របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ ២០១៤ ររស់មន្ទ ីរអភិវឌ្ឍន្៍ជន្រទ
ខេរតឧរតរមាន្ជ័យ

១. ខសចក្តខី ្តើម
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 ដឹរន្ទំ ខោយព្រធានម្នៃីរ ០១ រូរ និងអម្ខោយអនុព្រធាន
ម្នៃីរចំនួន០២រូរ និងមានរុគល
គ ិរស្រុរចំនន
ួ ៣៥ន្ទរ់ រនុងខន្ទះខៅរព្ម្ិត្រដឋាលថ្ននរ់ម្នៃីរមានការិយាល័យ
ជំន្ទញចំនួន ០៩ និងថ្ននរ់ព្រុង /ព្ស្ុរ ចំនួន ០៥។
២.២ ក្ិចចប្រជុាំខ្េងៗ ន្ិងទាំនាក្់ទាំន្ងស្ថធារណៈ
- ខោរព្រធានម្នៃីរ ថ្ននរ់ដឹរន្ទំម្នៃីរ

និងម្ន្រនតកា
ី រិយាល័យ ចូលរួម្រនុងរិចចព្រជុសា
ំ ធារណៈខទេងៗ

ចំនួន ១៧ ខលើរ រួម្មាន៖ ព្រជុំស្ីរ
ត ីការចុះតាម្ោនវាយត្នម្លការអនុវត្តអនុស្ញ្ញា CEDAW អនុ
សាស្ន៍ររស្់ស្ខម្តចអគគម្ហាខស្ន្ទរត្ីខត្ខជា ហុន្ សសន្ ន្ទយររដឋម្ន្រននតី នព្រះរាជាណាចព្រ
រម្ពុជា, ព្រជុំគណៈរញ្ញាការឯរភារខេត្ត(២ខលើរ), ព្រជុំរិខព្រះខយារល់ស្ីរ
ត ីការងារដឹរន្ទំព្គរ់
ព្គងសាខា អនុសាខាការាទព្រហម្រម្ពុជាខេត្ត-ព្រុង-ព្ស្ុរ, ព្រជុំរិភារារម្ម វិ ីទឹរសាាត្ និង
អន្ទម្័យ,ព្រជុរ
ំ ិភារាអំរីមទនការៃវិកាស្ព្មារ់ឆ្នំ២០១៥, ព្រជុជា
ំ ម្ួយអងគការនដគូ (យូនខី ស្ហវ),
ព្រជុំសាម្ញ្ាខលើរទី៣ ររស្់ព្រុម្ព្រឹរាខេត្តអាណត្តទ
ិ ី២, ព្រជុំស្ីរ
ត កា
ី រចរចារនៃលខលើគខព្មាងការងារ
ទគត្ទ
់ ង
គ ់ស្មាារៈសាងស្ង់រងគនអ
់ ន្ទម្័យ, ព្រជុំស្ីរ
ត ីខរលការណ៍ខព្រើព្ាស្់ៃ វិកាជួស្ជុលរន្ទៃន់ និង
ការខរៀរចំខលើរមទនការមៃទំទូ លវឆ្នំ ២០១៥, ព្រជុំព្រចាំមេស្ីហា ររស្់គណៈរមាម កា
ិ រការពរន្រស្តី
និងរុមារខេត្តអាណត្តទ
ិ ី២, ព្រជុំខលខា ិការោឋនខអដស្៍ព្រចាំមេ, ព្រជុំព្ត្ួត្រិនត្
ិ យស្តីរកា
ី រវាយត្នម្ល
ស្រម្មភារការងារព្គរ់ព្គងព្គរ់មទនររនុងរយៈខរល១ ឆ្នំ ននការខ វើរំមណទព្ម្ង់រនលងខៅខ ៀរខៅ
នឹងយុទធសាន្រស្តចត្ុខកាណដំណារ់កាលទី ៣ ររស្់រាជរោឋភ្ិាលរម្ពុជា, ព្រជុំ ProTWGH និង

