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េសចក%ីេផ%ើម
I. លទ/ផល0រ2រ34ំ ២០២២

១.0រព:ងឹង=>ប័ន និងក=ងសមតDEព
ក.ករងររដឋបល និងបុគគលិក
ខ. ករងរបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ និងអប់រផំសពវផសយ ដល់មរនតីរជករ
គ. ករងរែផនករ 
ឃ. ករងរផគត់ផគង់ និងហរិញញវតថុ
ង.ករងរសវនកមម និងអធិករកិចច
ច. ករងរេយនឌ័រ

២. 0រ2រអភិវឌJKេហMNរចOសមP័ន/រូបវន% និងគមOគមន៍
៣. 0រ2រែកលមVលកWខណZៃន0ររស់េ]របស់សហគមន៍ជនបទ

ក.ករងរសងសង់អណតូ ងទឹក របភពទឹក និងេហដឋ រចនសមព័នធទឹកសអ តជនបទចរមុះ
ខ.ករងរអនម័យជនបទ

៤.ពិពិធកមaសកមaEពេសដcកិចdជនបទ
ក.ករងរេលីកកមពស់កំេណីនេសដឋកិចចរគួសរេនជនបទ 
ខ.ករងរអភិវឌឍសហគមន៍ និងអភិរកសជនជតិេដីមភគតិច

៥.សមិទ/ិផលៃន0រអនុវត%គេ:gង និងកមaវិធីសហ:បតិបត%ិ0រ
-ករងរសហរបតិបតតិករជមួយរកសួង-សថ ប័ន និងអងគករៃដគូរជ
-ករងរសហរបតិបតតិករជមួយគេរមងៃដគូរអនតរជតិ

II.បhi:បឈម
III.េមេរៀន និងបទពិេ=ធន៍

-ចំនុចខល ងំ
-ចំណុចខវះខត
-សំណូមពរ



េសចក%ីេផ%ើម
មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតសទឹងែរតង ជអងគភពទទួលបនទុកអនុវតតគេរមង និងសរមបសរមួលសកមមភពរបសរ់កសួង

អភិវឌឍន៍ជនបទេនថន ក់េខតត និងថន ក់មូលដឋ ន និងជេសនធិកររបសរ់កសងួអភិវឌឍន៍ជនបទ កនុងករអនុវតតសកមមភព

ទងំឡយរសបេទនឹងយុទធសរសតចតុេកណរបសរ់ជរដឋ ភិបល។ កំណត់ទិសេដែផនករ និងសកមមភពននឲយរសបតម

សភពករណ៍ និងតរមូវករជក់ែសដងរបសេ់ខតត សេំដេលីកកមពស់ករមិតជីវភពរសេ់នរបស់របជពលរដឋឲយកន់ែតរបេសីរតម

រយ:ករអភិវឌឍន៍េសដឋកិចច សងគមកិចច រកសបននូវនិរនតរភពបរសិថ ន មនសមធ៌មេយនឌ័រ និងករចូលរមួរបកបេដយនិរនតរភព

កនុងដំេណីរករអភិវឌឍន៍ សំេដរមួចំែណកករកត់បនថយភពរកីរកេនជនបទ។ កនុងឆន ២ំ០២២េនះ មនទីរបន និងកំពុងអនុវតត

ែផនករថវកិកមមវធីិ (Program  Budgeting) េដយមនដំេណីករេទេដយរលូន េទតមែផនករែដលបនេសនីេឡងី ជក់

ែសតងមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតត បនអនុវតតចំេគលេដែដលបនដក់េចញេដយរកសួងេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ និងរកសួង

អភិវឌឍន៍ជនបទកនុងន័យកំែណទរមង់ករេរបីរបស់ថវកិជតិឲយបនរតឹមរតូវ សុរកិតយ និងចំេគលេដកនុងករអភិវឌឍន៍តំបន់

ជនបទកនុងរបេទសកមពុជឲយមនភពរកីចេរមីនជលំដប់ េដីមបផីតល់ជធតុចូលកនុងករេឆលីយតបេទនឹងែផនករយុទធសរសតដំ

ណក់កលទី៤របស់រជរដឋ ភិបលកមពុជ។
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I. លទ,ផល.រ#រ/0ំ២០២១

១.#រព&ងឹង)*ប័ន និងក)ងសមត45ព

ក. ករងររដឋបល និងបុគគលិក

មនមរនតីរជករសរុបចំនួន២៦រូប  រសី០៩រូបកនុងេនះមន៖
Ø របធនមនទីរ ចំនួន ០១រូប 
Øអនុរបធនមនទីរ ចំនួន ០៣រូប រសតី ០ រូប
Ø របធនករយិល័យ ចំនួន ១០រូប រសតី ០៤រូប
Øអនុរបធនករយិល័យ ចំនួន ០៤រូប រសតី ០០រូប 
Øមរនតី ចំនួន ០៥រូប រសីត ០២រូប
Øមរនតីកិចចសនយ ចំនួន ០២រូបជរសតី
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ក. ករងររដឋបល និងបុគគលិក (ត)
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Ø បនេរៀបចំបញជ ីវតតមនចំនួន១២ែខ
Ø បនេរៀបចំរបជំុរបចែំខ ចំនួន១២ែខនិងរបជំុរបចរំតីមសទី១ឆ"សទី១
Ø បនេរៀបចំេសៀវេភចូលចំនួន២កបល និងេសៀវេភេចញចំនួន៤កបល
Ø 'នេរៀបចំេសចក0ីសេ1មចស0ីពីរេបៀបរបប4រ5រនិង4រែបងែចក9រកិច:;<ក់ដឹក@ំអងB9ព អងB4រេលខ
រច@សមE័នG1គប់1គងរបស់មនIីរអភិវឌMNន៍ជនបទេខត0 ជូន1កសួងអភិវឌMNន៍ជនបទ

Ø 'នេរៀបចំTUងែផន4រ1កបខណXមYន0ីUជ4រ និងមYន0ីUជ4រZប់កិច:សនM[ជូន1កសួងអភិវឌMNន៍ជនបទ
Ø 'នេរៀចចំសំេណើសុំេ1គឿងឥសM`រaយយសនិងេមcយ4រ5រស1"ប់d<ំ២០២២ជូនមYន0ីUជ4រចំនួន០៣រូប
ជូន1កសួងអភិវឌMNជនបទ

Ø 'នេរៀបចំសំេណើសុំផ0ល់បhiីUយ@មមYន0ីUជ4រែដលេសjើសុំដំេឡើងlនន0រស័ក0ិនិង;<ក់Tមក1មិតសmnប1តស1"ប់d<ំ២០២២
ចំនួន០៣រូប ជូន1កសួងអភិវឌMNន៍ជនបទ

Ø 'នេរៀបចំផ0ល់ជូននូវសoិតិមYន0ីUជ4រនិងមYន0ីZប់កិច:សនM[Zជនពិ4រ9ពែដលកំពុងបេ1មើ4រ5រេpមនIីរអភិវឌMNន៍ជនបទេខត0
សIឹងែ1តង ចំនួន០៤រូប ជូន1កសួងអភិវឌMNន៍ជនបទ

Ø 'នទទួល1ប4សេផIរ1កបខណXមYន0ីមកបំេរr4រ5រេpមនIីរអភិវឌMNន៍ជនបទេខត0សIឹងែ1តងចំនួន០២រូបYស0ីចំនួ០១រូប
Ø 'នេរៀបចំសុំដំេឡើង;<ក់ជូនមYន0ីUជ4រមនIីរអភិវឌMNន៍ជនបទចំនូន១២រូប1សី០៦រូបជូន1កសួងអភិវឌMNន៍ជនបទ
Ø 'នេរៀបចំសំេណើសុំពិនិតMt សេ1មចេលើ4រែតងTំង ជូនមYន0ីUជ4រសុីវaលកjuងរច@សមE័នG មនIីរអភិវឌMNន៍ជនបទេខត0ចំនួន ០៦រូប ជូន
1កសួងអភិវឌMNន៍ជនបទ និងរដv'លwxេខត0



ខ.ករងរបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ និងអប់រផំសពវផសយ ដល់មរនតីរជករ

