
សនិ្នបាតបូកសរបុ
លទ្ធផលការងារឆ្ន ាំ២០២២ និ្ងលលើកទ្្សលៅការងារឆ្ន ាំ

២០២៣ របសក់្កសងួអភវ្ឌ្ឍនិ៍ជនិបទ្

ថ្ងៃអង្គា រ ៣កកើត ខែមាឃ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក ព.ស២៥៦៦
សណ្ឋា គារសុខាភ្នាំ កពញថ្ងៃទើ ២៤ ខែមករា ឆ្ន ាំ ២០២៣



កម្មវ្ធីទ្ី៣
ព្ព្ធកម្មសកម្មភាពលសដ្ឋក្ច្ចជនិបទ្

អនកសក្ម្បសក្ម្ួលៈ
ឯកឧតតម្បណ្ឌ្ ត ចានិ់ ដារ  ងុ រដ្ឋលលខាធ្ការននិក្កសងួអភ្វឌ្ឍនិ៍ជនិបទ្

សមាជ្កៈ
១. លោក ប ុនិ ចានិ់ អគ្គនាយករងននិអគ្គនាយកដាឋ និរដ្ឋបាលនិង្ហរ្ញ្ញវតថុ
២. ឯកឧតតម្ គ្ី សផុល ក្បធានិនាយកដាឋ និអភ្វឌ្ឍនិ៍លសដ្ឋក្ច្ចជនិបទ្
៣. លោក លអឿនិ ធារទ្្ធ ក្បធានិនាយកដាឋ និអភ្វឌ្ឍនិ៍សហគ្ម្និ៍
៤. លោកក្ស ីនិួនិ ម្ុនិីច្្នាត  ក្បធានិនាយកដាឋ និអភ្វឌ្ឍនិ៍ជនិជាត្ភាគ្ត្ច្
៥. លោក ឌ្ី សារ ត់ ក្បធានិនាយកដាឋ និបណ្តុ ុះបណ្តត លនិ្ងក្សាវក្ជាវ



១. លោលបាំណ្ងកម្មវ្ធីៈ
កាត់បន្ថយភាពក្កើក្ក ត្វមរយៈការក ា្ើពិពិ្កមមកសដ្ាកិចច ការអភិ្វឌ្ឍសហគមន្៍ជន្បទចក្មរុះ ការ
អភិ្វឌ្ឍសមតថភាព និ្ងការអភិ្វឌ្ឍ និ្ងអភិ្រកសជន្ជាតិកដ្ើមភាគតិច។

២. លទ្ធផលដដ្លសលក្ម្ច្បានិកនងុឆ្ន ាំ ២០២២
កោយសារវបិតតិជាំងឺកូវ ើដ្១៩ កៅខតបន្តអូសបន្លា យ ក ា្ើឲ្យងវកិាកមមវ ិ្ ើទើ ៣ ឆ្ន ាំ ២០២២ ក្តូវបាន្វភិាជ
ក្តឹមចាំន្ួន្ ២ ៩៤៤,៦លាន្ករៀល ងយចុុះចាំន្ួន្ ៧២២,៥លាន្ករៀល កសមើនឹ្ង ១៩,៧% ក្ៀបនឹ្ងចាប់
ហរិញ្ញវតថុឆ្ន ាំ ២០២១ ខដ្លមាន្ចាំន្ួន្ ៣ ៦៦៧,១លាន្ករៀល អនុ្វតតបាន្ចាំន្ួន្ ២ ៦៥៦,៧លាន្ករៀល
កសមើនឹ្ង ៩០,២% ក្ៀបនឹ្ងចាប់ហរិញ្ញវតថុឆ្ន ាំ ២០២២ កោយសកក្មចកគាលកៅបាន្ចាំន្ួន្ ៩១,៩%។

លទធផលខាងកលើកន្ុះបាន្ជុះឥទធិពលដ្ល់ខផន្ការយុទធសាស្តសតងវកិា និ្ងខផន្ការយុទធសាស្តសតអភិ្វឌ្ឍន៍្
ជន្បទ រយៈកពល៥ឆ្ន ាំផងខដ្រ។



