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េសចកតីេផតម
ករងរអភិវឌឍន៍ជនបទ គឺជកិចចករពហុវសិ័យរតូវអនុវតតេនមូលដឋ នផទ ល់ និងរតូវករេពលេវល

មួយសមរសបសរមប់ករអភិវឌឍ។ បុ៉ែនតេទះបីជយ៉ងណក៏េយងីេនែតខិតខំពុះពរជំនះរគប់បញហ និង
ឧបសគគកនុងករេរៀបចំកិចចករអភិវឌឍ រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ េរកមករដឹកនដ៏ំឈល សៃវរបស់ ឯកឧតតម
បណឌិ តសភចរយ អ៊ុក រ៉ប៊ុន រដឋមរនតីរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ បនបនតេបសកកមមកនុងករអភិវឌឍជតិ
បនដក់េចញនូវចកខុវសិ័យេគលនេយបយ និងយុទធសរសត ែដលេធវីឲយរបជពលរដឋទទួលបននូវសមិទធិ
ផលជេរចីន មនជអទs បណត ញផលូវថនលខ់វ ត់ែខវង ផលូវរកលរកួសរកហម ផលូវដីស ផលូវរកលេកស៊ូពីរជន់
សព ន លូ រសះទឹក អណតូ ងទឹក បងគន់អនម័យ ករផល ស់បតូរឥរយិបទ កររបតិបតតិអនម័យលអ គណៈកមម
ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ (គ.អ.ភ) ទទួលបនបណតុ ះបណត លពរងឹងសមតថភព អភិវឌឍន៍ចរមុះ បណតុ ះបណត ល
មុខជំនញវជិជ ជីវៈ មរនតីមនឱកសបនចូលរមួវគគបណតុ ះបណត លពរងឹងសមតថភព េនកនុងរបេទស និង
េរករបេទស ។ កនុងឆន ២ំ០២២ សរមប់ករងរអភិវឌឍន៍ជនបទ និងករកត់បនថយភពរកីរករបកបេដយ
េជគជ័យ រកសួងបនសេរមចដក់េចញនូវកមមវធីិអទិភព ជយុទធសរសដចំនួន ៤គឺ៖
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• កមមវធិីទី១៖ អភិវឌឍន៍េហដឋ រចនសមព័នធរូបវន័ត និងគមនគមន៍

• កមមវធិីទី២៖ ែកលមអលកខខណឌ ៃនកររស់េនរបស់សហគមន៍ជនបទ

• កមមវធិីទី៣៖ ពិពិធកមមសកមមភពេសដឋកិចចជនបទ

• កមមវធិីទី៤៖ េសវគរំទរដឋបល ហរិញញវតថុ និងកិចចករទូេទ

េដីមបអីនុវតតន៍នូវកមមវធិីអទិភព ជយុទធសរសតខងេលីរបកបេដយេជគជ័យ មនទីរ
អភិវឌឍន៍ជនបទេខតតកណត ល េបដជញ បនតខិតខំរបឹងែរបងអនុវតតនូវកមមវធិី ែដលរកសួង
អភិវឌឍន៍ជនបទ ផដល់ជូនឲយទទួលបនេជគជ័យេដយរមួសហករជមួយអងគករៃដគូ
សបបុរសជន រដឋបលរគប់លំដប់ថន ក់ េដីមបែីរបកល យទីជនបទឲយមនភពសីុវល័ីយ។
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១.១.ករងររដឋបល

• បនេរៀបចំតរងករផល ស់បតូរសថ នភពរដឋបល និងសថ នភពមរនតីរជករឆន ២ំ០២២ ចំនួន១២ េលីក។

• បនេរៀបចំបញជ ីវតតមនរបចសំបត ហ៍ របចែំខ របចរំតីមស ឆមស និងរបចឆំន  ំឆន ២ំ០២២ ចំនួន១៥េលីក។

• បនេធវីេសចកតីជូនដំណឹងដល់មរនតីរជករសតីពីករេបីករបក់េបៀវតសេនធនគរ២ដងកនុង១ែខចំនួន ២៤េលីក។

• បនេរៀបចំរបយករណ៍េរតៀមរបជំុ និងេធវីកំណត់េហតុរបជំុរបចែំខចំនួន១២េលីក។

• បនេរៀបចំសថិតិមរនតីរជករ និងមរនតីជប់កិចចសនយ មនពិករភព ចំនួន៥រូប ែដលកំពុងបេរមីករងរេរកមឱវទ
មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតកណត ល េទរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ។

