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១.១. ទេចកតេីទងេបទិននន័យចមបងៗរបេទ់េត្តទ ោះកងុ 
ល.រ បរយិាយ ឆ្ន ាំ  2017 2018 2019 

ព័ត៌មានទូទៅ       

១ ផ្ទៃដីខេត្ត (គ.ម២ ) 10.045,58 10.045,58   

២ ចំននួក្រុង ក្រុរ 7 7   

៣ ចំននួឃ  ំរង្កា ត់្ 29 29   

៤ ចំននួភូមិ 119 119   

៥ ចំននួក្គួសារ 28,638 29,199   

៦ % ខមក្គួសារជាស្ររតី 16.63 17.62   

៧ ចំននួក្រជាជនររ រ 130,868 133,386   

៨ ចំននួក្រ ី 65,150 66,471   

៩ ចំននួរ ររ  65,718 66,915   

១០ % អ្នរមានអាយ ពី ០-១៧ឆ្ន  ំ 38.46 38.06   

១១ % អ្នរមានអាយ ពី១៨-៦០ឆ្ន  ំ 55.61 55.91   

១២ % អ្នរមានអាយ ពី៦១ឆ្ន ខំ ងី 5.92  6.04   

១៣ រំខ ីនក្រជាជនក្រចឆំ្ន  ំ(%) 0.84 1.92   

១៤ អាក្ាភាពក្រីក្រ(%) 13.46 13.18   

១៥ % អ្នរមានម េរររចមបងផ្ទនរររិរមម 61.1  60.6   

១៦ % អ្នរមានម េរររចមបងផ្ទនររិរបរមម 0.3  0.5   

១៧ % អ្នរមានម េរររចមបងផ្ទនរខរវារមម 38.7 38.2   

១៨ % មន រសខៅររការង្ករខ វ្ីខៅរន ងក្រខេរ  5.9 7.1   

១៩ % មន រសខៅររការង្ករខ វ្ីខៅខក្ៅក្រខេរ  3.9 3.7   

២០ % េនងទៃះមានអ្គគិរនីខក្រីក្ារ់ 62.42 66.17   

អប់រ ំ      

២១ % រ មារអាយ ៣-៥ឆ្ន  ំានចូលខរៀន 44.71 44.08   

២២ % រ មារអាយ ៦ឆ្ន  ំានចូលខរៀន 77.91 72.73   

២៣ % រ មារអាយ ៦-១១ឆ្ន  ំានចូលខរៀន 78.63 75.82   

២៤ % រ មារអាយ ១២-១៤ឆ្ន  ំខៅខរៀន 86.8  84.98   

២៥ % អ្នរខចះអ្រសរអាយ  ១៥-១៧ឆ្ន  ំ 97.42 97.53   

២៦ % អ្នរខចះអ្រសរអាយ  ១៨-៤៥ ឆ្ន  ំ 91.36 92.92   

សុខភាព      

២៧ ចំននួម ឌ លរ េភាព 13  13   
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២៨ % ស្ររតីរក្មាលរូនខោយឆ្មរខពេយ 92.05 95.26   

២៩ 
អាក្ាសាា រ់រររ់មាាខក្កាយខពលរក្មាល(០-១ផ្េ)
រន ង១ពាន់រំខ ីត្ 

12.62 

 
 2.13 

  

៣០ 
អាក្ាសាា រ់រររ់រ មារខក្កាយខពលខរីត្ (០-១ផ្េ) 
រន ង១ពាន់រំខ ីត្ 

3.26 

 

 5.8 

  

៣១ % រ មារអាយ ពី៩-១២ផ្េ ានចរ់ថ្ន កំ្គរ់ចំនួន 97.98  97.81   

៣២ ចំននួក្គួសារមានរមាជិរខរីត្ជំងឺខអ្ដរ៍ 137 59   

ភាពងាយរងទ្រោះ      

៣៣ ចនំនួ  ជនពិការ 17 12   

៣៤ % ជនពិការអាយ ១៨ឆ្ន  ំខ ងីមិនអាចររចំ ូលាន 50 71.43   

៣៥ ចំននួរ មាររំក្ពាឪព រមាត យសាា រ់ខោយជំងឺខអ្ដរ៍ 53 9   

៣៦ ចំននួចរ់ជរាគ្មម នេីពឹង (អាយ ៦១ឆ្ន ខំ ងី) 113 124   

ធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថា ន និងការបសាំនឹងការប្្ប្បលួអាកាសធាត ុ

៣៧ ចំននួក្គួសាររងខក្គ្មះខោយេយល់ពយ ះ/រស្រតត រ់ 20  96   

៣៨ ចំននួក្គួសាររងខក្គ្មះខោយេឹរជំនន់ 0  0   

៣៩ ចំននួក្គួសាររងខក្គ្មះខោយរាងំរងួត្ 238  13   

៤០ % ក្គួសារមានខរវាក្រមូលរក្មាមាមទៃះ 10.42  11.61   

៤១ % ក្គួសារមានេឹរសាា ត្ខក្រីក្ារ់ 72.57 71.76   

ក្នុង
ន ោះ 

% ក្គួសារមានេឹរមា៉ា រ ីនខក្រីក្ារ់ 41.58  43.86   

% ក្គួសារមានេឹរអ្ តូ ងរនរ់ឬអ្ តូ ងចក្មុះ 24.11  23.54   

% ក្គួសារខក្រីេឹរអ្ តូ ងជីរមានការការពារ 24.60  23.23   

% ក្គួសារខក្រីេឹរខភាៀងមានការការពារ 9.68  9.36   

៤២ % ក្គួសារមានរងគន់អ្តម័យខក្រីក្ារ់ 56.84  61.06   

រដ្ឋបាល និងសនតិសុខសណ្តត ប់ធាា ប់ស្ថធារណៈ       

៤៣ % រ មារានច ះរំរ ក្ត្រំខ ីត្ (០-៣០ផ្ងង) 71.63  76.54   

៤៤ ចំននួក្គួសារមានអំ្ខពីហងឹារន ងក្គួសារ 178  129   

៤៥ ចំននួអ្នរសាា រ់ខោយខក្គ្មះថ្ន រ់ចរាចរ ៍ 14  27   

៤៦ ចំននួអ្នរសាា រ់ខោយអំ្ខពីហងឹាតត 1  1   

៤៧ ចំននួក្គួសារមានរមាជិរខក្រីក្ារ់ខក្គឿងខ ៀន 117  73   
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១.២. ស្ថា នភាពបចចបុបនន និងបញ្ហា ប្បឈមរបេទ់េត្ត 
១.២.១ ផ្ននកទេដ្ឋកិចច 
 ១.២.១.១ វិេយ័កេកិមម 
 

 ការរខក្មចខលបឿនអ្ភិវឌ្ឍខរដឋរិចច រងគមរិចចក្រររខោយនិរនតរភាព និងការកាត់្រនថយភាពក្រីក្រានខ្ា ងំ ជា
ពិខររខៅជនរេ អាក្រ័យជារឋមខលីការខលីររមពរ់ការចូលរមួចំផ្ ររររ់វរ័ិយររិរមម និង   អ្ន វរ័ិយ ឬ ផ្ទនរ
តតរររ់វរ័ិយខនះ ដូចជាផ្ទនរចិញ្ច ឹមរត្វ ការោដំ ះដណំកំ្រូវ ដំណរំមួទស ំ ដំណអំ្ចិផ្ស្រនតយ ៍ ដំណឧំរាហរមម ជល
ទល និងផ្ក្ពខ  ី រ៍ដូចជាឧរាហរមមផ្រផ្ចនទលតិ្ទលរន ងក្រុរ ជាពិខររជំរ  ការទសពវទាយ និង រ ត ះរណត ល
រខចចរខេរងមីៗរន ងវរ័ិយរររិមមឲ្យានដល់ររិររ។ ខេត្តខកាះរ ងមានក្រជាជនផ្ដលក្រររម េរររររិរមម ចំរងមាន
ចំនួន៦១,១០% ផ្នចំនួនក្រជាជនររ រចំននួ១៣០.៨៦៨តរ់ ។ 
 ក្.ផ្ននក្ដណំសំ្រូវ 
 ការរងារខងានីទលក្រូវខៅរន ងខេត្តអ្ន វត្តានផ្ត្មួយរដូវរ៉ា ខណណ ះគឺក្រូវរដូវវរា ខោយផ្ រការខ្វីក្រូវក្ាងំអ្ន 
វត្តន៍ មិនានខជាគជ័យខេខោយសារដីផ្ក្រមួយចនំួនជាត្ំរន់េតំរជារ់មាត់្រម ក្េមានសារធាត្ ជូរផ្ក្រ ដីផ្ក្រខៅត្ំរន់
េពង់រារ មិនមានក្រភពេរឹក្គរ់ក្គ្មន់ ការរំផ្លា  ពរីត្វលាតិ្ចផ្ក្ង រត្វផ្ក្ព និងការផ្លងរត្វពាហនៈពារវាលពារកាល 
។ ផ្ទៃដីផ្ដល មានរកាត ន ពលអាចខ្វីផ្ក្រានមានចំននួ១២.៨៨៥ហរិា រ៉ា ផ្នតខៅឆ្ន ២ំ០១៤ អ្ន វត្តាន១០.៤០១   
ហរិា ខរមនីឹង ៨០,៧២% ផ្នផ្ទៃដីររ រ និងឆ្ន ២ំ០១៨ អ្ន វត្តាន ១០.៤១៧ហរិា ខរមីនឹង៨០,៨៤%ផ្នផ្ទៃដរីរ រ រ ី
ឯេិននទលម្យម ឆ្ន ២ំ០១៨េេួលាន២,៦៨៤ខាន/ហរិា ខោយសារមានការទសពវទាយ និងររិររមយួចំននួខៅ
ាមរណត ក្រុរាន េេលួយរពូជក្រូវ ខេីររខំោះរចួ (ផ្លា រដំួល រាងំជ័យ ផ្រនពិខោរ)។ ខ ះយ៉ា ងណត្ំរន់េាះេនិនទល 
ក្រូវផ្ដលេេួលានខៅ មានរក្មិត្ រ ខោយសារររិររខ្វីាមេលំារ់ ដីផ្ក្រមានជាត្ិជូរ ផ្ក្រ និងការរំផ្លា  ពីរមារ
ភាពចផ្ក្ង ។ ដីផ្ក្រមួយ ចំននួក្ត្ូវេ រេំខនរ ខចលខោយេវះរមាា ងំពលរមមនងិមខ្ោាយភជួររារ់ មួយចំននួានកាា យជា
ដីរក្មារ់សាងរង់លំខៅ ោឋ នមួយចនំួន រថិត្ខៅរន ងត្ំរន់អ្ភិររស នងិមួយចនំួនខេៀត្ក្ត្ូវានរោឋ ភិាលរ ំត់្ជាត្ំរន់
រក្មារ់ខ្វីការអ្ភិវឌ្ឍ។ រតៃ រ់ពីកាត់្េ រពូជ នងិច ីំរត្វររមិា ទលក្រូវខៅឆ្ន ២ំ០១៨មានចនំួន២៤.៣២៥ខាន
ក្រូវ ខរមនីឹង១៥.៥៦៨ ខានអ្ងារ ខហយីត្ក្មូវការ អ្ងារជារ់ផ្រតងចំនួន១៨.៧១៤ខានអ្ងារ ដូខចនះខៅឆ្ន ២ំ០១៨ ខៅ   
េូ ងំខេត្តេវះខរបៀងចំននួ ៣.១៤៦ខានអ្ងារ ផ្ដលចាំច់ក្ត្ូវតចូំលពីរណត ខេត្តខទសងៗ ខៅរន ងក្ពះរាជាណចក្ររមព 
ជា និងពីក្រខេរផ្ង។ 

តារាងទ១ី រតីពកីារបងកបនងកើននលស្រូវនៅនេត្តនកាោះកុ្ងពឆី្ន ២ំ០១៤–២០១៨ 
បរយិាយ ឯកត្តត  ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ផ្នៃដីស្រូវស្ាល ហ.ត្    2 .363     2.032     2.237       2.945     2.689  
ផ្នៃដីស្រូវក្ណត ល ហ.ត្    5.694     6.161      6.079       5.716     5.915  
ផ្នៃដីស្រូវធ្ងន ់ ហ.ត្    1.100       992      971      643        587  
ផ្នៃដីស្រូវចំការ ហ.ត្   1.244     1.220     1.216       1.211     1.222  
ផ្នៃដរីរបុ ហ.ត្  10.401  10.405  10.503      10.515    10.413  
ទិនននលមធ្យម នតាន/ហ.ត្    2,791     2,850      2,640    2,684     2,935  
បរមិាណនលស្រូវររបុ នតាន   29.031   29.659   27.704   28.224    30.573  
កាត្១់៣%ទុក្ពូជចិញ្ច ឹមរត្វ និង
បាត្ប់ងន់ពលស្បមូលនល 

នតាន  3.774  3.856   3.602   3.669  3.974  

បរមិាណនលស្រូវនៅរល់ នតាន 25.257  25.803  24.103   24.555   26.598 
បរមិាណនលស្រូវគិត្ជាអងករ(៦៤%) នតាន 16.165  16.514  15.426   15.715   17.023  
ចំនួនស្បជាជនររបុ  ក្ ់ 127.526  129.090  129.776  130.868  133.386  
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ត្ស្មូងការនរបៀងជាអងករ១៤៣ គ
.ស្ក្/ ក្ ់

នតាន 18.236   18.460   18.558   18.714  19.074  

តុ្លយភាពនរបៀងគិត្ជាអងករ នតាន  -2.072   -1.946   -3.132   -2.999  -3.205 
 
 
េ.ដណំរំមួនស ំដណំអំចផិ្្នតយ ៍នងិដណំឧំរាហក្មម  

ខក្ៅពីដំណកំ្រូវ ររិររានោដំ ះដំណរំយៈខពលេាី ម្យម នងិផ្វង ផ្ដលានរមួចផំ្ រយ៉ា ងខក្ចីន រន ងការ
ធាត ច ូំល ចណំយក្រចផំ្ងង។ មានដំណជំាខក្ចនីផ្ដលអាចទតល់ទលយ៉ា ងលាក្រខរីរខរីខក្រៀរខ្ៀរខៅនឹងក្រូវ ដូចជា
ដំណ ំខចរ ដូង ខៅរ ូ អ្ំខៅ សាវ យចនៃី ្ូខរន នងិសាវមា៉ា វជាខដីម ។ ផ្ទៃដីខៅាមរណត ក្រុរ រន ងខេត្តដូចជា ក្ររុរូេ 
មសាគរ ក្រុរផ្ក្រអ្ំរិល ក្ររុងមាងំ និងម ឌ លរមីា មានរកាត ន ពលយ៉ា ងលាក្រខរីររក្មារ់ោដំំណខំ ហូីរផ្ទា និង
ដំណ ំ ររិឧរាហរមមខទសងៗ ។ 

 
តារាងទ២ី៖ រតីពដីណំរំមួនស ំដណំអំចផិ្្នតយ ៍នងិដណំឧំរាហក្មមនៅនេត្តនកាោះកុ្ង ពឆី្ន ២ំ០១៤–២០១៨ 

បរយិា ឯកត្តត  ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
–ដំណរំមួនស ំ ហិក្តា 623 761 646 549 316 
–ដំណអំចិផ្្នតយ ៍ ហិក្តា 545 370 846 714 446 
–ដណឧំរាហក្មម ហិក្តា 589 1.168 820 1.126 1.173 

 ខក្ៅពីការោដំណំជំាលរខ ៈក្គសួារ ខេត្តខកាះរ ងមានក្រុមហ  នវនិិខយគដរីមប នខរដឋរិចច ចំននួ៧គឺ៖ 
១. ស្ក្មុហ ុន CAMAGRA INDUSTRY Co., Ltd   

 ស្ក្ុមហ ុនទទួលបានដីរមបទានចំនួន៥.៥២៥ហិក្តា រស្មាបវ់និិនោគដអំាការា ផ្ដលមានទតីាងំរថិត្
នៅក្នុងស្រុក្ក្ំពងរិ់លា នេត្តស្ពោះរីហនុចនំួន១.៤២៩ហិក្តា និងឃំុដងផ្ពង ស្រុក្ផ្ស្រអំបិល នេត្តនកាោះកុ្ងចំនួន 
៤.០៩៦ ហិក្តា។  

 

ក្/លទធនលផ្នការដដុំោះ 
 

ទីតាងំនៅក្នុងស្រុក្ក្ពំងរិ់លា នេត្តស្ពោះរីហនុ (ផ្នៃដីររបុចំនួន ១៤២៩ ហិក្តា) 
– ផ្នៃដីដដុំោះរុរប ចំនួន ១.៣៣៤  ហិក្តា (ស្បនេទដំណនំស្បងេយល់) 
– ផ្នៃដីនៅរល់ ចំនួន ៩៥ ហិក្តា 
ទីតាងំនៅក្នុងឃំុដងផ្ពង ស្រុក្ផ្ស្រអំបិល នេត្តនកាោះកុ្ង (ផ្នៃដីររបុចំននួ ៤០៩៦ ហិក្តា) 
– ផ្នៃដីដដុំោះររបុ ចំនួន ១.៣៨០ ហិក្តា (ស្បនេទដំណអំាការា) 
– ផ្នៃដីផ្ដលនៅរល់ ចំនួន ១៩៣៦  ហិក្តា 

២. ប្កមុហ ុន KOH KONG PLANTATION COMPANY LIMITED  

ទីតាងំរថិត្នៅឃំុក្នណោ ល ឃំុអណោូ ងទឹក្ ក្នុងស្រុក្បទុុមាគរ ឃំុជីផាត្ក្នុងស្រុក្ថ្មបាងំ និងឃំុជីេនលើ ឃំុដង
ផ្ពង ស្រុក្ផ្ស្រអំបិល នេត្តនកាោះកុ្ង ស្ក្ុមហ នវនិិនោគអេវិឌ្ឍនន៍លើវរ័ិយ ដំណកំ្រិ-ឧរាហក្មម(អំនៅ) និងបនងកើត្នរា
ងចស្ក្ផ្ក្ផ្ចនរកររ  

- ចំនួនផ្នៃដទីំហំ ៩.៤០០ ហិក្តា 
- ផ្នៃដីឈូរឆ្យបានចំនួន ៦.៣៦១,៣៨ ហិក្តា ក្នុងន ោះ 
 ផ្នៃដីដដុំោះបានររុបចំនួន    ១.២០៦,៣៣ ហិក្តា  

- ផ្នៃដីមនិអាចឈូរឆ្យបានចំនួន  ៣.០៣៨,៧២ ហិក្តា 
៣. ប្កមុហ ុន KOH KONG SUGAR INDUSTRY COMPANY LIMITED  
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ទីតាងំរថិត្នៅក្នុង ស្រុក្ផ្ស្រអំបិល នេត្តនកាោះកុ្ង ស្ក្ុមហ ុនវនិិនោគអេវិឌ្ឍនន៍លើវរ័ិយ ដំណកំ្រិ-ឧរាហ
ក្មម(អំនៅ) និងបនងកើត្នរាងចស្ក្ផ្ក្ផ្ចនររកររ បានចុោះក្ិចចរនាជាមយួស្ក្រួងក្រិក្មម រកុាា ស្បមាញ់ និងននាទនៅផ្ថ្ងទី
២៩ ផ្េក្ញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០៩ ផ្ដលបានទទួលដីរមបទាននរដឋក្ិចចពីរដឋ េបិាលចនំួន ៩.៧០០ហិក្តា ក្នុងន ោះ 

 ចំនួនផ្នៃដីផ្ដលអាចនធ្វើអាជីវក្មមបានទំហំ  ៨.៦៥៧ហិក្តា  
 ឈូរឆ្យបានចនំួន   ៦.៤០៤,០៧ ហិក្តា 
 ផ្នៃដីដដំំណបំានចំនួន  ១.៦៥១,០៤ ហិក្តា 
 ផ្នៃដីមនិអាចឈូរឆ្យររបុចំនួន ២.២៥២,៩៣ ហិក្តា (ត្ំបនផ់្ស្ពការពារ) 

៤. ប្កមុហ ុន GREENRICH GROUP CO.,LTD  
- ទីតាងំរថិត្នៅក្នុង ឃំុស្ត្ពាងំរងូ ឃំុនស្ជាយស្បរ់ ស្រុក្នកាោះកុ្ង នេត្តនកាោះកុ្ង ផ្នត្បំនឧ់ទានជាត្បិុទុ

មាគរ ស្ក្ុមហ ុនវនិិនោគអេវិឌ្ឍនន៍លើវរ័ិយ ដំណកំ្រិឧរាហក្មមនិង នងិដដុំោះស្បនេទ  
នឈើអាការានលើផ្នៃដីររបុចំនួនផ្នៃដទីំហំ ១១.១១៧ ហិក្តា  

- ផ្នៃដីដដុំោះបានចំនួន    ៥.៨៧៧ ហិក្តា 
៥. ប្កមុហ ុន លមឹ លងុ េអូលិធឌី ី(LIM LONG Co.,Ltd)  
 ទីតាងំរថិត្នៅក្នុង េមូចិំបក្ ់ឃំុដងផ្ពង ស្រុក្ផ្ស្រអំបិល នេត្តនកាោះកុ្ង ស្ក្ុមហ ុនវនិិនោគអេវិឌ្ឍនន៍លើវរ័ិ
យ ដំណកំ្រិ-ឧរាហក្មមនិង និងដំណនំៅរ ូ 

- ចំនួនផ្នៃដទីំហំ ៣២១ ហិក្តា 
- ផ្នៃដីដដុំោះបានចំនួន ២៨០ ហិក្តា 
- ផ្នៃដីមនិអាចដដុំោះបានចំនួន ៤១ហិក្តា (ស្បនេទដីេាច ់ដីដក្ទ់កឹ្ និងរំណងា់ន ក្ក់ារ) 

៦. ប្កមុហ ុន CN ASIA AGRICULTER CO.,LTD)  

- ទីតាងំរថិត្នៅក្នុង ឃំុអណោូ ងទឹក្ ស្រុក្បូទុមាគរ នេត្តនកាោះកុ្ង ក្នុងត្ំបនន់ស្បើស្បារ់នដយចីភាព ផ្ន
ឧទានជាត្បិុទុមាគរ វនិិនោគអេវិឌ្ឍនន៍លើវរ័ិយ ដំណកំ្រិ-ឧរាហក្មមនិង នងិដំណនំៅរ ូ 

- ចំនួនផ្នៃដទីំហំ ៤១០០ ហិក្តា  
- ផ្នៃដីឈូរឆ្យបានចំនួន ៣.៤៦៣,៧០ ហិក្តា  
- ផ្នៃដីដដុំោះបានចំនួន   ២.៥៧៣ ហិក្តា 
- ផ្នៃដីនៅរល់ចំនួន  ៦៣៦,៣០ ហិក្តា 

៧. ប្កមុហ ុន KOH KONG RUBBER PLANTATION  Co.,Ltd)  

- ទីតាងំរថិត្នៅក្នុង ឃំុផ្ស្ពក្េាច ់ស្រុក្គីរាីគរ នេត្តនកាោះកុ្ង  
- ផ្នៃដីផ្ននក្ររបុ ទំហ ំ៩.៩៧៧,00 ហិក្តា ជាចំផ្ណក្ដីផ្ដលស្ក្ុមហ ុនរំរាបអ់េវិឌ្ឍនន៍លើវរ័ិយ ក្រិ-

ឧរាហក្មម 
 ផ្នៃដីឈូរឆ្យចនំួន ២.៧៩៥,១៤ ហិក្តា 
 ផ្នៃដីដដុំោះររបុចនំួន ១.៤៧៨,៨៥  ហិក្តា   
 ផ្នៃដីផ្ដលនៅរល់ចំនួន ៧.១៨១,៨៦ ហិក្តា  

គ.ផ្ននក្ចញិ្ច ឹមរត្វ 
  ស្បជាក្រិក្រនៅក្នុងនេត្តភាគនស្ចើននិយមចិញ្ច ឹមរត្វស្ក្បី នដយនហតុ្ថា នេត្តនកាោះកុ្ងជានេត្តរថិត្នៅ ត្ំបនេ់ន ំ
និងត្ំបនន់ននរផ្ដលរមបូរនៅនដយរៃឹង ផ្ស្ពក្ និងអូរ ជាពិនររនៅស្រុក្ផ្ស្រអំបិល និងស្រុក្បុទុមាគរ នស្ៅពីការ
ចិញ្ច ឹម ស្ក្បកី្រិក្រក្ម៏ានចញិ្ច ឹមនោ ស្ជូក្ មាន ់ទា ជាលក្ាណៈស្គាួរនងផ្ដរ ។ បចចុបបនននោះក្ម៏ានក្រិក្រមយួចំនួន
បានចាប ់ យក្មុេរបរចិញ្ច ឹមស្ជូក្ជាលក្ាណៈពាណិជជក្មមផ្ដលភាគនស្ចើនមាន នៅក្នុងស្រុក្ផ្ស្រអំបិល នងិស្រុក្ បូទុ
មាគរ ។ ក្នុងរយៈនពល ៥ឆ្ន ចុំងនស្កាយននោះ ការចិញ្ច ឹមរត្វនោ-ស្ក្បី ស្ជូក្ មាន ់ទា មាន ការវវិត្តគួរឲ្យក្ត្រ់មាា ល់ 
ផ្ដលអាចធា  បាននូវការនាត្ន់ាង ់នរចក្ោីស្ត្ូវការក្នុងស្រុក្ នហើយមានរត្វមយួចនំួនស្ត្ូវបាន នំចញនស្ៅនេត្តនងផ្ដរ។ 
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 ការចិញ្ច ឹមរត្វនោមានការនក្ើនន ើងពីចំននួ៦.៩២៦ក្ាល នៅឆ្ន ២ំ០១៤ ដល់ចំននួ៧.៥៤០ក្ាល នៅឆ្ន  ំ
២០១៨ នក្ើនន ើងចនំួន៦១៤ក្ាល នរមើនឹង៨,៨៦% ។ ការចិញ្ច ឹមរត្វស្ក្បីមានការថ្យចុោះពចីំនួន១០.២៩៤ ក្ាល 
នៅឆ្ន ២ំ០១៤ មក្ស្ត្ឹមចនំួន៩.៣០២ក្ាល នៅឆ្ន  ំ២០១៨ ថ្យចុោះចំននួ៩៩២ក្ាល នរមើនឹង៩,៦៣% ។ 
 

 ការចិញ្ច ឹមស្ជូក្មានការផ្ស្បស្បួលនក្ើនន ើងក្នុងរយៈនពល៥ឆ្ន ចុំងនស្កាយននោះនពាលគឺនលិត្ក្មមស្ជូក្ថ្យចុោះ 
ស្បមាណ១០,៥៨% ពចីំនួន១០.៦៤២ក្ាល នៅឆ្ន ២ំ០១៤ មក្ស្ត្ឹមចនំួន ៩.៥១៦ ក្ាលនៅឆ្ន ២ំ០១៨ ការថ្យចុោះ 
ផ្បបននោះគឺនដយារមានការ ចូំលស្ជូក្ពីស្បនទរជតិ្ខាងផ្ដលនធ្វើត្ផ្មៃទីនារក្នុងស្រុក្ធាៃ ក្ចុ់ោះជានហតុ្នធ្វើឲ្យមយួចនំួន
ផាា ក្ ការចិញ្ច ឹម។ ចំផ្ណក្ឯការចិញ្ច ឹមរត្វាៃ បជាលក្ាណៈស្គួារក្នុងរយៈនពល៥ឆ្ន  ំ ពីឆ្ន ២ំ០១៤ដល់ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
មានការ នក្ើនន ើងចំនួន៨.៦៧៥ ក្ាល នរមើនឹង៩.៦៣% ពីចំនួន៩.០៨២ក្ាល នៅឆ្ន ២ំ០១៤ ដល់ចំននួ៩៨.៧៥៧
ក្ាល នៅ ឆ្ន ២ំ០១៨ ។ 
 

តារាងទ៣ី៖ រតីពរីថិត្រិត្វពាហនៈ នងិបក្សនីៅនេត្តនកាោះកុ្ងពឆី្ន ២ំ០១៤-២០១៨ 
បរយិាយ ឯកត្តត   ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

នោ ក្ាល         6.926         6.376         6.449         7.991         7.540  
ស្ក្ប ី ក្ាល       10.294         7.875         7.728         9.398         9.302  
ស្ជូក្ ក្ាល       10.642       15.887       17.182        11.731         9.516  

រត្វាៃ ប ក្ាល       90.082         5.062       70.542        56.383        98.757  
  

 ឃ.ការងារនសពវនាយក្រិក្មម 
 ឆ្ាងាមការអ្ន វត្តរនាងមរ មស្រនតីទសពវទាយរររិមមកាន់ផ្ត្មានរេពិខសា្ន៍លាៗ  ក្រររខោយ   រមត្ថភាព
េពរ់ ផ្ដលខ្វីឲ្រររិរកាន់ផ្ត្មានជំខនឿេ រចតិ្តខលីរខចចរខេរខក្រកី្ារ់ពូជក្រូវងមទីតល់េិននទលេពរ់ ខហយីររិររ មួយ
ចំនួន្ាំន យរខៅអ្ន វត្តខ្វីឲ្យទលតិ្រមមរររិមមមានការផ្ក្រក្រួលគួរឱ្យរត់្រមាគ ល់។ លេធទលផ្ដលរខក្មចានរនាង
មររមួមាន ៖ 
 -បណតុ ោះបណត លរតីពីស្បពន័ធក្រិក្មមចស្មុោះបានចំននួ៧វគាផ្ដលមានក្រិក្រចូលរមួររបុចំនួន១៧៥ ក្ស់្រី 
៨៦ ក្ ់
 -បណតុ ោះបណត លភាន ក្ង់ាររុេភាពរត្វេូមនិអាយកាៃ យជាភាន ក្ង់ារនសពវនាយេូមបិានចនំួន២០៤ ក្ស់្រី១៧២
 ក្ ់
 -ានយរចិត្តេ រោរ់ទសពវទាយរខចចរខេរមួយចំនួនជូនររិររ ដូចជាការខ្វីក្រពលវរបរមមដណំកំ្រូវទតល់ 
េិននទលេពរ់ ពូជផ្ដលមានអាយ កាលេាី ្ន់នឹងរាត មនិក្រររខទសងៗ។ការខ្វជីីរំរ៉ា រតិ៍ ការោដំ ះដំណរំផ្នា ការខ្វី
ររិរមម ចក្មុះ ការចិញ្ច ឹមរត្វ និងការទតល់ច ីំ ទលក្រខយជន៍ផ្នការចរ់វា៉ា រ់សាងំរត្វ ការខក្ជរីខររីពូជ រត្វ ខដីមបី
ចិញ្ច ឹមរន ងរហគមន៍ ការក្គរ់ក្គងការរ ំល់ ។ 
  ង.ការងាររហគមនអ៍េវិឌ្ឍនក៍្រិក្មម 
 ការរសាង និងការពក្ងឹងរហគមន៍អ្ភិវឌ្ឍន៍រររិមម គជឺារិចចការផ្ដលក្ត្ូវ យរចតិ្តេ រោរ់េពរ់ខដមីបជីយួគ្មំ
ក្េ រររិរឲ្យេេួលានឱ្ការពីខរវារខចចរខេររររិមម ទតល់ខោយសាថ រ័នពារ់ព័នធអ្ងគការជាត្ិ អ្នតរជាត្ិ ផ្ដគូរអ្ភិវឌ្ឍ
ន៍ ក្រររខោយក្ររិេធភាពេពរ់ ។ ខលីរពីខនះខេៀត្រហគមន៍អាចជួយដល់រមាជិររហគមន៍ជាព ិ ខរររររិរក្រីក្រ
ង្កយ រងខក្គ្មះេេួលានអ្ំណចចរចត្ផ្មាជាមួយ មួ ក្គរ់ក្រខភេ កាត់្រនថយផ្ងាខដមីរន ងទលិត្រមម ទលិត្ាននូវររិ
ទលផ្ដលេីទារក្ត្ូវការេេួលានឱ្ការេីទារ និងពក្ងរីេីទារររិទល ខហយីអាចខលីររមពរ់គ  ភាពររិទល 
ទលិត្ទល ាមត្ក្មូវការេីទារ។   

 រហូត្មរដល់ឆ្ន ២ំ០១៨ខនះ ខៅេូ ងំខេត្តរហគមន៍ររិរមមខៅរល់ចំនួន៥ផ្ដលមាន េីាងំរថិត្ខៅក្ររុ 
ងមាងំ នងិក្រុរផ្ក្រអ្ំរលិ មានរមាជិរររ រចំននួ២៤៧តរ់ រន ងខតះ ក្រីចំននួ១២៨តរ់ មានេ នររ រចំនួន 
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៨.៨៥០.០០០ខរៀល ផ្ដលខផ្លត ត្ខលីររមមភាពដូចជា ខ្វឥី  នររិរមម ខ្ន ត្តូ្ច ទគត់្ទគង់រមាា ររររិមមនងិក្រមូល
េិ  ទលិត្ទលរររិមមពរីរិររ។ 
 

តារាងទ៤ី៖ រតីពរីថិត្រិហគមនក៍្រិក្មមពឆី្ន ២ំ០១៤-២០១៨ 
បរយិាយ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

រហគមនក៍្រិក្មម 4 7 9 9 5 
រមាជិក្រហគមន ៍(ររបុ) 241 367 396 401 247 
រមាជិក្រហគមន ៍(ស្រី) 116 187 223 238 128 
ការបណតុ ោះបណត លថាន ក្ដ់កឹ្រហគមន ៍(ររបុ) 32 32 32 45 25 
ការបណតុ ោះបណត លថាន ក្ដ់កឹ្ រំហគមន(៍ស្រី) 8 8 8 9 6 
ទុនរហគមន ៍(នរៀល) 8.010.380 10.969.000 21.469.000 21.000.000 8.850.000 

  

  
 
ច.នស្គឿងយនតក្រិក្មម 
 អ្ន វរ័ិយខក្គឿងយនតររិរមមគឺជាអ្ន វរ័ិយមួយផ្ដលមានសាររំខ្ន់ណរ់រន ងការរខងាីនទលតិ្ភាព ររិរមម 
និងជួយរក្មួលដល់ការកាត់្រនថយរលំាងំពលរមមមន រសនិងរត្វ ខហយីអាចរខងានីការអ្ន វត្តន៍ការង្ករ ានខក្ចនីជាង   
រំលាងំអូ្រ  ខោយខគ្ម ក្ររី និងរំលាងំមន រស ។ 
 

េនៃឹមនងឹការរខងានីទលិត្ភាពររិរមមរំខ ីផ្នការខក្រីក្ារ់ខក្គឿងយនតរររិមមមានការខរីនខ ងីគួរឲ្យរត់្
រំគ្មល់ពីចំននួ ៩២៨ខក្គឿងខៅឆ្ន ២ំ០១៤ ខៅដល់២.៥៤២ខក្គឿង ខៅឆ្ន ២ំ០១៨ ។ ខោយផ្ រចំខពាះផ្ទៃដីភជួររារ់
ខោយខក្គឿង យនតររិរមមវ ិមានការខរីនខ ងីព៦ី.៩៥២ហរិាខៅឆ្ន  ំ២០១៤ មរដល់ចំនួន៧.២៧៧ហរិា ខៅឆ្ន ំ
២០១៨ រន ងរយៈ ខពល៥ឆ្ន មំានការខរីនខ ងីក្រមា ៤.៦៧%។ 

តារាង៥៖ រតីពរីថិត្និស្គឿងយនតក្រិក្មមពឆី្ន ២ំ០១៤-២០១៨ 
ររយិយ ឯរាត  ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ក្ារ់េ័រ ខក្គឿង 34 34 34          37 
1,284 

46 
ខគ្មយនត ខក្គឿង 250 295 315 1.284 1.301 
មា៉ា រ ីនក្ចតូ្ក្រូវ ខក្គឿង 1 1 2 2 2 
មា៉ា រ ីនខារក្រូវ ខក្គឿង 58 55 45 76 76 
មា៉ា រ ីនរូមេឹរ ខក្គឿង 195 198 201 308 308 
មា៉ា រ ីនរនិក្រូវ ខក្គឿង 390 390 450 702 809 

េរបុ 928 973 
 

1.047 2.409 2.542 

 ន.នតី្កិ្មមក្រិក្មម 
រចច របននខនះ ខរីខ ះជាមានការខក្រីក្ារ់ថ្ន  ំនិង ជីររិរមម មិនក្ត្ូវានខលីរេរឹចិត្តឲ្យខក្រីក្ារ់ខៅរន ងទលិត្រមម 

ររិរមមរ៏ខោយ រ៉ា ផ្នតត្ក្មូវការផ្នការខក្រីក្ារ់រររ់ររិររខៅផ្ត្មាន។ ចំខពាះម េខដីមបធីាតនូវររមិា  គ  ភាព  និង
រ វត្ថិភាព ការត្ក្មង់េិរររិររឲ្យមានការយល់ដឹងរន ងការខក្រីក្ារ់ថ្ន  ំ និងជីររិរមមាមរបួនខ្ន ត្រខចចរខេរ គឺជា
ររមមភាព មួយដ៏រំខ្ន់ផ្ដលរមួចំផ្ រកាត់្រនថយខក្គ្មះថ្ន រ់ចំខពាះមន រស រត្វ  និងររសិាថ ន និងររាាននូវក្រខយជន៍
រររ់ររិររ ឲ្យទលិត្ាននូវររិទលផ្ដលមាន ងំររមិា  និងគ  ភាព ខដីមបរីខងាីនការតខំច  និងកាត់្រនថយការតំ
ចូលររិទល ។ 
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ជាេូខៅការខក្រីក្ារ់ថ្ន  ំ និងជីររិរមមមានចំនួនត្ិចត្ចួខរីខក្រៀរខ្ៀរខៅនឹងផ្ទៃដីរររិមមររ ររន ងខេត្ត េីាងំ
អាជីវរមមថ្ន  ំនិងជីរររិមមម្យម និងតូ្ចមានចំនួន១៥េីាងំរ៉ា ខណណ ះ ។ 
 

 ជ.ការង្ករជលទល 
 

អ្ន វត្តាមយ េធសាស្ររតរំផ្ េក្មង់វរ័ិយជលទល និងខគ្មនខយាយវរ័ិយជលទលជាត្ិ ការរខងាីត្ 
រហគមន៍ខនសាេាន ១០ រហគមន៍ ផ្ដនជក្មររ វត្ថិភាពចំនួន០២រផ្នាង  ត្ំរន់អ្ភិររសផ្ក្គងឈាម០១ រផ្នាង  

(ឆ្ន  ំ២០១៨ ) ខាះរខង្កគ លការពារ្នធានជលទលខៅរន ងត្ំរន់រហគមន៍ ៖ ខក្ជាយសាវ យ, ជីេខក្កាម, 
ាមាឃ, ងមរ,ផ្ក្ពរេាច់, ខក្ជាយក្ររ់ និងរហគមន៍ខនសាេឃ ពំាមក្រខសារ   ក្ពម ងំានរខងាីត្រហគមន៍
ក្រះជក្មរក្ត្ីានចំនួន ១៣ រហគមន៍ ។ ចំខពាះទលខនសាេចរ់ានក្រចឆំ្ន  ំមានការផ្ក្រក្រួលពីមួយឆ្ន ខំៅ
មួយឆ្ន  ំគឺរណត លមរព ី៖ ការផ្ក្រ ក្រួលអាការធាត្   ការេូចខ្ត្ផ្នក្រព័នធខអ្រូ ូរ ី  ការខក្រីក្ារ់ឧរររ ៍
ខនសាេកាន់ផ្ត្េំខនីរៗខ ងី និងត្ក្មូវការ េីទារមានការខរីនខ ងី ។   ចំខពាះទលខនសាេផ្ដលក្រមូលានក្ត្ូវ
តខំច ខៅកាន់េីទាររន ងក្រខេរ និងក្រខេរជិត្ ខ្ងខោយដឹងពីរខចចរខេរផ្រផ្ចនរររ់ក្រជាជនខៅមានរក្មិត្
 រ និងេវះក្រភពេ នខដមីបពីក្ងីរអាជីវរមមផ្រផ្ចន ។ រឯី ការង្ករវារវីរបរមមរ៏មានការខរីនខ ងី ងំេឹរសារ និងរ
ម ក្េ ផ្ត្ខ ះជាយ៉ា ងតការយល់ដឹងអ្ំពីរខចចរខេរចិញ្ច ឹមក្ត្ី និងការរង្កា ត់្ភាា រ់រូនក្ត្ីខៅមានរំរតិ្ រក្រជាជន
ព ំ ន់ចរ់អារមម ៍ខៅខលីការចិញ្ច ឹមក្ត្ីអាក្រ័យខោយទលខនសាេខៅរន ង្មមជាត្ ិ ខៅមានររមិា ខក្ចីនផ្ដល
អាចឲ្យពួរគ្មត់្ខ្វីខនសាេានខរៀងរាល់ផ្ងង ។ េវះខ្ត្ងវកិារក្មារ់សាងរង់ រផ្នាងភាា រ់ និងចិញ្ច ឹមនោ៉ាងខេៀត្េ ន
ទលិត្មានត្ផ្មាផ្ងា (ចំ ី និងខភាីង ) ។ 

តារាងទី ៤ ៖ រថិតិ្នលននាទនៅនេត្តនកាោះកុ្ង ឆ្ន  ំ២០១៤-២០១៨ 
បរោិយ ឯក្តា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
អាជវីក្មមននាទ នតាន ៤០.២៩០ ៤២.៣៩០ ៤៦.១២០ ៤០.៥៥០ ៥០.៦៧០ 
-ននាទរមុស្ទ នតាន ៤០.១១០ ៤២.១២០ ៤៥.៨២០ ៤០.១៣៧ ៥០.១៩០ 
-ននាទទឹក្ាប នតាន ១៨០ ២៧០ ៣០០ ៤១៣ ៤៨០ 
វារវីបបក្មម នតាន ១.៩០២ ២.១៦២ ៥.៩៤៣ ១.៥២៤ ១៥.១០០ 
-ស្ត្ីទឹក្ាប នតាន ៨៧ ១២១ ៨៤ ៣៩ ១៤ 
ស្ត្ីរមុស្ទ នតាន ១១៣ ១៣៦ ១២២ ១០០ ១៦៥ 
-េយងចំពុោះទា នតាន ៣២៥ ៣២៧ ២៤៣ ១៧២ ៧.០៧៧ 
-ផ្ស្គងឈាម នតាន ១.៣១០ ១.៥៦០ ៥.៤៦០ ១.១២០ ៧.៨១៤ 
-បងាា រ នតាន ៦៥ ១១ ២៤ ៧៧ ២៣ 
-កាត មថ្ម នតាន ២ ៧ ១០ ១៦ ៧ 
ការផ្ក្ផ្ចននលននាទ នតាន ១.៦២៣ ១.៧៣៨ ២.០៩៤ ១.៩០០ ២.៦១០ 
-ការ នំចញនលននាទ នតាន ២៧.៩១០ ៣០.៩៦០ ៣៣.៧៦៣ ២៤.៧៣០ ៣៤.៥៧០ 
-រហគមនន៍នាទ ក្ផ្នៃង ៨ ៨ ១០ ១០ ១០ 
-រហគមនស៍្រោះជស្មក្ស្ត្ី ក្ផ្នៃង ១៤ ១៤ ១៤ ១៤ ១៣ 
 

 ១.២.១.២. រងារធនធានទកឹ នងិឧត្ុនយិម  
 

្នធានេឹរ គឺជាវរ័ិយមយួដ៏រំខ្ន់ ផ្នមូលោឋ ន្នធាន្មមជាត្ិ និងររសិាថ នជាត្ ិ វាគឺជា្នធាន្មមជាត្ិ
រំខ្ន់រទំ ត្មយួ ផ្ដលមិនអាចេវះាន រន ងចំខណម្នធាន្មមជាត្ិរខំ្ន់ៗ ងំឡាយ រក្មារ់ក្េក្េង់ដល់ការអ្ភិវឌ្ឍ 
រងគមជាត្ិ ងំមូល ជាពិខរររក្មារ់ក្េក្េង់ជីវតិ្មន រស រត្វនងិរ រខជាត្ិ ។ ាមលរខ ៈភូមិសាស្ររតផ្នក្ពះរាជាណ
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ចក្ររមព ជា គឺជាក្រខេរមយួផ្ដលមានក្រភពេឹរសារដ៏រត ររតមា ជារ់ផ្រតងដូចជាខៅរន ងខេត្តខកាះរ ង អាចខអាយខយងី
  យរទលក្រខយជន៍ផ្នរកាត ន ពល ងំខតះខដមីបអី្ភវិឌ្ឍខេត្ត  និងក្រខេរជាត្ិខអាយានររីចខក្មីន  រ៉ា ផ្នត ម រ
ខអាយមានការខរៀរច ំ ពក្ងឹងការក្គរ់ក្គង្នធានេឹរខអាយានក្ត្ឹមក្ត្ូវលា ខោយក្ររួង សាថ រ័ន មនៃីរជតំ តត ផ្ដល
មានការពារ់ព័នធ ក្ត្ូវមានេរសនវរ័ិយរមួមួយផ្ដលមានការឯរភាពគ្មន   ជាពិខររក្ររួង្នធានេឹរ នងិឧត្ និយម 
ផ្ដលក្ត្ូវានរាជរោឋ ភិាលក្រគល់ខររររមមខអាយដឹរត ំ និងក្គរ់ក្គងខលីវរ័ិយ្នធានេឹរនឹងក្ត្ូវខដីរត្ួរំខ្ន់ឈាន
ម េខគ ។ 

