
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

3

សន្និបាតបូរសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ ២០២២ 
ន្ិងលលើរទ្ិសលៅការងារ ឆ្នាំ ២០២៣ របស់ព្រសួងអភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ្

ថ្ងៃអង្គា រ ៣កកើត ខែមាឃ  ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក ព.ស. ២៥៦៦
ត្តូវនងឹថ្ងៃទើ ២៤ ខែ មករា ឆ្ន ាំ ២០២៣ កៅសណ្ឋា គារករ ៉េសុើដង់សុខាភ្នាំកពញ

none



រម្មវិធីទ្ី១
ការអភិវឌ្ឍលេដ្ឋនរចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត ន្ិងមម្នាមម្ន្៍

សព្ម្បសព្ម្ួលលដ្យ៖
១. ឯរឧតតម្ ភួង លសាភា រដ្ឋលលខាធិការ

២. ឯរឧតតម្ លាង លសង អន្ុរដ្ឋលលខាធិការ

៣. លលារ សុីយ ុន្ សុចិព្ត អមគនាយររងបលចេរលទ្ស

៤. ឯរឧតតម្ មង់ លភឿន្ ព្បធាន្នាយរដ្ឋនន្ផលូវជន្បទ្

none



មាតិកា
១. លសចរតីលផតើម្

២. លោលបាំណង ន្ិងសារៈសាំខាន្់

៣.សម្ិទ្ធផលសលព្ម្ចបាន្ឆ្នាំ ២០២២

៤. បញ្ហនព្បឈម្

៥. ទ្ិសលៅការងារ ឆ្នាំ២០២៣
none



១. លសចរតីលផតើម្
ខែនការអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនបទ ២០១៩-២៣ ត្កសួងបានដាក់កចញកគាលនកោបាយ “ការ

កលើកកមពស់គុណភាព នងិគុណតថ្មៃថ្នជើវតិរស់កៅរបស់ត្បជាជនជនបទត្បកបកដាយបរោិប័នន
ទាំងខែនកកសដាកចិច សងាមកចិច នងិវបបធម៌” ខដលមានកមមវធិើចាំនួន ៤ ជាអាទិភាព រមួមាន៖

១.ការអភ្ិវឌ្ឍកេដាា រចនាសមព័នធរូបវន័ត និងគមនាគមន៍
២.ការខកលមអលកខែណឌ ថ្នការរស់កៅរបស់សេគមន៍ជនបទ
៣.ការកធាើពិពិធកមមសកមមភាពកសដាកិចចជនបទ និង
៤.ការពត្ងឹងកសវាគាាំត្ទរដាបាល និងកិចចការទូកៅ ។

none



លសចរតីលផតើម្ (ត)

ការអភិ្វឌ្ឍកេដាា រចនាសមពន័ធរូបវន័ត និងគមនាគមន៍ បចចុបបននត្កសួងបានត្គបត់្គងែៃូវជនបទបាន
ចាំនួន១៦ ៧១១ខែែ ត្បខវង ៤៧ ៩២០ គ.ម ត្បមាណ ៧៤% ថ្នែៃូវងនល់ទូទាំងត្បកទស ៖

❖ ែៃូវដើ ត្បខវង ៩ ១៧១ គ.ម

❖ែៃូវត្កាលលាយត្កួស ត្បខវង ៣៤ ៣៥២ គ.ម

❖ ែៃូវត្កាលកៅស ូ ត្បខវង ៣ ៥៧៥ គ.ម

❖ែៃូវត្កាលកបតុង ត្បខវង ៨២២ គ.ម

none



២. លោលបាំណង ន្ិងសារៈសាំខាន្់
❖សមាេរណកមមខែនកកសដាកិចច សងាមកិចច និងវបបធម៌រវាងជនបទ និងទើត្បជុាំជន៖

