
1 

 

 

 

 
 

 

 

 
របាយការណ៍ 

បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្បចាំឆ្នាំ២០២០ និងទ្ិសដៅការងារឆ្នាំ ២០២១  
របស់នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ 

4
 

ដសចកតីដផតើម 

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

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

នាយកដ្ឋា នអភិវឌ្ឍន៍សហគម្ន៍ ជានាយកដ្ឋា នជំនាញ ដែលបានចូលរមួ្យ៉ា ងសកម្មកនុងការដ វ្ើ
ឲ្យក្បដសើរដ ើ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  ំ២០២០ 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។ ដែើម្បើឲ្យ គ.អ.ភ យល់ែឹងពើតួនាទើ ភារកិចចរបស់ខួ្ន និងមាន
សម្តថភាពកនុងការដរៀបចំដផ្នការសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ្ក្បចឆំ្ន  ំនាយកដ្ឋា នអភិវឌ្ឍន៍សហគម្ន៍ និង
ម្នាើរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរាជធានើ ដខតតបានយកចិតតទុកដ្ឋក់ដលើការពក្ងឹងសម្តថភាព គ.អ.ភ ជាលទធផ្ល
កនុងឆ្ន  ំ២០២០ រមួ្មាន៖ 

 ក. សិកាខ សាលាដចករដំលកចំដែុះែឹង 

ដែើម្បើពក្ងឹងសម្តថភាពែល់ម្ស្រនតើទទួលបនាុកការងារអភិវឌ្ឍន៍សហគម្ន៍ ថ្នម្នាើរអភិវឌ្ឍន៍
ជនបទរាជធានើ ដខតត និងអាជាា ្រពាក់ព័នធ  ដែលកំពុងអនុវតតសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍សហគម្ន៍ និងចូល
រមួ្កនុងការពក្ងឹងសម្តថភាព គ.អ.ភ នាយកដ្ឋា នអភិវឌ្ឍន៍សហគម្ន៍បានដរៀបចំសិកាខ សាលាដចករដំលក
ចំដែុះែឹងសតើពើ ដរលគំនិតថ្នការអភិវឌ្ឍសហគម្ន៍ កាលពើថ្ថៃទើ ៣-៤ ដខវចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០២០ ដៅដខតត
ថ្ក្ពដវង។ សិកាខ សាលាមានការចូលរមួ្ពើថ្នន ក់ែឹកនា ំនិងម្ស្រនតើរាជការនាយកដ្ឋា នអភិវឌ្ឍន៍សហគម្ន៍ ថ្ន
ក្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ម្នាើរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរាជធានើ-ដខតតចំនួន ២៥ ម្ជឈម្ែឌ លអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
កម្ពុជា-កូដរ ៉ា ម្ជឈម្ែឌ លអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដខតតតាដកវ និងកំពង់សពឺ ម្នាើរពាក់ព័នធ និងអងគការថ្ែគូកនុងដខតត
ថ្ក្ពដវង មានវតតមានសរុបចំនួន ៨៥ នាក់ ក្សើ ២២ នាក់។ 

ខ. ការបែតុ ុះបណាត លគែៈកមាម ្ិការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ្ (គ.អ.ភ) 

តាម្រយុះថវកិាតាម្កម្មវ ិ្ ើក្បចឆំ្ន  ំ២០២០ ដនុះ ម្នាើរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ចំនួន ១០ ដខតត បានដ វ្ើ
ការបែតុ ុះបណាត ល គ.អ.ភ ស្ើពើតួនាទើ និងភារកិចច គែៈកមាម ្ិការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ្ (គ.អ.ភ) ការដ វ្ើដផ្ន
ការសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ្ និងសញ្ញា ែចលនាភូមិ្ថមើ បានចំនួន ៥៦ វគគ ម្កពើ ៣៩២ ភូមិ្ ដែលមាន
សិកាខ កាម្សរុប ១ ៩៦០ នាក់ ក្សើ ៤៨៥ នាក់។ 

