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េសចកតីេផតើម 
េខតតបត់ដំបងសថិតេនពយព័យៃនរបេទសែដលមនចមង យ ២៩១ គីឡូែម៉រតពីរជធនីភនំេពញ

មនៃផទដីសរុបទំហ១ំ១,៧៤៨ គម២ េហយីែចកេចញជ ១៣ រសុក និងរកុង ០១ ែដលមន ៩២ ឃុ ំ
និង ១០ សងក ត់ មន ៨២៩ ភូមិ របជពលរដឋសរុបកនុ ងេខតត មនចំនួន ២៧៦ ,៤៥២ រគួសរ 
មនុសសរយសរុប១,៣១២,០៥១ នក់ កនុងេនះមនរសតចំីនួន ៦៦០,៩៧៥ នក់។ ដង់សីុេតរបជ
ពលរដឋកនុងេខតតមន ១០៦ នក់កនុងមួយគីឡូែម៉រតរកឡ និងចំណូលរបចឆំន កំនុងមន ក់ ១,៦១៦ ដុលល រ។ 
I. សមិទធផលសេរមចបន 

១.ករពរងឹងសថ ប័ន និងកសងសមតថភព  

១.១. ករងររដឋបល និងបុគគលិក 

- បនេធវីលិខិតេចញចំនួន ៤៨៦ ចបប់ 
- បនទទួលលិខិតចូលចំនួន ៤៦៩ ចបប់ 

- បនេរៀបចំបញជ ីវតតមនមរនតីរជកររបចែំខ េរៀងរល់ែខ  
- បនេរៀបចំកមមវធីិអបអរសទរទិវសិទធិនរអីនតរជតិ ០៨ មីន ខួបេលីកទី ១១១ េនម
នទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតបត់ដំបង 

- េយងរបកសេលខ ០៧១/២២ ក.អ.ជ-របកចុះៃថងទី ៣១ ែខមីនឆន  ំ២០២២ សដីពី

ករដក់មរនតីរជករេអយចូលនិវតតន៍  
- េយងរបកសេលខ០៨៥/២២ក.អ.ជ-របក ចុះៃថងទី ២៧ ែខេមស ២០២២  សរមច
េផទរភរកិចចេលករសី ថុល ដនី មរនតីបេរមីករងរេនករយិល័យគណេនយយ និងហ ិ 
រញញវតថុៃនមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតបត់ដំបង ឲយេទបេរមីករងរ ជមរនតីៃននយក

ដឋ នផគត់ផគង់ និងហរិញញវតថុៃនរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ  
- កនុងឆន  ំ២០២២ េនះ មរនតីបនេឡងីឋននតរស័កត ិនិងថន ក់ចំនួន ៣៥ រូប  រសត ី១០ រូប  
- េយងដីកេលខ ០៦២/២២ដក.តត  ចុះៃថងទី២១ ែខកញញ  ឆន ២ំ០២២ សដីពីករផល ស់
បដូរភរកិចច ែតងតងំ និងរបគល់ភរកិចចមរនតីរជករ៖ 
១. េលក េព ដលីនណ បចចុបបននរបធនករយិល័យរដឋបល និងកិចចករទូេទ       

     េអយកន់មុខដំែណងជរបធនករយិល័យអភិវឌឍន៍សហគមន៍ ។ 
២. េលក អួ៊ម ណរម៉ បចចុបបននអនុរបធនករយិល័យផគត់ផគង់ទឹកជនបទ េអយកន់ 



     មុខដំែណងជអនុរបធនករយិល័យអភិវឌឍន៍សហគមន៍ ។ 

៣. េលករសី សំ សុភ័រក េអយកន់មុខដំែណងជអនុរបធនករយិល័យផគត់ផគង់ទឹក 
     ជនបទ ។ 
៤. េលករសី ែផ សុភីរ៉ េអយកន់មុខដំែណងជអនុរបធនករយិល័យគណេនយយ  
     និងហរិញញវតថុ ។ 
៥. េលក េសម បុ៊នេធង េអយកន់មុខដំែណងជ របធនករយិល័យរដឋបល និង 

     កិចចករទូេទ 
១.២. ករងរបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ និងអប់រផំសពវផសយ ដល់មរនតីរជករ 

- របធន អនុរបធនមនទីរ និងមរនតីរជករមួយចំនួនបនចូលរមួរបជំុេផសងៗចំនួន ២៩៩
េលីក កនុងេនះចូលរមួរបជំុ Online ១៧ េលីក របជំុកនុងេខតតចំនួន ២៥២ េលីក និង

េរកេខតតចំនួន ៣០ េលីក 

- មរនតីមនទីរបនចូលរមួវគគសិកខ សល  កនុងរបេទស និងេរករបេទសសរុបចំនួន ៥៦
នក់ រសតី ២៣ នក់ ដូចជ៖   

• បនចូលរមួសិកខ សលចំនួន ៣០ នក់  រសត ី១៣ នក់ 

• បនចូលរមួវគគបណដុ ះបណដ លចំនួន ២៦ នក់  រសត ី១០ នក់  

- បនចុះផសពវផសយេរជីសេរសីសិសសចូលេរៀន ជំនញជួសជុលម៉សីុនកសិកមមខន តតូច 
បេចចកេទសេរបីរបស់កំុពយូទ័ររដឋបលវគគទី ១ ឆន  ំ២០២២ េនកនុងឃុេំគលេដចំនួន
០១ គឺឃុដូំនប រសុកគស់រកឡ មនអនកចូលរមួសរុបចំនួន ៧២ នក់ រសីត ៤៦ នក់  

- បនេបីកវគគបណតុ ះបណត លរយ:េពល ០៤ ែខ វគគទី ១ ឆន  ំ២០២២ ែដលមនសិសស
សរុបចំនួន ៣៧ នក់ រសីត ២១ នក់ តមជំនញដូចខងេរកម៖ 

