របាយការណ៍ប្រចាំខែ កញ្ញា ឆ្ន ាំ ២០១៤ ររស់មន្ទ ីរអភិវឌ្ឍន្៍ជន្រទខែត្តឧត្តរមាន្ជ័យ

១. ខសចកតីខ្តើម
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
២.១ ការងាររដ្ឋបាល ន្ិងរុគ្គលិក
ម្នៃីរអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដឹរន្ទំ ខោយព្រធានម្នៃីរ ០១ រូរ និងអម្ខោយអនុព្រធាន
ម្នៃីរចំនួន ០២ រូរ និងរួម្មានរុគល
គ ិរស្រុរចំនួន ៣៥ន្ទរ់ រនុងខន្ទះខៅរព្ម្ិត្រដឋាលថ្ននរ់ម្នៃីរមានការិយា
ល័យជំន្ទញចំនួន ០៨ និងថ្ននរ់ព្ស្ុរ ០៥។
២.២ កិចចប្រជុាំខ្េងៗ ន្ិងទាំនាក់ទាំន្ងស្ថធារណៈ
ឹ ន្ទំម្នៃីរ ចូលរួម្ព្ត្ួត្រិនិត្យខោះព្សាយដធ្
ី លីខៅភ្ូម្ិព្ត្ពំងទូង ស្ង្កាត្់
- នៃាទី ២២ មេស្ីហា ថ្ននរ់ដរ
រូនខព្រៀល ព្រុងស្ំខរាង
ី លីររស្់ព្រជារលរដឋ ខព្កាម្
- នៃាទី ២៨ មេស្ីហា ខោរព្រធានម្នៃីរ ចូលរួម្ខោះព្សាយទំន្ទស្់ដធ្
អធ្ិរត្ីភារ ឯរឧត្តម្ ស្ ថ្នវី អភ្ិាលននគណៈអភ្ិាលខេត្ត ខៅព្រុម្ហន
ុ ស្ុេ ស្ំណាង ស្ថិត្
ខៅភ្ូម្ិអូរព្រូច ឃុព្ំ ត្ពំងព្ាសាទ ព្ស្ុរ ព្ត្ពំងព្ាសាទ
- នៃាទី ២៨ មេស្ីហា ថ្ននរ់ដឹរន្ទំម្នៃីរ ានចូលរួម្រិចចព្រជុំព្រចំមេស្ីហា ររស្់គណៈរមាាធ្ិការការ

ពរស្តស្តី និងរុមារ ខេត្តអាណត្តិទី២ ខៅសាលព្រជុំសាខាការាទព្រហម្រម្ពុជាខេត្តឧត្តរមានជ័យ
ី លីររស្់ព្រជារលរដឋខព្កាម្អធ្ិ
- នៃាទី ២៩ មេស្ីហា ខោរព្រធានម្នៃីរ ចូលរួម្ខោះព្សាយទំន្ទស្់ដធ្
រត្ីភារ ឯរឧត្តម្ ស្ ថ្នវី អភ្ិាលននគណៈអភ្ិាលខេត្ត ខៅព្រុម្ហុន ទខនល ស្ូហឺគ ខៅភ្ូម្ិអាខោ
ព្ស្ុរចុងកាល់ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- នៃាទី ០១ មេរញ្ញា ខោរព្រធានម្នៃីរ ចូលរួម្រិធ្ីព្រកាស្ទសរវទាយជាទលូវការនូវខោលនខយាាយ

ជាត្ិស្ីរ
ត ី “ការោំពរ និងអភ្ិវឌ្ឍន៍រុមារត្ូច” ខៅ វិទស្សាថនជាត្ិអរ់រំ រាជធានីភ្នំខរញ
- នៃាទី ០១ មេរញ្ញា ថ្ននរ់ដឹរន្ទំម្នៃីរ ចូលរួម្រិចចព្រជុំខដើម្បីព្ត្ួត្រិនត្
ិ យ ស្តីរីការវាយត្នម្លស្រម្ាភារ

