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រ#យ%រណ៍លទ*ផល%រ,រ-.ំ ២០២២  

និងេលើកទិសេ9%រ,រ-.ំ ២០២៣ របស់មន>ីរអភិវឌDEន៍ជនបទ 

េខតIកJKល                        
េសចកIីេផIើម 

   េខតតកណត លសថិតេនភូមិភគនិរតី ៃនរពះរជណចរកកមពុជ មនចមង យ ១២គ.ម ពីរជធនី
ភនំេពញ មនរពំរបទល់ខងេកីតទល់នឹងេខតតៃរពែវង ខងលិចទល់នឹងេខតតកំពង់សពឺ និងកំពង់ឆន ងំ 
ខងតបូងទល់នឹងេខតតតែកវ និងរបេទសេវៀតណម ខងេជីងទល់នឹងេខតតកំពង់ឆន ងំ និងកំពង់ចម 
មនៃផទដីសរុបចំនួន ៣ ២១១,៧៥៩ គីឡូែម៉រតកេរ ៉មនរចនសមព័នធរដឋបលេខតត ែចកេចញជ ០១ រកុង 

និង១០រសុក មនឃុ ំនិងសងក ត់ចំនួន១២៧ មនរបជពលរដឋចំនួន ៣០១ ៧០៤រគួសរ ែដលមន
របជជនសរុបចំនួន១ ៣៣០ ៤៣២នក់ កនុងេនះរសីចំនួន ៦៧៩ ១៨៤នក់។ មុខរបរចំបងរបស់
របជពលរដឋ គឺ វស័ិយកសិកមម ឧសសហកមម េសវកមម និងវស័ិយេទសចរណ៍។ 
តួNទី និងOរកិចP 

 មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតកណត ល ជអងគភពចំណុះឱយរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទតមែខសបេណត យ 
និងចំណុះឱយរដឋបលេខតតតមែខសទទឹង មនកតពវកិចចអនុវតតេគលករណ៍េគលនេយបយរបស់រជ
រដឋ ភិបល និងេគលករណ៍ែណនរំបស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ តមជំនញកនុងែដនសមតថកិចចរបស់ខលួន។ 

I. សមិទ*ផលសេQមច#នកRSង-.ំ ២០២២ 

េផតីមេចញពីែផនករសកមមភពរបចឆំន ែំដលបនេរគង និងេដយែផអកតមែផនករយុទធសរសត 

របស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ រពមទងំែផនករអភិវឌឍន៍េខតត ក៏ដូចជករេធវីសមហរណកមមែផនករឃុ ំ
សងក ត់ េនថន ក់ រកុង/រសុក បនជំរុញឱយសកមមភពសំខន់ៗ េនតមវស័ិយសេរមចបនលទធផលដូច 
ខងេរកម៖ 
១. ករពរងឹងសថ ប័ន និងកសងសមតថភព 

១.១. ករងររដឋបល 

- បនេរៀបចំតរងករផល ស់បតូរសថ នភពរដឋបល និងសថ នភពមរនតីរជករឆន ២ំ០២២ ចំនួន
១២ េលីក 

- បនេរៀបចំបញជ ីវតតមនរបចសំបត ហ៍ របចែំខ របចរំតីមស ឆមស និងរបចឆំន  ំឆន ២ំ០២២ 
ចំនួន១៥េលីក 

- បនេធវីេសចកតីជូនដំណឹងដល់មរនតីរជករសតីពី ករេបីករបក់េបៀវតសេនធនគរ២ដងកនុង ១ែខ
ចំនួន ២៤េលីក 

- បនេរៀបចំរបយករណ៍េរតៀមរបជំុ និងេធវីកំណត់េហតុរបជំុរបចែំខចំនួន ១២េលីក 
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- បនេរៀបចំសថិតិមរនតីរជករ និងមរនតីជប់កិចចសនយ មនពិករភព ចំនួន៥រូប ែដលកំពុង

បេរមីករងរេរកមឱវទមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតកណត ល េទរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ 
- បនេរៀបចំសំេណីសំុេរគឿងឥសសរយិជូនមរនតីរជករចំនួន ៧រូប 
- បនតំេឡងីថន ក់ ឋននតរស័កតេទកនុងតរងទូទត់េបៀវតសឆន ២ំ០២២ ចំនួន១៨រូប 
- បនចូលរមួពិធីរបជំុសដីពីករេផទៀងផទ ត់បញជ ីសរេពីភណឌ រទពយសមបតតិរដឋ (តរងេកីនេឡងី-
ថយចុះរទពយសមបតតិរដឋរបចឆំន ២ំ០២១) និងេធវីប័ណណកមមសិទធិេលីដីរដឋ េរកមករដឹកនដ៏ំ