• ជំនញជួសជុលម៉សីុនកសិកមមខន តតូច សិសសសរុបចំនួន ០៦ នក់ គម នរសីត 

• បេចចកេទសេរបីរបស់កំុពយូទ័ររដឋបល សិសសសរុបចំនួន ៣១ នក់ រសីត ២១
នក់ 

- បនបញច ប់វគគបណតុ ះបណត លរយ:េពល ០៤ ែខ វគគទី ១ ឆន  ំ២០២២ ែដលមនសិសស
សរុបចំនួន ៤០ នក់ រសីត ២៣ នក់ តមជំនញដូចខងេរកម៖ 

• ជំនញជួសជុលម៉សីុនកសិកមមខន តតូច សិសសសរុបចំនួន ០៦ នក់ គម នរសីត 

• ជំនញបេចចកេទសេរបីរបស់កំុពយូទ័ររដឋបល សិសសសរុបចំនួន ៣៤ នក់ រសីត 

២៣ នក់ 

- បនចុះផសពវផសយេរជីសេរសីសិសសចូលេរៀន ជំនញជួសជុលេរគឿងយនដកសិកមមខន ត
តូចវគគទី ២ ជំនញែថទេំរគឿងយនដកសិកមម ចិញច ឹមមន់ បណដុ ះផសតិចំេបីងនិងសួន
បែនលរគួសរ េនឃុតំបុ៉ន រសុកសែងក 

- បនេបីកវគគបណតុ ះបណត លរយ:េពលខលី(១០ៃថង)ចំនួន ៣ វគគ េនឃុតំបុ៉ន រសុកសែងក
ែដលមនសិសសសរុបចំនួន ១២០ នក់ រសីត ៣៦ នក់ តមជំនញដូចខងេរកម៖ 

• ជំនញចិញច ឹមមន់ សិសសសរុបចំនួន ២០ នក់ រសីត ១៣ នក់  



• ជំនញបណដុ ះផសតិចំេបីង សិសសសរុបចំនួន ២០ នក់ រសីត ១៤ នក់ 

• ជំនញសួនបែនលរគួសរ សិសសសរុបចំនួន ២០ នក់ រសីត ០៩ នក់ 

• ជំនញែថទេំរគឿងយនដកសិកមម សិសសសរុបចំនួន ៦០ នក់ គម នរសីត 

- បនេបីកវគគបណតុ ះបណត លរយ:េពល ៤ ែខ ជំនញជួសជុលេរគឿងយនដកសិកមមខន ត 
តូចវគគទី ២ ែដលមនសិសសសរុបចំនួន ១៧ នក់ គម នរសីត 

- បនេបីកវគគបណតុ ះបណត លរយ:េពលខលី (១០ៃថង) ជំនញែថទេំរគឿងយនដកសិកមម

ចំនួន ០៣ វគគេនឃុវំតតតមិម រសុកសែងក ែដលមនសិសសសរុបចំនួន ៦០ នក់ គម ន
រសតី 

១.៣. ករងរែផនករ និងសថិតិ 

- បនេធវីរបយករណ៍បូកសរុបលទធផលករងររបចែំខ របចរំតីមសទី១ របចឆំមស

ទី ១ របចរំតីមសទី ៣ និងរបចឆំន  ំ២០២២ 

- បនេរៀបចំែផនករយុទធសរសតថវកិ ឆន  ំ២០២៣-២០២៥ 

- បនេរៀបចំែផនករថវកិឆន  ំ២០២៣ 

- បនេរៀបចំែផនករវនិិេយគបីឆន រំកិំល ឆន  ំ២០២៣-២០២៥ 

- បនចុះរតួតពិនិតយសថ នភពផលូវមុនករសងសង់ចំនួន ២ ែខស ែខសទី ១ របែវង ១១ 
គម េនរសុករតនមណឌ ល និងែខសទី ២ របែវង ១២.0០ គម េនរសុកសំឡូត 

- បនចុះតមដន និងរតួតពិនិតយករសងសង់ផលូវែថទលំកខណៈរបចចំំនួន ០២ េលីក 
េលីផលូវ ០៣ ែខស េនឃុៃំរជសីម៉ រសុកសំេពលូននិងឃុដូំនប រសុកគស់រកឡ។ 

១.៤. ករងរគណេនយយ និងហរិញញវតថុ 

បនេរៀបចំឯកសរចំណយ និងេរបីរបស់ថវកិចរនតតមជំពូកថវកិ៖ 
- កនុងជំពូក ៦០ (ករទិញ)កនុងែផនករ ១២៨,៣០០,០០០ េរៀល សេរមចបន ៨៤%  
- កនុងជំពូក ៦១(េសវខងេរក)កនុងែផនករ ១,៧៦៧,៣០០,០០០ េរៀលសេរមចបន
៩៩%   

- កនុងជំពូក ៦៣(ពនធនិងអករ)កនុងែផនករ ៣,៦០០,០០០ េរៀល សេរមចបន ៣៩% 
- កនុងជំពូក ៦៤(បនទុកបុគគលិក)កនុងែផនករ ៩២៥,១០០,០០០ េរៀល សេរមចបន
៩១%។ 

២. ករងរអភិវឌឍេហដឋ រចនសមព័នធរូបវនត និងគមនគមន៍ 

២.១. ករងរេធវីបចចុបបននភពផលូវជនបទ រប់យនយនត និងដកូំនេឈ ី

- បនចុះេធវីបចចុបបននភពបញជ ីសរេពីភណឌ័ ផលូវជនបទេន រសុកកំេរៀង រសុកេមងឬសស ី
និងរសុកសំឡូត បនចំនួន ២០ ែខស របែវង ២៥២.២០ គម ដូចជ៖ 
• ផលូវជនបទរបេភទ ១  មនចំនួន ០៣ ែខស របែវង ៣៤.៤០ គម 

• ផលូវជនបទរបេភទ ២  មនចំនួន ០២ ែខស របែវង ២០.៨០ គម 
• ផលូវជនបទរបេភទ ៣  មនចំនួន ១៥ ែខស របែវង ១៩៧.០០ គម 



