របាយការណ៍ប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤ ររស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន្៍ជន្រទខែត្តកាំពង់ធ្ាំ
I.ស្ថានភាពមនទ ីរ
១-ការងាររដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក
មន្តន្តស
ី រុរចាំន្ួន្ ៥៣ រូរ ប្សីច
ត ាំន្ួន្ ០៤ រូរ៖ មន្តន្តទ
ី ាំខន្រគ្មាន្ខរៀវត្សរ៍ ០០ រូរ មន្តន្តម
ី រណភាព ០០ រូរ
ប្រធាន្មន្ទីរ ០១ រូរ អន្ុប្រធាន្មន្ទីរ ០២ រូរ មន្តន្រប្ី ករែ័ណឌថ្ាី ២ រូរ (ប្រុស) បាន្ទទួលលិែត្
ិ ចូលចាំន្ួន្ ៤៣៨
លិែត្
ិ /លិែត្
ិ ខចញចាំន្ួន្ ២៧៩ លិែត្
ិ បាន្ដឹកនាំមន្តន្រខី ធ្វើពលកមាសាំអាត្កនុងររិខវណមន្ទីរ ន្ិងខប្ៅមន្ទីរពិខសស
តាមសួន្មាត្់សទឹងខសន្ខាងមុែមន្ទីរជាខរៀងរាល់ថ្ថ្ៃសុប្កថ្ន្សបារហ៍ន្ីមួយ។
២-ការងារគ្ណននយ្យ និងហិរញ្ញវត្ាុ
ស្ថា នភាពឥណ ទាន
ជំពក
ូ

បរិយាយ

ចំណ្តយកនង
ុ ខែ
បណ្តាខែមុន

ចំណ្តយ បូករយាង

គិតជាររៀល

សមតុលយ

12

៦០

ការទិញ

154,700,000

63,536,000

50,557,800

114,093,800

40,606,200

៦១

រសវាខាងររៅ

298,400,000

10,000,000

2,000,000

12,000,000

286,400,000

៦២ រសវាខាងររៅរសេងៗ

128,200,000

81,579,350

31,146,500

112,725,850

15,474,150

3,000,000

0

2,400,000

2,400,000

600,000

407,700,000

309,255,860

30,475,300

339,731,160

67,968,840

992,000,000

464,371,210

116,579,600

580,950,810

411,049,190

៦៣ ពនធ និងអាករ
៦៤

បនទុកបុគល
គ ិក
សរុមរួម

៣-ការងារផែនការ និង ស្ាិត្ិ
− សរុររបាយការណ៍វឌ្ឍន្ភាពប្រចាំខែ ប្រចាំខែធ្នូ ន្ិងប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤។
៤-ការងារអធិការកិច្ច និងស្វនកមម (គ្មាន្សកមាភាព)
៥-ការងារទំនាក់ទំនងស្ថធារណៈ និង កិច្ចប្បជុំនែេងៗ
− ខោក មុាំ ខចម ប្រធាន្មន្ទីរបាន្ចូលរួមប្ររ់សកមាភាពសងគមខៅថ្ននក់ខែត្តបាន្ចាំន្ួន្ ១៨ ខលើក
− ខោក តាន្់ វាសន អន្ុប្រធាន្មន្ទីរបាន្ចូលរួមប្ររ់សកមាភាពសងគមថ្ននក់ខែត្តបាន្ ១០ ខលើក
− ខោក ខសង ជាសុែ អន្ុប្រធាន្មន្ទីរបាន្ចូលរួមប្ររ់សកមាភាពសងគមថ្ននក់ខែត្តបាន្ ០៨ ខលើក
II. ស្កមមភាពតាម វសស្យយ្
១-ការងារែលូវជនបទ (ថ្វិកាកមា វិធ្ី)
សថិត្ទ
ិ ិន្នន្យ
័ ផ្លូវជន្រទកនុងខែត្តសរុរមាន្ចាំន្ួន្ ៧៨០ ខែស មាន្ប្រខវងសរុរ ២.១៩០,៧១ រ.ម
រហូត្មកដល់ខពលខន្េះចុេះប្សង់បាន្លទធ ផ្លដូចខាងខប្កាម៖

