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១. េសចក'ីេផ'ើម

• ៃផទដីសរុប (គ.ម កេរ)៉ ៖ ១០,៧៨២ 

• ចំនួនរសុក/រកុង ៖ ៨ រសុក, ១រកុង

• ចំនួនឃុ/ំសងក ត់៖ ៤៦ ឃុ,ំ ៤ សងក ត់

• ចំនួនភូមិ ៖ ២៤៣ ភូមិ

• ចំណូលមនុសសមន ក់ៗរបចឆំន រំបស់េខតត(ដុលល រ) (ទិននន័យមនទីរែផនករ ២០១៩)៖ ១,៣៦៤ 

• ចំនួនរបជជនសរុប ៖ ២២៣ ១៦៦នក់ រសី១០៩,៧៤៩នក់

• ចំនួនរគួសររកីរក១ និង រក២ ៖ ៧,៧៦០

• របែវងផលូវជនបទែដលបនសថ បន ៖ ៦ គ.ម  (សរុបចំនួន ១៣.៣៥ គ.ម)

• អរតទឹកសអ ត ៖ ៧១,៧៦%

• អរតអនម័យ៖ ៥៩,៨៥%

• ចំនួនភូមិជនជតិេដីមភគតិច ៖ ១៨៤ ភូមិ

• ចំនួនភូមិ(េឈម ះភូមិ)ែដលជួបករលំបកខល ងំជងេគ ៖ ភូមិអីុទូប និងភូមិបក់ែក ឃុេំវនីៃស រសុកេវនីៃស
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២.១ ករងររដឋបល និងបុគគលិក

Ø មរនតីសរុបមនចំនួន ២២ នក់ របុស ១៩ នក់ និងរសីត ០៣ នក់ កនុងេនះរមួមន ៖
- មរនតីេនបេរមីករងរកនុងមនទីរបចចុបបននមន ចំនួន ២០នក់ រសតី ០២នក់
- មរនតីជប់កិចចសនយ ចំនួន ០២នក់ រសីត ០១នក់

Ø លិខិតចូលរបស់មនទីរ

- ទទួលលិខិតមកពីបណាត សាថ ប័ននានាពីេលខ ០០១ ដល់ ១៦១ ចំនួន ១៦១ េលខ

- ទទួលលិខិតពីរកសួង និងអងគភាពេរកាមចំណុះរកសួងពីេលខ ០០១ ដល់ ០៣៨ ចំនួន៣៨ េលខ

- លិខិតចូលចំេឈាម ះ ៣ េលខ

Ø លិខិតេចញរបស់មនទីរ
- លិខិតេចញេទតមបណត អងគភពននខងេរកមនទីរពីេលខ ០០១ ដល់ ២១៩ ចំនួន ២១៩ េលខ

- លិខិតេចញពក់ព័នធសថ នភពមរនតីរជករ ពីេលខ ០០១ ដល់ ៣៨៥ ចំនួន ៣៨៥ េលខ
- លិខិតេចញេទរកសួង និងបណត អងគភពនន េរកមឱវទមនទីរ ពីេលខ ០០១ដល់០៥៧ ចំនួន ៥៧ េលខ
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២.២ ករងរែផនករ
Ø បនបញច ប់ករបញចូ លទិននន័យ សរមប់ជធតុចូលកនុងករេធវីេគលនេយបយជតិអភិវឌឍន៍ជនបទ១០ឆន ំ

(២០២១-២០៣០) របស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ
Ø បនចូលរមួគរំទកមមវធីិវនិិេយគ ៣ឆន រំកិំលរបស់រដឋបលេខតតរតនគិរ ី ែដលមនគេរមងដូចជ៖ ករជួស
ជុលអណតូ ង និងសងសង់អណតូ ងថមី ករពរងឹងសមតថភពរកុមអនកេរបីរបស់ទឹក និងករទុកដក់ទឹក
របកបេដយសុវតថភិព ករែថទផំលូវជនបទជលកខណខួប ករែថទផំលូវជនបទទប់ទល់និងអកសធតុ (ដំ
រគប់េតន ) ករពរងឹងសមតថភព និងេធវីបចចុបបននភព គ.អ.ភ ករពរងឹងសមតថភព និងេធវីបចចុបបននភពគណ
កមម ធិករសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច។

