របាយការណ៍ប្រចាំខែកកកដា ឆ្ន ាំ ២០១៤ ររស់មន្ទ ីរអភិវឌ្ឍន្៍ជន្រទខែត្តប្រះវិហារ
I. ស្ថានភាពការងាររបស់មនទ ីរ
១. ការិយាល័យ រដ្ឋបាល ន្ិងកិច្ចការទូខៅ
-ស្ថានភាពបុគ្ល
គ ក
ិ មន្រនតរា
ី ជការកនង
ុ មនទរី
ការងារគ្គ្ប់គ្គ្ងនិងដឹកនាំមនទីរមានថ្ននក់ដឹកនាំចាំនន
ួ ៣ រូប (គ្បធានមនទីរនិង អនុគ្បធានមនទីរ ២ រូប)
និងមានការិយាល័យជាំនញចាំនួន ១០ការិយាល័យ៖
១-ការិយាល័យ រដ្ឋបាល និងកិច្ចការទូទៅ
២-ការិយាល័យ ផែនការ-ស្ថិតិ
៣-ការិយាល័យ គណទនយយ និងហិរញ្ញវតថុ
៤-ការិយាល័យ បណ្ុុះបណ្ត
្ ល និងស្រាវស្រាវ
៥-ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ស្ហគមន៏
៦-ការិយាល័យ ែគត់ែង
គ ់ទឹកជនបទ
៧-ការិយាល័យ ផែទាំស្ុខភាពជនបទ
៨-ការិយាល័យ អភិវឌ្ឍន៍ទស្ដ្ឋកិច្ចជនបទ
៩-ការិយាល័យ ែលូវជនបទ
១០-ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ជនាតិទដ្ើមភាគតិច្ និងមានកា រិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ជនបទស្រស្ុកច្ាំននន ០៧
និងស្រកុងច្ាំននន ០១។
១.១ ចំនួនមន្រនត ីរាជការ
- ស្រុប

៖ ២៦នាក់

- ស្របុស្

៖ ២២នាក់

- ស្រស្ី

៖ ០៤នាក់

- ច្ាំនននស្របពនធមន្តន្ីរាជការ

៖ ១១ នាក់

- ច្ាំនននកូន

៖ ២០ នាក់

- អវត្មាន

៖ ០៤ នាក់

- ច្ាំនននមន្តន្រា
ី ជការទែេរច្ូល

៖ ០០ នាក់

- ច្ាំនននមន្តន្រា
ី ជការស្រកបខ័ណឌែមី

៖ ០០ នាក់

- ច្ាំនននមន្តន្រា
ី ជការផដ្លទៅបាំទពញទបស្កកមមទៅបរទទស្

៖ ០១ នាក់

- ច្ាំនននមន្តន្រា
ី ជការស្ហការ ាមនយកមម វិធី និងាដដ្គូអងគការនានា

៖ ០៧ នាក់

ល.រ

នាម និងទោត្នាម

ទភទ

មុខងារ

ស្ហការាមនយអងគការ ឬកមម វធ
ិ ី
- គទស្រមាងឧបតថមភទស្បៀងបផនថម-ហិរញ្ញបបទនបផនថម (ADB)

១

ទស្ង ារី

ប

ស្របធានមនេ ីរ

- កមម វិធីែគត់ែគង់ទឹកាាត និងអនាម័យជនបទ ទស្រកាម ជាំននយហិរញ្ញ
បបទនយូនីទស្ហវ

២

ម៉ប់ ធី រិត

ប

អនុស្របធានមនេ ីរ

៣

ឈុន បន
ុ ថេង

ប

ស្របធានការិយាល័យ

កមម វិធីែគត់ែគង់ទឹកាាត និងអនាម័យជនបទ ទស្រកាមជាំននយហិរញ្ញ
បបទនយូនីទស្ហវ
គទស្រមាងឧបតថមភទស្បៀងបផនថម-ហិរញ្ញបបទនបផនថម (ADB)
- គទស្រមាងឧបតថមភទស្បៀងបផនថម-ហិរញ្ញបបទន បផនថម (ADB)

៤

ញាណ គង់

ប

មន្តន្ី

- កមម វិធីែគត់ែគង់ទឹកាាត និងអនាម័យជនបទ ទស្រកាម ជាំននយហិរញ្ញ
បបទនយូនីទស្ហវ

៥

ឃិត សុធារា៉ា

ប

មន្តន្ី

៦

ឌុល បូលីន

ប

មន្តន្ី

៧

ឆាយ ស្ុវណ្តា

ស្

មន្តន្ី

គទស្រមាងឧបតថមភទស្បៀងបផនថម-ហិរញ្ញបបទនបផនថម (ADB)
កមម វិធីែគត់ែគង់ទឹកាាត និងអនាម័យជនបទ ទស្រកាមជាំននយ ហិរញ្ញ
បបទនយូនីទស្ហវ
កមម វិធីែគត់ែគង់ទឹកាាត និងអនាម័យជនបទ ទស្រកាមជាំននយ ហិរញ្ញ
បបទនយូនីទស្ហវ

