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េសចកIីេផIើម 

េខតតរតនគិរ ី សថិតេនភគឦសនៃនរពះរជណចរកកមពុជ មនចមង យពីរជធនីភនំេពញ        
៥៥៥គ.ម េធវីដំេណីរតមផលូវជតិ េលខ៦A ផលូវជតិេលខ៧ និងផលូវជតិេលខ៧៨ ។ ភូមិសរសតជតំបន់
ខពង់រប សំបូរភន ំនិងេរជះ េហយីមនទេនល ២ ឆលងកត់ (ទេនលេសសន និងទេនលែរសពក)។ មនរពំរបទល់
ខងេកីតជប់នឹងេខតតកនតូម និងេខតតយ៉ឡយរបេទសេវៀតណម ខងលិចជប់េខតតសទឹងែរតង ខង

េជីងជប់នឹងេខតតអតតពឺរបេទសឡវ និងខងតបូងជប់នឹងេខតតមណឌ លគិរ ី។ 
- ៃ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 
រចនសមព័នធៃនរបជជនជជនជតិេដីមភគតិចកនុងឆន  ំ ២០២១ មនរបជជនសរុបចំនួន 

១២៦ ០០៥ នក់ េសមីនិង ៥៤,៤៦% ៃនរបជជនសរុប និងមនរគួសរសរុបចំនួន ៣១,៥៤៧រគួសរ 
។ មនករែបងែចកជ ៨រកុម/អមបូរ រមួមន ពនង ទំពួន ចរយ រគឹង កែវត៉ លុន កចក់ និងេរព ។ 

I. សមិទធផលសេរមចបន 

១. ករពរងឹងសថ ប័ន និងកសងសមតថភព 

១.១ ករងររដឋបល និងបុគគលិក 

១.១. ១ សថ នភពបុគគលិក  
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• មរនតីសរុបមនចំនួន ២២ នក់ របុស ១៩ នក់ និងរសីត ០៣ នក់ កនុងេនះរមួមន ៖ 

- មរនតីេនបេរមីករងរកនុងមនទីរបចចុបបននមន   ចំនួន ២០នក់ រសតី ០២នក់ 
- មរនតីកមមសិកស     ចំនួន ០០នក់  រសតី ០០នក់ 
- មរនតីជប់កិចចសនយ                             ចំនួន ០២នក់  រសីត ០១នក់ 

១.១.២ ែផនកទទួលលិខិតចូលរបស់មនទីរ  

- ទទួលលិខិតមកពីបណាត សាថ ប័ននានាពីេលខ ០០១ ដល់ ១៦១ ចំនួន ១៦១ េលខ 

- ទទួលលិខិតពីរកសួង និងអងគភាពេរកាមចំណុះរកសួងពីេលខ ០០១ ដល់ ០៣៨ ចំនួន 
៣៨ េលខ 

- លិខិតចូលចំេឈាម ះ ៣ េលខ 
១.១.៣  ែផនកចុះលិខិតេចញរបស់មនទីរ 

ក. លិខិតេចញេទតមបណត អងគភពននខងេរកមនទីរពីេលខ  ០០១  ដល់ ២១៩ ចំនួន 

២១៩ េលខ 

- លិខិតេចញេទអងគភពនន            ចំនួន ៧១ េលខ 
- លិខិតេចញេទរកសួង និងនយកដឋ ននន       ចំនួន ៣០ េលខ 
- សំេណីសំុថវកិ េបៀវតសរបចែំខ បុេររបទន          ចំនួន ១១៤ េលខ 

- សំេណីសំុថវកិសរមប់អនុវតតគេរមងេផសងៗ  ចំនួន ០២ េលខ 
- លិខិតេចញេទអងគករនន            ចំនួន ០២ េលខ 

ខ. លិខិតេចញពក់ព័នធសថ នភពមរនតីរជករ ពីេលខ ០០១ ដល់ ៣៨៥ ចំនួន ៣៨៥ េលខ 

- លិខិតឧេទទសនម     ចំនួន ៣១ េលខ 

- លិខិតបញជ េបសកកមមមរនតី    ចំនួន ១៩២ េលខ 
- សំេណីសំុលិខិតបញជ េបសកកមមរបធនមនទីរ        ចំនួន ១៨ េលខ 
- ដីកអម           ចំនួន ៤៤ េលខ 
- លិខិតអនុញញ តចបប់             ចំនួន ៧២ េលខ 
- លិខិតេផទរសិទធិ            ចំនួន ២៤ េលខ 

- េសចកតីសេរមច      ចំនួន ០២ េលខ 
- លិខិតបងគ ប់ករ      ចំនួន ០៤ េលច 

គ. លិខិតេចញទូេទ ពី ០០ ដល់ ០០ ចំនួន ០០េលខ  

- លិខិតអេញជ ីញ       ចំនួន ០០ េលខ 

ឃ.លិខិតេចញេទរកសួង និងបណត អងគភពនន េរកមឱវទមនទីរ ពីេលខ ០០១ដល់០៥៧ 

ចំនួន ៥៧ េលខ 

- របយករណ៍របស់មនទីរ     ចំនួន ៥៧ េលខ 
១.២. ករងរែផនករ 

- បនបញច ប់ករបញចូ លទិននន័យ សរមប់ជធតុចូលកនុងករេធវីេគលនេយបយជតិអភិវឌឍន៍
ជនបទ១០ឆន  ំ(២០២១-២០៣០) របស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ 
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- បនចូលរមួសិកខ សលសតីពីករេរៀបចំគេរមងវនិិេយគសធរណៈ ៣ឆន រំកិំល ២០២៣-
២០២៥ របស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ (តមរបព័នធអនឡញ)  

