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I-េសចក0ីេផ0ើម

េខតតេសៀមរប សថិតេនភូមិភគពយព័យៃនរពះរជណចរកកមពុជត
មបេណត យ ផលូវ ជតិេលខ៦មនចមង យផលូវ របែវង ៣១៤គឺឡូែម៉រត ពីរជធនី
ភនំេពញ មនរកុង ចំនួន :០១ និងរសុកចំនួន :១១ មនសងក ត់ចំនួន:១២ ឃុំ
ចំនួន :៨៨ និងភូមិចំនួន :៩៥២ និងភូមិផលូវករ (៩១០ភូមិ)។ របជពលរដឋទងំ
អស់សរុប ចំនួន :១.១៦៦,៤៩៣នក់ កនុងេនះមនរសតី ចំនួន :៥៩០.១៥៤នក់
និងមនរគួសរសរុបចំនួន ២៥០.៦៦២រគួសរ មនទំហៃំផទដីសរុប
១០.២៩៩,៤៣ គីឡូែម៉រតរកឡ។



II-សមិទ6ផលសេ!មច8ន
១.<រព!ងឹង@Aប័ន និងក@ងសមតFGព

១.១.<រHរដ68ល និងបុគLលិក

បចចុបបននមនទីរមនមរនតីសរុបចំនួន  ៤៦រូប រសី  ០៦រូប   កនុងេនះមន៖
• របធនមនទីរ ០១រូប និងអនុរបធនមនទីរ ០៣រូប
• មរនតីបេរមីករងរេនតមករយិល័យជំនញ ទងំ១០ករយិល័យចំណុះឲយមនទីរ
• បនទទួលលិខិតចូលពីបណត រកសួង អងគភពននេរកមនទីរ មនៈ ចំនួន ២៧៤ េលខ
• បនទទួលលិខិតចូលពីរកសួង នយកដឋ នននេរកមឱវទេរកមឱវទរកសួង និង អងគ

ភពេរកមឱវទមនទីរ មនៈ ចំនួន ៣៧៨ េលខ



II-សមិទ6ផលសេ!មច8ន
១.<រព!ងឹង@Aប័ន និងក@ងសមតFGព

១.២.ករងរបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈនិងអប់រផំសពវផសយដល់មរនតីរជករ

• បណតុ ះបណត លដល់មរនតីរជករេរកមឱវទមនទីរ បេងកីនចំេណះដឹង និងមនសមតថភពរគប់រគន់
• បញជូ នមរនតីរជករចំនួន ២៥ នក់ រសីត ០៦នក់ ចូលរមួកនុងសិកខ សល និងបណតុ ះបណត លេរកេខតត
និងកនុងេខតត និងតមរយៈរបព័នធអនឡន បនចំនួន ១៥វគគ

១.៣.ករងរែផនករ

• បូកសរុបរបាយការណ៍(របចំាែខ,រតីមាស,ឆមាស,៩ែខនិងរបចំាឆាន )ំ

• េធវ ើែផនការយុទឋសារសត ថវកិាឆាន ំ២០២៣-២០២៥

• េធវ ើែផនការថវកិាឆាន ំ ២០២៣

• េធវ ើែផនការវនិិេយាគបីឆាន ំរំកិលរបស់េខតត (២០២៣-២០២៥)



II-សមិទ6ផលសេ!មច8ន
១.<រព!ងឹង@Aប័ន និងក@ងសមតFGព

១.៤.ករងរផគត់ផគង់ហរិញញវតថុ
• ថវកិររបចឆំន ២ំ០២២ សរុបចំនួន៖ 2,448,300,000 េរៀល

ជំពូក៦០ = 227,900,000 េរៀល
ជំពូក៦១ = 1,275,000,000 េរៀល
ជំពូក៦៤ = 943,400,000 េរៀល
ជំពូក៦៣ = 2,000,000 េរៀល