Ø វគគបណតុ ះបណត លកនុងេខតត មនចំនួន២៣វគគ អនកចូលរមួ៤៣រូប រសតី៥រូប

v សិកខ សល មនៈ១៧វគគ
v វគគបណតុ ះបណត ល មនៈ០៦វគគ

Ø វគគបណតុ ះបណត លេរកេខតត មន១៥វគគ អនកចូលរមួសរុប៣៥រូប រសតី០៥រូប

v សិកខ សល មនៈ០៨វគគ
v វគគបណតុ ះបណត ល មនៈ០៧វគគ
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គ.ករងរែផនករ 
v បនេរៀបចំេសៀវេភែផនករសកមមភព និងែផនករថវកិ ឆន ២ំ០២២ របស់មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតត
v បនេរៀបចំគេរមងសរមប់គរំទឃុំ សងក ត់ កនុងែផនករសមហរណកមម ឆន ២ំ០២២
v បនេរៀបចំតមដនករអនុវតតគេរមងគរំទឃុំ សងក ត់ កនុងែផនករសមហរណកមម
v បនេរៀបចំរបយករណ៍បូកសរុបលទធផលករងររបចែំខ រតីមស ឆមសនិងឆន ំ
v បនេរៀបចំបទអនតរគមន៍សរមប់េរតៀមករងរសននិបតបូកសរុបលទធផលករងរឆន ំ ២០២២ និង
ទិសេដែផនករឆន ២ំ០២៣។
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ឃ. ករងរផគត់ផគង់ និងហរិញញវតថុ
vបនេរៀបចំឯកសរេបីករបក់េបៀវតស១២ែខជូនមរនតីរជករ ជូនមរនតីជប់កិចចសនយ និងឯកសរទូទត់រជជេទយយបុេរ
របទនទងំ៤ជំុ ឆន ២ំ០២២

vបនេរៀបចំឯកសរេសនីសំុបេងកីតរជជេទយយបុេររបទនសរមប់ឆន ២ំ០២២
vបនេរៀបចំសលកប័រតតមដនថវកិ ឆន ២ំ០២២
vបនេរៀបចំឯកសរទូទត់សងរបក់ឧបតថមភបុណយចូលឆន រំបៃពណីជតិែខមរ និងបុណយភជុ ំបិណឌ ឆន ២ំ០២២
vបនេបីករបក់រជជេទយយបុេររបទនពីជំុទីជំុទី១ ដល់ជំុទី៤ ឆន ២ំ០២២
vបនេរៀបចំឯកសរសំុធនចំណយសរមប់កិចចរបជំុរបចែំខ រតីមស ឆមសឆន ២ំ០២២
vបនេរៀបចំឯកសរសំុធនចំណយទិញសមភ រៈករយិល័យ សរមប់ឆន ២ំ០២២
vបនេរៀបចំសំេណីសំុធនចំណយទិញេរបងឥនធនៈ និងេរបងរអិំល េលីកទី១ និងេលីក២ ឆន ២ំ០២២
vបនេរៀបចំសំេណីសំុធនចំណយជួសជុលម៉សីុនរតជក់ចំនួន១២េរគឿង សរមប់ឆន ២ំ០២២
vបនេរៀបចំសំេណីសំុធនចំណយជួសជុលផលូវចំនួន០១ែខស របែវង ១២ ០០០ម សរមប់ឆន ២ំ០២២
vបនេរៀបចំសំេណីសំុធនចំណយទិញេសបៀងសរមប់រដឋបល ឆន ២ំ០២២
vបនេរៀបចំឯកសរទូទត់លទធកមមេរបងឥនធនៈ និងេរបងរអិំលេលីកទី១ ឆន ២ំ០២២។



ឃ. ករងរផគត់ផគង់ និងហរិញញវតថុ (ត)
vបនចូលរមួរបជុំេរៀបចំចុះបញជ ីសរេពីភណឌ រទពយសមបតតិរដឋឆន េំគលឆន ២ំ០១៩កនុងរបព័នធ បេចចកវទិយ(SARMIS)េនមនទីរេសដឋ
កិចចនិងហរិញញវតថុេខតតសទឹងែរតងឆន ២ំ០២២

vបនេរៀបចំឯកសរទូទត់របក់េបសកកមមពីៃថងទី១៥ ែខធនូ ឆន ២ំ០២១ ដល់ៃថងទី២៥ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២២
vបនេរៀបចំចុះបញជ ីសរេពីភណឌ រទពយសមបតតិរដឋឆន េំគលឆន ២ំ០១៩ចូលកនុងរបព័នធបេចចកវទិយ(SARMIS)
vបនេរៀបចំឯកសរទូទត់សងៃថលេរបីរបស់អគគិសនីពីៃថងទី១៤ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២១ ដល់ៃថងទី១៤ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២២
vបនេរៀបចំឯកសរទូទត់សងៃថលេរបីរបស់ទូរសពទនិងអុីនធ័រែណតពីែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២១ដល់ៃថងទី២០ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២២
vបនេរៀបចំឯកសរទូទត់សងៃថលេរបីរបស់ទឹកសអ តពីៃថងទី១១ ែខតុល ឆន ២ំ០២១ ដល់ៃថងទី១៤ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២២
vបនេរៀបចំឯកសរទូទត់លទធកមមេសបៀងសរមប់រដឋបល ឆន ២ំ០២២
vបនេរៀបចំសំេណីសំុធនចំណយេលីករេរៀបចំពិធីបុណយចូលឆន រំបៃពណីជតិែខមរឆន ខំលចតវ ស័ក ព.ស.២៥៦៦
គ.ស.២០២២

vបនេរៀបចំឯកសរទូទត់ៃថលទិញេរបងឥនធនៈ និងេរបងរអំិលេលីកទី២ ឆន ២ំ០២២
vបនេរៀបចំឯកសរទូទត់ៃថលទិញសមភ រៈករយិល័យ ឆន ២ំ០២២
vបនេរៀបចំឯកសរទូទត់ៃថលេសវជួសជុលម៉សីុនរតជក់ ឆន ២ំ០២២
vបនេរៀបចំសំេណីសំុធនចំណយេលីករេរៀបចំកិចចរបជុំសតីពីករបេងកីតគណៈកមម ធិករនិងកររបរពឹតតេទរបស់
គណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ(គ.អ.ភ)ឆន ២០២២ Add a footer 8



ឃ. ករងរផគត់ផគង់ និងហរិញញវតថុ (ត)

Add a footer 9

v បនេរៀបចំឯកសរទូទត់ៃថលចំណយេលីករេរៀបចំពិធីបុណយចូលឆន រំបៃពណីជតិែខមរ ឆន ខំល ចតវ ស័ក ព.ស.២៥៦៦
គ.ស.២០២២

v បនេរៀបចំសំេណីសំុទូទត់កិចចលទធកមមជួសជុលផលូវរកលលបយរកួសអចម៍ផក យចំនួន០១ែខសរបែវង ១២ ០០០ែម៉រត
សរមប់ឆន ២ំ០២២

v បនេរៀបចំសំេណីសំុទូទត់សងករចំណយកិចចរបជុំសតីពីករបេងកីតគណៈកមម ធិករ និងកររបរពឹតតេទរបស់គណៈ
កមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ(គ.អ.ភ)ឆន ២ំ០២២

v បនេរៀបចំសំេណីសំុេគលករណ៍ចំណយេលីករេរៀបចំកិចចរបជុំសតីពីករេរបីរបស់ទឹក និងបរេិភគទឹកេដយសុវតថិភព
ចំនួន៥វគគ ឆន ២ំ០២២

v បនេរៀបចំសំេណីសំុេគលករណ៍ចំណយេលីករេរៀបចំកិចចរបជុំផសពវផសយសតីពីសិទធិ និងវបបធម៌របស់សហគមន៍ជន
ជតិេដីមភគតិចឆន ២ំ០២២និងបនទូទត់ឯកសររចួរល់

v បនេរៀបចំសំេណីសំុេគលករណ៍ចំណយេលីករេរៀបចំពិធីបុណយកន់បិណឌ និងភជុ ំបិណឌ ឆន ២ំ០២២និងបនទូទត់
ឯកសររចួ

v បនេរៀបចំសំេណីសំុទូទត់សងកិចចរបជុំផសពវផសយសតីពីករេរបីរបស់ទឹកនិងបរេិភគទឹកេដយសុវតថិភពចំនួន០៥វគគ
ឆន ២ំ០២២

v បនេរៀបចំសំេណីសំុទូទត់របក់ឧបតថមភបុណយសព និងរបក់ឧបតថមភមួយេលីកជូនមរនតីរជករែដលបនទទួលមរណ
ភពចំនួន០១រូបសរមប់ឆន ២ំ០២២



ឃ. ករងរផគត់ផគង់ និងហរិញញវតថុ (ត)
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v បនេរៀបចំឯកសរសំេណីសំុបេងកីតរជជេទយយបុេររបទនសរមប់ឆន ២ំ០២៣
v បនេរៀបចំឯកសរបង់ពនធេលីមេធយបយដឹកជញជូ ន(រថយនត)សរមប់ឆន ២ំ០២២
v បនេរៀបចំេធវីែផនករលទធកមមសរមប់ឆន ២ំ០២៣
v បនេរៀបចំឯកសរជរមះដី និងអគរែដលចុះសទួនជមួយសលេខតត
v បនេរៀបចំឯកសរបិទបញជ ីេលីករងររគប់រគងរទពយសមបតតិរដឋឆន ២ំ០២២
v បនេរៀបចំរបយករណ៍បចចុបបននភព និងវឌឍនភពមរនតីរជករពីែខមករ-កញញ ឆន ២ំ០២២ជូនរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ។
v បនេរៀបចំកិចចបញជ ិករគណេនយយពីែខមករ-កញញ ឆន ២ំ០២២ ជូនរតនគរេខតតសទឹងែរតង
v បនេរៀបចំរបយករចំណយថន ក់ជតិពីែខមករ-កញញ ឆន ២ំ០២២ ជូនមនទីរេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុេខតត

vបនទទួលគណៈរបតិភូអធិករកិចចរកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដឋសភ-រពឹទធសភនិងអធិករកិចចចុះេធវីអធិករកិចចេលីករងរ
រគប់រគងករអនុវតតតួនទី ភរកិចច កនុងករងរសត រ សងសង់ ជួសជុលែថទរំបព័នធផគត់ផគង់ទឹកសអ ត និងករងរសងសង់
ជួសជុលែថទខំួប របចំ និងបនទ ន់ផលូវលំ ជនបទសរមប់ឆន ២ំ០២០

vបនទទួលគណៈរបតិភូសវនកមមជតិចុះេធវីសវនកមមេលីករអនុេលមតមចបប់ និងបទបបញញ តតិសតីពីកររគប់រគងចំណូល
ចំណយថវកិ និងកររគប់រគងរទពយសមបតតិរដឋសរមប់ករយិបរេិចឆទ២០២១ និងឆន ពំក់ព័នធ។



