របាយការណ៍ប្រចាំខែ តុលា ឆ្ន ាំ ២០១៤ ររស់មន្ទ ីរអភិវឌ្ឍន្៍ជន្រទខែតតឧតតរមាន្ជ័យ

១. ខសចក្តីខ្តើម
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 ន្ិងរុគ្គលិក្
ម្នៃីរអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដឹរន្ទំខោយព្រធានម្នៃីរ ០១ រូរ និងអម្ខោយអនុព្រធានម្នៃីរ
ចំនួន ០២រូរ និងរុគល
គ ិរស្រុរចំនន
ួ ៣៥ន្ទរ់ រនុងខន្ទះខៅរព្ម្ិត្រដឋាលថ្ននរ់ម្នៃីរ មានការិយាល័យជំន្ទញ
ចំនួន ០៨ និងថ្ននរ់ព្ស្ុរ ០៥។
២.២ ក្ិចចប្រជុាំខ្េងៗ ន្ិងទាំនាក្់ទាំន្ងស្ថធារណៈ
- នៃាទី២៦ មេរញ្ញា ខោរព្រធានម្នៃីរចូលរួម្រិធព្ី រកាស្ទសរវទាយមទនការយុទធសាស្រស្តអភ្ិវឌ្ឍន៍ជាត្ិ

(ទ.យ.អ.ជ) ២០១៤ -២០១៨ ខៅថ្ននរ់ខព្កាម្ជាត្ិខលើរទី២ ខៅខេត្តខស្ៀម្រារ
- នៃាទី៣០ មេរញ្ញា ខោរព្រធានម្នៃីរ ចូលរួម្រិចចព្រជុំរន្ទៃន់ស្ីរ
ត ីការខព្ត្ៀម្ខរៀរចំរម្ម វីធីរុណយអុំទរ
ូ

រមណតត្ព្រទីរ និងស្ំរះព្រះមេអរអំរុរ ខៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ ខព្កាម្អធិរត្ីភារ ឯរឧត្តម្ ស្ ថ្នវី
អភ្ិាលននគណៈអភ្ិាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ ខៅសាោខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- នៃាទី៣០ មេរញ្ញា ថ្ននរ់ដឹរន្ទំម្នៃីរ ចូលរួម្ជាខភ្ញៀវរិត្យ
ិត ស្រនុងរិធីអរអរសាទរទិវាម្នុស្សចាស្់រម្ពុជា

និងទិវាម្នុស្សចាស្់អនតរជាត្ិ ០១ ត្ុោ ២០១៤ ខៅសាោខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- នៃាទី៣០ មេរញ្ញា ថ្ននរ់ដឹរន្ទំ ម្នៃីរ ចូលរួម្ព្រជុំព្រចាំមេរញ្ញា ររស្់ គ.រ.ស្.រ. ខេត្តអាណត្តិទ២
ី ខៅ

សាោខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- នៃាទី៣០ មេរញ្ញា ម្ស្រនតកា
ី រិយាល័យ ចូលរួម្ព្រជុំស្ីរ
ត ីអន្ទម្័យ ខៅព្ស្ុរចុងកាល់ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- នៃាទី០១

ី លីររស្់ព្រជារលរដឋ
មេត្ុោ ខោរព្រធានម្នៃីរានចុះរិនិត្យ និងខោះព្សាយទំន្ទស្់ដធ

ចំនួន ៥១ ព្គួសារ ខៅភ្ូម្ិខត្ខជាអភ្ិវឌ្ឍន៍ ចំណច
ុ ភ្ូម្ិអូរខរង ឃុព្ំ ត្ពំងព្ាសាទ ខព្កាម្អធិរត្ីភារ
ឯរឧត្តម្ ស្ ថ្នវី អភ្ិាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ ខៅទីរញ្ញាការោឋនអងគររស ព្ស្ុរព្ត្ពំងព្ាសាទ
- នៃាទី០២ មេត្ុោ ខោរព្រធានម្នៃីរ ចូលរួម្រនុងរិធីព្រកាស្ចូលកាន់ម្ុេត្ំមណងអភ្ិាលរងខេត្ត

