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បទបងហ ញសតពីីសកមមភព និងលទធផលករងរសេរមចបន  
ឆន  ំ២០២២ និងេលកទិសេដអនុវតតករងរ ឆន ២ំ០២៣ 

 របសម់នទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ េខតតៃរពែវង 

េសចកតីេផតម 

េខតតៃរពែវងសថិតេនែប៉កអេគនយៃ៍នរបេទសកមពុជ មនរពំរបទល់ខងេកីតទល់នឹងេខតតសវ យ

េរៀង និង របេទសេវៀតណម ខងលិចទល់នឹងេខតតកណត ល ខងតបូងទល់នឹងរបេទសេវៀតណម ខង
េជីងទល់នឹង េខតត កំពង់ចម និងេខតតតបូងឃមុ ំ ទីរមួេខតតមនចមង យ៩៥គ.ម ពីរជធនីភនំេពញេបីេធវី
ដំេណីរតមផលូវជតិេលខ១១ និងេលខ១កត់តមសព នតសបឹស(អនកេលឿង)។  េខតតមនរសុកចំនួន

១២ រកុងចំនួន១ សងក ត់ចំនួន៤ ឃុចំំនួន១១២ និងភូមិចំនួន១,១៤៩ភូមិ មនរបជពលរដឋសរុប
ចំនួន១.២៥៥.៨៦២នក់ កនុងេនះរសី ៦៤៨.៨៥៩នក់ រគួសរចំនួន២៩០.៨០៨រគួសរ មនៃផទ

ដីសរុប៤,៨៨៣គម២ ៃផទដីរសូវវសស២៥០.០០០ហ.ត ៃផទដីរសូវរបងំ ៧៥.០០០ ហ.ត និងៃផទដីដំ

ដំណ១ំ២.០០០ហ.ត មនដង់សីុេត២៥៧នក់/១គម២។  
I- សមិទធិផលសេរមចបន 
      ១. ករពរងឹងសថ ប័ន និងករកសងសមតថភព 

v ករងររដឋបល និងបុគគលិក 

កនុងឆន ២ំ០២២េនះ មនទរីមនមរនតីរជករសរុបចំនួន៤៩នក់ រសី១៥នក់ ដឹកនេំដយរបធន

មនទីរ១រូប អនុរបធន០៣រូប និងករយិល័យជំនញទងំ៩ មនមរនតីរជករសរុប៤៥នក់ រសី១៥នក់ 

កនុងេនះមរនតីេផទរចូលចំនួន១នក់ េផទរេចញ១នក់ និងមរនតីកមមសិកសចំនួន៣នក់។  
         - ករងរលិខិតសន មេផសងៗ 

  ក. ែផនកលិខិតចូល 

   -ទទួលលិខិតមកពីបណត សថ ប័ននន     ចំនួន ១៨៤ លិខិត 

   -ទទួលលិខិតពីរកសួង និងអងគភពេរកមចំណុះរកសួង   ចំនួន ០៧១ លិខិត  

  ខ. ែផនកលិខិតេចញ 

   - លិខិតេចញេទតមបណត អងគភពននខងេរកមនទីរ    ចំនួន ១២៦ លិខិត  

   - លិខិតេចញពក់ព័នធសថ នភពមរនតីរជករ    ចំនួន ០៦៥ លិខិត 

   - លិខិតបញជ េបសកកមម        ចំនួន ២៧១ លិខិត  

   - លិខិតេចញទូេទ       ចំនួន ០០៨ លិខិត 

   - លិខិតេចញេទបណត អងគភពនន េរកមឱវទមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ ចំនួន ១០៥ លិខិត 
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   - របេភទលិខិតវញិញ បនប័រតវគគបណតុ ះបណត ល    ចំនួន ០០០ លិខិត 

        គ-ករងរបណដុ ះបណដ ល សិកខ សល និងកិចចរបជំុ កនុង និងេរកេខតត  
-ថន ក់ដឹកនមំនទីរ បនចូលរមួសិកខ សល កិចចរបជំុ ែដលបនេរៀបចំេដយនយកដឋ នទងំអស់ 

ៃនរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ អំពីករេរៀបចំែផនករយុទធសរសតថវកិ២០២៣-២០២៥ ែផនករថវកិឆន ំ
២០២៣ េគលនេយបយរកសួង និងេសចកតីែណនេំផសងៗ ករងររគប់រគងរដឋបល បុគគលិក ករងរ
រគប់រគងទនិននន័យ និងជួសជុលេហដឋ រចនសមព័នធជនបទចំនួន៤េលីក និងតមរបព័នធអនឡញ 
Online Zoom ចំនួន៦េលីក។  

-ថន ក់ដឹកនមំនទីរ និងថន ក់ដឹកនកំរយិល័យ  បនចូលរមួពិធីសននិបតបូក សរុបលទធផលករងរ
ឆន ២ំ០២១ និងេលីកទិសេដករងរ ឆន ២ំ០២២ របស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ េរកមអធិបតីភព ឯក
ឧតតមបណឌិ តសភចរយ អុ៊ក រ៉បុ៊ន រដឋមរនដីរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ តមរបព័នធ វេីដអូ Zoom meeting 
េនបនទប់របជំុរបស់មនទីរ ៃថងទី១៥ ែខមីន ឆន ២ំ០២២។ 

-ថន ក់ដឹកនមំនទីរ និងរបធនករ ិ ជំនញបនចូលរមួវគគបណតុ ះបណត ល សតីពីមូលដឋ នរគឹះករ
រគប់រគង និងែថទេំហដឋ រចនសមព័នធផលូវជនបទ, កិចចរបជំុកសងែផនករែថទផំលូវជនបទឆន ២ំ០២៣ 
និងែផនករបីឆន រំកិំល ២០២៣-២០២៥ , ករែចករែំលកបទពិេសធន៍ៃនករអភិវឌឍេហដឋ រចនសមព័នធ
ផលូវជនបទរបស់របេទសជបុ៉ន , វឌឍនភពករងរ របស់គេរមងអភិវឌឍន៍េហដឋ រចនសមព័នធជនបទ និង
ករគរំទកសិករបនចំនួន៣េលីក។ 
  -ថន ក់ដឹកនមំនទីរ និងថន ក់ដឹកនកំរយិល័យ ចំនួន០៧រូប បនចូលរមួពីធីរបកសទទួលសគ ល់
ជផលូវករេខតតសវ យេរៀង ជេខតតទី១ ែដលបនបញច ប់ករបេនទ លបង់ពសវល ពសកល (ODF) 
េរកមអធិបតីភពដ៏ខពង់ខពស់ ឯកឧតតមបណឌិ តសភចរយ អុ៊ក រ៉បុ៊ន រដឋមរនតីរកសួង អភិវឌឍន៍ជនបទ។ 
ពិធីេនះក៏មនករអេញជ ីញចូលរមួជអធិបតី ឯកឧតតមរបធនរកុមរបឹកសេខតត សវ យេរៀង ឯកឧតតម

អភិបលៃនគណអភិបលេខតតសវ យេរៀង ឯកឧតតមរដឋេលខធិករ អនុរដឋេលខ ធិកររកសួងអភិវឌឍន៍
ជនបទ មរនតីរជករៃនមនទីរអភិវឌឍន៍ទងំ២៥ រជធនី-េខតត រពមទងំមនករ ចូល រមួពីមរនតីរជករ
អជញ ធរមូលដឋ ន និងរបជពលរដឋយ៉ងេរចីនកុះករកនុងេខតត ៃថងទី២៧ ែខេមស ឆន ២ំ០២២។ 

  -ថន ក់ដឹកនមំនទីរ និងរកុមករងរទឹកសអ ត អនម័យ បនចុះសំេណះសំណល និង ផតល់សមភ រ:

អនម័យជូនដល់របជពលរដឋសថិត េនកនុងភូមិតហុ៊យ, តេបីុ និងភូមិរកងំរកូច ឃុកំំពង់ របសទ 
រសុកពមជរ េខតតៃរពែវង េរកមអធិបតីភព េលកេវជជបណឌិ ត លន់ សយេតង របធននយកដឋ ន
ែថទសុំខភពជនបទ រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ សមភ រៈរមួមនដូចជសបូ៊ចំនួន ៤,២៨៤ដំុ និងសំឡ ី
អនម័យចំនួន៨៣០ដំុ ៃថងទី២៩-៣០ ែខេមស ឆន ២ំ០២២។ 

-ថន ក់ដឹកនមំនទីរ បនចូលរមួពិធីសេមព ធដក់ឲយេរបីរបស់ជផលូវករ ផសរកំពង់ អំពិលថមី េរកម
អធិបតីភពដ៏ខពង់ខពស់ សេមដចរកឡេហម ស េខង នយករដឋមរនតីសតីទី ែដលមនអនកចូលរមួសរុប
ចំនួន ៥៥៨នក់  សថិតេនឃុកំំពង់ពពិល រសុកពរងំ េខតតៃរពែវង ៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ២ំ០២២។ 
  -េលក ឡុក វុឌឍ ី របធនមនទីរ បនចូលរមួពិធីេបីកករដឋ នសងសង់ផលូវេបតុង ១ែខស របែវង 

៤,០០០ែម៉រត ពីភូមិែរពកតសរ ដល់ភូមិែរពករកូច ឃុែំរពកតសរ រសុកេពធ¢េរៀង េខតតៃរពវង។ េរកម
អធិបតីភពដ៏ខពង់ខពស់ ឯកឧតតម ជ សុេមធី អភិបលៃនគណៈអភិបលេខតត និងឯកឧតតម ឈន សរ៉
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េណ អគគនយករង អគគនយកដឋ នភសតុភរនិងហរិញញវតថុ រកសួងមហៃផទ ៃថងទី២៣ ែខ ឧសភ ឆន ំ

២០២២។ 

-េលក ឡុក វុឌឍ ីរបធនមនទីរ រកុមករងរ ឃុកំំពង់របសទ រសុកពមជរ បនទទួល សវ គមន៍ 

ចំេពះវតតមន ឯកឧតតម េសបង សរ៉ត អេញច ីញជអធិបតីរបកសកនុងកសងសង់ផលូវរកល ខសច់ភនំ 
របែវង ២៩៧០ែម៉រត ជូនរបជពលរដឋ េនកនុងភូមិតហុ៊យ និងភូមិរកងំរកូច ឃុកំំពង់របសទ ែដលជ 

សំណូមពរកនុងេវទិករសធរណៈ. និងបនតចុះជួបអជីវករផសតហុ៊យ តមខនងផទះ និងតមតូបលក់ដូរ 
ៃថងទី២៧ ែខឧសភ ឆន ២ំ០២២។ 

-ថន ក់ដឹកន ំ បនចូលរមួជមួយរកុមករងរបេចចកេទស អនតររកសួង រមួមនរកសួងអភិវឌឍន៍ 
ជនបទ និង រកសួងេសដឋកិចចនិងហរិញញវតថុ ដឹកនេំដយ ឯកឧតតម ហួត សរមឹ អនុរដឋេលខធិកររកសួង 

