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រ#យ%រណ៍លទ*ផល%រ,រ-.ំ ២០២២  

និងេលើកទិសេ9%រ,រ-.ំ ២០២៣ របស់មន>ីរអភិវឌDEន៍ជនបទ េខតIJពះសីហនុ 

េសចកIីេផIើម   

មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតរពះសីហនុ ទទួលបនទុកសរមបសរមួលសកមមភព េរកមករដឹកន ំ
េដយផទ ល់របស់ ឯកឧតIមបណRិតសSTរDU អុ៊ក WXបុ៊ន រដឋមរនតីរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ តម

ែខសបេណត យ និង ឯកឧតIម គួច ចំេរ[ន អភិបលៃនគណៈអភិបលេខតតរពះសីហនុ តមែខសទទឹង 

រពមទងំសហករណ៍ជមួយបណត មនទីរពក់ព័នធននកនុងេខតត អងគករកនុង និងេរករដឋ ភិបល ែផនកឯក

ជន សបបុរសធម៌ និងសហគមន៍មូលដឋ ន េរកមករចងអុលែណនេំដយផទ ល់ពីគណៈអភិបលេខតត កនុង

េគលេដរមួចំែណកេលីកសទួយករមិតជីវភពរស់េនខងែផនកេសដឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ របស ់របជ
ពលរដឋេនកនុងេខតត ជពិេសសេនទីជនបទ េដីមបចូីលរមួកត់បនថយភពរកីរករបស់របជពលរដឋ កនុង
ករអភិវឌឍតមេគលេដជយុទឋសរសតរបស់រដឋ ភិបល និងរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ។ 

េខតតរពះសីហនុ សថិតេនែប៉កនិរតីៃនរបេទសកមពុជ មនចមង យរបមណ ២៣០គីឡូែម៉រត ពី

រជធនីភនំេពញ ែចកេចញជ០២រកុង ០៣រសុក មន០៦សងក ត់ និង២៣ឃុ ំមន១១១ភូមិ មនេឆនរ
សមុរទលតសនធឹងរបែវង១៧៥.៨១គីឡូែម៉រត មនេកះចំនួន៣០េកះ ថមដុះចំនួន០២ និងថមប៉របះទឹក 
ចំនួន០៥។ ៃផទដីសរុប ២.៦៥៨,៩០  គីឡូែម៉រតកេរ ៉  របជជន៥០.៥២២រគួសរ េសមីនឹងចំនួន
២២៩.៣៣២នក់)រសី១១៥.៥២១នក់(។ ដង់សីុេតរបជជន ៨៦.២៤នក់ កនុង០១គីឡូែម៉រតកេរ ៉ 
អរតកំេណីនរបជពលរដឋរបចឆំន ១ំ.៩៩ភគរយ។ 

I. សមិទ*ផលសេJមច#ន 

១.ករពរងឹងសថ ប័ន និងកសងសមតថភព 

១.១.ករងររដឋបល និងបុគគលិក 

 មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតរពះសីហនុ មនមរនតីរជករសរុបចំនួន២០រូប (រសតី០១រូប) 
ដឹកនេំដយរបធនមនទីរ០១រូប និងអនុរបធនមនទីរ០៣រូបជជំនួយករ របធនករយិល័យ ០៧រូប 
អនុរបធនករយិល័យ ០៧រូប (រសតី០១រូប) និងមរនតី០២រូប េដយែចកេចញជ១០ករយិល័យ   រមួ

មន៖ 

• ករយិល័យរដឋបល និងកិចចករទូេទ 
• ករយិល័យគណេនយយ និងហរិញញវតថុ 
• ករយិល័យែផនករ និងសថិតិ 

• ករយិល័យបណតុ ះបណត ល និងរសវរជវ  
• ករយិល័យអភិវឌឍន៍ជនជតិភគតិច 
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• ករយិល័យផគត់ផគង់ទឹកជនបទ 

• ករយិល័យែថទសុំខភពជនបទ 
• ករយិល័យអភិវឌឍន៍សហគមន៍ 
• ករយិល័យអភិវឌឍន៍េសដឋកិចចជនបទ 
• ករយិល័យផលូវជនបទ 

ករយិល័យបនបំេពញតួនទីយ៉ងសកមម កនុងករសរមបសរមួល រគប់រគងសកមមភព 

របស់មរនតីរជករ បញជ ីវតតមន ករេធវីលិខិតយុតតិក រគប់រគងឯកសរ លិខិតសន ម ករទទួល និងបញជូ ន
លិខិតរដឋបលេនកនុងរកបខណឌ េខតតេទរកសួង និងមនទីរអងគភពនន ែដលពក់ព័នធទន់េពលេវល 
ចត់ែចងេបសកកមមជូនមរនតីរជករ និងមនករទំនក់ទំនងលអ។  

- បនទទួលលិខិតចូលចំនួន ២៣៧ចបប់ កនុងេនះលិខិតចូលពីបណត នយកដឋ ន និង

រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ មនចំនួន៦៤ ចបប់ និងលិខិតចូលពីបណត រកសួង រដឋបលេខតត 
និងមនទីរ អងគភពនន មនចំនួន១៧៣ចបប់ 

- បនេធវីលិខិតេចញចំនួន ៣៧៣ចបប់ កនុងេនះលិខិតេចញេទបណត នយកដឋ ន និង
រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ ចំនួន២៥០ចបប់ និងលិខិតេចញេទបណត រកសួង រដឋបលេខតត

និងមនទីរ អងគភពនន ចំនួន១២៣ចបប់ 
- បនេរៀបចំកិចចរបជំុរបចែំខ និងផសពវផសយសតីពី ករពរងឹងកររគប់រគងករងរបុគគលិក 
ជូនដល់ថន ក់ដឹកន ំនិងមរនតីរជករ របស់មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតរពះសីហនុ 

- បនទទួលរបកសសតីពីករេផទរភរកិចច មរនតី០១រូប ពីរបធនករយិល័យគណេនយយ និង

ហរិញញវតថុ ៃនមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ រជធនីភនំេពញ មកបេរមីករងរជមរនត ីេនមនទីរអភិវឌឍ
ន៍ជនបទ េខតតរពះសីហនុ និងបនេធវីករេផទរេចញ មរនតី០១រូប ពីអនុរបធនករយិល័យ
គណេនយយ និងហរិញញ វតថុ ៃនមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ េខតតរពះសីហនុ េទបេរមីករងរជម
រនតី េននយកដឋ នផគត់ផគង់ និងហរិញញវតថុ ៃនរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ 