១.២ ការងារលិខត
ិ ចចញ-ចូល
បានថ្វច
ើ រាចរលិខត
ិ ស្ថនម កនង
ុ ថនោះមាន៖
- មនទីរបានថចញលិខត
ិ ថបសកកមម

ចាំនួន ០៥

ចាប់

- មនទីរបានថចញលិខត
ិ ថៅស្ថាប័ននន និងកនុងមនទីរ

ចាំនួន ៣៤ ចាប់

- បានទទួលលិខត
ិ ចូលពីគ្គ្ប់ស្ថាប័ននន

ចាំនួន ៤០

ចាប់

- លិខត
ិ ថសេងៗ

ចាំនួន ០៤

ចាប់

១.៣ ការងាររដ្ឋបាល ន្ិងបុគ្គលិក
- បានថរៀបច្ាំលខ
ិ ត
ិ អនុញ្ញាតិចាប់ឈប់សគ្មាកថសេងៗជូន
មន្រនតរា
ី ជការថចញថោយមនទរី

ចាំនួន ០២ ចាប់

- បានចូលរួមគ្បជុាំថគ្ៅថខតត

ចាំនួន ០៤

ថលើក

- បានចូលរួមគ្បជុាំកនុងថខតត

ចាំនួន ០៦

ថលើក

- បានចូលរួមគ្បជុាំផ្សទកនុងមនទីរ

ចាំនួន ០១

ថលើក

១.៤ ការងារចបៀវតស និងពលកមម
- បានថរៀបចាំថបៀវតេជូនមគ្នីរា
ត ជការថ្ននក់មនទីរគ្បចាំខខនីមួយៗ។
២. ការិយាល័យគណខន្យយ ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ
 ស្របភពែ វិការដ្ឋែល
្ ់

+ ែវិកាអនុមត
័ ឆា
្ ន ាំ២០១៤

= ៤៤៨.២០០.០០០៛០០

- ស្របាក់ជាំពូក ៦០

= ៤០.៥០០.០០០៛០០

- ស្របាក់ជាំពូក ៦១

= ១០៥.៥០០.០០០៛០០

- ស្របាក់ជាំពូក ៦២

= ៦៥.៥០០.០០០៛០០

- ស្របាក់ជាំពូក ៦៤

= ២៣៦.៤០០.០០០៛០០

- ស្របាក់ជាំពូក ៦៣

= ៣០០.០០០៛០០

+ ែវិកាច្ាំណ្តយស្ស្រមាប់ផខកកកដា ឆានាំ២០១៤

= ៤៦.៧៩០.៧៦០៛០០

- ស្របាក់ជាំពូក ៦០

= ០០៛០០

- ស្របាក់ជាំពូក ៦១

= ០០៛០០

- ស្របាក់ជាំពូក ៦២

= ០០៛០០

- ស្របាក់ជាំពូក ៦៤

= ៤៦.៧៩០.៧៦០៛០០

- ស្របាក់ជាំពូក ៦៣

= ០០រ០០

- បានទបើកស្របាក់ទបៀវតសជូនមន្តន្ីរាជការ ស្ស្រមាប់ផខកកកដា ឆានាំ២០១៤
- ដែៃទី ១៥ ផខកកកដា ឆានាំ២០១៤ ទទនលគណៈស្របតិភូឯកឧត្មរដ្ឋមស្រនីស្រ្ កស្នងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
- ដែៃទី ២០-២២ ផខកកកដា ឆានាំ ២០១៤ បាំទពញទបស្កកមមទៅភនទាំ ពញ ច្ូលរនមស្របជុព
ាំ ិភាកា
កស្រមិតជាំនាញទលើគទស្រមាងផែនការច្ាំណូល-ច្ាំណ្តយែវិកាឆានាំ២០១៥។
- ដែៃទី ២៤-២៦ ផខកកកដា ឆានាំ ២០១៤ បាំទពញទបស្កកមមទខត្កាំពង់ចាម ច្ូលរនមវគគបណ្ុុះ
បណ្ត
្ លពស្រងឹងស្មតថភាពអនុវត្ែ វិកាកមម វិធី។
- ស្ាំទណើស្ុាំធានាច្ាំណ្តយគស្រមាងជនស្ជុលរបងមនីេរ

