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របាយការណ៍ 

បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆ្នាំ ២០២២ និងទ្ិសដៅការងារឆ្នាំ ២០២៣  
របស់នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ 

4
 

ដសចកតីដផតើម 

ការអភិវឌ្ឍជនបទ គឺជាសកម្មភាពដែលដែើរតួនាទើយ៉ា ងសំខាន់ ដែើម្បើចូលរមួ្ចំដែកកនុងការ
អភិវឌ្ឍជាតិ និងការកាត់បនថយភាពក្កើក្ក ក្សបតាម្យុទធសាស្រសតចតុដកាែែំណាក់កាលទើ ៤ កនុង
អាែតតិទើ ៦ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា តាម្រយៈការដរៀបចំ និងអនុវតតសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
ចក្ម្រុះ ដែលជាសកម្មភាពក្បទាក់ក្កឡា និងអនតរវសិ័យ សំដៅដកដក្បទើជនបទ និងសាថ នភាពដសែាកិចច
សងគម្របស់ក្បជាពលរែាដៅជនបទឱ្យមានភាពក្បដសើរដ ើង។  

កនុងដនាុះដែរ ការអភិវឌ្ឍសហគម្ន៍ គឺជាតក្មូ្វការចបំាច់កនុងការដលើកកម្ពស់កក្មិ្តជើវភាពរសដ់ៅ
របស់ក្បជាពលរែាជនបទ និងបានចូលរមួ្យ៉ា ងសកម្មកនុងការកាត់បនថយភាពក្កើក្ក តាម្រយៈការពក្ងឹង
សម្តថភាពសហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន។ ម្៉ាាងដទៀត ការងារអភិវឌ្ឍន៍សហគម្ន៍ គឺជាយនតការគនឹ្ុះមួ្យ  ដែលដ វ្ើ
សកម្មភាពដដ្ឋយផ្ទា លជ់ាមួ្យក្បជាពលរែា ដៅមូ្លដ្ឋា នសំដៅដ វ្ើឱ្យមានការផ្្ទស់បតូរអាកបបកិរយិ 
ឥរយិបថ និងផ្នត់គំនិតរបស់សហគម្ន៍ជនបទ  ដែើម្បើឱ្យការអភិវឌ្ឍមួ្យមានភាពជាមាច ស់ និងក្បកបដដ្ឋយ
និរនតភាព។ 

នាយកដ្ឋា នអភិវឌ្ឍន៍សហគម្ន៍ ជានាយកដ្ឋា នជំនាញ ដែលបានចូលរមួ្យ៉ា ងសកម្មកនុងការដ វ្ើ
ឱ្យក្បដសើរដ ើងនូវកក្មិ្តជើវភាពរស់ដៅក្បចថំ្ថៃរបស់ក្បជាពលរែាដៅជនបទ  តាម្រយៈការពក្ងឹង
សម្តថភាពគែៈកមាម ្ិការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ្ (គ.អ.ភ) ការអភិវឌ្ឍភូមិ្ចក្ម្រុះ ការដលើកកម្ពស់សនតិសុខ
ដសបៀងជាលកខែៈក្គួសារ ការបែុ្ុះបណ្ាលជំនាញមូ្លដ្ឋា ន និងការបដងកើនសម្តថភាពសហគម្ន៍ 
ដែើម្បើកាត់បនថយដក្រុះភ័យ ថ្នដក្រុះម្ហនតរាយកនុងសហគម្ន៍។ 

កនុងដនាុះ នាយកដ្ឋា នអភិវឌ្ឍន៍សហគម្ន៍មានការយិល័យចំែុុះចំនួន ០៥  រមួ្មាន 
ការយិល័យកិចចការទូដៅ ការយិល័យអភិវឌ្ឍន៍មូ្លដ្ឋា ន ការយិល័យសនតិសុខដសបៀង ការយិល័យ
អប់រដំក្ៅក្បព័នធ និងការយិល័យម្ជឈម្ែឌ លអភិវឌ្ឍន៍សហគម្ន៍ ក្ពម្ទាងំម្ជឈម្ែឌ លអភិវឌ្ឍន៍
ជនបទកម្ពុជា-កូដរ ៉ា។ កនុងឆ្ន  ំ២០២២ ដនុះ នាយកដ្ឋា នបានអនុវតតការងារ ដហើយទទួលបានលទធផ្លែូច
ខាងដក្កាម្៖ 