- បនចូលរមួគរំទកមមវធីិវនិិេយគ ៣ឆន រំកិំលរបស់រដឋបលេខតត រតនគិរ ីែដលមនគេរមងដូច
ជ៖ ករជួសជុលអណតូ ង, ករសងសង់អណតូ ងថមី, ករពរងឹងសមតថភព រកុមអនក េរបីរបស់
ទឹក និងករទុកដក់ទឹករបកបេដយសុវតថិភព, ករែថទផំលូវជនបទជលកខណខួប, ករែថទំ
ផលូវជនបទទប់ទល់និងអកសធតុ, ករពរងឹងសមតថភព និងេធវីបចចុបបននភព គ.អ.ភ ករ
ពរងឹងសមតថភព និងេធវីបចចុបបននភព គណៈកមម ធិករសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច 

- បនចុះតមដនករអនុវតតថវកិកមមវធីិចំនួន ១២េលីក  
- បនចូលរមួសិកខ សលបណតុ ះបណត លសតីពី េគលករណ៍ែណនពីំករេរៀបចំថវកិ សមិទធកមម 
និងករសរេសរសូចនករសមិទធកមម រយៈេពល២ៃថង េនេខតតេសៀមរប ែដលេរៀបចំេឡងីេដយ 
នយកដឋ នែផនករ និងទំនក់ទំនងសធរណៈ ែដលមនអនកចូលរមួសរុបចំនួន ៧៤នក់ 

រសី ១៣នក់។ អនកចូលរមួមនដូចជ របធននយកដឋ ន របធនមនទីរ និងមរនតីទទួលបនទុក
ែផនករ និងមរនតីៃនករយិល័យនន របស់មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទចំនួន ១៣ រជធនី េខតត។ 

- បនចូលរមួសិកខ សលសតីពី ករេរៀបចំែផនករយុទធសរសតថវកិឆន  ំ២០២៣-២០២៥ និង
ថវកិសមិទធកមមឆន  ំ២០២៣ របស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ េនេខតតរពះសីហនុ រយៈេពល១ៃថង 

េរៀបចំេដយនយកដឋ នែផនករ និងទំនក់ទំនងសធរណៈ ែដលមនអនកចូលរួមមកពី
នយកដឋ ន និងមនទីរចំនួន ២៥រជធនី-េខតត សរុបចំនួន ៧៥នក់ រសី ១៥នក់ 

- បនដក់ជូននយកដឋ នែផនករ និងទំនក់ទំនងសធរណៈ នូវែផនករយុទធសរសតថវកិ 
២០២៣-២០២៥ និងថវកិសមិទធកមមឆន  ំ២០២៣  

- បនសរេសររបយករណ៍របចែំខ រតីមស ឆមស ៩ែខ និងរបចឆំន  ំដក់ជូននយកដឋ ន
ែផនករ និងទំនក់ទំនងសធរណៈ រដឋបលេខតត និងរកុមរបឹកសេខតតរតនគិរ ី 

១.៣. ករងរផគត់ផគង់ និងហរិញញវតថុ 

• កមម វធីិចំណយ (អនុកមម វធីិ និងចេងាក មសកមមភាពតាមអងគភាពនីមួយៗ) 

- បនេរៀបចំែផនករថវកិ ែផនករលទធកមម របយករណ៍ចំណូលនិងចំណយ របយករណ៍
លទធកមម ជរបចែំខ របចរំតីមស របចឆំមស ៩ែខ និងរបចឆំន  ំ

- បនេរៀបចំេធវីបញជ ីសរេពីភ័ណឌ របចឆំន  ំ
- បនផគត់ផគង់ និងេបីកផតល់របក់េបៀវតស ជូនបុគគលិកមរនតីរជករ និងកិចចសនយ ចំនួន ២ដង

កនុង១ ែខ (១២ែខ) 
- បនេរៀបចំ និងទូទត់ រជជេទយយបុេររបទន អគគិសនី េសហុ៊យទូរគមនគមន៍ បង់ពនធរថយនត 
និងចំណយេផសងៗ។ 

• ែផនករលទធកមម និងការទូទាត់ របស់មនទ ីរ 

- ជួសជុលផលូវរកលរកួសរកហមពីភូមិសយស់៉ ឃុកំែឡង េទភូមិអុ៊ល ឃុបំតង រសុកលំ
ផត់ េខតតរតនគិរ ីរបែវង ២ ០០០ែម៉រត សរមប់ឆន ២ំ០២២ (ទូទត់រចួរល់ ១០០%) 
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- ករងរជួសជុលរបងចំេហៀងខងលិច និងរកលករ ៉ូ ករ ៉ូឡ (ទូទត់រចួរល់១០០%) 
- សមភ រៈនិងបរកិខ របេចចកេទសព័តមនវទិយ (ទូទត់រចួរល់ ១០០%) 

- សមភ រៈនិងបរកិខ របេចចកេទសមិនែមនព័តមនវទិយ (ទូទត់រចួរល់ ១០០%) 
- េរបងឥនធនៈ និងេរបងរអិំល (ទូទត់រចួរល់ ១០០%) 
- េរគឿងសងហ រមឹ (ទូទត់រចួរល់ ១០០%) 
- ទិញសមភ រៈករយិល័យ (ទូទត់រចួរល់ ១០០%) 
- សមភ រៈផគត់ផគង់សរមប់ែថទសំមភ រៈឧបករណ៍ (ទូទត់រចួរល់ ១០០%) 