- បនេធវីរបយករណ៍សតីពី ករផល ស់បតូរសថ នភពរដឋបល និងសថ នភពរគួសររបស់មរនតី
រជករសីុវលិ  

- បនេធវីរបយករណ៍សតីពីបចចុបបននភព ៃនករេបីកផតល់េបៀវតសតមរបព័នធធនគរ របស់   
មរនតីរជករ  

- បនេធវីរបយករណ៍សតីពីសំេណី  សំណូមពរ   និងបញហ ទក់ទងនឹងករងររកសួងអភិវឌឍន៍ 

ជនបទ របស់របជពលរដឋេនមូលដឋ នេខតតរពះសីហនុ ជូនរកុមករងរចុះមូលដឋ នរកសួង 
អភិវឌឍន៍ជនបទ 

- បនផតល់តរមូវករែផនកររកបខ័ណឌ មរនតីរជករ និងមរនតីជប់កិចចសនយ សរមប់ឆន ២ំ០២៣ 

- បនផតល់បញជ ីរយនមមរនតីរជករ ចំនួន០៣រូប ែដលរតូវេសនីសំុេរគឿងឥសសរយិយស និង
េមដយករងរ សរមប់ឆន ២ំ០២២ 

- បនផតល់បញជ ីរយនមមរនតីរជករ ចំនួន០៣រូប ែដលរតូវដំេឡងីថន ក់ និងឋននតរស័កតិ 
សរមប់ឆន ២ំ០២៣ 
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- ថន ក់ដឹកន ំ និងមរនតីរជកររបស់មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ េខតតរពះសីហនុ បនចូលរមួបរចិច កថវកិ 

កនុងយុទធនករេបសសមអ តមីន និងកមពុជគម នមីនេនឆន ២ំ០២៥ តបតមករអំពវនវ
របស់ សេមតចអគគមហេសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដឋមរនតីៃនរពះរជណចរក

កមពុជ បនចំនួន ១,៣០០,០០០ េរៀល 
- ថន ក់ដឹកន ំនិងមរនតីរជកររបស់មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ េខតតរពះសីហនុ ចំនួន ០៥រូប បន

សម័រគចិតតចូលរមួបរចិច កឈម តមករអំពវនវរបស់រដឋបលេខតតរពះសីហនុ េនមជឈមណឌ ល 
មងគលេសដឋ ច័នទ រកុងរពះសីហនុ 

- ថន ក់ដឹកនមំនទីរបនចូលរមួរបជំុជមួយគណៈអភិបលេខតត និងអងគភពេផសងៗបនចំនួន 
១៣០ េលីក។ 

១.២.ករងរបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ និងអប់រផំសពវផសយ ដល់មរនតីរជករ 
- ថន ក់ដឹកន ំ និងមរនតីរជករបនចូលរមួវគគបណតុ ះបណត ល បនចំនួន ១២េលីក អនកចូល
រមួចំនួន៣០នក់ (រសី០១នក់) 

- ថន ក់ដឹកន ំនិងមរនតីរជករបនចូលរមួសិកខ សល បនចំនួន ១៤េលីក អនកចូលរមួចំនួន
៤៣នក់ (រសី០៣នក់)។ 

១ .៣.ករ ងរែផនករ 
- បនេធវីរបយករណ៍បូកសរុបលទធផលករងររបស់មនទីរ ជរបចែំខ រតីមស ឆមស ៩
ែខ និងរបចឆំន ២ំ០២២ ជូនរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ និងរដឋបលេខតតរពះសីហនុ 

- បនចូលរមួសិកខ សលសមហរណកមម កមមវធីិវនិិេយគបីឆន រំកិំល )២០២២-២០២៤( 

របស់រដឋបលរកុង រសុក ឃុ ំសងក ត់ េនតមបណត រកុង រសុក កនុងេខតតរពះសីហនុ 
- បនេធវីែផនករករងររបស់មនទីរសរមប់ឆន  ំ២០២៣ ជូនេទរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ 

- បនចូលរមួរបជំុេរៀបចំែកសរមួល េសចកតីរពងកមមវធីិវនិិេយគបីឆន រំកិំល (២០២៤-២០២២) 
របស់រដឋបលេខតត 

- បនចូលរមួរបជំុផសពវផសយសតីពីករេរៀបចំ និងករកសងកមមវធីិបីឆន រំកិំល (២០២៣-

០២៥២ ) របស់រដឋបលេខតតរពះសីហនុ )១ជំហនទី ) 
- បនេធវីែផនករករងរ៣ឆន រំកិំល )២០ ២៣ -២០២ ៥ ( ជូនេទគណៈអភិបល និងរកុម
របឹកសេខតត 

- បនចូលរមួរបជំុពិភកស ពិនិតយ និងែកសរមួលេសចកតីែណន ំសតីពីករេរៀបចំ និងកសង

កមមវធីិវនិិេយគ៣ឆន រំកិំល (២០២៣ -២០២៥ ) របស់រដឋបលេខតតរពះសីហនុ 

- បនចូលរមួសិកខ សលសតីពី ករេរៀបចំែផនករយុទធសរសតថវកិ ឆន ២ំ០២៣-២០២៥ និង

ថវកិសមិទធកមម ឆន ២ំ០២៣ របស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ េនសណឋ គេឆនរសុខ េខតតរពះ

សីហនុ 
- បនចូលរមួសិកខ សលសដីពី ករេរៀបចំែផនករយុទធសរសតថវកិ ឆន ២ំ០២៣-២០២៥ 

និងគេរមងថវកិ ឆន ២ំ០២៣ េលីវស័ិយផគត់ផគង់ទឹកសអ ត និងអនម័យជនបទ  េនេខតត

េសៀមរប 
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- បនចូលរមួកិចចរបជំុសតីពី ករងរអភិរកស និងករអភិវឌឍន៍ជនជតិេដីមភគតិច របចំ

ឆមសទី១ ឆន ២ំ០២២ េនទីសតីកររកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ 
- បនចូលរមួកិចចរបជំុពិេរគះេយបល់សតីពី ករេរៀបចំែផនករយុទធសរសតថវកិឆន ២ំ០២៣- 
២០២៥ និងថវកិព័ត៌មនសមិទធកមមឆន ២ំ០២៣ េលីវស័ិយផគត់ផគង់ទឹកសអ ត និងអនម័យ 
ជនបទ តមរយៈរបព័នធអនឡញ Zoom។ 