ច. ករងរេយនឌ័រ

ង.ករងរសវនកមម និងអធិករកិចច (ត)
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vបនទទួលគណៈរបតិភូសវនកមមៃផទកនុងៃនរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទចុះេធវីសវនកមមេលីកិចចរបតិបតតិករ របស់មនទីរ និងគេរមង
រគប់រគងេរគះមហនតរយេនកមពុជនិងអសីុអេគនយ៍ សរមប់ឆន ២ំ០២១

vបនទទួលគណៈរបតិភូអធិករកិចចៃនរកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដឋសភរពឹទធសភ និងអធិករកិចច ចុះេធវីអធិករកិចចេលីករអនុ
វតតតួនទីភរកិចចកររគប់រគងេសវសធរណៈករអនុវតតកិចចលទធកមមសធរណៈកនុងករយិបរេិចឆទ២០២១និងបណត ឆន ពំក់ពន័ធ

vបនទទួលគណៈរបតិភូអគគ ធិករៃនរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទចុះេធវីអធិករកិចចេលីកររគប់រគងរដឋបល-ហរិញញវតថុនិងករ
រគប់រគងរទពយសមបតតិរដឋ ករយិបរេិចឆទ២០២១ (េរបីរបស់ថវកិកមមវធិី)

vបនទទួលគណៈរបតិភូអធិករកិចចៃនរកសួងេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុចុះេធវីអធិករកិចចហរិញញវតថុេលីករអនុវតតចំណូល-ចំណយ
ថវកិរដឋ កររគប់រគងរទពយសមបតតិរដឋ និងកតពវកិចចរតូវបង់ចំណូលចូលថវកិរដឋកនុងករយិបរេិចឆទឆន ២ំ០២១ និងឆន ពំន់ព័នធ។

v អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួកនុងកិចចរបជុំសមញញរបស់គ.ក.ស. ក េខតត េនសលរបជុំតូចសលេខតតចំនួន៧េលីក
v ៃថងទី២៨ែខមីនឆន ២ំ០២២ អនុរបធនមនទីរ០១រូប បនចូលរមួចុះគរំទសកមមភព គ.ក.ន.ក ឃុសំំអង រសុកថឡបរវ៉ិត់
និងៃថងទី១៨ែខមីន ឆន ២ំ០២២អនុរបធនមនទីរក៏បនចូលរមួចុះគរំទសកមមភពគ.ក.ន.ក ឃុែំរសសំបូរ រសុកេសៀមប៉ង
េនសលរបជុំសលឃុែំរសសំបូរ

v ៃថងទី១១ ែខមីន ឆន ២ំ០២២ េលកអនុរបធនមនទីរបនចូលរមួកនុងពិធីអបអរសទរខួបេលីកទី១១១ ទិវអនតរជតិនរ ី ៨មីន
ឆន ២ំ០២២ េរកមរបធនបទ “ សមភពេយនឌ័រៃថងេនះ េដីមបភីពនេពលអនគត” េនមនទីរកិចចករនរេីខតត។



Add a footer 12

២. #រ7រអភិវឌ<=េហ@AរចCសមD័នEរូបវនG និងគមCគមន៍

Ø បនែថទផំលូវលកខណៈខួបចំនួន ១ែខស របែវងសរុប ១០ ១០០ែម៉រត ទទឹងខនងេលី ៦ែម៉រត រកលលបយរកួសអចម៍ផក យ
សងសង់លូមូលេទល មុខកត់ ០,៨ែម៉រត របែវង ៨ែម៉រត ចំនួន ២កែនលង, លូមូលេទល មុខកត់ ១ែម៉រត របែវង ៨ែម៉រត
ចំនួន ១កែនលង និងលូមូលេភល ះមុខកត់ ១ែម៉រត របែវង ១០ែម៉រត ចំនួន ១កែនលង ចប់ពីភូមិថឡបរវ៉ិត់ រហូតដល់ភូមិវល
ខសច់ ឃុថំឡបរវ៉ិត់ រសុកថឡបរវ៉ិត់ េខតតសទឹងែរតង រចួរល ១០០%

Ø បនែថទផំលូវលកខណៈរបចចំំនួន ២ែខស របែវងសរុប ៩៧ ៦០០ែម៉រត៖
v ែខសទី១ រចួរល់ ១០០% េសមីនឹងរបែវង ៦០ ០០០ែម៉រត ទទឹងខនងេលី ៦ែម៉រត រកលលបយរកួសអចម៍ផក យសថិត
េនកនុងឃុថំមែកវរសុកេសៀមប៉ង េខតតសទឹងែរតង

v ែខសទី២ រចួរល់ ១០០% េសមីនឹងរបែវង ៣៧ ៦០០ែម៉រត ទទឹងខនងេលី ៦ែម៉រត រកលលបយរកួសអចម៍ផក យ
ចប់ពីផលូវជតិេលខ៩សថិតេនកនុងឃុែំរសឬសសរីហូតដល់ភូមិអនលង់ៃរជឃុអំនលង់ៃរជ រសុកថឡបរវ៉ិត់ េខតតសទឹងែរតង

Ø បនជួសជុលលូអនតរគមន៍បនទ ន់ចំនួន ៨ កែនលង សថិតេនភូមិែរសឬសសី ឃុែំរសឬសសី រសុកថឡបរវ៉ិត់៖
v លូមូលទល មុខកត់ ០,៨ែម៉រត របែវង ៨ែម៉រតចំនួន ៦កែនលង
v លូមូលេភល ះមុខកត់ ០,៨ែម៉រត របែវង ៨ែម៉រត ចំនួន ១កែនលង
v លូមូលេភល ះ មុខកត់ ១ែម៉រត របែវង ៨ែម៉រតចំនួន ១កែនលង
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២. #រ7រអភិវឌ<=េហ@AរចCសមD័នEរូបវនG និងគមCគមន៍ (ត)

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

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

Ø បនេធវីបចចុបបននភពផលូវជនបទ ចំនួន ៤៧ែខស របែវងសរុប ៧៨០ ៧០០ែម៉រត៖
v កនុងរសុកេសៀមប៉ង ចំនួន ១១ែខស របែវងសរុប ២៩៩ ៨០០ែម៉រត
v កនុងរសុកបុរអូីរសវ យែសនជ័យ ចំនួន ៦ែខស របែវងសរុប ៦៣ ៦០០ែម៉រត
v កនុងរសុកេសៀមបូក ចំនួន ១១ែខស របែវងសរុប ១៤៤ ៦០០ែម៉រត
v កនុងរសុកថឡបរវ៉ិត់ ចំនួន ៨ែខស របែវងសរុប ១៣៦ ០០០ែម៉រត
v កនុងរសុកេសសន ចំនួន ៩ែខស របែវងសរុប ១២១ ២០០ែម៉រត
v កនុងរកុងសទឹងែរតង ចំនួន ២ែខស របែវងសរុប ១៥ ៥០០ែម៉រត
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២. #រ7រអភិវឌ<=េហ@AរចCសមD័នEរូបវនG និងគមCគមន៍ (ត)

Ø បនរសង់ទិននន័យផលូវថមី ចំនួន ៥ែខស របែវងសរុប ៣៧ ៥០០ែម៉រត ៖
v កនុងរសុកេសសន ចំនួន ០១ែខស របែវងសរុប ១២ ០០០ែម៉រត ។
v កនុងរសុកេសៀមប៉ង ចំនួន ០២ែខស របែវងសរុប ៥ ៣៥០ែម៉រត ។
v កនុងរសុកេសៀមបូក ចំនួន ០១ែខស របែវងសរុប ៧ ៩៥០ែម៉រត ។
v កនុងរសុកបុរអូីរសវ យែសនជ័យ ចំនួន ០១ែខស របែវងសរុប ១២ ២០០ ែម៉រត ។

