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បូកសរុបលទ/ផល%រ1រ2ប3ំ56ំ ២០២២ និងទិសេ=%រ1រ56ំ ២០២៣  
របស់@យកABនអភិវឌGHន៍សហគមន៍ 
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េសចកMីេផMើម 

ករអភិវឌឍជនបទ គឺជសកមមភពែដលេដីរតួនទីយ៉ងសំខន់ េដីមបចូីលរមួចំែណកកនុងករ
អភិវឌឍជតិ និងករកត់បនថយភពរកីរក រសបតមយុទធសរសតចតុេកណដំណក់កលទី ៤ កនុង

អណតតិទី ៦ របស់រជរដឋ ភិបលកមពុជ តមរយៈករេរៀបចំ និងអនុវតតសកមមភពអភិវឌឍន៍ជនបទ
ចរមុះ ែដលជសកមមភពរបទក់រកឡ និងអនតរវស័ិយ សំេដែកែរបទីជនបទ និងសថ នភពេសដឋកិចច
សងគមរបស់របជពលរដឋេនជនបទឱយមនភពរបេសីរេឡងី។  

កនុងេនះែដរ ករអភិវឌឍសហគមន៍ គឺជតរមូវករចបំច់កនុងករេលីកកមពស់ករមិតជីវភពរសេ់ន

របសរ់បជពលរដឋជនបទ និងបនចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករកត់បនថយភពរកីរក តមរយៈករពរងឹង
សមតថភពសហគមន៍មូលដឋ ន។ ម៉យងេទៀត ករងរអភិវឌឍន៍សហគមន៍ គឺជយនតករគនលឹះមួយ  ែដលេធវី
សកមមភពេដយផទ ល់ជមួយរបជពលរដឋ េនមូលដឋ នសំេដេធវឱីយមនករផល ស់បតូរអកបបកិរយិ 
ឥរយិបថ និងផនត់គំនិតរបសស់ហគមន៍ជនបទ េដីមបឱីយករអភិវឌឍមួយមនភពជមច ស់ និងរបកបេដយ

និរនតភព។ 

នយកដឋ នអភិវឌឍន៍សហគមន៍ ជនយកដឋ នជំនញ ែដលបនចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករេធវី
ឱយរបេសីរេឡងីនូវករមិតជីវភពរស់េនរបចៃំថងរបស់របជពលរដឋេនជនបទ  តមរយៈករពរងឹង
សមតថភពគណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ (គ.អ.ភ) ករអភិវឌឍភូមិចរមុះ ករេលីកកមពស់សនតិសុខ

េសបៀងជលកខណៈរគួសរ ករបណដុ ះបណដ លជំនញមូលដឋ ន និងករបេងកីនសមតថភពសហគមន៍ 
េដីមបកីត់បនថយេរគះភ័យ ៃនេរគះមហនតរយកនុងសហគមន៍។ 

កនុងេនះ នយកដឋ នអភិវឌឍន៍សហគមន៍មនករយិល័យចំណុះចំនួន ០៥  រមួមន 
ករយិល័យកិចចករទូេទ ករយិល័យអភិវឌឍន៍មូលដឋ ន ករយិល័យសនតិសុខេសបៀង ករយិល័យ
អប់រេំរករបព័នធ និងករយិល័យមជឈមណឌ លអភិវឌឍន៍សហគមន៍ រពមទងំមជឈមណឌ លអភិវឌឍន៍

ជនបទកមពុជ-កូេរ។៉ កនុងឆន  ំ២០២២ េនះ នយកដឋ នបនអនុវតតករងរ េហយីទទួលបនលទធផលដូច
ខងេរកម៖ 

I. សមិទ/ផលសេ2មច#ន 
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១. ករពរងឹងសមតថភពគណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ (គ.អ.ភ) 

គណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ (គ.អ.ភ) ជគណៈកមម ធិករមួយរបស់រកុមរបឹកសឃុ ំ សងក ត់ 

និងជរចនសមពនធអភិវឌឍន៍េនថន ក់ភូមិ មនតួនទីជួយរកុមរបឹកសឃុ ំ សងក ត់ កនុងករដឹកន ំ និង
សរមបសរមួលករងរអភិវឌឍន៍ភូមិ។ េដីមបឱីយ គ.អ.ភ យល់ដឹងពីតួនទី ភរកិចចរបស់ខលួន និងមន
សមតថភពកនុងករេរៀបចំែផនករសកមមភពអភិវឌឍន៍ភូមិរបចឆំន  ំនយកដឋ នអភិវឌឍន៍សហគមន៍ និង
មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទរជធនី េខតតបនយកចិតតទុកដក់េលីករពរងឹងសមតថភព គ.អ.ភ ជលទធផល

