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រ"យ$រណ៍លទ)ផល$រ+រ,ប.ំ01ំ ២០២២ 

និងេលើកទិសេ<$រ+រ01ំ ២០២៣ របស់មន@ីរអភិវឌFGន៍ជនបទេខតKកំពង់សMឺ 

 

េសចកKីេផKើម 

 ករងរអភិវឌឍន៍ជនបទ គឺជកិចចករពហុវស័ិយរតូវអនុវតតេនមូលដឋ នផទ ល់ និងរតូវករេពលេវល

មួយសមរសបកនុងសថ នភពែដលសកលេលក ក៍ដូចជរបេទសកមពុជកំពុងជួបនូវបញហ កររកីរល
ដលជសកលនូវជំងឺកូវ-ី១៩ និងបញហ របឈមជេរចីនេទៀត។ បុ៉ែនតេទះបីជយ៉ងណក៏េយងីេនែត
ខិតខំពុះពរជំនះរគប់បញហ  និងឧបសគគកនុងករេរៀបចំកិចចករអភិវឌឍន៍។ 
 ឆន  ំ២០២២ េនះ េនេលីពិភពេលកកំពុងរបឈមេទនឹងកររកីរលដលៃនជំងឺកូវដី-១៩ េមេរគ
េនះជេមេរគមួយដ៍កចសហវែដលសមល ប់មនុសសេនេលីពិភពេលករប់លននក់។  កនុងសថ នភព

េនះ សរមប់របេទសកមពុជេយងីក៍រងនូវកររបឈមនឹងហនិភ័យខពស់ ៃនកររតតបតៃនជំងឺកូវដី-១៩ 
ែដលេយងីទងំអស់គន មនតរបុងរបយត័ន និងយកចិតតទុកដក់កនុងករបងក រ ទប់សក ត់ៃនកររតតបតៃន
ជំងឺកូវដី-១៩ របកបេដយសម រតីទទួលខុសរតូវខពស់បំផុត។ សថ នភពៃនកររតតបតៃនជំងឺកូវដី-១៩ 
េនេលីសកលេលក និងេនកនុងតំបន់រមួទងំរបេទសកមពុជផងែដរ បនេធវីឲយប៉ះពល់ដល់ករអភិវឌឍ

េសដឋកិចច សងគម ពិេសសកររកទទួលទនរបស់របជពលរដឋ េដីមបចូីលរមួេដះរសយនូវបញហ របឈម 
សំេណី សំណូមពរ និងករេឆលីយតបេទនឹងតរមូវករជអទិភព របស់របជជនមូលដឋ នជនបទ កនុង
េគលបំណង េលីកកមពស់ករមិតជីវភពឲយកន់ែតរបេសីរេឡងី ពីមួយៃថងេទមួយៃថង។ រកសួងអភិវឌឍន៍
ជនបទ ែដលេរកមករដឹកនដ៏ំឈល សៃវរបស់ ឯកឧតKមបណRិតសS.រFT អុ៊ក WXបុ៊ន រដឋមរនតី
រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ បនដក់េចញនូវកមមវធីិសំខន់ៗជយុទធសរសដចំនួន ៤ គឺ៖ កមមវធីិទី១៖ ករ
ពរងឹងសថ ប័ន និងកសងសមតថភព, កមមវធីិទី២៖ អភិវឌឍន៍េហដឋ រចនសមព័នធរូបវន័ត និងគមនគមន៍, 

កមមវធីិទី៣៖ែកលមអលកខខណឌ ៃនកររស់េនរបស់សហគមន៍ជនបទ និងកមមវធីិទី៤៖ពិពិធកមមសកមម
ភពេសដឋកិចចជនបទ។ មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតកំពង់សពឺ េបដជញ បនតខិតខំរបឹងែរបងអនុវតតនូវកមមវធីិ 
ែដលរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ ផដល់ជូនឲយទទួលបនេជគជ័យេដយរមួសហករជមួយអងគករៃដគូ 
សបបុរសជន រដឋបលរគប់លំដប់ថន ក់ េដីមបែីរបកល យទីជនបទឲយមនភពសីុវល័ីយ។ 

I. សមិទ)ផលសេ,មច"ន 

១. ករពរងឹងសថ ប័ន និងកសងសមតថភព 

១.១. ករងររដឋបល និងបុគគលិក 

មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតកំពង់សពឺ មនមរនតីបេរមីករងរេដីមឆន  ំ២០២២ ចំនួន ៥១ នក់ 
(េផទរេចញចំនួន ៣ នក់)មកដល់បចចុបបននសរុបចំនួន ៤៨ នក់ (រសតី ១៣ នក់)កនុងេនះរមួមន៖  
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- របធនមនទីរ ០១ រូប  
- អនុរបធនមនទីរ ០៣ រូប 
- មរនតីបេរមីករងរេនតមករយិល័យជំនញទងំ ១០ ករ.ិចំណុះឲយមនទីរ សរុបមន
ចំនួន ៤៤ រូប រសី ១៣ រូប កនុងេនះមនមរនដកិីចចសនយចំនួន ០១ នក់។ 

v លិខិតចូលសរុបចំនួន  ២៥៦ ចបប់ កនុងេនះ៖ 

- លិខិតចូលពីរកសួង និងអងគភពននេរកមឱវទមនទីរចំនួន  ២១១ ចបប់។ 
- លិខិតចូលពីបណដ រកសួង និងអងគភពននេរកមនទីរចំនួន ៤៥ ចបប់។ 

v លិខិតេចញសរុបចំនួន ៦៥៩ចបប់ កនុងេនះ៖ 

- លិខិតេចញេទបណត អងគភពននេរកមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទចំនួន ១៦៣ ចបប់។ 
- លិខិតេចញពក់ព័នធសថ នភពមរនតីរជករចំនួន ៣៨៥ ចបប់។ 
- លិខិតេចញេទកនុងអងគភព និងបណត អងគភពននេរកមនទីរ ចំនួន ១១១ ចបប់។ 

១.១.១. សកមមភពថន ក់ដឹកនរំកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ 

- ៃថងទី ២១ ែខ មិថុន ឆន ២ំ០២២ ឯកឧតដមបណឌិ ត សួស គង់ រដឋេលខធិកររបចកំរ 
រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ និងសហករបីនអេញជ ីញចុះពិនិតយជក់ែសដង និងបំេពញនីតិ
វធីិពក់ព័នធ និងសំេណីសំុេគលករណ៍អនុញញ តកត់ដីទំហ ំ ២៦ម x ៣០ម េសមីនឹង 
៧៨០ ម២ ែដលសថិតេនបរេិវណមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតដកំពង់សព ឺជូនរកុមរបឹកសជតិ
រណសិរសសមគគអីភិវឌឍន៍មតុភូមិកមពុជ។ 

- ៃថងទី ២៧ ែខ មិថុន ឆន ២ំ០២២ ឯកឧតដម សន វសិល រដឋេលខធិករតំណងដ៏
ខពង់ខពស់ឯកឧតYមបណRិតសS.រFT អុ៊ក WXបុ៊ន រដឋមរនដៃីនរកសួងអភិវឌឍន៍

ជនបទ អមដំេណីរេដយេលករបធននយកដឋ នរដឋបល និងបុគគលិក និងសហករ ី
បនចុះរតួតពិនិតយករងរបុគគលិក កនុងេគលបំណងពរងឹករបសិទធភិពកររគប់រគង
ករងរបុគគលិកកន់ែតរបេសីរ សថិតេនសលរបជំុធំមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតដកំពង់សពឺ។ 

- ៃថងទី ២៨ ែខ មិថុន ឆន  ំ២០២២ េលក េពរជ េសដឋ  របធននយកដឋ នសវនកមមៃផទ

កនុង ៃនរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ រពមទងំសហករបីនចុះរតួតពិនិតយេធវសីវនកមមរបព័នធ
រគប់រគងៃផទកនុង និងថវកិកមមវធីិឆន  ំ ២០២១-២០២២ េនមនទរីអភិវឌឍន៍ជនបទេខតដ
កំពង់សពឺ។ 

- ៃថងទី ០៤ ែខ សីហ ឆន  ំ២០២២ ឯកឧតដមបណឌិ ត សួស គង់ រដឋេលខធិកររបចកំរ 

រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ និងសហករបីនអេញជ ីញចូលរមួជអធិបតីកនុងកមមវធីិេវទិក
សធរណៈ ៃនរកុមករងររជរដឋ ភិបលចុះមូលដឋ នរសុកភនំរសួច េដីមបរីតួតពិនិតយ 
និងគរំទករអនុវតដកមមវធីិនេយបយ និងយុទធសរសដចតុេកណ ដំណក់កលទី ៤ 
របស់រជរដឋ ភិបល។ 

- ៃថងទី ១៨ ែខ សីហ ឆន ២ំ០២២ ឯកឧតដមបណឌិ ត សួស គង់ រដឋេលខធិកររបចកំរ 

ៃនរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ បនចូលរមួកនុងពិធីសេមភ ធដក់ឱយេរបីរបស់ជផលូវករ កីឡ
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ដឋ នេខតដកំពង់សពឺ ែដលមនទីតងំសថិតេនភូមិតមុ៉ល សងក ត់ចបរមន រកុងចបមន     
េខតដកំពង់សពឺ។ 

- ៃថងទី ០៦ ែខ កញញ  ឆន ២ំ០២២ ឯកឧតដមបណឌិ ត សួស គង់ រដឋេលខធិកររបចកំរ ៃន
រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ បនដឹកនគំណៈកមមករអនដររកសួង រមួមនតំណងរកសួង

អភិវឌឍន៍ជនបទ និងរកសួងេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ ចុះរតួតពិនិតយវយតៃមល លទធផល
ករងរែថទជំរបចចំំនួន ០២ គេរមង សថិតេនកនុងេខតដកំពង់សពឺ។ 

- ៃថងទី ១៨ ែខ សីហ ឆន ២ំ០២២ ឯកឧតដមបណឌិ ត សួស គង់ រដឋេលខធិកររបចកំរ 
ៃនរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ បនអេញជ ីញចូលរមួេវទិកសធរណៈ សថិតេនឃុអូំ រសុក

ភនំរសួច េខតដកំពង់សពឺ។ 
- ៃថងទី ១៩ ែខ កញញ  ឆន ២ំ០២២ ឯកឧតដមបណឌិ ត សួស គង់ រដឋេលខធិកររបចកំរ ៃន
រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ បនដឹកនគំណៈកមមករអនដររកសួង រមួមនតំណងរកសួង
អភិវឌឍន៍ជនបទ និងរកសួងេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ ចុះរតួតពិនិតយវយតៃមល របគល់-

ទទួល ១០០% ករងរែថទខួំប ផលូវចំនួន ១ ែខស របែវង ១២ ៤៧០ ម ទទឹងខនងេលី ៨
ម ករមស់ ១,៥០ ម ចក់ពីភូមិថនល់បត់ ដល់ភូមិគង់េលី កនុងឃុខំទំរកងំ ឃុជំំពូរពឹកស និង
ឃុៃំរពរកសងំ រសុកឧដុងគ េខតដកំពង់សពឺ ែដល អនុវតដេដយមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតដ
កំពង់សពឺ។ 

 ១.១.២.សកមមភពថន ក់ដឹកនេំខតត  

- ៃថងទី ១៦ ែខ ឧសភ ឆន  ំ២០២២ េលក េអៀង ដ ំរបធនមនទីរ និងសហករ ីបនចូល
រមួអមដំេណីរ ឯកឧតដមអភិបល ៃនគណៈអភិបលេខតដ កនុងពីធីរបគល់សមភ រជូនដល់
កមមករ កមមករនីេរងចរកសរបី៊ណ សថិតេនេរងចរកសរបី៊ណ។ 

- ៃថងទី ២៣ ែខ សីហ ឆន  ំ២០២២ េលក េអៀង ដ ំរបធនមនទីរ និងសហករ ីបនចូល

រមួអមដំេណីរ ឯកឧតដមអភិបល ៃនគណៈអភិបលេខតដ កនុងពីធីរបគល់សមភ រៈជូន
ដល់កមមករ កមមករនីេរងចរក សថិតេនេរងចរកវ៉សន់។ 

១.១.៣ សកមមភពរកុមករងរ (PWG) និងេលខធិកររដឋ នរកុមករងរបេចចកេទសវស័ិយ 

           ផគត់ផគង់ទឹកសអ ត សុខភពនិងអនម័យជនបទ (PWG-S) 

- ៃថងទី ០៤ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០២២ េលខធិករដឋ នៃនរកុមករងរបេចចកេទសវស័ិយទឹក
សអ ត សុខភព និងអនម័យជនបទ )PWGS) េខតតកំពង់សពឺ បនេរៀបចំកិចចរបជំុេរតៀម
េរៀបចំរបរពវពិធីរបកសរកុងចបរមនជរកុងែដលបនបញច ប់ករបេនទ បង់ពសវល
ពសកល (ODF) េរកមអធិបតីភពេលក េអៀង ដ ំ របធនមនទីរ និងជរបធន

េលខធិករដឋ ន េនរដឋបលរកុងចបរមនេដយមនករអេញជ ីញចូលរមួពីតំណង
នយកដឋ នែថទសុំខភពជនបទ រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ េលក េលករសីរកុម
ករងរេលខធិករដឋ ន េលក េលរសីរកុមករងររដឋបលរកុង េលក េលករសី        
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តំណងសងក ត់ទងំ ៥ របស់រដឋបលរកុងចបរមន និងតំណងអងគករវត់េធីេអដ សរុប
ចំនួន ១៤ រូប រសី ០៤ រូប។ 

- ៃថងទី ៧ ដល់ ៩ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០២២ េលក េអៀង ដ ំ របធនមនទីរ និងជរបធន
េលខធិករដឋ ន PWGs អេញជ ីញជអធិបតីភពេបីក និងបិទវគគបណតុ ះបណត លរគូ

បេងគ លថន ក់េខតតរកុងរសុកជំុទី៣ “សតីពីកមមវធីិករអប់រភំពជអនកដឹងន”ំ េនសល
របជំុសលេខតតកំពង់សពឺ។ 

-  ៃថងទី ២២ ែខ មីន ឆន ២ំ០២២ របជំុរបចរំតីមសទី ១ របស់េលខធិករដឋ នៃន  ក.ក
.ផ.ប។ 

- ៃថងទី ៤  ែខេមស  ឆន  ំ២០២២  េលក  ប៉សួង  េសគនធ  អនុរបធនមនទីរ  ដឹកនរំកុម
ករងរចូលរមួកិចចរបជំុ  សដីពីពិនិតយេមីលវឌឍនភពករងរេលីកកមពស់អនម័យ  និង
ែផនករបញឈប់ករបេនទ បង់ពសវលពសកលរសុកថពង េរៀបចំេដយនយកដឋ ន
ែថទសុំខភព េនសលរបជំុសលរសុកថពង។ 

- ៃថងទី ៦  ែខឧសភ  ឆន  ំ២០២២  េលក  ប៉សួង  េសគនធ  អនុរបធនមនទីរ  ដឹកនរំកុម
ករងរ  ចូលរមួកិចចរបជំុ  របចរំតីមសទី ១  ឆន  ំ២០២២  សដីពីករងរទឹកសអ ត  សុខ
ភព និងអនម័យ េនសលរបជំុសលរសុកសំេរងទង។ 

- េលខធិករដឋ នៃនរកុមករងរ PWG-s បនរបជំុរបចឆំន  ំ២០២២ បនចំនួន ៤ េលីក 
េរកមអធិបតីភពេលក  េអៀង  ដំ  របធនមនទីរ  និងជរបធនេលខធិករដឋ ន  េន

សលរបជំុតូចមនទីរអភិវឌឍន៍បទេខតតកំពង់សពឺ។ 
-  ៃថងទី ២៥ ែខកកកដ ឆន  ំ២០២២ រកុមករងរបេចចកេទសវស័ិយផគត់ផគង់ទឹកសអ ត សុខ
ភព   និងអនម័យជនបទ  ) ក.ក.ប.ផ.ទ.អ/PWG) េខតតកំពង់សពឺ  បនរបជំុបូកសរុប
លទធផលករងររបចរំតីមសទី ២ និងេលីកទិសេដរតីមសទី ៣ ឆន  ំ២០២២ េរកម

អធិបតីភព  េលក  េអៀង  ដំ  របធនមនទីរ  និងជអនុរបធនរកុមករងរ  ក.ក.ប.ផ.ទ
.អ   េដយមនករអេញជ ីញចូលរមួពី   របធននយកដឋ នផគត់ផគង់ទឹកជនបទ  េលក 
េលរសីសមជិក  សមជិក  PWG, DWG និងរកុមករងរេលធិករដឋ ន  សរុប
របមណ ៥០រូប រសី ១៣ រូប។ 

- ៃថងទី ១៤ ែខកញញ  ឆន  ំ២០២២ េលខធិករដឋ ន ៃនរកុមករងរ បេចចកេទសវស័ិយផគត់
ទឹកសអ ត  សុខភព  និងអនម័យជនបទ  ) PWG-S)  សហករជមួយអងគករវត់ធឺ     
េអត  និងអងគករយូនីេសហវ  បនរបជំុ  ឆលុះបញច ងំេលីវឌឍនភព  បញហ របឈម  ករេរៀន
សូរត  យុទធសរសត  និងករេឆព ះេទ  សេរមចបន  ODF េនេខតតកំពង់សពឺ  េរកមអធិបតី

ភព  ឯកឧតតមបណឌិ ត  រជុន  េថរ៉វ៉ត  រដឋេលខធិកររកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ  និង        
ឯកឧតតម សុខ ភ អភិបលរងេខតត និងជរបធន PWG េខតត និងសហករ។ី 

- េលខធិករដឋ ន ៃនរកុមករងរ បេចចកេទសវស័ិយផគត់ទឹកសអ ត សុខភព និងអនម័យ
ជនបទ  ) PWG-S)  បនចូលរមួកមមវធីិរបជំុសតីពីករពិនិតយេមីលវឌឍនភពករអនុវតត
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ែផនករ ODF ភូមិ ឃុ ំនិងេលីកទិសេដឲយសេរមចបន ODF េនដំណច់ឆន  ំ២០២២ 
ចំនួន ២០ ឃុ ំេនរសុកគងពិសី និងរសុកសំេរងទង ។ 

១.១.៤.សកមមភពថន ក់ដឹកនមំនទីរ 

- ៃថងទី ២៥ ែខ មករ ឆន  ំ២០២២ េលក ប៉សួង េសគនធ អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួ
កនុងកិចចរបជំុពិភកស និងេរៀបចំឯកសររបលងរបណងំទីរកុងសអ តឆន  ំ ២០២២-

