
 
 
 
 

 
រ"យ$រណ៍លទ)ផល$រ+រ,-ំ២០២២ និងេលើកទិសេ9$រ+រ,-ំ២០២៣  

របស់អភិវឌABន៍ជនបទ េខតFឧតFរHនជ័យ 

 

េសចកFីេផFើម  

េខតតឧតតរមនជ័យ សថិតេនទិសឧតតរៃនរពះរជណចរកកមពុជ មនចមង យរបមណជ ៤៤៧ គ.ម 
ពីរជធនីភនំេពញ មនៃផទដីសរុបចំនួន ៦,៨៤០.៩៦ គ.ម២។ មនរពំរបទល់ខងេកីតជប់េខតតរពះវហិរ 

ខងលិចជប់េខតតបនទ យមនជ័យ ខងតបូងជប់េខតតេសៀមរប និងខងេជីងរបែវង ២២៤ គ.ម ជប់
េខតតសីុសេកត េខតតបុររីងំ និងេខតតសុរនិ របេទសៃថ។ េខតតមនរសុកចំនួន ៤ និងរកុង ១ គឺរសុកអនលង់ែវង 
រតពងំរបសទ ចុងកល់ បនទ យអំពិល និងរកុងសំេរង មនឃុចំំនួន ១៩  សងក ត់ចំនួន ៥ និងភូមិ
ចំនួន៣០៤ភូមិ មនរបជពលរដឋចំនួន៥៧ ២៣៩ រគួសរ និងមនរបជជនសរុប២៤១,៩៨៦ នក់។ 
េខតតឧតតរមនជ័យ មនរបជជនរបមណជ ៨០ ភគរយ ជកសិករ ៨ ភគរយ ជអជីវករ និង ១២ 

ភគរយ ជមរនតីរជករ និងកងកមល ងំរបដប់អវុធ។ 

កនុងរយៈេពល០១ឆន  ំ(២០២២) េនះ មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ េខតតឧតតរមនជ័យ បនទទួលករ
គរំទពីរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ និងៃដគូអភិវឌឍននសរមប់ករអភិវឌឍេនមូលដឋ នេដយសេរមច
បនលទធផលជេរចីនដូចខងេរកម៖  

I. សមិទ)ផលសេOមច"ន  

១.$រពOងឹងSTប័ន និងកSងសមតUVព  

 ក.ករងររដឋបល និងបុគគលិក  

គិតរតឹមែខធនូ ឆន ២ំ០២២ មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតឧតតរមនជ័យ មនមរនតីរជករសរុបចំនួន 
២០រូប រសតីចំនួន០១រូប និងមរនតីជប់កិចចសនយចំនួន ០១រូប រមួមន៖ របធនមនទីរ ០១រូប អនុរបធន
មនទីរ ០៣រូប របធនករយិល័យថន ក់មនទីរចំនួន ០៩រូប អនុរបធនករយិល័យថន ក់មនទីរចំនួន ០៦រូប 
មរនតកីរយិល័យថន ក់មនទីរចំនួន ០១រូប និងមរនតីជប់កិចចសនយចំនួន០១រូប កនុងេនះមនមរនតីរជករ 

០១រូប ចូលនិវតតន៍។ មនទីរបនេចញលិខិតេទបណត អងគភពននចំនួន ១៥៧ លិខិត លិខិតពក់ព័នធ
សថ នភពមរនតីរជករ ចំនួន ១៥៨ លិខិត លិខិតេចញទូេទ ចំនួន ១២ លិខិត និងលិខិតេចញេទ
រកសួង និងបណត អងគភពននេរកមឱវទមនទីរ ចំនួន ៥០ លិខិត។  

  មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ េខតតឧតតរមនជ័យ បនអនុវតតន៍ករចុះវតតមនរបស់មរនតីជរបចៃំថង និង
បនេរៀបចំរបយករណ៍សតីពីកររគប់រគងវតតមនរបចសំបត ហ៍ របចែំខ និងរបចឆំន ជូំននយកដឋ នរដឋបល 
និងបុគគលិកបនទន់េពលេវល និងមនករទទួលខុសរតូវ។ 