- បនចុះរប់យនតយនតែដលចរចរណ៍េលីែខសផលូវែថទជំលកខណៈខួប ០១ ែខស សថិតកនុង 

ឃុតំសញ រសុកសំឡូត ចំនួន ០៣ េលីក សថិតកនុង ឃុតំសញ រសុកសំឡូត សរុប
មនដូចជ ៖អនកេថមីេជីង ១០៣ នក់, កង់ ៣៣៥ េរគឿង,មូ៉តូ ៣ ៩៣៣ េរគឿង,  រម៉ឺក
កង់បី/រម៉ឺកមូ៉តូ ១៤៣ េរគឿង, រេទះសតវ ៩ រេទះ, េគយនត/រតក់ទ័រៃដ ៦៦០ េរគឿង, 
រតក់ទ័រកសិកមមធុនធំ ២៨៥ េរគឿង, ឡនតូច/តក់សីុ ២៣៤ េរគឿង, ឡនមួយបងំ
កនលះ៣៣៧េរគឿង,ឡនដឹកទំនិញខន តតូច(១-២េតន)១ ៦៦៧ េរគឿង,ឡនដឹក

ទំនិញធុនរសល (តិចជង ៥ េតន) ១ ០៧៧ េរគឿង,ឡនដឹកទំនិញធុនមធយម(៥-
១០េតន) ៧១៥ េរគឿង។ 

- បនចុះដកូំនេឈចំីនួន ០២ េលីក តមបេណត យែខសផលូវែថទខួំប ០១ ែខស ពីភូមិអូរ
សងួត ឃុតំសញេទ ភូមិរេំចកេរកម សថិតកនុង ឃុតំសញ រសុកសំឡូត របែវង

១២.០០ គម  សរុបបន កូនេឈ ីអកសសយ ចំនួន ១ ៨០០ េដីម និងកូនេឈេីកង ក
៤០០ េដីម។ 

២.២. គរំទថវកិ េដយរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ ឆន  ំ២០២២ 

ផលូវែថទជំរបច ំ រកលរកួសរកហម និងកំេទចថនភនំ សរុបមនចំនួន០៨ែខស របែវង

១២៤.៦០ គម 

- ែខសទី ១ របែវង ១១.០០ គម អនុវតតបន ១០០% (ពីផលូវជតិេលខ ៥៧ េទភូមិ           
អេណតី កែហបសថិតកនុងឃុអំេណតី កែហប រសុករតនមណឌ ល) 

- ែខសទី ២ របែវង ១២.០០ គម អនុវតតបន ១០០% (ពីផលូវេលខ ៥៧ េទភូមិបឹង

រកសល សថិតកនុងឃុសំនឹង រសុកបណន់) 

- ែខសទី ៣ របែវង ២២.២០ គម អនុវតតបន ១០០% (ពីភូមិបឹងបីេទឃុរំពះផុស សថិត
កនុងឃុេំមង រសុកេមងឫសស ីនិងឃុរំពះផុស រសុកគស់រកឡ) 

- ែខសទី ៤ របែវង ១៧.០០ គម អនុវតតបន ១០០% (ពីផលូវជតិ ៥៩ េទភូមិឡក់ហុក
ពីរ សថិតកនុងឃុកំំេរៀង រសុកកំេរៀង) 

- ែខសទី ៥ របែវង ៩.០០ គម អនុវតតបន ១០០% (ពីផលូវឃុគំស់រកឡេទដូនប សថិត
កនុង  ឃុដូំនប រសុកគស់រកឡ)  

- ែខសទី ៦ របែវង ១៦.៤០ គម អនុវតតបន ១០០% (ពីភូមិបឹងរពីង ឃុបឹំងរពីង រសុកថម
េគលេទឃុលំវ  រសុកបេវល) 

- ែខសទី ៧ របែវង ១១.០០ គម អនុវតតបន ១០០% (ពីផលូវភូមិអូរលវ េទភនំឫសស ីសថិតកនុង
ឃុៃំរជសីម៉ រសុកសំេពលូន) 

- ែខសទី ៨ របែវង ២៦.០០ គម អនុវតតបន ១០០% (ពីផលូវជតិេលខ ៥៩ េទភូមិអូរ
កច់ សថិតកនុងឃុៃំរជសីម៉រសុកសំេពលូន) 

ផលូវែថទជំលកខណៈខួបរកលលបយកំេទចថមភនំ សរុបមនចំនួន០១ែខស  េសមីនឹង ១២ 

គម៖ ផលូវេនះមនរបែវង ១២.០០ គម និងលូកត់ផលូវចំនួន ២ កែនលងអនុវតតបន



១០០% (ពីភូមិអូរសងួត ឃុតំសញេទភូមិរេំចកេរកមសថិតកនុង ឃុតំសញ រសុកសំ

ឡូត)។ 

ផលូវជួសជុលបនទ ន់ ឆន  ំ២០២២ សរុបមនចំនួន ០១ ែខស េសមីនឹង ២.៦០ គីឡូែម៉រត៖

ផលូវរកលរកួសធមមជតិរបែវង២.៦០គមអនុវតតបន១០០%(ផលូវកនុងភូមិម៉េណកសថតិកនុងឃុតំ
លស់ រសុកេមងឫសស)ី ។ 

២.៣. គរំទថវកិ េដយវនិិេយគេខតត ឆន ២ំ០២២  

ផលូវសត រេឡងីវញិរកលេកសូ៊ សរុបមនចំនួន ០២ ែខស របែវង ០.៩៨៤ គម  

- ែខសទី ១ របែវង ០.៣៧៤ គម អនុវតតបន ១០០%(ផលូវេលខ ៣១៣ សថិតកនុងសងក ត់
ែរពករពះេសតច រកុងបត់ដំបង)។ 

