របាយការណ៍រយៈពេល៩ ខែ ឆ្នាំ ២០១៤ របស់មន្តីរអភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទពែត្តកាំេង់ធាំ
I.ស្ថានភាពមនទ ីរ
១-ការងាររដ្ឋបាល បុគ្គលិក
មន្តន្តស
ី រុបចាំន្ួន្ ៥៣ រូប ស្រសីច
ត ាំន្ួន្ ០៤ រូប៖ មន្តន្តទ
ី ាំពន្រគ្មាន្ពបៀវត្សរ៍ ០០ រូប មន្តន្តម
ី រណភាេ ០០ រូប
ស្របធាន្មន្ទីរ ០១ រូប អន្ុស្របធាន្មន្ទីរ ០២រូប មន្តន្រស្រី កបែ័ណឌថ្ាី ២ រូប បាន្ទទួលលិែត្
ិ ចូលចាំន្ន្
ួ ២៤៥ លិែត្
ិ
/លិែត្
ិ ពចញចាំន្ួន្ ១២៤ លិែត្
ិ ន្ិងបាន្ដឹកនាំមន្តន្រពី ធវើេលកមាសាំអាត្កនុងបរិពវណមន្ទីរ ន្ិងពស្រៅមន្ទីរេិពសសតាម
សួន្ដងមាត្់មាត្់សទឹងខសន្ខាងមុែមន្ទីរ ជាពរៀងរាល់ថ្ថ្ៃសុស្រកថ្ន្សបារហ៍ន្ីមួយៗ ។
២-ការងារគ្ណននយ្យ និងហិរញ្ញវត្ាុ
ស្ថានភាពឥណ ទាន
ជំពូក

បរិយាយ

ចំណ្តយកនង
ុ ខែ

ចំណ្តយ បូក

បណ្ត
ា ខែមុន

សមតុលយ

គិតជាររៀល

08

រយាង

៦០ ការទិញ

154,700,000

20,138,750

20,138,750

134,561,250

៦១ រសវាខាងររៅ

298,400,000

8,000,000

8,000,000

290,400,000

៦២ រសវាខាងររៅរសេងៗ

128,200,000

44,981,850

44,981,850

83,218,150

៦៣ ពនធ និងអាករ

3,000,000

0

0

0

3,000,000

៦៤ បនទុកបុគល
គ ិក

407,700,000

216,036,680

29,240,400

245,277,080

162,422,920

សរុមរួម

992,000,000

289,157,280

29,240,400

318,397,680

673,602,320

៣-ការងារផែនការ និងស្ាិត្ិ
បូកសរុបរបាយការណ៍វឌ្ឍន្ភាេស្របចាំខែ មករា កុមភៈ ស្រត្ីមាសទី ១ ខែពមសា ឧសភា ន្ិងស្របចាំ
ឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ខែកកកដា សីហា ឆ្នាំ ២០១៤ ន្ិងពរៀបចាំខែន្ការយុទធសាន្តសរថ្ វិកាឆ្នាំ ២០១៥-២០១៧ ជូន្ស្រកសួង
ន្ឹងកាំេុងដាំពណើរពរៀបចាំខែន្ការយុទធសាន្តសរស្របាាំឆ្នាំពដើមបីអភិវឌ្ឍន្៍ពែត្ត ២០១៥-២០១៩ ន្ិង បីឆ្នាំរំកិល ។
៤-ការងារអធិការកិច្ច និងស្វនកមម
-កាលេីថ្ថ្ៃទី ២៣-២៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៤ ស្របត្ិភអ
ូ គ្មាធិការដឹកនាំពដាយពោក ពសង សុធា បាន្
ចុុះ មកពធវអ
ើ ធិការកិចចពៅមន្ទីរអភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទពែត្តកាំេង់ធាំ
-២៦-២៧/០២/១៤គណៈស្របត្ិភក
ូ មា វិធពី សបៀងអាហារេិភេពោកបាន្ចុុះវាយត្ថ្មៃពាក់កណ្ដ
រ ល
គពស្រមាងខដលដឹកនាំពដាយពោក ពែៀវ ចន្់ធា វី
- ថ្ថ្ៃទី ២០-២២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤ មន្ទីរទាំនក់ទាំន្ងរដឋសភា ស្រេឹទធសភា ន្ិងអធិការកិចចពែត្ត
កាំេង់ធាំបាន្ចុុះពធវើអធិការកិចចពៅមន្ទីរអភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទពែត្តកាំេង់ធាំ
-កាលេីថ្ថ្ៃទី ១០-១១ ខែមិថ្ុន ឆ្នាំ ២០១៤ ស្របត្ិភអ
ូ ធិការកិចចស្រកសួងពសដឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញវត្ថបា
ុ ន្ចុុះ
មកពធវើ អធិការកិចចកនុងការិយបរិពចេទ ២០១៣ ពៅមន្ទីរអភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទពែត្តកាំេង់ធាំ

- ១៩-២០ ខែ មិថ្ុន គណៈស្របត្ិភម
ូ ួយស្រកុមដឹកនាំពដាយពោក ពេស្រជ ពសដាឋ ស្របធាន្នយកដាឋន្
សវន្កមាថ្ែទកនុងបាន្ចុុះមកពធវើអធិការកិចចពៅមន្ទីរ

មាន្ការចូលរួមពដាយពោកស្របធាន្មន្ទីរ

អន្ុស្របធាន្មន្ទីរ

ស្រេមទាំងស្របធាន្ អន្ុស្របធាន្ការិយាល័យជាំនញចាំណុះុ មន្ទីរទាំង ១០
៥-ការងារទំនាក់ទំនងស្ថធារណៈ និងកិច្ចប្បជុនំ ែេងៗ
-ពោក មុាំ ខចម ស្របធាន្មន្ទរី បាន្ចូលរួមស្រគប់សកមាភាេសងាមពៅថ្ននក់ពែត្តបាន្ចាំន្ួន្ ១៦០ ពលើក
-មន្ទីរបាន្ពរៀបចាំេិធីសូស្រត្មុន្ ន្ិងពរៀបចាំេិធីជប់ពលៀងជួបជុម
ាំ ន្តន្រីពស្រកាម វាទមន្ទីរពៅថ្ថ្ៃទី ០៨ ខែ
ពមសា ឆ្នាំ ២០១៤ (បុណយចូលឆ្នាំខែា រ)
-២៦ មីន ពៅសាលស្របជុាំអគ្មរ A ថ្ន្រដឋបាលពែត្ត កាំេង់ធាំ មន្ទីរបាន្ពរៀបចាំេិធែ
ី សេវែាយសន្និបាត្
បូកសរុបលទធ ែលការងារឆ្នាំ ២០១៣ ន្ិងទិសពៅការងារឆ្នាំ ២០១៤ របស់ស្រកសួងអភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ ពស្រកាមអធិបត្ី
ភាេឯកឧត្រមបណឌិត្ ពថ្ង ច័ន្ទសងាវរ អន្ុរដឋពលខាធិការស្រកសួងអភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ សមាសភាេចូលរួមចាំន្ួន្ ១២៦
នក់ ស្រសី ១១ នក់
-ពោក តាន្់ វាសន បាន្ចូលរួមស្របជុែ
ាំ សេវែាយសរីេី កិចចការពដាុះស្រសាយ វិវាទដីធេ
ៃី ិពសសសាំពៅពលើ
ត្ួនទី ភារកិចចរបស់មន្ទីរ អជប ពលើការងារអភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ ន្ិង ជន្ជាត្ិពដើមភាគត្ិចពៅពែត្តកាំេង់ធាំ ពរៀបចាំ
ពដាយអងាការ Oxfam
-មន្ទីរបាន្ពរៀបចាំពវណកាន្់បិណឌកនុងេិធីបុណយភ្ាំប
ុ ិណឌស្របថ្េណីខែា រពៅវត្តកាំេង់ធាំចាំន្ួន្ ២ ពវណ
II. ស្កមមភាពតាម វសស្យយ្
១-ការងារែលូវជនបទ (ថ្វិកាកមា វិធី)
សថិត្ិ ទិន្នន្យ
័ ែៃូវជន្បទកនុងពែត្តសរុបមាន្ចាំន្ួន្ ៧៨២ ខែស មាន្ស្របខវងសរុប ២.១៨២,៧០ គ.ម
រហូត្មកដល់ពេលពន្ុះចុុះស្រសង់បាន្លទធ ែលដូចខាងពស្រកាម៖
-ែៃូវស្របពភទទី ១ មាន្ ០៥ ខែស ស្របខវង ១៦៥.៧០ គ.ម សពស្រមចបាន្ ១០០%
-ែៃូវស្របពភទទី ២ មាន្១៥ ខែស ស្របខវង ២៦៦.៣០ គ.ម សពស្រមចបាន្ ១០០%
-ែៃូវស្របពភទទី ៣ មាន្៥១ ខែស ស្របខវង ៤៣៨ គ.ម សពស្រមចបាន្ ១០០%
-ែៃូវស្របពភទទី ៤ មាន្ ៧០៩ ខែស ស្របខវង ១.៣២០,៧១ គ.ម សពស្រមចបាន្ ៩២%
ការងារជួសជុលខថ្ទាំែូ ៃវ៖
-ែៃូវខថ្ទាំលកខណៈែួប ០១ខែសស្របខវង៨,៨៧ គ,មពៅស្រសុកសន្ទុកសពស្រមចបាន្១០០%
ុ សន្ទុក សពស្រមច
-ែៃូវខថ្ទាំជាស្របចាំ ចាំន្ន្
ួ ០២ខែស ស្របខវង ១៦,៥០ គ.ម ពៅស្រសុក បារាយណ៏ ន្ិងស្រសក
បាន្ ៧០%
២-ការងារែគត្់ែគង់ទឹកស្ថាត្ជនបទ (ថ្វិកាកមា វិធី) (គ្មាន្សកមាភាេ)
៣-ការងារស្ុខភាពអនាមយយ្ជនបទ
-ពោក ស្របាក់ មុត្ បាន្ចូលរួមស្របចាំខែេីការងារបពចចកពទសសុខាភិបាលពៅមន្ទីរសុខាភិបាល

