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របាយការណ៍ 
ស្តពី ី

លទ្ធផលការងារស្ម្រេចបានឆ្ន ាំ២០២២  
និងទ្សិ្ម្ៅការងារឆ្ន ាំ២០២៣ របស្រ់រស្ងួអភវិឌ្ឍន៍ជនបទ្ 

 

ថ្ងៃអងាា រ ៣ ម្រើត ខែមាឃ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស្រ័ ព.ស្. ២៥៦៦ 
ស្ណ្ឋា គារម្រ ៉េស្ុដីង់ស្ខុាភនាំម្ពញ ថ្ងៃទ្ី២៤ ខែេររា ឆ្ន ាំ២០២៣ 

3 
១. សេចក្តីស្តើម 

ឆ្ន ាំ២០២២ កន្លងទៅទន្េះ ជាំងឺកូវដី-១៩ ទៅបន្តឆ្លងរាលដាលទាំងកនុងតាំបន់្ និ្ងពិភពទោក។ 
ទន្ទឹមនឹ្ងទន្េះ សភាពការណ៍អន្តរជាតិបន្តវបិតិតយ៉ា ងសមុគស្មម ញ ទាំងកនុងក្កបខណឌ តាំបន់្ និ្ងពិភពទោក 
ដូចជា បញ្ហា សង្គ្រា មទៅអ ុយក្ក្កន្ ទៅឧបទវីបកូទរ ៉ា ទកាេះតតវ៉ា ន់្ ជាបចច័យតន្ការក្បកួតក្បក្ជងដ៏ក្សួចក្ស្មល់ 
តាន្តឹង និ្ងទក្រេះថ្នន ក់បាំផុតរបស់មហាអាំណាច ក្ដលទ វ្ីឱ្យធ្លល ក់ចុេះនូ្វកាំទណីន្ទសដឋកិចច ជាំរុញឱ្យមាន្   
អតិផរណា រា ាំងសទេះក្ខែសរវ ក់ផាត់ផាង់ និ្ងបញ្ហា អសន្តិសុខទសបៀងនិ្ងថ្នមពល។ បញ្ហា ទាំងអស់ទន្េះបាន្
ជេះឥទធិពលអវជិជមាន្ទៅទលីក្បទទសទាំងឡាយកនុងពិភពទោករួមទាំងក្បទទសកមពុជាទយីងផងក្ដរ។ ប៉ាុក្ន្ត
រាជរដាឋ ភិបាលកមពុជាបាន្ដាក់ទចញនូ្វទរលន្ទយបាយ និ្ងវធិ្លន្ការជាទក្ចីន្ក្បកបទដាយក្បសិទធភាពទ វ្ី
ឱ្យធ្លនាបាន្នូ្វសថិរភាព ជីវភាពទសដឋកិចច-សងាម។ ទយងីបន្តការពារបាន្យ៉ា ងរងឹមាាំនូ្វសុខសន្តិភាព សថិរភាព 
សណាត ប់ធ្លន ប់ស្មធ្លរណៈ និ្ងទ វ្ីឱ្យទលចក្តក្ដតទ ីងនូ្វកិតានុ្ភាពជាតិទៅទលីឆ្កអន្តរជាតិ តាមរយៈ 
ទវទិកា ា្ំៗជាទក្ចីន្រមួទាំងទជាគជ័យតន្ដាំទណីរទសែន្កិចចរបស់ សទមតចអគាមហាទសនាបតីទតទជា ហ ៊ុន សែន 
នាយករដឋមង្គ្ន្តីតន្ក្ពេះរាជាណាចក្កកមពុជា ទៅទក្ៅក្បទទស ពិទសសការអនុ្វតតន្ទយបាយការបរទទសឯករាជយ 
ក្ផែកទលីចាប់។ 

កនុងការអនុ្វតតក្ផន្ការយុទធស្មង្គ្សតអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទ ២០១៩-២០២៣ ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទបាន្
ដាក់ទចញនូ្វទរលបាំណងទរលន្ទយបាយចមបងគឺ “ការទលីកកមពស់គុណភាព និ្ងគុណតតមលតន្ជីវតិរស់
ទៅរបស់ក្បជាជន្ជន្បទក្បកបទដាយបរយិប័ន្ន ទាំងក្ផនកទសដឋកិចច សងាមកិចច និ្ងវបប្ម៌”។ ទដីមបីឈាន្
ទៅសទក្មចបាន្នូ្វទរលបាំណងទន្េះ ក្កសួងបាន្កាំណត់ទរលទៅយុទធស្មង្គ្សត ចាំន្ួន្ ៤ ក្ដលទដីរតួ
ជាកមមវ ិ្ ីអាទិភាពគឺ៖ (១).ការអភិវឌ្ឍទេដាឋ រចនាសមព័ន្ធរូបវន័្ត ន្ិងគមនាគមន្៍ (២).ការក្កលមែ
លកខខណឌ តន្ការរស់ទៅរបស់សេគមន្៍ជន្បទ (៣).ការទ វ្ីពិពិ្កមមសកមមភាពទសដឋកិចចជន្បទ ន្ិង
(៤).ការពក្ងឹងទសវរាំក្ទរដឋបាល ន្ិងកិចចការទូទៅ។ ទន្ទឹមទន្េះ ក្កសួងបាន្ទតត តការយកចិតតទុកដាក់
ទលីការររជាស្មរវន័្តចាំន្ួន្ ៧ គឺ (១).ក្កលមែស្មថ ន្ភាពទសដឋកិចច សងាមកិចច និ្ងវបប្ម៌រស់ទៅរបស់

ម្ស្ចរតីរាង 
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ក្បជាជន្ជន្បទ (២).កាត់បន្ថយជាបទណតី រៗនូ្វភាពក្កីក្កនិ្ងភាពខុសរន រវងអនកជន្បទន្ិងអនកទីក្កុង 
(៣).ជាំរុញការបណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈមូលដាឋ ន្សាំទៅទបីកទូោយដល់ក្បជាពលរដឋទក្ជីសទរសីមុខរបរថ្មី
បក្ន្ថម (៤).ទលីកកមពស់ផលិតភាពនិ្ងក្បាក់ចាំណូល (៥).អភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទក្បកបទដាយចីរភាព (៦).កមមវ ិ្ ី 
អភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទចក្មុេះថ្នន ក់ក្គួស្មរ ភូមិ ឃុាំ ដូចជា អភិវឌ្ឍន៍្ផលូវជន្បទ ការផាត់ផាង់ទឹកជន្បទ ការក្ថ្រកា 
អនាម័យមូលដាឋ ន្ ការអភិវឌ្ឍសេគមន៍្ ការអភិវឌ្ឍទសដឋកិចចជន្បទ និ្ង (៧).ការពក្ងឹងរចនាសមព័ន្ធ
អភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទក្គប់ជាន់្ថ្នន ក់។  

កនុងរយៈកាល ៤ ឆ្ន ាំ កន្លងទៅទន្េះ ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទ សទក្មចបាន្លទធផលកនុងឆ្ន ាំជាទក្ចីន្គួរ
ឱ្យកត់សមាា ល់ ទទេះជាសថិតកនុងស្មថ ន្ភាពរកីរាលដាលតន្ជាំងឺកូវដី-១៩ក៏ទដាយ ក៏ក្កសួងបាន្និ្ងកាំពុងរួម
ចាំក្ណកយ៉ា ងសកមមកនុងការជាំរុញឱ្យមាន្ការតល ស់បតូរជីវភាពរស់ទៅរបស់ក្បជាជន្ជន្បទក្បកបទដាយបរយិប័ន្ន 
ទាំងក្ផនកទសដឋកិចច សងាមកិចច វបប្ម៌ និ្ងបរសិ្មថ ន្។   

២. េមិទ្ធ្លេសរមចបានក្នុងឆ្នាំ ២០២២ 
  ក្ផែកទលីក្ផន្ការយុទធស្មង្គ្សតអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទ      
បាន្ខិតខាំ យកចិតតទុកដាក់   អនុ្វតតការរររបស់ខលួន្ទទួលបាន្លទធផលកនុងឆ្ន ាំគួរឱ្យកត់សមាា ល់ទាំងក្ផនក
អភិវឌ្ឍន៍្ទេដាឋ រចនាសមព័ន្ធរូបវន័្ត និ្ងគមនាគមន៍្ ការក្កលមែលកខខណឌ តន្ការរស់ទៅរបស់សេគមន៍្
ជន្បទ និ្ងការទ វ្ីពិពិ្កមមសកមមភាពទសដឋកិចចជន្បទ ក្ដលសមិទធផលទាំងអស់ទន្េះបាន្និ្ងកាំពុងរួម
ចាំក្ណករកាសថិរភាពទលីកកមពស់កក្មិតជីវភាពសុខុមាលភាព និ្ងគុណតតមលតន្ជីវតិរស់ទៅរបស់ក្បជាជន្
ជន្បទ ជាអាទិ៍កនុងឆ្ន ាំ ២០២២ ក្កសួងសទក្មចបាន្សមិទធផល ដូចតទៅ៖  

 ២.១. ការងារអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋនរចនាេមព័នធរូបវ័នត និងគមនាគមន៍ 
ទេដាឋ រចនាសមព័ន្ធ និ្ងគមនាគមន៍្ដឹកជញ្ជូ ន្ទៅជន្បទ ពិតជាមាន្ស្មរៈសាំខាន់្ណាស់កនុងការ

ជាំរុញដាំទណីរអន្តរកមមក្ផនកទសដឋកិចច សងាមកិចច រវងតាំបន់្ជន្បទ និ្ងទីក្បជុាំជន្ទៅកមពុជានាទពលបចចុបបន្ន។ 
វសិ័យទន្េះ គឺជាសរតសឈាមទសដឋកិចចដ៏សាំខាន់្កនុងការផារភាជ ប់សកមមភាព្ុរកិចចទផែងៗកនុងក្បទទស និ្ង
កនុងតាំបន់្ឱ្យមាន្ភាពរស់រទវកី និ្ងកាន់្ក្តសកមមទ ងីទទៀត កនុងការជាំរុញកាំទណីន្ក្បាក់ចាំណូលរបស់ក្បជាជន្ 
ទៅជន្បទ។ ឥ ូវទន្េះ ការទលីកកក្មិតផលូវជន្បទពីផលូវដី ទៅជាផលូវក្កាលក្កួសក្កេម ឬផលូវក្កាលទៅស ូ 
និ្ងក្កាលទបតុង បាន្ជួយសក្មួល និ្ងផតល់ផលក្បទយជន៍្ជាទក្ចីន្ដល់ក្បជាជន្ទៅជន្បទ ដូចជា រយ
ក្សួលកនុងការទ វ្ីដាំទណីរ ចាំទណញទពលទវោ កាត់បន្ថយការចាំណាយកនុងការដឹកជញ្ជូ ន្សមាា រ ទាំនិ្ញ 
ផលិតផលនានា ក៏ដូចជាកសិផលទៅកាន់្ទីផារ និ្ងមាន្ភាពរយក្សួលកនុងការទទួលបាន្នូ្វទសវស្មធ្លរណៈ 
ទផែងៗ។ ការស្មថ បនា ការជួសជុល ទលីកកក្មិតទេដាឋ រចនាសមព័ន្ធរូបវន័្ត គមនាគមន៍្ និ្ងទសវស្មធ្លរណៈ
ទផែងៗទទៀត បាន្និ្ងកាំពុងនាាំមកនូ្វកាំទណីន្ទសដឋកិចច ការររ សម្ម៌ និ្ងក្បសិទធភាព ជូន្ដល់ក្បជាជន្
ក្គប់ទិសទីទៅទូទាំងក្បទទស ជាពិទសសតាំបន់្ជន្បទតន្ក្ពេះរាជាណាចក្កកមពុជា។ ទលីសពីទន្េះ ការតភាជ ប់
បណាត ញផលូវជន្បទមិន្ក្តឹមក្តបាន្បងកភាពរយក្សួលទលីក្ផនកគមនាគមន៍្ដឹកជញ្ជូ ន្ប៉ាុទណាណ េះទទ ប៉ាុក្ន្តក្ថ្ម
ទាំងបាន្ផតល់អតថក្បទយជន៍្ដល់ការទលីកកមពស់ជីវភាពរស់ទៅរបស់ក្បជាជន្ជន្បទ ទេយីជានិ្ចចកាលក្តង
ក្តទទួលបាន្ការរាំក្ទយ៉ា ងទពញទាំេងឹពីក្បជាពលរដឋក្គប់មជឈដាឋ ន្ ។  

ទក្កាមេិរញ្ញបបទន្ពីថ្វកិាជាតិ (ភាជ ប់ជូន្កនុងតារាងឧបសមព័ន្ធទី១) ក្កសួងបាន្ជួសជុល និ្ង
ក្ថ្ទាំផលូវជន្បទចាំនួ្ន្ ៤២៦ ក្ខែ ក្បក្វង ៤ ២១៣ គ.ម, បាន្ស្មថ បនាពក្ងីកវសិ្មលភាព និ្ងក្កលមែទលីក
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កក្មិតផលូវជន្បទក្បក្វង ២៦១ គ.ម និ្ងស្មងសង់សាំណង់សិលបការយក្គប់ក្បទភទ និ្ងស្មល កសញ្ហញ ចរាចរណ៍
ចាំនួ្ន្ ៣ ០៩៤  កក្ន្លង,  គទក្មាងស្មច់ក្បាក់ពលកមម ស្មថ បនាផលូវដីបាន្ក្បក្វង ៥៧៩ គ.ម និ្ងស្មថ បនាផលូវ
ក្កាលក្កួសក្កេមបាន្ក្បក្វង ៣៣៥ គ.ម ។ លទធផលទន្េះ បរា ញថ្នការររស្មថ បនា ក្ថ្ទាំ ជួសជុល និ្ងក្ក
លមែទលីកកក្មិតផលូវជន្បទ ទក្កាមេរិញ្ញបបទន្ពីថ្វកិាជាតិ សទក្មចបាន្ ៩៧% ទ្ៀបនឹ្ងក្ផន្ការឆ្ន ាំ២០២២ 
(៤ ៦០៩ គ.ម) និ្ង ៧៨% (៨ ៤៩៣ គ.ម) ទ្ៀបនឹ្ងក្ផន្ការយុទធស្មង្គ្សតថ្វកិា ៣ ឆ្ន ាំរ ាំកិល ឆ្ន ាំ២០២១-
២០២៣ (១០ ៨៨៩ គ.ម) ប៉ាុក្ន្តលទធផលទន្េះ ខពស់ជាងឆ្ន ាំ២០២១ ក្បមាណ ១១,៣២% (៤៥៥ គ.ម)។  

ទន្ទឹមនឹ្ងទន្េះ ក្កសួងក៏ទទួលបាន្ការរាំក្ទេិរញ្ញបបទន្សេក្បតិបតតិការពីតដគូជាទក្ចីន្ទដាយ
បាន្ស្មថ បនា និ្ងក្កលមែទលីកកក្មិតផលូវជន្បទបាន្ក្បក្វង ៦៣៧,៤៦ គ.ម និ្ងស្មងសង់សាំណង់សិលប
ការយបាន្ចាំនួ្ន្ ១ ១១៩ កក្ន្លង (ភាជ ប់ជូន្កនុងតារាងឧបសមព័ន្ធទី២)។ លទធផលកនុងឆ្ន ាំ២០២២  ទន្េះមាន្
សកមមភាពមួយចាំនួ្ន្យតឺយ៉ា វ ទដាយស្មរគទក្មាងខលេះសថិតកនុងដាំណាក់កាលកាំពុងសិកានិ្ងអនុ្វតតកិចចលទធ
កមម និ្ងទដាយស្មរការបន្តរកីរាលដាលតន្ជាំងឺកូវដី-១៩។ 

  ២.២. ការកក្លមអលក្ខខណ្ឌននការរេ់សៅរបេ់េេគមន៍ជនបទ្  
ការក្កលមែលកខខណឌ តន្ការរស់ទៅរបស់សេគមន៍្ជន្បទ មាន្ស្មរៈសាំខាន់្ណាស់ កនុងការទលីក

កមពស់សុខុមាលភាពរបស់ក្បជាជន្ទៅតាំបន់្ជន្បទ។ ជារួម លកខខណឌ តន្ការរស់ទៅរបស់សេគមន៍្
ជន្បទក្តូវបាន្ក្កលមែ និ្ងមាន្ភាពក្បទសីរទ ងីគួរឱ្យកត់សមាា ល់ តាមរយៈការទទួលបាន្ទសវផាត់ផាង់
ទឹកស្មែ ត ការសមាែ ត និ្ងអនាម័យជន្បទ។ សពវតថ្ៃទន្េះ ជាទូទៅក្បជាជន្ជន្បទទទួលបាន្ទសវ        
មូលដាឋ ន្សមរមយ អនាម័យលែ បរសិ្មថ ន្ស្មែ ត មាន្តសុកភាព  ក្ដលបាន្និ្ងកាំពុងចូលរួមចាំក្ណករាំក្ទ
ដល់ទរលន្ទយបាយរបស់រាជរដាឋ ភិបាលកនុងការទលីកកមពស់សុខភាព និ្ងអាហារូបតថមា។   