− ផ្លូវប្រខភទទី ១ មាន្ ០៥ ខែស ប្រខវង ១៦៥.៧០ រ.ម សខប្មចបាន្ ១០០%។
− ផ្លូវប្រខភទទី ២ មាន្ ១៥ ខែស ប្រខវង ២៦៦.៣០ រ.ម សខប្មចបាន្ ១០០%។
− ផ្លូវប្រខភទទី ៣ មាន្ ៥១ ខែស ប្រខវង ៤៣៨ រ.ម សខប្មចបាន្ ១០០%។
− ផ្លូវប្រខភទទី ៤ មាន្ ៧០៩ ខែស ប្រខវង ១,៣២០.៧១ រ.ម សខប្មចបាន្ ១០០%។
ការងារជួសជុលខថ្ទាំផ្ូ លវ៖
− ផ្លូវខថ្ទាំលកខណៈែួរ ០១ ខែសប្រខវង ៨,៨៧ រ.ម ខៅប្សុកសន្ទុកសខប្មចបាន្ ១០០%
− ផ្លូវខថ្ទាំជាប្រចាំ ចាំន្ន្
ួ ០២ ខែស ប្រខវង ១៦,៥០ រ.ម ខៅប្សុក បារាយណ៍ ន្ិងប្សុកសន្ទុក
សខប្មចបាន្ ១០០%
− បាន្ជួសជុលរនទន្់ខលើផ្ូ លវជន្រទខដលរងការែូចខាត្ខោយទឹកជាំន្ន្់ពីភូមិសក
រុ សរមភ ខៅទួល វិររ
ឃុាំប្ជារ់ ប្សុកសន្ទុក ប្រខវង ៣,៤ រ.ម ខៅប្សុកសន្ទុកសខប្មច ១០០%
២-ការងារែគត្់ែគង់ទឹកស្ថាត្ជនបទ (ថវសកាកមម វសធី)
− បាន្ទទួលថ្វិការដឋសប្មារ់ជួសជុល ខថ្ទាំអណូ រ ងលូចប្មុេះ ន្ិងអណូ រ ងសនរខ់ ប្ៅ
− សរុរចាំន្ន្
ួ ៨០ អណូ រ ង អន្ុវត្តខៅខលើប្សុកសន្ទុក ឃុទ
ាំ ីខោ ចាំន្ន្
ួ ៦ ភូមិ ចាំន្ួន្ ៣៩ អណូ រ ង ន្ិង
ប្សុកប្បាសាទរលលង គ ឃុាំសាោ វិស័យចាំន្ួន្ ៤១ អណូ រ ង រហូត្ដល់ខពលខន្េះសខប្មចបាន្ ៥០%
៣-ការងារស្ុខភាពអនាមយយ្ជនបទ
− ខោក ប្បាក់ មុត្ បាន្ចូលរួមប្រចាំខែពីការងាររខចេកខទសសុខាភិបាលខៅមន្ទីរសុខាភិបាលខែត្ត
កាំពង់ធ្ាំ អនកចូលរួម មន្ទីរោក់ព័ន្ទ អងគការថ្ដរូរកនុងខែត្ត ចាំន្ួន្ ១ ខលើក
៤-ការងារអភិវឌ្ឍន៍ស្ហគ្មន៍ (ថ្វិកាកមា វិធ្ី) (គ្មាន្សកមាភាព)
៥-ការងារបណុ្ ុះបណ្ដ
្ ល និងប្ស្ថវប្ាវ
សកមាភាពអភិវឌ្ឍន្៍ធ្ន្ធាន្មន្ុសស កនុងប្រខទស(គ្មាន្សកមាភាព)
៦-ការងារអភិវឌ្ឍន៍នស្ដ្ឋកិច្ចជនបទ (គ្មាន្សកមាភាព)
៧-ការងារជនាត្ិនដ្ើមភាគ្ត្ិច្ (គ្មាន្សកមាភាព)
៨-ការងារ Gender៖ (គ្មាន្សកមាភាព)
៩-អងគការកនុង និង នប្ៅរដ្ឋឋភិបាលនប្កាមកិច្ចស្ហការាមួយ្មនទ ីរ
៩.១.អងគការរងគន្ព
់ ភ
ិ ពខោកខៅកមពុជា (គ្មាន្សកមាភាព)
៩.២.អងគការ IDE
− បាន្ផ្លិត្ ន្ិងលក់សមាភរៈសាងសង់រងគន្អ
់ នម័យជូន្សហរមន្៍បាន្ចាំន្ួន្ ៧.២៤៤ ឈុត្ខលើ
ប្សុក ប្កុងទាំង ៨
៩.៣.អងគការសាាត្កមពុជា ៖ ប្សុកបារាយណ៍ ន្ិងប្សុកសន្ទុក (គ្មាន្សកមាភាព)

