របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៤ ររស់មន្ទ ីរអភិវឌ្ឍន្៍ជន្រទ ខេត្តឧត្តរមាន្ជ័យ

១. ខសចក្តខី ្តើម
ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ស្ថិត្ខៅទិស្ឧត្តរននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា មានចមាាយព្រមាណជា ៤៤១ គីឡូ
មម្៉ែព្ត្រីរាជធានីភ្នំខរញ មាននទៃដីស្រុរចំនួន ៦.៦៣១,៧២ 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។
ខេត្តឧត្តរមានជ័យមាន ឃុំ ចំនួន ១៩ និង ស្ង្កាត្់ ចំនន
ួ ០៥ មាន ព្រជារលរដឋ ចំនួន ៤៧.៥៤៩ ព្គួសារ និង
មាន ព្រជាជន ស្រុរ ២០៩.៥៤២ ន្ទរ់។
២. ស្ថាន្ភាពទូខៅររស់មន្ទ ីរអភិវឌ្ឍន្៍ជន្រទ
២.១ ការងាររដ្ឋបាល ន្ិងរុគ្គលិក្
- ម្នៃីរអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទមានម្ន្រនតរា
ី ជការស្រុរចំនួន ៣៤ រូរ ដឹរន្ទំ ខោយព្រធានម្នៃីរ ០១ រូរ និងអនុ
ព្រធានម្នៃីរ ០២ រូរ
- ានទទួលម្ន្រនតព្ី ររេ័ណឌៃមីឆ្នំ ២០១៤ ចំនន
ួ ០២ រូរ (លាឈរ់រីការង្ករ ០១ រូរ)
- ានខ្វើការខទៃរការង្ករខចញមានចំនួន ០១ រូរ
- ទទួលលិេត្
ិ ចូលចំនួន ៣៧៤ និងលិេត្
ិ ខចញចំនួន ៣០៦
- មានការិយាល័យថ្ននរ់ខេត្តចំនួន ០៩
- មានការិយាល័យថ្ននរ់ព្ស្ុរចំនួន ០៤ និងព្រុង ០១
- ានចូលរូម្វគគរណតុះរណា
ត លស្តីរីការព្គរ់ព្គងការង្កររដឋាល និងរុគល
គ ិរ ខៅខេត្តរំរង់ចាម្
- ខរៀរចំខស្នព្ើ រឡងរតូរព្ររេ័ណឌម្ន្រនតរា
ី ជការ ចំនន
ួ ០២រូរ
- ខរៀរចំខ្វន
ើ ិយត្
័ រម្ម ថ្ននរ់ ឋាននតរស្័រិ ត ជូនម្ន្រនតរា
ី ជការ ចំនួន ០៥ រូរ
- ខរៀរចំខស្នស្
ើ ុំដំខឡើង ថ្ននរ់ ឋាននតរស្័រិ ត ជូនម្ន្រនតីរាជការ ចំនួន ២០ រូរ
- ខរៀរចំខស្នស្
ើ ុំដំខឡើងរព្ម្ិត្ព្ារ់រំណាច់ម្ុេង្ករ ចំនួន ២១ រូរ និង
- មានអងគការជាត្ិ និងអនតរជាត្ិមដលរំរុងស្ហការជាម្ួយម្នៃីរចំនួន ០៥

រួម្មាន៖ UNICEF,

CHHRA, CIDO, Malteser, RCEDO,World Vision Cambodia និងគខព្មាងចំនួន០២ EFAPAF និង RIP-IV ។
២.២ ការងារទាំនាក្់ទាំន្ងស្ថធារណៈ ន្ិងក្ិចចប្រជុាំខ្េងៗ

- ចូលរួម្ស្ននា
ិ ត្រូរស្រុរលទធ ទលការង្ករព្រចាំឆ្នំ ២០១៣ និងទិស្ខៅការង្ករឆ្នំ ២០១៤ ររស្់
ព្រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ
- ព្រជុំគណៈរញ្ជាការឯរភារខេត្ត ខព្កាម្អ្ិរត្ីភារ ឯរឧត្តម្ ស្ ថ្នវី អភ្ិាលននគណៈអភ្ិាល
ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- ចូលរួម្ខរើរ និងរិទស្ននិាត្រូរស្រុរលទធ ទលការង្ករខទស្ចរណ៍ព្រចាំឆមាស្ទី ១ ឆ្នំ ២០១៤ និង
ទិស្ខៅអនុវត្តរនតឆមាស្ទី ២ ឆ្នំ ២០១៤ ខៅសាលាខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- ចូលរួម្ស្ខមាោ្ោរ់ឲ្យខព្រើព្ាស្់ជាទលូវការអគារស្ិរាចំនួន

០១

េន ង

ខព្កាម្អ្ិរត្ីភារដ៏េពង់េពស្់

ឯរឧត្តម្ ស ខេង ឧរន្ទយររដឋម្ន្រនតី រដឋម្ន្រនតព្ី រស្ួងម្ហានទៃ ខៅព្ស្ុរចុងកាល់
- ព្រជុំរិខព្គាះខយារល់ស្ីរ
ត ីការមព្រព្រួលអាកាស្ធាត្ុ និងការព្ររររររចិញ្ចឹម្ជី វិត្ និងព្រជុំរិភារា
ខដើម្បីខរៀរចំខ្វមើ ទនទីស្ិត្
ថ ដ
ិ ីស្ម្បទានខស្ដឋរិចច ដនី ព្រស្ហគម្ន៍ ខៅសាលាខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- ព្រជុំព្ត្ួត្រិនត្
ិ យ ស្តីរកា
ី រវាយត្នម្លស្រម្មភារការង្ករ ព្គរ់ព្គងព្គរ់មទនររនុងរយៈខរល ០១ ឆ្នំ ននការ
ខ្វរ
ើ ំមណទព្ម្ង់រនលងខៅខ្ៀរខៅនឹងយុទធសាន្រស្តចត្ុខកាណដំណារ់កាលទី ៣ ររស្់រាជរោឋភ្ិាល
រម្ពុជា
- ព្រជុទ
ំ សរវទាយដំណារ់កាលទី ១ ខលើការង្កររសាងមទនការអភ្ិវឌ្ឍន៍រយៈខរលព្ាំឆ្នំ និងរម្ម វិ្ី វិនិ
ខយាគរីឆ្នំររិល
- ចូលរួម្អម្ដំខណើរគណៈព្រត្ិភ្គ
ូ ណៈរម្មការមទនការវិនិខយាគរស្ិរម្ម អភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ ររិសាថន និង
្នធានទឹរ ខោយានចុះរំខរញខរស្រម្ម ខៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ ព្រះវិហារ ស្ៃឹងមព្ត្ង រត្នគិ រី និង
ម្ណឌលគិ រី ខព្កាម្អ្ិរត្ីភារ ឯរឧត្តម្ ជា សុផារ៉ា រដឋម្ន្រនតីព្រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ
- ចូលរួម្រនុងរិ្ីស្ំខណះស្ំណាលជាម្ួយព្គួសាររងទ័រ ខព្កាម្អ្ិរត្ីភារដ៏េពង់េពស្់ ឯរឧត្តម្ឧត្តម្
ខស្នីយខ៍ ទា ហុន្ មា៉ាណណត្ ខៅភ្ូម្ិតាមាន់មស្នជ័យ ព្ស្ុររន្ទៃយអំរិល
- ចូលរួម្ព្រជុរ
ំ ិនិត្យ

និងរិភារាខស្ចរតីព្ពងមទនការយុទធសាន្រស្តអភ្ិវឌ្ឍន៍ស្ហគម្ន៍ឆ្នំ

២០១៤-

២០១៨ ខៅទីស្ីកា
ត រព្រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ
- ចូលរួម្ព្រជុរ
ំ ណា
ត ញអងគការ NGOs ខដើម្បីរិភារាអំរីការង្ករអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទរនុងខេត្តឧត្តរមានជ័យ
ខព្កាម្អ្ិរត្ីភារ ឯរឧត្តម្ ហារ់ អូរមា៉ាលី អនុរដឋ ខលខា្ិការព្រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ ខៅសាល
ព្រជុម្
ំ នៃីរអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- ចូលរួម្រនុងព្រះរាជរិ្ីរុណយេួរខលើរទី១០ ននការព្គងរាជស្ម្បត្តិររស្់ព្រះររុណព្រះាទស្ខម្តចព្រះ
ររម្ន្ទៃ ន្ខរត្ត ម សីហមុន្ី ព្រះម្ហាត្សព្ត្ ននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
- ចូលរួម្រិចចព្រជុំខលើរទី ៧ ររស្់គណៈរម្មការអនតរព្រស្ួង ខដើម្បីរិនិត្យ និងរិភារារីមទនការសាង
ស្ង់ទៃះរនតជូនព្គួសារខយា្ិន និងនគរាល ខៅទីស្ីកា
ត រព្រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ និង
- ចូលរួម្រនុងខវទិកាជាត្ិខលើររម្ពស្់អន្ទម្័យជនរទ ១៣ វិចិកា ២០១៤ ខព្កាម្ព្រធានរទ “ វិនិខយាគ