គណៈរម្មការហិរញ្ារបទន, ព្រជុំសាម្ញ្ាខលើរទី៤ ររស្់ព្រុម្ព្រឹរាខេត្តអាណត្តទ
ិ ី២, ព្រជុំរិភារា
អំរសា
ី ថ នភារម្ន្រនតរា
ី ជការ និងការរញ្ចូ លកាំព្ារ់ខរៀវត្េមដលានខ ន
វើ ិយត្
័ រម្ម, ព្រជុំទេរវទាយ
ដំណារ់កាលទី១ ខលើការងាររសាងមទនការអភ្ិវឌ្ឍន៍រយៈខរលព្ាំឆ្នំ និងរម្ម វិ ី វិនិខយាគរីឆ្នំរំរិល
ខេត្ត, ព្រជុរ
ំ ិខព្រះខយារល់ស្ីរ
ត ីការមព្រព្រួលអាកាស្ធាត្ុ និងការព្ររររររចិញ្ចឹម្ជី វិត្, និងចុះ
ព្ត្ួត្រិនត្
ិ យជារ់មស្តងការខព្ត្ៀម្សាតរព្រឡាយរំខោះទឹរខភ្លៀងរនុងភ្ូម្ិសាន្រស្តរដឋាលខេត្ត។
- ខោរព្រធានម្នៃីរ

ចូលរួម្ជូនដំខណើរស្តីរីការចុះរំខរញខរស្រម្មររស្់គណៈព្រត្ិភ្គ
ូ ណៈរម្មការ

មទនការ វិនិខយាគ រស្ិរម្ម អភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ ររិសាថន និង នធានទឹរ រួម្មាន៖ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
ព្រះវិហារ ស្ៃឹងមព្ត្ង រត្នគិ រី និងម្ណឌលគិ រី ខព្កាម្អ ិរត្ីភារដ៏េពង់េពស្់ររស្់ឯរឧត្តម្ ជា សុផារ៉ា
រដឋម្ន្រនតព្ី រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ។
- ខោរព្រធានម្នៃីរ និងថ្ននរ់ដឹរន្ទំម្នៃីរ ចូលរួម្ទតលអ
់ ត្តស្ញ្ញាណរ័ណណស្ញ្ញាត្ិមេម រ និងខវទិកា

សាធារណៈ ខៅព្ស្ុរអនលងម់ វង និងចូលរួម្ព្ត្ួត្រិនត្
ិ យខោះព្សាយដី លី ខព្កាម្អ ិរត្ីភារឯរឧត្តម្
ស្ ថ្នវី អភ្ិាលខេត្តឧត្តរមានជ័យចំនួន ០៤ ខលើរ រួម្មានព្រុងស្ំខរាង (២ខលើរ) ព្ស្ុរព្ត្ពំង
ព្ាសាទ និងព្ស្ុរចុងកាល់។
- ខោរព្រធានម្នៃីរ និងថ្ននរ់ដឹរន្ទំម្នៃីរ ចូលរួម្រនុងរិ ព្ី រកាស្មត្ងតាំង និងខទៃរភាររិចចចំនន
ួ ០៥

ខលើរ រួម្មាន៖ ព្រកាស្មត្ងតាំងអភ្ិាលរងព្រុងស្ំខរាង, ព្រកាស្មត្ងតាំងព្រធានម្នៃីរខស្ដឋរិចច
និងហិរញ្ាវត្ថ,ុ ព្រកាស្មត្ងតាំងព្រធានទីសានរ់ការព្ត្ួត្រិនិត្យព្ចរទវរព្រំមដនអនតរជាត្ិអូរសាមច់,
ព្រកាស្មត្ងតាំងព្រធានម្នៃរី ខរៀរចំមដនដីនគរូរនីយរម្ម ស្ំណង់ និងស្ុ រិខយាដ,ី និងព្រកាស្មត្ង
តាំងព្រធានម្នៃីរម្ុេងារសាធារណៈ។
- ខោរព្រធានម្នៃីរ ថ្ននរ់ដឹរន្ទំម្នៃីរ និងម្ន្រនតកា
ី រិយាល័យ ចូលរួម្រនុងរិ ខី ទេងៗចំនួន១២ ខលើរ រួម្

