
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារ្សព្ត

3

សន្និបាតបូរសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២២ ន្ិងលលើរទ្ិសលៅការងារ ឆ្នាំ២០២៣
របស់ព្រសួងអភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ្

ថ្ងៃពុធ ១២ រោច ខែបុស្ស  ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស្ក័ ព.ស្. ២៥៦៦
ស្ណ្ឋា គារសុ្ខាភ្នាំរពញ, ថ្ងៃទ១ី៨ ខែមកោ ឆ្ន ាំ២០២៣



រម្មវិធីទ្ី១
ការងារលេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត ន្ិងគម្នាគម្ន្៍

សព្ម្បសព្ម្ួលលដ្ឋយ៖
ឯរឧតតម្ ភួង លសាភា រដ្ឋលលខាធិការ ព្រសួងអភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ្

សមាជិរ៖
១. ឯរឧតតម្ លាង លសង អន្ុរដ្ឋលលខាធិការ
២. លលារ សុីយ ុន្ សុចិព្ត អគគនាយររងបលចេរលទ្ស
៣. ឯរឧតតម្ គង់ លភឿន្ ព្បធាន្នាយរដ្ឋាន្ផលូវលាំជន្បទ្



មាតិកា

១. រស្ចកតរី ត្មី

២. រគាលបាំណង និងសារៈស្ាំខាន់

៣. ស្មិទធ្ លស្ររមចបានឆ្ន ាំ២០២២

៤. របភ្ពធនធានងវកិា

៥. បញ្ហា និងការរបឈម

៦. ទិស្រៅការងារអនុវត្តបនត ឆ្ន ាំ២០២៣

៧. រស្ចកតសី្ននដិ្ឋា ន



១. លសចរតីលផតើម្
រៅត្វមទីជនបទ ទីរកុង និងទីរបជុាំជន រ ីមបីរធាីឱ្យរបរស្ីររ ីងនូវរបព័នធ

រេដ្ឋា រចនាស្មព័នធរូបវន័ត និងគមនាគមន៍ រកស្ួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ រៅខត្បនត
ការងារសាា បនា ជួស្ជុល ខកលមអ និងសាត ររ ងីវញិនូវ ល្ូវជនបទ ពី ល្ូវ ីស្ រៅ
ជា ល្ូវរកាលរកួស្រកេម ពី ល្ូ វរកាលរកួស្រកេម រៅជា ល្ូវរៅស្ ូពីរជាន់ ឬ ល្ូ វ
របតុ្ង និងស្ាំណង់ស្ិលបការយរគប់របរភ្ទជាររចីនរទៀត្។ ស្កមមភាពទាំងរនេះ
បានរមួចាំខណកយ៉ា ងស្ាំខានស់្រាបរ់ទរទង់វសិ្័យរស្ ាកិចច និងស្ងគមកិចច ឱ្យាន
ការរកីចររមីន ពិរស្ស្ការកាត្់បនាយភាពរកីរករបស្់របជាជនជនបទបានគួរជា
ទីរាទនៈ។



២. លោលបាំណងន្ិងសារៈសាំខាន្់

កនុងសាម រត្ីរនេះ រកសួ្ងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនបទបានរលីកយក «កមមវធិីអភ្ិវឌ្ឍន៍

រេដ្ឋា រចនាស្មព័នធរបូវន័ត និងគមនាគមន៍» របស់្ែលួនមករធាីអាទិភាវបូនីយកមមជា

កញ្ច ប់អាទិភាពរៅត្វមបណ្ឋត ចរងាោ មស្កមមភាព ខ លានលកខណៈជារបព័នធ

សីុ្ស្ងាា ក់ របទក់រកឡា នងិរយងគាន រៅវញិរៅមក ស្រាប់ជាមូលដ្ឋា ននាាំរៅ

ស្ររមចឱ្យបាននូវចកខុវស័ិ្យរបស់្រកសួ្ងអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនបទ។



