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!តិ$
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1. ទិដឋភពទូេទរបស់េខតត
2. គេរមងថវកិឆន ំ ២០២២ ( មតិកថវកិឆន ២ំ០២២)
3. ែផនករសកមមភពសរមប់អនុវតតឆន ំ ២០២២ និងករអនុវតតែផនករសកមមភព (ថវកិរបស់មនទីរ)
4. ែផនករសកមមភពសរមប់អនុវតតឆន ំ ២០២២ និងករអនុវតតែផនករសកមមភព (ថវកិរបស់នយកដឋ ន)

5. កិចចសហករជមួយៃដគូ និងអងគករេផសងៗ
6. បញហ
7. កររបឈម
8. កលនុវតតភព
9. សំណូមពរ
10.សននិដឋ ន
11. ទិសេដបនត ឆន ំ ២០២៣
• គេរមងថវកិឆន ២ំ០២៣
• ែផនករសកមមភពលមអិតឆន ២ំ០២៣



១.ទិដEFពទូេGរបស់េខត'តJKLងឃ5Nំ

• ៃផទដីសរុប (គ.ម) ៖៥,២៥០.៥១គីឡូែម៉រតកែរ ៉
• ចំនួនរសុក/រកុង ៖៦/១
• ចំនួនឃុ/ំសងក ត់៖ ៦២/២
• ចំនួនភូមិ ៖៨៧២ភូមិ
• ចំណូលមនុសសមន ក់ៗរបចឆំន រំបស់េខតត(ដុលល រ)៖១១៥០ដុលល រ
• ចំនួនរបជជនសរុប៖៨៥៧,៩៨៤នក់ រសតី ៤៣១,២៧៨នក់
• ចំនួនរគួសររកីរក១ និង រក២៖២៩,៧១២រគួសរ េសមីនឹង ១៦.៥០%
• របែវងផលូវជនបទែដលបនសថ បន៖៧៩៤ែខស េសមី២ ៤៦៩គីឡូែម៉រត
• អរតទឹកសអ ត៖៨១%
• អរតអនម័យ៖៨៤.៧៤%
• ចំនួនភូមិជនជតិេដីមភគតិច៖៣ភូមិ ២ឃុ ំ២៤០រគួសរ 
• ចំនួនភូមិ(េឈម ះភូមិ)ែដលជួបករលំបកខល ងំជងេគ៖ ៦ ភូមិ(កែញច  បុសទី អែងកង សំេរយី រកូច រកេសមសតវ) 
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២-ថវិ$)*ំ២០២២

ចេងក មសកមមភព-សកមមភព ចំណយចរនត

សរបុ ជំពូក៦០ ជំពូក៦១ ជំពូក
៦៤

សរុបរមួ
១.៤.១២ ច.សទី១២៖ ករផតល់េសវេហដឋ រចនសមព័នធរូបវន័តជនបទ 380.300.000 21.000.000 359.300.000

សកមមភពទី១៖ ករែថទផំលូវជនបទជលកខណៈរបចំ 8.000.000 0 8.000.000

សកមមភពទី២៖ករែថទជួំសជុលសព ន និងេហដឋ រចនសមព័នធជនបទ 345.300.000 6.000.000 339.300.000

សកមមភពទី៣៖ ករែថទផំលូវទប់ទល់នឹងបែរមបរមួលអកសធតុ 
(ដកូំនេឈ)ី

15.000.000 15.000.000 0

សកមមភពទី៤៖ កររប់ចំនួនចរចរយនយនត 4.000.000 0 4.000.000

សកមមភពទី៥៖ ករសងសង់ទីទួលសុវតថិភព 4.000.000 0 4.000.000

សកមមភពទី៦៖ រតួតពិនិតយករដឹកជញជូ នេលីសទំងន់េលីផលូវជនបទ 4.000.000 0 4.000.000



ចេងក មសកមមភព-សកមមភព ចំណយចរនត

សរបុ ជំពូក៦០ ជំពូក៦១ ជំពូក៦៤
សរុបរមួ
២.៥.១២ ច.សទី១២៖ ករផតល់េសវសុខភពនិងលកខខ័ណឌ ៃនកររស់េន

សរមប់សធរណៈជន 230.000.00 0 230.000.000

សកមមភពទី១៖ ករផសពវផសយនិងអប់រសំហគមន៍ពីលកខខណឌ ៃនកររស់េនសអ ត 4.000.00 0 4.000.000

សកមមភពទី២៖បេងកីនសហគមន៍បញឈប់ករបេនទ បង់ពសវលពសកល(ODF) 5.000.000 0 5.000.000

សកមមភពទី៣៖ របរពធទិវលងសមអ តៃដពិភពេលកតមេខតត 4.000.000 0 4.000.000

សកមមភពទី៤៖ របរពធទិវអនម័យ ១៣ វចិឆិក តមេខតត 5.000.000 0 5.000.000

សកមមភពទី៥៖ ផសពវផសយករេរបីរបស់ បរេិភគទឹកសអ តេដយសុវតថិភព 4.000.000 0 4.000.000

សកមមភពទី៦៖ ករសងសង់បងគន់អនម័យ/បដិភគសមភ រៈអនម័យ 200.000.000 0 200.000.000

សកមមភពទី៧៖ ករងរែថទ ំនិងជួសជុលអណតូ ងទឹក 4.000.000 0 4.000.000

សកមមភពទី៨៖ ករសងសង់េហដឋ រចនសមព័នធទឹកសអ តចរមុះ 4.000.000 0 4.000.000

២-ថវិ$)*ំ២០២២(ត)