ខ. ករងរែផនករ 

- បនេរៀបចំែផនករយុទធសរសតថវកិ ឆន ២ំ០២៣-២០២៥ េផញីេទរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ  
- បនេរៀបចំែផនករថវកិឆន ២ំ០២៣  
- បនេរៀបចំកសងែផនករកមមវធីិវនិិេយគបីឆន រំកិំលេខតត ឆន ២ំ០២៣-២០២៥ 
- បនេរៀបចំបូកសរុប និងេធវីរបយករណ៍សតីពីវឌឍនភពរយៈេពល០៥ឆន រំបស់មនទីរ 
- បនបូកសរុប និងេធវីរបយករណ៍សតីពីវឌឍនភពរបស់មនទីរ របចែំខ របចរំតីមស របចំ

ឆមស និងរបចឆំន បំនេទៀងទត់។ 
 គ. ករងរផគត់ផគង់ និងហរិញញវតថុ 

ជំពូក 
បរយិយ

សកមមភព 
សថ នភពឥណទន ចំណយឥណទន សមតុលយ 

៦០ ករទិញ ១២៨,៩០០,០០០ ១១៨,០៤៩,៧០០ ៩,៩៥០,៣០០ 

៦១ េសវខងេរក ១,៣៥៧,៩០០,០០០ ១,៣៣៤,៦៣២,០០០ ២៣,២៦៨,០០០ 

៦៣ ពនធ និងអករ ៦,០០០,០០០ ១,៦០០,០០០ ៤,៤០០,០០០ 

៦៤ បនទុកបុគគលិក ៣៩៦,៧០០,០០០ ៣៥៧,៦២៧,៥០០ ៣៩,០៧២,៥០០ 

សរុបរមួ ១,៨៨៨,៦០០,០០០ ១,៨១១,៩០៩,២០០ ៧៦,៦៩០,៨០០ 
 

- បនេរៀបចំតរងេរបៀបេធៀបរទពយសមបតតិរដឋេកីនេឡងី ថយចុះរបស់មនទីរអភិវឌឍន៍ជនទ

េខតតឧតតរមនជ័យ សរមប់ឆន ២ំ០២២ 
- េធវីរបយករណ៍ចំណូល ចំណយរបចរំតីមស ឆមស និងរបចឆំន  ំ
- បនបែងវរបក់េបៀវតស និងរបក់េបសកកមមរបស់មរនតីរជករេទតមរបព័នធធនគរ 
- បនេធវីរបយករណ៍េបីករបក់េបៀវតសរបស់មរនតីរជករកនុងមនទីររបចែំខ េទរកសួងបន
ទន់េពលេវល។ 

ង. ករងរសវនកមម 

- រកុមករងរសវនកមមបនចុះេធវីអធិករកិចចេលីកររគប់រគង និងករអនុវតតន៍ចំណូលចំណយ
ថវកិរដឋ ថវកិរេបីកផដល់ពីរកសួងសមី ថវកិរបដិភគ  និងករគប់រគងរទពយសមបតតិរដឋ រមួមន ៖ 
- គណៈរបតិភូ រកសួងេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ  

- គណៈរបតិភូ អជញ ធរសវនកមមជតិ 
- គណៈរបតិភូ សវនកមមលទធកមម  
- សវនកមមផទកនុងរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ។ 

២.$រ+រអភិវឌABេហXYរចZសម[័ន)រូបវនF និងគមZគមន៍ 

ក.ករងរែថទផំលូវជនបទ និងសំណង់សិលបករយ 

- ជួសជុលផលូវែថទលំកខណៈខួបចំនួន០២ែខស របែវង ២៤.២ គ.ម េនភូមិេគល ឃុរំកសងំ 

រសុកចុងកល់ និងឃុលំំទង រសុកអនលង់ែវង សរមចលទធផលបន១០០%។ 



- ជួសជុលផលូវរកលរគួសរកហមអនតរគមន៍បនទ ន់ ចំនួន០២ែខស របែវង ៤.៥ គ.ម សថិតេន 

រកុងសំេរង និងរសុកចុងកល់ សេរមចបនលទធផលបន១០០%។ 
- ជួសជុលផលូវរកលរគួសរកហមែថទរំបចចំំនួន ១៣ ែខស របែវង ១២៣.២ គ.ម សថិតេន
រកុងសំេរង រសុកងកល់ រសុកបនទ យអំពិល រសុកអនលង់ែវង និងរសុករតពងំរបសទ 
សេរមចបនលទធផលបន១០០%។ 