- ពូជ និងកូនរុកខជតិ (ទូទត់រចួរល់ ១០០%) 
- ករែថទ ំនិងជួសជុលមេធយបយដឹកជញជូ ន (ទូទត់រចួរល់ ១០០%) 
- ករែថទបំណត ញេផសងៗ (ទូទត់រចួរល់ ១០០%) 
- ករែថទ ំនិងជួសជុលឧបករណ៍បេចចកេទស (ទូទត់រចួរល់ ១០០%) 

• ការទូទត់ថវកិា ការងាររបស់រកសួង 

- ជួសជុលផលូវបនទ ន់រកលរកួសរកហម និងលបយថមភន ំចំនួន ០៣កំណត់ របែវង ៣គ.ម 
ទទឹងខនងេលី ៦ែម៉រត ករមស់ ១៥សង់ទីែម៉រត សថិតេនភូមិពក់ ឃុយ៉ំទុង រសុកអូរយ៉

ដវ េខតតរតនគិរ ី(ទូទត់រចួរល់ ១០០%) 
- ជួសជុលផលូវខួបរកលរកួសរកហម ចំនួន ០១ែខស របែវង ១២.៥គ.ម ទទឹងខនងេលី ៥ែម៉រត 
ករមស់ ០,២ែម៉រត សថិតេនភូមិប៉ក់ធំ ភូមិប៉ក់តូច និងភូមិឡុ ំឃុប៉ំក់ៃញ៉ រសុក អូរយ៉ដវ 
េខតតរតនគិរ ី(ទូទត់រចួរល់ ៤០%) 

- ជួសជុលផលូវរបចរំកលរកួសរកហម ចំនួន៧ែខស របែវងសរុប ៩៦.២គ.ម ទទឹងខនងេលី 
៥ែម៉រត ៦ែម៉រត និង៧ែម៉រត សថិតេនឃុកំចូន ឃុបំរខ ំឃុបំតង ឃុកំែឡង ឃុតំអង 
ឃុតឺំន ឃុរំតពងំេរចស ឃុេំកះពកយ ឃុបុ៉ំង ឃុភំនំកុក ឃុលំបំង២ សងក ត់យកខេឡម 
សងក ត់កចញ រសុកអូរយ៉ដវ រសុកេវនីៃស រសុកលំផត់ រសុកកូនមំុ រកុងបនលុង 
េខតតរតនគិរ ីគេរមងែផនករឆន ២ំ០២២ (ទូទត់រចួរល់ ៤០%) 

- សងសង់អណតូ ងសនប់អរហវីេដហវចំនួន ០៤អណតូ ង និងសងសង់អងរតងទឹកេភលៀង
ចំណុះ៤ែម៉រតគូប ចំនួន ២៩អង សថិតេនរសុកកូនមំុ េខតតរតនគិរ ី (ទូទត់រួចរល់ 
៤០%)។ 

• របាយការណ៍ចំណាយថវកិាតាមជំពូករបស់មនទ ីរ 

- ថវកិ ែដរទទួលបនសរមប់ឆន ២ំ០២២ = ១ ៣៦៤ ៦០០ ០០០ េរៀល 
Ø ជំពូក ៦០ = ២០៥ ៣០០ ០០០ េរៀល 

Ø ជំពូក ៦១ = ៧៣២ ២០០ ០០០ េរៀល 

Ø ជំពូក ៦៣  = ២ ០០០ ០០០ េរៀល 

Ø ជំពូក ៦៤  = ៤២៥ ១០០ ០០០ េរៀល 

- ថវកិ ែដលបនអនុវតត សរមប់ឆន ២ំ០២២ = ១ ៣៣៧ ៥៦៥ ៦០០ េរៀល 
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Ø ជំពូក ៦០  = ២០១ ៣០៤ ២០០ េរៀល 

Ø ជំពូក ៦១  = ៧៣០ ០៥១ ៤០០ េរៀល 

Ø ជំពូក ៦៣  = ២០០ ០០០ េរៀល 

Ø ជំពូក ៦៤  = ៤០៦ ០១០ ០០០ េរៀល 

១.៤. ករងរសវនកមម 

- សវនកមមជតិ សវនកមមៃផទកនុង អគធិករដឋ ន បនចុះមកពិនិតយឯកសរចំណូល ចំណយ
លទធកមម េកីន ថយ សរេពីភណឌ័ រទពយរដឋនិងករងររដឋបល កនុងឆន  ំ២០២១ បនចំនួន ១េលីក 
កនុង ១សថ ប័ន 

១.៥. ករងរអធិករកិចច 

- អធិករកិចច រកសួងទំនក់ទំនងរដឋសភ និងអធិករកិចច បនចុះមកពិនិតយេមីលឯកសរលទធកមម
េរកមសិទធសេរមច រកសួងេសដឋកិចចនិងហរិញញវតថុ និងចំណូល ចំណយ ឆន ២ំ០២១ រកសួង
េសដឋកិចចនិងហរិញញវតថុ 

២.ករងរអភិវឌឍេហដឋ រចនសមព័នធរូបវនត និងគមនគមន៍ 
២.១ ករងរេរៀបចំបញជ ីសរេពីភ័ណឌ  និងទិននន័យផលូវជនបទ 

- បនេធវីបចចុបបននភពផលូវជនបទ ចំនួន ០៥ ែខស មនរបែវងសរុប ៣០,៨គ.ម មនទីតងំដូច
ខងេរកម៖ 

- ែខសទី១: ពីផលូវេខតតេលខ ៣៧៨៩ រតង់ភូមិប៉អរ ចូលេទកន់ភូមិរជុង ឃុកិំៈចុង រសុក   
បរែកវ មនរបែវង ២,៣គ.ម។ 

