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ផែនការយទុ្ធសាស្រសតថវកិាឆ្នាំ ២០២០-២០២២ 

 របស់ព្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជជនបទ្ 

I. កសចរតីកែតើម្ 
១.១. ចរខុវិស័យ 
ថ្នការយុទធសាស្រេតសនេះានចក្ខុវេ័ិយ ចូលរមួកាត់េនាយភាពរក្ីរក្រេេ់រេជាជនសៅតំេន់ជនេទ  

និងជំរុញក្ំសណីនសេដ្ាក្ិចចជនេទឲ្យបានឆ្េ់រេ័េ សដ្ីមបសីលីក្ក្មពេ់គុណភាព និងគុណតនមៃននជីវតិរេេ់
រេជាជនជនេទឲ្យបានរេសេីរស ងី ។ 

១.២.តួនាទ្ី និងកបសររម្ម 
ថ្នការយុទធសាស្រេតសនេះ ានសេេក្ក្មម សលីក្ក្មពេ់គុណភាព និងគុណតនមៃននជីវតិរេេ់រេជាជន

សៅជនេទ   តាមរយៈការស វីឲ្យរេសេីរស ងីនូវសេដ្ឋា រចនាេមព័នធរូេវន័ត  គមនាគមន៍ និងសេវាសាធារណៈ
សៅតាមតំេន់ជនេទ អេ់រេុំខភាព ស វីឲ្យរេជាជនជនេទទទួលបានផាេុខភាព និងានជីវភាពលអរេសេីរ 
តាមរយៈការេសងកីតការងារ និងមុខរេរសដ្ីមបសីលីក្ក្មពេ់លក្ខខណឌ ជីវតិរេ់សៅឲ្យបានលអរេសេីរ ។  

១.៣.កោលបាំណង និងកោលកៅ 
ថ្នការយុទធសាស្រេតសនេះ បានតរមង់សោលសៅរេេោន នឹងថ្នការយុទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ

២០១៩-២០២៣ រេេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល និងសោលសៅអភិវឌ្ឍន៍រេក្េសដ្ឋយចីរភាពក្មពុជាឆ្ន  ំ២០៣០ ។   

 កោលបាំណង 
ថ្នការយុទធសាស្រេតសនេះ ានសោលេំណងថរេកាៃ យតំេន់ជនេទននរពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា ជា

តំេន់អភិវឌ្ឍន៍រេក្េសដ្ឋយនិរនតរភាព សដ្ឋយានសេដ្ឋា រចនាេមព័នធរគេ់រោន់រេទក់្រក្ឡាោន សៅតាម
ជនេទ ។ ស វីឲ្យរេជាជនជនេទ ទទួលបានការអេ់រេុំខភាពអនាម័យ រេ់សៅក្នុងេរសិាា នសាអ ត ាន
ការងារ និងមុខរេរេមរមយ ។    

 កោលកៅ   
សោលសៅចមបងននថ្នការយុទធសាស្រេតសនេះ សដ្ីមបសីលីក្ក្មពេ់គុណភាព និងគុណតនមៃននជីវតិរេ់សៅ

រេេ់រេជាជនជនេទរេក្េសដ្ឋយេរោិេ័នន ទងំថ្នក្សេដ្ាក្ិចច េងគម និងវេប ម៌។ ទិេសៅេំខាន់ៗនន
ថ្នការយុទធសាស្រេតានដូ្ចតសៅ៖ 
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 ជំរុញ និងសលីក្ទឹក្ចិតតមស្រនតីរាជការរក្េួងអភិវឌ្ឍន៍ជនេទឲ្យទទួលបានការេណតុ េះេណាត ល
ជំនាញោ៉ា ងតិច ៨០សា៉ា ងក្នុងមួយឆ្ន េំរាេ់មស្រនតីាន ក់្ៗ 

 សាា េនាឲ្យបាន្ៃូវជនេទរេថវង១,០០០ គ.ម នងិ្ៃូវចាក់្សៅេ ូរេថវង ៥៥០ គម  
 ថែទ ំជួេជុល ថក្លមអ្ៃូវជនេទរេថវងឲ្យបានរេថវង ១២,០០០ គ.ម   
 េសរមចឲ្យបាននូវសោលសៅរមួ៩០%ននការ្គត់្គង់ទឹក្សាអ ត  និងសលីក្ក្មពេ់អនាម័យជនេទ 
សៅឆ្ន ២ំ០២៣  

 ជំរុញសខតតោ៉ា ងតិចចំនួន ០៥ ឈានសៅឈេ់េសនាោ រេង់ពាេវាលពាេកាល (ODF)  
 េសងកីតមុខរេរ និងការងារឲ្យបាន ១,៥០០នាក់្ ជូនរេជាជនជនេទសដ្ីមបសីលីក្ក្មពេ់លក្ខខណឌ
ជីវតិរេ់សៅបានលអរេសេីរ   

 េសងកីនការស្ោរមុខងារវមិជឈការ និងវេិេមជឈការ ៥០រេុក្ េថនាមសទៀត 
 េសងកីតមជឈមណឌ លេណតុ េះេណាត លជំនាញមូលដ្ឋា នចល័តចំនួន ១០ក្ថនៃង 
 សាងេង់ទីទួលេុវតាិភាពការពារសរោេះ មមជាតិេថនាមចំនួន ២០ក្ថនៃង 
 ស វីេចចុេបននភាពគណៈក្ាម  ិការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ ៥០០ភូមិ 
 ក្ំណត់អតតេញ្ហញ ណេេគមន៍ជនជាតិសដ្ីមភាគតិចឲ្យបាន ២០០េេគមន៍   
 េនតចូលរួមក្មមវ ិីថក្ទរមង់ការរគេ់រគងេិរញ្ញវតាុសាធារណៈដ្ំណាក់្កាលទី៣ និងទី៤ ជា 
មួយរក្េួងសេដ្ាក្ិចច និងេរិញ្ញវតាុ ។ 

១.៤.លទ្ធែលសកព្ម្ចបានរនុងឆ្នាំ២០១៨ ក ៀបនឹងសូចនារររនុងឆ្នាំ 

 រម្មវិ ីទី្១៖ បនតផថទាំ និងផរលម្អកហដ្ឋនរចនាសម្ព័នធជនបទ្  
គសរាងវនិិសោគផាោ ល់ ឆ្ន ២ំ០១៨ ានចំនួនេរុេ ១០៥ គសរាង រេថវងេរុេ ៤៧៦ គ.ម សាព ន

សេតុងចំនួន ២៦ ក្ថនៃង រេថវងេរុេ ១ ៣១១ម នងិេំណង់េិលបការយ ចំនួន ៥៤៣ក្ថនៃង ក្នុងសនាេះាន 
្ៃូវសៅេ ូរេថវង ៨២,៣៥ គ.ម ។ ្ៃូវសេតុងរេថវង ៦,៧៤គ.ម ។ ្ៃូវរកាលរក្ួេរក្េមរេថវង ៣៨៦,៩១ 
គ.ម ។ សាព នសេតុង ២៦ក្ថនៃងរេថវង ១ ៣១១ម ។ េំណង់េិលបការយចំនួន ៥៤ ក្ថនៃង រតូវបានអនុវតត។ 
គសរាងថែទំ្ ៃូ វលក្ខណៈខួេ ឆ្ន ២ំ០១៨ ាន្ៃូវរកាលរក្ួេរក្េមចំនួន ៨០ថខស រេថវងេរុេ ៤៩០,៤៩ គ.ម 
និងេំណង់េិលបការយ ចំនួន ១៤២ក្ថនៃង ។ គសរាងថែទំ្ ៃូវលក្ខណៈរេចាាំនចំនួន ១៩២ ថខស រេថវង
េរុេ ១ ៥៦៧,៥៩គ.ម ក្នុងសនាេះាន ្ៃូវរកាលរក្ួេរក្េមរេថវង ១ ០១៣,៦១គ.ម ។ ្ៃូវសៅេ ូរេថវង 
៥៥៣,៩៨គ.ម ្ៃូវសេតុងរេថវង ១៥,៨០គ.ម ។ គសរាងជួេជុលេនាោ ន់អនុវតតបានរេថវង ២៦៧,៩៥ គ.ម 
និងលូមូល ចំនួន ២៦ក្ថនៃង លូរេអេ់ចំនួន ០១ក្ថនៃង និងសាព នចំនួន ០១ក្ថនៃង រតូវបានេសរមចតាម
ថ្នការ ១០០% ។ បានចុេះរេង់ទិននន័យថខស្ ៃូ វជនេទរេចាឆំ្ន  ំចំនួន ៣០២ ថខស សេមីនឹង ៧០២,៩២គ.ម ។ 
បានស វីេចចុេបននភាពថខស្ៃូ វជនេទរេចាឆំ្ន  ំចំនួន ៣១៦ថខស សេមីនឹង ២ ៤០០,៣៥គ.ម ។ 
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 រម្មវិ ីទី្២៖ កលើររម្ពស់គុណភារថ្នការែតល់កសវាសាធារណៈជនបទ្ 

ក្មមវ ិីទី២ ានអនុក្មមវ ិីចំនួន ៥ ានសោលសៅជរមុញសលីក្ក្មពេ់គុណភាពសេវាសាធារណៈសៅ 
តាមតំេន់ជនេទឲ្យបានលអរេសេីរ ក្នុងសនាេះានសេវា្គត់្គង់ទឹក្សាអ ត សេវាអេ់រេុំខភាពអនាម័យ 

ជនេទ   អភិវឌ្ឍន៍ចរមុេះេរាេ់េេគមន៍ជនេទ ការងារអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ាក្ិចចជនេទ និងអភិវឌ្ឍន៍ អភិរក្ស 
ការងាររគេ់រគង និងអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិសដ្ីមភាគតិច ។ លទធ្លេសរមចបានក្នុងឆ្ន ២ំ០១៨ាន អណដូ ង
េនេ់ចំនួន ១ ០២៧អណដូ ង រតូវបានសាងេង់ ។ អណដូ ងេនេ់ ចំនួន ៣៤០អណដូ ង រតវូបានជួេជុលឲ្យ
ដ្ំសណីរការស ងីវញិ ។ រេេះចំនួន ១៨ ក្ថនៃងរតូវបានសាងេង់ជូនេេគមន៍ និងរេេះទឹក្ចំនួន០៨ 
ក្ថនៃងស្សងសទៀតរតូវបានសាត រស ងីវញិ ។ អាងរតងទឹក្សភៃៀងចំនួន ៣៣អាង រតូវបានសាងេង់ែមីេថនាម
សទៀត ។ សាដ ររេឡាយចំនួន ០២ថខស រេថវង ៣ ០០០ថមរតជូនក្េិក្រសៅសខតតតបូងឃមុ ំ។  ុងចសរាេះចំនួន 
២ ៣៧០  ុង រតូវបានថចក្តាមរគួសាររក្ីរក្ និងរេព័នធថចក្ចាយទឹក្តាមទុសោចំនួន ០២ រេព័នធរតូវបាន
សាងេង់រចួរាល់េរាេ់សរេីតាមភូមិ  ។  

េងគន់អនាម័យចាក់្ទឹក្តាម្ោេះឯក្ជនចំនួន ៩២៨ េងគន់ រតូវបានសាងេង់ និង្តល់ជូនរេជាជន
រចួរាល់ និងេងគន់អនាម័យចាក់្ទឹក្តាមទីសាធារណៈចំនួន ០៨េងគន់ ក៏្រតូវបានសាងេង់រចួសេយី្ង
ថដ្រ ។ ចានេងគន់ចំនួន ១ ៥៩២ រតូវបានេដ្ិភាគជូន្ោេះឯក្ជនសដ្ីមបសីាងេង់សដ្ឋយខៃួនឯង និងចាន
េងគន់ចំនួន ០៣ រតូវបាន្តល់ជូនេរាេ់សាងេង់េងគន់សាធារណៈ ។ រេជាជនចំនួន ១៤៨ នាក់្ រតូវ
បានអេ់រេុំខភាពអនាម័យ ការរេ់សៅសាអ ត ។ បានពនយល់ថណនារំេជាពលរដ្ាអំពីសារៈេំខាន់ននការ
សាងេង់េងគន់អនាម័យក្នុងសខតតសោលសៅចំនួន ១៣ រមួានសខតតក្ំពត ក្ំពង់ចាម ក្ំពង់េពឺ េោឹងថរតង 
ក្ំពង់ឆ្ន ងំ សកាេះកុ្ង សេៀមរាេ បាត់ដ្ំេង សាវ យសរៀង ឧតតរានជ័យ រក្សចេះ នេ៉ាលិន និងសខតតរពេះេីេនុ ។ 
បានេំ្ុេការសាងេង់េងគន់អនាម័យដ្ល់េេគមន៍តាមភូមិសោលសៅសៅក្នុងសខតតរក្សចេះ កំ្ពង់េពឺ 
ក្ំពង់ចាម ក្ំពង់ឆ្ន ងំ ក្ំពត សាវ យសរៀង សកាេះកុ្ង នេលិន បាត់ដ្ំេង េោឹងថរតង និងសខតតឧតតរានជ័យ ។ 
បានសរៀេចំយុទធនាការ្សពវ្ាយអនាម័យសៅក្នុងសខតតសោលសៅទងំ១៤ រមួានសខតតរពេះេីេនុ ក្ំពត 
សកាេះកុ្ង សេៀមរាេ រក្សចេះ ក្ំពង់េពឺ ក្ំពង់ឆ្ន ងំ នេ៉ាលិន បាត់ដ្ំេង េោឹងថរតង ឧតតរានជ័យ សាវ យសរៀង 
តបូងឃមុ ំនិងសខតតក្ំពង់ចាម ។ បានចុេះអនុវតតការសលីក្ក្មពេ់អនាម័យសៅតំេន់េំណង់មិនសរៀេរយ ចំនួន 
០៦ សលីក្ ានអនក្ចូលរមួេរុេ ចំនួន ៦៦១ នាក់្ ។ 

េណតុ េះេណាត លពរងឹងេមតាភាព គ.អ.ភ េតីពីតួនាទីភារក្ិចច និងការស វីថ្នការេក្មមភាពអភិវឌ្ឍន៍
ភូមិចំនួន ១១១វគគ ក្នុងភូមិសោលសៅចំនួន ៧៧៧ភូមិ ានេិកាខ កាមចូលរមួេរុេ ៣ ៨៨៥នាក់្ ។ ស វី
េចចុេបននភាព គ.អ.ភ បានចំនួន ៥ ៤៣៧ភូមិ ក្នុងសនាេះ ភូមិានេក្មមភាពចំនួន ៣ ៣២២ភូមិ ភូមិោម ន
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េក្មមភាពចំនួន ១ ៦៦៨ភូមិ ភូមិានអងគការោរំទចំនួន ២១ភូមិ ផាៃ េ់េតូរេាជិក្ភាពែមីចំនួន ៤ ៧៨២ 
នាក់្ ននភូមិេចចុេបននភាព ។ បាន្តល់កូ្នសឈេូីេថ្ៃចរមុេះចំនួន ២ ៨០០សដ្ីម កូ្នសឈចីរមុេះចំនួន ៤០០ 
សដ្ីម ពូជាន់ចំនួន ៥០០ក្ាល ពូជរតីចំនួន ១៥ ០០០ក្ាល  និងរេេះចិញ្ច ឹមរតីជាលក្ខណៈរគួសារ
ចំនួន ៥០រេេះ សៅភូមិចំនួន ០៥ភូមិ ក្នុងសខតតចំនួន ០៤ គឺ សខតតក្ំពង់េពឺ ក្ំពង់ឆ្ន  ំនរពថវង និងសាវ យសរៀង ។ 
េណដុ េះេណាដ លដ្ល់រគួសារេេគមន៍េដីពី េួនដ្ណំារំគួសារ និងរសេៀេស វីជីក្ំេ៉ាុេដិ៍ចំនួន ១៦េេគមន៍ 
ចូលរមួេរុេចំនួន ៤៨០នាក់្ រេីចំនួន ២៥៣នាក់្ ។ ្ដល់ពូជេថនៃចរមុេះដ្ល់រគួសារេេគមន៍ចំនួន 
៦៦០រគួសារ ។ បានេណតុ េះេណាត ល េតីពីការសរតៀមេងាក រ និងកាត់េនាយសរោេះមេនតរាយក្នុងេេគមន៍ 
ចំនួន ១៣វគគ សៅសខតតក្ំពង់េពឺ សេៀមរាេ េនាោ យានជ័យ និងសខតតក្ំពត ានអនក្ចូលរមួេរុេចំនួន 
៤៥៥នាក់្ ក្នុងសនាេះានរេីចំនួន ១៦០នាក់្ ។ មជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍ជនេទសខតតក្ំពង់េពឺ បានសេីក្វគគ
េណដុ េះេណាដ ល ចំនួន ០៨មុខជំនាញាន ២៦វគគ េិកាខ កាម ៧៣៣នាក់្ រេី ៣៣៥នាក់្ ។  មជឈមណឌ ល
អភិវឌ្ឍន៍ជនេទសខតតតាថក្វបានសេីក្វគគេណតុ េះេណាត លជំនាញវជិាា ជីវៈទងំសៅក្នុងមជឈមណឌ ល និងសរៅ
មជឈមណឌ ល បានចំនួន ៣៤ វគគ េិកាខ កាមេរុេចំនួន ៦៨០នាក់្ រេី ចំនួន ៣១៣នាក់្ ។ 

បានចុេះពិនិតយ និងតាមដ្ឋនការអនុវតតគសរាងេិេបក្មម្លិតសាេ ូ សៅសខតតក្ំពង់ ំ ។ បានសរៀេចំ
េិកាខ សាលាេតីពី នវានុវតតន៍េិរញ្ញវតាុេរាេ់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ាក្ិចចជនេទ សៅសខតតសាវ យសរៀង ។ បានេណតុ េះ
េណាត លការស វីេិេបក្មម្លិតសាេ ូ សៅសខតតក្ំពង់ ំ និងសខតតក្ំពង់ឆ្ន ងំ ។ បានសរៀេចំេិកាខ សាលាេតីពី
ការសរៀេចំគសរាងការអភិវឌ្ឍសេដ្ាក្ិចចជនេទសៅសខតតមណឌ លគីរ ី។ បានសរៀេចេំិកាខ សាលាេតីពីការផាៃ េ់ 
េតូរេទពិសសា ន៍សជាគជ័យ និងេញ្ហា រេឈមរេេ់េេគមន៍េនសរំបាក់្ សៅសខតតក្ំពង់ឆ្ន ងំ ។ បានសរៀេចំ
ពិ ីតាងំពិព័រណ៍ពាណិជាក្មម្លិត្លថខមរ សៅសខតតតបូងឃមុ ំនិងសខតតក្ំពង់ឆ្ន ងំ ។ បានសរៀេចំេិកាខ សាលា
្សពវ្ាយពីគំនិត្តួចស្តីម និងការរគេ់រគងអាជីវក្មមខាន តតូច សៅសខតតសពា ិ៍សាត់ ។ 

បានចូលរមួក្ិចចរេជុំសពញអងគ េតីពីការពិនិតយ ពិភាក្ា និងអនុម័តសលីសេចក្តីរពាងេទេញ្ហា ន្ោក្នុង
រេេ់េេគមន៍ជនជាតិសដ្ីមភាគតិច ពនង សរៅ និងរគឹង ចំនួន ០៨េេគមន៍ សៅសខតតេោឹងថរតង និង
សខតតរតនគិរ ី ។ បានចូលរមួក្ិចចរេជុំ េិក្ាភូមិសោលសៅថដ្លរតូវេសងកីតេេគមន៍ជនជាតិសដ្ីមភាគតិច
ព័រ និងក្ួយ ចំនួន ០៥េេគមន៍ សៅសខតតសពា ិ៍សាត់ និងសខតតក្ំពង់ ំ ។ បានចូលរមួចុេះេិក្ា និងវាយ
តនមៃេឋមសលីគសរាងេសងកីតសារមនោីរជាតិ ជនជាតិសដ្ីមភាគតិច សលីដ្ីទំសនរទំេំ ០៥េចិតា េាិតសៅ
សខតតមណឌ លគិរ ី។  បានសរៀេចំទិវាអនតរជាតិជនជាតិសដ្ីមភាគតិចពិភពសលាក្សលីក្ទី ២៤ សៅសខតតរពេះវហិារ 
ពិនិតយ និងវភិាគរាល់ឯក្សាររសាវរជាវ ថក្េរមួលអក្ខរាវរុិទធ វាក្យេ័ពោ និងឃ្លៃ  និងេញ្ចូ លឯក្សារសៅក្នុង
រេព័នធទិននន័យ ។ 
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 រម្មវិ ីទី្៣៖ ការអភិវឌ្ឍ នធានម្នុសស និងរព្ងឹងសាថនប័ន 
ឆ្ន  ំ២០១៨ មស្រនតីរាជការរក្េខណឌ េរុេានចំនួន ១ ៨២៩ នាក់្ សរេៀេស ៀេនឹងចំនួនមស្រនតីរាជការ 

កាលពីឆ្ន  ំ ២០១៧ គឺានការសក្ីនស ងីចំនួន ៦៨នាក់្។ រក្េួងបានទទួលលិខិតចូលចំនួន ១ 
០៥៦ ចាេ់ លិខិតសចញសរៅរក្េួងចំនួន ១ ៤២៦ចាេ់ ចុេះសលខរេកាេ និងសេចក្តីេសរមចនានា 
ចំនួន ១៣៧ចាេ់ និងចុេះសលខលិខិតសេេក្ក្មមចំនួន ៥ ០៨៩ចាេ់ ។ ទទួលបានេំសណី េំណូមពរ
រេេ់រេជាពលរដ្ាសៅមូលដ្ឋា នតាមរយៈសវទិកាសាធារណៈថ្នន ក់្ជាតិេរុេ ចំនួន ១៨៨ក្រណី សដ្ឋេះរសាយ
ជូនរេជាពលរដ្ាបានចំនួន ៣៤ក្រណី ។ រក្េួងបានអនុវតតចំណាយចរនតេរុេចំនួន ១១៨ ៨០៦ ៧២៤ 
៣១៨  សរៀល  សេមីនឹង ៩៨,៩២% និងចំណាយមូល នអនុវតតបានចំនួន ១៦៩ ៧៩៣ ៣២២ ៤៨០ 
សរៀល សេមីនឹង ៩៩,៨៨% ននចាេ់ែវកិា ។ បានសរៀេចំថ្នការយុទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍ជនេទឆ្ន  ំ២០១៩-
២០២៣ េរាេ់អនុវតតយុទធសាស្រេតចតុសកាណដ្ំណាក់្កាលទី៤ ។ សរៀេចំថ្នការេក្មមភាពដ្ំណាក់្
កាលទី៣ (MAP3)ក្នុងក្មមវ ិីថក្ទរមង់ការរគេ់រគងេរិញ្ញវតាុសាធារណៈឆ្ន  ំ ២០១៩ ។ សរៀេចំថ្នការ
វនិិសោគសាធារណៈ PIP ២០១៩-២០២១  ។ សរៀេចំថ្នការយុទធសាស្រេតែវកិាឆ្ន  ំ ២០១៩-២០២១ 
និងសរៀេចំថ្នការែវកិាឆ្ន  ំ២០១៩ រេេ់រក្េួងអភិវឌ្ឍន៍ជនេទ ។ ចុេះពិនិតយការអនុវតតថ្នការតាមក្មម
វ ិីឆ្ន  ំ២០១៨ និងថណនាកំារសរៀេចំថ្នការែវកិាឆ្ន  ំ២០១៩-២០២១ បានចំនួន ១០ សខតត  ។ ចុេះតាម
ដ្ឋនរតួតពិនិតយការអនុវតតថ្នការែវកិាតាមក្មមវ ិីឆ្ន  ំ ២០១៨ និងថណនាពំីការស វីេាិតិរេេ់មនោីរអភិវឌ្ឍន៍ 
ជនេទរាជធានី-សខតត ចំនួន ២៥ រាជធានី សខតត ។ ចុេះស វីការអសងកតរសាវរជាវក្រណីេណតឹ ងសរឿងអារេូវពុក្
រលួយរេេ់រេធានមនោីរអភិវឌ្ឍន៍ជនេទ សខតតបាត់ដ្ំេង ។ ចុេះស វីអ ិការក្ិចចសលីកាងាររគេ់រគងចំណូល-
ចំណាយ និងការសរេីរបាេ់ែវកិារដ្ាការយិេរសិចេទ២០១៧ សៅមនោីរអភិវឌ្ឍន៍ជនេទរាជធានី-សខតត ចំនួន 
២៣សខតត ។ ចុេះស វីេវនក្មមសលីការរគេ់រគងរដ្ាបាល ការរគេ់រគងរទពយេមបតតិរដ្ា ែវកិាតាមក្មមវ ិី ឆ្ន  ំ
២០១៧ -២០១៨ និងចុេះពិនិតយជាក់្ថេតងការងារសាងេង់ ជួេជុលអណតូ ងទឹក្ និងសាងេង់េងគន់អនាម័យ 
សដ្ឋយសរេីរបាេ់ែវកិារដ្ា សៅមនោីរអភិវឌ្ឍន៍ជនេទសខតតចំនួន ២៥  ។  