២០២៥ សថិតេនសលរបជំុមនទីរេទសចរណ៍។ 

- ៃថងទី ២៦ ែខ មករ ឆន  ំ២០២២ េលក េអៀង ដ ំរបធនមនទីរ និងេលក អំុ៊ សេវឿន 
បនចូលរមួកនុងសិកខ សលសដីពីករេរៀបចំគេរមងកមមវធីិវនិិេយគសធរណៈ ៣ ឆន  ំ   

រកិំល ២០២៣-២០២៥ របស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ តមរបព័នធអនឡញ។ 

- ៃថងទី ២៧ ែខ មករ ឆន  ំ២០២២ េលក ចិន ជឹម អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួសដីពីករ
េរៀបចំេវទិករសធរណៈរបចឆំន  ំ២០២២ របស់រកុមករងរថន ក់ជតិចុះជួយមូលដឋ ន
រសុកបេសដឋេខតដកំពង់សពឺ។ 

- ៃថងទី ២៧ ែខ មករ ឆន  ំ២០២២ េលក ប៉សួង េសគនធ អនុរបធនមនទីរ និងេលក 
អុ៊ង ពនល  បនចូលរមួកនុងសិកខ សលបូកសរុបលទធផលករងរែដលសេរមចបនកនុង

ឆន  ំ២០២១ និងេលីកទិសេដករងរបនដ េលីវស័ិយផគត់ផគង់ទឹក ករសមអ ត និងអនម័យ
ជនបទ សថិតេនសណឋ គរ សន់េវ ៉ភនំេពញ។ 

- ៃថងទី ២៧-២៨ ែខមករ ឆន  ំ២០២២ េលក េអៀង ដ ំរបធនមនទីរ េលក អំុ៊ សេវឿន 
និងេលក ែញ៉ម រសស់ បនចូលរមួសិកខ សលបណតុ ះបណត លសតីពីេគលករណ៍

ែណនសំតីពីករេរៀបចំថវកិព័ត៌មនសមិទធកមមរបស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ តមរបព័នធ
អនឡញ។ 

- ៃថងទី ០២ ែខ កុមភៈ ឆន ២ំ០២២ េលក េអៀង ដ ំ របធនមនទីរបនចូលរមួពិធីរបកស
រសុក៤ គឺរសុកអងគសនូល រសុកកណដ លសទឹង រសុកខសច់កណដ ល និងរសុកេលីកែដក 
េខតដកណដ ល ជរសុកសេរមចបន ODF េរកមអធិបតីភព ឯកឧតដមបណឌិ តសភ    
ចរយ អុ៊ក រ៉បុ៊ន រដឋមរនដរីកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ។ 

- េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ និងសហករ ីបនចូលរមួរបជំុរតួតពិនិតយរបយ
ករណ៍របចែំខ និងេលីកទិសេដបនត របចឆំន  ំ២០២២ សថតិេនសលរបជំុសលេខតដ
អគរ ខ បនចំនួន ១២ េលីក។ 

- ៃថងទី ០៣ ែខ កុមភៈ ឆន ២ំ០២២ េលក េអៀង ដ ំ របធនមនទីរបនចូលរមួកនុងកិចចរបជំុ
បូកសរបុករងររបចឆំន  ំ របស់រកុមករងររជរដឋ ភិបលចុះមូលដឋ នេខតដកំពង់សពឺ 
តមរយៈ Zoom Meeting។ 
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- ៃថងទី ០៧ ែខ កុមភៈ ឆន ២ំ០២២ េលក េអៀង ដ ំ របធនមនទីរបនចូលរមួជគណៈ
អធិបតី កនុងកមមវធីិេបីក វគគបណដុ ះបណដ លរគូបេងគ លថន ក់េខតដ រកុង រសុក ៃនកមមវធីិករ
អប់រភំពជអនកដឹកនជំុំទី៣ សថិតេនសលរបជំុសលេខតដ អគរ គ។ 

- ៃថងទី ០៨ ែខ កុមភៈ ឆន ២ំ០២២ េលក េអៀង ដ ំរបធនមនទរីបនចូលរមួរបជំុសមញញ
េលីកទី ២៩ អណតដិទី ៣ របស់រកុមរបឹកសេខតដ តមរយៈរបព័នធអនឡញ។ 

- ៃថងទី ០៩ ែខ កុមភៈ ឆន ២ំ០២២ េលក េអៀង ដ ំ របធនមនទីរបនចូលរមួជគណៈ
អធិបតី កនុងកមមវធីិបិទ និងែចកវញិញ បនបរតជូនសិកខ កម កនុងវគគបណដុ ះបណដ លរគូ
បេងគ លថន ក់េខតដ រកុង រសុក ៃនកមមវធីិករអប់រភំពជអនកដឹកនជំុំទី ៣ សថិតេនសល

របជំុសលេខតដ អគរ គ។ 

- ៃថងទី ០៩ ែខ កុមភៈ ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួកនុង
កិចចផសពវផសយ សដីពីករេលីកកមពស់សីលធម៍សងគម តៃមលរសដី និងរគួសរែខមរកនុងវស័ិយ
េទសចរណ៍ សថិតេនសលរបជំុមនទីរេទសចរណ៍េខតដកំពង់សពឺ។ 

- ៃថងទី ១០ ែខ កុមភៈ ឆន  ំ២០២២ េលក េអៀង ដ ំបនចូលរមួេវទិកសធរណៈជមួយ
របជពលរដឋេដីមបរីតួតពិនិតយ និងគរំទករអនុវតដកមមវធីិ នេយបយ និងយុទធសរសដ
ចតុេកណដំណក់កលទី៤ របស់រជរដឋ ភិបលកមពុជ សថិតេនសលឃុែំរតងរតយងឹ 

រសុកភនរំសួច េខតដកំពង់សពឺ។ 

- ៃថងទី ១១ ែខ កុមភៈ ឆន  ំ២០២២ េលក េអៀង ដ ំរបធនមនទីរ បនចូលរមួកនុងកិចចរបជំុ
េរតៀមេរៀបចំសននិបតបូកសរុបលទធផលករងររបចឆំន  ំ ២០២១ និងេលីកទិសេដ
ករងរឆន ២ំ០២២ របស់រដឋបលេខតដ របជំុតមរយៈរបព័នធអនឡញ។ 

- ៃថងទី ១៧ ែខ កុមភៈ ឆន ២ំ០២២ េលក េអៀង ដ ំរបធនមនទីរ បនចូលរមួកនុងពិធីរបគល់
ផទះ១ខនង ជអំេណយដ៏ៃថលថល របស់សេមដចអគគមហេសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយក
រដឋមរនដី និងសេមដចកិតដិរពឹទធបណឌិ ត បុ៊ន រ៉នី ហុ៊នែសន ជូនេលកយយ ឌួង តរ       

ណុបែណម និងែចកអំេណយចំនួន ៤៥ រគួសរ។ 

- ៃថងទី ១៦-១៨ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០២២ េលក ប៉សួង េសគនធ អនុរបធនមនទីរ និងេលក 
វណណ ចនថ  បនចូលរមួកររបជំុ របចឆំន  ំរវង អងគកររត៉េធីេអត និងៃដគូទងំអស់ របស់
អងគករវត៉ធឺេអតរបចរំបេទសកមពុជ សថិតេនសណឋ គរ សន់េវ ភនេំពញ។ 

- ៃថងទី ១៦ ែខ កុមភៈ ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ និងសហករ ីបន
ចូលរមួកនុងពិធីបុណយមឃបូជ សថិតេនវតដមុនីរងសរីតនរម េខតដកំពង់សពឹ។ 

- ៃថងទី ២៣ ែខ កុមភៈ ឆន ២ំ០២២ េលក ចិន ជឹម អនុរបធនមនទីរបនចូលរមួេវទិក    
សធរណៈ េនឃុេំពធិចំេរនី រសុកបេសដឋ។ 
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- ៃថងទី ០២ ែខ មីន ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួទទួល
ជួបជមួយគណៈកមមករទី ៣ ៃនរដឋសភ សថិតេនសលរបជំុសលេខតដ អគរ ខ។ 

- ៃថងទី ០៣ ែខមីន ឆន  ំ២០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួរបជំុ
រតួតពិនិតយរបយករណ៍របចែំខកុមភៈ និងេលីកទិសេដករងរែខមីន ឆន  ំ ២០២២ 
តមរយៈរបព័នធអនឡញ។ 

- ៃថងទី ០៩ ែខ មីន ឆន  ំ២០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួរបជំុ
រវងគណៈកមមករែផនករវនិិេយគកសិកមម អភិវឌឍន៍ជនបទ បរសិថ ន និងធនធនទឹក 
ៃនរដឋសភ សថិតេនសលរបជំុសលេខតដកំពង់សពឺ។ 

- ៃថងទី ១០ ែខមីន ឆន ២ំ០២២ េលក េអៀង ដ ំរបធនមនទីរ បនចូលរមួរបជំុសមញញ
េលីកទី ៣០ អណតដិ ៣ របស់រកុមរបឹកសេខតដ តមរយៈរបព័នធអនឡញ។ 

- ៃថងទី ២០ ែខមីន ឆន  ំ២០២២ េលក ប៉សួង េសគនធ អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួកនុង
ពិធីបញចុ ះសីម និងសេមព ធសមិទធផលននកនុងវតដរកងំរត័ន សថិតេនឃុពំន យ រសុក
សំេរងទង េខតដកំពង់សព ឺ

- ៃថងទី ២៥ ែខមីន ឆន ២ំ០២២ េលក ប៉សួង េសគនធ អនុរបធនមនទីរបនចូលរមួកនុង
ពិធីេបីកសេមភ ធពិព័រណ៍ពណិជជកមមេខតដកំពង់សពឺ េលីកទី ០៩ ឆន  ំ២០២២ សថិតេន
មនទីរពណិជជកមមេខតដ។ 

- ៃថងទី ១០ ែខ មីន ឆន ២ំ០២២ េលក េអៀង ដ ំរបធនមនទីរ បនចូលរមួរបជំុសមញញ
េលីកទី ៣០ អណតដិ ៣ របស់រកុមរបឹកសេខតដ តមរយៈរបព័នធអនឡញ។ 

- ៃថងទី ២៨-២៩ ែខមីន ឆន ២ំ០២២ េលក េអៀង ដ ំរបធនមនទីរ បនចូលរមួពិធីេបីក 
និងបិទសននិបតបូកសរុបលទធផលករងររបចឆំន ២ំ០២១ និងេលីកទិសេដករងរឆន ំ
២០២២ របស់រដឋបលេខតដកំពង់សពឺ សថិតេនសលេខតដកំពង់សពឺ។ 

- ៃថងទី ០៦ ែខ េមស ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរបនចូលរមួកនុង
ពិធីេរៀបចំយុទធនករអប់រផំសពវផសយចបប់សដីពីចរចរណ៍ផលូវេគក សថិតេនសលរបជំុ
របស់មនទីរសធរណករ និងដឹកជញជូ នេខតដកំពង់សពឺ។ 

- ៃថងទី ០៧ ែខ េមស ឆន  ំ២០២២ េលក េអៀង ដ ំរបធនមនទីរបនចូលរមួរបជំុសមញញ
េលីកទី ៣១ អណតដិទី ៣ របស់រកុមរបឹកសេខតដ តមរយៈរបព័នធអនឡញ។ 

- ៃថងទី ១១ ែខ េមស ឆន ២ំ០២២ េលក ប៉សួង េសគនធ អនុរបធនមនទីរបនចូលរមួ
ពិសអហរសមគគីអបអរឆន ថំមី សថិតេនមនទីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡេខតដកំពង់សពឺ។ 

- ៃថងទី ០៦ ែខ េមស ឆន ២ំ០២២ េលក េអៀង ដ ំរបធនមនទីរបនចូលរមួកិចចរបជំុថន ក់
េរកមជតិ េដីមបពីេនលឿនករបញឈប់ករបេនទ បង់ពសវលពសកលេនកមពុជ សថិត
េនេខតដរពះសីហនុ។ 
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- ៃថងទី ១១ ែខ េមស ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួពិស
អហរសមគគីអបអរឆន ថំមី សថិតេនមនទីរសធរណៈករ និងដឹកជញជូ ន។ 

- ៃថងទី ០៧ ែខ េមស ឆន ២ំ០២២ េលក ប៉សួង េសគនធ អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួ
កនុងពិសីរកុងពលីសរងក នឆន ថំមី កនុងេខតដកំពង់សពឺ េនបរេិវណមុខរបសទរពះនរយន៍។ 

- ៃថងទី ១២ ែខ េមស ឆន ២ំ០២២ េលក ប៉សួង េសគនធ អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួ
សិកខ សលផសពវផសយ និងពិេរគះេយបល់អំពីេសវសធរណៈេលីករផដល់េសវកមម
បូម និងសមអ តភក់ពីអងសិបទិច ករផដល់េសវសមអ តរបមូលដឹកជញជូ ន និងទីលន
ទុកដក់សំរម សំណល់រងឹទីរបជំុជន កនុងភូមិសរសដេខតដកំពង់សពឺ។ 

- ៃថងទី ២២ ែខ េមស ឆន  ំ២០២២ េលក េអៀង ដ ំរបធនមនទីរ បនចូលរមួទទួលជួប
ជមួយគណៈកមមករទី ៣ ៃនរពឹទធសភ សថិតេនសលរបជំុសលេខតដ អគរ ខ។ 

- ៃថងទី ២៤ ែខ េមស ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួទិវ
ជតិរបយុទទនិងជំងឺរគុនចញ់េរកមរបធនបទ រមួគន អនុវតដគនលងសកមមភពថមីៗឈន
េទកត់បនថយបនទុកជំងឺរគុនចញ់សកល េដីមបេីលីកកមពស់សុខមលភព សថិតេនវតដ
ចំបក់ ឃុចំំបក់ រសុកភនំរសួច េខតដកំពង់សពឺ។ 

- ៃថងទី ២៧ ែខ េមស ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន និងេលក ែញ៉ម រសស់ បនចូល
រមួរបជំុបិទរបយករណ៍សវនកមម ជមួយរបធនរបតិភូអជញ ធរសវនកមមជតិ និងរដឋ
បលេខតដកំពង់សពឺ សរមប់ឆន  ំ២០២១ និងឆន ពំក់ព័នធ សថិតេនសលរបជំុ តមរយៈ

របព័នធអនឡញ។ 

- ៃថងទី ២៨ ែខ េមស ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួកនុង
ពិធីរបកសេផទរភរកិចចថន ក់ដឹកនរំបធនសខពនធដរេខតដ សថតិេនសលរបជំុសល
េខតដ អគរ ខ។ 

- ៃថងទី ២៧ ែខ េមស ឆន ២ំ០២២ េលក េអៀង ដ ំរបធនមនទីរ និង េលក ប៉សួង េស
គនធ អនុរបធនមនទីរ និងសហករ ី បនចូលរមួកមមវធីិរបកសទទួលសគ លេ់ខតដសវ យ
េរៀងបញឈប់បេនទ បង់ពសវលពសកល សថិតេនេខតដសវ យេរៀង។ 

- ៃថងទី ០៤ ែខ ឧសភ ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួរបជំុ
សដីពីករេរជីសេរសីេបកខភពភូមិេទសចរណ៍េឆនីមឱយចូលរមួកនុងកររបកួតរបែជងភូមិ
េទសចរណ៍េឆនីម របស់អងគករ UNWTO ឆន  ំ២០២២។ 

- ៃថងទី ១០ ែខ ឧសភ ឆន  ំ២០២២ េលក េអៀង ដ ំរបធនមនទីរបនចូលរមួកនុងកិចចរបជំុ
សមញញេលីកទី ៣២ អណតដទីិ ៣ របស់រកុមរបឹកសេខតដ តមរយៈVideo Zoom។ 

- ៃថងទី ០៩ ែខ ឧសភ ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួកនុង
ពិធីផដល់ប័ណណកមមសិទិធ ដីធលីជូនរគួសរេយធិន អតីតយុទធជន និងរបជពលរដឋ េន
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មជឈមណឌ លហវកឹហវនឺកងទ័ពេជីងេគក សថិតេនមជឈមណឌ លហវកឹហវនឺកងេគគ សថិត
េនភូមិទី ៦ ឃុែំរតងរតយងឹ រសុកភនំរសួច េខតដកំពង់សពឺ។ 

- ៃថងទី ១០ ែខ ឧសភ ឆន ២ំ០២២ េលក ប៉សួង េសគនធ អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួ
កនុងកិចចរបជំុឆលងែផនករអភិវឌឍន៍េទសចរណ៍បចចុបបននកមម  ២០២១-២០២៥ េនសល
របជំុអគរ គ សលេខតតកំពង់សពឺ។ 

- ៃថងទី ១២ ែខ ឧសភ ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន  អនុរបធនមនទីរ និងសហករ ី
បនចូលរមួវគគបណដុ ះបណដ ល សដពីីមូលដឋ នរគឹះកររគប់រគង និងែថទ ំេហដឋ រចនស

មព័នធផលូវជនបទ សថិតេនសណឋ គរសុខល័យអងគរ េខតដេសៀមរប។ 

- ៃថងទី ១៤ ែខ ឧសភ ឆន ២ំ០២២ េលក ប៉សួង េសគនធ  អនុរបធនមនទីរ និងបនចូល
រមួកនុង ពិធីផដល់ប័ណណកមមសិទធដីធលីជូនរគួសរេយធិន អតីតយុទធជន និងរបជពលរដឋ 
េនមជឈមណឌ លហវកឹហវនឺកងទ័ពេជីងេគក សថិតេនមណឌ លហវកឹហវនឺកងទ័ពេជីងេគគ 
ឃុែំរតងរតយងឹ រសុកភនរំសួច េខតដកំពង់សពឺ។ 

- ៃថងទី ១៨ ែខ ឧសភ ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួកនុង
កិចចរបជំុសដីពីករេរៀបចំបេងកីតរកុមករងរដឹកនសំរមបសរមួលវស័ិយសនដិសុខេសបៀង 
និងអហររូបតថមភេខតដកំពង់សពឺ។ 

- ៃថងទី ២៩ ែខ ឧសភ ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួកនុង
ពិធីដេំដីមេឈ ី េនមជឈមណឌ លវបបធម៌រពះពុទធសសនកមពុជ ឧទយនជតិរពះសុរ

រមិតកុសុមៈគីររីមយ សថិតេនភូមិថមី ឃុចំំបក់ រសុកភនរំសួច េខតដកំពង់សពឺ។ 
- ៃថងទី ៣១ ែខ ឧសភ ឆន ២ំ០២២ េលក េអៀង ដ ំរបធនមនទីរ បនចូលរមួកនុងកិចចរបជំុ
គណៈបញជ ករឯកភពរដឋបលេខតដ សថិតេនសលរបជំុសលេខតដ។ 