  តារាងលទធផ្លថ្នការបែុ្ុះបណ្ាល គ.អ.ភ ដដ្ឋយថវកិាកម្មវ ិ្ ើ ឆ្ន  ំ២០២០ 

ល.រ រាជធានើ ដខតត 
ថវកិាជាតិ 

ចំននួវគគ ភូមិ្សរុប 
សិកាខ កាម្ចូលរមួ្ 

សរុប ក្សើ 
១ បនាា យមានជ័យ ៤ ២៨ ១៤០ ៥៧ 
២ ថ្ក្ពដវង ៦ ៤២ ២១០ ៤១ 
៣ ដសៀម្រាប ៧ ៤៩ ២៤៥ ៥២ 
៤ តាដកវ ២ ១៤ ៧០ ១៦ 
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៥ កំពង់ចម្ ៦ ៤២ ២១០ ៦០ 
៦ តបូងឃមុ ំ ៦ ៤២ ២១០ ៤១ 
៧ កំពង់សពឺ ៦ ៤២ ២១០ ៣៦ 
៨ កំពង់ឆ្ន ងំ ៦ ៤២ ២១០ ៧០ 
៩ កំពង់្ំ ៦ ៤២ ២១០ ៥២ 
១០ កណាត ល ៧ ៤៩ ២៤៥ ៦០ 

សរុប ៥៦ ៣៩២ ១៩៦០ ៤៨៥ 
 

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

ដ វ្ើបចចុបបននភាព គ.អ.ភ បានចំនួន ២ ១៧៨ ភូមិ្ កនុងដនាុះ ភូមិ្មានសកម្មភាពចំនួន ១ ៩៥២ 
ភូមិ្ ភូមិ្រម នសកម្មភាពចំនួន ១២៣ ភូមិ្ ភូមិ្មានអងគការរកំ្ទចំនួន ៧  ភូមិ្ ផ្្ទស់បតូរសមាជិកភាពថមើ
ចំនួន ២ ៣០១ នាក់ ថ្នភូមិ្បចចុបបននភាព។ 

២. ការអភិវឌ្ឍភូមិ្ចក្ម្រុះ 

ការរកំ្ទសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ្ចក្ម្រុះ គឺជាការដ្្ើយតបដៅនឹងតក្មូ្វការចបំាច់ជាមូ្លដ្ឋា ន
របស់ក្បជាពលរែាជនបទ ដែើម្បើបងកលកខែៈឲ្យសហគម្ន៍មានលទធភាពដ វ្ើការអភិវឌ្ឍបានដដ្ឋយខួ្ន
ឯង។ សកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ្ចក្ម្រុះគឺជាការអនតរាគម្ន៍កនុងរយៈដពលខ្ើ សក្មាប់ឲ្យក្បជាពលរែាយល់
ែឹងពើអតថក្បដយជន៍ថ្ន ការអភិវឌ្ឍសហគម្ន៍ និងដសែាកិចចក្គួសារ។ ដហើយសកម្មភាពដនុះបានរមួ្
ចំដែកយ៉ា ងសកម្មកនុងការដ វ្ើឲ្យ ក្បដសើរដ ើងនូវកក្មិ្តជើវភាពរបស់ក្បជាពលរែាកនុងភូមិ្នើមួ្យៗដៅ
ជនបទ តាម្រយៈការផ្តល់ជូននូវ ពូជរុកខជាតិ ពូជសតវ និងក្សុះចិញ្ច ឹម្ក្តើជាដែើម្។ ជាលទធផ្លកនុងឆ្ន  ំ
២០២០ នាយកដ្ឋា នបានរកំ្ទសកម្មភាពអភិឌ្ឍន៍ភូមិ្ចក្ម្រុះរមួ្មាន កូនដ ើហូបដផ្្ ពូជសតវ និងក្សុះ
ក្គួសារ ដលើភូមិ្ដរលដៅចំនួន ០៥ ភូមិ្ ថ្នដខតតចំនួន ០៤ ដខតតគឺ 

