
 
 

 

 
 
 

របយករណ៍លទធផលករងរឆ-ាំ២០២២ និងេលើកទិសេដករងរឆ-ាំ២០២៣ 
របស់មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ េខតតតបូងឃមុំ 

 

 េសចកតីេផតើម 
 េខតតតបូងឃមុជំេខតតសថិតេនវលទំនបកណត លៃនទេនលេមគងគ  និងេនទិសបូព៌ៃនរបេទសកមពុជ
មនចមង យរបមណ ១៦៩ គីឡូែម៉រត ពីទីរកុងភនំេពញតមបេណត យផលូវជតិេលខ៧។ េខតតតបូងឃមុ ំ
មនរពំរបទល់ ខងេកីតជប់នឹងរបេទសេវៀតណម ខងេជីងជប់នឹងេខតតរកេចះ  ខងលិចជប់នឹង

េខតតកំពង់ចម  ខងតបូងនឹងេខតតៃរពែវង។ បចចុបបននេខតតតបូងឃមុ ំមន ០១រកុង ០៦រសុក ០២សងក ត់ 
និង ៦២ឃុ ំេសមីនឹង ៨៧២ភូមិ  ។ 

េខតតតបូងឃមុមំនៃផទដីសរុបចំនួន ៥,២៥០.៥១គីឡូែម៉រតកេរ មនអំេណយផលធមមជតិយ៉ង
លអរបេសីរដល់ដំណកំសិកមម ដំណេំសបៀង  និងកសិឧសសហកមមផងែដរ។ េខតតតបូងឃមុមំនទេនលេមគងគ
ហូរកត់ពីរសុកតបូងឃមុ ំ និងរសុករកូចឆម រ ែដលនដីំលបប់មនជីជតិមកចក់ចូលកនុងតំបន់វលទំនប

សរមប់កសិករេធវីកសិកមម េខតតតបូងឃមុមំនរគួសរសរុបចំនួន ១៩៣,៩៤០ រគួសរ   របជពលរដឋសរុប
ចំនួន ៨៥៧,៩៨៤ នក់  ចំនួនរសតីសរុប ៤៣១,២៧៨ នក់ កនុងេនះរគួសររក១ និងរក២ មន
ចំនួន ២៩ ៧១២រគួសរ េសមីនឹង ១៦,៥០% ៃនរគួសរសរុប រឯីរបក់ចំណូលរបចឆំន កំនុងមនុសសមន ក់
េសមីនឹង ១,១៥០ ដុលល រ។ 
I- លទធផលសេរមចបន ៖ 
១. ករពរងឹងសថ ប័ន និងករកសងសមតថភព  

+ ករងររដឋបល និងបុគគលិក 

  មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតតបូងឃមុមំនមរនតីសរុបចំនួន ២២ រូប រសី 0៤ រូប កនុងេនះមន៖ 
 ១- របធនមនទីរ ០១ រូប និងអនុរបធនមនទីរ ០៣ រូប ( រសី ០០រូប) 

  ២- មរនតីបេរមីករងរេនតមករយិល័យជំនញទងំ ១០ ករយិល័យចំណុះឱយមនទីរ
សរុបមនចំនួន ១៨រូប រសី ០៤រូប (របធនករយិល័យជំនញ ១០នក់ រសី 0២នក់ អនុរបធន 
ករយិល័យ 0៧នក់ រសី 0២នក់ និងមរនត ី០១នក់ រសី 0០នក់) េដយែចកេចញជ ១០ករយិល័យ 
រមួមន៖ 

• ករយិល័យរដឋបល និងកិចចករទូេទ 
• ករយិល័យគណេនយយ និងហរិញញវតថុ 
• ករយិល័យផលូវជនបទ 
• ករយិល័យែផនករ និងសថិតិ 

• ករយិល័យផគត់ផគង់ទឹកជនបទ 



 
 

• ករយិល័យែថទសុំខភពជនបទ 

• ករយិល័យអភិវឌឍន៍សហគមន៍ 
• ករយិល័យអភិវឌឍន៍ជនជតិភគតិច 
• ករយិល័យអភិវឌឍន៍េសដឋកិចចជនបទ 

