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រ#យ%រណ៍បូកសរុបលទ/ផល%រ1រ23ំ ២០២២ 

 និងេលើកទិសេ<%រ1រ23ំ ២០២៣  

របស់មន@ីរអភិវឌFGន៍ជនបទេខតKLMយេរៀង 
                                                                  *************** 

េខតតសវ យេរៀង សថិតេនតំបន់វលរបមនៃផទដីសរុប  ២.៩៦៦,៤០គម២ ែចកេចញជ ៦រសុក 

២រកុង ៦៨ឃុ ំ១២សងក ត់  និង៦៩០ភូមិ របជពលរដឋសរុប៦៦៤.៨៤៩នក់ រសី៣៤២.៤០០នក់ 

េសមីនឹង១៥៧.៨៧៧រគួសរ។  របជជនភគេរចីនរបកបមុខរបរកសិកមមរបមណ៥៩%  ឧសសហកមម

និងេសវកមម៤០% និងមុខរបរសិបបកមមរបមណ១%។(របភព៖ រដឋបលេខតតសវ យេរៀង) 

I. សមិទ/ផលសេQមច#ន 

១. %រពQងឹងLVប័ន និងកLងសមតXYព 

១.១.ករងររដឋបល និងបុគគលិក 

- មរនតីសរុបចំនួន៥៥នក់រសី១៣នក់ មរនតីេទសិកសេនបរេទសចំនួន១នក់ មរនតីកិចចសនយ

ចំនួន៣នក់។បនទទួលលិខិតចូលចំនួន៣១៩ចបប់និងបនបញជូ នលិខិតេចញចំនួន៩៣៨ចបប់។  

១.២.ករងរបណដុ ះបណដ ល និងមជឈមណឌ ល 

- បនបណតុ ះបណត លជំនញរយៈេពលែវងរួមមន៖ ែផនកជួសជុលម៉សីុនកសិកមមខន តតូច 

ែផនកកត់េដរសេមលៀកបំពក់បុរស-នរ ី និងែផនកកំុពយូទ័ររដឋបល មនសិកខ កមចំនួន៣៨នក់ រសី

២០នក់ និងបនបណតុ ះបណត លជំនញរយៈេពលខលីរួមមន៖ជំនញេធវីជីកំបុ៉សតេគក ែថទម៉ំសីុន

កសិកមមខន តតូច និងជំនញែកៃចនរតសក់ចវ ចំនួន១៥វគគ មនសិកខ កមចូលរួមចំនួន៣២៥នក់ 

រសី៣១២៧នក់។ 

- បនចុះតមដន និងវយតៃមលសិកខ កមែដលបនបញច ប់វគគ ចំនួន១៣៣ភូមិ  េនកនុង  

រកុង/រសុក ទងំ៨ ទូទងំេខតត។ 

១.៣.ករងរែផនករ  

- បនចូលរមួសិកខ សល បណតុ ះបណត ល និងចូលរមួរបជំុ ពក់ព័នធេលីករងរកសងែផនករ 

ចំនួន៨េលីកេនកនុងេខតត េរកេខតត និងតមរបព័នធអនឡញ។ 

- បនបណតុ ះបណត លសតីពីករកសងែផនករដល់មរនតីចំនួន២វគគ។ 

- បនចុះរតួតពិនិតយ និងតមដនករអនុវតតថវកិកមមវធីិចំនួន៥០េលីក េនរកុង រសុក ទងំ៨។ 

- បនេធវីែផនករេឆលីយតបសមហរណកមមថន ក់ឃុ/ំសងក ត់ កសងែផនករយុទធសរសតអភិវឌឍន៍  

រយៈេពល៥ឆន (ំ២០២៣-២០២៧) និងកមមវធីិវនិិេយគ៣ឆន រំកិំល(២០២៣-២០២៥) សរមប់ 

អភិវឌឍន៍េខតត និងែផនករសកមមភពអនុវតតឆន ២ំ០២៣។ 
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១.៤.ករងរផគត់ផគង់ហរិញញវតថុ 
 