ខពង់ខពស់របស់ េលករសី ខុន លកខិណ របធនមនទីរ េសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ េខតតកណដ ល និង
េលក រស់ សុវណណ រទិធិ របធនករយិល័យរទពយសមបតតិរដឋ ៃនអគគនយកដឋ នរទពយសមបតតរិដឋ 
និងចំណូលមិនែមនសរេពីពនធ រកសួងេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ 

- បនបេញចញេបសកកមមជូនថន ក់ដឹកនមំនទីរ និងមរនតីៃនមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទចំនួន ៣៨៣ េលីក 
- បនចូលរមួរបជំុសដីពីករងរេធវីសវនកមមជតិសរមប់ករយិបរេិចឆទ២០២១ និងឆន ពំក់ព័នធ
េនសលេខតតកណត ល 

- បនចូលរមួសហករជមួយគណៈរបតិភូមិសវនកមមរកសួងេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ េធវីអធិករកិចច
េលីកររគប់រគងករអនុវតតចំណូល-ចំណយថវកិរដឋ កររគប់រគងរទពយសមបតតិរដឋ និងកតពវ

កិចចរតូវបង់ចំណូលចូលថវកិរដឋ កនុងករយិបរេិចឆទ២០២១ និងឆន ពំក់ព័នធ និងរតួតពិនិតយ
សរេឡងីវញិនូវបណត វធិនកររបស់គណៈរបតិភូអធិករកិចចហរិញញវតថុ ែដលបនេលីកេឡងី
កនុងកររតួតពិនិតយករបិរេិចឆទឆន ២ំ០២០។ 

- បនសហករចូលរមួជមួយគណៈរបតិភូសវនកមមជតិ បនចុះេធវីសវនកមមេលីេសចកតសីេរមច

សតីពីរបកសករេរៀបចំ និងកររបរពឹតតេទ និងករកំណត់ែបងែចកភរកិចចរបស់ថន ក់ដឹកនំ
មនទីរេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ របយករណ៍បូកសរុបសកមមភពករងររបស់មនទីរឆន ២ំ០២១
និងទិសេដឆន ២ំ០២២ េសចកតីសេរមចសតីពីករបេងកីតរកុមករងរបញជ ីសរេពីភណឌ រទពយសមបតតិ
របស់មនទីរ និងបញជ ីសរេពីភណឌ រទពយសមបតតិរដឋឆន េំគល២០១៩ និងតរងេរបៀបេធៀបករ
េកីនេឡងីថយចុះ 

- ចូលរមួរបជំុ សិកខ សល បណតុ ះបណត ល ផសពវផសយ សននិបត  និងរបជំុផសពវផសយននបន
ចំនួន ០៤ េលីក 

- ទទួលលិខិតចូលចំនួន ៥០៤ េលខ 
- េចញលិខិតចំនួន ៩៤២ េលខ។ 

១.២-ករងរបុគគលិក 
មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតកណត ល មនមរនតីសរុបចំនួន ៥២ នក់ រសី ២០ នក ់កនុងេនះមន៖  
- េលករសីរបធនមនទីរចំនួន ០១ រូប  
- អនុរបធនមនទីរចំនួន ០៥ រូប  
- របធនករយិល័យមនទីរចំនួន០៩ រូប រសី០៣ រូប  
- អនុរបធនករយិល័យមនទីរចំនួន ១៤ រូប រសី០៥ រូប  
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- មរនតី និងមរនតីជប់កិចចសនយចំនួន២៣ រូប រសី ១១នក់។ 
១.៣-ករងរបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ និងអប់រផំសពវផសយដល់មរនតីរជករ 

ករបណតុ ះបណត លធនធនមនុសសពិតជមនសរៈសំខន់ និងចបំច់សរមប់ចូលរមួចំែណក
កនុងករបេងកីនសមតថភពដល់មរនតីមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតត កនុងករអនុវតតករងរឲយទទួលបនេជគជ័យ 
និងមនរបសិទធភព។ ជក់ែសតងកនុងឆន ២ំ០២២ េនះ មនមរនតីចំនួន ២៨ នក់ រសី ៩ នក់ ទទួលបន
ករបណតុ ះបណត ល និងពរងឹងសមតថភពតមរយៈករចូលរមួសិកខ សលរយៈេពលខលីចំនួន ៣៣េលីក 

េនថន ក់ជតិ ថន ក់េខតត និងកិចចរបជំុននចំនួន១០៦េលីក និងបនេទទសសនកិចចសិកសេនេរកេខតតចំនួន 
០២េលីក។ 
១.៤-ករងរែផនករ 

