
 

 

 

 

 

រ#យ%រណ៍លទ*ផល%រ,រ-.ំ២០២២ 

និងេលើកទិសេ9%រ,រ-.ំ២០២៣ របស់មន>ីរអភិវឌDEន៍ជនបទេខតIេសៀមKប 
 

េសចកIីេផIើម 

   MNនOព ទូេRរបស់េខតIេសៀមKប  

េខតតេសៀមរប សថិតេនភូមិភគពយព័យៃនរពះរជណចរកកមពុជតមបេណត យផលូវជតិ 
េលខ៦ មនចមង យផលូវ របែវង ៣១៤គឺឡូែម៉រត  ពីរជធនីភនំេពញ  មន ០១រកុង ១១រសុក 
១២សងក ត់ ៨៨ឃុ ំេសនីនឹង ៩៥២ភូមិ និងភូមិផលូវករ ៩១០(ភូមិ)។ របជពលរដឋទងំអស់សរុប 

ចំនួន ១.១៦៦,៤៩៣នក់ កនុងេនះមនរសតី ចំនួន ៥៩០.១៥៤នក់ និងមនរគួសរសរុបចំនួន 
២៥០.៦៦២រគួសរ។ មនទំហៃំផទដីសរុប ១០.២៩៩,៤៣ គីឡូែម៉រតរកឡ និងមនដង់សីុេត 
១០៨.១នក់/គីឡូែម៉រតរកឡ  (CDB 2021)។ មនរពំរបទល់៖ 

Ø ខងេជីងទល់ និងេខតតឧតតរមនជ័យ និងេខតតរពះវហិរ 
Ø ខងតបូងទល់ និងេខតតបត់ដំបង និងបឹងទេនលសប  

Ø ខងេកីតទល់ និងេខតតកំពង់ធំ និង េខតតរពះវហិរ  
Ø ខងលិចទល់ និងេខតតបនទ យមនជ័យ  

I.សមិទ*ផលសេUមច#ន  

 ១.ករពរងឹងសថ ប័ន និងកសងសមតថភព 

ករងររដឋបល និងបុគគលិក 

- បនទទួលលិខិតចូលពីបណត សថ ប័នចំនួន ២៧៤លិខិត 
- បនទទួលលិខិតចូលពីរកសួងចំនួន ៨៣លិខិត  
- បនេធវីលិខិតេចញេទអងគភពនន ចំនួន ១៦៤លិខិត 
- បនេធវីលិខិតេចញេទសលេខតតចំនួន ៤៦លិខិត 
- បនេធវីលិខិតអញជ ីញចំនួន ០៨លិខិត 
- បនេធវីលិខិតេទរកសួង និងនយកដឋ នចំនួន ១៣១លិខិត 
- បនេធវីលិខិតេផទរសិទឋចំនួន ០៥លិខិត 
- បនេរៀបចំរបយករណ៍េបៀរវតសន៍មរនតីរជករសីុវលិ១២ែខ ឆន ២ំ០២២។ 
- បនសរមបសរមួលចុះេលខលិខិតេចញ-ចូល ជរបច ំសរមប់មនទីរ ។ 
- បនេរៀបចំឯកសរេបសកកមមជូនថន ក់ដឹកនមំនទីរថន ក់ដឹកនកំរយិល័យ និងមរនតីរជករ 

ៃនមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតេសៀមរប តមករចត់តងំជរបច។ំ 



- បនសរមបសរមួលបញជ ីវតតមនរបចៃំថងរបស់មរនតីរជករ េដីមបេីផញីជូនរកសួង និងេខតត  
- បនចុះជួយេរៀបចំរបយករណ៍រសង់ទិននន័យរកុមចតត ឡស័ីកេនកនុងេខតតេសៀមរប។ 
- បនចូលរមួពិធីសននិបតបូកសរុបលទធផលករងរឆន ២ំ០២១ និងេលីកទិសេដករងរ 
ឆន ២ំ០២២ របស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ តមរយៈរបព័នធវេីដអូ ZOOM  

- បនេរៀបចំរបយករណ៍េវទិកសធរណៈ ជូនរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ។ 
- បនចូលរមួកិចចរបជំុសរមបសរមួលបេចចកេទសរបស់រកុមរបឹកសេខតតេនសលេខតត 

- បនចូលរមួកិចចរបជំុរតួតពិនិតយលទធផលករងររបស់រកុមករងររជរដឋ ភិបលចុះមូល
ដឋ នរសុកសវ យេលីេដីមបពិីនិតយនិងគរំទករអនុវតតកមមវធីិនេយបយេនសលរសុក

សវ យេលី។ 
- បនចូលរមួកិចចរបជំុសមញញេលីកទី៣០ របចឆំន ២ំ០២១ របស់គណៈកមម ធិករពិេរគះ 
េយបល់ និងកុមរ ( គ ក ស ក) េខតត អណតតិទី៣ េនសលេខតត។ 

- បនចូលរមួកិចចរបជំុរតួតពិនិតយេលីករេរៀបចំរបយករណ៍សននិបតបូកសរុបលទធផល
ករងររបចឆំន ២ំ០២១ និងេលីកទិសេដករងរឆន ២ំ០២២ រដឋបលេខតតេសៀមរប។ 

- បនចូលរមួកិចចរបជំុរបចែំខមករ និងែខកុមភៈ ឆន ២ំ០២២ របស់គណៈកមម ធិករេខតត 
របយុទធរបឆងំអំេពីជួញដូរមនុសស (គ.ខ.ប.ជ) េនសលេខតតេសៀមរប  ។ 

- បនចូលរមួកិចចរបជំុសមញញេលីកទី៣២ របចែំខកុមភៈ ឆន ២ំ០២២ របស់គណៈកមម ធិករ 
ពិេរគះេយបល់កិចចកររសត ី និងកុមរ(គ.ក.ស.ក) េខតតអណតតិទី៣ េនសល 

េខតតេសៀមរប។ 
- បនជួបសំេណះសំណលករងរជមួយអងគករទសសនៈពិភពេលកេដីមបជីរមបជូន
អំពីរបយករណ៍ករងររបចឆំន ២ំ០២១ និងេលីកទិសេដករងរឆន ២ំ០២២ េនសល 
េខតតេសៀមរប។ 

- បនចូលរមួសិកខ សលផសពវផសយករចងរកងសមជិកចលនភូមិមួយផលិតផលមួយ 
និងរបគល់វញិញ បនបរត េនសលេខតតេសៀមរប។ 

- បនចូលរមួកិចចរបជំុសរមបសរមួលសតីពីករអនុវតតែផនករកិចចករពរកុមរេខតត 
របចរំតីមសទី១ ឆន ២ំ០២២ េនសរបជំុធំសលេខតតេសៀមរប 

- បនចូលរមួកិចចរបជំុសមញញេលីកទី៣៣របចែំខមីន និងរបចរំតីមសទី១ ឆន ២ំ០២២ 
របស់គណៈកមម ធិករពិេរគះេយបល់កិចចកររសត ីនិងកុមរ (គ.ក.ស.ក) េខតត អណតតិ 
ទី៣ េនសលេខតតេសៀមរប  

- បនចូលរមួកិចចរបជំុផសពវផសយសតីពីករេរបីរបស់ឯកសរព័ត៌មនសថ នភព េសដឋកិចច 
សងគមកិចច ឯកសរព័ត៌មនពិនទុវស័ិយ  និងអរតភពរកីរកេខតត រកុង រសុកឆន ២ំ០២២  

សរមប់ដំេណីរករកសងែផនករេនថន ក់េខតត រកុង រសុក េនបនទប់របជំុមនទីរ ែផនករ 
េខតតេសៀមរប។  

- បនចូលរមួជគណៈអធិតីកនុងពិធីរបកសជផលូវករឃុបំញឈប់បេនទ បង់ពសវលពស
កល១០០% េនឃុេំរជយនងងួង  រសុករសីសន ំ