កនុងបរកិារណ៍តន្ការរកីរាលដាលតន្ជាំងឺកូវដី-១៩ ក្បជាជន្ទៅតាំបន់្ជន្បទទទួលបាន្ការអប់រ ាំ
ផែពវផាយឱ្យយល់ដឹងអាំពីការតល ស់បតូរទមាល ប់ និ្ងការក្កលមែលកខខណឌ តន្ការរស់ទៅក្បកបទដាយតសុក
ភាព និ្ងសុវតថិភាព តាមរយៈការទ វ្ីអនាម័យតទ ល់ខលួន្តាមកបួន្ខាន តក្តឹមក្តូវ ជាពិទសស ការអនុ្វតតវធិ្លន្
ការ ៣កុាំ និ្ង៣ការពារ បាន្ខាជ ប់ខជួន្ នាអាំ ុងទពលរកីរាលដាលតន្ជាំងឺកូវដី-១៩។  
  ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទ បាន្និ្ងកាំពុងបន្តអនុ្វតតក្ផន្ការសកមមភាពជាតិ សតីពីការផាត់ផាង់ទឹក ការ
សមាែ ត  និ្ងអនាម័យជន្បទជាំហាន្ទី ២ (២០១៩-២០២៣) ទដាយកាំណត់យកនូ្វទរលទៅអក្តាក្គប
ដណត ប់ចាំនួ្ន្ ៩០% ក្តឹមឆ្ន ាំ២០២៣ ទលីការទទួលបាន្ទសវទឹកស្មែ ត និ្ងអនាម័យជន្បទ។ គិតក្តឹមឆ្ន ាំ
២០២១ កន្លងទៅ ទបីទទេះជាសថិតកនុងបរបិទតន្ការរកីរាលដាលជាំងឺកូវដី-១៩ យ៉ា ងណាក៏ទដាយ ក៏អក្តា
ក្គបដណត ប់ ទលីការទទួលបាន្ទសវទឹកស្មែ ត និ្ងអនាម័យជន្បទ សទក្មចបាន្ទកីន្ទ ងីរេូតដល់ជិត 
៨០%។ សក្មាប់ឆ្ន ាំ២០២២ ទន្េះ លទធផលសទក្មចបាន្ទសវផាត់ផាង់ទឹកស្មែ ត និ្ងអនាម័យទៅតាំបន់្
ជន្បទ បាន្បន្តទកីន្ទ ងីរេូតដល់ជាង ៨០% ខណៈការជាំរុញកាំទណីន្តន្អក្តាទទួលបាន្ទសវផាត់ផាង់
ទឹកស្មែ តទកីន្ទ ងីក្បមាណ ២% និ្ងអនាម័យទៅតាំបន់្ជន្បទ ទកីន្ទ ងីក្បមាណ ១,៥% ជាទរៀងរាល់
ឆ្ន ាំគិតចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១៧។ 
  ចាំទពាេះការទលីកកមពស់ការរស់ទៅស្មែ ត និ្ងអនាម័យ ក្កសួងបាន្បទងកីតយន្តការថ្នន ក់ជាតិសេការ
ជាមួយថ្នន ក់ទក្កាមជាតិ អនុ្វតតកមមវ ិ្ បីញ្ឈប់ការបទនាទ បង់ពាសវលពាសកាល (Open Defecation Free-
ODF)។ គិតក្តឹមឆ្ន ាំ២០២២ កមមវ ិ្ ី ODF សទក្មចបាន្ ៖  ៦ ០២៨ ភូមិ ៤៧២ ឃុាំ ៣៩ ក្សុក និ្ងទខតត
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ចាំនួ្ន្ ០៣ គឺទខតតស្មវ យទរៀង ទខតតតក្ពក្វង និ្ងទខតតកណាត ល ទេយីទខតតចាំនួ្ន្ ០៣ ទទៀត គឺទខតតកាំពង់ឆ្ន ាំង 
ទខតតក្កប និ្ងទខតតកាំពង់សពឺ កាំពុងមាន្សុទិដឋិនិ្យមនិ្ងបញ្ច ប់ទៅកនុងឆ្ន ាំថ្មីទន្េះ រមួជាមួយភូមិក្ដលទទួលបាន្
ទសវទឹកស្មែ តសក្មាប់ទក្បីក្បាស់សរុបចាំនួ្ន្ ១១ ៥៩២ ភូមិ ១ ១៥៦ ឃុាំ និ្ង ៤៩ ក្សុក។ ទន្ទឹមទន្េះ 
ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទ ក៏បាន្ទរៀបចាំឯកស្មរគតិយុតតិមួយចាំនួ្ន្ទលីវសិ័យផាត់ផាង់ទឹកជន្បទ ក្ដលមាន្
ដូចជា ៖ ទរលការណ៍ក្ណនាាំ សតីពីការឧបតថមា្ន្សក្មាប់ការផាត់ផាង់ទឹកស្មែ តដល់ក្គួស្មរក្កីក្កទៅតាំបន់្
ជន្បទ, ទរលការណ៍ក្ណនាាំ សតីពីគុណភាពទឹកផឹកជន្បទ, ទសៀវទៅក្ណនាាំបទចចកទទស សតីពីក្សេះ      
សេគមន៍្, ទសៀវទៅក្ណនាាំបទចចកទទស សតីពីអណតូ ងសនប់អាង្គ្េវទីដវ, ទសៀវទៅក្ណនាាំបទចចកទទស សតីពី
ក្បព័ន្ធក្បមូលទឹកទភលៀងលកខណៈក្គួស្មរ និ្ងស្មោទរៀន្ និ្ងទសៀវទៅក្ណនាាំបទចចកទទសចាំនួ្ន្ ០៣ ទទៀត 
ក្ដលមាន្ដូចជា៖ ទសៀវទៅក្ណនាាំបទចចកទទស សតីពីក្បពន្ធ័ក្ចកចាយទឹកតាមបណាត ញបាំពង់ខាន តតូចសេ
គមន៍្ក្ដលទក្បីក្បាស់ក្បភពទឹកទលីដី ក្បភពទឹកទក្កាមដី និ្ងក្បភពទឹកផុស។ ទបីទ្ៀបនឹ្ងក្ផន្ការឆ្ន ាំ
២០២១ ទនាេះគឺមាន្ការទកីន្ទ ងីទលីសការរ ាំពឹងទុក ទេយីបាន្ក្គបដណត ប់ទៅតាមរាជធ្លនី្ និ្ងក្គប់
ទខតតទដាយមាន្ការចូលរមួសេការរន យ៉ា ងសក្ស្មក់សក្ស្មាំពីសាំណាក់អាជាា ្រក្ដន្ដី អងាការមិន្ក្មន្រដាឋ
ភិបាលជាតិអន្តរជាតិ និ្ងបងបែូន្ក្បជាពលរដឋក្គប់លាំដាប់ថ្នន ក់ក្បកបទដាយការទទួលខុសក្តូវខពស់។ 
  អក្តាោងសមាែ តតដនឹ្ងស្មប ូជាផលូវការមាន្សន្ទុេះទកីន្ទ ងីដល់ ៨៦,៥% គិតក្តឹមឆ្ន ាំ២០១៩។ 
ទបីក្ផែកតាមនិ្នាន ការតន្សន្ទុេះខាងទលី ទយីងអាចបា៉ា ន់្ក្បមាណបាន្ថ្ន គិតក្តឹមដាំណាច់ឆ្ន ាំ២០២២ ទន្េះ 
កមពុជា សទក្មចបាន្អក្តាក្គបដណត ប់ ៩៦% តន្ខនងផទេះជន្បទ មាន្កក្ន្លងោងសមាែ តតដ។ ទលបឿន្តន្ការ
តល ស់បតូរឥរយិបទោងសមាែ តតដនឹ្ងស្មប ូ កាំពុងមាន្សន្ទុេះទកីន្ទ ីងទលឿន្ជាងក្ផន្ការសកមមភាពជាតិ
ក្ដលបាន្ទក្រងទុក។ តាមនិ្នាន ការទន្េះ គិតដល់ដាំណាច់ឆ្ន ាំ២០២៣ សងឃមឹថ្ននឹ្ងអាចសទក្មចបាន្រេូត
ដល់ក្បមាណ ១០០% គឺទលីសទរលទៅក្ដលបាន្ទក្រងទុក។ ទដីមបបីទងកីន្ក្បសិទធភាពតន្ការផតល់ទសវ
ផាត់ផាង់ទឹកស្មែ ត និ្ងអនាម័យជន្បទឱ្យកាន់្ក្តក្បទសីរទ ងីក្ថ្មទទៀត ក្កសួងបាន្ជាំរុញការពក្ងឹងសមតថភាព 
និ្ងយន្តការរាំក្ទនានាទាំងថ្នន ក់ជាតិនិ្ងថ្នន ក់ទក្កាមជាតិ តាមរយៈការទរៀបចាំទរលការណ៍ក្ណនាាំនិ្ង
បទដាឋ ន្គតិយុតតនានា រួមមាន្ ទរលការណ៍ក្ណនាាំជាតិសតីពីការទផទៀងតទ ត់ស្មថ ន្ភាពបញ្ច ប់ការបទនាទ បង់
ពាសវលពាសកាល និ្ងឯកស្មរអភិក្កម សតីពីទឹកស្មែ ត និ្ងអនាម័យសក្មាប់ទាំងអស់រន ។   

  ២. ៣. ការស្វើពិពិ្ក្មមេក្មមភាពសេដ្ឋក្ិចចជនបទ្ 

  កមមវ ិ្ ីទន្េះ សទក្មចបាន្នូ្វវឌ្ឍន្ភាពគួរឱ្យកត់សមាា ល់។ ក្កសួងបាន្ផតួចទផតីមគាំនិ្តឱ្យបទងកីត
ការររ មុខរបរ សេក្គិន្ភាព ក៏ដូចជាសកមមភាពទសដឋកិចចនានា ទក្កាមរូបភាពចក្មុេះទដាយមាន្ទាំងមុខ
របរកសិកមម និ្ងមុខរបរមិន្ក្មន្កសិកមមទៅតាមសេគមន៍្ ក្ដលបាន្និ្ងកាំពុងចូលរួមចាំក្ណកទលីក
កមពស់ជីវភាពរស់ទៅ ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយភាពក្កីក្ករបស់ក្បជាជន្ទៅតាំបន់្ជន្បទ។ បក្ន្ថមពីទលីទន្េះ ការ
ទ វ្ីពិពិ្កមមទសដឋកិចចជន្បទ បាន្ផតល់ឱ្យក្គួស្មរនី្មួយៗទទួលបាន្ក្បាក់ចាំណូលបក្ន្ថម និ្ងបាន្ក្ក្បកាល យ
សងាមជន្បទមាន្ភាពសុខដុមរមនា កាត់បន្ថយការទ វ្ីចាំណាកក្សុកទៅកាន់្ទីក្កុង ឬឆ្លងក្ដន្ទដាយ
ក្បថុ្យក្បថ្នន្ទៅក្បទទសដតទ និ្ងជាំរុញឱ្យមាន្ការតល ស់បតូរជីវភាពរស់ទៅទដាយតទ ល់របស់ក្បជាជន្ទៅ
តាំបន់្ជន្បទក្បកបទដាយបរយិប័ន្ន ទាំងក្ផនកទសដឋកិចច សងាមកិចច វបប្ម៌ និ្ងបរសិ្មថ ន្ និ្ងឈាន្ទៅក្ក្ប
កាល យរទបៀបរបបតន្ការរស់ទៅឱ្យមាន្លកខណៈកាន់្ក្តសុីវលិ័យក្បហាក់ក្បក្េលនឹ្ងទីក្កុងក្ដរ។  
  ទន្ទឹមនឹ្ងទន្េះ សេគមន៍្ជន្ជាតិទដីមភាគតិចក៏ទទួលបាន្នូ្វការយកចិតតទុកដាក់ កនុងការអភិវឌ្ឍ
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ទាំងក្ផនកទសដឋកិចច សងាមកិចច និ្ងវបប្ម៌ ទដាយពួករត់មាន្សិទធិទពញទលញកនុងការចូលរួមទ វ្ីទសចកតី
សទក្មចចិតតនានា កនុងការកស្មងទរលន្ទយបាយជាតិ និ្ងវធិ្លន្ការសងាម ទដីមបឱី្យពួករត់អាចបាំទពញ
នូ្វទសចកតីក្តូវការចាាំបាច់សក្មាប់ការរស់ទៅក្បកបទដាយទសចកតតីថ្លថ្នូរ ទររពអតតសញ្ហញ ណ វបប្ម៌ ទាំទន្ៀម     
ទមាល ប់ ភាស្ម និ្ងក្បតពណី។  
  ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទបាន្និ្ងបន្តអនុ្វតតក្ផន្ការយុទធស្មង្គ្សតឆ្ន ាំ២០២១-២០២៣ ទដីមបីជាំរុញ
កាំទណីន្ទសដឋកិចចទៅជន្បទ និ្ងកាត់បន្ថយគមាល តរវងទីក្បជុាំជន្ និ្ងជន្បទ។ កនុងឆ្ន ាំ២០២២ ទន្េះ 
ក្កសួងអនុ្វតតសកមមភាពការររសទក្មចទរលទៅបាន្ចាំនួ្ន្ ៩១,៩% តន្ក្ផន្ការឆ្ន ាំ។ ទបីទក្បៀបទ្ៀបទៅ
ន្ឹងឆ្ន ាំ២០២១ ក្កសួងអនុ្វតតបាន្ខពស់ជាងក្បមាណ ៤២,៥% ក្ដលកនុងទនាេះ (១).ការជាំរុញការបទងកីត
ការររ ន្ិងមុខរបរទៅជន្បទទទួលបាន្ ៧៨,៦% តន្ក្ផន្ការ មាន្ការទកីន្ទ ងី ៤៣,៦% ទ្ៀបនឹ្ង
ឆ្ន ាំ២០២១ (២).ការជាំរុញសកមមភាពទសដឋកិចចក្គួស្មរទៅជន្បទទទួលបាន្ ៨៧,៥% មាន្ការទកីន្ទ ងី 
៤៥,៥% ទ្ៀបនឹ្ងឆ្ន ាំ២០២១ (៣).ការបណតុ េះបណាត ល្ន្ធ្លន្មនុ្សែ និ្ងជាំនាញមូលដាឋ ន្ទទួលបាន្ 
៩៣,១% មាន្ការទកីន្ទ ីងរេូតដល់ ៨០,១% ទ្ៀបន្ឹងឆ្ន ាំ២០២១ (៤).ការអភិវឌ្ឍចក្មុេះសក្មាប់
សេគមន៍្ជន្បទទទួលបាន្ ៩៤,៦% មាន្ការទកីន្ទ ងីរេូតដល់ ៥៨,៦% ទ្ៀបនឹ្ងឆ្ន ាំ២០២១(៥).ការ
អភិវឌ្ឍ និ្ងអភិរកែជន្ជាតិទដីមភាគតិច ទទួលបាន្ ៨៩% មាន្ការទកីន្ទ ងីរេូតដល់ ២៩% ទ្ៀបនឹ្ង
ឆ្ន ាំ២០២១ និ្ង(៦).ការទលីកកមពស់ជីវភាពរស់ទៅរបស់ក្បជាជន្ជន្បទ ទដាយមន្ទីរជាំនាញទាំង ២៥ 
ទទួលបាន្ ១០០% មាន្ការទកីន្ទ ងីរេូតដល់ ៣៩% ទ្ៀបនឹ្ងឆ្ន ាំ២០២១។ 

  ២.៤. ការពរងឹងសេវាគាំរទ្រដ្ឋបាល និងក្ិចចការទ្ូសៅ 

  ក្កសួងបាន្យកចិតតទុកដាក់យ៉ា ងខាល ាំង កនុងការពក្ងឹងទសវរាំក្ទរដឋបាល និ្ងកិចចការទូទៅទដីមបី
ធ្លនាក្បសិទធភាពតន្ការក្គប់ក្គងក្កសួង រាំក្ទដល់កមមវ ិ្ ីអភិវឌ្ឍន៍្្ន្ធ្លន្មនុ្សែនិ្ងអភិបាលកិចចលែ ការ
អភិវឌ្ឍក្បកបទដាយនិ្រន្តរភាពទាំងទៅថ្នន ក់ជាតិនិ្ងទៅថ្នន ក់ទក្កាមជាតិ  សាំទៅរមួចាំក្ណកកនុងការអនុ្វតតកមម
វ ិ្ ីកាំក្ណទក្មង់រដឋបាលស្មធ្លរណៈ  កាំក្ណទក្មង់ការក្គប់ក្គងេរិញ្ញវតថុស្មធ្លរណៈ កាំក្ណទក្មង់វមិជឈការ
និ្ងវសិេមជឈការ  និ្ងកាំក្ណទក្មង់ដតទទទៀតឱ្យកាន់្ក្តមាន្ក្បសិទធភាពខពស់។ សមតថភាពរបស់ស្មថ ប័ន្ 
រួមនឹ្ងសមតថភាពរបស់មង្គ្ន្តីរាជការមាន្ការរកីចទក្មីន្គួរឱ្យកត់សមាា ល់ តាមរយៈការបណតុ េះបណាត ល  និ្ង
ការពក្ងឹងសមតថភាព។ ការទរៀបចាំក្ផន្ការ ការក្គប់ក្គងនិ្ងការទក្បីក្បាស់ថ្វកិា ក្តូវបាន្ទរៀបចាំក្បកបទដាយ
គុណភាព និ្ងកាន់្ក្តក្បទសីរទ ីង ក្សបតាមទរលការណ៍ក្ណនាាំ ក៏ដូចជាបទដាឋ ន្គតិយុតតក្ដលបាន្
ដាក់ទចញទដាយរាជរដាឋ ភិបាល។ 

 កមមវ ិ្ ីពក្ងឹងទសវរាំក្ទរដឋបាល និ្ងកិចចការទូទៅកនុងឆ្ន ាំ២០២២ អនុ្វតតសកមមភាពការររទទួល
បាន្លទធផលក្បមាណ ១០០% តន្ក្ផន្ការឆ្ន ាំ។ ក្កសួងអភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ សទក្មចបាន្សមិទធផល ា្ំៗជា
ទក្ចីន្ ន្ិងបាន្រមួចាំក្ណកយ៉ា ងសាំខាន្់កនុងការអនុ្វតតការររក្កទក្មង់ការក្គប់ក្គងេរិញ្ញវតថុស្មធ្លរណៈ 
ពិទសសកនុងដាំណាក់កាលទី៣+២ គឺការផារភាជ ប់ថ្វកិាទៅនឹ្ងទរលន្ទយបាយ។  
  ក្សតងទចញពីទរលន្ទយបាយខាងទលី ក្កសួងបាន្ទរៀបចាំក្ផន្ការវនិិ្ទយគស្មធ្លរណៈបីឆ្ន ាំរ ាំកិល
ឆ្ន ាំ(២០២១-២០២៣)ទដាយសទក្មចបាន្គទក្មាងវនិិ្ទយគសរុបចាំនួ្ន្ ២៥គទក្មាង ក្ដលមាន្ទឹកក្បាក់
សរុបចាំនួ្ន្ ៥៦៦ ៥៩១ ោន្ទរៀល  សក្មាប់រយៈទពល ៣ឆ្ន ាំ (២០២១-២០២៣)ទដាយកនុងទនាេះ
គទក្មាងកាំពុងដាំទណីរការមាន្ចាំនួ្ន្ ១០គទក្មាង មាន្ទឹកក្បាក់សរុបចាំនួ្ន្ ៣៧៥ ៧១១ ោន្ទរៀល 
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សក្មាប់ឆ្ន ាំ ២០២១-២០២៣ និ្ងទឹកក្បាក់ចាំនួ្ន្ ៥៨ ០៣៨ ោន្ទរៀល សក្មាប់ឆ្ន ាំ២០២២។   
  គទក្មាងវនិិ្ទយគស្មធ្លរណៈ ទក្កាមជាំនួ្យេរិញ្ញបបទន្ពីតដគូអភិវឌ្ឍន៍្ទាំងទទវភាគី និ្ងពេុភាគី 
បាន្ជួយជាំរុញការអភិវឌ្ឍទៅតាំបន្់ជន្បទឱ្យមាន្សន្ទុេះយ៉ា ងទលឿន្ ពិទសសបាន្រមួចាំក្ណកអភិវឌ្ឍន្៍   
ទលីក្ផនកទេដាឋ រចនាសមព័ន្ធរងឹន្ិងទន្់ ន្ិងបាន្ទលីកកក្មិតជីវភាពរស់ទៅរបស់ក្បជាជន្ជន្បទបាន្លែ
ក្បទសីរទ ងីជាបន្តបនាទ ប់។ ជាមួយរន ទន្េះ ក្កសួងបាន្យកចិតតទុកដាក់ទរៀបចាំក្ផន្ការយុទធស្មង្គ្សតថ្វកិា               
ឆ្ន ាំ២០២៣-២០២៥ ទដាយបាន្ទ វ្ីសមាេរណកមមថ្វកិាមូល្ន្ និ្ងថ្វកិាចរន្តបញ្ចូ លរន តាមកមមវ ិ្ ី       
អនុ្កមមវ ិ្  ីនិ្ងរកាបាន្គមាល តរវងថ្វកិាកមមវ ិ្ ីក្បចាាំឆ្ន ាំ និ្ងក្ផន្ការយុទធស្មង្គ្សតថ្វកិា ៣ឆ្ន ាំ បាន្កនុងអក្តា ៨% 
ក្ដលអាចទឆ្លីយតបបាន្នឹ្ងកាំក្ណទក្មង់ការក្គប់ក្គងេរិញ្ញវតថុស្មធ្លរណៈក្ដលបាន្កាំណត់កនុងរងវង់១០%។  
  ទន្ទឹមនឹ្ងទន្េះ ក្កសួងបាន្ទរៀបចាំទសៀវទៅទរលការណ៍ក្ណនាាំការក្គប់ក្គងថ្វកិាកមមវ ិ្ ី និ្ងអនុ្
កមមវ ិ្ ីឆ្ន ាំ២០២២ ទដីមបផីតល់នូ្វការអនុ្វតតថ្វកិាឱ្យមាន្ក្បសិទធភាព និ្ងស័កតិសិទធភាព រកាបាន្តុលយភាព
តន្រ ាំេូរស្មច់ក្បាក់ និ្ងធ្លនានិ្រន្តរភាពការអនុ្វតតក្ផន្ការសកមមភាពពីទដីមឆ្ន ាំដល់ចុងឆ្ន ាំ។ កនុងការវភិាជន៍្
កញ្ច ប់ថ្វកិាក្បចាាំឆ្ន ាំ ក្កសួងបាន្បទងកីតក្កុមការររថ្វកិាទដីមបីផតល់ការក្ណនាាំទរៀបចាំ និ្ងក្បងក្ចកកញ្ចប់
ថ្វកិាទៅតាមកមមវ ិ្ ីអាទិភាពនី្មួយៗរបស់ក្កសួង។ កនុងឆ្ន ាំ២០២២ ទន្េះ ក្កសួងបាន្ទរៀបចាំសិកាខ ស្មោ
ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងការររថ្វកិាចាំនួ្ន្ ៨ទលីក បាន្ចុេះកិចចក្ពមទក្ពៀងសេក្បតិបតតិការរវងអងាការមិន្ក្មន្     
រដាឋ ភិបាល និ្ងក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទចាំនួ្ន្ ៤៣កិចចក្ពមទក្ពៀង និ្ងបាន្ចុេះពិនិ្តយសមិទធផលការររ 
របស់អងាការចាំនួ្ន្ ៣៣ (ភាជ ប់ជូន្កនុងតារាងឧបសមព័ន្ធទី៣)។ ការររសវន្កមមតផទកនុង និ្ងអ្ិការកិចច 
អនុ្វតតបាន្ ១០០% ទ្ៀបនឹ្ងក្ផន្ការឆ្ន ាំ កនុងទនាេះបាន្ចុេះទ វ្ីសវន្កមមទៅអងាភាពចាំនួ្ន្ ២៧ អងាភាព រមួ
មាន្ មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទរាជធ្លនី្-ទខតតចាំនួ្ន្ ២៥  និ្ងគទក្មាងចាំនួ្ន្ ០២, បាន្តាមដាន្អនុ្ស្មសន៍្
សវន្កមមទៅ ១៧ សវន្ដាឋ ន្ រួមមាន្ មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទរាជធ្លនី្ ទខតតចាំនួ្ន្ ១៦ និ្ងគទក្មាងចាំនួ្ន្ ០១, 
បាន្ទ វ្ីសិកាខ ស្មោតាមអន្ឡាញ ០១ ទលីក ក្ដលមាន្សិកាខ កាមចូលរួមពីមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទរាជធ្លនី្ 
ទខតតទាំង ២៥ បាន្ចុេះទ វ្ីអ្ិការកិចចទៅតាមមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទរាជធ្លនី្ ទខតតចាំនួ្ន្ ១៦ និ្ងបាន្ចុេះ
ផែពវផាយនី្តិវ ិ្ ីអ្ិការកិចចបាន្ចាំនួ្ន្ ៤ ទខតត។ ការពក្ងឹងក្បសិទធភាពតន្ការក្គប់ក្គងរដឋបាល ការររជន្
មាន្ពិការភាព និ្ងការររទយន្ឌ័្រ អនុ្វតតសកមមភាពបាន្ ១០០% ទសវរាំក្ទទរលន្ទយបាយអនុ្វតត
សកមមភាពបាន្ ១០០% កនុងទនាេះសកមមភាពទសវរាំក្ទរដឋបាល េិរញ្ញវតថុ និ្ងទរលន្ទយបាយរបស់
ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទសទក្មចបាន្ ៩៦,៤%ការជួសជុលក្ថ្ទាំអរររដឋបាល ការផាត់ផាង់សមាា របរកិាខ រ
បទចចកទទសមិន្ក្មន្ព័ត៌មាន្វទិា និ្ងការផាត់ផាង់សមាា របរកិាខ របទចចកទទសព័ត៌មាន្វទិា សទក្មចបាន្ 
១០០%។ 

