
ប"#ញេ&យ៖ េ)ក យន់ .េ/0ម 2ប3នមន4ីរអភិវឌ<=ន៍ជនបទ េខតCមណEលគិរH

សិ#$%&ស'ីពី

#របូកសរុប#រអនវុត'ថវិ#កម5វិធី78ំ ២០២២

និងទិសេ@បន'78២ំ០២៣

1

!ពះ$%&ច!កកម*+%
%តិ /ស1 !ពះម2ក34!ត

3

!កសួងអភិវឌ3;ន៍ជនបទ
មនAីរអភិវឌ3;ន៍ជនបទេខតF មណHលគិរK



!តិ$

2

១. ទិដឋភពទូេទរបស់េខតត
២. គេរមងថវកិឆន ំ ២០២២ (មតិកថវកិឆន ២ំ០២២)
៣. ែផនករសកមមភពសរមប់អនុវតតឆន ំ ២០២២ និងករអនុវតតែផនករសកមមភព (ថវកិរបស់មនទីរ)
៤. ែផនករសកមមភពសរមប់អនុវតតឆន ំ ២០២២ និងករអនុវតតែផនករសកមមភព (ថវកិរបស់នយកដឋ ន)

៥. បញហ
៦. កររបឈម
៧. កលនុវតតភព
៨. សំណូមពរ
៩. សននិដឋ ន
1. ទិសេដបនត ឆន ំ ២០២៣
• គេរមងថវកិឆន ២ំ០២៣
• ែផនករសកមមភពលមអិតឆន ២ំ០២៣



១.ទិដEFពទូេGរបសេ់ខត'មណKលគិរN

• ៃផទដីសរុប(គ.ម) ៖ ១៤,២៨៨ គីឡូែម៉រតរកឡ 
• ចំនួនរសុក/រកុង ៖ រសុក០៤ និង រកុង០១ 
• ចំនួនឃុ/ំសងក ត់៖ ឃុ១ំ៧ និង ០៤សងក ត់
• ចំនួនភូមិ៖ ៩២ 
• ចំណូលមនុសសមន ក់ៗរបចឆំន រំបស់េខតត(ដុលល រ)៖ ២.០២០ដុលល រ (ឆន ២ំ០២១)

• ចំនួនរបជជនសរុប៖ ៩៧.៥៦២នក់ 
• ចំនួនរគួសររកីរក១ និង រក២ ៖ 
• របែវងផលូវជនបទែដលបនសថ បន៖ ១៦៩.៤៣០ ែម៉រត
• អរតទឹកសអ ត៖ ៨០.៤%
• អរតអនម័យ៖ ៥៦.៩១%

• ចំនួនភូមិជនជតិេដីមភគតិច៖ ៨៧ភូមិ (០៨ជនជតិ មនៈ ពនង េរកល រគឹង េសទៀង ថមូន ទំពួន ចរយ និងគួយ)
• ចំនួនភូមិែដលជួបករលំបកខល ងំជងេគ ៖ ១៣ភូមិ (ពូេកះ ពូគង់ ចក់ចរ ខទុង ែរសអេណត ល កមូម ពូៃរជចុងផង រវក់ េកត យ 
េឡរេមៀត ពូរ៉ែប៉ត អណតូ ងរកឡងឹ ឡេំមះ)។
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២-ថវិ$)*២ំ០២២

ចេងក មសកមមភព-សកមមភព

ចំណយចរនត

សរបុ ជំពូក៦០ ជំពូក៦១ ជំពូក៦៤ ជំពូក៦៣

១.៤.១១ ច.សទី១១៖ ករផតល់េសវេហដឋ រចនសមព័នធរូបវន័ ្
តជនបទ 889.3 6.3 883.0

សកមមភពទី១៖ ករែថទផំលូវជនបទជលកខណៈរបចំ 875.0 875.0

សកមមភពទី៣៖ ករែថទផំលូវទប់ទល់នឹងបែរមបរមួលអកសធតុ 
(ដកូំនេឈ)ី

6.3 6.3

សកមមភពទី៤៖ កររប់ចំនួនចរចរយនយនត 8.0 8.0



២-ថវិ$)*២ំ០២២ (ត)

ចេងក មសកមមភព-សកមមភព

ចំណយចរនត

សរបុ
ជំពូក
៦០

ជំពូក
៦១

ជំពូក
៦៤

ជំពូក
៦៣

២.៥.១១ ច.សទី១១៖ េលីកកមពស់គុណភពៃនករផតល់េសវសធរណៈ

ជនបទ
46.0 10.0 36.0

សកមមភពទី១៖ ករផសពវផសយនិងអប់រសំហគមន៍ពីលកខខណឌ ៃនកររស់េនសអ ត 3.0 3.0

សកមមភពទី២៖ បេងកីនសហគមន៍បញច ប់ករបេនទ របង់ពសវលពសកល(ODF) 4.0 4.0

សកមមភពទី៥៖ ផសពវផសយករេរបីរបស់ បរេិភគទឹកសអ តេដយសុវតថិភព 4.0 4.0

សកមមភពទី៦៖ ករសងសង់បងគន់អនម័យ/បដិភគសមភ រៈអនម័យ 10.0 10.0

សកមមភពទី៧៖ ករងរែថទ ំនិងជួសជុលអណតូ ងទឹក 25.0 25.0



២-ថវិ$)*២ំ០២២ (ត)