 ក-ែផនកករងររដឋបល 
- ទទួលលិខិតចូលពីអងគភពននេរកមនទីរ ចំនួន ២៦៦ េលខ 

- ទទួលលិខិតចូលពីរកសួងនិងអងគភពេរកមឱវទមនទីរ ចំនួន ០៥២ េលខ 
- ទទួលលិខិតចូលសតីពី រពះរជរកឹតយ អនុរកឹតយ របកស សរចរែណន ំេសចកត ី

                ជូនដំណឹង  លិខិតអំពវនវ ចំនួន ០៤៨ េលខ  
 ខ-ចុះេលខលិខិតេចញ 

- ចុះរបេភទលិខិតេចញេទបណត អងគភពននេរកមនទីរ ចំនួន ២២២េលខ 
- ចុះរបេភទលិខិតេចញពក់ព័នធសថ នភពមរនតី ចំនួន ៣៣១ េលខ 
- ចុះរបេភទលិខិតេចញេទរកសួង និងអងគភពេរកមឱវទមនទីរ ចំនួន ០២៧េលខ 
- ចុះរបេភទលិខិតអេញជ ីញេចញេទកនុងអងគភពនន េសចកតីជូនដំណឹង សរែំលកទុកខ 

 លិខិតជូនពរ ចំនួន ០១៥ េលខ 
- ចុះរបេភទលិខិតេចញរបយករណ៍េទរកសួង អងគភពនន ៖ចំនួន ០៤៩ េលខ 

 + ករងរបុគគលិក 
- បនេធវីសំេណីសំុពិនិតយេលីរបក់េបៀវតស និងរបក់ឧបតថមភេផសង របចែំខជូនមរនតីរជករ  

 - បនេធវីរបយករណ៍វឌឍនភពសរមប់េបីកផតល់េបៀវតសជូនមរនតីរជករជូនរកសួង 
 - បនេធវីរបយករណ៍វតតមនរបចែំខជូននយកដឋ ន 

 -បនេធវីេសចកដីសេរមចសដីពីរេបៀបរបបករងរនិងករែបងែចកភរកិចចថន ក់ដឹកនអំងគភព                           
រចនសមព័នធរគប់រគងជូនរកសួង 

 - បនេធវីសំេណីសំុដំេឡងីឋនដនរស័កត ិនិងថន ក់សរមប់ឆន ២ំ០២៣ េទរកសួង 
+ ករងរែផនករ 

- េរៀបចំែផនករយុទធសរសតថវកិ ឆន ២ំ០២៣ - ២០២៥  របស់មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតត ។ 
- េរៀបចំែផនករថវកិកមមវធីិ របចឆំន ២ំ០២៣ ។ 
- េរៀបចំរបយករណ៍ ៥ឆន  ំ(ឆន ២ំ០១៨- ២០២២) ជូនរដឋបលេខតត។ 

- េរៀបចំកមមវធីីវនិិេយគបីឆន រំកិំលឆន ២ំ០២៣-២០២៥ ។  
- ចូលរមួសិកខ សលននតមរបពនឋ ័Zoom  បនចំនួន ០២ដង ។ 
- វគគបណតុ ះបណត លនន បនចំនួន  ០១ដង ។ 
- ចូលរមួកមមវធីិរបជំុននតមរបព័នធអនឡញ Zoom   បនចំនួន ៤ដង ។ 

- ចូលរមួកមមវធីិរបជំុេនេខតតតបូងឃមុ ំចំនួ ១២ដង  ។ 
- ចូលរមួកមមវធីិអបអរសទរទិវអនតរជតិរបយុទធរបឆងំេរគឿងេញៀន ២៦ មិថុន ២០២២ 
េរកមអធិបតីភព ឯកឧតតមបណឌិ ត ជម ច័នទេសភ័ណ អភិបលៃនគណៈអភិបលេខតត   



 
 

និងជរបធនគណៈកមម ធិកររតួតពិនិតយេរគឿងេញៀនេខតតេនទីលនបល់ទត់វទិយល័យ 

សេមដចែម៉ កនុងឃុជំប់ រសុកតបូងឃមុ ំេខតតតបូងឃមុ។ំ 
- ចូលរមួកិចវរបជំុសតីពី ករងរអភិរកស និងអភិវឌឍន៍ជនជតិេដីមភគតិច របចឆំមសទី១ 
ឆន ២ំ០២២ េនទីសតីកររកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ។ 