មាន៖

រិ អ
ី រអរសាទរទិវាអនតរជាត្ិព្រយុទធព្រឆ្ំងការចរាចរ

ខព្កាម្ព្រធានរទរួម្រនរងាារ

និងរាាលរញ្ញាខព្គឿងខញៀន

និងការខព្រើព្ាស្់ខព្គឿងខញៀន

(២ខលើរ),

រិ ោ
ី ខំ ដើម្ខ

ខើ ដើម្បី

ចូលរួម្អរអរសាទរុណយរុរខទិវា ០៩ ររតោ ២០១៤, រិ ព្ី រខគនខទៀនវស្ាខៅវត្តចុងកាល់, រិ ី
ស្ខមាព ោរ់ឲ្យខព្រើព្ាស្់ជាទលូវការអាររស្ិរាចំនួន ០១េន ង ខៅព្ស្ុរចុងកាល់, រិ ីខរើរ វិញ្ញាសារ
ព្រឡងស្ញ្ញារព្ត្ម្ យម្ស្ិរាទុត្យ
ិ ភ្ូម្ិ, រិ ព្ី រកាស្ទេរវទាយជាទលូវការនូវខរលនខយាាយជាត្ិ
ស្តីរីការរំពរ និងអភ្ិវឌ្ឍន៍រុមារត្ូច, រិ រ
ី ុណយកាន់រិណឌចំនួន០៤ ខលើរ, រិ ព្ី ាររធទិវាអរខររម្ម
ជាត្ិ ០៨ រញ្ញា ២០១៤, រិ ីស្ំណះស្ំណាលជាម្ួយព្គួសាររងទ័រ ខព្កាម្អ ិរត្ីភារដ៏េពង់េពស្់
ររស្់ឯរឧត្តម្ឧត្តម្ខស្នីយខ៍ ទ ហន
ុ មា៉ែ មណត្ ខៅភ្ូម្ិតាមាន់មស្នជ័យ ព្ស្ុររន្ទៃយអំរិល និង
ចូលរួម្ខរររ វិញ្ញាណរខនធស្រឯរឧត្តម្ឧត្តម្ខស្នីយ៍ខទ យឹម្ រឹម្ ខម្រញ្ញាការរងរលត្ូច ខលេ៨
(០២ខលើរ) ខៅព្ស្ុរអនលងម់ វង។

- ខោរព្រធានម្នៃីរ ថ្ននរ់ដឹរន្ទំម្នៃីរ និងម្ន្រនតកា
ី រិយាល័យ ចូលរួម្រនុងវគគរណតុះរណា
ត ល និងស្ិកាខ

