របាយការណ៍ប្រចាំខែមករា ឆ្ន ាំ ២០១៧ ររស់គម្ប្ោង IPLR, RIP
គម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង រវាងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ា សហព័នធអាលលឺម៉ង់ តាមរយៈធនាគារ
KfW និងរពះរាជាណាចរររមពុជា ដដ្លបាននឹងរំពុងអនុវតតម្ដ្ឋយ អងគភាពរគប្់រគងគម្រោង

ននររសួងអភិវឌ្ឍន៍

ជនប្ទ ោនចំនួន ០២ គម្រោង និងការងារដែទាំខួប្ដដ្លម្រប្ើរបាស់ែ វិកាប្ដ្ិភាគរប្ស់រាជរដ្ឋាភិបាល សរោប្់ឆ្នំ
២០១៧ ដ្ូចខាងម្រកាមៈ
I.

គម្ប្ោងអភិវឌ្ឍន៍ម្េដ្ឋារចនាសមព័នធម្សដ្ាកិចចម្ដ្ើមបីធានាចីរភាពកនុងការអនុវត្ត កាំខណទប្មង់ដ្ីធ្លី
(Economic

Infrastructure Programme to Sustain Land Reform Implementation “IPLR”)

IPLR ជាគម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងរវាងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ាសហព័នធអាលលម
ឺ ៉ង់ តាមរយៈ
ធនាគារ KfW ដដ្លោនទឹររបារ់ចន
ំ ួន ៩ លានអឺរ៊ូ និងរបារ់ប្ដ្ិភាគរប្ស់រាជរដ្ឋាភិបាលរមពុជា ចំនួន ០.៩ លាន
អីរ៊ូ ឬម្សមន
ើ ង
ឹ ១០%។ គម្រោងម្នះជាគម្រោងដដ្លបានប្ដងែរការអនុវតតការងារពីររសួងម្រៀប្ចំដដ្នដ្ី នគរូប្នីយរមម
និងសំណង់ ម្ហើយបាននឹងរំពុងអនុវតតម្លើម្ខតតចន
ំ ួន ០៥

សរោប្់រយៈម្ពល ៣ឆ្នំ (២០១៥ -២០១៧) និងដចរ

ម្ចញជា ២វគគគឺៈ វគគទី ១ អនុវតតម្លើម្ខតតរំពង់ឆ្នំង និងម្ខតតរំពង់ធំ និងវគគទី ២ អនុវតតម្លើម្ខតតររម្ចះ រតនគិ រី និង
មណឌលគិ រី។ គម្រោងម្នះម្តតតការយរចិតទ
ត ុរដ្ឋរ់ជាសំខាន់ម្លើៈ
- ការសាងសង់ផ្ូ លវែមីជនប្ទ
- ការសាងសង់សាលាម្រៀន
- ការសាងសង់សាពន និងលូម្ផ្េងៗ
- ការជីរអណូ ត ង ។ល។
I.1 លទធ ផ្លការងារសម្រមចបានរនង
ុ វគគទី ១៖
រ. ម្ខតតរព
ំ ង់ឆ្នំង
- បាននឹងរំពុងសាងសង់ផ្ូ លវរកាលររួសររហម ១ដខេ ោនរិចចសនាម្លខ IPLR-CHH-LOT1 រប្ដវងសរុប្
10.665 km. ពីភូមិតាំងរគួស ម្ៅភូមស
ិ ំប្ុរម្រគៀល រនង
ុ ឃុំរកាំងលាែ រសុរសាមគគីោនជ័យ សម្រមចបាន
រប្ោណ ៩៨ %
- បានប្ញ្ច ប្កា
់ រសាងសង់ផ្ូ លវរកាលររួសររហម ១ដខេ ោនរិចចសនាម្លខ IPLR-CHH-LOT2 រប្ដវង
សរុប្ 9.620 km ដដ្ល 1.120 Km. សថិតរនុងភូមិរល
តុ ោនជ័យនិងភូមិសុខដសនជ័យ រនុងឃុឈ
ំ ូរនិងឃុំ
ពាម, 4.450 Km. សថិតរនង
ុ ភូមិខាច់សនិងភូមិរល
តុ ោនជ័យ រនុងឃុំរកាំងលាែនិងឃុំសាែយជុរ,