ខ. ករងរជួសជុលផលូវជនបទ និងសំណង់សិលបករយ 

- ជួសជុលផលូវរកលរគួសរកហមចំនួន០១ែខស របែវង ១២គ.ម េនភូមិេពធ�ចស់ដល់ភូមិ
សំេរងទ ឃុេំបង រសុកបនទ យអំពិល េខតតឧតតរមនជ័យ លទធផលសេរមចបន១០០%។ 

៣.$រ+រែកលម_លក̀ខណaៃន$ររស់េcរបស់សហគមន៍ជនបទ 

 ក.ករងរសងសង់អណតូ ងទឹកធន់នឹងករែរបរបួលអកសធតុ  

- សងសង់អណតូ ងសនប់អរហវេីដវ (Afridev) បនចំនួន ១២ អណតូ ង សថិតេន រកុងសំេរង 
និងរសុកចុងកល់ សេរមចលទធផលបន១០០%។ 

ខ. ករងរសងសង់បងគន់អនម័យជនបទ 

- បនឧបតថមភធនផតល់សមភ រៈបងគន់អនម័យជូនរគួសររកីរក ចំនួន១៨៣ បងគន់ សថិតេនឃុំ
ចុងកល់ រសុកចុងកល់ សេរមចលទធផល១០០%។ 

- បនឧបតថមភធនផតស់សមភ រៈបដិភគបងគន់អនម័យ ជូនរគួសររកីរកចំនួន ៥០ បងគន់ េន
ភូមិកំណប់ សងក ត់បនសយរក់ រកុងសំេរង សេរមចលទធផល១០០%។ 

គ.ករងរអភិវឌឍន៍សហគមន៍ជនបទ 

- ចុះបណតុ ះបណត លគណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ (គ.អ.ភ) សតីពីែផនករសកមមភពអភិវឌឍន៍
ភូមិ ចំនួន០៣វគគ េនឃុេំបង រសុកបនទ យអំពិល េខតតឧតតរមនជ័យ។ 

៤.ពិពិធកមfសកមfVពេសដhកិចiជនបទ 

 ក.ករងរេលីកកមពស់កំេណីនេសដឋកិចចរគួសរេនជនបទ 

- របមូលរបក់កមចីបង់រេំលះសរមប់មរនតីរជករចំនួន ០៧ រូប របចែំខ ជូនេទមនទីរអភិវឌឍន៍

ជនេខតតតបូងឃមុ។ំ 
 ខ.ករងរអភិវឌឍន៍សហគមន៍ 

- ករយិល័យអភិវឌឍន៍សហគមន៍ បនចុះេបីកវគគបណតុ ះបណត លសតីពីករកសងែផនករ
អភិវឌឍន៍ភូមិ ដល់គណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ ចំនួន០២វគគ មនសិករកមចូលរមួសរុប

ចំនួន៤០នក់ រសី១៦ នក់ េនឃុេំបង រសុកបនទ យអំពិល។ 
៥.សមិទ)ិផលៃន$រអនុវតFគេOHង និងកមfវិធីសហOបតិបតFិ$រ 

 ក. ករងរសហរបតិបតតិករជមួយគេរមងៃដគូរអនតរជតិ 

- គេរមងកមមវធីិអភិវឌឍន៍ែផនកផគត់ផគង់េសវកមមទឹកសអ ត និងអនម័យជនបទជំហន៣ មន
ដូចខងេរកម៖ 

- សងសង់អណតូ ងសនប់ចំនួន៩៥អណតូ ង េនឃុអំំពិល រសុកបនទ យអំពិល សេរមចលទធ
ផល ១០០%។ 



- សងសង់រសះសហគមន៍ចំនួន០៨ រសះ េនឃុអំំពិល រសុកបនទ យអំពិល សេរមចលទធ

ផលបន១០០%។ 
- សងសង់អងរតងទឹកេភលៀងចំនួន០៩ អង េនឃុអំំពិល រសុកបនទ យអំពិល សេរមច
លទធផល បន១០០%។ 

- សងសង់បងគន់តមរគួសររកីរក ចំនួន២៥៩បងគន់ េនឃុអំំពិល រសុកបនទ យអំពិល 
សេរមចលទធផល បន១០០%។ 