៣. បញ្ហា  និងការរបឈេ 

 ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទ ក៏បាន្និ្ងកាំពុងជួបក្បទេះនូ្វបញ្ហា មួយចាំនួ្ន្ ដូចជា ជាំងឺកូវដី-១៩ ទៅក្ត
បន្តជេះឥទធិពលជាអវជិជមាន្ដល់ទសដឋកិចចជាតិ និ្ងជីវភាពរស់ទៅរបស់ក្បជាជន្, ការក្ក្បក្បួលអាកាសធ្លតុ 
បាន្និ្ងកាំពុងបងកផលប៉ាេះពាល់ទដាយតទ ល់ទលីទេដាឋ រចនាសមព័ន្ធជន្បទ ក្ដលទមទរនូ្វន្វនុ្វតតន៍្ និ្ង
បទងកីន្ការចាំណាយ្ន្ធ្លន្ជាទក្ចីន្,  ការដឹកជញ្ជូ ន្ទលីសទមៃន់្កក្មិតកាំណត់ទៅក្តជាបញ្ហា ចមបងក្ដលនាាំ
ឱ្យផលូវជន្បទរយទទួលរងការខូចខាតជាបន្តបនាទ ប់ ខណៈក្ដលយន្យន្តមួយចាំនួ្ន្ទគចពីការក្តួតពិនិ្តយ 
យន្យន្តដឹកជញ្ជូ ន្ទលីសទមៃន់្កក្មិតកាំណត់ទៅតាមបណាត ផលូវជាតិ និ្ងផលូវទខតតទៅផលូវជន្បទ, ការចាក់
បាំទពញដីកនុងទីធ្លល ផទេះ ឬដីភូមិ ក្ដលសថិតទៅអមសងខាងផលូ វទ ីងខពស់ ទដាយពុាំបាន្ទរៀបចាំក្បព័ន្ធលូ 
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ក្បឡាយ ឬស្មន មទភាល េះសក្មាប់បងាូរទឹកឱ្យបាន្ក្តឹមក្តូវ បណាត លឱ្យផលូវដក់ទឹកនិ្ងឆ្ប់រងការខូចខាត,  ការ
ធ្លល ក់ចុេះតន្វតថុធ្លតុទដីម ទពាលគឺដីលាយក្កួសសក្មាប់ផាត់ផាង់ការររស្មងសង់ ក្ថ្ទាំ ជួសជុល និ្ងក្កលមែ 
ទលីកកក្មិតផលូវជន្បទបាន្និ្ងកាំពុងបងកផលប៉ាេះពាល់ទដាយតទ ល់ដល់គុណភាព តតមលតន្ការចាំណាយ្ន្ធ្លន្ 
និ្ងអាយុកាលតន្ការទក្បីក្បាស់ផលូវជន្បទ,  តក្មូវការសក្មាប់ការររក្ថ្ទាំ ជួសជុល និ្ងក្កលមែទលីកកក្មិត
ផលូវជន្បទ មាន្ការទកីន្ទ ងីរេូតដល់ក្បក្វង ៤៧ ៩២០ គ.ម គិតក្តឹមឆ្ន ាំ២០២២ ឯលទធភាពក្ដលក្កសួងអាច
ក្ថ្ទាំ  និ្ងជួសជុលផលូវជន្បទ បាន្ក្តឹមក្តក្បក្វងក្បមាណ ៤ ២១៣ គ.ម ទសមីនឹ្ង ៩% កនុងមួយឆ្ន ាំតន្ក្បក្វង
ផលូវសរុប ក្ដលបណាត លឱ្យផលូវរយរងការខូចខាតកាន់្ក្ត ៃ្ន់្ ៃ្រ ទេីយអាយុកាលតន្ការទក្បីក្បាស់ផលូ វក៏
កាន់្ក្តខលីផងក្ដរ។ កតាត ស្មថ ន្ភាពភូមិស្មង្គ្សត ដូចជា ភូមិ ឬ/និ្ង ឃុាំមួយចាំនួ្ន្ក្តូវបាន្ខណឌ ក្ចករន ទដាយ
ទទន្ល ក្ក្ពក ឬសទឹង កតាត ទន្េះ នាាំឱ្យក្បជាពលរដឋក្ដលរស់ទៅសងខាងទទន្លមាន្ការលាំបាក កនុងការក្បាក្ស័យ
ទក់ទងរន  ក៏ដូចជាជួបក្បទេះការលាំបាកកនុងការទ វ្ីសកមមភាព្ុរកិចចជាមួយរន  ខណៈក្ដលអក្តាតភាជ ប់
ទេដាឋ រចនាសមព័ន្ធផលូវជន្បទបចចុបបន្នមាន្ក្បមាណជា ៩០% ប៉ាុទណាណ េះ។ ភាពជាមាច ស់និ្ងកក្មិតយល់ដឹង
របស់ក្បជាពលរដឋកនុងការចូលរួមក្ថ្ទាំសមិទធផលនានាពិទសសផលូ វជន្បទ ទៅមាន្កក្មិតទៅទ ីយ 
ទដាយស្មរពួករត់យល់ថ្ន សមិទធផល និ្ងកាតពវកិចចក្ថ្ទាំ ជួសជុល និ្ងស្មងសង់ផលូវទាំងអស់ជាកិចចការ
របស់រដឋ។  
 អក្តាក្គបដណត ប់ទឹកស្មែ ត និ្ងអនាម័យកនុងតាំបន់្លិចទឹក តាំបន់្ខវេះក្បភពទឹក បាន្និ្ងកាំពុងបងក
ផលប៉ាេះពាល់ដល់អក្តាកាំទណីន្អក្តាក្គបដណត ប់ទឹកស្មែ ត និ្ងអនាម័យ។ វសិមភាពតន្ការទទួលបាន្ទសវ
ផាត់ផាង់ទឹកស្មែ ត និ្ងអនាម័យរវងក្គួស្មរក្ដលមាន្ជីភាពក្កីក្ក ក្គួស្មររយរងទក្រេះ និ្ងក្គួស្មរក្ដល
មាន្ជីវភាព្ូរធ្លរ   និ្ងខុសរន ពីតាំបន់្មួយទៅតាំបន់្មួយ ។  ការក្ក្បក្បួលអាកាសធ្លតុក្ដលបងកឱ្យខូចខាត
ដល់ទេដាឋ រចនាសមព័ន្ធតន្ទសវទឹកស្មែ ត និ្ងអនាម័យ, ការទរៀបចាំក្ផន្ការយុទធស្មង្គ្សតថ្វកិា និ្ងថ្វកិាកមមវ ិ្ ី
ចាំទពាេះរាជធ្លនី្/ទខតត មិន្ទន់្មាន្ភាពរលូន្  និ្ងសមតថភាពតន្ការទរៀបចាំសូចនាករកនុងឆ្ន ាំ និ្ងសូចនាករ
លទធផលចុងទក្កាយទៅមាន្កក្មិតទៅទ យី។  
 ទន្ទឹមនឹ្ងទន្េះ ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទ ក៏បាន្និ្ងកាំពុងជួបក្បទេះនូ្វការក្បឈមមួយចាំនួ្ន្ផងក្ដរ 
ក្ដលទមទរឱ្យមាន្ដាំទណាេះក្ស្មយសមក្សប ទដីមបទីឆ្លីយតបទៅនឹ្ងស្មថ ន្ភាពជាក់ក្សតងដូចជា ការក្គប់ក្គង 
ផលូវជន្បទជាន់្រន  រវងក្ដន្សមតថកិចចនានា បាន្បងកផលប៉ាេះពាល់ដល់ការទលីកគទក្មាងស្មត រ ក្ថ្ទាំ ជួសជុល 
និ្ងទប់ស្មក ត់រាល់បទទលីមសចរាចរណ៍ទផែង ទៗលីដងផលូវ ទដីមបធី្លនាបាន្នូ្វក្បសិទធភាព ស័កតិសិទធភាព និ្ងចីរភាព 
របស់ផលូវជន្បទ។ ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទទៅមិន្ទន់្បាន្បាំទពញនី្តានុ្កូលភាពជាសមតថកិចចផលូវជន្បទ 
ដូចមាន្ក្ចងកនុងចាប់សតីពីផលូវថ្នល់ និ្ងអនុ្ក្កឹតយសតីពីការបទងកីតគណៈកមាម ្ិការក្តួតពិនិ្តយយន្យន្តដឹក
ជញ្ជូ ន្ទលីសទមៃន់្កក្មិតកាំណត់ទៅទ ីយ ទេីយក៏មិន្អាចចាត់វធិ្លន្ការតកពិន័្យ របឹអូស ឬឃាត់ទុក
នូ្វបណាត យន្យន្តក្ដលដឹកជញ្ជូ ន្ទលីសទមៃន់្កក្មិតកាំណត់បាន្ក្ដរ។   

កងវេះ្ន្ធ្លន្េរិញ្ញវតថុឱ្យបាន្ក្គប់ក្រន់្ពីថ្វកិារដឋ និ្ងការថ្យចុេះតន្េិរញ្ញបបទន្តដគូអភិវឌ្ឍន៍្ 
ជាបន្តបនាទ ប់ ជាពិទសសជាំនួ្យឥតសាំណង  ពុាំអាចទឆ្លីយតបទៅនឹ្ងទសចកតីក្តូវការជាក់ក្សតង កនុងការស្មត រ 
ក្ថ្ទាំ ជួសជុល និ្ងក្កលមែទលីកកក្មិតផលូវជន្បទទៅទ យី។ ការវនិិ្ទយគទសវអនាម័យទាំងវសិ័យស្មធ្លរណៈ 
វសិ័យឯកជន្ និ្ងជាំនួ្យសេក្បតិបតតិការពីអងាការតដគូបាន្ធ្លល ក់ចុេះទដាយស្មរក្តូវបងវិលទុន្វនិិ្ទយគមួយ
ភាគ ា្ំទៅអន្តរាគមន៍្ទឆ្លីយតប និ្ងទប់ស្មក ត់វបិតតិតន្ការឆ្លងរកីរាលដាលតន្ជាំងឺកូវដី-១៩, កងវេះថ្វកិាក៏ជា
ការក្បឈមផងក្ដរ កនុងការពទន្លឿន្ការចុេះកាំណត់អតតសញ្ហញ ណជន្ជាតិទដីមភាគតិច ការធ្លនាចាំណាយក្តូវ
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ការទពលទវោទក្ចីន្សក្មាប់ដាំទណីរការឯកស្មរនី្មួយៗ ការទូទត់ថ្វកិាយតឺយ៉ា វ ការទមាល ក់ថ្វកិាបដិភាគ
យតឺយ៉ា វបាន្បងកជាឧបសគាដល់ការអនុ្វតតគទក្មាងតដគូអភិវឌ្ឍន៍្មួយចាំនួ្ន្។ 

កងវេះ្ន្ធ្លន្មនុ្សែ និ្ងសមតថភាពមង្គ្ន្តីថ្នន ក់ទក្កាមជាតិទៅមាន្កក្មិត កនុងការពក្ងឹង និ្ងពក្ងីក
ទសវទឹកស្មែ ត និ្ងអនាម័យជន្បទ ទដីមបដឹីកនាាំសក្មបសក្មួលកនុងការអនុ្វតតក្ផន្ការសកមមភាពរបស់ខលួន្ 
ជាពិទសសទៅរដឋបាលក្សុក/ក្កុង/ខណឌ  ក្ដលសថិតកនុងដាំណាក់កាលអន្តរកាលតន្កាំក្ណទក្មង់វមិជឈការ។  
ការរាំក្ទវសិ័យឥណទន្ជន្បទ និ្ងសកមមភាពបទងកីន្ក្បាក់ចាំណូលទផែងៗ  ទៅមិន្ទន់្ក្សបតាមតាំរូវការ 
រួមជាមួយនឹ្ងការខវេះខាតទីផារសក្មាប់កសិករ។ ការកាំណត់តក្មូវការអាទិភាព ន្ិងការទរៀបចាំក្ផន្ការ
អភិវឌ្ឍន្៍ភូមិរបស់គណៈកមមការអភិវឌ្ឍន្៍ភូមិទៅមាន្កក្មិត។ ចាំទណេះដឹង និ្ងការចូលរួមរបស់ជន្ជាតិ
ទដីមភាគតិចមិន្ទន់្បាន្ទូលាំទូោយទៅទ យី។ 

៤.វិធានការម្ ោះរាយ  

 ទដីមបទីដាេះក្ស្មយការក្បឈមខាងទលី ក្កសួងបាន្និ្ងកាំពុងទរៀបចាំវធិ្លន្ការដូចតទៅ (១).កាំណត់
វធិ្លន្តកពិន័្យចាំទពាេះបទទលីមសដឹកទលីសទមៃន់្ទលីផលូវជន្បទ (២).ទរៀបចាំក្ផន្ការយុទធស្មង្គ្សតវសិ័យផលូវ
ជន្បទឱ្យមាន្សងាតិភាពនឹ្ងទរលន្ទយបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទឆ្ន ាំ ២០២៣-២០៣៥ (៣).ស្មង
សង់ផលូវជន្បទ្ន់្នឹ្ងការក្ក្បក្បួលអាកាសធ្លតុ (៤).កាំណត់អតតសញ្ហញ ណផលូវជន្បទទដាយដាក់ទលខ
សមាា ល់ផលូ វ (៥).ទរៀបចាំក្ផន្ការថ្វកិាឱ្យបាន្សមក្សបតាមតក្មូវការជាអាទិភាពរបស់ក្បជាជន្ (៦).
ជាំរុញការររទរៀបចាំបញ្ជ ីស្មរទពីភ័ណឌ ផលូ វជន្បទ ទដីមបីទចៀសវងជាន់្ក្ខែផលូ វរន រវងសមតថកិចចដតទ(៧).
កាំណត់យុទធស្មង្គ្សតអភិវឌ្ឍន៍្ទឹកស្មែ តនិ្ងអនាម័យជន្បទ (៨).កាំណត់វធិ្លន្បទចចកទទសសមក្សបតាម
តក្មូវការភូមិស្មង្គ្សត ក្បជាស្មង្គ្សត ទដាយស្មងសង់ក្បភពទឹកឱ្យមាន្និ្រន្តភាព (៩).ក្ណនាាំក្បជាជន្ឱ្យ
យល់ដឹងពីការទក្បីក្បាស់ ក្ថ្ទាំក្បភពទឹកទាំងទនាេះ ពិទសសអាជាា ្រក្ដន្ដីក្ដលក្តូវទទួលខុសក្តូវបន្ត
ទក្កាយស្មងសង់រួច (១០).ក្ណនាាំបទចចកទទសស្មងសង់បងាន់្ទលីទឹកក្បកបទដាយគុណភាព (១១).
អប់រ ាំក្បជាជន្ឱ្យយល់ដឹងពីបរសិ្មថ ន្ ការសមាែ តជុាំវញិលាំទៅឋាន្កនុងភូមិ ទដីមបីបទងកីន្សុខុមាលភាព 
(១២).ទរៀបចាំទរលន្ទយបាយអភិវឌ្ឍន៍្សេគមន៍្ (១៣).ផតល់ទយបល់ដល់សេគមន៍្ផលិតតាម
តក្មូវការទីផារ និ្ងមាន្លកខណៈក្បមូលផតុ ាំក្ទង់ក្ទយ ា្ំទដីមបធី្លនាទីផារ និ្ងបទងកីន្ក្បាក់ចាំណូល (១៤).
ជាំរុញបទងកីន្សេគមន៍្សន្ែាំក្បាក់ (១៥).ក្ណនាាំនិ្ងបណតុ េះបណាត លរទបៀបទ វ្ីអាជីវកមមខាន តតូច និ្ង
ម្យម (១៦).បទងកីតមជឈមបណឌ លបណតុ េះបណាត លចល័ត ទៅតាំបន់្ដាច់ក្សយលទដីមបរីាំក្ទដល់កសិករ
ក្កីក្កទៅជន្បទ (១៧).បណតុ េះបណាត លជន្ជាតិទដីមភាគតិចឱ្យមាន្ជាំនាញបាំណិន្ជីវតិ និ្ង(១៨).
ទរៀបចាំមជឈមណឌ លអភិរកែជន្ជាតិទដីមភាគតិច។  