ចេងក មសកមមភព-សកមមភព ចំណយចរនត

សរបុ ជំពូក៦០ ជំពូក៦១ ជំពូក៦៤
សរុបរមួ

៣.៦.១២ ច.សទី១២៖ ករេលីកកមពស់ករមិតជីវភពរស់េនតមជនបទ 16.000.00 0 16.000.000

សកមមភពទី១៖ រសវរជវតរមូវករទីផសរកនុងសហគមន៍មូលដឋ ន 0 0 0

សកមមភពទី២៖ បណតុ ះបណត លជំនញមូលដឋ នអជីព 0 0 0

សកមមភពទី៣៖ បំផុសចលនមហជនចូលរមួបេងកីតជំនញអជីពផទ ល់ខលួន 0 0 0

សកមមភពទី៤៖ រសវរជវនិងបេងកីតគំនិតៃចនរបឌិតអភិវឌឍន៍សហគមន៍មូលដឋ ន 0 0 0

សកមមភពទី៥៖ ផសពវផសយទិវជនជតិេដីមភគតិចរបចឆំន ំ 4.000.000 0 4.000.000

សកមមភពទី៦៖ ពរងឹងតួនទី ភរកិចច និងេធវីបចចុបបននភព គ.អ.ភ 5.000.000 0 5.000.000

សកមមភពទី៧៖ ផសពវផសយ និងបេងកីនឥណទនជនបទ 4.000.000 0 4.000.000

២-ថវិ$)*ំ២០២២ (ត)



ចេងក មសកមមភព-សកមមភព ចំណយចរនត

សរបុ ជំពូក៦០ ជំពូក៦១ ជំពូក៦៤ ជំពូក៦៣

៤.៦.១២ ច.សទី១២៖ កពរងឹងសមតថភព និងេសវគរំទ 634.800.000 171.000.000 53.000.000 408.800.000 2.000.000

សកមមភពទី១៖ េសវគរំទរដឋបលហរិញញវតថុ និងេបៀវតស 622.300.000 171.000.000 40.500.000 408.300.000 2.000.000

សកមមភពទី២៖ ពរងឹងរបតិបតតិករែផនករអងគភពថវកិ 3.000.000 0 3.000.000 0 0

សកមមភពទី៣៖ ពរងឹងរដឋបល និងកិចចករទូេទ 4.500.000 4.500.000 0 0

សកមមភពទី៤៖ ពរងឹងកររគប់រគងរទពយរដឋ និងកររសង់
ទិននន័យបញជ ីសរេពីភ័ណឌ ជនបទ

5.000.000 5.000.000 0 0

២-ថវិ$)*ំ២០២២(ត)



េឈម ះ កមមវធីិ/អនុកមមវធីិ
%ចំណយ
ឥណទន
ចរនត

េគលេដ
របចឆំន ំ ែផនករសកមមភព សូចនករ ទីតងំភូមិសរសត

លទធផល
សេរមចបន 
មកទល់
បចចុបបនន

% ៃនេគល
េដសេរមច
បន

េផសងៗ

១.កមមវធីិទី១.អភិវឌឍន៍េហដឋ រចនសមព័នធរូបវន័ត និងគមនគមន៍

១.៤.អនុកមមវធីិទី៤ .ករផតល់េសវេហដឋ រចនសមព័នធរូបវន័តជនបទេដយមនទីររជធនីជំនញ ២៥

១.៤.២៥ ច.សទី២៥ ករផតល់េសវេហដឋ រចនសមព័នធរូបវន័តជនបទេដយមនទីរេខតតតបូងឃមុ ំ

សកមមភពទី១៖ករងរែថទផំលូវជនបទជលកខណៈរបចំ ៦ែខស សិកសផលូវែដលរតូវជួសជុល ផលូវរកួសរកហម
ទទឹង ៥ម ៣០ គ.ម ៧រកុង/រសុក 

៦ែខស ៣០គ.ម
( រសុកេមមត់ 
៣ែខស របែវង 
១៥គ.ម និង
រសុកតំែបរ ៣
ែខសរបែវង ១៥

គ.ម)

100%

ស.កទី២៖ ករែថទ ំជួសជុលសព ន និងេហដឋ    រចនសមព័នធ
ជនបទ 3គីឡូែម៉រត ជួសជុលផលូវរកលរកួសរកហម១ែខស 3គីឡូែម៉រត ភូមិរករពររបំ ឃុរំកពររប ំរសុកតបូងឃមុ ំ 3គីឡូែម៉រត 100%

ស.កទី៣៖ ករងរែថទផំលូវទប់ទល់នឹងករែរបរបួលអកស
ធតុ (ដកូំនេឈ)ី 3500 េដីមដកូំនេឈតីមផលូវរបែវង 35,000 ែម៉រត 3500េដីម ឃុពំេពល រសុកពញែកក ២០០០ េដីម 57%

ស.កទី៤៖ កររប់ចំនួនចរចរយនយនត 3ែខស រប់ចំនួនចរចរយនយនតេលីផលូវជនបទ
២០

គីឡូែម៉រត រសុកតំែបរ
២ែខស ១៥
គីឡូែម៉រត 60%

ស.កទី៥៖ ករសងសង់ទីទួលសុវតថិភព 8េលីក
ែសវងរកទីទួលសវតថិភពេដីមបសីងសង់
បងគន់ ៨េលីក

រសុកតបូងឃមុ ំ និង រសុករកូចឆម រ
៨េលីក 100%

ស.កទី៦៖ រតួតពិនិតយករដឹកជញជូ នេលីសទំងន់
េលីផលូវជនបទ

2ែខស រតួតពិនិតយរថយនតដឹកេលីសទមងន់ ២ែខស រសុកេមមត់ ២ែខស ២៥
គីឡូែម៉រត 100%

៣-ែផន&រសកម+,ពស./ប់អនុវត678ំ ២០២២ និង&រអនុវត6ែផន&រសកម+,ព (ថវិ&មនAីរ)



២.កមមវធីិទី២.ែកលមអលកខខណឌ ៃនកររស់េនរបស់សហគមន៍ជនបទ

២.៥.អនុកមមវធីិទី៥ .ករផតល់េសវសុខភព និងលកខខណឌ ៃនកររស់េនសរមប់សធរណៈជនេដយមនទីរ២៥

២.៥.២៥ ច.សទី២៥ ករផតល់េសវសុខភព និងលកខខណឌ ៃនកររស់េនសរមប់សធរណៈជនេដយមនទីរេខតតតបូងឃមុ ំ