- ចូលរមួសិកខ សលសតីពី ករេរៀបចំែផនករយុទធសរសតថវកិឆន  ំ២០២៣ -២០២៥ និង
ថវកិ សមិទធកមមឆន ២ំ០២៣ របស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ េនសណឋ គរេឆនរសុខ  

េខតតរពះសីហនុ ។ 
- ចូលរមួកមមវធីិែចករគប់ពូជរសូវជូនដល់របជកសិករចំនួន ៦៧ រគួសរ េនវតតធុតុងគ  
សថិតកនុងភូមិតូង សងក ត់សួង  រកុងសួង  េខតតតបូងឃមុ។ំ 

- ចូលរមួកមមវធីិអបអរសទរេខតតៃរពែវងទទួលបនជ័យលភី ជេខតតបញច ប់ករបេនទ បង់

ពសវលពសកល (ODF) េនសន ក់ករគណបកសរបជជនកមពុជេខតតៃរពែវង។ 
- េរៀបចំរបយករណ៍របចែំខ របចរំតីមស របចឆំមស របច៩ំែខ និងរបចឆំន  ំជូនេទ
រកសួងអភិវឌឍន៍ជន និងរដឋបលេខតត ។ 

+ ករងរផគត់ផគង់ និងហរិញញវតថុ 

ករអនុវតតថវកិេនកនុងឆន  ំ២០២២មន៖ 
§ ជំពូក ៦០   ករទិញ            ១៨៩ ២៦៧ ០០០ េរៀល   េសមនឹីង  ៩៨,០០% 
§ ជំពូក ៦១  េសវកមម            ៦៣៣ ៩៤០ ០០០ េរៀល   េសមនឹីង  ៩៦,២៩% 
§ ជំពូក ៦៣  ពនធ និងអករ      ៤០០ ០០០ េរៀល   េសមនឹីង  ២០,០០% 

§ ជំពូក ៦៤  បនទុកបុគគលិក      ៣៩៩ ០០០ ០០០  េរៀល   េសមនឹីង  ៩៧,៦០% 
+ ករងរែយនឌ័រ 

- ចូលរមួសិកខ សលសតីពី ករបរញជ បេយនឌ័រ រយៈេពល ២ៃថង េនសលេខតតតបូងឃមុ។ំ 
- ចូលរមួកិចចរបជំុេរៀបចំសិកខ សលែណនគំេរមងេនភូមិេគលេដរបស់គេរមង ករ
បេងកីនភពអង់អចែផនកេសដឋកិចចដល់រសតី ( WEE) េនមនទីរកិចចករនរ ី។ 

- ចូលរមួវគគបណតុ ះបណត លសតពីី ករេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ បរយិប័នន  និងសមធម៌
េយនឌ័រ រដឋបលថន ក់េរកមជតិ េនសលេខតតតបូងឃមុ។ំ  

- ចូលរមួកិចចរបជំុបេចចកេទសសរមប់វគគបណតុ ះបណត ល ែផនករអជីវកមមខន តតូច ករ
កត់រតចំណូល-ចំណយ របស់គេរមងបេងកីនភពអង់អច ែផនកេសដឋកិចចដល់រសត(ីWEE) ។ 

- វគគបណតុ ះបណត លសតីពី កេធវីរអជីវកមមខន តតូច ឬ រគួសរ  និងករករកត់រតចំណូល-
ចំណយរបស់គេរមងបេងកីនភពអង់អចែផនកេសដឋកិចចដល់រសតី(WEE)េនភូមិអូរ
េឡក ឃុចំក រសុកអូររងំឪ  និងេនវតតេសដែសនជ័យ ឃុេំសដ រសុកតុះែបរ ។ 

២. ករងរអភិវឌឍន៍េហដឋ រចនសមព័នធរូបវនត និងគមនគមន៍ 

  + ករងរេរៀបចំបញជ ីសរេពីភ័ណឌ  និងទិននន័យផលូវជនបទ 

- សងសង់ផលូវេបតុង ចំនួន ០៥ ែខស របែវងសរុប ៣៥ ៦០០ ែម៉រត កនុងរសុកតបូងឃមុ ំនិង
រសុករកូចឆម រ។ 



 
 

- សងសង់ផលូវេកសូ៊ចំនួន ១៣ ែខស របែវងសរុប ១៣៩ ២១០ ែម៉រត សថិតកនុងរសុកតបូងឃមុ ំ

អូររងំឪ េមមត់ តំែបរ រកូចឆម រ និងពញែរកក។ 
- សងសង់ផលូវេកសូ៊ ចំនួន ០២ែខស របែវងសរុប ២១,៨០គីឡូែម៉រត កនុងរសុករកូចឆម រ 
និងរសុកតំែបរ សេរមចបន៤០% (កំពុងអនុវតត) ។ 