ការង្ករព្គរ់ព្គងព្គរ់មទនររនុងរយៈខរល ១ ឆ្នំ ននការខធ្វើរំមណទព្ម្ង់រនលងខៅ ខធ្ៀរខៅនឹងយុទធ

សាស្តស្តចត្ុខកាណដំណារ់កាលទី៣ ររស្់រាជរោឋភ្ិាលរម្ពុជា ខព្កាម្អធ្ិរត្ីភារ ឯរឧត្តម្ ស្
ថ្នវី អភ្ិាលននគណៈអភ្ិាលខេត្ត ខៅសាោខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- នៃាទី ០៨ មេរញ្ញា ខោរព្រធានម្នៃីរ ខោរអនុព្រធានម្នៃីរ និងម្ស្តនតី ០៣ រូរ ចូលរួម្រិធ្រ
ី ុណយ

កាន់រិណឌខវណទី ០១ ររស្់សាោខេត្តឧត្តរមានជ័យ ខព្កាម្អធ្ិរត្ីភារ ឯរឧត្តម្ ស្ ថ្នវី អភ្ិ
ាលននគណៈអភ្ិាលខេត្ត ខៅវត្តព្ាសាទ រាជាស្ំខរាង និងវត្តសាម្គគីមានជ័យ ខៅព្រុងស្ំខរាង
- នៃាទី ០៨ មេរញ្ញា ថ្ននរ់ដឹរន្ទំម្នៃីរ ចូលរួម្រិធ្ព្ី ាររធទិវាអរខររម្ាជាត្ិ ០៨ រញ្ញា ឆ្នំ២០១៤ ខៅ

ម្នៃីរអរ់រំយុវជន និងរីឡាខេត្ត
- នៃាទី ០៩ មេរញ្ញា ថ្ននរ់ដឹរន្ទំម្នៃីរ ចូលរួម្ព្រជុំ Pro TWGH និងគណៈរម្ាការហិរញ្ារបទាន ខៅ

ម្នៃីរស្ុខាភ្ិាលខេត្ត
- នៃាទី ១០ មេរញ្ញា ខោរព្រធានម្នៃីរ ចូលរួម្រិធ្ព្ី រកាស្ព្រធានម្នៃីរខរៀរចំមដនដី នគរូរនីយរម្ា

ស្ំណង់ និងស្ុ រិខយាដី ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ខព្កាម្អធ្ិរត្ីភារ ឯរឧត្តម្ ឆ្ន់ សាផាន រដឋខលខាធ្ិ
ការព្រស្ួងខរៀរចំមដនដី នគរនីយរម្ា និងស្ំណង់ ខៅសាោខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- នៃាទី ១១ មេរញ្ញា ខោរព្រធានម្នៃីរ ចូលរួម្ព្រជុំសាម្ញ្ាខលើរទី៤ ររស្់ព្រុម្ព្រឹរាខេត្តអាណត្តិ

ទី២ ខៅសាោខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- នៃាទី ១១ មេរញ្ញា ថ្ននរ់ដឹរន្ទំម្នៃីរ ព្រម្ទាំងម្ស្តនតទា
ី ង
ំ អស្់ចូលរួម្រិធ្រ
ី ុណយកាន់រិណឌខៅវត្តចុង

កាល់ ព្ស្ុរចុងកាល់
- នៃាទី ១២ មេរញ្ញា ខោរព្រធានម្នៃីរ ចូលរួម្ស្ិកាខសាោ ស្តរ
ី ីការមចររំមលររទរិខសាធ្ន៍រនុងការ