- បនចូលរមួពិធីសននបិតបូកសរុបលទធផលករងរឆន ២ំ០២១ និងេលីកទិសេដករងរ 

ឆន ២ំ០២២ របស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ តមរយៈរបព័នធវេីដអូ ZOOM  
- បនចូលរមួកិចចរបជំុសមញញេលីកទី៣៥ របស់រកុមរបឹកសេខតតអណតតិទី៣ េនៃថងទី០៦ 
ែខេមស ឆន ២ំ០២២ តមរយៈរបព័នធវេីដអូអនឡញ Zoom Meeting។ 

- ពិធីដក់របកសឱយដំេណីករអនុរកឹតយសតីពីគណៈកមម ធិករពិេសសតមដនករអនុវតត
កមមវធីិសកមមភពៃនសននិសីទអនតរជតិ សតីពី របជជន និងអភិវឌឍន៍ និងរបកសសមសភព 

ៃនគណៈកមម ធិករពិេសសេនះ តមរយៈរបព័នធវេីដអូអនឡញ Zoom Meeting ។ 
- បនអេញជ ីញចូលរមួជគណៈអធិបតី កនុងកមមវធីិទិវទឹកពិភពេលក េរកមរបធនបទ 

"ទឹកេរកមដី" េដីមបបីេងកីនករយល់ដឹង និងែថរកសរបភពទឹកេរកមដី របស់សហគមន៍ 
របកបេដយចីរភព េនឃុែំសលងសព ន និងឃុែំរសខវ វ។ 

- បនចូលរមួពិធីេបីកសេមភ ធដក់ឱយេរបីរបស់ជផលូវករ សួនរុកខជតិអងគរេរកមអធិបតីភព 
ឯកឧតដមជ សុផរ៉ ឧបនយករដឋមរនតីៃនរពះរជណចរកកមពុជ  

- បនចូលរមួកិចចរបជំុរបចែំខឧសភ ឆន ២ំ០២២ របស់កមម ធិករេខតតរបយុទធរបឆងំ 
អំេពីជួញដូរ មនុសស េនសលេខតតេសៀមរប 

- បនអេញជ ីញចូលរមួពិធីចូលកន់មុខតំែណងរបធនមនទីរសងគមកិចចអតីតយុទធជននិង
យុវនិតិសមបទ េនសលេខតតេសៀមរប  

- បនអេញជ ីញចូលរមួ សំេណះសំណលករងរសដីពី សុវតថិភពេសបៀងអហរ កនុងេខតត 
េសៀមរប ជមួយអងគករ AGISUD INTERNATIONAL   

- បនចូលរមួសិកខ សលសដីពី ករេរៀបចំយុទធសរសតថវកិ ឆន ២ំ០២៣-២០២៥ និង 
ថវកិសមិទធកមមឆន ២ំ០២៣ របស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ េនៃថង១៧ ែខមិថុន ឆន ២ំ០២៣ 
េនេខតតរពះសីហនុ។ 

- បនចូលរមួកមមវធីិសតីពីករផសពវផសយលទធផល ៃនករអនុវតតថវកិកមមវធីិ របស់រកសួង 
អភិវឌឍន៍ជនបទ េនសណឋ គរេខមរអងគរ និងសប ៉េខតតេសៀមរប 

- បនចូលរមួកិចចរបជំុសដីពី ករងរអភិរកស និងអភិវឌឍន៍ជនជតិេដីមភគតិច របចឆំមស 
ទី០១ ឆន  ំ២០២២ េនទីសដីកររកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ 

- បនចូលរមួកិចចរបជំុរបចឆំមសទី១ ឆន ២ំ០២២ របស់េលខធិករដឋ នគណៈកមម ធិករ 
េខតតរបយុទធរបឆងំេនបនទប់របជំុសលេខតត។  

- បនចូលរមួកិចចរបជំុសដីពី ករងរអភិរកស និងអភិវឌឍន៍ជនជតិេដីមភគតិច របចឆំមស 
ទី០១ ឆន  ំ២០២២ េនទីសដីកររកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ 

- បនចូលរមួបណដុ ះបណដ ល សដីពីកររបតិបតតិ និងករអនុវតតេលីលកខណៈបេចចកេទស កនុង 
ករែថទសំថ នីយែចកចយទឹក េនរសុកជីែរកងេខតតេសៀមរប 

- បនចូលរមួសរមបសរមួលសិកខ សល សដីពីករងរសថិតិេយនឌ័រេលីកទី៣ េដីមបវីយ 
តៃមលបញច ប់គេរមង និងកិចចរបជំុរកុមករងរ  WEE  េនសលេខតតេសៀមរប 



- បនចូលរមួសិកខ សលសដីពីករពរងឹងរបសិទធភពៃនករបនថយករេលចធល យរបក់ 

ចំណូលពីករេរបីរបស់ផលិតផលែរសំ៉ណង់សរមប់គេរមងអភិវឌឍន៍ េនអគគនយកដឋ ន 
េរបងកត ៃនរកសួងែរ ៉និងថមពល រជធនីភនំេពញ។ 

- បនចូលរមួកនុងកមមវធីិសេមភ ធេបីកដំេណីរករគេរមង ទឹកជជីវតិរបចេំខតតេសៀមរប 
វគគ៣ ែដលឧបតថមភជំនួយពីរបេទសសិងហបុរ ី េនឃុសំវ យសរសុកសូរទនិគម េខតត 
េសៀមរប  

- បនចូលរមួរបកសភូមិ ែដលបញឈប់ករបេនទ របង់ពសវលពសកល របស់អងគករ 
life water េនឃុបឹំងមល រសុកសវ យេលី េខតតេសៀមរប។ 

- បនចូលរមួកមមវធីិេវទិកផសពវផសយ និងពិេរគះេយបល់រកុមរបឹកសអណតតិទី៣ ឆន  ំ
២០២២ េនរសុកវ៉រនិ រសុកជីែរកង រសុកអងគរធំ រសុកអងគរជំុ និងរសុកបនទ យរសី។ 

- បនចូលរមួសិកខ សលផសពវផសយ សដីពី លទធផល ៃនករវយតៃមលបេរញជ ៀបភពធន់ 
នឹងអកសធតុកនុងកមមវធីិទឹកសអ ត និងអនម័យេនសណឋ គរេខមរអងគរេខតតេសៀមរប 

- បនចូលរួមរពឹតតិករណ៍េដីរបញឈប់អំេពីជួញដូរមនុសស េនមុខមហសណឋ គរអងគរ 
េរកមអធិបតីភព ឯកឧតដម េទៀ សីហ អភិបលៃនគណៈអភិបលេខតតេសៀមរប  

- បនចូលរមួកមមវធីិសិកខ សលសមហរណកមម កមមវធីិវនិិេយគបីឆន រំកិំលរសុកឃុ ំ
ឆន ២ំ០២៣-២០២៥ េនរសុកពួក រសុកវ៉រនិ រសុកបនទ យរសី រសុកអងគរធំ រសុក 
សូរទនិគម និងរសុកអងគរជំុ  

- បនចូលរមួពិធីេគរពរពះវញិញ ណកខនធ រពះករុណ រពៈបទសេមដចរពះនេរតដម សីហនុ 

រពះមហវរីកសរត រពៈវររជបិត ឯករជយ បូរណភពទឹកដី និងឯកភពជតិែខមរ 
គរមប់ខួប១០ឆន  ំេនរពះរជដំណក់ េខតតេសៀមរប  

- បនចូលរមួេវទិកនិងពិធីរបគល់ពនរងវ ន់សហរគិនរសតីអស៊ន អមរពឹតតិករណ៍ៃនកិចច 
របជំុកំពូលរសតីអស៊នេលីកទី២េរកមរប ធនបទករកសងអនគតរបកបេដយចីរភព 
បរយិប័នន និងកន់ែតរងឹម៖ំ បំផុសសហរគិនភពរបស់រសតីកនុងអស៊នេន សលរបជំុ 

