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េសចកIីេផIើម 

េយងតមេសចកតីរបកសរបស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ េលខ ៨២២ រប.ក.អ.ជ.ប ចុះៃថងទី ១៥ 
ែខឧសភ ឆន  ំ ១៩៩៨ សតីពីករបេងកីតមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទរកុងៃប៉លិនជែខសបេណត យរបស់រកសួង
អភិវឌឍន៍ជនបទ។  មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ េខតតៃប៉លិន មនតួនទីភរកិចចបំេពញករងរសត រ និងកសង

េហដឋ រចនសមព័នធរូបវន័ត អរូបវន័តរគប់របេភទេនតំបន់ជនបទ ដូចជ៖ ផលូវ សព ន លូ របព័នធធរសរសត
ខន តតូច សងសង់ និងជួសជុលអណតូ ងរគប់របេភទ សងសង់របព័នធែចកចយទឹកខន តតូច សងសង់
អងសតុកទឹកេភលៀងលកខណៈរគួសរ និងជីករសះទឹកតមសហគមន៍ អប់រផំសពវផសយករេរបីរបស់ទឹក
សអ ត និងអនម័យជនបទ ផតល់សមភ រៈ និងសងសង់បងគន់អនម័យលកខណៈរគួសរ និងេនតមសហ
គមន៍ វតតអរម សលេរៀន មណឌ លសុខភព រពមទងំេបីកវគគបណតុ ះបណត លខលីៗ សតីពីករបេងកីត       

គណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ (គ.អ.ភ) ពរងឹងសមតថភពចំេណះដឹងបេចចកេទសននដល់គណៈកមម
ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ និងជំរុញបំផុសគំនិតសហគមន៍ចូលរមួែថរកសបរសិថ ន បេងកីនករដដុំះកូនេឈរីគប់
របេភទតមដងផលូវជនបទេនតមសហគមន៍ និងេរៀបចំបេងកីតរកុមេរបីរបស់ទឹកសអ ត និងរកុមែថទំ
សមិទធផលជនបទមនរសប់របកបេដយនិរនតរភព ។ 

មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតៃប៉លិន មនមរនតីរកបខ័ណឌ បេរមីករងរសរុបចំនួន ២១ រូប រសតី ០៥
រូប និងមរនតីជប់កិចចសនយចំនួន ០២ រូប េហយីមនរចនសមព័នធរគប់រគងករងរមនដូចជ ថន ក់ដឹកនំ
មនទីរចំនួន ០៦ រូប របធនមនទីរចំនួន ០១ រូប និងអនុរបធនមនទីរចំនួន ០៥ រូប មនករយិល័យ
ជំនញចំណុះឱយមនទីរចំនួន ០៩ ករយិល័យ ។ 

I. សមិទ)ផលសេOមច"ន 

១. ករពរងឹងសថ ប័ន និងកសងសមតថភព 

- ករងររដឋបល និងបុគគលិក ៖ ទទួលលិខិតចូលបនចំនួន ២១៤ ចបប់ ចុះលិខិត

េចញបនចំនួន ២៨០ ចបប់ លិខិតេចញចូលសថ នភពថន ក់ដឹកន ំ និងមរនតីរជករ
ចំនួន ៣២៣ ចបប់ ។ េរៀបចំទុកដក់ឯកសរ លិខិតបទដឋ នគតិយុតតិនន េរៀបចំ
តរងបញជ ីវតតមនមរនតីរជករចូលបេរមីករងររបចៃំថង េធវីរបយករណ៍បូកសរុប
វតតមនមរនតីរជករ និងមរនតីជប់កិចចសនយរបចសំបត ហ៍  េធវីរបយករណ៍វឌឍនភព

ករេបីកផតល់របក់េបៀវតសជូនមរនតីរជកររបចែំខតមរបព័នធធនគរ េរៀបចំកររបជំុ
ថន ក់មនទីរ េរៀបចំរបយករណ៍បចចុបបននភពរបស់មរនតីរជកររបចែំខ រតីមស ឆមស 