១.៤.ករងរគណេនយយ និងហរិញញវតថុ 
- បនេរៀបចំឯកសរេបីករបក់េបៀវតសរបចែំខ របក់ឧបតថមភកនុងឱកសពិធីបុណយចូលឆន ថំមី
របៃពណីជតិ  របក់ឧបតថមភកនុងឱកសពិធីបុណយភជុ ំបិណឌ  និងរបក់េបសកកមមជូនមរនតីរជ
ករទន់េពលេវល 

- បនេរៀបចំេសៀវេភសលប័រតតមដនករេរបីរបស់ឥណទន ឆន ២ំ០២២ 

- បនេរៀបចំឯកសរេបីក និងទូទត់រជជេទយយបុេររបទនចំនួន ០៤ជំុ  ឆន ២ំ០២២ 

- បនេរៀបចំបញជ ីសរេពីភ័ណឌ េសៀវេភេគល ឆន ២ំ០២២ 
- បនេរៀបចំឯកសរអនុវតតកិចចលទធកមមចំនួន ០៩ គេរមង រមួមន េរបងឥនធនៈ និងេរបង 
រអិំល, សមភ រៈករយិល័យ, ជួសជុលអគរ និងេធវីរបងមនទីរ, ជួសជុលផលូវរបែវង ២.៨៩០ 
ែម៉រត ទទឹង៤ែម៉រត, សមភ រៈផគត់ផគង់សរមប់ែថទអំគរ, េសបៀងសរមប់រដឋបល, ពូជ និង 

កូនរុកខជតិ, សមភ រៈនិងបរកិខ បេចចកេទសមិនែមនព័ត៌មនវទិយ, េសហុ៊យទទួលេភញៀវជតិ     
ែដលកនុងេនះករអនុវតតនីតិវធីិសទង់តៃមល ០៥គេរមង ពិេរគះៃថលចំនួន០៣គេរមង និងករ
អនុវតតនីតិវធីិេដញៃថលេដយរបកួតរបែជងជសធរណៈចំនួន០១គេរមង 

- បនេរៀបចំអណតតិទូទត់ករេរបីរបស់អគគីសនី និងករេរបីរបស់អីុនធឺេណតេរៀងរល់ែខ 

- បនេធវីករទំនក់ទំនងករងរជមួយរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ និងធនគរជតិ េដីមបេីបីក
ថវកិករងរែថទផំលូវ ករងរសងសង់អណតូ ងសនប់អរហវេីដវ និងករងរផគត់ផគង់សមភ រៈ
សងសង់បងគន់អនម័យ បនចំនួន១៣េលីក។ 

១.៥.ករងរសវនកមម និងអធិករកិចច 
- បនចូលរមួកិចចរបជំុេបីកករេធវីសវនកមមសរមប់ករយិបរេិចឆទ២០២១និងឆន ពំក់ព័នធតម 
របព័នធ Online Zoom។ 

- រកុមករងរសវនកមមរកសួងេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ បនចុះេធវីអធិករកិចចហរិញញវតថុ េលីករ 
រគប់រគង ករអនុវតតចំណូល-ចំណយថវកិរដឋ កររគប់រគងរទពយសមបតតិរដឋ កនុងករយិ 
បរេិចឆទ២០២១ និងឆន ពំក់ព័នធ រតួតពិនិតយសេឡងីវញិនូវបណត វធិនកររបស់គណៈ
របតិភូអធិករកិចចហរិញញវតថុ ែដលបនេលីកេឡងីកនុងកររតួតពិនិតយករយិបរេិចឆទ២០២០ 

- រកុមករងរអជញ ធរសវនកមមជតិ បនចុះេធវីសវនកមមេលីកររគប់រគងហរិញញវតថុ ករអនុ 
េលមតមបទបញញតតិកររគប់រគងរទពយសមបតតិរដឋ និងកិចចរបតិបតតិករករងរ សរមប់
ករយិបរេិចឆទ២០២១ និងឆន ពំក់ព័នធ  

- រកុមករងររកសួងេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ បនចុះេធវកីររតួតពិនិតយកិចចលទធកមមតមេរកយ 
ែដលបនអនុវតតរចួ និងសថិតេរកមសិទធិសេរមចេលីករបិរេិចឆទ២០២១ 

- រកុមករងរនយកដឋ នសវនកមមៃផទកនុង រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ បនចុះេធវីសវនកមមេលី 
របព័នធរគប់រគងៃផទកនុង និងថវកិកមមវធីិ ឆន ២ំ០២១-២០២២ 
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- រកុមករងរអគគ ធិករដឋ នរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ បនចុះេធវីអធិករកិចចរគប់រគងរដឋបល 
ហរិញញវតតុ និងកររគប់រគងរទពយសមបតតិរដឋកលបរេិចឆទ ឆន ២ំ០២១ 

- រកុមករងររកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដឋសភ-រពឹទធសភ និងអធិករកិចច បនចុះេធវីអធិ- 
ករកិចចេលីករអនុវតតតួនទី ភរកិចច កររគប់រគងផតល់េសវសធរណៈ និងករអនុវតតកិចច
លទធកមមសធរណៈ កនុងករយិបរេិចឆទឆន ២ំ០២១ និងបណត ឆន ពំក់ព័នធ។ 

១.៦.ករងរេយនឌ័រ 
- ថន ក់ដឹកន ំនិងមរនតីរជកររបស់មនទីរ បនចូលរមួសិកខ សលសតីពីករផសពវផសយទសសនៈ 
េយនឌ័រកនុងវស័ិយអភិវឌឍន៍ជនបទ េនសលរបជំុមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ េខតតរពះសីហនុ 
េរកមអធិបតីភព េលកជំទវ ម៉ត់ ម៉រ៉ រដឋេលខធិករ និងជរបធនរកុមករងរ     េយ
នឌ័រ រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ 

- ថន ក់ដឹកនមំនទីរ បនផតល់ជវតថុអនុសសវរយីេ៍លីកទឹកចិតត ជូនដល់អនុរបធនករយិល័យ
០១រូប ជរសត ី កនុងឱកសទិវអនតរជតិនរ ី ខួបទី១១១ ឆន ២ំ០២២ េរកមរបធនបទ 
សមភពេយនឌ័រ ៃថងេនះ េដីមបចីីរភពនេពលអនគត 

