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ឃដើមផធីានាបាននូវនិរនថភាពននការអភវិឌណនឃ៍ខតថ ខផនការអភវិឌណនឃ៍ខតថរយៈឃពល ៥ឆ្ប ាំ(២០២០-២០២៤) បានរាំណតព់ី

ចរខុវស័ិយ ឃោលបាំណង ឃោលឃៅ យុទនសាស្ដសថ សូចនាររ និងចាំណុចឃៅសាំខាន់ៗ ខដលរតូវសឃរមចឱ្យបានរបុង       រយៈឃពល 
របាាំឆ្ប ាំ ននអាណតថិទ ី៣ របស់ររុមរបឹរាឃខតថ ឃដាយធានាឱ្មានសងគតិភាពជាមយួយុទនសាស្ដសថចតុឃកាណដាំណារក់ាលទី៤ នន
ខផនការយុទនសាស្ដសថអភវិឌណនជ៍ាតិ (២០១៩-២០២៣) និងឃោលនឃោបាយរបស់វស័ិយជាំនាញ ។ 

ឃដើមផសីឃរមច ចក្ខុវិេ័យ សោលបំណង សោលសៅ  ខដលបានរាំណតរ់បុងខផនការអភវិឌណនរ៍យៈឃពល របាាំឆ្ប ាំ(២០២០-
២០២៤) របស់ឃខតថឃកាះរុងបានឃរៀបចាំរមមវធិីវនិិឃោរបឆី្ប ាំរ ាំរិលឃខតថ(២០២០-២០២២)ចាំនួន១ឃលើររចួមរឃហើយ និងឃដើមផបីនថ
ឃធវើបចចុបផនបភាព រមមវធិីវនិិឃោរបីឆ្ប ាំរ ាំរិលឃខតថ (២០២១-២០២៣) ននការអនុវតថខផនការអភវិឌណនរ៍យៈឃពលរបាាំឆ្ប ាំរបស់ ឃខតថ។ 
ឯរសាររមមវធិីវនិិឃោរបីឆ្ប ាំរ ាំរិលឃខតថ(២០២១-២០២៣) ជាសមទិនផលដស៏ាំខានន់នការខិតខាំរបងឹខរបងរបស់ឃខតថ បានអនុវតថាម
ចាបស់ថីពកីារររបរ់រងរដឌបាល រាជធានី ឃខតថ ររងុ រសុរ ខណឍ  ខដលបានរបកាសឱ្យឃរបើរបាស់ កាលពីខខឧសភា ឆ្ប ាំ២០០៨ មាន
ខលឹមសាររាំណតរ់បុងមារា៣៧ មារា៣៨ និងមារា៣៩ ននចាបឃ់នះ។ អនុវតថាមអនុររតឹយឃលខ ២១៩  អនររ.បរ សថីពីខផនការ
អភវិឌណន ៍នងិរមមវធិីវនិិឃោរបីឆ្ប ាំរ ាំរិលរបស់រាជធានី ឃខតថ ររុង រសុរ ខណឍ  ខដលរតូវបានរបកាសឱ្យឃរបើឃៅខខធបូ ឆ្ប ាំ២០០៩ និង
លិខិតបទដាឌ នរតថិយុតថិឃផសង ឃៗទៀតរបស់រាជរដាឌ ភបិាលរមពុជា។ 

វធិីសាស្ដសថននការឃរៀបចាំរមមវធិីវនិិឃោរបីឆ្ប ាំរ ាំរិល (២០២១-២០២៣) រតូវបានអនុវតថាមរបកាសអនថរររសួងរវាង ររសួង
មហានផធ និងររសួងខផនការ ឃលខ ០៧៨ផរ ចុះនថងទ ី ០២ ខខមនីា ឆ្ប ាំ២០១៧ សថីពីការដារឱ់្យឃរបើរបាស់ឃសចរថីខណនាាំ
បឃចចរឃទស សថីពីការឃរៀបចាំ និងការរសាងរមមវធិីវនិិឃោរបីឆ្ប ាំរ ាំរិលឃខតថ នងិឃសចរថីខណនាាំឃលខ ០០៩/២០ សណន ចុះនថងទ ី
១៥ ខខររកដា ឆ្ប ាំ២០២០ សថីពីការឃរៀបចាំ និងរសាងរមមវធិីវនិិឃោរបីឆ្ប ាំរ ាំរិល(២០២១-២០២៣)ឃខតថឃកាះរុង ។ 

ការឃរៀបចាំរមមវធិីវនិិឃោរឃនះមានររុមការងាររសាងខផនការជាឃលខាធិការ ខដលមាន សោក្ជំទាវអភបិាលសេត្ត ជា
របធាន អភបិាលរងឃខតថមយួរបូជាអនុរបធាន នងិមានសមាជិរ សមាជិកា មរពីមនធីរជាំនាញ អងគភាពជុាំវញិឃខតថ និងមានការចូល
រមួពីអងគការជាតិ អនថរជាតិ វស័ិយឯរជន បានដារនូ់វធាតុចូលរបស់ខលួនរបុងរមមវធិីវនិិឃោរ នងិមានការពិឃរោះឃោបល់របុងរបជុាំ
ផសពវផាយ និងឃវទិកាពិឃរោះឃោបល់ ។ 

រមមវធិីវនិិឃោរបីឆ្ប ាំរ ាំរិល (២០២១-២០២៣) ឃខតថរតូវបានឃរៀបចាំឃឡើងាមលាំដាបល់ាំឃដាយ ននមាតិកាាមឃសចរថ ី
ខណនាាំបឃចចរឃទសននការឃរៀបចាំរមមវធិីវនិិឃោរបីឆ្ប ាំរ ាំរលិរបស់រាជធាន ីឃខតថ។ បនាធ បព់ីឃសចរថីឃផថើម ខដលបានឃលើរឃឡើងខាងឃលើ 
ខលឹមសារសាំខាន់ៗ  ខដលបានរ ាំឃលចឃឡើងរបុងរមមវធិីវនិិឃោរបីឆ្ប ាំរ ាំរិលរបស់ឃខតថខចរឃចញជា ៣ជាំពូររ៖ឺ 

ជាំពូរទ១ី៖ សាទ នភាពទូឃៅ និងបញ្ហា របឈម បានបងាា ញអាំពីសាទ នភាពទូឃៅ ទិនបនយ័ឃសដឌរិចច សងគមរិចច របស់ឃខតថ 
សាទ នភាព បញ្ហា របឈមមយួចាំនួនខដលរតូវឃដាះរសាយ សរមាបឃ់លើរជារឃរមាងសរមមភាពឃដើមផ ី ឃដាះរសាយបញ្ហា ជាអាទិភាព
របស់របជាជន រដូ៏ចជាតរមូវការមូលដាឌ ន ។ 

ជាំពូរទ២ី៖ រឃរមាងសរមមភាពននរមមវធិីវនិិឃោរបីឆ្ប ាំរ ាំរិល បានបងាា ញនូវរឃរមាងសរមមភាពខដលបាន នឹងរាំពុងដាំឃណើ រ
ការ រឃរមាងសរមមភាពខដលមានការសនាោាំរទ និងរឃរមាងសរមមភាពអាទិភាពខដលមនិោនម់ានការសនាោាំរទ សរមាបច់ងអុល
បងាា ញពីបញ្ហា របឈមនានា ខដលជាតរមូវការចាាំបាចស់រមាបឃ់លើរជាដាំឃណាះរសាយ រសបាមទីរខនលង និងឃពលឃវលាសរមាប់
អភវឌិណនរ៍បស់មូលដាឌ ន។ 

ជាំពូរទ៣ី៖ ខផនការាមដាន រតួតពិនតិយ នងិវាយតនមល ារាងាមដាន រតតួពនិិតយ នងិវាយតនមល ការខបងខចរភាររចិចរបស់
អបរពារព់ន័នរបុងការាមដាន និងវាយតនមល និងរបាយការណ៍របចាាំឆ្ប ាំ សថីពីវឌណនភាព ននរមមវធិីវនិិឃោរឆ្ប ាំ២០២០ ឆលុះបញ្ហច ាំងពលី
ទឌផលឃរោង ឃធៀបឃៅនឹងលទឌផលននការអនុវតថជារខ់សថង។ 



 

 

vi 

ឃដើមផចូីលរមួសឃរមច នូវឃោលបាំណង ឃោលឃៅ ខដលបានរាំណតរ់បុងខផនការអភវិឌណនរ៍យៈឃពលរបាាំឆ្ប ាំ (២០២០-
២០២៤) របស់ឃខតថ រមមវធិីវនិិឃោរបីឆ្ប ាំរ ាំរិល (២០២១-២០២៣) បានឃលើរឃឡើងនូវរឃរមាងសរមមភាពជាអាទិភាពចាំបងៗ 
សរមាបរ់យៈឃពល៣ឆ្ប ាំ(២០២១-២០២៣) និងបងាា ញការវនិិឃោរឃៅឃលើរឃរមាង ឬឃសចរថីរតូវការ ខដលបានឃលើរឃឡើងរបុង 
ខផនការមូលដាឌ ន និងបានឃលើរឃឡើងនូវរឃរមាងសរមមភាពវនិិឃោរដូចខាងឃរកាម៖ 

 ខផបរឃសដឌរិចចមានចាំនួន ២០៥ រឃរមាង ថវកិាខដលឃរោងមានចាំនួន ៤០០,៥១៧.៨០ លានឃរៀល 
 ខផបរសងគមរិចចមានចាំនួន ១២១ រឃរមាង ថវកិាខដលឃរោងមានចាំនួន ១០,៥៣១ លានឃរៀល 
 ខផបរធនធានធមមជាតិមានចាំននួ ១២ រឃរមាង ថវកិាខដលឃរោងមានចាំនួន ១០,១៩៩ លានឃរៀល  
  ខផបររដឌបាលសនថិសុខមានចាំនួន ១៤ រឃរមាង ថវកិាខដលឃរោងមានចាំនួន ៤៧៤ លានឃរៀល 
 មានការោាំពីររសួង សាទ បន័ចាំនួន ១៣ រឃរមាង ថវកិាឃរោងចាំនួន ៣៤៧,៧៥០ លានឃរៀល 
 មានការោាំរទពីសាខាការបាតររហមចាំនួន៤រឃរមាង ថវកិា ១,៣១៦លានឃរៀល និង 
 មានការោាំរទពីសហភាពសហពន័នយុវជនរមពុជា ឃខតថឃកាះរុងចាំននួ៣រឃរមាង ថវកិា៦០លានឃរៀល។ 

ឃយើងខញុ ាំ សងឃមឹថ្នលទនផលននការឃរៀបចាំរមមវធិីវនិិឃោរសរមាបក់ារអភវិឌណឃខតថ បីឆ្ប ាំរ ាំរិលឃនះ នឹងជារបឃោជន៍
សរមាបក់ារឃរបើរបាស់ឃលើរិចចអភវិឌណនរ៍បស់ឃខតថឱ្យចាំឃោលឃៅ ឃដើមផសីឃរមចឃោលបាំណង និងចរខុវស័ិយរបស់ឃខតថ រសបឃៅ 
ាមតរមូវការជាមូលដាឌ នអាទិភាពជារខ់សថងរបស់របជាជនទូោាំងឃខតថ និងចូលរមួោាំរទដល់រមមវធិីវនិិឃោររបស់ ុាំ - សងាក ត់
ខដលជា រឃរមាងអាទិភាពោាំរទពីលទនផលសិកាខ សាលាសមាហរណរមមខផនការ ុាំ សងាក ត ់ ថ្នប ររ់រុង រសុរ និងការោាំរទព ី
មនធីរវស័ិយ អងគការជាតិ និងអនថរជាតិ វស័ិយឯរជន របុងឃោលឃៅជាយុទនសាស្ដសថកាតប់នទយភាពររីរររបស់របជាជន រសប
ាមឃោលនឃោបាយដឹរនាាំរបស់រាជរដាឌ ភបិាលរមពុជា ។ រឯីចាំណុចឃៅចុងបញ្ចបន់នរមមវធិីនិឃោរឃនះមានភាជ បម់រជាមយួ
នូវារាងឧបសមពន័ននានា៕ 
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ផផនទីតាំបន់ធនធានធមមជាតិ រនងុភូមិសាស្រសតសេតតស ះរងុ 
  



 

 

ix 

ផផនទីតាំបន់សោលសៅសទសចរណ៍សេតតស ះរងុ 
 



 

 

 
 
 
 

ជាំពូរទី១ 
សាា នភាពទូសៅ នងិបញ្ហា របឈម 

 
  



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថខកាោះរុងឆ្ប ុំ(២០២១-២០២៣) 

 

1 

ជាំពូរទី១ 
សសចរតីសសងេបទិននន័យចមបងៗរបសស់េតត 

rr2ss 
១.១. សាា នភាពទូសៅរបសស់េតត 
 ១.១.១.សាទ នភាពភមិូសាស្ដសថ 

ឃខតឋឃកាះរុង ជាឃខតឋមយួសទិតឃៅទិសនិរត ីចមាង យពីរាជធានីភបាំឃពញ២៩០រីឡូខមរ៉ត ឃខតថមានរពាំរបទល់ខាង ឃរើត
ជាបន់ឹងឃខតឋរពះសីហនុ នងិឃខតឋរាំពងស់ពឺ ខាងលិចនងិខាងតផូងជាបន់ឹងឈូងសមរុទននរពះរាជាណាចររនថឡងដ់(៍មយួ
ខផបរននឃខតថរាត) ខាងឃជើងជាបន់ឹងឃខតឋឃពាធិ៍សាត។់ ឃខតថឃកាះរុង សទិតរបុងតាំបនឃ់ឆបរសមុរទននរពះរាជាណាចរររមពុជា 
សណាឌ នដីមានលរខណៈ ជាភបាំខពងរ់ាប វាលរាបនិងឃឆបរសមុរទខដលមានរបខវង២៣៧រីឡូខមរ៉ត1 ។ ឃខតថឃកាះរុងមានឃកាះ
ចាំនួន២៣ និងឃកាះឃៅាមនដខរពរចាំនួន១២ឃកាះ។ 

 
សណាឌ នដីឃខតថខចរឃចញជា ៣តាំបនរ់៖ឺ (១)តាំបនខ់ពងរ់ាបជរួភបាំររវ៉ាញៈ ជាតាំបនស់មផូរឃៅឃដាយទឹរធាល រ ់ នរពឃឈើ

សតវសាល ប ថនិរសតវររបរ់បឃភទ តាំបនវ់បផធមរ៌បវតថសិាស្ដសថ  តាំបនវ់ាលរាប មានដងសីុ់ឃតរបជាជនរស់ឃៅខពស់ជាងឃរ  
របជាជនភារឃរចើនទទួលនូវឃសវាសាធារណៈខពស់ជាងតាំបនន់ានា មានសកាក នុពលឃសដឌរិចចឃលើការដាាំដុះរយៈឃពលខវង ការ
ឃធវើរសិរមម ឃនសាទ ឃសវារមម តាំបនឃ់សដឌរចិចពិឃសស នងិរចររពាំខដនអនថរជាតិចាាំោម...។ល។ (២)តាំបនឃ់ឆបរៈ ខដលលាត
សននឹងពីចាាំោម (រពាំរបទល់របឃទសរមពុជា-នថ) រហូតដល់ រពាំរបទល់ ុាំខរវផុស ឃខតថរពះសីហនុ សមផូរឃដាយឃឆបរខាច ់
សតវឃផាតសមុរទ នរពឃកាងកាង។(៣)តាំបនរ់បជុាំឃកាះ៖ មានផ្ទក ថម ឃមម សមុរទ នងិសមផូរឃៅឃដាយធនធានជីវចរមុះររប់
របឃភទឃៅាមដងខរពរតាំបនរុ់ា ាំសា(RAMSA)។ ឃរៅពីឃនះនដខរពរធាៗំ ោាំង០៥ រប៏ានរមួចាំខណរចាំខណររបុងការរញុរចាន
រាំឃណើ នឃសដឌរចិចឃខតថ ខដលរមួមាន៖ ខរពរឃកាះឃប៉ា ខរពរានត ខរពររតពាាំងរងូ ខរពរអណថូ ងទឹរ នងិខរពរខរសអាំបិល 
ឃហើយឃៅតាំបនឃ់នាះឃទៀតឃសាត ជារបភពធនធានដស៏មផូរខបប នរពឃកាងកាងខដលជាជរមរសតវសាល ប និងខដនជរមរមចាឆ
ជាតិជីវៈចរមុះ រពមោាំងសរមស់ធមមជាតិដរ៏តកាលនិងរសស់បាំរពង។  

១.១.២.រចនាសមពន័ន និងការររបរ់រងរដឌបាលខដនដី 
ឃខតឋខចរឃចញជា១ររងុ ៦រសុរ  ៣សងាក ត ់ ២៦ ុាំ និង១១៩ភូម ិ រចនាសមពន័នររបរ់រងរដឌបាលឃខតថអនុវតថរសប

ាមចាបរ់ដឌធមមនុញ្ដ ននរពះរាជាណាចរររមពុជា ចាបស់ថីពីការររបរ់រងរដឌបាល រាជធានីឃខតថ ររុងរសុរខណឍ  ចាបជ់ា
ធរមានឃផសងៗឃទៀត និងលិខតិបទដាឌ នរតិយុតថ ិ ឃោលនឃោបាយវមិជឈការ និងវសិហមជឈការ ពិឃសសឃោលនឃោបាយ
អាទិភាព ខដលមានខចងរបុងយុទនសាស្ដសថចតុឃកាណដាំណារក់ាលទី៤  របស់រាជរដាឌ ភបិាល ។ 

ការររបរ់រង និងដឹរនាាំអភវិឌណឃខតថ ឃៅអាណតថិទី៣ ររុមរបឹរាឃខតថ មានររុមរបឹរាឃខតថចាំនួន ១៩របូ(រសី០៤របូ)   
រណៈអភបិាលឃខតថចាំនួន ០៧របូ (រសី០១របូ ជាអភបិាលឃខតថ) និងមានការចូលរមួោ៉ងសរមមពមីនធីរអងគភាពជាំនាញជុាំវញិ
ឃខតថ រងរាំលាាំងររបរ់បឃភទ សងគមសីុវលិខដលជានដរូអភវិឌណន ៍និងវស័ិយឯរជន ។ 

ឃខតថចូលរមួអនុវតថោ៉ងសរមមរបុងដាំឃណើ រការខរទរមងរ់ដឌដសីុ៏ជឃរៅ និងទូលាំទូលាយរបស់រាជរដាឌ ភបិាល រមួមាន៖ 
ការខរទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈ ការខរទរមងក់ារររបរ់រងហិរញ្ដ វតទុសាធារណៈ ការខរទរមងវ់មិជឈការ និងវសិហមជឈការ 
ការខរទរមងដ់ីធលី ជលផល ការររបរ់រងនរពឃឈើ ធនធានធមមជាតិ និងបរសិាទ ន ឃដើមផធីានាអភបិាលរិចចលអ និងការអភវិឌណន៍
សងគម-ឃសដឌរិចចរបស់ឃខតថរបរបឃដាយចិរភាព។ ឃខតថការពារបាននូវ សនថិសុខសណាថ បធ់ាប បស់ាធារណៈបានលអរបឃសើរ
ឃដាយធានាបាននូវសណាថ បធ់ាប បស់ាធារណៈ សុវតទិភាព និងឃសាភណ័ឍ ភាព ាមរយៈការអនុវតថឃោលនឃោបាយ ភូម-ិ ុាំ
មានសុវតទិភាព ឃៅររបម់ូលដាឌ នទូោាំងឃខតថ។ 

                                           
1 ខផនការរបូវន័ថឆ្ប ាំ២០០០-២០០២(DANIDA-ររសួងបរសិាទ ន) 
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ឃខតថបានឃបើរទូោយការចូលរមួរបុងការឃធវើឃសចរថីសឃរមចចិតថសរមាបរ់ិចចអភវិឌណន ៍ ាមរយៈការចូលរមួរបុងការឃធវើ 
ខផនការអភវិឌណន ៍និងរមមវធិីវនិិឃោររបុងខដនសមតទរិចចថ្នប ររ់ដឌបាលនិមយួៗ។ ការឃធវើសមាហរណរមមខផនការវស័ិយជាមយួ 
ខផនការមូលដាឌ ន រឺជាចាំណុចរនលឹះរបុងការឃធវើឲ្យមានសងគតិភាព រវាងឃោលនឃោបាយអភវិឌណនជ៍ាតិ ជាមយួថ្នប រឃ់រកាមជាតិ 
តរមូវការមូលដាឌ នបានពរងងឹរិចចសហការទាំនារទ់ាំនងលអរវាងអាជាញ ធរមូលដាឌ ន ជាមយួមនធីរជាំនាញ អងគការមនិខមនរដាឌ ភបិាល 
និងវស័ិយឯរជន សាំឃៅឃឆលើយតបឃៅនឹងសាំណូមពរ និងតរមូវការរបស់របជាពលរដឌឃៅមូលដាឌ ន។ 

១.១.៣.សាទ នភាពរបជាសាស្ដសថ 
ឃខតថមាននផធដីសរបុ ១០.០៤៥,៥៨ រីឡូខមរ៉តកាឃរ ៉  មានរបជាជនសរបុ ១៣៦.៣២០នារ ់ រសី៦៧.៩៨៤នារ ់

មានដងសីុ់ឃតរបជាជន ១២នារ ់ របុងមយួរីឡូខមរ៉តកាឃរ។៉ របជាជនរបមាណ ៥៥,២០% ជារសិរររស់ឃៅពឹងខផអរឃលើ         
វស័ិយរសិរមម ខដលជាវស័ិយចមផងរបុងការរទរទងជ់ីវភាពរស់ឃៅ របស់របជាពលរដឌរបុងឃខតឋ។ ឃរៅពីវស័ិយរសិរមម ខដល
ជាសបូលរម៏ានវស័ិយឃផសងៗឃទៀត ដូចជាវស័ិយឧសាហរមម០,៣០% និង វស័ិយឃសវារមម របមាណ ៤៤,៦០% ខដលជា
មូលដាឌ នបឃងកើតការងារជូនរបជាពលរដឌ ។ វស័ិយឃសដឌរចិចសាំខាន់ៗ ោាំងបីរមួមាន វស័ិយរសិរមម វស័ិយឧសាហរមម និង    
វស័ិយឃសវារមមបានជរមុញដល់ឃសដឌរិចចរបស់ឃខតថោាំងមូលមានអរារាំឃណើ នរួរឃអាយរតស់ាំោល់។ាមទិនបនយ័ការរាំណត់
ទិនបនយ័មូលដាឌ ន ុាំសងាក ត ់ បានបងាា ញថ្នអរាភាពរររីរឃខតថឃកាះរុងមានការថយចុះឃបើឃរបៀបឃធៀបពីឆ្ប ាំ២០១៤ ដល់ឆ្ប ាំ
២០១៨ ទូោាំងឃខតថឃកាះរុងថយចុះព ី២៨,៧% ឃៅ ១៣,១% ធាល រចុ់ះបាន១៣,៦% នងិបនថធាល រចុ់ះមរឃៅរតមឹ ៧,៤% ឃៅ
ឆ្ប ាំ២០២០ឃនះ ខដលជាវឌណនភាពននការររីចឃរមើនរជួាទីឃមាទន ។ ជារខ់សថងាមរយៈវទិាសាទ នជាតិសទិតិននររសួងខផនការ
ឃៅឆ្ប ាំ២០១៨ បានបងាា ញថ្នផលិតផលរបុងរសុរសរបុ ននឃសដឌរិចចឃខតថឃកាះរុងោាំងមូលមានតនមលរបមាណ ៩៤៦.៦៣៣ 
លានឃរៀល ឬឃសមើនឹង ២៣៤ លានដុលាល រសហរដឌអាឃមររិ។ ឃបើឃធៀបឃៅនឹងឃសដឌរិចចជាតិមានអរាឃសមើនឹង ០.៩ %ឃៅឆ្ប ាំ
២០១៨ ។ ឃបើរិតជាចាំណូលសរមាបម់នុសសមាប រ់ៗ រឺឃសមើនឹង១.៤១៩ ដុលាល ឆ្ប ាំ២០១៧ និងឆ្ប ាំ២០១៨ ឃសមើនងឹ១.៥៤៣
ដុលាល រ ។ 

១.១.៤.ឃសចរថីសឃងខបពត័ម៌ាន និងទិនបនយ័ឃសដឌរិចច សងគមរិចច 
ល.រ បរោិយ  ២០១៨  ២០១៩  ២០២០ 
ពត័ម៌ានទូឃៅ 
១ នផធដីឃខតថ (រ.ម២ ) ១០.០៤៥,៥៨ ១០.០៤៥,៥៨ ១០.០៤៥,៥៨ 

២ ចាំនួនររុង រសុរ ៧ ៧ ៧ 

៣ ចាំនួន ុាំ សងាក ត ់ ២៩ ២៩ ២៩ 

៤ ចាំនួនភមូ ិ ១១៩ ១១៩ ១១៩ 

៥ ចាំនួនររសួារ ២៩.១៩៩ ២៩.៨៩៤ ៣០.៣៨៥ 

៦ % ឃមររួសារជាស្ដសថី ១៧,៦២ ១៦,០៨ ១៧,១៥ 

៧ ចាំនួនរបជាជនសរបុ ១៣៣.៣៨៦ ១៣៦.៦៧៥ ១៣៦.៣២០ 

៨ ចាំនួនរសី ៦៦.៤៧១ ៦៧.៨៤៦ ៦៧.៩៨៤ 

៩ ចាំនួនបុរស  ៦៦.៩១៥ ៦៨.៨២៩ ៦៨.៣៣៦ 

១០ % អបរមានអាយុពី ០-១៧ឆ្ប ាំ ៣៨,០៦ ៣៧,១៨ ៣៦,០២ 
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ល.រ បរោិយ  ២០១៨  ២០១៩  ២០២០ 
១១ % អបរមានអាយុព១ី៨-៦០ឆ្ប ាំ ៥៥,៩១ ៥៦,២៩ ៥៦,៦៦ 

១២ % អបរមានអាយុព៦ី១ឆ្ប ាំឃឡើង ៦,០៤ ៦,៥២ ៧,៣២ 

១៣ រាំឃណើ នរបជាជនរបចាាំឆ្ប ាំ (%) ១,៩២ ២,៤៧ -០,២៦ 

១៤ អារាភាពររីររ(%) ១៣,១៨ ៩,៦២ ៧,៤១ 

១៥ % អបរមានមុខរបរចមផងខផបររសិរមម ៦០,៦០ ៥៧,៥០ ៥៥,២០ 

១៦ % អបរមានមុខរបរចមផងខផបរសិបផរមម ០,៥០ ០,២០ ០,៣០ 

១៧ % អបរមានមុខរបរចមផងខផបរឃសវារមម ៣៨,២០ ៤២,៣០ ៤៤,៦០ 

១៨ % មនុសសឃៅររការងារឃធវើឃៅរបុងរបឃទស  ៧.១០ ៦,៥០ ៦,៤០ 

១៩ % មនុសសឃៅររការងារឃធវើឃៅឃរៅរបឃទស  ៣,៧០ ៣,៥០ ២,៩០ 

២០ % ខបងផធះមានអរគិសនីឃរបើរបាស់ ៦៦,១៧ ៧៣,១៧ ៧៧,៦៥ 

អបរ់ ាំ 
២១ % រុមារអាយុ៣-៥ឆ្ប ាំ បានចូលឃរៀន ៤៤,០៨ ៤៧,១០ ៥០,០០ 

២២ % រុមារអាយុ៦ឆ្ប ាំ បានចូលឃរៀន ៧២,៧៣ ៨១,៤០ ៧៩,១០ 

២៣ % រុមារអាយុ៦-១១ឆ្ប ាំ បានចូលឃរៀន ៧៥,៨២ ៨០,២០ ៧៧,៩០ 

២៤ % រុមារអាយុ១២-១៤ឆ្ប ាំ ឃៅឃរៀន ៨៤,៩៨ ៨៧,១០ ៨៧,៦០ 

២៥ % អបរឃចះអរសរអាយុ ១៥-១៧ឆ្ប ាំ ៩៧,៥៣ ៩៧,៧០ ៩៨,៣០ 

២៦ % អបរឃចះអរសរអាយុ ១៨-៤៥ ឆ្ប ាំ ៩២,៩២ ៩៣,៩០ ៩៤,២០ 

សុខភាព      

២៧ ចាំនួនមណឍ លសុខភាព ១៣ ១៣ ១៣ 

២៨ % ស្ដសថីសរមាលរូនឃដាយឆមបឃពទយ ៩៥,២៦ ៩៤,៤០ ៩៨,១០ 

២៩ អារាសាល បរ់បស់មាាឃរកាយឃពលសរមាល(០-១ខខ)
របុង១ពានរ់ាំឃណើ ត ២,១៣ ១៤,៦០ ០ 

៣០ អារាសាល បរ់បស់រុមារឃរកាយឃពលឃរើត (០-១ខខ) របុង
១ពានរ់ាំឃណើ ត ៥,៨០ ១ ៣,៣០ 

៣១ % រុមារអាយុព៩ី-១២ខខ បានចារថ់្នប ាំររបច់ាំនួន ៩៧,៨១ ៨២,៣០ ៨៨,៤០ 

៣២ ចាំនួនររសួារមានសមាជិរឃរើតជាំងឺឃអដស៍ ៥៩ ៩៦ ៣០៥ 

ភាពងាយរងឃរោះ 
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ល.រ បរោិយ  ២០១៨  ២០១៩  ២០២០ 

៣៣ ចាំនួនជនពិការ ១២ ៦ ៦៤៨ 

៣៤ % ជនពិការអាយុ១៨ឆ្ប ាំ ឃឡើងមនិអាចររចាំណូលបាន ៧១,៤៣ ២០ ៣៦,២ 

៣៥ ចាំនួនរុមាររាំរពាឪពុរមាថ យសាល បឃ់ដាយជាំងឺឃអដស៍ ៩ ៣៨ ៥២ 

៣៦ ចាំនួនចាស់ជរាោម នទពីឹង (អាយុ៦១ឆ្ប ាំឃឡើង) ១២៤ ១៤៧ ១៥៤ 

ធនធានធមមជាត ិបរសិាទ ន នងិការបាាំនងឹការខរបរបលួអាកាសធាតុ 

៣៧ ចាំនួនររសួាររងឃរោះឃដាយខយល់ពយុះ/រស្ដនាថ រ ់ ៩៦ ៩១ ៨៨ 

៣៨ ចាំនួនររសួាររងឃរោះឃដាយទឹរជាំនន ់ ០ ៥២៤ ៦៩៥ 

៣៩ ចាំនួនររសួាររងឃរោះឃដាយរាាំងសងួត  ១៣ ០ ០ 

៤០ % ររួសារមានឃសវារបមូលសរមាមាមផធះ ១១,៦១ ១៧,៧០ ១៦,៨០ 

៤១ % ររួសារមានទឹរសាអ តឃរបើរបាស់ ៧១,៧៦ ៦៩,៦០ ៧២,២០ 

របុង
ឃនាះ 

% ររួសារមានទឹរម៉ាសីុនឃរបើរបាស់ ៤៣,៨៦ ៤៩,៦០ ៤៩,០១ 

% ររួសារមានទឹរអណថូ ងសបបឬ់អណថូ ងចរមះុ ២៣,៥៤ ២០,២៣ ២០,៩៣ 

% ររួសារឃរបើទឹរអណថូ ងជីរមានការការពារ ២៣,២៣ ២៤,៥៩ ២៤,៧៨ 

% ររួសារឃរបើទឹរឃភលៀងមានការការពារ ៩,៣៦ ៥,៥៦ ៥,២៥ 

៤២ % ររួសារមានបងគនអ់នាមយ័ឃរបើរបាស់ ៦១,០៦ ៦៣,២០ ៦៨,១០ 

រដឌបាល នងិសនថសុិខសណាថ បធ់ាប បស់ាធារណៈ  

៤៣ % រុមារបានចុះសាំបុរតរាំឃណើ ត (០-៣០នថង) ៧៦,៥៤ ៨១ ៨៧,៦០ 

៤៤ ចាំនួនររសួារមានអាំឃពើហឹងារបុងររួសារ ១២៩ ១០៤ ១៣៦ 

៤៥ ចាំនួនអបរសាល បឃ់ដាយឃរោះថ្នប រច់រាចរណ៍ ២៧ ២៣ ២២ 

៤៦ ចាំនួនអបរសាល បឃ់ដាយអាំឃពើហឹងានានា  ១ ១ ៣ 

៤៧ ចាំនួនររសួារមានសមាជិរឃរបើរបាស់ឃររឿងឃញៀន ៧៣ ១០៦ ១៥១ 
 

( របភពទិនបនយ័ឯរសារពត័ម៌ានសាទ នឃសដឌរិចច សងគមរិចចឃខតថ ឃកាះរុង ឆ្ប ាំ២០១៩ ) 
១.២. សាា នភាពបចចុបបនន និងបញ្ហា របឈម 

១.២.១ ផផនរសសដ្ឋរចិច 
១.២.១.១ វស័ិ្យរសិ្រមម 
ការសឃរមចឃលផឿនអភវិឌណឃសដឌរិចច សងគមរិចចរបរបឃដាយនិរនថរភាព និងការចូលរមួចាំខណរកាតប់នទយ-ភាពររីររ 

ជាពិឃសសឃៅជនបទ អារស័យជាបឋមឃលើការឃលើររមពស់ការចូលរមួចាំខណររបស់វស័ិយរសិរមម និងអនុវស័ិយឬខផបរ
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នានារបស់វស័ិយឃនះ ដូចជាខផបរចិញ្ច ឹមសតវ ការដាាំដុះដាំណាាំរសូវនិងដាំណាាំចមាក រ ការងារជលផល និងនរពឃឈើ រដូ៍ចជា
ឧសាហរមមខរនចបផលិតផលរបុងរសុរជាពិឃសសជាំរញុការផសពវផាយ និងបណថុ ះបណាថ លបឃចចរឃទសថមីៗរបុងវស័ិយរសិរមម 
ឲ្យបានដល់រសិររ។ ឃខតថឃកាះរុងមានររសួារសរបុរបមាណ ៥៥,២០% របរបរបររសិរមមជាចមផង ។ 

រ.ខផបរដុំណ្តុំរស្វូ 
 នផធដីខដលមានសកាថ នុពលអាចឃធវើខរសបានមានចាំនួន១២.៨៨៥ហិរា ប៉ុខនថឃៅឆ្ប ាំ២០១៦ អនុវតថបាន របមាណ 
៨១,៥១%នននផធដីសរបុ នងិឆ្ប ាំ២០២០ អនុវតថបានរបមាណ ៨០,០០% នននផធដីសរបុ រឯីទិនបផល ទទួលបានព២ី,៦៣៨ 
ឃៅ២,៦៨៤ឃាន/ហិរា ឃដាយសារមានការផសពវផាយ និងរសិររមយួចាំននួឃៅាមបណាថ រសុរបានទទួលយរពូជរសូវ
មយួចាំនួន (ផ្ទក រ ាំដួល រាាំងជយ័ ខសនពិឃដារ) របុងចាំឃណាមពូជរសូវោាំង១០មខុ ខដលររសួងរសិរមមជាំរញុឲ្យផលិតសរមាប់
ឃធវើការនាាំឃចញ ឃហើយឃៅតាំបនខ់លះទិនបផលរសូវខដលទទួលបានឃៅមានររមតិោបឃដាយសាររសិររឃធវើាមទាំលាប(់ោាំង
ពូជ និងបឃចចរឃទស) ដីខរសមយួចាំនួនមានជាតិជូរ-នរប និងទទួល រងការបាំផ្ទល ញពីសមាសភាពចនរង ។ ដីខរសមយួចាំនួនរតូវ
ទុរទាំឃនរឃចាល មយួចាំននួបានកាល យជាដីសរមាប ់ សាងសងល់ាំឃៅដាឌ ន មយួចាំនួនសទិតឃៅរបុងតាំបនអ់ភរិរសការពារ និង
អភវិឌណរឃរមាងវនិិឃោរ។ ឃៅឆ្ប ាំ២០១៦ ឃៅទូោាំងឃខតថខវះឃសផៀងចាំនួន ៣.១៣២ ឃានអងករ និងឆ្ប ាំ២០២០ ខវះចាំននួ
៣.៨៦២ឃានអងករ មូលឃហតុបណាថ លមរពីនផធដីខរសមានការថយចុះ ឃហើយរបជាពលរដឌផ្ទល ស់បថូរមុខរបរឃៅបាំឃរ ើការងារវស័ិ
យឃសវារមមឃផសងៗ មានដូចជា អាជីវររ រមមររឃរាងចររ ររុមហុ៊នសហរោស ជាឃដើម ។ 

តារាងទ១ី៖ ស្ថពីកីារបងកបខងកនីផលរស្វូខៅខេតថខកាោះរុង ពឆី្ប ុំ២០១៦–២០២០ 
បរោិយ ឯរាថ  ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

នផធដីរសូវរសាល ហ.ត ២.២៣៧ ២.៩៤៥ ២.៦៨៦ ១.៤៦៦ ១.៥៩០ 
នផធដីរសូវរណាថ ល ហ.ត ៦.០៧៩ ៥.៧១៦ ៥.៩២១ ៤.២១៨ ៧.៤២៥ 
នផធដីរសូវធងន់ ហ.ត ៩៧១ ៦៤៣ ៥៨៨ ៣៧៨ ៣៧៩ 
នផធដីរសូវចមាក រ ហ.ត ១.២១៦ ១.២១១ ១.២២២ ៩.៨៣៥ ៧៨៥ 
នផធដីសរុប ហ.ត ១០.៥០៣ ១០.៥១៥ ១០.៤១៧ ៩.៨៣៥ ១០.១៧៩ 
ទិនបផលមធយម ឃាន/ហ.ត ២.៦៣៨ ២.៦៨៤ ២.៩៣៥ ២.៦៨៤ ២.៦៨៤ 
បរមិាណផលរសូវសរុប ឃាន ២៧.៧០៤ ២៨.២២៥ ៣០.៥៧៣ ២៦.៣៩៧ ២៧.៣២០ 
កាត១់៣%ទុរពូជចិញ្ច ឹមសតវ
និងបាតប់ងឃ់ពលរបមូលផល ឃាន ៣.៦០២ ៣.៦៦៩ ៣.៩៧៤ ៣.៤៣១ ៣.៥៥២ 

បរមិាណផលរសូវឃៅសល់ ឃាន ២៤.១០៣ ២៤.៥៥៥ ២៦.៥៩៨ ២២.៩៦៦ ២៣.៧៦៩ 
បរមិាណផលរសូវរិតជាអងករ
(៦៤%) 

ឃាន ១៥.៤២៦ ១៥.៧១៥ ១៧.០២៣ ១៤.៦៩៨ ១៥.២១២ 

ចាំនួនរបជាជនសរុប នារ ់ ១២៩.៧៧៦ ១៣០.៨៦៨ ១៣៣.៣៨៦ ១៣៦.៦៧៥ ១៣៦.៣២០ 
តរមូងការឃសផៀងជាអងករ១៤៣
រ.ររ/នារ ់

ឃាន ១៨.៥៥៨ ១៨.៧១៤ ១៩.០៧៤ ១៩.០៧៤ ១៩.០៧៤ 

តុលយភាពឃសផៀងរិតជាអងករ ឃាន –៣.១៣២ –២.៩៩៩ –២.០៥១ –៤.៣៧៦ –៣.៨៦២ 
 

េ.ដុំណ្តុំរមួផសុំ-ដុំណ្តុំអចថិ្្នថយ ៍នងិដុំណ្តុំឧស្ាហរមម 
ឃរៅពីដាំណាាំរសូវ រសិររបានដាាំដុះដាំណាាំចមាក ររយៈឃពលខលី និងដាំណាាំរយៈឃពលខវងខដលបានរមួចាំខណរ ោ៉ង

ឃរចើនរបុងការធានាសាទ នភាពចាំណូល-ចាំណាយរបចាាំនថង។ មានដាំណាាំជាឃរចើនខដលអាចផថល់ផលោ៉ងលអរបឃសើរ ឃបើឃរបៀប
ឃធៀបឃៅនឹងរសូវ ដូចជាដាំណាាំឃចរ ធុឃរន និងសាវម៉ាវជាឃដើម។ នផធដីឃៅាមបណាថ រសុរ របុងឃខតថដូចជា រសុរបទុូមសាររ 
រសុរខរសអាំបិល រសុរថមបាាំង និងរសុរឃកាះរុង មានសកាថ នុពលសរមាបដ់ាាំដាំណាាំឃឈើហូបខផល នងិដាំណាាំរសិឧសាហរមម
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ឃផសងៗ។ ោ៉ងណារម៏ានបញ្ហា របឈមមយួចាំនួនខដលជះឥទនពិលដល់ផលិតផលដាំណាាំ របស់រសិររដូចជា បញ្ហា
បឃចចរឃទស ការខរបរបួលអាកាសធាតុ បញ្ហា ផលូវរមនារមន ៍ មានការលាំបារ។ តនមលផលិតផលរតូវបានឈមួញរណាថ ល ជាអបរ
រាំណត ់ការនាាំចូលបខនល ខផលឃឈើពីរបឃទសនថ និងពីឃខតថនានា ឃៅខតមានររមតិខពស់សរមាបប់ាំឃពញឲ្យតរមូវការរបុងឃខតថ។  

ារាងទ២ី៖ សថីពដីាំណាាំរមួផសាំ-ដាំណាាំអចនិស្ដនថយ ៍នងិដាំណាាំឧសាហរមមឃៅឃខតថឃកាះរុងពឆី្ប ាំ២០១៦–២០២០ 
បរោិយ ឯរាថ  ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

ដាំណាាំរមួផសាំ ហិរា ៦៤៦ ៥៤៩ ៤៦២ ៤៩៩ ១៥៤ 
ដាំណាាំអចិនស្ដនថយ ៍ ហិរា ៨៤៦ ៧១៤ ៦០៨ ១.០៨៥ ១.០៨៥ 
ដាំណាាំឧសាហរមម ហិរា ៨២០ ១.១២៦ ១.២០២ ១.៤៧០ ៤៧ 

ឃរៅពីដាំណាាំដាាំជាលរខណៈររួសារ ឃខតថឃកាះរុងមានររមុហុ៊នវនិិឃោរដីសមផោនឃសដឌរិចចចាំនួន០៧ ខដលមរ
ដល់ឆ្ប ាំ២០២០ បានឃធវើការឈូសឆ្យ និងដាាំដុះាមរបឃភទមុខដាំណាាំបានដូចរបុងារាងខាងឃរកាម៖ 

ារាងទ៣ី៖ សថីពរីរមុហុ៊នវនិឃិោរដសីមផោនឃសដឌរចិច 

ឃ ម្ ះររមុហុ៊ន ទាីាំង របឃភទដាំណាាំ ទាំហាំនផធដទីទលួបាន 
សមផោនពរីដឌ (ហិរា) 

នផធដបីានដាាំដុះមរ 
ដល់ឆ្ប ាំ២០១៨ 
(ហិរា) 

CAMAGRA INDUSTRY រសុរខរសអាំបិល 
រសុររាំពងសិ់លា 

អាកាសា 
ឃរបងខយល់ 

៤.០៩៦ 
១.៤២៩ 

១.៣៨០ 
១.៣៣៤ 

KOHKONGPLANTATION រសុរខរសអាំបិល អាំឃៅ ៩.៤០០ ៦.៣៦១ 
KOHKONG SUGAR  
INDUSTRY រសុរខរសអាំបិល អាំឃៅ ៩.៧០០ ៦.៤០៤ 

GREENRICH GROUP រសុរឃកាះរុង អាកាសា ១១.១១៧ ៥.៨៧៧ 
LIM LONG រសុរខរសអាំបិល ឃៅសូ៊ ៣២១ ២៨០ 

CN ASIA AGRICULTER រសុរបូទុមសាររ ឃៅសូ៊ ៤.១០០ ២.៥៧៣ 
KOHKONG RUBBER  
PLANTATION រសុររិរសីាររ ឃៅសូ៊ ៩.៩៧៧ ១.៨៦២ 

គ.ខផបរចញិ្ច ឹមស្តវ 
ឃបើឃោះបីជាឃររឿងចរររសិរមមមានការឃរបើរបាស់ឃរចើនឃៅររបម់ូលដាឌ នដាាំដុះរឃ៏ដាយ ររ៏បជារសិររឃៅ របុងឃខតថ

ឃកាះរុងឃៅឃរបើរបាស់សតវពាហនៈជារមាល ាំងអូសោញសរមាបក់ារងាររសិរមម និងសរមមភាពឃផសងឃទៀត។ សតវពាហនៈ
និងបសុបរសជីារបភពផថល់ចាំណូលនិងរបូឃតអុីនោ៉ងសាំខានផ់ងខដរសរមាបរ់បជាជន។ បញ្ហា របឈម មយួចាំនួនខដលឃធវើឲ្យ
ការចិញ្ច ឹមសតវរបស់រសិររទទួលបានរបារច់ាំណូលោបរឃ៏ដាយសារការចិញ្ច ឹមសតវាមទមាល បម់និរតឹមរតូវាមបឃចចរឃទស 
ខវះបឃចចរឃទសរបុងការឃរជើសឃរ ើសពូជ ខដលផថល់ទិនបផលខពស់ ការផថល់ឃសវាបសុឃពទយឃៅមានររមតិឃៅាមតាំបនដ់ាច់
រសោលនិងមានរសិររមយួចាំនួនមនិោនយ់ល់ពអីតទរបឃោជនន៍នការចារវ៉់ារស់ាាំងការពារឃលើសតវពាហនៈរបស់ពួរោត ់
ខដលជាឃហតុឃធវើឲ្យសតវងាបឃ់ដាយជមង ឺ ដូចជាជមងសឺាទឹរ អុតកាថ ម ជាឃដើម។ ប៉ុខនថឃៅប៉ុនាម នឆ្ប ាំចុងឃរកាយឃនះ ឃដាយមានការ
ខណនាាំពីមស្ដនថីជាំនាញរសិរមម ឃៅាមមូលដាឌ នមានការយល់ដឹងឃរចើនអាំពីអតទរបឃោជនន៍នការចារវ៉់ារស់ាាំង។ 

ារាង៤៖ សថីពសីទិតសិតវពាហនៈនងិបរសឃីៅឃខតថឃកាះរុងពឆី្ប ាំ២០១៦-២០២០ 
បរោិយ ឯរាថ  ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 
ឃោ រាល ៦.៤៩៩ ៦.៦១៨ ៨.៤៥៨ ៨.៧០២ ៩.៣៩០ 
ររបី រាល ៧.៧២៨ ៨.៧៨១ ៩.៨៧៦ ៩.៧៩១ ១០.៥២៨ 
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បរោិយ ឯរាថ  ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 
រជូរ រាល ១៧.១៨២ ៩.២០៥ ១១.៦៦៩ ១៣.១១៤ ១៥.២១១ 
មាន ់ រាល ៤៤.៨៨២ ៥០.៦៨០ ៧៧.៧១២ ៤៨.៦១៦ ១៥១.៥៣១ 
ោ រាល ២៤.៩៨៥ ២៤.៦៨០ ២១.៤៤៦ ១៥.២៩០ ២៣.៥០៥ 
កាង ន រាល ១៣៣ ៣៧៥ ៦៥៨ ៣៧២ ៥២១ 
រពាប រាល ៥៤២ ៣៩៦ ៥៨១ ៧៦៩ ៨០៨ 
ពខព រាល ១៧១ ២០៧ ២៥៧ ២៤៨ ៣២១ 

 

(របភពទិនបនយ័មនធីររសិរមមឃខតថ) 
អាទភិាពសាំខាន់ៗ រតវូឃដាះរសាយចាំឃពាះមខុវស័ិយរសិរមម 
 ផសពវផាយពូជដាំណាាំរសិរមមខដលមានទិនបផលខពស់និងការឃធវើបងាា ញ 
 ជាំរញុការឃរបើរបាស់ឃររឿងយនថរសិរមម 
 ឃរតៀមអនថរារមនរ៍មាច តស់មាសភាពចនរង 
 ពរងឹងសមតទភាពសហរមនរ៍សិរមម 
 បណថុ ះបណាថ លពរងងឹសមតទភាពភាប រង់ារផសពវផាយរសិរមមភូម ិ
 បណថុ ះបណាថ លបឃចចរឃទសដាំណាាំឃៅសូ៊ 
 ផសពវផាយពីសុវតទិភាពននការឃរបើរបាស់ថ្នប ាំរសិរមម 
 បណថុ ះបណាថ លសថីពបីឃចចរឃទសននការចិញ្ច ឹមសតវដល់រសិររ 
 បណថុ ះបណាថ លពីរឃបៀបផសាំចាំណី និងការខរនចបចាំណីសតវដល់រសិររ 
 ផសពវផាយពីទីផាររសិរមម 
 ផសពវផាយពីអតទរបឃោជនន៍នការចារវ៉់ារស់ាាំង 
 ឃរតៀមអនថរារមនរ៍រណីមានជមងផឺធុះឃឡើង 
 ពរងឹងសមតទភាពភាប រង់ារសុខភាពសតវភមូ ិ
 រតួតពិនិតយចលនាសតវនិងផលិតផលមានឃដើមរាំឃណើ តពសីតវ 
 រមមវធិីផសពវផាយបឃចចរឃទសរសិរមមថមីខដលធនឃ់ៅនឹងការខរបរបួលអាកាសធាតុ(Aspire) 
១.២.១.២ វស័ិយជលផល 
ខណឍ រដឌបាលជលផល បានឃរៀបចាំខផនការឃនះឃឡើងរសបាមទិសឃៅ  និងឃោលនឃោបាយរបស់រដាឌ ភបិាលខដល

មានខចងរបុងយុទនសាស្ដសថចតុឃកាណដាំណារក់ាលទ៤ី ជាពិឃសសរសបាមសកាថ នុពលសាទ នភាពភូមសិាស្ដសថ ឃសចរថីរតូវការ និង
បញ្ហា ខដលឃរើតមានឃឡើងរបុងវស័ិយជលផលឃខតថឃកាះរុង ។ 
  ខណឍ រដឌបាលជលផលឃខតថឃកាះរុង បានរាំណតយ់រការររបរ់រងធនធានជលផលរបរបឃដាយនិរនថរភាព នងិពរងងឹការ
ររបរ់រងធនធានជលផលថ្នប រឃ់ខតថ ខដលជាមូលដាឌ នសរមាបក់ារឃធវើឃសចរថីសឃរមចចិតថរបុងការឃរបើរបាស់ធនធានមនុសស   ថវកិា  
មឃធាបាយ សមាា រ និងសកាថ នុពលខដលមានរបុងឃខតថាមរយៈការបញ្ចូលបឃចចរឃទសជលផល ដល់របជាឃនសាទ ចាំឃពាះការឃធវើ
វារវីបផរមម ការខរនចប នងិបឃងកើតរខនលងបងាក តភ់ាញ ស់រូនរតី ការពរងឹងសាទ បន័ នងិការបឃងកើនរបសិទនភាពឃសវាោាំរទ។ 

ឃដើមផរីមួចាំខណរកាតប់នទយភាពររីររ ធានាឱ្យមានមាូបអាហារររបរ់ោនរ់បរបឃដាយសុវតទិភាព សរមាបរ់បជា
ពលរដឌររបរ់បូ ាមរយៈការឃធវើទាំឃនើបរមមការងារវារវីបផរមម  និងជាំរញុរាំឃណើ នជលផលរបុងរងវងរ់បមាណ៧ %របុងមយួឆ្ប ាំ
ាមរយៈការឃលើររមពស់ផលិតរមមឃនសាទវារវីបផរមម  ខផអរឃលើអភរិរមថមមីយួ ឃដើមផពីឃនលឿនរាំឃណើ នឃសដឌរិចចវស័ិយ រសិរមម 
និងការររបរ់រងអភរិរសធនធានធមមជាតិរបរបឃដាយនិរនថរភាព របុងរយៈឃពលរនលងមរវស័ិយជលផលសឃរមចបានសមទិឌ
ផលសាំខាន់ៗ ដូចខាងឃរកាម៖ 



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថខកាោះរុងឆ្ប ុំ(២០២១-២០២៣) 

 

8 

តារាងសាតិផិលសនសាទសៅសេតតស ះរងុ ឆ្ន ាំ ២០១៨ ដ្លឆ់្ន ាំ ២០២០ 
បរោិយ ឯរា ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

អាជវីរមមឃនសាទ ឃាន ៥១.៧៦០ ៤៩.៧៣៧ ៣២.៣០១ 
-ឃនសាទសមុរទ ឃាន ៥១.៣៧០ ៤៩.១៦០ ៥២.៥៤៩ 
-ឃនសាទទឹរសាប ឃាន ៣៩០ ៥៧៧ ៧៥២ 
វារវីបផរមម ឃាន ៣.៤០៨ ៣.៧៦២ ៥.៤៣០ 
-រតីទឹរសាប ឃាន ១២ ០៦ ១២ 
-រតីសមុរទ ឃាន ១៦០ ១៣៦ ១២២ 
-ខយងចាំពុះោ ឃាន ១.០៧៤ ១.៦៥១ ២.៨៩៥ 
-ខររង្ម ឃាន ២.១៥៥ ១.៩៦៥ ២.៣០៧ 
-បងាគ ស ឃាន ០៤ ០ ០ 
-កាថ មថម ឃាន ០៣ ៤ ០៤ 
ការខរនចបផលឃនសាទ ឃាន ២.១៥០ ២.១៤០ ២.៣៥០ 
ការនាាំឃចញផលឃនសាទ ឃាន ៤២.០៩២ ៤១.៥៣០ ៤៤.៤៨០ 
សហរមនឃ៍នសាទ សហរមន ៍ ១០ ១០ ១០ 
សហរមនរ៍សះជរមររត ី សហរមន ៍ ១៣ ១៣ ១៣ 

 
ទនធឹមនងឹឃនះ វស័ិយជលផលឃៅមានបញ្ហា របឈមមយួចាំនួនដូចខាងឃរកាម៖ 
 ការឃធវើឃនសាទឃដាយខុសចាបឃ់ៅខតឃរើតមាន  
 ការររបរ់រងតាំបនអ់ភរិរសឃៅមនិោនប់ានលអ 
 ការចូលរមួរបស់សហរមនឃ៍នសាទរបុងការការពារ និងអភរិរសឃៅមានររមតិ 
 ខវះការចូលរមួរបស់របជាពលរដឌរបុងការឃោរពចាបស់ថីពជីលផល 
 របជាពលរដឌរងវះជឃរមើសមុខរបរ 
 ខវះការយល់ដឹងចាំឃពាះឧបររណ៍ឃនសាទខដលអនុញ្ហដ តឲ្យឃរបើរបាស់របុងខដនឃនសាទ 
 ខវះការយល់ដឹងអាំពីការងារអភរិរសធនធានជលផល  
 សមតទភាពរបស់រណៈរមមការសហរមនឃ៍នសាទឃលើការដឹរនាាំ និងររបរ់រង រឃ៏ៅមានររមតិ  
អាទភិាពសាំខាន់ៗ រតវូឃដាះរសាយចាំឃពាះមខុ 

 បឃងកើនការទបស់ាក ត ់នងិបស្ដងាក បបទឃលមើសឃនសាទ  
 ផសពវផាយចាបស់ថីពីជលផល 
 ផសពវផាយរបកាសសថីពីការរាំណតឧ់បររណ៍ឃនសាទខដលអនុញ្ហដ តឲ្យឃរបើរបុងខដនឃនសាទ 
 បណថុ ះបណាថ លភាពជាអបរដរឹនាាំ និងររបរ់រងដល់រណៈរមមការសហរមនឃ៍នសាទ 
 បណថុ ះបណាថ លបឃចចរឃទសចញិ្ច ឹមរតីជាលរខណៈររសួារ  
 បណថុ ះបណាថ លបឃចចរឃទសខរនចបផលឃនសាទ 
 ផសពវផាយអាំពសីារៈសាំខានក់ារងារអភរិរស និងតាំបនអ់ភរិរស 
 ដាាំរូនឃកាងកាង  
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១.២.១.៣ វស័ិយធនធានទឹរ និងឧតុនិយម 
របជាពលរដឌ របរបមុខរបរចមផងខផបររសិរមមចាំននួ ៥៥,២០% ពិឃសសមានមខុរបរចមផងឃៅឃលើផលិតរមមដាាំដុះ

ដាំណាាំរសូវ នផធដីខដលមានសកាថ នុពលអាចឃធវើខរសបានមានចាំនួន១២.៨៨៥ហិរា រប៏៉ុខនថភារឃរចើនពុាំមានរបពន័នធារា
សាស្ដសថររបរ់ោន ់ មានដីខរស ភារឃរចើនរតូវបានោយីឃដាយការឃជារ នាច ននទឹរនរបឃនាះ វារជឺាឧបសរគដល់ការងារដាាំដុះ
របស់រសិររទរឹនរបហូរចូលខរស ដីមានជាតិជូរ....។ល។  វស័ិយធនធានទឹរ នងិឧតុនយិម បានឃដើរតួសាំខានរ់បុងការងារជួស
ជុល និងរសាងសងឃ់ហដាឌ រចនាសមពន័នរបពន័នធារាសាស្ដសថ សរមាបប់ឃរមើដល់ការឃរសាចរសព ការងារររបរ់រងនងិផគតផ់គងទ់រឹ
សរមាបវ់ស័ិយ រសិរមម នងិការឃរបើរបាស់ទឹរសាអ ត រឺជាឃោលឃៅចមផង ខដលរាំពុងខតអនុវតថឃដាយមានសនធុះខាល ាំងកាល  ។ដូឃចបះ
ការជួសជុល នងិការសាងសងរ់បពន័នធារាសាស្ដសថ ជាពិឃសសរបពន័នទាំនបក់ារពារទរឹនរប និងទរឹជាំនន ់វារឺជាអាទិភាពដស៏ាំខាន់
បាំផុតរបុងការបឃងកើនផលិតផលរសិរមម ការបឃងកើនរបារច់ាំណូល ចូលរមួចាំខណរកាតប់នទយភាពររីរររបស់របជាជនរបុងឃខតថ ។  
រិតមរទល់បចចុបផនប សមទិនផលខដលសឃរមចបានមាន៖ ការជួសជុល-សាងសងរ់បពន័នទាំនបក់ារពារទឹរនរបសរបុរបខវង 
៥១.៣៥៥ម នងិរបឡាយឃដាះទឹរជាំនន ់សរបុរបខវង ១៩.៣៦០ម ឃដាយមានលទនភាពការពារទឹរនរបមនិឃអាយហូរចូលដីខរស
ឃលើនផធដី ៥.៩១៨ ហិរា និងបានឃរៀបចាំសហរមនរ៍សិររឃរបើរបាស់ទឹរ( ស.រ.ប.ទ ) បាន០២រខនលងឃទៀតផង ។ បរមិាណទឹរ
ឃភលៀងជាមធយមពី ៣.០០០មម-៤.០០០មម របុង០១ឆ្ប ាំ មានទឹរររបរ់ោនស់រមាបក់ារងារដាាំដុះដាំណាាំររបរ់បឃភទ ខដលអាច
បឃរមើដល់វស័ិយរសិរមម និងរសិឧសាហរមម រពមោាំងឃទសចរណ៍ឃទៀតផង។ ោម នជាំននធ់ាំដុាំ  (ឃដាយមានខរពរធមមជាតិ
ធាំៗចាំននួ០៥ ៖ ដូចជាខរពរឃកាះឃប៉ា ខរពរានត  ខរពររតពាាំងរងូ  ខរពរអណថូ ងទរឹ នងិខរពរ ខរសអាំបិល) ។ ខរពរោាំងឃនះ
រឺជារបឡាយឃដាះទរឹជាំននដ់ស៏ាំខានច់ារចូ់លឃៅសមុរទ ។ នាឃពលអនារត ការោញយរទឹរសាបពរីាលឆ្យននខរពរ
ោាំង០៥ឃនះមរឃធវើការឃរសាចរសពរាំពុងរតូវបានពិចារណា និងជារបភពផលិតថ្នមពលវារអីរគិសនីដស៏ាំខានឃ់ទៀតផង ។ 
ឃោះបីជាឃខតថមានសកាថ នុពលឃលើវស័ិយរសិរមមជាអាទភិាពរឃ៏ដាយ ធនធានទឹររបស់ឃខតថរឃ៏ៅជួបរបទះបញ្ហា មយួចាំនួន
ដូចជាៈ 

 ការផថល់ថវកិាសាថ រ ជួសជុល និងសាងសងរ់បពន័នធារាសាស្ដសថ ជាពិឃសសទាំនបក់ារពារទរឹនរបហូរចូលខរស ឃៅ
មានររមតិ ខដលមនិអាចឃឆលើយតបឃៅនឹងតរមូវការជារខ់សថង 

 ជាទូឃៅសាទ នភាពភូមសិាស្ដសថ របុងឃខតថ មានភាពសមុរសាម ញ សមផូរឃៅឃដាយនដខរពរ អូរ បឹងបរួ ពុាំោនម់ានផលូវ
ឃោរឃធវើដាំឃណើ រឃៅដល់។ ការឃធវើដាំឃណើ រ និងការដឹរជញ្ជូ នសមាា រសាំណងឃ់ផសងៗ និង ឃររឿងចររ ឃធវើឃឡើង
ឃដាយការជួលទូរ-កាណូត-សាឡង.់..។ល។ ខដលមានការចាំណាយទុនឃរចើនឃៅឃលើឃសាហុ៊យដឹរជញ្ជូ ន 

 មនធីរខវះខាតសមាា រឃររឿងចររ ខដលបណាថ លឃអាយមានការយឺតោ៉វរបុងការងារជួសជុល-សាងសង ់សាំណងរ់បពន័ន
ធារាសាស្ដសថ និងចាំណាយថវកិាឃរចើនឃៅឃលើការជួលឃររឿងចររឯរជន 

 រសិររមនិរពមផ្ទល ស់បថូរទមាល បច់ាស់(ឃធវើខរសខតមថងរបុង១រដូវ,មនិរពមបថូរពូជនិងទទួលបានទិនបផលោប ) 
 រសិររ និងអាជាញ ធរមូលដាឌ នមនិោនម់ាច ស់ការបាន របុងការចូលរមួចាំខណរការពារ និងខថោាំឃហដាឌ រចនាសមពន័ន 
របពន័នធារាសាស្ដសថ ខដលមានរសាបឃ់ដើមផធីានាបាននិរនថរភាពរបុងការឃរបើរបាស់  

 ភូមសិាស្ដសថឃខតថ  ភារឃរចើនររបដណថ បឃ់ដាយតាំបនអ់ភរិរសឃធវើឃអាយមានការលាំបាររបុងការពរងីរនផធដីដាាំដុះ 
បខរមបរមួលអាកាសធាតុនាឃពលបចចុបផនប រឺជាបញ្ហា ចមផងខដលរតូវខតមានការរិតរូរ ឃរពាះរបឈមឃៅនឹងឃរោះ

រាាំងសងួត និងទរឹជាំននជ់ាឃដើម ។ ជារមួមានឧបសរគជាឃរចើនឃទៀត ខដលបះ៉ពាល់ដល់ការបឃងកើនផលិតផលរសិរមម នងិ
បឃងកើនរបារច់ាំណូលឃៅាមតាំបនជ់នបទ ដូចជាសិទនិររបរ់រងដីធលី របពន័នដឹរជញ្ជូ នលទនភាពហិរញ្ដ វតទុជនបទ ការផសពវផាយ
រសិរមម នងិររមតិននការអបរ់ ាំជាឃដើម ខដលោាំងឃនះសុទនខតជាបញ្ហា របឈម ខដលោមោរឃអាយមានការឃធវើរាំខណទរមងជ់ា
ចាាំបាច។់ 

អាទភិាពសាំខាន់ៗ រតវូឃដាះរសាយចាំឃពាះមខុវស័ិយធនធានទរឹ នងិឧតុនយិម៖ 
 ជួសជុលខថោាំរបចាាំរបពន័នទាំនបក់ារពារទឹរនរបជីឃរតះ 
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 ជួសជុលសាំណងោ់វ រទឹរភមូនិរប 
 ជួសជុល-ខថោាំរបចាាំរបពន័នទាំនបក់ារពារទឹរនរបជីមាល 
 ជួសជុល-ខថោាំរបចាាំ របពន័នទាំនបក់ារពារទឹរនរបានី 
 ជួសជុល-ខថោាំរបចាាំ របពន័នទាំនបក់ារពារទឹរនរបឃរជាយសាវ យ 
 ជួសជុល-ខថោាំរបចាាំរបពន័នទាំនបក់ារពារទឹរនរបបឹងរពាវ 
 សាឋ ររបឡាយឃដាះទរឹជាំននា់មបឃណាថ យទាំនបប់ឹងរពាវ 
 ជួសជុលរបពន័នទាំនបក់ារពារទឹរនរបឃរទៀរ 
 ជួសជុល-ខថោាំរបចាាំទាំនបក់ារពារទឹរនរបដងខពង-01 
 ជួសជួលខថោាំរបចាាំទាំនបក់ារពារទឹរខរបរឃណាថ ល 
 ជួសជួលខថោាំរបចាាំទាំនបក់ារពារទឹរខរបាាំរន ់
 សាថ ររបឡាយឃដាះទរឹជាំននា់មបឃណាថ យទាំនបក់ារពារទឹរនរបឃរទៀរ 
១.២.១.៤ វស័ិយខរ ៉និងថ្នមពល  

    

  រ.ការងារធនធានខរ ៉
 ការងារធនធានខរ ៉ និងថ្នមពល បនថការខិតខាំរសាវរជាវរុរររ និងរតួតពិនិតយការឃធវើអាជីវរមមធនធានខរ ៉ ឃរបងកាត 
និងឧសម័ន ជាពិឃសសរសាវរជាវររុររខរឃ៉ផសងៗ ជាឃរចើនឃទៀត ឃដើមផឲី្យវស័ិយឃនះអាចចូលរមួចាំខណរបខនទមដល់ឃសដឌរិចច
ជាតិ និងការអភវិឌណនឲ៍្យរសបឃៅាមសកាថ នុពល ខដលឃខតថឃកាះរុងឃយើងមាន។ ឃដើមផធីានាការរបរបអាជីវរមមធនធានខរ ៉
ោាំងឃនាះឲ្យរសបាមចាប ់និងការពារបរសិាទ នឲ្យបានរងវ់ងស។ 
 ខ. ការងារថ្នមពល 
 បនថការអភវិឌណនវ៍ស័ិយថ្នមពលជាពិឃសសឃលើវស័ិយថ្នមពលវារអីរគិសនីខាប តតូច និងថ្នមពលអរគិសនីរឃរើតឃឡើង
វញិឃដើមផធីានាឃឆលើយតបឃដាយរបសិទនភាព នងិមានតនមលឃថ្នរសមរមយឲ្យរតូវឃៅនឹងតរមូវការឃរបើរបាស់ ខដលឃចះខតមានការ
ឃរើនឃឡើងពីមយួនថងឃៅមយួនថង ។ ឃៅរបុងបរកិារណ៍ឃនះ ការផថល់អាទិភាពខពស់ឃៅឃលើការោរោ់ញឲ្យមានការចូលរមួរបស់
ខផបរឯរជនរបុងការផលិត នងិផគតផ់គងថ់្នមពលអរគិសនពីិឃសសឃៅទីរមួឃខតថ រសុរ នងិទីរបជុាំជនសាំខាន់ៗ  និងការអនុវតថន៍
រឃរមាងអរគិសនីភាវបូនីយរមមតាំបនជ់នបទរបរបឃដាយរុណភាព របសិទនភាព នងិមានតនមលោបរពមោាំងរឃរមាងភាជ បខ់ខស
បញ្ជូ នថ្នមពលពីរបឃទសជិតខាង ។ 
 វស័ិយខរ ៉ និងថ្នមពល បានផថល់ភាពទូលាំទូលាយដល់អបរវនិិឃោរោាំងឡាយ ឃដើមផអីភវិឌណ   វារអីរគិសនីខាប តតូច 
និងជរមុញការអភវិឌណនប៍ឃចចរវទិារបរបឃដាយរុណភាពខពស់រសបាមសថងដ់ាអនថរជាតិមានតនមលឃថ្នរសមរមយ និងមាន
ឃសវារមមទាំឃនើបររបដណថ បទូ់ោាំងឃខតថ ដូចខាងឃរកាម៖ 
 ១. វារអីរគិសនី សធឹងឫសសរីជុាំឃរកាម មានអានុភាពតឃមលើង ៣៣៨ ឃមហាគ វ៉ាត ់ វនិិឃោរឃដាយររុមហុ៊ន China 

Huadian Lower Stung Russei Chrum Hydro-Electric Project (Cambodia) Company Limited      
សទិតឃៅ ុាំប៉ារខ់លង រសុរមណឍ លសីមា ឃខតឋឃកាះរុង។ 

២. វារអីរគិសនីរិររីមយ៣ មានអានុភាពតឃមលើង ១៨ ឃមហាគ វ៉ាត ់ វនិិឃោរឃដាយររុមហុ៊ន CETIC International 
Hydropower Development Co.,Ltd សទិតឃៅ ុាំដងខពង រសុរខរសអាំបិល ឃខតឋឃកាះរុង។ 

៣. វារអីរគិសនីសធឹងានតមានអានុភាពតឃមលើង២៤៦ ឃមហាគ វ៉ាត ់ វនិិឃោរឃដាយររុមហុ៊នCambodiaTatayHydropower 
Limited (CTHL) ខដលមានទីាាំងសទិតឃៅរបុង ុាំបញសសរីជុាំ និង ុាំទនទឃលើ រសុរថមបាាំង ឃខតថឃកាះរុង 

 ឃរៅពីវារអីរគសិនីខាងឃលើ ររសួងបានសិរាបុឃរសមទិនលទនភាពឃៅឃលើតាំបន ់ និងទីាាំងខដលអាចឃធវើវារអីរគិសនី
បានរមួមាន៖តូចធាំ មានចាំនួន ៩រខនលង ឃៅរសុរ ថមបាាំង,មណឍ លសីមា នងិវារអីរគសនីធយូងថម ឃៅរសុរបូទុមសាររនងិរសុរ
រិរសីាររ សាទ នីយឃរបងឥនននៈរបុងឃខតថឃកាះរុងមានចាំនួន ៣៧សាទ នីយ និង សនបិធិឃរបង មានចាំននួ ០២មណឍ ល ។ 
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 ជាមយួោប ឃនះខដរ វស័ិយខរ ៉នងិថ្នមពល រាំពុងជបួនូវបញ្ហា មយួចាំននួដូចខាងឃរកាម៖ 
 អាជីវររឃធវើអាជីវរមមមយួចាំននួពុាំោនយ់ល់ពចីាបស់ថីពីការររបរ់រងសាទ នីយឃរបងឥនននៈនិងឧសម័នឥនននៈ 
 ររុមហុ៊នអរគិសនីមយួចាំនួនពុាំោនប់ានបាំពារនូ់វរបអបក់ារពាររុងទរ័ឲ្យបានររបច់ាំននួ 
 ការពរងីរបណាថ ញអរគិសនីររុមហុ៊នមានការយឺតោ៉វ នងិការផគតផ់គងអ់រគិសនពុីាំោនម់ានសទិរភាព 
 ការផថល់របាយការណ៍ផគតផ់គងថ់្នមពលអរគិសនីពីររុមមានភាពយឺតោ៉វនងិមនិសូវសហការ 
 ការដឹរជញ្ជូ នដីររបតងម់និបានរតឹមរតូវឃដាយមានការធាល ររ់ាយប៉ាយឃៅឃលើផលូវ  
 ការដឹរជញ្ជូ នឃលើសចាំណុះហួសពីរទុងរថយនថ។ 
 

១.២.១.៥ វស័ិយឧសាហរមម វទិាសាស្ដសថ បឃចចរវទិា និងនវានុវតថន ៍
 ឃៅរបុងឆ្ប ាំ២០២០ ឃខតថមានឧសាហរមមធុនធាំចាំនួន ០៨ឃរាងចររ សហរោស មានចាំនួនរមមររនិឃោជិរចាំនួន
១០.៨៤៣នារ ់ ខដលរបុងឃនាះមានឃរាងចររតាំឃឡើងរថយនថ វាយនភណ័ឍ កាតឃ់ដរសាំឃលៀរបាំពារ ់ សមាា រៈរីឡា...។ល។ 
សហរោសធុនតូច មធយម នងិសិបផរមម ខដលមានចាំនួន ៧៥៥ មូលដាឌ ន(រិតោាំងសិបផរមមមានទុនសរបុឃរកាម ៣.០០០
ដុលាល  ) ឃរៅពីឃនាះឃខតថមានសិបផរមមខាប តតូចជាឃរចើនឃទៀតរឺ សិបផរមមកាតឃ់ដរ ឃរាងចររទឹរររ ឃរាងចររផលិតទរឹសាអ ត
របស់រដាឌ ររទឹរឃខតថ និងឃៅាមបណាថ រសុរ សិបផរមមខរនចបផលិតឃនសាទ សិបផរមមទឹររតី នងិសិបផរមមខរនចបទឹរមាត់
រតឃចៀរកាាំ...។ល។ វស័ិយឧសាហរមម វទិាសាស្ដសថ បឃចចរវទិា នងិនវានុវតថន ៍រម៏ានការររីចឃរមើនរួរឲ្យរតស់មាគ ល់ពីមយួ
នថងឃៅមយួនថងឃដាយសារមាន ការវនិិឃោរពីររុមហុ៊នឯរជនមយួចាំនួនមានជាអាទិ៍៖ ឧសាហរមមកាតឃ់ដរ ឃររឿងឃអឡិចរតូ
និច ផលិត បាល់ បងគុ ាំខខសឃភលើង និងដាំឃឡើងរថយនថ ឃៅរបុងតាំបនឃ់សដឌរិចចពិឃសស រពមោាំងមានសិបផរមមជាឃរចើនឃទៀតឃៅ
ឃរៅតាំបនឃ់សដឌរិចចពិឃសស។ 
 ជាមយួោប ឃនះខដរ វស័ិយឃនះ នូវមានបញ្ហា របឈមខដលរតវូឃដាះរសាយដូចខាងឃរកាម៖ 

 រងវះធនធានមនុសស មូលដាឌ នចាំឃណះដឹងខផបរបឃចចរឃទស និងវទិាសាស្ដសថឃៅមានររមតិ 
 ឃោលនឃោបាយឃលើរទឹរចតិថពុាំោនឃ់ឆលើយតប និងតរមូវការរបស់សហរោស 
 មានហានភិយ័របុងផលិតរមម បះ៉ពាល់សុវតទិភាពឃលើផលិតផល បរសិាទ ន សងគម និងផលចាំឃណញ 
 ហានិភយ័ននការឃរបើរបាស់ នងិទទួលោន ផលិតផលខដលមានសារធាតុរមី ីនិងោម នរុណភាព 
 ផលិតផលសិបផរមម មនិអាចរបរួតរបខជង ឃលើទីផារបាន  
 របជាពលរដឌឃៅាមជាយររុង ឃៅាមជនបទខវះទឹរសាអ តឃរបើរបាស់ និងខវះការយល់ដឹង 
 ការយល់ដឹងចាប ់និងលិខិតបទដាឌ នរតិយុតថិ ពារព់ន័នឃលើវស័ិយឃនះរបស់របជាពលរដឌមនិោនប់ានទូលាំទូលាយ 

ារាងសទិ តិាមសាទ នទឹរសាអ តរបុ ងឃខតថឃកាះរុង ឆ្ប ាំ២០១៩ 
 

ល.រ ឃ ម្ ះមាច ស់ររុម 
ហុ៊ន ឬអាជីវររ 

ទីាាំង 
ផលិត 
ទឹរសាអ ត 

មានចាប ់ 
ឬ 

អតច់ាប ់

របខវង 
បណាថ ញ 
ឃមសរុប

Km 

សមតទភាព    
ផលិត/ឆ្ប ាំ របភពទឹរ 

ចាំនួន
នាឡិកា 
សរុប 

នថលភាជ ប់ 
បណាថ ញ 

តនមលទឹរ 
របុង១ម៣ 

ឃសវារមម 
ឃម៉ាង/នថង 

១ ររុមហុ៊ន L.Y.P Group រសុរមណឍ លសីមា របកាស
ររសួង 482 Km 6,570,000 

ម៣ 
ទឹរឃរជាះាបន
(ទាំហាំធាំ) 6,338 3,500 

បាត 1,800 ៛ 24 ឃម៉ាង 

២ ឃលារ ឃរើត រពហសទវរៈ 
 ុាំបឹងរពាវ  

រសុរខរសអាំបិល 
របកាស
ររសួង 17 km 870,000 ម៣ ទឹររសះ       

(ទាំហាំមធយម) 935 50 $ 2,000៛ 24 ឃម៉ាង 

៣ ឃលាររសី ហុង មុាំ  ុាំថមស  
រសុរបុទុមសាររ 

របកាស
ររសួង 

1,95 
Km 175,200 ម៣ ទឹររសះ តូច 810 50 $ 2,9០០៛ 24 ឃម៉ាង 

៤ ឃលាររសី អាន ់សាំឡាន  ុាំឃកាះឃសថច  
រសុររីរសីាររ 

រាំពុងសិរា 
សមមលិទនភាព 4,5 Km 131,400 ម៣ ទឹររសះ       

(ទាំហាំតូច) 400 1០0,00០ 7,000៛ 24 ឃម៉ាង 

៥ ឃលារ ស៊ាង ឃអឿន  ុាំអណថូ ងទឹរ  
រសុរបុទុមសាររ ចុះបញ្ជ ីមនធីរ 800 m 35,040 ម៣ ទឹររសះ      

(ទាំហាំតូច) 148 150,000៛ 5,000៛ 24 ឃម៉ាង 

៦ ឃលារ ជី ឃចង  ុាំឃរជាយសាវ យ  
រសុរខរសអាំបិល ចុះបញ្ជ ីមនធីរ 

១,៥ 
Km 17,520 ម៣ ទឹររសះ      

(ទាំហាំតូច) 50 150,000៛ 5,000៛ 24 ឃម៉ាង 



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថខកាោះរុងឆ្ប ុំ(២០២១-២០២៣) 
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៧ ៧ ៧ ១០ ១៣ ១៧ 

២៦៩ ២៧៨ ២៩១ 

០ 
១០០ 
២០០ 
៣០០ 
៤០០ 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

សទិតិឃរាងចររសហរោសធុនតូច មធយម និងសិបផរមម 

ឃរាងចររ សហរោសធុនតូច មធយម សិបផរមម 

៧ ឃលារ ប៉ាន ឃហៀវ  ុាំជីខឃរកាម  
រសុររីរសីាររ 

ចុះបញ្ជ ីមនធីរ 2,5 Km 26,280 ម៣ ទឹររសះ      
(ទាំហាំតូច) 40 00៛ 5,000៛ 24 ឃម៉ាង 

៨ ឃលារ ខហ៊ល ខហម  ុាំអណថូ ងទឹរ  
រសុរបុទុមសាររ ចុះបញ្ជ ីមនធីរ 5 Km 26,280 ម៣ ទឹរអណថូ ងសបប់ 

(ទាំហាំតូច) 81 50 $ 5,000៛ 24 ឃម៉ាង 

៩ ឃលារ  ុន បុី 
 ុាំអណថូ ងទឹរ  
រសុរបូទុសាររ  ចុះបញ្ជ ីមនធីរ 3,5 km 1,7520 ម៣ ទឹររសះ      

(ទាំហាំតូច) 40 200,000៛ 7,000៛ 24 ឃម៉ាង 

១០ ឃលារ ឃតង រ ី  ាំថមសរសុរបូទុ
មសាររ ចុះបញ្ជ ីមនធីរ 1 Km 26,280 ម៣ ទឹរពីភបាំ        

(ទាំហាំតូច) 70 00៛ 4,000៛ 24 ឃម៉ាង 

 

សទិ តិឃរាងចររ សហរោសធុនតូច មធយម និងសិបផរមម និងរមាល ាំងពលរមម (ឆ្ប ាំ២០១៧ -ឆ្ប ាំ២០១៩) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

១.២.១.៦ វស័ិយសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន 
 ឃហដាឌ រចនាសមពន័នដរឹជញ្ជូ នមានដាំឃណើ រការលអ រឺជាបុឃរលរខណមយួសរមាបអ់ភវិឌណនឃ៍សដឌរិចច រាំឃណើ ន 

ឃសដឌរិចច និងកាតប់នទយភាពររីរររបរបឃដាយចីរភាព។ ភាពរងឹមាាំននឃហដាឌ រចនាសមពន័នផលូវថបល់មានឥទនិពលឃៅ ឃលើរចនាសមពន័ន
ននរាំឃណើ នឃសដឌរិចច ប៉ុខនថរងវះឃហដាឌ រចនាសមពន័ន នងឹរារាាំងដល់ការទទួលបានឃសវាសុខាភបិាល ការអបរ់ ាំ និងសរមមភាព
ពាណិជជរមម។ អាទិភាពសាំខានរ់បស់ឃខតថរមួមានការជួសជុល ខថោាំ នងិការខរលមអបណាថ ញផលូវថបល់ពីថ្នប រឃ់ខតថរហូត ដល់ជនបទ
ឃខតថមានផលូវសាំខាន់ៗ ខដលឆលងកាតព់ីផលូវជាតិឃលខ៤៨ខថោាំជារបចាាំ របខវង ១៤៤.៧១ រ.ម (ខរសអាំបលិ-ឃកាះរុង ) និងផលូវឃខតថ
មានដូចខាងឃរកាមៈ 

ការងារខថោាំរបចាាំ 
 ផលូវឃខតថឃលខ១៤៨៣ រកាលឃៅសូ៊DBST របខវង៨.៣៤០ រ.ម 
 ផលូវឃខតថឃលខ១៤៨៥អា រកាលឃៅសូ៊DBST របខវង៤.៣០ រ.ម 
 ផលូវឃខតថឃលខ១៤៨៩អា រកាលឃៅសូ៊DBST របខវង៨.៦៣០ រ.ម 
 ផលូវឃខតថឃលខ១៤៨៥អា រកាលររួសររហម របខវង២៩.៥០ រ.ម 
 ផលូវឃខតថឃលខ១៤៨៦ រកាលររួសររហម របខវង២៦.០០ រ.ម 
 ផលូវឃខតថឃលខ១៤៨៣ រកាលររួសររហម របខវង១២.៤០ រ.ម 
 ផលូវរបុងររុងឃខមរភមូនិធ១២ខខស រកាលឃៅសូ៊ របខវង២៥.០៥ រ.ម(របតិភូរមមឃៅរដឌបាលថ្នប រឃ់រកាមជាតិ) 

៨,៩២៣ ១០,៨៤៣ ១១,៧៥៨ 

២៧ ៤៧ ៩៣ ៦៨០ ៦៥៨ ៧៥៥ 
០ 

៤,០០០ 
៨,០០០ 

១២,០០០ 
១៦,០០០ 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

ស្ទិតិរមាល ុំងពលរមម 

១ ឃរាងចររ ២ សហរោសធុនតូច មធយម ៣ សិបផរមម 



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថខកាោះរុងឆ្ប ុំ(២០២១-២០២៣) 
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ការងារជសួជុលខបួ 
 ជួសជុលផលូវជាតិឃលខ៤៨ (ចាស់) រកាលឃៅសូ៊DBST របខវង២,២០០ម 
 រកាលឃបតុងសនសខដរឃលើផលូវជាតិឃលខ៤៨ របខវង១៥,០០០ម២ រាំរាស់០.២០ម 
 ការងារជសួជុលបនាធ ន ់
 ជួសជុល សាទ បនាជញ្ហជ ាំងឃបតុងការពារសុវតទិភាពឃលើផលូវជាតិឃលខ៤៨ មានរបខវង១៦០ម 
 ជួសជុល សាទ បនាលូរបអបឃ់លើផលូវឃខតថឃលខ១៤៨៦ ចាំននួ ២រខនលង 
 ជួលជុលចិឃញ្ច ើម និងឃជើងឃទរផលូវឃខតថឃលខ១៤៨៩អា  មានរបខវង៨០០ម។ 
 ឃរៅពីឃនាះ ឃខតថមានផលូវឃខតថរកាលឃៅសូ៊ ផលូវឃបតុង ផលូវរកាលររួសររហម នងិផលូវលាំ ដសីោ៉ងឃរចើនកាតខ់ាវ តខ់ខវង ត