ឧត្តរមានជ័យ ខព្កាម្អធិរត្ីភារ ឯរឧត្តម្ លួ រា៉ា ម្ន
ី អនុរដឋខលខាធិការព្រស្ួងម្ហានទៃ ខៅសាោ
ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- នៃាទី០៥ មេត្ុោ ខោរព្រធានម្នៃីរ ថ្ននរ់ដឹរន្ទំម្នៃីរ និងម្ស្រនតកា
ី រិយាល័យ ០៦ រូរ ចូលរួម្ព្រជុំស្ីរ
ត ី

ការខរៀរចំមទនការអភ្ិវឌ្ឍន៍ទូ លវជនរទរនុងភ្ូម្ិសាស្រស្តខេត្តឧត្តរមានជ័យ ជាម្ួយថ្ននរ់ដឹរន្ទំព្រស្ួង
អភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ និងមាចស្់ជំនួយម្ររីព្រខទស្អាឡីម្ង
៉ែ ់ ររស្់គខព្មាងខេោឋរចន្ទស្ម្ព័នធទូ លវជនរទ
(RIP) និងចុះព្ត្ួត្រិនត្
ិ យទីតំងមេសទលូវព្គួស្ព្រេម្រីរងវង់ម្ូលតលីចរភ្ូម្ិខោរម្ន ខៅភ្ូម្ិតមា៉ែ
ភ្ូម្ិព្ាសាទរី ដល់ព្រំព្រទល់ ព្ស្ុរៃមរួរ ខេត្តរន្ទៃយមានជ័យ

និងទលូវព្គួស្ព្រេម្ចារ់រីឃខុំ ជើង

ខទៀន ដល់ភ្ូម្ិតណូរឃុំខជើងខទៀនព្ស្ុរចុងកាល់
- នៃាទី០៧ មេត្ុោ ខោរព្រធានម្នៃីរ ចុះរិនត្
ិ យ និងខោះព្សាយទំន្ទស្់ដីធលីររស្់ស្េគម្ន៍នព្រខ

ើ

រត្នរុកាា ខព្កាម្អធិរត្ីភារ ឯរឧត្តម្ ស្ ថ្នវី អភ្ិាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ ខៅស្ង្កាត្់ស្ំខរាង ព្រុងស្ំ
ខរាង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- នៃាទី០៨ មេត្ុោ ថ្ននរ់ដឹរន្ទំម្នៃីរ និងម្ស្រនតកា
ី រិយាល័យ ០១រូរ ស្េការជាម្ួយន្ទយរោឋនទលូវលំ

ជនរទ និងត្ំណាងព្រស្ួងខស្ដឋរិចច និងេិរញ្ាវត្ថុ (MEF) ចុះស្ិរាទលូវចំនួន០៣ព្ស្ុរ/ព្រុង គឺព្រុង
ស្ំខរាង ព្ស្ុររន្ទៃយអំរិល និងព្ស្ុរព្ត្ពំងព្ាសាទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- នៃាទី០៨ មេត្ុោ ខោរព្រធានម្នៃីរ ចុះព្ត្ួត្រិនត្
ិ យទលូវ វិស្រ
វ ម្ម ឧត្តម្ខស្នីយ៍ អុច វណាា ខៅព្ស្ុរ

រន្ទៃយអំរិល
- នៃាទី០៨ មេត្ុោ ម្ស្រនតកា
ី រិយាល័យានចុះព្រគល់គខព្មាងសាងស្ង់ព្ស្ះស្េគម្ន៍ ខៅភ្ូម្គ
ិ ិ រីវនត

ស្ង្កាត្់រូនខព្រៀល ព្រុងស្ំខរាង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- នៃាទី០៩ មេត្ុោ ខោរព្រធានម្នៃីរ ថ្ននរ់ដឹរន្ទំម្នៃីរ ព្រធានការិយាល័យថ្ននរ់ខេត្ត និងថ្ននរ់ព្ស្ុរ