 ការង្ករជួរជ ល និងសាងរង់ខហោឋ រចតរមព័នធក្រព័នធធារាសាស្ររតរក្មារ់រខក្មដីល់ការខក្សាចក្រព ការង្ករ
ក្គរ់ក្គងនងិទគត់្ទគង់េរឹរក្មារ់វរ័ិយររិរមម និងការខក្រីក្ារ់េឹរសាា ត្ គឺជាខគ្មលខៅចមបង ផ្ដលក្ររួង្នធានេឹរ 
និងឧត្ និយម ក្ពម ងំមនៃីរជំត រំព ងផ្ត្អ្ន វត្តខោយមានរនៃ ះខ្ា ងំកាា  ។ ខោយផ្ រខេត្តខកាះរ ងផ្ដលដីផ្ក្រររិររ
ភាគខក្ចីនក្ត្ូវានយយខីោយការខជារតចផ្នេឹរផ្ក្រខតះ វាគឺជាឧររគគដល់ការង្ករោដំ ះរររ់ររិររ ។  ដូខចនះការជួរ
ជ ល-សាងរង់ក្រព័នធធារាសាស្ររត ជាពិខររក្រព័នធេំនរ់ការពារេឹរផ្ក្រ និងេឹរជនំន់ វាគឺជាអាេិភាពដ៏រំខ្ន់រំទ ត្រន ង
ការរខងាីនទលិត្ទលររិរមម ការរខងាីនក្ារ់ច ូំល ចូលរមួចំផ្ រកាត់្រនថយភាពក្រីក្ររររ់ក្រជាជនរន ងខេត្ត ។  គិត្
មរេល់រចច របននរមិេធិទលផ្ដលរខក្មចានមាន៖ ការជួរជ ល-សាងរង់ក្រព័នធេំនរ់ការពារេរឹផ្ក្រររ រក្រផ្វង 
៥៥.៦៩០ម នងិក្រឡាយខោះេឹរជំនន់ ររ រក្រផ្វង ១៩.៣៦០ម ខោយមានលេធភាពការពារេឹរផ្ក្រមិនខអាយហូរចូល
ដីផ្ក្រខលីផ្ទៃដី ៥.៩១៨ ហរិា នងិានខរៀរចំរហគមន៍ររិររខក្រីក្ារ់េឹរ( រ.រ.រ.េ ) ាន០២រផ្នាងខេៀត្ទង។ 

 ររមិា េឹរខភាៀងជាម្យមព ី ៣.០០០មម-៤.០០០មម រន ង០១ឆ្ន  ំ មានេរឹក្គរ់ក្គ្មន់រក្មារ់ការង្ករោដំ ះ
ដំណកំ្គរ់ក្រខភេ ផ្ដលអាចរខក្មីដល់វរ័ិយររិរមម និងររិឧរាហរមម ក្ពម ងំខេរចរ ៍ខេៀត្ទង។ 
គ្មម នជំនន់្ំដ  ំ ខោយមានផ្ក្ពរ្មមជាត្ិ្ំៗចនំួន០៥ ដូចជាផ្ក្ពរខកាះខា៉ា  ផ្ក្ពរាផ្ត្  ផ្ក្ពរក្ត្ពាងំរូង  ផ្ក្ពរអ្ តូ ងេរឹ 
និងផ្ក្ពរផ្ក្រអ្ំរលិ ផ្ដលផ្ក្ពរ ងំខនះគឺជាក្រឡាយខោះេឹរជំនន់ដ៏រខំ្ន់ចរ់ចូលខៅរម ក្េ ។ តខពលអ្តគត្ ការ
  យរេរឹសារពីរាលឆ្យផ្នផ្ក្ពរ ងំ០៥ខនះមរខ្វកីារខក្សាចក្រពរំព ងក្ត្ូវានពិចរណ និងជាក្រភពទលិត្
ថ្មពលវារអី្គគីរនីដ៏រខំ្ន់ខេៀត្ទង ។ 

ជាមួយគ្មន ខនះផ្ដរ រន ងការអ្ន វត្តររមមភាពមនៃីរ្នធានេរឹនិងឧត្ និយម មានរញ្ហា ក្រ មមួយចំនួន៖ 
 ជាេូខៅសាថ នភាពភូមិសាស្ររត រន ងខេត្តខកាះរ ង ងំមូលមានរភាពរម គសាម   រំរូរខៅខោយផ្ដផ្ក្ពរ 

អូ្រ រឹងរួរ និង ឃ -ំក្រុរមយួចំនួន្ំព ំមានទាូវខគ្មរខ្វដីំខ ីរខៅដល់ ។ ការខ្វីដំខ ីរ និងការ ដឹរ
ជញ្ជូ នរមាា រៈរ ំង់ខទសងៗនិងក្ខគឿងចក្រខ្វីខ ងីខោយការជួលេូរ-កា ូត្-សា ង់....។ល។ ផ្ដល 
មានការ ចណំយេ នខក្ចីនខលីរលរ់ខៅខលីខសាហ  យដរឹជញ្ជូ នរន ងការច ះរំខព ខររររមមមតងៗ ។ 

 មនៃីរ្នធានេឹរ និងឧត្ និយមខេត្ត េវះខ្ត្រ គគលិររខក្មកីារង្ករ និងរំខព ភាររចិចជូនក្ររួង នងិខេត្ត 
ផ្ដលានោរ់ផ្ទនការខអាយអ្ន វត្តន៍ ។ េវះខ្ត្្នធានមន រសរន ងការអ្ន វត្តន៍ភាររចិច ផ្ដលរិចចការវរ័ិ
យ្នធានេឹរ នងិឧត្ និយម  ម ររខចចរខេរេពរ់ និងព ំ ន់មានភាន រ់ង្ករ្នធានេរឹនិងឧត្ និយម
ក្រចកំារខៅាមរណត ក្រុរ ។ 

 េវះខ្ត្្នធានងវកិា ខដីមបដីំខ ីរការការង្ករវរ័ិយ្នធានេឹរ នងិឧត្ និយម ផ្ដលជាខហត្ ខ្វីឲ្យ
ដំខ ីរការការង្ករ ព ំានរខក្មចាមផ្ទនការផ្ដលក្ររងួ និងខេត្តោរ់ខអាយអ្ន វត្តន៍ ។ 

 េវះខ្ត្រមាា រៈខក្គឿងចក្រផ្លៃ ល់េាួន ផ្ដលរណត លខអាយមានការយតឺ្យ៉ា វរន ងការង្ករជរួជ ល-សាងរង់ 
រំ ង់ក្រព័នធធារាសាស្ររត នងិចំណយងវកិារខក្ចីនខៅខលកីារជួលខក្គឿងចក្រឯរជន។ 

 ររិររមិនក្ពមផ្លា រ់រតូរេំលារ់ចរ់(ខ វ្ីផ្ក្រផ្ត្មតងរន ង១រដូវ,មិនក្ពមរតូរពូជនិងេេួលានេិននទល រ ) 
 ររិររ នងិអាជាា ្រមូលោឋ នមិន ន់មាច រ់ការាន រន ងការចូលរមួចំផ្ រការពារ និងផ្ង ខំហោឋ រចត
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រមព័នធ ក្រព័នធធារាសាស្ររតផ្ដលមានក្សារ់ខដីមបខីអាយមាននិរនតរភាពរន ងការខក្រីក្ារ់ ។ 
 ភូមិសាស្ររតខេត្តខកាះរ ង  ភាគខក្ចីនក្គរដ ត រ់ខោយត្ំរន់អ្ភិររសផ្ដលខ្វីខអាយមានការលំាររន ងការ

ពក្ងីរផ្ទៃដោីដំ ះ។ 
 រផ្ក្មរក្មលួអាការធាត្ តខពលរចច របនន គឺជារញ្ហា ចមបងផ្ដលក្ត្ូវផ្ត្មានការគតិ្គូរ ខក្ពាះក្រ មខៅ

នឹងខក្គ្មះរាងំរងួត្ និងេរឹជំនន់ជាខដីម ។ 
ជារមួមានឧររគគជាខក្ចីនខេៀត្ ផ្ដលរ៉ាះពាល់ដល់ការរខងានីទលិត្ទលររិរមម នងិរខងានីក្ារ់ច ូំលខៅាមត្ំរន់
ជនរេដូចជារិេធិក្គរ់ក្គងដី្ ាី ក្រព័នធដឹរជញ្ជូ ន លេធភាពហរិញ្ញវត្ថ ជនរេ ការទសពវទាយ រររិមម នងិរក្មតិ្ផ្នការអ្រ់រ ំ
ជាខដីម ផ្ដល ងំខនះរ េធផ្ត្ជារញ្ហា ក្រ ម ផ្ដល ម រខអាយ មានការខ្វរីំផ្ េក្មង់ជាចាំច់ ។ 

 

 ១.២.១.៣.  រងារផ្រ ៉ែ និងថាមពល  
 

  រ.ការង្ករ្នធានផ្រ ៉ា 
 

 មនៃីរផ្រ ៉ានិងថ្មពលខេត្តខកាះរ ង រនតេតិ្េំជក្មុ ក្សាវក្ជាវរ រររ នងិក្ត្ួត្ពិនិត្យការខ្វអីាជីវរមម្នធាន 
ផ្រ ៉ា ខក្រងកាត្នងិឧរម័ន ជាពិខររក្សាវក្ជាវរ រររផ្រ ៉ាខទសងៗជាខក្ចីនខេៀត្ខដីមបឲី្យវរ័ិយខនះអាចចូលរមួចំផ្ រ
រផ្នថមដល់ខរដឋរិចចជាត្ិ និងការអ្ភិវឌ្ឍន៍ឲ្យក្ររខៅាមរកាត ន ពលផ្ដលខេត្តខកាះរ ងខយងីមាន ។ មនៃីរផ្រ ៉ានងិ
ថ្មពលខេត្តខកាះរ ងរនតក្ត្តួ្ពិនិយ នងិពក្ងងឹការអ្ន វត្តរិចចក្ពមខក្ពៀងខលីអាជាា រ័ ណក្សាវក្ជាវរ រររនិងខ្វីអាជីវ
រមមខទសងៗខៅេូ ងំខេត្ត ខដមីបធីាតការក្រររអាជីវរមម្នធានផ្រ ៉ា ងំខតះឲ្យក្ររាមចារ់ និងការពារររសិាថ
នឲ្យានគង់វងស ។ 
 

 េ. ការង្ករថ្មពល 
 រនតការអ្ភិវឌ្ឍន៍វរ័ិយថ្មពលជាពិខររខលីវរ័ិយថ្មពលវារអី្គគិរនីខ្ន ត្តូ្ច និងថ្មពលអ្គគិរនីរ
ខរីត្ខ ងីវ ិខដមីបធីាតខឆ្ាយីត្រខោយក្ររិេធភាព នងិមានត្ផ្មាខថ្ររមរមយឲ្យក្ត្ូវខៅនឹងត្ក្មូវការខក្រីក្ារ់ 
ផ្ដលខចះផ្ត្មានការខរីនខ ងីពីមួយផ្ងងខៅមួយផ្ងង ។ ខៅរន ងររកិារ ៍ខនះមនៃីរទតល់អាេភិាពេពរ់ខៅខលីការ រ់
  ឲ្យមានការចូលរមួរររ់ផ្ទនរឯរជនរន ងការទលិត្ និងទគត់្ទគង់អ្គគិរនីពិខររខៅេីរមួខេត្ត ក្រុរ នងិេីក្រជ ំ
ជនរំខ្ន់ៗ និងការអ្ន វត្តន៍គខក្មាងអ្គគរិនីភាវូរនីយរមមត្ំរន់ជនរេក្រររខោយគ  ភាព និងមានត្ផ្មា រ
ក្ពម ងំគខក្មាងភាជ រ់ផ្េសរញ្ជូ នថ្មពលពីក្រខេរជតិ្ខ្ង ។ 
 មនៃីរផ្រ ៉ា នងិថ្មពលខេត្តខកាះរ ង ពិនិត្យទតល់ភាពេូលាយដល់អ្នរវនិិខយគ ងំឡាយខដីមបអី្ភិវឌ្ឍន៍ វារ ី
អ្គគិរនខី្ន ត្តូ្ច នងិជក្ម ុការអ្ភិវឌ្ឍន៍រខចចរវេិោក្រររខោយគ  ភាពេពរ់ក្ររាមរតង់ោអ្នតរជាត្ិមាន
ត្ផ្មាខថ្ររមរមយ នងិមានខរវារមមេំខនីរក្គរដ ត រ់េូ ងំខេត្តខកាះរ ង ។ 

 ១. វារអី្គគិរន ី រៃឹងឫរសកី្ជុំខក្កាម មានអាន ភាពត្ខមាីង ៣៣៨ ខមហ្គគ វា៉ា ត់្ វនិិខយគខោយក្រុមហ  ន China 
Huadian Lower Stung Russei Chrum Hydro-Electric Project (Cambodia) Company Limited  រថិត្
ខៅឃ  ំ  ារ់េាង ក្រុរម ឌ លរីមា ខេត្ដ ខកាះរ ង។ 

២. វារអី្គគិរនគីិររីមយ៣ មានអាន ភាពត្ខមាីង ១៨ ខមហ្គគ វា៉ា ត់្ វនិិខយគខោយក្រមុហ  ន CETIC International 

Hydropower Development Co.,Ltd រថិត្ខៅឃ ដំងផ្ពង ក្រុរផ្ក្រអ្រំិល ខេត្ដ ខកាះរ ង។ 
៣. វារអី្គគិរនី រៃឹងាផ្ត្ មានអាន ភាពត្ខមាីង ២៤៦ ខមហ្គគ វា៉ា ត្់ វនិិខយគខោយក្រុមហ  ន Cambodia Tatay 

Hydropower Limited(CTHL) ផ្ដលមានេីាងំរថិត្ខៅរន ង ឃ  ំ រារសកី្ជំុ និង ឃ ាំផ្ត្ ក្រុរងមាងំ ខេត្ត
ខកាះរ ង 

 ខក្ៅពវីារអី្គគរីនខី្ងខល ី ក្ររងួានររិារ ខររមេិធលិេធភាពខៅខលតី្រំន់ នងិេាីងំផ្ដលអាចខ្វវីារអី្គគរីនាីន
រមួមាន៖ 
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 ១. វារអី្គគីរនរីៃឹងជាយអាផ្រ ៉ាង មានអ្ន ភាព ១០៨ ខមហ្គគ វា៉ា ត់្ (រិរារ ខររមិេធលិេធភាព) រថិត្ខៅឃ ងំមដូនខៅ 
ឃ កំ្រឡាយ  ឃ ជំំតរ់  ក្រុរងមាងំ ខេត្តខកាះរ ង  

 ២. វារអី្គគីរនរីៃឹងឬរសកី្ជុំរណត ល មានអ្ន ភាព ១២៥ ខមហ្គគ វា៉ា ត់្ (រិរារ ខររមិេធលិេធភាព) រថតិ្ឃ ាំ៉ា រ់- 
េាង ក្ររុម ឌ លរីមា ខេត្តខកាះរ ង 

 ៣. វារអី្គគីរនរីៃឹងខមេឹរេ១ី មានអ្ន ភាព៥០ ខមហ្គគ វា៉ា ត់្(រិរារ ខររមិេធលិេធភាព) រថតិ្ឃ ាំ៉ា រ់េាង ក្រុរ
ម ឌ លរីមា ខេត្តខកាះរ ង 

 ៤. វារអី្គគីរនរីៃឹងខមេឹរេ២ី មានអ្ន ភាព ២១០ ខមហ្គគ វា៉ា ត់្ (រិរារ ខររមិេធលិេធភាព) រថិត្ឃ ាំ៉ា រ់េាង 
ក្រុរម ឌ លរីមា ខេត្តខកាះរ ង 

 ៥. វារអី្គគីរនរីៃឹងខមេឹរេី៣ មានអ្ន ភាព ១៧៥ ខមហ្គគ វា៉ា ត់្ (រិរារ ខររមេិធិលេធភាព) រថិត្ឃ ាំ៉ា រ់េាង 
ក្រុរម ឌ លរីមា ខេត្តខកាះរ ង 

 ៦. វារអី្គគីរនអី្ ូសាា  មានអ្ន ភាព ២ ខមហ្គគ វា៉ា ត់្ (រិរារ ខររមិេធិលេធភាព) រថិត្ ក្រុរផ្ក្រអ្រំិល ខេត្ត
ខកាះរ ង 

 ៧. វារអី្គគីរនរីៃឹងវាលងមរំរ រ មានអ្ន ភាព ៧០ ខមហ្គគ វា៉ា ត់្(រិរារ ខររមេិធិលេធភាព) រថិត្ឃ ាំ៉ា រ់េាង ក្ររុ
ម ឌ លរីមា ខេត្តខកាះរ ង 

 ៨. វារអី្គគីរនរីៃឹងតូ្ចខល ី មានអ្ន ភាព ៥៦ ខមហ្គគ វា៉ា ត់្ (រិរារ ខររមិេធិលេធភាព) រថិត្ឃ ាំ៉ា រ់េាង ក្រុរ
ម ឌ លរីមា ខេត្តខកាះរ ង 

 ៩. វារអី្គគីរនរីៃឹងតូ្ចខក្កាម មានអ្ន ភាព ២៤ ខមហ្គគ វា៉ា ត់្ (រិរារ ខររមិេធិលេធភាព) រថិត្ឃ ាំ៉ា រ់េាង ក្រុរ
ម ឌ លរីមា ខេត្តខកាះរ ង 

 ១០.សាថ នយីខក្រងឥនធនៈរន ងខេត្តខកាះរ ងមានចំននួ ៣២សាថ នីយ 
 ជាមយួគ្មន ខនះផ្ដរ មនៃរីផ្រ ៉ានងិថ្មពល រពំ ងជរួនូវរញ្ហា មយួចនំនួដូចខ្ងខក្កាម៖ 

 អាជីវររខ្វីអាជីវរមមមយួចំននួព ំ ន់យល់ពីចារ់រតីពីការក្គរ់ក្គងសាថ នីយខ៍ក្រងឥនធនៈនិងឧរម័នឥនធនៈ 
 ក្រុមហ  នមយួចំននួព ំ ន់ានរំពារ់នូវក្រអ្រ់ការពាររ ងេ័រឲ្យានក្គរ់ចំនួន។ 
 ការពក្ងីររណត  អ្គគីរនីរររ់ក្រុមហ  នមានការយតឺ្យ៉ា វ និង ការទគត់្ទគង់អ្គគីរនីព ំ ន់មានខរថរភាព

ខៅខ យី។ 
 ការទតល់រាយការ ៍ទគត់្ទគង់ថ្មពលអ្គគរីនីពីក្រមុហ  ន មានភាពយតឺ្យ៉ា វនិងមនិរូវរហការ ៍ជា 

មួយមនៃីរ 
 

 ១.២.១.៤  រងារឧេាហកមម និងេបិបកមម 
 

 ាមលរខ ៈភូមសិាស្ររតផ្ដលមានអ្ំខណយទលពី្មមជាត្ ិខ្វីឲ្យខេត្តមាន រកាត ន ពលជាខក្ចីនរំរារ់យរមរផ្រ
ផ្ចន និងខ្វីការអ្ភិវឌ្ឍន៍ឲ្យមានការររីចំខរនីខលីក្គរ់វរ័ិយ ដូចជាវរ័ិយខេរចរ ៍ វរ័ិយពា ិជជរមម ខនសាេ និងការខោះ
ដូរេំនិ រវាងក្រខេររមព ជា និងក្រខេរផ្ង ។ វរ័ិយឧរាហរមម និងរិរបរមមរ៏មានការររីចំខរនីគួរឲ្យរត់្រមាគ ល់ពីមួយ
ផ្ងងខៅមួយផ្ងងខោយសារមានការវនិិខយគពីក្រមុហ  នឯរជនមួយចនំួនមានជាអាេិ៍៖ ឧរាហរមមកាត់្ខដរ ខក្គឿងខអ្ ចិ 
ក្ត្ូនិច ទលតិ្ាល់ រងគ ំផ្េសខភាីង និងដំខ ងីរងយនត ក្ពម ងំមានរិរបរមមជាខក្ចីនខេៀត្ខក្ៅពីមានការវនិិខយគរររ់ក្រមុ
ហ  នឯរជន ក្រជាពលរដឋមយួចំនួន្ ំ ខលារានរតូរឥរយិរងពីការពឹងផ្ទារ  ខលទីលខនសាេមរវនិិខយគខលដីំណំ
ឧរាហរមមរមួមាន ដំណអំ្ខំៅ ខៅរ ូ និងដណំមំួយចនំួនខទសងខេៀត្ ផ្ដលទគត់្ទគង់ខអាយខរាងចក្ររហក្គ្មរ្ំៗ ។ 
ជាមួយគ្មន ខនះផ្ដរមនៃីរឧរាហរមម និងរិរបរមមខេត្តខកាះរ ង ានខដីរត្ួតេ ី  ម េង្ករ  និងភាររិចច  រខក្មចានាម  
ចរខ វរ័ិយ  ផ្ដលក្ររងួានខរៀរចំរចតរមព័នឲ្យមនៃីរមានខររររមមដឹរត ំនិងក្គរ់ក្គងខដីមបអី្ភិវឌ្ឍវរ័ិយឧរាហរមម 
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និងរិរបរមមឲ្យខឆ្ាីយត្រនឹងត្ក្មូវការេីទាររចច របនន ខដីមបអី្ភិវឌ្ឍន៍ខរដឋរិចចជាត្ ិ។ រញ្ហា ក្រ មរខំ្ន់ៗខៅរន ងការអ្ន 
វត្តផ្ទនការអ្ភិវឌ្ឍវរ័ិយឧរាហរមម នងិរិរបរមមរមួមាន៖ 

 រងវះ្នធានមន រស មូលោឋ នចំខ ះដងឹផ្ទនររខចចរខេរខៅមានរក្មតិ្ 
 េវះមខ្ោាយខ្វីដំខ ីរខដមីបចី ះអ្ន វត្តការង្ករ 
 ខគ្មលនខយាយខលីរេឹរចតិ្តព ំ ន់ខឆ្ាយីត្រ និងត្ំរូវការរររ់រហក្គ្មរ 
 មានហ្គនិភ័យរន ងទលិត្រមម រ៉ាះពាល់រ វត្ថិភាពខលទីលិត្ទល ររសិាថ ន រងគម នងិទលចខំ   
 ហ្គនិភ័យផ្នការខក្រីក្ារ់ នងិេេួល ន ទលិត្ទលផ្ដលមានសារធាត្ គីមី និងគ្មម នគ  ភាព 
 ទលិត្ទលររិបរមម មិនអាចក្ររួត្ក្រផ្ជង ខលេីីទារាន  
 ក្រជាពលរដឋខៅាមជាក្រុង និងខៅាមជនរេេវះេឹរសាា ត្ខក្រីក្ារ់ និងមនិយល់អ្ំពអី្ត្ថក្រខយជន៍ផ្ន
ការខក្រីក្ារ់េរឹសាា ត្ 

 ការយល់ដងឹចារ់នងិលិេតិ្រេោឋ នគត្ិយ ត្តរររ់ក្រជាពលរដឋមិន ន់ានេូលំេូលាយ 
 

ារាងរថិតិ្ាមសាថ នេឹរសាា ត្រន ងខេត្តខកាះរ ង (ផ្ងងេី២៥ ផ្េមររា ឆ្ន ២ំ០១៨)  
ល.រ 

ខឈាម ះមាច រក់្រុម 
ហ  នឬអាជវីររ 

េាីងំទលតិ្េរឹ 
សាា ត្ឬរូមេរឹលរ ់

មានចារឬ់ 
អ្ត្ច់ារ ់

រមត្ថភាព 
ទលតិ្ 

ក្រភព 
េរឹ 

ចនួំនត កិា 
ររ រ 

ផ្ងាភាជ រ ់
រណត   

ត្ផ្មាេរឹ 
រន ង១ម៣ 

ខរវារមមរ៉ា តម ន 
ខមា៉ា ង/ផ្ងង 

១ L.Y.P Group 
ឃ ាំ៉ា រ់េាង ក្រុរ 
ម ឌ លរីមា 

ក្រការ 
ក្ររួង 

១.០៩៨.៩០០ 
ម៣/ឆ្ន  ំ

ក្រះ ៥៤.៦៨៩ 
៣.៥០០ 
ាត្ 

១.៨០០៛ 
 

២៤ខមា៉ា ង 

២ 
ខលារ ខរីត្ក្ពហរថវ

រៈ 
ឃ រំឹងក្ពាវ ក្រុរ 
ផ្ក្រអ្ំរិល 

ក្រការ 
ក្ររួង 

៣៨.០៩៩ 
ម៣/ឆ្ន  ំ

ក្រះ ៧៩៩ ៥០ $ ២.០០០៛ 
២៤ខមា៉ា ង 

៣ 
ខលារក្រី 
ហ ង ម ំ 

ឃ ងំមរ ក្រុរ 
រ េ មសាគរ 

ក្រការ 
ក្ររួង 

១៨.៩០០ 
ម៣/ឆ្ន  ំ

ក្រះ ៤៩០ ១៥០.០០០៛ 
២.៩០០៛ 

 
២៤ខមា៉ា ង 

៤ 
ខលារក្រី 
អាន់ រំឡាន 

ឃ ខំកាះខរតច ក្រុរ 
គិរសីាគរ 

រំព ងរិរា 
រមមិលេធភាព 

៨.៧០០ 
ម៣/ឆ្ន  ំ

ក្រះ មិន ន់ដឹង 
មិន ន់ 
ដឹង 

មិន ន់ 
ដឹង 

២៤ខមា៉ា ង 

៥ 
ខលារ សា ង  
ខអ្ឿន 

ឃ អំ្ តូ ងេឹរ ក្រុរ 
រូេ មសាគរ 

ច ះរញ្ជ ីមនៃីរ 
១.៩៥០ 
ម៣/ឆ្ន  ំ

ក្រះ ១១០ ១៥០.០០០៛ ៣.០០០ 
២៤ខមា៉ា ង 

៦ 
ខលារក្រី ា៉ា ន 

ខហៀវ 
ឃ ជំីេខក្កាម ក្រុរ 

គីរសីាគរ 
ច ះរញ្ជ ីមនៃីរ 

៩០០ 
ម៣/ឆ្ន  ំ

ក្រះ ៤៥ ៩០.០០០៛ ៥.០០០៛ 
២៤ខមា៉ា ង 

៧ ខលារក្រី ឃ ន រ ី 
ឃ អំ្ តូ ងេឹរ ក្រុរ 
រូេ មសាគរ 

ច ះរញ្ជ ីមនៃីរ 
៩១០ 
ម៣/ឆ្ន  ំ

ក្រះ ៤០ ២០០.០០០៛ ៧.០០០៛ 
២៤ខមា៉ា ង 

៨ 
ខលារ ផ្ហ ល ផ្ហម ឃ អំ្ តូ ងេឹរ ក្រុរ 

រូេ មសាគរ 
ច ះរញ្ជ ីមនៃីរ 

៧៣០ 
ម៣/ឆ្ន  ំ

អ្ តូ ង 
រនរ់ 

៦៦ ២០០.០០០៛ ៥.០០០៛ 
២៤ខមា៉ា ង 

 

A. ារាងរថតិ្ខិរាងចក្រ នងិ រហក្គ្មរ  ្នតូ្ច ្មយម នងិ ររិបរមម ឆ្ន ២ំ០១៦ ខ្ៀរនងឹ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
 

ល.រ ឧរាហរមម និងរិរបរមម 
ចំននួររ រ រមាា ងំពលរមមររ រ េ នវនិិខយគររ រ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៦ ២០១៧ 
១ ខរាងចក្រ ០៦ ០៧ ៦៩៥៩ ៨៩២៣ ៤៣ ៦៩៩ ៣៥១ ២៥៥ ០៣៦ ៧២៧ 
២ រហក្គ្មរ  ្នតូ្ច ម្យម ០២ ១០ ១២ ២៧ ២៣៨ ២០០ ១ ៧១០ ៣៩១ 
៣ រិរបរមម ២៧៤ ២៦៩ ៦៨០ ៦៨០ ៨៦៤ ៦៩៧ ៦៤០ ៧០៣ 

ររ ររមួ ២៨២ ២៨៦ ៧៦៥១ ៩៦៣០ ៤៤ ៨០២ ២៤៨ ២៥៧ ៣៨៧ ៨២១ 
ខរីនខ ងី/ ងយច ះ ខរីន ០៤ ខរីន ១៩៧៩ ខរីន ២១២ ៥៨៥ ៥៧៣ 

 
 ១.២.១.៥  រងារស្ថធារណ រ និងដ្ឹកជញ្ជូន  
 

 នហដឋ រច រមពន័ធរូបវនតផ្ដលមានដំនណើ រការ គឺជាបុនរលក្ាេណឌ មយួរស្មាបក់ារអេវិឌ្ឍនរដឋកិ្ចច
កំ្នណើ ននរដឋកិ្ចច និងការកាត្ប់នថយភាពស្កី្ស្ក្ស្បក្បនដយចីរភាព។ ជាក្ផ់្រោងភាពរងឹមា ំ និងភាពរមបូរផ្បប 
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ផ្ននហដឋ រច រមពន័ធមានឥទធិពលនៅនលើរច រមពន័ធផ្នកំ្នណើ ននរដឋកិ្ចចទីនារទាងំក្នុង និងនស្ៅស្បនទរ។ 
ការបនតាោ រ និងក្ាងនហដឋ រច រមពន័ធរូបវន័ោគឺជាអាទិភាពចមបងនិងជាស្ជុងទី២ ផ្ន "យុទធា្រតចតុ្
នកាណ" ដំណក្ក់ាលទី២ នៅក្នុងក្មមវធីិ្ននោបាយរបរ់រាជរដឋ េបិាលនីតិ្កាលទី៤ ផ្នរដឋរភាជាតិ្។   
រាជរដឋ េបិាលបានកំ្ណត្ថ់ាក្នុងបរោិការបចចុបបននបណោ ញគម គមនន៍ៅផ្ត្មានត្ ួទីជាររផ្រឈាម
រស្មាបត់្ភាជ បន់ៅនរដឋកិ្ចចតំ្បន ់ នរដឋកិ្ចចពិេពនលាក្ និងជាមនធ្ាបាយដម៏ានស្បរិទធភាពមយួរស្មាបក់ាត្់
បនថយភាពស្កី្ស្ក្និងនលើក្ក្មពរ់ជីវភាពរបរ់ស្បជាជន និងកិ្ចចការពារជាតិ្។ 
 រាជរដឋ េបិាលមាននោលនៅបនត ការាោ រនហដឋរច រមពនធ ័គមនន៍ដយនផាោ ត្អាទិភាពេពរ់នលើ
ការផ្ថ្ទានំៃូវជាតិ្ ផ្ថ្ទាសំ្បចា ំ និងផ្ថ្ទាេំួប និងជំរុញឲ្យអនុវត្តការចូលរមួនដញផ្ថ្ៃនដយវរ័ិយឯក្ជន។ បនត
ាងរងន់ៃូវនេត្ត និងនៃូវជនបទ ការាោ រនិងពស្ងីក្រមត្ថភាពរបរ់កំ្ពងផ់្ន ការាោ រ និងាងរងន់ ើងវញិ
នូវបណត ញនៃូវផ្ដក្របរ់ក្មពុជា នដើមបតី្ភាជ បជ់ាមយួបណោ ញនៃូវផ្ដក្ផ្នស្បនទរជិត្ខាងរមួនឹងការរនស្មចឲ្យ
បាននូវការនធ្វើឯក្ជនភាវូបនីយក្មម ផ្នកិ្ចចស្បតិ្បត្តិការអាជីវក្មមអយរម័យោនក្មពុជា (នេត្តនកាោះកុ្ងពំុទាន់
មាននៃូវផ្ដក្) ស្ពមទាងំបនតនលើក្ទឹក្ចិត្តដល់ការចូលរមួពីវរ័ិយឯក្ជនក្នុងការនោល់ការក្ាង និងការអេវិឌ្ឍ
នហដឋ រច រមពន័ធ ការនោល់នរវាដឹក្ជញ្ជូ ន ការអនុវត្តចាបរ់ោីពីនៃូវថ្នល់ ស្ពមទាងំលិេិត្បទដឋ នននសងៗនទៀត្
រំរាបក់ារស្គបស់្គងវាថារច រមពន័ធបញ្ជូ នឲ្យកានផ់្ត្មានស្បរិទធភាព។ រាជរដឋ េបិាលនឹងនផាោ ត្ការយក្ចិត្ត
ទុក្ដក្ដ់ល់ការងាររុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ និងមានវធិានការោ៉ា ងមុងឺមា៉ា ត្ចំ់នពាោះបទនលមើរដឹក្ជញ្ជូ ននលើរ     
ទមងន។់ រក្មមភាពនិងលទធនលការងាររំខានរំ់ខានន់លើវរ័ិយាធារណការបានអនុវត្តក្នុងឆ្ន ២ំ០១៨ មាន
ដូចខាងនស្កាម៖ 
  ក្.ការងារផ្ថ្ទាជំាស្បចា ំ

 ការងារផ្ថ្ទាសំ្បចានំៃូវជាតិ្នលេ៤៨ ស្កាលនៅរ ូDBST ស្បផ្វង១៤៧.៨៧ គ.ម 
 ការងារផ្ថ្ទាសំ្បចានំៃូវនេត្តនលេ១៤៨៣ ស្កាលនៅរ ូDBST ស្បផ្វង៨.៣៤០ គ.ម 
 ការងារផ្ថ្ទាសំ្បចានំៃូវនេត្តនលេ១៤៨៥អា ស្កាលនៅរ ូDBST ស្បផ្វង៤.០០ គ.ម 
 ការងារផ្ថ្ទាសំ្បចានំៃូវនេត្តនលេ១៤៨៩អា ស្កាលនៅរ ូDBST ស្បផ្វង៨.៦៣០ គ.ម 
 ការងារផ្ថ្ទាសំ្បចានំៃូវនេត្តនលេ១៤៨៥អា ស្កាលស្គួរស្ក្ហម ស្បផ្វង២៩.០០០ គ.ម 
 ការងារផ្ថ្ទាសំ្បចានំៃូវនេត្តនលេ១៤៨៦ ស្កាលស្គួរស្ក្ហម ស្បផ្វង២១.០០០ គ.ម 
 ការងារផ្ថ្ទាសំ្បចានំៃូវនេត្តនលេ១៤៨៣ ស្កាលស្គួរស្ក្ហម ស្បផ្វង១២.៤០០ គ.ម 
 ការងារផ្ថ្ទាសំ្បចានំៃូវក្នុងស្កុ្ងនេមរេូមនិៃ១២ផ្េស ស្កាលនៅរ ូ  ស្បផ្វង២៥.០០៥ គ.ម 

  េ.ការងារជរួជុលេបួ 
 ជរួជុលនៃូវជាតិ្នលេ៤៨(៥កំ្ណត្)់ ស្កាលនៅរ ូDBST ស្បផ្វង២,៣០០ម 
 ស្កាលនបតុ្ងរផ្រផ្ដក្នលើនៃូវជាតិ្នលេ៤៨(៣៥កំ្ណត្)់ ស្បផ្វង៨,០៤០ម២ កំ្រារ់

០.២០ម 
 នៃូវនេត្តនលេ១៤៨៥អា ាងរងលូ់ស្បអបចំ់ននួ២ក្ផ្នៃង និងាងរងន់ៃូវនដយ

ស្កាលស្គួរ ស្បហមស្បផ្វង២០០ម ទទឹង១០ម 
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 ាថ ប នៃូវស្កុ្ងនលេ៩០០(នលេនៃូវចារ់ នៃូវនលេ៥)ចាបពី់ គ.ម០+០០០ ដល់ គ.
ម១+៨០០ អ ុត្នបតុ្ងនៅរ ូនអរីុ ក្ស្មារ់០.០៤ម បរមិាណររុប២៩,៩១៣.៩២ម
២។ កាត្ជ់រួជុល ចិនញ្ច ើមនៃូវ រចួស្កាលនបតុ្ងររផ្រផ្ដក្ ក្ស្មារ់០.១០ម ចំនួន១២
ក្ផ្នៃង បរមិាណររុប ២,៣២២.៤២ម២។ ាថ ប នឌ្ឿននបតុ្ង ទទឹង០.២០ម ក្មពរ់
០.៣០ម ស្បផ្វង៤៧៦ម។ គូរគំនូរចរាចរណ៍ថ្មី បរមិាណររុបចំននួ១,២២២.៣៥
ម២។ ដាំៃ ក្រញ្ញា ចរាចរណ៍ថ្មី ចំននួ២០ក្ផ្នៃង។ 

គ.ការងារជរួជុលប ៃ ន ់
 ជរួជុលចិនញ្ច ើម និងនជើងនទរនៃូវជាតិ្នលេ៤៨ នដយចាក្ស់្កាលស្គួរស្ក្ហមស្បផ្វង

ររុប ១៤៥ម និងនធ្វើស្បឡាយនបតុ្ងស្បផ្វង១៨៥ម។ 
 ជរួជុលនៃូវនេត្តនលេ១៤៨៥អា នក្ៀរស្មួលនិងស្កាលស្គួរស្ក្ហមស្បផ្វង៧,០០០ម 

ទទឹង៦ម។ 
 ជលួជុលនៃូវក្ាលាព ននបន ត្ ៍នលើកំ្ណត្ន់ៃូវនេត្តនលេ១៤៨៩អា នដយចាក្ស់្កាល

នៅរ ូ  និងនរៀបថ្មរំណញ់ការងារនជើងនទរក្ាលាព ន ស្បផ្វង៨ម។ 
 ផ្ក្លំអរនាេណ័ឌ ភាពាព ននកាោះកុ្ងនស្ត្ៀមបុណយរមុស្ទ លាងរមាា ត្ាព ន លាប

បនងាា ល បងាក នផ់្ដាព ន និងគូរគំនូរចរាចរណ៍។ 
 ឃ.កាស្គបស់្គងោនយនត និងជលោនយនត 

 ចុោះបញ្ជ ីម៉ាូតូ្ ររុបចំនុន ៥២៩ នស្គឿង 
 ចុោះបញ្ជ ីរថ្យនតនទរចរណ៍ ររុបចំនូន ៩០ នស្គឿង 
 ចុោះបញ្ជ ីោនយនតដឹក្អនក្ដំនណើ រធុ្នតូ្ច ររុបចំនូន ២២ នស្គឿង 
 ចុោះបញ្ជ ីរថ្យនតដឹក្ទំនិញធុ្នតូ្ច ររុបចំនួន ៥២ នស្គឿង 
 ចុោះបញ្ជ ីរថ្យនតដឹក្ទំនិញធុ្នធំ្ ររុបចំននួ ២៤ នស្គឿង 
 ននៃរក្មមរិទធម៉ាូតូ្ក្នុងនេត្ត ររុបចំនូន ១៣០ នស្គឿង 
 ននៃរក្មមរិទធរថ្យនតនទរចរណ៍ក្នុងនេត្ត ររុបចំននួ ០៧ នស្គឿង 
 ននៃរក្មមរិទធរថ្យនតដឹក្ទំនិញធុ្នតូ្ច ររុបចំននួ ០៧ នស្គឿង 
 ននៃរក្មមរិទធរថ្យនតដឹក្ទំនិញធុ្នធំ្ ររុបចំននួ ០៤ នស្គឿង 
 បណ័ណ នបើក្បរនទរចរណ៍ ររុបចំននួ ១៥៨ បណ័ណ  
 នតល់បណ័ណ រមាា លជលោនយនត ររុបចំនូន ៩៦ បណ័ណ  
 ស្តួ្ត្ពិនិត្យលក្ាណៈបនចចក្នទរ ររុបចំនួន ២៣៩ នស្គឿង 
 នតល់អាជាា បណ័ណ នធ្វើអាជីវក្មមដឹក្ជញ្ជូ ន ររុបចំនូន ១០ នស្គឿង 
 ននៃរក្មមរិទធ ររុបចំនូន ០១ នស្គឿង 
 ទុតិ្យតាបណ័ណ រំោល់ និងនរៀវនៅ ររុបចំននួ ២១ 

 ១.២.១.៦  រងារទទេចរណ៍  
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 ខេត្តខកាះរ ងមានលរខ ៈអ្ំខណយទលលាខោយមានទាូវេរឹ សាព នឆ្ាងផ្ដរម ក្េចនំួន០៥ ដូចជា ផ្ក្ពរខកាះខា៉ា  
ផ្ក្ពរាផ្ត្ ផ្ក្ពរក្ត្ពាងំរូង ផ្ក្ពរអ្ តូ ងេរឹ និងផ្ក្ពរផ្ក្រអ្ំរលិ ខហយីខៅត្ំរន់ខតះខេៀត្ខសាត្ ជាក្រភព្នធានដ៏
រមបូរផ្រររមួមាន៖ ជីវចក្មុះក្គរ់ក្រខភេខៅាមដងផ្ក្ពរត្ំរន់រា សំា និងផ្ក្ពខកាងកាងផ្ដលជាជក្មររត្វសាា រ និងផ្ដន
ជក្មរមចា ជាត្ិជីវចក្មុះមាន ខទាត្រម ក្េ ក្ពម ងំរក្មរ់្មមជាត្ដ៏ិក្ត្កាលនិងក្ររ់រំក្ពងផ្នផ្ក្ពភនំ េរឹខក្ជាះ 
េឹរធាា រ់ ផ្ក្ពរ រៃឹង ដងអូ្រ ខកាះ ក្រជ ំខោយខកាះផ្ដលមានខឆ្នរ េាច់សាា ត្ៗខៅក្គរ់រដូវ ។  ងំអ្រ់ខនះរ េធផ្ត្ជាត្រំន់
រកាត ន ពលដ៏រំខ្ន់ផ្ដលអាច រ់   ខភាៀវខេរចរមររមានតយ៉ា ងខក្ចនីរ ះររ មានដូចជាខឆ្នរេាច់ក្ររ់សាា ត្ មាន
រណឋ គ្មរផ្លា យក្ា ំ និងខភាជនីយោឋ ន នងិខរវារមមខទសងៗ មានេីាងំជារ់ក្ពំក្រេល់រមព ជា-ផ្ង រររ់ក្រុមហ  ន LYP 

Group Co,.LTD ានអ្ភិវឌ្ឍន៍កាា យជារម ីយោឋ ន ផ្រផ្ចនលាក្រ ីត្។ ត្ំរន់រម ីយោឋ នខកាះរ ងខក្ៅ មានខកាះ០១
រិថត្ខៅក្ររុខកាះរ ងផ្ដលមានខឆ្នរេាច់្ំៗ ចំននួ០៥ខឆ្នរ ផ្ដលលាត្រនធងឹពីរាលខកាះខៅច ងខកាះមានក្រផ្វង ២១គ.ម      
មានផ្ទៃដ ី ៨០គ.ម២ ខឆ្នរេាច់និមួយៗមានេាច់ររប រនងិេឹររម ក្េខេៀវក្រង្កត់្រក្មារ់ម ចេឹរខលង អាចក្រូរយរ
េយល់អាការរររិ េធ ឬរៃូចក្ត្ីលរខ ៈខអ្រូខេរចរ ៍ ខៅខលីខកាះមានផ្លៃ ងំងម មានខដីមខ ខីក្ចីនក្រខភេ ចំផ្ រខ្ង
រន ងផ្ន ខកាះរ ងមានខដីមខកាងកាងរារ់ម នឺហចិាផ្ដលមានអ្ំខណយទលដល់ការចញិ្ច ឹមក្ត្ី កាត ម រង្កគ   ងំរដូវក្ាងំ  ងំ
រដូវវរា ខហយីមានេយងអ្យរៃ័រ េយងក្ត្ដតិ្ េយងជំព ះ  ផ្ដលមានភាព រ់  ដល់ខភាៀវជាត្ ិ អ្នតរជាត្ ិ មរខលង
រមានតានយ៉ា ងលា។ 

ការអ្ភិវឌ្ឍន៍វរ័ិយខេរចរ ៍ក្ត្ូវានរ ំត់្ខៅរន ងយ េឋសាស្ររតចត្ ខកា រររ់រាជរោឋ ភិាល ជាវរ័ិយអាេិភាព
មួយ ខហយីការអ្ភិវឌ្ឍខេរចរខនះផ្ដលមានលរខ ៈជាក្រព័នឋ  ។  វរ័ិយខេរចរ ៍ពតិ្ជាចូលរមួចំផ្ រយ៉ា ង្ំខ្ង
រន ងការរសាងនូវខរដឋរិចចរងគម ទតល់ឱ្ការការង្កររខងានីក្ារ់ច ូំលខលីររំពរ់ជីវៈភាពររ់ខៅ និងការចូលរមួកាត់្
រនថយភាពក្រីក្រដល់ក្រជាពលរដឋខៅមូលោឋ ន។  ខេរចរ ៍ក្ត្ូវានេេួលសាគ ល់ថ្ជាមារផ្រ៉ាត្ង  និងជាផ្ទនរដ៏មាន 
សារៈរំខ្ន់មួយផ្នខរដឋរិចចផ្រត្ងផ្ដលចំនូលផ្នវរ័ិយខនះក្ត្ូវានចត់្រញ្ចូ លភាា មៗខៅរន ងខរដឋរិចចជាត្ ិ រមួចំផ្ រជ
ក្មុ រំខ ីនទលិត្ទលរន ងក្រុរនិងខ្វីខអាយមានលំនងឹផ្ទនរជញ្ជ ីងពា ិជជរមមានខេៀត្។ 
 

េនៃឹមនងឹរកាត ន ពលខនះ រ៏មានរញ្ហា ក្រ មមួយចនំួនផ្ដរ ខោយខេត្តខកាះរ ងគជឺាត្ំរន់ឆ្ាងកាត់្រររ់ខភាៀវ
ខេរចរអ្នតរជាត្ិខៅកាន់ត្ំរន់ខគ្មលខៅខេរចរ ៍តតេូ ងំក្រខេរ មនិមានការសាន រ់ខៅរយៈខពលេាី ខហយីខហោឋ
រចតរមព័នធនូវមនិ ន់ានខឆ្ាយីត្រក្គរ់ក្គ្មន់ាមត្ក្មូវការរររ់ខភាៀវខេរចរមររមានតរន ងខេត្ត ក្ពម ងំការអ្ភិវឌ្ឍន៍
និងផ្រផ្ចនត្រំន់ខេរចរ ៍រក្មារ់រខក្មីខរវារមមជូនខភាៀវខៅមានរក្មតិ្មិនអាចខឆ្ាីយត្រាមត្ក្មូវការរររ់ខភាៀវខេរចរ
ាន  ងំការសាន រ់ខៅ ការទគត់្ទគង់មានត្ិចជាងត្ក្មូវការរររ់ខភាៀវខេរចរ មោ៉ាងខេៀត្ផ្ទនរមខ្ោាយរខស្រង្កគ ះរតៃ ន់ាម
ទាូវខគ្មរ ទាូវេរឹ នូវមនិ ន់មានក្គរ់ក្គ្មន់រក្មារ់រខក្មីជូនខភាៀវខេរចរឱ្យ ន់ខពលខវលា  ជាពិខររអាជីវររមួយ
ចំនួនានខឆ្ាៀត្ឱ្ការការត្ខមាីងផ្ងាខរវារមមខៅខពលមានពិ្ីរ  យខទសងៗ និងមានជនខឆ្ាៀត្ឱ្ការខារក្ារ់ខភាៀវ 
ខោរតរំផ្ភាការពិត្ខដមីប ីម រត្ផ្មាការដឹរជញ្ជួ នខៅខេត្តខទសងៗ ។ 