មនទីរកិចចករនរ ី 
- បនចូលរមួពិធីបុណយកឋនិទនសមគគី និងអភិេសករពៈរូប េនវតតរពះឥនទេកសីយ ៍
េរកមអធិបតីភព េលកជំទវកិតតិសងគហបណឌិ ត ែម៉ន សំអន  

- បនចូលរមួជគណៈអធិបតីកនុងវគគសិកខ សលពិេរគេយបល់ សដីពីែផនករអភិវឌឍន៍ឃុ ំ

រសុក កនុងករេលីកកមពស់អនម័យជនបទេដីមបេីអយបនសេរមចបនជរសុក ODF  
- បនចូលរមួសិកខ សលផសពវផសយដក់ឱយអនុវតតែផនករសកមមភពគពំរ 
និងករអភិវឌឍន៍កុមរតូច ឆន ២ំ០២២-ឆន ២ំ០២៦ េនសលរបជំុសណឋ គរភនំេពញ   
ករងរបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈនិងអប់រផំសពវផសយដល់មរនតីរជករ  



- មជឈមណឌ លបនេបីក វគគបណតុ ះបណត លជំនញ សួនដំណរំគួសរ និងជីកំបុ៉សត៍ 

០១វគគ កនុងភូមិសវ យស ឃុសំវ យស រសុកវ៉រនិ េខតតេសៀមរបមនសិកខ កមចំនួន 
២៥នក់ រសី២១ នក់ និងវគគជួសជុលេរគឿងយនតកសិកមមចំនួន០២វគគេធវីេនភូមិ 
សវ យជ័យ,ឃុរំតពងំធំនិងភូមិដូនទវ ឃុរំលួសរសុករបសទបគង ែដលមនសិកខ កម 

ចំនួន៤០នក់រសី០២នក់។ 

- មជឈមណឌ លបណតុ ះបណត លជំនញមូលដឋ ន េខតតេសៀមរប បនចូលរមួរបជំុេន 

នយកដឋ នបណតុ ះបណត ល និងរសវរជវ េនរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទសតីពី ករដឹកន ំ

និងកររគប់រគងមជឈមណឌ លបណតុ ះបណត លជំនញមូលដឋ ន េដីមបពិីភកសអំពី បញហ  

របឈម សំណូមពរ ដំេណះរសយ ែផនករអនុវតតបនត ករងរេរៀបចំដំេណីរករ 

របស់មជឈមណឌ ល  ។ 

- មជឈមណឌ លបនចុះផសពវផសយពីែផនករសរមប់ឆន ២ំ០២៣ ជូនរបជពលរដឋតម 
ភូមិ ឃុ,ំរសុក េគលេដេដីមបឲីយពួកគត់េរតៀមចូលរមួេបីកវគគចំនួន ៣ជំនញគឺមន៖ 
ជំនញជួសជុល និងែថទេំរគឿងយនតកសិកមម, សួនដំណរំគួសរ, និងជំនញ ផលិត 
សបូ៊លងចន។ ពិេសសចំេពះជំនញផលិតសបូ៊លងចនរតូវបនសហករជមួយ 

នឹងករយិល័យអភិវឌឍន៍សហគមន៍របស់មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ េខតតេសៀមរប និង 
សលេខតតេសៀមរប បនផតួចេផតីមបេងកីតឲយបនជភូមិមួយ ផលិតផលមួយ (ផលិត 
សបូ៊លងចនតមសហគមន៍) ។ 

- េរតៀមេធវីករេសនីសំុេបីកវគគបណតុ ះបណត លថមីតមភូមិឃុរំសុកេគលេដជមួយ អជញ ធរ 

មូលដឋ នេដយផសពវផសយវគគបណតុ ះបណត លមួយចំនួន រមួមន៖ ជំនញជួសជុល និង 
ែថទេំរគឿងយនតកសិកមម, សួនដំណរំគួសរ, បេចចកេទស បណតុ ះផសតិ, ភសអង់េគលស។ 

ករងរែផនករ 
- ចូលរមួរបជំុពិភកសេលីកករងរចុះសមភ សន៍ សរមប់អេងគត របមូល ចងរកង វភិគ 
ទិននន័យសតីពីេសដឋកិចច បរសិថ នរបចឆំន ២ំ០២២ កនុងេខតតេសៀមរប។ 

- ចូលរមួសិកខ សលផសពវផសយដក់ឱយអនុវតតែផនករសកមមភពជតិសតីពីករគពំរ និង 
អភិវឌឍន៍កុមរតូច ឆន ២ំ០២២-២០២៦។ 

- ចូលរមួសហមរណកមមៃនកមមវធីិវនិិេយគបីឆន រំកិំលឆន ២ំ០២៣-២០២៥ រសុក ឃុ ំ
េនរសុករសីសនំ។ 

- ចូលរមួេគរពរពះវញិញ ណកខនឋ រពះករុណ រពះបទសេមតច រពះនេរតតមសីហនុ 
រពះមហវរិៈកសរត រពះវរជបិត ឯករជយបូរណភពទឹកដី និងឯកភពជតិែខមរ 
រពះបរមរតនេកដឋគរមប់ខួប ១០ឆន  ំ។  

- បូកសរុបរបយករណ៍របចឆំន ២ំ០២២  
- បនចុះរបមូលទិននន័យតមរកុង-រសុកទងំ ១២កនុងេខតត សរមប់អនុវតតគេរមងែកលមអ 
និងកសងរបព័នធរគប់រគងទិននន័យ និងសថិតិជនបទេដីមបដីក់ចូល កនុងែផនករយុទធសរសត 
ជតិអភិវឌឍន៍ជនបទ (២០២១-២០៣០)។ 



- ចូលរមួកិចចរបជំុ សតីពី ករេរៀបចំគេរមងេសនីសំុហរិញញបបទន ឥតសំណងពីរដឋ ភិបល 

សធរៈណរដឋកូេរ ៉សរមប់ឆន សំរេពីពនធឆន ២ំ០២៤ តមរបព័នធវេីដអូ Microsoft Team 
- ចូលរមួសិកខ សលសតីពី ករេរៀបចំគេរមងកមមវធីិវនិិេយគសធរណៈ(ក.វ.ស) ៣ឆន  ំ
រកិំល២០២៣-២០២៥ របស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ តមរបព័នធអនឡញ Zoom។ 

- ចូលរមួសិកខ សលបណតុ ះបណត លេគលករណ៍ែណន ំសតីពី ករេរៀបចំថវកិព័ត៌មន 
សមិទធកមមរបស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ 

- ចុះេផទៀងផទ ត់ភូមិបញឈប់ករបេនទ បង់ពសវលពសកលចំនួន ១០ភូមិ េនរសុករកឡញ់ 
ឃុេំរងេគ ឃុយំងរសុកពួក ឃុលំវ រកងំរសុកវ៉រនិ។  

- ចូលរមួសេមភ ធ និងរបគល់មជឍមណឌ លសិកសេពញមួយជីវតិ ជូនដល់របជពលរដឋ 
េនភូមិនងេរសង ឃុរំតសំសរ រសុករសីសន ំ

- ចូលរមួសិកខ សល សតីពី ករជំរុញករអនុវតតេគលនេយបយជតិរបជជនឆន ២ំ០១៦ 
-២០៣០ កនុងេគលេដរកបខ័ណឌ អភិវឌឍន៍របកបេដយេចរភីពកមពុជ របជជន និង 
ករអប់រ។ំ  

- សិកខ សលសតីពីករេរៀបចំេសៀវេភសិថតិេយនឌ័រេនេខតតេសៀមរប ។ 
- ចូលរមួកិចចរបជំុសតីពីករវភិគសថ នភពេរៀបចំគេរមងអទិភព 
ែផនកេសវសងគមសរមប់កមមវធីិវនិិេយគបីឆន រំកិំល និងែផនករយុទឋសរសតថវកិ របស់ 
រដឋបលេខតត ឆន ២ំ០២៣ - ២០២៥ ។  

