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របយករណ៍លទធផលករងរឆន  ំ២០២២  

និងេលកទិសេដករងរឆន ២ំ០២៣ របស ់រកសងួអភិវឌឍន៍ជនបទ 
និងមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ េខតតកំពង់ចម 

4 
េសចកតីេផតម 

មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតកំពង់ចម មនទីតងំសថិតេនភូមិទី៧ សងក ត់កំពង់ចម រកុងកំពង់ចម 
េខតតកំពង់ចម េដយមនមរនតីរជករបេរមីករងរជរបចចំំនួន ៤១នក់ រសី ១២នក់ កនុងេនះរមួ
មន របធនមនទីរ ០១នក់ អនុរបធនមនទីរ០៧នក់ និងមរនតីចំនួន ៣២នក់ មនករយិល័យជំនញ
ចំនួន ១០ករយិល័យ និងមនមរនតីជប់កិចចសនយចំនួន ០១នក់ រសី ០១នក់ េហយីបនយកចិតត

ទុកដក់អនុវតតករងរេដយេធវីករសហករគន បនយ៉ងលអរគប់លំដប់ថន ក់ជពិេសសជមួយមូលដឋ ន 
រកុង / រសុក ឃុ ំ /សងក ត់ បំេពញតមតួនទី ទសសនវស័ិយ និងេគលនេយបយ េដីមបសីេរមច
គេរមងែផនករសកមមភពរបចឆំន ។ំ 
I. សមិទធផលសេរមចបន 

១.ករពរងឹងសថ ប័ន និងកសងសមតថភព 

- ករងររដឋបល និងបុគគលិក 

មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតកំពង់ចម មរនតីសរុបចំនួន៤០នក់ រសត១ី១នក់ និងមនមរនតីជប់
កិចចសនយចំនួន ០១នក់ រសី ០១នក់ កនុងេនះរមួមនរបធនមនទីរ ០១នក់ និងអនុរបធនមនទីរ ០៧
នក់។ មនទីរបនទទួលលិខិតចូលចំនួន ៥៦០ចបប់ និងបនចុះេលខលិខិតេចញ ៤៥៤ចបប់។ មនទីរ

បនផសពវផសយជូនមរនតីរជករ នូវេគលនេយបយ សរចរ េសចកតីសេរមច េសចកតីែណននំន 
របស់រជរដឋ ភិបល រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ និងរដឋបលេខតតជរបច ំ ជពិេសសវធិនករនន
ទក់ទងនឹងកិចចករករពរកររកីរលដលៃនជងឺកូវដី១៩ េដយរបកន់ខជ ប់នូវវធិនកររបស់រកសួង
សុខភិបល ៣ កំុ  ៣ ករពរ និងមរនតីរជករទងំអស់បនចក់ថន វ៉ំក់សងំករពរជំងឺកូវដី១៩ ចំនួន 

៥ដូស រគប់ៗគន ។ រគប់មរនតីរជករទងំអស់មនប័ណណប.ស.ស និងប័ណណសំគល់ខលួនមរនតីរជករ ែដល
េចញេដយរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ។ មនទីរបនែបងែចកភរកិចច និងករទទួលខុសរតួវយ៉ងចបស់លស់
ជូនថន ក់ដឹកនមំនទីរ របធន អនុរបធនករយិល័យ និងមរនតីរជករតមករយិល័យនីមួយៗ។ 

- ករងរែផនករ 

មរនតីករយិល័យែផនករ និងសថិតិបនចុះរសង់ និងរបមូលទិននន័យេសដឋកិចច សងគមកិចចតម 
បណត ភូមិ ឃុ ំ / សងក ត់ រកុង / រសុក េដីមបបីញចូ លកនុងរបព័នធតរងទូទងំេខតត។ បនេរៀបចំែផនករ
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អភិវឌឍន៍ ៥ឆន  ំនិងកមមវធីិវនិិេយគបីឆន រំកិំលរបស់មនទីរ និងតមដន រតួតពិនិតយ និងវយតៃមល ករអនុវតត