- បនេរៀបចំបូកសរុបរបយករណ៍របចែំខ របចរំតីមស របចឆំមស របយករណ៍៩ែខ

របយករណ៍របចឆំន ២ំ០២២ និងរបយករណ៍សមិទធផល៥ឆន (ំ២០១៨-២០២២)របស់
មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតត េផញីជូនរដឋបលេខតតកណត ល 

- បនេរៀបចំរបយករណ៍សមិទធកមមតមដនករអនុវតតកមមវធីិអនុកមមវធីិ/ចេងក មសកមមភព 
របចឆំមសទី១ និងរបចឆំន ២ំ០២២ ចំនួន ០២ េលីក 

- បនេរៀបចំរបមូលតរមូវករគេរមងសកមមភពៃនកមមវធីិវនិិេយគបីឆន រំកិំល២០២៣-២០២៥ 
ចំនួន ០១ េលីក 

- បនេរៀបចំែផនករយុទធសរសតថវកិឆន ២ំ០២២-២០២៤ និងែផនករថវកិឆន ២ំ០២២ ចំនួន 
០១េលីក 

- បនេរៀបចំបទបងហ ញសិកខ សលសតីពីករបូកសរុប និងវយតៃមលករអនុវតតែផនករឆន ២ំ០២២ 
និងទិសេដបនតឆន ២ំ០២៣ ចំនួន០១េលីក 

- បនចូលរមួរបជំុ សិកខ សល និងសននិសីទបនចំនួន ១៥ េលីក 
- បនចូលរមួវគគបណតុ ះបណត ល ចំនួន ០២ េលីក។ 

១.៥. ករងរផគត់ផគង់ និងហរិញញវតថុ 
- បនេរៀបចំេបៀវតសមរនតីរជករសីុវលិ មរនតីជប់កិចចសនយ របក់ឧបតថមភពិធីបុណយចូលឆន ំ
របៃពណីជតិែខមរ និងឧបតថមភបុណយភជុ ំបិណឌ ឆន ២ំ០២២ 

- បនទូទត់រជជេទយយបុេររបទនចំនួន ០៤ ជំុ 
- បនទូទត់សងៃថលេរបីរបស់អគគិសនី ៃថលទឹក ទូរស័ពទ អីុនធឺែណត និងបង់ពនធរថយនត 
- បនេរៀបចំេដញៃថល ពិេរគះៃថល សទង់តៃមល និងរបកួតរបែជង ចំនួន ៨ គេរមង(សមភ រករយិល័យ 
សមភ របរកិខ បេចចកេទសមិនែមនព័ត៌មនវទិយ សងហ រមឹ សមភ របរកិខ បេចចកេទសព័ត៌មនវទិយ 
ជួសជុលករយិល័យរដឋបល េរបងឥនធនៈ សងសង់ទីទួលសុវតថិភព សងសង់ផលូវេបតុង) 

- បនទូទត់ឯកសរផលូ វខួប របច ំបនទ ន់ ទូទត់វគគបណតុ ះបណត លពរងឹងសមតថភពគណៈ

កមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ(គ.អ.ភ) និងបណតុ ះបណត លជំនញមូលដឋ នចល័ត 
- បនេធវីែផនករអនុម័ត និងេធវីែផនករលទធកមមសរមប់ឆន ២ំ០២២ 
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- បនចូលរមួរបជំុ សិកខ សល និងសននិសីទបនចំនួន១១េលីក 
- បនចូលរមួវគគបណតុ ះបណត ល ចំនួន០២េលីក។ 

១.៦. ករងរេយនឌ័រ 

- បនេរៀបចំបេងកីតរកុមករងរេយនឌ័ររបស់មនទីរ 
- មនទីរមនមរនតីជនបេងគ លរបចមំនទីរ េដីមបចូីលរមួករងរេយនឌ័រ តមរយៈករអនុវតតចបប់ 
និងេគលនេយបយយុទធសរសត និងេគលករណ៍ែណនេំផសងៗ កនុងវស័ិយអភិវឌឍន៍ជនបទ 

- មនទីរបនចូលរមួជសមជិកគណៈកមម ធិករពិេរគះេយបល់កិចចកររសតី និងកុមរ(គ.ក.ស.ក) 
េខតត និងបនចូលរមួរបជំុករងរេនះេរៀងរល់ែខជមួយរដឋបលេខតត។ 

១.៧. ករងរជនពិករ 
- មរនតីជជនពិករចំនួន ០៤ រូប រតូវបនមនទីរគិតគូរយកចិតតទុកដក់ជអទិភព និងបនចូល

រមួជបនតបនទ ប់កនុងពិធីសំេណះសំណលជមួយមរនតរីជករមនពិករភព ែដលកំពុងបេរមី
ករងរកនុងរកបខណឌ រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ ចំនួន ០១ េលីក។ 