និងទិញស្មាភរៈបរិកាារដាក់ជូនអភិបាល

ហិរញ្ញវតថទុ ខត្។
៥. ការងារទំនាក់ទំនងស្ថធារណៈ
- ដែៃទី ១៥-១៦ ផខកកកដា ឆានាំ ២០១៤ ថ្ននក់ដ្ឹកនាាំមនេីរ និងមន្តន្ីរាជការដនមនេីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទខត្
ស្រពុះវិហារ បានច្ូលរនមាមនយគណៈស្របតិភូច្ុះុ ផស្វងយល់ការងារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទៅទខត្ស្រពុះវិហារ
ពីការងាររីកច្ទស្រមើន និងបញ្ហាស្របឈមនានា ទស្រកាមការដ្ឹកនាាំ ទដាយ ឯកឧត្មបណឌត
ិ ម៉ា៉ុក ម៉ាខរ៉េត្
ស្របធានគណៈកមមការទី ៣ ដនរដ្ឋស្ភា និង ឯកឧត្ម ជា ស៉ុផារ៉េ រដ្ឋមន្តន្ីស្រកស្នងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។
- ដែៃទី ០៦-០៩ ផខកកកដា ឆានាំ ២០១៤ ទោក ម៉ប់ ធី រត
ិ អនុស្របធានមនេីរ បានទៅទស្សនៈកិច្ចស្ិកា
ទៅទខត្ឧបន
ុ រាជធានី ដនស្រពុះរាាណ្តច្ស្រកដែ ស្្ីពីជាំនាញស្រគប់ស្រគងអភិវឌ្ឍន៍អន្រាតិ។
II. សកមមភាពការងារតាមវិស័យ
១. សកមមភារផ្លូវជន្រទ

១.១ លទធ ផ្លសខប្មច្បាន្
 ស្រកុមការងារទរៀបច្ាំបញ្ជីារទពើភ័ណឌនិងមូលដាឋនទិនននយ
័ ែលូវជនបទថ្ននក់ទខត្