គេរមងនន។ ចូលរមួរបជំុរតួតពិនិតយវយតៃមល ពិភកសេលីែផនករយុទធសរសតថវកិឆន ២ំ០២៣-
២០២៥ និងេរៀបចំគេរមងថវកិឆន ២ំ០២៣ ជមួយរកុមករងររកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ និងចូលរមួ
វគគបណតុ ះបណត លកររបមូលទិននន័យ េសដឋកិចចសងគមកិចចតមបណត មនទីរពក់ព័នធ និងតមរសុក ឃុ ំ
ភូមិ ទូទងំេខតត និងបញចូ លទិននន័យតមរបព័នធអនឡញ។ បនេរៀបចំេធវីរបយករណ៏របចែំខ របចំ
រតីមស ឆមស និងរបចឆំន  ំរបស់មនទីរជូនរកុមរបឹកសេខតត និងរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ។ 

- ករងរផគត់ផគង់ និងហរិញញវតថុ 

កររគប់រគងថវកិរដឋកនុងឆន ២ំ០២២ មនទីរទទួលបនឥណទនសរុបចំនួន 1.876.300.000 ៛ 
កនុងអនុវតតបន 1.681.134.110 ៛ េសមីនឹង 89.59% កនុងេនះរមួមន៖ 

- ជំពូក៦០ (ករទិញ) មនឥណទនសរុប 187.200.000 ៛ អនុវតតបន 
144.855.390 ៛  េសមីនឹង 77.38 %  េធៀបនឹងចបប់ហរិញញវតថុឆន ២ំ០២២។ 

- ជំពូក៦១ (េសវកមម) មនឥណទនសរុប 865.700.000 ៛ អនុវតតបន 
815.938.095 ៛  េសមនឹីង 94.25 េធៀបនឹងចបប់ហរិញញវតថុឆន ២ំ០២២។ 

- ជំពូក៦៤ (បនទុកបុគគលិក) មនឥណទនសរុប 821.700.000៛ អនុវតតបន 
720.140.625 ៛  េសមីនឹង 87.64 % េធៀបនឹងចបប់ហរិញញវតថុឆន ២ំ០២២។ 

- ជំពូក៦៣ (ពនធ និងអករ) មនឥណទនសរុប 1.700.000 ៛  អនុវតតបន 200.000 

៛   េសមីនឹង 11.76%  េធៀបនឹងចបប់ហរិញញវតថុឆន ២ំ០២២។ 
 

- ករងរសវនកមម និងអធិករកិចច 

ករងរសវនកមម និងអធិករកិចចបនចុះរតួតពិនិតយមនទីរកនុងឆន ២ំ០២២ រមួមន៖ សវនកមមជតិ

សវនកមមៃផទកនុងរបស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ  រកុមអធិករកិចចរកសួងេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ និងរកុម
អធិករកិចចរកសួងទំនក់ទំនងរដឋសភ រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 

- ករងរជនពិករ 

មនទីរមនមរនតីែដលជជនពិករកំពុងបេរមីករងរចំនួន ០១រូប េភទ របុស េដយមនជំងឺ
សរៃសរបសទរុៃំរ។៉ 

- ករងរេយនឌ័រ 

មនទីរមនថន ក់ដឹកន ំ មរនតីរជករ និងមរនតីជប់កិចចសនយចំនួន ១២រូបជរសតី កំពុងបេរមី
ករងរកនុងមនទីរយ៉ងសកមម។ រសតីបនចូលរមួកនុងកិចចរបជំុ សិកខ សលនន សតីពីករងរេយនឌ័រទងំ
េនកនុងេខតត និងរកសួង និងេរៀបចំេដយរកសួងកិចចករនរ ីរមួទងំសថ ប័នេផសងៗ។ ថន ក់ដឹកនមំនទីរជ

រសតបីនចូលរមួកនុងសមសភពគណៈកមម ធិករ និងរកុមករងរេយនឌ័រ េនរកសួង និងេខតត ជពិេសស
េនកនុងសមសភពគណៈកមម ធិករពិេរគះេយបល់រសតី និងកុមរ ែដលបនេរៀបចំរបជំុជេរៀងរល់ែខ 
និងមនរបយករណ៍េដយេទៀងទត់េទរកសួង និងរដឋបលេខតត។ មនទីរេលីកទឹកចិតត ថន ក់ដឹកន ំនិង
មរនតីរជករ េដយផតល់អទិភពនន តមេគលករណ៍សមធម៍។ 
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២.ករងរអភិវឌឍេហដឋ រចនសមព័នធរូបវន័ត និងគមនគមន៍ 