- ចូលរមួរបជំុពិនិតយ និងចត់អទិភពគេរមងសកមមភពៃនកមមវធីិវនិិេយគបីឆន រំកិំល 

(២០២៣-២០២៥)របស់រដឋបលេខតតេសៀមរប ។  
- ចុះេផទៀងផទ ត់ឃុបំញឍប់បេនទ បង់ពសវលពសកល ចំនួន ០២ឃុ ំ(ឃុលំវ រកងំ និង 
ឃុរំបសទ) ែដលឃុទំងំ ០២េនះកល យជឃុ ំOFD។  

- ចុះតមដននិងរបជំុផសពវផសយ និងេរជីសេរសីទីតងំអណតូ ងថមី េនរសុកសូរទនិគម 
រសុកអងគរធំ និងរសុកវ៉រនិ។  

- ចុះតមដនកររបជំុផសពវផសយេដីមបេីរៀបចំរកុមេរបីរបស់ទឹក និងអនម័យ េនរសុក 
បនទ យរសី។  

- ចូលរមួសិកខ សលេរៀបចំែផករយុទឋសរសតថិវកិឆន  ំ ២០២៣-២០២៥ និងគេរមង 
ថវកិឆន ២ំ០២៣ េលីវស័ិយផគត់ផគង់ទឹកសអ តនិងអនម័យ។  

- ចូលរមួកិចចរបជំុេធវីបចចុបបននភពទិននន័យសហគមន៍ឆន ២ំ០២២ 
- ចូលរមួេវទិករសធរណៈេនរសុករសីសនំ  
- ចូលរមួវគគបណតុ ះបណត លសតីពីករផសពវផសយសហគមន៍តមរយៈបណត ញសងគម 
សរមប់សហគមន៍េទសចរណ៍េគលេដ។  
ករងរផគត់ផគង់និងហរិញញវតថុ 

- េធវីបញជ ីទិនន នុបបវតតិេសៀវេភធំ,បញជ ីេបឡេបសកកមមទូទត់រតង់,េសៀវេភសំរង់អណតតិ
េរៀបឯកសរទូទត់េបៀវតសមរនតីរជករ និងមរនតីកិចចសនយ ពីែខសីហ-ធនូ កនុងឆន ២ំ០២២ 



- េរៀបចំរបយករណ៍សេរមចទូទត់ សរមប់ឆន ២ំ០២១ ឆន ២ំ០២២ 
- េរៀបចំរបយករណ៍កិចចលទធកមម របចឆំន ២ំ០២២ 
- េរៀបចំឯកសរផគូផគងចំណូលចំណយ ជមួយរតនគរ សរមប់ឆន ២ំ០២១-២០២២ 
- េបីកថវកិសរមប់ជួសជុលផលូវបនទ ន់ ជំហន៣ ឆន ២ំ០២១ ជំហន១,២ ឆន ២ំ០២២ 
-  េបីកថវកិសរមប់ជួសជុលផលូវរបច ំជំហន១,២ ឆន ២ំ០២២ 
-  េបីកថវកិសរមប់ជួសជុលផលូវខួប ជំហន១,២ ឆន ២ំ០២២ 
-  េបីកថវកិសរមប់សងសង់អណតូ ងជំហន២ ឆន ២ំ០២១,ជំហន១,២ ឆន ២ំ០២២ 
-  េបីកថវកិរកសួងសរមប់សងសង់បងគន់អនម័យជំហន១,២ ឆន ២ំ០២២ 
-  បិទបញជ ីចំណូល-ចំណយ និងបញជ ីេបឡរបចែំខ មករ-ធនូ ឆន ២ំ០២២ 
-  របយករណ៍អណតតិរបចែំខ មករ-ឆនូ ឆន ២ំ០២២ 
- របយករណ៍កមមវធីិចំណយរបចរំតីមសទី១-៣ និងរបយករណ៍កមមវធីិ ចំណយ 
របចឆំន ២ំ០២៣ 

-  សំេណីសំុសនយចំណយលទធកមមរបចឆំន  ំនិងលទធកមមែកតរមូវរបច ំឆន ២ំ០២២ 
-  េរៀបចំឯកសរនីតិវធីិកិចចលទធកមម របចឆំន ២ំ០២២ 
-  េរៀបចំឯកសរនីតិវធីិកិចចលទធកមមែកតរមូវ របចឆំន ២ំ០២២ 
-  េរៀបចំឯកសររជជេទយយបុេររបទន េលីកទី១ និងេលីកទី២,៣,៤ ឆន ២ំ០២២ 
-  េរៀបចំឯកសេបសកកមមទូទត់រតង់ពីែខ មករ-តុល ឆន ២ំ០២២ 
-  េរៀបចំឯកសរទូទត់រតង់ អគគីសនី,ទឹកសអ ត និងអិុនេធីណិត ឆន ២ំ០២២ 
-  េរៀបចំឯកសរទូទត់វគគបណតុ ះបណត ល គ.អ.ភ របចឆំន ២ំ០២២ 
-  េរៀបចំទូទត់កររបជំុផសពវផសយនិងដំេណីករេបះេឆន តេរជីសេរសីរបធនសហគមន៍
កួយ   របចឆំន ២ំ០២២    

-  េរៀបចំឯកសរទូទត់របជំុសិកខ សល សតីពីករេលីកកមពស់អនម័យដល់សហគមន៍  
-  ឯកសរទូទត់កររបជំុផសពវផសយ សតីពីេគលករណ៍សហគមន៍សនសរំបក់ ឆន ២ំ០២២ 
-  េរៀបចំបញជ ីសរេពីភ័ណឌ  េកីនេឡងីថយចុះ ឆន ២ំ០២១ 
-  េរៀបចំជរមះបញជ ីសរេពីភ័ណឌ  សរមប់ ឆន ២ំ០២២ 
-  របយករណ៍េឆលីយបំភលឺ ជូនចំេពះសវនកមមជតិ សរមប់ករយិបរេិចឆទឆន ២ំ០២១ 
-  របយករណ៍សមិតកមម សរមប់រតីមសទី១-៣ ឆន ២ំ០២២ 
-  របជំុសិកខ សល សតីពីករផសពវផសយទសសនៈេយនឌ័រ កនុងវស័ិយអភិវឌឍន៍ជនបទ 
ឆន ២ំ០២២ 

-  ចូលរមួរបជំុ សតីពីករអនុវតតចបប់សតីពីហរិញញវតថុសរមប់កររគប់រគង ឆន ២ំ០២២ 
េនមនទីរេសដឋកិចចនិងហរិញញវតថុ 

- ចូលរមួរបជំុ សតីពី វគគបណតុ ះបណត ល ករេរៀបចំបញជ ីសរេពីភ័ណឌ រទពយសមបតតិរដឋតម 
របព័នធបេចចកវទិយព័ត៌មនរគប់រគងបញជ ីសរេពីភ័ណឌ រទពយសមបតតិរដឋ (SARMIS) 



- បនចូលរមួកិចចរបជំុ សតពីី ករេរៀបចំគេរមងេសនីសំុហរិញញបបទន ឥតសំណងពី 

រដឋ ភិបលសធរណរដឋកូេរ ៉ សរមប់ឆន សំរេពីពនធ២០២៤ តមរបព័នធវេីដអូ 
Microsoft Team។ 

-  បនចូលរមួកិចចរបជំុ រកុមរបឹកសសកមមភពជនពិករ េខតតេសៀមរប តមរបព័នធ 
អនឡញ (Zoom) 