ស.កទី១៖ករផសពវផសយ និងអប់រសំហគមន៍ពីលកខខណឌ ៃនករ
រស់េនសអ ត

៦េលីក
អប់រ ំផសពវផសយពីកមមវធីិទឹកសអ ត និងអន
ម័យដល់របជពលរដឋរស់េនកនុងសហគមន៍

៦េលីក
ភូមិែរសេលីែសនជ័យ ឃុជំរំកេវៀន
រសុកេមមត់ និងឃុេំសដ រសុកតំែបរ ៦េលីក 100%

ច.សទី២ ៖បេងកីនសហគមន៍បញឈប់បេនទ របង់ពសវលពស
កល(ODF) ១០ភូមិ ភូមិ១០ែដលរតូវចុះជរមុញរបជពលរដឋឱយ

សង់សង់បងគន់អនម័យ ១០ភូមិ ៥ភូមិឃុឈូំក រសុករកូចឆម រ ៥ភូមិឃុំ
េសដ រសុកតំែបរ ១០ភូមិ 100%

ស.កទី៣ ៖ របរពវទិវអនម័យ ១៣ វចិឆកតមេខតត
៨ភូមិ ភូមិចំនួន៨ែដលរតូវចុះផសពវផសយ ៨ភូមិ ៤ភូមិ ឃុជំរំកេវៀន រសុកេមមត់ និង៤

ភូមិឃុចុំងជច រសុកតំែបរ ៨ភូមិ 100%

សកមមភពទី៤ ៖ ផសពវផសយករេរបីរបស់ បរេិភគទឹកសអ ត
េដយសុវតថិភព ៥ភូមិ ភូមិចំនួន៥ែដលរតូវ ចុះផសពវផសយទិវអន

ម័យ១៣វចិឆិក
៥ភូមិ ៣ភូមិរសុករកូចឆម រ និង២ភូមិ     

រសុកអូរងំឪ ៥ភូមិ 100%

ស.កទី៥ ៖ ផសពវផសយករេរបីរបស់ បរេិភគទឹកសអ តេដយ
សុវតថិភព ៦ភូមិ ភូមិចំនួន៦ែដលរតូវចុះផសពវផសយពីករេរបី

របស់ ពី ៣ភូមិ រសុករកូច

ស.កទី៦៖ករសងសង់បងគន់អនម័យ/បដិភគ សមភ រៈអនម័យ
១៦០
បងគន់

សងសង់បងគន់អនម័យជូនរបជ
ពលរដឋរកីរក

១៦០បងគន់ កនុងឃុំ ឈូក រសុករកូចឆម រ ១៦០បនគន់ 100%

ស.កទី៧ ៖ ករងរែថទនិំងជួសជុលអណតូ ងទឹក ៤េលីក ចុះសិកសចំនួនអណតូ ងខូច ៤េលីក
៣េលីក រសុកេមមត់ ១េលីក រសុក

រកូចឆម រ ៤េលីក 100%

េឈម ះ កមមវធីិ/អនុកមមវធីិ
%ចំណយ
ឥណទន
ចរនត

េគលេដ
របចឆំន ំ ែផនករសកមមភព សូចនករ ទីតងំភូមិសរសត

លទធផល
សេរមចបន 
មកទល់
បចចុបបនន

% ៃនេគល
េដសេរមច
បន

េផសងៗ

៣-ែផន&រសកម+,ពស./ប់អនុវត678ំ ២០២០ និង&រអនុវត6ែផន&រសកម+,ព (ត)៣-ែផន&រសកម+,ពស./ប់អនុវត678ំ ២០២២ និង&រអនុវត6ែផន&រសកម+,ព (ថវិ&មនAីរ)



េឈម ះ កមមវធីិ/អនុកមមវធីិ
%ចំណយ
ឥណទន
ចរនត

េគលេដ
របចឆំន ំ ែផនករសកមមភព សូចនករ ទីតងំភូមិសរសត

លទធផល
សេរមចបន 
មកទល់
បចចុបបនន

% ៃនេគល
េដសេរមច
បន

េផសងៗ

៣.កមមវធីិទី៣.ពិពិធកមមសកមមភពេសដឋកិចចជនបទ

៣.៦.អនុកមមវធីិទី៦ .ករេលីកកមពស់ករមិតជីវភពរស់េនតមជនបទេដយមនទីរជំនញទងំ២៥ រជធនី េខតត

៣.៦.២៥ ច.សទី២៥.ករេលីកកមពស់ករមិតជីវភពរស់េនតមជនបទេដយមនទីរេខតតតបូងឃមុ ំ

ស.កទី៤៖ រសាវរជាវ និងបេងក ើតគំនិតៃចនរបឌិតអភិវឌឍន៍សហគម
ន៍មូលដាឋ ន

៥េលីក ជរមញុការផលិតរបស់កន ុងរសកុ េនៅ
តាមសហគមន៍

៥េលីក ៥ឃុំ កន ុងអូររាងំឪ និងតំែបរ
៤េលើក(ឃុំ
អំពិលតាពក
ឃុំរពះធាតុ

80%

ស.កមទ ី៥៖ ផសពវផសាយទិវាជនជាតិេដើមភាគតិចរបចាំឆាន ំ

៣េលីក េធវ ើបចច ុបបននភាពជនជាតិភាគតិច ៣េលីក រសកុ េមមត់
3ភូមិ ឃុំជាំ
រកេវៀន រសកុ
េមមត់

100%

ស.កទី៦៖ ពរងឹងតួនាទីភារកិចច និងេធវ ើបចច ុបបននភាពគ.អ.ភ
៤េលីក បណត ុ ះបណាត លរសង់ទិននន័យគណៈកមមកា