I. សមិទ្ធផលសដប្មចបាន 
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១. ការពក្ងឹងសម្តថភាពគែៈកមាម ្ិការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ្ (គ.អ.ភ) 

គែៈកមាម ្ិការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ្ (គ.អ.ភ) ជាគែៈកមាម ្ិការមួ្យរបស់ក្ករម្ក្បឹកាឃុ ំ សងាក ត់ 
និងជារចនាសម្ពនធអភិវឌ្ឍន៍ដៅថ្នន ក់ភូមិ្ មានតួនាទើជួយក្ករម្ក្បឹកាឃុ ំ សងាក ត់ កនុងការែឹកនា ំ និង
សក្ម្បសក្មួ្លការងារអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ្។ ដែើម្បើឱ្យ គ.អ.ភ យល់ែឹងពើតួនាទើ ភារកិចចរបស់ខួ្ន និងមាន
សម្តថភាពកនុងការដរៀបចំដផ្នការសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ្ក្បចឆំ្ន  ំនាយកដ្ឋា នអភិវឌ្ឍន៍សហគម្ន៍ និង
ម្នាើរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរាជធានើ ដខតតបានយកចិតតទុកដ្ឋក់ដលើការពក្ងឹងសម្តថភាព គ.អ.ភ ជាលទធផ្ល
កនុងឆ្ន  ំ២០២២ រមួ្មាន៖ 

ក. ការពក្ងឹងសម្តថភាពគែៈកមាម ្ិការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ្ (គ.អ.ភ) 

កនុងឆ្ន  ំ២០២២ ដនុះ នាយកដ្ឋា នអភិវឌ្ឍន៍សហគម្ន៍បានរកំ្ទែល់ម្នាើរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដខតត
ចំនួន ១១ កនុងការពក្ងឹងសម្តថភាព គ.អ.ភ សតើពើ ការដ វ្ើដផ្នការសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ្ និងសញ្ញា ែ
ចលនាភូមិ្ថមើ បានចំនួន ៣០ វគគ ដែលមានសិកាខ កាម្សរុបចំនួន ៦០០ នាក់ ក្សើ ២១១ នាក់ ម្កពើ 
១៦៩ ភូមិ្។ ដដ្ឋយដ ក ម្នាើរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដខតតបានចុុះពក្ងឹងតួនាទើ ភារកិចច គ.អ.ភ បានចំនួន ៦៩ 
វគគ មានសិកាខ កាម្សរុបចំនួន ២ ១៩២ នាក់ ក្សើ ៧៧៤ ម្កពើ ៣៧៣ ភូមិ្។  

ខ. ការដ វ្ើបចចុបបននភាពគែៈកមាម ្ិការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ្ (គ.អ.ភ) 

សក្មាប់ការដ វ្ើបចចុបបននភាព គ.អ.ភ កនុងឆ្ន  ំ២០២២ ដនុះ ម្នាើរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរាជធានើ ដខតត 
បានដ វ្ើបចចុបបននភាពបានចំនួន ៥៨៣ ភូមិ្ ២៩ ឃុ ំ៨៣ ក្សរក ដហើយមានសមាជិក គ.អ.ភ សរុបចំនួន 
៤ ២៨៥ នាក់ ក្សើ ១ ៣១៧ កនុងដនាុះ ភូមិ្មានសកម្មភាពចំនួន ១ ៥៣៤ ភូមិ្ ភូមិ្មានអងគការរកំ្ទ
ចំនួន ២១០  ភូមិ្។  