• ករចំណយជក់ែសតង សរុបចំនួន = 2,355,374,470េរៀល = 96.20%

ជំពូក៦០ = 227,245,070 េរៀល = 99.71%
ជំពូក៦១ = 1,263,129,400 េរៀល = 99.07%
ជំពូក៦៤ = 864,400,000 េរៀល = 91.63%
ជំពូក៦៣ = 600,000 េរៀល = 30.00%



II-សមិទ6ផលសេ!មច8ន
១.<រព!ងឹង@Aប័ន និងក@ងសមតFGព

១.៥.ករងរសវនកមម

• រកុមករងរថន ក់ជតិចុះេធវីសវនកមម និងអធិករកិចចចំនួន៖ ០៨េលីក
១.៦.ករងរេយនឌ័រ

• ចូលរមួសិកខ សលផសពវផសយទនសនៈេយនឌ័រកនុងវស័ិយអភិវឌឍន៍ជនបទចំនួន ៤េលីក។
១.៧.ករងរែកទរមង់ហរិញញវតថុសធរណៈ

• ចូលរមួវគគបណត ុ ះបណាត លអំពីេគាលការណ៍ែណនាំ សត ីពីការេរៀបចំថវកិសមិទឋកមម តាមរបព័នឋ

អនឡាញ

• ចូលរមួរបជំុសត ីពីកាេរៀបចំែផនការថវកិា និងែផនការយុទឋសារសត ពត៌មានសមិទឋកមម ឆាន ំ

២០២៣-២០២៥

• ចូលរមួសិកាខ សាលាេរៀបចំែផនការយុទឋសារសត ថវកិាឆាន ំ ២០២៣-២០២៥ និងថវកិាសមិទឋកមមឆាន ំ

២០២៣របស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ។



II-សមិទ6ផលសេ!មច8ន
២.<រHរអភិវឌRSន៍េហVWរចXសម*័ន6រូបវន0 និងគមXគមន៍

២.១.ករងរេរៀបចំបញជ ីសរេពីភ័ណ និងទិននន័យផលូវ

• េធវីបចចុបបននភពផលូវជនបទ ២០ែខស របែវង ៣២៨.១០០ម កនុងរសុក៩រសុក ។
• ចុះរសង់ទិននន័យផលូវថមី ០៨ែខស របែវង ៤០.០០០ម កនុងរសុក៨រសុក។
២.២ករងរែថទផំលូវជនបទ និងសំណង់សិលបករយ

• ករងរែថទផំលូវខួប ០២ែខស របែវង ១១.៤គ.ម រកលរកួសរកហម សថិតកនុងរសុករសីសនំ,និងជីែរកង
• ករងរជួសជុលបនទ ន់៖ ០២កំណត់របែវង ៥គ.ម រកលរកួសរកហមសថិតកនុងរសុករសីសនំ,និងជីែរកង

ការងារែថទារំបចំា៖

• ការងារផល វូរកួសរកហម ០៨ែខសរបែវង១១៥គ.ម សថ ិតកន ុងរសកុអងគរធំ,ពួក,រសីសន ,ំរកឡាញ់,

បនាទ យរសី,សូរទនិគម,ជីែរកងនិងរសកុសាវ យេលើ។

• ការងារផល វូរកាលេកៅសូ៊២ជាន់ ០៦ែខសរបែវង១២៦.៦គ.ម សថ ិតកន ុងរសកុពួក,អងគរជំុ,វ៉ារនិ,រសីសន ំ