ខលើអន្ទម្័យ ខដើម្បីរូនខៅជំន្ទន់ខព្កាយខយើង” ខៅព្ស្ុរចុងកាល់។
២.៣ ការងារ្លូវជន្រទ
២.៣.១ គខព្មាងគាំព្ទខោយព្រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ
ការង្ករចុះស្ិរា និងវាស្់មវង
- ចូលរួម្វគគរណតុះរណា
ត ល ស្តីរីម្ូលោឋនព្ររ័នធរ័ត្៌មាន និងការព្គរ់ព្គងទិននន័យតាម្ Arc-GIS

10 និងការខព្រើព្ាស្់ Internet-Email ខៅទីស្ីកា
ត រព្រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ
- ចុះខ្វើការវាយត្នម្ល

និងា៉ែ ន់ព្រមាណការេូចខាត្ទលូវខោយទឹរជំនន់ខៅទូទាង
ំ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ

ជាម្ួយខលារព្រធានន្ទយរោឋន

និងម្ន្រនតរ
ី ខចចរខទស្ទលូវជនរទននព្រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទមាន

ចំនួន ៣២ មេស ព្រមវងស្រុរខស្មើនឹង ៣២២,៥៥ គ.ម្. ជាលទធ ទលរួម្មាន៖ ត្ួទូ លវខៅមាន
ស្ភារលអ ព្រមវង ១១០,៧៩៧ គ.ម្. ត្ួទូ លវលិចទឹរមានព្រមវង ២០២,២៦៨ គ.ម្. និងោច់ត្ទ
ួ ូ លវ
មានព្រមវង ១៥,៨៨៥ គ.ម្.
- ជូនគណៈព្រត្ិភ្ូព្រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ

និងរញ្ជាការោឋនរង វិស្រ
វ ម្មចុះព្ត្ួត្រិនត្
ិ យទលូវេូចខាត្

ខោយទឹរជំនន់គខព្មាងឆ្នំ ២០១៣ ចារ់រភ្
ី ូម្ិរំណរ់ ខៅខជើងភ្នំៃមរយ ព្រមវង ២៥ គ.ម្.
- ចុះស្ិរាទលូវមដលានេូចខាត្ខោយទឹរជំនន់ខៅព្ស្ុររន្ទៃយអំរិល និងព្ស្ុរចុងកាល់ ព្រមវង

៦.៥ គ.ម្.
- ចុះរិនិត្យ

និងស្ិរាទលូវជាម្ួយព្រធានព្រុម្គខព្មាងខហោឋរចន្ទស្ម្ព័នធជនរទ (RIP) ខៅព្រុង

ស្ំខរាង ព្ស្ុរចុងកាល់ និងព្ស្ុររន្ទៃយអំរល
ិ ានព្រមវង ៤៤,៤៥០ គ.ម្.
- ចុះស្ិរា និងវាស្់មវងទលូវជួស្ជុលរន្ទៃន់ានចំនន
ួ ០២ មេស៖

 មេសទី ១ : ចារ់រីភ្ូម្ព្ិ ស្ះទឹរ ដល់ភ្ូម្ិដងទង់ ព្រមវងស្រុរ ១០,៧ គ.ម្.
 មេសទី ២ : ចារ់រ
់ ីទូ លវយុទធសាន្រស្ត ដល់ភ្ូម្ិអូរសាមច់ ព្រមវងស្រុរ ៨,៩ គ.ម្. និង
- ចុះស្ិរាព្ត្ួត្រិនិត្យទលូវព្រួស្ព្រហម្

ជាម្ួយព្រុម្រខចចរខទស្ព្រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ

និងព្រុម្

ការង្ករព្រស្ួងខស្ដឋរិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ ខៅឃុំខរង ព្ស្ុររន្ទៃយអំរល
ិ
ស្ង្កាត្់រូនខព្រៀល ព្រុង
ស្ំខរាង និងឃុទ
ំ ំនរ់ោច់ ព្ស្ុរព្ត្ពំងព្ាសាទ ។
ការង្ករជួស្ជុលរន្ទៃន់ ទលូវេូចខាត្ខោយជំនន់ទរ
ឹ ខភ្លៀង ឆ្នំ២០១៤
- ជួស្ជុលទលូវព្រមវង ១.៣៣០ ម្ និងស្ព្ម្ួលត្ួទូ លវព្រមវង ៧.៥៧០ ម្ ស្ថិត្រនុងស្ង្កាត្់រូនខព្រៀល

ព្រុងស្ំខរាង ានរញ្ច រ់ ១០០%
- ជួស្ជុលទលូវព្រមវង ២.០០០ ម្ និងស្ព្ម្ួលត្ួទូ លវព្រមវង ២.៩០០ ម្ ស្ថិត្រនុងស្ង្កាត្់រូនខព្រៀល ព្រុង

ស្ំខរាង ានរញ្ច រ់ ១០០% និង

- ជួស្ជុលរន្ទៃន់ទូ លវេូចខាត្ខោយសារទឹរជំនន់ រំរុងសាងស្ង់ខៅភ្ូម្ិព្ស្ះទឹរ ស្ង្កាត្់អូរសាមច់

ព្រុងស្ំខរាង ព្រមវង ៨,៩ គ.ម្. និងភ្ូម្ិដងទង់ ស្ង្កាត្់រូនខព្រៀល ព្រុងស្ំខរាង ស្ខព្ម្ចាន
១០០% ។
ការង្ករជួស្ជុលទលូវលរខណៈេួរ និងលរខណៈព្រចាំ ឆ្នំ២០១៤
- ជួស្ជុលទលូវលរខណៈេួរចំនួន ០៣ មេស ព្រមវងស្រុរ ១៧,៩ គ.ម្. ស្ថិត្ខៅរនុងឃុំអូរសាវយ និង

ឃុំផ្អអវ ព្ស្ុរព្ត្ពំងព្ាសាទ និងស្ង្កាត្់រូនខព្រៀល និងស្ំណង់លច
ូ ំនួន ០៨ រមនលង ស្ខព្ម្ចាន
១០០%និង
- មៃទាំទូ លវលរខណៈព្រចាំមដលមានព្រមវង ១៧ គ.ម្. ស្ថិត្រនុងភ្ូម្ព្ិ ត្ពំងតាវ ទលូវយុទធសាន្រស្ត ព្រុង

ស្ំខរាង ព្ស្ុរអនលង់មវង ានស្ខព្ម្ច ១០០%។
ការង្ករជួស្ជុលទលូវ និងសាតរខឡើង វិញ (អនុវត្តខោយ រង វិស្រ
វ ម្មអគគរញ្ជាការននរងយុទធរលខេម្រ
ភ្ូម្ន
ិ ៃ)
- ជួស្ជុល និងសាតរខឡើង វិញទលូវព្កាលព្រួស្ព្រហម្ មដលេូចខាត្ខោយទឹរជំនន់ឆ្នំ ២០១៣ ព្រមវង

១៦ គ.ម្. អនុវត្តខោយរង វិស្រ
វ ម្មអគគរញ្ជាការននរងយុទធរលខេម្រភ្ូម្ិនៃ (ន្ទយឧត្តម្ខស្នីយ៍
ខាវន់ សា៊ាម្ ) ខៅស្ង្កាត្់រូនខព្រៀល ព្រុងស្ំខរាង
- ជួស្ជុលសាតរខឡើង វិញ ទលូវព្កាលព្រួស្ព្រហម្ មដលេូចខាត្ខោយទឹរជំនន់ឆ្នំ២០១៣ ព្រមវង ១៤

គ.ម្. លូម្ុេរីរ ០២ រមនលង និងលូម្ុេម្ួយ ០១ រមនលង ស្ថិត្ខៅរនុងភ្ូម្ិព្ស្ះឈូរ ឃុំព្ត្ពំងព្រីយ៍
ព្ស្ុរអនលង់មវង អនុវត្តខោយរង វិស្រ
វ ម្មអគគរញ្ជាការននរងយុទធរលខេម្រភ្ូម្ិនៃ (ន្ទយឧត្តម្
ខស្នីយ៍ ខាវន់ សា៊ាម្ )
- ជួស្ជុល និងសាតរខឡើង វិញទលូវេូចខោយទឹរជំនន់ឆ្នំ២០១៣ ានព្រមវង ១០ គ.ម្. ខៅភ្ូម្ិព្ត្ពំង