 
ាងរាងខក្រៀរខ្ៀររខំ ីនខរវារមមខេរចរ ៍ក្គរ់ក្រខភេឆ្ន ២ំ០០៥   ដល់    ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 

ល,រ ររយិយ ឆ្ន ២ំ០១៥ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
ឆ្ន ២ំ០១៧ ឆ្ន  ំ

២០១៨ 

១ 
រណឋ គ្មរ ០៩ ០៩ ១១ ១០ 
រនៃរ់ ៨៣២ ៧៩៣ ៨១៣ ៨០៩ 

២ 
ទៃះរណំរ់ ៧៩ ៨០ ៨៤ ៩០ 
រនៃរ់ ៨៦៤ ៨៧០ ៨៥៦ ៨៥៤ 
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៣ 
ទៃះសាន រ់ ១០ ១០ ១០ ១០ 
រនៃរ់ ១៩ ១៩ ១៩ ១៩ 

៤ ខភាជនីយោឋ ន និងអាហ្គរោឋ ន ៦៥ ៧៥ ៧៥ ៨៦ 
៥ រាឹររំសានត ០២ ០២ ០២ ០២ 
៦ ខ្រា៉ា អូ្ខេ ២៦ ២៦ ២៦ ២៨ 
៧ មា៉ា រា ១៣ ១៤ ១៤ ១៥ 
៨ េីភាន រ់ង្ករខេរចរ ៍ ០១ ០១ ០១ ០១ 
៩ រាឹររ ររ ីផ្យ៉ារ ០១ ០១ ០១ ០១ 
១០ ខ្រា៉ា អូ្ខេខ្ន ត្តូ្ច ២១ ២១ ២៩ ៣៥ 
១១ រហគមន៍ខេរចរ ៍ ០៤ ០៤ ០៥ ០៥ 
១២ ដឹរខភាៀវខេរចរ ៍ ទាូវខគ្មរ ០២ ០២ ០២ ០២ 
១៣ ដឹរខភាៀវខេរចរ ៍ ទាូវេរឹ ០ ០២ ០២ ០២ 
១៤ កាខហវវខីដអូ្ ១០ ១០ ១០ ១០ 

            ខភាៀវខេរចរ ៍ជាត្អិ្នតរជាត្ផិ្ដលានមរសាន រ់ខៅរន ងខេត្ត ឆ្ន  ំ២០១៤ដល់ឆ្ន  ំ២០១៨ 
 

ល.រ ររយិយ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
០១ ខភាៀវខេរចរ ៍ជាត្ ិ ១៦៥.៨៤៨ ១៣៥.២៤៥ ១៦២.៧៣២ ២៥៣.៧៤១ ២៩៩.០៩៦ 
០២ ខភាៀវខេរចរ ៍អ្នតរជាត្ ិ ៤៨.២៧៨ ២០.៩៥៤ ២៨.០២១ ៥៧.១៧៦ ៧៦.៦៣៦ 
០៣ ខភាៀវខេរចរ ៍ជាត្សិាន រ់

ខៅាមរម ីោឋ ន 
៨៩.០៦៧ ១០៩.៩៥៩ ១១១.៣៥១ ១០៧.៣៩១ ១២៤.៥១៨ 

០៤ ខភាៀវខេរចរ ៍អ្នតរជាត្ិ
សាន រ់ខៅាមរម ីោឋ ន 

១៦.៨៩៦ ១០.១២៦ ១៣.៤៨២ ១១.០៨៤ ១១.១២៤ 

០៥ ខភាៀវខេរចរ ៍អ្នតរជាត្ិ
ចូលាមក្ចរ វ រអ្នតរជាត្ិ
ចយំម 

៧៧.៥៧៦ ៧៩.៦៤៤ ១៣២.៣៤៧ ១៤៥.៨០៦ ១០៨.៨៥៥ 

០៦ ខភាៀវខេរចរ ៍អ្នតរជាត្ិ
ខច ាមក្ចរ វ រអ្នតរជាត្ិ
ចយំម 

៩០.៨៩៤ ៩៨.៥១៤ ១៦២.៨៦០ ១៧៥.២៥៣ ១២៦.៧៥០ 

 

 
ការខរៀរចឱំ្យមានលរខ ៈក្រព័នធរតង់ោក្គរ់ក្រខភេរន ងវរ័ិយខេរចរ ៍ 

 

១ ចំណត់្ថ្ន រ់វាយត្ំផ្លរតង់ោ រណឋ គ្មរ 
២ ចំណត់្ថ្ន រ់វាយត្ំផ្លរតង់ោ រម ីយោឋ ន 
៣ ចំណត់្ថ្ន រ់វាយត្ំផ្លរតង់ោ សាលក្រជ ំ ( Mice Cambodia / Mice Asian ) 
៤ ចំណត់្ថ្ន រ់វាយត្ំផ្លរតង់ោ រងគន់អ្តម័យ 
៥ ចំណត់្ថ្ន រ់វាយត្ំផ្លរតង់ោ ទៃះសាន រ់រមព ជា ( Home Stay Cambodia ) 
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៦ ចំណត់្ថ្ន រ់វាយត្ំផ្លរតង់ោ ខភាជនីយោឋ ន 
៧ ចំណត់្ថ្ន រ់វាយត្ំផ្លរតង់ោ ម ឌ លរសំានតមន រសខព វយ័ 
៨ ចំណត់្ថ្ន រ់វាយត្ំផ្លរតង់ោ Chines Ready 
៩ ចំណត់្ថ្ន រ់វាយត្ំផ្លរតង់ោ រណឋ គ្មរផ្រ៉ាត្ង 
១០ ចំណត់្ថ្ន រ់វាយត្ំផ្លរតង់ោ ត្ំរន់ខឆ្នរ 
១១ ចំណត់្ថ្ន រ់វាយត្ំផ្លរតង់ោ េីក្រុងសាា ត្ 
១២ ចំណត់្ថ្ន រ់វាយត្ំផ្លរតង់ោ រមព ជាសាា ត្ 
១៣ ចំណត់្ថ្ន រ់វាយត្ំផ្លរតង់ោ ភូមិសាា ត្ 
១៤ ចំណត់្ថ្ន រ់វាយត្ំផ្លរតង់ោ រដិរណឋ ររិចចលា 
១៥ ចំណត់្ថ្ន រ់វាយត្ំផ្លរតង់ោ ម ឌ លព័ត៌្មានខេរចរ ៍ថ្ន រ់ជាត្ិ (ក្ររួងខេរចរ ៍) 
 

 ១.២.១.៧ វេិយ័អភវិឌឍន៍ជនបទ  
 

អ្ភិវឌ្ឍន៍ជនរេ គឺជាររមមភាពក្រ រ់ក្រឡាចក្មះុ និងអ្នតរវរ័ិយ រំខៅផ្រផ្ក្រជនរេ និងសាថ នភាពខរដឋរចិច 
រងគមរចិច រររ់ក្រជាពលរដឋខៅេីជនរេ ឲ្យមានភាពក្រខរីរជាងម ន។ ចរខ វរ័ិយយូរអ្ផ្ងវងរររ់រាជរោឋ ភិាលរមព ជា គឺ
ទតល់ជូនក្រជាពលរដឋខៅេជីនរេ នូវឱ្ការខរមីៗគ្មន  រន ងការរខក្មចក្ររិេធភាពរងគម ការរិរាផ្ដលមានភាពខជឿន
ខលឿន មានរ េភាពលា ររ់ខៅរន ងភាពរ េដ ម គ្មម នភាពក្រីក្រ ចរទ ត្ពីខក្គ្មះមិនខចះអ្រសរ ពីភាពអ្ត់្ោា ន ពីវរិមភាព 
ពីការមិនរហក្រត្រិត្តិការគ្មន  និងពីភាពង្កយរងខក្គ្មះ។ អ្ភិវឌ្ឍន៍ជនរេ គឺរំខៅខ្វីយ៉ា ងណឲ្យេីជនរេកាា យជាេី
រផ្នាងផ្ដលមានក្រជាពលរដឋររ់ខៅ និងអាច  យរនូវទលចំខ  ពីរកាត ន ពលខរដឋរិចច រងគម ខព រររូិរ ៍ ។ 
ការអ្ភិវឌ្ឍន៍ជនរេ មានសារៈរំខ្ន់រទំ ត្ រក្មារ់ការកាត់្រនថយភាពក្រីក្រ ខក្ពាះភាគរយផ្នក្រជាជន ងំអ្រ់រន ងខេត្ត
រំព ងររ់ខៅត្ំរន់ជនរេផ្ដលមានអ្ក្ាភាពក្រីក្រេពរ់ ។ ខេត្តានរខក្មចយរវ ិ្ សីាស្ររតផ្ដលមានម េក្ពួ ខក្ចីនខដមីបជី
ក្មុ ការអ្ភិវឌ្ឍជនរេ និងទតល់រេិធអិ្ំណចដល់រហគមន៍មូលោឋ នរន ងការខរៀរចំផ្ទនការ និងក្គរ់ក្គងការអ្ភិវឌ្ឍមូល
ោឋ នរររ់ពួរគ្មត់្ ។ ការខ្វីវមិជឈការ និងវរិហមជឈការខលីការទតល់ខរវារមមសាធារ ៈ ការគ្មកំ្េដល់រមមវ ិ្  ីងំឡាយ
ផ្ដលមានការចូលរមួជាលរខ ៈវមិជឈការ ផ្ដលខផ្លត ត្ខៅាមវរ័ិយការទតល់ឥ  នដល់ក្គួសារ នងិអាជីវរមម្  នតូ្ចៗគឺ
ជាឧ ហរ ៍មួយចំនួនផ្ដលរង្កា  ឲ្យខឃ ីពរីិចចេិត្េំក្រងឹផ្ក្រងរររ់ខេត្តរន ងវរ័ិយខនះ ។ ខៅរន ងចខតា ះពឆី្ន  ំ
២០១៤-២០១៨ ការង្ករអ្ភិវឌ្ឍន៍ខហោឋ រចតរមព័នធជនរេរខក្មចានលេធទលដូចជាៈ ផ្ង ទំាូវជាលរខ ៈេួរាន 
ក្រផ្វង ៦៨,៦២០ផ្ម៉ាក្ត្ ផ្ង ទំាូវជាលរខ ៈក្រចាំនក្រផ្វង ១៤២,៩៩០ផ្ម៉ាក្ត្ សាងរង់អ្ ដូ ងរនរ់ានចនំួន ៣១    
អ្ តូ ង សាងរង់អ្ ដូ ងលូានចំននួ ៥៩ អ្ តូ ង ជួរជ លអ្ តូ ងរនរ់ានចំននួ ៣៤ អ្ តូ ង ជួរជ លអ្ ដូ ងលូាន
ចំនួន ២០៧អ្ តូ ង ទដល់រមាា រៈសាងរង់រងគន់អ្តម័យានចំននួ៧០០រក្មារ់ និងទដល់ឥ  នជូនក្រជាពលរដឋាន
ចំនួន ២,៥៣០ក្គួសារ ។ រមិេធទលខ្ងខលាីនជយួរក្មួលឲ្យមានររមមភាពខរដឋរិចចមមា ឹរជាងម នខហយីផ្ងម
 ងំចូលរមួខលីររៃួយរំរតិ្ជីវភាពក្រជាជនជនរេខេៀត្ទង។ 
 
 េនៃឹងនងឹការអ្ន វត្ត េេលួានលេធទលខ្ងខលី មនៃីរានជួរការលាំរមួយចំនួនដូចជា ងវកិារផ្ដលានទតល់
រក្មារ់ការផ្ង  ំឬសាត ទាូវជនរេក្រចឆំ្ន មំានចនំួនត្ចិត្ួចខរីខ្ៀរនឹងក្រផ្វងទាូវផ្ដល មានខៅរន ងខេត្ត ជាពិខររទាូវផ្ដល
រងការេូចខ្ត្ខោយេរឹជំនន់រន ងឆ្ន ២ំ០១៨ ។ ការដឹរខលីរេមងន់ខៅខលទីាូវជនរេរ៏ជារញ្ហា ខចេ ។ រាយក្រជាជន
មានគមាា ត្ ឆ្ង យពគី្មន  ជាខហត្ ខ្វីឲ្យខយងីមានការលាំររន ងការការពាគខក្មាងរក្មារ់ការអ្ភិវឌ្ឍន៍ខៅជនរេ។ 

 

១.២.១.៨  រវនិិទយាគ  
      រ.ការវនិខិយគខក្ៅត្រំន់ខរដឋរចិចពខិររ 
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រ១. ក្រមុហ  នចនំនួ ០៦ក្រមុហ  ន ផ្ដលានវនិិខយគខៅខលីវរ័ិយដណំរំរិរមម-ឧរាហរមម និងដណំ ំ
ខៅរ ូផ្ដលានច ះរិចចរនោជាមយួក្ររងួររសិាថ នរមួមាន៖  

 ក្រុមហ  ន លឹម ល ង េូអ្ិល្ឌី្ី (LIM LONG Co.Ltd) រថិត្ខៅឃ ដំងផ្ពង ក្ររុផ្ក្រអ្រំិល 
  ក្រុមហ  ន អ្ិល វាយ ភី ក្គុរ (L.Y.P Group Co.Ltd) រថិត្ខៅឃ អំ្ តូ ងេរឹ ក្ររុរូេ មសាគរ 
  ក្រុមហ  ន រ  ូីម ចិរ មី អ្ ិនខវរមិន (SINOMEIM INVESTMENT Co.Ltd)ឃ អំ្ តូ ងេឹរក្រុររូ

េ មសាគរ 
  ក្រុមហ  ន ខកាះរ ង ខអ្រ អ្ ី ហសតិ្ (KOH KONG SEZ Co.Ltd) ខៅឃ ផំ្ក្ពរេាច់ ក្រុរគីរសីាគរ 
  ក្រុមហ  ន UNION DEVELOPMENT GROUP Co.Ltd រថតិ្ខៅក្រុររូេ មសាគរ នងិគីរសីាគរ 
  ក្រុមហ  ន JW CAMBODIA ECO HOLIDAY រថិត្ខៅរន ងក្រុរខកាះរ ង និងក្ររុគីរសីាគរ 

 

រ២. ក្រមុហ  នវនិិខយគខលីវរ័ិយររិរមម និងឧរាហរមម ផ្ដលានច ះរិចចរនោជាមយួក្ររងួ 
  ររិរមម រ កាខ ក្រមា ់ និងខនសាេ មានចនំនួ ០៤ក្រមុហ  ន រមួមាន៖ 

  ក្រុមហ  ន CAMAGRA INVESTMENT GROUP Co.Ltd  ឃ ដំងផ្ពង ក្រុរផ្ក្រអ្ំរលិ 
  ក្រុមហ  ន GREEN RICH GROUP Co.Ltd  រថិត្ខៅឃ ខំក្ជាយក្ររ់ ក្ររុខកាះរ ង 
  ក្រុមហ  ន KOH KONG SUGAR INDUSTRY COMPANY LIMITED រថិត្ខៅរនងក្ររុផ្ក្រអ្ំរលិ 
  ក្រុមហ  ន KOH KONG PLANTATION CAMPANY LIMITED រថិត្ខៅឃ រំខណត ល ឃ អំ្ តូ ងេរឹ 

ក្រុររូេ មសាគរ ឃ ជំីផ្លត្ ក្រុរងមាងំ នងិឃ ជំីេខលី ដងផ្ពង ក្រុរផ្ក្រអ្ំរលិ 
 
 

រ៣.ក្រមុហ  នផ្ដលរិចចរនោជាមយួក្រមុក្រឹរាអ្ភិវឌ្ឍរមព ជាវនិិខយគខៅខលីវរ័ិយខេរចរ ៍មាន៖ 
  ក្រុមហ  ន BEST TRANSPORT AND SERVICES Co.Ltd រថិត្ខៅរន ងក្ររុគីរសីាគរ 
  ក្រុមហ  ន FULL MOON ISLAND Co.Ltd រថត្ិខៅរន ងក្ររុគីរសីាគរ 
  ក្រុមហ  ន GILLGANS ISLAND Co.Ltd រថិត្ខៅរន ងក្រុរគរីសីាគរ 
  ក្រុមហ  ន KOH SMACH ISLAND RESORT DEVELOPMENTS Co.Ltd ខៅរន ងក្ររុគរីសីាគរ 
  ក្រុមហ  ន SHORELINE (CAMBODIA) INVESTMENT Co.Ltd ខៅឃ ាំ៉ា រ់េាង ក្រុរម ឌ លរីមា 
  ក្រុមហ  ន COAST DEVELOPMENT GROUP Co.Ltd រថតិ្ខៅរន ងក្រុរគីរសីាគរ 
  ក្រុមហ  ន PINEAPPLE DEVELOPMENT GROUP Co.Ltd រថិត្ខៅរន ងក្ររុគីរសីាគរ 
  ក្រុមហ  ន DIRACE INVESTMENT LIMITED រថិត្ខៅរន ងក្រុរគីរសីាគរ 
  ក្រុមហ  ន DUTY FREE SHOP Co.Ltd រថិត្ខៅឃ ាំ៉ា រ់េាង ក្រុរម ឌ លរីមា 

 

    េ.ការវនិនិោគនៅក្នុងត្បំនន់រដឋក្ចិចពនិររ 
  ត្ំរន់ខរដឋរិចចពិខររខៅរន ងខេត្តខកាះរ ងផ្ដលានរខងាីត្ខ ងីមានចនំួន៤េីាងំ ៖ 
  ១. ត្ំរន់ខរដឋរិចចពិខររតងរ រខកាះរ ង រថតិ្ខៅភូមិតងរ រ ឃ ាំ៉ា រេាង ក្ររុម ឌ លរីមា ខេត្ត

ខកាះរ ងរររ់ក្រមុហ  ន អ្ិល វា៉ាយ ភី ក្គុរ( L Y P ) ។ រចច របននមានខរាងចក្រចនំួន ០៥ ខរាងចក្រផ្ដល
រំព ងផ្ត្ដំខ ីរការ មានរ គគលិរ រមមររផ្ដលរំព ងរំខរកីារង្ករមានចំននួ ៧.១៣២ តរ់រន ងខតះមានស្ររតី
ចំនួន ៥.៦៥៤តរ់ ។ 

  ២. ត្ំរន់ខរដឋរិចចពិខរររួរខឆ្ង រថិត្ខៅជារ់ត្ំរន់ខរដឋរចិចពិខររតងរ រខេត្តខកាះរ ង រន ងភូមិសាស្ររត 
ភូមិតងរ រ ឃ ាំ៉ា រេាង ក្រុរម ឌ លរីមា ខេត្តខកាះរ ង ខៅមិន ន់មានររមមភាពអ្វីខ យី  
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  ៣. ត្ំរន់ខរដឋរិចចពិខររគីរសីាគររថិត្ខៅរន ងភូមិសាស្ររត ឃ ផំ្ក្ពរេាច់ ក្ររុគីរសីាគរ ខេត្តខកាះរ ង  ាន
ដំខ ីរការខរៀរចំខហោឋ រចតរមព័នធេាះៗខៅខ យី។  

  ៤. ត្ំរន់ខរដឋរិចចពិខររខក្ជាយសាវ យ រថតិ្ខៅរន ងភូមិសាស្ររតភូមិខនសាេ ឃ ខំក្ជាយសាវ យ ក្រុរផ្ក្រ
អ្ំរិល  ខេត្តខកាះរ ង រររ់ក្រុមហ  នឆ្ររំព ងខសាម ផ្ដលរចច របននរំព ងផ្ត្សាថ រតទាូវចូល អ្គ្មរខរាង
ចក្រ  អ្គ្មរសាន រ់ខៅរររ់រ គគលិរ...។ល។ 

 

 ១.២.១.៩  រទនំាកទ់ំនង និងកិចចេហប្បត្បិត្ដ ិរអនដរជាត្ ិ
 

ខយងាមខគ្មលការ ៍(រនដិរហវជិជមាន)មានន័យថ្ មានទលក្រខយជន៍ ងំរងខ្ងក្រររខោយរនដភិាព
រន ងរិចចការខ្ងខលីខនះ និងអ្ន រារ ៈផ្នការខយគយល់គ្មន រវាងខេត្ដខកាះរ ង ផ្នក្ពះរាជាណចក្ររមព ជា និងខេត្ដក្ាត្
ផ្នក្ពះរាជាណចក្រផ្ង ង់ រដីពីេំតរ់េំនងវនិិខយគខេរចរ ៍និងពា ិជចរមមផ្ដល ានច ះហត្ថខលខ្ខៅឆ្ន ២ំ០០៨ 
ខេត្ដាននងិរំព ងខ្វីេំតរ់េំនង នងិរនដរិចចរហក្រត្រិត្ដកិារជាមួយខេត្ដក្ាត្ ផ្នក្ពះរាជាណចក្រផ្ង ង់រន ងការរខងាីន
ររយិការររ់ខៅដ រក្មារ់ការខ្វីអាជីវរមមរររ់ក្រជាពលរដឋ រវាងក្រខេរ ងំពីរ ។ រផ្នថមខលរីខនះខេៀត្ខេត្តខកាះរ ង
ានពក្ងីរេំតរ់េំនងរររ់េាួនជាមួយខេត្តកាខ ៉ា ផ្នក្រខេរខវៀត្ណម ។ ខនះជាកាលាន វត្ដភាពការង្ករងមីមយួខេៀត្ដល់
ក្រជាពលរដឋ ជាពិខររទលខនសាេផ្ដលរចច របននខនះក្រមូលទដ នូំវទលិត្ទលខនសាេរម ក្េក្ររ់ព ំ ន់ផ្រផ្ចនយរខៅ
លរ់ខៅេទីារខៅក្រខេរផ្ង ។ ការវនិិខយគរររ់វរ័ិយឯរជន ងំរន ងក្រុរ និងខក្ៅក្រុរ គឺជារមាា ងំជំរ  ឱ្យមាន
រំខ ីនខរដឋរិចច ។ រដឋាលខេត្ដានយរចិត្ដេ រោរ់ជាខ្ា ងំរន ងការពក្ងឹង និងពក្ងីរភាពជាផ្ដគូរន ងការអ្ភិវឌ្ឍន៍ជាមយួ
ផ្ដគូអ្ភិវឌ្ឍន៍រន ងនិងខក្ៅក្រខេរខលីវរ័ិយឯរជននងិរងគមរ ីវលិ ។ 

 
 

 ១.២.១.១០ វិេយ័ពាណិជជកមមនងិទនីារ  
ខៅរន ងចរខ វរ័ិយពា ិជជរមម គឺានខផ្លត ត្ការយរចិត្តេ រខោរ់ខ្ា ងំខៅខលីការទតល់ខរវាសាធារ ៈខលីររមពរ់

ទលិត្ទល ការការពាររមមរេិធិរញ្ហញ  ការេរ់សាា ត់្ការផ្រាងរនាំ និងការពក្ងឹងយនតការក្ត្តួ្ពិនិត្យគ  ភាពេនំិ ខដមីបធីាត
ឲ្យការតខំច រ៍ដូចជាការខក្រកី្ារ់រន ងក្រុរ ។ 

 

 រ.ការទតល់ខរវាសាធារ ៈ  
ការទតល់ខរវាសាធារ ៈក្ត្ូវានខផ្លត ត្ជារំខ្ន់ខលីការអ្ន វត្តនខយាយវមិជឈការ នងិ វរិហមជឈការ 

ខដីមបរីំខររី ូំមពរក្រជាពលរដឋ ាមរយៈការរងខិត្ខរវារដឋាលឲ្យខៅជតិ្ក្រជាពលរដឋ      ការអ្ន វត្តផ្រររេរដឋ
ាលាមយនតការក្ចរខច -ចូលផ្ត្មយួ ងំខៅថ្ន រ់ជាត្ិ និងថ្ន រ់ខក្កាមជាត្ិ ។ ការខ្វីក្រត្ិភូរមមការង្ករពា ិជជ
រមមមួយចំនួនដូចជា ការទតល់លិេិត្អ្ន ញ្ហញ ត្ចារ់ពា ិជជរមមជូនអាជីវររខ្ន ត្តូ្ច និងម្យមខៅក្ចរខច -ចូល
ផ្ត្មួយ  ក្រុងខេមរភូមិនៃរចួខហយី។ ជាជំហ្គនរនត នឹងខ្វីក្រត្ិភូរមមការង្ករខច លិេតិ្អ្ន ញ្ហញ ត្ក្រររអាជីវរមម 
ជូនដល់ក្រុរផ្ក្រអ្ំរលិ និងក្រុររ េ មសាគររន ងឆ្ន ២ំ០១៩ ខ្ងម េខេៀត្។ ខោយផ្ រមនៃីរពា ិជជរមមខេត្ត 
ខៅរនតខច លិេិត្អ្ន ញ្ហញ ត្ចារ់ក្រររអាជីវរមមជូន អាជរីរផ្ដលរថតិ្ខៅរន ងក្រុរផ្ដលមិន ន់ខ្វីក្រត្ិភូរមម។ 
ចំខពាះការខច លិេតិ្អ្ន ញ្ហញ ត្ក្រររជីវរមម ខលាហៈធាត្ ្យូងងម មានត្ផ្មាជាខក្គឿងអ្លង្កា រ និងការខច លេិិត្
អ្ន ញ្ហញ ត្ ការរិេសាា រផ្ងាជារូរិយរ័ ណររខេរ ានខ្វីក្រត្ិភូរមមជូនអ្ងគភាពក្ចរខច ចូលផ្ត្មយួរររ់សាលា
ខេត្ត ។ 

ចំខពាះការង្ករច ះរញ្ជ ីពា ិជជរមម គឺមនៃីរជាអ្នរទតល់ក្រឹរា និងរក្មររក្មលួជូនពា ិជជររនិងអាជីវររ 
រន ងការច ះរញ្ជ ីពា ិជជរមមាមក្រព័នធរវ័យក្រវត្តរិមម ចំខពាះការច ះរញ្ជ ីពា ិជជរមមដល់ក្រុមហ  ន-រហក្គ្មរឯរ
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រ គគលសារខ ងីវ ិ និងច ះរញ្ជ ីពា ិជជរមមខរីរក្រុមហ  នងមី ឬរហក្គ្មរឯររ គគលខររីងមី ានចំនួន៨៧ក្រមុ
ហ  ន និងរហក្គ្មររន ងឆ្ន ២ំ០១៨។ 

 

 េ.ការខលរីរមពរ់ទលតិ្ទលៈ 
ចំខពាះការង្ករខនះមនៃីរានដរឹតរំិរបររ ទលិត្ររ នងិានយរទលតិ្ទលរររ់ពរួគ្មត់្ខៅចូលរមួ

ាងំពិពរ ៍ពា ិជជរមម គរឺន ងខគ្មលរ ំងឲ្យអាជីវររ រិរបររ ចូលរមួរន ងខវេិកាពា ិជជរមមផ្ដល រ់  
ក្រុមហ  ន-រហក្គ្មរ រន ងនងិខក្ៅក្រខេរ អាចខ្វីការផ្លា រ់រតូរគំនតិ្ខយរល់ រង្កា  ទលិត្ទលងមីៗ ខរវារមម 
និងរររគំខហ ីនូវេរសន នពា ិជជរមម។ ជារ់ផ្រតងមនៃីរានជំរ   និងដរឹត ំ អាជីវររ រិរបររយរ
ទលិត្ទលរររ់េាួនចូលរមួការាងំពិពរ ៍ពា ិជជរមមថ្ន រ់ជាត្ិ និងត្ំរន់ជាខរៀងរាល់ឆ្ន  ំានចំននួ៧ខលីរ។  

េនឹៃមនងឹខតះផ្ដរ មនៃីរានរក្មររក្មួល និងរហការជាមួយរភាពា ិជជរមមខេត្ត ខលីការខ្វីអាជីរមម
រររ់អាជីវររ។ ខដីមបឲី្យការក្រររអាជីវរមមរររ់ពា ិជជររ អាជីវររ មានភាពក្ររចារ់ ការទសពវទាយចារ់
ពា ិជជរមមជាអាេិភាពរក្មារ់ពា ិជជររ-អាជីវររានយល់ដឹងក្គរ់ៗរូរ។ ចារ់ផ្ដលាន ទសពវទាយរនាង
មររមួមាន ចារ់រតីពីវធិានពា ិជជរមម និងច ះរញ្ជ ីពា ិជជរមម ចារ់រតីពីរហក្គ្មរពា ិជជរមម ចារ់រតីពីរមម
រិេធិរញ្ហញ  ចារ់រតីពីក្រតិ្រត្តិការផ្ដលមានរិចចធាត និងចារ់រតីពី មជឈត្តការផ្ទនរពា ិជជរមម ។ 

 

 គ.ការក្ត្តួ្ពនិតិ្យគ  ភាពេនំ ិៈ 
    ចំខពាះការង្ករខនះមនៃីរានរហការជាមួយសាខ្ការំ ងក្ត្លូខេត្ត រន ងការក្ត្ួត្ពនិិត្យគ  ភាពេំន ិ-
មាូរអាហ្គរ និងផ្ តដំល់អាជីវររលរ់ដូរជាក្រចខំៅេូ ងំខេត្ត ខដមីបកីារពារទលក្រខយជន៏អ្នរខក្រីក្ារ់ជា
ពិខរលការពាររ េភាពអ្នរខក្រីក្ារ់។ 
 

  េនៃឹមនងឹខនះ មនៃីរពា ិជជរមម រំព ងជួររញ្ហា ក្រ មដូចជា៖  
 អាជីវរមមមយួចំននួផ្ដលជារ់ពនធរវ័យក្រការមិន ន់មរច ះរញ្ជ ីពា ិជជរមមឲ្យានក្ត្មឹ 

ក្ត្ូវាមខគ្មលការ ៍ចារ់រ ំត់្ 
 អាជីវររមួយចំនួន្ំ ព រូំវយរចិត្តេ រោរ់ខលីការរិត្សាា រផ្ងាខលីម េេំនិ រររ់េាួន 

 

១.២.១.១១ ស្ថខាគយ និងរដ្ឋឋ ករ 
 

  ផ្អែកល ើផ្អនការប្រតិរតតនិនផ្អនការសកម្មភាពឆ្ន ាំ ២០១៨ ររស់អគ្គនាយកដ្ឋា នគ្យ និងរដ្ឋា ករកម្ពុជា នងិ

 ិ ធាននការនានា   

 

 ការងារកកៀគរចំណូលពន្ធ ន្ងិអាករ៖  ទ្ធអ  ១២ ផ្ែល ើម្ឆ្ន ាំ២០១៨លនេះគ្ ឺ

 ចាំណូ ឆមាសទី្១ (ឆ្ន ាំ២០១៨) 54,130,516,900 លរៀ  

 ចាំណូ ឆមាទី្២  (ឆ្ន ាំ២០១៨) 44,984,028,900 លរៀ  

 ចាំណូ  ១២ ផ្ែ (ឆ្ន ាំ២០១៨) 99,114,545,800 លរៀ    

 លប្រៀរល ៀរ    ថយច េះ 1,973,150,892 ឬ ថយ 1.95 % 

 

   ទ្ធអ ថយច េះលនេះលដ្ឋយសារកត្តត ៖ លដ្ឋយសារកត្តត លប្រេះ ម្មជាតិ ែយ ព់យុេះ នងិល ល្ៀងនល ក់ខ្ល ាំងផ្  រ

ណ្តត  លោយមានទឹ្កជាំនន ់ចិអលូិផ្  ល វើលោយមានអ រ េះពា ់  ក់ារ ឹកជញ្ជូនទ្ាំនញិ  អលូិជាតិល ែ៤៨ បាន

ែចូខ្ងជាលប្ចើនកផ្នលង លដ្ឋយសារល ល្ៀងនល ក ់ និងមានចាំលណ្តត និង អលូិរត់ផ្រនលប្ចើនល វើលោយរថយនតមិ្នោចអទុក
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ទ្ាំនិញបានលប្ចើន ូចអលូិរារលសមើ នទ្លទ្ៀត នងិមានការថយច េះនូិររធាមាណការនាាំចូ ម្ ែទ្ាំនញិសាំខ្ន់ៗមួ្យចាំននួ ូច

ជា លរជ  ់និងសាំរកកាំរ  ង......  
  

 ការងារបងាា រ ន្ិងបង្កាងាា បបទកលមើសគយ (ឆ្ន ២ំ០១៨ ) 

  លដ្ឋយមានកិចចសហការរាំប្ទ្ពកីងកមាល ាំងប្រដ្ឋរ់ោ  ិ លៅមូ្ ដ្ឋា ន លយើងបានល វើប្រតិរតតិការចាំននួ៤៧៤ 

ល ើក ចារ់បានទ្ាំនញិចាំននួ៤៧៤ករណី កនងុលនាេះករណី ាំចាំននួ០១ល ើក ករណីតូចចាំននួ៤៧៣ល ើក ចាំណូ គ្ ឺ

២,២៩២,៣១៨,០០០ លរៀ    
 

 ការពង្ងងឹអភិបាលកិចចអងគភាពគយ  

  កិចចប្រជ ាំរូកសរ រការងារគ្យ នងិរដ្ឋា ករជាលរៀងរា ់ផ្ែ  បានដ្ឋក់លចញនូិទិ្សលៅការងារមួ្យចាំននួជា

ពិលសសការរនតការអន ិតតឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាពនូិផ្អនការប្រតិរតតិរយៈលព ែល ី៦០នថៃ ទ្នទឹម្រន នឹងផ្អនការសកម្មភាពឆ្ន ាំ

២០១៨ ប្គ្រ់ប្គ្ងមានភាពសកម្មជាងម្ នកនងុការចាត់ ធិាននការប្រករលដ្ឋយភាពជាមាច ស់   ថ្នន ក់ ឹកនាាំគ្យ បានរនត

ច េះឃ្ល ាំលម្ើ ជាប្រចាាំលរៀងរា ស់បាត ហន៍ូិ អន លោម្ភាពននការអន ិតតនន៍តីិ ធិា ីគ្យត្តម្ការធាយា ័យប្តតួពនិតិយផ្រររទ្

គ្យលប្កាម្ឱ្វាទ្ ត្តម្កម្ម ធិា ីកាំណត់ផ្  មានផ្ចងកនុង ផ្អនការសកម្មភាព   
 

សកាា នុ្ពលអងគភាព 

 ការងារពប្ងងឹការលកៀគ្រចាំណូ ឱ្យបានប្គ្រ់ នងិល ើសផ្អនការកាំណត ់

 ការងារទ្រ់សាា ត់ រងាា រ និងរង្ក្ងាា ររទ្ល មើសបាន ែ 

 ការពប្ងងឹអ្បិា កិចចអងគភាពបានប្រលសើរ 

 កិចចសហការបាន ែ ប្រលសើរជាមួ្យោជាា  រមូ្ ដ្ឋា ន 

 ការសប្មួ្ ពាណិជជកម្មបានរហ័សត្តម្ប្រពន័ធសវយ័ប្រិតតកិម្ម ទិ្ននន័យគ្យ AYCUDA 

 ការរនតអ្ិិឌ្ឍនព៍ប្ងឹងម្ ែងារប្រិតតិកម្ម ទិ្នននយ័ហានិ្ ័យគ្យ (CRMDS) ល ើម្បីតភាជ រ់ជាមួ្យប្រពន័ធ

សវ័យប្រិតតកិម្មទិ្នននយ័គ្យ  

 ចាំណ ចខ្ងល ើគ្ឺជារញ្ហា ផ្  ប្តូិយកចិតតទ្ កដ្ឋក់ល ើម្បីរលងាើនសកាា ន ព អងគភាព  

 បញ្ហា ង្បឈម 

 មាត់ប្ចកចាាំយាម្ លៅព ាំទាន់បានលរៀរចាំឱ្យមានសណ្តត រ់នន រ់មានសតង់ដ្ឋរជាអនតរជាតិលៅល ើយ ព ាំទាន់ មាន

កផ្នលងដ្ឋក់មា ស ីនផ្សាន(SCAN)សប្មារ់ប្តួតពិនិតយម្ល ោបាយ ឹកជញ្ជូននិងអីវា៉ាន់អនក ាំលណើរលចញចូ   

 អលូិជាតិល ែ ៤៨ ប្រករលដ្ឋយចាំលណ្តត ន្ាំែព ស់ៗ មានជងាកុ និងការែូចខ្តលដ្ឋយកផ្នលង រងាការ ាំបាក

  ក់ារ ឹកជញ្ជូនទ្ាំនញិ ល វើឱ្យនថលលសវា ឹកជញ្ជូនទ្ាំនញិែពស់ជាងកផ្នលង នទ្លទ្ៀត 

 អាំលពើរត់ពនធលប្រងលៅតាំរន់លឆនរលៅផ្តមាន ត្តម្រូរភាពម្ យម្ តូច ផ្  ប្តូិផ្តចាត់ ធិាននការ រួម្ថ្នន ក់ជាតិ នងិ

ថ្នន ក់មូ្ ដ្ឋា នល ើម្បីទ្រ់សាា ត់ នងិរង្ក្ងាា រ   

 

១.២.១.១២ វេិយ័ប្ប្បេណីយ ៍និងទូរគមនាគមន ៍ 
 

 មនៃីរផ្ក្ររ ីយ ៍ និងេូរគមតគមន៍ខេត្ត រំខព ម េង្ករ ជាខរត្កិារឱ្យ អ្គគតយោឋ នផ្ក្ររ ីយ ៍ និង
េូរគមតគមន៍ ក្ពម ងំរខចចរវេិោគមតគមន៍ និងព័ត៌្មាន ខលីការអ្ន វត្តររមមភាព តត រររ់ ក្ររួងផ្ក្ររ ីយ ៍
និងេូរគមតគមន៍ និងរក្មររក្មលួការង្ករជាមយួរដឋាលថ្ន រ់ខក្កាមជាត្ិ ។ មនៃីរផ្ក្ររ ីយ ៍និងេូរគមតគមន៍ខេត្ត 
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មានវរ័ិយរំខ្ន់្ំៗចំននួរី គឺ ៖ -វរ័ិយផ្ក្ររ ីយ ៍-េូរគមតគមន៍    -រខចចរវេិោគមតគមន៍ នងិព័ត៌្មាន ផ្ដលមាន
រណត  មនៃីរ ផ្ក្ររ ីយ ៍នងិេូរគមតគមន៍ខៅខេត្ត និងការយិល័យផ្ក្ររ ីយ ៍នងិេូរគមតគមន៍ក្រុរចនំួន ០៣គឺៈ 
ក្រុរផ្ក្រអ្រំិល ក្ររុរូេ មសាគរ និងក្ររុគីរសីាគរ ឯក្រុរមួយចំនួនខេៀត្មនិ ន់មានរណត  ការយិល័យរររ់េាួន
នូវខ យី ។ ខ ះរីមិន ន់មានរណត  ឱ្យានក្គរ់ក្រុររ៏ខោយ ផ្ត្រពវផ្ងងវរ័ិយ ងំរីខនះ ាននឹងរពំ ងដំខ ីរការទត
ល់នូវខរវារររ់េាួន ក្គរដ ត រ់ខរៃីរេូ ងំខេត្ត និងមានគ  ភាពលា  ងំខ្ងខរវា និង ខ្ងរខចចរវេិោគមតគមន៍ និង
ព័ត៌្មាន ាមរយៈការោរ់វរ័ិយផ្ក្ររ ីយន៍ងិ េូរគមតគមន៍ ជា រហក្គ្មរសាធារ ៈ។ មិនផ្ត្រ៉ា ខណណ ះ ខយងីមាន
ក្រុមហ  នេូររ័ពៃ ចល័ត្-អ្ចល័ត្ និងអ្ ិនខ្ីខ ត្ ចំនួន ០៩ ក្រុមហ  ន គឺៈ Telecom Cambodia (TC), Camintel, 

Metfone, Cell Card, Smart, qb, Seatel, ONLINE, Ezecom ានពក្ងងឹនិងពក្ងីរគ  ភាពខរវាក្ររាមរតង់ោរអ្នតរ
ជាត្ិក្រររខោយភាពក្រគួត្ក្រផ្ជង នងិមានត្ផ្មាខថ្ររមរមយ ។ ខោយផ្ រខៅត្រំន់ោច់ក្រយ៉ា លមួយចំននួតូ្ចផ្ន
ក្រុរ េាះរន ងខេត្ត មនិ ន់មានខរវាេូររ័ពៃរក្មារ់ខក្រីក្ារ់ក្គរ់ក្គ្មន់ខៅខ យី ។ 
 

         ចំណុចខាល ងំ 
 មនៃីរានេតិ្េំក្រងឹផ្ក្រងរិរាខៅត្ំរន់ោច់ក្រយ៉ា លាមរណត ក្ររុរន ងខេត្តផ្ដលគ្មម នខរវាេូររ័ពៃខក្រី

ក្ារ់ក្គរ់ក្គ្មន់ ខដីមបជីក្មុ ដល់ក្រុមហ  នទតល់ខរវាេូររ័ពៃ ខអាយពក្ងរីខរវាានដល់ត្ំរន់ោច់ក្រយ៉ា ល
មានការខក្រីក្ារ់ក្គរ់ក្គ្មន់ ។ 

 ក្រុមហ  នេូររ័ពៃ Metfone ានត្ខមាីងរខង្កគ លអ្ង់ផ្ត្នផ្ដលមានរពំរ់ ៦៥ផ្ម៉ាក្ត្ ខក្រកី្ារ់ខោយការាិ៍អ្ រ
េិច មានខរវាេូររ័ពៃក្គរដ ត រ់ខលីផ្ទៃដេីំតរាន ១០គី ូផ្ម៉ាក្ត្ និងផ្ទៃដីេពង់រារ (ភនំ) ាន ០៥
គី ូផ្ម៉ាក្ត្  ខដមីបពីក្ងីរខរវាេូររ័ពៃខអាយមានការខក្រីក្ារ់ ចនំួន ០៣ឃ  ំ គ ឺ ឃ ជំតំរ់ ឃ ងំមដូនខៅ ឃ ំ
ក្រឡាយ ផ្នក្រុរងមាងំ ខហយីានរខមាា ្ោរ់ឱ្យដំខ ីរការខក្កាមអ្្រិត្ីភាព ឯរឧត្តម ក្ា ំ អ្ ីវត្ឹរ រដឋ
មស្រនតីក្ររងួផ្ក្ររ ីយ ៍និងេូរគមតគមន៍ ។ 

 ានច ះក្ត្ួត្ពនិិត្យ និងទសពវទាយលិេតិ្រេោឋ នតត រររ់ក្ររួង រ.េ ខលកីារក្គរ់ក្គងការខក្រីក្ារ់
សាលរខក្មអី្ ីនខ្ីផ្ ត្កាខហវ -វេិយ  រ់េងក្គរ់ក្រខភេ -វេិយ ផ្ម៉ាក្រូខវ ៉ាវ រខង្កគ លអ្ង់ផ្ត្នេូររ័ពៃ ផ្ដលមាន
ចារ់ និងព ំមានចារ់អ្ន ញ្ហញ ត្ដល់ក្រមុហ  នេូររ័ពៃ ខៅាមរណត ក្រងុ/ក្រុររន ងខេត្ត ។ 

 ានច ះក្ត្ួត្ពនិិត្យ នងិទសពវទាយលិេិត្រេោឋ នពារ់ព័នធតត រររ់ក្ររួង រ.េ ខលីក្រមុហ  នខ្វីខរវារខញ្ញី
ក្គរ់ក្រខភេផ្ដលមានចារ់ នងិព ំមានចារ់អ្ន ញ្ហញ ត្ខៅាមរណត ក្រងុ/ក្រុររន ងខេត្ត ។ 

 ានច ះក្ត្ួត្ពនិិត្យ និងផ្ តដំល់ក្រត្ិរត្តរិរផ្ក្ររ ីយរ៍មព ជាសាខ្ខេត្តខកាះរ ង និងក្រុមហ  ន KH-
Express អ្ំពីការេរ់សាា ត់្ នងិរស្រង្កា រខក្គឿងខ ៀន ាមរខញ្ញីផ្ក្ររ ីយ ៍ ក្គរ់ររមមភាពេេួលដឹរជញ្ជូ ន 
និងផ្ចរចយខៅរន ងខេត្ត ។ 

ចំណុចទេាយ/បញ្ហា ប្បឈម 
 ក្រុមហ  នទតល់ខរវាេូរគមតគមន៍មួយចំនួនខៅរន ងខេត្តមិនទតល់េិននន័យការង្ករខ្វីខរវាសាងរង់ និងរ ះខររី

ណត  រររ់េាួន និងមិនានរហការឬរ៍ជូនដំ ឹងមរមនៃីរខអាយានក្ជារ ផ្ដលខ្វីខអាយមានការពិារ
រន ងការក្គរ់ក្គងេនិនន័យ និងរថិត្ិខក្រីក្ារ់ានចារ់លារ់ក្ត្ឹមក្ត្ូវ ។ 

 ត្ំរន់ោច់ក្រយ៉ា លមួយចនំួន ខៅរន ងខេត្ត ព ំ ន់មានខរវាេូររ័ពៃ ខក្រីក្ារ់ក្គរ់ក្គ្មន់ខៅខ យី  
 ព ំ ន់មានភាន រ់ង្ករផ្ក្ររ ីយ ៍ខៅក្គរ់ក្ររុ រន ងខេត្ត ។ 

អាទិភាពេខំាន់ៗផ្ដ្លប្ត្ូវទដ្ឋោះប្ស្ថយចំទពាោះមុេ 
 រនតក្ត្ួត្ពិនិត្យខៅាមត្រំន់េកី្រជ ំជនោច់ក្រយ៉ា ល ផ្ដលគ្មម នខរវាខក្រីក្ារ់ក្គរ់ក្គ្មន់ខដីមបខី្វីរាយ

