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និងេលើកទិសេ8$រ+រ,-ំ២០២៣ របស់មន>ីរអភិវឌDEន៍ជនបទ

េខតIមណJលគិរL 
 
 

េសចក%ីេផ%ើម 
េខតតមណឌ លគិរ ីសថិតេនភូមិភគឦសនត ៃនរពះរជណចរកកមពុជ ែដលមនចមង យផលូវរបែវង 

៣៨២គីឡូែម៉រត ពីរជធនីភនំេពញ។ មនរកុង០១ និងរសុក០៤  ែចកជ ០៤សងក ត់ ១៧ឃុ ំនិង៩២ភូមិ។ 

មនៃផទដីសរុប ១៤.២៨៨គីឡូែម៉រតកេរ ៉មនរពំរបទល់ជប់របេទសេវៀតណម របែវង៣១៤.៦៦៤
គីឡូែម៉រត ខងេកីត និងខងតបូងជប់នឹងេខតតដក់ឡក់ េខតតដក់ណុង និងេខតតបិ៊ញេភឿក (របេទស
េវៀតណម) ខងេជីងជប់េខតតសទឹងែរតង និងេខតតរតនៈគិរ ី និងខងលិចជប់េខតតរកេចះ ៃផទដីរគប
ដណត ប់េដយៃរពេឈ ី របជំុភន ំ និងខពង់រប សំបូរេដយរជលងដងអូរជេរចីន មនរបជពលរដឋសរុបចំនួន

៩៧.៥៦២នក់ រសីចំនួន៤៧.៥៨៣នក់ េសមីនឹង២៣.៥៤០រគួសរ មនដង់សីុេតរបជពលរដឋេសមនឹីង 
០៧នក់/គីឡួែម៉រតកេរ។៉ របជពលរដឋជជនជតិេដីមភគតិចរស់េនកនុងេខតតចំនួន ០៨ជនជតិ (ពនង 
េរកល រគឹង េសទៀង ថមូន ទំពួន ចរយ និងគួយ)។ របជពលរដឋមនមុខរបរចមបងកនុងវស័ិយកសិកមម 
៨២% វស័ិយសិបបកមម១% និងវស័ិយេសវកមម១៧%  អរតកំេណីនរបជពលរដឋរបចឆំន រំបមណ

២.៧៤% និងមនរបក់ចំណូលសរមប់មនុសសមន ក់ៗកនុងមួយឆន  ំ២.០២០ដុលល សហរដឋអេមរចិ។ 

I.សមិទ-ផលសេ/មច0ន 

១.5រព/ងឹង:;ប័ន និងក:ងសមត?@ព 
 ១.ករងររដឋបល និងកិចចករទូេទ  

- បចចុបបននមរនតីរជករបេរមីករងរេនមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតមណឌ លគិរ ីមនចំនួន ១២រូប 

(រសី៤រូប) មរនតីជប់កិចចសនយ ០២រូប(រសី០១រូប) រគប់រគងេដយ របធនមនទីរ០១រូប   
(ទទួលបនទុកកត ប់រមួ) និង អនុរបធនមនទីរ ០២រូប (កនុងេនះរសតី ០១រូប)។ 

- បនទទួលលិខិតចូលពីបណត រកសួង អងគភពននេរកមនទីរ ចំនួន ១០៦េលខ  ។ 
- បនទទួលលិខិតចូលពីរកសួង នយកដឋ នននេរកមឱវទរកសួង និងអងគភពេរកមឱវទ
មនទីរ ចំនួន ៣៥េលខ ។  

- លិខិតេចញេទបណត អងគភពននេរកមនទីរ    ចំនួន  ១៧៨េលខ៖  
o លិខិតេចញេទអងគភពនន   ចំនួន  ៨៣េលខ 
o លិខិតេចញេទរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ   ចំនួន  ៣៩េលខ 
o លិខិតេចញេទសលេខតត    ចំនួន  ៤០េលខ 
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o លិខិតសំេណីសំុថវកិេបៀវតសរបចែំខ   ចំនួន  ១៦េលខ 

- លិខិតពក់ព័នធសថ នភពមរនតីរជករ     ចំនួន ២១៥េលខ៖ 
o លិខិតឧេទទសនម     ចំនួន  ២៧េលខ 
o លិខិតបញជ េបសកកមម    ចំនួន ១៥៩េលខ 
o លិខិតេផទរសិទធ     ចំនួន ២៩េលខ 

- លិខិតេចញេទបណត អងគភពននេរកមឱវទមនទីរ   ចំនួន  ២៤េលខ៖ 

o របយករណ៍របស់មនទីរ    ចំនួន ១៨េលខ 
o របយករណ៍បចចុបបននភពមរនតីេបៀវតសតមធនគរ ចំនួន ១២េលខ 

- េធវីរបយករណ៍វឌឍនភពសរមប់ករេបីកផតល់េបៀវតសជូនមរនតីរជករ និងមរនតីជប់កិចចសនយ 
របស់មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតមណឌ លគិរ ីតមរបព័នធធនគរសរមប់ ែខមករ-ធនូ ឆន ២ំ០២២។ 

- បនចូលរួម កនុងកិចចរបជំុផសពវផសយលិខិតបទដឋ នគតិយុតតនន ពក់ព័នធនឹងកររគប់រគង
បុគគលិករដឋបលថន ក់េរកមជតិ របស់រកសួងមុខងរសធរណៈ។ 

២.ករងរបណតុ ះបណត ល និង រសវរជវ  

- បនេរៀបចំរបយករណ៍មរនតីចូលរួមកររបជំុ និងសិកខ សលជេរៀងរល់ែខ ឆន ២ំ០២២ 

ជូនថន ក់ដឹកនមំនទីរ និងេផញីេទរកសួង។ 

- េរៀបចំេធវីែផនករយុទធសរសតថវកិសរមប់ ឆន ២ំ០២៣-២០២៥ របស់ករយិល័យ។ 

៣.ែផនកែផនករ និងសថិតិ  

- បនេរៀបចបូំកសរុបរបយករណ៍របចែំខ របចរំតីមស ០៩ែខេដីមឆន  ំនិងរបចឆំន ២ំ០២១។ 

- បនេធវីរបយករណ៍តមដនករអនុវតតថវកិរបស់មនទីរ។ 

- បនេរៀបចំែផនករយុទធសរសតថវកិ ឆន ២ំ០២៣-២០២៥ និងែផនករថវកិរបចឆំន ២ំ០២៣ 

របស់មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតមណឌ លគិរ។ី 

- បនេរៀបចំេធវីែផនករវនិិេយគបីឆន រំកិំល(២០២៣-២០២៥) ជូនទីចត់ករ ែផនករ និង
វនិិេយគ េខតតមណឌ លគិរ។ី 