អភិវឌឍន៍ជនបទ ចុះពិនិតយវយតៃមលបញច ប់សុពលភពផលូវែថទខួំប ចំនួន០២ែខស មនរបែវងសរុប 
២១៨០០ម សថិតេនរសុកេមសង និង រសុកកំចយមរ េខតតៃរពែវង ៃថងទី២៧ ែខមិថុន ឆន ២ំ០២២។ 

  - េលក ឡុក វុឌឍ ី របធនមនទីរ  និងមរនតីជំនញមនទីរ បនចូលរមួជមួយគណៈកមមកររតួត ពិ
និតយ និងវយតៃមលៃនមនទីរេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុេខតត េដីមបរីបគល់-ទទួល ផលូវចក់េបតុងសរៃសែដក 
០១ កំណត់ របែវង៥១៧ ម ទទឹង ៨ម ករមស់០.២០ម សថិតកនុងភូមិេលខ៣ ភូមិេលខ៤ និងភូមិេលខ
៨ សងក ត់កំពង់លវ រកុងៃរពវង េខតតៃរពែវង ៃថងទី២៨ ែខកកកដ ឆន ២ំ០២២។ 
  - េលក ឡុក វឌុឍ ី របធនមនទីរៈ មរនតីបេចចកេទស និងេលក អួ៊ង បុ៊ណណ ក របធនរគប់រគង 
គេរមង ពរងឹងសមតថភពផលិតភពជនបទ NRRPCP េដយមនករចូលរមួពីរកុមរបឹកសរសុក េលក 
អភិបលរសុក រកុមរបឹកសឃុជីំផុច ៃរពរេំដង េរចស រសុកេមសង កនុងករពិភកស និងពិនិតយទីតងំ 
កែនលងេរៀបចំពិធីេបីកករដឋ នសងសង់ផលូវរកលេកសូ៊ DBST និងេបតុង របែវង១០.៦៧៩ម ពីភូមិ     
ជីផុច ឃុជីំផុចដល់ភូមិរបហរ ឃុេំរចស រសុកេមសង េខតតៃរពែវង ៃថងទី៣ ែខសីហ ឆន ២ំ០២២។ 
 - េលក ឡុក វុឌឍ ីរបធនមនទីរៈ និងសហករ ីបនសហករជមួយរដឋបលរសុកេមសង េរៀប ចំ
ពិធីេបីកករដឋ នសថ បនផលូវរកលេកសូ៊វពីរជន់(DBST) ចំនួន ០១ែខស របែវង ១០គីឡូ ៦៧៩ ែម៉រត 
ពីភូមិជីផុច ឃុជីំផុច ដល់ភូមិរបហ៊ ឃុេំរចស រសុកេមសង េខតតៃរពែវង េរកមអធិបតីភព ដ៏ខពង់ខពស់ 
ឯកឧតតមបណឌិ តសភចរយ អុ៊ក រ៉បុ៊ន រដឋមរនតីរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ ឯកឧតតម េសបង សរ៉ត របធន 
រកុមរបឹកសេខតតៃរពែវង ឯកឧតតម ចន់ រ៉ន់ អភិបលេខតតសតីទី  ៃនគណ:អភិបល េខតតៃរពែវង និងមន 

ករអេញជ ីញចូលរមួពី មនទីរ អងគភពជំុវញិេខតត គណ:អភិបលរសុកេមសង េមឃុ ំ េមភូមិ រពមទងំ 
េលកត េលកយយ របជពលរដឋយ៉ងេរចីនកុះករ ពិធីេនះរបរពធេនវតតេពធិមងគល សថិតេនកនុងភូមិ 
េពធ¢េរង ឃុជីំផុច រសុកេមសង េខតតៃរពែវង ៃថងទី៩ ែខសីហ ឆន ២ំ០២២។ 

- េលក ឡុក វុឌឍ ី របធនមនទីរ បនចូលរមួរបជំុពិភកសវយតៃមលេលីផលប៉ះពល់ និងករខូច 

ខតដំណរំសូវ េដយទឹកជំនន់រដូវវសស ឆន ២ំ០២២។ េរកមអធិបតីភពដ៏ខពង់ខពស់ ឯកឧតតម ហស់ 
សេរត៉ រដឋេលខធិករ រកសួងកសិកមមរុកខ របមញ់ និងេនសទ ឯកឧតតម ជ សុេមធី អភិបលៃន គ
ណៈអអភិបលេខតតៃរពែវង េនសលរបជំុC សលេខតត កិចចរបជំុេនះ ក៏មនករអេញជ ីញចូលរមួពី ឯក
ឧតតម េលកជំទវ អភិបលរងេខតត េលកនយក នយករងរដឋបលេខតត េលកនយកទីចត់ករ 
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េលក េលករសី របធន អនុរបធន មនទីរអងគភព និងអស់េលក េលករសីពក់ព័នធសរុបចំនួន ៥២ 

នក់ ៃថងទី១២ ែខតុល ឆន ២ំ០២២។ 

-ថន ក់ដឹកនមំនទីរ និងថន ក់ដឹកនកំរយិល័យបនចូលរមួកិចចរបជំុ សិកខ សល សតីពីករផសពវ 
ផសយេសចកតីសេរមចែកសរមួលសមសភព រកុមករងរេធវីបចចុបបននភពរបព័នធរគប់រគងផលូវជនបទ
តមរបព័នធព័ត៌មនវទិយ)RRAMS) និងតួនទីភរកិចចរបស់រកុមករងរ ថន ក់កណត ល និងថន ក់េខតត និង
កិចចរបជំុសតីអំពី "ដំេណីរទសសនកិចចរបតិភូៃនធនគរវនិិេយគ េហដឋ រចនសមព័នធអសីុ(AIIB) ដឺកនំ
កិចចរបជំុេដយឯកឧតតម រជយ បុ៉ម នយកគេរមង NRRPCP ចំនួន២េលីក។ 
 - មនទីរបនសហករជមួយរកសួង រដឋបលេខតតៃរពែវង និងមនករគរំទ អងគករៃដគូបន
របរពធពិធីអបអរសទេខតតៃរពែវង ទទួលបនជ័យលភី ជេខតតបញច ប់ករបេនទ បង់ ពសវលពស

កល(ODF) េរកមអធិបតីភព ឯកឧតតមបណឌិ ត រជុន េថរ៉វ៉ត រដឋេលខធិករ តំណងដ៏ខពង់ខពស់ ឯក
ឧតតមបណឌិ តសភចរយ អុ៊ក រ៉បុ៊ន រដឋមរនតីរកសួងអភិវឌឍន៍ ឯកឧតតម ជ សុេមធី អភិបល ៃនគណៈ
អភិបលេខតតៃរពែវង ឯកឧតតមអំុ៊ បុ៊នេឡង សមជិករកុមរបឹកសេខតត តំណងដ៏ខពង់ ខពស់ ឯកឧតដម 
េសបង សរ៉ត របធនរកុមរបឹកសេខតតៃរពែវង។ មនករអេញជ ីញចូលរមួពី អភិបលរង េខតត២៤ រជ

ធនី-េខតត, របតិភូអមដំេណីររកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ, េលករបធនមនទីរ អភិវឌឍន៍ជនបទ េខតត២៤ 
រជធនី-េខតត រពមទងំេមឃុ ំេមភូមិ និងសិសសនុសិសសយ៉ងេរចីនកុះករ ៃថងទី២៥/១០/២០២២។ 

-េលក ឡុក វុឌឍ ី របធនមនទីរ បនចូលរមួសិកខ សលថន ក់ជតិផសពវផសយេគលករណ៍ែណនំ
សតីពីករេផទៀងផទ ត់សថ នភពបញច ប់ករបេនទ បង់ពសវលពសកល(ODF) និងេរៀបចំែផនករបញច ប់ 

ករបេនទ បង់ពសវលពសកល និងេធវីបទបងហ ញែចករែំលកករងរ ODF កនុងេខតតៃរពែវង េន
សណឋ គរកបូំឌីយ៉ណ រជធនីភនំេពញ ៃថងទី១៤ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២២។ 

  - េលក ឡុក វុឌឍ ីរបធនមនទីរៈ បនចូលរមួពិធីសេមភ ធដក់េអយេរបីរបស់ជផលូវករ ផលូវជនបទ 
រកល េកសូ៊ពីរជន់ (DBST)របែវង ១១៦,៤៦ គីឡូែម៉រត និងផលូវេបតុង របែវង ៣,៤១ គ.ម ជនិមិតត 
រូបេនេខតតកំពង់ឆន ងំ របស់គេរមងែករលមអផលូវជនបទ ជំហន២ េរកមហរិញញបបទនឥត សំណងពីរដឋ  
ភិបលៃនសធរណរដឋរបជមនិតចិន េនភូមិសរ៉យអែណត ត ឃុេំរជស រសុកកំពង់ រតឡច េខតត
កំពង់ ឆន ងំ េរកមអធិបតីភពដ៏ខពង់ខពស់ ឯកឧតតមបណឌិ តសភចរយ អុ៊ក រ៉បុ៊ន រដឋមរនតរីកសួងអភិវឌឍន៍
ជនបទ ៃថងទី១៧ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២២។ 

v ករងរែផនករ និងសថិតិ 

ក-ករងរេរៀបចំរបយករណ៍៖ 

 -បនេរៀបចំរបយករណ៍របចែំខមករ ដល់ែខឆនូ, របយករណ៍របចរំតីមសទី១, របចឆំមស 
ទី១, របយករណ៍៩ែខេដីម, របយករណ៍របចឆំន ២ំ០២២, របយករណ៍ បទអនតរគមន៍ ,េរៀបចំេធវី 

េសៀវេភយុទធសរសតថវកិរឆន ២ំ០២៣-២០២៥, េរៀបចំេសៀវេភថវកិកមមវធីិឆន ២ំ០២៣, បីឆន រំកិំល ឆន ំ
២០២៣-២០២៥ និងែផនករសមហរណកមមថន ក់រសុក េផញីរជូនរកសួង, ករ.ិជំនញ, សលេខតត និង 
មនទីរពក់ព័នធននកនុងេខតត។ 

  ខ-ករបណតុ ះបណត ល និងសិកខ សលេរកេខតត៖ 
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  -េលក ម៉ប់ សុផល របធនករយិល័យ និងេលក ឈន់ ភរតត  អនុរបធនករយិល័យ និងម
រនតីជំនញរបស់មនទីរ បនេបីកកិចចរបជំុពិភកសសតីពីកររបមូលទិននន័យព័ត៌មន  និងសថិតិជនបទ 
សរមប់េរៀបចំេគលនេយបយរបស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទរយ:េពល១០ឆន (ំ២០២១-២០៣០) 
េន បនទប់ របជំុ A របស់មនទីរ ៃថងទី១១ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០២២។ 
 -ថន ក់ដឹកនកំរយិល័យចំនួន២រូប បនចុះពិនិតយ និងេផទៀងផទ ត់ទិននន័យ សិថតិជនបទ និងករ 
អេងកតតមភូមិ េនឃុកំំពង់របសទ រសុកពមជ េខតតៃរពែវង។   