3.350

Km. សថត
ិ រនុងភូមស
ិ ុខដសនជ័យ និងគិ រីអភិវឌ្ឍន៍ រនុងឃុំពាមនិងឃុំឈានម្ ើង និង 0.700 km. សថិតរនុង
ភូមិឈានម្ ើង ឃុំឈានម្ ង
ើ រសុរសាមគគោ
ី នជ័យ
ខ. ម្ខតតរព
ំ ង់ធំ

- បាននឹងរំពុងសាងសង់ផ្ូ លវរកាលររួសររហម និងផ្លូវរកាលម្ៅសព
ូ ីរជាន់រប្ម្ភទ DBST ១ដខេ ោនរិចច
សនាម្លខ IPLR-KPT-LOT1 រប្ដវងសរុប្ 23.100 km.ដដ្ល 10.670 Km. សថិតរនុងភូមិទីម្ពានិងភូមិ
ដរសរសម៉ រនុងឃុំទីម្ពា និង 12.431 Km. សថិតរនុងភូមិធមមនាែនិងភូមិទម្ី ពា រនង
ុ ឃុំតាំងររសាំង និងឃុំ
ទីម្ពា រសុរសនទុរ ម្ខតតរំពង់ធំ
I.2 លទធ ផ្លការងារសម្រមចបានរនង
ុ វគគទី ២៖
រ. ម្ខតតររម្ចះ
-

បាននឹងរំពុងសាងសង់ផ្ូ លវរកាលរគួសររហម ១ដខេ ោនរិចចសនាម្លខ IPLR-KCH-LOT1 រប្ដវងសរុប្
ី មបទានសងគមរិចច “សំប្ុរ” សថិតរនុង
12.000 km. ពីការុត ដ្ល់រាលជួរ (Section KCH-02) រនុងដ្ស
ភូមិការុត និងភូមិរាលជួរ ឃុំសំប្ុរ រសុរចិរតប្ូ រី ម្ខតតររម្ចះ

-

បាននឹងរំពុងសាងសង់ផ្ូ លវរកាលរគួសររហម ១ដខេ ោនរិចចសនាម្លខ IPLR-KCH-LOT2 រប្ដវងសរុប្
10.800 km. ពីអងគចានន់ ដ្ល់ចរ (Section KCH-05) រនុងដ្ីសមបទានសងគមរិចច “ដ្ឋរ” សថិតរនុង ឃុដ្ឋ
ំ រ
រសុរចិរតប្ូ រី ម្ខតតររម្ចះ

ខ. ម្ខតតរព
ំ ង់ឆ្នំង
-

បាននឹងរំពុងសាងសង់សាលាប្ឋមសិរាចំនន
ួ ១ខន ង ម្សមើនឹង ៣ប្នទប្់ សថិតរនុងភូមិសំប្ុរម្រគៀល ឃុំ
រកាំងលាែ រសុរសាមគគីោនជ័យ

គ. ម្ខតតមណឌលគិរី
-

បាននឹងរំពុងសាងសង់ផ្ូ លវរកាលរគួសររហម ១ដខេ ោនរិចចសនាម្លខ IPLR-MKR-LOT1 រប្ដវង
សរុប្ 8.672 Km. ពីផ្ូ លវជាតិ ម្លខ ៧៦ ម្ៅដរវសីោ (Section MKR-01) សថត
ិ រនុងឃុំដរសខទុ ម រសុរ
ដរវសីោ ម្ខតតមណឌលគិ រី។

-

បាននឹងរំពុងសាងសង់សាលាប្ឋមសិរាចំនន
ួ ១ខន ង ម្សមើនឹង ៥ប្នទប្់ សថត
ិ រនុងភូមិដរសខទុ ម ឃុំដរសខទុ ម
រសុរដរវសីោ

ឃ. ម្ខតតរតនគិរី
-

បាននឹងរំពុងសាងសង់ផ្ូ លវរកាលរគួសររហម ១ដខេរប្ដវង 700 ម. ម្ៅភូមិររឡា ឃុំប្៉ូយ រសុរអូរជុំ

-

បាននឹងរំពុងសាងសង់សាលាប្ឋមសិរាចំនន
ួ ១ខន ង ម្សមើនឹង ៣ប្នទប្់ សថត
ិ រនង
ុ ភូមិឡាអុន
ី ដរស ឃុត
ំ ឺន
រសុររូនមុំ

II.