- ែខសទី២: ពីភូមិរជុង ចូលេទកន់ភូមិេទៀន ភូមិរយ៉ ឃុកិំៈចុង រសុកបរែកវ និងេឆព ះេទកន់
ភូមិបរញុ៉ក ឃុសំមគគី រសុកអូរជំុ មនរបែវង ១៥,៩គ.ម ។ 

- ែខសទី៣: ពីភូមិបរញុ៉ក ចូលេទកន់ភូមិកែម៉ន ឃុសំមគគី រសុកអូរជំុ មនរបែវង ៥,៤គ.ម។ 
- ែខសទី៤: ផលូវភូមិប៉កឡន់-េវនីៃស មនរបែវង ៤.៩គ.ម សថិតេនភូមិប៉កឡន់ ឃុប៉ំក
ឡន់ និងភូមិេវនីៃស ឃុេំវនីៃស រសុកេវនីៃស។ 

- ែខសទី៥: ផលូវភូមិប៉កឡន់-កំពង់ចម មនរបែវង ៥.៣គ.ម សថិតេនភូមិប៉កឡន់ និង
ភូមិកំពង់ចម ឃុប៉ំកឡន់ រសុកេវនីៃស។ 

២.២ ករងររប់ចំនួនចរចរណ៍ 

- បនរប់ចំនួនចរចរណ៍ េនេលីផលូវលំជនបទចំនួន ០៥ ែខស មនរបែវងសរុប ៩០ គ.ម មនទី
តងំដូចខងេរកម៖ 

- ែខសទី១: ពីផលូវជតិេលខ ៧៨ រតង់ភូមិរតំុ ឃុឡំមីញ ចូលេទកន់ភូមិែយម៉ ឃុេំសីុង និង

ភូមិរជក ឃុលុំងឃុង រសុកបរែកវ និងេឆព ះេទកន់ ភូមិណងៃហ ឃុេំសដ រសុកលំផត់ 
មនរបែវង ១៥.៨គ.ម។ 

- ែខសទី២: ពីផលូវជតិេលខ ៧៦ រតង់ភូមិរពួក ចូលេទកន់ភូមិបតង ឃុបំតង និងេឆព ះ
េទកន់ជំរុបីំរសុក រតង់ភូមិសយស់៉ ឃុកំែឡង រសុកលំផត់ មនរបែវង ១៧,៤ គ.ម។ 
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- ែខសទី៣: ពីផសរេវនីៃស រតង់ភូមិបនហវ ងំ ឃុបុ៉ំង ចូលេទកន់ភូមិភនំកុកឡវ ភូមិភនំកុក
េរព  និងេឆព ះេទកន់ ភូមិេទៀមេរកម ឃុភំនំកុក រសុកេវនីៃស មនរបែវង ១៧,៥គ.ម។ 

- ែខសទី៤: ពីភូមិសមុរទេរកម ចូលេទកន់ភូមិែកងសន់ ឃុេំសដ រសុកលំផត់ មន
របែវង ២២,៣គ.ម។ 

- ែខសទី៥: ពីផលូវជតិេលខ ៧៨ រតង់ភូមិប៉ក់ធំ ចូលេទកន់ភូមិប៉ក់តូច និងេឆព ះេទកន់ភូមិ
ឡុ ំ េទទល់នឹងរពំរបទល់របេទសេវៀតណម សថិតេនឃុប៉ំក់ៃញ៉ រសុកអូរយ៉ដវ មន
របែវង ១៧ គ.ម។ 

ផលូវទងំ ៥ែខស េនះមនចរចរណ៏សរុបដូចខងេរកម៖ 
- អនកេដីរ/េថមីេជីង ១៧០ នក់  
- មេធយបយេផសងៗអត់ម៉សីុន ០០ េរគឿង 
- កង់ឆលងកត់ ៦៩ េជីង  

- មូ៉តូរ ឺមូ៉តូកង់បីឆលងកត់ ២ ៨៩៦ េរគឿង 
- រតក់ទ័រ រ ឺេគយនតឆលងកត់ ៤៨ េរគឿង  
- ឡនតូច ឆលងកត់   ១៦៩ េរគឿង 
- ឡនរកុងធន់ធងន់ធំជង ២៥ េកអី ០៧ េរគឿង  

- ឡនរកុងធន់តូចតិចជង ២៥ េកអី ២៨ េរគឿង 
- ឡនដឹកទំនិញ ឡនដឹកដី និងឡនធំ ១៩៨ េរគឿង 

២.៣ ករងរអភិវឌឍផលូវជនបទ 

- បនចុះសិកសផលូវចំនួន ៧ ែខស មនរបែវងសរុប ១៥១,៧គ.ម 

- ទី១៖ ១ ែខស មនរបែវង ១៦,១គ.ម េចញពីផលូវជតិេលខ៧៨ រតង់ភូមិ៣ (អូរភលង) ឃុំ
រតពងំេរចស ចូលេទកន់ភូមិែរសពកតូច ឃុសិំរមីងគល រសុកកូនមំុ។ 

- ទី២៖ ១ែខស មនរបែវង ២៤,៦គ.ម េចញពីផលូវជតិេលខ៧៦ រតង់ភូមិដីឡូត̈ ឃុជ័ំយ
ឧតដម ចូលេទកន់ភូមិលំផត់ ភូមិអូរកន ភូមិសមខ ឃុជ័ំយឧតដម រសុកលំផត់ និង
េឆព ះេទកន់ភូមិនងដី ភូមិែរសពកតូច ភូមិែរសពកធំ ឃុសិំរមីងគល រសុកកូនមំុ។ 