អនុ្កមមវ ិ្ ើទើ១ ថ្ន្កមមវ ិ្ ើទើ៣ ការជាំរុញបកងកើតការង្គរ និ្ងមុែរបរកៅជន្បទ (ន្លយកោា ន្កសដ្ាកិចចជន្បទ)
ការអនុ្វតតសកមមភាពសកក្មចបាន្ ៧៨,៦% កោយបាន្គាាំក្ទដ្ល់សកមមភាពការបកងកើតការង្គរ និ្ងមុែរបរ
អនុ្កមមវ ិ្ ើទើ ២ ថ្ន្កមមវ ិ្ ើទើ ៣ ការជាំរុញសកមមភាពកសដ្ាកិចចក្គួសារកៅជន្បទ (ន្លយកោា ន្កសដ្ាកិចចជន្បទ)
ការអនុ្វតតសកមមភាពសកក្មចបាន្ ៨៧,៥% កោយបាន្គាាំក្ទដ្ល់សកមមភាពការជាំរុញសកមមភាពកសដ្ាកិចចក្គួសារ
ត្វមរយៈ៖
➢បាន្ករៀបចាំសិកាា សាលាផសពាផាយសតើពើគាំនិ្តផតួចកផតើម និ្ងការក្គបក់្គងអាជើវកមមខាន តតូចចាំនួ្ន្ ៣កលើក កៅកែតត
កាំពងឆ់្ន ាំង កែតតត្វខកវ និ្ងកែតតកាំពងច់ាម

➢បាន្ករៀបចាំវគាបណតុ ុះបណ្ឋត លជាំន្លញ និ្ងភាពជាសហក្គិន្ ១២វគា កនុងកែតតកគាលកៅចាំន្ួន្ ៥កែតត រមួមាន្ កែតត
កាំពងច់ាម កែតតកាំពងឆ់្ន ាំង កែតតត្វខកវ កែតតកាំពង់្ ាំ និ្ងកែតតកសៀមរាប

➢ការង្គរឥណទាន្ជន្បទការង្គរសាងសងផ់ារជន្បទជាំហ៊ា ន្ ២ និ្ងការត្វាំងពិពរ័ណ៌ផលិតផលជន្បទ

ការអនុវត្តសកម្មភាព ទៅតាម្អនុកម្មវិធី



អនុ្កមមវ ិ្ ើទើ៣ ថ្ន្កមមវ ិ្ ើទើ៣ ការបណតុ ុះបណ្ឋត ល្ន្ធាន្មនុ្សស និ្ងជាំន្លញអាជើព (ន្លយកោា ន្បណតុ ុះបណ្ឋត ល
និ្ងក្សាវក្ជាវ)
ការអនុ្វតតសកមមភាពសកក្មចបាន្ ៩៣,១% កោយបាន្គាាំក្ទដ្ល់សកមមភាពចាំន្នួ្ ២ គឺ

(១)ការអភិ្វឌ្ឍសមតថភាពមស្តន្តើរាជការ កោយបាន្កបើកវគាបណតុ ុះបណ្ឋត លចាំន្នួ្ ៣វគា មាន្មស្តន្តើរាជការចូលរមួ
សរុបចាំន្នួ្ ១៤៨ន្លក់ (ក្សើចាំន្នួ្ ២៩ន្លក់)

(២)ការបណតុ ុះបណ្ឋត លជាំន្លញមូលោា ន្ កោយបាន្បណតុ ុះបណ្ឋត លជាំន្លញមូលោា ន្មាន្សិកាា កាមសរុបចាំន្នួ្
១៧៦០ន្លក់ (ក្សើ ៧៦៤ន្លក)់ ខដ្លអនុ្តតកោយមជឈមណឌ លជាំន្លញមូលោា ន្ទាាំង ១១ កក្កាមការសក្មប
សក្មួលក្តួតពិនិ្តយរបស់ន្លយកោា ន្ និ្ងមន្ទើរអភិ្វឌ្ឍន៍្ជន្បទកែតតកគាលកៅ

ការអនុវត្តសកម្មភាព ទៅតាម្អនុកម្មវិធី (ត្)