អនុវត្តរម្ា វិធ្ីសាច់រលរម្ា ខព្កាម្គខព្មាង HAP-២០១៣ ព្រម្ទាំងរិចចព្រជុរ
ំ ូរស្រុរការង្ករខៅ
ស្ណា
ឋ ោរ Classy ខេត្តាត្់ដំរង
- នៃាទី ១២ មេរញ្ញា ថ្ននរ់ដឹរន្ទំម្នៃីរ និងម្ស្តនតី ០២រូរ ចូលរួម្ព្រជុរ
ំ ិភារាអំរសា
ី ថ នភារម្ស្តនតរា
ី ជការ

និងការរញ្ចូ លកាំព្ារ់ខរៀវត្សមដលានខធ្វន
ើ ិយត្
័ រម្ា និងរព្ម្ិត្ព្ារ់រំណាច់ម្ុេង្ករ ខៅទីស្ីកា
ត រ
ព្រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ។
- នៃាទី ១២ មេរញ្ញា ថ្ននរ់ដឹរន្ទំម្នៃីរ ានចូលរួម្រនុងរិធ្ីស្ំណះស្ំណាលជាម្ួយព្គួសាររងទ័រ

ខព្កាម្អធ្ិរត្ីភារដ៏េពង់េពស្់ ឯរឧត្តម្ ឧត្តម្ខស្នីខទា ហន
ុ មា៉ែ មណត្ ខៅភ្ូម្ោ
ិ មាន់មស្នជ័យ
- នៃាទី ១២ មេរញ្ញា ព្រធានការិយាល័យគណខនយយ ចូលរួម្ស្ិកាខសាោទសរវទាយ ស្តីរីការរញ្ចូ ល

ោនមទនការៃវិកាឆ្នំ២០១៥ រវាងៃវិការម្ា វិធ្ខី រញខលញ និងអងគភារៃវិកាស្ព្មារ់រាជធានីខេត្ត
ខៅស្ណា
ឋ ោរេាច់មាស្ ខេត្តព្រះស្ីហនុ
- នៃាទី ១៥ មេរញ្ញា ថ្ននរ់ដឹរន្ទំម្នៃីរ និងម្ស្តនតី ០៣រូរ ចូលរួម្រិធ្ីរុណយកាន់រិណឌខវណទី ០៧ ខៅវត្ត

ធ្ម្ាស្ខន្ទតស្រុទធ វន
ិ ័យ (វត្តវត្តធ្ម្ាយុទធ) រនុងព្រុងស្ំខរាង

- នៃាទី ១៧ មេរញ្ញា ខោរព្រធានម្នៃីរ ចូលរួម្រិធ្ីរុណយកាន់រិណឌខវណទី០៩ ររស្់សាោខេត្ត

ខព្កាម្អធ្ិរត្ីភារ ឯរឧត្តម្ ន្ទយឧត្តម្ខស្នីយ៍ គន់ គីម្ ព្រធានព្រុម្ការង្ករថ្ននរ់ជាត្ិចុះជួយ ខេត្ត
ឧត្តរមានជ័យ ខៅវត្តជ័យទឹរជុំអនលង់មវង ឃុអ
ំ នលង់មវង ព្ស្ុរអនលង់មវង។
- នៃាទី ១៧ មេរញ្ញា ថ្ននរ់ដឹរន្ទំម្នៃីរ ចូលរួម្រិចចព្រជុំទសរវទាយដំណារ់កាលទី ១ ខលើការង្ករ

រសាងមទនការអភ្ិវឌ្ឍន៍រយៈខរលព្ាំឆ្នំ និងរម្ា វិធ្ី វិនិខយាគរីឆ្នំរំរិលខេត្ត ខៅសាលព្រជុំអត្ីត្
គ.ព្រ សាោខេត្តឧត្តរមានជ័យ។
៣. លទធ ្លសខប្មចបាន្តាម វសស័យ
៣.១ ការងារ្លូវជន្រទ
- ជួស្ជុល និងសាតរខឡើង វិញទលូវព្រមវង ៨ គីឡូមម្៉ែព្ត្ េន ងខលើ ៦ មម្៉ែព្ត្ មដលេូចខាត្ខោយទឹរជំនន់