មស្រនតីចូលរមួេិកាខ សាលាក្នុង និងសរៅរេសទេេរុេ ចំនួន  ៣ ០៨៦នាក់្ ក្នុងសនាេះរេីចំនួន ៦៥៤ 
នាក់្  ចូលរមួវគគេណតុ េះេណាត លក្នុង និងសរៅរេសទេ ចំនួន ១ ២២៤នាក់្ ក្នុងសនាេះរេីចំនួន ៣២៩នាក់្  
ចូលរមួទេសនក្ិចចេិក្ាក្នុង និងសរៅរេសទេ ចំនួន ៣៩នាក់្ ក្នុងសនាេះរេីចំនួន ០៣នាក់្ ។ បានសរៀេចំ
េិកាខ សាលា្សពវ្ាយសោលនសោបាយអភិវឌ្ឍន៍ នធានមនុេស និងពិភាក្ាសេចក្តីរពាងថ្នការយុទធ
សាស្រេតការអភិវឌ្ឍ នធានមនុេស ។ សរៀេចំេិកាខ សាលាពិសរោេះសោេល់េដីពីការវាយតនមៃតរមូវការវគគ     
េណតុ េះេណាត លជាមួយមស្រនតីរក្េួងអភិវឌ្ឍន៍ជនេទ ។ សរៀេចំវគគេណតុ េះេណាត លេដីពីការសរៀេចំគសរាង   
សមសរៀនេរាេ់មជឈមណឌ ល និងមស្រនតីរក្េួងអភិវឌ្ឍន៍ជនេទ ។ បានសរៀេចំវគគេណតុ េះេណាត លេដីពី
ជំនាញក្នុងការេរមេេរមួលេិកាខ សាលា និងវគគេណតុ េះេណាត លេរាេ់មស្រនតីរក្េួងអភិវឌ្ឍន៍ជនេទ ។ 
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សរៀេចំវគគេណតុ េះេណាត លេដីពីេញ្ហញ ណទូសៅថ្នក្រេព័នធព័ត៌ានរគេ់រគងេរិញ្ញវតាុ(FMIS)េរាេ់មស្រនតី
រក្េួងអភិវឌ្ឍន៍ជនេទ ។  

 មជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍ជនេទសខតតនរពថវង បានេណតុ េះេណាត លរយៈសពលថវង និងរយៈសពលខៃី
បានចំនួន ៤៥ វគគ ថដ្លានេិកាខ កាមចូលសរៀនេរុេចំនួន ៧៤៤ នាក់្ (រេី ៤០៨ នាក់្) 

 មជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍ជនេទសខតតសាវ យសរៀង បានេណតុ េះេណាត លរយៈសពលថវង និងរយៈសពលខៃី
បានចំនួន ២៨ វគគ ថដ្លានេិកាខ កាមចូលសរៀនេរុេចំនួន ៥៩៨ នាក់្ (រេី ២៥៧ នាក់្) 

 មជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍ជនេទសខតតក្ំពង់ចាម បានេណតុ េះេណាត លរយៈសពលថវង និងរយៈសពលខៃី
ចំនួន ១៥ វគគ ានេិកាខ កាមចូលសរៀនេរុេចំនួន ៣៧៥ នាក់្ (រេី ១៤៦ នាក់្) 

 មជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍ជនេទសខតតបាត់ដ្ំេង បានដ្ំសណីរការវគគេណតុ េះេណាត លរយៈសពលថវង 
និងរយៈសពលខៃី ចំនួន ១៦ វគគ េិកាខ កាមចូលសរៀនេរុេចំនួន ២៨៩ នាក់្ (រេី ១២៥ នាក់្) 

• មជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍ជនេទសខតតសពា ិ៍សាត់ បានេណតុ េះេណាត លរយៈសពលថវង និងរយៈសពលខៃី 
ចំនួន  ២០ វគគ   ានេិកាខ កាមចូលសរៀនេរុេចំនួន ៤៦៥ នាក់្ (រេី ២៨៦ នាក់្) 
 មជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍ជនេទសខតតក្ំពតបានេណតុ េះេណាត លរយៈសពលថវង និងរយៈសពលខៃី ចំនួន 
០៩ វគគ ានេិកាខ កាមចូលសរៀនេរុេចំនួន ១៦១ នាក់្ (រេី ៣៤ នាក់្) ។ 

ចូលេិកាខ សាលាថ្នន ក់្ជាតិេដីពី ការសលីក្ក្មពេ់េិទធិអំណាចថ្នក្សេដ្ាក្ិចចេរាេ់ស្រេតី ។ ចូលរមួេិកាខ
សាលាេតីពី ការគណនាតំនលននការេស្រញ្ហា េសយនឌ័្រ សដ្ីមបេីនាំុនឹងការថរេរេួលអាកាេធាតុ និងភាព ន់ 
រេេ់ស្រេតីរក្ីរក្សៅជនេទតាមរយៈការសលីក្ក្មពេ់អនាម័យ និងការសរេីរបាេ់ទឹក្សាអ ត និងចុេះរេមូល
ទិននន័យសដ្ីមរោថេងថចក្តាមសភទ ។  បានសរៀេចំវគគេិកាខ សាលា្សពវ្ាយ េតីពី សលីក្ក្មពេ់ការយល់
ដ្ឹងពីជំងឺសអដ្េ៍ កាមសរាគ និងេុខភាពេនតពូជ ដ្ល់រេជាពលរដ្ាបានចំនួន ០៣ វគគ សៅសខតតតបូងឃមុ ំសខតត
ក្ំពង់ឆ្ន ងំ និងសខតតបាត់ដ្ំេង ានេាេភាពចូលរមួេរុេ ចំនួន ១៨៤នាក់្ ស្រេតី ៨០នាក់្ ។ ចូលរមួ
ក្ិចចរេជុំេតីពី ការេ៉ាេះពាល់ននសរគឿងសញៀនសៅសលីការរកី្រាលដ្ឋលននការឆ្ៃងសមសរាគសអដ្េ៍ ជំងឺសអដ្េ៍ ។ 
ជាលទធ្លននការអនុវតតែវកិាក្មមទងំ ៣ រក្េួងេសរមចបាន ៩៨% ននថ្នការឆ្ន ២ំ០១៨ ។  

II. លទ្ធែលសកព្ម្ចបានរនុងនតីិកាលទ្ី៥ និងបញ្ហនព្បឈម្សព្មាប់ឆ្នាំ២០១៩  
ក្នុងនីតិកាលទី៥ ននរដ្ាេភារក្េួងអភិវឌ្ឍន៍ជនេទបានអនុវតតរេក្េសដ្ឋយសជាគជ័យសលីថ្នការ 

យុទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍ជនេទ ឆ្ន ២ំ០១៤-២០១៨ សដ្ឋយបាននាំមក្នូវភាពថរេរេួលជាវជិាានអំពី
សាា នភាពជីវភាពរេ់សៅ េុខភាព អនាម័យ និងសេវាសាធារណៈស្សងៗសដ្ឋយេុខដុ្មរមយនាក្នុង
េងគមរគួសារសៅតំេន់ជនេទ ។ េមិទធ្លជាសរចីនរតូវបានរាជរដ្ឋា ភិបាល   តាមរយៈរក្េួងអភិវឌ្ឍន៍
ជនេទ្តល់ជូនរេជាជនរមួាន៖ (១) សាងេង់្ៃូវែមីរកាលរក្ួេរក្េមចំនួន ២,២៧៨គ.ម ជួេជុល 
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ថែទំ្ ៃូវរក្ួេរក្េមជាលក្ខណៈខួេ និងរេចាបំានចំនួន ៨,៦២០គ.ម សាត រស ងីវញិ្ៃូវជនេទថដ្ល
ខូចខាតសដ្ឋយទឹក្ជំនន់បានរេថវង ៥១១គ.ម ថក្លមអក្រាល្ៃូវពីរក្ួេរក្េមសៅជា្ៃូវសៅេ ូពីរជាន់
បានចំនួន ១,៦៥០គ.ម សាងេង់លូមូល លូរជងុរគេ់រេសភទបានចំនួន ៤,២៧២ក្ថនៃង សាងេង់
សាព នសេតុង និងេំណង់េសងាៀរទឹក្េរុេចំនួន ១៩៩ក្ថនៃង ដ្ឋកូំ្នសឈអីមេងខាង្ៃូវការពារទេ់ទល់
នឹងការថរេរេួលអាកាេធាតុបានចំនួន ២១៧,២៩២សដ្ីម សាងេង់ទីទួលេុវតាិភាពេរាេ់េងាក សរោេះ
មេនតរាយសដ្ឋយទឹក្ជំនន់បាន ៣ក្ថនៃង និងសាងេង់អោរមជឈមណឌ លេរាេ់រេតិេតតិការរេព័នធ
្សពវ្ាយព័ត៌ានេសស្រងាគ េះេនាោ ន់បានចំនួន ២អោរ ។ (២) ្ តល់ជូនសេវា្គត់្គង់ទឹក្សាអ ត  អេ់រេុំខភាព 
អនាម័យក្នុងការសលីក្ក្មពេ់លក្ខខណឌ ននការរេ់សៅរេេ់រេជាជនជនេទបានលអរេសេីរ  សដ្ីមបីឈាន
សៅេសរមចបាននូវទេសនវេ័ិយរេេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល ថដ្លបានក្ំណត់ថ្ន “ ឆ្ន ២ំ០២៥ រេជាពលរដ្ាសៅ
េេគមន៍ជនេទរគេ់រូេរតូវានការ្គត់្គង់ទឹក្សាអ ត និងអនាម័យរគេ់រោន់ និងរេ់សៅក្នុងេរសិាា ន
ថដ្លានអនាម័យរេក្េសដ្ឋយនិរនតរភាព ជាក់្ថេតងក្នុងការអនុវតតថ្នការអភវិឌ្ឍន៍េេេសវតសរក៍្មពុជា  
ឆ្ន ២ំ០១៥ រក្េួងបានសលីក្ថ្នការក្ណំត់យក្ការ្គត់្គង់ទឹក្សាអ តជនេទ៥០%និងអនាម័យជនេទ 
៣០%សៅក្នុងឆ្ន ២ំ០១៥ ថតជាលទធ្លរក្េួងបានេសរមច្គត់្គង់សេវាទឹក្សាអ តជនេទបាន៥០.៣%  
និងសេវាអនាម័យជនេទបាន ៥៣.៧% សលីេថ្នការថដ្លបានក្ំណត់។ ក្នុងការក្ំណត់សោលសៅែមី
៦០% ទងំសេវា្គត់្គង់ទឹក្សាអ ត និងអនាម័យជនេទ េរាេ់អនុវតតថ្នការយុទធសាស្រេតជាតិេតីពី
ការ្គត់្គង់ទឹក្សាអ ត និងការសលីក្ក្មពេ់អនាម័យជនេទឆ្ន  ំ ២០១៤-២០១៨ រក្េួងអាចនឹងេសរមច
សលីេសោលសៅសៅក្នុងឆ្ន ២ំ០១៨ សនេះសេីសោងតាមទិននន័យ(CSEC 2017)ចុងសរកាយក្នុងឆ្ន ២ំ០១៧ 
អរតារគេដ្ណត េ់ននការ្គត់្គង់ទឹក្សាអ តជនេទបានសក្ីនដ្ល់៥៨.៧%និងអនាម័យបានសក្ីនដ្ល់  
៧១.២% រចួសៅសេយី ។ (៣) ្តល់ជូនការងារ មុខរេរអាជីវក្មម េេរោេខាន តតូច និងេក្មមភាព
សេដ្ាក្ិចចជាសរចីនសទៀតសដ្ីមបផីាៃ េ់េតូរលក្ខខណឌ ជីវតិ (Life Condition Change) រេេ់រេជាជនជនេទ
ឲ្យបានកាន់ថតលអរេសេីរជាងមុន ។ រក្េួងបានអនុវតតវ ិីសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍ជនេទចរមុេះ ( Integrated 
Rural Development )  ជាសរចីនវេ័ិយដូ្ចជា េសងកីតេិេបក្មម េេរគិនខាន តតូច ម យម ក្េិក្មម        
េុខាភិបាល  ូជីេោីក្ េរសិាា ន េណតុ េះេណាត លជនំាញវជិាា ជីវៈមូលដ្ឋា ន ឥណទន និង វេ័ិយដ្នទសទៀត 
ក្នុងសោលសៅជំរុញការអភិវឌ្ឍជនេទ រេក្េសដ្ឋយេកាត នុពល និងនវានុវតតន៍ ។ រក្េួងបានេណតុ េះេណាត ល
មស្រនតីេរុេចំនួន ១៨ ៣០៨នាក់្ ក្នុងសនាេះការេណតុ េះេណាត លជំនាញស្សងៗក្នុងរេសទេបានចំនួន  
១៧,៩៧៥នាក់្  សរៅរេសទេបានចំនួន ៣៣៣នាក់្ ។  មជឈមណឌ លេណតុ េះេណាត លជំនាញវជិាា ជីវៈ  
មូលដ្ឋា នក្នុងសខតតសោលសៅចំនួន៨គឺ សខតតសាវ យសរៀង នរពថវង តាថក្វ ក្ំពង់េពឺ ក្ំពង់ចាម បាត់ដ្ំេង 
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សពា ិ៍សាត់ និងក្ំពត បានវគគេណតុ េះេណាត លជំនាញស្សងៗរមួាន ៖  ជំនាញកាត់សដ្រ ជួេជុលកុ្ំពយូទ័រ 
ជួេជុលា៉ា េុីនសដ្រ សរគឿងយនតក្េិក្មម ស វីេងាា រមឹ អ ុតេក់្ កាត់េក់្ ។ល។ េរុេបានចំនួន ៤០ 
៣៣០នាក់្ ។ រក្េួងបានសចញលិខិតទទួលសាគ ល់   អតតេញ្ហញ ណេេគមន៍ជនជាតិសដ្ីមភាគតិចបាន
ចំនួន ១៤៣េេគមន៍ ក្នុងចំសណាម ៤៥៥េេគមន៍ជនជាតិភាគតិចសដ្ីមបីងាយរេួលរគេ់រគង      
ថែរក្ាអភិវឌ្ឍន៍   និងអភិរក្ស ។ 

េញ្ហា រេឈមជាចមបងក្នុងវេ័ិយអភិវឌ្ឍន៍ជនេទរមួាន ការសក្ីនស ងីោ៉ា ងគំេុក្នូវតរមូវការ
សរេីរបាេ់្ៃូវជនេទ ការដ្ឹក្ជញ្ាូ នសលីេទមងន់ចាេ់ក្ំណត់ ការអភិវឌ្ឍសៅទីដ្ឋច់រេោល ការសក្ីន
ស ងីននការស វីចំណាក្រេុក្ថេវងរក្ការងារ ចំសណេះជំនាញមូលដ្ឋា នសៅពុំទន់េមរេេអាចេសងកីត
ការងារ ថេវងរក្ការងារស វីក្នុងេរេិទេចចុេបនន  ការយល់ដ្ឹងពីេញ្ហា េុខភាពអនាម័យសៅខវេះចសនាៃ េះជា
សរចីន ពិសេេសៅតំេន់ជនេទដ្ឋច់រេោល ការងារសយនឌ័្រ និងជនជាតិសដ្ីមភាគតិចជាសដ្ីម ។ ក្តាត
ថរេរេួលអាកាេធាតុសៅថតជាេញ្ហា រេឈមមួយ្ងថដ្រ េរាេ់សេដ្ឋា រចនាេមព័នធ្ៃូវែនល់ជនេទ និង
សេដ្ារចនាេមព័នធរូេវន័តដ្នទសទៀត ពិសេេពាក់្ព័នធដ្ល់ការខវេះខាតទឹក្សរេីរបាេ់ និងទឹក្េរសិភាគសៅរដូ្វ 
របាងំ ។ ែវកិាេរាេ់យក្សៅអភិវឌ្ឍន៍សៅានក្រមិតសៅស យីេរាេ់ការសាា េនា សាងេង់្ៃូ វែនល់
ថដ្លានរេថវងជាង ៤៥,២០០គ.ម ថដ្លជាតរមូវការចាបំាច់រេេ់រេជាពលរដ្ាជនេទសៅទូទងំ
រេសទេ ជាពិសេេសៅតំេន់ដ្ឋច់រេោល ។ ការចូលរមួរេេ់ស្រេតីក្នុងការងារអភិវឌ្ឍន៍ក៏្ទមទរឲ្យ
ានការជំរុញ និងយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក់្េថនាមសទៀត។    

       ២.១.វិធានការកោលនកោបាយអាទ្ិភាររនុងវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ ឆ្នាំ២០២០-២០២២ 
សដ្ីមបសីដ្ឋេះរសាយេញ្ហា រេឈមខាងសលី រក្េួងអភិវឌ្ឍន៍ជនេទបានដ្ឋក់្សចញជារក្េខណឌ យុទធ

សាស្រេតរយៈសពល ៥ ឆ្ន  ំ ២០១៩-២០២៣ េនត សដ្ីមបសីលីក្ក្មពេ់គុណភាព និងគុណតនមៃននជីវតិរេេ់
រេជាជនជនេទតាមរយៈយនតការអាទិភាព ០៤ ចំនុច ៖ ទី១.អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋា រចនាេមព័នធរូេវន័ត និងគមនា 
គមន៍ សដ្ឋយេសងកីនការសាា េនា ជួេជុល សលីក្ក្រមិតសេដ្ឋា រចនាេមព័នធរូេវន័ត គមនាគមន៍ និងសេវាេរាេ់
សាធារណៈជន ដូ្ចជា្ៃូវជនេទ េំណង់េិលបការយស្សងៗ សដ្ីមបដី្ល់ការដ្ឹក្ជញ្ាូ ន និងសេវាសាធារណៈ
ស្សងៗសទៀតសៅតំេន់ជនេទ ជាពិសេេតំេន់ថដ្លានេកាត នុពលសេដ្ាក្ិចចខពេ់ ។ ទ២ី.ថក្លមអ
លក្ខខណឌ ននការរេ់សៅរេេ់េេគមន៍ជនេទ ថដ្លសផាត តេំខាន់សលីការសលីក្ក្មពេ់េុខភាព អនាម័យ 
ការអេ់ររំេជាជនយល់ដ្ឹងពីការរេ់សៅសាអ ត ្ឹក្សាអ ត ភូមិឃុាំនេរសិាា នរេ់សៅសាអ ត ភូមិឃុាំនេុវតាិ
ភាព េំសៅជំរុញលក្ខខណឌ ននការរេ់សៅតាមតំេន់ជនេទឲ្យបានលអរេសេីរ តាមរសេៀេរេ់សៅថេេទំសនីេ
សៅតំេន់ជនេទ (Rural Lifestyle Condition) ។ ទ៣ី. ពិពិ ក្មមេក្មមភាពសេដ្ាកិ្ចចជនេទ  ាន
សោលេំណងរមួចំថណក្ក្នុងការចូលរមួសដ្ឋេះរសាយេញ្ហា ជីវភាពរេ់សៅរេចានំែងរេេ់រេជាជនសៅជនេទ 
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ថដ្លជាក្តាត េំខាន់េំ្ុតពុំអាចខវេះបានក្នុង ។ ការេសងកីនរបាក់្ចំណូលរេចានំែងរេេ់រេជាជនសៅជនេទ
រតូវបានរក្េួងយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក់្ោ៉ា ងខាៃ ងំ ក្នុងការសគៀគររក្ជំនួយឧេតាមភេរាេ់អនុវតតក្មមវ ិីសនេះឲ្យ
ទទួលបានសជាគជ័យសដ្ីមបរីចំំថណក្ជំរុញការកាត់េនាយភាពរក្ីរក្សៅជនេទ ។ រក្េួងានសោលសៅ
េសងកីតមជឈមណឌ លេណតុ េះេណាត លជំនាញវជិាា ជីវៈមូលដ្ឋា នឲ្យបានកាន់ថតសរចីនស ងីថែមសទៀត ពិសេេ
មជឈមណឌ លមូលដ្ឋា នចល័តសៅតំេន់ជនេទដ្ឋច់រេោ៉ា ល សដ្ីមបេីងខិតសេវា្តល់ជំនាញមូលដ្ឋា នកាន់ថត
សៅជិតភូមិ ឃុ ំរេុក្រេេ់រេជាជន ថដ្លេងកលក្ខណៈឲ្យរេជាជនានលទធភាពចូលរមួកាន់ថតសរចីនស ងីៗ  
មក្ទទួលយក្ជំនាញមួយោ៉ា ងតិច េរាេ់យក្សៅរេក្េរេរចិញ្ច ឹមជីវតិ ថដ្លទទួលបានរបាក់្ចំណូល
ខពេ់ជាងមុន ។ ជាងសនេះសទៀត រក្េួងក៍្ានសោលសៅសាងេង់្ារជនេទថដ្លជាក្ថនៃងសដ្ឋេះដូ្រ 
ទំនិញថដ្លជា្លិត្លក្នុងរេុក្ដូ្ចជា ្លិត្លក្េិក្មម េិេបក្មម និងសេវក្មមស្សងៗសទៀតថដ្ល
រេជាជន្លិតបាន ។ សរៅពីសនេះ រក្េួងនឹងចូលរមួ្សពវ្ាយឲ្យរេជាជនចូលរមួោ៉ា ងេក្មមក្នុងក្មមវ ិី
សនេះ រពមទងំ្តល់ការសលីក្ទឹក្ចិតតជាក្មចីថដ្លានអរតាការរបាក់្ទេស វីជាទុនេសងកីតមុខរេរ និងចលនា
ឲ្យរេជាជនោរំទ្លិត្លក្នុងរេុក្សដ្ីមបចូីលរមួសលីក្ទឹក្ចិតតដ្ល់្លិត្លរេេ់ថខមសយងី ។ ទី៤. សេ
វាោរំទរដ្ាបាល េិរញ្ញវតាុ  និងកិ្ចចការទូសៅ  ជាក្មមវ ិីេសងកីតស ីងេរាេ់្តល់សេវាស្សងៗោរំទដ្ល់ក្មមវ ិី
ទងំ៣ ខាងសលីឲ្យទទួលបានសជាគជ័យ ។ ក្មមវ ិីសនេះ ានសោលេំណងេសងកីនរេេិទធភាព តាៃ ភាព និង
គណសនយយភាព ក្នុងការសរេីរបាេ់ែវកិាឲ្យចំសោលសៅ េសរមីដ្ល់សោលេំណងសោលនសោបាយរេេ់
រក្េួងក៏្ដូ្ចជាសោលនសោបាយរេេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល្ងថដ្រ ។  ការអនុវតតក្មមវ ិីក្ំថណទរមង់ការរគេ់រគង
េរិញ្ញវតាុសាធារណៈ ក្ំថណទរមង់រដ្ាបាលសាធារណៈ និងក្ំថណទរមង់វមិជឈការ និងវេិេមជឈការរតូវបាន
ដ្ឋក់្េញ្ចូ លក្នុងក្មមវ ិីសនេះ្ងថដ្រ ថដ្លេំសៅដ្ល់ការពរងឹងេមតាភាពមស្រនតីក្នុងការអនុវតតគសរាងថ្នការ 
ែវកិាក្មមវ ិីរេចាឆំ្ន ឲំ្យទទួលបានសជាគជ័យ ។   

 
២.២.យុទ្ធសាស្រសត 

សដ្ីមបេីសរមចបានទិេសៅជាយុទធសាស្រេតខាងសលី រក្េួងអភិវឌ្ឍន៍ជនេទបានក្ំណត់យុទធសាស្រេត
អាទិភាពចំនួន ០៤ ដូ្ចខាងសរកាម៖  
 យុទធសាស្រេតទី១៖  សាា េនា សលកី្ក្រមិតសេដ្ឋា រចនាេមពន័ធរូេវន័ត និងគមនាគមន៍សៅជនេទ 
 យុទធសាស្រេតទី២៖  ថក្លមអលក្ខខណឌ ននការរេ់សៅរេេរ់េជាជនសៅតាមេេគមន៍ជនេទ 
 យុទធសាស្រេតទី៣៖  ជំរញុពិពិតក្មមេក្មមភាពអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ាកិ្ចចរគសួារសៅជនេទ  
 យុទធសាស្រេតទី៤៖  េរមេេរមលួោរំទដ្លក់ារងាររដ្ាបាល េរិញ្ញវតាុ និងកិ្ចចការទូសៅក្នុងរក្េងួ 
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     ២.៣. កោលបាំណងកោលនកោបាយ 
សដ្ីមបរីមួចំថណក្អនុវតតសោលនសោបាយតាមវេ័ិយ ពិសេេសោលនសោបាយរមួរេេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល 

សដ្ីមបកី្ំសណីន ការងារ េម ម៌ និងរេេិទធភាព េំសៅេសរមចឲ្យបាននូវសោលសៅកាត់េនាយភាពរក្ីរក្ 
និងសលីក្ក្មពេ់លក្ខខណឌ រេ់សៅ រេេ់រេជាជនជនេទឲ្យបានលអរេសេីរ រក្េួងអភិវឌ្ឍន៍ជនេទាន
សោលេំណងសោលនសោបាយដូ្ចខាងសរកាម៖  

កោលបាំណងកោលនកោបាយ បកព្ម្ើឲ្យកោលកៅយុទ្ធសាស្រសតណាម្ួយ 
និងវិធានការកោលនកោបាយអវីែលះ
របស់រាជរដ្ឋនភិបាល 