- អនុរបធនមនទីរ០១រូប បនចូលរមួរបជំុជេរៀងរល់ែខជមួយគណៈកមម ធិករពិេរគះេយ 
បល់កិចចកររសតី និងកុមរេខតត (គ.ក.ស.ក) េនសលេខតតរពះសីហនុ 

- អនុរបធនករយិល័យ ០១រូប  បនចូលរមួរបជំុជេរៀងរល់ែខ ជមួយគណៈកមម ធិករ
ពិេរគះេយបល់កិចចកររសតី និងកុមររកុង (គ.ក.ស.ក រកុង)េនសលរកុងរពះសីហនុ។ 

១.៧.ករងរជនពិករ 
- បនផតល់សថិតិមរនតីរជករមនពិករភព ចំនួន០៤រូប ែដលកំពុងបេរមីករងរេនមនទីរ 
អភិវឌឍន៍ជនបទេខតត ជូនរកុមករងរសកមមភពជនពិកររកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ។ 

១.៨.ករងរេអដស៍ 
- បនចូលរមួជំុផសពវផសយសដីពី លទធផលករអេងកតអរតេរបវ៉ឡង់េមេរគេអដស៍ ជំងឺេអដស៍ 
ជំងឺកមេរគ ឆន ២ំ០២២ និងសថ នភពេមេរគេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ សរមប់រតីមសទី៣ ឆន ំ
២០២២ េនមនទីរសុខភិបលេខតតរពះសីហនុ។ 

១.៩.ករងរែកទរមង់ហរិញញវតថុសធរណៈ 
- បនចូលរមួសិកខ សលសតីពី េគលករណ៍ែណន ំសតីពីករេរៀបចំថវកិព័ត ៌មនសមិទធកមម
របស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ តមរបព័នធអនឡញ zoom 

- បនចូលរមួកិចចរបជំុផសពវផសយសរចរែណន ំេលខ០១៣ សហវ សតីពីករអនុវតតចបប់សដី
ពីហរិញញវតថុ សរមប់កររគប់រគង ឆន ២ំ០២២ និងជំរុញករេរៀបចំរបយករណ៍អនុវតតថវកិ 
ឆន ២ំ០២១ ដល់អងគភពថវកិមនទីរជំនញ េនសលរបជំុមនទីរេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ េខតត
រពះសីហនុ 

- បនចូលរមួវគគបណតុ ះបណដ លេគលករណ៍ែណន ំ សតីពីករេរៀបចំថវកិសមិទធកមម ឆន ំ
២០២២ តមរបព័នធ Online Zoom 

- បនចូលរមួវគគបណតុ ះបណដ លសតីពី នីតិវធីិរគប់រគងរទពយសមបតតិរដឋ និងចំណូលមិនែមន
សរេពីពនធ តមរបព័នធ Online Zoom 

- បនចូលរមួសិកខ សលសតីពី ករេរៀបចំែផនករយុទធសរសតថវកិ ឆន ២ំ០២៣-២០២៥ និង
ថវកិសមិទធកមម ឆន ២ំ០២៣ របស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ េនសណឋ គេឆនរសុខ េខតតរពះ
សីហនុ 
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- បនចូលរមួសិកខ សលសដីពី ករេរៀបចំែផនករយុទធសរសតថវកិ ឆន ២ំ០២៣-២០២៥ 

និងគេរមងថវកិឆន ២ំ០២៣ េលីវស័ិយផគត់ផគង់ទឹកសអ ត និងអនម័យជនបទ េនេខតត 
េសៀមរប។ 

២.ករងរអភិវឌឍន៍េហដឋ រចនសមព័នធរូបវនត និងគមនគមន៍  
២.១.ករងរេរៀបចំបញជ ីសរេពីភ័ណឌ  និងទិននន័យផលូវជនបទ 
- បនេធវីបចចុបបននភពកររគប់រគងផលូវជនបទ តមរបព័នធព័ត៌មនវទិយ កនុងេខតតរពះសីហនុ 
បនចំនួន ២០២ែខស របែវងសរុប ៣៨១.៥០៣ែម៉រត កនុងេនះរមួមន៖ 

ករមលេបតុង   របែវង ៤៥.៦៧៧ ែម៉រត 
ករមលេកសូ៊ ១ជន់  របែវង ១២.៥០០ ែម៉រត 
ករមលេកសូ៊ ២ជន់  របែវង ៣២.០០០ ែម៉រត 
រកួសរកហម   របែវង ១០៨.៤១៤ ែម៉រត 
លបយថមភន ំ   របែវង ១៧០.៩៣២ ែម៉រត 
ដីស    របែវង ១២.៩៨០ ែម៉រត 
លូ    ចំនួន ៦៨៥  កែនលង 
សព ន    ចំនួន ៤៣  កែនលង។ 

២.២.ករងរដេំដីមេឈ ី
- បនដកូំនេឈចំីនួន២០០េដីម េលីែខសផលូវជនបទ សថិតកនុងឃុសំមគគ ីរសុកៃរពនប់។ 

២.៣.ករងរែថទ ំជួសជុលផលូវជនបទ និងសំណង់សិលបករយ 
- បនែថទផំលូវជលកខណៈខួបចំនួន ០១ែខស របែវងសរុប ១១.៥០០ែម៉រត សថិតកនុងឃុ ំ     
សមគគ ីរសុកៃរពនប់ 

- បនែថទផំលូវជលកខណៈរបចចំំនួន ១៥ែខស របែវងសរុប ៦៦.៣០០ែម៉រត សថិតកនុងឃុអូំរ
បក់រេទះ ចំករហលួង សទឹងឆយ កំពង់សីល ៃនរសុកកំពង់សីល ឃុទឹំកលអក់ អូរេរជ សំរុង 

បឹងតរពហម ទួលទទឹង អណតូ ងថម េជីងេគ ៃនរសុកៃរពនប់ និងឃុទំំនប់រលក រសុកសទឹង
ហវ 

- បនជួសជុលបនទ ន់ផលូវ ០៣ែខស របែវង ៥.០០០ែម៉រត  សថិតកនុងឃុអូំរបក់រេទះ រសុកំពង់
សីល និងឃុអំណតូ ងថម រសុកៃរពនប់  

