របាយការណ៍ប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្ន ាំ ២០១៤ ររស់មន្ទ ីរអភិវឌ្ឍន្៍ជន្រទខែត្តប្រះវិហារ

I. ស្ថានភាពការងាររបស់មនទ ីរ ៖
1. ការិយាល័យ រដ្ឋបាល ន្ិងកិច្ចការទូខៅ ៖
 ស្ថានភាពបុគ្ល
គ ក
ិ មន្រនរា
តី ជការកនង
ុ មនទរី
ការងារគ្គ្ប់គ្គ្ងនិងដឹកនាំមនទីរមានថ្ននក់ដឹកនាំ ចាំនួន ៣ រូប (គ្បធានមនទីរ និងអនុគ្បធានមនទីរ ០២
រូប) និងមានការិយាល័យជាំនញចាំនួន ១០ ការិយាល័យ ៖
១- ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងកិច្ចការទូទៅ
២- ការិយាល័យផែនការ-ស្ថិតិ
៣- ការិយាល័យគណទនយយ និងហិរញ្ញវតថុ
៤- ការិយាល័យបណ្ុុះបណ្ត
្ ល និងស្រាវស្រាវ
៥- ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ស្ហគមន៏
៦- ការិយាល័យែគតែ
់ ង
គ ់ទឹកជនបទ
៧- ការិយាល័យផែទាំស្ុខភាពជនបទ
៨- ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ទស្ដ្ឋកិច្ចជនបទ
៩- ការិយាល័យែលូវជនបទ
១០- ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ជនាតិទដ្ើមភាគតិច្

និងមានកា រិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ជនបទស្រស្ុកច្ាំនួន

០៧ និងស្រកុងច្ាំនន
ួ ០១។
1.1. ចំនួនមន្រនត ីរាជការ

 ស្រុប

៖ ២៦នាក់

 ស្របុស្

៖ ២២នាក់

 ស្រស្ី

៖ ០៤នាក់

 ច្ាំនួនស្របពនធមន្តន្ីរាជការ

៖ ១៣ នាក់

 ច្ាំនួនកូន

៖ ២២ នាក់

 អវត្មាន

៖ គ្មាន

 ច្ាំនួនមន្តន្រា
ី ជការផដ្លស្ថត
ិ កនុងភាពទាំទនរគ្មានទបៀវតស

៖ គ្មាន

 ច្ាំនួនមន្តន្រា
ី ជការទែេរច្ូល

៖ ០០ នាក់

 ច្ាំនួនមន្តន្រា
ី ជការទែេរទច្ញ

៖ គ្មាន

 ច្ាំនួនមន្តន្រា
ី ជការស្រកបខ័ណឌែាី

៖ ០០ នាក់

ល.រ

១

 ច្ាំនួនមន្តន្រា
ី ជការបានតាំទ ើងស្របាក់បាំណ្តច្់មខ
ុ ងារ

៖ ១៧នាក់

 ច្ាំនួនមន្តន្រា
ី ជការបានតាំទ ើងឋានៈ

៖ ២២នាក់

 ច្ាំនួនមន្តន្រា
ី ជការច្ូលនិវត្ន៍

៖ គ្មាន

 ច្ាំនួនបុគល
គ ិកាប់កិច្ចស្នា និងបុគល
គ ិកបផណ្ត

៖ គ្មាន

 ច្ាំនួនមន្តន្រា
ី ជការផដ្លទៅបាំទពញទបស្កកមាទៅបរទទស្

៖ គ្មាន

 ច្ាំនួនមន្តន្រា
ី ជការស្ហការ ាមួយកមា វិធី និងាដដ្គូអងគការនានា

៖ ០៧ នាក់

នាម និងទគ្មត្នាម

ទស្ង ារី

ទភទ

ប

មុខងារ

ស្របធានមនេរី

ស្ហការាមួយអងគការ ឬកមា វធ
ិ ី

-គទស្រមាងឧបតថមភទស្បៀងបផនថម-ហិរញ្ញបបទនបផនថម
(ADB)
- កមា វិធែ
ី ត
គ ែ
់ ង
គ ់ទឹកាាត និងអនាម័យជនបទ ទស្រកាម
ជាំនួយហិរញ្ញបបទនយូនីទស្ហវ

