៍ធនធានម្នុស្ស ររស្់ព្រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ ខៅទី
ស្តីការព្រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ និង
- នៃាទី២១ មេ វិចិកា ថ្ននរ់ដឹរន្ទំ ម្នៃីរ ចូលរួម្ព្រជុំមណន្ទំ រំពរ់រំរ៉ែននិងរព្ងឹងស្ម្ត្ថភារម្ន្តនតជ
ី ំន្ទញ

អំរកា
ី រខរៀរចំចុះរញ្ាព្ី រចំមេ និងការខព្ត្ៀម្រិទរញ្ាស្
ី ព្មារ់កា រិយររិខចិទឆ្នំ២០១៤ ខៅស្ណា
ឋ ោរ
Le Royal រាជធានីភ្នំខរញ។
៣. លទធ ្លសខប្មឆបាន្តាមវិច្ស័យ
៣.១វការងារ្លូិជន្រទ
- ចុះព្ត្ួត្រិនត្
ិ យការង្វរោំខមមទលូវព្គួស្ព្រហម្ គខព្មាង Civilwork ខៅភ្ូម្ិចរ ឃុំលំទង

ុ អនលង់មវង
ព្ស្រ
- ចុះខលើរសាលរខ្
ម ះទីតំងទលូវ ទលូវមៃទាំេួរខៅភ្ូម្ស្
ិ ំខរាងមស្នជ័យ១ ស្ង្វាត្់រូនខព្រៀល ព្រុងស្ំខរាង
- ានសាងស្ង់សាពនខរត្ុងចំនួន០៨ រមនលង ព្រមវងស្រុរ ១៥០មម្៉ែព្ត្ ទទឹង ៧ មម្៉ែព្ត្ ស្ថត្
ិ ខលើមេសទលូវ

ុ ស្ំខរាង
ព្រមវង ១៦ គ.ម្. ភាារ់រីទូ លវជាត្ិខលេ ៦៨ (ទអុង) ខៅតទុំ ស្ង្វាត្់រូនខព្រៀល ព្រង
- ានសាងស្ង់សាពន់ខរត្ុង ចំនួន ០៩ រមនលង ព្រមវងស្រុរ ១៨០ មម្៉ែព្ត្ ទទឹង ៧ មម្៉ែព្ត្ លូម្ូលចំនន
ួ

០៣រមនលង លូព្រអរ់ចំនួន ១៣ រមនលង និងទំនរ់រខងហៀរចំនួន ០១ រមនលង ព្រមវង ២៤ មម្៉ែព្ត្ ទទឹង
៦មម្៉ែព្ត្ ខលើមេសទលូវព្រមវង ២៨ គ.ម្. រីភ្ូម្ិ គ.១០៥ ឃុំអូរសាាយ រហូត្ដល់ភ្ូម្ិ ត្ំណារ់សាាយ ឃុំ
ព្រះព្រឡាយ ព្ស្ុរព្ត្ពំងព្ាសាទ និង
- ខៅនៃាទី២០ មេ វិចិកា ឆ្នំ២០១៤ គណៈរម្មការអនតរព្រស្ួងានចុះព្ត្ួត្រិនត្
ិ យទលូវមៃទាំេួរចំនន
ួ ០៣

មេសព្រមវង ១៧,៩ គ.ម្. មដលដឹរន្ទំខោយ ឯរឧត្តម្ អុន
ិ ចន្ទថ រដឋខលខាធិការព្រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជន
រទ ស្ថត្
ិ ខៅភ្ូម្ស្
ិ ំខរាងមស្នជ័យ១ ស្ង្វាត្់រូនខព្រៀល ព្រុងស្ំខរាង និងភ្ូម្ិរខរលមស្នជ័យ ឃុំអូរ
សាាយ ឃុំអរូ សាាយ ព្ស្ុរព្ត្ពំងព្ាសាទ។
៣.២វការងារ្គត្់្គង់ទឹក្ជន្រទ
- ស្ហការណ៍ជាម្ួយ World Vision ចុះព្រជុទ
ំ សរាទាយថ្ននរ់ព្ស្ុរ ស្តីរកា
ី រខលើររំរស្់ទឹរសាអត្ និង