- ផតល់ពងរតងទឹកេភលៀង ចំនួន៧៦ពង េនឃុអំំពិល រសុកបនទ យអំពិល សេរមចលទធផល 
បន១០០%។ 

II. បlmOបឈម  

- របជជនបទពំុទន់របតិបតតិបនលអេនេឡយីេលីករែថទសុំខភពអនម័យ 
- របជជនបទរកីរកមួយចំនួនពំុទន់មនបងគន់អនម័យេរបីរបស់ 
- របជជនបទពំុទន់មនទឹកសអ តេរបីរបស់រគប់រគន់ 
- ករអភិវឌឍេហដឋ រចនសមព័នធរូបវន័ត និងគមនគមន៍ ពំុទន់េឆលីយតបបនតមតំរូវករចបំច់
េនមូលដឋ ន 

- សមតថភពជំនញ បទពិេសធន៍ និងចំេណះដឹងរបស់មរនតីរជកររបស់មនទីរមួយចំនួននូវមន
ករមិត មិនទន់បនេឆលីយតបេទនឹងកំែណទរមង់េលីរគប់វស័ិយអភិវឌឍន៍ជនបទ 

- ខវះមរនតីបំេពញករងរ 
- សថ នភពរកីរលដលៃនជមងឺកូវដី១៩ បនបងអ ក់េលបឿនដល់ករងរអភិវឌឍន៍េនតំបន់ជនបទ។ 

III. ទិសេ9$រ+រ,-ំ២០២២ 

 ១.$រពOងឹងSTប័ន និងកSងសមតUVព 

ក. ករងររដឋបល និងបុគគលិក 

- វតតមនជរបចៃំថង និងមនវធិនករចបស់លស់ចំេពះមរនតីែដលអវតតមន 
- េរៀបចំ និងទុកដក់ឯកសរកនុងករយិល័យរដឋបលឱយមនរេបៀបរបរយ និងងយរសួល 
- ពិនិតយករដំេឡងីថន ក់ជូនមរនតីរជកររសបតមេគលករណ៍ែណនរំបស់រកសួង 
- បនតេរៀបចំករេលីកទុកចិតតមរនតីតមរយៈករផតល់តួនទី និងេរគឿងឥសសរយិយសរបចឆំន ំ
ចំេពះមរនតីរជករណែដលបនខិតខំ និងអនុវតតតួនទីភរកិចចលអជងេគ 

ខ. ករងរបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ និងអប់រផំសពវផសយ ដល់មរនតីរជករ 
- បនតេរៀបចំរបយករណ៍បណតុ ះបណត ល និងសិកខ សលរបចែំខ  រតីមស ឆមស និងរបចំ
ឆន  ំេទនយកដឋ នបណតុ ះបណត ល និងរសវរជវ។ 

គ. ករងរែផនករ 

- បនតចូលរមួេរៀបចំែផនករ និងតមដនករអនុវតតែផនករេអយមនរបសិទធភព 
- បនេរៀបចំែផនករយុទធសរសតថវកិ ឆន  ំ២០២៤-២០២៦  
- បនេរៀបចំែផនករថវកិឆន ២ំ០២៤ េផញីេទរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ  



- បនតេរៀបចំបូកសរុបរបយករណ៍វឌឍនភពរបស់មនទីរសតីពីករអនុវតតសកមមភព ជរបចែំខ 

របចរំតីមស របចឆំមស និងរបចឆំន  ំ
- បនតករេរៀបចំែផនករវនិិេយគបីឆន រំកិំលជូនរដឋបលេខតតឧតតរមនជ័យ។ 

ឃ. ករងរផគត់ផគង់ និងហរិញញវតថុ 

- បនតេរៀបចំ និងសរមបសរមួលជំពូកថវកិ និងរល់ករចំណយរបស់មនទីរេអយមនរបសិទធ
ភពខពស់ និងករទទួលខុសរតូវ 

- បនតរតួតពិនិតយបញជ ីចំណូលចំណយរតឹមរតូវតមទរមង់ែបបបទគណេនយយ 
- បនតេលីកគេរមងថវកិរបស់មនទីរ េធវីកមមវធីិចំណយ និងតមដនរលឹំកពីកររបតិបតតិករ 
- បនតផគត់ផគង់ែផនកសំភរៈជូនដល់បណត ករយិល័យចំណុះមនទីរ 
- បនតរគប់រគងែបងែចកសំភរៈ និងមេធយបយដឹកជញជូ ន 
- បនតេរៀបចំសំេណីថវកិ និងរបយករណ៍ចំណូលចំណយ 
- បនតរគប់រគងចលនរទពយ អចលនរទពយ សននិធិសមភ រៈ និងេធវីបញជ ីសរេពីភ័ណឌ  
- បនតេធវីកមមវធីិែបងែចកថវកិ េរបងឥនធនៈ េរគឿងបនល ស់សរមប់យនយនតរបស់រដឋ 
- បនតរគប់រគងជួសជុលសមភ រៈ និងបរកិខ របស់មនទីរ។ 