- បនចូលរមួសិកខ សល, បណតុ ះបណត ល និងរបជំុពក់ព័នធ េលីករងរកសងែផនករថវកិ 
ករងរលទធកមម ករងរសមិទធកមម ករងររគប់រគងហិរញញវតថុ និងកររគប់រគងរទពយសមបតតិរដឋ េន
កនុងេខតត េរកេខតត និងតមរបព័នធអនឡញចំនួន១៦េលីក។ 

- បនេរៀបចំឯកសរសំុធនចំណយ, េបីកសំេណីពិេរគះៃថល និងរបគល់ទទួលករផគត់ផគង់េរបង
ឥនទនៈឆមសទី១, ករផគត់ផគង់សមភ រករយិល័យ, ករផគត់ផគង់សមភ របរកិខ និងសងហ រមិ នឹងេរៀបចំ 
ឯកសរធនចំណយេរបងឥនទនៈឆមសទី២ ចំនួន៥េលីក។ 

- បនរបគល់ទទួលករងរជួសជុលផលូវជនបទ េដយរកលេបតុងឆអឹងែដក របែវង១.០០០ម េនឃុំ
សវ យរជំ រសុកសវ យរជំ ,ករងរផគត់ផគង់ េរបងឥនទនៈ ករែថទបំណត ញអគគិសនី រថយនត សមភ របរកិខ  និង
ករងរ ជួសជុលេរងដក់រថយនតទំហ៣ំ០០,៥ម២ និងជួសជុលសបខងកនុងមនទីរទំហ២ំ៥៣ម

២។ 
១.៥.ករងរអធិករកិចច និងសវនៈកមម   
- របតិភូរកសួងេសដឋកិចចនិងហិរញញវតថុ រកសួងទំនក់ទំនង រដឋសភ រពឹទធសភ និងអធិករកិចច 

អជញ ធរសវនកមមជតិ នយកដឋ នសវនកមមៃផទកនុង និងអគគ ធិកររកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ បនចុះេធវី
អធិករកិចច េលីករងររគប់រគងហិរញញវតថុ កររគប់រគងរទពយសមបតតិរដឋ និងកិចចសហរបតិបតតិករ
ករងររបស់េខតតសវ យេរៀង កនុងករយិបរេិចឆទ២០២០ និងឆន ពំក់ព័នធ និងេធវីអធិករកិចច េលីករងរ
រគប់រគងរដឋបល-ហរិញញវតថុ និងកររគប់រគងរទពយសមបតតិរដឋកនុងករយិបរេិចឆទ២០២១ និងឆន ពំក់ព័នធ 
េនមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតសវ យេរៀង ចំនួន៦េលីក។ 

១.៦.ករងរេយន៉ឌ័រ 
- បនចូលរមួេវទិកជតិ សតីពីរសតីកនុងភពជអនកដឹកន ំនិងអភិបលកិចចលអ េនសលេខតត និង

ចូលរមួកនុងកមមវធីិយុទធនករនរវីយ័េកមងេឆព ះេទភពជអនកដឹកន ំេនវទិយល័យសវ យេរៀង។ 
- ថន ក់ដឹកនមំនទីរ របធនករយិល័យ អនុរបធនករយិល័យ និងមរនតីរជករៃនមនទីរអភិវឌឍន៍ 

ជនបទេខតតទងំអស់ បនចូលរមួពិធីអបអរសទរទិវសិទធិនរអីនតរជតិេលីកទី១១១ ៨ មីន ឆន ២ំ០២២ 
និងផតល់វតថុអនុសសវរយីជូ៍ននរកីនុងមន ក់ៗទទួលបននូវ សំពត់ចំនួន១ និងថវកិ ចំនួន៥០.០០០៛ និង
សំេណះសំណល ជមួយមរនតីចូលនិវតតន៍ចំនួន២៣នក់ និងផតល់វតថុអនុសសវរយីជូ៍នកនុងមន ក់ៗ 
ទទួលបនកែនសងេពះេគចំនួន១ និងថវកិចំនួន១០០.០០០៛។ បនចុះសួរសុខទុកខមរនតីចូលនិវតតន៍ 
ែដលមនជំងឺ និងបនឧបតថមភថវកិចំនួន៩៥០.០០០៛ និងសមភ រេរបីរបស់មួយចំនួន។ 