កនុងឆន  ំ២០២២ រមួមន៖ 

ក. ករពរងឹងសមតថភពគណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ (គ.អ.ភ) 

កនុងឆន  ំ២០២២ េនះ នយកដឋ នអភិវឌឍន៍សហគមន៍បនគរំទដល់មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតត
ចំនួន ១១ កនុងករពរងឹងសមតថភព គ.អ.ភ សតីពី ករេធវីែផនករសកមមភពអភិវឌឍន៍ភូមិ និងសញញ ណ

ចលនភូមិថមី បនចំនួន ៣០ វគគ ែដលមនសិកខ កមសរុបចំនួន ៦០០ នក់ រសី ២១១ នក់ មកពី 
១៦៩ ភូមិ។ េដយែឡក មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតបនចុះពរងឹងតួនទី ភរកិចច គ.អ.ភ បនចំនួន ៦៩ 
វគគ មនសិកខ កមសរុបចំនួន ២ ១៩២ នក់ រសី ៧៧៤ មកពី ៣៧៣ ភូមិ។  

ខ. ករេធវីបចចុបបននភពគណៈកមម ធិករអភិវឌឍន៍ភូមិ (គ.អ.ភ) 

សរមប់ករេធវីបចចុបបននភព គ.អ.ភ កនុងឆន  ំ២០២២ េនះ មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទរជធនី េខតត 

បនេធវីបចចុបបននភពបនចំនួន ៥៨៣ ភូមិ ២៩ ឃុ ំ៨៣ រសុក េហយីមនសមជិក គ.អ.ភ សរុបចំនួន 
៤ ២៨៥ នក់ រសី ១ ៣១៧ កនុងេនះ ភូមិមនសកមមភពចំនួន ១ ៥៣៤ ភូមិ ភូមិមនអងគករគរំទ
ចំនួន ២១០  ភូមិ។  

២. ករអភិវឌឍភូមិចរមុះ 

ករគរំទសកមមភពអភិវឌឍន៍ភូមិចរមុះ គឺជករេឆលីយតបេទនឹងតរមូវករចបំច់មូលដឋ ន
របស់របជពលរដឋជនបទ េដីមបបីងកលកខណៈឱយសហគមន៍មនលទធភពេធវីករអភិវឌឍបនេដយខលួន
ឯង។ សកមមភពអភិវឌឍន៍ភូមិចរមុះ គឺជករអនតរគមន៍កនុងរយៈេពលខលី សរមប់ឱយរបជពលរដឋយល់
ដឹងពីអតថរបេយជន៍ៃន ករអភិវឌឍសហគមន៍ និងេសដឋកិចចរគួសរ។ េហយីសកមមភពេនះបនរមួ

ចំែណកយ៉ងសកមមកនុងករេធវីឱយ របេសីរេឡងីនូវករមិតជីវភពរបស់របជពលរដឋកនុងភូមិនីមួយៗេន
ជនបទ តមរយៈករផតល់ជូននូវ ពូជរុកខជតិ ពូជសតវ និងរសះចិញច ឹមរតីជេដីម។  ជលទធផលកនុងឆន  ំ
២០២២ នយកដឋ នបនគរំទសកមមភពអភិឌឍន៍ភូមិចរមុះរមួមន កូនេឈហូីបែផល ពូជបែនលចរមុះ និង
រសះរគួសរ េលីភូមិេគលេដចំនួន ០៥ ភូមិ ៃនេខតតចំនួន ០៥ េខតត (េខតត/តំបន់) គឺ៖ 

- ភូមិទួលវហិរមនជ័យ ឃុគំរ រសុកតបូងឃមុ ំេខតតតបូងឃមុ ំ

• ផតល់រសះរគួសរ ៥ម x ៦ម x ២.៥ម បនចំនួន ១០ រសះ ដល់រគួសរសរុប ១០ 
រគួសរ 

• កូនេឈហូីបែផលចរមុះបនចំនួន ៨០០ េដីម ដល់រគួសរសរុប ១០០ រគួសរ 
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• ពូជបែនលចរមុះចំនួន ១ ៨០០ កញច ប់ ដល់រគួសរសរុប ១០០ រគួសរ។ 