- ៃថងទី០១ ែខមិថុន ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួកនុង

កររបរពធទិវកុមរអនដជតិ ១ មិថុន ឆន ២ំ០២២ សថិតេនសលរបជំុបណដ ល័យកំពង់
សពឺ។ 

- ៃថងទី០៩ ែខមិថុន ឆន ២ំ០២២ េលក េអៀង ដ ំរបធនមនទីរ បនចូលរមួកនុងកិចចរបជំុ
សមញញេលីកទី៣៣ អណតដិទី៣ របស់រកុមរបឹកសេខតដ តមរយៈVideo Zoom។ 

- ៃថងទី១០ ែខមិថុន ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួកនុង
ពិធីរបកសេផទរភរកិចច និងែតងតងំអភិបលៃន គណៈអភិបលរកុងចបរមន សថិតេន
សលរកុងចបរមន។ 

- ៃថងទី១៤ ែខមិថុន ឆន ២ំ០២២ េលក េអៀង ដ ំរបធនមនទីរ និងសហករបីនចូលរមួ

កិចចរបជំុពិភកសេលីេសចកដីរពងនីតិវធីីៃនករផដល់ទិដឋ ករេលីករផល ស់បដូរសថ នភពរដឋ
បល និងសថ នភពរគួរសររបស់មរនដរីជករសីុវលិេនថន ក់េរកមជតិ សថិតេនសល
របជំុសលេខតដ អគរខ។ 
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- ៃថងទី ១៥ ែខមិថុន ឆន  ំ២០២២ េលក ចិន ជឹម អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួជេភញៀវ
កិតដិយសកនុងពិធីទិវជតិអប់របំណដុ ះបណដ លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈេលីកទី៥ ឆន ំ
២០២២ សថិតេនមជឈមណឌ លបណដុ ះបណដ លវជិជ ជីវៈេខតដកំពង់សពឺ។ 

- ៃថងទី ១៦ ែខមិថុន ឆន  ំ២០២២ េលក េអៀង ដ ំរបធនមនទីរ បនចូលរមួកនុងកិចចរបជំុ

គណៈអភិបលេខតដកំពង់សពសឺថិតេនសលរបជំុសលេខតដ អគរ ខ។ 
- ៃថងទី ១៧ ែខមិថុន ឆន  ំ២០២២ េលក ប៉សួង េសគនធ អនុរបធនមនទីរ េលក ែញ៉ម 
រសស់ េលក អំុ៊ សេវឿន និងេលក នឹម បុ៊នេថន បនចូលរមួសិកខ សលសដពីីករេរៀប
ចំែផនករយុទធសរសដថវកិឆន  ំ២០២៣-២០២៥ និងថវកិសមិទធកមមឆន  ំ២០២៣ េន

សណឋ គរសុខ េខតដរពះសីហនុ។ 
- ៃថងទី២១ ែខមិថុន ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួកនុង
កិចចរបជំុសេរមចែផនករអភិវឌឍន៍េទសចរណ៍បចចុបបននកម ២០២១-២០២៥េខតដកំពង់
សពឺ េនសលរបជំុសលេខតដ អគរ គ។ 

- ៃថងទី ២៤ ែខមិថុន ឆន  ំ២០២២ េលក េអៀង ដ ំរបធនមនទីរ បនចូលរមួកនុងកិចចរបជំុ
គណៈអភិបលេខតដកំពង់សព ឺសថិតេនសលរបជំុសលេខតដ អគរខ។ 

- ៃថងទី ២៨ ែខ មិថុន ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ េលក អុ៊ង រស់
រ៉មី និងេលក អំុ៊ សេវឿន បនចូលរមួរបជំុករងរកសងែផនករបីឆន រំកិំលែថទផំលូវ
លកខណៈខួបរបច ំនិងែថទផំលូវេកសូ៊ លកខណៈរបច ំសថិតេនរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ។ 

- ៃថងទី ២៩ ែខ មិថុន ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ ជវគមិនកនុង
េវទិកសធរណៈរបស់រកុមករងរថន ក់ជតិចុះមូលដឋ នរសុកឱរ៉ល់ សថិតេនវតដកនទួត 
ឃុសំែងកទប។ 

- ៃថងទី០៥ ែខកកកដ ឆន ២ំ០២២ េលក ចិន ជឹម អនុរបធនមនទីរបនចូលរមួរបជំុរបចំ

ែខមិថុន ឆន ២ំ០២២ របស់គេរមង Cash for work សថិតេនទីសដកីររកសួងអភិវឌឍន៍
ជនបទ។ 

- ៃថងទី០៨ ែខកកកដ ឆន ២ំ០២២ េលក ប៉សួង េសគនធ អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួកនុង
កិចចរបជំុជមួយរកុមករងរករមិតបេចចកេទសរបស់ វ.ស.ស កនុងេគលបំណងពរងឹង 

និងពរងីកភពជៃដគូជមួយអងគករសងគមសីុវលិ សថិតេនសណឋ គរផមរេីវ ីេខតដកំពង់
សពឺ។ 

- ៃថងទី០៨ ែខកកកដ ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួរបជំុបំ
ពក់បំប៉ន េដយផទ ល់េលីករអនុវតដករងរចងរកងសមជិកចលនភូមិមួយផលិត

ផលមួយ សថិតេនសលរបជំុសលេខតដ អគរគ។ 
- ៃថងទី១១ ែខកកកដ ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរបនចូលរមួកនុងទិវ
របជជនពិភពេលក ១១ កកកដ េលីកទី៣៣ តមរបព័នធអនឡញ។ 
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- ៃថងទី ១៣ ែខ កកកដ ឆន ២ំ០២២ េលក ប៉សួង េសគនធ អនុរបធនមនទីរ និងសហករ ី
បនចូលរមួកិចចរបជំុពិភកសករមិតបេចចកេទសេលីគេរមងែផនករចំណូល-ចំណយ 
ថវកិឆន ២ំ០២៣សថិតេនរកសួងេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ។ 

- ៃថងទី ១៥ ែខ កកកដ ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួកនុង

ពិធីបុណយរុកខទិវ ០៩ កកដដ ឆន ២ំ០២២ សថិតេនភូមិអេងវ ឃុរំកងំអំពិល រសុកសំេរង
ទង េខតដកំពង់សពឺ។ 

- ៃថងទី ២១ ែខ កកកដ ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរបនចូលរមួកនុង
កិចចរបជំុសដីពី សកដ នុពលេខតដកំពង់សពឺ សថិតេនសលរបជំុអគគ រ គ។ 

- ៃថងទី ២២ ែខ កកកដ ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួកនុង
កមមវធីិេបីកសេមភ ធពិព័រពណិជជកមមេខតដកំពង់សពឺេលីកទី ១០ ឆន ២ំ០២២ សថិតេន
បរេិវណមនទីរពណិជជកមមេខតដកំពង់សពឺ។ 

- ៃថងទី ២៧ ែខ កកកដ ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួជ

វគមិនកនុងេវទិកសធរណៈរបស់ រកុមករងរថន ក់ជតិចុះមូលដឋ នរសុកឱរ៉ល់ សថិតេន
សលឃុេំហងសំណំ។ 

- ៃថងទី ២៩ ែខ កកកដ ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួពិធី
ផសពវផសយ ករដក់ឱយអនុវតដរបបសនដិសុខសងគមែផនករបក់េសធនសរមប់បុគគលទងំ
ឡយ ែដលសថិតេនេរកមបទបញញតដិៃនចបប់សដពីីករងរ សថិតេនបណណ ល័យេខតដ

កំពង់សពឺ។ 
- ៃថងទី ២៨ ែខ កកកដ ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួរបជំុ
បូកសរុបលទធផលករងររបចឆំមសទី១ ឆន ២ំ០២២ របស់រកុមករងររជរដឋ ភិបល
ចុះមូលដឋ នរសុកភនរំសួច េខតដកំពង់សពឹ សថិតេនសលរសុកភនរំសួច េខតដកំពង់សពឺ។ 

- ៃថងទី ០១ ែខ សីហ ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួកិចច
របជំុសដពីីករពិនិតយ និងអនុម័តេលីសំេណីរគេរមងេខតដឆន ២ំ០២២ សថិតេនសលរបជំុ
សលេខតដ អគរ ខ។ 

- ៃថងទី ០៣ ែខ សីហ ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួកនុង

ពិធីអបអរសទរទិវអនដរជតិរបយុទធរបឆងំេរគឿងេញៀនខុសចបប់ សថិតេនសលរបជំុ
សលេខតដ អគរ ខ។ 

- ៃថងទី ០៤ ែខ សីហ ឆន ២ំ០២២ េលក ប៉សួង េសគនធ េលក បុ៉ក ចន់ថន និងេលក 
ចិន ជឹម បនចូលរមួេវទិកសធរណៈជមួយរបជពលរដឋេដីមបរីតួតពិនិតយ និងគរំទ

ករអនុវតដកមមវធីិនេយបយ និងយុទទសរសដចតុេកណដំណក់កលទី ៤ របស់រជរដឋ
ភិបលកមពុជ សថិតេនសលឃុមំហសងំ រសុកភនំរសួច េខតដកំពង់សពឺ។ 

- ៃថងទី ០៩ ែខ សីហ ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ និង េលក ជួប 
កំសត់ បនចូលរមួទិវអនដរជតិជនជតិេដីមភគតិចពិភពេលក ០៩ សីហ េលីកទី
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២៨ និងេនកមពុជេលីកទី១៨ ឆន ២ំ០២២ សថិតេនភូមិេកដូនតី ឃុរំតពងំេជ រសុកឱ
រ៉ល់ េខតដកំពង់សព។ឺ 

- ៃថងទី ០៩ ែខ សីហ ឆន ២ំ០២២ េលក េអៀង ដ ំ របធនមនទីរបនចូលរមួកិចចរបជំុ
សមញញេលីកទី៣៥ អណតដិទី០៣ របស់រកុមរបឹកសេខតដ តមរយៈរបព័នធអនឡញ។ 

- ៃថងទី ១៦ ែខ សីហ ឆន ២ំ០២២ េលក េអៀង ដ ំ របធនមនទីរបនចូលរមួកនុងសិកខ
សលសដីពីករពរងឹងរបសិទធភព ៃនករកត់បនថយករេលចធល យចំណូលពីករេរបី
របស់ផលិតផលែរសំ៉ណង់សរមប់គេរមងអភិវឌឍន៍េហដឋ រចនសមព័នធរបស់រដឋ និងករ
ពរងឹងភពអនុេលមេលីករេធវរីបតិបតដិករធនធនែរ ៉សថិតេនអគគនយកដឋ នេរបងកត។ 

- ៃថងទី ១៦ ែខ សីហ ឆន ២ំ០២២ េលក ប៉សួង េសគនធ អនុរបធនមនទីរ រមួទងំសហ
ករបីនចូលរមួសិកខ សល សដពីីលទធផលៃនករវយតៃមលករបេញជ ៀសភពធន់ នឹង
អកសធតុេនកនុងកមមវធីិទឹកសអ ត និងអនម័យ សថិតេនេខតដតែកវ។ 

- ៃថងទី ២៣ ែខ សីហ ឆន ២ំ០២២ េលក េអៀង ដ ំ របធនមនទីរបនចូលរមួកនុងពិធី

របគល់សមភ រៈជូនដល់កមមករ កមមករនីេរងចរក សថិតេនេរងចរកវ៉សន់។ 
- ៃថងទី ២៤ ែខ សីហ ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួកនុង
កិចចរបជំុសេរមចែផនករអភិវឌឍន៍េទសចរណ៍បចចុបបននកមម ២០២១-២០២៥ សថិតេន
សលរបជំុសលេខតដ អគរ គ។ 

- ៃថងទី៣០ ែខសីហ ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន របធនមនទីរ បនចូលរមួកនុងពិធី

របកសែតងតងំមរនដរីជករ ជអភិបលរង ៃនគណៈអភិបលេខតដកំពង់សពឺ សថិតេន
សលរបជំុសលេខតដ អគរខ។ 

- ៃថងទី៣១ ែខសីហ ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួកនុង
ពិធីរបកសែតងតងំ អភិបលៃនគណៈអភិបលរសុកសំេរងទង សថិតេនសលរបជំុ

សលរសុកសំេរងទង។ 
- ៃថងទី ០១ ែខ កញញ  ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួរបជំុ
រតួតពិនិតយរបយករណ៍របចែំខ សីហ និងេលីកទិសេដែខកញញ  ឆន ២ំ០២២ សថិតេន
សលរបជំុសលេខតដ អគរ ខ។ 

- ៃថងទី ០៥ ែខ កញញ  ឆន ២ំ០២២ េលក ចិន ជឹម អនុរបធនមនទីរ  បនចូលរមួកនុងពិធី
រកុងពលីសេមភ ធដក់ឱយេរបីរបស់ជផលូវករកីឡដឋ នេខតដកំពង់សពឺសថិតេន កីឡដឋ ន
េខតដកំពង់សពឺ 

- ៃថងទី ០៦ ែខ កញញ  ឆន ២ំ០២២ េលក ចិន ជឹម អនុរបធនមនទីរ និងសហករ ីបនចូល

រមួកនុងពិធីសេមភ ធដក់ឱយេរបីរបស់ជផលូវករ កីឡដឋ នេខតដកំពង់សពឺ សថិតេន កីឡ
ដឋ នេខតដកំពង់សពឺ។ 

- ៃថងទី ០៨ ែខ កញញ  ឆន ២ំ០២២ េលក េអៀង ដ ំ របធនមនទីរ បនចូលរមួកិចចរបជំុ
សមញញេលីកទី ៣៦ អណតដិទី០៣ របស់រកុមរបឹកសេខតដ តមរយៈរបព័នធអនឡញ។ 
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- ៃថងទី ០៨ ែខ កញញ  ឆន ២ំ០២២ េលក េអៀង ដ ំ របធនមនទីរ បនចូលរមួកិចចរបជំុ
សមញញេលីកទី ៣៦ អណតដិទី០៣ របស់រកុមរបឹកសេខតដ តមរយៈរបព័នធអនឡញ។ 

- ៃថងទី ១៣ ែខ កញញ  ឆន ២ំ០២២ េលក ប៉សួង េសគនធ អនុរបធនមនទីរបនចូលរមួកិចច
របជំុបូកសរុបវឌឍនភពករងររតីមសទី៣ ឆន ២ំ០២២ និងទិសេដបនដរបស់រកុម

របឹកសសកមមភពជនពិករេខតដកំពង់សព។ឺ 
- ៃថងទី ១៤ ែខ កញញ  ឆន ២ំ០២២ េលក េអៀង ដ ំរបធនមនទីរ បនចូលរមួកិចចរបជំុឆលុះ
បញច ងំ េលីវឌឍនភព បញហ របឈម ករេរៀនសូរត យុទធសរសដ និងករេឆព ះេទសេរមច
បន ODF េនេខតដកំពង់សព ឺសថិតេនសណគរ Palm River។ 

- ៃថងទី ១៩ ែខ កញញ  ឆន ២ំ០២២ េលក េអៀង ដ ំរបធនមនទីរ បនចុះរតួតពិនិតយវយ
តៃមល របគល់-ទទួល១០០% ករងរែថទខួំប ផលូវចំនួន១ែខស របែវង ១២៤៧០ម ទទឹង
ខនងេលី ៨ម ករមស់ ១,៥០ម ចក់ពីភូមិថនល់បត់ ដល់ភូមិគង់េលី កនុងឃុខំទំរកងំ ឃុជំំ
ពូរពឹក និងឃុៃំរពរកសងំ រសុកឧដុងគ េខតដកំពង់សពឺ ែដល អនុវតដេដយមនទីរអភិវឌឍន៍

ជនបទេខតដកំពង់សពឺ។ 
- ៃថងទី ២៩ ែខ កញញ  ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ និងេលក ជួប កំ
សត់ បនចូលរមួទិវអនដរជតិជនជតិេដីមភគតិចពិភពេលក េលីកទី២៨ និងេលីកទី
១៨េនកមពុជ សថិតេនេខតដរកេចះ។ 

- ៃថងទី ២៨-៣០ ែខ កញញ  ឆន ២ំ០២២ េលក ប៉សួង េសគនធ េលក អំុ៊ សេវឿន និង

េលក លឹម ម៉ែឡន បនចូលរមួកនុងវគគបណដុ ះបណដ ល សដពីីកររតួតពិនិតយែផនករ
សុវតថិភពទឹក និងអនម័យ សថិតេនេខតដកំពត។ 

- ៃថងទី ៣០ ែខ កញញ  ឆន ២ំ០២២ េលក ចិន ជឹម អនុរបធនមនទីរបនចូលរមួចុះពិនិតយ
ទីតងំេសនីរសំុដីសមបទនដីសងគមកិចចរបស់គេរមងែបងែចកដីេដីមបអីភិវឌឍន៍សងគម 

និងេសដឋកិចច ដំណក់កលទី៣ សថិតេនឃុតំសល និងឃុរំតពងំេជរ រសុកឱរ៉ល់    
េខតដកំពង់សពឺ។ 

- ៃថងទី ០១ ែខ តុល ឆន ២ំ០២២ េលក ប៉សួង េសគនធ េលក បុ៉ក ចន់ថន និងេលក 
ចិន ជឹម បនអេញជ ីញចូលរមួករដក់ឱយេរបីរបស់សកលបងេដយឥតគិតៃថល ផលូវ

េលបឿនេលឿនភនេំពញ-រកុងរពះសីហនុ។ 
- ៃថងទី ០៣ ែខ តុល ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួកិចច
របជំុពិភកស សដពីីករែសវងរកដំេណះរសយសរមប់ជួសជុលផលូវេលខ១៤៣ េលខ
១៤៥ និងផលូវកនុងភូមិសរសដរកុងចបរមន េខតដកំពង់សពឺ សថិតេនសលរបជំុសលេខតដ។ 

- ៃថងទី ០៤ ែខ តុល ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរបនអេញជ ីញចូល
រមួេវទិកសធរណៈ សថិតេនឃុអូំ រសុកភនំរសួច េខតដកំពង់សពឺ។  
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- ៃថងទី ០៦ ែខ តុល ឆន ២ំ០២២ េលក ប៉សួង េសគនធ អនុរបធនមនទីរបនអេញជ ីញ
ចូលរមួកិចចរបជំុសមញញេលីកទី៣៧ អណតដិទី៣ របស់រកុមរបឹកសេខតដ តមរបព័នធ
Zoom។  

- ៃថង ៃថងទី ១៣ ែខ តុល ឆន ២ំ០២២ េលក ប៉សួង េសគនធ អនុរបធនមនទីរ និងសហ

ករបីនចូលរមួរបជំុផសពវផសយលិខិតបទដឋ នគតិយុតតនន ពក់ព័នធនិងកររគប់រគង
បុគគលិករដឋបលថន ក់េរកមជតិ សថិតេនសលរបជំុសលេខតដ អគគ ខ។ 