ភាជ បព់ីជនមរទីរបជុាំជនររងុ រសុរ ឃខតថខរខរបសរមមភាពឃសដឌរិចច សងគមរចិច របស់របជាជន។វឌណនភាពននការរសាងឃហដាឌ
រចនាសមពន័នតមនារមន ៍បានរសាង នងិ ជួសជុលឃហដាឌ រចនាសមពន័ន ររបរ់បឃភទោាំងផលូវទីរបជុាំជន និងផលូវជនបទកានខ់តរបឃសើរ
ឃឡើងឃដាយបានរសាងផលូវរមនារមនរ៍បុងទីរបជុាំជន និងផលូវជនបទជាជាំហានៗពីផលូវរកាលររួសររហម មរជាផលូវរកាលឃៅសូ៊ ឬ
ផលូវឃបតុង ខដលបានអនុវតថឃដាយមនធីរសាធារណៈ ការដឹរជញ្ជូ ន មនធីរអភវិឌណនជ៍នបទ និង ឃរបើរបាស់មូលនិធិឃខតថ ររងុរសុរ និង
មូលនិធិ ុាំ សងាក ត ់និងសបផុរជនផងខដរ។ 

ឃខតថបានយរចិតថដារព់រងងឹសុវតទិភាពចរាចរណ៍ផលូវឃោរ ជរមុញការពារម់រួសុវតទិភាព ពារខ់ខស ររវ៉ាតឃ់ពលឃបើរបរ នងិ
មានវធិានការចាំឃពាះ ឃបើរបរ រសវងឹ និងបានចុះោនយនថ របឡងផថល់បណ័ត ឃបើរបររថយនថ ររបរ់បឃភទ។ 

ទនធឹមនឹងវឌណនភាពខដលមានឃនះ ឃខតថរឃ៏ៅជបួបញ្ហា របឈមដូចខាងឃរកាម៖ 
 ឃហដាឌ រចនាសមពន័នរមនារមនស៍រមាបស់រមមភាពឃសដឌរចិចពីជនបទមរទីរបជុាំជនឃៅខតជាបញ្ហា របឈមឃៅ
ឃឡើយ ឃដាយសារឃហដាឌ រចនាសមពន័នមយួចាំនួនរតូវខូចខាតឃដាយឃរោះធមមជាតិ ខដលរតូវការជួសជុល និង
ខថោាំឲ្យបានោនឃ់ពលឃវលា។ 

 បញ្ហា ដរឹជញ្ជូ នឃលើសទមងនរ់ាំណត ់ ការមនិឃោរពចាបច់រាចរោមោរឲ្យមានការររបរ់រងកានខ់តមាន របសិទនិ
ភាពខថមឃទៀត 

 ឃោះបីជា មានការអបរ់ ាំផសពវផាយ ចុះរតតួពិនិាមដងផលូវជារបចាាំ រឃ៏រោះថ្នប រច់រាចរឃៅខតជាបញ្ហា របឈម។ 
ឃរោះថ្នប រភ់ារឃរចើនបណាថ លមរពីរាថ មនុសស ជាពិឃសសការឃបើរបរហួសឃលផឿនរាំណត ់ និងការឃបើរបររបុង
សាទ នភាពរសវងឹ របជាពលរដឌមានការយល់ដឹងពចីាបច់រាចរណ៍ឃៅមានររមតិ 

  ផលូវមយួចាំនួនមនិោនម់ានលូរ ាំឃដាះទឹរររបរ់ោន ់ឃៅឃឡើយ  
 មានការសាងសងស់ាំណងរ់ងឹ អាណាធិបឃតយយឃលើដីចាំណីផលូវឃៅខតមាន។ 
ឃដើមផឃីដាះរសាយបញ្ហា របឈមខាងឃលើ ឃខតថបានរាំណតយុ់ទនសាស្ដសថសរមមភាពដូចខាងឃរកាម៖ 
 ឈរឃលើមូលដាឌ នននលទនភាពទុនខដលរដឌមាន យរចិតថទុរដារខ់ិតខាំសាថ រ នងិអភវិឌណនប៍ណាថ ការងារ សាំខាន់ៗ  
ឃដាយឃធវើការសាថ រ និងរសាងឃហដាឌ រចនាសមពន័នរបូវនថ ដូចជាបណាថ ញផលូវថបល់សាំខាន់ៗ  ឃដើមផ ីសឃរមចបានលទនផល
ឃៅរបុងការបឃងកើតឃឡើងនូវបណាថ ញដឹរជញ្ជូ ន ខដលតភាជ បោ់ប រវាងតាំបនន់ានាឃៅ របុងឃខតថរដូ៏ចជាភាជ បជ់ាមយួឃខតថ
ដនទ នងិសាងនូវបណាថ ញផលូវជាតិមយួឃលខ ពីរឃលខ និងផលូវឃខតថ 

 បនថរសាង ពរងរី ជួសជុល និងខថោាំបណាថ ញផលូវ របពន័នបងាូរទរឹ របរបឃដាយរុណភាព នងិមាននិរនថរភាព 
បឃញ្ច ៀសការជនលិ់ចផលូវ នងិលាំឃៅឋានឃពលមានឃភលៀង 

 បនថពរងងឹការអនុវតថចាបច់រាចរណ៍ផលូវឃោរ និងឃបើរវរគ បណថុ ះបណាថ លជូនរបជាពលរដឌសរមាបរ់បឡង។ បណ័ត
ឃបើរបរឃោចររោនយនថឃៅមនធីរសាធារណការ នងិដឹរជញ្ជូ នឃខតថ នងិមានវធិានការោ៉ងតងឹរុងឹ ដល់អបរមនិ
ឃោរពចាបច់រាចរណ៍ 

 ជរមុញការផសពវផាយដល់របជាពលរដឌអាំពីការពារម់រួសុវតទិភាពពារខ់ខសររវ៉ាតសុ់វតទិភាពឲ្យបានររប់ៗ  ោប  នងិការ



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថខកាោះរុងឆ្ប ុំ(២០២១-២០២៣) 

 

14 

ឃបើរបរាមឃលផឿនរាំណត ់ 
  ជរមុញការសិរារសាវរជាវររុររបណាថ ញផលូវ ថបល់ សាព ន លូ របឡាយខដលពុាំោនឃ់ធវើការសាងសងរចួ 

 ១.២.១.៧ វស័ិយឃទសចរណ៍  
វស័ិយឃទសចរណ៍ រឺជារមាល ាំងចលររដស៏ាំខានម់យួរបុងការអភវិឌណឃសដឌរិចច បឃងកើនឱ្កាសការងារ បឃងកើនរបារ់

ចាំណូល ឃលើររមពស់ជីវភាពរស់ឃៅ ជាំរញុរាំឃណើ នផលិតផលរបុងរសុរ ររាលាំនងឹពាណិជជរមម និងជួយ កាតប់នទយភាពររីររ 
ចាំណាររសុរជាពិឃសសវស័ិយឃនះរប៏ាននាាំមរនូវរិតានុភាពរបឃទសជាតិ ជួយ ខថររាមរតរវបផធម ៌ របនពណីវបផធម៌
សងគម និងបូរណភាពទឹរដ ីរពមោាំងជួយ អភវិឌណនឃ៍ហដាឌ រចនាសមពន័នសងគម។ 

សរាថ នុឃទសចរណ៍ឃខតថឃកាះរុង សមផូរឃៅឃដាយធនធានធមមជាតិជាឃរចើន សរមាបអ់ភវិឌណនវ៍ស័ិយឃទសចរណ៍ៈ  
 តាំបនខ់ពងរ់ាបជួរភបាំររវ៉ាញ៖ សមផូរឃៅឃដាយទឹរធាល រ ់ សតវសាល ប ថនរិសតវររបរ់បឃភទ និងជាតាំបនវ់បផធម៌
របវតថិសាស្ដសថ ...។ល។  

 តាំបនឃ់ឆបរខដលលាតសននងឹពចីាាំោម (រពាំរបទល់របឃទសរមពុជា-នថ) រហូតដល់ រពាំរបទល់ ុាំខរវផុស ឃខតថរពះសីហ
នុ សមផូរឃដាយឃឆបរខាច ់សតវឃផាតសមុរទ នរពឃកាងកាង។ 

 តាំបនរ់បជុាំឃកាះ៖ មានផ្ទក ថម ឃមម សមុរទ និងសមផូរឃៅឃដាយធនធានជីវចរមះុររបរ់បឃភទឃៅាមដងខរពរតាំបនរុ់ា ាំ
សា(RAMSA) ។ 

 ខរពរធាំៗោាំង០៥ រមួមាន៖ ខរពរឃកាះឃប៉ា ខរពរានត ខរពររតពាាំងរងូ ខរពរអណថូ ងទរឹ និងខរពរខរសអាំបិល ឃហើយ
ឃៅតាំបនឃ់នាះឃទៀតឃសាត ជារបភពធនធានដស៏មផូរខបប នរពឃកាងកាងខដលជាជរមរសតវសាល ប និងខដនជរមរមចាឆ
ជាតិជីវៈចរមះុ រពមោាំងសរមស់ធមមជាតដិរ៏តកាលនងិរសស់បាំរពង។  

 ឃទសចរណ៍រតូវបានទទួលសាគ ល់ថ្នជាមាសនបតង នងិ ជាខផបរដម៏ានសារៈសាំខានម់យួននឃសដឌរិចចនបតងខដល
ចាំណូលននវស័ិយឃនះ  រតូវបានចាតប់ញ្ចូលភាល មៗឃៅរបុងឃសដឌរិចចជាតិ រមួចាំខណរជរមញុរាំឃណើ នផលិតផលរបុង
រសុរនិងឃធវើឃអាយមានលាំនឹងខផបរជញ្ជ ីងពាណិជជរមមបានឃទៀត។  

រនលងមរឃភញៀវឃទសចរោ៉ងឃរចើនរុះររបានមរឃលងរមានថ ាមបឃណាថ យឃឆបរខាចរ់សស់សាអ ត ឃៅតាំបនល់ាំខហកាយ
វសិសមកាលារាសាររ(រសុរររិសីាររ) ឃឆបរខាចប៉់ារខ់លង-ចាាំោម(រសុរមណឍ លសីមា) សហរមនឃ៍អរូឃទសចរណ៍នានា។     
ឃសវារមមឃផសងៗឃទៀតរប៏ានអភវិឌណនក៍ាល យជារមណីយដាឌ នខរនចបលអរបណីត នងិមានចាំណាតថ់្នប រស់ថងដ់ា។ 

ាងរាងឃរបៀបឃធៀបរាំឃណើ នឃសវារមមអាជវីរមមនានា វស័ិយឃទសចរណ៍ ឆ្ប ាំ ២០១៨  ដល់ ឆ្ប ាំ ២០២០ 

ឃោះបីជាឃខតថមានសកាថ នុពលឃទសចរណ៍ វបផធម ៌នងិធមមជាតិ រឃ៏ៅជបួបញ្ហា របឈមមយួចាំនួនរ ឺ៖  
 ការរបរួតរបខជងរបុងទីផារឃសវាឃទសចរណ៍ ឃៅពុាំោនរ់របរ់ជុងឃរជាយាមសថងដ់ារឃៅឃឡើយ ដូចជា៖ ឃសវារមម
សាប រឃ់ៅ ឃសវាដឹរជញ្ជូ ន និងឃសវារាំសានថ 

ល.រ បរោិយ ឯរា ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

១. សណាឌ ោរ រខនលង ១០ ១០ ១២ 
បនធប ់ បនធប ់ ៨០៩ ៣១៦ ៤៤០ 

២. ផធះសាំណារ(់ផធះឃភញៀវ) រខនលង ៨០ ៧០ ១១២ 
បនធប ់ បនធប ់ ៨៩៥ ៨៣០ ១.១៩៣ 

៣. ខារ៉ាអូឃខ រខនលង ២៨ ២៩ ២៨ 
៤. ឃភាជនីយដាឌ ន/អាហារដាឌ ន រខនលង ៨៦ ៩៩ ១៤៥ 

៥. 
៦ 

ចាំនួនឃភញៀវឃទសចរណ៍សរបុ នារ ់ ៣៧៥.៧៣២ ៣២៨.៦៦២ ៤៦០.០៩៤ 
 ឃភញៀវឃទសចរណ៍ជាតិ នារ ់ ២៩៩.០៩៦ ២៥៥.១១១ ៤២២.៣៤៤ 
 ឃភញៀវឃទសចរណ៍អនថរជាត ិ នារ ់ ៧៦.៦៣៦ ៧៣.៥៥១ ៣៧.៧៥០ 
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 រុណភាពរបស់រមណីយដាឌ ន និងឃសវាឃទសចរណ៍មយួចាំនួនពុាំោនម់ានលរខណៈសថងដ់ារសមរសបាមតរមូវការ
ឃៅឃឡើយ ោមោរឱ្យមានការខរលមអ និងអនាមយ័ 

 ការអភវិឌណ ការឃរៀបចាំខរនចបផលិតផលឃទសចរណ៍ពុាំោនម់ានសថងដ់ាររុណភាព ផលិតផល និងឃសវា ឃទសចរណ៏ពុាំ
ោនអ់ាចរបរួតរបខជងឃៅឃលើទីផារឃឡើយ 

 ឃហដាឌ រចនាសមពន័នរបូវនថផលូវថបល់ សាព នឃៅកានត់ាំបនឃ់ទសចរណ៍ នងិរបពន័នររបរ់រងការសាំណង ់ រងឹ រាវ ខដល
ចាាំបាចស់រមាបក់ារអភវិឌណនវ៍ស័ិយឃទសចរណ៍ឃៅមានការលាំបារ 

 ការបឃងកើតសហរមនឃ៍ទសចរណ៍ធមមជាត ិ ឃអរូឃទសចរណ៍ មរគឃទសរ ៍មូលដាឌ នមានការលាំបារ ោាំងការយល់ដងឹ 
ោាំងសមតទភាពដរឹនាាំរបស់រណៈរមមការសហរមន។៍ ឃលើរសធួយការអភវិឌណវស័ិយឃទសចរណ៍ ជាយនថការមយួ
សមរសបាម ឃោលនឃោបាយរបស់រាជរដាឌ ភបិាលឃដើមផចូីលរមួចាំខណរកាតប់នទយភាពររីរររបស់របជាជន ។ 

               ារាងឃរបៀបឃធៀបរាំឃណើ នសទិតឃិភញៀវជាត ិនងិ អនថរជាតសិាប រឃ់ៅាមសណាឌ ោរ ផធះសាំណារ ់រមណីយដ៍ាឌ ន 
ឃចញ-ចូលាមរចររពាំខដនចាាំោម របុងឃខតថឃកាះរុង ឆ្ប ាំ ២០១៨ ដល់ឆ្ប ាំ ២០២០ 

ល.រ បរោិយ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 
១. ឃភញៀវឃទសចរណ៍ជាតិ ២៩៩.០៩៦ ២៥៥.១១១ ៤២២.៣៤៤ 

២. ឃភញៀវឃទសចរណ៍អនថរជាតិ ៧៦.៦៣៦ ៧៣.៥៥១ ៣៧.៧៥០ 

៣. ឃភញៀវឃទសចរណ៍ជាតិសាប រ់ឃៅាមសហរមន៍ ១២៤.៥១៨ ១៣១.៥១៣ ១៣៤.៦០៣ 

៤. ឃភញៀវឃទសចរណ៍អនថរជាតិសាប រឃ់ៅាមសហរមន៍ ១១.១២៤ ៩.០៤៩ ៣.៣៥៧ 
៥. ឃភញៀវឃទសចរណ៍អនថរជាតិចូលាមរចរោវ រអនថរជាតិចាាំោម ៨៤.១០០ ៦៦.៣២៩ ៣០.៥៦៨ 

៦. ឃភញៀវឃទសចរណ៍អនថរជាតិឃចញាមរចរោវ រអនថរជាតិចាាំោម ៩៨.៩៧៩ ១០៣.៥៣៥ ៣៥.២០៣ 

អាទភិាពសាំខាន់ៗ រតវូឃដាះរសាយចាំឃពាះមខុវស័ិយឃទសចរណ៍៖ 
 មាច ស់អាជីវរមមឃសវារមមោាំងអស់ទទួលយរការខណនាាំ ពកីារផសពវផាយ នងិចូលរមួវរគបណថុ ះបណាថ លឃសវារមម
ឃផសងៗពីមនធីរជាំនាញ 

 ផសពវផាយចាប ់ សថីពីឃទសចរណ៍ឃអាយបានទូលាំទូលាយ នូវសារាចរខណនាាំ ជូនដាំណឹងដល់មាច ស់អាជីវរមម 
ឃសវារមម ររបរ់បឃភទររបរ់សុរទូោាំងឃខតថ 

 ឃរៀបចាំចាបស់ហរមនឃ៍ទសចរណ៍ជាអនថរររសួងងាយរសួលជាំនាញយរឃៅអនុវតថរបុងការចូលរមួបឃងកើតសហ
រមនឃ៍ទសចរណ៍ 

 ផសពវផាយអាំពាវនាវដល់វស័ិយឯរជន និងអបរវនិិឃោររិន ររុមហុ៊នឃទសចរណ៍របតិបតថិររឃទសចរណ៍ នងិ
សាទ បន័ មនធីរជាំនាញ និងរឃរមាងនានា ខដលបានោាំរទរបុងវស័ិយឃនះ 

 បាំឃពញបខនទមររបខណ័ឍ មស្ដនថ ីនិងមស្ដនថីជាបរ់ិចចសនាបាំឃរ ើការងាររឃទសចរណ៍ 
 ផសពវផាយសកាថ នុពលឃទសចរណ៍របុងឃខតថមានរសាបឃ់ដើមផឃីធវើការោរោ់ញនដរូរវនិិឃោរឃទសចរណ៍ឯរជន 
 មាច ស់អាជីវរមមឃសវារមមាមរបឃភទនីមយួៗរតូវខតយល់ដងឹការវាយតាំនលចាំណាតថ់្នប រស់ថងដ់ាររបរ់បឃភទខដល
បានខចងធរមាន 

 ឃរៀបចាំអភវិឌណនឃ៍ហដាឌ រចនាសមពន័នឃៅកានត់ាំបនឃ់ោលឃៅឃទសចរណ៍សាំបូរសកាថ នុពលឃទសចរណ៍ឃរចើន 
១.២.១.៨ វស័ិយពាណិជជរមម  
ឃខតថ មានផលូវជាតិឃលខ៤៨ និងផលូវទឹរ និងរចររពាំខដនអនថរជាតិចាាំោមខដលជាសកាថ នុពលរបុងការដរឹនាាំទាំនិញ

ឃចញ - ចូល។ បចចុបផនបឃខតថមានផារធាំតូច ចាំនួន ៨រខនលង របុងឃនាះផារធាំមានចាំនួន០៤រខនលង ផារធុនរណាថ លឃៅាម  
បណាថ រសុរមានចាំនួន ០៥រខនលង និងមានទីផារធុនតូចមានឃៅាមបណាថ  ុាំមយួចាំនួន ។ មូលដាឌ នអាជីវរមម ខដលរបុង
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ឃនាះរបឃភទពាណិជជរមម របឃភទឃសវារមម សិបផរមមផលិត ឃរបងនិងឧសម័នឃឆះ ។ សរមមភាព ទីផារននការឃដាះដូរទាំនិញ 
ដូចជាសឃមលៀរបាំពារ ់ររុមហុ៊នឯរជនសាំណង ់ការនាាំទាំនញិផលិតផលរសិរមម និងរសិ-ឧសាហរមម ផលិតផលរតីសមុរទ 
ការខរនចបផលឃនសាទ បសុសតវ នងិសតវសាល បនានា យរឃៅលរឃ់ៅឃលើទីផាររបុងរសុរ នងិឃរៅរសុរ។ ផលិតផលវាយន
ភណ័ឍ បាននាាំយរឃៅលរឃ់ៅបរឃទស ខដលវនិិឃោរឃដាយររុមហុ៊នបរឃទស ។ វស័ិយពាណិជជរមម និងអាជីវរមម បានឃផ្ទថ ត 
ឃលើរិចចការងារសាំខាន់ៗ ដូចជាៈ  

 ការងារររបរ់រងអាជីវរមម រមួមានៈ ការងារផថល់ឃសវាសាធារណៈ,ការងារចុះបញ្ជ ីពាណិជជរមម ចុះបញ្ជ ីម៉ារ នងិសុាំ
វញិ្ហដ បនបរតរបភពឃដើមទាំនិញ,ផសពវផាយចាបព់ាណិជជរមម, 

 ការងារអភវិឌណនព៍ាណិជជរមម រមួមានៈអភវិឌណនផ៍លិតផល និងទីផារ,ការងារអភវិឌណនស៍ាទ បន័ពាណិជជរមម និង 
វស័ិយឯរជន,ការរតួតពិនតិយរុណភាពទាំនិញ ។ 

ទនធមឹនងឹឃនាះខដរ វស័ិយពាណិជជរមមរាំពុងជបួបញ្ហា របឈមដូចជា៖ 
 អាជីវររមយួចាំនួនខដលជាបព់ននសវ័យរបកាសមនិោនម់រចុះបញ្ជ ីពាណិជជរមមឲ្យបានរតមឹរតូវាមឃោល
ការណ៍ចាបរ់ាំណត ់ 

 អាជីវររមយួចាំនួនខដលមនិជាបព់ននសវ័យរបកាសមនិោនម់រសុាំចាបអ់នុញ្ហដ តរបរបអាជីវរមម 
 អាជីររមយួចាំននួធាំ មនិសូវយរចិតថទុរដារឃ់លើការបិទសាល រនថលឃលើមុខទាំនិញរបស់ខលួន  
 អាជីវររឃៅមានបញ្ហា ខវះបឃចចរឃទសខរនចប ឃវចខចបផ់លិតផល និងធនធានហិរញ្ដ វតទុពរងរីអាជីវរមម។ 
១.២.១.៩ ឃសដឌរិចច ធនាោរ ហរញិ្ដ វតទុ  ពននដារ និង រយរដាឌ ររ 
ការអភវិឌណឃសដឌរចិចរបស់ឃខតថមានការររីចឃរមើនរួរ ជាទីឃមាទនៈាមរយៈ៖ ផលិតផលរបុងរសុរសរបុ របស់ឃខតថកានខ់ត
មានវឌណនភាព។ ផលិតផលរបុងរសុរសរបុ ននឃសដឌរិចចឃខតថឃកាះរុងោាំងមូលមានតនមលរបមាណ ៩៤៦.៦៣៣ លាន
ឃរៀល ឬឃសមើនឹង ២៣៤ លានដុលាល រសហរដឌអាឃមររិ។ឃបើឃធៀបឃៅនឹង ឃសដឌរិចចជាតមិានអរាឃសមើនឹង ០,៩ %ឃៅឆ្ប ាំ
២០១៨ ។ ឃបើរតិជាចាំណូលសរមាបម់នុសសមាប រ់ៗ រឺឃសមើនងឹ១.៤១៩ ដុលាល ឆ្ប ាំ២០១៧ នងិឆ្ប ាំ២០១៨ ឃសមើនឹង១.៥៤៣
ដុលាល រ ។ រឯីអារាភាពររីររ បានថតចុះពី ២៣,៨% ឃៅឆ្ប ាំ២០១៤ មរឃៅរតមឹ ៧,៤១% ឃៅឆ្ប ាំ២០២០។ 
បចចុបផនបឃៅឃខតថឃកាះរុង មានសាខាធនាោរពាណិជជចាំននួ០៥រាំពុងរបតិបតថិការផថល់ឃសវាធនាោរនិងហិរញ្ដ វតទុ រមួ

មាន ឃសវារបារប់ឃញ្ដ ើ  ឃសវាឥណោន ឃសវាឃផធររបារ ់ ឃសវាបថូររបារ ់ និងឃសវាធានារ៉ាបរ់ង ដល់របជាពលរដឌរបុងការររា
រទពយសមផតថិ ការពរងីរអាជីវរមម ការពរងីរ និងខរលមអលាំឃៅដាឌ ន និងសរមួលដល់ការទូោតរ់បស់របជាពលរដឌកានខ់តឆ្ប់
រហ័ស និងសនសាំសាំនចឃពលឃវលា។ ឃហើយធនាោរពាណិជជបានឃដើរតួោ៉ងសាំខានរ់បុងការជួយ សរមួល និងផថល់ភាពងាយ
រសួលដល់ការឃបើររបារឃ់បៀវតសរបស់រមមររ រមមការនិី បុរគលិរររុមហុ៊ន អងគការ និងមស្ដនថីរាជការឃៅរបុងឃខតថាមរយះ
ម៉ាសីុនដររបារឃ់ដាយសវ័យរបវតថិ (ATM) ។ ចាំឃពាះធនាោរពាណិជជមានម៉ាសីុនដររបារឃ់ដាយសវ័យរបវតថិចាំនួន ១៣ និង
ម៉ាសីុនដាររ់បារច់ាំននួ ៤ សរមាបប់ឃរមើដល់ឃសវាដរ ដាររ់បារ ់និងឃសវាទូោតឃ់ផសងៗ ។ 

ចាំឃពាះវស័ិយមរីរូហិរញ្ដ វតទុវញិ រម៏ានការររីចឃរមើនោាំងទាំហាំ និងខដនឃសវារមមរបស់ខលួនផងខដរ ខដលបានរមួ
ចាំខណររបុងការជាំរញុរាំឃណើ នជីវភាព និងកាតប់នទយភាពររីរររបជាពលរដឌ ាមរយៈការបាំឃពញតរមូវការហិរញ្ដ វតទុរបស់
របជាពលរដឌ ខដលមនិោនម់ានលទនភាពទទួលបានឃសវាពីររឹះសាទ នធនាោរ នងិហិរញ្ដ វតទុ ។ ជារខ់សថងឃៅឃខតថឃកាះរុង
មានររឹះសាទ នហិរញ្ដ វតទុឃៅរបុងឃខតថ មានការររីចឃរមើនរួរឲ្យរតស់មាគ ល់ ខដលបចចុបផនបឃខតថមានធនាោរ ចាំននួ ០៦ រ៖ឺ សាខា
ធនាោរជាតិឃខតថ ធនាោរឃអសីុលីដា ធនាោរកាណាឌោ៉ី ធនាោរABA ធនាោរសាធារណៈ នងិធនាោរសាទ បនា។ ខផបរឥណ
ោនមាន៖ ររះឹសាទ នមរីរូហិរញ្ដ វតទុរបាសារ ់ ររះឹសាទ ន មរីរូហិរញ្ដ វតទុឃររឌីត ររះឹសាទ នមរីរូហិរញ្ដ វតទុអរមតឹ សាទ បនាសហររិន
រមពុជាលីមតីធតី ហាទ រសិររ វសិីនហាវ ន ់ ឃអអឹមឃខ...ខដលបានរាំពុងពរងរី នងិបឃងកើនរបសិទនភាពឃសវាររបដណថ បប់ានទូលាំ
ទូលាយ នងិបានបាំឃពញតួនាទីកានខ់តសរមម រាំពុងឃធវើរបតបិតថិការផថល់ឃសវាមរីរូហិរញ្ដ វតទុ និងឃសវាធានារ៉ាបរ់ងខាប តតូច របុង
ឃនាះមានសាខាររះឹសាទ នមរីរូហិញ្ដ វតទុចាំនួន០៣ រតូវបានអនុញ្ហដ តថឱ្យទទួលរបារប់ឃញ្ដ ើ និងដារឱ់្យដាំឃណើ រការម៉ាសីុនដរ



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថខកាោះរុងឆ្ប ុំ(២០២១-២០២៣) 
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របារឃ់ដាយសវ័យរបវតថិចាំនួន០៣ ឃដើមផបីាំឃពញតរមូវការសាចរ់បាររ់បស់របជាពលរដឌ របុងការផថល់ឥណោនដល់អាជីវរមម
ខាប តតូច ជាពិឃសសដល់របជាជនជនបទ។ 

សាខាពននដារឃខតថឃកាះរុងបានអនុវតថការរបមូលចាំណូលពននរបរបឃដាយរបសិទនភាព ភាពឃជឿទុរចិតថ រសបាម
ររមសីលធមន៌ងិវជិាជ ជីវៈ ការផថល់ឃសវាជូនអបរជាបព់ននរបរបឃដាយរុណភាពជាមយួនឹងការអនុវតថចាបរ់បរបឃដាយភាព
ទនភ់លន ់និងការបនថពរងឹងការអនុវតថចាបន់ិងបទបផញ្ដតថិសថីពីពននដារឃដាយរបកានខ់ាជ បនូ់វភាពទនភ់លន ់មុងឹម៉ាតន់ិងឃសមើភាព។ 
ឃដាយខផអរាមចាំនុចខាងឃលើឃនះ ឃធវើឱ្យសាខាពននដារឃខតថឃកាះរុងទទួលបានលទនផលដូចខាងឃរកាម៖ 
 អាំពចីាំណូលបងចូ់លថវកិាថ្នប រជ់ាត ិ

- ឆ្ប ាំ ២០១៣  បានចាំណូលចាំននួ  ១.២៨៨.១២៣.១១៦ ឃរៀល ឃសមើនឹង ១២១% ននខផនការ (រាំឃណើ ន ២១%) 
- ឆ្ប ាំ ២០១៤  បានចាំណូលចាំននួ ១.៩៥៤.៨៦១.៤០៧ ឃរៀល ឃសមើនឹង ១២៨%  ននខផនការ  (រាំឃណើ ន ២៨%) 
- ឆ្ប ាំ ២០១៥  បានចាំណូលចាំននួ ៣.៤១៤.៤១៨.០៤០ ឃរៀល ឃសមើនឹង ១៥១%  ននខផនការ  (រាំឃណើ ន៥១%) 
- ឆ្ប ាំ ២០១៦  បានចាំណូលចាំននួ ៣.៤១៤.៨៧៣.០៧៤ ឃរៀល ឃសមើនឹង ១០១%  ននខផនការ  (រាំឃណើ ន១%) 
- ឆ្ប ាំ ២០១៧  បានចាំណូលចាំននួ ៥.៦៥៩.០៨០.៣២៦ ឃរៀល ឃសមើនឹង ១៤៧%  ននខផនការ  (រាំឃណើ ន៤៧%) 
- ឆ្ប ាំ ២០១៨  បានចាំណូលចាំននួ ៥.០២៤.២៩៤.៩១៤ ឃរៀល ឃសមើនឹង ១២១%  ននខផនការ  (រាំឃណើ ន២១%) 
- ឆ្ប ាំ ២០១៩  បានចាំណូលចាំននួ  ៨.៣០៩.១៥៥.៨៣២ ឃរៀល ឃសមើនឹង ១៨០%  ននខផនការ  (រាំឃណើ ន៨០%) 

 អាំពចីាំណូលបងចូ់លថវកិាថ្នប រឃ់រកាមជាត ិ
- ឆ្ប ាំ ២០១៣ បានចាំណូលចាំននួ ១.៧៦៣.០១៧.៥៥៩ ឃរៀល ឃសមើនឹង  ១០៨% ននខផនការ          (រាំឃណើ ន៨%) 
- ឆ្ប ាំ២០១៤ បានចាំណូលចាំននួ ១.៩០៩.២០២.៥២២ ឃរៀល ឃសមើនឹង    ៩៩% ននខផនការ           (ថយចុះ ១%) 
- ឆ្ប ាំ២០១៥ បានចាំណូលចាំននួ ១.៨៧៩.៤៨១.៨៧៧ ឃរៀល ឃសមើនឹង    ៩៣% ននខផនការ           (ថយចុះ ៧%) 
- ឆ្ប ាំ២០១៦ បានចាំណូលចាំននួ ២.៩១១.៥៤៣.៨១០ ឃរៀល ឃសមើនឹង  ១៣៩% ននខផនការ       (រាំឃណើ ន៣៩%) 
- ឆ្ប ាំ២០១៧  បានចាំណូលចាំននួ ៥.៧៤៦.១៣៥.៥៩០ ឃរៀល ឃសមើនឹង  ២៥១% ននខផនការ         (រាំឃណើ ន១៥១) 
- ឆ្ប ាំ២០១៨  បានចាំណូលចាំននួ ៨.៦១១.៧១២.៩២៥ ឃរៀល ឃសមើនឹង ៣០៧% ននខផនការ (រាំឃណើ ន២០៧%) 
- ឆ្ប ាំ២០១៩  បានចាំណូលចាំននួ ១១.៣២៨.១៨២.៦៨០ ឃរៀល  ឃសមើនឹង ៣២០% ននខផនការ    (រាំឃណើ ន២២០%) 

 

 ខផអរឃលើខផនការរបតិបតថិននខផនការសរមមភាពឆ្ប ាំ២០២០ របស់អរគនាយរដាឌ នរយ និងរដាឌ រររមពុជា នងិវធិាន
ការនានាឃដើមផរីបមូលចាំណូលឃអាយបានររប ់និងឃលើសខផនការាមទិសឃៅរបស់អរគនាយរដាឌ នរយ និងរដាឌ រររមពុជា។ 
 រ.អាំពកីារងារឃរៀរររចាំណូលពនន នងិ អាររ 
 លទនផល ឆ្ប ាំ ២០២០ ឃនះរឺ ៖(ឯរារិតលានឃរៀល) 

ចាំណូលសរបុឆ្ប ាំ២០១៩ ចាំណូលឆ្ប ាំ២០២០ ឃរបៀបឃធៀប 
៨៨.១៨២.២៩៦.៨០០៛ ១៣៥.៦០៩.០១០.៣៤៥៛ ឃរើនឃឡើង៤៧.៤២៦.៧១៣.៥៤៥៛ 

  សាខារយ នងិរដាឌ ររឃខតថឃកាះរុងអាចសឃរមចរបមលូចាំណូលបានឃដាយមលូឃហតុសាំខាន់ៗ ដូចខាងឃរកាម ៖  
- ការចូលរមួសរមបសរមួល របស់រដឌបាលឃខតថ របុងការឃរៀបចាំឱ្យពាណិជជរមមឆលងខដនឃៅមាតរ់ចរចាាំោម បាន
លអរបឃសើរជាងមុន ។ 

- ការបនថផសពវផាយរ ាំលឹរជារបចាាំដល់វស័ិយឯរជនពារព់ន័ន នូវនីតិវធិីរយ ខបបបទរយ នីតិវធិីននការដឹរ
ទាំនិញ និងកាតពវរចិចបងព់ននអាររនាាំឃចញ នាាំចូលាមចាបជ់ាធរមាន ។ 

- ការនាាំចូលទាំនិញរបឃភទទី៣ (ឃររឿងឧបឃភារ បរឃិភារ) បានឃរើនឃឡើង 
  ខ-អាំពកីារងារបងាក រ នងិបស្ដងាក បបទឃលមើសរយ (ឆ្ប ាំ២០២០ ) 

- ឃដាយមានរិចចសហការោាំរទពីរងរមាល ាំងរបដាបអ់ាវធុឃៅមូលដាឌ ន ឃយើងបានឃធវើរបតបិតថិការចាំនួន ៥៩៨ 
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ររណី របុងឃនាះររណីធាំ ១១ររណី, ររណីតូច ៥៨៧ ររណី បានចាំណូលរ ឺ៣.១១៤.៧៩៧.៦៤៥ឃរៀល។ 
  រ-ការពរងងឹអភបិាលរចិចអងគភាពរយ  

- រិចចរបជុាំបរូសរបុការងាររយ និងរដាឌ ររជាឃរៀងរាល់ខខ បានដារឃ់ចញនូវទិសឃៅការងារមយួចាំនួន ជា      ពិ
ឃសសការបនថការអនុវតថឱ្យមានរបសិទនភាពនូវខផនការរបតបិតថ ិ ទនធឹមោប នឹងខផនការសរមមភាពឆ្ប ាំ២០១៩ 
សរមមភាពររបរ់រងជាមុន របុងការចាតវ់ធិានការរបរបឃដាយភាពជាមាច ស់ ។ 

- ថ្នប រដ់ឹរនាាំរយ បានបនថចុះឃ្ល ាំឃមើលជារបចាាំឃរៀងរាល់សបាថ ហ៍នូវអនុឃលាមភាពននការអនុវតថនន៍ីតិវធិរីយ ាម
ការោិល័យរតតួពនិិតយខបបបទរយឃរកាមឱ្វាទ ាមរមមវធិរីាំណតខ់ដលមានខចងរបុងខផនការសរមមភាព។ 

 -អាំពសីកាក នុពលអងគភាព 
- ការងារពរងឹងការឃរៀរររចាំណូលឱ្យបានររប ់និងឃលើសខផនការរាំណត ់
- ការងារទបស់ាក ត ់បងាក រ និងបស្ដងាក បបទឃលមើសបានលអ 
- ការពរងឹងអភបិាលរចិចអងគភាពបានរបឃសើរ 
- រិចចសហការបានលអ របឃសើរជាមយួអាជាញ ធរមូលដាឌ ន 
- ការសរមួលពាណិជជរមមបានរហ័សាមរបពន័នសវ័យរបវតថិរមម ទិនបនយ័រយ AYCUDA និង E-Customs 
- ការបនថអភវិឌណនព៍រងងឹមុខងារសវ័យរបវតថិរមម ទិនបនយ័ហានិភយ័រយ (CRMDS) ឃដើមផតីភាជ បជ់ាមយួរបពន័ន
សវ័យរបវតថិរមមទិនបនយ័រយចាំណុចខាងឃលើរឺជាបញ្ហា ខដលរតូវយរចិតថទុរដារឃ់ដើមផបីឃងកើនសកាថ នុពលរបស់
អងគភាព ។ 

 ង-បញ្ហា របឈម 
- មាតរ់ចរចាាំោមឃៅពុាំោនប់ានឃរៀបចាំឱ្យមានសណាថ បធ់ាប បម់ានសថងដ់ាជាអនថរជាត ិ
- ពុាំោនម់ានម៉ាសីុនខសកន(SCAN)សរមាបរ់តួតពិនតិយមឃធាបាយដឹរជញ្ជូ ន និងអីវ៉ានអ់បរដាំឃណើ រឃចញចូល 
- ផលូវជាតិឃលខ ៤៨ របរបឃដាយចាំឃណាតភបាំខពស់ៗ ឃធវើឱ្យនថលឃសវាដឹរជញ្ជូ នជាំនិញខពស់ជាងរខនលងដនទឃទៀត 
- អាំឃពើរតព់ននាមរបូភាពមធយម និងតូច ឃៅតាំបនឃ់ឆបរឃៅខតមាន  

 ច-ខផនការ (ចាំឃពាះមខុឃដើមផបីឃងកើនចាំណូល) 
អាំពរីដឌបាល CUSTOMS ADMINISTRATION ឃពលឃវលា អបរទទលួខុសរតវូ 

ពរងឹងអនុឃលាមភាព និងសងគតថិភាពឯរសារនាាំឃចញ-នាាំចូល របចាាំឆ្ប ាំ អងគភាពពារព់ន័ន 
ពរងឹងរបសិទនិភាព និងបឃងកើនការយរចិតថទុរដារឃ់លើការរតួតពិនតិយរបូវន័ថ របចាាំឆ្ប ាំ អងគភាពពារព់ន័ន 
ចុះឃ្ល ាំឃមើលការអនុវតថបទបផញ្ដតថិរបស់មស្ដនថីរយឃៅាមអងគភាពមូលដាឌ ន របចាាំឆមាស ល.ធរ-អងគភាពពារព់ន័ន 

ឃលើររមពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈអាំពីបចចយ័ននបទឃលមើស រតីមាស 
ទី១-ទី៣ ន.បប-អងគភាពពារព់ន័ន 

ចុះរបតិបតថិការរបយុទនរបឆ្ាំងអាំឃពើរតឃ់រចពននទាំនិញបទឃលមើសពាណិជជរមម 
និងបទឃលមើសឆលងខដនពារព់ន័នឃដាយឃរបើរបាស់ឃោលការណ៍វភិារ 
ហានិភយ័និងពត័ម៌ានសមាង ត ់

របចាាំឆ្ប ាំ ន.បប-អងគភាពពារព់ន័ន 

ឃធវើបចចុបផនបភាពទិនបនយ័អាជីវរមមដាឌ នឃ្ល ាំងសថុរទាំនិញ 
មានឃវទយិតភាព របចាាំឆ្ប ាំ ន.ររ-អងគភាពពារព់ន័ន 

របជុាំឃទវភារីជាមយួរដឌបាលរយឃផសងឃទៀត របចាាំឆ្ប ាំ ន.សអ-អងគភាពពារព់ន័ន 
ពរងឹងរិចចសហការរបតបិតថកិាររយោាំងរបុងតាំបនន់ងិពហុភារី របចាាំឆ្ប ាំ ន.សអ-អងគភាពពារព់ន័ន 
បនថការអនុវតថយនថការភាពជានដរូរយ-ខផបរឯរជន របចាាំឆ្ប ាំ ន.ផប-អងគភាពពារព់ន័ន 
ពរងឹងរបសិទនិភាពននការអនុវតថររមសីលធមន៌ិងរិរោិមារោទមស្ដនថរីយ របចាាំឆ្ប ាំ ររបអ់ងគភាព 
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ឃោះបីជាឃខតថមានសកាថ នុពលឃរចើនឃលើខផបរឃនះ រឃ៏ៅជួបបញ្ហា របឈមមយួចាំននួរឺ ៖  
 សមតទភាពការងារររបរ់រងហិរញ្ដ វតទុសាធារណៈឃៅមានររមតិ 
 ពលរដឌភារឃរចើននិយមឃរបើរបាស់របូិយបណ័ត បរឃទស (ដុលាល រអាឃមររិ និងរបារប់ាតនថ) របុងជីវភាពរបចាាំនថង
របស់ខលួន (ឯរាតនមល សនសាំ និងការទូោតខ់ដលមានទាំហាំធាំ)  

 អាជីវររបថូររបារឃ់ៅមនិោនយ់ល់ពីចាប ់និងបទបញ្ហដ តថិឃផសងៗរបុងការររបរ់រងអាជីវរមមបថូររបារ ់ 
 មាតរ់ចរចាាំោមឃៅពុាំោនប់ានឃរៀបចាំឱ្យមានសណាថ បធ់ាប បម់ានសថងដ់ាជាអនថរជាត ិ
 ពុាំោនម់ានម៉ាសីុនខសកន(SCAN)សរមាបរ់តួតពិនិតយមឃធាបាយដឹរជញ្ជូ ន និងអីវ៉ានអ់បរដាំឃណើ រឃចញចូល 
 ផលូវជាតិឃលខ ៤៨ របរបឃដាយចាំឃណាតភបាំខពស់ៗ ឃធវើឱ្យនថលឃសវាដឹរជញ្ជូ នជាំនិញខពស់ជាងរខនលងដនទឃទៀត 
 អាំឃពើរតព់ននាមរបូភាពមធយម និងតូច ឃៅតាំបនឃ់ឆបរឃៅខតមាន  
 អបរជាបព់ននមនិោនយ់ល់ចាស់ពីកាតពវរចិចសារឃពើពនន 
 សហរោសថមីមយួចាំនួនមនិោនប់ានមរចុះបញ្ជ ីពននដារឃដាយសម័ររចិតថ 
 មាច ស់សហរោសមយួចាំនួនមានការយល់ដឹងពីឃសវាពននាមរបពន័នបឃចចរវទិាពត័ម៌ានឃៅមានររមតិ។ 
អាទភិាពសាំខាន់ៗ រតវូឃដាះរសាយចាំឃពាះមខុ ឃសដឌរិចច ធនាោរ ហរញិ្ដ វតទុ  ពននដារ និង រយរដាឌ ររ ៖ 
 ោាំរទការររបរ់រង និងអភវិឌណវស័ិយឃសដឌរិចច 
 ររបរ់រងខណនាាំអនុវតថនិងោាំរទការឃរៀបចាំបញ្ជ ីសារឃពើភណឍ រទពយសមផតថិរដឌនិងការឃរៀរររចាំណូលមនិខមនសារឃពើពនន 
 ររបរ់រង រតួតពិនិតយហិរញ្ដ វតទុ សរមបសរមួល ាមដានការអនុវតថ ថវកិារបស់មនធីរជាំនាញ និងរដឌបាលថ្នប រឃ់រកាមជាតិ 
 ររបរ់រង សរមបសរមលួ រតួតពិនិតយ ាមដានការអនុវតថការងារលទនរមមសាធារណៈ 
 ោាំរទរិចចដាំឃណើ រការរបស់មនធីរឃសដឌរិចចនងិហិរញ្ដ វតទុ 
 សរមបសរមួលការងារខរទរមងក់ារររបរ់រងហិរញ្ដ វតទុសាធារណៈ ឃៅឃខតថឃកាះរុង 
 ផសពវផាយពីរបពន័នទូរសពធ Hotline សរមាបទ់ទួលពត័ម៌ាន នងិឃដាះរសាយចមលល់សថីពីការឃរបើរបាស់ឃសវាហិរញ្ដ វតទុ 
ឃៅដល់ររុង/រសុរ 

 ផសពវផាយឃសចរថីនថលងការណ៍រមួរវាងធនាោរជាតិននរមពុជា និងររសួងហិរញ្ដ វតទុ និងលិខតិបទដាឌ នឃផសងៗឃៅាម
បណាថ លររុងរសុរ 

 ផសពវផាយចាប ់និងលិខិតខណនាាំ សថីពកីារររបរ់រងអាជីវរមមបថូររបារ ់
 ឃរៀបចាំសិកាខ សាលាផសពវផាយចាប ់និងបទបផញ្ដតថិសថីពសីារឃពើពននររបរ់បឃភទ ខដលឃៅជាធរមាន ជូនអបរជាបព់នន 
 ពឃនលឿនការចុះបញ្ជ ីរបស់អបរជាបព់ននថមី ឃអាយមានភាពងាយរសួលនិងសាមញ្ដជាងមុន 
 ខរលមអរការដារលិ់ខិតរបកាសបងព់ននឃលើមឃធាបាយដឹរជញ្ជូ ននិងោនជាំនិះររបរ់បឃភទរបចាាំឆ្ប ាំឃដាយផថល់
បណ័ត សមាគ ល់ការបងព់ននឃលើមឃធាបាយដឹរជញ្ជូ ននងិោនជាំនិះររបរ់បឃភទ 

 ខរលមអរការដារលិ់ខតិរបកាសបងព់ននឃលើអចលរទពយរបចាាំឆ្ប ាំឃដាយផថល់បណ័ត សមាគ ល់ការបងព់ននឃលើអចលរទពយ 
 ឃរៀបចាំបណ័ត ពត័ម៌ានរតមឹរតូវ ឯរភាព សថីពសីារឃពើពននខដលមានខលឹមសារងាយយល់ សរមាបអ់បរជាបព់នន 
 ឃរបើរបាស់បណាថ ញទាំនារទ់ាំនងសងគមនិងមឃធាបាយឃផសង  ៗ (Call Center, Live Chat, GDT App) ឃដើមផី
ផសពវផាយបទបផញ្ដតថ ិសថីពសីារឃពើពននឃផសង  ៗ ខដលបានឃធវើបចចុបផនបភាពនិងរាំពុងអនុវតថ រពមោាំងឃដាះរសាយចមង
ល់ឃផសងៗជូនអបរជាបព់ននឃអាយបានោនឃ់ពលឃវលា 

 ឃរៀបចាំសិកាខ សាលាផសពវផាយចាប ់និងបទបផញ្ដតថិសថីពសីារឃពើពននររបរ់បឃភទ ខដលឃៅជាធរមាន ជូនអបរជាបព់នន 
 ពរងឹងការចុះបញ្ជ ី ការចាតខ់ចងលិខិតរបកាស ការឃធវើសវនរមម និងឃសុើបអឃងកតបទឃលមើសពននដារ 
 ឃរៀបចាំខរសរមួលនិងឃធវើឃអាយរបឃសើរឃឡើងនូវចាប ់នងិបទបផញ្ដតិសថីពីពននដារ ឃដើមផឃីឆលើយតបនងឹការវវិឌណននបរបិទ
ធុររិចចជាត ិនិងអនថរជាតិ ាមរយៈការផថល់ធាតុចូលឃផសងៗសថីពីពននដារ 



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថខកាោះរុងឆ្ប ុំ(២០២១-២០២៣) 

 

20 

១.២.១.១០ នរបសណីយ ៏និងទូររមនារមន ៍
វស័ិយនរបសណីយ ៍និងទូររមនារមនឃ៍ខតថ មានតួនាទ ី នងិភាររិចចដឹរនាាំររបរ់រង និងសរមបសរមួលការងារពារព់ន័ន

នរបសណីយ ៍ទូររមនារមន ៍នងិបឃចចរវទិារមនារមន ៍នងិពត័ម៌ាន រពមោាំងធនធានវសិាលរមនឃ៍ស្ដហវរងស៍់វទិយុឃៅថ្នប រឃ់រកាម
ជាតិ ឃរកាមការដឹរនាាំផ្ទធ ល់របស់រដឌមស្ដនថី  វស័ិយឃនះ មានវស័ិយសាំខានធ់ាៗំ ចាំននួប ី រ ឺ ៖ វស័ិយនរបសណីយ ៍ ទូររមនារមន ៍      
បឃចចរវទិារមនារមន ៍ និងពត័ម៌ាន ។ ឃបើឃោះបីមនិោនម់ានបណាថ ញឱ្យបានររបរ់សុររឃ៏ដាយ ខតសពវនថងវស័ិយោាំងបីឃនះ 
បាននឹងរាំពុងដាំឃណើ រការផថល់នូវឃសវារបស់ខលួន ររបដណថ បឃ់សធើរទូោាំងឃខតថ និងមានរុណភាពលអ ោាំងឃសវា និងបឃចចរវទិា
រមនារមន ៍និងពត័ម៌ានាមរយៈការដារវ់ស័ិយនរបសណីយ ៍និងទូររមនារមន ៍ជាសហរោសសាធារណៈ។ មនិខតប៉ុឃណាត ះ 
ឃយើងមានររុមហុ៊នទូរស័ពធ ចល័ត-អចល័ត និងអុិនឃធើឃណត ចាំនួន ០៩ ររុមហុ៊ន រឺៈ Telecom Cambodia (TC), 
Camintel, Metfone, Cell Card, Smart,  Seatel, ONLINE, Ezecom និងNTC បានពរងឹង និងពរងីររុណភាពឃសវា 
រសបាមសថងដ់ារអនថរជាតិរបរបឃដាយភាពរបរួតរបខជង និងមានតនមលឃថ្នរ។ ឃដាយខឡរឃៅតាំបនដ់ាចរ់សោលមយួចាំនួន
តូចននរសុរខលះរបុងឃខតថ មនិោនម់ានឃសវាទូរស័ពធសរមាបឃ់របើរបាស់ររបរ់ោនឃ់ៅឃឡើយ ។ 

បញ្ហា របឈមនន នរបសណីយ ៏និងទូររមនារមន ៍មានដូចខាងឃរកាមៈ 
 ររុមហុ៊នផថល់ឃសវាទូររមនារមនម៍យួចាំនួនឃៅរបុងឃខតថ មនិផថល់ទនិបនយ័ការងារសាងសង ់ និងរះុឃរ ើបណាថ ញ
របស់ខលួន និងមនិបានសហការ ឬរជូ៍នដាំណឹងមរមនធីរឃអាយបានរជាបខដលឃធវើឃអាយមានការពិបាររបុងការ
ររបរ់រងទិនបនយ័ និងសទិតិឃរបើរបាស់បានចាស់លាស់រតមឹរតូវ 

 តាំបនដ់ាចរ់សោលមយួចាំននួ ឃៅរបុងឃខតថពុាំោនម់ានឃសវាទូរស័ពធឃរបើរបាស់ររបរ់ោន ់ឃៅឃឡើយ  
 ពុាំោនម់ានភាប រង់ារនរបសណីយ ៍ឃៅររបរ់សុរ របុងឃខតថ ។  
   អាទភិាពសាំខាន់ៗ ខដលរតវូឃដាះរសាយចាំឃពាះមខុ 
 បនថរតួតពនិិតយ ឃៅាមតាំបនទ់ីរបជុាំជនដាចរ់សោល ខដលោម នឃសវាឃរបើរបាស់ររបរ់ោនឃ់ដើមផឃីធវើរបាយ
ការណ៍ជូនររសួង ជួយ ជរមញុឃអាយររុមហុ៊ន ឬសហរោសបនថពរងីរបណាថ ញ នងិឃសវារបស់ខលួនឃអាយមាន
វសិាលភាពររបដណថ បដ់ល់តាំបនទ់ីរបជុាំជនដាចរ់សោលរបុងឃខតថមានការឃរបើរបាស់ររបរ់ោន ់ 

 បនថចុះផសពវផាយលិខតិឃលខ:២៥០បទ.របរ សថីពីខបបបទនងិនីតិវធិីននការផថល់ពត័ម៌ាន អាំពីការសាងសង ់ដាំឃឡើង 
និងរះុឃរ ើឃហដាឌ រចនាសមពន័នទូររមនារមនឃ៍ៅាមភូមសិាស្ដសថឃខតថដល់បណាថ ររមុហុ៊នសហរោសឃៅរបុងឃខតថ  

 បនថផសពវផាយឃោលនឃោបាយចាប ់ របកាសរមួរបស់ររសួងនរបសណីយ ៍ នងិទូររមនារមន ៍ នងិររសួង 
ឃសដឌរិចច និងហិរញ្ដ វតទុ ាមការោិល័យ ប.ទ រសុររបុងឃខតថ នូវលិខិតឃលខ ៤៩៨ សហវ.របរ ចុះនថងទ០ី៨ 
ខខឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ សថីពីការផថល់ឃសវាសាធារណៈឃដាយររសួងនរបសណីយ ៍ និងទូររមនារមន ៍ ដល់
អាជីវររ ពារព់ន័នការឃបើរឃធវើ ឃសវាអាជីវរមមនរបសណីយរ៍បុងឃខតថ ។ 

១.២.១.១១ វស័ិយអភិវឌណនជ៍នបទ 
អភវិឌណនជ៍នបទ រឺជាសរមមភាពរបោររ់រឡាចរមុះ និងអនថរវស័ិយ សាំឃៅខរខរបជនបទ និងសាទ នភាពឃសដឌរិចច 

សងគមរិចច របស់របជាពលរដឌឃៅទីជនបទ ឲ្យមានភាពរបឃសើរជាងមុន។ ចរខុវស័ិយយូរអខងវងរបស់រាជរដាឌ ភបិាលរមពុជា រឺផថ
ល់ជូនរបជាពលរដឌឃៅទីជនបទ នូវឱ្កាសឃសមើៗោប  របុងការសឃរមចរបសិទនភាពសងគម ការសិរាខដលមានភាពឃជឿនឃលឿន 
មានសុខភាពលអ រស់ឃៅរបុងភាពសុខដុម ោម ន ភាពររីររ ចារផុតពីឃរោះមនិឃចះអរសរ ពីភាពអតឃ់្ល ន ពីវសិមភាព ពីការមនិ
សហរបតិបតថិការោប  និងពីភាពងាយរងឃរោះ។ អភវិឌណនជ៍នបទ រឺសាំឃៅឃធវើោ៉ងណាឲ្យទីជនបទកាល យជាទីរខនលងខដលមាន
របជាពលរដឌរស់ឃៅ និងអាចោញយរនូវផលចាំឃណញពីសកាថ នុពលឃសដឌរិចច សងគម ឃពញបរបិូរ។ ការអភវិឌណនជ៍នបទ មាន
សារៈសាំខានប់ាំផុត សរមាបក់ារកាតប់នទយភាពររីររឃរពាះភាររយនន របជាជន ោាំងអស់របុងឃខតថរាំពុងរស់ឃៅតាំបនជ់នបទ
ខដលមានអរាភាពររីររខពស់។ ឃខតថបានសឃរមចយរវធិី សាស្ដសថ ខដលមានមុខរពួញឃរចើនឃដើមផជីាំរញុការអភវិឌណជនបទ និង
ផថល់សិទនអាំណាចដល់សហរមនម៍ូលដាឌ នរបុងការឃរៀបចាំខផនការ និងររបរ់រងការអភវិឌណមូលដាឌ នរបស់ពួរោត។់ ការឃធវើវមិ
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ជឈការ និងវសិហមជឈការឃលើការផថល់ ឃសវារមមសាធារណៈ ការោាំរទដល់រមមវធិីោាំងឡាយខដលមានការចូលរមួជាលរខណៈ
វមិជឈការខដល ឃផ្ទថ តឃៅាមវស័ិយការផថល់ឥណោនដល់ររួសារ និងអាជីវរមមធុនតូចៗរឺជាឧោហរណ៍មយួចាំនួនខដល
បងាា ញឲ្យឃ ើញពរីិចចខិតខាំរបឹងខរបងរបស់ឃខតថរបុងវស័ិយឃនះ។ឃៅរបុងចឃនាល ះពីឆ្ប ាំ ២០១៦-២០២០ ការងារអភវិឌណនឃ៍ហដាឌ
រចនាសមពន័នជនបទសឃរមចបានលទនផលដូចជាៈ ខថោាំផលូវជាលរខណៈខួបបាន របខវង ៩៥,៥៥០ខមរ៉តខថោាំផលូវជាលរខណៈ
របចាាំបានរបខវង ២១២,២០០ខមរ៉ត ជួសជុលបនាធ នរ់បខវង ៤,៦០០ ខមរ៉ត សាងសងអ់ណឋូ ងសបបប់ានចាំនួន ៤៩អណថូ ង សាង
សងអ់ណឋូ ងលូបានចាំនួន ៥៩អណថូ ង ជួសជុលអណថូ ងសបបប់ានចាំនួន ៣៤ អណថូ ង ជួសជុលអណឋូ ងលូបានចាំនួន ២០៧អ
ណថូ ង ផឋល់សមាា រសាងសងប់ងគនអ់នាមយ័បានចាំនួន ៧១៥សរមាប ់បានរាំណតអ់តថសញ្ហដ ណជនជាតិឃដើម និងផឋល់ឥណោន
ជូនរបជាពលរដឌបានចាំនួន២,៨៣០ររួសារ។ សមទិនផលខាងឃលើបានជួយ សរមួលឲ្យមានសរមមភាពឃសដឌរិចចមមាញឹរជាង
មុនឃហើយខថមោាំងចូលរមួឃលើរសធួយរាំរតិជីវភាពរបជាជនជនបទឃទៀតផង។ 

ទនធឹងនឹងការអនុវតថនទ៍ទួលបានលទនផលខាងឃលើ ឃយើងរម៏ានជួបការលាំបារមយួចាំនួនដូចជា ថវកិាខដលបានផថល់
សរមាបក់ារខថោាំ ឬសាថ ផលូវជនបទរបចាាំឆ្ប ាំមានចាំនួនតិចតួចឃបើឃធៀបនឹងរបខវងផលូវ 

ខដលមានឃៅរបុងឃខតថ ជាពិឃសសផលូវខដលរងការខូចខាតឃដាយទឹរជាំននរ់បុងឆ្ប ាំ២០១៩។ ការដឹរ ឃលើសទមងនឃ់ៅឃលើ
ផលូវជនបទរជ៏ាបញ្ហា ឃចាទ។ របាយរបជាជនមានរាំលាតឆ្ង យពីោប ជាឃហតុឃធវើឲ្យឃយើង មានការលាំបារ របុងការការពារឃរមាង
សរមាបក់ារអភវិឌណនឃ៍ៅជនបទ។ របជាពលរដឌមនិមានទឹរសាអ តឃរបើរបាស់ររបរ់ោនឃ់ៅជនបទ និងការររាអនាមយ័មនិបាន
ររបរ់ជងឃ់រជាយផងខដរ។ ឃដាយឃ ើញពីការលាំបារខាងឃលើ ឃទើបមនធីរអភវិឌណនជ៍នបទបានដារស់រមមភាពសាំខាន់ៗ ជាអទិ
ភាពដូចជា ការជួសជុល ខថោាំផលូវឃៅជនបទ ការជីររសះ អណថូ ងឃដើមផបីានទឹរសាអ តឃរបើរបាស់ររបរ់ោន ់និងការផថល់សមាា រៈ
បងគនអ់នាមយ័ជូនពលរដឌ ឃៅទីជនបទ។ 

អាទភិាពសាំខាន់ៗ ខដលរតវូឃដាះរសាយចាំឃពាះមខុ 
 ជួសជុល ខថោាំបណាថ ញរមនារមនឃ៍ៅជនបទ 
 របជាពលរដឌឃៅជនបទមានទឹរសាអ តឃរបើរបាស់ 
 ចុះខចរសមាា រៈសាងសងប់ងគនអ់នាមយ័ 
 ចុះបណថុ ះបណាថ លរណៈរមមការអភវិឌណនភ៍ូមសិថីពីការឃរៀបចាំខផនការអភវិឌណនភ៍មូ។ិ 
១.២.១.១២ ការវនិិឃោរ  
រ.ការវនិឃិោរឃរៅតាំបនឃ់សដឌរចិចពឃិសស 

 រ១. ររមុហុ៊ន ខដលបានវនិឃិោរឃៅឃលើវស័ិយដាំណាាំរសិរមម-ឧសាហរមម នងិដាំណាាំ ឃៅសូ៊ រមួមាន៖  
 ររុមហុ៊ន លឹម លុង ខូអិលធឌី ី(LIM LONG Co.Ltd) សទិតឃៅ ុាំដងខពង រសុរខរសអាំបិល 
 ររុមហុ៊ន អិល វាយ ភ ីររបុ (L.Y.P Group Co.Ltd) សទិតឃៅ ុាំអណថូ ងទរឹ រសុរបូទុមសាររ 
 ររុមហុ៊ន CAMAGRA INVESTMENT GROUP Co.Ltd   ុាំដងខពង រសុរខរសអាំបលិ 
 ររុមហុ៊ន GREEN RICH GROUP Co.Ltd  សទិតឃៅ ុាំឃរជាយរបស់ រសុរឃកាះរុង 
 ររុមហុ៊ន KOH KONG SUGAR INDUSTRY COMPANY LIMITED សទិតឃៅរបងរសុរខរសអាំបិល 
 ររុមហុ៊ន KOH KONG PLANTATION COMPANY LIMITED សទិតឃៅ ុាំរឃណាថ ល  ុាំអណថូ ងទរឹ រសុរ
បូទុមសាររ  ុាំជីផ្ទត រសុរថមបាាំង និង ុាំជីខឃលើ ដងខពង រសុរខរសអាំបិល 

 ររុមហុ៊នសីុណូមុចិសីុមអុិនឃវសមនិ(SINOMEIMINVESTMENTCo.Ltd) ុាំអណថូ ងទរឹរសុរបូទុមសាររ 
 ររុមហុ៊ន ឃកាះរុង ឃអស អុី ហសតិ (KOH KONG SEZ Co.Ltd) ឃៅ ុាំខរពរខាច ់រសុររិរសីាររ 

 រ២.ររមុហុ៊នខដលរចិចសនាជាមយួររមុរបរឹាអភវិឌណរមពុជាវនិឃិោរឃៅឃលើវស័ិយឃទសចរណ៍មាន៖ 
 ររុមហុ៊ន UNION DEVELOPMENT GROUP Co.Ltd សទិតឃៅរសុរបូទុមសាររ និងរិរសីាររ 
 ររុមហុ៊ន JW CAMBODIA ECO HOLIDAY សទិតឃៅរបុងរសុរឃកាះរុង និងរសុររិរសីាររ 
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 ររុមហុ៊ន BEST TRANSPORT AND SERVICES Co.Ltd សទិតឃៅឃកាះពុតសាររណាថ ល  ុាំភញមីាស របុង
រសុរររិសីាររ 

 ររុមហុ៊ន FULL MOON ISLAND Co.Ltd សទិតឃៅរបជុាំឃកាះអាំពិល របុងរសុររិរសីាររ 
 ររុមហុ៊ន GILLGANS ISLAND Co.Ltd សទិតឃៅឃកាះសាមតិ ឬឃកាះឃខាម ច របុងរសុររិរសីាររ 
 ររុមហុ៊ន KOH SMACH ISLAND RESORT DEVELOPMENTS Co.Ltd សទិតឃៅឃកាះសាម ច ់របុងរសុរ
រិរសីាររ 

 ររុមហុ៊ន SHORELINE (CAMBODIA) INVESTMENT Co.Ltd ឃៅ ុាំប៉ារខ់លង រសុរមណឍ លសីមា 
 ររុមហុ៊ន COAST DEVELOPMENT GROUP Co.Ltd សទិតឃៅឃកាះមាប ស់ ខបរ៉ខាងឃជើង ឃកាះដាំឡូងរបុង 
និងឃកាះដាំឡូងឃរៅ របុងរសុររិរសីាររ 

 ររុមហុ៊ន PINEAPPLE DEVELOPMENT GROUP Co.Ltd សទិតឃៅឃកាះមាប ស់ខបរ៉ខាងតផូង នងិឃកាះា
ទឹម របុងរសុររិរសីាររ 

 ររុមហុ៊ន DIRACE INVESTMENT LIMITED សទិតឃៅឃកាះទទឹង របុងរសុររិរសីាររ 
 ខ.ការវនិឃិោរឃៅរបុងតាំបនឃ់សដឌរចិចពឃិសស 
តាំបនឃ់សដឌរចិចពិឃសសឃៅរបុងឃខតថឃកាះរុងខដលបានបឃងកើតឃឡើងមានចាំននួ៤ទីាាំង ៖ 
 តាំបនឃ់សដឌរចិចពិឃសសនាងរុរឃកាះរុង សទិតឃៅភមូនិាងរុរ  ុាំប៉ារខ់លង រសុរមណឍ លសីមា ឃខតថឃកាះរុង 
របស់ររុមហុ៊នអិលវ៉ាយភរីរបុ(LYP)។ បចចុបផនបមានឃរាងចររចាំននួ ០៦ឃរាងចររ ខដលរាំពុងខតដាំឃណើ រការ 
មានបុរគលិររមមររខដលរាំពុងបឃរមើការងារមានចាំនួន១១.៦៤៧នាររ់បុងឃនាះមានស្ដសថីចាំនួន៧.៧៦៣នារ ់

 តាំបនឃ់សដឌរចិចពិឃសស ខរវ សួ៊យឃឆង សទិតឃៅជាបត់ាំបនឃ់សដឌរិចចពិឃសសនាងរុរ ឃខតថឃកាះរុង    របុងភូមសិា
ស្ដសថ ភូមនិាងរុរ  ុាំប៉ារខ់លង រសុរមណឍ លសីមា ឃខតថឃកាះរុង ឃៅមនិោនម់ានសរមមភាពអវីឃឡើយ  

 តាំបនឃ់សដឌរចិចពិឃសសរិរសីាររសទិតឃៅរបុងភូមសិាស្ដសថ  ុាំខរពរខាច ់ រសុររិរសីាររ ឃខតថឃកាះរុង  បាន
ដាំឃណើ រការឃរៀបចាំឃហដាឌ រចនាសមពន័នខលះៗឃៅឃឡើយ  

 តាំបនឃ់សដឌរចិចពិឃសសឃរជាយសាវ យ សទិតឃៅរបុងភូមសិាស្ដសថភូមឃិនសាទ  ុាំឃរជាយសាវ យ រសុរខរសអាំបិល  
ឃខតថឃកាះរុង របស់ររុមហុ៊នឆររាំពងឃ់សាម ខដលបចចុបផនបរាំពុងខតសាទ បនាផលូវចូល អោរឃរាងចររ  អោរសាប រ់
ឃៅរបស់បុរគលិរ...។ល។ 

១.២.១.១៣ ការទាំនារទ់ាំនង និងរិចចសហរបតិបតឋិការអនឋរជាតិ 
ឃខតថឃកាះរុងបនថអនុវតថរិចចរពមឃរពៀងសថីពីការឆលងកាតរ់ពាំខដនរវាងរមពុជា នងិនថ ខដលបានចុះហតទឃលខា កាលពី

នថងទី១១ ខខររកដា ឆ្ប ាំ២០១៥។ របុងសាម រតីឃនះ ឃខតថឃកាះរុងបានសហការជាមយួសាទ បន័ពារព់ន័នឃៅឃរៅរបឃទស និង
របឃទសមាច ស់ផធះ ឃដើមផជីួយ សឃស្ដងាគ ះ អនថរារមន ៍ និងឃធវើមាតុភូមនិិវតថនរ៍បជាពលរដឌខខមរ ជាពិឃសសពលររខខមរខដលរង
ឃរោះ។ ឃខតឋបាននងឹរាំពុងឃធវើការទាំនារទ់ាំនង និងបនឋរិចចសហរបតិបតឋិការជាមយួឃខតឋរាត របឃទសនថ របុងការបឃងកើន       
បរោិកាសររឃ់ៅឋ សរមាបក់ារឃធវើអាជីវរមមរបស់របជាពលរដឌ រវាងរបឃទសោាំងពីរ ។  

បខនទមឃលើសឃនះឃទៀតឃខតថឃកាះរុងបានពរងីរទាំនារទ់ាំនងរបស់ខលួនជាមយួឃខតថកាឃៅ៉ និងឃរៀនោ៉ង ននរបឃទស
ឃវៀតណាម និងឃខតថជីលីន ឃខតថយូណាន ននរបឃទសចិន។ ឃនះជាកាលានុវតឋភាពការងារថមីមយួឃទៀតដល់របជាពលរដឌ ជា
ពិឃសសផលឃនសាទខដលបចចុបផនបឃនះរបមូលផឋុ ាំនូវផលិតផលឃនសាទសមុរទរសស់ពុាំោនខ់រនចបយរឃៅលរឃ់ៅទផីារឃៅ
របឃទសនថ។ ការវនិិឃោររបស់វស័ិយឯរជនោាំងរបុងរសុរ និងឃរៅរសុរ រឺជារមាល ាំងជាំរញុឱ្យមានរាំឃណើ នឃសដឌរចិច ។ រដឌ
បាលឃខតឋបានយរចតិឋទុរដារជ់ាខាល ាំងរបុងការពរងឹង និងពរងីរភាពជានដរូរបុងការអភវិឌណនជ៍ាមយួនដរូអភវិឌណនរ៍បុង និង
ឃរៅរបឃទសឃលើវស័ិយឯរជន និងសងគមសីុវលិ ។ 
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១.២.២ ផផនរសងគមរិចច 
១.២.២.១ វស័ិយអបរ់ ាំ យុវជន និងរីឡា 
ការពរងឹងរុណភាពអបរ់ ាំ រជឺាអាទិភាពចាំបងរបស់រាជរដាឌ ភបិាល និងជារនលះឹចាាំបាចរ់បុងការចូលរមួរបុងរាំឃណើ ន

ឃសដឌរិចចាមរយៈននការអភវិឌណនធ៍នធានមនុសស។ ជារខ់សឋងរបុងឆ្ប ាំសិរា(២០១៩-២០២០) មនធីរ អបរ់ ាំយុវជន នងិរឡីា 
បានឃលើររមពស់រុណភាព របសិទនភាពឃសវាអបរ់ ាំ ាមរយៈការបឃងកើនការផគតផ់គង ់ សមាា រៈសិរា សរមមភាព បណាត ល័យ 
រាំខណទរមងរ់មមវធិីសិរា បឃងកើនឃម៉ាងសិរាការផថល់អាហារបូររណ៍ដល់ សិសសររីររ ការបឃងកើតឃអាយមានការសិរាាម  
រយៈរបពន័នទូរទសសនជ៍ាតិ អុនិធរ័ខណត ការឃធវើសវ័យសិរាាមផធះរបុងសមយ័បរបិទជមងរូឺវដី-១៩....។ល។ 

វស័ិយអបរ់ ាំខបរខចរជាអនុវស័ិយតូចៗដូចជាៈ អនុវស័ិយអបរ់ ាំរុមារតូច, អនុវស័ិយបឋមសិរា, អនុវស័ិយអបរ់ ាំ
មធយមសិរា, អនុវស័ិយអបរ់ ាំឃរៅរបពន័ន,អនុវស័ិយ យុវជន,អនុវស័ិយ អបរ់ ាំកាយ និងរឡីា ។ 

 
សូចនាររនងិចាំណុចឃៅសាំខាន់ៗ  ឯរសារ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

១.ការអបរ់ ាំរុមារតូច     
ភូម ិ ភូម ិ ៥៨ ៥៨ ៧ 
ររុមខម៉ៗ  ររុម ២៨៥ ២២៧ ៣៥ 
ខម៉ៗ រុមារ នារ ់ ១ ១៩៩ ៩៩២ ១៥០ 
រុមារសរបុ នារ ់ ១ ២១៩ ១ ២៨១ ១២០ 
២.មឃតថយយរដឌ     
សាលា សាលា ៦៥ ៦៥ ៦៩ 
សិសស នារ ់ ២ ០៧៦ ២ ០៧០ ២ ៣៦៥ 
រុមារអាយុឃរកាម៥ឆ្ប ាំបានទទួលឃសវាអប់រ ាំររប់រូបភាព ភាររយ ៥៥,៣៦% ៣៧,០៨% ២៨,៣៧% 
  មឃតថយយសហរមន ៍     
សាលា សាលា ១៥ ១៣ ១១ 
សិសស នារ ់ ២៥៤ ២៦២ ២១៩ 
  មឃតថយយឯរជន     
សាលា សាលា ១១ ១៥ ១៤ 
សិសស នារ ់ ១ ១០៨ ១ ២៧០ ១ ២២៨ 
៣.សាលាបឋមសិរា(១-៦)     
សាលា សាលា ១២១ ១២១ ១២១ 
សិសស នារ ់ ១៦ ៧៥៣ ១៦ ៧២៥ ១៦ ២២៥ 
អរាឃឡើងថ្នប រ ់ ភាររយ ៨៨% ៨៩,៨០% ៨៧,២០% 
អរាឃបាះបង ់ ភាររយ ៧,៧០% ៦,៥០% ៧,៩០% 
អរាពិតចូលឃរៀនថមីៈ      សរបុ ភាររយ ៧០,៩០% ៦៦,៧០% ៦២,៧០% 
                                 របសុ ភាររយ  ៦៥,១០% ៦១,២០% 
                                 រសី ភាររយ ៧៣,៦០% ៦៨,១០% ៦៤,៤០% 
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សូចនាររនងិចាំណុចឃៅសាំខាន់ៗ  ឯរសារ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 
៤. មធយមសិរាបឋមភមូ(ិ៧-៩)     
សាលា សាលា    
សិសស នារ ់ ៤ ៤២៨ ៤ ៦៥១ ៥ ០៨២ 
អរាឃឡើងថ្នប រ ់ ភាររយ ៩០% ៩២% ៩៣% 
អរាឃបាះបង ់ ភាររយ ១១% ៨% ៧% 
អរារមួននការសិរាបឋមភមូ ិ ៖         
                                 សរបុ នារ ់ ៩៣% ៩៥% ៩៧% 
                                 របសុ នារ ់ ៤៨% ៤៩% ៤៩% 
                                 រសី នារ ់ ៥២% ៥១% ៥១% 
អរាបញ្ចបក់ារសិរាថ្នប រទ់៩ី  ៖         
                                 សរបុ នារ ់ ៩២៩ ៩១១ ៨១៧ 
                                 របសុ នារ ់ ៥១២ ៤២៨ ៣៩២ 
                                 រសី នារ ់ ៤១៧ ៤៨៣ ៤២៥ 
៥. មធយមសិរាទុតយិភមូ(ិ១០-១២)     
សាលា សាលា ៧ ១២ ១២ 
សិសស នារ ់ ២ ២៣២ ២ ៣២៦ ២ ៦៣២ 
អរាឃឡើងថ្នប រ ់ ភាររយ ៨៧% ៨៩% ៩៧% 
អរាឃបាះបង ់ ភាររយ ១៣% ១១% ៥% 
អរារមួននការសិរា(ទុតិយភូម)ិ  ៖         
                                 សរបុ ភាររយ ៩៥% ៩៦% ៩៦% 
                                 របសុ ភាររយ ៥៣% ៥០% ៥១% 
                                 រសី ភាររយ ៤៧% ៥០% ៤០% 
៦. វទិាល័យចាំឃណះដងឹទូឃៅនងិបឃចចរឃទស     
សាលា សាលា ០ ០ ០ 
សិសសសរបុ នារ ់ ០ ០ ០ 
សិសសរសី                  នារ ់ ០ ០ ០ 
៧.ការអបរ់ ាំឃរៅរបពន័ន     
អនរខរជន នារ ់ ៥ ៨៥៩ ៥ ៦០៨ ៥ ៣១៦ 
សិសស នារ ់ ៣៨៥ ៣៧០ ៣៧៧ 
អរាឆលងផុត ភាររយ ៤,៣៨% ៥,៨៤% ៦,៥៨% 
៨. បាំឃពញវជិាជ      
ថ្នប រ ់ ថ្នប រ ់ ២ ២ ០ 
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សូចនាររនងិចាំណុចឃៅសាំខាន់ៗ  ឯរសារ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 
សិសស នារ ់ ៤៧ ៧៥ ០ 
អរាឃឡើងថ្នប រ ់ ភាររយ ៧២,៣៤% ៤៤% ០ 
អរាឃបាះបង ់ ភាររយ ៣៨,២៣% ៧៨,៥៧% ០ 
៩. ការងារយុវជន     
ររុមរបឹរារុមារ ររុម ៦០៨ ៥១៩ ៤៧៨ 
ររុមរបឹរាយុវជន ររុម ៥២ ៥៩ ៨០ 
៩. ការងារយុវជន     
អតថពលរមម ររុម ១ ១ ១ 
បាល់ោត ់ ររុម ២០ ២០ ២០ 
បាល់ទះ ររុម ១០ ១០ ១០ 
បាល់ឃបាះ ររុម ១ ១ ០ 
កាយសមពន័ន នារ ់ ២៤៤ ៥៨៤  

 

 ទនធឹមនងឹវឌណនភាពខដលមានននវស័ិយឃនះរឃ៏ៅរបឈមបញ្ហា ាមអនុវស័ិយដូចខាងឃរកាមៈ 
 អនុវស័ិយអបរ់ ាំរុមារតូច 
ការចូលឃរៀនរបស់រុមារតូចមានវឌណនភាពវជិជមាន ប៉ុខនថឃៅមានបញ្ហា របឈមមយួចាំននួដូចជា រងវះអាហារបូតទមាឃៅ

តាំបនដ់ាចរ់សោល ការសរមបសរមួលសាទ បន័ខបបពហុវស័ិយ រងវះររូមឃតថយយសិរា និងឃហដាឌ រចនាសមពន័មឃតថយយសិរា
រដឌ រុណភាពមឃតថយយសិរាសហរមនម៍និោនឃ់ឆលើយតបសថងដ់ារុណភាព  និរនថរភាព និងរុណភាពននរមមវធិីអបរ់ ាំរុមារតូច
ាមខបងផធះ។ 

 អនុវស័ិយអបរ់ ាំឃៅបឋមសិរា 
ការររាសិសសឱ្យឃៅរងវ់ងស និងបញ្ចបក់ារសិរា ចាាំបាចរ់តូវឃធវើការខរលមអ ជាពិឃសស ររុមរុមារជួបការលាំបារ 

ររុមរុមារបាតប់ងឱ់្កាស។ការចូលឃរៀនឃៅបឋមសិរាមានររមតិខពស់   ខតសមាមារតរុមារខដលទទួលបានបាំណិនជាមូ
ដាឌ នរបុងការអាន ការសរឃសរ និងការរិត ឃៅមានរមាល តឃៅឃឡើយ។  

 អនុវស័ិយអបរ់ ាំឃៅមធយមសិរា 
ការឃបាះបងក់ារសិរាឃៅមធយមសិរាបឋមភូម ិ  និងមធយមសិរាទុតិយភូមឃិៅមានររមតិខពស់ឃៅឃឡើយ។វធិីសា

ស្ដសថបឃរងៀនរតូវពរងឹងបខនទម។ររឹះសាទ នមធយមសិរាភារឃរចើនមនិោនម់ានបនធបព់ិឃសាធនវ៍ទិាសាស្ដសថ បនធបរុ់ាំពយូទរ័ បណាត
ល័យ សមាា រឧបឃទស ឃរាងជាង បណាថ ញទរឹ អរគិសនី នងិបងគនអ់នាមយ័ រសបាមរមមវធិីសិរា។ 

 អនុវស័ិយអបរ់ ាំឃរៅរបពន័ន 
+ ចាំនួនអនរខរជនឃៅមានឃរចើន ប៉ុខនថការផឋល់ចាំនួនររូជាបរ់ចិចសនាតចិ 
+ មជឈមណឍ លសិរាសហរមនឃ៍ៅមានចាំនួនតិច មនិររបា់មតរមូវការមូលដាឌ ន 
+ រិចចសហការរបស់អាជាញ ធររបុងការអនុវតថរមមវធិអីបរ់ ាំឃរៅរបពន័នឃៅមានររមតិ 
+ ការផឋល់ពត័ម៌ានពមីូលដាឌ នឃៅមនិោនសុ់ររិតឃៅឃឡើយ ។ 

 ការរបមូលរុមារររបអ់ាយុ ៧០-៧២ខខឱ្យចូលឃរៀនមនិោនប់ានអស់១០០% 
 រុមារឃលើសអាយុចូលឃរៀនឃៅបឋមសិរា ឃៅមានឃរចើន 



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថខកាោះរុងឆ្ប ុំ(២០២១-២០២៣) 

 

26 

 សិសសឃបាះបងឃ់ៅមានឃរចើន 
 រុណភាព និងរបសិទនិភាពននការអបរ់ ាំ មនិោនឃ់ឆលើយតបឃៅនឹងចាំណុចឃៅរបស់ខផនការ 
 លទនផលសិសសរបឡងឃៅមធយមសិរាទុតិយភូមមិនិោនដ់ល់ចាំណុចឃៅរបស់ខផនការអបរ់ ាំ 
 ការផឋល់ររូដល់តាំបនដ់ាចរ់សោលមនិោនប់ានររបរ់ោនា់មតរមូវការ 
 ខវះការចូលរមួពីសាំណារអ់បរពារព់ន័ន 
អាទភិាពសាំខាន់ៗ  ខដលរតវូឃដាះរសាយចាំឃពាះមខុឃដើមផឃីឆលើយតបឃៅនងឹចាំណុចឃៅ របស់ខផនការខដលបានរាំណត ់   

វស័ិយ អបរ់ ាំ  យុវជន  នងិរឡីា   បានឃរៀបចាំយនថការការងារឃដើមផឃីដាះរសាយបញ្ហា អាទភិាពមយួចាំននួ៖ 
 ពរងឹងសរមមភាពផសពវផាយ ឃធវើយុទននាការរបមូលរុមារចូលឃរៀន និងខណនាាំដល់សហរមន ៍អាណាពាបាល 
មាាបិា និងអបរពារព់ន័ន របុងការរបមូលរុមាររបុងភមូឱិ្យចូលឃរៀន បានរតឹមរតូវាមរបឃភទអាយុននភូមសិិរា
និមយួៗ 