- ភូមិបុះញិញ ឃុកូំនសតវ រសុកទឹកឈូ េខតតកំពត 

• ផតល់រសះរគួសរ ៥ម x ៦ម x ២.៥ម បនចំនួន ១០ រសះ ដល់រគួសរសរុប ១០ 
រគួសរ 

• កូនេឈហូីបែផលចរមុះបនចំនួន ៨០០ េដីម ដល់រគួសរសរុប ១០០ រគួសរ 
• ពូជបែនលចរមុះចំនួន ១ ៨០០ កញច ប់ ដល់រគួសរសរុប ១០០ រគួសរ។ 

- ភូមិេគកចន់  ឃុតំេសម រសុកអងគរជំុ េខតតេសៀមរប   

• ផតល់រសះរគួសរ ៥ម x ៦ម x ២.៥ម បនចំនួន ១០ រសះ ដល់រគួសរសរុប ១០ 

រគួសរ 
• កូនេឈហូីបែផលចរមុះបនចំនួន ៨០០ េដីម ដល់រគួសរសរុប ១០០ រគួសរ 
• ពូជបែនលចរមុះចំនួន ១ ៨០០ កញច ប់ ដល់រគួសរសរុប ១០០ រគួសរ។ 

- ភូមិេកះរជឹម ឃុអូំររមះ រសុកេសៀមបូក េខតតសទឹងែរតង 

• ផតល់រសះរគួសរ ៥ម x ៦ម x ២.៥ម បនចំនួន ១០ រសះ ដល់រគួសរសរុប ១០ 
រគួសរ 

• កូនេឈហូីបែផលចរមុះបនចំនួន ៨០០ េដីម ដល់រគួសរសរុប ១០០ រគួសរ 
• ពូជបែនលចរមុះចំនួន ១ ៨០០ កញច ប់ ដល់រគួសរសរុប ១០០ រគួសរ។ 

- ភូមិដូនយូ ឃុជំខល ង រសុកសវ យអនទរ េខតតៃរពែវង 

• ផតល់រសះរគួសរ ៥ម x ៦ម x ២.៥ម បនចំនួន ១០ រសះ ដល់រគួសរសរុប ១០ 
រគួសរ 

• កូនេឈហូីបែផលចរមុះបនចំនួន ៨០០ េដីម ដល់រគួសរសរុប ១០០ រគួសរ 
• ពូជបែនលចរមុះចំនួន ១ ៨០០ កញច ប់ ដល់រគួសរសរុប ១០០ រគួសរ។ 

៣. ករបេងកីនសនតិសុខេសបៀងជលកខណៈរគួសរ 

គេរមងេលីកកមពស់សនតិសុខេសបៀងជលកខណៈរគួសររបចឆំន  ំ ២០២២ បនអនុវតតសកមម
ភពដូចខងេរកម៖ 

- េបីកវគគបណតុ ះបណត លដល់រគួសរសហគមន៍សតីពី សួនដំណរំគួសរ និងរេបៀបេធវីជីកំបុ៉សត

បនចំនួន ០៥ វគគ មនសិកខ កមចូលរមួចំនួន ១០០ នក់ រសី ៨២ នក់ កនុងេនះ 
• េខតតេសៀមរប ចំនួន ០៣ វគគ មនសិកខ កមសរុបចំនួន ៦០ នក់ រសី ៤៧ នក់ 
មកពី ០៣ ភូមិ 

• េខតតែកប ចំនួន ០២ វគគ មនសិកខ កមសរុបចំនួន ៤០ នក់ រសី ៣៥ នក់ មកពី 

០២ ភូមិ 
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- ផតល់ពូជបែនលចរមុះដល់រគួសរសហគមន៍ចំនួន ៣១៥ រគួសរ កនុងេខតតេគលេដចំនួន 
០២ គឺ 

• េនភូមិ ដក់ករ តែយក៉ រតវបក់ ឃុតំែយក៉ និងភូមិសំេរងេជីង សំេរងតបូង និង
សទឹង ឃុសំំេរង រសុកសូរទនិគម េខតតេសៀមរប សរុបចំនួន ២១០ រគួសរ។ 

• េនភូមិេកះេសម  អំែពង  អេនដ ល  ឃុអំេនដ ល និងភូមៃរពតកុយ រេនស ឃុំ
ពងទឹក រសុកដំណក់ចេងអ ីរកុងែកប េខតតែកប សរុងចំនួន ១០៥ រគួសរ។ 