៥. ទ្ិស្ម្ៅការងារស្រមាប់ឆ្ន ាំ ២០២៣ 
ក្ផែកទលីទរលន្ទយបាយ បណាត បញ្ហា  និ្ងការក្បឈមខាងទលី ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទ បាន្ដាក់

ទចញនូ្វបណាត សកមមភាពការររសក្មាប់ឆ្ន ាំ ២០២៣ ដូចតទៅ៖ 

កមមវ ិ្ ីទី១៖ ការអភិវឌ្ឍទេដាឋ រចនាសមព័ន្ធរូបវន័្តនិ្ងគមនាគមន៍្ ៖ បន្តបទងកីន្ការតភាជ ប់ទេដាឋ រចនាសមព័ន្ធ
ផលូ វជន្បទ ក្ដលមាន្ភាព្ន់្នឹ្ងការក្ក្បក្បួលអាកាសធ្លតុ ទដីមបីធ្លនាក្បសិទធភាពតន្ការទក្បីក្បាស់ផលូ វ
ជន្បទបាន្យូរអក្ងវង និ្ងការអភិវឌ្ឍទសដឋកិចច សងាម និ្ងវបប្ម៌ទៅតាំបន់្ជន្បទ ទដីមបីឈាន្ទៅ
សទក្មចទរលទៅក្ក្បកាល យការស្មថ បនា ស្មត រ និ្ងក្កលមែផលូវជន្បទ ពីផលូវដី និ្ងផលូវលាយក្កួសទៅជាទៅស ូ
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ពីរជាន់្ ឬទបតុងក្ដល្ន់្នឹ្ងការក្ក្បក្បួលអាកាសធ្លតុ ឱ្យបាន្ក្បក្វង ១ ៩០០ គ.ម, ការក្ថ្ទាំជាលកខណៈ
ខួប លកខណៈក្បចាាំ និ្ងបនាទ ន់្ឱ្យបាន្ក្បក្វង ៤ ៨៧១ គ.ម។  ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទនឹ្ងអនុ្វតត
សកមមភាពការររទាំងឡាយ ដូចខាងទក្កាម៖  

− បន្តការររទរៀបចាំក្ផន្ការ និ្ងចុេះសិកាគទក្មាងស្មថ បនា ស្មត រទ ីងវញិ ក្កលមែ ជួសជុល និ្ង
ក្ថ្ទាំផលូវជន្បទ 

− បន្តការក្ថ្ទាំ និ្ងជួសជុលផលូវជន្បទលកខណៈខួប លកខណៈក្បចាាំ និ្ងជួសជុល  
− បន្តការររស្មថ បនា ក្កលមែ និ្ងស្មត រទ ងីវញិផលូវជន្បទ និ្ងសាំណង់សិលបការយក្គប់ក្បទភទ 
− បន្តការររទ វ្ីបចចុបបន្នភាពបញ្ជ ីស្មរទពីភ័ណឌ ផលូវជន្បទ 
− បន្តចុេះក្តួតពិនិ្តយ និ្ងវយតតមល គទក្មាងស្មថ បនា ក្កលមែ ស្មត រទ ងីវញិ និ្ងក្ថ្ទាំផលូវជន្បទ 
− ទរៀបចាំសិកាខ ស្មោផែពវផាយលកខណៈបទចចកទទសស្មថ បនា ក្កលមែ ន្ិងស្មត រទ ីងវញិផលូ វ
ជន្បទដល់អនកទទួលការ 

− ទរៀបចាំក្ផន្ការថ្វកិាក្បចាាំឆ្ន ាំ និ្ងក្ផន្ការយុទធស្មង្គ្សតថ្វកិា 
− បន្តកិចចសេការក្បតិបតតិការជាមួយគទក្មាងតដគូទដីមបអីភិវឌ្ឍន៍្ទេដាឋ រចនាសមព័ន្ធផលូវជន្បទ។ 

កមមវ ិ្ ីទី២៖ ការក្កលមែលកខខណឌ តន្ការរស់ទៅរបស់សេគមន៍្ជន្បទ ទដាយមាន្ទរលទៅសទក្មចឱ្យ
បាន្អក្តាក្គបដណដ ប់ទសវទឹកស្មែ តនិ្ងអនាម័យជន្បទ ៩០% ទៅឆ្ន ាំ២០២៣ ១០០% ទៅឆ្ន ាំ ២០២៥ 
និ្ងបន្តអនុ្វតតក្ផន្ការសុវតថិភាពទឹកទៅឆ្ន ាំ ២០២៥- ២០៣០ ខណៈឆ្ន ាំ២០២២ ទន្េះក្កសួងសទក្មចបាន្
ជាង ៨០% តន្អក្តាទឹកស្មែ តជន្បទ និ្ងអនាម័យជន្បទ។  ទខតតចាំនួ្ន្ ៦ កាល យជាទខតត ODF ទៅឆ្ន ាំ
២០២៣ ខណៈបចចុបបន្នក្កសួងសទក្មចបាន្ ៣ ទខតតរចួទេយី។ ទដីមបសីទក្មចឱ្យបាន្នូ្វទរលទៅទន្េះ 
ក្កសួងបាន្កាំណត់វធិ្លន្ការមួយចាំនួ្ន្ ដូចខាងទក្កាម ៖   

− បន្តពក្ងឹងកិចចសេក្បតិបតតិការ សក្មបសក្មួល និ្ងទកៀរគរ្ន្ធ្លន្ ទដីមបពីក្ងីកវសិ្មលភាពតន្
ការផតល់ទសវផាត់ផាង់ទឹកស្មែ ត និ្ងទលីកកមពស់អនាម័យជន្បទ ឱ្យកាន់្ក្តខាល ាំងកាល និ្ងមាន្
ក្បសិទធភាពក្ថ្មទទៀត ទដាយទតត តទលីវធិ្លន្ការទសដឋកិចច វធិ្លន្ការរដឋបាល និ្ងវធិ្លន្ការអប់រ ាំ 
ទដីមបទីឆ្លីយតបនឹ្ងបរបិទជាក់ក្សតងតន្សេគមន៍្នី្មួយៗ 

− បន្តជាំរុញ និ្ងទលីកទឹកចិតតរាជធ្លនី្ ទខតត ក្ដលមាន្អក្តាក្គបដណត ប់អនាម័យខពស់ ឱ្យកាល យជា
ទខតតក្ដលបញ្ឈប់ការបទនាទ បង់ពាសវលពាសកាល ១០០% និ្ងទលីកទឹកចិតតទខតតក្ដលមាន្
កក្មិតកាំទណីន្អនាម័យទប ខិតខាំរកលទធភាពក្គប់ក្បបយ៉ា ងកនុងការរាំក្ទ និ្ងជាំន្េះនូ្វកតាត រា ាំងសទេះ 
ទ វ្ីយ៉ា ងណាឱ្យសន្ទុេះអនាម័យតាមទខតតទាំងទនាេះមាន្ការទកីន្ទ ងីលែក្បទសីរជាងមុន្តាមរយៈ
ការតល ស់បដូ របទពិទស្ម្ន៍្ពីរន ជាក្បចាាំពីបណាត ទខតតឈាន្មុខក្ដលមាន្បទពិទស្ម្ន៍្ និ្ង
កាំទណីន្អនាម័យខពស់ 

− បន្តទលីកកមពស់ការោងសមាែ តតដនឹ្ងស្មប ូ ឱ្យមាន្កក្មិតកាន់្ក្តខពស់ក្ថ្មទទៀតទាំងទៅកនុង
សេគមន៍្ ទៅតាមស្មោទរៀន្ និ្ងស្មថ ប័ន្ស្មធ្លរណៈទាំងអស់ តាមរយៈការអប់រ ាំនិ្ងបទងកីត
កក្ន្លងោងតដ រមួទាំងផាត់ផាង់សមាា រោងសមាែ តតដ 

− បន្តទកៀរគរ្ន្ធ្លន្ទដីមបីពទន្លឿន្អក្តាក្គបដណត ប់អនាម័យទៅជន្បទ ជាពិទសសជួយដល់
ក្គួស្មរក្កីក្ក និ្ងក្កុមជន្រយរងទក្រេះនានា ទដីមបបីងកលទធភាពឱ្យពួកទគទទួលបាន្ទសវផាត់
ផាង់ទឹកស្មែ ត និ្ងអនាម័យ 
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− បន្តទលីកកមពស់ការចូលរមួពីវសិ័យឯកជន្កនុងការពទន្លឿន្ទសវក្គបដណត ប់អនាម័យជាមូលដាឋ ន្
ទៅជន្បទ 

− សេការជាមួយអងាការតដគូ ចុេះពិនិ្តយតាំបន់្ទរលទៅ ទចៀសវងការជាន់្រន  និ្ងទដីមបពីក្រយ
្ន្ធ្លន្ទៅទខតតខែត់ទខាយក្ដលមាន្តក្មូវការខពស់ 

− បន្តសេការជាមួយអងាការតដគូ ទដីមបរីាំក្ទការររទរលន្ទយបាយ និ្ងពក្ងឹងសមតថភាពស្មថ ប័ន្ 
ទាំងថ្នន ក់ជាតិ និ្ងថ្នន ក់ទក្កាមជាតិ។ 

− ទរៀបចាំពិនិ្តយទ ងីវញិ និ្ងទ វ្ីបចចុបបន្នភាពឯកស្មរគតិយុតតសក្មាប់វសិ័យផាត់ផាង់ទឹកស្មែ តជន្បទ ។ 

កមមវ ិ្ ីទី៣៖ ពិពិ្កមមសកមមភាពទសដឋកិចចជន្បទ សាំទៅធ្លនាជាំរុញកាំទណីន្ទសដឋកិចចតាមក្គួស្មរ ទៅ
តាំបន់្ជន្បទ ទ វ្ីឱ្យសេគមន៍្មាន្បាំណិន្ជីវតិ អាចបទងកីតជាំនាញតទ ល់ខលួន្ បទងកីតមុខរបរនិ្ងបទងកីន្ក្បាក់
ចាំណូល ជាំរុញក្បក្កតីភាពតន្ គ.អ.ភ បទងកីន្ការអភិវឌ្ឍសេគមន៍្ជន្បទក្បបចក្មុេះនិ្ងកាំណត់អតតសញ្ហញ ណ
ជន្ជាតិទដីមភាគតិច និ្ងចូលរមួទដាេះបញ្ហា ការក្បឈមរបស់ជន្ជាតិទដីមភាគតិច។ ទដីមបសីទក្មចឱ្យបាន្
នូ្វទរលទៅទន្េះ ក្កសួងបាន្កាំណត់វធិ្លន្ការមួយចាំនួ្ន្ ដូចខាងទក្កាម ៖   

− ជាំរុញដាំទណីរការរាំក្ទសេគមន៍្សន្ែាំក្បាក់ទៅតាមបណាត រាជធ្លនី្ ទខតត 
− ជាំរុញការររអភិវឌ្ឍន៍្ និ្ងស្មងសង់ផារជន្បទទៅតាមបណាដ ទខតតទរលទៅ និ្ងទរៀបចាំក្ពឹតត
ការណ៍តាាំងពិព័រណ៍ផលិតផលជន្បទ 

− ជាំរុញការផតល់ឥណទន្ និ្ងក្បមូលក្ត ប់មកវញិឱ្យមាន្ក្បសិទធភាព  
− បន្តជាំរុញ និ្ងទលីកទឹកចិតតក្បជាពលរដឋឱ្យបទងកីតសេក្រសខាន តក្គួស្មរ និ្ងខាន តតូច 
− បន្តសកមមភាពសេក្បតិបតតិការជាមួយតដគូ វសិ័យឯកជន្ និ្ងគទក្មាងនានា 
− បន្តទរៀបចាំឯកស្មរទរលការណ៍ នី្តិវ ិ្ ី និ្ងឯកស្មរគតិយុតតតាមវសិ័យ 
− បន្តពក្ងឹងការតាមដាន្ និ្ងវយតតមល ទដីមបធី្លនាក្បសិទធភាពតន្ការអនុ្វតតការររ 
− បន្តពក្ងឹងសមតថភាពមង្គ្ន្តីរាជការ តាមរយៈការទបីកវគាបណតុ េះបណាត ល សិកាខ ស្មោ និ្ងការ
បញ្ជូ ន្មង្គ្ន្តីឱ្យទៅចូលរមួកមមវ ិ្ ីបណតុ េះបណាត លកនុង និ្ងទក្ៅក្បទទស 

− សក្មបសក្មួលជាមួយមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទរាជធ្លនី្ ទខតត ឱ្យបន្តខិតខាំក្សវងរកកិចចសេការ 
និ្ងការរាំក្ទពីគទក្មាងកមមវ ិ្ ី និ្ងអងាការនានា កនុងការពក្ងឹងសមតថភាព គ.អ.ភ 

− បន្តរាំក្ទដល់គទក្មាងអភិវឌ្ឍន៍្ភូមិចក្មុេះ ទដីមបអីភិវឌ្ឍន៍្ទៅជាភូមិគាំរូ 
− បន្តបណតុ េះបណាត លដល់ក្គួស្មរសេគមន៍្សតីពី សួន្ដាំណាាំក្គួស្មរ និ្ងរទបៀបទ វ្ីជីកាំប៉ាុសត៍ 
− បន្តបណដុ េះបណាដ លសដីពីការទក្តៀមបរក រ និ្ងការកាត់បន្ថយទក្រេះភ័យកនុងសេគមន៍្ 
− បន្តតាមដាន្ការអនុ្វតតសកមមភាពបណតុ េះបណាត លរបស់មជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍្សេគមន៍្ទខតត
កាំពង់សពឺ ទខតតតាក្កវ និ្ងមជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទកមពុជា-កូទរ ៉ា 

− សក្មបសក្មួល និ្ងសេការអនុ្វតតគទក្មាងេរិញ្ញបបទន្ថ្វកិាតដគូអភិវឌ្ឍន៍្ 
− ពទន្លឿន្កនុងការចុេះកាំណត់អតតសញ្ហញ ណជន្ជាតិទដីមភាគតិចចាំនួ្ន្ ១៣ភូមិ និ្ងសក្មបសក្មួល
ទរៀបចាំបទបញ្ហជ តផទកនុងសេគមន៍្ចាំនួ្ន្ ២០ភូមិ 

− បន្តចុេះសិកាភូមិទរលទៅបក្ន្ថមទទៀត ទដីមបទីរៀបចាំចុេះវយតតមលកាំណត់អតតសញ្ហញ ណជន្ជាតិ
ទដីមភាគតិច 
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− បន្តចុេះទរៀបចាំកាំណត់ទីតាាំងភូមិស្មង្គ្សតទរលរបស់សេគមន៍្ជន្ជាតិទដីមភាគតិចទៅទខតត និ្ង
សេគមន៍្ទរលទៅឱ្យបាន្ចាំនួ្ន្ ៤ទខតត និ្ង ៧សេគមន៍្ 

− បណតុ េះបណាត លក្បជាពលរដឋទៅជន្បទឱ្យមាន្បាំណិន្ជីវតិ្ន់្នឹ្ងការក្ក្បក្បួលអាកាសធ្លតុ 
− ទរៀបចាំសិកាខ ស្មោក្ចករ ាំក្លកចាំទណេះដឹង និ្ងតល ស់បតូរបទពិទស្ម្ន៍្អាំពីការអភិវឌ្ឍជន្បទ 
− បន្តផតល់ការបណតុ េះបណាត លជាំនាញមូលដាឋ ន្ដល់ក្បជាជន្ជន្បទ 

កមមវ ិ្ ីទី៤៖ ការររពក្ងឹងទសវរាំក្ទរដឋបាល និ្ងកិចចការទូទៅ  ជាកមមវ ិ្ ីសក្មាប់រាំក្ទដល់កិចចដាំទណីរការ
ចរន្តទាំងមូលរបស់ក្កសួង កនុងទនាេះផែពវផាយការក្ណនាាំបទដាឋ ន្គតិយុតត ទរលន្ទយបាយ និ្ងទសចកតី 
ក្ណនាាំនានារបស់រាជរដាឋ ភិបាលជូន្ដល់អងាភាពពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទក្កាមឱ្វទក្កសួង ទរៀបចាំក្ផន្ការយុទធ
ស្មង្គ្សតថ្វកិា ថ្វកិាកមមវ ិ្ ីក្បចាាំឆ្ន ាំ របាយការណ៍វយតតមលសមិទធកមមនិ្ងេិរញ្ញវតថុ  នី្តិវ ិ្ ីទក្បីក្បាស់ថ្វកិា 
លទធកមម ការទូទត់ថ្វកិា របាយការណ៍សវន្កមម អ្ិការកិចច តាមដាន្ ក្តួតពិនិ្តយនិ្ងវយតតមលរួមទាំង
ការររទយន្ឌ័្រ ជន្ពិការ ការក្កទក្មង់ទផែងៗ។ល។ ទដីមបីសទក្មចឱ្យបាន្នូ្វទរលទៅទន្េះ ក្កសួងបាន្
កាំណត់វធិ្លន្ការមួយចាំនួ្ន្ ដូចខាងទក្កាម ៖   

− បន្តទរៀបចាំទរលន្ទយបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទឆ្ន ាំ២០២៣-២០៣២  
− បន្តក្កសក្មួល ក្ផន្ការយុទធស្មង្គ្សតថ្វកិា ថ្វកិាកមមវ ិ្ ី កនុងបរបិទថ្មីតន្ការររក្កទក្មង់េរិញ្ញវតថុ
ស្មធ្លរណៈ ដាំណាក់កាល ទី៣+២ និ្ងដាំណាក់កាលទី៤ “ថ្វកិាសមិទធកមម”  

− ទរៀបចាំអងាភាពថ្វកិាមួយចាំនួ្ន្កាល យជាអងាភាពអាណាប័កទផទរសិទធក្សបតាមអនុ្ក្កឹតយទលខ 
២៤២ អន្ក្ក ចុេះតថ្ៃទី១៤  ក្ខ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០២១ 

− តល ស់បតូរទក្មង់ក្បបបទតន្កាទរៀបចាំថ្វកិាកមមវ ិ្ ីមកជាថ្វកិាសមិទធកមម 
− ទរៀបចាំទសៀវទៅក្គប់ក្គងេរិញ្ញវតថុ (Financial Managemernt Manual)  
− បទងកីតក្កុមការររតាមដាន្ ក្តួតពិនិ្តយនិ្ងវយតតមលគទក្មាងទាំងថ្វកិារដឋ និ្ងថ្វកិាតដគូ  
− ក្កសក្មួលយន្តការ និ្ងក្បព័ន្ធក្គប់ក្គង និ្ងអនុ្វតតគទក្មាងតដគូទ ងីវញិឱ្យក្បទសីរទ ងី 
− បន្តអនុ្វតតវធិ្លន្ FMIS ទលីមុខររថ្មីមួយចាំនួ្ន្ទទៀត  
− បន្តទរៀបចាំក្ទពយសមបតតិរដឋតាមក្បព័ន្ធ SAMIS  
− ទរៀបចាំសវន្កមមតាមក្បព័ន្ធព័ត៌មាន្វទិា (ICT Audit) 
− បណតុ េះបណាត លជាំនាញបទចចកវទិាន្វនុ្វតតន៍្ឈាន្ទៅអនុ្វតតបដិវតតឧសាកមមទី៤.០  
− បន្តជាំរុញការររទយន្ឌ័្រ  
− បន្តការររក្កលមែការក្គប់ក្គងមង្គ្ន្តី  
− បន្តការររវមិជឈការនិ្ងវសិេមជឈការ  
− បន្តពក្ងឹងសមតថភាពមង្គ្ន្តីរាជការ តាមរយៈការទបីកវគាបណតុ េះបណាត ល សិកាខ ស្មោ និ្ងការបញ្ជូ ន្        
មង្គ្ន្តីឱ្យទៅចូលរមួកមមវ ិ្ ីបណតុ េះបណាត លកនុង និ្ងទក្ៅក្បទទស 