ឆ្នំ ២០១៣ ស្ថត្
ិ ខៅឃុព្ំ ត្ពំងោវ ព្ស្ុរអនលង់មវង
- ជួស្ជុល និងសាតរខឡើង វិញទលូវេូចខោយទឹរជំនន់ឆ្នំ២០១៣ ព្រមវង ១០ គីឡូមម្៉ែព្ត្ ខៅភ្ូម្ិព្ត្ពំង

ោវ ព្ស្ុរអនលង់មវង
- នៃាទី ០១-០៣ មេរញ្ញា ថ្ននរ់ដឹរន្ទំម្នៃីរ និងម្ស្តនតរ
ី ខចចរខទស្ ០២ រូរ ចូលរួម្វគគរណតុះរណា
ត ល

ស្តីរីរម្ា វិធ្ី ArcGIS-10 និងខព្រើព្ាស្់ GPS ខៅម្នៃីរអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ ខេត្តរន្ទៃយមានជ័យ
- រនតមៃទាំទូ លវជាលរខណៈេួរចំនួន ០៣ មេស ព្រមវងស្រុរ ១៧,៩ គីឡូមម្៉ែព្ត្ ស្ថិត្ខៅរនុងឃុំអូរសាវយ

និង ឃុំផាាវ ព្ស្ុរព្ត្ពំងព្ាសាទ និងស្ង្កាត្់រូនខព្រៀល ជាលទធ ទលស្ខព្ម្ចាន ៨០%
- សាងស្ង់លព្ូ រអរ់ម្ុេរីរ ចំនួន ០១ រមនលង និងលូម្ូលចំនួន ០៣ រមនលង មដលេូចខាត្ខោយទឹរ

ជំនន់ឆ្នំ២០១៣ ស្ថិត្ខៅភ្ូម្ិគ ១០៥ ភ្ូម្ិអូរសាវយ និងភ្ូម្ិព្រះព្រឡាយ ឃុព្ំ ត្ពំងព្ាសាទ ព្ស្ុរ
ព្ត្ពំងព្ាសាទ។
៣.២ ការងារ្គត្់្គង់ទឹកជន្រទ
- នៃាទី ២០-២៣ មេស្ីហា ម្ស្តនតរ
ី ខចចរខទស្ទឹរសាាត្ ០២ រូរ ចុះា៉ែ ន់ព្រមាណ និងវាយត្នម្លអណូ ត ង

ស្នរ់ចំនន
ួ ១២ អណូ ត ង ស្ព្មារ់ជួស្ជុល ស្ថិត្ខៅរនុងឃុំចុងកាល់ ឃុខំ ជើងខទៀន និងឃុព្ំ រសាំង
ព្ស្ុរចុងកាល់ ានា៉ែ ន់ព្រមាណត្នម្លរួចជាសាថររ
- នៃាទី ២៦ មេស្ីហា ខោរព្រធានម្នៃីរ និងម្ស្តនតី ០៧ រូរ ានស្ហការជាម្ួយសាោព្ស្ុរចុងកាល់

ខដើម្បីទសរវទាយស្តីរីការខព្រើព្ាស្់ទឹរសាាត្ និងអន្ទម្័យ ព្រម្ទាំងានទតលជ
់ ូននូវស្មាារៈខព្រើ
ព្ាស្់ទឹរសាាត្ និងអន្ទម្័យ ជូនព្រជារលរដឋចំនន
ួ ១១៧ ព្គួសារ ខៅភ្ូម្ិព្ស្ម្៉ែ ឃុច
ំ ុងកាល់ ព្ស្ុរ
ចុងកាល់ រួម្មាន៖ ស្ំឡអ
ី ន្ទម្័យចំនួន ១១៧ដុំ រីដុងទឹរចំនួន ១១៧ ធ្ុងទឹរចំនន
ួ ១១៧ និងថ្នន ំ
រលរស្មាលរ់ខម្ខរាគរនុងទឹរចំនន
ួ ២៣៤រនៃះ