- បនចុះសួរសុខទុកខមរនតីសរមលមតុភព និងបនឧបតថមភថវកិចំនួន៦៥០.០០០៛។ 
២.%រ1រអភិវឌFGន៍េហ[\រច]សម័̂ន/រូបវនK និងគម]គមន៍ 

- បនបញច ប់ែកលមអផលូវជនបទ ពីផលូវដីសេទជផលូវរកលរកួសរកហម និងខសច់ភនំ របែវង១៤.១៨៥ម 
េនរសុកសវ យរជំ រសុករមសែហក និងរសុករដួំល។ 

ជំពូក បរយិយ 
ចបប់ហរិញញវតថុ 
២០២១ 

ឥណទន 
បនចំណយ 

ឥណទន 
េនសល់ 

ភគរយ 
ចំណយ 

៦០ ករទិញ ១៧៧ ០០០ ០០០៛ ១៦៤ ៥២៩ ៣៥០៛ ១២ ៤៧០ ៦៥០៛ ៩៣% 

៦១ េសវកមម ១ ៤៩៨ ១០០ ០០០៛ ១ ៤៦៧ ២៧៣ ៦០០៛ ៣០ ៨២៦ ៤០០៛ ៩៧,៩% 

៦៣ ពនធនិងអករ ៣ ០០០ ០០០៛ ១ ៧៥០ ០០០៛ ១ ២៥០ ០០០៛ ៥៨,៣% 

៦៤ បនទុកបុគគលិក ១ ០១២ ០០០ ០០០៛ ៨២២ ១៩៧ ៥០០៛ ១៨៩ ៨០២ ៥០០៛ ៨១,២% 

សរុបរមួ៖ ២ ៦៨៧ ៣០០ ០០០៛ ២ ៤៥៥ ៧៥០ ៤៥០៛ ២៣៤ ៣៤៩ ៥៥០៛ ៩១,៣% 
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- បនបញច ប់សងសង់ផលូវជនបទ េដយេលីកដីស របែវង៨៥.០០០ម កនុងគេរមងសច់របក់
ពលកមម េនរសុកសវ យរជំ រសុករដួំល និងរសុករមសែហក។ 

- បនបញច ប់ែថទផំលូវជនបទជរបច ំ រកលរកួសរកហម និងខសច់ភនំ របែវង ១២២.០០០ម   
េនរសុករមសែហក រសុកសវ យរជំ និងរសុករដួំល។ 

- បនបញច ប់ែថទផំលូវជនបទជបនទ ន់ របែវង ២.០០០ម េនរសុកសវ យរជំ។ 
- បនបញច ប់ែថទផំលូវជនបទជលកខណៈខួប េដយរកលរកួសរកហម របែវង១៦.៤០០ម េន

រសុករមសែហក។  
- បនបញច ប់សងសង់ផលូវជនបទរកលេបតុងឆអឹងែដក របែវង ១.០0 0ម េនរសុកសវ យរជំ។ 
- បនបញច ប់ែថទផំលូវេកសូ៊ជរបច ំរកលេកសូ៊ពីរជន់របេភទ DBST របែវង៥៩.៦០០ម េន

រសុកសវ យរជំ  រសុកចរនទ  រសុករដួំល និងរសុកសវ យទប សេរមចបន១០០%។ 
- បនកំពុងសងសង់ផលូវជនបទ េដយរកលេកសូ៊ពីរជន់របេភទDBST របែវង ៨.៨០០ម េន 