និងរបចឆំន  ំ និងេធវីលិខិតេផទរសិទធិ លិខិតចត់បញជូ ន លិខិតបញជ េបសកកមម ជូនមរនតី
រជករ។ 

- ករងរបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ និងអប់រផំសពវផសយ ដល់មរនតីរជករ ៖ មរនតីរជករ
របស់មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ េខតតៃប៉លិន បនចូលរមួករងររបជំុ បណតុ ះបណត ល សិកខ
សល និងកមមវធីិេផសងៗ ជំុវញិេខតត និងេរកេខតតចំនួន ១១៨ េលីក និងបនេបីកវគគ
ផសពវផសយ ពរងឹកសមតថភពមរនតីរជករបនចំនួន ០២ វគគ មនអនកចូលរមួចំនួន    

៤០ នក់។ 
- ករងរែផនករ ៖ កសងែផនករយុទធសរសតថវកិឆន  ំ ២០២៣-២០២៥ ែផនករ
ថវកិព័ត៌មនសមិទធកមមឆន  ំ២០២៣ ែផនករលទធកមមឆន  ំ២០២៣ និងចុះរតួតពិនិតយ
វយតៃមលករអនុវតតគេរមងរបស់មនទីរ ។ 

- ករងរផគត់ផគង់ និងហរិញញវតថុ ៖ េបះផសយអណតតិទូទត់របក់េបៀវតសមរនតីរកបខណឌ  
និងមរនតីជប់កិចចសនយសរមប់ែខមករ ដល់ែខធនូ  ឆន  ំ២០២២ េបះផសយអណតតិ
ទូទត់ េធវីសំេណីសំុេបីករបក់ និងបញចូ លរបក់េបសកកមមកនុងគណនីធនគរជូនថន ក់
ដឹកន ំ និងមរនតីរជករែដលបនេចញេទបំេពញេបសកកមមកនុង និងេរកេខតត េបះ

ផសយអណតតិទូទត់រជជេទយយបុេររបទនជំុទី ១ ដល់ជំុទី ៤ េបះផសយអណតតិេបីក
របក់ៃថលអគគិសនីែខមករ ដល់ែខធនូ ឆន  ំ២០២២ េបះផសយអណតតិេបីករបក់ៃថលទឹកែខ
មករ ដល់ែខធនូ ឆន  ំ ២០២២ និងេបះផសយអណតតិទូទត់រតង់។ អំពីសថ នភព
ចំណូល-ចំណយថវកិរដឋ(ថវកិកមមវធីិ) ឆន  ំ២០២២ ៖ ចបប់ហរិញញវតថុឆន  ំ២០២២ 

មនចំនួន 1,185,200,000 ៛ ជំពូក ៦០ (ករទិញ) មនចំនួន 163,000,000 ៛ ជំពូក
៦១ (េសវខងេរក) មនចំនួន 526,500,000 ៛ និងជំពូក ៦៤ (បនទុកបុគគលិក) 
មនចំនួន 495,700,000 ៛  លទធផលែដលចំណយសរុបចំនួន 1,058,969,020 ៛ េសមី
នឹង 89.3% ជំពូក៦០ (ករទិញ) ចំនួន 160,243,620 ៛ េសមីនឹង 98% ជំពូក៦១ 
(េសវខងេរក) ចំនួន 498,395,400៛ េសមីនឹង 95% និងជំពូក ៦៤ (បនទុកបុគគលិក)

ចំនួន 400,330,000 ៛ េសមីនឹង 81%។ 
- ករងរសវនកមម ៖ របតិភូសវនកមមៃផទកនុងៃនរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ និងរបតិភូអជញធរ 
សវនកមមជតិ បនចុះេធវីសវនកមមេលីករងររគប់រគងហរិញញវតថុ និងកររគប់រគងរទពយ
សមបតតិរដឋឆន  ំ២០២១ និងឆន ពំក់ព័នធ និងរបតិភូអគគនយកដឋ នលទធកមមសធរណៈៃន

រកសួងេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ េធវីកររតួតពិនិតយកិចចលទធកមមតមេរកយែដលបន   
អនុវតតរចួ និងសថិតេរកមសិទធិសេរមចេលីករយិបរេិចឆទឆន  ំ២០២១។ 

- ករងរអធិករកិចច ៖ របតិភូអគគ ធិករៃនរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ របតិភូអធិករកិចចៃន 
រកសួងទំនក់ទំងរដឋសភ រពឹទធសភ និងអធិករកិចច និងរបតិភូអគគ ធិករដឋ នៃន

រកសួងេសដឋកិចច និងហរញិញវតថុ បនចុះេធវីអធិករកិចចេលីករងររគប់រគងហរិញញវតថុ និង
កររគប់រគងរទពយសមបតតិរដឋឆន  ំ២០២១ និងឆន ពំក់ព័នធ។ 

២. ករងរអភិវឌឍេហដឋ រចនសមព័នធរូបវនត និងគមនគមន៍ 



- ករងរេរៀបចំបញជ ីសរេពីភ័ណឌ  និងទិននន័យផលូវជនបទ ៖ រសង់ទិននន័យផលូវថមីចំនួន ០២

ែខស មនរបែវង ១០ គ.ម លទធផលសេរមចបន ១០ គ.ម េសមីនឹង ១០០% និងរសង់
ទិននន័យ និងេធវីបចចុបបននភពផលូវជនបទចំនួន ៧១ ែខស មនរបែវង ៣២៧,៨៥៧ គ.ម 
លទធផលសេរមចបន ៣២៧,៨៥៧ គ.ម េសមីនឹង ១០០% (គរំទថវកិកមមវធីិ)។ 

- ករងរអភិវឌឍន៍ផលូវជនបទ ៖ ដកូំនេឈចំីនួន ៩៤០ េដីម េលីែខសផលូវសយឡូតេរឿន-
ៃរពមងគល មនរបែវង ៥,០០០ ែម៉រត សថិតកនុងសងក ត់អូរតេវ ៉ រកុងៃប៉សលិន េដីមបី
ែថទផំលូវទប់ទល់នឹងករែរបរបួលអកសធតុ លទធផលសេរមចបន ១០០% (គរំទ
ថវកិកមមវធីិ)។ 

- ករងរែថទផំលូវជនបទ និងសំណង់សិលបករយ ៖ ែថទផំលូវជនបទលកខណៈខួបចំនួន 
០២ ែខស មនរបែវង ០៩ គ.ម ទទឹងខនងេលី ០៥ ែម៉រត និងសងសង់លូមូលចំនួន ០២

កែនលង និងលូរបអប់ចំនួន ០១ កែនលង សថិតសងក ត់អូរតេវ ៉រកុងៃប៉លិន និងឃុសំទឹងកច់ 
រសុកសលេរក លទធផលសេរមចបន ១០០% (គរំទថវកិរកសួង) និងែថទផំលូវ
ជនបទលកខណៈរបចចំំនួន ១០ ែខស មនរបែវង ៦៣,៤ គ.ម ទទឹងខនងេលី ០៥ ែម៉រត 
និង ០៦ ែម៉រត សថិតេនរសុកសលេរក និងរកុងៃប៉លិន លទធផលសេរមចបន 

១០០% (ថវកិគរំទរកសួង)។ 
- ករងរជួសជុលផលូវជនបទ និងសំណង់សិលបករយ ៖ ជួសជុលេបតុងបេងហៀរទឹកេលីខនង
លូមូល ០១ កែនលង របែវង ៤៥ ែម៉រត សថិតេនសងក ត់បរយ៉ខ រកុងៃប៉លិន និងជួស
ជុលេបតុងបេងហៀរទឹកេលីខនងលូមូល ០១ កែនលង របែវង ៣០ ែម៉រត សថិតេនសងក ត់អូរ