− សិកាក្ស្មវក្ជាវ និ្ងចងក្កងកមមវ ិ្ ីបណតុ េះបណាត លមង្គ្ន្តីរាជការ ក្ពមទាំងផលិតឯកស្មរទមទរៀន្ និ្ង 
− ទរៀបចាំពិនិ្តយទ ីងវញិ និ្ងទ វ្ីបចចុបបន្នភាពឯកស្មរគតិយុតតពាក់ព័ន្ធដាំទណីរការរបស់ក្កសួង
អភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទ ។ 
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៦.ស្ននិ ា ន 

កិតានុ្ភាពរបស់ក្ពេះរាជាណាចកមពុជា ក្តូវបាន្មតិជាតិ និ្ងអន្តរជាតិកត់ក្តាកនុងក្បវតតិស្មង្គ្សតជា
បន្តបនាទ ប់ ពិទសសបនាទ ប់ពីកមពុជា បាន្បញ្ច ប់ទដាយទជាគជ័យនូ្វកិចចក្បជុាំអាស្ម ន្ទលីកទី៤០ និ្ងកិចចក្បជុាំ
ពាក់ព័ន្ធទលីកទី៤១ ទៅរាជធ្លនី្ភនាំទពញ ទដាយមាន្ក្បទទសមហាអាំណាចជាទក្ចីន្ចូលរមួ ក្បកបទដាយក្ផល
តក យ៉ា ងរលូន្។ ភាពទជាគជ័យទន្េះបាន្បញ្ហជ ក់ពីសុខសន្តិភាព សថរិភាពន្ទយបាយកនុងក្បទទស គួបផែាំនឹ្ង
មាន្ភាពសុ្មាំនឹ្ងជាំងឺកូវដី-១៩ កនុងក្បទទសផងក្ដរ។ កនុងដាំណាក់កាលទន្េះ ក្បទទសកមពុជាបាន្ចាប់ទផតីម 
ដាំទណីរការទសដឋកិចចទ ីងវញិយ៉ា ងឆ្ប់រេ័សក្ដលបាន្នាាំនូ្វកាំទណីន្ទសដឋកិចចទកីន្ដល់ ៥,១% កនុង      
ឆ្ន ាំ២០២២ និ្ងបាន្បងកលកខណៈឱ្យក្បជាជន្ទៅទូទាំងក្បទទសទទួលបាន្ជីវភាពរស់ទៅលែក្បទសីរ និ្ង
សុខភាពក្តូវបាន្ក្កលមែទ ងីវញិ។  

លទធផលក្ដលសទក្មចបាន្ខាងទលីទន្េះ គឺអាក្ស័យទលីកតាត សុខសន្តិភាព សថិរភាពន្ទយបាយ      
សណាត ប់ធ្លន ប់សងាមទដាយមាន្ការរាំក្ទ ន្ិងចូលរួមយ៉ា ងទពញទាំេឹងទក្កាមការដឹកនាាំក្បកបទដាយគតិ 
បណឌិ តរបស់ េសមតចអគគមហាសេនាបតីសតសោ េ ៊ុន កេន នាយករដឋមង្គ្ន្តីតន្ក្ពេះរាជាណាចក្ក
កមពុជា ក្ដលបាន្ដាក់ទចញនូ្វចកខុវសិ័យ កមមវ ិ្ ីន្ទយបាយ និ្ងយុទធស្មង្គ្សតចតុទកាណដាំណាក់កាលទី៤ 
ដ៏ក្តឹមក្តូវចាស់ោស់ និ្ងទឆ្លីយតបចាំទរលទៅទៅនឹ្ងសាំណូមពររបស់ក្បជាពលរដឋ និ្ងទលីកកមពស់ឧតតម
ក្បទយជន៍្ជាតិ។ ទដាយក្ផែកទលីលទធផលជាស្មន តដដ៏ ា្ំទ្ងខាងទលី និ្ងទដាយមាន្កតាត រួមផែាំជាទក្ចីន្ ទៅ  
ឆ្ន ាំ២០២៣ ខាងមុខទន្េះ ក្កសួងន្ឹងបន្តទរៀបចាំក្ផន្ការយុទធស្មង្គ្សតអភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទរយៈទពល ៥ឆ្ន ាំ 
សក្មាប់ន្ីតិកាលទី៧ កនុងការបន្តទបសកកមមរបស់ក្កសួងអភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ រួមចាំក្ណកកាត់បន្ថយភាព
ក្កីក្ក ក្ក្បកាល យក្បទទសកមពុជាជាក្បទទសក្ដលមាន្ក្បាក់ចាំណូលម្យមកក្មិតខពស់ ឆ្ន ាំ២០៣០ និ្ងជា
ក្បទទសមាន្ក្បាក់ចាំណូលខពស់ ឆ្ន ាំ២០៥០៕  

រដ្ឋមន្រនតី 
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តារាងឧបសម្ព័ន្ធទី ១ 
លទធផលការងារសម្រម្ចបាន្ក្នងុឆ្ន ាំ ២០២២ តាម្ក្ម្មវិធី អន្ុក្ម្មវិធី ចម្ងាោ ម្សក្ម្មភាព ន្ិងសក្ម្មភាព 

 

ល.រ បរិយាយ លទ្ធផលសម្រេចបាន ឯកតា ម្ផេងៗ 

១ ក្ម្មវិធីទី១៖ ការអភិវឌ្ឍម្េដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធរបូវ័ន្ត ន្ិងគម្នាគម្ន្៍    

១.១  អៃុកម្មវធិីទី១៖ ការជួសជុល ៃិងរកាគុណភាពផ្លូវជៃបទ      

១.១.១  ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី១៖ ការថែទផំ្លូវជាលកខណៈខួប   ៣៥៣ គ.ម្   

   -សកម្មភាពទី ១៖  ថែទផំ្លូវក្រកាលលាយក្រកួស  ៣២៥ គ.ម្   

   -សកម្មភាពទី ២៖ ថែទផំ្លូវក្រកាលង្ៅស ូ  ២៨ គ.ម្   

១.១.២ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី២៖ ការថែទផំ្លូវជាលកខណៈក្របច ំ ៣ ៧០៩  គ.ម្   

  -សកម្មភាពទី ១៖ ថែទផំ្លូវក្រកាលលាយក្រកួស ២ ៥២២ គ.ម្   

  -សកម្មភាពទី ២៖ ថែទផំ្លូវក្រកាលង្ៅស ូ ១ ១៨៧ គ.ម្   

១.១.៣ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី៣៖ ការជួសជុលផ្លូវជាលកខណៈបន្ទា ៃ់ ១៥១ គ.ម្   

  -សកម្មភាពទី១៖ ជួសជុលផ្លូវរងការខូចខាតម្ិៃអាចចរាចរបាៃង្ោយអង្ៃលីៗ ១៥១ គ.ម្   

១.២ អៃុកម្មវធិទីី២៖ ការពក្រងីកវសិាលភាពនៃការសាា បន្ទ ង្លកីកក្រម្ិតង្េោា រចន្ទសម្ព័ៃធផ្លូវជៃបទ  (ជពូំក២១)      

១.២.១  ចង្កោ ម្សកម្មភាពទ១ី៖ ការសាា បន្ទ ៃងិថកលម្អផ្លូវជៃបទ    ២៦១ គ.ម្   

   -សកម្មភាពទី ១៖ សាា បន្ទផ្លូវលាយក្រកួស ១៣២ គ.ម្   

   -សកម្មភាពទី ២៖ សាា បន្ទផ្លូវង្ៅស ូ ៃិងង្បតុង ១២៩ គ.ម្   

១.២.២ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី២៖  ការសាា បន្ទសណំង់សលិបការយ ៣ ០៩៤ កថៃលង/សាល ក   
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ល.រ បរិយាយ លទ្ធផលសម្រេចបាន ឯកតា ម្ផេងៗ 

  -សកម្មភាពទី ១៖ ការសាា បន្ទសណំង់សលិបការយ ៃងិសាល កសញ្ញា ចរាចរណ៍ ៣ ០៩៤ កថៃលង/សាល ក  

១.៣ អៃុកម្មវធិីទី៣៖ ការង្រៀបចំបញ្ជ ីសារង្ពីភ័ណឌ  ៃិងមូ្លោា ៃទិៃនៃ័យផ្លូវជៃបទ      

១.៣.១ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី១៖ ការង្រៀបចំបញ្ជ ីសារង្ពីភ័ណឌ ផ្លូវជៃបទ ៤៧ ៩១៩ គ.ម្   

  -សកម្មភាពទី ១៖ ការង្រៀបចំបញ្ជ ីសារង្ពីភ័ណឌ ផ្លូវជៃបទ  ៤៧ ៩១៩ គ.ម្   

១.៣.២ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី២៖ ការង្រៀបចំថផ្ៃទីផ្លូវជៃបទ ៩៣ ថខែ   

  -សកម្មភាពទី ១៖ ថផ្ៃទីង្ក្រតកថខែផ្លូវជៃបទ ៩៣ ថខែ   

១.៤  អៃុកម្មវធិីទី៤៖ ការផ្តល់ង្សវាង្េោា រចន្ទសម្ព័ៃធរូបវៃ័តជៃបទង្ោយម្ៃាីរជំន្ទញ ២៥      

  -សកម្មភាពទី ១៖ ការករថែទផំ្លូវជៃបទជាលកខណៈក្របច ំ ៦៧,៨ គ.ម្   

  -សកម្មភាពទី ២៖ ការករថែទ ំជួសជុលសាព ៃ ៃិងង្េោា រចន្ទសម្ព័ៃធជៃបទ ៧៩,៧ គ.ម្   

  -សកម្មភាពទី ៣៖ ការករថែទផំ្លូវទប់ទល់ៃឹងការថក្របក្របួលអាកាសធាតុ (ោកូំៃង្ )ី ៣៦ ១៥៩ ង្ ីម្   

  -សកម្មភាពទី ៤៖ ការរាប់ចំៃួៃចរាចរណ៍យាៃយៃត ១៤១ ថខែ   

  -សកម្មភាពទី ៥៖ ការសាងសង់ទីទួលសុវតាិភាព ១២ កថៃលង   

  -សកម្មភាពទី ៦៖ ក្រតួតពិៃិតយការ ឹកជញ្ជូ ៃង្លីសទម្ងៃ់កក្រម្ិតកំណត់ង្លីផ្លូវជៃបទ ៩៨ ង្លីក   

គង្ក្រោង គង្ក្រោងសាច់ក្របាក់ពលកម្ម ៩១៤ គ.ម្ ែវកិាម្ិៃថម្ៃកម្មវធិី 

សកម្មភាពទី១ -សាា បន្ទផ្លូវក្រកាលលាយក្រកួស ៣៣៥ គ.ម្  

សកម្មភាពទី២ -សាា បន្ទផ្លូវ ី ៥៧៩ គ.ម្  

២ កេមវិធីទ្ី២៖ ការកកលេអលកខខណ្ឌននការរស់ម្ៅរបស់សហគេន៍ជនបទ្    

២.១ អៃុកម្មវធិីទី១៖ ការសាា បន្ទង្េោា រចន្ទសម្ព័ៃធទឹកសាអ តជៃបទ      



ទំព័រ 3 នៃ 14 

 

ល.រ បរិយាយ លទ្ធផលសម្រេចបាន ឯកតា ម្ផេងៗ 

២.១.១ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី១៖ ការសាងសង់អណតូ ងទឹកធៃ់ៃឹងការថក្របក្របួលអាកាសធាតុ                   ៣០៦ អណតូ ង   

  -សកម្មភាពទី ១៖ សាងសង់អណតូ ងទឹកធៃ់ៃឹងការថក្របក្របួលអាកាសធាតុ                   ៣០៦ អណតូ ង   

២.១.២ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី២៖ ការសាងសង់ក្របភពទឹកសាអ តជៃបទ      

  -សកម្មភាពទី ១៖ សាងសង់ក្រសះសេគម្ៃ៍                      ១០ ក្រសះ   

  -សកម្មភាពទី ២៖ សាងសង់អាងក្រតងទឹកង្ភលៀង                      ៤៩ កថៃលង   

  -សកម្មភាពទី ៣៖ សាងសង់ក្របព័ៃធថចកចយទឹកតាម្បណ្តត ញបំពង់ខាន តតូចសេគម្ៃ៍                      ៥ កថៃលង   

  -សកម្មភាពទី ៤៖ សាងសង់សាា ៃីយទ៍ឹកសេគម្ៃ៍ (សក្រោប់ក្រចក បេូប)                         ១  កថៃលង   

២.២ អៃុកម្មវធិីទី២៖ ការបង្ងោីៃក្របសិទធភាពនៃការង្ក្របីក្របាស់ទឹកសាអ តជៃបទ       

២.២.១ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី១៖ ការបណតុ ះបណ្តត លបង្ចេកង្ទសថែទ ំៃិងជួសជុលអណតូ ងទឹក      

  
-សកម្មភាពទី ១៖ ក្របជុំពិង្ក្ររះង្យាបល់សតីពីការពិៃិតយ ៃិងថកសក្រម្ួលង្សចកតីក្រាងង្សៀវង្ៅថណន្ទបំង្ចេកង្ទសអបបបរោ  
                       (ថផ្នកក្របភពទឹកង្ក្រកាម្ ី) សក្រោប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកជៃបទ 

១ ង្លីក   

  
-សកម្មភាពទី ២៖ សិកាខ សាលា សតីពីការបូកសរុបលទធផ្លការករថ លសង្ក្រម្ចបាៃកនុងឆ្ន  ំ២០២១ ៃិងង្លីកទិសង្ៅ 
                        ការករការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ការសោអ ត ៃិងអន្ទម្័យជៃបទ 

១ វគគ   

២.២.២ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី២៖ ការអប់រកំ្របជាពលរ ាយល់ ឹងពីការង្ក្របីក្របាស់ទឹកសាអ ត      

  
-សកម្មភាពទី ១៖ សិកាខ សាលាបណតុ ះបណ្តត ល សតីពីការក្របមូ្លទិៃនៃ័យអំពីបរសិាា ៃ ៃិងសុវតាិភាពសងគម្សក្រោប់ការផ្គត់ 
                        ផ្គង់ទឹក ៃិងអន្ទម្័យជៃបទ 

១ វគគ   

  -សកម្មភាពទី ២៖ សិកាខ សាលា នៃអងគវបិសែន្ទរបស់ក្រកុម្ការករការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ការសោអ ត ៃិងអន្ទម្័យជៃបទ ១ វគគ   

២.២.៣ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី៣៖ ការង្រៀបចំថផ្ៃការសុវតាិភាពទឹក ៨  ង្លីក   

  
-សកម្មភាពទី ១៖ ក្របជុំពិង្ក្ររះង្យាបល់ សតីពីការពិៃិតយ ៃិងថកសក្រម្ួលង្សចកតីក្រាងង្សៀវង្ៅថណន្ទបំង្ចេកង្ទសអបបបរោ 
                       (ថផ្នកក្របភពង្លី ី) សក្រោប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកជៃបទ 

១  ង្លីក   



ទំព័រ 4 នៃ 14 

 

ល.រ បរិយាយ លទ្ធផលសម្រេចបាន ឯកតា ម្ផេងៗ 

  
-សកម្មភាពទី ២៖ ក្របជុំពិង្ក្ររះង្យាបល់ សតីពីការពិៃិតយ ៃិងថកសក្រម្ួលង្សចកតីក្រាងង្សៀវង្ៅថណន្ទ ំបង្ចេកង្ទសអបបបរោ 
                       (ថផ្នកក្របភពផុ្ស) សក្រោប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកជៃបទ 

១  ង្លីក   

  
-សកម្មភាពទី ៣៖ សិកាខ សាលាបណតុ ះបណ្តត លបង្ចេកង្ទស សតីពីការបង្ងោីៃភាពធៃ់ៃឹងង្ក្ររះ 
                        ម្េៃតរាយ ៃិងការក្រគប់ក្រគងធៃធាៃទឹកង្ៅកម្ពុជា 

                        ១  ង្លីក   

  
-សកម្មភាពទី ៤៖ ក្របជុំពិង្ក្ររះង្យាបល់ សតីពីការពិៃិតយ ៃិងថកសក្រម្ួលង្សចកតីក្រាងង្សៀវង្ៅថណន្ទបំង្ចេកង្ទសថផ្ៃការ 
                        សុវតាិភាពទឹកជៃបទ 

                        ១  ង្លីក   

  -សកម្មភាពទី ៥៖ សិកាខ សាលា សតីពីការយល់ ឹងអំពីថផ្ៃការសុវតាិភាពទឹកជៃបទ ១  ង្លីក   

  -សកម្មភាពទី ៦៖ សិកាខ សាលាបណតុ ះបណ្តត ល សតីពីថផ្ៃការសុវតាិភាពទឹកជៃបទ ១  ង្លីក   

  -សកម្មភាពទី ៧៖ សិកាខ សាលាបណតុ ះបណ្តត លង្រលការណ៍ថណន្ទ ំសតីពីគុណភាពទឹកផ្ឹកជៃបទ ១  ង្លីក   

  -សកម្មភាពទី ៨៖ សិកាខ សាលាបណតុ ះបណ្តត លបង្ចេកង្ទស សតីពីឧបករណ៍តាម្ោៃកម្ពស់ទឹកង្ក្រកាម្ ី ១  ង្លីក   

២.២.៤ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី៤៖ ការតាម្ោៃ ក្រតួតពិៃិតយការករទឹកសាអ តជៃបទ      

  -សកម្មភាពទី ១៖ តាម្ោៃ ក្រតួតពិៃិតយការករទឹកសាអ តជៃបទ ២៥  រាជធាៃ ីង្ខតត   

២.៣  អៃុកម្មវធិីទី៣៖ ការសាា បន្ទង្េោា រចន្ទសម្ព័ៃធរូបវៃ័តអន្ទម័្យជៃបទ       

២.៣.១ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី១៖ ការសាងសង់បងគៃ់អន្ទម្័យសក្រោប់ក្របជាជៃជៃបទ  ២ ៧១៩  បងគៃ់   

  -សកម្មភាពទី ១៖ ង្ក្រជីសង្រសីចំៃួៃក្រគួសារក្រកីក្រកង្ៅតាម្ភូម្ិង្រលង្ៅង្ ីម្បផី្តលស់ោា រៈបងគៃ់អន្ទម្័យ  ២ ៧១៩  បងគៃ់   

២.៣.២ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី២៖ ការក្រសង់ទិៃនៃ័យបញ្ជ ីសារង្ពីភ័ណឌ បងគៃ់អន្ទម្័យ                    ១២០ ភូម្ិ   

  -សកម្មភាពទី ១៖ ក្រសង់ទិៃនៃ័យបញ្ជ ីសារង្ពីភ័ណឌ បងគៃ់អន្ទម្័យ                    ១២០ ភូម្ិ   

