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រ#យ%រណ៍លទ*ផល%រ,រ-.ំ ២០២២ 

និងេលើកទិសេ9%រ,រ-.ំ២០២៣ របស់មន>ីរអភិវឌDEន៍ជនបទ 

េខតIស>ឹងែLតង 
 

េសចកIីេផIើម 

មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតសទឹងែរតង ជអងគភពទទួលបនទុកអនុវតតគេរមង និងសរមបសរមួល
សកមមភពរបស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទេនថន ក់េខតត និងថន ក់មូលដឋ ន និងជេសនធិកររបស់រកសួង
អភិវឌឍន៍ជនបទ កនុងករអនុវតតសកមមភពទងំឡយរសបេទនឹងយុទធសរសតចតុេកណរបស់រជរដឋ ភិ

បល។ កំណត់ទិសេដែផនករ និងសកមមភពននឲយរសបតមសភពករណ៍ និងតរមូវករជក់ែសដង
របស់េខតត សំេដេលីកកមពស់ករមិតជីវភពរស់េនរបស់របជពលរដឋឲយកន់ែតរបេសីរតមរយ:ករ
អភិវឌឍេសដឋកិចច សងគមកិចច រកសបននូវនិរនតរភពបរសិថ ន មនសមធម៌េយនឌ័រ និងករចូលរមួរបកប
េដយនិរនតរភពកនុងដំេណីរករអភិវឌឍន៍ សំេដរមួចំែណកករកត់បនថយភពរកីរកេនជនបទ។ កនុងឆន ំ

២០២២េនះ មនទីរបន និងកំពុងអនុវតតែផនករថវកិកមមវធីិ (Program  Budgeting) េដយមនដំេណីករ
េទេដយរលូន េទតមែផនករែដលបនេសនីេឡងី ជក់ែសតងមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតត បនអនុវតតចំ
េគលេដែដលបនដក់េចញេដយរកសួងេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ និងរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទកនុងន័យ
កំែណទរមង់ករេរបីរបស់ថវកិជតិឲយបនរតឹមរតូវ សុរកិតយ និងចំេគលេដកនុងករអភិវឌឍន៍តំបន់

ជនបទកនុងរបេទសកមពុជឲយមនភពរកីចេរមីនជលំដប់ េដីមបផីតល់ជធតុចូលកនុងករេឆលីយតបេទ
នឹងែផនករយុទធសរសតដំណក់កលទី៤របស់រជរដឋ ភិបលកមពុជ។  
I. សមិទ*ផលសេLមច#ន 

១.ករពរងឹងសថ ប័ន និងកសងសមតថភព 

ក. ករងររដឋបល និងបុគគលិក 

Ø មនមរនតីរជករសរុបចំនួន ២៦រូប  រសី ០៩រូប កនុងេនះមន៖ 
- របធនមនទីរ   ចំនួន ០១រូប  

- អនុរបធនមនទីរ   ចំនួន០៣រូប រសតី ០ រូប 
- របធនករយិល័យ  ចំនួន០៩រូប រសតី ០៤រូប 
- អនុរបធនករយិល័យ  ចំនួន០៤រូប  រសតី ០០រូប  
- មរនតី    ចំនួនៈ០៥រូប  រសីត ០២រូប 

- មរនតីកិចចសនយ    ចំនួ០២រូប ជរសត ី  
- ទទួលបនលិខិតចូល  ចំនួន៤០១ចបប់ 
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- េធវីលិខិតេចញ   ចំនួន៥៨២ចបប់ 
- បនេរៀបចំបញជ ីវតតមន  ចំនួន១២ែខ 

- បនេរៀបចំរបជំុរបចែំខ  ចំនួន១២ែខនិងរបជំុរបចរំតីមសទី១ឆមសទី១ 
- បនេរៀបចំេសៀវេភចូលចំនួន២កបល និងេសៀវេភេចញចំនួន៤កបល 
- បនេរៀបចំេសចកតីសេរមចសតីពី រេបៀបរបបករងរនិងករែបងែចកភរកិចចថន ក់ដឹកនំ
អងគភព អងគករេលខ រចនសមព័នធរគប់រគងរបស់មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតត ជូនរកសួង
អភិវឌឍន៍ជនបទ 

- បនេរៀបចំតរងែផនកររកបខណឌ មរនតីរជករ និងមរនតីរជករជប់កិចចសនយជូន
រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ 

- បនេរៀចចំសំេណីសំុេរគឿងឥសសរយិយសនិងេមដយករងរសរមប់ឆន ២ំ០២២ ជូន
មរនតីរជករចំនួន០៣រូប ជូនរកសួងអភិវឌឍជនបទ 

- បនេរៀបចំសំេណីសំុផតល់បញជ ីរយនមមរនតីរជករ ែដលេសនីសំុដំេឡងីឋននតរស័កតិនិង
ថន ក់តមករមិតសញញ បរត សរមប់ឆន ២ំ០២២ ចំនួន ០៣រូប ជូនរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ 

- បនេរៀបចំផតល់ជូននូវសថិតិមរនតីរជករនិងមរនតីជប់កិចចសនយជជនពិករភព ែដល 
កំពុងបេរមីករងរេនមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតសទឹងែរតង ចំនួន០៤រូប ជូនរកសួង

អភិវឌឍន៍ជនបទ 
- បនទទួលរបកសេផទររកបខណឌ មរនតីមកបំេរកីរងរេនមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតសទឹង
ែរតងចំនួន០២រូប រសតីចំនួន០១រូប 

- បនេរៀបចំសំុដំេឡងីថន ក់ជូនមរនតីរជករមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទចំនូន ១២រូប រសី ០៦រូប

ជូនរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ 
- បនេរៀបចំសំេណីសំុពិនិតយ សេរមចេលីករែតងតងំ ជូនមរនតីរជករសីុវលិកនុងរចនសមព័នធ 
មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតចំនួន ០៦រូប ជូនរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ និងរដឋបលសល
េខតត   

ខ.ករងរបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ និងអប់រផំសពវផសយ ដល់មរនតីរជករ 
Ø វគគបណតុ ះបណត លកនុងេខតត មនចំនួន២៣វគគ អនកចូលរមួ៤៣រូប រសតី៥រូប 

- សិកខ សល  មនៈ១៧វគគ 
- វគគបណតុ ះបណត ល  មនៈ០៦វគគ 

Ø វគគបណតុ ះបណត លេរកេខតត មន១៥វគគ អនកចូលរមួសរុប៣៥រូប រសតី០៥រូប 
- សិកខ សល  មនៈ០៨វគគ 
- វគគបណតុ ះបណត ល  មនៈ០៧វគគ 

Ø បណតុ ះបណត លេរករបេទស គម នសកមមភព 
គ.ករងរែផនករ 

- បនេរៀបចំេសៀវេភែផនករសកមមភព និងែផនករថវកិ ឆន ២ំ០២២ របស់មនទីរអភិវឌឍន៍
ជនបទេខតត 
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- បនេរៀបចំគេរមងសរមប់គរំទឃុ ំសងក ត់ កនុងែផនករសមហរណកមម ឆន ២ំ០២២ 
- បនេរៀបចំតមដនករអនុវតតគេរមងគរំទឃុ ំសងក ត់ កនុងែផនករសមហរណកមម 

- បនេរៀបចំរបយករណ៍បូកសរុបលទធផលករងររបចែំខ រតីមស ឆមសនិងឆន  ំ
- បនេរៀបចំបទអនតរគមន៍សរមប់េរតៀមករងរសននិបតបូកសរុបលទធផលករងរ ឆន  ំ២០២២ 
និងទិសេដែផនករឆន ២ំ០២៣។ 

ឃ.ករងរផគត់ផគង់ និងហរិញញវតថុ 

- បនេរៀបចំឯកសរេបីករបក់េបៀវតស១២ែខជូនមរនតីរជករ ជូនមរនតីជប់កិចចសនយ និងឯក

សរទូទត់រជជេទយយបុេររបទនទងំ៤ជំុ ឆន ២ំ០២២។ 
- បនេរៀបចំឯកសរេសនីសំុបេងកីតរជជេទយយបុេររបទនសរមប់ឆន ២ំ០២២។ 
- បនេរៀបចំសលកប័រតតមដនថវកិ ឆន ២ំ០២២។ 
- បនេរៀបចំឯកសរទូទត់សងរបក់ឧបតថមភបុណយចូលឆន រំបៃពណីជតិែខមរ និងបុណយភជុ ំបិណឌ  

ឆន ២ំ០២២។ 
- បនេបីករបក់រជជេទយយបុេររបទនពីជំុទីជំុទី១ ដល់ជំុទី៤ ឆន ២ំ០២២។ 
- បនេរៀបចំឯកសរសំុធនចំណយសរមប់កិចចរបជំុរបចែំខ រតីមស ឆមស ឆន ២ំ០២២ 
- បនេរៀបចំឯកសរសំុធនចំណយទិញសមភ រៈករយិល័យ សរមប់ឆន ២ំ០២២ 

