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េខតIJកេចះ 
 

េសចកIីេផIើម 

រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ បនខិតខំរបឹងែរបយ៉ងខល ងំកនុងករែកែរបកល យថវកិឲយេទជឧបករណ៍
សរមប់បេរមីេគលនេយបយរបស់រកសួង ក៏ដូចជេគលនេយបយរបស់រជរដឋ ភិបលកមពុជែដល

បនអនុវតតយុទធសរសតចតុេកណដំណក់កលទី៤ ជែផនទីសរមប់ចងអុលផលូវ និងែផនករយុទធសរសត
អភិវឌឍន៍ជតិ ឆន ២ំ០១៩-២០២៣ សរមប់តមដន និងអនុវតតេគលនេយបយែផនករយុទធសរសត
របស់រជរដឋ ភិបល។ 

មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតរកេចះ ជអងគភពទទួលបនទុកអនុវតតគេរមង និងសរមបសរមួល

សកមមភពរបស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទេនថន ក់េខតត និងថន ក់មូលដឋ ន និងជេសនធិកររបស់រកសួង
អភិវឌឍន៍ជនបទ កនុងករអនុវតតសកមមភពទងំឡយរសបេទនឹងយុទធសរសតចតុេកណរបស់រជរដឋ
ភិបល។ កំណត់ទិសេដែផនករ និងសកមមភពននឲយរសបតមសភពករណ៍ និងតរមូវករជក់ែសតង
របស់េខតត សំេដេលីកកមពស់កំរតិជីវភពរស់េនរបស់របជពលរដឋ ឲយកន់ែតរបេសីរតមរយៈករអភិវឌឍ  

េសដឋកិចច និងសងគមកិចច រកសបននូវនិរនតរភពបរសិថ ន មនសមធម៌េយនឌ័រ និងករចូលរមួរបកបេដយ
និរនតរភពកនុងដំេណីរករអភិវឌឍន៍ សំេដរមួចំែណកករកត់បនថយភពរកីរកេនជនបទ។ កនុងឆន ២ំ០២២ 
េនះមនទីរ បនអនុវតតែផនករកមមវធីិែដលបន េសនីេឡងីជក់ែសតងមនទីរអភិវឌឍន៍ជននបទេខតតរកេចះ 
បនអនុវតតចំេគលេដែដលដក់េចញេដយរកសួងេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ និងរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ
កនុងន័យកំែណទរមង់ករេរបីរបស់ថវកិជតិឲយបនរតឹមរតូវ សុរកិតយ និងចំេគលេដកនុងករេឆលីយតប

េទនឹងែផនករយុទធសរសតដំណក់កលទី៤ របស់រជរដឋ ភិបលកមពុជ។ 
I. សមិទ)ផលសេJមច"ន 

១. ករពរងឹងសថ ប័ន និងកសងសមតថភព 

កនុងយុទធសរសតចតុេកណដំណក់កលទី៤ ករកសងសមតថភព និងអភិវឌឍន៍សថ ប័ន ជ
អទិភពទី១ ែដលរជរដឋ ភិបលបនយកចិតតទុកដក់ខល ងំជងេគ។ កររកីចំេរនីៃនបេចចកវទិយឌីជីថល 
បនជួយសរមួលករងរេរចីនេលីរគប់វស័ិយទងំែផនកេសដឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ ពិេសសទក់ទង

នឹងករបេងកីនេលបឿនអភិវឌឍន៍ែផនកេសដឋកិចច។ កនុងឆន ២ំ០២២េនះ មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតរកេចះ 
មនមរនតីរជករសរុបចំនួន ២៧រូប រសតី០៤រូប ដឹកនេំដយរបធនមនទីរ០១រូប អនុរបធនមនទីរ០៣
រូប របធនករយិល័យ១០រូប អនុរបធនករយិល័យ១០រូប/រសតី០៣រូប និងមរនតីជប់កិចចសនយ០១រូ
ប។ ករងររគប់រគងមរនតីរជករ និងចរនតករងររដឋបល និងកិចចករទូេទ ដំេណីរករេទបនលអ