១.៨. ករងរេអដស៍ 
- មនទីរជសមជិកគណៈកមម ករេអដស៍េខតត និងបនចូលរមួសកមមភពជមួយរដឋបលេខតត 

និងសថ ប័ន អងគភពពក់ព័នធកនុងករេធវីយុទធនករករពរ និងទប់សក តក់រឆលងេមេរគេអដស៍។ 

២. ករងរអភិវឌឍន៍េហដឋ រចនសមព័នធរូបវន័ត និងគមនគមន៍ 
ផលូវជនបទបនរមួចំែណកយ៉ងសំខន់មិនអចខវះបន កនុងករេធវីឲយរបេសីរេឡងីនូវកំេណីន

េសដឋកិចចរបស់របជជន និងករកត់បនថយភពរកីរកេនជនបទ។ េដយែឡកកនុងឆន ២ំ០២២ េនះករ

ងរជួសជុលផលូវជនបទសេរមចបនលទធផលដូចខងេរកម ៖ 
២.១. ករេរៀបចំបញជ ីសរេពីភ័ណឌ  និងទិននន័យផលូវជនបទ 

- បនេរៀបចំេធវីបញជ ីសរេពីភ័ណឌ ផលូវ របេភទ០១ បនចំនួន ៦៦,៧% របេភទ០២ បនចំនួន
៥៧,១៤% របេភទ០៣ បនចំនួន ៥៧,៧១% េដីមបេីរតៀមេរៀបចំជរបេភទ RRAN ងយ 
រសួលកនុងកររគប់រគងទិននន័យផលូវជនបទ ៃនរពះរជណចរកកមពុជ។ 

២.២. ករេរៀបចំែផនទីផលូវជនបទ 

- មនទីរបនចូលរមួសរមបសរមួលករងរេរៀបចំែផនទីជមួយនយកដឋ នផលូវលំជនបទ។ 

២.៣. ករងរសងសង់ទីទួលសុវតថិភព 
- បនសងសង់ទីទួលសុវតថិភព និងសងសង់បងគន់អនម័យចំនួន០១កែនលង េនភូមិ      

េរជយសំបូរ ឃុេំកះចិន រសុកពញឮ។ 

២.៤. ករងរសថ បនផលូវជនបទ និងសំណង់សិលបករយ 

- ករងរជួសជុលផលូវជលកខណៈខួបអនុវតតបន ចំនួន ២ ែខស របែវង ១៣,២ គ.ម េនឃុឈំវ ងំ 
រសុកពញឮ និងេនឃុ ំៃរពពួច រសុកអងគសនួល 
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- ករងរជួសជុលផលូវជលកខណៈរបចអំនុវតតបនចំនួន២៥ែខស របែវង១១៩,៣០ គ.ម សថិតេន

រសុកកណត លសទឹង រសុកខសច់កណត ល រសុកអងគសនួល រសុកពញឮ រសុកេលីកែដក និង
រសុកលវ ឯម េខតតកណត ល 

- ករងរជួសជុលផលូវបនទ ន់អនុវតតបនចំនួន១ែខស របែវង១,៤៥០ គ.ម េនភូមិតេពរជ ឃុឈំវ ងំ 
រសុកពញឮ 

- សងសង់ផលូ វេបតុងបនចំនួនចំនួន០១ែខស របែវង១,១៥ គ.ម េនេនភូមិែរពករងំ១ 

សងក ត់កំពង់សំណញ់ រកុងតេខម  េខតតកណត ល 
- បនដកូំនេឈតីមសងខងផលូវេដីមបធីនបននូវករហូរេរចះដីបក់ផលូវ និងេធវេីអយផលូវមន
េសភ័ណឌ ភព ចំនួន ៥ ៩៤៩េដីម េនេលីផលូវវតតអងគថម ឃុសំំេរងេលី រសុកអងគសនួល និងេន
េលីផលូវភូមិរទ-េរតីយបឹង ឃុៃំរពពួច រសុកអងគសនួល ផលូវជតិេលខ៥១-ៃរជមងគល ឃុដំំណក់

អំពិល រសុកអងគសនួល ផលូវជតិេលខ៥១-រតពងំរករ ឃុទំំនប់ធំ រសុកពញឮ ផលូវកុកទិល-
រកងំេឈនីង រសុកកណត លសទឹង។ 

៣-ករងរែកលមអលកខខណឌ ៃនកររស់េនរបស់សហគមន៍ជនបទ 

ករងរទឹកសអ តជវស័ិយមួយដ៏មនសរៈសំខន់ កនុងករេលីកសទួយករមិតជីវភពរបស់របជជន

េនជនបទ កត់បនថយនូវភពងយរងេរគះេដយសរជំងឺេផសងៗ ែដលបណត លមកពីករេរបីរបស់ 
និងបរេិភគទឹកគម នសុវតថិភព មយង៉វញិេទៀតទឹកគឺជចំែណកមួយមិនអចខវះបនកនុងជីវភពរស់េន
របស់របជពលរដឋ។ 