និង សូរទនិគម។



II-សមិទ6ផលសេ!មច8ន
២.<រHរអភិវឌRSន៍េហVWរចXសម*័ន6រូបវន0 និងគមXគមន៍

• ចុះពិនិតយសាថ នភាពផល វូែដលខួចខាតេដាយសារេរគាះទឹកជំនន់មាន ១០រសកុ ៤៩ឃុំ ២៨៨ភូមិ

និងមានផល វូសរុប៖ ៥០ែខស របែវង៥៦៥គ.ម លិចទឹក១១០គ.ម ទឹកហូដាច់តួផល វូរបែវង២៥.គ.ម

េរចាះេជើងេទ៦៨.៥គ.ម។

៣.<រHរែកលម\លក]ខណ̀ៃន<ររស់េcរបស់សហគមន៍ជនបទ

៣.១.ការងារសាងសង់អណត ូងទឹកធន់នឹងការែរបរបលួអាកាសធាតុ

• សាងសង់អណត ងូទឹកធន់និងការែរបរបួលអាកាសធាតុ (អណត ងូអារហវ ីេដស)ចំនួន ១៥អណត ងូ

០៦រសកុ ០៨ឃំុ ១៥ភូមិ សេរមចបាន១០០%។

• បានចុះបេងក ើតគណៈកមមការេរបើរបាស់ទឹកសាអ ត គណៈកមមការែថទាអំណត ងូទឹកសាអ តទាងំ ១៥អ

ណត ងូ



II-សមិទ6ផលសេ!មច8ន
៣.<រHរែកលម\លក]ខណ̀ៃន<ររស់េcរបស់សហគមន៍ជនបទ

៣.២.ការងារសាងសង់បងគន់អនាម័យ

• ផតល់សមាភ រៈបងគន់អនាម័យចំនួន ២០០បងគន់ ដល់រគួសាររកីរក ០២រសកុ (វ៉ារនិ,បនាទ យរសី)០២

ឃំុ (រុនតាឯក,វ៉ារនិ)។

• ចុះជំរុញការសាងសង់បងគន់អនាម័យចំនួន ១១េលើក អនកចូលរមួសរុប ២១២នាក់ រសី១២១នា

ក់។

• េបើកវគគបណត ុ ះបណាត លសត ីពីសហគមន៍ដឹកនំាអនុវតតអនាម័យេដាយខល នួឯង ចំនួន ១០េលើក

មានអនកចូលរមួសរុប ៤១១នាក់ រសី ២៥៦នាក់។

• ចុះវាយតៃមល ODFឃំុចំនួន ០៥ឃំុ និង រសកុ០១ កន ុងរសកុរសីសន ំ



II-សមិទ6ផលសេ!មច8ន
៤.ពិពិធកមgសកមgGពេសដ6កិចhជនបទ

៤.១.ការងារេលើកកមពស់ការបេងកើតការងារ និងមុខរបរេនៅជនបទ

• សិកាខ សាលាពរងឹងសមតថភាពគណៈកមាម ធិការអភិវឌឍន៍ភូម(ិគ.អ.ភ)ចំនួន ០៩វគគ េនៅរសកុ

(០៥វគគ េនៅ រសកុសូរទនិគម, ០២វគគ េនៅរសកុបនាទ យរសី និង ០២េនៅរសកុវ៉ារនិ) ែដលមានសិកាខ

កាមចូលរមួ សរុប ២២៥នាក់ រសី៩៣នាក់។

• េរៀបចំកមម វធិីពិពណ៌ផលិតផលនិង េវទិកាផគ រួផគងរវាងអនកផលិតនិងអនកទិញ

• របជំុផសពវផសាយេដើមបីេរៀបចំេធវ ើែផនការផលិតសាប៊ូ ទឹកសរមាប់លាងចានេនៅរសកុអងគរជំុ ែដល