- ៃថងទី ១៤ ែខ តុល ឆន ២ំ០២២ េលក េអៀង ដ ំរបធនមនទីរ និងសហករបីនចូលរមួ
េគរពរពះវញិញ ណកខនធ រពះករុណរពះបទសេមដច រពះនេរតដម សីហនុ សថិតេនខង

មុខសលេខតដកំពង់សពឺ។ 
- ៃថងទី ១៧ ែខ តុល ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួកនុង
េវទិកពិេរគះេយបល់កមមវធីិវនិិេយគបីឆន រំកិំលេខតដ ២០២៣-២០២៥ សថិតេន
សលរបជំុមនទីរែផនករេខតដ។ 

- ៃថងទី ១៧-២២ ែខ តុល ឆន ២ំ០២២ េលក ប៉សួង េសគនធ អនុរបធនមនទីរ និងសហ
ករបីនចូលរមួវគគបណដុ ះបណដ លសដពីី ករបញចូ លករបនសំ ៃនករែរបរបួលអកស
ធតុ និងកររគប់រគងហនិភ័យេរគះមហនដរយ េទកនុងែផនករវនិិេយគករផគត់ផគង់
ទឹកសអ ត និងអនម័យជនបទ សថតិេនេខតដកំពង់ឆន ងំ។ 

- ៃថងទី ១៩ ែខ តុល ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួកនុង

សិកខ សលសមហរណកមម ៃនកមមវធីិវនិិេយគរបស់ឃុ ំ សងក ត់េនថន ក់ រកុង រសុក 
របស់េខតដកំពង់សពឺសថិតេនរសុកភនំរសួច។ 

- ៃថងទី ២០ ែខ តុល ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួកនុង
សិកខ សលសមហរណកមម ៃនកមមវធីិវនិិេយគរបស់ឃុ ំ សងក ត់េនថន ក់ រកុង រសុក 

របស់េខតដកំពង់សពឺ សថិតេនរសុកឱរ៉ល់។ 
- ៃថងទី ២១ ែខ តុល ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរបនចូលរមួកនុង
កិចចរបជំុបូកសរុបករអនុវតដកេរមង ករស័មរគចិតដេដីមបសីលេរៀនខញុ  ំ សថិតេនសល
របជំុបណណ ល័យេខតដកំពង់សពឺ។ 

- ៃថងទី ២៤ ែខ តុល ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួរបជំុ
បូកសរុបរបយករណ៍ករងរជំរុញចលនភូមិមួយផលិតផលមួយ េខតដកំពង់សព ឺ សថិត
េនសលរបជំុគីររីមយ ៃនមនទីរពណិជជកមម។ 

- ៃថងទី ២៥ ែខ តុល ឆន ២ំ០២២ េលក េអៀង ដ ំ របធនមនទីរ និងេលក ប៉សួង 

េសគនធ អនុរបធនមនទីរ និងសហករ ីបនចូលរមួកនុងពិធីរបកសទទួលសគ លេ់ខតដៃរព
ែវង ទទួលបនជ័យលភីេខតដបញច ប់ករបេនទ បង់ពសវលពសកល សថិតេនេខតដៃរព
ែវង។ 
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- ៃថងទី២៦ ែខតុល ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ និងេលក ជួប កំ
សត់ បនចូលរមួកិចចរបជំុសដីពីេផនករសកមមភពករងរអភិវឌឍន៍ជនជតិភគតិច 
សថិតេនរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ។ 

- ៃថងទី២៨ ែខតុល ឆន ២ំ០២២ េលក េអៀង ដ ំ របធនមនទីររមួទងំសហករ ី បន

អេញជ ីញចូលរមួរពះរជពិធីបុណយខួបេលីកទី១៨ ៃនកររគងរពះបរមរជសមបតិដរបស់
រពះករុណ រពះបទសេមដចរពះបរមនថ នេរតដម សហមុនី រពះមហកសរត ៃនរពះរជ
ណចរកកមពុជ សថិតេនខងមុខបរេិវណសលេខតដ។ 

- ៃថងទី២៨ ែខតុល ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរបនចូលរមួេវទិក

កិចចសហរបតិបតដិករអនដរគេរមង សថិតេនសលរបជំុគិររីមយ ៃនមនទីរពណិជជកមមេខតដ
កំពង់សពឺ។ 

- ៃថងទី៣១ ែខតុល ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ និងេលក លឹម ម៉
ែឡន បនចូលរមួចុះពិនិតយ និងកំណត់រពំរបទល់ េលីខនងភនគីំររីមយ រពំរបទល់រវងេខតដ

កំពង់សពឺ និងេខតដរពះសីហនុ សថិតេនសន កក់រកណដ លឧទយនជតិគីររីមយ។ 
- ៃថងទី០៤ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២២ េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរបនចូលរមួរបជំុ
វយតៃមលេហតុប៉ះពល់បរសិថ ន និងសងគមេពញេលញ របស់រកុមហុ៊នផលិតថមអរ DK 
Stone Co.LTDេនមនទីរបរសិថ នេខតដកំពង់សព។ឺ 

- ៃថងទី០៣ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២២ េលក េអៀង ដ ំ របធនមនទីរ បនចូលរមួកនុងកិចចរបជំុ

សមញញេលីកទី៣៨ អណតដិទី០៣ របស់រកុមរបឹកសេខតដ តមរយៈរបព័នធZOOM។ 
- ៃថងទី១០-១១ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២២ េលក េអៀង ដ ំរបធនមនទីរ និងសហករបីនចូល
រមួកនុងពិធីបុណយខួបអនុសសវរយីេ៍លីកទី៦៩ ៃនទិវបុណយឯករជជតិ និងទិវកំេណីត 
ៃនកងេយធពលេខមរភូមិនទ សថិតេនវមិនឯករជយេខតដកំពង់សពឺ។ 

- ៃថងទី១៤ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២២ េលក េអៀង ដ ំ របធនមនទីរបនចូលរមួសិកខ សល
ថន ក់ជតិ ផសពវផសយេគលករណ៍ែណនសំដពីីករេផទៀងផទ ត់សថ នភពបញជ ប់ករ
បេនទ បង់ពសវលពសកល និងករេរៀបចំែផនករបញច ប់ករបេនទ បង់ពសវលពស
កល សថិតេនសណឋ គរ កបូំឌីយ៉ណ រជធនីភនំេពញ។ 

- ៃថងទី១៤-១៥ ែខ វចិឆិក ឆន ២ំ០២២ េលក ចិន ជឹម អនុរបធនមនទីរ និងេលក សន់ 
សមឌី បនចូលរមួវគគតរមង់ទិសសដពីីេសៀវេភែណនអំនុវតដគេរមង សរមប់រកុម
ករងរថន ក់េរកមជតិកនុងេខតដេគលេដ ៃនគេរមងែបងែចកដីសងគមកិចច និងករអភិវ
ឌឍន៍េសដឋកិចចដំណក់កលទី៣ សថិតេនេខតដបត់ដំបង់។ 

- ៃថងទី១៥ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២២ េលក េអៀង ដ ំរបធនមនទីរ បនចូលរមួកនុងពិធីេបីកករ
ដឋ នេបសសមអ តមីន និងយុទធភ័ណឌ មិនទន់ផទុះកងទ័ពេជីងេគគ សថិតេនកនុងគេរមង
សេមដចេតេជ សរមប់សកមមភពមីនសថិតេន ភូមិរគលបួស ឃុៃំរពេកមង រសុកភនរំសួច 
េខតដកំពង់សពឺ។ 
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១.២.ករងរបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ និងអប់រផំសពវផសយ ដល់មរនតីរជករ 

១.២.១.ករងរបណតុ ះបណត ល និងរសវរជវ 

- បនចូលរមួសិកខ សល  មនចំនួន ២៧ វគគ មរនតីចូលរមួ ៥០ នក់ រសី ១១ នក់  
ចំនួន ៦៣ ៃថងនឹង ៥០៤ េម៉ង។ 

- វគគបណតុ ះបណត ល ចំនួន ៣១ វគគ មរនតីចូលរមួ ៤៧ នក់ រសី ១៣ នក់ ចំនួន ១៨១
ៃថងេសមនឹីង ១ ៤៤៨ េម៉ង។  

ជមធយមមរនីដរជករមន ក់ៗទទួលបនករបណដុ ះបណដ ល ៤២ េម៉ង កនុងមួយឆន  ំ េបី

េធៀបនិងែផនករ ៨០ េម៉ងកនុងមួយឆន ។ំ 

១.២.២ សកមមភពករងរមជឈមណឌ លអភិវឌឍន៍ជនបទ 

មជឈមណឌ លអភិវឌឍន៏ជនបទេខតតកំពង់សពឺ   បនេបីកវគគបណតុ ះបណត លរយៈេពលខលី 
ចប់ពីែខមករ ដល់ែខធនូ ទងំេនកនុង និងេរកមជឈមណឌ ល សំេដផតល់ចំេណះដឹង ជំនញវជិជ

ជីវៈជូនរបជពលរដឋរកីរកតមជនបទ ឲយមនជំនញបែនថមបេងកីនមុខរបរ រករបក់ ចំណូល
បេងកីនជីវភពរគួសរ េដីមបរីមួចំែណកកត់បនថយភពរកីរក ជូនរបជពលរដឋ ទទួលបនលទធ
ផលដូចខងេរកម៖ 

- េបីកវគគែផនកកសិកមម ចិញច ឹមសតវមន់   ចំនួន ០៥ វគគ  សិកខ កមសរុប ១០០ នក់ រសី៤០ 

នក់។ 

- េបីកវគគែផនកកសិកមម ករដបំែនល ចំនួន ០៥ វគគ  សិកខ កមសរុប ១០០ នក់ រសី ១៩ 
នក់។ 

- េបីកវគគែផនកកសិកមម ករចិញច ឹមរតីចំនួន ០៣ វគគ  សិកខ កមសរុប ៦០ នក់ រសី ១០ នក់។ 

- េបីកវគគបណដុ ះបណដ លជំនញជួសជុលអណដូ ងសនប់ ចំនួន ០២ វគគ សិកខ កមសរុប ៤០
នក់ រសី១៧ នក់។ 

សរុប ១៥ វគគ សិកខ កមចំនួន ៣០០ នក់ រសី ៨៦ នក់ េសមីរនិង ១០០% ៃនែផនករ 

របចឆំន  ំ២០២២។ 

 ១.៣.ករងរែផនករ និងសថិតិ 

- បូកសរុបរបយករណ៍របច ំឆន  ំ២០២២ ជូនរដឋបលេខតត និងរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ។ 

- ចូលរមួកិចចរបជំុផសពវផសយ និងេរៀបចំែផនករបីឆន រំកិំល២០២៣-២០២៥របស់រដឋបល
សលេខតត។ 

- ៃថងទី២៧ ដល់២៨ ែខមករ ឆន ២ំ០២២ េលក អំុ៊ សេវឿន បនចូលរមួវគគបណដុ ះបណដ ល 

សដីពីករេរៀបចំេគលករណ៏ែណនសំមិទធកមមថវកិពត៏មនរបស់រកសួងអភិវឌឍន៏ជនបទ 
តមរយះអនឡញ ។ 

- ៃថងទី០៤-០៥ ែខេមស ឆន ២ំ០២២ េលក អំុ៊ សេវឿន របធនករយិល័យ និងេលក      
ឃនឹ ចន់ថុល បនចូលរមួ សិកខ សលសដីពី ករយិល័យព័ត៍មនឆល តៃវ និងអភិបលកិចច
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លអកនុងវស័ិយព័ត៍មន េនរដឋបលេខតតកណដ ល េរៀបចំេដយអងគភពអនកនពំកយរជរដឋ ភិ
បល។ 

- ៃថងទី ១៧ ែខ មិថុន ឆន ២ំ០២២  េលក អំុ៊ សេវឿន របធនករយិល័យ បនចូលរមួសិកខ
សលសដីពីករេរៀបចំែផនករយុទធសរសដថវកិឆន ២ំ០២៣-២០២៥ និងថវកិសមិទធកមម

ឆន ២ំ០២៣ េនសណឋ គរសុខ េខតដរពះសីហនុ។ 
- ចូលរមួរតួតពិនិតយ េហដឋ រចនសមព័នធរូបវន័ត ែដលមនទីរអភិវឌឍន៏ជនបទ បនេធវីលទធកមម 
និងរកសួងផដល់ជូនមនទីរ ។ 

 ១.៣.ករងរគណេនយយនិងហរិញញវតថុ 

១.៣.១.កររគប់រគងថវកិរដឋ 

- េរៀបចំឯកសរ របក់េបៀវតសែខ មករ ដល់ ធនូ ឆំន ២០២២ 

- េរៀបចំ េសៀវេភសលប័រតតមដនករេរបីរបស់ឥណទន ឆន ២ំ០២២ 

- ទូទត់ឯកសរ រជជេទយយបុេររបទន ជំុទី ១ ដល់ ជំុទី ៤  ឆន ២ំ០២២។ 

- ទូទត់ឯកសរ អណតតិ អគគីសនី ពីែខ ធនូ ឆន ២ំ០២១ ដល់ធនូ  ឆន  ំ២០២២។ 
- េរៀបចំទូទត់ឯកសរ អណតតិលទធកមម ចំនួន ០៧ គេរមង   ឆន  ំ២០២២ របស់មនទីរអភិ
វឌឍន៍ជនបទេខតតកំពង់សពឺ។ 

- ទូទត់រតង់ អណតតិ អគគីសនី េបសកកមម សរមលលំែហមតុភព និងករយិល័យ      
អភិវឌឍន៍សហគមន៍ និងករយិល័យអភិវឌឍន៍េសដឋកិចចជនបទ។ 

- ៃថងទី ២១ ែខមករ ឆន ២ំ០២២េលក និល មិថុន ជអនុរបធនករយិល័យ គណេនយយ 
និងហរិញញវតថុ ចូលរមួកិចចរបជំុ ផសពវផសយសរចរែណន ំសតីពីករអនុវតតចបប់ហរិញញវតថុ 
សរមប់កររគប់រគង ឆន ២ំ០២២ េនសលរបជំុមនទីរេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ ។ 

- ៃថងទី ០៩ ដល់១១ ែខមីន ឆន ២ំ០២២ េលក ែញ៉ម រសស់ ជរបធនករយិល័យ និង

េលក នឹម បុ៊នេថន កញញ  ញឹប រសីល័កខ ជមរនតកីរយិល័យគណេនយយ និងហរិញញវតថុ 
ចូលរមួវគគបណតុ ះបណត លអំពីេគលករណ៍ែណនសំតីពី ករេរៀបចំថវកិសមិទធកមម តម
របព័នធអនឡញ Zoom ។ 

- ៃថងទី ០៥ ែខកកកដ ឆន  ំ២០២២ េលក និល មិថុន ជអនុរបធនករយិល័យ គណ

េនយយ និងហរិញញវតថុ ចូលរមួសិកខ សល សតពីី ករបំេពញលិខិតរបកសពនធេលីរបក់
េបៀវតស េនសខពនធដរេខតតកំពង់សពឺ ។ 

- ទូទត់ឯកសរ អណតតិលទធកមម ពិេរគះៃថល ចំនួន ០៣គេរមង៖ សតីពីករផគត់ផគង់កំុពយូទ័រ
យរួៃដម៉ក DELL ០១ េរគឿង ម៉សីុនរពីនធ័រHP2035 ០១ េរគឿង LOD Projector 

Optoma ០១ េរគឿង ករផគត់ផគង់សមភ រៈ ករយិល័យ និងករផគត់ផគង់េរបងឥនធនៈ  ឆន ំ
២០២២ របស់មនទីរអភិវឌឍន័ជនបទេខតតកំពង់សព។ឺ 

- ៃថងទី ១៣ ែខកកកដ ឆន  ំ២០២២ េលក ែញ៉ម រសស់ ជរបធនករយិល័យ គណ    
េនយយ និងហញញវតថុ ចូលរមួរបជំុពិភកសករមិតបេចចកេទស សតីពីករេរៀបចំថវកិសរមប់
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កររគប់រគង ឆន  ំ២០២៣ របស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ េរកមអធិបតីភព ឯកឧតតម 
ហួត សរមឹ អនុរដឋេលខធិកររកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ រកសួងេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ 
អគរ )គ(   ។ 

- ៃថងទី១៨ ែខវចិឆក ឆន  ំ២០២២ េលក ែញ៉ម រសស់ ជរបធនករយិល័យ និងេលក 

នឹម បុ៊នេថន ជ  មរនតី ករយិល័យគណេនយយ និងហរិញញវតថុ ចូលរមួកនុងកិចចរបជំុពីភ
កសអំពីវឌឍនភព និងបពហ របឈមៃនករអនុវតតករងរែកទរមង់កររគប់រគងហរិញញវតថុ
សធរណៈ េនសលរបជំុសលេខតតអគរ ខ។ 

១.៣.២.កររគប់រគងសរេពីភណឌ របស់មនទីរ 

- ឯកសរតរងេកីនេឡងី និងថយចុះនូវរទពយសមបតតិរដឋរបស់មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ េខតត
កំពង់សពឺ សរមប់ ឆន ២ំ០២១។ 

- ៃថងទី០៦ ែខកកកដ ឆន ២ំ០២២ េលក នឹម បុ៊នេថន ជមរនីតករយិល័យ គណេនយយ 
និងហរិញញវតថុ ចូលរមួកិចចរបជំុ សតីពីករចុះពិនិតយផគូរផគង និងវយតៃមលេលីករេរៀបចំ និង

កររគប់រគងបញជ ីសរេពីភណឌ រទពយសមបតតិរដឋ ) តរងេកីនេឡងីថយចុះរទពយសមបតតិ
រដឋរបចឆំន ម ២០២១ េនមនទីរេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ េខតតកំពង់សពឺ។ 

- គណៈរបតិភូតអនតររកសួងរវងរកសួង អភិវឌឍន៍ជនបទ និងហរិញញវតថុ ដឹកន ំឯកឧតតម 
សួស គង់ចុះពិនិតយជក់ែសតង និងបំេពញនីតិវធីិពក់ព័នធនឹងសំេណីសំុេគលករណ៍ 
អនុញញ តកត់ដីទំហ ំ២៦ម x ៣០ ម េសមីនឹង ៧៨០ម២របពីំររយ ែប៉តសិបែម៉) រតក

េរ ៉ ( អភិវឌឍន៍ជនរមនទីែដលសថិតេនកនុងបរេិវណ បទេខតតកំពង់សពឺ ជូនរកុមរបឹកសជតិរ
ណសិរសសមគគីអភិវឌឍន៍មតុភូមិកមពុជ។ 