រសុកសវ យរជំ រសុកចរនទ  និងរកុងបវតិ សេរមចបន ៦០%។ 
៣.%រ1រែកលមaលកbខណcៃន%ររស់េeរបស់សហគមន៍ជនបទ 
៣.១.ករងរផគត់ផគង់ទឹកជនបទ 
- បនសងសង់អណតូ ងសនប់អរហវេីដវ និងេធវីេតសតគុណភពទឹកចំនួន ២៩ អណតូ ង េនរសុក 

សវ យរជំ រដួំល និងរមសែហក។ 
- បនជួសជុលអណតូ ងសនប់អរហវេីដវចំនួន១១៨អណតូ ង េនរសុករដួំល រមសែហក និងសវ យរជំ។ 
- បនចុះរសង់ទិននន័យអណតូ ងទឹកខូចចំនួន១៥៨អណតូ ង េនរសុករដួំល និងរមសែហក។ 
- បនចុះេឆលីយតបសមហរណកមម សតីពីករអប់រអំនម័យៃនករេរបីរបស់ទឹកចំនួន២០វគគេន

រសុកសវ យរជំ និងរសុករមសែហក។ 
- បនចូលរមួសិកខ សល បណតុ ះបណត ល និងរបជំុពក់ព័នធេលីវស័ិយ ផគត់ផគង់ទឹកសអ ត កររស់

េនសអ ត និងអនម័យជនបទេនកនុងេខតត េរកេខតត និងតមរបព័នធអនឡញចំនួន១៧េលីក។ 
៣.២.ករងរែថទសុំខភពជនបទ 
- បនរបរពធពិធីរបកសេខតតទទួលសគ ល់ជផលូ វករេខតតសវ យេរៀង ជេខតតទី១ បនបញច ប់ 

ករបេនទ បង់ពសវលពសកល េរកមអធិបតីភព  ឯកឧតKមបណcិតសYhរFi អុ៊ក klបុ៊ន 
រដnមoនpីQកសួងអភិវឌFGន៍ជនបទ មនអនកចូលរួមសរុបចំនួន៩៥០នក់។ 

- បនផតល់សមភ របងគន់អនម័យេរគឿងេរកម ដល់រគួសររកីរកចំនួន៣៣០បងគន់ េនរសុក
សវ យរជំ រសុកសវ យទប និងរសុករមសែហក។ 

- បនផដល់សរអប់រ  ំ េទដល់ឃុំ/សងក ត់ទំង៨០ទូទំងេខតត េដីមបីេធវីយុទធនករចក់ផសយ
សរអប់ររំបជពលរដឋឲយរបតិបតតិអនម័យលអ និងផសពវផសយតមវទិយុចំុនួន១២ែខ។ 

- បនចុះផដល់សមភ រអនម័យមនធុងលងៃដចំនួន ៤.៣០០ធុង ,Poster A2 ចំនួន 
៤៣០សនលឹក , សបូ៊ដំុចំនួន៦៤.៤០០ដំុ និងសំឡីអនម័យរសដីចំនួន២១.៥០០កញច ប់ េនកនុង
តំបន់េសដឋកិចចពិេសសចំនួន ៨កែនលង េសមីនឹង១២២េរងចរក េដីមបីែចកជូនដល់កមមករកមមករនី
ែដលជជនងយរងេរគះ ។ 

- បនចុះពិនិតយតមដនករចក់ផសយសរអប់រអំនម័យ វធីិបងក រករពរ និងសរជំរុញករ
ចក់វ៉ក់សងំករពរជំងឺកូវដី១៩ ចំនួន២េលីក េន៨០ឃុំ/សងក ត់ កនុងរកុង រសុក ទងំ៨។ 
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- បនចុះេឆលីយតបសមហរណកមមសតីពីករអប់រ ំ លំេនឋន ករេរបីរបស់បងគន់ និងកររកី
រលដលៃនជំងឺេផសងៗចំនួន២៦វគគ។ 