ទំងអស្់ចូលរួម្ព្រជុព្ំ រុម្ការង្ករថ្ននរ់ជាត្ិចុះម្ូលោឋន ខដើម្បីព្ត្ួត្រិនត្
ិ យ និងោំព្ទការអនុវត្តរម្ម វិធី
នខយាាយ និងយុទធសាស្រស្តចត្ុខកាណដំណារ់កាលទី ៣ ររស្់រាជរោឋភ្ិាលរម្ពុជា ខៅសាោខេត្ត
ឧត្តរមានជ័យ
- នៃាទី១០ មេត្ុោ ថ្ននរ់ដឹរន្ទំម្នៃីរ ចូលរួម្ស្ិកាាសាោរិខព្ោះខយារល់ថ្ននរ់ត្រ
ំ ន់ខលើខស្ចរតីព្ពង

មទនការជាត្ិអភ្ិវឌ្ឍន៍រុមារ ២០១៤-២០១៨ ខៅខេត្តខស្ៀម្រារ
- នៃាទី១០ មេត្ុោ ម្ស្រនតកា
ី រិយាល័យ ចូលរួម្រនុងរិធខី រើរការោឋនទលូវម្ូលនិធិឃុំ ខព្កាម្អធិរត្ីភារ

ឯរឧត្តម្ ស្ ថ្នវី អភ្ិាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ ខៅភ្ូម្ិខពធិ៍មស្នជ័យ ឃុំខរង ព្ស្ុររន្ទៃយអំរល
ិ
ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- នៃាទី១៣ មេត្ុោ ខោរព្រធានម្នៃីរ ចូលរួម្ព្រជុព្ំ រចាំស្ាតេ៍ ខៅទីស្កា
ី ត រព្រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ

រាជធានីភ្នំខរញ

- នៃាទី១៣ មេត្ុោ ថ្ននរ់ដឹរន្ទំម្នៃីរ ចូលរួម្ព្រជុសា
ំ ម្ញ្ាខលើរទី៥ ររស្់ព្រុម្ព្រឹរាខេត្តអាណត្តិទ២
ី

ខៅសាោខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- នៃាទី១៤ មេត្ុោ ខោរព្រធានម្នៃីរ ចូលរួម្ព្រជុំទសរវទាយ ស្តីរីការរខងាើត្គណៈរម្មការខរៀរចំរិធី

រុណយអុំទូរ រមណតត្ព្រទីរ និងស្ំរះព្រះមេអរអំរុរ ខៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ ខព្កាម្អធិរត្ីភារ
ឯរឧត្តម្ ស្ ថ្នវី អភ្ិាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ ខៅសាោខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- នៃាទី១៥ មេត្ុោ ខោរព្រធានម្នៃីរ ថ្ននរ់ដឹរន្ទំម្នៃីរ និងម្ស្រនតីរាជការររស្់ម្នៃីរអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទខេត្ត

ឧត្តរមានជ័យទំងអស្់ ចូលរួម្ខោររវិញ្ញាណរានធ និងរិធស្
ី ូព្ត្ម្នត រារ់ាត្រ័ងសុរូល ព្រះររម្រត្ន
ខកាដឋ ព្រះររុណាព្រះាទស្ខម្តចព្រះ ន្ខោតតម សីហន្ុ ព្រះម្ហាវីររសព្រ ព្រះវរាជរិតឯររាជយ
រូរណភារជាត្ិមេម រ “ព្រះររម្រត្នខកាដឋ”គព្ម្រ់េួរ ០២ ឆ្នំ ខៅសាោខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- នៃាទី១៧ មេត្ុោ ម្ស្រនតកា
ី រិយាល័យ ០២ រូរ ចូលរួម្ស្ិកាាសាោ ស្តីរកា
ី ររព្ងឹងស្ម្ត្ថភារអនុវត្ត

ៃវិការម្ម វិធខី រៀរចំខោយន្ទយរោឋនទគត្់ទង
គ ់ និងេិរញ្ាវត្ថុ ននព្រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ ខៅស្ណា
ឋ ោរ
ខននរជលសា ខេត្តព្រះស្ីេនុ
- នៃាទី២០ មេត្ុោ ថ្ននរ់ដឹរន្ទំម្នៃីរ ចូលរួម្ព្រជុំ វិភាគសាថនភារខេត្ត និងការខរៀរចំខស្ចរតព្ី ពងព្ររ