៣.សម្ិទ្ធផលសលព្ម្ចបាន្ឆ្នាំ២០២២
គិត្រត្ឹមឆ្ន ាំ២០២២ រកស្ួងានទិននន័យ្លូវជនបទរបខវងស្រុប

៤៧ ៩១៩,៥៣ គ.ម រស្មនីងឹ ១៦ ៧១១ខែស កនុងរនាេះាន្លូវរបាណជា
៤ ៣៩៦,២៦ គ.ម ជា្លូវរកាលរៅស្ ូ និងរបតុ្ង រស្មីនងឹ ៩,១៧% និង
រៅស្ល់្លូវរបាណ ៩០,៨៣% រទៀត្ជា្លូវ ី និងរកួស្។

ត្វមរយៈលទធ្លរនេះស្បញ្ហា ក់ឱ្យរ ញីថា កនុងឆ្ន ាំ២០២២ រកស្ួង
បានកសាង្លូវជនបទបានចាំនួន ៥ ៣១៦,១១៤ គ.ម រធៀបនឹងខ្នការ
ឆ្ន ាំ២០២២ រស្មីនឹង ៩៦,១៣% ររចីនជាងឆ្ន ាំ២០២១ របខវង
១ ២៩៨,១០៤ គ.ម រស្មីនឹង ០,១៣% រធៀបនឹងខ្នការឆ្ន ាំ២០២១។



៤. ព្បភរធន្ធាន្ថវកិា

ោល់ស្មិទធ្លខ លស្ររមចបានកនុងការងារអភ្ិវឌ្ឍន៍រេដ្ឋា រចនាស្មព័នធ

របូវន័ត និងគមនាគមន៍ កនុងឆ្ន ាំ២០២២រនេះ រកសួ្ងអភ្វិឌ្ឍន៍ជនបទ បាននិង

កាំពុងររបីរបាស់្របភ្ពធនធានេរិញ្ញវត្ាុស្ាំខាន់ៗចាំនួនពីរ គឺ៖

 របភ្ពេរិញ្ញបបទនងវកិាជាត្ិ
 របភ្ពេរិញ្ញបបទនងវកិារបស់្ថ្ គូ



៤. ព្បភរធន្ធាន្ថវិកា (ត)
ក. របភ្ពេរិញ្ញបបទនងវកិាជាត្ិ
- គររាងវនិិរយគផ្ទា ល់
- គររាងខងទាំ និងជសួ្ជុល ល្ូវជនបទ
- របពន័ធរគបរ់គង ល្ូវជនបទ (RRAMs)
- គររាងសាចរ់បាកព់លកមមស្រាប់អភិ្វឌ្ឍនរ៍េដ្ឋា រចនាស្មព័នធជនបទ និងការ
គាាំរទកស្ិករ 

- រកុមការងាររតួ្ត្ពិនិត្យយនយនត ឹកជញ្ាូ នរលីស្ទមៃន់ករមិត្កាំណត្ ់និងយនយនត
ែុស្ទាំេាំរលីបណ្ឋា ញ ល្ូវជនបទកនុងរពេះោជាណ្ឋចរកកមពុជា