 ២.$រ+រអភិវឌABេហXYរចZសម[័ន)រូបវនF និងគមZគមន៍ 

ក. ករងរែថទផំលូវជនបទ និងសំណង់សិលបករយ 

- បនតជួសជុលផលូវរកលរគួសរកហមចំនួន ០១ែខស មនរបែវង ១២ គ.ម េនបត់េថក  ឃុំ

ចុងកល់ រសុកចុងកល់ េខតតឧតតរមនជ័យ។  
 ៣.$រ+រែកលម_លក̀ខណaៃន$ររស់េcរបស់សហគមន៍ជនបទ 

ក. ករងរសងសង់អណតូ ងទឹកធន់នឹងករែរបរបួលអកសធតុ 

- បនតសងសង់អណតូ ងសនប់អរហវេីដវ (Afridev) ចំនួន  អណតូ ០៩ អណតូ ង  េនរសុកចុងកល 
រសុកអនលង់ែវង និងរសុករតពងំរបសទ។ 

ខ. ករងរសងសង់ និងសត របព័នធេរសចរសពខន តតូច 

- បនតសងសង់រសះសហគមន៍០១កែនលង េនភូមិមេនរមយែសនជ័យ ឃុេំគកខពស់ រសុកបនទ យ
អំពិល េខតតឧតតរមនជ័យ។ 

គ. ករងរសងសង់បងគន់អនម័យជនបទ 

- បនឧបតថមភធនផតល់សមភ រៈបងគន់អនម័យជូនរគួសររកីរក ចំនួន១៩០ បងគន់ សថិតេនឃុំ

េគកខពស់ រសុកបនទ យអំពិល េខតតឧតតរមនជ័យ។ 
 ៤.ពិពិធកមfសកមfVពេសដhកិចiជនបទ 

ក. ករងរេលីកកមពស់ និងបេងកីតមុខរបរេនជនបទ 

- បនតចុះសិកសទីតងំភូមិសរសតេដីមបេីរៀបចំសំេណីគេរមងសងសង់ផសរជនបទ 
- បនតេធវីកិចចសហករលអជមួយសថ ប័ន អងគករៃដគូេអយបនលអ េលីករងរេលីកកមពស់ និង
ជួយរកទីផសរជូនរបជពលរដឋ។ 



ខ. ករងរអភិវឌឍ និងអភិរកសជនជតិេដីមភគតិច 

• បនតចុះរសង់ទិននន័យ និងេធវីបចចុបបនននភពចំនួនជនជតិេដីមភគតិចេនតមភូមិ ឃុ ំ

• បនតខិតខំែសវងរកករគរំទអងគករៃដគូ េដីមបកីរងរអភិវឌឍន៍ និងអភិរកសជនជតិេដីមភគតិច។ 

 ៥.សមិទ)ិផលៃន$រអនុវតFគេOHង និងកមfវិធីសហOបតិបតFិ$រ 

 ក. ករងរសហរបតិបតតិករជមួយរកសួង-សថ ប័ន និងអងគករៃដគូរជតិ 

• បនតេធវីកិចចសហករលអជមួយអងគករ Samaritan’s Puse អងគករ Fh Cambodia អងគករ 
ទឹកសអ ត ១០០១  និងខិតខំពរងីកករទំនក់ទំនងេទអងគករេផសងៗេដីមបជួីយគរំទដល់
ករអភិវឌឍន៍មូលដឋ ន។ 

 ខ. ករងរសហរបតិបតតិករជមួយគេរមងៃដគូរអនតរជតិ 

• ខិតខំបនតករែសវងរកអងគករៃដគូអនតរជតិេដីមបជួីយគរំទដល់ករសថ បនផលូវជនបទ ករងរ
េលីកកមពស់អនម័យជនបទ ករងរផគត់ផគង់ទឹកជនបទ និងករេផសងៗេទៀតែដលទក់ទង
នឹងវស័ិយអភិវឌឍន៍ជនបទ។ 