ចេងក មសកមមភព-សកមមភព

ចំណយចរនត

សរបុ
ជំពូក
៦០

ជំពូក
៦១

ជំពូក
៦៤

ជំពូក
៦៣

៣.៦.១១ ច.សទី១១៖ ករេលីកកមពស់ករមិតជីវភពរស់េនតមជនបទ 29.0 29.0

សកមមភពទី១៖ រសវរជវតរមូវករទីផសរកនុងសហគមន៍មូលដឋ ន 3.0 3.0

សកមមភពទី៥៖ ផសពវផសយទិវជនជតិេដីមភគតិចរបចឆំន ំ 16.0 16.0

សកមមភពទី៦៖ ពរងឹងតួនទី ភរកិចច និងេធវីបចចុបបននភព គ.អ.ភ 10.0 10.0



២-ថវិ$)*២ំ០២២ (ត)

ចេងក មសកមមភព-សកមមភព

ចំណយចរនត

សរបុ
ជំពូក
៦០

ជំពូក
៦១

ជំពូក
៦៤

ជំពូក
៦៣

៦.៦.១១ច.សទី១១៖ កពរងឹងសមតថភព និងេសវគរំទ 920.0 157.5 334.8 424.7 3.0

សកមមភពទី១៖ េសវគរំទរដឋបលហរិញញវតថុ និងេបៀវតស 904.7 157.5 319.5 424.7 3.0

សកមមភពទី២៖ ពរងឹងរបតិបតតិករែផនករអងគភពថវកិ 13.3 13.3

សកមមភពទី៣៖ ពរងឹងរដឋបល និងកិចចករទូេទ 2.0 2.0



៣-ែផន&រសកម+,ពស./បអ់នុត567ំ ២០២២ និង&រអនុវត5ែផន&រសកម+,ព (ថវិ&មនAីរ)

េឈម ះ កមមវធីិ/អនុកមមវធីិ េគលេដ
របចឆំន ំ ែផនករសកមមភព សូចនករ ទីតងំភូមិសរសត

លទធផលសេរមច
បន មកទល់
បចចុបបនន

% ៃនេគលេដ
សេរមចបន

១.កមមវធិីទី១.អភិវឌឍន៍េហដឋ រចនសមព័នធរូបវន័ត និងគមនគមន៍

១.៤.អនុកមមវធិីទី៤ .ករផតល់េសវេហដឋ រចនសមព័នធរូបវន័តជនបទេដយមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតត មណឌ លគិរ ី

១.៤.១១ ច.សទី១១ ករផតល់េសវេហដឋ រចនសមព័នធរូបវន័តជនបទេដយមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតត មណឌ លគិរ ី

សកមមភពទី១៖ករជួលជុលែថទផំលូវជនបទជលកខណៈរបចំ

1ែខស សងសង់ផលូវេបតុង ១ែខស ទទឹង ៧ម និងលូរបអប់
អបផលូវេបតុង

180m ភូមិសវ យេចក សងក ត់សុខដុម រកុងែសន
មេនរមយ 180m 100%

2ែខស

ជួសជុលផលូវលបយថមភនំ១ែខស ទទឹង៦m និងលូមូល
៤កែនលង 3.000m ភូមិរយ៉ ឃំុរយ៉ រសុកេកះែញក 3.000m 100%

ជួសជុលផលូវលបយថមភនំ១ែខស ទទឹង៦m និងលូមូល
២កែនលង 3.000m ភូមិពូេកះ ឃំុេមម៉ង់ រសុកែកវសីម 3.000m 10០%

សកមមភពទី៣៖ ករងរែថទផំលូវទប់ទល់នឹងករែរបរបួលអកសធតុ 
(ដកូំនេឈ)ី

៦.000 
រគប់ ដរំគប់េតន តតមដងផលូវ ចំនួន1ែខស ៦.000 រគប់ ឃុណំងឃលិិក រសុកេកះែញក ៦.000រគប់ 100%

សកមមភពទី៤៖ កររប់ចំនួនចរចរយនយនត 10ែខស រប់ចំនួនចរចរយនយនតេលីផលូវជនបទ 10ែខស រសុកេកះែញក និង រសុកែកវសីម 10ែខស 100%



២.កមមវធិីទី២.ែកលមអលកខខណឌ ៃនកររស់េនរបស់សហគមន៍ជនបទ

២.៥.អនុកមមវធិីទី៥ .ករផតល់េសវសុខភព និងលកខខណឌ ៃនកររស់េនសរមប់សធរណៈជនេដយមនទីរេខតតមណឌ លគិរ ី

២.៥.១១ ច.សទី១១ ករផតល់េសវសុខភព និងលកខខណឌ ៃនកររស់េនសរមប់សធរណៈជនេដយមនទីរេខតតមណឌ លគិរ ី

សកមមភពទី១៖ករផសពវផសយ និងអប់រសំហគមន៍ពីលកខខណឌ ៃនករ
រស់េនសអ ត

1វគគ អប់រ ំផសពវផសយពីកមមវធីិទឹកសអ ត និងអនម័យ
ដល់របជពលរដឋរស់េនកនុងសហគមន៍

1វគគ ឃុែំសនមេនរមយ រសុកអូររងំ 1វគគ 100%

សកមមភពទី២ ៖ បេងកីនសហគមន៍បញឈប់បេនទ របង់ពសវលពស
កល(ODF) 3វគគ

ចុះេធវីករអប់រផំសពវផសយដល់របជពលរដឋ 
េដីមបបីេងកីនសហគមន៍បញឈប់បេនទ របង់ពស
វលពសកល(ODF)