២. ការអភិវឌ្ឍភូមិ្ចក្ម្រុះ 

ការរកំ្ទសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ្ចក្ម្រុះ គឺជាការដ្្ើយតបដៅនឹងតក្មូ្វការចបំាច់មូ្លដ្ឋា ន
របស់ក្បជាពលរែាជនបទ ដែើម្បើបងកលកខែៈឱ្យសហគម្ន៍មានលទធភាពដ វ្ើការអភិវឌ្ឍបានដដ្ឋយខួ្ន
ឯង។ សកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ្ចក្ម្រុះ គឺជាការអនតរាគម្ន៍កនុងរយៈដពលខ្ើ សក្មាប់ឱ្យក្បជាពលរែាយល់
ែឹងពើអតថក្បដយជន៍ថ្ន ការអភិវឌ្ឍសហគម្ន៍ និងដសែាកិចចក្គួសារ។ ដហើយសកម្មភាពដនុះបានរមួ្
ចំដែកយ៉ា ងសកម្មកនុងការដ វ្ើឱ្យ ក្បដសើរដ ើងនូវកក្មិ្តជើវភាពរបស់ក្បជាពលរែាកនុងភូមិ្នើមួ្យៗដៅ
ជនបទ តាម្រយៈការផ្តល់ជូននូវ ពូជរុកខជាតិ ពូជសតវ និងក្សុះចិញ្ច ឹម្ក្តើជាដែើម្។  ជាលទធផ្លកនុងឆ្ន  ំ
២០២២ នាយកដ្ឋា នបានរកំ្ទសកម្មភាពអភិឌ្ឍន៍ភូមិ្ចក្ម្រុះរមួ្មាន កូនដ ើហូបដផ្្ ពូជបដន្ចក្ម្រុះ និង
ក្សុះក្គួសារ ដលើភូមិ្ដរលដៅចំនួន ០៥ ភូមិ្ ថ្នដខតតចំនួន ០៥ ដខតត (ដខតត/តំបន់) គឺ៖ 

− ភូមិ្ទួលវហិារមានជ័យ ឃុគំរ ក្សរកតបូងឃមុ ំដខតតតបូងឃមុ ំ

• ផ្តល់ក្សុះក្គួសារ ៥ម្ x ៦ម្ x ២.៥ម្ បានចំនួន ១០ ក្សុះ ែល់ក្គួសារសរុប ១០ 
ក្គួសារ 

• កូនដ ើហូបដផ្្ចក្ម្រុះបានចំនួន ៨០០ ដែើម្ ែល់ក្គួសារសរុប ១០០ ក្គួសារ 
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• ពូជបដន្ចក្ម្រុះចំនួន ១ ៨០០ កញ្ច ប់ ែល់ក្គួសារសរុប ១០០ ក្គួសារ។ 

− ភូមិ្បុុះញិញ ឃុកូំនសតវ ក្សរកទឹក ូ ដខតតកំពត 

• ផ្តល់ក្សុះក្គួសារ ៥ម្ x ៦ម្ x ២.៥ម្ បានចំនួន ១០ ក្សុះ ែល់ក្គួសារសរុប ១០ 
ក្គួសារ 

• កូនដ ើហូបដផ្្ចក្ម្រុះបានចំនួន ៨០០ ដែើម្ ែល់ក្គួសារសរុប ១០០ ក្គួសារ 
• ពូជបដន្ចក្ម្រុះចំនួន ១ ៨០០ កញ្ច ប់ ែល់ក្គួសារសរុប ១០០ ក្គួសារ។ 

− ភូមិ្ដរកចន់  ឃុតំាដសាម្ ក្សរកអងគរជំុ ដខតតដសៀម្រាប   

• ផ្តល់ក្សុះក្គសួារ ៥ម្ x ៦ម្ x ២.៥ម្ បានចំនួន ១០ ក្សុះ ែល់ក្គួសារសរុប ១០ 
ក្គួសារ 

• កូនដ ើហូបដផ្្ចក្ម្រុះបានចំនួន ៨០០ ដែើម្ ែល់ក្គួសារសរុប ១០០ ក្គួសារ 
• ពូជបដន្ចក្ម្រុះចំនួន ១ ៨០០ កញ្ច ប់ ែល់ក្គួសារសរុប ១០០ ក្គួសារ។ 