អន្ទម្័យតម្ភ្ូម្ិខោលខៅ ០១គខព្មាង ខៅរនង
ុ ៤ព្ស្ុរ/ព្រុង មាន២៤ ភ្ូម្ិ និងមានអនរចូលរួម្
ស្រុរចំនន
ួ ២៦ ន្ទរ់ ព្ស្ី ០៣ ន្ទរ់
ុ អនរខព្រើព្ាស្់ទឹរ
- ស្ហការណ៍ជាម្ួយអងគការ RCEDO, CIDO ចុះខរើរវគគរណតុះរណា
ត លដល់ព្រម្
សាអត្ និងអន្ទម្័យ ព្រម្ទាំងានរព្ងឹងស្ម្ត្ថភា រតម្រយៈការទសរា ទាយ ស្តីរីរ ខចច រខទស្ជួស្
ជុល និងមៃទាំអណូ ត ងស្នរ់ និងអណូ ត ងលូខៅតម្ត្ំរន់ខោលខៅ មានព្ស្ុរចុងកាល់ ព្ស្ុររន្ទៃយ
អំរិល និងព្រុងស្ំ ខរាង និងមានអនរចូលរួម្ស្រុរ៦៨ ន្ទរ់ ន្តស្តី ១៩ ន្ទរ់។ ជាលទធ ទលស្ព្ម្ចាន៖
 ស្ិកាាកាម្ានយល់ដឹងរីត្ន្ទ
ួ ទី ភាររិចច និងការទទួលេុស្ព្ត្ូវ
 យល់ដឹងរីរខរៀរខធាើមទនការព្រម្ូលៃវិកាស្ព្មារ់មៃទាំ

និងជួស្ជុលខហោឋរចន្ទស្ម្ព័នធទត្
គ ទ
់ ង
គ ទ
់ ឹរ

សាអត្និងអន្ទម្័យ
- ស្ហការណ៍ជាម្ួយអងគការ (RCEDO, Action aid &CIDO) ចុះព្ត្ួត្រិនត្
ិ យ និងតម្ោនស្រម្ម

ភារការង្វរជួស្ជុលអណូ ត ងស្នរ់អាន្តហាីខដវ ចំនួន១០ អណូ ត ង និងអណូ ត ងលូរំពរ់រាលស្នរ់ (VN6)
០៤ អណូ ត ង ស្ខព្ម្ចានលទធ ទលដូចខាងខព្កាម្៖
 ព្ស្ុរចុងកាល់ មាន ០៤ ភ្ូម្ិ៖
 ភ្ូម្ិព្ស្ម្៉ែ ឃុច
ំ ុងកាល់ ទទួលការានជួស្ជុលអណូ ត ងអាន្តហាីខដវរួចចំនួន ០២ អណូ ត ង
 ភ្ូម្ិឈរ ឃុច
ំ ុងកាល់ ទទួលការានជួស្ជុលអណូ ត ងអាន្តហាីខដវ រួចចំនួន ០៣ អណូ ត ង
 ភ្ូម្ិរន្ទៃត្់ខាះ ឃុព្ំ រសាំង ទទួលការានជួស្ជុលអណូ ត ងអាន្តហាីខដវ រួចចំនន
ួ ០១ អណូ ត ង

 ភ្ូម្ិខាន ឃុំព្រសាំង ទទួលការានជួស្ជុលអណូ ត ងលូរព
ំ រ់រាលស្នរ់ខលេ ៦ រួចចំនួន ០៣
អណូ ត ង
 ព្រុងស្ំខរាង មាន ០៣ ភ្ូម្៖
ិ
 ភ្ូម្ិេៃំ ស្ង្វាត្់រូនខព្រៀល ទទួលការានជួស្ជុលអណូ ត ងលូរួចចំនន
ួ ០១ អណូ ត ង
 ភ្ូម្ិខឈើព្រំ ស្ង្វាត្់រូនខព្រៀល ទទួលការានជួស្ជុលអណូ ត ងស្នរ់អាន្តហាខី ដវរួចចំនន
ួ ០២
អណូ ត ង និង
 ភ្ូម្ិរំដល
ួ វាសាន ស្ង្វាត្់រនាយរារ់ ទទួលការានជួស្ជុលអណូ ត ងស្នរ់អាន្តហាីខដវរួចចំនួន
០២ អណូ ត ង។
៣.៣ ការងារខែទាំសុែភាពជន្រទ
- នៃាទី២០-២៦ មេត្ុលា ស្ហការជាម្ួយអងគការ CHHRA ចូលរួម្ស្ព្ម្រស្ព្ម្ួលរំទុស្ស្រម្មភារ

