
សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ ២០២២ 
ន្ិងលលើកទ្ិសលៅការងារឆ្នាំ ២០២៣ 

របស់ក្កសួងអភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ្

ថ្ងៃអង្គា រ ៣កកើត ខែមាឃ ឆ្ន ាំ ខាល ចត្វា ស័ក ព.ស ២៥៦៦
សណ្ឋា គារសុខាភ្នាំកពញ ថ្ងៃទើ ២៤ ខែមករា ឆ្ន ាំ ២០២៣



កម្មវិធីទ្ី២៖ 
ការកកលម្អលកខខណ្ឌរស់លៅរបសស់ហគម្ន្៍ជន្បទ្

សម្របសម្រលួដោយ៖ 
ឯកឧត្តរបណ្ឌតិ្ ម្រុន ដេរ ៉ាវ ៉ាត្ រដ្ាកលខាធិការ ក្កសួងអភិ្វឌ្ឍ ន៍ជនបទ

សមារិក៖ 
- ឯកឧតតម ជ្រាយ ប ៉ុម អគ្ានាយកបកចេកកទស
- កោក ឃចួ លនីនី អគ្ានាយករងបកចេកកទស
- ឯកឧតតម ជ្រិ្រន ព៉ុទ្ធី ក្បធាននាយកដ្ឋា នផ្ាត់ផ្ាង់ទឹកជនបទ
- កោក លន់សាយតេង ក្បធាននាយកដ្ឋា នខងទាំសុែភាពជនបទ



មាតិកា
១. សាវតា

២. លោលបាំណ្ង

៣. សិម្ិទ្ធផលសលក្ម្ចបាន្សក្មាប់ឆ្នាំ ២០២២

៤. បញ្ហន ន្ិងការក្បឈម្

៥. ទ្ិសលៅបន្តសក្មាប់ឆ្នាំ ២០២៣



១. សាវតា

❖ ទសសនៈវសិ័យកគាលនកោបាយវសិ័យ ផ្ាតផ់្ាងទឹ់កស្អា ត និង អនាមយ័ ឆ្ន ាំ  ២០២៥

❖ ខផ្នការ យុទធស្អស្រសតជាតិសតើពើទឹកស្អា ត និង អនាមយ័ជនបទឆ្ន ាំ ២០១៤-២០២៥

❖ ខផ្នការ សកមមភាពជាតិសតើពើការផ្ាតផ់្ាងទឹ់កស្អា ត និង កលើកកមពស់អនាមយ័ឆ្ន ាំ
២០១៤-២០១៨

❖ ខផ្នការ សកមមភាពជាតិសតើពើការផ្ាតផ់្ាងទឹ់ក ការ សាំអាត  និង អនាមយ័ជនបទ ឆ្ន ាំ
២០១៩-២០២៣



កដ្ើមបើ កលើកកមពស់ និងខកលមា ការទទួលបាន កសវាទឹកស្អា ត 
និង អនាម័យជនបទឱ្យកាន់ខតក្បកសើរក ើង

២. លោលបាំណ្ង



៣. សិម្ិទ្ធផលសលក្ម្ចបាន្សក្មាប់ឆ្នាំ ២០២២

អនាមយ័ជនបទ៖ 
❖បានចុុះផ្សពាផ្ាយ  និងកបើកវគ្ាបណតុ ុះបណ្ឋត លអាំពើការ កលើកកមពស់អនាមយ័បាន 
ចាំនួន ២២កលើក និង ផ្សពាផ្ាយត្វមវទិយុបានចាំនួន ០៣ កលើក

❖ ករៀបចាំវគ្ា បណតុ ុះ   បណ្ឋត ល និង       ពក្ងឹងសមតថ ភាព    ជនបកង្គា លអនាមយ័ ចាំនួន  ០៣ 
កលើក      កនុង         កែតត   ក្កកចុះ ក្ពុះវហិារ និងកសៀមរាប អនកចូលរមួចាំនួន១៣២នាក ់