- រកុមការងារត្វមដ្ឋន រតួ្ត្ពិនិត្យ និងវាយត្ថ្មល ល្ូវជនបទ និងស្ាំណងស់្ិលបការយ។



៤. ព្បភរធន្ធាន្ថវិកា (ត)
ក. របភ្ពេរិញ្ញបបទនងវកិាជាតិ្
 គររាងវនិិរយគផ្ទា ល់៖ នាយកដ្ឋា ន ល្ូ វលាំជនបទ បានអនុវត្តស្កមមភាពការងាររបកប
រដ្ឋយសាម រតី្ទទួលែុស្រតូ្វែពស់្ និងស្ររមចបានចាំនួន ៦៨ គររាង ខ លានលទធ្ល
 ូចខាងររកាម៖
 សាងស្ង់ ល្ូវរកាលរកួស្រកេម បានរបខវង ១៣២ គ.ម
 សាងស្ង់ និងខកលមអ ល្ូវរកាលរៅស្ ូពីរជាន់ បានរបខវង ១០២ គ.ម
 សាងស្ង់ ល្ូវរកាលរបតុ្ង បានរបខវង ២៧ គ.ម
 សាងស្ង់សាព នរបតុ្ងចាំនួន ១២ កខនលង របខវងស្រុប ៤៤១ ម 
 សាងស្ង់លូរគប់របរភ្ទចាំនួន ៣១៦ កខនលង
 សាងស្ង់សាល កស្ញ្ហញ ចោចរ និងផ្ទល កគររាង ស្រុបចាំននួ ២ ៦៨៩ កខនលង



៤. ព្បភរធន្ធាន្ថវិកា (ត)
ក. របភ្ពេរិញ្ញបបទនងវកិាជាត្ិ
 គររាងខងទាំ និងជសួ្ជុល ល្ូវជនបទ៖ នាយកដ្ឋា ន ល្ូវលាំជនបទ បានរធាីការ
ខងទា្ំ លូ វជនបទលកខណៈែួប លកខណៈរបចាំ និងជួស្ជុលបនាា ន់ រៅត្វម
បណ្ឋត ោជធានី រែត្ត ស្ររមចបានលទធ្ល ូចខាងររកាម៖
 ការងារខងទាំែបួ 

o ខងទាំែបួ ល្ូវរកាលរកួស្រកេម បានរបខវងស្រុប ៣២៥ គ.ម  
o ខងទាំែបួ ល្ូវរកាលរៅស្ ូ បានរបខវង ២៨ គ.ម  
o សាងស្ងលូ់មូលចាំននួ ៥១ កខនលង
o សាងស្ងលូ់របអបច់ាំននួ ០៦ កខនលង



៤. ព្បភរធន្ធាន្ថវិកា (ត)
ក. របភ្ពេរិញ្ញបបទនងវកិាជាត្ិ

 ការងារខងទាំរបចាំ
o ខងទា្ំ លូវរកាលរកួស្រកេមរបខវង ២ ៥២២ គ.ម  
o ខងទា្ំ លូវរកាលរៅស្ ូរបខវង ១ ១៨៧ គ.ម 

 ការងារជសួ្ជុលបនាា ន់
o ជសួ្ជុល ល្ូវបានចាំននួ ១០២ ករណី រស្មីនឹង ១៥១ គ.ម   
o ជួស្ជុលលូមូល បានចាំនួន ១៩ កខនលង 
o ជួស្ជុលសាព នរបរ ត្ប៍ានចាំននួ ០២ កខនលង



៤. ព្បភរធន្ធាន្ថវកិា (ត)
ក. របភ្ពេរិញ្ញបបទនងវកិាជាត្ិ

 របពន័ធរគបរ់គង ល្ូវជនបទ (RRAMs)៖ ានត្នួាទីជារបព័នធរគបរ់គងទិនននយ័ ល្ូវ
ជនបទ្ង និងជាឧបករណ៍ ៏ានសារៈស្ាំខានក់នុងការវភិាគទិននន័យ និង្លិត្
របាយការណ៍ខ លពាកព់ន័ធខ្នការអភិ្វឌ្ឍន៍្ លូវជនបទ្ង កនុងរនាេះរមួាន៖

១). ការកាំណត្អ់ាទិភាពខែស ល្ូវ ២). ការកសាងខ្នការខងទា្ំ លូវ និង៣). ការបា៉ា ន់
សាម ន ត្រមូវការងវកិាស្រាបរ់ធាីការខងទា្ំ លូវ។ បចចុបបនន នាយកដ្ឋា ន ល្ូវលាំជនបទ ាន
សុ្ទិ ាិនិយមកនុងការររបីរបាស្់របពន័ធ RRAMS កនុងការកសាងខ្នការខងទា្ំ លូវ និង
គណនាត្រមូវការងវកិាស្រាបរ់បចាំឆ្ន ាំ និងខ្នការ ០៣ ឆ្ន ាំរ ាំកិល។