• បនេរៀបចំសំេណីសំុេរគឿងឥសសរយិជូនមរនតីរជករចំនួន ៧រូប។

• បនតំេឡងីថន ក់ ឋននតរស័កតេទកនុងតរងទូទត់េបៀវតសឆន ២ំ០២២ ចំនួន១៨រូប។
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• បនចូលរមួពិធីរបជំុសដីពីករេផទៀងផទ ត់បញជ ីសរេពីភណឌ រទពយសមបតតិរដឋ(តរងេកីនេឡងី-ថយចុះរទពយសមបតតិរដឋ
របចឆំន ២ំ០២១) និងេធវីប័ណណកមមសិទធិេលីដីរដឋ េរកមករដឹកនដ៏ំខពង់ខពស់របស់ េលករសី ខុន លកខិណ របធនមនទីរ 
េសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ េខតតកណដ ល និងេលក រស់ សុវណណ រទិធិ របធនករយិល័យរទពយសមបតតិរដឋ ៃនអគគនយក

ដឋ នរទពយសមបតតិរដឋ និងចំណូលមិនែមនសរេពីពនធ រកសួងេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ។

• បនបេញចញេបសកកមមជូនថន ក់ដឹកនមំនទីរនិងមរនតីៃនមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទចំនួន ៣៨៣ េលីក។

• ចូលរមួរបជំុ សិកខ សល បណតុ ះបណត ល ផសពវផសយ សននិបត  និងរបជំុផសពវផសយននបនចំនួន ០៤ េលីក។

• ទទួលលិខិតចូលចំនួន ៥០៤ េលខ។

• េចញលិខិតចំនួន ៩៤២ េលខ។
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១.២.ករងរបុគគលិក

មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតកណត ល មនមរនតីសរុបចំនួន ៥២ នក់ រសី ២០ នក់ កនុងេនះមន៖ 

• េលករសីរបធនមនទីរចំនួន ០១ រូប 

• អនុរបធនមនទីរចំនួន ០៥ រូប 

• របធនករយិល័យមនទីរចំនួន០៩ រូប រសី០៣ រូប 

• អនុរបធនករយិល័យមនទីរចំនួន ១៤ រូប រសី០៥ រូប 

• មរនតី និងមរនតីជប់កិចចសនយចំនួន២៣ រូប រសី ១១នក់។
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១.៣. ករងរបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ និងអប់រផំសពវផសយដល់មរនតីរជករ

ករបណតុ ះបណត លធនធនមនុសសពិតជមនសរៈសំខន់ និងចបំច់សរមប់ចូលរមួចំែណកកនុងករបេងកីន

សមតថភពដល់មរនតីមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតត កនុងករអនុវតតករងរឲយទទួលបនេជគជ័យ និងមនរបសិទធភព។ 

ជក់ែសតងកនុងឆន ២ំ០២២ េនះ មនមរនតីចំនួន ២៨ នក់ រសី ៩ នក់ ទទួលបនករបណតុ ះបណត ល និងពរងឹងសមតថ

ភពតមរយៈករចូលរមួសិកខ សលរយៈេពលខលីចំនួន៣៣េលីក េនថន ក់ជតិ ថន ក់េខតត និងកិចចរបជំុននចំនួន១០៦

េលីក និងបនេទទសសនកិចចសិកសេនេរកេខតតចំនួន០២េលីក។
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I.សមិទធផលសេរមចបនI.សមិទធផលសេរមចបន
១.ករពរងឹងសថ ប័ន និងកសងសមតថភព



១.៤. ករងរែផនករ និងសថិតិ
• បនេរៀបចំបូកសរុបរបយករណ៍របចែំខ របចរំតីមស របចឆំមស របយករណ៍៩ែខរបយករណ៍របចឆំន ំ
២០២២ និងរបយករណ៍សមិទធផល៥ឆន (ំ២០១៨-២០២២)របស់មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតត េផញីជូនរដឋបល
េខតតកណត ល។

• បនេរៀបចំរបយករណ៍សមិទធកមមតមដនករអនុវតតកមមវធីិអនុកមមវធីិ/ចេងក មសកមមភព របចឆំមសទី១ និងរបចំ
ឆន ២ំ០២២ ចំនួន០២េលីក។

• បនេរៀបចំរបមូលតរមូវករគេរមងសកមមភពៃនកមមវធីិវនិិេយគបីឆន រំកិំល២០២៣-២០២៥ ចំនួន ០១ េលីក។
• បនេរៀបចំែផនករយុទធសរសតថវកិឆន ២ំ០២២-២០២៤ និងែផនករថវកិឆន ២ំ០២២ ចំនួន០១េលីក។

• បនេរៀបចំរបយករណ៍ បទបងហ ញសិកខ សលសតីពីករបូកសរុប និងវយតៃមលករអនុវតតែផនករឆន ២ំ០២២ និង
ទិសេដបនតឆន ២ំ០២៣ ចំនួន០១េលីក។