អនុ្កមមវ ិ្ ើទើ៤ ថ្ន្កមមវ ិ្ ើទើ៣ ជាំរុញការអភិ្វឌ្ឍចក្មរុះសក្មាប់សហគមន៍្ជន្បទ (ន្លយកោា ន្អភិ្វឌ្ឍន៍្សហគមន៍្)
ការអនុ្វតតសកមមភាពបាន្ ៩៤,៦% កោយបាន្គាាំក្ទដ្ល់សកមមភាព ដូ្ចខាងកក្កាម៖
➢បាន្គាាំក្ទដ្ល់ការអភិ្វឌ្ឍភូ្មិចក្មរុះចាំន្នួ្ ០៥ ភូ្មិ ត្វមរយៈការផតល់កូន្ក ើហូបខផាចក្មរុះដ្លច់ាំន្នួ្ ៤ ០០០កដ្ើម
និ្ងពូជបខន្ាចក្មរុះចាំន្នួ្ ៩០០០កញ្ចប់ ដ្ល់ ៥០០ក្គួសារ និ្ងជើកក្សុះក្គួសារចាំន្នួ្ ៥០ក្សុះ កនុងកែតតកគាលកៅ
ចាំន្នួ្ ៥ រមួមាន្ កែតតថ្ក្ពខវង កែតតកាំពត កែតតតបូងឃមុ ាំ កែតតសទឹងខក្តង និ្ងកែតតកសៀមរាប

➢បាន្គាាំក្ទដ្ល់ការកលើកកមពស់សន្តិសុែកសបៀងជាលកាណៈក្គួសារ កោយបាន្ផដល់ពូជបខន្ាចក្មរុះ ៣១៥ក្គសួារ និ្ង
ផតល់សមាា រក ា្ើករាងជើកាំប ុសតចាំន្នួ្ ៣១៥ក្គួសារ កនុងកែតតកគាលកៅចាំន្នួ្ ០២ រមួមាន្ កែតតខកប និ្ងកែតតកសៀមរាប

➢បាន្ចុុះពក្ងឹងសមតថភាព តនួ្លទើ និ្ងភារកិចច គណៈកមាម ្ិការអភិ្វឌ្ឍន៍្ភូ្មិ (គ.អ.ភ្) បាន្ចាំន្នួ្ ៦៩វគា មកពើ
៣៧៣ភូ្មិ ខដ្លមាន្សិកាា កាមសរបុចាំន្នួ្ ២ ១៩២ន្លក់ និ្ង

➢បាន្គាាំក្ទដ្ល់ការបណតុ ុះបណ្ឋត លដ្ល់សហគមន៍្ជន្បទចាំន្នួ្ ៦០វគា មាន្សិកាា កាមចូលរមួចាំន្នួ្ ១ ៣៥៩ន្លក់
។

ការអនុវត្តសកម្មភាព ទៅតាម្អនុកម្មវិធី (ត្)



អនុ្កមមវ ិ្ ើទើ៥ ថ្ន្កមមវ ិ្ ើទើ៣ ការអភិ្វឌ្ឍ និ្ងអភិ្រកសជន្ជាតិកដ្ើមភាគតិច (ន្លយកោា ន្អភិ្វឌ្ឍន៍្ជន្ជាតិភាគតិច)

ការអនុ្វតតសកមមភាពបាន្ ៨៩,០% កោយបាន្គាាំក្ទដ្ល់សកមមភាព ដូ្ចខាងកក្កាម៖

➢បាន្ចុុះកាំណត់អតតសញ្ញញ ណសហគមន៍្ជន្ជាតិកដ្ើមភាគតិចចាំន្នួ្ ៧សហគមន្៍ ថ្ន្កែតតកគាលកៅចាំន្នួ្ ៤ រមួ
មាន្ កែតតសទងឹខក្តង កែតតកោ្ិ៍សាត់ កែតតក្ពុះសើហនុ្ និ្ងកែតតរតន្គិរ ើ

➢ករៀបចាំបទបញ្ញា ថ្ផទកនុងសតើពើការដឹ្កន្លាំ ក្គប់ក្គងការកក្បើក្បាស់ដ្ើសមូហភាពសហគមន៍្ជន្ជាតិកដ្ើមភាគតិច
បាន្ចាំន្នួ្ ៤សហគមន៍្

➢បាន្ករៀបចាំក្បារពធទិវាអន្តរជាតិជន្ជាតិកដ្ើមភាគតិចពិភ្ពកលាកចាំន្នួ្ ១កលើក និ្ង

➢បាន្ករៀបចាំសិកាា សាលាចាំន្នួ្ ០១កលើក និ្ងបាន្ចុុះសិកាការង្គរអតថិភាពបកងកើតសហគមន៍្គក្មូជន្ជាតិកដ្ើម
ភាគតិចបាន្ចាំន្នួ្ ០១សហគមន៍្ កៅកែតតមណឌ លគិរ ើ