 បនថបឃងកើតឱ្យមានថ្នប រម់ឃតថយយសិរាសហរមន ៍និងមឃតថយយសិរារបុងសាលាបឋមសិរារដឌ 
 ពរងីរឃសវាការអបរ់ ាំាមខបងផធះ នងិការទទួលខុសរតូវ 
 ផសពវផាយ ខណនាាំអាំពីសារៈសាំខានន់នការអបរ់ ាំ ជូនដល់ររបអ់បរពារព់ន័នរបុងការទបស់ាក តក់ារឃបាះបងក់ារសិរា 
និងការចូលរមួខថររាការពារសាលាឃរៀន 

 ពរងឹងការររបរ់រងរដឌបាល បុរគលិរ ជូនដល់ នាយរសាលា 
 ពរងឹងការឃធវើខផនការយុទនសាស្ដសថអភវិឌណនិ៍សាលាឃរៀន ខផនការយុទនសាស្ដសថថវកិា ខផនការថវកិារបចាាំឆ្ប ាំ និង
ខផនការរបតិបតថិរបចាាំឆ្ប ាំរបស់សាលា 

 ពរងឹងរបសិទនិភាពននការឃរៀបចាំខផនការអបរ់ ាំ ឱ្យឃឆលើយតបឃៅនឹងឃោលឃៅអបរ់ ាំជាតិឆ្ប ាំ២០៣០។ 

សូចនាររសបូល 
សាទ នភាពបចចុបផនប 
២០១៩ 

ចាំណុចឃៅ 
២០២៣ 

ឃោលនឃោបាយទ ី១ ៖ ធានាការអបរ់ ាំមានរុណភាពរបរបឃដាយសមធម ៌និងបរោិបន័ប និងឃលើរមពស់ឱ្កាសសិរា
ឃពញមយួជីវតិ សរមាបោ់ាំងអស់ោប  
ភាររយរុមារអាយុ៥ឆ្ប ាំ របុងការអបរ់ ាំរុមារតូចររបរ់បូភាព ៣៦% ៥៩% 
ភាររយរុមារអាយុ៤ឆ្ប ាំ របុងការអបរ់ ាំរុមារតូចររបរ់បូភាព ៣៧% ៤៧% 
ភាររយរុមារអាយុ៣ឆ្ប ាំ របុងការអបរ់ ាំរុមារតូចររបរ់បូភាព ២០% ៣៤% 
អរាពិតចូលឃរៀនថមីថ្នប រទ់១ី ៧០,៩០% ៩៥% 
អរាបញ្ចបក់ារសិរាឃៅបឋមសិរា ៥៩,៦៣% ៦៥% 
អរាឃឡើងថ្នប រ ់ ៨៨,៤១% ៩៦% 
ចាំនួនរសុរខដលបានសឃរមចអរាបញ្ចបប់ឋមសិរាោ៉ងតិត ៨០% ០១ ០៧ 
អរាឃឡើងថ្នប រឃ់ៅបឋមភមូ ិ(ទី៧ ដល់ទ៩ី) ៨៤,៦២% ៩៥.០% 
អរាបញ្ចបក់ារសិរាឃៅបឋមភូម(ិថ្នប រទ់៩ី) ៣៤,៣% ៤០% 
អរាឆលងភូមសិិរា ឃៅ ទុតយិភូម ិ(ទី៩ ឃៅ ទី១០) ៧០,៦០% ៨០% 
ភាររយរបឡងជាប(់បឋមភមូ)ិ ៩១,៩៧% ១០០% 
អរាឃឡើងថ្នប រឃ់ៅទុតិយភូម ិ(ទ១ី០ ដល់ទ១ី២) ៧៤,៧២% ៩០% 
អរាបញ្ចបក់ារសិរាឃៅទុតយិភូម(ិថ្នប រទ់ី១២) ១៧,៨៦% ៣០% 
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សូចនាររសបូល 
សាទ នភាពបចចុបផនប 
២០១៩ 

ចាំណុចឃៅ 
២០២៣ 

ភាររយរបឡងជាប(់ទុតិយភមូ)ិ ៤០,៨៩% ៧៥% 
អរាអរខររមមយុវជន (អាយុ ១៥-២៤) ៨០,៨០% ៩០,០% 
អរាអរខររមមជនឃពញវយ័ (អាយុ ១៥-៤៥) ៨១,៧៧% ៩០,០% 
ការវាយតនមលថ្នប រជ់ាតិលទនផលសិរារបស់សិសសថ្នប រទ់ី ៣ ទី ៦ និងទី 
៨ ឃលើមុខវជិាជ ភាសាខខមរ និងរណិតវទិា ៩៥,៣៦% ១០០% 

អភវិឌណទីលានរីឡដាឌ នឃខតថ មានររបវ់ញិ្ហដ សារឡីា(រខនលង) ០១ ០៣ 
ឃោលនឃោបាយទ២ី ៖ ធានាភាពសរឋិសិទនិ ននភាពជាអបរដឹរនាាំ និងររបរ់រង របស់មស្ដនថីអបរ់ ាំររបល់ាំដាបថ់្នប រ ់
ភាររយការទូោតច់ាំណាយថវកិារមមវធិី ៩២,៥៧% ១០០% 
ចាំនួនររូបឃរងៀនបឋមសិរាមានសញ្ហដ បរតមធយមសិរាទុតិយភូម ិ ២៦៩ ៣៣៥ 
ចាំនួនររូបឃរងៀនបឋមភមូមិានសញ្ហដ បរតបរញិ្ហដ បរត ២៦ ៦០ 
ចាំនួនររូបឃរងៀនទុតិយភូមមិានសញ្ហដ បរតបរញិ្ហដ បរតជានខ់ពស់ ០៧ ១៥ 

១.២.២.១ វស័ិយសុខាភិបាល 
ឃខតថឃកាះរុង មានមូលដាឌ នសុខាភបិាលសាធារណៈចាំននួ ១៥រខនលង រឺមនធីរឃពទយឃខតថ និងមនធីរឃពទយបខងអររសុរ

ចាំនួន ០២រខនលង មណឍ លសុខភាពចាំននួ ១៣រខនលង ប៉ុសថិ៍សុខភាពចាំននួ ១១ រខនលង សរមាបផ់ថល់ឃសវាសុខភាពជូនរបជា
ពលរដឌឃៅឃពលោតម់ានបញ្ហា សុខភាព ខដលបានឃបើរោវ របាំឃរ ើឃសវាបាន ២៤/២៤ឃម៉ាង ។វស័ិយសុខាភបិាលបានខិតខាំឃធវើ 
ឃអាយរបឃសើរឃឡើងនូវសុខភាព និងសុខមាលភាពរបជាជន ាមខផនការយុទនសាស្ដសថសុខាភបិាល ២០១៩-២០២៣ បាន
រមួចាំខណរោ៉ងសរមមរបុងការអនុវតថវស័ិយសុខាភបិាល សាំឃៅឃលើររមពស់សុខភាពមាា និងអាហារបូតទមារបស់របជាជន
ទូឃៅ កាតប់នទយអរាមរណភាពមាា ោររ និងរុមារ ាមរយៈការពរងឹងពរងីរឃសវាសុខាភបិាលរបរបឃដាយរុណភាព 
របសិទនភាព។ ាមរយៈបញ្ហា របឈមចាំឃពាះមខុ វស័ិយឃនះបានយរចតិថទុរដារខ់ពស់ផថល់ឃសវាជូនរបជាជន ឃផ្ទថ តឃលើអាទិ
ភាពចមផងនន រមមវធិីោាំង៤៖ សុខភាពមាា ោររ រុមារ និងអាហារបូតទមា របយុទននឹងជមងឆឺលង ជមងមឺនិឆលង ឃដាយបនថពរងងឹ 
ពរងីរឃហដាឌ រចនាសមពន័ន បនថជាំរញុឲ្យមានការផ្ទល ស់បថូរទាំលាបរ់ស់ឃៅឃដើមផសុីខភាព។ 

វស័ិយសុខាភបិាលឃខតថបានឃរៀបចាំ និងរាំពុងបនថអនុវតថនូវវធិានការចុះអបរ់ ាំការពារជាំងឺ ការពិនិតយពិឃរោះ ជាំងទូឺឃៅ 
ការពរងឹងឃលើការផសពវផាយជាំងឺឆលង ជាំងមឺនិឆលង និងបញ្ហា សុខភាពសាធារណៈដន៏ទឃទៀត យរចិតថទុរដារច់ាំឃពាះសុខភាព
បនថពូជ និងសុខភាពមាាោររ។ ការផថល់ នងិទទួលយរឃសវាសុខាភបិាលបានអនុវតថ ឃៅាមឃោលនឃោបាយរបស់
ររសួងសុខាភបិាល ការវះកាតជ់ាំងឺតូចធាំផថល់ការរបឹរា នងិឃធវើឃតសថ្ ម ដូចជា៖ ការពាបាលដល់អបរមានជាំងឺរឃបង ជាំងឺ
ហងសិ់ន ររឃមឃរារឃអដស៍ ពាបាលជាំងឺកាមឃរារ ពនិិតយនិងពាបាល ជាំងឺររុន្មដល់រុមារពិនិតយ្មររឃមឃរារររុន
ចាញ់ និងទទួលការផថល់្បពីសបផុរសជន។ បឃងកើន តរមូវការខផបរសុខភាព និងលទនភាពទទួលយរឃសវាខថោាំមានរុណ
ភាពរបរបឃដាយសមធម ៌ ឃដើមផឲី្យរបជាជន ោាំងអស់មានលទនភាពទទួលបានអតទរបឃោជនខ៍ផបរសុខភាព។ ឃោល
នឃោបាយសុខាភបិាលរតូវបានអនុវតថចាំឃពាះការពនិិតយស្ដសថីមាននផធឃពាះ និងផថល់ឃសវាដល់ស្ដសថី សរមាលរូនឃៅមនធីរឃពទយ 
និងមណឍ លសុខភាព។ វឌណនភាពរួរឱ្យរតស់មាគ ល់រាំពុងឃរើតមានឃលើការពរងីរការ ផថល់ឃសវាឃៅឃរកាមរមមវធិីសុខភាព
មាា ោររ និងរុមារ ខដលឆលុះបញ្ហច ាំងពីភាពរបឃសើរឃឡើង ននសូចនាររសបូល ឃលើខផបរសុខភាពបនថពូជ សុខភាពឃហា 
ោររ និងរុមារ។ ទនធឹមនងឹបញ្ហា រាំពុងររីរាលដាលមនិរតឹមខតពិភពឃលារ របឃទសរមពុជាឃយើង ររ៏ាំពុងរងផ់លបះ៉ពាល់
ឃដាយសារវបិតថិននការររីរាលដាល ននជាំងឺរូវដី-១៩ បញ្ហា របឈមឃនះអាជាញ ធរឃខតថ ាមរយៈវធិានការសុខាភបិាល បាន



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថខកាោះរុងឆ្ប ុំ(២០២១-២០២៣) 

 

28 

ឃរៀបចាំវធិានការទបស់ាក តន់នការររីរាលដាលជាំងឺរូវដី-១៩ ឃនះ បឃងកើនការយរចិតថទុរដារា់មការខណនាាំរបស់ររសួងសុខា
ភបិាល ផសពវផាយពីវធិានការ ការពារ ការឆលង ររបរ់រងុរសុរ  ុាំសងាក ត ់ភូម ិនងិបឃងកើតឃអាយមានររុមការងារចាថ ឡីស័រ 
ាមដានរតួតពនិិតយ ោ៉ងហមតច់ត ់នងិ មណឍ លចាថ ឡីស័រររមតិ១ និងររមតិ២ ថ្នប រឃ់ខតថ ររុងរសុរ ឃរៀបចាំទីាាំងសរមាប ់
ឃធវើឃតសថយរសាំណារររណីសងសយ័ជាំងឺរូវដី-១៩ ឃដើមផឃីៅពិនិតយឃៅវទិាសាទ នប៉ាសធ័រភបាំឃពញ ។ 

ារាងលទនផលសូចនាររវស័ិយសុខាភបិាល 

សូ្ចនាររនងិចុំណុចខៅស្ុំខាន់ៗ ឯរតា ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ពាររណ៍ 
២០២១ 

១.ការឃរបើរបាស់ឃសវាខថោាំសុខភាពមានរុណភាព     
 

- ពិនិតយពិឃរោះជាំងឺថមីសរមាបរ់បជាជនមយួនាររ់បុងមយួឆ្ប ាំ - ០,២៧ ០,៨០ ០,៥៦ ០,៨០ 

- អរាឃរបើរបាស់ខររ  ភាររយ ៩៥ ៩៥ ៧៤ ៩៥ 
- អរាសាល បឃ់ៅមនធីរឃពទយ ភាររយ <១ <១ ០,៤៤ <១ 

- រយៈឃពលមធយមននការសរមារពាបាល (ចាំននួនថង) - ៥ ៥ ៣ ៥ 

២.សុខភាពបនថពូជ មាា ោររ រុមារ និងអាហារបូតទមា           

- អរាឃរបវ៉ាឡងន់នការឃរបើរបាស់វធីិសាស្ដសថពនារាំឃណើ តទាំឃនើប - ៤៣ ៤៤,៥ ៣៤ ៤៦ 

- សមាមារតននការសាំរាលឃដាយបុរគលិរសុខាភបិាលមានជាំនាញ - ៨៩ ៨៩ ១០៤ ៩១ 

- សមាមារតននការសាំរាលឃៅមូលដាឌ នសុខាភបិាល - ៨៨ ៨៩ ១០៤ ៩១ 
- អរាសាំរាលឃដាយវធីិវះកាត(់រិតជា % ននោររឃរើតរស់)  ភាររយ ៨ ៩ ៣,៣ ១០,២ 

- ភាររយននស្ដសថីមានរភទ៌ទលួការខថោាំមុនសរមាល 4  ឃលើរឃដាយ
បុរគលិរសុខាភបិាល ភាររយ ៨៧ ៨៨ ៩៨ ៨៩,៥ 

- ភាររយននស្ដសថីសាំរាលទទលួការពិនិតយខថោាំឃរកាយសាំរាលឃលើរទី១
(មុន៤៨ ឃម៉ាងឃរកាយសាំរាល) ឃដាយបុរគលិរសុខាភបិាល ភាររយ ៩៨ ៩៩ ៩៨ ៩៩,៥ 

- ភាររយននរុមារបានទទលួការបាំឃៅឃដាយទឹរឃដាះមាថ យរបុងអាំឡុង
ឃពលមយួឃម៉ាងដាំបូងឃរកាយរាំឃណើ ត ភាររយ ៩០ ៩៥ ៣៩ >៩៥ 

- ភាររយននស្ដសថីមានរភប៌ានទទលួរោបថ់្នប ាំជីវជាតិខដរ/អាសីុតហវូ
លិរ ៩០រោប ់ ភាររយ ៧៩ ៨២ ១១៣ ៨៧ 

- ភាររយននស្ដសថីឃរកាយសាំរាលបានទទលួរោបថ់្នប ាំជីវជាតិខដរ/អាសីុ
តហវូលិរ ៤២រោប ់ ភាររយ ៨០ ៨៥ ១០៣ ៩៥ 

- ភាររយននរុមារអាយុ ៦-៥៩ ខខ បានទទលួររបថ់្នប ាំជីវជាតិ អា របុង   
រយៈឃពល ៦ ខខចុងឃរកាយ (ជុាំទី២)  ភាររយ ៩៣ ៩៤ ៨៦ >៩៥ 

- ភាររយននរុមារអាយុ១២-៥៩ ខខ បានទទលួថ្នប ាំទាំលាររ់ពូន ឃម
បងដ់ាហសុលរបុងរយៈឃពល ៦ ខខចុងឃរកាយ (ជុាំទី២)  ភាររយ ៧៩ ៨២ ៨០ ៨៨ 
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សូ្ចនាររនងិចុំណុចខៅស្ុំខាន់ៗ ឯរតា ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ពាររណ៍ 
២០២១ 

- អរាររបដណថ បន់នវ៉ារស់ាាំង៣ដូស បងាក រជាំងឺខានស់ាល រ ់សវិតនដ
ឃជើង ឃតាណូស រលារសួត   - ៩៥ ៩៥ ១១០ ៩៥ 

- ពិនិតយពិឃរោះជាំងឺររណីថមីឃលើរុមារអាយុឃរកាម៥ឆ្ប ាំមាប រ ់របុងមយួ
ឆ្ប ាំ(ចាំននួឃលើរ)  - ១,៥៦ ១,៥៨ ០,៨៤ ១,៦២ 

៣.ជាំងឺឆលងនិងជាំងឺតាំបនរ់តូពិរ Communicable Diseases & NTDs     
 

- ភាររយននមនុសសឃពញអាយុឃលើសពី១៤ឆ្ប ាំផធុរឃមឃរារឃអដស៍បាន
ទទលួការពាបាលឃដាយឱ្សថរបឆ្ាំងឃមឃរារឃអដស៍ ភាររយ ៨៨ ៩១ ៩៨ ៩៦ 

- ភាររយននរុមារអាយុឃរកាម១៤ឆ្ប ាំ ផធុរឃមឃរារឃអដស៍បានទទលួ
ការពាបាលឃដាយឱ្សថរបឆ្ាំងឃមឃរារឃអដស៍ ភាររយ ៩៩ ១០០ ១០០ ៩៥ 

- អរាពាបាលឃជារជយ័ននជាំងឺរឃបង - >៩០ >៩០ >៩០ >៩០ 

- ចាំននួររណីរសាវរជាវជាំងឺរឃបងខដលបានរាយការណ៍ ររណី ១១៦ ១២២ ១៤០ ១៤៥ 

- អាាំងសីុដងន់នជាំងឺររុនចាញ់របុងរបជាជ១.០០០នារ ់ - ១,៤៥ ១,២៥ ១,០៥ ០,៨០ 
- អរាសាល បន់នអបរជាំងឺររុនចាញ់ខដលសរមារពាបាលឃៅមូលដាឌ ន     
សុខាភបិាលសាធារណៈ ឃលើរបជាជន១០០.០០០ នារ ់ - ០,០៨ ០,០៨ ០,០០ ០,០០ 

- អរាសាល បឃ់ដាយជាំងឺររុន្ម - ០,៣ ០,២៥ ០,២ ០,២ 
- អាាំងសីុដងន់នជាំងឺហងសិ់នរបុងរបជាជន ១០០.០០០ នារ ់ - ១,៤៥ ១,២៥ ១,០៥ ១ 

៤.ជាំងឺមនិឆលង និងបញ្ហា សុខភាពសាធារណះ      

- ភាររយននរបជាជនអាយុពី ២៥-៦៤ឆ្ប ាំមានជាំងឺឃលើសសមាព ធ
្មបានទទលួការពាបាល(a) ភាររយ ៨៨ ៩១ ៩៨ ៩៦ 

- ភាររយននរបជាជនអាយុពី ២៥-៦៤ឆ្ប ាំមានជាំងឺទឹរឃនាមខផអមបាន
ទទលួការពាបាល(b) ភាររយ ៩៩ ១០០ ១០០ ៩៥ 

- ភាររយននស្ដសថីអាយុ ៣០-៤៩ឆ្ប ាំ ខដលបានទទលួការរសាវរជាវររ
ជាំងឺមហាររីមាតស់ផូនោ៉ងតិចមយួឃលើរ(c) ភាររយ >៩០ >៩០ >៩០ >៩០ 

- ចាំននួនិងភាររយននរបជាជនឃពញវយ័មានជាំងឺធាល រទឹ់រចិតថបាន
ទទលួឃសវាពាបាល (d)  - ១១៦ ១២២ ១៤០ ១៤៥ 

- ចាំននួនិងភាររយននរបជាជនឃរបើរបាស់ឃររឿងឃញៀនបានទទលួឃស
វាពាបាល - ១,៤៥ ១,២៥ ១,០៥ ០,៨០ 

- អរាវះកាតជ់មងខឺភបរឃឡើងបាយរបុងរបជាជន១.០០០០០០នារ ់ - ០,០៨ ០,០៨ ០,០០ ០,០០ 

៥.លទនភាពននការផថល់ឃសវាពរងឹងនិងពរងីរឃសវាសុខាភបិាល      
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សូ្ចនាររនងិចុំណុចខៅស្ុំខាន់ៗ ឯរតា ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ពាររណ៍ 
២០២១ 

- មនធីរឃពទយបខងអរ រខនលង ២ ២ ២  

- មណឍ លសុខភាព រខនលង ១៣ ១៣ ១៣  

- ប៉ុសថិ៍សុខភាព រខនលង ៦ ៩ ១១  

- ចាំននួខររ ខររ ១៦៤ ១៥២ ១៦៨  

- អរាននការឃរបើរបាស់ខររ ភាររយ ១២៥,២ ១១៦,៥ ១១៨,៤  

- មនធីរឃពទយឯរជន/រលីនិច រខនលង - - -  

- ឱ្សថសាទ ន រខនលង ៥៥ ៦០ ៥២  

 
ទនធឹមនងឹវឌណនភាពខដលមានននវស័ិយឃនះរឃ៏ៅរបឈមបញ្ហា ាមអនុវស័ិយដូចខាងឃរកាមៈ 
បញ្ហា សុខភាពបនថពូជ-មាា-ោររនងិរុមារ 

 ឆមបឃៅាមមណឍ លសុខភាពមានចាំនួនតិច ទទួលបនធុរការងារឃរចើនមនិសូវបានចុះឃៅាមមូលដាឌ ន បានញឹរ
ញាប ់របួផសាំនឹងការខវះថវកិាសរមាបចុ់ះឃសវាមូលដាឌ នការបណថុ ះបណាថ លអបរ់ ាំផសពវផាយ  

 រងវះធនធានមនុសស សមាា រៈ បរកិាខ រសរមាបឃ់សវាសឃស្ដងាគ ះបនាធ នខ់ផបរសមាព ខវះបនធបរ់ងច់ាាំមុនសរមាល និង
ឃរកាយសរមាល 

 ោម នថវកិាសរមាបឃ់លើរទឹរចតិថដល់ររមរទរទងសុ់ខភាពភមូ ិឃៅឃពលចុះផថល់ឃសវាឃៅាមមូលដាឌ ន 
 មណឍ លសុខភាពឃៅខតមនិអាចររបរ់រងស្ដសថីចាំណុច នងិរុមារចាំណុចពិឃសសស្ដសថីមាននផធឃពាះ និងរុមារ ជារ់
ខសថងមយួចាំនួនឃៅតាំបនឆ់្ង យដាចរ់សោលឃៅឃឡើយ 

 ការអបរ់ ាំសុខភាពឃៅាមមណឍ លសុខភាពឃៅមានររមតិ ពិឃសសការយល់ដឹងរបស់របជាជន ឃៅតាំបន ់
ជនបទដាចរ់សោល នងិការពិនិតយនផធឃពាះមុន និងឃរកាយសរមាលឃៅមានរាំរតិ  

 ការររបដណថ បន់នវរគបណថុ ះបណាថ លជាំនាញសឃស្ដងាគ ះជីវតិមនិោនប់ានររបធុ់ប 
 ការសាល បស់្ដសថីឃៅជុាំវញិរាំឃណើ តឃៅខតមាន 
 ស្ដសថីមយួចាំនួនឃៅមានការយល់រចឡាំអាំពីវធិីសាស្ដសថននការឃរបើរបាស់មឃធាបាយពនារាំឃណើ តខបបទាំឃនើប 
រមមវធិរីបយុទន នងឹជាំងឆឺលង 

 សមតទភាពបឃចចរឃទសននឃសវាមនធីរពិឃសាធនឃ៍ៅាមមនធីរឃពទយបខងអរឃៅមានររមតិ របុងការោាំរទដល់ការឃធវើ 
ឃរារវនិិចឆយ័ពិឃសសឃៅថ្នប ររ់សុររបតិបតថ ិ

  ការររបរ់រងការចមលងឃរារឃៅាមមូលដាឌ នសុខាភបិាលដូចជាមនធីរឃពទយបខងអរ និង មណឍ លសុខភាព មនិ
ោនម់ានសរមមភាពឲ្យទូលាំទូលាយ 

 លទឌភាពរបុងការឃធវើឃរារវនិចិឆយ័ររឃមើលជាំងឺរឃបង ឃបកាអវជិជមាន ជាំងឺរឃបងឃលើរុមាររបុងមនធីរឃពទយ រសុរឃៅ
មានររមតិឃៅឃឡើយ។ 
រមមវធិរីបយុទន នងឹជាំងមឺនិឆលងនងិបញ្ហា សុខភាពសាធារណៈដនទឃទៀត 

 រមមវធិីរាំពុងសទិតរបុងដាំណារក់ាលឃរៀបចាំឃោលនឃោបាយ យុទនសាស្ដសថ និងខផនការសរមមភាព ដូឃចបះ ការររប
ដណថ បន់នឃសវាឃៅមានររមតិោប ឃដាយសារធនធានខសតឃ់ខាយដូចជា ការពរងរីឃសវា សុខភាពផលូវចតិថ
បឋម ររមតិឯរឃទធសឃសវាសុខភាពមាតឃ់ធមញ នងិការបងាក រភាពងងឹតខភបរ 
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 ការពាបាលជាំងឺមនិឆលង-រុា ាំនរ ៉ រតូវឃរបើរបាស់ឃពលឃវលាខវង ឃហើយនថលចាំណាយរបុងការពាបាលខពស់ ដូឃចបះ រតវូ
ការនូវធនធានហិរញ្ដ វតទុោ៉ងឃរចើន ពិឃសសឃៅថ្នប រម់នធីរឃពទយ។ 
រមមវធិពីរងរី នងិពរងងឹរបពន័នសុខាភបិាល 

 របពន័នបញ្ជូ នជាំង ឺ ឃដាយរាបោ់ាំងមឃធាបាយបញ្ចូ នឃៅមានភាពខវះខាត ពិឃសសឃៅមនធីរឃពទយបខងអរថ្នប ររ់សុរ 
និងមណឍ លសុខភាពាមាមតាំបនដ់ាចរ់សោល នរពភបាំ និងាមឃកាះ 

 ការរបមូលទិនបនយ័ពីឃសវាឯរជនពុាំោនប់ានដាំឃណើ រការរលូន 
 មូលដាឌ នសុខាភបិាលមយួចាំនួន មនិោនម់ានវធិានការបងាក រការឆលងឃរារ បានលអរបឃសើរ។ 
 ការខវះឆមបមធយមសរមាបប់ាំឃពញការងារឃៅាមមណឍ លសុខភាព។ សមតទភាពរបុងការវភិារ និងការឃរបើរបាស់
ទិនបនយ័ឃៅមានររមតិ 

 អតថចរតិមស្ដនថីសុខាភបិាលមយួចាំនួនតូចឃៅមនិោនម់ានអារបផរិរោិលអឃៅឃឡើយជាមយួអតិថជិន។  
សុខភាពលអរឺជាមូលដាឌ នរនលះឹសរមាបក់ារអភវិឌណធនធានមនុសស នងិការអភវិឌណឃសដឌរិចច សងគមរិចច 

 
ឃដើមផឃីឆ្ព ះឃៅសឃរមចឃោលឃៅអភវិឌឈន ៍ របរបឃដាយចរីភាព ខដលបានរាំណតឃ់ដាយរាជរដាឌ ភបិាល វស័ិយសុខា  

ភបិាលបានរាំណតអ់ាទភិាពរតវូឃដាះរសាយចាំឃពាះមខុដូចខាងឃរកាម ៖ 
 រាំណតអ់ាទិភាព ឃរៀបចាំខផនការ និងយុទនសាស្ដសថសាំរាបអ់នុវតថនឃ៍ោលនឃោបាយជាត ិនិងឃសចរថីខណនាាំរបស់
ររសួងសុខាភបិាលសាំឃៅឃលើររមពស់សុខភាពនិងសុខមាលភាពរបស់របជាពលរដឌឃៅរបុងឃខតថ  

 ពរងីរវសិាលភាព ននមូលដាឌ នសុខាភបិាលសាធារណះ ឃដើមផឲី្យការផថល់ឃសវា បានឃរៀរនឹងរបជាជន 
ពិឃសសរបជាជន ខដលរស់របុងតាំបនដ់ាចរ់សោល នងិងាយរងឃរោះ  

 ពរងាយ និងខបងខចរធនធានមនុសស ខដលររសួងសុខាភបិាលបានផថល់ជូន រតិឃៅាមទីាាំងភមូសិាស្ដសថ 
និងចាំននួរបជាជន ឃដាយឃោរពឃៅាមសថងដ់ារបុរគលិរ ាម CPAនិង MPA  

 ខបងខចរធនធានសាំភារៈឱ្សថ បរកិាខ រឃពទយ  ខដលររសួងសុខាភបិាលបានផថល់ជូន រតិឃៅាមតរមូវការជារ់
ខសថង ឃៅាមមនធីរឃពទយបខងអរ មណឍ លសុខភាព និងប៉ុសថិ៍សុខភាព   

 សិរាររមឃធាបាយនានាសាំរាបអ់ភវិឌណនវ៏ស័ិយសុខាភបិាលរបុងឃខតថ និងររបរ់រងបណាថ ធនធាន បុរគលិរ 
រទពយសមផតថិរដឌ សាំភារឱ្សថបរកិាខ រថវកិានិងពត័ម៌ានឃអាយសមរសបឃៅនឹងរបពន័នសុខាភបិាលសាធារណៈ 
របស់ររសួងសុខភបិាល  

 ធានារុណភាពឃសវាសុខាភបិាលសាធារណៈជូនរបជាពលរដឌរបរបឃដាយយរចិតថទុរដារ ់នងិពរងឹងការរតួត
ពិនិតយចាបឃ់ៅររបប់ណាថ ឃសវាឯរជនទូោាំងឃខតថ  

 អនុវតថនក៍ារាមដាន រតួតពនិិតយ និងវាយតាំនលការងាររដឌបាល បឃចចរឃទស និងនតិិររមឃវជជសាស្ដសថរបស់
ការោិល័យរសុររបតិបតិថ មនធីរឃពទយបខងអរ និងបណាថ ការោិល័យោាំងបនួខដលសទិតឃរកាមការររបរ់រងរបស់
មនធីរសុខាភបិាលឃខតថ រសបាមចាប ់លិខិតបទដាឌ ន ននរពះរាជាណាចរររមពុជា និងរបកាស ឃសចរថីខណនាាំ 
របស់ររសួងសុខាភបិាល  

 អនុវតថការចុះពរងឹងឃលើការងារបឃចចរឃទសឆមប ពិឃសសកាតប់នទយឲ្យបានជាអតិបរមិានូវ មរណៈភាព មាា
ោររ និងរុមារ  

 អនុវតថការចុះពរងងឹឃលើការងារអបរ់ ាំរបជាជន សថីពី ជាំងឺឆលង និងជាំងរុឺា ាំនរម៉និឆលង ខដលបចចុបផនបជាំងឺឃលើសសមាព ធ
្ម និងជាំងឺទរឹឃនាមខផអម រាំពុងខតររីរាលដាលរួរឲ្យរតស់ាំោល់  

 ឃរៀបចាំរមមវធិីបងាក រ ខថោាំឃវជជសាស្ដសថ និងឃលើររាំពស់សុខភាពសាំឃៅកាតប់នទយអរាឈ ឺនិងសាល ប ់ 
 សរមបសរមួល និងឃរបើរបាស់ធនធាននានាឃអាយសមរសបឃៅាមតរមូវការ និងឃអាយទទួលបានទិនបផលលអរបឃសើរ  
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 ពិនិតយាមដានសុវតទិភាពចាំណីអាហារ ររបរ់រងឃសវាឯរជន និងលុបបាំបាតឃ់សវាឯរជនខុសចាបឃ់ៅរបុងឃខតថ  
 បឃងកើនវធិានការទបស់ាក តក់ារររីរាលដាលននវបិតថិជាំងឺ រូវដី-១៩ ផសពវផាយឃអាយបានទូលាំទូលាយ 
១.២.២.៣ វស័ិយសងគមរិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិសមផោ  
ឃដាយខផអរាមខផនការយុទនសាស្ដសថរបស់ររសួង ជួយ ជនរងឃរោះ និងងាយរងឃរោះ រុមាររាំរពា ស្ដសថីមាននផធឃពាះ 

និងរុមារអាយុឃរកាម០២ឆ្ប ាំសទិតរបុងររសួារររីររ ចាស់ជរាោម នទីពងឹ ជនមានពិការភាពររីររ ជនរងឃរោះឃដាយការជួញដូរ 
ជនអនាថ្ន ឃរោះធមមជាតិ នងិឃរោះមហនថរាយ។ាមរយៈមនធីរសងគមរចិចអតតីយុទនជន និងយុវនីតិសមផោខដលមានតួនាទី
ផថល់នូវឃសវាសាធារណៈ ឃដើមផជីួយ ដល់ររុមជនខដលរងឃរោះ និងជនងាយ រងឃរោះរបុងសងគម នងិការបឃងកើតនូវរបពន័ន
សុវតទិភាពសងគម របស់មស្ដនថរីាជការសីុវលិ អតីតយុទនជន និងរបជាពលរដឌទូឃៅ វស័ិយបានឃផ្ទថ តឃលើអាទិភាពការងារ ៧ 
ចាំណុចរឺ អភវិឌណនសុ៍ខុមាលភាពសរមាបជ់នរងឃរោះជនងាយ (១) រងឃរោះ និងរិចចការររសារ (២) អភវិឌណនសុ៍ខុមាល
ភាព រុមារនិងយុវនីតិសមផោ (៣)អភវិឌណនសុ៍ខុមាលភាពជនពិការ (៤)អភវិឌណនសុ៍ខុមាលភាពមនុសសចាស់ (៥) អភវិឌណន៍
របបសនថិសុខសងគមសរមាបម់ស្ដនថីរាជការសីុវលិ (៦)អភវិឌណនសុ៍ខុមាលភាពអតីតយុទនជន (៧)អភវិឌណនស៍មតទភាពសាទ បន័ 
និងពរងឹងភាពជានដរូរ។ សមទិនិផលសាំខាន់ៗ រតូវបានអនុវតថឃសវាសងគមរិចចសរមាបជ់យួ ជនរងឃរោះ និងជនងាយរងឃរោះ
ររបរ់បឃភទ ឃដាះរសាយបញ្ហា ជនអនាថ្ន របយុទនរបឆ្ាំងអាំឃពើជួញដូរមនុសស និងការជួយ ជនរងឃរោះឃដាយអាំឃពើជួញដូរ   
មនុសស ។ អនុវតថចាបស់ថីពកីារទបស់ាក តអ់ាំឃពើហឹងារបុងរតសារ នងិរិចចការពារជនរងឃរោះ និងចាបស់ថីពីការបស្ដងាក បអាំឃពើ
ជួញដូរមនុសស និង ការឃធវើអាជីវរមមផលូវឃភទឃបើរផថល់របបសនថិសុខសងគមសរមាបម់ស្ដនថីរាជការសីុវលិ ររបរ់រងនងិឃបើរផថល់
របបសនថិសុខសងគមជូនអតីតយុទនជនឱ្យបានោនឃ់ពលឃវលា។ជរមុញការអនុវតថរចិចការសមារមមនុសសចាស់ឱ្យមានដាំឃណើ រ
ការលអ និងមានរបសិទនិភាព។    

ារាងបងាា ញចាំននួរបារឃ់បៀវតសន ៍នងិចាំននួអតតីមស្ដនថរីសីុវលិ ចាបា់ាំពឆី្ប ាំ២០១៥-២០២០ 

 

 

 

 

 
 

ារាងបងាា ញពចីាំននួរបាររ់បបរបស់អតតីយុទនជនររបរ់បឃភទចាបា់មពឆី្ប ាំ២០១៥-២០២០ 
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២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 
របបខដលបានឃបើរផថល់(លានឃរៀល) ចាំនួនអតីតមស្ដនថីរាជការ(នារ)់ 

១១១ ១១៣ ១៣៨ ១៦១ ១៨៧ ២០៩ ២២៤ ២៣៨ ២៦២ ២៨២ ២៩៦ ៣០៣ 
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២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 
របារឃ់បៀវតសខដលបានឃបើរផថល់(លានឃរៀល) ចាំនួនអតីតមស្ដនថីរាជការ(នារ)់ 
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របុងបរបិទការទទួលរងផលបះ៉ពាល់ឃដាយវបិតថិជាំងឺរូវដី-១៩ ជាខផនការយុទនសាស្ដសថរបស់រាជរដាឌ ភបិាល បាន
រាំណតអ់ាទិភាពខពស់ឃលើការយរចិតថទុរបញ្ហា ោាំពារសងគម ខដលសទិតរបុងខផនការយុទនអភវិឌណនជ៍ាត ិ ឆ្ប ាំ(២០១៩-២០២៣)
ជួយ ឧបតទមាជួយ ជនរងឃរោះ និង ងាយរងឃរោះ រុមាររាំរពា ស្ដសថីមាននផធឃពាះ និងរុមារអាយុឃរកាម០២ឆ្ប ាំសទិតរបុងររួសារ  
ររីររ ចាស់ជរាោម នទពីឹង ជនមានពិការភាពររីររ ការអនុវតថរមមវធិឧីបតទមាសាចរ់បារ ់ ជូនររសួារររីរររបុងអាំឡុងឃពល
របយុទនរបឆ្ាំងនឹងជាំងឺរាតតាតរូវដី-១៩ របុងសហរមចាបា់ាំងពីនថងទី ២៦ ខខមថុិនា ឆ្ប ាំ២០២០ រិតរតមឹ ខខ ធបូ ឆ្ប ាំ២០២០ 
រឺមានចាំននួសរបុ(ឃបើររបារស់រមាបជុ់ាំទី១,ជុាំទ២ី និងជុាំទ៣ី រាំពុងដាំឃណើ រការ)៖វឌណនភាពននការអនុវតថលទនផលលទនផល ៧
ខខ ឆ្ប ាំ២០២០ មានដូចខាងឃរកាមៈ 

ការឧបតទមាររសួាររររីរ នងិជនងាយរងឃរោះរបុងរាំឡុងឃពលរូវដី-១៩ 

ល .រ  បរោិយ 
ចាំននួអបរ 
ទទលួឃសវា 

ខខ មថុិនា-ខខធបូ ឆ្ប ាំ២០២០ 

១ សរបុររួសាររររីរ ៩.២៥០ - 

២ ររួសារររររមតិ១ (ររ១) ៥.៧៧១ - 
៣ ររួសារររររមតិ២ (ររ២) ៣.៤៧៩ - 
៤ សរបុររួសារររីររមរទទួលរបារឧ់បតទមា(ឃសវា) ៩.១០៣ ៩៨,៤% 

៥ 
ការឧបតទមាសាចរ់បារជូ់នស្ដសថីមាននផធឃពាះនិងរុមារអាយុ
ឃរកាម២ឆ្ប ាំ 

១.៧៥៤ - 

៦ សរបុថវកិាចាំណាយររួសារររីររ - ១.៦៨៧.៧០០.០០០ឃរៀល 

៧ 
សរបុថវកិាចាំណាយការការឧបតទមាសាចរ់បារជូ់នស្ដសថីមាន
នផធឃពាះនិងរុមារអាយុឃរកាម២ឆ្ប ាំ 

- ១៧៣.៩៦០.០០០ឃរៀល 

បញ្ហា របឈមចាំឃពាះវស័ិយឃនះមានដូចខាងឃរកាម៖ 
 មនិមានការបាំឃពញររបខណឍ ថមី ខដលឃៅមានការចឃនាល ះមស្ដនថីខដលបានចូលនិវតថ 
 មស្ដនថីមយួចាំននួមនិមានជាំនាញខផបរសងគមរចិច 
 ពុាំមានអងគការជានដរូចូលរមួសហការ 
  ការផសពវផាយពីដាំឃណើ រការឧបតទមាសាចរ់បារដ់ល់ស្ដសថីមាននផធឃពាះនិងរុមារអាយុឃរកាម០២ឆ្ប ាំឃៅាមមូល
ដាឌ នពុាំោនម់ានរបសិទនភាព។ 

អាទភិាពសាំខាន់ៗ  ខដលរតវូឃដាះរសាយចាំឃពាះមខុសរមាបវ់ស័ិយសងគមរចិចមានដូចខាងឃរកាម៖ 
 បណថុ ះបណាថ លមស្ដនថឱី្យមានជាំនាញឃដើមផអីនុវតថការងារឱ្យកានខ់តមានរបសិទនភាព និងឃរបើ-របាស់ធនធានឱ្យ
អស់ពីលទនភាព។ 

 បណថុ ះបណាថ លដល់អាជាញ ធរមូលដាឌ នពារព់ន័ន ឱ្យបានយល់ដឹងរបុងការរាំណតអ់តថសញ្ហដ ជនរងឃរោះ និងងាយ
រងឃរោះឃដើមផជីួយ អនថរារមន ៍និងផថល់ឃសវាដល់ពួរោតឱ់្យបានោនឃ់ពលឃវលា។ 

 បនថពរងឹងសមារមមនុសសចាស់ឱ្យមានដាំឃណើ រការលអ។ 
 បនថជួយ ជនរងឃរោះ និងងាយរងឃរោះឃអាយបានោនឃ់ពលឃវលា។ 
 សូមឃអាយអាជាញ ធរមូលដាឌ ន( ុាំ/សងាក ត)់បនថខតិខាំរបឹងខរបងយរចិតថទុរដារខ់ពស់ឃលើការអនុវតថរមមវធិីឧបតទមា



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថខកាោះរុងឆ្ប ុំ(២០២១-២០២៣) 

 

34 

សាចរ់បារជូ់នស្ដសថីមាននផធឃពាះ និងរុមារអាយុឃរកាម០២ឆ្ប ាំ ឃអាយមានរបសិទនភាពខពស់ ឃដើមផរីរុមអបរទទួល
ផល ទទួលបានអតទរបឃោជនរ៏រប់ៗ ោប ។ 

 សូមឃអាយអាជាញ ធរមូលដាឌ ន បនថសហការរបុងការផថល់ទនិបនយ័មនុសសចាស់ររីររ  ុាំ/សងាក ត។់ 
១.២.២.៤ វស័ិយរិចចការនារ ី 
វស័ិយរិចចការនារ ី មានភាររិចចរបុងការឃលើររមពស់សាទ នភាព តួនាទីរបស់មស្ដនថីរាជការជាស្ដសថី ស្ដសថីនិងឃរមងរសី ជួប

បញ្ហា លាំបារ ភាពងាយរងឃរោះ ឃផសងៗរបុងររសួារ និងសងគម។ ឃដើមផឃីឆលើយតបឃៅនឹងឃោលឃៅអភវិឌណនរ៍បរបឃដាយចីរ
ភាព (ឆ្ប ាំ២០១៥-២០៣០) បានឃផ្ទថ តសាំខានឃ់ៅឃលើវស័ិយចាំនួន៦ ការបឃងកើនភាពអងអ់ាចខផបរឃសដឌរិចចដល់ស្ដសថី, ការអបរ់ ាំ
ស្ដសថី ឃរមងរសី និងការផ្ទល ស់បថូរឥរយិបថ, សុខភាព អាហាររបូតទមា សរមាបស់្ដសថី និងរុមារ ីនិងការទបស់ាក តក់ារររីរាល ដាលនន
ឃមឃរារឃអដស៍ និងជមងឃឺអដស៍, រិចចការពារផលូវចាបស់រមាបស់្ដសថី និងរុមារ,ី ស្ដសថីរបុងការឃធវើឃសចរថីសឃរមច និងការបស្ដញ្ហជ បឃយ
នឌរ័ ឃៅរបុងឃោលនឃោបាយ និងរមមវធិីរាំខណទរមង ់ របស់រាជរដាឌ ភបិាល, ឃយនឌរ័ និងបខរមបរមួលអាកាសធាតុ ការ
អភវិឌណនន៍បតង និងការររបរ់រងឃរោះមហនថរាយ ។ ឃរៅពីវស័ិយជាយុទនសាស្ដសថ បានអនុវតថរមមវធិីបស្ដញ្ហជ បឃយនឌរ័ឃដើមផី
ឃឆលើយតបនឹងឃោលនឃោបាយជាតិការបស្ដញ្ហជ បឃយនឌរ័របុងវស័ិយពារព់ន័ន របុងរមមវធិរីាំខណទរមងរ់បស់រាជរដាឌ ភបិាល និង
ជរមុញ   ការអនុវតថអនុសញ្ហដ  សថីពីការលុបបាំបាតរ់ាល់ទរមងន់នការឃរ ើសឃអើងរបឆ្ាំងនឹង នារឃីភទ (CEDAW) ។ សរមាបឆ់្ប ាំ
២០២០មនធីររិចចការនារឃីខតថឃកាះរុងរប៏ានសរមបសរមួល ដល់ស្ដសថី និងរុមាររីងឃរោះ៖ 

- អាំឃពើហឹងារបុងររួសារ  ០៧ររណី 
- ររណីរ ាំឃលាភឃសពសនទវៈ  ០២ររណី 
- អនថរារមនរ៍រណីសុាំខលងលះ  ០២ររណី 

ទនធឹមនងឹឃនះខដរ រជ៏ួបនូវបញ្ហា របឈមដូចខាងឃរកាម៖ 
 ការផថល់ឃសវា សរមបសរមលួ អនថរារមន ៍ ដល់ស្ដសថី នងិរុមារខីដលរងឃរោះឃៅតាំបនដ់ាចរ់សោ៉ល មនិសូវ
ោនឃ់ពលឃវលា ឃដាយសារទាីាំងភូមសិាស្ដសថ 

 សមតទភាពរបស់មស្ដនថី មយួចាំនួននូវមានររមតិរបុងការសរមបសរមួលជាមយួអបរពារព់ន័ន  
អាទភិាពសាំខាន់ៗ ខដលរតវូឃដាះរសាយ 

 បនថផសពវផាយ វធិានការនានាោរទ់ងនងឹការទបស់ាក តអ់ាំឃពើហឹងារបុងររសួារ ការរ ាំឃលាភបាំពាន ការជួញដូរស្ដសថី 
និងរុមារ ីនិងការឃធវើចាំណាររសុរឃដាយសុវតទិភាព 

 ឃរៀងររររនដរូរសហការ និងអនុវតថការងារ 
តារាងចំនួនស្រ ត្ីក្នុងវិ្័យពាណិជ្ជក្ម្ម ដែលបានច ុះបញ្ជ ពីាណិជ្ជក្ម្ម 

និងមានលិខតិអន ញ្ញា តប្បក្បអាជី្វក្ម្ម-ស្វាក្ម្ម ឆ្ន  ំ២០២០ 

ល.រ បរោិយ 
ឆ្ប ាំ២០២០ 

ឃផសង ៗ  
សរបុ រសី ភាររយ 

១ សមាជរិឃរជើសឃរ ើសសភាពាណិជជរមមឃខតថ ១៥ ០៥ ៣៣%  
២ សមាជរិទរីបរឹាសភាពាណិជជរមមឃខតថ ១២ ០៣ ២៥%  
៣ របធានររមុរបរឹាភបិាលររមុហុ៊នជាស្ដសថី ១៤ ១៤ ១០០%  
៤ មាច ស់សហរោសឯរបរុគលជាស្ដសថី ១៥ ១៥ ១០០%  
៥ របធានសមារមអាជវីរមមជាស្ដសថី ០១ ០១ ១០០% រសាបរុាណ រសាឃចរ 
៦ មាច ស់អាជវីរមមលរឃ់ររឿងអលងាក  ជាស្ដសថី ៧៣ ៧៣ ១០០%  
៧ មាច ស់អាជវីរមមខាប តតូច ជាស្ដសថី ២៧៨ ២៧៨ ១០០%  
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តារាងចំនួនស្រ ត្ីមានម្ ខតដំណង  វិ្័យម្ ខងារសាធារណៈ នងិ នសោបាយ ឆ្ន  ំ២០២០ 

ល.រ បរោិយ 
ឆ្ប ាំ២០២០ 

ឃផសង ៗ  
សរបុ រសី ភាររយ 

១ អភបិាលឃខតថ ១ ១ ១០០%   
២ អភបិាលរងឃខតថ ៦ ០ ០%   
៣ របធានររុមរបឹរាឃខតថ ១ ០ ០%   
៤ សមាជិរររុមរបឹរាឃខតថ ១៨ ៤ ២២%   
៥ របធានររុមរបឹរាររងុ.រសុរ ៧ ២ ២៩%   
៦ សមាជិរររុមរបឹរាររុង.រសុរ ៨០ ១៧ ២១%   
៧ អភបិាលររុង.រសុរ ៧ 0 ០%   
៨ អភបិាលរងររុង.រសុរ ២១ ៨ ៣៦%   
៩ របធានមនធីរ អងគភាពជុាំវញិឃខតថ ២៧ ២ ៧%   
១០ អនុរបធានមនធីរ អងគភាពជុាំវញិឃខតថ ៥៧ ១៥ ២៦%   
១១ របធានការ-ិ អងគភាពជុាំវញិឃខតថ ១០២ ២៣ ២៣%   
១២ អនុរបធានការ-ិ អងគភាពជុាំវញិឃខតថ ១៥០ ៤០ ២៧%   
១៣ ឃម ុាំ/ឃៅសងាក ត ់ ២៩ ៣ ១០%   
១៤ ជាំទបទ់១ី/ឃៅសងាក ត១់ ២៩ ២ ៧%   
១៥ ជាំទបទ់២ី/ឃៅសងាក តទ់ី២ ២៩ ៣ ១០%   
១៦ សមាជិរររុមរបឹរា ុាំ.សងាក ត ់ ៨០ ១៧ ២១%   
១៧ ឃសមៀន ២៩ ៣ ១០%  

១៨ ឃមភូម ិ ១១៩ ១៨ ១៥%   
១៩ អនុភូម ិ ១១៩ ៣៧ ៣១%   
២០ ជាំនួយការ ៩១ ៥០ ៥៥%   
២១ សមាជិរភូម ិ ១១ ៤ ៣៦%   
២២ អបរទទួលបនធុររិចចការនារ ីនងិរុមារ ុាំ ៤ ៤ ១០០% មនិខមនជាសមាជិរររុម

របឹរា ុាំ 
 សរបុ ១.០១៧ ២៥៣   

 
១.២.២.៥ វស័ិយធមមការ និងសាសនា  
រពះពុទនសាសនា មានតួនាទីសាំខាន ់ របុងការរមួចាំខណរអបរ់ ាំរបជាពលរដឌរបុងសងគម ឲ្យមានសីលធម ៌ ចរោិធមល៌អ

របនព រពមោាំងររាវបផធម ៌របនពណី ទាំឃនៀមទមាល បល់អរបស់សងគមខខមរឃយើងរដូ៏ចជា អរសរសាស្ដសថជាតិ និងការអភវិឌណសងគម
ជាតិោាំងមូល។  ឃោលការណ៍ររឹះរបស់រពះពុទនសាសនាមានតនមលជាមូលដាឌ នរបុងការរមួចាំខណរពរងឹងតនមលស្ដសថី និងររួសារ 
ឃលើររមពស់សីលធមរ៌ស់ឃៅរបុងសងគម ពរងឹងររមសីលធមរ៌បស់មនុសសជាតិ ។ រពះមស្ដនថីសងឃររបឋ់ានានុររម រពះ
ឃៅអធិការ និងឃថរសភាសងឃរពមោាំងអាចារយ និងរណៈរមមការរឺជារបតិបតថិររដស៏ាំខានរ់បុងការខថររាមរតររបនពណី 



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថខកាោះរុងឆ្ប ុំ(២០២១-២០២៣) 
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ទាំឃនៀមទមាល ប ់ វស័ិយពុទនចររ។ការអភវិឌណធនធានរពះសងឃាមរយៈសាលាពុទនិរសិរាចាបព់ីថ្នប រប់ឋមដល់ឧតថមសិរារឺ
ជាចរខុវស័ិយរបស់រាជរដាឌ ភបិាល និងររសួង។  ោាំងឃនះ ជាឃោលនឃោបាយខដលនាាំឃអាយ សឃរមចបាននូវសរមមភាពអាទិ
ភាពឃដើមផ ី រមួចាំខណររបុងការរសាងខផនការអភវិឌណន ៍ រសបាមរមមវធិីនឃោបាយយុទនសាស្ដសថចតុឃកាណដាំណារក់ាលទី៤ 
របស់រាជរដាឌ ភបិាលរមពុជា នីតិកាលទី៦ ននរដឌសភា ឃរកាមការដឹរនាាំដ៏្ ល សនវរបស់សឃមថចអរគមហាឃសនាបតីឃតឃជា 
ហ ុន ផសន នាយររដឌ មស្ដនថនីនរពះរាជាណាចរររមពុជា ឃដើមផឃីធវើឱ្យមានរាំឃណើ នការងារ សមធម ៌និងរបសិទនភាពឃៅរមពុជា
សាំឃៅឃលើររមពស់ររមតិជីវភាពរស់ឃៅរបស់របជាពលរដឌឱ្យបានលអរបឃសើរ។ 

 

រមមវធិីនឃោបាយរបស់រាជរដាឌ ភបិាល បានយរចិតថទុរដារខ់ពស់ និងឃលើរសធួយវស័ិយរពះពុទនសាសនាខដលជា
សាសនារបស់រដឌ រពមោាំងបងកលរខណៈសមផតថិលអរបឃសើរដល់សរមមភាព ឃោរពរបតិបតថិជាំឃនឿនិងសាសនាឃផសងៗឃទៀត 
របរបឃដាយសុខដុមនីយរមមខដលរមួចាំខណរដល់ការររា សទិរភាពនឃោបាយ សណាថ បធ់ាប បស់ងគម ឱ្យបានលអរបឃសើរ។ 
ជាងឃនះឃៅឃទៀត រាជរដាឌ ភបិាលបានរាំណតនូ់វឃោលនឃោបាយ សរមមភាពអាទិភាពចាំឃពាះវស័ិយឃនះឃដើមផបីនថជាំរញុឃលើរ
រមពស់ោ៉ងសរមមនូវរាល់តនួាទីរបស់ររួសារ ផាភាជ បឃ់ៅនឹងតនមលជារបនពណីននរពះពុទនសាសនា ខដលមានឃៅរបុងរពះរាជា
ណាចរររមពុជា សាំឃៅបស្ដញ្ហជ បការអបរ់ ាំ ខផបររពះពុទនសាសនា ឃៅដល់ររបរ់សោបសិ់សស និសិសត យុវជន មហាជនទូឃៅ
ឃដើមផបីឃងកើនការយល់ដឹងពីតនមលសីលធមរ៌ស់ឃៅរបងសងគមជាតិឃយើង ឃហើយបឃញ្ច ៀសឱ្យផុតពីការឃរបើរបាស់ឃររឿងឃញៀន អាំឃពើ
ហិងារបុងររួសារ អាំឃពើអនាចារ ការឃរងរបវញ័្ច ផលូវឃភទ ឃរមងទាំឃនើងរបុងរសោបយុ់វវយ័ឃចញឱ្យអស់ពីសងគមជាតិឃយើង។  

 

ជាំរញុការអនុវតថនឃ៍សចរថីខណនាាំ និងលិខិតបទដឌននានា ចាំឃពាះអងគការសាសនា វតថអារាម និកាយសាសនា អងគការ
សមារម ខដលមានចរតិសាសនា ឱ្យរបតិបតថ ិ ឃធវើសរមមភាពសាសនា រសបាមឃោលការណ៍ និងចាបរ់បស់រដឌ។ សរមប
សរមួលបរស័ិទររបស់ាសនាឱ្យមានសុខដុមនីយរមម ឃលើរទឹរចិតថ របុងការឃោរពរបតិបតថិររឹតយវនិយ័សាសនា ឃរៀងៗខលួន 
ឃដាយររាសាមរគីភាព របុងចាំឃណាមអបរកានស់ាសនានានា។  

 

អនុវតថបទបផញ្ដតថ ិ លិខិតបទដាឌ ន សារាចរ ឃសចរថីខណនាាំរបស់ររសួង សហការទាំនារទ់ាំនងោ៉ងជិតសបិទន ាម
ឋានានុររម របស់រពះសងឃររបល់ាំដាបថ់្នប រឃ់ៅាមមូលដាឌ ន និងឃមដឹរនាាំ ឬតាំណាងពាហិរសាសនានានា របុងវស័ិយធមម
ការ និងសាសនាោាំងមូល ជយួ សរមបសរមួលការងារផសពវផាយ សនធនារពះធម ៌តួនាទីរពះពុទនសាសនា ផាភាជ បន់ងឹសងគម
ឱ្យបានទូលាំទូលាយសរមាបក់ារអនុវតថនប៍នថ។ 

តារាងស្ទិតិ វតថ រពោះស្ងឃ អាចារយ គណៈរមមការវតថនិងអបរសាប រ់ខៅវតថទូោុំងខេតថ២០២០ 

បរោិយ 
ចុំនួនវតថអារាមនិងរពោះស្ងឃទូោុំងខេតថខកាោះរុងឆ្ប ុំ២០២០ 

ស្រុបរមួ គណៈមហានិកាយ គណៈធមមយុតថិរនិកាយ 
វតថ ៥៣វតថ ៤៧វតថ ៦វតថ 
រពោះស្ងឃ ៤៦៥អងគ ៤១១អងគ ៥៤អងគ 

បរោិយ ស្រុបរមួ(នារ់) គណៈមហានិកាយ គណៈធមមយុតថិរនិកាយ 
របុស្(នារ់) រសី្(នារ់) របុស្(នារ់) រសី្(នារ់) 

អាចារយ-អាចារនិ ី ១២៣ ១០៩ ០១ ១២ ០១ 
គណៈរមមការវតថ ២០៩ ១៩២ ១១ ០៦ ០០ 
តាជីនិងដូនជ ី ៧០ ១៨ ៤២ ០៣ ០៧ 
អបរសាប រ់ខៅវតថ ៨៦ ៦៣ ០០ ១៧ ០៦ 
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ស្ទតិពិាហរិសាស្នា(រគសឹ្ធ-ឥសាល ម-បាថ្ហ នងិ ចនិ) ឆ្ប ុំ២០២០ 
ឥសាល ម រគឹស្ថ ចិន (ហវុងតាខស្ៀន) បាថ្ហ 

បរោិយ ចុំននួ បរោិយ ចុំននួ បរោិយ ចុំននួ ចុំននួ 
វហិារ ១២ រខនលង វហិារ ០៨ រខនលង វហិារ ០១រខនលង ០១រខនលង 

ស្ ូរា៉ា វ ០៤ រខនលង 
សាប រ់ការ
ថាវ យបងគុំ 

១៥ រខនលង សាស្នរិ ១០នារ់ ៤០នារ់ 

មជឈមណឍ ល ០០ រខនលង រគូគង្វវ ល ០០ នារ់    
សាស្នរិ ១១.៥៥៧នារ់ សាស្នរិ ៨១៧នារ់    

 
១.២.២.៦ វស័ិយវបផធម ៌និងវចិិរតសិលផៈ 

  វស័ិយវបផធម ៌  និង វចិិរតសិលផៈឃខតថ បានចូលរមួចាំខណររបុងការអភវិឌណនស៍ងគមជាត ិ។ វស័ិយវបផធមឃ៌ខតថ មាន
សកាថ នុពលអាចោរោ់ញ ឃភញៀវជាតិ-អនថរជាតិ ចូលទសសនារាំសានថ ឃៅាមរមណីយដាឌ នធមមជាតិ នងិរមណីយដាឌ ន
របវតថិសាស្ដសថ  រមួមានឃចតយិ ុនឆ្ង ទលីានោតសី់ រពះអងគឃោរធលរ មជឈូសបុរាណ អណថូ ងមយួរយ និងសាទ នីយភបាំខបង
ឃពើង សាទ នីយរាលអូរសិរមាន ់ សាទ នីយដាំណារឃ់សថច សាទ នីយភបាំខពល សាទ នីយអរូរី សាទ នីយថមឃចតិយ សាទ នយីឃរាងដាំរ ី
សាទ នីយខបងាធន សាទ នីយខបងរសល់(ឃរាងជាំនាង) សាទ នីយាឃៅ៉ សាទ នីយអូរទរឹមជុ សាទ នីយរងូរុមារ ខដលសទិតឃៅរបុង
រសុរថមបាាំង និងវតទុសិលផៈមយួចាំនួនខដលរសងឃ់ចញពីសាំឃៅលិចយរមរររាទុរឃៅអាោរសារមនធីរ។     
 ជាពិឃសសវស័ិយវបផធម ៌  មានភាររិចចោ៉ងសាំខានរ់បុងការសហការជាមយួអាជាញ ធរខដនដី   នងិសាទ បន័មានសមតទ
រិចចនានាខដលពារព់ន័ន   ឃដើមផឃីរៀបចាំខផនការយុទនសាស្ដសថអភវិឌណន ៍   និងខថររាតាំបនវ់បផធម ៌សិរារសាវរជាវនិងចងររង 
ររាទុរឲ្យបានរងវ់ងសនូវឯរសារឃបតិរភណឍ វបផធមរ៌របរ់បឃភទ ខដលមានឃៅរបុងឃខតថ។  
 សមផតថិវបផធមោ៌ាំងឃនាះរតូវបានអភរិរស និងអភវិឌណវបផធមជ៌ាតិ  ការពារសមផតថិឃបតិរភណឍ ជាតិ របាសាទបរុាណ 
ទួលរបវតថិសាស្ដសថ ឃបតិរភណឍ របូី និងអរបូី  ររាការពារសិលផៈ ឃលាខ ន យីឃរ អានយ ៉ចាបុី របាាំរបជារបិយ រាំនូរ ចមាល រ ់ជាំរញុ
ការនចបរបឌិតវបផធមថ៌មីៗ។  

ជាមយួោប ឃនះខដរ វស័ិយវបផធម ៌នងិវចិរិតសិលផៈឃខតថ មានបញ្ហា របឈមមយួចាំននួដូចខាងឃរកាម៖ 
 ពុាំោនម់ានសារមនធីរសរមាបដ់ារា់ាំងនូវវតទុបុរាណខដលរសងឃ់ចញពីសាំឃៅលិច (ឃកាះឃសថច) និង ឃៅាមជួរ
ភបាំររវាញ 

 រងវះសិលផររ-សិលផការនិី សរមាបឃ់ចញសខមថងជូនរបជាពលរដឌឃៅឃពលមានរមមវធិីសខមថងៗ 
 អាជីវររមយួចាំនួនមនិបានមរសុាំចាបអ់នុញ្ហដ តឃធវើអាជីវរមមឃៅរចរឃចញចូលខតមយួ។ 
អាទភិាពសរមមភាពសាំខានខ់ដលរតវូឃដាះរសាយចាំឃពាះមខុមាន៖ 

 ចុះរតួតពនិិតយសរមមភាពឃសវា រមមវធិីសខមថងឃផសងៗ  
 ការបញ្ហច ាំងភាពយនថវឃីដអូ សាល រសញ្ហដ អាជីវរមម  អាជីវរមមសិលផៈសូនរបូ  និងឃសវាឃផសងៗ ខដលោរទ់ងនិងវ ិ
ស័យវបផធម ៌ 

 ចូលរមួការខថររា  អភរិរស  អភវិឌណវបផធមជ៌ាតិ   ខថររាសិលផៈរបនពណី ទាំឃនៀមទាំលាបព់បីុរាណ  
 ឃធវើការផសពវផាយឲ្យរបជាជនយុវជនយល់ពីតនមលសមផតថិវបផធមជ៌ាតិ ជាពិឃសសរតិបនថឹងការរ ាំហូរចូលអាំពីវបផ
ធមប៌រឃទស ខដលមានលរខណៈមនិសមរសបនិងរបនពណីជាតិឃយើង  

 ឃលើររមពស់ការយល់ដឹង និងការចូលរមួយុវជនរបុងការអភវិឌណវបផធមជ៌ាតិ ។  
១.២.២.៧ វស័ិយការងារ និងបណថុ ះបណាថ វជិាជ ជីវៈ 
វស័ិយការងារ និងបណថុ ះបណាថ លវជិាជ ជីវៈ ជាវស័ិយសបូលមយួោ៉ងសាំខាន ់បានរមួចាំខណរោ៉ងសរមម របុងការកាត់
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បនទយភាពររីររ ាមរយៈការផថល់ឱ្កាសការងារសមរមយជូនរបជាពលរដឌ ការឃលើររាំពស់លរខខណឍ ការងារ ពរងឹងសុខដុម
រមនាននទាំនារទ់ាំនងវជិាជ ជីវៈរវាងនិឃោជរ និងរមមររនិឃោជិត ធានាការការពាររមាល ាំងពលរមមខដលបឃរមើការងារឃលើររប ់  
វស័ិយ ជាពិឃសសទទួលបាននូវសិទនិ និងអតទរបឃោជន ៍ រសបាមបទបញ្ដតថិននចាបស់ថីពីការងារ សរមាបជ់នោាំងឡាយ
ណាខដលសទិតឃរកាមបទបញ្ដតថិចាបស់ថីពីការងារ រពមោាំងលិខិតបទដាឌ នរតិយុតថិនានា និងការអបរ់ ាំបណថុ ះបណាថ លវជិាជ ជីវៈ  
ជូនរបជាពលរដឌ ជាពិឃសសយុវជនខដលមនិមានឱ្កាសចូលឃរៀនបនថឃៅឧតថមសិរា និងជនងាយរងឃរោះដនទឃទៀតឃដាយ
មនិរបកានក់ារឃរ ើសឃអើងឃឡើយ។ 
  

ឃខតថឃកាះរុង មានសកាថ នុពលសាំខាន់ៗ  ខដលអាចោរោ់ញអបរវនិិឃោរទុនោាំងរបុងរបឃទស និងឃរៅរបឃទសមរ
ឃបាះទុនររសីុរបុងឃខតថកានខ់តឃរចើនឃឡើងៗ ឃហើយបានរសូបយររមាល ាំងពលរមម (រាបព់ានន់ារ)់ របុងឃនាះមាន វស័ិយ
ឧសាហរមម ឃរាងចររតាំឃឡើងរថយនថ វាយនភណ័ឍ កាតឃ់ដរសាំឃលៀរបាំពារ ់សមាា រៈរីឡា   វស័ិយឃទសចរណ៍ នងិឃសវារមម
ឃផសងៗ។ វស័ិយោាំងឃនះជាំរញុឲ្យមានរាំឃណើ នការងារ របុងទិសឃៅកាតប់នទយភាពររីររ ឃហើយរប៏ានចូលរមួកាតប់នទយ 
របជាពលរដឌចាំណាររសុរ។ ជាមយួឃនះផងខដរ ររមុអធិការរិចចការងារ ខដលមានតួនាទីោ៉ងសរមមរបុងការជាំរញុ និង
ផសពវផាយឱ្យសហរោសររឹះសាទ ន ឃោរពាមឃោលការណ៍ចាបស់ថីពីការងារ និងលិខិតបទដាឌ នរតិយុតថិនានា ឃដើមផធីានា
បាននូវលរខខណឍ ការងារលអ និងររាបាននូវសុខដុមនីយរមមរបុងទាំនារទ់ាំនងវជិាជ ជីវៈ របុងឃោលបាំណងបឃងកើន ផលិតភាព 
រសបាមសាទ នភាពររីចឃរមើនរបស់ឃខតថ។ រិតមរដល់បចចុបផនបឃនះ សហរោស ររះឹសាទ ន របុងឃខតថ សរបុចាំនួន ៧៥ ខដល
បានផថល់ការងារឃធវើជូនរបជាពលរដឌសរបុចាំនួន១៣.៩១៩នារ ់ (រសីចាំនួន៨.២២៩នារ)់ របុងឃនាះមាន រមមររនិឃោជិតខខមរ
ចាំនួន១២.៦៤៥នារ ់ (រសីចាំនួន៧.៨៤៥នារ)់ និងពលររបរឃទសចាំនួន១.២៧៤នារ ់ (រសីចាំននួ ៣៨៤នារ)់ របុងឃនាះ 
សហរោស ររឹះសាទ ន ខដលមានរមមររនិឃោជិតរាំពុងបឃរមើការងារឃរចើន រឺឃៅតាំបនឃ់សដឌរិចចពិឃសសនាងរុរមាន០៧    
សហរោស  ដូចជា YAZAKI, HYUNDAI, KKN, MIKASA Sport, ៩៩អុមឹរបយ៊បឺរ ីCamco និង HANA ខដលមានរមម
ររនិឃោជិតសរបុចាំនួន១០.៣៧៦នារ ់(រសីចាំននួ ៧.០០៤នារ)់ និង ០២ សហរោសឃទៀត     ឃៅឃរាងចររសកសរ និងចាំ
ការអាំឃៅ រសុរខរសអាំបិលខដលមានរមមររនិឃោជិតសរបុចាំនួន៦៧ នារ ់(រសីចាំនួន០៩ នារ)់។ 

វស័ិយការងារសឃរមចបាននូវលទនផលររួឱ្យរតស់មាគ ល់ោ៉ងណារថ ី រឃ៏ៅមានចាំណុចរបឈមមយួចាំននួខដល
ោមោរឲ្យមានការខតិខាំឃដាះរសាយឲ្យបានឃជារជយ័ខថមឃទៀត មានជាអាទិ៍៖  

 ររុមហុ៊នមយួចាំនួនមនិបានដារប់ាំឃពញខបបបទសថីពីសហរោសនិងលរខខណឍ ការងារឲ្យបានរតឹមរតូវ   
 របជាពលរដឌមយួចាំននួរបរបមុខរបរមានលរខណៈបនាធ បប់នសាំនិងមនិពិតរបារដ  ។ 
អាទភិាពបញ្ហា របឈមចមផងៗ ខដលរតវូឃដាះរសាយរមួមាន៖  
 ផសពវផាយចាបស់ថីពីការងារ និងលិខិតបទដាឌ ននានា  
 ពរងឹងការចុះអធិការរិចចាមសហរោស ររឹះសាទ នរបុងឃខតថឲ្យបានឃទៀងោត ់ 
 ឃបើរវរគបណថុ ះបណាថ លខផបរឃសវារមមរមួមាន អរគិសនី ជាងរាំឃបារ រុាំពយួទរ័រដឌបាល ឃអឡិចរតូនិច ជួសជុលម៉តូូ 
និងជាងផាខដរ  

 ឃបើរវរគបណថុ ះបណាថ លខផបររសិរមមដូចជា ចិញ្ច ឹមមាន ់ ឃោ រជូរ និងចារវ៉់ារស់ាាំង ចិញ្ច ឹមរតីអខណថ ង រខងកប  
ដាំណាាំទុឃរន លាុង ដាាំបខនលចរមុះ បណថុ ះផសតិ នសពចងឹកះ រតរនួ រតឡាច នឆថ្នវ និង ឃពព ។ 

១.២.២.៨ វស័ិយពត័ម៌ាន  
 មនធីរពត័ម៌ានឃខតថឃកាះរុង    ជាអងគភាពមូលដាឌ នរបស់ររសួងពត័ម៌ាន     មានតួនាទជីាឃសនាធិការទទួលបនធុរអនុវតថ
និងសរមបសរមួលសរមមភាពរបស់ររសួងឃលើវស័ិយពត័ម៌ាននិងឃសាតទសសនរ៍បុងររបខណ័ឍ ឃខតថឃកាះរុង។ ផសពវផាយជារបចាាំ
នូវពត័ម៌ានាមរយៈវទិយុ ទូរទសសន ៍ ទសសនាវដថ ី  រពតឹថិបរ័ត  ការខសត  របូថត ។ល។ ឃៅរបុងឃខតថ របជាជនបានទទលួឃសវា
ពត័ម៌ានផថល់ការអបរ់ ាំ នងិការរាំសានថរបរបឃដាយ រុណភាព សមធមា៌មរយៈមឃធាបាយឃផសងៗោប ដូចជាទូរទសសន ៍ វទិយុ សារ
ពត័ម៌ានឃបាះពុមព របពន័នអុីនធណិឺត នងិាមបណាថ ញរសបាមលទនភាពខដលរបជាជនមាន។ ាមទិនបនយ័មូលដាឌ ន ុាំ សងាក ត់
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ឆ្ប ាំ២០១៩ របជាជនឃៅឃខតថឃកាះរុងរបមាណ៧៣,៦៧% មានទូរទសសនឃ៍របើរបាស់។ សាទ នីយវ៍ទិយុឃៅឃខតថ កាល យជាសាព នភាជ ប់
រាជរដាឌ ភបិាលជាមយួរបជាជនសរមាបផ់ថល់ពត័ម៌ាន ឃោលនឃោបាយឃលើររបវ់ស័ិយរបស់រាជរដាឌ ភបិាលឃៅដល់របជាជន 
ឃដើមផឲី្យរបជាជនបានចូលរមួអនុវតថ និងទទួលពត័ម៌ានឃលើរបធានបទអបរ់ ាំ សងគម សិទន ិចាប ់សុខភាព និង ជីវភាពរស់ឃៅរបស់
របជាពលរដឌ ។ ឃៅឃខតថមានសាទ នីយវ៍ទិយុជាតិ និងឯរជន ចាំនួន០៥ សាទ នីយ,៍ សាទ នីយទូ៍រទសសនផ៍ាយបនថ ចាំនួន ០៥សាទ នីយ ៍
និងសាទ នីយទូ៍រទសសនខ៍ខសកាប ចាំនួន០៣ សាទ នីយ ៍ឃៅាមបណាថ ររុងរសុរ ។ វស័ិយពត័ម៌ានឃខតថ  មានតួនាទីដស៏ាំខានរ់បុង
ការនាាំមរនូវពត័ម៌ានសាំខាន់ៗ  ជាត ិអនថរជាត ិ ជូនថ្នប រដ់រឹនាាំឃខតថនិងរបជាពលរដឌឃៅរបុងឃខតថបានដឹងបានឃ ើញនូវភាពររី
ចឃរមើនរបស់របឃទសជាតិ បានដឹងអាំពីសាទ នភាពនឃោបាយឃសដឌរិចចរបស់របឃទសនានាឃលើពិភពឃលារ ។ ខផអរឃលើឃោល
នឃោបាយាមវស័ិយខដលខចងរបុងយុទនសាស្ដសថចតុឃកាណ  នងិ ខផនការយុទនសាស្ដសថអភវិឌណជាតិ បានដារឃ់ចញនូវឃោល
នឃោបាយអទិភាព៣ចាំណុចដូចតឃៅឃនះ ៖ 

 ពរងីរវសិាលភាពនិងរបសិទនភាពននឃសវាផសពវផាយផថល់ពត័ម៌ានការអបរ់ ាំ និងការរាំសានថ របរបឃដាយ រុណ
ភាព និងសមធម ៌ជូនរបជាពលរដឌររបម់ជឈដាឌ នឱ្យបាន៩៤% ដល់ ៩៨%  

 ឃលើរទឹរចិតថការអនុវតថ ឃសរភីាពសារពត័ម៌ាន នងិការបឃញ្ចញមតិរសបាមឃោលការណ៍លទនិរបជាធបិឃតយយ
ឃសរពីហុបរស ឃលើរសធួយនីតរិដឌ ការពារសិទនិ និងឃសចរថីនថលថបូរបស់មនុសស  

 រមួចាំខណរអភរិរស និងអភវិឌណវបផធមរ៌បនពណីឃដើមផឃីលើររមពស់អតថសញ្ដណជាតិខខមរ និង រិតានុភាព  ឃៅឃលើ
ឆ្រអនថរជាតិ ាមរយៈរបពន័នផសពវផាយ ។ 

រយៈឃពលចុងឃរកាយឃនះវស័ិយពត័ម៌ានសឃរមចបាននូវសមទិនិផលជាឃរចើនឃដើមផឃីឆលើយតបនូវតរមូវការចាាំបាច ់ របុង
ការបាំឃពញការងាររបចាាំនថង រដូ៏ចជាការបឃរមើឃសវាសាធារណៈជូនរបជាពលរដឌឃដាយ៖ 
 បានពរងឹងរឃបៀបរបបឃធវើការងារដល់មស្ដនថីរាជការបានលអរបឃសើរឃឡើងមយួររមតិខថមឃទៀត             
 សាងសងអ់ោររដឌបាលមនធីរថមី១ខបង២ជាន ់រាបព់ីជានផ់ធល់ដី (សឃរមចបាន១០០%)                                           
 បានឃធវើការខរលាំអនូវឧបររណ៍សមាា របឃចចរឃទសសរមាបយ់រពត័ម៌ានបានរបឃសើរជាងមុន  
 បានឃធវើការខរលាំអរមមវធិីផាយវទិយុបានលអរបឃសើ ឃដើមផបីឃរមើជូនមតិថអបរសាថ បរ់បរបឃដាយរុណភាព  

 បញ្ហា របឈមខដលឃរើតមានឃឡើងដូចខាងឃរកាម៖ 
 វសិាលភាពរបពន័នផសពវផាយមនិោនប់ានររបដណថ បទូ់ោាំងឃខតថឃកាះរុងឃៅឃឡើយ ឃដាយសារខតសាទ នភាព 
ភូមសិាស្ដសថឃខតថមានការសមុរសាម ញ មានភបាំខពស់ៗ ខដលជាឃហតុមនិអាចឱ្យរលរសញ្ហដ វទិយុររបដណថ បឃ់ៅដល់
រសុរមយួចាំនួន  

  មនិោនម់ានលទនភាពបឃងកើតសាទ នីយទូ៍រទសសនរ៍បស់ឃខតថឃកាះរុងឃៅឃឡើយ   
  សមតទភាពមស្ដនថជីាំនាញ នងិជាំនាញបឃចចរឃទសឃៅមានររមតិ   
 ខវះខាតនូវសមាា របឃចចរឃទស និងមឃធាបាយសរមាបប់ឃរមើការងារពត័ម៌ាន ។ 

 បញ្ហា អាទភិាពសាំខាន់ៗ  ខដលរតវូឃដាះរសាយចាំឃពាះមខុ 
 បនថពរងងឹសមតទភាពសាទ បន័ោាំងឃលើការងារដឹរនាាំររបរ់រង និងជាំនាញឃដាយអនុវតថឃោលនឃោបាយ យុវភាវបូនី
រមមនងិឃយនឌរ័នងិទាំឃនើបរមមមូលដាឌ នសមាា របឃចចរឃទស ឃដើមផធីានាបាននូវ និរនថរភាព នងិរបសិទនិភាពការងារ  

 ឃលើររមពស់រុណភាព ននរមមវធិីផាយឱ្យបានសមផូរខបបររបខ់ផបរ ររបវ់ស័ិយ ឃដើមផផីថល់ពត័ម៌ាន ផថល់ការអបរ់ ាំ
ចាំឃណះដងឹ នងិការរាំសានថ ឃដាយអនុវតថាមពារយឃសាល រ(ខបលរឃលឿនទុរចិតថបានឃៅទណីាឃពលណារប៏ាន ) 

 ជរមុញការអនុវតថចាបស់ថីពីរបបសារពត័ម៌ាន  និងររមសីលធមវ៌ជិាជ ជីវៈសារពត័ម៌ានឃដាយធានាឲ្យបាននូវសិទន
ឃសរភីាពននការបឃញ្ចញមតិ ឃសរភីាពសារពត័ម៌ាន លទនិរបជាធិបឃតយយ និងនតីិរដឌ  

 ជរមុញឃលើការបញ្ជូ នមស្ដនថីឲ្យចូលរមួវរគបណថុ ះបណាថ លបឃចចរឃទស ខដលពារព់ន័ននឹងការងារររបខ់ផបរររប ់
ជាំនាញឲ្យចូលរមួវរគសិកាខ សាលាឃដើមផបីាំពារប់ាំបន៉បខនទម ដល់មស្ដនថីជាំនាញ ឃដើមផបីឃងកើនរុណភាព និងរបសិទន
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ភាពននការងាររសបាមការវវិឌណនោ៉៍ងរាំហុរននពត័ម៌ានវទិា 
 បនថឃលើរទឹរចិតថដល់របពន័នផសពវផាយឯរជនឲ្យខិតខាំពរងងឹសកាថ នុពលននកាផាយរបស់ខលួនឃដើមផឃីលើររមពស់
អតថសញ្ហដ ណជាតិ ឃមាទនភាពជាតិខខមរ និងរតិានុភាព របស់រពះរាជាណាចរររមពុជា ឃៅឃលើឆ្រអនថរជាតិ ។ 

 

១.២.២.៩ វស័ិយទាំនារទ់ាំនងជាមយួរដឌសភា-រពឹទនសភា និងអធិការរិចច 
 

ទាំនារទ់ាំនងជាមយួរដឌសភា-រពឹទនសភានិងអធិការរិចចរាជធានី-ឃខតថ ជាឃសនាធិការរបស់ររសួងទាំនារទ់ាំនងជាមយួ
រដឌសភា-រពឹទនសភានិងអធិការរិចច ឃដាយឃផ្ទថ តការយរចិតថទុរដារឃ់លើការងាររមួចាំខណរកាតប់នទយការរ ាំឃលាភឃដាយ
អាំណាច បាតុភាពអសរមមនានា និងការឃរបើរបាស់ថវកិារទពយសមផតិថរបស់រដឌឃអាយមានតមាល ភាពរណឃនយយភាពរបុងសាទ បន័
របស់រដឌ។ វស័ិយឃនះ បានដារឃ់ចញនូវរមមវធិីអាទិភាពរនលឹះចាំនួន៣ រឺ (១)ការងារាមដានការអនុវតថចាប ់ នងិរិចចសនា 
(២) ការងារផសពវផាយចាប ់និងឃវទិកាសាធារណៈ និង (៣) ការងារអធិការរិចច។ 

ឃដើមផអីនុវតថឃោលនឃោបាយអាទិភាព បានឃរៀបចាំនូវខផនការសរមមភាពរបចាាំឆ្ប ាំ២០២១ របស់ខលួនអនុវតថបនថពី
ខផនការឆ្ប ាំ២០២០។    រាល់សរមមភាពចាំបងោាំងបី របស់ខលួន វស័ិយរប៏ានខតិខាំពរងឹង និងជាំរញុការអនុវតថឃៅរបុងឃខតថ  
ឃអាយបានកានខ់តរបឃសើរឃឡើង និងឃអាយទទួលបានលទនផលលអ។ 