៩.៦.អងគការ សកមាភាពខដើមបីអភិវឌ្ឍន្៍ (AFD) (គ្មាន្សកមាភាព)
៩.៧. CWS សហការជាមួយមន្ទីរបាន្៖ (គ្មាន្សកមាភាព)
៩.៨.អងគការ Moslim Aid (គ្មាន្សកមាភាព)
៩.៩.អងគការ Oxfam (គ្មាន្របាយការណ៍)
៩.១០. WVC ៖ បាន្សហការជាមួយមន្តន្រម
ី ន្ទីរ ទទួលបាន្លទធ ផ្លដូចខាងខប្កាម៖
៩.១១.អងគការ ប្ទប្ទង់ន្តសរខី ែា រ (គ្មាន្របាយការណ៍)
៩.១២.អងគការ ពន្លអ
ឺ ភិវឌ្ឍន្៍ (APA) (គ្មាន្របាយការណ៍)
៩.១៣.អងគការ ទឹកសាាត្ ១០០១ (គ្មាន្របាយការណ៍)
៩.១៤.អងគការ ESSD (គ្មាន្របាយការណ៍)
៩.១៥.អងគការ ខប្សខែា រ ៖មន្តន្ម
រី ន្ទរី បាន្ចុេះសហការទទួលបាន្លទធ ផ្លដូចខាងខប្កាម៖
(គ្មាន្របាយការណ៍)
៩.១៦.កាកបាទប្កហមរវងឡង់ (គ្មាន្របាយការណ៍)
៩.១៧.អងគការ ADRA (គ្មាន្របាយការណ៍)
១០-កមម វសធី និងគ្នប្ោង
១០.១-គ្នប្ោងែគត្់ែគង់ទក
ឹ និងអនាមយយ្ជនបទទី២ (RWSSSP-2) (មន្តន្រច
ី ាំន្ន្
ួ ១០ នក់)
− ផ្លិត្សមាភរៈរងគន្់ ជូន្សហរមន្៍បាន្ ១០០% ខៅឃុាំ រឹងចាំន្ួន្ ១៣៧៩ រងគន្់ ប្សុកបារាយណ៍
ការចូលរួមសាងសង់ររស់សហរមន្៍បាន្ ១០០%
− ឃុាំ មាន្ជ័យ ប្សុកសណ្ដ
រ ន្់ចាំន្ួន្ ១២០៣ រងគន្់ បាន្ផ្រលស
់ មាភរៈរងគន្អ
់ នម័យជូន្សហរមន្៍
ចាំន្ួន្ ១.០១៦ ឈុត្ សហរមន្៍ចូលរួមសាងសង់បាន្ចាំន្ួន្ ៨២៣ រងគន្់
− ឃុាំមាន្ រិទធ ប្សុកសណ្ដ
រ ន្់ ចាំន្ួន្ ១១២៩ រងគន្់ បាន្ផ្រលស
់ មាភររងគន្អ
់ នម័យជូន្សហរមន្៍ ចាំន្ន្
ួ
៩៥៩ ឈុត្ សហរមន្៍ចូលរួមសាងសង់បាន្ចាំន្ួន្ ៥២៩ រងគន្់
− ោងប្ត្ងទឹកខភលៀងតាមប្រួសារចាំន្ួន្ ៤២៣ សខប្មចបាន្ ១០០% ឃុមា
ាំ ន្ជ័យ ន្ិងឃុាំមាន្ រិទធ មាន្
ុ សណ្ដ
ចាំន្ួន្ ៤៨០ ោងសខប្មចបាន្ ៣៦០ ោង ប្សក
រ ន្់
− រងគន្សា
់ ធារណៈចាំន្ួន្ ១០ កខន្លងឃុាំ មាន្ រិទធ ចាំន្ួន្ ៥ ន្ិងមាន្ជ័យ ៥ សខប្មចបាន្ ១០០%
ប្សុក សណ្ដ
រ ន្់
១០.២-គ្នប្ោងែលូវប្កាលនៅស្៊ូ (RRIP) (មន្តន្រច
ី ាំន្ួន្ ០៤ នក់ )
សាងសង់ផ្ូ លវប្កាលខៅសព
ូ ីកូន្ខតានត្ ដល់សណ្ដ
រ ន្់ប្រខវង ៦៦,២ រ.ម សខប្មចបាន្៖
− ចក់ដីសប្រឹេះខប្កាមខដលជាដីមាន្ររឹងែព ស់ (Embankment) សខប្មចបាន្ ១០០%
− ចក់ដីសប្រឹេះខប្កាមខដលជាដីមាន្ររឹងែព ស់ (Sub-grade) សខប្មចបាន្ ១០០%
− ដាំខណើរការចក់ប្រួសប្កហម (Sub-Base)ប្សទរ់ខលើ ន្ិងខកៀសាំអាត្បាន្ ១០០%