- បនចុះរតួតពិនិតយ និងវយតៃមលេលីលទធផលៃនករអនុវតតគេរមងអភិវឌឍន៍របស់ករយិល័យ
ជំនញ េនតមរសុកេគលេដ ចំនួន១៥េលីក។ 

- បនចូលរមួសិកខ សលបណដុ ះបណដ លសដីពី របព័នធថវកិព័ត៌មនសមិទធកមម និងករសរេសរ
សូចនករសមិទធកមម របស់រកសួងអភិវឌឍន៍។ 

- បនចូលរមួសិកខ សលសតីពី ករេរៀបចំែផនករយុទធសរសតថវកិ ឆន ២ំ០២៣-២០២៥ និង
ថវកិសមិទធកមម ឆន ២ំ០២៣ របស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ។ 

- បនចូលរមួកិចចរបជំុផសពវផសយសរចរណ៍ែណន ំសតីពី ករេរៀបចំែផនករយុទធសរសតថវកិ 
២០២៣-២០២៥ និងសរចរណ៍ែណនសំតីពីករេរៀបចំេសចកតីរពងចបប់សតីពី ហរិញញវតថុសរមប់

កររគប់រគងឆន ២ំ០២៣។ 
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- បនចូលរមួសិកខ សល សតីពី បទពិេសធន៍ៃនករអនុវតតថវកិកមមវធីិរដឋបលថន ក់េរកមជតិ 

ែដលេរៀបចំេដយអគគេលខធិករដឋ នគណៈកមម ធិករដឹកនកំរងរ ែកទរមង់កររគប់រគង
ហិរញញវតថុសធរណៈ (អ.គ.ហ)។ (តមរបព័នធអនឡញ)។ 

- បនចូលរួមសិកខ សលសតីពីករេរៀបចំគេរមងកមមវធីិវនិិេយគសរធរណៈ(ក.វ.ស)៣ឆន ំ
រកិំល ២០២៣-២០២៥ របស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ។ (តមរបព័នធអនឡញ)។ 

- បនចូលរមួសិកខ សលបណតុ ះបណត លសតីពី េគលករណ៍ែណន ំសតីពីករេរៀបចំថវកិព័ត៌មន

សមិទធកមមរបស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ។ (តមរបព័នធអនឡញ)។ 

- បនចូលរមួរបជំុសតីពី កររបកសដក់ឱយេរបីរបស់ ជផលូវករេគហទំព័រ របស់មនទីរេសដឋកិចច 
ហរិញញវតថុ រជធនី-េខតត និងសិកខ សលសតីពីករវភិគ SWOT េនរជធនី-េខតត ែដលេរៀបចំ
េដយ អគគេលខធិករដឋ នគណៈកមម ធិករ ដឹកនកំរងរែកទរមង់កររគប់រគងហិរញញវតថុ
សធរណៈ(អ.គ.ហ)។(តមរបព័នធអនឡញ)។ 

- បនចូលរមួកិចចរបជំុសដីពី ករអភិរកស និងអភិវឌឍន៍ជនជតិេដីមភគតិច របចឆំមសទី១ ឆន ំ
២០២២ ជមួយនយកដឋ នជនជតិភគតិច េនទីសដីកររកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ។ 

- បនចូលរមួពិធីរបកសទទួលសគ ល់ េខតតៃរពែវងទទួលបនជ័យលភី ជេខតតបញច ប់ករបេនទ រ

បង់ពសវលពសកល (ODF) ។ 
៤.ែផនកផគត់ផគង់ និង ហរិញញវតថុ  

-   ករអនុវតតថវកិជតិឆន  ំ២០២២ សេរមចបន ៩៤%  ៃនែផនករឆន សំរុប េដយកនុងេនះរមួមន៖ 
១-ករងរហរិញញវតថុ 

• ថវកិជំពូក ៦០ (ករទិញ)   អនុវតតបន ៩៣%  
• ថវកិជំពូក ៦១ (េសវខងេរក)  អនុវតតបន ៩៨% 
• ថវកិជំពូក ៦៣ (ពនធ និងអករ)  អនុវតតបន ១៧% 
• ថវកិជំពូក ៦៤ (េបៀវតស)   អនុវតតបន ៧៧% 
• ថវកិ PB (ែថទផំលូវជនបទលកខណៈខួប)  អនុវតតបន ១០០% 

• ថវកិ PB (ែថទផំលូវជនបទលកខណៈរបច)ំ អនុវតតបន ១០០% 
• ថវកិ PB (ែថទផំលូវជនបទលកខណៈបនទ ន់) អនុវតតបន ១០០% 
• ថវកិ PB (សងសង់អណតូ ងសនប់)  អនុវតតបន ១០០% 
• ថវកិ PB (សងសង់អងរតងទឹកេភលៀង)  អនុវតតបន ១០០% 

២-ករងរផគត់ផគង់សមភ រៈ 

• ម៉សីុនកូពី      ចំនួន ០១េរគឿង 

• ឧបករណ៍បំពងសេមលង    ចំនួន ០១ឈុត 

• េរបងឥនធនៈ និងេរបងរអិំលៈ 

1. េរបងសងំ     ចំនួន ៦,៥០០លីរត 

2. េរបងម៉សូ៊ត     ចំនួន ៣,១០០ លីរត 

3. េរបងម៉សីុនរថយនតសងំ   ចំនួន ៤ ធុង 
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4. េរបងម៉សីុនរថយនតម៉ស៊ូត   ចំនួន ៨ ធុង 