របេសីរជមួយនឹងករអនុវតតបនយ៉ងខជ ប់ខជួន នូវករែណន ំ និងលិខិតបទដឋ នននរបស់រកសួង ក៏
ដូចជរដឋបលេខតត កនុងេនះករងរេបីករបក់េបៀវតស និងរបក់ឧបតថមភេផសងៗបនរបរពឹតតិេទទន់

េពលេវលរមួជមួយនឹងយនតករតមដនរតួតពិនិតយថវកិកមមវធីិរបស់ករយិល័យជំនញ ែដល
បនេធវីឲយមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតរកេចះ កន់ែតមនភពលអរបេសីរេឡងីកនុងករដឹកន ំនិងរគប់រគង។ 
សរមប់ករងរពរងឹងសមតថភពមរនតីរជករកនុងឆន ២ំ០២២េនះ មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតត បនបញជូ ន
មរនតីចំនួន១៤នក់/រសតី០០នក់ ចូលរមួកនុងវគគបណតុ ះបណត ល និងសិកខ សលចំនួន០៩វគគ កនុងេនះប
ណតុ ះបណត ល និងសិកខ សលកនុងេខតតចំនួន០៧វគគ និងេរកេខតតចំនួន ០២វគគ។ 
២. ករងរអភិវឌឍន៍េហដឋ រចនសមព័នធរូបវនត និងគមនគមន៍ 

េដីមបធីនរបសិទធិភព និងរបសិទធផលករងរៃនករេរបីរបស់េហដឋ រចនសមព័នធរូបវនតជនបទ 
មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតត បនបនតសថ បន និងជួសជុលផលូវជនបទ រពមទងំែកលមអផលូវជនបទឲយកល យ
េទជផលូវធន នឹងករបែរមបរមួលអកសធតុ។ េហដឋ រចនសមព័នធគមនគមន៍ជនបទបនេដីរតួនទី

យ៉ងសំខន់កនុងករតភជ ប់ទំនក់ទំនងរវងអនកផលិត និងឈមួញកណត ល ែដលជកតលីករសំខន់
កនុងករជំរុញឲយមនកំេណីនេសដឋកិចចជតិ ពិេសសេនតំបន់ជនបទ។ ករងរអភិវឌឍន៍េហដឋ រចនស
មព័នធរូបវនត និងគមនគមន៍ កនុងឆន ២ំ០២២ េនះ មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតត បនទទួលលទធផលដូចខង
េរកម៖ 

• ចុះសិកសផលូវជួសជុល ចំនួន ០១ែខស របែវង២,៥០គ.ម និងជួសជុលសព នេបេឡត៍ករមលេឈី
ចំនួន ០២កែនលង របែវង ៣០ែម៉រត សថិតេនភូមិកំពង់េពន -ភូមិេកះចបរ ឃុេំកះែខញរ រសុកសំបូរ 

• ចុះរសង់ទិននន័យផលូវបនចំនួន ០៤ែខស របែវង ៣៦ ០០០ ែម៉រត សថិតេនឃុដំំរផុីង រសុកឆលូង
និងរសុកែរពករបសពវ 

• ចុះពិនិតយ និងវយតៃមលផលូវខូចខត េដីមបេីរៀបចំសំេណីសំុគេរមងអនតរគមន៍បនទ ន់ ចំនួន១
កំណត់ែខសផលូវ របែវង ២ ៦០០ ែម៉រត សថិតេនឃុអូំរេរគៀង រសុកសំបូរ 

• ចុះេធវីបចចុបបននភពផលូវែកលមអករមលេកសូ៊ ២ជន់ ចំនួន៣ែខស របែវងសរុប៣២.៥០គ.ម 
សងសង់េដយគេរមងRRIP-III របស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ សថិតេនឃុឆំលូង ឃុដំំរផុីង 
ឃុកំំពង់ដំរ ីរសុកឆលូង 

• រកុមករងរអនតររកសួងរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ និងរកសួងេសដឋកិចច ហរិញញវតថុចុះរតួតពិនិតយ 
និងវយតៃមលផលូវខូចខត អនតរគមន៍បនទ ន់ ផលូវចំនួន២ កំណត់របែវង ៣ ៥០០ែម៉រត សថិតេន
ឃុអូំរេរគៀង រសុកសំបូរ 

• ផលូវែថទជំលកខណៈរបចចំំនួន ៧ែខស របែវង ១០១ ៣០០ែម៉រត សថិតេនកនុងឃុវំឌឍនៈ ឃុសំំបូ

រ ឃុកំំពង់ចម រសុកសំបូរ,ឃុកំនទួត ឃុថំមី ឃុសំំបុក ឃុេំគលប់  ឃុដំរ រសុកចិរតបុរ,ីឃុដំំរ ី
ផុង រសុកឆលូង និងឃុែំរពករបសពវ ឃុេំសប រសុកែរពករបសពវ 

• ផលូវែថទជំលកខណៈខួប ភូមិែរពករបសពវ-ភូមិខសត់ ចំនួន១ែខស របែវង ៩ ៣៥០ែម៉រត និងសង
សង់លូមូល ចំនួន ១កែនលង, លូរបអប់ ចំនួន១កែនលង សថិតេនកនុងឃុែំរពករបសពវ ឃុកំំពង់គរ 

ឃុតំេម៉ រសុកែរពករបសពវ 
• ចុះដកូំនេឈចំីនួន ១០០០េដីម អបសងខងផលូវេនឃុរំសួលមនជ័យ រសុកសំបូរ េខតត រកេចះ 



• ចុះរប់ចរចរណ៍យនយនតចំនួន ០២ែខស របែវង១២០គ.ម េនឃុំអូរេរគៀង រសុកសំបូរ, 
ឃុ ំកំពង់ដំរ ីឃុដំំរផុីង រសុកឆលូង េខតតរកេចះ 

• សងសង់ទូលសុវតតិភព ចំនួន០១កែនលង េនឃុេំសប រសុកែរពករបសពវ។ 
៣. ករងរែកលមអលកខខណឌ ៃនកររស់េនរបស់សហគមន៍ជនបទ 
េដីមបធីនេលីកកមពស់គុណភព និងគុណតៃមលៃនជីវតិរស់េនរបស់របជពលរដឋជនបទឲយបន

លអរបេសីរ មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតត បនតរមង់ទិសេដរបស់ខលួនេដីមបសីេរមចឲយបននូវទសសនវស័ិយ
ៃនេគលនេយបយែដលបនកំណត់ថ “ ឆន ២ំ០២៥ របជពលរដឋេនជនបទរគប់រូបរតូវមនករផគត់

ផគង់ទឹកសអ ត និងអនម័យ និងរស់េនកនុងបរសិថ នែដលមនអនម័យរបកបេដយនិរនតរភព ”។ មនទីរ
បនេផត តយកចិតតទុកដក់េលីវធិនករចំនួន០៣សំខន់ៗ គឺករេរបីរបស់បងគន់អនម័យ ករលង
សមអ តៃដនឹងសបូ៊ និងករបរេិភគទឹកសអ ត។ លទធផលសំខន់ែដលសេរមចបនរមួមន៖ 

• សងសង់អណតូ ងសនប់បនចំនួន ១៧ កែនលង ឃុកំនទួត ចំនួន២អណតូ ង ឃុដំរ ចំនួន៣អណតូ ង ឃុថំមី 

ចំនួន២អណតូ ង ឃុេំគលប់ ចំនួន៣អណតូ ង ឃុ២ំធនូ ២អណតូ ង ឃុកំបលដំរ ី៣អណតូ ង ឃុែំរពក     
សម៉ន់ ១អណតូ ង ឃុែំរពករបសពវ ១អណតូ ង 

• រតួតពិនិតយបេចចកេទសសងសង់អណតូ ងសនប់អណតូ ងបន១៧ ទីតខំងេលី 
• ចូលរមួែចករែំលកបទពិេសធករងរទឹកសអ ត និងអនម័យ េនកនុងមូលដឋ នសុខភិបល 