- បនចូលរួមសិកខ សល វគគបណដុ ះបណដ ល និងចូលរួមរបជំុេនកនុងនិងេរកេខតត ពក់ព័នធ 
េលីករងរអនម័យជនបទ ករងរផគត់ផគង់ទឹកសអ ត និងសុខភពចំនួន៣៧៨េលីក។ 

៤.ពិពិធកមtសកមtYពេសដnកិចuជនបទ 
៤.១.ករងរអភិវឌឍន៍សហគមន៍ 
- បនបណតុ ះបណត ល ពរងឹងសមតថភពគណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ និងអនុគណៈកមម ធិករ 

ជំនញ សតីពីេគលករសរមបសរមួលសហគមន៍ចំនួន១៣វគគ េនរសុកសវ យរជំ និងរសុករដួំល។ 
- បនបណតុ ះបណត លគណៈកមមកររកុមផលិតកសិកមមសតីពីតួនទី ភរកិចច និងជំនញ សរមប 

សរមួល ចំនួន៣វគគ េនរសុករមសែហក និងរសុកសវ យរជំ។ 
៤.២.ករងរអភិវឌឍន៍េសដឋកិចចជនបទ 
- រកុមជួយខលួនឯងមនទឹករបក់សនសចំំនួន ១៥២.៥៦៣.៨០០៛ សមជិកខចីចំនួន២៧៩នក់ 

 រសី១៨០នក់ េសមីនឹង៤៨រកុម េនឃុរំមម និងឃុចំរនត ីរសុករមសែហក។ 
- មូលនិធិអភិវឌឍន៍ភូមិមនទឹករបក់សនសចំំនួន ១៨៣.៦៥២.២០០៛ សមជិកខចីចំនួន២៧៦នក់ 

រសី១៦៤នក់ េសមីនឹង៥១រកុម េនឃុៃំរជធំ សមបតតិមនជ័យ មុខដ រមម និងឃុចំរនតី រសុករមសែហក។ 

- មូលនិធិអភិវឌឍន៍ឃុំមនទឹករបក់សនសំចំនួន៣៣.៦៣៤.០០០៛  សមជិកខចីចំនួន៤០នក់ 
រសី២២នក់ េនឃុំរមម និងចរនតី រសុករមសែហក។ 

- បនចុះរតួតពិនិតយរបយករណ៍មូលនិធិអភិវឌឍន៍ភូមិ/ឃុ ំ និងរកុមជួយខលួនឯង ចំនួន៣៣េលីក
េនឃុចំរនតី មុខដ សមបតតមិនជ័យ ៃរជធំ និងឃុរំមម រសុករមសែហក។ 

- បនចុះេឆលីយតបសមហរណកមមសតីពីករពរងឹងសមតថភពគណៈកមមករមូលនិធិភូមិឃុ ំ និង

ផសពវផសយពីនិតិវធីិគរំទសហគមន៍សនសរំបក់ចំនួន៤វគគ េនឃុចំរនតី រមម មុខដ និងសមបតតិមនជ័យ 
រសុករមសែហក។ 

៤.៣.ករងរអភិវឌឍន៍ជនជតិភគតិច  
- បនចុះកំណត់អតតសញញ ណរកជនជតិភគ េនឃុសំវ យធំ និងឃុធំលក រសុកសវ យរជំ។ 

៥.សមិទ/ផលៃន%រអនុវតKន៍គេQwង និងកមtវិធីសហQបតិបតKិ%រ 
- បនបញច ប់សងសង់ផលូវជនបទ េដយរកលេកសូ៊ពីរជន់របេភទDBST របែវង៨គ.ម េនរសុក 

កំពង់េរទ̈ ជលទធផលសេរមចបន១០០% ជជំនួយឥតសំណងរបស់របេទសចិន(CHINA AID)។ 
- បនកំពុងសងសង់ផលូវជនបទរកលេកសូ៊ពីរជន់DBST  របែវង៥៧,២៣គ.ម េនរសុករដួំល 