Ø បនដក់ជូននយកដឋ នែផនករ និងទំនក់ទំនងសធរណៈ នូវែផនករយុទធសរសតថវកិ ២០២៣-
២០២៥ និងថវកិសមិទធកមមឆន ំ ២០២៣

Ø បនសរេសររបយករណ៍របចែំខ រតីមស ឆមស ៩ែខ និងរបចឆំន ំ ដក់ជូននយកដឋ នែផនករ និង
ទំនក់ទំនងសធរណៈ, រដឋបលេខតត និងរកុមរបឹកសេខតតរតនគិរ ី

Ø បនេធវីរបយករណ៍សមិទធកមមជូននយកដឋ នែផនករ
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២.៣ ករងរផគត់ផគង់ និងហរិញញវតថុ
Ø បនេរៀបចំែផនករថវកិ, ែផនករលទធកមម របយករណ៍ចំណូលនិងចំណយ, របយករណ៍លទធកមម ជរបចែំខ របចរំតីមស

របចឆំមស និងរបចឆំន ំ
Ø បនេរៀបចំេធវីបញជ ីសរេពីភ័ណឌ របចឆំន ំ
Ø បនផគត់ផគង់ និងេបីកផតល់របក់េបៀវតស ជូនបុគគលិកមរនតីរជករ និងកិចចសនយ ចំនួន ២ដងកនុង១ែខ (១២ែខ)
Ø បនេរៀបចំ និងទូទត់ រជជេទយយបុេររបទន, អគគិសនី, េសហុ៊យទូរគមនគមន៍, បង់ពនធរថយនត, និងចំណយេផសងៗ
Ø បនេធវីែផនករលទធកមម និងករទូទត់ថវកិរបស់មនទីរ និងថវកិរបស់រកសួង

Ø បានេធវ ើរបាយការណ៍ចំណាយថវកិាតាមជំពូករបស់មនទ ីរ

២.៤ ករងរសវនកមម
Ø សវនកមមជតិ, សវនកមមៃផទកនុង, អគធិករដឋ ន បនចុះមកពិនិតយឯកសរចំណូលចំណយ, លទធកមម, េកីន ថយ សរេពីភណឌ័

រទពយរដធនិងករងររដឋបល កនុងឆន ំ ២០២១ បនចំនួន ១េលីក កនុង ១សថ ប័ន

២.៥ ករងរអធិករកិចច
Ø អធិករកិចច រកសួងទំនក់ទំនងរដឋសភ និងអធិករកិចច បនចុះមកពិនិតយេមីលឯកសរ លទធកមមេរកមសិទធសេរមច រកសួងេសដឋ

កិចចនិងហរិញញវតថុ និង ចំណូល ចំណយឆន ២ំ០២១ រកសួងេសដឋកិចចនិងហរិញញវតថុ
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២.៦ ករងរអភិវឌឍេហដឋ រចនសមព័នធរូបវនត និងគមនគមន៍
Ø បនេធវីបចចុបបននភពផលូវជនបទ ចំនួន ០៥ ែខស មនរបែវងសរុប ៣០,៨គ.ម
Ø បនរប់ចំនួនចរចរណ៍ េនេលីផលូវលំជនបទចំនួន ០៥ ែខស មនរបែវងសរុប ៩០ គ.ម
Ø បនចុះសិកសផលូវចំនួន ៩ ែខស មនរបែវងសរុប ១៥១,៧គ.ម