គ.អ.ភ
៤េលីក ៤ភូមិ កន ុងរសកុរកូចឆាម រ និង

េមមត់ 3េលើក រសកុ
េមមត់

75.0%

ស.កទី៧៖ ផសពវផសាយ និងបេងក ើនឥណទានជនបទ
៦េលីក ចុះផសពវផសាយតាមដានរកមុសនសរំបាក់

តាមសហគមន៍
៦េលីក ៦ភូមិ កន ុងរសកុអូរាងំឪ

តរកូចឆាម រ
៤េលើក 67.0%

៣-ែផន&រសកម+,ពស./ប់អនុវត678ំ ២០២០ និង&រអនុវត6ែផន&រសកម+,ព (ត)៣-ែផន&រសកម+,ពស./ប់អនុវត678ំ ២០២២ និង&រអនុវត6ែផន&រសកម+,ព (ថវិ&មនAីរ)
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៣-ែផន&រសកម+,ពស./ប់អនុវត678ំ ២០២២ និង&រអនុវត6ែផន&រសកម+,ព (ថវិ&មនAីរ)

េឈម ះ កមមវធីិ/អនុកមមវធីិ
%ចំណយ
ឥណទន
ចរនត

េគលេដ
របចឆំន ំ ែផនករសកមមភព សូចនករ ទីតងំភូមិសរសត

លទធផល
សេរមចបន 
មកទល់
បចចុបបនន

% ៃនេគល
េដសេរមច
បន

េផសងៗ

៤.កមមវធីិទី៤.ពរងឹងេសវគរំទរដឋបល និងកិចចករទូេទ

៤.៦.អនុកមមវធីិទី៦.ករពរងឹងសមថភព និងេសវគរំទេដយមនទីរជំនញទងំ២៥ រជធនី េខតត

៤.៦.២៥ច.សទី២៥.ករពរងឹងសមថភព និងេសវគរំទេដយមនទីរេខតតតបូងឃមុ ំ

ស.កទី១៖ េសវគរំទរដឋបល ហរិញញវតថុ និងេបៀវតស ២៤េលីក មរនត ីរាជការរបស់មនទ ីរទទួលបានរបាក់
េបៀវតសចំនួន ២េលើកកន ុង ១ែខ

២៤េលីក មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ ២៤េលីក 100%

ស.កទី២៖ ពរងឹងរបតិបតតិករែផនករអងគភពថវកិ
៥នក់

ជរមនុឱយមរនត ីរាជការថាន ក់េខតតបានប
ណត ុ ះបណាត លពរងីងសមតថភាព រគប់
ជំនាញ

៥នក់ មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ ៥នក់ 100%

ស.កទី៣៖ ពរងឹងរដឋបល និងកិចចទូេទ ២២នក់
ជំរុញ ពរងឹង និងការអនុវតតតួនាទីភារ
កិចចរបស់ មរនត ីឱយមានរបសិទធភាព
ការងារកាន់ែតលអ

២២នក់ មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ ១៧នក់ 77%

ស.កទី៤៖ ពរងឹងកររគប់រគងរទពយរដឋ និងកររសង់ទិននន័យបញញី
សរភណឌ ជនបទ

៦េលីក ពរងឹងការរគប់រគងរទពយសមបតត ិ រដឋ និង
ញជ ីសារេពើភ័ណឌ ឱយមានរបសិទធភាព

៦េលីក មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ ៦េលីក 100%



េឈម ះ កមមវធីិ/អនុកមមវធីិ %ចំណយ
ឥណទនចរនត

េគលេដ
របចឆំន ំ ែផនករសកមមភព សូចនករ ទីតងំភូមិសរសត

លទធផលសេរមច
បន មកទល់
បចចុបបនន

% ៃនេគលេដ
សេរមចបន េផសងៗ

១- ករងរែថទផំលូវលកខណៈរបចំ ១៥ែខស ែថទផំលូវរកលរកួសរកហមទទឺង 5ម 122,000ម ៧រកុងរសុក 122,000ម 90%

២- ករងរែថទផំលូវលកខណៈខួប 2ែខស ែថទផំលូវរកលរកួសរកហមទទឺង 5ម 16,200 ម
រសុកពញែរកក និងរសុក 

តំែបរ
16.200 ម 100%

៣- ករងរជួសជុសផលូវលកខណៈបនទ ន់ 100% 2ែខស ែថទផំលូវរកលរកួសរកហម និងរគូស
អចម៍ផក យទទឺង 5ម

៦០០០ម ឃុថំមពួក រសុកថមពួក 6.000 ម 100%

៤- ផតល់សមភ របងគន់អនម័យ 100% 50បងគន់ ផតល់សមភ របងគន់អនម័យដល់រគួសរ

រកីរក
៥០បងគន់ ឃុឈូំក រសុករកូចឆម រ 50បងគន់ 100%

៥- សងសង់អណតូ ងសនប់ 100% 13អណតូ ង សងសង់អណតូ ងសនប់ 13អណតូ ង
រសុក តបូងឃមុ ំរកូចឆម រ 

ពញែរកក តំែបរ និងេមមត់
១៣អណតូ ង 100%

៤.ែផន&រសកម+,ពស./ប់អនុវត678ំ ២០២២ និង&រអនុវត6ែផន&រសកម+,ព(ថវិ&Aំ.ទេDយFយកDGន)
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៥.កិចDសហ&រFមួយៃដគូ អងM&រេផOPងៗ និងសមិទSផល

ល.រ េឈម ះគេរមង/អងគករ េគលេដ
របចឆំន ំ ែផនករសកមមភព សូចនករ ទីតងំភូមិសរសត លទធផលសេរមចបន 

មកទល់បចចុបបនន

% ៃនេគល
េដសេរមច
បន

េផសងៗ

1 គេរមងសច់របក់ពលកមម
8ែខស សងសង់ផលូវរកសរកួសរកហម 78,326 ម រសុកពញែរកក រកូចឆម រ និងេមមត់ 78,326 ម 50%