▪ ែារភាា ប់សកមមភាពធុរកិចចកនុងត្បកទស និងតាំបន់

▪ ង្គយត្សួលកធាើដាំកណើ រ ចាំកណញកពល ចាំណ្ឋយតិច ។ល។

▪ បងខិតកសវាឱ្យកាន់ខតជិតនឹងត្បជាជនជនបទ

none



៣.សម្ិទ្ធផលសលព្ម្ចបាន្ឆ្នាំ ២០២២

❖ ងវកិារដា៖

▪ សាងសង់ែៃូ វជនបទបានត្បខវង ១ ១៧៥,៤៦ គ.ម

▪ ខងទាំ និងជួសជុល ែៃូ វជនបទបានត្បខវង ៤ ២១៣ គ.ម និង

▪ សាងសង់សាំណង់សិលបការយ  និង បាំពាក់សាៃ កសញ្ញា ចរាចរណ៍

បានចាំនួន ៣ ០៩៤ កខនៃង/សាៃ ក

none



សម្ិទ្ធផលសលព្ម្ចបាន្ ឆ្នាំ ២០២២ (ត)

❖ ងវកិាថ្ដគូ

▪ សាងសង់ែៃូ វជនបទបានត្បខវង ៦៣៧,៤៦ គ.ម

▪ សាងសង់សាំណង់សិលបការយ បានចាំនួន ១ ១១៩ កខនៃង

none



៤. បញ្ហនព្បឈម្
❖ ការខត្បត្បួលអាកាសធាតុ

❖ ការដឹកជញ្ាូ នកលើសទមៃនក់ាំណត់

❖ ការរ ាំកោភ្បាំពានដើចាំណើ ែៃូវ

❖ ការចាកដ់ើបាំកពញទើធាៃ សងខាងែពស់ជាងែៃូវ

❖ ការធាៃ កចុ់ុះថ្នវតថុធាតុកដើម

❖ សមតថកិចចត្គបត់្គងែៃូវងនល់ជាន់គាន (តិចបាំែុត)

❖ ការខងទាំ និងជសួជុល ែៃូវជនបទកៅមានកត្មិត។none



៥. ទ្ិសលៅការងារឆ្នាំ ២០២៣
❖សាងសង់ែៃូវជនបទ ត្បខវង ១ ៩០០ គ.ម
❖ ខងទាំ និងជួសជុលែៃូវជនបទ ត្បខវង ៤ ៨៧១ គ.ម

លសចរតីសន្និដ្ឋនន្

❖ ត្កសួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ ពិតជាមានកមាទនៈភាពចាំកពាុះសមិទធែល
សកត្មចការង្គរអភិ្វឌ្ឍន៍កេដាា រចនាសមព័នធរូបវន័ត និងគមនាគមន៍
បាន ៩៧% ថ្នខែនការឆ្ន ាំ ២០២២

none



លសចរតីសន្និដ្ឋនន្ (ត)

❖បាននិងកាំពុងរួមចាំខណក៖
▪ កលើកកមពស់គុណភាព និងគុណតថ្មៃថ្នជើវតិរស់កៅរបស់ត្បជាជន
ជនបទត្បកបកដាយបរោិប័ននទាំងខែនកកសដាកិចច សងាមកិចច និងវបបធម៌

▪ កាតប់នថយភាពត្កើត្ក និងខត្បកាៃ យត្បកទសកមពុជាជាត្បកទសមាន
ត្បាកច់ាំណូលមធយមកត្មិតែពស់ ឆ្ន ាំ ២០៣០ និងត្បាក់ចាំណូល
កត្មិតែពស់ ឆ្ន ាំ ២០៥០។

none



សកមមភាពត្កុមការង្គរចុុះត្វមដាន ត្តួតពនិតិយ នងិវាយតថ្មៃែៃូវជនបទ នងិសាំណង់សិលបការយ

none



សកមមភាពត្កុមការង្គរខែនកពកិសាធន៍ កៅមនទើរពកិសាធន៍

none



សកមមភាពត្កុមការង្គរខែនកពកិសាធន៍ កៅការដាា ន

none



សកមមភាពការង្គរគកត្មាង

none



សកមមភាពការង្គរគកត្មាង

none



សូម្អរមុណ!

none


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5: សេចក្តីផ្តើម (ត)
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8: សមិទ្ធផលសម្រេចបាន ឆ្នាំ ២០២២ (ត)
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17