បានច្ុុះស្រស្ង់ទិនននយ
័

ែលូវជនបទ ទទនលបានលទធ ែលដ្ូច្ខាងទស្រកាម ៖
- ែលូវស្របទភទទលខ ០១

ច្ាំននន ០៣ ផខស

ស្របផវង ៨៤.១ គីទបូផម៉ស្រត

- ែលូវស្របទភទទលខ ០២ ច្ាំននន ១៣ ផខស

ស្របផវង ២៥៧.៩ គីទបូផម៉ស្រត

- ែលូវស្របទភទទលខ ០៣ ច្ាំននន ៣៥ ផខស

ស្របផវង ៣៦៩.៩ គីទបូផម៉ស្រត

- ែលូវស្របទភទទលខ ០៤

ច្ាំននន ២៩៩ ផខស ស្របផវង ៤១៨.៣២៣ គីទបូផម៉ស្រត

- ទធវើការផែទាំាលកាណៈខនបែលូវស្រកាលស្រគួស្ស្រកហមច្ាំនន
ន ០១ ផខសស្របផវង ៧.០០០ ផម៉ស្រត និងលូច្ាំននន
១០ កផនលង ស្ទស្រមច្បាន ៣០ %ស្ថិតទៅឃុាំយាង ស្រស្ុកាាំកាន្ ទខត្ស្រពុះវិហារគទស្រមាងឆានាំ ២០១៤។
- ការងារគទស្រមាងទឹកជាំនន់ែូ លវស្រកាលស្រគួស្ស្រកហមច្ាំនន
ន ០១ ផខស ស្របផវង ១២.៥០០ ផម៉ស្រត និងលូស្រគប់
ុ ផតបងមានជ័យ
ស្របទភទច្ាំននន ១១ កផនលងស្ទស្រមច្បាន ៦០% ស្ថត
ិ ទៅឃុស្រាំ ពុះឃ្លង
ាំ ,ឃុាំរកា ស្រស្ក
និងស្រស្ុករទវៀង ទខត្ស្រពុះវិហារគទស្រមាងឆានាំ ២០១៤ ។
១.២ សកមមភារការងារច្៉ុះប្សង់ទិន្នន្័យ
- ស្របទភទទលខ០៣ ច្ាំននន ០១ផខស ស្របផវង ៨.៨ គម
១.៣ ការងារខ្វ ើរច្ចុរបន្ន ភារ
- ស្របទភទទលខ០១ ច្ាំនន
ន ០១ផខស ស្របផវង ៣២.៤ គម (005-T1-16-04,05,07-Chey Sen ,Tbeng
Meanchey,Rovieng-32.400m)
២. ការងារផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ
- បានទលើកគទស្រមាងស្ាំទណើស្ស្រមាប់អនុវត្គទស្រមាងផែនការឆានាំ ២០១៥ ជូនទៅនាយកដាឋនែគតែ
់ ង
គ ់ទឹក
ជនបទ។
- ដែៃទី ១៨ ផខកកកដា ឆានាំ ២០១៤ ទោក ម៉ប់ ធី រិត អនុស្របធានមនេីរ បានច្ូលរនមស្របជុាំច្រចារដែលទលើការ
ងារាងស្ង់ និងជនស្ជុលអណូ្ ង ជីកស្របឡាយ និងា្រស្រស្ុះ ទៅទីស្ីកា
្ រស្រកស្នងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។
៣. ការងារថែទំសុខភាពជនបទ
- មន្តន្ីមនេីរច្ាំននន ០២ រូបបានច្ុុះស្ហការាមនយអងគការ FLD ស្របចាាំទខត្ស្រពុះវិហារ បានច្ុុះទៅ
ុ
បាំែុស្ដ្ល់ស្ហគមន៍ស្ីព
្ ស្
ី ហគមន៍ដ្ឹកនាាំ អនុវត្អនាម័យទាំងស្រស្ុង (CLTS) ច្ាំននន ០៤ ស្រស្ក
ទស្មន
ើ ឹង ៨ ឃុាំ ទស្មើនឹង ១៦ ភូមិ ផដ្លមានអនកច្ូលរនមស្រុប ២៤៩ នាក់ កនុងទនាុះស្រស្ី ៥៣ នាក់។
៤. ការងារអភិវឌ្ឍន៍សហគ្មន៍
- ដែៃទី ១០ ផខកកកដា ឆានាំ ២០១៤ ទោក ហនរ កុលវ័ន្ ស្របធាននាយកដាឋនអភិវឌ្ឍន៍ស្ហគមន៍ និង
ទោក ទស្ង ារី ស្របធានមនេីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទខត្ស្រពុះវិហារ រនមទាំងទមបញ្ហជការកងពលធាំអន្

រាគមន៍ទលខ ៣ បានច្ូលរនមផច្កកូនទឈើហប
ូ ផែលច្ាំនន
ន ៣៤០ ទដ្ើម កូនស្រតីច្រាំ ុុះ ៦០០ កាល ទស្មើ
នឹង ៣៤ ស្រគួារ និងស្របគល់ស្រស្ុះស្រគួារច្ាំននន ២ ស្រស្ុះ។
៥. ការងារ NGOs
- ថៅផ្េៃទី២៤-២៦ ផខមិែុនា ឆ្នាំ២០១៤ មន្រនតីមនទីរចាំនន
ួ ០២នក់បានថ្វកា
ើ រសហការជាមួយ អងគការ
ទសេនៈពិភពថោកគ្បចាំគ្សុកជ័យផស្ន

ថដើមបីបណតុោះបណ្ត
ត លសតីពីការងារជួសជុលអណូ ត ងសនប់

Afridevដល់គ្កុមថគ្បើគ្បាស់ទឹកស្ថាត និងអនម័យ ខដលមានអនកចូលរួម ផ្េៃទី ១ សរុប ៣៣ នក់
កនុងថនោះគ្សី ១៨ នក់ ផ្េៃទី ២ សរុប ១៧ នក់ កនុងថនោះគ្សី ០៦ នក់ និងផ្េៃទី ៣ សរុប ០៩ នក់
កនុងថនោះគ្សី០៣នក់ថោយគ្កុមនីមួយៗគ្តូវបានបថគ្ងៀនជាគ្ទឹសី ត (ថពលគ្ពឹក) និងការអនុវតតជាក់
ខសតង (ថពលរថសៀល) ថោយសួរសាំនរួ បាំសុស។
- ថៅផ្េៃទី ០៧ ផខកកកដា ឆ្នាំ ២០១៤ មន្រនតីមនទីរចាំនន
ួ ០២ នក់ បានថ្វើការសហការជាមួយ អងគការ
ទសេនៈពិភពថោកគ្បចាំគ្សុកផតបងមានជ័យថដើមបីសគ្មបសគ្មួលអងគគ្បជុាំពិភាកា