 េដយមនកិចចខិតខំរបឹងែរបងរបស់រជរដឋ ភិបលតយរយៈរកសួង មនទីរ អជញ ធររគប់លំដប់

ថន ក់ អងគករជតិ អនតរជតិ សបបុរសជន និងរបជពលរដឋបនរមួចំែណកកសងេហដឋ រចនសមព័នធ
ផគត់ផគង់ទឹកេនកនុងេខតត េដយសេរមចបនកនុងឆន  ំ២០២២ េនះនូវសមិទធផលដូចខងេរកម ៖ 
៣.១. ករងរែថទ ំនិងជួសជុលអណតូ ងទឹក 

- បនសងសង់អណតូ ងសនប់អរហវេីដសចំនួន៦ អណតូ ង េនភូមិបគូរ ឃុបំគូរ រសុកកណត ល
សទឹង ភូមិទនសយសវិត ឃុំឈវ ងំ រសុកពញឮ ភូមិសតុកឈូក ភូមិរតពងំរកញូង ឃុំទំនប់ធំ 

រសុកពញឮ 
- បនជួសជុលអណតូ ងសនប់ ចំនួន ១១៦ អណតូ ង េនឃុដំំណក់អំពិល រសុកអងគសនួល ឃុបឹំងខយង 
រសុកកណត លសទឹង ឃុឈំវ ងំ ឃុទំំនប់ធំ និងឃុផំសរែដក រសុកពញឮ 

- បនសងសង់បណត ញែចកចយទឹកសហគមន៍ចំនួន១កែនលងេនភូមិេកះថមី ឃុខំពប រសុកសអ ង។ 

៣.២. ករងរអប់ររំបជពលរដឋអំពីអតថរបេយជន៍ ៃនករេរបីរបស់ទឹកសអ ត និងអនម័យ 

- បនចុះពិនិតយេផទៀងផទ ត់ែផនទីអនម័យភូមិ ឃុ ំនិងករបញចូ លេសៀវេភទិននន័យអនម័យភូមិ 
ឃុ ំចំនួន ១ ០១០ភូមិ ១២៧ឃុ ំសងក ត់ ១១ រកុងរសុក 

- បនចូលរមួវគគបណតុ ះបណត លសតីពីករេរបីរបស់ទឹកសអ ត និងករទុកដក់ទឹកឲយមនសុវតថភិព

េនសលឃុរំទ រសុកកណត លសទឹង របស់កមមវធីិរសតីេឆនីមកនុងវស័ិយទឹកសអ ត និងអនម័យ 
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េរៀបចំេដយមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ គរំទេដយអងគករ WaterAid សមសភពចូលរមួសរុប 

៦៣នក់ រសី ២៨នក់។ 

៣.៣. ករងរសងសង់បងគន់អនម័យជនបទ 

- បនជួយសងសង់បងគន់អនម័យចំនួន ២៥បងគន់ ជូនដល់រគួសររកីរក េនឃុចំំនួន០៥ ឃុ ំ
កនុងរសុកសអ ង រមួមន៖ ឃុខំពប ឃុេំកះែខល ឃុរំកងំយ៉ូវ ឃុតំលន់ និងឃុទឹំកវលិ 

- បនសងសង់បងគន់អនម័យសធរណៈេនតមមណឌ លសុខភព និងសលេរៀនចំនួន១០

បងគន់(គេរមងសច់របក់ពលកមម)។ 
៣.៤. ករងររសង់ទិននន័យទឹកសអ ត និងបងគន់អនម័យជនបទ 

- បនេធវីបចចុបបននភពទិននន័យអនម័យរបចរំតីមសទី៣ គិតរតឹមៃថងទី១៩ កញញ ឆន ២ំ០២២ 
ទូទងំេខតតកណត ល ១ ០១០ ភូមិ ១២៧ ឃុសំងក ត់ និង១១ រកុង រសុក 

- បនចុះេផទៀងផទ ត់ភូមិ ឃុ ំរសុកបញឍប់ករបេនទ បង់ពសវលពសកលចំនួន ១ ០១០ភូមិ
១២៧ ឃុសំងក ត់ និង១១ រកុង រសុក 

- េរតៀមេរៀបចំរបកសេខតតកណត លជេខតតបញច ប់ករបេនទ បង់ពសវលពសកល (ODF) 
េនៃថងទី១២ ែខធនូ ឆន ២ំ០២២។  