Ø បនជូនរកុមករងររតួតពិនិតយ តមដន និងវយតៃមលេលីផលប៉ះពល់ៃនករខូចខតេហដឋ រចនសមព័នធជនបទ
េដយសរេរគះមហនតរយ េលីែខសផលូវចំនួន ៣ែខស៖

v ផលូវចប់ពីចំណុចវរអីគគិសនីេសសនតេរកម២ រហូតដល់ភូមិរកឡពុះ ឃុតំឡត រសុកេសសន
របែវងសរុប ៤៣ ០០០ម ។

v ផលូវចប់ភូមិេសៀមប៉ង ឃុេំសកុង រហូតដល់ភូមិកញច ញទឹក ឃុែំរសសំបូរ រសុកេសៀមប៉ងរបែវង
សរុប ២០ ៤០០ម ។

v ផលូវចប់ពីភូមិអូរែរតល រហូតដល់ភូមិកងំេកង ក ឃុកំងំចម រសុកថឡបរវ៉ិត់ របែវងសរុប២៦ ៩០០ម ។
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៣.#រ7រែកលមOលកPខណSៃន#ររស់េVរបស់សហគមន៍ជនបទ
ក.ករងរសងសង់អណតូ ងទឹក របភពទឹក និងេហដឋ រចនសមព័នធទឹកសអ តជនបទចរមុះ

Ø បនចុះពិនិតយនិងវយតៃមលសំណង់ទឹកសអ ត(អណដូ ងសនប់)ែដលសងសង់ជូនរគួសរទ័ពេនតមផលូវែខសរកវ៉ត់រពំ
ែដនកមពុជ-ឡវ ជមួយរកុមករងរបេចចកេទសនយកដឋ នផគត់ផគង់ទឹក

Ø ចុះជួសជុលអណដូ ងអរហវេីដវបនចំនួនពីរអណដូ ងែដលមនទីតងំេនភូមិរុន ឃុចំំករេលី រសុកថឡបរវ៉ិត់
Ø បនសងសង់អណដូ ងសនប់អរហវេីដវបនចំនួន៣២អណដូ ង

v េនតមផលូវែខសរកវ៉ត់រពំែដនកមពុជ-ឡវ េនចំណុចអូរគក់ កនុងភូមិសរសដឃុថំមែកវ រសុកេសៀមប៉ង
(ចេនល ះបេងគ លរពំែដនេលខ៧៧-៧៨)ចំនួន២០អណដូ ង

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

Ø ចុះផសពវផសយពីករេរបីរបស់ករទុកដក់ទឹកនិងបរេិភគទឹកេដយសុវតថិភពចំនួន៥វគគ៖
v ភូមិរុន ឃុចំំករេលី រសុកថឡបរវ៉ិត់ែដលមនអនកចូលរមួ ៣៧ រសី១៧នក់
v ភូមិអូររចឡង់ ឃុអូំររមះ រសុកេសៀមបូកែដលមនអនកចូលរមួ ៣៦ រសី២២នក់
v ភូមិវលេពធ¢ ឃុអំនលង់េភ រសុកថឡបរវ៉ិត់ែដលមនអនកចូលរមួ៣៥ រសី១៩នក់
v ភូមិញ៉ងសំុ៊ ឃុថំមែកវ រសុកេសៀមប៉ងែដលមនអនកចូលរមួ ៣០ រសី១០នក់
v ភូមិសំេរង ឃុែំរសសំបូរ រសុកេសៀមប៉ងែដលមនអនកចូលរមួសរុប ៣៧ រសី១៧នក់



ខ.ករងរអនម័យជនបទ
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ក.ករងរសងសង់អណតូ ងទឹក របភពទឹក និងេហដឋ រចនសមព័នធទឹកសអ តជនបទចរមុះ (ត)
Ø ចុះជូនរកុមករងរនយកដឋ នផគត់ផគង់ទឹកវយតៃមលគុណភពអណដូ ងសនប់អរហវេីដវេនផទះរគួសរកងទ័ព តមផលូវែខសរកវ៉ត់
រពំែដនកមពុជ-ឡវ កនុងចំណុចែរសចំប៉ សវ យធំ

Ø ចុះជួសជុលអណដូ ងអរហវេីដវបនចំនួនពីរអណដូ ងែដលមនទីតងំេនភូមិរុនឃុចំំករេលីរសុកថឡបរវ៉ិត់។
Ø ចុះកំណត់ទីតងំករងរសងសង់អណដូ ងសនប់ និងរតួតពិនិតយករងរខួងអណដូ ងសនប់េនផទះរគួសរកងទ័ពតមបេណដ យែខស
រកវ៉ត់រពំែដនកមពុជ-ឡវចំណុចអូរគក់ចេនល ះបេងគ លរពំែដន េលខ៧៧-៧៨ កនុងភូមិសរសតភូមិញ៉ងសំុ ឃុថំមែកវ រសុក
េសៀមប៉ង។

Ø បនេរៀបចំកិចចរបជុំថន ក់ឃុសំតីពីករជំរុញករអនុវតតករសងសង់បងគន់អនម័យរគួសរចំនួន ១២ ឃុំ រមួមន ឃុំ ែរសឬសសី ,
ចំករេលី, សំអង ឃុអំនលង់ៃរជឃុំ េកះសំពយ ែរសរកសងំ, អូររមះ ,ឃុអូំរឬសសកីណត ល,ឃុេំកះរសឡយ ,េកះរពះ,
េសៀមបូក និងឃុកំងំចម ែដលមនសមសភពអនកចូលរមួចំនួន១២១នក់ រសតីចំនួន ៣៨នក់ ។

Ø បនេរៀបចំរបរពវទិវជតិេលីកកមពស់អនម័យជនបទ១៣វចិឆិក ចំនួន ១ទីតងំ េនភូមិ ថឡបរវ៉ិត់ ឃុថំឡបរវ៉ិត់ រសុក
ថឡបរវ៉ិត់ មនអនកូលរមួសរុប ១៨៧នក់ រសតី ចំនួន ១០២នក់ ។

Ø បនេរៀបចំរបរពវទិវជតិលងសមអ តៃដជមួយ និងសប៊ូ ចំនួន០១ទីតងំ េនភូមិ ែរសរកសងំ រសុកេសៀមបូក មនអនក
ចូលរមួចំនួន១៩៨ នក់ រសតី ចំនួន ១២៧ នក់ ។

Ø បនចូលរមួសហករ សិកសទីផសរបងគន់អនម័យ និងទឹកសអ ត កនុងរសុក ថឡបរវ៉ិត់ និងរសុក េសៀមបូក ជមួយរកុម
ករងរ អងគករ IDE និង អងគករ UNICEF ។
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៤.ពិពិធកម[សកម[5ពេសដ]កិចជ̂នបទ
ក.ករងរេលីកកមពស់កំេណីនេសដឋកិចចរគួសរេនជនបទ

Ø ករយិល័យអភិវឌឍន៍េសដឋកិចចជនបទ បនអនុវតតករងរកនុងរកបខ័ណឌ គេរមងឥណទនជនបទ និងទទួលបនលទធផល
ដូចខងេរកម៖

v បនចុះរបមូលកររបក់និងរបក់េដីមបង់រេំលះពីសមជិករកុមឥណទនពីភូមិទងំ០៣កនុង ៤ រកុម សមជិក
សរុប ១៨ នក់ រសី ១៥ នក់ សរុប០៣ ភូមិ កំពង់ប៉ង ឃុកំងំចម ភូមិពងទឹក ឃុអូំរៃរ និងភូមិឆវ ងំ ឃុសំំអង
រសុកថឡបរវ៉ិត់ សច់របក់ែដលទទួលបនសរុបចំនួន 6,694,000៛ កនុងេនះរបក់េដីម 5,800,000 ៛និង ករ
របក់ 944,000៛។

ខ.ករងរអភិវឌឍ និងអភិរកសជនជតិេដីមភគតិច
Ø បនចុះរបជុំផសពវផសយសតីពីករផតល់រសះរគួសររបស់គេរមងអភិវឌឍន៍សហគមន៍ចំរុះ
Ø បនចុះផតល់ និងជីករសះតមរគួសរសមរគ័ចិតត ចំនួន៤រគួសរ មនទំហំ (៥ម×៦ម×២,៥ម) ។
Ø បនចុះេធវីកិចចសនយជីករសះតមរគួសរសម័រគចិតត ចំនួន១០រគួសរ ែដលមនទំហទំទឹង ៥ែម៉រត បេណត យ៦ែម៉រត
ជេរម២,៥ែម៉រត (៥ម×៦ម×២,៥ម) ។

Ø បនចុះេធវីបចចុបបននភពគណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិេឡងីវញិ និងបនេចញេសចកតីសេរមច សតីពីករបេងកីតករ
របរពឹតតេទរបស់គណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិចំនួន០៥ភូមិ មនភូមិ បនប៊ុង ភលុក េសៀមបូក អូររចឡង់ និងភូមិ
ទេនសង ។
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ខ.ករងរអភិវឌឍ និងអភិរកសជនជតិេដីមភគតិច (ត)
Ø ចុះេទសរមបសរមួលរកុមគណៈកមមករេដីមបេីរៀបចំលិខិតទទួលសគ ល់អតតសញញ ណ រកុមជនជតិ េដីមភគតិចចំនួន
ពីរភូមិ េនឃុអំនលង់េភ រសុកថឡបរវ៉ិត់ែដលកនុងេនះរបធនគណៈកមមករសហគមន៍ សមជិក និងតំណងអជញ
ធរឃុំ ភូមិបនចូលរមួពិនិតយេទេលីបញជ ីេឈម ះរគួសរបនសំុចូលជសមជិកចំនួនសរុប៣៧៣រគួសរ មនសមជិក
ចំនួន១៤៧៧នក់ រសតីចំនួន៧៤១នក់។