តាវ ព្ស្ុរអនលង់មវង
- ជួស្ជុល និងសាតរខឡើង វិញទលូវព្រមវង ៨ គ.ម្. េន ងខលើ ៦ម្. មដលេូចខាត្ខោយទឹរជំនន់ ឆ្នំ

២០១៣ ខៅឃុព្ំ ត្ពំងតាវ ព្ស្ុរអនលង់មវង
- ជួស្ជុល និងសាតរខឡើង វិញទលូវព្រួស្ព្រហម្ ០១មេស ព្រមវង ២០,២៥ គ.ម្. និងលូព្គរ់ព្រខភ្ទ

ចំនួន ០៥ រមនលង ស្ថត្
ិ ខៅភ្ូម្ិព្ត្ពំងម្អម្មស្នជ័យ ស្ង្កាត្់រនាយរារ់ ព្រុងស្ំខរាង អនុវត្ត
ខោយ វិស្រ
វ ម្មអគគ រញ្ជាការននរងខយា្រលខេម្រភ្ូម្ន
ិ ៃ (ន្ទយឧត្តម្ខស្នីយ៍ ខាវន់ សា៊ាម្ )
- សាងស្ង់សាពនខរត្ុងចំនួន ០២ រមនលង ព្រមវង ៣៦ ម្. ទទឹង ៧ ម្. និងលូព្រអរ់ចន
ំ ួន ០៦ រមនលង

ខលើមេស ទលូវព្រមវង ៣២គ.ម្. ជាមេសទលូវព្រវា៉ាត្់ទី២ ចារ់រីភ្ូម្ិ ព្ាសាទរំដល
ួ
កាត្់តាម្ភ្ូម្ិ ជរ់
សាវយ ភ្ូម្ិជរ់គគីរ ដល់ភ្នំរំព្ព ឃុអ
ំ ំរិល ឃុំខគារម្ន ព្ស្ុររន្ទៃយអំរល
ិ
(អនុវត្តខោយ
ឧត្តម្ខស្នីយ៍ខទា អ៊ាុច វា៉ាន់ថ្ន)

- សាងស្ង់លព្ូ រអរ់ចំនន
ួ ២១

រមនលង និងលូម្ូលចំនួន ០៣ រមនលង ខលើព្រមវងទលូវ ៣០ គ.ម្.

ចារ់រីភ្នំរំព្ព កាត្់ខជើងភ្នំព្ាសាទតាមាន់ៃមដូន ខជើងភ្នំព្ាសាទតាព្ររី ឃុំខគារម្ន ព្ស្ុររន្ទៃយ
អំរិល រហូត្ដល់ភ្នា
ំ រ់ ស្ង្កាត្់រូនខព្រៀល ព្រុងស្ំខរាង (អនុវត្តខោយឧត្តម្ខស្នីយ៍ខទា អ៊ាុច វា៉ាន់
ថ្ន)
- សាងស្ង់សាពនខរត្ុងចំនួន ០៩ រមនលង ព្រមវងស្រុរចំនួន ១៨០ ម្ ទទឹង ៧ ម្ លូម្ូលចំនួន ០៣

រមនលង លូព្រអរ់ចំនួន ១៣ រមនលង និងទំនរ់រខងហៀរចំនន
ួ ០១ រមនលង ព្រមវង ២៤ ម្ ទទឹង ៦ ម្
ខលើមេសទលូវ ២៨ គ.ម្. រីភ្ូម្ិ គ.១០៥ ឃុំអូរសាវយ ដល់ភ្ូម្ិត្ំណារ់សាវយ ឃុព្ំ រះព្រឡាយ ព្ស្ុរ
ព្ត្ពំងព្ាសាទ (អនុវត្តខោយន្ទយឧត្តម្ខស្នីយ៍ ខាវន់ សា៊ាម្)
- សាងស្ង់សាពនខរត្ុងចំនួន ០៨ រមនលងព្រមវងស្រុរ ១៥០ ម្ ទទឹង ៧ ម្ ស្ថិត្ខលើមេសទលូវព្រមវង ១៦

គ.ម្. ភាារ់រីទូ លវជាត្ិ ៦៨ (ទអុង) ខៅតាទុំ ស្ង្កាត្់រូនខព្រៀល ព្រុងស្ំខរាង (អនុវត្តខោយន្ទយឧត្តម្
ខស្នីយ៍ ខាវន់ សា៊ាម្)
- សាងស្ង់លម្
ូ ូលចំនួន ១៧ រមនលង និងសាពនខរត្ុង ១ រមនលង (១៥ម្ x ០៧ម្) អនុវត្តខោយវិស្វ

រម្មននអគគន្ទយរោឋនភ្ស្តភា
ុ រ ហិរញ្ញវត្ថុ ព្រស្ួងការពរជាត្ិ (ឧត្តម្ខស្នីយ៍ខទា ខសាម្ ស្ុខដត្)
ស្ថិត្ខៅខលើមេសទលូវ ៧,៥ គ.ម្. និងទទឹង ៦ ម្ ស្ថិត្រនុង ឃុច
ំ ុងកាល់ ព្ស្ុរចុងកាល់ ខេត្តឧត្តរ
មានជ័យ
- សាងស្ង់លម្
ូ ូល ានចំនួន ២២ រមនលង និងស្ំណង់រខងហៀរទឹរ ចំនួន ០៣រមនលង មដលមានព្រមវង

៧៦ ម្ ទទឹង ៦ ម្ ខលើព្រមវងទលូវ ១០ គ.ម្. ត្ភាារ់រីទូ លវមេសព្រវា៉ាត្់ទី២ ព្ត្ង់ភ្ូម្ិច័នៃ រី ខៅភ្នំារ់
ស្ង្កាត្់ រូនខព្រៀល ព្រុងស្ំខរាង (អនុវត្តខោយន្ទយឧត្តម្ខស្នីយ៍ ខាវន់ សា៊ាម្ ) និង
- សាងស្ង់លូព្រអរ់ម្ុេរីរចំនួន ០១ រមនលង លូម្ូល ០៣ រមនលង េូចខាត្ខោយទឹរជំនន់២០១៣

ខៅភ្ូម្ិ គ.១០៥ ភ្ូម្ិអូរសាវយ ភ្ូម្ិព្រះព្រឡាយ ឃុព្ំ ត្ពំងព្ាសាទ ព្ស្ុរព្ត្ពំងព្ាសាទ ខលើទូ លវ
ព្រមវង ២៨ គ.ម្. (អនុវត្តខោយន្ទយឧត្តម្ខស្នីយ៍ ខាវន់ សា៊ាម្)។
២.៣.២ គាំព្ទខោយគខព្មាងឧរត្ថម្ោខស្បៀងរន្ទៃន់ (EFAP-AF)
ការង្ករចុះស្ិរា និងវាស្់មវង
- ចុះស្ិរាទលូវគខព្មាង Civil work ចំនួន ០៣ គខព្មាង ព្រមវង ១៥,៦ គ.ម្. ខៅព្ស្ុរអនលងម់ វង
និងចុះស្ិរាទលូវរម្ម វិ្ីសាច់ព្ារ់រលរម្ម ខៅឃុខំ រង និងស្ង្កាត្់រនាយរារ់ព្រមវង ៤.៦ គ.ម្.
និង
ុ រួម្មាន ព្រុង
- ចុះស្ិរាមេសទលូវព្កាលព្រួស្ព្រហម្ រនុងគខព្មាងសាច់ព្ារ់រលរម្ម ០៣ ព្រុង-ព្ស្រ
ស្ំខរាង ព្ស្ុររន្ទៃយអំរិល និងព្ស្ុរចុងកាល់ ស្រុរមានព្រមវង ៣.៩៥៧ ម្ និងស្ិរាជួស្
ជុលទលូវដីស្ខៅព្ស្ុររន្ទៃយអំរិល និងព្រុងស្ំខរាង ានព្រមវងស្រុរ ៦.៧៨០ ម្។
ការង្ករសាងស្ង់ ជួស្ជុល និងសាតរខឡើង វិញ