េនមនទីរសុខភិបលេខតតរកេចះ 
• ចូលរមួកិចចរបជំុរបចរំតីមសទី២ របស់រកុមករងរបេចចកេទសថន ក់រសុក និងរកុង េដីមបី
តមដនបចចុបបននភពែផនករ និងេដះរសយបញហ របឈមែដលមនេនថន ក់រកុង-រសុក។ 

• ចូលរមួពិធីបញចុ ះបឋមសីលេបីកករដឋ ន សងសង់របពនធ័ែចកចយទឹកទុេយែបបសហគមន៍ 

េនភូមិអំពិលទឹក ឃុកំំពង់ចម រសុកសំបូរេខតតរកេចះ 
• ចូលរមួកិចចរបជំុេលីកដំបូង របស់រកុមករងរបេចចកេទសទឹកសអ ត និងអនម័យថន ក់រកុង 
េនរកុងរកេចះ រសុកចិរតបុរ ីនិងរសុកសំបូរ 

• ចូលរមួរបជំុេរជីសេរសីគណៈកមមកររគប់រគងសថ នីយែចកចយទឹកទុេយសហគមន៍េរកម
ជំនួយរបស់អងគករ World Vision Cambodia េនភូមិអំពិលទឹក ឃុកំំពង់ចម រសុកសំបូរ 

េខតតរកេចះ 
• ចូលរមួរបជំុតមដន និងគូសែផនទីភូមិេដីមបវីយតៃមល តរមូវករ និងករខវះខតែផនកទឹក
សអ ត និងអនម័យរបស់របជពលរដឋេនឃុកំំពង់ចម ឃុេំសប គរំទេដយអងគករ World 
Vision Cambodia  

• ចុះសិកសពីសថ នភពអនម័យភូមិ គូសែផនទីអនម័យភូមិ េដយមនករចូលរមួសរុប១៣ភូមិ 
• សកមមភពអនុវតតន៍ និងករសហករជមួយ អងគករយូនីេសហវ ចូលរមួរបជំុករងរទឹកសអ ត 
និងអនម័យ(DWG) ទងំ៦រកុង/រសុក 

• ចុះតមដននិងរតួតពិនិតយករសងសង់បងគន់លូេភល ះពីរជួរ និងបងគន់េលីផទះ សរុបចំនួន៣៣១
ខនង និង ២៦ឃុ/ំសងក ត់ 



• ចុះផសពវផសយសតីពីវធិនករករពរជមងឺកូវតី១៩ តមរយះករចក់េមរកូតមឃុទំងំ៤៧ឃុ/ំ
សងក ត់ កនុងេខតតរកេចះ 

• សកមមភពែចកសបូ៊ដំុ ដល់រគួសររកីរកសរមប់លងៃដករពរ ជមងឺកូវតី១៩ សរុប៥៧,៥ 
៩១ដំុ និងចំនួន២២ឃុ ំ។ 

៤. ពិពិធកមមសកមមភពេសដឋកិចចជនបទ 

ជីវភពរស់េនរបចៃំថងរបស់របជពលរដឋ គឺជបញហ សនូលែដលរជរដឋ ភិបលកំពុងែតខិតខំេដះ
រសយេដីមបកីររស់េនរបកបេដយសុខដុមរមន។ ករបេងកីនេលបឿនផលិតកមមេសដឋកិចចជនបទ និង

សហរគិនភព គឺេដីមបគីរំទដល់របក់ចំណូលតមរគួសរេនជនបទឲយមនជីវភពរបេសីរេឡងី។ កនុង
ឆន ២ំ០២២េនះ ករយិល័យជំនញៃនមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតត បនេធវីបចចុបបននភពរកុមឥណទន
បនចំនួន០៤រកុម ែដលមនសមជិកសរុបចំនួន១៥៥នក់ រសតី១១៧នក់ េនឃុេំគលេដចំនួន៤ឃុ ំ
គឺ ឃុែំរពករបសពវ េកះែរចង បុសលវ និងឃុវំឌឍនៈ។ 