- ជួសជុលខួបផលូវរកួសរកហម ចំនួន ០២ែខស របែវងសរុប ១៦ ២០០ ែម៉រត កនុងរសុក
ពញែរកក  រសុកតំែបរ  និងរសុកតបូងឃមុ។ំ  

- ជួសជុលរបចផំលូវរកួសរកហម ចំនួន ១៥ែខស របែវងសរុប ១២២ ០០០ ែម៉រត កនុងរសុក
តបូងឃមុ ំ  រសុកអូររងំឪ  រសុកេមមត់  រសុកតំែបរ រសុករកូចឆម រ រសុកអូររងំឪ និងរសុក
ពញែរកក ។ 

- សងសង់ផលូវដីស របែវងសរុប ១៧ ៨១០ ែម៉រត កនុងរសុករកូចឆម រ និងតំែបរ។ 

- សងសង់ផលូវរកួសរកហម របែវងសរុប ៩ ០៨០ ែម៉រត កនុងរសុកេមមត់ និងរសុករកូចឆម រ ។ 
- ជួសជុលបនទ ន់ផលូវរកលរកួសរកហម ចំនួន ០២ ែខស របែវង ៦ ០០០ ែម៉រត កនុងរសុក
រកូចឆម រ។ 

៣. ករងរែកលមអលកខខណឌ ៃនកររស់របស់សហគមន៍ជនបទ 

+ ករងរសងសង់អណតូ ងទឹកធន់នឹងករែរបរបួលអកសធតុ 

- ចូលរមួសិកខ សលេរៀនសូរតតមរយ:របព័នធ Zoom ចំនួន ០១ ដង។ 
- ចូលរមួសិកខ សលផសពវផសយចំនួន ០១ ដង េនេខតតេសៀមរប  ។ 
- ចូលរមួកិចចរបជំុននតមរយៈរបព័នធ Zoom ចំនួន ២ ដង ។ 

- បនចូលរមួវគគបណដុ ះបណដ លចំនួន ០១ ដង ។ 
- ចូលរមួកិចចរបជំុរកុមករងរបេចចកេទសវស័ិយផគត់ផគង់ទឹកសអ ត សុខភព និងអនម័យ 
ជនបទ េខតតតបូងឃមុ ំរបចរំតីមសទី៣ ឆន ២ំ០២២ ចំនួន ០១ដង ។ 

- ចុះសិកសទីតងំសរមប់សងសង់ និងសដ ររសះសហគមន៍ចំនួន ១២ កែនលងេនរសុក
រកូចឆម រ  រសុកេមមត់  រសុកតំែបរ  រសុកពញែរកក  រសុកតបូងឃមុ ំ និងរសុកអូរងំឪ។ 

- ចុះេធវីករអេងកតតមរគួសរអំពីសថ នភពរស់េនរបស់របជពលរដឋ និងផលប៉ះពល់
េដយ សរជំងឺរតតបតកូវដី-19  ៃនគេរមងពរងឹងសមតថភពផលិតភពជនបទរបស់
ធនគរ AIIB ចំនួន១២ ភូមិ េនរសុករកូចឆម រ  រសុកតំែបរ រសុកេមមត់ រសុក
ពញែរកក រសុកតបូងឃមុ ំ និងរសុកអូរងំឪ។ 

- ចុះផសពវផសយផលប៉ះពល់បរសិថ ន និងសងគមកនុងករសងសង់និងសដ ររសះសហគមន៍
ៃនគេរមងពរងឹងសមតថភពផលិតភពជនបទរបស់ធនគរ  AIIB   ចំនួន ១២  កែនលង
េនរសុករកូចឆម រ រសុកេមមត់ រសុកតំែបរ រសុកពញែរកក រសុកតបូងឃមុ ំនិងរសុកអូរងំឪ ។ 

- ចុះេធវីលិខិតបញជ ក់ទីតងំេរគងសងសង់ និងសដ រេឡងីវញិរសះសហគមន៍ជូនដល់

គេរមងពរងឹងសមតថភពផលិតភពជនបទចំនួន ១២កែនលង េនរសុករកូចឆម រ រសុក
េមមត់ រសុកតំែបរ រសុកពញែរកក និងរសុកតបូងឃមុ។ំ 