5. េរបងម៉សីុនមូ៉តូ     ចំនួន ៦៤ កំបុ៉ង 

៥.ករងរសវនកមម  

- បនទទួលរបតិភូសវនកមមៃផទកនុងរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ ចុះមករតួតពិនិតយ ករងររគប់រគង
រដឋបល កររគប់រគងថវកិ និងករងររគប់រគងរទពយសមបតតិរដឋឆន ២ំ០២០-២០២១ និង 
តមដនអនុសសន៍សវនកមមឆន ២ំ០២០ េនមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតមណឌ លគិរ។ី 

៦.ករងរអធិករកិចច 

- បនទទួលរបតិភូអជញ ធរសវនកមមជតិ ចុះមករតួតពិនិតយ កររគប់រគងចំណូល ចំណយ  
កររគប់រគងសរេពីភ័ណឌ រទពយសមបតតិរដឋកនុងកលបរេិចឆទឆន ២ំ០២១។ 

- បនទទួលរបតិភូរកសួងេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ ចុះរតួតពិនិតយករងររគប់រគងចំណូល-ចំណយ 

កររគប់រគងសរេពីភ័ណឌ រទពយសមបតតិរដឋកនុងកលបរេិចឆទឆន ២ំ០២១។ 

- បនទទួលរបតិភូនយកដឋ នកិចចលទធកមម ៃនរកសួងេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ ចុះមករតួតពិនិតយ
ករអនុវតតលទធកមមកនុងកលបរេិចឆទឆន ២ំ០២១។ 

- ទទួលរបតិភូសវនកមមៃផទកនុង ចុះេធវីសវនកមមេលីរបព័នធរគប់រគងៃផទកនុងនិងថវកិកមមវធីិ ឆន ២ំ០២០

-២០២១។ 

- ទទួលរបតិភូអគគ ធិករដឋ នចុះេធវីអធិករកិចច រតួតពិនិតយេលីករងររគប់រគងរដឋបល និងករ
រគប់រគងចំណូល-ចំណយ កររគប់រគងសរេពីភ័ណឌ រទពយសមបតតិរដឋកនុងកលបរេិចឆទ ឆន ២ំ០២១ 

- ទទួលរបតិភូ រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដឋសភ-រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ចុះេធវីអធិករ កិចច

េលីករងរអនុវតតតួនទី-ភរកិចច កររគប់រគងផដល់េសវសធរណៈ និងករអនុវតតកិចចលទធកមម
សធរណៈ កនុងកលបរេិចឆទឆន ២ំ០២១។ 

 

២.5រBរអភិវឌGHេហJKរចLសមM័ន-រូបវ័ន% និងគមLគមន៍ 

១. ករងរជួសជុលែថទផំលូវជនបទ 

 ១.ករងរែថទផំលូវលកខណៈខួប (លទធកមមរបស់នយដឋ នផលូវលំជនបទ អនុវតតន៍េដយមនទីរ) 

ែខសផលូវ ចំនួន០២ែខស របែវងសរុប ១១.៦០០ែម៉រត៖ 

1. ផលូវលំជនបទ េឈម ះផលូវជតិ៧៦-រយែ៉រសៃរជ (ផលូវបំែបកផលូវជតិ៧៦ េទរយែ៉រសៃរជ) ចំនួន  
០១កំណត់ របែវង៦.៦០០ែម៉រត ទទឹងខនងេលី៦ែម៉រត រកលលបយថមភនំ េនកនុងភូមិណងបួ៊ 

ឃុណំងឃលិីក រសុកេកះែញក។ 

2. ផលូវលំជនបទ េឈម ះផលូវជតិ៧៦-រយេ៉លី (ផលូវបំែបកផលូវជតិ៧៦េទរយេ៉លី) ចំនួន០១កំណត់ 
របែវង៥.០០០ែម៉រត ទទឹងខនងេលី៦ែម៉រត រកលលបយថមភនំ េនកនុងឃុរំយ ៉រសុកេកះែញក។ 

២.ករងរែថទផំលូវលកខណៈរបច(ំលទធកមមរបស់នយដឋ នផលូវលំជនបទ អនុវតតន៍េដយមនទីរ) 

ែខសផលូវ ចំនួន០៣ែខស របែវងសរុប ៩០.៥០០ែម៉រត៖ 
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1. ផលូវលំជនបទ េឈម ះេមម៉ង់(រកុងែសនមេនរមយ េទតំបន់អូខវ វ) របែវងសរុប៥៥.២០០ែម៉រត 

ទទឹងខនងេលី៦ែម៉រត រកលលបយថមភនំ សថតិេនកនុងសងក ត់រមន រកុងែសនមេនរមយ ឃុេំមម៉ង់ 
និងឃុចុំងផល ស់ រសុកែកវសីម។ 

2. ផលូវលំជនបទ េឈម ះែរសសងគម-សុខសនត(បំែបកផលូវជតិ៧៦-ែរករេព) របែវង៩.៣០០ែម៉រត 
ទទឹងខនងេលី៦ែម៉រត រកលលបយថមភន ំសថិតេនឃុសុំខសនត រសុកេកះែញក។ 

3. ផលូ វលំជនបទ េឈម ះផលូ វជតិ៧៦-រយ៉ែរសៃរជ (បំែបកផលូ វជតិ៧៦-រយ៉ែរសៃរជ) របែវង 

២៦.០០០ែម៉រត ទទឹងខនងេលី៦ែម៉រត រកលលបយថមភនំ សថតិេនកនុងឃុរំយ ៉និងឃុណំងឃលិីក 
រសុកេកះែញក។ 

 ៣. ករងរជួសជុលផលូវលកខណៈបនទ ន់(លទធកមមរបស់នយដឋ នផលូវលំជនបទ អនុវតតន៍េដយមនទីរ) 

  េលីែខសផលូវ ចំនួន ០៣កំណត់ របែវងសរុប ២.៥០០ែម៉រត៖ 

1. កំណត់ទី១ របែវង១.០០០ែម៉រត ទទឹងខនងេលី ៦ែម៉រត រកលរកួសរកហម សថិតេនកនុង
ភូមិពូរតំុ សងក ត់រមន រកុងែសនមេនរមយ។ 

2. កំណត់ទី២ របែវង១.០០០ែម៉រត ទទឹងខនងេលី ៦ែម៉រត រកលរកួសរកហម សថិតេនកនុង
ភូមិពូរតំុ សងក ត់រមន រកុងែសនមេនរមយ។ 