- នៃាទី ០៥ មេរញ្ញា ម្ស្តនតរ
ី ខចចរខទស្ ០៣ រូរ ចូលរួម្រម្ា វិធ្ីទសរវទាយគខព្មាងៃាី ស្តីរីទឹរសាាត្

អន្ទម្័យ និងអាហារូរត្ថម្ា ររស្់អងគការព្ច (CHHRA) ខព្កាម្អធ្ិរត្ីភារខោរជំទាវ ឯរ ស្ុវណណ
ភារៈ អភ្ិាលរងខេត្ត ខៅអងគការព្ច
- នៃាទី ១៣ មេរញ្ញា ម្ស្តនតីរខចចរខទស្ ០២ រូរ ខរើរវគគរណតុះរណា
ត ល ស្តរ
ី រ
ី ខចចរខទស្ជួស្ជុលស្នរ់

អាស្តហវីខដវ និងស្នរ់ខលេ ៦ ដល់រុគល
គ ិរអងគការនដគូរ (RCEDO, Action Aid, RCEDO និង
CDA) ស្រុរ ១១ន្ទរ់។
៣.៣ ការងារខែទាំសុែភាពជន្រទ
- នៃាទី ១៣-៣១ មេស្ីហា ថ្ននរ់ដឹរន្ទំ ម្នៃីរ និងម្ស្តនតរ
ី ខចចរខទស្០៣ រូរ ចុះខរៀរចំរម្ា វិធ្ខី លើរ

រម្ពស្់អន្ទម្័យខៅោម្ជនរទ ស្តីរីយុទធន្ទការោងស្មាាត្នដជាម្ួយសារូ ោំព្ទៃវិកាខោយ
គខព្មាងឧរត្ថម្ាខស្បៀងរន្ទៃន់ (EFAP-AF) អនុវត្តខលើ ០៣ ព្ស្ុរ ០៥ ឃុំ និង ៣៧ ភ្ូម្ិ មានអនរ
ចូលរួម្ស្រុរ ១.៤៣៦ ន្ទរ់ ស្តស្តី ១.២៧៣ ន្ទរ់ រនង
ុ ខន្ទះរុមារចំនួន ៣១៤ន្ទរ់។ ស្ខព្ម្ចាន
លទធ ទលដូចខាងខព្កាម្៖
 ខរតជាាចិត្ផា
ត ល ស្់រូរត ទមាលរ់ម្រអនុវត្តការោងស្មាាត្នដជាម្ួយសារូ ចំនន
ួ ១.០១៥ ន្ទរ់
 ខរតជាាចិត្ផា
ត ល ស្់រូរត ទមាលរ់ម្រររិខភាគទឹរសាាត្ជាព្រចំ ចំនួន ១.១៣០ ន្ទរ់
 ខរតជាាចិត្សា
ត ងស្ង់ និងខព្រើព្ាស្់រងគន់អន្ទម្័យជាព្រចំ ចំនន
ួ ១០៨ ន្ទរ់។
- នៃាទី ០១-០៣ មេរញ្ញា ម្ស្តនតរ
ី ខចចរខទស្ ០២ រូរ ចូលរួម្ស្ព្ម្រស្ព្ម្ួលវគគរណតុះរណា
ត លព្គូ

រខង្កគល ស្តរ
ី ីរម្ា វិធ្ស្
ី ហគម្ន៍ដឹរន្ទំ ការអនុវត្តអន្ទម្័យទាំងព្ស្ុង (CLTS) ខៅការិយាល័យអងគ
ការព្ច (CHHRA) ខេត្តឧត្តរមានជ័យ។ ស្ិកាខកាម្ចូលរួម្ស្រុរ ០៨ ន្ទរ់ ស្តស្តី ០៣ ន្ទរ់
- នៃាទី ០៦-០៩ មេរញ្ញា ម្ស្តនតីរខចចរខទស្ ០៣ រូរ ចុះស្ិរាវាយត្នម្លសាថនភារអន្ទម្័យោម្ភ្ូម្ិខលើ