❖



៣. សិម្ិទ្ធផលសលក្ម្ចបាន្សក្មាប់ឆ្នាំ ២០២២
អនាម័យជនបទ៖ 

❖ ចុុះ ផ្ស  ពា ផ្ាយដ្ល់ ក្បជា ពលរដ្ាឱ្យក្បតិបតតិអនាមយ័លាកៅត្វមក្គ្ួស្អរទាំង ១៦
កែតត និងបានចុុះពិនិតយកមើល ទើត្វាំង ដ្ឋ  ក ់បងានអ់នាមយ័កៅត្វមភូ្មិកគាលកៅទាំង 
១៣កែតត

❖ ចុុះផ្សពាផ្ាយ កគាល  ការណ៍ ខណ នាាំ ជាតិ សតើពើអនាមយ័កនុងបរសិ្អថ ន ក្បឈមកៅ     
កែតត កាំពង ់ឆ្ន ាំង កាំពងច់ាម តបូង ឃមុ ាំ កកាុះកុង ក្កកចុះ និង កសៀមរាប  ខដ្លមានអនក 
ចូលរមួ ចាំនួន ១៧០ នាក ់

❖ស្អងសងប់ងានអ់នាមយ័ចាំនួន ២៧១៩បងាន ់កនុងឆ្ន ាំ ២០២២ 



៣. សិម្ិទ្ធផលសលក្ម្ចបាន្សក្មាប់ឆ្នាំ ២០២២

អនាមយ័ជនបទ៖ 
• អក្ត្វក្គ្បដ្ណត បអ់នាមយ័ជនបទមានក្បមាណជាង៨០%
✓ កែតត ODF ៖ បានចាំនួន ៣ កែតត កលើកគាលកៅ ១ កែតត
✓ ក្សុក ODF ៖ បានចាំនួន ៣៩ ក្សុក កលើកគាលកៅ ២៧ ក្សុក/ក្កុង
✓ ឃុាំ ODF ៖ បានចាំនួន ៤៧២ ឃុាំ(៨៥%) កលើ កគាលកៅ ៥៤៧ ឃុាំ/សង្គា ត់
✓ ភូ្មិ ODF ៖ បានចាំនួន ៦.០២៨ ភូ្មិ (៥០%) កលើកគាលកៅ ១ ១៥៧៨ ភូ្មិ។



៣. សិម្ិទ្ធផលសលក្ម្ចបាន្សក្មាប់ឆ្នាំ២០២២

ការផ្ាតផ់្ាងទឹ់កជនបទ៖ 

❖ស្អងសង់អណតូ ងសនប់ខដ្លធន់នឹងការខក្បក្បួលអាកាសធាតុ សរុបចាំនួន ៣០៦ អណតូ ង 

❖ស្អងសង់/ស្អត រក្សុះសហគ្មន៍ចាំននួ ១០

❖ស្អងសង់អាងក្តងទឹកកភ្លៀងចាំននួ ៤៩ អាង

❖ស្អងសង់ក្បព័នធខចកចាយទឹកត្វមបណ្ឋត ញបាំពង់ខាន តតូចសហគ្មន៍ចាំននួ ០៥ 

❖ស្អងសង់ស្អថ នើយទឹ៍កផឹ្កសហគ្មន៍ចាំននួ ០១ កខនលង

❖ អក្ត្វក្គ្ប់ដ្ណត ប់ការទទលួបាន កសវាទឹកស្អា តមាន ក្បមាណជា ៨០% 



សកមមភាព ការ កលើកកមពសអ់នាមយ័ជនបទ 



កក្មងរូបភាព ការង្គរ  ការផ្ាតផ់្ាងទឹ់កជនបទ 



៤. បញ្ហន ន្ិងការក្បឈម្

❖ការខក្បក្បួលអាកាសធាតុ

❖ វសិមភាពថ្នការទទួលបានកសវាទឹកស្អា ត និង អនាមយ័

❖ វសិមភាព រវាងតក្មូវការ  និង ការ ក ល្ើយតប  ថ្នការ   ផ្តល់កសវាទឹកស្អា ត និ ងអនាមយ័