មានសិកាខ កាមចូលរមួ ៤០នាក់ រសី ១៤នាក់។



II-សមិទ6ផលសេ!មច8ន
៤.ពិពិធកមgសកមgGពេសដ6កិចhជនបទ

៤.២.ការងារអភិវឌឍ និងអភិរកសជនជាតិេដើមភាគតិច

• េនៅរសកុវ៉ារនិ ឃំុែរសណូយមានជនជាតិេដើមភាគតិច(គួយ)ចំនួន៖ ០៧ភូមិ របជាពលរដឋ ៤៧០

នាក់

រសី ២៣៥នាក់ េសម ើនឹង ១១៦រគួសារ។

• ជំរុញការរបមូលសាន េមៃដសមាជិករគួសារនីមួយៗេដើមបីសំុចូលសមាជិកសហគមន៍

• ចូលរមួអបអរសាទរ ទិវាអនត រជាតិជនជាតិេដើមភាគតិច ពិភពេលាក



II-សមិទ6ផលសេ!មច8ន
៥.សមិទិ6ផលៃន<រអនុវត0គេ!jង និងកមgវិធីសហ!បតិបត0ិ<រ

៥.១.ការងារសហរបតិបតត ិការជាមួយរកសួង-សាថ ប័ននិងអងគការៃដគូជាតិ

• ផល វូDBST/WB ចំនួន ០៤ែខសរបែវង ៤៦.៨គ.ម (កន ុងរសកុអងគរជំុ,សូរទនិគម,របាសាទបាគង,

ជីែរកង,វ៉ារនិ,សេរមបាន១០០%

• គេរមាងសាច់របាក់ពលកមម (គាំរទេដាយកសិករ)