កមម វិធ្ីខកលមអម្េដ្ឋារចនាសមព័នធជនរទ ជាំហានទី ៤
(Rural Infrastructure Programme Phase IV “ RIP-IV”)

RIP-IV ជាគម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងរវាងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ាសហព័នធអាលលម
ឺ ៉ង់ តាមរ
យៈធនាគារ KfW និងរាជរដ្ឋាភិបាលរមពុជា ដដ្លោនទឹររបារ់ដ្ូចខាងម្រកាម៖
- ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងរប្ស់សាធារណរដ្ាសហព័នធអាលលឺម៉ង់ តាមរយៈធនាគារ

KfW ោនទឹររបារ់

ចំនួន ១១ លានអឺរ៊ូ និងែវិកាប្ដ្ិភាគរប្ស់រាជរដ្ឋាភិបាលរមពុជា ចំនួន ១.១ លានអីរ៊ូ ឬម្សមើនឹង ១០%
ម្ដ្ឋយអនុវតតម្លើម្ខតតចន
ំ ួន ៤ គឺៈ ម្ខតតបាត់ដ្ប្
ំ ង ប្នាទយោនជ័យ ឧតតរោនជ័យ និង ម្ខតតរពះវិហារ
- និងែវិកាប្ដ្ិភាគរប្ស់រាជរដ្ឋាភិបាលរមពុជា ចំនួន ៣.៣ លានដ្ុលាលរសហរដ្ាអាម្មរិរម្ទៀត សរោប្់
ការងារដែទាំរប្ចានំឆ្នំ ដដ្លោនរយៈម្ពលរំរិល ៣ឆ្នំ ប្នតប្នាទប្់ (២០១៨-២០២០) ម្ហើយនឹង
អនុវតតម្លើម្ខតតចំនួន ១២គឺ ម្ខតតបាត់ដ្ប្
ំ ង់ ប្នាទយោនជ័យ ឧតតរោនជ័យ រពះវិហារ រំពង់សពឺ រំពង់ឆ្នំង
រំពង់ធំ ម្សៀមរាប្ នរពដវង រំពង់ចានម តបូងឃមុ ំ និងម្ខតតររម្ចះ។
១. លទធ ផ្លការងារសម្រមចបាន៖
-បាននឹងរំពុងចល័តម្រគឿងចររ សរោប្់ដ្ំម្ណើរការសាងសង់ផ្ូ លវ។
III.

ការងារខែទាំែួរឆ្ន ាំ ២០១៧៖
ិ គជាមួយរមម វិធីដរលមអម្ហដ្ឋារចនាសមព័នធ
ការងារដែទាំឆ្នំ ២០១៧ ជាដផ្នរមួយននការចូលរួមរបារ់ប្ដ្ភា

ជនប្ទជំហានទី ៣ (RIP-III) ។ រាជរដ្ឋាភិបាលរមពុជា បានសម្រមចចូលរួមរបារ់ប្ដ្ិភាគចំនួន ២,២ លានដ្ុលាលរ
សហរដ្ាអាម្មរិរ រប្ចានំឆ្នំ ដដ្លការចូលរួមម្នះ ោនរយៈម្ពល ៣ឆ្នំ (២០១៥-២០១៧)។
រនុងឆ្នំ ២០១៧ អងគភាពរគប្់រគងគម្រោង (PMU) តាមរយៈអងគភាពអនុវតតគម្រោង (PIUs) តាមប្ណា
ត
ម្ខតតបានម្លើរដខេផ្លូវអទិភាពសរោប្់ម្ធែើការដែទាំជាលរខណៈខួប្ រប្ដវងសរុប្រប្ោណ 200 Km. ម្ហើយម្រតៀមអនុវតត
ម្លើម្ខតតម្គាលម្ៅទាំង ៨ រប្ស់គម្រោង RIP-III គឺៈ ម្ខតតរំពង់សពឺ រំពង់ឆ្នំង រំពង់ធំ ម្សៀមរាប្ នរពដវង រំពង់ចានម
តបូងឃមុ ំ និងម្ខតតររម្ចះ ។
អគគនាយករងរម្ចចកម្ទស
និងជានាយកគម្ប្ោងRIP-II/FRRI