- បនេរៀបចំសំេណីសំុធនចំណយទិញេរបងឥនធនៈ និងេរបងរអិំល េលីកទី១ និងេលីក២ 
ឆន ២ំ០២២។ 

- បនេរៀបចំសំេណីសំុធនចំណយជួសជុលម៉សីុនរតជក់ចំនួន១២េរគឿង សរមប់ឆន ំ
២០២២។ 

- បនេរៀបចំសំេណីសំុធនចំណយជួសជុលផលូវចំនួន០១ែខស របែវង ១២ ០០០ម  សរមប់
ឆន ២ំ០២២។ 

- បនេរៀបចំសំេណីសំុធនចំណយទិញេសបៀងសរមប់រដឋបល ឆន ២ំ០២២។ 
- បនេរៀបចំឯកសរទូទត់លទធកមមេរបងឥនធនៈ និងេរបងរអិំលេលីកទី១  ឆន ២ំ០២២។ 
- បនចូលរមួរបជំុេរៀបចំចុះបញជ ីសរេពីភណឌ រទពយសមបតតិរដឋឆន េំគលឆន ២ំ០១៩ កនុងរបព័នធ 

បេចចកវទិយ(SARMIS)េនមនទីរេសដឋកិចចនិងហរិញញវតថុេខតតសទឹងែរតងឆន ២ំ០២២។ 
- បនេរៀបចំឯកសរទូទត់របក់េបសកកមមពីៃថងទី១៥ ែខធនូ ឆន ២ំ០២១ ដល់ៃថងទី២៥ ែខវចិឆិក 
ឆន ២ំ០២២។ 

- បនេរៀបចំចុះបញជ ីសរេពីភណឌ រទពយសមបតតិរដឋឆន េំគលឆន ២ំ០១៩ ចូលកនុងរបព័នធបេចចក

វទិយ(SARMIS)។ 
- បនេរៀបចំឯកសរទូទត់សងៃថលេរបីរបស់អគគិសនីពីៃថងទី១៤ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២១ ដល់ៃថងទី
១៤ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២២។ 

- បនេរៀបចំឯកសរទូទត់សងៃថលេរបីរបស់ទូរសពទ និងអីុនធ័រែណតពី ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២១ 

ដល់ៃថងទី២០ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២២។ 
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- បនេរៀបចំឯកសរទូទត់សងៃថលេរបីរបស់ទឹកសអ តពីៃថងទី១១ែខតុលឆន ២ំ០២១ ដល់ៃថងទី
១៤ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២២។ 

- បនេរៀបចំឯកសរទូទត់លទធកមមេសបៀងសរមប់រដឋបល ឆន ២ំ០២២។ 
- បនេរៀបចំសំេណីសំុធនចំណយេលីករេរៀបចំពិធីបុណយចូលឆន រំបៃពណីជតិែខមរ ឆន ខំល 
ចតវ ស័ក ព.ស.២៥៦៦ គ.ស.២០២២។ 

- បនេរៀបចំឯកសរទូទត់ៃថលទិញេរបងឥនធនៈ និងេរបងរអិំលេលីកទី២ ឆន ២ំ០២២។ 
- បនេរៀបចំឯកសរទូទត់ៃថលទិញសមភ រៈករយិល័យ ឆន ២ំ០២២។ 

- បនេរៀបចំឯកសរទូទត់ៃថលេសវជួសជុលម៉សីុនរតជក់ ឆន ២ំ០២២។ 
- បនេរៀបចំសំេណីសំុធនចំណយេលីករេរៀបចំកិចចរបជំុសតីពីករបេងកីតគណៈកមម ធិករ
និងកររបរពឹតតេទរបស់គណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ(គ.អ.ភ)ឆន ២០២២។ 

- បនេរៀបចំឯកសរទូទត់ៃថលចំណយេលីករេរៀបចំពិធីបុណយចូលឆន រំបៃពណីជតិែខមរ ឆន ខំល 

ចតវ ស័ក ព.ស.២៥៦៦ គ.ស.២០២២។ 
- បនេរៀបចំសំេណីសំុទូទត់កិចចលទធកមមជួសជុលផលូវរកលលបយរកួសអចម៍ផក យចំនួន០១
ែខសរបែវង ១២ ០០០ែម៉រត សរមប់ឆន ២ំ០២២។ 

- បនេរៀបចំសំេណីសំុទូទត់សងករចំណយកិចចរបជំុសតីពីករបេងកីតគណៈកមម ធិករ និង

កររបរពឹតតេទរបស់គណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ(គ.អ.ភ) ឆន ២ំ០២២។ 
- បនេរៀបចំសំេណីសំុេគលករណ៍ចំណយេលីករេរៀបចំកិចចរបជំុសតីពីករេរបីរបស់ទឹក និង
បរេិភគទឹកេដយសុវតថិភព ចំនួន៥វគគ ឆន ២ំ០២២។ 

- បនេរៀបចំសំេណីសំុេគលករណ៍ចំណយេលីករេរៀបចំកិចចរបជំុផសពវផសយសតីពីសិទធិ និង

វបបធម៌របស់សហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចឆន ២ំ០២២និងបនទូទត់ឯកសររចួរល់  
- បនេរៀបចំសំេណីសំុេគលករណ៍ចំណយេលីករេរៀបចំពិធីបុណយកន់បិណឌ  និងភជុ ំបិណឌ  
ឆន ២ំ០២២និងបនទូទត់ឯកសររចួ។ 

- បនេរៀបចំសំេណីសំុទូទត់សងកិចចរបជំុផសពវផសយសតីពីករេរបីរបស់ទឹកនិងបរេិភគទឹក
េដយសុវតថិភពចំនួន០៥វគគ ឆន ២ំ០២២។ 

- បនេរៀបចំសំេណីសំុទូទត់របក់ឧបតថមភបុណយសព និងរបក់ឧបតថមភមួយេលីកជូនមរនតីរជ
ករែដលបនទទួលមរណភពចំនួន០១រូបសរមប់ឆន ២ំ០២២។ 

- បនេរៀបចំឯកសរសំេណីសំុបេងកីតរជជេទយយបុេររបទនសរមប់ឆន ២ំ០២៣។ 
- បនេរៀបចំឯកសរបង់ពនធេលីមេធយបយដឹកជញជូ ន(រថយនត)សរមប់ឆន ២ំ០២២។ 

- បនេរៀបចំេធវីែផនករលទធកមមសរមប់ឆន ២ំ០២៣។ 
- បនេរៀបចំឯកសរជរមះដី និងអគរែដលចុះសទួនជមួយសលេខតត។ 
- បនេរៀបចំឯកសរបិទបញជ ីេលីករងររគប់រគងរទពយសមបតតិរដឋឆន ២ំ០២២។ 
- បនេរៀបចំរបយករណ៍បចចុបបននភព និងវឌឍនភពមរនតីរជករ ពីែខមករ-កញញ  ឆន ២ំ០២២ 

ជូនរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ។ 
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- បនេរៀបចំកិចចបញជ ិករគណេនយយពីែខមករ-កញញ  ឆន ២ំ០២២ ជូនរតនគរេខតតសទឹងែរតង។ 
- បនេរៀបចំរបយករចំណយថន ក់ជតិពីែខមករ-កញញ  ឆន ២ំ០២២ ជូនមនទីរេសដឋកិចច និង

ហរិញញវតថុេខតត។ 
ង.ករងរសវនកមម និងអធិករកិចច 

- បនទទួលគណៈរបតិភូអធិករកិចចរកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដឋសភ-រពឹទធសភនិងអធិករ
កិចចចុះេធវីអធិករកិចចេលីករងររគប់រគងករអនុវតតតួនទី ភរកិចច កនុងករងរសត រ សងសង់ 
ជួសជុលែថទរំបព័នធផគត់ផគង់ទឹកសអ ត និងករងរសងសង់ជួសជុលែថទខួំប របច ំ និង

បនទ ន់ផលូវលំ ជនបទសរមប់ឆន ២ំ០២០ 
- បនទទួលគណៈរបតិភូសវនកមមជតិចុះេធវីសវនកមមេលីករអនុេលមតមចបប់ និង
បទបបញញ តតិសតីពីកររគប់រគងចំណូល ចំណយថវកិ និងកររគប់រគងរទពយសមបតតិរដឋសរមប់
ករយិបរេិចឆទ២០២១ និងឆន ពំក់ព័នធ។ 

- បនទទួលគណៈរបតិភូសវនកមមៃផទកនុងៃនរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ ចុះេធវីសវនកមមេលីកិចច
របតិបតតិកររបស់មនទីរ និងគេរមងរគប់រគងេរគះមហនតរយេនកមពុជនិងអសីុអេគនយ ៍
សរមប់ឆន ២ំ០២១។ 

- បនទទួលគណៈរបតិភូអធិករកិចចៃនរកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដឋសភរពឹទធសភ និង

អធិករកិចច ចុះេធវីអធិករកិចចេលីករអនុវតតតួនទីភរកិចចកររគប់រគងេសវសធរណៈករ
អនុវតតកិចចលទធកមមសធរណៈកនុងករយិបរេិចឆទ២០២១និងបណត ឆន ពំក់ព័នធ 

- បនទទួលគណៈរបតិភូអគគ ធិករៃនរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ ចុះេធវីអធិករកិចចេលីកររគប់
រគងរដឋបល-ហរិញញវតថុ និងកររគប់រគងរទពយសមបតតិរដឋ ករយិបរេិចឆទ២០២១ (េរបីរបស់