• ផល វូដីសរ ៤២ែខសរបែវង ៨៧.៨គ.ម សេរមចបាន១០០%

• ផល វូរកួសរកហម ១០៧ែខសរបែវង៣៤០.៦គ.ម សរមចបាន១០០%

• ផល វូដីសរ ៣៣ែខសរបែវង ៦៩.៦គ.ម សេរមចបាន១០០%

• ផល វូរកួសរកហម ២៧ែខសរបែវង ៦៩.៦គ.ម សេរមចបាន១០០%

• សាងសង់បងគន់សាធារណៈចំនួន ១៣បងគន់ សេរមចបាន១០០%



II-សមិទ6ផលសេ!មច8ន
៥.សមិទិ6ផលៃន<រអនុវត0គេ!jង និងកមgវិធីសហ!បតិបត0ិ<រ

៥.១.ការងារសហរបតិបតត ិការជាមួយរកសួង-សាថ ប័ននិងអងគការៃដគូជាតិ

• គេរមាង ADB ជំហានទី៣ (បាច់៣)អនុវតតរសកុជីែរកង,ឃំុពរងេរកាមមាន១៣ភូមិ

• សាងសង់អណត ងូថមីអារហវ ីេដស ចំនួន១០០អណត ងូ សេរមចបាន១០០%

• ផតល់ពាងរតងទឹកេភលៀង ចំនួន៣៨៥២ពាង សេរមចបាន១០០%

• គេរមាង Policy Matrix (០៥រសកុ ១១ឃំុ,៤៧ភូម)ិ

• ជួសជុលអណត ងូអារហវ ីេដស ចំនួន៥០អណត ងូ សេរមចបាន១០០%

• ចុះយកសំណាកទឹក ចំនួន១០០អណត ងូ សេរមចបាន១០០%



II-សមិទ6ផលសេ!មច8ន
៥.សមិទិ6ផលៃន<រអនុវត0គេ!jង និងកមgវិធីសហ!បតិបត0ិ<រ

៥.១.ការងារសហរបតិបតត ិការជាមួយរកសួង-សាថ ប័ននិងអងគការៃដគូជាតិ

• គេរមាងអងកការរ៉ាឆា

• បេញចញទុនេអាយខច ី ៥០០ ០០០៛- ១ ០០០ ០០០៛ ែដលមានការរបាក់ ១.៥%រតវូសងការរបាក់

របចំាែខែដលមានេគាលេដៅ (០២រសកុ ០២ឃំុ ០២ភូមិ រសកុរកឡាញ់,និងរសកុបនាទ យរសី)។



III-ទិសេk<រHរlmំ ២០២៣
១.<រព!ងឹង@Aប័ន និងក@ងសមតFGព

១.១.ការងារដាឋ បាលនិងបុគគលិក

• បនតពរងឹងការងាររគប់រគងរដឋបាល ទុកដាក់លិខិតបទដាឋ ន

• បនតពរងឹងការរគប់រគងវតតមានមរនត ីរាជការ

• ជំរុញការដំេឡើងកាំរបាក់ និងមុខងារជូនមរនត រីាជការែដលមានសាន ៃដ ។

• ជំរុញការេរៀបចំឯកសាររបាក់េបៀវតសជូនមរនត ីរាជការ ។

• បនតចូលរមួវគគបណដ ុ ះបណាដ ល សិកាខ សាលានិងកមម វធិីេផសងៗ



III-ទិសេk<រHរlmំ ២០២៣
១.<រព!ងឹង@Aប័ន និងក@ងសមតFGព

១.២.ការងារែផនការ និងសថិតិ

• បនត រតួតពិនិតយសកមមភាពនានាតាមែផនការែដលបានេលើកេឡើងេដើមបីែកតរមូវនិងេធវ ើ
បចច ុបបននភាពែផនការរបចំាឆាន ំ ឲយកាន់ែតមានភាពសុរកឹត

• បនតចូលរមួកន ុងសិកាខ សាលា សដ ីពីដំេណើរការេរៀបចំែផនការថវកិា របស់រកសួងអភិវឌឍន៍
ជនបទ

• េរៀបចំែផនការយុទធសារសត ថវកិាឆាន ំ២០២៤-២០២៦

• េរៀបចំែផនការថវកិាសរមាប់ឆាន ំ២០២៤

• េរៀបចំរបាយការណ៍សកមមភាពការងាររបចំាែខ រតីមាសឆមាសនិងរបចំាឆាន ំ



III-ទិសេk<រHរlmំ ២០២៣
២.<រHរអភិវឌRSន៍េហVWរចXសម*័ន6រូបបវ័ន0 និងគមXគមន៍

២.១.ការងារវសិ័យផល វូជនបទ

• ជួសជុលផល វូរកាលរកួសរកហម ០១ែខសរបែវង ១០គ.ម ទទឹង៦ម ពីេគាកយាង-តាប៉ាង ឃំុ
ែសនសុខ រសកុរកឡាញ់េខតតេសៀមរាប។

• ចុះរសង់ទិននន័យ និងេធវ ើបចច ុបបននភាពផល វូ



III-ទិសេk<រHរlmំ ២០២៣
៣.<រHរែកលម\លក]ខណ̀ៃន<ររស់េcរបស់សហគមន៍ជនបទ

៣.១.វស័ិយទឹកសាអ ត

• សាងសង់អណត ងូអារហវ ីេដសចំនួន ១៧អណត ងូ (រសកុពួក,វ៉ារនិ,បនាទ យរសី,របាសាទបាគង)

• ចុះរសង់ទិននន័យ និងេធវ ើបចច ុបបននភាពអណត ងូ ០៥រសកុ (ពួក,វ៉ារនិ,បនាទ យរសី,របសាទបាគង

៣.២.វស័ិយសុខភាពជនបទ

• េធវ ើបចច ុបបននភាពទិននន័យសារេពើភ័ណឌ បងគន់អនាម័យ

• ចុះអប់រំផសពវផសាយសដ ីពីការេលើកកមពស់អនាម័យជនបទ

• ជំរុញការេរៀបចំរបារពវទិវាជាតិេលើកកមពស់អនាម័យជនបទ ១៣ វចិឆ ិកា



III-ទិសេk<រHរlmំ ២០២៣
៤.<រពិពិធកមgសកមgGពេសដ6កិចhជនបទ

៤.១.ការងារអភិរកសជនជាតិេដើមភាគតិច

• េរៀបចំសំេណើេដើមបី េសន ើសំុទទួលសាគ ល់អតតសញាញ ណសហគមន៍ជនជាតិេដើមភាគតិច

• ចុះជំរុញការរបមូលសាន មេមៃដសមាជិករគួសារនីមួយៗ

៤.២.ការងារអភិវឌឍន៍សហគមន៍

• បណត ុ ះបណាត លពរងឹងសមតថភាពគណៈកមាម ធិការ(គ.អ.ភ)ចំនួន ១០វគគ េនៅរសកុរសីសន ំ,វ៉ារនិ

• គេរមាងសនត ិសុខេសបៀង (បេងក ើនចំណូលរបស់រគួសាររកីរក និងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព)