៤. ព្បភរធន្ធាន្ថវិកា (ត)
ក. របភ្ពេរិញ្ញបបទនងវកិាជាត្ិ
 គររាងសាចរ់បាកព់លកមមស្រាបអ់ភិ្វឌ្ឍនរ៍េដ្ឋា រចនាស្មពន័ធជនបទ និងការ
គាាំរទកស្កិរ
 គររាងស្ររមចបានចាំនួន ៤០៩ អនុគររាង របខវង ៥៧៨,៨៣៩ គ.ម រស្មនីឹង
៩៩% នងិកាំពុងអនុវត្តចាំននួ ០៥ អនុគររាង របខវង ៥,១៤០ គ.ម ថ្នអនុគររាង
ស្រុបចាំនួន ៤១៤ អនុគររាង របខវង ៥៨៣,៩៧៩ គ.ម។

 ការងាររកាលរកួស្រកេម ឬលាយងមភ្នាំអនុវត្ត ឆ្ន ាំ២០២២ គររាងស្ររមចបាន
ចាំននួ ១១០ អនុគររាង របខវង ៣៣៤,៤៧២ គ.ម រស្មីនឹង ៧០% និងកាំពុងអនុវត្ត
ចាំននួ ៤៩ អនុគររាង របខវង ១៣៩,៤៦៥ គ.ម ថ្នអនុគររាងខ លបានអនុម័ត្
ចាំនួន ១៥៩ អនុគររាង របខវង ៤៧៣,៩៣៧ គ.ម ។



៤. ព្បភរធន្ធាន្ថវកិា (ត)
ក. របភ្ពេរិញ្ញបបទនងវកិាជាត្ិ
 រកុមការងាររតួ្ត្ពិនិត្យយនយនត ឹកជញ្ាូ នរលសី្ទមៃនក់រមិត្កាំណត្ ់និងយនយនត
ែុស្ទាំេាំរលបីណ្ឋា ញ ល្ូវជនបទកនុងរពេះោជាណ្ឋចរកកមពុជា

 កនុងឆ្ន ាំ២០២២ រកុមការងាររតួ្ត្ពិនិត្យយនយនត ឹកជញ្ាូ នរលីស្ទមៃនក់រមិត្
កាំណត្ ់និងយនយនតែុស្ទាំេាំរលីបណ្ឋា ញ ល្ូវជនបទកនុងរពេះោជាណ្ឋចរក
កមពុជា ពុាំទនា់នស្កមមភាពរៅរ យីរទ។ 



៤. ព្បភរធន្ធាន្ថវកិា (ត)
ក. របភ្ពេរិញ្ញបបទនងវកិាជាត្ិ

 រកុមការងារត្វមដ្ឋន រតួ្ត្ពិនិត្យ និងវាយត្ថ្មល្ លូវជនបទ និងស្ាំណងស់្លិបការយ៖
ស្មិទធ្លស្ររមច បានកនុងឆ្ន ាំ ២០២២ រមួាន៖

 រតួ្ត្ពិនិត្យ និងវាយត្ថ្មលបរចចករទស្រលីការងារសាា បនា ជួស្ជុល សាា ររទបងីវញិ
ល្ូវជនបទ និងស្ាំណងស់្ិលបការយ ចាំនួន ១០២ គររាង (ររបីរបាស្់ងវកិា
េរិញ្ញបបទនជាំពូក ២១ ានចាំនួន ២៩ គររាង និងររបីរបាស្់ងវកិាកមមវធីិ
ជាំពូក ៦១ ានចាំនួន ៧៣ គររាង រស្មីនឹង ១០០%។)