- ែខសទី ២ របែវង ០.៦១០ គម អនុវតតបន ១០០% (ផលូវេលខ ៧១៧ សថិតកនុងសងក ត់

ែរពករពះេសតច រកុងបត់ដំបង)។ 

២.៤. គេរមងសច់របក់ពលកមមសរមប់អភិវឌឍន៍េហដឋ រចនសមព័នធជនបទនិងករគរំទ

កសិករ 

- ករងរសងសង់ផលូវរកលលបយថមធមមជតិ ចំនួន ២ ែខស របែវងសរុប ២១,២០០ ម

កនុងឃុៃំរពតូច រសុកេមងឬសស ីនិងឃុដូំនប រសុកគស់រកឡ សេរមចបន ១០០%។ 

- បនសងសង់ផលូវដីស ចំនួន ០៨ ែខស របែវង ៤១,៦០០ ម េនឃុឬំសសរីកងំ ឃុរំបស់
មងគល រសុកេមងឬសស ី និង ឃុដូំនប រសុកគស់រកឡ សេរមចបន ១០០%។ 

៣. ករងរែកលមអលកខខណឌ ៃនកររស់េនរបស់សហគមន៍ជនបទ 

៣.១. ករងរផគត់ផគង់ទឹកសអ តជនបទ 

៣.១.១. គរំទថវកិេដយរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ 

- បនចូលរមួរបជំុជមួយអងគករទឹកសអ ត ១០០១ សរមប់ករសងសង់សថ នីយផ៍
លិតទឹកពិសអូវ ីមនេនទីតងំរសុកឯកភនំ រសុកបណន់ រសុកថមេគល រសុកបេវល 
រសុកសំេពលូន និងរសុកកំេរៀង។ 

- បនចូលរមួរបជំុជមួយអងគករទឹកសអ ត ១០០១ កនុងករេរៀបចំនិងដំេណីរករេឡងី
វញិនូវ សថ នីយផលិតទឹកែដលបនផអ កសកមមភពមួយចំនួនេនឃុតំពូង រសុកថម
េគលនិងឃុេំសត  រសុករតនមណឌ ល។ 

- បនចុះរសង់ទិននន័យ៖ 

• េនឃុឫំសសរីកងំរគួសរសរុប ៤,២៨១ រគួសរ, ខនងផទះសរុប ២,៨១៥ ខនង 
េលី ១១ ភូមិ មនធុងចេរមះចំនួន ២៤០ ធុង រសះសហគមន៍ ២៣ រសះ, 
របព័នធែចកចយទឹកសហគមន៍ចំនួន ០១។ 

•  េនឃុៃំរពសវ យ រគួសរសរុប ៣,៧២១ រគួសរ, ខនងផទះសរុប ២,៨០២ ខនង 

េលី ៩ ភូមិ មនអណតូ ងសនប់ចំនួន ១០ អណតូ ង, អណតូ ងខូចចំនួន ១០ អណតូ ង
, អណតូ ងលូចំនួន ២ អណតូ ង, ធុងចេរមះចំនួន ២៧២ ធុង, រសះសហគមន៍
ចំនួន ២៥ រសះ, អងរតងទឹកេភលៀងចំនួន ៣ អង។ 



• េនឃុគំរ រគួសរសរុប ៤,៥២៣ រគួសរ,ខនងផទះសរុប ៣,២៦៧ ខនង េលី 

១២ ភូមិ មនអណតូ ងសនប់ចំនួន ០៤ អណតូ ង(ខូចទងំ ០៤),អណតូ ងលូចំនួន
១០ អណតូ ង, ធុងចេរមះមន ១០០ ធុង,រសះសហគមន៍ចំនួន ២៣ រសះ, 
របពនធ័ែចកចយទឹកសហគមន៍ចំនួន ១ ។ 

- បនេរៀបចំកិចចរបជំុពិេរគះេយបល់ សតីពីសកមមភពករងរផគត់ផគង់ទឹកសអ ត ករ
េលីកកមពស់អនម័យជនបទ និងទឹកសអ តជមួយអងគករៃដគូរអភិវឌឍន៍របចរំតី

មសទី ១ ឆន  ំ២០២២ តមរយៈរបព័នធ Microsoft Team  ែដលមនអងគករចូល
រមួចំនួន ១១ របស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ តមរបព័នធ Zoom ។ 

- បនសងសង់អណតូ ងសនប់ចំនួន ១៦ អណតូ ង េនរសុកថមេគល បណន់ សែងក និង
រកុងបត់ដំបង ។ 

៣.១.២. គេរមងកមមវធីិអភិវឌឍន៍ផគត់ផគង់េសវកមមទឹកសអ ត និងអនម័យជនបទទី ៣ 

- បនសងសង់អណតូ ងសនប់ចំនួន ៧៥ អណតូ ង េនឃុសុ៊ំង ឃុអូំរសំរលិ រសុកសំឡូត 
- បនដឹកពងែចកតមខនងផទះចំនួន ៧,៦៤៤ ពង េនឃុសុ៊ំង ឃុកំំពង់េលព  ឃុអូំរ
សំរលិ និងឃុតំេតក រសុកសំឡូត។ 

៣.២. ករងរែថទសុំខភពអនម័យ 

៣.២.១. ករងរេនកនុងមនទីរ  

- ចុះេលីកផល កភូមិបញឈប់ករបេនទ បង់ពសវលពសកល ៣ ភូមិ(ODF)េនឃុំ
អំពិលរបេំដីម និងឃុឃំល ងំមស រសុកបេវល េដយមនអនកចូលរមួសរុបចំនួន នក់ 

កនុងេនះរសត ី៥ នក់។ 

- ចុះផសពវផសយ និងអប់រសំហគមន៍ ពីលកខខណឌ ៃនកររស់េនសអ ត ដល់រគួសរតម
ខនងផទះបន ៣០ ផទះេន ឃុឃំល ងំមស រសុកបេវល និងឃុកំេកះ រសុកេមងបញសស។ី 