− ភូមិ្ដកាុះក្ជឹម្ ឃុអូំរក្ម្ុះ ក្សរកដសៀម្បូក ដខតតសាឹងដក្តង 

• ផ្តល់ក្សុះក្គួសារ ៥ម្ x ៦ម្ x ២.៥ម្ បានចំនួន ១០ ក្សុះ ែល់ក្គួសារសរុប ១០ 
ក្គួសារ 

• កូនដ ើហូបដផ្្ចក្ម្រុះបានចំនួន ៨០០ ដែើម្ ែល់ក្គួសារសរុប ១០០ ក្គួសារ 
• ពូជបដន្ចក្ម្រុះចំនួន ១ ៨០០ កញ្ច ប់ ែល់ក្គួសារសរុប ១០០ ក្គួសារ។ 

− ភូមិ្ែូនយូ ឃុជំាខ្ាង ក្សរកសាវ យអនារ ដខតតថ្ក្ពដវង 

• ផ្តល់ក្សុះក្គួសារ ៥ម្ x ៦ម្ x ២.៥ម្ បានចំនួន ១០ ក្សុះ ែល់ក្គួសារសរុប ១០ 
ក្គួសារ 

• កូនដ ើហូបដផ្្ចក្ម្រុះបានចំនួន ៨០០ ដែើម្ ែល់ក្គួសារសរុប ១០០ ក្គួសារ 
• ពូជបដន្ចក្ម្រុះចំនួន ១ ៨០០ កញ្ច ប់ ែល់ក្គួសារសរុប ១០០ ក្គួសារ។ 

៣. ការបដងកើនសនតិសុខដសបៀងជាលកខែៈក្គួសារ 

គដក្មាងដលើកកម្ពស់សនតិសុខដសបៀងជាលកខែៈក្គួសារក្បចឆំ្ន  ំ ២០២២ បានអនុវតតសកម្ម
ភាពែូចខាងដក្កាម្៖ 

− ដបើកវគគបែតុ ុះបណាត លែល់ក្គួសារសហគម្ន៍សតើពើ សួនែំណាកំ្គួសារ និងរដបៀបដ វ្ើជើកំប៉ាុសត
បានចំនួន ០៥ វគគ មានសិកាខ កាម្ចូលរមួ្ចំនួន ១០០ នាក់ ក្សើ ៨២ នាក់ កនុងដនាុះ 

• ដខតតដសៀម្រាប ចំនួន ០៣ វគគ មានសិកាខ កាម្សរុបចំនួន ៦០ នាក់ ក្សើ ៤៧ នាក់ 
ម្កពើ ០៣ ភូមិ្ 

• ដខតតដកប ចំនួន ០២ វគគ មានសិកាខ កាម្សរុបចំនួន ៤០ នាក់ ក្សើ ៣៥ នាក់ ម្កពើ 
០២ ភូមិ្ 



4 

 

− ផ្តល់ពូជបដន្ចក្ម្រុះែល់ក្គួសារសហគម្ន៍ចំនួន ៣១៥ ក្គួសារ កនុងដខតតដរលដៅចំនួន 
០២ គឺ 

• ដៅភូមិ្ ដ្ឋក់ការ តាដយ៉ាក ក្តាវបាក់ ឃុតំាដយ៉ាក និងភូមិ្សំដរាងដជើង សំដរាងតបូង និង
សាឹង ឃុសំំដរាង ក្សរកសូក្ទនិគម្ ដខតតដសៀម្រាប សរុបចំនួន ២១០ ក្គួសារ។ 

• ដៅភូមិ្ដកាុះដសាម្  អំដពង  អដន្ាល  ឃុអំដន្ាល និងភូម្ថ្ក្ពតកុយ រដនស ឃុំ
ពងទឹក ក្សរកែំណាក់ចដងអើ ក្ករងដកប ដខតតដកប សរុងចំនួន ១០៥ ក្គួសារ។ 