 
 

- ចុះសិកសនិង រតួតពិនិតយទីតងំសរមប់សងសង់ និងសដ រេឡងីវញិរសះសហគមន៍ ៃន

គេរមងពរងឹងសមតថភពផលិតភពជនបទជំហ៊នទី២ ចំនួន ១៣កែនលង េនរសុករកូច 
ឆម រ  រសុកតំែបរ  និងរសុកពញែរកក ។ 

- សងសង់អណដូ ងសនប់អរហវេីដវរបស់គេរមងឆន ២ំ០២២ ចំនួន ១៣អណដូ ង េនរសុក
តបូងឃមុ ំរសុកពញែរកក រសុកតំែបរ  និងរសុកេមមត់។ 

- ចុះសិកស រតួតពិនិតយ និងកំណត់ទីតងំសរមប់សងសង់អណតូ ងសនប់អរហវេីដវថមី ចំនួន 

១៤កែនលង សរមប់ឆន ២ំ០២៣។ 
+  ករងរេលីកកមពស់ករផល ស់បតូរទមល ប់ ឱយមនកររស់េនសអ ត និងមនអនម័យេនជនបទ 

- បនចូលរមួកិចចរបជំុចំនួន ២ េលីក តមរបព័នធអនឡញ Zoom Meeting ។ 
- បនចូលរមួវគគបណដុ ះបណដ លសដីពីករបរញជ បករែរបរបួលអកសធតុេទកនុងដំេណីរ

ករកសងែផនករអភិវឌឍន៍ជនបទតមរយៈរបព័នធបញជូ នសេមលងនិងរូបភព (Zoom 
Meeting) 

- បនចូលរមួសិកខ សល ចំនួន ៣េលីក (េខតតេសៀមរប២េលីក និងេខតតេពធªសត់១
េលីក)  

- បនចុះេទជួយបំផុសសកមមភពអនម័យ Triggering េនេខតតរកេចះ ែដលមនអនក
ចូលរមួចំនួន ៣៥ នក់ រសី ១៧ នក់ ។ 

- បនេទចូលរមួពិធីរបកសទទួលសគ ល់េខតតៃរពែវង ជេខតតែដលបញច ប់ករបេនទ របង់
ពសវលពសកល េនសលរបជំុគណៈកមម ធិករគណៈបកសរបជជនេខតតៃរពែវង។ 

- បនេរៀបចំកិចចរបជំុគណ:កមមករទឹកសអ ត និងអនម័យេខតតរបចរំតីមសទី៣ ឆន ំ
២០២២ េនសលរបជំុមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ ែដលមនអនកចូលរមួ ចំនួន៤៧ នក់ រសី
ចំនួន ០៩នក់។ 

- បនចូលរមួកិចចរបជំុរកុមករងរពិេសសលុបបំបត់ជំងឺរគុនចញ់ ថន ក់េខតត េនមនទីរ 
សុខភិបល េខតតតបូងឃមុ ំចំនួន ៣េលីក ។ 

- បនចូលរមួវគគបណដុ ះបណដ លចំនួន ២េលីក េនសលេខតតតបូងឃមុ។ំ 
- បនេទចូលរមួវគគបណដុ ះបណដ លចំនួន ២េលីក េនរសុកអូររងំឳ។ 
- បនចុះេទអប់រផំសពវផសយ និងជរមុញដល់សហគមន៍េអយផល ស់បដូរទមល ប់ ពីករ
បត់េជីងពសវលពសកលេអយមនបងគន់អនម័យេរបីរបស់ ចំនួន៧ េលីកបន

ចំនួន ៨១ភូមិ ១៧ឃុ ំ៣រសុក េនកនុងេខតតតបូងឃមុ ំនិងបនសងសង់បងគន់ចំនួន ១៨៤ 
បងគន់ (ពញែរកក ៤េលីក, អូររងំឪ ២េលីក និងតបូងឃមុ ំ១េលីក) ។ 

- បនចូលរមួកមមវធីិផសពវផសយេគលករែណនថំន ក់ជតិ សដីពីអនម័យកនុងបរសិថ នរបឈម 
សរមប់រគួសរជនបទ េនឃុឈូំក រសុករកូចឆម រ ែដលមនអនកចូលរមួចំនួន ២២នក់ 