សថិតរនងុវសិ័យណាម្ួយ កៅរនុង
ផែនការយុទ្ធសាស្រសតអភវិឌ្ឍន៍ជាតិ
ឆ្នាំ ២០១៩-២០២៣ 

សលីក្ក្មពេ់គុណភាព និងគុណតនមៃ
ននជីវតិរេ់សៅរេេ់រេជាជនជនេទ
រេក្េសដ្ឋយេរោិេន័ន ទងំថ ន្ក្
សេដ្ាកិ្ចច េងគម និងវេប ម។៌  

 យុទធសាស្រេតចតុសកាណដ្ណំាក់្កាលទ៤ី ចតុ
សកាណទី៤ មុទំី១ ការសលីក្ក្មពេ់ក្េិក្មម នងិ
ការអភិវឌ្ឍជនេទ  

 ចតុសកាណទី២ ការស វពីិព ិក្មមសេដ្ាក្ិចច មុំទ១ី 
ការថក្លមអរេព័នធ ូជេីោីក្ ,សលីក្ក្មពេ់ការត
ភាា េ់ថ្នក្ដ្កឹ្ជញ្ាូ ន ថ្នមពល និងឌ្ីជែីល   

 ចតុសកាណទី៣ ការសលីក្េោួយវេ័ិយឯក្ជន 
និងការងារ  

 ចតុសកាណទី១ ការអភិវឌ្ឍ នធានមនុេស  
 

 សេដ្ឋា រចនាេមពន័ធ ការតភាា េថ់ ន្ក្ដឹ្ក្
ជញ្ាូ ន  

 េសងកីតការងារ េេរោេ និងមុខរេរ  
 េរសិាា ន និងការថរេរេួលអាកាេធាតុ   
 អភិវឌ្ឍន ៍នធានមនុេស ពរងឹង 
េមតាភាព 
 

 

III. ការករៀបចាំរម្មវិ ី  
សដី្មបអីនុវតតយុទធសាស្រេតទងំ ៤ ដូ្ចបានសរៀេរាេ់ខាងសលីឲ្យានរេេិទធភាព រក្េួងបានថរេកាៃ យយុទធ

សាស្រេតទងំសនេះសៅជាក្មមវ ីិេរាេ់យក្សៅអនុវតតជាក់្ថេតង ៖ 
រម្មវិ ីទ្ី១ ៖  អភិវឌ្ឍកហដ្ឋនរចនាសម្ព័នធរូបវ័នត និងគម្នាគម្ន ៍
រម្មវិ ីទ្ី២ ៖  ផរលម្អលរខែណឌថ្នការរស់កៅរបស់សហគម្ន៍ជនបទ្  
រម្មវិ ីទ្ី៣ ៖  រិរិ រម្មសរម្មភារកសដ្ឋរិចចជនបទ្  
រម្មវិ ីទ្ី៤  ៖  កសវាោាំព្ទ្រដ្ឋបាល ហិរញ្ញវតថុ និងរិចចការទ្ូកៅ 

 
១-រម្មវិ ីទ្ី១ ៖ អភិវឌ្ឍកហដ្ឋនរចនាសម្ព័នធរបូវ័នត និងគម្នាគម្ន ៍

 

ក្នុងរេសទេក្ំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ការក្សាងសេដ្ាក្ិចចជាតិ ការអភិវឌ្ឍេងគមរតូវបាន្ារភាា េ់ោន ោ៉ា ង
ជិតេនិទធសៅនឹងសេដ្ឋា រចនាេមព័នធសាធារណៈ េរាេ់េសរមីដ្ល់ការដ្ឹក្ជញ្ាូ ន Logistic និងទំនាក់្ទំនង
សាធារណៈជាេណាត ញ Network សដ្ីមបផីាៃ េ់េតូរទំនិញ ្លិត្លក្េិក្មម ពាណិជាក្មម សេវាក្មម ។ល។ 
រវាងទីរក្ុង និងជនេទ ឬរវាងជនេទនិងជនេទសដ្ីមបថីេវងរក្ទី្ារលក់្្លិ្លក្េិ្លថដ្លជាតរមូវ
ការរេចានំែងរេេ់រេជាពលរដ្ាក្នុងរេសទេ ។ សេដ្ឋា រចនាេមព័នធគមនាគមន៍ជនេទ ក្ំពុងសដ្ីរតួនាទីោ៉ា ង
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េំខាន់ក្នុងការភាា េ់ទំនាក់្ទំនងរវាងអនក្្លិតនឹងឈមួញក្ណាត ល ថដ្លជាកាតាលីក្រេំខាន់ក្នុងការ
ជំរុញឲ្យានក្ំសណីនសេដ្ាក្ិចចជាតិ ពិសេេសៅតំេន់ជនេទ ។ សេដ្ឋា រចនាេមព័នធរូេវន័តជនេទាន
សរចីនដូ្ចជា ៖ ្ៃូ វគមនាគមន៍ សាលាសរៀន មនោីរសពទយ េំណង់ធារាសាស្រេត សាព ន  អណតូ ងទឹក្ រេេះទឹក្ 
្ារជនេទ អគគិេនី េណាត ញទឹក្សាអ ត េងគន់អនាម័យសាធារណៈ េងគន់អនាម័យឯក្ជន ។ល។ ថដ្ល
ជាតរមូវការរេចានំែងរេេ់រេជាជនជនេទ ។  ក្នុងេណាត សេដ្ឋា រចនាេមព័នធសាធារណៈទងំអេ់សនេះ 
រក្េួងអភិវឌ្ឍន៍ជនេទទទួលខុេរតូវថតសលី ្ៃូវជនេទ េំណង់សាព ន េំណង់្ារ រេេះទឹក្ រេឡាយ
ទឹក្ខាន តតូច អណតូ ងទឹក្ រេព័នធថចក្ចាយទឹក្តាមទុសោ ថតេ៉ាុសណាណ េះ ។  រក្េួងអភិវឌ្ឍន៍ជនេទនឹងេនត
សាា េនា និងថក្លមអ្ៃូវជនេទថចក្សចញជាេីរេសភទ ំៗាន ្ៃូវរកាលរក្ួេរក្េម ្ៃូវរកាលសៅេ ូពីរ
ជាន់ និង្ៃូវសេតុងថដ្លអាច ន់នឹងការដ្ឹក្ ងន់ និងានភាព ន់នឹងការថរេរេួលអាកាេធាតុ សដ្ីមបី
ជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ាក្ិចច េងគម និងវេប ម៌សៅតាមជនេទ ។ ក្នុងថ្នការយុទធសាស្រេតែវកិាឆ្ន ំ
២០២០-២០២២ ខាងមុខសនេះ រក្េួងានេក្មមភាពអាទិភាពេំខាន់ៗដូ្ចខាងសរកាម៖  

 េនតការងារសាងេង់ ជួេជុល ថែទំ្ ៃូវជាលក្ខណៈខួេ សលី្ៃូវជនេទក្រាលរក្ួេរក្េម 
 េនតការងារសាងេង់ និងថក្លមអក្រាល្ៃូវពីរក្ួេរក្េមសៅជា្ៃូវរកាលសៅេ ូពីរជាន់ 
 េនតសាងេង់្ៃូវរកាលសេតុងសៅតំេន់ថដ្លរងនូវ្លេ៉ាេះពាល់ការថរេរេួលអាកាេធាតុខាៃ ងំ 
 េនតសរៀេចំដ្ំសណីរការស្ោរមុខងារការថែទំ្ ៃូវជនេទជាលក្ខណៈរេចាសំៅឲ្យថ្នន ក់្សរកាមជាតិ 
 សាងេង់រេព័នធធារាសាស្រេតខាន តតូច ដូ្ចជារេឡាយសរសាចរេព ទំនេ់ទឹក្ សាព ន េំណង់
សាោ ក់្ទឹក្ និងេំណង់េិលបការយស្សងៗ  

 េនតអភិវឌ្ឍន៍រេព័នធរគេ់រគងេញ្ា ីសារសពីភ័ណឌ  និងមូលដ្ឋា នទិននន័យ្ៃូវជនេទននរពេះរាជាណា
ចរក្ក្មពុជាឱ្យកាន់ថតានរេេិទធិភាពខពេ់ ថដ្លអាចានលទធភាពក្នុងក្សាងថ្នការក្ំណត់   
អាទិភាពថខស្ៃូវ និងក្សាងថ្នការែវកិាេរាេ់ការងារសាា េនា ជួេជុល និងថែទំ្ ៃូវជនេទ  

 

ក្មមវ ិីទី១ ានអនុក្មមវ ិីចំនួន ៤ និងចសងាក មេក្មមភាពចំនួន ៨ និងេក្មមភាព ១៥០ ដូ្ចខាង
សរកាម៖ 
១.១.អនុរម្មវិ ីទ្ី១ ៖ ការជួសជុលផថទាំ និងររាគុណភារែលូវជនបទ្ 

 ១.១.១.ច.េទី១៖ការទំ្ ៃូវជាលក្ខណៈខួេ 
 ១.១.២.ច.េទ២ី៖ការទំ្ ៃូវជាលក្ខណៈរេចា ំ
 ១.១.៣.ច.េ.ទ៣ី៖ការជួេជុល្ៃូវជាលក្ខណៈេនាោ ន់ 

១.២.អនុរម្មវិ ីទ្ី២ ៖ ការរព្ងីរវិសាលភារថ្នការសាថនបនា កលើររព្ម្ិតកហដ្ឋនរចនា
សម្ព័នធែលូវជនបទ្ 
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 ១.២.១.ច.េទី១ ៖ ការសាា េនា និងថក្លមអ្ៃូវជនេទ(ជំពូក្២១) 
 ១.២.២.ច.េទី២ ៖ ការសាា េនាេំណង់េិលបការយ 
 ១.២.៣.ច.េទី៣ ៖ ការរាេ់ចំនួនចរាចរណ៍ 

១.៣.អនុរម្មវិ ីទ្ី៣ ៖ ការករៀបចាំបញ្ជីសារករើភណឌ័ និងម្ូលដ្ឋននទ្ិននន័យែលូវជនបទ្ 

 ១.៣.១.ច.េទី១ ៖ ការសរៀេចំេញ្ា ីសារសពីភណឌ័ ្ៃូវជនេទ 
 ១.៣.២.ច.េទី២ ៖ ការសរៀេចំថ្នទី្ៃូវជនេទ 

១.៤.អនុរម្មវិ ីទី្៤ ៖ ការែតល់កសវាកហដ្ឋនរចនាសម្ព័នធរូបវ័នតជនបទ្ កដ្យម្នទីរជាំនាញ ២៥ 
 

 ១.៤.១.េ.ក្ទី១ ៖ ការងារថែទំ្ ៃូ វជនេទជាលក្ខណៈរេចា ំ
 ១.៤.២.េ.ក្ទី២ ៖ ការងារថែទ ំជួេជុលសាព ន និងសេដ្ឋា រចនាេមព័នធជនេទ 
 ១.៤.៣.េ.ក្ទី៣ ៖ ការងារថែទំ្ ៃូវទេ់ទល់នឹងការថរេរេួលអាកាេធាតុ(ដ្ឋកូំ្នសឈី) 
 ១.៤.៤.េ.ក្ទី៤ ៖ ការរាេ់ចំនួនចរាចរណ៍ោនយនត 
 ១.៤.៥.េ.ក្ទី៥ ៖ ការសាងេង់ទីទួលេុវតាិភាព 
 ១.៤.៦.េ.ក្ទី៦ ៖ រតួតពិនិតយការដ្ឹក្ជញ្ាូ នសលីេទំងន់សលី្ៃូវជនេទ 

 
២.រម្មវិ ីទ្ី២ ៖ ផរលម្អលរខែណឌថ្នការរសក់ៅរបស់សហគម្ន៍ជនបទ្ 

សដ្ីមបធីានាសលីក្ក្មពេ់គុណភាព និងគុណតនមៃននជីវតិរេ់សៅរេេ់រេជាជន ជនេទឲ្យបានលអ
រេសេីររក្េួងអភិវឌ្ឍន៍ជនេទបានេរមួចទិេសៅរេេ់ខៃួន សដ្ីមបេីសរមចឲ្យបាននូវទេសនវេ័ិយនន
សោលនសោបាយថដ្លបានក្ំណត់ថ្ន   “ ឆ្ន ២ំ០២៥ រេជាពលរដ្ាសៅជនេទរគេ់រូេរតូវានការ គ្ត់
្គង់ទឹក្សាអ ត និងអនាម័យរគេ់រោន់ និងរេ់សៅក្នុ ងេរសិាា នថដ្លានអនាម័យរេក្េសដ្ឋយនិរនតរ
ភាព ” ។ សដ្ីមបឈីានសៅេសរមចបាននូវទេសនវេ័ិយសនេះ រក្េួងបានក្ំណត់យក្ទិេសៅរយៈសពល
ម យមនូវអរតារគេដ្ណត េ់ ៩០% ទងំទឹក្សាអ ត និងអនាម័យសៅឆ្ន ២ំ០២៣ សៅក្នុងថ្នការ េក្មមភាព
ជាតិជំហា នទី២ រេេ់ខៃួន។ រក្េួងបានសផាត តការយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក់្សលីវធិានការ ៣ េំខាន់ៗ េតីពីការសរេី
របាេ់េងគន់ ការលាងេាអ តនដ្នឹងសាេ ូ និងការេរសិភាគទឹក្សាអ ត ។េក្មមភាពជាអាទិភាពដូ្ចខាងសរកាម៖ 
 ស វីការរតួតពិនិតយរេេិទធភាពននការអនុវតតថ្នការេក្មមភាពជាតិេតីពី ការ្គត់្គង់ទឹក្សាអ ត និង
អនាម័យជនេទសៅជំហានទី១ ឆ្ន ២ំ០១៤-២០១៨ និងសរៀេចំថ្នការេក្មមភាពជាតិេតីពីការ
សលីេក្ំពេ់ការ្គត់្គង់ទឹក្សាអ ត េុខភាព និងការសលីក្ក្ំពេ់  អនាម័យសៅជនេទជំហានទី២ ឆ្ន ំ
២០១៩-២០២៣ 
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 ពរងឹងរេព័នធតាមដ្ឋន រតួតពិនិតយលទធ្ល ពរងឹងេមតាភាពសាា េ័ន សក្ៀរគរ នធាន និងេនតពរងឹង
ក្ិចចេេការរវាងនដ្គូពាក់្ព័នធទងំអេ់ ធានាឲ្យបាននូវេុខដុ្មនីយក្មម ក្មមវ ិី និងគសរាងទងំអេ់
ឲ្យរេេតាមថ្នការេក្មមភាពជាតិ េនតេសងកីន និងជំរុញការអភិវឌ្ឍវេ័ិយ្គត់្គង់ទឹក្សាអ ត 
េុខភាព និងអនាម័យេរាេ់សរេីរបាេ់ក្នុងជីវភាពរេ់សៅរេចាំនែងរេេ់រេជាជនរេក្េសដ្ឋយ
គុណភាព និងរេេិទធភាព 

 ពរងីក្េក្មមភាពការ្គត់្គង់ទឹក្សាអ ត េុខភាព និងការសលីក្ក្មពេ់អនាម័យជនេទ 
 សាងេង់សេដ្ឋា រចនាេមព័នធរូេវន័តជនេទដ្នទសទៀតដូ្ចជា រេេះទឹក្ អណតូ ងទឹក្ រេព័នធថចក្ចាយ
ទឹក្តាមទុសោខាន តតូចេេគមន៍ អាងដ្ំក្ល់ទឹក្ ពាងយក្ស អាងរតងទឹក្សភៃៀង  ុងចសរាេះ 
េងគន់អនាម័យ ។ល។ 

 េនតសរៀេចំដ្ំសណីរការស្ោរមុខងារការងារថែទ ំ និងជួេជុលអណតូ ង សាងេង់េងគន់អនាម័យ         
សាធារណៈសៅថ្នន ក់្សរកាមជាតិ  

 េនត្តល់ជំនួយេសចចក្សទេដ្ល់រក្ុមរេឹក្ាឃុ ំ និងគណៈក្ាម  ិការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិេសចចក្សទេថែទ ំ
និងជួេជុលអណតូ ង សាងេង់េងគន់អនាម័យសាធារណៈ  

 េនតអេ់រ ំ្ សពវ្ាយដ្ល់រេជាជនជនេទឲ្យយល់ដ្ឹងពីេរសិាា ន និងរេតិេតតិអនាម័យ 
 ពរងីក្ការតេណាត ញទឹក្សាអ តទទួលទន សៅេេគមន៍ជនេទ 
 លុេេំបាត់ការេសនាោ េង់ពាេវាលពាេកាលសដ្ឋយពរងីក្ពីភូមិសៅឃុ ំពីឃុសំៅរេុក្ពីរេុក្សៅសខតត 
 ោ៉ា ងសហាចណាេ់សខតតចំនួន ៥ នឹងេញ្ឈេ់ការេសនាោ េង់ពាេវាលពាេកាល 
 ជំរុញការផាៃ េ់េតូរទាៃ េ់ននការសរេីរបាេ់េងគន់ ការលាងនដ្នឹងសាេ ូ និងការេរសិភាគទឹក្សាអ ត  
សដ្ីមបេីសរមចសោលសៅខាងសលី រក្េួងបានក្ំណត់យក្អនុក្មមវ ិីចំនួន ៥ និងចសងាក មេក្មមភាព  
អាទិភាព ចំនួន ១១ និងេក្មមភាពចំនួន ២០០  ដូ្ចខាងសរកាម៖  

២.១.អនុរម្មវិ ីទ្ី១ ៖ ផរលម្អលរខែណឌថ្នការរស់កៅរបស់សហគម្ន៍ជនបទ្ 
 ២.១.១.ច.េទី១ ៖ ការសាងេង់អណតូ ងទឹក្ ន់នឹងការថរេរេួលអាកាេធាតុ 
 ២.១.២.ច.េទី២ ៖ ការសាងេង់រេភពទឹក្សាអ តជនេទ 
 ២.១.៣.ច.េទី៣ ៖ ការសាងេង់ សាត ររេព័នធសរសាចរេពខាន តតូច 
 ២.១.៤.ច.េទី៤   ៖ ការ្គត់្គង់សេវាទឹក្សាអ ត និងអនតរាគមន៍េនាោ ន់សលីសរោេះមេនតរាយ 

២.២.អនុរម្មវិ ីទ្ី២ ៖ បកងកើនព្បសិទ្ធភារថ្នការកព្បើព្បាស់ទ្រឹសាអនតជនបទ្ 
 ២.២.១.ច.េទី១ ៖ េណតុ េះេណាត លេសចចក្សទេថែទ ំនិងជួេជុលអណតូ ងទឹក្ 
 ២.២.២.ច.េទី២ ៖ អេ់ររំេជាពលរដ្ាយល់ដ្ឹងពីការសរេីរបាេ់ទឹក្សាអ ត 
 ២.២.៣.ច.េទី៣ ៖ របារពទិវាទឹក្ពិភពសលាក្ 
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 ២.២.៤.ច.េទី៤ ៖ សរៀេចំថ្នការេុវតាភាពទឹក្ 
 ២.២.៥.ច.េទី ៥ ៖ តាមដ្ឋន រតួតពិនិតយការងារទឹក្សាអ តជនេទ 

២.៣.អនុរម្មវិ ីទ្ី ៣ ៖ ការសាថនបនាកហដ្ឋនរចនាសម្ព័នធរូបវ័នតអនាម្័យជនបទ្  
 ២.៣.១.ច.េទី១ ៖ ការសាងេង់េងគន់អនាម័យេរាេ់រេជាជនជនេទ 
 ២.៣.២.ច.េទី២ ៖ ការរេង់ទិននន័យេញ្ា ីសារសពីភ័ណឌ េងគន់អនាម័យ 

២.៤.អនុរម្មវិ ីទ្ី៤ ៖ ការកលើររម្ពស់ការរស់កៅសាអនត ការអប់រសំុែភារ និងអនាម្័
យជនបទ្ 

 ២.៤.១.ច.េទី១៖ ការពរងឹងេមតាភាពសាា េ័នក្នុងការសលីក្ក្មពេ់ការរេ់សៅសាអ ត និង   
                         អនាម័យជនេទ 

 ២.៤.២.ច.េទី២ ៖ េសងកីនការសរេីរបាេ់េងគន់អនាម័យថដ្លានការថក្លមអរេក្េសដ្ឋយ     
                              និរនតភាព  
 ២.៤.៣.ច.េទី៣ ៖ សលីក្ក្មពេ់ការផាៃ េ់េតូរឥរោិេែរេតិេតតិ ការរេ់សៅសាអ ត   
                         និង អនាម័យ 

 ២.៤.៤.ច.េទី៤ ៖ វធិានការសលីក្ក្មពេ់េុខភាព ការរេ់សៅសាអ ត និងអនាម័យជនេទ 
 ២.៤.៥.ច.េទី៥ ៖ ការងារអេ់រ ំជំងឺឆ្ៃង និងេុខភាព ៃ្ូវសភទ 

 
២.៥. អនុរម្មវិ ីទ្ី៥ ៖ ការែតល់កសវាសុែភារ និងលរខែ័ណឌថ្នការរស់កៅសព្មាប់សា

ធារណៈជនកដ្យម្នទីរជាំនាញ ២៥ 
                                

 ២.៥.១.េ.ក្ទី១ ៖ ការ្សពវ្ាយ និងអេ់រេំេគមន៍ពីលក្ខខណឌ ននការរេ់សៅសាអ ត 
 ២.៥.២.េ.ក្ទី២ ៖ េសងកីនេេគមន៍េញ្ឈេ់េសនាោ រេង់ពាេវាលពាេកាល (ODF) 
 ២.៥.៣.េ.ក្ទី៣ ៖ របារពធទិវាលាងេាអ តនដ្ពិភពសលាក្តាមសខតត 
 ២.៥.៤.េ.ក្ទី៤ ៖ របារពធទិវាអនាម័យ ១៣ វចិេិកាតាមសខតត 
 ២.៥.៥.េ.ក្ទី៥ ៖ ្សពវ្ាយការសរេីរបាេ់ េរសិភាគទឹក្សាអ តសដ្ឋយេុវតាិភាព    
 ២.៥.៦.េ.ក្ទី៦ ៖ ការសាងេង់េងគន់អនាម័យ / េដ្ិភាគេាភ រៈអនាម័យ                
 ២.៥.៧.េ.ក្ទី៧ ៖ ការងារថែទ ំនិងជួេជុលអណតូ ងទឹក្ 
 ២.៥.៨.េ.ក្ទី៨ ៖ ការសាងេង់សេដ្ឋា រចនាេមព័នធទឹក្សាអ តចរមុេះ                               

 
៣.រម្មវិ ីទ្ី៣  ៖ រិរិ រម្មសរម្មភារកសដ្ឋរិចចជនបទ្ 
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េញ្ហា ជីវភាពរេ់សៅរេចានំែងរេេ់រេជាពលរដ្ា គឺជាេញ្ហា េនូលថដ្លរាជរដ្ឋា ភិបាលក្ំពុងថតខិតខ ំ
សដ្ឋេះរសាយសដ្ីមបកីាររេ់សៅសដ្ឋយេុខដុ្មរមនា ។ រក្េួងអភិវឌ្ឍន៍ជនេទបានយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក់្នងិ
បានក្ំណត់អាទិភាពមួយក្នុងចំសណាមអាទិភាពទងំេួនរេេ់រក្េួង ។ ការេសងកីនសលបឿន្លតិក្មម
សេដ្ាក្ិចចជនេទ នងិេេរគិនភាព គឺសដ្ីមបោីរំទដ្ល់ការេសងកីនរបាក់្ចំណូលតាមរគួសារសៅជនេទឲ្យ
ានជីវភាពរេសេីរស ងីថដ្លនឹងចូលរមួោ៉ា ងេក្មមដ្ល់ក្មមវ ិីកាត់េនាយភាពរក្ីរក្រេេ់រេជាជន
សៅតាមតំេន់ជនេទ  ។ ក្នុងន័យសនេះ រក្េួងនឹងជំរុញការ្តល់ចំសណេះជំនាញ េសងកីតការងារ ្ តល់ឥណ
ទនេមរេេ រក្ទី្ារ និងេសងកីតេរោិកាេ ុរៈក្ិចចដ្ល់រេជាជនរេក្េសដ្ឋយេរោិេ័នន សដ្ីមបី
ធានាេសងកីនេាិរភាពរបាក់្ចំណូលតាមរគួសារនីមួយៗ ។ េក្មមភាពជាអាទិភាពរមួាន៖ 

 េសងកីតមជឈមណឌ លេណតុ េះេណាត លជំនាញមូលដ្ឋា នចល័តសៅតាមេេគមន៍ជនេទឲ្យបានសរចីន 
 ចលនារេជាជនឲ្យចូលរមួទទួលការេណតុ េះេណាត លចំសណេះ ជំនាញមូលដ្ឋា ន 
 ជំរុញឲ្យរេជាជនក្នុងេេគមន៍ចូលរមួក្មមវ ិីេសងកីតអាជីវក្មមខាន តតូច នងិខាន តរគួសារ 
 សរៀេចំក្មមវ ិីេណតុ េះេណាត លមុខវជិាា សៅតាមតរមូវការសៅតាមតំេន់នីមួយៗ 
 ្តល់ជំនាញដ្ល់ជនជាតិសដ្ីមភាគតិចក្នុងេេគមន៍ថដ្លពួក្សគរេ់សៅ   
 ជំរុញេសងកីតទី្ារេេគមន៍ តាងំេងាា ញ្លិត្ល 
 ជំរុញឲ្យរេជាពលរដ្ាថខមរោរំទ និងសរេីរបាេ់្លិត្លថខមរ  
 ជួេជុល និងសាងេង់្ារជនេទសដ្ីមបសីដ្ឋេះដូ្រ្លិត្លក្នុងរេុក្ 
 េនតេណតុ េះេណាត លស្រេតីសម្ោេះ ក្នុងការថែរក្ាទុក្ និងការថក្នចនមាូេអាហារ និងការសរៀេចេំួន
ដ្ំណារំេេ់រគួសារ េរាេ់េំសពញតរមូវការ និងេសងកីនរបាក់្ចំណូលរគួសារ 