េ័ណឌអភ្ិវឌ្ឍន៍ខេត្ត ខៅអត្ីត្រនៃរព្់ រជុំ គ.ព្រ
- នៃាទី២០ មេត្ុោ ខោរព្រធានម្នៃីរ និងម្ស្រនតីកា រិយាល័យ ០១ រូរ ចូលរួម្ព្រជុខំ រើរឯរសារខដញនៃល

ការង្ករសាងស្ង់ និងការង្ករទគត្់ទង
គ ់ទន
ំ ញ
ិ ខព្កាម្អធិរត្ីភារ ឯរឧត្តម្ ស្ ថ្នវី អភ្ិាលខេត្តឧត្តរ
មានជ័យ ខៅសាោខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- នៃាទី២១ មេត្ុោ ខោរព្រធានម្នៃីរ និងម្ស្រនតកា
ី រិយាល័យ ០២ រូរ ចូលរួម្ព្រជុំស្ីរ
ត ីការង្ករខធវើស្មា

េរណរម្មព្ររេ័ណឌៃមី ការង្ករខរៀរចំរាយការណ៍ផ្លលស្់រូរត សាថនភាររដឋាល និងការង្ករខរើរខរៀវត្ស
តម្ព្ររ័នធធន្ទោរ
- នៃាទី២១ មេត្ុោ ម្ស្រនតកា
ី រិយាល័យ ០១ រូរ ចូលរួម្រុណយរឋិនទនសាម្គគដ
ី មងែខៅខវរព្រខគនព្រះ

ស្ងឃគង់ចាំព្រះវស្ាខៅវត្តចំា៉ែនួនព្ស្ីរាលស្
- នៃាទី២២-២៣ មេត្ុោ ម្ស្រនតកា
ី រិយាល័យ ០១រូរ ចូលរួម្ជាខភ្លៀវរិត្ត្
ិ យ
ត ស្ និងទស្សន្ទរិធីព្ររួត្

ាល់ទត្់ម្ត្
ិ ភា
ត ររំខៅសាច់ដុំព្រចាំខេត្ត និងអរអររិធីរុណយអុំទូរ អរអំរុរ រមណតត្ព្រទីត្ និងស្ំ
រះព្រះមេ ខៅអនុ វិទាល័យស្ំខរាង។
៣. លទធ ្លសខប្មចបាន្តាម វសស័យ
៣.១ ការងារ្លូវជន្រទ
- ខរៀរចំរញ្ច សា
ី រខរើភ្័ណឌ និងម្ូលោឋនទិននន័យទលូវជនរទព្រខភ្ទទី២ ខៅព្រុងស្ំខរាង ស្រុរចំនួន ០២

មេស ខស្មន
ើ ឹង ១៦,៨ គ.ម្.

- ចុះស្ិរាព្ត្ួត្រិនត្
ិ យទលូវព្គួស្ព្រេម្ ជាម្ួយព្រុម្រខចចរខទស្ព្រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ និងព្រុម្ការង្ករ

ព្រស្ួងខស្ដឋរិចច និងេិរញ្ាវត្ថុ ខៅឃុំខរង ព្ស្ុររន្ទៃយអំរិល ស្ង្កាត្់រូនខព្រៀល ព្រុងស្ំខរាង និងឃុំ
ទំនរ់ោច់ ព្ស្ុរព្ត្ពំងព្ាសាទ
- ចុះព្ត្ួត្រិនត្
ិ យរខចចរខទស្ជួស្ជុលរន្ទៃន់ទូ លវេូចខាត្ រំរុងសាងស្ង់ខៅភ្ូម្ិព្ស្ះទឹរ ស្ង្កាត្់អូរសាមច់

ព្រុងស្ំខរាង ព្រមវង ៨ ៩០០ ម្ និងភ្ូម្ិដងទង់ ស្ង្កាត្់រូនខព្រៀល ព្រុងស្ំខរាង ស្ខព្ម្ចាន ១០០%
- រនតមៃទំទូ លវជាលរាណៈេួរចំនួន ០៣មេស ព្រមវងស្រុរ ១៧,៩ គ.ម្. ស្ថិត្ខៅរនុងឃុំអូរសាវយ និងឃុំ