Ø ចុះជួបរបជុំជមួយគណះកមមកររកុមជនជតិេដីមភគតិច និងរបធនរកុមរបឹកសឃុេំដីមបរីបគល់ទទួលលិខិតរបកស
ទទួលសគ ល់អតតសញញ ណរកុមជនជតិេដីមភគតិចចំនួនពីរភូមិ េនឃុអំនលង់ៃរជនិងឃុអំនលង់េភ រសុកថឡបរវ៉ិត់ែដល
មនសមសភពចូលរមួសរុបចំនួន១៣នក់រសតី០៤នក់។

Ø បនជួបរបជុំឆលងសំេណីរេសនីសំុទទួលសគ ល់អតតសញញ ណរកុមជនជតិេដីមភគតិចកួយចំនួន០២ភូមិ មនភូមិសពង់ និង
ភូមិផអ វ េនសលឃុអំនលង់េភ រសុកថឡបរវ៉ិត់ មនករចូលរមួពីអជញ ធរឃុំ ភូមិ និងរបជពលរដឋចំនួន០៧នក់ រសតី
០២នក់។

Ø បនពិនិតយនិងទទួលសគ ល់េដយរបធនរកុមរបឹកសឃុអំនលង់េភ អភិបលរសុកថឡបរវ៉ិត់និង េលកអភិបលេខតត
សទឹងែរតង រពមទងំបនដក់ពកយសំុទទួលសគ ល់អតដសញញ ណជនជតិេដីមភគតិចកួយ ចំនួន២ភូមិ ភូមិសពង់ និងភូមិ
ផអ វ េទនយកដឋ នែដលមនេឈម ះរគួសរបនសំុចូលជសមជិកចំនួន៣៧៣រគួសរ សមជិកចំនួន១.៤៧៧នក់
រសតីចំនួន៧៤១នក់។



៥.សមិទEិផលៃន#រអនុវតGគេ&bង និងកម[វិធីសហ&បតិបតGិ#រ
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ខ.ករងរអភិវឌឍ និងអភិរកសជនជតិេដីមភគតិច (ត)
Ø បនចុះផសពវផសយេសចកតីរបកសរបស់អងគករសហរបជជតិសតីពី សិទធិជនជតិេដីម-ចុះផសពវផសយេសចកតីរបកសរបស់អងគ
ករសហរបជជតិសតីពីសិទធិជនជតិេដីមភគតិចចំនួន០៦ភូមិ កនុងរសុកចំនួនពីរ៖ េនភូមិអនលង់េភ ភូមិទល់ ភូមិវលេពធ¢
ភូមិផអ វ សថិតកនុងរសុកថឡបរវ៉ិត់ និងភូមិកបលរមសថមី ភូមិែរសរសណុកសថិតេនកនុងរសុកេសសនែដលមនរកុមជនជតិ
េដីមភគតិច និងអជញ ធរភូមិឃុចូំលរមួសរុបចំនួន២១៦ នក់រសតី១៥០ នក់។

Ø បនចុះរបជុំរបកសសវ័យអតតសញញ ណជនជតិេដីមភគតិចកួយចំនួន០២ភូមិ េនឃុអំនលង់េភ រសុកថឡបរវ៉ិត់ មនករ
ចូលរមួពីអជញ ធរឃុំ ភូមិនិងរបជពលរដឋចំនួន ៥៥នក់ រសតី ៣៤នក់។

ក.គេរមងគរំទនិរនតរភពេហដឋ រចនសមព័នធជនបទ េដីមបទីីផសរកសិករ និងពនិជជូបនីយកមមកសិកមម 
v បនេរៀបចំកិចចរបជុំ ពហុភគីពក់ព័នធ (MSP) េដីមបេីរជីសេរសីតំបន់ប៉ូលេសដឋកិចចដំណក់កលទី១ រចួរល់េដយ
សេរមចេរជីសយក ប៉ូលេសដឋកិចចេសៀមបូក ។

v បនេរៀបចំកិចចរបជុំ ពហុភគីពក់ព័នធ (MSP) េដីមបេីរជីសេរសីតំបន់ប៉ូលេសដឋកិចចដំណក់កលទី២ រចួរល់ េដយ
សេរមចេរជីសយក ប៉ូលេសដឋកិចចបុរអូីរសវ យែសនជ័យ

v បនចូលរមួវគគបណតុ ះបណត លសតីពី ករតមដនរតួតពិនិតយ និងវយតៃមល វធិីសរសតអភិរកមេយនឌ័រ និងសុវតថិភព
បរសិថ ន-សងគម េនសណឋ គរ និងេភជនីយដឋ នភនំរបុស េខតតកំពង់ចម ។

Ø #រ7រសហ&បតិបតGិ#រdមួយ&កសួង-)*ប័ន និងអងh#រៃដគូរdតិ
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ក.គេរមងគរំទនិរនតរភពេហដឋ រចនសមព័នធជនបទ េដីមបទីីផសរកសិករ និងពនិជជូបនីយកមមកសិកមម (ត) 
v បនចូលរមួសិកខ សលសតីពីេគលនេយបយជនជតិេដីមភគតិច និងេគលករណ៍ែណនសំតីពីកររបឆងំនឹងករេបៀតេបៀន
េកងរបវញ័ញ កររេំលភបំពនផលូវេភទសរមប់ករអនុវតត គេរមងែដលគរំទេដយមូលនិធិអនតរជតិេដីមបអីភិវឌឍន៍វវស័ិយកសិកមម
(IFAD)េនសណឋ គរ អងគរប៉រ៉ឌី េខតតេសៀមរប ។

v បនចូលរមួរបជុំសតីពីវឌឍនភពករងរសរមប់ឆមសទី១ ទិសេដករងរសរមប់ឆមទី២និងបញហ របឈមននេនេពលអនុ
វតតគេរមង តមរបព័នធអនឡញ Zoom Meeting

v បនចូលរមួេរៀបចំកិចចរបជុំសិកខ សលពិេរគះេយបល់ជមួយពហុភគីពក់ព័នធ សដីពីករចូលរមួរបស់សហគមន៍កនុងករអនុវតត
គេរមង េនកនុងតំបន់ប៉ូលេសដឋកិចចរសុកេសៀមបូកែដលេធវីេឡងីេនសលរសុកេសៀមបូក សថិតេនកនុងភូមិេកះសំពយ ឃុេំកះ
សំពយរសុកេសៀមបូក ។

v បនចូលរមួជមួយរកុមករងរថន ក់ជតិ ចុះេធវីTopo Survey េលីែខសផលូវប៉ូលេសដឋកិចច េសៀមបូក ែដលមនរបែវងសរុប
១៦ ៤០០ែម៉រត ចប់ពីភូមិដំរផុីង ឃុេំកះសំពយ រហូត ដល់ភូមិតបូងខល ឃុអូំររមះ រសុកេសៀមបូក ។

v បនចូលរមួជមួយរកុមករងរថន ក់ចុះេធវីេតសតេលីសំណក់ដីលបយរកួសអចម៍ផក យ ។
ខ.គេរមងពិពិធកមមវស័ិយកសិកមមកមពុជ (CASDP)
• បនចូលរមួរបជុំជមួយសហគមន៍េដីមបរីបមូលព័ត៌មនេរៀបចំរកមរបតិបតតិបរសិថ ន (ECOP) ដក់ជូនធនគរពិភព េលក
រតួតពិនិតយ និងផតល់អនុសរសតន៍សរមប់ករអនុវតតេនភូមិអនលង់សវ យ រហូតដល់ភូមិរកឡពស ឃុរំពះរកំិល រសុកបុរអូីរ
សវ យែសនជ័យ
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ខ.គេរមងពិពិធកមមវស័ិយកសិកមមកមពុជ (CASDP) (ត)

v បនជូនរកុមវសិវករគេរមងចុះវ៉ស់សទង់ (Topo Survey) ផលូវចំនួន ១ែខស របែវងសរុប៧០០០ម៉. ចប់ពីភូមិអនលង់សវ យ
រហូតដល់ភូមិរកឡពស ឃុរំពះរកំិល រសុកបុរអូីរសវ យែសនជ័យ ។

v បនចូលរមួរបជុំពីវឌឍនភពករងរគេរមង តមរបព័នធអនឡញ Zoom Meeting ។

v បនចូលរមួអមដំេណីររកុមករងរអនតររកសួង និងរបតិភូធនគរពិភពេលក បនចុះ ទសសនកិចច និងរតួតពិនិតយករអនុវតត
ករងរពក់កណត លគេរមង េនទីតងំសហគមន៍ រពះរកំិល សថិតេនកនុងភូមិរកឡពស ឃុរំពះរកំិល រសុកបុរអូីរសវ យែសន
ជ័យ ។

