របាយការណ៍ប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤ ររស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន្៍ជន្រទខែតតកាំពង់ធាំ
ខែតតកាំពង់ធាំ ជាខែតតមួយសថិតខៅចាំកណ្ដ
ា ល នន្ប្ពះរាជាណ្ដចប្កកមពុជា ជារ់មាត់រឹងទន្លសារជាតាំរន្់
វាលទាំនារ ន្ិងែព ង់រារ។ ទីប្រជុាំជន្ខែតត សថត
ិ ខៅកនុងប្កុងសទឹងខសន្ ចមាាយ ១៦៨ គីឡូខម៉ែប្ត ខាងខជើង រាជធាន្ីភនាំ
ខពញ។ ខែតតមាន្ប្ពាំប្រទល់៖
 ខាងខជើង ជារ់ន្ឹងខែតតប្ពះវិហារ ន្ិងខែតតខសៀមរារ
 ខាងតបូង ជារ់ន្ឹងខែតតកាំពង់ចម ន្ិងខែតតកាំពង់ឆ្នាំង
 ខាងខកើត ជារ់ន្ឹងខែតតកាំពង់ចម ន្ិងខែតតប្កខចះ
 ខាងលិច ជារ់ន្ឹងខែតតកាំពង់ឆ្នាំង ន្ិងខែតតខសៀមរារ
ី រុរ 1,506,197 ហិកតាខចកជា៖
ខែតតកាំពង់ធាំ មាន្នទទដស
ី ងករខងកើន្ទលប្រមាណជា 180,920 ហិកតា
 នទទដរ
 នទទដីនប្ពប្រមាណជា 656,057 ហិកតា
ី ាំការប្រមាណជា 390,743 ហិកតា
 នទទដច
ី ាំខៅឋាន្ប្រមាណជា 115,850 ហិកតា
 នទទដល
ី ាំខន្រ វាលខមៅប្រមាណជា 162,627 ហិកតា
 នទទដទ
ខែតតមាន្ប្សុកចាំន្ន្
ួ ០៧ ន្ិងប្កុង ០១ ឃុាំមាន្ចាំន្ួន្ ៧៣ សង្កកត់ចាំន្ួន្ ០៨ មាន្ភូមច
ិ ាំន្ួន្ ៧៤៨
ភូមិ ចាំន្ួន្មន្ុសសសរុរ ៧៥៤.៥៣៧ នាក់ ប្គួសារសរុរ ១៥៧,៥៥៣ ប្គួសារ កនុងខនាះស្តសតីជាខមប្គួសារ
២៤.១០៥ ប្គួសារ។ ចាំន្ួន្ែន ងទទះសរុរ ១៤៣.៣៦១ ែន ងទទះ ចាំន្ួន្រងគន្អ
់ នាម័យសរុរ ៦៨.៦៤៩ រងគន្់ ចាំន្ួន្
មន្ុសសអាណ្ដថាគ្មៅន្ជាំរក ២២៦ នាក់ ចាំន្ួន្ប្គួសារខដលមាន្សមាជិកទទុកឬខកើតខមខរាគខអដឋស៍ចាំន្ួន្ ៥៣០
ប្គួសារ ចាំន្ួន្ប្គួសាររស់ខៅខលើដិសាធារណៈ ១.៣១៨

ចាំន្ួន្កុមារកាំប្ាអាយុខប្កាម ១៨ ឆ្នាំ ខដលឪពុកមាាយ

ី ប្មារ់ខធវខើ ប្សប្បាាំងចាំន្ួន្ ៤៩.៥៧០ ហិកតា ខប្សវសាចាំន្ន្
សាលរ់ខោយជាំងឺខអដឋស៍ចាំន្ួន្ ៤៦៣ នាក់ នទទដស
ួ
២៣០.៦៩៧ ហត ចាំន្ួន្សហគមន្៍នប្ពខ

មា
ើ ន្ ៩៣

ី ទរ់សាកត់ការរត់ខជើងាសវាល
ចាំន្ួន្ឃុខាំ ដលខចញដកា

ាសកាលចាំន្ួន្ ៩ ឃុាំ ចាំន្ន្
ួ ភូមិខដលទទួលបាន្ វិញ្ញារន្រ័ប្ត ភូមខិ ដលមិន្មាន្ការរខនាទរង់ាសវាលាសកាល
៤១ ភូមិ ចាំន្ួន្ឃុាំ ខដលមាន្ទីតាាំងទលិតសមាារៈរងគន្់សប្មារ់លក់ជូន្សហគមន្៍ (ទីទារអនាម័យ) ចាំន្ន្
ួ ២៥
ឃុាំ។
សាថន្ភាពទលូវកនង
ុ ខែតត
ល.រ

ប្រភេទផ្លូវ

ប្រវវង (ម)

1

ខរទីមណ
ី ឺ

51,116

2

DBST

33,468

3

Mekadam

40,618

4

ខរតុង

8,658

5

ប្គួសប្កហម

2,030,442.5

6

ដីស

794,109.5

7

មិន្ទាន្់ខលើកដីស

2,477,806

សរុរប្រខវងទលូវកនុងឃុាំ សង្កកត់

5,436,218

សរុរចាំន្ន្
ួ ខែសទលូវកនុងឃុាំ សង្កកត់

1,311ខែស

មន្ុសសខសវងរកការង្ករខធវើកនុងប្រខទសចាំន្ួន្ ៣២,៨១៦ នាក់ ប្សី ១៦,៤២៤ នាក់ ន្ិងខប្ៅប្រខទសមាន្
២៥.២០២ នាក់ ប្សី ៩.៥៨៨ នាក់។ (ពត៌មាន្ពីមន្ទីរខទន្ការខែតត កាំពង់ធាំ ឆ្នាំ ២០១៤)
I.ស្ថានភាពមនទ ីរ
១-ការងាររដ្ឋបាល រុគ្គលិក
មស្តន្តស
ី រុរចាំន្ួន្ ៥៣ រូរ ប្សីច
ត ាំន្ួន្ ០៤រូរ៖ មស្តន្តទ
ី ាំខន្រគ្មៅន្ខរៀវតសរ៍ ០០ រូរ មស្តន្តម
ី រណភាព ០០ រូរ
ប្រធាន្មន្ទីរ ០១ រូរ អន្ុប្រធាន្មន្ទីរ ០២ រូរ មស្តន្ាប្ី ករែ័ណឌថ្ៅី ២ រូរ (ប្រុស) ន្ិងបាន្ទទួលលិែត
ិ ចូលចាំន្ន្
ួ
២២ លិែត
ិ /លិែត
ិ ខចញចាំន្ួន្ ១៦ លិែត
ិ ។
២-ការងារគ្ណភនយ្យ និងហិរញ្ញវត្ាុ
ស្ថា នភាពឥណ ទាន
ជំពូក