និងអនុម័ត

លកខនិក
ត ៈសហគ្មន៏ថគ្បើគ្បាស់ទឹក គ្បព័នធខចកចយទឹកខ្ននតតូច ថៅភូមថិ ោធិ៍ ឃុាំថោធិ៍ គ្សុកខតបង
មានជ័យ ខដលមានអនកចូលរួមជាថមឃុាំ ថមភូមិ សមាសភាពគ្ណៈកមាមការថគ្បើគ្បាស់ទឹក និង
សមាជិក អនកថគ្បើគ្បាស់ទក
ឹ សរុប ៣៩ នក់ កនុងថនោះគ្សី ១៨។
- ដែៃទី ០៧-០៨ ផខកកកដា ឆានាំ ២០១៤ មន្តន្ីមនេីរច្ាំននន ០១ រូប បានច្ូលរនមស្ស្រមបស្ស្រមួលវគគបណ្ុុះ
បណ្ត
្ លស្្ីពីកមម វិធី CLTS ទៅភូមិទោធិ៍ និងភូមិអូរកក់ ឃុាំទោធិ៍ ស្រស្ុកផតបងមានជ័យ ឧបតថមភ
ទដាយអងគការ FLD ផដ្លមានអនកច្ូលរនមស្រុប ១៦ នាក់ ស្រស្ី ០១ នាក់។
- ដែៃទី ០៩-១០ ផខកកកដា ឆានាំ ២០១៤ មន្តន្ម
ី នេីរច្ាំនន
ន ០១ រូប បានច្ូលរនមស្ស្រមបស្ស្រមួលវគគបណ្ុុះ
ុ ផតបងមានជ័យ
បណ្ត
្ លស្្ីពីកមម វិធី CLTS ទៅភូមស្រិ ស្ទៅទូង និងភូមិបុស្សធាំ ឃុាំស្របទមរ ស្រស្ក
ឧបតថមភទដាយអងគការ FLD ផដ្លមានអនកច្ូលរនមស្រុប២៥នាក់ ស្រស្ី០៥នាក់។
- ដែៃទី ១១-១២ ផខកកកដា ឆានាំ ២០១៤ មន្តន្ីមនេីរច្ាំននន ០១ រូប បានច្ូលរនមស្ស្រមបស្ស្រមួលវគគបណ្ុុះ
បណ្ត
្ លស្្ីពីកមម វិធី CLTS ទៅភូមិមូ លរដស្រព និងភូមិកល
្ុ ឃុាំមូ លរដស្រព១ ស្រស្ុកផែប ឧបតថមភទដាយអងគការ
FLD ផដ្លមានអនកច្ូលរនមស្រុប ៣៤ នាក់ ស្រស្ី ០៧ នាក់។
- ផ្េៃទី ១៣-១៦ ខខកកកដា ឆ្នាំ ២០១៤ មន្រនតីមនទីរចាំនួន ០២ នក់ បានថ្វើការសហការជាមួយអងគការ
ទសេនៈ ពិភពថោកគ្បចាំគ្សុករថវៀង ថដើមបីសិកាពីខសនការថលើកកមពសអ
់ នម័យតាមស្ថោចាំនន
ួ
១៧

កនុងតាំបន់ថោលថៅរបស់អងគការទសេនៈពិភពថោកកមពុជាកនុងថនោះស្ថោនីមួយៗគ្តូវថរៀបចាំ

កខនែងោងសមាាតផ្ដ តគ្បព័នធខចកចយទឹកថៅបងគន់ និងខចក្ុងចថគ្មាោះ។

- ដែៃទី ១៦ ផខកកកដា ឆានាំ ២០១៤ មន្តន្ីមនេីរច្ាំនន
ន ០១ រូប បានច្ូលរនមស្ស្រមបស្ស្រមួលវគគបណ្ុុះ
បណ្ត
្ លស្្ីពីកមម វិធី CLTS ទៅភូមិទកាងទយាង ឃុាំយាង ស្រស្ុកាាំកាន្ ឧបតថមភទដាយអងគការ FLD
ផដ្លមានអនកច្ូលរនមស្រុប០៣នាក់ ស្រស្ី០១នាក់។
- ដែៃទី ១៦-១៨ ផខកកកដា ឆានាំ ២០១៤ បានស្ស្រមបស្ស្រមួលវគគបណ្ុុះបណ្ត
្ លស្្ីពី ភារកិច្ច និងតននាទី
និងជាំនាញស្រគប់ស្រគងស្របាក់ស្នស ាំរបស្់គណៈកមមការដនស្រកុមអនកទស្របើស្របាស្់ទឹកាាត និងអនាម័យរបស្់
អងគការទស្សនៈពិភពទោកស្របចាាំស្រស្ុកជ័យផស្នផដ្លមានអនកច្ូលរនមស្រុប៥០នាក់
កនុងទោលបាំណងទដ្ើមបីឲ្យគណៈកមមការទនុះដ្ឹងកាន់ផតច្ាស្់អាំពីតននាទី