១.៣.៣.ករងរសវនកមម 

- ៃថងទី២៤ ែខធនូ  ឆន ២ំ០២១គណៈរបតិភូអគគ ធិករដឋ ន រកសួងេសដឋកិចច និងហរញិញវតថុ 

ចុះរតួតពិនិតយករងររដឋបល គណេនយយនិងហរញិញវតថុ ឆន ២ំ០២០  ។ 
- ៃថងទី ២៩ ែខ ធនូ ឆន ២ំ០២១ គណៈរបតិភូត រកសួងទំនក់ទំនងជមួយ រដឋសភ 
រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ចុះរតួតពិនិតយករងររដឋបល និងហរិញញវតថុ ឆន ២ំ០២០ ។ 

- េនៃថងទី០៤ ែខមីន ឆន ២ំ០២២គណៈរបតិភូ អគគសវនករ អជញ ធរសវនកមមជតិ ចុះ

រតួតពិនិតយករងររដឋបល គណេនយយ និងហរិញញវតថុ ឆន ២ំ០២១ ។ 
- ៃថងទី ០៣ ែខសីហ ឆន ២ំ០២២ គណៈ របតិភូៃនអគគនយកដឋ នលទធកមម  ៃនរកសួង
េសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ ចុះរតួតពិនិតយកិចចលទធកមមតមេរកយែដលបនអនុវតតរចួ និង
សថិតេរកមសិទធសេរមចេលីករបរេិចឆទ ឆន ២ំ០២១ ។ 

- គណៈរបតិភូ អគគសវនករ ៃនអជញ ធរសវនកមមជតិ អគគនយកដឋ នលទធកមម  ៃន
រកសួងេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ ចុះរតួតពិនិតយ ករងររដឋបល ហរិញញវតថុ  និងករងរលទធ
កមម ឆន ២ំ០២០។ 
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- គណៈរបតិភូ អគគ ធិករកិចច នយកដឋ នសវនកមមៃផទកនុង អគធិករកិចចរកសួងហរិញញវតថុ 
អគគ ធិករដឋ ន របស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ ចុះរតួតពិនិតយករងររដឋបល និងហរិញញ
វតថុ កររគប់រគងរទពយសមបតតរិដឋ ឆន ២ំ០២០ ។ 

- ៃថងទី២៤ ែខតុល ឆន ២ំ០២២ រកសួងទំនក់ទំងជមួយរដឋសភ-រពឹទធសភ និងអធិករ

កិចច ចុះេធវីអធិករកិចច ករអនុវតតតួនទី-ភរកិចច កររគប់រគងករផតល់េសវសធរណៈ 
ករអនុវតតកិចចលទធកមមសធរណៈកនុងកលបរេិចឆទ ឆន ២ំ០២១ ។ 

១.៣.៤.ករងរលទធកមម 

- សំេណីសំុធនចំណយ ចំនួន ០៧ គេរមង ពិេរគះៃថល ០៤ េដញៃថល ០៣ កនុងេនះរមួ
មន៖ ពិេរគះៃថល សតីពីករផគត់ផគង់កំុពយូទ័រយរួៃដម៉ក DELL ០១ េរគឿង ម៉សីុនរពីនធ័រ 
HP2035 ០១េរគឿង LOD Projector Optoma ០១ េរគឿង ករផគត់ផគង់ សមភ រៈ ករយិ
ល័យ ករផគត់ផគង់េរបងឥនធនៈ ករងរសងសង់បងគន់អនម័យជូនរគួសររកីរកចំនួន 

៨០ បងគន់ កនុងរសុកសេរងទង ចំនួន ៥០បងគន់ និងរសុកគងពិសី ៣០ បងគន់ និងេដញ
ៃថល សតីពីករងរសងសង់អណតូ ង និងតេមលីងសនប់អរហវេីដវ ចំនួន ១៩ អណតូ ង េនរសុក
សំេរងទង គងពិសី ថពង និងឧដងគ ករងរជួសជុលផលូវរកលកំេមទចថមភនំ ចំនួន ០១ ែខស 
របែវង ៣ ០០០ ែម៉រត ទទឹងខនងេលី ៤ ម េនភូមិរតពងំកក់ ឃុរំកងំអំពិល ដល់ភូមិ

ៃរពកំបុ៉ក ឃុធំមមតអររសុកសំេរងទង េខតតកំពង់សពឺ ករងររកលករ ៉ូឡ និងជួសជុល
ដំបូលអគរមនទីរ ឆន ២ំ០២២ របស់មនទរីអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតកំពង់សពឺ។ 

- កំណត់េហតុបញច ប់សុពលភពចំនួន ០៤ គេរមង េដញៃថល ០៣ និងពិេរគះែថល ០១  
រមួមន៖ ករងរេដញៃថល ជួសជុលអណតូ ងសនប់ ជួសជុលផលូវរកលកំេមទចថមភនំ និងករង
រជួសជុលសលរបជំុមនទីរ និងពិេរគះៃថលករងរសងសង់បងគន់អនម័យជូនរគួសររកី
រក ជូនរកុមហុ៊ន ឆន ២ំ០២១ របស់មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតកំពង់សពឺ។ 

- េសចកតីជូនដំណឹងចំនួន ០៧គេរមង ពិេរគះៃថល០៤ េដញៃថល០៣។ 

- េបីកឯកសរសតីពី ករអេញជ ីញចូលរមួពិេរគះៃថល និងេដញៃថល ចំនួន ០៧គេរមង។ 

- កំណត់េហតុវយតៃមល  ចំនួន ០៧គេរមង។ 

- កិចចសនយ ចំនួន ០៧គេរមង េសមីនឹង ១០០% ៃនែផនករលទធកមមរបចឆំន ២ំ០២២ ៧
គេរមង។ 

- កំណត់េហតុរបគល់ទទួល ចំនួន ០៧គេរមង។ 
 ១.៤.ករងរេយនឌ័រ 

- េលក ប៉សួង េសគនធ អនុរបធនមនទីរ និងសហករ ីបនចូលរមួកិចចរបជំុសមញញរបស់
គណៈកមម ធិករពិេរគះេយបល់កិចចកររសតី និងកុមរ គ ក ស ក េនសលេខតត   
កំពង់សពឺ បនចំនួន ១២ េលីក  ។ 
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- េលករសី ណុប ភូមិម៉ណ បនចូលរមួេវទិកជតិេដីមបរីសតី សតីពីភពជអនកដឹកន ំនិង
អភិបលកិចចលអ េនសលកំពង់សពឺ បន ០១ េលីក េសមីនឹង១០០% សរមប់ឆន  ំ

២០២២។ 

- េលក បុ៉ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតកំពង់សពឺ បនចូលរមួរបជំុ
ផសពវផសយសតីពីករេលីកកមពស់សីលធម៍សងគមតៃមលរសតី និងរគូសរែខមរកនុងវស័ិយ

េទសចរណ៍ េនសលរបជំុមនទីរេទសចណ៍េខតតកំពង់សពឺ បនចំនួន ០១ េលីក ។ 

- មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតកំពង់សពឺ បនេរៀបចំពិធី សំេណះសំណល ជមូយមរនតីែដល
ជនរទីងំអស់េនមនទីរ ចំនួន ១៣ រូប េដីមបអីបអរសទរទិវសិទននរអីនតរជតិ ៨ មីន 

េលីកទី១១១ រពមទងំមនកដូសរមប់មរនតីជរសតី ជសំពត់ហូលមន ក់ ១ កបនិ ផងែដរ 
ែដលសរុបជទឹករបក់ចំនួន ៣២៥$ មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតកំពង់សពឺ បនចំនួន 
០១ េលីក។ 

- េលក ប៉សួង េសគនធ អនុរបធនមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតកំពង់សពឺ បនេរៀបចំពិធី 
អបអរសទរខួបអនុសសវរយីេ៍លីកទី ១១១ ទិវសិទននរអីនតរជតិ ៨ មីន ឆន  ំ២០២២ 
េនសន ក់ករបកសឃុមំហសងំ េខតតកំពង់សពបឺនចំនួន ០១ េលីក។ 

- េលករសី ណុប ភូមិម៉ណ បនចូលរមួេវទិកជតិេដីមបរីសតី សតីពីភពជអនកដឹកន ំនិង
អភិបលកិចចលអ េនសលកំពង់សពឺ បន ០១ េលីក។ 

- េលក បុ៊ក ចន់ថន អនុរបធនមនទីរ និង កញញ  េខៀវ សុភី មរនតីរជករៃនមនទីរអភិវឌឍន៍
ជនបទេខតតកំពង់សពឺ បនចូលរមួរបជំុ បូកសរុបលទធផលករងរឆន  ំ២០២១ និងេលីក
ទិសេដបនតឆន  ំ ២០២២ របស់សមគន៍នរកីមពុជេដីមបសីនតិភព និងអភិវឌឍន៍េខតត
កំពង់សពឺ េនសណឋ គរផមរេីវ ីេខតតកំពង់សពឺ បន ០១ េលីក។ 

- ៃថងទី ២៨  ែខតុល  ឆន  ំ២០២២  េលករសី សុ៊ម ដួងដរ៉ បនចូលរមួ ពិធីអបអរ
សទររពះរជពិធីបុណយរគងរជសមបតតិខួបេលីកទី ១៨ ឆន  ំ របស់រពះករុណ រពះបទ       
សេមតច រពះបរមនថ នេរតតម សីហមុនី សមនភូមិជតិសសន រកខតខតតិយ េខមរ
រដឋររសត ពុទធិរនទ ធរមហកសរត េខមរជន សមូេហភសកមពុជឯករជរដឋបូរណសនតិ   

សុភមងគល សិរវីបុិល េខមររសីពិររសត រពះេចរកុងកមពុជធិបតី េរកមអធិបតីភព
ឯកឧតតម យមឹ សុខុម របធនរកុមរបឹកសេខតត និងឯកឧតតម វុ ីសំណង អភិបលៃនគ
ណៈអភិបលេខតត េនមុខសលេខតត កំពង់សពឺ បនចំនួន ០១ េលីក ។ 

- ៃថងទី ១០-១១  ែខតុល  ឆន  ំ២០២២ េលករសី សុ៊ម ដួងដរ៉ េលករសី សុ៊ន សីុថ 
េលករសី េផង រសីខួច កញញ  េខៀវ សុភី  និងកញញ  ញឹប រសីល័កខ បនចូលរមួ ពីធីដក់
ករមងផក េគរពវញិញ ណកខនធ កនុងឱកសខួបអនុសសវរយីេ៍លីកទី ៦៩ ៃនទិវបុណយឯក
រជយជតិ និងទិវកំេណីតកងេយធពលេខមរភូមិនទ(៩ វចិឆិក ១៩៥៣ - ៩ វចិឆិក ២០

២២) េខតតកំពង់សពឺ បនចំនួន ០១ េលីក ។ 
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១.៥.ករងររកុមរបឹកសសកមមភពជនមនពិករភព 

- ៃថងទី ០៣ ែខមីន ឆន ២ំ០២២ េលក ប៉សួង េសគនធ អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួរបជំុ
របចរំតីមសទី២ ៃនរកុមរបឹកសសកមមភពជនពិករេខតតកំពង់សពឺ អនុម័តេលីែផនករ
សកមមភពសរមប់ឆន  ំ ២០២២ និងេរៀបចំែផនករសកមមភព និងថវកិសរមប់ ឆន ំ
២០២៣ ។ 

- េលក ប៉សួង េសគនធ បនចូលរមួរបជំុបូកសរុបករងរ របចឆំន ២ំ០២២ េរកម
អធិបតីភពេលកជំទវ របក់ ថវភរ ីអគគេលខធិកររង D.A.C និងេលកជំទវ ឡុង 
បូណេរត៉ អភិបលរងេខតត និងជរបធនរកុមករងរ D.A.C  េខតតកំពង់សពឺ។ 

- បនចូលរមួវគគបណដុ ះបណដ ល សដីពីេហដឋ រចនសមព័នធរូបវន័ដ សរមប់ជនពិករភព នឹង
បនបណដុ ះបណដ លបនតដល់មរនដីមនទីរ ចំនួន ១២ នក់ រសី ០២ នក់ ។ 

- េលករសី សុ៊ម ដួងតរ ចូលរមួរបជំុបូកសរុបលទធផលករងរសមគមន៍នរេីដីមបសីនតិ
ភព និងករអភិវឌឍន៍។ 

 

 ២. ករងរអភិវឌឍេហដឋ រចនសមព័នធរូបវន័ត និងគមនគមន៍ 

 ២.១. ករងរេរៀបចំបញជ ីសរេពីភ័ណឌ  និងទិននន័យផលូវជនបទ 

- រកុមករងរបនចុះរសង់ទិននន័យផលូវថមីសរមបឆន  ំ២០២២ បនចំនួន ១៨ ែខស របែវង
៤៤,៦៩ គ.ម សថិតេនរសុកឱរ៉ល់  រសុកសំេរងទង រសុកថពង រសុកគងពិសី រសុក

ឧដុងគ រសុកភនំរសួច រសុកបរេសដឋ និងរកុងចបរមន េបីេធៀបែផនករ ១ ឆន  ំ២០២២ 
របែវង ៣៦,៨០ គ.ម េសមីនឹង ១២១% ៃនែផនករឆន  ំ២០២២។ 

- េធវីបចចុបបននភពផលូវជនបទ សេរមចបនចំនួន ៦៤ ែខស របែវង ២០៧,៦៤ គម សថិតេន
កនុងរសុកឱរ៉ល់  រសុកសំេរងទង រសុកថពង រសុកគងពិសី រសុកឧដុងគរសុក ភនំរសួច 
រសុកបរេសដឋ និងរកុងចបរមន េសមីនឹង ១០០% ៃនែផនករឆន  ំ២០២២ ។   

- េរៀបចំបញជ ីសរេពីភ័ណឌ  និងមូលដឋ នទិននន័យផលូវជនបទ ៃនមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតត
កំពង់សពឺ  រកុមករងរបនចុះបញជ ីផលូវជនបទសរុបចំនួន ១ ៣១១ ែខស របែវង ៣០៨០,
៥៧ គ.ម។ សរុបសរមប់ឆន  ំ២០២២ រកុមករងរបនចុះបញជ ីផលូវជនបទសរុបចំនួន ១ 
៣១២ ែខស របែវង ៣ ០៨៦,៨៧ គ.ម ។ 

២ .២.  ករងរែថទផំលូវជនបទ និងសំណង់សិលបករយ 

- (១.៤.៥.ច.ស.ទី.៥.១) ករងរែថទលំកខណៈខួបបននឹងកំពង់ដំេណីរករសរមប់ឆន ំ
២០២២ មនចំនួន១ ែខសរបែវង ១២,៤៧ គ.ម អនុវតតបន ១០០% ៃនែផនករែខសផលូវ
េនះគឺ៖ ែខសផលូវទី ១ (ថនល់បទ-គង់េលី) របែវង ១២,៤៧ គម ខនងេលី ៨ ម ករមល

រកួសរកហម សថិតេនកនុងឃុជំំមពូរពឹក រសុកឧដុងគ េខតតកំពង់សពឺ។ 
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- (១.៤.៥.ច.ស.ទី.៥.១) ករងរែថទលំកខណៈរបចបំន និងកំពង់ដំេណីរករសរមប់ 
ឆន  ំ២០២២ មនចំនួន ១០ ែខសរបែវង ១២២,២៦ គ.ម អនុវតតបន ១០០% ៃនែផន

ករែខសផលូវទងំេនះគឺ៖ 
• ែខសផលូវ (ៃរពឫសស-ីដំុរេទះ) ឃុជំសំែងក រសុកភនំរសួច ៤,៥០ គ.ម ខនងេលី ៧ ម 
ករមល រកួសរកហម។ 

• ែខសផលូវ (កុមរេពទយ) ឃុអូំរ និងដំបូករូង រសុកភនំរសួច ៦,០០ គ.ម ខនងេលី ៧ ម 
ករមល រកួសរកហម។ 

• ែខសផលូវ (េចក-បុសសរកឡ)ឃុអូំរនិងៃរពរដួំល រសុកភនំរសួច ៩,០០ គ.ម ខនងេលី ៤
ម ករមល រកួសរកហម។ 

• ែខសផលូវ (សំបួ-ទឹកថល ) ឃុដំំបូករូង រសុកភនំរសួច ៧,៥០ គ.ម ខនងេលី ៥ ម ករមល 
រកួសរកហម។ 

• ែខសផលូវ(តសល-អូរសយ) ឃុទ័ំពមន រសុកថពង ១១,៧០ គ.ម ខនងេលី ៥ ម 
ករមលលបយថមភនំ។ 

• ែខសផលូវ (បនទ យែខមរ-រតចេកង -យស់េជរ) ឃុេំជីងរស់ និងយុទធសមគគី រសុក
ឧដុងគ ១២,៦៦ គ.ម ខនងេលី ៤ ម ករមលរកួសរកហម។ 

• ែខសផលូវ (តនី-ដំុខវិត-តងំសដុក) ឃុរំកងំេចក  ឃុយុំទធសមគគី និងមនជ័យ រសុក
ឧដុងគ របែវង ២៣,៧០ គ.ម ខនងេលី ៤ ម ករមលរកួសរកហម។ 

• ែខសផលូវ(ដំុខវិត-កនធម)ឃុវំលពន់ រសុកថពងរបែវង ១៣,៥០ គ.ម ខនងេលី ៤ ម 
ករមលរកួសរកហម ។ 

• ែខសផលូវ (រតពងំដុះរកួស-កណដ ល) ឃុតំងំសំេរង រសុកភនំរសួច របែវង ២៤,០០ គ
.ម ខនងេលី ៦ ម ករមលរកួសរកហម។ 

• ែខសផលូវ (ៃរពរកសងំ-រលងំែបង) ឃុៃំរពរកសងំ រសុកឧដុងគរបែវង ៩ ,៧០ គ.ម 
ខនងេលី ៤ ម ករមលរកួសរកហម។ 

- (១.៤.៥.ច.ស.ទី.៥.១)ករងរែថទលំកខណៈរបចផំលូវេកសូ៊ពីរជន់(DBST)បននិង

កំពង់ដំេណីរកសរមប់ឆន ២ំ០២២មនចំនួន៣ែខសរបែវង ៧០,៧០ គ.ម អនុវតតបន 
១០០% ៃនែផនករែខសផលូវទងំេនះគឺ៖ 
• ែខសផលូវ(រកខំជ យ-កណដ ល) ឃុតំងំសយនិងតងំសំេរង រសុកភនំរសួច របែវង
១៤,១០ គ.ម ខនងេលី ៦ ម ករមលេកសូ៊ពីជន់(DBST)។ 