- សកមមភពចុះែចកពូជកូនេឈីហូបែផល (កូនេមៀន) កនុងគេរមងអភិវឌឍន៍ភូមិចរមុះចំនួន 
១២៥រគួសរ  ចំនួនកូនេមៀន ៦២៥េដីម េនឃុកំំពង់ចម រសុកសំបូរ េខតតរកេចះ។ 

៥. សមិទធិផលៃនករអនុវតតគេរមង និងកមមវធីិសហរបតិបតតិករ 

៥.១. គេរមងរគប់រគងេរគះមហតតរយេនកមពុជ និងអសីុអេគនយ ៍

- ែកលមអផលូវជនបទ រកលេកសូ៊២ជន់ រកគរេទេគលប់ ចំនួន១ែខស របែវង ៥គម សថិតេន
សងក ត់រកគរ រកុងរកេចះ និងឃុេំគលប់ រសុកចិរតបុរ ីសេរមចបន១០០% 

- ែកលមអផលូវជនបទ រកលេកសូ៊២ជន់ អូរឬសសេីទថមកងំ ចំនួន១ែខស របែវង ៨,៣០គម សថិត
េន សងក ត់អូរឬសស ីរកុងរកេចះ និងឃុេំគលប់ រសុកចិរតបុរ ីសេរមចបន១០០% 

- ែកលមអផលូវជនបទ រកលេកសូ៊២ជន់ សំបូរេទេកះចបរេរកម ចំនួន១ែខស របែវង ១០គម 
សថិតេនឃុសំំបូរ ឃុេំកះែខញរ រសុកសំបូរ សេរមចបន១០០%។ 

៥.២.គេរមងែកលមអផលូវជនបទជំហនទី៣ (RRIP-III) 

- ែកលមអផលូវជនបទ រកលេកសូ៊២ជន់ ឆលូងេទែរសជផឹំង ១ែខស របែវង ៦១,២០គម សថិតេន
ឃុឆំលូង ឃុដំំរផុីង ឃុកំំពង់ដំរ ីរសុកឆលូង សេរមចបន៨០% 

- ចុះេធវីបចចុបបននភពផលូវែកលមអករមលេកសូ៊ ២ជន់ ចំនួន៣ែខស របែវងសរុប៣២,៥០គ.ម 
សងសង់េដយគេរមងRRIP-III របស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ សថិតេនឃុឆំលូង ឃុដំំរផុីង 
ឃុកំំពង់ដំរ ីរសុកឆលូង។ 

៥.៣. គេរមងសច់របកព់លកមមសរមប់អភិវឌឍន៍េហដឋ រចនសមព័នធជនបទ និងករគរំទកសិករ 
(CFWRDLEP) 
- បនអនុវតតគេរមងសងសង់ផលូវដីសបនរបែវង ៥២៣ ៤៤៦ម ឃុេំគលប់ ឃុចំរងកង់ ឃុថំមី 
រសុកចិរតបុរ ីឃុសំវ យរជះ រសុកសនួល ឃុកំំពង់ដំរ ីរសុកឆលូង 

- បនអនុវតតគេរមងសងសង់ផលូវដីរកហមបន របែវង ៤៦ ៥៤៦ម េនឃុកំំពង់ចម រសុក
សំបូរ ឃុដំំរផុីង ឃុកំំពង់ដំរ ីរសុកឆលូង ឃុេំគលប់ រសុកចិរតបុរ ី 



- សងសង់បងគន់អនម័យតមទីសធរណៈបនចំនួន ១០បងគន់ េនឃុែំរពកសម៉ន់ ឃុកំញជ រ 
ឃុដំំរផុីង ឃុឆំលូង រសុកឆលូង, ឃុតំេម៉ រសុកែរពកបរបសពវ, ឃុេំគលប់ រសុកចិរតបុរ។ី 

៥.៤. កិចចសហករជមួយអងគករយូនីេសហវ (UNICEF) 

- ែចកសំភរៈករពរជំងឺកូវរី១៩ រមួមន សបូ៊លងសមអ តៃដចំនួន ៩០ ០០០ដំុ  ខិតប័ណណ
ផសពវផសយចំនួន ១ ០០០សនលឹក េនឃុចំំនួន៤៧ឃុ/ំសងក ត់ ទូទងំេខតតរកេចះ 