៣. ព្បភរធន្ធាន្ថវិកា (ត)
ែ. របភ្ពេរិញ្ញបបទនងវកិាថ្ គូអភិ្វឌ្ឍន៍

គររាងថ្ គូអភ្ិវឌ្ឍន៍បានជយួ ល់ការងារអភ្ិវឌ្ឍន៍រេដ្ឋា រចនាស្មព័នធ
របូវន័ត និងគមនាគមន៍ រមួាន ធនធានងវកិា ការងារបរចចករទស្ និងការងារ
សាត ររ ងីវញិ្លូវ និងសាងស្ង់្លូវ DBST និង្លូវរបតុ្ង ខ លទទួលបានពី
ថ្ គូអភ្ិវឌ្ឍន៍គាាំរទការខកលមអ្លូវជនបទ  ូចជា៖

- ធនាគារពិភ្ពរោក (WB)
- ធនាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍អាសីុ្ (ADB)
- ធនាគារអា មឺ៉ាង់ និងស្េភាពអឺរ ៉ាបុ (KFW-EU)



៣. ព្បភរធន្ធាន្ថវិកា (ត)
ែ. របភ្ពេរិញ្ញបបទនងវកិាថ្ គូអភ្វិឌ្ឍន៍

- ទីភាន ក់ងារអភិ្វឌ្ឍន៍បាោ ាំង (AFD)
- មូលនិធិនិងធនាគារកូររ ៉ា(EDCF-K. Eximbank)
- មូលនិធិអនតរជាត្ិស្រាប់ការអភ្ិវឌ្ឍកសិ្កមម (IFAD) និង
- រដ្ឋា ភ្ិបាលចិន និងរដ្ឋា ភ្ិបាលអូស្ត្សាត លី



៥. បញ្ហា ន្ិងការព្បឈម្

ក. បញ្ហា

- ការខរបរបលួអាកាស្ធាតុ្

- ការ ឹកជញ្ាូ នរលសី្ទមៃន់ករមិត្កាំណត់្

- ការចក់បាំរពញទីធាល  ីរ ងីែពស់្អមស្ងខាង្លូវ

- ការធាល ក់ចុេះថ្នវត្ាុធាតុ្រ មីស្រាប់បររមឱី្យការងារសាងស្ង់្លូវ

- ការចូលរមួខងទា្ំ លូវ របស់្របជាជនរៅានករមតិ្។



៥. បញ្ហា ន្ិងការព្បឈម្ (ត)

ែ. ការរបឈម

- ស្ិទធិអាំណ្ឋចកនុងខ នស្មត្ាកិចច្ លូវជនបទ

- កងាេះធនធានេរិញ្ញវត្ាុ និងការងយចុេះថ្នេរិញ្ញបបទនថ្ គូអភ្ិវឌ្ឍន៍

- របជាពលរ ាមួយចាំនួនពឹងខ្អកខត្រលីជាំនួយ។



៦. ទ្ិសលៅការងារអន្ុវតតបន្ត ឆ្នាំ២០២៣
- បនតការងារររៀបចាំខ្នការ និងចុេះស្កិាគររាងសាា បនា សាត ររ ងីវញិ
ខកលមអ ជួស្ជុល និងខងទា្ំ លូវជនបទ
- បនតការងារសាា បនា ខកលមអ នងិសាត ររ ងីវញិ្លូវជនបទ និងស្ាំណង់
ស្ិលបការយរគប់របរភ្ទ
- បនតការងារខងទាំ និងជួស្ជុល្លូវជនបទ លកខណៈែួប លកខណៈរបចាំ
និងជួស្ជុលបនាា ន់
- បនតចុេះរត្ួត្ពនិតិ្យ និងវាយត្ថ្មល គររាងសាា បនា ខកលមអ សាត ររ ងីវញិ
និងខងទា្ំ លូវជនបទ