- ទី៣៖ ១ ែខស មនរបែវង ៣៨,៣គ.ម េចញពីផលូវជតិេលខ ៧៨ រតង់ភូមិ៤ ចូលេទកន់
ភូមិ៣ សងក ត់កចញ រកុងបនលុង ភូមិចអុ៊ងេកត ភូមិចអុ៊ងចន់ ភូមិចអុ៊ងេក ឃុចំ
អុ៊ង រសុកអូរជំុ និងេឆព ះេទកន់ភូមិហត់ប៉ក់ ឃុហំត់ប៉ក់ រសុកេវនីៃស។ 

- ទី៤៖ ០១ ែខស មនរបែវង ៤,៤គ.ម េចញពីភូមិយនឺ ឃុកំក់ រសុកបរែកវ ភជ ប់េទកន់ភូមិ

កែម៉ន ឃុសំមគគី រសុកអូរជំុ។ 
- ទី៥៖ ០១ ែខស មនរបែវង ២៦,១គ.ម េចញពីផលូវជតិេលខ ៧៨ រតង់ភូមិពក់ ចូលេទ
កន់ភូមិេទនសុស ភូមិេតនង៉ល និងេឆព ះេទកន់ភូមិដរ ឃុយ៉ំទុង រសុកអូរយ៉ដវ។ 

- ទី៦៖ ០៧ ែខស មនរបែវង ១៩,៥គ.ម សថិតេនរសុកអូរយ៉ដវ រសុកបរែកវ រសុកអូរជំុ 

រសុកកូនមំុ និងរសុកលំផត់។ 
- ទី៧៖ ១ែខស មនរបែវង ១,៨គ.ម សថិតេនភូមិពក់ឃុយ៉ំទុង រសុកអូរយ៉ដវ។ 
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២.៤ ករងរែថទផំលូវជនបទ និងសំណង់សិលបករយ 

- បនដរំគប់េតន តសងខងផលូវជនបទចំនួន ១០ ០០០ រគប់ កនុងភូមិវង៉ ភូមិវ៉យ ឃុកំចូន   

រសុកេវនីៃស។ 
២.៥ ករងរជួសជុលផលូវជនបទ និងសំណង់សិលបករយ 

- បនបញច ប់ករជួសជុល ែថទផំលូវចំនួន ១១ ែខស មនរបែវងសរុប ១២៨ គ.ម 
- ទី១៖ ០១ែខស មនរបែវង ១៤,៣គម សថិតេនឃុឡំមីញ រតង់ភូមិរតំុ េចញពីផលូវជតិេលខ 
៧៨ ចូលេទកន់ភូមិែយម៉ ឃុេំសីុង និងភូមិរជក ឃុលុំងឃុង រសុកបរែកវ េឆព ះេទកន់

ភូមិណងៃហ ឃុេំសដ រសុកលំផត់។ 
- ទី២៖ ០១ ែខស របែវង ២គ.ម សថិតេនភូមិសយស់៉ ឃុកំែឡង រសុកលំផត់ េដយេរបី
របស់ថវកិកមមវធីិ ឆន ២ំ០២២ របស់មនទីរ។ 

- ទី៣៖ ០១ ែខស របែវង ៣ គ.ម រកលរកួសរកហម និងលបយថមភនំ េចញពីផលូវជតិេលខ 

៧៨ រតង់ភូមិពក់ ចូលេទកន់ភូមិេទនសុស ភូមិេតនង៉ល និងភូមិដរ ឃុយ៉ំទុង រសុក អូ
រយ៉ដវ ។ 

- ទី៤៖ ០១ ែខស មនរបែវង ១២,៥គម សថិតេនភូមិប៉ក់ធំ េចញពីផលូវជតិេលខ ៧៨ ចូល
េទកន់ភូមិប៉ក់តូច និងេឆព ះេទកន់ភូមិឡុ ំឃុប៉ំក់ៃញ៉ រសុកអូរយ៉ដវ។ 

- ទី៥៖ ០១ ែខស មនរបែវង ១៧,២គ.ម សថិតេនឃុបំរខ ំរសុកអូរយ៉ដវ។ 
- ទី៦៖ ០១ ែខស មនរបែវង ១២គ.ម ពីរមណីយដឋ នបឹងយកខេឡម រតង់ភូមិឡូន សងក ត់
យកខេឡម រកុងបនលុង ចូលេទកន់ ភូមិចងរ៉ ឃុបំតង រសុកលំផត់។ 

- ទី៧៖ ០១ ែខស មនរបែវង ២១,៣គ.ម ពីផលូវជតិេលខ ៧៨ ភូមិទុស ឃុតំងអង ចូលេទ

កន់ ភូមិតឺន ភូមិកបំក់ ភូមិឡអីុន ឃុតឺំន េឆព ះេទកន់ភូមិបួន (គ៦០) ឃុរំតពងំ
េរចស រសុកកូនមំុ។ 

- ទី៨៖ ០១ ែខស មនរបែវង ១៧,៣គ.ម សថិតេនឃុកំចូន និងឃុេំកះពកយ រសុកេវនីៃស។ 
- ទី៩៖ ០១ ែខស មនរបែវង ១៧,៥គ.ម សថិតេនឃុបុ៉ំង និងឃុភំនំកុក រសុកេវនីៃស។ 
- ទី១០៖ ០១ ែខស មនរបែវង ៤,៧គ.ម សថិតេនសងក ត់កចញ រកុងបនលុង និងឃុ ំ 

លបំង២ រសុកលំផត់ 
- ទី១១៖ ១ ែខស មនរបែវង ៦,២គ.ម  ពីភូមិអូររេមៀត សងក ត់ឡបនេសៀក ចូលេទកន់
ភូមិពីរ សងក ត់កចញ និងេឆព ះេទកន់ភូមិឡូន សងក ត់យកខេឡម រកុងបនលុង។ 