ការ ៍ជូនក្ររងួ ជួយជក្ម ុខអាយក្រុមហ  ន រហក្គ្មររនតពក្ងីររណត   និងខរវារររ់េាួនខអាយមាន
វសិាលភាពក្គរដ ត រ់ដល់ត្រំន់េីក្រជ ំជនោច់ក្រយ៉ា លរន ងខេត្ត មានការខក្រីក្ារ់ក្គរ់ក្គ្មន់ ។ 
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 រនតច ះទសពវទាយលិេតិ្ខលេ : ២៥០ រេ.ក្ររ រតីពីផ្រររេ និងនតី្ិវ ិ្ ីផ្នការទតល់ព័ត៌្មាន អ្ំពីការសាង
រង់ ដំខ ងី នងិរ ះខរខីហោឋ រចតរមព័នធេូរគមតគមន៍ខៅាមភូមសាស្ររតខេត្ត ដល់រណត ក្រុមហ  ន រហ
ក្គ្មរខៅរន ងខេត្ត ។ 
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មនៃីរខរដឋរិចចនងិហរិញ្ញវត្ថ ខេត្តខកាះរ ង  រ៏ជារំលាងំចលរររន ងការចូលរមួខលរីរមពរ់  ការអ្ភិវឌ្ឍន៍    វរ័ិយ
ខរដឋរិចចនិងហរិញ្ញវត្ថ , ការក្គរ់ក្គងហរិញ្ញវត្ថ សាធារ ៈខៅរដឋាលថ្ន រ់ខក្កាមជាត្ ិថ្ន រ់មូលោឋ នឲ្យេេួលានរ័រតិរិេធ
ភាពនិងក្ររិេធភាព និងខដីមបចូីលរមួចំផ្ ររខក្មចខជាគជ័យផ្នរមមវ ិ្ រីំផ្ េក្មង់ការក្គរ់ក្គងហរិញ្ញវត្ថ សាធារ ៈ 
ដំណរ់កាលេ ី២ “ការរខងាីនគ ខនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ ” រន ងឆ្ន  ំ២០១៥ នឹងឈានខៅអ្ន វត្ដដណំរ់កាលេី ៣ “ ការ
រខងាីនការទារភាជ រ់ងវកិាខៅនឹងខគ្មលនខយាយ ” និងដណំរ់កាលេី៤ “ការរខងាីនគ ខនយយភាពរមិេធិរមម” រាជរោឋ
ភិាលានោរ់ខច  “េិរខៅជាយ េធសាស្ររដផ្នរ ំេក្មង ់ ក្រព័នធងវកិាខៅរមព ជា និងផ្ទនការយ េធសាស្ររតអ្ភិវឌ្ឍន៍ជាតិ្
រចច របននរមម ២០១៤-២០១៨  រររ់រាជរោឋ ភិាលរមព ជា ។  ផ្ដលជាេិរខៅផ្នការផ្លា រ់រដូរក្រព័នធក្គរ់ក្គងងវកិាជាជហំ្គ
នៗ ខដីមបរីខក្មចខអាយាននូវ លេធទល ឬរមេិធិរមម នងិវមិជឍការរររ់ក្ររងួខរដឋរិចចនិងហរិញ្ញវត្ថ  ។   រន ងតមមនៃីរ
ខរដឋរិចចនិងហរិញ្ញវត្ថ ខេត្ដខកាះរ ងជារដឋាលខរដឋរចិចនិងហរិញ្ញវត្ថ   រររ់ក្ររួងខរដឋរិចចនិងហរិញ្ញវត្ថ   រថតិ្ខៅរដឋាល
ថ្ន រ់ខក្កាមជាត្ិានខ្វកីារខរៀរចំ  “ ផ្ទនការយ េធសាស្ររដងវកិាឆ្ន  ំ ២០១៨-២០២០ ”  ខនះខេបងីខយងខលីខគ្មលរ ំង
ខគ្មលនខយាយេី ២៖ “ ពក្ងឹង  និងរខងាីនរ័រតិរិេធភាព  និងក្ររិេធភាព  ផ្នការក្គរ់ក្គងហិរញ្ញវត្ថ សាធារ ៈ  និង
ក្េពយរមបត្តិរដឋ ” ខោយខក្ជីរយរ  ររមមភាពផ្នចខង្កា មររមមភាពឱ្យក្ររាម  អ្ន រមមវ ិ្ ី៥.៣៖ “ពក្ងឹង និងរខងាីន
រ័រតិរិេធភាព និងក្ររិេធភាព ផ្នការក្គរ់ក្គង ការក្ត្ួត្ពិនិត្យ ការរក្មររក្មលួ ការទសពវទាយផ្ តអំ្ន វត្ត និងការគ្មំ
ក្េការង្ករវរ័ិយខរដឋរិចចនិងហិរញ្ញវត្ថ ខៅរាជធានី-ខេត្ត” រមមវ ិ្ ីេី៥៖ “ពក្ងឹង និងរខងាីនរ័រតិរិេធភាព និងក្ររិេធភាព ផ្ន
ការគ្មកំ្េេូខៅ និងការធាតគ ខនយយភាពរន ងការក្គរ់ក្គងហិរញ្ញវត្ថ សាធារ ៈ”  រររ់ក្ររងួខរដឋរិចចនិងហរិញ្ញវត្ថ   
ខ្វីជាចរខ វរ័ិយរក្មារ់អ្ន វត្ដឆ្ន  ំ២០១៨ និងឆ្ន រំនតរតៃ រ់ខេៀត្ ។  

 មនៃីរខរដឋរិចចនងិហរិញ្ញវត្ថ ខេត្ដ មានត្ួតេី និងខររររមមចមបងៗរក្មារ់ឆ្ន ២ំ០១៨-២០២០ ដូចជា រក្មរ
រក្មួលររមមភាពការង្ករខលវីរ័ិយខរដឋរិចចនងិហរិញ្ញវត្ថ    ជាមួយមនៃីរជំត    នងិអ្ងគភាពតតខៅរដឋាលថ្ន រ់ខក្កាម
ជាត្ិ, ធាតគ ខនយយភាពចំខពាះក្ររួង រន ងការអ្ន វត្ដន៍ខគ្មលនខយាយខរដឋរិចចនិងហរិញ្ញវត្ថ ខៅរដឋាលថ្ន រ់ខក្កាម
ជាត្ិ, ទសពវទាយផ្ តអំ្ំពីខគ្មលនខយាយរររ់ក្ររួងខរដឋរិចចនិងហរិញ្ញវត្ថ  និងរមមវ ិ្ ីរំផ្ េក្មង់ការក្គរ់ក្គង
ហរិញ្ញវត្ថ សាធារ ៈដល់រដឋាលថ្ន រ់ខក្កាមជាត្,ិ ពក្ងងឹ និងរខងានីក្ររេិធ- ភាព និងរ័រតរិិេធភាព អ្ន វត្ដចារ់រដីពី
ក្រព័នធហរិញ្ញវត្ថ សាធារ ៈ ចារ់រដីពីរររហរិញ្ញវត្ថ  និងការក្គរ់ក្គងក្េពយរមបត្ដិរររ់រដឋាលថ្ន រ់ខក្កាមជាត្ិ ចារ់រដីពី
លេធរមមសាធារ ៈ និងចារ់រដីពីហរិញ្ញវត្ថ រក្មារ់ការក្គរ់ក្គងក្រចឆំ្ន ,ំ  រិរាក្សាវក្ជាវទដល់ព័ត៌្មានខដីមបផី្រលមាការ
អ្ន វត្ដខគ្មលនខយាយវមិជឈការ  និងវរិហ- មជឈការហរិញ្ញវត្ថ ,  ពក្ងឹងក្ររិេធភាពការក្គរ់ក្គងក្េពយរមបត្ដិរដឋខៅរដឋា
លថ្ន រ់ខក្កាមជាត្,ិ  ចូលរមួខរៀរចំនិងក្គរ់ក្គងការអ្ន វត្ដខគ្មលនខយាយច ូំល-ចំណយងវកិារររ់មនៃីរជំត  និង
ងវកិារររ់រដឋាលថ្ន រ់ខក្កាមជាត្ិ, ចូលរមួទតល់ជាខយរល់ជំនួយសាម រត្រីខចចរខេរខទសងៗចំខពាះរិចចលេធរមមសាធារ ៈ
ផ្ដលអ្ន វត្ដខោយអ្ងគភាពលេធរមម   រររ់រដឋាលថ្ន រ់ខក្កាមជាត្ ិ (រដឋាលក្រុង-ក្រុរ ),  រក្មររក្មួលការង្ករជាមួយ
សាខ្ពនធោរខេត្ដ   សាខ្គយ និងរោឋ ររខេត្ដ   នងិរត្តគ្មរខេត្ដ,   ក្គរ់ក្គង  និងរសាងរមត្ថភាពរហការមីស្រនដីរាជ
ការរន ងអ្ងគភាព  និងមស្រនដហីរិញ្ញវត្ថ ខៅរដឋាលថ្ន រ់ខក្កាមជាត្ិ ។ ជាមួយគ្មន ខនះផ្ដរ មនៃីររ៏ខៅជួររញ្ហា ក្រ មមួយចំនួន
ដូចខ្ងខក្កាម ៖ 
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 រងវះខ្ត្មស្រនតីផ្ដលមានរមត្ថភាពជំត  ព័ត៌្មានវេិោ ( IT )  រក្មារ់ខរៀរចំខ្វីផ្ទនការយ េធសាស្ររតងវកិា  
និងការខរៀរចគំខក្មាងច ូំល-ចំណយងវកិាក្រចឆំ្ន  ំ

 រមត្ថភាព និងរេពិខសា្ន៏ការង្ករមស្រនតីរររ់មនៃីរជ ំវ ិខេត្ត មានរក្មតិ្ខៅខ យី រន ងការខរៀរចំខ្វីផ្ទនការ
យ េធសាស្ររតងវកិា នងិការខរៀរចំគខក្មាងច ូំល-ចំណយងវកិាក្រចឆំ្ន  ំ

 រិចចរហការផ្នការអ្ន វត្តងវកិាជាមួយអាណរ័ររដឋាលថ្ន រ់ខក្កាមជាត្ិ អ្ភិាលក្រុង-ក្រុរ ខៅមាន
រក្មិត្ មនិ ន់ានលាក្រខរីរខៅខ យី 

 ងវកិាចំណយរដឋាលនិងរញ្ច រ់ងវកិារក្មារ់ការអ្ភិវឌ្ឍរររ់សាលាក្រុង-ក្រុរមានរក្មិត្ រខៅខ យី 
 មស្រនតីសាលាក្រុង-ក្រុរ ឃ -ំរង្កា ត់្ រមត្ថភាពមានរក្មតិ្ រន ងការខក្រីក្ារ់រង្កា ន់ផ្ដក្រមូលច ូំលមិនផ្មន
សារខពីពនធ និងចណំយក្ារ់រង្កវ ន់ខលីរេឹរចតិ្តរន ងអ្ងគភាព 

 មានការលំាររក្មារ់មនៃីរ អ្ងគភាពមួយចំនួន ផ្ដលខ វ្ីារាងខក្រៀរខ្ៀរការខរីនខ ីង-ងយច ះក្េពយរមបត្តិរដឋ
ក្រចឆំ្ន កំ្តូ្វរញ្ជូ នឱ្យក្ររួងសាមីពិនិត្យរខក្មចជាម នរិន ខេីររញ្ជូ នមរគ ៈរមមការក្គរ់ក្គងរញ្ជ ីសារខពី
ភ ឌ ក្េពយរមបត្តិរដឋខេត្ត ខដីមបពិីនិត្យនិងរខក្មចជាខក្កាយខ វ្ីឱ្យមានភាពយឺត្យ៉ា វមិន ន់ខពលខវលា    

 មនៃីរជ ំវ ិខេត្ត រងវះខ្ត្មស្រនតផី្ដលមានរមត្ថភាពជតំ  រក្មារ់អ្ន វត្តការក្ត្តួ្ពិនតិ្យ វាយត្ផ្មា និងខរៀរចំ
រាយការ ៏រមេិធិរមម 

 រញ្ហា ខ្វីរ័ ណរមមរិេធដិី្ាី រររ់មនៃីរជតំ  នងិអ្ងគភាពនូវមិន ន់ានអ្ន វត្ត 
 មស្រនតីរដឋាលក្រុង-ក្រុរ មានការយតឺ្យ៉ា វរន ងការអ្ន វត្តរមមវ ិ្ ីខគ្មលនខយាយរីឆ្ន រំរំលិ ខដីមបខីរនរី ំមស្រនតី
រខចចរខេរខ្ងសាលាខេត្តច ះរិរាគខក្មាង 

 រញ្ជ ីសារខពីភ័ ឌ ក្េពយរមបត្តរិដឋ រររ់ក្ររុមិន ន់ានអ្ន វត្តរចួរាល់ 
 ក្រជាពលរដឋ និងមស្រនតីផ្ដលររ់ខៅខលីដីរររ់មនៃីរ-អ្ងគភាពមិន ន់ានខោះក្សាយ ។ 

មនៃីរខរដឋរិចចនិងហិរញ្ញវត្ថ ខេត្តខកាះរ ង ខដីមបីរួមចំផ្ រដល់ការរខក្មចររមមភាព ផ្នចខង្កា មររមមភាព ឱ្យ
ក្ររាមអ្ន រមមវ ិ្ ី៥.៣៖ “ពក្ងឹង និងរខងាីនរ័រតិរេិធភាព នងិក្ររេិធភាព ផ្នការក្គរ់ក្គងការក្ត្តួ្ពិនតិ្យ ការរក្មរ
រក្មួល ការទសពវទាយផ្ តអំ្ន វត្ត នងិការគ្មកំ្េការង្ករវរ័ិយខរដឋរិចចនងិហរិញ្ញវត្ថ ខៅរាជធាន-ីខេត្ត” រមមវ ិ្ េី៥ី៖ 
“ពក្ងឹង និងរខងាីនរ័រតរិិេធភាព និងក្ររិេធភាព ផ្នការគ្មកំ្េេូខៅ នងិការធាតគ ខនយយភាពរន ងការក្គរ់ក្គងហរិញ្ញវត្ថ 
សាធារ ៈ”  ផ្នខគ្មលរំ ងខគ្មលនខយាយេ២ី៖ “ពក្ងឹង និងរខងាីនរ័រតិរេិធភាព និងក្ររេិធភាព ផ្នការក្គរ់ក្គង
ហរិញ្ញវត្ថ សាធារ ៈ នងិក្េពយរមបត្តិរដឋ” រររ់ក្ររងួខរដឋរិចចនងិហរិញ្ញវត្ថ  ។  មនៃីរខរដឋរិចចនិងហរិញ្ញវត្ថ ខេត្តខកាះរ ង  
និងរនតខផ្លត ត្ការយរចិត្តេ រោរ់រផ្នថមខលីររមមភាព  ចខង្កា មររមមភាពរំខ្ន់ៗរក្មារ់រយៈខពល ឆ្ន ២ំ០១៨-២០២០ 
ដូចត្ខៅ៖ 

 ពក្ងឹងត្ួតេី ភាររចិចរររ់មនៃរី ខអាយកាន់ផ្ត្ក្រខរីរ 
 ពក្ងឹង នងិពក្ងរីរមត្ថភាពមស្រនតីរាជការ 
 ពក្ងឹងការក្គរ់ក្គងចំ ូល នងិជក្មុ ការរង់ច ូំលមិនផ្មនសារខពពីនធ 
 ពក្ងឹងការក្គរ់ក្គងក្េពយរមបត្តិរដឋ 
 ពក្ងឹងការក្គរ់ក្គងចំណយងវកិាជាត្ិ ចេំិរខៅ និងរនសរំំផ្ច 
 ពក្ងឹងការវភិាជន៍ ការខទៃរ និងការខក្រីក្ារ់្នធានមូលនិ្ កិ្រុង-ក្រុរ 
 ពក្ងឹងការក្ត្តួ្ពិនតិ្យក្រគល់-េេួល ចំខពាះរិចចលេធរមមសាធារ ៈ 
 ខក្ត្ៀមរ ត ះរណត លមស្រនតីហរិញ្ញវត្ថ ាមរណត អ្ងគភាពអ្ន វត្តងវកិារមមវ ិ្ ីនូវនតី្ិវ ិ្ ីអ្ន វត្តងវកិារមមវ ិ្  ី និង
រិចចលេធរមមសាធារ ៈ 

 ខក្ត្ៀមខរៀរចំក្រព័នធ FMIS (២០១៩ ) 
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 រខងាីនរមត្ថភាពក្គរ់ក្គង នងិអ្ភិវឌ្ឍវរ័ិយខរដឋរិចចនងិហរិញ្ញវត្ថ ខៅខេត្ត 
 គ្មកំ្េ និងរក្មររក្មលួការង្ករផ្រេក្មង់ការក្គរ់ក្គងហរិញ្ញវត្ថ សាធា ៈខៅខេត្ត 
 ខក្ត្ៀមខោះក្សាយរញ្ហា ក្រជាពលរដឋ និងមស្រនតីផ្ដលររ់ខៅខលីដីរររ់មនៃីរ-អ្ងគភាព  

 

មនៃីរខរដឋរិចចនងិហរិញ្ញវត្ថ ខេត្តខកាះរ ង ានរំខព នូវត្តួេីភាររិចចរររ់េាួនយ៉ា ងលាក្រខរីររន ងតម ខរត្ិ
ការខអាយក្ររួងខរដឋរិចចនងិហរិញ្ញវត្ថ   រន ងការក្គរ់ក្គងវរ័ិយខរដឋរិចចនងិហរិញ្ញវត្ថ ខៅមូលោឋ ន ។  ខរីខ ះររីមត្ថភាព 
រខចចរខេរ និងការយល់ដឹងខៅមានរក្មតិ្ខលីការផ្រេក្មង់ហរិញ្ញវត្ថ សាធារ ៈ ផ្ដលជាចរខ វរ័ិយរររ់ក្ររួង រ៏មស្រនតី
រាជការរន ងអ្ងគភាព ានេិត្េំរំខព ភាររិចចទង អ្ន វត្តជារ់ផ្រតងទង ខដីមបចូីលរមួចផំ្ រអ្ន វត្តខគ្មលនខយាយរររ់
ក្ររួង ឱ្យេេលួានលេធទលជារខ តី រៗ រថិត្រន ងដណំរ់កាលខនះ មនៃីរខរដឋរចិចនិងហរិញ្ញវត្ថ ខេត្តខកាះរ ង រំពង់ផ្ត្
េិត្េំអ្ន វត្តខអាយានខព ខល នូវរាល់ររមមភាពជាយ េឋ-សាស្ររតរររ់មនៃីរផ្ដលជាអ្ងគភាពងវកិាផ្លៃ ល់េាួនទង និងជា
អ្នរពិនតិ្យខមីលអ្ងគភាពងវកិាមនៃីរជំត  ខទសងៗ ខេៀត្ ។  ជាមួយខនះ  រ៏ានការោរ់ខច នូវផ្ទនការយ េធសាស្ររតងវកិា ឆ្ន  ំ
២០១៨ -២០២០ ខ្ងខលី មនៃីរខរដឋរិចចនិងហរិញ្ញវត្ថ ខេត្តខកាះរ ង មានជំខនឿយ៉ា ងម ត្មា ំ និងរនតរខក្មចាននូវផ្ទាផ្លា
ខក្ចីនខេៀត្ ពិខររការរខក្មចាននូវការក្រមូលច ូំលមនិផ្មនសារខពពីនធ ការក្ត្តួ្ពិនតិ្យការធាតចណំយ ខដមីបធីាត
ក្ររិេធភាព រនសរំំផ្ចឱ្យចំេរិខៅខរៀរចំរញ្ជ ីសាន មក្គរ់ក្គងក្េពយរមបត្តិរដឋ ខអាយានចារ់លារ់  និងេិត្េំខរៀនរូក្ត្ 
រខងាីនចំខ ះដឹង ចូលរមួចំផ្ រអ្ន វត្តខគ្មលនខយាយរររ់ក្ររងួ ខដីមបរីមួចំផ្ ររខក្មចផ្ទនការយ េធសាស្ររត ។ 

មនៃីរខរដឋរិចចនងិហរិញ្ញវត្ថ ខេត្ដខកាះរ ង មានជំខនឿយ៉ា ងម ត្មា ំ និងរនតអ្ន វត្តរំខព នូវត្ួតេីរររ់េាួន ខដមីបី
រខក្មចលេធទលលាក្រខរីររផ្នថមខេៀត្រន ងតមជាខរត្កិារ ឱ្យក្ររងួរន ងការក្គរ់ក្គងវរ័ិយខរដឋរិចច និងហរិញ្ញវត្ថ ខៅ
មូលោឋ ន ពិខររការរខក្មចាននូវការក្រមូលច ូំលមិនផ្មនសារខពីពនធ ការក្ត្ួត្ពនិិត្យ ចំណយងវកិាមានក្ររេិធភាព 
ត្មាា ភាព គ ខនយយភាព រនសរំំផ្ច នងិចំេរិខៅ ។ មនៃីរក្ត្ូវរខងានីការយរចិត្តេ រោរ់រន ងការាមោនអ្ន វត្តភាររិចច 
និងររមមភាពការង្កររររ់េាួនជាក្រចគំឺខ្វីយ៉ា ងណឱ្យានខជាគជ័យក្ររាម យ េធសាស្ររតចត្ ខកា ដំណរ់កាលេី៣ 
រររ់រាជរោឋ ភាិល ខដមីបរីំខ ីនការង្ករ រម្ម៌ និងក្ររិេធភាព ។ 

 
 

១.២.១.១៤ វិេយ័ធនាគារ និងមីប្កូហរិញ្ញវត្ា ុ
 
ការរខងាីត្ឱ្យមានត្រំន់ខរដឋរចិចពិខររ ការផ្រលំអ្ខហោឋ រចតរមព័នរូរវន័ត និងការរខងាតី្និងផ្រលំអ្ត្រំន់ខអ្រូខេ

ចរ ៍ានជក្មុ ឱ្យវរ័ិយខរដឋរិចចរន ងខេត្តមានការររីចខក្មីនយ៉ា ងឆ្រ់រហ័យ ខនះជារាា លិររយ៉ា ងរំខ្ន់រន ងការខលីរំ
ពរ់រក្មតិ្ជីវភាពក្រជាពលរដឋ ។ េនៃឹមនិងការររីចខក្មីនរងឹមាផំ្នវរ័ិយខរដឋរចិចរន ងខេត្ត  វរ័ិយ្តគ្មរ និងមីក្រហូរិញ្ញ
វត្ថ មានការររីចខក្មីនជាលំោរ់ទងផ្ដរ ងំវសិាលភាព នងិេំហកំ្រត្ិរត្តិការ ជារ់ផ្រតង ខៅខេត្តខកាះរ ងមានសាខ្្តគ្មរ
ពា ិជជ នងិសាខ្ក្គះឹសាថ នមីក្រូហរិញ្ញវត្ថ មរខាះេីាងំខាះខ្វីក្រត្ិរត្តិការទតល់ខរវាធាតគ្មរ នងិហរិញ្ញវត្ថ មានការររី
ចខក្មីនគួរឱ្យរត់្រមាគ ល់  ។  

រចច របននខៅខេត្តខកាះរ ង មានសាខ្្តគ្មរពា ិជជចនំួន០៤រពំ ងក្រត្រិត្តិការទតល់ខរវា្តគ្មរនងិហរិញ្ញវត្ថ  
រមួមាន ខរវាក្ារ់រខញ្ញី  ខរវាឥ  ន ខរវាខទៃរក្ារ់ ខរវារតូរក្ារ់ និងខរវាធាតរា៉ា រ់រង ដល់ក្រជាពលរដឋរន ងការររា
ក្េពយរមបត្តិ ការពក្ងីអាជីវរមម ការពក្ងីរ និងផ្រលំអ្លំខៅោឋ ន និងរក្មួលដល់ការេូរ ត់្រររ់ក្រជាពលរដឋកាន់ផ្ត្ឆ្រ់
រហ័រ និងរនសរំំផ្ចខពលវាលា ។ ខហយី្តគ្មរពា ិជជានខដីរត្យួ៉ា ងរខំ្ន់រន ងការជួយរក្មលួ នងិទតល់ភាពង្កយ
ក្រួលដល់ការខរីរក្ារ់ផ្េរររ់រមមរររមមការនិី រ គគលិរក្រុមហ  ន អ្ងគការ និងមស្រនតីរាជការខៅរន ងខេត្តាមរយះមា៉ា រ ីន
ដរក្ារ់ខោយរវ័យក្រវត្ត (ATM) ។ ចំខពាះ្តគ្មរពា ិជជមានមា៉ា រ ីនដរក្ារ់ខោយរវ័យក្រវត្តចិំនួន ០៨ រក្មារ់
រខក្មីដល់ខរវាដរក្ារ់ និងខរវាេូ ត់្ខទសងៗ ។ 
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ចំខពាះវរ័ិយមីក្រូហរិញ្ញវត្ថ វ ិ រ៏មានការររីចខក្មនី ងំេហំ ំ និងផ្ដនខរវារមមរររ់េាួនទងផ្ដរ ផ្ដលានរមួ
ចំផ្ ររន ងការជក្មុ រំខ ីនជីវភាព និងកាត់្រនថយភាពក្រីក្រក្រជាពលដឋ ាមរយៈការរំខព ត្ក្មូវការហរិញ្ញវត្ថ រររ់
ក្រជាពលរដឋ ផ្ដលមិន ន់មានលេធភាពេេលួានខរវាពីក្គឹះសាថ ន្តគ្មរ និងហរិញ្ញវត្ថ  ។ ជាផ្រតងមានសាខ្ក្គឹះសាថ ន
មីក្រូហរិញ្ញវត្ថ ចំនួន ០៧ និងក្រត្ិរត្តរិរឥ  នចំនួន ០១ រំព ងខ្វីក្រត្ិរត្តិការទតល់ខរវាមីក្រូហរិញ្ញវត្ថ  នងិខរវាធាត
រា៉ា រ់រងខ្ន ត្តូ្ច រន ងខតះមានសាខ្ក្គះឹសាថ នមកី្រូហញិ្ញវត្ថ ចំនួន០៣ ក្ត្ូវានអ្ន ញ្ហញ ត្តឱិ្យេេួលក្ារ់រខញ្ញី និងោរ់ឱ្យ
ដំខ ីរការមា៉ា រ ីនដរក្ារ់ខោយរវ័យក្រវត្តិ ចំននួ០៣ ខដីមបរីំខព ត្ក្មូវការសាច់ក្ារ់រររ់ក្រជាពលរដឋ ។ 

ាមរយៈផ្នការររីចខក្មីនខនះ ក្រជាពលរដឋមានលេធភាពេពរ់រន ងការេេួលានខរវា្តគ្មរនិងហរិញ្ញវត្ថ មួយ
ក្រររខោយគ  ភាព និងរថិត្រន ងត្ផ្មាក្ររួត្ក្រផ្ជង ខដីមបខីលីរៃួយជីវភាពររ់ខៅឱ្យានលាក្រខរីរ ផ្ដលជាការរមួ
ចំផ្ រយ៉ា ងរខំ្ន់ដល់យ េធសាស្ររតចត្ ខកា ដំណរ់កាលេី៣ រររ់រាជរោឋ ភាិលរន ងការកាត់្រនថយភាពក្រីក្ររររ់ 
ក្រជាពលរដឋ ។ ខ ះជាមានររីចខក្មីនយ៉ា ងណរ៏ខោយ រ៏ខៅមានរញ្ហា ក្រ មមួយចនំួន ដូចជា៖ក្រជាពលរដឋខៅមិន
 ន់យល់ដឹងពកីារខក្រីក្ារ់ និងអ្ត្ថក្រខយជន៍ផ្ដលេេូលានខរវា្តគ្មរ នងិមីក្រូហរិញ្ញវត្ថ  នងិយល់ក្ចលំពកីារខក្រី
ក្ារ់ខរវារររ់ក្គឹះសាថ ន្តគ្មរនិងហរិញ្ញវត្ថ ឯរជន ថ្ជារររ់រដឋក្រជាពលរដឋខៅមិន ន់យល់ដងឹ នងិមានជំខនឿខលី
ការខក្រីក្ារ់ក្ារ់ខរៀល ។ ក្រជាពលរដឋភាគខក្ចនីនិយមខក្រកី្ារ់រូរិយរ័ ណររខេរ (ដ លាា រអាខមររិ និងក្ារ់ាត្ផ្ង) 
រន ងជីវភាពក្រចផំ្ងងរររ់េាួន( ឯរាត្ផ្មា រនស ំនិងការេូ ត់្) និង អាជីវរររតូរក្ារ់ខៅមិន ន់យល់ពីចារ់ នងិេរញ្ហញ
ត្តិខទសងៗរន ងការក្គរ់ក្គងអាជវីរមមរតូរក្ារ់ផ្ដលត្ក្មូវក្ត្ូវឲ្យយរចិត្តេ រោរ់ខោះក្សាយ និងខរៀរចំផ្ទនការអ្ភិវឌ្ឍន៍ឱ្យ
ានក្ត្ឹមក្ត្ូវ ចារ់លារ់ នងិរ ីជខក្  ខដមីបខីជៀរវាងខរីត្មានហ្គនិភ័យខទសងៗរ៉ាះពាល់ដល់ជីវភាពររ់ខៅរររ់ក្រជា
ពលរដឋរន ងខេត្ត ។ 

រថតិ្កិ្គះឹសាថ ន្តគ្មរហរិញ្ញវត្ថ ខៅរន ងខេត្តខកាះរ ង 
 

ល.រ ខឈាម ះ ខទសងៗ 
១. ្តគ្មរពា ិជច  

១ 

្តគ្មរខអ្រ លីីោ ភ ីអ្លិ រ  ី
១. សាខ្  ”រ”  ក្រុងខេមរភូមិនៃ  
២. សាខ្ “ េ”  ក្រុរផ្ក្រអ្ំរិល 
៣. សាខ្ “ គ”  ក្រុររេ មសាគរ 

 

២ 
្តគ្មរកាណឌ្យី៉ា   
១. សាខ្ក្រុងខេមរភូមិនៃ 

 

៣. 
្តគ្មររមព ជាសាធារ ៈ 
១. សាខ្ក្រុងខេមរភូមិនៃ 

 

៤ 
្តគ្មរសាថ រត ភ ីអ្លិ រ  ី
១. សាខ្ក្រុងខេមរភូមិនៃ 
២. សាខ្ក្រុរផ្ក្រអ្ំរិល 

 

២. ក្គះឹសាថ នមកី្រហូរិញ្ញវត្ថ េេលួក្ារ់រខញ្ញី 

១ 

ក្គះឹសាថ នមកី្រហូរិញ្ញវត្ថ  ក្ាសារ់ 
១. សាខ្ក្រុងខេមរភូមិនៃ 
២. សាខ្ក្រុររ េ មសាគរ 
៣. សាខ្ក្រុរផ្ក្រអ្ំរិល 
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ល.រ ខឈាម ះ ខទសងៗ 

២ 
ក្គះឹសាថ នមកី្រហូរិញ្ញវត្ថ  ហាថ ររិររ 
១. សាខ្ក្រុងខេមរភូមិនៃ 
២. សាខ្ក្រុរផ្ក្រអ្ំរិល 

 

៣. 
ក្គះឹសាថ នមកី្រហូរិញ្ញវត្ថ  ខអ្ អ្មឹ ខេ 
១. សាខ្ក្រុងខេមរភូមិនៃ 

 

៤ 
ក្គះឹសាថ នមកី្រហូរិញ្ញវត្ថ  អ្ក្មតឹ្ 
១. សាខ្ក្រុងខេមរភូមិនៃ 
២. សាេក្រុរផ្ក្រអ្ំរិល 

 

៣. ក្គះឹសាថ នមកី្រហូរិញ្ញវត្ថ  

១ 

ក្គះឹសាថ នមកី្រហូរិញ្ញវត្ថ  នរិនត ៍
១. សាខ្ក្រុងខេមរភូមិនៃ 
២. សាខ្ក្រុររ េ មសាគរ 
៣. សាខ្ក្រុរផ្ក្រអ្ំរិល 

 

២ ក្គះឹសាថ នមកី្រហូរិញ្ញវត្ថ  មហ្គនគរ 
១. សាខ្ក្រុងខេមរភូមិនៃ 

 

៣. 
ក្គះឹសាថ នមកី្រហូរិញ្ញវត្ថ  LOLC 
១. សាខ្ក្រុងខេមរភូមិនៃ 

 

៤. ក្រត្រិត្តរិរឥ  ន 
១ រមាគមឥ  នសារណី  

 

 
១.២.២.ផ្ននកេងគមកិចច 

១.២.២.១.វេិយ័អប់រ ំ 
 

វរ័ិយអ្រ់រ ំ គឺជាវរ័ិយអាេភិាពមួយរក្មារ់សាដ រ និងអ្ភិវឌ្ឍ្នធានមន រស។ ជាមយួនឹងខគ្មលនខយាយដ៏
ក្ត្ឹមក្ត្ូវ រររ់រាជរោឋ ភិាល ផ្ដលានោរ់ខច នូវផ្ទនការយ េធសាស្ររតចត្ ខកា មរដល់ដំណរ់កាល េី៣ខនះ ក្ររួង
អ្រ់រ ំយ វជន នងិរីឡា រ៏ានខរៀរចំេាួនយ៉ា ងយរចតិ្តេ រោរ់រំទ ត្ ខោយានខរៀរចំនូវខគ្មលនខយាយ្ំៗចនំួន២ និង 
ានខរៀរចំរំផ្ េក្មង់ខល៨ីចំ  ច្ំៗ ខក្ពាះថ្ វរ័ិយអ្រ់រមំានត្តួេីយ៉ា ងរំខ្ន់រន ងការរមួចំផ្ រដល់ការអ្ភិវឌ្ឍន៍
ក្រខេរជាត្ិ  ងំវរ័ិយខរដឋរិចច និងរងគមរចិច។ រ មារ យ វជន និងមន រសខព វយ័ ក្ត្ូវានេេលួការររិា និងការ
អ្រ់រខំព មយួជីវតិ្ ផ្ដលមានភាពពារ់ព័នធនងិខឆ្ាីយត្រខៅនឹងត្ក្មូវការេីទារការង្ករ ក្រររខោយគ  ភាពេពរ់ និង              
ររយិរ័នន ខោយានរ ំត់្នូវចរខ វរ័ិយឆ្ន ២ំ០៣០រក្មារ់អ្ភិវឌ្ឍន៍រមព ជា និងការខឆ្ាីយត្រខគ្មលនខយាយអ្រ់រ។ំ 

យ៉ា ងណម  ិ វរ័ិយអ្រ់រ ំ យ វជន និងរីឡា ខេត្តខកាះរ ង រ៏ជាផ្ទនរមួយផ្នការចូលរមួខ្វីឱ្យរខក្មចខគ្មលខៅ
រររ់ក្ររងួអ្រ់រ ំយ វជន នងិរីឡា រ៏ដូចជារខក្មចនូវខគ្មលនខយាយជាត្ិទងផ្ដរ ។ ខដមីបខីឆ្ាីយត្រខៅនឹងខគ្មលខៅ
រររ់ក្ររងួ ផ្ទនការយ េធសាស្ររតវរ័ិយអ្រ់រខំេត្តខកាះរ ង នឹងក្ត្ូវខរៀរចំខ ងីខោយានរញ្ហជ រ់លមាិត្យ៉ា ងចារ់លារ់នូវ 
ររមមភាពខៅាមអ្ន វរ័ិយនីមួយៗ ខោយានរ ំត់្ នូវរូចតររជារ់លារ់ ក្ររជាមួយនឹងក្រភព្នធានហរិញ្ញវត្ថ  
្នធានរមាា រៈ និង្នធានមន រសផ្ដលអាចខ្វឱី្យ រមមវ ិ្ ីនមីួយៗអាចដំខ ីរការាន ខោយភាពខជឿជារ់ និងក្ត្ឹមក្ត្វូ។ 
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មនៃីរអ្រ់រ ំយ វជន និងរឡីា ខេត្តខកាះរ ងមានការយិល័យចំ  ះចំននួ៩ និង  ការយិល័យ អ្រ់រយំ វជន និងរីឡា ក្រុង/
ក្រុរចំននួ៧ ជាខរត្កិារក្រចខំៅាមមូលោឋ ននិងរនតទដល់អាេិភាពេពរ់ដល់ការទដល់ ខរវារមមអ្រ់រមូំលោឋ ន 
ក្រររខោយ រម្ម៌ និងគ  ភាព ។   

ផ្ទនការយ េធសាស្ររតវរ័ិយអ្រ់រឆំ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ រ៏ានខផ្លដ ត្ការយរចិត្តេ រោរ់េពរ់ទងផ្ដរខលីការពក្ងីរការ
អ្រ់ររំ មារតូ្ចាមក្គរ់រូរភាពដូចជាការអ្រ់ររំ មារាមេនងទៃះាងំពអីាយ រូនយ(០)ឆ្ន  ំ ការអ្រ់រមំខត្តយយរិរាាមរហ
គមន៍ ឱ្យខៅជាការអ្រ់រមំានរតង់ោរ ការពក្ងឹងវរ័ិយឯរជនឱ្យខគ្មរពាមរេោឋ នខដមីបរីខងាីនលេធភាព ចូលខរៀនខៅ
រក្មិត្  មខត្តយយរិរា រឋមរិរា និងម្យមរិរា ក្ពម ងំពក្ងរីការង្ករអ្រ់រខំក្ៅក្រព័នធ  រក្មារ់ទដល់ ឱ្ការដល់
រ មារ យ វជន និង ក្រជាពលរដឋ ងំអ្រ់រន ងមូលោឋ ន ឱ្យេេួលានការអ្រ់រខំរមីៗគ្មន  ក្ររាមពារយខសាា រថ្ “ការអ្រ់រ ំ
រក្មារ់ ងំអ្រ់គ្មន   ងំអ្រ់គ្មន រក្មារ់ការអ្រ់រ”ំ។ ផ្ទនការយ េធសាស្ររតវរ័ិយអ្រ់រ ំ ក្ត្ូវានខរៀរចំខ ងីាម    អ្ន វរ័ិយ
រំខ្ន់ៗចនំួន៦រន ងខតះមាន អ្ន វរ័ិយអ្រ់ររំ មារតូ្ច អ្ន វរ័ិយអ្រ់ររំឋមរិរា អ្ន វរ័ិយអ្រ់រមំ្យមរិរា អ្ន វរ័ិយ
អ្រ់រខំក្ៅក្រព័នធ អ្ន វរ័ិយអ្ភវិឌ្ឍវរ័ិយយ វជន និងអ្ន វរ័ិយអ្រ់រកំាយនិងរីឡា ខលីរផ្លងផ្ត្អ្ន វរ័ិយការអ្រ់រខំៅឧត្ដម
រិរា ផ្ត្រ៉ា ខណណ ះ ផ្ដលក្ត្ូវានក្គរ់ក្គងខោយថ្ន រ់ជាត្ិ ក្ររួងអ្រ់រ ំយ វជន និងរីឡា។ 

រន ងផ្ទនការយ េធសាស្ររតវរ័ិយអ្រ់រាំនរខំលចខច នូវររមមភាពជាខក្ចីនរង្កា   ពីេំតរ់េំនងយ៉ា ងជិត្រនិេធរវាង
ក្រព័នធអ្រ់រ ំ យ វជន នងិរឡីា ជាមួយរណដ អ្នរពារ់ព័នធ ដូចជារហគមន៍ មាារិាររិស អាណពោាលរិរស         
អាជាា ្រផ្ដនដីក្គរ់លំោរ់ថ្ន រ់ រណដ មនៃីរ សាថ រ័នរដឋ និងឯរជន អ្ងគការជាត្ិ នងិអ្នតរជាត្ិ ងំអ្រ់ រន ងន័យរហការគ្មន
ខដីមបអី្ភិវឌ្ឍ្នធានមន រសក្គរ់ក្រ រ់វ ណៈរន ងខេត្តខកាះរ ង ឱ្យេេលួាននូវចំខ ះដឹង ចំខ ះខ្វ ី ជំត រ ិំន
ជីវតិ្ខឆ្ាីយត្រខៅនងឹត្ក្មូវការេីទារ ផ្ដលរំព ងមានត្ក្មូវការេពរ់  ងំរន ងក្រខេរ នងិខក្ៅក្រខេរ និងខឆ្ាីយត្រខៅនឹង
ខគ្មលខៅអ្ភិវឌ្ឍក្រររខោយចីរភាពខលីការង្ករអ្រ់រ ំឆ្ន ២ំ០៣០(SDG4-2030) ។ 

ផ្ទនការយ េធសាស្ររតក្ត្ូវានខរៀរចំខ ងី ខោយមានការចូលរមួពីរណដ ការយិល័យជតំ  ភាគីពារ់ព័នធ ផ្ដគូ
អ្ភិវឌ្ឍ និងក្រុមការង្កររខចចរខេរចក្មុះវរ័ិយអ្រ់រខំេត្ត(Join Technical Working Group) ក្ររាមក្េឹរដអី្នរ
ផ្ទនការថ្ ( ផ្ទនការមានចរតិ្លរខ ៈ ៣ គ ឺក្រជា្រិខត្តយយ វេិោសាស្ររត នងិចារ់  )។ 
រកាដ ន ពលៈ 
 ខៅរន ងឆ្ន ២ំ០១៨ ខនះ មស្រនតីរាជការ រ គគលរិរិរា ក្គរ់លំោរ់ថ្ន រ់រន ងខេត្តខកាះរ ង ានយរចតិ្តេ រោរ់អ្ន វត្ត
ការង្កររន ងសាម រត្ីេេលួេ រក្ត្ូវេពរ់ ខដីមបធីាតាននូវគ  ភាព ក្ររិេធភាព រន ងវរ័ិយអ្រ់រ ំឱ្យខឆ្ាីយត្រខៅនឹងច ំ ច
ខៅរររ់ក្ររួងអ្រ់រយំ វជន និងរីឡា ខឆ្ព ះខៅរខក្មចាននូវ ខគ្មលខៅអ្រ់រជំាត្រិក្មារ់ ងំអ្រ់គ្មន   ជាពិខររមនៃីរ
អ្រ់រ ំ យ វជន និងរីឡាខេត្ត ានេិត្េំក្រងឹផ្ក្រង និងជំរ  ឱ្យការអ្ន វត្តការង្កររន ងវរ័ិយ ខ្វីយ៉ា ងណខដមីបរីខក្មចខៅ
ាម ចរខ វរ័ិយ រររ់មនៃីរផ្ដលានរ ំត់្គឺៈ រសាង នងិអ្ភវិឌ្ឍ្នធានមន រសក្រររខោយគ  ភាព គ  ្ម៌ ក្រខររី
រទំ ត្ខលកី្គរ់ផ្ទនរខដមីបអី្ភវិឌ្ឍន៍ខេត្តខកាះរ ង ឱ្យររីចខក្មនីផ្ទារខលចីខំ ះដងឹ ចខំ ះខ្វ ី ជាមូលោឋ ន រមួនឹងខររររមម
ផ្ដលក្ត្ូវខ្វីគ ឺដរឹត ំ ក្គរ់ក្គង នងិអ្ភវិឌ្ឍវរ័ិយអ្រ់រ ំយ វជននងិរឡីា ខេត្តខកាះរ ង ឱ្យខឆ្ាយីត្រាមត្ក្មវូការចាំច់ ផ្ន
ការអ្ភវិឌ្ឍរររ់ខេត្ត នងិក្ររាមេរិខៅរររ់ក្ររងួ អ្រ់រ ំ យ វជន នងិរឡីា។ ជាពិខររខផ្លត ត្ខលីខគ្មលនខយាយ
អ្រ់រងំមី ផ្ដលខេីរផ្ត្ក្ត្ូវានផ្ររក្មួលខ ងីវ ិខក្កាយពាីនខ្វីការរូរររ រពិនិត្យខ ងីវ ិពារ់រណដ លអា ត្តិផ្នការ
អ្ន វត្តផ្ទនការយ េធសាស្ររតវរ័ិយអ្រ់រ ំ២០១៤-២០១៨រររ់ក្ររងួអ្រ់រ ំយ វជន និងរឡីា រន ងខតះគឺ   ១. ធាតការអ្រ់រ ំ
មានគ  ភាពក្រររខោយរម្ម៌ និងររយិរ័នន និងខលីររមពរ់ឱ្ការរិរាខព មយួជីវតិ្ រក្មារ់ ងំអ្រ់គ្មន  ២. 
ធាតភាពររដិរិេធិ ផ្នភាពជាអ្នរដឹរត ំ និងក្គរ់ក្គង រររ់មស្រនតីអ្រ់រកំ្គរ់លោំរ់ថ្ន រ់។ ជាមយួគ្មន ខនះក្ររងួអ្រ់រ ំយ វជន 
និងរីឡា ខៅផ្ត្រនតការខរៀរចនំិងអ្ន វត្តនូវរំផ្ េក្មង់ជាអាេិភាព  ងំ១៥ច ំ ច រររ់ក្ររួង  ខដីមបចូីលរមួចំផ្ រ
រន ងរខក្មចាននូវខគ្មលនខយាយអ្ភិវឌ្ឍជាត្ិ ងំ៤ ផ្ដលមានខគ្មលខៅជាយ េធសាស្ររតចំនួន ៤ គឺ ៖១/ធាតឱ្យាននូវ
រខំ ីនខរដឋរចិចរន ងអ្ក្ាម្យមក្រចឆំ្ន  ំ ៧%ក្រររខោយចរីភាព។ ២/រខងាតី្ការង្ករឱ្យានកាន់ផ្ត្ខក្ចនីជូនដល់ក្រជាជន 



 

   29  
  

ជាពខិររ រក្មារ់ក្រ រ់យ វជន។៣/រខក្មចឱ្យាននូវខគ្មលខៅផ្នការកាត់្រនថយយភាពក្រកី្ររន ងអ្ក្ា១%រន ង១ឆ្ន ។ំ 
៤/រនតពក្ងងឹរមត្ថភាពនងិអ្ភាិលរចិចផ្នសាថ រ័នរដឋ  ងំថ្ន រ់ជាត្ ិ នងិថ្ន រ់ខក្កាមជាត្។ិ វឌ្ឍនភាពផ្នវរ័ិយអ្រ់រ ំ យ វជន 
និងរីឡាខេត្តខកាះរ ង ក្ត្ូវានខមីលខឃ ី ាមរយៈរាយការ ៍រូរររ រលេធទលរន ងឆ្ន ២ំ០១៧រនាងខៅ ដូចខ្ង
ខក្កាម៖ 
អ្ន វរ័ិយអ្រ់ររំ មារតូ្ច 