៤. ពិពិធកមមសកមមភពេសដឋកិចចជនបទ 
៤.១. ករេលីកកមពស់ករមិតជីវភពរស់េនតមជនបទ គរំទេដយរកសួអភិវឌឍន៍ជនបទ 

- បនេបីកវគគបណតុ ះបណត លជំនញចិញច ឹមមន់ចំនួន ០១ វគគ ០៣ ៃថង អនកចូលរួម២៥នក់ 
រសី២នក់ េនឃុភំនំបត រសុកពញឮ 

- បនេបីកវគគបណតុ ះបណត លជំនញសួនបែនលចំនួន ០១ វគគ ០២ ៃថង អនកចូលរមួ ២៥ នក់ 
រសី៤នក់ េនឃុែំរពកទនល ប់ រសុកេលីកែដក 

- បនេបីកវគគបណតុ ះបណត លពរងឹងសមតថភពគណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ ចំនួន ៣វគគ ៣ឃុ ំ
េនឃុវំហិរលួង ឃុកំំពង់លួង និងឃុកំំពង់អុស េសមីនឹង២១ភូមិ កនុងរសុកពញឮ សិកខ កម
ចូលរមួសរុប ៦០ នក់ រសី ២៤នក់ 

- បនេធវីបចចុបបននភពគណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិចំនួន៤រសុក(រសុកមុខកំពូល រសុកពញឮ 
រសុកខសច់កណត ល និងរសុកេកៀនសវ យ) ចំនួន៣១ឃុ ំ េសមីនឹង១៣៨ភូមិ មន៦២ភូមិ
ែដលមនកររផល ស់បតូរសមសភព គ អ ភ ចំនួន ១៨៤ នក់ រសី ៣៤ នក់ កនុងចំេណម 
គ អ ភ សរុប១ ១៨៥ នក់ រសី ១២៤នក់ មូលេហតុចស់ជរ និងសំុលែលង។ 

៥.សមិទធផល ៃនករអនុវតតគេរមង និងកមមវធីិសហរបតិបតតិករ 

មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតកណត ល បនអនុវតតសកមមភពករងររបស់ខលួន េដយមនករគរំទ
ថវកិពីរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ ថវកិរបស់សលេខតត រពមទងំៃដគូអភិវឌឍន៍ជតិ អនតរជតិនន។ 
មនទីរពិតជរតូវករចបំច់ចំេពះករចូលរួមកិចចសហករពីភគីពក់ព័នធ េដីមបីជួយជំរុញឱយែផនករ

សកមមភពរបស់មនទីរ និងែផនករយុទធសរសតថវកិឆន ២ំ០២២-២០៤ ទទួលបនេជគជ័យ។ កនលង
មកមនទីរបនទទួលករចូលរមួសហករ និងគរំទពីអងគករៃដគូដូចខងេរកម៖ 
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៥.១.ករងរសហរបតិបតតិករអនុវតតគេរមងជមួយរកសួង-សថ ប័ន និងអងគករៃដគូរជតិរមួមន៖ 

Ø អងគករ WaterAid ៖ 
- បនផតល់សមភ រៈ និងថវកិសរមប់គរំទករចុះេផទៀងផទ ត់ភូមិ ឃុ ំ រសុក បញឈប់ករបេនទ បង់
ពសវលពសកល (ODF) េនរសុកេកៀនសវ យ រសុកេកះធំ រសុកពញឮ រសុកមុខកំពូល 
រសុកសអ ង រសុកលវ ឯម និងរកុងតេខម ។ 

Ø អងគករ COCD ៖ 

- បនផតល់សមភ រ និងថវកិសរមប់គរំទករចុះេផទៀងផទ ត់ភូមិ ឃុ ំ រសុក បញឈប់ករបេនទ បង់
ពសវលពសកល (ODF) េនរសុកសអ ង រសុកលវ ឯម កណត លសទឹង អងគសនួល និង
រសុកខសច់កណត ល។ 

៥.២.ករងរសហរបតិបតតិករជមួយរកសួង-សថ ប័ន និងអងគករៃដគូរអនតរជតិរមួមន៖ 

Ø ធនគរអភិវឌឍន៍អសីុADB គឺជរបេភទគេរមងែកលមអេហដឋ រចនសមព័នធជនបទកំពុងែត
អនុវតតចំនួន១៣ ែខស មនរបែវងសរុប ៦០,០៣ គ.ម ែដលជរបេភទផលូវ DBST សថិតេន
ទីតងំរសុកកណត លសទឹង រសុកអងគសនួល រសុកេកៀនសវ យ រសុកខសច់កណត ល និងរសុកពញឮ 
កនុងេនះគេរមងអនុវតតបនចំនួន៥ែខស (រសុកអងគសនួលចំនួន១ែខស របែវង៤,២៥គ.មរសុក