ពែត្តកាំេង់ធាំ អនកចូលរួម មន្ទីរពាក់េ័ន្ទ អងាការថ្ដគូរកនុងពែត្តជាពទៀងទត្់
-២២/០៧ /១៤ ពោក តាន្់ វាសន អន្ុស្របធាន្មន្ទីរបាន្ចូលរួមស្របជុគ
ាំ ណៈកមាាធិការហិរញ្ញ
បបទន្សុខាភិបាលថ្ននក់ពែត្ត សរីេកា
ី របពងកត្
ើ ពលខាធិការដាឋន្របស់គណៈកមាាធិការ
- មន្តន្រកា
ី រិ-បាន្ចុុះពធវើការវាយត្ថ្មៃសាថន្ភាេអនម័យភូមិពដាយមាន្ការចូលរួមជាមួយថ្ននក់ជាត្ិ
ខដលដឹកនាំពដាយ ពោកស្រសី ឈឹម ច័ន្ទសុវណណ មន្តន្រន
ី យកដាឋន្ខថ្ទាំសុែភាេជន្បទពៅស្រសុកសន្ទុក ចាំន្ន្
ួ ៧
ភូមិ ឃុាំ ទីពពា ន្ិង ត្បូងស្រកពេើ
៤-ការងារអភិវឌ្ឍន៍ស្ហគ្មន៍ (ថ្វិកាកមា វិធី) (គ្មាន្សកមាភាេ)
៥-ការងារបណុ្ ុះបណ្ដ
្ ល និង ប្ស្ថវប្ាវ
សកមាភាេអភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្មន្ុសស កនុងស្របពទស
ល.រ

ស្របពភទវគា
ប

១

ព្
ា ុះមន្តន្រី

រយៈពេល

ទីកខន្ៃ ង

អនកគ្មាំស្រទ

2

ពពាធិសាត្់

ADB

5-7/03/14

2

ស្រេុះវិហារ

MRD

20/03/14

01

កាំេង់ធាំ

NCDM

10/04/14

01

ភនាំពេញ

Oxfam

3

ភនាំពេញ

ADB/MRD

ចូលរួម

ស ទ

ប

ែៃ ឹមសារវគា

1-ពោក ចយ គឹមពសង

ចាំន្ួន្
ថ្ថ្ៃ

អាំេីការងារស្រត្ួត្េិន្ិត្យវាយ

2-ពោក បៃង់ សាឡន្

ត្ថ្មៃ ន្ិង

11-

3-ពោក ចន្់ សងាា

ការស្របមូល ន្ិង ចងស្រកង

12/02/14

4-ពោក សាវយ សុភី

ទិន្នន្័យគពស្រមាង

5-ពោកស្រសី ខកវ សុីន្ហាប់
២

ប

1-ពោក ពសងជាសុែ
2-ពោក ពហង សុែ
3-ពោកស្រសី ខកវ សុីន្ហាប់

សញ្ញញណសន្តិសុែពសបៀង
សួន្ដាំណ្ដាំស្រគួសារ ន្ិង
រពបៀបពធវើជីកាំបស
ុ ា

4-ពោក ពសងសុីែុន្
៣

ស

1-ពោក បៃង់ សាឡន្

កសាងខែន្ការេហុ វិស័យ
ពស្រត្ៀមបងាក ន្ិងពឆៃើយត្បជាំងឺ
រាត្ត្ាត្សកលផ្ដរសាយបកសី
ន្ិងផ្ដរសាយមន្ុសស

៤

៥

ស

ស

1-ពោកស្រសី ពសៀង សុែ

ទឹកសាាត្ពដើមបីន្តសរឲ្
ី យពជៀស

ឡាយ

ែុត្េីភាេស្រកីស្រកពៅកមពុជា

1-ពោក មុាំ ខចម

អាំេីការពរៀបចាំខែន្ការយុទធ

2-ពោក បៃង់ សាឡន្

សាន្តសរថ្ វិកាឆ្នាំ ២០១៥-

06-

3-ពោក ចន្់ វុធថ្ន

២០១៧ ន្ិងការដាក់ឲ្យពស្របើ

08/05/14

ស្របាស់ពសៀវពៅខណនាំ សីេ
រ ី
ការតាមដាន្វាយត្ថ្មៃ ថ្ វិកា
កមា វិធីសស្រមាប់ស្រកសួង
អភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ

៦

ប

1-ពោក សុន្ ជួត្

េីការបន្សុទធទឹក

3

ភនាំពេញ

Unicef

17/06/14

01

កាំេង់ធាំ

NCDM

ែសេវែាយេីការពរៀបចាំ

19-

02

ពសៀមរាប

MOE

ខែន្ការយុទធសាន្តសតបន្ាុកា
ាំ រ

20/06/14

02

ភនាំពេញ

Unicef

04

កាំេង់ឆ្នាំង

Oxfam

02

ស្រេុះសីហន្ុ

TSLRDP

02

ស្រេុះសីហន្ុ

Unicef

01

ពសៀមរាប

ពកត្សា

2-ពោក ឯម បុន្ពសឿន្
៧

ប

1-ពោក បៃង់ សាឡន្

0709/05/14

ពសៀវពៅខណនាំ េីបទដាឋន្
សាងសង់លាំពៅដាឋន្ជន្បទ
ធន្់ន្ឹងែយល់េយុុះ ន្ិងទឹក
ជាំន្ន្់

៨

ស

1-ពោក ថ្ុង បុន្ធាង

ខស្របស្របួអាកាសធាត្ុ
៩

ស

1-ពោក សុិន្ វុទធ

េីពស្រគ្មុះពយាបល់េី សរង់ដា

24-

អបបបរមា ទឹកសាាត្ ន្ិង

25/06/14

អនម័យតាមសាោពរៀន្
១០

ប

1-ពោក បៃង់ សាឡន្
2-ពោក សុិន្ វុទធ

១១

ស

1-ពោក តាន្់ វាសន
2-ពោក គួង គ្ម
3-ពោក សុែ សាំអន្

ស្រគូបពងាាលសរីេី ការស្រគប់ស្រគង

07-

ពស្រគ្មុះមហន្តរាយ

10/07/14

វឌ្ឍន្ភាេឆ្នាំ ២០១០ ដល់
២០១៣ របស់គពស្រមាង

09-

អភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទវាលទាំនប

10/07/14

បឹងទពន្ៃ សាប
១២

ប

1-ពោក ថ្ុង បុន្ធាង
2-ពោក សុិន្ វុទធ

កិចចការស្រគប់ស្រគងហិរញ្ញវត្ថុ

21-

កមា វិធី

22/07/14

ទឹកសាាត្ ន្ិងអនម័យ
១៣

ស

1-ពោក មុាំ ខចម
2-ពោក ពស្រសង ណូត្
3-ពោក ហុយ សុធារា៉ា
4-ពោក គួង គ្ម
5-ពោក ឯម បុន្ពសឿន្

បូកសរុប ន្ិងែសេវែាយ

28/07/14

លទធ ែលការងាររបស់

ណ្ដ

គពស្រមាង

6-ពោក នង ថ្ុកវុតាថ
7-ពោក សុិន្ វុទធ
8-ពោក ពឡង សុវណ្ដណរា៉ា
១៤

ស

1-ពោក តាន្់ វាសន
2-ពោក ចន្់ វុធថ្ន

អាំេីន្ិត្ិ វិធីថ្ន្ការអន្ុវត្តថ្ វិកា

25/07/14

01

កាំេង់ចម

MRD

កមា វិធី

3-ពោក ហុយ សុធារា៉ា
4-ពោក បៃង់ សាឡន្
១៥

ប

1-ពោក តាន្់ វាសន
2-ពោក សុន្ ជួត្

ពលើកកមពស់អនម័យពស្រត្ៀប
បងាកពស្រគ្មុះទឹកជាំន្ន្់

MRD/
2931/07/14

03

កាំេង់ធាំ

Unicef

១៦

ប

1-ពោក ពសង ជាសុែ

សរីេីការកសាងខែន្ការ

11-

2-ពោក បៃង់ សាឡន្

អភិវឌ្ឍន្៍ពែត្ត រយៈពេល៥

14/08/14

04

កាំេង់ធាំ

NCDD

03

កាំេង់ចម

MRD/

ឆ្នាំ ២០១៥ ដល់២០១៩ ន្ិង
ខែន្ការ វិន្ិពយាគបីឆ្នាំរំកិល
១៧

ប

១៨

1-ពោក សុីន្ វុទធ

ស

1-ពោក មុាំ ខចម

សហគមន្៍អន្ុវត្តដឹកនាំ

05-

អនម័យ

07/08/14

Unicef

ែសេវែាយយុទធសាន្តសរជាត្ិ
សរីេីសន្តិសុែពសបៀង ន្ិង

18/08/14

01

ភនាំពេញ

MRD

សរីេី ការស្រគប់ស្រគងការងារ

21-

02

កាំេង់ចម

MRD

រដឋបាល ន្ិង បុគល
ា ិក

22/08/14

1-ពោក មាក់ មុនថ

វគាបណតុុះបណ្ដ
ត លសតីេី

27-

03

កាំេង់ចម

MRD

2-ពោក គួង គ្ម

ArcGIS 10 ន្ិងការពស្របើ

29/08/14

02

កាំេត្

Unicef

អាហាររូបបត្ថមភឆ្នាំ ២០១៤១៨
១៩

ប

1-ពោក មុាំ ខចម
2-ពោក ថ្ុង បុន្ធាង
3-ពោក អុល ពេស្រជចរិយា

២០

ប

3-ពោក ពគៀត្ ពរឿន្

ស្របាស់ GPS

4-ពោក ស្រសុន្ ហួត្
២១

ស

២២

ស

1-ពោក សុីន្ វុទធ

1-ពោក មុាំ ខចម

សរីេីអនម័យតាម

29-

សាោពរៀន្

30/08/14

សរីេីការងារពសបៀងសពន្តងាាុះ

12/09/14

01

បាត្់ដាំបង

ADB

12/09/14

01

ស្រេុះសីហន្ុ

MRD

េីការបពងកើន្ចាំណវដឹង ន្ិង

29-30/09

03

កាំេង់ធាំ

Oxfam

ពគ្មលន្ពយាបាយពាក់េន្
័ ធ

-01/10/14

បនទន្់
២៣

ស

1-ពោក ចន្់ វុធថ្ន

សរីេីការបញ្ចូ លគ្មនថ្វិកា

2-ពោក បៃង់ សាឡន្

២០១៥ រវាងថ្វិកាពេញ
ពលញ ន្ិង អងាភាេថ្វិការាជ
ធាន្ី ពែត្ត

២៤

ប

1-ពោក តាន្់ វាសន

ន្ឹងអភិបាលកិចចដីធៃី ន្ិង
ធន្ធាន្ធមាជាត្ិកនុង
ស្របពទសកមពុជា

៦-ការងារអភិវឌ្ឍន៍នស្ដ្ឋកិច្ចជនបទ
មន្តន្រម
ី ន្ទីរបាន្ចូលរួមជាមួយថ្ននក់ជាត្ិពលើគពស្រមាងសាកលបងសតីេី ធនគ្មរមាន្់ ទ ពៅភូមស
ិ ង់ឃ្ៃង
ាំ ឃុាំតាាំង
ស្រកសាាំង ស្រសុកសន្ទុក ថ្ថ្ៃទី១៤-១៨ ខែកកកដា ឆ្នាំ ២០១៤ របស់នយកដាឋន្អភិវឌ្ឍន្៍ពសដឋកិចចជន្បទថ្ន្ស្រកសួង
អភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ ពស្របើស្របាស់ថ្ វិកាកមា វិធី ។
៧-ការងារជនាត្ិនដ្ើមភាគ្ត្ិច្ (គ្មាន្សកមាភាេ)