- សាងស្ង់ទូ លវព្កាលព្រួស្ព្រហម្ (Civil Work) ចំនួន ០៣មេសរនុងឃុំលំទង ព្ស្ុរអនលង់មវង ព្រមវង
១៥.៦ គ.ម្. គខព្មាង EFAP-AF ជាលទធ ទលស្ខព្ម្ចាន ១០០%
- ានគខព្មាងជួស្ជុលទលូវដីស្រនុងរម្ម វិ្សា
ី ច់ព្ារ់រលរម្ម(HAP) អនុវត្តាន ១០០% ចំនួន ០៧
គខព្មាង ស្ថិត្រនុងព្ស្ុររន្ទៃយអំរិល និងព្ស្ុរចុងកាល់ មានព្រមវងស្រុរ ៤.៤៥០ ម្ ព្រម្ទាំង
ានចុះមចរសាច់ ព្ារ់រលរម្មរួចរាល់ដល់ព្រជារលរដឋ
ី រនុងរម្ម វិ្សា
- ានគខព្មាងជួស្ជុលទលូវដស្
ី ច់ព្ារ់រលរម្ម (CFW) អនុវត្តាន ១០០% ាន
ចំនួន ០៤ គខព្មាង ព្រមវងស្រុរ ៣.០៨៥ ម្ ព្រម្ទាំងានមចរៃវិកាជូនព្រជារលរដឋរួចរាល់រួម្
មាន៖


ភ្ូម្ិរស្ិខព្ិវងស ស្/ររនាយរារ់ ០១ មេស ព្រមវង ៧៨០ ម្ ស្ខព្ម្ចាន ១០០%



ភ្ូម្ិរំដួលវាស្ន្ទ ស្/ររនាយរារ់ ០១មេស ព្រមវង ៧៦៥ ម្ ស្ខព្ម្ចាន ១០០%



ភ្ូម្ិរងសី ឃុំខរង ០១ មេស ព្រមវង ៨៤០ ម្ ស្ខព្ម្ចាន ១០០% និង



ភ្ូម្ិទំនរ់ៃមី ឃុំខរង ០១មេស ព្រមវង ៧០០ ម្ ស្ខព្ម្ចាន ១០០% ។

២.៣.៣ ការង្ករខរៀរចំរញ្ាសា
ី រខរើភ្ណ
័ ឌ ទលូវជនរទ
ខ្វរ
ើ ចចុរបននភាររញ្ាសា
ី រខរើភ្័ណឌទលូវជនរទខៅទូទាង
ំ ខេត្ត ព្រខភ្ទទី ១ និងទី ២ ានចំនួន ៤២ មេស
ខស្មើនឹងព្រមវងស្រុរ ៥០៩ គ.ម្.។ រនុងចំខណាម្មេសទលូវស្រុរ ២៦៣ មេស ព្រមវង ៨៥៤,១៤ គ.ម្. រួម្មាន៖
1. ព្ស្ុរចុងកាល់

ចំនួន ៦៣ មេស ព្រមវង ១០៤,៤៥ គ.ម្.

2. ព្ស្ុរព្ត្ពំងព្ាសាទ

ចំនួន ១២ មេស ព្រមវង ១៤៦,១៥ គ.ម្.

3. ព្ស្ុររន្ទៃយអំរល
ិ

ចំនួន ៧១ មេស ព្រមវង ២៣៦,៧១ គ.ម្.

4. ព្រុងស្ំខរាង

ចំនួន ៧១ មេស ព្រមវង ២០៣,៧២ គ.ម្.

5. ព្ស្ុរអនលង់មវង

ចំនួន ៤៦ មេស ព្រមវង ១៦៣,១១ គ.ម្.

២.៤ ការងារ្តត្់្គង់ទឹក្ជន្រទ
២.៤.១ គាំព្ទខោយព្រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ (MRD)
- ានចុះព្រជុំខព្ជើស្ខរីស្ទីតាំងអណូ ត ងស្នរ់អាន្រហវខី ដវានចំនួន ១៨អណូ ត ង រនុងភ្ូម្ិខត្ខជាអូរតាគាវ
ឃុំព្រះព្រឡាយ ព្ស្ុរព្ត្ពំងព្ាសាទ និងព្ស្ះស្ហគម្ន៍ ០១ រមនលង ទំហំ (៤០ម្x៣០ម្x៣ម្)
ខៅភ្ូម្ិគី រីវនត ស្ង្កាត្់រូនខព្រៀល ព្រុងស្ំខរាង មានអនរចូលរួម្ស្រុរ ៦០ ន្ទរ់ ព្ស្ី ២៣ ន្ទរ់
- ចុះព្ត្ួត្រិនិត្យការង្ករសាងស្ង់អណូ ត ងស្នរ់ស្រុរចំនន
ួ ២០អណូ ត ង និងព្ស្ះស្ហគម្ន៍ ០១រមនលង
ជាម្ួយ

ព្រុម្ការង្កររខចចរខទស្ន្ទយរោឋនទគត្ទ
់ ង
គ ់ទរ
ឹ សាអត្រួម្មាន

ខៅភ្ូម្ខិ ត្ខជាអូរតាខេៀវ

ព្ស្ុរព្ត្ពំងព្ាសាទ ចំនន
ួ ១៨ អណូ ត ង សាលាខរៀនដីព្រហម្ព្ស្ុរព្ត្ពំងព្ាសាទចំនួន ០១
ុ រន្ទៃយ អំរិលចំនួន ០១ អណូ ត ង និងខៅភ្ូម្គ
អណូ ត ង ភ្ូម្ិខត្ខជាៃមដូនព្ស្រ
ិ ី រីវ័នត ព្រុងស្ំខរាង ព្ស្ះ

ស្ហគម្ន៍ ០១ រមនលង ជាលទធ ទលានសាងស្ងរួចរាល់ ១០០ % និងមានព្គួសារអនរទទួល
ទលចំនួន ៣០០ ព្គួសារ ។
- ានជូនព្រុម្ការង្ករស្វនរម្មចុះព្ត្ួត្រិនត្
ិ យ និងវាយត្នម្លការង្ករសាងស្ង់អណូ ត ងស្នរ់ចំនន
ួ ១៨
អណូ ត ង ព្ស្ះស្ហគម្ន៍ ០២ រមនលង និងជួស្ជុលអណូ ត ងស្នរ់ចំនួន ៤០ អណូ ត ង និង
- ានរណតុះរណា
ត លដល់រុគល
គ ិរអងគការ (RCEDO,Actionaid,RCEDO,CDA) ស្រុរចំនន
ួ ១១
ន្ទរ់ ស្តរ
ី ីរខចចរខទស្ជួស្ជុលស្នរ់អាន្រហវីខដវ និងស្នរ់ខលេ៦ (VN6)។
២.៤.២ គខព្មាងទគត្ទ
់ ង
គ ទ
់ រ
ឹ សាអត្ គាំព្ទខោយអងគការយូនខី ស្ហវ (UNICEF)
ានចុះមចរស្មាោរៈទឹរសាអត្ និងអន្ទម្័យចំនួន ១.១៥៦ ព្គួសារ ខៅព្រុងស្ំខរាង ព្ស្ុររន្ទៃយអំរិល
និងព្ស្ុរចុងកាល់ រួម្មានរីដុងទឹរចំនន
ួ ១ ១៥៦ ព្គួសារ ្ុងទឹរ ១ ១៥៦ ្ុង សារ៊ាូ ១ ១៥៦ ដុំ រលរា៉ាម្ីន ១
១៥៦ រនៃះ និងស្ំឡីអន្ទម្័យ ១ ១៥៦ ដុំ ។
២.៤.៣ រិចស្
ច ហការណ៍ជាម្ួយ ព្រស្ួងរិចកា
ច រន្ទរី
- ចុះព្រជុំខព្ជើស្ខរីស្ទីតាំងអណូ ត ងស្នរ់អាន្រហវខី ដវានចំនួន ១៩ អណូ ត ង ខៅភ្ូម្ព្ិ ស្ះទឹរ ស្ង្កាត្់អូរ
សាមច់ ភ្ូម្ិរុស្ស ស្ង្កាត្់រូនខព្រៀល និងភ្ូម្ិារ់នឹម្ ស្ង្កាត្់ស្ំខរាង ព្រុងស្ំខរាង និងព្ស្ះស្ហ
គម្ន៍ចំនួន ០២ រមនលង ទំហំ (៤០ម្x៣០ម្x4ម្) ខៅភ្ូម្ិារ់នឹម្ ស្ង្កាត្់ស្ំខរាង និងភ្ូម្ិព្ស្ះ
ទឹរ ស្ង្កាត្់អូរសាមច់ ព្រុងស្ំខរាង មានអនរចូលរួម្ស្រុរ ចំនួន ១៣០ ន្ទរ់ ព្ស្ី ៥១ ន្ទរ់
- ានចុះព្ត្ួត្រិនត្
ិ យការង្ករសាងស្ង់អណូ ត ងស្នរ់ ១៩ អណូ ត ង ខៅភ្ូម្ព្ិ ស្ះទឹរ ភ្ូម្ិរុស្ស និងភ្ូម្ិ
ារ់នឹម្ និងព្ស្ះស្ហគម្ន៍ ០២ រមនលង ទំហំ (៤០ម្x៣០ម្x4ម្) ខៅភ្ូម្ិព្ស្ះទឹរ និងភ្ូម្ិារ់
នឹម្ ជាលទធ ទលានសាង់ស្ងរួចរាល់ ១០០% និងមានព្គួសារអនរទទួលទលចំនន
ួ ៤៦៧
ព្គួសារ
- ានព្ត្ួត្រិនិត្យគុណភារទឹរររជាត្ិអាខស្និចខៅម្នៃីររិខសា្ន៍ានចំនន
ួ ១៩ អណូ ត ង ជាលទធ
ទល ០១ អណូ ត ងមានជាត្ិអាខស្និច (៣.០០ ppb) និង ១៨ អណូ ត ង គាមនជាត្ិអាខស្និច និង
- ានរណតុះរណា
ត លព្រុម្អនរខព្រើព្ាស្់ទឹរសាអត្ និងអន្ទម្័យស្តីរីការខព្រើព្ាស្់ទឹរសាអត្ និង
ុ
រខចចរខទស្ ជួស្ជុលស្នរ់ចំនួន ១៩ អណូ ត ង រនុងភ្ូម្ិព្ស្ះទឹរ ភ្ូម្ិរុស្ស និងភ្ូម្ិារ់នឹម្ ព្រង
ស្ំខរាង មានអនរចូលរួម្ស្រុរ ២៨៥ ន្ទរ់ ព្ស្ី ៩២ ន្ទរ់ ។
២.៤.៤ រិចស្
ច ហការណ៍ជាម្ួយ អងគការ World Vision
- ានចុះព្ត្ួត្រិនត្
ិ យ និងវាយត្នម្លគខព្មាងជួស្ជុលអណូ ត ងស្នរ់ចំនន
ួ ៤៨ អណូ ត ង ខៅព្ស្ុររន្ទៃយ
អំរិល ០២ ឃុំ ១១ ភ្ូម្ិ និងព្រុងស្ំខរាង ០៣ ស្ង្កាត្់ ១២ ភ្ូម្ិ
- ានរណតុះរណា
ត លព្រុម្អនរខព្រើព្ាស្់ទឹរសាអត្