បរិយាយ

ចំណ្តយកនង
ុ ខែ

ចំណ្តយ បូក

បណ្តាខែមុន

សមតុលយ

គិតជាររៀល

09

រយាង

៦០ ការទិញ

154,700,000

20,138,750

43,397,250

63,536,000

91,164,000

៦១ រសវាខាងររៅ

298,400,000

8,000,000

2,000,000

10,000,000

288,400,000

៦២ រសវាខាងររៅរសេងៗ

128,200,000

44,981,850

36,597,500

81,579,350

46,620,650

៦៣ ពនធ និងអាករ

3,000,000

0

2,400,000

2,400,000

600,000

៦៤ បនទុកបុគល
គ ិក

407,700,000

245,277,080

29,505,240

274,782,320

132,917,680

សរុមរួម

992,000,000

318,397,680

113,899,990

432,297,670

559,702,330

៣-ការងារវផ្នការ និងស្ាិត្ិ
.រូកសរុររបាយការណ៍វឌ្ឍន្ភាពប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤ ន្ិង ខរៀរចាំខទន្ការសប្មារ់ខែតត
សាីពកា
ី រវិភាគរញ្ញាអាទិភាពខលើ វិស័យអភិវឌ្ឍន្៍ជន្រទ កនុងប្ករែ័ណឌអភិវឌ្ឍន្៍ខែតតកាំពង់ធាំ។
៤-ការងារអធិការកិច្ច និង ស្វនកមម
កាលពីនថ្ាទី ១៥-១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤ ប្រតិភអ
ូ គ្មគធិការប្កសួងដឹកនាាំខោយ ខលាក ខសង
សុធា បាន្ចុះ មកខធវអ
ើ ធិការកិចចខៅមន្ទីរអភិវឌ្ឍន្៍ជន្រទខែតតកាំពង់ធខាំ លើកទី។
៥-ការងារទំនាក់ទំនងស្ថធារណៈ និងកិច្ចប្រជុភំ ផ្េងៗ

ខលាក មុាំ ខចម ប្រធាន្មន្ទីរបាន្ចូលរួមប្គរ់សកមៅភាពសងគមខៅថានក់ខែតតបាន្ចាំន្ួន្ ១៦ ខលើក។
II. ស្កមមភាពតាម វសស្យយ្
១-ការងារផ្លូវជនរទ(ថ្វិកាកមៅ វិធី)
ប្កុមការង្ករមន្ទីរ បាន្ចុះប្សង់ទិន្នន្យ
័ ទលូវជន្រទប្រខភទ ៤ បាន្ចាំន្ន្
ួ ៣៩ ខែសប្រខវសរុរ ៤៩,២៦
គ.ម ខដលមាន្ខលែខរៀងចរ់ពី ៧៧៦ ដល់ ៨១៤ ខហើយប្តូវបាន្ខរងខចកប្រខភទកប្មាលទលូវដូចខាងខប្កាម៖
-ប្រខភទកប្មាលទលូវប្គួសប្កហមមាន្ចាំន្ួន្ ២៧ ខែស ប្រខវងសរុរ ៤០,២៥ គម
-ប្រខភទកប្មាលទលូវ ដីសមាន្ចាំន្ួន្ ១១ខែស

ប្រខវងសរុរ ៨,២៥ គម។

-ប្រខភទកប្មាលទលូវដីសន្ិងប្កួសប្កហម មាន្ចាំន្ួន្ ១ខែស ប្រខវងសរុរ ០,៧៦ គម
ការង្ករជួសជុលខថ្ទាាំទូ លវ៖
ុ សន្ទុក សខប្មចបាន្
-ទលូវខថ្ទាាំជាប្រចាំ ចាំន្ន្
ួ ០២ខែស ប្រខវង ១៦,៥០ គ.ម ខៅប្សុកបារាយណ៏ ន្ិងប្សក
៨០%
២-ការងារផ្គត្់ផ្គង់ទឹកស្ថាត្ជនរទ (ថ្វិកាកមៅ វិធី) (គ្មៅន្សកមៅភាព)
៣-ការងារស្ុខភាពអនាមយយ្ជនរទ
ខលាក ប្បាក់ មុត បាន្ចូលរួមប្រចាំខែពីការង្កររខចចកខទសសុខាភិបាល ខៅមន្ទីរសុខាភិបាលខែតត
កាំពង់ធាំ អនកចូលរួម មន្ទីរាក់ព័ន្ទ អងគការនដគូរកនុងខែតត ជាខទៀងទាត់។
៤-ការងារអេិវឌ្ឍន៍ស្ហគ្មន៍ (ថ្វិកាកមៅ វិធី)
បាន្ទទួលថ្វិកាចាំន្ន្
ួ ១២ លាន្ខរៀល ពីនាយកោឋន្អភិវឌ្ឍន្៍សហគមន្៍មកខធវស
ើ កមៅភាពសាីពីការ
ពប្ងឹង គណៈកមៅការអភិវឌ្ឍន្៍ភូមិ (គ.អ.ភ) ខលើប្សុក ចាំន្ួន្ ២ គឺប្សុកប្បាសាទសាំរូរ ឃុាំតាាំងប្កខម ន្ិងឃុស
ាំ ាំរូរ
ខលើភូមិចាំន្ន្
ួ ២១ ភូមិ ន្ិងប្សុកប្បាសាទរលលង គ ឃុាំទួលខប្គើលន្ិងឃុាំ សាលា វិស័យសរុរចាំន្ន្
ួ ២១ ភូមិ។
៥-ការងាររណុ្ ុះរណ្ដ
្ ល និង ប្ស្ថវប្ាវ
សកមៅភាពអភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្មន្ុសស កនុងប្រខទស
ល

