របាយការណ៏ប្រចាំខែ មិថនា
ុ ឆ្ន ាំ ២០១៧ ររស់មន្ទរី អភិវឌ្ឍន្៍ជន្រទខែត្តត្បូងឃ្មាំ
I.ខសចក្តីខ្តើម
ខេត្តត្បូងឃ្ម ុំ មានចមាាយប្រមាណ ១៧២ គ.ម ពីទីប្រមងភ្នុំខពញតាមផ្លូវជាត្ិខេេ៧។ ខេត្តត្បូងឃ្ម ុំមានប្ពុំ
ប្រទេ់ជារ់៣ខេត្ត និងប្រខទសខវៀត្ណាម។ ខាងខ ើងជារ់នឹងខេត្តប្រខចេះ ខាងេិចជារ់នឹងខេត្តរុំពង់ចាម ខាង
ត្បូងនឹងខេត្តព្ប្ពវវង ខាងខរើត្ជារ់ខេត្តប្រខចេះ និងប្រខទសខវៀត្ណាម ។
រចចមរបននខេត្តត្បូងឃ្ម ុំ វចរខចញជា ប្សមរ-ប្រមង ឃ-ុំ សង្កាត្់ និងភ្ូមិរដ្ឋបាេ វដ្េមានប្រមងចុំនួន០១
សង្កាត្់០២ និងប្សមរចុំនន
ួ ០៦ មានឃុំចុំនន
ួ ៦២ ខស្ើនង
ឹ ៨៦៥ ភ្ូមិ។
ី ររ ៥,២៥០.៥១ គ.ម២ ខ ើយមានអុំខណាយផ្េធម្ជាត្ិយ៉ាងេអប្រខសើរដ្េ់
សាលាខេត្តត្បូងឃ្ម ុំមានព្ផ្ៃដ្ស
ដ្ុំណាុំ រសិរម្ដ្ុំណាុំខសបៀង រសិឧសា រម្ផ្ងវដ្រ។ ខេត្តត្បូងឃ្ម ុំ មានប្រជាពេរដ្ឋសររ ៨៤៤,៣១៤ នារ់ចុំនួន
ប្គួសារសររ ១៨៣,៦៥២ ប្គួសារ ចុំនួនស្តសតីសររ ៤២៦,៨១១ នារ់។
II.ស្ថាន្ភាពមន្ទ ីរ
 ស្ថានភាពបុគ្គលិកមន្តនរីរាជការមានក្កបខ័ណ្ធ
– ប្រមស

ចុំនួន ៤៤នារ់

– ប្សី

ចុំនួន ៩នារ់

សរុប

ចំនន
ួ ៣៥នាក់

 មន្តនរីរាជការសាត
ិ នៅការភាពទំននរ

(គ្មាន)

 មន្តនរីដែលកំពុងន្វើកាសហការជាមួយអងគការនសេងៗ
– មស្តនតីសត្
ិ ថ រនមងភាពទុំខនរ គ្ម្នខរៀវត្សន៍
– មស្តនតីរុំពងស ការជាមួយអងគការអនតរជាត្ិ-ជាត្ិ
– អងគការ ADB

០៥នារ់

– រម្ វិធី RIP

០៣នារ់

– គខប្មាងឥណទានប្រសួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ នរទមានមស្តនតីអនវត្តន៍គខប្មាងចុំនន
ួ ០៦នារ់
មនៃីរអភ្ិវឌ្ឍន៍ នរទខេត្តត្បូងឃ្ម ុំ

ជាអងគភាព ុំនាញមួយសថត្
ិ ខប្កាមឱវាទវេសរខណា
ត យររស់ប្រសួងអភ្ិវឌ្ឍន៍

នរទនិងជាវេសទទឹងររស់សាលាខេត្តត្បូងឃ្ម ុំ។ខ យ
ើ មានរគគេិរមស្តនតប្ី ររេ័ណឌសររ ៣៥នារ់ ប្សីមា
ត ន ០៥នារ់
ខ ើយមនៃីរមានការិយេ័យ ុំនាញចុំនន
ួ ១០ ការិយេ័យថ្ននរ់ខេត្ត ការិយេ័យថ្ននរ់ប្សមរ ០៦ និងការិយេ័យ
ប្រមង០១ ខ ើយថ្ននរ់ដ្ឹរនាុំមនៃីរ ០៤រូរ គឺប្រធានមនៃីរ ០១រូរ អនប្រធានមនៃីរ ០៣រូរ ប្រធាន- អនប្រធាន
ការិយេ័យថ្ននរ់ខេត្ត និងមស្តនតី ខប្កាមឱវាទចុំនន
ួ ៣១រូរ។
១. ការិយាល័យ្លូវជន្រទ
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 ចេះពិនត្
ិ យការង្ករ ួស េផ្លូវេរខណៈេួរ ចុំនន
ួ ៧វេស