តេវ ៉ រកុងៃប៉លិន សេរមចបន ១០០% (គរំទថវកិកមមវធីិ) និងជួសជុលផលូវជ     
លកខណៈបនទ ន់ចំនួន ០២ែខស របែវង ០២ គ.ម សថិតេនឃុសំទឹងកច់ និងអូរអណតូ ង 
សេរមចបន ១០០% (ថវកិគរំទរកសួង)។ 

៣. ករងរែកលមអលកខខណឌ ៃនកររស់េនរបស់សហគមន៍ជនបទ 

- ករងរសងសង់អណតូ ងទឹក របភពទឹក និងេហដឋ រចនសមព័នធទឹកសអ តជនបទចរមុះ ៖ 

សងសង់អងរតង់ទឹកេភលៀងទំហ ំ០៤ ែម៉រតគូប ចំនួន ២៥ អង សថិតេនឃុសំទឹងកច់ 
និងឃុអូំរអណតូ ង រសុកសលេរក សេរមចបន ១០០% (គរំទថវកិកមមវធីិ) សង
សង់ អណតូ ងសនប់ Afridev ចំនួន ០២ អណតូ ង សថិតេនភូមិអូររចកណត ល ភូមិវលវង់ 
សងក ត់ទួលលវ  រកុងៃប៉លិន សេរមចបន ១០០% (គរំទថវកិកមមវធីិ) សងសង់      

អណតូ ងសនប់ Afridev ចំនួន ០២ អណតូ ង សថិតេនភូមិអូររចកណត ល សងក ត់ទួលលវ  
រកុងៃប៉លិន សេរមចបន ១០០% (ថវកិគរំទរកសួង) និងសងសង់របព័នធែចក
ចយទឹក សហគន៍ ចំនួន ០១ កែនលង សថិតេនភូមិភនំកុយ ឃុសំលេរក រសុកសល
េរក សេរមចបន ១០០% (ថវកិគរំទរកសួង)។ 

- ករងរអប់ររំបជពលរដឋ អំពីអតថរបេយជន៍ៃនករេរបីរបស់ទឹកសអ ត ៖ េបីកវគគផសពវ
ផសយករេរបីរបស់ បរេិភគទឹកសអ តេដយសុវតថិភពចំនួន ០១ វគគ (អនកចូលរមួចំនួន 
៣០ នក់) សេរមចបន ១០០% (គរំទថវកិកមមវធីិ)។ 



- ករងរសងសង់បងគន់អនម័យជនបទ ៖ ផតល់សមភ របងគន់អនម័យជូនរបជពលរដឋ   

រកីរកចំនួន ៥០ ឈុត សថិតេនរសុកសលេរក និងរកុងៃប៉លិន លទធផលសេរមចបន 
១០០% (គរំទថវកិរកសួង)។ 

- ករងរេលីកកមពស់ករផល ស់បតូរទមល ប់ ឲយមនកររស់េនសអ ត និងមនអនម័យេន
ជនបទ ៖ េបីកវគគផសពវផសយ និងអប់រសំហគមន៍ពីលកខខណឌ ៃនកររស់េនសអ ត ចំនួន 
០២ វគគ (អនកចូលរមួ ៦៤ នក់/ ០២ ឃុ)ំ និងរបរពវទិវអនម័យ ១៣ វចិឆិក េលីកទី

១៣ ឆន ២ំ០២២ (អនកចូលរមួចំនួន ២៥០ នក់) សថិតេនសលបឋមសិកសបយ៉ខ 
សេរមចបន ១០០% (គរំទថវកិកមមវធីិ)។ 

៤. ពិពិធកមមសកមមភពេសដឋកិចចជនបទ 

ករងរេលីកកមពស់កំេណីនេសដឋកិចចរគួសរេនជនបទ ៖ េបីកវគគផសពវផសយ និងបេងកីនឥណ

ទនជនបទ ចំនួន ០១ វគគ (អនកចូលរមួចំនួន ៣០ នក់) សថិតេនឃុសំទឹងរតង់ រសុកសលេរក និង
េបីកវគគពរងឹងតួនទី ភរកិចច និងេធវីបចចុបបននភព គ.អ.ភ (អនកចូលរមួចំនួន ៣០ នក់) សថិតេនឃុំ
សទងឹរតង់ រសុកសលេរក សរមចបន ១០០% (គរំទថវកិកមមវធីិ) ។ 