IV.េសចកFីសនpិXYន 

 មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ េខតតឧតតរមនជ័យ បេងកីនករយកចិតតទុកដក់បំេពញករងររបកបេដយ
េជគជ័យតមែផនករែដលបនេរគង និងបននមំកនូវករែរបរបួលជវជិជមន អំពីសថ នភពជីវភពរស់

េនេដយសុខដុមរមនរបស់បងបអូនរបជពលរដឋេនជនបទ រមួមនសមិទធផលជេរចីនែដលរជរដឋ ភិបល 
ផតល់ជូនតមរយៈរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ ជូនមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ េដីមបអីភិវឌឍន៍េនមូលដឋ នដូចជ៖ 
ផលូវជនបទ សព ន លូរគប់របេភទ ផតល់សមភ រៈសងសង់បងគន់អនម័យ អប់រសុំខភពអនម័យ ករផគត់
ផគង់ទឹកសអ ត ែដលជរគឹះដ៏មនសរៈសំខន់បងកលកខណៈងយរសួលដល់របជពលរដឋ រស់េនរបកប

េដយសុខដុមរមន និងសុភមងគល។  
 េរកមករដឹកនដ៏ំរតឹមរតូវរបកបេដយករយកចិតតទុកដក់ខពស់របស់ ឯកឧតFមបណaិត

សVrរAs អុ៊ក uvបុ៊ន រដឋមរនតីរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ និងករជួយគរំទទងំែផនកបេចចកេទសពីថន ក់

ដឹកនរំកសួង នយកដឋ នជំនញ ថន ក់ដឹកនេំខតត ថន ក់ដឹកនមំនទីរ និងមរនតីរជករៃនមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ
េខតត េធវីឲយែផនករថវកិឆន ២ំ០២៣ ែដលរតូវបនេរៀបចំេឡងីមនលកខណៈរគប់រជុងេរជយ។  ថន ក់ដឹកនំ

មនទីរ និងមរនតីរគប់ជំនញ េរកមឱវទបនតខិតខំរបឹងែរបងយកចិតតទុកដក់រមួសហរបតិបតតិករ ជមួយ
អជញ ធរមូលដឋ នរគប់លំដប់ថន ក់ សថ ប័នពក់ព័នធ ៃដគូអភិវឌឍន៍ និងែផនកឯកជន ចូលរមួអនុវតតរបកប
េដយរបសិទធភពតមតួនទីភរកិចចរបស់ខលួន េដីមបរីមួចំែណកកសងមូលដឋ នរគឹះសងគមជនបទសីុវល័ីយ 
េនេពលអនគតខងមុខរសបតមេគលនយបលរបស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ ក៏ដូចជកររមួចំែណក

កត់បនថយភពរកីរករបស់របជពលរដឋជនបទ រសបតមេគលនេយបយរបស់រជរដឋ ភិបលកមពុជ។ 
 លទធផលយ៉ងេរចីនកនុងឆន ២ំ០២២េនះ គឺពិតជករឆលុះបញច ងំយ៉ងចបស់លស់ពីករយកចិតត

ទុកដក់ខពស់ និងផតល់អនុសសន៍ដឹកនលំអៗ ពីថន ក់ដឹកនរំកសួង េរកមករដឹកនេំដយ ឯកឧតFម

បណaិតសVrរAs អុ៊ក uvបុ៊ន រដឋមរនតីរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ និងមនករដឹកន ំនិងសរមបសរមួល

ផទ ល់ពីេលករបធនមនទីរ ថន ក់ដឹកនមំនទីរ របកេដយេដយករទទួលខុសរតូវខពស់។ ដូេចនះមនទីរអភិវឌឍន៍



ជនបទេខតតឧតតរមនជ័យ នឹងបនតខិតខំពយយមបែនថមេទៀតចំេពះែផនករែដលបនដក់េចញសរមប់

អនុវតតករងរកនុងឆន ២ំ០២៣ េអយមនរបសិទធភពខពស់ និងករទទួលខុសរតូវ៕ 
                                                      
                                        ៃថង                        ែខ                 ឆន ខំល ចតវ ស័កព.ស.២៥៦៦ 
                                                       េខតតឧតតរមនជ័យ, ៃថងទី         ែខ         ឆន ២ំ០២២ 
                             របធនមនទីរ 
 