ករយិល័យផលូវជនបទបនេរៀបចំបញជ ីសរេពីភ័ណឌ  និងទិននន័យផលូវជនបទ ចំនួន ៥៧០ែខស 
មនរបែវងសរុប ១ ៨០៧.០៤១ គីឡូែម៉រត។ បនសងសង់ទីទួលសុវតថិភពចំនួន ០១កែនលង និង
បងគន់អនម័យ ចំនួន ០៤បនទប់ សថិតេនឃុេំកះរក រសុកកំពង់េសៀម។ បនអភិវឌឍន៍ផលូវជនបទពីផលូវ
រកលរកួសរកហម មកជផលូវរកលេកសូ៊ពីរជន់ របែវងសរុប ១២២ ៩០០ ែម៉រត ផលូវេបតុងរបែវង 
៣០ ២៤៨ ែម៉រត សងសង់លូរបអប់ចំនួន ១៦ ែដលអនុវតតេដយ គេរមងែកលមអផលូវជនបទជំហន

ទីIII ADB (RRIP-III) និងគេរមងរគប់រគងេរគះមហនតរយកមពុជ និងអសីុអេគនយ។៍ ករយិល័យ
ផលូវជនបទ និងមនទីរបនែថទខួំបផលូវជនបទ និងសំណង់សិលបករយ ចំនួន២ែខស របែវង ១៨ ១០០ែម៉រត 
និងែថទជំរបចចំំនួន ១៦ែខស របែវង ១១៨ ៨៦០ែម៉រត។ 

 

៣.ករងរែកលមអលកខខណឌ ៃនកររស់េនរបស់សហគមន៍ជនបទ 

ករយិល័យផគត់ផគង់ទឹកជនបទ បនសងសង់អណតូ ងសនប់អរហវេីដសចំនួន ១៥អណតូ ង កនុង
រសុកបធយ រសុកសទឹងរតង់ រសុកកំពង់េសៀម និងរសុកេកះសូទិន បនសត ររបឡយសហគមន៍

ចំនួន 0១ែខស របែវង ៣ ៥០០ ែម៉រត (៤មx២មx១ម) េនឃុសំំពងជ័យ រសុកេជីងៃរព។ 

េនេពលែដលចុះេទរតួតពិនិតយករងរខួងអណតូ ងជូនរបជពលរដឋរកុមករងរបនពនយល់

ែណនគំត់អំពីករេរបីរបស់ទឹកសអ ត និងករទុកដក់ឱយបនរតឹមរតូវ ។  
-អរតរគប់ដណត ប់ខនងផទះែដលមនទឹកសអ តេរបីរបស់កនុងេខតតមនចំនួន ៩១% ។ 

ករយិល័យែថទសុំខភពជនបទ បនចុះរបជំុផសពវផសយករងរអនម័យ និងជំរុញរបជ
ពលរដឋឱយសងសង់ និងេរបីរបស់បងគន់អនម័យ  េដីមបកំុីឱយប៉ះពល់ដល់សុខភព និងមនសុវតថិភព

កនុងរគួសរ េហយីនិងមនភពៃថលថនូរកនុងសងគមជតិ។ រកុមករងរមនទីរសហករជមួយរដឋបលរកុង/
រសុក ឃុ/ំសងក ត់  និងភូមិ បនចុះរសង់ទិននន័យបងគន់តមភូមិទងំអស់កនុងេខតតទងំ ៩១៦ ភូមិកនុង
មួយឆន  ំ២ដង និងេរៀបចំចងរកងជឯកសរ និងបនបញជូ លទិននន័យកនុងរបព័នធ MIS។ បនចុះរបជំុជ
របចេំលីករងរេលីកកមពស់ករផល ស់បតូរទមល ប់រស់េនឱយមនកររស់េនសអ ត និងមនអនម័យេនជនបទ

រស់េនមនបរសិថ នបរសុិទធ អនម័យខលួនរបណ អនម័យលំេនដឋ ន និងអនម័យចំណីអហរ េដីមបី
រគួសរមនសុខភពលអ។ 

េដយមនករជួយគរំទ និងករផតល់អនុសសន៍លអៗ  ពីឯកឧតតមអភិបល ៃនគណៈអភិបល

េខតត និងរដឋបលេខតត រកុមករងរបេចចកេទសវស័ិយផគត់ផគង់ទឹកសអ ត និងអនម័យជនបទេខតត (PWG ) 