៣.ករងរែកលមអលកខខណឌ ៃនកររស់េនរបស់សហគមន៍ជនបទ 
៣.១ ករងរសងសង់អណតូ ងទឹក របភពទឹក និងេហដឋ រចនសមព័នធទឹកសអ ត ជនបទចរមុះ 

- ករងរផតល់េសវផគត់ផគង់ទឹកសអ តេរបីរបស់ តមសហគមន៍សេរមចបនកនុងឆន  ំ២០២២ េសមី
នឹង ៧១,៧៦% ែដលមន អរតកំេណីន ៧,៥៦% េធៀបនិងឆន  ំ២០២១។ 

- បនសងសង់អណតូ ងសនប់ (Afridev) ចំនួន ៤  េនភូមិែរសពកធំ ១អណតូ ង,  ភូមិែរសពក

តូច២ អណតូ ង (កនុងឃុសិំរមីងគល  រសុកកូនមំុ) និង ១អណតូ ងេនភូមិសយស់៉ (ែរស)  ឃុ ំក
ែឡង រសុកលំផត់ មនអនកទទួលផលចំនួន១០៧រគួសរ េសនីនឹង ៥៣៧នក់ រសី២៨១នក់ 
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កុមរ ១២២នក់ និងបនចងរកងរកុមអនកេរបីរបស់ទឹក និងអនម័យ េនទីតងំអណតូ ងទងំ
៤ េនះផងែដរ។ 

- បនសងសង់អងរតងទឹកេភលៀងចំណុះ៤ែម៉រតគូប ចំនួន ២៩អង កនុងភូមិែរសពកធំ  ឃុសិំរ ី
មងគល រសុកកូនមំុ ែដលមនអនកទទួលផលសរុប ៦៣រគួសរ េសនីនឹង ២៧៥នក់ រសី ១៣៧នក ់
កុមរ ៤៥នក់។  

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

៣.២. ករងរែថទ ំនិងជួសជុលអណតូ ងទឹកសអ តជនបទ 

- ជួសជុលអណតូ ងសនប់ (Afridev) ចំនួន ២៥អណតូ ង កនុងឃុភំនំកុក ឃុបុ៉ំង និងឃុកំចូន រសុកេវនី
ៃស។ មនអនកទទួលផល សរុប ៤៨៦រគួសរ មនុសសសរុបចំនួន ២៣៧៦ នក់ រសីចំនួន 
១២៤១ នក់ និងកុមរសរុបចំនួន ៣៦២នក់។ 

៣.៣. ករងរបណតុ ះបណត លបេចចកេទសែថទ ំនិងជួសជុលអណតូ ងទឹកេនជនបទដល់សហគមន៍

េរបីរបស់ទឹក 

- បនេបីកវគគបណតុ ះបណត លពីបេចចកេទស ដក់កលរសមល ប់េមេរគ កនុងទឹកដល់គណៈ  កមមករ
សថ នីយទឹកសអ តអូរកននិង សថ នីទឹកសអ តែរសពកតូច ែដលមនអនកចូលរមួសរុប ១៦នក់ 

រសតី ៥នក់ េនកនុងភូមិអូរកន ឃុជ័ំយឧតតម រសុកលំផត់។ 
៣.៤ ករងរអប់ររំបជពលរដឋ អំពីអតថរបេយជន៍ៃនករេរបីរបស់ទឹកសអ ត 

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

- បនេបីកវគគបណតុ ះបណត លដល់រកុមអនកេរបីរបស់ទឹកសអ ត និងអនម័យ ពីតួនទីភរៈកិចច

ករជួសជុលែថទអំណតូ ងសនប់ និងករទុកដក់ទឹករបកបេដយសុវតថិភពចំនួន០៤វគគ មន
អនកចូលរមួសរុប ១៣១នក់ រសតី ២៣នក់ មកពី១៥ភូមិ កនុងឃុជ័ំយឧតតម រសុកលំផត់ និង 
ឃុភំនំកុក ឃុកំចូន និងឃុបុ៉ំង រសុកេវនីៃស ។ 

៣.៥ ករងររសង់ទិននន័យបងគន់អនម័យជនបទ 

- ទូទងំេខតតរតនគិរ ី មនខនងផទះសរុបចំនួន ៣៩,៣៦៣ខនង និងខនងផទះមនបងគន់សរុបចំនួន 

២៣,៧៥១បងគន់។   
- អរតរគបដណត ប់អនម័យទូទងំេខតត សេរមចបន ៦០,៣៣% ែដលមនអរតកំេណីន
របមណជ ៣% េធៀបនិងឆន ២ំ០២០ មន ៥៧%។  

៣.៦ ករងរេលីកកមពស់ករផល ស់បតូរទមល ប់ ឲយមនកររស់េនសអ ត និងមនអនម័យេនជនបទ 

- បណតុ ះបណត ល ពីករេធវីអនម័យេលីរបធនបទ ផឹកទឹកដពុំះ លងៃដជមួយសបូ៊ និង ករ
េរបីរបស់បងគន់ បនចំនួន ៣វគគ (ឃុេំកះពកយ ឃុប៉ំកឡន់ និងឃុភំនំកុក រសុកេវនីៃស) 
មនអនកចូលរមួចំនួន ១១៩ នក់ រសី ៥៨នក់។ 
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៤.ពិពិធកមមសកមមភពេសដឋកិចចជនបទ 
៤.១ ករងរអភិវឌឍន៍សហគមន៍ 