- បនចុះរសង់ទិននន័យបងគន់អនម័យ៖ 

•  េនឃុបំរងំធល ក់ រសុកភនំរពឹក ចំនួន ២១ ភូមិ និង ឃុៃំរជសីម រសុកសំេពលូន

ចំនួន ៨ ភូមិ និងចំនួន ៣ ភូមិេទៀតដូចជភូមិទូលរពំ ១ អរតអនម័យ ៧៨%, 
ភូមិចកតូច ៧១%, ភូមិរេំចក ៧៧% ។ 

• េនឃុអូំរដ ចំនួន ២ ភូមិ គឺភូមិថមី មនអរតអនម័យ ៨៤% និងភូមិលំផត់ 
៨៦% មនអនកចូលរមួសរុប ៣២ នក់ រសីត ២៣ នក់ 

- ចូលរមួកមមវធីីបណតុ ះបណត លរគូបេងគ លសតីពីករអប់រភំពជអនកដឹកន ំ េលីកមមវធីិ
ទឹកសអ ត និងអនម័យជនបទ េនសលេខតតបត់ដំបង េដយមនអនកចូលរមួ
សរុប ៥៣ នក់ រសីត ២៤ នក់។ 

- បនេធវីបចចុបបននភពភូមិបញឍប់ករបេនទ បង់ពសវលពសកល លទធផលសេរមច

បនភូមិODF ចំនួន ១៥៨ ភូមិ េលី ៩ ឃុ ំជឃុOំDF រមួមនឃុបំយដំរ,ំៃរជ,
េរជយេសត , អូររដួំល,អូរតគី ,កំពង់េរពៀង,កំពង់រពះ,តមឺុននិងឃុៃំរពតូចែដលមន
អរតអនម័យកនុងេខតតចំនួន ៧៩% ។ 



- ចូលរមួវគគបណតុ ះបណត លសតីពីករអនុវតតករងរទឹកសអ ត និងអនម័យសរមប់

តំបន់ធមមត និងតំបន់របឈម សតីពីគរមូរបលង់ និងករសងសង់បងគន់អនម័យ 
របកបេដយបរយិបនន មនអនកចូលរមួសរុប ២៧ នក់ រសីត ០៥ នក់។ 

៣.២.២. គេរមងសច់របក់ពលកមមសរមប់អភិវឌឍន៍េហដឋ រចនសមព័នធជនបទនិង

ករគរំទកសិករ 

ករងរសងសង់បងគន់អនម័យសធរណៈចំនួនសរុប ១២ កែនលង 

- បនសងសង់បងគន់អនម័យសធរណៈ ០១ កែនលង េនបឋមសិកសកប់រពិច ភូមិ
កប់រពិច ឃុរំពះផុស រសុកគស់រកឡ សេរមចបន ១០០% ។ 

- បនសងសង់បងគន់អនម័យសធរណៈ ០១ កែនលង េនបឋមសិកសមិតតភព ភូមិ
សមគគី ឃុហំប់រសុកគស់រកឡ សេរមចបន ១០០%។ 

- បនសងសង់បងគន់អនម័យសធរណៈ ០១ កែនលង េនអនុវទិយល័យកុកេរគង 
ភូមិសវ យយ ៉ឃុមុំខរហ៍ រសុករុកខគិរ ីសេរមចបន ១០០%។ 

- បនសងសង់បងគន់អនម័យសធរណៈ ០១ កែនលង េនអនុវទិយល័យសតុករបវកិ  
ភូមិសតុករបវកិ ឃុសំតុករបរកឹ រសុករុកខគិរ ីសេរមចបន ១០០%។ 

- បនសងសង់បងគន់អនម័យសធរណៈ ០១ កែនលង េនអនុវទិយល័យរូង ១ ភូមិ
រូង ១ ឃុៃំរពឡច រសុករុកខគិរ ីសេរមចបន ១០០%។ 

- បនសងសង់បងគន់អនម័យសធរណៈ ០១ កែនលង េនមណឌ លសុខភពៃរពតូច  
ភូមិៃរពតូច ឃុៃំរពតូច រសុកេមងឬសស ីសេរមចបន ១០០% 

- បនសងសង់បងគន់អនម័យសធរណៈ ០១ កែនលង េនអនុវទិយល័យៃរពតូច  
ភូមិៃរពតូច ឃុៃំរពតូច រសុកេមងឬសស ីសេរមចបន ១០០%។ 

- បនសងសង់បងគន់អនម័យសធរណៈ ០១ កែនលង េនអនុវទិយល័យកេកះ ភូមិ
កេកះ ឃុកំេកះ រសុកេមងឬសស ីសេរមចបន ១០០%។ 

- បនសងសង់បងគន់អនម័យសធរណៈ ០១ កែនលង េនអនុវទិយល័យតបុ៉នភូមិ

តបុ៉ន ឃុតំបុ៉ន រសុកសែងក សេរមចបន ១០០%។ 

- បនសងសង់បងគន់អនម័យសធរណៈ ០១ កែនលងេនបឋមសិកសបែសត ភូមិ
បែសត ឃុតំបុ៉ន រសុកសែងក សេរមចបន ១០០% 

- បនសងសង់បងគន់អនម័យសធរណៈ ០១ កែនលង េនបឋមសិកសរបឡយថងូរ 

ភូមិបឹងទឹម ឃុតំបុ៉ន រសុកសែងក សេរមចបន ១០០% 

- បនសងសង់បងគន់អនម័យសធរណៈ ០១ កែនលង េនបឋមសិកសទូលរពំ ១  
ភូមិទូលរពំ ១ ឃុកំេកះ រសុកេមងឬសស ីសេរមចប ន១០០%។ 

(បញជ ក់ៈកនុងមួយកែនលងៗមនបនទប់បងគន់បុរសចំនួន ០៤ បនទប់ បងគន់សរមប់រសតី
ចំនួន ០៤ បងគន់េនមបុរសចំនួន ០៦ និងឡបូលងៃដចំនួន ០២។) 

៣.៣. ករងរអភិវឌឍន៍សហគមន៍ 

- ចុះទំនក់ទំនង និងពិនិតយទីតងំសរមប់បណតុ ះបណត លពរងឹងសមតថភពគណៈកមម ធិ 



 