ការងារទាំនារទ់ាំនងជាមយួរដឌសភា - រពឹទនសភានិងអធិការរិចចរឺជាការសរមបសរមួលសហការណ៏ជាមយួអាជាញ ធរ
ឃខតថ ឃធវើការទាំនារទ់ាំនងជាមយួសមាជិររដឌសភា-រពឹទនសភារបុងមណឍ លរបស់ខលួន សិរារសាវ រជាវចាបខ់ដលចូលជាធរមាន
និងលិខិតបទដាឌ នរតិយុតថិនានារបស់រាជរដាឌ ភបិាល អបរ់ ាំផសពវផាយជូនដល់របជាពលរដឌរបុងមណឍ លឃខតថរបស់ខលួនឃអាយ
បានយល់ដឹង និងរបតបិតថាិម  ទទួលពារយបណថឹ ងនងិអឃងកតរសាវរជាវ ពិនតិយសមតទរិចចនិងឃដាះរសាយឃអាយបានរតឹម
រតូវាមឃថរឃវលារាំណត។់  ចុះាមដានការអនុវតថចាប ់ រមមវធិីនឃោបាយថមីៗរបស់រាជរដាឌ ភបិាល អនុររឹតយ អនុសាសន៏
របស់នាយររដឌមស្ដនថីនិងលិខតិបទដាឌ នរតិយុតថនានារបស់រាជរដាឌ ភបិាល ។ ឃលើរសាំឃណើ ឆលងឃោបល់អាជាញ ធរឃខតថ ឃដើមផី
ឃសបើសុាំររសួងឃចញឃសចរថីសឃរមចផ្ទអ រជាបឃណាថ ះអាសនបចាំឃពាះការអនុវតថ ោាំងឡាយណាខដលបានពិនតិយឃ ើញថ្នបងកនូវ
មហនថរាយធងនធ់ងរបះ៉ពាល់ដល់ផលរបឃោជនជ៏ាតិ សាធារណៈនិងរបជាពលរដឌ ចុះឃធវើអធិការរិចចឃលើររបវ់ស័ិយរបុងឃខតថ 
សាំឃៅរបឆ្ាំងអាំឃពើពុររលួយការរ ាំឃលាភឃដាយអាំណាច និងបាតុភាពអសរមមនានាឃដើមផរីមួចាំខណរសឃរមចឃអាយបាននូវ
សបូលននយុទនសាស្ដសថចតុឃកាណឃពាលរឺអភបិាលរិចចលអ។ រាំពុងឃរតៀមឃរៀបចាំអបរ់ ាំផសពវផាយចាបស់ថីពចីរាចរណ៏ផលូវឃោរ 
ចាបភ់មូបិាល ចាបជ់លផល ចាបស់ថីពីការរតួតពិនិតយឃររឿងឃញៀន ចាំនួន ០៦ រខនលងមានអបរចូលរមួសរបុ ៩០០នារ។់ 
ឃរតៀមឃរៀបចាំឃវទិកាសាធារណៈនិងសធងម់តពិីរងវល់នានា និងខផបរចាបរ់បស់របជាពលរដឌចាំនួន ០៦ រខនលងមានអបរចូលរមួ
សរបុចាំនួន៩០០នារ។់ ឃរតៀមចុះឃធវើអធិការរិចច ឃលើការររបរ់រងរដឌបាលការររបរ់រងហិរញ្ដ វតទុ និងការររបរ់រងបញ្ជ ី
សារឃពើភណ័ឍ រទពយសមផតថិរដឌចាំនួនមយួឃលើរមានចាំននួ ៣៦ សាទ បន័ មនីធរ.អងគភាព។  

ទនធមឹនងិចាំណុចខាល ាំង ដូចបានឃរៀបរាបខ់ាងឃលើរឃ៏ៅមានចាំណុចឃខាយមយួចាំននួដូចជា៖ 
 មនិោនម់ានចាបអ់ធិការរិចចខដលជាមូលដាឌ នររឹះសរមាបក់ារអនុវតថភាររិចចរបស់ខលួន  
 សមតទភាពការងារជាំនាញរបស់មស្ដនថីរាជការមនីធរមយួចាំនួនឃៅមនិោនឃ់ឆលើយតបឃៅនងិតួនាទីភាររិចចរបស់មនធីរ  
 មស្ដនថីរាជការសរមាបប់ាំឃពញររបខណ័ឍ និងរចនាសមពន័ឌរបស់មនីធរមនិោនរ់របរ់ោន ់
 ខវះមឃធាបាយឃធវើដាំឃណើ រដូចជារថយនថ ម៉ូតូ សរមាបប់ឃរមើការងារ(ជាពិឃសសឃបសររមមឃៅទីឆ្ង យ) 
 ថវកិាសរមាបប់ាំឃពញការងារមនិររបរ់ោនា់មខផនការសរមមភាពការងាររបស់មនធីរ។ 
បញ្ហា អាទភិាពសាំខាន់ៗ ខដលរតវូឃដាះរសាយចាំឃពាះមខុ 
 សាំណូមពរឃៅររសួងជួយ ជាំរញុពឃនលឿនការឃរៀបចាំចាបអ់ធកិាររិចច 
 ឃសបើសុាំររសួងជួយ បាំឃពញបខនទមររមខណ័ឍ មស្ដនថរីាជការពី២០-២៥នារា់មការរាំណតរ់បស់ររសួង 
 ឃសបើសុាំររសួងឃបើរវរគបណថុ ះបណាថ លជាំនាញការងារអធិការរិចចដល់មស្ដនថរីាជការឃអាយបានឃរចើនខថមឃទៀត 
 ពាោមទាំនារទ់ាំនងទទូចសុាំមឃធាបាយឃធវើដាំឃណើ រដូចជារថយនថនិងម៉ូតូ ាមតរមូវការ 
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 សាំណូមពរររសួង ជួយ ផថល់ថវកិារឲ្យបានររបរ់ោនា់មតរមូវការខផនការសរមមភាពការងារ 
១.២.២.១០ វស័ិយមខុងារសាធារណៈ  

 មុខងារសាធារណៈឃខតថ រឺរតូវអនុវតថនឃ៍ោលនឃោបាយ នងិខផនការការងាររបស់ររសួងមុខងារសាធារណៈខដលពារ់
ពន័ននឹងថ្នប រឃ់រកាមជាតិ ឃដើមផធីានានូវការអភវិឌណនឃ៏សដឌរិចច សងគមរចិច និងការអភវិឌណនា៏មខបបរបជាធិបឃតយយឃៅថ្នប រ់
ឃរកាមជាតិ រពមោាំងឃលើរឃោបល់ ឃរៀបចាំផសពវផាយ សរមបសរមួល ាមដាន និងវាយតនមលឃលើការអនុវតថនឃ៍ោល
នឃោបាយ និងខផនការការងាររបុងការររបរ់រង និងអភវិឌណនធ៍នធានមនុសសឃៅថ្នប រឃ់រកាមជាតិជួយ រណៈអភបិាល និង
ររុមរបឹរារបុងការររបរ់រងមស្ដនថីរាជការសីុវលិាមការឃធវើរបតិភូអាំណាចដល់ថ្នប រឃ់រកាមជាតិឃធវើការសហការជាមយួមនធីរ/អងគភាព
ពារព់នន ័ អងគការជាតិនងិអនថរជាតិ នងិនដរូរអភវិឌណនរ៏បុងការអនុវតថរមមវធិនីឃោបាយរបស់រាជរដាឌ ភបិាលររបខណឍ យុទនសាស្ដសថ
សឋីពីរាំខណទរមងវ់មិជឃការ និងវសិហមជឈការ ឃោលនឃោបាយសឋីពីឃសវាសាធារណៈ ឃោលនឃោបាយសឋីពីធនធាន
មនុសស របុងរដឌបាលសាធារណៈ ឃោលនឃោបាយសឋីពកីារររបរ់រង និងការអភវិឌណនធ៍នធានមនុសសឃៅរដឌបាលថ្នប រឃ់រកាមជាត ិ
និងររបខណឍ រតិយុតថពារព់ននន័ានា ឃដើមផថីវកិារអភវិឌណនវ៍ស័ិយមុខងារសាធារណៈ ឃហើយឃធវើការបរូសរបុសាំឃណើ ខផនការឃរបើ
របាស់ និងចូលរមួរបុងដាំឃណើ រការឃរជើសឃរ ើសមស្ដនថីររបខណឍ  មស្ដនថីជាបរ់ិចចសនា ឃៅថ្នប រឃ់រកាមជាតិ ។ រពមជាមួយការពារ
ផលរបឃោជន៍មស្ដនថីរាជការសីុវលិខផអរាមចាប ់ សឋីពីសហលរខនថិរៈមស្ដនថីរាជការសីុវលិ និងលិខិតបទដាឌ នរតិយុតថជា
ធរមាន និងពិនិតយឃផធៀងផ្ទធ ត ់ ផឋល់ឃោបល់ ររបរ់រង ់ ាមដាន នងិរតួតពនិិតយ ឃលើសាំឃណើ នានាពារព់ននន័ឹងការខរបរបួល
សាទ នភាពរដឌបាល នងិររសួាររបស់មស្ដនថីរាជការសីុវលិ និងលិខិតបទដាឌ នរតិយុតថពារព់ននន័ិងការររបរ់រងម់ស្ដនថីរាជការ-   
ថ្នប រឃ់រកាមជាតិ ាមកាឃផធរសិទនិពីររសួង និង អនុវតថនក៍ារងារឃផសងឃទៀតាមការរាំណតរ់បស់ររសួង ។  

ទនធមឹនងិចាំណុចខាល ាំង ដូចបានឃរៀបរាបខ់ាងឃលើរឃ៏ៅមានចាំណុចឃខាយមយួចាំននួដូចជា៖ 
 ចាំនួនមស្ដនថីមានចាំននួតិចមនិោនឃ់ឆលើយតប នងិតរមូវការការងារ 
 ខវះខាតមឃធាបាយឃធវើដាំឃណើ រសរមាបចុ់ះបាំឃពញភារៈរិចច 
បញ្ហា អាទភិាពសាំខាន់ៗ  ខដលរតវូឃដាះរសាយចាំឃពាះមខុ 
  ការររបរ់រងវតថមានមស្ដនថីរាជការ   និងមស្ដនថីជាបរ់ិចចសនា 
  ការឃសបើសុាំខតងាាំងមស្ដនថីរាជការ 
  ការឃឡើងថ្នប ររ់បចាាំឆ្ប ាំមស្ដនថីរាជការ 
  ឃសបើសុាំររបខណឍ ថមបីខនទម 

 

១.២.២.១១ វស័ិយខផនការ និងសទិតិ 
 រសបាមលរខណៈភូមសិាស្ដសថ និងលរខណៈអាំឃណាយផលពីធមមជាត ិ ឃធវើឲ្យឃខតថឃកាះរុង មានសកាក នុពល ជា
ឃរចើន សរមាបយ់រមរខរនចប និងឃធវើការអភវិឌណនឲ៌្យមានភាពររីចាំឃរ ើនឃលើររបវ់ស័ិយ ដូចជា វស័ិយឃទសចរណ៌ វស័ិយ
ឧសាហរមម និងពាណិជជរមមឃនសាទ និង ការឃដាះដូរទាំនិញរវាង របឃទសរមពុជានងិរបឃទសនថ ខដលោាំងអស់ឃនះ ឃខតថ
ចាាំបាចរ់តូវឃរៀបចាំខផនការអភវិឌណន ៌ ឃសដឌរិចច-សងគមរិចចរយ:ខវង និងរមមវធិីវនិិឃោរ បីឆ្ប ាំរ ាំរិល រាជធាន-ីឃខតថ ាមលាំដាប់
លាំឃដាយខដលចាាំបាចរ់តូវមានការចូលរមួសហការនិងឃរៀបចាំពសីាទ បន័ពារព់ន័នរបុងឃខតថោាំងមូល។ ជាមយួោប ឃនះខដរវស័ិយ 
ឃនះ បានឃដើរតួនាទោ៉ីងសាំខានរ់បុងការជួយ ជរមុញនូវដាំឃណើ រការឃរៀបចាំ ខផនការអភវិឌណនឃ៌ខតថរយ:ឃពល៥ឆ្ប ាំ រមមវធិីវនិិ
ឃោរ៣ឆ្ប ាំរ ាំរិលឃខតថ រសុរ/ររុង និងការផលិតទនិបយ័មលូដាឌ ន ុាំ/សងាក ត ់ សរមាបឃ់រៀបចាំឃវទិកាសមាហរណរមមថ្នប រឃ់ខតថ 
ររុង /រសុរ  ុាំ/សងាក ត ់ការឃធវើជាំឃរឿននានា ការរបមូលទិនបនយ័អឃងកតនានសរមាបប់ាំឃរ ើឃសចរថីតរមូវការអបរឃរបើរបាស់ទិនបនយ័ 
របុងការវភិារ ខរនចប ទិនបនយ័ សរមាបឃ់រៀបចាំរឃរមាងអភវិឌណន ៍ វស័ិយវនិិឃោររបុងនិងឃរៅរបឃទស អបរឃរៀបចាំឃោល
នឃោបាយ ឃដើមផឃីធវើឃសចរថីសឃរមចចិតថ និង ការអនុវតថការរាំណតអ់តថសញ្ហដ រមមររួសារររីររ ជាឃរៀងរាល់៣ឆ្ប ាំមថង 
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របរបឃដាយរបសិទនភាព។ 
ទនធមឹនងិចាំណុចខាល ាំង ដូចបានឃរៀបរាបខ់ាងឃលើរឃ៏ៅមានចាំណុចឃខាយមយួចាំននួដូចជា៖ 
 សមតទភាពមស្ដនថីឃៅមានរាំរតិោប 
 ការរបមូលទិនបនយ័មូលដាឌ នមានការយឺតោ៉វ 
 ខវះការចូលរមួោាំរទពីបណាថ មនធីរ អងគភាព វស័ិយឯរជន (សិកាខ សាលាសមាហរណរមមររុងរសុរ)  
 ពុាំមានការឃលើរទឹរចតិថ ខវះការចូលរមួ និង ជាំរញុពីររងុរសុរ 
បញ្ហា អាទភិាពសាំខាន់ៗ  ខដលរតវូឃដាះរសាយចាំឃពាះមខុ 
 ពរងឹងការោាំរទរដឌបាលថ្នប រឃ់រកាមជាតិរបុងការរសាងខផនការនិងការររបរ់រងរបពន័នទនិបនយ័ 
 ឃរៀបចាំវរគបណថុ ះបណាថ លការរបមូលទិនបនយ័នានាសថីពីការរសាងខផនការរដឌបាលថ្នប រឃ់រកាមជាតិរមួបញ្ចូ ល
ោាំងឧបររណ៍របពន័នទិនបនយ័នានា 

 ពិនិតយនិងឃធវើបចចុបផនបភាពទិនបនយ័នានាឃទៀងោតស់រមាបក់ាររសាងខផនការ 
 ឃរៀបចាំឃវទិការពិឃរោះឃោបល់រឃរមាងវនិិឃោរបីឆ្ប ាំរ ាំរលិ និងដាំឃណើ រសិកាខ សាលា(DIW) 
 ោាំរទការឃធវើអឃងកតឃសដឌរិចចសងគម អឃងកតរាំលាាំងពលរមមរុមារ អឃងកតសុខភាព និងការអឃងកតនានា... 
 ោាំរទការឃធវើជាំឃរឿនសហរោស ឃលើរទី២ ឆ្ប ាំ២០២០ 
 ឃរៀបចាំឃធវើបចចុបផនបភាព ការរាំណតអ់តថសញ្ហដ ណរមមររួសារររីររ 
 ការាមដានរតួតពិនតិយនិងវាយតនមល ការអនុវតថខផនការ-សទិតិ របជាជននងិការអភវិឌណ  
 

១.២.៣ ផផនររគប់រគងធនធានធមមជាតិ បរសិាា ន និង របនាាំនងឹ រផរបរបួលអា សធាត ុ
១.២.៣.១. វស័ិយខដនដី នររបូនីយរមម សាំណង ់និងសុរឃិោដី 
វស័ិយឃរៀបចាំខដនដី នររូបនីយរមមសាំណង ់ និងសុរឃិោដី ជាការងារជាំនាញមយួ មានតួនាទីដស៏ាំខានរ់បុងការអនុវតថ

ឃោលនឃោបាយ រសបាមទិសឃៅរបស់ររសួងឃរៀបចាំខដនដី នររបូនីយរមុម និងសាំណង ់និង បាំឃពញការងារជាឃសនាធិការ
ជូនរដឌបាលឃខតថរបុងការបាំឃពញភាររិចចសបូលោាំង ៤ ដូចជា ៖(១) ឃរៀបចាំខដនដីនិងនររបូនីយរមម (២)ការងារសាំណង ់ (៣)
ការងាររដឌបាលដីធលី និង (៤)ការងារលាំឃៅឋាន។ 

របុងដាំឃណើ រការននការអនុវតថការងារសបូលោាំង ៤ មនីធរឃរៀបចាំខដនដី នររបូនីយរមម សាំណង ់ និងសុរឃិោដី ឃខតថ
ឃកាះរុង បានចូលរមួចាំខណរោ៉ងសរមមរបុងវស័ិយរបស់ខលួនរបុងសាម រតីទទួលខុសរតូវឃលើការងារជាំនាញដូចជា៖(១)ការងាររដឌ
បាលដធីល ី រឺជាការផថល់ជូនរបជាពលរដឌនូវរមមសិទនិ និងសុវតទិភាពរបុងការកានក់ាបដ់ីធលី ការររបរ់រងដីធលីររបរ់បឃភទសាំឃៅលុប
បាំបាតភ់ាពអនាធិបឃតយយរបុងការាាំងលាំឃៅដាឌ ន និងការកានក់ាបដ់ីឃដាយខុសចាប,់ការឃដាះរសាយវវិាទដីធលីររបរ់បឃភទ,ការ
អភវិឌណដីនិងការផសពវផាយចាបោ់រទ់ងនិងវស័ិយដីធលី(២)ការងារររបរ់រងសាំណង ់ រជឺាការផថល់ជូននូវលិខិតអនុញ្ហដ តសាង
សង ់  ោាំងសាំណងឯ់រជន សាំណងរ់ដឌ និងសាំណងឃ់ផសងៗ, ការាមដានរតួតពិនិតយការដាឌ នសាងសង,់សាំណងោ់ម នចាប,់
សាំណងខុ់សចាប ់ សាំឃៅធានារទពយសមផតថិសាធារណៈរបស់រដឌ ការរតួតពិនិតយរុណភាព, បឃចចរឃទស និងសណាថ បធ់ាប ប់
សាំណង,់ លុបបាំបាតស់ាំណងអ់នាធិបឃតយយ ,ធានានូវឃសាភណ័ភាព ផ្ទសុខភាព និងការផសពវផាយចាបស់ថីពីសាំណង(់៣)
ការងារឃរៀបចាំខដនដនីងិនររបូនយីរមមរឺជាការឃរៀបចាំបលងឃ់ោលឃរបើរបាស់ដីថ្នប រឃ់ខតថរសុរ/ររុង និងការឃធវើខផនទីឃរបើរបាស់ដី
ថ្នប រ ុ់ាំ/សងាក តស់ាំឃៅដល់ការឃរបើរបាស់ដីមានរបសិទនភាពរសបាមទសសនវស័ិយនាឃពលអនារត (៤)ការងារលាំឃៅឋាន រឺជា
ការងារចងររងទិនបនយ័សាំណងប់ឃណាថ ះអាសនប  ការសិរាពីសាំណងម់ានតនមលោប តនមលមធយម របុងឃោលឃៅបឃរមើតរមូវការ
របជាពលរដឌ និងមស្ដនថីរាជការខដលមានចាំណូលោបអាចមានលទនភាពរស់ឃៅ និងការងារសិរាទីាាំងដីសមផោនសងគមរិចច
សាំឃៅធានាចីរភាព និងសមធមស៌ងគម ។ 
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ារាងវឌណនភាពននការររបរ់រង នងិឃរបើរបាស់ដធីល ី
ល.រ បរោិយ ឯរា ២០១៩ ២០២០ ២០២១ 
១ ការងាររចរឃចញចូលខតមយួវស័ិយខដនដ ី     
 ចាំណូលពីឃសវាសុរឃោដីនិងសាំណង ់ លានឃរៀល ៧៤៤ ៩០៥  
 ពននរបថ្នបរ់ាបងឃ់ៅពននដាឃខតថ លានឃរៀល ២.១៦៦ ១.៤៧៨  
២ ការងាររដឌបាលដធីល ី     
 ការងារចុះបញ្ជ ីដជីារបពន័នរបុងឃនាះ៖     
 បាំឃពញទរមង់ខបបបទ រាលដី ៦.៨៧៩ ៥.១៧១  
 រូសរកាហវិរ រាលដី ៥.៤២៨ ៦.៤៣២  
 វាស់ខវង រាលដី ១១.៧២៥ ៣.៥៣៦  
 បញ្វូ លទិនបនយ័ រាលដី ៥.៤៧១ ៦.២៨១  
 ឃចញប័ណត  បណ័ត  ៤.៤៩៩ ៣៥២  
 ខចរបណ័ត  បណ័ត  ២.៩៥៤ ១.១២៩  
 ការងារចុះបញ្ជ ីឃដាយដុាំ បណ័ត  ៤៧ ៩៦  
៣ ការងារឃរៀបចាំខដនដនីងិនររបូនយីរមមនងិសាំណង ់     
 ការងារចុះបញ្ជ ីដីររុមហុ៊ន ររុមហុ៊ន ២ ២  
 ការឃរៀបចាំការឃរបើរបាស់ដីធលីររុងរសុរ ររុងរសុរ ២ ២ ២ 
 ការងារសាំណងប់ានឃចញលិខតិអនុញ្ហដ តសាងសង ់ រឃរមាង ៨៨ ៦៤  
 របុងឃនាះ សាំណង់លាំឃៅឋាន រឃរមាង  ៨  
 សាំណងផ់ធះខលវង រឃរមាង ២២ ២០  
 សាំណងច់ាំរុះ រឃរមាង ៥៥ ១  
 សាំណងផ់ធះសាំណារ់ រឃរមាង ២ ៣  
 សាំណងប់នធបជ់ួល រឃរមាង ១ ៤  
 សាំណងផ់ធះរតឃចៀរកាាំ រឃរមាង ១ ១៩  
 សាំណង់សាលាឃរៀន រឃរមាង ១ ១  
 សាំណង់វហិារឥសាល ម រឃរមាង ០ ១  
 សាំណង់ឃ្ល ាំង រឃរមាង ០ ១  
 សាំណងប់ឃងាគ លអងខ់តន រឃរមាង ០ ១  
 សាំណងរ់ាំពង់ខផ រឃរមាង ០ ១  
 សាំណង់របងថម រឃរមាង ៤ ១  
 ឃចញវញិ្ហដ បនប័រត ររុម ១៣ ៣  
៤ ការងារលាំឃៅដាឌ ន     
 បានឃរៀបចាំការរបជុាំសថីពីសមផោនដីសងគមរិចច 

រសុរបូទុមសាររ 
ឃលើរ ២ ២  

 បានចុះពិនិតយទីាាំងដីសមផោនរសុរបូទុមសាររ ឃលើរ ១ ១  
     ទនធមឹនងិចាំណុចខាល ាំង ដូចបានឃរៀបរាបខ់ាងឃលើរឃ៏ៅមានបញ្ហា របឈមមយួចាំននួដូចជា៖ 
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 មស្ដនថីជាំនាញសុរឃិោដីឃដើមផសីឃរមចឃោលឃៅការងារចុះបញ្ជ ីដីធលីជារបពន័ន 
 បញ្ហា ទាំនាស់ដីធលីមានសរមមភាពខាល ាំងរបុងឃខតថឃកាះរុង ខដលឃធវើឱ្យររសធះការងារឃផសងៗ 
 បញ្ហា អនុររឹតយឃលខ ៨០ សថីពីការបឃងកើតខដនជរមរសតវនរពានត បានររបឃលើដទីីរបជុាំជនររុងឃខមរភមូនិធ និង
រសុរមយួចាំនួនខដលជាបញ្ហា លាំបារដល់របជាពលរដឌរបុងការអនុវតថសិទន ិ

 ការរាំណតរ់ពាំរបទល់ដីឧទានជាត ិ ,អងគការ wild aid ជាមយួដីឯរជនមនិោនច់ាស់លាស់ 
 បញ្ហា អាទភិាពសាំខាន់ៗ  ខដលរតវូឃដាះរសាយចាំឃពាះមខុ៖ 

 ខិតខាំជាំរញុការងារចុះបញ្ជ ីដីធលជីារបពន័ន និងដាចឃ់ដាយដុាំឱ្យបានាមខផនការរាំណត៤់២.០០០រាលដី ឃៅឆ្ប ាំ
២០២១ 

 ជាំរញុការរបមូលទិនបនយ័ររបរ់រង នងិការឃរបើរបាស់ដី ឃដើមផជីាមូលដាឌ នចាស់លាស់របុងការរសាងខផនទីឃរបើ
របាស់និងខបងខចរដឱី្យបានរតឹមរតូវ។ចាំឃពាះវស័ិយសាំណងន់ឹងខតិខាំពរងងឹការររបរ់រងនិងការអភវិឌណ វស័ិ
យឃនះ ឃដាយឃផ្ទថ តការយរចិតថទុរដារឃ់លើលិខិតបទដាឌ នបឃចចរឃទស និងការទបស់ាក តក់ារសាងសងម់និមាន
ចាបអ់នុញ្ហដ ត  

 ជាំរញុការរសាងបលងឃ់ោលររុងឃខមរភូមនិធឱ្យបានឆ្បច់ប ់ 
 ការងារលាំឃៅឋាន បនថការងារសមផោនដីសងគមរិចចឃៅរសុរឃោលឃៅោាំង៣រឺរសុរបូទុមសាររ រសុរ
ឃកាះរុង នងិរសុរថមបាាំង រពមោាំងការរសាងខផនទីឃដើមផរីរបរ់រងសាំណងប់ឃណាថ ះអាសនុបឃលើដីរដឌ។ 

១.២.៣.២. វស័ិយបរសិាទ ន  
រតូវចាតទុ់រជាការងារអាទិភាពខពស់របុងការខតិខាំរបឹងខរបងរបស់ររុមរបឹរាឃខតថ នងិរណៈអភបិាលឃខតថ ចាំឃពាះ

រិចចអភវិឌណរបរបឃដាយចីរភាពសាំឃៅផថល់ផលរបឃោជនដ៏ល់ការអភវិឌណនឃសចរិចច សងគមរិចចរបស់សហរមនខ៏ដលពារ់
ពន័ន។ ចាបស់ថីពតីាំបនក់ារពារធមមជាតិរតូវបានរពះមហារសរតឡាយរពះហសថឃលខាឃៅឆ្ប ាំ ២០០៨ ចាបឃ់នះ ឃធវើឲ្យមានការ
បឃងកើតនិតិវធិីឃោលការណ៏ខណនាាំ និងឃោលការណ៏ចាបន់ានាសរមាបក់ារងាររដឌបាលនិងការររបរ់រងឃ់លើតាំបនក់ារពារ
សរមាបក់ារការពារនូវសិទនិ និងរបនពណី ទាំឃនៀមទាំមាល បរ់បស់ជនជាតិឃដើមភារតចិ នងិសរមាបក់ារបឃងកើតតាំបនស់ហរមន៏
ការពារធមមជាតិឃដើមផខីសវងររការចូលរមួរបស់ពួរឃររបុងការររបរ់រង និងការឃរបើរបាស់ របរបឃដាយចីរភាពនូវធនធានធមម
ជាតិនិងរបុងការឃរបើរបាស់ជីវចរមុះ។ចាំននួសតវនរពរតូវបានសឃងកតឃ ើញថ្នមានការឃរើនឃឡើងឃៅរបុងតាំបន់ការពារមយួចាំនួន។ 
 ឃខតថឃកាះរុងជាឃខតថមយួរបុងចាំឃណាមឃខតថខដលមានតាំបនក់ារពារធនធានធមមជាតិោាំង២៥ឃខតថររងុ ននរពះរាជា
ណាចរររមពុជា។ ឃដាយខឡរឃខតថឃកាះរុងមានតាំបនក់ារពារធនធានធមមជាតិចាំននួ ៧ តាំបនខ់ដលសទិតឃៅរបុងការររបរ់រង
របស់អរគរដឌបាលតាំបនក់ារពារននររសួងបរសិាទ ន និងធនធានធមមជាត ិ និងមានការររបរ់រងផ្ទធ ល់ឃដាយមនធីរបរសិាទ នឃខតថជា
ឃសនាធិការផ្ទធ ល់ឲ្យររសួង ។ 
 តាំបនក់ារពារធនធានធមមជាតោិាំង ៧ តាំបនឃ់នាះរមួមាន៖ 
 ១. ឧទានជាតិបូទុមសាររខដលមានទីាាំងសទិតឃៅរបុងរសុរ បូទុមសាររ រសុររីរសីាររ និងរសុរ ឃកាះរុង ឃខតថ 
ឃកាះរុង ខដលមាននផធដទីាំហាំ ១៧១.២៥០ ហិរា និងមានរពាំរបទល់ជាង៥០ភាររយ ននឧទានជាតិសទិតឃៅាម
បឃណាថ យឃឆបរសមុរទឃខតថឃកាះរុង។ ឃៅរបុងឧទានជាតិបទុូមសាររសាំបូរឃដាយនរពសទិតឃៅរបុងសភាពលអឃៅឃឡើយ។  

ឃដើមផអីភវិឌណនខ៏ាងខផបរឃសដឌរិចច រាជរដាឌ ភបិាលបានរបរល់ដីសមផោនរបុងតាំបនឧ់ទានជាតិខដលមាននផធដី សរបុ
ចាំនួន ៦៨.៨០៨,៥ហិរាឃៅឲ្យររុមហុ៊នចាំនួន ៦ សរមាបឃ់ធវើការអភវិឌណនឃ៏លើវស័ិយឃទសចរណ៏ និងវស័ិយរសិរមម។ របុង
ឃនាះមានររុមហុ៊ន SINOMEXIM INVESTMENT CO.,LTD ររុមហុ៊ន JW CAMBODIA ECO HOLIDAY 
CO.,LTD ររុមហុ៊ន L.Y.P GROUP CO.,LTD ររុមហុ៊ន KOK KONG SEZ CO.,LTD ររុមហុ៊ន UNION 
DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD និងររុមហុ៊ន GREEN RICH GROUP CO.,LTD ។ ឃដាយមានការសហការ
ណ៏ជាមយួអងគការនដរូរ រឃរមាងរចររឃបៀងជីវចរមុះមហាអនុតាំបនទ់ឃនលឃមរងគរបស់ធានាោរអភវិឌណនអ៏ាសីុ របុងការបឃងកើត
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ជាសហមរនត៏ាំបនក់ារពារធមមជាតិ និងបានជួយ របុងការបឃងកើតជាខផនការឃរបើរបាស់របស់សហរមនឃ៏ៅរបុងតាំបន ់ ឃដើមផជីា
របឃោជនរ៏បុងការររបរ់រងនងិឃរបើរបាស់របរបឃដាយចីរភាព ។ 

២. ខដនជរមរសតវនរពពាមររឃសាបសទិតឃៅរបុងរសុរ មណឍ លសីមា រសុរ ឃកាះរុង និងររុង ឃខមរភូមនិធ ខដល
មាននផធដីទាំហាំ ២៣.៧៥០ ហិរា ។ តាំបនខ់ដនជរមរសតវនរពពាមររឃសាបជាតាំបនស់ាំបូរឃៅឃដាយនរពឃកាងកាងឃរចើនជាង
ឃរឃៅរបុងរពះរាជាណាចរររមពុជានិងជានរពខដលធាំបាំផុតរបុងឃឆបរសមុរទរមពុជា ។ តាំបនរ់ា ាំសារ ឬតាំបនដ់ីឃសើមសទិតឃៅឃកាះ
កាពិ និងរូនឃកាះខដលពារព់ន័ន ជាវាលភរខ់ដលជាជរមរោ៉ងសាំខានស់រមាបដ់ល់ពពួរជីវចរមុះ និងសាំបូរឃដាយនរពឃកាង
កាង នរពសាម ចន់ិងឃឆបរខាច ់តាំបនឃ់នះរជ៏ាខផបរមយួននតាំបនក់ារពារខដនជរមរសតវនរពពាមររឃសាបផងខដរ ។ ឃៅរបុងខដន
ជរមរសតវនរពពាមររឃសាប ររសួងបរសិាទ ន រប៏ានបឃងកើតជាសហរមនត៏ាំបនក់ារពារធមមជាតិមានជាអាទដូ៏ចជា ៖ សហរម
នត៏ាំបនក់ារពារធមមជាតិ ពាមររឃសាប សហរមនត៏ាំបនក់ារពារធមមជាតិ បងឹកាឆ្ង សហរមនត៏ាំបនក់ារពារធមមជាតិ ឃកាះ
រសឃៅ សហរមនត៏ាំបនក់ារពារធមមជាតិ ឃកាះកាពិ សហរមនត៏ាំបនក់ារពារធមមជាតិ ទលួររីរ និងសហរមនត៏ាំបនក់ារពារ
ធមមជាតិ សធឹងខវង។ ឃដាយខឡររឃរមាងរចររឃបៀងជីវចាំរមុះមហាអនុតាំបនទ់ឃនលឃមរងគបានជួយ ឃលើសហរមនច៏ាំនួនពីរ រ ឺ
សហរមនត៏ាំបនក់ារពារធមមជាតិ ពាមររឃសាប នងិសហរមនត៏ាំបនក់ារពារ ធមមជាតិ បឹងកាឆ្ង ឃលើការឃបាះបឃងាគ លរពាំ
របទល់ ឃហដាឌ រចនាសម័ពនន នងិជួយ ឃធវើខផនការររបរ់រងរបរបឃដាយចីរភាពរបស់សហរមនោ៏ាំងពីរ ។ 
 ៣. ខដនជាំររសតវនរពភបាំសាំរុសសទិតឃៅរយៈរាំពស់ខពស់ភារខាងឃជើងទីរមួឃខតឋឃកាះរុង ជាបប់ឃណាឋ យរពាំខដនរមពុជា 
នថ ឃៅភារខាងលិច និងជាបឃ់ខតឋឃពាធិសាតឃ់ៅភារខាងឃជើង ។ តាំបនឃ់នះមាននផធដ ី របមាណ ១០.០០០ ហិរា សាំបូរ
ឃដាយនរព និងមានថនិរសតវធាំៗជាឃរចើន។  
 ៤. តាំបនឃ់របើរបាស់ឃរចើនោ៉ងដងខពងសទិតឃៅរបុងរសុរ ខរសអាំបិល ឃខតថ ឃកាះរុង ខដលមាននផធដីសរបុចាំននួ 
២៧.៧០០ហិរា ខដលតាំបនផ់ថល់នូវភាពសទិតឃសទរឃលើរបភពទឹរ នរពឃឈើ សតវនរព រតី វាលឃមម  និងការរាំសានថឃដាយ
តរមូវមានការអភវិឌណន ៏ អភរិរសធមមជាតិឃោលឃៅចមផងននសរមមភាពឃសដឌរិចច ដូចឃនះរាជរដាឌ ភបិាលបានរបរល់ដីសមផ
ោនចាំនួន ៣២១ ហិរាដល់ររុមហុ៊ន LIM LONG CO.,LTD ឃដើមផអីភវិឌណនឃ៏លើវស័ិយរសិឧសាហរមម។ ឃដាយការ
មានការចូលរមួពីនដរូរអភវិឌឃនរ៏ម៏ានរឃរមាងរចររឃបៀងជីវចាំរមុះមហាអនុតាំបនទ់ឃនលឃមរងគ បានជួយ របុងការឃបាះបឃងាគ ល
រពាំរបទល់របស់សហរមនត៏ាំបនក់ារពារធមមជាតិ ជខីឃលើ និងបានជួយ ឃរៀបចាំជាខផនការឃរបើរបាស់សរមាបស់ហរមនត៏ាំបន់
ការពារធមមជាតិ ជីខឃលើ របរបឃដាយចីរភាព ។ 
 ៥. ខដនជរមរសតវនរពានត សទិតឃៅរបុងរសុរ មណឍ លសីមា រសុរ ឃកាះរុង និងរសុរ ថមបាាំង ខដលមាននផធដីទាំហាំ 
១៤៤.២៧៥ហិរា ។ ខដនជរមរសតវនរពានតសាំបូរឃៅឃដាយនរពឃរសាង និងថនិរសតវ បរាបរស ីររមជាឃរចើន ។ ខដន
ជរមរសតវនរពានតបានសហការជាមយួអងគការសម័ពននមតិថសតវនរព របុងឃោលឃៅការអភរិរស របរបឃដាយចីរភាព សរមាប់
ការអភវិឌណនឃ៏លើវស័ិយឃទសចរណ៏ធមមជាតិ និងជារបភពទឹរសរមាបឃ់ធវើវរិអីរគិសនីផងខដរ ។ 
 ៦. ឧទានជាតិជួរភបាំររវាញរណាថ ល សទិតឃៅរបុងរសុរ ថមបាាំង និងមយួខផបរភារខាងឃជើងននឧទានជាតជិួរ
ភបាំររវាញរណាថ លជាបជ់ាមយួឃខតថឃពាធិសាត ់ ខដលនផធដីទាំហាំ ២៣២.២៣១ហិរា។ ឧទានជាតិជួរភបាំររវាញ រណាថ ល  
សាំបូរឃៅឃដាយនរពឃរសាង នងិថនិរសតវ បរាបរស ី ររមជាឃរចើន ។ ខដនជរមរសតវនរពានតបានសហការជាមយួអងគការ 
C.I របុងឃោលឃៅការអភរិរស របរបឃដាយចីរភាព សរមាបក់ារអភវិឌណនឃ៏លើវស័ិយឃទសចរណ៏ធមមជាតិ និងជារបភពទរឹ
សរមាបឃ់ធវើវរិអីរគិសនីផងខដរ ។ 

៧. ឧទានជាតិជួរភបាំររវាញខាងតផូង សទិតឃៅរបុងរសុរ ថមបាាំង រសុរ ឃកាះរុង រសុរ បូទុមសាររ រសុរ មណឍ ល
សីមា រសុរ ខរសអាំបិល និងជាបជ់ាមយួឃខតថ រពះសីហនុ និងឃខតថ រាំពងស់ពឺ ខដលនផធដទីាំហាំ ៣៨៤.៧០១ហិរា។ ឧទាន 
ជាតិជួរភបាំររវាញខាងតផូង សាំបូរឃៅឃដាយនរពឃរសាង និងថនិរសតវ បរាបរស ី ររមជាឃរចើន ។ ខដនជរមរសតវនរពានត
បានសហការជាមយួអងគការសម័ពននមតិថសតវនរព របុងឃោលឃៅការអភរិរស របរបឃដាយចីរភាព សរមាបក់ារអភវិឌណនឃ៏លើវស័ិ
យឃទសចរណ៏ធមមជាតិ និងជារបភពទឹរសរមាបឃ់ធវើវរិអីរគសិនីផងខដរ ។ 
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ឃរៅពីតាំបនក់ារពារធមមជាតោិាំង៧ ខាងឃលើ វស័ិយបរសិាទ នរម៏ានការងារាមដានរាល់ការបាំពុល ឃដាយសាំឃលង 
ការបាំពុលឃដាយខផសងជាឃដើមនិងមានការចុះផសពវផាយអប់រ ាំសថីពីចាបប់រសិាទ នឃៅដល់របជាពលរដឌឃៅរបុងមូលដាឌ នផងខដរ ។ 

បញ្ហា របឈមខដលឃរើតមាន៖ 
 ឃដាយសាំរាមមានការឃរើនឃឡើងជារបចាាំនថង របជាពលរដឌមយួចាំនួនរស់ឃៅាមបឃណាថ យឃឆបរ និងជាបម់ាតខ់រពរ
ជាឃហតុនាាំឃអាយមានការរបមូលសាំរាមមានការលាំបារនងិររុមហុ៊នមនិោនម់ានលរខណៈសមផតថិររបរ់ោនរ់បុង
ការរបមូលសាំរាមបឃចចរឃទសឃពលឃវលានិងរាំលាាំងពលរមមររបរ់ោន។់ ឃដាយខលរទីលានចារស់ាំរាមមាន
ទាំហាំតូច នងិឃៅជិតទីរបជុាំជន ខដលមនិអាចផធុរសាំរាមបានឃរចើនឃៅាមតាំរវូការរបស់ររុងឃខមរភមួនិធបានឃទ   

 ចាំឃពាះទីលានចារស់ាំរាមរឺឃយើងមានខតឃៅរបុងររុងឃខមរភូមនិធ នងិរសុរខរសអាំបិល ខដលមានទាំហាំតូច និង 
ោម នលរខណៈបឃចចរឃទសរបុងការររបរ់រង ចាំឃពាះាមបណាថ លរសុរដន៏ទឃទៀតរឺពុាំោនម់ាននូវឃឡើយឃទ ។ 

 បញ្ហា សាំណល់រាវខដលឃចញពីររុងឃខមរភូមនិធរតូវបានបងាូរចូលឃៅរបុងនដខរពរ ឬរបភពទឹរសាធារណៈឃដាយ
ផ្ទធ ល់ ជាឃហតុអាចនាាំឲ្យមានការបាំពុលទឹរឃៅនថងអនារត ់ 

 បទឃលមើសនរពឃឈើឃៅខតមានជាបនថបនាធ ប ់ ខដលមានលរខណៈរទងរ់ោយតូច ឃោះជាមានការលាតជារបចាាំ
ោ៉ងរឃ៏ដាយ។ របជាពលរដឌមយួចាំនួនតូចឃៅមនិោនយ់ល់ពីការអភរិរសឃដើមផជីារបឃោជនឃ៏ៅនថងអនារត ់។ 

 បញ្ហា អាទភិាពសាំខាន់ៗ  ខដលរតវូឃដាះរសាយចាំឃពាះមខុ៖ 
 អបរ ាំផសពវផាយចាបប់រសិាទ ន និង អនុររឹតយឃលខ១១៣ 
 ការដារផ់្ទល រផ់្ទធ ាំងប៉ាណូរផសពវផាយអាំពបីរសិាទ ន 
 ោាំរទដល់មស្ដនថីឧទានុររសរបុងការលាត 
 ជួសជុលឃ្ល ាំងទុរវតទុាង នងិ ឃ្តខ់លួនបឃណាថ ះអាសនប 
១.២.៣.៣. សាទ នភាព ននការររបរ់រងឃរោះមហនឋរាយ និងការបខរមបរមលួអាកាសធាតុ 
ពារព់ននឃ័ៅនឹងសាទ នភាពននការររបរ់រងឃរោះមហនឋរាយ និងការខរបរបួលអាកាសធាតុឃយើងសឃងកតឃ ើញថ្នឃខតឋ

ឃកាះរុងធាល បប់ានទទួលរងនូវការបាតប់ងខូ់ចខាតការបាំផលិចបាំផ្ទល ញ និងការខរបរបួលខដលបងកឃឡើងឃដាយសារខយល់ពយុះឃភលើង
ឃឆះផធះ និងការខរបរបួលអាកាសធាតុដូចជាភាពរាាំងសងួតសីតុណា ភាពឃឡើងខពស់ និងការឃរើនឃឡើងននរមពស់ទឹរសមុរទ ។ 
សាទ នភាពននការររបរ់រងឃរោះមហនឋរាយ និងការខរបរបួលអាកាសធាតុនាទសសវតសរចុ៍ងឃរកាយឃនះអាកាសធាតុមានការ
ខរបរបួលផ្ទល ស់បឋូរជាញឹរញាបប់ងកឃឡើងនូវឃរោះមហនឋរាយដូចជាខយល់ពយុះរនធះបាញ់អរគីភយ័ខដលមានផលបះ៉ពាល់ឃដាយ
ផ្ទធ ល់ និងរបឃោលចាំឃពាះវស័ិយឃសដឌរិចច-សងគមរចិច ពិឃសសការរស់ឃៅរបស់របជាជន និងបានបាំផ្ទល ញអាយុជីវតិរទពយស
មផតឋិរបស់របជាជនោ៉ងឃរចើន ។ 

រណៈរមាម ធិការររបរ់រងឃរោះមហនឋរាយឃខតឋ ររងុ/រសុរ ុាំ/សងាក ត ់និងភូមរិតូវបានឃរៀបចាំឃឡើងរបុងឃោលបាំណង
ឃដើមផរីរបរ់រងឧបតទមាោាំរទ និងបឃងកើនការយល់ដឹងដល់របជាពលរដឌឃៅមូលដាឌ នអាំពីផលបះ៉ពាល់និងមានវធិានការឃរតៀម
បងាក រទុរជាមុនឃដាយ រសាងរបពន័នផឋល់ពត័ម៌ាន និងបឃងកើតរបពន័នពត័ម៌ានររបរ់រងឃរោះមហនឋរាយជាឃដើម។ បឃងកើនការ
យល់ដឹងជាសាធារណៈអាំពសីាររបឃោជនន៍នធនធានធមមជាតិ និងបរសិាទ ន ឃលើររមពស់ការបណឋុ ះបណាឋ ល    ឃយនឌរ័ និង
វបផធមរ៌ហ័សរហួនខដលជាសមាសភាររមួរបស់ការកាតប់នទយឃរោះភយ័ននឃរោះមហនឋរាយ។ សនឋិសុខឃសផៀងរតូវបាន
បឃងកើនសមតទភាពធនរ់ោាំរបស់សហរមន ៍ ឃធវើឱ្យមានសាម រតីសាមរគីភាពនិងសិលផៈននការខចររ ាំខលររមួសុខរមួទុរខឃៅរបុង
សហរមន។៍ បងាក រទបស់ាក ត ់និងសឃស្ដងាគ ះឱ្យបាននូវឃរោះភយ័ននឃរោះមហនឋរាយខដលបាំផលិចបាំផ្ទល ញឃដាយសារខយល់ពយុះ ឃភលើ
ងឃឆះផធះ ទឹរជាំនន ់ឃរោះថ្នប រឃ់ដាយសារភាពរាាំងសងួត សីតុណា ភាពឃឡើងខពស់ ររមតិទរឹឃភលៀងមនិររបរ់ោន ់ឃភលៀងធាល រខុ់សរ
ដូវ ឬឃរចើនឃពរ ។ល។ 
 បញ្ហា អាទភិាពសាំខាន់ៗ  ខដលរតវូឃដាះរសាយចាំឃពាះមខុ៖ 

 បឃងកើតមុខរបរ បឃងកើតអាជីវរមម ថមីៗ និងការផសពវផាយផលបះ៉ពាល់ននបាំផ្ទល ញធនធានធមមជាត ិ
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 ការងារររបរ់រងឃរោះមហនថរាយ 
 ការងារសុខភាព និង ការខថោាំសុខភាពសហរមន ៍
 ការងារឃលើររមពស់ឃោលការណ៍ររឹះ  
 ការងារអភវិឌណសាទ បន័ 
១.២.៣.៤.សរមមភាពមីនរបុ ងឃខតថ 
អនុររឹតឃលខ៧០ អនររ.បរ ចុះនថងទ២ី០ ខខតុលា ឆ្ប ាំ២០០៤ សថីពីការររបរ់រងរចិចរបតិបតថិការឃបាសសមាអ តមនី 

ឃដើមផរីមួចាំខណរអភវិឌណនឃ៍សដឌរិចច-សងគមរិចច បានរាំណតប់ខនទមនូវការទទួលខុសរតូវរបស់អាជាញ ធរមនី អាជាញ ធរឃខតថ រ
ណៈរមាម ធិការ សរមមភាពមនីឃខតថ(ភម៉ីារ)់ ររុមការងារខផនការសរមមភាពមនី(ម៉ាពូ)ររុមការងារសរមមមនីររងុរសុរ និង
សាទ បន័ពារព់ន័ននានា ឃដើមផសីរមបសរមួលដល់ដាំឃណើ រសរមមភាពមនី។ 

សស្ដងាគ មពីអតីតកាលបានបនសល់ទុរនូវតាំបនម់ានមនី នងិសាំណល់ជាតិផធុះពីសស្ដងាគ មោ៉ងឃរចើនឥតរណនា បានឃធវើ
ឱ្យមនុសសសាល ប ់ របសួ ពិការរាបម់ុនឺនារ ់ និងជាឧបសរគដល់ការអភវិឌណនានា។រហូតមរដល់បចចុបផនបឃនះរាជរដាឌ ភបិាលរមពុ
ជារមួនឹង នដរូរអភវិឌណន ៍ បានខិតខាំរបងឹខរបងោ៉ងសរមមរបុងការឃឆលើយតបឃៅនឹងតរមូវការខផបរមនុសសធម ៌ និងការអភវិឌណ
ឃដាយឃធវើការឃបាស សមាអ តមនីបានឃរចើនមុនឺហិចាជូនដល់របជាពលរដឌររីររឃៅាមសហរមនម៍ូលដាឌ ន។ប៉ុខនថផលបះ៉
ពាល់ជាអវជិជមានឃដាយសារមនី នងិសាំណល់ជាតិផធុះពសីស្ដងាគ មឃៅខតជាបញ្ហា ចមផងឃៅឃឡើយចាំឃពាះការកាតប់នទយភាពររី
ររ និងការអភវិឌណនឃ៍សដឌរិចចខដល នាាំឱ្យរាជរដាឌ ភបិាលរមពុជាចាតទុ់រសរមមភាពមនីជាអាទិភាពមយួោ៉ងសាំខាន ់ ឃៅរបុង
ខផនការយុទនសាស្ដសថអភវិឌណនជ៍ាតិ និងឃោលឃៅអភវិឌណនរ៍បរបឃដាយចីរភាពរមពុជាទ១ី៨។  

វស័ិយសរមមភាពមនីរតូវបានរាជរដាឌ ភបិាលរមពុជាយរចិតថទុរដារោ៉់ងខាល ាំងឃដាយបានដារឃ់ចញជាឃោលឃៅទី
១៨ ននឃោលឃៅអភវិឌណនរ៍បរបឃដាយចិរភាពរមពុជា ឃហើយបានរាំណតឃ់ៅរបុងយុទនសាស្ដសថចតុឃកាណនិងចាតទុ់រជា
សមាសធាតុមយួនន ខផនការយុទនសាស្ដសថអភវិឌណនជ៍ាតិ ។ ឃដើមផឃីឆលើយតបនឹងការយរចតិថទុរដារព់ីរាជរដាឌ ភបិាល នងិការោាំ
រទពីនដរូអភវិឌណនន៍ានា អាជាញ ធរមនីបានឃរៀបចាំខផនការយុទនសាស្ដសថជាតិសរមមភាពមនី ២០១៨-២០២៥ របរបឃដាយ
រុណវឌុណ ិនិងបិរោបន័ប សរមាបឃ់ធវើខផនទីនាាំផលូវ វស័ិយសរមមភាពមនីឃៅរមពុជា។ 

ឃដើមផរីមួចាំខណរអនុវតថឃោលឃៅអភវិឌណនរ៍បរបឃដាយចីរភាពរមពុជា ខផនការយុទនសាស្ដសថអភវិឌណនជ៍ាតិ យុទន
សាស្ដសថចតុឃកាណ និងខផនការយុទនអភវិឌណនជ៍ាតិសរមមភាពមនី ២០១៨-២០២៥ ឱ្យទទួលបានឃជារជយ័តរមូវយុទន
សាស្ដសថចតុឃកាណនិង ខផនការយុទនសាស្ដសថជាតិសរមមភាពពីសាទ បន័ថ្នប រជ់ាតិ ថ្នប រឃ់រកាមជាតិ របតបិតថិការឃបាសសមាអ តមនី 
នដរូអភវិឌណន ៍ នងិសហរមនម៍ូលដាឌ ន។ ការឃបាសសមាអ តមនី រតូវបានអនុវតថខតឃលើតាំបនខ់ដលបានរសាវរជាវ និងទនិបនយ័
ចមាក រមនី មូលដាឌ ន។ រណៈរមាម ធិការសរមមភាពរាំចាតម់នីឃខតថ (ភម៉ីារ) មានសមាសភាព ឃលារអភបិាលរងឃខតថទទួល
បនធុរ ជារបធាន នងិរបធានមនធីរអងគភាពជុាំវញិឃខតថ អងគភាព ពារព់ន័នជុាំវញិឃខតថ មស្ដនថីបឃចចរឃទសនងិតាំណាងសាទ បន័ថ្នប រ់
ជាតិ របតិបតថិការឃដាះមនី តាំណាងភាប រង់ារអងគការមនិខមនរដាឌ ភបិាល សរបុរដាឌ ភបិាលសរបុ ៣១របូ។ 

ឃខតថឃកាះរុង មានរណៈរមាម ធិការសរមមភាពរាំចាតម់នីឃខតថ ឃៅកាតថ់្ន (ភម៉ីារ)់ ខដលបឃងកើតឃឡើង ឃដាយឃសចរថី
សឃរមចរបស់រដឌបាលឃខតថឃលខ ០០៥/១៨ សសរ ចុះនថងទី១៦ ខខមររា ឆ្ប ាំ២០១៨ រសបាមការខណនាាំរបស់អាជាញ រមនី ខដល
មានឃលារ នផធូន ផ្ទល មឃរសន អភបិាលរង ននរណៈអភបិាលឃខតថ ជារបធាន និងឃលារ ឃអៀត វណាត  របធានមនធីរខផនការឃខតថ 
ជាអនុរបធានអចិនស្ដនថយ ៍ របធានមនធីរពារព់ន័ន អនុរបធាន និងរមាល ាំងរបដាបអ់ាវធុោាំង ៣ របធានមនធីរអងគភាពពារព់ន័នជាមាជិ
រ។ រណៈរមាម ធិការសរមមភាពរាំចាតម់នីឃខតថ ឃៅកាតថ់្ន (ភម៉ីារ)់ មានភាររិចច៖  

ជាមយួោប ឃនះរណៈរមាម ធិការសរមមភាពរាំចាតម់នីឃខតថ ឃៅកាតថ់្ន (ភម៉ីារ)់ មានររុមការងារខផនការសរមមភាព
រាំចាតម់នីឃខតថ ឃៅកាតថ់្ន (ម៉ាពូ) ខដលបឃងកើតឃឡើងឃដាយឃសចរថីសឃរមចរបស់រដឌបាលឃខតថឃលខ ០៥៦/១៩ សសរ ចុះនថងទី
២៨ ខខតុលា ឆ្ប ាំ២០១៩ ជាឃសនាធិការ ឃដាយមានមស្ដនថីចាំនួន ០៤ របូ រសី ០១ របូ មរពីសាលាឃខតថឃកាះរុង ០២ របូ រសី 
០១ របូ មនធីរខផនការ ០១ រូប និងមនធីរធនធានទឹរ និងឧតុនិយម ០១ របូ។ ររុមការងារឃនះ មាន ឃលារ វន ់ សីុរូ របធាន
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ការោិល័យសរបុ និងពត័ម៌ានសាលាឃខតថ ជារបធាន ឃលារ ប៊ុត ហ៊ន អនុរបធានមនធីរខផនការឃខតថ អនុរបធានអចិនស្ដនថយ ៍
ឃលារ  ឹម សមផតថ ិ របធានការោិល័យឧតុនិយម និងជលសាស្ដសថ ននមនធីរធនធានទឹរ និងឧតុនិយមឃខតថ អនុរបធាន និង
ឃលាររសី រួយ សុខា មស្ដនថីអងគភាពរចរ ឃចញ ចូលខតមយួសាលាឃខតថ ជាសមាជិរ។ ររុមការងារខផនការសរមមភាពរាំចាតម់នី
ឃខតថ ឃៅកាតថ់្ន (ម៉ាពូ) រឺជាររុមបឃចចរឃទសអចិនស្ដនថយ ៍ជាឃសនាធិការសរមាបជ់ួយ ដល់រណៈរមាម ធិការសរមមភាពរាំចាតម់នី
ឃខតថ របុងការទទួលអនុវតថនូវឃសចរថីសឃរមចនានាខដលឃចញឃដាយរណៈរមាម ធិការសរមមភាពរាំចាតម់នីឃខតថ។ 

វឌណនភាពទនិបនយ័ចាំការមនី នងិទាំហាំនផធដ ី 
ឃខតថឃកាះរុង មានចាំការមនីចាំនួន ៣៦២ ឃសមើនឹង ២.៤១២ ហិរា ររបដណថ បឃ់លើរសុរចាំនួន ០៦ មាន រសុរ

មណឍ លសីមា រសុរថមបាាំង រសុររីរសីាររ រសុរបូទុមសាររ រសុរឃកាះរុង និងរសុរខរសអាំបិល និង ុាំចាំនួន ១៤ មាន  ុាំប៉ារ់
ខលង  ុាំជីផ្ទត  ុាំជាំនាប ់ ុាំថមដូនឃៅ  ុាំរបឡាយ  ុាំខរពរខាច ់ ុាំឃកាះឃសថច  ុាំានូន  ុាំអណថូ ងទឹរ  ុាំរឃណាថ ល  ុាំថមស 
 ុាំឃរជាយរបស់  ុាំរតពាាំងរងូ  ុាំបឹងរពាវ និងភូមចិាំនួន ២១ មាន ភូមចិាាំោម ភូមឃិកាះឃប៉ា ភូមឃិកាះ ភូមជិាាំសាល  ភូមជិីផ្ទត ភូមិ
ជាំនាប ់ភូមខិរពរសាវ យ ភូមសិាំឃរាង ភូមខិរពរខាច ់ភូមខិរពរសាម ច ់ភូមាិនូន ភូមជិីឃរតះ ភូមាិាំរន ់ភូមរិឃណាថ ល ភូមរិពលាន 
ភូមថិមស ភូមចិាំការឃលើ ភូមឃិរជាយរបស់ ភូមរិតពាាំងរងូ និងភូមបិឹងរពាវ។ 

 

ល.រ ររងុរសុរ ចាំការមនី នផធដ ី ឃផសង  ៗឯរា បរមិាណ 
១. រសុរមណឍ លសីមា ២៧៥ចាំការ ហ.ត ១.៧៧១,២  
 -ចាាំោម ២៦០ ហ.ត ១.៤៧៨,១  
 -ឃកាះឃប៉ា  ១៥ ហ.ត ២៩៣,១  
២. រសុរថមបាាំង ១២ចាំការ ហ.ត ៤៨,៧  
 -ឃកាះ ៥ ហ.ត ២២,៩  
 -ខរពរសាវ យ ២ ហ.ត ៦,៧  
 -ជាាំសាល  ២ ហ.ត ១០,៦  
 -ជីផ្ទត ១ ហ.ត ៥,២  
 -ជាំនាប ់ ១ ហ.ត ០,៧  
 -សាំឃរាង ១ ហ.ត ២,៦  
៣. រសុររិរសីាររ ១៥ចាំការ ហ.ត ២៦៧,៦  
 -ខរពរខាច ់ ៩ ហ.ត ១៧០,៨  
 -ខរពរសាម ច ់ ៦ ហ.ត ៩៦,៨  
៤. រសុរបូទុមសាររ ២៦ចាំការ ហ.ត ១៤៧,៥  
 -ានូន ២ ហ.ត ៣៩,៩  
 -ខរពរខយង ៤ ហ.ត ២៦,៦  

 -ជីឃរតះ ៤ ហ.ត ៣៤,៨  

 -ជីមាល ៤ ហ.ត ២០,៦  

 -ាាំរន ់ ១ ហ.ត ៥,៥  
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ល.រ ររងុរសុរ ចាំការមនី នផធដ ី ឃផសង  ៗឯរា បរមិាណ 
 -រឃណាថ ល ១ ហ.ត ២,៩  

 -រពលាន ១ ហ.ត ៥,៧  

 -ថមស ៣ ហ.ត ២,៨  

 -ចាំការឃលើ ៦ ហ.ត ៨,៧  

៥. រសុរឃកាះរុង ៣៣ចាំការ ហ.ត ១៦២,៣  

 -ឃរជាយរបស់ ៣០ ហ.ត ១៤៩,៣  

 -រតពាាំងរងូ ៣ ហ.ត ១៣,០  

៦. រសុរខរសអាំបិល ១ចាំការ ហ.ត ១០,២  

 -បឹងរពាវ ១ ហ.ត ១០,២  
រចិចរបតបិតថកិារឃបាសសមាអ តមនី 
របុងឃខតថឃកាះរុង មានរបតិបតថិររចាំនួន ០១ រឺរបតិបតថិររ HALO TRUST បានចូលមរឃធវើរបតិបតថិការឃបាសសមាអ ត

មនីឃៅភូមចិាាំោម  ុាំប៉ារខ់លង រសុរមណឍ លសីមា ឃៅចុងឆ្ប ាំ២០១៨ ខដលមានបុរគលិរចាំនួន ១០៩ នារ ់របុងឃនាះមានររុម
ឃបាសសមាអ ត ១០ ររុម, ររុមអបរ់ ាំផសពវផាយ (EOD) ០៣ ររុម និងររុមសិរារសាវរជាវ (MRE) ០២ ររុម។ ឃហើយរបុងឆ្ប ាំ
២០២០ នឹងបខនទមរមាល ាំងរហូតដល់ ១៨០ នារ។់របុងឆ្ប ាំ២០១៩ របតិបតថិររ HALO TRUST បានឃធវើការឃបាសមាអ តចាំនួន ០៩ 
ចមាក រ ឃលើនផធដីទាំហាំ ៣៥,៨ ហ.ត ជាលទនផលរបតិបតថិររ ឃបាសសមាអ តរចួបាននផធដីទាំហាំ ១៥,៩ ហ.ត ររឃ ើញ និងរឃមធចមនី
របឆ្ាំងមនុសស (APM) ចាំនួន ៩០៣ រោប ់និងសាំណល់ជាតិផធុះពីសស្ដងាគ ម (ERW)ចាំនួន ៣២រោប។់ (បញ្ហជ រ៖់ របុងខផនការ
មានចមាក រមនីសរុបចាំនួន ១២ ចមាក រ នផធដីទាំហាំ ៥០,៨ ហ.ត )។ 

ការអបរ់ ាំផសពវផាយយល់ដងឹអាំពមីនី នងិសាំណល់ជាតផិធុះពសីស្ដងាគ ម 
ររុមការងារខផនការសរមមភាពរាំចាតម់នីឃខតថ បានសរមបសរមួលជាមយួរដឌបាលររុង រសុរ និងបានចូលរមួជាមយួ

របតិបតថិររ HALO TRUST ចុះអបរ់ ាំផសពវផាយយល់ដឹងអាំពីមនី និងសាំណល់ជាតិផធុះពសីស្ដងាគ មជាបនថបនាធ ប។់របុងឆ្ប ាំ២០១៩ 
របតិបតថិររ HALO TRUST បានអបរ់ ាំ និងផសពវផាយយល់ដឹងអាំពីមនី និងសាំណល់ជាតិផធុះពីសស្ដងាគ មបានចាំនួន ០៨ ឃលើរ 
មានអបរចូលរមួសាថ បច់ាំនួន ៧៦ នារ ់រសី ៤៣ នារ ់របុងឃនាះរុមាររបុងសាលា ៦២ នារ ់ រុមារឃរៅសាលា ០៨ នារ ់និងចុះ
អបរ់ ាំាមផធះចាំនួន ១១ នារ។់ 

ការឃរោះថ្នប រឃ់ដាយសារមនី នងិសាំណល់ជាតផិធុះពសីស្ដងាគ ម 
ចាំឃពាះការឃរោះថ្នប រឃ់ដាយសារមនី និងសាំណល់ជាតិផធុះពីសស្ដងាគ មឃរើតឃឡើង ០១ ររណី ឃៅនថងទី២៦/០៣/២០១៩ 

មានររណីផធុះរាលរោបឃ់ៅចាំណុចខាងឃរកាយមណឍ លសុខភាព ុាំឬសសរីជុាំ រសុរថមបាាំង ឃខតថឃកាះរុងបណាថ លឃអាយរុមារ
ឃ ម្ ះ ភរ័រ ឆ្ោ៉ ឃភទរបុស អាយុ៧ឆ្ប ាំ មានទីលាំឃៅភូមរិតពាាំងឃឈើរាវ ុាំឬសសរីជុាំ រសុរថមបាាំង រងរបសួជាឃរចើនរខនលង។ 
មូលឃហតុមរពីឃរមងឃនាះយររោបម់រឃបាះឃលង។ 

ចាំននួអបរទទលួផល 
របជាពលរដឌខដលទទួលផលផ្ទធ ល់ពីការឃបាសសមាអ តមនីរបុងឆ្ប ាំ២០១៩ មានរបមាណ ០៨ ររួសារ ឃសមើនឹង ៣១ នារ ់

រសី ១១ នារ ់និងមានសិសានុសិសសរបមាណ ២០ នារ ់រាំពុងសិរាឃៅសាលាភបាំ ១០០ និងអបរទទួលផលរបឃោលមាន
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ចាំនួន ១.២៥៣ ររួសារ ឃសមើនឹង ៥.៤៨៥នារ ់រសី ១.៨៣៦ នារ។់ ឃដាយខឡររបុងឆ្ប ាំ២០២០ របជាពលរដឌ នឹងទទួលផល
ផ្ទធ ល់ពីការឃបាសសមាអ តមនី មានចាំនួន ៦៥ររួសារ ឃសមើនឹង ២៤៦ នារ ់ រសី ១១៣ នារ ់និងមានសិសានុសិសសរបមាណ 
៧៥ នារ ់ ខដលរាំពុងសិរាឃៅសាលាចាំនួន ០២ រឺសាលាបឋមសិរារីរវីងស និងសាលាបឋមសិរាាមូនឃដើមភលូ និងអបរ
ទទួលផលរបឃោលមានចាំនួន ១.២៦១ ររួសារ ឃសមើនឹង ៧.៣៤២ នារ ់ រសី ២.៧២២ នារ។់អបរទទួលភារឃរចើនជារបជា
ពលរដឌររីររ និងររួសាររងទព័ ខដលឃធវើរសិរមមឃៅតាំបនឃ់នាះ។  
 បញ្ហា អាទភិាពសាំខាន់ៗ  ខដលរតវូឃដាះរសាយចាំឃពាះមខុ៖ 

 ឃបាសសាំអាតមនី និងរោបយុ់ទឌភណ័ឍ មនិោនផ់ធុះជូនរបជាពលរដឌ 
 បណថុ ះបណាថ លសមាជរិរណៈរមាម ធិការ ររបរ់រងឃរោះមហនថរាយរសុរ  ុាំ នងិររុមការងារររបរ់រងឃរោះ
មហនថរាយភមូ ិ

 ផសពវផាយជូនរបជាពលរដឌឃអាយចុះឃ ម្ ះឃរបើរបាស់របពន័នរបកាសឃអាយដឹងមនុ១២៩៤ 
១.២.៤ ផផនររគប់រគងរដ្ឋបាល និងសនដសិេុសណាដ ប់ធាន ប់សាធារណៈ 
១.២.៤.១. ការររបរ់រងរដឌបាល 
ការអនុវតថខផនរយៈឃពលបីឆ្ប ាំននរមមវធិីជាត(ិផអ៣)របុងរយៈឃពលរនលងមរ បានបឃងកើតឱ្យមានសមទិនផលសាំខាន់ៗ  

ជាឃរចើនខដលជាមូលដាឌ នររឹះ សរមាបក់ារជរមុញដល់រិចចដាំឃណើ រការរាំខណទរមងរ់បរបឃដាយភាពរបារដរបជា ឃឆ្ព ះឃៅ 
កានឃ់ោលឃៅអភបិាលរិចច និងការអភវិឌណមូលដាឌ នាមខបបរបជាធិបឃតយយ។វឌណនភាពសាំខាន់ៗ រមួមានដូចខាងឃរកាម៖ 

 ឃខតថបានទទួលនូវឃោលនឃោបាយចាប ់ ឃោលការណ៍ខណនាាំ ឯរសារបណថុ ះបណាថ លជាឃរចើនរតូវ បានអនុ
វតថ និងរាំពុងអភវិឌណ ពរងឹងសមតទភាពរបស់ររុមរបរឹា រណៈអភបិាល មស្ដនថី និងបរុគលិរឃៅថ្នប ររ់ដឌ    បា
លឃខតថ ររុងរសុរ  ុាំសងាក ត ់ និងអបរពារព់ន័ននានា។ សមតទភាពនងិការយល់ដឹងអាំពីរាំខណទរមងវ់មិជឈការ 
និងវសិហមជឈការ រាំពុងមានការររីចាំឃរ ើនឃរើនឃឡើង។ 

 បានឃរៀបចាំរចនាសមពន័នថមី នងិឃធវើសមាហរណរមមមស្ដនថី និងបុរគលិរឃៅរបុងរចនាសមពន័នថមី ជាមយួោប ឃនះខដរ 
របពន័នរសាងខផនការ របពន័នររបរ់រងហិរញ្ដ វតទុរបស់រដឌបាលថ្នប រឃ់រកាមជាតិ បានអនុវតថឃៅថ្នប ររ់រុងរសុរ 
និង ុាំសងាក ត។់ 

 រដឌបាលររុងរសុរ ជាថ្នប ររ់ដឌបាលខដលមានតួនាទីជាសាំខានម់យួរបុងនាមជារដឌបាលមូលដាឌ នរតូវបានពរងងឹ 
នូវការររបរ់រងចាតខ់ចងធនធានមនុសសសរមាបក់ារអភវិឌណមូលដាឌ ននិងការផថល់ឃសវាសាធារណៈ។ 

 អនុររឹតសថីពីការឃធវើរបតភិូរមមដល់រដឌបាលថ្នប រឃ់រកាមជាតរិបុងការររបរ់រង និងការចាតខ់ចងបុរគលិរឃៅ រដឌបា
លថ្នប រឃ់រកាមជាតិរតូវបានចាបឃ់ផថើមអនុវតថ។ 

 ចាបស់ថីពីហិរញ្ដ វតទុ នងិការររបរ់រងរទពយសមផតថិរបស់រដឌបាលថ្នប រឃ់រកាមជាតិ ការបឃងកើតមូលនធិិររុងរសុរ 
និងរបពន័នររបរ់រងហិរញ្ដ វតទុររុង-រសុរ បានវភិាជនម៍ូលនធិិររុង-រសុរ ឃៅឱ្យររុង-រសុរនីមយួៗ និងការអនុ
វតថរបពន័នមូលនធិិ ុាំ-សងាក ត ់ របរបឃដាយឃជារជយ័រួរឱ្យរតស់មាគ ល់ននការអភវិឌណនរ៍បពន័នហិរញ្ហដ វតទុាមខបប
វមិជឈការ ។ 

 អនុវតថឃសចរថីខណនាាំបឃចចរឃទសសថីពីឃវទិការផសពវផាយនងិពិឃរោះជាសាធារណៈ នងិសថីពីរិចចរបជុាំរបស់ ររុម
ររុមរបឹរាឃខតថ ររុងរសុររជឺាការឆលុះបញ្ហច ាំងអាំពីវឌណនភាពននការពរងឹងររបខណ័ឍ រណឃនយយភាពខបប របជាធិ
បឃតយយឃៅមូលដាឌ ន។ 

 បានឃធវើការោាំរទោ៉ងសរមមដល់ររុមរបឹរា ុាំសងាក តរ់បុងការអនុវតថរបពន័ននានារបស់ ុាំសងាក តដូ់ចជា៖របពន័ន 
ខផនការអភវិឌណន ៍និងរមមវធិីវនិិឃោរ របពន័នហិរញ្ដ វតទុ  ុាំសងាក ត.់..។ល។ 

 ជាមយួនឹងការសឃរមចបាននូវសមទិនផលរួរជាទីឃមាទនៈខាងឃលើ ការអនុវតថជួបរបទះបញ្ហា របឈមជាឃរចើន ផងខដរ។ 
បញ្ហា របឈមជាចមផងៗោាំងឃនាះរមួមាន៖ 
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 របពន័នការងារសរមាបរ់បតិបតថិការ មានធនធានមនុសសសរមាបក់ារអនុវតថរបពន័នការងារឃៅមានររមតិឃៅ
ឃឡើយ រួបផសាំការឃផធរធនធាន និងមុខងារឃៅមានររមតិផងខដរ។ 

 ឃោលនឃោបាយ និងលិខតិបទដាឌ នរតិយុតថិសាំខាន់ៗ ឃដើមផោីាំរទ និងផថល់លទនភាពរបុងការពរងឹងការទទួល
ខុសរតូវ ពារព់ន័ននឹងការឃផធរសិទនិររបរ់រងមស្ដនថីរាជការបរុគលិរ ការបឃងកើនរបភពចាំណូលបខនទមដល់រដឌបាល 
ររុងរសុរ  ុាំសងាក ត ់ការឃរៀបចាំយនថការផថល់ហិរញ្ដបផោនសរមាបក់ារវនិិឃោរដល់់រដឌបាលឃខតថររុងរសុរ  ុាំ
សងាក ត ់ឃៅមានររមតិឃៅឃឡើយ។ 

 ការអភវិឌណសមតទភាពឃដើមផរីចិចរបតិបតថិការអនុវតថមុខងារ ការររបរ់រងហិរញ្ដ វតទុ ការររបរ់រងធនធានមនុសស 
ការឃធវើខផនការអភវិឌណន ៍ការអនុវតថរឃរមាង ការាមដានរតួតពិនតិយឃៅខតជាតរមូវការអាទិភាពនូវវរគបណថុ ះ ប
ណាថ លជាចាាំបាចឃ់ដើមផអីភវិឌណនស៍ាទ បន័។ 

 ពរងឹងយនថការរតួតពនិិតយនីតានុរូលភាព រពមោាំងការឃរៀបចាំយនថការនានាសរមាបក់ារចូលរមួរបស់របជា 
ពលរដឌរបុងដាំឃណើ រការរតួតពនិិតយការអនុវតថការងាររដូ៏ចជាការឃរៀបចាំនូវយនថការឃដាះរសាយទាំនាស់ ឃៅមូល
ដាឌ នឃៅមនិោនប់ានលអរបឃសើរឃៅឃឡើយ។ 

១.២.៤.២. សនថិសុខ និងសណាថ បធ់ាប បស់ាធារណៈ 
រិចចការការពារសនឋិសុខសណាឋ បធ់ាប បស់ាធារណៈរបុងខដនសមតទរចិចរបស់រដឌបាលឃខតឋរឺជារិចចការចមផង និងចាាំ

បាចប់ាំផុត។ ការបនឋខថររាពរងឹងការអនុវតឋចាប ់បទបញ្ហជ នានា ការបងាក រ ការទបស់ាក ត ់និងការបស្ដងាក បបទឃលមើសោាំងខដន
ឃោរ និង ខដនទឹររតូវបាននឹងរាំពុងចាតវ់ធិានការោ៉ងសរសារស់រសាាំជាបជ់ារបចាាំ ។ អាជាញ ធរឃខតឋបានឃរបើរបាស់ររប់
ធនធាន នងិមឃធាបាយោាំងអស់ឃដើមផបីនឋពរងឹង នងិធានាសនឋិសុខកាតប់នទយឱ្យបានឃរចើននូវបទឃលមើសឃផសងៗពរងឹងការ
ឃោរពសិទនិមនុសស នងិឃសចរឋីនថលថបូររបស់របជាពលរដឌរបុងឃខតឋ ររបទ់ិដឌភាពោាំងអស់ ឃដើមផផីឋល់នូវឱ្កាស ជូនរបជាពលរដឌ
ររបរ់បរបឃដាយសមធម។៌ 

ឃៅថ្នប រឃ់ខតថ ររុង រសុរ ខដលជាថ្នប ររ់ដឌបាលឃរកាមជាតិ អនុវតថោ៉ងសរមមនូវចាបស់ថីពីការររបរ់រងរដឌបាលរាជ
ធានី ឃខតថររុងរសុរខណឍ  ។ អនុវតថឃដាយរណឃនយយភាព តមាល ភាព ឃលើររមពស់អភបិាលរិចចលអរបុងការផថល់ឃសវាសាធារ
ណៈជូនរបជា ពលរដឌ និងបានដាំឃណើ រការអនុវតថរមមវធិាីមការោិល័យរចរឃចញចូលខតមយួឃខតថ និងឃៅររុងរសុរមយួ
ចាំនួន ។ អាណតថិទ២ី ននររុមរបឹរាឃខតថរនលងឃៅរដឌបាលឃខតថឃរបើរបាស់យនថការរណៈបញ្ហជ ការឯរភាពឃខតថបានៈ 

 អនុវតថតួនាទ ី ភាររចិច និងការទទួលខុសរតូវោាំងររុមរបឹរា និងរណៈអភបិាលឃខតថ ររុមរបឹរា នងិរណៈ
អភបិាលររុង រសុរ  ុាំសងាក ត ់រសបាមចាបរ់ាំណត។់ បានពរងឹងការររបរ់រងខដនដីរបស់រដឌបាលររបថ់្នប រ ់
ឃដាយឃផ្ទថ តឃៅឃលើការអនុវតថចាបម់ាច ស់ការខថររាសនថិសុខសណាថ បធ់ាប ប ់ ឃសាភណ័ភាពនិងការអភវិឌណខដល
មាននិរនថភាព នងិររបរ់ជុងឃរជាយ ាមរយៈយនថការររុមរបឹរា រណៈអភបិាល រណៈបញ្ហជ ការឯរភាពរដឌបា
ល និងរណៈរមាម ធិការនានា រសបាមនិតិវធិ ីការផថល់ឃសវាសាធារណៈឃៅរដឌបាលថ្នប រឃ់រកាមជាតិរសបាម
ឃោលការណ៍ខណនាាំរបស់ររសួងមហានផធ និងរាជរដាឌ ភបិាល ពិឃសសពរងឹងការផថល់ឃសវាាមរចរឃចញចូល
ខតមយួ, ការររបរ់រងឃរោះមហនថរាយ និងឃដាះរសាយបញ្ហា បានោន ់ ឃពលឃវលាជូនរបជាពលរដឌងាយរង
ឃរោះ, ការររបរ់រងបរសិាទ ន និងឃដាះរសាយបញ្ហា សរមាមឃៅររបរ់រុងរសុរ ។ 

 ពរងឹងការអនុវតថចាប ់មានរបសិទនភាព ធានាសមភាព នងិយុតថិធម ៌សរមាបរ់បជាជនចាំឃពាះមុខចាប ់ រមួោាំង
រាាំងសាក ត ់ រាល់ទរមងន់នការឃរបើរបាស់សិទនិអាំណាចបាំពានឃលើចាប ់ និងអាំឃពើហឹងាររបរ់បូភាព។ ឃលើរសធួយ
សិទនិឃសរភីាពរបស់របជាជន ជាអាទិ៍៖ សិទនិមានជីវតិរស់ឃៅ សិទនិរបរបរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ សិទនិបឃញ្ចញមតិ ឃសរ ី
ភាពខាងសារពត័ម៌ាន ឃសរភីាពខាងជាំឃនឿសាសនា... ពរងីររិចចសហរបតបិតថិការរវាងអាជាញ ធរមូលដាឌ ន និង
សងគមសីុវលិឃដាយឈរឃលើឃោលការណ៍អភបិាលរចិចលអ។ 

 បានឃលើររមពស់ការផថល់ឃសវាសាធារណៈជូនរបជាជនលអរបឃសើរ ឃពាលរឺជាឃសវាសាធារណៈបានផថល់ជូន
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របជាជន ទទួលបានការឃជឿទុរចិតថពីរបជាជន។ 
 ចូលរមួអនុវតថោ៉ងសរមមដាំឃណើ រការខរទរមងរ់ដឌដសីុ៏ជឃរៅនិងទូលាំទូលាយរបស់រាជរដាឌ ភបិាលរមួមាន៖ ការ
ខរទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈ ការខរទរមងក់ារររបរ់រងហិរញ្ដ វតទុសាធារណៈ ការខរទរមងវ់មិជណការនិងវសិហ
មជណការ ការខរទរមងដ់ីធលី ជលផល ការររបរ់រងនរពឃឈើ ធនធានធមមជាតិនងិបរសិាទ ន...។ល។ 

ឃោះបឃីយើងសឃរមចបានលទនផលលអររួជាទឃីមាទនៈខតឃយើងឃៅមានបញ្ហា របឈមរ៖ឺ 
 ការយល់ដឹងចាបស់ថីពីការររបរ់រងរដឌបាលរាជធានី ឃខតថ ររុងរសុរខណឍ  និងចាបឃ់ផសងៗឃទៀតរបស់របជា
ពលរដឌមនិមានលរខណៈសីុជឃរៅឃៅឃឡើយ 

 បរមិានមស្ដនថ ីបុរគលិរខដលបាំឃពញការងារ មនិសមរសបឃៅនឹងទាំហាំការងារជារខ់សថង រុណភាពនិងសមតទភាព
របស់មស្ដនថ ី ឃៅមានររមតិ។ ការផ្ទល ស់បថូរផបតរ់ាំនិត ទមាល បរ់បុងការបាំឃពញការងារឃៅពុាំោនជ់ាអបរបាំឃរ ើឃសវាសា
ធារណៈលអរបឃសើរឃៅឃឡើយ។ 

១.២.៤.៣.ការអបរ់ ាំផសពវផាយចាប ់
ាមរយៈមនធីរទាំនារទ់ាំនងរដឌសភា រពឹទនសភា និងអធកិាររិចច ឃខតថបានសរមបសរមួលទាំនារទ់ាំនងការងារ

ជាមយួសមាជិរ រដឌសភា-រពឹទនសភា អាជាញ ធរ ររបល់ាំដាបថ់្នប រ ់និងបានចុះឃធវើអធិការរចិច ឃលើររបវ់ស័ិយរបុងរងវងខ់ដនដីសម
តទរិចច ាមបណាថ មនធីរ អងគភាពនានា ររឹះសាទ នសាធារណៈរដឌបាល និងសហរោសសាធារណៈ ឃលើវធិានការបស្ដងាក ប បងាក រ 
ទបស់ាក ត ់សាំឃៅរបឆ្ាំងអាំឃពើ ពុររលួយ ការរ ាំឃលាភឃដាយអាំណាច និងបាតុភាពអសរមមនានារបុងជួរមស្ដនថរីាជការសីុវលិ មស្ដនថី
ឃោធា នងិមស្ដនថនីររបាល ខដលឃធវើ ឃអាយបះ៉ពាល់ដល់ការសាថ រនិងការអភវិឌណ នងិអឃញ្ជ ើញជនខដលពារព់ន័នាមរយៈ
សមតទរិចចខដលររបរ់រងជនោាំងឃនាះ ឃដើមផបីាំភល ឺ សារសួរ រសាវរជាវ ពត័ម៌ាន ពនិិតយឯរសារ និងចូលរមួសហការរបុង
សរមមភាពអធិការរិចច។ាមដានរាល់ការអនុវតថចាបឃ់សចរថី សឃរមចឃោលនឃោបាយថមីៗ និងលិខតិបទដាឌ នរតិយុតថិ
នានាខដលចូលជាធរមាន ឃដើមផធីានាការអនុវតថនច៍ាប។់ បានផសពវផាយចាបជូ់នរបជាពលរដឌឃៅមូលដាឌ នឱ្យបានោន់
ឃពលឃវលាឃជៀសវាងនូវទាំនាស់ខដលឃរើតឃឡើងរវាងរបជាពលរដឌ នឹងរបជាពលរដឌ និងរវាងរបជាពលរដឌនឹងអាជាញ ធរ។ 

ឃោះបមីានរចិចខតិខាំោ៉ងសរមមរថ ីឃៅខតជបួបញ្ហា របឈមមយួចាំននួរ៖ឺ 
 របជាពលរដឌខវះការយល់ដឹងពីចាប ់ នងិលិខិតបទដាឌ នរតិយុតថិនានា ការយល់ដឹងអាំពីចាប ់ និងការឃោរព
ចាបឃ់ៅមានររមតិរបុងចាំឃណាមទូឃៅ ខដលបងកឱ្យរាាំងសធះដល់ដាំឃណើ រការពរងឹងនីតរិដឌការអនុវតថចាបម់និបាន
ឃពញឃលញ 

 ការឃដាះរសាយទាំនាស់របស់អាជាញ ធរមូលដាឌ នររបល់ាំដាបថ់្នប រជូ់នរបជាពលរដឌមនិោនឃ់ពលឃវលា ខដលឃធវើ
ឱ្យទាំនាស់ ខលះមានភាពអូសបនាល យរយៈឃពលខវង 