សាោខទេងៗចំនួន ១៣ ខលើររួម្មាន៖ ស្ិកាខសាោស្តីរីការព្ត្ួត្រិនត្
ិ យ និងវាយត្នម្លគខព្មាង
ជួស្ជុលអណូ ត ងស្នរ់ឲ្យមានព្រស្ិទធភារេព ស្់, វគគរណតុះរណា
ត លស្តីរីការងារព្សាវព្ជាវ,ស្ិកាខសាោ
ស្តីរីគខព្មាងឧរត្ថម្ាខស្បៀងរន្ទៃន់, វគគរណតុះរណា
ត លស្តីរីមទនការតាម្រម្ម វិ ,ី ស្ិកាខសាោស្តីរី
ការមចររំមលររទរិខសា ន៍រនុងការអនុវត្តរម្ម វិ សា
ី ច់ព្ារ់រលរម្ម ខព្កាម្គខព្មាង HP-២០១៣,
ស្ិកាខសាោស្តីរីការរញ្ចូ លរនមទនការៃវិកាឆ្នំ២០១៥ រវាងៃ វិការម្ម វិ ខី រញខលញ និងអងគភារ
ៃវិកាស្ព្មារ់ រាជធានី-ខេត្ត និងស្ិកាខសាោស្តីរីការព្ត្ួត្រិនត្
ិ យវឌ្ឍនភារននការអនុវត្តរម្ម វិ ី
គខព្មាងឧរត្ថម្ាខស្បៀងរន្ទៃន់-ហិរញ្ារបទនរមនថម្ពរ់រណា
ត លអាណត្ត,ិ វគគរណតុះរណា
ត លស្តីរី
ការរព្ងឹងស្ម្ត្ថភារអនុវត្តៃ វិការម្ម វិ រី រស្់ព្រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ, ស្ិកាខសាោស្តីរីមទនការ
អភ្ិវឌ្ឍន៍រយៈខរលព្ាំឆ្នំ និងរម្ម វិ ី វិនិខយាគរីឆ្នំរំរិ, ស្ិកាខសាោទេរវទាយលិេិត្គត្ិយត្
ុ ព
ិត រ់
រ័នធនឹងការព្គរ់ព្គង នធានម្នុស្េ និងការទតលខ់ ស្វារដឋាលថ្ននរ់ខព្កាម្ជាត្ិ, វគគរណតុះរណា
ត ល
ស្តីរីទស្េនទនននការព្គរ់ព្គងខព្រះម្ហនតរាយ និងការា៉ែ ន់ព្រមាណទលរ៉ែះពល់ និងត្ព្ម្ូវការ
ដល់គណៈរម្មការព្គរ់ព្គងខព្រះម្ហនតរាយ, ស្ិកាខសាោទេរវទាយយុទធសាន្រស្តជាត្ិស្ីរ
ត ស្
ី នតិស្ុេ
ខស្បៀង និងអាហារូរត្ថម្ា ២០១៤-២០១៨, ទស្េនរិចចស្ិរា និងស្ិកាខសាោខៅខស្ៀម្រារ, វគគ
រណតុះរណា
ត លស្តីរីការងារព្គរ់ព្គងរដឋាល និងរុគល
គ ិរខៅរំរង់ចាម្។
- ខោរព្រធានម្នៃីរ ានចូលរួម្ម្ហាស្ននា
ិ ត្ វិសាម្ញ្ា និងម្ហាស្ននិាត្ការាទព្រហម្រម្ពុជា

អាណត្តិទី៦ ខៅរាជធានីភ្នំខរញ និងថ្ននរ់ដឹរន្ទំម្នៃីរចូលរួម្ម្ហាស្ននិាត្រូរស្រុរលទធ ទលការងារ
ខទស្ចរណ៍ព្រចាំព្ត្ីមាស្ទី១ ឆ្នំ២០១៤ ខៅសាខាការាទព្រហម្រម្ពុជាខេត្ត។
៣. លទធ ្លសក្មមភាពតាមការិយាល័យជាំនាញ
៣.១ ការងារ្លូវជន្រទ
- មៃទំទូ លវជាលរខណៈព្រចាំមដលមានព្រមវង ១៧ គ.ម្ ស្ថិត្ខៅរនុងភ្ូម្ិព្ត្ពំងតាវ ទលូវយុទធសាន្រស្ត

ព្រុងស្ំខរាង និងព្ស្ុរអនលងម់ វង ស្ខព្ម្ចានលទធ ទល ១០០% ។
- រនតមៃទំទូ លវជាលរខណៈេួរចំនួន០៣ មេេ ព្រមវងស្រុរ ១៧,៩ គ.ម្ ស្ថិត្ខៅរនុងឃុអ
ំ ូរសាវយ និង

ឃុំផ្អាវ ព្ស្ុរព្ត្ពំងព្ាសាទ និងស្ងាាត្់រូនខព្រៀល ជាលទធ ទលស្ខព្ម្ចាន ៨០%។
- ជួស្ជុល និងសាតរខឡើង វិញទលូវព្កាលព្គួស្ព្រហម្មដលេូចខាត្ខោយទឹរជំនន់ឆ្នំ ២០១៣ ព្រមវង

១៦គ.ម្ អនុវត្តខោយរង វិស្រ
វ ម្មអគគរញ្ញាការននរងយុទធរលខេម្រភ្ូម្ន
ិ ៃ(ន្ទយឧត្តម្ខស្នីយ៍ ខាវន់
ខស្ៀម្) ខៅស្ងាាត្់រូនខព្រៀល ព្រុងស្ំខរាង។
- សាងស្ង់លម្
ូ ូលចំនួន១៧ រមនលង និងសាពនខរត្ុង១ រមនលង (១៥ម្ X៧០ម្) អនុវត្តខោយ វិស្រ
វ ម្ម