3វគគ
ភូមិពូែរតង ពូេឡះ ពូឆប ឃុដំក់ដ ំ

រសុកអូររងំ 3វគគ 100%

សកមមភពទី៥៖ផសពវផសយករេរបីរបស់ បរេិភគទឹកសអ តសុវតថិភព 3វគគ
ផសពវផសយករេរបីរបស់ បរេិភគទឹកសអ តសុវតថិ
ភព 3វគគ

ឃុណំងឃលិឹក ឃុរំយ ៉រសុកេកះែញក និងឃុំ
ែរសឈូក រសុកែកវសីម 3វគគ 100%

សកមមភពទី៦៖ករសងសង់បងគន់អនម័យ/បដិភគអនម័យ 15បងគន់ ែចកសមភ រៈបដិភគបងកន់អនម័យ 15បងគន់ ឃុសុំខសនត រសុកេកះែញក 15បងគន់ 100%

សកមមភពទី៧ ៖ ករងរែថទនិំងជួសជុលអណតូ ងទឹក 8អណតូ ង ជួសជុលអណតូ ងសនប់ែដលបនខូច 8អណតូ ង ឃុសុំខសនត រសុកេកះែញក 8អណតូ ង 100%

េឈម ះ កមមវធីិ/អនុកមមវធីិ េគលេដ
របចឆំន ំ ែផនករសកមមភព សូចនករ ទីតងំភូមិសរសត

លទធផល
សេរមចបន 
មកទល់
បចចុបបនន

% ៃនេគល
េដសេរមច
បន

េផសងៗ

៣-ែផន&រសកម+,ពស./បអ់នុត567ំ ២០២២ និង&រអនុវត5ែផន&រសកម+,ព (ថវិ&មនAីរ)



េឈម ះ កមមវធីិ/អនុកមមវធីិ េគលេដរបចឆំន ំ ែផនករសកមមភព សូចនករ ទីតងំភូមិសរសត
លទធផលសេរមច
បន មកទល់
បចចុបបនន

% ៃនេគល
េដសេរមច
បន

េផសងៗ

៣.កមមវធិីទី៣.ពិពិធកមមសកមមភពេសដឋកិចចជនបទ

៣.៦.អនុកមមវធិីទី៦ .ករេលីកកមពស់ករមិតជីវភពរស់េនតមជនបទេដយមនទីរេខតតមណឌ លគិរ ី

៣.៦.១១ ច.សទី១១.ករេលីកកមពស់ករមិតជីវភពរស់េនតមជនបទេដយមនទីរេខតតមណឌ លគិរ ី

សកមមភពទី១៖ រសវរជវតរមូវករទីផសរកនុងសហគមន៍ 5ឃុំ សិកសរសវរជវរកទីផសរសហគមន៍ 5ឃុំ
ឃុដំក់ដ,ំ ឃុបូ៊ំរស, ឃុែំរសអំពូម រសុក
េពរជដ, ឃុែំរសសងគម,ឃុសុំខសនត 

រសុកេកះែញក
មិនបនអនុវតត 0% កងវះមរនតី

សកមមភពទី៥៖ ផសពវផសយទិវជនជតិេដីមភគតិចរបចឆំន ំ
6គគ ផសពវផសយពីេគលនេយបយជតិសតីពី ករ

អភិវឌឍន៍ជនជតិេដីមភគតិច 6វគគ
អណតូ ងរកឡងឹ(ឃុែំសនមេនរមយ), ពូគង់
ែរសរពះ (ឃុែំរសរពះ), ភូមិែរសខទុម ែរស
លវី អូរណ(ឃុែំរសខទុម) រសុកែកវសីម

6វគគ 100%

1េលីក របរពវទិវជនជតិេដីមភគតិច 1េលីក ឃុែំសនមេនរមយ រសុកអូររងំ មិនបនអនុវតត ០%

សកមមភពទី៦៖ ពរងឹងតួនទី ភរកិចច និងេធវីបចចុបបននភព (គ.អ.ភ)

5វគគ បណតុ ះបណត លពរងឹងសមតថភពគណៈកមម
ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ(គ.អ.ភ) ចំនួន០៥ឃុំ 5វគគ ឃុែំរសរពះ ឃុែំរសខទុម ែរសឈូក ចុង

ផល ស់ េមម៉ង់ រសុកែកវសីម
5វគគ 100%

6ឃុំ េធវីបចចុបបននភពគណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ 
(គ.អ.ភ) ចំនួន៦ឃុំ 6ឃុំ

ឃុរំយ ៉ឃុណំងឃលិឹក ឃុែំរសហុ៊យ ឃុំ
សុខសនត ែរសសងគម ឃុអំរបួនេលី 

រសុកេកះែញក
6ឃុំ 100%

៣-ែផន&រសកម+,ពស./បអ់នុត567ំ ២០២២ និង&រអនុវត5ែផន&រសកម+,ព (ថវិ&មនAីរ)
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៤.កមមវធិីទី៤.េសវគរំទរដឋបល ហរិញញវតថុ និងកិចចករទូេទ