- បនជួសជុលផលូវេដយអនុវតតកិចចលទធកមមចំនួន០១ែខស របែវង ២.៨៩០ែម៉រត សថិតេនឃុ ំ
សទឹងឆយ រសុកកំពង់សីល។ 

៣.ករងរែកលមអលកខខណឌ ៃនកររស់េនរបស់សហគមន៍ជនបទ 
៣.១.ករងរសងសង់អណតូ ងទឹកធន់នឹងករែរបរបួលអកសធតុ 
- បនសងសង់អណតូ ងសនប់ Afridev ចំនួន ១៦អណដូ ង ែដលមនទីតងំសថិតកនុងរសុក   
រសុកកំពង់សីល។  

៣.២.ករងរសងសង់បងគន់អនម័យជនបទ 
- បនផតល់សមភ រៈសរមប់សងសង់បងគន់អនម័យ ដល់របជពលរដឋរកីរក ចំនួន៥០ បងគន់ 
សថិតេនកនុងឃុអូំរេរជ រសុកៃរពនប់។ 

៣.៣.ករងរេលីកកមពស់ករផល ស់បតូរទមល ប់ ឲយមនកររស់េនសអ ត និងមនអនម័យេនជនបទ 
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- បនេរៀបចំពិធីមិទទិញអបអរសទរ ទិវជតិេលីកកមពស់អនម័យជនបទ េលីកទី១៣ េន
ៃថងទី២៤ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២២ េនកនុងទីធល សលបឋម-អនុវទិយល័យ ឃុអំណតូ ងថម រសុក
ៃរពនប់ ែដលមនអនកចូលរមួចំនួន៤០១នក់ (រសី២០១នក់) 

- បនចុះែណន ំ និងជំរុញដល់រគួសរែដលទទួលបនសមភ រៈ សរមប់សងសង់បងគន់អនម័យ 
កនុងែផនករឆន ២ំ០២២ េអយសងសង់បនរគប់រគួសរ និងរបកបេដយបេចចកេទស 

- បនចុះេបីកវគគផសពវផសយេគលករណ៍ែណនកំមមវធីិសហគមន៍ដឹកនអំនុវតតអនម័យនិង 
ករេលីកកមពស់អនម័យជនបទ ចំនួន០៤វគគ ែដលេធវីេឡងីេនឃុទឹំកថល  ឃុេំជីងេគ ឃុំ
ទួលទទឹង និងឃុអំណតូ ងថម រសុកៃរពនប់ មនអនកចូលរមួសរុប ១៩៥នក់ (រសី១៨៨
នក់) 

- បនេរៀបចំកិចចរបជំុរកុមករងរបេចចកេទស សតីពីវស័ិយផគត់ផគង់ទឹកសអ ត និងអនម័យជនបទ 
េដយមនសមសភពរកុមករងរ និងេលខធិករដឋ នចូលរមួចំនួន១៩នក់ (រសី០៤នក់)   
អវតតមន០១នក់ (រកុងេកះរ ៉ុង) េរកមអធិបតីភព េលក ឡុង ឌីម៉ង់ អភិបលរងេខតត
រពះសីហនុ និងជរបធន PWG េខតត េនសលរបជំុអគររដឋបលេខតតបេណត ះអសនន 

- បនចូលរមួេវទិកែចករែំលកចំេណះដឹង និងបទពិេសធន៍េរកមរបធនបទ អនម័យកនុង
តំបន់របឈម េរៀបចំេដយអងគករ waterAid េនសណឋ គរកបូំឌីយ៉ណ រជធនីភនំេពញ 

- បនចូលរមួកិចចរបជំុថន ក់េរកមជតិ េដីមបពីេនលឿនករបញឈប់ករបេនទ បង់ ពសវលពស
កល េនកមពុជ េរកមអធិបតីភព ឯកឧតតមបណឌិ ត រជុន េថរ៉វ៉ត រដឋេលខធិករ និងជ
តំណងដ៏ខពង់ខពស់ ឯកឧតតមបណឌិ តសភចរយ អុ៊ក រ៉បុ៊ន រដឋមរនតីរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ 
េនសណឋ គរេឆនរសុខ រកុងរពះសីហនុ 

- បនសហករជមួយរកុមករងរនយកដឋ នែថទសុំខភពជនបទចុះេបីកកមមវធីិរបជំុផសពវ 
ផសយេគលករណ៍ែណនជំតិសតីពី សហគមន៍ដឹកនអំនុវតតអនម័យ ដល់រកុមរបឹកសឃុ ំ 
េមភូមិ អនុភូមិ សមជិកភូមិទងំ៥ ៃនឃុអូំរេរជ ែដលេធវីេឡងីេនសលឃុអូំរេរជ រសុកៃរព
នប់ 

- បនចូលរមួសិកខ សលសដពីី ករេរៀបចំែផនករយុទធសរសតថវកិ ឆន ២ំ០២៣-២០២៥ 
និងគេរមងថវកិឆន ២ំ០២៣ េលីវស័ិយផគត់ផគង់ទឹកសអ ត និងអនម័យជនបទ េនេខតត 
េសៀមរប 

- បនរបជំុពិភកសករងរជមួយអងគករ Plan International អំពីវធីិសរសត ជរមុញឲយ
សថ នភពអនម័យ េនកនុងេខតតរពះសីហនុ ឈនេទដល់ករឈប់បេនទ បង់ពសវល
ពសកល េដីមបចុីះេផទៀងផទ ត់ កំណត់ជឃុ ំរសុក េខតតទទួលបន ODF 

- បនរបជំុពិភកស និងសរមបសរមួលជមួយអជញ ធរឃុ ំនិងអងគករ CBN Cambodia េលី
សកមមភពករងរទឹកសអ ត និងអនម័យ េនកនុងឃុកំំពង់សីល រសុកកំពង់សីល 

- បនេធវីសំេណីអេញជ ីញមរនតីជំនញរបស់នយកដឋ នែថទសុំខភពជនបទនិងអងគករែផលន 
េដីមបចូីលរមួេរៀបចំនីតិវធីិ និងេផទៀងផទ ត់ ឃុ-ំសងក ត់មួយចំនួនកនុងេខតតរពះសីហនុ ជឃុ-ំ
សងក ត់ បញឈប់ករបេនទ របង់ពសវលពសកល (ODF) 