- បនេធវីករបណតុ ះបណត លពរងឹងសមតថភពគណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ (គ.អ.ភ) ចំនួន
០៧ វគគ កនុងរសុកេវនីៃស ឃុចំំនួន ០៧ មនភូមិចំនួន ២៩ ភូមិែដលមនសមជិក គ.អ.ភ 
ចូលរមួសរុបចំនួន ២០៣នក់ រសីចំនួន ៥២នក់។ 

- េធវីបចចុបបននភពគណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ (គ.អ.ភ) បនចំនួន ០៦ រកុង/រសុក ២០
សងក ត់/ឃុ ំ៩៣ភូមិ មន គ.អ.ភ សរុបចំនួន ៧២១ នក់ រសី ១៦៦នក់។  គ.អ.ភ ផល ស់បតូរ 

សរុបចំនួន ១០៣នក់  រសីចំនួន ២០នក់ ។ គ.អ.ភ សល ប់សរុបចំនួន ០៩នក់ ។ 
- គណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិចំនួន ២៣ភូមិបនចលនេគៀគរថវកិពីរគួសរកនុងភូមិ និង
សបបុរសជនននបនចំនួន ៣៩,៨៣០,០០០ លនេរៀល េដីមបេីធវីសកមមភពអភិវឌឍន៍ភូមិ
របស់ពួកេគមនដូចតេទ៖ 

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

៥. េធវីអនម័យកនុងភូមិ ៦េលីក  
៦. េធវីរបព័នធែចកចយទឹកកនុងភូមិ ១កែនលង  

៤.២ ករងរអភិវឌឍ និងអភិរកសជនជតិេដីមភគតិច 

- បនេធវកីរបណតុ ះបណត លពរងឹងសមតថភព ពីតួនទីភរៈកិចចរបស់គណៈកមម ធិករសហគមន៍

ជនជតិេដីមភគតិចចំនួន០៦ ភូមិ េនភូមិធួយអំពិល និងភូមិធួយទំុ ឃុចំអុ៊ង ភូមិលអឺនជង 
ឃុអូំរជំុ រសុកអូរជំុ និងភូមិកផំលិញ ភូមិកលង និងភូមិកេទៀង ឃុលំបំង១ រសុកលំផត់ មន
អនកចូលរមួសរុប ១០៩ នក់រសី ៣៦ នក់ ។ 

- បនចុះេធវីបចចុបបននភពគណៈកមម ធិករសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចបន ១៤ភូមិ ភូមិតង៉ 
ភូមិែពង ភូមិមុយ ភូមិតងំេស ភូមិកជូត ភូមិញ៉ង ឃុញ៉ំង រសុកអណតូ ងមស ភូមិរក់៉ ភូមិឡៃឡ 

ឃុំកុកឡក់ រសុកេវនីៃស ភូមិទុន ភូមិទំពួនរងឺធំ ឃុំតែវងេរកម រសុកតែវង ភូមិែខមង 
ភូមិកន់េឈងី ភូមិកងកុយ ភូមិេរកះ ឃុបូ៉ំយ រសុកអូរជំុ។ មនសមជិកគណៈកមម ធិកសហគមន៍
សរុប ១២៦នក់ រសី ៣១ នក់ ែដលកនុងេនះមនករផល ស់បតូរសមជិកចំនួន ២៦នក់ ។ 

- បនចូលរមួសរមបសរមួលកិចចរបជំុ ផសពវផសយេគលនេយបយជតិសតីពីករអភិវឌឍជនជតិ

េដីមភគតិច កចក់ េនភូមិអិុន ឃុតំឡវ រសុកអណតូ ងមស។ ែដលមនអនកចូលរមួសរុប
៦៨នក់ រសី ៣៨ នក់។ 

៥.សមិទធិផលៃនករអនុវតតគេរមង និងកមមវធីិសហរបតិបតតិករ 
៥.១ ករងរសហរបតិបតតិករជមួយគេរមងៃដគូរអនតរជតិ 

- សងសង់អណតូ ងកនុងមេតយយសហគមន៍ ចំនួន ៣ អណតូ ង េនភូមិពីរ ឃុំលអក់ ភូមិអូម និង
ភូមិប៉អរ ឃុឯំកភព រសុកអូរជំុ 
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- សងសង់អណតូ ងមណឌ លសុខភព ចំនួន ៣ អណតូ ង េនរសុកេវនីៃស រសុកបរែកវ រសុកអណតូ ង
មស 

- សងសង់បងគន់កនុងមេតយយសហគមន៍ចំនួន ១០ បងគន់ ឃុឯំកភព, ឃុបូ៉ំយ រសុកអូរជំុ និង
ឃុតំែវងេលី, ឃុតំែវងេរកម រសុកតែវង 

- សងសង់បងគន់កនុងមណឌ លសុខភពចំនួន ៣ បងគន់ េនរសុកអូរជំុ  រសុកេវនីៃស រសុកបរែកវ 
- សងសង់របព័នធទឹកកនុងសលមេតយយសហគមន៍ចំនួន ៧ របព័នធ ឃុតំែវងេលី និងឃុតំែវង
េរកម រសុកតែវង 

- សងសង់របព័នធែចកចយទឹកតមទុេយេនតមសហគមន៍ចំនួន ៤ (រសុកេវុនីៃស ២ រសុក
តែវង ១ និងរសុកអណតូ ងមស ១) 

- ផតល់បងគន់បដិភគដល់រគួសររកីរកចំនួន ១២៩ បងគន់ រសុកេវុនីៃស រសុកតែវង និងរសុក  អ
ណតូ ងមស។ 