ប្រវវងសររ ៣៦,៤៤០វម៉ាប្ត្ និងេូប្គរ់ប្រខភ្ទ

ចុំនួន ២៤រវនលង សខប្មចបាន ៦០%។
 ចេះពិនត្
ិ យកាង្ករ ួស េផ្លូវេរខណៈរនាៃន់ចន
ុំ ួន ២វេស ប្រវវង ៤,៨០០វម៉ាប្ត្ សខប្មចបាន ១០០%។
 ចេះខធវើរចចមរបននភាពវេសផ្លូវ ប្រខភ្ទទី១ និងប្រខភ្ទទី២ ចុំនួន៣វេស ប្រវវង ៤៥,០០០វម៉ាប្ត្។
២. ការិយាល័យ្គត្់្គង់ទឹក្ស្ថាត្ជន្រទ
 ចូេរួមស ការណ៍ភាគីគខប្មាងចិនខដ្ើមបីចេះសិរាររទីតាុំងសាងសង់អណូ ត ង Afridev ខៅប្សមរត្បូងឃ្ម ុំ។
 បានស ការណ៍អងគការ ១០០១ ខដ្ើមបីចេះពិនត្
ិ យការសាងសង់សាថនីផ្េិត្ទឹរសាអត្ ខៅឃុំចរ ប្សមរអូររុំង។
៣. ការិយាល័យខថទាំសុែភាពរឋមជន្រទ
 បានចេះខៅខរើរវគគរណ្មេះរណា
្ េស្ីពី ការផ្លលស់រូរ្ ឥរិយរថខេើការង្ករខេើររមពស់អនាម័យ នរទ ខៅ
សាលាប្សមរ ត្ុំវររ វដ្េមានអនរចូេរួមចុំនន
ួ ១២ នារ់ មានប្សី ចុំនួន ០៦នារ់។
 បានចេះខៅ ឃុំដ្ូនត្ី ខដ្ើមបីគូរវផ្នទីភ្ូមិ វដ្េមានភ្ូមច
ិ ុំនួន ២១ ភ្ូមិខៅរនមងឃុំដ្ន
ូ ត្ី។
 បានចូេរួមអរអរសាទរដ្េ់ភ្ូមិ រញ្ឈរ់ការរខនាៃររង់ពាសវាេពាសកាេ((ODF) បានចុំនួន ០៣ភ្ូមិ ០២
ភ្ូមិខៅឃុំដ្ន
ូ ត្ី និង០១ភ្ូមិ ខៅឃុំររ់ ខៅប្សមរពញាវប្ររ ខេត្តត្បូងឃ្ម ុំ។
៤. ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន្៍សហគមន្៍
 ចូេរួមសប្មរសប្មួេវគគរណតមេះរណា
ត េដ្េ់ នរខង្កគេភ្ូមិសីព
ត ីការគូវផ្នទីភ្ូមិ

និងការប្គរ់ប្គងអនាម័

យភ្ូមិ ។
 ចូេរួមសិកាខសាលាសតីពីការ ួយពប្ងឹងស គមន៏មូេដ្ឋឋន

រនមងដ្ុំខណើរការផ្េិត្

និងដ្ឋុំដ្េះរូនខ

ខើ ៅ

សរេវិទាេ័យ ខ ង សុំ រិន ត្បូងឃ្ម ុំ ។
 ចូេរួមប្ត្ួត្ពិនត្
ិ យការរីរចុំខ រីនររស់ គខប្មាងអភ្ិវឌ្ឍន៍ នរទចប្មមេះ ខៅភ្ូមលា
ិ វ ត្ូច ឃុំគរ ប្សមរត្បូងឃ្ម ុំ ។
 ចូេរួមប្រ ផ្
ុំ សពវផ្ាយ ពនយេ់វណនាុំ ពីេលឹមសារទប្មង់វាយត្ព្មលពារ់