− ភូមិ្កដញ្ច រ ឃុកំក់ ក្សរកពញាដក្កក ដខតតតបូងឃមុ ំ 

• ផ្តល់ក្សុះក្គួសារ ៥ម្ x ៦ម្ x ២.៥ម្ បានចំនួន ០៤ ក្សុះ ែល់ក្គួសារសរុប ០៤ 
ក្គួសារ 

• កូនដ ើហូបដផ្្ចក្ម្រុះបានចំនួន ៥០០ ដែើម្ ែល់ក្គួសារសរុប ១០០ ក្គួសារ 
• កូនែូងបានចំនួន ៣០០ ដែើម្ ែល់ក្គួសារសរុប ១០០ ក្គួសារ 
• ផ្តល់កូនដ ើចក្ម្រុះ ៣០០ ដែើម្ ែល់ក្គួសារសរុប ១០០ ក្គួសារ។ 

− ភូមិ្ទ័ពក្សូវ ឃុបំនាា យក្ពាល និងភូមិ្ែំបូកកដកាុះ ឃុសំាវ យក្ជរំ ក្សរករលាដបអៀរ ដខតតកំពង់
ឆ្ន ងំ 

• ផ្តល់ក្សុះក្គួសារ ៥ម្ x ៦ម្ x ២.៥ម្ បានចំនួន ០៨ ក្សុះ ែល់ក្គួសារសរុប ០៨ 
ក្គួសារ 
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• កូនដ ើហូបដផ្្ចក្ម្រុះបានចំនួន ៨០០ ដែើម្ ែល់ក្គួសារសរុប ២០០ ក្គួសារ 
• កូនែូងបានចំនួន ៤០០ ដែើម្ ែល់ក្គួសារសរុប ២០០ ក្គួសារ 
• ផ្តល់កូនដ ើចក្ម្រុះ ៦០០ ដែើម្ ែល់ក្គួសារសរុប ២០០ ក្គួសារ។ 

− ភូមិ្ដក្ៅ ឃុកំ្គួស ក្សរកសាវ យក្ជំ ដខតតសាវ យដរៀង 

• ផ្តល់ក្សុះក្គួសារ ៥ម្ x ៦ម្ x ២.៥ម្ បានចំនួន ០៤ ក្សុះ ែល់ក្គួសារសរុប ០៤ 
ក្គួសារ 

• កូនដ ើហូបដផ្្ចក្ម្រុះបានចំនួន ៥០០ ដែើម្ ែល់ក្គួសារសរុប ១០០ ក្គួសារ 
• កូនែូងបានចំនួន ៣០០ ដែើម្ ែល់ក្គួសារសរុប ១០០ ក្គួសារ 
• ផ្តល់កូនដ ើចក្ម្រុះ ៣០០ ដែើម្ ែល់ក្គួសារសរុប ១០០ ក្គួសារ។ 

− ភូមិ្ែូនយូ ឃុជំាខ្ាង ក្សរកសាវ យអនារ ដខតតថ្ក្ពដវង 

• ផ្តល់ក្សុះក្គួសារ ៥ម្ x ៦ម្ x ២.៥ម្ បានចំនួន ០៤ ក្សុះ ែល់ក្គួសារសរុប ០៤ 
ក្គួសារ 

• កូនដ ើហូបដផ្្ចក្ម្រុះបានចំនួន ៥០០ ដែើម្ ែល់ក្គួសារសរុប ១០០ ក្គួសារ 
• កូនែូងបានចំនួន ៣០០ ដែើម្ ែល់ក្គួសារសរុប ១០០ ក្គួសារ 
• ផ្តល់កូនដ ើចក្ម្រុះ ៣០០ ដែើម្ ែល់ក្គួសារសរុប ១០០ ក្គួសារ។ 

៣. ការបដងកើនសនតិសុខដសបៀងជាលកខែៈក្គួសារ 

គដក្មាងដលើកកម្ពស់សនតិសុខដសបៀងជាលកខែៈក្គួសារក្បចឆំ្ន  ំ ២០២០ បានអនុវតត
សកម្មភាពែូចខាងដក្កាម្៖ 