6ែខស សងសង់ផលូវដីស 83,800 ម រសុកពញែរកក តបូងឃមុ ំតំែបរ និងេមមត់ 83,800 ម 100%

2
គេរមងរគប់រគងេរគះមហនតរយេន
កមពុជ-អសុីអេគនយ ៍កំពុងសង់សង់ 
World Bank 

3ែខស េបតុងអេម 30.05០ម រសុកតបូងឃមុ ំ និងអូរឪំ 30.05០ម 100%

3ែខស េកស៊ូពីរជន់(DBST) 25.430ម រសុកតបូងឃមុ ំ ពញែរកក និងរកុងសួង 25.430ម 100%

3 គេរមងភតរៈបរសិថ ន អនុវតត 
២០២២(កំពុងអនុវតត) 2ែខស េកស៊ូពីរជន់(DBST) 21.800ម រសុករកូចឆម រ និងតំែបរ កំពង់អនុវតតន៍ 40%

៤ គេរមងចិន 2ែខស េកស៊ូពីរជន់(DBST) 23.080ម រសុកអូរងំឪ និងពញែរកក កំពង់អនុវតតន៍ 100%

៤ គេរមង RRIP(ABD) 8ែខស េកស៊ូពីរជន់(DBST) 7445ម រសុកអូរងំឪ និងពញែរកក កំពង់អនុវតតន៍ 90%
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៦.បញហ

- តរមូវករសរមប់ករអភិវឌឍេរចីន ថវកិគរំទេនមនករមិត
- ខវះមរនតីកនុងករអនុវតតករងរ(តមករយិល័យនីមួយៗមនែត១រូប ២រូប)
- ផលូវជនបទរងករខូចខតេដយសរេរគះទឹកជំនន់េរចីន
- របជពលរដឋរតូវករឥណទនេដីមបបីេងកីនមុខរបរ
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៧-កររបឈម

-របជជនមួយចំនួនមិនទន់យល់ពីអនម័យ និងេធវីករផល ស់បដូរទំលប់
-របជជនខវះករចូលរមួែថទផំលូវជនបទពីសហគមន៍ និងអនកេរបីរបស់ផលូវ

-របជជនទទួលបនចំណូលកនុងរសុកបនទប
-របជជនេធវីចំណករសុកេរចីន
-ផលូវជនបទរងករខូចខតេដយសរេរគះទឹកជំនន់
- របជជន ជនបទេនខវះខតផលូវេកស៊ូ និងផលូវករមលេបតុង
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៨-កលនុវតតភព

តមករអនុវតតែផនករសកមមភពឆន ំ ២០២២ កនលងមក របស់មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតត
តបូងឃមុ ំ គឺបនចូលរមួចំែណកយ៉ងសំខន់ កនុងករអនុវតតេគលនេយបយ និងែផនករអភិវឌឍន៍
ជនបទ េដីមបចូីលរមួអនុវតតឲយបនេជគជ័យ នូវយុទធសរសតចតុេកណដំណក់កលទី៤ កនុង
អណតតទី៦ របស់រជរដឋ ភិបលកមពុជ ែដលបនេធវីឲយជីវភពរស់េនរបស់របជពលរដឋកនុងេខតត
តបូងឃមុ ំ មនភពលអរបេសីេឡងីជលំដប់ តមរយៈករផតល់នូវេហដឋ រចនសមព័នធផលូវថនល់ ករផគត់
ផគត់ទឹកសអ ត និងអនម័យជនបទ រមួទងំគេរមងអភិវឌឍន៍ននេនកនុងេខតត កតត សំខន់ទងំេនះ
បនជួយជំរុញដល់ករអភិវឌឍន៍របេទសយ៉ងឆប់រហ័ស។
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៩-សណូំមពរ

• បេងកីនថវកិសរមប់គរំទករងរអភិវឌឍន៍េនតមមូលដឋ ន េដីមបេីឆលីយតមតរមូវករមូលដឋ ន

• េសនីសុំរកសួងបេងកីនករេលីកករមិតផលូវ ពីផលូវរកួសរកហមេទរកលេកស៊ូពីរជន់ (DBST) ឬេបតុងអេម

• េសនីសុំរកសួងគរំទថវកិកនុងករែថទផំលូវេកស៊ូពីរជន់ (DBST)

• សុំឲយមនវគគបំពក់បំប៉នសមតថភពជំនញរយៈេពលខលី មធយម ដល់មរនតីរជករ

• េសនីសុំថវកិបែនថមសរមប់ករងរទឹកសអ ត និងអនម័យ

• េសនីសុំរកសួងបេងកីនករជួសជុល និងែថទផំលូវខួប ែថទរំបច ំនិងបនទ ន់

• េសនីសុំឱយមនថវកិេដីមបពីរងឹងគណៈកមមករអភិវឌឍន៍ភូមិ(គ.អ.ភ)

• េសនីរកសួងផដល់មរនតីសរមប់រកបខ័ណឌ ថមីបែនថម
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១០-សននិដឋ ន ករអនុវតតឆន ំ២០២២
លទធផលែដលសេរមចបនកនុងរយៈេពល ១ ឆនំកនលងមកេនះ  គឺពិតជមកពីករខិតខំយក

ចិតត ទុកដក់កនុងករបំេពញភរកិចច របកបេដយសមរតីទទួលខុសរតូវខពស់ របស់មរនតីរជករ បុគគលិកៃន
មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតតបូងឃមុំ ពិេសសករដឹកនំ ែណនំេដយផទល់របកបេដយភពមុឺងម៉ត់ ឆលត

េវៀងៃវមនតមលភព និងមនរបសិទធិភពរបស់  ឯកឧត%មបណ)ិតស,-រ/0   អ៊ុក 56ប៊ុន   រដឋ
មរនតីរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ ែដលជរបមុខដឹកនំរបស់រកសួង ក៏ដូចជថនក់ដឹកនំរគប់លំដប់ថនក់  
របស់រកសួង និងនយកដឋនជំនញននរបស់រកសួង ែដលបនជួយបងករគប់លកខណៈសមបតតិ  ងយ
រសួលទំងសមរតីសមភរៈ និងថវិក ែដលជរបភពទុនដ៏សំខន់អចឲយមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតតបូងឃមុំ 