        -អនុរបធនករយិល័យ រកុមករងរមនទីរបនចូលរមួវគគតរមង់ទិស សតីពីផលប៉ះពល់បរសិថ ន 
និងសងគម ជមួយរកុមករងរបេចចកេទសអនុវតតគេរមងពរងឹងសមតថភពផលិតភពជនបទ ដឹកន ំ
េដយ េលក អួ៊ង បុ៊ណណ ក របធនរគប់រគង េលក េស បុទមទរត័ន ទីរបឹកសគេរមងរពមទងំមរនតី 
បេចចកេទសថន ក់ជតិ េនបនទប់របជំុមនទីរ និងបនតចុះេទផសពវផសយដល់របជពលរដឋ ែដលរស់េនតម 

ដងផលូវែដលរតូវអនុវតតគេរមងNRRPCP េនឃុជីំផុច និងឃុេំរចស រសុកេមសង ែដលមនករចូលរមួ 
ពីរកុមរបឹកសឃុ ំភូមិ របជពលរដឋសរុប១៨៩នក់។ 
 -េលក ម៉ប់ សុផល របធនករ.ិែផនករ និងសថិតិ េលក េបឿន េនឿន របធនករ.ិផគត់ផគង់ ទឹក
ជនបទ និងេលក េម៉ ឈុនហ៊ន អនុរបធន.ករ ិែថទសុំខភពជនបទ បនចូលរមួសិកខ សល សតី
ពីកររគប់រគងរបព័នធទិននន័យ(MIS) តមែបបឌីជីថល សរមប់វស័ិយផគត់ផគង់ទឹក ករសំអត និង អន
ម័យជនបទ សថិតេរកមអធិបតីភព ឯកឧតតម េថង េពជ រដឋេលខធិកររកសួងអភិវឌឍន៍ជន បទ
តំណងដ៏ខពង់ខពស់ឯកឧតត បណឌិ តសុភចរយ អុ៊ក រ៉បុ៊ន រដឋមរនតីរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ េនសណឋ  គរ 
អងគរប៉រ៉ឌី េខតតេសៀមរប ៃថងទី៩-១០ ែខមិថុន ឆន ២ំ០២២។ 

 -េលក ម៉ប់ សុផល របធនករ.ិ និងេលករសី េអក ៃណវ៉ន មរនតីករ ិ .ែផនករ និងសថិតិ បន 
ចូលរមួសិកខ សលសតីពីករេរៀបចំែផនករយុទធសរសតថវកិឆន ២ំ០២៣- ២០២៥ និងថវកិសមិទធកមម 
ឆន  ំ ២០២៣ របស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ សថិតេរកមអធិបតីភពឯកឧតតមបណឌិ ត សួស គង់ រដឋ
េលខធិករ របចកំរ តំណងដ៏ខពង់ខពស់ឯកឧតតមបណឌិ តសភចរយ អុ៊ក រ៉បុ៊ន រដឋមរនតីរកសួងអភិវឌឍន៍
ជន បទ េន សណឋ គរេឆនរសុខ េខតតរពះសីហនុ ៃថងទី១៧ ែខមិថុន ឆន ២ំ០២២។ 
 -េលក ឈន់ ភរតត  អនុរបធនករយិល័យ បនចូលរមួកិចចរបជំុសដីពីករេរជីសេរសីភូមិមួយ ផលិ
ត ផលមួយ និងបនចុះសមភ សន៍េដយផទ ល់េលីករអនុវតតករងរចងរកងសមជិក ចលនភូមិមួយផ
លិត ផលមួយ បនចំនួន២ភូមិគឺ ១.ភូមិចចក១ ឃុេំមបុណយ រសុកសវ យអនទរ បនផលិតសករ េតន ត, ២.
ភូមិ ៃរពទូល ឃុរំកេប រសុកកំចយមរ បនផលិតបងគី, េជីងឆន ងំេធវីពីរពក់ៃថងទី២៣ ែខមិថុន ឆន ំ
២០២២។ 
 -េលក ម៉ប់ សុផល របធនករយិល័យ និងេលក េបឿ េនឿន របធនករយិល័យ  បនចូលរមួ 
កិចចរបជំុពិភកសជមួយរកុមករងរៃនសកលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ សដីពី:(១)ករសិកសរសវរជវ 
អំពី ផល ប៉ះពល់ៃនបំែរមបរមួលអកសធតុ េលីករងរសងសង់េហដឋ រចនសមព័នធពក់ព័នធ ផលូវ 
សព ន លូ និងរបពធធរសរសតខន តតូច េនសលរបជំុបនទប់A ៃនមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតត ៃថងទី២៨ ែខ
មិថុន ឆន ២ំ០២២។ 
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 -េលក ឈន់ ភរតត  អនុរបធនករយិល័យ បនចូលរមួកិចចរបជំុសដីពីលទធផលសេរមចបន របស់ 
េលខធិករដឋ ន ចលនជំរុញភូមិមួយផលិតផលមួយ េខតតៃរពែវង េនសលរបជំុសលេខតត ៃរពែវង 
ៃថងទី៥ ែខកកកដ ឆន ២ំ០២២។ 
 -េលក គង់ ថរ៉ និងេលក ឈន់ ភរតត  អនុរបធនករយិល័យ បនចូលរមួសិកខ សល សដីពី" 
បចចុបបននភពៃនវស័ិយេរបងកតេនកមពុជ ''េរកមអធិបតីភព ឯកឧតតម ញឹុក សុេមធ អនុរដឋ 
េលខធិករ រកសួងែរ ៉និងថមពល, អភិបលរងេខតត, មនទីរពក់ព័នធជំុវញិេខតត,យុវជន ស.ស.យ.ក. និង
សិសសនិសសតិ មកពីសកលវទិយល័យ ែដលរបរពឹតតេនសលរបជំុសខកកបទរកហមកមពុជ េខតត ៃរព
ែវង ៃថងទី១២ ែខកកកដ ឆន ២ំ០២២។ 
 -េលកអនុរបធនករយិល័យ បនចូលរមួសិកខ  សលពិេរគះេយបល់ពីករេរៀបចំែផនករ 
យុទធ សរសតថវកិឆន ២ំ០២៣-២០២៥ និងថវកិសមិទធកមម ឆន ២ំ០២៣  សរមប់វស័ិយផគត់ផគត់ទឹក 
សអ ត និង អនម័យជនបទ សថិតេរកមអធិបតីភព ឯកឧតតម រជុន េថរ៉វ៉ត រដឋេលខធិកររកសួង 
អភិវឌឍន៍ជនបទ តំណងដ៏ខពង់ខពស់ឯកឧតតមបណឌិ ត សភចរយ អុ៊ក រ៉បុ៊ន រដឋមរនីរកសួងអភិវឌឍន៍ 
ជនបទ េនមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ តមរបព័នធអនឡញ ៃថងទី១៧ ែខសីហ  ឆន ២ំ០២២ ។ 
 -េលកអនុរបធនករ.ិែផនករ និងសថិតិ បនចូលរមួកិចចរបជំុពិេរគះេយបល់ សតីពីករេរៀបចំ
ែផនករយុទធសរសតថវកិឆន ២ំ០២៣-២០២៥ និងថវកិព័ត៌មនសមិទធកមមឆន ២ំ០២៣ សរមប់វស័ិយ
ផគត់ផគង់ទឹកសអ ត និងអនម័យជនបទ េរកមអធិបតីភព ឯកឧតតមបណឌិ ត រជុន េថរ៉វ៉ត រដឋេលខ ធិ
កររកសួងអភិវឌឍន៍ជន់បទ តមរបព័នធអនឡញ Zoom ៃថងទី១៧ ែខសីហ ឆន ២ំ០២២។ 
 -ថន ក់ដឹកនកំរយិល័យចំនួន២រូប បនចូលរមួសិកខ សលសតីពី លទធផលករងរ សហ របតិបតតិ
ករជមួយអងគករមិនែមនរដឋ ភិបលរយៈេពល៥ឆន (ំ២០១៨-២០២២) និងបូកសរុបរបយករណ៍

ឆមសទី១ ឆន ២ំ០២២ តមអនឡញ (Microsoft Team) េរកមអធិបតីភព ឯកឧតតម ចុងែផត អនុ
រដឋេលខធិករ រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ េនបនទប់របជំុ A ៃថងទី៣០ ែខសីហឆន ២ំ០២២។ 

 ករងរផគត់ផគង់  និងហរិញញវតថុ 

ក/.ករងររបជំុ បណតុ ះបណត ល និង សិកខ សល ៖ 

-របធនករ.ិគណេនយយ និងហរិញញវតថុ និងអនុរបធនករ.ិគណេនយយ និងហរិញញវតថុ បនចូលរមួ 
កិចចរបជំុផសពវផសយ សរចរែណនេំលខ ០១៣សហវ សតីពីករអនុវតត ចបប់សតីពីហរិញញវតថុ សរមប់ករ 
រគប់រគង ឆន ២ំ០២២ េនមនទីរេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុេខតត ៃថងទី១៧ ែខ មករ ឆន ២ំ០២២ ។ 

-របធនករយិល័យគណេនយយ និងហរិញញវតថុ បនចូលរមួរបជំុេបីកករងរសវកមម សរមប់ 
ករយិបរេិចឆទ២០២១ និងបណដ ឆន ពំក់ព័នធ ជមួយអជញ ធរសវនកមមជតិ តមរយៈZoom។ កិចចរបជំុ 
សថិតេរកមអធិបតីភព េលកជំទវ ហូ៊ ដរ៉រសមី អគគេលខធិកររង ៃនអជញ ធរសវនកមមជតិ និង ឯ.ឧ 
សួន សុម៉លីន អភិបលរងៃនគណៈអភិបលេខតតៃរពែវង។ សមសភពចូលរមួមន ថន ក់ដឹកន ំ និង 
មរនតីទទួលបនទុកករងរគណេនយយ-ហរិញញវតថុ ៃនអងគភពរងសវនកមមចំនួន២៤ ៃថងទី៣ ែខកុមភៈ ឆន  ំ
២០២២ ។ 

-េលក េអង ភីរុន របធនករយិល័យ និងមរនតីជំនញរបស់មនទីរ បនេបីកកិចចរបជំុពិភកស សតីពី
កររបមូលទិននន័យព័ត៌មននិងសថិតិជនបទ សរមប់េរៀបចំេគលនេយបយរបស់រកសួងអភិ វឌឍន៍ 
ជនបទរយ:េពល១០ឆន (ំ២០២១-២០៣០) េនបនទប់របជំុAរបស់មនទីរ ៃថងទី១១ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០២២។ 



7 

 

-េលក េអង ភីរុន របធនករ.ិ គណេនយយ និងហរិញញវតថុ បនចូលរមួកិចចរបជំុពិនិតយផគូរផគង និង
វយតៃមលេលីករេរៀបចំ និងកររគប់រគងបញជ ីសរេពីភ័ណឌ រទពយសមបតតិរដឋ (តរងេកីនេឡងីនិង ថយចុះ
នូវ រទពយសមបតតិរដឋឆន ២ំ០២១) ៃថងទី១១ ែខេមស ឆន ២ំ០២២  េនសលរបជំុAសលេខតតរពែវង។  