៨-ការងារ Gender៖
១៥/០៧/១៤ មន្តន្រជា
ី ន្តសរីេីររូបបាន្ចូលរួមស្របជុាំការងារ Gender ន្ិងែរលជា
់ របាយការណ៍ រីកចពស្រមើន្
េីសកមាភាេ សាថន្ភាេរបស់មន្ទីរពៅសាល់ស្របជុាំ ថ្ន្រដឋបាលពែត្តកាំេង់ធាំ។
៩-អងគការកនុង និង នប្ៅរដ្ឋឋភិបាលនប្កាមកិច្ចស្ហការាមួយ្មនទ ីរ
៩.១.អងាការបងាន្េ
់ ិភេពោកពៅកមពុជា (គ្មាន្សកមាភាេ)
៩.២.អងាការ IDE
-បាន្ែលិត្ ន្ិងលក់សមាភរៈសាងសង់បងាន្អ
់ នម័យជូន្សហគមន្៍បាន្ចាំន្ួន្ ៤៤៩៤
ឈុត្ពលើស្រសុក ស្រកុង ទាំង៨
៩.៣.អងាការសាាត្កមពុជា ៖
-បាន្ខចកជូន្ចពស្រមាុះទឹកសាាត្(ជីវសាន្តសរ)ដល់សហគមន្៍ចាំន្ួន្ ១៦ ភូមិ ឃុស្រាំ កវា៉ា គគីរធាំ បាក់សាន
ន្ិងឃុាំពតានត្ជុាំ ស្រសុកបារាយណ៍ ន្ិងស្រសុកសន្ទុក ឃុាំទីពពា ន្ិងពននបាន្ចាំន្ួន្ ១៦៣៦ ចពស្រមាុះ។
៩.៤.អងាការ CARITAS
-យុទធនការទិវាអនម័យបរិសាថន្ េិពសសការសាំអាត្អនម័យែទុះសាំខបងដល់សហគមន្៍
បាន្ចាំន្ួន្២ពលើកមាន្អនកចូលរួម ១៤០ នក់ ស្រសី ៨៦ នក់។
៩.៥.អងាការ CGA (ស្រសុកពសាទង)៖ (គ្មាន្របាយការណ៍)
៩.៦.អងាការ សកមាភាេពដើមបីអភិវឌ្ឍន្៍ (AFD)
-បាន្ចុុះបណរុុះបណ្ដ
រ លេីការងារទឹកសាាត្ អនម័យដល់ស្រគូ សិសសបាន្ ២ ពលើក មាន្អនកចូលរួម
៦៤ នក់ ស្រសី ៣៤ នក់
-ពបើកយុទធនការទឹកសាាត្ អនម័យ បរិសាថន្តាមសាោបឋម៨ពលើកមាន្អនកចូលរួម ១១៤៤ នក់
ស្រសី ៦៥២ នក់
-បណតុុះបណ្ដ
ត លសតីេីទឹកសាាត្ ន្ិងអនម័យដល់ស្រគូបឋមសិកា ន្ិងបុគល
ា ិកអងាការ APA បាន្ ២
ពលើកមាន្អនកចូលរួមសរុបចាំន្ួន្ ៦៤ នក់/ស្រសី ៣៤ នក់ (ស្រគូ ៥៩ នក់ អងាការ ៥ នក់)
-យុទធនការអាំេីទឹកសាាត្ន្ិងអនម័យបរិសាថន្សាោបាន្ ៨ ពលើកមាន្សិសស ន្ិងស្រគូចូល
រួមសរុប ១១៤៤ នក់/ស្រសី ៦៥២ នក់
-មន្ទីរមន្ទីរេីររូបបាន្ចូលរួមសស្រមបសស្រមួលពលើស្របធាន្បទការកាត្់បន្ថយពស្រគ្មុះភ័យ

ថ្ន្ពស្រគ្មុះមហន្ត

រាយពៅកនុងខែន្ការអភិវឌ្ឍន្៍ភូមិ ឃុាំ ស្រសុកសណ្ដ
រ ន្់ េីថ្ថ្ៃទី ២៥-២៨ សីហា ២០១៤ មាន្អនកចូលរួម ២០ នក់
ស្រសី ៤ នក់ មកេីកា រិយាល័យជុាំ វិញស្រសុក។
៩.៧. CWS (គ្មាន្របាយការណ៍)
៩.៨.អងាការមុសៃិមពអដកមពុជា
-២៤/០១/១៤ បាន្ពរៀបចាំខបងខចកសមាភរៈអនម័យដល់សិសសសាោចាំន្ួន្ ៩ សាោពៅកនុងស្រសុក

សន្ទុក បារាយណ៍ ន្ិងស្រសុកកាំេង់សាវយ
៩.៩.អងាការ Oxfam (គ្មាន្របាយការណ៍)
៩.១០.អងាការ ទសសន្ៈេិភេពោក (WVC)
មន្តន្រម
ី ន្ទីរបាន្ចុុះសហការទទួលបាន្លទធ ែលដូចខាងពស្រកាម៖
-បាន្ចុុះែសេវែាយេីការងារទឹកសាាត្ ន្ិង អនម័យបាន្ចាំន្ួន្ ១៣ ពលើកស្រសុក ពសាទងមាន្អនកចូល
រួម ៨២៩ នក់ ស្រសី ៦១២ នក់
-បាន្ចុុះបាំែុសសហគមន្៍ដឹកនាំអនម័យ ស្រសុកពសាទងបាន្ ២ ពលើកមាន្អនកចូលរួម ២១២ នក់ ស្រសី
១៤៧ នក់
-បាន្ស្របជុាំឆៃុុះបញ្ញចង
ាំ េីការងារទឹកសាាត្ អនម័យជាមួយ WSUG ស្រសុកស្របាសាទបលៃង
័ ា ២ ពលើក មាន្
អនកចូលរួម ៨៨ នក់ ស្រសី ៧៥ នក់
-ែសេវែាយសតីេីទឹកសាាត្ន្ិងអនម័យ ពៅពសាទង ១ ែសេវែាយបាន្ ៧ ភូមិ ៧ ពលើក មាន្អនកចូល
រួមចាំន្ន្
ួ ៤២២ នក់/ស្រសី ៣២៥ នក់
-ែសេវែាយសតីេីការពលើកកមពស់អនម័យតាមភូមិពៅពសាទង ែសេវែាយបាន្ ៦ ភូមិ ៦ ពលើកខដល
មាន្អនកចូលរួមសរុបចាំន្ួន្ ៤០៧ នក់/ស្រសី ២៨៧ នក់
-បាំែុសសតីេីសហគមន្៍ដឹកនាំអន្ុវត្តអនម័យ ពៅពសាទង ១ បាន្ ៦ ភូមិ ៦ ពលើកមាន្ អនកចូលរួម
សរុប ៥៣៨ នក់/ស្រសី ៤០៧ នក់ ។
-បណតុុះបណ្ដ
ត ល សតីេីការស្រគប់ស្រគង ន្ិងភាេជាអនកដឹកនាំ ពៅពសាទង ១ បាន្ ១ ពលើកអនកចូលរួមសរុប
ចាំន្ួន្ ៣៥ នក់/ស្រសី ៨ នក់ ។
-ស្របជុឆ
ាំ ៃុុះបញ្ញចង
ាំ សតីេីទឹកសាាត្ជាមួយស្រកុមពស្របើស្របាស់ទឹកសាាត្ អនកចូលរួមសរុប ១៧៨ នក់/ស្រសី ១២៦
នក់កនុងពនុះគឺ ពៅស្រសុកស្របាសាទបលៃង
័ បា
ា ន្ ២ ពលើក (ឃុាំសាមគាី ដូង)អនកចូលរួមសរុប ៨៨ នក់/ស្រសី ៧៥ នក់
ន្ិងពៅស្រសុកពសាទងបាន្ ២ ពលើកអនកចូលរួមចាំន្ួន្ ៩០ នក់/ស្រសី ៥១ នក់
-វគាបណតុុះបណ្ដ
ត លសតីេី ទឹកសាាត្ ន្ិងអនម័យជន្បទចូលរួមសរុប ១៨ នក់/ស្រសី ០ នក់
- តាមដាន្ស្រកុមពស្របើស្របាស់ទឹក ន្ិងអនម័យ ពលើអណូ រ ងទឹកបាន្ ២ ពលើក មាន្អនកចូលរួមសរុប ៨៨
នក់/ស្រសី ៧៩ នក់
-វគា SC-WASHដល់សាោន្ិង CCs ស្រសុកពសាទងមាន្អនកចូលរួម ៣០ នក់/ស្រសី ៥ នក់
-ែសេវែាយសតីេីការពលើកកមពស់អនម័យតាមភូមិពៅស្រសុកពសាទង បាន្ ១៣ ភូមិ ខដលមាន្អនកចូល
រួមសរុបចាំន្ួន្ ៩៦៤ នក់/ស្រសី ៦៩៤ នក់ ។
-បាំែុសសតីេីសហគមន្៍ដឹកនាំអន្ុវត្តអនម័យ ពៅស្រសុកពសាទងបាន្ ៥ ភូមិ ៥ ពលើកមាន្អនកចូលរួម
សរុប ៤៣៦ នក់/ស្រសី ៣១២ នក់
-បណតុុះបណ្ដ
ត លសតីេីសហគមន្៍ដឹកនាំអន្ុវត្តអនម័យ ១ ពលើក មាន្អនកចូលរួមសរុប ៤២ នក់/ស្រសី