ថវកិកមមវធីិ)។ 
- បនទទួលគណៈរបតិភូអធិករកិចចៃនរកសួងេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុចុះេធវីអធិករកិចចហរិញញ
វតថុេលីករអនុវតតចំណូល-ចំណយថវកិរដឋ កររគប់រគងរទពយសមបតតិរដឋ និងកតពវកិចចរតូវ
បង់ចំណូលចូលថវកិរដឋកនុងករយិបរេិចឆទឆន ២ំ០២១ និងឆន ពំន់ព័នធ។ 

ច.ករងរេយនឌ័រ 

- អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួកនុងកិចចរបជំុសមញញរបស់ គ.ក.ស.ក េខតត េនសលរបជំុតូច
សលេខតតចំនួន៧េលីក។ 

- ៃថងទី២៨ ែខមីន ឆន ២ំ០២២ អនុរបធនមនទីរ ០១រូប បនចូលរមួចុះគរំទសកមមភព គ.ក.
ន.ក ឃុសំំអង រសុកថឡបរវ៉ិត់ និងៃថងទី ១៨ ែខមីន ឆន ២ំ០២២អនុរបធនមនទីរក៏បន

ចូលរមួចុះគរំទសកមមភព គ.ក.ន.ក ឃុែំរសសំបូរ រសុកេសៀមប៉ង េនសលរបជំុសល
ឃុែំរសសំបូរ 

-  ៃថងទី១១ ែខមីន ឆន ២ំ០២២ េលកអនុរបធនមនទីរបនចូលរមួកនុងពិធីអបអរសទរខួប
េលីកទី១១១ ទិវអនតរជតិនរ ី៨មីន  ឆន ២ំ០២២ េរកមរបធនបទ “ សមភពេយនឌ័រៃថង

េនះ េដីមបភីពនេពលអនគត” េនមនទីរកិចចករនរេីខតត។  
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២.ករងរអភិវឌឍេហដឋ រចនសមព័នធរូបវនត និងគមនគមន៍៖ 

- បនែថទផំលូវលកខណៈខួបចំនួន ១ែខស របែវងសរុប ១០ ១០០ែម៉រត ទទឹងខនងេលី ៦ែម៉រត 

រកលលបយរកួសអចម៍ផក យ សងសង់លូមូលេទល មុខកត់ ០,៨ែម៉រត របែវង ៨ែម៉រត 
ចំនួន ២កែនលង, លូមូលេទល មុខកត់ ១ែម៉រត របែវង ៨ែម៉រត ចំនួន ១កែនលង និងលូមូល
េភល ះមុខកត់ ១ែម៉រត របែវង ១០ែម៉រត ចំនួន ១កែនលង ចប់ពីភូមិថឡបរវ៉ិត់ រហូតដល់ភូមិ
វលខសច់ ឃុថំឡបរវ៉ិត់ រសុកថឡបរវ៉ិត់ េខតតសទឹងែរតង រចួរល ១០០% ។ 

- បនែថទផំលូវលកខណៈរបចចំំនួន ២ែខស របែវងសរុប ៩៧ ៦០០ែម៉រត៖ 

• ែខសទី១ រចួរល់ ១០០% េសមីនឹងរបែវង ៦០ ០០០ែម៉រត ទទឹងខនងេលី ៦ែម៉រត រកល
លបយរកួសអចម៍ផក យសថិតេនកនុងឃុថំមែកវរសុកេសៀមប៉ង េខតតសទឹងែរតង។ 

• ែខសទី២ រចួរល់ ១០០% េសមីនឹងរបែវង ៣៧ ៦០០ែម៉រត ទទឹងខនងេលី ៦ែម៉រត រកល
លបយរកួសអចម៍ផក យ ចប់ពីផលូវជតិេលខ៩សថតិេនកនុងឃុែំរសឬសសរីហូតដល់ភូមិ

អនលង់ៃរជ ឃុអំនលង់ៃរជ រសុកថឡបរវ៉ិត់ េខតតសទឹងែរតង។  
- បនជួសជុលលូអនតរគមន៍បនទ ន់ចំនួន ៨ កែនលង សថិតេនភូមិែរសឬសស ីឃុែំរសឬសស ីរសុក
ថឡបរវ៉ិត់៖ 
• លូមូលទល មុខកត់ ០,៨ែម៉រត របែវង ៨ែម៉រតចំនួន ៦កែនលង  

• លូមូលេភល ះមុខកត់ ០,៨ែម៉រត របែវង ៨ែម៉រត ចំនួន ១កែនលង  
• លូមូលេភល ះ មុខកត់ ១ែម៉រត របែវង ៨ែម៉រតចំនួន ១កែនលង  

- បនចូលរមួកប់រគប់េតន តតមសងខងផលូវរពំែដនកមពុជ-ឡវ ចំនួន ៣០ ០០០រគប់ ។ 
- បនចុះរប់យនយនតេនតមដងផលូវ ចំនួន ០៧ែខស គឺ ៖ 

• កនុងរសុកេសៀមបូក ចំនួន ០៣ែខស 
• កនុងរសុកបុរអូីរសវ យែសនជ័យ ចំនួន ០១ែខស 
• កនុងរសុកថឡបរវ៉ិត់ ចំនួន ០៣ែខស 

- បនេធវីបចចុបបននភពផលូវជនបទ ចំនួន ៤៧ែខស របែវងសរុប ៧៨០ ៧០០ែម៉រត៖  
• កនុងរសុកេសៀមប៉ង ចំនួន ១១ែខស របែវងសរុប ២៩៩ ៨០០ែម៉រត 

• កនុងរសុកបុរអូីរសវ យែសនជ័យ ចំនួន ៦ែខស របែវងសរុប ៦៣ ៦០០ែម៉រត 
• កនុងរសុកេសៀមបូក ចំនួន ១១ែខស របែវងសរុប ១៤៤ ៦០០ែម៉រត 
• កនុងរសុកថឡបរវ៉ិត់ ចំនួន ៨ែខស របែវងសរុប ១៣៦ ០០០ែម៉រត 
• កនុងរសុកេសសន ចំនួន ៩ែខស របែវងសរុប ១២១ ២០០ែម៉រត 

• កនុងរកុងសទឹងែរតង ចំនួន ២ែខស របែវងសរុប ១៥ ៥០០ែម៉រត 
- បនរសង់ទិននន័យផលូវថមី ចំនួន ៥ែខស របែវងសរុប ៣៧ ៥០០ែម៉រត ៖ 

• កនុងរសុកេសសន ចំនួន ០១ែខស របែវងសរុប ១២ ០០០ែម៉រត ។ 
• កនុងរសុកេសៀមប៉ង ចំនួន ០២ែខស របែវងសរុប ៥ ៣៥០ែម៉រត ។ 

• កនុងរសុកេសៀមបូក ចំនួន ០១ែខស របែវងសរុប ៧ ៩៥០ែម៉រត ។ 
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• កនុងរសុកបុរអូីរសវ យែសនជ័យ ចំនួន ០១ែខស របែវងសរុប ១២ ២០០ ែម៉រត ។ 
- បនជូនរកុមករងររតួតពិនិតយ តមដន និងវយតៃមលេលីផលប៉ះពល់ៃនករខូចខតេហ

ដឋ រចនសមព័នធជនបទ េដយសរេរគះមហនតរយ េលីែខសផលូវចំនួន ៣ែខស៖ 
• ផលូវចប់ពីចំណុចវរអីគគិសនីេសសនតេរកម២ រហូតដល់ភូមិរកឡពុះ ឃុតំឡត រសុក
េសសន របែវងសរុប ៤៣ ០០០ម ។ 

• ផលូវចប់ភូមិេសៀមប៉ង ឃុេំសកុង រហូតដល់ភូមិកញច ញទឹក ឃុែំរសសំបូរ រសុកេសៀម
ប៉ងរបែវងសរុប ២០ ៤០០ម ។ 

• ផលូវចប់ពីភូមិអូរែរតល រហូតដល់ភូមិកងំេកង ក ឃុកំងំចម រសុកថឡបរវ៉ិត់ របែវង
សរុប២៦ ៩០០ម ។ 

៣.ករងរែកលមអលកខខណឌ ៃនកររស់េនរបស់សហគមន៍ជនបទ 

ក.ករងរសងសង់អណតូ ងទឹក របភពទឹក និងេហដឋ រចនសមព័នធទឹកសអ តជនបទចរមុះ 

- បនចុះពិនិតយនិងវយតៃមលសំណង់ទឹកសអ ត (អណដូ ងសនប់) ែដលសងសង់ជូនរគួសរទ័ព
េនតមផលូវែខសរកវ៉ត់រពំែដនកមពុជ-ឡវ ជមួយរកុមករងរបេចចកេទសនយកដឋ នផគត់ផគង់
ទឹក។ 

- ចុះជួសជុលអណដូ ងអរហវេីដវបនចំនួនពីរអណដូ ងែដលមនទីតងំេនភូមិរុន ឃុចំំករេលី 

រសុកថឡបរវ៉ិត់។ 
- បនសងសង់អណដូ ងសនប់អរហវេីដវបនចំនួន៣២អណដូ ង  
- េនតមផលូវែខសរកវ៉ត់រពំែដនកមពុជ-ឡវ េនចំណុចអូរគក់ កនុងភូមិសរសដឃុំថមែកវ រសុក
េសៀមប៉ង(ចេនល ះបេងគ លរពំែដនេលខ៧៧-៧៨)ចំនួន២០អណដូ ង ។ 