២.៤  អៃុកម្មវធិីទី៤៖ ការង្លីកកម្ពស់ការរស់ង្ៅសាអ ត ការអប់រសុំខភាព ៃិងអន្ទម័្យជៃបទ      

២.៤.១ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី១៖ ការពក្រងឹងសម្តាភាពសាា ប័ៃកនុងការង្លីកកម្ពស់ការរស់ង្ៅសាអ ត ៃិងអន្ទម្័យជៃបទ      



ទំព័រ 5 នៃ 14 

 

ល.រ បរិយាយ លទ្ធផលសម្រេចបាន ឯកតា ម្ផេងៗ 

  
-សកម្មភាពទី ១៖ វាយតនម្លៃិងផ្ែពវផ្ាយង្រលការណ៍ថណន្ទអំំពីការង្លីកកម្ពស់អន្ទម្័យជៃបទ  
                       (CLTS, HP, San Mark, SCE, BCC, FSM, Smart Subsidy) 

                     ២៦ វគគ   

  
-សកម្មភាពទី ២៖ បណតុ ះបណ្តត ល ៃិងពក្រងឹងសម្តាភាពម្ន្រៃតីថ្នន ក់ជាតិ ៃិងង្ក្រកាម្ជាតិអំពីវធិីសាន្រសត បង្ចេកង្ទស កនុងការ 
                             ង្លីកកម្ពស់អន្ទម្័យជៃបទ 

៨ វគគ   

២.៤.២ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី២៖ បង្ងោីៃការង្ក្របីក្របាស់បងគៃ់អន្ទម្័យថ លោៃការថកលម្អក្របកបង្ោយៃិរៃតរភាព       

  -សកម្មភាពទី ១៖ សិកាសាា ៃភាពភូម្ិ ង្ខតតង្រលង្ៅចំៃួៃ១៦ ១៧០  ភូម្ិ   

  
-សកម្មភាពទី ២៖ ជំរុញអាជាា ធរមូ្លោា ៃៃិងសេគម្ៃ៍ជៃបទឱ្យអៃុវតតកម្មវធិីង្លីកកម្ពស់អន្ទម្័យជៃបទក្របកបង្ោយ 
                       បរយិាប័ៃន 

៣០   ង   

  -សកម្មភាពទី ៣៖ សិកាខ សាលាពិភាកាអំពីបង្ចេកង្ទសសាត ររង្តត បងគៃ់ (FSM)                         ១   ង   

  -សកម្មភាពទី ៤៖ ពិៃិតយតាម្ោៃ ៃិងវាយតនម្ល (M&E) ១៦   ង   

២.៤.៣ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី៣៖ ង្លីកកម្ពស់ការផ្លល ស់បតូឥរយិាបែក្របតិបតតិ ការរស់ង្ៅសាអ ត ៃិងអន្ទម្័យ      

  -សកម្មភាពទី ១៖ ក្របារពវទិវាជាតិង្លីកកម្ពស់អន្ទម្័យជៃបទ ១៣ វចិឆិកា ១៦   ង   

  -សកម្មភាពទី ២៖ ក្របារពវទិវាពិភពង្លាកលាងសោអ តន  ១៥ តុលា ១៦   ង   

  -សកម្មភាពទី ៣៖ បង្ងោីត ៃិងង្បាះពុម្ពង្ ងីវញិៃូវសោា រៈឧបង្ទាសសក្រោប់អប់រអំន្ទម្័យ ១៥   ុត   

  -សកម្មភាពទី ៤៖ ផ្ែពវផ្ាយការង្លីកកម្ពស់ការយល់ ឹងអំពីអន្ទម្័យតាម្រយៈក្របព័ៃធផ្ែពវផ្ាយ ២   ង   

២.៤.៤ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី៤៖ វធិាៃការង្លីកកម្ពស់សុខភាព ការរស់ង្ៅសាអ ត ៃិងអន្ទម្័យជៃបទ      

  -សកម្មភាពទី ១៖ ថ្នន ក់ ឹកន្ទចុំះពិៃិតយការករតាម្បណ្តត ង្ខតត ៃិងង្សវារកំ្រទរ ាបាល ៥០  ន្ទក់   

២.៤.៥ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី៥៖ ការករអប់រ ំជំងឺឆ្លង ៃិងសុខភាពផ្លូវង្ភទ      

  
-សកម្មភាពទី ១៖ ង្លីកកម្ពស់ការយល់ ឹងពីជំងឺង្អ ស៍ កាម្ង្រាគ សុខភាពបៃតពូជ ៃិងង្ក្រគឿងង្ញៀៃ  ល់ក្របជាពលរ ាង្ៅ 
                       សេគម្ៃ៍ជៃបទ 

២៥  រាជធាៃ ីង្ខតត   
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ល.រ បរិយាយ លទ្ធផលសម្រេចបាន ឯកតា ម្ផេងៗ 

  -សកម្មភាពទី ២៖ ពិៃិតយតាម្ោៃការករអប់រជំំងឺង្អ ស៍ ៃិងសុខភាពផ្លូវង្ភទ ៤  ង្ខតត   

២.៥  អៃុកម្មវធិីទី៥៖ ការផ្តល់ង្សវាសុខភាពៃិងលកខខណឌ នៃការរស់ង្ៅសក្រោប់សាធារណៈជៃង្ោយម្ៃាីរជំន្ទញ ២៥      

  -សកម្មភាពទី ១៖ ផ្ែពវផ្ាយ ៃិងអប់រសំេគម្ៃ៍ពីលកខខណឌ នៃការរស់ង្ៅសាអ ត                   ១៧៦ ង្លីក   

  -សកម្មភាពទី ២៖ បង្ងោីៃសេគម្ៃ៍កនុងការបញ្ឈប់បង្ន្ទា របង់ាសវាលាសកាល (ODF)                     ៧៨ ង្លីក   

  -សកម្មភាពទី ៣៖ ក្របារពវទិវាលាងសោអ តន ពិភពង្លាកតាម្ង្ខតត                      ១១  ង្លីក   

  -សកម្មភាពទី ៤៖ ក្របារពធទិវាអន្ទម្័យ ១៣ វចិឆិកាតាម្ង្ខតត            ៥ ង្លីក   

  -សកម្មភាពទី ៥៖ ផ្ែពវផ្ាយការង្ក្របីក្របាស់ បរងិ្ភាគទឹកសាអ តង្ោយសុវតាិភាព ១២៣ ង្លីក   

  -សកម្មភាពទី ៦៖ សាងសង់បងគៃ់អន្ទម្័យ/ប ិភាគសោា រៈអន្ទម្័យ                    ៤៩៦ បងគៃ់   

  -សកម្មភាពទី ៧៖ ការករថែទ ំៃិងជួសជុលអណតូ ងទឹក                  ២៥៦  អណតូ ង   

  -សកម្មភាពទី ៨៖ សាងសង់ង្េោា រចន្ទសម្ព័ៃធទឹកសាអ តចក្រម្ុះ ៤៤ 
អណតូ ង/ក្រសះ/

អាង   

គង្ក្រោង គង្ក្រោងសាច់ក្របាក់ពលកម្ម   ែវកិាម្ិៃថម្ៃកម្មវធិី 

សកម្មភាពទី ១ -សាងសង់បងគៃ់សាធារណៈង្ៅសាលាង្រៀៃ ៃិងម្ណឌ លសុខភាព ១៩០ បងគៃ់  

៣ កេមវិធីទ្ី៣៖ ពិពិធកេមសកេមភាពម្សដ្ឋកិចចជនបទ្    

៣.១  អៃុកម្មវធិីទី១៖ ការជំរុញបង្ងោីតការករ ៃិងមុ្ខរបរង្ៅជៃបទ       

៣.១.១ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី១៖ ការផ្តល់គំៃិតបង្ងោីតអាជីវកម្មខាន តតូច ៃិងក្រគួសារ      

  -សកម្មភាពទី ១៖ សិកាខ សាលាផ្ែពវផ្ាយពីគំៃិតផ្តួចង្ផ្តីម្ ៃិងការក្រគប់ក្រគងអាជីវកម្មខាន តតូច ១ ង្លីក   

៣.១.២ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី២៖ បង្ងោីតការថកនចនផ្លិតផ្លសេគម្ៃ៍ជៃបទ      
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ល.រ បរិយាយ លទ្ធផលសម្រេចបាន ឯកតា ម្ផេងៗ 

  -សកម្មភាពទី ១៖ បណតុ ះបណ្តត លគំៃិតការថកនចនផ្លិតផ្លសេគម្ៃ៍ជៃបទ                        ១  ង្លីក   

៣.១.៣ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី៣៖ បង្ងោីត ៃិងរកំ្រទសេគម្ៃ៍សៃែកំ្របាក់      

  -សកម្មភាពទី ១៖ បណតុ ះបណ្តត លសកម្មភាព ៃិងរកំ្រទ ំង្ណីរការនៃសេគម្ៃ៍សៃែកំ្របាក់                         ១  ង្លីក   

  -សកម្មភាពទី ២៖ ចុះពិៃិតយ ៃិងតាម្ោៃ ំង្ណីរការបណតុ ះបណ្តត លសេគម្ៃ៍សៃែកំ្របាក់ ១  ង្លីក   

  -សកម្មភាពទី ៣៖ សិកាខ សាលាសតីពីការផ្លល ស់បតូរបទពិង្សាធៃ៍ង្ជាគជ័យ ៃិងបញ្ញា ក្រប ម្របស់សេគម្ៃ៍សៃែកំ្របាក់                         ១ ង្លីក   

៣.១.៤ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី៤៖ បណតុ ះបណ្តត លភាពជាសេក្រគិៃភាព      

  -សកម្មភាពទី ១៖ បណុ្ះបណ្្តល ៃិងការង្ធវីសិបបកម្មផ្លិតសាប ូ                        ៨ វគគ   

  -សកម្មភាពទី ២៖ ចុះក្រតួតពិៃិតយ ៃិងតាម្ោៃការអៃុវតតគង្ក្រោងសិបបកម្មផ្លិតសាប ូ ១  ង្លីក   

៣.២ អៃុកម្មវធិីទី២៖ ការជំរុញសកម្មភាពង្ស ាកិចេក្រគួសារង្ៅជៃបទ       

៣.២.១ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី១៖ ជំរុញការផ្ែពវផ្ាយផ្លិតផ្លសង្ក្រម្ចសេគម្ៃ៍      

  
-សកម្មភាពទី ១៖ សិកាខ សាលាពិង្ក្ររះង្យាបល់ ផ្លល ស់បតូរបទពិង្សាធៃ៍ង្ជាគជ័យ ៃិងបញ្ញា ក្រប ម្របស់ទីផ្ារផ្លិតផ្ល 
                        ជៃបទ 

                        ១ ង្លីក   

៣.២.២ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី២៖ ថសវងរក ៃិងទំន្ទក់ទំៃងទីផ្ារជូៃផ្លិតករសេគម្ៃ៍      

  
-សកម្មភាពទី ១៖ សិកាខ សាលាពិង្ក្ររះង្យាបល់ ផ្លល ស់បតូរបទពិង្សាធៃ៍ង្ជាគជ័យ ៃិងបញ្ញា ក្រប ម្របស់ទីផ្ារផ្លិតផ្ល 
                       ជៃបទ 

១ ង្លីក   

  -សកម្មភាពទី ២៖ សិកាខ សាលាថសវងយល់ពីទីផ្ាររបស់ផ្លិតផ្លជៃបទ                         ១  ង្លីក   

៣.២.៣ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី៣៖ ការង្រៀបចំបង្ងោីតផ្ារជៃបទ      

  -សកម្មភាពទី ១៖ សាងសង់ផ្ារជៃបទ ទំេ ំ២០ ថម្៉ែក្រត x ៤០ ថម្៉ែក្រត  ( ំណ្តក់កាលទី ២)                ១ កថៃលង   

៣.២.៤ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី៤៖ រកំ្រទការករឥណទៃង្ៅសេគម្ៃ៍ជៃបទ      
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ល.រ បរិយាយ លទ្ធផលសម្រេចបាន ឯកតា ម្ផេងៗ 

  -សកម្មភាពទី ១៖ ចុះក្រតួតពិៃិតយ ៃិងតាម្ោៃការអៃុវតតគង្ក្រោងឥណទៃ                         ១ វគគ   

  -សកម្មភាពទី ២៖ សិកាខ សាលាសតីពីការបូកសរុបលទធផ្លក្របចឆំ្ន ងំ្លីការករឥណទៃជៃបទ                          ៤  វគគ   

៣.២.៥ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី៥៖ ពិព័រណ៍ផ្លិតផ្លសេគម្ៃ៍ជៃបទ      

  -សកម្មភាពទី ១៖ ចុះសិកា ៃិងង្រៀបចំទីតាងំសក្រោប់ការតាងំពិព័រណ៍ផ្លិតផ្លជៃបទៃិងសេគម្ៃ៍                         ១  ង្លីក   

  -សកម្មភាពទី ២៖ ចុះតាងំពិព័រណ៍ផ្លិតផ្លជៃបទ ៃិងសេគម្ៃ៍                         ១  ង្លីក   

៣.៣  អៃុកម្មវធិីទី៣៖ ការបណតុ ះបណ្តត លធៃធាៃម្ៃុសែ ៃិងជំន្ទញអាជីព        

៣.៣.១ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី១៖ ការអៃុវតតង្រលៃង្យាបាយអភិវឌ្ឍៃ៍ធៃធាៃម្ៃុសែ       

  -សកម្មភាពទី ១៖ ចុះតាម្ោៃ ក្រតួតពិៃិតយ ៃិងវាយតនម្លសតីពីការអភិវឌ្ឍធៃធាៃម្ៃុសែតាម្ម្ៃាីរអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទង្ខតត ៨ ង្លីក   

៣.៣.២ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី២៖ ការក្រសាវក្រជាវ ៃិងផ្លិតក្រពឹតតិប័ក្រតព័ត៌ោៃ      

  -សកម្មភាពទី ១៖ ចងក្រកងក្រពឹតតិបក្រតព័ត៌ោៃឆ្ន ២ំ០២២ ៃិងទិន្ទៃុង្លខៃ៍ឆ្ន ២ំ០២៣ ៣ ០០០ កាល   

  
-សកម្មភាពទី ២៖ ចុះក្របមូ្លព័តោ៌ៃពីសកម្មភាព ៃិងសម្ិទធផ្លន្ទន្ទ សក្រោប់ចងក្រកង ក្រពឹតតិបក័្រតព័ត៌ោៃ ៃិងផ្ែពវផ្ាយ 
                      ង្ៅកនុងង្គេទំព័រក្រកសួងតាម្ម្ៃាីរអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទខតត 

៥៣ ង្លីក   

៣.៣.៣ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី៣៖ បង្ងោីតម្ជឈម្ណឌ លបណតុ ះបណ្តត លជំន្ទញចល័ត      

  -សកម្មភាពទី ១៖ ង្រៀបចំម្ង្ធោបាយសក្រោប់ ឹកសោា រៈចុះតាម្ភូម្ិ ១ ង្លីក   

  -សកម្មភាពទី ២៖ ទិញសោា រៈៃិងសារធាតុផ្ែសំក្រោប់ផ្លិតសាប ូលាងចៃ ១ ង្លីក   

  -សកម្មភាពទី ៣៖ ចុះតាម្ោៃ ៃិងវាយតនម្លក្របសិទធភាពបណតុ ះបណ្តត ល ៣ ង្លីក   

៣.៣.៤ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី៤៖ ការបណតុ ះបណ្តត លជំន្ទញអាជីពមូ្លោា ៃ (ម្ជឈម្ណឌ ល)      

  -សកម្មភាពទី ១៖ បណតុ ះបណ្តត លជំន្ទញមូ្លោា ៃរយៈង្ពលថវង ១៦ វគគ   
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ល.រ បរិយាយ លទ្ធផលសម្រេចបាន ឯកតា ម្ផេងៗ 

  -សកម្មភាពទី ២៖ បណតុ ះបណ្តត លជំន្ទញមូ្លោា ៃរយៈង្ពលខលី ៩២ វគគ   

៣.៤  អៃុកម្មវធិីទី៤៖ ជំរុញការអភិវឌ្ឍចក្រម្ះុសក្រោប់សេគម្ៃ៍ជៃបទ      

៣.៤.១ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី១៖ ការពក្រងឹងសម្តាភាពគណៈកោម ធិការអភិវឌ្ឍៃ៍ភូម្ិ (គ.អ.ភ)      

  -សកម្មភាពទី ១៖ ង្បីកវគគបណតុ ះបណ្តត លពក្រងឹងសម្តាភាព គ.អ.ភ            ៣០ វគគ   

៣.៤.២ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី២៖ ការអភិវឌ្ឍភូម្ិចក្រម្ុះ      

  -សកម្មភាពទី ១៖ ថចកកូៃង្ េូីបថផ្លចក្រម្ុះ ៤ ០០០ ង្ ីម្   

  -សកម្មភាពទី ២៖ ថចកជូៃពូជបថៃលចក្រម្ុះ ៩ ០០០ កញ្េប់   

  -សកម្មភាពទី ៣៖ ជីកក្រសះក្រគួសារ ល់ក្របជាពលរ ាទំេ ំ៥ ម្ x ៦ ម្ x ២,៥ ម្ ៥០  ក្រសះ   

៣.៤.៣ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី៣៖ ការង្លីកកម្ពស់សៃតិសុខង្សបៀងជាលកខណៈក្រគួសារ      

  -សកម្មភាពទី ១៖ ង្បីកវគគបណតុ ះបណ្តត ល ថចកពូជបថៃល ៃិងថចកសោា រៈង្រាងជីកំប៉ែុសតិ៍                         ៥  វគគ   

  -សកម្មភាពទី ២៖ ថចកពូជបថៃល  ៣១៥ ក្រគួសារ  

  -សកម្មភាពទី ៣៖ ថចកសោា រៈង្រាងជីកំប៉ែុសតិ៍ ៣១៥ ក្រគួសារ  

៣.៤.៤ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី៤៖ ការរកំ្រទសកម្មភាពអប់រងំ្ក្រៅក្របព័ៃធ ល់ក្របជាពលរ ាកនុងសេគម្ៃ៍      

  
-សកម្មភាពទី ១៖ បណុ្ះបណ្្តល ល់សេគម្ៃ៍ សី្ពីការង្ក្រតៀម្បកោ រ ៃិងកាត់បៃាយង្ក្ររះភ័យ 
                        កនុងសេគម្ៃ៍ 

៥ វគគ   

៣.៤.៥ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី៥៖ ការរកំ្រទសកម្មភាពម្ជឈម្ណឌ លអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទកម្ពុជា-កូង្រ ៉ែ      

  -សកម្មភាពទី ១៖ បណតុ ះបណ្តត លជំន្ទញវជិាជ ជីវៈ ូចជា ោ ំំណ្ត ំចិញ្េ ឹម្សតវ ង្ធវីសាប ូ ភាពជាអនក ឹកន្ទ ំចលន្ទភូម្ិែមី ៩ វគគ   

៣.៤.៦ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី៦៖ ការរកំ្រទសកម្មភាពបណតុ ះបណ្តត លរបស់ម្ជឈម្ណឌ លអភិវឌ្ឍៃ៍សេគម្ៃ៍      
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ល.រ បរិយាយ លទ្ធផលសម្រេចបាន ឯកតា ម្ផេងៗ 

  -សកម្មភាពទី ១៖ ម្ជឈម្ណឌ លអភិវឌ្ឍៃ៍សេគម្ៃ៍ង្ខតតតាថកវ ១៩ វគគ   

  -សកម្មភាពទី ២៖ ម្ជឈម្ណឌ លអភិវឌ្ឍៃ៍សេគម្ៃ៍ង្ខតតកំពង់សពឺ ១៥ វគគ   

៣.៥  អៃុកម្មវធិីទី៥៖ ការអភិវឌ្ឍ ៃិងអភិរកែជៃជាតិង្ ីម្ភាគតិច       

៣.៥.១ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី១៖ កំណត់អតតសញ្ញា ណសេគម្ៃ៍ជៃជាតិង្ ីម្ភាគតិច      