- បនចូលរមួកិចចរបជំុសននិបត បូកសរុបលទធផលករងរឆន ២ំ០២១ និងេលីកទិសេដ 

ឆន ២ំ០២២    របស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ តមរបព័នធអនឡញ 
- ចូលរមួរបជំុពិភគសពិេរគះេយបល់ នឹងេធវីែផនករយុទធសរសត ២០២៣-២០២៥ 
- ចូលរមួរបជំុសតីពី ករេផទៀងផទ ត់ទិននន័យករអនុវតតថវកិតមចំណត់ថន ក់ភូមិសរសត 
និងេសដឋកិចច 

- សិកខ សលសតីពី សរៈសំខន់ៃនករែសវងយល់អំពីករវនិិេយគែផនកហរិញញវតថុ 
- ចូលរមួរបជំុ សតីពីករពេនលឿនករេធវីប័ណណកមមសិទធេលីដីរដឋ ែដលេនេសសសល់ 
- បញចូ លរបយករណ៍អនុវតត០៦ែខេដីមឆន  ំឆន ២ំ០២២ 
- បញចូ លរបយករណ៍អនុវតត០៩ែខេដីមឆន  ំឆន ២ំ០២២ 
- បញចូ លរបយករណ៍អនុវតត របចឆំន ២ំ០២២ 
- េរៀបចំែផនករថវកិ សរមប់ឆន ២ំ០២៣ 
- េរៀបចំែផនករយុទធសរសតថវកិ សរមប់ឆន ២ំ០២៣ 
- េរៀបចំែផនករលទធកមម ឆន ២ំ០២២ 
- េរៀបចំសំេណីសំុបេងកីតតរងរជជេទយយបុេររបទន ឆន ២ំ០២៣ 
- េរៀបចំេសនីសំុែកសរមួលសមភពរកុមលទធកមម ឆន ២ំ០២២ 
- េរៀបចំេធវីនិយត័ភពៃផទកនុង 
ករងរសវនកមម និងអធិករកិចច 

-  ចូលរមួទទួលសវនកមមជតិេធវីអធិករកិចច សរមប់ករយិបរេិចឆទឆន ២ំ០២១ 
-  ចូលរមួទទួលសវនកមមៃផទកនុងេធវីអធិករកិចច សរមប់ករយិបរេិចឆទឆន ២ំ០២១ 
-  ចូលរមួទទួលអគរធិករេធវីអធិករកិចច សរមប់ករយិបរេិចឆទឆន ២ំ០២១ 
-  ចូលរមួទទួលអគគនយកដឋ នលទធកមម សធរណៈ ៃនរកសួងេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ 
រតួតពិនិតយកិចចលទធកមម  តមេរកម សរមប់ករយិបរេិចឆទឆន ២ំ០២១ 

-  ចូលរមួទទួលសវនកមមពីរកសួងេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ ចុះេធវីអធិករកិចចសរមប់ 
ករយិបរេិចឆទ ឆន ២ំ០២១ 
ករងរេយនឌ័រ 

- ចូលរមួសិកខ សលផសពវផសយទសសនៈេយនឌ័រកនុងវស័ិយអភិវឌឍន៍ជនបទ េរកម 

អធិបតីភព េលកជំទវ ឡយ វរីៈបុរត េនមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតេសៀមរប។  
- ថន ក់ដឹកន ំ និងមរនតីរជកររបស់មនទីរ បនចូលរមួសិកខ សល សតីពី ករផសពវផសយ 
ទសសនៈេយនឌ័រកនុងវស័ិយអភិវឌឍន៍ជនបទ េនសលរបជំុមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ 



េខតតេសៀមរប េរកមអធិបតីភព េលកជំទវ ឡយ វរីៈបុរត អនុរដឋេលខធិករ 

និងជរបធនរកុមករងរេយនឌ័រ រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ។ 
-  បនចូលរមួកិចចរបជំុសមញញ េលីកទី៣៧ របចែំខកកកដឆន ២ំ០២២ របស់កមម ធិករ 
ពិេរគះេយបល់កិចចកររសតី និងកុមរ (គ.ក.ស.ក.)  អណតតិទី៣ 

- បនចូលរមួសិកខ សលែចករែំលកបទពិេសធន៍ៃនករអនុវតតគេរមងបរញជ បេយនឌ័រ 
សរមប់បេងកីតភពអង់អចដល់រសតី (PGM_WEE) េនសណឋ គរេឆនរសុខ 

រកុងរពះសីហនុ។ 

ករងរែកទរមង់ហរិញញវតថុសធរណៈ 

- បនចូលរមួវគគបណតុ ះបណត លអំពីេគលករណ៍ែណន ំ សតីពីករេរៀបចំថវកិសមិទធកមម 
ឆន ២ំ០២២ តមរបព័នធអនឡញ (Zoom) 

- បនចូលរមួរបជំុតមអនឡញ សតីពីករេរៀបចំែផនករថវកិ និងែផនករយុទធ 
សរសត,ពត៌មន សមិទធកមម ឆន ២ំ០២៣-២០២៥ 

- ចូលរមួសិកខ សលសតីពី ករេរៀបចំែផនករយុទឋសរសតថវកិឆន ២ំ០២៣-២០២៥  
និងថវកិសមិទឋកមម ឆន ២ំ០២៣ របស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ។ 

 ២.ករងរអភិវឌឍេហដឋ រចនសមព័នឋរូបវន័ត និងគមនគមន៍ 
- ចុះេធវីបចចុបបននភពផលូវជនបទ ២០ែខសផលូវ របែវង ៣២៨.១០០មកនុងរសុក(ជីែរកង, 
សវ យេលី,ពួក,អងគរធំ,រកឡញ់,អងគរជំុ,រសីសនំ,បនទ យរសី,វ៉រនិ)។ 

- ចុះរសង់ទិននន័យផលូវថមី ០៨ែខស របែវង ៤០.០០០មកនុងរសុក(ជីែរកង,សវ យេលី,ពួក, 

រកឡញ់,អងគរជំុ,រសីសនំ,បនទ យរសី,វ៉រនិ)។ 

- ករងរែថទខួំប ៖ ០៣ែខស របែវងសរុប ២៣.៤ គ.ម រកលរកួសរកហម 
សថិតកនុងរសុករសីសនំ និងរសុកជីែរកង។ 

- ករងរជួសជុលបនទ ន់៖ ០២កំណត់ របែវងសរុប ៥ គ.ម រកលរកួសរកហម 
សថិតកនុងរសុករសីសនំ និង រសុកជីែរកង ។ 

ករងរែថទរំបច ំ១៤ែខសរបែវង២៤០.៥គ.ម 
- ០៨ែខស របែវង ១១៥ គ.ម រកលរកួសរកហម សថិតកនុងរសុកអងគរធំ ពួក រសីសនំ 
រកឡញ់ បនទ យរសី សូរទនិគម ជីែរកង និងរសុកសវ យេលី។ 

- ០៦ែខស របែវង ១២៥.៥ គ.ម រកលេកសូ៊ពីរជន់ សថិតកនុងរសុកពួក អងគរជំុ វ៉រនិ 

រសីសនំ និងរសុកសូរទនិគម ។ 
- ករចុះពិនិតយសថ នភពផលូវែដលខូចខតេដយសរេរគះទឹកជំនន់ មន ១០រសុក 
៤៩ឃុ ំ ២៨៨ភូមិ និងមនផលូវ ៥០ែខស របែវងសរុប ៥៦៥គម លិចទឹក ១១០គ.ម 
ទឹកហូដច់តួផលូវ ២៥គ.ម េរចះេជីងេទ ៦៨.៥គ.ម។  

 ៣.ករងរែកលមអលកខខណឌ ៃនកររស់េនរបស់សហគមន៍ជនបទ  

- បនចុះសិកសទីតងំអណតូ ង ករបរចិច កដីសរមប់សងសង់អណតូ ងទឹក (អរហវេីដស) 