កណត លសទឹង ចំនួន២ែខស របែវង១៤,៣ គ.ម រសុកពញឮ ចំនួន២ែខស របែវង ១៣,១ គ.ម 
លទធផលសេរមចបន២០%)។ 

Ø គេរមងកូេរ ៉ EDCF គឺជរបេភទគេរមងែកលមអេហដឋ រចនសមព័នធជនបទបនសិកសរួចរល់ 
ចំនួន០៤ែខស មនរបែវងសរុប១៩,១៥គ.ម ែដលជរបេភទផលូ វេបតុង សថិតេនទីតំង

រសុកកណត លសទឹង រសុកេលីកែដក រសុកលវ ឯម និងរសុកពញឮ។ គេរមងេនះអនុវតតេន
ឆន ២ំ០២៣។ 

Ø គេរមងសច់របក់ពលកមមសរមបអ់ភិវឌឍន៍េហដឋ រចនសមព័នធជនបទ និងករគរំទកសិករ គឺជ
របេភទគេរមងរកលដីស និងរកលរគួសរកហម កនុងេនះផលូវដីសរបែវង ២៤,៣ គ.ម សថិតេន
រសុកេកះធំ រសុកខសច់កណត ល រសុកលវ ឯម រសុកពញឮ និងរសុកសអ ង ជលទធផលសេរមច

បន១០០% និងផលូ វរកលរគួសរកហម និងថមមិច របែវង៣២,៩៨ គ.ម េនរសុកេលីកែដក 
រសុកពញឮ រសុកលវ ឯម រសុកសអ ង និងរសុកអងគសនួល ជលទធផលសេរមចបន១០០%។ 

Ø គេរមង SAAMBAT គឺជរបេភទគេរមងែកលមអេហដឋ រចនសមព័នធជនបទ បនសិកសរួច  
ចំនួន២ែខស មនរបែវងសរុប១០,៦៥ គ.ម ែដលជរបេភទផលូវDBST សថិតេនទីតងំរសុកខសច់

កណត ល ។ គេរមងេនះអនុវតតេនឆន ២ំ០២៣។ 
II. បTUQបឈម 

- ខវះខតថវកិេដីមបេីឆលីយតបេទ និងែផនករសកមមភពជអទិភពរបស់មូលដឋ ន 
- រថយនតដឹកេលីសទមងន់ ជេហតុនឱំយប៉ះពល់គុណភពផលូវជនបទ 
- របជពលរដឋរស់េនតមបេណត យែខសផលូវជនបទចក់ដីសង់លំេនដឋ នខពស់ជងផលូវនិងពំុបន 
ដក់លូរេំដះទឹកេធវីេអយផលូវរងករខូចខតមិនអចេរបីរបស់បនយូរអែងវង 
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- របជពលរដឋេនតំបន់ដច់រសយលេនមនករខវះខតទឹកេរបីរបស់េដយបណត ញ

ែចកចយទឹកសអ តមិនទន់បនតភជ ប់េទដល់តំបន់ជនបទដច់រសយលេនេឡយី 
- ករចូលរមួរបស់សហគមន៍ និងអជញ ធរ េនមនករមិត 
- អងគករមួយចំនួនធំបនបញច ប់េបសកកមមេនកនុងេខតតកណត ល។ 

III. ទិសេ9%រ,រ-.ំ២០២៣ 

- បនតជួសជុលផលូវជលកខណៈខួបចំនួន០៣ែខស របែវង១៥,៩០គ.ម េនរសុកពញឮ និងរសុក
អងគសនួល 

- បនតសងសង់ផលូវេបតុងថមីបនចំនួន០១ែខស របែវងសរុប១,១៤គ.ម េនភូមិែរពករងំ សងក ត់

កំពង់សំណញ់ រកុងតេខម  េខតតកណត ល 

- សងសង់ផលូវរកលថមមិច ចំនួន១ែខស របែវង ៧០០ែម៉រត េនភូមិអច់កុក សងក ត់កំពង់សំណញ់ 
េខតតកណត ល 

- បនតដកូំនេឈតីមសងខងផលូវេដីមបធីនបននូវករហូរេរចះដីបក់ផលូវ និងេធវីេអយផលូវមន

េសភ័ណឌ ភពចំនួន ៥ ៩៤៩ េដីម េនែខសផលូវ របែវង ១២ គ.ម េនរសុកលវ ឯម និងរសុក
អងគសនួល 

- សងសង់ផលូវរកលេកសូ៊ DBST ចំនួន០២ ែខស របែវងសរុប១០,៦៥ គ.ម ជរបេភទគេរមង
ែកលមអេហដឋ រចនសមព័នធជនបទ គរំទេដយធនគរអភិវឌឍន៍អសីុ ADB សថិតេនទីតងំ
រសុកខសច់កណត ល 