• បនចូលរមួរបជំុ សិកខ សល និងសននិសីទបនចំនួន១៥ េលីក។
• បនចូលរមួវគគបណតុ ះបណត ល ចំនួន ០២ េលីក។
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I.សមិទធផលសេរមចបនI.សមិទធផលសេរមចបន
១.ករពរងឹងសថ ប័ន និងកសងសមតថភព



១.៥.ករងរគណេនយយ និងហរិញញវតថុ
• បនេរៀបចំេបៀវតសមរនតីរជករសុីវលិ មរនតីជប់កិចចសនយ របក់ឧបតថមភពិធីបុណយចូលឆន រំបៃពណីជតិែខមរ និងឧបតថមភបុណយ

ភជុ ំបិណឌ ឆន ២ំ០២២។

• បនទូទត់រជជេទយយបុេររបទនចំនួន ០៤ ជំុ។ 

• បនទូទត់សងៃថលេរបីរបស់អគគិសនី ៃថលទឹក ទូរស័ពទ អីុនធឺែណត និងបង់ពនធរថយនត។

• បនេរៀបចំេដញៃថល ពិេរគះៃថល សទង់តៃមល និងរបកួតរបែជង ចំនួន ៨ គេរមង(សមភ រករយិល័យ សមភ របរកិខ បេចចកេទសមិនែមន
ព័ត៌មនវទិយ សងហ រមឹ សមភ របរកិខ បេចចកេទសព័ត៌មនវទិយ ជួសជុលករយិល័យរដឋបល េរបងឥនធនៈ សងសង់ទីទួលសុវតថិភព 

សងសង់ផលូវេបតុង)។

• បនទូទត់ឯកសរផលូវខួប របច ំបនទ ន់ ទូទត់វគគបណតុ ះបណត លពរងឹងសមតថភពគណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ(គ.អ.ភ) និងបណតុ ះ
បណត លជំនញមូលដឋ នចល័ត។

• បនេធវីែផនករអនុម័ត និងេធវីែផនករលទធកមមសរមប់ឆន ២ំ០២២។

• បនចូលរមួរបជំុ សិកខ សល និងសននិសីទបនចំនួន១១េលីក។

• បនចូលរមួវគគបណតុ ះបណត ល ចំនួន០២េលីក។ Add a footer 12

I.សមិទធផលសេរមចបន
១.ករពរងឹងសថ ប័ន និងកសងសមតថភព



១.៦.ករងរសវនកមម

• បនចូលរមួសហករជមួយគណៈរបតិភូមិសវនកមមរកសួងេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ េធវីអធិករកិចចេលីកររគប់រគងករអនុវតត

ចំណូល-ចំណយថវកិរដឋ កររគប់រគងរទពយសមបតតិរដឋ និងកតពវកិចចរតូវបង់ចំណូលចូលថវកិរដឋ កនុងករយិបរេិចឆទ២០២១

និងឆន ពំក់ព័នធ និងរតួតពិនិតយសេឡងីវញិនូវបណត វធិនកររបស់គណៈរបតិភូអធិករកិចចហរិញញវតថុ ែដលបនេលីកេឡងីកនុង

កររតួតពិនិតយករបិរេិចឆទឆន ២ំ០២០។

• បនសហករចូលរមួជមួយគណៈរបតិភូសវនកមមជតិ បនចុះេធវីសវនកមមេលីេសចកតីសេរមចសតីពីរបកសករេរៀបចំ និងករ

របរពឹតតេទ និងករកំណត់ែបងែចកភរកិចចរបស់ថន ក់ដឹកនមំនទីរេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ របយករណ៍បូកសរុបសកមមភព

ករងររបស់មនទីរឆន ២ំ០២១ និងទិសេដឆន ២ំ០២២ េសចកតីសេរមចសតីពីករបេងកីតរកុមករងរបញជ ីសរេពីភណឌ រទពយសមបតតិ

របស់មនទីរ,និងបញជ ីសរេពីភណឌ រទពយសមបតតិរដឋឆន េំគល២០១៩និងតរងេរបៀបេធៀបករេកីនេឡងី ថយចុះ។
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I.សមិទធផលសេរមចបន
១.ករពរងឹងសថ ប័ន និងកសងសមតថភព



១.៧.ករងរេយនឌ័រ
• បនេរៀបចំបេងកីតរកុមករងរេយនឌ័ររបស់មនទីរ។

• មនទីរមនមរនតីជនបេងគ លរបចមំនទីរ េដីមបចូីលរមួករងរេយនឌ័រ តមរយៈករអនុវតតចបប់ និងេគលនេយបយយុទធ
សរសត និងេគលករណ៍ែណនេំផសងៗ កនុងវស័ិយអភិវឌឍន៍ជនបទ។