 ៥. សមិទធផលៃនករអនុវតតគេរមង និងកមមវធីិសហរបតិបតតិករ 

- ករងរសហរបតិបតតិករជមួយរកសួង សថ ប័ន និងអងគករៃដគូរជតិ ៖ 
• គេរមងទឹកសអ ត និងអនម័យ របស់អងគករសម៉រតីន់ ភឺស មនពីរគេរមង
គឺទី១- គេរមងទឹកសអ តសរមប់រគួសរ (ទឹកសអ ត និងអនម័យសរមប់សហ
គមន៍) អនុវតតេនឃុអូំរអណតូ ង ឃុសំលេរក និងឃុសំទឹងរតង់ រសុកសល

េរក សេរមចបន ១០០%  និងទី២- គេរមងទឹកសអ តសរមប់កុមរ (ទឹក
សអ ត និងអនម័យសរមប់សលេរៀន)   អនុវតតេនឃុសំទឹងកច់ ឃុអូំរអណតូ ង 
ឃុសំទឹងរតង់ រសុកសលេរក និងសងក ត់អូរតេវ ៉ រកុងៃប៉លិន សេរមចបន
១០០%។ 

• អងគករទឹកសអ ត ១០០១ បនសងសង់សថ នីយផលិតទឹកសអ តសហគមន៍អូវ ី
ចំនួន ០៣ សថ នីយ កំពុងដំេណីរករកនុងករផលិត និងផគត់ផគង់ទឹកសុវតថិភព
ជូនដល់របជពលរដឋចំនួន ៦ ២១៨ នក់ ។ ចំនួនបរមិណៃនករផលិតទឹក
កនុងមួយសថ នីយជមធយមរបមណ ៩៨ បី៊ដុង/ៃថង ។ 

- ករងរសហរបតិបតតិករជមួយគេរមងៃដគូរអនតរជតិ ៖  

• គេរមង Policy Matrix (ADB) មនបីគេរមងគឺទី១- ចុះវយតៃមលអណតូ ងខូច 
ទី២- ជួសជុលអណតូ ងខូចចំនួន ៩០ អណតូ ង និងទី៣- ពិនិតយសំណកទឹក
ចំនួន ១២០ អណតូ ង សថិតកនុងភូមិេគលេដ ១៥ ភូមិ េនកនុងឃុសំលេរក 
រសុកសលេរក និងសងក ត់អូរតេវ ៉រកុងៃប៉លិន សេរមចបន ១០០% ។ 

• គេរមង ពរងឹងសមតថភពផលិតភពជនបទ ផតល់ហរិញញបបទនេដយរជរដឋ
ភិបលកមពុជតមរយៈធនគរវនិិេយគេហដឋ រចនសមព័នធអសីុ (AIIB) ៖    
រកុមករងរបេចចកេទសរបស់គេរមង បនចុះេធវី DCP Test ចុះេធវីករងរវស់



ែវង និងសហករជមួយអជញ ធរឃុសំទឹងកច់ចុះកំណត់ដីចំណីផលូវ េលីែខសផលូវទឹក

េចញ-អូរដូនតេរកម មនរបែវង ២០ ៨៥០ ែម៉រត េដីមបេីរតៀមសថ បនេទជ
ផលូវេកសូ៊ពីរជន់ សថិតេនឃុសំទឹងកច់ ឃុអូំរអណតូ ង រសុកសលេរក េខតត
ៃប៉លិន ។ 