− ប្សទរ់ប្រឹេះថ្ារាំខរក Base Course សខប្មចបាន្ ១០០%
− ចក់ខៅសូបាចថ្ា DBSTសខប្មចបាន្ ១០០%
− សាងសង់សាំណង់លបា
ូ ន្ចាំន្ួន្ ១៧ កខន្លង សខប្មចបាន្ ១០០%
− រខប្មាងដាំខណើរការសពវថ្ថ្ៃខប្រើប្បាស់កមាករចាំន្ួន្ប្រមាណជា ១០០នក់ ប្សី ២០ នក់
− បាន្ចុេះប្រជុាំផ្សពវផ្ាយ ន្ិងជូន្ដាំណឹងអាំពីការោាំកូន្ខឈើតាមដងផ្លូវជន្រទពី ភូមិកូន្ខតានត្ ដល់
សណ្ដ
រ ន្់ ផ្លូវប្រខវង ៦៦,២ រ.ម ដល់អាជាាធ្រឃុាំចាំន្ន្
ួ ៩ ន្ិង ភូមិចាំន្ួន្ ៣៦ ភូមិ ប្សុកកាំពង់សាវយ
ប្បាសាទសាំរូរ ន្ិង ប្សុក សណ្ដ
រ ន្់ មាន្អនកចូលរួម ២.២២២ នក់ ប្សី ៨៨៨ នក់
− បាន្ចុេះជីករខដ
រ ខប្ត្ៀមោាំកូន្ខឈើរយៈខពលខវងតាមដងផ្លូវបាន្ចាំន្ួន្ ៨០០ រខដ
រ
១០.៣-គ្នប្ោងស្ថ្រនហដ្ឋឋរច្នាស្មពយនធជនបទពយុុះនកត្ស្ថណ្ដ (KERRP) (មន្តន្រច
ី ាំន្ួន្ ០៥ នក់)
(គ្មាន្សកមាភាព)
ី )(មន្តន្រច
១០.៤-កមម វសធី WFP (ផ្លូវដស
ី ាំន្ួន្ ០៤ នក់ ) (គ្មាន្សកមាភាព)
១០.៥-គ្នប្ោងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទវាលទំនាបបឹងទននល ស្ថប (TSLRDP) (មន្តន្រច
ី ាំន្ួន្ ០៥ នក់)
− បាន្ខលើករខប្មាងថ្វិកា សប្មារ់រខងកត្
ើ រណៈកមាការខថ្ទាំផ្ូ លវ ចាំន្ន្
ួ ០៨ រណៈកមាការ ខលើផ្ូ លវ
ជន្រទចាំន្ួន្ ១១ ខែស កនុងប្សុកខសាទង ប្សុកកាំពង់សាវយ ន្ិងប្សុកបារាយណ៍
១០.៦-គ្នប្ោង ( RIP-III)(មន្តន្រច
ី ាំន្ន្
ួ ០៤ នក់ )
បាន្ខលើករខប្មាងខផ្ន្ការសប្មារ់ការងារខថ្ទាំ ន្ិងជួសជុលខោយកខន្លងៗ មាន្៖
− ផ្លូវខថ្ទាំែួរចាំន្ន្
ួ ២ខែសប្រខវង ១៨,២ រ.ម រឺ៖ ១-ផ្លូវជាត្ិខលែ ៦-ភូមិ ផ្លង
ុ ឃុាំទខី ោ ប្សុកសន្ទុក
ប្រខវង ១១,៥ រ.ម។ ២-ពីទីខោ-តាប្ោច ឃុាំទីខោ ប្សុកសន្ទុកប្រខវង ៦,៧ រ.ម សខប្មចបាន្
១០០%
− ផ្លូវជួសជុលខោយកខន្លង ១ ខែសពីភូមក
ិ ាំពង់ខឈើទល-ប្រឡាយឃុាំសាំរូរ ប្សុកប្បាសាទសាំរូរប្រខវង
៤ រ.ម សខប្មចបាន្ ១០០%
− ផ្លូវខថ្ទាំប្រចាំមាន្ចាំន្ួន្៣ខែសប្រខវង ២១រ.ម រឺ៖ ១-ផ្លូវជាត្ិ៦