3. កំណត់ទី៣ របែវង៥០០ែម៉រត ទទឹងខនងេលី ៦ែម៉រត រកលលបយថមភន ំ សថិតេនកនុងភូមិ 
អេរនតះ ឃុអំរបួនេលី រសុកេកះែញក។ 

៤. ករងរជួសជុលផលូវពរងីកថមី (លទធកមមមនទីរ) 

េលីែខសផលូវ ចំនួន ០៣ែខស របែវងសរុប ៦.១៥០ែម៉រត៖ 

1. េឈម ះផលូវជតិ៧៦-រយេ៉លី(បំែបកផលូវជតិ៧៦េទរយេ៉លី) របែវង៣.០០០ែម៉រត ទទឹងខនងេលី
៦ែម៉រត រកលលបយថមភន ំសថិតេនភូមិេមមំុ ឃុរំយ ៉រសុកេកះែញក។ 

2. េឈម ះផលូវពូទុង-ពូេកះ (បំែបកផលូវេមម៉ង់ េទភូមិពូេកះ ) របែវង៣.០០០ែម៉រត ទទឹងខនងេលី 
៦ែម៉រត រកលលបយថមភនំ សថិតេនកនុងឃុេំមម៉ង់ រសុកែកវសីម។ 

3. ផលូវេបតុងចំនួន០១កំណត់ របែវង១៨០ែម៉រត ទទឹងខនងេលី៧ែម៉រត ករមស់១៥សង់ទីែម៉រត

និងលូរបអប់មខ ងៃនផលូវេបតុង របែវង១៨០ម ទទឹង១ែម៉រត និងកមពស់ ០.៨ែម៉រត សថិតេន
កនុងភូមិសវ យេចក សងក ត់សុខដុម រកុងែសនមេនរមយ។  

២.ករែថទផំលូវទប់ទល់នឹងបែរមបរមួលអកសធតុ (ដរំគប់េតន ត) 

- បនេធវីករដរំគប់េតន តចំនួន ៦.០០០រគប់ េលីែខសផលូវចំនួន ០១ែខស របែវងសរុប៦.៦០០

ែម៉រត េនឃុណំងឃលិិក រសុកេកះែញក។  
៣.ករងររប់ចំនួនយនយនតចរចរណ៍ 

- បនចុះរប់ចំនួនយនយនតចរចរណ៍េលីែខសផលូវ ចំនួន ១០ែខស របែវង ១៦៣.៥០០ែម៉រត េន
រសុកេកះែញក និងរសុកែកវសីម។ 

៤. ករងរចូលរមួវគគបណតុ ះបណត ល និងសិកខ សលេផសងៗ 

- បនចូលរមួសននិបតបូកសរុបលទធផលករងរឆន ២ំ០២១និងេលីកទិសេដករងរឆន ២ំ០២២ 
របស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ។ (តមរយៈរបព័នធអនឡញ)។ 
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- បនចូលរមួសិកខ សលផសពវផសយសតីពី ែផនករសកមមភពែរបរបួលអកសធតុ កនុងវស័ិយ

អភិវឌឍន៍ជនបទ ឆន ២ំ០២១-២០២៣។ (តមរបព័នធអនឡញ)។  
- បនចូលរមួរបជំុជមួយរកុមករងរេបសសកមម សិកសសមិទធិលទធភពសរមប់គេរមងេន
េខតតចំនួន០៤ មន៖ េខតតរពះវហិរ សទឹងែរតង រតនគិរ ី និងមណឌ លគិរ។ី (តមរបព័នធអន
ឡញ)។ 

- បនចូលរមួវគគសិកខ សលបណដុ ះបណដ លសដីពី េគលករណ៍ែណនសំដីពី ករេរៀបចំថវកិ

ព័ត៌មនសមិទធកមមរបស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ។ (តមរបព័នធអនឡញ)។ 
- បនចូលរមួកនុងកិចចរបជំុ សដីពីករេរៀបចំគេរមងេសនីរសំុហរិញញបបទនឥតសំណងពីរដឋ ភិបល
សធរណរដឋកូេរ ៉សរមប់ឆន ២ំ០២៤។ (តមរបព័នធអនឡញ)។ 

- បនចូលរមួរបជំុសដីពី ករផសពវផសយេសចកដីសេរមច ករែកសរមួលសមសភពរកុមករងរ

េធវីបចចុបបននភពរបព័នធរគប់រគងផលូវជនបទតមរបព័នធព័ត៌មនវទិយ(RRAM) និងតួនទីភរកិចច
របស់រកុមករងរថន ក់កណដ ល និងរកុមករងរថន ក់េខតត។ 

- បនចូលរមួវគគបេណត ះបណត លសតីពី មូលដឋ នរគឹះៃនករគប់រគង និងែថទេំហដឋ រចនសមព័នធ
ផលូវជនបទ េនសណឋ គរសុខល័យអងគរ េខតតេសៀមរប។ 

- បនចូលរមួរបជំុចរចរៃថលេលីគេរមងករងរែថទខួំប ចំនួន ០៩គេរមង និង១២គេរមង 
េរបីរបស់ថវកិជំពូក៦១ (តមរបព័នធអនឡញ)។  

- បនចូលរមួវគគបណដុ ះបណដ ល សដីពីករេធវីែផនករ និងកររគប់រគងផលូវលំជនបទធន់ និង
េរគះមហនតរយេនកមពុជ របស់គេរមងរគប់រគងេរគះមហនតរយេនកមពុជ និងអសីុអេគនយ ៍

(តមរបព័នធអនឡញ)។ 
- បនចូលរមួរបជំុជមួយរកុមទីរបឹកសបេចចកេទសកូេរ ៉ បនបញច ប់សកមមភពចុះសិកសសមិទធិ
លទធភព និងបនេរៀបចំពរងយរបយករណ៍ចុងេរកយ សដីពីលទធផលសិកសរចួេហយី។ 

- បនចូលរមួវគគតរមង់ទិសសដីពី េសៀវេភែណនកំរអនុវតតគេរមង (PIM) គេរមងែបងែចក
ដីេដីមបសីងគមកិចចនិងករអភិវឌឍន៍េសដឋកិចចដំណក់កលទី៣។ 