ប្រខភទវគគ

.រ

រ

១

ស ទ
ស

ខ្
ៅ ះមស្តន្ាី

ែល ឹមសារវគគ

រយៈខពល

ចូលរួម
1-ខលាក តាន្់ វាសនា

ចាំន្ួន្

ទីកខន្ល ង

អនកគ្មាំប្ទ

កាំពង់ធាំ

កាកបាទ

នថ្ា
ការកសាងខទន្ការ ន្ិង ខធវើ

14-15/14

02

រចចុរបន្នភាពកមៅ វិធីកាត់រន្ថយ

ប្កហមខែតត្

ហាន្ិភ័យនន្ខប្គ្មះមហន្តរាយ
២

ស

1-ខលាក មុាំ ខចម
2-ខលាក ចន្់ វុធថា

ការពប្ងឹងសមតថភាពការអន្ុវតត

17/10/14

01

ប្ពះសីហន្ុ

MRD

21/10/14

01

កាំពង់ធាំ

Unicef

ថ្វិកាកមៅ វិធី

3-ខលាក រលង់ សាឡន្
4-ខលាក ហុយ សុធារា៉ា
៣

ស

1-ខលាក មុាំ ខចម
2-ខលាក តាន្់ វាសនា

សាីពីសាថន្ភាពស្តសាី ន្ិង កុមារ
ប្រចាំឆ្នាំថានក់ខែតត

៦-ការងារអេិវឌ្ឍន៍ភស្ដ្ឋកិច្ចជនរទ (គ្មៅន្សកមៅភាព)
៧-ការងារជនាត្ិភដ្ើមភាគ្ត្ិច្ (គ្មៅន្សកមៅភាព)
៨-ការងារ Gender៖ (គ្មៅន្សកមៅភាព)
៩-អងគការកនុង និង ភប្ៅរដ្ឋឋេិបាលភប្កាមកិច្ចស្ហការាមួយ្មនទ ីរ
៩.១.អងគការរងគន្ព
់ ភ
ិ ពខលាកខៅកមពុជា (គ្មៅន្សកមៅភាព)
៩.២.អងគការ IDE (គ្មៅន្របាយការណ៍)
៩.៣.អងគការសាាតកមពុជា ៖

-

បាន្ខចកជូន្ចខប្មាះទឹកសាាត (ជីវសាស្តសា) ដល់សហគមន្៍ចាំន្ួន្ ១៦ ភូមិ ឃុាំ ប្កវា៉ា គគីរធាំ បាក់
សាន ន្ិងឃុាំខតានតជុាំ ប្សុកបារាយណ៍ ន្ិងប្សុក សន្ទុក ឃុាំទីខា ន្ិងខននបាន្ចាំន្ន្
ួ ១.៦៣៦ ចខប្មាះ

៩.៤.អងគការ CARITAS ៖ការអរ់រស
ំ ុែភាពន្ិងការរណតុះរណ្ដ
ត លមាន្៖

-

អរ់រំពីការទុកោក់ទឹកឲ្យមាន្សុវតថិភាពបាន្ ១៣ ភូមអ
ិ នកចូលរួម ៤០៣ នាក់ជាស្តសតី
អរ់រំពីរ រិសាថន្ន្ិងអនាម័យខៅជុាំ វិញទទះខៅ ៣ភូមអ
ិ នកចូលរួម ១២៨ នាក់ ១២២ នាក់
ទតលកា
់ រទទួលថានរ
ាំ ង្កករខដើមបីឱ្យទារក ស្តសតមា
ី ន្នទទខាះខៅភូមិ អូររំខដង ឃុាំប្តាាំង
រញសសី ប្សុក កាំពង់សាវយខោយមាន្កុមារ ៦៣ នាក់ ២០ នាក់ជាស្តសតី
សហការជាមួយ CCAMH: ទតល់ន្ូវការប្រឹកាខោរល់ន្ិងការពាបាលដល់ខៅ ២១ មន្ុសសខពញ
វ័យខលើសុែភាពទលូវចិតត (១៧ ជាស្តសតី) ន្ិងខសៅើ ៦៨ ករណី

-

ការគ្មាំប្ទអងករខៅមន្ុសសចស់ជាងខគន្ិងង្កយរងខប្គ្មះខៅកនុងភូមិចាំន្ន្
ួ ៧ ខោយមាន្ ៥១ នាក់
ប្សី ៣៩ នាក់ អងករទាំងន្់ ៩៤១ គប្ក

-

បាន្រខងកត
ើ ប្កុមមន្ុសសខដលង្កយរងខប្គ្មះខៅកនុងភូមច
ិ ាំន្ួន្៧ ខោយមាន្ ៥១ នាក់ (៣៩ នាក់គឺ
ជាស្តសតី)

៩.៥.អងគការ CGA (ប្សុក ខសាទង)៖ (គ្មៅន្របាយការណ៍)
៩.៦.អងគការ សកមៅភាពខដើមបីអភិវឌ្ឍន្៍ (AFD) (គ្មៅន្របាយការណ៍)
៩.៧. CWS សហការជាមួយមន្ទីរបាន្៖
ឹ នាាំអន្ុវតតអនាម័យCLTS អនកចូលរួមសរុរ១៩៨នាក់/ប្សី ១៦២ នាក់
ចុះរាំទុសសតីពីសហគមន្៍ដក
ប្សុកប្បាសាទសាំរូរ ឃុាំ ខប្សើង ភូមិខប្សើង,សាវយ,ខរង លទធ ទលមាន្អនកសៅ័ប្គចិតសា
ត ងសង់រងគន្់ខប្រើប្បាស់សរុរ
៣៨ប្គួសារ ។
៩.៨.អងគការមុសម
លិ ខអដកមពុជា (គ្មៅន្របាយការណ៍)
៩.៩.អងគការ Oxfam (គ្មៅន្របាយការណ៍)
៩.១០. WVC ៖ បាន្សហការជាមួយមស្តន្ាម
ី ន្ទីរ ទទួលបាន្លទធ ទលដូចខាងខប្កាម៖
រណតុះរណ្ដ
ត លសតីពីការខលើកកមពស់អនាម័យតាមសហគមន្៍ (HP) ដល់យុវជន្ខៅប្សុកខសាទងបាន្