- បនទទួលជួបពិេរគះេយបល់ ជមួយរកុមករងររកសួងសុខភិបល េលីករងររបមូល
ទិននន័យសតីពីករសទង់មតិ ករវភិគ និងវយតៃមលជសកលេលីអនម័យ និងទឹកបរេិភគ 
(GLAAS Survey) េនមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតត 

- បនចូលរមួពិធីសេមភ ធដក់េអយេរបីរបស់ ជផលូវករបងគន់អនម័យ ចំនួន១២១បងគន់        អ
ណតូ ងសនប់ ១៥អណតូ ង និងធុងចេរមះ ២២៥ធុង េរកមជំនួយឧបតថមភគរំទេដយគេរមង អ
ណតូ ងទឹកសអ ត និងអនម័យ របស់អងគករសីុបី៊អិន កមពុជ េនភូមិទងំ០៤ ៃនឃុកំំពង់
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សីល រសុកកំពង់សីល េរកមអធិបតីភព េលក ឡុង ឌីម៉ង់ អភិបលរង ៃនគណៈ
អភិបលេខតតរពះសីហនុ និងជរបធនPWGេខតត 

- បនចូលរមួកិចចរបជំុរកុមករងរពិេសស លុបបំបត់ជំងឺរគុនចញ់ថន ក់េខតត សរមប់រតី
មសទី៣ ែដលេផត តសំខន់េលីសមិទធផលសកមមភព បញហ របឈម និងដំេណះរសយ
របស់កមមវធីិរគុនចញ់ េខតតរពះសីហនុ កនុងេគលបំណងរមួគន លុបបំបត់ឲយអស់នូវជំងឺ
រគុនចញ់ រសបតមយុទធសរសតរបស់រជរដឋ ភិបលឆន ២ំ០២៥ ជំងឺរគុនចញ់រតូវបន
លុបបំបត់បនទងំរសុង េរកមអធិបតីភព េលក ឡុង ឌីម៉ង់ អភិបលរងេខតតរពះសីហ
នុ េនសលរបជំុមនទីរសុខភិបលេខតតរពះសីហនុ។ 

៣.៤.ករងរអប់រជំំងឺឆលង និងសុខភពផលូវេភទ 
- បនចុះផសពវផសយអំពីវធីិកត់បនថយហនិភ័យពីករឆលង ជំងឺកូវដី-១៩ និងករេលីកកមពស់ 
សុខភពអនម័យ េនកនុងភូមិទងំ២១ កនុងឃុទឹំកថល  ឃុេំជីងេគ ឃុអំណតូ ងថម និងឃុទួំល
ទទឹង រសុកៃរពនប់។ 

៤.ពិពិធកមមសកមមភពេសដឋកិចចជនបទ 
៤.១.ករងរេលីកកមពស់កំេណីនេសដឋកិចចរគួសរេនជនបទ 
- អងគភពអនុវតតន៍គេរមងឥណទន ៃនមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតរពះសីហនុ មនថវកិ 
ចំនួន ២៣,១៥៦,៣០០ េរៀល សរមប់ផតល់ឥណទនជនបទ ជូនរបជពលរដឋចំនួន ០១
រកុម ជរសតី ែដលមនសមជិក៥នក់ េនឃុអូំរេរជ រសុកៃរពនប់ 

- បនចូលរមួកិចចរបជំុបូកសរុបលទធផលករងរគេរមងឥណទន រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ 
របចឆំន ២ំ០២១ និងទិសេដករងរឆន ២ំ០២២ េនមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ េខតតសទឹងែរតង 

- បនចូលរមួកិចចរបជំុបូកសរុបលទធផលករងរឥណទន របចឆំមសទី១ និងទិសេដករងរ 
បនត ឆន ២ំ០២២ េនទីសតីកររកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ រជធនីភនំេពញ 

- បនចូលរមួវគគបណតុ ះបណត លសតីពី កររគប់រគងឥណទនជនបទ េនេខតតេសៀមរប។ 
៤.២.ករងរអភិវឌឍន៍សហគមន៍ 
- បនចុះេធវីបចចុបបននភពគណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ (គ.អ.ភ) បនចំនួន២៧ភូមិ កនុងឃុំ
ទងំ០៨ ៃនរសុកសទឹងហវ និងរសុកកំពង់សីល មនសមជិកសរុប២២១ នក់ រសី៥៤
នក់ បនេធវីករផល ស់បតូរសមជិកសរុប ១០០នក់ រសី២៩នក់។ 

៤.៣.ករងរអភិវឌឍន៍ និងអភិរកសជនជតិេដីមភគតិច 
- បចចុបបននេខតតរពះសីហនុ មនរកុមជនជតិេដីមភគតិចសអូច កំពុងរស់េនភូមិសំរុងេលី ឃុំ
សំរុង រសុកៃរពនប់ ែដលរតូវបនរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ យល់រពមទទួលសគ ល់អតតសញញ ណ 
តមលិខិតេលខ ០៤៥២/២២ ក.អ.ជ ចុះៃថងទី១៨ ែខមីន ឆន ២ំ០២២ មនចំនួន៤១
រគួសរ សមជិកសរុប១៣៤នក់ (រសី៧០នក់) 

- បនចូលរមួកិចចរបជំុសតីពី ករងរអភិរកស និងករអភិវឌឍន៍ជនជតិេដីមភគតិច របចំ
ឆមសទី១ ឆន ២ំ០២២ េនទីសតីកររកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ 

- បនចូលរមួទិវអនតរជតិជនជតិេដីមភគតិចពិភពេលកេលីកទី២៨ និងេលីកទី១៨ េន 
កមពុជ េរកមអធិបតីភព ឯកឧតតមបណឌិ ត សួស គង់ រដឋេលខធិកររបចកំរ តំណងដ៏
ខពង់ខពស់ ឯកឧតតមបណឌិ តសភចរយ អុ៊ក រ៉បុ៊ន រដឋមរនតីរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ េនសល    
មេហរសប េខតតរកេចះ 

- បនចូលរមួកិចចរបជំុសតីពី ែផនករសកមមភពករងរអភិវឌឍន៍ជនជតិេដីមភគតិច េរកម 
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អធិបតីភព ឯកឧតតម សួន េសររីដឋ   រដឋេលខធិករ េនទីសតីកររកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ 
- បនចូលរមួសិកខ សលតរមង់ទិសសតីពី នីតិវធីិៃនករវយតៃមលកំណត់អតតសញញ ណរកុម
ជនជតិេដីមភគតិច និងបូកសរុបលទធផលករងរជមួយអងគករៃដគូអភិវឌឍន៍ េរកម
អធិបតីភព ឯកឧតតម សួន េសររីដឋ  រដឋេលខធិករ េនទីសតីកររកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ។ 