អ្ន វរ័ិយអ្រ់ររំ មារតូ្ចានចូលរមួចំផ្ រយ៉ា ងរំខ្ន់រន ងការជួយរ មារអ្ភិវឌ្ឍផ្ទនរ ងំ៥ ផ្ទនរ (១)ការ
អ្ភិវឌ្ឍផ្ទនរ រាងកាយនងិរ េភាព(២)ការអ្ភិឌ្ឍរលី្ម៌និងវរប្ម៌ (៣)អ្ភិវឌ្ឍផ្ទនររងគមនិងអារមម ៍ (៤) ការ
យល់ដឹងនិងការពិចរណ (៥) ការអ្ភិវឌ្ឍភាសាខដីមបពីួរខគមានមូលោឋ នក្គះឹរងឹមាមំ នឈានចូលខរៀនខៅថ្ន រ់េ១ីផ្ន
សាលារឋមររិាផ្ដលរចច របននាននឹងរំព ងពក្ងីរវសិាលភាពខ្វីខ ងី ាមរយះខរវា ងំ៤គ៖ឺមខត្តយយរិរារដឋមខត្ត
យយរិរាឯរជន,មខត្តយយររិារហគមន៍, រមមវ ិ្ អី្រ់ររំ មារតូ្ចាមទៃះឬអ្រ់រមំាារិាខរវាអ្រ់ររំ មារតូ្ចានរខងាីត្
ការអ្ន វត្តខត្រតវារ់រមត្ថភាពរ មារអាយ ៥ឆ្ន រំតង់ោអ្របររមាសាលា. ថ្ន រ់ ងំផ្ទនរ៦នងិរូចតររផ្ដលានរ ំត់្ 
ខដីមបខីឆ្ាីយត្រខៅត្ក្មូវការ រ ិំននិងការអ្ភិវឌ្ឍរររ់រ មារ។ 

តារាងផលធ ៀបសាលាថ្នា ក ់. បុគ្គលិក. កុមារគ្គ្ប់កម្មវិ  ី
ររយិយ ២០១៦ -២០១៧ ២០១៧ -២០១៨ ខរីន,ងយ(+/-) 

១/មខត្តយយររិារដឋ 
សាលា ៦២ ៦៥ +៣ 
ថ្ន រ់ ៧៨ ៨៣ +៥ 
រ គគលិរ ៨០ ៨៤ +៤ 
ចំនួនរ មារ ២០៨២ /១០៤០  ២០៧៦/

១០១៥ 
-៦ 

២/មខត្តយយឯរជន 
សាលា ១១ ១១  
ថ្ន រ់ ២២ ៣៩ +១៧ 
រ គគលិរ ៤៥ ៣៩ -៦ 
ចំនួនរ មារ ៩៣០ /៤៩៧  ១១០៨/៥៧៧ +១៧៨ 

៣/មខត្តយយរិរារហគមន៍ 
ម ឌ ល/រផ្នាង ១៩ ១៤ -៥ 
ថ្ន រ់ ១៩ ១៤ -៥ 
រ គគលិរ ១៩ ១៤ -៥ 
ចំនួនរ មារ ៤១៨/២២១ ២៧៦/១៣៦ -១៤២ 

៤/រមមវ ិ្ ីអ្រ់ររំ មារតូ្ចាមទៃះ 
ភូម ិ ៦១ ៥៨ -៣ 
ឃ  ំ ២២ ២១ -១ 
មាដ យរខង្កគ ល ៦១ ៥៨ -៣ 
ក្រធានក្រុមមាដ យ ២៩៧ ២៨៥ -១២ 
រមាជិរមាដ យ ១២៤៧ ១១៩៩ -៤៨ 



 

   30  
  

ចំនួនរ មាររមមវ ិ្ អី្រ់រាំមទៃះ ១១៦០ /៥៤៧  ១២១៩/៥៥៣ +៥៩  
 
អ្ន វរ័ិយរឋមររិាៈ 

រឋមររិាគឺជាអ្ន វរ័ិយមយួរន ងចំខណមអ្ន វរ័ិយរខំ្ន់ៗតត ានចូលរមួចផំ្ រយ៉ា ង្ំខ្ងរន ងការរ
 ត ះរណត ល រ មារក្គរ់រូរឱ្យកាា យខៅជាេពំាងំរក្មារ់រនងឫរសតីខពលអ្តគត្រន ងការចូលរមួអ្ភិវឌ្ឍក្រខេរជាត្ិ។ 
រន ងឆ្ន រំរិារនាងមរមនៃីរអ្រ់រយំ វជននិងរីឡាខេត្តរ៏ដូចជាសាលារឋមររិាខៅាម ក្រុង/ក្រុរ ងំ៧ាននិងរំព ង
រនតអ្ន វត្តផ្ទនការយ េធសាស្ររតវរ័ិយអ្រ់រ ំផ្ទនការក្រត្ិរត្តិក្រច ំ(AOP) និងរមមវ ិ្ ីគ្មកំ្េវរ័ិយអ្រ់រ ំខោយផ្ទារាមខគ្មល
ការ ៍ និងរមមវ ិ្ ីសាលារ មារខមក្ត្ី ផ្ដលមានការចូ រមួគ្មកំ្េពីអ្ងគការរខស្រង្កគ ះរ មារ  Save the Children , Unicef , 
VSO, CHADA, និងផ្ដគូអ្ភិវឌ្ឍខទសងៗខេៀត្។ 
ខៅឆ្ន រំិរា ២០១៦-២០១៧ខនះ ខយងីមានក្គះឹសាថ នរឋមរិរារដឋចំននួ១១៧រផ្នាង រន ងខតះសាលាខរៀនខព រិេធ 
៨២នងិមានសាលាខរៀនឧររមព័នធ ចំនួន ៣៥រផ្នាង មានថ្ន រ់ខរៀនចំនួន ៧៤៤ថ្ន រ់ រនៃរ់ខរៀនចំននួ ៦២៣រនៃរ់(ងម 
៥០២រនៃរ់ និងខ  ី១២១រនៃរ់) រិរសររ រចនំួន ១៦ ៧៥២តរ់ ក្រ ី៨១១៣តរ់ រ គគលរិរិរាខៅរឋមរិរា 
៦៨១តរ់ ក្រី ៣១២តរ់ រន ងខតះរ គគលរិមិនរខក្ងៀនចំនួន ៥៨៥តរ់ ក្រី ២៩៥តរ់ រ គគលិរមនិរខក្ងៀន៩៦តរ់ 
ក្រី ១៧តរ់ រ គគលិររចិចរនោ ៣៤តរ់ ក្រី ១៦តរ់ រ គគលិររខក្ងៀនពីរខពល ៧៤តរ់ ក្រី ២៨តរ់ រ គគលិររខក្ងៀន
ថ្ន រ់គួរ ១២៧តរ់ ក្រី ៥៤តរ់  ។ 

-អ្ក្ាពិត្ចូលខរៀនងមី  ៨៨.២% ក្រី ៨៨.៤៣% 
-អ្ក្ារមួចូលខរៀនងម ី ១២៧.៧២% ក្រី ១២៧.៩៧% 
-អ្ក្ាពិត្ផ្នការរិរា  ៨០.៣៥% ក្រី ៨២.២៣% 
-អ្ក្ារមួផ្នការរិរា  ៩៨.៧១% ក្រី ១០០% 
-អ្ក្ាខ ងីថ្ន រ់  ៨៩.២០%  ក្រី ៩១.២% 
-អ្ក្ាក្ត្ួត្ថ្ន រ់  ៣.៧% ក្រី ២.៦% 
-អ្ក្ាខាះរង់  ៧.១% ក្រី ៦.២% 
-អ្ក្ាឆ្ាងភូមរិិរាខៅរឋមភូម ិ ៨៦.៣% ក្រី ៨៦% 
-អ្ក្ារញ្ច រ់ការរិរា  ៦៤.៥%  ក្រី៦៨% 
-ទលខ្ៀរររិស-ថ្ន រ់  ២២.៥  
-ទលខ្ៀរររិស-ក្គូ  ២៨.៦« 

អ្ន វរ័ិយអ្រ់រ ំម្យមររិា 
ឆ្ន រំិរា ២០១៦-២០១៧ ខេត្តខកាះរ ងមានសាលាម្យមរិរាចំននួ២៨សាលា រន ងខតះ អ្ន វេិោល័យចំននួ 

២១សាលា វេិោល័យចំននួ ៧សាលា ។ ថ្ន រ់ខរៀនរឋមភូមិ (េី៧ ដល់េ៩ី) ចនំួន ១២៥ថ្ន រ់ រនៃរ់ខរៀនចំននួ ១៤៨
រនៃរ់ រិរសររ រចំននួ ៤៦១៩តរ់ ក្រចីំនួន ២២៧១តរ់ ខរីនចំនួន ៧៤តរ់ ក្រីចំនួន ១១៣ តរ់ រ គគលរិរខក្មី
ការខៅរឋមភូមិចនំួន ៤៤២តរ់ ក្រចីំនួន ១៣៤តរ់ រន ងខតះរ គគលរិមិនរខក្ងៀនចំនួន ៥១តរ់ ក្រចីំនួន ៧តរ់ 
។សាលាឯរជនរឋមភូម ិមាន៧ថ្ន រ់ ររិសររ រ ២៨៨តរ់ ក្រ ី១២៧តរ់ ។ ថ្ន រ់ខរៀនេ ត្ិយភូមិ (េ១ី០ ដល់េ១ី២)
ចំនួន៧៣ ថ្ន រ់ រនៃរ់ខរៀនចនំួន ៩៩រនៃរ់ រិរសររ រចនំួន ២៤០១តរ់ ក្រី ១១៩៥តរ់ ខរីនចនំួន ១៥០តរ់ ក្រ ី
៩៨តរ់ មានរ គគលិរររ រចនំួន ១៣៩ ក្រី៣៤តរ់ រ គគលិរររ រ ចនំួន ១៨៨តរ់ ក្រី៥១តរ់រន ងខតះរ គគលិរមិន
រខក្ងៀន ១៤តរ់ ក្រី ០២តរ់ ។ មានសាលាឯរជនេ ត្ិយភូមិ ចំនួន ១សាលា មាន៣១ថ្ន រ់ រិរសររ រចនំួន ៣៤
តរ់ ក្រីចនំួន ១៦តរ់ ។ 

លេធទលផ្ទនររឋមភូមិ ផ្ដលេេួលានរន ងឆ្ន រំនាងមរ៖ 
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-អ្ក្ាខ ងីថ្ន រ់   ៨១.៩%  ក្រី ៨៤.០%  ខរីន ៣.០%  ក្រី ៧.៨%  
-អ្ក្ាក្ត្ួត្ថ្ន រ់   ១.៧%   ក្រី ១.៤%  ងយ ០.៣%  ក្រី ០.២% 
-អ្ក្ាខាះរង់ការរិរា   ១៦.៤%  ក្រី ១៤.៦ ងយ ២.៧%  ក្រី ៧.៦% 
-អ្ក្ារញ្ច រ់ការរិរា   ៣៣.៤% ក្រី ៣០.៩% ខរីន ០.៦%  ក្រីងយ ០.១% 
-អ្ក្ាឆ្ាងភូមរិិរា  ៦៤.៥%  ក្រី ៦៩.៨% ខរីន ៣.៣%  ក្រី ៧.០៦% 
 -អ្ក្ាពិត្ផ្នការរិរា   ២៥.២% ក្រី ២៥.៨% ងយ ០.៩%  ក្រី ០.៦% 
-អ្ក្ារមួផ្នការរិរា   ៤១.២% ក្រី ៤០.៣%  ងយ ០.៧%  ក្រី ០.២% 
-ភាគរយរិរសក្រ ងជារ់  ៨៨.៧%  ក្រី ៩៣.៣% ខរីន ៤.៣%  ក្រី ៦.៨% 
-ចំនួនរិរសថ្ន រ់េ៩ី ក្រ ងជារ់ ៩៥៣តរ់  ក្រី ៤៨៧តរ់។ 
 លេធទលផ្ទនរេ ត្ិយភូមិ ផ្ដលេេួលានរន ងឆ្ន រំនាងមរ៖ 
-អ្ក្ាខ ងីថ្ន រ់    ៧៨.១%  ក្រី ៧៥.០% ខរីន ៣.២%  ក្រីងយ ២.៤% 
-អ្ក្ាក្ត្ួត្ថ្ន រ់    ២.៣%   ក្រី ១.៦%  ងយ ០.៦%  ក្រី ១.៣% 
-អ្ក្ាខាះរង់ការរិរា   ១៩.៦%  ក្រី ២៣.៥% ងយ ២.៦%  ក្រី ៣.៧% 
-អ្ក្ារញ្ច រ់ការរិរា   ១៧.៦% ក្រី ១៧.៥% ងយ ០.០២%  ក្រី ០.៦៥% 
 -អ្ក្ាពិត្ផ្នការរិរា   ១១.៩% ក្រី ១២.៤% ខរីន ០.៨%  ក្រី ១.៧% 
-អ្ក្ារមួផ្នការរិរា   ២០.០% ក្រី ១៩.៤% ងយ ០.៦%  ក្រី ០.៩% 
-ភាគរយរិរសក្រ ងជារ់  ៣៩.០%  ក្រី ៤០.៦% ខរីន ៨.៣៤%  ក្រី ៩.០៣% 
-ចំនួនរិរសថ្ន រ់េ១ី២ក្រ ងជារ់  ៣០៣តរ់  ក្រី ១៥២តរ់ ។ 
រន ងឆ្ន ងំមីខនះ ខយងីមានររិសអាហ្គរូរររ ៍ងវកិារមមវ ិ្ ី PB 1.4 ចំនួន ១៥សាលា ររិស ចំនួន ១៤៧០តរ់ 

ក្រី ៨៨២តរ់ នងិររិសអាហ្គរូរររ ៍ឧត្ដមរិរា ៧សាលា ររិស ៣៧តរ់ ក្រី ២៣តរ់ ។ 
អ្ន វរ័ិយ អ្រ់រខំក្ៅក្រព័នធ 
១ អ្ក្ាអ្រខររមមមន រសខព វយ័អាយ ពី ១៥ ដល់៤៥ ឆ្ន  ំ 6.57% 
២ ភាគរយក្រជាជនមនិខចះអ្រសរានរញ្ច រ់ថ្ន រ់អ្រខររមម 5.13% 
៣ ចំនួនអ្នររិរាានរញ្ច រ់វគគរ ត ះរណត លជតំ  88.80% 
៤ ភាគរយររិសានរញ្ច រ់រមមវ ិ្ ីចូលខរៀនខ ងីវ ិ នងិានរញ្ជូ នចូលខរៀនខ ងីវ ិ 84.60% 
៥ ចំនួនររិសចូលខរៀនរន ងរមមវ ិ្ ីរមមូលរឋមររិា 87.45% 
៦ ខរៀរចំានក្រព័នធព័ត៌្មានក្គរ់ក្គងអ្រ់រខំក្ៅក្រព័នធ 90% 
៧ ចំនួនមជឈម ឌ លរិរារហគមន៍ 08 

 
១ - រមមវ ិ្ អី្រខររមមវជិាជ ជីវៈ 
ដំខ ីរការចំនួន ២៥ថ្ន រ់អ្ន វត្តខោយមនៃីរអ្រ់រ ំ យ វជន និងរីឡាខេត្ត ខក្រីក្ារ់ងវកិា ាមរមមវ ិ្ ី ផ្ដលមាន

រិរសចូលខរៀន ៤៨០ តរ់ ក្រី ៣៣៤តរ់ នងិររិសានរញ្ច រ់ មាន ៣៦៥តរ់ ក្រី ២៥៥តរ់ ។ 
២ - រមមវ ិ្ ីខក្កាយអ្រខរៈ 
មានម ឌ លអាន ចនំួន ៥រផ្នាង និង រណណ ល័យ ១រផ្នាង មិនមានការខរីនខ ងី រក្មារ់ឆ្ន ខំនះ ។ 
៣ - រមមវ ិ្ ីមជឈម ឌ លររិារហគមន៍ 
ខយងីេេលួានរិរសចូលខរៀនររ រចនំួន ១១៧តរ់ ក្រីចំនួន ៧៩តរ់ នងិានរញ្ច រ់វគគ ានខោយ

ខជាគជ័យ ចនំួន ១០២តរ់ក្រី ៦៧តរ់ ផ្ដលរិរាខលីម េវជិាជ  កាត់្ខដរ  ចិញ្ច ឹមមាន់  ខ្វីលរកាដ ម  ខភាងព ិពាេយ ខភាង
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ក្រផ្ព ី ផ្រផ្េនខចរឆ្រ និងផ្ររមផរស ។ 
៤ - រមមវ ិ្ រីមមូលរឋមររិា 
ដំខ ីរការានចំននួ ០៥ក្ររុគឺ ក្រុររូេ មសាគរ  ក្រុងខេមរភូមនិៃ  ក្រុរម ឌ លរមីា ក្រុរផ្ក្រអ្ំរលិ និង

ក្រុរងមាងំ មានចំនួន ១៤ថ្ន រ់ ររិសររ រចំនួន ១៦៣តរ់ ក្រី ៦៥តរ់ ានរញ្ច រ់ចំនួន ១៣៩តរ់ក្រី ៥៨តរ់ ។ 
៥ - រមមវ ិ្ ីថ្ន រ់រំខព វជិាជ  
ដំខ ីរការានផ្ត្ចំខពាះថ្ន  រ់េ ត្ិយភូមិ មានចនំួន ០១ថ្ន រ់ រិរសររ រ ៤៥តរ់ ក្រី ២៣តរ់ ជាលេធទល

ក្រ ងជារ់ចំនួន ០៦តរ់ ក្រី ០២តរ់ ផ្រវរនិចូលខរៀន ១៤តរ់ ក្រី ០៤តរ់ លេធទលក្រ ងជារ់ ០៧តរ់ ក្រី ០៣
តរ់ ។ 

៦ - រមមវ ិ្ ចូីលខរៀនខ ងីវ ិ 
ដំខ ីរការ ងំ៧ក្រុង ក្ររុ មានររិសររ រចនំួន ២៤៤តរ់ ក្រី ១០៦តរ់ ជាលេធទលរញ្ច រ់ាន ២៣៧

តរ់ ក្រី ១០២តរ់ ។ 
អ្ន វរ័ិយ យ វជន 

មនៃីរអ្រ់រ ំយ វជន និងរីឡាខេត្តាន ៖ 
-មនៃីរអ្រ់រ ំ យ វជន នងិរីឡាខេត្តានខក្ជីរខររីយ វជនរម័ក្គចិត្ត ចូលរមួរមមវ ិ្ ីេរសនរចិចរិរាថ្ន រ់ជាត្ិ ខៅ

ខេត្តខរៀមរារានចនំួន ០២ដង ។ 
-ានខរៀរចំឱ្យមានក្រុមយ វជនការាេក្រហមខេត្ត ក្រមុយ វជនរមក្គចិត្ត “រ១២”  
-ានរហការខរៀរចឱំ្យមានក្រុមយ វជនការាេក្រហមខេត្ត ក្រមុយ វជនកាយរេឹធ ក្រុមយ វជនរមក្គចិត្ត 

“រ១២” ក្រុមយ វជន១៥៧ 
-ានខរៀរចំេីាងំរក្មុងរក្មារ់សាងរង់អ្គ្មរមជឈម ឌ លយ វជនខេត្តរចួរាល់ 
-ានខរៀរចំក្រុមក្ររឹារ មារេូ ងំខេត្តានចំននួ ៧៩ក្រមុ មាន២៥២សាខ្ នងិ១១២៦អ្ន សាខ្ មាន

រមាជិរររ រចនំួន ៦២២៣តរ់ ក្រីចនំួន ៣១១៧តរ់ រថិត្ខៅាមក្គឺះសាថ នររិារឋមរិរា ។ 
-ានខរៀរចំក្រុមក្ររឹារ មារេូ ងំខេត្តានចំននួ ២០ក្រមុ មាន១០៥សាខ្ នងិ៦២២អ្ន សាខ្ មាន

រមាជិរ ចំននួ ៣៩០២តរ់ ក្រីចំននួ ១៨៥១តរ់ រថតិ្ខៅាមក្គះឺសាថ នរិរាអ្ន វេិោល័យ ។ 
-ានខរៀរចំក្រុមក្ររឹាយ វជនេូ ងំខេត្តានចនំួន ០៧ក្រមុ មាន៥១សាខ្ នងិ៣១០អ្ន សាខ្ មានរមាជិរ

ររ រចំននួ ២២៨៩តរ់ក្រចីំនួន១០៩៨តរ់ រថិត្ខៅាមក្គឺះសាថ នររិាវេិោល័យ ២.១២២ តរ់ ក្រ១ី.៩៥០ តរ់។ 
អ្ន វរ័ិយ អ្រ់រកំាយ និងរឡីា 

-មនៃីរអ្រ់រ ំ យ វជន និងរីឡាខេត្តានខរៀរចំឱ្យមានការក្ររួត្ខក្ជីរខររីខជីងឯរេូ ងំខេត្ត នូវវញិ្ញសា រីឡា
ាល់ ត់្រ ររ-តរ ីរីឡាាល់េះរ ររ-តរ ី រីឡាអ្ត្តពលរមមរក្មារ់រិរសរឋម នងិម្យមរិរា ។ 

-ចងក្រងក្រុមរីឡាមាន ៖ ក្រុមរីឡាាល់ ត់្ចំនួន ២៥ក្រុម រីឡាាលេះចំននួ ៣០ក្រុម រីឡាាល់ខាះ 
ចំនួន ០១ក្រុម នងិរីឡាអ្ត្តពលរមមចំនួន ៦ក្រមុ ។ 

-ានេិត្េំរខងាីនេលីានរឡីា៖ េីលានាល់ ត់្ចនំួន ៤១រផ្នាង េីលានាល់េះចំននួ ៥៤រផ្នាង  េលីាន
ាល់ខាះចំនួន ០៥រផ្នាង េលីានខលាត្រំពរ់ចំនួន ៤៤រផ្នាង េីលានខលាត្ចមាង យចនំួន ៤៨រផ្នាង េីលានរត់្ខលបឿន
ចំនួន ៣០រផ្នាង និងេីលានខចលដ ំផ្ដរចំននួ ១៩រផ្នាង ។ 
រញ្ហា ក្រ មៈ 
១.អ្ន វរ័ិយអ្រ់ររំ មារតូ្ច 

− ក្ារ់ឧរត្ថមាក្គូរខក្ងៀនមខត្តយយរិរារហគមន៍មានចនំនួត្ិចខពរ ខ្ៀរនឹងក្គូក្ររេ ឌ រដឋ តឱំ្យពិានខក្ជីរ
ខររីក្គូ ខៅាមមូលោឋ ន ។ 
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− េីាងំសាងរង់ម ឌ លរិរារហគមនីមានខក្ចនី ផ្ត្គខក្មាងក្ររងួទដល់ឱ្យមានចំនួនត្ិច ។ 
− ព ំមានងវកិារំរ៉ានរខចចរខេរ រន ងខរៀន រខក្ងៀន និងទលតិ្រមាា រឧរខេៃរ ដល់ក្គងូរខក្ងៀនសាលាឯរជន និង

រហគមន៍ ។ 

២.អ្ន វរ័ិយអ្រ់រខំៅរឋមររិា 

− សាលាខរៀនជួរការលំារខៅមានខក្ចីន។រាត ជួរការលាំរដូចជា៖ ទាូវគមតគមន៍ពេីីក្រជ ំជន ក្រុរខៅ សាលា
ខរៀន  សាលាខរៀនឆ្ង យ  ព ំមានរមាា ររូរវន័តក្គរ់ក្គ្មន់ េវះក្គូក្ររេ ឌ  លរខេ ឌ ររ់ខៅមិនរមរមយ ភូមសិាស្ររត 
ោច់ក្រយល គ្មម នម ឌ លរ េភាព ....។  

− លំហូររាយការ ៍ខៅមានភាពយតឺ្យ៉ា វ 
− មស្រនតីការយិល័យអ្រ់រ ំយ វជន និងរីឡា ក្រុង ក្រុរ ច ះជយួសាលាខរៀនានត្ិច ខក្រីក្ារ់ផ្ត្ងវកិា SIG ចំខពាះ

ងវកិារមមវ ិ្ គី្មម ន )អ្ន ក្រិត្២១៦ មិនអាចខក្រីាន(។  
− ក្គូរខក្ងៀថ្ន រ់គួរមនិានេេលួការរ ដ ះរណដ ល ឬរំរ៉ានពីក្ររួង ។ 
− េវះក្គូរខក្ងៀនម េវជិាជ ភាសាអ្ង់ខគារ ។ 

៣. អ្ន វរ័ិយអ្រ់រខំៅម្យមរិរា 

− រិរសខាះរង់ការរិរាខក្ចីនខៅម្យមរិរា ខដីមបផី្រវងររការង្ករខ្វី។ 
− ក្ារ់អាហ្គរូរររ ៍មានចំននួត្ិច មនិក្គរ់ក្គ្មន់រន ងការទគត់្ទគង់ជីវភាព។ 
− ទដល់ចំននួររិសអាហ្គរូរររ ៍ត្ចិខពរ។ 
− មិនមានលេធភាពពក្ងរីអ្ន វេិោល័យ និងវេិោល័យាន ខោយខយងខលរីាត ភូមសិាស្ររត  ដង់រ ីខត្ក្រជាជន នងិ

ចំនួនររិសមនិក្គរ់នយិម ។ 
− ររមមភាពមួយចំនួន គ្មម នងវកិាអ្ន វត្ត ។ 

៤. អ្ន វរ័ិយអ្រ់រខំក្ៅក្រព័នធ 

− ចំនួនអ្នរខរជនខៅមានខក្ចនី រ៉ា ផ្នតការទដល់ចំននួក្គូជារ់រិចចរនោត្ិច ។ 
− មជឈម ឌ លរិរារហគមន៍ខៅមានចំននួត្ិច មិនក្គរ់ាមត្ក្មូវការមូលោឋ ន 
− រិចចរហការរររ់អាជាា ្ររន ងការអ្ន វត្តរមមវ ិ្ ីអ្រ់រខំក្ៅក្រព័នធខៅមានរក្មិត្ 
− ការទដល់ព័ត៌្មានពីមូលោឋ នខៅមិន ន់រ ក្រតិ្ខៅខ យី ។ 

ការអ្ន វត្តងវកិា 

− លរខ ៈរម ក្គសាម  រវាងអ្ន រមមវ ិ្ ី នងិចខង្កា មររមមភាពាមរមមវ ិ្ នីិមួយៗខៅមិន ន់ខឆ្ាីយត្រគ្មន  
− ការខក្រីក្ារ់ងវកិាខររររមមខៅមិន ន់ក្គរ់ាមត្ក្មូវការ ជាពិខររ ខៅរន ង ក្រុរព អំាចខក្រីក្ារ់ាន។ 
− ភាពយតឺ្យ៉ា វផ្នការេមាា រ់រញ្ច រ់ងវកិាក្រចឆំ្ន  ំតឱំ្យមានការយតឺ្យ៉ា វរន ងការខរៀរចំផ្ទនការក្រត្ិរត្តិក្រចឆំ្ន  ំ
− ការេូ ត់្ងវកិារមមវ ិ្  ីរាល់ឯរសារ ររខីរ័ក្ត្ខដមីក្ត្ូវររាខៅអ្ងគភាពអ្ន វត្តរមមវ ិ្ ី ររមមភាព ក្ររុ ក្រុង សាលា

ខរៀន មជឈម ឌ លរិរារហគមន៍ ។ 

ការរាយការ ៍ 

− ការខរៀរចំរាយការ ៍រមិេធរមមរររ់ការយិល័យជំត  ក្រុង ក្រុរ និងសាលាខរៀន មនិ ន់ខពលខវលា 
− សាលាខរៀន ក្រុង ក្រុរ និងការយិល័យជតំ  ខៅមនិ ន់ ន់យល់ចារ់ពីរមមរេ និងរខរៀរផ្នការ ខរៀរច ំ

រាយការ ៍រមេិធរមម ។ 



 

   34  
  

ផ្ទនការយ េធសាស្ររតវរ័ិយអ្រ់រ ំ 
 ក្ររេ ឌ យ េធសាស្ររតរររ់ផ្ទនការយ េធសាស្ររតវរ័ិយអ្រ់រ ំ ខផ្លត ត្ខលកីាររនតររមមភាព ការពក្ងីរ នងិការរនត
និរនតរភាពផ្នរមិេធទលផ្ដលានរខក្មចរនាងមរ  រ់េងនឹងការចូលខរៀន ការខលីររមពរ់រម្ម៌  ការរខងាីនគ  ភាព
និងភាពខឆ្ាយីត្ររក្មារ់រ មារនិងយ វជន ាមរយៈការទតល់ខរវាអ្រ់រកំ្រររខោយវជិាជ ជីវៈត្មាា ភាព និងគ ខនយយភាព។ 
 ខដីមបរីខក្មចានវត្ថ រំ ងខគ្មលនខយាយនិងរមមវ ិ្ ីតត ខគ្មលការ ៍ដូចខ្ងខក្កាម នឹងក្ត្ូវានអ្ន វត្ត  ៖ 
ទារភាជ រ់ខៅនឹងរមមវ ិ្ ជីាត្ិរក្មារ់ការអ្ភិវឌ្ឍាមផ្ររក្រជា្ិរខត្យយ និងចូលរមួរន ងដំខ ីរ ការរខងាីត្រដឋាលឯរភាព
ខៅរដឋាលថ្ន រ់ខក្កាមជាត្ិខក្កាមការផ្ ត ំពគី ៈរមាម ្ិការជាត្រិក្មារ់ការអ្ភិវឌ្ឍាមផ្ររក្រជា្ិរខត្យយ។ 
ខរៀរចំយនតការក្រត្ិរត្ត ិងំរន ងនិងខក្ៅ នងិក្រព័នធការង្ករ ងំផ្េសេេងឹនិងផ្េសរខណត យ ក្រព័នធព័ត៌្មាន និងម េង្ករ
ក្រត្ិរត្តិ ផ្ដលឆ្ា ះរញ្ហច ងំពីការក្គរ់ក្គងាមផ្ររអ្ន វរ័ិយ និងក្ររាម វត្ថ រ ំងខគ្មលនខយាយរតីពីរំផ្ េក្មង់វមិ
ជឈការនិងវរិហមជឈការខឆ្ាីយត្រនឹងក្ររេ ឌ ផ្នការរសាងផ្ទនការ ការខក្គ្មងងវកិា ការពិនតិ្យាមោននិងវាយត្ផ្មា 
ផ្ទារខលីលេធទលផ្ទារខលីខគ្មលការ ៍រិេធ ិ និងរម្ម៌ទតល់ជាក្ររេ ឌ គ  ភាពេូលេូំលាយមយួ ផ្ដលរមួរញ្ចូល ងំ
ការវាយត្ផ្មាលេធទលរិរារររ់ររិស  រមមវ ិ្ រីិរានិងរមាា ររិរា ជំត និងចំខ ះដឹងរន ងការរខក្ងៀន រមាា រៈ ការ
ក្គរ់ក្គង និង   រតង់ោររររ់ខរវាអ្រ់រខំលីររមពរ់និរនតរភាពផ្ទនរហរិញ្ញវត្ថ  ាមរយៈការខ្វីចំខណលផ្ទារាមត្ក្មវូការ 
ខរៀរគរការចូលរមួរររ់អ្នរពារ់ព័នធ ផ្ដគូអ្ភិវឌ្ឍ ។ 
រមមវ ិ្ អីាេភិាព 

រមមវ ិ្ ីពក្ងីរការគ្មពំារ និងអ្រ់ររំ មារតូ្ច ៖ជាមូលោឋ នរក្មារ់ការរិរាខៅភូមិរិរារតៃ រ់ខេៀត្ខោយទតល់នូវ
ការអ្រ់ររំ េភាព រ ិំន នងិចំខ ះដងឹ ខដមីបចូីលរមួការអ្ភិវឌ្ឍរងគម-ខរដឋរចិច ាមរយៈការរខងានីការចូលខរៀនឱ្យាន 
៦៦ភាគរយផ្នការអ្រ់ររំ មារតូ្ច ខៅាមសាលាមខត្តយយរិរារដឋសាលាមខត្តយយរិរាឯរជន សាលាមខត្តយយររិារហ
គមន៍ នងិអ្រ់ររំ មារតូ្ចាមទៃះ និងាមេនងទៃះ។ 
រមមវ ិ្ ីអ្ភិវឌ្ឍនិងសាងរងស់ាលាខរៀន ៖ ធាតថ្រ មារ ងំអ្រ់ានចូលខរៀនខៅរឋមរិរា និងចូលខរៀនកាន់ផ្ត្ខក្ចីន
ខ ងីខៅម្យមរិរា ាមរយៈការសាងរង់សាលាខរៀន (ជាពិខររ ការពក្ងីរសាលារឋមរិរាខៅជាអ្ន វេិោល័យ 
ឱ្យានខក្ចីនាមឃ  ំរង្កា ត់្ ក្ររាមរំខ ីនររិស)   ការរ ត ះ   រណត លនិងវកិ្រតឹ្ការក្គូរខក្ងៀន ការទគត់្ទគង់ក្គូ ការ
ទតល់ខរៀវខៅរិរាខគ្មលនិងររកិាខ ររណណ ល័យ ការរំរ៉ានតយរសាលាខរៀន រនៃរ់ពិខសា្វេិោសាស្ររត រនៃរ់រ ំពយូេ័រ រនៃរ់
រិរាភាសាររខេរ ខរាងជាង និងេលីានរីឡា។ 

រមមវ ិ្ ីអ្ភិវឌ្ឍក្រព័នធធាតគ  ភាពអ្រ់រនិំងគ  ភាពសាលាខរៀន ៖ រក្មារ់សាលា        មខត្តយយរិរា រឋម
រិរា នងិម្យមររិា។ ការអ្ភិវឌ្ឍក្ររេ័ ឌ គ  ភាពនងិឧរររ ៍ ការអ្ភិវឌ្ឍរមត្ថភាពរន ងការជួយសាលាខរៀននិង
ក្គូរខក្ងៀន ខដមីបរីខក្មចានរតង់ោរគ  ភាពនងិភាពខឆ្ាីយត្រ ាមរយៈការអ្ភិវឌ្ឍរមមវ ិ្ ីររិាឱ្យមានភាពខឆ្ាយីត្រ 
រមាា រៈររិាក្គរ់ក្គ្មន់ និងការរខក្ងៀនក្រររខោយមនរិការវជិាជ ជីវៈេពរ់។ 
រមមវ ិ្ ីពក្ងឹងក្រព័នធវាយត្ផ្មាលេធទលរិរារររ់រិរស ៖ ពក្ងឹងការខ្វីខត្រតថ្ន រ់ខរៀនជាក្រចនំងិខត្រតវាយត្ផ្មាក្រចឆំ្ន  ំ
ការផ្រេក្មង់ការក្រ ងថ្ន រ់ជាត្ិ នងិការខក្ត្ៀមេាួនចូលរមួរន ងរមមវ ិ្ ីវាយត្ផ្មាការរិរារររ់រិរសាមរយៈការក្រង់ពិនៃ 
រិរសាមរក្មិត្ថ្ន រ់ាមម េវជិាជ ។ 

រមមវ ិ្ ីអាហ្គរូរររ ៍ ៖ ពក្ងីរវសិាលភាពដល់រឋមររិានិងម្យមរិរា និងខផ្លត ត្ខលីការរ ំត់្ក្រមុខគ្មល
ខៅ ការពិនិត្យាមោន និងវាយត្ផ្មារមមវ ិ្ ី។ 
រមមវ ិ្ ីក្គរ់ក្គងនិងវាយត្ផ្មាការរំខព ការង្កររររ់រ គគលិរ ៖ រខងាីនគ  ភាពផ្នការរខក្ងៀន ការវាយត្ផ្មា ការររខរីរ 
ការខលីរេរឹចិត្ត និងការអ្ភិវឌ្ឍវជិាជ ជីវៈ ។ 

រមមវ ិ្ ីអ្ភិវឌ្ឍក្រព័នធក្គរ់ក្គងផ្ទារខលីលេធទល ៖ រសាង អ្ភិវឌ្ឍរមត្ថភាព នងិផ្លា រ់រតូររខរៀររររការង្ករខដីមបី
អ្ន វត្តការរសាងផ្ទនការ ការខរៀរចំងវកិា និងក្រព័នធពិនតិ្យាមោនផ្ទារខលលីេធទលខៅថ្ន រ់មូលោឋ ន។ 
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រមមវ ិ្ ីរំផ្ េក្មងក់ារក្គរ់ក្គងហិរញ្ញវត្ថ  និងហិរញ្ញរប នរហក្រតិ្រត្តិការ ៖ អ្ភិវឌ្ឍរមត្ថភាពរន ងការខរៀរចំនងិការអ្ន 
វត្តងវកិា ការខ្វីវមិជឈការង្ករងវកិាដល់សាលាខរៀន ការផ្រលមាការក្គរ់ក្គងហរិញ្ញវត្ថ  និងការពក្ងឹងភាពជាមាច រ់ផ្នការអ្ន 
វត្តរររ់ផ្ដគូរន ងក្រព័នធអ្រ់រ។ំ 

រមមវ ិ្ ីអ្រខររមមនិងខរៀនខព មយួជីវតិ្ ៖ អ្ន វត្តរមមវ ិ្ ីរមមូលអ្រ់រខំក្ៅក្រព័នធ និងរ ំត់្យនតការចារ់លារ់
រក្មារ់អ្ន វត្តរមមវ ិ្ ីអ្រខររមមនិងខរៀនខព មួយជីវតិ្ ខដីមបរីខងាីត្្នធាន មន រសផ្ដលអាចរក្មរេាួន និងេេលួានអ្ត្ថ
ក្រខយជន៍ពឱី្ការតត រន ងរររិេរងគម វរប្ម៌ នងិររសិាថ នខរដឋរិចច ។ 
រមមវ ិ្ ីរក្មររក្មួលរន ងវរ័ិយនិងអ្នតរវរ័ិយ ៖ រខងាីត្យនតការក្រត្រិត្តិផ្ដលរាិត្រមតួ្និងរលូន រក្មារ់អ្ន វរ័ិយ ងំអ្
រ់។  
រញ្ហា ឆ្ាងវរ័ិយ ៖ មនៃីរនឹងរនតខោះក្សាយរញ្ហា ឆ្ាងវរ័ិយតតដូចជា េ១ី/ខយនឌ័្រ ខោយខផ្លត ត្រខំ្ន់ខលីការអ្រ់រខំៅ
ក្គរ់រក្មិត្រិរា ជាពិខររការទតល់អាហ្គរូរររ ៍ និងការអ្ភិវឌ្ឍរមត្ថភាពមស្រនតីជាតរ ីេី២/ការកាត់្រនថយខក្គ្មះមហនត
រាយ េី៣/ការផ្ងររា    ររសិាថ ន ាមរយៈការធាតថ្រាល់រញ្ហា ក្ត្ូវានឆ្ា ះរញ្ហច ងំខៅរន ងរមមវ ិ្ រីិរា និងេ៤ី/ការ
ក្គរ់ក្គងហរិញ្ញវត្ថ សាធារ ៈ ាមរយៈរហការជតិ្រនិេធជាមួយមនៃីរខរដឋរចិចនិងហរិញ្ញវត្ថ ខេត្តរន ងការ  អ្ន វត្តរមមវ ិ្ ី
រំផ្ េក្មង់ហរិញ្ញវត្ថ សាធារ ៈ ។ 
រូច ក្ររនូល 

រូចតរររនូល 
សាថ នភាព
រចច របនន 
២០១៨ 

ច ំ ចខៅ 
២០២១ 

ខគ្មលនខយាយេ ី១ ៖ ធាតការអ្រ់រមំានគ  ភាពក្រររខោយរម្ម៌ និងររយិរ័នន និងខលីរមពរ់ឱ្ការរិរា
ខព មយួជីវតិ្ រក្មារ់ ងំអ្រ់គ្មន  
ភាគរយរ មារអាយ ៥ឆ្ន  ំរន ងការអ្រ់ររំ មារតូ្ចក្គរ់ររូភាព ៥៥% ៦៥% 
ភាគរយរ មារអាយ ៤ឆ្ន  ំរន ងការអ្រ់ររំ មារតូ្ចក្គរ់ររូភាព ៥១.៦% ៦៣% 
ភាគរយរ មារអាយ ៣ឆ្ន  ំរន ងការអ្រ់ររំ មារតូ្ចក្គរ់ររូភាព ៣៤.៨% ៣៨% 
អ្ក្ាពិត្ចូលខរៀនងមថី្ន រ់េ១ី ៨៨.១% ៩៥% 
អ្ក្ារញ្ច រ់ការរិរាខៅរឋមរិរា ៦៤.៥% ៩៥% 
អ្ក្ាខ ងីថ្ន រ់ ៨៩.២% ៩៦% 
ចំនួនក្ររុផ្ដលានរខក្មចអ្ក្ារញ្ច រ់រឋមរិរាយ៉ា ងត្ិត្ ៨០% ០២ ០៧ 
ចំនួនក្ររុផ្ដលានរខក្មចអ្ក្ាឆ្ាងភូមិររិាពីរឋមខៅរឋមភូម ិ ៨៦.៣% ៩០.០% 
អ្ក្ាខ ងីថ្ន រ់ខៅរឋមភូមិ (េី៧ ដល់េ៩ី) ៩១.៩% ៩៥.០% 
អ្ក្ារញ្ច រ់ការរិរាខៅរឋមភូមិ(ថ្ន រ់េី៩) ៣៣.៤% ៤៥% 
អ្ក្ាឆ្ាងភូមិររិា ខៅ េ ត្យិភូមិ (េ៩ី ខៅ េ១ី០) ៦៤.៥% ៨០% 
ភាគរយក្រ ងជារ់(រឋមភូមិ) ៨៨.៧% ៩៥% 
អ្ក្ាខ ងីថ្ន រ់ខៅេ ត្យិភូមិ (េី១០ ដល់េី១២) ៧៨.១% ៩៥% 
អ្ក្ារញ្ច រ់ការរិរាខៅេ ត្យិភូមិ(ថ្ន រ់េី១២) ១៧% ៣០% 
ភាគរយក្រ ងជារ់(េ ត្យិភូមិ) ៥១.២% ៨៥% 
អ្ក្ាអ្រខររមមយ វជន (អាយ  ១៥-២៤) ៨០,៨០% ៩០,០% 
អ្ក្ាអ្រខររមមជនខព វយ័ (អាយ  ១៥-៤៥) ៨១,៧៧% ៩០,០% 
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រូចតរររនូល 
សាថ នភាព
រចច របនន 
២០១៨ 

ច ំ ចខៅ 
២០២១ 

ការវាយត្ផ្មាថ្ន រ់ជាត្ិលេធទលរិរារររ់ររិសថ្ន រ់េី ៣ េី ៦ និងេ ី៨ ខល ី
ម េវជិាជ ភាសាផ្េមរ និងគ ិត្វេិោ 

រំព ងអ្ន វត្ត 
ថ្ន រ់េី៣ 

អ្ន វត្ត 
ថ្ន រ់េ៨ី 

អ្ភិវឌ្ឍេលីានរី ោឋ នខេត្ត មានក្គរ់វញិ្ហញ សារីឡា(រផ្នាង)  ០១ 
ខគ្មលនខយាយេ៣ី ៖ ធាតភាពររដិរិេធិ ផ្នភាពជាអ្នរដឹរត ំនិងក្គរ់ក្គង រររ់មស្រនតីអ្រ់រកំ្គរ់លោំរ់ថ្ន រ់ 
ភាគរយការេូ ត់្ចណំយងវកិារមមវ ិ្  ី ៨៦,៦១% ១០០% 
ចំនួនក្គរូខក្ងៀនរឋមររិាមានរញ្ហញ រក្ត្ម្យមរិរាេ ត្ិយភូម ិ ២៦៩ ៣៣៥ 
ចំនួនក្គរូខក្ងៀនរឋមភូមិមានរញ្ហញ រក្ត្ររញិ្ហញ រក្ត្ ២៦ ៦០ 
ចំនួនក្គរូខក្ងៀនេ ត្ិយភូមិមានរញ្ហញ រក្ត្ររញិ្ហញ រក្ត្ជាន់េពរ់ ០៧ ១៥ 

 

         * ចំណុចខាល ងំ 
 មនៃរីអបរ់ ំ យុវជន និងក្ឡីានេត្តនកាោះកុ្ង មានរច រមពន័ធស្គបស់្គងចារ់លារ់ នដយមានស្បធានមនៃីរ០១របូ 
មានអនុស្បធានមនៃីរចំននួ០៣របូ ការោិល័យជំ ញចណុំោះមនៃីរចំនួន ០៩ការោិល័យ ការោិល័យអបរ់ ំ យុវជន និង
ក្ីឡាស្ក្ុងចំនួន០១ និងការោិល័យអបរ់ ំ យុវជន និងក្ឡីាស្រុក្ចំននួ០៦។ មានាលាមនត្តយយរិក្ារដឋចនំនួ ៦៥
ក្ផ្នៃង ាលាបឋមរិក្ា ១១៧ក្ផ្នៃង អនុវទិាល័យ២៨ក្ផ្នៃង និងវទិាល័យ០៧ក្ផ្នៃង។ 
 មនៃីរអបរ់ ំ យុវជន នងិក្ឡីា មានយនតការការងារចារ់លារ់នដយបាននរៀបចំជាស្បពន័ធតាមអនុវរ័ិយ នងិ
ការោិល័យោសំ្ទតាមជំ ញ ដូចជាផ្ននក្រដឋបាល បគុាលិក្ បណោុ ោះបណោ ល អធ្ិការក្ិចច ផ្ននការ គណននយយជានដើម។
ោ៉ា ងណមុញិមនៃីរអបរ់ ំ យុវជន នងិក្ឡីា បានទទួលនូការវភិាជនថ៍្វកិារដឋពីរាជរដឋ េបិាល នូវក្ញ្ចបថ់្វកិាក្មមវធិ្ ី និង
បានអនុវត្តោ៉ា ងម៉ាត្ច់ត្ន់ោរពតាមនោលការណ៍ និងចាបហិ់រញ្ា វត្ថុបានោ៉ា ងស្បនរើរ។ជាមយួោន ននោះ មនៃីរបាននរៀបចំ
ពស្ងឹងរមត្ថភាពម្នតីទទួលបនៃុក្ការងារនិមយួៗពីមយួឆ្ន នំៅមយួឆ្ន  ំ តាមរៈវគាបំប៉ានរមត្ថភាពពីថាន ក្ស់្ក្រួង អងាការ
ផ្ដគូ គនស្មាងមូលនធិ្ិភាពជាផ្ដគូរស្មាបអ់េវិឌ្ឍរមត្ថភាព (Capacity Development Plan Fund)។ នៅក្នុងការ
ស្បមូលកុ្មារចូលនរៀន មនៃីរអបរ់ ំ យុវជន និងក្ឡីា បានរហការជាមយួអងាការផ្ដគូ រហគមន ៍ អាជាា ធ្រស្គបលំ់ដប់
ថាន ក្ ់ពស្ងីក្ត្បំនទ់ទួលនរវាអបរ់ ំទាងំការអបរ់ចំំនណោះទូនៅ និងការអបរ់នំស្ៅស្បពន័ធ នៅកានត់្ំបនដ់ចស់្រោល ត្ំបន់
ជួបការលំបាក្ ទជីនបទ នហើយបានេិត្េំនគៀរគ របបុររជន ក្នុងការាងរ់ងអ់ោររិក្ា តាមាថ នភាពផ្ដលអាច
នដោះស្ាយបានចំនពាោះបញ្ញា ចមបងៗនងិបាននោល់ស្គូនៅកានត់្ំបនទ់ាងំន ោះ តាមរយៈស្គូនចញថ្មី និងការនស្ជើរនរ ើរស្គូ
ក្ិចចរនានៅនងឹមូលដឋ ន ។ ចំនពាោះការអបរ់ ំនៅមធ្យមរិក្ា នយើងបានពស្ងីក្ពាីលាបឋមរិក្ាស្គបក់្ស្មតិ្ ឱ្យមាន
ថាន ក្ន់រៀនមធ្យមរិក្ា បនងកើត្ជាអនុវទិាល័យ នងិពស្ងីក្ពអីនុវទិាល័យ នៅជាវទិាល័យ នៅតាមត្ំបនទ់ីស្បជុំជន ផ្ដល
មាននរថរភាពពិត្ស្បាក្ដ។ ការអេវិឌ្ឍយុជន ការអបរ់កំាយ និងក្ឡីា មនៃីរបាននរៀបចំឱ្យមាននូវស្ក្ុមយុវជនកាយបាទធិ
ជាត្ិក្មពុជាតាងំពីថាន ក្អ់នុវទិាលដល់វទិាល័យ យុវជនកាក្បាទស្ក្ហម ស្ក្មុយុវជនរហភាពរហពន័ធយុវជនក្មពុជា              
(ររយក្) នៅតាមអនុវទិាល័យ និងវទិាល័យ  ក្នុងនេត្ត នដើមបចូីលរមួជួយ ក្នុងរក្មមភាពផ្ថ្រក្ាអ មយ័ បរាិថ
ន ការការពាររុេរុវត្ថិភាពរងាម កាត្ប់នថយរក្មមភាពអវជិជមានបងធ្ំបងតូ្ច នញៀនថាន  ំ ។ល។ រឯីការអបរ់កំាយនិង
ក្ីឡា មនៃីរបាននរៀបចំឱ្យមានស្គបប់ណោ ស្ក្ុងស្រុក្ និងាលានរៀន នដយផ្ត្ងផ្ត្បានចាត្ត់ាងំឱ្យមានការស្បក្ួត្ស្បផ្ជង
ថាន ក្ស់្រុក្ ថាន ក្ន់េត្ត និងថាន ក្ជ់ាត្ិជាបនតប ៃ ប។់  