២

ម៉ប់ ធី រិត

ប

អនុស្របធានមនេីរ

កមា វិធែ
ី ត
គ ែ
់ ង
គ ់ទឹកាាត និងអនាម័យជនបទ ទស្រកាមជាំនួយ
ហិរញ្ញបបទនយូនីទស្ហវ

៣

ឈុន បន
ុ ថេង

ប

ស្របធានការិយាល័យ គទស្រមាងឧបតថមភទស្បៀងបផនថម-ហិរញ្ញបបទនបផនថម(ADB)

៤

ញាណ គង់

ប

មន្តន្ី

- គទស្រមាងឧបតថមភទស្បៀងបផនថម-ហិរញ្ញបបទន បផនថម
(ADB)
- កមា វិធែ
ី ត
គ ែ
់ ង
គ ់ទឹកាាត និងអនាម័យជនបទ ទស្រកាម
ជាំនួយហិរញ្ញបបទនយូនីទស្ហវ

៥

ឃិត សុធារា៉ា

ប

មន្តន្ី

គទស្រមាងឧបតថមភទស្បៀងបផនថម-ហិរញ្ញបបទនបផនថម(ADB)

៦

ឌុល បូលន
ី

ប

មន្តន្ី

កមា វិធែ
ី ត
គ ែ
់ ង
គ ់ទឹកាាត និងអនាម័យជនបទ ទស្រកាមជាំនួយ
ហិរញ្ញបបទនយូនីទស្ហវ

៧

ឆាយ ស្ុវណ្តា

ស្

មន្តន្ី

កមា វិធែ
ី ត
គ ែ
់ ង
គ ់ទឹកាាត និងអនាម័យជនបទ ទស្រកាមជាំនួយ
ហិរញ្ញបបទនយូនីទស្ហវ

1.2. ការងារលិខិតចចញ-ចូល
បានថ្វច
ើ រាចរលិខត
ិ ស្ថនម កនង
ុ ថនោះមាន៖
- មនទីរបានថចញលិខត
ិ ថបសកកមម

ចាំនួន ១២ ចាប់

- មនទីរបានថចញលិខត
ិ ថៅស្ថាប័ននន និងកនុងមនទីរ

ចាំនួន ០៨

- បានទទួលលិខត
ិ ចូលពីគ្គ្ប់ស្ថាប័ននន

ចាំនួន ៣៨ ចាប់

- លិខត
ិ ថសេងៗ

ចាំនួន ០៣ ចាប់

ចាប់

1.3. ការងាររដ្ឋបាល ន្ិងបុគ្គលិក
- បានថរៀបច្ាំលខ
ិ ត
ិ អនុញ្ញាតិចាប់ឈប់សគ្មាកថសេងៗជូន
មន្រនតរា
ី ជការថចញថោយមនទរី

ចាំនួន ០២ ចាប់

- បានចូលរួមគ្បជុាំថគ្ៅថខតត

ចាំនួន ០៤

ថលើក

- បានចូលរួមគ្បជុាំកនុងថខតត

ចាំនួន ០៩

ថលើក

- បានចូលរួមគ្បជុាំផ្សទកនុងមនទីរ

ចាំនួន ០១

ថលើក

1.4. ការងារចបៀវតស និងពលកមម
- បានថរៀបចាំថបៀវតេជូនមគ្នីរា
ត ជការថ្ននក់មនទីរគ្បចាំខខកញ្ញញ។
2. ការិយាល័យគណខន្យយ ន្ិងហិរញ្ាវត្ថុ
 ស្របភពែវិការដ្ឋែល
្ ់
+ ែ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