អន្ទម្័យ ស្តីរី ស្ហគម្ន៍ដឹរន្ទំអនុវត្តអន្ទម្័យទាំងព្ស្ុង (CLTS) ានចំនួន ០៣ ភ្ូម្ិ ស្ថិត្ខៅឃុំ
ខរង ព្ស្ុររន្ទៃយអំរល
ិ អនរចូល រួម្ស្រុរចំនន
ួ ១៥៧ ន្ទរ់ ព្ស្ី ៦៣ ន្ទរ់ ជាលទធ ទលព្រជារលរដឋ
ចំនួន៦៨ ព្គួសារ ស្ម័ព្គចិត្សា
ត ងស្ង់រងគន់អន្ទម្័យជាលរាណៈព្គួសារ ព្រម្ទាំងាន ទទួលស្មាារៈ
រងគនម្
់ ួយចំនន
ួ រីអងគការ CHHRA ស្ព្មារ់សាងស្ង់
- នៃាទី២៩-៣០ មេត្ុលា ថ្ននរ់ដឹរន្ទំ ម្នៃីរ និងម្ន្តនតរ
ី ខចចរខទស្ ០៣ រូរ ចុះព្ត្ួត្រិនិត្យការង្វរសាង

ស្ង់រងគនអ
់ ន្ទម្័យ ខៅតម្ភ្ូម្ិខោលខៅចំនួន ១២ភ្ូម្ិ ស្ថិត្រនុងឃុំចុងកាល់ ឃុំរព្ង ព្ស្ុរចុងកាល់
និងឃុំខរង ព្ស្ុររន្ទៃយអំរល
ិ មដលជាគខព្មាងររស្់រោឋភ្ិាល ជាលទធ ទលស្ខព្ម្ចាន៖
 ចំនួន ០៨ រងគន់ ានសាងស្ង់រួចរាល់ ១០០%
 ចំនួន ៧០ រងគន់ រំរុងដំខណើរការង្វរសាងស្ង់ (មទនរព្គឹះ និងជញ្ជាង
ំ )
 ចំនួន ៧២ រងគន់ ានទទួលស្មាារៈ មត្ម្ិនទាន់ានដំខណើរការសាងស្ង់
- នៃាទី១១-១៧ មេ វិចិកា ម្ន្តនតរ
ី ខចចរខទស្ ០៣ រូរ ចុះខធាកា
ើ រជំរុញ និងព្ត្ួត្រិនិត្យការង្វរសាងស្ង់

រងគនអ
់ ន្ទម្័យខៅខលើព្គួសារចំនួន៧០ ភ្ូម្ិ ខស្មន
ើ ឹង ៧៥៣ ព្គួសារ មដលានទទួលៃវិកា ១០ ម្ុឺន
ខរៀលរីគខព្មាង EFAP-AF និងចុះស្ព្ម្ង់រញ្ាខី ្
ម ះព្គួសារស្ម័ព្គចិត្ខត លើរទី ៣ ានចំនួន ១៦ ភ្ូម្ិ
ខស្មន
ើ ឹង ៤៨៩ ព្គួសារ ជាលទធ ទលស្ខព្ម្ចាន៖
 មាន ១៣៦ ព្គួសារ ានសាងស្ង់រងគន់រួចរាល់ ១០០%
 មាន ៩៧ ព្គួសារ ម្ិនទាន់ានសាងស្ង់
 មាន ២៥៦ ព្គួសារ ស្ម័ព្គចិត្ទ
ត ទួលៃវិកា ១០ ម្ុឺនខរៀល ស្ព្មារ់សាងស្ង់រងគនអ
់ ន្ទម្័យ។
៣.៤ ការងារអភកិឌ្ឍន្៍សហគ្មន្៍
- ចូលរួម្ព្រជុរ
ំ ិនិត្យ និងរិភារាខស្ចរតីព្ពងមទនការយុទធសាន្តស្តអភ្ិវឌ្ឍន៍ស្ហគម្ន៍ឆ្នំ ២០១៤-