− បែុ្ុះបណ្ាលែល់ក្គួសារសហគម្ន៍ស្ើពើ សួនែំណាកំ្គួសារ និងរដបៀបដ វ្ើជើកំប៉ាុស្ិ៍ចំនួន 
០៧ វគគ សិកាខ កាម្ ចូលរមួ្សរុបចំនួន ២៤៥ នាក់ ក្សើ ១៧៤  

• ដខតតដសៀម្រាប ចំនួន ០៥ វគគ មានសិកាខ កាម្ចូលរមួ្ចំនួន ១៧៥ នាក់ ក្សើ ១២៥ 
នាក់ 

• ដខតតដកប ចំនួន ០២ វគគ មានសិកាខ កាម្ចូលរមួ្ចំនួន ៧០ នាក់ ក្សើ ៤៩ នាក់។ 
− ផ្តល់ពូជបដន្ចក្ម្រុះ និងសមាា រដ វ្ើដរាងជើកំប៉ាុសតបានចំនួន ០៤ ដខតត គឺ 

• ភូមិ្ថ្ក្ពនប់១ ថ្ក្ពនប់២ ថ្ក្ពនប់៣ និងភូមិ្ដបកក្ករង ឃុថំ្ក្ពនប់ ក្សរកថ្ក្ពនប់ ដខតត
ក្ពុះសើហនុ បានផ្្ល់ពូជបដន្ចក្ម្រុះ និងសមាា រដ វ្ើជើកំប៉ាុស្ ចំនួន ១៤០ ក្គួសារ 

• ភូមិ្សិតខាងលិច សិតខាងដកើត ភូមិ្សុភើ ឃុកំក្នា ំក្សរកក្បាសាទបាគង (បុដរ) និង 
ភូមិ្ក្ពុះដរថមើ ភូមិ្កដណ្ាល ឃុសំាវ យដចក ក្សរកអងគរ្ំ ដខតតដសៀម្រាប បានផ្្ល់
ពូជបដន្ចក្ម្រុះ និងសមាា រដ វ្ើជើកំប៉ាុស្ ចំនួន ១៧៥ ក្គួសារ 

• ភូមិ្ថនល់ទទឹង ភូមិ្ក្តពាងំ ភូមិ្ដក្កើញ ភូមិ្ថ្ក្ពដវង ភូមិ្ែូនទិពវ ឃុកំ្បាបំើមំុ្ ក្សរកថពង 
ដខតតកំពង់សពឺ បានផ្្ល់ពូជបដន្ចក្ម្រុះ និងសមាា រដ វ្ើជើកំប៉ាុស្ ចំនួន ១៤០ ក្គួសារ 
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• ភូមិ្ចំការបើ ចំការដចក អនាុងស ឃុពំងទឹក ក្សរកែំណាក់ចងអើដរ និងភូមិ្កំពង់
ក្តឡាច សងាក ត់ថ្ក្ព្ំ ក្ករងដកប បានផ្្ល់ពូជបដន្ចក្ម្រុះ និងសមាា រដ វ្ើជើកំប៉ាុស្ 
ចំនួន ១៤០ ក្គួសារ។ 

៤. ការអប់រដំក្ៅក្បព័នធ 

ការយិល័យអប់រដំក្ៅក្បព័នធ ដៅកនុងឆ្ន  ំ ២០២០ មានវគគបែុ្ុះបណ្ាលចំនួន ០៧  វគគ មាន
សិកាខ កាម្ចូលរមួ្ចំនួន ២៤៥ នាក់ ស្រសតើ ១០៥ នាក់ ដែលមាន ដខតតចំនួន ០៣ គឺ៖ 

− ដខតតដពា ិ្៍សាត់ ០២ វគគ មានសិកាខ កាម្ចូលរមួ្ចំនួន ៧០ នាក់ ក្សើ ៣៧ នាក់ 
− ដខតតបនាា យមានជ័យ ចំនួន ០២ វគគ មានសិកាខ កាម្ចូលរមួ្ចំនួន ៧០ នាក់ ក្សើ ៣៧ នាក់ 
− ដខតតតបូងឃមុ ំ០៣ វគគ មានសិកាខ កាម្ចូលរមួ្ចំនួន ១០៥ នាក់ ក្សើ ៣១ នាក់។ 