−  ផ្តល់សមាា រដ វ្ើដរាងជើកំប៉ាុសតែល់ក្គួសារសហគម្ន៍ចំនួន ៣១៥ ក្គួសារ កនុងដខតតដរលដៅ
ចំនួន ០២ គឺ 

• ដៅភូមិ្ ដ្ឋក់ការ តាដយ៉ាក ក្តាវបាក់ ឃុតំាដយ៉ាក និងភូមិ្សំដរាងដជើង សំដរាងតបូង និង
សាឹង ឃុសំំដរាង ក្សរកសូក្ទនិគម្ ដខតតដសៀម្រាប សរុបចំនួន ២១០ ក្គួសារ។ 

• ដៅភូមិ្ដកាុះដសាម្  អំដពង  អដន្ាល  ឃុអំដន្ាល និងភូម្ថ្ក្ពតកុយ រដនស ឃុំ
ពងទឹក ក្សរកែំណាក់ចដងអើ ក្ករងដកប ដខតតដកប សរុងចំនួន ១០៥ ក្គួសារ។ 

៤. ការអប់រដំក្ៅក្បព័នធ 

ការយិល័យអប់រដំក្ៅក្បព័នធ ដៅកនុងឆ្ន  ំ ២០២២ បានដបើកវគគបែុ្ុះបណ្ាលការដក្តៀម្បងាក រ 
និងកាត់បនថយដក្រុះភ័យកនុងសហគម្ន៍ បានចំនួន ០៥ វគគ ដែលមានចំនួនសរុប ១០០ នាក់ ក្សើ ៣៤ 
នាក់ ម្កពើ ១០ ភូមិ្ កនុងដនាុះ៖ 

• ដខតតថ្ប៉ាលិន ចំនួន ០២ វគគ មានសិកាខ កាម្សរុបចំនួន ៤០ នាក់ ក្សើ ១២ នាក់ ម្ក
ពើ ០៤ ភូមិ្ 

• ដខតតបនាា យមានជ័យ ចំនួន ០៣ វគគ មានសិកាខ កាម្សរុបចំនួន ៦០ នាក់ ក្សើ ២២ នាក់ ម្ក
ពើ ០៦ ភូមិ្។ 

៥. ការពក្ងឹងសកម្មភាពម្ជឈម្ែឌ លអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា-កូដរ ៉ា 

 កនុងឆ្ន  ំ ២០២២ ម្ជឈម្ែឌ លអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា-កូដរ ៉ា បានដបើកវគគបែតុ ុះបណាត លកនុង
ម្ជឈម្ែឌ លសតើពើ បដចចកដទសផ្លិតសាប ូ ការក្គប់ក្គងផ្លិតផ្លដក្កាយក្បមូ្លផ្ល ការអភិវឌ្ឍសហ
គម្ន៍ ការដ្ឋែំំណា ំនិងការចិញ្ច ឹម្សតវ បានចំនួន ០៩ វគគ មានសិកាខ កាម្ចូលរមួ្សរុបចំនួន ៣៤០ នាក់ 
ក្សើ ១៦១ នាក់។ កនុងដនាុះដែរ ម្ជឈម្ែឌ លបានសហការអនុវតតគដក្មាងរវាងអងគការមា៉ា រ ើយអុើនដ ើ្ណា
សិនណាល ់(Merry Year International) ដែើម្បើដ វ្ើការបែតុ ុះបណាត លបដនថម្បានចំនួន ០៧ វគគ មាន
សិកាខ កាម្ចូលរមួ្សរុបចំនួន ១៣៩ នាក់ ក្សើ ៥៧ នាក់។  

៦. ការពក្ងឹងសកម្មភាពម្ជឈម្ែឌ លអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដខតតកំពង់សពឺ និងដខតតតាដកវ 