*  ចំណុចទេាយ/បញ្ហា ប្បឈម 
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 រថិត្ក្នុងដណំក្ក់ាលក្ពុំងអនុវត្តក្ំផ្ណទស្មងក់ារអបរ់ ំ យុវជន និងក្ឡីា មនៃីរអបរ់ ំ យុវជន និងក្ីឡានេត្ត
នកាោះកុ្ង ក្ន៏ៅមានបញ្ញា មយួចំនួន ផ្ដលមនិទានប់ានស្គបស់្ជុងនស្ជាយដូចជា៖ 

 ការស្បមូលកុ្មារស្គបអ់ាយុ ៧០-៧២ផ្េឱ្យចូលនរៀនមនិទានប់ានអរ់១០០% 
 កុ្មារនលើរអាយុចូលនរៀននៅបឋមរិក្ា នៅមាននស្ចើន 
 រិរសនបាោះបងន់ៅមាននស្ចើន 
 គុណភាព និងស្បរិទធិភាពផ្នការអបរ់ ំមនិទានន់នៃើយត្បនៅនឹងចណុំចនៅរបរ់ផ្ននការ 
 លទធនលរិរសស្ប ងនៅមធ្យមរិក្ាទុត្ិយេូមមិនិទានប់ានលាស្បនរើរនៅន ើយ 
 ការនោល់ស្គូដល់ត្ំបនដ់ចស់្រោលមនិទានប់ានស្គបស់្ោនត់ាមត្ស្មូវការ 
 បរាិថ ន អ មយ័តាមាលានរៀន 
 ការចូលរមួពីរំណក្អ់នក្ពាក្ព់ន័ធ 

        *  អាទិភាពេខំាន់ៗផ្ដ្លប្ត្ូវទដ្ឋោះប្ស្ថយចំទពាោះមុេ 
នដើមបនីនៃើយត្បនៅនឹងចណុំចនៅរបរ់ផ្ននការផ្ដលបានក្ំណត្ ់មនៃីរអបរ់ ំយុវជន និងក្ឡីា បាននរៀបចំយនតការការងារ 
នដើមបនីដោះស្ាយបញ្ញា អាទភិាពមយួចំននួ៖ 

 ពស្ងីក្រក្មមភាពនសពវនាយ នធ្វើយុទធ ការ និងផ្ណ ដំល់រហគមន ៍អាណពាបាល មាតាបិតា និងអនក្ពាក្់
ពន័ធ ក្នុងការស្បមូលកុ្មារក្នុងេូមឱិ្យចូលនរៀន បានស្ត្ឹមស្ត្ូវតាមស្បនេទអាយុផ្នេូមនិរិក្ានិមយួៗ 

 បនងកើត្ឱ្យមានថាន ក្ម់នត្តយយរិក្ារហគមន ៍និងមនត្តយយរិក្ាក្នុងាលាបឋមរិក្ារដឋ 
  ពស្ងីក្នរវាការអបរ់តំាមេនងនៃោះនិងការទទួលេុរស្ត្ូវ 
 នសពវនាយ ផ្ណ អំពំីារៈរំខានផ់្នការអបរ់ ំជូនដល់ស្គបអ់នក្ពាក្ព់ន័ធ ក្នុងការទបា់ក ត្ក់ារនបាោះបងក់ាររិក្ា

និងការចូលរមួផ្ថ្រក្ា ការពារាលានរៀន 
 ពស្ងឹងគុណភាព នងិស្បរិទធភិាពផ្នការអបរ់ ំតាមរយៈការបំប៉ានវធិ្ាី្រតផ្នការបនស្ងៀន និងនរៀន ជូននលាក្ស្គូ 

អនក្ស្គូ  
 ពស្ងឹងការស្គបស់្គងរដឋបាល បុគាលិក្ នងិការអេវិឌ្ឍាលា ជូនដល់  យក្ាលា  
 ពស្ងឹងស្បរិទធិភាពផ្នការនរៀបចំផ្ននការអបរ់ ំឱ្យននៃើយត្បនៅនឹងនោលនៅអបរ់ជំាត្ិឆ្ន ២ំ០៣០។ 

 

១.២.២.២.វេិយ័េខុាភិបាល  

មនៃីររ ខ្ភិាលខេត្តខកាះរ ងាននឹងរំព ងេិត្េំយរចិត្តេ រោរ់ខ្វីឲ្យក្រខរីរខ ងីនូវរ េមាលភាព  និង  រ េ
ភាពរររ់ក្រជាជន ខក្កាមរូរភាពទតល់លេធភាពេេួលាននូវ ខរវារ េភាពក្រររខោយគ  ភាព នងិរម្ម៌ ខដមីបផី្រ
លមាសាថ នភាពរ េភាព នងិ រ េមាលភាពក្រជាពលរដឋក្គរ់រូរ ខផ្លត ត្ខលីស្ររត ីរ មារ-ជនក្រីក្រ ជនង្កយរងខក្គ្មះ  នងិ  ជន
ចរ់ជរា ាមរយៈពក្ងីរការក្គរដ ត រ់ ផ្នខរវាអ្រ់ររំ េភាព ពនិិត្យ-ពោាល-ផ្ង -ំគ្មកំ្េ និង ខោះក្សាយនូវរញ្ហា
ក្រ ម ក្ររាមផ្ទនការយ េធសាស្ររតរររ់ក្ររួងរ ខ្ភាិល ២០១៨-២០២០ ខដមីប ី ខឆ្ព ះខៅរខក្មចខគ្មលខៅអ្ភិវ
ឌ្ឈន៍រហរវត្ស ផ្ដលរ ំត់្ខោយរាជរោឋ ភិាល  ។ 

ផ្ទនការយ េធសាស្ររតងវកិារររ់មនៃីររ ខ្ភិាលខេត្តខកាះរ ងក្ត្ូវខទាីរជូនខៅមនៃីរខរដឋរចិច និងហរញិ្ញវត្ថ  ក្ររួង 
រ ខ្ភិាល ខដមីបរី ំត់្រញ្ច រ់ងវកិាជាត្ិរក្មារ់ផ្ទនការក្រត្ិរត្តិក្រចឆំ្ន  ំ និងជាេិរខៅរក្មារ់ផ្ដគូរអ្ភិវឌ្ឍន៏រន ងការ 
វនិិខយគងវកិារក្មារ់៣ឆ្ន រំតៃ រ់ និងជួយរក្មររក្មលួរិចចរហក្រត្ិរត្តិការ និងខ្វីខអាយមានភាពរលូនរវាងងវកិាផ្ដ
គូរអ្ភិវឌ្ឍន៍ជាមួយនឹងអាេភិាពរររ់ជាត្ិ។ ផ្ទនការយ េធសាស្ររតងវកិាខនះទតល់ខអាយអ្ងគភាពដងឹពីរញ្ច រ់ងវកិាផ្ដលនឹង
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អាចមានខៅខពលអ្តគត្ នងិអាចខអាយអ្ងគភាពផ្រងផ្ចរ្នធានជាងមីាមអាេិភាព នងិរញ្ហជ រ់ពមូីលខហត្ ផ្នរំខ ីន
ងវកិា ។   
        ១) រខំលចអ្ពំខីររររមម នងិភាររចិចចមបងៗរក្មារ់ឆ្ន  ំ២០១៨-២០២០ រន ងក្ររេ ឌ ផ្នត្តួេ ីនងិភាររចិច 

ខយងាមក្រការខលេ ៣០៨ អ្ររ/ទពរ ច ះផ្ងងេ ី២៦ ផ្េ រហី្គ ឆ្ន  ំ១៩៩៨ រររ់ក្ររងួរ ខ្ភិ
ាលរតពីីការខរៀរចំ និងការ    ក្រក្ពឹត្តខៅ រររ់មនៃីររ ខ្ភិាលរាជធានី/ខេត្ត រំ ត់្អាេិភាព ខរៀរចំផ្ទនការ 
និងយ េធសាស្ររតរំរារ់អ្ន វត្តខគ្មលនខយាយជាត្ិ នងិខរចរតីផ្ ត ំ រររ់ក្ររួងរ ខ្ភិាល ។  មនៃីររ ខ្ភិ
ាលខេត្តខកាះរ ង មានខររររមម នងិភារៈរចិចចំរងៗដូចត្ខៅៈ  
 រំ ត់្អាេិភាព ខរៀរចំផ្ទនការ និងយ េធសាស្ររតរំរារ់អ្ន វត្តន៍ខគ្មលនខយាយជាត្ ិ និងខរចរតីផ្ តំ
រររ់ក្ររងួរ ខ្ភិាល រំខៅ ខលីររំពរ់រ េភាព និងរ េមាលភាពរររ់ក្រជាពលរដឋខៅរន ងខេត្ត
ខកាះរ ង  

 ពក្ងីរវសិាលភាព ផ្នមូលោឋ នរ ខ្ភាិលសាធារ ៈ ខដីមបឲី្យការទតល់ខរវា ានខរៀរនឹងក្រជាជន ។ពិ
ខររក្រជាជន ផ្ដលររ់រន ងត្ំរន់ោច់ក្រយល និងង្កយរងខក្គ្មះ  

 ពក្ង្កយ និងផ្រងផ្ចរ្នធានមន រស ផ្ដលក្ររងួរ ខ្ភិាលានទតល់ជូន គិត្ខៅាមេីាងំភូមសិាស្ររត 
និងចំននួក្រជាជន ខោយខគ្មរពខៅាមរតង់ោររ គគលិរ ាម CPAនិង MPA  

 ផ្រងផ្ចរ្នធានរំភារៈឱ្រង ររកិាខ រខពេយ  ផ្ដលក្ររងួរ ខ្ភាិលានទតល់ជូន គិត្ខៅាមត្ក្មូវការ
ជារ់ផ្រតង ខៅាមមនៃីរខពេយរផ្ងារ/ម ឌ លរ េភាព/រ៉ា រតិ៍រ េភាព   

 រិរាររមខ្ោាយតតររំារ់អ្ភិវឌ្ឍន៏វរ័ិយរ ខ្ភិាលរន ងខេត្តខកាះរ ង នងិក្គរ់ក្គងរណត  ្នធាន 
រ គគលិរ ក្េពយរមបត្ត ិ រដឋ រភំារះ ឱ្រង ររកិាខ រ ងវកិា នងិព័ត៌្មានខអាយរមក្ររខៅនឹងក្រព័នធរ ខ្ភិា
លសាធារ ះរររ់ក្ររួងរ េភិាល  

 ធាតគ  ភាពខរវារ ខ្ភាិលសាធារ ៈ និងឯរជនខៅរន ងខេត្តខកាះរ ង  
 អ្ន វត្តន៍ការាមោន ក្ត្ួត្ពនិិត្យ នងិវាយត្ំផ្លការង្កររដឋាល រខចចរខេរ នងិនិត្ិក្រមខវជជសាស្ររតរររ់
ការយិល័យក្ររុក្រត្រិត្ិត,មនៃីរខពេយរផ្ងារ និងរណត ការយិល័យ ងំរួនផ្ដលរថតិ្ខក្កាមការក្គរ់ក្គង
រររ់មនៃីររ ខ្ភ ិ ាល ខេត្តខកាះរ ង ក្ររាមចារ់ លិេិត្រេោឋ ន ផ្នក្ពះរាជាណចក្ររមព ជា និង
ក្រការ ខរចរតីផ្ ត ំរររ់ក្ររួង     រ ខ្ភិាល  

 អ្ន វត្តការច ះពក្ងងឹខលីការង្កររខចចរខេរឆ្មរ ពិខររកាត់្រនថយឲ្យានជាអ្ត្ិររមិានូវមរ ៈភាពមាា-
 ររ និងរ មារ  

 អ្ន វត្តការច ះពក្ងងឹខលីការង្ករអ្រ់រកំ្រជាជន រតពីី៖ ជំងឺឆ្ាង និងជងំឺរា ផំ្រ ៉ាមិនឆ្ាង ផ្ដលរចច របននជំងឺខលរី
រមាព ្ឈាម និងជំងឺេរឹខតមផ្ទាម រពំ ងផ្ត្ររីរាលោលគរួឲ្យរត់្រគំ្មល់  

 ខរៀរចំរមមវ ិ្ រីង្កា រ ផ្ង ខំវជជសាស្ររត នងិខលីររំពរ់រ េភាពរំខៅកាត់្រនថយអ្ក្ា  ឺនិងសាា រ់  
 រំរររំរលួ នងិខក្រីក្ារ់្នធានតតខអាយរមក្ររខៅាមត្ំរូវការ និងខអាយេេួលានេិននទលលា
ក្រខរីរ  

 ពិនិត្យាមោនរ វត្ថិភាពច ីំអាហ្គរ ក្គរ់ក្គងខរវាឯរជន និងល ររំាត់្ខរវាឯរជនេ រចារ់ខៅរន ង
ខេត្ត  

      ការយិល័យរ ខ្ភាិលក្ររុក្រត្រិត្តមិានត្តួេចីរំងគអឺ្ន វត្ដខគ្មលខៅរ េភាពរររ់ក្ររុក្រត្រិត្ដាិមរយៈ  
 ររក្សាយទសពវទាយ និងអ្ន វត្ដខគ្មលនខយាយរ ខ្ភាិលជាត្ិ និងយ េធសាស្ររដរររ់ខេត្ដ-ក្រុង  
 ក្រកាន់ភាជ រ់នូវខរវាមានក្ររេិធភាពក្ររិេធទល និងក្គរ់ក្ជងុខក្ជាយ (ខលីររពំរ់រ េភាព រង្កា រ ពោាល 
និងសាដ រនតិ្ិរមប ) ខយងាមត្ំរូវការរររ់រហគមន៍  
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 ធាតការផ្ចរចយ្នធានមានរម្ម៌ នងិខក្រីក្ារ់្នធាន ងំអ្រ់ខតះមានក្ររិេធទល  
 រហការជាមយួអាជាា ្ររដឋាលមូលោឋ ន ក្គរ់លំោរ់ថ្ន រ់  

 

         ២) ររយិយអ្ពំលីេធទលរខក្មចានរន ងឆ្ន  ំ២០១៦ (ខ្ៀររូចតររផ្ដលានរ ំត់្) 
មនៃីររ ខ្ភិាលខេត្តខកាះរ ង និង អ្ងគការផ្ដគូរអ្ភិវឌ្ឍន៏ខលីវរ័ិយរ ខ្ភិាល ានរនដខលីររមពរ់ការ

ចូលរមួអ្ន វត្ដយ េធសាស្ររដចត្ ខកា រររ់រាជរោឋ ភាិល ខោយរនដអ្ន វត្ដ ផ្ទនការយ េធសាស្ររដរ ខ្ភិា
ល២០១៤-២០២០ ខដីមបផី្រលមារូចតរររ េភាពរខំ្ន់ៗឱ្យកាន់ផ្ត្លាក្រខរីរខ ងីផ្ងមខេៀត្ ក្ររាម
ផ្ទនការយ េធសាស្ររតអ្ភិវឌ្ឍន៍ជាត្ិ ២០១៤-២០១៨ រររ់រាជរោឋ ភាិលរមព ជានតិ្កិាលេ៥ីផ្នរដឋរភាជាត្។ិ 
រាយការ ៍រមេិឋិទលរ ខ្ភិាលឆ្ន ២ំ០១៦ ក្ត្ូវានររខររចងក្រងខ ងីខោយក្រុមការង្ករផ្នការយិល័យ
រខចចរខេរមនៃរីរ ខ្ភិាលខេត្ត ាមរយៈក្រភពេនិនន័យផ្ដលានដរក្រង់មរពីក្រព័នឋព័ត៌្មានរ ខ្ភិាល
ថ្ន រ់ខេត្ត, រាយការ ៍វឌ្ឍនៈភាពក្រចឆំ្ន រំររ់មនៃីររ ខ្ភិាលខេត្ត, ការយិល័យរ ខ្ភិាលក្រុរក្រត្ិរត្តិ
 ងំពីរ,មនៃីរខពេយរផ្ងារខេត្តនិងព័ត៌្មានតតផ្ដលានមរពីរហគមន៍។ 
        ការគ តលេឋទលរូចតររផ្នការក្គរដ ត រ់ និងការខក្រីក្ារ់ខរវាខៅមានរក្មតិ្េូ ងំខេត្ត គឺ
ខក្រីក្ារ់េិននន័យចនំួនក្រជាជនររ រ ាមខភេ នងិាមក្រុមអាយ  នងិការពោររ ៍ពរីំខ ីនក្រជាជនាមឆ្ន  ំ
ខោយខយងាម រថតិ្ ិ រររ់មនៃីរផ្ទនការខេត្តខកាះរ ងឆ្ន ២ំ០១៦ ។ ការអ្ន វត្ដផ្ទនការក្រត្ិរត្ដិក្រចឆំ្ន ២ំ០១៦
ានខផ្លដ ត្ខលរីរមមភាពអាេភិាពផ្នរមមវ ិ្ ីចមបង ងំរួនរររ់វរ័ិយរ ខ្ភាិល ផ្ដលានរ ំត់្ខៅរន ង
ខរៀវខៅរននិាត្រ ខ្ភិាលខលីរេី៣៨ ផ្ដល ក្រក្ពឹត្ដខៅកាលពីផ្េ១៥ មីត ឆ្ន ២ំ០១៧ខៅរណឋ គ្មររូហវី
ផ្ត្លភូគីក្ារាជធានភីនំខព ។រមមវ ិ្ ីចមបង ងំរួនខនះរមួមាន៖ 

 

             ២.១. រមមវ ិ្  ីអាហ្គរូរត្ថមា រ េភាពរនតពូជ រ េភាពមាា  ររ នងិរ មារ 
 ចំនួនស្ររដមីានគភ៌ានេេួលជវីជាត្ិផ្ដរ ហវូលរីអារ ដី៩០ក្គ្មរ់ អ្ន វត្តានចនំួន ២.៨៨៨ តរ់         

(៧៨,៥១%) ខ្ៀរនឹងខគ្មលខៅចំន ច ៣.២៦០តរ់(៨៨,៥៨% )រន ងឆ្ន ២ំ០១៦  ដូចខនះមិនាន
រខក្មចាមខគ្មលខៅរពំឹងេ រខេ 

 ចំនួនស្ររតីខក្កាយរំរាលានេេួលក្គ្មរ់ថ្ន ជំាត្ិផ្ដរ៤២ក្គ្មរ់អ្ន វត្តានចំននួ២.៣២៤តរ់(៦៨%)  
ខ្ៀរនឹងខគ្មលខៅចនំ ចគ២ឺ.៩៤២តរ់(៨៤,៣៩%)រន ងឆ្ន ២ំ០១៦  ដូចខនះមិនានរខក្មចាម
ខគ្មលខៅរពំឹងេ រខេ 

 ចំនួនរ មារអាយ ព៦ីផ្េដល់ ៥៩ផ្េ ានេេលួថ្ន ជំីវជាត្អិា ដូរេ១ី រន ងជ េំី១ អ្ន វត្តាន ១១.៣៥៥
តរ់(១០០%) ខ្ៀរនងឹខគ្មលខៅច ំ ច ១១.៣៥៤តរ់ (១០០%រន ង)ឆ្ន ២ំ០១៦ គឺានរខក្មច
ាមខគ្មលខៅរពំឹងេ រ 

 ចំនួនស្ររតមីានផ្ទៃខពាះានមរេេួលខរវាពិនិត្យផ្ទៃខពាះខលរីេី៤ ខៅមូលោឋ នរ ខ្ភាិល អ្ន វត្តាន
២.១២៩តរ់ (៥៧,៨៨%) ខៅឆ្ន ខំ្ៀរនឹងខគ្មលខៅច ំ ច ២.៤១៦តរ់ (៦៥,៦៩% )ខៅឆ្ន ំ
២០១៦ ដូចខនះមិនានរខក្មចាមខគ្មលខៅរពំងឹេ រខេ 

  ចំនួនការរក្មាលរូនខៅមូលោឋ នរ ខ្ភិាលសាធារ ៈ និងឯរជនអ្ន វត្តាន ២.២០៣ តរ់       
(៥៩,៨៨%)ខ្ៀរនឹងខគ្មលខៅចំ  ច ២,៣៩០តរ់(៦៤,៩៨%)ខៅឆ្ន  ំ២០១៦ ដូចខនះមនិាន
រខក្មចាមខគ្មលខៅខេ 

 ចំនួនស្ររតាីនមរេេលួខរវារំរាលរូនខោយវះកាត់្ខៅមនៃីរខពេយរផ្ងារខេត្តខកាះរ ង អ្ន វត្តាន៤៩ 
តរ់(១,៣៣%)ខៅឆ្ន ២ំ០១៦ ខ្ៀរនឹងខគ្មលខៅច ំ ចគឺ ៣២តរ់(០,៨៧%)រន ងឆ្ន  ំ ២០១៦ 
ដូចខនះមិនរខក្មចាមខគ្មលខៅខេ 
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 ពិនិត្យពិខក្គ្មះជំងរឺរ ីងមីខលរី មារអាយ ខក្កាម៥ឆ្ន  ំ រន ងឆ្ន ២ំ០១៦អ្ន វត្តាន១៦,៤០៥ររ ី
(១,១២%)ខ្ៀរនឹងខគ្មលខៅផ្ដលានរ ំត់្គ១ឺ៦.៣៤៩ររ ី(១,២៤%)រន ងឆ្ន ២ំ០១៦ គឺអាច
រខក្មចាមខគ្មលខៅរពំឹងេ រ 

 អ្ក្ាក្គរដ ត រ់ផ្នវា៉ា រ់សាងំ៣ដូរ រង្កា រជំងខឺ្ន់សាា រ់ រវិត្ផ្ដខជងី ខត្ា ូរ រលាររតួ្ អ្ន វត្ត
ាន២.៨៩៤តរ់(៨៧,៥៧%)ខ្ៀរនឹងខគ្មលខៅច ំ ចផ្ដលានោរ់៣.១៤២តរ់(៩៥,០៧%)  
រន ងឆ្ន  ំ២០១៦ ដូចខនះមនិានរខក្មចាមខគ្មលខៅរពំងឹេ រខេ 
 

            ២.២ រមមវ ិ្ កី្រយ េធនងឹជងំឆឺ្ាង 
 ចំនួនមន រសខព វយ័(>១៤ឆ្ន )ំទៃ រខមខរាគខអ្ដរ៍ានេេួលឱ្រង ក្រឆ្ងំខមខរាគខអ្ដរ៍ាមខគ្មល
ការ ៍ផ្ តជំាត្ិ អ្ន វត្តាន៨៩៦តរ់ (៩៤% ) ខ្ៀរនឹង ១.១៣៣តរ់(៩៥%)រន ង ឆ្ន ២ំ០១៦ 
ដូចខនះមិនានរខក្មចាមខគ្មលខៅរពំឹងេ រខេ 

 ចំនួនរ មារ(០-១៤ឆ្ន )ំទៃ រខមខរាគខអ្ដរ៍ានេេលួឱ្រង ក្រឆ្ងំ ខមខរាគខអ្ដរ៍ាមខគ្មលការ ៍
ផ្ តជំាត្ិ អ្ន វត្តាន៣៩តរ់ ( ៨៥%)  ខ្ៀរនឹងខគ្មងខៅចំន ច ៤៤តរ់ ( ៩៥% ) រន ង ឆ្ន ំ
២០១៦  ដូចខនះមនិានរខក្មចាមខគ្មលខៅរពំឹងេ រខេ 

 អ្ក្ាជារះខរបយីផ្នការពោាលជំងឺរខរង អ្ន វត្តាន៨៥% តឆ្ន  ំ ២០១៦  ខ្ៀរនឹងខគ្មលខៅ
ចំ  ច ផ្ដលានរ ំត់្  ខលីរឬខរមីនឹង៨៥% ដូចខនះានដល់ខគ្មលខៅរពំងឹេ រ 

 អ្ក្ាសាា រ់ផ្នអ្នរជងំឺក្គុនច ់ផ្ដលរក្មារពោាលខៅមូលោឋ នរ ខ្ភាិលសាធារ ៈ ខលីក្រជា
ជន១០០០០០តរ់ គ ឺ០%   ខ្ៀរនឹងខគ្មលខៅច ំ ច ផ្ដលានរ ំត់្ គ០ឺ.០៨% រន ងឆ្ន ២ំ០១៦ 
ដូចខនះមិនានរខក្មចាមខគ្មលខៅខេ 

 ចំនួនររ ីសាា រ់ខោយជំងឺក្គនុឈាមផ្ដលានរាយការ ៍ខោយមូលោឋ នរ ខ្ភិាលសាធារ ៈ  គ ឺ
មាន២ររ ី(២.៣%)  ខ្ៀរនឹង ខគ្មលខៅចំន ច ០.៣%រន ង ឆ្ន ២ំ០១៦ ដូចខនះានខឆ្ាីយត្រាម
ខគ្មលខៅរពំឹងេ រ          

 

             ២.៣. រមមវ ិ្ កី្រយ េធនងឹជងំមឺនិឆ្ាង នងិរញ្ហា រ េភាពសាធារ ៈដ៏ផ្េខេៀត្ 
 ចនំនួររ ីជំងរឺំពា្ឈាមេពរ់ានេេួលការពនិិត្យនងិពោាលខៅមូលោឋ នរ ខ្ភិាលសាធារ ៈ 
អ្ន វត្តាន៥២៤៨ររ ីខ្ៀរនឹងខគ្មលខៅច ំ ចផ្ដលមានក្ត្ឹម៥៨២០ររ ី ខៅឆ្ន ២ំ០១៦ ដូច
ខនះមិនរខក្មចានាមខគ្មលខៅរពំឹងេ រខេ 

 ចំនួនររ ីជងំឺេឹរខតមផ្ទាមានេេលួការពនិិត្យនិងពោាលខៅ មូលោឋ នរ ខ្ភាិលសាធារ ៈ 
អ្ន វត្តាន ១៧៤៩ររ ី ខ្ៀរនឹងខគ្មលខៅច ំ ចផ្ដលមានក្ត្ឹម១៧៦០ររ ី ខៅឆ្ន ២ំ០១៦ 
អាចរខក្មចានាមខគ្មលខៅរពំឹងេ រ 
 

             ២.៤. រមមវ ិ្ ពីក្ងងឹក្រព័នធរ ខ្ភាិល 
 ចំនួនពិខក្គ្មះជមងឺររ ីងមីខលីក្រជាជនមាន រ់/ឆ្ន អំ្ន វត្តាន ៨៦.៤៣៩ររ ី(០,៦៧ដង)  ខ្ៀរខគ្មល
ខៅ ច ំ ច ផ្ដលមានចំនួន៨៦.៦១៥ ររ ី(០,៧0ដង) គឺរខក្មចានខលរីពីខគ្មលខៅរពំឹងេ រ។ 

 ចំនួនអ្នរជមងរឺំរារពោាល (មនៃីរខពេយ) អ្ន វត្តាន ៦,៩២០ររ ី ខ្ៀរនឹងខគ្មលខៅច ំ ច
៧០២០ររ ី ខៅឆ្ន  ំ២០១៦ ដូចខនះមនិរខក្មចានាមខគ្មលខៅរពំងឹេ រខេ។ 
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ារាងរមេិធទលរ ខ្ភាិលឆ្ន ២ំ០១៨ 

រូចតររ 
លេធទល ខគ្មលខៅ  

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១. រមមវ ិ្  ីអាហ្គរូរត្ថមា រ េភាពរនតពូជ រ េភាពមាា  ររ នងិរ មារ 

 ១ ភាគរយផ្នស្ររតីមានគភា៌នេេលួក្គ្មរថ់្ន ជីំវជាតិ្ផ្ដរ/អារ ីត្ហវូ
  លិរ ៩០ក្គ្មរ ់

៨៤,០០% ៨៣,០០% ៧៨,៥១% ៨៨,៥៨% 

 ២ ភាគរយផ្នស្ររតីខក្កាយរំរាលានេេួលក្គ្មរថ់្ន ជីំវជាតិ្ផ្ដរ/
  អារ ីត្ហវូលិរ ៤២ក្គ្មរ់ 

៦៣,០០% ៥៧,០០% ៦៨ % ៨៤,៣៩% 

 ៣ ភាគរយផ្នរ មារអាយ ពី ៦ផ្េ ដល ់៥៩ផ្េ ានេេលួថ្ន ជីំវជាតិ្    
  អាដូរេី១ រន ងជ ំេី១ 

R2:១០៤% R2:១០៣% R2:១០២,២% ១០០% 

 ៤ ភាគរយផ្នស្ររតីមានគភ៌េេលួការផ្ង មំ នរក្មាល 4  ខលីរ
  ខោយរ គគលិររ ខ្ភិាល 

៥៧,០០% ៦៥,០០% ៥៧,៩០% ៦៥,៦៩% 

 ៥ ភាគរយផ្នការរំរាលខោយរ គគលិររ ខ្ភិាលមានជំត  
  និង រំរាលខៅមូលោឋ នរ ខ្ភិាល 

៦១% ៦២,៤៧% ៥៩,៨៨% ៦២,៨៩% 

 ៦ អ្ក្ារំរាលខោយវ ិ្ ីវះកាត្)់គិត្ជា  % ផ្ន ររខរីត្ររ(់ ០,៦៥% ០,៨៤% ១,៣៣% ០,៨៧% 

 ៧ ពិនិត្យពិខក្គ្មះជំងឺររ ីងមីខលីរ មារអាយ ខក្កាម៥ឆ្ន មំាន រ ់រន ង
  មយួឆ្ន  ំ

១,១៤ ១,៦៤ ១,១២ ១,២៤ 

 ៨ អ្ក្ាក្គរដ ត រផ់្នវា៉ា រស់ាងំ៣ដូរ រង្កា រជំងឺខ្នស់ាា រ ់រវិត្ផ្ដ
  ខជីងខត្ា ូរ រលាររតួ្  

៩៧% ៩០,៣៥% ៨៧,៥៧% ៩៥,០៧% 

២. រមមវ ិ្ កី្រយ េធនងឹជងំឆឺ្ាង 
 ១ ភាគរយផ្នរ មារអាយ ខក្កាម១៤ឆ្ន ទំៃ រខមខរាគខអ្ដរា៍នេេលួ
  ការពោាលខោយឱ្រងក្រឆ្ងំខមខរាគខអ្ដរ ៍

៨៦% ៩៨% ៩៤% ៩៥% 

 ២ ភាគរយផ្នមន រសខព អាយ ខលីរពី១៤ឆ្ន ទំៃ រខមខរាគខអ្ដរ៍
  ានេេលួការពោាលខោយឱ្រងក្រឆ្ងំខមខរាគខអ្ដរ៍ 

៧៩% ៨៧% ៨៥% ៩៥% 

 ៣ អ្ក្ាពោាលខជាគជយ័ផ្នជំងឺរខរង ៩០% ៩២% ៩៨% >៩០% 
 ៤ អ្ក្ាសាា រផ់្នអ្នរជំងឺក្គុនច ់ផ្ដលរក្មារពោាលខៅមូល
  ោឋ នរ ខ្ភិាលសាធារ ៈ ខលីក្រជាជន១០០.០០០ តរ ់

០,០០% ០,០០% ០,០០% ០,០៨% 

 ៥ អ្ក្ាសាា រខ់ោយជំងឺក្គុនឈាម ៤,០០% ០,០០% ២,៣០% ០,៣០% 

៣- រមមវ ិ្ កី្រយ េធនងឹជងំមឺនិឆ្ាង នងិរញ្ហា រ េភាពសាធារ ៈដ៏ផ្េខេៀត្ 

 ១ ចំននួផ្នក្រជាជនអាយ ពី ២៥-៦៤ឆ្ន មំានជំងឺខលីររមាព ្
  ឈាមានេេលួការពោាល(a) 

3,891 6,166 5,243 5,820 

 ២ ចំននួផ្នក្រជាជនអាយ ពី ២៥-៦៤ឆ្ន មំានជំងឺេឹរខតមផ្ទាមាន
  េេលួការពោាល(b) 

1,252 1,867 1,749 1,760 

៤- រមមវ ិ្ ពីក្ងងឹក្រព័នធរ ខ្ភាិលៈ 
 ១ ពិនិត្យពិខក្គ្មះជំងឺងមីរក្មារក់្រជាជនមយួតររ់ន ងមយួឆ្ន  ំ 0.65 0.65 0.67 0.70 

 ២ ចំននួអ្នរជមងឺរំរារពោាល (មនៃីរខពេយ)  5,882 6,981 6,920 7,020 
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១.២.២.៣. វេិយ័េងគមកិចចអត្តី្យទុធជន នងិយវុនិត្េិមបទា   

 ក្ររិេធភាពខរវារ េ មាលភាពរងគមគឺ៖ ខផ្លដ ត្ការយរចតិ្តេ រោរ់ខៅខលី ការទដល់ជនំួយរខស្រង្កគ ះរតៃ ន់
ដល់ជនរងខក្គ្មះ និងង្កយរងខក្គ្មះ េរ់សាា ត់្ការពារជនអ្តថ្ ទដល់ខរវាការពារជនទៃ រខមខរាគខអ្ដរ៍ និងជងំឺខអ្ដរ៍ 
និងជំងកឺាចសាហ្គវខទសងៗ ខលីររមពរ់រ េ មាលភាពក្គសួារ រស្រញ្ហជ រការង្ករខយនឌ័្រ ទដល់រិចចការពារ និងេរ់សាា ត់្ការ
ជួ ដូរមន រស រខំលាភរំពាន ខ្វីអាជីវរមមរមាា ងំពលរមម និងអាជីវរមមទាូវខភេ ខ្វីរិចចរហក្រត្រិត្តិការជាមួយក្រខេរជតិ្
ខ្ង ខដីមបជីួយជនរងខក្គ្មះខោយអ្ំខពីជ ួដូរមន រស ខ្វរីមាហរ រមមជនរងខក្គ្មះខោយអ្ំខពីជ ួដូរ ការរខំលាភរំពាន 
និងខ្វីអាជីវរមមខទសងៗ ខលរីរមពរ់រ េ មាលភាព និងខររីររររនតិរ េរងគមរក្មារ់មស្រនតីរាជការរ ីវលិ ក្គរ់ក្គង និង
ខរីរទដល់ររររនតិរ េរងគម ជូនអ្ត្ីត្យ េធជនឲ្យាន ន់ខពលខវលា ជក្ម ុការអ្ន វត្ត ពក្ងឹងគខក្មាងអ្ភិវឌ្ឍន៍អ្ត្ីត្
យ េធជន ខៅថ្ន រ់ឃ /ំរង្កា ត់្ ។  
  

ខលីរពីខនះខៅខេៀត្ រចិចការង្កររងគមរិចចក្ត្ូវយរចិត្តេ រោរ់ខៅខលី រ េ មាលភាពរ មារ និងយ វនីត្ិរមប  
ផ្ដលរំខៅខៅខលីការង្ករ ពក្ងឹងរមត្ថភាពមស្រនតីពារ់ព័នធរន ងវរ័ិយរ េ មាលភាពរ មារ ពក្ងឹង នងិពក្ងីរខរវាផ្ង ជំនំួរ
ចំខពាះរ មារជាលរខ ៈក្គួសារ និងរហគមន៍ ពក្ងឹងគ  ភាពខរវាផ្ង រំ មាររន ងម ឌ លរដឋអ្រ់រទំសពវទាយេរ់សាា ត់្ 
ការក្រក្ពឹត្តរេខលមីរ និងការខក្រីក្ារ់ខក្គឿងខ ៀន ខៅរហគមន៍ខលីររមពរ់ការយល់ដឹងពីរេិធិរ មារ ងំ ៤ ។ នងិាន
ខរៀរចំរខងាីត្រមាគមមន រសចរ់ចំននួ ២៦ ឃ /ំ ៣រង្កា ត់្ ខរមីនឹង ១១៩ ភូមិមានចនំួន ៦ ឃ  ំរំព ងដំខ ីរការខហយី 
រន ងខតះ : - រង្កា ត់្សាម ច់មានជ័យ ភូម១ិ មានរមាជរិរមាគមចំនួន ២២៧តរ់ ក្រី ១៤៨តរ់ រង្កា ត់្ដងេង់ ភូមិ២ 
មានរមាជិររមាគមចំនួន ១៥៦តរ់ ក្រី ៩៤តរ់ ឃ ាំ៉ា រ់េាង ភូមិខកាះខា៉ា  មានរមាជិររមាគមចំនួន ១៩តរ់ ក្រ ី
០៩តរ់ ឃ ខំកាះកាពិ ភូមិខកាះកាពិ មានរមាជិររមាគមចំននួ ៨៧តរ់ ក្រី ២១តរ់ ឃ ជំីផ្លត្ ភូមិរំ ូត្ មាន
រមាជិររមាគមចំននួ ៤៩តរ់ ក្រី ៣៩តរ់ និងឃ ាំផ្ត្ខលី ភូមាិផ្ត្ខល ីមានរមាជិររមាគមចំនួន ៥១តរ់ ក្រ ី
៣១តរ់ ។ 

 

 ខោយផ្ ររន ងឆ្ន ២ំ០១៨ ខនះ សាថ នភាពរ េ មាលភាពរងគមខៅរន ងខេត្តខកាះរ ង  ងំមូលមានក្គួសាររងខក្គ្មះ
មហនតរាយ ខោយ្មមជាត្ជិាយថ្ខហត្  និងេី ល់ក្រផ្ដលក្ត្ូវានក្រង់េនិនន័យមានចំនួន ៥៦០ក្គួសារ នងិជនរងខក្គ្មះ
ខោយខក្គ្មះ្មមជាត្ ិ និងខក្គ្មះមហនតរាយជាយថ្ខហត្  នងិេី ល់ក្រានជំនួយរខស្រង្កគ ះរតៃ ន់មានចនំួន ៣៥០ក្គសួារ 
ជនអ្តថ្មានចនំួន ៦៨តរ់ ក្រជាជនផ្ដលចូលរមួវគគទសពវទាយរដីព:ី ការចំណរក្ររុខោយរ វត្ថិភាពមានចំននួ 
១៥០តរ់ ជនរងខក្គ្មះខោយជំងឺខអ្ដរ៍ និងរងទលរ៉ាះពាល់ខោយសារខមខរាគខអ្ដរ៍មានចំននួ ៩៤៣ តរ់ ជនរងខក្គ្មះ
ខោយអ្ំខពីជ ួដូរមន រសក្ត្ូវានជួយគ្មពំារ និងរខស្រង្កគ ះមានចំននួ ៩១តរ់ ជនរងខក្គ្មះខោយអ្ំខពីជូ ដូរមន រស ក្ត្ូវ
ានរញ្ជូ នខៅមជឈម ឌ លមានចំនួន ៨០តរ់ ជនរងខក្គ្មះខោយអ្ំខពជីួ ដូរមន រសផ្ដលក្ត្ូវានខ្វរីមាហរ រមមខៅ
ាមរហគមន៍វ ិចំនួន ០៩តរ់ មស្រនតីេេួលានការរ ដ ះរណដ លរដពី:ី េរស នខយនឌ័្រ និងទាយអ្ន រញ្ហញ  
(CDOW) មានចំននួ ០៣តរ់ និវត្តជនជាអ្ត្ីត្មស្រនតីរាជការរ ីវលិរំព ងេេួលររររនតិរ េរងគមមានចំនួន ២៨៣តរ់ 
ជនាត់្រង់រមប វជិាជ ជីវៈជាអ្ត្ីត្មស្រនតីរាជការរ ីវលិមានចនំួន ១២តរ់ អ្នរខៅរន ងរនៃ ររពនិវត្តជនមានចំនួន ៤០
តរ់ អ្នរខៅរន ងរនៃ ររពជនាត់្រង់រមប វជិាជ ជីវៈមានចំនួន ០៦តរ់ រូនរំក្ពារពមស្រនតីរាជការរ ីវលិមានចំនួន ១៦
តរ់ ។ ក្គួសារអ្ត្ីត្យ េធជន និងអ្ត្ីត្យ េធជនក្គរ់ក្រខភេរំព ងក្គរ់ក្គង និងេេួលររររនតរិ េរងគមមានដូចត្ខៅ៖ 
ក្គួសារជនពលីចនំួន ១៨៩ក្គួសារ ក្គួសារជនមរ ៈចំននួ ៧៨ក្គួសារ ជនពកិារចំននួ ១២២តរ់ និវត្តជនចំននួ ៣៥៦
តរ់ ជនាត់្រង់រមប វជិាជ ជីវៈចំនួន ០៥តរ់ អ្ត្ីត្រងរមាា ងំក្រោរ់អាវ ្ ក្គួសារនិវត្តជន ក្គសួារាត់្រង់រមត្ថភាព
ការង្ករជនពកិារ និងក្គសួារជនពលី មរ ៈផ្ដលមានខឈាម ះេេលួដីរមប នរងគមរិចចមានចំននួ ២៦៥ក្គសួារ ខោយ
ោរ់ពារយខរនរី ំដរីមប នរងគមរចិច ខៅឆ្ន ២ំ០១០-២០១២ នងិឆ្ន ២ំ០១៣ រន ងខេត្តខកាះរ ង ។  ចំខពាះសាថ នភាព
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រ េ មាលភាពរ មារវ ិ រ មារផ្ដលេេលួានការផ្ង ជំនំរួជាលរខ ៈក្គួសារខៅរហគមន៍មានចំននួ ១៥តរ់ រ មារ
ផ្ដលេេលួានការផ្ង  ំនិងសាន រ់ខៅរន ងម ឌ លរ មាររំក្ពាខេត្តមានចំនួន ២៨តរ់ រ មារចីំនួន ០៧តរ់ ។ រថិត្ិអ្នីត្ិ
ជនេំតរ់នឹងចារ់ផ្ដលសាន រ់ខៅរន ងពនធតគ្មរខេត្តចំននួ ១២តរ់ (ក្រីគ្មម ន) រ មារផ្ដលខៅាមមាដ យខៅរន ងពនធតគ្មរ
មានចំននួ ០៤តរ់ ក្រី ០២តរ់ ។ ខោយផ្ទារខលេីិរខៅ និងផ្ទនការយ េធសាស្ររតរររ់ក្ររងួរងគមរិចច អ្ត្តី្យ េធជន 
និងយ វនីត្រិមប  ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២១ មនៃីររងគមរិចច អ្ត្ីត្យ េធជន និងយ វនីត្រិមប  ខេត្តខកាះរ ង ានរហការ
ជាមួយអាជាា ្រផ្ដនដីក្គរ់ជាន់ថ្ន រ់ អ្ងគភាព សាថ រ័នពារ់ព័នធតត អ្ងគការខក្ៅរោឋ ភាិលមានដូចជា ៖ អ្ងគការ CCPCR,  
LSCW  និងអ្ងគការត្ំណងជនពិការក្រចខំេត្តខកាះរ ង រខក្មចានលេធទលមានដូចជា៖ 

 ខ្វីឲ្យខរវារ េ មាលភាពរងគមក្រខរីរខ ងី 
 ក្រព័នធខរវារនតិរ េរងគមអ្ត្ីត្មស្រនតីរាជការរ ីវលិ នងិអ្ត្ីត្យ េធជនក្ត្ូវានដំខ ីរការលា មានការ

អ្ភិវឌ្ឍន៍ជារខ ដី រៗ និងអ្ន វត្តាន ន់ខពលខវលារ ំត់្ ។ 
ខ ះរីមនៃីររងគមរិចច អ្ត្ីត្យ េធជន និងយ វនីត្រិមប  រខក្មចាននូវលេធទលផ្ររខនះ រ៏ខៅមានចំន ចេវះខ្ត្ ផ្ដល
ចាំច់ក្ត្ូវខ្វឲី្យក្រខរីខ ងីដូចជា៖ 

 មស្រនតីការយិល័យរងគមរិចច អ្ត្ីត្យ េធជន និងយ វនីត្រិមប  ក្រុង ក្រុរ ព ំ ន់េេួលានការរ ត ះរ
ណត លជតំ រន ងវរ័ិយរងគមរិចច។ 