-របធន និងអនុរបធន ករយិល័យចំនួន២រូប បនចូលរមួវគគបណដុ ះ បណដ លជេស៊រសីដីពី "នីតិ
វធីិរគប់រគងរទពយសមបតតិរដឋ និងកររគប់រគងចំណូលមិនែមនសរេពីពនធ" ែដលបនេរៀប ចំេឡងី េដយ
វទិយសថ នេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ សហករជមួយអគគនយកដឋ នរទពយសមបតតិរដឋ និងចំណូលមិន ែមន
សរេពីពនធៃនរកសួងេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ តមរយៈកមមវធីិ Zoom ៃថងទី១៣/០៦/២០២២។ 
  -េលក េអង ភីរុន របធនករ.ិគណេនយយ និងហរិញញវតថុ និងេលក ប៉ង ដួងឡ មរនតីករ.ិ គណ 
េនយយ និងហរិញញវតថុ បនចូលរមួកិចចរបជំុផសពវផសយសរចរែណនេំលខ០១០សហវ ចុះៃថងទី២៧ ែខ
កញញ  ឆន ២ំ០២២ របស់រកសួងេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ សដីពីករបិទបញជ ីចំណូល-ចំណយថវកិ និងករ

េធវរីបយករណ៍បូកសរុបករអនុវតតចំណូល-ចំណយថវកិថន ក់ជតិឆន ២ំ០២២ េនមនទីរេសដឋកិចច និង
ហរិញញវតថុេខតតរពែវងៃថងទី ១៣ ែខតុល ឆន ២ំ០២២ ។      

ខ- ករងរផគត់ផគង់ហរិញញវតថុ (ឯកតលនេរៀល) 

ជំពកូ 
ចបបហិ់រញញវតថុ   

េដីមឆន ំ 
ឥណទនថម ី អនវុតតជកែ់សដង ឥណទនេនសល ់ អរត % 

៦០ 263,200,000 263,200,000 248,992,430 14,207,570 94.60% 

៦១ 1,483,800,000 1,483,800,000 1,455,976,763 27,823,237 98.12% 

៦៤ 967,100,000 967,100,000 901,890,000 65,210,000 93.26% 

៦៣ 2,500,000 2,500,000 1,600,000 900,000 64.00% 

សរុប 2,716,600,000 2,716,600,000 2,608,459,193 108,140,807 96.02% 
  

 ចំេពះជំពូក៦៤ (របក់េបៀវតស) មនទីរបនេបីករបក់េបៀវតសរបចឆំន ២ំ០២២ ជូនមរនតីរជករ 
ចំនួន៥០នក់ កនុងេនះ ១៥នក់  ែដលមនទឹករបក់សរុបចំនួន 901.440.000៛ េដយែបងែចក ដូច
ខងេរកម ៖      
   េបៀវតសមូលដឋ ន    មនទឹករបក់សរុប   545,290,000 ៛ 

   របក់មុខងរ    មនទឹករបក់សរុប   341,640,000 ៛ 
   របក់បំណច់ជលកខណៈរគួសរ មនទឹករបក់សរុប       9,410,000 ៛ 
   អនកសរមលកូន   មនទឹករបក់សរុប                     - ៛ 
   មរណភព    មនទឹករបក់សរុប                     - ៛ 
   ឧបតថមភពិធីបុណយចូលឆន  ំនិងភជុ ំបិណឌ  មនទឹករបក់សរុប       5,100,000 ៛ 

  គ.ករងរអធិករកិចច និងសវនកមម៖ 

  -បនសហករ និងសរមបសរមួលជមួយរបតិភូរកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដឋសភ-រពឹទធសភ 
និង អធិករកិចចែដលបន ចុះមកេធវីអធិករកិចចេលីកររគប់រគងហរិញញវតថ និងកររគប់រគងរទពយសមបតតិ 
រដឋ កនុងករយិបរេិចឆទ២០២០ និងបណដ ឆន ពំក់ព័នធរយៈេពល១ៃថង គឺេនៃថង០៤ ែខមករ ឆន ២ំ០២២។ 
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  -បនសហករ និងសរមបសរមួលជមួយរបតិភូអជញ ធរសវនកមមជតិ ែដលបនចុះមកេធវីសវន
កមម េលីកររគប់រគងហរិញញវតថុ កររគប់រគងរទពយសមបតតិរដឋ ករអនុេលមតមបទបញញតតិ និងកិចចរបតិ ប
តតិកររបស់េខតតៃរពែវង សរមប់ករយិបរេិចឆទ២០២១ និងឆន ពំក់ព័នធ រយៈេពល ២ៃថង គឺេនៃថង ០៩-
១០ កុមភៈ ឆន ២ំ០២២។  
  -បនសហករ និងសរមបសរមួលជមួយរបតិភូអគគ ធិករ ៃនអគគ រធិករដឋ ន រកសួងអភិវឌឍន៍ 
ជនបទែដលបនចុះមកេធវីអធិករកិចចេលី កររគប់រគងរដឋបល កររគប់រគងចំណូល-ចំណយ ថវកិ
រដឋ និងកររគប់រគងរទពយសមបតតិរដឋ  កនុងករយិបរេិចឆទ២០២១ េនៃថង ១០ មីន ឆន ២ំ០២២។ 
  -បនសហករ និងសរមបសរមួលជមួយរបតិភូនយកដឋ នសវនកមមៃផទកនុង រកសួងអភិវឌឍន៍ជន 
បទកនុងករចុះេធវីអធិករកិចចេលីកររគប់រគងរដឋបល ហរិញញវតថុ និងរទពយសមបតតិរដឋ កនុងករយិបរេិចឆទ 
២០២១ េនៃថងទី១២-១៣ ែខកកកដ ឆន ២ំ០២២។ 
  -បនសហករ និងសរមបសរមួលជមួយរបតិភូអគគ ធិករ ៃនអគគ រធិករដឋ ន រកសួងេសដឋកិចច 
និង ហរិញញវតថុែដលបនចុះមកេធវីអធិករកិចចេលី កររគប់រគងចំណូល ចំណយថវកិរដឋករ រគប់រគង
រទពយ សមបតតិរដឋកនុងករយិបរេិចឆទ២០២១ និងឆន ពំក់ព័នធ េនៃថងទី ១៩-២០ ែខកកកដ ឆន ២ំ០២២។ 
  -បនសហករ និងសរមបសរមួលជមួយរបតិភូរកសួងទំនងជមួយរដឋសភ-រពឹទធសភ និងអធិ 
ករកិចច កនុងករចុះេធវីអធិករកិចចេលីករអនុវតតតួនទី-ភរកិចច កររគប់រគងករផដល់េសវសធរណៈ 
ករ អនុវតតកិចចលទធកមមសធរណៈ កនុងករយិបរេិចឆទ២០២១ និងបណដ ឆន ពំក់ព័នធ េនៃថងទី ២១ ែខ 
វចិឆិក ឆន ២ំ០២២ េនះតេទ។ 
  -បនសហករ និងសរមបសរមួលជមួយរបតិភូអគគលទធកមម រកសួងេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុរតួត 
ពិនិតយកិចចលទធកមមតមេរកយែដលបនអនុវតតរចួ និងសថិតេរកមសិទធិេលីករយិបរេិចឆទ២០២១ េនៃថង
ទី ២២ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២២។          

ឃ.ករងរផគត់ផគង់សមភ រៈ៖ 
េរកមកិចចលទធកមមរបស់មនទីររបចឆំន ២ំ០២២ មនទីរទទួលបននូវទំនិញ សំណង់ និងេសវកមម 

ដូច ខងេរកម៖ 
-េរបងឥនធនៈ និងេរបងរអិំល                    ចំនួន ០៤ មុខ   

 -សមភ រករយិល័យ      ចំនួន ៤២ មុខ   
 -សមភ រ និងឧបករណ៍ដឹកជញជូ ន (មូ៉តូ)    ចំនួន ០៣ េរគឿង  

-េសបៀងសរមប់រដឋបល     ចំនួន ០២ មុខ    

 -សមភ រ និងបរកិខ របេចចកេទសព័ត៌មនវទិយ   ចំនួន  ០៥ មុខ   
 -ជួសជុលរថយនត      ចំនួន  ០២ េរគឿង  

-ជួសជុលអណដូ ងអរហវេីដវ                                      ចំនួន  ២៦ អណដូ ង 
-ករងរជួសជុលដំបូលទំហ៣ំ៤០ម២ និងលបថន ែំផនកខងកនុងទំហ៨ំ០០ម២ ៃនអគរេលខ១ .១ -
ករងរជួសជុលផលូវេដយចក់ េបតុងសរៃសែដក ០១កំណត់ របែវង ៥១៧,០០ម ទទឹង ៨,០០ម 

ករមស់ ០,២០ម សថិតកនុងភូមិេលខ ៣ ភូមិេលខ ៤ និងភូមិេលខ ៨ សងក ត់កំពង់លវ រកុង ៃរពែវង 
េខតតៃរពែវង ។   



9 

 

   
   ២. ករងរអភិវឌឍន៍េហដឋ រចនសមព័នធរូបវន័ត និងគមនគមន៍ 

v ករងរផលូវជនបទ 

េនកនុងឆន ២ំ០២២េនះមនទីរបនទទួលថវកិពីរជរដឋ ភិបល តមរយៈរកសួងអ.ជ.ប និងអងគ
ករៃដគូ នន បនដំេណីរករសងសង់ែថទ ំជួសជុលផលូវជនបទ ករែកលមអផលូវពីរកលរកួសរកហម ឬ
ខសច់ភនំ េទជ រកលេកសូ៊ពីរជន់ DBST ,េបតុង និងករសងសង់សំណង់សិលបករេដយទទួលបន

លទធផលដូចខងេរកម៖ 

ល.រ បរយិយ របែវង(ម) របភពថវកិ 
អនុវតត

េដយ 

លទធ

ផល 

I ករងររសង់ទិននន័យ និងេធវីបចចុបបននភពផលូវ     

១ 
-បនចុះេធវីបចចុបបននភពេលីទិននន័យផលូវ RRAMS  
របេភទ ១, ២ និងរបេភទ៣ ទូទងំេខតត  បនចំនួន 
៥១ែខស ។   

៥១៧គ.ម រដឋ ភិបល មនទីរ ១០០% 

II ករងរបដូរករមលផលូវេទជចក់េបតុង(១ែខស) ៥១៧    

១ ភូមិរបបីំ ភូមិបួន និងភូមិបី ៥១៧ រŢť ភិģល មនĀីរ ១០០% 

III ករងរបដូរករមលផលូវេទជេកសូ៊ (DBST)(២ែខស) ៧,០០០    

១ ភូមិអណដូ ងថម - ភូមិៃរពចំករេជីង ៣,០០០ រŢť ភិģល វЋសſ˝មŊ ៧០% 

២ ភូមិទទួលពេពល - ភូមិថមពូន ៤,០០០ រŢť ភិģល វЋសſ˝មŊ ៣៥% 

IV ករងរជួសជុលផលូវរកលខសច់ភនំ ចំនួន ០១ែខស  ៦,០០០    

១ ភូមិផលូវជតិេលខ១១ - ភូមិចក់ខល ញ់ ៦,០០០ រដឋ ភិបល នយកដឋ ន ១០០% 
V ករងរែថទផំលូវជខួប (០២ែខស) ១៥,៧០០    
១ ភូមិសវ យរជំុ -ភូមិសវ យទង ៤,០០០ រដឋ ភិបល មនទីរ ១០០% 