• មនទីរបនចូលរមួជសមជិកគណៈកមម ធិករពិេរគះេយបល់កិចចកររសតី និងកុមរ(គ.ក.ស.ក) េខតត និងបនចូលរមួ
របជំុករងរេនះេរៀងរល់ែខជមួយរដឋបលេខតត។

១.៨.ករងរជនពិករ

• មរនតីជជនពិករចំនួន ០៤ រូប រតូវបនមនទីរគិតគូរយកចិតតទុកដក់ជអទិភព និងបនចូលរមួជបនតបនទ ប់កនុងពិធី

សំេណះសំណលជមួយមរនតីរជករមនពិករភព ែដលកំពុងបេរមីករងរកនុងរកបខណឌ រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ 

ចំនួន ០១ េលីក។
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I.សមិទធផលសេរមចបន
១.ករពរងឹងសថ ប័ន និងកសងសមតថភព



១.៩.ករងរេអដស៍

• មនទីរជសមជិកគណៈកមម ករេអដស៍េខតត និងបនចូលរមួសកមមភពជមួយរដឋបលេខតត និងសថ ប័ន អងគភពពក់ព័នធ

កនុងករេធវីយុទធនករករពរ និងទប់សក ត់ករឆលងេមេរគេអដស៍។
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I.សមិទធផលសេរមចបន
១.ករពរងឹងសថ ប័ន និងកសងសមតថភព
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I.សមិទធផលសេរមចបន
២. ករងរអភិវឌឍន៍េហដឋ រចនសមព័នធរបូវ័នត និងគមនគមន៍

២.១. ករេរៀបចំបញជ ីសរេពីភណឌ  និងទិននន័យផលូវជនបទ

• បនេរៀបចំេធវីបញជ ីសរេពីភ័ណឌ ផលូវ របេភទ០១ បនចំនួន ៦៦,៧% របេភទ០២ បនចំនួន៥៧,១៤% របេភទ០៣ បន

ចំនួន ៥៧,៧១% េដីមបេីរតៀមេរៀបចំជរបេភទ RRAN ងយ រសួលកនុងកររគប់រគងទិននន័យផលូវជនបទ  ៃនរពះរជណ

ចរកកមពុជ។

២.២. ករែថទផំលូវជនបទ និងសំណង់សិលបករយ

• ករងរជួសជុលផលូវជលកខណៈខួបអនុវតតបន ចំនួន ២ ែខស របែវង ១៣,២ គ.ម េនឃុឈំវ ងំ រសុកពញឮ និងេន

ឃុៃំរពពួច រសុកអងគសនួល។

• ករងរជួសជុលផលូវជលកខណៈរបចអំនុវតតបនចំនួន២៥ែខស របែវង១១៩,៣០ គ.ម សថិតេនរសុកកណត លសទឹង រសុក

ខសច់កណត ល រសុកអងគសនួល រសុកពញឮ រសុកេលីកែដក និងរសុកលវ ឯម េខតតកណត ល។
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I.សមិទធផលសេរមចបន
២. ករងរអភិវឌឍន៍េហដឋ រចនសមព័នធរបូវ័នត និងគមនគមន៍

២.២. ករែថទផំលូវជនបទ និងសំណង់សិលបករយ

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

• សងសង់ផលូវេបតុងបនចំនួនចំនួន០១ែខស របែវង១,១៥ គ.ម េនេនភូមិែរពករងំ១ សងក ត់ កំពង់សំណញ់ រកុងតេខម  
េខតតកណត ល។

២.៣. ករងរដកូំនេឈី

• បនដកូំនេឈតីមសងខងផលូវេដីមបធីនបននូវករហូរេរចះដីបក់ផលូវ និងេធវីេអយផលូវមនេសភ័ណឌ ភព ចំនួន៥៩៤៩

េដីម េនេលីផលូវវតតអងគថម ឃុសំំេរងេលី រសុកអងគសនួល និងេនេលីផលូវភូមិរទ-េរតីយបឹង ឃុៃំរពពួច រសុកអងគសនួល ផលូវជតិ
េលខ៥១-ៃរជមងគល ឃុដំំណក់អំពិល រសុកអងគសនួល ផលូវជតិេលខ៥១-រតពងំរករ ឃុទំំនប់ធំ រសុកពញឮ ផលូវកុកទិល-

រកងំេឈនីង រសុកកណត លសទឹង។
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I.សមិទធផលសេរមចបន
២. ករងរអភិវឌឍន៍េហដឋ រចនសមព័នធរបូវ័នត និងគមនគមន៍