រសីចំនួន ០៦នក់ ។ 



 
 

- បនផដល់សមភ របងគន់អនម័យចំនួន ៣េលីក ែដលមន ១៦០បងគន់ ដល់ភូមិបរយណ៍ 

៦០ភូមិ, ភូមិផក ដូង ៥០ភូមិ និងភូមិរកីបេកៀក ៥០ភូមិ កនុងឃុឈូំក រសុករកូចឆម រ េខតត
តបូងឃមុ ំ 

 + ករងរអភិវឌឍន៍សហគមន៍         
-  បនសរមបសរមួលជមួយេលករបធនរកុមរបឹកសឃុេំសដែសនជ័យ រសុកតំែបរ េខតត
តបូងឃមុេំដីមបេីផទៀងផទ ត់េធវីបចចុបបននភពសមសភពគណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៏ភូមិសរុបចំនួន 

២០ ភូមិ សរុបសមជិកគណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិចំនួន ២៦នក់ កនុងេនះ រសី៩ នក់។  
-  ចូលរមួសិកខ សលននតមរបពនឋ័ Zoom  បនចំនួន ០៦ដង។ 
-  វគគបណតុ ះបណត លនន បនចំនួន  ០៣ ដង ។ 
-  ចូលរមួកមមវធីិរបជំុននតមរបពនឋ័ Zoom online  បនចំនួន ៨ ដង ។ 
-  ចូលរមួកិចចសហករណ៍ជមួយករជំិនញ នន បន ០៦ ដង ។ 
-  ចុះសរមបសរមួលជមួយគណៈកមមករគេរមងចលនភូមិថមីទងំ១០ ភូមិ េនរសុកតបូងឃមុ ំ 
ែដលមនលទឋផលដូចខងេរកម៖  

• ចូលរមួជួយសរមបសរមួល បិទវគគរកុមសនសរំបក់ របចឆំន ចំំនួន ០២ ភូមិ ។ 

• ចូលរមួរតួតពិនិតយបិទបញជ ី ធនគរជី និងថន បំញ់េសម  ចំនួន ០៣ ភូមិ ។ 

• ចូលរមួរតួតពិនិតយបញជ ីរគប់រគងធនគរ េគ និងករេផទេគេទសមជិកថមីបនតរបច ំ

ឆន  ំចំនួន ០៥ ភូមិ ។ 
• បនតជួយជំរុញដល់គណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ េរតៀមេរៀបចំរបយករណ៍រកីចំេរនី 

សតីពី វឌឍនភពគេរមងរបចឆំន ២ំ០២១ េផញីជូនមនទីរ និងរកសួង ។  
 ៤. ពិពិធកមមសកមមភពេសដឋកិចចជនបទ 

  + ករងរេលីកកមពស់កំេណីនេសដឋកិចចរគួសរេនជនបទ 

- ចូលរមួកិចចរបជំុបូកសរុបលទធផលករងរឥណទនរបចឆំមសទី១   និងទិសេដបនត
ឆន ២ំ០២២ េនទីសដីកររកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ ។ 

- ចូលរមួវគគបណដុ ះបណដ លសដីពី កររគប់រគង់ឥណទនជនបទេនេខតតេសៀមរប ។ 

+ ករងរឥណទនរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ ៖ 

• សថ នភពឥណទន ៖ 
- ករងរឥណទនជនបទរតូវបនបេងកីតេឡងីកនុងេគលបំណងរមួចំែណកកត់បនថយ

ភពរកីរកតមរយៈករ ផតល់េសវឥណទនខន តតូច សរមប់បេងកីត ពរងីកមុខរបរ 
និង បេងកីនរបក់ចំណូលរគួសរកនុងតំបន់ជនបទេដយបនទទួលមូលនិធិពីអងគភព
អនុវតតន៍គេរមង ឥណទនេខតតកំពង់ចម េសមីទឹករបក់សរុបចំនួន ៨៩០ ០០០ 

០០០ េរៀល (របបីំរយេកសិបលនេរៀលគត់) េសមី ២២២ ៥០០ ដុលល  (ពីររយៃមភ

ពីរពន់របរំយដុលល )។ 
- បចចុបបននគេរមងកំពុងរបតតិបតតិករ ករងររបស់ខលួន ជពីរែផនកគឺ ៖ 



 
 