៦. ទ្ិសលៅការងារអន្ុវតតបន្ត ឆ្នាំ២០២៣ (ត)
- ររៀបចាំស្ិកាខ សាោ្សពា្ ាយលកខណៈបរចចករទស្សាា បនា ខកលមអ និង
សាត ររ ងីវញិ្លូវជនបទ ល់អនកទទួលការ
- បនតការងាររធាបីចចុបបននភាពបញ្ា ីសាររពីភ័្ណឌ ្លូវជនបទ
- ររៀបចាំខ្នការរបចាំឆ្ន ាំ ខ្នការ ០៣ ឆ្ន ាំរ ាំកិល នងិខ្នការយុទធសាស្ត្ស្ត
- បញ្ច ប់រស្ចកតរីពាងឯកសាររគាលនរយបាយ្លូវជនបទឆ្ន ាំ២០២១-
២០៣០

- បនតកចិចស្េការរបត្ិបត្តិការជាមួយគររាងថ្ គូរ មីបអីភ្វិឌ្ឍន៍រេដ្ឋា
រចនាស្មព័នធ្ លូវជនបទ។



៧. លសចរតីសន្និដ្ឋាន្
រកសួ្ងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនបទ ពិត្ជាានរាទនៈភាពចាំរពាេះស្មិទធ្លនានា

ខ លស្ររមចបាន រួមាន ការសាា បនា និងខកលមអ ល្ូ វជនបទ បានរបខវង
៧០៥,៤១ គ.ម និងស្ាំណង់សិ្លបការយរគបរ់បរភ្ទ ចាំនួន ៣២៨ កខនលង រដ្ឋយ
បានរួមចាំខណកកនុងការជួយស្រមួល ល់វស័ិ្យ ឹកជញ្ាូ ន និងការភាា ប់គាន រវាង
ត្ាំបន់ជនបទ និងទីរបជុាំជនកនុងរគាលបាំណងបរងោីនការរបារស្័យទក់ទងគាន រលី
វស័ិ្យធុរកចិចកនុងត្ាំបន់។ជាមយួគាន រនេះខ រ ការងារខងទាំនិងជួស្ជុល្លូវ បានរបខវង
៤ ២៤៧,៩៨ គ.ម និងស្ាំណងសិ់្លបការយរគប់របរភ្ទចាំនួន ៨៤ កខនលង រ ីមបរីមួ
ចាំខណកកនុងការធានារបរកតី្ភាពការរធាីចោចរណ៍របស្រ់បជាពលរ ា។



៧. លសចរតីសន្និដ្ឋាន្ (ត) ចប់

វស័ិ្យរេដ្ឋា រចនាស្មព័នធ្លូវជនបទ បានរ រីតួ្ជាស្រថ្ស្ឈាមរស្ ាកចិច

និងរមួចាំខណករលកីស្ាួយរបាក់ចាំណូលរបស្់របជាពលរ ា រដ្ឋយពួកគាត្់
ទទួលបានឱ្កាស្បខនាមកនុងការរធាសី្កមមភាពធុរកិចចកនុងត្ាំបន់ ចាំរណញរពល

រវោកនុងការរធា ីាំរណីរ កាត់្បនាយការចាំណ្ឋយរ្សងៗរលកីារ ឹកជញ្ាូ ន

កសិ្្ល និងានភាពងាយរសួ្លកនុងការរៅទទួលរស្វាស្ងគមនានា

្លូវមិនេុយ និងមិនប៉ាេះពាល់ ល់សុ្ែភាពរបជាពលរ ា។



ស្កមមភាពរកុមការងារចុេះត្វមដ្ឋន រតួ្ត្ពនិតិ្យ នងិវាយត្ថ្មល្ លូវជនបទ នងិស្ាំណង់សិ្លបការយ



ស្កមមភាពរកុមការងារខ្នកពរិសាធន៍ រៅមនារីពរិសាធន៍



ស្កមមភាពរកុមការងារខ្នកពរិសាធន៍ រៅការដ្ឋា ន



ស្កមមភាពការងារគររាង



ស្កមមភាពការងារគររាង



សូម្អរគុណ!