១៧ នក់
-សិកាខសាោបណតុុះបណ្ដ
ត លសតីេទ
ី ឹកសាាត្ ស្រសុកពសាទងបាន្១វគាមាន្អនកចូលរួមសរុប ១៩ នក់/ស្រសី
៥ នក់
-សិកាខសាោឆៃុុះបញ្ញចង
ាំ សតីេីសហគមន្៍ដឹកនាំអន្ុវត្តអនម័យ ស្រសុកពសាទងមាន្អនកចូលរួមសរុប ៩៨
នក់/ស្រសី ៥៨ នក់
-យុទធនការទិវាអនម័យភូមិពៅពសាទងបាន្៣ភូម៣
ិ ពលើកមាន្អនកចូលរួមសរុប

២៩១

នក់/ស្រសី

១៧៤ នក់
-បាន្ចុុះេិន្ត្
ិ យវាយត្ថ្មៃភូមិ CLTs ពៅ ពសាទង ឃុាំចាំណ្ដរពលើ ២ ភូមិ មាន្អនកចូលរួមចាំន្ួន្ ១៥ នក់
ស្រសី ៥ នក់
-បាន្ចុុះបណរុុះបណ្ដ
រ លេីសុែភាេអនម័យដល់សហគមន្៍ឃុាំសាំពស្រពាច ស្រសុកពសាទងមាន្អនកចូលរួម
ចាំន្ួន្ ៥០ នក់ ស្រសី ៣០ នក់
៩.១១.អងាការ ស្រទស្រទង់ន្តសរីខែា រ (គ្មាន្របាយការណ៍)
៩.១២.អងាការ េន្ៃអ
ឺ ភិវឌ្ឍន្៍ (APA)
-បាន្ចុុះបណរុុះបណ្ដ
រ លេីការងារទឹកសាាត្ អនម័យដល់ស្រគូ សិសសបាន្២ពលើក មាន្អនក
ចូលរួម ៦៤ នក់ ស្រសី ៣៤ នក់
-ពបើកយុទធនការទឹកសាាត្ អនម័យ បរិសាថន្តាមសាោបឋម ៨ ពលើកមាន្អនកចូលរួម ១១៤៤ នក់
ស្រសី ៦៥២ នក់
-បណតុុះបណ្ដ
ត លសតីេីទឹកសាាត្ ន្ិងអនម័យដល់ស្រគូបឋមសិកា ន្ិងបុគល
ា ិកអងាការ APA បាន្ ២
ពលើកមាន្អនកចូលរួមសរុបចាំន្ួន្ ៦៤ នក់/ស្រសី ៣៤ នក់(ស្រគូ ៥៩ នក់ អងាការ ៥ នក់)
-យុទធនការអាំេីទឹកសាាត្ ន្ិងអនម័យបរិសាថន្សាោបាន្ ៨ ពលើកមាន្សិសស ន្ិងស្រគូចូលរួមសរុប
១១៤៤ នក់/ស្រសី ៦៥២ នក់
៩.១៣.អងាការ ទឹកសាាត្ ១០០១ (គ្មាន្របាយការណ៍)
៩.១៤.អងាការ ESSD (គ្មាន្របាយការណ៍)
៩.១៥.អងាការ ខស្រសខែា រ
មន្តន្រម
ី ន្ទីរបាន្ចុុះសហការទទួលបាន្លទធ ែលដូចខាងពស្រកាម៖
-បាន្ចូលរួមសស្រមបសស្រមួលវគាបណតុុះបណ្ដ
ត ល សតីេីការស្រគប់ស្រគង់ហាន្ិភ័យពស្រគ្មុះមហន្តរាយ ន្ិងការ
ពរៀបចាំកសាងខែន្ការពស្រត្ៀមបស្រមុងពឆៃើយត្បពស្រគ្មុះអាសន្ន ពៅសាោឃុក
ាំ ាំេង់ពគ្ម ស្រសុកកាំេង់សាវយ ថ្ថ្ៃទី ០១-០២០៣ ខែកកកដា ឆ្នាំ ២០១៤ មាន្អនកចូលរួម ១៩ នក់ស្រសី ៦ នក់
-បាន្ចូលរួមសស្រមបសស្រមួលវគាបណតុុះបណ្ដ
ត ល សតីេីការស្រគប់ស្រគង់ហាន្ិភ័យពស្រគ្មុះមហន្តរាយ ន្ិងការ
ពរៀបចាំកសាងពែន្ការពស្រត្ៀមបស្រមុងពឆៃើយត្បពស្រគ្មុះអាសន្ន ពៅសាោឃុផ្ដ
ាំ ត្់សណ្ដ
ត យ ស្រសុកកាំេង់សាវយ ថ្ថ្ៃទី ០៨-

០៩-១០ ខែកកកដា ឆ្នាំ ២០១៤ មាន្អនកចូលរួម ១១ នក់ស្រសី ៣ នក់
-បាន្ចូលរួមសស្រមបសស្រមួលវគាបណតុុះបណ្ដ
ត លសតីេី សហគមន្៍ដឹកនាំអន្ុវត្តអនម័យ ពៅវត្តបញ្ញញជី
ឃុាំត្បូងស្រកពេើ ស្រសុកសន្ទុក ថ្ថ្ៃទី ១៨ ខែកកកដា ឆ្នាំ ២០១៤ មាន្អនកចូលរួម ៩ នក់ស្រសី ៧ នក់
-បាន្ចូលរួមសស្រមបសស្រមួលវគាបណតុុះបណ្ដ
ត លសតីេី សហគមន្៍ដឹកនាំអន្ុវត្តអនម័យ ពៅវត្តសោ
ិ
ន្ិមត្
ិ ត ឃុពាំ ស្រទៀល ស្រសុកបារាយណ៍ ថ្ថ្ៃទី ២១ ខែកកកដា ឆ្នាំ ២០១៤មាន្អនកចូលរួម ២១ នក់ស្រសី ១៧ នក់
-បាន្ចូលរួមសស្រមបសស្រមួលវគាបណតុុះបណ្ដ
ត លសតីេី សហគមន្៍ដឹកនាំអន្ុវត្តអនម័យ ពៅភូមិសាំពរាង
ឃុាំទីពពា ស្រសុកសន្ទុក ថ្ថ្ៃទី ២២ ខែកកកដា ឆ្នាំ២០១៤មាន្អនកចូលរួម ១១ នក់ស្រសី ៩ នក់
-បាន្ចូលរួមសស្រមបសស្រមួលវគាបណតុុះបណ្ដ
ត លសតីេី សហគមន្៍ដឹកនាំអន្ុវត្តអនម័យ ពៅវត្តទីពពា
ឃុាំទីពពា ស្រសុកសន្ទុក ថ្ថ្ៃទី ២៣ ខែកកកដា ឆ្នាំ ២០១៤ មាន្អនកចូលរួម ១២ នក់ស្រសី ៩ នក់
-បាន្ចូលរួមសស្រមបសស្រមួលវគាបណតុុះបណ្ដ
ត លសតីេី សហគមន្៍ដឹកនាំអន្ុវត្តអនម័យ ពៅវត្តគុកហ
ន្គរ ឃុេ
ាំ ស្រង ស្រសុកបារាយណ៍ ថ្ថ្ៃទី ២៥ ខែកកកដា ឆ្នាំ ២០១៤ មាន្អនកចូលរួម ១៦ នក់ស្រសី ១៣ នក់
១០-កមម វសធី និងគ្នប្ោង
១០.១-គ្នប្ោង ែគត្់ែគង់ទឹក និងអនាមយយ្ជនបទទី២ (RWSSSP-2) (មន្តន្រច
ី ាំន្ួន្ ១០ នក់ )
-ចុុះែសេវែាយេត្៌មាន្គពស្រមាងថ្ននក់ឃុាំ ភូមិ ពៅឃុាំមាន្ជ័យ