និងអន្ទម្័យស្តីរកា
ី រខព្រើព្ាស្់ទឹរសាអត្

និង

រខចចរខទស្ជួស្ជុលអណូ ត ងស្នរ់ចំនន
ួ ៦៥ អណូ ត ង ខៅព្ស្ុររន្ទៃយអំរិលមាន ១១ ភ្ូម្ិ និងព្រុង
ស្ំខរាង មាន ១២ ភ្ូម្ិ រនុងខន្ទះមានអនរចូលរួម្ស្រុរ ៦២០ ន្ទរ់ ព្ស្ី ២៨៥ ន្ទរ់

- ានចូលរួម្ស្ិកាខសាលាខៅខេត្តរន្ទៃយមានជ័យ

ស្តរ
ី ីការា៉ែ ន់ព្រមាណគខព្មាងជួស្ជុលអណូ ត ង

ស្នរ់រងទលរ៉ែះពល់ខោយសារទឹរជំនន់លិច ឆ្នំ២០១៣ និងខលើរមទនការជួស្ជុល ឆ្នំ២០១៤
មានអនរចូល រួម្ស្រុរ ៥៦ ន្ទរ់ ព្ស្ី ១៨ ន្ទរ់
- ានខរៀរចំព្រជុស្
ំ ីរ
ត ីការត្ព្ម្ង់ទិស្ដល់ព្រុម្ព្រឹរាស្ង្កាត្់ ខម្ភ្ូម្ិ និងព្រុម្អនរខព្រើព្ាស្់ទឹរសាអត្
និងអន្ទម្័យ ឲ្យខចះរំខរញស្ំខណើស្ុំជួស្ជុលអណូ ត ង មានអនរចូលរួម្ស្រុរចំនន
ួ ៤៥ ន្ទរ់ ព្ស្ី
១២ ន្ទរ់
- ានចូលរួម្ស្ិកាខសាលាចំនន
ួ ០២ ខលើរ ខៅខេត្តរន្ទៃយមានជ័យ និងខេត្តខស្ៀម្រារ ស្តរ
ី ីការ
ព្ត្ួត្រិនិត្យ និងវាយត្នម្លគខព្មាងជួស្ជុលអណូ ត ងស្នរ់ឲ្យមានព្រស្ិទធភា
ិ រេព ស្់ និងឆលុះរញ្ជចង
ំ អំរី
លទធ ទលការង្ករជួស្ជុលអណូ ត ងចំនួន ៦៥ រមនលង រនុងខន្ទះមានអនរចូលរួម្ស្រុរចំនួន ៨៧ ន្ទរ់
ព្ស្ី ១៦ ន្ទរ់ និង
- ានចុះព្រជុំទសរវទាយថ្ននរ់ព្ស្ុរស្តីរី

ការខលើររំរស្់ទឹរសាអត្និងអន្ទម្័យតាម្ភ្ូម្ិខគាលខៅ

ខៅព្ស្ុររន្ទៃយអំរល
ិ និងព្រុងស្ំខរាង ានចំនួន ២៤ ភ្ូម្ិ មានអនរចូលរួម្ស្រុរ ២៦ ន្ទរ់ ព្ស្ី
០៣ ន្ទរ់។
២.៤.៥ រិចស្
ច ហការណ៍ជាម្ួយ RCEDO និង CIDO
- ានចុះស្ិរា និងា៉ែ ន់សាមនត្នម្ល

ស្ព្មារ់ជួស្ជុលអណូ ត ងមដលរងទលរ៉ែះពល់ ខោយសារទឹរ

ជំនន់ រួម្មានអណូ ត ងស្នរអា
់ ន្រហវីខដវចំនួន ៣២ អណូ ត ង និងអណូ ត ងលូរំពរ់រាលស្នរ់ (VN6)
ុ ចុងកាល់ មានអនរចូលរួម្ស្រុរ ២១៥
១១ អណូ ត ង ខៅព្រុងស្ំខរាង ព្ស្ុររន្ទៃយអំរល
ិ និងព្ស្រ
ន្ទរ់ ព្ស្ី ៤៧ ន្ទរ់ ។
- ានចុះព្ត្ួត្រិនត្
ិ យការង្ករជួស្ជុលអណូ ត ងស្នរច
់ ំនួន ៣២អណូ ត ង និងអណូ ត ងលូរំពរ់រាលស្នរ់

VN6 ១១ អណូ ត ង ខៅព្រុងស្ំខរាង ព្ស្ុររន្ទៃយអំរិល និងព្ស្ុរចុងកាល់ ជាលទធ ទលានជួស្
ជុលរួចរាល់ ១០០% និងមានព្គួសារអនរទទួលទលចំនន
ួ ៥១៦ ន្ទរ់
- ចូលរួម្ព្រជុស្
ំ ីរ
ត ីការរីខព្គាះខយារល់ខលើរិចចព្រម្ខព្រៀងអនុវត្តនគ
៍ ខព្មាង និងខរៀរចំរព្ង្កងៃវិកា

ស្ព្មារ់អនុវត្តស្រម្មភារចុះព្ត្ួត្រិនិត្យ និងវាយត្នម្លអណូ ត ង ានចូលរួម្ទស្សនៈរិចចស្ិរាខៅ
ខេត្តខព្ិសាត្់ ស្តរ
ី ីដំខណើការជួស្ជុលអណូ ត ង និងការព្គរ់ព្គងររស្់ព្រុម្អនរខព្រើព្ាស្់ទឹរសាអត្
និងអន្ទម្័យ មានអនរចូលរួម្ស្រុរ ១៨ ន្ទរ់ ព្ស្ី ០២ ន្ទរ់ និង
- ានខរើរវគគរណតុះរណា
ត លព្រុម្អនរខព្រើព្ាស្់ទឹរសាអត្និងអន្ទម្័យស្តីរី

ការខព្រើព្ាស្់ទឹរសាអត្

និងរខចចរ ខទស្ជួស្ជុលស្នរ់ ដល់ព្រុម្អនរខព្រើព្ាស្់ទឹរសាអត្ចំនន
ួ ៤៣អណូ ត ង (Afridev៣២,
ុ ស្ំខរាង ព្ស្ុរ
VN6១១) រនុងខន្ទះ មានអនរចូលរួម្ស្រុរ ៥៣២ន្ទរ់ ព្ស្ី២១០ន្ទរ់ ខៅព្រង
រន្ទៃយអំរិល និងព្ស្ុរចុងកាល់ ។