ករអភិវឌឍន៍ភូមិ។ 

- ចុះសហករជមួយអជញ ធរមូលដឋ នេដីមបេីរៀបចំ គ.អ.ភ ភូមិេទីបទទួលសគ ល់ថមីចំនួន

២១ ភូមិ។ 

- ចុះសហករ ជមួយរដឋបលឃុបំេវល េដីមបេីរៀបចំបេងកីតគណកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ 
សំេរងជ័យ និងភូមិៃរពតឡូញ។ 

- ចុះសហករ ជមួយរដឋបលឃុកំំពង់េលព  េដីមបេីរជីសេបកខភព និងបំេពញបែនថមសម

ស ភពគណ:កមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ ទងំ ០៩ ភូមិ កនុងឃុកំំពង់េលព   រសុកសំឡូត។ 

- ចូលរមួកិចចរបជំុេធវីបទបងហ ញសកលបង របស់សមជិកចលនភូមិមួយផលិតផលមួយ 
េនសលេខតត។ 

- ចូលរមួទទួលករបំពក់បំប៉នេដយផទ ល់េលីករអនុវតតករងរចងរកងសមជិកចលន
ភូមិមួយផលិតផលមួយ េនតមសហគមន៍កនុងរកុងបត់ដំបង និងរសុកសែងក េខតត

បត់ដំបង។ 

-  គេរមងកសងសនតិភព និងភពរុងេរឿង៖ 

• ចុះសិកសរសវរជវមូលដឋ នេនឃុកំំពង់េលព  និងឃុតំេតក រសុកសំឡូត។ 

• របជំុ និងពិភកសថន ក់េខតត ជមួយមនទីរពក់ព័នធេលីសថ នភពអភិវឌឍន៍ជនបទ     

សកមមភពកសិកមម និងតំរូវករសហគមន៍ 

• របមូលទិននន័យពីមនទីរពក់ព័នធេដីមបេីរៀបចំគេរមង 

៤. ពិពិធកមមសកមមភពេសដឋកិចចជនបទ 

៤.១. ករងរអភិវឌឍន៍េសដឋកិចចជនបទ 

- ចុះរបមូលកររបក់ឥណទនរកុម និងេទលបនចំនួន ៥,២២០,៦០០ េរៀល។ 

- ចុះរបមូលរបក់េដីម ឥណទនរកុម និងេទលចំនួន ៣១,៩៤៧,៩០០ េរៀល។ 

- សច់របក់េនេលីៃដអតិថិជនរកុម និងេទលចំនួន ៥៦,៣៥១,៣០០ េរៀល មនអនកខចី
េទល ចំនួន ៨ នក់ អនកខចីរកុមចំនួន ១០ រកុមេសមីនឹង ៤០ នក់ កនុងេនះមនរសតីចំនួន

២៦ នក់ កនុងភូមិចំនួន ៣ ភូមិ ២ ឃុ ំ២ រសុក-រកុង។ 

៤.២. ករងរអភិវឌឍ និងអភិរកសជនជតិេដីមភគតិច 
របរពធទិវអនតរជតិជនជតិេដីមភគតិច ពិភពេលកេលីកទី ២៨ និងេលីកទី១៨ េន    

កមពុជ េរកមរបធនបទ តួនទីរសតីជនជតិេដីមភគតិចកនុងករអភិរកស និងករេផទរចំេណះដឹង
របៃពណី េនឃុតំេតក រសុកសំឡូត ែដលមនអនកចូលរមួសរុប ២២៦ នក់ រសត ី ១១៣         

នក់។ 
៥. សមិទធិផលៃនករអនុវតតគេរមង និងកមមវធីិសហរបតិបតតិករ 

ករងរសហរបតិបតតិករជមួយរកសួង-សថ ប័ន និងអងគករៃដគូរជតិ 

- អងគករសរុបចំនួន ០៩ កំពុងអនុវតតសកមមភព មនដូចជ អងគករទសសនៈពិភព

េលក,  Good Neighbor,Help Age Cambodia, ជីវតិៃថលថនូរ(LWD), ទឹកសអ ត



១០០១, Maddox Jolie Pit, Samaritan’sPurse, លំេនដឋ នសរមប់មនុសសជតិ

កមពុជ (Habitat for Humanity for Cambodia),	Action for Health 

Development(AHEAD)។ 

- របជំុបូកសរុបលទធផលករងរទឹកសអ ត និងអនម័យជនបទ របចឆំមសទី ១ ជមួយ
អងគករៃដគូរសរុបចំនួន ៨ អងគករ ែដលមនសកមមភពេនកនុងេខតតមនអនកចូលរមួ 
សរបុ ១៦ នក់ រសីត ០២ នក់។ 

- របជំុបូកសរុបលទធផលករងរទឹកសអ ត និងអនម័យជនបទ រតីមសទី ១ ជមួយអងគ
ករៃដគូរ ៩ តមរបព័នធ online មនអនកចូលរមួចំនួន ១៥ នក់ រសីត ៤ នក់។ 

- ចូលរមួរបជំុផសពវផសយគេរមងផល ស់បតូរឥរយិបថទឹកសអ ត និងអនម័យ េលីរសុកភនំ
រពឹក រសុកសំេពលូននិងរសុកកំេរៀងរបស់អងគករ AHEAD េដយមនអនកចូលរមួ

ចំនួន ២៣ នក់ រសីត ៨ នក់។ 

- ចូលរមួរបជំុផសពវផសយករេរតៀមអនុវតតគេរមង ទឹកសអ ត និងអនម័យ របស់អងគករ
សម៉រតីន់ផឹស េនសលរសុកកំេរៀង េដយមនអនកចូលរមួសរុបចំនួន ៣៥ នក់ 
រសីត ១០ នក់។ 