ភ្ូម្ិខោលខៅចំនួន ២០ ភ្ូម្ិ ០៤ ឃុំ និង០២ ព្ស្ុរ/ព្រុង (ព្រុងស្ំខរាង និងព្ស្ុរចុងកាល់) ខរៀរចំ
ខោយន្ទយរោឋនមៃទាំស្ុេភារជនរទ។ មានការចូលរួម្រីព្រុម្ព្រឹរាឃុំ អាជាាធ្រភ្ូម្ិ និងព្រជា
រលរដឋស្រុរចំនន
ួ ៣១៦ ន្ទរ់ ស្តស្តី ១៧៦ ន្ទរ់។ ជាលទធ ទល ភ្ូម្ខិ ៅមានអព្ោអន្ទម្័យរព្ម្ិត្
ទារចំនួន ១៦ ភ្ូម្ិ និងសាថនភារររិសាថនជុំ វិញទៃះ និងរនុងភ្ូម្ិខៅមានស្ភាររេវ រ់
- មៃាទី ០៨-១៩ មេរញ្ញា ម្ស្តនតរ
ី ខចចរខទស្ ០១ រូរ ស្ហការជាម្ួយអងគការព្ច ចុះស្ព្ម្រស្ព្ម្ួល

និងរំទុស្ស្រម្ាភារអន្ទម្័យស្តីរី ស្ហគម្ន៍ដឹរន្ទំ អនុវត្តអន្ទម្័យទាំងព្ស្ុង (CLTS) មាន ០៦
ភ្ូម្ិ ០៣ ឃុំ និង ០២ ព្ស្ុរ មដលមានការចូលរួម្រីត្ណា
ំ
ងអភ្ិាលព្ស្ុរ ព្រុម្ព្រឹរាឃុំ/ស្ង្កាត្់
អាជាាធ្រភ្ូម្ិ និងព្រជារលរដឋស្រុរចំនួន ៦៩៣ ន្ទរ់ ស្តស្តី ៤៣២ ន្ទរ់ រនុងខន្ទះរុមារចំនួន ៣៣៦
ន្ទរ់ ជាលទធ លទលស្ខព្ម្ចាន៖ ព្រជារលរដឋចំនួន ២៩៨ ន្ទរ់ ស្ា័ព្គចិត្សា
ត ងស្ង់រងគន់
អន្ទម្័យលរខណៈព្គួសារ។

៣.៤ គ្ខប្មាងឧរត្ាមភខសបៀងរនាទន្់ (កមម វស ស្ថ
ី ច់ប្បាក់ពលកមម)
- គខព្មាង civil work ចំនួន ០៣ គខព្មាង ព្រមវង ១៥.៦០០ មម្៉ែព្ត្ រីភ្ូម្ខិ ោរស្ំរ័រ ដល់ភ្ម្
ូ ិចរ

ឃុំលំទង ព្ស្ុរអនលងម់ វង ជាលទធ ទលស្ខព្ម្ចាន ៨០%
- ចុះព្ត្ួត្រិនត្
ិ យគខព្មាងសាច់ព្ារ់រលរម្ាចំនួន ៤ គខព្មាង ព្រមវង ៣.០៧០ មម្៉ែព្ត្ ខៅឃុំខរង