២.៤. ករងរសងសង់ទីទួលសុវតថិភព

• បនសងសង់ទីទួលសុវតថិភព និងសងសង់បងគន់អនម័យចំនួន០១កែនលង េនភូមិេរជយសំបូរ ឃុេំកះចិន 

រសុកពញឮ។



ករងរទឹកសអ តជវស័ិយមួយដ៏មនសរៈសំខន់កនុងករេលីកសទួយករមិតជីវភពរបស់របជជនេនជនបទ

កត់បនថយនូវភពងយរងេរគះេដយសរជំងឺេផសងៗ ែដលបណត លមកពីករេរបីរបស់ និងបរេិភគទឹកគម នសុវតថិ

ភព មយង៉វញិេទៀតទឹកគឺជចំែណកមួយមិនអចខវះបនកនុងជីវភពរស់េនរបស់របជពលរដឋ។េដយមនកិចចខិតខំ

របឹងែរបងរបស់រជរដឋ ភិបលតយរយៈរកសួង មនទីរ អជញ ធររគប់លំដប់ថន ក់ អងគករជតិ អនតរជតិ សបបុរសជន

និងរបជពលរដឋបនរមួចំែណកកសងេហដឋ រចនសមព័នធផគត់ផគង់ទឹកេនកនុងេខតតេដយសេរមចបនកនុងឆន ២ំ០២២

េនះនូវសមិទធផលដូចខងេរកម ៖
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I.សមិទធផលសេរមចបន
៣. ករងរែកលមអលកខណឌ ៃនកររសេ់នរបសស់ហគមន៍ជនបទ



៣.១. ករងរសងសង់អណតូ ងសនប់

• បនសងសង់អណតូ ងសនប់អរហវេីដសចំនួន៦ អណតូ ង េនភូមិបគូរ ឃុបំគូរ រសុកកណត លសទឹង ភូមិទនសយសវិត 

ឃុឈំវ ងំ រសុកពញឮ ភូមិសតុកឈូក ភូមិរតពងំរកញូង ឃុទំំនប់ធំ រសុកពញឮ។

• បនជួសជុលអណតូ ងសនប់ ចំនួន ១១៦ អណតូ ង េនឃុដំំណក់អំពិល រសុកអងគសនួល ឃុបំឹងខយង

រសុកកណត លសទឹង ឃុឈំវ ងំ ឃុទំំនប់ធំ និងឃុផំសរែដក រសុកពញឮ។

៣.២. ករងរសងសង់របព័នធែចកចយទឹកខន តតូច

• បនសងសង់បណត ញែចកចយទឹកសហគមន៍ចំនួន១កែនលងេនភូមិេកះថមី ឃុខំពប រសុកសអ ង។
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I.សមិទធផលសេរមចបន
៣. ករងរែកលមអលកខណឌ ៃនកររសេ់នរបសស់ហគមន៍ជនបទ



៣.៣. ករងរសងសង់បងគន់អនម័យ

• បនជួយសងសង់បងគន់អនម័យចំនួន២៥បងគន់ ជូនដល់រគួសររកីរក េនឃុចំំនួន០៥ ឃុ ំកនុង
រសុកសអ ង រមួមន៖ ឃុខំពប ឃុេំកះែខល ឃុរំកងំយ៉ូវ ឃុតំលន់ និងឃុទំឹកវលិ។

• បនសងសង់បងគន់អនម័យសធរណៈេនតមមណឌ លសុខភព និងសលេរៀនចំនួន១០បងគន់
(គេរមងសច់របក់ពលកមម)។

v៣.៤. ករងរេលីកកមពស់ករផល ស់បតូរទំនប់ៃនកររស់េនសហគមន៍ជនបទ

• បនចុះេផទៀងផទ ត់ភូមិ ឃុ ំរសុកបញឍប់ករបេនទ បង់ពសវលពសកលចំនួន១ ០១០ភូមិ១២៧ ឃុំ
សងក ត់ និង១១ រកុង រសុក។
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I.សមិទធផលសេរមចបន
៣. ករងរែកលមអលកខណឌ ៃនកររសេ់នរបសស់ហគមន៍ជនបទ



៣.៥. ករងររសង់ទិននន័យ និងអរតអនម័យ

• បនេធវីបចចុបបននភពទិននន័យអនម័យរបចរំតីមសទី៣ គិតរតឹមៃថងទី១៩ កញញ ឆន ២ំ០២២ ទូទងំ

េខតតកណត ល ១ ០១០ ភូមិ ១២៧ ឃុសំងក ត់ និង១១ រកុង រសុក ។

• ខនងផទះមនបងគន់េរបីរបស់ែដលមនករែកលមអេសមីនឹង១០០%ែដលកនុងេនះ៩៥.៤%េរបីរបស់បងគន់

ផទ ល់ខលួន និងខនងផទះេរបីបងគន់រមួ ៤.៦% 
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I.សមិទធផលសេរមចបន
៣. ករងរែកលមអលកខណឌ ៃនកររសេ់នរបសស់ហគមន៍ជនបទ