២ ភូមិរតពងំសគន់ -ភូមិៃរពខលូត ១១,៧០០ រដឋ ភិបល មនទីរ ១០០% 

VI ករងរែថទផំលូវជរបច(ំ១១ែខស) ១២០,៩៩០    

១ ភូមិេជរពី៍ -ភូមិសមគគី ១៤,០០០ រដឋ ភិបល មនទីរ ១០០% 

២ ភូមិេជរបី៍ -ភូមិរកវ៉ន់ ៣,៨៩០ រដឋ ភិបល មនទីរ ១០០% 

៣ ភូមិសូរយិ- ភូមិតហុ៊យ ៩,៧០០ រដឋ ភិបល មនទីរ ១០០% 

៤ ភូមិអូរកេណដ លេជីង- ភូមិអណដូ ងថម ១៤,៥០០ រដឋ ភិបល មនទីរ ១០០% 

៥ ភូមិសុធ - ភូមិសវ យចរ ១២,៤០០ រដឋ ភិបល មនទីរ ១០០% 

៦ ភូមិៃរពរុន - ភូមិទួលៃជ ១៥,៦០០ រដឋ ភិបល មនទីរ ១០០% 

៧ ភូមិកំេរៀង -ភូមិពមមនទ រ ៧,០០០ រដឋ ភិបល មនទីរ ១០០% 

៨ ភូមិពន -ភូមិមនជ័យ ១៣,១០០ រដឋ ភិបល មនទីរ ១០០% 

៩ ភូមិទួលសែងកបេណដ យ -ភូមិេពន ៨,៦០០ រដឋ ភិបល មនទីរ ១០០% 
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១០ ភូមិទួលសែងកបេណដ យ -ភូមិេគករកសងំ ៩,៥០០ រដឋ ភិបល មនទីរ ១០០% 

១១ ភូមិៃរពសំេរង -ភូមិពមមនទ រ ១២,៧០០ រដឋ ភិបល មនទីរ ១០០% 

VII ករងរជួសជុលផលូវជបនទ ន់ (០៤កំណត់) ៧,៤៧០    

១ ភូមិតហុ៊យ -ភូមិរកងំរកូច ៩៧០ រដឋ ភិបល មនទីរ ១០០% 

២ ភូមិតេបីុ - ភូមិរកងំរកូច ២,០០០ រដឋ ភិបល មនទីរ ១០០% 

៣ ភូមិរពល១ - ភូមិថមពូន ៣,០០០ រដឋ ភិបល មនទីរ ១០០% 

៤ ភូមិរជួល - ភូមិរតពងំរុន ១,៥០០ រដឋ ភិបល មនទីរ ១០០% 

VIII 
ករងរែកលមអផលូវរបស់គេរមង China AID (ថវកិ

ចិន) (០១ែខស) 

៩,៥០០    

១ ផសររទ -ភូមិែកលងគង់ ៩,៥០០ ចិន ចិន ១០០% 

IX 
ករងរែកលមអផលូវរបស់គេរមង RRIP-III (ADB) 

រកលេកសូ៊ពីរជន់ DBST (០៥ែខស) 

៧៣,១០០    

១ ភូមិេលងីន(NR11) - ភូមិបឹងកក់(NR8) ២០,៤០០ ADB បនទ យរសី ១០០% 

២ ភូមិេពធិទង - ភូមិដូនតី ២២,៧០០ ADB បនទ យរសី ១០០% 

៣ ភូមិសវ យសុេខ - ភូមិេពធិេរៀងតបូង ៩,៦០០ ADB បនទ យរសី ១០០% 

៤ ភូមិរពេងីយទី១ - ភូមិេគកគង់កណដ ល ៥,៤០០ ADB បនទ យរសី ១០០% 

៥ សលរសុកកំពង់រតែបក - សលរសុករពះេសដច ១៥,០០០ ADB បុេរែ៉ខមរ ១០០% 

X 

ករងរែកលមអផលូវរបស់គេរមងពរងឹងសមតថភពផលិ

តភពជនបទ (NRRPCP) រកលេកសូ៊ពីរជន់ 

DBST និងចក់េបតុង(០១ែខស) 

១០,៦៧៩    

១ ភូមិជីផុច - ភូមិរពហ៊រ ១០,៦៧៩ AIIB បុេរែ៉ខមរ ១៥% 

    ៣-ករងរែកលមអលកខខណឌ ៃនកររស់េនរបស់សហគមន៍ជនបទ 

v ករងរផគត់ផគង់ទឹកជនបទ 

េនកនុងឆន ២ំ០២២េនះមនទីរបនទទួលថវកិកមមវធីិ ពីរកសួងអ.ជ.ប និងៃដគូអភិវឌឍន៍នន
បនដំេណីរករអប់រផំសពវផសយតមសហគមន៍ សលេរៀន និងករងរសងសង់ ែថទជួំសជុលអណតូ ង 
េដយសេរមចបនលទធផលដូចខងេរកម៖ 
       ង-តរងសេងខបលទធផលករងរផគត់ផគង់ទឹកជនបទែដលសេរមចបនឆន ២ំ០២២ 

បរយិយសកមមភព ឯកត ចំនួន 
អនកទទួលផល របភព 

ថវកិ 
អនុវតត 

េដយ 
លទធផល  

សរុប រសី 

 ករផតល់េសវ        

សងសង់អណតូ ងធននិងករបែរមបរមួល
អកសធតុបំពក់មូ៉ទ័រ(៣រសុក)  អណតូ ង ០5 360 216 រកសួង PDRD 100% 
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  -សងសង់សថ នីយផ៍លិតទឹកដបផឹក 
២០លីរតសហគមន៍(១ឃុេំចករសុក 
រពះេសតច) 

កែនលង 01 1500 900 រកសួង PDRD 100% 

  -ជួសជុលអណតូ ងសនប់អរហវេីដវ អណតូ ង 26 814 459 កមមវធីិ PDRD 100% 
រតួតពិនិតយនិងេតសតគុណភពទឹតម
សថ នីយផ៍លិតទឹកពិសរសហគមន៍  កែនលង 26 35133 20109 កមមវធីិ PDRD 100% 

- ផសពវផសយសតីពីករេរបីរបស់ និង 
បរេិភគទឹកេដយសុវតថិភព១រសុក១ឃុ ំ

វគគ 11 578 314 កមមវធីិ PDRD 100% 

- ផតល់សមភ រ:ទឹកសអ ត និងអនម័យដល់ 
រគួសររកីរក ែដលរងេរគះេដយទឹក 
ទេនលេមគងគ ឆន មំ២០២២ 

រគួ 512 2356 1394 សមភ រ:យូនីេសហវ 100% 

ករងរសហករជមួយរកសួង និងអងគករៃដគូរ 
បនសងសង់ធុងចំេរះខសច់តមរគួស ធុង 3600 117975 3067 សអ តកមពុជ 100% 

ផសពវផសយអំពីធុងចំេរះទឹកសអ តដល់
របជពលរដឋកនុងសហគមន៏. 

េលីក 223 7500 4750 សអ តកមពុជ 100% 

 ផសពវផសយអប់រសុំខភពដល់សហគមន៍  េលីក 167 5667 3067 សអ តកមពុជ 100% 

-សងសង់ធុងចំេរះខសច់ខន តធំតម 
សលេរៀន 

ចំនួន 31 8184 3949 សអ តកមពុជ 100% 

 -សងសង់បងគន់អនម័យ  ៣បនទប់,  ៤
បនទប់ ,  ៥បនទប់ និង៦បនទប់ 

ខនង 31 8184 3949 សអ តកមពុជ 100% 

 -កែនលងលងៃដសិសសសល កែនលង 31 8184 3949 សអ តកមពុជ 100% 

 -ឡដុតសំរ៉មតមសលេរៀន កែនលង 31 8184 3949 សអ តកមពុជ 100% 

ែកលមអរសថ នីយផ៍លិកទឹកដបផឹក២០លី
រត ចស់ េនឃុេំមសរបចន់ េពធិេរៀង កែនលង 01 1804 1082 ទឹកសអ ត1001 60% 

សងសង់សថ នីយផ៍លិតទឹកដបផឹក២០
លីរតសហគមន៍ ឃុបំនទ យចរកី កែនលង 01 2085 1251 ទឹកសអ ត1001 60% 

v ករងរែថទសុំខភពជនបទ 

េនកនុងឆន ២ំ០២២េនះមនទីរបនទទួលថវកិកមមវធីិ ពីរកសួងអ.ជ.ប និងៃដគូអភិវឌឍន៍នន

បនដំេណីរករអប់រផំសពវផសយតមសហគមន៍ សលេរៀន និងករងរសងសង់ ែថទជួំសជុលអណតូ ង 
េដយសេរមចបនលទធផលដូចខងេរកម៖ 