- របជំុរតីមស ឆន ២ំ០២២ សតីពីករសងសង់បងគន់កលូេភល ះពីរជួរ និងបងគន់េលីផទះកនុងតំបន់
បញហ  របឈមចំនួន៤៧ឃុ/ំសងក ត់ ទូទងំេខតតរកេចះ 

- ចូលរមួរបជំុរបចរំតីមសសតីពីែផនករសុវតថិភពទឹកធន់នឹងបែរមបរមួលអកសធតុ ដល់
ឃុេំគលេដរបស់យូនីេសហវទងំ១២ កនុងេនះមន ៨ឃុកំនុងរសុកចិរតបុរ ី១ឃុេំនកនុងរសុក
ឆលូង និង ៣ឃុេំនកនុងរសុកសំបូរ។ 

៥.៥. អងគករ EMW 

- ចូលរមួបដិភគសងសង់បងគន់ជូនរគួសររកីរក ចំនួន៣៥០បងគន់ រសុកឆលូង រសុកសំបូរ។ 

៥.៦. គេរមងពិពិកមមកសិកមមកមពុជ 

- ចូលរមួកិចចរបជំុពិភកស សតីពីសំេណីរែផនករពិពិធកមមកសិកមម េនសហគមន៍អូរគគីរ ឃុំ
ដរ រសុកចិរតបុរ ីចំនួន៥េលីក 

- ចូលរមួកិចចរបជំុពិភកស សតីពីសំេណីរែផនករពិពិធកមមកសិកមម េនសហគមន៍កសិកមមៃបតង 
ចរមុះ ឃុេំសប រសុកែរពករបសពវ ចំនួន៦េលីក 

- ចូលរមួកិចចរបជំុពិភកស សតីពីសំេណីរែផនករពិពិធកមមកសិកមម េនសហគមន៍ចរងកង់មន    

សំណង ឃុចំរងកង់ រសុកចិរតបុរ ីចំនួន០៧េលីក។ 

ចូលរមួកិចចរបជំុពិភកស សតីពីសំេណីរែផនករពិពិធកមមកសិកមម េនសហគមន៍កសិកមមេតេជ 
សមបទនចំបក់ រសុករសុកែរពករបសពវ មនចំនួន០៥េលីក។ 

II. បMNJបឈម 

ឆលងតមរយៈករបំេពញករងរកនលងមកកនុងឆន ២ំ០២២ របស់មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតត បន

ជួបនូវបញហ របឈមមួយចំនួនដូចខងេរកម៖ 

- កររគប់រគងផលូ វែដលបនសងសង់រួចេនជួបករលំបក េដយករេរបីរបស់រថយនតដឹក
ជញជួ នេលីសទមងន់ ែដលនឲំយរងករខូចខត 

- របជពលរដឋ និងគណៈកមមករេនមនទសសនៈពឹងែផអកេលីជំនួយ 

- របជពលរដឋពំុទន់យល់ដឹង អំពីករែថទសុំខភព និងអនម័យឲយបនទូលំទូលយ 

- របជជនេនតំបន់ជនបទមួយចំនួន េនែតមនភពកងវះខតទឹកសអ តសរមប់េរបីរបស់ 

- មនករេសនីសំុពីអជញ ធរភូមិ ឃុ ំរសុក េខតត និងសហគមន៍ កនុងករជួសជុលផលូវ សងសង់ផលូវ 
និងសំណង់សិលបករេផសងៗ ជពិេសសផលូវែដលរងករខូចខតេដយសរទឹកជំនន់ែតមនទីរមិន
មនលទធភព េឆលីយតបឲយបនរគប់សំេណី និងទន់េពលេវល 



- ករចូលរមួរបស់របជពលរដឋកនុងករែថទសំមិទធផលែដលបនផតល់ជូនេនមនករមិត 

- ផលូវជនបទមួយចំនួនឆប់ទទួលរងករខូចខត េដយសរទឹកជំនន់ទេនល ជំនន់ទឹកេភលៀង និង
មនករដឹកជញជូ នេលីសទមងន់កំណត់ 