១ វគគ អនកចូលរួមសរុរចាំន្ន្
ួ ៣៩ នាក់ ប្សី ២១ នាក់ (ឃុាំប្ទា ចាំន្ួន្ ៤ ភូមិ ន្ិងឃុាំ រនាទយខសាទងមាន្ចាំន្ន្
ួ ២
ភូមិ) ។
៩.១១.អងគការ ប្ទប្ទង់ស្តសាខី ែៅ រ (គ្មៅន្របាយការណ៍)
៩.១២.អងគការ ពន្លអ
ឺ ភិវឌ្ឍន្៍ (APA)
បាន្សហការជាមួយមន្ទីរខរៀរចាំវគគរណាុះរណ្ដ
ត លប្គូរខង្កគលមួយ

សាីពីការកាត់រន្ថយហាន្ិភយ
័ នន្

ខប្គ្មះមហន្តរាយោក់ចល
ូ ខៅកនុងខទន្ការអភិវឌ្ឍន្៍ខៅប្សុកកាំពងសាវយ មាន្អនកចូលរួមចាំន្ន្
ួ ១៧ នាក់ ប្សី ៥
នាក់ កនុងខនាះមស្តន្ាីរាជការជុាំ វញ
ិ ប្សុកចាំន្ួន្ ១៥ នាក់ ន្ិង រុគល
គ ិកអងគការចាំន្ួន្ ២ នាក់ រយៈខពល ៤ នថ្ាចរ់ពី
នថ្ាទី ២០ -២៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៤។
៩.១៣.អងគការ ទឹកសាាត ១០០១ (គ្មៅន្របាយការណ៍)
៩.១៤.អងគការ ESSD (គ្មៅន្របាយការណ៍)
៩.១៥.អងគការ ខប្សខែៅ រ ៖ (គ្មៅន្របាយការណ៍)
១០-កមម វសធី និងគ្ភប្ោង
១០.១-គ្ភប្ោងផ្គត្់ផ្គង់ទក
ឹ និងអនាមយយ្ជនរទទី ២ (RWSSSP-2) (មស្តន្ាច
ី ាំន្ួន្ ១០ នាក់)

-

ុ
ទលិតសមាារៈរងគន្់ ជូន្សហគមន្៍បាន្ ១០០% ខៅឃុរ
ាំ ឹងចាំន្ួន្ ១៣៧៩ រងគន្់ ប្សក
បារាយណ៍ ការចូលរួមសាងសង់ររស់សហគមន្៍បាន្ចាំន្ួន្ ១៣៥៤ ខៅសល់ ២៥

-

ឃុាំ មាន្ជ័យ ប្សុក សណ្ដ
ា ន្់ចាំន្ួន្ ១២០៣ រងគន្់ បាន្ទាលស
់ មាារៈរងគន្អ
់ នាម័យ
ជូន្សហគមន្៍ចាំន្ន្
ួ ៩៨៩

ត
ុ សហគមន្៍ចូលរួមសាងសង់បាន្ចាំន្ន្
ួ ៧៣៥ រងគន្់

ឃុាំ មាន្ រិទធ ប្សុកសណ្ដ
ា ន្់ ចាំន្ួន្ ១១២៩ រងគន្់ បាន្ទាលស
់ មាារៈរងគន្អ
់ នាម័យ
ជូន្សហគមន្៍ ចាំន្ួន្ ៦៨៥

ត
ុ សហគមន្៍ចូលរួមសាងសង់បាន្ចាំន្ន្
ួ ៤៧៩ រងគន្់

ាងប្តងទឹកខភលៀងតាមប្គួសារចាំន្ួន្ ៤២៣ សខប្មចបាន្ ១០០% ឃុាំ មាន្ជ័យ ន្ិងឃុាំ
មាន្ រិទធមាន្ចាំន្ួន្ ៤៨០ ាងសខប្មចបាន្ ៣៦០ ាង ប្សុកសណ្ដ
ា ន្់

១០.២-គ្ភប្ោងផ្លូវប្កាលភៅស្៊ូ (RRIP) (មស្តន្ាច
ី ាំន្ួន្០៤នាក់ )
សាងសង់ទូ លវប្កាលខៅសព
ូ ីកូន្ខតានត ដល់សណ្ដ
ា ន្់ប្រខវង ៦៦,២ គ.ម សខប្មចបាន្៖

-

ចក់ដីសប្គឹះខប្កាមខដលជាដីមាន្ររឹងែព ស់ (Embankment) សខប្មចបាន្ ១០០%
ចក់ដីសប្គឹះខប្កាមខដលជាដីមាន្ររឹងែព ស់ (Sub-grade) សខប្មចបាន្ ១០០%
ដាំខណើរការចក់ប្គួសប្កហម (Sub-Base)ប្សទារ់ខលើ ន្ិងខកៀសមាាតបាន្ ១០០%
ប្សទារ់ប្គឹះថ្ៅរាំខរក Base Course សខប្មចបាន្៨៨%
ចក់ខៅសូបាចថ្ៅ DBSTសខប្មចបាន្ ៨៥%
សាងសង់សាំណង់លបា
ូ ន្ចាំន្ួន្ ១៧ កខន្លង សខប្មចបាន្១០០%
គខប្មាងដាំខណើរការសពវនថ្ាខប្រើប្បាស់កមៅករចាំន្ួន្ប្រមាណជា ១០០ នាក់ ប្សី ២០ នាក់

-

បាន្ចុះប្រជុាំទសពវទាយ ន្ិង ជូន្ដាំណឹងអាំពកា
ី រោាំកូន្ខ

តា
ើ មដងទលូវជន្រទពី ភូមិ

កូន្ខតានត ដល់សណ្ដ
ា ន្់ ទលូវប្រខវង ៦៦,២ គ.ម ដល់អាជាញធរឃុាំចាំន្ន្
ួ ៩ ន្ិង ភូមច
ិ ាំន្ួន្ ៣៦ ភូមិ