v បនចូលរមួកនុងពិធីចុះកិចចរពមេរពៀងហរិញញបបទនឥតសំណងបំេពញបែនថមទុនវនិិេយគជមួយសហគមន៍កសិកមមរពះរកំិល
េនឃុរំពះរកំិល រសុកបុរអូីរសវ យែសនជ័យ ។

v បនចូលរមួកនុងពិធីចុះកិចចរពមេរពៀងហរិញញបបទនឥតសំណងបំេពញបែនថមទុនវនិិេយគជមួយ សហគមន៍កសិកមមអ៊ុ ំឃួង
រុងេរឿង េនឃុែំរសរកសងំ រសុកេសៀមបូក ។

v បនចូលរមួសិកខ សលបណតុ ះបណត លថន ក់ជតិសតីពីករអនុវតតឧបករណ៍គពំរបរសិថ ន និងសងគម េនរជធនីភនំេពញ ។
គ.គេរមងសច់របក់ពលកមម សរមប់អភិវឌឍន៍េហដឋ រចនសមព័នធជនបទ និងគរំទកសិរ

v បនចូលរមួរបជុំពិភកសករងរគេរមងសច់របក់ពលកមម សរមប់អភិវឌឍន៍ េហដឋ រចនសមព័នធជនបទ និងករគរំទ
កសិករ េនទីសតីកររកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ ភនំេពញ ។
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v បនជួសជុលផលូវគេរមងរកលដីស របែវងសរុប ១៦ ៦០០ែម៉រត ៖
§ កនុងភូមិសម េកះ ឃុេំកះរសឡយ រសុកេសៀមបូក របែវងសរុប ៤ ២០០ែម៉រតទទឹងខនងេលី ៦ែម៉រត ។
§ កនុងភូមិសវ យេរៀង ឃុតំឡត រសុកេសសន របែវងសរុប ៣ ៧០០ែម៉រត ទទឹងខនងេលី ៦ែម៉រត ។
§ កនុងភូមិកងំចម ឃុកំងំចម រសុកថឡបរវ៉ិត់ របែវងសរុប ៣ ៩០០ែម៉រតទទឹងខនងេលី ៦ែម៉រត ។
§ កនុងភូមិរុន ឃុចំំករេលី រសុកថឡបរវ៉ិត់ របែវងសរុប ១ ២០០ែម៉រតទទឹងខនងេលី ៦ែម៉រត ។
§ កនុងភូមិេសសន ឃុកំំភុន រសុកេសសន របែវងសរុប ៣ ៦០០ែម៉រតទទឹងខនងេលី ៦ែម៉រត ។

v បនជូនរកុមករងរៃនអងគភពអនុវតតគេរមងថន ក់ជតិ ចុះរតួតពិនិតយ និងវយតៃមលបញចប់គេរមងផលូវរកលរកួសរកហមរបែវងសរុប
៥០២០០ែម៉រតទទឹងខនងេលី៥,៥ែម៉រត សថិតេនកនុង ៖
§ 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
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v បនជូនរកុមករងរៃនអងគភពអនុវតតគេរមងថន ក់ជតិ ចុះរតួតពិនិតយ និងវយតៃមលបញច ប់សុពលភពេលីករងរគេរមង
រកលរកួសរកហមចំនួន២២កិចចសនយ របែវងសរុប៦៣ ៥០០ម៉.៖
§ ២កិចចសនយ សថិតេនកនុងភូមិអូរឬសសកីណត ល ឃុអូំរឬសសកីណត ល រសុកេសៀមបូក របែវងសរុប ៤ ៩០០ម.៉
§ ៤កិចចសនយសថិតេនកនុងភូមិកំភុន ឃុកំំភុន រសុកេសសនរបែវងសរុប១២ ២០ម.៉
§ ២កិចចសនយ សថិតេនកនុងភូមិអនលង់សវ យ ឃុរំពះរកំិល រសុកបុរអូីរសវ យែសនជ័យ របែវងសរុប ៦ ៤០០ម.៉
§ ២កិចចសនយ សថិតេនកនុងភូមិខផំន់ សងក ត់សមគគី រកុងសទឹងែរតង របែវងសរុប ៣ ៨៥០ម.៉
§ ៣កិចចសនយ សថិតេនកនុងភូមិអូររុន ឃុអូំរសវ យ រសុកបុរអូីរសវ យែសនជ័យរបែវងសរុប ៧ ៧០០ម៉.
§ ២កិចចសនយ សថិតេនកនុងភូមិតបូងខល ,អូររមះ,អូររចឡង់ ឃុអូំររមះ រសុកេសៀមបូករបែវងសរុប ៧ ៩៥០ម.៉
§ ១កិចចសនយ សថិតេនកនុងភូមិវលខសច់ ឃុថំឡបរវ៉ិត់ រសុថឡបរវ៉ិត់របែវងសរុប១ ៤០០ម.៉
§ ២កិចចសនយ សថិតេនកនុងភូមិពមខិះ ឃុែំរសសំបូរ រសុកេសៀមប៉ង របែវងសរុប៧ ៥៥០ម.៉
§ ១កិចចសនយ សថិតេនកនុងភូមិែរសឬសសី ឃុែំរសសំបូរ រសុកេសៀមប៉ងរបែវងសរុប២ ៥៥០ម.៉
§ ១កិចចសនយសថិតេនកនុងភូមិេកះខនឌិន,ថមី,ហងខូសួនសងក ត់សមគគី រកុងសទឹងែរតង របែវងសរុប ២ ៦០០ម៉.
§ ២កិចចសនយ សថិតេនកនុងភូមិកណត ល ឃុរំពះរកំិល រសុកបុរអូីរសវ យែសនជ័យរបែវងសរុប ៦ ៤០០ម.៉

v បនចូលរមួកនុងកិចចរបជំុសតីពីវឌឍនភពករងរគេរមងសច់របក់ពលកមមសរមប់អភិវឌឍន៍េហដឋ រចនសមព័នធជនបទ និងករគំ
រទកសិករ ឆន ២ំ០២០-២០២២ េនទីសតីកររកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ រជធនីភនំេពញ
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v បនជូនរកុមករងរៃនអងគភពអនុវតតគេរមងថន ក់ជតិចុះរតួតពិនិតយនិងវយតមលបញច ប់ គេរមងសងសង់បងគន់អនម័យ
សធរណៈចំនួន២កិចចសនយចំនួន១១បងគន់ សថិតេន៖
§ សលបឋមសិកសែរសឬសសី ចំនួន ១បងគន់
§ សលបឋមសិកសវលសខសច់ ចំនួន ១បងគន់
§ សលអនុវទិយល័យទួលមសអូរៃរ ចំនួន ១បងគន់
§ សលបឋមសិកសអូរៃរ ចំនួន ១បងគន់
§ សលអនុវទិយល័យកងំចម ចំនួន ១បងគន់
§ សលបឋមសិកសកងំចម ចំនួន ១បងគន់
§ ប៉ុសត¢សុខភពកងំចម ចំនួន ១បងគន់
§ សលបឋមសិកសតបូងខល ចំនួន ១បងគន់
§ សលបឋមសិកសទួលរពលន ចំនួន ១បងគន់
§ សលបឋមសិកសបនមួង ចំនួន ១បងគន់
§ សលបឋមសិកសលុន ចំនួន ១បងគន់

v ករងរគេរមងកមមវធីិអភិវឌឍន៍េគលនេយបយកនុងករជួសជុល និងែថទរំបព័នធផគត់ផគង់ទឹក សអ ត និងអនម័យជនបទ
របកបេដយនិរនតភព
§ ជួសជុលអណដូ ងសនប់អរហវេីដវបនចំនួន៨៤អណដូ ង េនកនុងរសុកេសសន រសុកេសៀមបូក និងរសុកថឡបរវ៉ិត់ ។
§ ចុះយកសំណកទឹកបនចំនួន១១២អណដូ ង េនរសុកេសសន រសុកេសៀមបូក និងរសុកថឡបរវ៉ិត់ េខតតសទឹងែរតង ។



Add a footer 25

ឃ.គេរមងករងរឥណទន
v គេរមងរគប់ឥណទនជនបទ៖

§ ចុះតមដនករេរបីរបស់ឥណទនរបស់សមជិករកុមឥណទន ចំនួន១០ដង េដីមទុនសរុបមន
ចំនួន 23,360,700៛ សច់របក់កនុងៃដេបឡករមនចំនួន ចំនួន 9,060,700៛សច់របក់កនុងៃដអតិថិជន
មនចំនួន14,300,000 ៛ សច់របក់រកបនមនចំនួន 8,118,700 ៛

v គេរមងឥណទនមរនតីរជករ៖
§ មរនតីរជករមនទីរអភិវឌឍន៍ចំនួន០៥នក់រសតី០១នក់មនទឹករបក់សរុបចំនួន15,532,200៛ កនុងេនះ
របក់េដីមមនចំនួន13,333,700 ៛ និងកររបក់សរុប 2,198,900 ៛