- េនចំណុចែរសចំប៉-សវ យធំ កនុងភូមិសរសដឃុែំរសសំបូរ និងឃុែំរពកមស រសុកេសៀមប៉ង
(ចេនល ះបេងគ លរពំែដនេលខ ៣៤~៤០) ចំនួន១២អណដូ ង។ 

- ចុះផសពវផសយពីករេរបីរបស់ករទុកដក់ទឹកនិងបរេិភគទឹកេដយសុវតថិភពចំនួន៥វគគ៖ 
• ភូមិរុន ឃុចំំករេលី  រសុកថឡបរវ៉ិត់ែដលមនអនកចូលរមួ ៣៧ រសី១៧នក់ 
• ភូមិអូររចឡង់ ឃុអូំររមះ រសុកេសៀមបូកែដលមនអនកចូលរមួ ៣៦ រសី២២នក់ 

• ភូមិវលេពធª ឃុអំនលង់េភ រសុកថឡបរវ៉ិត់ែដលមនអនកចូលរមួ៣៥ រសី១៩នក់    
• ភូមិញ៉ងសំុ៊ ឃុថំមែកវ  រសុកេសៀមប៉ងែដលមនអនកចូលរមួ ៣០ រសី១០នក់ 
• ភូមិសំេរង ឃុែំរសសំបូរ រសុកេសៀមប៉ងែដលមនអនកចូលរមួសរុប ៣៧ រសី១៧នក់  

- ចុះជូនរកុមករងរនយកដឋ នផគត់ផគង់ទឹកវយតៃមលគុណភពអណដូ ងសនប់អរហវេីដវ េនផទះ

រគួសរកងទ័ព តមផលូវែខសរកវ៉ត់រពំែដនកមពុជ-ឡវ កនុងចំណុចែរសចំប៉ សវ យធំ។ 
- ចុះជួសជុលអណដូ ងអរហវេីដវបនចំនួនពីរអណដូ ង ែដលមនទីតងំេនភូមិរុនឃុចំំករេលី
រសុកថឡបរវ៉ិត់។ 
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- ចុះកំណត់ទីតងំករងរសងសង់អណដូ ងសនប់ និងរតួតពិនិតយករងរខួងអណដូ ងសនប់េនផទះ
រគួសរកងទ័ពតមបេណដ យែខសរកវ៉ត់រពំែដនកមពុជ-ឡវ ចំណុចអូរគក់ចេនល ះបេងគ លរពំ

ែដនេលខ៧៧-៧៨កនុងភូមិសរសតភូមិញ៉ងសំុ ឃុថំមែកវ រសុកេសៀមប៉ង។ 
ខ.ករងរអនម័យជនបទ 

- បនេរៀបចំកិចចរបជំុថន ក់ឃុសំតីពីករជំរុញករអនុវតតករសងសង់បងគន់អនម័យរគួសរចំនួន 
១២ ឃុ ំរមួមន ឃុ ំែរសឬសស ីចំករេលី សំអង ឃុអំនលង់ៃរជឃុ ំេកះសំពយ ែរសរកសងំ 
អូររមះ ឃុអូំរឬសសកីណត ល,ឃុេំកះរសឡយ េកះរពះ េសៀមបូក និងឃុកំងំចម ែដល

មនសមសភពអនកចូលរមួចំនួន១២១នក់ រសតីចំនួន ៣៨នក់ ។  
- បនេរៀបចំរបរពវទិវជតិេលីកកមពស់អនម័យជនបទ១៣វចិឆិក ចំនួន ១ទីតងំ េនភូមិ ថ
ឡបរវ៉ិត់ ឃុថំឡបរវ៉ិត់ រសុកថឡបរវ៉ិត់ មនអនកូលរមួសរុប ១៨៧នក់ រសតី ចំនួន 
១០២នក់។ 

- បនេរៀបចំរបរពវទិវជតិលងសមអ តៃដជមួយ និងសបូ៊ ចំនួន០១ទីតងំ េនភូមិែរសរកសងំ 
រសុកេសៀមបូក មនអនកចូលរមួចំនួន១៩៨ នក់ រសតី ចំនួន ១២៧ នក់។ 

- បនចូលរមួសហករ សិកសទីផសរបងគន់អនម័យ និងទឹកសអ ត កនុងរសុក ថឡបរវ៉ិត់ និង
រសុកេសៀមបូក ជមួយរកុមករងរ អងគករ IDE និង អងគករ UNICEF។ 

៤.ពិពិធកមមសកមមភពេសដឋកិចចជនបទ 

ក.ករងរេលីកកមពស់កំេណីនេសដឋកិចចរគួសរេនជនបទ  

- ករយិល័យអភិវឌឍន៍េសដឋកិចចជនបទ បនអនុវតតករងរកនុងរកបខ័ណឌ គេរមង 
- ឥណទនជនបទ និងទទួលបនលទធផលដូចខងេរកម៖ 

- បនចុះរបមូលកររបក់និងរបក់េដីមបង់រេំលះពីសមជិករកុមឥណទន ពីភូមិទងំ ០៣ 
កនុង ៤ រកុម សមជិកសរុប ១៨ នក់ រសី ១៥ នក់ សរុប០៣ ភូមិ កំពង់ប៉ង ឃុកំងំចម 
ភូមិពងទឹក ឃុអូំរៃរ និងភូមិឆវ ងំ ឃុសំំអង រសុកថឡបរវ៉ិត់ សច់របក់ែដលទទួលបន
សរុបចំនួន 6,694,000៛ កនុងេនះរបក់េដីម 5,800,000 ៛និង កររបក់ 944,000៛។ 

ខ.ករងរអភិវឌឍ និងអភិរកសជនជតិេដីមភគតិច 

- បនចុះរបជំុផសពវផសយសតីពីករផតល់រសះរគួសររបស់គេរមងអភិវឌឍន៍សហគមន៍ចំរុះ 
- បនចុះផតល់ និងជីករសះតមរគួសរសមរគ័ចិតត ចំនួន៤រគួសរ មនទំហ ំ(៥ម×៦ម×២,៥ម)។ 
- បនចុះេធវីកិចចសនយជីករសះតមរគួសរសម័រគចិតត ចំនួន១០រគួសរ ែដលមនទំហទំទឹង ៥
ែម៉រត បេណត យ៦ែម៉រត ជេរម២,៥ែម៉រត (៥ម×៦ម×២,៥ម)។ 

- បនចុះេធវីបចចុបបននភពគណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិេឡងីវញិ និងបនេចញេសចកតីសេរមច 
សតីពីករបេងកីតកររបរពឹតតេទរបស់គណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិចំនួន០៥ភូមិ មនភូមិបន
បុ៊ង ភលុក េសៀមបូក អូររចឡង់ និងភូមិទេនសង។ 

- ចុះេទសរមបសរមួលរកុមគណៈកមមករេដីមបេីរៀបចំលិខិតទទួលសគ ល់អតតសញញ ណ រកុម

ជនជតិ េដីមភគតិចចំនួនពីរភូមិ េនឃុអំនលង់េភ រសុកថឡបរវ៉ិត់ែដលកនុងេនះរបធន
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គណៈកមមករសហគមន៍ សមជិក និងតំណងអជញ ធរឃុ ំ ភូមិបនចូលរមួពិនិតយេទេលី
បញជ ីេឈម ះរគួសរបនសំុចូលជសមជិកចំនួនសរុប៣៧៣រគួសរ មនសមជិកចំនួន

១៤៧៧នក់ រសតីចំនួន៧៤១នក់។ 
- ចុះជួបរបជំុជមួយគណះកមមកររកុមជនជតិេដីមភគតិច និងរបធនរកុមរបឹកសឃុេំដីមបី
របគល់ទទួលលិខិតរបកសទទួលសគ ល់អតតសញញ ណរកុមជនជតិេដីមភគតិច ចំនួនពីរ
ភូមិេនឃុអំនលង់ៃរជ និងឃុអំនលង់េភ រសុកថឡបរវ៉ិត់ែដលមនសមសភពចូលរមួសរុប
ចំនួន១៣នក់រសតី០៤នក់។ 

- បនជួបរបជំុឆលងសំេណីរេសនីសំុទទួលសគ ល់អតតសញញ ណ រកុមជនជតិេដីមភគតិចកួយ
ចំនួន០២ភូមិ មនភូមិសពង់ និងភូមិផអ វ េនសលឃុអំនលង់េភ រសុកថឡបរវ៉ិត់ មនករ
ចូលរមួពីអជញ ធរឃុ ំភូមិ និងរបជពលរដឋចំនួន០៧នក់ រសតី០២នក់។ 

- បនពិនិតយនិងទទួលសគ ល់េដយរបធនរកុមរបឹកសឃុអំនលង់េភ អភិបលរសុកថឡបរវ៉ិត់

និងេលកអភិបលេខតតសទឹងែរតង រពមទងំបនដក់ពកយសំុទទួលសគ ល់អតដសញញ ណជន
ជតិេដីមភគតិចកួយ ចំនួន២ភូមិ ភូមិសពង់ និងភូមិផអ វ េទនយកដឋ នែដលមនេឈម ះ
រគួសរបនសំុចូលជសមជិកចំនួន៣៧៣រគួសរ សមជិកចំនួន១.៤៧៧នក់ រសតីចំនួន
៧៤១នក់។ 