២០១៨ ខៅទីស្ីកា
ត រព្រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ

- ចុះខរើរវគគរណតុះរណា
ត ល ស្តីរីស្ួនដំណាំព្គួសារ និងរខរៀរខធាើជីរំរ៉ែុស្ច
ត ំនួន ០២វគគ និងទតលព្់ ោរ់

រូជរមនលចព្ម្ុះ និងស្មាារៈខធាើជីរំរ៉ែុស្ ត ខៅភ្ូម្ិព្ាសាទព្រហម្មស្នជ័យ ឃុព្ំ រះព្រឡាយ ព្ស្ុរ
ព្ត្ពំងព្ាសាទ ខោយមានចំនួនអនរចូលរួម្ស្រុរ ២០ ព្គួសារ ខស្មន
ើ ឹង ៥០ន្ទរ់។
៣.៥វគ្ខប្មាងឧរត្ាមភខសបៀងរនាទន្់វ(ក្មម វិច្ ស្ថ
ី ឆ់ប្បាក្់ពលក្មម)
- ចុះមចរសាច់ព្ារ់រលរម្មដល់ព្រជារលរដឋខលើរទលូវ ខៅភ្ូម្ិទំនរ់ៃមី និងភ្ូម្ិរងសី ឃុំខរង ព្ស្ុរ

រន្ទៃយអំរិល ព្រមវង ១ ៥៤០ មម្៉ែព្ត្
- ចុះមចរសាច់ព្ារ់រលរម្មដល់ព្រជារលរដឋខលើរទលូវ ខៅភ្ូម្ិរស្ិខពធិវងស ស្ង្វាត្់រនាយរារ់ ព្រុង

ស្ំខរាង ព្រមវង ៧៨០ មម្៉ែព្ត្ និង
- ខរៀរចំរញ្ាខី ស្នើស្ុំៃ វិកាស្ព្មារ់ទូទាត្់ជូនព្រជារលរដឋ រនុងគខព្មាងសាច់ព្ារ់រលរម្ម ខៅភ្ូម្ិរំដល
ួ

វាស្ន្ទ ស្ង្វាត្់រនាយរារ់ ព្រុងស្ំខរាង ព្រមវង ៧៦៥ មម្៉ែព្ត្។
៤.វទកសខៅការងាររន្ត
- ចុះព្ត្ួត្រិនត្
ិ យ និងតម្ោនស្ហគម្ន៍ខលើរដីសាងស្ង់ខេឿនអណូ ត ងចំនួន ៦៥ អណូ ត ង ខៅព្ស្ុរ

រន្ទៃយអំរិល
- ចុះព្ត្ួត្រិនត្
ិ យ និងតម្ោនការង្វរជួស្ជុលអណូ ត ង ខៅព្ស្ុររន្ទៃយអំរល
ិ

ុ ស្ំខរាង
- មចរសាច់ព្ារ់រលរម្មដល់ព្រជារលរដឋខៅ ភ្ូម្ិរដ
ំ ួលវាន្ទ ស្ង្វាត្់រនាយរារ់ ព្រង
- ចុះព្រម្ូលទិនននយ
័ មេសទលូវ សាងស្ង់ៃមី និងស្ំណង់ស្ិលបៈការ (សារខរើភ្័ណឌទលូវ)
- ចុះព្ត្ួត្រិនត្
ិ យការង្វរសាងស្ង់រងគនអ
់ ន្ទម្័យ ១២ ភ្ូម្ិ ស្ថិត្រនង
ុ ឃុំចុងកាល់ ឃុរ
ំ ព្ង និងឃុំខរង
- ចូលរួម្ខរៀរចំរិចចព្រជុព្ំ រចំព្ត្ីមាស្ ស្តីរីរម្ម វិធទ
ី ឹរសាអត្ និងអន្ទម្័យជនរទ ជាម្ួយអងគការនដគូរ

និងសាថរ័នពរ់រ័នធ។