+ ែវិកាច្ាំណ្តយស្ស្រមាប់ផខកញ្ញញ ឆានាំ២០១៤

= ៣១.០៩៨.៨៨០៛០០

 ស្របាក់ជាំពូក ៦០

= ១៦.៣២២.៩២០៛០០

 ស្របាក់ជាំពូក ៦១

= ០០៛០០

 ស្របាក់ជាំពូក ៦២

= ០០៛០០

 ស្របាក់ជាំពូក ៦៤

= ១៤.៧៧៥.៩៦០៛០០

 ស្របាក់ជាំពូក ៦៣

= ០០រ០០



បានទបើកស្របាក់ទបៀវតសជូនមន្តន្ីរាជការ ស្ស្រមាប់ផខស្ីហា ឆានាំ ២០១៤



ដែៃទី ២១-២៣ ផខស្ីហា ឆានាំ ២០១៤ បាំទពញទបស្កកមាទៅភនាំទពញ ទដ្ើមបីទាំនាក់ទាំនងការងារា
មួយនាយកដ្ឋឋនែគតែ
់ ង
គ ់ហិរញ្ញវតថុ ទៅស្រកស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ



អាណតិទ
្ ទ
ូ ត់ទស្របងឥនធនៈ និងទស្របងរំអល
ិ បានដ្ឋក់ជន
ូ រតនាគ្មរទខត្



ស្ាំទណើស្ុាំធានាច្ាំណ្តយគស្រមាងជួស្ជុលរបងមនីេរ និងទិញបរិកាាដ្ឋក់ដ្ល់ាលាទខត្។

3. ការងារផែនការ និងសាិតិ ៖


ដែៃទី១២ ផខកញ្ញញឆានាំ២០១៤ ទលាក ងួន ស្ុែល ស្របធានការិ.គណទនយយ និងទលាក គុន គឹមស្ួរ
មន្តន្កា
ី រិ.ផែនការ បានច្ូលរួមវគគស្ិកាាាលាស្្ីពីការបញ្ចូ លគ្មនផែនការែវិកាឆានាំ២០១៥ រវាង
ែវិកាកមា វិធីទពញទលញ និងអងគភាពែវិកាស្ាំរាប់រាជធានី-ទខត្ ទៅទខត្ស្រពុះស្ីហនុ។



ដែៃទី១៥ ផខកញ្ញញ ឆានាំ២០១៤ ទលាកគុន គឹមស្ួរ បានច្ូលរួមវគគស្ិកាាាលាស្្ីពីការ វិភាគាថន
ភាព និងទរៀបច្ាំទគ្មលនទយាបាយស្ស្រមាប់ទរៀបច្ាំផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ទៅាលាទខត្ស្រពុះវិហារ។

4. ការងារទំនាក់ទំនងស្ថធារណៈ


ដែៃទី២៩ ផខស្ីហា ឆានាំ២០១៤ ទលាក ម៉ប់ ធី រិត អនុស្របធានមនេីរ បានច្ូលរួមស្របជុាំពិភាកា
ការងារមួយច្ាំនួនាមួយមជឍមណឌលស្កមាភាពកាំចាត់មីនកមពុា (CMAC) ទៅអគ្មរស្របាាទ
កាំពូលស្របាាំ (MAPU) ទស្រកាមអធិបតីភាពឯកឧត្ម ស្យ
ុ ទស្រិទធ អភិបាលរងទខត្។