  -មរនតីចំនួន៤រូបបនចុះេផទៀងផត ត់ទិននន័យបងគន់អនម័យ េនរសុកកេរញជ ៀច  រសុករពះេសតច សីុ
ធរកណត ល និងរសុកេពធtេរៀង ចំនួន ៣៩ឃុ ំ មនអនកចូលរមួសរុប ៤៩១នក់ រសី ៩៧នក់ ពីៃថងទី
១២-១៩ែខមករ ឆន ២ំ០២២(ថវកិកមមវធីិ)។  
  -មរនតីចំនួន០៤បនចុះេផទៀងផទ ត់ភូមិ ឃុ ំរសុកODF ចំនួន៧រសុក ៤៤ឃុ៤ំ០១ភូមិ ៃថងទី២០ ែខ 
េមស ឆន ២ំ០២២ ដល់ៃថងទី១០ែខឧសភ ឆន ២ំ០២២ អនកចូលរមួ ៩២៤នក់ រសី៥៧២នក់។ 
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 -រកុមករងរេលខធិករដឋ នមនទីរបនេរៀបចំកិចចរបជំុសតីពីពរងឹងយនតករ ,PWG ,DWG ,CWG 
េដីមបសីេរមចបន ODF េខតតឆន ២ំ០២២  តយមរយះរបពនធ័  Zoom Meeting  ៃថងទី១៧ ែខកុមភៈ ឆន ំ
២០២២ សថិតេរកមអធិបតីភព ឯកឧតតម ឌុច គនធ   អភិបលរងេខតត និងជរបធនរកុមករងរ PWG 
សមសភពចូលរមួមនរបធននយកដឋ ន ែថទសុំខភព ,របធនមនទីរ ,អនុរបធន មនទីរជំុវញិ េខតត, 
មរនតីជំនញមនទីរ, អងកករៃដគូរ ,អភិបលរងរសុក របធន-អនុករ ិយល័យេសដឋកិចច េមឃុ ំនិង េសមៀន
ឃុ ំសរុបចំនួ ៣២៥នក់ រសតី ២៧នក់ ។ 
  -មរនតីចំនួន០៤រូប បនចុះរសុកពមជរ ចំនួន១០ឃុ ំរសង់ទិននន័យបងគន់អនម័យឆន ២ំ០២២ ៃថង
ទី ០១-០៣ែខមីន ឆន ២ំ០២២ ជលទធផលរបជពលរដឋសងសង់បងគន់ថមីបនចំនួន៨៥បងគន់ ។ 
  -បនចុះអប់រសំហគមន៍ពីលកខខណឌ័ ៃនកររស់សអ តនិងេគៀគរថវកិឃុសំងក ត់  ជួយដល់រគួសរពំុ 
មន បងគន់េរបីរបស់ រសុកសីុធរកណត លចំនួន១០ឃុ ំ និងរសុកពរងំចំនួន០៤ឃុ ំ  អនកចូលរមួ៦៥៩ 
នក់ រសី១៩៦នក់ េគៀគរថវកិបនចំនួន១១,៤៦0,000រ ៃថងទី0១-១៥ ែខមីន ឆន ២ំ០២២។ 
  -មរនតីចំនួន០៤រូបបនចុះរសុករពះេសតច ចំនួន១០ឃុ ំ ផសពវផសយលកខខណឌ័ ែនកររស់េនសអ ត 
ករ សមអ ត និងអនម័យជនបទ អនកចូលរមួសរុប៥១៣នក់ រសី១៧១នក់ េនៃថងទី ០៥-១២ ែខ េម
ស ឆន ២ំ០២២។ 
  - បនចុះផសពវផសយគេរមងផតល់បងគន់អនម័យពិនិតយទីតងំ េនរសុកពមជរ ចំនួន០៣ឃុ ំ២៤ 
ភូមិ   អនកចូលរមួសរុប៣០៥ រសី១៨៦ នក់ ៃថងទី១១-១២ ែខកកកដ ឆន ២ំ០២២។ 
  -បនចូលរមួេផទៀងផទ ត់ODF េខតតៃរពែវង េដយេរបីរបស់វធីិសរសតចប់េឆន ត យកពីររសុកគឺ 
រសុក សវ យអនទរ និងរសុកពមរក៍ពិនិតយខនងផទះ(ចំនួន២០៤ខនងផទះ) និងេមីលសថ ប័ន ចំនួន៥ និង
រសុកពរងំ និងកំចយមរ េមីល វតតសលេរៀន បុ៉សតសុខភព សលឃុ ំ(សរុប៣០កែនលង) ៃថងទី០៨-
១១ ែខសីហ ឆន ២ំ០២២ ។ 
  -បនចូលរមួរបជំុឆលុះបញជ ងំលទធផលករងរេផទៀងផទ ត់ ODF សថិតេរកមអធិបតីភពឯកឧតតម 
បណឌិ ត រជុន េថរ៉វ៉ត រដឋេលខធិកររកសួងអភិវឌឍន៍ ជនបទ តំណងឯកឧតតមបណឌិ តសភចរយ អុ៊ក 
រ៉បុ៊នរដឋមរនតី រកសួអភិវឌឍន័ជនបទ ឯកឧតតម ឌុច គនធ  អភិបលរងេខតត និងជរបធនរកុមករងរ 
PWG ជលទធផលរកុមករងរ បនបញជ ក់ថ ទទួលបនលទធផលលអរបេសីររបកសជ េខតតODF 
បនទ ប់ ពីេខតតសវ យេរៀង ែដលមនអនកចូលរមួសរុប ៨០នក់ រសី ៤៩នក់ េខតតៃរពែវង ៃថងទី ១២ ែខ
សីហ ឆន ២ំ០២២។   
  - បនចុះជូនអជញ ធរសវនកមមជតិពិនិតយបងគន់អនម័យ ចំនួន៩៣សថិត េនរសុកពរងំ េខតត ៃរព
ែវង ៃថងទី ១៦ ែខសីហ ឆន ២ំ០២២។ 
  - បនចុះពិនិតយករងរសងសង់បងគន់អនម័យដល់រគួសររកីរកេនរសុកពមជរ បនចំនួន
១៤០ បងគន់អនម័យៃថងទី១៦ ែខសីហ ឆន ២ំ០២២ អនកចូលរមួចំនួន០៨ រសី០២នក់ ។ 
  -េលករសីរបធនករយិល័យ និង មរនតីករយិល័យ០១រូប បនសហករ ជមួយនយកដឋ ន 
ែថទសុំខភព ៃនរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ ចុះផសពវផសយេគលករណ៍ ែណនសំតីពីករេលីកកមពស់ អន
ម័យជនបទ ដល់ឃុកំំពង់របសទ រសុកពមជរ មនករចូលរមួពីរកុមករងរថន ក់រសុករកុមរបឹកស ឃុ ំ
ភូមិ និងរគូអនម័យសរុប ២៦នក់រសី៨នក់ ៃថងទី២ ែខកញញ  ឆន ២ំ០២២។ 
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  -បនចូលរមួពិធីផសពវផសយែផនករសកមមភពជតិ សតីពិករគពំរនិងអភិវឌឍន៍កុមរតូច េន 
សណឋ គរភនំេពញ ៃថងទី០៧ ែខតុល ឆន ២ំ០២២ អនកចូលរមួចំនួនរបែហល២៥០នក់។ 
  ៤- ពិពិធកមមសកមមភពេសដឋកិចចជនបទ 

v ករងរបណតុ ះបណត ល និងរសវរជវ  

េនកនុងឆន ២ំ០២២ េនះករ.ិបណដុ ះបណត ល និងរសវរជវបនទទួលករគរំទពីរកសួង និងៃដគូ
អភិវឌឍន៍នន បនបណតុ ះបណត លជំនញមូលដឋ ន ជូនដល់កូនេចរបជជនរកីរកេដយទទួលបន
លទធផលដូចខងេរកម៖ 

ក/រចនសមព័នធរគប់រគងកនុងមជឈមណឌ លៈ 
- មរនតីជប់កិចចសនយមនចំនួន១១នក់កនុងេនះរគូកត់េដរ១នក់ រគូអុ៊តសក់១នក់ រគូបេរងៀន 

កំុពយូទ័រ១នក់ រគូបេរងៀនភសអង់េគលស១នក់ រគូបេចចកេទសរេបៀបែថទម៉ំសីុនកសិកមម១នក់ រគូ 
បេរងៀនពីរេបៀបេធវីជីកំបុ៉សតt១នក់ រគូបេចចកេទសចិញច ឹមរជូក១នក់ មរនតីជំនួយករទូេទ១នក់ អនក 
េបីកបរ១នក់ អនកយម១នក់ អនកេបសសំអត១នក់ ។  
       ខ/ករបណតុ ះបណត លេនកនុងមជឈមណឌ ល 

លរ េឈម ះវគគបណតុ ះបណត ល 
លទធផលរបចឆំន ២ំ០២២ 

េសចកតីេផសងៗ 
ចំនួនវគគ សិកខ កមសរុប រសី 

1 អុ៊តសក់ និងែកសមផសសនរ ី  01 10 10 រយ:េពល៤ែខ 

2 ភសអង់េគលស 00 00 00 រយ:េពល៤ែខ 

3 កំុពយូទ័ររដឋបល 01 15 05 រយ:េពល៤ែខ 

សរុប 02 25 15  

      គ/កបណតុ ះបណត លេនតមមូលដឋ ន 

លរ េឈម ះវគគបណតុ ះបណត ល 
លទធផលរបចឆំន ២ំ០២២ 

េសចកតីេផសងៗ 
ចំនួនវគគ សិកខ កមសរុប រសី 

1 ជួសជុលម៉សីុនកសិកមម 01 15 2 រយ:េពល10ៃថង 

សរុប 01 15 2  

 ៥-ករងរអភិវឌឍន៍សហគមន៍៖ 

      ក.របជំុផសពវផសយពរងឹងសមតថភពគ.អ.ភ. 

 បនេបីកវគគបណតុ ះបណត លពរងឹងសមតថភពគ.អ.ភ សតីពីតួនទីភរកិចចគ.អ.ភនិងែផនករសកមម 
ភព អភិវឌឍន៍ភូមិបនចំនួន០៩វគគ ែដលមនអនកចូលរមួចំនួន៤៥០នក់រសី១២៧នក់ចំនួន៥៧ភូមិ
០៩ឃុគឺំ ឃុឬំសសរីសុក រសុកពមជរ ឃុបឹំងេដល,ឃុអំងគររជយ រសុករពះេសតច,ឃុអំេនសង,ឃុកំំពង់
រតែបក រសុក កំពង់រតែបក ឃុៃំរពេឃនស,ឃុៃំរពទទឹង រសុកេមសង, ឃុអំងគរេរទត និងឃុដំំរពួីន រសុក

សវ យអនទរ។ 
     ខ.ករេធវីបចចុបបននភព គ.អ.ភ. 

បនេធវីបចចុបបននភពគ.អ.ភ ចំនួន៤៦ភូមិ កនុង៥ឃុ ំកនុងរសុកបភនំ កំពង់រតែបក និងរសុកពរងំ  
ែដលមនអនកចូលរមួចំនួន ១០១នក់រសី ៣១នក់ កនុងចំេណមភូមិទងំ៤៦ ែដលបនេធវីបចចុបបនន 
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ភពមន ៣៥ ភូមិែដលមនករបល ស់បតូរគ.អ.ភ ចំនួន៩៩ នក់ រសី ២០ នក់ កនុងចំេណមគ.អ.ភ 

សរុប ៣២០ រសី១០៤ នក់ មូលេហតុ សល ប់,លែលង, បតូរទីលំេន,ចំណករសុក...។  
គ.កមមវធីិអភិវឌឍន៍ចរមុះ៖ 

បនែចកពូជបែនល និងពូជរុកខជតិ ជូនសហគមន៍ភូមិេពធtតមំុ ឃុសំវ យរជំុ រសុកេមសង ចំនួន 

១០០ រគួសរ ែដលជថវកិកមមវធីិឆន ២ំ០២១ ែដលមនពូជបែនលចំនួន៤០០កញច ប់ និងពូជរុកខជតិ
ចំនួន ៨០០េដីម និងបនេរៀបចំភូមិអភិវឌឍន៍បនចំនួន០១ េនកនុងភូមិកូនេតន ត ឃុដំំរពួីន រសុកសវ យ
អនទរ ។   