 ការអនុវតថចាបរ់បស់មស្ដនថីមានសមតទរចិចមយួចាំនួនឃៅមានររមតិ 
បញ្ហា អាទភិាពសាំខាន់ៗ  ខដលរតវូឃដាះរសាយចាំឃពាះមខុ៖ 
 ចុះរសងទ់ិនបនយ័ជនបរឃទស សាប រឃ់ៅរយៈឃពល ខលីនិងខវង ឃៅរបុងឃខតថ  
 ចុះផសពវផាយអាំពីចាប ់ររមរពហមទណ័ឍ  និងចាបន់ានា ននរពះរាជាណាចរររមពុជា ឲ្យដល់សហរមន ៌ 
 ចុះបងាក រ ទបស់ាក ត ់និងបស្ដងាក ប  ការបងកបទឃលមើសឃផសងៗ  
 ផសពវផាយ អបរ់ ាំ ឃអាយដល់សហរមន ៍នងិ បងាក រ ទបស់ាក ត ់និងបស្ដងាក បអាំឃពើហឹងាឃផសងៗ 
 ផសពវផាយពីចាប ់នងិផលបះ៉ពាល់ននឃររឿងឃញៀន ឃៅសហរមន ៍
 ចុះទបស់ាក ត ់និងបស្ដងាក បបទឃលមើសឃររឿងឃញៀន 
 ចុះផសពវផាយអាំពីអាំពីចាបច់រាចរណ៍ផលូវឃោរឃអាយដល់សហរមន ៍សាលាឃរៀន ឃរាងចររ ាមដងផលូវ ។ល។ 
 ចុះផសពវផាយអនុររិតយ ឃលខ ០៤៣   របស់ររសួងមហានផធ    សថីពីការឃរៀបចាំ សណាថ បធ់ាប បទូ់ោាំងឃខតថ 
 ចុះរតួតពនិិតយ ការដារប់ាំពងព់នលតអ់រគីភយ័ ឃៅាមតាំបន ់ខដលងាយបងករឃរោះ      អរគភីយ័បាំផុត 
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 ចុះពរងឹងតួនាទ ី ភាររិចច របស់រមាល ាំងជាំនាញ ឃៅាមប៉ុសថិ៍នររបាលរដឌបាល ខផបរឃធវើឃសៀវឃៅសាប រឃ់ៅ/
ឃសៀវឃៅររួសារ ជូនរបជាពលរដឌ 

 ចុះពរងឹងតួនាទី ភាររចិច របស់រមាល ាំងជាំនាញឃៅាម អធកិារ   ដាឌ ននររបាលរដឌបាលររុង/រសុរ 
 ចាតា់ាំងរមាល ាំងនររបាល ការពារសុវតថិភាព ជួយ សរមួលចរាចរជូន រពះមហារសរត ឥសសរជនជានខ់ពស់ អបរកា
ទូត    និងថ្នប រដ់ឹរនាាំជាត/ិអនថរជាតិ 

 ចុះការពារសុវតថិភាពជូនឃភញៀវឃទសចរណ៍ខដលមររាំសានថឃៅឃពលបុណយជាត ិ
 ចុះបិទផសពវផាយខលមឹសារចាបស់ថីព ី   ការបស្ដងាក បអាំឃពើជួញដូរមនុសស នងិអាំឃពើឃធវើអាជីវរមមផលូវឃភទឃៅាម
ឃោលឃៅសាំខាន់ៗ  

១.២.៤.៤.អឃនាឋ របឃវសននិ៍ងចាំណាររសុរ  
រ-អឃនាឋ របឃវសន ៍
 ការររបរ់រងវតឋមានជនបរឃទសខដលសាប រឃ់ៅរបុងឃខតឋ សាំឃៅររឱ្យឃ ើញមុខសញ្ហដ ឃភរវរមមឧររិដឌរមមឆលងរពាំ
ខដនការសាប រឃ់ៅខុសចាប ់ ឃដើមផបីស្ដងាក បោនឃ់ពលឃវលារាល់សរមមភាឃលមើសចាបខ់ដលរបរពឹតឋឃឡើងឃដាយជន
បរឃទស និងរមួចាំខណរខថររាសនឋិសុខសណាឋ បធ់ាប បសុ់វតទិភាពដល់ជនបរឃទសខដលឃចញចូលសាប រអ់ារស័យ
ឃៅរបុងឃខតឋ រពមោាំងរបជាពលរដឌ និងសងគមជាតរិមពុជាោាំងមូល ចូលរមួឃលើរសធួយវស័ិយឃទសចរណ៍    
ឃសដឌរិចច និងវស័ិយឃផសងៗឃទៀតជាំរញុការអភវិឌណរបុងឃខតឋឱ្យកានខ់តរបឃសើរឃឡើង ។ 
 

ខ-ចាំណាររសុរ 
 ឃោងាមទនិបនយ័របចាាំឆ្ប ាំ២០២០ ខដលរបមូលបានពកីារោិល័យរបឆ្ាំងការជួញដូរមនុសស និងការពារ    
អនីតិជនរបស់សបងការដាឌ ននររបាលឃខតថឃកាះរុង មានរបជាពលរដឌបានឃធវើចាំណាររសុរ សរបុចាំនួន៩២៤
នារ ់រសី៖៤៤២នារ ់របុងឃនាះចាំណាររសុរ រសបចាបម់ានចាំនួន ២៩៣នារ ់ឃសមើនឹង ៣២%   និងមនិរសប
ចាបស់របុចាំនួន ៦៣១នារ ់ ឃសមើនឹង ៦៨% ឃបើឃធៀបឃៅនងឹរបជាពលរដឌខដលចាំណាររសុរ ឃៅឃរៅរបឃទស
ោាំងអស់ ។  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ស្របច្បាប ់32% 
មនិស្របច្បាប ់68% 

ទិនននយ័ស្បជាពលរដ្ឋខ្មែរ ធធវើចំ្បណាកស្រុកធៅរកការងារធធវើធៅធស្ៅស្បធទរ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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ទនិបនយ័របជាពលរដឌខខមរឃធវើចាំណាររសុរឃៅររការងារឃធវើឃៅឃរៅរបឃទសឆ្ប ាំ២០២០ 

សរបុរមួ រសបចាប ់ មនិរសបចាប ់
រាំពុងរស់ឃៅ 
ឃរៅរបឃទស 

សរបុ រសី 
អនីតិជន 

សរបុ រសី 
អនីតិជន 

សរបុ រសី 
អនីតិជន 

សរបុ រសី 
អនីតិជន 

ប ស ប ស ប ស ប ស 
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ស្របច្បាប ់ មនិស្របច្បាប ់

ទិនននយ័ស្បជាពលរដ្ឋខ្មែរ ធធវើច្បំណាកស្រុកធៅរកការងារធធវើធៅធស្ៅស្បធទរ ឆ្ន ២ំ០២០ 

ស្បុរ 

ស្រី 

អនីតិជន 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ជាំពូរទី២ 
គសរមាងសរមមភាព 

ននរមមវិធីវិនិសោគបីឆ្ន ាំរ ាំរិលសេតត 
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តារាង ២.១ 
សសងេបរបភពមលូនិធ ិឆ្ន ាំ២០២១ 

ល.រ សាទ ប័ន ចុំននួគខរមាង 
ស្របុតថ្មលគខរមាង 

(លានខរៀល) 
របភពមូលនិធិ ចុំននួគខរមាង 

តថ្មលគខរមាង 
(លានខរៀល) 

១ រដឌបាលខេតថ 92 35,679 

ខេតថ 92 35,679 

ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 0 0 

ស្បផុរស្ជន 0 0 

ស្របុរង 92 35,679 

២ ការគុំរទតាមបណ្តថ មនធីរ អងគភាព  

២.១ មនធីររស្រិមម រកុាេ របមាញ់ និងខនសាទ 15 1,214 
មនធីរ 15 1,214 

ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 0 0 

២.២ េណឍ រដឌបាលជលផល 9 166 
មនធីរ 9 166 

ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 0 0 

២.៣ មនធីរធនធានទឹរ និងឧតុនិយម 9 2,980 
មនធីរ 9 2,980 

ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 0 0 

២.៤ មនធីរខរ ៉ា និង ថាមពលខេតថ 11 
                        

138  

មនធីរ 11 138 

ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 0 0 
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ល.រ សាទ ប័ន ចុំននួគខរមាង 
ស្របុតថ្មលគខរមាង 

(លានខរៀល) 
របភពមូលនិធិ ចុំននួគខរមាង 

តថ្មលគខរមាង 
(លានខរៀល) 

២.៥ 
មនធីរឧស្ាហរមម វទិាសា្ស្ថ បខចចរវទិា 
និងនវានុវតថន៍ខេតថ 6 360 

មនធីរ 6 360 

ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 0 0 

២.៦ មនធីរសាធារណការនិងដឹរជញ្ជូ នខេតថ 12 352,253 
មនធីរ 8 22,031 

ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 4 330,222 

២.៧ មនធីរខទស្ចរណ៌ខេតថ 9 973 
មនធីរ 9 973 

ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 0 0 

២.៨ មនធីរពាណិជជរមមខេតថ 5 258 
មនធីរ 5 258 

ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 0 0 

២.៩ សាខាពននដារខេតថ 9 46.80 
មនធីរ 9 46.80 

ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 0 0 

២.១០ សាខាគយនិងរដាឌ ររខេតថ 6 210 
មនធីរ 6 210 

ថ្ដគូអភិវឌណ 0 0 

២.១១ មនធីរថ្របស្ណីយនិ៌ងទូរគមនាគមន៌ខេតថ 5 1,045 
មនធីរ 5 1,045 

ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 0 0 

២.១២ មនធីរអភិវឌណន៌ជនបទខេតថ 4 2,950 មនធីរ 4 2,950 
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ល.រ សាទ ប័ន ចុំននួគខរមាង 
ស្របុតថ្មលគខរមាង 

(លានខរៀល) 
របភពមូលនិធិ ចុំននួគខរមាង 

តថ្មលគខរមាង 
(លានខរៀល) 

ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 0 0 

២.១៣ មនធីរខស្ដឌរិចចនិងហរិញ្ដវតទុខេតថ 7 2,218 
មនធីរ 7 2,218 

ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 0 0 

២.១៤ ធនាគរជាតិរមពុជា សាខាខេតថ 3 27 
មនធីរ 3 27 

ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 0 0 

២.១៥ រតនាគរ 3 - 
មនធីរ 3 - 

ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 0 0 

២.១៦ មនធីរអប់រ ុំយុវជននិងរីឡាខេតថ 41 3,626 
មនធីរ 41 3,626 

ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 0 0 

២.១៧ មនធីរសុ្ខាភិបាលខេតថ 18 1,066 
មនធីរ 18 1,066 

ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 0 0 

២.១៨ 
មនធីរស្ងគមរិចច អតីតយុទនជននិងយុវនីតិស្
មផោខេតថ 8 915 

មនធីរ 8 915 

ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 0 0 

២.១៩ មនធីររិចចការនារខីេតថ 8 
                        

542  

មនធីរ 8 362 

ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 1 180 



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ(២០២១-២០២៣) 

 

58 

ល.រ សាទ ប័ន ចុំននួគខរមាង 
ស្របុតថ្មលគខរមាង 

(លានខរៀល) 
របភពមូលនិធិ ចុំននួគខរមាង 

តថ្មលគខរមាង 
(លានខរៀល) 

២.២០ មនធីរធមមការនិងសាស្នាខេតថ 10 1,869 
មនធីរ 10 1,869 

ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 0 0 

២.២១ មនធីរវបផធម៌និងវចិិរតស្លិផោះខេតថ 5 266 
មនធីរ 5 266 

ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 0 0 

២.២២ មនធីរការង្វរនិងបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជីវោះ 16 367 
មនធីរ 16 367 

ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 0 0 

២.២៣ មនធីរព័ត៌មានខេតថ 5 1,330 
មនធីរ 5 1,330 

ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 0 0 

២.២៤ 
មនធីរទុំនារ់ទុំនងជាមយួរដឌស្ភាព 
រពឹទនស្ភា និងអធិការរិចចខេតថ 2 291 

មនធីរ 2 291 

ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 0 0 

២.២៥ មនធីរមុេង្វរសាធារណៈខេតថ 3 225 
មនធីរ 3 225 

ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 0 0 

២.២៦ មនធីរខផនការខេតថ 5 34 
មនធីរ 5 34 

ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 0 0 

២.២៧ េណឍ រដឌបាលថ្រពខឈខីេតថ 5 979 មនធីរ 5 979 
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ល.រ សាទ ប័ន ចុំននួគខរមាង 
ស្របុតថ្មលគខរមាង 

(លានខរៀល) 
របភពមូលនិធិ ចុំននួគខរមាង 

តថ្មលគខរមាង 
(លានខរៀល) 

ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 0 0 

២.២៨ មនធីរបរសិាទ នខេតថ 4 530 
មនធីរ 4 530 

ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 0 0 

២.២៩ 
មនធីរខរៀបចុំខដនដីនគររបូនីយរ៌មម ស្ុំណង់ 
និងសុ្រោិដីខេតថ 3 8,690 

មនធីរ 3 8,690 

ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 0 0 

២.៣០ ស្បងការរដាឌ នគរបាលខេតថ 14 474 
មនធីរ 14 474 

ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 0 0 

ស្របុរង 261 386,043 

៣ ការគុំរទពីអងគការស្ងគមសុ្វីលិ ថ្ដគូអភិវឌណ និងវស័ិ្យឯរជន 
៣.១ ការបាតររហម 4 1316 ការបាតររហម 4 1,316 

៣.២ សហភាពសហពន័នយុវជនរមពុជា ឃខតថឃកាះរុង 3 60 សសយរ 3 60 

ស្របុរង 7 1,376 

ស្របុរមួ(១+២+៣)       360 423,098 
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តារាង ២.២ 
គសរមាងសរមមភាពរាំពងុដ្ាំសណើ រ រ 

ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ទីតាុំង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល 

អនុវតថ 
តថ្មល
គខរមាង របភពមូលនិធ ិ

ររមិតទុនវនិិខោគ អងគភាព
អនុវតថ 

រុំណត់
ស្មាគ ល់ បរមិាណ ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

រ.គខរមាង ស្រមមភាពរបស់្រដឌបាលខេតថ 

១. ខផបរខស្ដឌរចិច 

                            

២. ខផបរស្ងគមរចិច 

                            

៣. ខផបរធនធានធមមជាត ិនងិការបនាុំនងឹការខរបរបលួអាកាស្ធាតុ 

                            

៤. ខផបររដឌបាលនងិស្នថសុិ្េស្ណ្តថ ប់ធាប ប់សាធារណៈ 

                            

េ.គខរមាង ស្រមមភាពរបស់្មនធរី អងគភាព អងគការស្ងគមសុ្វីលិ នងិអបរពារ់ព័នឌ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ទីតាុំង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល 

អនុវតថ 
តថ្មល
គខរមាង របភពមូលនិធ ិ

ររមិតទុនវនិិខោគ អងគភាព
អនុវតថ 

រុំណត់
ស្មាគ ល់ បរមិាណ ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

១. ខផបរខស្ដឌរចិច 

                            

២. ខផបរស្ងគមរចិច 

                            

៣. ខផបរធនធានធមមជាត ិនងិការបនាុំនងឹការខរបរបលួអាកាស្ធាតុ 

                            

៤. ខផបររដឌបាលនងិស្នថសុិ្េស្ណ្តថ ប់ធាប ប់សាធារណៈ 
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តារាង ២.៣ 
គសរមាងសរមមភាពវិនិសោគសេតតមានថវិ ោាំរទឆ្ន ាំ ២០២១ ដ្ល ់ឆ្ន ាំ២០២៣ 

 

ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

រ.រឃរមាងសរមមភាពឃរបើរបាស់ថវកិាឃខតថ 
១. ខផបរឃសដឌរចិច 
រដឌបាលឃខតថ 

១ 
សាងសងអ់ោររចរោវ រអនថរជាតិចាាំ
ោម 

ចាាំោម 1 អោរ ១២ខខ 6,000 ថវកិារដឌ 6,000 0 0 6,000 
រដឌបា
លឃខតថ 

២ 
ជួសជុលខរលមអសាលមឃហារសព
ឃខតថ 

សងាក ត់សាម ច់
មានជយ័ 

1 អោរ ១២ខខ 4,000 ថវកិារដឌ 4,000 0 0 4,000 
រដឌបា
លឃខតថ 

៣ 
សាទ បនាផលូវឃបតុងអាឃម របខវង 
២០៣ម ទទឹង ៦ម ររមាស់ ០.១៥
ម 

ស.សធឹងខវង 203 ខមរ៉ត ១២ខខ 203 ថវកិារដឌ 203 0 0 203 
រដឌបា
លឃខតថ 

៤ 
សាទ បនាផលូវឃបតុងអាឃម របខវង ២២៥
ម ទទឹង ៧ម ររមាស់ ០.១៥ម 

ស.ដងទង ់ 225 ខមរ៉ត ១២ខខ 300 ថវកិារដឌ 300 0 0 300 
រដឌបា
លឃខតថ 

៥ 
សាទ បនាផលូវឃបតុងអាឃម របខវង ៣៦១
ម ទទឹង ៦ម ររមាស់ ០.១៥ម 

ស.សាម ចម់ាន
ជយ័ 

361 ខមរ៉ត ១២ខខ 361 ថវកិារដឌ 361 0 0 361 
រដឌបា
លឃខតថ 

៦ 
សាទ បនាផលូវឃបតុងអាឃម របខវង ២១៥
ម ទទឹង ៦ម ររមាស់ ០.១៥ម 

 ុាំពាម
ររឃសាប 

215 ខមរ៉ត ១២ខខ 215 ថវកិារដឌ 215 0 0 215 
រដឌបា
លឃខតថ 

៧ 
សាទ បនាផលូវឃបតុងអាឃម របខវង ៤២០
ម ទទឹង ៧ម ររមាស់ ០.១៥ម 

ស.សាម ចម់ាន
ជយ័ 

351 ខមរ៉ត ១២ខខ 410 ថវកិារដឌ 410 0 0 410 
រដឌបា
លឃខតថ 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

៨ 
សាទ បនាផលូវឃបតុងអាឃម របខវង ៦១០
ម ទទឹង ៧ម ររមាស់ ០.១៥ម 

 ុាំប៉ារខ់លង 610 ខមរ៉ត ១២ខខ 760 ថវកិារដឌ 760 0 0 760 រដឌបាលឃខតថ 

៩ 
សាទ បនាផលូវឃបតុងអាឃម របខវង ៣០០
ម ទទឹង ៦ម ររមាស់ ០.១៥ម 

 ុាំប៉ារខ់លង 351 ខមរ៉ត ១២ខខ 351 ថវកិារដឌ 351 0 0 351 រដឌបាលឃខតថ 

១០ 
សាទ បនាផលូវឃបតុងអាឃម របខវង ៤០០
ម ទទឹង ៦ម ររមាស់ ០.១៥ម 

ស.សធឹងខវង 400 ខមរ៉ត ១២ខខ 400 ថវកិារដឌ 400 0 0 400 រដឌបាលឃខតថ 

១១ 
សាទ បនាផលូវឃបតុងអាឃម របខវង 
២៤០០ម ទទឹង ៦ម ររមាស់ 
០.១៥ម 

 ុាំខរសអាំបិល 2400 ខមរ៉ត ១២ខខ 3,000 ថវកិារដឌ 3,000 0 0 3,000 រដឌបាលឃខតថ 

១២ សាទ បនាផលូវឃៅសូ៊អាឃស(AC) 
 សងាក ត់សាម ច់
មានជយ័ 

15000 ខមរ៉តកាឃរ ៉ ១២ខខ 4,000 ថវកិារដឌ 4,000 0 0 4,000 រដឌបាលឃខតថ 

១៣ ជួសជុលរាំណាតផ់លូវរបុងររុង 
ររុងឃខមរ
ភូមនិធ 

2250 ខមរ៉តកាឃរ ៉ ១២ខខ 450 ថវកិារដឌ 450 0 0 450 រដឌបាលឃខតថ 

១៤ 
សាងសង់លូរជុងកាតផ់លូវទាំហាំ ៣ម 
រមពស់ ២ម របខវង ១០ម ចាំនួន០២
រខនលង 

សងាក ត់សាម ច់
មានជយ័ 
ររុងឃខមរ
ភូមនិធ 

2 រខនលង ១២ខខ 500 ថវកិារដឌ 500 0 0 500 រដឌបាលឃខតថ 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

១៥ សាថ ររបពន័នលូរបុងររុង 

សងាក ត់សាម ច់
មានជយ័ 
(ចាបព់ី
ចាំណុច 

ឃពទយទូចមរ
សាព នខរផរ
សណាឌ ោរអា
ស៊ាន) 

2 ខខស ១២ខខ 200 ថវកិារដឌ 200 0 0 200 រដឌបាលឃខតថ 

១៦ 
សាទ បនាលូរបអប់របខវង ១៥០ម 
អងកតផ់ចិត ០.៨០ម 

សងាក តដ់ង
ទង ់ររុងឃខ
មរភូមនិធ

(ចាំណុចមុខប៉ូ
យឃសៀន) 

  ខមរ៉ត ១២ខខ 126 ថវកិារដឌ 126 0 0 126 រដឌបាលឃខតថ 

១៧ 
សាទ បនាលូមូលឃដាះទឹរ អងកតផ់ចិត
០.៨០ម 

ភូម៤ិ 
សងាក តដ់ង
ទង ់ររុងឃខ
មរភូមនិធ (ពី
ចាំណុច វហិារ
ឥសាល ម ឃឆ្ព ះ
ឃៅផលូវឃសរ ី
ការ) 

1 ខខស ១២ខខ 774 ថវកិារដឌ 774 0 0 774 រដឌបាលឃខតថ 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

១៨ 
ឃរៀបចាំខរលមអសួនរបុងររុងឃខមរ
ភូមនិធ 

មុខសាលា
ឃខតថ និងរបុង
ររុងឃខមរ
ភូមនិធ 

1 រខនលង ១២ខខ 250 ថវកិារដឌ 250 0 0 250 រដឌបាលឃខតថ 

១៩ 
ជួសជុលបណាថ ញអរគិសនី និង
បឃងាគ លដងឃោម 

ររុងឃខមរ
ភូមនិធ និង
រសុរមណឍ ល
សីមា 

3 ខខស ១២ខខ 350 ថវកិារដឌ 350 0 0 350 រដឌបាលឃខតថ 

២០ 
ជួសជុលខថោាំអោររដឌបាលឃខតថ 
និសាលមឃហារសព 

បរឃិវណសាលា
ឃខតថ និងសាល
មឃហារសព 

2 អោរ ១២ខខ 380 ថវកិារដឌ 380 0 0 380 រដឌបាលឃខតថ 

២១ 
សាងសង់អាោររចរឃចញចូលខត
មយួ 

រសុរឃកាះរុង 1 អោរ ១២ខខ 420 ថវកិារដឌ 420 0 0 420 រដឌបាលឃខតថ 

២២ 
សាងសង់សួនចារទាំហាំ ៤០០ម x
២០ម 

ស.សាម ចម់ាន
ជយ័ 1 រខនលង ១២ខខ 4,000 ថវកិារដឌ 4,000 0 0 4,000 រដឌបាលឃខតថ 

២៣ 
សាងសង់អាោររដឌបាលឃខតថជាំហាន
២ 

ស.សាម ចម់ាន
ជយ័ 1 រខនលង ១២ខខ 3,000 ថវកិារដឌ 3,000 0 0 3,000 រដឌបាលឃខតថ 

  30,450 - - 30,450   

ទចីាតក់ារខផនការ នងិវនិឃិោរ 

1 

បណថុ ះបណាថ សថីពីឃរៀបចាំខផនការ
អភវិឌណនរ៍យ:ឃពលរបាាំឆ្ប ាំ និងរមមវធិី
វនិិឃោរបីឆ្ប ាំ រ ាំរិល របចាាំឆ្ប ាំរបស់
ឃខតថ 

ឃខតថ ១ វរគ ៣ឆ្ប ាំ 150 ថវកិារដឌ 50 50 50 150 

ទីចាតក់ារ
ខផនការ 
និងវនិិ
ឃោរ 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

2 

បណថុ ះបណាថ សថីពីរឃរៀបចាំខផនការ
អភវិឌណនរ៍បស់ររុមរបឹរាររុង ររុម
របឹរារសុរ ររុមរបឹរា ុាំ និង ររុម
របឹរាសងាក ត់ 

ររុង-រសុរ ២ វរគ ៣ឆ្ប ាំ 45 ថវកិារដឌ 15 15 15 45 

ទីចាតក់ារ
ខផនការ 
និងវនិិ
ឃោរ 

3 

ពិនិតយនិងឃលើរអនុសាសនជូ៍ន
អភបិាលឃខតថ អាំពីការឃធវើអនុឃលាម
ភាព ខផនការអភវិឌណន៍របស់ររុង 
រសុរ  ុាំ និងសងាក ត់ 

ររុង-រសុរ ៧ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ 15 ថវកិារដឌ 5 5 5 15 

ទីចាតក់ារ
ខផនការ 
និងវនិិ
ឃោរ 

4 

បណថុ ះបណាថ សថីពីឃរៀបចាំរបាយ
ការណ៍ររីចឃរមើនោរទ់ងដល់
ការងារខផនការអភវិឌណន៍ និងរមមវធិី
វនិិឃោររបសឃខតថ 

ឃខតថ ១ វរគ ៣ឆ្ប ាំ 30 ថវកិារដឌ 10 10 10 30 

ទីចាតក់ារ
ខផនការ 
និងវនិិ
ឃោរ 

5 

វរគបណថុ ះបណាថ លសថីពីការឃធវើ
បចចុបផនបភាពទិនបនយ័ពារព់ន័ននិង
រឃរមាងអភវិឌណនានា របស់ឃខតថ ររុង 
រសុរ  ុាំ និងសងាក ត់ 

ររុង-រសុរ ១ វរគ ៣ឆ្ប ាំ 30 ថវកិារដឌ 10 10 10 30 

ទីចាតក់ារ
ខផនការ 
និងវនិិ
ឃោរ 

6 
ឃរៀបចាំឃវទិការពីឃរោះឃោបល់រ
សាងរមមវធិីវនិិឃោរបីឆ្ប ាំរ ាំរិលឃខតថ 

ឃខតថ ១ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ 30 ថវកិារដឌ 10 10 10 30 

ទីចាតក់ារ
ខផនការ 
និងវនិិ
ឃោរ 



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ(២០២១-២០២៣) 

 

67 

ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

7 
ោាំរទររុង រសុររបុងការឃរៀបចាំសិកាខ
សាលាសមាហរណរមមខផនការ 

ឃខតថ ១ 
សិកាខ
សាលា 

៣ឆ្ប ាំ 30 ថវកិារដឌ 10 10 10 30 

ទីចាតក់ារ
ខផនការ 
និងវនិិ
ឃោរ 

8 
សិរារឃរមាងររុង រសុរ  ុាំ សងាក ត ់
ឃរៀបចាំបលង ប៉ាន់សាម នតនមល និងឃរៀបចាំ
សាំឃណើ រឃរមាង ។ 

ឃខតថ-ររុង-
រសុរ 

៣៦ រឃរមាង ៣ឆ្ប ាំ 108 ថវកិារដឌ 36 36 36 108 

ទីចាតក់ារ
ខផនការ 
និងវនិិ
ឃោរ 

9 ទសសនៈរិចចសិរា ឃរៅឃខតថ ២០ នារ ់ ៣ឆ្ប ាំ 45 ថវកិារដឌ 15 15 15 45 

ទីចាតក់ារ
ខផនការ 
និងវនិិ
ឃោរ 

10 
ឃវទិកាពិឃរោះឃោបល់និងខផបរវនិិ
ឃោរឯរជនឃលើរឃរមាងអភវិឌណន៍
នានារបុងឃខតថ 

ឃខតថ ១២០ នារ ់ ៣ឆ្ប ាំ 36 ថវកិារដឌ 12 12 12 36 

ទីចាតក់ារ
ខផនការ 
និងវនិិ
ឃោរ 

  173 173 173 519   
ទចីាតក់ារហិរញ្ដ វតទុ 

១ 
ឃរៀបចាំរឃរមាងចាំណូល ចាំណាយ
របចាាំឆ្ប ាំ ឆមាស រតីមាស ខខ 

រដឌបាលឃខតថ ៥៧ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ 12 ថវកិារដឌ 4 4 4 12 
ទីចាតក់ារ
ហិរញ្ដ វតទុ 



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ(២០២១-២០២៣) 

 

68 

ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

២ 
រតួតពិនិតយឯរសារហិរញ្ដ វតទុរបុងទី
ចាតក់ា និងបណាថ ររុង រសុរ  ុាំ 
សងាក ត់ 

រដឌបាលឃខតថ ៦ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ 48 ថវកិារដឌ 16 16 16 48 
ទីចាតក់ារ
ហិរញ្ដ វតទុ 

៣ 
បណថុ ះបណាថ លការររបរ់រងចាំណូល 
ចាំណាយ ដល់ទីចាត់ការ ររុង រសុរ 
 ុាំ និងសងាក ត់ 

រដឌបាលឃខតថ ៦ វរគ ៣ឆ្ប ាំ 12 ថវកិារដឌ 4 4 4 12 
ទីចាតក់ារ
ហិរញ្ដ វតទុ 

៤ 
បណថុ ះបណាថ លនិតិវធិីហិរញ្ដ វតទុដល់
ររុង រសុរ  ុាំ និងសងាក ត ់

រដឌបាលឃខតថ ៦ វរគ ៣ឆ្ប ាំ 12 ថវកិារដឌ 4 4 4 12 
ទីចាតក់ារ
ហិរញ្ដ វតទុ 

៥ 
បណថុ ះបណាថ ល និងរតួតពិនិតយពីនិតិ
វធិីបញ្ជ ីសារឃពើភ័ណឍ ាមបណាថ ររុង 
រសុរ  ុាំ និងសងាក ត់ 

រដឌបាលឃខតថ ៣ វរគ ៣ឆ្ប ាំ 6 ថវកិារដឌ 2 2 2 6 
ទីចាតក់ារ
ហិរញ្ដ វតទុ 

៦ 
ឃផធៀងផ្ទធ ត់ និងឃធវើបចចុបផនបភាពឃលើ
បញ្ជ ី និងរតួតពិនិតយចលនរទពយ និង
អចលនរទពយជារបចាាំ 

រដឌបាលឃខតថ ៣៦ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ 10 ថវកិារដឌ 4 3 3 10 
ទីចាតក់ារ
ហិរញ្ដ វតទុ 

៧ 
ឃរៀបចាំរបាយការណ៍របចាាំខខ រតីមាស 
ឆមាស របចាាំឆ្ប ាំ 

រដឌបាលឃខតថ ១៨ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ 18 ថវកិារដឌ 6 6 6 18 
ទីចាតក់ារ
ហិរញ្ដ វតទុ 

៨ 
ាមដានរតួតពិនិតយ ការអនុវតថថវកិា
ររុង រសុរ  ុាំ សងាក ត់ 

រដឌបាលឃខតថ ៩៩ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ 30 ថវកិារដឌ 10 10 10 30 
ទីចាតក់ារ
ហិរញ្ដ វតទុ 

៩ 
ឃរៀបចាំរឃរមាងខផនការយុទនសាស្ដសថ
ថវកិារបចាាំឆ្ប ាំ  

រដឌបាលឃខតថ ៣ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ 20 ថវកិារដឌ 7 7 6 20 
ទីចាតក់ារ
ហិរញ្ដ វតទុ 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

១០ 
រតួតពិនិតយ  និងឃលើរឃោបល់ជូន
ថ្នបក រដ់ឹរនាាំរបុងការផថល់អនុឃលាម
ភាពថវកិាររុង រសុរ  ុាំ របចាាំឆ្ប ាំ 

រដឌបាលឃខតថ ៩៩ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ 15 ថវកិារដឌ 5 5 5 15 
ទីចាតក់ារ
ហិរញ្ដ វតទុ 

១១ 
រតួតពិនិតយ  និងឃលើរឃោបល់ជូន
ថ្នបក រដ់ឹរនាាំរបុងការផថល់អនុឃលាម
ភាពបិទបញ្ជ ីររុង រសុរ  ុាំ របចាាំឆ្ប ាំ 

រដឌបាលឃខតថ ៩៩ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ 15 ថវកិារដឌ 5 5 5 15 
ទីចាតក់ារ
ហិរញ្ដ វតទុ 

                67 66 65 198   
ទចីាតក់ាររដឌបាល 

1 

ឃបើរវរគបណថុ ះបណាថ ល សថីពីខបបបទ
នីតិវធិីននការរតរ់ាអរានុរូលដាឌ ន
ដល់ការោិល័យរដឌបាល និងហិរញ្ដ
វតទុររុង រសុរ 

សាល
មឃហារសព 

1 វរគ ៣ឆ្ប ាំ ២៤ ថវកិារដឌ 8 8 8 24 
ការ ិ

.អរានុរូ
លដាឌ ន 

2 
ចុះាមដានរតួតពិនិតយការអនុវតថ
ការងារអរានុរូលដាឌ នរដឌបាលររុង 
រសុរ និង ុាំ សងាក ត់ 

ររុង-រសុរ 4 ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ ១៨ ថវកិារដឌ 6 6 6 18 
ការ ិ

.អរានុរូ
លដាឌ ន 

3 

ឃបើរវរគបណថុ ះបណាថ លសថីពីការ
បាំឃពញទាំរង់របាយការណ៍
អរានុរូលដាឌ នាម Excell ដល់
ការោិល័យរដឌបាល និងហិរញ្ដ វតទុ
ររុងរសុរ 

ររុង-រសុរ 1 វរគ ៣ឆ្ប ាំ ៤២ ថវកិារដឌ 14 14 14 42 
ការ ិ

.អរានុរូ
លដាឌ ន 



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ(២០២១-២០២៣) 

 

70 

ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

4 
ោាំរទរិចចរបជុាំរបចាាំខខរវាងឃខតថ
ឃកាះរុង និងឃខតថរាត របុង/ឃរៅ 12 របជុាំ ៣ឆ្ប ាំ ១០៨ ថវកិារដឌ 36 36 36 108 

ការទិាំនារ់
ទាំនងអនថរ
ជាតិ 

5 

ទសសនរិចចសិរាផ្ទល ស់បថូរបទ
ពិឃសាធន៍ការងារនិងរិចចសហ
របតិបតថិការរវាងឃខតថឃកាះរុង និង
ឃខតថរាត 

របុង/ឃរៅ 3 ទសសនរិចច ៣ឆ្ប ាំ ៧២ ថវកិារដឌ 24 24 24 72 
ការទិាំនារ់
ទាំនងអនថរ
ជាតិ 

6 
រិចចរបជុាំរបចាាំរតីមាសសថីពីការជួញ
ដូរឃររឿងឃញៀណឃៅាមរពាំខដន
ឃកាះរុង រាត 

របុង/ឃរៅ 9 របជុាំ ៣ឆ្ប ាំ ៨១ ថវកិារដឌ 27 27 27 81 
ការទិាំនារ់
ទាំនងអនថរ
ជាតិ 

7 

ការចុះអនុសារណៈឃោរយល់រវាង
ឃខតថឃកាះរុង ឃខតថឃរៀងោ៉ង និង
ឃខតថកាឃៅ៉ សថីពីការរុរររឥដឌិធាតុ
ជាំនាញការឃវៀតណាមខដលបានពលី
ជីវតិរបុងទឹរដីឃខតថឃកាះរុង 

សាលាឃខតថ 3 របជុាំ ៣ឆ្ប ាំ ៥៤ ថវកិារដឌ 18 18 18 54 
ការទិាំនារ់
ទាំនងអនថរ
ជាតិ 

8 

ការចុះអនុសារណៈឃោរយល់រវាង
ឃខតថឃកាះរុង ឃខតថជី លាន និងឃខតថ
យូ ណាន សថីពីវបផធមរ៌បនពណី និង
ពាណិជជរមម 

របុង/ឃរៅ 3 ទសសនរិចច ៣ឆ្ប ាំ ៧២ ថវកិារដឌ 24 24 24 72 
ការទិាំនារ់
ទាំនងអនថរ
ជាតិ 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

9 

ទសសនរិចចសិរាផ្ទល ស់បថូរបទ
ពិឃសាធន៍ការងារនិងរិចចសហ
របតិបតថិការរវាងឃខតថឃកាះរុង ឃខតថ
ឃរៀងោ៉ង និងឃខតថកាឃៅ៉ 

ឃខតថឃកាះរុង 
ឃខតថឃរៀង
ោ៉ង និង
ឃខតថកាឃៅ៉ 

4 ទសសនរិចច ៣ឆ្ប ាំ ៧២ ថវកិារដឌ 24 24 24 72 
ការទិាំនារ់
ទាំនងអនថរ
ជាតិ 

10 
ឃបើរវរគបណថុ ះបណាថ លសថីពីការ
ឃរៀបចាំរបាយការណ៍ 

សាលាឃខតថ 1 វរគ ៣ឆ្ប ាំ ១៨ ថវកិារដឌ 6 6 6 18 ការ.ិសរុប 

11 ឃរៀបចាំរិចចរបជុាំឆលងរបាយការណ៍ សាលាឃខតថ 12 ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ ៧២ ថវកិារដឌ 24 24 24 72 ការ.ិសរុប 
12 ផលិតរបាយការណ៍រដឌបាលឃខតថ សាលាឃខតថ 12 ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ ៣៦ ថវកិារដឌ 12 12 12 36 ការ.ិសរុប 

13 
ឃបើរវរគបណថុ ះបណាថ លអាំពីរបព័នន
ពត័ម៌ានវទិា 

ឃខតថ-ររុង-
រសុរ 

1 វរគ ៣ឆ្ប ាំ ១៨ ថវកិារដឌ 6 6 6 18 ការ.ិសរុប 

14 
ឃបាះពុមពឯរសារសរមាបរ់ិចចរបជុាំ
ររុមរបឹរា 

សាលាឃខតថ 24 ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ ១២៦ ថវកិារដឌ 42 42 42 126 
ការ ិ
.ឃលខា 

15 
ឃរៀបចាំរិចចរបជុាំសាមញ្ដ របស់ររុម
របឹរាឃខតថ 

សាលាឃខតថ 12 ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ ១០៨ ថវកិារដឌ 36 36 36 108 
ការ ិ
.ឃលខា 

16 
ឃរៀបចាំរិចចរបជុាំវសិាមញ្ដ របស់ររុម
របឹរាឃខតថ 

សាលាឃខតថ 7 ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ ៦៣ ថវកិារដឌ 21 21 21 63 
ការ ិ
.ឃលខា 

17 
ឃរៀបចាំឃវទិកាផសពវផាយ និងពិឃរោះ
ឃោបល់របស់ររុមរបឹរាឃខតថ 

ររុង-រសុរ 1 ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ ១២០ ថវកិារដឌ 40 40 40 120 
ការ ិ
.ឃលខា 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

18 

ចុះឃបើរវរគបណថុ ះបណាថ ល រ ាំលឹរ
ឃឡើងវញិសថីពីរិចចការដឌបាលរាជធានី 
ឃខតថ ររុង រសុរ ខណឍ  ដល់ 
ការោិល័យរដឌបាល និងហិរញ្ដ វតទុ
ររុង រសុរ  

ររុង-រសុរ 1 វរគ ៣ឆ្ប ាំ ២៤ ថវកិារដឌ 8 8 8 24 
ការ ិ
.រឃបៀប 

19 

ចុះរតួតពិនិតយាមដានឃលើការអនុវតថ
រិចចការទទួលលិខិតចូល ឃចញ និង
រឃបៀបតមកល់ឯរសារ របុង
ការោិល័យរដឌបាល និងហិរញ្ដ វតទុ
ររុង រសុរ 

ររុង-រសុរ 1 ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ ២៤ ថវកិារដឌ 8 8 8 24 
ការ ិ
.រឃបៀប 

                384 384 384 1152   
ទចីាតក់ារអនថរវស័ិយ 

១ 
ចុះរសងទ់ិនបនយ័បចចុបផនបភាពអងគការ
មនិខមន រដាឌ ភបិាល សមារម និង
សហរមនម៍ូលដាឌ ន  

ថ្នប រឃ់ខតថ ១ ដង ៣ឆ្ប ាំ 6 ថវកិារដឌ 2 2 2 6 
ទីចាតក់ារ
អនថរវស័ិ
យ 

២ 
ឃរៀបចាំវរគបណថុ ះបណាថ លដល់សហ
រមន ៍និងអងគការមនិខមនរដាឌ ភបិាល  

សហរមន៍
មូលដាឌ ន ឃៅ
ាមបណាថ
ររុង រសុរ ទូ
ោាំងឃខតថ 

១ ដង ៣ឆ្ប ាំ 30 ថវកិារដឌ 10 10 10 30 
ទីចាតក់ារ
អនថរវស័ិ
យ 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

៣ 
ឃរៀបចាំឃវទិកាពិឃរោះឃោបល់ 
ជាមយួអងគការសងគមសីុវលិ 

ថ្នប រឃ់ខតថ ២ ដង ៣ឆ្ប ាំ 42 ថវកិារដឌ 14 14 14 42 
ទីចាតក់ារ
អនថរវស័ិ
យ 

៤ 
ឃរៀបចាំសិកាខ សាលាផសពវផាយឃោល
នឃោបាយភូម ុិាំ មានសុវតទិភាព 
ររុង/រសុរោាំង ៧ 

ទូោាំងររុង-
រសុរ 

១ ដង ៣ឆ្ប ាំ 42 ថវកិារដឌ 14 14 14 42 
ទីចាតក់ារ
អនថរវស័ិ
យ 

៥ 
ឃរៀបចាំរិចចរបជុាំពិភារា សរមប
សរមួល និងឃដាះរសាយវវិាទាម
ររណីជារខ់សថង 

ររុង-រសុរ ៦០ ដង ៣ឆ្ប ាំ 42 ថវកិារដឌ 14 14 14 42 
ទីចាតក់ារ
អនថរ វស័ិ
យ 

៦ 
ឃរៀបចាំបលង់ឃោលសរមាប់ររបរ់រងទី
ាាំងលរដូ់រចាំណីអាហារ ាមទីសា
ធារណៈរបុងឃខតថ  

ថ្នប រឃ់ខតថ ១ ដង ៣ឆ្ប ាំ 12 ថវកិារដឌ 4 4 4 12 
ទីចាតក់ារ
អនថរ វស័ិ
យ 

៧ 

សហការជាមយួមនធី អងគភាពពារព់ន័ន 
និងអាជាញ ធរមូលដាឌ ន ចុះរសងន់ិង
ពិនិតយសទិតិមូលដាឌ នអាជីវរមម និង
ផលិតរមម 

ទូោាំងររុង 
រសុរ 

១ ដង ៣ឆ្ប ាំ 18 ថវកិារដឌ 6 6 6 18 
ទីចាតក់ារ
អនថរ វស័ិ
យ 

៨ 
ឃរៀបចាំបឃងកើតររុមការងារបឃចចរឃទស 
ខដលមានសមាសភាពពីមនធីរពារ់
ពន័ន និងអាជាញ ធរ 

ថ្នប រឃ់ខតថ ១ ដង ៣ឆ្ប ាំ 6 ថវកិារដឌ 2 2 2 6 
ទីចាតក់ារ
អនថរ វស័ិ
យ 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

៩ 
ចុះពិនិតយ និងវាយតនមលឃលើអាជីវរមម 
និងផលិតរមមររបរ់បឃភទរបុងឃខតថ 

ទូោាំងររុង 
រសុរ 

១ ដង ៣ឆ្ប ាំ 18 ថវកិារដឌ 6 6 6 18 
ទីចាតក់ារ
អនថរ វស័ិ
យ 

១០ 
ចុះរសងទ់ិនបនយ័ឃដើមផរីាំណតឃ់ោល
ការណ៍អាំពីការររប់ររងផារ និងសតថ
ឃ្ដដាឌ ន 

រសុរខរស
អាំបិល និង
ររុងឃខមរ
ភូមនិធ 

២ ដង ៣ឆ្ប ាំ 12 ថវកិារដឌ 4 4 4 12 
ទីចាតក់ារ
អនថរ វស័ិ
យ 

  76 76 76 228   
ទចីាតក់ារធនធានមនុសស 

1 
ការពរងឹង និងការពរងីរការអនុវតថ
ការងាររណឃនយយភាពសងគមរបុង
រសុរឃោលឃៅ 

ររុង រសុរ
ោាំង៧ 

21 វរគ ៣ឆ្ប ាំ 84 
ថវកិា
ឃខតថ 

28 28 28 84 ទ.ធ.ម 

2 
ឃរៀបចាំវរគបណថុ ះបណាថ លអាំពីរបពន័ន
ទិនបនយ័នានាខដលររបរ់រងឃដាយ
រាជធានី ឃខតថ 

ររុង រសុរ
ោាំង៧ 

3 វរគ ៣ឆ្ប ាំ 24 
ថវកិា
ឃខតថ 

8 8 8 24 ទ.ធ.ម 

3 

ឃរៀបចាំវរគបណថុ ះបណាថ លជា
កាតពវរិចចសរមាបថ់្នប រដ់ឹរនាាំរដឌបា
លថ្នប ររ់រុង រសុរ ខណឍ  និងអបរពារ់
ពន័ននានា 

ររុង រសុរ
ោាំង៧ 

3 វរគ ៣ឆ្ប ាំ 42 
ថវកិា
ឃខតថ 

14 14 14 42 ទ.ធ.ម 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

4 

ឃរៀបចាំវរគបណថុ ះបណាថ លសថីពី
សមភាពឃយនឌរ័ ការពរងឹងភាព
អងអ់ាចដល់ស្ដសថី និងបរោិបន័ប និង
សមធមស៌ងគម 

ររុង រសុរ
ោាំង៧ 

21 វរគ ៣ឆ្ប ាំ 84 
ថវកិា
ឃខតថ 

28 28 28 84 ទ.ធ.ម 

5 
ការពរងឹងរិចចដាំឃណើ រការររបរ់រង
ធនធានមនុសសាមខបបវមិជឈការ
ឃៅរដឌបាលថ្នប ររ់ាជធានី ឃខតថ 

ររុង រសុរ
ោាំង៧ 

21 វរគ ៣ឆ្ប ាំ 84 
ថវកិា
ឃខតថ 

28 28 28 84 ទ.ធ.ម 

6 
សិកាខ សាលាផសពវផាយ ចាបស់ថីពី
ការររប់ររងរដឌបាលរាជធានី ឃខតថ 
ររុង រសុរ ខណឍ  

សាលាឃខតថ 3 វរគ ៣ឆ្ប ាំ 42 
ថវកិា
ឃខតថ 

14 14 14 42 ទ.ធ.ម 

7 
ការឃរៀបចាំ និងការអនុវតថការវាយតនមល
ជារបចាាំនូវរមមវធិី និងខផនការអភវិឌណ
សមតទភាពរបស់រដឌបាលឃខតថ 

សាលាឃខតថ 1 
សិកាខ
សាលា 

១ឆ្ប ាំ 8 
ថវកិា
ឃខតថ 

3 3 2 8 ទ.ធ.ម 

8 
ផសពវផាយ និងអនុវតថខផនការ
អនថរារមនអ៍ភវិឌណសមតទភាពរបស់
រដឌបាលររុង រសុរ និង ុាំ សងាក ត ់

ររុង រសុរ
ោាំង៧ 

7 
របជុាំ

ផសពវផាយ 
១ឆ្ប ាំ 28 

ថវកិា
ឃខតថ 

10 10 8 28 ទ.ធ.ម 

9 
វរគរ ាំលឹរឃឡើងវញិអាំពីតួនាទី និងភារ
រិចចរបស់រដឌបាលឃខតថ និងរដឌបា
លររុង រសុរខដលបានខរសរមួល 

ឃខតថ និងររុង 
រសុរោាំង៧ 

21 វរគ ៣ឆ្ប ាំ 84 
ថវកិា
ឃខតថ 

28 28 28 84 ទ.ធ.ម 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

10 
វរគរ ាំលឹរឃឡើងវញិអាំពី ចាបស់ថីពីការ
ររបរ់រងរដឌបាល ុាំ សងាក ត ់និងរិចច
ការដឌបាល ុាំ សងាក ត់ 

ររុង រសុរ
ោាំង៧ 

14 វរគ ៣ឆ្ប ាំ 42 
ថវកិា
ឃខតថ 

14 14 14 42 ទ.ធ.ម 

  175 175 172 522   
អងគភាពលទឌរមម 

១ ការឃរៀបចាំឯរសារឃដញនថល សាលាឃខតថ ១៥ រឃរមាង ៣ឆ្ប ាំ 36 
ថវកិា
ឃខតថ 

12 12 12 36 
អងគភាព
លទឌរមម 

២ ការឃរៀបចាំឯរសារពិឃរោះនថល សាលាឃខតថ ១៥ រឃរមាង ៣ឆ្ប ាំ 36 
ថវកិា
ឃខតថ 

12 12 12 36 
អងគភាព
លទឌរមម 

៣ ការឃរៀបចាំឯរសារសធងត់នមល សាលាឃខតថ ១៥ រឃរមាង ៣ឆ្ប ាំ 36 
ថវកិា
ឃខតថ 

12 12 12 36 
អងគភាព
លទឌរមម 

៤ ការឃរៀបចាំឯរសារចរចារនថល សាលាឃខតថ ១៥ រឃរមាង ៣ឆ្ប ាំ 36 
ថវកិា
ឃខតថ 

12 12 12 36 
អងគភាព
លទឌរមម 

  24 24 24 72   
អងគភាពរចរឃចញចូលខតមយួ 

១ 
 ឃរៀបចាំវរគផសពវផាយសថីពីនីតិវធិីនន
ការផថល់ឃសវារបស់អងគភាពរចរ
ឃចញចូលខតមយួ 

ររុង រសុរ ២ ដង ៣ឆ្ប ាំ ៩០ ថវកិារដឌ 30 30 30 90 
អងគភាពរចរ
ឃចញចូលខត
មយួ 

២ 
 ឃសបើសុាំររសួង ឬមនធីរពារព់ន័នរបជុាំផថល់
ឃសវាមរឃអាយ អងគភាពរចរឃៅាមការ
ខណនាាំរបុងអនុររឹតយឃលខ១៨ 

រដឌបាលឃខតថ ២ ដង ៣ឆ្ប ាំ ២៧ ថវកិារដឌ 9 9 9 27 
អងគភាពរចរ
ឃចញចូលខត
មយួ 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

៣ 
 ឃសបើសុាំឃអាយររសួងមហានផធបឃងកើត
ឃអាយមានការផថល់ឃសវាជារញ្ចប ់ឬ
ឃសវាាមរបពន័នពត័ម៌ានវទិា 

រដឌបាលឃខតថ ១២ ដង ៣ឆ្ប ាំ ៣៦ ថវកិារដឌ 12 12 12 36 
អងគភាពរចរ
ឃចញចូលខត
មយួ 

៤ 

 ឃសបើសុាំមស្ដនថីបខនទម(ពី៣ ឃៅ៥នារ)់ 
និងឃសបើសុាំឃអាយមាន របពន័នឃលើរទឹរ
ចិតថដល់មស្ដនថីផថល់ឃសវាាមរយៈតាំ
ឃឡើង   តួនាទី តាំឃឡើងកាាំរបារ់ និងប័
ណត សរឃសើរ។ 

រដឌបាលឃខតថ ៣ នារ ់ ៣ឆ្ប ាំ ៧២ ថវកិារដឌ 24 24 24 72 
អងគភាពរចរ
ឃចញចូលខត
មយួ 

៥ 

 បណថុ ះបណាថ លដល់មស្ដនថីបខនទមពី
នីតិវធិីននការផថល់ឃសវា ឃលើរិចច
ការងារថមីៗខដលររសួងបាន
ផសពវផាយថមីៗ 

អងគភាពរចរ 
និងររសួង
មហានផធ 

២ ដង ៣ឆ្ប ាំ ២៧ ថវកិារដឌ 9 9 9 27 
អងគភាពរចរ
ឃចញចូលខត
មយួ 

  84 84 84 252   
ការោិល័យរបជាពលរដឌឃខតថ 

១ 
វរគបណថុ ះបណាថ លអាំពីនីតិវធីិ ការ
សរមុះសរមួល និងឃដាះរសាយបណថឹ ង 
របស់ការោិល័យរបជាពលរដឌឃខតថ 

ទូោាំងឃខតថ ១៦ វរគ ៣ឆ្ប ាំ 39 ថវកិារដឌ 13 13 13 39 

ការោិល័
យរបជា
ពលរដឌ
ឃខតថ 

២ 
ផសពវផាយ អាំពីរចនាសមពន័ន តួនាទី 
ភាររិចច និងសិទនិអាំណាចរបស់
ការោិល័យរបជាពលរដឌ។ 

ទូោាំងឃខតថ ៤៥ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ 135 ថវកិារដឌ 45 45 45 135 

ការោិល័
យរបជា
ពលរដឌ
ឃខតថ 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

                58 58 58 174   
ការររបរ់រងឃរោះមហនថរាយ  

១ 
ឃបាសសាំអាតមនី និងរោបយុ់ទឌភណ័ឍ
មនិោនផ់ធុះជូនរបជាពលរដឌ 

រសុរមណឍ ល
សីមា 

១៤៤ ហិរា ៣ឆ្ប ាំ 2304 ថវកិារដឌ 768 768 768 2304   

២ 

បណថុ ះបណាថ លសមាជិររណៈរមាម
ធិការ ររបរ់រងឃរោះមហនថរាយ
រសុរ  ុាំ និងររុមការងារររបរ់រង
ឃរោះមហនថរាយភូម ិ

ទូោាំងឃខតថ ១ វរគ ៣ឆ្ប ាំ 30 ថវកិារដឌ 10 10 10 30   

៣ 
ផសពវផាយជូនរបជាពលរដឌឃអាយចុះ
ឃ ម្ ះឃរបើរបាស់របពន័នរបកាសឃអា
យដឹងមុន១២៩៤ 

ទូោាំងឃខតថ ១ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ 30 ថវកិារដឌ 10 10 10 30   

                
           

788  
           

788  
           

788  
        

2,364  
  

ការររបរ់រងឃរោះមហនថរាយ (ការបាតររហម) 

១ ការងារររប់ររងឃរោះមហនថរាយ ទូោាំងឃខតថ ៤ រឃរមាង ១ឆ្ប ាំ ៣១២ 
ការបាត
ររហម 

៣១២ 0 0 ៣១២ 
ការបាត
ររហម 

២ 
ការងារសុខភាព និង ការខថោាំសុខ
ភាពសហរមន៍ 

ទូោាំងឃខតថ ៥ រឃរមាង ១ឆ្ប ាំ ១៥១ 
ការបាត
ររហម 

១៥១ 0 0 ១៥១ 
ការបាត
ររហម 

៣ ការងារឃលើររមពស់ឃោលការររឹះ ទូោាំងឃខតថ ៤ រឃរមាង ១ឆ្ប ាំ ២៥៦ 
ការបាត
ររហម 

២៥៦ 0 0 ២៥៦ 
ការបាត
ររហម 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

៤ ការងារអភវិឌណសាទ បន័ ទូោាំងឃខតថ ៦ រឃរមាង ១ឆ្ប ាំ ៥៩៧ 
ការបាត
ររហម 

៥៩៧ 0 0 ៥៩៧ 
ការបាត
ររហម 

                
        

1,316  
            -    

            
-    

        
1,316  

  

សហភាពសហពន័នយុវជនរមពុជា ឃខតថឃកាះរុង 

១ 

ចុះផសពវផាយដល់របជាពលរដឌ អាំពី
អនាមយ័បរសិាទ ន និងការវចិខចប់
សាំរាម (ពិឃសសផធះរបជាពលរដឌ 
ខដលរស់ឃៅាមមាតទ់ឹរ និងឃលើ
ទឹរ) 

ទូោាំងឃខតថ 12 ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ 18 សសយរ 6 6 6 18  សសយរ 

២ 
ឃបើរវរគបាំបន៉ដល់សិសានុសិសស 
ខដលឃរតៀមរបឡងសញ្ហដ បរតមធយម
សិរាទុតិយភូម ិ

ររុងឃខមរភមនិធ 
រសុរមណឍ ល
សីមា រសុរបូទុ
មសាររ រសរុ
រិរសីាររ និង
រសុរខរសអាំបលិ 

១ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ 24 សសយរ 8 8 8 24 សសយរ 

៣ 
ោាំរទសរមមភាពមនុសសធម៌ ដល់
មនធីរ អងគភាពឃៅឃលើវស័ិយសាសនា 
អបរ់ ាំ វបផធម៌ 

ររុងឃខមរ
ភូមនិធ 

៣ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ 18 
សសយ
រ 

6 6 6 18 សសយរ 

        
20 20 20 60 

 
ខ.រឃរមាង សរមមភាពមានការសនាោាំរទពមីនធរី អងគភាព នដរូអភវិឌណន ៍នងិអបរពារព់ន័ឌ 
១. ខផបរឃសដឌរចិច 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

មនធរីរសិរមម រុកាខ របមាញនងិឃនសាទឃខតថ 

1 ជាំរុញផលិតរមមរសិរមម 
បូទុមសាររ,ថម
បាាំង,ខរសអាំបលិ,
មណឍ លសីមា 

៦ វរគ ៣ឆ្ប ាំ 
                     
80  

ថវកិារដឌ 
               
80  

               
80  

               
80  

             
240  

មនធីររសិរមម 

2 ផថល់ឃសវាផសពវផាយរសិរមម 

បូទុមសាររ,ថម
បាាំង,ខរសអាំបលិ,
មណឍ លសីមា,រី
រសីាររ 

៦ វរគ ៣ឆ្ប ាំ 
                     
80  

ថវកិារដឌ 
               

80  
               

80  
               

80  
             

240  
មនធីររសិរមម 

3 អភវិឌណនស៍ហរមនរ៍សិរមម ខរសអាំបលិ,ថម
បាាំង ៣ វរគ ៣ឆ្ប ាំ 

                     
30  

ថវកិារដឌ 
               

10  
               

10  
               

10  
               

30  
មនធីររសិរមម 

4 
ជាំរុញការរបាស់ឃររឿងយនថ និងវសិវរ
មមរសិរមម 

ខរសអាំបលិ ២ វរគ ៣ឆ្ប ាំ 
                     
30  

ថវកិារដឌ 
               

10  
               

10  
               

10  
               

30  
មនធីររសិរមម 

5 
ជាំរុញការអភវិឌណនដ៍ាំណាាំរសិ
ឧសាហរមម 

ខរសអាំបលិ,ថម
បាាំង,ឃកាះរុង ៣ វរគ ៣ឆ្ប ាំ 

                     
30  

ថវកិារដឌ 
               

10  
               

10  
               

10  
               

30  
មនធីររសិរមម 

6 អភវិឌណនដ៍ាំណាាំឃៅសូ៊ 
ខរសអាំបិល,ថម
បាាំង,មណឍ ល
សីមា 

៣ វរគ ៣ឆ្ប ាំ 
                     
30  

ថវកិារដឌ 
               

10  
               

10  
               

10  
               

30  
មនធីរ
រសិរមម 

7 

រមមវធិីផសពវផាយបឃចចរឃទស
រសិរមមថមីខដលធន់រោាំឃៅនឹងការ
ខរបរបួលអាកាសធាតុ
(Aspire)(បឃងកើតបណថុ ាំ បខនល សាច យ
ចនធី ឃចរ,សាវម៉ាវ) 

ខរសអាំបិល,រី
ររីសាររ,ថម
បាាំង,បូទុ
មសាររ 

៨ បណថុ ាំ  ១ឆ្ប ាំ 
                   

169  
ថវកិារដឌ, 
IFAD 

             
169  

                
-    

                
-    

             
169  

មនធីរ
រសិរមម 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

8 អភវិឌណនក៍ារចិញ្ច ឹមសតវ 
ខរសអាំបិល,
ឃកាះរុង,ឃខមរ
ភូមនិធ 

៥ វរគ ៣ឆ្ប ាំ 15 ថវកិារដឌ 5 5 5 15 មនធីររសិរមម 

9 
ទបស់ាក តជ់មងឆឺលង និងផថល់ឃសវាសុខ
ភាពសតវ 

ទូោាំងឃខតថ ២ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ 210 ថវកិារដឌ 70 70 70 210 មនធីររសិរមម 

10 
ររបរ់រងអនាម័យសតវ សាច ់និង
ផលិតផលមានឃដើមរាំឃណើ តពីសតវ 

ទូោាំងឃខតថ ៥ វរគ ៣ឆ្ប ាំ 18 ថវកិារដឌ 6 6 6 18 មនធីររសិរមម 

11 
ពរងឹងនិងផសពវផាយការអនុវតថចាប់
បសុពាបាល 

ខរសអាំបិល,បូ
ទុមសាររ,ឃខ
មរភូមនិធ 

៣ វរគ ៣ឆ្ប ាំ 12 ថវកិារដឌ 4 4 4 12 មនធីររសិរមម 

12 

រមមវធិីផសពវផាយបឃចចរឃទស
រសិរមមថមីខដលធន់រោាំឃៅនឹងការ
ខរបរបួលអាកាសធាតុ
(Aspire)(បឃងកើតបណថុ ាំ អាជីវរមម
ចិញ្ច ឹមមាន)់ 

ខរសអាំបិល,ថម
បាាំង,មណឍ ល
សីមា,ឃខមរ
ភូមនិធ 

៤ បណថុ ាំ  ១ឆ្ប ាំ 92 
ថវកិារដឌ, 
IFAD 

92 - - 92 មនធីររសិរមម 

13 ផសពវផាយនិងបស្ដញ្ហជ បឃយនឌរ័ 
មណឍ លសីមា,
ថមបាាំង

,ឃកាះរុង 
៥ វរគ ៣ឆ្ប ាំ 36 ថវកិារដឌ 12 12 12 36 មនធីររសិរមម 

14 ពរងឹងឃសវាពត៌មានទីផាររសិរមម ទូោាំងឃខតថ ៧ វរគ ៣ឆ្ប ាំ 39 ថវកិារដឌ 13 13 13 39 មនធីររសិរមម 

15 
ពរងឹងការអនុវតថចាបស់ថីពីថ្នប ាំ និងជី
រសិរមម 

ខរសអាំបិល,
ឃខមរភូមនិធ 

២ វរគ ៣ឆ្ប ាំ 23 ថវកិារដឌ 8 8 8 23 មនធីររសិរមម 

 
579 318 318 1,214 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

ខណ័ឍ រដឌបាលជលផល 

១ 
បឃងកើនការទប់សាក ត់ និងបស្ដងាក បបទ
ឃលមើសជលផល 

រសុរខរស
អាំបិល,រសុរបូ
ទុមសាររ, 
រីរសីាររ,
រសុរឃកាះរុង 
និងរសុរ
មណឍ លសីមា 

២៤ ឃលើរ 12 ខខ 
                     
96  

ថវកិារដឌ 
               
96  

                
-    

                
-    

               
96  

ខណ័ឍ រដឌ
បាលជល
ផល 

២ 
ផសពវផាយរបកាស់សថីពីការរាំណត់
ឧបររណ៍ឃនសាទ ខដលអនុញ្ហដ តឲ្យ
ឃរបើរបាស់ 

រសុរខរស
អាំបិល,រសុរបូ
ទុមសាររ, 
រីរសីាររ,
រសុរឃកាះរុង 
និងរសុរ
មណឍ លសីមា 

៤ វរគ 4 ខខ 
                     
16  

ថវកិារដឌ 
               
16  

                
-    

                
-    

               
16  

ខណ័ឍ រដឌ
បាលជល
ផល 

៣ ផសពវផាយចាបស់ថីពីជលផល 

រសុរខរស
អាំបិល,រសុរ
បូទុមសាររ, 
រីរសីាររ,
រសុរ

ឃកាះរុង និង
រសុរមណឍ ល
សីមា 

៦ វរគ 6 ខខ 
                     
24  

ថវកិារដឌ 
               
24  

                
-    

                
-    

               
24  

ខណ័ឍ រដឌ
បាលជល
ផល 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

៤ 
ផសពវផាយសារសាំខានន់នការអភរិរស 
និងតាំបនអ់ភរិរស 

រសុរខរស
អាំបិល,រសុរ
បូទុមសាររ, 
រីរសីាររ,
រសុរ

ឃកាះរុង និង
រសុរមណឍ ល
សីមា 

៥ វរគ 6 ខខ 
                     
20  

ថវកិារដឌ 
               
20  

                
-    

                
-    

               
20  

ខណ័ឍ រដឌ
បាលជល
ផល 

៥ ដាាំរូនឃកាងកាង 

រសុរខរស
អាំបិល, និង
រសុរ 

បូទុមសាររ 

២ ឃលើរ 2 ខខ 
                       
2  

ថវកិារដឌ 
                 
2  

                
-    

                
-    

                 
2  

ខណ័ឍ រដឌ
បាលជល
ផល 

៦ ឃបាះបឃងាគ លរពាំរបទល់តាំបនអ់ភរិរស 
រសុរបូទុ
មសាររ 

១ ឃលើរ 1 ខខ 
                      
-    

ថវកិារដឌ 
                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

ខណ័ឍ រដឌ
បាលជល
ផល 

៧ 
បណថុ ះបណាថ លភាពជាអបរដឹរនាាំ 
និងររបរ់រងដល់រណៈរមមការសហ
រមនឃ៍នសាទ 

រសុរខរស
អាំបិលនិង
រសុរ 
ទុមសាររ 

៣ វរគ 3 ខខ 
                       
2  

ថវកិារដឌ 
                 
2  

                
-    

                
-    

                 
2  

ខណ័ឍ រដឌ
បាលជល
ផល 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

៨ 
បណថុ ះបណាថ លបឃចចរឃទសចិញ្ច ឹមរតី
ជាលរខណៈ ររួសារ 

រសុរមណឍ ល
សីមា  
និងបូទុ
មសាររ 

២ វរគ 2 ខខ 
                       
3  

ថវកិារដឌ 
                 
3  

                
-    

                
-    

                 
3  

ខណ័ឍ រដឌ
បាលជល
ផល 

៩ 
 បណថុ ះបណាថ លបឃចចរឃទសខរនចប
ផលឃនសាទ 

រសុរមណឍ ល
សីមា  
និងបូទុ
មសាររ 

២ វរគ 2 ខខ 
                       
3  

ថវកិារដឌ 
                 
3  

                
-    

                
-    

                 
3  

ខណ័ឍ រដឌ
បាលជល
ផល 

  166 0 0 166   
មនធរីធនធានទរឹនងិឧតុនយិមឃខតថ 

១ 
ជួសជុលខថោាំរបចាាំរបពន័នទាំនប់
ការពារទឹរនរបជីឃរតះ 

 ុាំអណថូ ងទឹរ 
រសុរបូទុ
មសាររ 

៧៨០០ ខមរ៉ត 12ខខ ១០០ ថវកិារដឌ ១០០ 0 0 100 
មនធីរ
ធនធាន
ទឹរ 

២ 
ជួសជុលសាំណង់ោវ រទឹរភូមនិរប  ុាំអណថូ ងទឹរ 

រសុរបូទុ
មសាររ 

១ រខនលង 12ខខ ៦០ ថវកិារដឌ ៦០ 0 0 60 
មនធីរ
ធនធាន
ទឹរ 

៣ 
ជួសជុល-ខថោាំរបចាាំ របពន័នទាំនប់
ការពារទឹរនរប 
ជីមាល 

 ុាំអណថូ ងទឹរ 
រសុរបូទុ
មសាររ 

៣៤៨៩ ខមរ៉ត 12ខខ 100 ថវកិារដឌ 100 0 0 100 
មនធីរ
ធនធាន
ទឹរ 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

៤ 
ជួសជុល-ខថោាំរបចាាំ របពន័នទាំនប់
ការពារទឹរនរបានី 

 ុាំជីខឃលើ 
រសុរខរស
អាំបិល 

២០០០ ខមរ៉ត 12ខខ 40 ថវកិារដឌ 40 0 0 40 
មនធីរ
ធនធាន
ទឹរ 

៥ 
ជួសជុល-ខថោាំរបចាាំ របពន័នទាំនប់
ការពារទឹរនរបឃរជាយសាវ យ 

 ុាំឃរជាយ
សាវ យ រសុរ
ខរសអាំបិល 

៤៣០០ ខមរ៉ត 12ខខ 90 ថវកិារដឌ 90 0 0 90 
មនធីរ
ធនធាន
ទឹរ 

៦ 
ជួសជុល-ខថោាំរបចាាំ របពន័នទាំនប់
ការពារទឹរនរប 
បឹងរពាវ 

 ុាំបឹងរពាវ 
រសុរខរស
អាំបិល 

៥០០០ ខមរ៉ត 12ខខ 100 ថវកិារដឌ 100 0 0 100 
មនធីរ
ធនធាន
ទឹរ 

៧ 
សាឋ ររបឡាយឃដាះទឹរជាំននា់ម
បឃណាថ យទាំនប់ការពារទឹរនរបឃរទៀរ 

 ុាំខរសអាំបិល ៤៥០០ ខមរ៉ត 12ខខ 290 ថវកិារដឌ 290 0 0 290 
មនធីរ
ធនធាន
ទឹរ 

៨ 
ជួសជុលរបពន័នទាំនប់ការពារទឹរនរប
ឃរទៀរ 

 ុាំរសុរខរស
អាំបិល រសុរ
ខរសអាំបិល 

៤៥០០ ខមរ៉ត 12ខខ 2000 ថវកិារដឌ 2000 0 0 2000 
ររសួង
ធនធាន
ទឹរ 

៩ 
ជួសជុល-ខថោាំរបចាាំទាំនប់ការពារ
ទឹរនរបដងខពង-01 

 ុាំដងខពង 
រសុរខរស
អាំបិល 

៤២០០ ខមរ៉ត 12ខខ 200 ថវកិារដឌ 200 0 0 200 
មនធីរ
ធនធាន
ទឹរ 

 
2,980 - - 2,980 

 
មនធរីខរ ៉នងិ ថ្នមពលឃខតថ 

1 
ផសពវផាយនិងតរមូវឲ្យមាច ស់មរ ឃធវើ
ចាបោ់ាំងអស់ 

ររុង១ រសុរ
៦ 

៣៨ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ ១២ ថវកិារដឌ 4 4 4 12 មនធីរខរ ៉
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

2 ចុះរតូតពិនិតយបឃចចរឃទសសាទ នីយ ររុង១ រសុរ៦ ៥ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ ៨ ថវកិារដឌ 3 3 2 8 មនធីរខរ ៉

3 
ចុះរតួតពិនិតយបឃចចរឃទសនិង វាយតាំ
នលការឃធវើអាជីវរមម 
និង សិបផរមម 

ររុង១ រសុរ៦ ១២ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ ៦ ថវកិារដឌ 2 2 2 6 មនធីរខរ ៉

4 
ការដឹរជញ្ជូ នមនិឃអាយឃលើសចាំណុះ
និងហួសរទុងរថយនថ 

ររុង១ រសុរ៦ ១៥ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ ៩ ថវកិារដឌ 3 3 3 9 មនធីរខរ ៉

៥ 
ឃដាះរសាយវវិាទាមតាំបន់របស់ ឃស
វាររផគតផ់គងអ់រគិសនី 

ររុង១ រសុរ៦ ៣ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ ១៨ ថវកិារដឌ 6 6 6 18 មនធីរខរ ៉

6 
ចុះរតូតពិនិតយបឃចចរឃទសអរគិសនី
ាមតាំបនរ់បស់ឃសវាររ ផគតផ់គងអ់រគិ
សនី 

ររុង១ រសុរ៦ ៥ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ ១៨ ថវកិារដឌ 6 6 6 18 មនធីរខរ ៉

7 
ការដឹរជញ្ជូ នរតូវមានតងរ់របឃអាយ
បានរតឹមរតូវ 

ររុង១ រសុរ៦ ១៥ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ ៩ ថវកិារដឌ 3 3 3 9 មនធីរខរ ៉

8 
អបរ់ ាំនិងផសពវផាយចាបឃ់អាយបាន
ទូលាំទូលាយ 

ររុង១ រសុរ៦ ២ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ ៩ ថវកិារដឌ 3 3 3 9 មនធីរខរ ៉

9 
ឃសបើសុាំមស្ដនថីបខនទមរបុងការចុះអនុវតថ
ការងារ 

ររុង១ រសុរ
៦ 

១ នារ ់ 3 ឆ្ប ាំ ១០ ថវកិារដឌ 4 3 3 10 មនធីរខរ ៉

10 

សហការ និងសរមបសរមួលរវាងឃស
វាររ និងរបជាពលរដឌឃដើមផពីឃនលឿន
របុងការពរងីរ 
បណាថ ញ អរគិសនី 

ររុង១ រសុរ
៦ 

១២ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ ១៨ ថវកិារដឌ 6 6 6 18 មនធីរខរ ៉
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

11 
ចុះរសងទ់ិនបនយ័ថ្នមពលាមតាំបន ់
របស់ឃសវាររ 
អរគិសនី 

ររុង១ រសុរ
៦ 

១២ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ ២១ ថវកិារដឌ 7 7 7 21 មនធីរខរ ៉

                47 46 45 138   
មនធរីឧសាហរមម វទិាសាស្ដសថ បឃចចរវទិា នងិនវានុវតថន ៍

1 

ផសពវផាយអាំពីចាបស់ថីពីការ
ររបរ់រងឃរាងចររសិបផរមម  និង
លិខិតបទដាឌ នរតិយុតថពារព់ន័នឃផស
ងៗ ឱ្យបានររបម់ូលដាឌ នទូោាំងឃខតថ 

ទូោាំងឃខតថ ៣០ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ ៦០ ថវកិារដឌ 20 20 20 60 
ឧសាហ
រមមនិង
សិបផរមម 

2 
ចុះរសងទ់ិនបនយ័ និងសទិតិនិងឃធវើបញ្ជ ី
បចចុបផនបភាព ឃរាងចររសិបផរមមោាំង
អស់របុងឃខតថ   

ទូោាំងឃខតថ ៣០ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ ៦០ ថវកិារដឌ 20 20 20 60 
ឧសាហ
រមមនិង
សិបផរមម 

3 

ខសវងររទុន និងនដរូវនិិឃោរបខនទម 
ផសពវផាយអាំពីឃោលនឃោបាយទឹរ
សាអ ត និងជាំរុញដល់ការពរងីរបណាថ
ញថមីបខនទម 

ទូោាំងឃខតថ ៣០ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ ៦០ ថវកិារដឌ 20 20 20 60 
ឧសាហ
រមមនិង
សិបផរមម 

4 

ផសពវផាយអាំពីចាប ់និងបទដាឌ នរតិ
យុតថិពារព់ន័ននឹងការផលិតទឹរសាអ ត 
ជាំរុញនិងឃលើរទឹរចិតថឱ្យចូលរមួវរគប
ណថុ ះបណាថ លអាំពីបឃចចរឃទសរបុងការ
ររបរ់រងទឹរសាអ ត 

ទូោាំងឃខតថ ៣០ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ ៦០ ថវកិារដឌ 20 20 20 60 
ឧសាហ
រមមនិង
សិបផរមម 



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ(២០២១-២០២៣) 

 

88 

ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

5 

ចុះរតួតពិនិតយឃផធៀងផ្ទធ ត់ ឧបររណ៏ 
ទមងន ់និងរងាវ ស់រងាវ ល់ រុណភាព
ផលិតផលឃលើទាំនិញផលិត ទាំនិញ
ឃវចខចប់ និងចាំណីអាហារ  

ទូោាំងឃខតថ ៣០ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ ៦០ ថវកិារដឌ 20 20 20 60 
ឧសាហ
រមមនិង
សិបផរមម 

6 

ផសពវផាយចាបស់ថីពីសថង់ដារចាប់
សថីពីមារាសាស្ដសថ និងលិខិតបទដាឌ ន
រតិយុតថពារព់ន័ន ខណនាាំអាំពីផល
របឃោជន ៍និងផលបះ៉ពាល់ននរុណ
ភាព សុវតថិភាព សារធាតុរីម ីរពម
ោាំងចុះយរសាំណាររាំរូផលិតផល 
ឃៅវភិារ 

ទូោាំងឃខតថ ៣០ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ ៦០ ថវកិារដឌ 20 20 20 60 
ឧសាហ
រមមនិង
សិបផរមម 

                120 120 120 360   
មនធរីសាធារណការនងិដរឹជញ្ជូ នឃខតថ 

១ 
រកាលររួសររហមផលូវឃខតថឃលខ 
១៤៨៥A  

ចឃនាល ះរ.ម 
៣៧+០០០ 
ដល់រ.ម 
៦៣+០០០ 
សទិតរបុងរសុរ
បូទុមសាររ 
និងរីរសីាររ 
ឃខតថឃកាះរុង 

            
26  

រីឡូខមរ៉ត ៣ឆ្ប ាំ 4,500 ថវកិារដឌ 4,500 - - 4,500 
មនធីរ
សាធារ
ណការ 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

២ 
 ផលូវឃខតថឃលខ១៤៨៩សាងសង់ជា 
 របឃភទ DBST  

ចឃនាល ះរ.ម 
០០+០០០ 
ដល់រ.ម 
១២+៤០០ 
ឃដាយចាបពី់
ផលូវជាតិឃលខ 
៤៨ រតងរ់.ម 
១៤១+៥០០ 
សទិតរបុងរសុរ
មណឍ លសីមា 
ឃខតថឃកាះរុង 

            
12  

រីឡូខមរ៉ត ៣ឆ្ប ាំ 7,440 ថវកិារដឌ 7,440 - - 7,440 
មនធីរ
សាធារ
ណការ 

៣ 
ផលូវឃខតថឃលខ ១៤៨៥A សាងសងជ់ា 
 របឃភទ DBST  

ចាបពី់រ.ម 
០០+០០០ 
ដល់រ.ម 
១៥+២០០ 
និងចាបពី់រ.ម 
១៩+៥០០ 
ដល់រ.ម 
៣៧+០០០ 
សទិតរបុងរសុរ
បូទុមសាររ 
ឃខតថឃកាះរុង  

            
33  

រីឡូខមរ៉ត ៣ឆ្ប ាំ 19,620 ថវកិារដឌ 19,620 - - 19,620 
មនធីរ
សាធារ
ណការ 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

៤ 
ផលូវឃខតថឃលខ ១៤៨៦ សាងសង់ជា 
 របឃភទ DBST  

ចឃនាល ះរ.ម ០០+
០០០ ដល់រ.ម 
៣៥+០០០  
ឃដាយចាបព់ីផលូវ
ជាតិឃលខ ៤៨ 
រតងរ់.ម ១១៩+
០០០ ដល់សាលា
រសុរថមបាាំង សទិត
របុងរសុរថមបាាំង 
ឃខតថឃកាះរុង 

            
35  

រីឡូខមរ៉ត ៣ឆ្ប ាំ 21,000 ថវកិារដឌ 21,000 - - 21,000 
មនធីរ
សាធារ
ណការ 

៥ 
ផលូវឃខតថឃលខ ១៤៨៣ Reseal 
DBST  

ចឃនាល ះរ.ម 
០០+០០០ 
ដល់រ.ម ៨+
៣៤០ ឃដាយ
ចាបព់ីផលូវជាតិ
ឃលខ ៤៨ 
រតងរ់.ម ៧+
៩៥០  ដល់
 ុាំបឹងរាវ 
សទិតរសុរ
ខរសអាំបិល 
ឃខតថឃកាះរុង 

              
8  

រីឡូខមរ៉ត ៣ឆ្ប ាំ 1,291 ថវកិារដឌ 1,291 - - 1,291 
មនធីរ
សាធារ
ណការ 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

៦ 
ផលូវឃខតថឃលខ ១៤៨៩អាReseal 
DBST  

ចឃនាល ះរ.ម 
០០+០០០ ដល់
រ.ម ៨+៦៣០
ឃដាយចាបព់ីផលូវ
ជាតិឃលខ ៤៨ 
រតងរ់.ម 
១៥៤+៨៤០  
ដល់ ុាំបារខ់លង 
សទិតរសុរណឍ
លសីមា ឃខតថ
ឃកាះរុង 

              
8  

រីឡូខមរ៉ត ៣ឆ្ប ាំ 2,583 ថវកិារដឌ 2,583 - - 2,583 
មនធីរ
សាធារ
ណការ 

៧ 
ផលូវឃខតថឃលខ 48-5 សាងសងជ់ា 
 របឃភទ DBST  

ចឃនាល ះរ.ម 
០០+០០០ 
ដល់ រ.ម 
៥០+៥៥០ 
ឃដាយចាបព់ី
ផលូវជាតិឃលខ 
៤៨ រតង់         
រ.ម ១៥៤+
៨៤០  ដល់
 ុាំភញមីាស 
សទិតរសុររីរ ី
សាររ ឃខតថ
ឃកាះរុង 

            
51  

រីឡូខមរ៉ត ៣ឆ្ប ាំ 5,459 ថវកិារដឌ 5,459 - - 5,459 
មនធីរ
សាធារ
ណការ 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

៨ 
ផលូវជាតិឃលខ 48 ជួសជុលផលូវឃបតុង
ឃឡើងវញិ 

ចឃនាល ះរ.ម 
១៥១+៩០០ 
ដល់ រ.ម 
១៥៩+៤៦០ 
ឃដាយចាបពី់
សាព នឃកាះរុង  
ដល់រពាំខដន
របឃទសនថ 
ឃខតថឃកាះរុង 

              
8  

រីឡូខមរ៉ត ៣ឆ្ប ាំ 4,200 ថវកិារដឌ 4,200 - - 4,200 
មនធីរ
សាធារ
ណការ 

        
66,093 - - 66,093 

 
មនធរីឃទសចរណ៌ឃខតថ 

1 

មាច ស់អាជីវរមមឃសវារមមោាំងអស់
ទទួលយរការខណនាាំ ពីការ
ផសពវផាយ និងចូលរមួវរគបណថុ ះប
ណាថ ល ឃសវារមមឃផសងៗពីមនធីរ
ជាំនាញ 

ររុងឃខមរ
ភូមនិធ    

រសុរមណឍ ល
សីមា រសុរ
ខរសអាំបិល 
រសុរ
ឃកាះរុង 
រសុរបុទុ
សាររ  រសុរ
រីរសីាររ  
រសុរថមបាាំង   

១៨ វរគ ៣ឆ្ប ាំ ៤០.៨ ថវកិារដឌ 13.6 13.6 13.6 40.8 
មនធីរ
ឃទសចរ
ណ៌ឃខតថ 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

2 

ផសពវផាយចាប ់សថីពីឃទសចរណ៍
ឃអាយបានទូលាំទូលាយ នូវសារាចរ
ខណនាាំ ជូនដាំណឹងដល់មាច ស់អាជីវ
រមម ឃសវារមម ររប់របឃភទររប់រសុរ
ទូោាំងឃខតថ 

ទូោាំងឃខតថ ១១ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ ៧១.៤ ថវកិារដឌ 23.8 23.8 23.8 71.4 
មនធីរ
ឃទសចរ
ណ៌ឃខតថ 

3 

ឃរៀបចាំចាប់សហរមន៍ឃទសចរណ៍
ជាអនថរររសួងងាយរសួលជាំនាញ
យរឃៅអនុវតថរបុងការចូលរមួបឃងកើត
សហរមនឃ៍ទសចរណ៍ 

 ុាំ ានត
ឃរកាម  ុាំ 
ខរពរខាច់  
 ុាំានទឃលើ  
 ុាំអណថូ ងទឹរ  
 ុាំបារខ់លង  
សងាក ត់សាម ច់
មានជយ័ 

១០ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ ១២.០ ថវកិារដឌ 4.0 4.0 4.0 12.0 
មនធីរ
ឃទសចរ
ណ៌ឃខតថ 

4 

ផសពវផាយអាំពាវនាវដល់វស័ិយឯរ
ជន និងអបរវនិិឃោររិន ររុមហុ៊ន
ឃទសចរណ៍របតិបតថិររឃទសចរណ៍ 
និងសាទ បន័ មនធីរជាំនាញ និងរឃរមាង
នានា ខដលបានោាំរទរបុងវស័ិយឃនះ 

ទូោាំងឃខតថ ១០ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ ៧២.០ ថវកិារដឌ 24.0 24.0 24.0 72.0 
មនធីរ
ឃទសចរ
ណ៌ឃខតថ 

5 
បាំឃពញបខនទមររបខ័ណឍ មស្ដនថី និងមស្ដនថី
ជាបរ់ិចចសនាបាំឃរ ើការងារ
រឃទសចរណ៍ 

មនធីរ
ឃទសចរណ៍
ឃខតថ 

១២ នារ ់ ៣ឆ្ប ាំ ៥១៣.៩ ថវកិារដឌ 171.3 171.3 171.3 513.9 
មនធីរ
ឃទសចរ
ណ៌ឃខតថ 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