ការអនុវត្តសកម្មភាព ទៅតាម្អនុកម្មវិធី (ត្)



អនុ្កមមវ ិ្ ើទើ៦ ថ្ន្កមមវ ិ្ ើទើ៣ ការកលើកកមពសក់ក្មិតជើវភាពរសក់ៅត្វមជន្បទកោយមន្ទើរជាំន្លញ ២៥
ការអនុ្វតតសកមមភាពបាន្ ១០០% កោយបាន្គាាំក្ទដ្ល់សកមមភាព ដូ្ចខាងកក្កាម៖
➢ការក្សាវក្ជាវតក្មូវការទើផារកនុងសហគមន្មូ៍លោា ន្
➢បណតុ ុះបណ្ឋត លជាំន្លញមូលោា ន្អាជើព
➢បាំផុសចលន្លមហជន្ចូលរមួបកងកើតជាំន្លញអាជើពផ្ទទ ល់ែាួន្
➢ក្សាវក្ជាវ និ្ងបកងកើតគាំនិ្តថ្ចនក្បឌិ្តអភិ្វឌ្ឍន្ស៍ហគមន្មូ៍លោា ន្
➢ផសពាផាយទិវាជន្ជាតិកដ្ើមភាគតិចក្បចាាំឆ្ន ាំ
➢ពក្ងឹងតួន្លទើ ភារកិចច និ្ងក ា្ើបចចុបបន្នភាព គ.អ.ភ្ និ្ង
➢ផសពាផាយ និ្ងបកងកើន្ឥណទាន្ជន្បទ

ការអនុវត្តសកម្មភាព ទៅតាម្អនុកម្មវិធី (ត្)



ទន្ទមឹកន្ុះ កមមវ ិ្ ើទើ៣ ក្តូវបាន្ទទួលងវកិាហរិញ្ញបបទាន្កោយថ្ដ្គូរអភិ្វឌ្ឍន្ច៍ាំន្ួន្ ៥គកក្មាង រមួមាន្៖
➢គកក្មាងទើ១. គកក្មាងបាំកពញបខន្ថមកលើគកក្មាងសហក្បតិបតតកិារកាតប់ន្ថយភាពក្កើក្កកមពុជា-ចិន្ កក្កាមមូលនិ្្ិ
ពិកសសកមគងា-ឡាន្ឆ្ង ២០២០ អនុ្វតតសកមមភាពបាន្ ៧៥% កោយបាន្ជួសជុលផទុះចាំន្ួន្ ១០០ែនង,
សាងសងប់ងាន្ច់ាំនួ្ន្ ១០០បងាន្,់ តបណ្ឋត ញអគាើសន្ើចាំនួ្ន្ ៧០ែនងផទុះ, ករៀបចាំបណ្ឋត ញអគាិសន្ើកនុងផទុះចាំនួ្ន្
៧០ែនងផទុះ, និ្ងករាងផលិតផសតិ

➢គកក្មាងទើ២. គកក្មាងពិពិ្កមមកសដ្ាកិចចជន្បទសក្មាបក់សកិរមាន្ចាំណូលទាប កក្កាមមូលនិ្្ិពិកសសកមគងា-
ឡាន្ឆ្ង ២០២១ អនុ្វតតសកមមភាពបាន្ ៦០% កោយបាន្សាងសងជ់ក្ងរកក្សូវចាំនួ្ន្ ១, សាងសងឃ់្ា ាំង
សតុកបខន្ាចាំនួ្ន្ ៣, ផតល់ក្ត្វកទ់រ័ចាំន្ួន្ ១កក្គឿង, និ្ងបាន្ផតល់ជើកសិកមមចាំន្ួន្ ៥០០បាវ

➢គកក្មាងទើ ៣. គកក្មាងខចកចាយទឹកសាា ត កដ្ើមបើអន្លគតទាាំងអសគ់ាន កក្កាមមូលនិ្្ិពិកសសកមគងា-ឡាន្ឆ្ង
២០២១ អនុ្វតតសកមមភាពបាន្ ៦០% កោយបាន្តបណ្ឋត ញទឹកសាា តចាំនួ្ន្ ៣១ ៥០០ខម ក្ត, ផតល់កាំពយូទរ័
និ្ងក្ពើន្្រ័ចាំនួ្ន្ ៤ ុត, និ្ងវគាបណតុ ុះបណ្ឋត លចាំនួ្ន្ ១០វគា