II. បPQOបឈម 

- ខវះមរនតីបេរមីករងរតមករយិល័យ (មរនតរីកបខ័ណឌ  និងបុគគលិកជប់កិចចសនយ)។ 
- ករចូលរមួសហករពីអជញ ធរមូលដឋ ន និងរបជពលរដឋេនមនករមិត(រវល់េរចីន)។ 
- ករបំផុសជំរុញេលីករងរសងសង់បងគន់ ពិបកេដយសររបជពលរដឋចំណករសុក និង

សន ក់េនបេណត ះអសននេលីដីេគ ដីចំណីផលូវ តមមត់សទឹង របឡយ។ 
- ថវកិសរមប់អនុវតតគេរមងមិនទន់េឆលីយតបតមតរមូវកររបស់របជពលរដឋេនមូលដឋ ន។ 
- មេធយបយេធវីដំេណីរ មូ៉តូចស់រទុឌេរទម ។ 
- អជញ ធរមូលដឋ នរគប់រគងទិននន័យករងរេលីកកមពស់អនម័យមិនទន់ចបស់លស់ ។ 

- របជពលរដឋដក់លូទំហតូំច ដដំំណ ំនិងចក់សំរម កនុងរបឡយសងខងផលូវែដល     បណត
លេអយសទះរបឡយ លូ ។ 

- ពំុមនថវកិសរមប់គរំទ ករចុះេផទៀងផទ ត់ និងវយតៃមល ភូមិ ODF ជផលូវករ ។ 
III. ទិសេ9$រ+រ,-ំ ២០២៣ 

១. ករពរងឹងសថ ប័ន និងកសងសមតថភព 

- ករងររដឋបល និងបុគគលិក ៖ រគប់រគងលិខិតេចញលិខិតចូល េរៀបចំទុកដក់ឯកសរ 
លិខិតបទដឋ នគតិយុតតិនន េរៀបចំតរងបញជ ីវតតមនមរនតីរជករចូលបេរមីករងរ

របចៃំថង េធវីរបយករណ៍បូកសរុបវតតមនមរនតីរជករ និងមរនតីជប់កិចចសនយរបច ំ  
សបត ហ៍  េធវីរបយករណ៍វឌឍនភពករេបីកផតល់របក់េបៀវតសជូនមរនតីរជកររបចែំខ
តមរបព័នធធនគរ េរៀបចំកររបជំុថន ក់មនទីរ េរៀបចំរបយករណ៍បចចុបបននភពរបស់
មរនតីរជកររបចែំខ រតីមស ឆមស និងរបចឆំន  ំ និងេធវីលិខិតេផទរសិទធិ លិខិតចត់

បញជូ ន លិខិតបញជ េបសកកមម ជូនមរនតីរជករ។ 
- ករងរបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ និងអប់រផំសពវផសយ ដល់មរនតីរជករ ៖ េបីកសិកខ
សលផសពវផសយសតីពីករអនុវតតថវកិកមមវធីិ និងករកសងែផនករថវកិព័ត៌មន
សមិទធកមមរបចឆំន រំបស់មនទីរចំនួន ០៣ វគគ អនកចូលរមួចំនួន ៤៥ នក់ ។ 

- ករងរែផនករ ៖ បនតេរៀបចំកសងែផនករយុទធសរសត ែផនករថវកិព័ត៌មនសមិទធ
កមមឆន  ំ ២០២៤ ែផនករលទធកមមឆន  ំ ២០២៤ និងចុះរតួតពិនិតយវយតៃមលករអនុវតត
គេរមងរបស់មនទីរចំនួន ៣៨ ៃថង/េលីក ។ 

- ករងរផគត់ផគង់ និងហរិញញវតថុ ៖ សរុបថវកិកមមវធីិឆន  ំ២០២៣ ចំនួន 1,317,200,000 ៛ 
ជំពូក ៦០ (ករទិញ) មនចំនួន 163,០00,000 ៛ ជំពូក ៦១ (េសវខងេរក) មន

ចំនួន 626,500,000៛ ជំពូក ៦៤ (បនទុកបុគគលិក) មនចំនួន 526,700,000៛ និង
ជំពូក ៦៣ (ពនធ និងអករ) មនចំនួន 1,000,000៛ ។ 