§ ១- ឥណទនរបជពលរដឋ បនអនុវតតន៍កនុងរសុកេគលេដចំនួន៖ ៤ គឺ រសុក   

រកូចឆម រ អូរងំឪ តបូងឃមុ ំនិង រសុក ពញែរកក មន១០ ឃុ ំគឺឃុរំកខនុរ  រសឡប់ ជី
េររ ªទី២ េលងៀង រករពរប ំថមេពរជ រពះធតុ គងជ័យ កេណត លរជំុ និងឃុែំរកក និង 
ភូមិចំនួន ២០ភូមិ ែដលកំពុងទទួលេសវឥណទន ពីអងគភពអនុវតតន៍គេរមងឥណ
ទនរកសួងអភិវឌឍន៍ជន ។  

§ ២- ឥណទនមរនតីរជមរនតី មន ១៤េខតត គឺ េខតតតបូងឃមុ(ំរកុងសួង) េខតតតែកវ 

េខតតរពះវហិរ េខតតសទឹងែរតង េខតតេពធªសត់ េខតតកំពត េខតតកំពង់ឆន ងំ េខតតសវ យេរៀង 
េខតតកំពង់សពឺ េខតតមណឌ លគីរ ី េខតតកណដ ល េខតតៃរពែវង េខតតឧតតរមនជ័យ េខតត
តបូងឃមុ។ំ  

  + ករងរអភិវឌឍ និងអភិរកសជនជតិេដីមភគតិច  

ចុះេធវីបចចបបននភពជនជតិេដីមភគតិចេនកនុងរសុកេមមត់ មន  ៖ 

-  ភូមិទួលរគួស ឃុជំតំេម៉   ៖  ១៨១ រគួសរ  ៦៦១ នក់ រសី  ២២៥ នក់ 
-  ភូមិេបងេកង ឃុទំនលូង       ៖  ៣១   រគួសរ  ៣៣៥ នក់ រសី  ១១៥ នក់ 
-  ភូមិលវ េលី     ឃុទំនលូង       ៖  ២៨   រគួសរ  ២៨៥  នក់ រសី  ១០០ នក់ 
សរុប ចំនួន ២ ឃុ ំ ៣ ភូមិ   ២៤០   រគួសរ  ១.២៨១ នក់ រសី ៤ ៤០០ នក់ 

II-  បញRារបឈម និងសំណTមពរ 
- ែខសផលូវមួយចំនួនរងករខូចខតេដយសរកតត ទឹកជំនន់ទឹកេភលៀង ទឹកជំនន់ទេនលេមគងគ 
- ករដឹកេលីសទមងន់ ៃនយនយនតដឹកទំនិញធំៗ និងកតត មិនចូលរមួែថរកសរបស់របជជន
មូលដឋ ន 

- អណតូ ងសនប់អរហវេីដវ ខូចេរចីន 
- របជពលរដឋខវះថវកិសសង់បងគន់ 
- ថវកិគរំទសរមប់េបីកវគគបណតុ ះបណត លមនកំណត់គឺ១ឆន ទំទួលបនែត៥ វគគេទ៦ វគគ

(ថវកិរបស់នយកដឋ ន) 

- របជពលរដឋខចីរបក់មួយចំនួនចំណករសុកេទឆង យ 
- អតិថិជនមនបញហ មុខរបររបស់គត់បរជ័យ និងផលិតផលចុះេថក 
- សថ ប័ន អងគករេផសងៗេធវីរបតិបតតិករឥណទន មនេរចីនកនុងភូមិេគលេដ 
- របជពលរដឋមួយចំនួនខចីរបក់រតួតេរចីនសថ ប័ន 

III- ទិសេដករងរឆ-ាំ ២០២៣ 
- សងសង់ផលូវរកលេកសូ៊២ ជន់ មនចំនួន ៣២ ែខស របែវងសរុប ១៨២,៨៦០ ែម៉រត ។ 
- បនតចុះអនុវតតន៍ករជួសជុល និងសងសង់ផលូវឆន ២ំ០២៣ និងករងរគេរមងេផសងៗ បនត
េទៀត។ 

- បនតករចុះពិនិតយតមដនអណដូ ង រសះនិងរបឡយែដលបនសងសង់រចួ ។ 

- សហករណ៍ជមួយថន ក់រសុកេដីមបរីបមូលទិននន័យរគួសររកីរកមនទឹកេរបីរបស់ករមិត
មូលដឋ ន  



 
 