6 

ផសពវផាយសកាថ នុពលឃទសចរណ៍
របុងឃខតថខដលមានរសាប់ឃដើមផឃីធវើការ
ោរោ់ញនដរូរវនិិឃោរ វស័ិយ
ឃទសចរណ៍ឯរជន 

ទូោាំងឃខតថ ១០ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ ៧១.៤ ថវកិារដឌ 23.8 23.8 23.8 71.4 មនធីរឃទសចរ
ណ៌ឃខតថ 

7 

មាច ស់អាជីវរមមឃសវារមមាមរបឃភទ
នីមយួៗរតូវខតយល់ដឹងការវាយតាំនលចាំ
ណាតថ់្នប រស់ថងដ់ាររបរ់បឃភទខដលបាន
ខចងធរមាន 

ទូោាំងឃខតថ ១០ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ ១៩.៨ ថវកិារដឌ 6.6 6.6 6.6 19.8 មនធីរឃទសចរ
ណ៌ឃខតថ 

8 
ឃរៀបចាំអភវិឌណនឃ៍ហដាឌ រចនាសមពន័នឃៅ
កានត់ាំបនឃ់ោលឃៅឃទសចរណ៍សាំបូរ
សកាថ នុពលឃទសចរណ៍ឃរចើន 

ទូោាំងឃខតថ ១០ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ ១២.០ ថវកិារដឌ 4.0 4.0 4.0 12.0 មនធីរឃទសចរ
ណ៌ឃខតថ 

9 ឃរៀបចាំវថិីលរម់ាូបអាហារ ឃខមរភូមនិធ ១ រខនលង ៣ឆ្ប ាំ ១៦០.០ ថវកិារដឌ 53.3 53.3 53.3 160.0 ឯរជន 
                324.4 324.4 324.4 973.3   
មនធរីពាណិជជរមមឃខតថ 

1 
ររបរ់រងការឃធវើអាជីវរមមចាំឃពាះ
អាជីវររ ឃសវាររ 

ទូោាំងឃខតថ ៩០០ លិខិត ៣ឆ្ប ាំ 24.0 ថវកិារដឌ 4.7 9.65 9.65 24.0 មនធីរពាណិជជ
រមមឃខតថ 

2 

ផសពវផាយចាបព់ាណិជជរមម និងសហ
ការទទលួពារយឃសបើសុាំចុះបញ្ជ ី បញ្ហជ រទី់
ាាំងររុមហុ៊ន សាខាររុមហុ៊ន សហ
រោសពាណិជជរមម ឃរកាយឃពលចុះបញ្ជ ី
ឃៅររសួងពាណិជជរមមរចួ និងជរមុញការ
ដារស់ាល រយីឃហាររុមហុ៊ន 

ររុងឃខមរ
ភូមនិធ 

រសុរមណឍ ល
សីមា 
រសុរខរស
អាំបិល 

១៥ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ 39.0 ថវកិារដឌ 17.7 10.65 10.65 39.0 មនធីរពាណិជជ
រមមឃខតថ 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

3 ររបរ់រងទីផារ ទូោាំងឃខតថ ១៥៦ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ 6.0 ថវកិារដឌ 2.6 1.70 1.70 6.0 មនធីរពាណិជជ
រមមឃខតថ 

4 
ជរមុញការអភវិឌណនផ៍លិតផល និងទី
ផារ 

ទូោាំងឃខតថ ៤៥ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ 180.0   93.7 43.15 43.15 180.0 មនធីរពាណិជជ
រមមឃខតថ 

5 
អភវិឌណន៍សាទ បន័ពាណិជជរមម (សភា
ពាណិជជរមមឃខតថ និងសមារមអាជីវ
រមម) 

ទូោាំងឃខតថ ៣០ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ 9.0 ថវកិារដឌ 3.00 3.00 3.00 9.0 មនធីរពាណិជជ
រមមឃខតថ 

                121.7 68.2 68.2 258.0   
សាខាពននដារឃខតថ 

១ 

ឃរៀបចាំសិកាខ សាលាផសពវផាយចាប ់
និងបទបផញ្ដតថិសថីពីសារឃពើពននររប់
របឃភទ ខដលឃៅជាធរមាន ជូនអបរ
ជាបព់នន 

ទូោាំងឃខតថ ៣ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ 7.6 
សាខា
ពននដារ 

7.6 7.6 7.6 22.8 
សាខាពនន
ដារ 

២ 
ពឃនលឿនការចុះបញ្ជ ីរបស់អបរជាប់ពនន
ថមី ឃអាយមានភាពងាយរសួលនិង
សាមញ្ដជាងមុន 

ទូោាំងឃខតថ   ជារបចាាំ ១ឆ្ប ាំ 0.0 
សាខា
ពននដារ 

0.0 0.0 0.0 0.0 
សាខាពនន
ដារ 

៣ 

ខរលមអរការដារលិ់ខិតរបកាសបង់
ពននឃលើមឃធាបាយដឹរជញ្ជូ ននិង
ោនជាំនិះររបរ់បឃភទរបចាាំឆ្ប ាំឃដាយ
ផថល់បណ័ត សមាគ ល់ការបងព់ននឃលើ
មឃធាបាយដឹរជញ្ជូ ននិងោនជាំនិះ
ររបរ់បឃភទ 

ទូោាំងឃខតថ ១០០ បណ័ត  ១ឆ្ប ាំ 0.0 
សាខា
ពននដារ 

0.0 0.0 0.0 0.0 
សាខាពនន
ដារ 



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ(២០២១-២០២៣) 

 

96 

ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

៤ 

ខរលមអការដារ់លិខិតរបកាសបង់
ពននឃលើអចលរទពយរបចាាំឆ្ប ាំឃដាយផថ
ល់បណ័ត សមាគ ល់ការបងព់ននឃលើ
អចលរទពយ 

ររុងឃខមរ
ភូមនិធ 

១០០ បណ័ត  ១ឆ្ប ាំ 0.0 
សាខា
ពននដារ 

0.0 0.0 0.0 0.0 
សាខាពនន
ដារ 

៥ 
ឃរៀបចាំប័ណត ពត័៌មានរតឹមរតូវ ឯរភាព 
សថីពីសារឃពើពននខដលមានខលឹមសារ
ងាយយល់ សរមាបអ់បរជាបព់នន 

ទូោាំងឃខតថ ១០០ បណ័ត  ១ឆ្ប ាំ 0.0 
សាខា
ពននដារ 

0.0 0.0 0.0 0.0 
សាខាពនន
ដារ 

៦ 

ឃរបើរបាស់បណាថ ញទាំនារទ់ាំនង
សងគមនិងមឃធាបាយឃផសងៗ (Call 
Center, Live Chat, GDT App) 
ឃដើមផផីសពវផាយបទបផញ្ដតថិ សថីពី
សារឃពើពននឃផសងៗ ខដលបានឃធវើ
បចចុបផនបភាពនិងរាំពុងអនុវតថ រពម
ោាំងឃដាះរសាយចមងល់ឃផសងៗជូន
អបរជាបព់ននឃអាយបានោនឃ់ពល
ឃវលា 

ទូោាំងឃខតថ   ជារបចាាំ ១ឆ្ប ាំ 0.0 
សាខា
ពននដារ 

0.0 0.0 0.0 0.0 
សាខាពនន
ដារ 

៧ 

ឃរៀបចាំសិកាខ សាលាផសពវផាយចាប ់
និងបទបផញ្ដតថិសថីពីសារឃពើពននររប់
របឃភទ ខដលឃៅជាធរមាន ជូនអបរ
ជាបព់នន 

ទូោាំងឃខតថ ៣ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ 24.0 
សាខា
ពននដារ 

8.0 8.0 8.0 24.0 
សាខាពនន
ដារ 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

៨ 
ពរងឹងការចុះបញ្ជ ី ការចាត់ខចង
លិខិតរបកាស ការឃធវើសវនរមម និង
ឃសុើបអឃងកតបទឃលមើសពននដារ 

ទូោាំងឃខតថ   ជារបចាាំ ១ឆ្ប ាំ 0.0 
សាខា
ពននដារ 

0.0 0.0 0.0 0.0 
សាខាពនន
ដារ 

៩ 

ឃរៀបចាំខរសរមួលនិងឃធវើឃអាយ
របឃសើរឃឡើងនូវចាប់ និងបទបផញ្ដតិ
សថីពីពននដារ ឃដើមផឃីឆលើយតបនឹងការវវិ
ឌណននបរបិទធុររិចចជាតិ និងអនថរជាតិ 
ាមរយៈការផថល់ធាតុចូលឃផសងៗសថី
ពីពននដារ 

ទូោាំងឃខតថ   ជារបចាាំ ១ឆ្ប ាំ 0.0 
សាខា
ពននដារ 

0.0 0.0 0.0 0.0 
សាខាពនន
ដារ 

                15.60 15.60 15.60 46.80   
សាខារយនងិរដាឌ ររឃខតថ 

១ 

បនថផសពវផាយរ ាំលឹរដល់វស័ិយឯរ
ជនពារព់ន័នឱ្យបានឃទៀងោតព់ារ់
ពន័ននឹងនីតិវធិីខបបបទរយ នីតិវធិីនន
ការទទួលខុសរតូវរបុងការបងព់នន
អាររឃលើទាំនិញឱ្យបានាមបទ
បញ្ដតថិជាធរមាន 

ទូោាំងឃខតថ ជារបចាាំ ជារបចាាំ ១២ខខ 35 ថវកិារដឌ 35 0 0 35 
រយនិងរ
ដាឌ ររ 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

២ 

ពរងឹងសមមភាពបស្ដងាក បអាំឃពើរតព់នន
ឃដាយខឡរ ពីោប ាមសូចនាររ ាម
មុខសញ្ហដ  និងាមឃពលរាំណត់
នីមយួៗ អនុឃលាមាមបទបញ្ដតថិជា
ធរមាន 

ទូោាំងឃខតថ ជារបចាាំ ជារបចាាំ ១២ខខ 35 ថវកិារដឌ 35 0 0 35 
រយនិងរ
ដាឌ ររ 

៣ 
ចុះឃ្ល ាំឃមើលអនុឃលាមភាពនននីតិវធិី
រយ របស់អងគភាពរយឃរកាមឱ្វាទ 

សាខា+ការ.ិ
ឃរកាមឱ្វាទ 

ជារបចាាំ ជារបចាាំ ១២ខខ 35 ថវកិារដឌ 35 0 0 35 
រយនិងរ
ដាឌ ររ 

៤ 
ជួសជុល ឃហដាឌ រចនាសមពន័ឍសាខា 
និងការោិល័យ 

សាខា+ការ.ិ
ឃរកាមឱ្វាទ 

    ១ឃលើរ 35 ថវកិារដឌ 35 0 0 35 
រយនិងរ
ដាឌ ររ 

៥ ចាំណាយសាំរាបបរកិាខ ការោិល័យ សាខា ជារបចាាំ ជារបចាាំ ១២ខខ 35 ថវកិារដឌ 35 0 0 35 
រយនិងរ
ដាឌ ររ 

៦ ឃសវា Internet ,ទឹរ,អរគីសនី 
សាខា+ការ.ិ
ឃរកាមឱ្វាទ 

ជារបចាាំ ជារបចាាំ ១២ខខ 35 ថវកិារដឌ 35 0 0 35 
រយនិងរ
ដាឌ ររ 

        
210 - - 210 

 
មនធរីនរបសណីយន៌ងិទូររមនារមនឃ៌ខតថ 

១ 

បនថសហការជាមយួអាជាញ ធរមូល
ដាឌ នរបុងការអនុវតថការងារឃលើវស័ិយ
នរបសណីយន៍ិងទូររមនារមនឃ៍ៅ
ាម 
ចាបឃ់អាយបានរតឹមរតូវ 

ទូោាំងឃខតថ 
              
6  

ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ 18 ថវកិារដឌ 6 6 6 18 
មនធីរនរប
សណីយ ៌
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

២ 

បនថជរមុញររុមហុ៊នយរចិតថទុរដារ់
ពរងីរឃសវាឃអាយមានវសិាលភាព
ររបដណថ បដ់ល់តាំបនដ់ាច់រសោ៉ល
ទូោាំងឃខតថ 

 ុាំរបឡាយ 
 ុាំថមដូនឃៅ 

              
6  

ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ 9 ថវកិារដឌ 3 3 3 9 
មនធីរនរប
សណីយ ៌

៣ 

ជរមុញររុមហុ៊ន និងរបតិបតថិររឃធវើ 
ឃសវានរបសណីយយ៍រចិតថទុរដារ់
ផសពវផាយឃលើរុណភាពឃសវា
នរបសណីយន៍ិង្នឃៅពរងីរឃស
វារបស់ខលួនាមរយៈការបឃងកើត
ភាប រង់ារឃអាយមានដល់មូលដាឌ ន
ររបរ់សុរ 

៦រសុរ 
របុងឃខតថ
ឃកាះរុង 

              
6  

ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ 18 ថវកិារដឌ 6 6 6 18 
មនធីរនរប
សណីយ ៌

៤ 
 ជួសជុលខរលមអរ និងពរងីរឃឡើង
ជាន ់
អោរចាំនួន ១ខបង ទាំហាំ ២៨៨ម២ 

មនធីរ ប.ទ 
ឃខតថ 

              
1  

ខបង  2 ឆ្ប ាំ 400 ថវកិារដឌ 200 200 0 400 
មនធីរនរប
សណីយ ៌

៥ 
ជួសជុលពរងីរឃឡើងជាន់ អោរធាំ
មនធីរ ចាំនួន ១ខបង ទាំហាំ ៣១៤ ម២ 

មនធីរ ប.ទ 
ឃខតថ 

              
1  

ខបង 1 ឆ្ប ាំ 600 ថវកិារដឌ - 0 600 600 
មនធីរនរប
សណីយ ៌

                215 215 615 1045   
មនធរីអភវិឌណនជ៌នបទឃខតថ 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

១ 
ជួសជុល ខថោាំបណាថ ញរមនារមន៍
ឃៅជនបទ 

រសុរបូទុ
សាររ 
រសុរខរស
អាំបិល 
និងរសុរថម
បាាំង 

៩១ រីឡូខមរ៉ត ១២ខខ 2050 ថវកិារដឌ 2050 0 0 2050 
មនធីរ
អភវិឌណន ៍

២ 
របជាពលរដឌឃៅជនបទមានទឹរ
សាអ តឃរបើរបាស់ 

រសុរខរស
អាំបិល និង
រសុរបូទុ
មសាររ 

២   រសះ ១២ខខ 800 ថវកិារដឌ 800 0 0 800 
មនធីរ
អភវិឌណន ៍

៣ 
ចុះខចរសមាា រៈសាងសងប់ងគនអ់នាម័
យ 

រសុរខរស
អាំបិល  

២០០ បងគន ់ ១២ខខ 80 ថវកិារដឌ 80 0 0 80 
មនធីរ
អភវិឌណន ៍

៤ 
ចុះបណថុ ះបណាថ លរណៈរមមការ
អភវិឌណនភ៍ូមសិថីពីការឃរៀបចាំខផនការ
អភវិឌណនភ៍ូម ិ

រសុរថមបាាំង ៥ ឃលើរ ១២ខខ 20 ថវកិារដឌ 20 0 0 20 
មនធីរ
អភវិឌណន ៍

        
2,950 - - 2,950 

 
មនធរីឃសដឌរចិចនងិហិរញ្ដ វតទុឃខតថ 

1 
ោាំរទការររបរ់រង និងអភវិឌណវស័ិយ
ឃសដឌរិចចឃៅឃខតថឃកាះរុង 

ររបម់នធីរអងគ
ភាព និងររុង 
រសុរ 

២ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ 2 ថវកិារដឌ 2 2 2 5 
មនធីរឃសដឌ
រិចច 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

2 

ររបរ់រង ខណនាាំអនុវតថ និងោាំរទការ
ឃរៀបចាំបញ្ជ ីសារឃពើភណឍ រទពយសមផតថិរដឌ 
និងការឃរៀរររចាំណូលមនិខមនសារឃពើ
ពននឃៅឃខតថឃកាះរុង 

ររបម់នធីរអងគភាព 
និងររុង រសុរ ៤ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ 3 ថវកិារដឌ 3 3 3 10 មនធីរឃសដឌរិចច 

3 
ររបរ់រង រតួតពិនិតយហិរញ្ដ វតទុ សរមប
សរមួល ាមដានការអនុវតថ ថវកិារបស់
មនធីរជាំនាញ ឃៅឃខតថឃកាះរុង 

ររបម់នធីរអងគភាព ១០ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ 6 ថវកិារដឌ 6 6 6 18 មនធីរឃសដឌរិចច 

4 
ររបរ់រង រតួតពិនិតយហិរញ្ដ វតទុ សរមប
សរមួល ាមដានការអនុវតថថវកិារបស់
រដឌបាលថ្នប រឃ់រកាមជាតិ ឃៅឃខតថឃកាះរុង 

ររុង រសុរ ១០ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ 4 ថវកិារដឌ 4 4 4 13 មនធីរឃសដឌរិចច 

5 
ររបរ់រង សរមបសរមួល រតួតពិនិតយ 
ាមដានការអនុវតថការងារលទនរមមសា
ធារណៈ ឃៅឃខតថឃកាះរុង 

ររបម់នធីរអងគភាព 
និងររុង រសុរ ៤ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ 5 ថវកិារដឌ 5 5 5 14 មនធីរឃសដឌរិចច 

6 ោាំរទរិចចដាំឃណើ រការរបស់មនធីរឃសដឌរិចច
និងហិរញ្ដ វតទុឃៅឃខតថឃកាះរុង មនធីរ ៤ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ 696 ថវកិារដឌ 696 707 750 2153 មនធីរឃសដឌរិចច 

7 
សរមបសរមួលការងារខរទរមង់ការ
ររបរ់រងហិរញ្ដ វតទុសាធារណៈ ឃៅ
ឃខតថឃកាះរុង 

ររបម់នធីរអងគភាព 
និងររុង រសុរ ២ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ 2 ថវកិារដឌ 2 2 2 5 មនធីរឃសដឌរិចច 

        
718 729 772 2,218 

 
សាខាឃខតថធនាោរជាតរិមពុជា 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

១ 

ផសពវផាយពីរបពន័នទូរសពធ Hotline 
សរមាបទ់ទួលពត័ម៌ាន និងឃដាះ
រសាយចមលល់សថីពីការឃរបើរបាស់ឃស
វាហិរញ្ដ វតទុ ឃៅដល់ររុង/រសុរ 

ររបរ់សុរ ៧ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ 9 
សាខា
ធនាោរ
ជាតិ 

3 3 3 9   

២ 

ផសពវផាយឃសចរថីនថលងការណ៍រមួ
រវាងធនាោរជាតិននរមពុជា និង
ររសួងហិរញ្ដ វតទុ និងលិខិតបទដាឌ ន
ឃផសងៗឃៅាមបណាថ លររុងរសុរ 

ររបរ់សុរ ៧ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ 9 
សាខា
ធនាោរ
ជាតិ 

3 3 3 9   

៣ 
ផសពវផាយចាប ់និងលិខិតខណនាាំ 
សថីពីការររបរ់រងអាជីវរមមបថូររបារ ់

ររុងឃខមរ
ភូមនិធ 

៣ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ 9 
សាខា
ធនាោរ
ជាតិ 

3 3 3 9   

        
9 9 9 27 

 
រតនាោរ 

១ 
ផសពវផាយ និងចូលរមួសហការអនុ
វតថាមសារាចរខណនាាំឱ្យមាន
របសិទនិភាព 

១.៣៥.១ រតនាោរ ១២ 3 ឆ្ប ាំ 3 ថវកិារដឌ 0 0 0 0 រតនាោរ 

២ 

ផសពវផាយ និងចូលរមួសហការ
ជាមយួ ុាំ សងាក តប់ានបញ្ជូ នទរមង់
ថវកិាខដលបានចុះអនុមត័រចួមររត
នាោរឃខតថរបុងឃដើមឆ្ប ាំ ននឆ្ប ាំថវកិា 

១.៣៦.១ រតនាោរ ៥ 3 ឆ្ប ាំ 4 ថវកិារដឌ 0 0 0 0 រតនាោរ 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

៣ 

ផសពវផាយ    និងខណនាាំមស្ដនថីជាំនាញ
ទទួលបនធុរពិនិតយការអនុវតថ
ចាំណាយថវកិា    សថីពីលិខិតបទដាឌ ន
រតិយុតថខដលបានឃធវើបចចុបផនបភាព
ថមីៗ    ឃដើមផពីរងឹងរុណភាព   
របសិទនិភាពរបុងការរតួតពិនិតយ
អាណតថិឃបើររបារ់     និងលិខិតរតិ
យុតថការចាំណាយ ឃដើមផទូីោត់
ចាំណាយថវកិាឱ្យបានោន់ឃពល
ឃវលា  និងបានរតឹមរតូវាមនីតិវធិី
ហិរញ្ដ វតទុ 

១.៣៥.១ រតនាោរ ១២ 3 ឆ្ប ាំ 5 ថវកិារដឌ 0 0 0 0 រតនាោរ 

                ០ ០ ០ ០   
២. ខផបរសងគមរចិច 
មនធរីអបរ់ ាំយុវជននងិរឡីាឃខតថ 

១ 
 ឃបើរវរគបណថុ ះបណាថ លបាំបន៉សថីពី
ការងារររប់ររងរដឌបាល បុរគលិរ 
និងបណថុ ះបណាថ ល 

ររុងឃខមរ
ភូមនិធ 

១២០ នារ ់ ០២នថង 78 ថវកិារដឌ 78 
  

78 មនធីរអបរ់ ាំ 

២ 
 ពិនិតយាមដានការងាររដឌបាល 
បុរគលិរ និងបណថុ ះបណាថ ល 

ររុង១ រសុរ
៦ 

៨ នារ ់ ១២ខខ 48 ថវកិារដឌ 48 
  

48 មនធីរអបរ់ ាំ 

៣  ពរងាយររូ ចាំនួន ១៧នារ់ ទូោាំងឃខតថ ១៧ នារ ់ ១២ខខ 17 ថវកិារដឌ 17 
  

17 មនធីរអបរ់ ាំ 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

៤ 
 ឃរជើសឃរ ើសរររូ មឃតថយយសិរា ចាំនួន 
០៥នារ់ 

ររុង១ រសុរ
៦ 

៥ នារ ់ ១២ខខ 72 ថវកិារដឌ 72 
  

72 មនធីរអបរ់ ាំ 

៥ 
 ឃរជើសឃរ ើសរររូ បឋមសិរា    ចាំនួន 
៤០នារ់ 

ររុង១ រសុរ
៦ 

៤០ នារ ់ ១២ខខ 576 ថវកិារដឌ 576 
  

576 មនធីរអបរ់ ាំ 

៦ 
 ឃរជើសឃរ ើសររូ មធយមសិរា    ចាំនួន 
៤៥នារ់    

ររុង១ រសុរ
៦ 

៤៥ នារ ់ ១២ខខ 648 ថវកិារដឌ 648 
  

648 មនធីរអបរ់ ាំ 

៧ 
សាងសងអ់ោរសិរាឃធវើពីឃបតុងនិង
បងគនអ់នាមយ័ 

បឋមធបងន់ិង 
រាំពងស់ាថ ាំ 

១០ បនធប ់ ១ឆ្ប ាំ 453 ថវកិារដឌ 453 
  

453 មនធីរអបរ់ ាំ 

៨ 

បឃងកើតរលឹបរុមារឃៅរបុងសាលាឃរៀន
ឃោលឃៅឃដើមផផីថល់រខនលងសរមាប់
រុមារបានខចររ ាំខលរចាំឃណះដឹងនិង
ឃលងជាមយួោប ឃរកាយពីឃរៀន។ 

ចាំនួន១១
សាលា របុង
រសុរខរស
អាំបិល 

១១ រលឹប ១ឆ្ប ាំ 183 ថវកិារដឌ 183 
  

183   

៩ 

ឃរៀបចាំសួនបាំណិនជីវតិឃដើមផឱី្យរុមារ
មានជាំនាញ និងចាំឃណះដឹង អាំពី
រឃបៀបដាាំបខនលសររីាងគសរមាបផ់ថល់
អាហារខដលមានសុខភាពលអ រមួោាំង
ការដាំឃឡើងរបពន័នទឹរ សរមាបឃ់រសាច
រសព ឃៅាមសាលាឃោលឃៅ។ 

រសុរខរស
អាំបិល 

១១ រខនលង ១ឆ្ប ាំ 23 ថវកិារដឌ 23 
  

23 មនធីរអបរ់ ាំ 

១០ 
ពរងឹងការឃរៀបចាំខផនការអភវិឌណ
សាលាឃរៀនឃដាយឃផ្ទថ តឃលើលទនផល
សវ័យវាយតនមល ។ 

រសុរខរស
អាំបិល 

១២០ សាលា ១ឆ្ប ាំ 12 ថវកិារដឌ 12 
  

12 មនធីរអបរ់ ាំ 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

១១ 
ផឋល់អាហារូបររណ៍  ឃសផៀងអាហារ 
និងសមាា រសិរាដល់សិសសររីររ 

ររបរ់សុរ
ររុងោាំង៧ 

៥៩ សាលា ១ឆ្ប ាំ 280 ថវកិារដឌ 280 
  

280 មនធីរអបរ់ ាំ 

១២ យុទននាការរបមូលរុមារចូលឃរៀន 
ររបរ់សុរ
ររុងោាំង៧ 

១២០ សាលា ១ឆ្ប ាំ 3 ថវកិារដឌ 3 
  

3 មនធីរអបរ់ ាំ 

១៣ 
ពរងឹងការឃធវើបចចុបផនបភាពខផនទីខបង
ផធះ និងទុរដារទ់ិនបនយ័សាលាឃរៀន 

ររបរ់សុរ
ររុងោាំង៧ 

១២០ សាលា ១ឆ្ប ាំ 13 ថវកិារដឌ 13 
  

13 មនធីរអបរ់ ាំ 

១៤ ផឋល់រងាវ នដ់ល់សិសសពូខររបចាាំឆ្ប ាំ 
ររបរ់សុរ
ររុងោាំង៧ 

១២០ សាលា ១ឆ្ប ាំ 30 ថវកិារដឌ 30 
  

30 មនធីរអបរ់ ាំ 

១៥ 
ឃរៀបចាំការរបរួតរីឡាសិសសបឋម  
ថ្នប រឃ់ខតថ 

ររបរ់សុរ
ររុងោាំង៧ 

៥០៤ នារ ់ ៧នថង 129 ថវកិារដឌ 129 
  

129 មនធីរអបរ់ ាំ 

១៦ 
ឃរៀបចាំការរបរួតរីឡាសិសសមធយម  
ថ្នប រឃ់ខតថ 

ររុងឃខមរ
ភូមនិធ 

៥០៤ នារ ់ ៧នថង 132 ថវកិារដឌ 132 
  

132 មនធីរអបរ់ ាំ 

១៧ 
ចូលរមួរបរួតរីឡាសិសសបឋម ថ្នប រ់
ជាតិ 

ររុងឃខមរ
ភូមនិធ 

៨៤ នារ ់ ៧នថង 77 ថវកិារដឌ 77 
  

77 មនធីរអបរ់ ាំ 

១៨ ចូលរមួការរបរួតរីឡាជាតិ រាជធានី/ឃខតថ ៨៤ នារ ់ ៧នថង 95 ថវកិារដឌ 95 
  

95 មនធីរអបរ់ ាំ 

១៩ 
ឃរៀបចាំការរបរួតរីឡាមហាជនថ្នប រ់
ឃខតថ 

រាជធានី
ភបាំឃពញ 

២៥០ នារ ់ ៧នថង 72 ថវកិារដឌ 72 
  

72 មនធីរអបរ់ ាំ 

២០ 
ចូលរមួការរបរួតរីឡាបាល់ោត់
ពានរងាវ ន់ សឃមថចអរគមហាឃសនាបតី 
ឃតឃជាហុ៊ន ខសន ថ្នប រឃ់ខតថ 

ររុងឃខមរ
ភូមនិធ 

៣០ នារ ់ ៤ខខ 50 ថវកិារដឌ 50 
  

50 មនធីរអបរ់ ាំ 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

២១ 
 ចូលរមួការរបរួតរីឡាបាល់ោត់
ពានរងាវ ន់ បណឍិ តសភាចារយ ហង ់
ជួនណារ ៉ុន 

រាជធានី/ឃខតថ ៣០ នារ ់ ៣ខខ 50 ថវកិារដឌ 50 
  

50 មនធីរអបរ់ ាំ 

២២ 
ចូលរមួការរបរួតរីឡាបាល់ោត់
អាយុឃរកាម១៦ឆ្ប ាំ  

រាជធានី
ភបាំឃពញ 

៣០ នារ ់ ៥ខខ 45 ថវកិារដឌ 45 
  

45 មនធីរអបរ់ ាំ 

២៣ 
ចូលរមួការរបរួតរីឡាបាល់ោត់
អាយុឃរកាម១៨ឆ្ប ាំ 

រាជធានី/ឃខតថ ៣០ នារ ់ ៥ខខ 45 ថវកិារដឌ 45 
  

45 មនធីរអបរ់ ាំ 

២៤ ចូររមួការរបរួត លីរទី២ រាជធានី/ឃខតថ ៣០ នារ ់ ៥ខខ 50 ថវកិារដឌ 50 
  

50 មនធីរអបរ់ ាំ 

២៥ 
ឃរៀបចាំការរបរួតរីឡាសិសសបឋម  
ថ្នប ររ់រុង/រសុរ 

រាជធានី
ភបាំឃពញ 

៥០៤ នារ ់ ៤នថង 70 ថវកិារដឌ 70 
  

70 មនធីរអបរ់ ាំ 

២៦ 
ពរងីរថ្នប រម់ឃតថយយសិរារបុងសាលា
បឋមសិរា 

ររុង/រសុរ ៣ នារ ់ ១២ខខ 42 ថវកិារដឌ 42 
  

42 មនធីរអបរ់ ាំ 

២៧ ពរងីរថ្នប រម់ឃតថយយសិរាសហរមន ៍ ៣ររុង/រសុរ ២ នារ ់ ១២ខខ 1 ថវកិារដឌ 1 
  

1 មនធីរអបរ់ ាំ 
២៨ តរមូវការររូររបខណឍ មឃតថយយសិរា ២ររុង/រសុរ ៧ នារ ់ ១២ខខ 84 ថវកិារដឌ 84 

  
84 មនធីរអបរ់ ាំ 

២៩ 
អនុវតថឃតសថសមតទភាពរុមារអាយុ៥
ឆ្ប ាំសរមាបម់ឃតថយយរដឌរបុងរបុងសាលា
បឋមសិរា 

ទូោាំងឃខតថ ៣ សាលា ៨ខខ 3 ថវកិារដឌ 3 
  

3 មនធីរអបរ់ ាំ 

៣០ 
សាងសងម់ណឍ លមឃតថយយសិរា
សហរមន៍ 

៣ររុង/រសុរ ៤ រខនលង   30 ថវកិារដឌ 30 
  

30 មនធីរអបរ់ ាំ 

៣១ 
វរគបណថុ ះបណាថ លនាយរ/ររូមឃតថយយ
សិរារដឌរបុងសាលាបឋមសិរា សថីពីអនុ
វតថការររបរ់រងាមសាលាឃរៀន 

២ររុង/រសុរ ៣៥ នារ ់ ៣នថង 24 ថវកិារដឌ 24 
  

24 មនធីរអបរ់ ាំ 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

៣២ 
ាមដានវឌណភាពននការបឃរងៀន និង
ឃរៀនពីចមាង យ 

ររុងឃខមរ
ភូមនិធ 

៦១ សាលា ៣ខខ - ថវកិារដឌ - 
  

- មនធីរអបរ់ ាំ 

៣៣ ពរងឹងសមតទភាពមស្ដនថីអបរ់ ាំឃរៅរបពន័ន ទូោាំងឃខតថ ៧ ររុង/រសុរ ៣នថង 24 ថវកិារដឌ 24 
  

24 មនធីរអបរ់ ាំ 
៣៤ បណឋុ ះបណាឋ លររូរិចចសនាអរខររមម ទូោាំងឃខតថ ២០ នារ ់ ១០នថង 38 ថវកិារដឌ 38 

  
38 មនធីរអបរ់ ាំ 

៣៥ ឃបើរថ្នប រអ់រខររមម ទូោាំងឃខតថ ២០ ថ្នប រ ់ ៨ខខ 7 ថវកិារដឌ 7 
  

7 មនធីរអបរ់ ាំ 

៣៦ 
បណឋុ ះបណាឋ លមុខាមមជឈមណឍ ល
សិរាសហរមន៌ 

ទូោាំងឃខតថ ៨ រខនលង ៦ខខ 80 ថវកិារដឌ 80 
  

80 មនធីរអបរ់ ាំ 

៣៧ ពរងឹងបណាត ល័យ ទូោាំងឃខតថ ១ រខនលង ៦ខខ 4 ថវកិារដឌ 4 
  

4 មនធីរអបរ់ ាំ 

៣៨ 
បណឋុ ះបណាឋ លររូរមមវធិីចូលឃរៀន
ឃឡើងវញិ 

ទូោាំងឃខតឋ ៦ ររុង/រសុរ ៣នថង 12 ថវកិារដឌ 12 
  

12 មនធីរអបរ់ ាំ 

៣៩ ឃបើរថ្នប ររ់មមវធិីចូលឃរៀនវញិ ទូោាំងឃខតឋ ១១ ថ្នប រ ់ ២ខខ 2 ថវកិារដឌ 2 
  

2 មនធីរអបរ់ ាំ 
៤០ ថ្នប ររ់មមវធិីសមមូលឆ្ប ាំទី១ ទូោាំងឃខតឋ ៨ ថ្នប រ ់ ១០ខខ 12 ថវកិារដឌ 12 

  
12 មនធីរអបរ់ ាំ 

៤១ ថ្នប ររ់មមវធិីសមមូលឆ្ប ាំទី២ ទូោាំងឃខតឋ ៨ ថ្នប រ ់ ១០ខខ 12 ថវកិារដឌ 12 
  

12 មនធីរអបរ់ ាំ 

        
3,626 - - 3,626 

 
មនធរីសុខាភបិាលឃខតថ 

១ 
ការផឋល់ជាតិខដរនិងហវូលីរអាសីុត
ដល់ស្ដសឋីមាននផធឃពាះ និងស្ដសឋីឃរកាយ
សាំរាល 

មនធីរឃពទយ
ឃខតថ,មនធីរ
ឃពទយបខងអរ
រសុរ និង
មណឍ លសុខ
ភាពោាំង១៣ 

៣,៥៧៩ នារ ់
១៥ដង/១ម
.ស និងម
.ព/ឆ្ប ាំ 

24 ថវកិារដឌ 8 8 8 24 មនធីរសុខាភិ
បាលឃខតថ 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

២ ការចុះផឋល់ថ្នប ាំបងាក រដល់រុមារអាយុឃរកាម
៥ឆ្ប ាំឃៅាមតាំបនង់ាយរងឃរោះ 

២៦ភូមរិបុង
ឃខតថឃកាះរុង 

៣៥១ ចាំនួនរុមារ 
មនីា ឬឃម
សា រញ្ហដ /
ឆ្ប ាំ 

78 ថវកិារដឌ 26 26 26 78 មនធីរសុខាភិ
បាលឃខតថ 

៣ 
ការផឋល់ជីវជាតិអា និងឃមបងដ់ា
ហសុលាមយុទននាការ២ដងរបុង១ឆ្ប ាំ
ដល់រុមារអាយុពី៦ខខ ដល់ ៥៩ខខ 

បណាថ ភូមទូិ
ោាំងឃខតថ 

១១,៣៤៨ ចាំនួនរុមារ 
ខខឧសភា
និងខខវចិឆិ
កា/ឆ្ប ាំ 

132 ថវកិារដឌ 44 44 44 132 មនធីរសុខាភិ
បាលឃខតថ 

៤ 
ពរងឹង និងពរងីរការផថល់ឃសវាសុខ
ភាពបនថពូជ និងការអបរ់ ាំដល់យុវវយ័ 

មណឍ លសុខ
ភាព ោាំង
១៣ 

៥២ ឃលើរ ៥២ដង/ឆ្ប ាំ 90 ថវកិារដឌ 30 30 30 90 មនធីរសុខាភិ
បាលឃខតថ 

៥ 

អនុវតឋពិធីសារជាតិសមាហររមម
ររបរ់រង ការពាបាលជាំងឺរុមារឃៅ
មូលដាឌ នសុខាភបិាលសាធារណៈ
(IMCI)ឲ្យបានឃទៀងោត់ 

មណឍ លសុខ
ភាព ោាំង១៣ ១៣,០០៥ ចាំនួនរុមារ ៧៨ដង/ឆ្ប ាំ 90 ថវកិារដឌ 30 30 30 90 មនធីរសុខាភិ

បាលឃខតថ 

៦ 
ពរងឹរការររបរ់រងនិងពាបាលជាំងឺ
កាមឃរារឃៅាមមណឍ លសុខភាព
និងរលីនិរកាមឃរារ 

មណឍ លសុខភាព 
១៣ និងចាំនួនមនធីរ
ឃពទយ ២ 

១៥ 

មណឍ ល
សុខភាព 
និងមនធីរ
ឃពទយ 

១២ខខ 24 ថវកិារដឌ 8 8 8 24 មនធីរសុខាភិ
បាលឃខតថ 

៧ 
ពរងឹងនិងពរងីរឃសវាការបងាក រការ
ចមលងឃរារពីមាថ យឃៅរូន (PMTCT) 

មនធីរឃពទយោាំង ២ ២ មនធីរឃពទយ ១២ខខ 24 ថវកិារដឌ 8 8 8 24 មនធីរសុខាភិ
បាលឃខតថ 



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ(២០២១-២០២៣) 

 

109 

ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

៨ 
ផឋល់របឹរាដល់ស្ដសឋីខដលមរពិនិតយ
នផធឃពាះឃៅមណឍ លផថល់របឹរាការឃធវើ
ឃតសថ្មឃដាយសម័ររចិតថ (VCCT) 

មណឍ លសុខ
ភាព ១៣ និង
ចាំននួមនធីរ
ឃពទយ ២ 

២,១៦១ នារ ់ ១២ខខ   ថវកិារដឌ       0 មនធីរសុខាភិ
បាលឃខតថ 

៩ របារពនទិវាឃអដស៍ ១ ធបូ ររុងឃខមរៈភូមនិធ ១ ររុង ធបូ 28 ថវកិារដឌ 9 9 9 28 មនធីរសុខាភិ
បាលឃខតថ 

១០ 

ពរងឹងការរសាវរជាវជាំងឺរឃបងរបុងរាំ
ឡុងឃពលមរពិឃរោះជាំងឺឃរៅឃៅ
មនធីរឃពទយបខងអរឃខតថមណឍ លសុខ
ភាព និងសហរមន ៍

មនធីរឃពទយឃខតថ,
មនធីឃពទយរសុរ
មណឍ លសុខ
ភាពោាំង១៣
និងសហរមន ៍

កាតប់នទយ
ជាំងឺរឃបង ឲ្យ
ឃៅតិចជាង 
១៣៣៥
នារ ់

នារ ់
១៥៦ដង/
ឆ្ប ាំ 

104 ថវកិារដឌ 35 35 35 104 មនធីរសុខាភិ
បាលឃខតថ 

១១ 
បឃងកើនការចុះអបរ់ ាំសុខភាពសឋីពីជាំងឺ
រឃបងឃៅាមសហរមន៍ 

១១៦ភូម ិ

កាតប់នទយ
អបរជាំងឺរឃបង 
ឲ្យឃៅតិច
ជាង ១១៦
នារ ់

នារ ់
១៥៦ដង/
ឆ្ប ាំ 

96 ថវកិារដឌ 32 32 32 96 មនធីរសុខាភិ
បាលឃខតថ 

១២ 
បឃងកើនការចុះខចរមុងរជលរ់ថ្នប ាំនិង
រជលរម់ុងសាឃឡើងវញិឃៅាមប
ណាថ ភូមខិដលមានការរាតតាត 

បណាថ សហ
រមនរ៍ង
ឃរោះ(ភូមិ
ខដលមាននរព
និងភាប រង់ារចាំ
ឡង) 

ផថល់ឃសវា
ចុះខចរមុង
រជលរថ់្នប ាំ
និងរជលរ់
មុងសា
ឃឡើងវញិ  

ចាំនួន
ររួសារ 

២ដង/ឆ្ប ាំ 40 ថវកិារដឌ 13 13 13 40 
មនធីរសុខា
ភបិា
លឃខតថ 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

១៣ 
ចុះដារថ់្នប ាំអាខបតឃអាយបានោន់
ឃពលឃវលាឃដើមផទីប់សាក តជ់ាំងឺររុន
្ម 

១១៩ភូម ិ ១១៩ ភូម ិ ២ឃលើរ/ឆ្ប ាំ 44 ថវកិារដឌ 44 44 44 132 មនធីរសុខាភិ
បាលឃខតថ 

១៤ 
ពរងឹងការងារអប់រ ាំផសពវផាយសថីពី
ហានិភយ័ននជាំងឺឃលើសសាំពាធ្ម 
និងទឹរឃនាមខផអមឃៅាមសហរមន ៍

មណឍ លសុខ
ភាព ោាំង
១៣ 

អបរ់ ាំ
ផសពវផាយ
ពីហានិភយ័
ននជាំងឺ
ឃលើស

សមាព ធ្
ម និងជាំងឺ
ទឹរឃនាម
ខផអម  

ចាំនួន
មណឍ ល 
សុខភាព 

៥២ដង/ឆ្ប ាំ 15 ថវកិារដឌ 15 15 15 44 មនធីរសុខាភិ
បាលឃខតថ 

១៥ 
ចុះវាយតនមលរុណភាពឃសវា ាម
ការោិល័យសុខាភបិាលរសុរ
របតិបតថិោាំងពីរ និងមនធីរឃពទយ 

ការ.ិសុខា.
រសុររបតិបតថិ 
និងមនធីរឃពទយ 

៣ 

ការ.ិសុខា.
រសុរ
របតិបតថិ 
និងមនធីរ
ឃពទយ 

៥២ដង/ឆ្ប ាំ 30 ថវកិារដឌ 30 30 30 89 មនធីរសុខាភិ
បាលឃខតថ 

១៦ 
ពរងឹងការរបជុាំរណៈរមាម ការ
ររបរ់រងមណឍ លសុខភាព(HCMC) 
ឲ្យបានឃរៀងរាល់២ខខមឋង 

មណឍ លសុខ
ភាពោាំង 
១៣  

៧៨ ដង ១២ខខ 6 ថវកិារដឌ 6 6 6 19 មនធីរសុខាភិ
បាលឃខតថ 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

១៧ 
សាងសងម់ណឍ លសុខភាពនាងរុរ 
ឃរជាយរបស់ ឃកាះកាពិ 

ឃៅ ុាំប៉ារខ់ល
ង,  ុាំឃរជាយ
របស់ និង ុាំ
ឃកាះកាពិ 

មណឍ ល
សុខភាព  

៣ ២ឆ្ប ាំ 0 ថវកិារដឌ 0 0 0 0 មនធីរសុខាភិ
បាលឃខតថ 

១៨ 

ចុះរតួតពិនិតយាមដានររឃសវាឯរ
ជនខដលមនិោន់មានអាជាញ ប័ណត ឬ
ការឃបើរឃសវាឯរជនខុសចាបឃ់រៀង
រាល់រតីមាស ។ 

ទូោាំងឃខតថ ៤២ ឃលើរ ៤២ដង/ឆ្ប ាំ 56 ថវកិារដឌ 19 19 19 56 មនធីរសុខាភិ
បាលឃខតថ 

        
355 355 355 1,066 

 
មនធរីសងគមរចិច អតតីយុទនជននងិយុវនតីសិមផោឃខតថ 

1 
ាមដានរតួតពិនិតយឃលើការអនុវតថ
រមមវធិីឧបតទមាសាច់របារជូ់នស្ដសថីមាន
នផធឃពាះ និងរុមារអាយុឃរកាមពីរឆ្ប ាំ 

ទូោាំងឃខតថ ២៩ ឃលើរ ៣៦ខខ 12 ថវកិារដឌ 4 4 4 12 មនធីរសងគមរិចច 

2 
សហការជាមយួអាជាញ ធរ ខដន ដីឃដើ
មផរីសងទ់ិនបនយ័ររួសារររីររ ខាល ាំង 

ទូោាំងឃខតថ 3 ឃលើរ ៣៦ខខ 30 ថវកិារដឌ 10 10 10 30 មនធីរសងគមរិចច 

3 
ោាំរទដាំឃណើ រការសមារមមនុសស
ចាស់ចាំនួន ២៩ ុាំ សងាក ត់ 

២៩ ុាំ-
សងាក ត់ 

36 ឃលើរ ៣៦ខខ 261 ថវកិារដឌ 87 87 87 261 មនធីរសងគមរិចច 

4 ឃរៀបចាំទិវាអតីតយុទនជន 
ររុងឃខមរ
ភូមនិធ 

១ ឃលើរ ៣៦ខខ 150 ថវកិារដឌ 50 50 50 150 មនធីរសងគមរិចច 

5 ឃរៀបចាំទិវាមនុសសចាស់អនថរជាតិ 
ររុងឃខមរ
ភូមនិធ 

១ ឃលើរ ៣៦ខខ 195 ថវកិារដឌ 65 65 65 195 
មនធីរ
សងគមរិចច 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

6 
ឃរៀបចាំទិវាជនមានពិការភាពអនថរ
ជាតិ 

ររុងឃខមរ
ភូមនិធ 

១ ឃលើរ ៣៦ខខ 150 ថវកិារដឌ 50 50 50 150 
មនធីរ
សងគមរិចច 

7 
ចុះជួយ ជនរងឃរោះ និងជនងាយរង
ឃរោះ 

ទូោាំងឃខតថ ៣០ ឃលើរ ៣៦ខខ 30 ថវកិារដឌ 10 10 10 30 
មនធីរ
សងគមរិចច 

8 
ឃរៀបចាំបឃងកើតរណៈរមមការអភវិឌណន៍
សមារមអតីតយុទនជន 

ទូោាំងឃខតថ 36 ឃលើរ ៣៦ខខ 87 ថវកិារដឌ 29 29 29 87 
មនធីរ
សងគមរិចច 

        
305 305 305 915 

 
មនធរីរចិចការនារឃីខតថ 

1 ឃរៀបចាំទិវាអនថរជាតិនារ០ី៨មនីា 

អនុវតថចាំននួ០១
ឃលើរ 

1-ររុងឃខមរ
ភូមនិធ 

ចាំនួន៣៥០ន
(ស.២៩០ន) 

១ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ 150 ថវកិារដឌ 50 50 50 150 
មនធីររិចច
ការនារ ី

2 
ផសពវផាយចាបទ់បស់ាក តអ់ាំឃពើហឹងា
របុងររួសារនិងសហរមន៍ 

ផសពវផាយចាំនួន
០២ឃលើរឃៅ
រសុរខរសអាំបលិ 

2 ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ 12 ថវកិារដឌ 4 4 4 12 
មនធីររិចច
ការនារ ី

3 

ឃវទិកាពិភារាជាមយួរណៈរមាម ធិ
ការពិឃរោះឃោបល់រិចចការស្ដសថី និង
រុមារររុង-រសុរ សថីពីការអនុវតថតួ
នាទី ភាររិចច 

អនុវតថចាំនួន
០៣ឃលើរ 
រសុររិរ ី
សាររ,រសុរ
បូទុមសាររ 

២ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ 47.1 ថវកិារដឌ 15.7 15.7 15.7 47.1 
មនធីររិចច
ការនារ ី
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

4 
វរគបណថុ ះបណាថ លសថីពីការឃលើរ
រមពស់ការបស្ដញ្ហជ បឃយនឌរ័បរោិបន័ប 
និងសមធមស៌ងគម 

ចាំនួន០១
ឃលើរ ររុងឃខ
មរភូមនិធ 

១ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ 9 ថវកិារដឌ 3 3 3 9 
មនធីររិចច
ការនារ ី

5 វរគខរនចបអាំឃបាស(ឃមម ខរតង) 
ចាំនួន០២វរគ 
ររុងឃខមរ
ភូមនិធ 

2 វរគ ៣ឆ្ប ាំ 75 ថវកិារដឌ 25 25 25 75 
មនធីររិចច
ការនារ ី

6 
ផសពវផាយសថីពីការឃលើររមពស់សីល
ធមស៌ងគម 
តនមលររួសារខខមរ 

ចាំនួន០១
ឃលើរ (វទិា
ល័យប៉ារខ់លង 

1 ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ 60 ថវកិារដឌ 20 20 20 60 
មនធីររិចច
ការនារ ី

7 
វរគផសពវផាយសថីពីផលបះ៉ពាល់នន
ការឃរបើរបាស់ឃររឿងឃញៀន 

ចាំនួន០២
ឃលើរ 

(ឃខមរភូមនិធ, 
មណឍ ល
សីមា) 

2 ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ 9 ថវកិារដឌ 3 3 3 9 
មនធីររិចច
ការនារ ី

8 

ផថល់ការបណថុ ះបណាថ លពី
បឃចចរឃទសការដាាំដាំណាាំនិងសមាា រ
រសិរមម សរមាបដ់ាំណាាំរតសរឃ់រទើង
ាមខបបបឃចចរឃទសទាំឃនើបដល់រសីថ
រសិររររីររ 

 ុាំភញមីាស
រសុររិរ ី
សាររ 

              
3  

វរគ ៩ខខ 
                   

180  
នដរូ
អភវិឌណន ៍

180 0 0 180 
នដរូ
អភវិឌណន ៍

        
301 121 121 542 

 
មនធរីធមមការនងិសាសនាឃខតថ 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

១ របឡងវញិ្ហដ បនបរតធមមវនិ័យ 
វតថឃជាត
ញ្ហដ ណ 

៣ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ ៣០ ថវកិារដឌ 30 30 30 90 
មនធីរធមម
ការនិង
សាសនា 

២ 
អនុវតថនស៏ងឃរបកាសអនុសាំវចឆរៈ
មហាសនបិបាតមស្ដនថីសងឃទូោាំង
របឃទស 

សាល
មឃហារសព
ឃខតថ 

៣ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ ៤៥ ថវកិារដឌ 45 45 45 135 
មនធីរធមម
ការនិង
សាសនា 

៣ 
បណថុ ះបណាថ លតួនាទីភាររិចចររុម
សីលធមអ៌ាចារយ អាចរឃិៅខខមរ 

វតថឃជាត
ញ្ហដ ណ 

៣ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ ៦០ ថវកិារដឌ 60 60 60 180 
មនធីរធមម
ការនិង
សាសនា 

៤ ឃរៀបចាំពិធីបុណយមា បូជា 
សាល
មឃហារសព
ឃខតថ 

៣ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ ៣០ ថវកិារដឌ 30 30 30 90 
មនធីរធមម
ការនិង
សាសនា 

៥ 
ឃរៀបចាំពិធីរសងទ់ឹររពះរសងទ់ឹររពះ
សងឃ និងភងូតទឹរជូនមាាបិា ចាស់
រពឹោឌ ចារយ 

សួនចារមុខ
សាលាឃខតថថមី 

៣ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ ៣០ ថវកិារដឌ 30 30 30 90 
មនធីរធមម
ការនិង
សាសនា 

៦ ឃរៀបចាំពិធីបុណយវសិាខបូជា 
សាល
មឃហារសព
ឃខតថ 

៣ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ ៦០ ថវកិារដឌ 60 60 60 180 
មនធីរធមម
ការនិង
សាសនា 

៧ របជុាំពិភារាខផបរពាហិរសាសនា មនធីរ ៦ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ ១២ ថវកិារដឌ 12 12 12 36 
មនធីរធមម
ការនិង
សាសនា 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

៨ ចុះឃធវើអធិការរិចចសាលាពុទឌិរសិរា ររុង/រសុរ ៦ ឃលើរ 3 ឆ្ប ាំ ៦ ថវកិារដឌ 6 6 6 18 
មនធីរធមម
ការនិង
សាសនា 

៩ សាងសង់របងថមីជុាំវញិមនធីរ មនធីរ ៣០០ ខមរ៉ត 3 ឆ្ប ាំ ២៥០ ថវកិារដឌ 250 250 250 750 
មនធីរធមម
ការនិង
សាសនា 

១០ ជួសជុលមនធីរ មនធីរ ១ អោរ 3 ឆ្ប ាំ ១០០ ថវកិារដឌ 100 100 100 300 
មនធីរធមម
ការនិង
សាសនា 

        
623 623 623 1,869 

 
មនធរីវបផធមន៌ងិវចិរិតសិលផះឃខតថ 

១ 

ចូលរមួមឃហារសពសិលផៈយុវជន 
ចឃរមៀងសមយ័បុរាណខខមរដណាថ ាំសល 
មាូបអាហារទរមង់សឃមលៀរបាំពារ់ខខមរ 
រាំនូរ 

ររុងឃខមរ
ភូមនិធរាជធានី
ភបាំឃពញ 

៨ ឃលើរ ១២ខខ ៥០ ថវកិារដឌ 50 0 0 50 
មនធីរវបផ
ធម ៌

២ 
បណថុ ះបណាថ លរបាាំចាស់តឃមលើង របាាំ
ថមីនិងការសខមថងឃរឿងខលីៗដល់ សិសស
ជាំនានឃ់រកាយ 

ភូម២ិ 
សងាក ត់ 
សាម ចម់ាន
ជយ័ 

២ ឃលើរ ១២ខខ ៦៥ ថវកិារដឌ 65 0 0 65 
មនធីរវបផ
ធម ៌

៣ ឃរៀបចាំទិវាវបផធម៌ជាតិ ៣មនីា  
ររុងររុងឃខ
មរភូមនិធ  

៣ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ ៣៥០ ថវកិារដឌ 15 15 15 45 
មនធីរវបផ
ធម ៌



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ(២០២១-២០២៣) 

 

116 

ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

៤ 
បាំផុសរបជាពលរដឌឲ្យខថររារបនព 
ណីមាូបអាហារសឃមលៀរបាំពារប់ឃងាើរ 
ខខលង របាាំ 

ទីរមួឃខតថ ៣ ឃលើរ ១២ខខ ៦ ថវកិារដឌ 6 0 0 6 
មនធីរវបផ
ធម ៌

៥ 
ជួសជុលសាព ន ផលូវចូលតាំបនរ់មណីយ
ដាឌ នឃចតិយ ុនឆ្ង 

មណឍ លសីមា ១២០ ខមរ៉ត ១២ខខ ១៥០០០ ថវកិារដឌ 100 0 0 100 
មនធីរវបផ
ធម ៌

                236 15 15 266   
មនធរីការងារនងិបណថុ ះបណាថ លវជិាជ ជវីះ 

១ 
ផសពវផាយលិខិតបទដាឌ នរតិយុតថ
នានាឃៅាមឃរាងចររ សហរោស 
ររឹះសាទ ន  

ទូោាំងឃខតថ ៤៥ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ ៣.៦០ ថវកិារដឌ 1.2 1.2 1.2 3.6 មនធីររ.ប 

២ 
ចុះអធិការរិចចការងារាមសហ
រោស ររឹះសាទ នឲ្យបានឃទៀងោត ់

ទូោាំងឃខតថ ២២៥ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ ២៤ ថវកិារដឌ 8 8 8 24 មនធីររ.ប 

៣ 
ចុះអធិការរិចចហតទពលរមមបរឃទស
ជាមយួររុមអឃនាថ របឃវសនន៍ិងសបង
ការឃខតថឱ្យបានឃទៀងោត់ 

ទូោាំងឃខតថ ១៩៥ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ ១២ ថវកិារដឌ 4 4 4 12 មនធីររ.ប 

៤ 
ពរងឹងសមតទភាពមស្ដនថីអធិការរិចច
ការងារាមរយៈការបណថុ ះបណាថ
លជាំនាញ 

ទូោាំងឃខតថ ៦ វរគ ៣ឆ្ប ាំ ៣០ ថវកិារដឌ 10 10 10 30 
មជឈមណឍ
ល 

៥ ឃបើរវរគបណថុ ះបណាថ លអរគិសនី  មជឈមណឍ ល  ៦ វរគ ៣ឆ្ប ាំ ៣៦ ថវកិារដឌ 12 12 12 36 
មជឈមណឍ
ល 

៦ ឃបើរវរគបណថុ ះបណាថ លជាងរាំឃបារ មជឈមណឍ ល  ៦ វរគ ៣ឆ្ប ាំ ៣៦ ថវកិារដឌ 12 12 12 36 មជឈមណឍ ល 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

៧ 
ឃបើរវរគបណថុ ះបណាថ លរុាំពយូទរ័រដឌបា
ល 

មជឈមណឍ ល  ៦ វរគ ៣ឆ្ប ាំ ៣៦ ថវកិារដឌ 12 12 12 36 មជឈមណឍ ល 

៨ ឃបើរវរគបណថុ ះបណាថ លឃអឡិចរតូនិច  មជឈមណឍ ល  ៦ វរគ ៣ឆ្ប ាំ ៣៦ ថវកិារដឌ 12 12 12 36 មជឈមណឍ ល 

៩ ឃបើរវរគបណថុ ះបណាថ លជួសជុលម៉ូតូ មជឈមណឍ ល  ៦ វរគ ៣ឆ្ប ាំ ៣៦ ថវកិារដឌ 12 12 12 36 មជឈមណឍ ល 

១០ ឃបើរវរគបណថុ ះបណាថ លជាងផាខដរ មជឈមណឍ ល  ៦ វរគ ៣ឆ្ប ាំ ៣៦ ថវកិារដឌ 12 12 12 36 មជឈមណឍ ល 

១១ ឃបើរវរគបណថុ ះបណាថ លដាាំបខនលចរមុះ ាមសហរមន ៍ ៦ វរគ ៣ឆ្ប ាំ ១៣.៥៦ ថវកិារដឌ 4.52 4.52 4.52 13.56 មជឈមណឍ ល 

១២ ឃបើរវរគបណថុ ះបណាថ លបណថុ ះផសតិ ាមសហរមន ៍ ៦ វរគ ៣ឆ្ប ាំ ១៣.៥៦ ថវកិារដឌ 4.52 4.52 4.52 13.56 មជឈមណឍ ល 

១៣ ឃបើរវរគបណថុ ះបណាថ លដាំណាាំឃពព   ាមសហរមន ៍ ៦ វរគ ៣ឆ្ប ាំ ១៣.៥៦ ថវកិារដឌ 4.52 4.52 4.52 13.56 មជឈមណឍ ល 

១៤ 
ឃបើរវរគបណថុ ះបណាថ លដាំណាាំនសព
ចងកឹះ 

ាមសហរមន ៍ ៦ វរគ ៣ឆ្ប ាំ ១៣.៥៦ ថវកិារដឌ 4.52 4.52 4.52 13.56 មជឈមណឍ ល 

១៥ ឃបើរវរគបណថុ ះបណាថ លដាំណាាំរតរួន ាមសហរមន ៍ ៦ វរគ ៣ឆ្ប ាំ ១៣.៥៦ ថវកិារដឌ 4.52 4.52 4.52 13.56 មជឈមណឍ ល 

១៦ 
ឃបើរវរគបណថុ ះបណាថ លដាំណាាំ
រតឡាច 

ាមសហរមន ៍ ៦ វរគ ៣ឆ្ប ាំ ១៣.៥៦ ថវកិារដឌ 4.52 4.52 4.52 13.56 មជឈមណឍ ល 

                122.32 122.32 122.32 366.96   
មនធរីពត័ម៌ានឃខតថ 

១ 
 ខរលមអរមមវធិីផាយឲ្យបានសម
រសប របរបឃដាយរុណភាព ។ 

មនធីរ 36 ដង 3 ឆ្ប ាំ 120 ថវកិារដឌ 40 40 40 120 ពត័ម៌ាន 

២ 
 តរមូវការបាំពារឧ់បររណ៍ សមាា រ
បឃចចរឃទសឲ្យបានររបរ់ោន ់ទាំឃនើប
រសបាមសមយ័បឃចចរវទិា។  

មនធីរ 3 ដង 3 ឆ្ប ាំ 180 ថវកិារដឌ 60 60 60 180 ពត័ម៌ាន 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

៣ 

តរមូវបឃងកើតឲ្យមានសាទ នីយ៍
ទូរទសសនម៍យួសមរមយអាចផាយ
ររបដណថ បទូ់ោាំងឃខតថ ឃដើមផបីឃរមើ
ជូនទសសនិរជន។ 

មនធីរ 1 សាទ នីយ ៍ 3 ឆ្ប ាំ 800 ថវកិារដឌ 200 200 400 800 ពត័ម៌ាន 

៤ 
បាំពារនូ់វមឃធាបាយសរមាបចុ់ះយរ
ពត័ម៌ានឃៅាមមូលដាឌ ន  

មនធីរ 1 ឃររឿង 3 ឆ្ប ាំ 200 ថវកិារដឌ 0 200 0 200 ពត័ម៌ាន 

៥ 
បណថុ ះបណាថ លមស្ដនថីជាំនាញ
បឃចចរឃទស ឃដើមផអីភវិឌណនធ៍នធាន
មនុសស។ 

មនធីរ 6 វរគ 3 ឆ្ប ាំ 30 ថវកិារដឌ 10 10 10 30 ពត័ម៌ាន 

        
310 510 510 1,330 

 
មនធរីទាំនារទ់ាំនងជាមយួរដឌសភាព រពទឹនសភា នងិអធកិាររចិចឃខតថ 

1 
ផសពវផាយនិងបណថុ ះបណាថ លចាប់
នានាដល់របជាពលរដឌរបុងឃខតថនិង
ឃវទិកាសាធារណៈ 

ទូោាំងឃខតថ ៤២ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ ១៨០ ថវកិារដឌ 60 60 60 180 មនធីរទាំនារ់
ទាំនង 

2 
ឃធវើអធិការរិចចនិងាមដានការអនុវតថ
ចាប ់

ទូោាំងឃខតថ ១៨ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ ១១១ ថវកិារដឌ 37 37 37 111 មនធីរទាំនារ់
ទាំនង 

        
97 97 97 291 

 
មនធរីមខុងារសាធារណៈឃខតថ 

១ ផសពវផាយអាំពីលិខិតបទដាឌ នរតិយុតថិ
នានាដល់មនធីរ អងគភាព ជុាំវញិឃខតថ 

មនធីរមុខងារ ១០ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ ១៤ ថវកិារដឌ 14 14 14 42 

ការោិល័យ
ររបខណឍ  
និងបណឋុ ះ
បណាឋ ល 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

២ 
ចុះាមដានរតួតពិនិតយមស្ដនថីរាជការ
សីុវលិ និងមស្ដនថីជាបរ់ិចចសនា ាម
មនធីរ អងគភាព ររុង រសុរ 

ាមមនធីរ និង
ររុង រសុរ 

៣០ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ ៥០ ថវកិារដឌ 50 50 50 150 

ការោិល័
យររប
ខណឍ  និង
បណឋុ ះ
បណាឋ ល 
និង

ការោិល័
យរតួតពិនិ
តយរដឌបាល 
និងឃបៀវតយ 

៣ 

របជុាំផសពវផាយ ឃសចរថីខណនាាំពី
ថ្នប រជ់ាតិឃដើមផជីាមូលដាឌ នោាំរទការ
ចុះរតួតពិនិតយ ាមបណាថ មនធីរ
ជាំនាញជុាំវញិឃខតថ 

ាមមនធីរ និង
ររុង រសុរ 

១០ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ ១១ ថវកិារដឌ 11 11 11 33 

ការោិល័
យររប
ខណឍ  និង
បណឋុ ះ
បណាឋ ល 
និង

ការោិល័
យរតួត
ពិនិតយរដឌ
បាល និង
ឃបៀវតយ 

        
75 75 75 225 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

មនធរីខផនការឃខតថ 

១ 
ោាំរទដាំឃណើ រការឃរៀបចាំរសាង
ខផនការឃៅថ្នប រឃ់រកាមជាតិ និងឃធវើ
ការបណថុ ះបណាថ លពរងឹងសមតទភាព 

ទូោាំងឃខតថ ១ ឃលើរ ១២ខខ ៩ ថវកិារដឌ 9 0 0 9 
មនធីរ
ខផនការ 

២ 

ពរងឹងការរបមូល ចងររង 
ផសពវផាយ និងការឃរបើរបាស់
ទិនបនយ័របុងការងារខផនការថ្នប រ់
ឃរកាមជាតិនិងឃធវើការបណថុ ះបណាថ ល
ពរងឹងសមតទភាព 

ទូោាំងឃខតថ ២ ឃលើរ ១២ខខ ៧ ថវកិារដឌ 7 0 0 7 
មនធីរ
ខផនការ 

៣ 
 ោាំរទនិងចូលរមួរិចចការបណថុ ះប
ណាថ លពរងឹងសមតទភាព កាអនុវតថ 
ការងាររបជាជន និងការអភវិឌណ  

ឃខតថ ២ ឃលើរ ១២ខខ ៦ ថវកិារដឌ 6       
មនធីរ
ខផនការ 

៤ 
ោាំរទនិងចូលរមួរិចចការបណថុ ះបណាថ
លពរងឹងសមតទភាព កាអនុវតថ 
ការងារវទិាសាស្ដសថ និងបឃចចរវទិា  

ឃខតថ ២ ឃលើរ ១២ខខ ៦ ថវកិារដឌ 6 0 0 6 
មនធីរ
ខផនការ 

៥ 
ចុះាមដានរតួតពិនិតយរបាយការណ៍
ររីចាំឃរ ើនរបចាាំ រតីមាសរបស់រមមវធិីវនិិ
ឃោរឃខតថ ររុងរសុរ  ុាំសងាក ត់ 

ទូោាំងឃខតថ ៣ ឃលើរ ១២ខខ ៦ ថវកិារដឌ 6 0 0 6 
មនធីរ
ខផនការ 

 
34 - - 34 

 
៣. ខផបរធនធានធមមជាត ិនងិការបនាាំនងឹការខរបរបលួអាកាសធាតុ 
ខណឍ រដឌបាលនរពឃឈើឃខតថ 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

1 ដារស់ាល រសញ្ហដ  និងឃបាះបឃងាគ លរពាំ 
ឃខមរភូមនិធ 
ឃកាះរុង 
មណឍ លសីមា 

៥២៥ បឃងាគ លរពាំ ១២ ខខ ៤២០ ថវកិារដឌ 420 0 0 420 
រដឌបាល
នរពឃឈើ 

2 បឃងកើតសហរមន៍នរពឃឈើ 
រសុរ
ឃកាះរុង 

-រសុរថមបាាំង 
៦ សហរមន៍ ១២ ខខ ១២០ ថវកិារដឌ 120 0 0 120 

រដឌបាល
នរពឃឈើ 

3 
ផសពវផាយ ចាប់សឋីពីនរពឃឈើ និង
លិខិត បទដាឌ នឃផសងៗឃទៀត 

ទូោាំងឃខតថ ៣៦ ឃលើរ ១២ ខខ ៥៤ ថវកិារដឌ 54 0 0 54 
រដឌបាល
នរពឃឈើ 

4 
ទបស់ាក ត ់ការបស្ដងាក បបទឃលមើសនរព
ឃឈើនិងសតវនរព 

ទូោាំងឃខតថ ៥៤០ ឃលើរ ១២ ខខ ២៥២ ថវកិារដឌ 252 0 0 252 
រដឌបាល
នរពឃឈើ 

5 
រាំណតទ់ីាាំងសរមាប់សាថ រ និងដាាំ
ឃដើមឃឈើឃឡើងវញិ 

រសុរខរស
អាំបិល 
រសុរថមបាាំង 

១៣ ហិចា ១២ ខខ ១៣៣ ថវកិារដឌ 133 0 0 133 
រដឌបាល
នរពឃឈើ 

 
979 - - 979 

 
មនធរីបរសិាទ នឃខតថ 

១ 
អបរ ាំផសពវផាយចាបប់រសិាទ ន និង 
អនុររឹតយឃលខ១១៣ 

១ររុង និង 
៦រសុរ 

១៨ វរគ ១២ ខខ ៣៤ ថវកិារដឌ 34 0 0 34 
មនធីរប
រសិាទ ន 

២ 
ការដារ់ផ្ទល រផ់្ទធ ាំងប៉ាណូរផសពវផាយ
អាំពីបរសិាទ ន 

ទូោាំងរសុរ ១៤ ផ្ទធ ាំង ១២ ខខ ១៥ ថវកិារដឌ 15 0 0 15 
មនធីរប
រសិាទ ន 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

៣ 
ោាំរទដល់មស្ដនថីឧទានុររសរបុងការ
លាត  

៧តាំបន់
ការពារធមម
ជាតិ 

៧ តាំបន ់ ១២ ខខ ១៨១ ថវកិារដឌ 181 0 0 181 មនធីរបរសិាទ ន 

៤ 
ជួសជុលឃ្ល ាំងទុរវតទុាង និង ឃ្ត់
ខលួនបឃណាថ ះអាសនប 

មនធីរ ១ រខនលង ១២ ខខ ៣០០ ថវកិារដឌ 300 0 0 300 មនធីរបរសិាទ ន 

 
530 - - 530 

 
មនធរីឃរៀបចាំខដនដនីរររូបនយីរ៌មម សាំណង ់នងិសុរោិដឃីខតថ 

១ 
ឃចញប័ណត រមមសិទនិដីធលីជូនរបជា
ពលរដឌ 

ទូោាំងឃខតថ ៨៤០០ រាលដី ១២ខខ ៨៤០០ ថវកិារដឌ 8,400 0 0 8,400 មនធីរឃរៀបចាំ
ខដនដី 

២ 
បឃងកើតររុមការងារចុះឃដាះរសាយ
ឃដើមផកីាតប់នទយឬបញ្ចបទ់ាំនាស់ ដីធលី 

ទូោាំងឃខតថ ២០ ររណី ១២ខខ ២៤០ ថវកិារដឌ 240 0 0 240 មនធីរឃរៀបចាំ
ខដនដី 

៣ 
ឃចញលិខិតអនុញ្ហដ តសាងសង់និង
វញិ្ហដ បនប័រតររុមជាងសាងសង់ 

ទូោាំងឃខតថ ១១០ ចាប ់ ១២ខខ ៥០ ថវកិារដឌ 50 0 0 50 មនធីរឃរៀបចាំ
ខដនដី 

  8,690 0 0 8,690   
៤. ខផបររដឌបាលនងិសនថសុិខសណាថ បធ់ាប បស់ាធារណៈ 
សបងការរដាឌ នររបាលឃខតថ 

១ ចុះរសងទិ់នបនយ័ជនបរឃទស សាប រឃ់ៅរ
យៈឃពល ខលីនិងខវង ឃៅរបុងឃខតថ ។ 

ទូោាំងឃខតថ 
(៧ររុង/
រសុរ) 

៦០ ឃលើរ ១២០នថង 22 ថវកិារដឌ 7 7 7 22 សបងការរ
ដាឌ នររបាល 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

២ 
ចុះផសពវផាយអាំពីចាប ់ររមរពហមទ័
ណឍ  និងចាប់នានា ននរពះរាជាណា
ចរររមពុជា ឲ្យដល់សហរមន ៌។ 

ទូោាំងឃខតថ 
(៧ររុង/
រសុរ) 

១៧៤ ឃលើរ ១៧៤នថង 34 ថវកិារដឌ 11 11 11 34 សបងការរ
ដាឌ នររបាល 

៣ 
ចុះបងាក រ ទបស់ាក ត ់និងបស្ដងាក ប  ការ
បងកបទឃលមើសឃផសងៗ ។ 

ទូោាំងឃខតថ 
(៧ររុង/
រសុរ) 

៣៦ ឃលើរ ៦០ នថង 54 ថវកិារដឌ 18 18 18 54 សបងការរ
ដាឌ នររបាល 

៤ 
ផសពវផាយ អបរ់ ាំ ឃអាយដល់សហរម
ន ៍និង បងាក រ ទប់សាក ត ់និងបស្ដងាក ប
អាំឃពើហឹងាឃផសងៗ ។ 

ទូោាំងឃខតថ 
(៧ររុង/
រសុរ) 

៥៧ ឃលើរ ៦០នថង 32 ថវកិារដឌ 11 11 11 32 សបងការរ
ដាឌ នររបាល 

៥ 
ផសពវផាយពីចាប ់និងផលបះ៉ពាល់
ននឃររឿងឃញៀន ឃៅសហរមន ៍

ទូោាំងឃខតថ 
(៧ររុង/
រសុរ) 

១៧៤ ឃលើរ ១៧៤នថង 34 ថវកិារដឌ 11 11 11 34 សបងការរ
ដាឌ នររបាល 

៦ 
ចុះទបស់ាក ត ់និងបស្ដងាក បបទឃលមើស
ឃររឿងឃញៀន ។ 

ទូោាំងឃខតថ 
(៧ររុង/
រសុរ) 

១៨ ឃលើរ ៣០នថង 27 ថវកិារដឌ 9 9 9 27 សបងការរ
ដាឌ នររបាល 

៧ 

ចុះផសពវផាយអាំពីអាំពីចាបច់រាចរណ៍
ផលូវឃោរឃអាយដល់សហរមន៍ 
សាលាឃរៀន ឃរាងចររ ាមដងផលូវ 
។ល។ 

ទូោាំងឃខតថ 
(៧ររុង/
រសុរ) 

៣៦ ឃលើរ ៦០ 54 ថវកិារដឌ 18 18 18 54 សបងការរ
ដាឌ នររបាល 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

៨ 
ចុះផសពវផាយអនុររិតយ ឃលខ ០៤៣   
របស់ររសួងមហានផធ    សថីពីការ
ឃរៀបចាំ សណាថ បធ់ាប បទូ់ោាំងឃខតថ ។ 

ទូោាំងឃខតថ 
(៧ររុង/
រសុរ) 

៦០ ឃលើរ ៦០នថង 22 ថវកិារដឌ 7 7 7 22 សបងការរ
ដាឌ នររបាល 

៩ 
ចុះរតួតពិនិតយ ការដារប់ាំពងព់នលតអ់
រគីភយ័ ឃៅាមតាំបន់ ខដលងាយបងក
រឃរោះ      អរគីភយ័បាំផុត ។ 

ររុងឃខ
មភូមនិធ 

មណឍ លសីមា 
១៦ ឃលើរ ១៦នថង 6 ថវកិារដឌ 2 2 2 6 សបងការរ

ដាឌ នររបាល 

១០ 

ចុះពរងឹងតួនាទី ភាររិចច របស់រមាល ាំង
ជាំនាញ ឃៅាមប៉ុសថិ៍នររបាលរដឌបា
ល ខផបរឃធវើឃសៀវឃៅសាប រឃ់ៅ/
ឃសៀវឃៅររួសារ ជូនរបជាពលរដឌ ។ 

ទូោាំងឃខតថ 
(៧ររុង/
រសុរ) 

២១ ឃលើរ ១៦នថង 9 ថវកិារដឌ 3 3 3 9 សបងការរ
ដាឌ នររបាល 

១១ 
ចុះពរងឹងតួនាទី ភាររិចច របស់រមាល ាំង
ជាំនាញឃៅាម អធិការ   ដាឌ ន
នររបាលរដឌបាលររុង/រសុរ ។ 

ទូោាំងឃខតថ 
(៧ររុង/
រសុរ) 

២១ ឃលើរ ១៦នថង 9 ថវកិារដឌ 3 3 3 9 សបងការរ
ដាឌ នររបាល 

១២ 

ចាតា់ាំងរមាល ាំងនររបាល ការពារសុវ
តថិភាព ជួយ សរមួលចរាចរជូន រពះ
មហារសរត ឥសសរជនជានខ់ពស់ អបរ
កាទូត    និងថ្នប រដ់ឹរនាាំជាតិ/អនថរ
ជាតិ ។ 

ទូោាំងឃខតថ 
(៧ររុង/
រសុរ) 

១៥ ឃលើរ ៣០នថង 54 ថវកិារដឌ 18 18 18 54 សបងការរ
ដាឌ នររបាល 

១៣ 
ចុះការពារសុវតថិភាពជូនឃភញៀវ
ឃទសចរណ៍ខដលមររាំសានថឃៅ
ឃពលបុណយជាតិ ។ 

ទូោាំងឃខតថ 
(៧ររុង/
រសុរ) 

៣០ ឃលើរ ៦០នថង 108 ថវកិារដឌ 36 36 36 108 សបងការរ
ដាឌ នររបាល 
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ល.រ ឃ ម្ ះរឃរមាង ទាីាំង 
លទឌផលឃរោង រយៈឃពល

អនុវតថ 
តនមលរឃរមាង 

របភព
មលូនធិ ិ

ររមតិទុនវនិឃិោរ(រតិជាលានឃរៀល) អងគភាព
អនុវតថ បរមិាណ ឯរា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរុប 

១៤ 

ចុះបិទផសពវផាយខលឹមសារចាប់សថីពី   
ការបស្ដងាក បអាំឃពើជួញដូរមនុសស និង
អាំឃពើឃធវើអាជីវរមមផលូវឃភទឃៅាម
ឃោលឃៅសាំខាន់ៗ 

ររុងឃខ
មភូមនិធ 

មណឍ លសីមា 
រីរសីាររ 

៦ ឃលើរ ១២នថង 9 ថវកិារដឌ 3 3 3 9 សបងការរ
ដាឌ នររបាល 

  158 158 158 474   
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តារាង២.៤. 
គសរមាងសរមមភាពសេតត ផដ្លមិនទាន់មានថវិ ោាំរទ 

ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ទីតាុំង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល អបរទទលួផល 

អងគភាពខស្បី បរមិាណ ឯរតា អនុវតថ របុស្ រស្ ី
១. ខផបរខស្ដឌរិចច 

         

         

២. ខផបរស្ងគមរិចច 
                  
         

៣. ខផបរធនធានធមមជាតិ និងការបនាុំនឹងការខរបរបលួអាកាស្ធាតុ 
         
                  
         

៤. ខផបររដឌបាលនិងស្នថសុិ្េស្ណ្តថ ប់ធាប ប់សាធារណៈ 
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តារាង២.៥ 
រមមវិធីរបតិបតតិ រសសវារមម 

 

ល.រ របខភទខស្វា 
លទឌផលខរគង អងគភាព 

ទទលួបនធុរ 
ខផសងៗ 

បរមិាណ ឯរតា 
រ. រមមវធីិរបតិបតថកិារខស្វារមមរដឌបាលខេតថ 
១.ការងារនសី្ានុគូលកមែ(ការបញ្ជា កធ់លើកឯកសារថតច្បមលង) 

1 
ឃសរថីអនុញ្ហដ តិឱ្យរបរបអាជីវរមម អាហរណ័ នីហរណ័ សណាឌ ោរវនិិឃោរទុន
បរឃទស 

0 ចាប ់ រដឌបាលឃខតថ   

2 
លរខនថិរៈររុមហុ៊នអាជីវរមមនានា វញិ្ហដ បនបរតចុះបញ្ជ ីររមុហុ៊ន លិខិតររសួង
ពាណិជជរមម រិចចសនា  

0 ចាប ់ រដឌបាលឃខតថ   

3 បលងស់ាងសង ់ 0 ចាប ់ រដឌបាលឃខតថ   

4 វញិ្ហដ បនបរតសមាគ ល់មាច ស់អចលនវតទុ រមមសិទនិ លិខតិឃផធរសិទនិដី ឬផធះ 0 ចាប ់ រដឌបាលឃខតថ   

5 សញ្ហដ បរតឃរកាយឧតថមសិរា 10 ចាប ់ រដឌបាលឃខតថ   
6 សញ្ហដ បរតពុទនិរសិរា 0 ចាប ់ រដឌបាលឃខតថ   

7 លិខិតអនុញ្ហដ តចុះបញ្ជ ីសមារម អងគការ រពះវហិារសាសនា និងសហរមន ៍ 0 ចាប ់ រដឌបាលឃខតថ   
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ល.រ របខភទខស្វា 
លទឌផលខរគង អងគភាព 

ទទលួបនធុរ 
ខផសងៗ 

បរមិាណ ឯរតា 

8 
លិខិត ឬឯរសារឃផសងៗ ឃទៀត (ខដលមនិឃមនជាសមតទរចចរបស់សាទ បន័ណា
មយួ) 

20 ចាប ់ រដឌបាលឃខតថ   

២.ការងាររដ្ឋបាល 

1 
ការអនុញ្ហដ តឲ្យជរីឆលងផលូវរបុងរាជធានីភបាំឃពញ(ចាំឃពាះការជសួជុលផលូវឃឡើងវញិឲ្យ 
បានរតឹមរតូវាមលរខណៈបឃចចរឃទសដូចឃដើម រឺជាកាតពវរិចចរបស់អបរឃសបើសុាំ) 

0 ចាប ់ រដឌបាលឃខតថ   

2 លិខិត/បណ័ត ឆលងរពាំខដន(Laissez-passer) 3100 ចាប ់ រដឌបាលឃខតថ   

3 ការឃចញលិខិតអនុញ្ហដ តបាំឃពញអាចមដ៍ីរមមសិទនិឯរជន ឃរកាម ១ហិរា     រដឌបាលឃខតថ   

4 ដីរបុងររុងររបឃ់ខតថ ឃរៅពីឃខតថរណាថ ល ឃខតថរពះសីហនុ និងឃសៀមរាប 0 ចាប ់ រដឌបាលឃខតថ   

5 
ការឃចញឃលើលិខិតឃសបើសុាំបាំឃពញអាចមដ៍រីមមសិទនឯិរជន ចាបព់ី ១ ហិរា 
ឃឡើងឃៅ 

1 ចាប ់ រដឌបាលឃខតថ   

6 ដីរបុងររុងររបឃ់ខតថ ឃរៅពីឃខតថរណាថ ល ឃខតថរពះសីហនុ និងឃសៀមរាប 0 ចាប ់ រដឌបាលឃខតថ   

7 លិខិតអនុញ្ហដ តទីាាំងប៉ាណូអចល័ត(រិតរបុង ១ ខមរ៉តកាឃរ ៉) 0 ចាប ់ រដឌបាលឃខតថ   
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ល.រ របខភទខស្វា 
លទឌផលខរគង អងគភាព 

ទទលួបនធុរ 
ខផសងៗ 

បរមិាណ ឯរតា 
េ. រមមវធីិរបតិបតថកិារខស្វារមមរបស់្មនធីរ អងគភាព 
មនធីររស្រិមម រកុាេ របមាញ់ និងខនសាទ 

១ ឃចញលិខិតអនុញ្ហដ តិឃធវើអាជីវរមមពឃិ្ដសតវ 80 នារ ់
ការោិល័យផលិតរមម និងប

សុ្ពយបាល   

២ 
លិខិតអនុញ្ដតឲ្យបឃងកើតទីាាំងរបមូល 
ទិញ-លរ ់និងសនបធិិជលផល 

22 ចាប ់ ខណឍ រដឌបាលជលផល   

៣ 
ឃរៀបចាំ ពិនិតយឃលើពារយឃសបើសុាំឃធវើអាជីវរមមឃនសាទ និងរបមលូនថលឈបួលខដន
ឃនសាទសមុរទ 

20 ចាប ់ ខណឍ រដឌបាលជលផល   

៤ លិខិតអនុញ្ដតិឃរាងសិបផរមមខចរចាយផល អនុផលនរពឃឈើ ៤ រខនលង រដឌបាលថ្រពខឈ ី   

៥ លិខិតអនុញ្ដតិឃរាងសនបធិិលរខ់ចរចាយផល អនុផលនរពឃឈើ ៣ រខនលង រដឌបាលថ្រពខឈ ី   

៦ លិខិតអនុញ្ដតិបឃងកើតឡចាំហុយខលឹមចន័ធ ១ រខនលង រដឌបាលថ្រពខឈ ី   
៧ លិខិតអនុញ្ដតិបឃងកើតរខនលងអ៊ទុូរ ៣ រខនលង រដឌបាលថ្រពខឈ ី   