៣.5រBរែកលមSលកTខណWៃន5ររស់េZរបស់សហគមន៍ជនបទ 

១.ករងរផគត់ផគង់ទឹកសអ តជនបទ 

• ករងរសងសង់អណតូ ងទឹកធន់នឹងករែរបរបួលអកសធតុ (េរបីរបស់ថវកិរកសួង) 

- បនសងសង់អណតូ ងសនប់ចំនួន០៨អណតូ ង សថិតេនៈ 
o  ឃុសុំខសនត រសុកេកះែញក ចំនួន ០៦ អណតូ ង 

o  ឃុអំរបួនេលី រសុកេកះែញក ចំនួន ០១ អណតូ ង 

o  ឃុពូំៃរជ រសុកេពរជដ ចំនួន ១អណតូ ង 

- បនសងសង់អងរតងទឹកេភលៀងចំនួន២៥អង ចំណុះ៤ែម៉រតគូប សថិតេនៈ 

o  ឃុែំសនមេនរមយ រសុកអូររងំ ចំនួន ១៦អង  

o  ឃុែំរសអំពូម រសុកេពរជដ ចំនួន ០៩អង  

• ករងរែថទ ំនិងជួសជុលអណតូ ងទឹកសអ តជនបទ 
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- បនចុះជួសជុលអណតូ ងសនប់ចំនួន ៨អណតូ ង េន ឃុសុំខសនត រសុកេកះែញក។ 

• ករងរបណតុ ះបណត លបេចចកេទសែថទជួំសជុលអណតូ ងទឹក និងអប់រពីំករេរបីរបស់ទឹក 

- បនចុះបណតុ ះបណត លបេចចកេទសែថទ ំនិងជួសជុលអណតូ ងទឹកេនជនបទដល់សហគមន៍
េរបីរបស់ទឹក បនចំនួន០៣វគគ េនឃុណំងឃលឹិក ឃុរំយ ៉រសុកេកះែញក និងឃុែំរសឈូក 
រសុកែកវសីម។ 

 

• ករងរចុះរសង់ទិននន័យទឹកសអ តជនបទ 

- ចុះេធវីបចចុបបននភពទិននន័យទឹកសអ ត េនរសុកែកវសីម េពរជដ េកះែញក និងរសុកអូររងំ។ 

• ករងរចូលរមួវគគបណតុ ះបណត ល និងសិកខ សលេផសងៗ 

- បនចូលរមួសិកខ សល សតីពី ករបូកសរុបលទធផលករងរែដលសេរមចបនកនុងឆន ២ំ០២១ 
និងេលីកទិសេដករងរបនត េលីវស័ិយផគត់ផគង់ទឹកសអ ត ករសំអត និងអនម័យជនបទ 
របស់នយកដឋ នផគត់ផគង់ទឹកជនបទ ៃនរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ។ 

- បនចូលរមួសិកខ សលបណដុ ះបណដ ល សដីពី របព័នធថវកិព័ត៌មនសមិទធកមមរបស់ រកសួង
អភិវឌឍន៍ជន។ 

- បនចូលរួមបណតុ ះបណត លសតីពី ែផនករសុវតថិភពទឹកជនបទ ែដលធននឹងអកសធតុ
េនេខតតរកេចះ។ 

- បនចូលរមួសិកខ សលសតីពីកររគប់រគងទិននន័យ ជំនន់េទ៣ (MIS III) សរមប់ករងរ

ទឹកសអ ត ករសមអ ត និងអនម័យជនបទ េនេខតតរពះវហិរ។ 
- ចូលរមួចរចរៃថលគេរមងទឹកសអ ត ឆន ២ំ០២២ (តមរបព័នធអនឡញ)។ 
- បនចូលរមួសិកខ សលសតីពីគេរមង WOBA ជមួយៃដគូកនុងវស័ិយ ទឹកសអ ត ករសមអ ត 
និងអនម័យជនបទ។ 

- បនចូលរមួអមដំេណីរគណៈរបតិភូ នយកដឋ នផគត់ផគង់ទឹក ចុះរតួតពិនិតយគេរមងអងរតង
ទឹកេភលៀង និងអណតូ ងសនប់ សថិតេនរសុកេកះែញក (ែផនករឆន ២ំ០២១)។ 

- បនចូលរមួកិចចរបជំុ េធវីបទបងហ ញែចករែំលកេមេរៀនបទពិេសធន៍ និងវឌឍនភព ៃនករ
អនុវតតែផនករសកមមភពបនតរបស់េខតត របស់រកុមករងរ WATSAN។ 

- បនចូលរមួកិចចរបជំុពិេរគះេយបល់សតីពី ករេរៀបចំែផនករយុទធសរសតថវកិ ឆន ២ំ០២៣-
២០២៥ និងថវកិព័ត៌មនសមិទធកមមឆន ២ំ០២៣ សរមប់វស័ិយផគត់ផគង់ទឹកសអ ត និងអន
ម័យជនបទ (តមរបព័នធ អនឡញ Zoom)។ 

- បនចូលរមួពិធីរបកសទទួលសគ ល់ េខតតៃរពែវងទទួលបនជ័យលភី ជេខតតបញច ប់ករបេនទ រ

បង់ពសវលពសកល (ODF) ។ 
- បនចូលរួមកនុងកមមវធីិ េវទិកែចករែំលកចំេណះដឹង និងបទពិេសធន៍េរកមរបធនបទ 
អនម័យកនុងបរសិថ នរបឈម។ 
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- បនចូលរួមសិកខ សលផសពវផស◌ាយ សតីពី 

លទធផលករវយតៃមលករបេរញជ ៀបភពធន់នឹងអកសធតុេនកនុងកមមវធីិទឹកសអ តនិងអន
ម័យ។ 

២.ករងរែថទសុំខភពជនបទ 

• ករងរសងសង់បងគន់អនម័យជនបទ 

- បនផតល់ សមភ រៈបដិភគបងគន់អនម័យ សរមប់សងសង់បងគន់រគួសរ ចំនួន១៥បងគន់ 

េនឃុសុំខសនត រសុកេកះែញក។ 

• ករងរផតល់សមភ រៈសមអ តអនម័យជូនរគួសររកីរក(ឧតតមេដយនយកដឋ នសុខភពជនបទ) 