• ែខសផលូវ (តឡត់-កណដ ល)  ឃុអូំរ ឃុដំំបូករូង ឃុជំសំែងក ឃុៃំរពេកមងរសុកភនំរសួច
របែវង ២០,១០ គ.ម ខនងេលី ៦ ម ករមលេកសូ៊ពីជន់(DBST)។ 

• ែខសផលូវ (ផសសល បែលង-សល) ឃុ ំសវ យរពំរ ឃុកំក់ ឃុផុំង ឃុរំពះែខ ឃុកំត់ភលក់ 
និងឃុភំកដី រសុកបរេសដឋ របែវង ៣៣,៥០ គ.ម ខនងេលី ៥ ម ករមលេកសូ៊ពីជន់

(DBST)។ 
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• ករងរជួសជុលផលូវលបយកមទិចថមភនំ ដំេណីរករសកមមភពសេរមចបន ១០០% ផលូវ
សថិតេនឃុរំកអំំពិល រសុកសំេរងទេខតតកំពង់សពឺ។ (រតពងំកក់ ដល់រតពងំលភ) 
របែវង ៣ ០០០ ម ខនងេលី ៥ ម ។ 

២ .៣.  ករងរអនតរគមន៍សេរងគ ះបនទ ន់  

- (១.៤.៥.ច.ស.ទី.៥.១) ករងរអនតរគមន៍បនទ ន់សរមប់ឆន  ំ២០២២ បនជួសជុល
៣ ែខសរបែវង ១៣,៤៩០ ម អនុវតតសេរមចបន ១០០% ៃនែផនករែខសផលូវេនះគឺ៖ 
• ែខសផលូវ (អងគតបុ៉ក-ទឹកឫសស)ី ឃុេំជីងរស់ រសុកឧដុងគ របែវង ៥,៥៩ គ.ម ទទឹង ៥
ម ករមល រកួសរកហម។ 

• ែខសផលូវ (កុមរេពទយ-ពមអនទង់)ឃុដំំបូករូង រសុកភនំរសួច របែវង ២,៩០០ ម ទទឹង 
៦ ម ករមលរកួសរកហម។ 

• ែខសផលូវ (ពមអនទង់-េឈទីលពក)ឃុដំំបូករូង រសុកភនំរសួច របែវង ៥,០០០ ម 
ទទឹង ៦ ម ករមលរកួសរកហម។ 

២.៤. ករងររតួតពិនិតយយនយនតដឹកជញជូ នេលីសទមងន់ករមិតកំណត់េលីផលូវជនបទ 

សរមប់ឆន ២ំ០២២  រកុមករងរចុះរតួតពិនិតយយនយនតបន៩៦េលីកេសមី១០០% តមែផន
ករឆន ២ំ០២២ និងផសពវផសយខិតបណណរបស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ សតីពីករដឹកេលីសទមងន់ករមិត
កំណត់ និងខុសទំហរំបស់យនយនត តម  ចបប់ផលូវថនល់ ដល់អនកេបីកបរ និងេធវកីរែណនៃំនករេរបី
របស់ផលូវ ករដឹកជញជូ នេលីសទមងន់ករមិតកំណត់ ែថមទងំេធវកីរពនយល់ដល់ពួកគត់អំពីករផទុកទមងន់

តមេភល រថយនតនីមួយៗ របស់យនយនតធនធំែដលេធវីចរចរណ៍ឆលងកត់េលីែខសផលូវជនបទ កនុងេខតត
កំពង់សព។ឺ 

 

៣. ករងរែកសមអលលកខខណឌ ៃនកររស់េនរបស់សហគមន៍ជនបទ 
៣.១. ករងរផគត់ផគង់ទឹកជនបទ 
៣.១.១. ករងរសងសង់អណតូ ងទឹក របភពទឹក និងេហដឋ រចនសមព័នធទឹកសអ តជនបទ 

        ចរមុះ 
 េនកនុងឆន  ំ២០២២ សងសង់អណតូ ងសនប់សរុបចំនួន ៣៩ អណតូ ងកនុងេនះ៖ 

- សងសង់អណតូ ង និងតេមលីងសនប់អរហវេីដវបនចំនួន ១០ អណតូ ង និងអណតូ ងបំពក់មូ៉
ទ័រ ចំនួន ១០ អណតូ ង សេរមចបន ១០០% ៃនែផនកររបចឆំន  ំ២០២២ េដយេរបី
របស់ថវកិរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ សថិតេន រសុកថពង ២០ អណតូ ង។ 

- សងសង់អណតូ ង និងតេមលីងសនប់អរហវេីដវបនចំនួន ១៩ អណតូ ង  េដយេរបីរបស់
ថវកិមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតកំពង់សពឺ សេរមចបន ១០០% ៃនែផនកររបចឆំន ងំ 
២០២២ សថិតេនរសុកគងពិសី រសុកសំេរងទង រសុកឧដុងគ រកុងចបរមន និងរសុក    
ថពង។ 

៣.១.២. ករងរែថទ ំនិងជួសជុលអណតូ ងទឹកសអ តជនបទ 
- សត រសះទឹកសហគមន៏ចំនួន ០១ កែនលង េនភូមិអញញ េសះ  ឃុទំព័មន  រសុកថពង   
េខតតកំពង់សពឺ ទំហ ំ៥០ម X ៣០ម x ៣ម  សេរមចបនចំនួន ១០០% ៃនែផនករ 
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របចឆំន  ំ២០២២  េដយេរបីរបស់ថវកិរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ។ 

- ជួសជុលអណតូ ងសនប់បនចំនួន ១៨៦ អណតូ ង េសមីនឹង ១០០% ៃនែផនករ ១៨៦        
អណតូ ង សថិតេនរសុកសំេរងទង ៣៦ អណតូ ង រសុកឱរ៉ល់ ១២ អណតូ ង រសុកបេសដឋ 

១៩ អណតូ ង រសុកឧដុងគ ៤០ អណតូ ង  រសុកភនំរសួច ៤៦ អណតូ ង និងរសុកថពង ៣៣      
អណតូ ង  ែដលគរំទថវកិេដយគេរមង(ADB)។  

៣.១.៣.ករងររសង់ រគប់រគងទិននន័យទឹកសអ តជនបទ 
បនេធវីកររបមូលទិនន័យករងរផគត់ផគង់ទឹកជនបទ េនកនុងរសុកចំនួន ០៦ ឃុ ំចំនួន ១២ 

សរមប់អនុវតតន៍កមមវធីិអភិវឌឍន៍ែផនកេគលនេយបយ(ADB) កនុងករជួសជុល និងែថទងំរបព័នធផគត់
ផគង់ទឹកសអ ត និងអនម័យជនបទ របកបេដយនិរនតភព មនដូចជ៖ ១.រសុកបេសដឋ ឃុកំក់ រសុក
គងពិសី ឃុទឹំកលអក់ រសុកសំេរងទង ឃុខំទុ ំរកងំ រសុកឧដុងគ ឃុចំន់ែសន រសុកឱរ៉ល់ ឃុរំសមីសមគគី 
រសុកភនំរសួច ឃុគីំរវីន័ត ៃរពេកមង ជសំែងក ដំបូករូង តងំសំេរង ចំបក់ និងឃុៃំរពរដួំល។ 

គិតរតឹមែខវចិឆិក ឆន  ំ២០២២ កនុងទូទងំេខតតកំពង់សពឺ មនអរតរគបដណដ ប់ទឹកសអ តេរបី
របស់របមណ ៧៣ %។ 

តរងចំនួនរគួសរេរបីរបស់ទឹកសអ ត េនកនុងេខតតកំពង់សពឺ 

ល.រ 

ចំនួ
នរ
សុ
ក  

ចំនួ
នរ
គួស

រស
រុប

 

ចំនួ
នម
នុស

សស
រុប

 

ចំនួ
នរ
សី
ស
រុប

 

ចំនួ
នអ
ណ
ត ូង
ស
នប់ស

រុប
 

អ
ងរ
តង
ទឹក
េភ
លៀង

 

រស
ះស
ហ
គម
ន៍ 

រប
ព័ន
ធែច
កច

យ
ទឹក
ខន
ត  

តូច
ស
ហ
គម
ន៍ (
កែ
នលង

)  

រគួ
ស
រេរ
បីរ
ប
ស់
រប
ព័ន
ធ  

ែច
កច

យ
ទឹ ក
ស
អត

 

ស
ថនី
យ៏
បន
សុទ
ធទឹក
ចំនុ
ះ  

២
០
លី
រត

(ក
ែន
លង)

 

ចំនួ
នរ
គួស

រម
ន 

ទឹ ក
ស
អត
េរបី
រប
ស់

 

ភ
គរ
យ
េរបី
រប
ស់

 
ទឹក
ស
អត

 %
 

1 បរេសដឋ 33,808 150,383 77,426 1,016 590 348 7 1,310 2 
20,80

6 62% 

2 ចបរមន 10,127 50,336 25,526 188 - 18 - 7,367 - 9,861 97% 

3 គងពិសី 30,323 142,315 72,786 848 303 410 - 1,762 - 
21,73

5 72% 

4 ឱរ៉ល់ 8,817 40,224 20,347 273 16 98 9 37 - 5,954 68% 

5 ឧដុងគ 29,998 139,924 72,281 1,111 350 335 8 4,655 1 
23,83

7 79% 

6 ភនំរសួច 24,896 114,180 57,397 590 447 151 27 4,182 5 
15,61

1 63% 

7 សំេរងទង 37,419 172,014 88,982 1,485 558 280 12 8,186 5 
30,11

4 80% 

8 ថពង 13,990 62,745 32,175 442 16 91 11 778 1 8,049 58% 

សរុប 189,378 872,121 446,920 5,953 2,280 1,731 74 
28,27

7 14 
136,3

41 73% 

៣.២. ករងរែថទសុំខភពជនបទ 
៣.២.១. ករងរសងសង់បងគន់អនម័យជនបទ 
- បនចុះរតួតពិនិតយករងរសងសង់បងគន់ ៥០ ែដលជអំេណយរបស់ ឯកឧតតម
បណឌិ តសភចរយរដឋមរនតី និងឯកឧតតម ឧបនយករដឋមរនត ីេហ ណហុំង សេរមចបន 
១០០% ។ 
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- បនផគត់ផគង់សមភ រៈបងគន់អនម័យជូនរគួសររកីរកចំនួន ៨០ ឈុត េនរសុកគងពិសី 
ែដលេរបីរបស់ថវកិរបស់មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ េខតតកំពង់សពឺ េសមីនឹង ១០០% ៃន
ែផនករ ៨០ ឈុត។ បចចុបបននជំរុញរបជពលរដឋសងសង់ផទះបងគន់បនចំនួន ៨០        
បងគន់។  

- បនផគត់ផគង់សមភ រៈបងគន់អនម័យ ដល់រគួសររកីរក ចំនួន ៥០០ ឈុត េនរសុក
សំេរងទង  និងរសុកថពង ែដលេរបីរបស់ថវកិរបស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ េសមីនឹង
១០០% ៃនែផនករ ៥០០ ឈុត។ បចចុបបននជំរុញរបជពលរដឋសងសង់ផទះបងគន់បន
ចំនួន ៥០០ បងគន់។  

៣.២.២. ករងររសង់ទិននន័យបងគន់អនម័យជនបទ 
េនទូទងំេខតតកំពង់សពឺ គិតមកដល់ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០២២ មនបងគន់អនម័យចំនួនសរុប 

១៧៦,២១១ បងគន់ និងមនអរតរគបដណដ ប់អនម័យរបមណ ៩៦.៣៣%។ 

តរងចំនួនខនងផទះមនបងគន់េរបីរបស់ េនកនុងេខតតកំពង់សពឺ 

ល.រ 
េឈម ះ 

រសុក/រកុង 
ចំនួនខនងផទះ 
សរុប 

ខនងផទះមនបងគន់
េរបីរបស់សរុប 

ចំនួនខនងផទះ 
េរបីបងគន់រមួ 

ចំនួនបងគន់ 
េនសល់ 

%អនម័យ 
បចចុបបនន 

េផសងៗ  

1 បេសដឋ 30,611 30,611                                   -    100% ODF 

2 ចបរមន 10,964 10,617           347  - 100% ODF 

3 គងពិសី 33,675 31,100 2,229 346 98.97%  
4 ឱរ៉ល់ 8,976 5,525 966 2,485 72.32%  
5 ឧដុងគ 31,694 26,771 2,260 2,663 91.60%  
6 ភនំរសួច 25,806 23,174 1,662 970 96.24%  
7 សំេរងទង 39,902 36,336 3,071 495 98.76%  
8 ថពង 13,906 12,050 1,642 214 98.46%  

សរុប 195,534 176,211 12,150 7,173 96.33%   

 
៣.២.៣. ករងរេលីកកមពស់ ករផល ស់បតូរទមល ប់ ឲយមនកររស់េនសអ តនិងមនអនម័យ 
             េនជនបទ 
- មនទីរបនេធវីកិចចសហករជមួយអងគករយូនីេសហវ(UNICEF/ Water Aid) បនចុះ
អនុវតតកមមវធីិ CLTS រកុងចបរមនរសុកឧដុងគ រសុកថពង រសុកគងពិសី រសុកឱរ៉ល់ និង
រសុកសំេរងទង។ 

- សហករជមួយគេរមង កមមវធីិអភិវឌឍន៍ែផនកេសវកមមផគត់ផគង់ទឹកសអ ត និងអនម័យ
ជនបទជំហនទី ៣ េរកមហរិញញបបទនរបស់ធនគអភិវឌឍន៍អសីុ )ADB) អនុវតត
េនរសុកភនំរសួច។ 

៤.  ពិពិធកមមសកមមភពេសដឋកិចចជនបទ 
៤.១. ករងរអភិវឌឍន៍េសដឋកិចចជនបទ 
៤.១.១. ករងរេលីកកមពស់ករបេងកីតករងរ និងមុខរបរេនជនបទ 
- បនចុះរតួតពិនិតយ ករងរឥណទនរកុម េនភូមិៃរពមិច ១ ឃុវំលពន់ រសុកថពង ចំនួន 
១២ េលីក 
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- ចុះរបមូលរបក់ពីសមជិកឥណទនរកុមេនភូមិៃរពមិច ១ ឃុវំលពន់រសុកថពង ចំនួន 
១២ េលីក ែដលមនទឹករបក់ចំនួន ១៩,១៦០,៤០០៛ ។ 

- ចងរកងរកុម និងផតល់ទុនដល់អតិថិជនឥណទនរកុម សរុបចំនួន ៣០ នក់ រសី ២៧
នក់ ។ 

របមូលឥណទនរកុមអនុវតតន៍បន ចំនួន ១០០%  េធៀបនឹង ១២ េលីក ៃនែផនកររបចឆំន  ំ២០២២ 
សរុបមកដល់េពលេនះ (រតឹមៃថងទី ១៣ ែខធនូ ឆន  ំ២០២២)ទឹករបក់សរុបមន ១៩,១៦០,

៤០០៛ កនុងេនះឥណទនកនុងៃដសមជិកឥណទនរកុមមនចំនួន ១៧,០៦៦,២០០៛ និងរបក់កនុង
េបឡចំនួន ២,០៩៤,២០០៛ អនុវតតេនភូមិៃរពមិច ១ ចំនួន ១២ វគគ េសម ី១០ រកុម មនសមជិកសរុប
ចំនួន ៣០ នក់រសី ២៧ នក់។ 

៤.២. ករងរអភិវឌឍន៍សហគមន៏ 
៤.២.១. ករងរពរងឹងសមតថភពគណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ (គ.អ.ភ) 
- ចុះេធវីបចចុបបននភព (គ.អ.ភ) ២ រសុក ៨ ឃុ ំេសមីនឹងភូមិចំនួន ១១៣ ភូមិ អនុវតតបន 
១០០% ៃនែផនករ របចឆំន  ំ២០២២ េសមីនឹង គ.អ.ភ ចំនួន ៩០៤ នក់ រសី ២៧១
នក់ ែដលមនអនកចូលរមួសរុបចំនួន ៧៩១ នក់ រសី ៤៣៥ នក់ មនអនកលែលងពី
ករងរចំនួន ៤៩ នក់ រសី ៣៨ នក់ ែដលរតូវេរសីបែនថមមនចំនួនសរុប  ៤៩ នក់។  

- េបីកវគគបណតុ ះបណត ល ពរងឹងសមតថភពគណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៏ភូមិ(គ.អ.ភ)េន
រសុកបេសដឋបនចំនួន ៦ វគគ អនុវតតន៍បន ១០០% ៃនែផនកររបចឆំន  ំ ២០២២  
ែដលេរគង ៦ វគគ សថិតេនឃុកំត់ភលុក ១២ ភូមិ ឃុភំកតី ១៥ ភូមិ  និងឃុេំពធិអរងគង 
១៩ ភូមិ ែដលមន អនកចូលរមួសរុប ២១០ នក់ រសី ៩២ នក់។ 

៤.២.២. ករងរអភិវឌឍន៍ចរមុះ 
- ចុះរតួតពិនិតយសកមមភពចិញច ឹមមន់ចំនួន ៣០ រគួសរ េនភូមិៃរពមិច ១ និងបន
ពរងីកសមជិកថមី បនចំនួន ២ រគួសរ។ 

- ចុះរតួតពិនិតយរគួសរែដលផតល់កូនេឈហូីបែផលចំនួន ៧០ រគួសរ េនភូមិេរតកែវង ឃុំ
ែសនដី រសុកសំេរងទង ជលទធផលកូនខនុរចំនួន ២១០ េដីម និងកូនសវ យចំនួន 

១៤០ េដីមកំពុងែតរកីលូតលស់បនលអ។ 

- ចុះពិនិតយសកមមភព ករងរអភិវឌឍន៍ចរមុះ េនភូមិេទវមនជ័យ និងភូមិៃរពមិច ១ ឃុំ
វលពន់ រសុកថពង ជលទធផល របជពលរដឋចំនួន ២០ រគួសរ បនេធវីេរងជីកំបុ៉សត និង 
ដបំែនលរគួសរ។ 

- ចុះរតួតពិនិតយរគួសរែដលផតល់កូនេឈហូីបែផលចំនួន ៧០ រគួសរ េនភូមិេរតកែវង ឃុំ
ែសនដី រសុកសំេរងទង ជលទធផលកូនខនុរចំនួន ២១០ េដីម និងកូនសវ យចំនួន 
១៤០ េដីម កំពុងែតរកីលូតលស់បនលអ បនពរងីករគួសរចិញច ឹមមន់បនចំនួន ៥
រគួសរ េលីរគួសរចំនួន ៣០ ែដលបន ផតល់ពូជមន់កលពីឆន  ំ២០១៧ ។ 