ចំនួន ០៤វគគ េនៅរសកុរបាសាទបាគង ែដលមានសិកាខ កាម៨០រគួសារ។



III-ទិសេk<រHរlmំ ២០២៣
៥.សមិទ6ិផលៃន<រអនុត0គេ!jង និងកមgវិធីសហ!បតិបត0ិ<រ

៥.១.ការងារអភិវឌឍេហដាឋ រចនាសមព ័នឋ

គេរមាងពីផល វូរកួសរកហមេទៅ េកៅសូ៊ពីជាន(់RID4CAM) ០៩ែខសទទឹង៧ម របែវង១២៧គ.ម (រសកុ,

រសីសន ,ំអងគរធ,ំអងគរជំុ,ពួក,បនាត យរសី,ជីែរកង,និងរបាសាទបាគង)។

គេរមាងរចវ៉ាក់តៃមលកសិកមមនិងេលើកកមពស់សុវតថភាព(ADB) ០១ែខសទទឹង៧ម របែវង១៦.២គ

.ម (រសកុអងគរជំុ)



IV-បqr!បឈម

• សហគមន៍ខវ ះការយកចិតតទុកដាក់ែថរកសាសំណង់ផគត់ផគង់ទឹកជនបទ

• ការយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់ទឹកសាអ ត និងអនាម័យរបស់សហគមន៍េនៅមានករមិត

• តរមូវការសរមាប់ការអភិវឌឍេរចើន ថវកិាគាំរទេនៅមានករមិត

• ខវះការចូលរមួែថទាសំមិទឋផលនានារបស់វស័ិយអភិវឌឍន៍ជនបទ

• របជាពលរដឋមួយចំនួនមិនទាន់យល់ពីអនាម័យនិងេធវ ើការផាល ស់បត រូទំលាប់

• របជាជនេធវ ើការចំណាករសកុេរចើន

• ផល វូជនបទរងការខូចខាតេដាយសារេរគាះទឹកជំនន់េរចើនជាេរៀងរាល់ឆាន ំ



IV-េមេរៀនបទពិេ@ធន៍

• មនទ ីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតេសៀមរាប ជាអងគភាពមូលដាឋ នេសនាធិការ និងជាែខសបេណាត យ

របស់រកសួង អភិវឌឍន៍ជនបទ។ ការងារអភិវឌឍន៍េនៅតាមមូលដាឋ នមានការចូមរមួគាំរទ

យ៉ាងសកមមមិនអាចខវះបាន ពីសំណាក់ អាជាញ ធរមូលដាឋ នរគប់លំដាប់ថាន ក់ អងគភាពសាថ ប័ន

ជាតិេដើមបីជួយសរមបសរមួលដល់សកមមភាពការងាររបស់មរនត ីជំនាញចុះសិកសា និងអនុវតត

បានលអ របេសើរ ទទួលបានេមេរៀននិងបទពិេសាធន៍ដូចខាងេរកាម៖

ចំណុចខាល ងំ

• អនុវតតន៍រាល់េគាលការណ៍ែណនំារបស់រាជរដាឋ ភិបាល រកសួងនិងអាជាញ ធរេខតត

• មានការគំារទថវកិា សាម រតិ៍ សមាភ រៈពីថាន ក់ដឹកនំារកសួងរគប់លំដាប់ថាន ក់ និងសាថ ប័នពាក់ព័នឋ