-  ផតល់សមភ រេធវីេរងជីកំបុ៉សតដល់រគួសរសហគមន៍ចំនួន ៣១៥ រគួសរ កនុងេខតតេគលេដ
ចំនួន ០២ គឺ 

• េនភូមិ ដក់ករ តែយក៉ រតវបក់ ឃុតំែយក៉ និងភូមិសំេរងេជីង សំេរងតបូង និង
សទឹង ឃុសំំេរង រសុកសូរទនិគម េខតតេសៀមរប សរុបចំនួន ២១០ រគួសរ។ 

• េនភូមិេកះេសម  អំែពង  អេនដ ល  ឃុអំេនដ ល និងភូមៃរពតកុយ រេនស ឃុំ
ពងទឹក រសុកដំណក់ចេងអ ីរកុងែកប េខតតែកប សរុងចំនួន ១០៥ រគួសរ។ 

៤. ករអប់រេំរករបព័នធ 

ករយិល័យអប់រេំរករបព័នធ េនកនុងឆន  ំ ២០២២ បនេបីកវគគបណដុ ះបណដ លករេរតៀមបងក រ 
និងកត់បនថយេរគះភ័យកនុងសហគមន៍ បនចំនួន ០៥ វគគ ែដលមនចំនួនសរុប ១០០ នក់ រសី ៣៤ 
នក់ មកពី ១០ ភូមិ កនុងេនះ៖ 

• េខតតៃប៉លិន ចំនួន ០២ វគគ មនសិកខ កមសរុបចំនួន ៤០ នក់ រសី ១២ នក់ មក

ពី ០៤ ភូមិ 
• េខតតបនទ យមនជ័យ ចំនួន ០៣ វគគ មនសិកខ កមសរុបចំនួន ៦០ នក់ រសី ២២ នក់ មក
ពី ០៦ ភូមិ។ 

៥. ករពរងឹងសកមមភពមជឈមណឌ លអភិវឌឍន៍ជនបទកមពុជ-កូេរ ៉

 កនុងឆន  ំ ២០២២ មជឈមណឌ លអភិវឌឍន៍ជនបទកមពុជ-កូេរ ៉ បនេបីកវគគបណតុ ះបណត លកនុង
មជឈមណឌ លសតីពី បេចចកេទសផលិតសបូ៊ កររគប់រគងផលិតផលេរកយរបមូលផល ករអភិវឌឍសហ
គមន៍ ករដដំំណ ំនិងករចិញច ឹមសតវ បនចំនួន ០៩ វគគ មនសិកខ កមចូលរមួសរុបចំនួន ៣៤០ នក់ 
រសី ១៦១ នក់។ កនុងេនះែដរ មជឈមណឌ លបនសហករអនុវតតគេរមងរវងអងគករម៉រយីអីុនេធីណ

សិនណល់ (Merry Year International) េដីមបេីធវីករបណតុ ះបណត លបែនថមបនចំនួន ០៧ វគគ មន
សិកខ កមចូលរមួសរុបចំនួន ១៣៩ នក់ រសី ៥៧ នក់។  

៦. ករពរងឹងសកមមភពមជឈមណឌ លអភិវឌឍន៍ជនបទេខតតកំពង់សពឺ និងេខតតតែកវ 

េនឆន  ំ២០២២ មជឈមណឌ លអភិវឌឍន៍សហគមន៍េខតតកំពង់សព ឺនិងមជឈមណឌ លអភិវឌឍន៍សហ
គមន៍េខតតតែកវ បនេបីកវគគបណតុ ះបណត លេនេរកមជឈមណឌ លសតីពី ជួសជុលអណតូ ងសនប់ ដដំំណ ំ

និងចិញច ឹមសតវ បនចំនួន ៣៤ វគគ មនសិកខ កមសរុបចំនួន ៦៨០ នក់ រសី ២៨៣ នក់ កនុងេនះ៖ 
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- មជឈមណឌ លអភិវឌឍន៍សហគមន៍េខតតតែកវ   បនេបីកវគគបណតុ ះបណត លបនចំនួន ១៩ 
វគគ សិកខ កមចំនួន ៣៨០ នក់ រសី ១៩៧ នក់ 

- មជឈមណឌ លអភិវឌឍន៍សហគមន៍េខតតកំពង់សព ឺ  បនេបីកវគគបណតុ ះបណត លបនចំនួន ១៥ 
វគគ សិកខ កមចំនួន ៣០០ នក់ រសី ៨៦ នក់។ 