២.៥ ការងារណែទាំសុេភាពជន្រទ
២.៥.១ គាំព្ទខោយព្រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ (MRD)
- ចូលរួម្ស្ិកាខសាលាទសរវទាយខគាលការណ៍ជាត្ិ

ស្តីររ
ី ម្ម វិ្ស្
ី ហគម្ន៍ដឹរន្ទំអនុវត្តអន្ទម្័យ

ទាំងព្ស្ុង (CLTS-Guideline) ខព្កាម្អ្ិរត្ីភារ ឯរឧត្តម្ ព្ទី ខម្ង រដឋខលខា្ិការ និងជា
ដំណាងដ៏េពស្់េពស្់ររស្់ ឯក្ឧត្តម ជា សុផារ៉ា រដឋម្ន្រនតព្ី រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ
- ានចុះខរៀរចំព្រជុំខព្ជើស្ខរីស្ព្គួសារស្ម័ព្គចិត្សា
ត ងស្ង់រងគនអ
់ ន្ទម្័យតាម្ភ្ូម្ិខគាលខៅមានអនរ

ចូលរួម្ស្រុរចំនួន ២៦៤ ន្ទរ់ ព្ស្ី ១៥៦ ន្ទរ់ ព្រម្ទាំងានទតលន
់ ូវស្មាោរៈរងគនអ
់ ន្ទម្័យចំនួន
១៥០ រងគន់ រួម្មាន ព្ស្ុរចុងកាល់ ចំនន
ួ ០៩ ភ្ូម្ិ ខស្មើនឹង ១២០ រងគន់ និងព្ស្ុររន្ទៃយអំរិល
ចំនួន ០៣ ភ្ូម្ិខស្មើនឹង ៣០ រងគន់
- ខរើរវគគរណតុះរណា
ត លស្តីរីរម្ម វិ្ស្
ី ហគម្ន៍ដឹរន្ទំអនុវត្តអន្ទម្័យដល់ជនរខង្កគលអន្ទម្័យភ្ូម្ិ

ានចំនួន ០២ វគគ មដលមានស្ិកាខកាម្ចូលរួម្ស្រុរ ៥៤ ន្ទរ់ ន្រស្តី ១៨ ន្ទរ់ ម្ររីភ្ូម្ិខគាលខៅ
ចំនួន ១៨ ភ្ូម្ិ រួម្មាន ឃុរ
ំ ព្ង ០៨ ភ្ូម្ិ និងឃុព្ំ រសាំង ១០ ភ្ូម្ិ
- ចុះស្ិរា និងវាយត្នម្លរីសាថនភារអន្ទម្័យភ្ូម្ិានចំនួន ២០ ភ្ូម្ិ ស្ថិត្រនុងព្ស្ុរចុងកាល់ និង

ព្រុងស្ំខរាង ស្រុរអនរចូលរួម្ចំនួន ៣១៦ ន្ទរ់ ន្រស្តច
ី ំនន
ួ ១៧៦ ន្ទរ់
- ខរៀរចំស្ព្ម្រស្ព្ម្ួលខរើររិចចព្រជុព្ំ រចាំព្ត្ីមាស្ថ្ននរ់ឃុំ

ស្តីរីរម្ម វិ្ទ
ី ឹរសាអត្

និងអន្ទម្័យខៅ

តាម្សាលាខរៀន និងស្ហគម្ន៍ានចំនួន ០៥ វគគ ខោយមានការចូលរួម្រីព្រុម្ព្រឹរាឃុំ ខម្ភ្ូម្ិ
ន្ទយរសាលា និងខលារព្គូ អនរព្គូ ស្រុរចំនួន ១២៦ ន្ទរ់ ន្រស្តី ២២ ន្ទរ់ ម្ររីសាលាចំនួន
ុ ស្ំខរាង និងព្ស្ុរចុងកាល់ និង
៣០ សាលាខរៀន ៤៣ ភ្ូម្ិ និង ០៥ ឃុំ-ស្ង្កាត្់ ខៅព្រង
ុ (CLTS)
- ចុះរំទុស្ស្រម្មភារអន្ទម្័យ ស្តីរីរម្ម វិ្ស្
ី ហគម្ន៍ដឹរន្ទំអនុវត្តអន្ទម្័យទាំងព្ស្ង
ានចំនួន ២០ ភ្ូម្ិ ស្ថិត្រនុងព្ស្ុរចុងកាល់ រួម្មាន ឃុំចុងកាល់ ០៤ ភ្ូម្ិ ឃុំរព្ង ០៥ ភ្ូម្ិ ឃុំ
ព្រសាំង ១០ ភ្ូម្ិ និងព្រុងស្ំខរាង ស្ង្កាត្់រនាយរារ់ ០១ ភ្ូម្ិ ខោយមានអនរចូលរួម្ស្រុរចំនួន
៥៦៧ ន្ទរ់ ន្រស្តី ៣៩២ ន្ទរ់ ។
២.៥.២ រិចស្
ច ហការណ៍ជាម្ួយ អងគការ unicef
- ចូលរួម្ព្ត្ួត្រិនិត្យរីដំខណើរការអនុវត្តរម្ម វិ្ទ
ី ឹរសាអត្ និងអន្ទម្័យខៅតាម្សាលាខរៀន និងស្ហ

គម្ន៍ានចំនួន ០៣ សាលា និង ០៥ ភ្ូម្ិ ០៣ ឃុំ ព្ស្ុរចុងកាល់ និងព្ស្ុររន្ទៃយអំរល
ិ មាន
អនរចូលរួម្ចំនួន ១២៦ ន្ទរ់ ន្រស្តី ២២ ន្ទរ់
- ចូលរួម្ស្ិកាខសាលាស្តីរីការខរៀរចំមទនការឆ្នំ ២០១៤-២០១៥ ស្ព្មារ់គខព្មាងទគត្ទ
់ ង
គ ទ
់ ឹរសាអត្

និងអន្ទម្័យជនរទខៅខេត្តរំរត្
- ានចូលរួម្ស្ព្ម្រស្ព្ម្ួលរនុងរិចចព្រជុព្ំ ត្ីមាស្

ជាម្ួយសាថរ័ន

និងអងគការនដគូស្ីរ
ត ីរម្ម វិ្ីទឹរ

សាអត្ និងអន្ទម្័យ និងខ្វើទស្សនៈរិចចស្ិរារីស្ម្ិទធទ
ិ លរូរវ័នទ
ត ឹរសាអត្ និងអន្ទម្័យខៅតាម្

សាលាខរៀន និងស្ហគម្ន៍ ខោយមានការចូលរួម្រីរុគល
គ ិរ-ថ្ននរ់ដឹរន្ទំ និងអងគការនដគូម្ររី
ខេត្តខស្ៀម្រារ ខេត្តព្រះវិហារ និងខេត្តរំរង់្ំ ស្រុរចំនួន ៣៥ ន្ទរ់ ន្រស្តី ០៥ ន្ទរ់
- ព្ត្ួត្រិនិត្យ និងវាយត្នម្លរីការព្រត្ិរត្តអ
ិ ន្ទម្័យ ររស្់ព្រជារលរដឋខៅតាម្ស្ហគម្ន៍ មានអនរ

ចូលរួម្ ស្រុរចំនួន ១០៧៥ន្ទរ់ ន្រស្តី ៦៨៨ន្ទរ់ ម្ររីភ្ូម្ិខគាលខៅានចំនួន ៤៣ភ្ូម្ិ ០៣ឃុំ
០២ស្ង្កាត្់ ខៅ ព្ស្ុរចុងកាល់ និងព្រុងស្ំខរាង ។
២.៥.៣ រិចស្
ច ហការណ៍ជាម្ួយ អងគការ CHHRA
- ានខរៀរចំទិវាអន្ទម្័យជាត្ិខលើរទី ៥ នៃាទី ១៣ មេ វិចិកា ឆ្នំ២០១៤ ខព្កាម្ព្រធានរទ “ វិនី
ខយាគខលើអន្ទម្័យ ខដើម្បីរូនខៅជំន្ទន់ខព្កាយខយើង” ខព្កាម្អ្ិរត្ីភារររស្់ឯរឧត្តម្ ស ថាវី
អភ្ិាលននគណៈអភ្ិាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ មានអនរចូលរួម្ស្រុរ ៥០០ ន្ទរ់ ព្ស្ី ៣៥០ ន្ទរ់
ព្រម្ទាំងានមចរជូនរងគនច
់ ំនួន ២០៦ រងគន់ និងស្មាោរៈទឹរសាអត្អន្ទម្័យចំនន
ួ ២០០ ព្គួសារ
ដូចជា រីដុងទឹរ ្ុងទឹរ សារ៊ាូ ថ្ននខំ ្វើទឹរឲ្យសាអត្ ខស្ៀវខៅ ថ្ននដ
ំ ុស្ខ្មញ និងព្ចាស្់ដុស្ខ្មញ
ដល់ព្រជារលរដឋ និងស្ិស្ានុស្ិស្ស
- ានខរើរវគគរណតុះរណា
ត លព្គូរខង្កគល ស្តីរីរម្ម វិ្ស្
ី ហគម្ន៍ដឹរន្ទំអន្ទម្័យទាំងព្ស្ុង (CLTS)