ឃ.េរបីរបស់ថវកិកមមវធីិនយកដឋ ន 

 បនេបីកវគគបណតុ ះបណត លពរងឹងសមតថភពគ.អ.ភ សតីពីែផនករសកមមភពអភិវឌឍន៍ភូមិ ចំនួន 
០៣វគគ មនអនកចូលរមួចំនួន៦០នក់ រសី១៨នក់ មកពី៣២ភូមិ កនុងឃុជំច រសុកកំចយមរ, ឃុកំញច ំ 
និងឃុរំប រសុកពរងំ។ 

v ករងរអភិវឌឍន៍េសដឋកិចចជនបទ  

v .ករចុះតមដននិងរតួតពិនិតយករបិទបញជ ីសន មសហគមន៍សនសរំបក់ 
ល.រ េឈម ះរសុក ចំនួនភូមិ/សហគមន៍ ចំនួនឃុ ំ ចំនួនអនកចូលរមួ រសី 

១ កំពង់រតែបក ១៤  ០៦ ៩៨នក់ ៣៤នក់ 

២ េមសង ៨០  ០៦ ១៦៩នក់ ២៣នក់ 

v . ករចុះពរងឹងនិងេដះរសយបញហ សហគមន៍ 

ល

.រ 

េឈម ះរសុក ចំនួនភូមិ/សហគម

ន៍ 

ចំនួនឃុ ំ ចំនួនអនកចូល

រមួ 

រសី 

១ សីុធរកណដ ល ០៧ ០១ ៧១នក់ ៥២នក់ 

v ផសពវផសយេសចកតីែណនរំបស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទសតីពីនីតិវធីិគរំទសហគមន៍

សនសរំបក់ 

ល

.រ 

េឈម ះរសុក  ឃុ ំភូមិ/សហគមន៍ ចំនួន

ឃុ ំ

អនកចូលរមួ រសី អងគករ 

១ សីុធរកណដ ល ១៣ ០១ ៣០នក់ ១០នក់ PNKS 

២ សវ យអនទរ 

ឃុដំំរពួីនៈ    ២៥ សហគមន៍ ០១ ៤៣នក់ ០៩នក់ PNKS 

ឃុពំនេរងៈ ១៣ សហគមន៍ ០១ ២០នក់ ០៥នក់ PNKS 
ឃុសំំេរងៈ    ១០ សហគមន៍ ០១ ៣២នក់ ០៧នក់ PNKS 
ឃុទឹំកថល ៈ     ១៤ សហគមន៍ ០១ ៤៧នក់ ១២នក់ PNKS 

៣ កំពង់រតែបក 
ឃុេំគខចកៈ     ១៤ សហគមន៍ ០១ ១៨នក់ ០៤នក់  

ឃុៃំរជៈ        ១៣ សហគមន៍ ០១ ១៥នក់ ០២នក់  

៤ េមសង ឃុអំងគរសរៈ  ០៩ សហគមន៍ ០១ ១៣នក់ ០១នក់  
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ឃុសំវ យរជំុៈ  ០៥ សហគមន៍ ០១ ១០នក់ ០១នក់  
ឃុជីំផុចៈ       ០៤ សហគមន៍ ០១ ០៨នក់ ០៣នក់  
ឃុេំរចសៈ ១២សហគមន៍ ០១ ៣០នក់ ០៦នក់  

v ករេធវីបចចុបបននភពសហគមន៍សនសរំបក់បែនថមេដីមបេីរៀបចំ និងអនុម័តេលីលកខនដិកៈ 

ល.រ េឈម ះរសុក  ឃុ ំភូមិ/សហគមន៍ ចំនួនឃុ ំ អនកចូលរមួ រសី អងគករ 

១ សីុធរកណដ ល ០៥សហគមន៍ ០១ ០៨នក់ ០៧នក់ PNKS 

២ សវ យអនទរ 

ឃុដំំរពួីន       ០៨ សហគមន៍ ០១ ៤៨នក់ ១១នក់ PNKS 
ឃុអំងគរេរទត  ០៥ សហគមន៍ ០១ ១៩នក់ ០៤នក់ PNKS 
ឃុសំំេរង      ១១ សហគមន៍ ០១ ៣០នក់ ០៩នក់ PNKS 
ឃុពំនេរង   ១០ សហគមន៍ ០១ ២៣នក់ ០៣នក់ PNKS 

៣ កំពង់រតែបក 
ឃុេំគខចកៈ    ១០ សហគមន៍ ០១ ១៨នក់ ០៣នក់  

៤ េមសង 
ឃុអំងគរសរៈ ១០សហគមន៍ ០១ ៣៤នក់ ០៨នក់  

ឃុេំរចស ១០សហគមន៍ ០១ ២៤នក់ ០៤នក់  

  គ-ករអភិវឌឍន៍គេរមងកមមវធីិចំរុះ េដីមបបីេងកីនេសដឋកិចចរគួសរេនជនបទ 

រកុមករងរបេចចកេទសៃនគេរមងអភិវឌឍន៍កមមវធីិចំរុះរបស់មនទីរ ដឹកនេំដយេលករបធនករ.ិ 
បន បនផតល់ពូជកូនរតីពូជចំនួន ២៣០០កបល ជូនកសិករគំរូចំនួន២រគួសរ េនភូមិកូនេតន ត ឃុ ំដំរ ី
ពួន រសុកសវ យអនទរ ឧបតថមភេដយេលករបធនមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតត។        

II-បញហ របឈម 

-សថ នភពភូមិសរសតេខតតៃរពែវងជតំបន់វលទំនប ែដលងយទទួលរងេរគះេដយសរទឹក 
េភលៀង ែដលបណត លឲយផលូវេនតមបណត រសុក ឃុមួំយចំនួនែដលបនសងសង់េហយី ងយទទួលរង

ករខូច ខត។  

-ផលូវរគួសរកហមនិងខសច់ភនំមនចំនួនេរចីនេហយីក៏មនករខូចខតេទវញិជបេណតី រៗ ែតថវកិ 
របច ំឆន សំរមប់េធវីករជួសជុល និងែថទនូំវមនកំរតិពំុអចេឆលីយតបតមតំរូវករ។ 

-កំេណីនយនយនតេធវីចរចរកន់ែតមនេរចីន និងករផទុកេលីសទំងន់ែដលបណត ឲយផលូវែដលបន 

សងសង់ ឬជួសជុលរចួ ងយនឹងរងករខូចខតេទវញិេដយកងវះវធិនករទប់សក ត់។ 
-របជពលរដឋែដលរកីរកខវះលទធភព នូវពំុបនរបតិបតតិលអេនេឡយី េលីករែថទសុំខភព និង អ

នម័យ រតូវករជំនួយបែនថមពីខងេរក។ 

-អណតូ ងសងសង់មនចំនួនេរចីន ែតពំុមនលកខណៈសមរសបតមបទដឋ នបេចចកេទស េធវីឲយ       
អណតូ ងទឹកសអ ត េនតមភូមិមួយចំនួនងយរងករខូចខត និងរងីសងួតេនរដូវរបងំ។  

-អណតូ ងេនតមមត់ទេនលមួយចំនួនជួបរបទះបញហ អេសនិចែដលជកតីកងវល់របស់របជពលរដឋ 

ែដលមនទីរចបំច់រតូវបនតកិចចសហករជមួយរកសួង និងៃដគូអភិវឌឍន៍ននេដីមបជួីយេដះរសយជូន 
សហគមន៍។   
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III. ទិសេដករងរឆន  ំ២០២៣ 
 ១-ករពរងឹងសថ ប័ន និងករកសងសមតថភព 

 ករងររដឋបល និងកិចចករទូេទ 

- ពរងឹងករងររគប់រគងបុគគលិក និងឯកសររដឋបលេផសងៗ 
- េរៀបចំ និងរគប់រគងលិខិតសន មរដឋបល ឲយបនរតឹមរតូវ 
- បណតុ ះបណត លពរងឹងសមតថភពមរនតីកនុងអងគភព េដីមបបីេងកីនចំេណះដឹងជំនញ និងបទ

ពិេសធន៍ឲយទន់បេចចកវទិយថមី តមរយៈរកសួង នយកដឋ ន និងអងគករៃដគូនន។  

- េរៀបចំកិចចរបជំុពិនិតយវឌឍនភពអណតតិករងររបចែំខ រតីមស ឆមស និងរបចឆំន  ំ
- បនតអនុវតត និងផសពវផសយេគលករែណន ំសររចរណ៍ េសចកតីរបកសេផសងៗ និងចូលរមួ 

រគប់កមមវធីិនន ែដលបនកំណត់េដយរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ។ 

 ករងរែផនករ និងសថិតិ 

- េរៀបចំរបយករណ៍របចែំខ មករ ដល់ែខធនូ របចរំតីមសទី១ ឆមសទី១ ៩ែខេដីមឆន  ំ និង
របចឆំន  ំេផញីជូនរកសួង រដឋបលេខតត និងករយិល័យជំនញកនុងអងគភព ។ 
 - េរៀបចំចងរកងេសៀវេភែផនករយុទធសរសដឆន ២ំ០២៣-២០២៥ និងែផនករថវកិឆន ២ំ០២៣  

 - េរៀបចំរបយករណ៍សមិទធិកមមរបចរំតីមស ឆមស និងឆន ជូំនរកសួង និងករយិល័យជំនញ  
- ចុះតមដននិងរតួតពិនិតយវយតៃមល ករអនុវតតថវកិកមមវធីិរបស់ករយិល័យជំនញ  
- បនតអនុវតតែផនករយុទធសរសត និងកមមវធីិននែដលបនកំណត់េដយរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ

នយកដឋ ន អជញ ធរេខតត មនទីរពក់ព័នធ និងសហករជមួយៃដគូ ែដលកំពុងអភិវឌឍន៍កនុងេខតត។ 

 ករងរផគត់ផគង់ និងហរិញញវតថុ  

  - េរៀបចំ និងរគប់រគងឯកសរគណេនយយ ហរិញញវតថុ លទធកមម បញជ ីសរេពីភណឌ រទរពសមបតតិរដឋ

កនុងអងគភព។    
  - េរៀបចំឯកសរគណេនយយ និងតរងេបៀវតសបុគគលិក េដីមបេីបីករបក់េបៀវតសជូនមរនតីរជករឲយ 
បនទន់េពលេវល។  
  - ចូលរមួកនុងកិចចរបជំុ សិកខ សល និងករផសពវផសយសរចរែណន ំចបប់ហរិញញវតថុ សរមប់អនុ

វតត ករងរឲយបនលអ មនរបសិទធិភព និងគណេនយយភព។   
  - សហករ និងសរមបសរមួលជមួយរបតិភូសវនកមមៃផទកនុង អជញ ធរសវនកមមជតិ និងអធិករ
កិចចឲយបនលអ។  

-េរៀបចំកិចចលទធកមមរបស់មនទីររបចឆំន ២ំ០២៣ និង េធវីករេដញៃថលឲយបនទន់េពលេវល 

សរមប់ មុខទំនិញ និងេសវកមមសរមប់េរបីរបស់កនុងអងគភព។ 
 ២-ករងរអភិវឌឍេហដឋ រចនសមព័នធរូបវន័ត និងគមនគមន៍ 

-បនតអនុវតតែផនករយុទធសរសត និងកមមវធីិននែដលបនកំណត់េដយរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ 
អជញ ធរ េខតត និងចូលរមួសហករជមួយៃដគូ ែដលកំពុងអភិវឌឍន៍កនុងេខតត រមួមនករបណតុ ះបណត ល