- បនចុះផសពវផសយេសចកតីរបកសរបស់អងគករសហរបជជតិសតីពី សិទធិជនជតិេដីម ចុះផសពវ
ផសយេសចកតីរបកសរបស់អងគករសហរបជជតិសតីពី សិទធិជនជតិេដីមភគតិចចំនួន០៦
ភូមិ កនុងរសុកចំនួនពីរ៖ េនភូមិអនលង់េភ ភូមិទល់ ភូមិវលេពធª ភូមិផអ វ  សថិតកនុងរសុកថ
ឡបរវ៉ិត់ និងភូមិកបលរមសថមី ភូមិែរសរសណុកសថិតេនកនុងរសុកេសសនែដលមនរកុម

ជនជតិេដីមភគតិច និងអជញ ធរភូមិឃុចូំលរមួសរុបចំនួន២១៦ នក់រសតី១៥០ នក់។ 
- បនចុះរបជំុរបកសសវ័យអតតសញញ ណជនជតិេដីមភគតិចកួយចំនួន០២ភូមិ េនឃុអំនលង់
េភ រសុកថឡបរវ៉ិត់ មនករចូលរមួពីអជញ ធរឃុ ំភូមិនិងរបជពលរដឋចំនួន ៥៥នក់ រសតី 
៣៤នក់។ 

គ.សមិទធិផលៃនករអនុវតតគេរមង និងកមមវធីិសហរបតិបតតិករ 

Ø គេរមងគរំទនិរនតរភពេហដឋ រចនសមព័នធជនបទ េដីមបទីីផសរកសិករ និងពនិជជូបនីយកមម

កសិកមម (SAAMBAT) 

- បនេរៀបចំកិចចរបជំុ ពហុភគីពក់ព័នធ (MSP) េដីមបេីរជីសេរសីតំបន់បូ៉លេសដឋកិចច ដំណក់
កលទី១ រចួរល់ េដយសេរមចេរជីសយក បូ៉លេសដឋកិចចេសៀមបូក។ 

- បនេរៀបចំកិចចរបជំុ ពហុភគីពក់ព័នធ (MSP) េដីមបេីរជីសេរសីតំបន់បូ៉លេសដឋកិចច ដំណក់
កលទី២ រចួរល់ េដយសេរមចេរជីសយក បូ៉លេសដឋកិចចបុរអូីរសវ យែសនជ័យ។  

- បនចូលរមួវគគបណតុ ះបណត លសតីពី ករតមដនរតួតពិនិតយ និងវយតៃមល វធីិសរសតអភិរកម
េយនឌ័រ និងសុវតថិភពបរសិថ ន-សងគម េនសណឋ គរ និងេភជនីយដឋ នភនំរបុស េខតតកំពង់ចម។ 
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- បនចូលរមួសិកខ សលសតីពីេគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិច និងេគលករណ៍ែណនំ
សតីពីកររបឆងំនឹងករេបៀតេបៀនេកងរបវញ័ញ កររេំលភបំពនផលូវេភទសរមប់ករអនុវតត 

គេរមងែដលគរំទេដយមូលនិធិអនតរជតិេដីមបីអភិវឌឍន៍វវស័ិយកសិកមម (IFAD) េន
សណឋ គរអងគរប៉រ៉ឌី េខតតេសៀមរប។ 

- បនចូលរមួរបជំុសតីពីវឌឍនភពករងរសរមប់ឆមសទី១ ទិសេដករងរសរមប់ឆមទី២ 
និងបញហ របឈមននេនេពលអនុវតតគេរមង តមរបព័នធអនឡញ Zoom Meeting។ 

- បនចូលរមួេរៀបចំកិចចរបជំុសិកខ សលពិេរគះេយបល់ជមួយពហុភគីពក់ព័នធ សដីពីករ

ចូលរមួរបស់សហគមន៍កនុងករអនុវតតគេរមង េនកនុងតំបន់បូ៉លេសដឋកិចចរសុកេសៀមបូក
ែដលេធវីេឡងីេនសលរសុកេសៀមបូក សថិតេនកនុងភូមិេកះសំពយ ឃុេំកះសំពយរសុក
េសៀមបូក។ 

- បនចូលរួមជមួយរកុមករងរថន ក់ជតិ ចុះេធវីTopo Survey េលីែខសផលូ វបូ៉លេសដឋកិចច 

េសៀមបូក ែដលមនរបែវងសរុប ១៦ ៤០០ែម៉រត ចប់ពីភូមិដំរផុីង ឃុេំកះសំពយ រហូត 
ដល់ភូមិតបូងខល  ឃុអូំររមះ រសុកេសៀមបូក ។ 

- បនចូលរមួជមួយរកុមករងរថន ក់ចុះេធវីេតសតេលីសំណក់ដីលបយរកួសអចម៍ផក យ ។ 
Ø គេរមងពិពិធកមមវស័ិយកសិកមមកមពុជ (CASDP) 

- បនចូលរមួរបជំុជមួយសហគមន៍ េដីមបរីបមូលព័ត៌មនេរៀបចំរកមរបតិបតតិបរសិថ ន (ECOP) 
ដក់ជូនធនគរពិភពេលក េលករតួតពិនិតយ និងផតល់អនុសរសតន៍សរមប់ករអនុវតតេន
ភូមិអនលង់សវ យ រហូតដល់ភូមិរកឡពស ឃុរំពះរកិំល រសុកបុរអូីរសវ យែសនជ័យ  

- បនជូនរកុមវសិវករគេរមងចុះវ៉ស់សទង់ (Topo Survey) ផលូវចំនួន ១ែខស របែវងសរបុ៧ ០០០ម៉ 

ចប់ពីភូមិអនលង់សវ យ រហូតដល់ភូមិរកឡពស ឃុរំពះរកិំល រសុកបុរអូីរសវ យែសនជ័យ។ 
- បនចូលរមួរបជំុពីវឌឍនភពករងរគេរមង តមរបព័នធអនឡញ Zoom Meeting។ 
- បនចូលរួមអមដំេណីររកុមករងរអនតររកសួង និងរបតិភូធនគរពិភពេលក បនចុះ 
ទសសនកិចច និងរតួតពិនិតយករអនុវតតករងរពក់កណត លគេរមង េនទីតងំសហគមន៍ រពះ
រកិំល សថិតេនកនុងភូមិរកឡពស ឃុរំពះរកិំល រសុកបុរអូីរសវ យែសនជ័យ។ 

- បនចូលរមួកនុងពិធី ចុះកិចចរពមេរពៀងហរិញញបបទនឥតសំណងបំេពញបែនថមទុនវនិិេយគ
ជមួយសហគមន៍កសិកមមរពះរកិំល េនឃុរំពះរកិំល រសុកបុរអូីរសវ យែសនជ័យ។ 

- បនចូលរមួកនុងពិធី ចុះកិចចរពមេរពៀងហរិញញបបទនឥតសំណងបំេពញបែនថមទុនវនិិេយគ
ជមួយសហគមន៍កសិកមមអំុ៊ឃួងរុងេរឿង េនឃុែំរសរកសងំ រសុកេសៀមបូក។ 

- បនចូលរមួសិកខ សលបណតុ ះបណត លថន ក់ជតិសតីពី ករអនុវតតឧបករណ៍គពំរបរសិថ ន 
និងសងគម េនរជធនីភនំេពញ។ 

Ø គេរមងសច់របក់ពលកមម សរមប់អភិវឌឍន៍េហដឋ រចនសមព័នធជនបទ និងគរំទកសិរ 

- បនចូលរមួរបជំុពិភកសករងរគេរមងសច់របក់ពលកមម សរមប់អភិវឌឍន៍េហដឋ រចនស

មព័នធជនបទ និងករគរំទកសិករ េនទីសតីកររកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ រជធនីភនំេពញ។ 
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- បនជួសជុលផលូវគេរមងរកលដីស របែវងសរុប ១៦ ៦០០ែម៉រត ៖ 
• កនុងភូមិសម េកះ ឃុេំកះរសឡយ រសុកេសៀមបូក របែវងសរុប ៤ ២០០ែម៉រតទទឹងខនង

េលី ៦ែម៉រត។ 
• កនុងភូមិសវ យេរៀង ឃុតំឡត រសុកេសសន របែវងសរុប ៣ ៧០០ែម៉រត ទទឹងខនងេលី 
៦ែម៉រត។ 

• កនុងភូមិកងំចម ឃុកំងំចម រសុកថឡបរវ៉ិត់ របែវងសរុប ៣ ៩០០ែម៉រត ទទឹងខនង
េលី ៦ែម៉រត។ 

• កនុងភូមិរុន ឃុចំំករេលី រសុកថឡបរវ៉ិត់ របែវងសរុប ១ ២០០ែម៉រតទទឹងខនងេលី ៦ែម៉រត។ 
• កនុងភូមិេសសន ឃុកំំភុន រសុកេសសន របែវងសរុប ៣ ៦០០ែម៉រតទទឹងខនងេលី ៦ែម៉រត។ 

- បនជូនរកុមករងរៃនអងគភពអនុវតតគេរមងថន ក់ជតិ ចុះរតួតពិនិតយ និងវយតៃមលបញច ប់
គេរមងផលូវរកលរកួសរកហមរបែវងសរុប៥០២០០ែម៉រតទទឹងខនងេលី៥,៥ែម៉រត សថិតេន