- បនែចកសមភ រៈអនម័យដល់រគួសររកីរក ចំនួន៣.៥០០រគួសរ សថិតេនកនុងរកុង០១ និង
រសុកចំនួន០៤ ែដលមនសមភ រដូចជ៖ 

1. ធុងលងៃដ ៣.៥០០ធុង   
2. រ ៉ូបី៊េនភជ ប់ធុង ៣.៥០០ឈុត 
3. រកដសបិតេលីធុង ៣.៥០០សនលឹក  
4. េសៀវេភលងៃដ ៣.៥០០កបល 

5. រកដសផសពវផសយលងៃដA2 ចំនួន១.០០០ សនលឹក 

6. សបូ៊លងៃដ ៦០.០០០ដំុ 
 

• ករងរេលីកកមពស់ករផល ស់បតូរទមល ប់េអយមនកររស់េនសអ ត   និងអនម័យេនទីជនបទ 

- ផសពវផសយ និងអប់រសំហគមន៍ពីលកខខណឌ ៃនករស់េនសអ ត ចំនួន០១វគគ េនឃុែំសននេមរមយ 
រសុកអូររងំ។ 

- ចុះេធវីករអប់រផំសពវផសយដល់របជពលរដឋ េដីមបបីេងកនីសហគមន៍បញឈប់បេនទ របង់ពសវល

ពសកល(ODF) បនចំនួន ០៣វគគ ឃុដំក់ដ ំនិងឃុែំសនមេនរមយ រសុកអូររងំ។ 

• ករងរចូលរមួវគគបណតុ ះបណត ល និងសិកខ សលេផសងៗ 

- បនចូលរួមពិធីរបកស ទទួលសគ ល់េខតតសវ យេរៀង ែដលបនបញឈប់បេនទ បង់ពសវល
ពសកល េនេខតតសវ យេរៀង។ 

- បនចុះរសង់ទិននន័យបងគន់អនម័យ និងចុះតមដនសំភរៈែដលបនែចកជូនរបជពលរដឋ 
និងបនអប់រពីំរេបៀបលងសមអ តៃដ េនរសុកែកវសីម រសុកអូររងំ រសុកេពរជដ និងរសុក
េកះែញក។  

- បនចូលរមួកិចចរបជំុ េធវីបទបងហ ញែចករែំលកេមេរៀនបទពិេសធន៍និងវឌឍនភព ៃនករអនុវតត

ែផនករសកមមភពបនតរបស់េខតត េនកនុងកិចចរបជំុរបចែំខសីហ របស់រកុមករងរ WATSAN។ 

- បនចូលរមួកិចចរបជំុពិេរគះេយបល់សតីពី ករេរៀបចំែផនករយុទធសរសតថវកិ ឆន ២ំ០២៣-
២០២៥ និងថវកិព័ត៌មនសមិទធកមមឆន ២ំ០២៣ សរមប់វស័ិយផគត់ផគង់ទឹកសអ ត និងអនម័យ
ជនបទ (តមរបព័នធ អនឡញ)។ 
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- បនចូលរមួពិធីរបកសទទួលសគ ល់ េខតតៃរពែវងទទួលបនជ័យលភី ជេខតតបញច ប់ករបេនទ រ

បង់ពសវលពសកល (ODF) ។ 
- បនចូលរមួសិកខ សលផសពវផស◌ាយ សតីពី លទធផលករវយតៃមលករបេរញជ ៀបភពធន់នឹងអក
សធតុេនកនុងកមមវធីិទឹកសអ តនិងអនម័យ។ 

៤.ពិពិធកម̂សកម̂@ពេសដ̀កិចaជនបទ 

១.ករងរអភិវឌឍន៍សហគមន៍  

- បនេបីកវគគបណតុ ះបណត លពរងឹងសមតថភពគណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ (គ.អ.ភ) បន
ចំនួន ០៥វគគ ឃុែំរសរពះ ឃុែំរសខទុម ែរសឈូក ចុងផល ស់ េមម៉ង់ រសុកែកវសីម 

- បនចុះេធវីបចចុបបននភពគណៈកមម ធិកអភិវឌឍន៍ភូមិ (គ.អ.ភ) បនចំនួន ០៦វគគ សថិតេន 
ឃុរំយ ៉ណងឃលឹិក ែរសហុ៊យ សុខសនត ែរសសងគម អរបួនេលី រសុកេកះែញក។ 

២.ករងរអភិវឌឍន៍េសដឋកិចចជនបទ 

- បនរបមូលថវកិរបចែំខ មករ-ធនូ ឆន ២ំ០២២ ពីមរនតីរជករចំនួន៣រូប ែដលបនខចរីបក់ពី

គេរមង ឥណទនមរនតីរជករ េផញីេទអងគភពអនុវតតន៍គេរមងេខតតតបូងឃមុ។ំ 
៣.ករងរអភិវឌឍន៍ជនជតិេដីមភគតិច 

- បនចុះេរៀបចំកិចចរបជំុផសពវផសយពីេគលនេយបយជតិ សដីពី ករអភិវឌឍជនជតិេដីមភគតិច 
ចំនួន ០៦ភូមិ សថិតេនភូមិ អណតូ ងរកឡងឹ(ឃុែំសនមេនរមយ), ពូគង់ ែរសរពះ (ឃុែំរសរពះ), 

ែរសខទុម ែរសលវី អូរណ(ឃុែំរសខទុម) រសុកែកវសីម។ 

- របរពវទិវជនជតិេដីមភគតិច បនចំនួន ១េលីក េនឃុែំសនមេនរមយ រសុកអូររងំ។ 

- បនចុះេធវីបចចបបននភពគណកមម ធិករសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចពនង សថិតេនឃុសុំខសនដ 
រសុកេកះែញក។ 

- បនចូលរមួកមមវធីិវយតៃមលអតតសញញ ណសហគមន៍ចំនួន ០២ភូមិ គឺភូមិអណដូ ងរកឡងឹ ឃុែំសន

មេនរមយ រសុកអូររងំ និងភូមិអូររណ ឃុែំរសខទុម រសុកែកវសីម ែដលជភូមិទទួលបនករ
ចុះបញជ ីសហគមន៍ពីរកសួងមហៃផទមហៃផទ និងជភូមិែដលទទួលបនប័ណណកមមសិទធិសមូហ
ភពរចួរល់។ 