៤.៧.អនុកមមវធិីទី៧ .ករពរងឹងសមតថភព និងេសវគរំទេដយរមនទីរេខតតមណឌ លគិរ ី

៤.៧.១១ ច.សទី១១. ករពរងឹងសមតថភព និងេសវគរំទេដយរមនទីរេខតតមណឌ លគិរ ី

ស.កទី១ ៖ េសវគរំទរដឋបលហរិញញវតថុ និងេបៀវតស ១២ែខ េបីកេបៀវតស១២ែខ,ករជួសជុល,សមភ រៈផគត់ផគង់
េផសងៗ កនុងករអនុវតតករងរ កនុងអងគភព

១២ែខ មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតមណឌ លគិរ ី ១២ែខ 100%

ស.កទី២ ៖ ពរងឹងរបតិបតតិករែផនករអងគភពថវកិ 15េលីក
ចុះតមដន និងរតួតពិនិតយករអនុវតត
សកមមភពរបស់ករយិល័យជំនញចំនួន១៥
េលីក

15េលីក
រសុកេកះែញក រសុកែកវសីម 

រកុងែសនមេនរមយ 15េលីក 100%

ស.កទី៣ ៖ ពរងឹរដឋបល និងកិចចករទូេទ 2វគគ បណតុ ះបណត ល ពរងឹងតួនទី ភរកិចចមរនតីរជ
ករ និងសរមួលករងររដឋបល 2វគគ មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតមណឌ លគិរ ី 2វគគ 100%

៣-ែផន&រសកម+,ពស./បអ់នុវត567ំ ២០២២ និង&រអនុវត5ែផន&រសកម+,ព (ថវិ&មនAីរ)

េឈម ះ កមមវធីិ/អនុកមមវធីិ េគលេដរបចឆំន ំ ែផនករសកមមភព សូចនករ ទីតងំភូមិសរសត
លទធផលសេរមច
បន មកទល់
បចចុបបនន

% ៃនេគល
េដសេរមច
បន

េផសងៗ



៤.ែផន&រសកម+,ពស./ប់អនុវត678ំ ២០២២ និង&រអនុវត6ែផន&រសកម+,ព(ថវិ&Aំ.ទេDយFយកDGន)

េឈម ះ កមមវធីិ/អនុកមមវធីិ េគលេដ
របចឆំន ំ ែផនករសកមមភព សូចនករ ទីតងំភូមិសរសត

លទធផលសេរមច
បន មកទល់
បចចុបបនន

% ៃនេគលេដ
សេរមចបន

១.ករជួលជុលែថទផំលូវជនបទជលកខណៈខួប 2ែខស

ផលូវលបយថមភនំ១ែខស ទទឹងខនងេលី៦m 6.600 m ភូមិណងបួ៊ ឃំុណងឃិលិក រសុកេកះែញក 6.600 m 100%

ផលូវលបយថមភនំ ១ែខស ទទឹងខនងេលី៦m 5.000 m ភូមិរយ៉េលី ឃំុរយ៉ រសុកេកះែញក 5.000 m 10០%

២.ករជួលជុលែថទផំលូវជនបទជលកខណៈរបចំ 3ែខស

ផលូវលបយថមភនំ១ែខស ទទឹងខនងេលី៦m 55.200m ភូមិពូរតំុ សងក ត់សុខដុម រកុងែសនមេនរមយ 
រហូតដល់ ឃុចុំងផល ស់ រសុកែកវសីម

55.200m 10០%

ផលូវលបយថមភនំ១ែខស ទទឹងខនងេលី៦m 9.300m ឃុសុំខសនត រសុកេកះែញក 9.300m 10០%

ផលូវលបយថមភនំ១ែខស ទទឹងខនងេលី៦m 26.000m ឃុរំយ ៉ឃុណំងឃលិិក រសុកេកះែញក 26.000m 10០%

៣.ករជួលជុលែថទផំលូវជនបទជលកខណៈបនទ ន់ 3កំណត់

ផលូវរកលរកួសរកហម ១ណត់ ទទឹងខនងេលី៦m 1.000m ភូមិពូរតំុ សងក ត់សុខដុម រកុងែសនមេនរមយ 1.000m 10០%

ផលូវរកលរកួសរកហម ១ណត់ ទទឹងខនងេលី៦m 1.000m ភូមិពូរតំុ សងក ត់សុខដុម រកុងែសនមេនរមយ 1.000m 10០%

ផលូវរកលរកួសរកហម ១ណត់ ទទឹងខនងេលី៦m 500m ភូមិអេរនតះ ឃុអំរបួនេលី រសុកេកះែញក 500m 10០%



៤.ែផន&រសកម+,ពស./ប់អនុវត678ំ ២០២២ និង&រអនុវត6ែផន&រសកម+,ព(ថវិ&Aំ.ទេDយFយកDGន)

េឈម ះ កមមវធីិ/អនុកមមវធីិ េគលេដរបចឆំន ំ ែផនករសកមមភព សូចនករ ទីតងំភូមិសរសត
លទធផលសេរមច
បន មកទល់
បចចុបបនន