រណា
ត េឆមាសទី២ ព្នគខប្មាង

អភ្ិវឌ្ឍន៍ នរទចប្មមេះខដ្ឋយខប្រើប្បាស់ វិធីសាស្តសតចេនាភ្ូមិថ្ី ខៅមនៃីរ អភ្ិវឌ្ឍន៍ នរទខេត្តត្បូងឃ្ម ុំ ខដ្ឋយ
មានការអខញ្ជញ
ើ ចូេរួមពី នា
ុំ ញការរូខរ៉េ និងប្រមមការង្ករប្រសួង។
 ចូេរួមជាមួយអនរស្ប្គ័ចត្
ិ ត KOICA ប្រ ុំរុំខពញរប្មងសុំនួរ ពារ់រណា
ត េ ឆមាសទី២ ព្នការអនវត្តន៍
គខប្មាងចេនាភ្ូមិថ្ី ខៅភ្ូមិ លាវត្ូច ឃុំគរ អនរចូេរួម ១០នារ់ ប្សី២។
 ចូេរួមជាមួយអនរស្ប្គ័ចត្
ិ ត KOICA ប្រ ុំរុំខពញរប្មងសុំនួរ ពារ់រណា
ត េឆមាសទី២ ព្នការអនវត្តន៍
គខប្មាងចេនាភ្ូមិថ្ី ខៅភ្ូមិ រាេរឹងខសេះ ឃុំគរ អនរចូេរួម ១០នារ់ ប្សី២។
 ចូេរួមជាមួយអនរស្ប្គ័ចត្
ិ ត KOICA ប្រ ុំរុំខពញរប្មងសុំនួរ ពារ់រណា
ត េ ឆមាសទី២ ព្នការអនវត្តន៍
គខប្មាងចេនាភ្ូមិថ្ី ខៅភ្ូមិ ប្ត្ពាុំងរី ឃុំគរ អនរចូេរួម ១០នារ់ ប្សី២។
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៥. ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន្៍ខសដ្ឋក្ិចចជន្រទ

ទីតាុំងសរម្ភាព

អនរចូេរួម

េ.រ

េទធ ផ្េ

សរម្ភាព
ខេត្ត/ប្រមង

ប្សមរ ឃុំ

ភ្ូមិ

ខទាេ

ប្រមម

អនរេច ីសររ

ប្សី

(ដ្លាលរ)

186

24

210

163

175,262.23

សាច់ប្បារ់
១

ត្បូងឃ្ម ុំ

4

10

23

រនមងព្ដ្អត្ិថិ
ន

២

ប្បារ់ខដ្ើមប្រមូេបានសររៈ

16,780.25

៣

ប្បារ់ខដ្ើមរខញ្ច ញខោយេច ស
ី ររៈ

៤

ការប្បារ់ប្រមូេបានសររៈ

00
3.652.68

៦. ការិយាល័យខ្ន្ការ ន្ិងសាិត្ិ
 ខរៀរចុំរបាយការណ៍ប្រចាុំវេមិថនា ២០១៧ររស់មនៃីរ។

III.ការសន្នដ្ឋ
ិ ឋ ន្ ន្ិងវាយត្ាំលល
ល.រ
១

២
៣

៤

៥

បញ្ហាប្បឈមសំខាន់ៗ

សំណ

េវ េះមខធាបាយចេះមូេដ្ឋឋន

មិនទាន់ខដ្ឋេះប្សាយ

ប្រជាពេរដ្ឋេចីប្បារ់មយ
ួ ចុំនួនចុំណារប្សមរខៅឆ្ងាយ

មិនទាន់ខដ្ឋេះប្សាយ

អត្ិថិ នមានរញ្ហាមេរររររស់គ្មត្់ររ យ
័ និង
ផ្េិត្ផ្េចេះខថ្នរ
សាថរ័ន អងគការខផ្សងៗខធវើប្រត្ិរត្តកា
ិ រឥណទាន មាន
ខប្ចើនរនង
ម ភ្ូមិខគ្មេខៅ

ើ ណ ោះប្ាយ

អត្ិថិ នខៅវត្សងរំខលាេះ តាមេទធ ភាពររស់គ្មត្់

មិនទាន់ខដ្ឋេះប្សាយ
ខៅវត្រនតខោយគ្មត្់េចី រ៉ាវនតសិរាពី ីវភាពររស់អត្ិថិ

ប្រជាពេរដ្ឋមយ
ួ ចុំនួនេច ីប្បារ់ប្ត្ួត្ខប្ចើនសាថរ័ន

នជាមន តាមរយៈគណរម្ការភ្ូមិ ួយស ការណ៍

IV.ទិសខៅការងារប្ត្ូវអន្ុវត្តខៅក្នមងខែរនាទរ់
 រនតខគ្មេការណ៍ជាមួយអងាកាព្ដ្គូរនមងការ ុំរញស គមន៍ដ្ឹរនាុំ អនវត្តន៍អនាម័យ។
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 មស្តនតកា
ី រិយេ័យអភ្ិវឌ្ឍន៍ស

គមន៍ចេ
ូ រួមសប្មរសប្មួេជាមួយ ប្រធានគ.អ.ភ្ រនមងការសប្មរ សប្មួេ

រនមងការខរៀរចុំសរម្ភាពការង្ករអភ្ិវឌ្ឍន៍ចប្មមេះររស់នាយរដ្ឋឋនអភ្ិវឌ្ឍន៍ស គមន៍ និងគខប្មាងអភ្ិវឌ្ឍន៍
នរទខដ្ឋយខប្រើប្បាស់ វិធសា
ី ស្តសតចេនាភ្ូមិថ្ី ខៅភ្ូមខិ គ្មេខៅទាុំង៥ភ្ូមព្ិ ន ឃុំគរ ប្សមរត្បូងឃ្ម ុំ ខេត្ត
ត្បូងឃ្ម ុំ ។
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