- សងសង់អណតូ ងទឹកធន់នឹងករែរបរបួលអកសធតុ (អរហវេីដស) ចំនួន៖ ១៥ 

អណតូ ង ០៦រសុក ០៨ឃុ ំ ១៥ភូមិសេរមចបន១០០%។ បេងកីតគណៈកមមករេរបី 
របស់ទឹក, គណៈកមមករែថទអំណតូ ងទឹកសអ តទងំ ១៥អណតូ ង។ 

   អរតរគបដណត ប់អនម័យ  

- អរតរគបដណត ប់អនម័យគិតរតឹមឆន ២ំ០២១ មនកនុងករមិត ៨២.៩០% កនុងេនះ 
ចំនួនរគួសរែដលមនបងគន់អនម័យែដលមនករែកលមអេរបីរបស់មនចំនួន ២០៧ 

៨១៦ រគួសរ 
- រសុកែដលបញច ប់ករបនទ របង់ពសវលពសកលមនចំនួន ២រសុក   
- ឃុែំដលបញច ប់ករបេនទ របង់ពសវលពសកលមនចំនួន ២៦ឃុ ំ
- ភូមិែដលបញច ប់ករបេនទ របង់ពសវលពសកលមនចំនួន ៣៤០ភូមិ 
- ចុះវយតៃមល ODFភូមិ បនចំនួន៤៥េលីក និង ODFឃុ ំបនចំនួន៥ឃុ ំនិងODFរសុក 
បនចំនួន០១រសុក កនុងរសុករសីសនំ  កនុងរសុកបនទ យរសី រសុកវ៉រនិ ។ 

   ករងរបេចចកេទសវស័ិយផគត់ផគង់ទឹកសអ ត និងអនម័យជនបទថន ក់េខតត (PWG) 

- PWG បនេរៀបចំកិចចរបជំុរបស់ខលួនរបចរំតីមស តមរយៈកិចចរបជំុផទ ល់ និងតម 

online បនចំនួន ២េលីក 
- បនសរមបសរមួលជូនអងគករៃដគូអភិវឌឍន៍ននែដលេធវីករងរេលីែផនកទឹកសអ ត 
និងអនម័យ េដីមបឱីយករអនុវតតករងររគប់ៃដគូទងំអស់បនរបរពឹតតេទេដយរលូន 
បនចំនួន ១៥អងគករ  

   ករកសងសមតថភពសហគមន៍ 

- បនផតល់វគគបណតុ ះបណត លសតីពីសហគមន៍ដឹកនអំនុវតតអនម័យេដយខលួនឯង 
ដល់សហគមន៍ បនចំនួន ១៥វគគ មនអនកចូលរមួ ៣២១នក់ រសី ១៦៦នក់ ។  

- ចុះសរមបសរមួល ករអនុវតតសហគមន៍ដឹកនអំនុវតតអនម័យេដយខលួនបនចំនួន 
១០េលីក មនអនកចូលរមួសរុប ចំនួន ៤១១នក់ រសី ២៥៦នក់ ។  

    ករសងសង់េហដឋ រចនសមព័នធអនម័យ 
- ផតល់សមភ របងគន់អនម័យចំនួន ២០០ ដល់សហគមន៍កនុងឃុវ៉ំរនិ រសុកវ៉រនិ និង 
ឃុរំុនតឯក រសុកបនទ យរសី  

- ចុះពិនិតយ និងជំរុញករសងសង់បងគន់អនម័យ ែដលគរំទេដយមនទីរ េនកនុងឃុវ៉ំរនិ 

និងឃុរំុន តឯក បនចំនួន១១ េលីក មនអនកចូលរមួសរុប ២១២នក់ រសី 
១២១នក់ ។  

៤.ពិពិធកមមសកមមភពេសដឋកិចចជនបទ  

- េខតតេសៀមរបមនរបជពលរដឋជជនជតិេដីមភគតិចកួយ មួយរកុមរស់េនរយ 

ប៉យកនុងរសុកវ៉រនិ ឃុែំរសណូយចំនួន ០៧ភូមិ ែដលមនរបជពលរដឋសរុប 
៤៧០នក់ រសី២៣៥នក់ េសមីនឹង១១៦រគួសរ។  



- ចុះែណននិំងជំរុញកររបមូលសន មេមៃដសត សំមជិករគួសរនីមួយៗ(ទរមង់គំរូទី៣,

ទី៤ េដីមបសំុីចូលសមជិកសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច េនភូមិេគលេដ ឃុែំរស 
ណូយ រសុកវ៉រនិ។ 

- េរៀបចំសំណំុែបបបទ េដីមបចុីះេឈម ះេរជីសេរសី របធនគណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ 
(តំណងសហគមន៍) 

- េធវីសំេណីសំុេគលករណ៍ចំណយ សរមប់ផសពវផសយ និងដំេណីរករេបះេឆន ត 

េរជីសេរសីរបធនសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច (ភូមិែរសណូយ,ែរសសមុរទ,និង 
វតត)ឃុែំរសណូយ រសុកវ៉រនិ។  

- ចូលរមួអបអរសទរទិវអនតរជតិជនជតិេដីមភគតិច ពិភពេលកេលីកទី២៨ និង 
េលីកទី១៨េនកមពុជ េរកមអធិបតីភព ឯកឧតIមបណXិត សួស គង់ 

រដឋេលខធិករបចកំរ តំណងដ៏ខពង់ខពស់ ឯកឧតIមបណXិតសO[រD\ អុ៊ក 

K_បុ៊ន រដឋមរនតីរកសួង អភិវឌឍន៍ជនបទ។ 

- ចូលរមួេគរពរពះវញិញណកខនធ រពះករុណ រពះបទសេមតចរពះនេរតតមសីហនុ រពះ 

មហវរីៈកសរត រពះវរជបីត ឯករជយបូរណភពទឹកដី និងឯកភពជតិែខមរ រពះ 
បរមរតនេកដឋគរមប់ខួប១០ឆន ។ំ  

- ចូលរមួរបជំុេធវីែផនករសកមមភពអភិវឌឍន៍ជនជតិេដីមភគតិច និងសិកខ សល 
តរមង់ទិសសតីពីនីតិវធីិ ៃនករវយតៃមល កំណត់អតតសញញ ណរកុមជនជតិេដីមភគតិច 

និងបូកសរុបលទធផលករងរជមួយអងគករៃដគូអភិវឌឍន៍។  
៥.សមិទធផលៃនករអនុវតតគេរមង និងកមមវធីិសហរបតិបតតិករ  

ករងរេហដឋ រចនសមព័នធផលូវជនបទ  

គេរមងផលូវDBST/WB  

- ផលូវ DBST៤ែខសរបែវង ៤៦.៨គ.ម អនុវតតកនុងរសុកអងគរជំុ,សូរទនិគម, របសទបគង, 
ជីែរកង, វ៉រនិ សេរមចបន១០០% 

គេរមងសច់របក់ពលកមម សរមប់អភិវឌឍន៍េហដឋ រចនសមពន័ធជនបទគរំទេដយ 
កសិករ៖ 

- ផលូវដីសរ ៤២ែខសរបែវង ៨៧.៨គ.ម អនុវតតកនុងរសុក ០៥ សេរមចបន ១០០% 

- ផលូវរកួសរកហម ១០៧ែខសរបែវង ៣៤០.៦គ.ម អនុវតតកនុងរសុកទងំ១១ សេរមចបន 
១០០% 

- ផលូវដីស ៣៣ែខសរបែវង ៦៩.៦គ.ម អនុវតតកនុងរសុក០៥ សេរមចបន ១០០% 

- សងសង់បងគន់សធរណៈ១៣បងគន់ កនុងរសុកចំនួន ០៥សេរមចបន១០០% 

- ផលូវរកួសរកហម ២៧ែខស របែវង ៦៩.៦គ.មអនុវតតកនុងរសុក ០៥សេរមចបន១០០% 

សហករណ៍ជមួយគេរមង ADB ជំហន៣ បច់៣អនុវតតកនុងរសុកជីែរកង ឃុពំរង 
េរកមមនភូមិ ១៣ភូមិ៖ 

- សងសង់អណតូ ងថមីអរហវេីដសចំនួន៖ ១០០អណតូ ង  



- ផតល់ពងរតងទឹកេភលៀងចំនួន៖ ៣៨៥២ពង   

សហករណ៍ជមួយគេរមង Policy Matrix  
- ជួសជុលអណតូ ងអរហវេីដសចំនួន ៥០អណតូ ង 
- យកសំណកទឹកចំនួន ១០០អណតូ ងកនុងរសុក៥ ឃុ១ំ១ និងភូមិ៤៧ 