ន្តស្្ី៣២នាក់

និងភារកិច្ចទទនលខុស្ស្រតូវ

របស្់ពនកទគ និងការច្ុុះបញ្ជស្
ី មាជិកស្របាក់ស្ស្រមាប់ទុកស្នស ាំ ស្រពមទាំងស្ស្រមាប់ជនស្ជុលអណូ ្ ងស្នប់។
- ដែៃទី១៧ ផខកកកដា ឆានាំ២០១៤ មន្តន្ីមនេីរច្ាំននន០១រូប បានច្ូលរនមស្ស្រមបស្ស្រមួលវគគបណ្ុុះបណ្ត
្ ល
ស្្ីពីកមម វិធី CLTS ទៅភូមស្
ិ េឹងផស្នមទនារមយ ឃុាំែមី ស្រស្ុកគូផលន ឧបតថមភទដាយអងគការ FLD ផដ្ល
មានអនកច្ូលរនមស្រុប១៥នាក់ ស្រស្ី០៤នាក់។
- ដែៃទី១៩ ផខកកកដា ឆានាំ២០១៤ មន្តន្ីមនេរី ច្ាំនន
ន ០១រូប បានច្ូលរនមស្ស្រមបស្ស្រមួលវគគបណ្ុុះបណ្ត
្ ល
ស្្ីពីកមម វិធី CLTS ទៅភូមិែនល់ផបក ឃុាំែមី ស្រស្ុកគូផលន ឧបតថមភទដាយអងគការ FLD ផដ្លមានអនក
ច្ូលរនមស្រុប៧៤នាក់ ស្រស្ី១៣នាក់។
- ដែៃទី ២១-២២ ផខកកកដា ឆានាំ ២០១៤ មន្តន្ីមនេីរច្ាំននន ០១ រូប បានច្ូលរនមស្ស្រមបស្ស្រមួលវគគបណ្ុុះ
បណ្ត
្ លស្្ីពីកមម វិធី CLTS ទៅភូមិពស្រង និងភូមិដាន ឃុាំែមី ស្រស្ុកគូផលន ឧបតថមភទដាយអងគការ FLD
ផដ្លមានអនកច្ូលរនមស្រុប ២៨ នាក់ ស្រស្ី ០៤ នាក់។
- ដែៃទី ២៣-២៦ ផខកកកដា ឆានាំ ២០១៤ មន្តន្ីមនេីរច្ាំននន ០១ រូប បានច្ូលរនមស្ស្រមបស្ស្រមួលវគគ
បណ្ុុះបណ្ត
្ លស្្ីពីកមម វិធី CLTS ទៅភូមិគូផលនទជើង, ភូមិពយួរស្រជូក, ភូមិស្រកទៅ និងភូមិស្រាវទគៀត
ស្រស្ុកគូផលន ឧបតថមភទដាយអងគការ FLD ផដ្លមានអនកច្ូលរនមស្រុប ៤៩ នាក់ ស្រស្ី ១៨ នាក់។
ឹ ស្មតថភាពអនុវត្
- ដែៃទី ២៥ ផខកកកដា ឆានាំ ២០១៤ បានច្ូលរនមវគគបណ្ុុះបណ្ត
្ លស្្ីពី ការពស្រងង
ែវិកាកមម វិធី ទៅទខត្កាំពង់ចាមរបស្់នាយកដាឋនែគតែ
់ ង
គ ់ និងហិរញ្ញវតថដុ នស្រកស្នងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
មានអនកច្ូលរនមស្រុបច្ាំននន ១៦០ នាក់ កនុងទនាុះន្តស្្ី ៥១ នាក់ កនុងទោលបាំណង ទដ្ើមបីពស្រងឹងស្មតថ
ភាពមន្តន្ក
ី នុងការអនុវត្ែ វិកាកមម វិធី។
- ដែៃទី ២៨-២៩ ផខកកកដា ឆានាំ ២០១៤ មន្តន្ីមនេីរច្ាំននន ០២ នាក់ បានថ្វើការសហការជាមួយអងគការ
ទសេនៈពិភពថោកគ្បចាំគ្សុករទវៀង

ថដើមបីស្របជុាំពភា
ិ កាាមនយនាយកាោ

និងគណៈកមមការ

ស្រទស្រទង់ាោ ច្ាំនន
ន ២០ាោទោលទៅរបស្់អងគការទសេនៈពិភពថោក ផដ្លមានអនកច្ូលរនម
ស្រុប ៣០ នាក់ កនង
ុ ទនាុះស្រស្ី ១២ នាក់ កនង
ុ ទោលបាំណងទរៀបច្ាំាោនីមនយៗឲ្យមានាថនីយ៍