៤.២.៣. ករងរសនតិសុខេសបៀង 
- បនចុះែចករគប់ពូជបែនលចរមុះ ដល់រគួសរកសិករចំនួន ១៤០ រគួសរ េនភូមិរដួំល
ខងេជីង រដួំលខងេកីត និងភូមិចស់ រសុកបេសដឋ និងភូមិែរសកិន ឃុរំតពងំេជរ 
រសុកឳរ៉ល់។ កនុងពូជបែនលទងំេនះរមួមន៖ រគប់រតកួន ៨៩០ កញច ប់ រគប់ផទីដូង 
៤២០ កញច ប់ រគប់ៃសព ២៨០ កញច ប់ រគប់រតសក់ ២៨០ កញច ប់ ។ 
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- ចុះរតួតពិនិតយសកមមភពេធវីជីកំបុ៉សត¹ និងជំរុញករដដំំណតំមរគួសរ កនុងេនះ ភូមិបូ
ររីមយ ឃុវំលពង់ រសុកឧដុងគ ចំនួន ២០ រគួសរភូមិ អូរកសរ ភូមិៃរពមិច និងភូមិគនធ  ំ
ឃុវំលពន់ រសុកថពង ចំនួន ៦០ រគួសរ។ 

- ចុះរតួតពិនិតយករដដំំណតំមរគួសរ កនុងេន ភូមិ អូរកសរ ភូមិៃរពមិច ១ និងភូមិ    
គនធ  ំឃុវំលពន់ រសុកថពង របជពលរដឋចំនួន ៤៥ រគួសរមនសួនដំណ។ំ 

៤.៣. ករងរអភិវឌឍន៍ និងអភិរកសជនជតិភគតិច 
បនចុះេធវីបចចុបបននភពទិននន័យ ជនជតិភគតិចសួយ កនុងឆន  ំ២០២២ េនភូមិ េគលេដ 

ចំនួន ០៩ ភូមិ ែដលមន ៥៧៥ រគួសរ ខនងផទះសរុប ៥៦៧ ខនង របជជនសរុប ២ ៥១១ នក់ រសី          
១ ២៤៤ នក់ ។ 

គិតរតឹមៃថងទី ១៣ ែខ ធនូ ឆន ២ំ០២២ ករយិល័យអភិវឌឍន័ជនជតិភគតិច អនុវតត សកមមភព 
សេរមចលទធផលបនចំនួន ១០០% ៃនែផនករ ឆន ២ំ០២២ ចំនួន ០៩ ភូមិ ។ 
 ៥. សមិទធិផលៃនករអនុវតតគេរមង និងកមមវធីិសហរបតិបតតិករ 

៥.១. គេរមងែកលមអផលូវជនបទ រកលេកសូ៊ពីរជន់ RRIP-2 DBST(ADB) 
ក. គេរមងែកលមអផលូវជនបទជំហនទី២ RRIP-2 

 គេរមងែកលមអផលូវជនបទជំហនទី ២ RRIP-2 ែដលជគេរមងរកលេកសូ៊ពីរជន់ DBST 
មនចំនួន ០៥ ែខស មនរបែវង ៥៦,៧០ គ.ម គេរមងបនតរយៈេពល ២ ឆន  ំ(២០២១-២០២២)ដូច
ខងេរកម៖ 

ល.រ 
េឈម ះ
ផលូវ 

រសុក ឃុ ំ

ទីតងំ របែវង 

ករមល 

លទធ
ផល
សេរមច
បន% 

ចប់េផតីម បញច ប់ គ.ម 

1 KSP3 ភនំរសួច -សំេរងទង 
មហសងំ-ធមមត
អរ-ៃរពេកមង 

រតពងំឱប របិយ ៍ 11.30  DBST  100% 

2 KSP7 បេសដឋ ភកតី 
សហគមន៍
លិច 

ភកតី 4,70 DBST  100% 

3 KSP8 សំេរងទង - ឧដុងគ សំបូរ-រកងំេចក អំពិលទឹក រកងំេចក 17.80  DBST 100%  

4 KSP9 សំេរងទង - គងពិសី ែសនដី-េពរជមននី 
សំេរងេជីង
ភនំ 

រតពងំ
សនួល 

5.90  DBST  100% 

5 KSP10 ថពង -ឧដុងគ រុងេរឿង-រកងំេចក ថម ី រុងេរឿង 17.00  DBST 100%  

សរុប     56.70      

ខ. គេរមងែកលមអផលូវជនបទជំហនទី ៣ RRIP-3 
គេរមងែកលមអផលូវជនបទជំហនទី៣ ែដលជគេរមងរកលេកសូ៊ពីរជន់ DBST RRIP-3 

មនចំនួន ០៦ ែខស មនរបែវង ៨១ ,៩៩  គ .ម គេរមងបនតរយៈេពល  ៥ ឆន  ំ )២០២១ -២០២៥(
ម៖េរកខងដូច  
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៥.២. គេរមងសច់របក់ពលកមមសរមប់អភិវឌឍន៍ េហដឋ រចនសមព័នធជនបទ និងករគរំទ
កសិករ (CfWRDLEP) 

- ករងរគេរមងសច់របក់ពលកមមសរមប់អភិវឌឍន៍ េហដឋ រចនសមព័នធជនបទ និងករគំ
រទកសិករ (CfWRDLEP)សរមប់ឆន  ំ២០២២  មនចំនួន ៣ ែខសរបែវង ៨,៦៥ គ.ម    
អនុវតតបន ១០០% ៃនែផនករែខសផលូវេនះគឺ៖ 
• ែខសផលូវ (បេសដឋ-បឹងសដុក-កនលង) ឃុបំេសដឋ  រសុកបេសដឋ របែវង ៣ គ.ម ខនងេលី ៥
ម ករមល រកួសរកហម។ 

• ែខសផលូវ (កត់ភលុក-រកធំ) ឃុកំត់ភលុក រសុកបេសដឋ របែវង ១,៨០ គ.ម ខនងេលី ៥ ម 
ករមល រកួសរកហម។ 

• ែខសផលូវ (កត់ភលុក-រកេកង) ឃុកំត់ភលុក រសុកបេសដឋ របែវង ៣,៨៥ គ.ម ខនងេលី 
៥ម ករមល រកួសរកហម។ 

៥.៣. គេរមងអភិវឌឍន៍ជនបទេដយេរបីរបស់វធីិសរសតចលនភូមិថមី (SMU) 
កំពុងអនុវតត ៤ រសុក រកុង និង ៤ ឃុ ំសងក ត់ េសមីនិងចនួន ១០ ភូមិ ៖ 

- រកុងចបរមនសងក ត់ចបរមន មនចំនួន ០២ ភូមិផគង់ និងភូមិរតពងំេលីក(ករងរ
របព័នធផគត់ផគង់ទឹក)។ 

- រសុកថពងឃុវំលពន់ មនចំនួន ០៣ ភូមិអូររកសរ,ភូមិៃរពមិច ,ភូមិកនធ (ំករងរ
របព័នធផគត់ផគង់ទឹក)។ 

- រសុកឧដុងគឃុវំលពង់មនចំនួន ០៣ ភូមិសូរវងសេលី និងភូមិបូររីមយ (ករងររបព័នធ
ផគត់ផគង់ទឹក)។ 

- រសុកសំេរងទង ឃុែំសនដី មនចំនួន ០៣ ភូមិរតពងំរបីយ¹ភូមិេរតកែវង និង
ភូមិៃរពរដួំល។ 

 
ល.រ 

ផលូវេលខ េឈម ះផលូវ 

 
េឈម ះឃុ ំ

 
េឈម ះរសុក របែវងផលូវ

(គម) 

 
ករមល 

 
លទធផល
សេរមច
បន% 

1 KSP1 អូរសំចត - ដក់ពរ ចំបក់-រកងំដីវ៉យ ភនំរសួច 20.94 DBST 30% 

2 KSP2 ៃរពមន- រកងំធំ រសមីសមគគ-ីតងំសំេរង ឱរ៉ល់-ភនំរសួច 25.91 DBST 10% 

3 KSP3 ៃរបយ ៍- កណត ល រកងំដីវ់យ-តងំសំេរង ភនំរសួច 11.56 DBST 10% 

4 KSP4 
ដំណក់រតច - 
រតពងំទទឹម 

ដំបូករូង ភនំរសួច 10.46 
DBST 30% 

5 KSP5 វល -សវ យដងគ ំ រលងំចក-សគុះ សំេរងទង 6.19 DBST 5% 

6 KSP7 ចំបីុ - វលល]េរបង តងំរកូច -កែហង សំេរងទង 6.93 DBST 5% 

សរុប  81.99   
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v សកមមភពសហគមន៍ 
- គណៈកមមកររគប់រគង និងដឹកនគំេរមងតមភូមិបនចុះរតួតពិនិតយករចិញច ឹម
មន់ករចិញច ឹមរជូកករងររបព័នធផគត់ផគង់ទឹកនិងរបមូលកររបក់ឥណទនពីសមជិ
កអនុវតតគេរមង ។ 

- ករចិញច ឹមមន់ ៖ កនុងែខេនះកូនមន់េកីតបនចំនួន ៦,៣០៣ កបល មន់លក់អស់
ចំនួន៣,៣៦៣កបលបនរបក់ចំនួន  ៥៤.០៤៦.០០០ េរៀល មន់េធវមីហូបអស់
ចំនួន ២,៤៧៦ កបល មន់ងប់ចំនួន ២,៦១៧ កបល មន់េនសល់សរុបកនុងែខ
មនចំនួន ១៤,៦៤៣ កបល។ 

- ករងរចិញច ឹមរជូកៈ កនុងឆន េំនះរជូកេកីតបន ៣៦ កបល រជូកងប់អស ១៨ កបល 
ទិញកូនចូលចំនួន ០ កបល លក់អស់ចំនួន ៦៤ កបល បនរបក់ចំនួន
៧៨.០១៩.០០០៛ រជូកេនសល់សរុបចំនួន ១១៩០ កបល។ 

- ករងរឥណទន៖  បនរបមូលកររបក់កនុងែខេនះបនចំនួនសរុប ២ ,១៦៨.៥០
ដុលល រ បូកេយងែខមុនសរុបចំនួន ៧ ,៣៨៦.៥០ ដុលល រ។ 

- ឥណទនជី៖ សមជិកទិញជីចូលចំនួន ១ ៨២៤ បវ សមជិកខចីសរុបចំនួន ៤៦៣
បវ  សមជិកសងវញិ ចំនួន ១៧៦ បវ លក់ជីបន ៨៨ បវ និងកនុងឃល ងំសល់ជី
សរុប ចំនួន ១,៨២៤ បវ។ 

- ធនគរអងករ៖ ទិញអងករចូលសរុបចំនួន ១០ បវ របជជនខចី ចំនួន ៨ បវ និងអងករ
េនកនុងឃល ងំចំនួន ២ បវ។ 

- ករងររបព័នធផគត់ផគង់ទឹក៖ ថវកិរបមូលបនកនុងែខបនចំនួនសរុបចំនួន ៧,៣៦៥
ដុលល រ ចំណយរបតិបតតិករអស់ចំនួន ៦,៤៦៤ ដុលល រ សនសទុំកសរុបចំនួន ៩០១
ដុលល រ បូកេយង ៥,១៨២ ដុលល រ។ 

  ៥.៤ .គេរមងែបងែចកដីសងគមកិចច និងករអភិវឌឍន៍េសដឋកិចច ជំហន២ (LASED II) 

ៃថងទី ០៨ ែខ តុល ឆន ២ំ០២២ េលក ចិន ជឹម អនុរបធនមនទីរ បនចូលរមួដំេណីរ           
ទសសនៈកិចចជមួយតំណងធនគរពិភពេលកេទកន់ទីតងំដីសមបទនសងគមកិចចគេរមង LASED 
II សថិតេនភូមិៃរពធំ ឃុរំសមីសមគគី រសុកឱរ៉ល់។ 

៥.៥. កិចចសហករជអងគករយូនីេសហវ (UNICEF/Water Aid)  

- បនបូកសរុបរបយករណ៍រកីចំេរនីបងគន់អនម័យរបចែំខ រតីមស និងឆន  ំរបស់រសុក
េគលេដទងំ៥ ដូចជ៖េនរសុកឧដុងគ  ថពង គងពិសី ឱរ៉ល់ និងរសុកសំេរងទង។ េផញី
ជូនរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ និងអងគករយូនីេសហវ ។ 

- រកុមករងរបនចុះរតួតពិនិតយ លទធផលករងរជំរុញករសងសង់បងគន់ និងករេធវី
បចចុបបននភពទិននន័យរបស់រសុកេគលេដ ៃនករអនុវតតកមមវធីិផគត់ផគង់ទឹកសអ ត និង      
អនម័យជនបទ ឆន ២ំ០២១ នឹងឆន ២ំ០២២។  

៥.៦. កិចចសហករជមួយគេរមងកមមវធីិអភិវឌឍន៍ែផនកេសវកមមផគត់ផគង់ទឹកសអ ត និងអនម័យ 

        ជនបទជំហនទី ៣ េរកមហរិញញបបទនរបស់ធនគអភិវឌឍន៍អសីុ (ADB)  

កញច ប់ទី ២ េនកនុងឃុដំំបូករូង រសុកភនំរសួច 
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សត ររសះទឹកសហគមន៍បនចំនួន ០៣ កែនលង ៃនែផនករឆន  ំ២០២១  ០៣ កែនលង សេរមច
បន ១០០% េនកនុងឃុដំំបូករូង រសុកភនំរសួច េខតតកំពង់សពឺ មនដូចខងេរកម៖ 

• ភូមិដំណក់រតច់ ជីកសត រសះទឹកទំហ ំ៥៣ម x ៥០ម ជំេរ ៦ម សេរមចបន ១០០% 
• ភូមិដំបូករូង ជីកសត រសះទឹកទំហ ំ៥០ម x ៣៥ម ជំេរ ៦ម សេរមចបន ១០០% 

• ភូមិមនជ័យ  ជីកសត រសះទឹកទំហ ំ៧០ម x ៥០ម ជំេរ ៦ម សេរមចបន ១០០% 
កញច ប់ទី ៣ េនកនុងឃុជំសំែងក រសុកភនំរសួច  

- សងសង់អណតូ ងសនប់សរុបបនចំនួន ០៦ អណតូ ង េសមីនិង ១០០% ៃនែផនករ កនុង
េនះេនភូមិរសមីសមគគី ០៥ អណតូ ង និងសលបឋមសិកសភនំេជៀស ចំនួន ០១ អណតូ ង  
ឃុជំសំែងក រសុកភនំរសួច េខតតកំពង់សពឺ។ 

- សងសង់ពងសរុបបនចំនួន ២.១៦៣ ពង ែចកជូនរបជពលរដឋ េសមីនិង ១០០% 
ៃនែផនករ ២,១៦៣ ពង កនុងឃុជំសំែងក រសុកភនំរសួច េខតតកំពង់សពឺ។ 

- សងសង់របពនធ័ែចកចយទឹកសហគមន៏ចំនួន ០៣ កែនលង េនភូមិៃរពឬសស ីបនចំនួន 
១០០% ភូមិថមី បនចំនួន ១០០% និងភូមិដូង បនចំនួន ១០០% ឃុជំសំែងក រសុក

ភនំរសួច េខតតកំពង់សពឺ។  
៥.៧. គេរមងនិរនតរភពតំបន់េទសភព និងេទសចរណ៍ធមមជតិកមពុជ ( CSLEP) 

ចុះសិកសសថ នភព និងេលីកែផនករសរមប់សងសង់ផលូវរកលេកសូ៊ពីរជន់ចំនួន៣ែខស
ដូចខងេរកម៖ 

- ែខសទី ១ ផសរកនទួតដល់តងំបំពង់ របែវង ៣៥ គ.ម(ខនងផសរ) 

- ែខសទី ២ ផសរៃរពេផដ ដល់ែរសកិនរបែវង ២៦ គ.ម(េជីងភនំឱរ៉ល់) 

- ែខសទី ៣ េគក ដល់តងំសំេរង របែវង ១៧ គ.ម(ទឹកធល ក់េរជៀវ) 
៥.៨ .គេរមងពិពិធកមមកសិកមមេនកមពុជ 

ចុះសិកសសថ នភព និងេលីកែផនករសរមប់សងសង់ផលូវរកលរកួសរកហមចំនួន៤ែខស
ដូចខងេរកម៖ 

- ែខសទី ១ សហគមន៍ឃុអំមលងំ របែវង ១០ គ.ម 

- ែខសទី ២ សហគមន៍ឃុគីំរវីន័ត របែវង ២ គ.ម 
- ែខសទី ៣ សហគមន៍ឃុចំបរមន របែវង ៩ គ.ម 

៥.៩. អងគករអភិវឌឍន៍ហូឡង់ត¹ SNV 

ចូលរមួផសពវផសយគេរមងភូមិគម នែផសង េនឃុរំពះែខ ឃុកំក់ រសុកបេសដឋ មនអនកចូល
រមួចំនួន ៤៦ នក់ រសី ២០ នក់។ 

៥.១០. អងគករទសសនៈពិភពេលក 
ៃថងទី ២៨ ែខតុលឆន  ំ២០២២ េលក ែឆម សរទិធ អនុរបធនករ.ិែថទសុំខភពជនបទ បន

ចូលរមួវគគបណដុ ះបណដ លសដីពី របព័នធតមដនករអនុវតតគេរមងទឹកសអ ត និងអនម័យ (mwater) 

ដល់បុគគលិកអងគករទសសន:ពិភពេលកអនតរជតិ ែដលទទួលបនទុកទឹកសអ ត និងអនម័យ េនសន ក់
កណដ លអងគករទសសនៈពិភពេលកអនតរជតិ រជធនីភនំេពញ។ 

៥.១១. អងកករទឺកសអ ត ១០០១ 



31 
 

បចចុបបននមនសថ នីផលិតទឹកពិសបរសុិទធ អូវ ីសរមប់ផគត់ផគងកនុងេខតតកំពង់សពឺ ចំនួន ១៩ ទី
តងំ ៃន ១៧ ឃុ ំនិង ៧ រសុក កនុងេនះមន៖ រសុកសំេរងទង បេសដឋ ឱរ៉ល់ ឧដុងគ ថពង ភនំរសួច និង
រសុកពិសី(សថ នីផលិតទឹក មនចំនួន ៤ទីតងំ អសកមម)។ 

៥.១២. កិចចសហករជមួយគេរមងជំនួយែផអកេលីលទធផលអនម័យសរមប់រសតី (WOBA) 

- ៃថងទី ០២ ែខមីន ឆន ២ំ០២២ េលក ែឆម សរទិធ អនុរបធនករយិល័យែថទសុំខភព
ជនបទ បនចូលរមួជមួយរកុមករងរអងគករ EMW ចុះពិនិតយសថ នភពពីករសងសង់
បងគន់ និងករេរបីរបស់បងគន់ របស់របជពលរដឋ របស់គេរមង WOBA2 េនឃុៃំរពេកមង 
រសុកភនំរសួច និងឃុសំវ យចចឹប រសុកបេសដឋ។ 