១០.៣-គ្ភប្ោងស្ថ្រភហដ្ឋឋរច្នាស្មពយនធជនរទពយុុះភកត្ស្ថណ្ដ (KERRP) (មស្តន្ាច
ី ាំន្ួន្ ០៥ នាក់)
(គ្មៅន្សកមៅភាព)
ី ) (មស្តន្ាច
១០.៤-កមម វសធី WFP (ទលូវដស
ី ាំន្ួន្ ០៤ នាក់ )(រញ្ច រគ
់ ខប្មាងកនុងខែសីហា)
១០.៥-គ្ភប្ោងអេិវឌ្ឍន៍ជនរទវាលទំនាររឹងទភនល ស្ថរ (TSLRDP)(មស្តន្ាច
ី ាំន្ួន្០៥នាក់)
ខរៀរចាំខធវខើ ទន្ការសកមៅភាពន្ិងថ្វិកា សប្មារ់រខងកើតគណៈកមៅការខថ្ទាាំទូ លវជន្រទបាន្ ០៨ ប្កុម
ខលើខែសទលូវចាំន្ួន្ ១១ ខែស កនង
ុ ប្សុកខសាទង ប្សុកកាំពង់សាវយ ន្ិងប្សុកបារាយណ៏ ។
១០.៦-គ្ភប្ោង ( RIP-II ) (មស្តន្ាច
ី ាំន្ន្
ួ ០៤ នាក់ )
បាន្ខលើកគខប្មាងខទន្ការសប្មារ់ការង្ករខថ្ទាាំ ន្ិង ជួសជុលខោយកខន្លងៗ មាន្៖ ទលូវខថ្ទាាំប្រចាំ
មាន្ចាំន្ួន្៣ខែសប្រខវង ២១គម គឺ៖១-ទលូវជាតិ៦ -ខសរីសុែុម ឃុាំ

ូកែាច់ បារាយណ៍ប្រខវង ៥,២៥ គ.ម ២-

ប្រឡាយ-តាខបា៉ែ ង ឃុតា
ាំ ាំងប្កខម ប្បាសាទសាំរូរ ប្រខវង ៤,៩៣ គ.ម ៣-កាំពង់ខ

ើទាល -ប្រឡាយឃុតា
ាំ ាំងប្កខម

ប្បាសាទសាំរូរ ប្រខវង ១០,៨៣ គ.ម សខប្មចបាន្៩០%។
១០.៧-កមម វសធី ទឹកស្ថាត្ និង អនាមយយ្ ( UNICEF) (មស្តន្ាច
ី ាំន្ួន្ ០៤ នាក់)
១-នថ្ាទី ១១/៩/២០១៤ មស្តន្តម
ី ន្ទីរអភិវឌ្ឍន្៍ជន្រទ ខែតត ប្សុក ចាំន្ួន្ ០៣ រូរ ន្ិងគ.ក.ន្.ក ជន្រខង្កគល
អនាម័យភូមិ បាន្ចុះប្តួតពិន្ត
ិ យ ន្ិងរាំទុសការខកលមារការង្ករ CLTS ខៅឃុាំ រុងខរឿង ភូមិសាវយខរៀង មាន្ប្គួសារ
សរុរ ១៦៧ ប្គួសារ=ែន ងទទះ ១៦០ ែន ង ។កនុងខនាះ ែន ងទទះខដលមាន្ររិសាថន្ន្ិងអនាម័យសាាត= ៤៥ %កែវ ក់=
៥៥% ន្ិង ប្គួសារបាន្លាងសមាាតនដជាមួយសារូ=២០ %ន្ិងទឹកទឹកមាន្សុវតថិភាព=៥០ %។
២-នថ្ាទី ១២ /៩/២០១៤ មស្តន្តីមន្ទីរអភិវឌ្ឍន្៍ជន្រទ ខែតត ប្សុក ចាំន្ួន្ ០៣ រូរ ន្ិងគ.ក.ន្.ក ជន្
រខង្កគលអនាម័យភូមិ បាន្ចុះប្តួតពិន្ត
ិ យ ន្ិងរាំទុសការខកលមារការង្ករ CLTS ខៅឃុាំ សាំខប្ាជ ៖
-ភូមិប្តាចប្ជុាំ មាន្ប្គួសារសរុរ ប្គួសារ=ែន ងទទះ ែន ង រងគន្មា
់ ន្ប្សារ់សរុរចាំន្ន្
ួ ៥៧ រងគន្់ មាន្រងគន្់
ចក់ទឹក ៥៧

រងគន្់ ។កនង
ុ ខនាះ ែន ងទទះខដលមាន្ររិសាថន្ន្ិងអនាម័យសាាត=៣៥ % កែវ ក់= ៦៥ %

ន្ិង ប្គួសារបាន្លាងសមាាតនដជាមួយសារូ=៣០ % ន្ិងទឹកទឹកមាន្សុវតថិភាព=៧០ %
-ភូមិប្រដិត មាន្ប្គួសារសរុរ ១៣២ ប្គួសារ=ែន ងទទះ ១១៥ ែន ង រងគន្មា
់ ន្ប្សារ់សរុរចាំន្ួន្

រងគន្់

មាន្រងគន្់ចក់ទឹក ៣៥ រងគន្់ ។ កនុងខនាះប្គួសារសៅ័ប្គចិតសា
ត ងសង់រងគន្់ ២៣ ប្គួសារ រងគន្់ខដលបាន្
សាងសង់ថ្ៅី = ០០ រងគន្់ ន្ិងែន ងទទះខដលមាន្ររិសាថន្ន្ិងអនាម័យសាាត= ៤៥% កែវ ក់= ៥៥% ន្ិងប្គួ
សារបាន្លាងសមាាតនដជាមួយសារូ=៥០% ន្ិងទឹកទឹកមាន្សុវតថិភាព=៧០% ។
៣-នថ្ាទី ១៣/៩/២០១៤ មស្តន្តម
ី ន្ទីរអភិវឌ្ឍន្៍ជន្រទ ខែតត ប្សុក ចាំន្ួន្ ០៣ រូរ ន្ិង
គ.ក.ន្.ក ជន្រខង្កគលអនាម័យភូមិបាន្ចុះប្តួតពិន្ត
ិ យន្ិងរាំទុសការខកលមារការង្ករ CLTSខៅឃុាំ កាំពង់ចិន្តបូង ៖
-ភូមិកាំពង់កី ត មាន្ប្គួសារសរុរ ៤០៥ ប្គួសារ=ែន ងទទះ ៣៨៧ ែន ង រងគន្់មាន្ប្សារ់សរុរចាំន្ួន្ ៣២៥