II. ប_`Jបឈម 
- ករអភិវឌឍកនុងមូលដឋ នមនេរចីន ែតថវកិគរំទមិនទន់េឆលីយតបនិងតរមូវករ 
- បរមិណមរនតីរជករមនករមិតតិច មិនទន់េឆលីយតបបនេទនឹងទំហកំរងរជក់ែសតង 
ដូចជករយិល័យខលះមនែតមរនតីបេងគ លែតមន ក់គត់ 

- សមតថភពករងរជំនញបេចចកេទស របស់មរនតីរជករេនមនករមិត រឯីសមតថភពកនុង
ករសរមបសរមួលជមួយសហគមន៍ និងអជញ ធរមូលដឋ ន មនេពលខលះពំុទន់បនលអ
របេសីរ 

- ខវះមេធយបយេធវីដំេណីរ ដឹកសមភ រៈ (រថយនត) សរមប់ចុះបំេពញករងរ 
- ពំុមនករគរំទពីអងគករជតិ និងអនតរជតិេឡយី េហតុេនះកមមវធីិអភិវឌឍន៍នន ពិេសស
ែផនកេហដឋ រចនសមព័នធជនបទេនមូលដឋ នពឹងែផអកទងំរសុងេលីថវកិរបស់រជរដឋ ភិបល 
និងរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ 

- បរមិណមេធយបយដឹកជញជូ នេលីផលូវជនបទកន់ែតមនកំេណីន និងជតំបន់ជប់មត់ ស
មុរទសមបូរេដយេភលៀងេជគជ ំ និងជំនន់ទឹកេភលៀងញឹកញប់ េធវីឲយផលូវជនបទ ែដលរកល
រកួសរកហមមួយចំនួនងយរងនូវភពទន់រជយខូចខតជអេនល ី

- តរមូវឲយមនករអប់រជំរបច ំ េដីមបផីល ស់បតូរនូវផនត់គំនិតរបតិបតតិអនម័យលអ និងយូរអែងវង 
បុ៉ែនតលទធភពៃនថវកិសរមប់បេរមីឲយកិចចករេនះ េនមនតិចតួចេនេឡយី  

- េខតតរពះសីហនុមនសថ នភពដី ភនំ ខពង់រប និងជប់មត់សមុរទគឺសមបូរេដយ តំបន់     ប
រសិថ នរបឈម  

- បរមិណៃនករផគត់ផគង់ទឹកេដយរបព័នធទុយេយរបស់រដឋ ឬរកុមហុ៊នឯកជន មនែតេនទី
រកុង និងទីរបជំុជនបុ៉េណណ ះ   

- របជពលរដឋេនតំបន់ជនបទមួយចំនួនពំុមនរបភពទឹកេរបីរបស់ ពិេសសេនរដូវរបងំ 
ជួបករលំបក  

- បរមិណអណតូ ងសនប់ អណតូ ងលូ រសះទឹក មនចំនួនតិចតួចពំុទន់មនតុលយភពជមួយ
សំណូមពរ និងតរមូវករេនេឡយី។ 

III. ទិសេដករងរឆន  ំ២០២៣ 

១.ករពរងឹងសថ ប័ន និងកសងសមតថភព 

១.១.ករងររដឋបល និងបុគគលិក 
- រគប់រគងលិខិតេចញ-ចូលរបស់មនទីរ 
- ពរងឹងករងររដឋបល និងកររគប់រគងបញជ ីវតតមនមរនតីរជករ 
- បនតេរៀបចំកិចចរបជំុរបចែំខឲយបនេទៀតទត់ 
- េសនីសំុមរនតីរកបខណឌ សរមប់ឆន ២ំ០២៣ 
- េសនីសំុដំេឡងីឋននតរសកតិ និងថន ក់ ជូនមរនតីរជករសរមប់ឆន ២ំ០២៣ 
- េសនីសំុេរគឿងឥសសរយិយស និងេមដយករងរ ជូនមរនតីរជករសរមប់ឆន ២ំ០២៣។ 
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១.២.ករងរបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ និងអប់រផំសពវផសយ ដល់មរនតីរជករ 
- សិកសវយតៃមលតរមូវករបណតុ ះបណត លដល់មរនតីរជករកនុងអងគភព 
- េរៀចចំែផនករបណតុ ះបណត លពរងឹងសមតថភពមរនតីរជករ )ករងរបេចចកេទសរដឋបល 

ហរិញញវតថុ ភសបរេទស...( ។ 
១.៣.ករងរែផនករ 
- បនតេធវីរបយករណ៍បូកសរុបលទធផលករងររបស់មនទីរ ជរបចែំខ រតីមស ឆមស   ៩
ែខ និងរបចឆំន ២ំ០២៣ 

- បនតេធវីែផនករករងរ០៣ឆន រំកិំល ជូនេទគណៈអភិបល និងរកុមរបឹកសេខតត 
- បនតេធវីែផនករករងររបស់មនទីរសរមប់ឆន  ំ២០២៣ ជូនេទរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ។ 
១.៤.ករងរផគត់ផគង់ និងហរិញញវតថុ 
- បនតេរៀបចំឯកសរេបីរបក់េបៀវតស និងរបក់េបសកកមមជូនមរនតីរជករ  
- សរមបសរមួលជំពូកថវកិ និងរល់ករចំណយរបស់មនទីរ 
- កររគប់រគងរទពយសមបតតិរដឋរបស់អងគភព 
- េរៀបចំែផនករលទធកមមរបចឆំន  ំ
- អនុវតតែផនករលទធកមម។ 
១.៥.ករងរែយនឌ័រ 

- ចូលរមួេរៀបចំពិធីអបអរសទរទិវអនតរជតិនរ ី០៨មីន ឆន ២ំ០២៣ ខួបេលីកទី១១២ 
- ចូលរមួកនុងកិចចរបជំុរបស់គណៈកមម ធិករពិេរគះេយបល់រសតី និងកុមរ )គ .ក.ស.ក ( 
រកុង-េខតត។ 