បនេរៀបចកិំចចរបជំុរបចរំតីមសចំនួន ០៤ដង និងេរៀបចំកិចចរបជំុេលខធិករៃនរកុមករងរ បេចចកេទស
វស័ិយផគត់ផគង់ទឹកសអ ត និងអនម័យជនបទេខតត (PWG ) េដយេទៀងទត់ នឹងមនរបសិទធិភព។ 
រកុមករងរេនះបនេរៀបចំវគគបណតុ ះបណត លជូនដល់រដឋបលរកុង/រសុក ឃុ/ំសងក ត់ សតីពីកររបមូល
ទិននន័យ និងករេផទៀងផទ ត់ទិននន័យវស័ិយទឹកសអ តនិងអនម័យជនបទ និងេរៀបចំរបជំុពិេរគះេយបល់
អំពីេរៀបចំែផនករសកមមភពវស័ិយផគត់ផគង់ទឹកសអ ត និងអនម័យជនបទតម រកុង/រសុក ទងំ១០ កនុង
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េខតត េដយមនករចូលរមួពីរគប់តំណងមនទីរ អងគភពពក់ព័នធកនុងេខតត និងរដឋបលរកុង/រសុក ឃុ/ំ

សងក ត់ និងអងគករេរករដឋ ភិបលជៃដគូេនកនុងេខតត ។ 
-អរតរគប់ដណត ប់ខនងផទះែដលមនបងគន់អនម័យេរបីរបស់កនុងេខតតមនចំនួន ៨៥%។ 

-ចំនួនភូមិែដលឈប់បេនទ របង់ពសវលពសកល(ODF) មនចំនួន ១៥០ភូមិ និងចំនួនឃុំ
ែដលបញឈប់ករបេនទ បង់ពសវលពសកល (ODF) ចំនួន៣ឃុ ំ និង ៣សងក ត់។ កនុងឆន ២ំ០២២ 
េនះ មនទីរបនជួយផតល់សមភ រសងសង់បងគន់អនម័យជនបទជូនរបជពលរដឋចំនួន ៥០ខនងផទះ េដយ

េរបីរបស់ថវកិកមមវធីិឆន ២ំ០២២។ 

៤.ពិពិធកមមសកមមភពេសដឋកិចចជនបទ 

ករយិល័យអភិវឌឍន៍េសដឋកិចចជនបទ និងរកុមករងរឥណទនរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ ៃន
មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតមនគេរមងឥណទនចំនួន២ ែដលបននឹងកំពុងដំេណីរករកនុងេខតតកំពង់ចម

រមួមន៖ ទី១. គេរមងឥណទនរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ េនកនុងរសុក ៤េគលេដ ៩ឃុ ំ២៣ភូមិ និង
អតិថិជនចំនួន ២៧៨រកុម សរុប ៤៧០នក់ រសី ៣៤៣នក់ ែដលបនទឹករបក់ឱយខចីចំនួន ១ ៤៥៣ 
៣០០ ០០០ េរៀល។ ទី២. គេរមងឥណទនមរនតីរជករ េនកនុងឃុេំគលេដចំនួន ១២ឃុ ំ ចំនួន 

១៣ភូមិ និងអតិថិជន ចំនួន១៦រកុម សរុប ១៦នក់ រសី ៥នក់ ែដលបនទឹករបក់ឲយខចីចំនួន ៣២ 

០០០ ០០០ េរៀល។ គេរមងឥណទនទងំ២ ខងេលីមនកររបក់ទបសមរសប និងជួយេលីក
សទួយជីវភពរបជពលរដឋ និងបេងកីតករងរ និងមុខរបរ។ ទនទឹមនឹងេនះែដរ មជឈមណឌ លបណតុ ះបណត ល
ជំនញមូលដឋ នរបស់មនទីរបនបណតុ ះបណត លជំនញនន ចំនួន ៧វគគ ែដលមនសិកខ កមចូលរមួ
សរុបចំនួន ១៤៨នក់ រសី ៦០នក់ ែដលរមួមន៖ ករបណតុ ះបណត លកំុពយូទ័រដល់សិសស និសសតិ