- បនចូលរួមរបជំុសដីពីរបជំុពិភកស សរមបសរមួល េលីនីតិវធីិៃនករវយតៃមលអតតសញញ ណ

សហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច ចំនួន ១២ភូមិ េនកនុងេខតតមណឌ លគិរ។ី 

- បនចូលរមួកិចចរបជំុសដីពី ករអភិរកស និងអភិវឌឍន៍ជនជតិេដីមភគតិច របចឆំមសទី១ ឆន ំ
២០២២ ជមួយនយកដឋ នជនជតិភគតិច េនទីសដីកររកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ។ 

- បនចូលរមួកិចចរបជំុជំនួបពិភកសករងរ សដីពី កិចចដំេណីរករេសនសំុីទទួលសគ ល់អតតសញញ ណ 

សហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចទងំ៦ ែដលេនេសសសល់ពីឆន ចំស់ ជមួយនយកដឋ ន
ជនជតិភគតិច េនសលរបជំុមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតត។ 

- បនចូលរមួកមមចិធីអបអរសទរ ទិវអនតរជតិជនជតិេដីមភគតិចពិភពេលកេលីកទី២៨ និង
ទី១៨េនកមពុជ ែដលរបរពឹតតេទ េនេខតតរកេចះ។  
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- បនចូលរមួកិចចរបជំុ បូកសរុបលទធផលករងរអភិរកស និងអភិវឌឍន៍ជនជតិេដីមភគតិច ៩ែខ 

ឆន ២ំ០២២ និងបូកសរុបលទធផលករងរ ជមួយអងគករៃដគូអភិវឌឍន៍ របស់នយកដឋ នជនជតិ
ភគតិច និងេលីកទិសេដករងរឆន ២ំ០២៣ េនទីសដីកររកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ។ 

II. បbc/បឈម  

- ចំនួនរកបខ័ណឌ មរនតីរជករមនករខវះខតយ៉ងខល ងំ សរមប់បំេរកីរងរេនកនុងមនទីរ។ 
- ថវកិែដលថន ក់ជតិបនផតល់ឱយមិនរគប់តមតំរូវករសរមប់យកមកអនុវតតន៍េនថន ក់មូលដឋ ន។ 
- បញហ េរគះធមមជតិេនរដូវវសស មនេភលៀងធល ក់េរចីន ែដលេធវីឱយសកមមភពករងរមួយចំនួន 
រតូវផអ កដំេណីរករមួយរយៈសិន ។ 

- តំបន់មួយចំនួនេនខវះខត ផលូវ សព ន លូ ទឹកសអ ត និងបងគន់អនម័យ។ 
- ខវះករចូលរមួែថទផំលូវ អណតូ ងទឹក រសះទឹក និងខវះករយល់ដឹងពីអនម័យេនតមជនបទ 
- ភពរកីរក គឺជឧបសគគចំបងកនុងករជរមុញករសងសង់បងគន់េនកនុងសហគមន៍។ 
- សហគមន៍មួយចំនួន េនែតពឹងែផអកេលីជំនួយទងំរសុង េដីមបសីងសង់បងគន់ េបីេទះជ

ពួកគត់ មនករយល់ដឹងពីសរៈសំខន់ៃនករសងសង់បងគន់ក៏េដយ។ 
- ករចូលរមួរបស់អជញ ធរែដនដីឃុ/ំសងក ត់ និងថន ក់ភូមិេនមនករមិត។ 

III. ទិសេe5រBរfgំ ២០២៣ 

១.5រព/ងឹង:;ប័ន និងក:ងសមត?@ព 

 ១.ករងររដឋបល និងកិចចករទូេទ 

- សរមបសរមួលរល់លិខិតេចញ-ចូល និងែបងែចកតមថនុរកមរដឋបល។ 
- េធវីកំណត់បងហ ញជូនថន ក់ដឹកន ំពិនិតយសេរមច និងរជបជព័ត៌មន។ 
- រគប់រគង រកសទុកនូវរល់លិខិតសន មពក់ព័នធនឹងករងររដឋបល បុគគលិក េបៀវតស អនុរកឹតយ។
របកស េសចកតីសេរមច សរចរ របស់រកសួង និងរជរដឋ ភិបល។ 

 ២.ករងរបណតុ ះបណត ល និង រសវរជវ  

- េរៀបចំរបយករណ៍មរនតីចូលរមួកររបជំុ និងសិកខ សលជេរៀងរល់ែខ ជូនថន ក់ដឹកនមំនទីរ 
និងេផញីេទរកសួង។ 

- េរៀបចំេធវីែផនករយុទធសរសតថវកិសរមប់ករយិល័យ។ 

 ៣.ែផនកែផនករ និងសថិតិ 

- េធវីរបយករណ៍របចែំខ រតីមស ឆមស ៩ែខ របចឆំន ឱំយបនេទៀងទត់។ 
- េរៀបចំែផនករថវកិឆន ២ំ០២៣ ែផនករយុទធសរសត ែផនករ៥ឆន  ំកនុងវស័ិយអភិវឌឍន៍ជនបទ។ 
- តមដន និងវយតៃមលេលីករអនុវតតគេរមងែផនករ និងសកមមភពរបស់ករយិល័យ 
ជំនញេរកមឱវទ។ 

- េរៀបចំខលមឹសរសរមប់សននិបតបូកសរុបរបចឆំន  ំនិងសិកខ សលេផសងៗ។ 
 ៤.ែផនកផគត់ផគង់ និង ហរិញញវតថុ  

- េរៀបចំឯកសរសរមបសរមួលជំពូកថវកិ និងរល់ករចំណយរបស់មនទីរ។ 
- េរៀបចំេលីកគេរមងថវកិរបស់មនទីរ សរមប់រទរទង់របតិបតតិកររបស់អងគភព។ 
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- េរៀបចំសំេណីថវកិ និងរបយករណ៍ចំណូលចំណយ។ 