  -សកម្មភាពទី ១៖ ចុះវាយតនម្លកំណត់អតតសញ្ញា ណសេគម្ៃ៍ជៃជាតិង្ ីម្ភាគតិច                         ៧  សេគម្ៃ៍   

៣.៥.២ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី២៖ ពក្រងឹងសម្តាភាព ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍សេគម្ៃ៍ជៃជាតិង្ ីម្ភាគតិច      

  -សកម្មភាពទី ១៖ ង្រៀបចំអបអរសាទរទិវាអៃតរជាតិជៃជាតិង្ ីម្ភាកតិចង្លីកទី២៨                         ១  ង្លីក   

  -សកម្មភាពទី ២៖ ង្រៀបចំសិកាខ សាលាសតីពី ការកំណត់អតតញ្ញា ណ ៃិងបទបញ្ញជ នផ្ាកនុងសេគម្ៃជ៍ៃជាតិង្ ីម្ភាគតិច                         ១  ង្លីក   

៣.៥.៣ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី៣៖ ង្រៀបចំសេគម្ៃ៍គំរូជៃជាតិង្ ីម្ភាគតិច      

  -សកម្មភាពទី ១៖ បង្ងោីតសេគម្ៃ៍គំរូជៃជាតិង្ ីម្ភាគតិច ១  សេគម្ៃ៍   

៣.៦  អៃុកម្មវធិីទី៦៖ ការង្លីកកម្ពស់កក្រម្ិតជីវភាពរស់ង្ៅតាម្ជៃបទ ង្ោយម្ៃាីរជំន្ទញទងំ២៥      

  -សកម្មភាពទី ១៖ ក្រសាវក្រជាវតក្រម្ូវការទីផ្ារកនុងសេគម្ៃ៍មូ្លោា ៃ ២៥  ង្លីក   

  -សកម្មភាពទី ២៖ បណតុ ះបណ្តត លជំន្ទញមូ្លោា ៃអាជីព ១២ វគគ   

  -សកម្មភាពទី ៣៖ បំផុ្សចលន្ទម្ហាជៃចូលរមួ្បង្ងោីតជំន្ទញអាជីពផ្លា ល់ខលួៃ                      ២១  ង្លីក   

  -សកម្មភាពទី ៤៖ ក្រសាវក្រជាវ ៃិងបង្ងោីតគំៃិតនចនក្របឌ្ិតអភិវឌ្ឍៃ៍សេគម្ៃ៍មូ្លោា ៃ                      ១៣  ង្លីក   

  -សកម្មភាពទី ៥៖ ផ្ែពវផ្ាយទិវាជៃជាតិង្ ីម្ភាគតិចក្របចឆំ្ន  ំ ៨៣  ង្លីក   

  -សកម្មភាពទី ៦៖ ពក្រងឹងតួន្ទទី ភារកិចេ ៃិងង្ធវីបចេុបបៃនភាព គ.អ.ភ ១៦៤  ង្លីក   
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ល.រ បរិយាយ លទ្ធផលសម្រេចបាន ឯកតា ម្ផេងៗ 

  -សកម្មភាពទី ៧៖ ផ្ែពវផ្ាយ ៃិងបង្ងោីៃឥណទៃជៃបទ  ៧៩  ង្លីក   

៤ កេមវិធីទ្ី៤៖ ពរងឹងម្សវាគាំរទ្រដ្ឋបាល និងកិចចការទ្ូម្ៅ      
៤.១  អៃុកម្មវធិីទី១៖ ការពក្រងឹងគុណភាពក្របព័ៃធក្រគប់ក្រគងថផ្ៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទ       

៤.១.១ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី១៖ ការពក្រងឹងគុណភាពថផ្ៃការយុទធសាន្រសតែវកិា ៃិងែវកិាក្របចឆំ្ន  ំ      

  -សកម្មភាពទី ១៖ ចុះពក្រងឹងង្រៀបចំថផ្ៃការយុទធសាន្រសតតាម្ម្ៃាីរអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទរាជធាៃី ង្ខតត ២១ ង្លីក   

  
-សកម្មភាពទី ២៖ ង្រៀបចំសិកាខ សាលាថណន្ទសំតីពីការង្រៀបចំថផ្ៃការយុទធសាន្រសតែវកិា, ការពិៃិតយង្លីវឌ្ឍៃភាព ៃិងគុណភាព,         
                         សិកាពីការកំណត់តំបៃ់ជៃបទ, សាា ៃភាពជៃបទ ៃិង ក្របឹកាអំពីង្រលបំណងសូចន្ទករ ៃិងង្រលង្ៅ 

៨ ង្លីក   

៤.១.២ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី២៖ ពក្រងឹងកិចេសេក្របតិបតតិការជាម្ួយអងគការម្ិៃថម្ៃរោា ភិបាល             

  -សកម្មភាពទី ១៖ ចុះក្រតួតពិៃិតយការអៃុវតតការកររបស់អងគការម្ិៃថម្ៃរោា ភិបាល                         ៥ ង្លីក   

  
-សកម្មភាពទី ២៖ សិកាខ សាលាសតីពកីារក្រតួតពិៃិតយលទធផ្លរបស់អងគការង្ក្រៅរោា ភិបាលថ លបាៃចុះកិចេក្រពម្ង្ក្រពៀងជាម្ួយ 
                       ៃឹងក្រកសួង 

២ វគគ   

៤.១.៣ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី៣៖ តាម្ោៃ ៃិងវាយតនម្លថផ្ៃការក្របចឆំ្ន ងំ្ឆ្ព ះង្ៅរករបាយការណ៍សម្ិទធកម្ម      

  -សកម្មភាពទី ១៖ ចុះតាម្ោៃការអៃុវតតថផ្ៃការង្ៅតាម្ន្ទយកោា ៃ ៃិងម្ៃាីរ ១០ ង្លីក   

  -សកម្មភាពទី ២៖ សិកាខ សាលាសតីពីការវាយតនម្លលទធផ្លក្របចឆំ្ន  ំៃិងង្លីកថផ្ៃការទិសង្ៅបៃត ១ ង្លីក   

៤.២  អៃុកម្មវធិីទី២៖ ការបង្ងោីៃក្របសិទធភាពនៃការង្ក្របីក្របាស់ែវកិាកម្មវធិី       

៤.២.១ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី១៖ ផ្ែពវផ្ាយលទធផ្លនៃការអៃុវតតែវកិាកម្មវធិី      

  -សកម្មភាពទី ១៖ ង្បីកវគគសិកាខ សាលាសតីពីការផ្ែពវផ្ាយលទធផ្លនៃការអៃុវតតែវកិាកម្មវធិី ១  វគគ   

៤.២.២ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី២៖ ក្របសិទធភាពនៃការអៃុវតតែវកិាកម្មវធិី      



ទំព័រ 12 នៃ 14 

 

ល.រ បរិយាយ លទ្ធផលសម្រេចបាន ឯកតា ម្ផេងៗ 

  -សកម្មភាពទី ១៖ ចុះក្រតួតពិៃិតយក្របសិទធភាពនៃការអៃុវតតែវកិាកម្មវធិី                      ២៥ រាជធាៃ ីង្ខតត   

៤.២.៣ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី៣៖ ពក្រងឹងសម្តាភាពក្រគប់ក្រគងបញ្ជ ីសារង្ពីភ័ណឌ       

  -សកម្មភាពទី ១៖ ចុះផ្គូផ្គងបញ្ជ ីសារង្ពីភ័ណឌ ក្រទពយសម្បតតិរ ា ២៥  រាជធាៃ ីង្ខតត   

៤.២.៤ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី៤៖ ពក្រងឹងការង្ក្របីក្របាស់ក្របព័ៃធ FMIS      

  -សកម្មភាពទី ១៖ ង្បីកវគគសិកាខ សាលាពក្រងឹងការង្ក្របីក្របាស់ក្របព័ៃធ FMIS ១  វគគ   

៤.៣  អៃុកម្មវធិីទី៣៖ ការបង្ងោីៃក្របសិទធភាពសវៃកម្មនផ្ាកនុង ៃិងអធិការកិចេ        

៤.៣.១ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី១៖ សិកាខ សាលាផ្ែពវផ្ាយសវៃកម្មនផ្ាកនុង      

  -សកម្មភាពទី ១៖ សិកាខ សាលាផ្ែពវផ្ាយលទធផ្លសវៃកម្មតាម្ក្របព័ៃធអៃឡាញ                         ១  ង្លីក   

៤.៣.២ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី២៖ ក្របតិបតតិការសវៃកម្មនផ្ាកនុង      

  -សកម្មភាពទី ១៖ ក្របតិបតតិការសវៃកម្មនផ្ាកនុង ២៧  ង្លីក   

៤.៣.៣ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី៣៖ តាម្ោៃការអៃុវតតតាម្អៃុសាសៃ៍សវៃកម្មនផ្ាកនុង      

  -សកម្មភាពទី ១៖ តាម្ោៃការអៃុវតតតាម្អៃុសាសៃ៍សវៃកម្មនផ្ាកនុង ១៧ ង្លីក   

៤.៣.៤ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី៤៖ ចុះអធិការកិចេតាម្ម្ៃាីរអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទរាជធាៃី ង្ខតត      

  -សកម្មភាពទី ១៖ ចុះង្ធវីអធិការកិចេង្ៅតាម្ម្ៃាីរអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទ ១៦ ង្លីក   

៤.៣.៥ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី៥៖ ផ្ែពវផ្ាយៃីតិវធិីអធិការកិចេ      

  -សកម្មភាពទី ១៖ ចុះផ្ែពវផ្ាយៃីតិវធិីអធិការកិចេ ៤ ង្លីក  

៤.៤  អៃុកម្មវធិីទី៤៖ ការពក្រងឹងក្របសិទធភាពក្រគប់ក្រគងរ ាបាល ៃិងង្យៃឌ័្រ      

៤.៤.១ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី១៖ ការករង្យៃឌ្័រ      



ទំព័រ 13 នៃ 14 

 

ល.រ បរិយាយ លទ្ធផលសម្រេចបាន ឯកតា ម្ផេងៗ 

  
-សកម្មភាពទី ១៖ ង្រៀបចំសិកាខ សាលាផ្ែពវផ្ាយ សតីពីទសែៃង្យៃឌ្័រ ៃិងអៃុសញ្ញា សីុ-  (CEDAW)ៃិងអៃុសាសៃ៍ 
                        របស ់សង្ម្តចអគគម្ហាង្សន្ទបតីង្តង្ជា េ ុៃ ថសៃ 

១ ង្លីក   

  
-សកម្មភាពទី ២៖ ង្រៀបចំសិកាខ សាលាសតីពីការង្លីកកម្ពស់សម្ភាពង្យៃឌ្័រ ៃិងបង្ងោីៃភាពអង់អាចថផ្នកង្ស ាកិចេ លន់្រសតី 
                        ង្ៅតាម្សេគៃ៍ 

១ ង្លីក   

៤.៤.២ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី២៖ ការករជៃពិការ      

  -សកម្មភាពទី ១៖ ង្បីកវគគសិកាខ សាលាផ្ែពវផ្ាយការង្លីកកម្ពស់សិទធិជៃោៃពិការភាព ១ វគគ   

  -សកម្មភាពទី ២៖ តាម្ោៃការបន្រញ្ញជ បង្យៃឌ្័រតាម្បណ្តត ម្ៃាីររាជធាៃី ង្ខតត ៃិងសេគម្ៃ៍ ២ ង្លីក  

៤.៤.៣ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី៣៖ ពក្រងឹងសម្តាភាពរ ាបាល ៃិងបុគគលិក      

  -សកម្មភាពទី ១៖ សិកាខ សាលាផ្ែពវផ្ាយសតីពីការក្រគប់ក្រគងរ ាបាល ៃិងបុគគលិក ២៥ រាជធាៃ ីង្ខតត   

  -សកម្មភាពទី ២៖ ចុះក្រតួតពិៃិតយ ៃិងវាយតនម្លការក្រគប់ក្រគងរ ាបាល ៃិងបុគគលិក ១១ រាជធាៃ ីង្ខតត   

៤.៥ អៃុកម្មវធិីទី៥៖ ង្សវារកំ្រទង្រលៃង្យាបាយ       

៤.៥.១ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី១៖ ង្សវារកំ្រទរ ាបាល េរិញ្ាវតាុ ៃិងង្រលៃង្យាបាយ      

  -សកម្មភាពទី ១៖ ង្រៀបចំង្បីកផ្តល់ក្របាក់ង្បៀវតែក្របចថំខ ២៤  ង្លីក   

៤.៥.២ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី២៖ ការផ្ែពវផ្ាយលទធផ្លសៃនិបាតក្របចឆំ្ន  ំ      

  -សកម្មភាពទី ១៖ ង្រៀបចំសៃនិបាតបូកសរុបលទធផ្លការករក្របចឆំ្ន  ំ ១  ង្លីក   

៤.៥.៣ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី៣៖ ការជួសជុល ថែទអំរររ ាបាល      

  -សកម្មភាពទី ១៖ ជួសជុល ៃិងថែទអំរររ ាបាលទីសតីការក្រកសួង ១ អររ   

៤.៥.៤ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី៤៖ ការផ្គត់ផ្គង់សោា រៈបរកិាខ របង្ចេកង្ទសម្ិៃថម្ៃព័ត៌ោៃវទិោ      

  -សកម្មភាពទី ១៖ ផ្គត់ផ្គង់សោា រៈបរកិាខ របង្ចេកវទិោម្ិៃថម្ៃព័ត៌ោៃវទិោ ១  ង្លីក   



ទំព័រ 14 នៃ 14 

 

ល.រ បរិយាយ លទ្ធផលសម្រេចបាន ឯកតា ម្ផេងៗ 

៤.៥.៥ ចង្កោ ម្សកម្មភាពទី៥៖ ការផ្គត់ផ្គង់សោា រៈបរកិាខ របង្ចេកង្ទសព័ត៌ោៃវទិោ      

  -សកម្មភាពទី ១៖ ផ្គត់ផ្គង់សោា រៈបរកិាខ របង្ចេកវទិោព័ត៌ោៃវទិោ ១  ង្លីក   

៤.៦  អៃុកម្មវធិីទី៦៖ ការពក្រងឹងសម្តាភាព ៃិងង្សវារកំ្រទង្ោយម្ៃាីររាជធាៃី ង្ខតតទងំ ២៥       

  -សកម្មភាពទី ១៖ ង្សវារកំ្រទរ ាបាល េរិញ្ាវតាុ ៃិងង្បៀវតែ ២៤  ង្លីក   

  -សកម្មភាពទី ២៖ ពក្រងឹងក្របតិបតតិការថផ្ៃការអងគភាពែវកិា ១០៣  ង្លីក   

  -សកម្មភាពទី ៣៖ ពក្រងឹងរ ាបាល ៃិងកិចេការទូង្ៅ ២២៤ ង្លីក   

  -សកម្មភាពទី ៤៖ ពក្រងឹងការក្រគប់ក្រគងក្រទពយសម្បតតិរ ា ៃិងការក្រសង់ទិៃនៃ័យបញ្ជ ីសារង្ពីភ័ណឌ ផ្លូវជៃបទ ៦០៤  ថខែ   

 



ទំព័រ 1 នៃ 4 

 

តារាងឧបសម្ព័ន្ធទី ២ 
លទធផលការងារសម្រម្ចបាន្ក្នងុឆ្ន ាំ ២០២២ ម្រកាម្គម្រោងហរិញ្ញបបទាន្ថវិកាដៃគូអភិវឌ្ឍន្ ៍

 

ល.រ បរិយាយ លទ្ធផលសម្រេចបាន ឯកតា ម្ផេងៗ 

១ ក្ម្មវិធីទី១៖ ការអភិវឌ្ឍម្ហដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធរបូវ័ន្ត ន្ិងគម្នាគម្ន្៍ ៦៣៧,៤៦ គ.ម  

១.១ គម្រោងរគប់រគងម្ររោះមហៃតរាយម្ៅកមពុជា ៃិងអាសុ៊ីអាម្គេយ ៍ម្រោមហរិញ្ញបបទាៃសហរបតិបតតិោរព៊ីធនាររពិភពម្ោក (WB)    

 -សកមមភាពទ៊ី ១៖ ស្ថា បនាផ្លូវចំៃួៃ ២៧ ខ្សែ ១៤៥ គ.ម  

១.២ 
គម្រោងខ្កលមអផ្លូវជៃបទជហំាៃទ៊ី ៣ (RRIP-III) ម្រោមហរិញ្ញបបទាៃសមបទាៃរបស់ធនាររអភិវឌ្ឍៃ៍អាសុ៊ី 
(ADB) ៃងិមូលៃិធិសហរបតិបតតិោរអភិវឌ្ឍៃ៍ម្សដ្ឋកិចចនៃស្ថធារណរដ្ឋកូម្រ ៉េ(EDCF) 

២២០,៣១ គ.ម   

១.២.១ ធនាររអភិវឌ្ឍៃ៍អាសុ៊ី (ADB)     

 -សកមមភាពទ៊ី ១៖ ស្ថា បនាផ្លូវរោលម្ៅស ូ ៃិងម្បតុង ២២០,៣១ គ.ម   

 -សកមមភាពទ៊ី ២៖ ស្ថា បនាស្ថព ៃ ២ កខ្ៃលង   

 -សកមមភាពទ៊ី ៣៖ ស្ថា បនាលូមូល ៃិងលូរបអប់ ៦១០ កខ្ៃលង  

១.២.២ មូលៃិធិសហរបតិបតតិោរអភិវឌ្ឍៃ៍ម្សដ្ឋកិចចនៃស្ថធារណរដ្ឋកូម្រ ៉េ(EDCF)    

 -សកមមភាពទ៊ី ១៖ ស្ថា បនាផ្លូវរោលម្ៅស ូ ៃិងម្បតុង កំពុងដ្ំម្ណ៊ី រោរស្ថងសង់   

 -សកមមភាពទ៊ី ២៖ ស្ថា បនាស្ថព ៃ ១១ កខ្ៃលង  

 -សកមមភាពទ៊ី ៣៖ ស្ថា បនាលូមូល ៃិងលូរបអប់ ៤៩៦ កខ្ៃលង  

១.៣  
គម្រោងខ្សែរចវាក់ផ្លិតកមមម្ោយភាតរៈបរសិ្ថា ៃ (CFAVC) ម្រោមហរិញ្ញបបទាៃធនាររអភិវឌ្ឍអ៍ាសុ៊ី (ADB) ៃិងមូលៃិធិ
អាោសធាតុនបតង 

    

 -សកមមភាពទ៊ី ១៖ ស្ថា បនាផ្លូវរោលម្ៅស ូ ៃិងម្បតុង ៧១,១ គ.ម  



ទំព័រ 2 នៃ 4 

 

ល.រ បរិយាយ លទ្ធផលសម្រេចបាន ឯកតា ម្ផេងៗ 

១.៤ គម្រោងខ្កលមអផ្លូវជៃបទជំហាៃ ២ ម្រោមហរិញ្ញបបទាៃឥតសំណងព៊ីរោឋ ភិបាលនៃស្ថធារណរដ្ឋរបជាោៃិតចិៃ    