ព្ស្ុររន្ទៃយអំរល
ិ ចំនន
ួ ០២ គខព្មាង និងស្ង្កាត្់រនាយរារ់ ព្រុងស្ំខរាង ចំនន
ួ ០២ គខព្មាង
ជាលទធ ទលស្ខព្ម្ចាន៖
 ភ្ូម្ិខពធ្ិវងស ស្ង្កាត្់រនាយរារ់ ព្រុងស្ំខរាង ព្រមវង ៧៨០ មម្៉ែព្ត្ ស្ខព្ម្ចាន ៩៥ %
ុ ស្ំខរាង ព្រមវង ៧៥០ មម្៉ែព្ត្ ស្ខព្ម្ចាន ៩០ %
 ភ្ូម្ិរំដល
ួ វាស្ន្ទ ស្ង្កាត្់រនាយរារ់ ព្រង
 ភ្ូម្ិរងសី ឃុំខរង ព្ស្ុររន្ទៃយអំរល
ិ ព្រមវង ៨៤០ មម្៉ែព្ត្ ស្ខព្ម្ចាន ៩៥%
 ភ្ូម្ិទំនរ់ៃាី ឃុំខរង ព្ស្ុររន្ទៃយអំរល
ិ ព្រមវង ៨៤០ មម្៉ែព្ត្ ស្ខព្ម្ចាន ៩០%។
៤. ទិសខៅការងាររន្ត
- រនតមៃទាំទូ លវជាលរខណៈេួរចំនួន ០៣ មេស ព្រមវងស្រុរ ១៧,៩ គីឡូមម្៉ែព្ត្ ស្ថត្
ិ ខៅរនុងឃុំអូរសាវយ

និងឃុំផាាវ ព្ស្ុរព្ត្ពំងព្ាសាទ និងស្ង្កាត្់រូនខព្រៀល ព្រុងស្ំខរាង
- រនតចុះអនុវត្តន៍ និងរញ្ច រគ
់ ខព្មាងសាច់ព្ារ់រលរម្ារង
នុ មេត្ុោ ឆ្នំ២០១៤
- រនតចុះខធ្វរ
ើ ចចុរបននភារមេសទលូវព្រខភ្ទទី១ និងទី២ ខៅរនុងព្ស្ុររន្ទៃយអំរល
ិ
- ចុះវាយត្នម្លការង្ករជួស្ជុលអណូ ត ងស្នរ់ជាម្ួយអងគការ World Vision Cambodia
- ចុះខរើរវគគរណតុះរណា
ត ល WSUG ស្តីរីរខចចរខទស្ជួស្ជុលអណូ ត ងស្នរ់ ជាម្ួយអងគការ CIDO,

RCEDO&CDA
- ចុះព្ត្ួត្រិនត្
ិ យ និងវាយត្នម្លខលើការព្រត្ិរត្តអ
ិ ន្ទម្័យររស្់ស្ហគម្ន៍ោំព្ទៃវិកាខោយអងគការ

UNICEF
- ចុះព្ត្ួត្រិនត្
ិ យ និងជំរុញការសាងស្ង់រងគន់អន្ទម្័យខៅោម្ព្គួសារររស្់គខព្មាងឧរត្ថម្ាខស្បៀង

រន្ទៃន់ (EFAP-AF)
- ចូលរួម្រំទុស្ស្រម្ាភារអន្ទម្័យ ស្តីរីស្ហគម្ន៍ដឹរន្ទំអនុវត្តអន្ទម្័យផាៃល់ (CLTS) ជាម្ួយអងគ

ការព្ច (CHHRA)
- ខរើរវគគរណតុះរណា
ត លចំនួន ០២ វគគ ស្តីររ
ី ម្ា វិធ្ស្
ី ហគម្ន៍ដឹរន្ទំ ការអនុវត្តអន្ទម្័យផាៃល់

(CLTS) ខៅដល់ជនរខង្កគលស្ព្ម្រស្ព្ម្ួលអន្ទម្័យភ្ូម្ិ ោំព្ទៃវិកាខោយអងគការ UNICEF
- ខរៀរចំព្រជុព្ំ ត្ីមាស្ថ្ននរ់ឃុំ ស្តីរីរម្ា វិធ្ីទឹរសាាត្ និងអន្ទម្័យ ខលើ ០៥ ឃុំ ០២ ព្ស្ុរ ោំព្ទៃវិកា

ខោយអងគការ UNICEF៕