៤.១.ករងរេលីកកមពស់ករបេងកីតករងរ និងមុខរបរេនជនបទ
• បនេបីកវគគបណតុ ះបណត លជំនញចិញច ឹមមន់ចំនួន ០១ វគគ ០៣ ៃថង អនកចូលរមួ២៥នក់ រសី២នក់ េនឃុភំនំបត
រសុកពញឮ។

• បនេបីកវគគបណតុ ះបណត លជំនញសួនបែនលចំនួន ០១ វគគ ០២ ៃថង អនកចូលរមួ ២៥ នក់ រសី៤នក់ េនឃុំ

ែរពកទនល ប់ រសុកេលីកែដក។

• បនេបីកវគគបណតុ ះបណត លពរងឹងសមតថភពគណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ ចំនួន ៣វគគ  ៣ឃុ ំេនឃុវំហិរហលួង 

ឃុកំំពង់លួង និងឃុកំំពង់អុស េសមីនឹង២១ភូមិ កនុងរសុកពញឮ សិកខ កមចូលរមួសរុប៦០ នក់ រសី២៤នក់។

• បនេធវីបចចុបបននភពគណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិចំនួន៤រសុក(រសុកមុខកំពូល រសុកពញឮ រសុកខសច់កណត ល 
និងរសុកេកៀនសវ យ)ចំនួន៣១ឃុ ំេសមីនឹង១៣៨ភូមិ មន៦២ភូមិ ែដលមនកររផល ស់បតូរសមសភព គ អ ភ 
ចំនួន១៨៤នក់ រសី ៣៤ នក់ កនុងចំេណម គ អ ភ សរុប១ ១៨៥ នក់ រសី១២៤នក់ មូលេហតុចស់ជរ និង

សំុលែលង។
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៤. ពិពិធកមមសកមមភពេសដឋកិចចជនបទI.សមិទធផលសេរមចបន
៤.ពិពិធកមមសកមមភពេសដឋកិចចជនបទ



៥.១.ករងរសហរបតិបតតិករជមួយរកសួង-សថ ប័ន និងអងគករៃដគូជតិ
Ø អងគករ WaterAid ៖

• បនផតល់សមភ រៈ និងថវកិសរមប់គរំទករចុះេផទៀងផទ ត់ភូមិ ឃុ ំរសុក បញឈប់ករបេនទ បង់ពសវលពសកល 

(ODF)េនរសុកេកៀនសវ យ រសុកេកះធំ រសុកពញឮ រសុកមុខកំពូល រសុកសអ ង រសុកលវ ឯម និងរកុងតេខម ។

Ø អងគករ COCD ៖

• បនផតល់សមភ រ និងថវកិសរមប់គរំទករចុះេផទៀងផទ ត់ភូមិ ឃុ ំរសុក បញឈប់ករបេនទ បង់ពសវលពសកល 

(ODF) េនរសុកសអ ង រសុកលវ ឯម កណត លសទឹង អងគសនួល និងរសុកខសច់កណត ល។
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I.សមិទធផលសេរមចបន
៥. សមិទធផលៃនករអនុវតតន៍គេរមង និងកមមវិធីសហរបតិបតតិករ



៥.២.ករងរសហរបតិបតតិករជមួយអងគករៃដគូជតិអនតរជតិ

៥.២.១. ធនគរអភិវឌឍន៍អសុីADB

គឺជរបេភទគេរមងែកលមអេហដឋ រចនសមព័នធជនបទកំពុងែតអនុវតតចំនួន១៣ ែខស មនរបែវង

សរុប ៦០.០៣ គ.ម ែដលជរបេភទផលូវ DBST សថិតេនទីតងំរសុកកណត លសទឹង រសុកអងគសនួល រសុក

េកៀនសវ យ រសុកខសច់កណត ល និងរសុកពញឮ កនុងេនះគេរមងអនុវតតបនចំនួន៥ែខស (រសុកអងគ

សនួលចំនួន១ែខស របែវង៤.២៥គ.មរសុកកណត លសទឹង ចំនួន២ែខស របែវង១៤.៣ គ.ម រសុកពញឮ 

ចំនួន២ែខស របែវង ១៣.១ គ.ម លទធផលសេរមចបន២០%)។
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I.សមិទធផលសេរមចបន
៥. សមិទធផលៃនករអនុវតតន៍គេរមង និងកមមវិធីសហរបតិបតតិករ



៥.២.ករងរសហរបតិបតតិករជមួយអងគករៃដគូជតិអនតរជតិ(ត)

៥.២.២. គេរមងកូេរ ៉EDCF

គឺជរបេភទគេរមងែកលមអេហដឋ រចនសមព័នធជនបទបនសិកសរចួរល់ ចំនួន០៤ែខស មន របែវងសរុប ១៩.១៥

គ.ម ែដលជរបេភទផលូវេបតុង សថិតេនទីតងំរសុកកណត លសទឹង រសុកេលីកែដក រសុកលវ ឯម និងរសុកពញឮ។ 