៧. គេរមងហរិញញបបទនថវកិៃដគូអភិវឌឍន៍ 

កនុងឆន  ំ ២០២២ នយកដឋ នអភិវឌឍន៍សហគមន៍ បនេធវីកិចចសហរបតិបតតិករអនុវតតគេរមង
ែដលជហរិញញបបទនពីសធរណរដឋកូេរ ៉ តមរយៈទីភន ក់ងរសហរបតិបតតិករកូេរ ៉ (KOICA) និង

មជឈមណឌ លចលនភូមិថមីកូេរ ៉ចំនួន ០២ គេរមងគឺ៖ 

- គេរមង “ករកសងភូមិសនតិភព តមរយៈករអភិវឌឍសហគមន៍ជនបទចរមុះ”  
(Building Peace Village Through Integrated Rural Community Development) 
មនរយៈអនុវតតគេរមងចំនួន ០៥ ឆន  ំ (២០២២-២០២៦) ជមួយនឹងថវកិសរុបចំនួន 
១០ 0០០ ០០០ ដុលល រអេមរកិ តមរយៈទីភន ក់ងរសហរបតិបតតិករកូេរ ៉(KOICA) ែដល
នឹងអនុវតតគេរមងេនេខតតបត់ដំបង េខតតបនទ យមនជ័យ និងេខតតៃប៉លិន។ គេរមងមន
េគលបំណង េលីកកមពស់លកខខណឌ រស់េន និងផតល់អទិភពដល់សហគមន៍ជនបទ 

បេងកីននិរនតរភពរបក់ចំណូលកសិកមម និងអភិបលកិចចលអៃនករអភិវឌឍជនបទ។ ជលទធ
ផលកនុងឆន  ំ ២០២២ េនះ គេរមងបនចុះកិចចរពមេរពៀងអនុវតតគេរមងបេងកីតគណៈកមម
កររគប់រគង និងអនុវតតគេរមងចុះសិកសលទទភពេដីមបេីរជីសេរសីភូមិេគលេដអនុវតត
គេរមង និងកំពុងដំេណីរករេរជីសេរសីរកុមករងររគប់រគងគេរមង។ 

- គេរមង “ភូមិគំរូចលនភូមិថមី” (Saemaul Undong Model Villagers Project) មន
រយៈអនុវតតគេរមងចំនួន ០៥ ឆន  ំ (២០២២-២០២៦) ជមួយនឹងថវកិសរុបចំនួន 
៩០០ ០០០ ដុលល រអេមរកិ តមរយៈមជឈមណឌ លចលនភូមិថមីកូេរ ៉ ែដលនឹងអនុវតត
គេរមងេនភូមិចំនួន ០៤ កនុងឃុៃំរពរដួំល រសុកភនំរសួច េខតតកំពង់សព។ឺ គេរមងមនេគល

បំណង េលីកកមពស់លកខខណឌ រស់េន និងផតល់អំណចដល់សហគមន៍ជនបទ បេងកីននិរនតរ
ភពកសិកមម និងករពរងឹងសមតថភព។ ជលទធផលកនុងឆន  ំ២០២២ េនះ គេរមងបនចុះ
កិចចរពមេរពៀងអនុវតតគេរមង បេងកីតគណៈកមមកររគប់រគង និងអនុវតតគេរមង និងបន

េរៀបចំសំេណីែផនករសកមមភពអនុវតតសកមមភពរបស់ភូមិ។ 

II. បRS2បឈម 

តមរយៈសមិទធិផលែដលទទួលបនពីករអនុវតតករងរកនុងែខកនលងមក នយកដឋ នបនកត់
សមគ ល់េឃញីថ មនបញហ របឈមមួយចំនួនបនផតល់ករលំបកកនុងដំេណីរករអនុវតតសកមមភព ក៏
ដូចជកតត រងំសទះកនុងករអភិវឌឍសហគមន៍ជនបទមនដូចខងេរកម ៖ 
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- ជីវភពខវះខតេធវីឱយរបជពលរដឋមួយចំនួនចំណករសុក ែដលឱយប៉ះពល់ដល់ដំេណីរ

ករៃនករអនុវតតសកមមភពអភិវឌឍន៍េនមូលដឋ ន 
- ថវកិសរមប់បណតុ ះបណត លពំុទន់េឆលីយតបេទនឹងតរមូវកររបស់សហគមន៍េនេឡយី 
- គ.អ.ភ ពំុមនសន ក់ករសរមប់េធវីករងរ 
- សថ ប័ន ឬអងគករមួយចំនួន មិនេរបីរបស់ គ.អ.ភ េហយីបនបេងកីត និងេរបីរបស់ជន