២. ករងរអភិវឌឍេហដឋ រចនសមព័នធរូបវនត និងគមនគមន៍ 

- ករងរេរៀបចំបញជ ីសរេពីភ័ណឌ  និងទិននន័យផលូវជនបទ ៖ ចុះេធវីបចចុបបននភពផលូវជនបទ
ចំនួន ៧១ ែខស មនរបែវង ២៣៧,៨៥៧ គ.ម និងរសង់ផលូវថមីចំនួន ០២ ែខស មន
របែវង ១០ គ.ម ។ 

- ករងរអភិវឌឍផលូវជនបទ ៖ ដេំដីមេកង កចំនួន ១៣០ េដីម (េដីមធំៗ) េលីែខសផលូវទឹក
េចញ-អូរដូនតេរកម សិថតេនភូមិេកង ក ឃុសំទឹងកច់ រសុកសលេរក េខតតៃប៉លិន ។ 

- ករងរជួសជុលផលូវជនបទ និងសំណង់សិលបករយ ៖ ជួសជុលផលូវរបែវង ១ ៥០០ ែម៉រត 
ទទឹងខនងេលី ៧ ែម៉រត រកលដីស និងដក់លូេទលមុខ ១០០ សម ចំនួន ០២ កែនលង 
និងលូេភល ះមុខ ១០០ សម ចំនួន ០១ កែនលង សថិតេនភូមិអូរខទីង សងក ត់អូរតេវ ៉រកុង
ៃប៉លិន េខតតៃប៉លិន ។ 

៣. ករងរែកលមអលកខខណឌ ៃនកររស់េនរបស់សហគមន៍ជនបទ 

- ករងរសងសង់អណតូ ងទឹក របភពទឹក និងេហដឋ រចនសមព័នធទឹកសអ តជនបទចរមុះ ៖
សងសង់អណតូ ងសនប់ អរហវេីដវ ចំនួន ០២ អណតូ ង សថិតេនឃុអូំរអណតូ ង និងសងក ត់
ទួលលវ  និងសងសង់អងរតងទឹកេភលៀងទំហ ំ៤ ែម៉រតគូប ចំនួន ១០ អង សថិតេន

សងក ត់ៃប៉លិនចំនួន ០៤ អង សងក ត់អូរតេវចំ៉នួន ០១ អង និងឃុអូំរអណតូ ងចំនួន 
០៥ អង (គរំទថវកិកមមវធីិ) ។ សងសង់អណតូ ងសនប់ អរហវេីដវ ចំនួន ០៣ អណតូ ង 
សថិតេនភូមិបយ៉ខ សងក ត់បយ៉ខ ចំនួន ០១ អណតូ ង ភូមិអូររចេលី សងក ត់ទួលលវ
ចំនួន ០១ អណតូ ង ភូមិដីសអិត ឃុសំទឹងរតង់ ចំនួន ០១ អណតូ ង និងសងសង់របព័នធែចក

ចយទឹក ចំនួន ០១ កែនលង សថិតេនភូមិរកចប់ សងក ត់អូតេវ ៉រកុងៃប៉លិន។ 
- ករងរអប់ររំបជពលរដឋ អំពីអតថរបេយជន៍ៃនករេរបីរបស់ទឹកសអ ត ៖ េបីកវគគផសពវ
ផសយករេរបីរបស់ បរេិភគទឹកសអ តេដយសុវតថិភព និងបេចចកេទសជួសជុលអណតូ ង
សនប់ ចំនួន ០១ វគគ (០១ ៃថង អនកចូលរមួចំនួន ៣២ នក់ រសី ៩ នក់) េនសងក ត់ទួល
លវ  រកុងៃប៉លិន ។                               

- ករងរសងសង់បងគន់អនម័យជនបទ ៖ សងសង់បងគន់អនម័យជូនរគួសររកីរក 
ចំនួន ២០ បងគន់ សថិតេនសងក ត់ទួលលវ  និងឃុសំលេរក ។ 