 ជំរុញការ្តល់សេវារបាក់្ក្មចីថដ្លានអារតាការរបាក់្េមរមយ េរាេ់ការអភិវឌ្ឍេិេបក្មម មុខ
ជំនួញ េេរោេខាន តតូច និងម យម ជាមួយនឹងការ្តល់េសចចក្សទេជំនាញ នងិការយល់ដ្ឹង
អំពីការេសងកីតមុខរេរ រពមទងំការខិតខំពរងីក្ទី្ារ សដ្ីមបដី្ំសណីរការ្លិត្លសៅតំេន់ជនេទ 

 េនតោរំទដ្ល់ការេសងកីត នាោរមិនថមនសាច់របាក់្ដូ្ចជា  នាោររេូវ  នាោរាន់  នាោរជី 
 ពរងឹងគុណភាពននការ្ តល់សេវាឥណទនជូនដ្ល់រេជាជន 
 េសងកីតឲ្យានរក្ុមេនស ំនិងសរេីរបាេ់ែវកិាឲ្យបានរតឹមរតូវនិងចំសោលសៅ 
 េនតក្ំណត់អតតេញ្ហញ ណេេគមន៍ជនជាតិសដ្ីមភាគតិច 
 សរៀេចំរបារពធទិវាអនតរជាតិជនជាតិសដ្ីមភាគតិចពិភពសលាក្រេចាឆំ្ន ទំងំ១៥ សខតតសោលសៅ  
 េសងកីតមជឈមណឌ លអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិសដ្ីមភាគតិច 
 េនតជំរុញការអភិវឌ្ឍសៅតាមតំេន់ថដ្លានជនជាតិសដ្ីមភាគតិចរេ់សៅ ឲ្យកាន់ថតានការរកី្
ចសរមីន ទងំថ្នក្សេដ្ាក្ិចច េងគមក្ិចច និងវេប ម៌ ធានាេិទធិទទួលបាននូវការការពារសដ្ឋយចាេ់ 
និងវធិានការេងគមនានា ថដ្លសឆ្ៃីយតេសៅនឹងតរមូវការចាបំាច់ជាមូលដ្ឋា នេរាេ់ការរេ់សៅ
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រេក្េសដ្ឋយភាពនែៃែនូ រ រពមទងំការសោរពចំសពាេះទំសនៀមទាៃ េ់ រេនពណី និងភាសារេេ់េង
េអូនជនជាតិសដ្ីមភាគតិច 

 េនតអនុវតតសោលនសោបាយជាតិ េដីពកីារអភវិឌ្ឍជនជាតសិដ្ីមភាគតិច សារាចរថណនា ំ នីតិវ ិី
ននការក្ំណត់អតតេញ្ហញ ណ និងចុេះេញ្ា ីេេគមន៍ជនជាតិសដ្ីមភាគតិច។ 
សដ្ីមបសីដ្ីរសាយេញ្ហា ខាងសលី រក្េួងបានក្ំណត់យក្អនុក្មមវ ិីចំនួន ៦ និងចសងាក មេក្មមភាព

ចំនួន ២៥ េក្មមភាពចំនួន ១៧៥ សៅក្នុងថ្នការយុទធសាស្រេតែវកិាឆ្ន ២ំ០២០-២០២២ ដូ្ចខាង
សរកាម៖  
៣.១.អនុរម្មវិ ីទ្ី១ ៖ ជាំរុញបកងកើតការងារ និងម្ុែរបរកៅជនបទ្  

 ៣.១.១.ច.េទី១ ៖ ្តល់គំនិតេសងកីតអាជីវក្មមខាន តតូច និងរគួសារ 
 ៣.១.២.ច.េទី២ ៖ េសងកីតមជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ាក្ិចចជនេទ 
 ៣.១.៣.ច.េទី៣ ៖ េសងកីតការថក្នចន្លិត្លេេគមន៍ជនេទ 
 ៣.១.៤.ច.េទី៤ ៖ េសងកីតនិងោរំទេាគមន៍េនសំរបាក់្ 
 ៣.១.៥.ច.េទី៥ ៖ ោរំទេក្មមភាពមជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ាក្ិចចជនេទ (ជំនួយចិន) 
 ៣.១.៦.ច.េទី៦ ៖ េណតុ េះេណាត លជំនាញេសចចក្សទេទី្ារ និងការរគេ់រគងអាជីវក្មមខាន តតូច 
 ៣.១.៧.ច.េទី៧ ៖ េណតុ េះេណាត លភាពជាេេរគិនភាព 

៣.២.អនុរម្មវិ ីទ្ី២ ៖ ការបណ្តះបណាតនលជាំនាញអាជីរ   
 ៣.២.១.ច.េទី១ ៖ សរៀេចំក្មមវ ិីេណតុ េះេណាត លជំនាញអាជីពមូលដ្ឋា ន 
 ៣.២.២.ច.េទី២ ៖ េសងកីតមជឈមណឌ លេណតុ េះេណាត លជំនាញចល័ត 
 ៣.២.៣.ច.េទ៣ី ៖ ោរំទេក្មមភាពមជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍ជនេទក្មពុជា-កូ្សរ ៉ា 
 ៣.២.៤.ច.េទី៤ ៖ ការេណតុ េះេណាត លជំនាញអាជីពមូលដ្ឋា ន 

៣.៣.អនុរម្មវិ ីទ្ី៣ ៖ ជាំរុញសរម្មភារកសដ្ឋរិចចព្គួសារកៅជនបទ្ 
 ៣.៣.១.ច.េទី១ ៖ ជំរុញ្សពវ្ាយ្លិត្លេសរមចេេគមន៍ 
 ៣.៣.២.ច.េទី២ ៖ ថេវងរក្ និងទំនាក់្ទំនងទី្ារជូន្លិតក្រេេគមន៍ 
 ៣.៣.៣.ច.េទី៣ ៖ ការសរៀេចំេសងកីត្ារជនេទ 
 ៣.៣.៣.ច.េទី៤ ៖ ោរំទការងារឥណទនសៅេេគមន៍ជនេទ 
 ៣.៣.៣.ច.េទី៥ ៖ ពិព័ណ៌្លិត្លេេគមន៍ជនេទ 

៣.៤.អនុរម្មវិ ីទ្ី៤ ៖ ការអភិវឌ្ឍចព្ម្ុះសព្មាប់សហគម្ន៍ជនបទ្ 
 ៣.៤.១.ច.េទ១ី ៖ ការពរងឹងេមតាភាពគណៈក្ាម  ិការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ (គ.អ.ភ) 
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 ៣.៤.២.ច.េទី២ ៖ ការអភិវឌ្ឍភូមិចរមុេះ 
 ៣.៤.៣.ច.េទី៣ ៖ ការសលីក្ក្មពេ់េនតិេុខសេបៀងជាលក្ខណៈរគួសារ 
 ៣.៤.៤.ច.េទ៤ី ៖ ការោរំទេក្មមភាពអេ់រសំរៅរេព័នធដ្ល់រេជាពលរដ្ាក្នុងេេគមន៍   
 ៣.៤.៥.ច.េទ៥ី ៖ ការោរំទេក្មមភាពមជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍ជនេទក្មពុជា-កូ្សរ ៉ា 
 ៣.៤.៦.ច.េទ៦ី ៖ ការោរំទេក្មមភាពមជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍េេគមន៍   

៣.៥.អនុរម្មវិ ីទ្ី៥ ៖ ការអភិវឌ្ឍ និងអភិររសសហគម្ន៍ជនជាតិកដ្ើម្ភាគតិច 
 ៣.៥.១.ច.េទ១ី ៖ ក្ំណត់អតតេញ្ហញ ណជនជាតិសដ្ីមភាគតិច 
 ៣.៥.២.ច.េទី២ ៖ ពរងឹង និងអភិវឌ្ឍន៍េេគមន៍ជនជាតិសដ្ីមភាគតិច 
 ៣.៥.៣.ច.េទី៣ ៖ សរៀេចំេេគមន៍គរមូជនជាតិសដ្ីមភាគតិច 

៣.៦.អនុរម្មវិ ីទ្ី៦ ៖ ការកលើររម្ពស់រព្ម្ិតជីវភាររស់កៅតាម្ជនបទ្កដ្យម្នទីរ
ជាំនាញទាំង២៥ រាជធានី កែតត  

 ៣.៦.១.េ.ក្ទី១ ៖ រសាវរជាវតរមូវការទី្ារក្នុងេេគមន៍មូលដ្ឋា ន 
 ៣.៦.២.េ.ក្ទី២ ៖ េណតុ េះេណាត លជំនាញមូលដ្ឋា នអាជីព  
 ៣.៦.៣.េ.ក្ទ៣ី ៖ េំ្ុលចលនាមហាជនចូលរមួេសងកីតជំនាញអាជិពផាោ ល់ខៃួន 
 ៣.៦.៤.េ.ក្ទី៤ ៖ រសាវរជាវ និងេសងកីតគំនិតនចនរេឌ្ិតអភិវឌ្ឍន៍េេគមន៍មូលដ្ឋា ន 
 ៣.៦.៥.េ.ក្ទី៥ ៖ ្សពវ្ាយទិវាជនជាតិសដ្ីមភាគតិចរេចាឆំ្ន  ំ
 ៣.៦.៦.េ.ក្ទី៦ ៖ ពរងឹងតួនាទី ភារក្ិចច និងស វីេចចុេបននភាព គ.អ.ភ 
 ៣.៦.៧.េ.ក្ទី៧ ៖ ្សពវ្ាយ និងេសងកីនឥណទនជនេទ 

 

៤.រម្មវ ិីទ្ី៤ ៖  កសវាោាំព្ទ្រដ្ឋបាល ហិរញ្ញវតថុ នងិរិចចការទ្ូកៅ 
សៅក្នុងយុទធសាស្រេតចតុសកាណដ្ំណាក់្កាលទី៤ ការក្សាងេមតាភាព និងអភិវឌ្ឍន៍សាា េ័ន

ជាអាទិភាពទី១ ថដ្លរាជរដ្ឋា ភិបាលបានយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក់្ខាៃ ំងជាងសគ ។ ការរកី្ចំសរនីននេសចចក្វទិា 
ឌ្ីជីតាល់ បានជួយេរមួលដ្ល់ការងារោ៉ា ងសរចីនសលីរគេ់វេ័ិយទំងថ្នក្សេដ្ាក្ិចច េងគមក្ិចច និង
វេប ម៌ ពិសេេទក់្ទងនឹងការេសងកីនសលបឿងអភិវឌ្ឍន៍ថ្នក្សេដ្ាក្ិចច ។  រក្េួងអភិវឌ្ឍន៍ជនេទ
បានខិតខំេណតុ េះេណាត លមស្រនតីជំនាញេសចចក្សទេ រដ្ាបាល ថ្នការ េិរញ្ញវតាុ  េវនក្មម សដ្ីមបីរមួ
ចំថណក្ក្នុងក្មមវ ិីក្ំថណទរមង់ស្សងៗរេេ់រាជរដ្ឋា ភិបាល សដ្ឋយបានទទួលសជាគជ័យជាេនតេនាោ េ់ ។ 
ក្នុងនីតិកាលទី៦ ននរដ្ាេភាសនេះ រក្េួងបានសរៀេចំក្មមវ ិីទី៤ សដ្ីមបពីរងឹងសេវាោរំទរដ្ាបាល េរិញ្ញវតាុ 
និងក្ិចចការទូសៅ ក្នុងការជំរុញឲ្យានអភិបាលក្ិចចលអ ការអនុវតតក្មមវ ិីថក្ទរមង់េិរញ្ញវតាុសាធារណៈ 
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និងក្ំថណទរមង់ដ្នទសទៀតឲ្យទទួលបានសជាគជ័យ ។ ក្មមវ ិីទី៤ ានអនុក្មមវ ិីចំនួន ៧ និងចសងាក ម
េក្មមភាពចំនួន ៥៣ និងេក្មមភាពចំនួន ១០០ ដូ្ចខាងសរកាម៖  

៤.១.អនុរម្មវិ ីទ្ី១៖រព្ងឹងគុណភារព្បរ័នធព្គប់ព្គងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ 
 ៤.១.១.ច.េទី១ ៖ ពរងឹងគុណភាពថ្នការយុទធសាស្រេតែវកិា និងែវកិារេចាំឆ្ន  ំ
 ៤.១.២.ច.េទី២ ៖ េចចុេបននភាពទិននន័យេាិតិវេ័ិយអភិវឌ្ឍន៍ជនេទ 
 ៤.១.៣.ច.េទី៣៖ោរំទភាព ន់នឹងការថរេរេួលអាកាេធាតុក្នុងយុទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍ជនេទ 
 ៤.១.៤.ច.េទី៤ ៖ រគេ់រគង្សពវ្ាយព័ត៌ានវេ័ិយអភិវឌ្ឍន៍ជនេទ 
 ៤.១.៥.ច.េទី៥ ៖  ពរងឹងក្ិចចេេរេតិតការជាអងគការមិនថមនរដ្ឋា ភិបាល 
 ៤.១.៦.ច.េទី៦   ៖ តាមដ្ឋន និងវាយតនមៃថ្នការរេចាឆំ្ន សំឆ្ព េះសៅរក្របាយការណ៍េមិទធក្មម 

៤.២.អនុរម្មវិ ីទ្ី២៖បកងកើនព្បសិទ្ធភារការកព្បើព្បាស់ថវិការម្មវិ ី 
 ៤.២.១.ច.េទី១ ៖ ការ្សពវ្ាយលទធ្លននការអនុវតតែវកិាក្មមវ ិី 
 ៤.២.២.ច.េទី២ ៖ រេេិទធភាពននការអនុវតតែវកិាក្មមវ ិី 
 ៤.២.៣.ច.េទី៣ ៖ ការពរងឹងេមតាភាពរគេ់រគងេញ្ា ីសារសពីភណឌ័  
 ៤.២.៤.ច.េទី៤ ៖ ពរងឹងការសរេីរបាេ់រេព័នធ FMIS 

         ៤.៣.អនុរម្មវិ ីទ្ី៣៖បកងកើនព្បសិទ្ធភារសវនរម្មថ្ែទរនុង និងអ ិការរិចច 

 ៤.៣.១.ច.េទី១ ៖ េិកាខ សាលា្សពវ្ាយេវនក្មមន្ោក្នុង 
 ៤.៣.២.ច.េទី២ ៖ រេតិេតតិការេវនក្មមន្ោក្នុង 
 ៤.៣.៣.ច.េទី៣ ៖ តាមដ្ឋនការអនុវតតតាមអនុសាេន៍េវនក្មមន្ោក្នុង 
 ៤.៣.៤.ច.េទី៤ ៖ ចុេះអ ិការក្ិចចតាមមនោីរអភិវឌ្ឍន៍ជនេទរាជធានីសខតត 
 ៤.៣.៥.ច.េទី៥ ៖ ្សពវ្ាយនីតិវ ិីអ ិការក្ិចច 

         ៤.៤.អនុរម្មវិ ីទ្ី៤៖ ការរព្ងឹងសាថនប័ន និងអភិវឌ្ឍន៍ នធានម្នុសស 

 ៤.៤.១.ច.េទី១ ៖ ការអនុវតតសោលនសោបាយអភិវឌ្ឍន៍ នធានមនុេស 
 ៤.៤.២.ច.េទី២ ៖ ការពរងឹងេមតាភាពមស្រនតីរាជការរក្េួងអភិវឌ្ឍន៍ជនេទ 
 ៤.៤.៣.ច.េទី៣ ៖ ការរសាវរជាវ និង្លិតរពឹតតិេ័រតព័ត៌ាន 
 ៤.៤.៤.ច.េទី៤៖ ការេណតុ េះេណាត លរេជាពលរដ្ាជនេទឱ្យានេំណិនរេេពវក្នុង 
                        ការអភិវឌ្ឍជីវភាពរគួសាររេក្េសដ្ឋយនិរនតភាព 
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         ៤.៥.អនុរម្មវិ ីទ្ី៥៖ ព្បសិទ្ធភារការងាររដ្ឋបាល និងកយនឌ្័រ 

 ៤.៥.១.ច.េទី១ ៖ ការងារសយនឌ័្រ 
 ៤.៥.២.ច.េទី២ ៖ ការងារអេ់រ ំជំងឺឆ្ៃង និងេុខភាព្ៃូ វសភទ 
 ៤.៥.៣.ច.េទី៣ ៖ ការងារជនពិការ 
 ៤.៥.៤.ច.េទី៤ ៖ ពរងឹងេមតាភាពរដ្ាបាល និងេុគគលិក្ 

        ៤.៦.អនុរម្មវិ ីទី្៦៖កសវាោាំព្ទ្កោលនកោបាយ 

 ៤.៦.១.ច.េទី១ ៖ សេវាោំរទរដ្ាបាល េិរញ្ញវតាុ  និងសោលនសោបាយ 
 ៤.៦.២.ច.េទី២ ៖ ការ្សពវ្ាយលទធ្លេននិបាតរេចាំឆ្ន  ំ
 ៤.៦.៣.ច.េទី៣ ៖ ការជួេជុលថែទំអាោររដ្ាបាល 
 ៤.៦.៤.ច.េទី៤ ៖ ការ្គត់ គ្ង់េាភ រៈេរកិាខ រេសចចក្សទេមិនថមនព័ត៌ានវទិា 
 ៤.៦.៥.ច.េទី៥ ៖ ការ្គត់ គ្ង់េាភ រៈេរកិាខ រេសចចក្សទេព័ត៌ានវទិា 

៤.៧.អនុរម្មវិ ីទ្ី៧៖ ការរព្ងឹងសម្តថភារ និងកសវាោាំព្ទ្កដ្យម្នទីររាជធានីកែតត
ទាំង២៥ 

 ៤.៦.១.េ.ក្ទី១ ៖ សេវាោំរទរដ្ាបាល េិរញ្ញវតាុ  និងសេៀរវតស 
 ៤.៦.២.េ.ក្ទី២ ៖  ពរងឹងរេតិេតតិការថ្នការអងគភាពែវកិា 
 ៤.៦.៣.េ.ក្ទី៣ ៖ ពរងឹងរដ្ាបាល និងក្ិចចការទូសៅ 
 ៤.៦.៤.េ.ក្ទី៤ ៖ ពរងឹងការរគេ់រគងរទពយរដ្ា និងការរេង់ទិននន័យេញ្ា ីសារសពី 
                          ភណឌ ជនេទ 

 

IV. រចនាសម្ព័នធថវិការម្មវ ពី្រសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ្ 
រចនាេមព័នធរគេ់រគងែវកិាក្មមវ ិីរេេ់រក្េួងអភិវឌ្ឍន៍ជនេទាន ៣ ថ្នន ក់្ ៖ 

ថ្នន ក់្ទ១ី៖ ជាក្រមិតក្មមវ ិី ថដ្លរគេ់រគងសដ្ឋយអគគនាយក្/អនុរដ្ាសលខា ិការមួយរូេសលីក្មមវ ិីនីមួយៗ 
ថដ្លរតូវទទួលខុេរតូវការអនុវតតក្នុងក្រមិតសោលនសោបាយរេេ់រក្េួងនិងរាជរដ្ឋា ភិបាល ។ 
ថ្នន ក់្ទ២ី៖ ជាក្រមិតអនុក្មមវ ិី ថដ្លរគេ់រគងសដ្ឋយនាយក្ដ្ឋា នជំនាញ ដ្ឹក្នាសំដ្ឋយរេធាននាយក្ដ្ឋា ន 
និងទទួលខុេរតូវក្នុងការអនុវតតក្រមិតយុទធសាស្រេត ទទួលខុេរតូវរគេ់រគង និងអនុវតតនូវជំនាញរេេ់ខៃួន
សៅតាមតួនាទី និងភារក្ិចចរេេ់នាយក្ដ្ឋា ន ។ 
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ថ្នន ក់្ទ៣ី៖ជាក្រមិតចសងាក មេក្មមភាព និងេក្មមភាពថដ្លរគេ់រគងសដ្ឋយថ្នន ក់្ការោិល័យជំនាញ និង
មនោីរជំនាញរាជធានី-សខតតទងំ ២៥ ថដ្លជាអនក្អនុវតតថ្នការេក្មមភាពសដ្ឋយផាោ ល់ សេយីរតូវទទួលខុេ
រតូវចំសពាេះថ្នការេក្មមភាព និងេូចនាក្រថដ្លបានក្ំណត់ក្នុងថ្នការយុទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍ជនេទ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

ព្បធានព្គប់ព្គង
រម្មវិ ី 

រម្មវិ ីទី្១ 
 អភិវឌ្ឍកហដ្ឋនរចនា
សម្ព័នធរូបវ័នត នងិ
គម្នាគម្ន ៍

រម្មវិ ីទី្២ 
 ផរលម្អលរខែណឌថ្នការ
រស់កៅរបស់សហគម្ន៍

ជនបទ្ 

 

រម្មវិ ីទី្៣ 
រិរិ រម្មសរម្មភារ
កសដ្ឋរិចចជនបទ្ 

 

រម្មវិ ីទី្៤ 
កសវាោាំព្ទ្រដ្ឋបាល 
ហិរញ្ញវតថុ និងរិចចការ

ទ្ូកៅ 

អនរុម្មវិ ី
ទ្ី១ 
  
 

អនុរម្មវិ ី
ទ្ី២ 
  
 

អនុរម្មវិ ី
ទ្ី៣ 
  
 

ចសងាក មេក្មមភាពទី១ 
  
 

ចសងាក មេក្មមភាពទី២ 
  
 

ចសងាក មេក្មមភាពទី៣ 
  
 

ចសងាក មេក្មមភាពទី៤ 
  
 

អនុរម្មវិ ី
ទ្ី៤ 
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តារាងឧបសម្ព័នធផែនការយុទ្ធសាស្រសតថវិកា 
ឆ្នាំ ២០២០-២០២២ របស់ព្រសងួអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ្
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តារាងទី១. 