ផ្លាវ ព្ស្ុរព្ត្ពំង ព្ាសាទ និងស្ង្កាត្់រូនខព្រៀល ានស្ខព្ម្ច ៩៥% និងស្ំណង់លូ ានចំនួន
០៨ រមនលង ស្ខព្ម្ចាន ១០០%
- ជួស្ជុល និងសាតរខឡើង វិញ ទលូវព្កាលព្គួស្ព្រេម្ មដលេូចខាត្ខោយទឹរជំនន់ឆ្នំ ២០១៣ ព្រមវង

១៤ គ.ម្. លូម្ុេរីរ ចំនន
ួ ០២ រមនលង និងលូម្ុេម្ួយ ចំនន
ួ ០១ រមនលង ស្ថត្
ិ ខៅរនុងភ្ូម្ិព្ស្ះ

ូរ

ឃុំព្ត្ពំងព្រិយ៍ ព្ស្ុរអនលង់មវង អនុវត្តខោយ រងវិស្រ
វ ម្មអគគរញ្ាការននរងយុទធរលខេម្រភ្ូម្ន
ិ ៃ
(ន្ទយឧត្តម្ខស្នីយ៍ ខាវន់ ខស្ៀម្ )
- សាងស្ង់លូម្ល
ូ ានចំនួន ២២ រមនលង និងស្ំណង់រខងែៀរទឹរ ចំនួន ០៣ រមនលង ខលើព្រមវងទលូវ ១០

គ.ម្. ត្ភាារ់រទ
ី ូ លវមេសព្រវា៉ាត្់ទី២ ព្ត្ង់ភ្ម្
ូ ិច័នៃ រី ខៅភ្នំារ់ ស្ង្កាត្់រូនខព្រៀល ព្រុងស្ំខរាង អនុវត្ត
ខោយរងវិស្រ
វ ម្មអគគរញ្ាការននរងយុទធរល ខេម្រភ្ូម្ិនៃ (ន្ទយឧត្តម្ខស្នីយ៍ ខាវន់ ខស្ៀម្ )។
៣.២ ការងារ្គត់្គង់ទឹក្ជន្រទ
- នៃាទី៣០ មេរញ្ញា ម្ស្រនតកា
ី រិយាល័យ ចូលរួម្ព្រជុស្
ំ ីរ
ត ី វិស្័យអរ់រំចព្ម្ុះ ខដើម្បីនលុះរញ្ញចង
ំ លទធ ទល

និងមទនការព្រចាំឆ្នំ២០១៤ ខៅម្នៃីរអរ់រយ
ំ ុវជននិងរីឡាខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- នៃាទី០៧ មេត្ុោ ម្ស្រនតកា
ី រិយាល័យ ចូលរួម្ស្ព្ម្រស្ព្ម្ួលរនុងស្ិកាាសាោ ស្តរ
ី ីការនលុះរញ្ញចង
ំ អំរី

ស្ម្ិទធទលស្ខព្ម្ចានរយៈខរល ៦ មេ ចារ់រីមេម្ីន្ទ ដល់ មេស្ីហា ឆ្នំ២០១៤ ររស្់អងគការ
ទស្សនៈរិភ្រខោររម្ពុជា ខៅខេត្តខស្ៀម្រារ។
៣.៣ ការងារខែទាំសុែភាពជន្រទ
- មៃាទី២៣-២៥ មេរញ្ញា ម្ស្រនតកា
ី រិយាល័យ ០២ រូរ ានចុះខរៀរចំរិចចព្រជុំខព្ជើស្ខរីស្ព្គួសារស្មព្័ គ

ចិត្សា
ត ងស្ង់រងគន់អន្ទម្័យ មដលមានចំនួន ១៥០ រងគន់ នឹងព្ត្ូវទតលឱ្
់ យភ្ូម្ិ ចំនួន ១២ ភ្ូម្ិ ០៣ ឃុំ
និង ០២ព្ស្ុរ ជារញ្ច រៃ
់ វិការរស្់ព្រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ ឆ្នំ២០១៤ និងមានអនរចូលរួម្ស្រុរ
ចំនួន ២៦៤ ន្ទរ់ ស្រស្តី ១៥៦ន្ទរ់
- នៃាទី២៥ -៣០ មេរញ្ញា ម្ស្រនតកា
ី រិយាល័យ ០៤រូរ ចុះព្ត្ួត្រិនត្
ិ យ និងវាយត្នម្លរីការព្រត្ិរត្តអ
ិ ន្ទម្័យ