ននអគគន្ទយរោឋនភ្ស្តភា
ុ រហិរញ្ាវត្ថុ ព្រស្ួងការពរជាត្ិ (ឧត្តខស្នីយខ៍ ទ ខសាម្ ស្ុខដត្) ស្ិត្
ថ ខៅ

ខលើមេេទលូវ ៧,៥ គ.ម្ និងទទឹង ៦ ម្ ស្ថត្
ិ ខៅរនុងឃុច
ំ ុងកាល់ ព្ស្ុរចុងកាល់។
- សាងស្ង់លព្ូ រអរ់ម្ុេរីរចំនួន០១ រមនលង និងលូម្ូលចំនួន០៣ រមនលង មដលេូចខាត្ខោយទឹរជំ

នន់ឆ្នំ២០១៣ ស្ថត្
ិ ខៅភ្ូម្ិ គ.១០៥ ភ្ូម្ិអូរសាវយ និងភ្ូម្ិព្រះព្រឡាយ ឃុព្ំ ត្ពំងព្ាសាទ ព្ស្ុរ
ព្ត្ពំងព្ាសាទ។
- ចូលរួម្វគគរណតុះរណា
ត ល ស្តីរីរម្ម វិ ី ArcGIS-10 និងខព្រើព្ាស្់ GPS។
- ខ វើរចចុរបននភារទលូវខដើម្បីខរៀរចំខ រ
វើ ញ្ាសា
ី រខរើភ្័ណឌទលូវជនរទ ព្រខភ្ទទី ១ និងទី ២ ខៅទូទង
ំ ខេត្ត

ឧត្តរមានជ័យស្រុរានចំនន
ួ ៤២ មេេ ខស្មន
ើ ឹងព្រមវង ៥០៩.១ គ.ម្។
- ានខរៀរចំខ រ
វើ ិចចស្នាខលើស្ំខណើស្ុំអនុវត្តគខព្មាងចំនន
ួ ១០ គខព្មាង មដលមានព្រមវងស្រុរ

៦.៧៨ គ.ម្ ខដើម្បីោរ់ជូន ព្រស្ួងហិរញ្ាវត្ថអ
ុ នុម្ត្
័ ។
- ចុះវាស្់មវងទលូវជួស្ជុលរន្ទៃន់ានចំនួន ០២ មេេ៖
 មេេទី ១ ចារ់រីភ្ូម្ិព្ស្ះមរវ ដល់ភ្ូម្ិដងទង់ ព្រមវងស្រុរ ១០.៧ គ.ម្
 មេេទី ២ ចារ់រីទូ លវយុទធសាន្រស្ត ដល់ភ្ូម្ិអូរសាមច់ ព្រមវងស្រុរ ៨.៩ គ.ម្
- ចុះព្ត្ួត្រិនត្
ិ យទលូវចំនួន០៣ មេេ ខៅឃុល
ំ ំទង ព្ស្ុរអនលង់មវង ស្រុរព្រមវង ១៥.៦ គ.ម្ ជាលទធ ទល៖
 ភ្ូម្ិខររស្ំរ័រ ០២ មេេ ខស្មន
ើ ឹងព្រមវង ៩.២ គ.ម្ ស្ខព្ម្ចានលទធ ទល ៨០%
 ភ្ូម្ិរហាល ០១ មេេ ខស្មើនឹងព្រមវង ៦.៤ គ.ម្ ស្ខព្ម្ចានលទធ ទល ២០%
- ចុះយរទីតាំងព្កាលព្គួស្ព្រហម្ ខៅព្ស្ុរចុងកាល់។
- ជួស្ជុល និងសាតរខឡើង វិញទលូវេូចខាត្ខោយសារទឹរជំនន់ឆ្នំ២០១៣ ព្រមវង ៨ គ.ម្ ទទឹងេន ងខលើ