- បនសហករណ៍ជមួយអងគករេរករដឋ ភិបល េរជីសេរសីទីតងំ សងសង់អណតូ ង, 
សងសង់សថ នីយេ៍ដីមបផីលិតទឹកកដុង និងទីតងំបណត ញែចកចយទឹកកនុង 

សហគមន៍ (រសុកពួក រកឡញ់ វ៉រនិ សវ យេលី និងជីែរកង)។ កនុងេនះែដរក៏បន 
បេងកីតគណៈកមមករេរបីរបស់ និងែថទជួំសជុលតមទីតងំនីមួយៗជមួយអងគករៃដ 
គូ (ករតីស ឡយវត៉ធ័រ េវលីវសិិន ែភលន និងទឹកសអ ត១០០១)។ 

គេរមង ឥណទនគរំទសុខភពសហគមន៍ 

- អនកទទួលផលេផត តេលីរគួសររក១រក២ ជអទិភពទី១របេភទរកធមមត និងរបជ 
ពលរដឋជីវភពមធយមជអទិភពបនទប់េហយីមនេគលបំណង បេងកីនករមិតជីវភព 
និងបេងកីតមុខរបរេដីមបរីករបក់ចំណូលបែនថមសំរប់រគួសរជនបទ។  

- ករចុះបេញចញទុនឱយខចី ជសច់របក់េដយមនកររបក់១.៥% បរមិណទុន 

កមចីពី៥០០ ០០០៛ េទ១ ០០០ ០០០៛ ករសងកររបក់េរៀងរល់ែខ និងរបក់េដីម 
សងរតឡប់តមលទធភព(មិនកំណត់ទំហនិំងេពលេវល)។ ែដលមនរសុកេគលេដ 
ចំនួន០២រសុក ០២ឃុ ំ០២ភូមិ (រសុករកឡញ់ និងរសុកបនទ យរសី ០២ភូមិ ភនំរទង់ 
បត និងថនល់ទទឹង)។ 

- សហករណ៍ជមួយគេរមងអរគីសុ៊តដក់របក់សនសចំំនួន ១០រកុម េនសងក ត់រកបីេរៀល 
មនចំនួន ០៧ភូមិ និងឃុពួំកចំនួន ០៣ភូមិ ែដលមនសមជិក សរុបចំនួន ៦៧០ 
នក់ រសី ៥៧៥នក់ (បង់របក់សនសរំបចែំខ បង់កររបក់របចែំខ ផតល់របក់ 
ឱយសមជិកខចី និងរបមូលរបក់េដីម)។   

II.ប`aUបឈម 

- សហគមន៍ខវះករយកចិតតទុកដក់ែថរកសសំណង់ផគត់ផគង់ទឹកជនបទ 
- ករយល់ដឹងពីសរៈសំខន់ទឹកសអ ត និងអនម័យរបស់សហគមន៍េនមនករមិត 
- តរមូវករសរមប់ករអភិវឌឍេរចីន ថវកិគរំទេនមនករមិត 
- ខវះករចូលរមួែថទសំមិទឋផលននរបស់វស័ិយអភិវឌឍន៍ជនបទ 
- របជពលរដឋមួយចំនួនមិនទន់យល់ពីអនម័យ និងេធវីករផល ស់បតូរទំលប់ 
- របជជនេធវីករចំណករសុកេរចីន 
- ផលូវជនបទរងករខូចខតេដយសរេរគះទឹកជំនន់េរចីនជេរៀងរល់ឆន  ំ

III.ទិសេ9%រ,រ-.ំ២០២៣ 

 ១.ករពរងឹងសថ ប័ន និងកសងសមតថភព 

  ករងររដឋបលនិងបុគគលិក 



- ជំរុញករងររគប់រគងលិខិតបទដឋ ន និងករងរដំេឡងីករំបក់ដល់មរនតីរជករែដល

មនសន ៃដ និងតមដនបញជ ីវតតមនជរបច ំ 
- រគប់រគងលិខិតេចញ-ចូលរបស់មនទីរ 
ករងរបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ 

- បណតុ ះបណត លជំនញជួសជុលេរគឿងយនតកសិកមមខន តតូចចំនួន០២វគគ ឃុសំវ យសរ 
រសុកវ៉រនិ និងឃុរំតំពងំធំ រសុករបសទបគង។ 

- បណតុ ះបណត លជំនញដំណរំគួសរ និងជីកំបុ៉សត ១វគគ រសុករបសទបគង 
- បនតេរៀបចំែផនករសរមប់បណតុ ះបណត ល ដល់មរនតីរជករបែនថមេទៀត 
ករងរែផនករ 

- រតួតពិនិតយនិងតមដនែផនករែដលបនេលីកេឡងី 
- បនតេធវីរបយករណ៍បូកសរុបលទធផលករងររបស់មនទីរ ជរបចែំខ រតីមស ឆមស   
៩ែខ និងរបចឆំន ២ំ០២៣ 

- េធវីែផនករករងរ០៣ឆន រំកិំល ជូនសលេខតត 
- េធវីែផនករករងររបស់មនទីរសរមប់ឆន ២ំ០២៣  
ករងរផគត់ផគង់ហរិញញវតថុ 

- េរៀបចំឯកសរេបីករបក់េបៀវតស ជូនមរនតីរជករ  
- សរមបសរមួលជំពូកថវកិ និងរល់ករចំណយរបស់មនទីរ 
- កររគប់រគងរទពយសមបតតិរដឋរបស់អងគភព 
- េរៀបចំែផនករលទធកមមរបចឆំន  ំ
- អនុវតតែផនករលទធកមម។ 
ករងរេយនឌ័រ 

- ចូលរមួេរៀបចំពិធីអបអរសទរទិវអនតរជតិនរ ី០៨មីន ឆន ២ំ០២៣  
- ចូលរមួកនុងកិចចរបជំុរបស់គណៈកមម ធិករពិេរគះេយបល់រសតី និងកុមរ (គ.ក.ស.ក)  

 ២.ករងរអភិវឌឍេហដឋ រចនសមព័នធរូបវន័ត និងគមនគមន៍ 

ករងរេរៀបចំបញជ ីសរេពីភ័ណឌ  និងទិននន័យផលូវជនបទ 

- ចុះរបមូលទិននន័យ និងបញជ ីសរេពីភ័ណឌ ផលូវជនបទកនុងេខតត 
- រគប់រគង និងេធវីបចចុបបននភពទិននន័យផលូវជនបទ។ 
ករងរែថទផំលូវជនបទ 

- ជួសជុលផលូវរកួសរកហម ០១ែខសរបែវង ១០ ០០០ម ទទឹង ៦មែដលសថិតេនភូមិ 
េគកយង និងភូមិតប៉ង ឃុែំសនសុខ រសុករកឡញ់ េខតតេសៀមរប។ 

- េរៀបចំបញជ ីសរេពីភ័ណឌ  និងរសង់ទិននន័យផលូវជនបទ 
៣.ករងរែកលមអលកខខណឌ ៃនកររស់េនរបស់សហគមន៍ជនបទ  