ោងស្មាាតដដ្ (ាមទោលការណ៍ SC-WASH) កនុងទនាុះមាន ១២ ាោទោលទៅផដ្លមាន
ស្កា្នុពលកនង
ុ ការទរៀបច្ាំទលើកកមពស្ទ
់ ឹកាាតនិងអនាម័យាមាោ។
- ដែៃទី ២៩ ផខកកកដា ឆានាំ ២០១៤ មន្តន្ីមនេរី ច្ាំនន
ន ០១ រូប បានច្ូលរនមស្ស្រមបស្ស្រមួលវគគបណ្ុុះ
បណ្ត
្ លស្្ីពីកមម វិធី CLTS ទៅភូមិកាំពង់ស្រស្ទៅ ២ ស្រស្ុកផែប ឧបតថមភទដាយអងគការ FLD ផដ្ល
មានអនកច្ូលរនមស្រុប០៥នាក់ ស្រស្ី០២នាក់។
៦. គ្ចរោង / កមម វិធី
៦.១ គខប្មងឧរត្ថមភខសបៀងរខន្ថ ម-ហិរញ្ញទាន្រខន្ថម (ADB)
គទស្រមាងស្ាំណង់ស្ុី វល
ិ (Civil Work)
- ដែៃទី ០៧-១០ ផខកកកដា ឆានាំ ២០១៤ ច្ុុះស្រតួតពិនត
ិ យ និងវាយតដមលបញ្ច ប់គទស្រមាង ាមនយតាំណ្តង
ធនាោរ អភិវឌ្ឍន៍អាស្ុី (ADB) ទលើគទស្រមាងស្ាំណង់ស្ុី វិលទាំង០៤គទស្រមាងៈ
 Package 1: ស្របផវង ៥,០២០ ម ស្ាំណង់ ស្ិលបៈការច្ាំននន ០៦ កផនលង ពីភូមិគូផលនទជើង-ាមច្់
ុ គូផលន ទខត្ស្រពុះវិហារ អនុវត្ច្ប់ ១០០ %។
ស្ថិតកនុងឃុាំគូផលនទជើង ស្រស្ក
 Package 2 : ស្របផវង ៤,៣០០ម ស្ាំណង់ ស្ិលបៈការច្ាំនន
ន ០៧ កផនលង ពីភម
ូ ិកាំទពញ-យាង
ស្ថិតកនុងឃុាំយាង ស្រស្ុកាាំកាន្ ទខត្ស្រពុះវិហារ អនុវត្ច្ប់ ១០០ %។
 Package 3 : ស្របផវង ៤,៧៣៧ម ស្ាំណង់ ស្ិលបៈការច្ាំនន
ន ០៧ កផនលង ពីភម
ូ ិពុស្រទ-ភូមិបរ
ស្ថិតកនុងឃុាំពុស្រទ ស្រស្ុកជ័យផស្ន ទខត្ស្រពុះវិហារ អនុវត្ច្ប់ ១០០ %។
 Package 3 : ស្របផវង ៨,៧៥០ ស្ាំណង់ស្ិលបៈការច្ាំននន ០៨កផនលង ពីស្រកវា៉ាវ់-បរ កនុងភូមិបរ
ឃុាំពុស្រទ ស្រស្ុកជ័យផស្ន ទខត្ស្រពុះវិហារ អនុវត្ច្ប់ ១០០ %។
គទស្រមាងកមម វធ
ិ ា
ី ច្់ស្របាក់ពលកមម (Cash for Work)
-គទស្រមាងអនុវត្រច្
ន ១០០%។
៦.២. កមម វិធីផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្ថាត និងអនាម័យ ចៅតាមស្ថលាចរៀន និងសហគ្មន៏ (គំរទែវិកា
ចោយ UNICEF)
- មន្តន្ីមនេីរបានច្ុុះបាំែស្
ុ បណ្ុុះបណ្ត
្ លស្្ីពីការទធវទើ តស្្បាក់ទតរី ដ្ល់ាោទរៀនទោលទៅ។
- មន្តន្ីមនេីរបានច្ុុះជាំរញ
ុ ាមដាន ស្រតួតពិនត
ិ យស្កមមភាពទលើការងារ SC-WASH ដ្ល់ាោទរៀន
ទោលទៅ។
- មន្តន្ីមនេីរបានច្ុុះជាំរញ
ុ ាមដាន ស្រតួតពិនត
ិ យ ផកលមាការអនុវត្កមម វិធី CLTS ដ្ល់ភូមិទោលទៅ។
- មន្តន្ីមនេីរបានច្ុុះជាំរញ
ុ ាមដាន ស្រតួតពិនត
ិ យ ផកលមាការអនុវត្កមម វិធី HP ដ្ល់ភូមទិ ោលទៅ។
- មន្តន្ីមនេីរបានច្ុុះទធវើទវា
ិ អនាម័យភូមិ ដ្ល់ភូមទិ ោលទៅ។