តារាងសកងខបរម្មវិ ីវិនិកោគសាធារណៈ (PIP) ឆ្នាំ ២០២០-២០២២ 

១.គកព្មាងកសនើសុាំថម ី
ល .រ  សឈាម េះគសរាង នាយក្ដ្ឋា នអនុវតតន ៍ តនមៃ ($) រយៈសពល 
១ ការថក្លមអ ៃ្ូវពីរកាលរកួ្េរក្េម សៅជាសៅេ ូពីរជាននិ់ងក្រាលស្សងសទៀត ៃ្ូវលំជនេទ 40,251,000 2020-2022 
២ ការសាត រ /ការជួេជុល  និងការសាងេងស់េដ្ឋា រចនាេមពន័ធជនេទ  ៃ្ូវលំជនេទ 95,100,000 2020-2022 
៣ ក្សាងមជឈមណឌ លរសាវរជាវអភិវឌ្ឍនជ៍នជាតិសដី្មភាគតិច អភិវឌ្ឍនជ៍នជាតិភាគតិច 1,929,000 2020-2022 
៤ អភិវឌ្ឍនច៍រមុេះេេគមន៍ជនជាតិសដី្មភាគតិច  អភិវឌ្ឍនជ៍នជាតិភាគតិច 170,000 2020-2022 
៥ រេពន័ធរគេរ់គងទិនននយ័េរាេវ់េិ័យទឹក្សាអ ត និងអនាម័យ ថែទេុំខភាពជនេទ 6,600,000 2020-2022 
៦ សលីក្ក្មពេ់ការ ត្ល់សេវាអនាមយ័ជនេទ ថែទេុំខភាពជនេទ 6,450,000 2020-2022 
៧ េសងកីនេនតិេុខសេបៀងជាលក្ខណៈរគួសារ អភិវឌ្ឍនេ៍េគមនជ៍នេទ 1,755,000 2020-2022 
៨ គសរាងអភិវឌ្ឍនជ៍នេទសដ្ឋយសរេីរបាេ់វ ីិសាស្រេត “ចលនាភូមិែមី “ អភិវឌ្ឍនេ៍េគមនជ៍នេទ 8,000,000 2020-2022 
៩ េស្រញ្ហា ការសរតៀមេងាក រ និងកាតេ់នាយសរោេះភយ័ននសរោេះមេនតរាយក្នុងេេគមន៍ អភិវឌ្ឍនេ៍េគមនជ៍នេទ 300,000 2020-2022 
១០ ពរងឹងេក្មមភាពមជឍមណឌ លអភិវឌ្ឍនេ៍េគមន៍ អភិវឌ្ឍនេ៍េគមនជ៍នេទ 1,410,000 2020-2022 
១១ ពរងឹងេមតាភាពគណៈក្ាម  ិការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ  )គ.អ.ភ(  អភិវឌ្ឍនេ៍េគមនជ៍នេទ 810,000 2020-2022 
១២ ការពរងឹងការរគេរ់គងការងាររដ្ាបាល និងេុគគលិក្ រដ្ាបាល និងេុគគលិក្ រដ្ាបាល និងេុគគលិក្ 165,000 2020-2022 
១៣ គសរាងថក្លមអ និងសាា ររេពន័ធរេឡាយសរសាចរេពខាន តតូច គ្ត់្ គង់ទឹក្ជនេទ 20,000,000 2020-2022 
១៤ គសរាង គ្ត់្ គងទឹ់ក្សាអ តជនេទទូទងំ២៥រាជធានី សខតត  គ្ត់្ គង់ទឹក្ជនេទ 63,700,000 2020-2022 
១៥ គសរាង គ្ត់្ គងទឹ់ក្ជនេទក្នុងរេសទេក្មពុជា គ្ត់្ គង់ទឹក្ជនេទ 65,000,000 2020-2022 
១៦ ោរំទកិ្ចចេវនក្មមន ោ្ក្នុង េវនក្មមន ោ្ក្នុង 180,000 2020-2022 
១៧ មជឈមណឌ លេណតុ េះេណាត លជំនាញមូលដ្ឋា ន េណតុ េះេណាត ល និងរសាវរជាវ 900,000 2020-2022 
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១៨ ជំនាញវាយតនមៃ និងរសាវរជាវ (ការអេរ់ ំ្ សពវ្ាយ និងរសាវរជាវ )  េណតុ េះេណាត ល និងរសាវរជាវ 514,000 2020-2022 
១៩ ការអភិវឌ្ឍ នធានមនុេស េណតុ េះេណាត ល និងរសាវរជាវ 2,100,000 2020-2022 
២០ ត្ល់មុខជំនាញជាមូលដ្ឋា ន និងេេរគិនភាព េណតុ េះេណាត ល និងរសាវរជាវ 300,000 2020-2022 
២១ គសរាងឥណទនេេគមនេ៍រាេអ់ភិវឌ្ឍនជ៍នេទ អភិវឌ្ឍនស៍េដ្ាកិ្ចចជនេទ 2,000,000 2020-2022 
២២ ការេសងកីនរបាក្ចំ់ណូលតាមរយៈក្មមវ ីិអភិវឌ្ឍនេ៍េរគិនភាពជនេទ អភិវឌ្ឍនស៍េដ្ាកិ្ចចជនេទ 3,000,000 2020-2022 
២៣ ការសលីក្ក្មពេ់សេដ្ាកិ្ចចជនេទតាមរយៈការជំរុញទី្ារ្លិត្លជនេទ អភិវឌ្ឍនស៍េដ្ាកិ្ចចជនេទ 4,000,000 2020-2022 
២៤ ការអភិវឌ្ឍនេ៍េរោេនិងជំនាញខាន តតូច អភិវឌ្ឍនស៍េដ្ាកិ្ចចជនេទ 1,892,300 2020-2022 
២៥ ឥណទនជនេទ អភិវឌ្ឍនស៍េដ្ាកិ្ចចជនេទ 2,360,000 2020-2022 

សរុប (I)  328,886,300  

 
     ២. គកព្មាងរាំរុងដ្ាំកណើរការ 

ល .រ  សឈាម េះគសរាង តនមៃ ($) ឆ្ន ចំាេស់ ត្ីម ឆ្ន េំញ្ចេ ់
១ ការអភិវឌ្ឍនភូ៍មិចរមុេះ 4,000,000 01/01/20 31/12/22 
២ គសរាង គ្ត់្ គងទឹ់ក្សាអ តជនេទ និងអនាមយ័ជំហានទី៣ ( េរិញ្ញេបទនេថនាម) 47,000,000 01/01/19 31/12/22 
៣ គសរាង គ្ត់្ គងទឹ់ក្ជនេទ 2,510,000 10/03/17 31/12/20 
៤ គសរាងសាចរ់បាក្ព់លក្មមសដី្មបអីភិវឌ្ឍសេដ្ារចនាេមពន័ធជនេទនិងការោរំទក្េិក្រ 27,361,776 01/04/17 31/03/20 
៥ ក្មមវ ីិថក្លមអសេដ្ឋា រចនាេមន័ធជនេទជំហានទី៦  6,171,000 6/1/2018 30/06/2020 
៦ គសរាងថក្លមអ ៃ្ូវជនេទជំហាន ២ 192,710,000 01/01/2015 31/12/2020 
៧ គសរាងថក្លមអ ៃ្ូវជនេទជំហាន ៣ 133,574,000 01/01/2019 31/12/2025 
៨ ត្ល់មុខជំនាញជាមូលដ្ឋា នសលីការ្លិតចស្រងាក នជីវឧេម័ននិងថក្លមអ 2,150,000 15/01/2020 26/12/22 

សរុប (II) 415,476,776   

សរុបរួម្ (I)+(II) 744,363,076   
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                                                       រម្មវិ ី អនុរម្មវិ ី អនរព្គប់ព្គង និងអងគភារទ្ទួ្លែុសព្តូវថ្្នរ់រណាតនល 
តារាង ២ 

គោលបំណងគោល

នគោបាយ 
ហ ម្ ោះ ែម្មវិធី និ្ង អនុ្ែម្មវិធី អនក្រគេរ់គង អងគភាពទទួលខុេរតូវ 

 សលីក្ក្មពេ់
គុណភាព និង
គុណតនមៃននជីវតិ
រេ់សៅរេេ់
រេជាជនជនេទ
រេក្េសដ្ឋយេរ ិ
ោេន័ន   ទងំ
ថ ន្ក្សេដ្ាកិ្ចច 
េងគម និង      
វេប ម។៌ 

ក្មមវ ីិទី១ ៖អភិវឌ្ឍសេដ្ឋា រចនាេមពន័ធរូេវន័ត និងគមនាគមន ៍ ឯ.ឧ.ភួង សសាភា  អនុរដ្ាសលខា ិការ 

អនុក្មមវ ីិទី១.១ ៖ ការជួេជុល និងរក្ាគុណភាព ៃ្ូវជនេទ សលាក្ គង ់សភឿន នាយក្ដ្ឋា ន ៃ្ូវលំជនេទ 

អនុក្មមវ ីិទី១.២ ៖ ការពរងីក្វសិាលភាពននការសាា េនា សលកី្ក្រមិតសេដ្ឋា រចនាេមពន័ធ ៃ្ូវជនេទ សលាក្ គង ់សភឿន នាយក្ដ្ឋា ន ៃ្ូវលំជនេទ 

អនុក្មមវ ីិទី១.៣ ៖ ការសរៀេចំេញ្ា ីសារសពីភណឌ័  និងមូលដ្ឋា នទិនននយ័ ៃ្ូវជនេទ សលាក្ គង ់សភឿន នាយក្ដ្ឋា ន ៃ្ូវលំជនេទ 

អនុក្មមវ ីិទី១.៤ ៖ ការ ត្ល់សេវាសេដ្ឋា រចនាេមពន័ធរូេវន័តជនេទសដ្ឋយមនោីរជំនាញ ២៥ រេធានមនោីរ មនោីររាជធានី សខតតចំនួន ២៥ 

ក្មមវ ីិទី២ ៖ ថក្លមអលក្ខខណឌ ននការរេ់សៅរេេេ់េគមនជ៍នេទ   

អនុក្មមវ ីិទី២.១ ៖ ការសាា េនាសេដ្ឋា រចនាេមពន័ធទឹក្សាអ តជនេទ សលាក្ រេុិន ពុទធី  នាយក្ដ្ឋា ន គ្ត់្ គងទឹ់ក្ជនេទ 

អនុក្មមវ ីិទី២.២ ៖ ការេសងកីនរេេិទធភាពននការសរេីរបាេ់ទឹក្សាអ តជនេទ សលាក្ រេុិន ពុទធី នាយក្ដ្ឋា ន គ្ត់្ គងទឹ់ក្ជនេទ 

អនុក្មមវ ីិទី២.៣ ៖ ការសាា េនាសេដ្ឋា រចនាេមពន័ធរូេវន័តអនាមយ័ជនេទ សលាក្ លុនសាយ សតង នា.េុខភាពជនេទ 

អនុក្មមវ ីិទី២.៤ ៖ ការសលីក្ក្មពេ់ការរេស់ៅសាអ ត ការអេរ់េុំខភាព និងអនាមយ័ជនេទ សលាក្ លុនសាយ សតង នា.េុខភាពជនេទ 
អនុក្មមវ ីិទី២.៥ ៖ ការ ត្ល់សេវាេុខភាព និងលក្ខខណ័ឌ ននការរេស់ៅេរាេស់ាធារណៈជន
សដ្ឋយមនោីរជំនាញ ២៥                            

រេធានមនោីរ មនោីររាជធានី សខតតចំនួន ២៥ 
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ក្មមវ ីិទី៣ ៖ ពិពិ ក្មមេក្មមភាពសេដ្ាកិ្ចចជនេទ   

អនុក្មមវ ីិទី៣.១ ៖ ការជំរុញេសងកីតការងារ និងមុខរេរសៅជនេទ សលាក្ គី េុ្ល នា.អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ាក្ិចចជនេទ 

អនុក្មមវ ីិទី៣.២ ៖ ការជំរុញេក្មមភាពសេដ្ាកិ្ចចរគួសារសៅជនេទ សលាក្ គី េុ្ល នា.អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ាក្ិចចជនេទ 

អនុក្មមវ ីិទី៣.៣ ៖ ការេណតុ េះេណាត ល នធានមនុេស និងជំនាញអាជីព   សលាក្ តូច េុីផាត នា.េណតុ េះេណាត ល និងរសាវរជាវ 

អនុក្មមវ ីិទី៣.៤ ៖ ជំរុញការអភិវឌ្ឍចរមុេះេរាេេ់េគមនជ៍នេទ សលាក្ សអឿន ធារទិធ នា.អភិវឌ្ឍន៍េេគមន៍ 

អនុក្មមវ ីិទី៣.៥ ៖ ការអភិវឌ្ឍ និងអភិរក្សជនជាតិសដី្មភាគតិច សលាក្ េ ុត សេឿង នា.អភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិសដ្ីមភាគតចិ 

អនុក្មមវ ីិទី៣.៦ ៖ ការសលីក្ក្មពេ់ក្រមិតជីវភាពរេ់សៅតាមជនេទ សដ្ឋយមនោីរជំនាញទងំ២៥ រេធានមនោីរ មនោីររាជធានី សខតតចំនួន ២៥ 

ក្មមវ ីិទី៤ ៖ សេវាោរំទរដ្ាបាល េរិញ្ញវតាុ និងកិ្ចចការទូសៅ ឯ.ឧ លាង សេង អគគនាយក្រដ្ាបាល េរិញ្ញវតាុ 

អនុក្មមវ ីិទី៤.១ ៖ ការពរងឹងគុណភាពរេពន័ធរគេរ់គងថ្នការអភិវឌ្ឍនជ៍នេទ ឯ.ឧ ា៉ា  េុវណាណ  នា.ថ្នការ និងទំ.ទំ.សាធារណៈ 

អនុក្មមវ ីិទី៤.២ ៖ការេសងកីនរេេិទធភាពននការសរេីរបាេ់ែវកិាក្មមវ ីិ សលាក្ បា៉ា ន េុា៉ា រា៉ា  នា.្គត់្គង់ នងិេរិញ្ញវតាុ 

អនុក្មមវ ីិទី៤.៣ ៖ ការេសងកីនរេេិទធភាពេវនក្មមន ោ្ក្នុង និងអ ិការកិ្ចច សលាក្ សពរជ សេដ្ឋា  នា.េវនក្មមន្ោក្នុង នងិអោគ  ិការ 

អនុក្មមវ ីិទី៤.៤ ៖ ការពរងឹងរេេិទធភាពរគេរ់គងរដ្ាបាល និងសយនឌ្រ័ សលាក្ លាភ េំណាង  នា.រដ្ាបាល និងេុគគលិក្ 

អនុក្មមវ ីិទី៤.៥ ៖ សេវាោរំទសោលនសោបាយ សលាក្ បាន េុា៉ា រា៉ា  នា.្គត់្គង់ នងិេរិញ្ញវតាុ 

អនុក្មមវ ីិទី៤.៦ ៖ ការពរងឹងេមតាភាព និងសេវាោរំទសដ្ឋយមនោីររាជធានីសខតតទងំ២៥ រេធានមនោីរ មនោីររាជធានី សខតតចំននួ ២៥ 

 
 

 
ចកងាកនម្សរម្មភារ អនរព្គប់ព្គង និងអងគភារទ្ទួ្លែុសព្តូវថ្្នរ់រាជធានី កែតត 



28 | Page                                       MRD Budget Stragetic Plan 2020-2022   
 
                                                                                
 

តារាងទី៣  

គោលបំណងគោលនគោបាយ អនុ្ែម្មវិធី/ចហកោ ម្សែម្មភាព/សែម្មភាព 
អនែ

ទ្គប់ទ្គង 

អងគភាពទទួល 

ខុសទ្តូ្វ 

សលីក្ក្មពេ់គុណភាព និងគុណ
តនមៃននជីវតិរេ់សៅរេេរ់េជាជន
ជនេទរេក្េសដ្ឋយេរោិេន័ន   
ទងំថ ន្ក្សេដ្ាកិ្ចច េងគម និងវេប
 ម។៌ 

អនុក្មមវ ីិទី១.៤ ៖ ការ្ តល់សេវាសេដ្ឋា រចនាេមពន័ធរេូវន័តជនេទសដ្ឋយមនោរីជំនាញ ២៥ រេធានមនោីរ មនោីរអភិវឌ្ឍនជ៍នេទ 

១.៤.១.េ.ក្ទ១ី ៖ ការងារថែទំ្ ៃូ វជនេទជាលក្ខណៈរេចា ំ រេធានការ.ិ្ៃូវលំជនេទ 

១.៤.២.េ.ក្ទី២ ៖ ការងារថែទ ំជួេជុលសាព ន និងសេដ្ឋា រចនាេមព័នធជនេទ រេធានការ.ិ្ៃូវលំជនេទ 

១.៤.៣.េ.ក្ទ៣ី ៖ ការងារថែទំ្ ៃូវទេ់ទល់នឹងការថរេរេួលអាកាេធាតុ(ដ្ឋកូំ្នសឈី) រេធានការ.ិ្ៃូវលំជនេទ 

១.៤.៤.េ.ក្ទ៤ី ៖ ការរាេ់ចំនួនចរាចរណ៍ោនយនត រេធានការ.ិ្ៃូវលំជនេទ 

១.៤.៥.េ.ក្ទ៥ី ៖ ការសាងេង់ទីទួលេុវតាិភាព រេធានការ.ិ្ៃូវលំជនេទ 

១.៤.៦.េ.ក្ទ៦ី ៖ រតួតពិនិតយការដ្ឹក្ជញ្ាូ នសលីេទំងន់សលី្ៃូវជនេទ រេធានការ.ិ្ៃូវលំជនេទ 

២.៥. ការ្ តល់សេវាេុខភាព និងលក្ខខ័ណឌ ននការរេស់ៅេរាេ់សាធារណៈជនសដ្ឋយមនោីរជំនាញ ២៥ រេធានមនោីរមនោរីអភិវឌ្ឍន៍ជនេទសខតត 

២.៥.១.េ.ក្ទី១ ៖ ការ្សពវ្ាយ និងអេ់រេំេគមន៍ពីលក្ខខណឌ ននការរេ់សៅសាអ ត ការ.ិ្គត់្គង់ទឹក្ជនេទ 
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២.៥.២.េ.ក្ទី២ ៖ េសងកីនេេគមន៍េញ្ឈេ់េសនាោ រេង់ពាេវាលពាេកាល (ODF) ការ.ិេុខភាពជនេទ 

២.៥.៣.េ.ក្ទី៣ ៖ របារពធទិវាលាងេាអ តនដ្ពិភពសលាក្តាមសខតត ការ.េុខភាពជនេទ 

២.៥.៤.េ.ក្ទី៤ ៖ របារពធទិវាអនាម័យ ១៣ វចិេិកាតាមសខតត ការ.ិេុខភាពជនេទ 

២.៥.៥.េ.ក្ទី៥ ៖ ្សពវ្ាយការសរេីរបាេ់ េរសិភាគទឹក្សាអ តសដ្ឋយេុវតាិភាព ការ.ិ្គត់្គង់ទឹក្ជនេទ 

២.៥.៦.េ.ក្ទី៦ ៖ ការសាងេង់េងគន់អនាម័យ / េដ្ិភាគេាភ រៈអនាម័យ                ការ.ិ្គត់្គង់ទឹក្ជនេទ 

២.៥.៧.េ.ក្ទ៧ី ៖ ការងារថែទ ំនិងជួេជុលអណតូ ងទឹក្ ការ.ិ្គត់្គង់ទឹក្ជនេទ 

២.៥.៨.េ.ក្ទី៨ ៖ ការសាងេង់សេដ្ឋា រចនាេមព័នធទឹក្សាអ តចរមុេះ                               ការ.ិ្គត់្គង់ទឹក្ជនេទ 

៣.៦.អនុក្មមវ ិីទ៦ី ៖ ការសលកី្ក្មពេ់ក្រមិតជវីភាពរេ់សៅតាមជនេទសដ្ឋយមនោរីជនំាញទងំ
២៥ រាជធាន ីសខតត 

រេធានមនោរីមនោរីអភវិឌ្ឍន៍ជនេទសខតត 

៣.៦.១.េ.ក្ទី១ ៖ រសាវរជាវតរមូវការទី្ារក្នុងេេគមន៍មូលដ្ឋា ន ការ.ិអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ាក្ិចចជនេទ 

៣.៦.២.េ.ក្ទី២ ៖ េណតុ េះេណាត លជំនាញមូលដ្ឋា នអាជីព  ការ.ិេណតុ េះេណាត ល និងរសាវរជាវ 

៣.៦.៣.េ.ក្ទី៣ ៖ េំ្ុលចលនាមហាជនចូលរមួេសងកីតជំនាញអាជិពផាោ ល់ខៃួន ការ.ិេណតុ េះេណាត ល និងរសាវរជាវ 

៣.៦.៤.េ.ក្ទី៤ ៖ រសាវរជាវ និងេសងកីតគំនិតនចនរេឌ្ិតអភិវឌ្ឍន៍េេគមន៍មូលដ្ឋា ន ការ.ិេណតុ េះេណាត ល និងរសាវរជាវ 
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៣.៦.៥.េ.ក្ទី៥ ៖ ្សពវ្ាយទិវាជនជាតិសដ្ីមភាគតិចរេចាឆំ្ន  ំ ការ.ិអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិសដ្ីមភាគតិច 

៣.៦.៦.េ.ក្ទី៦ ៖ ពរងឹងតួនាទី ភារក្ិចច និងស វីេចចុេបននភាព គ.អ.ភ ការ.ិអភិវឌ្ឍន៍េេគមន៍ 

៣.៦.៧.េ.ក្ទី៧ ៖ ្សពវ្ាយ និងេសងកីនឥណទនជនេទ ការ.ិអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ាក្ិចចជនេទ 

៣.៦.១.េ.ក្ទី១ ៖ រសាវរជាវតរមូវការទី្ារក្នុងេេគមន៍មូលដ្ឋា ន ការ.ិអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ាក្ិចចជនេទ 

៤.៧.អនុក្មមវ ិទីី៧៖ ការពរងងឹេមតាភាព នងិសេវាោរំទសដ្ឋយមនោរីរាជធានសីខតតទងំ២៥ រេធានមនោរីមនោរីអភវិឌ្ឍន៍ជនេទសខតត 

៤.៦.១.ច.េទី១ ៖ សេវាោំរទរដ្ាបាល េិរញ្ញវតាុ  និងសោលនសោបាយ ការ.ិគណសនយយ េរិញ្ញវតាុ  ការ.ិរដ្ាបាល 

៤.៦.២.េ.ក្ទី២ ៖  ពរងឹងរេតិេតតិការថ្នការអងគភាពែវកិា ការ.ិថ្នការ េាិតិ 

៤.៦.៣.េ.ក្ទី៣ ៖ ពរងឹងរដ្ាបាល និងក្ិចចការទូសៅ ការ.ិរដ្ាបាល 

៤.៦.៤.េ.ក្ទី៤ ៖ ពរងឹងការរគេ់រគងរទពយរដ្ានិងការរេង់ទិននន័យេញ្ា ីសារសពីភណឌ ជនេទ ការ.ិគណសនយយនិងេរិញ្ញវតាុ ការ.ិ ៃ្ូវ
ជនេទ 
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ការរាំណត់សូចនាររនិងកោលកៅសូចនាររថ្នរម្មវិ ី និងអនុរម្មវិ ី 

តារាងទី៤ 

តារាង ២ ៖ ការកណំតស់ចូនាករ និងគោលគៅសចូនាករ ននកម្ម ិ ធ ី និងអនុកម្ម ិ ធ  ី

គ ម្ ោះគោលបំណង

គោលនគោបាយ កម្ម

 ិ ធ ីនិងអនុកម្មិធ  ី

សចូនាករលទ្ធផលកនងុឆ្ន ាំនងិគោលគៅ សចូនាករលទ្ធផលចងុគរោយនងិគោលគៅ 

សូចនាករ ឆ្ន ាំ២០១៨ ( អនុវត្ត) ឆ្ន ាំ២០១៩ (បចចុបបនន) ឆ្ន ាំ២០២០ (គរោង) សូចនាករ គោលគៅ 

សោលេំណងគ.េ ៖ សលីក្ក្មពេគុ់ណភាព និងគុណតនមៃននជីវតិរេ់សៅរេេ់រេជាជនជនេទរេក្េសដ្ឋយេរោិេន័ន ទងំថ ន្ក្សេដ្ាកិ្ចច េងគម និងវេប ម ៌។ 

១.ក្មមវ ិទី១ី៖ អភិវឌ្ឍន៍
េមព័នតរូេវន័ត នងិ
គមនាគមន៍ 

សេដ្ឋា រចនាេមពន័ធ 
រូេវន័តរមួាន ៃ្ូវ 
សាព ន លូ ទឹក្សាអ ត 
និងអនាមយ័រតូវ
បានសាា េនាសៅទូ
ទងំរេសទេ  

ៃ្ូវជនេទ ៤០៩គម  
ៃ្ូវសៅេ ូ៨៧គម និង
េំណងេ់ិលបការយ 
៥៤៣ ក្ថនៃងរតូវបាន
សាងេង ់។ អណតូ ង
េនេ ់១៣៦៧ រតូវបាន 
សាា េនា និងជួេជុល 
។ េងគនអ់នាមយ័ 
៩៣៦ រតូវបានសាង
េង ់និងចានេងគន់
១៥៩២ រតូវបាន
រេគល់ជូនរេជាជន

ៃ្ូវជនេទ ២៦១ គម  
ៃ្ូវសៅេ ូ៩៧ គម កំ្ពុង
សាា េនាែមី និងេំណង់
េិលបការយមួយចំនួន
សទៀតកំ្ពុងសាងេង់ ។ 
អណតូ ងេនេ់ ១៣០០ 
រតូវបាន សាា េនា និង
ជួេជុល ។ េងគន់អនាម័
យ ១០០០ រតូវបាន
សាងេង ់និងចានេងគន់
១៥០០ នឹងរតូវបាន
រេគល់ជូនរេជាជន
េដិ្ភាគសាងេង។់ 

ៃ្ូវជនេទ ៣០០ គម  
ៃ្ូវសៅេ ូ១០០ គម 
កំ្ពុងសាា េនាែមី និង
េំណងេ់ិលបការយមួយ
ចំនួនសទៀតកំ្ពុងសាង
េង ់។ អណតូ ងេនេ់ 
១៣០០ រតូវបាន សាា
េនា និងជួេជុល ។ 
េងគន់អនាមយ័ ១០០០ 
រតូវបានសាងេង់ និង
ចានេងគន១់៥០០ នឹង
រតូវបានរេគល់ជូនរេជា
ជនេដិ្ភាគសាងេង។់ 

ៃ្ូវរកួ្េរក្េម រេថវង ៨៧០ 
គម រតូវបានសាា េនាែមី និងរកាល
សៅេ ូ ២ ជានរ់េថវង ២៨៤ គម 
។  ៃ្ូវជនេទរេថវង ៨៥០ គ.ម 
ថដ្លខូចខាតសដ្ឋយទឹក្ជំននរ់តូវ
បានសាត រស ងីវញិ និង ៃ្ូវជនេទ 
៨៨៨៥ គម រតូវបានថែទ ំនិង
ជួេជុលស ងីវញិ ។ 

សដី្មបេីរមួលការស វីចរាចរ 
រេេ់រេជាពលរដ្ាសៅជន 
េទ កាត់េនាយការ
ចំណាយ ,េរមួលដ្ល់
ការដឹ្ក្ជញ្ាូ នក្េិ្លសៅ
កានទី់្ារ 
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េដិ្ភាគសាងេងរ់ចួ
សេយី ។ 

១.១.អនុក្មមវ ិទី១ី.១ ៖ 
ការជេួជុល នងិរក្ា
គុណភាព្ៃូវជនេទ 

 ៃ្ូវជនេទថដ្ល
រងការខូចខាត
សដ្ឋយការដឹ្ក្ ងន ់
និងខូចខាតសដ្ឋយ
ទឹក្ជំននរ់តូវបាន
ជួេជុល  