  ករងរសងសង់អណតូ ងទឹកធន់នឹងករែរបរបួលអកសធតុ 



- សងសង់អណតូ ងអរហវេីដសចំនួន១៧អណតូ ង េនរសុកពួក រសុកវ៉រនិ រសុកបនទ យរសី 

និងរសុករបសទបគង 
- ជំរុញផសពវផសយសតីពីករទុកដក់ទឹក និង ករេរបីរបស់ទឹកសុវតថិភព 
ករងរសងសង់បងគន់អនម័យជនបទ 

- ចុះជំរុញករសងសង់បងគន់េនតមខនងផទះរបស់សហគមន៍ 
- ផតល់សមភ រសងសង់បងគន់អនម័យ េនតមភូមិ ឃុេំគលេដ 
- ផតល់វគគបណតុ ះបណត លដល់សហគមន៍សតីពីកររគប់រគងកកសំណល់លមក 
- ពរងឹងយនតករPWG េនរគប់ភូមិ ឃុ ំរសុក កនុងេខតត 
- េរៀបចំកិចចរបជំុេនតមរសុកកនុងេខតត េដីមបជំីរុញែផនករ ODF ឆន ២ំ០២៣ 
រសុកែដលរតូវសេរមចជរសុកបញច ប់ករបេនទ បង់ពសវលពសកលមនចំនួន៤ 

រសុក គឺ រសុកបនទ យរសី  រសុកជីែរកង រសុករកឡញ់ និង រកុងេសៀមរប 
- ឆន ២ំ០២៤រសុកែដលរតូវសេរមចជរសុកបញច ប់ករបេនទ បង់ពសវលពសកលមន
ចំនួន៤ រសុក គឺ រសុករបសទបគង រសុកសូរទនិគម រសុកអងគរធំ និង រសុកពួក 

- ឆន ២ំ០២៥រសុកែដលរតូវសេរមចជរសុកបញច ប់ករបេនទ បង់ពសវលពសកលមន

ចំនួន២ រសុក គឺ រសុកវ៉រនិ និង រសុកសវ យេលី 
៤.ពិពិធកមមសកមមភពេសដឋកិចចជនបទ  

  ករងរអភិវឌឍន៍ និងអភិរកសជនជតិេដីមភគតិច 

- ចុះជំរុញកររបមូលសន មេមៃដខងសត សំមជិករគួសរនីមួយៗ(ទំរង់គំរូទី៣,៤) 
- េរៀបចំសំណំុែបបបទេដីមបសំុីជសមជិកសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចកួយឃុែំរស 
ណូយ រសុកវ៉រនិ។  

- េរៀបចំសំេណីេដីមបេីសនីសំុទទួលសគ ល់អតតសញញ ណសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច 
ពីរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ។ 

  ករងរេលីកកមពស់កំេណីនេសដឋកិចចរគួសរេនជនបទ 

- េរៀបចំគេរមងបណតុ ះបណត លេរគះមហនតរយ (េលីកកមពស់ ករយល់ដឹង របស់របជ 
ពលរដឋ កនុងកររគប់រគងេរគះមហនតរយ េនសហគមន៍ និង ភពបនសំ 
េទនឹងបែរមបរមួលអកសធតុ) 

- េនរសុកអងគរជំុ េខតតេសៀមរប  ចំនួន០៤វគគ ែដលមនសិកខ កមចូលរមួ ១០០នក់  
- េរៀបចំគេរមងអភិវឌឍន៍ភូមិចរមុះ (ករេធវីឱយរបេសីរេឡងីនូវជីវភព របស់សហ 
គមន៏មូលដឋ ន) ចំនួន ០១ភូមិ េនរសុកបនទ យរសី េខតតេសៀមរប េលីកសិករចំនួន 
១០០ រគួសរ ។ 

- េរៀបចំគេរមងសនតិសុខេសបៀង (ករបេងកីនចំណូលរបស់រគួសររកីរក និងអហរមិន 

ប៉ះពល់ដល់សុខភព) រសុករបសទបគង េខតតេសៀមរប ចំនួន ០៤វគគ  
េលីកសិករចំនួន ៨០ រគួសរ ។ 



- េរៀបចំគេរមងេបីកសិកខ សលនិងវគគបណតុ ះបណត លពរងឹងសមតថភពគណៈកមម ធិករ 

អភិវឌឍន៍ភូមិ(គ.អ.ភ)  រសុករសីសនំ  និងរសុកវ៉រនិ   េខតតេសៀមរប ចំនួន ១០វគគ  
សិកខ កមសរុប ២៥០នក់។ 

៥.សមិទធផលៃនករអនុវតតគេរមង និងកមមវធីិសហរបតិបតតិករ  

- គេរមងអភិវឌឍន៍េហដឋ រចនសមព័នឋជនបទ(RID4CAM) របែវង ១២៧គ.ម សថិតកនុង 
រសុករសីសនំ រសុកអងគរធំ រសុកអងគរជំុ រសុកពួក រសុកបនទ យរសី រសុកជីែរកង 

និងរបសទបគង។ 
- គេរមងែខសរចវ៉ក់តៃមលកសិកមម និងេលីកកមពស់សុវតថភិព(ADB) របែវង ១៦.២គ.ម 
សថិតកនុងរសុកអងគរជំុ។  

IV.សនdិefន 

  សមិទធផលែដលសេរមចបនកនុងឆន ២ំ០២២ េនះ គឺពិតជបនេធវីឱយករ 
អភិវឌឍន៍កនុងមូលដឋ នមនសនទុះែរបរបួល យ៉ងឆប់រហ័សទងំែផនកសងគមកិចច និងែផនក 

េសដឋកិចច ជពិេសសជីវភពរស់េនរបស់របជពលរដឋ កន់ែតមន ភពរបេសីរេឡងីជ 
លំដប់។ ករងរផលូវជនបទកន់ែតរតូវបនពរងីកេទតមតំបន់ដច់រសយល េធវឱីយ 
ទីរកុង និងជនបទកន់ែតខិតជិតគន  រពមទងំេធវីឱយករទំនក់ទំនង កន់ែតមនភព 
ងយរសួលេឡងី។ ករងរផគត់ផគង់ទឹកជនបទពិតែមនែតជួបករលំបកខលះ បុ៉ែនតេយងី 
បនកំពុងបនតសងសង់អណតូ ងបែនថមេទៀតកនុងតំបន់េនះ រមួទងំករអប់រេំលីករ េរបី 

របស់ទឹកសុវតថិភព និងអនម័យឱយកន់ែតសីុជេរម និងកន់ែតទូលំទូលយ េទតម 
តំបន់ជនបទ។ េយងីបនយកចិតតទុកដក់ កនុងករបណតុ ះបណត លគណៈកមមករ 
អភិវឌឍន៍ភូមិឱយេចះេរៀបចំែផនករអភិវឌឍន៍ភូមិ និងេធវីឱយសហគមន៍កន់ែតមន 
សម រតីទទួលខុសរតូវខពស់ កនុងករករពរ និងែថទសំមិទធិផល ែដលមនកនុង មូលដឋ ន 

ឱយកន់ែតរបេសីេឡងី ។  
  មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតេសៀមរប េនែតបនត និងពរងីកបែនថម នូវេបសកកមម 
របស់ខលួន េដីមបេីឆលីយតបនឹងែផនករយុទធសរសតរបស់រកសួង និងរសបតមេគល
នេយបយយុទធសរសត និងវធិនករណ៍ននរបស់រជរដឋ ភិបលកមពុជ ជពិេសស

យុទធសរសតចតុេកណដំណក់កលទី៤របស់រជរដឋ ភិបលនីតិកលទី៦ ៃនរដឋសភ។ 
 

ៃថង..................................ែខ មិគសិរ ឆន ខំល ចតវ ស័ក ព.ស.២៥៦៦ 
េសៀមរប, ៃថងទី...................ែខ..................ឆន  ំ២០២២ 

Uបgនមន>ីរ 

 