- ដែៃទី២១-២២ ផខកកកដា ឆានាំ២០១៤ទោក ម៉ប់ ធី រត
ិ អនុស្របធានមនេីរ និងទោកស្រស្ី ឆាយ ស្ុវណ្តា
បានច្ូលរនមវគគបណ្ុុះបណ្ត
្ លស្្ីពអ
ី ភិស្រកមស្របកបទដាយស្ុខុដ្ម
ុ នីយកមមកនុងការទែេរែវិកាដ្ល់ដដ្គូ
អនុវត្គទស្រមាង

នីតិ វិធីហរិ ញ្ញវតថុ

នីតិ វិធល
ី ទធ កមម

និង វិធីាន្តស្្កនុងការស្រទស្ររបាយការណ៍

ទៅស្ណ្ត
ឋ ោរ Diamond Sea ទខត្ស្រពុះស្ីហនុ។
៦.៣ គ្ចរោងអភិវឌ្ឍន៍តាមបចត
ត យរពំថែនខាងលិច ខាងចជើង
ក. ការងារសាងសង់ផ្ទះជាំហាន្ទី២ ច្ាំន្ួន្៩៨៣ ែនង
គិតស្រតឹមដែៃទី ២៤ ផខកកកដា ឆានាំ ២០១៤ ទនុះ ការាងស្ង់ែេុះជូនស្រគួារទយាធិន ជាំហានទី ២ ច្ាំនន
ន
៩៨៣ ខន ង ទៅទខត្ស្រពុះវិហារ ស្ទស្រមច្បានលទធ ែលដ្ូច្តទៅ៖ ាងស្ង់ែេុះបានច្ាំនន
ន ៩៨៣ ែនង កនុងទនាុះ
ែេុះទលើកទស្រោងបានច្ាំនន
ន ០០ ែនង ែេុះរនច្រាល់ ៧០% ច្ាំនន
ន ០៣ ែនង និងែេុះរនច្រាល់ាថពរបានច្ាំនន
ន ៩៨០
ែនង ដ្ូច្មានកនុងារាងខាងទស្រកាម៖
លទធ ែលាងស្ង់
ល.រ

១

ទីាាំង

ចាក់ស្ស្រខន ង

ទលើកទស្រោង

៧០ %

១០០ %

ទហើយាថពរ

230

230

00

00

230

230

133

133

00

00

133

133

336

336

00

00

336

336

105

105

00

00

105

105

17

17

00

00

17

17

20

20

00

00

20

20

- ោក់ផស្បក

43

00

00

43

43

- មណឌលអភិវឌ្ឍន៍

14

00

00

14

14

- ភូមិធមមាតិ

85

00

03

82

85

983

00

03

980

983

ភូមិមរតកទតទាផស្ន (កងពលធាំ
អន្រាគមន៍ទលខ៣)

២

ភូមិផស្នជ័យ (កងពលតូច្
អន្រាគមន៍ទលខ៧)

៣

ភូមិទតទាអូរទឹកទខៀវ (កងពលតូច្
ទលខ៨+វរៈ382)

៤

ភូមិច្ាំបក់ផស្នជ័យ (វរៈទស្នាតូច្
381)

៥

ែ័ស្រតទយាង ៩១១

៦

ភូមិស្ុខផស្នជ័យ (វរៈទស្នាតូច្
383)

៧

ស្រុប

ផែនការ

បញ្ហជការអងគរកស ៖

142

983

ែ. សកមមភារច្៉ុះរិន្ិត្យការងារអភិវឌ្ឍន្៍
- ដែៃទី ១៥-១៦ ផខកកកដា ឆានាំ ២០១៤ ថ្ននក់ដ្ឹកនាាំមនេីរ និងមន្តន្ីរាជការដនមនេីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទខត្
ស្រពុះវិហារ បានច្ូលរនមាមនយគណៈស្របតិភដ្
ូ ឹកនាាំ ទដាយ ឯកឧត្មបណឌត
ិ ម៉ា៉ុក ម៉ាខរ៉េត្ ស្របធាន

គណៈកមមការទី ៣ ដនរដ្ឋស្ភា និង ឯកឧត្ម ជា ស៉ុផារ៉េ រដ្ឋមន្តន្ស្រី កស្នងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ទដ្ើមបីច្ុុះ
ផស្វងយល់ការងារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទៅទខត្ស្រពុះវិហារ ពីការងាររីកច្ទស្រមើន បញ្ហាស្របឈមនានា និង
ស្នរស្ុខទុកាស្រគួារកងទ័ព ទៅភូមិទតទាអូរទឹកទខៀវ (L8+វរៈ 382), ភូមិមរតកទតទាផស្ន (កង
ពលធាំអន្រាគមន៍ទលខ៣) និងមណឌលអភិវឌ្ឍន៍ទយាធិន (ទីបញ្ហជការអងគរកស)។