% ៃនេគលេដ
សេរមចបន

១.សងសង់អណតូ ងទឹក ធនករបែរមបរមួលអកសធតុ 8អណតូ ង សងសង់អណតូ ងសនប់អរហវេីដវ 8អណតូ ង
ភូមិេមៃប៉ ឃុពូំៃរជ រសុកេពរជដ និងភូមិ
អេរនតះ ឃុអំរបួនេលី និង  ឃុសុំខសនត

8អណតូ ង 100%

២.សងសង់អងរតងទឹកេភលៀង 25អង សងសង់អងរតងទឹកេភលៀងចំនុះ៤ែម៉រតគូប 25អង
ឃុែំសនមេនរមយ រសុកអូររងំ និងឃុែំរស

អំពូមរសុកេពរជដ
25អង 100%

៣.ផតល់សមភ រៈសមអ តអនម័យេនតមរគួសររកីរក

60.000ដុំ សប៊ូលងសមអ តៃដ 60.000ដុំ រសុក៤ និងរកុង១ 60.000ដុំ 100%

3.500ធុង ធុងដក់ទឹក លងសមអ តៃដ 3.500ធុង រសុក៤ និងរកុង១ 3.500ធុង 100%

3.500សនលឹក រកដសបិទេលីធុង 3.500សនលឹក រសុក៤ និងរកុង១ 3.500សនលឹក 100%

3.500កបល េសៀវេភែណនំ អំពីរេបៀបលងសមអ តៃដ 3.500កបល រសុក៤ និងរកុង១ 3.500កបល 100%

1.000សនលឹក រកដសផសពវផសយករលងសមអ តៃដ A2 1.000សនលឹក រសុក៤ និងរកុង១ 1.000សនលឹក 100%
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៥.បញហ

• តរមូវករអភិវឌឍកនុងមូលដឋ នេរចីន ករេឆលីយតបេនមនករមិត

• ករដឹកេលីសទមងន់កំណត់ និងខុសទំហំ

• ករចូលរមួែថទផំលូវ អណតូ ងទឹកសអ តេនសហគមន៍េនមនករមិត

• ករចូលរមួរបស់សហគមន៍ និងអជញ ធរ េនមនករមិត

• គម នកិចចសហកររបស់ៃដគូ
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• ចំនួនរកបខណឌ មរនតីរជករមនករខវះខតយ៉ងខល ងំ សរមប់បេរមីករងរកនុងមនទីរ។

• ថវកិែដលថន ក់ជតិបនផតល់ឱយមិនរគប់តមតំរូវករសរមប់យកមកអនុវតតន៍េនថន ក់មូលដឋ ន

• កំេណីនយនយនត ករដឹកេលីសទមងន់កំណត់ និងេបីកបរេលីសេលបឿនកំណត់

• តំបន់មួយចំនួនេនខវះខត ផលូវ សព ន លូ ទឹកសអ ត និងបងគន់អនម័យ។

• ខវះករចូលរមួែថទផំលូវ អណតូ ងទឹក រសះទឹក និងខវះករយល់ដឹងពីអនម័យេនតមជនបទ

• សហគមន៍មួយចំនួន េនែតពឹងែផអកេលីជំនួយទងំរសុង េដីមបសីងសង់បងគន់ េបីេទះជពួកគត់
មនករយល់ដឹងពីសរៈសំខន់ៃនករសងសង់បងគន់ក៏េដយ

• ករខួងអណតូ ងសនប់ មនជំេរេរជ ៩០មេឡងីេទេទីបដល់របភពទឹក

• គម នអងគករៃដគូរអភិវឌឍន៍សហករជមួយមនទីរ

៦.កររបឈម
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៧.កលនុវតតភព

• េធវីករកំណត់អទិភពៃនបញហ ែដលរតូវេដះរសយ

• េរៀបចំែផនករយុទធសរសត រយៈេពលែវង មធយម ខលី

• េរៀបចំែផនករសកមមភពឱយបនចបស់លស់ េដីមបេីឆលីយតបេទនឹងែផនករយុទធសរសតខងេលី

• ផតល់ថវកិឱយបនទន់េពលកនុងករអនុវតតគេរមង

• ផតល់វគគបណតុ ះបណត លដល់មរនតីជំនញ

• េគៀងគរអងគករៃដគូអភិវឌឍន៍ សបបុរសជន ចូលរមួករងរអភិវឌឍន៍ជនបទជមួយគន

• េបីកវគគបេងកីនករផសពវផសយ េដីមបពីរងឹងករយល់ដឹងេលីករងរអភិវឌឍន៍ជនបទ និងករចូលរមួ

ពីអជញ ធរ អនកពក់ព័នធ និងរបជពលរដឋេនតមមូលដឋ ន
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៨.សណូំមពរ

• សូមេសនីសំុរកបខណឌ មរនតីរជករបែនថម

• បេងកីនថវកិគេរមង េដីមបេីឆលីយតបនឹងតរមូវកររបស់របជជនេនមូលដឋ ន

• ជួយបណតុ ះបណត លជំនញបេចចកេទសេទតមករយិល័យជំនញនីមួយៗ

• េសនី និងជរមុញមនករគរំទពីគេរមង និងអងគករៃដគូអភិវឌឍនន 

• េសនីសំុបែនថម សមភ រៈបដិភគបងគន់អនម័យរគួសរ

• េសនីសំុកញច ប់ថវកិ សរមប់េរតៀមបងក រេឆលីយតបេទនឹងករបែរមបរមួលអកសធតុ
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មកដល់េពលេនះ មនទីរបនអនុវតតន៍គេរមងសរមប់ឆន ២ំ០២២ មនដូចជ៖ ករែថទជួំសជុលផលូវជលកខណៈ