កំពង់េរទ̈ និងសវ យរជំ សេរមចបន៨៥% គេរមងែកលមអផលូវជនបទជំហនទី៣ (RIPPIII ABD)។ 
II. បxyQបឈម  

- ខវះថវកិេដីមបេីឆលីយតបេទ និងែផនករសកមមភពជអទិភពរបស់ឃុ/ំសងក ត់។ 
- របជជនមួយចំនួនពំុទន់េធវីជមច ស់កនុងករេរបីរបស់នូវសកត នុពលៃនកមល ងំ និងធនធនេដីមប ី

េដះរសយរល់បញហ របស់ខលួនេដយខលួនឯង េពលគឺេនែតពឹងែផអកពីខងេរក។ 
- ករបែរមបរមួលអកសធតុេធវីឱយប៉ះពល់ដល់ករអភិវឌឍន៍ជនបទ។ 
- សថ នភពជំងឺកូវដី១៩បនេធវីឲយករអភិវឌឍេនមូលដឋ នមនសនទុះយតឺ។ 
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- រថយនតធុនធងន់ផទុកទំនិញេលីសទមងន់ និងេគយនតកង់ែដកចរចរេលីផលូវជនបទរកលរកួសរកហម 
ឬខសច់ភនំ បនបណត លឱយខូចផលូវេនរដូវវសស។ 
III. ទិសេ<%រ1រ23ំ ២០២៣ 

១.%រពQងឹងLVប័ន និងកLងសមតXYព 
- េបីកវគគបណតុ ះបណត លសតីពីករកសងែផនករដល់មរនតីចំនួន៣វគគ។ 
- េបីកវគគបណតុ ះបណត លជំនញដល់មរនតីតមករយិល័យចំនួន៣វគគ។ 
- េបីកវគគបណតុ ះបណត លជំនញរយៈេពលែវង(៤ែខ/វគគ)ចំនួន៣វគគ។ 
- េបីកវគគបណតុ ះបណត លជំនញរយៈេពលខលី(៥ៃថង/វគគ) ចំនួន១៥វគគ។ 
- ចុះផសពវផសយដល់មូលដឋ នសហគមន៍ នឹងជំរុញឱយរបជពលរដឋចូលេរៀនបនេរចីន។ 
- រតួតពិនិតយ និងតមដនករអនុវតតគេរមងថវកិកមមវធីិចំនួន៥០េលីក។ 
- ចុះតមដន និងវយតៃមលសិកខ កមែដលបនបញច ប់វគគរួចដល់មូលដឋ នសហគមន៍។ 

២.%រ1រអភិវឌFGន៍េហ[\រច]សម័̂ន/រូបវនK និងគម]គមន៍ 
- បនតែថទផំលូវជនបទជលកខណៈខួប រកលរកួសរកហម របែវង១៦.៤០០ម េដីមបបីញច ប់សុពល

ភពធនរយៈ៦ែខ។ 
- ចុះរសង់ទិននន័យផលូវជនបទ និងេធវីបចចុបបននភពផលូវជនបទេដីមបេីរៀបចំបញជ ីសរេពីភ័ណឌ ផលូវជនបទ។ 
-បនតសងសង់ផលូវជនបទពីផលូវដីសេទជផលូវរកលរកួសរកហម និងខសច់ភន។ំ 