ធនធនមនុសស េដីមបបីេងកីនចំេណះដឹងជំនញ និងបទពិេសធន៍ឲយទន់បេចចកវទិយថមី។ 
-ចុះរប់ចំនួនចរចរេដីមបពិីនិតយកំេនីនយនយនតតមដងផលូវចំនួន៦ែខស កនុង៧រសុក។ 
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-សងសង់ផលូវេបតុងចំនួន១ែខស របែវង១០០០ម សថិតកនុងឃុកំេនសមអក រសុកកំពង់រតែបក 

 -ែថទផំលូវខួបចំនួន០១ែខស របែវង១៨.៨០គ.ម កនុងរសុកកំពង់រតែបក និងរសុកេមសង 
-ែថទផំលូវជរបចចំំនួន១២ែខស របែវង១៣៨.០៨គ.ម កនុងរសុកកេរញជ ៀច កំចយមរ ពនជរ

កំពង់រតែបក រពះេសដច និងរសុកសវ យអនទរ េខតតៃរពែវង។ 
- ចុះរសង់ទិននន័យ និងេធវីបចចុបបននភពផលូវ ចំនួន១០០ែខស ៦១២គម េនកនុង១៣រសុក-រកុង 
-សំុករគរំទពីរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ កនុងករអនុវតតនគេរមងពរងឹងសមតថភពផលិតភព

ជនបទNRR PCP (ថវកិចិន) អំពីផលូវរកលេកសូ៊របេភទ DBST និងេបតុង ចំនួន២ែខស របែវងសរុប
១៨.៧៧៩ម កនុងរសុក   េមសង រសុកកំពង់រតែបក និងរសុកបភនំ េខតតៃរពែវង។ 

-សំុករគរំទពីរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ កនុងករអនុវតតនគេរមងអភិវឌឍន៍េហដឋ រចនសមព័នធជន 
បទ ែដលធន់នឹងករែរបរបួលអកសធតុ ផលូវចក់េបតុងសរៃសចំនួន០៣ែខស របែវងសរុប២៦.៦៦    

គ.ម ករមស់០.២០ម សថិតកនុងរសុកពរងំ សីុធរកណដ ល និងរសុកកេរញជ ៀច េខតតៃរពែវង។ 
 ៣-ករងរែកលមអលកខខណឌ ៃនកររស់េនរបស់សហគមន៍ជនបទ 

 ករងរផគត់ផគង់ទឹកជនបទ 

 - រគប់រគង និងេធវីបចចុបបននភពទិននន័យអណតូ ងទឹកជនបទ កនុងទូទងំេខតតៃរពែវង 
 - ចុះអប់ររំបជពលរដឋ អំពីអតថរបេយជន៍ ៃនករេរបីរបស់ទឹកសអ តេដយសុវតថិភពចំនួ១១វគគ  

-ចុះរតួតពិនិតយគុណភពទឹកអណតូ ងខួងថមីចំនួន៥០អណតូ ង និង តមសថ នីយផ៍លិតទឹកពិសរ 

សហ គមន៍ចំនួន២៨កែនលង។ 
- សងសង់ និងជួសជុលអណតូ ងអរហវវីេដវចំនួន៣០អណតូ ង េនតមឃុេំគលេដចំនួន១០ឃុ ំ
-បនតកិចចសហករជមួយរកសួង នយកដឋ ន និងអងគករៃដគូេលីករងរសងសង់ សត ររបពនធ 

េរសចរសពខន តតូច និងរសះសហគមន៍កនុងឆន ២ំ០២៣។ 

 ករងរែថទសុំខភពជនបទ 

- រគប់រគង និងេធវីបចចុបបននភពទិននន័បងគន់អនម័យជនបទ កនុងទូទងំេខតតៃរពែវង 

-ចុះអប់រេំលីកកមពស់ករផល ស់បតូរទមល ប់ ករស់េនសអ ត មនសុខភពលអ និងអនម័យលអ ដល់ 
របជពលរដឋកនុងសហគមន៍ចំនួន៥៧េលីក កនុង២៥ឃុ ំ៨រសុក។ 

- បនតកិចចសហករជមួយរកសួង នយកដឋ ន អជញ ធរមូលដឋ ន និងអងគករៃដគូេលីករងរសង 
សង់បងគន់អនម័យ និងកមមវធីិអនម័យកនុងឆន ២ំ០២៣។ 
     ៤- ករងរអភិវឌឍន៍សហគមន៍ជនបទ 

- េធវីបចចុបបននភព គ.អ.ភ ចំនួន ១២ ឃុ ំ៥០ភូមិ កនុងរសុកេគលេដចំនួន៥  
- េបីកវគគបណតុ ះបណត លពរងឹងសមតថភពគ.អ.ភ ចំនួន ១៤វគគ កនុងេនះ ០៥វគគជថវកិរបស់ 

នយកដឋ នអភិវឌឍន៍សហគមន៍ ។ 
- េរៀចចំភូមិអភិវឌឍន៍ចំនួន០១ភូមិ ។ 

 ៥- ពិពិធកមមសកមមភពេសដឋកិចចជនបទ 

- ចុះរបមូល និងចងរកងទិននន័យសថិតិ អំពីសកដ នុពលេសដឋកិចច សងគមកិចច េនជនបទសរមប់ 
េរៀបចំែផនករសកមមភពអភិវឌឍន៍កមមវធីិភូមិចំរុះឆន ២ំ០២៣។ 
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- េបីកវគគបណតុ ះបណត លជំនញមូលដឋ នចល័តេនតមភូមិ ចំនួន២៥កែនលង កនុង៥រសុកេគល 

េដែដលមនសិកខ កមចំនួន៩០នក់ ។ 
-បនតចុះផសពវផសយេសចកតីែណនរំបស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ សតីពីនីតិវធីិគរំទសហគមន៏សនសំ

របក់ដល់រកុមសនសរំបក់ និងតួនទីភរកិចច កររគប់រគងថវកិ ករចុះបញជ ីគណេនយយ និងវធីិរេដះ
រសយវវិទ ែដលបនបនសល់ទុកពីអងគករៃដគូេនតមរសុកេគលេដ។ 
៦- សមិទធិផលៃនករអភិវឌឍន៍គេរមង និងកមមវធីិសហរបតិបតតិករ 

-បនតកិចចសហករអនុវតតនគេរមង ADB-RRIP-III សងសង់ផលូវរកលេកសូ៊របេភទ DBST ចំនួន 
០៥ របែវងសរុប៧៣.២០គ.ម និងគេរមងChina AID  ផលូវរកលេកសូ៊របេភទDBST ចំនួន០១ មន 
របែវង៩.៥០គ.ម តមរយៈរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ េនរសុកកេរញជ ៀច កំចយមរ រកុងៃរពែវង កំពង់ 
រតែបក និងរសុករពះេសដច េខតតៃរពែវង។  

- បនតអនុវតតគេរមងអភិវឌឍន៍េហដឋ រចនសមព័នធជនបទ ធន់នឹងករែរបរបួលអកសធតុសង
សង់ ផលូវចក់េបតុងចំនួន០៣ែខស របែវងសរុប២៦.៦៦គ.ម និងគេរមងពរងឹងសមតថភពផលិតភព 
ជនបទ សងសង់ផលូវរកលេកសូ៊ពីរជន់ និងចក់េបតុងចំនួនចំនួន០៣ែខស របែវងសរុប២២.៦៥គ.ម 
តមរយៈ រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ េនរសុកពរងំ សីុធរកណដ ល កេរញជ ៀច េមសង កំពង់រតែបក និង

រកុងៃរពែវង។ 

III- េមេរៀន និងបទពិេសធន៍ 

 ចំណុចខល ងំ  

- ករយកចិតតទុកដក់របស់ថន ក់ដឹកនរំកសួង នយកដឋ ន និងរដឋបេលខតត ពិតជបនផតល់ កំ 
លងំចិតតដល់មរនតីករ ិជំនញទងំអស់បេងកីនករយកចិតតទុកដក់បំេពញករងរបនលអរបេសីរ។  

- ករងរអភិវឌឍន៍េនមូលដឋ នចបំច់រតូវមនករចូលរមួ និងសហករលអជមួយអជញ ធរ និង 

របជពលរដឋកនុងមូលដឋ ន។ 

-រគប់គេរមងសកមមភពែដលបនអនុវតតេនតមមូលដឋ ន រសបតមតរមូវករចចំប់របស់សហ  
គមន៍ កនុងករបេងកីនេសដឋកិចច កត់បនថយករេធវីចំណយរសុក និងជីវភពកន់ែតរបេសីរេឡងី។ 

- យនតករបណត ញែដលមនរសប់របស់អជញ ធរមូល វស័ិយឯកជន និងៃដគូអភិវឌឍន៍នន ពិត

ជបនជួយសរមួល និងសហករលអកនុងករងរអភិវឌឍន៍េនមូលដឋ នឲយសេរមចបនតមែផនករ ។  

 ចំណុចខវះខត 

- ថវកិសរមប់គរំទករងរអភិវឌឍន៍របចឆំន  ំពំុបនេឆលីយតមតរមូវករេនតមមូលដឋ ន 
- អជញ ធរ រកុង រសុក និងរបជពលរដឋមួយចំនួនពំុសូវយកចិតតទុកដក់ចូលរមួែថទេំហដឋ រចន

សមព័នធជនបទ និងពំុមនវធិនករសមរសបេលីរថយនតដឹកេលីសទមងន់។  
-រដឋបលរសុក ឃុមួំយចំនួនពំុសូវយកចិតតទុកដក់វភិជន៍ថវកិេលីករងរទឹកសអ ត និងអនម័យ 

-អងគករៃដគូែដលបននឹងកំពុងអនុវតតេលីករងរទឹកសអ ត និងអនម័យកនុងេខតត រតូវបនកត់
បនថយជបេណតី រៗ ។  

- រដឋបលឃុ/ំសងក ត់ និងអងគករៃដគូរមួយចំនួន ពំុសូវបនយកចិតតទុកដក់េរបីរបស់ គ.អ.ភ ជ
ៃដគូសរមប់ករងរអភិវឌឍន៍េនមូលដឋ ន។ 
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 សំណូមពរ 

- សំុវគគបណតុ ះបណត ល និងសិកខ សលពរងឹងសមតថភពមរនតីរជករ 
 - សូមបេងកីនថវកិគរំទដល់ករបណតុ ះបណត លជំនញបេងកីនមុរបរេនតមសហគមន៍ជនបទ  

 - សូមជួយគរំទថវកិសរមប់ករងរទឹកសអ ត និងអនម័យជនបទ ឲយសេរមចតមែផនករ    
- សូមគរំទថវកិសរមប់ពរងឹងសមតថភពគ.អ.ភ និងពរងីកសកមមភពអភិវឌឍន៍ភូមិចំរុះ 
 - សូមរកសួងជួយរកអងគករៃដគូ និងគរំទថវកិបែនថមសរមប់ករងរសងសង់ ែថទ ំជួសជុល 

េហដឋ រចនសមព័នធជនបទ េនកនុងេខតត។       