ដែៃទី០២ ផខកញ្ញញ ឆានាំ២០១៤ ទលាក ម៉ប់ ធី រត
ិ អនុស្របធានមនេីរបានច្ូលរួមអមដ្ាំទណើរគណៈ
ស្របតិភដ្
ូ ឹកនាាំទដ្ឋយឯកឧត្ម អុ៊ុំ មា៉ រា៉ា អភិបាលដនគណៈអភិបាលទខត្កនុងឱកាស្ផច្កអាំទណ្តយ
របស្់ាខាកាកបាទស្រកហមទខត្ដ្ល់ស្របាពលរដ្ឋ ផដ្លទទួលរងទស្រគ្មុះទដ្ឋយារទឹកជាំនន់ មក
ពីភូមិស្រកឡាពាស្ ឃុស្រាំ ពីងធាំ ច្ាំនួន១២៨ស្រគួារ ទៅបរិទវណវត្ទពាធិ៍ ឃុាំទពាធិ៍ ស្រស្ុកផតបងមាន
ជ័យ



ដែៃទី០៤ ផខកញ្ញញ ឆានាំ២០១៤ ទលាក ម៉ប់ ធី រត
ិ អនុស្របធានមនេីរ បានច្ូលរួមកិច្ចស្របជុស្
ាំ ីព
្ ី
បណ្ត
្ ញស្កមាភាពបរិាថន
ស្របាពលរដ្ឋស្រកីស្រក

និងដ្ីធលីទៅកមពុា

និងគណៈកមាាធិការផស្វងរកយុតិធ
្ ម៌ជូន

ទៅាលស្របជុាំខណឌរដ្ឋបាលដស្រពទ

ើ

ទខត្ស្រពុះវិហារ

ទស្រកាមអធិបតីភាព

ឯកឧត្ម ស្ុយ ទស្រិទធ អភិបាលរងទខត្ គ្មាំស្រទទដ្ឋយអងគការ Oxfam ស្របចាាំទខត្ស្រពុះវិហារកាំពង់ធាំ


ដែៃទី០៥ ផខកញ្ញញ ឆានាំ២០១៤ បានជួបពិភាកាាមួយតាំណ្តងអងគការទស្សនៈពិភពទលាកកមពុា
ស្របចាាំទខត្ស្រពុះវិហារ និងទលាកស្របធានកមា វិធរី បស្់អងគការ Caritas ស្របចាាំទខត្ ទៅាលស្របជុាំ
របស្់មនេីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ទដ្ើមបីផស្វងរកការគ្មាំស្រទផែទាំស្ុីផទនទឹកទៅមណឌលស្ុវតថិភាពតាកឹង
កនុងឃុែ
ាំ ាី ស្រស្ុកគូផលន



ដែៃទី០៨ ផខកញ្ញញ ឆានាំ២០១៤ បានជួបស្របជុាំាមួយទលាកទីស្របឹកាបទច្ចកទទស្របស្់អងគការស្របយុទធ
ស្របឆាាំង និងភាពអត់ឃ្លលន (ACF)ភនាំទពញ ទៅាលស្របជុាំរបស្់មនេីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ស្្ីពីការ
ស្ិកាផស្វងយល់ាថនភាពការទស្របើស្របាស្់ទឹកាាត

និងអនាម័យរបស្់ស្របាពលរដ្ឋ

ទៅទខត្

ស្រពុះវិហារ


ដែៃទី០៩ ផខកញ្ញញ ឆានាំ២០១៤ ទលាក ម៉ប់ ធី រត
ិ អនុស្របធានមនេីរ បានច្ូលរួមកិច្ចស្របជុាំ វិាមញ្ញ
របស្់ស្រកុមស្របឹកាទខត្ ទស្រកាមអធិបតីភាព ឯកឧត្ម

ុង ស្ុវណា ស្របធានស្រកុមស្របឹកាទខត្ និង

ទលាក ទគ្មស្ុ៊ុំ បន
ុ ទស្ឿត អភិបាលរងទខត្


ដែៃទី១០ ផខកញ្ញញ ឆានាំ២០១៤ ទលាក ម៉ប់ ធី រិត អនុស្របធានមនេីរ បានច្ូលរួមអមដ្ាំទណើរគណៈ
ស្របតិភដ្
ូ ឹកនាាំទដ្ឋយឯកឧត្ម មាស្ ស្ុភា ស្របធានស្រកុមការងារថ្ននក់ាតិច្ុុះជួយទខត្ស្រពុះវិហារ