រងគន្មា
់ ន្រងគន្ច
់ ក់ទឹក ៣២៣ រងគន្់។កនុងខនាះែន ងទទះខដលមាន្ររិសាថន្ន្ិងអនាម័យសាាត= ៧៥%
កែវ ក់= ១០ % ន្ិងប្គួសារបាន្លាងសមាាតនដជាមួយសារូ=៨៥ % ន្ិងទឹកទឹកមាន្សុវតថិភាព=៩៥ %
-ភូមិលារទង មាន្ប្គួសារសរុរ ៤២៥ ប្គួសារ=ែន ងទទះ ៤២២ ែន ង រងគន្មា
់ ន្ប្សារ់សរុរចាំន្ួន្

៣៨១

រងគន្់ មាន្រងគន្ច
់ ក់ទឹក ៣២១ រងគន្់ ។កនុងខនាះ ែន ងទទះខដលមាន្ររិសាថន្ ន្ិងអនាម័យសាាត= ៦០ %
កែវ ក់= ២០ % ន្ិងប្គួសារបាន្លាងសមាាតនដជាមួយសារូ=៤៥ % ន្ិងទឹកទឹកមាន្សុវតថិភាព=៥៥ %
៤-នថ្ាទី០៩/៩/២០១៤ មស្តន្តម
ី ន្ទីរអភិវឌ្ឍន្៍ជន្រទខែតត ប្សុក ចាំន្ន្
ួ ០៣ រូរ ន្ិងគកន្ក ជន្រខង្កគលអនា
ម័យភូមិ បាន្ចុះប្តួតពិន្ត
ិ យ ន្ិងរាំទុសការខកលមារការង្ករ CLTS ខៅឃុាំ ងន្ ប្សុក សណ្ដ
ត ន្់ ៖
-ភូមិ ប្សខៅ មាន្ប្គួសារសរុរ ១០១ ប្គួសារ=ែន ងទទះ ៩៦ ែន ង រងគន្់មាន្ប្សារ់សរុរចាំន្ួន្ ៦៨ រងគន្់
មាន្រងគន្់ចក់ទឹក ០៦ រងគន្់ ។កនុងខនាះប្គួសារបាន្លាងសមាាតនដជាមួយសារ=
ូ ៩ % ន្ិងទឹកទឹកមាន្
សុវតថិភាព=៦០ %
-ភូមិ វាលប្ពីងខលើ មាន្ប្គួសារសរុរ ៧៧ ប្គួសារ=ែន ងទទះ ៦៦ ែន ង រងគន្់មាន្ប្សារ់សរុរចាំន្ួន្ ៤២
រងគន្់ មាន្រងគន្ច
់ ក់ទឹក ០៤ រងគន្់ ។កនុងខនាះប្គួសារសៅ័ប្គចិតសា
ត ងសង់រងគន្់ ០៥ ប្គួសារ រងគន្ខ់ ដល
បាន្សាងសង់ថ្ៅី =០០ រងគន្់ -ែន ងទទះខដលមាន្ររិសាថន្ន្ិងអនាម័យសាាត= ០ % កែវ ក់= ០ % ន្ិង
ប្គួសារបាន្លាងសមាាតនដជាមួយសារូ= ៤៥ % ន្ិងទឹកទឹកមាន្សុវតថិភាព=៦៥ %
៥-នថ្ាទី១៦/៩/២០១៤ មស្តន្តីមន្ទីរអភិវឌ្ឍន្៍ជន្រទ ខែតត ប្សុក ចាំន្ន្
ួ ០៣ រូរ ន្ិងគ.ក.ន្.ក ជន្រខង្កគលអ
នាម័យភូមបា
ិ ន្ចុះប្តួតពិន្ត
ិ យន្ិងរាំទុសការខកលមារការង្ករ CLTS ខៅឃុាំ ទីខាធិ៍