ចំនួន ២វគគ ភសអង់េគលស ចំនួន ១វគគ បណតុ ះបណត លែកសមផសស ចំនួន ១វគគ បណតុ ះបណត លករ
ចិញច ឹមមន់ ចំនួន ១វគគ បណតុ ះបណត លេធវីជីកំបុ៉សតិ ចំនួន ១វគគ  និងជួសជុលអណតូ ងសនប់ចំនួន ១វគគ។ 

សិកខ កម សិសស និសសតិ ែដលបនចូលរមួវគគបណតុ ះបណត លទងំអស់មន ចំេណះដឹង និងករអនុវតត
ជំនញែដលបនបណតុ ះបណត លយកេទរបកបរបររករបក់ចំណូល បេងកីនជីវភពរស់េនបនរបេសីរ
េឡងី។ 

៥.សមិទធផលៃនករអនុវតតគេរមង និងកមមវធីិសហរបតិបតតិករ 

កនុងឆន  ំ២០២២េនះ មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតកំពង់ចម បនសហករជមួយ អងគករេលក

ខងលិចជួបេលកខងេកីត EMW (East Meets West) េដយផតល់ថវកិ និងករគរំទរល់កិចចរបជំុ 

និងករបណតុ ះបណត ល ែដលបនេរៀបចំេឡងីេដយរកុមករងរបេចចកេទសវស័ិយផគត់ផគង់ទឹកសអ ត និង
អនម័យជនបទេខតត (PWG )។ សហករជមួយ អងគករទឹកសអ ត១០០១ បនចុះតមដន និង 
រតួតពិនិតយករអនុវតតករផគត់ផគង់ទឹកសអ តេនសថ នីយផ៍លិតទឹកពីដុង ២០លីរត ចំនួន ២៩កែនលង និង
អងគករ world hope international សងសង់បងគន់អនម័យ និងអប់រសុំខភពអនម័យ និងផគត់ផគង់

ទឹកសអ ត េនឃុអូំរសវ យ និងរសុកកំពង់េសៀម។ 
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II. បញហ របឈម 

- ករយល់ដឹងរបស់របជពលរដឋេនមនករមិត 
- អងគករៃដគូសហករវស័ិយទឹកសអ ត និងអនម័យជនបទមនចំនួនតិច ថវកិសតួចេសតីង 
- គម នកញច ប់ថវកិសរមប់ចុះរបមូលទិននន័យបងគន់អនម័យនិងករវយតៃមលភូមិ និងឃុំ
ែដលបញឈប់បេនទ បង់ពសវលពសកល 

- ខវះមេធយបយ និងេរបងឥនធនៈ េធវីដំេណីរសរមប់ចុះមូលដឋ ន 

- ថវកិសរមប់ចុះអនុវតតសកមមភពករងរេនមនករមិត។ 

III. ទិសេដករងរឆន  ំ២០២៣ 

១.ករពរងឹងសថ ប័ន និងកសងសមតថភព 

- ករងររដឋបល និងបុគគលិក 

  េនឆន ២ំ០២៣ ខងមុនេនះ មនទីរមនែផនករពរងឹងវន័ិយករងរដល់មរនតីរជករេដយអនុវតត
តមសហលកខនតិកៈមរនតីរជករ អនុរកិតយ សរចរ េសចកតីែណននំន របស់រជរដឋ ភិបល ពិេសស
រកសួងមុខងរសធរណៈ និងរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ។ េលីកទឹកចិតតមរនតីរជករឱយខិតខំេរៀនសូរតនូវ
បេចចកេទស ឌីជីថល របព័នធអនឡញ កំុពយូទ័រ និងករងរជំនញេផសងៗ រមួទងំករងររដឋបល និង

រគប់រគងផងែដរ។ េរៀបចំរបយករណ៍ៃនចលនបុគគលិក របចែំខ រតីមស ឆន  ំ ជូនរកសួងអភិវឌឍន៍
ជនបទ រកសួងមុខងរសធរណៈ និងរដឋបលេខតត។ េរៀបចំរបយករណ៍រកីចេរមីនរបចែំខ រតីមស 
ឆមស ឆន  ំ របស់មនទីរជូនរកសួង និងរដឋបលេខតតឲយបនទន់េពលេវល។ េរៀបចំេសៀវេភេលខេចញ 
ចូល និងទុកដក់ឯកសរននឱយមនសណត ប់ធន ប់ និងរតឹមរតូវ។ េរៀបចំេសភ័ណឌ ភព និងអនម័យកនុង 