រេថវង ៃ្ូវ ២៥៣,២៨ 
គ.ម រងខូចខាតសដ្ឋយ
ទឹក្ជំនរ់តូវបានជួេ
ជុលស ងីវញិ ។ ៃ្ូវ
ជនេទ ១៧៤៦ គម 
រតូវបានជួេជុល 

រេថវង ៃ្ូវ ២៥០ គ.ម 
រងខូចខាតសដ្ឋយទឹក្ជំ
នរ់តូវបានជួេជុល
ស ងីវញិ ។ ៃ្ូវជនេទ 
២៩៣៩ គម រតូវបាន
ជួេជុល 

រេថវង ៃ្ូវ ៣០០ គ.ម 
រងខូចខាតសដ្ឋយទឹក្ជំ
នរ់តូវបានជួេជុល
ស ងីវញិ ។ ៃ្ូវជនេទ 
៣២០០ គម រតូវបាន
ជួេជុល 

ៃ្ូវជនេទរេថវង ៨៥០ គ.ម 
ថដ្លខូចខាតសដ្ឋយទឹក្ជំននរ់តូវ
បានសាត រស ងីវញិ និង ៃ្ូវជនេទ 
៨៨៨៥ គម រតូវបានថែទ ំនិង
ជួេជុលស ងីវញិ ។ 

សដី្មបេីរមួលការស វីចរាចរ 
រេេ់រេជាពលរដ្ាសៅជន 
េទ កាត់េនាយការ
ចំណាយ ,េរមួលដ្ល់
ការដឹ្ក្ជញ្ាូ នក្េិ្លសៅ
កានទី់្ារ 

១.២.អនុក្មមវ ិទី១ី.២ ៖ 
ការពរងកី្វសិាលភាពនន
ការសាា េនា សលីក្ក្រមតិ
សេដ្ឋា រចនាេមព័នធ្ ៃូវ
ជនេទ 

ៃ្ូវរកួ្េរក្េម 
រេថវង ២២៣៨
គម រតូវបានសាា េ
នាែមី និងរកាល
សៅេ ូ ២ ជាន់
រេថវង ២៨៤ គម  

ៃ្ូវរកួ្េរក្េម រេថវង 
៤០៩ គម រតូវបាន
សាា េនាែមី និងរកាល
សៅេ ូ ២ ជានរ់េថវង 
៨៧ គម  

ៃ្ូវរកួ្េរក្េម រេថវង 
២៦១ គម រតូវបាន
សាា េនាែមី និងរកាល
សៅេ ូ ២ ជានរ់េថវង 
៩៧ គម  

ៃ្ូវរកួ្េរក្េម រេថវង 
៣០០ គម រតូវបាន
សាា េនាែមី និងរកាល
សៅេ ូ ២ ជានរ់េថវង 
១០០ គម  

ៃ្ូវរកួ្េរក្េម រេថវង ៨៧០ 
គម រតូវបានសាា េនាែមី និងរកាល
សៅេ ូ ២ ជានរ់េថវង ២៨៤ គម  

សដី្មបេីរមួលការស វីចរាចរ 
រេេ់រេជាពលរដ្ាសៅ 
ជនេទ ,កាតេ់នាយការ 
ចំណាយ,េរមួលដ្ល់ការ 
ដឹ្ក្ជញ្ាូ នក្េិ្លសៅ
កានទី់្ារ 

២.៣.អនុក្មមវ ិទី២ី.៣ ៖ 
ការសរៀេចេំញ្ា ីសារសពភី
ណឌ័  នងិមូលដ្ឋា នទនិនន័យ
្ៃូវជនេទ 

ៃ្ូវរេថវង 
១៤៦៤៦ គ.ម 
រតូវបានចុេះ េញ្ា ី 
និងានថ្នទី 
េងាា ញទីតាងំ ៃ្ូវ 

-រេងទិ់នននយ័ ៃ្ូវបាន 
៣០៧៦គ.ម 

-រេងទិ់នននយ័ ៃ្ូវរេថវង 
៥៥០០ គ.ម 

-រេងទិ់នននយ័ ៃ្ូវបាន 
៦០៥០ គ.ម  
 

ៃ្ូវរេថវង ១៤៦២៦ គ.ម ាន
ពត័ ៌ានជាក្ល់ាក្់ េរាេ ់សរេី
របាេ់ទូសៅ  

សដី្មបាីនទិនននយ័ ៃ្ូវជាក្់
លាក្មួ់យេរាេស់រេី
របាេ់  

អនុក្មមវ ិទី១ី.៤ ៖ ការ្ត
ល់សេវាសេដ្ឋា រចនាេមព័នធ
រូេវន័តជនេទសដ្ឋយមនោរី
ជនំាញ ២៥ 
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 ក្មមវ ិទី២ី ៖ ថក្លមអ
លក្ខខណឌ ននការរេ់សៅ
រេេេ់េគមន៍ជនេទ 

ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៥ 
រេជាពលរដ្ាតាម
េេមគន៍រេាណ 
៥៣,៧%  ទទួល
បានសេវាអនាម័យ
សដ្ឋយបានសាង
េង់ នងិសរេីរបាេ់
េងគន់អនាម័យតាម
រគួសារ 

រេជាពលរដ្ាតាមេេ
គមន៍ជនេទបាន សាង
េង់ នងិសរេីរបាេេ់ងគន់
អនាម័យានរេាណ
ថត ៥៣,៧% និងសៅ
ានរេជាពលរដ្ាជនេទ
ជាសរចីនរេ់សៅក្នុងសាា ន
ភាពខវេះអនាម័យ ជួេ
រេទេះនូវជងំឺដ្ងាក ត់ស្ស
ងៗ 

រេជាពលរដ្ាសៅតាម 
េេគមន៍ជនេទបាននឹង
ក្ំពុងសាងេង់ នងិសរេី
របាេេ់ងគន់ថដ្លនងឹ
េសរមចបាន ៦០% នន
រេជាជនជនេទ។ សៅ
តាមេេគមន៍ជនេទ 
នឹងសជៀេ្ុតពជីំងឺ ថដ្ល
ឆ្ៃងទងំឡាយថដ្ល  េ
ណាត លមក្ពីលាមក្ 
មនុេស 

រេជាពលរដ្ាតាមេេគម
ន៍ជនេទ រេាណ 
៦៥.៧ % នឹងសាងេង់
េងគន់ និងសរេីរបាេ់េងគន់
អនាម័យតាម្ោេះ។សៅ
តាមេេគមន៍ជនេទ 
និងសជៀេ្ុតពជីំងឺ ថដ្ល
ឆ្ៃងទងំឡាយថដ្ល េ
ណាត លមក្ពីលាមក្ 
មនុេស 
 

រេជាជនតាមេេគមន៍ជនេទ
រេាណ ៦៥.៧% នឹងសាងេង់ 
និងសរេីរបាេ់េងគន់អនាម័យតាម
្ោេះ។ សៅតាមេេគមន៍ជនេទ នងឹ
សជៀេ្ុតពីជងំ ឺថដ្លឆ្ៃងទងំឡាយ
ថដ្ល េណាត លមក្ពីលាមក្មនុេស 
 

រេជាជនតាមជនេទ នឹង
សាងេង់ និងសរេីរបាេ់ 
េងគន់អនាម័យសៅតាម្ោេះ 
និងសជៀេវាងបានពជីងំឺឆ្ៃង
ស្សងៗ ថដ្លេណាត លមក្ពី
លាមក្មនុេសសៅក្នុងេេ
គមន៍  

២.១.អនុក្មមវ ិទី១ី ៖ ការ
សាា េនាសេដ្ឋា រចនាេមព័នធ
ទកឹ្សាអ តជនេទ 

រេជាពលរដ្ា
ជនេទបាន
ទទួលសេវា គ្ត់
គ្ងស់ាអ ត 
១០០% សៅឆ្ន ំ
២០២៥ 

រេជាពលរដ្ាជនេទ
បានទទួល សេវា គ្ត់
គ្ងស់ាអ ត៦០% សៅ
ឆ្ន ២ំ០១៨ 

រេជាពលរដ្ាជនេទ
បានទទួលសេវា គ្ត់្ គង់
សាអ ត៦៥% សៅឆ្ន ំ
២០១៩ 

រេជាពលរដ្ាជនេទ
បានទទួលសេវា គ្ត់្ គង់
សាអ ត ៧០% សៅឆ្ន ំ
២០២០ 

រេជាពលរដ្ាជនេទបានទទួល
សេវា គ្ត់្ គងស់ាអ ត ៩០% សៅឆ្ន ំ
២០២៣ 

រេជាពលរដ្ាជនេទបាន
ទទួលសេវា គ្ត់្ គងស់ាអ ត 
១០០% សៅឆ្ន ២ំ០២៥ 

២.២.អនុក្មមវ ិទី២ី ៖ 
េសងកនីរេេិទធភាពននការ
សរេីរបាេ់ទកឹ្សាអ តជនេទ 

រេជាពលរដ្ាជនេទ
បានយល់ដ្ឹងពអីតា
រេសោជន៍ននការ
សរេីរបាេ់ទកឹ្សាអ ត
១០០% សៅឆ្ន ំ
២០២៥ 

 រេជាពលរដ្ាជនេទបាន
យល់ដ្ងឹពអីតារេសោជន៍
ននការសរេីរបាេ់ទកឹ្សាអ ត
៦៥% សៅឆ្ន ២ំ០១៩ 

ជនេទបានយល់ដ្ងឹពអីតា
រេសោជន៍ននការសរេី
របាេ់សាអ ត ៧០% សៅឆ្ន ំ
២០២០ 

រេជាពលរដ្ាជនេទបានយល់ដ្ឹងពី
អតារេសោជន៍ននការសរេីរបាេ់ទឹក្
សាអ ត ៧៧% សៅឆ្ន ២ំ០២១ 

រេជាពលរដ្ាជនេទបានយ
លដ្ឹងពកីារសរេីរបាេ់ទឹក្
សាអ ត៨៥% សៅឆ្ន ២ំ០២២ 

២.៣.អនុក្មមវ ិទី៣ី ៖ ការ
សាា េនាសេដ្ឋា រចនាេមព័នធ
រូេវន័តអនាម័យជនេទ 

ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៧ 
រេជាពលរដ្ាតាម

រេជាពលរដ្ាតាមេេ
គមនជ៍នេទបាន 

រេជាពលរដ្ាសៅតាម
េេគមនជ៍នេទបាន

រេជាពលរដ្ាតាមេេ
គមនជ៍នេទរេាណ 

រេជាជនតាមេេគមន៍ជនេទ
រេាណ ៨១% នឹងសាងេង់

រេជាជនតាមជនេទ នឹង
សាងេង ់និងសរេីរបាេ់
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េេមគន៍
រេាណ 
៧១.២%  ទទួល
បានសេវាអនាម័
យសដ្ឋយបាន
សាងេង ់និងសរេី
របាេ់េងគនអ់នាម័
យតាមរគួសារ 

សាងេង ់និងសរេី
របាេ់េងគនអ់នាមយ័
ានរេាណថត 
៧១.២% និងសៅាន
រេជាពលរដ្ាជនេទ
ជាសរចីនរេស់ៅក្នុង
សាា នភាពខវេះអនាមយ័ 
ជួេរេទេះនូវជំងឺដ្ងាក ត់
ស្សងៗ 

នឹងកំ្ពុងសាងេង ់និង
សរេីរបាេ់េងគនថ់ដ្ល
នឹងេសរមចបាន ៧៨% 
ននរេជាជនជនេទ។ 
សៅតាមេេគមន៍
ជនេទ នឹងសជៀេ្ុតពី
ជំងឺ ថដ្លឆ្ៃង
ទងំឡាយថដ្ល  េណាត
លមក្ពីលាមក្មនុេស 

៨១ % នឹងសាងេង់
េងគន ់និងសរេីរបាេ់
េងគនអ់នាមយ័តាម ោ្េះ។
សៅតាមេេគមន៍
ជនេទ និងសជៀេ្ុតពី
ជំងឺ ថដ្លឆ្ៃង
ទងំឡាយថដ្ល េណាត
លមក្ពីលាមក្មនុេស 

និងសរេីរបាេ់េងគនអ់នាមយ័តាម
ោ្េះ។ សៅតាមេេគមន៍ជនេទ 
នឹងសជៀេ្ុតពីជំងឺ ថដ្លឆ្ៃង
ទងំឡាយថដ្ល េណាត លមក្ពី
លាមក្មនុេស 

េងគនអ់នាមយ័សៅតាម ោ្េះ 
និងសជៀេវាងបានពីជំងឺ
ឆ្ៃងស្សងៗ ថដ្លេណាត ល
មក្ពីលាមក្មនុេសសៅ
ក្នុងេេគមន៍  

២.៤.អនុក្មមវ ិទី៤ី៖ ការ
សលីក្ក្មពេ់ការរេ់សៅសាអ ត 
ការអេ់រេុំខភាព នងិអនា
ម័យជនេទ 

ក្នុងឆ្ន  ំ ២០១៧ 
រេជាពលរដ្ាតាម
េេគមន៍ជនេទ
ទទួលចំននួ ១៤ 
៨៤៥នាក់្ទទលួ
បានការេណតុ េះេ
ណាត ល រមួជាមួយ
នឹងការផាៃ េ់េតូរការ
រេតិេតតិអនាម័យ
រេសេីរជាងមុន  

រេជាពលរដ្ាតាមេេ
គមន៍ជនេទ ជន
េេសងាគ ល នងិមស្រនតីពាក់្
ព័នធ ចំននួ២១ ២០០
នាក់្ ទទួលបានការការ
អេ់រ ំេណតុ េះេណាត ល រមួ
ជាមួយនឹងការថក្ថរេ
ទាៃ េ់ននការអនុវតតអនា
ម័យថដ្លលអរេសេីរ និង
កាត់េនតយ្លេ៉ាេះពាល់
ស្សងៗ  

រេជាពលរដ្ាតាមេេគម
ន៍ជនេទ ជនេសងាគ ល និង
មស្រនតីពាក់្ព័នធ រេាណ 
២២ ៥៧០នាក់្បាននឹង
ក្ំពុងេនតទទួលបានការ
សលីក្ក្មពេ់អនាម័យ តាម
រយៈការ្សពវ្ាយ អេ់រ ំ
និងេណតុ េះេណាត ល សដ្មីបី
ឲ្យពួក្ោត់រេ់សៅក្នុងល
ក្ាខណឌ ននការអនុវតតអនាម័
យលអ និងសជៀេវាងបាន
នូវ្លេ៉ាេះពាល់ស្សងៗ  

រេជាពលរដ្ាតាមេេគម
ន៍ជនេទ ជនេសងាគ ល និង
អនក្ពាក់្ព័នធ សៅក្នុង
រេសទេក្មពុជារេាណ 
៣០ ០០០នាក់្នឹងេនត
ទទួលបាននូវក្មមវ ិីសលីក្
ក្មពេ់អនាម័យ តាមរយវ ី
 ីសាស្រេតស្សងរមួានដូ្ច
ជា ការេំ្ុេ ការអេ់រ ំ
្សពវ្ាយ ក៏្ដូ្ចជាការេ
ណតុ េះេណាត ល។ ពកួ្ោត់
នឹងានចំសណេះដ្ងឹរគេ់
រោន់ ជាពិសេេអាច
្សពវ្ាយេនតដ្ល់
េាជកិ្ស្សងក្នុងេេ
គមន៍ នងិរេ់សៅក្នុងេ
រសិាា នអនាម័យលអ 

រេជាជនតាមេេគមន៍ជនេទ ជន
េសងាគ ល និងអនក្ពាក់្ព័នធ រេាណ 
៣០ ០០០នាក់្ ទទួលបានក្មមវ ិី
ការសលីក្ក្មពេ់អនាម័យជនេទ 
សេយីរេជាជនថតងថតរេតិេតតអិនា
ម័យលអជារេចា ំ នងិរេ់សៅក្នុងេេ
គមន៍ថដ្លរេក្េសដ្ឋយអនាម័យ េ
រសិាា នសាអ ត នងិេុខដុ្មនយីក្មម  

រេជាជនតាមេេគមន៍
ជនេទ នងឹរេតេិតតអិនាម័យ
លអជារេចា ំ នងិរេ់សៅក្នុង
េេគមន៍ថដ្លរេក្េសដ្ឋយ
អនាម័យ េរសិាា នសាអ ត និង
េុខដុ្មនយីក្មម 
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២.៥.អនុក្មមវ ិទី៥ី ៖ ការ
្តល់សេវាេុខភាព នងិលក្ខ
ខ័ណឌ ននការរេស់ៅេរាេ់
សាធារណៈជនសដ្ឋយមនោីរ
ជនំាញ ២៥                            

សេវាសាធារណៈ 
ទក្ទ់ងនឹង ៃ្ូវ
ែនល់ ទឹក្សាអ ត 
េងគនអ់នមយ័ សៅ
ជនេទរតូវបាន   
ត្ល់ជូនសដ្ឋយឥ
គិតនែៃ 

មនោីររមួចំថណក្
ជាមួយនាយក្ដ្ឋា ន
ជំនាញក្នុងការ ត្ល់សេ
វាសាធារណៈតាមសខតត
នីមួយៗសលីសេដ្ឋា
រចនាេមពន័ធជនេទ
សដី្មបេីសរមចសោល
សៅ ៦០% ននទឹក្
សាអ ត 

មនោីររមួចំថណក្ជាមួយ
នាយក្ដ្ឋា នជំនាញក្នុង
ការ ត្ល់សេវាសាធារ
ណៈតាមសខតតនីមួយៗ
សលីសេដ្ឋា រចនាេមពន័ធ
ជនេទសដី្មបេីសរមច
សោលសៅ ៦៥% នន
ទឹក្សាអ ត 

មនោីររមួចំថណក្ជាមួយ
នាយក្ដ្ឋា នជំនាញក្នុង
ការ ត្ល់សេវាសាធារ
ណៈតាមសខតតនីមួយៗ
សលីសេដ្ឋា រចនាេមពន័ធ
ជនេទសដី្មបេីសរមច
សោលសៅ ៧០% នន
ទឹក្សាអ ត 

មនោីររមួចំថណក្ជាមួយនាយក្    
ដ្ឋា នជំនាញក្នុងការ ត្ល់សេវាសា
ធារណៈតាមសខតតនីមួយៗសលសីេ
ដ្ឋា រចនាេមពន័ធជនេទសដី្មបី
េសរមចសោលសៅ ៩០% ននទឹក្
សាអ ត 

រេជាពលរដ្ាជនេទរគេ់
សខតត នឹងបានទទួលសេវា
គ្ត់្ គងស់ាអ ត ១០០% សៅ
ឆ្ន ២ំ០២៥ 

ក្មមវ ីិទី៣ ៖ ពិពិ ក្មម
េក្មមភាពសេដ្ាកិ្ចច
ជនេទ 

      

អនុក្មមវ ីិទី៣.១ ៖ 
ការជំរុញេសងកីតការងារ 
និងមុខរេរសៅជនេទ 

សរៀេចំេិកាខ សាលា
ចំននួ ៤១ សលីក្ 
ថដ្លនងឹានេិកាខ
កាមចូលរមួចនំនួ
រេាណ ២៧៧៤ 
នាក់្ នងិសរៀេចវំគគ 
េណតុ េះេណាត ល
ចំននួ១១២វគគ ាន 
េិកាខ កាមេរុេ
ចំននួ១៩៤៨ នាក់្ 
និងសរោងឲ្យាន
ទេសនក្ិចចេិក្ា
ចំននួ ០១ សលីក្ 
ានចូលរមួចនំនួ 
១៥ នាក់្។  

សរៀេចំវគគេណតុ េះ េណាត
លចំននួ ៣៩ វគគ េិកាខ
កាមចូលរមួ េរុេចំននួ 
៥៥២ នាក់្ នងិសរៀេចំ
េិកាខ សាលាចនំួន ២៤ 
សលីក្េិកាខ កាមចូលរមួ
េរុេ ចំននួ ១ ០៣០ 
នាក់្ 
 
 

បានសរៀេចេិំកាខ សាលា 
ចំននួ ៦ សលីក្ ានេិកាខ
កាមចូលរមួចនំនួ ២៩៤ 
នាក់្ នងិបានសរៀេចវំគគេ
ណតុ េះេណាត ល បានចំននួ 
៣៨ វគគ ានេិកាខ កាម
ចំននួ ៦៩៦ នាក់្។ 

សរោងសរៀេចំេិកាខ សាលា 
ចំននួ ១១ សលីក្ ថដ្ល
ានេិកាខ កាមចូលរមួ
ចំននួ ៥៥០ នាក់្ និង
សរៀេចំវគគេណតុ េះេណាត ល 
ចំននួ ៣៥ វគគ ានេិកាខ
កាមចនំួន ៧០០ នាក់្។ 
ទេសនក្ិចចេិក្ា ០១ 
សលីក្ ានអនក្ចូលរមួ ១៥ 
នាក់្ 

តាមរយៈ វគគេណតុ េះេណាត ល និង
េិកាខ សាលា បាន្តល់នូវចំសណេះដ្ងឹ
ដ្ល់េិកាខ កាម ក្នុងការេសងកតីការងារ 
និង្តល់ចំសណេះជាសដ្ីមទន់ក្នុងការ
េសងកីតមុខរេរមួយចាេ់លាេ់ 
េរាេ់សលីក្ក្មពេ់ជីវភាពក្នុងរគួ
សារ។ េិកាខ កាមទទួលបានចំសណេះ
ដ្ឹងពីការេណតុ េះេណាត លជំនាញ
អាជីពស្សងៗ និងភាពជាេេរគិ
នភាពក្នុងដ្ំសណីរការរេតេិតតកិារ 
និងរគេ់រគងអាជីវក្មមរេេ់ខៃួនសៅ
ជនេទ។ 
 

ចូលរមួចំថណក្  ក្នុងការ
េសងកីត ការងារ និងការកាត់
េនាយការចណំាក្រេកុ្ 
សដ្ឋយរេែុយ រេថ្នន និង
ចូលរមួោរំទការេសងកីតមុខរេ
ររេក្េសដ្ឋយជំនាញ
ចាេ់លាេ់សៅ ជនេទ។ 
ជាមួយោន សនេះ ្តលជូ់ននូវការ
េណតុ េះេណាត លនានាេតីពី
ជំនាញអាជីព និងភាពជា
េេរគិនភាព សលីមុខរេរ
រេេ់ខៃួនថដ្ល អាចធានា
បានេមតា ភាពក្នុងការ
រេក្ួតរេថជងក្នុងទី្ ារ នងិ
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នរិនត៍ភាពអាជីវក្មមរេេ់្លិ
តក្រជនេទ។ 

អនុក្មមវ ីិទី៣.២ ៖ 
ការជំរុញេក្មមភាព
សេដ្ាកិ្ចចរគួសារសៅ
ជនេទ 

រេជាជន ១៥០០ 
នាក់្ រតូវបាន       
េណតុ េះេណាត ល
ជំនាញអាជីព និង
េសងកីតការងារស វី
ឲ្យបាន ១៥០០ 
អាជីវក្មម ។ មស្រនតី 
២៤០០ នាក់្រតូវ
បានចូលរមួេណតុ េះ
េណាត លោ៉ា ងតិច 
៨០សា៉ា ង ក្នុង១
នាក់្ ក្នុ១ឆ្ន  ំ 

រេជាជន ៥០០ នាក់្ 
រតូវបានេណតុ េះេណាត ល
ជំនាញអាជីព និងេសងកតី
ការងារស វីឲ្យបាន ៥០០ 
អាជីវក្មម ។ មស្រនតី ៨០០ 
នាក់្រតូវបានចូលរមួេ
ណតុ េះេណាត លោ៉ា ងតិច 
៨០សា៉ា ង ក្នុង១នាក់្ 
ក្នុង១ឆ្ន  ំ 

រេជាជន ៥០០ នាក់្ រតូវ
បានេណតុ េះេណាត ល
ជំនាញអាជីព និងេសងកតី
ការងារស វីឲ្យបាន ៥០០ 
អាជីវក្មម ។ មស្រនតី ៨០០ 
នាក់្រតូវបានចូលរមួេណតុ េះ
េណាត លោ៉ា ងតិច ៨០
សា៉ា ង ក្នុង១នាក់្ ក្នុង១ឆ្ន  ំ 

រេជាជន ៥០០ នាក់្ រតូវ
បានេណតុ េះេណាត ល
ជំនាញអាជីព និងេសងកតី
ការងារស វីឲ្យបាន ៥០០ 
អាជីវក្មម ។ មស្រនតី ៨០០ 
នាក់្រតូវបានចូលរមួេណតុ េះ
េណាត លោ៉ា ងតិច ៨០
សា៉ា ង ក្នុង១នាក់្ ក្នុង១ឆ្ន  ំ 

រេជាជន ១៥០០ នាក់្ រតូវបានេ
ណតុ េះេណាត លជំនាញអាជពី នងិ
េសងកីតការងារស វីឲ្យបាន ១៥០០ 
អាជីវក្មម ។ មស្រនតី ២៤០០ នាក់្រតូវ
បានចូលរមួេណតុ េះេណាត លោ៉ា ងតចិ 
៨០សា៉ា ង ក្នុង១នាក់្ ក្នុង១ឆ្ន  ំ 