4 មាន្អនកចូលរួម ៨៣៤ នក់ស្រសី

៥២៤ នក់
-បាន្ចុុះបណរុុះបណ្ដ
រ លេីត្ន
ួ ទី ភារកិចចដល់ CCs WSUG Boad VDCs ន្ិង ជន្បពងាាលភូមពិ ៅឃុាំ
មាន្ជ័យ សណ្ដ
រ ន្់ មាន្អនកចូលរួម ៥២៩ នក់ ស្រសី ២២០ នក់
-បាន្ចុុះបណរុុះបណ្ដ
រ លេី CLTs Hybrid ដល់ CCs WSUG Boad VDCs ន្ិងជន្បពងាាលភូមិពៅ
ឃុាំ មាន្ជ័យ សណ្ដ
រ ន្់ មាន្អនកចូលរួម ៥២៩ នក់ ស្រសី ២២០ នក់
-បាន្ចុុះបណរុុះបណ្ដ
រ លអាំេីការស្រសង់ ន្ិង ស្របមូលទិន្ន្នយ
័ គពស្រមាងពៅឃុាំ ស្រកវា៉ា ន្ិងបាក់សាន ដល់
VDC, CC, WSUG ខដលមាន្អនកចូលរួមសរុប ៣១៨ នក់ ស្រសី ១០៣ នក់
ុ បារាយណ៍សពស្រមចបាន្១ ០០%
-បណ្ដ
រ ញទឹកតាមទុពយាចាំន្ន្
ួ ២ កខន្ៃង ពៅឃុាំបឹងស្រសក
-ឃុាំស្រកវា៉ា ចាំន្ន្
ួ ៨ ភូមិ ទទួលបាន្បងាន្អ
់ នម័យតាមែទុះចាំន្ួន្ ១៧០៦ បងាន្់ ការចូលរួមសាងសង់
ពដាយសហគមន្៍សពស្រមចបាន្ ១០០% ន្ិង ឃុបា
ាំ ក់សាន បងាន្ច
់ ាំន្ួន្ ១០៥៧ ការចូលរួមសាងសង់ពដាយសហគម
ន្៍សពស្រមចបាន្ ១០០%
-ែលិត្សាំភារៈបងាន្់ ជូន្សហគមន្៍បាន្ ១០០% ពៅឃុាំ បឹងចាំន្ួន្ ១៣៧៩ បងាន្់ ស្រសុកបារាយណ៍
ការចូលរួមសាងសង់របស់សហគមន្៍បាន្ចាំន្ួន្ ១៣៥៤ ពៅសល់ ២៥ ។
- ឃុាំមាន្ជ័យ ស្រសុកសណ្ដ
រ ន្់ចាំន្ួន្ ១២០៣ បងាន្់ បាន្ែរលស
់ មាភរៈបងាន្អ
់ នម័យជូន្សហគមន្៍
ចាំន្ួន្ ៨៧៥ឈុត្ សហគមន្៍ចូលរួមសាងសង់បាន្ចាំន្ន្
ួ ៧៣០
- ឃុាំមាន្ រិទធ ស្រសុកសណ្ដ
រ ន្់ ចាំន្ន្
ួ ១១២៩ បងាន្់ បាន្ែរលស
់ មាភរៈបងាន្់អនម័យជូន្សហគមន្៍

ចាំន្ួន្ ៦៥០ ឈុត្ សហគមន្៍ចូលរួមសាងសង់បាន្ចាំន្ន្
ួ ៤៧
-ពាងស្រត្ងទឹកពភៃៀងតាមស្រគួសារចាំន្ួន្ ៤២៣ សពស្រមចបាន្ ៣១២ ឃុាំ មាន្ជ័យ ន្ិងឃុាំមាន្ រិទធ មាន្
ចាំន្ួន្ ៤៨០ ពាងសពស្រមចបាន្ ៣២៣ ពាង
-បាន្ចុុះបណរុុះបណ្ដ
រ លពលើកកមពស់អនម័យតាមសាោ ៥ សាោមាន្អនកចូលរួម ៣៣ នក់ ស្រសី
១០ នក់
១០.២-គ្នប្ោងែលូវប្កាលនៅស្៊ូ (RRIP) (មន្តន្រច
ី ាំន្ួន្ ០៤ នក់ )
សាងសង់ែូ ៃវស្រកាលពៅសេ
ូ ីកូន្ពតានត្ ដល់សណ្ដ
រ ន្់ស្របខវង ៦៦,២ គ.ម សពស្រមចបាន្៖
-ចក់ដីសស្រគឹុះពស្រកាមខដលជាដីមាន្របឹងែព ស់ (Embankment) សពស្រមចបាន្ ១០០%
-ចក់ដីសស្រគឹុះពស្រកាមខដលជាដីមាន្របឹងែព ស់ (Sub-grade) សពស្រមចបាន្ ១០០%
-ដាំពណើរការចក់ស្រគួសស្រកហម (Sub-Base)ស្រសទប់ពលើ ន្ិងពកៀសាំអាត្បាន្ ១០០%
-ស្រសទប់ស្រគឹុះថ្ាបាំខបក Base Course សពស្រមចបាន្ ៧៥%
-ចក់ពៅសបា
ូ ចថ្ា DBSTសពស្រមចបាន្ ៥០%
-សាងសង់សាំណង់លបា
ូ ន្ចាំន្ួន្ ១៧ កខន្ៃង សពស្រមចបាន្ ១០០%
-គពស្រមាងដាំពណើរការសេវថ្ថ្ៃពស្របើស្របាស់កមាករចាំន្ន្
ួ ស្របមាណជា ១០០ នក់ ស្រសី ២០ នក់
១០.៣-គ្នប្ោងស្ថ្រនហដ្ឋឋរច្នាស្មពយនធជនបទពយុុះនកត្ស្ថណ្ដ (KERRP)(មន្តន្រច
ី ាំន្ួន្ ០៥ នក់)
-Lot1 (KTM01.KTM11.KTM12.KTM13)៖ចាំន្ួន្០៤ខែស ស្របខវងសរុប ៤៨,៧១០ គ.ម កនុងពនុះ
ែៃូវជួសជុលែៃូវស្រកាលស្រគួសស្រកហម ស្របខវង ២៣,៦៦ ន្ិងែៃូវស្រកាលពៅសូ SBST ស្របខវង ២៥.០៥គម សថិត្កនុងស្រសុក
ស្របាសាទសាំបូរ ន្ិងស្រសុកសណ្ដ
ត ន្់ សពស្រមចបាន្ ១០០%។
-Lot2 (KTM09)ចាំន្ួន្ ០១ ខែស ស្របខវងសរុប ៣១,០៤០ គ.ម កនុងពនុះែៃូវជួសជុលែៃូវស្រកាលស្រគួស
ស្រកហម ស្របខវង ២១,០៤ គម ន្ិងែៃូវស្រកាលពៅសូ DBST ស្របខវង ១០ គ.ម សថត្
ិ កនង
ុ ស្រសុកស្របាសាទបលៃង
័ ា ន្ិងស្រសុក
ស្របាសាទសាំបូរ សពស្រមចបាន្ ១០០%
-Lot3 (KTM14.KTM15)ចាំន្ួន្ ០២ ខែស ស្របខវងសរុប ៤៨,៧១០ គ.ម កនុងពនុះែៃូវជួសជុលែៃូវ
ស្រកាលស្រគួសស្រកហមស្របខវង ២២,៦៣ គម ន្ិងែៃូវស្រកាលពៅសូ DBST ស្របខវង ២៩ គម សថិត្កនុងស្រសុកពសាទង ន្ិង
ស្រសុកស្របាសាទបលៃង
័ ា សពស្រមចបាន្ ១០០%
-Lot4 (KTM03.KTM04.KTM05.KTM06.KTM07)ចាំន្ួន្ ០៥ ខែស ស្របខវងសរុប ៣១,០០០ គ.ម
កនុងពនុះ ែៃូវជួសជុលែៃូវស្រកាលស្រគួសស្រកហម ស្របខវង ១៧,៦៥ គ.ម ន្ិងែៃូវស្រកាលពៅសូ DBST ស្របខវង ១៣,៣៥ គ
.ម សថិត្ កនុងស្រសុកបារាយណ៏ ន្ិងស្រសុកសន្ទុក សពស្រមចបាន្ ១០០%។
-Lot5 (KTM02.KTM08.KTM10)ចាំន្ន្
ួ ០៣ខែស ស្របខវងសរុប ៣០,៨៩០ គ.ម កនុងពនុះជួសជុលែៃូវ
ស្រកាលស្រគួសស្រកហម ស្របខវង ១៥,១ គម ន្ិងែៃូវស្រកាលពៅសូ SBST ស្របខវង ១៥,៧៩ គ.ម សថត្
ិ កនុងស្រកុងសទឹងខសន្
ស្រសុកសណ្ដ
ត ន្់ន្ិងស្រសុកស្របាសាទបលៃង
័ ា សពស្រមចបាន្ ១០០% ។