❖ការផ្លល ស់បតូរទាំោបទ់មទរកពលកវោ និងការត្វាំងចិតតពើក្គ្បភ់ាគ្ើពាកព់ន័ធ ទាំង
អស់ ជាពិកសសការចូលរមួរបស់ក្បជាជន។

❖ បកចេកវទិា ផ្លិតផ្ល  និង ការ ផ្ាតផ់្ាងប់រកិាា អនាមយ័សក្មាបត់ាំបន ់ក្បឈមមាន 
តថ្មលែពស់។ 



៥. ទ្ិសលៅបន្តសក្មាប់ឆ្នាំ ២០២៣

❖ បនតពក្ងឹងកិចេ សហក្បបតតិការ សក្មបសក្មួល និងកកៀរគ្រធនធាន កដ្ើមបើពក្ងើកវសិ្អលភាពថ្នការ
ផ្តល់កសវាការផ្ាត់ផ្ាង់ទកឹស្អា ត និងកលើក កមពស់ អនាម័យ ជនបទ

❖ ជាំរុញ និងកលើកទឹកចិតតកែតត-ក្កុង  ខដ្លមានអក្ត្វក្គ្បដ្ណត ប់អនាម័យែពស់ ឱ្យកាល យជាកែតតខដ្ល
បញ្េ ប់ ការ បកនាោ បង់ពាសវាលពាសកាល និងកលើកទឹកចតិតកែតតខដ្លមាន កក្មតិកាំកណើ ន អនាម័យ
ទបបនត ែតិែាំក្បងឹខក្បងកដ្ើមបើទទួលបាន អាក្ត្វក្គ្បដ្ណត ប់ ែពស់  

❖ បនតកលើកកមពស់ ការ ោងសមាា ត ថ្ដ្ នងឹ ស្អប ូ ឱ្យមានកក្មតិកាន់ខតែពស់ខងមកទៀតទាំងកៅកនុង   
សហគ្មន៍ ត្វមស្អោករៀន និងស្អថ ប័នស្អធារណៈទាំងអស់



៥. ទ្ិសលៅបន្តសក្មាប់ឆ្នាំ ២០២៣

❖ បនតខសាងរកនូវបកចេកកទសសមក្សប សក្មាប់កដ្ឋុះក្ស្អយបញ្ហា កៅតាំបន់បរសិ្អថ នក្បឈម

❖ បនតកកៀគ្រធនធានកដ្ើមបើពកនលឿនអក្ត្វក្គ្បដ្ណត ប់អនាម័យកៅជនបទ ជាពិកសសជួយដ្ល់ក្គ្ួស្អរ    
  ក្កើក្ក និងក្កុមជនង្គយរងកក្គាុះនានា

❖ បនតកលើកកមពស់ការចូលរមួពើវស័ិយឯកជនកនុងការពកនលឿនកសវាក្គ្បដ្ណត ប់អនាម័យជាមូលដ្ឋា ន
កៅជនបទ



៥. ទ្ិសលៅបន្តសក្មាប់ឆ្នាំ ២០២៣

❖ ពិភាកា ជាមួយ អងាការថ្ដ្គូ្ កដ្ើមបើពិនិតយ តាំបន់កគាលកៅ របស់ពួកកគ្ ក ើងវញិ កដ្ើមបើ កជៀស
វាង ការជាន់គាន   និង កដ្ើមបើពក្ង្គយ ធនធាន  កៅកែតត ែសត់កែាយ ខដ្ល មាន តក្មវូការ ែពស់

❖ បនតសហការ ជាមួយ អងាការ ថ្ដ្គូ្ កដ្ើមបើ គាាំក្ទការង្គរ  កគាលនកោបាយ  និង ពក្ងងឹ សមតថភាព  
ស្អថ ប័ន ទាំងថ្នន ក់ជាត ិនិងថ្នន ក់កក្កាម ជាតិ

❖ ករៀបចាំពិនិតយក ើងវញិ និងកធាើបចេុបបននភាពឯកស្អរគ្តិយុតតសក្មាប់វស័ិយផ្ាត់ផ្ាង់ទឹកស្អា ត
ជនបទ



សូមអរគុណ !
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