- ករងររសង់ទិននន័យបងគន់អនម័យជនបទ ទឹកសអ ត សហគមន៍ និងេសដឋកិចចជនបទ 
៖ ចុះរសង់ទិននន័យចំនួន ១៩១ ៃថង/េលីក ។ 

- ករងរេលីកកមពស់ករផល ស់បតូរទមល ប់ ឲយមនកររស់េនសអ ត និងមនអនម័យេន
ជនបទ ៖ របជំុរកុមករងរបេចចកេទសថន ក់េខតត PWG ចំនួន ០៤ េលីក អនកចូលរមួ
ចំនួន ២២ នក់ េនេខតតៃប៉លិន និងេរៀបចំរបរពធទិវជតិ ១៣ វចិឆិក េលីកកមពស់អន 
ម័យជនបទេលីកទី ១៤ ឆន  ំ២០២៣ អនកចូលរមួចំនួន ២៥០ នក់ េនរសុកសល

េរក េខតតៃប៉លិន ។ 
 

 



៤. ពិពិធកមមសកមមភពេសដឋកិចចជនបទ 

ករងរេលីកកមពស់កំេណីនេសដឋកិចចរគួសរេនជនបទ ៖ េបីកវគគផសពវផសយបេងកីនឥណទន
ជនបទ ចំនួន ០១ វគគ អនកចូលរមួ ៣០ នក់ េនឃុសំទឹងរតង់ និងផសពវផសយពរងឹងតួនទី ភរកិចច និង
េធវីបចចុបបននភព គ.អ.ភ ចំនួន ១ វគគ អនកចូលរមួ ចំនួន ២៥ នក់ េនភូមិតែង៉ន ភូមិេកង ក ឃុសំទឹងកច់ 
រសុកសលេរក ។ 

៥. ករងរអនុវតតគេរមង និងកមមវធីិសហរបតិបតតិករ 

ករងរសហរបតិបតតិករជមួយរកសួង-សថ ប័ន និងអងគករៃដគូរជតិ ៖ ែផនករសកមមភព

គេរមងទឹកសអ ត និងអនម័យ របស់អងគករសម៉រតីន់ ភឺស ឆន  ំ២០២៣ មនពីរគេរមងគឺគេរមង

ទឹកសអ តសរមប់រគួសរ (ទឹក និងអនម័យសរមប់សហ គមន៍) និងគេរមងទឹកសអ តសរមប់កុមរ 

(ទឹក និងអនម័យតមសលេរៀន) ។ 

េសចកIីសនSិTUន 

ជលទធផលករអនុវតតឆន ២ំ០២២ មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតៃប៉លិន សេរមចបន ១០០% េលី

គេរមងទងំអស់ែដលគរំទ េលីវស័ិយករផតល់េសវេហដឋ រចនសមព័នធរូបវន័តជនបទ ករផតល់េសវសុខ

ភពនិងលកខខ័ណឌ ៃនកររស់េនសរមប់សធរណៈជន ករេលីកកមពស់ករមិតជីវភពរស់េនតម    

ជនបទ  និងករពរងឹងសមតថភព និងេសវគរំទ ។ លទធផលទទួលបនទងំអស់េនះ េដយមនករ

ចូលរមួដឹកនចំងអុលបងហ ញពីថន ក់ដឹកនរំកសួង និងថន ក់ដឹកនេំខតតរគប់លំដប់ថន ក់ និង ជពិេសស 

ចូលរមួសហករជរបចរំបស់អជញ ធរមូលដឋ ន ផល ស់បតូរមតិេយបល់ េដះរសយបញហ របឈមនន 

ឆលុះបញច ងំេលីដំេណីរករ ផតល់េសវសធរណៈជូនរបជជនរបកបេដយរបសិទធភពខពស់េនតមតំបន់

ជនបទកនុងេខតតៃប៉លិន។ 