ររស្់ស្េគម្ន៍ខលើភ្ូម្ិខោលខៅចំនួន ៤៣ ភ្ូម្ិ ០៥ ឃុំ និង០២ព្ស្ុរ។ ខៅរនង
ុ ស្រម្មភារខនះ មាន
ការចូលរួម្ស្េការរីអាជាញធរភ្ូម្ិ ឃុំ និងព្រជារលរដឋស្រុរចំនន
ួ ១ ០៧៥ ន្ទរ់ ស្រស្តី ៦៨៨ន្ទរ់។
លទធ ទលស្ខព្ម្ចានមានដូចខាងខព្កាម្៖

 ព្រជារលរដឋ ៣ ១៣៧ ព្គួសារ មានរងគន់អន្ទម្័យខព្រើព្ាស្់
 ព្រជារលរដឋ ១២១ ព្គួសារ រំរុងខព្រើព្ាស្់រងគនរ់ ួម្ោន
 ព្រជារលរដឋ ៥ ០៤០ ព្គួសារ ានខព្រើព្ាស្់ទឹរោំរះ
ុ និងទឹរចខព្មាះ
 ព្រជារលរដឋ ១ ៤១៦ ព្គួសារ មានរមនលងោងស្មាាត្នដ និងអនុវត្តជាព្រចាំ
 ព្រជារលរដឋ ៦៥៦ ព្គួសារ មានស្មាារៈរងគនអ
់ ន្ទម្័យស្ព្មារ់សាងស្ង់ រ៉ែុមនតម្ិនទន់ាន

អនុវត្ត
- មៃាទី២៩ មេរញ្ញា -០៣ មេត្ុោ ម្ស្រនតីកា រិយាល័យម្នៃីរ០៤រូរ ស្េការជាម្ួយម្ស្រនតម្
ី ររីន្ទយរ

ោឋនមៃទំស្ុេភារជនរទ ររស្់ព្រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ ចុះខរៀរចំការព្រជុំទសរវទាយ ស្តីរីរម្ម វិធី
ស្េគម្ន៍ដឹរន្ទំការអនុវត្តអន្ទម្័យទំងព្ស្ុង (CLTS) ខលើភ្ូម្ិចំនួន២០ ឃុំ០៤ និង០២ព្ស្ុរ រនុង
ុ
ស្ង្កាត្់រនាយរារ់ មាន ០១ភ្ូម្ិ ឃុំរព្ងមាន ០៥ភ្ូម្ិ ឃុំចុងកាល់មាន ០៤ភ្ូម្ិ និងឃុំព្រសាំង ព្ស្រ
ចុងកាល់ មាន ១០ភ្ូម្ិ មានការចូលរួម្រីអាជាញធរ ឃុំ ភ្ូម្ិ និងព្រជារលរដឋស្រុរចំនួន ៥៦៧ ន្ទរ់
ស្រស្តី ៣៩២ន្ទរ់ និងរុមារមានចំនួន ២៣១ ន្ទរ់ ព្ស្ី ១៥៧ន្ទរ់។ លទធ ទលស្ខព្ម្ចានមានដូច
ខាងខព្កាម្៖


ព្រជារលរដឋ ១២២ ព្គួសារានស្មព្័ គចិត្ត សាងស្ង់រងគនអ
់ ន្ទម្័យផ្លៃល់េួ ល ន



ខព្ជើស្ខរីស្ជនរខង្កគលអន្ទម្័យខៅតម្ភ្ូម្ិខោលខៅនីម្ួយៗ ានចំនន
ួ ១០១ ន្ទរ់ រនុង
ខន្ទះស្រស្តី ៤០ន្ទរ់

- នៃាទី០១-០៦ មេត្ុោ ម្ស្រនតកា
ី រិយាល័យ ០៤ រូរ ចុះខរៀរចំខរើរវគគរណតុះរណា
ត លចំនួន ០២វគគ ស្តីរី