- ថវកិសរមប់បេរមីករជួសជុល និងែថទផំលូវេនពំុទន់បនេឆលីយតបេទនឹងតរមូវករែផន
កររបចឆំន េំនេឡយី។ 

III. ទិសេ9$រ+រ,-ំ ២០២៣ 

១.ករផតល់េសវេហដឋ រចនសមព័នធវន័តជនបទ 
- ែថទខួំប MRD ១ែខសរបែវង ១៥ គ.ម េនឃុកំំពង់ចម រសុកសំបូរ 
- បនតែកលមអផលូវជនបទ រកលេកសូ៊២ជន់ ឆលូងេទែរសជផឹំង ១ែខស របែវង ៦១,២០គម សថិត
េន ឃុឆំលូង ឃុដំំរផុីង ឃុកំំពង់ដំរ ីរសុកឆលូង 

- ែថទរំបច ំចំនួន០៩ែខស របែវង ១២០ គ.ម េនឃុដំំរផុីង រសុកឆលូង ឃុែំរពករបសពវ ឃុតំេម៉ 
រសុកែរពករបសពវ ឃុវំឌឍនៈ ឃុកំបលដំរ ីឃុរំលួស ឃុែំរសជិះ រសុកសំបូរ 

- ជួសជុលផលូវ ចំនួន១ែខស របែវង២គ.ម  និងសងសង់សព នចំនួន ៣កែនលង របែវង ៨៤ែម៉រត 
េន ឃុេំកះែខញរ ឃុរំលួសមនជ័យ រសុកសំបូរ 

- របច់រចរណ៍ ចំនួន០៣ែខស របែវង ៥០គ.ម េនឃុអូំរេរគៀង ឃុកំំពង់ចម រសុកសំបូរ 
- ដកូំនេឈអីមសងខងផលូវ ចំនួន ១ ០០០េដីម េនឃុរំលួសមនជ័យ ឃុកំបសដំរ ីរសុកសំបូរ 
- សងសង់ទីទូលសុវតថិភព ០១កែនលង េនឃុកំំពង់ចម រសុកសំបូរ េខតតរកេចះ។ 

២.ករផតល់េសវសុខភព និងលកខខណឌ ៃនកររស់េនសរមប់សធរណៈជន 
- ចុះបំផុសករងរសហគមន៍ដឹកនអំនុវតតអនម័យ (CLTS) េនកនុងរសុកែរពករបសពវ រសុក
ចិរតបុរ ីរសុកឆលូង រសុកសំបូរ និងរកុងរកេចះ េខតតរកេចះ 

- ចុះផសពវផសយអប់រសុំខភពអនម័យ និងបំផុសេអយរបជពលរដឋចូលរមួ សងសង់បងគន់         
អនម័យ េដយខលួនឯងកនុង រសុកឆលូង រសុកចិរតបុរ ីរសុកែរពករបសពវ រសុកសំបូរ និងរកុងរកេចះ  

- ចុះតមដន និងជំរុញេអយរបជពលរដឋសមរគ័ចិតតផល ស់បតូរទំលប់ខលួនឯង ចុះេផទៀងផទ ត់ភូមិ          
(ODF) េនរកុងរកេចះ រសុកឆលូង ែរពករបសពវ និងរសុកសំបូរ 

- េរៀបចំែផនករភូមិបញឈប់ករបេនទ បង់ពសវលពសកល (ODF) េនរសុកចិរតបុរ ី រសុក
ឆលូង រសុកែរពករបសពវ រសុកសំបូរ និងរសុកសនូល 

- សងសង់បងគន់ជូនរគួសររកីរកចំនួន ១៥០បងគន់ េនរសុកែរពករបសពវ េខតតរកេចះ 
- សងសង់អណតូ ងសនប់រគប់របេភទ ចំនួន ២៦អណតូ ង េនឃុេំកះែរចង ឃុថំមី ឃុកំនទួត ឃុដំរ 
រសុកចិរតបុរ,ី ឃុែំរពករបសពវ ឃុេំសប ឃុេំរជយបនទ យ រសុកែរពកេរបសពវ, ឃុកំំពង់ចម 
ឃុ ំែរសជិះ ឃុកំបលដំរ ីឃុវំឌឍនៈ រសុកសំបូរ 