-បាន្សាងសង់សាពន្ពបត្ុងឆៃងសទឹងជីន្ិត្ ភូមប
ិ នទយចស់ ឃុាំពតានត្ជុាំ ស្រសុកបារាយណ៍ ស្របខវង ៦០ ម
លទធ ែលសពស្រមចបាន្ ១០០%
-២៨/០៧/១៤ គពស្រមាងថ្ននក់ជាត្ិបាន្ពរៀបចាំសិកាខសាោបញ្ច បគ
់ ពស្រមាងពៅពសៀមរាប
ី ) (មន្តន្រច
១០.៤-កមម វសធី WFP (ែៃូវដស
ី ាំន្ួន្ ០៤ នក់ )
-គពស្រមាងសស្រមាប់ស្រទេយធន្សហគមន្៍ FFA ខដលបាន្អន្ុមត្
័ ចាំន្ន្
ួ ៣១ គពស្រមាង ពស្រគ្មង
ពសបៀង ៤៦០ ពតាន្ កនុងពនុះមាន្៖ (ពគ្មលពៅ ១៨ ឃុាំ ៣១ ភូមិ)
.ែៃូវជួសជុល ១៥ គពស្រមាងស្របខវង ១២,៦៨ គ.ម ពសបៀង ២០៣ ពតាន្សពស្រមចបាន្ ១០០%
.ែៃូវសង់ថ្ាី ១០ គពស្រមាង ស្របខវង ១៤ គ.ម ពសបៀង ១៦១ ពតាន្សពស្រមចបាន្ ១០០%
.ទាំន្ប់ជួសជុល ៤ គពស្រមាង ស្របខវង ៤.១ គ.ម ពសបៀង ៥២ ពតាន្សពស្រមចបាន្ ១០០%
.ទាំន្ប់សង់ថ្ាី ០២ គពស្រមាង ស្របខវង ២.៧៤ គ.ម ពសបៀង ៣៩ ពតាន្សពស្រមចបាន្ ១០០%
(បញ្ច បគ
់ ពស្រមាងកនុងខែ សីហា)
១០.៥-គ្នប្ោងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទវាលទំនាបបឹងទននល ស្ថប (TSLRDP) (មន្តន្រច
ី ាំន្ួន្ ០៥ នក់)
-បាន្អន្ុវត្តគពស្រមាងខថ្ទាំជាលកខណៈែួបែៃូវស្រកាលស្រគួសស្រកហមចាំន្ួន្ ០៣ ខែស ស្របខវង ១៣,២០ គ
.ម សថិត្ពៅស្រសុកពសាទងន្ិង ស្រសុកកាំេង់សាវយ សពស្រមចបាន្ ១០០%
-ពរៀបចាំពធវើខែន្ការសកមាភាេន្ិងថ្វិកា សស្រមាប់បពងកើត្គណៈកមាការខថ្ទាំែូ ៃវជន្បទ បាន្ ០៨ ស្រកុម
ពលើខែសែៃូវចាំន្ួន្ ១១ ខែស កនង
ុ ស្រសុកពសាទង ស្រសុកកាំេង់សាវយ ន្ិងស្រសុកបារាយណ៍
១០.៦-គ្នប្ោង ( RIP-II )(មន្តន្រច
ី ាំន្ួន្ ០៤ នក់ )
បាន្ពលើកគពស្រមាងខែន្ការសស្រមាប់ការងារខថ្ទាំ ន្ិង ជួសជុលពដាយកខន្ៃងៗ មាន្៖
*ែៃូវខថ្ទាំែួបចាំន្ួន្២ខែសស្របខវង ១៨,២ គ.ម គឺ៖១-ែៃូវជាត្ិពលែ ៦-ភូមិ ែៃុង ឃុាំ ទីពពា ស្រសុកសន្ទុក
ស្របខវង ១១,៥ គ.ម ២-េីទីពពា-តាស្រពាច ឃុាំ ទីពពា ស្រសុក សន្ទុកស្របខវង ៦,៧ គ.ម សពស្រមចបាន្១០០%
*ែៃូវខថ្ទាំស្របចាំមាន្ចាំន្ន្
ួ ៣ ខែស ស្របខវង ២១ គ.ម គឺ៖ ១-ែៃូវជាត្ិ ៦ -ពសរីសុែុម ឃុឈ
ាំ ូកែាច់
បារាយណ៍ស្របខវង ៥.២៥គម២-ស្របឡាយ-តាពបាង ឃុតា
ាំ ាំងស្រកពៅ ស្របាសាទសាំបូរ ស្របខវង ៤,៩៣០ គម។ ៣-កាំេង់
ពឈើទល -ស្របឡាយឃុាំតាាំងស្រកពៅ ស្របាសាទសាំបូរ ស្របខវង ១០,៨៣ គ.ម សពស្រមចបាន្ ៨៥%
*ែៃូវជួសជុលពដាយកខន្ៃង ១ ខែស េីភូមិកាំេង់ពឈើទល-ស្របឡាយឃុាំសាំបូរ ស្របាសាទសាំបូរស្របខវង ៤
គមសពស្រមចបាន្ ១០០%
១០.៧-កមម វសធី ទឹកស្ថាត្ និង អនាមយយ្ ( UNICEF) (មន្តន្រច
ី ាំន្ួន្ ៤ នក់)
-ស្រកុមការងារមន្ទីរបាន្ចុុះវាយត្ថ្មៃតាមស្រគួសារេី ការពចុះពធវើទឹកឲ្យសាាត្ ន្ិងការទុកដាក់ទឹកឲ្យមាន្
សុវត្តិភាេ ឃុាំ ត្បូងស្រកពេើ បាន្ ៦ ពលើកមាន្ ៣៥ ស្រគួសារ
-ចុុះស្រត្ួត្េិន្ត្
ិ យវាយត្ថ្មៃតាមស្រគួសារសតីេីការពចុះពធវើទឹកឲ្យសាាត្ ន្ិងការសតក
ុ ទឹកសុវត្ថិភាេពៅឃុត្
ាំ បូង
ស្រកពេើ ៦ ពលើកបាន្ចាំន្ួន្ ៣៥ ស្រគសារ