កនុង ៖ 
• ភូមិឆវ ងំ ឃុសំំអង រសុកថឡបរវ៉ិត់ របែវងសរុប ៣ ៩០០ែម៉រត  
• ភូមិវលខសច់ ឃុថំឡបរវ៉ិត់ រសុកថឡបរវ៉ិត់ របែវងសរុប ៣ ៤០០ែម៉រត  
• ភូមិភលុក ឃុភំលុក រសុកេសសន របែវងសរុប ៣ ០០០ែម៉រត  

• ភូមិសមឃួយ ឃុសំមឃួយ រសុកេសសន របែវងសរុប ៣ ០០០ែម៉រត  
• ភូមិកណត ល ឃុរំពះរកិំល រសុកបុរអូីរសវ យែសនជ័យ របែវងសរុប ៦ ០០០ែម៉រត  
• ភូមិហងខូសួន សងក ត់សមគគី រកុងសទឹងែរតង របែវងសរុប ១ ៤០០ែម៉រត  
• ភូមិហងខូបន សងក ត់សមគគី រកុងសទឹងែរតង របែវងសរុប ៤ ០០០ែម៉រត  

• ភូមិចនទុះ ឃុេំសកុង រសុកេសៀមប៉ង របែវងសរុប ១៤ ០០០ែម៉រត  
• ភូមិបនបុ៊ង ឃុភំលុក រសុកេសសន របែវងសរុប ៧ ០០០ែម៉រត  
• ភូមិអូររុន ឃុអូំរសវ យ រសុកបុរអូីរសវ យែសនជ័យ របែវងសរុប ៤ ៥០០ម៉ 

- បនជូនរកុមករងរៃនអងគភពអនុវតតគេរមងថន ក់ជតិ ចុះរតួតពិនិតយ និងវយតៃមលបញច ប់ 
សុពលភពេលីករងរគេរមងរកលរកួសរកហមចំនួន២២កិចចសនយ របែវងសរុប៦៣ ៥០០

ម៉.៖ 
• ២កិចចសនយ សថិតេនកនុងភូមិអូរឬសសកីណត ល ឃុអូំរឬសសកីណត ល រសុកេសៀមបូក 
របែវងសរុប ៤ ៩០០ែម៉រត 

• ៤កិចចសនយសថិតេនកនុងភូមិកំភុន ឃុកំំភុន រសុកេសសនរបែវងសរុប១២ ២០ែម៉រត 

• ២កិចចសនយ សថិតេនកនុងភូមិអនលង់សវ យ ឃុំរពះរកិំល រសុកបុរអូីរសវ យែសនជ័យ 
របែវងសរុប ៦ ៤០០ែម៉រត 

• ២កិចចសនយ សថិតេនកនុងភូមិខផំន់ សងក ត់សមគគី រកុងសទឹងែរតង របែវងសរុប ៣ ៨៥០ែម៉រត  
• ៣កិចចសនយ សថិតេនកនុងភូមិអូររុន ឃុអូំរសវ យ រសុកបុរអូីរសវ យែសនជ័យ របែវងសរុប 

៧ ៧០០ែម៉រត 
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• ២កិចចសនយ សថិតេនកនុងភូមិតបូងខល ,អូររមះ,អូររចឡង់ ឃុំអូររមះ រសុកេសៀមបូក 
របែវងសរុប ៧ ៩៥០ែម៉រត 

• ១កិចចសនយ សថិតេនកនុងភូមិវលខសច់ ឃុថំឡបរវ៉ិត់ រសុថឡបរវ៉ិត់របែវងសរុប១ 
៤០០ែម៉រត 

• ២កិចចសនយ សថិតេនកនុងភូមិពមខិះ ឃុំែរសសំបូរ រសុកេសៀមប៉ង របែវងសរុប ៧ 
៥៥០ែម៉រត 

• ១កិចចសនយ សថិតេនកនុងភូមិែរសឬសស ី ឃុែំរសសំបូរ រសុកេសៀមប៉ង របែវងសរុប២ 

៥៥០ែម៉រត 
• ១កិចចសនយ សថិតេនកនុងភូមិេកះខនឌិន,ថមី,ហងខូសួន សងក ត់សមគគី រកុងសទងឹែរតង 
របែវងសរុប ២ ៦០០ែម៉រត 

• ២កិចចសនយ សថិតេនកនុងភូមិកណត ល ឃុរំពះរកិំល រសុកបុរអូីរសវ យែសនជ័យរបែវង

សរុប ៦ ៤០០ែម៉រត 
- បនជូនរកុមករងរៃនអងគភពអនុវតតគេរមងថន ក់ជតិចុះរតួតពិនិតយនិងវយតមលបញច ប់ 
គេរមងសងសង់បងគន់អនម័យសធរណៈចំនួន២កិចចសនយចំនួន១១បងគន់ សថិតេន៖ 
• សលបឋមសិកសែរសឬសស ីចំនួន ១បងគន់ 

• សលបឋមសិកសវលសខសច់ ចំនួន ១បងគន់ 
• សលអនុវទិយល័យទួលមសអូរៃរ ចំនួន ១បងគន់ 
• សលបឋមសិកសអូរៃរ ចំនួន ១បងគន់ 
• សលអនុវទិយល័យកងំចម ចំនួន ១បងគន់ 

• សលបឋមសិកសកងំចម ចំនួន ១បងគន់ 
• បុ៉សតªសុខភពកងំចម ចំនួន ១បងគន់ 
• សលបឋមសិកសតបូងខល  ចំនួន ១បងគន់ 
• សលបឋមសិកសទួលរពលន ចំនួន ១បងគន់ 
• សលបឋមសិកសបនមួង ចំនួន ១បងគន់ 

• សលបឋមសិកសលុន ចំនួន ១បងគន់ 
- បនចូលរមួកនុងកិចចរបជំុសតីពី វឌឍនភពករងរគេរមងសច់របក់ពលកមមសរមប់អភិវឌឍន៍
េហដឋ រចនសមព័នធជនបទ និងករគរំទកសិករ ឆន ២ំ០២០-២០២២ េនទីសតីកររកសួង
អភិវឌឍន៍ជនបទ រជធនីភនំេពញ ។ 

Ø គេរមងែកលមអបណត ញតភជ ប់ជនបទេនភគឦសន (RRNDP) 

- បនចូលរមួរបជំុពិភកសករងរ របស់គេរមងែកលមអបណត ញតភជ ប់ជនបទេនភគឦសន 
តមរបព័នធ Online Zoom meeting ។ 

- បនចូលរមួកិចចរបជំុករេធវីបទបងហ ញសតីពីពរងងលទធផលសិកសគេរមងផលូវ របស់រកុមទី

របឹកសបេចចកេទសគេរមង តមរបព័នធអនឡញ Zoom Meeting។ 



13 
 

- បនជូនរកុមករងរថន ក់ជតិចុះរតួតពិនិតយេលីែខសផលូវរបស់គេរមងចំនួន ០៣ែខស៖ 
• ែខសទី១ ចប់ពីភូមិែរសឬសស ីឃុែំរសឬសស ីរហូតដល់ភូមិអនលង់ៃរជ ឃុអំនលង់ៃរជ 

 រសុកថឡបរវ៉ិត់ របែវងសរុប ៤៨ ៩០០ម៉.។ 
• ែខសទី២ ចប់ពីភូមិថឡបរវ៉ិត់ រហូតដល់ភូមិវលខសច់ ឃុថំឡបរវ៉ិត់ រសុកថឡបរវ៉ិត់
របែវងសរុប ៩ ០០០ម៉។ 

• ែខសទី៣សថិតភូមិែរសរកសងំឃុែំរសរកសងំ រសុកេសៀមបូករបែវងសរុប១៥ ៩០០ម៉។ 
Ø ករងរគេរមងកមមវធីិអភិវឌឍន៍េគលនេយបយកនុងករជួសជុល និងែថទរំបព័នធផគត់ផគង់

ទឹកសអ ត និងអនម័យជនបទ របកបេដយនិរនតភព (ថវកិគរំទ) 

- ជួសជុលអណដូ ងសនប់អរហវេីដវបនចំនួន៨៤អណដូ ង េនកនុងរសុកេសសន រសុកេសៀមបូក 
និងរសុកថឡបរវ៉ិត់ ។ 

- ចុះយកសំណកទឹកបនចំនួន១១២អណដូ ង េនរសុកេសសន រសុកេសៀមបូក និងរសុកថ

ឡបរវ៉ិត់ េខតតសទឹងែរតង ។ 
Ø គេរមងករងរឥណទន 

- គេរមងរគប់ឥណទនជនបទ៖ ចុះតមដនករេរបីរបស់ឥណទនរបស់សមជិករកុម
ឥណទនចំនួន១០ដង េដីមទុនសរុបមន ចំនួន 23,360,700៛ សច់របក់កនុងៃដេបឡករ

មនចំនួន ចំនួន 9,060,700៛សច់របក់កនុងៃដអតិថិជនមនចំនួន 14,300,000៛ សច់
របក់រកបនមនចំនួន 8,118,700 ៛។ 

- គេរមងឥណទនមរនតីរជករ៖ មរនតីរជករមនទីរអភិវឌឍន៍ចំនួន០៥នក់រសតី០១នក់មន
ទឹករបក់សរុបចំនួន15,532,200៛ កនុងេនះរបក់េដីមមនចំនួន 13,333,700៛ និងករ

របក់សរុប 2,198,900 ៛។ 
Ø ករងរសហរបតិបតតិករជមួយរកសួង-សថ ប័ន និងអងគករៃដគូរជតិ 

- អងគករវឌឍនភព(WP)  