ការអនុវត្តសកម្មភាព ទៅតាម្អនុកម្មវិធី (ត្)



➢គកក្មាងទើ ៤. ការកសាងភូ្មិសន្តភិាព ត្វមរយៈការអភិ្វឌ្ឍសហគមន៍្ជន្បទចក្មរុះ កក្កាមកិចចសហការជាមយួទើ
ភាន ក់ង្គរសហក្បតិបតតកិារអន្តរជាតិកូករ  (KOICA) កនុងកគាលបាំណងកលើកកមពស់លកាែណឌ រសក់ៅ និ្ងផតល់អាទិភាព
ដ្ល់សហគមន្ជ៍ន្បទ បកងកើន្និ្រន្តរភាពក្បាក់ចាំណូលកសិកមម និ្ងអភិ្បាលកិចចលាថ្ន្ការអភិ្វឌ្ឍជន្បទ ខដ្លនឹ្ង
អនុ្វតតកៅកែតតបាត់ដ្ាំបង កែតតបន្លទ យមាន្ជ័យ និ្ងកែតតថ្ប លិន្

➢គកក្មាងទើ ៥. ភូ្មិគាំរចូលន្លភូ្មិងមើ កក្កាមកិចចសហការជាមយួមជឈមណឌ លចលន្លភូ្មិងមើថ្ន្សាធារណរដ្ាកូករ  (KOREA

SAEMAUL UNDONG CENTER) កនុងកគាលបាំណងកលើកកមពស់លកាែណឌ រស់កៅ និ្ងផតល់អាំណ្ឋចដ្ល់សហគមន្៍
ជន្បទ បកងកើន្និ្រន្តរភាពកសិកមម និ្ងការពក្ងឹងសមតថភាពដ្ល់ក្បជាជន្ជន្បទ បាន្និ្ងកាំពុងអនុ្វតតគកក្មាងកៅ
ភូ្មិចាំន្នួ្ ០៤ កនុងឃុាំថ្ក្ពរ ាំដ្លួ ក្សរកភ្នាំក្សួច កែតតកាំពង់សពឺ

ការអនុវត្តសកម្មភាព ទៅតាម្អនុកម្មវិធី (ត្)



ក. បញ្ហា

➢អក្ត្វភាពក្កើក្កែពស់កៅជន្បទ

➢ការគាាំក្ទទើផារផលិតផល កសិផលកៅមាន្កក្មិត

➢កងាុះកមាា ាំងពលកមមជាំន្លញកៅជន្បទ

➢កាំកណើ ន្ថ្ន្បាំណុលរបស់ក្បជាជន្ជន្បទ

➢អក្ត្វចាំណ្ឋកក្សរកែពស់ ន្លាំឱ្យរា ាំងសទុះដ្ល់ការអភិ្វឌ្ឍកៅមូលោា ន្

➢កងាុះការគាាំក្ទកនុងការករៀបចាំចងក្កងសហគមន្៍្ ុរៈកិចចជន្បទ

➢អតតសញ្ញញ ណរបស់សហគមន្ជ៍ន្ជាតិកដ្ើមភាគតិចមួយចាំនួ្ន្ក្ប មនឹ្ងការបាតប់ង់

➢ការអនុ្វតតសកមមភាពការង្គរពិពិ្កមមកសដ្ាកិចចជន្បទកៅមាន្កក្មិត
➢ក្បជាជន្កៅជន្បទពុាំមាន្កិចចសហការ និ្ងការចូលរមួខងទាាំ និ្ងកក្បើក្បាស់នូ្វ្ន្ធាន្ជារមួ

៣. បញ្ហា និ្ងការក្បឈម្



ខ.ការក្បឈម្

➢ កិចចសហក្បតិបតតិការជាមួយក្គប់ភាគើោក់ព័ន្ធកៅមាន្កក្មិត

➢ការចូលរមួរបស់ក្បជាពលរដ្ាជន្បទកៅមាន្កក្មិត

➢ការគាាំក្ទងវកិាជាតិ ន្ិងថ្ដ្គូអភ្ិវឌ្ឍន៍្មិន្ទាន់្ក្ាើយតបន្ងឹតក្មូវការ

➢សមតថភាពមស្តន្តើកៅមាន្កក្មិត។

៣. បញ្ហា និ្ងការក្បឈម្ (ត)



កិច្ចសន្ទនា ដដើម្បី ស្សែងរក ដំដ ោះស្រាយ
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