េសងកីនលក្ខខណឌ ជីវតិរេេ់
រេជាជនជនេទឲ្យបានលអ
រេសេីរ តាមរយៈេសងកតី
ការងារ មុខរេរេថនាមពី
ការងារក្េិក្មម ។ 
មស្រនតី្តល់សេវាសាធារណៈ
បានលអរេសេីរ រេ័េ និង
ទន់សពលសវលា ។ 

អនុក្មមវ ីិទី៣.៣ ៖ 
ការេណតុ េះេណាត ល
 នធានមនុេស និង
ជំនាញអាជីព   

ការេណតុ េះេណាត ល 
មស្រនតីចនំួន ៨០០ 
នាក់្ នងិេណតុ េះ      
េណាត លវជិាា ជីវៈ 
ជំនាញមូលដ្ឋា ន ជូន
រេជាជនចនំួន 
១២០០ នាក់្ ។ 

ការេណតុ េះេណាត ល មស្រនតី 
ចំននួ ៨០០ នាក់្ និង    
េណតុ េះ េណាត ល វជិាា ជីវៈ
ជំនាញមូលដ្ឋា ន ជូន 
រេជាជនចនំួន ១២០០ 
នាក់្ ។ 

ការេណតុ េះេណាត លមស្រនតី 
ចំននួ ១០០០ នាក់្ នងិ   
េណតុ េះេណាត លវជិាា ជីវៈ 
ជំនាញមូលដ្ឋា នជូនរេជា
ជនចំននួ ១៨០០ នាក់្ ។ 

ការេណតុ េះេណាត លមស្រនតី 
ចំននួ ១០០០ នាក់្ នងិ    
េណតុ េះ េណាត លវជិាា ជីវៈ 
ជំនាញមូលដ្ឋា នជូនរេជា
ជនចំននួ ២០០០នាក់្។ 

ក្នុង១ឆ្ន ំៗ រតូវការ េណតុ េះេណាត ល 
មស្រនតី ជាម យមចំននួ ១០០០ នាក់្ 
និង េណតុ េះ េណាត លវជិាា ជីវៈជំនាញ
មូលដ្ឋា នជូន រេជាជនចំននួ ២០០០ 
នាក់្ ។ 

រក្េួងអភិវឌ្ឍន៍ជនេទាន 
មស្រនត ីរេក្េសដ្ឋយេមតាភាព 
ពេុ ជំនាញសដ្មីបសីឆ្ៃីយតេ 
សៅនឹង តរមូវការជាក់្ថេតងនន 
ការវវិតតរេេ់េងគម នងិ រេជា 
ពលរដ្ាសៅទីជនេទានលទធ
ភាព េសងកតី មុខរេរក្នុងេេ 
គមន៍មូលដ្ឋា ន េសងកីនរបាក់្ 
ចំណូលរេចារំគួសារ នងិ កាត់ 
េនាយការ ចណំាក្រេកុ្ឲ្យ 
បានអតិេរាិ ។ 
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អនុក្មមវ ីិទី៣.៤ ៖ 
ជំរុញការអភិវឌ្ឍចរមុេះ
េរាេេ់េគមន៍
ជនេទ 

-្សពវ្ ាយ េណតុ េះ    
េណាត ល ផាៃ េ់េតូរ  
េទពិសសា នរ៍គូ
េសងាគ ល គ.អ.ភ  
-េណុេះេណាត ល
ជំនាញេសចចក្សទេ
ចរមុេះ េសងកនីរបាក្់
ចំណូលជូនរេជា
ពលរដ្ាក្នុងេេគមន៍   

- សរៀេចំេិកាខ សាលាផាៃ េ់េតូ
រេទពិសសា ន៍ពរងងឹ
េមតាភាព គអភ បាន ១ 
វគគានេិកាខ កាម ១១០ 
នាក្់ ។ 

- េណតុ េះេណាត ល គអភ 
ចំនួន ១១១ វគគមក្ពី 
៧៧៧ភូមិ។ 

- អភិវឌ្ឍន៍ភូមចិរមេុះបាន 
៥ភូមិ ក្នុងសខតត ៤ ។ 

- េណតុ េះេណាត លជំនាញ 
និងេួនដ្ណំំា េរុេ 
១២២ វគគ ។   

- សរៀេចំេិកាខ សាលាផាៃ េ់េតូរ 
េទពិសសា នព៍រងងឹេមតា
ភាព គអភ ២ វគគានេិកាខ
កាម ២០០ នាក្់ ។ 

- េណតុ េះេណាត លរគូេសងាគ ល 
៥០នាក្់ ។ 

- េណតុ េះេណាត ល គអភ 
ចំនួន ១៧៩ វគគមក្ពី 
១២៥៣ភូមិ។ 

- អភិវឌ្ឍន៍ភូមចិរមេុះបាន ៥
ភូមិ ក្នុងសខតត ៤ ។ 

- េណតុ េះេណាត លជំនាញ និង
េួនដ្ណំំា េរុេ ១២២ វគគ  

- សរៀេចំេិកាខ សាលាផាៃ េ់េតូរ 
េទពិសសា នព៍រងងឹេមតា
ភាព គអភ ២ វគគានេិកាខ
កាម ២០០ នាក្់ ។ 

- េណតុ េះេណាត លរគូេសងាគ ល 
៥០នាក្់ ។ 

- េណតុ េះេណាត ល គអភ 
ចំនួន ១៧៩ វគគមក្ពី 
១២៥៣ភូមិ។ 

- អភិវឌ្ឍន៍ភូមចិរមេុះបាន ៥
ភូមិ ក្នុងសខតត ៤ ។ 

- េណតុ េះេណាត លជំនាញ និង
េួនដ្ណំំា េរុេ ១៨៥ វគគ 

- េណតុ េះេណាត ល ្តល់ជនំាញមូលដ្ឋា ន 
និងពរងឹងការរគេ់រគងក្នុងេេគមន៍ 
ជនេទ សដ្ីមបេីសងកនីរបាក្់ចណូំលក្នុង
េេគមន៍ ។ 

- ្សពវ្ាយការយល់ដ្ឹងពសីរោេះភយ័ក្នុង
េេគមន៍ឲ្យរេជាពលរដ្ាបានដ្ឹងនិង
អាចេសញ្ា ៀេមេនតរាយស្សងៗពី មម
ជាតិ ។ 

- រេជាពលរដ្ាទទួលបានការ
សក្ីនស ងីចណូំលរេចារំគួសារ 
យល់ដ្ងឹ និងអាចការពារពីការ
សក្ីតស ងីសដ្ឋយសរោេះមេនត
រាយស្សងៗព ីមមជាតិ សដ្ឋយ
ខៃួនឯងបាន ។  

អនុក្មមវ ីិទី៣.៥ ៖ 
ការអភិវឌ្ឍ និងអភិរក្ស
ជនជាតិសដី្មភាគតិច 

- 450េេគមន ៍ - េេគមន៍ជនជាតិសដ្ីម
ភាគតចិចំននួ៥រតូវបាន 
ទទួលសាគ ល់ជា្ៃូវការពី 
រក្េួងអភិវឌ្ឍន៍ ជនេទ 

- េេគមន៍ជនជាតិសដ្ីម
ភាគតចិចំននួ៥សទៀត បាន
េញ្ាេក់ារងារវាយតនមៃ 
ក្ំណតអ់តតេញ្ញណ  

- -សេីក្វគគេិកាខ សាលា 
ចំនួន០២វគគាន អនក្ 
ចូលរមួ ២៦០នាក្់។ 

- -របារពធអេអរសាទរទិវា 
អនតរជាតិជនជាតិ សដ្ីម 
ភាគតចិសលីក្ទី២៣សៅ
សខតតក្ពំង់ ាំនអនក្ ចូល

- េេគមន៍ជនជាតិសដ្ីម
ភាគតចិចំននួ៣ រតូវបាន 
ទទួលសាគ ល់ ជា្ៃូវការពី 
រក្េួង អភិវឌ្ឍន៍ជនេទ 

- េេគមន៍ជនជាតិសដ្ីម
ភាគតចិចំននួ៥សទៀតបានេ
ញ្ាេ់ការងារវាយតនមៃ
ក្ំណតអ់តតេញ្ញណ  

- -សេីក្វគគេិកាខ សាលាចំននួ 
-  ០២វគគានអនក្ចូលរមួ 
-  ២៦០នាក្។់ 
- -របារពធអេអរសាទរទិវា 
អនតរជាតិជនជាតិ សដ្ីម 
ភាគតចិសលីក្ទី២៣សៅ

- េេគមន៍ជនជាតិសដ្ី ម
ភាគតចិចំននួ១០េេគម
ន៍និងរតូវបានទទលួសាគ ល់
ពីរក្េួ ងអភិវឌ្ឍនជ៍នេទ 

- សេីក្វគគេណតុ េះេណាត ល
ចំនួន០២វគគសៅសខតតសោល
សៅចំននួ០២សខតត 

- -សេីក្វគគេិកាខ សាលា ចំននួ
០២វគគដ្ល់រក្ុម សោលសៅ
ចំនួន០៧សខតត  

- -របារពធអេអរសាទរទិវាអនតរ
ជាតិជនជាតសិដ្ីមភាគតចិ
សលីក្ទ២ី៤សៅសខតតបាត់
ដ្ំេងចនំួន១២០០នាក្ ់

- េេគមន៍ជនជាតិសដ្ីមភាគតិចចនំួន
១៨ េេគមន៍រតូវបានទទួ លសាគ ល់ពី
រក្េួងអភិវឌ្ឍន៍ជនេទ 

- េេគមន៍ជនជាតិសដ្ីមភាគតិចសៅ
សខតតទងំ១៥សខតត/រក្ុងនិងាន 
ថ្នការេក្មមភាពចាេ់លាេ់សដ្ី មបី
អភិវឌ្ឍន៍េេគមន៍ជនជាតិសដ្ី មភាគ
តិចទូទងំរពេះរាជាណាចរក្ក្មពជា 

- រក្េួងអភិវឌ្ឍន៍ជនេទ និងរបារពធអេ
អរសាទរទិវាអនតរជាតិជនជាតិ សដ្ីម
ភាគតចិពិភពសលាក្រគេស់ខតត/ រក្ងុ
ថដ្លានជនជាតិសដ្ីមភាគតចិរេ់សៅ 

- -េេគមនជ៍នជាតិសដ្ីមភាគ
តិចបានទទលួនូវឯក្សាររេេ
ចាេថ់ដ្លទទួលសាគ ល់សដ្ឋយ
រក្េួងអភិវឌ្ឍន៍ជនេទតាម
រក្ុមជនជាតសិដ្ីមនីមួយៗ
សេយីពកួ្ោតយ់ក្សៅសរេី
របាេ់ជា្ៃូវការ។ 

- -េេគមនជ៍នជាតជិាតិសដ្មី
ភាគតចិបានយល់ដ្ឹងអពំី
ចាេជ់ាតិ នងិចាេស់្សងៗ
ពាក្ព់នធ័ការអភិវឌ្ឍន៍េេគម
ន៍។ 



38 | Page                                       MRD Budget Stragetic Plan 2020-2022   
 
                                                                                
 

រមួចំននួ១២០០ នាក្់ 
  

សខតតក្ពំង់ ាំនអនក្ចូលរមួ
ចំនួន១២០០នាក្ ់

អនុក្មមវ ីិទី៣.៦ ៖ 
ការសលីក្ក្មពេ់ក្រមិត
ជីវភាពរេ់សៅតាម
ជនេទ សដ្ឋយមនោីរ
ជំនាញទងំ២៥ 

      

៤.ក្មមវ ិទី៤ី៖  សេវាោំ
រទរដ្ាបាល េរិញ្ញវតាុ នងិ
ក្ចិចការទូសៅ 

អងគភាពនមីួយៗរតូវ
បានពរងឹងរេក្េ 
សដ្ឋយរេេិទធភាព 
ការរគេ់រគងមស្រនតី 
និងការ្តល់សេវាសា
ធារណៈ រតូវបាន
ពរងឹងេថនាមសទៀត ។ 

រេេិទធភាពននការ
រគេ់រគងមស្រនតី និងសេវា
សាធារណៈជន រតូវបាន
្តល់ជូនរេជាពលរដ្ាទន់
សពលសវលា តាមរយៈ
េិកាខ សាលា េណតុ េះ     
េណាត លជំនាញ នងិការ
ចុេះអនុវតតផាោ ល់រតូវបាន
អនុវតត ។ 

រេេិទធភាពននការរគេ់រគង
មស្រនតី នងិសេវាសាធារណៈ
ជន រតូវបាន្តល់ជូនរេជា
ពលរដ្ាទន់សពលសវលាតាម 
រយៈេិកាខ សាលា ការេណតុ េះ     
េណាត លជំនាញ នងិការចុេះ
អនុវតតផាោ ល់រតូវបានអនុវតត 
។ 

រេេិទធភាពននការរគេ់រគង
មស្រនតី នងិសេវាសាធារណៈ
ជន រតូវបាន្តល់ជូនរេជា
ពលរដ្ាទន់សពលសវលាតាម 
រយៈេិកាខ សាលា ការេណតុ េះ     
េណាត លជំនាញ នងិការចុេះ
អនុវតតផាោ ល់រតូវបានអនុវតត 
។ 

មស្រនតីជនំាញេរុេ ២០០០ នងឹរតូវ
បានពរងឹងេមតាភាពេថនាមសលី
ការងារ ថ្នការែវកិា លទធក្មម េវន
ក្មម អ ិការក្ចិច នងិជនំាញស្សងៗ
សទៀត សដ្ីមបពីរងឹងរេេិទធភាពការងារ
ចរនតរេេ់រក្េងួ ។  
  

មស្រនតីរគេ់លំដ្ឋេ់ថ្នន ក់្រេេ់
រក្េួង អភិវឌ្ឍណ៍ជនេទរតូវ
បានយក្ចតិត ទុក្ដ្ឋក់្េណតុ េះេ
ណាត ល េពំាក់្េំេ៉ាន សដ្ីមបី
ពរងឹងរេេិទធភាពននការអនុវតត
ថ្នការែវកិា លទធក្មម េវន
ក្មម អ ិការក្ចិច ។   

៤.១.អនុក្មមវ ិទី១ី៖
ពរងងឹគុណភាពរេព័នធ
រគេ់រគងថ្នការអភវិឌ្ឍន៍
ជនេទ 

រេព័នធរគេ់រគង
ទិននន័យថ្នការាន
លក្ខណៈ SMART  
សដ្ីមបធីានាឲ្យាន
គុណភាព រតមឹរតូវ
សឆ្ៃីយតេនងឹតរមូវ
ការជាក់្ថេតងរេេ់
រេជាជនជនេទ នា
សពលេចចុេបនន និង   

មស្រនតីទទួលេនោុក្សរៀេចំ
ថ្នការយុទធសាស្រេតែវកិា 
ថ្នការែវកិារតូវបាន    
េណតុ េះេណាត ល េិកាខ
សាលា ៣ ដ្ងក្នុង១ឆ្ន  ំ 
ទងំថ្នន ក់្កាណាត ល នងិ
ថ្នន ក់្សខតតេរុេចំននួ 
២២០នាក់្ ។ ចុេះពរងឹង 
ពនយល់ ថណនាផំាោ ល់ដ្ល់ 

គុណភាពរេេ់មស្រនតីទទួល
េនោុក្ការងារ សរៀេចំថ្នការ 
យុទធសាស្រេត នងិែវកិា សៅ
ានក្រមិតសៅស យី សដ្ឋយ 
សារមូលសេតុនន ការផាៃ េ់
េតូរថេេេទននការងារថក្
ទរមង់េរិញ្ញវតាុសាធារណៈ 
និងការផាៃ េ់េតូរមស្រនតីទទួល
េនោុក្ជាញឹក្ញាេ់ ។  

 សេីក្វគគេណតុ េះេណាត ល/
េិកាខ សាលា ជារក្មុតូចៗ 
ចំននួ ៣ សៅថ្នន ក់្រក្េួង 
( ៣០ នាក់្) និង ៥ វគគ 
េរាេ់អងគភាពែវកិាថ្នន ក់្
សខតត ( ១០០ នាក់្) 
េរុេរេាណ ១៣០ 
នាក់្ (រក្ុមការងារែវកិា
តាមអងគភាពែវកិា ) ។ 

រក្ុមការងារែវកិាតាមអងគភាពែវកិា
នីមួយៗរតូវបានេសងកីត ( ៥ នាក់្ក្នុង 
១អងគភាព )  និងពរងងឹេមតាភាព 
តាមរយៈការេណតុ េះេណាត ល /េិកាខ
េលា ចំននួ ៣-៥ដ្ងក្នុង១ឆ្ន  ំ។  
អងគភាពែវកិាទងំ ៣៦ រតូវបានពិនិ
តយ និងវាយតនមៃលទធ្លននការអនុវតត
រេចាឆំ្ន តំាមរយៈេិកាខ សាលា ១ 

ថ្នការយុទធសាស្រេតែវកិា 
និងែវកិាក្មមវ ិីរេចាឆំ្ន  ំរតូវ
បានពរងឹងគុណភាពសឆ្ព េះ
សៅក្ំណត់រក្េខណឌ័ ពិតាន
ែវកិាឲ្យបាន ( MTEF ) 
តាមការក្ំណត់ក្នុងរក្េខណឌ  
យុទធសាស្រេតែវកិាឆ្ន ២ំ០១៩-
២០២៣ ។   
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អនាគត់ សេយីរេេ
ោន នឹងសោលនសោ 
បាយស្សងៗរេេ់
រាជរដ្ឋា ភិបាល ពិសេ 
េក្មមវ ិីក្ំថណ
ទរមង់ការរគេ់រគង
េរិញ្ញវតាុសាធារណៈ 
។  

អងគភាពែវកិាតាមសខតត ។ 
ពិភាក្ា ពនយល់ផាោ ល់    
មួយទល់មួយ ។  
 
 
 

 េនតចុេះតាមដ្ឋន នងិវាយ
តនមៃការអនុវតតែវកិាក្មមវ ិី 
និងចុេះថណនាផំាោ ល់ដ្ល់
អងគភាពែវកិាសខតត ។  
 
  

សលីក្ សដ្ឋយានអនក្ចូលរមួ ១២០ 
នាក់្ ។  
 

៤.២.អនុក្មមវ ិទី២ី៖
េសងកនីរេេិទធភាពការសរេី
របាេ់ែវកិាក្មម 

ការអនុវតតែវកិាក្មម
វ ិីតរមូវការស វី
េចចុេបននក្មម ថរេ
រេួលសៅដ្ណំាក់្
កាលនមីួយៗននក្មម
វ ិីក្ំថណទរមង់ការ
រគេ់រគងេរិញ្ញវតាុ
សាធារណៈ  

មស្រនតីទទួលេនោុក្េរិញ្ញវតាុ
ទងំថ្នន ក់្ក្ណាត ល និង
ថ្នន ក់្សខតត រតូវបានេណតុ េះ
េណាត ល ថណនា ំពីសោល
ការណ៍ថណនា ំការអនុវតត
ែវកិាសៅតាម      េរេិទ
ននក្ំថណទរមង់ េរុេ
ចំននួ២០០នាក់្។  

សាា នភាពការអនុវតតែវកិា
ក្មមវ ិបីានឈានដ្ល់
ដ្ំណាក់្កាលសរេីរបាេ់
រេព័នធFMIS ថដ្លជាក្រមតិ
ខពេ់ននការទទលួខុេរតូវ 
តាៃ ភាព គណសនយភាព 
និងទន់សពលសវលាថដ្លរតូវ
េនតសរៀនេូរត និងថេវង
យល់េនតសទៀត ។ 

មស្រនតីទទួលេនោុក្េរិញ្ញវតាុ
រគេ់ក្រមិត ២០០ នាក់្ រតូវ
បានទទួលការថណនា ំេ
ណតុ េះេណាត ល សដ្មីបធីានា
រេេិទធភាពននការអនុវតត
េរិញ្ញវតាុ ឲ្យបានរតឹមរតូវ 
ទន់សពលសវលា តាមសោល
ការណ៍ថណនារំេេ់ក្ំថណ
ទរមង់េរិញ្ញវតាុសាធារណៈ 
។ 

មស្រនតីទទួលេនោុក្េរិញ្ញវតាុរគេ់ក្រមតិ  
រតូវបានទទួលការេណតុ េះេណាត ល ការ
អនុវតតេរិញ្ញវតាុ បានរតឹមរតូវ ទន់
សពលសវលា តាមសោលការណ៍ថណនាំ
រេេ់ក្ំថណទរមង់េរិញ្ញវតាុសាធារ
ណៈសដ្ឋយសរេីរបាេ់ FMIS ។ 

រេព័នធែវកិារតូវបានពរងឹង 
និងអនុវតតតាមសោលការណ៍
ថក្ទរមង់ននរេព័នធែវកិាឆ្ន  ំ
២០១៩-២០២៣ តាមរយៈ
ការអនុវតតរេព័នធរគេ់រគង
េរិញ្ញវតាុតាមព័ត៌ានវទិា 
(FMIS)  ។ 

៤.៣.អនុក្មមវ ិទី៣ី៖
េសងកនីរេេិទធភាពេវន
ក្មមន្ោក្នុង នងិអ កិារក្ចិច 

បានស វីេវនក្មមសៅ 
២៥មនោីររាជធានី 
សខតត នងិ០២ នាយក្
ដ្ឋា ន េ៉ាុថនតេវនក្មម
សៅានហានភ័ិយ 
ានការេេការមនិ
លអ និងមស្រនតីេវនក្មម

ស វីេវនក្មមចនំនួ ២៥ 
មនោីរ រាជធានី សខតត  នងិ
បានស វីេិកាខ សាលា
្សពវ្ាយេវនក្មមចនំួន 
០៣ សលីក្ សដ្ឋយាន
េិកាខ សាលាចូលរមួចនំនួ 
១៨០ នាក់្ ។ 

បានស វីេវនក្មមចនំួន០៦ 
សលីក្សៅមនោីរ ក្នុងចំសណីម 
២៧ អងគភាពនិងេិកាខ
សាលា ១ សលីក្សដ្ឋយាន
ក្នុងចំសណីម ៣ សលីក្ 
សដ្ឋយានអនក្ចូលរមួ 
១៨០ នាក់្ ។ 

ស វីេវនក្មមចនំនួ ៣៥ 
សលីក្សៅ ៣៥ អងគភាព
ែវកិាថ្នន ក់្សខតត និង
្សពវ្ាយេិកាខ សាលា 
េវនក្មម ០៤ សលីក្សដ្ឋយ
ានេិកាខ កាមចូលរមួ 
១៨០ នាក់្ ។ 

សៅឆ្ន នំីមយួៗអងគភាពែវកិារគេ់ 
នាយក្ដ្ឋា ន នងិអងគភាពែវកិាថ្នន ក់្
សខតត រតូវបានស វីេវនក្មម និងរតូវបាន
្សពវ្ាយេវនក្មមដ្ល់មស្រនតីអនុវតត 
សរកាមឧវាទរក្េួងអភិវឌ្ឍន៍ជនេទ ។ 

រមួចំថណក្ស វឲី្យរេសេីរស ងី
ក្នុងការរគេ់រគង រដ្ាបាល 
េរិញ្ញវតាុ សដ្ឋយបានស វីឲ្យហា
នីភ័យរេេ់ងងគភាពសដ្ បាន
ស វីេវនក្មមានការែយចុេះ 
៨០% នងិានការេេការ
ជាមួយេវនក្រកានត់ថត
រេសេីរ ។  
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រតូវការេណតុ េះេណាត
លេថនាម  

៤.៤.អនុក្មមវ ិទី៤ី៖ 
រេេិទធភាពការងាររដ្ាបាល 
នងិសយនឌ័្រ 

មស្រនតរីាជការចនំនួ 
៤៥០ នាក់្ នងឹ 
ទទួលបានការេណតុ េះ
េណាត លជំនាញរដ្ា  
បាល និងេុគគលិក្រមួ
ទងំមស្រនតែីមី ។ 
េុគគលិក្  នងិ៥០៨
នាក់្ ស្សងសទៀតរតូវ
បានេស្រញ្ហា េសយនឌ័្រ 
សៅសខតតចនំួន ៨ ។  

មស្រនតីរាជការចនំនួ ១៥០ 
នាក់្នងឹទទួលបានការ េ
ណតុ េះេណាត លសលីជំនាញ
រដ្ាបាល េុគគលិក្ និង៩៥ 
នាក់្ស្សងសទៀតរតូវបាន េ
ស្រញ្ហា េសយនឌ័្រសៅសខតត 
ចំននួ ២ ។  បានសរៀេចំ
ទិវាជនពិការ េរាេ់មស្រនតី
រាជការជាជនពិការរក្េួង
អភិវឌ្ឍន៍ជនេទ ថដ្ល
ានមស្រនតីរាជការជាជន
ពិការចូលរមួេរុេចំននួ 
៣២រូេ។  

មស្រនតីរាជការចនំនួ ១៥០ 
នាក់្នងឹទទួលបានការ េ
ណតុ េះេណាត លសលីជំនាញរដ្ា
បាល េុគគលិក្ និង៩៥ 
នាក់្ស្សងសទៀតរតូវបាន េ
ស្រញ្ហា េសយនឌ័្រសៅសខតត 
ចំននួ ២ ។  បានសរៀេចំទវិា
ជនពិការ េរាេ់មស្រនតរីាជ
ការជាជនពិការរក្េួង
អភិវឌ្ឍន៍ជនេទ ថដ្លាន
មស្រនតីរាជការជាជនពិការចូល
រមួេរុេចនំួន ៣២រូេ។  