ឯកឧត្ម អុ៊ុំ មា៉ រា៉ា អភិបាលដនគណៈអភិបាលទខត្ស្រពុះវិហារ, និងឯកឧត្ម

ុង ស្ុវណា ស្របធាន

ស្រកុមស្របឹកាទខត្ កនុងឧិកាស្ច្ុុះផច្កអាំទណ្តយរបស្់ាខាកាកបាទស្រកហមទខត្ជូនដ្ល់ស្របាពល
ុ ស្រពុះវិហារ និងស្រស្ុកផតបងមានជ័យច្ាំនួន
រដ្ឋផដ្លទទួលរងទស្រគ្មុះទដ្ឋយារទឹកជាំនន់ មកពីស្រកង
៤០៨ស្រគួារ ទៅបរិទវណាលាស្រកុងស្រពុះវិហារ
ដែៃទី១៥ ផខកញ្ញញ ឆានាំ២០១៤ ទលាក ម៉ប់ ធី រត
ិ អនុស្របធានមនេីរ និងាស្មាជិក គ.ក.ស្.ក



របស្់ស្រកុមស្របឹកាទខត្ បានច្ូលរួមកនុងកិច្ចស្របជុាំគណៈកមាាធិការពិទស្រគ្មុះទយាបល់កិច្ចការន្តស្្ី និង
កុមារ ស្រកុមស្របឹកាទខត្អាណតិទ២
ី
ទស្រកាមអធិបតីភាពទលាកជាំទវ ខូយ បុនថ្នន ស្របធាន
គណៈកមាាធិការ គ.ក.ស្.ក ទខត្
ដែៃទី១៦-១៧ ផខកញ្ញញ ឆានាំ២០១៤ បានស្របជុាំពភា
ិ កាាមួយទលាក ជឹម ច្រដណ ទីស្របឹកាកមា វិធី



ទឹកាាត និងអនាម័យរបស្់ធនាគ្មរពិភពទលាក ទៅាលស្របជុាំរបស្់មនេីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ស្្ីពី
ការកាងផែនការស្កមាភាព

ទដ្ើមបីគ្មាំស្រទយុទធាន្តស្្ាតិ

ស្្ីពីកមា វិធីែត
គ ែ
់ ង
គ ់ទក
ឹ ាាត

និង

អនាម័យជនបទ និងបន្ច្ុះុ ទៅជួបាមួយស្រកុមស្របឹកាឃុាំទពាធិ៍,ស្រពុះឃ្លលង
ាំ ស្រពមទាំងទលាកស្រគូអនក
ស្រគូាលាបឋមស្ិកាស្រកាាំងដ្ូង

និងច្ុុះពិនត
ិ យាថនភាពអនាម័យទៅភូមអ
ិ នលងា
់ វយ

ភូមិ

ស្រកាាំងដ្ូង ឃុស្រាំ ពុះឃ្លល ាំង។
II.

សកមមភាពការងារតាមវិស័យ ៖

1. សកមមភារផ្លូវជន្រទ ៖
 ស្រកុមការងារទរៀបច្ាំបញ្ជីារទពើភ័ណឌ និងមូលដ្ឋឋនទិននន័យែលូវជនបទថ្ននក់ទខត្បានច្ុុះស្រស្ង់ទិននន័យ
ែលូវលាំជនបទ ទទួលបានលទធ ែលដ្ូច្ខាងទស្រកាម ៖