- សងសង់ផលូវេបតុងចំនួន ០៤ ែខស មនរបែវងសរុប ១៩,១៥ គ.ម ជរបេភទគេរមងែកលមអ
េហដឋ រចនសមព័នធជនបទ(គរំទគេរមងកូេរ ៉EDCF) សថិតេនទីតងំរសុកលវ ឯម រសុកពញឮ 
រសុកេលីកែដក និងរសុកកណត លសទឹង 

- សងសង់ទីទួលសុវតថិភពចំនួន ០១ កែនលង េនភូមិែរពកតេគម ឃុកំំពង់អុស រសុកពញឮ 
- សងសង់អណដូ ងសនប់អរហវេីដសចំនួន ៣អណតូ ង េនភូមិែរសអំពិល ភូមិៃរពេគល ឃុឈំវ ងំ 
និងភូមិរតពងំេរជ ឃុទំំនប់ធំ រសុកពញឮ 

- សងសង់បណត ញែចកចយទឹកសហគមន៍ចំនួន០១កែនលង េនភូមិេកះថមី ឃុខំពប រសុកសអ ង 
- បនតនិរនតរភពករបញឈប់បេនទ បង់ពសវលពសកល(ODF) េនរសុកេកៀនសវ យ រសុកេកះធំ 

និងរសុកសអ ង 
- េបីកវគគបណតុ ះបណត លទឹកសអ ត និងអនម័យដល់រដឋបលរសុក/រកុង ចំនួន ៣ វគគ ៣ រសុក 
េនរសុកេកៀនសវ យ រសុកេកះធំ និងរសុកសអ ង 

- េបីកវគគបណតុ ះបណត លជំនញបេចចកេទសចិញច ឹមមន់ចំនួន២វគគ េនឃុៃំរជលស់ រសុកពញឮ 
- បណតុ ះបណត លជំនញបេចចកេទសសួនបែនលចំនួន២វគគ េនឃុែំរពកទនល ប់ រសុកេលីកែដក 
- ផសពវផសយកមមវធីិទឹកសអ ត និងអនម័យ ចំនួន ០៣ វគគ េនរសុកមុខកំពូល និងរសុកសអ ង 
- ចុះតមដនសហគមន៍សនសរំបក់ចំនួន ០៥ េលីក េនឃុសំវ យអំពរ រសុកមុខកំពូល។ 
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សមិទធផលែដលសេរមចបនកនុងឆន ២ំ០២២េនះ គឺពិតជបនេធវីឲយករអភិវឌឍកនុងមូលដឋ ន
មនសនទុះែរបរបួលយ៉ងឆប់រហ័សទងំែផនកសងគមកិចច និងែផនកេសដឋកិចច ជពិេសសជីវភពរស់េន
របស់របជពលរដឋកន់ែតមនភពរបេសីេឡងីជលំដប់។ ករងរផលូវជនបទកន់ែតរតូវបនពរងីកេទ

តមតំបន់ដច់រសយល េធវីឲយទីរកុង និងជនបទកន់ែតខិតជិតគន  រពមទងំេធវីឲយករទំនក់ទំនងកន់
ែតមនភពងយរសួលេឡងី។ ចំេពះករងរផគត់ផគង់ទឹកជនបទ សថ នភពទឹកសអ ត មនភពលអរបេសីរ
ពីមួយឆន េំទមួយឆន  ំ េពលេនឆន ២ំ០២២ រគួសរែដលមនទឹកសអ តេរបីរបស់ ៩៥,៥%។ ជមួយ
គន េនះែដរករងរអនម័យជនបទ េយងតមករចុះពិនិតយេផទៀងផទ ត់បញឈប់ករបេនទ បង់ពសវលពស

កលរបស់រដឋបលរកុង រសុក រកុមករងរទឹកសអ ត និងអនម័យមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតកណត ល 
និងអងគករៃដគូ គឺខនងផទះមនបងគន់េរបីរបស់ែដលមនករែកលមអេសមនឹីង១០០%ែដលកនុងេនះ៩៥,៤%
េរបីរបស់បងគន់ផទ ល់ខលួន និងខនងផទះេរបីបងគន់រមួ ៤,៦% និយយជរមួគឺ េខតតកណត លបនសេរមច
ជេខតតជ័យលភីទី៣ ែដលបនបញច ប់ករបេនទ បង់ពស វលពសកលទងំរសុងទូទងំេខតត (ODF) 

ែដលេរគងនឹងរបកសទទួលសគ ល់ជផលូវករេនចុងែខធនូ ឆន ២ំ០២៣។ 
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