ខួប (រកលលបយថមភនំ) ចំនួន២ែខស របែវង១១.៦០០ម ករែថទជួំសជុលផលូវជលកខណៈរបចំ (រកលលបយថមភនំ) ចំនួន
៣ែខស របែវង៩០,៥០០ម ករែថទផំលូវសេរងគ ះបនទ ន់ ៣កំណត់ (រកលរកួសរកហម) របែវងសរុប២.៥០០ម (លទធកមម
របស់នយកដឋ ន), ជួសជុលផលូវពរងីកថមី (លទធកមមមនទីរ) ចំនួន៣ែខស (េធវីផលូវេបតុង និងលូរបអប់អមមខ ងៃនផលូវ ចំនួន១ែខស
របែវង១៨០ម ជួសជុលផលូវចំនួន២ែខស របែវងសរុប៦.០០០ម ដក់លូមូល ចំនួន៦កែនលង, ដរំគប់េតន ត ចំនួន៦,០០០
រគប់, ចុះរប់យនយនតេលីែខសផលូវចំនួន១០ែខស របែវងសរុប១៦៣,៥០០ែម៉រត, សងសង់អណតូ ងសនប់អរហវេីដវ ចំនួន៨
អណតូ ង និងសងសង់អងរតងទឹកេភលៀង ចំនួន២៥អង ចំណុះ៤ម៣ (ថវកិនយកដឋ ន), ជួសជុលអណតូ ងសនប់ ចំនួន៨
អណតូ ង, ផតល់សមភ រៈបងគន់អនម័យចំនួន១៥បងគន់ ែចកសមភ រៈសមអ តអនម័យ(សបូ៊ ធុងលងៃដ ឯកសរផសពវផសយ)
បនចំនួន៣.៥០០រគួសរ, បណតុ ះបណត លផសពវផសយករងរទឹកសអ ត និងអនម័បនចំនួន ៧វគគ, បណតុ ះបណត លសតីពី
តួនទីភរកិចច និងេធវីបចចុបបននភព គណៈកមមករអភិវឌឍន៍ភូមិ ចំនួន១១វគគ ផសពវផសយពីេគលនេយបយជតិ សតីពីករ
អភិវឌឍជនជតិេដីមភគតិចចំនួន៦វគគ ករងរពរងឹងសមតថភព េសវគរំទហរិញញវតថុ និងកិចចករទូេទ សេរមចបន៩៤%។

៩-សននិដឋ ន (លទធផលសេរមចបន )  



Add a footer 19

ករងរែថទជំួសជុលផលូវជនបទ



Add a footer 20

ករងរទឹកសអ ត និងអនម័យជនបទ



Add a footer 21

ករងររបជុំផសពវផសយេលកកមពសក់រមិតជីវភពតមជនបទ



Add a footer 22

ករងរចុះរតួតពិនិតយករអនុវតតគេរមងរបសអ់ងគភព
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១០-ទិសេ(បន+,-២ំ០២៣
១.គេ34ងថវិ8,-២ំ០២៣

ចេងក មសកមមភព-សកមមភព

ចំណយចរនត

សរបុ ជំពូក៦០ ជំពូក៦១ ជំពូក៦៤ ជំពូក៦៣

សរុបរមួ 1,877.8 173.8 1,382.8 318.2 3.0

១.៤.១១ ច.សទី១១៖ ករកសងនិងែកលមអេហដឋ រចនសម ្
ព័នធផលូវជនបទ

985.0 985.0

សកមមភពទី១៖ ករែថទផំលូវជនបទជលកខណៈរបចំ 975.0 975.0

សកមមភពទី៤៖ កររប់ចំនួនចរចរយនយនត 10.0 10.0
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១០-ទិសេ(បន+,-២ំ០២៣
១.គេ34ងថវិ8,-២ំ០២៣

ចេងក មសកមមភព-សកមមភព

ចំណយចរនត

សរបុ
ជំពូក
៦០

ជំពូក
៦១

ជំពូក
៦៤

ជំពូក
៦៣

២.៥.១១ ច.សទី១១៖ េលីកកមពស់គុណភពៃនករផតល់េសវសធរណៈ

ជនបទ
79.0 20.0 59.0

សកមមភពទី១៖ ករផសពវផសយនិងអប់រសំហគមន៍ពីលកខខណឌ ៃនកររស់េនសអ ត 5.0 5.0

សកមមភពទី២៖ បេងកីនសហគមន៍បញច ប់ករបេនទ របង់ពសវលពសកល(ODF) 8.0 8.0

សកមមភពទី៣៖ របរពធទិវលងសមអ តៃដពិភពេលកតមេខតត 5.0 5.0

សកមមភពទី៥៖ ផសពវផសយករេរបីរបស់ បរេិភគទឹកសអ តេដយសុវតថិភព 6.0 6.0

សកមមភពទី៦៖ ករសងសង់បងគន់អនម័យ/បដិភគសមភ រៈអនម័យ 20.0 20.0

សកមមភពទី៧៖ ករងរែថទ ំនិងជួសជុលអណតូ ងទឹក 35.0 35.0
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១០-ទិសេ(បន+,-២ំ០២៣
១.គេ34ងថវិ8,-២ំ០២៣