- ចូលរមួរបជំុផសពវផសយករេរតៀមអនុវតតគេរមងទឹកសអ ត និងអនម័យរបស់អងគករ
សកមមភពេដីមបកីរអភិវឌឍន៍ និងនយកដឋ នែថទសុំខភពជនបទ សរមប់េខតតបត់
ដំបង និងេខតតកំពង់ឆន ងំ េដយមនអនកចូលរមួសរុបចំនួន ២៦ នក់ រសីត ១០ នក់។ 

- ចុះេផទៀងផទ ត់ភូមិបញឈប់ករបេនទ បង់ពសវលពសកល ជមួយអងគករទសសនៈពិភព

េលក(WVC)បនចំនួន 0៥ ភូមិ េនភូមិអណតូ ងកែនលង ភូមិរបឡយ ១៨  ភូមិបឹង
រតែបក ៃនឃុសំតុករបវកឹនិងភូមិមុខរហ៍, ភូមិមុខរហ៍ ២    ឃុមុំខរហ៍ រសុករុកខគីរ ី
េដយមនអនកចូលរមួសរុប ៣៩៦ នក់ រសត ី២០៥ នក់កនុងេនះអនកមនបងគន់ចំនួន
៣៦៥ នក់ និងេរបីរមួ ៣០ នក់។ 

II. បŔΆ Ūបឈម 
- ែខសផលូវមនេរចីនជងេគកនុងេខតតបត់ដំបង បុ៉ែនតថវកិសរមប់គរំទគេរមង ែថទផំលូវពំុអច
េឆលីយតបបន។ 

- ទមល ក់ថវកិមិនទន់េពលេវល។ 
- គម នកែនលងសន ក់េនសរមប់សិសសមកពីឆង យ។ 
- ថវកិជតិមនកំរតិសរមប់ករេឆលីយតបករងរសងសង់សំណង់ផគត់ផគង់ទឹកជនបទ។ 
- សហគមន៍ខវះករយកចិតតទុកដក់ែថរកសសំណង់ផគត់ផគងទឹកជនបទ។ 
- យុទធនករណ៍អប់រកំនុងមូលដឋ នពំុទន់ដំេណីរករលអ េធវីែតតំបន់មនអងគករៃដគូ។ 

- រកសួងមិនបនទមល ក់ថវកិសរមប់ករសងសង់បងគន់ជូនរបជពលរដឋ។ 
- ករទមល ក់ថវកិថន ក់ជតិសរមប់ករបណតុ ះបណត លមនភពយតឺយ៉វ។ 
- វគគបណតុ ះបណត លផតល់ជូនមរនតីរជករេនមនកំរតិ។ 



- សថ នប័នមីរកូហរិញញវតថុេរចីន អតិថិជនចំណករសុក ទីផសរកសិផលចុះេថក និងអតិថិជន

មួយចំនួនតូចគម នទំនួលខុសរតូវ នឲំយករសងរបក់មនករយតឺយ៉វ។ 
III. ទិសេţŁរİរĂĖ ២ំ០២៣ 
១. ករពរងឹងសថ ប័ន និងកសងសមតថភព 

១. ១ ករងររដឋបល និងបុគគលិក 

 បនតជំរុញករងររគប់រគងលិខិតបទដឋ ន និងករងរដំេឡងីករំបក់ និងមុខងរជូនបុគគលិក
មរនតរីជករែដលមនសន ៃដ រពមទងំតមដនបញជ ីវតតមនជរបច ំ។ 

១.២. ករងរបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវ និងអប់រផំសពវផសយដល់មរនតីរជករ 

- បនតបណតុ ះបណត លជំនញកត់េដរសេមលៀកបំពក់ចំនួន ០៦ វគគ អនកទទួលផល ១២០    

នក់។ 

- បនតបណតុ ះបណត លជំនញកត់សក់បុរសចំនួន ០៦ វគគ អនកទទួលផល ១២០ នក់។ 

-  បនតបណតុ ះបណត លជំនញជួសជុលម៉សីុនកសិកមម ចំនួន ០៦ វគគ អនកទទួលផល ១២០
នក់។ 

- បនតបណតុ ះបណត លជំនញបណតុ ះផសតិចំេបីង ចំនួន ០៩ វគគ អនកទទួលផល ១៨០ នក់។  

- បនតបណតុ ះបណត លជំនញចិញច ឹមចរងិត ចំនួន ០៩ វគគ អនកទទួលផល ១៨០ នក់។ 

- បនតេរៀបចំែផនករសរមប់បណតុ ះបណត ល ដល់មរនតីរជករបែនថមេទៀត។ 

១.៣. ករងរែផនករ និងសិថតិ 

 បនតរតួតពិនិតយសកមមភពននតមែផនករែដលបនេលីកេឡងីេដីមបែីកតរមូវនិងេធវបីចចុបបនន
ភពែផនកររបចឆំន  ំឲយកន់ែតមនភពសុរកឹត េរតៀមែកតរមូវរល់រគប់ឯកសរចំណូលចំណយតម
ករែណនរំបស់រកសួងេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុនឆន កំនលងមក។ 
២. ករងរអភិវឌឍេហដឋ រចនសមព័នធរូបវនត និងគមនគមន៍ 

 វស័ិយផលូវជនបទ 

 ខិតខំអនុវតតែផនករ ែដលបនអនុម័តពីរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ និងករចងអុលែណនផំទ ល់ពីឯក
ឧតតមបណឌិ តរដឋមរនតី,ឯកឧតតមរបធនរកុមរបឹកសេខតត និងឯកឧតតមអភិបលេខតតដូចជ៖  

- េរតៀមជួសជុល ែថទផំលូវរកលរកួសរកហម  និងរកលលបយកំេទចថមភនំ សរុបចំនួន ៤៥ ែខស 
របែវង ៥៩៩.៣០ គ.ម កនុងរសុកបណន់ រសុកសំេពលូន កំេរៀង ភនំរពឹក សំឡូត បេវល ថម