-ខសរីសុែុម ឃុឈ
ាំ ូកែាច់

បារាយណ៍ប្រខវង ៥,២៥ រ.ម ២-ប្រឡាយ-តាខបា៉ោ ង ឃុាំតាាំងប្កខៅ ប្បាសាទសាំរូរ ប្រខវង ៤,៩៣
រ.ម ៣-កាំពង់ខឈើទល -ប្រឡាយឃុាំតាាំងប្កខៅ ប្បាសាទសាំរូរ ប្រខវង ១០,៨៣ រ.ម សខប្មច
បាន្ ១០០%។
១០.៧-កមម វសធី ទឹកស្ថាត្ និង អនាមយយ្ ( UNICEF) (មន្តន្រច
ី ាំន្ួន្ ៤ នក់) (គ្មាន្សកមាភាព)
១០.៨-កមម វសធីកចា
ំ ត្់មីននខត្ត (MAPU ) (មន្តន្រច
ី ាំន្ន្
ួ ០១ នក់ ) (គ្មាន្សកមាភាព)
១០.៩-គ្នប្ោង (LASED) (មន្តន្រច
ី ាំន្ួន្ ០២ នក់ ) (គ្មាន្សកមាភាព)
១០.១០-គ្នប្ោងនស្បៀងបនាទន់ (Cash for Work)(មន្តន្រច
ី ាំន្ួន្ ០៤ នក់ )
រខប្មាងសាច់ប្បាក់ពលកមា (EF) ៖

ខលែកិចេសន្ា
រខប្មាង
KTH-CFW-13001
KTH-CFW-13002
KTH-CFW-13003
KTH-CFW-13004
KTM-CFW-13005
KTM-CFW-13006
KTM-CFW-13007
KTM-CFW-13008
KTM-CFW-13009
KTM-CFW-13010
KTM-CFW-13011
KTM-CFW-13012
KTM-CFW-13014
KTM-CFW-13015
KTM-CFW-13016
សរុររួម

III.ទិស្នៅបនត

ប្សុក

ឃុាំ

ភូមិ

សំណង់

ប្រខវង

សិល្បៈ

ទាំហាំ

ការ

(Km)