េធវីករងរអភិវឌឍន៍េនមូលដឋនទទួលបនលទធផលលអ និងមនកររីកចេរមីនជេរៀងរល់ឆនំ។ 
េដយអនុវតតន៍េគលនេយបយយុទធសរសត និងែផនករអភិវឌឍន៍ជនបទរបស់មនទីរអភិវឌឍន៍

ជនបទេខតតតបូងឃមុ ំ គទឺទួលបនករអភិវឌឍនម៍នដូចជ សពន និងផលូវលំជនបទ ខវត់ែខវងសរមប់របជ
ពលរដឋេធវីចរចរណ៍ កនុងករដឹកនំកសិផលែដលជកតតេធវីេអយរបជពលរដឋេទកន់ែតជិតរវងជនបទ
និងទីរកុង េធវីឱយរបជជនមនរបព័នធផគត់ផគង់ទឹកសអតសរមប់េរបីរបស់ ជពិេសសេធវីេអយករយល់ដឹង
ពីសុខភព និងអនម័យតម រយៈករ អប់រំ ផសពវផសយ និងេរបីរបស់បងគន់អនម័យ  ។ 

លទធផលទំងអស់េនះពិតជបនរួមចំែណក េលីកកមពស់ជីវភពរស់េន របស់របជពលរដឋកនុង
មូលដឋនឲយបនលអរបេសីរជងមុន និងបនចូលរួមចំែណកកនុងករកត់បនថយភពរកីរករបស់របជពលរដឋ 
េនតមជនបទ រសបតមេគលេដេគលនេយបយជយុទធសរសតរបស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ ១០ ឆនំ
(២០២១-២០៣០) េធវីឲយរបជពលរដឋេនជនបទមនភពសុីវីល័យ ។ 
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១១-ទិសេ'បន*+,ំ២០២៣
១.គេ34ងថវិ8+,ំ២០២៣

ចេងក មសកមមភព-សកមមភព ចំណយចរនត

សរបុ ជំពូក៦០ ជំពូក៦១ ជំពូក៦៤

សរុបរមួ 313.000.000 39.000.000 274.000.000
១.៤.១២ ច.សទី១២៖ ករផតល់េសវេហដឋ រចនសមព័នធរូបវន័តជនបទ 313.000.000 39.000.000 274.000.000

សកមមភពទី១៖ ករែថទផំលូវជនបទជលកខណៈរបចំ 8.000.000 0 8.000.000 0

សកមមភពទី២៖ករែថទជួំសជុលសព ន និងេហដឋ រចនសមព័នធជនបទ 277.000.000 19.000.000 258.000.00 0

សកមមភពទី៣៖ ករែថទផំលូវទប់ទល់នឹងបែរមបរមួលអកសធតុ 
(ដកូំនេឈ)ី

20.000.000 20.000.000 0 0

សកមមភពទី៤៖ កររប់ចំនួនចរចរយនយនត 4.000.000 0 4.000.000 0

សកមមភពទី៥៖ ករសងសង់ទីទួលសុវតថិភព 4.000.000 0 4.000.000 0

សកមមភពទី៦៖ រតួតពិនិតយករដឹកជញជូ នេលីសទំងន់េលីផលូវជនបទ 0 0 0 0



Add a footer 20

ចេងក មសកមមភព-សកមមភព ចំណយចរនត

សរបុ ជំពូក៦០ ជំពូក៦១ ជំពូក៦៤
សរុបរមួ 365.300.000 0 365.300.000 0
២.៥.១២ ច.សទី១២៖ ករផតល់េសវសុខភពនិងលកខខ័ណឌ ៃនកររស់េន

សរមប់សធរណៈជន 365.300.000 0 365.300.000 0

សកមមភពទី១៖ ករផសពវផសយនិងអប់រសំហគមន៍ពីលកខខណឌ ៃនកររស់េនសអ ត 4.000.000 0 4.000.000 0

សកមមភពទី២៖បេងកីនសហគមន៍បញឈប់ករបេនទ បង់ពសវលពសកល(ODF) 5.000.000 0 5.000.000 0

សកមមភពទី៣៖ របរពធទិវលងសមអ តៃដពិភពេលកតមេខតត 4.000.000 0 4.000.000 0

សកមមភពទី៤៖ របរពធទិវអនម័យ ១៣ វចិឆិក តមេខតត 5.000.000 0 5.000.000 0

សកមមភពទី៥៖ ផសពវផសយករេរបីរបស់ បរេិភគទឹកសអ តេដយសុវតថិភព 4.000.000 0 4.000.000 0

សកមមភពទី៦៖ ករសងសង់បងគន់អនម័យ/បដិភគសមភ រៈអនម័យ 200.000.000 0 200.000.000 0

សកមមភពទី៧៖ ករងរែថទ ំនិងជួសជុលអណតូ ងទឹក 4.000.000 0 4.000.000 0

សកមមភពទី៨៖ ករសងសង់េហដឋ រចនសមព័នធទឹកសអ តចរមុះ 139.300.000 0 139.300.000 0

១១-ទិសេ'បន*+,ំ២០២៣
១.គេ34ងថវិ8+,ំ២០២៣



Add a footer 21

ចេងក មសកមមភព-សកមមភព ចំណយចរនត

សរបុ ជំពូក៦០ ជំពូក៦១ ជំពូក៦៤
សរុបរមួ 16.000.000 0 16.000.000 0
៣.៦.១២ ច.សទី១២៖ ករេលីកកមពស់ករមិតជីវភពរស់េនតមជនបទ 16.000.000 0 16.000.000 0