Ø #រ7រសហ&បតិបតGិ#រdមួយគេ&bងៃដគូរអនGរdតិ
ក.អងគករ វឌឍនភព(WP)

v បនចូលរមួទសសនៈកិចចសិកសដករសង់បទពិេសធន៍ករងរសេរមចបននូវ ភូមិ ឃុរំសុកទទួលបននូវករបញឍប់ករ
បេនទ របង់ពសវលពសកល(ODF)េនេខតតសវ យេរៀង

v ចុះេផទៀងផទ ត់ភូមិបញឈប់ករបេនទ របង់ពសវលពសកល០៧ភូមិរមួមន៖រសុេសៀម បូកចំនួន០៣ភូមិរសុកេសសន
ចំនួន០២ភូមិ និងរសុកថឡបរវ៉ិត់ចំនួន០២ភូមិ

v ចុះជរមុញករសងសង់បងគន់អនម័យរគួសរចំនួន១១ភូមិ កនុង េសៀមប៉ងចំនួន០៤ភូមិ រសុកថឡបរវ៉ិត់ចំនួន០២
ភូមិ និង េសសនចំនួន០៥ភូមិ
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ក.អងគករ វឌឍនភព(WP) (ត)

v ចុះសហករជមួយជនបេងក លអនម័យរសុកចំនួន០២ រមួមន៖ រសុករសុកថឡបរវ៉ិត់ និងរសុកេសសន កនុងករចុះ
តមដន និងផដល់អនុសសន៍ែកលមអរកិចច-ករងរេលីកកមពស់ទឹកសអ ត និងអនម័យជនបទ ថន ក់ភូមិ ឃុំ

v េរៀបចំកិចចរបជុំថន ក់រសុកេដីមបពីេនលឿនករបញឍប់ករបេនទ របង់ពសវលពសកលចំនួន០២រសុកមន៖ េនសលរសុក
េសៀមបូក និងរសុកបុរអូីរសវ យែសនជ័យ

v សរមបសរមួលេវទិកសធរណៈសតីពីេលីកកមពស់ភពជអនកដឹកនំ និងករចូលរមួរបស់រសតីកនុងករទទួលបនករេរបី
របស់សមភ រៈបរកិខ ទឹកសអ ត និងអនម័យេនកនុងឃុថំឡបរវ៉ិត់ រសុកថឡបរវ៉ិត់

v សហករជមួយជនបេងគ លអនម័យរសុកេសៀមបូក កនុងករពរងឹងអនុវតតសកមមភពរបស់ជនបេងគ លអនម័យភូមិ និង
ជនបេងគ លអនម័យឃុំ កនុងឃុំ ភលុក រសុកេសសន

v ចុះសរមបសរមួលវគគបណដុ ះបណដ លសដីពីែផនករសុវតថិភពទឹកជនបទថន ក់ឃុំ (គេរមង១០០០ៃថង) េន ឃុេំសៀមបូក
ឃុេំកះរសឡយ រសុកេសៀមបូក

v ចុះជរមុញករសងសង់បងគន់អនម័យរគួសរចំនួន១១ភូមិ កនុង េសៀមប៉ងចំនួន០៤ភូមិ រសុកថឡបរវ៉ិត់ចំនួន០២
ភូមិ និង េសសនចំនួន០៥ភូមិ

v ចុះសហករជមួយជនបេងគ លអនម័យរសុក េដីមបចុីះតមដន និងផដល់អនុសសន៍ែកលមអរកិចច-ករងរេលីកកមពស់ទឹក
សអ ត និងអនម័យជនបទ ថន ក់ភូមិ ឃុំ េនឃុចំំករេលី និងឃុអំនលង់ៃរជ រសុកថឡបរវ៉ិត់ េខតតសទឹងែរតង
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ក.អងគករ វឌឍនភព(WP) (ត)
v បនចូលរមួេរៀបចំសិកខ សលឆលុះបញច ងំរបចរំតីមសរបស់កមមវធិីករចប់េផតីមេដយសុខភពលអ េន សណឋ គរេស
មេទវ ីអងគររសីត េខតតេសៀមរប

v បនរបជុំពិភកសេរៀបចំរេបៀបវរះកមមវធិីសិកខ សលថន ក់េខតតជរមុញឲយអជញ ធរមូលដឋ នមនករបេងកីនករវនិិេយគ
េលីវស័ិយទឹកសអ តនិងអនម័យេនករយិល័យ អងគករវឌឍនភព

v បនចូលរមួេរៀបចំសិកខ សលសតីពីករវភិជថវកិរបស់អជញ ធរមូលដឋ នមូលដឋ នេដីមបគីរំទកមមវធិីទឹកសអ តនិងអនម័
យជនបទកនុងេខតតសទឹងែរតង េនសលរបជុំមនទីរអប់រយុំវជន និងកីឡេខតត

ខ.អងគករេអស៊នេអថរចីឆបេរមីកមពុជ (AOC)
v ចុះបណដុ ះបណដ លបេចចកេទសករងរសងសង់អណដូ ងសនប់អរហវេីដវដល់គណៈកមមករទឹកេនឃុសំំអង ចំនួន២េលីក
រសុកថឡបរវ៉ិត់ និងេនឃុអំនលង់ៃរជចំនួន០១េលីក

vបនចុះសហករផសពវផសយបេងកីតរកុមសនសរំបក់ចំនួន ២ភូមិ េនភូមិរតពងំែវង និងភូមិជ័រចុង ឃុចំំករេលី រសុកថ
ឡបរវ៉ិត់

v ចុះបេងកីតេគលករណ៍និងបទបញជ ៃផទកនុង រកុមសនសរំបក់ ចំនួន ២ភូមិ គឺេនភូមិជ័រជុង ឃុែំរសឬសសី និងភូមិរតពងំែវង
ឃុអូំរៃរ រសុកថឡបរវ៉ិត់

v ចុះបណដុ ះបណដ លដល់អនកទទួលផលកនុងសហគមន៍នូវចំេណះដឹងេលីកែថរទធុំងចេរមះបងគន់អនម័យនិងកររស់េន
មនអនម័យេដយករលងសមអ តៃដនឹងសប៊ូ រពមទងំករែថរទរំបភពទឹកេរបីរបស់េនភូមិឆវ ងំ ឃុសំំអង រសុកថ
ឡបរវ៉ិត់
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ខ.អងគករេអស៊នេអថរចីឆបេរមីកមពុជ (AOC) (ត)

v ចុះបណដុ ះបណដ លដល់អនកទទួលផលកនុងសហគមន៍នូវចំេណះដឹងេលីកែថរទនំិងផដល់ធុងចេរមះ(១៥០ធុង)ករទុកដក់
ទឹកឲយមនសុវតថិភពនិងបនផដល់បងគន់អនម័យបរងគប់ជូនដល់ខនងផទះែដលមិនទន់មនបងគន់េរបីរបស់ឲយមនបងគន់េរបី
របស់រគប់ខនងផទះរពមជមួយកររស់េនមនអនម័យេដយករលងសមអ តៃដនឹងសប៊ូករែថរទរំបភពទឹកេរបីរបស់េន
ភូមិភជុល ឃុេំកះរសឡយ រសុកេសៀមបូក

vបនចុះបណតុ ះបណត លសតីពីករេរបីរបស់បងគន់អនម័យរគួសរេនភូមិកងំេកង ក ចំនួន៩៥រគួសរ

គ.អងគករជនជតិេដីមភគតិចកមពុជ CIPO

v ចូលរមួរបជុំសដីពីករបេងកីត(សថ នីយរ៍ង)ែចកចយទឹកសហន៏េនរបព័នធែចកចយ ទឹកសហគមន៏ភូមិកបលរមសចស់
ឃុែំរសគរ រសុកេសសន

ឃ.អងគករ PLAN

v មនទីរបនសហករជមួយអងគករPLAN ជួបផដល់ករសមភ ស និងរបមូលធតុចូលទក់ទងនឹងករផគត់ផគង់ទឹកសអ តជនបទ
សរមប់ករវយតៃមលេដីមរគៃនយុទធសរសតទី៤ របស់អងគករែភលនអនតរជតិកមពុជ
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ង.រកុមហុ៊នវរអីគគីសនីេសសនេរកម២
v ចុះសិកសគេរមងសងសង់របព័នធែចកចយទឹកសហគមន៍ចំនួន០២កែនលងកនុងភូមិសរសតភូមិែរសរសណុក និងភូមិកបល
រមស ឃុកំបលរមស រសុកេសសន

vបនសងសង់អណដូ ងសនប់អរហវេីដវ ចំនួន៤អណដូ ងរចួ១០០% េនឃុតំឡត រសុកេសសន
vបនចុះកំណត់ទីតងំសងសង់អណដូ ងសនប់អរហវេីដវចំនួន៦អណដូ ង េនភូមិកបលរមសចស់ ឃុកំបលរមស ចំនួន២
អណដូ ងនិងភូមិែរសគរចស់ ឃុែំរសគរ ចំនួន៤អណដូ ង រសុកេសសន