• បនចូលរមួទសសនៈកិចចសិកសដករសង់បទពិេសធន៍ករងរសេរមចបននូវ ភូមិ ឃុរំសុក 
ទទួលបននូវករបញឍប់ករបេនទ របង់ពសវលពសកល (ODF) េនេខតតសវ យេរៀង។ 

• ចុះេផទៀងផទ ត់ភូមិបញឈប់ករបេនទ បង់ពសវលពសកល០៧ភូមិរួមមន ៖ រសុក
េសៀមបូក ចំនួន០៣ភូមិរសុកេសសនចំនួន០២ភូមិ និងរសុកថឡបរវ៉ិត់ចំនួន០២ភូមិ។ 

• ចុះជរមុញករសងសង់បងគន់អនម័យរគួសរចំនួន១១ភូមិ កនុងរសុកេសៀមប៉ងចំនួន
០៤ភូមិ រសុកថឡបរវ៉ិត់ចំនួន០២ភូមិ និង េសសនចំនួន០៥ភូមិ។ 

• ចុះសហករជមួយជនបេងក លអនម័យរសុកចំនួន០២ រមួមន៖ រសុករសុកថឡបរវ៉ិត់ 
និងរសុកេសសន កនុងករចុះតមដន និងផដល់អនុសសន៍ែកលមអរកិចច-ករងរេលីក
កមពស់ទឹកសអ ត និងអនម័យជនបទ ថន ក់ភូមិ ឃុ។ំ 

• េរៀបចំកិចចរបជំុថន ក់រសុក េដីមបីពេនលឿនករបញឍប់ករបេនទ បង់ពសវលពសកល

ចំនួន០២រសុកមន៖ េនសលរសុកេសៀមបូក និងរសុកបុរអូីរសវ យែសនជ័យ។ 
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• សរមបសរមួលេវទិកសធរណៈសតីពីេលីកកមពស់ភពជអនកដឹកន ំ និងករចូលរមួរបស់
រសតីកនុងករទទួលបនករេរបីរបស់សមភ រៈបរកិខ ទឹកសអ ត និងអនម័យេនកនុងឃុថំឡ

បរវ៉ិត់ រសុកថឡបរវ៉ិត់។ 
• សហករជមួយជនបេងគ លអនម័យរសុកេសៀមបូក កនុងករពរងឹងអនុវតតសកមមភព
របស់ជនបេងគ លអនម័យភូមិ និងជនបេងគ លអនម័យឃុ ំកនុងឃុភំលុក រសុកេសសន ។  

• ចុះសរមបសរមួលវគគបណដុ ះបណដ លសដីពី ែផនករសុវតថិភពទឹកជនបទថន ក់ឃុ ំ(គេរមង
១ ០០០ៃថង) េនឃុេំសៀមបូក ឃុេំកះរសឡយ  រសុកេសៀមបូក។ 

• ចុះជរមុញករសងសង់បងគន់អនម័យរគួសរចំនួន១១ភូមិ កនុងរសុកេសៀមប៉ងចំនួន
០៤ភូមិ រសុកថឡបរវ៉ិត់ចំនួន០២ភូមិ និងរសុកេសសនចំនួន០៥ភូមិ។ 

• ចុះសហករជមួយជនបេងគ លអនម័យរសុក េដីមបចុីះតមដន និងផដល់អនុសសន៍
ែកលមអរកិចច-ករងរេលីកកមពស់ទឹកសអ ត និងអនម័យជនបទ ថន ក់ភូមិ ឃុ ំេនឃុចំំករ

េលី និងឃុអំនលង់ៃរជ រសុកថឡបរវ៉ិត់ េខតតសទឹងែរតង។ 
• បនចូលរមួេរៀបចំសិកខ សលឆលុះបញច ងំរបចរំតីមសរបស់កមមវធីិករចប់េផតីមេដយ
សុខភពលអ េនសណឋ គរេសមេទវ ីអងគររសីត េខតតេសៀមរប។ 

• បនរបជំុពិភកសេរៀបចំរេបៀបវរះកមមវធីិសិកខ សលថន ក់េខតត ជរមុញឲយអជញ ធរមូល

ដឋ នមនករបេងកីនករវនិិេយគេលីវស័ិយទឹកសអ តនិងអនម័យ េនករយិល័យអងគករ
វឌឍនភព។ 

• បនចូលរមួេរៀបចំសិកខ សលសតីពី ករវភិជថវកិរបស់អជញ ធរមូលដឋ នមូលដឋ នេដីមបី
គរំទកមមវធីិទឹកសអ តនិងអនម័យជនបទកនុងេខតតសទឹងែរតង េនសលរបជំុមនទីរអប់រ ំ

យុវជន និងកីឡេខតត។ 
- អងគករេអស៊នេអថរចីឆបេរមីកមពុជ (AOC) 

• ចុះបណដុ ះបណដ លបេចចកេទសករងរសងសង់អណដូ ងសនប់អរហវេីដវ ដល់គណៈកមម
ករទឹកេន ឃុសំំអង (ចំនួន២េលីក) រសុកថឡបរវ៉ិត់ និងេនឃុអំនលង់ៃរជចំនួន០១
េលីក។ 

• បនចុះសហករផសពវផសយបេងកីតរកុមសនសរំបក់ចំនួន ២ ភូមិ េនភូមិរតពងំែវង និង
ភូមិជ័រចុង ឃុចំំករេលី រសុកថឡបរវ៉ិត់។ 

• ចុះបេងកីតេគលករណ៍និងបទបញជ ៃផទកនុង រកុមសនសរំបក់ ចំនួន ២ភូមិ គឺេនភូមិជ័រជុង 
ឃុែំរសឬសស ីនិងភូមិរតពងំែវង ឃុអូំរៃរ រសុកថឡបរវ៉ិត់។  

• ចុះបណដុ ះបណដ លដល់អនកទទួលផលកនុងសហគមន៍ នូវចំេណះដឹងេលីកែថរទធុំង
ចេរមះបងគន់អនម័យនិងកររស់េនមនអនម័យ េដយករលងសមអ តៃដនឹងសបូ៊ 
រពមទងំករែថរទរំបភពទឹកេរបីរបស់េនភូមិឆវ ងំ ឃុសំំអង រសុកថឡបរវ៉ិត់។ 

• ចុះបណដុ ះបណដ លដល់អនកទទួលផលកនុងសហគមន៍ នូវចំេណះដឹងេលីកែថរទនិំង

ផដល់ធុងចេរមះ (១៥០ធុង) ករទុកដក់ទឹកឲយមនសុវតថិភពនិងបនផដល់បងគន់។ 
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• អនម័យបរងគប់ជូនដល់ខនងផទះ ែដលមិនទន់មនបងគន់េរបីរបស់ឲយមនបងគន់េរបី
របស់រគប់ខនងផទះរពមជមួយកររស់េនមនអនម័យ េដយករលងសមអ តៃដនឹង

សបូ៊ ករែថរទរំបភពទឹកេរបីរបស់េនភូមិភជុល ឃុេំកះរសឡយ រសុកេសៀមបូក។ 
• បនចុះបណតុ ះបណត លសតីពី ករេរបីរបស់បងគន់អនម័យរគួសរេនភូមិកងំេកង ក ចំនួន 
៩៥រគួសរ។ 

- អងគករជនជតិេដីមភគតិចកមពុជ CIPO 

• ចូលរមួរបជំុសដីពីករបេងកីត(សថ នីយរ៍ង)ែចកចយទឹកសហន៏េនរបព័នធែចកចយទឹក

សហគមន៏ភូមិកបលរមសចស់ ឃុែំរសគរ រសុកេសសន។ 
- អងគករ  PLAN 

• សហករជមួយអងគករPLAN ជួបផដល់ករសមភ ស និងរបមូលធតុចូលទក់ទងនឹង
ករផគត់ផគង់ទឹកសអ តជនបទ សរមប់ករវយតៃមលេដីមរគៃនយុទធសរសតទី៤ របស់អងគ

ករែភលនអនតរជតិកមពុជ។ 
- រកុមហុ៊នវរអីគគីសនីេសសនេរកម២ 

• ចុះសិកសគេរមងសងសង់របព័នធែចកចយទឹកសហគមន៍ចំនួន០២កែនលងកនុងភូមិស
រសតភូមិែរសរសណុក និងភូមិកបលរមស ឃុកំបលរមស រសុកេសសន    

•  បនសងសង់អណដូ ងសនប់អរហវេីដវ ចំនួន៤អណដូ ងរចួ១០០% េនឃុតំឡត រសុក
េសសន ។ 

• បនចុះកំណត់ទីតងំសងសង់អណដូ ងសនប់អរហវេីដវចំនួន៦អណដូ ង េនភូមិកបល
រមសចស់ ឃុកំបលរមស ចំនួន២អណដូ ងនិងភូមិែរសគរចស់ ឃុែំរសគរ ចំនួន៤

អណដូ ង រសុកេសសន ។  
- អងគករ េដីមបជីីវភព និងៃរពេឈ ីFLO 

• ចុះេរៀបចំពរងងលកខនតិក:សតីពីតួនទីភរ:កិចចរបស់គណ:កមម ធិករសហគមន៍ជនជតិ
េដីមភគតិចកួយចំនួន២េលីក េនភូមិទេនសង ឃុេំសៀមបូក រសុកេសៀមបូកអនកចូល
រមួមនអជញ ធរភូមិ ឃុ ំអងគភពរដឋបល និងអនតរវស័ិយសលេខតត និងសហគមន៍ជន