សកមមភពទី១៖ រសវរជវតរមូវករទីផសរកនុងសហគមន៍មូលដឋ ន 0 0 0 0

សកមមភពទី២៖ បណតុ ះបណត លជំនញមូលដឋ នអជីព 0 0 0 0

សកមមភពទី៣៖ បំផុសចលនមហជនចូលរមួបេងកីតជំនញអជីពផទ ល់ខលួន 0 0 0 0

សកមមភពទី៤៖ រសវរជវនិងបេងកីតគំនិតៃចនរបឌិតអភិវឌឍន៍សហគមន៍មូលដឋ ន 3.000.000 0 3.000.000 0

សកមមភពទី៥៖ ផសពវផសយទិវជនជតិេដីមភគតិចរបចឆំន ំ 4.000.000 0 4.000.000 0

សកមមភពទី៦៖ ពរងឹងតួនទី ភរកិចច និងេធវីបចចុបបននភព គ.អ.ភ 5.000.000 0 5.000.000 0

សកមមភពទី៧៖ ផសពវផសយ និងបេងកីនឥណទនជនបទ 4.000.000 0 4.000.000 0

១១-ទិសេ'បន*+,ំ២០២៣
១.គេ34ងថវិ8+,ំ២០២៣



ចេងក មសកមមភព-សកមមភព ចំណយចរនត

សរបុ ជំពូក៦០ ជំពូក៦១ ជំពូក៦៤ ជំពូក៦៣

៤.៦.១២ ច.សទី១២៖ កពរងឹងសមតថភព និងេសវគរំទ 646.000.000 153.000.000 53.000.000 439.000.000 1.000.000

សកមមភពទី១៖ េសវគរំទរដឋបលហរិញញវតថុ និងេបៀវតស 633.500.000 153.000.000 40.500.000 439.000.000 1.000.000

សកមមភពទី២៖ ពរងឹងរបតិបតតិករែផនករអងគភពថវកិ 3.000.000 0 3.000.000 0 0

សកមមភពទី៣៖ ពរងឹងរដឋបល និងកិចចករទូេទ 4.500.000 0 4.500.000 0 0

សកមមភពទី៤៖ ពរងឹងកររគប់រគងរទពយរដឋ និងកររសង់
ទិននន័យបញជ ីសរេពីភ័ណឌ ជនបទ

5.000.000 0 5.000.000 0 0

១១-ទិសេ'បន*+,ំ២០២៣
១.គេ34ងថវិ8+,ំ២០២៣
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េឈម ះ កមមវិធី/អនុកមមវិធី ឯកត ែផនករសកមមភព សចូនករ ទីតងំភូមិសរសត

១.កមមវធិីទី១.ករកសង និងែកលមអេហដឋ រចនសមព័នធផលូវជនបទ

១.៤.អនុកមមវធិីទី៤ .ករជួសជុលែថទ ំនិងែកលមអផលូវជនបទរបស់មនទីរជំនញរជធនី េខតតទងំ២៥

១.៤.២៥ ច.សទី២៥  ករជួសជុលែថទ ំនិងែកលមអេហដឋ រចនសមព័នធផលូវជនបទេដយមនទីរតបូងឃមុ ំ

សកមមភពទី១៖ករងរែថទផំលូវជនបទជលកខណៈរបចំ ែខស សិកសផលូវចំនួនែខសផលូវែដលរតូវជួសជុល ៦ែខស របែវង៣០គ.ម រសុកេមមត់ តបូងឃមុ ំតំែបរ រកូចឆម រ អូរងំឪ

ស.កទី២៖ ករែថទ ំជួសជុលសព ន និងេហដឋ    រចនសមព័នធជនបទ ែខស ជួសជុលផលូវរកលរគួសរកហមទទឹង៥
ែម៉រត ១ែខស របែវង ៣គ.ម ឃុ ំដ រសុកេមមត់

ស.កទី៣៖ ករងរែថទផំលូវទប់ទល់នឹងករែរបរបួលអកសធតុ (ដកូំនេឈ)ី េដីម ដកូំនេឈជីំេរះេដីម របែវង១៥គ.ម ចំនួន ៣០០០កូន រសុកតំែបរ ពញែរកក

ស.កទី៤៖ កររប់ចំនួនចរចរយនយនត ែខស ពរងឹង និងពិនិតយគុណភពផលូវ ៣ែខស របែវង ២០គ.ម រសុកតំែបរ

ស.កទី៥៖ ករសងសង់ទីទួលសុវតថិភព េលីក ចុះសិកសតំបន់ទីតួលសុវតថិភពេដីមបសីង
សង់បងគន់ និងទឹកសធ ត

៨េលីក រសុករកូចឆម រ អូរងំឪ និងតបូងឃមុ ំ

ស.កទី៦៖ រតួតពិនិតយករដឹកជញជូ នេលីសទំងន់េលីផលូវជនបទ ០

១១-ទិសេ'បន*+,ំ២០២៣

១.ែផន8រលម>ិត ២០២៣
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េឈម ះ កមមវិធី/អនុកមមវិធី ឯកត ែផនករសកមមភព សចូនករ ទីតងំភូមិសរសត

២.កមមវធីិទី២.ែកលមអលកខខណឌ ៃនកររស់េនរបស់សហគមន៍ជនបទ

២.៥.អនុកមមវធីិទី៥ .ករផតល់េសវសុខភព និងលកខខណឌ ៃនកររស់េនសរមប់សធរណៈជនេដយមនទីរ២៥

២.៥.២៥ ច.សទី២៥ ករផតល់េសវសុខភព និងលកខខណឌ ៃនកររស់េនសរមប់សធរណៈជនេដយមនទីរេខតតតបូងឃមុ ំ

ស.កទី១៖ករផសពវផសយ និងអប់រសំហគមន៍ពីលកខខណឌ ៃនកររស់េនសអ ត េលីក ចុះអប់រផំសពវផសយ ៦េលីក រសុកេមមត់ តំែបរ 