និងខងេរកបរេិវណមនទីរ។ 

- ករងរែផនករ 

 ករយិល័យែផនករ និងសថិតិ ៃនមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ េនឆន ២ំ០២៣ ខងមុខេនះ គឺតម
ដនរតួតពិនិតយ និងវយតៃមលករអនុវតតែផនករ ៥ឆន  ំ និងកមមវធីិវនិិេយគបីឆន  ំ រកិំលរបស់មនទីរ ឆន  ំ
២០២៣-២០២៥។ ទនទឹមនឹងេនះតមដនករអនុវតតគេរមងថវកិរបស់មនទីររបចឆំន ២ំ០២៣។ បនត

េរៀបចំចងរកងទិននន័យេសដឋកិចច សងគមកិចច តមភូមិ ឃុ ំសងក ត់ រកុង រសុក កនុងេខតត និងេធវីបចចុបបនន
ភពផងែដរ តមរបព័នធអនឡញ។ េរៀបចំែផនករយុទធសរសតថវកិរបចឆំន ២ំ០២៤-២០២៦ និង
ែផនករថវកិរបចឆំន  ំ២០២៤។ េរៀបចំពរងឹងសមតថភពមរនតីេលីករងរែផនករ និងសថិតិ េដីមបឱីយករ
បំេពញករងរឱយកន់ែតមនរបសិទធភពេឡងី។ 

- ករងរផគត់ផគង់ និងហរិញញវតថុ 

េនកនុងឆន ២ំ០២៣ មនទីរេរគងចំណយឥណទនសរុបចំនួន  1.879.600.000 ៛  កនុងេនះ 
រមួមន៖                                                                                                             

- ជំពូក៦០ (ករទិញ) មនឥណទនសរុប           187.200.000 ៛ 

- ជំពូក៦១ (េសវកមម) មនឥណទនសរុប          865.700.000 ៛ 
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- ជំពូក៦៤ (បនទុកបុគគលិក) មនឥណទនសរុប    825.000.000 ៛ 

- ជំពូក៦៣ (ពនធ និងអករ) មនឥណទនសរុប       1.700.000  ៛ 
-ករងរសវនកមម 

េរៀបចំសំណំុែបបបទ េរៀបចំទុកដក់ឯកសរឱយបនរតឹមរតូវតមលំដប់លំេដយ តមនិតិវធីិ
ែដលបនែណនទំងំែផនករដឋបល គណេនយយ ហរិញញវតថុ និងថវកិ រមួទងំកររគប់រគងរទពយសមបតតិ
រដឋ និងបញជ ីសរេពីភ័ណឌ ។ បនតសហករជមួយរកុមករងរសវនកមមជតិ សវនកមមៃផទកនុងរបស់រកសួង

អភិវឌឍន៍ជនបទ រកុមអធិករកិចចរកសួងេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ និងរកុមអធិករកិចចរកសួងទំនក់ទំនង
រដឋសភ រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 

-ករងរេយនឌ័រ 

បនតករយកចិតតទុកដក់ និងេលីកទឹកចិតតដល់ថន ក់ដឹកន ំមរនតីរជករ និងមរនតីរជករជរសតី 

េដយផតល់អទិភពជងបុរស េដយអនុវតតតមេគលករណ៍សមធម៍ និងកនុងែចងកនុងចបប់។ 

  -ករងរជនពិករ 

 េរៀបចំែថទ ំនិងយកចិតតទុកដក់មរនតីរជករជជនពិករចំនួន ០១នក់ របុស ០១នក់ ែដល
ជំងឺសរៃសរបសទរុៃំរ ៉ និងេសនីសំុេទរកសួងដក់ឱយបត់បង់សមតថភពពលកមម ឬដក់ឱយចូលនិវតតន៍

មុនកលកំណត់ 

២.ករងរអភិវឌឍេហដឋ រចនសមព័នធរូបវនត និងគមនគមន៍ 

បនតេរៀបចំបញជ ីសរេពីភ័ណឌ ទិននន័យផលូវជនបទ និងេធវីបចចុបបននភព និងរសង់ទិននន័យផលូវថមីែដល
េនសល់ និងេរៀបចំចងរកងជឯកសរទងំ soft និង Hard Copy។ 