ជតិេដីមភគតិច សរុបចំនួន ៧១នក់ រសតី ៥៤ នក់ ។ 
- អងគករ ភូមិខញុ ំ (MVI) 

• ចុះពរងឹងសមតថភពសតីពីករេរបីរបស់ និងកររគប់រគងដីសមូហភពជនជតិេដីម
ភគតិចនិងលកខនតិក:សតីពីតួនទី និងភរកិចចគណ:កមម ធិករសហគមន៍ជនជតិេដីម

ភគតិចកែវត៉ចំនួន0២ភូមិ េនឃុសំនតិភព រសុកេសៀមប៉ងអនកចូលរមួមន អងគភព
រដឋបលនិងអនតរវស័ិយសលេខតត អជញ ធរភូមិឃុ ំនិងសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច
សរុបចំនួន៧៨នក់ រសតី ៤៥ នក់។ 

• របជំុផសពវផសយលកខនតិកៈសតីពីតួនទីភរកិចចគណះកមមករ និងរបជំុផសពវផសយបទបញជ

ៃផទកនុងសតីពីករេរបីរបស់និងកររគប់រគងដីសមូហភពសហគមន៍ជនជតិភគតិចក
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ែវត៉េនភូមិគិរបីសេលីនិងភូមិគិរបីសេរកម ឃុសំនតិភព រសុកេសៀមប៉ងសមសភព
អនកចូលរមួមនអងគភពរដឋបល និងអនតរវស័ិយសលេខតត អជញ ធរឃុ ំ ភូមិ និងសហ

គមន៍ជនជតិេដីមភគតិចកែវត៉សរុប៨៥នក់ រសតី៣៤នក់។ 
II. បNOLបឈម 

- ករយិល័យជំនញមួយចំនួនេនខវះមរនតី (១ករយិល័យ មនមរនតីែត១រូប) េហយីសមតថភព

របស់មរនតីមួយចំនួនេនមនករមិតេនេឡយី 
- របជពលរដឋេនតមសហគមន៍មិនទន់យល់ចបស់ពីសរៈសំខន់ ៃនករេរបីរបស់បងគន់
អនម័យ ជេហតុេធវីេអយឲយអរតៃនករសងសង់ និងេរបីរបស់បងគន់េនតមរគួសរមន
ករមិតទប 

- ថវកិរបចឆំន រំបស់អងគភពមិនទន់អចេឆលីយតបេទនឹងែផនករែដលបនេលីកេឡងី និង
តរមូវកររបស់របជជនជនបទ 

- កងវះភពជមច ស់េលីសមិទធិផលរូបវន័តមួយចំនួនែដលបនសងសង់រចួ ដូចជ ផលូវថនល់ អណតូ ង
សនប់អរហវេីដវ របព័នធែចកចយទឹកសហគមន៍ រសះទឹក សព ន លូ េហយីសមិទធិផលមួយចំនួន

មិនសូវមនដំេណីរលអករេដយសរខវះយនតកររគប់រគង និងករែថទពីំរបជពលរដឋ 
- របជពលរដឋភគេរចីនេនតំបន់ជនបទ មិនទន់ផល ស់បតូរទមល ប់កនុងករបេនទ របង់ពសវល
ពសកល មិនទមល ប់េរបីរបស់ និងផឹកទឹកសអ ត និងករលងៃដនឹងសបូ៊ 

- អណដូ ងមនករខូចេរចីន េហយីថវកិសរមប់ករជួសជុលអណដូ ងេនមនករមិតេនេឡយី 

- ករសហករ និងករចូលរមួរបស់អងគករៃដគូអភិវឌឍន៍មួយចំនួនកនុងវស័ិយអភិវឌឍន៍ជនបទ
េនមនករមិត 

- ផលូវេនតំបន់ជនបទភគេរចីនមនករខូចខតេដយសរេរគះធមមជតិ ករែរបរបួលអកស
ធតុទឹកជំនន់ កងវះករែថទ ំនិងករដឹកេលីសទមងន់កំណត់។ 

III. ទិសេ9%រ,រ-.ំ ២០២៣ 

១.ករពរងឹងសថ ប័ន និងកសងសមតថភព 

- េសវគរំទរដឋបល ហរិញញវតថុ និងេបៀវតស ចំនួន១២ែខ េសមីនឹង២៤េលីក 

- ពរងឹងរបតិបតតករែផនករអងគភពថវកិ ចំនួន០៦េលីក 
- ពរងឹងរដឋបល និងកិចចករទូេទ ចំនួន១២េលីក 

២.ករងរអភិវឌឍេហដឋ រចនសមព័នធរូបវនត និងគមនគមន៍៖ 

- ជួសជុលែថទផំលូវលំជនបទចំនួន១ែខស របែវង៩គ.មទទឹង៦ម សព នេឈ ី១កែនលងរបែវង ៣៥ម 

ទទឹង៣,៥ម និងលូមូលេទល២កែនលងរបែវង១៦ម។ 
- រប់ចរចរណ៍យនយនតែដលេធវីចរចរណ៍េលីផលូវ ចំនួន ២៥ែខស អនុវតតេនកនុងរសុកថឡបរវ៉ិត់ 
រសុកេសៀមបូក រសុកេសសនរសុកបុរអូីរសវ យែសនជ័យ និងរសុកេសៀមប៉ង។ 

៣.ករងរែកលមអលកខខណឌ ៃនកររស់េនរបស់សហគមន៍ជនបទ 

- របជំុរតីមសថន ក់រសុកពេនលឿន ODF ៤វគគេនរសុកេសៀមបូក 
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- របរពវទិវលងសមអ តៃដពិភពេលក ចំនួន៦ភូមិ អនុវតតេនកនុង ឃុេំសកុង រសុកេសៀមប៉ង 
- របរពវទិវអនម័យ ១៣វចិឆិក ចំនួន២ទីតងំ អនុវតតេនកនុង ឃុអូំររមះ ឃុែំរសរកសងំ រសុក

េសៀមបូក    
- ផសពវផសយករេរបីរបស់ បរេិភគទឹកេដយសុវតតភព ចំនួន២វគគ អនុវតតេនកនុងឃុំថមែកវ 
ឃុសំនតិភព រសុកេសៀមប៉ង។ 

៤.ពិពិធកមមសកមមភពេសដឋកិចចជនបទ 

- បណតុ ះបណត លវគគ េរៀបចំបណណ សរ និងវគគេរៀបចំបទបងហ ញ េនមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ 

- ផសពវផសយទិវជនជតិេដីមភគតិចរបចឆំន  ំចំនួន០៦ភូមិ អនុវតតេនឃុសំនតិភព រសុកេសៀម
ប៉ង 

- ពរងឹងតួនទី ភរកិចច និងេធវីបចចុបបននភព គ.អ.ភ ចំនួន១០វគគ អនុវតតេនកនុង ឃុេំកះរសឡយ 
ឃុែំរសឬសស ីនិងឃុបុំរអូីរសវ យែសនជ័យ 

- ផសពវផសយ និងបេងកីនឥណទនជនបទ ចំនួន២វគគ អនុវតតេនកនុង ឃុអូំរៃរ ឃុកំងំចម រសុក
ថឡបរវ៉ិត់។ 

េសចកIីសនQិRSន 

េដយឆលុះបញច ងំេលីែផនករ និងលទធផលករងរែដលបនអនុវតតកនុងឆន ២ំ០២២េនះ ករងរ
តមវស័ិយរបស់មនទីរបនដំេណីរករេដយរលូន តមែផនករែដលបនេរគងទុក។ លទធផលែដល
សេរមចបនទងំេនះ គឺអរស័យេដយមនករខិតខំរបឹងែរបងបំេពញករងររបកបេដយករទទួល

ខុសរតូវខពស់របស់មរនតីរជករេរកមឪវទ ជមួយនឹងករដឹកនចំងអុលបងហ ញរបស់ថន ក់ដឹកនមំនទីរ។ 
ករដក់ឲយេរបីរបស់នូវយនតករថវកិកមមវធីិេនះ ពិតជបនពរងឹងនូវតមល ភព គណេនយយភព គុណភព
ករងរ និងករទទួលខុសរតូវរបស់អងគភព និងករយិល័យជំនញកនុងករអនុវតតសកមមភពកនុងែដន
សមតថកិចចរបស់ខលួន។ េដយមនករយកចិតតទុកដក់ខពស់កនុងករដឹកន ំ និងករែណនរំបស់រកសួង
អភិវឌឍន៍ជនបទ អជញ ធរេខតត និងកិចចសហករ រពមទងំករគរំទពីអងគករៃដគូអភិវឌឍន៍កនុងេខតត 

អជញ ធរមូលដឋ ន ពិេសសករចូលរមួពីរបជពលរដឋេនកនុងសហគមន៍ បនេធវីឲយតំបន់ជនបទកនុងេខតត
សទឹងែរតងមនកររកីចេរមីនគួរឲយកត់សមគ ល់េលីរគប់វស័ិយ ពិេសសករមិតជីវភពរបជពលរដឋរតូវបន
េលីកកមពស់ ែដលជកររមួចំែណកយ៉ងសំខន់ដល់ករកត់បនថយភពរកីរកតមជនបទ៕ 
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