-ែលូវស្របទភទទលខ០១

ច្ាំនួន ០៣ផខស

ស្របផវង ៨៤.១ គីទបូផម៉ស្រត

-ែលូវស្របទភទទលខ០២

ច្ាំនួន ១៣ផខស

ស្របផវង ២៥៧.៩ គីទបូផម៉ស្រត

-ែលូវស្របទភទទលខ០៣

ច្ាំនួន ៣៥ផខស

ស្របផវង ៣៦៩.៩ គីទបូផម៉ស្រត

-ែលូវស្របទភទទលខ០៤

ច្ាំនួន ៣១០ផខស

ស្របផវង ៤៤៩.៨៤៦ គីទបូផម៉ស្រត

ទធវើការផែទាំាលកាណៈខួបែលូវស្រកាលស្រគួស្ស្រកហមច្ាំនួន ០៣ផខសស្របផវង ២១.២១៣ផម៉ស្រត និង
លូច្ន
ាំ ួន១៤ កផនលងស្ទស្រមច្បាន ៦៥ % ស្ថិតទៅឃុាំយាង និងឃុស្រាំ ស្ផអម ស្រស្ុកាាំកាន្
ទខត្ស្រពុះវិហារ គទស្រមាងឆានាំ២០១៤



ការងារគទស្រមាងទឹកជាំនន់ែូ លវស្រកាលស្រគួស្ស្រកហមច្ាំនន
ួ ០១ផខសស្របផវង ១២.៥០០ផម៉ស្រត និងលូ
ស្រគប់ស្របទភទច្ាំនន
ួ ១១កផនលងស្ទស្រមច្បាន

៩០%

ស្ថត
ិ ទៅឃុស្រាំ ពុះឃ្លលង
ាំ ,ឃុាំរកា

មានជ័យ និងស្រស្ុករទវៀង ទខត្ស្រពុះវិហារ គទស្រមាងឆានាំ២០១៤

ស្រស្ុកផតបង



ដែៃទី ០១-០៣ ផខកញ្ញញ ឆានាំ ២០១៤ បានច្ូលរួមវគគបណ្ុុះបណ្ត
្ លស្្ីពីកមា វិធី ArcGIS 10
និងការទស្របើស្របាស្់GPS ទៅទខត្បនាេយមានជ័យ



ជូនគណៈស្របតិភូ ស្រកស្ួងទស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញវតថុ និងស្រកស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ច្ុុះទធវកា
ើ រស្រតួត
ពិនិតយរាល់កិច្ចលទធ កមាកនុងស្រកបខ័ណឌ វិស្ហមជឈការកិច្ចលទធ កមាាធារណៈ ផដ្លបានអនុវត្រួច្
ទលើកាលបរិទច្េទ ឆានាំ២០១៣



ដែៃទី ១១-១៣ ផខកញ្ញញ ឆានាំ ២០១៤ ច្ុុះទធវើបញ្ជីារទពើភ័ណឌទិនននយ
័ ែលូវជនបទ ស្របទភទទលខ
៣ ទៅស្រស្ុកាាំកាន្ បានស្របផវង២៩,៣៥០ម។

2. សកមមភារការងារច្ះប្សង់ទិន្នន្័យ


ស្របទភទទលខ ០៤ ច្ាំនួន០៨ផខសស្របផវង ២៦.០៩២ ម។

3. ការងារែគត់ែគង់ទឹកជនបទ


ដែៃទី ១១ ផខកញ្ញញ ឆានាំ ២០១៤ បានច្ុុះទៅពិនត
ិ យទីតាាំង និងច្ុច្និយាមការស្រស្ុះស្ហគមន៍
១កផនលង ទាំហាំ ៤០ម X ៣០ម X ២.៥០ម ទៅភូមច្
ិ ាំបក់ផស្នជ័យ ឃុាំស្រស្ផអម ស្រស្ុកាាំកាន្ គ្មាំ
ស្រទែវិកាាតិឆានាំ ២០១៤។

4. ការងារផែទំសុខភាពជនបទ


ដែៃទី ១១ ផខកញ្ញញ ឆានាំ ២០១៤ បានច្ុុះទៅស្របជុែ
ាំ សពវែាយស្្ីពគ
ី ទស្រមាងែគតែ
់ ង
គ ស្
់ មាភរៈបងគនអ
់ នា
ម័យ គ្មាំស្រទទដ្ឋយែវិកាាតិឆានាំ ២០១៤ ាមួយអនកទទួលែលពីគទស្រមាង និងផស្វងរកអនកទ ៉ ការ
ែគតែ
់ ង
គ ់ស្ាំភារៈបងគនអ
់ នាម័យ ដ្ល់ភូមិទគ្មលទៅរបស្់គទស្រមាង។