ដៅឆ្ន  ំ២០២២ ម្ជឈម្ែឌ លអភិវឌ្ឍន៍សហគម្ន៍ដខតតកំពង់សពឺ និងម្ជឈម្ែឌ លអភិវឌ្ឍន៍សហ
គម្ន៍ដខតតតាដកវ បានដបើកវគគបែតុ ុះបណាត លដៅដក្ៅម្ជឈម្ែឌ លសតើពើ ជួសជុលអែតូ ងសនប់ ដ្ឋែំំណា ំ
និងចិញ្ច ឹម្សតវ បានចំនួន ៣៤ វគគ មានសិកាខ កាម្សរុបចំនួន ៦៨០ នាក់ ក្សើ ២៨៣ នាក់ កនុងដនាុះ៖ 
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− ម្ជឈម្ែឌ លអភិវឌ្ឍន៍សហគម្ន៍ដខតតតាដកវ   បានដបើកវគគបែតុ ុះបណាត លបានចំនួន ១៩ 
វគគ សិកាខ កាម្ចំនួន ៣៨០ នាក់ ក្សើ ១៩៧ នាក់ 

− ម្ជឈម្ែឌ លអភិវឌ្ឍន៍សហគម្ន៍ដខតតកំពង់សពឺ   បានដបើកវគគបែតុ ុះបណាត លបានចំនួន ១៥ 
វគគ សិកាខ កាម្ចំនួន ៣០០ នាក់ ក្សើ ៨៦ នាក់។ 

៧. គដក្មាងហរិញ្ាបបទានថវកិាថ្ែគូអភិវឌ្ឍន៍ 

កនុងឆ្ន  ំ ២០២២ នាយកដ្ឋា នអភិវឌ្ឍន៍សហគម្ន៍ បានដ វ្ើកិចចសហក្បតិបតតិការអនុវតតគដក្មាង
ដែលជាហរិញ្ាបបទានពើសាធារែរែាកូដរ ៉ា តាម្រយៈទើភាន ក់ងារសហក្បតិបតតិការកូដរ ៉ា (KOICA) និង
ម្ជឈម្ែឌ លចលនាភូមិ្ថមើកូដរ ៉ា ចំនួន ០២ គដក្មាងគឺ៖ 

− គដក្មាង “ការកសាងភូមិ្សនតិភាព តាម្រយៈការអភិវឌ្ឍសហគម្ន៍ជនបទចក្ម្រុះ”  
(Building Peace Village Through Integrated Rural Community Development) 
មានរយៈអនុវតតគដក្មាងចំនួន ០៥ ឆ្ន  ំ (២០២២-២០២៦) ជាមួ្យនឹងថវកិាសរុបចំនួន 
១០ 0០០ ០០០ ែុល្្លរអាដម្រកិ តាម្រយៈទើភាន ក់ងារសហក្បតិបតតិការកូដរ ៉ា (KOICA) ដែល
នឹងអនុវតតគដក្មាងដៅដខតតបាត់ែំបង ដខតតបនាា យមានជ័យ និងដខតតថ្ប៉ាលិន។ គដក្មាងមាន
ដរលបំែង ដលើកកម្ពស់លកខខែឌ រស់ដៅ និងផ្តល់អាទិភាពែល់សហគម្ន៍ជនបទ 
បដងកើននិរនតរភាពក្បាក់ចំែូលកសិកម្ម និងអភិបាលកិចចលអថ្នការអភិវឌ្ឍជនបទ។ ជាលទធ
ផ្លកនុងឆ្ន  ំ ២០២២ ដនុះ គដក្មាងបានចុុះកិចចក្ពម្ដក្ពៀងអនុវតតគដក្មាងបដងកើតគែៈកម្ម
ការក្គប់ក្គង និងអនុវតតគដក្មាងចុុះសិកាលទាភាពដែើម្បើដក្ជើសដរ ើសភូមិ្ដរលដៅអនុវតត
គដក្មាង និងកំពុងែំដែើ រការដក្ជើសដរ ើសក្ករម្ការងារក្គប់ក្គងគដក្មាង។ 