-ស្របជុាំបូកសរុបលទធ ែលសតីេីការពធវទ
ើ ឹកឲ្យសាាត្ន្ិងការសតក
ុ ទឹកែឹកសុវត្ថិភាេពៅ

ឃុាំត្បូងស្រកពេើ

អនក

ចូលរួមសរុប ៥១ នក់/ស្រសី ២៣ នក់ ។
-បាន្ចុុះស្របជុែ
ាំ សេវែាយការបន្សុទធទឹក ន្ិង ការសតក
ុ ទឹកទុកឲ្យមាន្សុវត្ថិភាេតាមស្រគួសារនថ្ថ្ៃទី ១៧
/០៩/១៤ មាន្អនកចូលរួម ១១ នក់ ស្រសី ២ ពៅឃុាំស្រជាប់ ស្រសុកសន្ទុក
១០.៨-កមម វសធីកចា
ំ ត្់មីននខត្ត (MAPU ) (មន្តន្រច
ី ាំន្ន្
ួ ០១ នក់ )គ្មាន្របាយការណ៍
១០.៩-គ្នប្ោង (LASED) (មន្តន្រច
ី ាំន្ួន្ ០២ នក់ )
-បាន្ចុុះពរៀបចាំគណៈកមាការសហគមន្៍សារជាថ្ាី

ជាំន្ួសគណៈកមាការចស់ែត្
ុ អណត្តមា
ិ ន្អនកចូល

រួមចាំន្ន្
ួ ១២៩ នក់ ស្រសី ១០៧ នក់ ចាំន្ួន្ ២ ភូមិ ឃុទ
ាំ ីពពា សន្ទុក ជាលទធ ែល ភូមិខសន្អភិវឌ្ឍន្៍ ១ ទទួលបាន្
ិ ចាំន្ួន្ ៧ នក់ ស្រសី ២ នក់
សមាជិកចាំន្ួន្ ៧ នក់ ស្រសី ២ នក់ ន្ិងភូមិខសន្អភិវឌ្ឍន្៍ ២ ទទួលបាន្សមាជក
១០.១០-គ្នប្ោងនស្បៀងបនាទន់ (Cash for Work) (មន្តន្រច
ី ាំន្ួន្ ០៤ នក់ )

ចាំន្ួន្ចូលរួម
ល

ពលែកិចចសន្ា

.រ

គពស្រមាង

ស្រសុក

ស្របខវង

មាឌ្ដី (

ដាាំពៅា

ទាំហាំ(m)

m3 )

( m2 )

ពមស្រគួសារ

សរុប

សមាជិក
ចូលរួម
ស្រសី

សំណង់ សិលបៈការ

ដាំពណើរការអន្ុវត្តគពស្រមាងពសបៀងេលកមាសាច់ស្របាក់៖
របាយ
សាច់ស្របាក់

ការណ៏

ជា

រីកចាំព រី

ដុោៃរ

ន្

ស្រសី

សរុប

50

15

250

131

8,253.28

100%

55

22

275

110

11.144.93

100%

KTH-CFW13-001

សន្ទុ ក

414

2,552

KTH-CFW13-002

សន្ទុ ក

409

2,658

2

KTH-CFW13-003

សន្ទុ ក

302

1,908

773

40

15

200

75

9,302.81

100%

3

KTH-CFW13-004

សន្ទុ ក

371

2,090

950

45

18

225

90

4,885.44

100%

4

KTM-CFW13-005

សន្ទុ ក

460

1,912

35

20

175

100

5,672.91

100%

5

KTM-CFW13-006

សន្ទុ ក

850

4,143

51

23

255

115

9,693.64

100%

6

KTM-CFW13-007

សន្ទុ ក

850

2,523

52

25

260

125

9,184.83

100%

7

KTM-CFW13-008

សន្ទុ ក

682

3,296

53

16

265

80

11,006.36

100%

8

KTM-CFW13-009

បារាយណ៏

1000

6,411

155

33

232

65

18,540.09

100%

9

KTM-CFW13-010

បារាយណ៏

867

5,817

167

37

265

75

19,041.96

100%

10

KTM-CFW13-011

បារាយណ៏

900

5,890

167

37

265

75

16,043.58

100%

1

1,060
1,350

1,046
2,075
1,221
1,665
3,106
2,611
2,700

11

KTM-CFW13-012

សន្ទុ ក

1102

4,071

12

KTM-CFW13-014

កាំេង់សាវយ

800

5,984

13

KTM-CFW13-015

កាំេង់សាវយ

800

5,784

14

KTM-CFW13-016

កាំេង់សាវយ

850

6,331

សរុប

5,338

27,493

3,610
2,884
2,884
3,065
13,246

51

15

250

131

15,381.95

100%

450

45

850

75

19,982.20

100%

450

45

850

75

19,570.20

100%

450

45

850

75

17,270.94

100%

2,271

411

5,467

1,397

38

183,830
100%

(បាន្បញ្ច បគ
់ ពស្រមាងកនុងខែកកកដា)
១០.១១-ស្ថានភាពទឹកជំនន់កនុងផខកកកដ្ឋនធវ ើឲ្យបុះពាល់ដ្ល់នហដ្ឋឋរច្នាស្មពយនធជនបទ
-ស្រសុក ស្របាសាទសាំបូរ ែៃូវស្រកាលស្រគួសស្រកហមចាំន្ួន្ ១៨ ខែស ស្របខវង ៥១ គ.ម ទទួលរងការែូចខាត្
ន្ិង បុះពាល់ផ្ដទល់ពដាយទឹកជាំន្ន្់ស្របខវង ១៥ គ.ម ន្ិង សាំណង់សិលបការ (លូចាំន្ួន្ ៤១ កខន្ៃង)
-ស្រសុក សណ្ដ
រ ន្់ ែៃូវស្រកាលស្រគួសស្រកហមចាំន្ួន្ ៤ ខែស ស្របខវង៣៣ គម ទទួលរងការែូចខាត្ន្ិង បុះ
ពាល់ផ្ដទល់ពដាយទឹកជាំន្ន្់ស្របខវង ១៥ គ.ម ន្ិង សាំណង់សិលបការ (លូចាំន្ួន្ ៧ កខន្ៃង ន្ិង សាពន្ចាំន្ួន្
ុ កាលសាពន្ ពហើយសាពន្ ១ កនុងចាំពណ្ដម ២ ពស្របុះសនឹមពាក់កណ្ដ
២កខន្ៃងស្របខវង១៥ម ស្រសត្
រ លសាពន្)
-ស្រសុក កាំេង់សាវយ ែៃូវស្រកាលស្រគួសស្រកហមចាំន្ន្
ួ ២ ខែស ស្របខវង ៥,៣ គ.ម ទទួលរងការែូចខាត្ន្ិង
បុះពាល់ផ្ដទល់ពដាយទឹកជាំន្ន្់ស្របខវង ៤,៤ គ.ម ន្ិង ែៃូវដីសខដលលិចលង់ចាំន្ួន្៦ខែស ស្របខវង ២.៣គម
ន្ិងសាំណង់សិលបការ (លូចាំន្ួន្ ២ កខន្ៃង)
III. ទិស្នៅបនត
-ទិន្នន្័យែៃូវស្របពភទទី ៤ មាន្ ៧០៩ ខែស ស្របខវង ១.៣២០,៧១ គ.ម កនុងស្រត្ីមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៤
ន្ឹងស្រត្ូវបាន្សពស្រមច ១០០%
-ន្ឹងសាងសង់ែូ ៃវជន្បទស្រកាលពៅសជ
ូ ហា
ាំ ន្ទី ២ ស្របមាណជា ៦០ គម
IV.ែលវសបាក
-ស្របជាេលរដឋជាប់រវល់ពធវើខស្រសចាំការេុាំបាន្ចូលរួមជាមួយគពស្រមាងស្រគប់គ្មនពទ (RWSSSP2)
-សហគមន្៍ខដលទទួលបាន្សមាភរៈ បងាន្ដ
់ ល់ែទុះពហើយែវ ុះការចូលរួមសាងសង់ (RWSSSP2)
V. ស្ំណ៊ូមពរ
- រិុះរកមពធាបាយពដើមបីឲ្យសហគមន្៍ចូលរួមសាងសង់ ន្ិងទិញបងាន្អ
់ នម័យយកពៅពស្របើស្របាស់៕
ស្របធាន្មន្ទីរ