ដល់រុគល
គ ិរអងគការ CHHRA និង Malteser International ស្រុរ ០៥ ន្ទរ់ ន្រស្តី ០៣ ន្ទរ់ និង
- ានចូលរួម្ស្ព្ម្រស្ព្ម្ួលរំទុស្ស្រម្មភារអន្ទម្័យ ស្តីរីស្ហគម្ន៍ដឹរន្ទំអនុវត្តអន្ទម្័យទាំង

ព្ស្ុង (CLTS) ានចំនន
ួ ២០ ភ្ូម្ិ ០៧ ឃុំ ខៅព្ស្ុររន្ទៃយអំរិល ចុងកាល់ និងព្រុងស្ំខរាង
ខោយមានព្រជារលរដឋចូលរួម្ស្រុរចំនួន ១ ៥៥៦ ន្ទរ់ ន្រស្តី ៩១៨ ន្ទរ់ ។
២.៥.៤ រិចចស្ហការណ៍ជាម្ួយ អងគការ Malteser Internation
ចូលរួម្ស្ព្ម្រស្ព្ម្ួលរនុងវគគរណតុះរណា
ត លដល់ភានរ់ង្ករអនុវត្តរម្ម វិ្ទ
ី ឹរសាអត្ និងអន្ទម្័យខៅ
តាម្សាលាខរៀន និងស្ហគម្ន៍ចំនួន ០១ វគគ មានស្ិកាខកាម្ចូលរួម្ស្រុរចំនន
ួ ៣៣ ន្ទរ់ ន្រស្តី ០៦ ន្ទរ់
ម្ររី ០៥ សាលា ០៥ ភ្ូម្ិ ០២ ឃុំ ស្ថិត្រនុងឃុំខរង និងឃុំអំរិល ព្ស្ុររន្ទៃយអំរល
ិ ។
២.៥.៥ រិចចស្ហការណ៍ជាម្ួយអងគការអភ្ិវឌ្ឍន៍ជវី ភាររស្ិររ FLD
- ចូលរួម្វគគរណតុះរណា
ត លព្គូរខង្កគល និងខរៀរចំមទនការរណតុះរណា
ត លស្ព្មារ់អងគការនដគូរ និង

ម្នៃីរពរ់រ័នធខៅស្ណា
ឋ គារហូលខី ដ ខេត្តខស្ៀម្រារ
- ចុះទសរវទាយរីរម្ម វិ្ស្
ី ហគម្ន៍ដឹរន្ទំ ការអនុវត្តអន្ទម្័យទាំងព្ស្ុង (CLTS) ានចំនួន ០៥ ខលើរ

អនុវត្តខលើភ្ូម្ិខគាលខៅចំនន
ួ ៤៥ ភ្ូម្ិ ០៦ ឃុំ និង ០៣ ព្ស្ុរ ព្រុង ០១ រួម្មាន៖ ព្ស្ុរអនលង់មវង
ព្ស្ុរព្ត្ពំងព្ាសាទ ព្ស្ុរចុងកាល់ និងព្រុងស្ំខរាង មានអនរចូលរួម្ស្រុរ ៣ ១២៦ ន្ទរ់ ន្រស្តី ១
២៧៤ ន្ទរ់
- ចុះខរៀរចំរម្ម វិ្ខី លើររម្ពស្់អន្ទម្័យខៅតាម្ជនរទ ស្តីរីយុទធន្ទការលាងនដជាម្ួយសារ៊ាូចំនួន

០២ ខលើរ រួម្មាន ៥ព្ស្ុរ/ព្រុងគឺ ព្ស្ុរចុងកាល់ ព្ស្ុរព្ត្ពំងព្ាសាទ ព្ស្ុរអនលងម់ វង ព្ស្ុរ

រន្ទៃយអំរិល និងព្រុងស្ំខរាង មានអនរចូលរួម្ស្រុរ ២ ៦៨០ ន្ទរ់ ន្រស្តី ១ ៩៥៤ ន្ទរ់
- ខរើរវគគរណតុះរណា
ត ល ស្តីរីការរព្ងឹងស្ម្ត្ថភារដល់ព្គូរស្ិររ និងភានរ់ង្ករស្ម័ព្គចិត្ព្ត ទព្ទង់ស្ុេ

ភារភ្ូម្ា
ិ នចំនួន ០៥ វគគ មានស្ិកាខកាម្ចូលរួម្ស្រុរ ៨៨ ន្ទរ់ ន្រស្តី ៤៧ន្ទរ់ ខលើភ្ូម្ិខគាលខៅ
ចំនួន ៧០ ភ្ូម្ិ ០៧ ឃុំ/ស្ង្កាត្់ និង ០៥ ព្ស្ុរ/ព្រុង
- ចុះព្ត្ួត្រិនត្
ិ យការរំទុស្ស្រម្មភារអន្ទម្័យររស្់ជនរខង្កគលភ្ូម្ិ

ស្តីរីរម្ម វិ្ស្
ី ហគម្ន៍ដឹរន្ទំ

ុ មានស្ិកាខកាម្
អន្ទម្័យទាំងព្ស្ុង (CLTS) ចំនួន ៧០ ភ្ូម្ិ ០៧ ឃុំ/ស្ង្កាត្់ និង ០៥ ព្ស្ុរ/ព្រង
ចូលរួម្ស្រុរចំនួន ១ ៣៧៥ ន្ទរ់ ន្រស្តី ៨៤៥ ន្ទរ់ និង
- ចូលរួម្ការព្រគល់ៃ វិកាចំនន
ួ ១០ ម្ុឺនខរៀល រនុង ១ ព្គួសារ ខៅដល់ព្គួសារចំនួន ៧៥៣ ព្គួសារ

ស្ព្មារ់សាងស្ង់រងគនអ
់ ន្ទម្័យរនុងចំខណាម្ភ្ូម្ិខគាលខៅទាំង ៧០ ភ្ូម្ិ ទូទាង
ំ ខេត្ត។ ព្រម្ទាំង
ានចុះព្ត្ួត្រិនត្
ិ យ និងជំរុញការង្ករសាងស្ង់រងគនអ
់ ន្ទម្័យខៅតាម្ព្គួសារ រន្ទៃរ់រីទទួលាន
ទទួលៃវិកាស្ព្មារ់សាងស្ង់រងគន់។
២.៦.ការងារអភិវឌ្ឍន្៍សហគ្មន្៍
២.៦.១ គាំព្ទខោយព្រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ
- ចូលរួម្រនុងរិចចព្រជុំរិនត្
ិ យ និងរិភារាខលើខស្ចរតីព្ពងមទនការយុទធសាន្រស្តអភ្ិវឌ្ឍន៍ស្ហគម្ន៍ឆ្នំ

២០១៤-២០១៨ ខៅទីស្កា
ី ត រព្រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ និងានចូលរួម្ស្ិកាខសាលាផ្អលស្់រូរត រទរិ
ខសា្ន៍ការង្កររព្ងឹងស្ម្ត្ថភារគណៈរមាម្ិការអភ្ិវឌ្ឍន៍ភ្ូម្ិខៅខេត្តាត្់ដំរង និង
- ខរើរវគគរណតុះរណា
ត លស្តីរីស្ួនដំណាំព្គួសារ និងរខរៀរខ្វជ
ើ ីរំរ៉ែុស្ា
ត នចំនួន ០៣ វគគ ខៅភ្ូម្ិ