- បនតករងររប់ចំនួនចរចរណ៍ ចំនួន ១០ែខសេទៀត 
- បនតករងរសងសង់ទីទួលសុវតថិភព ០១កែនលង          
- បនតករងរែថទផំលូវជនបទជលកខណៈខួប និងជរបច ំ
- បនតករងរជួសជុលផលូវជនបទ និងសំណង់សិលបករ ែដលខូចខត។ 

៣.ករងរែកលមអលកខខណឌ ៃនកររស់េនរបស់សហគមន៍ជនបទ 

   -ករងរផគត់ផគង់ទឹកសអ ត 

- បនតសងសង់អណតូ ងសនប់អរហវេីដស ចំនួន ១៥អណតូ ង កនុងរសុកេជីងៃរព រសុក
េកះសូទិន រសុកចំករេលី និងរសុកកំពង់េសៀម។ 

- បនតសងសង់អណតូ ងសនប់ ជីករបឡយ ជីករសះ។ 

- បនតជួសជុលអណតូ ងសនប់អរហវេីដស 
- បនតសត ររបឡយ ២ែខស របែវង ៣ ០០០ ែម៉រត (៤មx២មx១ម) និងរសុកកំពង់
េសៀម និងរសុកៃរពឈរ។ 

- ជួយជួសជុលអណតួ ងសនប់ និងអណតូ ងលូ ែដលរងេរគះេដយសរេរគះធមមជតិ 
- ករងរបណតុ ះបណត លបេចចកេទសែថទ ំ និងជួសជុលអណតូ ងទឹកេនជនបទ ដល់
សហគមន៍េរបីរបស់ទឹក 
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- បនតេបីកវគគបណតុ ះបណត លជួសជុល និងែថទអំណតូ ងសនប់ 
- បនតចុះេទរតួតពិនិតយករងរខួងអណតូ ងជូនរបជពលរដឋ និងបនពនយល់ែណនគំត់
អំពីករេរបីរបស់ទឹកសអ ត និងករទុកដក់ឱយបនរតឹមរតូវ។ 

   -ករងរែថទសុំខភពជនបទ 

- បនតចុះរសង់ទិននន័យបងគន់អនម័យនិងេធវីបចចុបបននភពទិននន័យបងគន់តមភូមិនិង
បញចូ លតមរបព័នធអនឡញ MIS 

- ករងរេលីកកមពស់ករផល ស់បតូរទមល ប់ឱយមនកររស់េនសអ ត និងមនអនម័យេន
ជនបទ 

- ករងរអប់រជំំងឺឆលង និងសុខភពផលូវេភទ 
- បនតផសពវផសយជូនរបជពលរដឋតមភូមិ ឃុ/ំសងក ត់ រកុង/រសុក និងឃុ/ំសងក ត់ រកុង/

រសុក ែដលបញឈប់បេនទ របង់ពសវលពសកល (ODF) ឱយបនសមរសប រតឹមរតូវ
តមេគលករណ៍ និងនីតិវធីិែណនរំបស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ េធវីយ៉ងណឱយ 
សេរមចតមែផនករយុទធសរសតរបស់រជរដឋ ភិបលគឺ ចុងឆន ២ំ០២៣ អរតរគប 
ដណត ប់ខនងផទះ ែដលបនបងគន់អនម័យេរបីរបស់ទូទងំេខតត ចំនួន ៩០% និងចុងឆន ំ

២០២៥ សេរមចបន ១០០%  
៤.ពិពិធកមមសកមមភពេសដឋកិចចជនបទ 

- បនតករផតល់ឥណទន ២របេភទ ជូនរបជពលរដឋ និងមរនតីរជករ េនតមរសុក ឃុ ំ
ភូមិេគលេដេដយកររបក់សមរសប េដីមបជួីយសរមួលជីវភពរស់េនដល់ពួកគត់  

- បនតសិកសពីបេចចកេទសចិញច ឹមសតវ ដដំំណកំសិកមម េធវីជីកំបុ៉សតិ និងបណតុ ះបណត ល
មុខជំនញវជិជ ជីវៈដល់សិសស និសសតិ របជពលរដឋនូវជំនញ កំុពយូទ័រ ភសអង់េគលស 
អុ៊តសក់ ជួសជុលមូ៉តូ។ េដីមបមីនជំនញ និងបេងកីតមុខរបរកត់បនថយករចំណក
រសុករមួចំែណកកត់បនថយភពរកីរក។ 