អនកទទួលផ្ល
លទធ ផ្ល
សរុរ

ប្សី

សន្ទុ ក

ទីខោធ្៌

ន្ិមិប្ត្

414

250

131

100%

សន្ទុ ក

ទីខោធ្៌

ន្ិមិប្ត្

409

275

110

100%

សន្ទុ ក

ទីខោធ្៌

ន្ិមិប្ត្

302

200

75

100%

សន្ទុ ក

ទីខោធ្៌

ផ្លុង

371

225

90

0%

សន្ទុ ក

ទីខោធ្៌

ផ្លុង

460

175

100

50%

សន្ទុ ក

ទីខោធ្៌

ផ្លុង

850

255

115

100%

សន្ទុ ក

ទីខោធ្៌

ផ្លុង

500

260

125

100%

សន្ទុ ក

ទីខោធ្៌

ផ្លុង

682

265

80

100%

បារាយណ៏

ខប្ទៀល

ខតានត្

1000

232

65

100%

បារាយណ៏

ខប្ទៀល

រោក់ខពន្

867

265

75

100%

បារាយណ៏

ខប្ទៀល

រោក់ខពន្

900

265

75

100%

សន្ទុ ក

ទីខោធ្៌

ន្ិមិប្ត្

1119

250

131

100%

កាំពង់សាវយ

កាំពង់ខគ្ម

ែាច់ជីរស់

800

850

75

100%

កាំពង់សាវយ

កាំពង់ខគ្ម

ែាច់ជីរស់

800

850

75

70%

កាំពង់សាវយ

កាំពង់ខគ្ម

ែាច់ជីរស់

850

850

75

70%

33

4,988

5,467

1397

ន្ឹងសាងសង់ផ្ូ លវជន្រទប្កាលខៅសូ DBST ជាំរន្ទី ២ ប្រមាណជា ៦៩ រ.ម កនុងខនេះរឺ ៖
− ផ្លូវពីប្ទ ដល់ សាប្គ្មម ប្រខវង ៤៩ រ.ម ប្សុក ខសាទង ន្ិង ប្បាសាទរលល ័ង គ (ផ្លូវតាឈុាំ)
− ផ្លូវពីតារាម ដល់ ខសាាញ ប្រខវង ២០ រ.ម ប្សុកប្បាសាទរលល ័ង គ ន្ិងប្សុកកាំពង់សាវយ
រខប្មាង RIP-III ខប្គ្មងខរៀរចាំខដញថ្ថ្លផ្ូ លវជួសជុលចាំន្ន្
ួ ៥ ខែស ប្រខវង ៤១,២៤ រ.ម កនុងខនេះ៖
− ទួលរកា ដល់ ខលបើក ប្រខវង ៨,៣ រ.ម ប្សុកបារាយណ៍
− ទាំន្រ់ ដល់ រឹង ប្រខវង ៨,២ រ.ម ប្សុកប្បាសាទសាំរូរ
− រឹង ដល់ ខគ្មល ប្រខវង ៦,៩រ.ម ប្សុកប្បាសាទសាំរូរ
− ថ្ប្ពករី ដល់ តាាំងខសាទង ប្រខវង ៤,០៨ រ.ម ប្សុកប្បាសាទសាំរូរ
− ថ្ាី ដល់ ទឹកអណូ រ ង ប្រខវង ១៣,៧៦ រ.ម ប្សុកប្បាសាទសាំរូរ
− ខថ្ទាំផ្ូ លវជាលកខណៈែួរផ្លូវប្កាលប្រួសប្កហម ចាំន្ួន្ ០៣ ខែស ប្រខវង ១៥,០០ រ.ម សថិត្កនុងឃុាំ
− ប្ត្ោាំងឫសសី ឃុាំជ័យ ប្សុកកាំពង់សាវយ ន្ិងឃុាំចុងដូង ប្សុកបារាយណ៍ (រខប្មាង TSLRDP)
− អងគការ ADRA ខប្គ្មង ២០១៥ ន្ឹងផ្រល់រងគន្អ
់ នម័យចាំន្ួន្ ២០០ រងគន្់ ន្ិងផ្រល់ធ្ុងចខប្មាេះទឹក
សាាត្ ៤៦០ ធ្ុង ខៅប្សុកបារាយណ៍ ន្ិងសន្ទុក។
IV.ែលវសបាក
− ប្រជាពលរដឋជារ់រវល់ខធ្វើខប្សចាំការពុបា
ាំ ន្ចូលរួមជាមួយរខប្មាងប្ររ់គ្មនខទ (RWSSSP2)
− សហរមន្៍ខដលទទួលបាន្សមាភររងគន្ដ
់ ល់ផ្ទេះខហើយែវ េះការចូលរួមសាងសង់ (RWSSSP2)
V. ស្ំណ៊ូមពរ
មន្ទីរប្ត្ូវការមខធ្ាបាយខដើមបីឲ្យសហរមន្៍ចូលរួមសាងសង់ ន្ិងទិញរងគន្អ
់ នម័យយកខៅខប្រើប្បាស់៕
ប្រធាន្មន្ទីរ