 ការអ្ន វត្តអ្ន ក្រិត្យខលេ ៖ ១៩ អ្នក្រ រររ់រាជរោឋ ភាិលរតពីីការ ខទៃរម េង្ករ ការក្គរ់ក្គងរ មាររង
ខក្គ្មះ និងរ មារង្កយរងខក្គ្មះ ខៅាមរហគមន៍ឲ្យខៅអាជាា ្រ ឃ  ំរង្កា ត់្ ព  ំន់អ្ន វត្តាន ផ្ដលជា
ខហត្ ខ្វីឲ្យ ការទតល់ខរវារងគមរិចចជរួការលាំរ។ 

 

១.២.២.៤.េមភាពទយនឌ័រ 
 

 ការរស្រញ្ហជ រខយនឌ័្រ ជាការង្ករផ្ដលមានការចូលរមួ គ្មកំ្េពកី្គរ់ សាថ រ័ន ពារ់ព័នធ ខៅថ្ន រ់ជាត្ិ និងខក្កាម
ជាត្ិខដីមបឲី្យក្រជាពលរដឋរ ររ-ស្ររតីេេួលនូវការខគ្មរពរេិធ  ខរចរតីផ្ងាងនូរ ត្មាា ភាព ខហយីជក្មុ ឲ្យស្ររតី និងរ មារ េេួល
ាននូវរ េមាលភាព ការក្គរ់ក្គង្នធាន និងឱ្ការចូលរមួ ខ្វីខរចរតរីខក្មចខលីក្គរ់វរ័ិយ ខហយីឈានខៅ ល រ
រំាត់្រាល់េក្មង់ផ្នការខររីខអ្ីងខទសងៗរន ងរងគម។ល។ 
 រាជរោឋ ភិាលរមព ជា ានេិត្េំជក្មុ ដល់សាថ រ័នរដឋ វរ័ិយឯរជន រងគមរ ីវលិ រន ងការខលីររមពរ់រមភាព ខយ
នឌ័្រ និងពក្ងឹងភាពអ្ង់អាចដល់ស្ររតី។ ជាពិខរររចច របននភាគរយស្ររតីរន ងការខ្វីខរចរតីរខក្មចរន ង    វរ័ិយសាធារ ៈ 
និងនខយាយមានការខរីនខ ងី។ េនៃឹមនឹងខនះមនៃីររិចចការតរខីេត្ត ានចូលរមួអ្ន វត្តាមផ្ទនការយ េធសាស្ររតតររីត្នៈេី
០៤រររ់ក្ររួងរចិចការតរ ី រន ងការខលីររមពរ់រមភាពខយនឌ័្រ និងការរខងាីនភាពអ្ង់អាចដល់ស្ររតី ខដីមបខីឆ្ាីយត្រនូវ
ផ្ទនការយ េធសាស្ររតចត្ ខកា  ដំណរ់កាលេី០៣ រររ់រាជរោឋ ភិាល  រមួមាន៖ 

 រខងាីនភាពអ្ង់អាចផ្ទនរខរដឋរិចចដល់ស្ររត ី
 ការអ្រ់រសំ្ររតី និងខរមងក្រី និងការផ្លា រ់រតូរឥរយិរង  
 ការខលីររមពរ់រ េភាព អាហ្គររូរត្ថមារក្មារ់ស្ររតី និងរ មារ ីេរ់សាា ត់្ខមខរាគខអ្ដរ៏ និងជមងឺខអ្ដរ៏ 
 រិចចការពារទាូវចារ់រក្មារ់ស្ររតី និងរ មារ ី
 ស្ររតីរន ងការខ្វីខរចរតីរខក្មច និងការរស្រញ្ហជ រខយនឌ័្ររន ងខគ្មលនខយាយ និងរមមវ ិ្ រីំផ្ េក្មង់រររ់    
រាជរោឋ ភិាល 

 ខយនឌ័្រ និងរផ្ក្មរក្មួលអាការធាត្  ការអ្ភិវឌ្ឍន៍ផ្រត្ង និងការក្គរ់ក្គងខក្គ្មះមហនតរាយ ។ 
ជារ់ផ្រតងមនៃីររិចចការតរខីេត្តជាខរត្ិការឲ្យរដឋាលខេត្តខកាះរ ង ានរំព ងអ្ន វត្តការង្ករដូចជា៖ 

 ពក្ងឹងដំខ ីរការរស្រញ្ហជ រខយនឌ័្រាមមនៃីរវរ័ិយ ផ្ដលខឆ្ាីយត្រនឹងខយនឌ័្រ រិចចគ្មពំាររងគម រន ងការទតល់
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ខរវា អ្រ់រ ំរ េភាព រិចចការពារទាូវចារ់ដល់ស្ររតី និងរ មារ 
 ជក្មុ ការចូលរមួរររ់ស្ររតីរន ងការខ្វីខរចរតីរខក្មច ខៅថ្ន រ់ខេត្ត ក្រុង/ក្រុរ ឃ /ំរង្កា ត់្ ភូមិ 
 ជក្មុ ការពក្ងឹងរមត្ថភាព ភាពជាមាច រ់ និងភាពជាផ្ដគូពារ់ព័នធ ជាមួយវរ័ិយរចិចការតរ ី។ 

េនៃឹមនឹងការអ្ន វត្តការង្ករវរ័ិយរិចចការតរ ីមនៃីររិចចការតរខីេត្តខៅមានរញ្ហា ក្រ មដូចខ្ងខក្កាម៖ 
 ស្ររតីមួយចំនួន ព រូំវមានរេពខិសា្ន៍រន ងការដឹរត ំនិងក្គរ់ក្គងខលីការង្ករនខយាយ និង  សាធារ ៈ 
 ស្ររតីខៅរហគមន៍មូលោឋ ន ខៅផ្ត្ក្រ មនិងរញ្ហា  អ្ំខពហីងឹារន ងក្គួសារ ការរខំលាភខរពរនថវៈ  ការចំ
ណរក្រុរមិនក្ររចារ់ ។ល។ 
 

 រថតិ្សិ្ររដថី្ន រ់ដរឹតខំេត្ត ក្រងុ/ក្ររុ ឃ /ំរង្កា ត់្ ភូម ិរន ងខេត្តខកាះរ ង  
  

ល.រ ចំននួស្ររតរីន ងត្តួេីខ វ្ីខរចរដី
រខក្មច 

ឆ្ន  ំ២០១៥ ឆ្ន  ំ២០១៦ ឆ្ន  ំ២០១៧ ឆ្ន  ំ២០១៨ 

ររ រ ក្រី % ររ រ ក្រី % ររ រ ក្រី % ររ រ ក្រី % 
១ ក្រធានក្រុមក្រឹរាខេត្ត ១ ០ ០% ១ ០ 0% ១ 0 0% ១ 0 0% 
២ រមាជិរក្រុមក្រឹរាខេត្ត ១២ ៤ ៣៣% ១២ ៣ ៣៣% ១២ ៣ ២៥% ១៣ ៤ ៣១% 
៣ អ្ភិាលខេត្ត ១ 0 0% ១ 0 0% ១ ១ ១០០% ១ ១ ១០០% 
៤ អ្ភិាលរងខេត្ត ៦ ១ ១៧% ៦ ១ ១៧% ៦ ១ ១៧% ៦ ១ ១៧% 
៥ ក្រធានក្រុមក្រឹរាក្រុង /ក្រុរ  ៧ ១ ១៤% ៧ ១ ១៤% ៧ ១ ១៤% ៧ ១ ១៤% 
៦ ក្រុមក្រឹរាក្រុង ក្រុរ េ ឌ  ៥៦ ១៤ ២៥% ៥៦ ១៤ ២៥% ៥៦ ១២ ២១% ៥៦ ១៤ ២៥% 
៧ អ្ភិាលក្រុង ក្រុរ ៧ 0 0% ៧ 0 0% ៧ 0 0% ៧ 0 0% 
៨ អ្ភិាលរងក្រុង ក្រុរ ១៦ ៥ ៣១% ១៦ ៥ ៣១% ១៦ ៦ ៣៨% ២៣ ៨ ៣៥% 
៩ ខមឃ ំ /ខតរង្កា ត្់  ២៩ 0 0% ២៩ 0 0% ២៩ ៣ ១០% ២៩ ៣ ១០% 
១០ រមាជិរក្រឹរាឃ  ំរង្កា ត្ ់ ១៦៧ ៣៥ ២១% ១៦៧ ៣៥ ២១% ១៦៧ ៣១ ១៩% ១៦៧ ៣១ ១៩% 
១១ ខរមៀនឃ  ំរង្កា ត្់ ២៩ ១ ៣% ២៩ ១ ៣% ២៩ ១ ៣% ២៩ ១ ៣% 
១២ ខមភូមិ ១១៧ ៨ ៧% ១១៧ ៨ ៧% ១១៩ ៨ ៧% ១១៩ ៨ ៧% 
១៣ អ្ន ក្រធានភូមិ ១១៧ ៤២ ៣៦% ១១៧ ៤២ ៣៦% ១១៩ ៤២ ៣៥% ១១៩ ៤២ ៣៥% 
១៤ ជំនយួការភូមិ ១១៧ ៦៥ ៥៦% ១១៧ ៦៥ ៥៦% ១១៩ ៦៥ ៥៥% ១១៩ ៦៥ ៥៥% 
១៥ ក្រធានមនៃីរជ ំវ ិខេត្ត ២៥ ១ ៤% ២៥ ១ ៤% ២៥ ១ ៤% ២៥ ១ ៤% 
១៦  អ្ន ក្រធានមនៃីរជ ំវ ិខេត្ត ៤៨ ១២ ២៥% ៤៨ ១២ ២៥% ៤៨ ១០ ២១% ៥៦ ១៤ ២៥% 

 

១.២.២.៥ ស្ថា នភាព ប្នភាពប្កីប្ក 
 
 

មូលខហត្ ចមបងៗ ផ្ដលរចច របននខនះរពំ ងក្ត្ូវានជំនះគឺខៅនងឹឫរគល់ផ្នរក្មិត្ រផ្នការអ្ភិវឌ្ឍន៍ខហយី
ានខ្វីឱ្យក្រជាជនមួយភាគ្រំថិត្ខៅខក្កាមរក្មិត្ផ្នការខក្រីក្ារ់េនំិ នងិខរវារមមតត ផ្ដលចាំច់ជាអ្របររមា
រក្មារ់ខ្វឱី្យពួរគ្មត់្ានររ់ខៅពីខលីរតៃ ត់្ផ្នភាពក្រីក្រ។ ភាពក្រីក្ររណដ លមរពីមូលខហត្ ជាខក្ចនីផ្ដលមានេតំរ់
េំនងជាមួយគ្មន ខៅវ ិខៅមរផ្ដលរខងាីត្ឱ្យមានវដដផ្នភាពរងខក្គ្មះដូចជា  

 ត្ំរន់ររ់ខៅោច់ក្រយល 
 ក្ារ់ច ូំល រឬគ្មម នក្ារ់ចំ ូល  
 សាថ នភាពរ ខ្ភាិល និងអ្រ់រ ំរ    
 រងវះនូវ្នធានរូរវន័ដនិងរក្មារ់ទលិត្រមម 
 ក្ពម ងំរាដ ខទសងៗខេៀត្ 
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ខ ះរីជាយ៉ា ងខនះរដីសាថ នភាព ផ្នភាពក្រីក្រខៅខេត្ដខកាះរ ងរ៏មានការធាា រ់យ៉ា ងខលឿនរក្មិត្ភាពក្រីក្រធាា រ់ច ះពី
ចំនួន១៧,០២% ឆ្ន ២ំ០១៣ មរ១៣,៤៦% ឆ្ន ២ំ០១៧ (អ្ក្ាភាពក្រីក្ររររ់មនៃរីផ្ទនការខេត្ត) ។ ការងយច ះខនះ
ានរង្កា   យ៉ា ងចារ់ពីការេិត្េំក្រងឹផ្ក្រងរររ់អាជាា ្រខេត្ត-ថ្ន រ់ដឹរត ំ រររ់មនៃីរវរ័ិយ រមួរហការជាមួយភាគីពារ់
ព័នធ អ្ងគការជាត្ិ និងអ្នតរជាត្ខិដីមបរីំខរចនូវខគ្មលខៅវរ័ិយរររ់សាថ រ័នខរៀងៗេាួន។ ជារញ្ហា រមួផ្នភាពក្រីក្រខ្វីខអាយ
មានភាព រម គសាម  យ៉ា ង ខ្ា ងំរន ងការចូលរមួខោះក្សាយេំតរ់េំនង ការវាយត្ផ្មាាមោនការអ្ភិវឌ្ឍន៍ផ្នការកាត់្
រនថយភាពក្រីក្រ។ ភាពរា ផំ្រ ៉ាផ្ដលរនសល់ េ រជាយូរយរខ្វខីអាយក្រជាពលរដឋមានរំរតិ្ររ់ខៅរន ងភាពខារយ៉ា ររហូត្មរ
េល់រពវ ផ្ងងខនះហ្គរ់រដូីចជាជមងឺដ៏្ងន់្ងរដូខចនះផ្ដរ ផ្ដលខយងីក្ត្ូវពោាលរខ តី រៗខៅាមសាថ នភាព្នធាន។ ខហត្ 
ដូចខនះ រដឋាលខេត្តានរងខិត្ភាពក្រីក្រ និងជនង្កយរងខក្គ្មះមរជិត្រងគមជារខ តី រៗខោយផ្រវងររមូលខហត្ ចំរង
ផ្ដលតឲំ្យពួរគ្មត់្មិនអាចដរេាួនពកីារលំារាន។ ការទតល់ម េររររ៏ដូចជាការរខងាតី្ខ ងីការង្ករខ្វ ី ខដីមបរីខញ្ជ ៀរ
ភាពក្រីក្រផ្ដលជាជខក្មរីដ៏លា គឺការអ្ភិវឌ្ឍន៍វរ័ិយរ ខ្ភិាល វរ័ិយអ្រ់រ ំ វរ័ិយខេរចរ ៍ វរ័ិយអ្ភិវឌ្ឍន៍ជនរេ 
និង មានការ ចូលរមួពកីារវនិខិយគររឧិរាហរមមខៅរន ងខេត្ត ពីខក្ពាះវរ័ិយ ងំខនះានឹងរពំ ងរខញ្ជ ៀរក្រជាពលរដឋ
ខអាយរចួទ ត្ ពជីមងឺរា ផំ្រ ៉ា និងភាពក្រីក្រជារខ តី រៗខហយី។ ការយរចិត្ដេ រោរ់ ឱ្យានខក្ចីននិងចំខគ្មលខៅខៅដល់ត្ំរន់
ជនរេ ។ 
 

១.២.២.៦ វបបធម៌ និងវិចិប្ត្េលិបៈ  
 

  មនៃីរវរប្ម៌  និង វចិិក្ត្រលិបៈខេត្តខកាះរ ងរ៏ានចូលរមួចំផ្ រជំរ  វរ័ិយវរប្ម៌ឲ្យររីចំខរនីទងផ្ដរ ខោយ
ខេត្តខកាះរ ងមានរកាត ន ពលខភាៀវជាត្ិខភាៀវអ្នតរជាត្ិចូលេរសតរម ីយោឋ ន្មមជាត្ិខចត្ិយឃ នឆ្ង ឃ នផ្ទន េលីាន
 ត់្រី ក្ពះអ្ងគខគ្មរ្ារ មឈូររ រា  អ្ តូ ងមួយរយ ពាង៧០ វត្ថ រិលបៈផ្ដលក្រង់ខច ពរីំខៅលចិខៅខកាះខរតច     
និងវត្ថ រលិបៈមយួចំននួផ្ដលររាេ រខៅាមជួរភនំក្រវា៉ា  ។   ជាពិខររខៅខេៀត្មនៃីរមានភាររចិចយ៉ា ងរំខ្ន់រន ងការ
រហការជាមយួអាជាា ្រផ្ដនដី   និងសាថ រ័នមានរមត្ថរចិចតតផ្ដលពារ់ព័នធ   ខដមីបខីរៀរចំផ្ទនការយ េធសាស្ររតអ្ភវិឌ្ឍន៍   
និងផ្ងររាត្រំន់វរប្ម៌ ររិាក្សាវក្ជាវនិងចងក្រង ររាេ រឲ្យានគង់វងសនូវឯរសារខរត្ិរភ ឌ វរប្ម៌ក្គរ់ក្រខភេ 
ផ្ដលមានខៅរន ងមូលោឋ នរររ់េាួន។ មនៃីរ មានត្ួតេី អ្ភិររស នងិអ្ភិវឌ្ឍវរប្ម៌ជាត្ ិ  ការពាររមបត្តិខរត្ិរភ ឌ ជាត្ ិ
ក្ាសាេរ រា  េួលក្រវត្តសិាស្ររត ខរត្ិរភ ឌ រូរី នងិអ្រូរី  ររាការពាររិលបៈ ខលាខ ន យខីរ អាផ្យ៉ា ចរ ីរាកំ្រជាក្រិយ 
គំនូរ ចមាា រ់ ជំរ  ការផ្ចនក្រឌ្តិ្វរប្ម៌ងមីៗ ។ច ះក្ត្តួ្ពិនតិ្យររមមភាពខរវា រមមវ ិ្ ីរផ្មតងខទសងៗ ការរញ្ហច ងំភាពយនតវខីដអូ្ 
សាា ររញ្ហញ អាជីវរមម  អាជីវរមមរលិបៈរូនរូរ  នងិខរវាខទសងៗខេឿត្ផ្ដល រ់េងនងិវរ័ិយវរប្ម៌។អាក្រ័យខហត្ ខនះ
ការចូលរមួការផ្ងររា  អ្ភិររស  អ្ភិវឌ្ឍវរប្ម៌ជាត្ិ   ផ្ងររារិលបៈក្រផ្ព ី េំខនៀមេលំារ់ពីរ រា  ខ្វីការទសពវទាយឲ្យ
ក្រជាជន  យ វជនយល់ពតី្ផ្មារមបត្តិវរប្ម៌ជាត្ិរតិ្រនតឹងការហូំរចូលអ្ពំីវរប្ម៌ររខេរផ្ដលមានលរខ ៈមិនរមក្ររ   
និង ក្រផ្ព ីជាត្ិខយងី ខលីររមពរ់ការយល់ដងឹការចូលរមួយ វជនរន ងការអ្ភិវឌ្ឍវរប្ម៌ជាត្ិ ។ 
 ជាមួយគ្មន ខនះផ្ដរ មនៃីរវរប្ម៌និងវចិិក្ត្រិលបៈខេត្ត មានរញ្ហា ក្រ មមយួចំននួដូចខ្ងខក្កាម ៖ 

 ការយិល័យមយួចំននួព ំ ន់មានក្រធាន និងអ្ន ក្រធានក្គរ់ក្គងខៅខ យី 
 ព ំ ន់មានសារមនៃីររក្មារ់ោរ់ាងំនូវវត្ថ រ រា ផ្ដលក្រង់ខច ពីរំខៅលិច (ខកាះខរតច) និង ខៅ

ខ្ងជួរភនំក្រវា  
 រងវះរិលបររ-រិលបការនិី រក្មារ់ខច រផ្មតងជូនក្រជាពលរដឋខៅខពលមានរមមវ ិ្ ីមតងៗ 
 ព ំមានមស្រនតាីមការយិល័យក្គរ់ក្រុរ 
 អាជីវររមួយចំនួនមិនានមររ ំចារ់អ្ន ញ្ហញ ត្ខ្វអីាជីវរមមខៅក្ចរខច ចូលផ្ត្មួយ 

 

១.២.២.៧.ធមម រនិងស្ថេនា 
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ស្ពោះព េធសារត ជាសារតរររ់រដឋ នងិជាមូលោឋ នក្គះឹដ៏រំខ្ន់ ផ្នការររិាអ្រ់រសំាម រត្ី រលី្ម៌ វរប្ម៌ 
រងគមរចិច ក្រផ្ព ី េំខនៀមេមាា រ់ អ្រសរសាស្ររត និងការអ្ភិវឌ្ឍជាខដមី ។ ល។   ក្ពះព េធសារត មានត្ួតេរីំខ្ន់
ណរ់រក្មារ់នូវររមមភាពអ្រ់ររំន ងរងគមជាខក្ចីន វរ័ិយអាេិភាពរំខ្ន់គឺ ពក្ងឹងត្ផ្មាក្គួសារ នងិក្ពះព េធសារត 
ខលីររមពរ់រលី្ម៌ររ់ខៅរន ងរងគម ពក្ងឹងត្តួេីភាររចិចក្រមរលី្ម៌អាចរយ ខតអ្្កិារ និងខងររភា ពក្ងឹងការផ្ង
ររា មរត្រក្រផ្ព ី េំខនៀមេមាា រ់ វរ័ិយព េធចក្រ ពក្ងឹងវរ័ិយអ្រ់រពំ េធិរររិាចរ់ពីថ្ន រ់រឋមដល់ថ្ន រ់វេិោល័យ ។ 
 ងំខនះជាខគ្មលនខយាយផ្ដលានរខក្មចនូវររមមភាព អាេិភាពផ្ដលចូលរមួចំផ្ ររន ងការអ្ន វត្តន៍ការរសាង
ផ្ទនការអ្ភិវឌ្ឍ ជាពិខររអ្ន វត្តន៍ ាមរមមវ ិ្ ីនខយាយយ េធសាស្ររតចត្ ខកា ដណំរ់កាលេី៣ រររ់រាជរោឋ ភិាល
រមព ជា នីត្កិាលេ៦ី ផ្នរដឋរភា ខក្កាមការដឹរតដ៏ំឈាា រផ្វរររ់រខមតចអ្គគមហ្គខរតរត្ីខត្ខជា ហ  ន ផ្រន តយររដឋម
ស្រនតីផ្នក្ពះរាជាណចក្ររមព ជា។  

ខយងាមអ្ន ក្រិត្ខលេ១៥៤ អ្នក្រ.ររ ច ះផ្ងងេ១ី១ ផ្េររាោ ឆ្ន ២ំ០១១ រតីពីការខរៀរចំ និងការក្រក្ពតឹ្តខៅ
រររ់ក្ររងួ្មមការ នងិសារត។មនៃីរ្មមការ នងិសារតខេត្ត ានយរចិត្តេ រោរ់អ្ន វត្តន៍រេរញ្ញត្តិ លិេិត្រេោឋ ន 
សារាចរ ខរចរតីផ្ តរំររ់ក្ររួង រហការ េតំរ់េនំង យ៉ា ងជិត្ រនិត្ាមឋាតន ក្រមក្ពះរងឃក្គរ់លំោរ់ថ្ន រ់ ខៅ
ាមមូលោឋ ន និងខមដរឹត ំឬត្ំណងពាហសិារត រន ងវរ័ិយ្មមការ និងសារត ងំមូល ជួយរក្មររក្មួលការង្ករ
ទសពវទាយ រនៃតក្ពះ្ម៌ ត្តួេកី្ពះព េធសារត ទារភាជ រ់រងគម ឱ្យានេូលេូំលាយរក្មារ់ការអ្ន វត្តរនត។ 

 

ារាងរថិតិ្ វត្ត ក្ពះរងឃ អាចរយ គ ៈរមមការវត្ត េូ ងំខេត្ត២០១៨ 

ល.រ ររយិយ គ ៈមហ្គ
និកាយ គ ៈ្មមយ ត្តិ ររ រ ខទសងៗ 

0១ វត្តមានចំននួ ៤៧ ៥ ៥២ វត្ត  

0៧ អ្នរសាន រ់ខៅរន ងវត្តមានចនំួន ៧៥ ២៨ ១០៣ តរ់  

 
 

 រថតិ្ពិាហរិសារត(ក្គរឹៃ-ឥសាា ម- ចនិ) ឆ្ន ២ំ០១៨ 
ឥសាា ម ក្គឹរត ចិន (ហវ ងាខរៀន) ាផ្ហ 

ររយិយ ចនំនួ ររយិយ ចនំនួ ររយិយ ចនំនួ ចនំនួ 
វហិ្គរ ៩ រផ្នាង វហិ្គរ ១០ រផ្នាង វហិ្គរ ០១រផ្នាង ០១រផ្នាង 
រ ូរា៉ា វ ៧ រផ្នាង សាន រ់ការថ្វ យរងគ ំ ១៤ រផ្នាង សារនរិ ០៨តរ់ ២៥តរ់ 
មជឈម ឌ ល ០ រផ្នាង ក្គូគង្កវ ល ៥៤ តរ់    
សារនរិ ៦,៥១៨ តរ់ សារនរិ ១២២៣ តរ់    

 
១.២.២.៨.អទនាដ ប្បទវេន៍និងចំណាកប្េកុ  
 

រ-អ្ខតដ ក្រខវរន៍ 
ការង្ករអ្ខតដ ក្រខវរន៍ គជឺាការក្គរ់ក្គងវត្ដមានជនររខេរផ្ដលសាន រ់ខៅរន ងខេត្ដ រំខៅររឱ្យខឃ ីម េ

រញ្ហញ ខភរវរមមឧក្រិដឋរមមឆ្ាងក្ពំផ្ដនការសាន រ់ខៅេ រចារ់ ខដីមបរីស្រង្កា រ ន់ខពលខវលារាល់ររមមភាខលមរីចារ់
ផ្ដលក្រក្ពឹត្ដខ ងីខោយជនររខេរ និងរមួចំផ្ រផ្ងររារនដិរ េរណដ រ់ធាន រ់រ វត្ថភិាពដល់ជនររខេរផ្ដល 
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ខច ចូលសាន រ់អាក្រ័យខៅរន ងខេត្ដក្ពម ងំក្រជាពលរដឋ និងរងគមជាត្ិរមព ជា ងំមូលចូលរមួខលរីរៃួយវរ័ិ
យខេរចរ ៍ខរដឋរិចច និងវរ័ិយខទសងៗខេៀត្ជំរ  ការអ្ភិវឌ្ឍរន ងខេត្ដឱ្យកាន់ផ្ត្ក្រខររីខ ងី ។ 

 

េ-ចណំរក្ររុ 
ការផ្លា រ់រដូរេលីំខៅពតី្ំរន់មយួខៅត្ំរន់មួយានជះឥេធិពលយ៉ា ងខក្ចីនដល់រំខ ីន និងការងយច ះ

ក្រជាជនខៅរន ងត្រំន់ការផ្រងផ្ចរក្រជាពលរដឋ រមារភាព អាយ  ជនជាត្ិភាគត្ិច និងរំរតិ្ផ្នក្ារ់ច ូំលរន ង
ត្ំរន់។ាមការជំខរឿនខៅឆ្ន ២ំ០០៨មានក្រជាពលរដឋចំននួ៥០.៧១៨តរ់ ឬខរមីនងឹ៤៣,១៧ភាគរយផ្នក្រជា
ពលរដឋររ ររន ង ខេត្ដផ្ដលានរដូរលំខៅោឋ នខៅរន ងខតះការផ្លា រ់រដូរលំខៅោឋ នខៅរន ងខេត្ដមាន ២៥,៣០ ភាគ
រយមរពីខក្ៅខេត្ដ ឬមរពីខេត្ដខទសងៗផ្នក្ពះរាជាណចក្ររមព ជាមាន៧២,៤៩ ភាគរយនិងមរពីខក្ៅក្រខេរ
មាន២,២១ ភាគរយ។ ភាគរយរវាងរ ររនងិស្ររដមីានចំននួក្រហ្គរ់ក្រផ្ហលគ្មន រ ររមាន៥១,១៧ ភាគរយ និង
ស្ររដីមាន៤៨,៨៣ ភាគរយ ។ មានមូលខហត្ ចមបងខៅរន ងមូលខហត្ ជាខក្ចនីផ្ដលតឱំ្យមានការផ្លា រ់រដូរលំខៅ   
ោឋ នខតះគឺការផ្រវងររការង្ករខ្វីមានចំននួ ៣៨,២៧ ភាគរយនិងការផ្លា រ់រដូរេលីំខៅមាន ៣៦,៦៤ ភាគរយ។ 
ចលតផ្នការផ្លា រ់េីលំខៅនងឹមានទលរ៉ាះពាល់ជាចំរងដូចខ្ងខក្កាម៖ 

 ការអ្ភិវឌ្ឍខរដឋរិចចក្រររខោយនិរនដរភាព 
 ខហោឋ រចតរមព័នធដូចជាលំខៅោឋ ននិងក្រព័នធទាូវងនល់ 
 ការផ្ងររាខរវារមមតតដូចជាការផ្ង រំ េភាពនិងការអ្រ់រ ំ
 ររសិាថ នដូចជា្នធានេរឹនិងការរំព លររសិាថ ន 

 

េនិនន័យក្រជាពលរដឋផ្េមរខ្វចីណំរក្ររុខៅររការង្ករខ្វខីៅខក្ៅក្រខេរឆ្ន ២ំ០១៥ 
 

ររ ររមួ ក្ររចារ់ មនិក្ររចារ់ ាត់្ដ ឹំង ក្ត្ រ់មរវ ិ 
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១.២.២.៩. វិេយ័ រងារ និងបណដុ ោះបណាដ លវិជាជ ជវីៈ  

  

 វរ័ិយការង្ករ និងរ ត ះរណត លវជិាជ ជីវៈ ជាវរ័ិយរនូលមួយយ៉ា ងរំខ្ន់ ានចូលរមួចំផ្ រយ៉ា ង
ររមមរន ងការកាត់្រនថយភាពក្រីក្រ ាមរយៈការទតល់ឱ្ការការង្កររមរមយជូនក្រជាពលរដឋ ការខលីររពំរ់លរខេ ឌ
ការង្ករ ពក្ងឹងរ េដ មរមតផ្នេំតរ់េនំងវជិាជ ជីវៈរវាងនិខយជរ នងិរមមររនិខយជតិ្ ធាតការការពាររមាា ងំពលរមម
ផ្ដលរខក្មីការង្ករខលីក្គរ់វរ័ិយ ជាពិខររេេួលាននូវរិេធិ នងិអ្ត្ថក្រខយជន៍ក្ររាមរេរញ្ញត្តិផ្នចារ់រតពីីការង្ករ
រក្មារ់ជន ងំឡាយណផ្ដលរថិត្ខក្កាមរេរញ្ញត្តរិតីពកីារង្ករ ក្ពម ងំលិេិត្រេោឋ នគត្ិយ ត្តិតត នងិការអ្រ់រ ំ     
រ ត ះរណត លវជិាជ ជីវៈជូនក្រជាពលរដឋ ជាពិខររយ វជនផ្ដលមិនមានឱ្ការចូលខរៀនរនតខៅឧត្តមររិា និងជនង្កយ
រងខក្គ្មះដផ្េខេៀត្ខោយមិនក្រកាន់ការខររីខអ្ីងខ យី។ 
  

ខេត្តខកាះរ ង មានរកាត ន ពលរំខ្ន់ៗ ផ្ដលអាច រ់  អ្នរវនិិខយេ ន ងំរន ងក្រខេរ និងខក្ៅក្រខេរមរ
ខាះេ នរររ រីន ងខេត្តកាន់ផ្ត្ខក្ចនីខ ងីៗ ខហយីានក្រូរយររមាា ងំពលរមមរារព់ាន់តរ ់រន ងខតះមានវរិយ័ឧរាហរមម 
(ខរាងចក្រត្ំខ ងីរងយនត វាយនភ័ ឌ កាត្ខ់ដររខំលៀររំពារ់ រមាា រៈរីឡា) វរិ័យខេរចរ ៍ និងខរវារមមខទសងៗ។ វរិ័យ
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 ងំខនះជក្មុ ឲ្យមានរំខ ីនការង្ករ រន ងេិរខៅកាត់្រនថយភាពក្រីក្រ ខហយីរ៏ានចូលរមួកាត់្រនថយក្រជាពលរដឋ      
ចំណរក្រុរ ។ មនៃីរការង្ករ និងរ ត ះរណត លវជិាជ ជីវៈខេត្ត មានក្រុមការង្ករអ្្ិការរិចចការង្ករ ផ្ដលមានត្ួតេយី៉ា ង
ររមមរន ងការជក្មុ  និងទសពវទាយឱ្យរហក្គ្មរក្គឹះសាថ ន ខគ្មរពាមខគ្មលការ ៍ចារ់រតីពីចារ់ការង្ករ និងលេិិត្
រេោឋ នគត្ិយ ត្តតិត ខដមីបធីាតាននូវលរខេ ឌ ការង្ករលា និងររាាននូវរ េដ មនយីរមមរន ងេំតរ់េំនងវជិាជ ជីវៈរន ង
ខគ្មលរ ំងរខងាីនទលិត្ភាព ក្ររាមសាថ នភាពររីចខក្មីនរររ់ខេត្ត។ 

 

 េនៃឹមនងឹខនះ មនៃីរការង្ករនងិរ ត ះរណត លវជិាជ ជីវៈខេត្ត រខក្មចានលេធទលចមបងៗជាខក្ចីនរន ងឆ្ន ២ំ០១៨
ខនះ រមួមាន៖ ច ះខ្វីអ្្ិការរិចចការង្ករចនំួន រហក្គ្មរ ក្គឹះសាថ ន ខដីមបពីក្ងងឹការអ្ន វត្តចារ់រតីពីការង្ករ ខោយធាត
ានលរខេ ឌ ការង្ករលាក្រខរីរ រ េដ មរមតរន ងេំតរ់េំនងវជិាជ ជីវៈ ការពារេរ់សាា ត្់ពលរមមរ មារខៅនឹងរផ្នាងការង្ករ ។ 
រចច របននខនះ រហក្គ្មរ ក្គឹះសាថ ន ររ រចំនួន ៦៨រហក្គ្មរ ផ្ដលានទតល់ការង្ករខ្វីជូនក្រជាពលរដឋររ រចនំនួ 
១២,៧៧២តរ់ (ក្រី ៧,៨៤៣តរ់) រមមររនិខយជិត្ផ្េមរ ១១,៨៦៤តរ់ (ក្រី  ៧,៥៦១តរ់) និងពលររររខេរ 
៩០៨តរ់ (ក្រី ២៨២តរ់) រន ងខតះរហក្គ្មរ ក្គះឹសាថ ន ផ្ដលមានរមមររនិខយជិត្រំព ងរខក្មីការង្ករខក្ចីន គឺខៅ
ត្ំរន់ខរដឋរិចចពិខររតងរ រ មាន០៥ រហក្គ្មរ  ដូចជា YAZAKI, HYUNDAI, KKN, MIKASA Sport និង HANA 
ផ្ដលមានរមមររនិខយជិត្ររ រចំនួន ៩,០៦៧ តរ់ (ក្រី ៦,៨៦៤តរ់) និង ០២ រហក្គ្មរខេៀត្ ខៅខរាងចក្ររាររ 
និងចំការអ្ំខៅ ក្រុរផ្ក្រអ្ំរលិផ្ដលមានរមមររនិខយជតិ្ររ រចំននួ ៣៣០តរ់ (ក្រ ី៣៨តរ់) មនៃីរការង្ករនិ ងរ ត ះ
រណត លវជិាជ ជីវៈខេត្ត រ៏ានជក្មុ ឲ្យមាច រ់រហក្គ្មរ ក្គឹះសាថ នខ្វីការហវរឹហវនឺរូនជាង ជាលេធទលរមមររនិខយជិត្
េេួលានការររំ៉ានជំត រផ្នថម និងវញិ្ហញ រនរក្ត្រញ្ហជ រ់ជំត ររ រចំននួ ៣៣៦តរ់ (ក្រី ១៤៧តរ់) ានទតល់
ជំត រខចចរខេរ និងវជិាជ ជវីៈ ជូនក្រជាពលរដឋររ រចនំនួ ៤៥៤តរ់ រន ងខតះក្រីចនំួន២២៧តរ់ ខៅាមរហគមន៍ 
និងេ ឌិ ត្ខៅរន ងពនធតគ្មរឲ្យមានរ ិំនជីវតិ្ ចំខ ះដឹង ជំត រខចចរខេរវជិាជ ជីវៈពតិ្ក្ារដរន ងការក្ររររររចញិ្ច ឹម
ជីវតិ្េាួនឯង និងក្គសួារទងផ្ដរ ។ ខក្ៅពីខនះ មនៃីរានក្រមូលងវកិាចូលរដឋពីខរវារដឋាលសាធារ ៈ  ខទសងៗនងិពី
ខរៀវខៅការង្ករ រ័ ណការង្ករផ្េមរ និងររខេរចំនួន ៤៨៨.៣២៨.០០០៛ (រួនរយផ្រ៉ាត្រិរក្ារំីលានរីរយផ្មាក្ារំពីាន់
ខរៀលគត់្)។   
 

ខ ះរមីនៃីរការង្ករនិ ងរ ត ះរណត លវជិាជ ជីវៈខេត្ត រខក្មចាននូវលេធទលគួរឱ្យរត់្រមាគ ល់យ៉ា ងណរតី រ៏ខៅ
មានច ំ ចក្រ មមយួចំននួផ្ដល ម រឲ្យមានការេិត្េខំោះក្សាយឲ្យានខជាគជ័យផ្ងមខេៀត្ មានជាអាេិ៍ ក្រុមហ  ន
មួយចំននួមិនយរចិត្តេ រោរ់រំខព ផ្រររេរតីពរីហក្គ្មរ និងលរខេ ឌ ការង្ករានក្ត្ឹមក្ត្ូវ  ក្រជាពលរដឋមយួចំនួន
ក្រររម េរររមានលរខ ៈរតៃ រ់រនសនំងិមិនពិត្ក្ារដ  ។ 

 

ខដីមបចូីលរមួចំផ្ ររន ងការជក្មុ ខលីររមពរ់រំខ ីនខរដឋរិចច កាត់្រនថយភាពគ្មម នការង្ករខ្វី រខងាីនក្ារ់
ចំ ូលជូនក្រជាពលរដឋ នងិការធាតរម្ម៌ រន ងេរិខៅកាត់្រនថយភាពក្រីក្ររររ់ក្រជាពលរដឋ មនៃីរនឹងេតិ្េំ ខោះ
ក្សាយនូវរញ្ហា ក្រ មចមបងៗ ខហយីានោរ់ខច នូវររមមភាពការង្ករដូចជា រចិចទសពវទាយចារ់រតពីីការង្ករ និង
លិេិត្រេោឋ នតត ពក្ងឹងការច ះអ្្កិាររិចចាមខរាងចក្រ ក្រុមហ  ន រហក្គ្មរ ក្គះឹសាថ នរន ងខេត្តឲ្យានខេៀង ត់្ ខរីរ
វគគរ ត ះរណត លផ្ទនរខរវារមមរមួមាន អ្គគិរនី ជាងរំខារ រ ំពយូេ័ររដឋាល ខអ្ ចិក្ត្នូចិ ជួរជ លម៉ាូតូ្ និងជាងទាផ្ដរ 
និងខរីរវគគរ ត ះរណត លផ្ទនរររិរមមដូចជា ចិញ្ច ឹមនិងចរ់វា៉ា រ់សាងំមាន់ ចិញ្ច ឹមនិងចរ់វា៉ា រ់សាខំគ្ម ោរំផ្នាជក្មះុ ចញិ្ច ឹម
ក្ត្ីអ្ផ្ ត ង រ ត ះទសតិ្ ចញិ្ច ឹមរផ្ងារ ដំណំ្ ូខរ ៉ាន ដណំលំា ង ដណំខំពព  ចញិ្ច ឹមក្ជរូនិងចរ់វា៉ា រ់សាងំ ដណំផំ្រពចងឹាះ 
ដំណកំ្ត្រនួ ដណំកំ្ត្ឡាច និងដណំផំ្ឆ្ថ្វជាខដមី ។ 
  

១.២.២.១០.ព័ត្៌មាន  
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ខដីមបរីមួចំផ្ រអ្ន វត្តខគ្មលនខយាយយ េធសាស្ររតចត្ ខកា ដណំរ់កាលេ៤ីរររ់រាជរោឋ ភិាលអា ត្តិ
េី៦ (រំខ ីនការង្ករ រម្ម៌ និងក្ររិេធភាព) រំខៅរខក្មចឲ្យាននូវខគ្មលខៅកាត់្រនថយភាពក្រីក្រ និងខលរី
រមពរ់រក្មិត្ជីវភាពរររ់ក្រជាពលរដឋ  មនៃីរព័ត៌្មាន ានេិត្េំអ្ន វត្តខគ្មលនខយាយអាេិភាព ៣ ច ំ ចគ៖ឺ 

 ពក្ងីរវសិាលភាព និងក្ររេិធភាពផ្នខរវាទសពវទាយទតល់ព័ត៌្មាន ការអ្រ់រ ំ និងការរសំានតជូនក្រជាពលរដឋ 
ខៅេូ ងំខេត្តខកាះរ ង  

 ខលីរេឹរចិត្តការអ្ន វត្តខររភីាពសារព័ត៌្មាននងិការរខញ្ច មត្ ិ ក្ររាមខគ្មលការ ៍លេធិក្រជា្ិរ ខត្យយ 
ខររពីហ ររស ខលីររៃួយនីត្ិរដឋ ការពាររិេធ ិនិងខរចរតីផ្ងាងនូរររ់មន រស  

 រមួចំផ្ រអ្ភិររស និង អ្ភិវឌ្ឍន៍វរប្ម៌ក្រផ្ព ីខដីមបខីលរីរមពរ់អ្ត្តរញ្ហញ  ជាត្ ិ និងរិត្ោន ភាពាមរ
យៈ ការទសពវទាយ ការរផ្មតងរិលបៈ ការក្ររតួ្រីឡា...។ល។  
 

េនៃឹមនងឹរមេិធទលខ្ងខលីក្រព័នធទសពវទាយព័ត៌្មានខៅជរួរញ្ហា ក្រ មមួយចំនួនដូចជា៖  
 លរខ ៈភូមិសាស្ររតរម គសាម  ខៅខោយភនំជាខក្ចនី ផ្ដលមិនអាចចរ់រលររញ្ហញ ទសពវទាយាន 
 ឧរររ ៍រំខរឲី្យការទសពវទាយខៅេវះខ្ត្ 
 រមត្ថភាពរខចចរខេររររ់មស្រនតីខៅមានរក្មិត្ មស្រនតីមានចនំួនត្ិច 

 

១.២.២.១១. ទំនាក់ទំនងជាមយួរដ្ឋេភា ប្ពឹទធេភា និងអធិ រកចិច  
 

 

ការង្ករេំតរ់េំនងជាមួយរដឋរភា-ក្ពឹេឋរភា នងិអ្្កិាររិចចគឺជាការរក្មររក្មលួរហការ ៍ជាមួយអាជាា ្រ
ខេត្ដ ខ្វីការេំតរ់េំនងជាមួយរមាជិររដឋរភា-ក្ពឹេធរភារន ងម ឌ លរររ់េាួន។ រិរាក្សាវក្ជាវចារ់ផ្ដលចូលជា
្រមាននិងលិេតិ្រេោឋ នគត្យិ ត្តិរររ់រាជរោឋ ភិាល អ្រ់រទំសពវទាយ ជូនក្រជាពលរដឋរន ងម ឌ លខេត្តរររ់េាួនខអាយ
ានយល់ដឹង និងក្រត្ិរត្តិាម។   េេលួពារយរ តឹ ង ពនិិត្យរមត្ថរិចច អ្ខងាត្ក្សាវក្ជាវ និងខោះក្សាយខអាយានក្ត្ឹម
ក្ត្ូវាមខងរខវលារ ំត់្។ ច ះាមោនការអ្ន វត្តចារ់ រមមវ ិ្ ីនខយាយងមីៗ រររ់រាជរោឋ ភិាល អ្ន ក្រឹត្យ អ្ន សារន៍
រររ់តយររដឋមស្រនតី និងលេិតិ្រេោឋ នគត្ិយ ត្តិតតរររ់រាជរោឋ ភិាល ។ ច ះខ្វីអ្្កិាររិចចខលីក្គរ់វរ័ិយរន ងខេត្តខដីមបី
រមួចំផ្ ររខក្មចខអាយាននូវរនូលផ្នយ េធសាស្ររតចត្ ខកា  ខពាលគឺអ្ភាិលរចិចលា។ ជាមួយគ្មន ខនះទងផ្ដរ មានរញ្ហា
ក្រ មដូចជា េវះ្នធានមន រស មខ្ោាយ នងិលរខ ៈ ភូមិសាស្ររតមានភាពរម គសាម   ។ 

 