ប្សុកសន្ទុក ភូមិ ទលូង មាន្

ប្គួសារសរុរ ៣៧៧ ប្គួសារ=ែន ងទទះ ៣៤៧ ែន ង រងគន្មា
់ ន្ប្សារ់សរុរចាំន្ន្
ួ ១៩៧ រងគន្់ មាន្រងគន្់ចក់ទឹក
២៦ រងគន្់ ។កនុងខនាះែន ងទទះខដលមាន្ររិសាថន្ន្ិងអនាម័យសាាត=៧០ % កែវ ក់= ៣០ %
ន្ិង ប្គួសារបាន្លាងសមាាតនដជាមួយសារូ= ២០ % ន្ិងទឹកទឹកមាន្សុវតថិភាព=៧០ % ។
៦-នថ្ាទី១៧/៩/២០១៤ មស្តន្តម
ី ន្ទីរអភិវឌ្ឍន្៍ជន្រទខែតត ប្សុក ចាំន្ួន្ ០៣ រូរ ន្ិងគ.ក.ន្.ក ជន្រខង្កគលអ
នាម័យភូមបា
ិ ន្ចុះប្តួតពិន្ត
ិ យន្ិងរាំទុសការខកលមារការង្ករ CLTS ខៅឃុាំ តបូងប្កខពើ ប្សុកសន្ទុក ៖
-ភូមិ រញ្ញាជី មាន្ប្គួសារសរុរ ២៩៨ ប្គួសារ=ែន ងទទះ ២៨៧ ែន ង រងគន្់មាន្ប្សារ់សរុរចាំន្ួន្ ២៤៥
រងគន្់ មាន្រងគន្់ចក់ទឹក ១២៩ រងគន្់ ។ កនុងខនាះែន ងទទះខដលមាន្ររិសាថន្ន្ិងអនាម័យសាាត= ៧០ %
កែវ ក់= ១០ % ន្ិងប្គួសារបាន្លាងសមាាតនដជាមួយសារូ= ៤៥ % ន្ិងទឹកទឹកមាន្សុវតថិភាព=៨៥ %
-ភូមិ ខាធិ៍ខាវ មាន្ប្គួសារសរុរ ២៦៤ ប្គួសារ=ែន ងទទះ២៥៥ ែន ង រងគន្មា
់ ន្ប្សារ់សរុរចាំន្ួន្ ១៤៩
រងគន្់ មាន្រងគន្ច
់ ក់ទឹក ១៤១ រងគន្់ ។កនុងខនាះែន ងទទះខដលមាន្ររិសាថន្ន្ិងអនាម័យសាាត= ៨០ %
កែវ ក់= ៥ % ន្ិងប្គួសារបាន្លាងសមាាតនដជាមួយសារូ= ៥៥ % ន្ិងទឹកទឹកមាន្សុវតថិភាព= ៩០ %
៧-នថ្ាទី ១៧/៩/២០១៤ មស្តន្តម
ី ន្ទីរអភិវឌ្ឍន្៍ជន្រទខែតត ប្សុក ចាំន្ួន្ ០៣ រូរ ន្ិងគ.ក.ន្.ក ជន្រខង្កគលអ
នាម័យភូមបា
ិ ន្ចុះប្តួតពិន្ត
ិ យន្ិងរាំទុសការខកលមារការង្ករ CLTS ខៅឃុាំ ខគ្មល ប្សុកប្បាសាទសាំរូរ៖
-ភូមិ ទួលធនួង មាន្ប្គួសារសរុរ ១៩៤ ប្គួសារ=ែន ងទទះ ១៦៣ ែន ង

រងគន្មា
់ ន្ប្សារ់សរុរចាំន្ួន្ ៨៩

រងគន្់ មាន្រងគន្់ចក់ទឹក ៥៩ រងគន្់ ។កនុងខនាះែន ងទទះខដលមាន្ររិសាថន្ន្ិងអនាម័យសាាត= ៥០ %
កែវ ក់= ១២ % ន្ិងប្គួសារបាន្លាងសមាាតនដជាមួយសារូ=២៥ % ន្ិងទឹកទឹកមាន្សុវតថិភាព=៨០ %
-ភូមិ អូរតាខសៀវ មាន្ប្គួសារសរុរ ៨៦ ប្គួសារ=ែន ងទទះ ៧០ ែន ង រងគន្់មាន្ប្សារ់សរុរចាំន្ួន្ ៥៦ រងគន្់
មាន្រងគន្់ចក់ទឹក ៥៦ រងគន្់ ។កនង
ុ ខនាះែន ងទទះខដលមាន្ររិសាថន្ន្ិងអនាម័យសាាត= ៣០ % កែវ ក់=
៤០ % ន្ិងប្គួសារបាន្លាងសមាាតនដជាមួយសារ=
ូ ៦០ % ន្ិងទឹកទឹកមាន្សុវតថិភាព= ៧០ %
-ភូមិ កយូវ មាន្ប្គួសារសរុរ ៧០ ប្គួសារ=ែន ងទទះ ៦០ ែន ង រងគន្់មាន្ប្សារ់សរុរចាំន្ួន្ ៤៤ រងគន្់ មាន្
រងគន្ច
់ ក់ទឹក ២៤ រងគន្់ ។កនុងខនាះែន ងទទះខដលមាន្ររិសាថន្ន្ិងអនាម័យសាាត= ៤៥ % កែវ ក់=៣០
% ន្ិងប្គួសារបាន្លាងសមាាតនដជាមួយសារូ=១៥ %ន្ិងទឹកទឹកមាន្សុវតថិភាព=៨០%
៨-នថ្ាទី ១៨/៩/២០១៤ មស្តន្តម
ី ន្ទីរអភិវឌ្ឍន្៍ជន្រទ ខែតត ប្សុក ចាំន្ួន្០៣ រូរ ន្ិងគ.ក.ន្.ក ជន្រខង្កគលអ
នាម័យភូមិ បាន្ចុះប្តួតពិន្ត
ិ យ ន្ិងរាំទុសការខកលមារការង្ករ CLTS ខៅឃុាំ

ូកែាច់ ប្សុកបារាយណ៏ ៖

-ភូមិ ទលូវប្ទាស មាន្ប្គួសារសរុរ ៣៦២ ប្គួសារ=ែន ងទទះ ៣៤៥ ែន ង រងគន្មា
់ ន្ប្សារ់សរុរចាំន្ួន្ ១៣៧
រងគន្់ មាន្រងគន្ច
់ ក់ទឹក ១៣៥ រងគន្់ ។កនុងខនាះប្គួសារសៅ័ប្គចិតសា
ត ងសង់រងគន្់ ០៧ ប្គួសារ រងគន្់
ខដលបាន្សាងសង់ថ្ៅី = ០០ រងគន្់ ន្ិងែន ងទទះខដលមាន្ររិសាថន្ន្ិងអនាម័យសាាត= ៦០ % កែវ ក់=៤០
%ន្ិងប្គួសារបាន្លាងសមាាតនដជាមួយសារូ=៤៥ % ន្ិងទឹកទឹកមាន្សុវតថភា
ិ ព=៨៥ %
-ភូមិ ទលូវទទឹង មាន្ប្គួសារសរុរ ៧០ ប្គួសារ=ែន ងទទះ ៦៩ ែន ង រងគន្់មាន្ប្សារ់សរុរចាំន្ួន្ ៣៥ រងគន្់
មាន្រងគន្់ចក់ទឹក ៣៥ រងគន្់ ។កនុងខនាះប្គួសារសៅ័ប្គចិតសា
ត ងសង់រងគន្់ ០៤ ប្គួសារ រងគន្ខ់ ដលបាន្
សាងសង់ថ្ៅី =០០ រងគន្់ ។ន្ិង ែន ងទទះខដលមាន្ររិសាថន្ន្ិងអនាម័យសាាត= ៧០ % កែវ ក់= ៣០ %
ន្ិងប្គួសារបាន្លាងសមាាតនដជាមួយសារូ=៣០ % ន្ិងទឹកទឹកមាន្សុវតថិភាព=៩០ %
៩-នថ្ាទី ១៩/៩/២០១៤ មស្តន្តម
ី ន្ទីរអភិវឌ្ឍន្៍ជន្រទ ខែតត ប្សុក ចាំន្ួន្ ០៣ រូរ ន្ិងគ.ក.ន្.ក ជន្រខង្កគល
នាម័យភូមិ បាន្ចុះប្តួតពិន្ត
ិ យ ន្ិងរាំទុសការខកលមារការង្ករ CLTS ខៅឃុាំ ខតបង ភូមិខាធិ៍ មាន្ប្គួសារសរុរ
២១០ ប្គួសារ=ែន ងទទះ ២០០ ែន ង រងគន្មា
់ ន្ប្សារ់សរុរចាំន្ួន្ ១៥៣ រងគន្់ មាន្រងគន្់ចក់ទឹក ៥៣