- កសងែផនករចំណូលចំណយតមចបប់ហរិញញវតថុ។ 
- េបីកផតល់េបៀវតសរបចែំខជូនមរនតីរជករ។ 

៣-ករងរសវនកមម  

- បនតកិចចសហរបតិបតតិករ ជមួយរកុមករងរសវនកមមៃផទកនុង។ 

៤-ករងរអធិករកិចច 

- បនតកិចចសហរបតិបតតិករ ជមួយរកុមករងរអធិករកិចច។  
២.5រBរអភិវឌGHន៍េហJKរចLសមM័ន-រូបវន% និងគមLគមន៍ 

ែផនករសកមមភព សូចនករ ទីតងំភូមិសរសតអនុវតតន៍ 

១.សងសង់ផលូវេបតុង១ែខស ទទឹង៧ម និងលូរបអប់អបផលូវេបតុង  ១៥០ម ភូមិសវ យេចក សងក ត់សុខដុម 

២.ជួសជុលផលូវលបយថមភនំ៣ែខស ទទឹង៦m និងលូមូល៦កែនលង ៨.០០០ម 

 ឃុែំរសហុ៊យ រសុកេកះែញក 
 ឃុចុំងផល ស់ រសុកែកវសីម 

ឃុពូំៃរជ េពរជដ 

៣.រប់ចំនួនចរចរយនយនតេលីផលូវជនបទ ១០ែខស ទូទងំេខតតមណឌ លគិរ ី

៣.5រBរែកលមSលកTខណWៃន5ររស់េZរបស់សហគមន៍ជនបទ 

ែផនករសកមមភព សូចនករ ទីតងំភូមិសរសតអនុវតតន៍ 

១.ករផសពវផសយ និងអប់រសំហគមន៍ពីលកខខណឌ ៃនកររស់េនសអ ត ៥វគគ 
ឃុេំមម៉ង់ និងឃុចុំងផល ស់ 

(រសុកែកវសីម) 

២.បេងកីនសហគមន៍បញឈប់បេនទ របង់ពសវលពសកល(ODF) ៨វគគ 
ឃុដំក់ដ ំឃុែំសនមេនរមយ 

(រសុកអូររងំ) និង   
ឃុែំរសសងគម(រសុកេកះែញក) 

៣.របរពវទិវលងសមអ តៃដពិភពេលកតមេខតត ១េលីក ឃុសុំខសនត 

៤.ផសពវផសយករេរបីរបស់ បរេិភគទឹកសអ តសុវតថិភព ៦វគគ 
ឃុអំរបួន ឃុសុំខសនត និង

ឃុែំរសសងកម(រសុកេកះែញក) 

៥.ករសងសង់បងគន់អនម័យ/បដិភគអនម័យ ២៥បងគន់ ឃុអំរបួនេលី រសុកេកះែញក 

៦.ករងរែថទនិំងជួសជុលអណតូ ងទឹក ១០អណតូ ង រសុកែកវសីម 

៤.ពិពិធកម̂សកម̂@ពេសដ̀កិចaជនបទ 

ែផនករសកមមភព សូចនករ ទីតងំភូមិសរសតអនុវតតន៍ 

១.ផសពវផសយពីេគលនេយបយជតិសតីពី ករអភិវឌឍន៍ជនជតិេដីមភគតិច ១៥០ម 

ឃុរំយ ៉ណងឃលិិក ែរសហុ៊យ 
សុខសនត អរបួន ែរសសងគម 
បូ៊រស ែរសអំពូម រកង់េតះ 

ដក់ដ ំ
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២.របរពវទិវជនជតិេដីមភគតិច ១េលីក ឃុែំរសរពះ រសុកែកវសីម 

IV. 5រសនjិJKន 
 លទធផលែដលសេរមចបនកនុងឆន ២ំ០២២ ខងេលីេនះ អរស័យេដយមនករដឹកនដ៏ំខពង់

ខពស់ពី ឯកឧត%មបណWិតស@mរGnរដ̀មoន%ី រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ និងករជួយែផនកបេចចកេទស 

ពីថន ក់ដឹកនរំកសួង មរនតីរគប់នយកដឋ នជំនញ ករដឹកនពីំសំណក់ ឯកឧត%មអភិ0លេខត% 

ពិេសសករខិតខំរបឹងែរបងយកចិតតទុកដក់របស់ថន ក់ដឹកនមំនទីរ មរនតីជំនញេរកមឱវទ េដយមនករ
សហរបតិបតតិករជមួយអជញ ធរមូលដឋ នរគប់លំដប់ថន ក់ បនអនុវតតន៍ករងររបកបេដយរបសិទធិភពនូវ
តួនទីភរកិចចរបស់ខលួន េដីមបបំីេរេីសវសធរណៈជូនរបជពលរដឋទូេទរមួមនៈ ករែកលមអរេហដឋ រចន
សមព័នធរូបវន័តជនបទ ករេរៀបចំបញជ ីសរេពីភណឌ ផលូវជនបទ ករកសង និងជួសជុលរបព័នធផគត់ផគង់ទឹកសអ ត 
ករេលីកកមពស់អនម័យ ករផតល់បដិភគសងសង់បងគន់អនម័យ ករអភិវឌឍសហគមន៍ ករចងរកង

សហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច...។ េនះសរបញជ ក់ឱយេឃញីថ ករខិតខំរបឹងែរបងរបស់មនទីរពិតជបន
ជួយេលីកកមពស់ករមិតជីវភពរបស់របជជនេនជនបទ ឱយមនជីវភពកន់ែតរបេសីរេឡងី កត់បនថយ
ភពរកីរកេនទីជនបទពិតរបកដែមន។ 

ដូចេនះលទធផលករងរកនុងឆន ២ំ០២២ គឺជឧបករណ៍សរមប់វស់ែវងទំហកំរងរ និងថវកិ 

េធៀបេទនឹងសូចនករទងំឡយ ែដលបនកំណត់រចួជេរសចេនកនុងែផនករឆន  ំ និងែផនករអភិវឌឍន៍
ជតិ និងេធវីឱយមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតមណឌ លគិរ ីអចរគប់រគងបននូវទំហចំំណូល និងចំណយ
ថវកិកនុងរយៈេពលមួយឆន េំនះ។ 

 
  