១.២.២.១២. មុេងារស្ថធារណៈ  
 

រិចចការង្ករមនៃីរម េង្ករសាធារ ៈខេត្តខកាះរ ង គឺក្ត្ូវអ្ន វត្តខគ្មលនខយាយ និងផ្ទនការការង្កររររ់ក្ររងួ
ម េង្ករសាធារ ៈ ផ្ដលពារ់ព័នធនឹងថ្ន រ់ខក្កាមជាត្ិ ខដីមបធីាតនូវការអ្ភិវឌ្ឍន៍ខរដឋរិចច រងគម នងិការអ្ភិវឌ្ឍន៍ាមផ្ររ
ក្រជា្ិរខត្យយ ខៅថ្ន រ់ខក្កាមជាត្ិ  ក្ពម ងំខលីរខយរល់ខរៀរចទំសពវទាយរក្មររក្មួលាមោន និងវាយត្ផ្មាខលី
ការអ្ភិវឌ្ឍខគ្មលនខយាយ និងផ្ទនការការង្កររន ងការក្គរ់ក្គង និងអ្ភិវឌ្ឍ្នធានមន រសខៅថ្ន រ់ខក្កាមជាត្ិ ជយួគ
 ៈអ្ភិាល និងក្រុមក្រឹរារន ងការក្គរ់ក្គងមស្រនតីរាជការរ ីវលិ ាមការខ្វីក្រត្ិភូរមមអ្ំណចដល់ថ្ន រ់ខក្កាមជាត្ិ ខ្វីការ
រហការជាមយួមនៃីរ-អ្ងគភាពជំត ពារ់ព័នធ អ្ងគការជាត្ិ និងអ្នតរជាត្ិ និងផ្ដគូរអ្ភិវឌ្ឍរន ងការអ្ន វត្តរមមវ ិ្ ីនខយាយ
រររ់រាជរោឋ ភាិលក្ររេ ឌ យ េធសាស្ររត រតីពរីំផ្ េក្មង់វមិជឈការ និងវរិហមជឈការ ខគ្មលនខយាយរតពីីខរវាសា
ធារ ៈ ខគ្មលនខយាយរតីពី្នធានមន រសរន ងរដឋាលសាធារ ៈ ខគ្មលនខយាយរតីពកីារ ក្គរ់ក្គង នងិការ
អ្ភិវឌ្ឍន៍្នធានមន រសខៅថ្ន រ់ខក្កាមជាត្ិ នងិក្ររេ ឌ គត្តិយ ត្តិពារ់ព័នធតតខដីមបកីារអ្ភិវឌ្ឍន៍វរ័ិយម េង្ករសាធារ
 ៈ ខហយីខ្វីការរូរររ ររំខ ីផ្ទនការខក្រីក្ារ់ នងិចូលរមួរន ងដំខ ីរការខក្ជរីខររីមស្រនតីក្ររេ ឌ  មស្រនតីជារ់រិចច
រនោ ខៅថ្ន រ់ខក្កាមជាត្ិ។ ក្ពមជាមួយការការពារក្រខយជន៍មស្រនតីរាជការរ ីវលិ ផ្ទារាមចារ់រតីពរីហលរខនតិរៈមស្រនតី
រាជការរ ីវលិ នងិ លិេតិ្រេោឋ នគត្ិយ ត្តិជា្រមាន នងិខទៃៀងផ្លៃ ត់្ ទតល់ខយរល់ក្គរ់ក្គងាមោន និងក្ត្តួ្ពិនតិ្យខលី
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រំខ ីតត ពារ់ព័នធ នងឹការផ្ក្រក្រួលសាថ នភាពរដឋាល នងិក្គួសាររររ់មស្រនតីរាជការរ ីវលិ និងលិេិត្រេោឋ នគត្ិយ ត្តិ
ពារ់ព័នធនឹងការក្គរ់ក្គងមស្រនតរីាជការថ្ន រ់ខក្កាមជាត្ិ ាមការខទៃរភាររិចចពីក្ររួង និងអ្ន វត្តការង្ករខទសងខេៀត្ ាមការ
រំ ត់្រររ់ក្ររួង។ 
 មនៃីរម េង្ករសាធារ ៈខេត្តខកាះរ ង មានររមមភាពការង្ករខ្វីការក្រជ ទំសពវទាយជំនួយរខចចរខេររន ងការ
ដំខ ីរការខរៀរចំឯរសារ នងិរេោឋ នគត្ិយ ត្តតតជាមយួរណត មនៃីរអ្ងគភាពតតជ ំវ ិខេត្ត, ពិនតិ្យខទៃៀងផ្លៃ ត់្ក្គរ់ក្គង
ខរៀរចំផ្រងផ្ចរារាងខរៀវត្ស ក្ារ់រផ្ក្មមស្រនតីរាជការ មស្រនតជីារ់រិចចរនោខៅថ្ន រ់ខក្កាមជាត្ិ  ងំ ២៥ មនៃីរ និង ៧ ក្រុង/
ក្រុរ, ានទតល់េោិឋ ការខលរីំខ ីរខរនីររ ំឯរសារផ្លា រ់រតូរសាថ នភាពរដឋាល នងិសាថ នភាពក្គសួារ និងក្ារ់ខរៀវត្សមនតី
រាជការ មស្រនតជីារ់រចិចរនោ ក្រុមក្រឹរាខេត្ត-ក្រុង/ក្រុរ ក្ារ់ខមា៉ា ងរផ្នថម រររ់មស្រនតីរាជការជ ំវ ិខេត្ត ។ ានខ្វីការច ះ
ាមោនការខរីរទតល់ក្ារ់ខរៀវត្ស/ក្ារ់រផ្ក្មរររ់មស្រនតីរាជការរ ីវលិ និងមស្រនតីជារ់រិចចរនយ និងានខ្វកីារច ះក្ត្តួ្ពិនតិ្យ
ាមោនការអ្ន វត្តការង្កររររ់មស្រនតីរាជការរ ីវលិ នងិការខក្រីក្ារ់មស្រនតីជារ់រិចចរនោផ្នមនៃីរ/អ្ងគភាព និងានខ្វកីារ
ក្ត្ួត្ពិនតិ្យខទៃៀងផ្លៃ ត់្ និងទតល់ខយរល់ខលីការត្ខមាងីថ្ន រ់ាមខវនខក្ជីរខររី នងិខវនអ្ត្ីត្ភាព រររ់មនៃីរ/អ្ងគភាពតតជ ំ
វ ិខេត្ត ។ 
 

១.២.៣ ផ្ននកធនធានធមមជាត្ិ បរសិ្ថា ន នងិ របនាំនងឹ រផ្ប្បប្បលួអា េធាត្ុ 
១.២.៣.១ ទរៀបចំផ្ដ្នដ្ី នគរបូនយីកមម េណំង ់និងេរុទិយាដ្ី  
 

 ការក្គរ់ក្គងដី្ាីគជឺារាត គនាះឹមួយ រន ងការអ្ភិវឌ្ឍខរដឋរចិច រងគមរិចច ក្រររខោយចរីភាព និងនិរនតរភាព ។ 
នខយាយខលីវរ័ិយដី្ ាគីឺ ពក្ងឹងការក្គរ់ក្គងការខក្រកី្ារ់ និងការផ្រងផ្ចរដី្ ាាីមរយៈ (េីមួយ)ការច ះរញ្ជ ីដី្ាីខដីមីប
ទតល់រមមរិេិធដី្ាីផ្ដលជាក្គឹះផ្នការធាតរ វត្ថភិាពកាន់ការ់ដី្ាី ងំ ដឯីរជនរររ់ក្រជាពល រដឋ ដរីហគមន៍ និង ងំដី
រដឋ(េីពីរ)ការល ររាំត់្ភាពអ្ត្ិរខត្យយរខំលាភកាន់ការ់ដីក្គរ់ក្រខភេខោយេ រចារ់ និងការេរ់សាា ត់្ការក្រមូលដី
េ រមិនខក្រីក្ារ់មនិខ្វីអាជីវរមម (េីរី)ការខោះក្សាយេតំរ់ដី្ាីក្រររខោយត្មាា ភាពនិងយ ត្តិ្ម៌(េរីួន)ការអ្ន វត្ត 
ការផ្រងផ្ចរដីរន ងក្ររេ ឌ រមប នដរីងគមរិចច និងក្រ នរមមជូនអ្ត្ីត្រងរមាា ងំក្រោរ់អាវ ្ និងក្គួសារខយ្និ និង
ក្រជាពលរដឋក្រីក្រផ្ដលគ្មម នដី េវះដី និងក្តូ្វការដីពិត្ក្ារដ (េីក្ា)ំការខរៀរចំផ្ដនដីនិងផ្ទនការខក្រីក្ារ់ដីាមឋាតន ក្រម 
និងការរសាងយ េធសាស្ររតជាត្ិផ្នការអ្ភិវឌ្ឍេីក្រុង  េីក្រជ ជំន និងការរំ ត់្ក្ពកំ្រេល់រដឋាល ឃ  ំរង្កា ត់្ (េីក្ាមំយួ)
ការក្គរ់ក្គងលំខៅឋាន ផ្ររអាណ្ិរខត្យយ ការសាងរង់រខំលាភខលីដីរររ់រដឋ ក្គរ់ក្គងខហោឋ រចតរមព័នធសាងរង់ 
ខអាយមានលរខ ៈនគរូរនយីរមម។ល។  

 

 ១. លទ្ធផលសម្រេចបានក្នុងឆមាសទ្ី១ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 ការង្ករក្ចរខច  ចូលផ្ត្មយួមនីៃរ 

 ចំ ូលានពីខរវាសាធារ ៈក្ចរខច  ចូលផ្ត្មួយមនីៃរររ រ៤០៨,៩៧៦,៨០០ខរៀលរន ង
ខតះ៖ 
 ចំ ូលពីខរវារ ំង់  ៣៦៣,៧២៦,៨០០ ខរៀល 
 ចំ ូលពីខរវារ រខិយដី  ៤៥,២៥០,០០០ ខរៀល 

 ការង្កររដឋាលដី្ាី 
  រ-ការង្ករច ះរញ្ជ ីដី្ ាខីលរីត្រូំងមានលរខ ៈជាក្រព័នធ 
   រ.១-ការង្ករច ះរញ្ជ ីខលរីត្រូំងមានលរខ ៈជាក្រព័នធ  

 ានផ្រងផ្ចរក្រុមច ះរញ្ជ ីជាក្រព័នធជា០៣ក្រុមផ្ដលក្រមុេ១ី រំព ងអ្ន វត្តខៅរង្កា ត់្រៃងឹផ្វង 
ក្រុងខេមរភូមិនៃ ,ក្រុមេី២ រពំ ងអ្ន វត្តខៅរង្កា ត់្សាម ច់មានជ័យ ក្រងុខេរភូមនិៃ នងិក្រុមេី៣ 
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រំព ងអ្ន វត្តខៅឃ ផំ្ក្ពរេាច់ ក្រុរគីរសីាគរ  ផ្ដលក្រុម ងំ៣រខក្មច ានលេធទលការង្ករ
ដូចខ្ងខក្កាម៖ 
 រញ្ចូ លេនិនន័យរាលដចីំនួន   ៧១៦ រាលដ ី
 រំខព េក្មង់ផ្រររេចនំួន  ៧១៦ រាលដ ី
 គូរក្កាភចិចំនូន   ៧១៦ រាលដ ី
 វារ់ផ្វងានចនំួន   ៧១៦ រាលដ ី
 ខច ខលេរាលដ ី   ៧១៦ រាលដ ី
 ផ្ចររ័ ណចំននួ   ៦២ រ័ ណ 

  រ.២-ការង្ករច ះរញ្ជ ីដី្ ាលីរខ ៈោច់ខោយដ  ំ
  -ការខច រ័ ណក្គរ់ក្រខភេានចនំនួ ២២៧ រ័ ណរន ងខតះ ៖ 

 ច ះរញ្ជ ីដីខលីរដំរូងមានលរខ ៈោច់ខោយដ ចំំនួន ០៤ រ័ ណ 
 ការខច រ័ ណេ ត្ិយា    ០២ រ័ ណ 
 ខទៃរអ្ចលនវត្ថ  ងំមូលចំនួន   ១១៣ រ័ ណ 
 ខទៃរអ្ចលនវត្ថ ខោយរំផ្ររចនំួន   ២៦ រ័ ណ 
 ោរ់រនៃ រចំននួ     ៤៨ រ័ ណ 
 ខលីរផ្លងរនៃ រចំនួន    ២០ រ័ ណ 
 ការរៃូរក្រខភេដ ី     ០១ រ័ ណ 
 ការច ះរញ្ជ ីររិអូ្រអ្ចលនវត្ថ    ០១ រ័ ណ 
 ការ ការច ះរញ្ជ ីខទៃររេិធជលួអ្ចិផ្ស្រនតយ ៍  ០៣ រ័ ណ 
 ការខច លិេតិ្រញ្ហជ រ់ព័ត៌្មានរ រខិយដ ី  ០១ រ័ ណ 
 ការច ះរញ្ជ ីផ្រត្ក្មូវសាវាដ ី   ០៥ រ័ ណ 
 ការច ះរញ្ជ ីទៃ រផ្លត រ់ដ ី    ០២ រ័ ណ 

 រ.៣-ការង្ករខោះក្សាយេតំរ់ដី្ ា ី
 ានរហការ ជាមួយក្ររួងខរៀរចំផ្ដនដ ីអាជាា ្រផ្ដនដីក្គរ់លំោរ់ថ្ន រ់ អ្ងគភាពពារ់ព័នធច ះ

ខោះក្សាយវវិាេដី្ាីក្េង់ក្ យ្ំរវាង ក្រុមហ  នរមប នដីខរដឋរចិច SUGAR  INDUSTRY  
ោអំ្ំខៅតខំច ខៅក្រុរផ្ក្រអ្ំរិល និងក្ររុរូេ មសាគរ ពារ់ព័នធជាមួយក្រជាពលរដឋ ៥៨៥ 
ក្គួសារ រញ្ច រ់ជាសាថ ពរ ។ 

 ានខោះក្សាយេំតរ់ដី្ាីរវាងក្រជាពលរដឋនងិក្រជាពលរដឋចំនួន ៦ ររ ី ។ 
 ២. ការងារម្រៀបចាំដែនែី 

ានរញ្ច រ់ជាសាថ ពរការង្ករខ្វផី្ទនការខក្រីក្ារ់ដីថ្ន រ់ឃ  ំចនំួន ០២ ឃ  ំគឺឃ  ំេលួគគីរ ក្រុរម ឌ លរី
មា៉ា  និងឃ  ំាផ្ត្ខក្កាម ក្រុរខកាះរ ងខោយានេេួលការអ្ន ម័ត្ពីក្រុមក្ររឹាខេត្តរចួខហយី។ 

-រនតរញ្ច រ់ការង្កររសាងរាង់ខគ្មលក្រុងខេមរភូមនិៃ ។ 
-រនតអ្ន វត្តការង្កររមប នដរីងគមរចិចខៅក្ររុរូេ មសាគរ ,ក្រុរខកាះរ ងនិងក្រុរងមាងំ ។ 
-ានរហការជាមួយអាជាា ្រផ្ដនដី នងិអ្ងគភាពពារ់ព័នធច ះខាះរខង្កគ លក្ពដំីក្រជាពលរដឋ និងដកីារពារ

្នធាន្មមជាត្ាិនចនំួន ២៨ រខង្កគ លខៅក្ររុងមាងំ។ 
-ានរហការជាមួយអាជាា ្រផ្ដនដី នងិអ្ងគភាពពារ់ព័នធច ះខាះរខង្កគ លក្ពដំីរមប នខរដឋរិចចចំនួន 

០២ ក្រមុហ  ន ខៅក្រុរខកាះរ ង និងក្រុរ រូេ មសាគរ។ 
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៣. ការងារសាំណង ់
 ានខច លិេិត្អ្ន ញ្ហញ ត្សាងរង់ក្ត្មឹថ្ន រ់ខេត្តចនំួន           ៦២ គខក្មាងរន ងខតះ ៖ 

 រំ ង់ភូមិក្គឹះ    ចំនួន           ០១  គខក្មាង 
  រំ ង់ទៃះផ្លវង   ចំនួន           ១៧  គខក្មាង 
  រំ ង់អ្គ្មរខទសងខក្ៅពលីំខៅោឋ ន ចំនួន           ៣៥  គខក្មាង 
  រំ ង់លរខ ៈពា ិជជរមម  ចំនួន   ០៩  គខក្មាង 

 លិេិត្អ្ន ញ្ហញ ត្ខរីរការោឋ ន  ចំនួន   ៦២ រផ្នាង 

 លិេិត្អ្ន ញ្ហញ ត្រិេការោឋ ន  ចំនួន   ៦២ រផ្នាង 

 ច ះរញ្ជ ីខលីរដរូំងរក្មារ់ក្រមុជាង            ០៥ ក្រុម 
   ានខ្វីការអ្ខញ្ជ ី មាច រ់រ ំង់គ្មម នចារ់ចំនួន ០៦ ការោឋ នខៅថ្ន រ់ខេត្ត នងិ ការយិល័យដនរភ ក្រុង/
 ក្រុរ ងំ ០៧ នងិ ានផ្ តឱំ្យមាច រ់រ ំង់មររ ំចារ់ក្ត្ឹមក្ត្ូវម ននិង សាងរង់ ។ 

 ានច ះរ ំត់្េាីងំសាងរង់ចំនួន ៥៧ ការោឋ នខៅថ្ន រ់ខេត្ត និង ការយិល័យដនរភ ក្រុង/ក្រុរ
 ងំ ០៧ ។ 

 បញ្ហា ររឈេ 
 លំខៅឋានរររ់ក្រជាពលរដឋខៅាមរខណត យដងផ្ក្ពរាងំពីខដីមមរមនិមានចារ់និងគ្មម នរណត រ់

ធាន រ់ 
 ក្រជាពលរដឋចូលកាន់ការ់ដីនងិលរ់រនតខលដីីផ្ដលមានដីការដរហូត្ពីរដឋាលខេត្តខៅក្រុរផ្ក្រអ្រំិល 
 ក្រជាពលរដឋមិន ន់រហការខព ខល រន ងយនតការច ះរញ្ជ ីជាក្រព័នធ 
 អាជាា ្រក្រុង/ក្រុរ ឃ /ំរង្កា ត់្មិន ន់រហការខព ខល នូវក្រការរមួខលេ ៩៩៥ រររ់ក្ររួងខរដឋ

រិចចនិងហរិញ្ញវត្ថ នងិក្ររងួខរៀរចំផ្ដនដីនគរូរនីយរមមនិងរំ ង់រតពីីការទតល់ខរវាសាធា ៈ 
 ក្រជាពលរដឋនិងមក្នីតមានអ្ណំចមួយចំនួនមិនខគ្មរពចារ់សាងរង់ 
 ក្រជាពលរដឋខៅាមរខណត យទាូវជាត្ិខលេ៤ រន ងក្រុរផ្ក្រអ្ំរលិររ់ខៅខលីដីមានរ័ ណរមាគ ល់រិេធិ 

កាន់ការ់ដី្ ាី ១៩៩២-១៩៩៣ មិន ន់មានដំខណះក្សាយ 
 ក្រុមហ  នវនិិខយគមួយចំនួនផ្ដលានច ះរិចចរនោជាមួយរោឋ ភិាលមិនានអ្ន វត្តខៅាមរិចចរនោ 

និងមិន ន់ានខោះក្សាយរំ ងខព ខល ខៅខ យី 
 

១.២.៣.២.បរសិ្ថា ន 
 

ក្ត្ូវចត់្េ រជាការង្ករអាេភិាពេពរ់រន ងការេតិ្េំក្រងឹផ្ក្រងរររ់ក្រុមក្រឹរាខេត្ត នងិគ ៈអ្ភិាលខេត្ត ចំខពាះ
រិចចអ្ភិវឌ្ឍក្រររខោយចីរភាពរំខៅទតល់ទលក្រខយជន៏ដល់ការអ្ភិវឌ្ឍនខរចរិចច រងគមរិចចរររ់រហគមន៏ផ្ដលពារ់
ព័នធ។ ចារ់រតីពីត្រំន់ការពារ្មមជាត្ិក្ត្ូវានក្ពះមហ្គរសក្ត្ឡាយក្ពះហរតខលខ្ខៅឆ្ន  ំ២០០៨ ចារ់ខនះ ខ្វីឲ្យមានការ
រខងាីត្នតិ្ិវ ិ្ ីខគ្មលការ ៏ផ្ ត ំ នងិខគ្មលការ ៏ចារ់តតរក្មារ់ការង្កររដឋាលនិងការក្គរ់ក្គង់ខលីត្ំរន់ការពារ
រក្មារ់ការការពារនូវរិេធិ នងិក្រផ្ព ី េំខនៀមេំមាា រ់រររ់ជនជាត្ិខដីមភាគត្ចិ និងរក្មារ់ការរខងាីត្ត្រំន់រហគមន៏
ការពារ្មមជាត្ិខដីមបផី្រវងររការចូលរមួរររ់ពរួខគរន ងការក្គរ់ក្គង នងិការខក្រីក្ារ់ ក្រររខោយចីរភាពនូវ្នធាន្មម
ជាត្ិនិងរន ងការខក្រីក្ារ់ជីវចក្មុះ ។ ចំនួនរត្វផ្ក្ពក្ត្ូវានរខងាត្ខឃ ីថ្មានការខរីនខ ងីខៅរន ងត្រំន់ការពារមួយ
ចំនួន ។  
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 ខេត្តខកាះរ ងជាខេត្តមួយរន ងចំខណមខេត្តផ្ដលមានត្រំន់ការពារ្នធាន្មមជាត្ិ ងំ២៥ខេត្តក្រុង ផ្នក្ពះរាជា
ណចក្ររមព ជា ។ ខោយផ្ រខេត្តខកាះរ ងមានត្ំរន់ការពារ្នធាន្មមជាត្ិចំននួ៧ ត្ំរន់ផ្ដលរថតិ្ខៅរន ងការក្គរ់ក្គង
រររ់អ្គគរដឋាលត្ំរន់ការពារផ្នក្ររួងររសិាថ ន នងិ្នធាន្មមជាត្ិ និងមានការក្គរ់ក្គងផ្លៃ ល់ខោយមនៃីរររសិាថ នខេត្តជា
ខរត្ិការផ្លៃ ល់ឲ្យក្ររួង ។ 
 ត្រំន់ការពារ្នធាន្មមជាត្ ិងំ ៧ ត្រំន់ខតះរមួមាន៖ 
 ១. ឧេោនជាត្រិ េ មសាគរ  

ផ្ដលមានេីាងំរថិត្ខៅរន ង ក្រុររូេ មសាគរ ក្រុរគីរសីាគរ និងក្ររុខកាះរ ង ខេត្ត ខកាះរ ង ផ្ដល
មានផ្ទៃដីេហំ ំ១៧១ ២៥០ ហរិា នងិមានក្ពំក្រេល់ជាង ៥០ភាគរយ ផ្នឧេោនជាត្ិរថិត្ខៅាមរខណត យ
ខឆ្នររម ក្េខេត្តខកាះរ ង ។ ខៅរន ងឧេោនជាត្រូិេ មសាគររំរូរខោយផ្ក្ពខក្សាងរថតិ្ខៅរន ងរភាពលាខៅខ យី 
។ ខោយខៅរន ងមានការររីចំខរនីខ្ងផ្ទនរខរដឋរិចចរាជរោឋ ភិាលានក្រគល់ដរីមប នរន ងត្ំរន់ឧេោនជាត្ិ
ផ្ដលមានផ្ទៃដីររ រចំននួ ៦៨៨០៨.៥ហរិា ខៅឲ្យក្រុមហ  នចំននួ ៦ រក្មារ់ខ្វីការអ្ភិវឌ្ឍន៏ខលីវរ័ិយខេរចរ
 ៏ និងវរ័ិយររិរមម ។ រន ងខតះមានក្រុមហ  ន SINOMEXIM INVESTMENT CO.,LTD ក្រុមហ  ន JW 
CAMBODIA ECO HOLIDAY CO.,LTD ក្រុមហ  ន L.Y.P GROUP CO.,LTD ក្រុមហ  ន KOK KONG 

SEZ CO.,LTD ក្រុមហ  ន UNION DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD និងក្រុមហ  ន GREEN RICH 

GROUP CO.,LTD ។ ខោយមានការរហការ ៏ជាមួយផ្ដគូរអ្ងគការផ្ដលមានគខក្មាងក្ចររខរៀងជីវចក្មះុ
មហ្គអ្ន ត្រំន់េខនាខមគងគរររ់ធាតគ្មរអ្ភិវឌ្ឍន៏អារ ី រន ងការរខងាីត្ជារហមគន៏ត្ំរន់ការពារ្មមជាត្ិ និងាន
ជួយរន ងការរខងាីត្ជាផ្ទនការខក្រីក្ារ់រររ់រហគមន៏ខៅរន ងត្ំរន់ ខដីមបជីាក្រខយជន៏រន ងការក្គរ់ក្គងនិងខក្រី
ក្ារ់ក្រររខោយចីរភាព ។ 
២. ផ្ដនជក្មររត្វផ្ក្ពពាមក្រខសារ  

រថិត្ខៅរន ងក្រុរម ឌ លរមីា ក្រុរខកាះរ ង និងក្រុងខេមរភូមិនៃ ផ្ដលមានផ្ទៃដីេំហ ំ២៣ ៧៥០ ហិ
រា ។ ត្ំរន់ផ្ដនជក្មររត្វផ្ក្ពពាមក្រខសារជាត្រំន់ររូំរខៅខោយផ្ក្ពខកាងកាងខក្ចនីជាងខគខៅរន ងក្ពះរាជា
ណចក្ររមព ជានិងជាផ្ក្ពផ្ដល្ំរំទ ត្រន ងខឆ្នររម ក្េរមព ជា ។ ត្ំរន់រាសំារ ឬត្ំរន់ដីខរីមរថតិ្ខៅខកាះកាពិ និង
រូនខកាះផ្ដលពារ់ព័នធ ជាវាលភរ់ផ្ដលជាជក្មរយ៉ា ងរខំ្ន់រក្មារ់ដល់ពពួរជីវចក្មះុ និងររូំរខោយផ្ក្ពខកាង
កាង ផ្ក្ពសាម ច់និងខឆ្នរេាច់ ត្រំន់ខនះរ៏ជាផ្ទនរមួយផ្នត្ំរន់ការពារផ្ដនជក្មររត្វផ្ក្ពពាមក្រខសារទងផ្ដរ ។ ខៅ
រន ងផ្ដនជក្មររត្វផ្ក្ពពាមក្រខសារ ក្ររងួររសិាថ ន និង្នធាន្មមជាត្ិ រ៏ានរខងាីត្ជារហគមន៏ត្រំន់ការពារ
្មមជាត្ិមានជាអាេ៏ដូចជា ៖ រហគមន៏ត្ំរន់ការពារ្មមជាត្ិ ពាមក្រខសារ រហគមន៏ត្រំន់ការពារ្មមជាត្ិ រងឹ
កាឆ្ង រហគមន៏ត្ំរន់ការពារ្មមជាត្ិ ខកាះក្រខៅ រហគមន៏ត្ំរន់ការពារ្មមជាត្ិ ខកាះកាពិ រហគមន៏
ការពារ្មមជាត្ិ េួលគគីរ ។ ខោយផ្ រគខក្មាងក្ចររខរៀងជីវចំក្មះុមហ្គអ្ន ត្ំរន់េខនាខមគងគានជួយខលរីហ
គមន៏ចនំួនពីរ គ ឺរហគមន៏ត្ំរន់ការពារ្មមជាត្ិ ពាមក្រខសារ និងរហគមន៏ត្រំន់ការពារ ្មមជាត្ិ រងឹកាឆ្ង 
ខលីការខាះរខង្កគ លក្ពំក្រេល់ ខហោឋ រចតរម័ពនធ និងជួយខ្វីផ្ទនការក្គរ់ក្គងក្រររខោយចីរភាពរររ់រហគម
ន៏ ងំពីរ ។ 
៣. ផ្ដនជរំររត្វផ្ក្ពភនរំរំ រ  

រថិត្ខៅរយៈរំពរ់េពរ់ភាគខ្ងខជីងេីរមួខេត្ដខកាះរ ង ជារ់រខណដ យក្ពំផ្ដនរមព ជា ផ្ង ខៅភាគខ្ង
លិច និងជារ់ខេត្ដខពា្ិសាត់្ខៅភាគខ្ងខជីង ។ ត្ំរន់ខនះមានផ្ទៃដីេហំ៣ំ៣៣.៧៥០ហរិារំរូរខោយផ្ក្ព
ផ្រារ ៗ និងមានងនិររត្វ្ំៗ ជាខក្ចីន។ រចច របនន ផ្ដនជក្មររត្វផ្ក្ព ភនរំំរ រ មានេសីាន រ់ការ នងិមានតយរ
េេួលេ រក្ត្ូវរថិត្ខៅរន ងផ្ដនដីខេត្តខពា្ិសាត់្  ខោយសារផ្ដនជក្មររត្វផ្ក្ពភនរំំរ រមានផ្ទៃដីលាត្រនធឹងខលី
ភូមិសាស្ររតខេត្តខពា្សិាត់្្ជំាងខេត្តខកាះរ ង ។  
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៤. ត្រំន់ខក្រកី្ារ់ខក្ចនីយ៉ា ងដងផ្ពង  
រថិត្ខៅរន ងក្រុរ ផ្ក្រអ្ំរលិ ខេត្ត ខកាះរ ង ផ្ដលមានផ្ទៃដរីរ រចំននួ ២៧៧០០ហរិា ផ្ដលត្រំន់ទត

ល់នូវភាពរថិត្ខរថរខលីក្រភពេឹរ ផ្ក្ពខ  ីរត្វផ្ក្ព ក្ត្ី វាលខមម  និងការរសំានតខោយត្ក្មូវមានការអ្ភិវឌ្ឍន៏ អ្ភិ
ររស្មមជាត្ិខគ្មលខៅចមបងផ្នររមមភាពខរដឋរិចច ដូចខនះរាជរោឋ ភាិលានក្រគល់ដីរមប នចំននួ ៣២១ 
ហរិាដល់ក្រុមហ  ន LIM LONG CO.,LTD ខដីមបអី្ភិវឌ្ឍន៏ខលីវរ័ិយររិឧរាហរមម។ ខោយការមានការចូល
រមួពីផ្ដគូរអ្ភិវឌ្ឃន៏រ៏មានគខក្មាងក្ចររខរៀងជីវចំក្មះុមហ្គអ្ន ត្ំរន់េខនាខមគងគ ានជយួរន ងការខាះរខង្កគ លក្ពំ
ក្រេល់រររ់រហគមន៏ត្ំរន់ការពារ្មមជាត្ិ ជេីខល ី និងានជួយខរៀរចំជាផ្ទនការខក្រកី្ារ់រក្មារ់រហគមន៏
ត្ំរន់ការពារ្មមជាត្ិ ជីេខលី ក្រររខោយចីរភាព ។ 
៥. ផ្ដនជក្មររត្វផ្ក្ពាផ្ត្  

រថិត្ខៅរន ងក្រុរ ម ឌ លរមីា ក្រុរ ខកាះរ ង និងក្ររុ ងមាងំ ផ្ដលមានផ្ទៃដីេំហ ំ ១៤៤២៧៥ហិ
រា ។ ផ្ដនជក្មររត្វផ្ក្ពាផ្ត្រំរូរខៅខោយផ្ក្ពខក្សារ និងងនរិរត្វ ររាររស ីរក្មជាខក្ចីន ។ ផ្ដនជក្មរ
រត្វផ្ក្ពាផ្ត្ានរហការជាមួយអ្ងគការរម័ពនធមិត្តរត្វផ្ក្ព រន ងខគ្មលខៅការអ្ភិររស ក្រររខោយចីរភាព 
រក្មារ់ការអ្ភិវឌ្ឍន៏ខលីវរ័ិយខេរចរ ៏្មមជាត្ិ និងជាក្រភពេរឹរក្មារ់ខ្វីវរិអី្គគរិនីទងផ្ដរ ។ 
៦. ឧេោនជាត្ជិរួភនកំ្រវា រណត ល  

រថិត្ខៅរន ងក្រុរ ងមាងំ ក្ររុ ខកាះរ ង ក្ររុ រូេ មសាគរ និងមួយផ្ទនរភាគខ្ងខជីងផ្នឧេោនជាត្ិជួរ
ភនំក្រវា រណត លជារ់ជាមួយខេត្តខពា្ិសាត់្ និងខេត្តរំពង់រពឺ ផ្ដលផ្ទៃដីេំហ ំ ២៣២២៣១ហរិា។ ឧេោន
ជាត្ិជួរភនំក្រវា រណត ល ររូំរខៅខោយផ្ក្ពខក្សារ នងិងនិររត្វ ររាររស ីរក្មជាខក្ចីន ។ ផ្ដនជក្មររត្វផ្ក្ព
ាផ្ត្ានរហការជាមយួអ្ងគការរម័ពនធមិត្តរត្វផ្ក្ព រន ងខគ្មលខៅការអ្ភិររស ក្រររខោយចីរភាព រក្មារ់ការ
អ្ភិវឌ្ឍន៏ខលីវរ័ិយខេរចរ ៏្មមជាត្ិ និងជាក្រភពេរឹរក្មារ់ខ្វីវរិអី្គគិរនទីងផ្ដរ ។ 
៧. ឧេោនជាត្ជិរួភនកំ្រវា ខ្ងត្បូង  
 

រថិត្ខៅរន ងក្រុរ ងមាងំ ក្ររុ ខកាះរ ង ក្រុរ រូេ មសាគរ ក្រុរ ម ឌ លរីមា ក្រុរ ផ្ក្រអ្ំរិល និង
ជារ់ជាមួយខេត្ត ក្ពះរីហន  និងខេត្ត រំពង់រពឺ ផ្ដលផ្ទៃដីេំហ ំ ៣៨៤៧០១ហរិា។ ឧេោនជាត្ិជួរភនំក្រវា 
ខ្ងត្បូង ររូំរខៅខោយផ្ក្ពខក្សារ និងងនិររត្វ ររាររស ីរក្មជាខក្ចីន ។ ផ្ដនជក្មររត្វផ្ក្ពាផ្ត្ានរហ
ការជាមួយអ្ងគការរម័ពនធមតិ្តរត្វផ្ក្ព រន ងខគ្មលខៅការអ្ភិររស ក្រររខោយចីរភាព រក្មារ់ការអ្ភិវឌ្ឍន៏ខលីវរ័ិ
យខេរចរ ៏្មមជាត្ ិនងិជាក្រភពេរឹរក្មារ់ខ្វីវរិអី្គគរិនីទងផ្ដរ ។ ខក្ៅពីត្ំរន់ការពារ្មមជាត្ ិងំ ៧ ខ្ង
ខលី វរ័ិយររសិាថ នរ៏មានការង្ករាមោនរាល់ការរំព ល ខោយរំខលង ការរំព លខោយផ្ទសង ជាខដមី  និងមាន
ការច ះទសពវទាយអ្រ់ររំតីពចីារ់ររសិាថ នខៅដល់ក្រជាពលរដឋខៅរន ងមូលោឋ នទងផ្ដរ ។ 

 

រញ្ហា ក្រ ម 
ខោយរំរាមមានការខរីនខ ងីជាក្រចផំ្ងង ក្រជាពលរដឋមយួចំនួនររ់ខៅាមរខណត យខឆ្នរ និងជារ់មាត់្

ផ្ក្ពរជាខហត្ តខំអាយមានការក្រមូលរំរាមមានការលំារ និងក្រុមហ  នមិន ន់មានលរខ ៈរមបត្តិក្គរ់ក្គ្មន់
រន ងការក្រមូលរំរាម រខចចរខេរ ខពលខវលា និងរលំាងំពលរមមក្គរ់ក្គ្មន់។ ខោយផ្ រេីលានចរ់រំរាមមាន
េំហតូំ្ច និងខៅជិត្េីក្រជ ំជន ផ្ដលមនិអាចទៃ ររំរាមានខក្ចីនខៅាមត្ំរូវការរររ់ក្រុងខេមរភូមិនៃានខេ ។  
ចំខពាះេលីានចរ់រំរាមគឺខយងីមានផ្ត្ខៅរន ងក្រងុខេមរភូមនិៃ និងក្ររុផ្ក្រអ្រំិល ផ្ដលមានេហំតូំ្ច និងគ្មម ន
លរខ ៈរខចចរខេររន ងការក្គរ់ក្គង ចំខពាះាមរណត លក្រុរដ៏ផ្េខេៀត្គឺព ំ ន់មាននូវខ យីខេ ។ រញ្ហា
រំ ល់រាវផ្ដលខច ពីក្រងុខេមរភូមនិៃក្ត្ូវានរងាូរចូលខៅរន ងផ្ដផ្ក្ពរ ឬក្រភពេឹរសាធារ ៈខោយផ្លៃ ល់ 
ផ្ដលជាក្រភពរពំ លផ្ដលមានលរខ ៈ្ងន់្ងរ ។ រេខលមីរផ្ក្ពខ ខីៅផ្ត្មានជារនតរតៃ រ់ផ្ដលមានលរខ ៈ
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ក្េង់ក្ យតូ្ច ខ ះជាមានការលាត្ជាក្រចយំ៉ា ងរ៏ខោយ។ ក្រជាពលរដឋមួយចនំួនតូ្ចខៅមិន ន់យល់ពីការ
អ្ភរិរសខដីមបជីាក្រខយជន៏ខៅផ្ងងអ្តគត្ ។ 

  
 ១.២.៣.៣.ស្ថា នភាព ប្ន រប្គប់ប្គងទប្គាោះមហនដរាយ និង របផ្ប្មបប្មួលអា េធាត្ ុ 
 

ពារ់ពនធ័ខៅនឹងសាថ នភាពផ្នការក្គរ់ក្គងខក្គ្មះមហនដរាយ និងការផ្ក្រក្រលួអាការធាត្ ខយងីរខងាត្ខឃ ីថ្ខេត្ដ
ខកាះរ ងធាា រ់ានេេលួរងនូវការាត់្រង់េូចខ្ត្ការរំទាចិរំផ្លា   និងការផ្ក្រក្រួលផ្ដលរងាខ ងីខោយសារ េយល់ពយ ះខភាី
ងខឆ្ះទៃះ នងិការផ្ក្រក្រលួអាការធាត្ ដូចជាភាពរាងំរងួត្រីត្  ា ភាពខ ងីេពរ់ និងការខរីនខ ងីផ្នរមពរ់េឹររម ក្េ ។ 
សាថ នភាពផ្នការក្គរ់ក្គងខក្គ្មះមហនដរាយ និងការផ្ក្រក្រលួអាការធាត្ តេរសវត្សរច៍ ងខក្កាយខនះអាការធាត្ មានការ
ផ្ក្រក្រួលផ្លា រ់រដូរជា ឹរញារ់រងាខ ងីនូវខក្គ្មះមហនដរាយដូចជាេយល់ពយ ះរនៃះា ់អ្គគីភ័យផ្ដលមានទលរ៉ាះពាល់ខោយ
ផ្លៃ ល់ និងក្រខយលចំខពាះវរ័ិយខរដឋរិចច-រងគមរិចច ពិខររការររ់ខៅរររ់ក្រជាជន នងិានរំផ្លា  អាយ ជីវតិ្ក្េពយ     
រមបត្ដរិររ់ក្រជាជនយ៉ា ងខក្ចីន ។ 

គ ៈរមាម ្កិារក្គរ់ក្គងខក្គ្មះមហនដរាយខេត្ដក្រងុ/ក្ររុឃ /ំរង្កា ត់្ និងភូមិក្ត្ូវានខរៀរចំខ ងីរន ងខគ្មល
រំ ងខដីមបកី្គរ់ក្គងឧរត្ថមាគ្មកំ្េ និងរខងានីការយល់ដឹងដល់ក្រជាពលរដឋខៅមូលោឋ នអ្ំពីទលរ៉ាះពាល់នងិមានវធិានការ
ខក្ត្ៀមរង្កា រេ រជាម នខោយ រសាងក្រព័នធទដល់ព័ត៌្មាន និងរខងាតី្ក្រព័នធព័ត៌្មានក្គរ់ក្គងខក្គ្មះមហនដរាយជាខដីម ។ 
រខងាីនការយល់ដឹងជាសាធារ ៈអ្ពំីសារក្រខយជន៍ផ្ន្នធាន្មមជាត្ិ និងររសិាថ នខលីររមពរ់ការរ ដ ះរណដ លខយន
ឌ័្រ និងវរប្ម៌រហ័ររហួនផ្ដលជារមារភាគរមួរររ់ការកាត់្រនថយខក្គ្មះភ័យផ្នខក្គ្មះមហនដរាយ ។ រនដរិ េខរបៀងក្ត្ូវ
ានរខងាីនរមត្ថភាព្ន់ក្ រំររ់រហគមន៍ ខ្វីឱ្យមានសាម រត្ីសាមគគីភាពនិងរលិបៈផ្នការផ្ចររផំ្លររមួរ េរមួេ រខខៅ
រន ងរហគមន៍។ រង្កា រេរ់សាា ត់្ និងរខស្រង្កគ ះឱ្យាននូវខក្គ្មះភ័យផ្នខក្គ្មះមហនដរាយផ្ដលរំទាិចរំផ្លា  ខោយសារេយល់ពយ ះ 
ខភាីងខឆ្ះទៃះ េឹរជំនន់ ខក្គ្មះថ្ន រ់ខោយសារភាពរាងំរងួត្ រីត្  ា ភាពខ ងីេពរ់ រក្មិត្េឹរខភាៀងមនិក្គរ់ក្គ្មន់ ខភាៀងធាា រ់
េ ររដូវ ឬខក្ចីនខពរ ។ល។ 

 
១.២.៤.ផ្ននករដ្ឋបាល នងិេនតិេេុេណាត បស់្ថធារណៈ 

១.២.៤.១.  រអភវិឌឍត្តមផ្បបប្បជាធិបបទត្យយ  
 

ការអ្ភិវឌ្ឍាមផ្ររក្រជា្ិរបខត្យយ គឺជារនូលផ្នការចូលរមួចំផ្ រអ្ន វត្ដយ េធសាស្ររដចត្ ខកា រររ់រាជរោឋ ភិ
ាលរន ងខគ្មលខៅពក្ងឹងការអ្ន វត្តម េង្កររររ់មស្រនតីរាជការ និងឱ្យមានការចូលរមួរររ់ក្រជាពលរដឋ និងវរ័ិយ ឯរជន
រន ងការខ្វីឲ្យមានវឌ្ឍនភាពផ្ទនរខរដឋរចិច នងិរងគមរិចច ។ រំផ្ េក្មង់រដឋាលសាធារ ៈផ្រដងាមរយៈលេធទលផ្ន
រំផ្ េក្មង់វមិជឈការ និងវរិហមជឈការ៖ 

 ក្រុមក្រឹរាឃ  ំរង្កា ត់្ អា ត្ដិេី១ អា ត្ិតេ២ី និងអា ត្តេិី៣ ក្ត្ូវានខក្ជរីាងំខ ងី ខោយផ្ទារាម
ចារ់រដីពកីារក្គរ់ក្គងរដឋាលឃ -ំរង្កា ត់្ និងចារ់រដពីកីារខាះខឆ្ន ត្ខក្ជរីខររីក្រមុក្រឹរាឃ -ំរង្កា ត់្ ។ 
ក្រុមក្រឹរាឃ  ំរង្កា ត់្ ងំ២៩ ផ្ដលមានរមាជិរចំនួន ១៦៧តរ់ ក្ត្ូវានេេួលការរ ដ ះរណដ ល អ្ពំីត្ួ
តេីភាររិចច រិេធអិ្ំណចាមចារ់ និងខគ្មលការ ៍តត ផ្ដលមានជា្រមាន រំខៅធាតឲ្យមានក្ររេិឋ
ភាពការង្ករ នងិការេេួលេ រក្ត្ូវរន ងមូលោឋ នរររ់េាួន ខដីមបរីមួចំផ្ រដល់រចិចអ្ភិវឌ្ឍខរដឋរិចច និងរងគម
រិចចរន ងការកាត់្រនថយភាពក្រីក្ររររ់ក្រជាពលរដឋ 

 រដឋាលខេត្ដ ផ្ត្ងផ្ត្េិត្េពំក្ងឹងការង្ករអ្ភិាលរិចចជាក្រច ំ ខដីមបខីឆ្ាីយត្រខៅនងឹត្ក្មូវការរររ់មូលោឋ ន 
និងក្រជាជន។ ខក្កាយខពលមានចារ់រដីពីការក្គរ់ក្គងរដឋាលរាជធានី ខេត្ដ ក្រងុ ក្ររុ េ ឌ  និងចារ់រដពីី
ការខាះខឆ្ន ត្ពារ់ព័នធនឹងរដឋាល ងំខនះ ក្រមុក្រឹរាខេត្ដផ្ដលមានរមាជិរចនំួន ១៣តរ់ ានយល់ដឹង
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ពីត្ួតេីភាររិចច រិេធអិ្ំណច និងរខរៀររររខ្វីការង្ករតឱំ្យការង្ករអ្ភិាលរិចចចូលរន ងររត់្ងមីមយួខេៀត្ រន ង
ខតះរ៍ខៅមានរញ្ហា ក្រ មមយួចំនួនផ្ដល ម រឱ្យមានការខោះក្សាយឱ្យានគ៖ឺ 

 ការខ្វីវមិជឍការ និងវរិហមជឈការរររ់វរ័ិយជំត តតព ំ ន់រ ីរង្កវ រ់ និងក្ររគ្មន ជាមួយ រដឋ
ាលក្រុង ក្រុរ ឃ  ំរង្កា ត់្ 

 មូលនិ្ ិ ក្រុង ក្រុរ ឃ  ំរង្កា ត់្ ព ំ ន់ានខឆ្ាយីត្រខៅាមត្ក្មូវការរររ់រដឋាលក្រងុ ក្រុរ ឃ  ំ
រង្កា ត់្ ខៅខ យី 

 រមត្ថភាព នងិរេពិខសា្ន៍ផ្ទនររដឋាលរររ់មស្រនដី ខេត្ដ ក្រុង ក្ររុ ឃ  ំរង្កា ត់្ខៅមានរំរតិ្ 
 គ  ភាពផ្នការទដល់ខរវារររ់មស្រនដីរាជការខលីក្គរ់វរ័ិយតត និងថ្ន រ់រដឋាលក្រងុ ក្រុរ ឃ  ំ

រង្កា ត់្  ខៅព ំ ន់ខឆ្ាីយត្រាមត្ក្មូវការរររ់ក្រជាពលរដឋ 
 ការទសពវទាយរដីពីចារ់ក្រឆ្ងំអ្ំខពីព ររលួយជូនដល់មស្រនដពីារ់ព័នធ នងិ ក្រជាជនមនិ ន់ានេូលំ

េូលាយផ្ដលរងាឱ្យមានភាពអ្ររមមរន ងការរំខរខីរវាសាធារ ៈជូនក្រជាពលរដឋ 
 

១.២.៤.២. រប្គប់ប្គងេនដេិេុេណាដ ប់ធាន បស់្ថធារណៈ  និង  រអនុវត្តទគាលនទយាបាយភូមិ
ឃុមំានេវុត្ាិភាព 
 

 រិចចការការពាររនដិរ េរណដ រ់ធាន រ់សាធារ ៈរន ងផ្ដនរមត្ថរិចចរររ់រដឋាលខេត្ដគឺជារិចចការចមបង នងិចំ
ាច់រំទ ត្។ ការរនដផ្ងររាពក្ងឹងការអ្ន វត្ដចារ់ រេរញ្ហជ តត ការរង្កា រ ការេរ់សាា ត់្ និងការរស្រង្កា ររេខលមីរ ងំផ្ដន
ខគ្មរ និង ផ្ដនេឹរក្ត្ូវាននឹងរំព ងចត់្វធិានការយ៉ា ងរក្សារ់រក្សាជំារ់ជាក្រច ំ។ រន ងន័យខនះអាជាា ្រខេត្ដានខក្រី
ក្ារ់ក្គរ់្នធាន និងមខ្ោាយ ងំអ្រ់ខដីមបរីនដពក្ងងឹ និងធាតរនដិរ េកាត់្រនថយឱ្យានខក្ចីននូវរេខលមីរខទស
ងៗពក្ងឹងការខគ្មរពរេិធិមន រស និងខរចរដីផ្ងាងនូររររ់ក្រជាពលរដឋរន ងខេត្ដ ក្គរ់េិដឋភាព ងំអ្រ់ ខដីមបទីដល់នូវឱ្ការ 
ជូនក្រជាពលរដឋក្គរ់ក្រររខោយរម្ម៌៕ 
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