រងគន្់

។កនុងខនាះែន ងទទះខដលមាន្ររិសាថន្ន្ិងអនាម័យសាាត= ៤៥ % កែវ ក់= ៥៥%ន្ិងប្គួសារបាន្លាងសមាាតនដ
ជាមួយសារូ= ៣៥ % ន្ិងទឹកទឹកមាន្សុវតថិភាព= ៦០ % ។
១០-នថ្ាទី ១៧/៩/២០១៤ ខៅសាលាឃុាំ ប្ជារ់ បាន្ខរៀរចាំប្រជុទ
ាំ សពវទាយសតីពីការចរ់ខទតើមអន្ុវតតកមៅ វិធី
ការរន្សុទធទឹក ន្ិងសតក
ុ ទឹកទឹកឲ្យមាន្សុវតថិភាពតាមប្គួសារ(WHTs) ដល់សហគមន្៍ចាំន្ួន្ ០៤ ភូមិ ខោយមាន្
អនកចូលរួម សរុរចាំន្ួន្ ១៤ រូរ ប្សី ០២ រូរ ន្ិងបាន្កាំណត់ការចងប្កុមខប្រើប្បាស់ទឹក ទាាំង ៤ ភូមិ មាន្ចាំន្ន្
ួ
២៣ ប្កុម ។
-ខរៀរចាំចងប្កងប្កុមខប្រើប្បាស់ទឹកសាាតន្ិងអនាម័យខៅឃុាំប្ជារ់បាន្ ២៨ ប្កុម (ភូមិអូរខកាះគគី៣ប្កុម
ភូមិទទួល វិហា ៨ ប្កុម ភូមជ
ិ ័យមងគល ៩ ប្កុម ភូមិសក
តុ សតម ៨ ប្កុម) ។
-រណតុះរណ្ដ
ត លសតីពី

ការខធវទ
ើ ឹកឲ្យសាាតន្ិងការសតក
ុ ទឹកទឹកឲ្យមាន្សុវតថិភាព

ដល់ប្កុមខប្រើប្បាស់ទឹក

សាាតន្ិងអនាម័យន្ិងប្កុមប្រឹកាឃុាំ ១វគគមាន្អនកចូលរួមសរុរ៣១នាក់/ប្សី១០នាក់(ឃុាំប្ជារ់ ភូមិអូរខកាះ
គគី ទួល វិហា ជ័យមងគល សតក
ុ សតម) ។
-ប្សង់ទិន្នន្យ
័ ដាំរូងសតីពី ការខធវទ
ើ ឹកឲ្យសាាតន្ិងការសតក
ុ ទឹកទឹកឲ្យមាន្សុវតថិភាពឃុាំប្ជារ់ចាំន្ួន្ ៤ ភូមិ
លទធ ទល៖
ល.រ

ខ្
ៅ ះភូមិ

ចាំន្ួន្ប្គួសារ

១

អូរខកាះគគី

២

ប្គួសារខប្រើប្បាស់ទឹកសាាត
ោាំទឹក

ទឹកចាំខរាះ

៣៨

៤

១៦

ទួទយ វិហា

២៨៥

៤៨

៩៨

៣

ជ័យមងគល

៣៥៣

៦០

២៣៩

៤

សតក
ុ សតម

២៨០

៤៨

១៧០

សរុរ

៤ ភូមិ

៩៥៦ ប្គួសារ

១៦០ ប្គួសារ

៥២៣ ប្គួសារ

ខសចកតីខទសងៗ

១០.៨-កមម វសធីកចា
ំ ត្់មីនភខត្ត (MAPU ) (មស្តន្ាច
ី ាំន្ន្
ួ ០១ នាក់ )គ្មៅន្របាយការណ៍
១០.៩-គ្ភប្ោង (LASED) (មស្តន្ាច
ី ាំន្ួន្ ០២ នាក់ ) (គ្មៅន្សកមៅភាព)
១០.១០-គ្ភប្ោងភស្បៀងរនាទន់ (Cash for Work) (មស្តន្ាច
ី ាំន្ួន្ ០៤ នាក់ )
(បាន្រញ្ច រ់គខប្មាងកនុងខែ កកកោ)

III. ទិស្ភៅរនត
ន្ឹងសាងសង់ទូ លវជន្រទប្កាលខៅសជ
ូ ាំហាន្ទី ២ ប្រមាណជា ៦០ គ.ម
IV.ផ្លវសបាក
-ប្រជាពលរដឋជារ់រវល់ខធវើខប្សចាំការ ពុាំបាន្ចូលរួមជាមួយគខប្មាងប្គរ់គ្មនខទ (RWSSSP2)
-សហគមន្៍ខដលទទួលបាន្សមាារៈ រងគន្ដ
់ ល់ទទះខហើយែវ ះការចូលរួមសាងសង់ (RWSSSP2)
V. ស្ំណ៊ូមពរ
-រិះរកមខធាបាយណ្ដខដើមបីឲ្យសហគមន្៍ចូលរួមសាងសង់ ន្ិង ទិញរងគន្់អនាម័យយកខៅខប្រើប្បាស់
ប្រធាន្មន្ទីរ