រម្ម វិធស្
ី េគម្ន៍ដឹរន្ទំការអនុវត្តអន្ទម្័យទំងព្ស្ុង (CLTS) ដល់ជនរខង្កគលអន្ទម្័យភ្ូម្ិ ០២វគគ
គីខៅសាោឃុព្ំ រសាំង និងខៅសាោឃុំរព្ង ព្ស្ុរចុងកាល់ ខោយមានស្ិកាាកាម្ចូលរួម្ស្រុរចំនួន
៥៤ន្ទរ់ រនុងខន្ទះស្រស្តី ១៨ន្ទរ់
- នៃាទី០៨-១២ មេត្ុោ ម្ស្រនតកា
ី រិយាល័យ ០២ រូរ ចុះខរៀរចំរិចចព្រជុំព្រចាំព្ត្ីមាស្ថ្ននរ់ឃុំ ស្តីរីរម្ម

វិធទ
ី ឹរសាាត្ និងអន្ទម្័យខៅតម្ឃុំខោលខៅទំង ០៥ ររស្់រម្ម វិធី UNICEF មដលមានចំនន
ួ ៤៣
ភ្ូម្ិ និង ៣០ សាោ ស្ខព្ម្ចាន ចំនន
ួ ០៥វគគ គឺស្ង្កាត្់ស្ំខរាង ០១វគគ ស្ង្កាត្់រនាយរារ់ ០១វគគ
និងឃុំរព្ង ០១ វគគ ឃុំចុងកាល់ ០១ វគគ ឃុំព្រសាំង ០១ វគគ និងមានការចូលរួម្រីថ្ននរ់ឃុំ/ស្ង្កាត្់ ខម្
ភ្ូម្ិ និងន្ទយរសាោ ស្រុរចំនួន ១២៦ន្ទរ់ ស្រស្តី ១៤ន្ទរ់។ ជាលទធ ទលស្ខព្ម្ចានរួម្មាន៖
 សាោខរៀនចំនន
ួ ១៣ នឹងព្ត្ូវជួស្ជុលខឡើង វិញនូវរមនលងោងស្មាាត្នដមដលេូចខាត្
 សាោខរៀនចំនន
ួ ១១ នឹងព្ត្ូវមរលំអររមនលងោងស្មាាត្នដស្ព្មារ់ស្ិស្សខៅតម្រនៃរ់ខរៀន

នីម្ួយៗ
 សាោខរៀនចំនន
ួ ៣០ នឹងខធវើការជំរុញឱ្យស្ិស្សអនុវត្តនូវអន្ទម្័យទំង ០៣ ខោយខផ្លតត្ខលើ

ការេូរទឹរសាាត្ ការោងស្មាាត្នដនឹងសារូ និងការខព្រើព្ាស្់រងគនជា
់ ព្រចាំ ៤៣ ភ្ូម្ិ នឹង
ជំរុញការទសរវទាយ ស្តីរកា
ី រខព្រើព្ាស្់ទឹរសាាត្ និងអន្ទម្័យខអាយមានព្រស្ិទធភា
ិ រ
 រស្រញ្ញារចូលរម្ម វិធទ
ី ឹរសាាត្ និងអន្ទម្័យ ដូចជាការព្រជុំព្រចាំមេ ររស្់ឃព្ុំ រជុភ្
ំ ូម្ិខទសងៗ

មដលមានខៅរនុងភ្ូម្ិ
-

មៃាទី០៨-១៧ មេត្ុោ ម្ស្រនតកា
ី រិយាល័យ ០១ រូរ ការស្េការជាម្ួយអងគការព្ចា ខដើម្បីស្ព្ម្រ
ស្ព្ម្ួលរំទុស្ស្រម្មភារអន្ទម្័យ ស្តីរីស្េគម្ន៍ដឹរន្ទំការអនុវត្តអន្ទម្័យទំងព្ស្ុង (CLTS) ខលើ
ភ្ូម្ិចំនន
ួ ០៨ ភ្ូម្ិ ០៣ ឃុំ រនុងព្ស្ុររន្ទៃយអំរិល។ មានការចូលរួម្រីអាជាញធរព្ស្ុរ ឃុំ/ស្ង្កាត្់ និង
ព្រជារលរដឋស្រុរចំនន
ួ ៥៤២ន្ទរ់ ស្រស្តី ៣១០ ន្ទរ់រង
នុ ខន្ទះរុមារមាន ៦៤ន្ទរ់ ព្ស្ី ៣៧ន្ទរ់។ ជា
លទធ ទល៖