មនធីរធនធានទឹរនិងឧតុនិយមខេតថ 
            



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ(២០២១-២០២៣) 

 

130 

ល.រ របខភទខស្វា 
លទឌផលខរគង អងគភាព 

ទទលួបនធុរ 
ខផសងៗ 

បរមិាណ ឯរតា 
            

មនធីរខរ ៉ា និង ថាមពលខេតថ 
១ រថ្រមផថល់អាជាញ បណ័ត 84 អាជាញ ប័ណត មនធីរខរ ៉និង ថ្នមពល   

២ រថ្រមចុោះបញ្ជ ីអាជាញ បណ័ត 84 អាជាញ ប័ណត មនធីរខរ ៉និង ថ្នមពល   

៣ រថ្រមពិនិតយខរៀបចុំឯរសារ 84 អាជាញ ប័ណត មនធីរខរ ៉និង ថ្នមពល   
មនធីរឧស្ាហរមម វទិាសា្ស្ថ បខចចរវទិា និងនវានុវតថន៍ខេតថ 

1 ចុះបញ្ជ ីសិបផរមម 15 សិបផរមម មនធីរឧសាហរមម   
មនធីរសាធារណការនិងដឹរជញ្ជូ នខេតថ 
១ ចាំនួនម៉តូូចុះបញ្ជ ី ៥២៩ ឃររឿង សាធារណះការ   

២ ចាំនួនរថយនថឃទសចរណ៍ចុះបញ្ជ ី ៩០ ឃររឿង សាធារណះការ   

៣ ចាំនួនោនយនថដឹរអបរដាំឃណើ រតូចចុះបញ្ជ ី ២២ ឃររឿង សាធារណះការ   

៤ ចាំនួនរថយនថដឹរទាំនិញតូចចុះបញ្ជ ី ៥២ ឃររឿង សាធារណះការ   

៥ ចាំនួនរថយនថដឹរទាំនិញធាំចុះបញ្ជ ី ២៤ ឃររឿង សាធារណះការ   

៦ ឃផធររមមសិទនម៉ូតូរបុងឃខតថ ១៣០ ឃររឿង សាធារណះការ   

៧ ឃផធររមមសិទនរថយនថឃទសចរណ៍របុងឃខតថ ៧ ឃររឿង សាធារណះការ   

៨ ឃផធររមមសិទនរថយនថដរឹទាំនិញតូច ៧ ឃររឿង សាធារណះការ   
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ល.រ របខភទខស្វា 
លទឌផលខរគង អងគភាព 

ទទលួបនធុរ 
ខផសងៗ 

បរមិាណ ឯរតា 
៩ ឃផធររមមសិទនរថយនថដរឹទាំនិញធាំ ៤ ឃររឿង សាធារណះការ   

១០ ចាំនួនបណ័ត ឃបើរបររថយនថឃទសចរណ៍ ១៥៨ ឃររឿង សាធារណះការ   

១១ ផថល់បណ័ត សាំោល់ជលោនយនថ ៩៦ ឃររឿង សាធារណះការ   

១២ រតួតពិនិតយលរខណៈបឃចចរឃទស ២៣៩ ឃររឿង សាធារណះការ   

១៣ ផថល់អាជាញ បណ័ត ឃធវើអាជីវរមមដរឹជញ្ជូ ន ១០ ឃររឿង សាធារណះការ   

១៤ ឃផធររមមសិទន ១ ឃររឿង សាធារណះការ   

១៥ ទុតិយាបណ័ត សាំោល់និងឃសៀវឃៅ ២១ ឃររឿង សាធារណះការ   

១៦ ោនដាឌ នជួសជុល ខរនឆប ដាំឃឡើង ០ ឃររឿង សាធារណះការ   

មនធីរខទស្ចរណ៌ខេតថ 
១ អាជាញ បណ័ត សណាឌ ោរ ១០ អាជាញ បណ័ត  មនធីរឃទសចរណ៍   
២ អាជាញ បណ័ត ផធះសាំណារ ់ ៦០ អាជាញ បណ័ត  មនធីរឃទសចរណ៍   
៣ អាជាញ បណ័ត ឃភាជនីយដាឌ ន ៦១ អាជាញ បណ័ត  មនធីរឃទសចរណ៍   
៤ អាជាញ បណ័ត ឃខរ៉ាអ៊ូឃខ ៩ អាជាញ បណ័ត  មនធីរឃទសចរណ៍   
៥ អាជាញ បណ័ត ម៉ាសា ២៤ អាជាញ បណ័ត  មនធីរឃទសចរណ៍   
៦ អាជាញ បណ័ត សបុរ រ័ ២ អាជាញ បណ័ត  មនធីរឃទសចរណ៍   
៧ អាជាញ បណ័ត សហរមនឃ៍អរូឃទសចរណ៍ ២ អាជាញ បណ័ត  មនធីរឃទសចរណ៍   
៨ អាជាញ បណ័ត ទីភាប រង់ារឃទសចរណ៍ ០ អាជាញ បណ័ត  មនធីរឃទសចរណ៍   
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ល.រ របខភទខស្វា 
លទឌផលខរគង អងគភាព 

ទទលួបនធុរ 
ខផសងៗ 

បរមិាណ ឯរតា 
៩ អាជាញ បណ័ត ដរឹជញ្ជូ នឃភញៀវឃទសចរណ៍ ៧ អាជាញ បណ័ត  មនធីរឃទសចរណ៍   
១០ អាជាញ បណ័ត ឌីសកូខតរ ០ អាជាញ បណ័ត  មនធីរឃទសចរណ៍   
១១ អាជាញ បណ័ត រលបឹរាំសានថ ០ អាជាញ បណ័ត  មនធីរឃទសចរណ៍   
មនធីរពាណិជជរមមខេតថ 

1 លិខិតអនុញ្ហដ តរបរបអាជីវរមម និងឃសវារមម ២៦៧ ចាប ់ មនធីរពាណិជជរមម   

2 
លិខិតអនុញ្ហដ តរបរបអាជីវរមម  
ឃលាហធាតុតផូងថមជាឃររឿងអលងាក រ 

០ ចាប ់ មនធីរពាណិជជរមម   

សាខាពននដាខេតថ 
1 ចុោះបញ្ជ ីពននដារ 10 ស្ហរគស្ សាខាពននដារខេតថ   

សាខាគយនិងរដាឌ ររខេតថ 
1 រថ្រមខបបបទរុងតឺន័រ២០ហវតឹខ ងី                       

300,000  
ទូ សាខាគយនិងរដាឌ ររ   

2 រថ្រមខបបបទរបតិខវទន៍គយផលិតផលខតលស្ិលា                       
300,000  

ចាប់ សាខាគយនិងរដាឌ ររ   

3 
រថ្រមខបបបទរបតិខវទន៍គយទុំនិញមិនផធុររបុងរុងតឺន័រឬផធុររបុងរុងតឺន័រតូចជាង
២០ហវតឺ 

                      
200,000  

ចាប់ សាខាគយនិងរដាឌ ររ   

4 រថ្រមមា៉ា សុ្នីខស្កន Scanning Fee-SCFមួយរុងតន័ឺរ៤០ហវតី                       
200,000  

ទូ សាខាគយនិងរដាឌ ររ   
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ល.រ របខភទខស្វា 
លទឌផលខរគង អងគភាព 

ទទលួបនធុរ 
ខផសងៗ 

បរមិាណ ឯរតា 
5 រថ្រមមា៉ា សុ្នីខស្កន Scanning Fee-SCFមួយរុងតន័ឺរ៤០ហវតី 320,000 ទូ សាខាគយនិងរដាឌ ររ   

6 រថ្រមលរ់របតិខវទន៍គយ 75,000 ចាប់ សាខាគយនិងរដាឌ ររ   

7 រថ្រមលរ់លតាប័រតរថយនថ 200,000 ចាប់ សាខាគយនិងរដាឌ ររ   

8 រថ្រមលរ់រតាពននគយ 500 ចាប់ សាខាគយនិងរដាឌ ររ   

9 រថ្រមលរ់ខតមរបិ៍អាររបារ ី 250 ចាប់ សាខាគយនិងរដាឌ ររ   

10 រថ្រមលរ់លិេិតអនុញ្ហដ ត ដឹរជញ្ជូ ន ឬស្ថុរ 2,500 ចាប់ សាខាគយនិងរដាឌ ររ   

11 រថ្រមលរ់ខស្ៀលរុងតឺន័រ 40,000 រគប់ សាខាគយនិងរដាឌ ររ   

មនធីរថ្របស្ណីយនិ៌ងទូរគមនាគមន៌ខេតថ 

១ ការអនុញ្ហដ តឲ្យឃបើរសាខាឃធវើអាជីវរមមបឃរមើឃសវាបឃញ្ដ ើឆ្បរ់ហ័សអនថរជាត ិ ទីាាំង ២ 
មនធីរនរបសណីយ ៍និង
ទូររមនារមនឃ៍ខតថ 

  

២ 
ការលរឃ់ររឿងសមាា របរកិាខ រុាំពយូទរ័ និងឬ/ឧបររណ៍ឃអឡិចរតូនិរខដលបាំពារ ់
 បឃចចរវទិារមនារមន ៍នងិពត័ម៌ាន និង/ឬសូហវខវរ 

ទីាាំង ៣ 
មនធីរនរបសណីយ ៍និង
ទូររមនារមនឃ៍ខតថ 

  

៣ 
ការឃរៀបចាំរពឹតថិការណ៍ពារព់ន័ននឹងវស័ិយបឃចចរវទិារមនារមន ៍និងពត័ម៌ាន ទីាាំង ០ 

មនធីរនរបសណីយ ៍និង
ទូររមនារមនឃ៍ខតថ 

  

៤ 
ការអនុញ្ហដ តឲ្យឃបើរលរ ់និង/ឬជួសជុលឃររឿងសមាា របរកិាខ វទិយុរមនារមន ៍និង
ទូររមនារមនរ៍បុងខដនដីឃខតថ 

ទីាាំង ២៩ 
មនធីរនរបសណីយ ៍និង
ទូររមនារមនឃ៍ខតថ 
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ល.រ របខភទខស្វា 
លទឌផលខរគង អងគភាព 

ទទលួបនធុរ 
ខផសងៗ 

បរមិាណ ឯរតា 

៥ 
ការអនុញ្ហដ តឲ្យឃបើរអាជីវរមមសាលបឃរមើអុិនធឺណិតកាឃហវរបុងខដនដីឃខតថ ទីាាំង ៤ 

មនធីរនរបសណីយ ៍និង
ទូររមនារមនឃ៍ខតថ 

  

៦ 
ការផថល់អាជាញ បណ័ត ឃស្ដហវរងស៍់វទិយុោរទ់ងរបឃភទ VHF ចល័ត មានវសិាលភាព 
ឃរបើរបាស់របុងរាជធានី ឬឃខតថ 

ឃររឿង ២៧ 
មនធីរនរបសណីយ ៍និង
ទូររមនារមនឃ៍ខតថ 

  

៧ 
ការផថល់អាជាញ បណ័ត ឃស្ដហវរងស៍់វទិយុោរទ់ងរបឃភទ VHF អចល័ត  
មានវសិាលភាព ឃរបើរបាស់របុងរាជធានី ឬឃខតថ 

ឃររឿង ០ 
មនធីរនរបសណីយ ៍និង
ទូររមនារមនឃ៍ខតថ 

  

៨ 
ការផថល់អាជាញ បណ័ត ឃស្ដហវរងស៍់វទិយុោរទ់ងរបឃភទ UHF ចល័ត 
 មានវសិាលភាព ឃរបើរបាស់របុងរាជធាន ីឬឃខតថ 

ឃររឿង ០ 
មនធីរនរបសណីយ ៍និង
ទូររមនារមនឃ៍ខតថ 

  

៩ 
ការផថល់អាជាញ បណ័ត ឃស្ដហវរងស៍់វទិយុោរទ់ងរបឃភទ UHF អចល័ត 
 មានវសិាលភាព ឃរបើរបាស់របុងរាជធាន ីឬឃខតថ 

ឃររឿង ០ 
មនធីរនរបសណីយ ៍និង
ទូររមនារមនឃ៍ខតថ 

  

មនធីរអភិវឌណន៌ជនបទខេតថ 
            
            

មនធីរខស្ដឌរិចចនិងហរិញ្ដវតទុខេតថ 
១ សាំឃណើ សុាំឃបើររបារឃ់បៀវតសសរមាបម់ស្ដនថីរាជការ ៣៧២ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
២ សាំឃណើ សុាំឃបើររបារឃ់បៀវតសររុមបឹរា ៦៣ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
៣ សាំឃណើ សុាំឃបើររបារឃ់បៀវតសមស្ដនថីជាបរ់ិចចសនា និងររូជាបរ់ិចចសនា ១១៨ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
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ល.រ របខភទខស្វា 
លទឌផលខរគង អងគភាព 

ទទលួបនធុរ 
ខផសងៗ 

បរមិាណ ឯរតា 
៤ សាំឃណើ សុាំរបារឧ់បតទមារបុងឱ្កាសបុណយចូលឆ្ប ាំថម ីនិងបណុយភជុ ាំបណិឍ  ៦២ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
៥ សាំឃណើ សុាំរបារឧ់បតទមារបបសនថិសុខសងគម (មណឍ លរុមាររាំរពា-ចាស់ជរា ...)  ២៨ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
៦ សាំឃណើ សុាំរបារឧ់បតទមាការបាទររហម ១ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
៧ សាំឃណើ សុាំរបារឧ់បតទមាតាំបនដ់ាចរ់សោល ១០ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
៨ សាំឃណើ សុាំរបារឧ់បតទមាឃម៉ាងបខនទម ១៦ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
៩ សាំឃណើ សុាំរបារឧ់បតទមាមស្ដនថមីានជមង ឺនងិសរមាលរូន ៣៩ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
១០ សាំឃណើ សុាំរបារឧ់បតទមានិវតថជន ៧ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
១១ សាំឃណើ សុាំរបារឧ់បតទមាមស្ដនថីមរណភាព ២ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
១២ សាំឃណើ សុាំទូោតឃ់សាហុ៊យឃបសររមម ៦៥ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
១៣ សាំឃណើ សុាំទូោតឃ់សាហុ៊យទូររមនារមន ៍(ទូរស័ពធ និងអុីនធរ័ខណត) ៤៨ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
១៤ សាំឃណើ សុាំទូោតឃ់សាហុ៊យទទួលឃភញៀវ ១២ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
១៥ សាំឃណើ សុាំទូោតរ់បារសិ់កាខ សាលា និងសនបិសិទ ៣ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
១៦ សាំឃណើ សុាំទូោតរ់បារប់ុឃររបោន ១២០ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
១៧ សាំឃណើ សុាំទូោតរ់បាររ់ងាវ ន ់(របារឃ់លើរទឹរចិតថ) ៣០ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
១៨ សាំឃណើ សុាំទូោតរ់បារប់ងព់ននឃលើមឃធាបាយដឹរជញ្ជូ ន ៥ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
១៩ សាំឃណើ សុាំនិយត័ភាពឥណោន និងបខនទមឥណោន ៤៩ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ(២០២១-២០២៣) 

 

136 

ល.រ របខភទខស្វា 
លទឌផលខរគង អងគភាព 

ទទលួបនធុរ 
ខផសងៗ 

បរមិាណ ឯរតា 
២០ សាំឃណើ សុាំឃផធររបារឃ់បៀវតស និងផ្ទថ ចឃ់បៀវតស ៤ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
២១ សាំឃណើ សុាំឃោលការណ៍ធានាចាំណាយ ៣១ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
២២ សាំឃណើ សុាំធានាចាំណាយ (ឯរសារលទនរមម) ៩៥ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
២៣ រឃរមាងរមមវធិីចាំណូល-ចាំណាយឆ្ប ាំ ២០១៨ ២៤ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
ធនាគរជាតិរមពុជា សាខាខេតថ 

១ លិខិតអនុញ្ហដ តថិរបរបអាជីវរមមបថូររបារ ់ ៤៨ តូប សាខាធនាោរជាតិឃខតថឃកាះរុង 
  

មនធីរអប់រ ុំយុវជននិងរីឡាខេតថ 
            

មនធីរសុ្ខាភិបាលខេតថ 

1 បងលុ់យឃដាយខលួនឯង 41290 ចាំនួនបណ័ត  មនធីរសុខាភបិាល   

2 រាំឃរាងមូលនធិិសមធម ៌ 22132 ចាំនួនបណ័ត  មនធីរសុខាភបិាល   

3 រាំឃរាងធានារ៉ាបរ់ងសុខភាពសហរមន ៍ 19 ចាំនួនបណ័ត  មនធីរសុខាភបិាល   

4 បណ័ត សុខភាព 1090 ចាំនួនបណ័ត  មនធីរសុខាភបិាល   

5 ឃបឡាជាតិរបបសនថិសុខសងគម 529 ចាំនួនបណ័ត  មនធីរសុខាភបិាល   

6 ររណីឃលើរខលង 8790 ចាំនួនបណ័ត  មនធីរសុខាភបិាល   

មនធីរស្ងគមរិចច អតីតយុទនជននិងយុវនីតិស្មផោខេតថ 



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ(២០២១-២០២៣) 

 

137 

ល.រ របខភទខស្វា 
លទឌផលខរគង អងគភាព 

ទទលួបនធុរ 
ខផសងៗ 

បរមិាណ ឯរតា 
            
មនធីររិចចការនារខីេតថ 

            
មនធីរធមមការនិងសាស្នាខេតថ 

1 ផថល់ទិដាឌ ការបុំបសួ្រុលបុរត 100 ចាប់ មនធីរធមមការ   
2 ផថល់ទិដាឌ ការខស្បីសុ្ុំខធវីបុណយខផសងៗ 50 ចាប់ មនធីរធមមការ   
3 ផថល់ទិដាឌ ការសុ្ុំរសាងស្ុំណង់របស់្វតថ 1 ចាប់ មនធីរធមមការ   
4 ផថល់ទិដាឌ ការខស្បីសុ្ុំខតងតាុំងអាចារយ គណៈរមមការវតថ 47 ចាប់ មនធីរធមមការ   

5 ផថល់ទិដាឌ ការបនថសុ្ពលភាពសាប រ់រពោះវហិារ ថាវ យបងគុំ ខផបរពាហរិសាស្នា(រគសឹ្ធ) 26 ចាប់ មនធីរធមមការ   

6 ផថលទិដាឌ ការរសាងវហិារសាស្នាឥសាល ម 16 ចាប់ មនធីរធមមការ   

7 
ផថល់ទិដាឌ ការខស្បីសុ្ុំខតងតាុំង 
អាចារយ គណៈរមមការវតថ 

47 ចាប់ មនធីរធមមការ   

8 ផថល់ទិដាឌ ការខស្បីសុ្ុំបខងកីតសាលាពុទនិរស្ិរា 5 ចាប់ មនធីរធមមការ   

9 ផថល់ទិដាឌ ការបនថសុ្ពលភាពសាប រ់រពោះវហិារ ថាវ យបងគុំ ខផបរពាហរិសាស្នា(រគសឹ្ធ) 26 ចាប់ មនធីរធមមការ   

10 ផថលទិដាឌ ការរសាងវហិារសាស្នាឥសាល ម 16 ចាប់ មនធីរធមមការ   



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ(២០២១-២០២៣) 

 

138 

ល.រ របខភទខស្វា 
លទឌផលខរគង អងគភាព 

ទទលួបនធុរ 
ខផសងៗ 

បរមិាណ ឯរតា 
មនធីរវបផធម៌និងវចិិរតស្លិផោះខេតថ 

1 ការរបរុាំតស្ដនថីខាប តអនថរជាត ិ ២ ឃលើរ មនធីរវបផធម ៌   
2 ការឃលើរសាល រសញ្ហដ  ៤ខមរ៉តកាឃរឃឡើង ៧៤ សាល រ មនធីរវបផធម ៌   

មនធីរការង្វរនិងបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជីវោះ 
            
មនធីរព័ត៌មានខេតថ 

១ 
ផថល់ពត័ម៌ានជូនរបជាពលរដឌាមរបពន័ឌផសពវផាយវទិយុ ទូរទសសន ៍ទូរទសសនខ៍ខស
កាប ទូរទសសនអ៍នឡាញ នងិឃរហទាំទរ័ 

៣៨ អងគភាពពត័ម៌ាន មនធីរព័ត៌មាន   

មនធីរទុំនារ់ទុំនងជាមយួរដឌស្ភាព រពឹទនស្ភា និងអធិការរិចចខេតថ 
            
មនធីរមុេង្វរសាធារណៈខេតថ 
១ ការខចរតារាងខបៀវតសររ៍បចាុំខេ ១២ ចាប់ ការោិល័យខបៀវតសរ ៍   
២ របាយការខរបរបួលរបចាុំខេ ១១ ចាប់ ការោិល័យខបៀវតសរ ៍   
៣ ការចុោះពនិិតយតាមបណ្តថ មនធីរ អងគភាព ររុងរស្រុ ២ ខលីរ ការ ិររបេ័ណឍ    

៤ 
របជុុំផសពវផាយចាប់ និងសារាចរខណនាុំខផសងៗ ដល់បណ្តថ មនធីរ អងគភាព ជុុំវញិ
ខេតថ ២ ខលីរ ការយិ ររបេណ័ឍ  និង ការ ិខបៀវតសរ ៍   

មនធីរខផនការខេតថ 
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ល.រ របខភទខស្វា 
លទឌផលខរគង អងគភាព 

ទទលួបនធុរ 
ខផសងៗ 

បរមិាណ ឯរតា 
            
េណឍ រដឌបាលថ្រពខឈខីេតថ 
            
មនធីរបរសិាទ នខេតថ 
            
មនធីរខរៀបចុំខដនដីនគររបូនីយរ៌មម ស្ុំណង់ និងសុ្រោិដីខេតថ 

១ ខស្វាសុ្រខិោដ ី ៦,០០០ ប័ណត មនធីរខដនដ ី   

២ ខស្វាស្ុំណង់ ៥០០ ចាប់ មនធីរខដនដ ី   
៣ ខចញវញិ្ហដ បនប័រតររុមជាង ៥០ ររុម មនធីរខដនដ ី   

ស្បងការរដាឌ នគរបាលខេតថ 
១ របកាស្ទទលួសាគ ល់ជនបរខទស្អខនាថ របខវស្នថ ៥០ ស្នលឹរ ស្បងការរដាឌ នគរបាល   
២ ខស្ៀវខៅសាប រ់ខៅ (រ២) ៥០០ ស្នលឹរ ស្បងការរដាឌ នគរបាល   
៣ ខស្ៀវខៅរគួសារ (រ៤) ៧០០ រាល ស្បងការរដាឌ នគរបាល   

៤ អតថស្ញ្ហតណប័ណត ២០០០ ស្នលឹរ ស្បងការរដាឌ នគរបាល 
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តារាង២.៦  
លេិតិបទដាឋ នគតយិតុតនិានារបសរ់ដ្ឋបាលសេតតផដ្លនងឹសរៀបចាំដារ់ឲ្យសរបើរបាសស់ៅឆ្ន ាំ២០២១ 

ល.រ របខភទលិេិតបទដាឌ ន 
លទឌផលខរគង 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

រដ្ឋបាលធមតត 
១.លិមតិបទដ្ឋឋ នគតយុិតត 

១ ដីការបទបញ្ហជ ទូខៅ ០ ចាប់   

២ ដីការឯរតថភូត ០ ចាប់   

៣ ខស្ចរថីស្ខរមច ៣៧ ចាប់   

៤ ខស្ចរថីខណនាុំ ៧៨ ចាប់   

២.លិមតិរដ្ឋបាល 
១ លិេិតខស្បី ៣៦៤១ ចាប់   

២ ខស្ចរថីជូនដុំណឹង ៣៤៧ ចាប់   

៣ លិេិតអខញ្ជ ីញ ៣៥៦ ចាប់   

៤ លិេិតបង្វគ ប់ការ ៦ ចាប់   

៥ លិេិតខផធរសិ្ទន ២១ ចាប់   

៦ ដីការអម ៧ ចាប់   

៧ លិេិតអនុញ្ហដ តចាប់ ២៥ ចាប់   

៨ រុំណង់បង្វា ញខរឿង ៣៥៧៨ ចាប់   

៩ លិេិតបញ្ហជ រ់ ១២ ចាប់   
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តារាង ២.៧ 
គសរមាងសរមមភាពរបសរ់រសងួ សាា បន័រាំពុងអនុវតតរនងុភូមសិាស្រសាសេតត 

ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ទីតាុំង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល 

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង 
(លានខរៀល) 

របភពមូលនិធិ 
រុំណត់
ស្មាគ ល់ បរមិាណ ឯរតា 

១.ររសួ្ងធនធានទរឹនងិឧតុនយិម 

១ ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទឹរថ្របតាុំរន់ (៦.៧៦២ ម ) 
ឃុុំរខណ្តថ ល  

រស្ុរបូទុមសាគរ 
៦៧៦២ ខម៉ារត ១២ខេ                       4,000  ររស្ួង 

គុំរទខដាយ
ររស្ួង 

២ ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទឹរថ្របតាមាឃ (៥.៣០០ ម) 
ឃុុំអណថូ ងទឹរ  
រស្ុរបូទុមសាគរ 

៥៣០០ ខម៉ារត ១២ខេ                       5,000  ររស្ួង 
គុំរទខដាយ
ររស្ួង 

៣ សាងស្ង់ទុំនប់ការពារទឹរថ្របរពលាន 
ឃុុំរខណ្តថ ល  

រស្ុរបូទុមសាគរ 
៥៥០០ ខម៉ារត ១២ខេ                       3,000  ររស្ួង 

គុំរទខដាយ
ររស្ួង 

៤ ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទឹរថ្របដងខពង-១ 
ឃុុំដងខពង  

រសុ្រខរស្អុំបិល 
៤០០០ ខម៉ារត ១២ខេ                       2,400  ររស្ួង 

គុំរទខដាយ
ររស្ួង 

៥ ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទឹរថ្របដងខពង-២ 
ឃុុំដងខពង  

រសុ្រខរស្អុំបិល 
២០០០ ខម៉ារត ១២ខេ                       1,200  ររស្ួង 

គុំរទខដាយ
ររស្ួង 

មនធរីសាធារណការ នងិដរឹជញ្ជូ ន  

១ 
សាងស្ង់ផលូវរបខភទDBST មរជារបខភទផលូវខបតុង
ខៅស្ ូ AC 

ផលូវជាតិ៤៨ ១៥០០០០ ខម៉ារត ៣៦ខេ                  319,800  ររស្ួង 
គុំរទខដាយ
ររស្ួង 

២ សាងស្ង់ផលូវខបតុង បូទុមសាគរ ៧៥០ ខម៉ារត ៣៦ខេ                          784  ថ្ដគូអភិវឌណន៍ ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 

៣ ជួស្ជុលរុំពង់ខផដងទង់ ខេមរភូមិនធ ៨០០ ខម៉ារតកាខរ ៉ា ៣៦ខេ                       6,215  ថ្ដគូអភិវឌណន៍ ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ទីតាុំង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល 

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង 
(លានខរៀល) 

របភពមូលនិធិ 
រុំណត់
ស្មាគ ល់ បរមិាណ ឯរតា 

៤ ផលូវជាតិខលេ 48 ជួស្ជុលផលូវខបតុងខ ងីវញិ 

ចឃនាល ះរ.ម ១៥១+
៩០០ ដល់ រ.ម 
១៥៩+៤៦០ ឃដាយ
ចាបពី់សាព នឃកាះរុង  
ដល់រពាំខដនរបឃទស
នថ ឃខតថឃកាះរុង 

៨ គី ូខម៉ារត ១២ខេ                       3,423  ររស្ួង 
គុំរទខដាយ
ររស្ួង 

២.ររសួ្ងអប់រ ុំយុវជន នងិរឡីា 

១ សាងស្ង់តារាងបាល់ោត់ស្ថង់ដារ អនថរជាតិ វទិាល័យខកាោះរុង ១ រខនលង ១២ខេ                          800  FIFA 
FIFA (ស្ហ
ព័ននរីឡាបាល់
ោត់រមពុជា) 

២ សាងស្ង់អគរសិ្រាវទិាល័យខកាោះខស្ថច ឃុុំខកាោះខស្ថច ១ េបង ១២ខេ                          800  USESDP 

USESDP 
(គខរមាង
របស្់ររស្ួង
អប់រ ុំ) 

២.ររសួ្ងរចិចការនារ ី

១ បណថុ ោះបណ្តថ លវគគកាត់ខដរ និងស្មាា ងការ ររុងខេមរភូមិនធ ២ វគគ ១២ខេ                          148  ររស្ួង 
គុំរទខដាយ
ររស្ួង 

២ 
ផថល់ការបណថុ ោះបណ្តថ លពីបខចចរខទស្ការដាុំដុំណ្តុំ
និងស្មាភ ររសិ្រមម ស្រមាប់ដុំណ្តុំរតស្រ់ខរទីងតាម
ខបបបខចចរខទស្ទុំខនីបដល់រសី្ថរសិ្ររររីររ 

ភញីមាស្រសុ្រគិរ ី
សាគរ 

៣ វគគ ៩ខេ                          180  ថ្ដគូអភិវឌណន៍ 
គុំរទខដាយ
ររស្ួង 

 



 

 

 
 

 
 

ជាំពរូទ៣ី 
  

 រតាមដាន និងវាយតនមល 
នន រអនុវតតរមមវិធីវិនិសោគ 

បីឆ្ន ាំរ ាំរិលសេតត 
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តារាង ៣.១ 
 រតាមដាន និងវាយតនមលគសរមាងវិនិសោគឆ្ន ាំ២០២១ 

ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

រ.គខរមាងស្រមមភាពខរបរីបាស់្ថវកិាខេតថ 
១. ខផបរខស្ដឌរចិច 
រដឌបាលខេតថ 

1 សាងស្ង់អគររចរោវ រអនថរជាតិចាុំ
ោម 

ជារ់ខស្ថង ១ អគរ ១២ខេ ៦០០០ 
រដឌបាលខេតថ     

ខរគង         

2 ជួស្ជុលខរលមាសាលមខហារស្ពខេតថ 
ជារ់ខស្ថង ១ អគរ ១២ខេ ៤០០០ 

រដឌបាលខេតថ     
ខរគង         

3 
សាទ បនាផលូវខបតុងអាខម របខវង ២០៣ម 
ទទឹង ៦ម ររមាស់្ ០.១៥ម 

ជារ់ខស្ថង ២០៣ ខម៉ារត ១២ខេ ២០៣ 
រដឌបាលខេតថ     

ខរគង         

4 សាទ បនាផលូវខបតុងអាខម របខវង ២២៥ម 
ទទឹង ៧ម ររមាស់្ ០.១៥ម 

ជារ់ខស្ថង ២២៥ ខម៉ារត ១២ខេ ៣០០ 
រដឌបាលខេតថ     

ខរគង         

5 
សាទ បនាផលូវខបតុងអាខម របខវង ៣៦១ម 
ទទឹង ៦ម ររមាស់្ ០.១៥ម 

ជារ់ខស្ថង ៣៦១ ខម៉ារត ១២ខេ ៣៦១ 
រដឌបាលខេតថ     

ខរគង         
6 សាទ បនាផលូវខបតុងអាខម របខវង ២១៥ម ជារ់ខស្ថង ២១៥ ខម៉ារត ១២ខេ ២១៥ រដឌបាលខេតថ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ទទឹង ៦ម ររមាស់្ ០.១៥ម ខរគង         

7 សាទ បនាផលូវខបតុងអាខម របខវង ៤២០ម 
ទទឹង ៧ម ររមាស់្ ០.១៥ម 

ជារ់ខស្ថង ៣៥១ ខម៉ារត ១២ខេ ៤១០ 
រដឌបាលខេតថ     

ខរគង         

8 
សាទ បនាផលូវខបតុងអាខម របខវង ៦១០ម 
ទទឹង ៧ម ររមាស់្ ០.១៥ម 

ជារ់ខស្ថង ៦១០ ខម៉ារត ១២ខេ ៧៦០ 
រដឌបាលខេតថ     

ខរគង         

9 
សាទ បនាផលូវខបតុងអាខម របខវង ៣០០ម 
ទទឹង ៦ម ររមាស់្ ០.១៥ម 

ជារ់ខស្ថង ៣៥១ ខម៉ារត ១២ខេ ៣៥១ 
រដឌបាលខេតថ     

ខរគង         

10 សាទ បនាផលូវខបតុងអាខម របខវង ៤០០ម 
ទទឹង ៦ម ររមាស់្ ០.១៥ម 

ជារ់ខស្ថង ៤០០ ខម៉ារត ១២ខេ ៤០០ 
រដឌបាលខេតថ     

ខរគង         

11 
សាទ បនាផលូវខបតុងអាខម របខវង ២៤០០
ម ទទឹង ៦ម ររមាស់្ ០.១៥ម 

ជារ់ខស្ថង ២៤០០ ខម៉ារត ១២ខេ ៣០០០ 
រដឌបាលខេតថ     

ខរគង         

12 សាទ បនាផលូវខៅស្ ូអាខស្(AC) 
ជារ់ខស្ថង ១៥០០០ ខម៉ារតកាខរ ៉ា ១២ខេ ៤០០០ 

រដឌបាលខេតថ     
ខរគង         

13 ជួស្ជុលរុំណ្តត់ផលូវរបុងររុង 
ជារ់ខស្ថង ២២៥០ ខម៉ារតកាខរ ៉ា ១២ខេ ៤៥០ 

រដឌបាលខេតថ     
ខរគង         

14 សាងស្ង់លូរជងុកាត់ផលូវទុំហុំ ៣ម ជារ់ខស្ថង ២ រខនលង ១២ខេ ៥០០ រដឌបាលខេតថ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

រមពស់្ ២ម របខវង ១០ម ចុំននួ០២
រខនលង ខរគង         

15 សាថ ររបព័ននលូរបុងររុង 
ជារ់ខស្ថង ២ ខេស ១២ខេ ២០០ 

រដឌបាលខេតថ     
ខរគង         

16 
សាទ បនាលូរបអប់របខវង ១៥០ម អងកត់
ផចិត ០.៨០ម 

ជារ់ខស្ថង   ខម៉ារត ១២ខេ ១២៦ 
រដឌបាលខេតថ     

ខរគង         

17 
សាទ បនាលូមូលខដាោះទរឹ អងកត់ផចិត
០.៨០ម 

ជារ់ខស្ថង ១ ខេស ១២ខេ ៧៧៤ 
រដឌបាលខេតថ     

ខរគង         

18 ខរៀបចុំខរលមាស្ួនរបុងររុងខេមរភូមិនធ 
ជារ់ខស្ថង ១ រខនលង ១២ខេ ២៥០ 

រដឌបាលខេតថ     
ខរគង         

19 
ជួស្ជុលបណ្តថ ញអគគសិ្ន ីនងិបខង្វគ ល
ដងខគម 

ជារ់ខស្ថង ៣ ខេស ១២ខេ ៣៥០ 
រដឌបាលខេតថ     

ខរគង         

20 
ជួស្ជុលខថោុំអគររដឌបាលខេតថ និសា
លមខហារស្ព 

ជារ់ខស្ថង ២ អគរ ១២ខេ ៣៨០ 
រដឌបាលខេតថ     

ខរគង         

21 សាងស្ង់អាគររចរខចញចូលខតមួយ 
ជារ់ខស្ថង ១ អគរ ១២ខេ ៤២០ 

រដឌបាលខេតថ     
ខរគង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

22 
សាងស្ង់ស្ួនចារទុំហុំ ៤០០ម x២០
ម 

ជារ់ខស្ថង ១ រខនលង ១២ខេ ៤០០០ 
រដឌបាលខេតថ     

ខរគង         

23 សាងស្ង់អាគររដឌបាលខេតថជុំហាន២ 
ជារ់ខស្ថង ១ រខនលង ១២ខេ ៣០០០ 

រដឌបាលខេតថ     
ខរគង         

ទចីាត់ការខផនការ នងិវនិខិោគ 

1 
បណថុ ោះបណ្តថ ស្ថីពីខរៀបចុំខផនការអភិវឌណ
ន៍រយ:ខពលរបាុំឆ្ប ុំ និងរមមវធិីវនិិខោគបី
ឆ្ប ុំ រ ុំរិល របចាុំឆ្ប ុំរបស់្ខេតថ 

ជារ់ខស្ថង ១ វគគ ១២ខេ ៥០ ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខោគ     

ខរគង         

2 
បណថុ ោះបណ្តថ ស្ថីពីរខរៀបចុំខផនការអភិវឌណ
ន៍របស់្ររមុរបឹរាររងុ ររុមរបឹរារស្ុរ 
ររុមរបឹរាឃុុំ និង ររមុរបឹរាស្ង្វក ត់ 

ជារ់ខស្ថង ២ វគគ ១២ខេ ១៥ ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខោគ     

ខរគង         

3 

ពិនិតយនងិខលីរអនុសាស្ន៍ជូនអភិបាល
ខេតថ អុំពីការខធវអីនុខលាមភាព ខផនការ
អភិវឌណន៍របស់្ររុង រស្ុរ ឃុុំ និង
ស្ង្វក ត់ 

ជារ់ខស្ថង ៧ ខលីរ ១២ខេ ៥ 
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខោគ 

    
ខរគង         

4 
បណថុ ោះបណ្តថ ស្ថីពីខរៀបចុំរបាយការណ៍ររី
ចខរមីនោរ់ទងដល់ការង្វរខផនការ
អភិវឌណន៍ និងរមមវធិីវនិិខោគរបស្ខេតថ 

ជារ់ខស្ថង ១ វគគ ១២ខេ ១០ ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខោគ 

    
ខរគង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

5 

វគគបណថុ ោះបណ្តថ លស្ថីពីការខធវបីចចុបផនប
ភាពទិនបន័យពារ់ព័នននងិគខរមាងអភិវឌណ
នានា របស់្ខេតថ ររងុ រស្ុរ ឃុុំ និង
ស្ង្វក ត់ 

ជារ់ខស្ថង ១ វគគ ១២ខេ ១០ 
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខោគ 

    
ខរគង         

6 
ខរៀបចុំខវទិការពីខរគោះខោបល់រសាង
រមមវធិីវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរលិខេតថ 

ជារ់ខស្ថង ១ ខលីរ ១២ខេ ១០ ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខោគ     

ខរគង         

7 
គុំរទររុង រស្ុររបុងការខរៀបចុំស្ិកាេ
សាលាស្មាហរណរមមខផនការ 

ជារ់ខស្ថង ១ 
ស្ិកាេ
សាលា 

១២ខេ ១០ ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខោគ 

    
ខរគង         

8 
ស្ិរាគខរមាងររុង រស្ុរ ឃុុំ ស្ង្វក ត់ 
ខរៀបចុំបលង បា៉ា ន់សាម នតថ្មល និងខរៀបចុំ
ស្ុំខណីគខរមាង ។ 

ជារ់ខស្ថង ៣៦ គខរមាង ១២ខេ ៣៦ ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខោគ 

    
ខរគង         

9 ទស្សនៈរិចចស្រិា 
ជារ់ខស្ថង ២០ នារ់ ១២ខេ ១៥ ទីចាត់ការខផនការ 

និងវនិិខោគ 
    

ខរគង         

10 
ខវទិកាពិខរគោះខោបល់នងិខផបរវនិិខោគ
ឯរជនខលីគខរមាងអភិវឌណន៍នានារបុង
ខេតថ 

ជារ់ខស្ថង ១២០ នារ់ ១២ខេ ១២ ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខោគ     

ខរគង         

ទចីាត់ការហរិញ្ដវតទុ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

១ ខរៀបចុំគខរមាងចុំណូល ចុំណ្តយរបចាុំ
ឆ្ប ុំ ឆមាស្ រតីមាស្ ខេ 

ខរគង ១៩ ខលីរ 1ឆ្ប ុំ ៤ 
ទីចាត់ការហរិញ្ដវតទុ     

ជារ់ខស្ថង         

២ រតួតពិនតិយឯរសារហរិញ្ដវតទុរបុងទីចាត់
កា និងបណ្តថ ររងុ រស្ុរ ឃុុំ ស្ង្វក ត់ 

ខរគង ២ ខលីរ 1ឆ្ប ុំ ១៦ 
ទីចាត់ការហរិញ្ដវតទុ     

ជារ់ខស្ថង         

៣ 
បណថុ ោះបណ្តថ លការរគប់រគងចុំណូល 
ចុំណ្តយ ដល់ទចីាត់ការ ររុង រស្ុរ ឃុុំ 
និងស្ង្វក ត់ 

ខរគង ២ វគគ 1ឆ្ប ុំ ៤ 
ទីចាត់ការហរិញ្ដវតទុ     

ជារ់ខស្ថង         

៤ បណថុ ោះបណ្តថ លនតិិវធិីហរិញ្ដវតទុដល់ររងុ 
រស្ុរ ឃុុំ និងស្ង្វក ត់ 

ខរគង ២ វគគ 1ឆ្ប ុំ ៤ 
ទីចាត់ការហរិញ្ដវតទុ     

ជារ់ខស្ថង         

៥ 
បណថុ ោះបណ្តថ ល និងរតួតពិនតិយពីនិតិវធិី
បញ្ជ ីសារខពីភ័ណឍ តាមបណ្តថ ររុង រស្រុ 
ឃុុំ និងស្ង្វក ត់ 

ខរគង ១ វគគ 1ឆ្ប ុំ ២ 
ទីចាត់ការហរិញ្ដវតទុ     

ជារ់ខស្ថង         

៦ 
ខផធៀងផ្ទធ ត់ និងខធវីបចចុបផនបភាពខលីបញ្ជ ី 
និងរតួតពិនិតយចលនរទពយ នងិអចលន
រទពយជារបចាុំ 

ខរគង ១២ ខលីរ 1ឆ្ប ុំ ៣ 
ទីចាត់ការហរិញ្ដវតទុ     

ជារ់ខស្ថង         

៧ ខរៀបចុំរបាយការណ៍របចាុំខេ រតីមាស្ ខរគង ៦ ខលីរ 1ឆ្ប ុំ ៦ ទីចាត់ការហរិញ្ដវតទុ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ឆមាស្ របចាុំឆ្ប ុំ ជារ់ខស្ថង         

៨ តាមដានរតតួពិនតិយ ការអនុវតថថវកិា
ររុង រស្ុរ ឃុុំ ស្ង្វក ត់ 

ខរគង ៣៣ ខលីរ 1ឆ្ប ុំ ១០ 
ទីចាត់ការហរិញ្ដវតទុ     

ជារ់ខស្ថង         

៩ 
ខរៀបចុំគខរមាងខផនការយុទនសា្ស្ថថវកិា
របចាុំឆ្ប ុំ  

ខរគង ១ ខលីរ 1ឆ្ប ុំ ៧ 
ទីចាត់ការហរិញ្ដវតទុ     

ជារ់ខស្ថង         

១០ 
រតួតពិនតិយ  និងខលីរខោបល់ជូនថាបក រ់
ដឹរនាុំរបុងការផថល់អនុខលាមភាពថវកិា
ររុង រស្ុរ ឃុុំ របចាុំឆ្ប ុំ 

ខរគង ៣៣ ខលីរ 1ឆ្ប ុំ ៥ 
ទីចាត់ការហរិញ្ដវតទុ     

ជារ់ខស្ថង         

១១ 
រតួតពិនតិយ  និងខលីរខោបល់ជូនថាបក រ់
ដឹរនាុំរបុងការផថល់អនុខលាមភាពបិទ
បញ្ជ ីររុង រស្ុរ ឃុុំ របចាុំឆ្ប ុំ 

ខរគង ៣៣ ខលីរ 1ឆ្ប ុំ ៥ 
ទីចាត់ការហរិញ្ដវតទុ     

ជារ់ខស្ថង         

ទចីាត់ការរដឌបាល 
1 ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល ស្ថីពីខបបបទ ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ៨ ការ ិ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

នីតិវធិីថ្នការរត់រតាអរតានុរូលដាឌ ន
ដល់ការោិល័យរដឌបាល និងហរិញ្ដវតទុ
ររុង រស្ុរ 

ជារ់ខស្ថង         
.អរតានុរូលដាឌ ន 

2 
ចុោះតាមដានរតតួពិនតិយការអនុវតថ
ការង្វរអរតានុរូលដាឌ នរដឌបាលររុង 
រស្ុរ នងិឃុុំ ស្ង្វក ត់ 

ខរគង ៤ ខលីរ ១២ខេ ៦ ការ ិ
.អរតានុរូលដាឌ ន     

ជារ់ខស្ថង         

3 

ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លស្ថពីកីារបុំខពញទុំ
រង់របាយការណ៍អរតានុរូលដាឌ នតាម 
Excell ដល់ការោិល័យរដឌបាល និង
ហរិញ្ដវតទុររុងរស្ុរ 

ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ១៤ 
ការ ិ

.អរតានុរូលដាឌ ន 
    

ជារ់ខស្ថង         

4 
គុំរទរិចចរបជុុំរបចាុំខេរវាងខេតថខកាោះរុង 
និងខេតថរតាត 

ខរគង ១២ របជុុំ ១២ខេ ៣៦ ការទិុំនារ់ទុំនង
អនថរជាត ិ     

ជារ់ខស្ថង         

5 
ទស្សនរចិចស្រិាផ្ទល ស់្បថូរបទពិខសាធន៍
ការង្វរនិងរចិចស្ហរបតិបតថកិាររវាង
ខេតថខកាោះរុង និងខេតថរតាត 

ខរគង ៣ 
ទស្
នសរិចច 

១២ខេ ២៤ ការទិុំនារ់ទុំនង
អនថរជាត ិ     

ជារ់ខស្ថង         

6 
រិចចរបជុុំរបចាុំរតីមាស្ស្ថីពកីារជួញដូរ
ខរគឿងខញៀណខៅតាមរពុំខដនខកាោះរុង 
រតាត 

ខរគង ៩ របជុុំ ១២ខេ ២៧ ការទិុំនារ់ទុំនង
អនថរជាត ិ

    
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

7 

ការចុោះអនុសារណៈខោគយល់រវាងខេតថ
ខកាោះរុង ខេតថខរៀងោ៉ា ង នងិខេតថកាខ ៉ា  
ស្ថីពីការរុរររឥដឌិធាតុជុំនាញការខវៀត
ណ្តមខដលបានពលីជីវតិរបុងទឹរដីខេតថ
ខកាោះរុង 

ខរគង ៣ របជុុំ ១២ខេ ១៨ 

ការទិុំនារ់ទុំនង
អនថរជាត ិ

    
ជារ់ខស្ថង         

8 
ការចុោះអនុសារណៈខោគយល់រវាងខេតថ
ខកាោះរុង ខេតថជី លាន និងខេតថយូ ណ្ត
ន ស្ថីពីវបផធម៌របថ្ពណី និងពាណិជជរមម 

ខរគង ៣ 
ទស្
នសរិចច 

១២ខេ ២៤ ការទិុំនារ់ទុំនង
អនថរជាត ិ

    
ជារ់ខស្ថង         

9 

ទស្សនរចិចស្រិាផ្ទល ស់្បថូរបទពិខសាធន៍
ការង្វរនិងរចិចស្ហរបតិបតថកិាររវាង
ខេតថខកាោះរុង ខេតថខរៀងោ៉ា ង និងខេតថ
កាខ ៉ា  

ខរគង ៤ 
ទស្
នសរិចច 

១២ខេ ២៤ 
ការទិុំនារ់ទុំនង
អនថរជាត ិ

    
ជារ់ខស្ថង         

10 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លស្ថពីកីារខរៀបចុំ
របាយការណ៍ 

ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ៦ ការ.ិរខបៀប 
    

ជារ់ខស្ថង         
ការ ិ

.អរតានុរូលដាឌ ន 

11 ខរៀបចុំរិចចរបជុុំឆលងរបាយការណ៍ 
ខរគង ១២ ខលីរ ១២ខេ ២៤ ការ.ិរខបៀប 

    
ជារ់ខស្ថង         

ការ ិ
.អរតានុរូលដាឌ ន 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

12 ផលិតរបាយការណ៍រដឌបាលខេតថ 
ខរគង ១២ ខលីរ ១២ខេ ១២ ការ.ិរខបៀប 

    
ជារ់ខស្ថង         

ការ ិ
.អរតានុរូលដាឌ ន 

13 ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លអុំពីរបព័នន
ព័ត៌មានវទិា 

ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ៦ ការ.ិរខបៀប 
    

ជារ់ខស្ថង         ការ ិ
.អរតានុរូលដាឌ ន 

14 
ខបាោះពុមពឯរសារស្រមាប់រិចចរបជុុំររុម
របឹរា 

ខរគង ២៤ ខលីរ ១២ខេ ៤២ 
ការ.ិខលខា     

ជារ់ខស្ថង         

15 ខរៀបចុំរិចចរបជុុំសាមញ្ដរបស់្ររុមរបឹរា
ខេតថ 

ខរគង ១២ ខលីរ ១២ខេ ៣៦ 
ការ.ិខលខា     

ជារ់ខស្ថង         

16 
ខរៀបចុំរិចចរបជុុំវសិាមញ្ដរបស់្ររុមរបឹរា
ខេតថ 

ខរគង ៧ ខលីរ ១២ខេ ២១ 
ការ.ិខលខា     

ជារ់ខស្ថង         

17 
ខរៀបចុំខវទិកាផសពវផាយ និងពខិរគោះ
ខោបល់របស់្ររុមរបរឹាខេតថ 

ខរគង ១ ខលីរ ១២ខេ ៤០ 
ការ.ិខលខា     

ជារ់ខស្ថង         
18 ចុោះខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល រ ុំលឹរខ ងី ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ៨ ការ.ិរខបៀប     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

វញិស្ថីពីរចិចការដឌបាលរាជធានី ខេតថ 
ររុង រស្ុរ េណឍ  ដល់ ការោិល័យរដឌ
បាល នងិហរិញ្ដវតទុររងុ រស្រុ  

ជារ់ខស្ថង         

19 

ចុោះរតួតពិនិតយតាមដានខលីការអនុវតថ
រិចចការទទលួលេិិតចូល ខចញ និង
រខបៀបតមកល់ឯរសារ របុងការោិល័យ
រដឌបាល នងិហរិញ្ដវតទុររុង រស្ុរ 

ខរគង ១ ខលីរ ១២ខេ ៨ 

ការ.ិរខបៀប     
ជារ់ខស្ថង         

ទចីាត់ការអនថរវស័ិ្យ 

១ 
ចុោះរស្ង់ទិនបន័យបចចុបផនបភាពអងគការ
មិនខមន រដាឌ ភិបាល ស្មាគម និងស្ហ
គមន៍មូលដាឌ ន  

ខរគង ១ ដង ១២ខេ ២ ទីចាត់ការអនថរវស័ិ្
យ 

    
ជារ់ខស្ថង         

២ 
ខរៀបចុំវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដល់ស្ហគមន៍ 
និងអងគការមិនខមនរដាឌ ភិបាល  

ខរគង ១ ដង ១២ខេ ១០ ទីចាត់ការអនថរវស័ិ្
យ 

    
ជារ់ខស្ថង         

៣ 
ខរៀបចុំខវទិកាពិខរគោះខោបល់ ជាមួយ
អងគការស្ងគមសុ្ីវលិ 

ខរគង ២ ដង ១២ខេ ១៤ ទីចាត់ការអនថរវស័ិ្
យ     

ជារ់ខស្ថង         

៤ 
ខរៀបចុំស្ិកាេ សាលាផសពវផាយខគល
នខោបាយភូមិឃុុំ មានសុ្វតទភិាព ររុង/
រស្ុរោុំង ៧ 

ខរគង ១ ដង ១២ខេ ១៤ ទីចាត់ការអនថរវស័ិ្
យ     

ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៥ 
ខរៀបចុំរិចចរបជុុំពិភារា ស្រមបស្រមលួ 
និងខដាោះរសាយវវិាទតាមររណីជារ់ខស្ថ
ង 

ខរគង ៦០ ដង ១២ខេ ១៤ ទីចាត់ការអនថរវស័ិ្
យ     

ជារ់ខស្ថង         

៦ 
ខរៀបចុំបលង់ខគលស្រមាប់រគប់រគងទីតាុំង
លរ់ដូរចុំណីអាហារ តាមទសីាធារណៈ
របុងខេតថ  

ខរគង ១ ដង ១២ខេ ៤ ទីចាត់ការអនថរវស័ិ្
យ     

ជារ់ខស្ថង         

៧ 
ស្ហការជាមយួមនធ ីអងគភាពពារ់ព័នន 
និងអាជាញ ធរមូលដាឌ ន ចុោះរស្ង់និងពិនតិយ
ស្ទិតិមូលដាឌ នអាជីវរមម និងផលិតរមម 

ខរគង ១ ដង ១២ខេ ៦ ទីចាត់ការអនថរវស័ិ្
យ 

    
ជារ់ខស្ថង         

៨ 
ខរៀបចុំបខងកីតររុមការង្វរបខចចរខទស្ 
ខដលមានស្មាស្ភាពពមីនធីរពារ់ព័នន 
និងអាជាញ ធរ 

ខរគង ១ ដង ១២ខេ ២ ទីចាត់ការអនថរវស័ិ្
យ     

ជារ់ខស្ថង         

៩ 
ចុោះពិនតិយ និងវាយតថ្មលខលីអាជីវរមម នងិ
ផលិតរមមរគប់របខភទរបុងខេតថ 

ខរគង ១ ដង ១២ខេ ៦ ទីចាត់ការអនថរវស័ិ្
យ 

    
ជារ់ខស្ថង         

១០ 
ចុោះរស្ង់ទិនបន័យខដីមផរីុំណត់ខគល
ការណ៍អុំពីការរគប់រគងផារ និងស្តថ
ឃាដដាឌ ន 

ខរគង ២ ដង ១២ខេ ៤ ទីចាត់ការអនថរវស័ិ្
យ 

    
ជារ់ខស្ថង         

ទចីាត់ការធនធានមនុស្ស 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

១ 
ការពរងឹង និងការពរងីរការអនុវតថ
ការង្វរគណខនយយភាពស្ងគមរបុងរស្ុរ
ខគលខៅ 

ខរគង ២១ វគគ ១ឆ្ប ុំ ២៨ 
ទីចាត់ការធនធាន

មនុស្ស 
    

ជារ់ខស្ថង         

២ 
ខរៀបចុំវគគបណថុ ោះបណ្តថ លអុំពីរបព័នន
ទិនបន័យនានាខដលរគប់រគងខដាយរាជ
ធាន ីខេតថ 

ខរគង ៣ វគគ ១ឆ្ប ុំ ៨ 
ទីចាត់ការធនធាន

មនុស្ស 
    

ជារ់ខស្ថង         

៣ 
ខរៀបចុំវគគបណថុ ោះបណ្តថ លជាកាតពវរិចច
ស្រមាប់ថាប រ់ដឹរនាុំរដឌបាលថាប រ់ររុង 
រស្ុរ េណឍ  និងអបរពារ់ព័នននានា 

ខរគង ៣ វគគ ១ឆ្ប ុំ ១៤ 
ទីចាត់ការធនធាន

មនុស្ស 
    

ជារ់ខស្ថង         

៤ ខរៀបចុំវគគបណថុ ោះបណ្តថ លស្ថពីសី្មភាព
ខយនឌ័រ ការពរងឹងភាពអង់អាចដល់្ស្ថី 

ខរគង ២១ វគគ ១ឆ្ប ុំ ២៨ ទីចាត់ការធនធាន
មនុស្ស 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

និងបរោិប័នប នងិស្មធម៌ស្ងគម 
ជារ់ខស្ថង         

៥ 
ការពរងឹងរចិចដុំខណីរការរគប់រគង
ធនធានមនុស្សតាមខបបវមិជឈការខៅរដឌ
បាលថាប រ់រាជធាន ីខេតថ 

ខរគង ២១ វគគ ១ឆ្ប ុំ ២៨ 
ទីចាត់ការធនធាន

មនុស្ស     

ជារ់ខស្ថង         

៦ 
ស្ិកាេ សាលាផសពវផាយ ចាប់ស្ថីពីការ
រគប់រគងរដឌបាលរាជធានី ខេតថ ររុង 
រស្ុរ េណឍ  

ខរគង ៣ វគគ ១ឆ្ប ុំ ៤២ 
ទីចាត់ការធនធាន

មនុស្ស     

ជារ់ខស្ថង         

៧ 
ការខរៀបចុំ និងការអនុវតថការវាយតថ្មលជា
របចាុំនូវរមមវធិ ីនិងខផនការអភិវឌណ
ស្មតទភាពរបស់្រដឌបាលខេតថ 

ខរគង ១ 
ស្ិកាេ
សាលា 

១ឆ្ប ុំ ៣ 
ទីចាត់ការធនធាន

មនុស្ស     

ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៨ 
ផសពវផាយ និងអនុវតថខផនការ
អនថរាគមន៍អភិវឌណស្មតទភាពរបស់្រដឌបា
លររុង រស្ុរ នងិឃុុំ ស្ង្វក ត់ 

ខរគង ៧ របជុុំ
ផសពវផាយ 

១ឆ្ប ុំ ១០ 
ទីចាត់ការធនធាន

មនុស្ស 
    

ជារ់ខស្ថង         

៩ 
វគគរ ុំលឹរខ ងីវញិអុំពតីួនាទ ីនងិភាររិចច
របស់្រដឌបាលខេតថ និងរដឌបាលររុង 
រស្ុរខដលបានខរស្រមួល 

ខរគង ២១ វគគ ១ឆ្ប ុំ ២៨ 
ទីចាត់ការធនធាន

មនុស្ស 
    

ជារ់ខស្ថង         

១០ 
វគគរ ុំលឹរខ ងីវញិអុំព ីចាប់ស្ថពីីការ
រគប់រគងរដឌបាលឃុុំ ស្ង្វក ត់ និងរិចចកា
រដឌបាលឃុុំ ស្ង្វក ត់ 

ខរគង ១៤ វគគ ១ឆ្ប ុំ ១៤ 
ទីចាត់ការធនធាន

មនុស្ស 
    

ជារ់ខស្ថង         

អងគភាពលទឌរមម 

១ ការខរៀបចុំឯរសារខដញថ្ថល 
ខរគង ១៥ គខរមាង ១២ខេ ១២ 

អងគភាពលទឌរមម     
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

២ ការខរៀបចុំឯរសារពិខរគោះថ្ថល 
ខរគង ១៥ គខរមាង ១២ខេ ១២ 

អងគភាពលទឌរមម     
ជារ់ខស្ថង         

៣ ការខរៀបចុំឯរសារស្ធង់តថ្មល 
ខរគង ១៥ គខរមាង ១២ខេ ១២ 

អងគភាពលទឌរមម     
ជារ់ខស្ថង         

៤ ការខរៀបចុំឯរសារចរចារថ្ថល 
ខរគង ១៥ គខរមាង ១២ខេ ១២ 

អងគភាពលទឌរមម     
ជារ់ខស្ថង         

អងគភាពរចរខចញចូលខតមយួ 

១ 

 ខរៀបចុំវគគផសពវផាយស្ថពីីនីតិវធិីថ្នការផថ
ល់ 
 ខស្វារបស់្អងគភាពរចរខចញចូលខត
មួយ 

ខរគង ២ ដង ១២ខេ ៩០ 
អងគភាពរចរខចញ
ចូលខតមយួ     

ជារ់ខស្ថង         

២ 
 ខស្បីសុ្ុំររស្ួង ឬមនធីរពារ់ព័ននរបជុុំផថល់
ខស្វាមរខអាយ អងគភាពរចរខៅតាម
ការខណនាុំរបុងអនុររឹតយខលេ១៨ 

ខរគង ២ ដង ១២ខេ ២៧ 
អងគភាពរចរខចញ
ចូលខតមយួ     

ជារ់ខស្ថង         

៣  ខស្បីសុ្ុំខអាយររស្ួងមហាថ្ផធបខងកីតខអា ខរគង ១២ ដង ១២ខេ ៣៦ អងគភាពរចរខចញ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

យមានការផថល់ខស្វាជារញ្ច ប់ ឬខស្វា
តាមរបព័ននព័ត៌មានវទិា ជារ់ខស្ថង         

ចូលខតមយួ 

៤ 

 ខស្បីសុ្ុំម្នថីបខនទម(ព៣ី ខៅ៥នារ់) 
និងខស្បសុី្ុំខអាយមាន របព័ននខលីរទឹរ
ចិតថដល់ម្នថីផថល់ខស្វាតាមរយៈតុំខ ងី   
តួនាទី តុំខ ងីកាុំរបារ់ និងប័ណតស្រខស្ី
រ។ 

ខរគង ៣ នារ់ ១២ខេ ៧២ 

អងគភាពរចរខចញ
ចូលខតមយួ     

ជារ់ខស្ថង         

៥ 
 បណថុ ោះបណ្តថ លដល់ម្នថីបខនទមពីនីតិ
វធិីថ្នការផថល់ខស្វា ខលីរិចចការង្វរថមីៗ
ខដលររស្ងួបានផសពវផាយថមីៗ  

ខរគង ២ ដង ១២ខេ ២៧ 
អងគភាពរចរខចញ
ចូលខតមយួ     

ជារ់ខស្ថង         

ការោិល័យរបជាពលរដឌខេតថ 

១ 
គគបណថុ ោះបណ្តថ លអុំពីនតីិវធិ ីការ
ស្រមុោះស្រមួល និងខដាោះរសាយបណថឹ ង 
របស់្ការោិល័យរបជាពលរដឌខេតថ 

ខរគង 16 វគគ ១២ខេ 13 
ការោិល័យរបជា
ពលរដឌខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

២ 
ផសពវផាយ អុំពីរចនាស្មព័នន តនួាទី ភារ
រិចច និងស្ិទនអិុំណ្តចរបស់្ការោិល័យ
របជាពលរដឌ។ 

ខរគង 45 ខលីរ ១២ខេ 45 ការោិល័យរបជា
ពលរដឌខេតថ 

    
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ការរគប់រគងខរគោះមហនថរាយ  

១ 
ខបាស្ស្ុំអាតមីន និងរគប់យុទឌភ័ណឍ
មិនោន់ផធុោះជូនរបជាពលរដឌ 

ខរគង 144 ហរិតា ១២ខេ 2304 ការរគប់រគងខរគោះ
មហនថរាយ 

    
ជារ់ខស្ថង         

២ 

បណថុ ោះបណ្តថ លស្មាជិរគណៈរមាម ធិ
ការ រគប់រគងខរគោះមហនថរាយរស្ុរ ឃុុំ 
និងររុមការង្វររគប់រគងខរគោះមហនថ
រាយភូម ិ

ខរគង 1 វគគ ១២ខេ 10 
ការរគប់រគងខរគោះ
មហនថរាយ 

    
ជារ់ខស្ថង         

៣ 
ផសពវផាយជូនរបជាពលរដឌខអាយចុោះ
ខ ម្ ោះខរបីរបាស់្របព័ននរបកាស្ខអាយ
ដឹងមុន១២៩៤ 

ខរគង 1 ខលីរ ១២ខេ 10 ការរគប់រគងខរគោះ
មហនថរាយ     

ជារ់ខស្ថង         

ការរគប់រគងខរគោះមហនថរាយ (ការបាតររហម) 

១ ការង្វររគប់រគងខរគោះមហនថរាយ 
ខរគង 4 គខរមាង ១២ខេ 312.2 ការរគប់រគងខរគោះ

មហនថរាយ     
ជារ់ខស្ថង         

២ ការង្វរសុ្េភាព និង ការខថោុំសុ្េភាព
ស្ហគមន៍ 

ខរគង 5 គខរមាង ១២ខេ 151 ការរគប់រគងខរគោះ
មហនថរាយ 

    
ជារ់ខស្ថង         

៣ ការង្វរខលីររមពស់្ខគលការរគឹោះ 
ខរគង 4 គខរមាង ១២ខេ 256 ការរគប់រគងខរគោះ

មហនថរាយ 
    

ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៤ ការង្វរអភិវឌណសាទ ប័ន 
ខរគង 6 គខរមាង ១២ខេ 597 ការរគប់រគងខរគោះ

មហនថរាយ     
ជារ់ខស្ថង         

ស្ហភាពស្ហព័ននយុវជនរមពុជា ខេតថខកាោះរុង 

១ 

ចុោះផសពវផាយដល់របជាពលរដឌ អុំពីអនា
ម័យបរសិាទ ន និងការវចិេចប់ស្ុំរាម 
(ពិខស្ស្ផធោះរបជាពលរដឌ ខដលរស់្ខៅ
តាមមាត់ទរឹ នងិខលីទរឹ) 

ខរគង 12 ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ 18 

ស្ស្យរ     
ជារ់ខស្ថង         

២ 
ខបីរវគគបុំប៉ានដល់ស្សិ្ានុស្សិ្ស ខដល
ខរតៀមរប ងស្ញ្ហដ បរតមធយមស្ិរា
ទុតិយភូម ិ

ខរគង 1 ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ 24 
ស្ស្យរ     

ជារ់ខស្ថង         

៣ គុំរទស្រមមភាពមនុស្សធម៌ ដល់មនធីរ អងគ
ភាពខៅខលីវស័ិ្យសាស្នា អប់រ ុំ វបផធម៌ 

ខរគង 3 ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ 18 
ស្ស្យរ     

ជារ់ខស្ថង         
េ.គខរមាង ស្រមមភាពមានការស្នាគុំរទពមីនធរី អងគភាព ថ្ដគូអភវិឌណន៍ នងិអបរពារ់ព័នឌ 
១. ខផបរខស្ដឌរចិច 

មនធរីរសិ្រមម រុកាេ របមាញនងិខនសាទខេតថ 

១ ផសពវផាយពូជដុំណ្តុំរស្រិមមខដលមាន ខរគង 3 វគគ ១២ខេ 15 មនធីររស្រិមម     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ទិនបផលេពស់្និងការខធវបីង្វា ញ 
ជារ់ខស្ថង         

២ ជុំរុញការរបាស់្ខរគឿងយនថរស្ិរមម 
ខរគង 3 វគគ ១២ខេ 12 

មនធីររស្រិមម     
ជារ់ខស្ថង         

៣ 
ខរតៀមអនថរាគមន៍រមាច ត់ស្មាស្ភាព
ចថ្រង 

ខរគង 7 វគគ ១២ខេ 60 
មនធីររស្រិមម     

ជារ់ខស្ថង         

៤ ពរងឹងស្មតទភាពស្ហគមន៍រស្ិរមម 

ខរគង 3 វគគ ១២ខេ 12 
មនធីររស្រិមម     

ជារ់ខស្ថង         

៥ 
បណថុ ោះបណ្តថ លពរងឹងស្មតទភាព
ភាប រ់ង្វរផសពវផាយរស្រិមមភូមិ 

ខរគង 4 វគគ ១២ខេ 12 
មនធីររស្រិមម     

ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៦ បណថុ ោះបណ្តថ លបខចចរខទស្ដុំណ្តុំខៅស្ ូ 
ខរគង 5 វគគ ១២ខេ 10 

មនធីររស្រិមម     

ជារ់ខស្ថង         

៧ 
ផសពវផាយពសុី្វតទិភាពថ្នការខរបីរបាស់្
ថាប ុំរស្ិរមម 

ខរគង 3 វគគ ១២ខេ 7 
មនធីររស្រិមម     

ជារ់ខស្ថង         

៨ 
បណថុ ោះបណ្តថ លស្ថីពីបខចចរខទស្ថ្នការ
ចិញ្ច ឹមស្តវដល់រស្រិរ 

ខរគង 5 វគគ ១២ខេ 6 
មនធីររស្រិមម     

ជារ់ខស្ថង         

៩ 
បណថុ ោះបណ្តថ លពីរខបៀបផសុំចុំណី និងការ
ខរថ្ចបចុំណីស្តវដល់រស្ិររ 

ខរគង 3 វគគ ១២ខេ 8 
មនធីររស្រិមម     

ជារ់ខស្ថង         

១០ ផសពវផាយពទីីផាររស្រិមម 
ខរគង 4 ខលីរ ១២ខេ 15 

មនធីររស្រិមម     
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

១១ 
ផសពវផាយពអីតទរបខោជន៍ថ្នការចារ់វា៉ា
រ់សាុំង 

ខរគង 7 វគគ ១២ខេ 5 
មនធីររស្រិមម     

ជារ់ខស្ថង         

១២ ខរតៀមអនថរាគមន៍ររណីមានជមងឺផធុោះ
ខ ងី 

ខរគង 7   ១២ខេ 50 
មនធីររស្រិមម     

ជារ់ខស្ថង         

១៣ 
ពរងឹងស្មតទភាពភាប រ់ង្វរសុ្េភាពស្តវ
ភូម ិ

ខរគង 4   ១២ខេ 10 
មនធីររស្រិមម     

ជារ់ខស្ថង         

១៤ 
រតួតពិនតិយចលនាស្តវនិងផលិតផល
មានខដីមរុំខណីតពីស្តវ 

ខរគង 7 វគគ ១២ខេ 8 
មនធីររស្រិមម     

ជារ់ខស្ថង         

១៥ 
រមមវធិីផសពវផាយបខចចរខទស្រស្ិរមមថមី
ខដលធន់ខៅនឹងការខរបរបួលអាកាស្
ធាតុ(Aspire) 

ខរគង 12 បណថុ ុំ  ១២ខេ 240 
មនធីររស្រិមម     

ជារ់ខស្ថង         

េ័ណឍ រដឌបាលជលផល 

១ បខងកីនការទប់សាក ត់ និងប្ង្វក បបទ ខរគង 24 ខលីរ 12 ខេ 96 េ័ណឍ រដឌបាលជល     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ខលមីស្ជលផល ជារ់ខស្ថង         ផល 

២ 
ផសពវផាយរបកាស់្ស្ថពីីការរុំណត់
ឧបររណ៍ខនសាទ ខដលអនុញ្ហដ តឲ្យខរបី
របាស់្ 

ខរគង 4 វគគ 4 ខេ 16 េ័ណឍ រដឌបាលជល
ផល     

ជារ់ខស្ថង         

៣ ផសពវផាយចាប់ស្ថីពជីលផល 
ខរគង 6 វគគ 6 ខេ 24 េ័ណឍ រដឌបាលជល

ផល 
    

ជារ់ខស្ថង         

៤ 
ផសពវផាយសារស្ុំខាន់ថ្នការអភិររស 
និងតុំបន់អភិររស 

ខរគង 5 វគគ 6 ខេ 20 េ័ណឍ រដឌបាលជល
ផល 

    
ជារ់ខស្ថង         

៥ ដាុំរូនខកាងកាង 
ខរគង 2 ខលីរ 2 ខេ 2 េ័ណឍ រដឌបាលជល

ផល     
ជារ់ខស្ថង         

៦ ខបាោះបខង្វគ លរពុំរបទល់តុំបន់អភិររស 
ខរគង 1 ខលីរ 1 ខេ 0 េ័ណឍ រដឌបាលជល

ផល 
    

ជារ់ខស្ថង         

៧ 
បណថុ ោះបណ្តថ លភាពជាអបរដរឹនាុំ និង
រគប់រគងដល់គណៈរមមការស្ហគមន៍
ខនសាទ 

ខរគង 3 វគគ 3 ខេ 2 េ័ណឍ រដឌបាលជល
ផល 

    
ជារ់ខស្ថង         

៨ បណថុ ោះបណ្តថ លបខចចរខទស្ចញិ្ច ឹមរតីជា ខរគង 2 វគគ 2 ខេ 3 េ័ណឍ រដឌបាលជល     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

លរេណៈ រគួសារ ជារ់ខស្ថង         
ផល 

៩  បណថុ ោះបណ្តថ លបខចចរខទស្ខរថ្ចបផល
ខនសាទ 

ខរគង 2 វគគ 2 ខេ 3 េ័ណឍ រដឌបាលជល
ផល 

    
ជារ់ខស្ថង         

មនធរីធនធានទរឹនងិឧតុនយិមខេតថ 

១ 
ជួស្ជុលខថោុំរបចាុំរបព័ននទុំនប់ការពារ
ទឹរថ្របជីខរតោះ 

ខរគង 7800 ខម៉ារត 12ខេ 100 
មនធីរធនធានទឹរ     

ជារ់ខស្ថង         

២ ជួស្ជុលស្ុំណង់ោវ រទឹរភូមិថ្រប 
ខរគង 1 រខនលង 12ខេ 60 

មនធីរធនធានទឹរ     
ជារ់ខស្ថង         

៣ 
ជួស្ជុល-ខថោុំរបចាុំ របព័ននទុំនប់
ការពារទឹរថ្រប 
ជីមាល 

ខរគង 3490 ខម៉ារត 12ខេ 100 
មនធីរធនធានទឹរ     

ជារ់ខស្ថង         

៤ 
ជួស្ជុល-ខថោុំរបចាុំ របព័ននទុំនប់
ការពារទឹរថ្របតាន ី

ខរគង 2000 ខម៉ារត 12ខេ 40 
មនធីរធនធានទឹរ     

ជារ់ខស្ថង         

៥ 
ជួស្ជុល-ខថោុំរបចាុំ របព័ននទុំនប់
ការពារទឹរថ្របខរជាយសាវ យ 

ខរគង 4300 ខម៉ារត 12ខេ 90 
មនធីរធនធានទឹរ     

ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៦ ជួស្ជុល-ខថោុំរបចាុំ របព័ននទុំនប់
ការពារទឹរថ្របបងឹរពាវ 

ខរគង 5000 ខម៉ារត 12ខេ 100 
មនធីរធនធានទឹរ     

ជារ់ខស្ថង         

៧ 
សាឋ ររបឡាយខដាោះទឹរជុំនន់តាម
បខណ្តថ យទុំនប់ការពារទឹរថ្របខរទៀរ 

ខរគង 4500 ខម៉ារត 12ខេ 290 
មនធីរធនធានទឹរ     

ជារ់ខស្ថង         

៨ 
ជួស្ជុលរបព័ននទុំនប់ការពារទរឹថ្រប
ខរទៀរ 

ខរគង 4500 ខម៉ារត 12ខេ 2000 
ររស្ួងធនធានទឹរ     

ជារ់ខស្ថង         

៩ ជួស្ជុល-ខថោុំរបចាុំទុំនប់ការពារទឹរ
ថ្របដងខពង-01 

ខរគង 4200 ខម៉ារត 12ខេ 200 
មនធីរធនធានទឹរ     

ជារ់ខស្ថង         
មនធរីខរ ៉ា នងិ ថាមពលខេតថ 

១ 
ផសពវផាយនងិតរមូវឲ្យមាច ស់្មរ ខធវី
ចាប់ោុំងអស់្ 

ខរគង ៣៨ ខលីរ 12ខេ ៤ មនធីរខរ ៉ា និង 
ថាមពល 

    
ជារ់ខស្ថង         

២ ចុោះរតូតពិនិតយបខចចរខទស្សាទ នីយ 
ខរគង ៥ ខលីរ 12ខេ ៣ មនធីរខរ ៉ា និង 

ថាមពល     
ជារ់ខស្ថង         

៣ 
ចុោះរតួតពិនិតយបខចចរខទស្នងិ វាយតុំថ្ល
ការខធវីអាជីវរមម 
និង ស្បិផរមម 

ខរគង ១២ ខលីរ 12ខេ ២ មនធីរខរ ៉ា និង 
ថាមពល 

    
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៤ 
ការដឹរជញ្ជូ នមិនខអាយខលសី្ចុំណុោះនិង
ហួស្រទុងរថយនថ 

ខរគង ១៥ ខលីរ 12ខេ ៣ មនធីរខរ ៉ា និង 
ថាមពល     

ជារ់ខស្ថង         

៥ ខដាោះរសាយវវិាទតាមតុំបន់របស់្ ខស្វា
ររផគត់ផគង់អគគសិ្ន ី

ខរគង ៣ ខលីរ 12ខេ ៦ មនធីរខរ ៉ា និង 
ថាមពល 

    
ជារ់ខស្ថង         

៦ 
ចុោះរតូតពិនិតយបខចចរខទស្អគគសិ្នតីាម
តុំបន់របស់្ខស្វាររ ផគត់ផគង់អគគិស្ន ី

ខរគង ៥ ខលីរ 12ខេ ៦ មនធីរខរ ៉ា និង 
ថាមពល     

ជារ់ខស្ថង         

៧ 
ការដឹរជញ្ជូ នរតូវមានតង់រគបខអាយ
បានរតឹមរតូវ 

ខរគង ១៥ ខលីរ 12ខេ ៣ មនធីរខរ ៉ា និង 
ថាមពល     

ជារ់ខស្ថង         

៨ អប់រ ុំនិងផសពវផាយចាប់ខអាយបានទូលុំ
ទូលាយ 

ខរគង ២ ខលីរ 12ខេ ៣ មនធីរខរ ៉ា និង 
ថាមពល 

    
ជារ់ខស្ថង         

៩ 
ខស្បីសុ្ុំម្នថបីខនទមរបុងការចុោះអនុវតថ
ការង្វរ 

ខរគង ១ នារ់ 12ខេ ៤ មនធីរខរ ៉ា និង 
ថាមពល     

ជារ់ខស្ថង         

១០ 

ស្ហការ និងស្រមបស្រមលួរវាងខស្វា
ររ និងរបជាពលរដឌខដីមផពីខនលឿនរបុងការ
ពរងីរ 
បណ្តថ ញ អគគិស្ន ី

ខរគង ១២ ខលីរ 12ខេ ៦ 
មនធីរខរ ៉ា និង 
ថាមពល 

    
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

១១ 
ចុោះរស្ង់ទិនបន័យថាមពលតាមតុំបន់ 
របស់្ខស្វាររ 
អគគិស្ន ី

ខរគង ១២ ខលីរ 12ខេ ៧ មនធីរខរ ៉ា និង 
ថាមពល     

ជារ់ខស្ថង         

មនធរីឧស្ាហរមម វទិាសា្ស្ថ បខចចរវទិា នងិនវានុវតថន៍ 

១ 

ផសពវផាយអុំពីចាប់ស្ថីពីការរគប់រគង
ខរាងចររស្ិបផរមម  និងលេិិតបទដាឌ ន
គតិយុតថពារ់ព័ននខផសងៗ ឱ្យបានរគប់
មូលដាឌ នទូោុំងខេតថ 

ខរគង ៣០ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ២០ 
មនធីរឧស្ាហរមម     

ជារ់ខស្ថង         

២ 
ចុោះរស្ង់ទិនបន័យ និងស្ទិតនិិងខធវីបញ្ជ ី
បចចុបផនបភាព ខរាងចររស្ិបផរមមោុំង
អស់្របុងខេតថ   

ខរគង ៣០ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ២០ 
មនធីរឧស្ាហរមម     

ជារ់ខស្ថង         

៣ 

ខស្វងររទុន និងថ្ដគូវនិិខោគបខនទម 
ផសពវផាយអុំពីខគលនខោបាយទឹរ
សាា ត និងជុំរុញដល់ការពរងីរបណ្តថ ញ
ថមីបខនទម 

ខរគង ៣០ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ២០ 
មនធីរឧស្ាហរមម     

ជារ់ខស្ថង         

៤ 
ផសពវផាយអុំពីចាប់ និងបទដាឌ នគតិ
យុតថិពារ់ព័នននឹងការផលតិទឹរសាា ត ខរគង ៣០ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ២០ មនធីរឧស្ាហរមម     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ជុំរុញនិងខលីរទរឹចិតថឱ្យចូលរមួវគគប
ណថុ ោះបណ្តថ លអុំពបីខចចរខទស្របុងការ
រគប់រគងទរឹសាា ត 

ជារ់ខស្ថង         

៥ 

ចុោះរតួតពិនិតយខផធៀងផ្ទធ ត់ ឧបររណ៏ 
ទមងន់ នងិរង្វវ ស់្រង្វវ ល់ គុណភាព
ផលិតផលខលទីុំនិញផលិត ទុំនិញខវច
េចប់ និងចុំណីអាហារ  

ខរគង ៣០ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ២០ 
មនធីរឧស្ាហរមម     

ជារ់ខស្ថង         

៦ 

ផសពវផាយចាប់ស្ថីពសី្ថង់ដារចាប់ស្ថីពី
មារតាសា្ស្ថ និងលេិិតបទដាឌ នគតិ
យុតថពារ់ព័នន ខណនាុំអុំពីផលរបខោជន៍ 
និងផល់ប៉ាោះពាល់ថ្នគុណភាព សុ្វតថិភាព 
សារធាតុគមីី រពមោុំងចុោះយរស្ុំណ្តរ
គុំរូលផលិតផល ខៅវភិាគ 

ខរគង ៣០ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ២០ 

មនធីរឧស្ាហរមម     

ជារ់ខស្ថង         

មនធរីសាធារណការនងិដរឹជញ្ជូ នខេតថ 

១ រកាលរគួស្ររហមផលូវខេតថខលេ 
១៤៨៥A  

ខរគង ២៦ គី ូខម៉ារត ៣ឆ្ប ុំ ៤៥០០ មនធីរសាធារណការ
និងដឹរជញ្ជូ នខេតថ 

    
ជារ់ខស្ថង         

២ 
 ផលូវខេតថខលេ១៤៨៩សាងស្ង់ជា 
 របខភទ DBST  

ខរគង ១២ គី ូខម៉ារត ៣ឆ្ប ុំ ៧៤៤០ 
      

ជារ់ខស្ថង         



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ(២០២១-២០២៣) 

 

171 

ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៣ 
ផលូវខេតថខលេ ១៤៨៥A សាងស្ង់ជា 
 របខភទ DBST  

ខរគង ៣៣ គី ូខម៉ារត ៣ឆ្ប ុំ ១៩៦២០ មនធីរសាធារណការ
និងដឹរជញ្ជូ នខេតថ 

    
ជារ់ខស្ថង         

៤ ផលូវខេតថខលេ ១៤៨៦ សាងស្ង់ជា 
 របខភទ DBST  

ខរគង ៣៥ គី ូខម៉ារត ៣ឆ្ប ុំ ២១០០០ 
      

ជារ់ខស្ថង         

៥ ផលូវខេតថខលេ ១៤៨៣ Reseal DBST  
ខរគង ៨ គី ូខម៉ារត ៣ឆ្ប ុំ ១២៩១ មនធីរសាធារណការ

និងដឹរជញ្ជូ នខេតថ 
    

ជារ់ខស្ថង         

៦ ផលូវខេតថខលេ ១៤៨៩អាReseal DBST  
ខរគង ៨ គី ូខម៉ារត ៣ឆ្ប ុំ ២៥៨៣ 

      
ជារ់ខស្ថង         

៧ ផលូវខេតថខលេ 48-5 សាងស្ង់ជា 
 របខភទ DBST  

ខរគង ៥១ គី ូខម៉ារត ៣ឆ្ប ុំ ៥៤៥៩ មនធីរសាធារណការ
និងដឹរជញ្ជូ នខេតថ 

    
ជារ់ខស្ថង         

៨ 
ផលូវជាតិខលេ 48 ជួស្ជុលផលូវខបតុង
ខ ងីវញិ 

ខរគង ៨ គី ូខម៉ារត ៣ឆ្ប ុំ ៤២០០ 
      

ជារ់ខស្ថង         

មនធរីខទស្ចរណ៌ខេតថ 

១ 
មាច ស់្អាជីវរមមខស្វារមមោុំងអស់្ទទលួ
យរការខណនាុំ ពីការផសពវផាយ និង

ខរគង ១៨ វគគ ១ឆ្ប ុំ ១៤ មនធីរខទស្ចរណ៍     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ចូលរមួវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល ខស្វារមមខផស
ងៗពីមនធីរជុំនាញ ជារ់ខស្ថង         