ចេងក មសកមមភព-សកមមភព

ចំណយចរនត

សរបុ
ជំពូក
៦០

ជំពូក
៦១

ជំពូក
៦៤

ជំពូក
៦៣

៣.៦.១១ ច.សទី១១៖ ករេលីកកមពស់ករមិតជីវភពរស់េនតមជនបទ 15.0 15.0

សកមមភពទី៥៖ ផសពវផសយទិវជនជតិេដីមភគតិចរបចឆំន ំ 15.0 15.0
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១០-ទិសេ(បន+,-២ំ០២៣
១.គេ34ងថវិ8,-២ំ០២៣

ចេងក មសកមមភព-សកមមភព

ចំណយចរនត

សរបុ
ជំពូក
៦០

ជំពូក
៦១

ជំពូក
៦៤

ជំពូក
៦៣

៦.៦.១១ច.សទី១១៖ កពរងឹងេសវគរំទរដឋបលហរិញញវតថុ និងករក
សងសមតថភព

798.8 153.8 323.8 318.2 3.0

សកមមភពទី១៖ េសវគរំទរដឋបលហរិញញវតថុ និងេបៀវតស 769.8 153.8 294.8 318.2 3.0

សកមមភពទី២៖ ពរងឹងរបតិបតតិករែផនករអងគភពថវកិ 14.0 14.0

សកមមភពទី៣៖ ពរងឹងរដឋបល និងកិចចករទូេទ 5.0 5.0

សកមមភពទី៣៖ ពរងឹងកររគប់រគងរទពយសមបតតិរដឋ និងរសង់
ទិននន័យបញជ ីសរេពីភណឌ ជនបទ

10.0 10.0



េឈម ះ កមមវធិី/អនុកមមវធិី ឯកត ែផនករសកមមភព សូចនករ ទីតងំភូមិសរសត

១.កមមវធិីទី១.អភិវឌឍន៍េហដឋ រចនសមព័នធរូបវន័ត និងគមនគមន៍

១.៤.អនុកមមវធិីទី៤ .ករផតល់េសវេហដឋ រចនសមព័នធរូបវន័តជនបទេដយមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតត មណឌ លគិរ ី

១.៤.១១ ច.សទី១១ ករផតល់េសវេហដឋ រចនសមព័នធរូបវន័តជនបទេដយមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតត មណឌ លគិរ ី

សកមមភពទី១៖ករជួលជុលែថទផំលូវជនបទជលកខណៈរបចំ

1ែខស សងសង់ផលូវេបតុង១ែខស ទទឹង៧ម និងលូរបអប់អបផលូវេបតុង ទទឹង១ម 150m ភូមិសវ យេចក សងក ត់សុខដុម
រកុងែសនមេនរមយ

3ែខស

ជួសជុលផលូវលបយថមភនំ១ែខស ទទឹង៦m និងលូមូលមុខកត់១ម ១កែនលង 2.500m ឃំុែរសហុ៊យ រសុកេកះែញក

ជួសជុលផលូវលបយថមភនំ១ែខស ទទឹង៦m និងលូមូលមុខកត់១ម ១កែនលង 3.000m ឃំុពូៃរជ រសុកេពរជដ

ជួសជុលផលូវលបយថមភនំ១ែខស ទទឹង៦m និងលូមូលមុខកត់១ម ១កែនលង 2.500m ឃំុចុងផល ស់ រសុកែកវសីម 

សកមមភពទី៤៖ កររប់ចំនួនចរចរយនយនត 10ែខស រប់ចំនួនចរចរយនយនតេលីផលូវជនបទ 10ែខស ទូទងំេខតតមណឌ លគិរ ី

១១-ទិសេ(បន+,-២ំ០២៣
១.ែផន8រលម>ិត ២០២៣



២.កមមវធិីទី២.ែកលមអលកខខណឌ ៃនកររស់េនរបស់សហគមន៍ជនបទ

២.៥.អនុកមមវធិីទី៥ .ករផតល់េសវសុខភព និងលកខខណឌ ៃនកររស់េនសរមប់សធរណៈជនេដយមនទីរេខតតមណឌ លគិរ ី

២.៥.១១ ច.សទី១១ ករផតល់េសវសុខភព និងលកខខណឌ ៃនកររស់េនសរមប់សធរណៈជនេដយមនទីរេខតតមណឌ លគិរ ី

សកមមភពទី១៖ករផសពវផសយ និងអប់រសំហគមន៍ពីលកខខណឌ ៃនកររស់េនសអ ត 5វគគ អប់រ ំផសពវផសយពីកមមវធីិទឹកសអ ត និងអនម័យដល់
របជពលរដឋរស់េនកនុងសហគមន៍

5វគគ ឃុេំមម៉ង់ និងឃុចុំងផល ស់ (រសុកែកវសីម)

សកមមភពទី២៖ បេងកីនសហគមន៍បញឈប់បេនទ របង់ពសវលពសកល(ODF) 8វគគ ចុះេធវីករអប់រផំសពវផសយដល់របជពលរដឋ េដីមបបីេងកីន
សហគមន៍បញឈប់បេនទ របង់ពសវលពសកល(ODF)