- សងសង់រសះសហគមន៍ ចំនួន០១ េនឃុកំំពង់ចម រសុកសំបូរ 
- សងសង់របព័នធែចកចយទឹកខន តតូចចំនួន ២កែនលង េនឃុបឹំងចរ ឃុថំមី រសុកចិរតបុរ ី
- សហករណ៍ជមួយបណត អងគករនន។ 

៣.ករេលីកកមពស់ករមិតជីវភពរស់េនតមជនបទ 
- ចុះរសង់ទិននន័យគេរមងអភិវឌឍន៍េសដឋកិចចេនរសុកែរពករបសពវ រសុកចិរតបុរ ីនិងរសុកសំបូរ  



- ចុះរសង់ទិននន័យជនជតិេដីមភគតិច េនកនុងរសុកសនួល រសុកសំបូរ និងរសុកចិរតបុរ ី
- របជំុផសពវផសយេគលនេយបយជតិ សតីពីករអភិវឌឍន៍ជនជតិេដីមភគតិច េនរសុកសំបូរ 
រសុកសនូល និងរសុកចិរតបុរ ី

- របរពវពិធីទិវជនជតិេដីមភគតិចេនរសុកសំបូរ 
- ចុះេធវីបចចុបបននភពគណៈកមម អភិវឌឍន៍ភូមិ(គ.អ.ភ) រសុកសំបូរ រសុកឆលូង រសុកចិរតបុរ ី
រសុកសនួល 

- ចុះតមដនគេរមងអភិវឌឍន៍ភូមិចរមុះ (ែចកកូនេឈហូីបែផល) រសុកសំបូរ េខតតរកេចះ។ 
៤.ពិពិធកមមសកមមភពេសដឋកិចចជនបទ 

- គរំទ និងសរមបសរមួលករងរហរិញញវតថុ និងេបៀវតស ចំនួន១២ែខ កនុងឆន ២ំ០២៣ 

- រគប់រគងគេរមងសមហរណកមមែផនករឃុ/ំសងក ត់ តមដនរតួតពិនិតយ និងវយតៃមលករ
អនុវតតគេរមងរបស់ករយិល័យជំនញែដលេរបីរបស់ថវកិកមមវធីិ ឆន ២ំ០២៣។ 

េរកពីេនះ មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតរកេចះ េនបនតេធវីករងរជមួយសថ ប័ន និងអងគករៃដគូរ

អភិវឌឍន៍ននកនុងេខតត េដីមបេីឆលីយតបេទនឹងតរមូវកររបស់របជពលរដឋេនជនបទ។ 

េសចកIីសនPិQRន 
តមរយៈសមិទធផលែដលសេរមចបន កនុងឆន ២ំ០២២ េនះបនេធវីឲយករអភិវឌឍមូលដឋ នមន

សនទុះែរបរបួលយ៉ងឆប់រហ័ស ទងំែផនកសងគមកិចច និងេសដឋកិចច ពិេសសជីវភពរស់េនរបស់របជពលរដឋ
កន់ែតមនភពរបេសីរេឡងីជលំដប់។ ករងរផលូវលំជនបទ កន់ែតរតូវបនពរងីកេទតមតំបន់ដច់
រសយលេធវីឲយទីផសរ និងជនបទកន់ែតជិតគន រពមទងំេធវីឲយករងរ ទំនក់ទំនងកន់ែតមនភពងយ
រសួលេឡងី។ ករងរផគត់ផគង់ទឹកជនបទ ពិតែមនែតេនជួបករលំបកកនុងតំបន់ខលះ បុ៉ែនតេយងីបននឹង

កំពុងបនតករសងសង់អណតូ ង និងជីករសះបែនថមកនុងតំបន់ទងំេនះរមួទងំករអប់រែំផនកអនម័យឲយ
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