គេរមងេនះអនុវតតេនឆន ២ំ០២៣។

៥.២.៣.គេរមងសច់របក់ពលកមមសរមប់អភិវឌឍន៍េហដឋ រចនសមព័នធជនបទ និងករគរំទកសិករ

គឺជរបេភទគេរមងរកលដីស និងរកលរគួសរកហម កនុងេនះផលូវដីសរបែវង ២៤.៣ គ.ម សថិតេនរសុកេកះធំ  រសុក

ខសច់កណត ល រសុកលវ ឯម រសុកពញឮ និងរសុកសអ ង ជលទធផលសេរមចបន១០០% និងផលូវរកលរគួសរកហម និងថមមិច 

របែវង៣២.៩៨ គ.ម េនរសុកេលីកែដក រសុកពញឮ រសុកលវ ឯម រសុកសអ ង និងរសុកអងគសនួល ជលទធផលសេរមចបន

១០០%។
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I.សមិទធផលសេរមចបន
៥. សមិទធផលៃនករអនុវតតន៍គេរមង និងកមមវិធីសហរបតិបតតិករ



៥.២.៤. គេរមង SAAMBAT 

គឺជរបេភទគេរមងែកលមអេហដឋ រចនសមព័នធជនបទ បនសិកសរចួ  ចំនួន២ែខស មនរបែវង

សរុប១០.៦៥ គ.ម ែដលជរបេភទផលូវDBST សថិតេនទីតងំរសុកខសច់កណត ល ។ គេរមងេនះ

អនុវតតេនឆន ២ំ០២៣។

Add a footer 27

I.សមិទធផលសេរមចបន
៥. សមិទធផលៃនករអនុវតតន៍គេរមង និងកមមវិធីសហរបតិបតតិករ



Add a footer 28

II-បញហ របឈម

• ខវះខតថវកិេដីមបេីឆលីយតបេទ និងែផនករសកមមភពជអទិភពរបស់មូលដឋ ន។

• រថយនតដឹកេលីសទមងន់ ជេហតុនឱំយប៉ះពល់គុណភពផលូវជនបទ។

• របជពលរដឋរស់េនតមបេណត យែខសផលូវជនបទចក់ដីសង់លំេនដឋ នខពស់ជងផលូវនិងពំុបន ដក់លូរេំដះទឹក

េធវីេអយផលូវរងករខូចខតមិនអចេរបីរបស់បនយូរអែងវង។

• របជពលរដឋេនតំបន់ដច់រសយលេនមនករខវះខតទឹកេរបីរបស់េដយបណត ញែចកចយទឹកសអ តមិន

ទន់បនតភជ ប់េទដល់តំបន់ជនបទដច់រសយលេនេឡយី។

• ករចូលរមួរបស់សហគមន៍ និងអជញ ធរ េនមនករមិត។

• អងគករមួយចំនួនធំបនបញច ប់េបសកកមមេនកនុងេខតតកណត ល។
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ចំណុចខល ំង

III-េមេរៀន និងបទពិេសធន៍

- ថន ក់ដឹកនរំកសួង និងរដឋបលេខតតមនករយកចិតតទុកដក់ខពស់េលីមរនតីជំនញតមរយៈករេលីកទឹកចិតតជូន

មរនតី ែដលមនសន ៃដករងរលអ។

- ករយិល័យជំនញទងំអស់មនសមគគីភព កិចចហករលអ មនបទពិេសធន៍ និងគំនិតៃចនរបឌិតថមីៗ។

- អជញ ធរមូលដឋ នពក់ព័នធ អងគករៃដគូអភិវឌឍន៍នន សមបុរសជន របជពលរដឋចូលរមួគរំទដំេណីរករអភិវឌឍ

ន៍េនមូលដឋ នទងំសម រតី ថវកិ និងសមភ រ។
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ចំណុចខវះខត

III-េមេរៀន និងបទពិេសធន៍

• សមតថភពជំនញ បទពិេសធន៍ និងចំេណះដឹងរបស់មរនតីរជករមួយចំនួននូវមនករមិតមិនទន់បនេឆលីយតបេទ

នឹងកំែណទរមង់េលីរគប់វស័ិយអភិវឌឍន៍ជនបទ ែដលរតូវឲយមនករបណតុ ះបណត លជំនញបេចចកេទសបែនថម។

• ករេធវីចំណករសុករបស់របជពលរដឋេនជនបទេធវីឲយមនករខវះកមល ងំពលកមមសរមប់អភិវឌឍន៍េនតំបន់ជនបទ 