ព្រមវង ៦ ម្ ស្ថិត្ខៅឃុំ ព្ត្ពំងតាវ ព្ស្ុរអនលង់មវង និងភ្ូម្ិព្ត្ពំងតាវ ព្ស្ុរអនលង់មវង ទលូវព្រមវង
១០ គ.ម្។
៣.២ ការងារ្គរ់្គង់ទឹក្ស្ថារ
- ចុះរណតុះរណា
ត លដល់រុគល
គ ិរអងគការនដគូ (RCEDO, ActionAid, CDA) និងព្រុម្អនរខព្រើព្ាស្់

ទឹរសាាត្ និងអន្ទម្័យស្តីរីការមៃទំ និងជួស្ជុលស្នរ់អាន្រហវីខដវ និងស្នរ់ខលេ៦ ានចំនួន ៦៩
ព្រុម្មានអនរចូលរួម្ ២៨៣ ន្ទរ់ ន្រស្តី១៦៣ ន្ទរ់។
- ចុះខ វើការា៉ែ ន់ព្រមាណ និងវាយត្នម្លអណូ ត ងស្នរស្
់ ព្មារ់ជួស្ជុល ចំនន
ួ ១២ អណូ ត ង ស្ថិត្ខៅឃុំ

ចុងកាល់ ឃុំខជើងខទៀន និងឃុំព្រសាំង ព្ស្ុរចុងកាល់ និងានា៉ែ ន់ព្រមាណត្នម្លរួចជាសាថររ។
- ចុះមចរស្ំភារៈទឹរសាាត្ និងអន្ទម្័យ ជូនព្រជារលរដឋចំនួន ១១៧ព្គួសារ ខៅឃុំព្ស្ម្៉ែ និងឃុច
ំ ុង

កាល់ ព្ស្ុរចុងកាល់ រួម្មាន៖ ស្ំឡីអន្ទម្័យចំនួន១១៧ ដុំ រីដុងទឹរចំនួន ១១៧

ុងទឹរចំនួន

១១៧ និងថ្ននរ
ំ លរស្មាលរ់ខម្ខរាគរនុងទឹរចំនន
ួ ២៣៤ រនៃះ។
- ចុះព្ត្ួត្រិនត្
ិ យ និងវាយត្នម្លអណូ ត ងស្នរ់អាន្រហវខី ដវ ស្ងាាត្់រូនខព្រៀល ស្ងាាត្់រនាយរារ់ ព្រុង

ស្ំខរាង និងឃុខំ រង ឃុំខររេព ស្់ ព្ស្ុររន្ទៃយអំរិល។
- ព្រជុំខព្ជើស្ខរីស្ទីតាំងព្ស្ះស្ហគម្ន៍ម្ួយរមនលងមានទំហំ (៤០ម្ X៣ម្) ខៅភ្ូម្ិគិ រីវ័នត ស្ងាាត្់

រូនខព្រៀល ព្រុងស្ំខរាង។
- ចុះា៉ែ ន់ព្រមាណ និងវាយត្នម្លសាថនភារេូចខាត្អណូ ត ងចំនួន៤៣ អណូ ត ង ស្ខព្ម្ចានលទធ ទល៖
 ព្រុងស្ំខរាង មាន០៧ ភ្ូម្ិ ានា៉ែ ន់ព្រមាណរួចចំនន
ួ ១៤ អណូ ត ង រនុងខន្ទះអណូ ត ងអាន្រហវីខដវ ១១

អណូ ត ង អណូ ត ងលូ រំពរ់រាលស្នរ់ (VN6)០២ អណូ ត ង និងអណូ ត ងលូ ១ អណូ ត ង។
 ព្ស្ុររន្ទៃយអំរិល មាន៧ ភ្ូម្ិ ានា៉ែ ន់ព្រមាណរួចចំនួន១៧ អណូ ត ង រនុងខន្ទះអណូ ត ងអាន្រហវី

ខដវ ១២ អណូ ត ង អណូ ត ងលូរំពរ់រាលស្នរ់ (VN6) ៥ អណូ ត ង។
៣.៣ ការងារសែទាំសុេភាពជន្រទ
- ចុះខរៀរចំរម្ម វិ ខី លើររម្ពស្អ
់ ន្ទម្័យខៅតាម្ជនរទ ស្តីរយ
ី ុទធន្ទការោងនដជាម្ួយសារូ រំព្ទ