៥. ការពក្ងឹងសកម្មភាពម្ជឈម្ែឌ លអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា-កូដរ ៉ា 

 កនុងឆ្ន  ំ ២០២០ ម្ជឈម្ែឌ លអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា-កូដរ ៉ា បានដបើកវគគបែតុ ុះបណាត លបាន
ចំនួន ០៥ វគគ ែល់សិកាខ កាម្ជាម្ស្រនតើរាជការ ថ្នន ក់ែឹកនាភូំមិ្ អាជើវករ និងកសិករ ដែលបានអដញ្ជ ើញម្ក
ពើដខតតដរលដៅទាងំ ១០ គឺ ដខតតកំពង់សពឺ ដខតតតាដកវ ដខតតតបូងឃមុ ំដខតតកណាត ល ដខតតកំពង់ឆ្ន ងំ ដខតត
កំពត ដខតតកំពង់្ំ ដខតតកំពង់ចម្ ដខតតថ្ក្ពដវង និងដខតតដពា ិ្៍សាត់ ដែលមានសិកាខ កាម្សរុបចំនួន 
១៧៥ នាក់ ក្សើ ៦៣ នាក់គឺ៖ 

ក.វគគបែតុ ុះបណាត លរយៈដពលម្្យម្ (ចំនួន ១០ ថ្ថៃ) 
− វគគបដចចកដទសចិញ្ច ឹម្មាន់ និងភាា ស់កូនមាន់ ០១ វគគ សិកាខ កាម្ ៣៥ នាក់ ក្សើ ១០ នាក់ 

ខ. វគគបែតុ ុះបណាត លរយៈដពលម្្យម្ (ចំនួន ០៩ ថ្ថៃ) 
− វគគបដចចកដទសផ្លិតសាប ូលាងចន ០១ វគគ សិកាខ កាម្ ៣៥ នាក់ ក្សើ ១២ នាក់។ 

គ. វគគបែតុ ុះបណាត លរយៈខ្ើ (ចំននួ ០៥ ថ្ថៃ) 
− វគគអភិវឌ្ឍន៍សហគម្ន៍ ០២ វគគ សិកាខ កាម្ ៧៤ នាក់ ក្សើ ២៩ នាក់ 
− វគគភាពជាអនកែឹកនាកំនុងការអភិវឌ្ឍសហគម្ន៍ ០១ វគគ សិកាខ កាម្ ៣៥ នាក់ ក្សើ ១២ នាក់។ 

៦. ការពក្ងឹងសកម្មភាពម្ជឈម្ែឌ លអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដខតតកំពង់សពឺ និងដខតតតាដកវ 

តាម្រយៈថវកិាតាម្កម្មវ ិ្ ើក្បចឆំ្ន  ំ២០២០ ម្នាើរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដខតតកំពង់សពឺ និងដខតតតាដកវ 
បានទទួលថវកិា សក្មាប់អនុវតតសកម្មភាពពក្ងឹងម្ជឈម្ែឌ លអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកនុងដខតតដរលដៅទាងំ 
០២ ខាងដលើដដ្ឋយបានដបើកវគគបែុ្ុះបណ្ាលទាងំដៅកនុង និងដក្ៅម្ជឈម្ែឌ ល សំដៅផ្្ល់ចំដែុះ
ែឹងមុ្ខជំនាញវជិាជ ជើវៈជូនែល់ក្បជាពលរែាតាម្ជនបទដដ្ឋយមិ្នយកក្បាក់កថ្ក្ម្ ជាពិដសសផ្្ល់ជូន
ែល់ជនពិការយុវជន យុវ នារ ើ និងស្រសតើដម្មា៉ា យ ដែលពំុមានលទធភាពបន្ការសិកាដៅមុ្ខដទៀតបាន 
ដែើម្បើឲ្យពួករត់ទទួលបានចំដែុះែឹង និងមានជំនាញយកដៅក្បកបមុ្ខរបរចិញ្ច ឹម្ជើវតិបដងកើនក្បាក់
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ចំែូលបដនថម្ដលើការងារដ វ្ើដក្សចំការរមួ្ចំដែកកាត់បនថយភាពក្កើក្កជូនក្បជាពលរែា ក្សបតាម្
ដរលនដយបាយចតុដកាែរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ដដ្ឋយទទួលបានលទធផ្លែូចខាងដក្កាម្៖ 