និងៃដគូ អភិវឌឍន៍

• មរនត ីរាជការមួយចំនួនធំមានសមតថភាព បទពិេសាធន៍ សិលធម៌លអ និងមានឆនទៈេលើក

ការងារ

• មានកិចចសហការណ៍រវាងមរនត ីនិងថាន ក់ដឹកនំាមនទ ីរ



IV-េមេរៀននិងបទពិេ@ធន៍

ចំណុចខវះខាត

• ខវះការចូលរមួែថទាផំល វូជនបទពីអនកេរបើរបាស់

• តរមូវការអភិឌឍន៍កន ុងមូលដាឋ នេរចើន ថវកិាគាំរទេនៅមានករមិត

• ការយល់ដឹងពីអនាម័យេនៅជនបទេនៅមានករមិត

• ការចូលរមួែថទាអំណត ងូទឹកេនៅសហគមន៍េនៅមានករមិត

• ចំណាករសកុេរចើន ខវះកមាល ំងពលកមម



V-សំណuមពរ

• ឆលងតាមលទធផលៃនការអនុវតតសកមមភាពកនលងមកេនះ មនទ ីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតត

េសៀមរាបទទួលបាន

• សូមរកសួងជួយទមល ក់ថវកិ សរមប់អនុវតតគេរមងឱយបនទន់េពលេវល។
• សំុសិកខ សលពរងឹងសមតថភពជំនញនិងបេចចកេទសដល់មរនតី។
• សំុបេងកីនថវកិគរំទគេរមងអភិវឌឍន៍េនតមមូលដឋ នេដីមបេីឆលីយតបតមតរមូវករ។
• សូមឲយមនករបណតុ ះបណត លករងររគប់រគងបុគកលិក និងចបប់រដឋបលសធរណៈ ឬឯកសរគតិ
យុតតិេផសងៗ ០១ឆន មំតង

• េសនីសំុឲយមនទសសនកិចចសិកសផល ស់បតូរបទពិេសធន៍លអៗ ទងំកនុងរសុក និងេរករសុក



ពិធីអបអរសទរសុករសីសនំជរសុក ODF



ពិធីសេមភ ធ គេរមងទឹកជជីវតិ 



បនចូលរមួអមដំេណីរ ឯកឧតតមនយឧតតមេសនីយ៍ គន់ គីម េទសរដឋមរនតីទទួលបនទុកេបសកកមម
ពិេសស  និងជអនុរបធនទី១ៃនគណៈកមម ធិករជតិរគប់រគងេរគះមហនតរយចុះរតួតពិនិតយ

សថ នភពផលប៉ះពល់េដយជំនន់ទឹកេភលៀង រសុករកឡញ់េខតតេសៀមរប



ចុះពិនិតយផលូវែដលខូចខតេដយសរេរគះទឹកជំនន់ 



ករងរែថទផំលូវជរបចរំកលេកស៊ូ២ជន់របែវង ១២៦.៦គ.ម  



ករងរែថទខួំបរបែវង ៧ ០០០ម ភូមិេគករមសេទដំរឆីលង រសុកជីែរកងេខតត

េសៀមរប   



របជំុេបះេឆន តេរជីសេរសីរបធនសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច

េនឃុែំរសណូយ រសុកវ៉រនិេខតតេសៀមរប 



របជំុផសពវផសយពីេគលករណ៍ និងនិតិវធីិៃនករគរំទសហគមន៍សនសរំបក់  



ចុះពិនិតយ និងផតល់សមភ រៈបងគន់អនម័យជូនរបជពលរដឋ 



សកមមភពចុះពិនិតយ ករសងសង់អណតូ ងសនប់និងករេធវីេតសតទឹក 



សកមមភពបណតុ ះបណត លពរងឹងសមតថភពគ.អ.ភ 



វគគបណតុ ះបណត លេរគឿងយនតកសិកមមខន តតូច  



សមូអរគុណ
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