ៃវិកាខោយគខព្មាងឧរត្ថម្ាខស្បៀងរន្ទៃន់ (EFAP-AF) អនុវត្តខលើ៣ ព្រុង/ព្ស្ុរ គឺព្រុងស្ំខរាង
ព្ស្ុរចុងកាល់ និងព្ស្ុររន្ទៃយអំរិលចំនន
ួ ០២ ខលើរ រួម្មាន៖
 ខលើរទី ១ អនរចូលរួម្ស្រុរ ១.២៤៤ ន្ទរ់ ន្រស្តី ៦៨១ ន្ទរ់ រនុងខន្ទះរុមារ ១៩២ ន្ទរ់
 ខលើរទី ២ អនរចូលរួម្ស្រុរ ១.៤៣៦ ន្ទរ់ ន្រស្តី ១២៧ ន្ទរ់ រនុងខន្ទះរុមារ ៣១៤ ន្ទរ់
- ស្ព្ម្រស្ព្ម្ួលរនុងវគគរណតុះរណា
ត លព្គូរខងាគល

ស្តរ
ី រ
ី ម្ម វិ ស្
ី ហគម្ន៍ដឹរន្ទំការអនុវត្តអន្ទម្័យ

ទំងព្ស្ុង (CLTS) ស្ិកាខកាម្ចូលរួម្ស្រុរ០៨ ន្ទរ់ ព្ស្ី០៣ ន្ទរ់។
- ចុះស្ិរា និងវាយត្នម្លសាថនភារអន្ទម្័យតាម្ភ្ូម្ិ ខលើភ្ូម្ិខរលខៅចំនួន២០ ភ្ូម្ិ ០៤ ឃុំ និង០២

ព្ស្ុរ/ព្រុង មានអនរចូល រួម្ស្រុរ៣១៦ ន្ទរ់ ន្រស្តី១៧៦ ន្ទរ់។
- ចុះស្ព្ម្រស្ព្ម្ួល និងរំទស្
ុ ស្រម្មភារអន្ទម្័យ ស្តរ
ី ស្
ី ហគម្ន៍ដឹរន្ទំអនុវត្តអន្ទម្័យទំងព្ស្ុង

(CLTS) មាន០៦ ភ្ូម្ិ ០៣ ឃុំ និង០២ ព្ស្ុរ អនរចូលរួម្ស្រុរមានចំនួន៦៩៣ ន្ទរ់ ន្រស្តី៤៣២ ន្ទរ់។
- ចូលរួម្ស្ិកាខសាោទេរវទាយខរលការណ៍ជាត្ិ ស្តីររ
ី ម្ម វិ ស្
ី ហគម្ន៍ដឹរន្ទំអនុវត្តអន្ទម្័យទំង

ព្ស្ុង (CLTS-Guideline) ខព្កាម្អ ិរត្ីភារឯរឧត្តម្ ព្ទី ខម្ង រដឋខលខា ិការ ជាត្ំណាងដ៏េពង់េពស្់
ររស្់ឯរឧត្តម្ ជា សុផារ៉ា រដឋម្ន្រនតព្ី រស្ួងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ។
៣.៤ គ្ខប្មាងឧររាមភខសបៀងរនាទន្់ (ក្មម វិ ស្ថ
ី ច់ប្បាក្់ពលក្មម)
- គខព្មាង civil work ចំនួន ០៣ គខព្មាង ព្រមវង ១៥.៦០០ មម្៉ែព្ត្ រីភ្ូម្ខិ ររស្ំរ័រ ដល់ភ្ូម្ិចារ ឃុំ

លំទង ព្ស្ុរអនលង់មវង ជាលទធ ទលស្ខព្ម្ចាន ៨០%។
- ចុះព្ត្ួត្រិនត្
ិ យគខព្មាងសាច់ព្ារ់រលរម្មចំនួន ៤ គខព្មាង ព្រមវង ៣.០៧០មម្៉ែព្ត្ ខៅឃុំខរង ព្ស្ុរ