ក.ម្ជឈម្ែឌ លអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដខតតតាដកវ 

កនុងឆ្ន  ំ២០២០ ដនុះ ម្ជឈម្ែឌ លអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដខតតតាដកវ បានដបើកវគគបែតុ ុះបណាត លដៅ
ដក្ៅម្ជឈម្ែឌ លបានចំនួន ១០ វគគ (រយៈដពល ១០ ថ្ថៃ) សិកាខ កាម្សរុបចំនួន ២០០ នាក់ ក្សើ ចំនួន 
៧៤ នាក់  វគគទាងំអស់រមួ្មាន ៖ 

− វគគចិញ្ច ឹម្ក្ជូកចំនួន  ០១ វគគ  សិកាខ កាម្ ២០ នាក់ ក្សើ ០៥ នាក់  
− វគគចិញ្ច ឹម្មាន់ចំនួន   0៧ វគគ  សិកាខ កាម្ ១៤០ នាក់ ក្សើ ៥៣ នាក់  
− វគគដ្ឋែំំណាកំ្គួសារចំនួន  ០១ វគគ  សិកាខ កាម្ ២០ នាក់ ក្សើ ០៧ នាក់  
− វគគបែតុ ុះផ្សតិចំដបើងចំនួន  ០១ វគគ  សិកាខ កាម្ ២០ នាក់ ក្សើ ០៩ នាក់។ 

 

ខ.ម្ជឈម្ែឌ លអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដខតតកំពង់សពឺ 
កនុងឆ្ន  ំ ២០២០ ដនុះ ម្ជឈម្ែឌ លអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដខតតកំពង់សពឺ បានប ើកវគ្គ ណ្ត ុះ

 ណ្្តលរយៈបេលខ្លើ និងវវងចំនួន ១៥ វគ្គ មានសិក្ខា ក្ខមចំនួន ៤៣៤ នាក់ ក្សើ ២១០នាក់ 
កនុងដនាុះមាន៖ 
− វគ្គជំនាញអ តតសក់ ផាត់មត  ០១ វគ្គ  សិក្ខា ក្ខម ១២ នាក់ ស្សើ ១២ នាក់ 
− វគ្គកតំេយូទ័ររដ្ឋបាលទូបៅ  ០២វគ្គ សិក្ខា ក្ខម ៣២ នាក់ ស្សើ ១៦ នាក់ 
− វគ្គក្ខរវែទំ និងជួសជតលសន ់ ០២ វគ្គ  សិក្ខា ក្ខម ៥០ នាក់ ស្សើ ១៥ នាក់ 
− វគ្គក្ខរចិញ្ច ឹមសតវមាន់  ០៤ វគ្គ សិក្ខា ក្ខម ១៣៦ នាក់ ស្សើ ៦០ នាក់ 
− វគ្គក្ខរដដំំ្ណ្ត ំវនល  ០៤ វគ្គ សិក្ខា ក្ខម ១៣៦ នាក់ ស្សើ ៧៥ នាក់ 
− វគ្គក្ខរចិញ្ច ឹមស្តើ   ០២ វគ្គ សិក្ខា ក្ខម ៦៨ នាក់ ស្សើ ៣២ នាក់។ 

II. បញ្ហាប្បឈម 

តាម្រយៈសមិ្ទធិផ្លដែលទទួលបានពើការអនុវតតការងារកនុងដខកន្ងម្ក នាយកដ្ឋា នបានកត់
សមាគ ល់ដឃើញថ្ន មានបញ្ញា ក្ប ម្មួ្យចំនួនបានផ្តល់ការលំបាកកនុងែំដែើ រការអនុវតតសកម្មភាព ក៏
ែូចជាកតាត រាងំសាុះកនុងការអភិវឌ្ឍសហគម្ន៍ជនបទមានែូចខាងដក្កាម្ ៖ 