- បនតករចុះពិនិតយតមដនអណដូ ង រសះសហគមន៍ និងរបឡយែដលបនសងសង់រចួ។ 

- បនដសងសង់អណដូ ងសនប់អរហវេីដវ ។ 
- បណតុ ះបណត ល CLTS (សហគមន៍ដឹកនអំនុវតតអនម័យ) ។ 
- ឧបតថមភសមភ របងគន់អនម័យដល់ឃុទួំលសនួល និងឃុឈូំក រសុករកូចឆម រ ។ 
- ចុះជំរុញករសសង់បងគន់អនម័យ ។ 
- បនតជំរុញេធវីបចចុបបននភព (គ.អ.ភ) ។ 

- បនតសហករជមួយអងគករៃដគូកនុងករជំរុញសហគមន៍ដឹកនអំនុវតតន៍អនម័យ ។ 
- េបីកវគគបណតុ ះបណត ល ពរងឹងសមតថភពដល់សមជិកគណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ ។ 
- បនតផសពវផសយគេរមងអភិវឌឍន៍កសិកមមចរមុះ ដល់ភូមិេគលេដ  ។ 
- ចុះកំណត់អតតសញញ ណជនជតិេដីមភគតិច សថិតកនុងឃុ ំទនហូង រសុកេមមត់។ 

- ខិតខំរបឹងែរបងអនុវតតន៍ករងរែដលរកសួង មនទីរ និងគណៈកមមកររគប់រគងគេរមង 
របគល់េអយសេរមចបនកំរតិខពស់ ។ 

- ខិតខំរបឹងែរបងបេញចញឥណទនរបកបេដយគុណភព និងរបមូលរតឡប់មកវញិទទួល 
- នូវអរតសងរតឡប់ធំជង ៩៨ % និងអរតហនិភ័យទបជង ២%  ។ 

- បនតបេងកីនករចុះេដះរសយបំណុលសងយតឺយ៉វមិនតមករកំណត់េអយទទួលបន
ករមិតខពស់ ។ 

- ពរងឹងសមតថភពបែនថមដល់មរនតីភន ក់ងរពីករវយតៃមលអតិថិជនេដីមបរីមួចំែណកកត់ 
បនថយហនិភ័យឥណទន។ 

- ផសពវផសយពីនិតិវធីិ និងេគលករណ៍ឥណទន ដល់េមឃុ ំ  េមភូមិ  គណៈកមមករឥណ
ទន ភូមិកនុងតំបន់េគលេដរបស់គេរមង េដីមបរីមួចំែណកកត់បនថយករខចីរបក់រតួតសីុ
គន េរចីនសថ ប័ន។ 

- ផសពវផសយដល់សហគមន៍ពីករចងរកងបេងកីតរកុមសនសរំបក់ជួយខលួនឯង ។ 

េសចក%ីសន(ិ*+ន 

លទធផលែដលសេរមចបនកនុងរយៈេពល ១ ឆន កំនលងមកេនះ  គឺពិតជមកពីករខិតខំយក
ចិតត  ទុកដក់កនុងករបំេពញភរកិចច  របកបេដយសម រតីទទួលខុសរតូវខពស់  របស់មរនតីរជករ បុគគលិក
ៃនមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតតបូងឃមុ ំ ពិេសសករដឹកន ំ ែណនេំដយផទ ល់របកបេដយភពមឺុងម៉ត់ 
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រដឋមរនតីរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ ែដលជរបមុខដឹកនរំបស់រកសួង ក៏ដូចជថន ក់ដឹកនរំគប់លំដប់ថន ក់ 
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េដយអនុវតតន៍េគលនេយបយយុទធសរសត និងែផនករអភិវឌឍន៍ជនបទរបស់មនទីរអភិវឌឍន៍
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ពលរដឋេធវចីរចរណ៍ កនុងករដឹកនកំសិផលែដលជកតត េធវីេអយរបជពលរដឋេទកន់ែតជិតរវងជនបទ
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                                                                                 របធនមនទីរ  
                       ចមលងជូន 
- រគប់នយកដឋ នៃនរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ 
- រគប់ករយិល័យជំនញ របស់មនទីរ 
          ’ េដីមបជូីនរជប ”   

- ឯកសរ-កលបបវតតិ 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