ព្រជារលរដឋចំនួន៣០០ព្គួសារានស្ម័ព្គចិត្សា
ត ងស្ង់រងគនអ
់ ន្ទម្័យផ្លៃល់

ុ
- រិនិត្យការសាងស្ង់រងគន់អន្ទម្័យររស្់ព្រជារលរដឋ រនុងភ្ូម្ិចំនន
ួ ០៦ ស្ថិត្រនុងឃុំចុងកាល់ ព្ស្រ
ចុងកាល់។ ជាលទធ ទល ភ្ូម្ិចំនួន ០២ អនុវត្តការសាងស្ង់រងគនា
់ នចំនួន ១២ គឺភ្ូម្ិព្ស្ម្៉ែរ ាន
ចំនួន ០៧រងគន់ និងភ្ូម្ិរ សាងស្ង់ានចំនួន ០៥រងគន់ និង ០៤ភ្ូម្ខិ ទសងខទៀត្រំរុងខរៀរចំការអនុវ
សាងស្ង់។
៣.៤ ការសយាល័យខសដ្ឋក្ច
ិ ចជន្រទ
- នៃាទី១៧ មេត្ុោ ម្ស្រនតកា
ី រិយាល័យ ០១ រូរ ចុះព្រម្ូលទិនននយ
័ ធន្ទោរព្ស្ូវ ខៅភ្ូម្ិខពធិ៍ៃមី ឃុំខរង

ព្ស្ុររន្ទៃយអំរល
ិ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ មានព្ស្ូវ៣៥ខតន និងមានព្តរ់ទ័រ ០១ខព្គឿង។
៣.៥ ការសយាល័យអភិវឌ្ឍន្៍សហគ្មន្៍
- នៃាទី២២ មេត្ុោ ម្ស្រនតកា
ី រិយាល័យ ០១ រូរ ចូលរួម្រិចចព្រជុរ
ំ ិនិត្យ និងរិភារាខស្ចរតីព្ពងមទនការ

យុទធសាស្រស្តអភ្ិវឌ្ឍន៍ស្េគម្ន៍ឆ្នំ២០១៤-២០១៨ ខៅព្រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ។
៤. ទិសខៅការងាររន្ត
- រនតរញ្ច រគ
់ ខព្មាងមៃទំទូ លវលរាណៈេួរ ចំនួន ៣ មេស ព្រមវង ១៧.៩ គ.ម្.
- ចុះព្ត្ួត្រិនត្
ិ យការង្ករសាងស្ង់រងគនអ
់ ន្ទម្័យរនុងភ្ូម្ិ១២ ស្ថិត្ខៅរនុងឃុំចុងកាល់ ឃុំរព្ង និងឃុំខរង
- ចូលរួម្ខរៀរចំរិចចព្រជុព្ំ រចាំព្ត្ីមាស្ ស្តីររ
ី ម្ម វិធទ
ី ឹរសាាត្ និងអន្ទម្័យជនរទ ជាម្ួយអងគការនដគូរ

និងសាថរ័នពរ់រ័នធ
- ចុះព្ត្ួត្រិនត្
ិ យរខចចរខទស្ទលូវមៃទំ និងជួស្ជុលរន្ទៃន់ទូ លវេូចខាត្ខោយទឹរជំនន់
- ចុះព្រម្ូលទិនននយ
័ មេសទលូវសាងស្ង់ៃមី និងស្ំណង់ស្ិលបៈការ (សារខរើភ្័ណឌទលូវ)
- ចុះព្ស្ង់ទិនននយ
័ ធន្ទោរព្ស្ូវ ធន្ទោរខោ ខៅឃុំខោរម្ន ព្ស្ុររន្ទៃយអំរិល។