េគល រតនមណឌ ល គស់រកឡ េមងឬសស ី និងរសុកសែងក។ 

- េរតៀមជួសជុល ែថទផំលូវរកលេកសូ៊សត េឡងីវញិ សរុបចំនួន ១១ ែខស របែវង ១២៩.៤៥គ.ម 
កនុងរសុកសំេពលូន រតនមណឌ ល រុកខគិរ ីេមងឬសស ីគស់រកឡ សែងក បណន់ និងរកុងបត់
ដំបង។ 

- េរតៀមជួសជុល ែថទផំលូវរកលេកសូ៊ ២ រសទប់ សរុបចំនួន ១៦ ែខស របែវង ១៩៦.៥០ គ.ម 
កនុងរសុកថមេគល ឯកភនំ បណន់ េមងឬសស ីសែងក រុកខគិរ ីរតនមណឌ ល និងរកុងបត់ដំបង។ 

- បនតេធវីបចចុបបននភព និងចុះរតួតពិនិតយគេរមងជួសជុលផលូវែថទជំរបច ំ។ 

- បនតដកូំនេឈអីមសងខងផលូវជនបទ។ 



- បនតរប់យនយនតចរចរេលីផលូវជនបទ។ 

៣. ករងរែកលមអលកខខណឌ ៃនកររស់េនរបស់សហគមន៍ជនបទ 

៣.១. វស័ិយទឹកសអ ត 

- េរតៀមសងសង់អណតូ ងសនប់ ចំនួន ៤៤ អណតូ ង េលី ៧ រសុក។ 

- េរតៀមរសង់ទិននន័យអណតូ ង ចំនួន ២ ០០០ អណតូ ង េលី ៥ រសុក។ 

៣.២. វស័ិយអភិវឌឍសហគមន៍ 

- បនតបណតុ ះបណត ល គ.អ.ភ សតីពីែផនករសកមមភពភូមិ ចំនួន ៣០ វគគ អនកទទួលផល
១០៥០ នក់។ 

- បនតចុះបចចុបបននភពនិងពិនិតយគ.អ.ភ ចំនួន ១៥០ ភូមិ អនកទទួលផល ១ ៣៥០ នក់។ 

៣.៣. វស័ិយសុខភពជនបទ 

- េរតៀមរសង់ទិននន័យសរេពីភ័ណឌ បងគន់អនម័យ ១០២ ឃុ។ំ 

- េរតៀមផតល់សមភ រៈបងគន់អនម័យ ដល់របជពលរដឋចំនួន ២ ១៦២ រគួសរ េលី ៥រសុក។ 

៤. ពិពិធកមមសកមមភពេសដឋកិចចជនបទ 

- បនតផតល់គំនិតបេងកីតអជីវកមមខន តរគួសរ និងសហរគិនភព េលី ៣០ ភូមិ។ 

- បេងកីតរកុមសនសរំបក់សហគមន៍ េលី ២៨ ភូមិ អនកទទួលផល ៥ ៦០០ នក់។ 

- បនតេធវីបចចុបបននភពជនជតិេដីមភគតិចព័រ និងផសពវផសយលកខនតិកៈចំនួន ១៧១ រគួសរ។ 

៥. សមិទធិផលៃនករអនុវតតគេរមង និងកមមវធីិសហរបតិបតតិករ 

- បនតសហករ និងែសវងរកៃដគូអភិវឌឍន៍េផសងៗ។ 

- បេងកីតទំនក់ទំនងេអយកន់ែតរបេសីរេឡងីជមួយ សថ ប័ន អងគករ ែដលពក់ព័នធ។ 
IV. េសច ŉ̋ីសនĖិŢť ន 
 ករងររគប់ែផនកៃនមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ  ែដលបនអនុវតតជក់ែសតងកនុងឆន  ំ ២០២២ រតូវបន
បញច ប់ ១០០% លទធផលទងំេនះគឺពិតជបនមកពីករខិតខំយកចិតតទុកដក់របស់ថន ក់ដឹកនរំកសួង
អភិវឌឍន៍ជនបទ ពិេសស ឯកឧត&មបណ*ិតស-.រ01រដ3ម4ន&ី រពមទងំនយកដឋ នននែដល

បនជួយបងកភពងយរសួលទងំសម រតី សមភ រថវកិជរបភពទុនដ៏សំខន់ជករេលីកទឹកចិតត ក៏ជ    

ចលករជំរុញឲយមនទីរបំេពញភរកិចចអភិវឌឍន៍តមមូលដឋ នបនយ៉ងលអរបេសីរ កនុងករេលីកកមពស់តួនទី 
និងឥទិធពលរបស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ  បនវយតៃមលខពស់េលីករគរំទពីអជញ ធរេខតត  និងសថ ប័ន
ជំនញននកនុងេខតត។ 
 ទនទឹមនឹងេនះេដយទទួលបននូវករចងអុលែណនឯំកឧតតមរកុមរបឹកសេខតត ឯកឧតតមអភិបល

ៃនគណៈអភិបលេខតត និងពីអជញ ធររគប់លំដប់ថន ក់របជពលរដឋទូទំងំេខតត  ៃដគូអភិវឌឍន៍នន និង

ករខិតខំយកចិតតទុកដក់បំេពញភរកិចចតមតួនទីរបស់មរនតីរជករមន ក់ៗកនុងអងគភពមនទីរ េរកមករ

ដឹកនរំបកបេដយគតិបណឌិ តរបស់ សេមŉចអគðមΉេសĜបតីេតេď ហ៊ុន ែសន នយករដឋ

មរនតៃីនរពះរជណចរកកមពុជកនុងអណតតិទី ៦ េនះ បនេធវីឲយមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតចូលរមួចំែណក

យ៉ងសកមមកនុងករជំរុញ និងេលីកកមពស់ជីវភពរស់េនរបស់របជពលរដឋកនុងមូលដឋ នរមួចំែណកកត់

របធនករ.ិែផនករនិងសថិតិ 



បនថយភពរកីរករបស់របជពលរដឋទូទងំរបេទសរសបតមេគលេដជយុទធសរសត ែដលរកសួងអភិ    

វឌឍន៍ជនបទបនកំណត់។ 

 

 