Ø បនដរំគប់េតន តសងខងផលូវជនបទចំនួន ១០ ០០០ រគប់ កនុងភូមិវង៉ ភូមិវ៉យ ឃុកំចូន រសុកេវនីៃស
Ø បនបញច ប់ករជួសជុល ែថទផំលូវចំនួន ១១ ែខសរ មនរបែវងសរុប ១២៨ គ.ម

២.៧ ករងរែកលមអលកខខណឌ ៃនកររស់េនរបស់សហគមន៍ជនបទ
Ø អរតរគបដណត ប់ទឹកសអ តកនុងឆន ំ ២០២២ េសមនឹង ៧១,៧៦% ែដលមន អរតកំេណ ន ៧,៥៦% េធៀបនិងឆន ំ ២០២១។

Ø បនសងសង់អណតូ ងសនប់ (Afridev) ចំនួន ៤ េនភូមិែរសពកធំ ១អណតូ ង ភូមិែរសពកតូច២ អណតូ ង (កនុងឃុសំិរមីងគល រសុក
កូនមំុ) និង ១អណតូ ងេនភូមិសយស៉់ (ែរស) ឃុកំែឡង រសុកលំផត់ មនអនកទទួលផលចំនួន១០៧រគួសរ េសនីនឹង ៥៣៧

នក់ រសី ២៨១នក់ កុមរ ១២២នក់ និងបនចងរកងរកុមេរបីរបស់ទឹកេនទីតងំអណតូ ងទងំ៤
Ø ជួសជុលអណតូ ងសនប់ (Afridev) ចំនួន ២៥អណតូ ង កនុងឃុភំនំកុក, ឃុបុ៉ំង និងឃុកំចូន រសុកេវនីៃស។ មនអនកទទួលផល សរុប
៤៨៦រគួសរ មនុសសសរុបចំនួន ២៣៧៦ នក់ រសតីសរុបចំនួន១២៤១ នក់ និងកុមរសរុបចំនួន ៣៦២នក់
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Ø បនសងសង់អងរតងទឹកេភលៀងចំណុះ៤ែម៉រតគូប ចំនួន ២៩អង កនុងភូមិែរសពកធំ ឃុសំិរមីងគល រសុកកូនមំុ ែដលមនអនក
ទទួលផលសរុប ១០៧រគួសរ េសនីនឹង ៥៣៧នក់ រសី ២៨១នក់ កុមរ ១២២នក់។

Ø បនេធវីពិេសធន៍គុណភពទឹក ចំនួន ៣១សំណក/អណតូ ង ែដលយកមកពីចំនួន ២េខតត (េខតតរតនគិរ ី ២៦សំណក/អណតូ ង
និងេខតតសទឹងែរតង ៥សំណក/អណតូ ង)

Ø បនេបីកវគគបណតុ ះបណត លពីបេចចកេទស ដក់កលរសមល ប់េមេរគ កនុងទឹកដល់គណៈកមមករសថ នីយទឹកសអ តអូរកននិង សថ នីទឹក
សអ តែរសពកតូច ែដលមនអនកចូលរមួសរុប ១៦នក់ រសតី ៥នក់ េនកនុងភូមិអូរកន ឃុជ័ំយឧតតម រសុកលំផត់។

Ø បនេបីកវគគបណតុ ះបណត លដល់មរនតីមណឌ លសុខភពចំនួន២៥មណឌ លទូទងំេខតត សតីពី ទឹកសអ ត នឹងករែរបរបួលអកសធតុ
ែដលប៉ះពល់េលីសុខភព មនអនកចូលរមួ ៤០នក់ រសតី ០៥នក់

Ø បនេបីកវគគបណតុ ះបណត លដល់រកុមអនកេរបីរបស់ ពីតួនទីភរៈកិចច ករជួសជុលែថទអំណតូ ងសនប់ និងករទុកដក់ទឹក
របកបេដយសុវតថិភពចំនួន០៤វគគ មនអនកចូលរមួសរុប ១៣១នក់ រសតី ២៣នក់ មកពី ១៥ភូមិ កនុងឃុជ័ំយឧតតម រសុក
លំផត់ និង ឃុភំនំកុក ឃុកំចូន និងឃុបុ៉ំង រសុកេវនីៃស ។