មស្រនតីរាជការចនំនួ ១៥០ 
នាក់្នងឹទទួលបានការ េ
ណតុ េះេណាត លសលីជំនាញរដ្ា
បាល េុគគលិក្ និង៩៥ 
នាក់្ស្សងសទៀតរតូវបាន េ
ស្រញ្ហា េសយនឌ័្រសៅសខតត 
ចំននួ ២ ។  បានសរៀេចំទវិា
ជនពិការ េរាេ់មស្រនតរីាជ
ការជាជនពិការរក្េួង
អភិវឌ្ឍន៍ជនេទ ថដ្លាន
មស្រនតីរាជការជាជនពិការចូល
រមួេរុេចនំួន ៣២រូេ។  

មស្រនតីរាជការចនំនួ ១៥០ នាក់្នឹង
ទទួលបានការេណតុ េះេណាត លសលី
ជំនាញរដ្ាបាលេុគគលិក្ នងិ ១២៧ 
នាក់្ស្សងសទៀតរតូវបានេស្រញ្ហា េសយន
ឌ័្រ សៅ សខតត ចនំួន ២ ។ ក្នុងមួយឆ្ន ំៗ  
រក្ុមការងារនងឹានក្ចិចរេជុំពរងឹង
េមតាភាពរក្មុការងារេក្មមភាពជន
ពិការ រពមទងំស វកីារេស្រញ្ហា េខៃឹមសារ
ការងារជនពិការសៅក្នុងការអនុវតតជាក់្
ថេតងសដ្ីមបធីានានូវេុវតាិភាពក្នុងការ
អភិវឌ្ឍជនេទ ។  

មស្រនតរីាជការចនំនួ៤៥០ នាក់្ 
នឹងទទួលបានការេណតុ េះេ
ណាត លសលីជំនាញរដ្ាបាល 
េុគគលិក្ នងិ ១២៧នាក់្ស្សង 
សទៀតរតូវបានេស្រញ្ហា េសយនឌ័្
រសៅ សខតត ចំននួ ២។រក្េងួ 
អភិវឌ្ឍន៍ជនេទ នងឹានរក្ុម 
ការងារេក្មមភាពជនពិការ 
េរាេ់អនុវតតេក្មមភាពជន
ពិការរេចារំក្េួងអភិវឌ្ឍន៍
ជនេទ ។    

៤.៥.អនុក្មមវ ិទី៥ី ៖ សេ
វាោរំទសោលនសោបាយ 

ថ្នន ក់្ដ្កឹ្នារំក្េួង 
និងមស្រនតីរាជការនឹង
សេីក្របាក់្សេៀរវតសរ ៍
ទន់សពលសវលា ។ 
ថ្នន ក់្ដ្កឹ្នារំក្េួង
ានលទធភាពចុេះ
េំសពញសេេក្ក្មម
តាមសខតតសដ្ីមបពីរងងឹ
មូលដ្ឋា ន និងចូលរមួ
សវទិការសាធារណៈ  

ថ្នន ក់្ដ្កឹ្នារំក្េួង និង
មស្រនតីរាជការនងឹសេកី្
របាក់្សេៀរវតសរទ៍ន់សពល
សវលា ។ ថ្នន ក់្ដ្កឹ្នាំ
រក្េួងានលទធភាពចុេះ
េំសពញសេេក្ក្មមតាម
សខតតសដ្មីបពីរងងឹមូល    
ដ្ឋា ន នងិចូលរមួសវទិការ
សាធារណៈ  

ថ្នន ក់្ដ្កឹ្នារំក្េួង និង
មស្រនតីរាជការនងឹសេកី្របាក់្
សេៀរវតសរទ៍ន់សពលសវលា ។ 
ថ្នន ក់្ដ្កឹ្នារំក្េួងាន
លទធភាពចុេះេំសពញ
សេេក្ក្មមតាមសខតតសដ្មីបី
ពរងឹងមូលដ្ឋា ន នងិចូល
រមួសវទិការសាធារណៈ  

ថ្នន ក់្ដ្កឹ្នារំក្េួង និង
មស្រនតីរាជការនងឹសេកី្របាក់្
សេៀរវតសរទ៍ន់សពលសវលា ។ 
ថ្នន ក់្ដ្កឹ្នារំក្េួងាន
លទធភាពចុេះេំសពញ
សេេក្ក្មមតាមសខតតសដ្មីបី
ពរងឹងមូលដ្ឋា ន នងិចូល
រមួសវទិការសាធារណៈ  

ថ្នន ក់្ដ្កឹ្នារំក្េួង និងមស្រនតរីាជការ
នឹងសេកី្របាក់្សេៀរវតសរទ៍ន់សពល
សវលា ។ ថ្នន ក់្ដ្កឹ្នារំក្េួងានលទធ
ភាពចុេះេំសពញសេេក្ក្មមតាមសខតត
សដ្ីមបពីរងងឹមូលដ្ឋា ន និងចូលរមួ
សវទិការសាធារណៈ  

ថ្នន ក់្ដ្កឹ្នារំក្េួង និងមស្រនតី
រាជការនឹងសេកី្របាក់្សេៀរ
វតសរទ៍ន់សពលសវលា ។ ថ្នន ក់្
ដ្ឹក្នារំក្េួងានលទធភាព
ចុេះេំសពញសេេក្ក្មមតាម
សខតតសដ្មីបពីរងងឹមូលដ្ឋា ន 
និងចូលរមួសវទកិារសាធារ
ណៈ  
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៤.៦.អនុក្មមវ ិទី៦ី ៖ ការ
ពរងងឹេមតាភាព នងិសេ
វាោរំទសដ្ឋយមនោរីរាជធានី
សខតតទងំ២៥ 

      

 

V.ការកំណត់ នធាន  

 សដី្មបរីមួចំថណក្ដ្ល់ការអនុវតតសោលនសោបាយ និងថ្នការយុទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍ជនេទឆ្ន  ំ ២០១៩-២០២៣ រក្េួងបានខិតខំសក្ៀរគរ រក្ជំនួយេរាេ់វេិ័យអភិវឌ្ឍន៍
ជនេទ ។ ចំណូលទងំសនាេះជាចំណូលបានមក្ពីេរិញ្ញេបទនេេរេតិេបតតិអនតរជាតិ ជាមួយនដ្គូរនិងេណាត រេសទេជាមិតតដូ្ចានក្នុង តារាង៥។ ក្នុងដំ្សណីរការអភិវឌ្ឍន៍
ជនេទក្នុងរយៈសពល ៣ ឆ្ន ខំាងមុខសនេះ (២០២០-២០២២) រក្េួងរតូវការ នធានេរុេចំនួន ២.៥៨០.៣០៣,៩១ លានសរៀល ក្នុងសនាេះនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ចំនួន 

៩២០.៩៣០,៣០ លានសរៀល និងែវកិារាជរដ្ឋា ភិបាលចំនួន ១.៦៥៩.៣៧២,៦១ លានសរៀល ក្នុងសនាេះចំណាយេនោុក្េុគគលិក្ចំនួន ១១៩.២១១,៦១ លានសរៀល (ថ្នន ក់្
រក្េួងចំនួន ៤២.៦៣៣ លានសរៀល និងថ្នន ក់្សខតតចំនួន ៧៦.៥៧៨,៦១លានសរៀល )។ ែវកិាចរនតមិនថមនេុគគលិក្ចំនួន ៦៩៨,០៥៧.៦៦ លានសរៀល និងែវកិារដ្ាវនិិសោគ
េរុេចំនួន ៨៧៦,០៧៥ លានសរៀល ។   
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តារាងទី៥. ការក្ំណត់តរមូវការចំណាយ 
 

                    

                                                      តារាងទី្៤៖ការរាំណត់តព្ម្វការចាំណាយសព្មាប់រម្មវិ ី និងអនុរម្មវិ ី                        ឯក្តា លានសរៀល 

តម្ម្ូិការឥណទានតាម្    

ម្បគេទចណំាយ 

ចាេ់េរិញ្ញវតាុ  
ឆ្ន  ំ២០១៩ 

      គសរាងតរមូវការឥណទន 
េរាេ់ឆ្ន  ំ២០២០ 

      គសរាងតរមូវការឥណទន       
េរាេ់ឆ្ន  ំ២០២១ 

 គសរាងតរមូវការឥណទន     
េរាេ់ ឆ្ន  ំ២០២២ 

ែវកិារដ្ា 
ែវកិានដ្គូ
អភិវឌ្ឍន៍ 

ស្សងៗ ែវកិារដ្ា 
ែវកិានដ្គូ
អភិវឌ្ឍន៍ 

ស្សងៗ ែវកិារដ្ា 
ែវកិានដ្គូ
អភិវឌ្ឍន៍ 

ស្សងៗ ែវកិារដ្ា 
ែវកិានដ្គូ
អភិវឌ្ឍន៍ 

ស្សងៗ 

េរុេរមួ 
373,294.50 792,149.5  461,190.59 352,540.1  543,898.85 290,085.2  654,283.17 278,306.0  

    - េរុេចំណាយចរនត 
183,294.50   230,540.59   251,873.85   334,954.83   

បនទុកបុគ្គលកិ 
32,822.30   36,215.53   40,077.08   42,919.00   

គរៅពីបុគ្គលកិ 
150,472.20   194,325.06   211,696.77   292,035.83   

   - េរុេចំណាយមូល ន 
190,000.00 792,149.5  230,650.00 352,540.1  292,025.00 290,085.2  353,400.00 278,306.0  

  គសរាងវនិិសោគ 
190,000.00 792,149.5  230,650.00  352,540.1  292,025.00 290,085.2  353,400.00 278,306.0  

     *មានហរិញ្ញបបទាន 190,000.00 792,149.5 
  

352,540.1 
  

290,085.2 
  

278,306.0 
 

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន    230,650.00   292,025.00   353,400.00   

 ជំនួយេសចចក្សទេ             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             



43 | Page                                       MRD Budget Stragetic Plan 2020-2022   
 
                                                                                
 

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

១-កម្មិធ ីទី១ 307,340.50 729,239.96  384,779.90 278,346.10  462,138.00 290,006.10  566,619.00 278,306.00  

    - សរុបចាំណាយចរនត  307,340.50   384,779.90   462,138.00   566,619.00   

     *បនទុកបុគ្គលកិ             

     *គរៅបនទុកបុគ្គលកិ 307,340.50   384,779.90   462,138.00   566,619.00   

   - សរុបចាំណាយមូលធន     278,346.10   290,006.10   278,306.00  

   គ្គរមាងវនិគិោគ្  729,239.96   278,346.10   290,006.10   278,306.00  

     *មានហរិញ្ញបបទាន  729,239.96           

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

   ជាំនយួបគចចកគទ្ស             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

១.១.អនកុមមវិធទី្ី១ 
91,489.10 117,705.10  119,590.0   134,465.0 109,447.10  176,340 109,447.10 

 

    - សរុបចាំណាយចរនត  
91,489.10    119,590.0   134,465.0    176,340   

 

     *បនទុកបុគ្គលកិ 
            

     *គរៅបនទុកបុគ្គលកិ 91,489.10   119,590.0   134,465.0   176,340  
 

   - សរុបចាំណាយមូលធន 
 

117,705.10 
  

109,447.10 
  

109,447.10 
  

109,447.10 
 

   គ្គរមាងវនិគិោគ្ 
 

117,705.10 
  

109,447.10 
  

109,447.10 
  

109,447.10 
 

     *មានហរិញ្ញបបទាន 
 

117,705.10 
  

109,447.10 
  

109,447.10 
  

109,447.10 
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     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន 
            

  ជាំនយួបគចចកគទ្ស 
            

     *មានហរិញ្ញបបទាន 
            

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន 
            

១.២.អនុកមមវិធទី្ី២ 190,000.00 363,805.86  230,650.00 106,859.00  292,025.00 106,859.00  353,400.00 106,859.00  

    - សរុបចាំណាយចរនត              

     *បនទុកបុគ្គលកិ              

             

     *គរៅបនទុកបុគ្គលកិ                

   - សរុបចាំណាយមូលធន             

   គ្គរមាងវនិគិោគ្ 190,000.00 363,805.86  230,650.00 106,859.00  292,025.00 106,859.00  353,400.00 106,859.00  

     *មានហរិញ្ញបបទាន 190,000.00 363,805.86  230,650.00 106,859.00  292,025.00 106,859.00  353,400.00 106,859.00  

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

  ជាំនយួបគចចកគទ្ស             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

១.៣.អនុកមមវធិទី្៣ី 683.00   736.00   809.00   890.00   

    - សរុបចាំណាយចរនត  683.00   736.00   809.00   890.00   

     *បនទុកបុគ្គលកិ             

     *គរៅបនទុកបុគ្គលកិ 683.00   736.00   809.00   890.00   
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   - សរុបចាំណាយមូលធន             

   គ្គរមាងវនិគិោគ្             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

  ជាំនយួបគចចកគទ្ស             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

១.៤.អនុកមមវិធទី្ី៤ 16,507.90   18,507.00   18,508.00   18,508.00   

    - សរុបចាំណាយចរនត  16,507.90   18,507.00   18,508.00   18,508.00   

     *បនទុកបុគ្គលកិ             

     *គរៅបនទុកបុគ្គលកិ 16,507.90   18,507.00   18,508.00   18,508.00   

   - សរុបចាំណាយមូលធន             

   គ្គរមាងវនិគិោគ្             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

  ជាំនយួបគចចកគទ្ស             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

២-កម្មិធ ីទ២ី 5,279.50   8,539.00   8,870.00   9,415.00   

    - សរុបចាំណាយចរនត  5,279.50   8,539.00   8,870.00   9,415.00   
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     *បនទុកបុគ្គលកិ             

     *គរៅបនទុកបុគ្គលកិ 5,279.50   8,539.00   8,870.00   9,415.00   

   - សរុបចាំណាយមូលធន             

   គ្គរមាងវនិគិោគ្             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

   ជាំនយួបគចចកគទ្ស             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

២.១.អនុកមមវិធទី្ី១ 649.40   2,099.00   2,430.00   2,975.00   

    - សរុបចាំណាយចរនត  649.40   2,099.00   2,430.00   2,975.00   

     *បនទុកបុគ្គលកិ             

     *គរៅបនទុកបុគ្គលកិ 649.40   2,099.00   2,430.00   2,975.00   

   - សរុបចាំណាយមូលធន             

   គ្គរមាងវនិគិោគ្             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

  ជាំនយួបគចចកគទ្ស             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             
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២.២.អនកុមមវធិីទ្ី២ 582.80   940.00   940.00   940.00   

    - សរុបចាំណាយចរនត  582.80   940.00   940.00   940.00   

     *បនទុកបុគ្គលកិ 582.80   940.00   940.00   940.00   

     *គរៅបនទុកបុគ្គលកិ             

   - សរុបចាំណាយមូលធន             

   គ្គរមាងវនិគិោគ្             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

  ជាំនយួបគចចកគទ្ស             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

២.៣.អនកុមមវធិីទ្៣ី 3,787.00   5,500.00   5,500.00   5,500.00   

    - សរុបចាំណាយចរនត  3,787.00   5,500.00   5,500.00   5,500.00   

     *បនទុកបុគ្គលកិ             

     *គរៅបនទុកបុគ្គលកិ 3,787.00   5,500.00   5,500.00   5,500.00   

   - សរុបចាំណាយមូលធន             

   គ្គរមាងវនិគិោគ្             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

  ជាំនយួបគចចកគទ្ស             
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២.៤.អនុកមមវធិទី្ី៤ 5,308.20 247,729.00  11,082.00 62,040  11,082.00 74,000  11,082.00 62,000  

    - សរុបចាំណាយចរនត  5,308.20   11,082.00   11,082.00   11,082.00   

     *បនទុកបុគ្គលកិ             

     *គរៅបនទុកបុគ្គលកិ 5,308.20   11,082.00   11,082.00   11,082.00   

   - សរុបចាំណាយមូលធន  247,729   62,040   74,000   62,000  

   គ្គរមាងវនិគិោគ្  247,729   62,040   74,000   62,000  

     *មានហរិញ្ញបបទាន  247,729   62,040   74,000   62,000  

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

  ជាំនយួបគចចកគទ្ស             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

២.៥.អនុកមមវធិទី្ី៥ 3,352.30   4,214.90   5,250.00   6,400.00   

    - សរុបចាំណាយចរនត  3,352.30   4,214.90   5,250.00   6,400.00   

     *បនទុកបុគ្គលកិ             

     *គរៅបនទុកបុគ្គលកិ 3,352.30   4,214.90   5,250.00   6,400.00   

   - សរុបចាំណាយមូលធន             

   គ្គរមាងវនិគិោគ្             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

  ជាំនយួបគចចកគទ្ស             
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     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

៣-កម្មិធ ីទ៣ី 3,980.10 8,000.00  5,333.64 12,000.00  6,062.55 0.00  7,144.10 0.00  

    - សរុបចាំណាយចរនត  3,980.10   5,333.64   6,062.55   7,144.10   

     *បនទុកបុគ្គលកិ             

     *គរៅបនទុកបុគ្គលកិ 3,980.10   5,333.64   6,062.55   7,144.10   

   - សរុបចាំណាយមូលធន  8,000.00   12,000.00        

   គ្គរមាងវនិគិោគ្  8,000.00   12,000.00        

     *មានហរិញ្ញបបទាន  8,000.00   12,000.00        

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

   ជាំនយួបគចចកគទ្ស             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

៣.១.អនុកមមវធិទី្ី១ 354.76 8,000.00  421.39 12,000.00  516.65   646.73   

    - សរុបចាំណាយចរនត  354.76   421.39   516.65   646.73   

     *បនទុកបុគ្គលកិ             

     *គរៅបនទុកបុគ្គលកិ 354.76   421.39   516.65   646.73   

   - សរុបចាំណាយមូលធន  8,000.00   12,000.00        

   គ្គរមាងវនិគិោគ្  8,000.00   12,000.00        

     *មានហរិញ្ញបបទាន  8,000.00   12,000.00        



50 | Page                                       MRD Budget Stragetic Plan 2020-2022   
 
                                                                                
 

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

  ជាំនយួបគចចកគទ្ស             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

៣.២.អនកុមមវធិីទ្ី២ 1,065.00   1,320.00   1,380.00   1,440.00   

    - សរុបចាំណាយចរនត  1,065.00   1,320.00   1,380.00   1,440.00   

     *បនទុកបុគ្គលកិ             

     *គរៅបនទុកបុគ្គលកិ 1,065.00   1,320.00   1,380.00   1,440.00   

   - សរុបចាំណាយមូលធន             

   គ្គរមាងវនិគិោគ្             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

  ជាំនយួបគចចកគទ្ស             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

៣.៣.អនកុមមវិធទី្៣ី 268.74   300.68   365.90   857.37   

    - សរុបចាំណាយចរនត  268.74   300.68   365.90   857.37   

     *បនទុកបុគ្គលកិ             

     *គរៅបនទុកបុគ្គលកិ 268.74   300.68   365.90   857.37   

   - សរុបចាំណាយមូលធន             
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   គ្គរមាងវនិគិោគ្             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

  ជាំនយួបគចចកគទ្ស             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

៣.៤.អនកុមមវធិទី្ី៤ 1,937.60   1,937.60   2,000.00   2,000.00   

    - សរុបចាំណាយចរនត  1,937.60   1,937.60   2,000.00   2,000.00   

     *បនទុកបុគ្គលកិ             

     *គរៅបនទុកបុគ្គលកិ 1,937.60   1,937.60   2,000.00   2,000.00   

   - សរុបចាំណាយមូលធន             

   គ្គរមាងវនិគិោគ្             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

  ជាំនយួបគចចកគទ្ស             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

៣.៥.អនកុមមវធិទី្ី៥ 354.00   354.00   400.00   400.00   

    - សរុបចាំណាយចរនត  354.00   354.00   400.00   400.00   

     *បនទុកបុគ្គលកិ             
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     *គរៅបនទុកបុគ្គលកិ 354.00   354.00   400.00   400.00   

   - សរុបចាំណាយមូលធន             

   គ្គរមាងវនិគិោគ្             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

  ជាំនយួបគចចកគទ្ស             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

៣.៦.អនកុមមវធិីទ្ី៦ 00.00   1,000.00   1,400.00   1,800.00   

    - សរុបចាំណាយចរនត  00.00   1,000.00   1,400.00   1,800.00   

     *បនទុកបុគ្គលកិ             

     *គរៅបនទុកបុគ្គលកិ 00.00   1,000.00   1,400.00   1,800.00   

   - សរុបចាំណាយមូលធន             

   គ្គរមាងវនិគិោគ្             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

  ជាំនយួបគចចកគទ្ស             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

៤-កម្មិធ ីទី៤ 
56,694.40   62,538.05   66,828.30   71,1105.07   
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    - េរុេចំណាយចរនត  
56,694.40   62,538.05   66,828.30   71,1105.07   

     *បនទុកបុគ្គលកិ 32,822.30   36,215.53   40,077.08   42,919.00   

     *គរៅបនទុកបុគ្គលកិ 23,872.10 0.00 0.00 26,322.52 0.00 0.00 26,751.22 0.00 0.00 24,150.00   

   - េរុេចំណាយមូល ន 
            

   គសរាងវនិិសោគ 
            

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

   ជំនួយេសចចក្សទេ 
            

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

៤.១.អនុក្មមវ ីិទី១ 
811.30 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 

    - េរុេចំណាយចរនត  
811.30 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 

     *បនទុកបុគ្គលកិ             

     *គរៅបនទុកបុគ្គលកិ 
811.30 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 

   - េរុេចំណាយមូល ន 
            

*គសរាងវនិិសោគ 
            

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             
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 *ជំនួយេសចចក្សទេ 
            

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

៤.២.អនុក្មមវ ីិទី២ 
849.80 0.00 0.00 850.00 0.00 0.00 850.00 0.00 0.00 850.00 0.00 0.00 

    - េរុេចំណាយចរនត  
849.80 0.00 0.00 850.00 0.00 0.00 850.00 0.00 0.00 850.00 0.00 0.00 

     *បនទុកបុគ្គលកិ             

     *គរៅបនទុកបុគ្គលកិ 849.80 0.00 0.00 850.00 0.00 0.00 850.00 0.00 0.00 850.00 0.00 0.00 

   - េរុេចំណាយមូល ន 
            

   គសរាងវនិិសោគ 
            

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

  ជំនួយេសចចក្សទេ 
            

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

៤.៣.អនកុមមវធិទី្៣ី 335.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 

    - សរុបចាំណាយចរនត  335.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 

     *បនទុកបុគ្គលកិ             

     *គរៅបនទុកបុគ្គលកិ 335.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 
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   - សរុបចាំណាយមូលធន             

   គ្គរមាងវនិគិោគ្             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

  ជាំនយួបគចចកគទ្ស             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

៤.៤.អនុកមមវធិទី្ី៤ 482.10 0.00 0.00 628.52 0.00 0.00 759.22 0.00 0.0 911.07 0.00 0.00 

    - សរុបចាំណាយចរនត  482.10 0.00 0.00 628.52 0.00 0.00 759.22 0.00 0.0 911.07 0.00 0.00 

     *បនទុកបុគ្គលកិ             

     *គរៅបនទុកបុគ្គលកិ 482.10 0.00 0.00 628.52 0.00 0.00 759.22 0.00 0.0 911.07 0.00 0.00 

   - សរុបចាំណាយមូលធន             

   គ្គរមាងវនិគិោគ្             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

  ជាំនយួបគចចកគទ្ស             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

៤.៥.អនុកមមវធិទី្ី៥ 417.00 0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 

    - សរុបចាំណាយចរនត  417.00 0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 
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     *បនទុកបុគ្គលកិ             

     *គរៅបនទុកបុគ្គលកិ 417.00 0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 

   - សរុបចាំណាយមូលធន             

   គ្គរមាងវនិគិោគ្             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

  ជាំនយួបគចចកគទ្ស             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

៤.៦.អនុកមមវធិទី្ី៦ 22,630.10   25,004.00   26,850.00   27,430.00   

    - សរុបចាំណាយចរនត  22,630.10   25,004.00   26,850.00   27,430.00   

     *បនទុកបុគ្គលកិ 11,790.00 0.00 0.00 13,080.00 0.00 0.00 14,628.00 0.00 0.00 14,925.00 0.00 0.00 

     *គរៅបនទុកបុគ្គលកិ 10,840.10 0.00 0.00 11,924.00 0.00 0.00 12,222,00 0.00 0.00 12,505.00 0.00 0.00 

   - សរុបចាំណាយមូលធន             

   គ្គរមាងវនិគិោគ្             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

  ជាំនយួបគចចកគទ្ស             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             
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៤.៧.អនកុមមវធិីទ្៧ី 31,980.40   35,185.53   37,499.00   44,044.00   

    - សរុបចាំណាយចរនត  31,980.40   35,185.53   37,499.00   44,044.00   

     *បនទុកបុគ្គលកិ 21,032.30   23,135.53   25,449.08   27,994.00   

     *គរៅបនទុកបុគ្គលកិ 10,948.10    12,050.00   12,050.00   12,050.00   

   - សរុបចាំណាយមូលធន             

   គ្គរមាងវនិគិោគ្             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             

  ជាំនយួបគចចកគទ្ស             

     *មានហរិញ្ញបបទាន             

     *មិនមានម់ានហរិញ្ញបបទាន             