II. បOPQបឈម 

- របជពលរដឋ មិនទន់មនភពជមច ស់េលីសមិទធិផលែដលមនកនុងសហគមន៍របស់ពួកេគ 

- តំបន់ដច់រសយលមួយចំនួន មិនទន់មនទឹកសអ តេរបីរបស់ និងអនម័យរគប់រគន់។ 
- ផលូវជនបទែដលបនជួសជុលរចួ រងករខូចេដយជំនន់ទឹកេភលៀង និងរថយនតធំៗមួយចំនួន
ដឹកេលីសទំងន់។ 

- រគួសរមួយចំនួនមិនចប់អរមមណ៍ ឬពនយេពលកនុងករសងសង់បងគន់អនម័យ  

- មនសំណូមពរតមភូមិពីរបជពលរដឋកនុងេវទិករសធរណៈរបស់រកុមរបឹកសេខតតេអយ
មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ ជួយពួកគត់កនុងករផតល់ផលូវ-សព ន (ផលូវេបតុង និងផលូវេកសូ៊) ទឹកសអ ត 
និងបងគន់អនម័យ 

- ថវកិរបចឆំន រំបស់មនទីរសរមប់អនុវតតសកមមភព មិនទន់េឆលីយតបនិងតរមូវកររបស់របជ
ពលរដឋ។ 

III. ទិសេ9$រ+រ,-ំ ២០២៣ 

- ជួសជុលផលូវរកលរគួសរកហម ១ែខស របែវង ២ ០០០ ែម៉រត េនភូមិណងៃហ ឃុេំសដ រសុក

លំផត់  
- ករែថទផំលូវទប់ទល់នឹងបែរមបរមួលអកសធតុ (ដរំគប់េតន ត) ចំនួន ១០ ០០០ រគប់ 
េនឃុប៉ំក់ៃញ៉ រសុកអូរយ៉ដវ 

- បំផុសអនម័យអំពីករលងៃដជមួយសបូ៊ ផឹកទឹកដពុំះ និងេរបីរបស់បងគន់ ចំនួន ៣វគគ 

េនឃុរំតពងំរកហម  ឃុរំតពងំេរចស ឃុ ំតឺន រសុកកូនមំុ 
- ផសពវផសយពីរេបៀប ទុកដក់ បរេិភគ ែដលមនសុវតថិភព និង ពរងឹងសមតថភពរកុមអនកេរបី
របស់ទឹកសអ ត (O&M) ចំនួន ៣វគគ េនឃុតំឡវ ឃុញ៉ំង ឃុម៉ំលិក រសុកអណតូ ងមស 

- បណតុ ះបណត លពីតួនទី និងភរៈកិចចគណៈកមម ធិករសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច ចំនួន 
៦វគគ េនភូមិរក៉ ភូមិឡៃឡ ភូមិតេំស ភូមិដល ភូមិទុន និងភូមិទំពួនរងឹធំ 
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- ផសពវផសយេគលនេយបយជតិសតីពីករអភិវឌឍន៍ជនជតិេដីមភគតិច ៣ េលីក េនភូមិកង
ណក ឃុេំវនីៃស ភូមិរតក ភូមិឡមឺយ ឃុកុំឡក់ 

- បចចុបបននភពគណៈកមម ធិករសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច ១៦ភូមិ េន (ភូមិសល ភូមិ
កក់   ភូមិសូ៊ ភូមិយ៉េសម ភូមិេទៀន ភូមិប៉អរ ភូមិេរគៀងង ភូមិរជុង ភូមិប៉ងគិត ភូមិចន់ ភូមិ
គិគួង ភូមិេរៀងវញិ ភូមិផយង៉ ភូមិេសៀងសយ ភូមិតង៉ច និងភូមិផវ) 

- បណតុ ះបណត លតួនទី និងភរកិចច គ.អ.ភ ៧ វគគ េន (ឃុប៉ំកឡន់ ឃុហំត់ប៉ក់ រសុកេវនី
ៃស ឃុកំែឡង រសុកលំផត់, ឃុលំំជ័រ ឃុេំសមធំ ឃុប៉ំក់ៃញ៉ ឃុយ៉ំទុង រសុកអូរយ៉ដវ) 

- េធវីបចចុបបននភព (គ.អ.ភ) ៦៦ ភូមិ (កនុងឃុសិំរមីងគល ឃុតំអង ឃុតឺំន ឃុអូំរជំុ ឃុសំមគគី 
ឃុ ំឯកភព ឃុចំអុ៊ង ឃុលំអក់ ឃុបូ៉ំយ ឃុកំៃឡ ឃុេំសដ សងក ត់ឡបនេសៀក សងក ត់បឹង
កែនសង) 

- តមដនករអនុវតតថវកិកមមវធីិតមករយិល័យជំនញចំនួន ១២េលីក។ 
េសចកIសីនSិTUន 

របជពលរដឋេនទីជនបទេខតតរតនគិរ ីបនទទួលករអភិវឌឍន៍តិចតួចេនេឡយី ដូចជផលូវថនល់ 

ទឹកសអ ត អនម័យ ជពិេសសរបក់ចំណូលរគួសរេនទបេនេឡយី ែដលរតូវបេងកីនទងំសកមមភព 
និងថវកិេអយេទដល់ទីជនបទ។ កិចចករដូចេភលៀងរលឹមេនះ េនែតបនតខិតខំរបឹងែរបងេដយមនទីរ
អភិវឌឍន៍ជនបទេខតតរតនគិរែីថមេទៀត តមរយៈករចងអុលបងហ ញរបស់ ឯកឧតIមបណXិតសYZរD[

រដ]ម^នIី រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ ក៏ដូចជឯកឧតIមអភិ"លេខតI ជពិេសសេរកមករដឹកនដ៏ំ

ឈល សៃវរបស់របមុខរជរដឋ ភិបលកមពុជ។ 

rrYs s 
 