បេងគ លេផសងៗ 
- ពំុសូវមនសមសភព គ.អ.ភ ជរសតី ែដលសរចរែណន ំជំរុញសមសភពជរសតីចូល
រមួឱយបនេរចីន 

- សកមមភពគរំទករអភិវឌឍភូមិចរមុះ និងសនតិសុខេសបៀង ែដលមនករផតល់ពូជរុកខ
ជតិ ពូជសតវ រសះរគួសរ និងសមភ រេរងជីកំបុ៉សតជេដីម រតូវបនដក់កនុងែផនករលទធ

កមមរមួរបស់រកសួង េធវឱីយសកមមភពេនះពិបកកនុងករអនុវតត ឬមិនអចអនុវតតបន។ 
III. ទិសេ=%រ1រ 

- អនុវតតសកមមភពពរងឹងសមតថភព គ.អ.ភ តមែផនករថវកិតមកមមវធីិឆន  ំ២០២៣ 

- សរមបសរមួលជមួយមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទរជធនី េខតត ឱយបនតខិតខំែសវងរកកិចចសហ

ករ និងករគរំទពីគេរមងកមមវធីិ និងអងគករនន កនុងករពរងឹងសមតថភព គ.អ.ភ 

- បនតគរំទដល់គេរមងអភិវឌឍន៍ភូមិចំរុះ េដីមបអីភិវឌឍន៍េទជភូមិគំរូ 

- បនតបណតុ ះបណត លដល់រគួសរសហគមន៍សតីពី សួនដំណរំគួសរ និងរេបៀបេធវីជីកំបុ៉សត 

- បនតគរំទដល់រគួសរសហគមន៍នូវ ពូជបែនលចរមុះ និងសមភ រេធវីេរងជីកំបុ៉សត 

- បនតបណដុ ះបណដ លសដីពីករេរតៀមបងក រ និងករកត់បនថយេរគះភ័យកនុងសហគមន៍ 

- បនតតមដនករអនុវតតសកមមភពបណតុ ះបណត លរបស់មជឈមណឌ លអភិវឌឍន៍សហគមន៍

េខតតកំពង់សពឺ េខតតតែកវ និងមជឈមណឌ លអភិវឌឍន៍ជនបទកមពុជ-កូេរ ៉

- សរមបសរមួល និងសហករអនុវតតគេរមងហរិញញបបទនថវកិៃដគូអភិវឌឍន៍។ 

េសចកMីសនUិABន 

ករអភិវឌឍសហគមន៍ គឺជែផនកមួយៃនសកមមភពសកមមភពរមួ ឬវស័ិយមួយរមួចំែណកកនុង
យុទធសរសតរបស់រជរដឋ ភិបលកនុងកត់បនថយភពរកីរករបស់របជពលរដឋេនតមជនបទ និងករកត់

បនថយគមល តរវងតំបន់ជនបទ និងទីរកុងទក់ទងជមួយលកខខណឌ ទូេទកនុងជីវភពសងគមរបចៃំថង។  

កនុងេនះែដរ េរកមករដឹកនគំរំទ និងចងអុលបងហ ញពី ឯកឧតMមបណYិតសZ3រG[រដ]ម^នMី 

ក៏ដូចជថន ក់ដឹកនរំកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ េដីមបេីឆលីយតបេទនឹងទសសនវស័ិយរបស់រកសួងអភិវឌឍន៍
ជនបទ “សហគមន៍មនលកខខណឌ ជីវតិរស់េនសមរមយរបកបេដយេសចកតីៃថលថនូរ និងមនសមតថភព
អចរគប់រគង ចត់ែចង និងដឹកនកំរងរអភិវឌឍន៍បនេដយខលួនឯង” នយកដឋ នអភិវឌឍន៍សហគមន៍ 
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បនេរបីរបស់ថវកិតមកមមវធីិ និងកំណត់នូវសូចនករ េហយីអនុវតតនូវសកមមភពអភិវឌឍន៍ចរមុះ 

ែដលមនករពរងឹងសមតថភព  និងករផតល់នូវជំនញវជិជ ជីវៈដល់របជពលរដឋកនុងសហគមន៍ េដីមបរីមួ
ចំែណកេលីកកមពស់ករមិតជីវភពរបស់របជជនេនតមសហគមន៍ជនបទ៕ 

rrYss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