Ø បនរសង់ទិននន័យកនុងឆន ំ ២០២២ មនខនងផទះសរុបចំនួន ៣៩ ៣៦៣ខនង និងខនងផទះមនបងគន់សរុបចំនួន ២៣,៧៥១បងគន់
Ø អរតរគបដណត ប់អនម័យឆន ំ ២០២២ ៦០.៤៣% េធៀបនិងឆន ២ំ០២១ មន ៥៧% ែដលមនអរតកំេណីនរបែហល ៣%។
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Ø ផសពវផសយពីករេធវីអនម័យេលីរបធនបទ ផឹកទឹកដពុំះ លងៃដជមួយសបូ៊ និងករេរបីរបស់បងគន់ បនចំនួន ៣េលីក មន

អនកចូលរមួចំនួន ១៦៥ នក់ រសី ១០៨នក់ ។

២.៨ ករងរពិពិធកមមសកមមភពេសដឋកិចចជនបទ
Ø បនេធវីករបណតុ ះបណត លពរងឹងសមតថភពគណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ (គ.អ.ភ) ចំនួន០៧ វគគ កនុងរសុកេវនីៃស ឃុចំំនួន

០៧ មនភូមិចំនួន ២៩ ភូមិ ែដលមន គ.អ.ភ ចូលរមួសរុបចំនួន ២០៣នក់ រសីចំនួន ៥២នក់។
Ø េធវីបចចុបបននភព គ.អ.ភ បនចំនួន ៩៣ភូមិ កនុង ២០ ឃុ/ំសងក ត់ ០៦ រសុក/រកុង មន គ.អ.ភ សរុបចំនួន ៧២១ នក់ រសី
១៦៦នក់។ គ.អ.ភ ផល ស់បតូរ សរុបចំនួន ១០៣នក់ រសីចំនួន ២០នក់ ។ គ.អ.ភសល ប់សរុបចំនួន ០៩នក់ ។
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Ø គណកមមករអភិវឌឍន៍ភូមិចំនួន ២៣ភូមិ បនចលនេគៀគរថវកិពីរគួសរកនុងភូមិ និងសបបុរសជនននបនចំនួន
៣៩ ៨៣០ ០០០លនេរៀល េដីមបេីធវីសកមមភពអភិវឌឍន៍ភូមិរបស់ពួកេគមនដូចតេទ៖

១. េធវីផលូវដីកនុងភូមិ ១ែខស 

២. ជួសជុលផលូវដីកនុងភូមិចំនួន ១១ែខស
៣. ជួសជុលសព នេឈ ី៥កែនលង 
៤. ដក់លូកត់ផលូវ ១កែនលង

៥. េធវីអនម័យកនុងភូមិ ៦េលីក 
៦. េធវីរបព័នធែចកចយទឹកកនុងភូមិ ១កែនលង 

Ø បនបណតុ ះបណត លពរងឹងសមតថភព តួនទីភរៈកិចចរបស់គណៈកមម ធិករសហគមន៍ ចំនួន០៦ភូមិេនភូមិធួយអំពិល និងភូមិធួ
យទំុ ឃុចំអុ៊ង ភូមិលអិនជង ឃុអូំរជំុ រសុកអូរជំុ និងភូមិកផំលិញ ភូមិកលង និងភូមិកេទៀង ឃុលំបំង១ រសុកលំផត់

Ø បនចុះេធវីបចចុបបននភពគណៈកមម ធិសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចបន ១៤ ភូមិ កនុងរសុកអណតូ ងមស រសុកេវនីៃស និងរសុកអូរ