− គដក្មាង “ភូមិ្គំរូចលនាភូមិ្ថមើ” (Saemaul Undong Model Villagers Project) មាន
រយៈអនុវតតគដក្មាងចំនួន ០៥ ឆ្ន  ំ (២០២២-២០២៦) ជាម្ួយនឹងថវកិាសរុបចំនួន 
៩០០ ០០០ ែុល្្លរអាដម្រកិ តាម្រយៈម្ជឈម្ែឌ លចលនាភូមិ្ថមើកូដរ ៉ា ដែលនឹងអនុវតត
គដក្មាងដៅភូមិ្ចំនួន ០៤ កនុងឃុថំ្ក្ពរែួំល ក្សរកភនំក្សួច ដខតតកំពង់សពឺ។ គដក្មាងមានដរល
បំែង ដលើកកម្ពស់លកខខែឌ រស់ដៅ និងផ្តល់អំណាចែល់សហគម្ន៍ជនបទ បដងកើននិរនតរ
ភាពកសិកម្ម និងការពក្ងឹងសម្តថភាព។ ជាលទធផ្លកនុងឆ្ន  ំ២០២២ ដនុះ គដក្មាងបានចុុះ
កិចចក្ពម្ដក្ពៀងអនុវតតគដក្មាង បដងកើតគែៈកម្មការក្គប់ក្គង និងអនុវតតគដក្មាង និងបាន
ដរៀបចំសំដែើ ដផ្នការសកម្មភាពអនុវតតសកម្មភាពរបស់ភូមិ្។ 

II. បញ្ហាប្បឈម 

តាម្រយៈសមិ្ទធិផ្លដែលទទួលបានពើការអនុវតតការងារកនុងដខកន្ងម្ក នាយកដ្ឋា នបានកត់
សមាគ ល់ដឃើញថ្ន មានបញ្ញា ក្ប ម្មួ្យចំនួនបានផ្តល់ការលំបាកកនុងែំដែើ រការអនុវតតសកម្មភាព ក៏
ែូចជាកតាត រាងំសាុះកនុងការអភិវឌ្ឍសហគម្ន៍ជនបទមានែូចខាងដក្កាម្ ៖ 
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− ជើវភាពខវុះខាតដ វ្ើឱ្យក្បជាពលរែាមួ្យចំនួនចំណាកក្សរក ដែលឱ្យប៉ាុះពាល់ែល់ែំដែើ រ
ការថ្នការអនុវតតសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ដៅមូ្លដ្ឋា ន 

− ថវកិាសក្មាប់បែតុ ុះបណាត លពំុទាន់ដ្្ើយតបដៅនឹងតក្មូ្វការរបស់សហគម្ន៍ដៅដ ើយ 
− គ.អ.ភ ពំុមានសាន ក់ការសក្មាប់ដ វ្ើការងារ 
− សាថ ប័ន ឬអងគការមួ្យចំនួន មិ្នដក្បើក្បាស់ គ.អ.ភ ដហើយបានបដងកើត និងដក្បើក្បាស់ជន
បដងាគ លដផ្េងៗ 

− ពំុសូវមានសមាសភាព គ.អ.ភ ជាស្រសតើ ដែលសារាចរដែនា ំជំរុញសមាសភាពជាស្រសតើចូល
រមួ្ឱ្យបានដក្ចើន 

− សកម្មភាពរកំ្ទការអភិវឌ្ឍភូមិ្ចក្ម្រុះ និងសនតិសុខដសបៀង ដែលមានការផ្តល់ពូជរុកខ
ជាតិ ពូជសតវ ក្សុះក្គួសារ និងសមាា រដរាងជើកំប៉ាុសតជាដែើម្ ក្តូវបានដ្ឋក់កនុងដផ្នការលទធ
កម្មរមួ្របស់ក្កសួង ដ វ្ើឱ្យសកម្មភាពដនុះពិបាកកនុងការអនុវតត ឬមិ្នអាចអនុវតតបាន។ 