 -សកមមភាពទ៊ី ១៖ ស្ថា បនាផ្លូវរោលម្ៅស ូ ៃិងម្បតុង ១២០,០៥ គ.ម  

១.៥ គម្រោងខ្កលមអផ្លូវជៃបទជំហាៃ ២ ម្រោមហរិញ្ញបបទាៃធនាររអភិវឌ្ឍអ៍ាសុ៊ី (ADB)    

 -សកមមភាពទ៊ី ១៖ ស្ថា បនាផ្លូវរោលម្ៅស ូ ៃិងម្បតុង ៨១ គ.ម  

១.៦ 
គម្រោងររំទៃិរៃតរភាពម្ហោឋ រចនាសមព័ៃធជៃបទ ម្ដ្៊ីមប៊ីទ៊ីផ្ារកសិករ ៃិងពាណិជជូបៃ៊ីយកមមកសិកមម (SAAMBAT) ម្រោមហរិញ្ញ
បបទាៃបដ្ិភាគរាជរោឋ ភិបាលកមពុជា មូលៃិធិសរោប់ោរអភិវឌ្ឍៃ៍កសិកមម (IFAD) ធនាររវៃិិម្ោគអុ៊ឺរ ៉េុប (EIB) ៃិងសហគម
ៃ៍អុ៊ឺរ ៉េុប (EU) 

កំពុងសិកា   

 -សកមមភាពទ៊ី ១៖ កំពុងសិកា ៃិងរចនាបលង់សរោប់ស្ថា បនាផ្លូវជៃបទ ៃិងម្ហោឋ រចនាសមព័ៃធ    

១.៧ គម្រោងររំទៃិរៃតរភាពតំបៃ់ម្ទសភាព ៃិងម្ទសចរណ៍ធមមជាតិកមពុជា ម្រោមហរិញ្ញបបទាៃរបស់ធនាររពិភពម្ោក (WB) កំពុងសិកា   

 -សកមមភាពទ៊ី ១៖កំពុងសិកា ៃិងអៃុវតតៃ៊ីតិវធិ៊ីលទធកមម    

១.៨ គម្រោងពរងឹងសមតាភាពផ្លិតភាពជៃបទ ម្រោមថវោិហរិញ្ញបបទាៃរបស់ធនាររវៃិិម្ោគម្ហោឋ រចនាសមព័ៃធអាសុ៊ី (AIIB) កំពុងដ្ំម្ណ៊ី រស្ថងសង់   

 -សកមមភាពទ៊ី ១៖ កំពុងស្ថា បនាផ្លូវរបខ្វង៣៩.៨ គ៊ីឡូខ្ម៉េរត    

២ កេមវិធីទ្ី២. ការកកលេអលកខខណ្ឌននការរស់ម្ៅរបស់សហគេន៍ជនបទ្    
២.១ គម្រោងផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្ថអ តជៃបទ ៃិងអនាម័យជំហាៃ ៣ ម្រោមហរិញ្ញបបទាៃរបស់ធនាររអភិវឌ្ឍៃ៍អាសុ៊ី (ADB) កំពុងសិកា   

២.២ 
ោរខ្របោល យភូមឱិ្យបញ្ឈប់ោរបម្នាោ បង់ពាសវាលពាសោល ៃិងដ្ំម្ ោះរស្ថយបរសិ្ថា ៃតាមដ្ងទម្ៃលម្មគងគម្រោម “មូលៃិធិកិចច
សហរបតិបតតិោរពិម្សសម្មគងគឡាងឆាង” ជាហរិញ្ញបបទាៃឥតសំណងរបស់ស្ថធារណៈរដ្ឋរបជាោៃិតចិៃ 

   

 
-សកមមភាពទ៊ី ១៖ បាៃសិោា ស្ថោផ្ែពវផ្ាយសត៊ីព៊ីភូមិរម ៃោរបម្នាោ បង់ពាសវាលពាសោលម្ដ្៊ីមប៊ីបរសិ្ថា ៃ ៃិង អនាម័យស្ថអ ត 
                        សរោប់ោររស់ម្ៅរបកបម្ោយសុសុោលភាព 

១ ម្ល៊ីក  

 
-សកមមភាពទ៊ី ២៖ បាៃម្រៀបចំសិោា ស្ថោផ្ែពវផ្ាយសត៊ីព៊ីសហគមៃ៍ដ្ឹកនាអំៃុវតតអនាម័យ ៃិងផ្ែពវផ្ាយព៊ីពាកយម្ស្ថល ក 
                         អប់រសំត៊ីព៊ីោរោរពារបរសិ្ថា ៃ 

១ ម្ល៊ីក  



ទំព័រ 3 នៃ 4 

 

ល.រ បរិយាយ លទ្ធផលសម្រេចបាន ឯកតា ម្ផេងៗ 

 -សកមមភាពទ៊ី ៣៖ បាៃម្រៀបចំវគគបណតុ ោះប ត លសត៊ីព៊ីោរផ្លិតស្ថប ូធមមជាតិ ១ វគគ  

២.៣ គម្រោងមូលៃិធិកិចចសហរបតិបតតិោរម្មគងគ-គង្គគ  ជាហរិញ្ញបបទាៃឥតសំណងរបស់របម្ទសឥ ា  កំពុងសិកា   

៣ កេមវធិីទ្ី៣៖ ពពិិធកេមសកេមភាពម្សដ្ឋកិចចជនបទ្    

៣.១ 
គម្រោងបំម្ពញបខ្ៃាមម្ល៊ីគម្រោងសហរបតិបតតិោរោត់បៃាយភាពរក៊ីរកកមពុជា-ចិៃ ម្រោមហរិញ្ញបបទាៃឥតសំណងនៃមូលៃិធិ
ពិម្សសម្មគងគ-ឡាៃឆាង 

   

 -សកមមភាពទ៊ី ១៖ បាៃស្ថងសង់បងគៃ់អនាម័យជូៃរបជាពលរដ្ឋ ១០០ បងគៃ់  

 -សកមមភាពទ៊ី ២៖ បាៃជួសជុលផ្ោោះជូៃរបជាពលរដ្ឋរក៊ីរក ១០០ សេង  

 -សកមមភាពទ៊ី ៣៖ បាៃផ្តល់សោា រៈអគគិសៃ៊ី ៃិងបង់នថលភាជ ប់ប ត ញអគគិសៃ៊ីជូៃរបជាជៃរក៊ីរក ៧០ ផ្ោោះ  

 -សកមមភាពទ៊ី ៤៖ បាៃស្ថងសង់ម្រាងោយលាយសរោប់ោរវចិសចប់ម្ធវ៊ីជាកញ្ចប់បណតុ ោះផ្ែតិ ២ ម្រាង  

៣.២ 
គម្រោងពិពិធកមមម្សដ្ឋកិចចជៃបទសរោប់កសិករោៃចំណូលទាប ម្រោមហរិញ្ញបបទាៃឥតសំណងនៃមូលៃិធិពិម្សសម្មគងគ-
ឡាៃឆាង 

   

 -សកមមភាពទ៊ី ១៖ ស្ថងសង់ម្រាងសតុកបខ្ៃល ៣ ម្រាង  

 -សកមមភាពទ៊ី ២៖ ទិញរតាក់ទ័រ ១ ម្រគឿង  

 -សកមមភាពទ៊ី ៣៖ ទិញជ៊ីររប់ ៧៨០ បាវ  

៣.៣ គម្រោងខ្ចកចាយទឹកស្ថអ ត ម្ដ្៊ីមប៊ីអនាគតទាងំអស់រេ  ម្រោមហរិញ្ញបបទាៃឥតសំណងនៃមូលៃិធិពិម្សសម្មគងគ-ឡាៃឆាង    

 -សកមមភាពទ៊ី ១៖ ផ្តល់ទុម្ោ ៃិងតភាជ ប់ប ត ញទឹកស្ថអ ត រពមទាងំោយជ៊ីកកប់ទុម្ោ ៣១ ៥០០ ខ្ម៉េរត  

 -សកមមភាពទ៊ី ២៖ ផ្តល់កុំពយូទ័រ ៃិងរព៊ីៃធ័រជូៃសហគមៃ៍ ៤ កំម្បលរ  

 -សកមមភាពទ៊ី ៣៖ ម្ប៊ីកវគគបណតុ ោះប ត លសត៊ីព៊ីោរផ្លល ស់បតូរផ្េត់គំៃិតម្ដ្៊ីមប៊ីបម្ងក៊ីៃរបាក់ចំណូល ១០ វគគ  

៣.៤ 
ោរកស្ថងភូមិសៃតិភាព តាមរយៈោរអភិវឌ្ឍសហគមៃ៍ជៃបទចរមរោះ ម្រោមជំៃួយហរិញ្ញបបទាៃឥតសំណងព៊ីរោឋ ភិបាលនៃ
ស្ថធារណរដ្ឋកូម្រ ៉េ 

កំពុងសិកា   



ទំព័រ 4 នៃ 4 

 

ល.រ បរិយាយ លទ្ធផលសម្រេចបាន ឯកតា ម្ផេងៗ 

 
-សកមមភាពទ៊ី ១៖ គម្រោងបាៃចុោះកិចចរពមម្រពៀងអៃុវតត ៃិងបម្ងក៊ីតគណៈកមមោររគប់រគង ៃិងកំពុងចុោះសិកាសមិទធិលទធ 
                        ភាពគម្រោងម្ដ្៊ីមប៊ីម្រជ៊ីសម្រ ៊ីសភូមិម្រលម្ៅសរោប់អៃុវតតគម្រោង 

   

៣.៥ គម្រោងភូមិគរមចូលនាភូមិថម៊ី ម្រោមជំៃួយហរិញ្ញបបទាៃឥតសំណងព៊ីរោឋ ភិបាលនៃស្ថធារណរដ្ឋកូម្រ ៉េ កំពុងសិកា   

 
-សកមមភាពទ៊ី ១៖ ចុោះកិចចរពមម្រពៀងអៃុវតតគម្រោងបម្ងក៊ីតគណៈកមមោររគប់រគង ៃិងអៃុវតតគម្រោង ៃិងបាៃម្រៀបចំសំម្ណ៊ី

ខ្ផ្ៃោរសកមមភាពអៃុវតតសកមមភាពរបស់ភូមិ 
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ល.រ 

ឈ
ម្ោះអ
ង្គកា

រ 

ការផ្គតផ់្គង្់ទឹក អនាមយ័ សង្គម/បរសិ្ថា ៃ  ឈសដ្ឋកិច្ចគ្រសួ្ថរ ការកស្ថង្សមតាភាព 

  
សរុបថវកិា 

(លាៃឈរៀល) 

អណ្
ដ ូង្
ទឹក

 

ធុង្
ច្ឈ
គ្រ
ោះ 

អា
ង្ទឹ
ក/
ធុង្
ទឹក

 

ស្ថ
ាៃី
យ
ទ៍ឹក
/ប
ណ្ត
ាញ

ទឹក
 

គ្ប
ឡា
យ
ទឹក

 (ខ្
សែ
) 

គ្ស
ោះទឹ
ក/
ទំៃ
ប់ទឹ
ក 

បង្
គៃ់អ
នា
ម័យ

 

កញ្
ចប់ស

រា
រៈអ
នា
ម័យ

 

ធុង្
/ក
ខ្ៃ
ែង្លា

ង្ន
ដ្ 

ស
ង្ផ្
ទោះ 

ស្ថ
ង្ស

ង្ផ្
ទោះ/ស
នង្ 

ស្ថ
លា
ឈរៀ
ៃ/
ស
ា ូប 

(ប
ៃទប់
) 

ស
ង្ម
.សុ
សភា

/ប
ណ្ត
ាល័
យ

 

ធុង្
ស
គ្រ
ម 

ឡ
ដ្ត
ស
គ្រ
ម 

សូ
ឡា

 

ស្ថ
ប ូដ្

 

ស
រា
រៈកា

រពា
រកូ
វដ្

 

ខ្ច្
ករ

ៃ់/
ទា
/គ្រ
កូ/
ឈោ

 

ខ្ច្
កកូ
ៃឈ
 ី
/ឈដ្
ម 

គ្ក
មុស

ៃែ
 ំ

គ្ក
មុក
សិ
ករ
/គ្ក
មុអា

រីវ
កម
ម 

អប់
រ/ំផ្
ែព
វផ្ា
យ

 (វ
រគ)

 

បណ្
ា ុោះប
ណ្ត
ាល

 (នា
ក់)

 

1.  EMW             1,250   165                             580 236 800,00 

2.  ACR/Ca   259 150 6   24 145   44                             163 403 200,00 

3.  MCC                                               422 21 500,00 

4.  SADP                                             432 3 024     304 225,90  

5.  OHF                                                   

6.  Plan                                                   

7.  FH   47 32       12   10           15               265 342      332 996,00  

8.  iDE             12 275                               536 7 542 4 469 568,00  

9.  CWS 15 354 120   2 2 224   6                   1 324     246 49   105 792,00  

10.  Johanniter       3       912                         35 10 8   214 745,00  

11.  Lifewater 14 591         50   590                       5   537 166 50 406,00 

12.  MA 12   10     4 10   96       8   7           27 56 320 4 515 273 642,00  

13.  PADEK   154                                     31 4 41 510          86 669,00  

14.  RDSA 7                   21 4                     2           804 721,00  

15.  Sustainable C 11 98 70     6 146   3           3   1 395 903         17       111 834,26  
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ល.រ 

ឈ
ម្ោះអ
ង្គកា

រ 

ការផ្គតផ់្គង្់ទឹក អនាមយ័ សង្គម/បរសិ្ថា ៃ  ឈសដ្ឋកិច្ចគ្រសួ្ថរ ការកស្ថង្សមតាភាព 

  
សរុបថវកិា 

(លាៃឈរៀល) 

អណ្
ដ ូង្
ទឹក

 

ធុង្
ច្ឈ
គ្រ
ោះ 

អា
ង្ទឹ
ក/
ធុង្
ទឹក

 

ស្ថ
ាៃី
យ
ទ៍ឹក
/ប
ណ្ត
ាញ

ទឹក
 

គ្ប
ឡា
យ
ទឹក

 (ខ្
សែ
) 

គ្ស
ោះទឹ
ក/
ទំៃ
ប់ទឹ
ក 

បង្
គៃ់អ
នា
ម័យ

 

កញ្
ចប់ស

រា
រៈអ
នា
ម័យ

 

ធុង្
/ក
ខ្ៃ
ែង្លា

ង្ន
ដ្ 

ស
ង្ផ្
ទោះ 

ស្ថ
ង្ស

ង្ផ្
ទោះ/ស
នង្ 

ស្ថ
លា
ឈរៀ
ៃ/
ស
ា ូប 

(ប
ៃទប់
) 

ស
ង្ម
.សុ
សភា

/ប
ណ្ត
ាល័
យ

 

ធុង្
ស
គ្រ
ម 

ឡ
ដ្ត
ស
គ្រ
ម 

សូ
ឡា

 

ស្ថ
ប ូដ្

 

ស
រា
រៈកា

រពា
រកូ
វដ្

 

ខ្ច្
ករ

ៃ់/
ទា
/គ្រ
កូ/
ឈោ

 

ខ្ច្
កកូ
ៃឈ
 ី
/ឈដ្
ម 

គ្ក
មុស

ៃែ
 ំ

គ្ក
មុក
សិ
ករ
/គ្ក
មុអា

រីវ
កម
ម 

អប់
រ/ំផ្
ែព
វផ្ា
យ

 (វ
រគ)

 

បណ្
ា ុោះប
ណ្ត
ាល

 (នា
ក់)

 

16.  CBN 15 255         126                               45              91 694,00 

17.  GNC 18 20   10     30   16       2               4     232    408 719,46  

18.  LWD   370 35 1 3 4 128   104     7   5   970         797     7 673         533 020,00  

19.  Worl Vision 111 6 1 27   1 13 911   121           4                     

20.  Water Aid                                         58 125 237 378    150 537,10  

21.  DPA           41 87     104                         767 1 203 254 457,00 

22.  CGA 50 1 600                     5                   127      123 218,96  

23.  PIN                                                   

24.  WR                                         25 23 300 3 930      45 714,29  

25.  SPIR 9 2 106 20     1 300   5           24               57 68         299 750,00  

26.  AAC                                                   

27.  Clear                                                   

28.  Teuk1001       31                                       93           774,02  

29.  Agrisud                           15           10 275   68 75 81           21 664,00  

30.  TGF 8 1 1       1   1           1           2                   6 660,00  

31.  AOC                                                   

32.  EWB     1       26                               10        96 000,00 

33.  Diakonia 
1 0 0 0 0 0 0   0 0   0 0 0   1         4 56 258 38 

   194 648,41  
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ល.រ 

ឈ
ម្ោះអ
ង្គកា

រ 
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សរុបថវកិា 

(លាៃឈរៀល) 

អណ្
ដ ូង្
ទឹក

 

ធុង្
ច្ឈ
គ្រ
ោះ 

អា
ង្ទឹ
ក/
ធុង្
ទឹក

 

ស្ថ
ាៃី
យ
ទ៍ឹក
/ប
ណ្ត
ាញ

ទឹក
 

គ្ប
ឡា
យ
ទឹក

 (ខ្
សែ
) 

គ្ស
ោះទឹ
ក/
ទំៃ
ប់ទឹ
ក 

បង្
គៃ់អ
នា
ម័យ

 

កញ្
ចប់ស

រា
រៈអ
នា
ម័យ

 

ធុង្
/ក
ខ្ៃ
ែង្លា

ង្ន
ដ្ 

ស
ង្ផ្
ទោះ 

ស្ថ
ង្ស

ង្ផ្
ទោះ/ស
នង្ 

ស្ថ
លា
ឈរៀ
ៃ/
ស
ា ូប 

(ប
ៃទប់
) 

ស
ង្ម
.សុ
សភា

/ប
ណ្ត
ាល័
យ

 

ធុង្
ស
គ្រ
ម 

ឡ
ដ្ត
ស
គ្រ
ម 

សូ
ឡា

 

ស្ថ
ប ូដ្

 

ស
រា
រៈកា

រពា
រកូ
វដ្

 

ខ្ច្
ករ

ៃ់/
ទា
/គ្រ
កូ/
ឈោ

 

ខ្ច្
កកូ
ៃឈ
 ី
/ឈដ្
ម 

គ្ក
មុស

ៃែ
 ំ

គ្ក
មុក
សិ
ករ
/គ្ក
មុអា

រីវ
កម
ម 

អប់
រ/ំផ្
ែព
វផ្ា
យ

 (វ
រគ)

 

បណ្
ា ុោះប
ណ្ត
ាល

 (នា
ក់)

 

34.  CMC                                                   

35.  WHH/GAA       5                       3         20   568 12 130           54 678,00  

36.  VBC 150 150         150   80             80                         359 050,00  

37.  Habitat   280 0 150 0 0 53 
 

3 280       60   10 800             176 4 412 2 179 483,00 

38.  Karuna bb                                                   

39.  AVI                                               19      94 050,00  

40.  Merry year                                                   

41.  Chilfund 1                     14           2 500           6         300 973,00  

42.  CAFOD 49   33 3 1 4 140                             71   35         180 562,00  

43.  WHI       43     5   8     7                   48 68 1,062         227 419,00  

 សរុប 471 6 291 473 279 6 87 29 069 912 1 252 384 21 32 15 80 54 11 854 1 395 3 403 1 324 10 275 1 008 707 4 895 48 624 13 039 171,00 

 

 


	2_របាយការណ៍សង្ខេប_ឯកឧត្តមបណ្ឌិត_សួស_គង់_រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ_Revised_20_01_23.pdf
	តារាងឧបសម្ព័ន្ធ ទី១.pdf
	តារាងឧបសម្ព័ន្ធ ទី២.pdf
	តារាងឧបសម្ព័ន្ទីទី ៣ .pdf