ជំុ ែដលមនសមជិកគណកមម ធិករសហគមន៍ចំនួន១២៦នក់រសតី ៣១ នក់ និងមនសមជិកផល ស់បតូរចំនួន ២៦នក់ ។
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២.៩ សមិទធិផលៃនករអនុវតតគេរមង និងកមមវធិីសហរបតិបតតិករ  (អងគករែភលនអនតរជតិកមពុជ)

Ø សងសង់អណតូ ងកនុងមេតយយសហគមន៍ ចំនួន ៣ អណតូ ង េនភូមិពីរ ឃុលំអក់, ភូមិអូម និងប៉អរ ឃុឯំកភព រសុកអូរជំុ

Ø សងសង់អណតូ ងមណឌ លសុខភព ចំនួន ៣ អណតូ ង េនរសុកេវនីៃស រសុកបរែកវ អណតូ ងរសុកអណតូ ងមស

Ø សងសង់បងគន់កនុងមេតយយសហគមន៍ចំនួន ១០ បងគន់ ឃុឯំកភព, ឃុបូ៉ំយ រសុកអូរជំុ និងឃុតំែវងេលី, ឃុតំែវង រសុកតែវង

Ø សងសង់បងគន់កនុងមណឌ លសុខភពចំនួន ៣ បងគន់ េនរសុកអូរជំុ រសុកេវនីៃស រសុកបរែកវ

Ø សងសង់របព័នធទឹកកនុងសលមេតយយសហគមន៍ចំនួន ៧ របព័នធ កនុងឃុតំែវងេលី និងឃុតំែវងេរកម រសុកតែវង

Ø សងសង់របព័នធែចកចយទឹកតមទុេយេនតមសហគមន៍ចំនួន ៤ (រសុកេវុនីៃស ២, រសុកតែវង ១

និងរសុកអណតូ ងមស ១)

Ø ផតល់បងគន់បដិភគដល់រគួសររកីរកចំនួន ១២៩ បងគន់ កនុងរសុកេវុនីៃស រសុកតែវង និងរសុកអណតូ ងមស
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Ø របជពលរដឋ មិនទន់មនភពជមច ស់េលីសមិទធិផលែដលមនកនុងសហគមន៍របស់ពួកេគ

Ø តំបន់ដច់រសយលមួយចំនួន មិនទន់មនទឹកសអ តេរបីរបស់ និងអនម័យរគប់រគន់

Ø ផលូវជនបទែដលបនជួសជុលរចួ រងករខូចខតេដយជំនន់ទឹកេភលៀង និងរថយនតធំៗមួយចំនួនដឹកេលីសទំងន់

Ø រគួសរមួយចំនួនមិនចប់អរមមណ៍ ឬពនយេពលកនុងករសងសង់បងគន់អនម័យ

Ø មនសំណូមពរេរចីនភូមិ ពីរបជពលរដឋកនុងេវទិករសធរណៈរបស់រកុមរបឹកសេខតត េអយមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ

ជួយពួកគត់កនុងករផតល់ផលូវ-សព ន (ផលូវេបតុង និងផលូវេកសូ៊) ទឹកសអ ត និងបងគន់អនម័យ

Ø ថវកិរបចឆំន រំបស់មនទីរសរមប់អនុវតតសកមមភព មិនទន់េឆលីយតបនិងតរមូវកររបស់របជពលរដឋ
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Ø ជួសជុលផលូវរកលរគួសរកហម ១ែខស របែវង ២ ០០០ ែម៉រត េនភូមិណងៃហ ឃុេំសដ រសុកលំផត់

Ø ករែថទផំលូវទប់ទល់នឹងបែរមបរមួលអកសធតុ (ដរំគប់េតន ត) ចំនួន ១០ ០០០ រគប់ េនឃុប៉ំក់ៃញ៉ រសុកអូរយ៉ដវ
Ø បំផុសអនម័យ អំពីករលងៃដជមួយសបូ៊ ផឹកទឹកដពុំះ និងេរបីរបស់បងគន់ចំនួន ៣វគគ េនឃុរំតពងំរកហម ឃុរំតពងំេរចស
ឃុតឺំន រសុកកូនមំុ