8វគគ
ឃុដំក់ដ ំឃុែំសនមេនរមយ (រសុកអូររងំ) និង  

ឃុែំរសសងគម(រសុកេកះែញក)

សកមមភពទី៣៖ របរពវទិវលងសមអ តៃដពិភពេលកតមេខតត 1េលីក ផសពវផសយបំផុស េលីកកមពស់អនម័យេនជនបទ 1េលីក ឃុសុំខសនត រសុកេកះែញក

សកមមភពទី៥៖ផសពវផសយករេរបីរបស់ បរេិភគទឹកសអ តសុវតថិភព 6វគគ ផសពវផសយករេរបីរបស់ បរេិភគទឹកសអ តសុវតថិភព 6វគគ
ឃុអំរបួន ឃុសុំខសនត និងឃុែំរសសងកម 

(រសុកេកះែញក)

សកមមភពទី៦៖ករសងសង់បងគន់អនម័យ/បដិភគអនម័យ 25បងគន់ ែចកសមភ រៈបដិភគបងកន់អនម័យ 25បងគន់ ឃុអំរបួនេលី រសុកេកះែញក

សកមមភពទី៧ ៖ ករងរែថទនិំងជួសជុលអណតូ ងទឹក 10អណតូ ង ជួសជុលអណតូ ងសនប់ែដលបនខូច 10អណតូ ង រសុកែកវសីម

េឈម ះ កមមវធិី/អនុកមមវធិី ឯកត ែផនករសកមមភព សូចន
ករ ទីតងំភូមិសរសត

១១-ទិសេ(បន+,-២ំ០២៣
១.ែផន8រលម>ិត ២០២៣



េឈម ះ កមមវធិី/អនុកមមវធិី ឯកត ែផនករសកមមភព សូចនករ ទីតងំភូមិសរសត

៣.កមមវធិីទី៣.ពិពិធកមមសកមមភពេសដឋកិចចជនបទ

៣.៦.អនុកមមវធិីទី៦ .ករេលីកកមពស់ករមិតជីវភពរស់េនតមជនបទេដយមនទីរេខតតមណឌ លគិរ ី

៣.៦.១១ ច.សទី១១.ករេលីកកមពស់ករមិតជីវភពរស់េនតមជនបទេដយមនទីរេខតតមណឌ លគិរ ី

សកមមភពទី៥៖ ផសពវផសយទិវជនជតិេដីមភគតិចរបចឆំន ំ

10គគ ផសពវផសយពីេគលនេយបយជតិសតីពី ករអភិវឌឍន៍ជនជតិេដីមភគតិច 10វគគ ឃុរំយ ៉ណងឃលិិក ែរសហុ៊យ សុខសនត អរបួន 
ែរសសងគម បូ៊រស ែរសអំពូម រកង់េតះ ដក់ដំ

1េលីក របរពវទិវជនជតិេដីមភគតិច 1េលីក ឃុែំរសរពះ រសុកែកវសីម

១១-ទិសេ(បន+,-២ំ០២៣
១.ែផន8រលម>ិត ២០២៣
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៤.កមមវធិីទី៤.េសវគរំទរដឋបល ហរិញញវតថុ និងកិចចករទូេទ

៤.៧.អនុកមមវធិីទី៧ .ករពរងឹងសមតថភព និងេសវគរំទេដយរមនទីរេខតតមណឌ លគិរ ី

៤.៧.១១ ច.សទី១១. ករពរងឹងសមតថភព និងេសវគរំទេដយរមនទីរេខតតមណឌ លគិរ ី

សកមមភពទី១ ៖ េសវគរំទរដឋបលហរិញញវតថុ និងេបៀវតស ១២ែខ េបីកេបៀវតស១២ែខ,ករជួសជុល,សមភ រៈផគត់ផគង់េផសងៗ កនុងករអនុវតតករងរ កនុង

អងគភព
១២ែខ មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតមណឌ លគិរ ី

សកមមភពទី២ ៖ ពរងឹងរបតិបតតិករែផនករអងគភពថវកិ 15េលីក ចុះតមដន និងរតួតពិនិតយករអនុវតតសកមមភពរបស់ករយិល័យជំនញ 15េលីក េទតមទីតងំែដលអងគភពអនុវតតគេរមង

សកមមភពទី៣ ៖ ពរងឹរដឋបល និងកិចចករទូេទ 2វគគ បណតុ ះបណត ល ពរងឹងតួនទី ភរកិចចមរនតីរជករ និងសរមួលករងររដឋបល 2វគគ មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតមណឌ លគិរ ី

សកមមភពទី៤ ៖ ពរងឹងកររគប់រគងរទពយសមបតតិរដឋ និង
កររសង់ទិននន័យបញជ ីសរេពីភណឌ ជនបទ

១២ែខ ចុះកររសង់ទិននន័យបញជ ីសរេពីភណឌ ជនបទ ១២ែខ ទូទងំេខតតមណឌ លគិរ ី

េឈម ះ កមមវធីិ/អនុកមមវធីិ ឯកត ែផនករសកមមភព សូចនករ ទីតងំភូមិសរសត

១១-ទិសេ(បន+,-២ំ០២៣
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សូមអរគុណ
ចំេ,ះ.រយកចិត3ទុក5ក់78ប់