- ៃថងទី ១៧-១៨ ែខមីន ឆន ២ំ០២២ េលក ែឆម សរទិធ បនចូលសិកខ សលសតីពីករែចក
រែំលក និងផល ស់បតូរបទពិេសធន៏ករអនុវតតកមមវធីិ WOBA របស់អងងគករ EMW តមរប
ព័នធអនឡញ ZOOM Meeting។  

- ៃថងទី ១០-១២ ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០២២ េលក ែឆម សរទិធ អនុរបធនករ.ិែថទសុំខភព
ជនបទ បនចូលរមួវគគសិកខ សល ែចករែមលកបទពិេសធន៍សដីពី ករេរៀបចំែផនករសុវតថិ
ភពទឹក កនុងតំបន់បែរមបរមួលអកសធតុ េនសងក ត់ខចំេរនីផល រកុងេពធិសត់ ។ 

៥.១៣. អងគករ ARD 
ចូលរមួរបជំុជមួយអងគករ ARD ពិភកសេទេលីលកខនតិក និងលិខិតេសនីសំុទទួលសគ ល់ របពនធ័

ែចកចយទឹកសហគមន៏ េនតមឃុេំគលេដរបស់គេរមង និងែផនករែដលរតូវអនុវតត េនកនុងេខតត
កំពង់សពឺ។ 

៥.១៤. អងគករជីវតិៃថលថនូរ (LWD) 

- ៃថងទី ២០-២២ ែខធនូ ឆន  ំ២០២១ េលក រស់ សុផល និងេលក ែឆម សរទិធ បនចូលរមួ
សរមបសរមួលវគគបណដុ ះបណដ លសដីពី សហគមន៍ដឹកនអំនុវតតអនម័យ (CLTS) ដល់ជន
បេងគ លអនម័យភូមិ ចំនួន ២ ឃុ ំ េនរសុកឱរ៉ល់ ែដលេរៀបចំេដយអងគករជីវតិៃថលថនូ 
(LWD) េនសលរបជំុរដឋបលរសុក រសុកឱរ៉ល់។ 

- ៃថងទី២៦-២៨ ែខមករ ឆន  ំ២០២២ េលក រស់ សុផល និងេលក ែឆម សរទិធ បនចូល
រមួសរមបសរមួលវគគបណដុ ះបណដ លសដីពី ែផនករសុវតថិភពទឹក ដល់ជនបេងគ លទឹកសអ ត 
និងអនម័យឃុ ំនិងភូមិ មកពីឃុរំតពងំេជ េនរសុកឱរ៉ល់ ែដលេរៀបចំេដយអងគករជីវតិ
ៃថលថនូ (LWD) េនសលរបជំុសលរសុកឱរ៉ល់។ 

- ៃថងទី ០៨-១០ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០២២ េលក រស់ សុផល និងេលក ែឆម សរទិធ បនចូល
រមួសរមបសរមួលវគគបណដុ ះបណដ លសដីពី ែផនករសុវតថិភពទឹក ដល់ជនបេងគ លទឹកសអ ត 
និងអនម័យឃុ ំនិងភូមិ មកពីឃុចំំនួន េនរសុកភនំរសួច ែដលេរៀបចំេដយអងគករជីវតិៃថល
ថនូ (LWD) េនសន ក់ករអងគករជីវតិៃថលថនូរ (LWD) េនភូមិេបង ឃុចំំបក់ រសុកភនំរសួច។ 

- ៃថងទី ០៩-១០ ែខមីន ឆន  ំ២០២២ េលក រស់ សុផល បនចូលរមួសរមបសរមួលវគគ
បណដុ ះបណដ លសដីពី សហគមន៍ដឹកនអំនុវតតអនម័យ (CLTS) ដល់ជនបេងគ លអន      
ម័យឃុ ំនិងភូមិ ែដលេរៀបចំេដយអងគករជីវតិៃថលថនូ (LWD) េនសន ក់ករអងគករជីវតិៃថលថនូរ 
(LWD) េនភូមិេបង ឃុចំំបក់ រសុកភនំរសួច។ 
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- ៃថងទី១៧-១៨ែខមីន ឆន ២ំ០២២ េលក  រស់ សុផល បនចូលរមួសរមបសរមួលវគគ
បណដុ ះបណដ លសដីពី សហគមន៍ដឹកន ំអនុវតតន៍អនម័យ (CLTS) ដល់ជនបេងគ លអនម័
យឃុ ំនិងជនបេងគ លអនម័យភូមិ ែដលេរៀបចំេដយអងគករជីវតិៃថលថនូរ (LWD) េនទីសន
ក់ករអងគករ  ឃុសំែងកសទប  រសុកឱរ៉ល់  េខតតកំពង់សពឺ។ 

- ៃថងទី៣០-៣១ែខមីន ឆន ២ំ០២២ េលក ែឆម សរទិធ បនចូលរមួសរមបសរមួលវគគបណដុ ះ
បណដ លសដីពី កតផសពវផសយអនម័យសហគមន៍ (HP) ដល់ជនបេងគ លអនម័យឃុ ំនិង
ជនបេងគ លអនម័យភូមិ ែដលេរៀបចំេដយអងគករជីវតិៃថលថនូរ (LWD) េនសលរបជំុ
សល រសុកឱរ៉ល់  េខតត កំពង់ សព ឺ។ 

៥.១៥. អងគករកមពុជេដីមបកុីមរ និងករអភិវឌឍន៍ (COCD) 
ៃថងទី២៨-៣០ ែខធនូ ឆន  ំ២០២១ និងៃថងទី ១១-១៣ ែខមករ ឆន  ំ២០២២ េលក រស់ សុផល 

និង េលក ែឆម សរទិធ បនចូលរមួសរមបសរមួលវគគបណដុ ះបណដ លសដីពីករផល ស់បដូរឥរយិបទកនុងករ
អនុវតត  អនម័យរបស់សហគមន៍ (BCC) និងករែថទសុំខភពរសត ី(MHM) ដល់ជនបេងគ លអនម័
យឃុ ំ េនរសុកថពង និងរសុកឧដុងគ ែដលេរៀបចំេដយអងគករកមពុជេដីមបកុីមរ និងករអភិវឌឍន៍ 
(COCD)។ 

៥.១៦. អងគករវត់េធីេអដ WaterAid 
ៃថងទី១៧-១៨ ែខតុល ឆន ២ំ០២២ េលក ែឆម សរទិធ អនុរបធនករ.ិែថទសុំខភពជនបទ 

បនចូលរមួេវទិកែចករែំលកចំេណះដឹង និងបទពិេសធន៍ េរកមរបធនបទ អនម័យកនុងបរសិថ ន
របឈម េនសណឋ គរកបូំឌីយ៉ណ។ 

II. បZ[,បឈម 

- ករែរបរបួលអកសធតុ េធវីឲយប៉ះពល់ដល់គេរមងេហដឋ រចនសមព័នធផលូវជនបទ 
- កំេណីនយនយនត ករដឹកេលីសទមងន់កំណត់ និងេបីកេលីសេលបឿនកំណត់េធវីឲយផលូវជនបទ
ឆប់ខូច និងមនេរគះថន ក់ចរចរណ៏េកីនេឡងីញឹកញប់ 

- ខវះករចូលរមួែថទផំលូវជនបទ ពីថន ក់សហគមន៏ និងអនកេរបីរបស់ផលូវ 
- ខវះរគួសរកហមសរមប់សងសង់ផលូវជនបទ 

- ករយល់ដឹងពីអនម័យ េនតមជនបទ េនមនករមិត 
- ករចូលរមួែថទអំណតូ ងទឹក រសះទឹកពីសហគមន៏េនមនករមិត 

- របជពលរដឋមនករយល់ដឹងតិចតួច ពីេគលនេយបយរបស់រជរដឋ ភិបល 
- ករេធវីចំណករសុករបស់របជពលរដឋជនបទ េធវីឲយខវះខតកមល ងំពលកមម េនតំបន់ជនបទ 

- ធនធនមនុសស សរមប់បេរមីករងរអភិវឌឍេនមនករមិត 
- ថវកិរដឋែដលផតល់ជូនេនមនករមិត 
- ករវភិជន៍ថវកិ សរមប់ករងរេហដឋ រចនសមព័នធរូបវន័ត ដូចជផលូវជនបទ អណតូ ង បងគន់         
អនម័យ ពំុទន់សមរសបេទនឹងតរមូវកររបស់របជពលរដឋ។ 

III. ទិសេ<$រ+រ01ំ ២០២៣ 

 ៣.១. ករពរងឹងសថ ប័ន និងកសងសមតថភព 

៣.១.១. ករងររដឋបល និងបុគគលិក 
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- េធវីរបយករណ៍វឌឍន៍ភពសរមប់ករេបីកផតល់េបៀវតសជូនមរនតីរជករមនទីរអភិវឌឍន៍ជន
បទេខតតកំពង់សពឺ តមរបព័នធធនគរ។ 

- ចុះេលខលិខិតចូល-េចញ។ 

- េធវីឯកសរេសនីសំុដំេឡងីថន ក់ និងឋននដរស័កដិជូនមរនដីរជករ ៃនមនទីរអភិវឌឍន៏ជនបទេខតត
កំពង់សពឺ។ 

- េធវីឯកសរេសនីសំុេរគឿងឥសសរយិយស និងេមដយករងរជូនមរនដីរជករ ៃនមនទីរអភិវឌឍន៍
ជនបទេខតត។ 

- េធវីរបយករណ៍ផល ស់បដូរសថ នភពរដឋបល និងសថ នភពរគួសររបស់មរនដីរជករសីុវលិ 
ៃនមនទីរ។ 

- េធវីកររគប់រគងបញជ ីវតតមនមរនដីរជករ របស់មនទីរ ។ 
៣.១.២. ករងរបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ និងអប់រផំសពវផសយ ដល់មរនតីរជករ 
- េបីកវគគែផនកកសិកមម ចិញច ឹមសតវមន់ចំនួន ០៥ វគគ 
- េបីកវគគែផនកកសិកមម ករដបំែនលចំនួន ០៥ វគគ 
- េបីកវគគែផនកកសិកមម ករចិញច ឹមរតីចំនួន ០៣ វគគ 
- បណតុ ះបណត លជួសជុលអណតូ ងសនប់។ 
- សហករជមួយគេរមង និងអងគករៃដគូ។ 
៣.១.៣. ករងរែផនករ-សថិតិ  
- េរៀបចំរបយករណ៍របចែំខ រតីមស ឆមស និងរបចឆំន  ំ២០២៣។ 
- េរៀបចំែផនករវនិិេយគ៣ឆន រំកិំល ២០២៤-២០២៦ និងែផនកររបចឆំន  ំ២០២៤ របស់
មនទីរជូនរកសួង និងរដឋបលេខតត។ 

៣.១.៤. ករងរគណេនយយ និងហរិញញវតថុ 

- បនតេរៀបចំ ឯកសររបក់េបៀវតសរបចែំខមករ ដល់ែខធនូ ឆន  ំ២០២៣។  

- បនតេរៀបចំឯកសរ េរជជទយយបុេររបទន ចំនួន ៤ ជំុ។ 

- បនតេរៀបចំករងរកិចចលទធកមម ចំនួន ០៧ គេរមង ។ 

- បនតេរៀបចំឯកសរបញជ ីសរេពីភ័ណឌ ឆន  ំ២០២៣។ 
 ៣.២. ករងរអភិវឌឍេហដឋ រចនសមព័នធរូបវនត និងគមនគមន៍ 

- ចុះេធវីបចចបបននភពទិននន័យផលូវជនបទចំនួន ៦៥ែខស របែវង ២១៥គ.ម និងរសង់ែខសផលូវថមីចំនួន 
១៧ែខស របែវង ៤៥គ,ម េនទូទងំ៨រសុក រកុង។ 

- ចុះរតួតពិនិតយយនយនតដឹកេលីសទមងន់ករមិតកំណត់េលីែខសផលូវរកលេកសូ៊ ៩៦េលីក េលីផលូវ
ជនបទរកលេកសូ៊។ 

 ៣.៣. ករងរែកលមអលកខខណឌ ៃនកររស់េនរបស់សហគមន៍ជនបទ 

- េធវបីចចុបបននភពទិននន័យបងគន់អនម័យទូទងំេខតត របចែំខ។ 

- បនតចុះរតួតពិនិតយករអនុវតតកមមវធីិ CLTS និងរតួតពិនិតយករករងរ េនរសុកឧដុងគ ថពង 
គងពិសី ឱរ៉ល់ និងរសុកសំេរងទង។ 
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- បូកសរុបបញជ ីេឈម ះរគួសររកីរកគម នលទធភពសងសង់បងគន់េរបីរបស់ និងែសវងរកៃដគូ    
គរំទ។ 

- របជំុគណអភិបលរសុក និងរកុមរបឹកសរសុក េមឃុ ំ េសមៀន CWG េដីមបជំីរុញែផនករ ODF 

រសុកមន៖ រសុកឱរ៉ល់ ឧដុងគ និងរសុកភនំរសួច។ 

- សិកស និងរបជំុផសពវផសយ ពីតៃមលសងសង់បងគន់ តមរសុកេគលេដ ទងំ៦ ។ 

- របជំុតមដន ែផនករ ODF រសុកេគេដរបចែំខ រតីមស PWG និងPWG-S 

- របជំុតមដនវឌឍនភពែផនករ ODF ឃុ ំ។ 

- សងសង់អណតូ ងសនប់ចំនួន ២០ អណតូ ង(គេរមង MRD/PDRD ២០២៣)។ 

- សហករជមួយគេរមង និងអងគករៃដគូ ។ 

៣ .៤. ពិពិធកមមសកមមភពេសដឋកិចចជនបទ 

- ចុះរបមូលរបក់ និងផតល់ទុនឥណទនរកុម េនភូមិៃរពមិច ១ ឃុវំលពន់ រសុកថពង។ 

- េធវីបចចុបបននភពជនជតិេដីមភគតិចសួយ ចំនួន ០៥ ភូមិ ឃុរំតពងំេជរ រសុកឱរ៉ល់។ 

- របរពវពិធីទិវអនដរជតិជនជតិេដីមភគតិចពិភពេលកខួបេលីកទី ២៩ ឆន  ំ២០២៣ េនឃុំ
រតពងំេជរ រសុកឱរ៉ល់។ 

- របជំុផសពវផសយេគលនេយបយជតិ សតីពី ករអភិវឌឍជនជតិេដីមភគតិចជមួយសហ  
គមន៍េនឃុរំតពងំេជរ រសុកឱរ៉ល់។ 

៣.៥. គេរមងែកលមអផលូវជនបទជំហនទី៣ RRIP 3   

បនតអនុវតតគេរមងែកលមអផលូវជនបទជំហនទី៣RRIP-3កនុងករសងសង់ផលូវរកលេកសូ៊ពីរជន់ 
DBST ចំនួន ០៦ ែខស ែដលមន របែវង ៨១.៩៩ គ.ម េនរសុកភនំរសួច ឱរ៉ល់ និងរសុកសំេរងទង 

៣.៦. កិចចសហករជមួយគេរមងកមមវធីិអភិវឌឍន៍ែផនកេសវកមមផគត់ផគង់ទឹកសអ ត និងអនម័យ

ជនបទជំហនទី៣ េរកមហរិញញបបទនរបស់ធនគអភិវឌឍន៍អសីុ (ADB) 

- សងសង់របព័នធែចកចយទឹកសហគមន៍ខន តតូចចំនួន០១កែនលង សរមប់េរបីរបស់ ៥ភូមិ ។ 

- សងសង់អណតូ ងសនប់ចំនួន ០៧ អណតូ ង។ 

- សងសង់ពងចំនួន ១ ១៧៥ ពង។ 

៣.៧. គេរមងអភិវឌឍន៍េហដឋ រចនសមព័នធជនបទទប់ទល់និងករបែរមបរមួលអកសធតុ 

សងសង់ផលូវរកលេបតុងចំនួន ៥ ែខស របែវង ២៣ គ.ម េនរសុកភនំរសួច និងរសុកសំេរងទង។ 
 

េសចក%ីសន(ិ*+ន 

លទធផលែដលសេរមចបន កនុងរយៈេពលមួយឆន កំនលងេទេនះ គឺពិតជបនមកពីករខិតខំយក
ចិតតទុកដក់បំេពញភរកិចចរបកបេដយភពមច ស់ករ ទទួលខុសរតូវខពស់របស់មរនតីរជករ ៃនមនទីរ
អភិវឌឍន៍ជនបទេខតតកំពង់សពឺ  ជពិេសសករដឹកន ំរបស់ថន ក់ដឹកនរំគប់លំដប់ថន ក់ និងនយកដឋ ន

ជំនញ របស់រកសួង ែដលបនបងករគប់លកខណសមបតតងិយរសួល ទងំសម រតី សមភ រៈ និងថវកិជ
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របភពទុនដ៏សំខន់អចឲយមនទីរេធវីករអនុវតតេនមូលដឋ នបនលអរបេសីរតមែផនករែដលបនេរគង   
ទុក។ 

លទធផលទងំអស់ខងេលីេនះពិតជពំុអចខវះបន កនុងករចូលរមួសហករពីសថ ប័នពក់ព័នធ 
អជញ ធររគប់លំដប់ថន ក់ និងរបជពលរដឋទូទងំេខតត។ ករខិតខំយកចិតតទុកដក់បំេពញភរកិចចរបកប

េដយករអំណត់ពយយមមុះមុតរបស់មរនតីរជករមន ក់ៗ េដយមនសមគគីភពរងឹម ំ និងេរកមករ
ដឹកនដ៏ំរតឹមរតូវរបស់ ឯកឧតKមបណRិតសS.រFT  អុ៊ក  WXបុ៊ន រដ̂ម_នKី,កសួងអភិវឌFGន៍

ជនបទ េធវីឲយមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតកំពង់សពឺ រតូវបនករគរំទ និងវយតៃមលខពស់ពីអជញ ធរេខតត 

រកុង-រសុក និងសថ ប័នពក់ព័នធ។ លទធផលទងំអស់េនះពិតជបនរមួចំែណក េលីកកមពស់ជីវភពរស់
េន របស់របជពលរដឋកនុងមូលដឋ នឲយបនលអរបេសីរជងមុន និងបនចូលរមួចំែណកកនុងករកត់

បនថយភពរកីរករបស់របជពលរដឋ េនតមជនបទ រសបតមេគលេដេគលនេយបយជយុទធស
រសតរបស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ ១០ ឆន (ំ២០២១-២០៣០) េធវីឲយរបជពលរដឋេនជនបទមនភព
សីុវល័ីយ។ 

 
 