 ៣.%រ1រែកលមaលកbខណcៃន%ររស់េeរបស់សហគមន៍ជនបទ 
- សងសង់អណតូ ងសនប់អរហវេីដវចំនួន២៩េនរសុកសវ យរជំ រមសែហក និងសវ យទប។  
- េធវីេតសតគុណភពទឹកចំនួន២៩ េនេនរសុកសវ យរជំ រមសែហក និងសវ យទប។  
- ចុះផសពវផសយករអប់រអំនម័យៃនករេរបីរបស់ទឹកចំនួន២០វគគ។ 
- េរៀបចំែផនករែចកបងគន់េរគឿងេរកមដល់រគួសររកីរកចំនួន៣៥០បងគន់ េនកនុង៨រកុង/រសុក 
- ចុះអប់រេំលីកកមពស់អនម័យជនបទចំនួន២៦វគគ េនរសុក/រកុងទងំ៨។ 
- របជំុរកុមករងរបេចចកេទស PWG/RWSSH របចរំតីមសចំនួន ៤េលីក េនឆន ២ំ០២៣ ។ 
- របជំុពិនិតយវឌឍនភព និងរកសនិរនដភព ODF រសុករកុងទងំ ៨ កនុងេខតតសវ យេរៀង ។ 
- របជំុពិនិតយវឌឍនភព និងរកសនិរនដភព ODF និងេធវីែផនករ ODP Plush ឃុសំងក ត់ ចំនួន ៨០

ឃុ ំសងក ត់ េនរសុក រកុងទងំ៨ ។ 
៤.ពិពិធកមtសកមtYពេសដnកិចuជនបទ 

- ចុះរតួតពិនិតយ និងរបជំុេបីកវគគមូលនិធិអភិវឌឍន៍ភូមិ រកុមជួយខលួនឯង និងមូលនិធិអភិវឌឍន៍ឃុ ំ
- ពរងឹងសមតថភពគណៈកមមករមូលនិធិអភិវឌឍន៍ ភូមិ ឃុំ និងផសពវផសយពីនិតិវធីិ គរំទ

សហគមន៍ចំនួន៤វគគ។ 
- បណតុ ះបណត លពរងឹងសមតថភព គ.អ.ភ ចំនួន១៣វគគ ទងំ០៨ រកុង រសុក។ 

៥.សមិទ/ិផលៃន%រអនុវតKន៍គេQwង និងកមtវិធីសហQបតិបតKិ%រ 
- បនតសងសង់ផលូវជនបទ េដយរកលេកសូ៊ពីរជន់DBST របែវង៥៧,២៣គ.ម េនរសុករដួំល 

រសុកកំពង់េរទ̈ និងរសុកសវ យរជំ គេរមងែកលមអផលូវជនបទជំហនទី៣ (RIPPIII ABD)។ 
 

 

 



ទំព័រទី:6  

IV-េសចកKីសន}ិ[\ន 
សកមមភពរគប់ែផនក ែដលបនេរតៀមបរមុងទុកជមុនតមែផនករេរគងទុក និងអនុវតតរបកប  

េដយសម រតីទទួលខុសរតូវ និងមនឆនទៈេដីមបេីឆលីយតបេទនឹងសកមមភពតរមូវករ របស់សហគមន៍ 
សមិទធិផលែដលសេរមចបនកនុងឆន ២ំ០២២េនះ គឺពិតជេធវីឱយករអភិវឌឍ េនកនុងមូលដឋ នមន 
សនទុះែរបរបួលយ៉ងឆប់រហ័សទងំែផនកេសដឋកិចច ែផនកសងគមកិចច និងជពិេសសជីវភពរស់េន របស់
របជពលរដឋ កន់ែតមនភពរបេសីរេឡងីជលំដប់ និងេយងីសងឃមឹថភពរកីរកេនតម សហគមន៍
នឹងរតូវបនកត់បនថយជបេណតី រៗ។ 

េសចកតីដូចបនេគរពជរមបជូនខងេលីសូម ឯកឧតKមបណcិតសYhរFiរដnមoនKី េមតត  
រជបេដយកតីអនុេរគះ។ 

សូម ឯកឧតKមបណcិតសYhរFiរដnមoនKី េមតត ទទួលនូវករេគរពដ៏ខពង់ខពស់បំផុតអំពីខញុ ំបទ។ 

                                              

                                                                                        Qប~នមន@ីរ 