រខរលមស្នជ័យ និងភ្ូម្ិព្ាសាទព្រហម្មស្នជ័យ មានអនរចូលរួម្ស្រុរ ៦០ ព្គួសារ ។
២.៦.២ រិចស្
ច ហការណ៍ជាម្ួយអងគការ FH
ខរើរវគគរណតុះរណា
ត លដល់គណៈរមាម្ិការអភ្ិវឌ្ឍន៍ភ្ូម្ិ (គ.អ.ភ្) ស្តីរីដំខណើរការននការខរៀរចំត្ួ
ុ អនលង់មវង និងព្ស្ុរព្ត្ពំង
ន្ទទី និងភាររិចចររស្់ គ.អ.ភ្ ានចំនន
ួ ១១ វគគ ខស្មើនឹង ៥៦ ភ្ូម្ិ ១០ ឃុំ ខៅព្ស្រ
ព្ាសាទ មានអនរចូលរួម្ស្រុរចំនន
ួ ៣៣៥ ន្ទរ់ ន្រស្តី ១៤៧ ន្ទរ់។
២.៧ ការងាររណត ុះរណ្ត
ត ល ន្ិងប្ស្ថវប្ជាវ
២.៧.១ វគគរណតុះរណា
ត លរនង
ុ ព្រខទស្
- ានចូលរួម្ស្ិកាខសាលាផ្អលស្់រូរត រទរិខសា្ន៍ស្ីរ
ត ីការង្កររព្ងឹងស្ម្ត្ថភារ គ.អ.ភ្ ខៅខេត្តាត្់

ដំរង
- ានចូលរួម្ស្ិកាខសាលាម្ូលខហត្ុ និងទលរ៉ែះពល់ននការមព្រព្រួលអាកាស្ធាត្ុ ខយនឌ្័រ និង

ឧរររណ៍ VRA ខៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- ចូលរួម្វគគរណតុះរណា
ត លស្ញ្ជញណស្នតស្
ិ ុេខស្បៀងស្ួនដំណាំព្គួសារនិងរខរៀរខ្វើជី ខៅខេត្ត

ព្រះវិហារ
- ានចូលរួម្ស្ិកាខសាលាទសរវទាយខគាលនខយាាយស្តីរី ការអភ្ិវឌ្ឍន៍្នធានម្នុស្សររស្់

ព្រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ ខៅទីស្ីកា
ត រព្រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ រាជធានីភ្នំខរញ
- ានចូលរួម្ស្ិកាខសាលារូរស្រុរលទធ ទល ស្តីរកា
ី រអនុវត្តខគាលនខយាាយអភ្ិវឌ្ឍន៍្នធាន

ម្នុស្សររស្់ព្រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ ខៅទីស្ីកា
ត រព្រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ រាជធានីភ្នំខរញ និង
- ានចូលរួម្វគគរណតុះរណា
ត ល ស្តរ
ី ីមទនការអភ្ិវឌ្ឍន៍រយៈខរលព្ាំឆ្នំ និងរម្ម វិ្ី វិនីខយាគរីឆ្នំ

រំរិលខៅ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។
២.៧.២ វគគរណតុះរណា
ត លខព្ៅព្រខទស្
ព្រធាន និងអនុព្រធានការិយាល័យននម្នៃីរអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទខេត្តឧត្តរមានជ័យចំនួន ០២ រូរ ាន
រនតការស្ិរាថ្ននរ់អនុរណឌិត្ ខៅព្រខទស្នៃ រយៈខរលម្ួយឆ្នំ ២០១៤-២០១៥ ។
២.៨ ការអភិវឌ្ឍន្៍ប្ពាំណដ្ន្ទិសខាងខជើង ន្ិងខាងលិចប្រខទស
២.៨.១ ការង្ករសាងស្ង់ម្ណឌលស្ុេភារ ស្រុរានចំនន
ួ ០៦ អគារ
- ភ្ូម្ិតាមាន់មស្នជ័យ

០១ រមនលង ជាលទធ ទលាន ១០០%

- ភ្ូម្ិខត្ខជាៃមដូន

០១ រមនលង ជាលទធ ទលាន ១០០%

- ភ្ូម្ិមស្នម្ខន្ទរម្យ ២

០១ រមនលង ជាលទធ ទលាន ១០០%

- ភ្ូម្ិស្ំខរាងមស្នជ័យ ២

០១ រមនលង ជាលទធ ទលាន ១០០%

- ភ្ូម្ិរខរលមស្នជ័យ

០១ រមនលង ជាលទធ ទលាន ១០០%

- ភ្ូម្ិព្ាសាទព្រហម្មស្នជ័យ

០១ រមនលង ជាលទធ ទលាន ១០០%

២.៨.២ ការង្ករសាងស្ង់ទះៃ រនង
ុ មទនការ ឆ្នំ២០១៤
ខៅភ្ូម្ិតាមាន់មស្នជ័យ ានចំនួន ៦០ េន ងទៃះ សាងស្ង់រួច ១០០%
២.៨.៣ ការង្ករសាងស្ង់អគារស្ិរាានចំនន
ួ ០២េន ង
- ភ្ូម្ិខត្ខជាៃមដូន

០១ េន ង សាងស្ង់រួច ១០០%

- ភ្ូម្ិតាមាន់មស្នជ័យ

០១ េន ង សាងស្ង់រួច ១០០%

២.៨.៤ ការង្ករសាងស្ង់ទូវល ជនរទ
- សាងស្ង់ទូ លវរនុងភ្ូម្ស្
ិ ំខរាងមស្នជ័យ ១ ាន ០១ មេស

ព្រមវង ១.៦០០ ម្

- សាងស្ងទលូវរនុងភ្ូម្ស្
ិ ំខរាងមស្នជ័យ ២ ាន ០២ មេស

ព្រមវង ៥.៥០០ ម្

- សាងស្ង់ទូ លវរនុងភ្ូម្ស្
ិ ំខរាងមស្នជ័យ ២ ចំនួន ០១ មេស

ព្រមវង ១.២០០ ម្

- ជួស្ជុលទលូវរនុងភ្ូម្ិស្ំខរាងមស្នជ័យ ១ ចំនួន ០១ មេស

ព្រមវង ២.៧០០ ម្

- ជួស្ជុលទលូវរនុងភ្ូម្ិរខរលមស្នជ័យ ចំនួន ០១ មេស

ព្រមវង ១៥.២០០ ម្

៣. ទិសខៅការងាររន្ត
- រនតចុះរិនត្
ិ យ និងតាម្ោនការង្ករសាងស្ង់ទៃះខៅភ្ូម្អ
ិ ភ្ិវឌ្ឍន៍រងទ័រ
- រនតចុះរិនត្
ិ យតាម្ោនការង្ករសាងស្ង់ទូ លវលរខណៈេួរ និងព្រចាំ
- រនតចុះស្ិរាគខព្មាងឧរត្ថម្ោខស្បៀងរន្ទៃន់ Cash For Work
- ចុះព្ត្ួត្រិនត្
ិ យតាម្ោន និងមណន្ទំការង្កររខចចរខទស្ ដល់គណៈរម្មការគខព្មាងសាច់ព្ារ់រលរម្ម
- រនតខ្វើរចចុរបននភារ ខដើម្បីខរៀរចំខ្វើរញ្ាសា
ី រខរើភ្័ណឌទលូវជនរទខៅព្ស្ុរទាំង ៥ ស្ព្មារ់ឆ្នំ២០១៥
- ព្រជុំព្រចាំព្ត្ីមាស្ស្តីរី រម្ម វិ្ទ
ី ឹរសាអត្ និងអន្ទម្័យជាម្ួយនដគូអភ្ិវឌ្ឍន៍
- ចុះព្ត្ួត្រិនត្
ិ យការព្រត្ិរត្តអ
ិ ន្ទម្័យ និងការសាងស្ង់រងគន់ រនុងភ្ូម្ិខគាលខៅ ៧០ ភ្ូម្ិ
- រនតចុះខរើរវគគរណតុះរណា
ត លការង្ករអភ្ិវឌ្ឍន៍ស្ហគម្ន៍ស្ីរ
ត ី ស្ួនដំណាំព្គួសារ និងរខរៀរខ្វើជី

រំរ៉ែុស្
- សាងស្ង់អណូ ត ងស្នរអា
់ ន្រហវខី ដវចំនួន ២១ អណូ ត ង សាងស្ង់ព្ស្ះស្ហគម្ន៍ចំនួន ០១ រមនលង ជួស្

ជុលអណូ ត ងស្នរអា
់ ន្រហវីខដវចំនួន ១៣អណូ ត ង និងជួស្ជុលអណូ ត ងស្នរ់ខលេ ៦ ចំនួន ១១អណូ ត ង និង
- រនតស្ហការជាម្ួយអងគការនដគូខរើរវគគរណតុះរណា
ត ល និងទសរវទាយស្តីរីរម្ម វិ្ទ
ី ឹរសាអត្ និង

អន្ទម្័យជនរទ ។