III. ទ្ិសដៅការងារ 
− អនុវតតសកម្មភាពពក្ងឹងសម្តថភាព គ.អ.ភ តាម្ដផ្នការថវកិាតាម្កម្មវ ិ្ ើឆ្ន  ំ២០២៣ 
− សក្ម្បសក្មួ្លជាមួ្យម្នាើរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរាជធានើ ដខតត ឱ្យបនតខិតខំដសវងរកកិចចសហ
ការ និងការរកំ្ទពើគដក្មាងកម្មវ ិ្ ើ និងអងគការនានា កនុងការពក្ងឹងសម្តថភាព គ.អ.ភ 

− បនតរកំ្ទែល់គដក្មាងអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ្ចំរុុះ ដែើម្បើអភិវឌ្ឍន៍ដៅជាភូមិ្គំរូ 
− បនតបែតុ ុះបណាត លែល់ក្គួសារសហគម្ន៍សតើពើ សួនែំណាកំ្គួសារ និងរដបៀបដ វ្ើជើកំប៉ាុសត 
− បនតរកំ្ទែល់ក្គួសារសហគម្ន៍នូវ ពូជបដន្ចក្ម្រុះ និងសមាា រដ វ្ើដរាងជើកំប៉ាុសត 
− បនតបែុ្ុះបណ្ាលស្ើពើការដក្តៀម្បងាក រ និងការកាត់បនថយដក្រុះភ័យកនុងសហគម្ន៍ 
− បនតតាម្ដ្ឋនការអនុវតតសកម្មភាពបែតុ ុះបណាត លរបស់ម្ជឈម្ែឌ លអភិវឌ្ឍន៍សហគម្ន៍
ដខតតកំពង់សពឺ ដខតតតាដកវ និងម្ជឈម្ែឌ លអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា-កូដរ ៉ា 

− សក្ម្បសក្មួ្ល និងសហការអនុវតតគដក្មាងហរិញ្ាបបទានថវកិាថ្ែគូអភិវឌ្ឍន៍។ 

ដសចកតីសននិដ្ឋាន 

ការអភិវឌ្ឍសហគម្ន៍ គឺជាដផ្នកមួ្យថ្នសកម្មភាពសកម្មភាពរមួ្ ឬវសិ័យមួ្យរមួ្ចំដែកកនុង
យុទធសាស្រសតរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកនុងកាត់បនថយភាពក្កើក្ករបស់ក្បជាពលរែាដៅតាម្ជនបទ និងការកាត់
បនថយគម្ាតរវាងតំបន់ជនបទ និងទើក្ករងទាក់ទងជាមួ្យលកខខែឌ ទូដៅកនុងជើវភាពសងគម្ក្បចថំ្ថៃ។  

កនុងដនាុះដែរ ដក្កាម្ការែឹកនារំកំ្ទ និងចងអុលបងាា ញពើ ឯកឧត្តមបណឌិត្សភាចរ្យរដ្ឋមន្តនត ី
ក៏ែូចជាថ្នន ក់ែឹកនាកំ្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ដែើម្បើដ្្ើយតបដៅនឹងទសេនវសិ័យរបស់ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍
ជនបទ “សហគម្ន៍មានលកខខែឌ ជើវតិរស់ដៅសម្រម្យក្បកបដដ្ឋយដសចកតើថ្ថ្ថនូរ និងមានសម្តថភាព
អាចក្គប់ក្គង ចត់ដចង និងែឹកនាកំារងារអភិវឌ្ឍន៍បានដដ្ឋយខួ្នឯង” នាយកដ្ឋា នអភិវឌ្ឍន៍សហគម្ន៍ 
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បានដក្បើក្បាស់ថវកិាតាម្កម្មវ ិ្ ើ និងកំែត់នូវសូចនាករ ដហើយអនុវតតនូវសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ចក្ម្រុះ 
ដែលមានការពក្ងឹងសម្តថភាព  និងការផ្តល់នូវជំនាញវជិាា ជើវៈែល់ក្បជាពលរែាកនុងសហគម្ន៍ ដែើម្បើរមួ្
ចំដែកដលើកកម្ពស់កក្មិ្តជើវភាពរបស់ក្បជាជនដៅតាម្សហគម្ន៍ជនបទ៕ 
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