Ø ផសពវផសយពីរេបៀបទុកដក់ បរេិភគទឹក ែដលមនសុវតថិភព និងពរងឹងសមតថភពរកុមអនកេរបីរបស់ទឹកសអ ត (O&M) ចំនួន
៣វគគ េនឃុតំឡវ ឃុញ៉ំង ឃុម៉ំលិក រសុកអណតូ ងមស

Ø បណតុ ះបណត លពីតួនទី និងភរកិចចគណកមម ធិករសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច ចំនួន ៦វគគ េនភូមិរក៉ ភូមិឡៃឡ ភូមិតេំស
ភូមិដល ភូមិទុន និងភូមិទំពួនរងឹធំ

Ø ផសពវផសយេគលនេយបយជតិសតីពីករអភិវឌឍន៍ជនជតិេដីមភគតិចចំនួន ៣ េលីក េនភូមិកងណក ឃុេំវនីៃស ភូមិរតក

ភូមិឡមឺយ ឃុកុំកឡក់
Ø េធវីបចចុបបននភពគណកមម ធិករសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច ១៦ភូមិ េន(ភូមិសល ភូមិកក់ ភូមិស៊ូ ភូមិយ៉េសម ភូមិេទៀន

ភូមិប៉អរ ភូមិេរគៀងង ភូមិរជុង ភូមិប៉ងគិត ភូមិចន់ ភូមិគិគួង ភូមិេរៀងវញិ ភូមិផយង៉ ភូមិេសៀងសយ ភូមិតង៉ច និងភូមិផវ)
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Ø បណតុ ះបណត លតួនទី និងភរកិចច គ.អ.ភ ៧ វគគ េន (ឃុប៉ំកឡន់ ឃុហំត់ប៉ក់ រសុកេវនីៃស ឃុកំែឡង រសុកលំផត់,
ឃុលំំជ័រ ឃុេំសមធំ ឃុប៉ំក់ៃញ៉ ឃុយ៉ំទុង រសុកអូរយ៉ដវ)

Ø េធវីបចចុបបននភព (គ.អ.ភ) ៦៦ ភូមិ (កនុងឃុសំិរមីងគល ឃុតំអង ឃុតឺំន ឃុអូំរជំុ ឃុសំមគគី ឃុឯំកភព ឃុចំអុ៊ង ឃុលំអក់

ឃុបូ៉ំយ ឃុកំៃឡ ឃុេំសដ សងក ត់ឡបនេសៀក សងក ត់បឹងកែនសង)
Ø តមដនករអនុវតតថវកិកមមវធីិតមករយិល័យជំនញចំនួន ១២េលីក



៥. សនSិTUន

15

របជពលរដឋេនទីជនបទេខតតរតនគិរ ី បនទទួលករអភិវឌឍន៍តិចតួចេនេឡយី ដូចជផលូវថនល់ ទឹកសអ ត អនម័យជពិេសស

របក់ចំណូលរគួសរេនទបេនេឡយី ែដលរតូវបេងកីនទងំសកមមភព និងថវកិ េអយេទដល់ទីជនបទ។ កិចចករដូចេភលៀង

រលឹមេនះ េនែតបនតខិតខំរបឹងែរបងេដយមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតរតនគិរែីថមេទៀតតមរយៈករចងអុលបងហ ញរបស់ឯកឧតតម

បណឌិ តសភចរយរដឋមរនតី រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ ក៏ដូចជឯកឧតតមអភិបលេខតតជពិេសសេរកមករដឹកនដ៏ំឈល សៃវរបស់

របមុខរជរដឋ ភិបលកមពុជ ។



សូមអរគុណចំេ,ះ.រយកចិត3
ទុក5ក់7ម5ន9:ប់
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