និងប៉ះពល់ដល់ករអភិវឌឍធនធនមនុសស(រសតីេមរគួសរេធវីចំណករសុកយកកូនតូចៗកនុងវយ័សិកសេទេនជមួយ

េធវីឱយកុមរេបះបង់ករសិកស) ទមទរឱយមនករេបីកវគគបណតុ ះបណត លជំនញវជិជ ជីវៈមូលដឋ ន និងបេងកីតមុខរបរ

ជូនពួកគត់េនកនុងសហគមន៍។

• សថ នភពភូមិសរសតេខតតកណត លគឺជេខតតែដលជប់នឹងដងទេនល បឹង សទឹង ែរពក ែដលជេហតុនឱំយរងផលប៉ះពល់

ដល់គេរមងេហដឋ រចនសមព័នធជនបទេដយសរទឹកជំនន់ទឹកេភលៀង និងជំនន់ទេនលេមគងគ។
�
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ចំណុចខវះខត

III-េមេរៀន និងបទពិេសធន៍

• ករអភិវឌឍេហដឋ រចនសមព័នធរូបវនត និងគមនគមន៍េនមិនទន់េឆលីយតបេពញេលញេទនឹងេសចកតីរតូវករេនេឡយី។
• កងវះវតថុធតុេដីមសរមប់ករផគត់ផគង់កនុងករសងសង់ផលូវជនបទដូចជ រកួសរកហម ខសច់ភនំ ជេដីម។
• របជពលរដឋពំុសូវមនភពមច ស់ករកនុងករចូលរមួែថទ ំនិងជួសជុល សមិទធិផលែដលបនផតល់ជូនេហយីក៏មន
របជពលរដឋមួយចំនួនបនេធវីរបងរេំលភដីចំណីផលូវ និងករចក់ដីលប់ចំណីផលូវរពមទងំរបព័នធរេំដះទឹក។

• កំេណីនយនយនតេធវីចរចរកន់ែតមនេរចីន និងករផទុកេលីសទំងន់បណត លឲយផលូវែដលបន សងសង់ ឬជួសជុល
រចួងយរងករខូចខតេទវញិ។

• េខតតកណត លមនអជញ ប័ណណផគត់ផគង់ទឹកសអ តតមទុេយេនរគប់ទូទងំ១២៧ឃុ/ំសងក ត់ បុ៉ែនតភូមិេនដច់រសយល
មួយចំនួនេនែតបនតខវះខតទឹកសអ តេរបីរបស់ េដយសររកុមហុ៊នមនលទធភពផគត់ផគង់បនែតភូមិមួយចំនួនែដល
សថិតេនទីរបជំុជនរបស់ឃុែំតបុ៉េណណ ះ។
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សំណូមពរ

III-េមេរៀន និងបទពិេសធន៍

• េសនីសំុថវកិបែនថមពីរកសួង និងរដឋបលេខតតសរមប់សថ បនេហដឋ រចនសមព័នធបែនថមេទៀតតមតរមូវករជក់ែសតងរបជ
ពលរដឋេនមូលដឋ ន។

• េសនីអជញ ធរ រកុង រសុក ជួយសហករផសពវផសយពក់ព័នធករែថទេំហដឋ រចនសមព័នធជនបទឱយបនគង់វងសយូរអែងវង 
និងមនវធិនករេលីរថយនតទងំឡយណដឹកេលីសទមងន់ចបប់កំណត់ និងហមឃត់កំុឱយរបជពលរដឋចក់ដីខពស់
ជងផលូវ។

• េសនីសំុថវកិគរំទសកមមភពនិរនតភពករបញឈប់បេនទ បង់ពសវលពសកល ODF និង ODF Plus េខតតកណត ល។
• េសនីសំុឱយរដឋបលេខតតែណនដំល់អភិបលរកុង រសុក ឃុ ំសងក ត់ េដីមបចូីលរមួវភិជន៍ថវកិរបស់ខលួនសរមប់អនុវតត
ករងរផគត់ផគង់ទឹកសអ ត និងអនម័យឱយកន់ែតរបេសីរែថមេទៀត។

• សំុជួយគរំទថវកិសរមប់េរៀបចំកិចចរបជំុរកុមករងរបេចចកេទសផគត់ផគង់ទឹកសអ ត និងអនម័យជនបទ(PWG)។
• េសនីសំុរកសួង រដឋបលេខតតជួយគរំទ និងទក់ទញអងគករៃដគូអភិវឌឍន៍ែដលពក់ព័នធករងរវស័ិយអភិវឌឍន៍ជនបទ
បែនថម។
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ក"មងរូប(ពសមិទ-ផលសេ"មច2ន45ំ២០២២



ក!មងរូបJពសមិទKផលសេ!មចMនNOំ២០២២
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