ច.សទី២ ៖បេងកីនសហគមន៍បញឈប់បេនទ របង់ពសវលពសកល(ODF) ភូមិ ចុះជរមួញករសង់បងគន់អនម័យ ១៥ភូមិ ឃុ ំដ រសុកេមមត់

ស.កទី៣ ៖ របរពវទិវលងសមអ តអនម័យពីភពេលក ភូមិ ចុះផសពវផសយទិវលងៃដពិភពេលក ៨ភូមិ រសុកតំែបរ ពញែរកក

ស.កទី៤ ៖របរពវទិវអនម័យ ១៣ វចិឆកតមេខតត ភូមិ ចុះផសពវផសយទិវអនម័យ១៣វចិឆិក ៥ភូមិ រសុកតំែប េមមត់

ស.កទី៥ ៖ ផសពវផសយករេរបីរបស់ បរេិភគទឹកសអ តេដយសុវតថិភព ភូមិ
ចុះសិកសតំបន់ទីតួលសុវតថិភពេដីមបសីង
សង់បងគន់ និងទឹកសធ ត

៦ភូមិ រសុករកូចឆម រ តបូងឃមុ ំនិងអូររងំឪ

ស.កទី៦៖ករសងសង់បងគន់អនម័យ/បដិភគ សមភ រៈអនម័យ បងគន់ សងសង់បងគន់អនម័យជូនរគួសររកីរក ១៦០បងគន់ រសុករកូចឆម រ

ស.កទី៧ ៖ ករងរែថទនិំងជួសជុលអណតូ ងទឹក េលីក ចុះសិកសអណតូ ងសនប់ែដលខូច ៦េលីក រសុកេមមត់ តំែបរ រកូចឆម រ

ស.កទី៨ ៖ ករសងសង់េហដឋ រចនសមព័នធទឹកសអ តចរមុះ រសះ រសត រសះសហគមន៍ ១រសះ ភូមិបរយណ៍ ឃុឈូំក រសុករកូចឆម រ

១.ែផន8រលម>ិត ២០២៣(ត)
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េឈម ះ កមមវិធី/អនុកមមវិធី ឯកត ែផនករសកមមភព សចូនករ ទីតងំភូមិសរសត

៣.កមមវធីិទី៣.ពិពិធកមមសកមមភពេសដឋកិចចជនបទ

៣.៦.អនុកមមវធីិទី៦ .ករេលីកកមពស់ករមិតជីវភពរស់េនតមជនបទេដយមនទីរជំនញទងំ២៥ រជធនី េខតត

៣.៦.២៥ ច.សទី២៥.ករេលីកកមពស់ករមិតជីវភពរស់េនតមជនបទេដយមនទីរេខតតតបូងឃមុ ំ

ស.កទី៤៖ រសាវរជាវ និងបេងក ើតគំនិតៃចនរបឌិតអភិវឌឍន៍សហគមន៍មូលដាឋ ន

េលីក ជរមុញករផលិតរបស់ៃកៃចនកនុងរសុកេន
តមសហគមន៍ ៥េលីក រសុកពញែរកក អូរងំឪ

ស.កមទ ី៥៖ ផសពវផសាយទិវាជនជាតិេដើមភាគតិចរបចាំឆាន ំ

េលីក ចុះផសពវផសយទិវជនជតិេដីមភគតិច
របចំ ៣េលីក រសុកេមមត់

ស.កទី៦៖ ពរងឹងតួនាទីភារកិចច និងេធវ ើបចច ុបបននភាពគ.អ.ភ
េលីក េធវីបចចុបបននភព(គ.អ.ភ) ៤េលីក រសុកតំែបរ ពញែរកក 

ស.កទី៧៖ ផសពវផសាយ និងបេងក ើនឥណទានជនបទ

េលីក ចុះពរងឹង ករខខីឥណទន ៦េលីក រសុកអូរងំឪ តបូងឃមុ ំ

១.ែផន8រលម>ិត ២០២៣(ត)
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េឈម ះ កមមវិធី/អនុកមមវិធី ឯកត ែផនករសកមមភព សចូនករ ទីតងំភូមិសរសត

៤.កមមវធីិទី៤.ពរងឹងេសវគរំទរដឋបល និងកិចចករទូេទ

៤.៦.អនុកមមវធីិទី៦.ករពរងឹងសមថភព និងេសវគរំទេដយមនទីរជំនញទងំ២៥ រជធនី េខតត

៤.៦.២៥ច.សទី២៥.ករពរងឹងសមថភព និងេសវគរំទេដយមនទីរេខតតតបូងឃមុ ំ

ស.កទី១៖ េសវគរំទរដឋបល ហរិញញវតថុ និងេបៀវតស េលីក
មរនត ីរាជការរបស់មនទ ីរទទួលបាន
របាក់េបៀវតសចំនួន ២េលើកកន ុង ១
ែខ

២៤េលីក មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ

ស.កទី២៖ ពរងឹងរបតិបតតិករែផនករអងគភពថវកិ
នក់

ជរមនុឱយមរនត ីរាជការថាន ក់េខតត
បានបណត ុ ះបណាត លពរងីងសមតថ
ភាព រគប់ជំនាញ

៥នក់ មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ

ស.កទី៣៖ ពរងឹងរដឋបល និងកិចចទូេទ េលីក
ជំរុញ ពរងឹង និងការអនុវតតតួនាទី
ភារកិចចរបស់ មរនត ីឱយមាន
របសិទធភាពការងារកាន់ែតលអ

៦េលីក មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ

ស.កទី៤៖ ពរងឹងកររគប់រគងរទពយរដឋ និងកររសង់ទិននន័យបញញី
សរភណឌ ជនបទ

េលីក
ពរងឹងការរគប់រគងរទពយសមបតត ិ
រដឋ និងញជ ីសារេពើភ័ណឌ ឱយមាន
របសិទធភាព

៨េលីក មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ

១.ែផន8រលម>ិត ២០២៣(ត)
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