5. ការងារបណត ុះបណ្ត
ត ល និង ស្រស្ថវស្រាវ ៖ មិនបានែ្ល់របាយការណ៍
6. ការងារអភិវឌ្ឍនសសគគ្មនស៖ គ្មមនសកមមភាព
7. ការងារចសដ្ឋកិចចជនបទ៖ គ្មមនសកមមភាព
8. ការងារជនាតិចដ្ើមភាគ្តិច៖ គ្មមនសកមមភាព
9. ការងារខយន្ឌ្័រ ៖ គ្មានស្កមាភាព
10. ការងារ NGOs៖
 ដែៃទី ០២-០៥ ផខកញ្ញញ ឆានាំ ២០១៤ បានច្ុុះទៅវាស្់ផវង ទីកផនលងស្ស្រមាប់ដ្ឋក់ស្របព័នធទុទយាផច្ក
ចាយទឹកខានតតូច្ ទៅភូមិទករបា
្ិ៍ ន២៣៣ស្រគួារ/៣៧២ និងភូមិស្ាំ រិទធមាន ៨៣ស្រគួារ/១៦៣ កនុង
ឃុាំរតនៈ ស្រស្ុករទវៀង គ្មាំស្រទទដ្ឋយអងគការទស្សនៈពិភពទលាកស្របចាាំស្រស្ុករទវៀង
 ដែៃទី០៥-១៤ ផខកញ្ញញ ឆានាំ២០១៤ បានស្ហការាមួយអងគការ FLD ស្របចាាំទខត្ស្រពុះវិហារ ច្ុុះទៅ
ស្ស្រមបស្ស្រមួលកនុងយុទធនាការលាងស្មាាតដដ្ាមួយាបូ

ច្ាំនួន

១០ភូមិ

អនកច្ូលរួមស្រុប

៣០៦នាក់ កនុងទនាុះស្រស្ី ២៣៤នាក់ រួមមាន៖ភូមិមូ លរដស្រព ភូមិកល
្ុ ភូមិទពាធិ៍ទប ភូមិកាំពង់ស្រពុះឥនេ
ភូមិកាំពង់ដស្រជ ភូមិកាំពង់ ស្រកាាំង ភូមិកាំពង់ាមី ភូមិស្ប
ាំ ូរ ភូមិទាគជ័យ និងភូមិស្រកទឡាត
 ដែៃទី ០៩-១០ ផខកញ្ញញ ឆានាំ ២០១៤ បានស្ហការាមួយអងគការ អាស្រដ្ឋ ស្របចាាំស្រស្ុករទវៀង ច្ុុះទៅ
ស្ស្រមបស្ស្រមួលកនុងយុទធនាការអនាម័យស្ាំអាតភូមិ

ទៅភូមិកាំពង់ស្រពុះឥនេ

កនុងឃុាំកាំពង់ស្រស្ទៅពីរ

និងភូមិកាំពង់ទពាធិ ឃុាំកាំពង់ស្រស្ទៅមួយ ស្រស្ុកផែប ស្រុបអនកច្ូលរួម៩៦នាក់ កនុងទនាុះស្រស្ី៦៩នាក់
 ដែៃទី ៩-១១ ផខកញ្ញញ ឆានាំ ២០១៤ បានច្ូលរួមែសពវែាយស្្ីពីទិវាស្មាាតអនាម័យភូមិ ច្ាំនន
ួ ០២ភូមិ
គឺភូមិបុស្ស និងភូមបា
ិ ៉ លហាល កនុងឃុាំ រីករាយ ស្រស្ុករទវៀង អនកច្ូលរួមស្រុប៧៩នាក់ កនុងទនាុះន្តស្្ី
៧៤នាក់