២.ករងរអភិវឌឍន៍េហដឋ រចនសមព័នធរូបវនត និងគមនគមន៍ 

២.១.ករងរេរៀបចំបញជ ីសរេពីភ័ណឌ  និងទិននន័យផលូវជនបទ 

- របមូលទិននន័យពីរគប់របភពសរមប់េធវីបញជ ីសរេពីភ័ណឌ ផលូវជនបទកនុងេខតត 
- រគប់រគង និងេធវីបចចុបបននភពទិននន័យផលូវជនបទ។ 
២.២.ករងរែថទផំលូវជនបទ និងសំណង់សិលបករយ 

- បនតជួសជុល ែថទផំលូវ និងសំណង់សិលបករយែដលរងករខូចខតកនុងឆន ២ំ០២២ និងេធវី
ករជួសជុលែថទផំលូវរកួសរកហម េដយេរបីរបស់ែផនករថវកិកមមវធីិរបចឆំន ២ំ០២៣។ 

៣.ករងរែកលមអលកខខណឌ ៃនកររស់េនរបស់សហគមន៍ជនបទ 

៣.១.ករងរសងសង់អណតូ ងទឹកធន់នឹងករែរបរបួលអកសធតុ 

- បនតសងសង់អណតូ ងសនប់ថមី តមែផនករឆន ២ំ០២៣។ 
៣.៤.ករងរសងសង់បងគន់អនម័យជនបទ 
- ផតល់សមភ រៈសងសង់បងគន់អនម័យ ជូនដល់រគួសរែដលគម នលទធភព សងសង់បងគន់      
អនម័យេដយខលួនឯងផទ ល់ េនតមភូមិ ឃុេំគលេដ តមែផនករឆន ២ំ០២៣។ 

៣.៥.ករងរេលីកកមពស់ករផល ស់បតូរទមល ប់ ឲយមនកររស់េនសអ ត និងមនអនម័យេនជនបទ 
- បនតេបីកវគគផសពវផសយ េគលករណ៍ែណនកំមមវធីិសហគមន៍ដឹកនអំនុវតតអនម័យ  និង
ករេលីកកមពស់អនម័យជនបទ េនតមឃុេំគលេដ តមែផនករឆន ២ំ០២៣។ 

៤.ពិពិធកមមសកមមភពេសដឋកិចចជនបទ 
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៤.១.ករងរេលីកកមពស់កំេណីនេសដឋកិចចរគួសរេនជនបទ 
- ផសពវផសយ និងផតល់របក់កមចីឥណទនជនបទ ជូនរបជពលរដឋកនុងភូមិ ឃុេំគលេដ 
- បនតចុះពរងឹងសមតថភពគណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ (គ.អ.ភ)។ 
៤.២.ករងរអភិវឌឍន៍ និងអភិរកសជនជតិេដីមភគតិច 
- េធវីបចចុបបននភពទិននន័យជនជតិភគតិច េដីមបកំីណត់ឲយបនចបស់អំពី អតតសញញ ណ 
របៃពណី វបបធម៌ ទំេនៀមទំលប់។ 

េសចកតីសននិដឋ ន 

លទធផលែដលសេរមចបនកនុងរយៈេពល០១ឆន កំនលងមកេនះ  គឺពិតជមកពីករខិតខំយកចិតត 
ទុកដក់កនុងករបំេពញភរកិចច របកបេដយសម រតីទទួលខុសរតូវខពស់ របស់មរនតីរជករ បុគគលិកៃន 
មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតរពះសីហនុ ពិេសសករដឹកន ំ ែណនេំដយផទ ល់របកបេដយភពមឺុងម៉ត់ 
ឆល តេវៀងៃវ រហ័សរហួន មនតមល ភព និងមនរបសិទធិភពរបស់ ឯកឧតIមបណRិតសSTរDU   អុ៊
ក WXបុ៊ន  រដឋមរនតីរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ ែដលជរបមុខដឹកនរំបស់រកសួង ក៏ដូចជថន ក់ដឹកនរំគប់
លំដប់ថន ក់ របស់រកសួង និងនយកដឋ នជំនញននរបស់រកសួង ែដលបនជួយបងករគប់        លកខ
ណៈសមបតតិ ងយរសួលទងំសម រតី សមភ រៈ និងថវកិ ែដលជរបភពទុនដ៏សំខន់អចឲយមនទីរអភិវឌឍន៍
ជនបទេខតតរពះសីហនុ េធវីករងរអភិវឌឍន៍េនមូលដឋ នបនលទធផលលអ និងមនកររកីចេរមីនជេរៀង
រល់ឆន ។ំ 

រពមជមួយេនះ  លទធផលទងំេនះ ពិតជមិនអចខវះបនពីករដឹកនំ  ចងអុលែណនេំដយ 
ផទ ល់ ពីរកុមរបឹកសេខតត គណៈអភិបលេខតត និងកររមួសហករណ៍ពីសថ ប័នពក់ព័នធកនុងេខតត អជញ ធរ 
រគប់លំដប់ថន ក់ សបបុរសជន វនិិេយគគិន និងរបជពលរដឋទូទងំេខតត រពមជមួយនឹងករខិតខំយក 
ចិតតទុកដក់បំេពញភរកិចច របកបេដយសម រតីអំណត់ពយយម មុះមុតរបស់មរនតីរជករមន ក់ៗកនុង មនទីរ 
េរកមធលុងសមគគីភពរងឹម ំ និងេរកមមគ៌ដឹកនដ៏ំរតឹមរតូវរបស់  រជរដឋ ភិបលៃនរពះរជណ  ចរក
កមពុជ  ែដលមន   សេមតចអគគមហេសនបតីេតេជ  ហ៊ុន ែសន   នយករដឋមរនតី បនេធវីឲយ  មនទីរ
អភិវឌឍន៍ជនបទេខតត រតូវបនទទួលករវយតៃមលខពស់ និងករគរំទ ពីអជញ ធរេខតត រកុង រសុក សថ ប័ន
ពក់ព័នធ និងបនរមួចំែណកយ៉ងសកមមកនុងករជរមុញ េលីកកមពស់ជីវភពរស់េនរបស់របជ  ពលរដឋ
កនុងមូលដឋ ន និងរមួចំែណកកត់បនថយភពរកីរករបស់របជពលរដឋ រសបតមេគលេដជ យុទធសរសត
ែដលរជរដឋ ភិបល និងរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ  បនដក់ចុះ។ 

                                                                                Jបbនមន>ីរ 
  