ច.អងគករ េដីមបជីីវភព និងៃរពេឈី FLO
v ចុះេរៀបចំពរងងលកខនតិក:សតីពីតួនទីភរ:កិចចរបស់គណ:កមម ធិករសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចកួយចំនួន២េលីក េន
ភូមិទេនសង ឃុេំសៀមបូក រសុកេសៀមបូកអនកចូលរមួមនអជញ ធរភូមិ ឃុំ អងគភពរដឋបល និងអនតរវស័ិយសលេខតត និង
សហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច សរុបចំនួន ៧១នក់ រសតី ៥៤ នក់

ឆ.អងគករ ភូមិខញុ ំ (MVI)
v ចុះពរងឹងសមតថភពសតីពីករេរបីរបស់ និងកររគប់រគងដីសមូហភពជនជតិេដីមភគតិចនិងលកខនតិក:សតីពីតួនទី និងភរ
កិចចគណ:កមម ធិករសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចកែវត៉ចំនួន0២ភូមិ េនឃុសំនតិភព រសុកេសៀមប៉ងអនកចូលរមួមន
អងគភពរដឋបលនិងអនតរវស័ិយសលេខតត អជញ ធរភូមិឃុំ និងសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចសរុបចំនួន៧៨នក់ រសតី
៤៥ នក់

v របជុំផសពវផសយលកខនតិកៈសតីពីតួនទីភរកិចចគណះកមមករ និងរបជុំផសពវផសយបទបញជ ៃផទកនុងសតីពីករេរបីរបស់និងករ
រគប់រគងដីសមូហភពសហគមន៍ជនជតិភគតិចកែវត៉េនភូមិគិរបីសេលីនិងភូមិគិរបីសេរកម ឃុសំនតិភព រសុកេសៀម
ប៉ងសមសភពអនកចូលរមួមនអងគភពរដឋបល និងអនតរវស័ិយសលេខតត អជញ ធរឃុំ ភូមិ និងសហគមន៍ជនជតិេដីម
ភគតិចកែវត៉សរុប៨៥នក់ រសតី៣៤នក់
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II-បញហ របឈម

v ករយិល័យជំនញមួយចំនួនេនខវះមរនតី (១ករយិល័យ មនមរនតីែត១រូប) េហយីសមតថភព របស់មរនតីមួយចំនួនេនមន
ករមិតេនេឡយី

v របជពលរដឋេនតមសហគមន៍មិនទន់យល់ចបស់ពីសរៈសំខន់ៃនករេរបីរបស់បងគន់អនមយ័ ជេហតុេធវីេអយឲយករ
សងសង់ និងេរបីរបស់បងគន់េនតមរគួសរមនករមិតទប

v ថវកិរបចឆំន រំបស់អងគភពមិនទន់អចេឆលីយតបេទនឹងែផនករែដលបនេលីកេឡងី និងតរមូវកររបស់របជជនជនបទ
v កងវះភពជមច ស់េលីសមិទធិផលរូបវន័តមួយចំនួនែដលបនសងសង់រចួ ដូចជ ផលូវថនល់ អណតូ ងសនប់អរហវេីដវ របព័នធែចកចយ
ទឹកសហគមន៍ រសះទឹក សព ន លូ េហយីសមិទធិផលមួយចំនួនមិនសូវមនដំេណីរលអករេដយសរខវះយនតកររគប់រគង និង
ករែថទពំីរបជពលរដឋ

v របជពលរដឋភគេរចីនេនតំបន់ជនបទ មិនទន់ផល ស់បតូរទមល ប់កនុងករបេនទ របង់ពសវលពសកល មិនទមល ប់េរបីរបស់
និងផឹកទឹកសអ ត និងករលងៃដនឹងសប៊ូ

v អណដូ ងមនករខូចេរចីន េហយីថវកិសរមប់ករជួសជុលអណដូ ងេនមនករមិតេនេឡយី
v ករសហករ និងករចូលរមួរបស់អងគករៃដគូអភិវឌឍន៍មួយចំនួនកនុងវស័ិយអភិវឌឍន៍ជនបទេនមនករមិត
v ផលូវេនតំបន់ជនបទភគេរចីនមនករខូចខតេដយសរេរគះធមមជតិ ករែរបរបួលអកសធតុ ទឹកជំនន់ កងវះករែថទំ និង
ករដឹកេលីសទមងន់កំណត់
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III.េមេរៀន និងបទពិេសធន៍
Ø ចំនុចខល ងំ

v មរនតីបនអនុវតតករងរេដយភពទទួលខុសរតូវខពស់ និងមនករចុះតមដនជរបច។ំ

v ករអនុវតតថវកិតមកមមវធិីបនផតល់នូវភពចបស់លស់ តមល ភព គណេនយយភព និងបនពរងឹងករទទួលខុស

រតូវរបស់មរនតីែដលជអនកអនុវតតផទ ល់

v មនករគរំទពីថន ក់ដឹកនមំនទីរ និងមនកិចចសហករលអកនុងរកុមករងរ
v ថន ក់ដឹកនមំនទីរបនផតល់ឱកសដល់មរនតីរគប់រូបបនចូលរមួរគប់សកមមភពននរបស់មនទីរ

សកមមភពរបស់សថ ប័ន និងអងគភពពក់ព័នធ រពមទងំសកមមភពសងគមេផសងៗជេរចីន

v មនករជួយគរំទទងំសមភ រៈ ថវកិ បេចចកេទស និងសម រតីពីនយកដឋ នជំនញ និងថន ក់ដឹកនរំកសួងអភវិឌឍន៍

ជនបទ រពមទងំថន ក់ដឹកនេំខតតកនុងករជរមុញសកមមភពអភិវឌឍន៍ជនបទឲយមនដំេណីរករេដយរលូន និង

ទទួលបនេជគជ័យ

v រគប់ករយិល័យជំនញទងំអស់ មនែផនករសកមមភពរបចឆំន ំ និងែផនករលំអិតរបចែំខសរមប់ចុះអនុវតត

សកមមភព

v មនកិចចរបជុំជរបចេំដីមបផីល ស់បតូរេយបល់ ពិភកសរកចំណុចខល ងំ និងចំណុចខវះខតកនុងករអនុវតតន៍ករងរ
េដីមបឲីយលទធផលករងរកន់ែតលអរបេសីរ
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Ø ចំនុចខល ងំ (ត)

v មនកិចចសហករលអរវងអជញ ធរមូលដឋ ន រកុមហុ៊ន អងគករៃដគូ និងមរនតីជំនញមនទីរ

v រកសួងបនផតល់ឱកសដល់មរនតីរជករថន ក់េខតតកនុងករពរងឹងសមតថភព (តមរយៈវគគបណតុ ះបណត លេផសងៗែដល

េរៀបចំេដយរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទក៏ដូចជសថ ប័នខងេរក)េដីមបឲីយរសបេទនឹងេគលនេយបយអភិវឌឍន៍

ធនធនមនុសសរបស់រកសួង

v មនឧបករណ៍សរមប់តមដននិងរតួតពិនិតយករអនុវតតគេរមងែដលេរបីរបស់ថវកិកមមវធិីរបស់ករយិល័យជំនញ

v ករេកីនេឡងីៃនែខសផលូវជនបទ បនផតល់នូវភពងយរសួលជេរចីនដល់របជកសិករែដលអចដឹកជញជូ នកសិផល

យកេទលក់េនទីផសរបនឆប់រហ័ស ចំេណញេពលេវល និងចំណយថវកិតិច។ ករតភជ ប់បណត ញផលូវជនបទបន

ផតល់នូវភពងយរសួល ដល់របជពលរដឋកនុងកររបរស័យទក់ទងនិងេធវីសកមមភពអជីវកមមេផសងៗបន

កន់ែតងយរសួល

v កររកសបននូវសុខសនតិភព និងរបសិទធិភពៃនករពរងឹងេគលនេយបយភូមិ ឃុមំនសុវតថិភពបនេធវីឲយរបជ

ពលរដឋេនសហគមន៍មនឳកសចូលរមួកនុងករអភិវឌឍន៍មូលដឋ នរបស់ខលួនបនកន់ែតរបេសីរ
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Ø ចំណុចខវះខត៖
v ខវះខតមរនតីសរមប់ជួយបំេពញករងរេនតមករយិល័យជំនញ និងកចុះមូលដឋ ន

v ខវះថវកិគរំទនូវសកមមភពចបំច់បនទ ន់

v ខវះមេធយបយ(រថយនត)េដីមបេីឆលីយតបេទ និងសកមមភពករងរេនមូលដឋ ន

v ខវះថវកិគរំទដល់ែផនករសមហរណកមមថន ក់រសុក និងេឆលីយតបកនុងេវទិករសធរណៈ
Ø សំណូមពរ៖

v បេងកីនថវកិសរមប់គរំទចបំច់បនទ ន់េនមូលដឋ ន

v េសនីសំុេបីកវគគបំពក់បំប៉នសមតថភពជំនញរយៈេពលខលី មធយម ដល់មរនតីរជករ

v េសនីសំុមេធយបយ(រថយនត)េដីមបេីឆលីយតបេទ និងសកមមភពករងរេនមូលដឋ ន
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សូមអរគុណ
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