កុមារច្ាំនួន២៤នាក់

គ្មាំស្រទទដ្ឋយអងគការ

ADRA

កនុងគទស្រមាងភាពញញឹម(Smile)

កនុងស្រស្ុករទវៀង
 ដែៃទី ១១ ផខកញ្ញញ ឆានាំ ២០១៤ បានស្ហការាមួយអងគការអាស្រដ្ឋ (ADRA) ស្របចាាំស្រស្ុករទវៀង ច្ុុះ
ទៅស្ស្រមបស្ស្រមួលកនុងយុទធនាការអនាម័យស្ាំអាតភូមិ ទៅភូមត
ិ ស្ូ ឃុត
ាំ ស្ូ និងភូមទ
ិ ឹកលិច្ ឃុាំាាង
ស្រស្ុកជ័យផស្ន អនកច្ូលរួមស្រុប៧២នាក់ កនុងទនាុះស្រស្ី៥៣នាក់។
11. គ្ចស្រោង / កមម វិ ី ៖
11.1. គខប្ោងឧរត្ថមភខសបៀងរខន្ថ ម-ហិរញ្ាទាន្រខន្ថ ម (ADB)
 ដែៃទី ១៦ ផខកញ្ញញ ឆានាំ ២០១៤ ជួបពិភាាមួយស្រកុមស្របឹកាឃុាំទពាធិ ស្រស្ុកផតបងមានជ័យ និង
អងគភាពស្កមាភាព កាំចាត់មីនកមពុា ពាក់ព័នធទលើទស្នស្
ើ ុាំទដ្ឋុះមីន ទលើកាំណ្តត់ែឡូវពីភូមិទពាធិ-ភូមិ
អូរកក់ ស្របផវង ៨ ៣០០ម ផដ្លស្រតូវ អនុវត្នាទពលខាងមុខទនុះ ។ ទដ្ឋយផខសែលូវទនុះស្ងស័យមាន
មីន និងស្រគ្មប់មន
ី ទន់ែេុុះ ទហើយបានទស្នស្
ើ ុាំឲ្យអងគភាពស្កមាភាពកាំចាត់មន
ី កមពុា(CMAC) ជួយទធវើ
ការទបាស្ស្ាំអាត តាំណ្តង CMAC បានទទួលយកស្ាំទណើទនុះ និងរាយការណ៍ជូនថ្ននក់ទលើ។
11.2. កមម វិ ីែគត់ែគង់ទឹកស្ថតត និងអនាម័យ ចៅតាមស្ថលាចរៀន និងសគគ្មន៏ (គំស្រទែវិកា
ចោយ UNICEF)
 បានទទួលែវិកាពីអងគការ UNICEF ស្ស្រមាប់អនុវត្ស្កមាភាពស្រតីមាស្ទី ៣ ឆានាំ ២០១៤
 មន្តន្ស្រី កុមការងារទឹកាាតនិងអនាម័យរបស្់មនេីរបានទលើកគទស្រមាងស្ាំទណើផែនការស្កមាភាព
ស្ស្រមាប់ស្រតីមាស្ទី៤ ឆានាំ២០១៤ ទៅផែនកស្ស្រមបស្ស្រមួលថ្ននក់ាតិ (CU) និងទៅអងគការ UNICEF
 ដែៃទី ១១-១២ ផខកញ្ញញ ឆានាំ ២០១៤ បានច្ុុះទៅស្រតួតពិនត
ិ យតាមដ្ឋនការអនុវត្កមា វិធីស្ហគមន៍ដ្ឹក
នាាំអនុវត្អនាម័យទាំងស្រស្ុង (CLTS) ទៅភូមិដ្ូនមា៉ ,ស្ាំទរាង,និងកក់ទពាន ឃុាំរកា ស្រស្ុករទវៀង។