៥.សមិទធផលៃនករអនុវតតគេរមង និងកមមវធីិសហរបតិបតតិករ 

- បនតសហរបតិបតតិករជមួយអងគករជៃដគូ និងសបបុរសជនននទងំេនកនុង និងេរក
របេទសេដីមបេីកៀងគរជំនួយយកមកអភិវឌឍន៍កនុងេខតត ពិេសសទីជនបទដច់រសយល។ 

 

េសចកតីសននិដឋ ន 
េយងតមរបយករណ៍អនុវតតន៍េគលនេយបយយុទធសរសត និងែផនករអភិវឌឍន៍បនបងហ ញ

ឱយេឃញីថេដីមបអីនុវតតន៍ែផនករអភិវឌឍន៍ជនបទបនសេរមចលុះរតែតេយងី បនអនុវតតនូវសកមមភព
ដូចខងេរកមេនះ៖ 

- តមដនេធវបីចចុបបននភព និងចុះពរងឹងករបណតុ ះបណត លអភិវឌឍន៍សមតថភពគណៈ
កមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ (គ.អ.ភ) ែដលរតូវបនចំណត់ថន ក់ជអទិភព េនកនុង
េគលនេយបយអភិវឌឍន៍ជនបទ។ 
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- ជំរុញករសងសង់ និងជួសជុល នូវេហដឋ រចនសមព័នធជនបទ ដូចជ សំណង់ធរសរសត

ផលូវជនបទ និងសំណង់សិលបករយេផសងៗ។ 
- ពរងឹងសមតថភពមរនតីរជករ ឱយមនចំេណះដឹង មុខជំនញ កនុងករបំេពញករងរជូន
ជតិមតុភូមិឱយមនរបសិទធិភពខពស់ ពិេសសបេរមីេសវសធរណៈជូនរបជពលរដឋ
បនលអ។ 

េដយអនុវតតន៍េគលនេយបយយុទធសរសត និងែផនករអភិវឌឍន៍ជនបទរបស់មនទីរបនបងហ ញឱយ

េឃញីថ៖ េខតតកំពង់ចម ទទួលបនករអភិវឌឍដូចជ សព ន និងផលូវលំជនបទ ខវ ត់ែខវងសរមប់ 
របជពលរដឋេធវីចរចរណ៍កនុងករដឹកនកំសិផលែដលជកតត េធវឱីយរបជពលរដឋេទកន់ែតជិតរវងជនបទ 
និងទីរកុងេធវឱីយរបជជនមនរបព័នធផគត់ផគង់ទឹកសអ តសរមប់េរបីរបស់ ជពិេសសេធវីឱយករយល់ដឹងពី
សុខភព និងអនម័យតមរយៈករអប់រ ំផសពវផសយ និងេរបីរបស់បងគន់អនម័យ។ 
  

 សរុបេសចកតីមក េយងីេឃញីថ ករអនុវតតន៍េគលនេយបយ និងែផនករអភិវឌឍន៍ជនបទ 
បនចូលរមួអនុវតតន៍ឱយបនេជគជ័យនូវយុទធសរសត ចតុេ%ណដំ)ក់%លទី៤ 1ណត2ិទី

៦ និងេគលនេយបយសតីពីករផតល់េសវសធរណៈរបស់រជរដឋ ភិបលេរកមករដឹកនដ៏ំឈល សៃវ

និងរបកប េដយគតិបណឌិ តដ៏ខពងខពស់របស់ សេមតចអគគមហេសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន 
នយករដឋមរនតី ៃនរពះរជណចរកកមពុជ េដីមបបីេរមីរបជពលរដឋឱយកន់ែតរបេសីរេឡងី សំេដ
េលីកកមពស់ជីវភពរបស់របជពលរដឋតមរយៈករផតល់េហដឋ រចនសម័ពនធ ករផគត់ផគង់ទឹកសអ ត និង 
អនម័យជនបទ េធវីឱយរបជពលរដឋមនល័កខខ័ណឌ លអរបេសីរកនុងជីវភពរស់េនេដីមបរីមួចំែណកកនុងករ

អភិវឌឍេសដឋកិចច និងសងគម។  
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