− ការចូលរមួ្របស់សហគម្ន៍កនុងការសដក្ម្ចចិតតដលើការងារអភិវឌ្ឍន៍ដៅមានកក្មិ្ត 
− ក្បជាពលរែាដៅតាម្មូ្លដ្ឋា នភាគមួ្យចំនួន មានជើវភាពខវុះខាត ជាដហតុនាឲំ្យមានការ
ដ វ្ើចំណាកក្សរក ដហើយដៅក្បកបមុ្ខរបរដៅក្បដទសជិតខាង ដែលដ វ្ើឲ្យប៉ាុះពាល់ែល់
ែំដែើ រការថ្នការអនុវតតសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ដៅមូ្លដ្ឋា នរបស់ខួ្ន 

− ថវកិាសក្មាប់បែតុ ុះបណាត លពំុទាន់ដ្្ើយតបដៅនឹងតក្មូ្វការរបស់សហគម្ន៍ដៅដ ើយ 
− ពំុទាន់មានថវកិារកំ្ទែល់សហគម្ន៍ កនុងការអនុវតតសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍សហគម្ន៍ 
− គ.អ.ភ ពំុមានសាន ក់ការសក្មាប់ដ វ្ើការងារ 
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− សាថ ប័ន ឬអងគការមួ្យចំនួន មិ្នដក្បើក្បាស់ គ.អ.ភ ដហើយបានបដងកើតជនបដងាគ លដផ្សងៗ 
− ពំុសូវមានសមាសភាព គ.អ.ភ ជាស្រសតើ ដែលសារាចរដែនា ំជំរុញសមាសភាពជាស្រសតើចូល
រមួ្ឲ្យបានដក្ចើន។ 

III. ទ្ិសដៅការងារ 
− អនុវតតសកម្មភាពពក្ងឹងសម្តថភាព គ.អ.ភ តាម្ដផ្នការថវកិាតាម្កម្មវ ិ្ ើឆ្ន  ំ២០២១ 
− សក្ម្បសក្មួ្លជាមួ្យម្នាើរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរាជធានើ ដខតត ឲ្យបនតខិតខំដសវងរកកិចចសហ
ការ និងការរកំ្ទពើគដក្មាងកម្មវ ិ្ ើ និងអងគការនានា កនុងការពក្ងឹងសម្តថភាព គ.អ.ភ 

− បនតរកំ្ទែល់គដក្មាងអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ្ចំរុុះ 
− បនតបែតុ ុះបណាត លែល់ក្គួសារសហគម្ន៍សតើពើ សួនែំណាកំ្គួសារ និងរដបៀបដ វ្ើជើកំប៉ាុសត 
− បនតបែុ្ុះបណ្ាលស្ើពើការដក្តៀម្បងាក រ និងការកាត់បនថយដក្រុះភ័យកនុងសហគម្ន៍ 
− បនតតាម្ដ្ឋនការអនុវតតសកម្មភាពបែតុ ុះបណាត លរបស់ម្ជឈម្ែឌ លអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
ដខតតកំពង់សពឺ ដខតតតាដកវ និងម្ជឈម្ែឌ លអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា-កូដរ ៉ា។  

ដសចកតីសននិដ្ឋាន 

ការអភិវឌ្ឍសហគម្ន៍ គឺជាដផ្នកមួ្យថ្នសកម្មភាពសកម្មភាពរមួ្ ឬវសិ័យមួ្យរមួ្ចំដែកកនុង
យុទធសាស្រសតរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកនុងកាត់បនថយភាពក្កើក្ករបស់ក្បជាពលរែាដៅតាម្ជនបទ និងការកាត់
បនថយគម្ាតរវាងតំបន់ជនបទ និងទើក្ករងទាក់ទងជាមួ្យលកខខែឌ ទូដៅកនុងជើវភាពសងគម្ក្បចថំ្ថៃ។  

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