រន្ទៃយអំរិល ចំនន
ួ ០២ គខព្មាង និងស្ងាាត្់រនាយរារ់ ព្រុងស្ំខរាង ចំនួន០២ គខព្មាង ជាលទធ
ទលស្ខព្ម្ចាន៖

 ភ្ូម្ិខព ិវងេ ស្ងាាត្់រនាយរារ់ ព្រុងស្ំខរាង ព្រមវង ៧៨០ មម្៉ែព្ត្ ស្ខព្ម្ចាន ៩៥ %

ុ ស្ំខរាង ព្រមវង ៧៥០ មម្៉ែព្ត្ ស្ខព្ម្ចាន ៩០ %
 ភ្ូម្ិរំដល
ួ វាស្ន្ទ ស្ងាាត្់រនាយរារ់ ព្រង
 ភ្ូម្ិរងេី ឃុំខរង ព្ស្ុររន្ទៃយអំរិល ព្រមវង ៨៤០ មម្៉ែព្ត្ ស្ខព្ម្ចាន ៩៥%
 ភ្ូម្ិទំនរ់ៃមី ឃុំខរង ព្ស្ុររន្ទៃយអំរិល ព្រមវង ៨៤០ មម្៉ែព្ត្ ស្ខព្ម្ចាន ៩០%។

៤. ទិសខៅការងាររន្ត
- រនតមៃទំទូ លវជាលរខណៈេួរចំនួន០៣ មេេ ព្រមវងស្រុរ ១៧,៩ គ.ម្. ស្ថិត្ខៅរនុងឃុំអូរសាវយ និង

ុ ស្ំខរាង
ឃុំផ្អាវ ព្ស្ុរព្ត្ពំងព្ាសាទ និងស្ងាាត្់រូនខព្រៀល ព្រង
- រនតចុះអនុវត្តន៍ និងរញ្ច រគ
់ ខព្មាងសាច់ព្ារ់រលរម្មរនុង មេត្ុោ ឆ្នំ២០១៤
- ចុះវាយត្នម្លការងារជួស្ជុលអណូ ត ងស្នរ់ជាម្ួយអងគការ World Vision Cambodia
- ចុះខរើរវគគរណតុះរណា
ត ល WSUG ស្តីរីរខចចរខទស្ជួស្ជុលអណូ ត ងស្នរ់ ជាម្ួយអងគការ CIDO,

RCEDO&CDA
- ចុះព្ត្ួត្រិនត្
ិ យ និងវាយត្នម្ល ខលើការព្រត្ិរត្តអ
ិ ន្ទម្័យររស្់ស្ហគម្ន៍ រំព្ទៃវិកាខោយអងគការ

UNICEF
- ចុះព្ត្ួត្រិនត្
ិ យ និងជំរុញការសាងស្ង់រងគន់អន្ទម្័យខៅតាម្ព្គួសារររស្់គខព្មាងឧរត្ថម្ាខស្បៀង

រន្ទៃន់ (EFAP-AF)
- ចូលរួម្រំទុស្ស្រម្មភារអន្ទម្័យ ស្តីរីស្ហគម្ន៍ដឹរន្ទំអនុវត្តអន្ទម្័យផ្អៃល់ (CLTS) ជាម្ួយអងគ

ការព្ចា (CHHRA)
- ខរើរវគគរណតុះរណា
ត លចំនួន០២ វគគ ស្តីររ
ី ម្ម វិ ស្
ី ហគម្ន៍ដឹរន្ទំ ការអនុវត្តអន្ទម្័យផ្អៃល់ (CLTS)

ខៅដល់ជនរខងាគលស្ព្ម្រស្ព្ម្ួលអន្ទម្័យភ្ូម្ិ រំព្ទៃវិកាខោយអងគការ UNICEF
ុ រំព្ទៃវិកាខោយ
- ខរៀរចំព្រជុព្ំ ត្ីមាស្ថ្ននរ់ឃុំ ស្តីរីរម្ម វិ ទ
ី ឹរសាាត្ និងអន្ទម្័យខលើ០៥ ឃុំ ០២ ព្ស្រ
អងគការ UNICEF