២ 

ផសពវផាយចាប់ ស្ថីពីខទស្ចរណ៍ខអាយ
បានទូលុំទូលាយ នូវសារាចរខណនាុំ ជូន
ដុំណឹងដល់មាច ស់្អាជីវរមម ខស្វារមម 
រគប់របខភទរគប់រស្រុទូោុំងខេតថ 

ខរគង ១១ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ២៤ 

មនធីរខទស្ចរណ៍     

ជារ់ខស្ថង         

៣ 

ខរៀបចុំចាប់ស្ហគមន៍ខទស្ចរណ៍ជា
អនថរររស្ងួង្វយរស្លួជុំនាញយរខៅ
អនុវតថរបុងការចូលរមួបខងកតីស្ហគមន៍
ខទស្ចរណ៍ 

ខរគង ១០ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៤ 

មនធីរខទស្ចរណ៍     
ជារ់ខស្ថង         

៤ 

ផសពវផាយអុំពាវនាវដល់វស័ិ្យឯរជន 
និងអបរវនិិខោគគនិ ររុមហ ុន
ខទស្ចរណ៍របតបិតថិររខទស្ចរណ៍ នងិ
សាទ ប័ន មនធីរជុំនាញ និងគខរមាងនានា 
ខដលបានគុំរទរបុងវស័ិ្យខនោះ 

ខរគង ១០ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ២៤ 

មនធីរខទស្ចរណ៍     
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៥ បុំខពញបខនទមររបេ័ណឍ ម្នថ ីនិងម្នថី
ជាប់រិចចស្នាបុំខរកីារង្វររខទស្ចរណ៍ 

ខរគង ១២ នារ់ ១ឆ្ប ុំ ១៧១ 
មនធីរខទស្ចរណ៍     

ជារ់ខស្ថង         

៦ 

ផសពវផាយស្កាថ នុពលខទស្ចរណ៍របុង
ខេតថខដលមានរសាប់ខដីមផខីធវកីារោរ់
ោញថ្ដគូរវនិិខោគ  
វស័ិ្យខទស្ចរណ៍ឯរជន 

ខរគង ១០ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ២៤ 
មនធីរខទស្ចរណ៍     

ជារ់ខស្ថង         

៧ 

មាច ស់្អាជីវរមមខស្វារមមតាមរបខភទ
នីមួយៗរតូវខតយល់ដងឹការវាយតុំថ្លចុំ
ណ្តត់ថាប រ់ស្ថង់ដារគប់របខភទខដលបាន
ខចងធរមាន 

ខរគង ១០ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៧ 
មនធីរខទស្ចរណ៍     

ជារ់ខស្ថង         

៨ 
ខរៀបចុំអភិវឌណន៍ខហដាឌ រចនាស្មព័ននខៅ
កាន់តុំបន់ខគលខៅខទស្ចរណ៍ស្ុំបូរ
ស្កាថ នុពលខទស្ចរណ៍ខរចីន 

ខរគង ១០ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៥៣ 
មនធីរខទស្ចរណ៍     

ជារ់ខស្ថង         

មនធរីពាណិជជរមមខេតថ 

១ រគប់រគងការខធវីអាជីវរមមចុំខពាោះអាជីវររ 
ខស្វាររ 

ខរគង ៩០០ លិេិត ១ឆ្ប ុំ ៥ 
មនធីរពាណិជជរមម     

ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

២ 

ផសពវផាយចាប់ពាណិជជរមម និងស្ហ
ការទទួលពារយខស្បសុី្ុំចុោះបញ្ជ ី បញ្ហជ រ់ទី
តាុំងររុមហ ុន សាខាររុមហ ុន ស្ហ
រគស្ពាណិជជរមម ខរកាយខពលចុោះបញ្ជ ី
ខៅររស្ួងពាណិជជរមមរចួ និងជរមុញ
ការដារ់សាល រយខីហាររុមហ ុន 

ខរគង ១៥ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ១៨ 

មនធីរពាណិជជរមម     
ជារ់ខស្ថង         

៣ រគប់រគងទផីារ 
ខរគង ១៥៦ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៣ 

មនធីរពាណិជជរមម     
ជារ់ខស្ថង         

៤ 
ជរមុញការអភិវឌណន៍ផលិតផល និងទី
ផារ 

ខរគង ៤៥ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៩៤ 
មនធីរពាណិជជរមម     

ជារ់ខស្ថង         

៥ 
អភិវឌណន៍សាទ ប័នពាណិជជរមម (ស្ភា
ពាណិជជរមមខេតថ នងិស្មាគមអាជីវ
រមម) 

ខរគង ៣០ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៣ 
មនធីរពាណិជជរមម     

ជារ់ខស្ថង         

សាខាពននដារខេតថ 

១ ខរៀបចុំស្ិកាេ សាលាផសពវផាយចាប់ និង ខរគង ៣ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៧,៦ សាខាពននដារ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

បទបផញ្ដតថសិ្ថីពសីារខពីពននរគប់របខភទ 
ខដលខៅជាធរមាន ជូនអបរជាប់ពនន ជារ់ខស្ថង         

២ 
ពខនលឿនការចុោះបញ្ជ ីរបស់្អបរជាប់ពននថម ី
ខអាយមានភាពង្វយរស្លួនងិសាមញ្ដ
ជាងមុន 

ខរគង ៣ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៧,៦ 
សាខាពននដារ     

ជារ់ខស្ថង         

៣ 

ខរលមារការដារ់លិេតិរបកាស្បង់ពនន
ខលីមខធាបាយដឹរជញ្ជូ ននិងោនជុំនោិះ
រគប់របខភទរបចាុំឆ្ប ុំខដាយផថល់ប័ណត
ស្មាគ ល់ការបង់ពននខលីមខធាបាយដឹរ
ជញ្ជូ ននងិោនជុំនិោះរគប់របខភទ 

ខរគង ៣ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៧,៦ 

សាខាពននដារ     
ជារ់ខស្ថង         

៤ 
ខរលមារការដារ់លិេតិរបកាស្បង់ពនន
ខលីអចលរទពយរបចាុំឆ្ប ុំខដាយផថល់ប័ណត
ស្មាគ ល់ការបង់ពននខលីអចលរទពយ 

ខរគង ៣ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៧,៦ 
សាខាពននដារ     

ជារ់ខស្ថង         

៥ 
ខរៀបចុំប័ណតព័ត៌មានរតឹមរតូវ ឯរភាព 
ស្ថីពីសារខពពីននខដលមានេលឹមសារង្វយ
យល់ ស្រមាប់អបរជាប់ពនន 

ខរគង ៣ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៧,៦ 
សាខាពននដារ     

ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៦ 

ខរបីរបាស់្បណ្តថ ញទុំនារ់ទុំនងស្ងគម
និងមខធាបាយខផសងៗ (Call Center, 
Live Chat, GDT App) ខដីមផី
ផសពវផាយបទបផញ្ដតថ ិស្ថីពីសារខពីពនន
ខផសងៗ ខដលបានខធវបីចចុបផនបភាពនិង
រុំពុងអនុវតថ រពមោុំងខដាោះរសាយចមងល់
ខផសងៗជូនអបរជាប់ពននខអាយបានោន់
ខពលខវលា 

ខរគង ៣ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៧,៦ 

សាខាពននដារ     

ជារ់ខស្ថង         

៧ 
ខរៀបចុំស្ិកាេ សាលាផសពវផាយចាប់ និង
បទបផញ្ដតថសិ្ថីពសីារខពីពននរគប់របខភទ 
ខដលខៅជាធរមាន ជូនអបរជាប់ពនន 

ខរគង ៣ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៧,៦ 
សាខាពននដារ     

ជារ់ខស្ថង         

៨ 
ពរងឹងការចុោះបញ្ជ ី ការចាត់ខចងលិេិត
របកាស្ ការខធវីស្វនរមម នងិខសុ្ីប
អខងកតបទខលមីស្ពននដារ 

ខរគង ៣ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៧,៦ 
សាខាពននដារ     

ជារ់ខស្ថង         

៩ 
ខរៀបចុំខរស្រមលួនិងខធវីខអាយរបខស្ីរ
ខ ងីនូវចាប់ និងបទបផញ្ដតសិ្ថីពីពនន

ខរគង ៣ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៧,៦ សាខាពននដារ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ដារ ខដីមផខីឆលីយតបនងឹការវវិឌណថ្នបរបិទ
ធុររិចចជាត ិនិងអនថរជាត ិតាមរយៈការផថ
ល់ធាតុចូលខផសងៗស្ថីពពីននដារ 

ជារ់ខស្ថង         

សាខាគយនងិរដាឌ ររខេតថ 

១ 

បនថផសពវផាយរ ាំលឹរដល់វស័ិយឯរជន
ពារព់ន័នឱ្យបានឃទៀងោតព់ារព់ន័ននងឹ
នីតិវធិីខបបបទរយ នីតិវធិីននការទទួល
ខុសរតូវរបុងការបងព់ននអាររឃលើទាំនិញ
ឱ្យបានាមបទបញ្ដតថិជាធរមាន 

ខរគង ជារបចាាំ ជារបចាាំ ១២ខខ 

35 គយនិងរដាឌ ររ     
ជារ់ខស្ថង       

២ 

ពរងឹងសមមភាពបស្ដងាក បអាំឃពើរតព់នន
ឃដាយខឡរ ពីោប ាមសូចនាររ ាម
មុខសញ្ហដ  និងាមឃពលរាំណត់
នីមយួៗ អនុឃលាមាមបទបញ្ដតថិជា
ធរមាន 

ខរគង ជារបចាាំ ជារបចាាំ ១២ខខ 

35 គយនិងរដាឌ ររ     
ជារ់ខស្ថង       

៣ 
ចុះឃ្ល ាំឃមើលអនុឃលាមភាពនននីតិវធិី
រយ របស់អងគភាពរយឃរកាមឱ្វាទ 

ខរគង ជារបចាាំ ជារបចាាំ ១២ខខ 
35 គយនិងរដាឌ ររ     

ជារ់ខស្ថង       

៤ ជួសជុល ឃហដាឌ រចនាសមពន័ឍសាខា និង ខរគង     ១ឃលើរ 35 គយនិងរដាឌ ររ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ការោិល័យ ជារ់ខស្ថង       

៥ ចាំណាយសាំរាបបរកិាខ ការោិល័យ 
ខរគង ជារបចាាំ ជារបចាាំ ១២ខខ 

35 គយនិងរដាឌ ររ     
ជារ់ខស្ថង       

៦ ឃសវា Internet ,ទឹរ,អរគីសន ី
ខរគង ជារបចាាំ ជារបចាាំ ១២ខខ 

35 គយនិងរដាឌ ររ     
ជារ់ខស្ថង       

មនធរីថ្របស្ណីយន៌ងិទូរគមនាគមន៌ខេតថ 

១ 

បនថស្ហការជាមួយអាជាញ ធរមូលដាឌ ន
របុងការអនុវតថការង្វរខលីវស័ិ្យ
ថ្របស្ណីយន៍ិងទូរគមនាគមន៍ខៅតាម
ចាប់ខអាយបានរតឹមរតវូ 

ខរគង               6  ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៦ 
មនធីរថ្របស្ណីយ ៍និ
ទូរគមនាគមន៍     

ខរគង         

២ 

បនថជរមុញររុមហ ុនយរចិតថទុរដារ់
ពរងីរខស្វាខអាយមានវសិាលភាពរគប
ដណថ ប់ដល់តុំបន់ដាច់រស្ោ៉ា លទូោុំង
ខេតថ 

ខរគង               6  ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៦ 
មនធីរថ្របស្ណីយ ៍និ
ទូរគមនាគមន៍ 

    
ជារ់ខស្ថង         

៣ ជរមុញររុមហ ុន និងរបតបិតថរិរខធវី ខរគង               6  ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៦ មនធីរថ្របស្ណីយ ៍និ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ខស្វាថ្របស្ណីយយ៍រចិតថទុរដារ់
ផសពវផាយខលគុីណភាពខស្វា
ថ្របស្ណីយន៍ិង្នខៅពរងីរខស្វា
របស់្េលួនតាមរយៈការបខងកីតភាប រ់ង្វរខអា
យមានដល់មូលដាឌ នរគប់រស្រុ 

ជារ់ខស្ថង         

ទូរគមនាគមន៍ 

៤  ជួស្ជុលខរលមារ នងិពរងីរខ ងីជាន់ 
អគរចុំនួន ១េបង ទុំហុំ ២៨៨ម២ 

ខរគង               1  េបង  2 ឆ្ប ុំ ៤០០ មនធីរថ្របស្ណីយ ៍និ
ទូរគមនាគមន៍ 

    
ជារ់ខស្ថង         

៥ 
ជួស្ជុលពរងរីខ ងីជាន់ អគរធុំមនធីរ 
ចុំនួន ១េបង ទុំហុំ ៣១៤ ម២ 

ខរគង               1  េបង 1 ឆ្ប ាំ ៦០០ មនធីរថ្របស្ណីយ ៍និ
ទូរគមនាគមន៍ 

    
ជារ់ខស្ថង         

មនធរីអភវិឌណន៌ជនបទខេតថ 

១ 
ជួស្ជុល ខថោុំបណ្តថ ញគមនាគមន៍ខៅ
ជនបទ 

ខរគង ៩១ គី ូខម៉ារត ១២ខេ ២០៥០ 
មនធីរអភិវឌណន៍     

ជារ់ខស្ថង         

២ របជាពលរដឌខៅជនបទមានទរឹសាា ត
ខរបីរបាស់្ 

ខរគង ២   រស្ោះ ១២ខេ ៨០០ 
មនធីរអភិវឌណន៍     

ជារ់ខស្ថង         

៣ ចុោះខចរស្មាភ រៈសាងស្ង់បងគន់អនាម័យ 
ខរគង ២០០ បងគន់ ១២ខេ ៨០ 

មនធីរអភិវឌណន៍     
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៤ 
ចុោះបណថុ ោះបណ្តថ លគណៈរមមការអភិវឌណ
ន៍ភូមិស្ថពីីការខរៀបចុំខផនការអភិវឌណន៍
ភូម ិ

ខរគង ៥ ខលីរ ១២ខេ ២០ 
មនធីរអភិវឌណន៍     

ជារ់ខស្ថង         

មនធីរខស្ដឌរិចចនិងហរិញ្ដវតទុខេតថ 

១ 
គុំរទការរគប់រគង និងអភិវឌណវស័ិ្យ
ខស្ដឌរិចចខៅខេតថខកាោះរុង 

ខរគង ២ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ១.៧ 
មនធីរខស្ដឌរិចច     

ជារ់ខស្ថង         

២ 

រគប់រគង ខណនាុំអនុវតថ និងគុំរទការ
ខរៀបចុំបញ្ជ ីសារខពភីណឍ រទពយស្មផតថិរដឌ 
និងការខរៀរគរចុំណូលមិនខមនសារខពី
ពននខៅខេតថខកាោះរុង 

ខរគង ៤ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ៣.២ 

មនធីរខស្ដឌរិចច     
ជារ់ខស្ថង         

៣ 
រគប់រគង រតួតពនិិតយហរិញ្ដវតទុ ស្រមប
ស្រមួល តាមដានការអនុវតថ ថវកិារបស់្
មនធីរជុំនាញ ខៅខេតថខកាោះរុង 

ខរគង ១០ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ៥.៩ 
មនធីរខស្ដឌរិចច     

ជារ់ខស្ថង         

៤ 

រគប់រគង រតួតពនិិតយហរិញ្ដវតទុ ស្រមប
ស្រមួល តាមដានការអនុវតថថវកិារបស់្
រដឌបាលថាប រ់ខរកាមជាត ិខៅខេតថ
ខកាោះរុង 

ខរគង ១០ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ៤.៤ 

មនធីរខស្ដឌរិចច     
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៥ 
រគប់រគង ស្រមបស្រមលួ រតតួពិនិតយ 
តាមដានការអនុវតថការង្វរលទនរមមសា
ធារណៈ ខៅខេតថខកាោះរុង 

ខរគង ៤ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ៤.៧ 
មនធីរខស្ដឌរិចច     

ជារ់ខស្ថង         

៦ គុំរទរិចចដុំខណីរការរបស់្មនធីរខស្ដឌរិចច
និងហរិញ្ដវតទុខៅខេតថខកាោះរុង 

ខរគង ៤ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ៦៩៦.០ 
មនធីរខស្ដឌរិចច     

ជារ់ខស្ថង         

៧ 
ស្រមបស្រមួលការង្វរខរទរមង់ការ
រគប់រគងហរិញ្ដវតទុសាធារណៈ ខៅខេតថ
ខកាោះរុង 

ខរគង ២ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ១.៦ 
មនធីរខស្ដឌរិចច     

ជារ់ខស្ថង         

សាខាខេតថធនាគរជាតិរមពុជា 

១ 

ផសពវផាយពីរបព័ននទូរស្ពធ Hotline 
ស្រមាប់ទទួលព័ត៌មាន និងខដាោះរសាយ
ចមលល់ស្ថីពីការខរបីរបាស់្ខស្វាហរិញ្ដវតទុ 
ខៅដល់ររងុ/រស្រុ 

ខរគង ៧ ឃលើរ ១២ ខខ ៣ 
សាខាធនាគរជាត ិ     

ជារ់ខស្ថង         

២ 

ផសពវផាយខស្ចរថីថ្ថលងការណ៍រមួរវាង
ធនាគរជាតិថ្នរមពុជា និងររស្ួងហរិញ្ដ
វតទុ និងលិេិតបទដាឌ នខផសងៗខៅតាមប
ណ្តថ លររងុរស្ុរ 

ខរគង ៧ ឃលើរ ១២ ខខ ៣ 
សាខាធនាគរជាត ិ     

ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៣ 
ផសពវផាយចាប់ និងលិេិតខណនាុំ ស្ថីពី
ការរគប់រគងអាជីវរមមបថូររបារ់ 

ខរគង ៣ ឃលើរ ១២ ខខ ៣ 
សាខាធនាគរជាត ិ     

ជារ់ខស្ថង         

រតនាគរ 

១ ផសពវផាយ និងចូលរមួស្ហការអនុវតថ
តាមសារាចរខណនាុំឱ្យមានរបស្ិទនិភាព 

ខរគង រតនាោរ 12 ខខ ៣ 
រតនាគរ     

ជារ់ខស្ថង         

២ 

ផសពវផាយ នងិចូលរមួស្ហការជាមួយ
ឃុុំ ស្ង្វក ត់បានបញ្ជូ នទរមង់ថវកិាខដល
បានចុោះអនុម័តរចួមររតនាគរខេតថរបុង
ខដីមឆ្ប ុំ ថ្នឆ្ប ុំថវកិា 

ខរគង រតនាោរ 5 ឆ្ប ាំ ៤ 

រតនាគរ     
ជារ់ខស្ថង         

៣ ផសពវផាយ    និងខណនាុំម្នថជីុំនាញ ខរគង រតនាោរ 12 ខខ ៥ រតនាគរ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ទទួលបនធុរពនិិតយការអនុវតថចុំណ្តយ
ថវកិា    ស្ថីពីលេិិតបទដាឌ នគតិយុតថ
ខដលបានខធវីបចចុបផនបភាពថមីៗ    ខដីមផី
ពរងឹងគុណភាព   របស្ិទនិភាពរបុងការ
រតួតពិនតិយអាណតថិខបរីរបារ់     និង
លិេិតគតិយុតថការចុំណ្តយ ខដីមផទូីោត់
ចុំណ្តយថវកិាឱ្យបានោន់ខពលខវលា  
និងបានរតមឹរតូវតាមនីតិវធិហីរិញ្ដវតទុ 

ជារ់ខស្ថង         

២. ខផបរស្ងគមរចិច 

មនធរីអប់រ ុំយុវជននងិរឡីាខេតថ 

១ 
 ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លបុំប៉ានស្ថីពី
ការង្វររគប់រគងរដឌបាល បុគគលិរ នងិប
ណថុ ោះបណ្តថ ល 

ខរគង ១២០ នារ់ ០២ថ្ថង ៧៨ មនធីរអប់រ ុំយុវជន
និងរីឡាខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

២ 
 ពិនិតយតាមដានការង្វររដឌបាល 
បុគគលិរ និងបណថុ ោះបណ្តថ ល 

ខរគង ៨ នារ់ ១២ខេ ៤៨ មនធីរអប់រ ុំយុវជន
និងរីឡាខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៣  ពរង្វយរគូ ចុំនួន ១៧នារ់ 
ខរគង ១៧ នារ់ ១២ខេ ១៧ មនធីរអប់រ ុំយុវជន

និងរីឡាខេតថ 
    

ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៤ 
 ខរជីស្ខរសី្ររគូ មខតថយយស្ិរា ចុំនួន 
០៥នារ់ 

ខរគង ៥ នារ់ ១២ខេ ៧២ មនធីរអប់រ ុំយុវជន
និងរីឡាខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៥  ខរជីស្ខរសី្ររគូ បឋមស្ិរា    ចុំនួន 
៤០នារ់ 

ខរគង ៤០ នារ់ ១២ខេ ៥៧៦ មនធីរអប់រ ុំយុវជន
និងរីឡាខេតថ 

    
ជារ់ខស្ថង         

៦ 
 ខរជីស្ខរសី្រគូ មធយមស្ិរា    ចុំនួន 
៤៥នារ់    

ខរគង ៤៥ នារ់ ១២ខេ ៦៤៨ មនធីរអប់រ ុំយុវជន
និងរីឡាខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៧ 
សាងស្ង់អគរស្រិាខធវីពីខបតុងនិង
បងគន់អនាម័យ 

ខរគង ១០ បនធប់ ១ឆ្ប ុំ ៤៥៣ មនធីរអប់រ ុំយុវជន
និងរីឡាខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៨ 

បខងកីតរលបឹរុមារខៅរបុងសាលាខរៀន
ខគលខៅខដីមផផីថល់រខនលងស្រមាប់រុមារ
បានខចររ ុំខលរចុំខណោះដឹងនងិខលង
ជាមួយគប ខរកាយពីខរៀន។ 

ខរគង ១១ រលឹប ១ឆ្ប ុំ ១៨៣ 
មនធីរអប់រ ុំយុវជន
និងរីឡាខេតថ 

    
ជារ់ខស្ថង         

៩ ខរៀបចុំស្ួនបុំណិនជីវតិខដីមផឱី្យរុមារ ខរគង ១១ រខនលង ១ឆ្ប ុំ ២៣ មនធីរអប់រ ុំយុវជន     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

មានជុំនាញ និងចុំខណោះដឹង អុំពីរខបៀប
ដាុំបខនលស្ររីាងគស្រមាប់ផថល់អាហារខដល
មានសុ្េភាពលា រមួោុំងការដុំខ ងី
របព័ននទរឹ ស្រមាប់ខរសាចរស្ព ខៅ
តាមសាលាខគលខៅ។ 

ជារ់ខស្ថង         

និងរីឡាខេតថ 

១០ 
ពរងឹងការខរៀបចុំខផនការអភិវឌណសាលា
ខរៀនខដាយខផ្ទថ តខលលីទនផលស្វ័យវាយ
តថ្មល ។ 

ខរគង ១២០ សាលា ១ឆ្ប ុំ ១២ មនធីរអប់រ ុំយុវជន
និងរីឡាខេតថ 

    
ជារ់ខស្ថង         

១១ 
ផឋល់អាហារូបររណ៍  ខស្ផៀងអាហារ និង
ស្មាភ រស្ិរាដល់ស្ិស្សររីររ 

ខរគង ៥៩ សាលា ១ឆ្ប ុំ ២៨០ មនធីរអប់រ ុំយុវជន
និងរីឡាខេតថ 

    
ជារ់ខស្ថង         

១២ យុទននាការរបមូលរុមារចូលខរៀន 
ខរគង ១២០ សាលា ១ឆ្ប ុំ ៣ មនធីរអប់រ ុំយុវជន

និងរីឡាខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

១៣ ពរងឹងការខធវបីចចុបផនបភាពខផនទីេបងផធោះ 
និងទុរដារ់ទនិបន័យសាលាខរៀន 

ខរគង ១២០ សាលា ១ឆ្ប ុំ ១៣ មនធីរអប់រ ុំយុវជន
និងរីឡាខេតថ 

    
ជារ់ខស្ថង         

១៤ ផឋល់រង្វវ ន់ដល់ស្ិស្សពូខររបចាុំឆ្ប ុំ 
ខរគង ១២០ សាលា ១ឆ្ប ុំ ៣០ មនធីរអប់រ ុំយុវជន

និងរីឡាខេតថ 
    

ជារ់ខស្ថង         

១៥ ខរៀបចុំការរបរួតរីឡាស្សិ្សបឋម  ថាប រ់ ខរគង ៥០៤ នារ់ ៧ថ្ថង ១២៩ មនធីរអប់រ ុំយុវជន     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ខេតថ ជារ់ខស្ថង         និងរីឡាខេតថ 

១៦ 
ខរៀបចុំការរបរួតរីឡាស្សិ្សមធយម  
ថាប រ់ខេតថ 

ខរគង ៥០៤ នារ់ ៧ថ្ថង ១៣២ មនធីរអប់រ ុំយុវជន
និងរីឡាខេតថ 

    
ជារ់ខស្ថង         

១៧ 
ចូលរមួរបរួតរីឡាស្ិស្សបឋម ថាប រ់
ជាត ិ

ខរគង ៨៤ នារ់ ៧ថ្ថង ៧៧ មនធីរអប់រ ុំយុវជន
និងរីឡាខេតថ 

    
ជារ់ខស្ថង         

១៨ ចូលរមួការរបរួតរឡីាជាត ិ
ខរគង ៨៤ នារ់ ៧ថ្ថង ៩៥ មនធីរអប់រ ុំយុវជន

និងរីឡាខេតថ 
    

ជារ់ខស្ថង         

១៩ ខរៀបចុំការរបរួតរីឡាមហាជនថាប រ់ខេតថ 
ខរគង ២៥០ នារ់ ៧ថ្ថង ៧២ មនធីរអប់រ ុំយុវជន

និងរីឡាខេតថ 
    

ជារ់ខស្ថង         

២០ 
ចូលរមួការរបរួតរឡីាបាល់ោត់ពាន
រង្វវ ន់ ស្ខមថចអគគមហាខស្នាបតី ខតខជា
ហ ុន ខស្ន ថាប រ់ខេតថ 

ខរគង ៣០ នារ់ ៤ខេ ៥០ មនធីរអប់រ ុំយុវជន
និងរីឡាខេតថ 

    
ជារ់ខស្ថង         

២១ 
 ចូលរមួការរបរួតរីឡាបាល់ោត់ពាន
រង្វវ ន់ បណឍិ តស្ភាចារយ ហង់ ជួនណ្តរ ៉ាុ
ន 

ខរគង ៣០ នារ់ ៣ខេ ៥០ មនធីរអប់រ ុំយុវជន
និងរីឡាខេតថ 

    
ជារ់ខស្ថង         

២២ ចូលរមួការរបរួតរឡីាបាល់ោត់អាយុ ខរគង ៣០ នារ់ ៥ខេ ៤៥ មនធីរអប់រ ុំយុវជន     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ខរកាម១៦ឆ្ប ុំ  ជារ់ខស្ថង         និងរីឡាខេតថ 

២៣ 
ចូលរមួការរបរួតរឡីាបាល់ោត់អាយុ
ខរកាម១៨ឆ្ប ុំ 

ខរគង ៣០ នារ់ ៥ខេ ៤៥ មនធីរអប់រ ុំយុវជន
និងរីឡាខេតថ 

    
ជារ់ខស្ថង         

២៤ ចូររមួការរបរតួ លីគទី២ 
ខរគង ៣០ នារ់ ៥ខេ ៥០ មនធីរអប់រ ុំយុវជន

និងរីឡាខេតថ 
    

ជារ់ខស្ថង         

២៥ 
ខរៀបចុំការរបរួតរីឡាស្សិ្សបឋម  ថាប រ់
ររុង/រស្រុ 

ខរគង ៥០៤ នារ់ ៤ថ្ថង ៧០ មនធីរអប់រ ុំយុវជន
និងរីឡាខេតថ 

    
ជារ់ខស្ថង         

២៦ ពរងីរថាប រ់មខតថយយស្ិរារបុងសាលា
បឋមស្រិា 

ខរគង ៣ នារ់ ១២ខេ ៤២ មនធីរអប់រ ុំយុវជន
និងរីឡាខេតថ 

    
ជារ់ខស្ថង         

២៧ ពរងីរថាប រ់មខតថយយស្ិរាស្ហគមន៍ 
ខរគង ២ នារ់ ១២ខេ ១ មនធីរអប់រ ុំយុវជន

និងរីឡាខេតថ 
    

ជារ់ខស្ថង         

២៨ តរមូវការរគូររបេណឍ មខតថយយស្ិរា 
ខរគង ៧ នារ់ ១២ខេ ៨៤ មនធីរអប់រ ុំយុវជន

និងរីឡាខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

២៩ 
អនុវតថខតស្ថស្មតទភាពរុមារអាយុ៥ឆ្ប ុំ
ស្រមាប់មខតថយយរដឌរបុងរបុងសាលាបឋម
ស្ិរា 

ខរគង ៣ សាលា ៨ខេ ៣ មនធីរអប់រ ុំយុវជន
និងរីឡាខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៣០ 
សាងស្ង់មណឍ លមខតថយយស្រិាស្ហ
គមន៍ 

ខរគង ៤ រខនលង   ៣០ មនធីរអប់រ ុំយុវជន
និងរីឡាខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៣១ 
វគគបណថុ ោះបណ្តថ លនាយរ/រគមូខតថយយ
ស្ិរារដឌរបុងសាលាបឋមស្ិរា ស្ថីពី
អនុវតថការរគប់រគងតាមសាលាខរៀន 

ខរគង ៣៥ នារ់ ៣ថ្ថង ២៤ មនធីរអប់រ ុំយុវជន
និងរីឡាខេតថ 

    
ជារ់ខស្ថង         

៣២ តាមដានវឌណភាពថ្នការបខរងៀន និង
ខរៀនពីចមាង យ 

ខរគង ៦១ សាលា ៣ខេ ០ មនធីរអប់រ ុំយុវជន
និងរីឡាខេតថ 

    
ជារ់ខស្ថង         

៣៣ ពរងឹងស្មតទភាពម្នថអីប់រ ុំខរៅរបព័នន 
ខរគង ៧ ររុង/រស្រុ ៣ថ្ថង ២៤ មនធីរអប់រ ុំយុវជន

និងរីឡាខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

៣៤ បណឋុ ោះបណ្តឋ លរគរូិចចស្នាអរេររមម 
ខរគង ២០ នារ់ ១០ថ្ថង ៣៨ មនធីរអប់រ ុំយុវជន

និងរីឡាខេតថ 
    

ជារ់ខស្ថង         

៣៥ ខបីរថាប រ់អរេររមម 
ខរគង ២០ ថាប រ់ ៨ខេ ៧ មនធីរអប់រ ុំយុវជន

និងរីឡាខេតថ 
    

ជារ់ខស្ថង         

៣៦ 
បណឋុ ោះបណ្តឋ លមុេតាមមជឈមណឍ ល
ស្ិរាស្ហគមន៌ 

ខរគង ៨ រខនលង ៦ខេ ៨០ មនធីរអប់រ ុំយុវជន
និងរីឡាខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៣៧ ពរងឹងបណ្តត ល័យ ខរគង ១ រខនលង ៦ខេ ៤ មនធីរអប់រ ុំយុវជន     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង         និងរីឡាខេតថ 

៣៨ 
បណឋុ ោះបណ្តឋ លរគរូមមវធិចូីលខរៀនខ ងី
វញិ 

ខរគង ៦ ររុង/រស្រុ ៣ថ្ថង ១២ មនធីរអប់រ ុំយុវជន
និងរីឡាខេតថ 

    
ជារ់ខស្ថង         

៣៩ ខបីរថាប រ់រមមវធិីចូលខរៀនវញិ 
ខរគង ១១ ថាប រ់ ២ខេ ២ មនធីរអប់រ ុំយុវជន

និងរីឡាខេតថ 
    

ជារ់ខស្ថង         

៤០ ថាប រ់រមមវធិសី្មមូលឆ្ប ុំទី១ 
ខរគង ៨ ថាប រ់ ១០ខេ ១២ មនធីរអប់រ ុំយុវជន

និងរីឡាខេតថ 
    

ជារ់ខស្ថង         

៤១ ថាប រ់រមមវធិសី្មមូលឆ្ប ុំទី២ 
ខរគង ៨ ថាប រ់ ១០ខេ ១២ មនធីរអប់រ ុំយុវជន

និងរីឡាខេតថ 
    

ជារ់ខស្ថង         

មនធរីសុ្ខាភបិាលខេតថ 

១ ការផឋល់ជាតិខដរនងិហវូលរីអាសុ្ីតដល់
្ស្ឋីមានថ្ផធខពាោះ និង្ស្ឋីខរកាយស្ុំរាល 

ខរគង ៣៥៧៩ នារ់ 
១៥ដង/១ម.ស្ 
និងម.ព/ឆ្ប ុំ 

៨ 
មនធីរសុ្ខាភិបាល ៦០   

ជារ់ខស្ថង ១៨២០ នារ់ ៩ដង ៤.៨ 

២ ការចុោះផឋល់ថាប ុំបង្វក រដល់រុមារអាយុ
ខរកាម៥ឆ្ប ុំខៅតាមតុំបន់ង្វយរងខរគោះ ខរគង ៣៥១ ចុំនួន

រុមារ 
មីនា ឬខមសា 
រញ្ហដ /ឆ្ប ុំ 

២៦ មនធីរសុ្ខាភិបាល ៥២   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង ១៨១ 
ចុំនួន
រុមារ 

រុមភៈ ១៣ 

៣ 
ការផឋល់ជីវជាតិអា និងខមបង់ដាហសុល
តាមយុទននាការ២ដងរបុង១ឆ្ប ុំដល់រុមារ
អាយុពី៦ខេ ដល់ ៥៩ខេ 

ខរគង ១១៣៤៨ 
ចុំនួន
រុមារ 

ខេឧស្ភានិង
ខេវចិឆិកា/ឆ្ប ុំ 

៤៤ 
មនធីរសុ្ខាភិបាល ៥៨   

ជារ់ខស្ថង ៦៦១៩ 
ចុំនួន
រុមារ ខេឧស្ភា ២២ 

៤ ពរងឹង និងពរងរីការផថល់ខស្វាសុ្េភាព
បនថពូជ និងការអប់រ ុំដល់យុវវយ័ 

ខរគង ៥២ ខលីរ ៥២ដង/ឆ្ប ុំ ៣០ 
មនធីរសុ្ខាភិបាល ៥០   

ជារ់ខស្ថង ២៦ ខលីរ ២៦ដង ១១ 

៥ 

អនុវតឋពធិីសារជាតសិ្មាហររមម
រគប់រគង ការពាបាលជុំងរុឺមារខៅមូល
ដាឌ នសុ្ខាភិបាលសាធារណៈ(IMCI)ឲ្យ
បានខទៀងោត់ 

ខរគង ១៣០០៥ ចុំនួន
រុមារ 

៧៨ដង/ឆ្ប ុំ ៣០ 
មនធីរសុ្ខាភិបាល ៥៨   

ជារ់ខស្ថង ៧៥៨៦ 
ចុំនួន
រុមារ ៤១ដង ១៣ 

៦ 
ពរងឹរការរគប់រគងនិងពាបាលជុំងឺកាម
ខរាគខៅតាមមណឍ លសុ្េភាពនិងគលីនរិ
កាមខរាគ 

ខរគង ១៥ មណឍ ល ១២ខេ ៨ 
មនធីរសុ្ខាភិបាល ៦០   

ជារ់ខស្ថង ៩ មណឍ ល ៧ខេ ៤.៨ 

៧ 
ពរងឹងនងិពរងីរខស្វាការបង្វក រការចមលង
ខរាគពីមាថ យខៅរូន (PMTCT) 

ខរគង ២ មនធីរខពទយ ១២ខេ ៨ 
មនធីរសុ្ខាភិបាល ៧០   

ជារ់ខស្ថង ២ មនធីរខពទយ ៧ខេ ៥.៧ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៨ 
ផឋល់របឹរាដល់្ស្ឋីខដលមរពនិិតយថ្ផធ
ខពាោះខៅមណឍ លផថល់របឹរាការខធវីខតស្ថ
្មខដាយស្ម័រគចិតថ (VCCT) 

ខរគង ២១៦១ នារ់ ១២ខេ ០ 
មនធីរសុ្ខាភិបាល ៧០   

ជារ់ខស្ថង ១២៦១ នារ់ 7ខេ ០ 

៩ របារពនទិវាខអដស៍្ ១ ធបូ 
ខរគង ១ ររុង ធបូ ៩ 

មនធីរសុ្ខាភិបាល   
មិនោន់អនុ

វតថ ជារ់ខស្ថង         

១០ 

ពរងឹងការរសាវរជាវជុំងឺរខបងរបុងរុំ ុង
ខពលមរពិខរគោះជុំងឺខរៅខៅមនធីរខពទយ
បខងារខេតថមណឍ លសុ្េភាព និងស្ហ
គមន៍ 

ខរគង ១៣៣៥ នារ់ ១៥៦ដង/ឆ្ប ុំ ៣៥ 

មនធីរសុ្ខាភិបាល ៥០   
ជារ់ខស្ថង ៦៦៧ នារ់ ៧៨ដង ១៧.៥ 

១១ 
បខងកីនការចុោះអប់រ ុំសុ្េភាពស្ឋពីីជុំងឺ
រខបងខៅតាមស្ហគមន៍ 

ខរគង ១១៦ ភូម ិ ១៥៦ដង/ឆ្ប ុំ ៣២ 
មនធីរសុ្ខាភិបាល ៥៩   

ជារ់ខស្ថង ៦៩ ភូម ិ ៩៣ ១៩ 

១២ 
បខងកីនការចុោះខចរមុងរជលរ់ថាប ុំនិង
រជលរ់មុងសាខ ងីវញិខៅតាមបណ្តថ
ភូមិខដលមានការរាតតាត 

ខរគង   ចុំនួន
រគួសារ 

២ដង/ឆ្ប ុំ ១៣ 
មនធីរសុ្ខាភិបាល   

មិនោន់អនុ
វតថ 

ជារ់ខស្ថង         

១៣ ចុោះដារ់ថាប ុំអាខបតខអាយបានោន់ខពល
ខវលាខដីមផទីប់សាក ត់ជុំងឺរគុន្ម 

ខរគង ១១៩ ភូម ិ ២ខលីរ/ឆ្ប ុំ ៤៤ 
មនធីរសុ្ខាភិបាល ៤៤   

ជារ់ខស្ថង ៥២ ភូម ិ ១ខលីរ ១៨ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

១៤ 
ពរងឹងការង្វរអប់រ ុំផសពវផាយស្ថីពីហានិ
ភ័យថ្នជុំងឺខលីស្ស្ុំពាធ្ម និងទរឹ
ខនាមខផាមខៅតាមស្ហគមន៍ 

ខរគង ១៣ 
មណឍ ល 
សុ្េភាព ៥២ដង/ឆ្ប ុំ ១៥ 

មនធីរសុ្ខាភិបាល ៥៣   
ជារ់ខស្ថង ៧ 

មណឍ ល 
សុ្េភាព ២៨ ៨ 

១៥ 
ចុោះវាយតថ្មលគុណភាពខស្វា តាម
ការោិល័យសុ្ខាភិបាលរស្រុរបតិបតថិ
ោុំងពីរ នងិមនធីរខពទយ 

ខរគង ៣ 

ការ.ិសុ្ខា.
រស្ុរ
របតិបតថ ិ
និងមនធីរ
ខពទយ 

៤ដង/ឆ្ប ុំ ១៤ 

មនធីរសុ្ខាភិបាល ៥០   

ជារ់ខស្ថង ៣ 

ការ.ិសុ្ខា.
រស្ុរ
របតិបតថ ិ
និងមនធីរ
ខពទយ 

២ដង ៧ 

១៦ 
ពរងឹងការរបជុុំគណៈរមាម ការរគប់រគង
មណឍ លសុ្េភាព(HCMC) ឲ្យបានខរៀង
រាល់២ខេមឋង 

ខរគង ៧៨ ដង ១២ខេ ៦ 
មនធីរសុ្ខាភិបាល ៥០   

ជារ់ខស្ថង ៣៩ ដង ៧ខេ ២.៤ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

១៧ 
សាងស្ង់មណឍ លសុ្េភាពនាងរុរ 
ខរជាយរបស់្ ខកាោះកាព ិ

ខរគង ៣ មណឍ ល
សុ្េភាព 

២ឆ្ប ុំ   

មនធីរសុ្ខាភិបាល 

ខរជាប
របស់្៧០,
នាងរុរ
៤០,ខកាោះ
កាពិ២៥ 

  
ជារ់ខស្ថង ៣ មណឍ ល

សុ្េភាព 
១ឆ្ប ុំ   

១៨ 

ចុោះរតួតពិនិតយតាមដានររខស្វាឯរជន
ខដលមិនោន់មានអាជាញ ប័ណតឬការខបីរ
ខស្វាឯរជនេុស្ចាប់ខរៀងរាល់រតីមាស្ 
។ 

ខរគង ៤២ ខលីរ ៤២ដង/ឆ្ប ុំ ១៨ 

មនធីរសុ្ខាភិបាល ៧៥   
ជារ់ខស្ថង ៩ ខលីរ ៩ ១៤.៦ 

មនធរីស្ងគមរចិច អតតីយុទនជននងិយុវនតីសិ្មផោខេតថ 

១ 

តាមដានរតតួពិនតិយខលីការអនុវតថរមមវធិី
ឧបតទមភ 
សាច់របារ់ជូន្ស្ថីមានថ្ផធខពាោះ និងរុមារ
អាយុខរកាមពីរឆ្ប ុំ 

ខរគង ២៩ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៤ 

មនធីរស្ងគមរិចច      
ជារ់ខស្ថង         

២ 
ស្ហការជាមួយអាជាញ ធរ ខដន ដីខដមីផី
រស្ង់ទនិបន័យរគសួាររររីរ ខាល ុំង 

ខរគង ៣ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ១០ 
មនធីរស្ងគមរិចច      

ជារ់ខស្ថង         

៣ គុំរទដុំខណីរការស្មាគមមនុស្សចាស់្ ខរគង ៣៦ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៨៧ មនធីរស្ងគមរិចច      
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ចុំនួន ២៩ឃុុំ ស្ង្វក ត់ ជារ់ខស្ថង         

៤ ខរៀបចុំទិវាអតតីយុទនជន 
ខរគង ១ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៥០ 

មនធីរស្ងគមរិចច      
ជារ់ខស្ថង         

៥ ខរៀបចុំទិវាមនុស្សចាស់្អនថរជាតិ 
ខរគង ១ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៦៥ 

មនធីរស្ងគមរិចច      
ជារ់ខស្ថង         

៦ ខរៀបចុំទិវាជនមានពិការភាពអនថរជាត ិ
ខរគង ១ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៥០ 

មនធីរស្ងគមរិចច      
ជារ់ខស្ថង         

៧ ចុោះជួយជនរងខរគោះ និងជនង្វយរង
ខរគោះ 

ខរគង ៣០ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ១០ 
មនធីរស្ងគមរិចច      

ជារ់ខស្ថង         

៨ 
ខរៀបចុំបខងកីតគណៈរមមការអភិវឌណន៍
ស្មាគមអតីតយុទនជន 

ខរគង ៣៦ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ២៩ 
មនធីរស្ងគមរិចច      

ជារ់ខស្ថង         
មនធរីរចិចការនារខីេតថ 

១ ខរៀបចុំទិវាអនថរជាតិនារ០ី៨មនីា 
ខរគង ១ ខលីរ ១ ថ្ថង ៥០.០ 

មនធីររិចចការនារ ី     
ជារ់ខស្ថង         

២ ផសពវផាយចាប់ទប់សាក ត់អុំខពហីងឹារបុង ខរគង ២ ខលីរ ២ថ្ថង ៤.០ មនធីររិចចការនារ ី     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

រគួសារនិងស្ហគមន៍ ជារ់ខស្ថង         

៣ 

ខវទិកាពិភារាជាមួយគណៈរមាម ធិការ
ពិខរគោះខោបល់រិចចការ្ស្ថ ីនិងរុមារ
ររុង-រស្ុរ ស្ថពីីការអនុវតថតនួាទី ភារ
រិចច 

ខរគង ២ ខលីរ ២ថ្ថង ១៧.៥ 

មនធីររិចចការនារ ី     
ជារ់ខស្ថង         

៤ 
វគគបណថុ ោះបណ្តថ លស្ថីពីការខលរីរមពស់្
ការប្ញ្ហជ បខយនឌ័របរោិប័នប និងស្ម
ធម៌ស្ងគម 

ខរគង ១ ខលីរ ១ ៣.០ 
មនធីររិចចការនារ ី     

ជារ់ខស្ថង         

៥ វគគខរថ្ចបអុំខបាស្(ខមម ខរតង) 
ខរគង ២ វគគ ១៤ថ្ថង ២៥.០ 

មនធីររិចចការនារ ី     
ជារ់ខស្ថង         

៦ 
ផសពវផាយស្ថពីីការខលរីរមពស់្ស្ីលធម៌
ស្ងគម 
តថ្មលរគួសារខេមរ 

ខរគង ១ ខលីរ ១ថ្ថង ២០.០ 
មនធីររិចចការនារ ី     

ជារ់ខស្ថង         

៧ វគគផសពវផាយស្ថីពីផលប៉ាោះពាល់ថ្នការ
ខរបីរបាស់្ខរគឿងខញៀន 

ខរគង ២ ខលីរ ២ថ្ថង ៣.០ 
មនធីររិចចការនារ ី     

ជារ់ខស្ថង         

មនធរីធមមការនងិសាស្នាខេតថ 

១ រប ងវញិ្ហដ បនបរតធមមវន័ិយ ខរគង ១ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ១០ មនធីរធមមការ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង         

២ 
អនុវតថន៏ស្ងឃរបកាស្អនុស្ុំវចឆរៈមហា
ស្នបិបាតម្នថីស្ងឃទូោុំងរបខទស្ 

ខរគង ១ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ១៥ 
មនធីរធមមការ     

ជារ់ខស្ថង         

៣ 
បណថុ ោះបណ្តថ លតនួាទីភាររចិចររុមស្លី
ធម៌អាចារយ អាចរនិីខេមរ 

ខរគង ១ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ២០ 
មនធីរធមមការ     

ជារ់ខស្ថង         

៤ ខរៀបចុំពិធីបុណយមាឃបូជា 
ខរគង ១ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ១០ 

មនធីរធមមការ     
ជារ់ខស្ថង         

៥ 
ខរៀបចុំពិធីរស្ង់ទឹររពោះរស្ង់ទរឹរពោះ
ស្ងឃ និង 
ភងូតទឹរជូនមាតាបិតា ចាស់្រពោឹឌ ចារយ 

ខរគង ១ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ១០ 
មនធីរធមមការ     

ជារ់ខស្ថង         

៦ ខរៀបចុំពិធីបុណយវសិាេបូជា 
ខរគង ១ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ២០ 

មនធីរធមមការ     
ជារ់ខស្ថង         

៧ របជុុំពិភារាខផបរពាហរិសាស្នា ខរគង ២ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៤ មនធីរធមមការ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង         

៨ ចុោះខធវីអធិការរចិចសាលាពុទឌិរស្ិរា 
ខរគង ២ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ២ 

មនធីរធមមការ     
ជារ់ខស្ថង         

៩ សាងស្ង់របងថមជុីុំវញិមនធីរ 
ខរគង ៣០០ ខម៉ារត 3 ឆ្ប ុំ ២៥០ 

មនធីរធមមការ     
ជារ់ខស្ថង         

១០ ជួស្ជុលមនធីរ 
ខរគង ១ អគរ 3 ឆ្ប ុំ ១០០ 

មនធីរធមមការ     
ជារ់ខស្ថង         

មនធរីវបផធម៌នងិវចិរិតសិ្លផោះខេតថ 

១ 
ចូលរមួមខហារស្ពស្ិលផៈយុវជន 
ចខរមៀងស្ម័យបុរាណខេមរដណ្តថ ុំស្ល មាូប
អាហារទរមង់   ស្ខមលៀរបុំពារ់ខេមរ គុំនូរ 

ខរគង ៨ ខលីរ ១២ខេ ៥០ 
មនធីរវបផធម៌     

ជារ់ខស្ថង         

២ 
បណថុ ោះបណ្តថ លរបាុំចាស់្តខមលងី របាុំថមី
និងការ    ស្ខមថងខរឿងេលីៗដល់ ស្ិស្ស
ជុំនាន់ខរកាយ 

ខរគង ២ ខលីរ ១២ខេ ៦៥ 
មនធីរវបផធម៌     

ជារ់ខស្ថង         

៣ ខរៀបចុំទិវាវបផធម៌ជាត ិ៣មីនា  ខរគង ១ ខលីរ ១២ខេ ១៥ មនធីរវបផធម៌     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង         

៤ 
បុំផុស្របជាពលរដឌឲ្យខថររារបថ្ព ណី
មាូបអាហារស្ខមលៀរបុំពារ់បខងារី ខេលង 
របាុំ 

ខរគង ៣ ខលីរ ១២ខេ ៦ 
មនធីរវបផធម៌     

ជារ់ខស្ថង         

៥ ជួស្ជុលសាព ន ផលូវចូលតុំបន់រមណីយ
ដាឌ នខចតិយឃុនឆ្ង 

ខរគង ១២០ ខម៉ារត ១២ខេ ១០០ 
មនធីរវបផធម៌     

ជារ់ខស្ថង         
មនធរីការង្វរនងិបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជវីោះ 

១ ផសពវផាយលេិិតបទដាឌ នគតយុិតថនានា
ខៅតាមខរាងចររ ស្ហរគស្ រគឹោះសាទ ន  

ខរគង ១៥ ខលីរ ១២ខេ ១.២ 
មនធីររ.ប 

    

ជារ់ខស្ថង             

២ 
ចុោះអធកិាររិចចតាមស្ហរគស្ 
រគឹោះសាទ ន  
ឲ្យបានខទៀងោត់ 

ខរគង ៧៥ ខលីរ ១២ខេ ៨ 
មនធីររ.ប     

ជារ់ខស្ថង         

៣ 
ចុោះអធកិាររិចចហតទពលរមមបរខទស្
ជាមួយររុមអខនាថ របខវស្ន៍និងស្បងការ
ខេតថឱ្យបានខទៀងោត់ 

ខរគង ៦៥ ខគលខៅ ១២ខេ ៤ 
មនធីររ.ប 

    

ជារ់ខស្ថង             

៤ 
ពរងឹងស្មតទភាពម្នថអីធិការរិចចការង្វរ 
តាមរយៈការបណថុ ោះបណ្តថ លជុំនាញ 

ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ១០ 
មនធីររ.ប     

ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៥ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លអគគិស្នី  
ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ១២ 

មជឈមណឍ ល     
ជារ់ខស្ថង         

៦ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លជាងរុំខបារ  
ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ១២ 

មជឈមណឍ ល     
ជារ់ខស្ថង         

៧ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លរុុំពយូទ័ររដឌបាល 
ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ១២ 

មជឈមណឍ ល     
ជារ់ខស្ថង         

៨ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លខអ ចិរតូនិច  
ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ១២ 

មជឈមណឍ ល     
ជារ់ខស្ថង         

៩ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លជសួ្ជុលម៉ាូតូ 
ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ១២ 

មជឈមណឍ ល     
ជារ់ខស្ថង         

១០ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លជាងផាខដរ 
ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ១២ 

មជឈមណឍ ល     
ជារ់ខស្ថង         

១១ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដាុំបខនលចរមុោះ 
ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ៤.៥២ 

មជឈមណឍ ល     
ជារ់ខស្ថង         

១២ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លបណថុ ោះផសតិ ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ៤.៥២ មជឈមណឍ ល     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង         

១៣ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដុំណ្តុំខពព   
ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ៤.៥២ 

មជឈមណឍ ល     
ជារ់ខស្ថង         

១៤ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដុំណ្តុំថ្ស្ពចងកោឹះ 
ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ៤.៥២ 

មជឈមណឍ ល     
ជារ់ខស្ថង         

១៥ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដុំណ្តុំរតរួន 
ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ៤.៥២ 

មជឈមណឍ ល     
ជារ់ខស្ថង         

១៦ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដុំណ្តុំរតឡាច 
ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ៤.៥២ 

មជឈមណឍ ល     
ជារ់ខស្ថង         

មនធរីព័ត៌មានខេតថ 

១ 
ខរលមារមមវធិីផាយឲ្យបានស្មរស្ប
របរបខដាយគុណភាព ។ 

ខរគង 36 ដង 3 ឆ្ប ុំ 120 
មនធីរព័ត៌មាន     

ជារ់ខស្ថង         

២ តរមូវការបុំពារ់ឧបររណ៍ ស្មាភ រ ខរគង 3 ដង 3 ឆ្ប ុំ 180 មនធីរព័ត៌មាន     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

បខចចរខទស្ឲ្យបានរគប់រគន់ ទុំខនីប
រស្បតាមស្ម័យបខចចរវទិា។  ជារ់ខស្ថង         

៣ 
តរមូវបខងកីតឲ្យមានសាទ នីយទូ៍រទស្សន៍
មួយស្មរមយអាចផាយរគបដណថ ប់ទូ
ោុំងខេតថ ខដីមផបីខរមជូីនទស្សនិរជន។ 

ខរគង 1 សាទ នីយ ៍ 3 ឆ្ប ុំ 800 
មនធីរព័ត៌មាន     

ជារ់ខស្ថង         

៤ 
បុំពារ់នូវមខធាបាយស្រមាប់ចុោះយរ
ព័ត៌មានខៅតាមមូលដាឌ ន  

ខរគង 1 ខរគឿង 3 ឆ្ប ុំ 200 
មនធីរព័ត៌មាន     

ជារ់ខស្ថង         

៥ បណថុ ោះបណ្តថ លម្នថីជុំនាញបខចចរខទស្ 
ខដីមផអីភិវឌណន៍ធនធានមនុស្ស។ 

ខរគង 6 វគគ 3 ឆ្ប ុំ 30 
មនធីរព័ត៌មាន     

ជារ់ខស្ថង         

មនធរីទុំនារ់ទុំនងជាមយួរដឌស្ភាព រពទឹនស្ភា នងិអធកិាររចិចខេតថ 

១ 
ផសពវផាយនងិបណថុ ោះបណ្តថ លចាប់
នានាដល់របជាពលរដឌរបុងខេតថនិង
ខវទិកាសាធារណៈ 

ខរគង 14 ខលីរ ១ឆ្ប ុំ 60 
មនធីរទុំនារ់ទុំនង     

ជារ់ខស្ថង         

២ ខធវីអធិការរចិចនិងតាមដានការអនុវតថ ខរគង 6 ខលីរ ១ឆ្ប ុំ 37 មនធីរទុំនារ់ទុំនង     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ចាប់ ជារ់ខស្ថង         

មនធរីមុេង្វរសាធារណៈខេតថ 

១ ផសពវផាយអុំពីលិេតិបទដាឌ នគតិយុតថិ
នានាដល់មនធីរ អងគភាព ជុុំវញិខេតថ 

ខរគង 10 ខលីរ ១២ខេ 14 មនធីរមុេង្វរសាធារ
ណៈ     

ជារ់ខស្ថង         

២ 
ចុោះតាមដានរតតួពិនតិយម្នថីរាជការសុ្ី
វលិ និងម្នថីជាប់រិចចស្នា តាមមនធីរ 
អងគភាព ររុង រស្រុ 

ខរគង 30 ខលីរ ១២ខេ 50 
មនធីរមុេង្វរសាធារ

ណៈ     
ជារ់ខស្ថង         

៣ 
របជុុំផសពវផាយ ខស្ចរថីខណនាុំពីថាប រ់
ជាតិខដីមផជីាមូលដាឌ នគុំរទការចុោះរតួត
ពិនិតយ តាមបណ្តថ មនធីរជុំនាញជុុំវញិខេតថ 

ខរគង 10 ខលីរ ១២ខេ 11 
មនធីរមុេង្វរសាធារ

ណៈ     
ជារ់ខស្ថង         

មនធរីខផនការខេតថ 

១ 
គុំរទដុំខណីរការខរៀបចុំរសាងខផនការ
ខៅថាប រ់ខរកាមជាត ិនិងខធវីការបណថុ ោះប
ណ្តថ លពរងឹងស្មតទភាព 

ខរគង ១ ខលីរ ១២ខេ ៩ 

មនធីរខផនការ     
ជារ់ខស្ថង         

២ ពរងឹងការរបមូល ចងររង ផសពវផាយ ខរគង ២ ខលីរ ១២ខេ ៧ មនធីរខផនការ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

និងការខរបីរបាស់្ទិនបន័យរបុងការង្វរ
ខផនការថាប រ់ខរកាមជាតនិិងខធវកីារបណថុ ោះ
បណ្តថ លពរងឹងស្មតទភាព 

ជារ់ខស្ថង         

៣ 
 គុំរទនិងចូលរមួរិចចការបណថុ ោះបណ្តថ ល
ពរងឹងស្មតទភាព កាអនុវតថ ការង្វរ
របជាជន និងការអភិវឌណ  

ខរគង ២ ខលីរ ១២ខេ ៦ 
មនធីរខផនការ     

ជារ់ខស្ថង         

៤ 
គុំរទនិងចូលរមួរិចចការបណថុ ោះបណ្តថ ល
ពរងឹងស្មតទភាព កាអនុវតថ ការង្វរវទិា
សា្ស្ថ នងិបខចចរវទិា  

ខរគង ២ ខលីរ ១២ខេ ៦ 
មនធីរខផនការ     

ជារ់ខស្ថង         

៥ 
ចុោះតាមដានរតតួពិនតិយរបាយការណ៍ររី
ចុំខរនីរបចាុំ រតីមាស្របស់្រមមវធិីវនិិ
ខោគខេតថ ររងុរស្ុរ ឃុុំស្ង្វក ត់ 

ខរគង ៣ ខលីរ ១២ខេ ៦ 
មនធីរខផនការ     

ជារ់ខស្ថង         

៣. ខផបរធនធានធមមជាត ិនងិការបនាុំនងឹការខរបរបលួអាកាស្ធាតុ 

េណឍ រដឌបាលថ្រពខឈខីេតថ 

១ ដារ់សាល រស្ញ្ហដ  និងខបាោះបខង្វគ លរពុំ 
ខរគង ៥២៥ បខង្វគ លរពុំ ១២ ខេ ៤២០ 

រដឌបាលថ្រពខឈ ី     
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

២ បខងកីតស្ហគមន៍ថ្រពខឈ ី
ខរគង ៦ 

ស្ហគម
ន៍ 

១២ ខេ ១២០ 
រដឌបាលថ្រពខឈ ី     

ជារ់ខស្ថង         

៣ 
ផសពវផាយ ចាប់ស្ឋពីីថ្រពខឈ ីនិង
លិេិត បទដាឌ នខផសងៗខទៀត 

ខរគង ៣៦ ខលីរ ១២ ខេ ៥៤ 
រដឌបាលថ្រពខឈ ី     

ជារ់ខស្ថង         

៤ 
ទប់សាក ត់ ការប្ង្វក បបទខលមសី្ថ្រពខឈី
និងស្តវថ្រព 

ខរគង ៥៤០ ខលីរ ១២ ខេ ២៥២ 
រដឌបាលថ្រពខឈ ី     

ជារ់ខស្ថង         

៥ រុំណត់ទីតាុំងស្រមាប់សាថ រ និងដាុំខដីម
ខឈខី ងីវញិ 

ខរគង ១៣ ហចិតា ១២ ខេ ១៣៣ 
រដឌបាលថ្រពខឈ ី     

ជារ់ខស្ថង         

មនធរីបរសិាទ នខេតថ 

១ អបរ ុំផសពវផាយចាប់បរសិាទ ន និង អនុ
ររឹតយខលេ១១៣ 

ខរគង ១៨ វគគ ១២ ខេ ៣៤ 
មនធីរបរសិាទ ន     

ជារ់ខស្ថង         

២ 
ការដារ់ផ្ទល រ់ផ្ទធ ុំងបា៉ា ណូរផសពវផាយអុំពី
បរសិាទ ន 

ខរគង ១៤ ផ្ទធ ុំង ១២ ខេ ១៥ 
មនធីរបរសិាទ ន     

ជារ់ខស្ថង         

៣ គុំរទដល់ម្នថីឧទានុររសរបុងការលាត  ខរគង ៧ តុំបន់ ១២ ខេ ១៨១ មនធីរបរសិាទ ន     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង         

៤ 
ជួស្ជុលឃាល ុំងទុរវតទុតាង និង ឃាត់េលួន
បខណ្តថ ោះអាស្នប 

ខរគង ១ រខនលង ១២ ខេ ៣០០ 
មនធីរបរសិាទ ន     

ជារ់ខស្ថង         

មនធរីខរៀបចុំខដនដនីគររូបនយីរ៌មម ស្ុំណង់ នងិសុ្រោិដខីេតថ 

១ ខចញប័ណតរមមស្ិទនដិីធលីជូនរបជាពលរដឌ 
ខរគង ៨៤០០ រាលដ ី ១២ខេ ៨៤០០ 

មនធីរខរៀបចុំខដនដី     
ជារ់ខស្ថង         

២ 
បខងកីតររុមការង្វរចុោះខដាោះរសាយខដីមផី
កាត់បនទយឬបញ្ច ប់ទុំនាស់្ ដីធលី 

ខរគង ២០ ររណី ១២ខេ ២៤០ 
មនធីរខរៀបចុំខដនដី 

    

ជារ់ខស្ថង             

៣ 
ខចញលិេតិអនុញ្ហដ តសាងស្ង់និង
វញិ្ហដ បនប័រតររុមជាងសាងស្ង់ 

ខរគង ១១០ ចាប់ ១២ខេ ៥០ 
មនធីរខរៀបចុំខដនដី     

ជារ់ខស្ថង         

៤. ខផបររដឌបាលនងិស្នថសុិ្េស្ណ្តថ ប់ធាប ប់សាធារណៈ 

ស្បងការរដាឌ នគរបាលខេតថ 

១ ចុោះរស្ង់ទិនបន័យជនបរខទស្ សាប រ់ខៅរ
យៈខពល េលីនិងខវង ខៅរបុងខេតថ ។ 

ខរគង ៦០ ខលីរ ១២០ថ្ថង ៧ សបងការរដាឌ នរ
របាលឃខតថ 

    
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

២ 
ចុោះផសពវផាយអុំពចីាប់ ររមរពហមទ័ណឍ  
និងចាប់នានា ថ្នរពោះរាជាណ្តចរររមពុ
ជា ឲ្យដល់ស្ហគមន៌ ។ 

ខរគង ១៧៤ ខលីរ ១៧៤ថ្ថង ១១ សបងការរដាឌ នរ
របាលឃខតថ 

    
ជារ់ខស្ថង         

៣ ចុោះបង្វក រ ទប់សាក ត់ នងិប្ង្វក ប  ការបងក
បទខលមសី្ខផសងៗ ។ 

ខរគង ៣៦ ខលីរ ៦០ ថ្ថង ១៨ សបងការរដាឌ នរ
របាលឃខតថ 

    
ជារ់ខស្ថង         

៤ 
ផសពវផាយ អប់រ ុំ ខអាយដល់ស្ហគមន៍ 
និង បង្វក រ ទប់សាក ត់ នងិប្ង្វក បអុំខពីហឹ
ងាខផសងៗ ។ 

ខរគង ៥៧ ខលីរ ៦០ថ្ថង ១១ សបងការរដាឌ នរ
របាលឃខតថ 

    
ជារ់ខស្ថង         

៥ ផសពវផាយពចីាប់ នងិផលប៉ាោះពាល់ថ្ន
ខរគឿងខញៀន ខៅស្ហគមន៍ 

ខរគង ១៧៤ ខលីរ ១៧៤ថ្ថង ១១ សបងការរដាឌ នរ
របាលឃខតថ 

    
ជារ់ខស្ថង         

៦ 
ចុោះទប់សាក ត់ និងប្ង្វក បបទខលមីស្ខរគឿង
ខញៀន ។ 

ខរគង ១៨ ខលីរ ៣០ថ្ថង ៩ សបងការរដាឌ នរ
របាលឃខតថ 

    
ជារ់ខស្ថង         

៧ ចុោះផសពវផាយអុំពអីុំពីចាប់ចរាចរណ៍ផលូវ ខរគង ៣៦ ខលីរ 60 ១៨ សបងការរដាឌ នរ
របាលឃខតថ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ខគរខអាយដល់ស្ហគមន៍ សាលាខរៀន 
ខរាងចររ តាមដងផលូវ ។ល។ ជារ់ខស្ថង         

៨ 
ចុោះផសពវផាយអនុររិតយ ខលេ ០៤៣   
របស់្ររស្ងួមហាថ្ផធ    ស្ថីពកីារខរៀបចុំ 
ស្ណ្តថ ប់ធាប ប់ទូោុំងខេតថ ។ 

ខរគង ៦០ ខលីរ ៦០ថ្ថង ៧ សបងការរដាឌ នរ
របាលឃខតថ 

    
ជារ់ខស្ថង         

៩ 
ចុោះរតួតពិនិតយ ការដារ់បុំពង់ពនលត់អគគី
ភ័យ ខៅតាមតុំបន់ ខដលង្វយបងក
រខរគោះ      អគគីភ័យបុំផុត ។ 

ខរគង ១៦ ខលីរ ១៦ថ្ថង ២ 
សបងការរដាឌ នរ
របាលឃខតថ 

    
ជារ់ខស្ថង         

១០ 

ចុោះពរងងឹតួនាទី ភាររចិច របស់្រមាល ុំង
ជុំនាញ ខៅតាមប៉ាុស្ថិ៍នគរបាលរដឌបាល 
ខផបរខធវីខស្ៀវខៅសាប រ់ខៅ/ខស្ៀវខៅ
រគួសារ ជូនរបជាពលរដឌ ។ 

ខរគង ២១ ខលីរ ១៦ថ្ថង ៣ 
សបងការរដាឌ នរ
របាលឃខតថ 

    
ជារ់ខស្ថង         

១១ 
ចុោះពរងងឹតួនាទី ភាររចិច របស់្រមាល ុំង
ជុំនាញខៅតាម អធិការ   ដាឌ ន
នគរបាលរដឌបាលររងុ/រស្ុរ ។ 

ខរគង ២១ ខលីរ ១៦ថ្ថង ៣ សបងការរដាឌ នរ
របាលឃខតថ 

    
ជារ់ខស្ថង         

១២ ចាត់តាុំងរមាល ុំងនគរបាល ការពារសុ្វតថិ ខរគង ១៥ ខលីរ ៣០ថ្ថង ១៨ សបងការរដាឌ នរ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ភាព ជួយស្រមួលចរាចរជូន រពោះមហា
រសរត ឥស្សរជនជាន់េពស់្ អបរកាទូត    
និងថាប រ់ដឹរនាុំជាតិ/អនថរជាត ិ។ 

ជារ់ខស្ថង         
របាលឃខតថ 

១៣ 
ចុោះការពារសុ្វតថិភាពជូនខភញៀវខទស្ចរណ៍
ខដលមររុំសានថខៅខពលបុណយជាត ិ។ 

ខរគង ៣០ ខលីរ ៦០ថ្ថង ៣៦ សបងការរដាឌ នរ
របាលឃខតថ 

    
ជារ់ខស្ថង         

១៤ 

ចុោះបិទផសពវផាយេលឹមសារចាប់ស្ថីព ី  
ការប្ង្វក បអុំខពីជួញដូរមនុស្ស និងអុំខពី
ខធវីអាជីវរមមផលូវខភទខៅតាមខគលខៅស្ុំ
ខាន់ៗ 

ខរគង ៦ ខលីរ ១២ថ្ថង ៣ 
សបងការរដាឌ នរ
របាលឃខតថ 

    
ជារ់ខស្ថង         

 រអនុវតតរមមវិធីរបតិបតតិ រសសវារមមរដ្ឋបាលរបសរ់ដ្ឋបាលសេតត 
រ. រមមវធីិរបតិបតថកិារខស្វារមមរដឌបាលខេតថ 
១.ការងារនសី្ានុគូលកមែ(ការបញ្ជា កធ់លើកឯកសារថតច្បមលង) 

១ 
ខស្រថីអនុញ្ហដ តិឱ្យរបរបអាជីវរមម 
អាហរណ័ នីហរណ័ ស្ណ្តឌ គរវនិិ
ខោគទុនបរខទស្ 

ខរគង ១០០ ចាប់     
រដឌបាលខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

២ លរេនថិរៈររុមហ ុនអាជីវរមមនានា ខរគង ៨០ ចាប់     រដឌបាលខេតថ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

វញិ្ហដ បនបរតចុោះបញ្ជ ីររុមហ ុន លិេិត
ររស្ួងពាណិជជរមម រិចចស្នា  ជារ់ខស្ថង         

៣ បលង់សាងស្ង់ 
ខរគង ១២០ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

៤ 
វញិ្ហដ បនបរតស្មាគ ល់មាច ស់្អចលនវតទុ 
រមមស្ិទន ិលិេតិខផធរស្ទិនិដី ឬផធោះ 

ខរគង ១២០ ចាប់     
រដឌបាលខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៥ ស្ញ្ហដ បរតខរកាយឧតថមស្ិរា 
ខរគង ៩០ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

៦ ស្ញ្ហដ បរតពុទនិរស្ិរា 
ខរគង ២០ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

៧ 
លិេិតអនុញ្ហដ តចុោះបញ្ជ ីស្មាគម អងគការ 
រពោះវហិារសាស្នា នងិស្ហគមន៍  

ខរគង ១២ ចាប់     
រដឌបាលខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៨ 
លិេិត ឬឯរសារខផសងៗ ខទៀត (ខដល
មិនខមនជាស្មតទរចចរបស់្សាទ ប័នណ្ត
មួយ) 

ខរគង ២០ ចាប់     
រដឌបាលខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

២.ការងាររដ្ឋបាល 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

១ 

ការអនុញ្ហដ តឲ្យជីរឆលងផលូវរបុងរាជធានី
ភបុំខពញ(ចុំខពាោះការជួស្ជុលផលូវខ ងីវញិ
ឲ្យបានរតឹមរតូវតាមលរេណៈ
បខចចរខទស្ដូចខដីម គឺជាកាតពវរិចច
របស់្អបរខស្បីសុ្ុំ) 

ខរគង ២០ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

២ 
លិេិត/ប័ណតឆលងរពុំខដន(Laissez-
passer) 

ខរគង ៤២០០ ចាប់     
រដឌបាលខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៣ 
ការខចញលិេតិអនុញ្ហដ តបុំខពញអាចម៍ដី
រមមស្ិទនឯិរជន ខរកាម ១ហរិតា 

ខរគង ៦០ ចាប់     
រដឌបាលខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៤ ការខចញលិេតិអនុញ្ហដ តបុំខពញអាចម៍ដី
រមមស្ិទនឯិរជន 

ខរគង ៦០ ចាប់     
រដឌបាលខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៥ 
ការខចញខលីលេិិតខស្បីសុ្ុំបុំខពញ
អាចម៍ដរីមមស្ទិនិឯរជន ចាប់ពី ១ ហិ
រតា ខ ងីខៅ 

ខរគង ១ ចាប់     
រដឌបាលខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៦ 
ដីរបុងររងុរគប់ខេតថ ខរៅពីខេតថរណ្តថ ល 
ខេតថរពោះស្ីហនុ និងខស្ៀមរាប 

ខរគង ០ ចាប់     
រដឌបាលខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៧ លិេិតអនុញ្ហដ តទីតាុំងបា៉ា ណូអចល័ត ខរគង ១៥០ ចាប់     រដឌបាលខេតថ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

(គិតរបុង ១ ខម៉ារតកាខរ ៉ា ) ជារ់ខស្ថង         

ការអនុវតថរមមវធីិរបតិបតថកិារខស្វារមមរបស់្មនធីរ អងគភាព 
មនធីររស្រិមម រកុាេ របមាញ់ និងខនសាទ 

១ ខចញលិេតិអនុញ្ហដ តិខធវីអាជីវរមមពិឃាដ
ស្តវ 

ខរគង ៨០ នារ់     
ការោិលយ័ផលិតរមម និង

បសុ្ពយបាល     
ជារ់ខស្ថង         

២ 
លិេិតអនុញ្ដតឲ្យបខងកតីទីតាុំងរបមូល 
ទិញ-លរ់ នងិស្នបិធិជលផល 

ខរគង ២២ ចាប់     
េណឍ រដឌបាលជលផល     

ជារ់ខស្ថង         

៣ 
ខរៀបចុំ ពិនិតយខលីពារយខស្បីសុ្ុំខធវីអាជីវ
រមមខនសាទ និងរបមូលថ្ថលឈបួលខដន
ខនសាទស្មុរទ 

ខរគង ២០ ចាប់     
េណឍ រដឌបាលជលផល     

ជារ់ខស្ថង         

៤ 
លិេិតអនុញ្ដតិខរាងស្ិបផរមមខចរចាយ
ផល អនុផលថ្រពខឈ ី

ខរគង ៤ រខនលង     
រដឌបាលថ្រពខឈ ី     

ជារ់ខស្ថង         

៥ លិេិតអនុញ្ដតិខរាងស្នបធិិលរ់ខចរចាយ
ផល អនុផលថ្រពខឈ ី

ខរគង ៣ រខនលង     
រដឌបាលថ្រពខឈ ី     

ជារ់ខស្ថង         

៦ លិេិតអនុញ្ដតបិខងកីត ចុំហុយេលឹមច័នធ ខរគង ១ រខនលង     រដឌបាលថ្រពខឈ ី     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង         

៧ លិេិតអនុញ្ដតបិខងកីតរខនលងអ ូទុរ 
ខរគង ៣ រខនលង     

រដឌបាលថ្រពខឈ ី     
ជារ់ខស្ថង         

មនធីរខរ ៉ា និង ថាមពលខេតថ 

១ រថ្រមផថល់អាជាញ បណ័ត 
ខរគង ២៨ អាជាញ ប័

ណត 
    

មនធីរខរ ៉ា និង ថាមពល     
ជារ់ខស្ថង         

២ រថ្រមចុោះបញ្ជ ីអាជាញ បណ័ត 
ខរគង ២៨ 

អាជាញ ប័
ណត 

    
មនធីរខរ ៉ា និង ថាមពល     

ជារ់ខស្ថង         

៣ រថ្រមពិនិតយខរៀបចុំឯរសារ 
ខរគង ២៨ អាជាញ ប័

ណត 
    

មនធីរខរ ៉ា និង ថាមពល     
ជារ់ខស្ថង         

មនធីរឧស្ាហរមម និង ស្បិផរមមខេតថ 

១ ចុោះបញ្ជ ីបខងកីតខរាងចររស្បិផរមមថម ី ខរគង ២០ ខរាងចររ
សិ្ផរមម     មនធីរឧស្ាហរមម     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង         

២ 
ខចញវញិ្ហដ បនបរតតុំខណីការង្វរខរាង
ចររស្ិបផរមម 

ខរគង ២០ ខរាងចររ
សិ្ផរមម     

មនធីរឧស្ាហរមម     
ជារ់ខស្ថង         

៣ ខចញវញិ្ហដ បនបរតអាជីវរមមទរឹសាា ត 
ខរគង ៥ ទីតាុំង     

មនធីរឧស្ាហរមម     
ជារ់ខស្ថង         

៤ រតួតពិនតិយ ថ្ដបាញ់ខរបងតាមសាទ នីយ 
ខរគង ២៨ សាទ នីយ     

មនធីរឧស្ាហរមម     
ជារ់ខស្ថង         

៥ បនថវញិ្ហដ បនបរតខរាងចររស្ិបផរមម 
ខរគង ១០ ខរាងចររ

សិ្ផរមម     
មនធីរឧស្ាហរមម     

ជារ់ខស្ថង         
មនធីរសាធារណៈការនិងដឹរជញ្ជូ នខេតថ 
ការផថល់បណតស្ុំគល់ផ្ទល រខលេ 

១ ខោចររោនយនថ 
ខរគង ៥២៤ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

២ រតីចររោនយនថ 
ខរគង ៥ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៣ រថយនថខទស្ចរណ៍ 
ខរគង ៩០ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៤ រថយនថដឹរអបរដុំខណីរធុនតូច 
ខរគង ២២ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៥ រថយនថដឹរទុំនិញធុនតូច 
ខរគង ៥២ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៦ រថយនថដឹរទុំនិញធុនធុំ 
ខរគង ១៨ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៧ រថយនថដឹរសុ្ីខទន 
ខរគង ៥ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៨ រាលស្ខណ្តថ ង 
ខរគង ១ ប័ណត     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

ខផធររមមស្ទិន ិ

១ ខោចររោនយនថ (របុងខេតថ) 
ខរគង ១៣០ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

២ រថយនថខទស្ចរណ៍ (របុងខេតថ) ខរគង ៧ ខរគឿង     មនធីរសាធារណៈការ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង         

៣ រថយនថដឹរទុំនិញធុនតូច (របុងខេតថ) 
ខរគង ៧ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៤ រថយនថដឹរទុំនិញធុនធុំ (របុងខេតថ) 
ខរគង ៤ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៥ ខោចររោនយនថ (ខរៅខេតថ) 
ខរគង ១ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៦ រថយនថខទស្ចរណ៍ (ខរៅខេតថ) 
ខរគង ៣៦ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៧ រថយនថដឹរទុំនិញធុនតូច (ខរៅខេតថ) 
ខរគង ១១ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៨ 
រថយនថដឹរអបរដុំខណីរធុនតូច (ខរៅ
ខេតថ) 

ខរគង ១ ខរគឿង     
មនធីរសាធារណៈការ     

ជារ់ខស្ថង         

៩ រថយនថដឹរសុ្ីខទនធុនធុំ (ខរៅខេតថ) 
ខរគង ១ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

១០ រថយនថដឹរទុំនិញធុនធុំ (ខរៅខេតថ) ខរគង ២ ខរគឿង     មនធីរសាធារណៈការ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង         
បថូរបណត នងិផ្ទល រស្ុំគល់ោនយនថ 

១ បថូរបណតខោចររោនយនថ 
ខរគង ១ ប័ណត     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

២ បថូរផ្ទល រស្ុំគល់ខោចររោនយនថ 
ខរគង ៣ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៣ បថូរផ្ទល រធុំរថយនថ 
ខរគង ២០ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៤ បថូរមា៉ា សុ្ីនរថយនថដរឹទុំនញិធុនធុំ 
ខរគង ១ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៥ បថូរផ្ទល រខលេរថយនថ 
ខរគង ១ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

ទុតយិតាបណត នងិផ្ទល រស្ុំគល់ោនយនថ 

១ បណតស្ុំគល់ខោចររោនយនថ 
ខរគង ១៤ ប័ណត     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

២ ផ្ទល រស្ុំគល់ខោចររោនយនថ ខរគង ៧ ផ្ទល រ     មនធីរសាធារណៈការ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង         

៣ ទុតិតាផ្ទល រស្ុំគល់រថយនថធុនតូច 
ខរគង ២ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

បថូរបណតខបរីបរ 

១ បណតខបរីបររបខភទ េ 
ខរគង ២២៨ ប័ណត     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

២ បណតខបរីបររបខភទ គ 
ខរគង ៦ ប័ណត     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៣ បណតខបរីបររបខភទ ឃ២ 
ខរគង ៣ ប័ណត     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

ទុតយិតាបណតខបរីបរ 

១ បណតខបរីបររថយនថ របខភទ េ 
ខរគង ១៥ ប័ណត     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

២ បណតខបរីបររថយនថ របខភទ គ 
ខរគង ១ ប័ណត     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៣ បណតខបរីបររថយនថ របខភទ ឃ២ ខរគង ១ ប័ណត     មនធីរសាធារណៈការ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង         

៤ បណតខបរីបររថយនថ របខភទ ងគ 
ខរគង ១ ប័ណត     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

ោនដាឌ នជសួ្ជុល នងិោនដាឌ នខរថ្ចបដុំខ ងីោនយនថ 

១ ចុោះបញ្ជ ីោនដាឌ នជួស្ជុលរថយនថ 
ខរគង ១ ោនដាឌ ន     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

២ 
ផថល់លេិិតអនុញ្ហដ តខធវអីាជីវរមមជួស្
ជុលរថយនថ 

ខរគង ១ ោនដាឌ ន     
មនធីរសាធារណៈការ     

ជារ់ខស្ថង         
ដរឹជញ្ជូ នផលូវស្មុរទ នងិរុំពង់ខផ 

១ ចុោះបញ្ជ ីនាវាដឹរទុំនិញ 
ខរគង ៣ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

២ ចុោះបញ្ជ ីនាវាខនសាទ 
ខរគង ១៦ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៣ រតួតពិនតិយលរេណៈបខចចរខទស្នាវាដឹរ
ទុំនិញ 

ខរគង ២០ ខរគឿង     
មនធីរសាធារណៈការ     

ជារ់ខស្ថង         
៤ រតួតពិនតិយលរេណៈបខចចរខទស្នាវា ខរគង ៨១ ខរគឿង     មនធីរសាធារណៈការ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ខនសាទ ជារ់ខស្ថង         
មនធីរខទស្ចរណ៍ 

១ ខចញលិេតិអនុញ្ហដ តខធវីអាជីវរមមខស្វា
ខទស្ចរណ៍ 

ខរគង ១៣៥ នារ់     
មនធីរខទស្ចរណ៍     

ជារ់ខស្ថង         

២ អាជាញ ប័ណតស្ណ្តឌ គរ 
ខរគង ១០ អាជាញ ប័ណត     

មនធីរខទស្ចរណ៍     
ជារ់ខស្ថង         

៣ អាជាញ ប័ណតផធោះស្ុំណ្តរ់ 
ខរគង ៤៣ អាជាញ ប័ណត     

មនធីរខទស្ចរណ៍     
ជារ់ខស្ថង         

៤ អាជាញ ប័ណតខភាជនីយដាឌ ន 
ខរគង ៥៥ អាជាញ ប័ណត     

មនធីរខទស្ចរណ៍     
ជារ់ខស្ថង         

៥ អាជាញ ប័ណតខេរា៉ាអ ូខេ 
ខរគង ៦ អាជាញ ប័ណត     

មនធីរខទស្ចរណ៍     
ជារ់ខស្ថង         

៦ អាជាញ ប័ណតមា៉ា ស្ា 
ខរគង ១០ អាជាញ ប័ណត     

មនធីរខទស្ចរណ៍     
ជារ់ខស្ថង         

៧ អាជាញ ប័ណតស្បុរឃរ័ 
ខរគង ១ អាជាញ ប័ណត     

មនធីរខទស្ចរណ៍     
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៨ អាជាញ ប័ណតស្ហគមន៍ខអរូខទស្ចរណ៍ 
ខរគង ៥ អាជាញ ប័ណត     

មនធីរខទស្ចរណ៍     
ជារ់ខស្ថង         

៩ អាជាញ ប័ណតទីភាប រ់ង្វរខទស្ចរណ៍ 
ខរគង ១ អាជាញ ប័ណត     

មនធីរខទស្ចរណ៍     
ជារ់ខស្ថង         

១០ អាជាញ ប័ណតដឹរជញ្ជូ នខភញៀវខទស្ចរណ៍ 
ខរគង ៣ អាជាញ ប័ណត     

មនធីរខទស្ចរណ៍     
ជារ់ខស្ថង         

១១ អាជាញ ប័ណតឌសី្កូខតរ 
ខរគង ០ អាជាញ ប័ណត     

មនធីរខទស្ចរណ៍     
ជារ់ខស្ថង         

១២ អាជាញ ប័ណតរលឹបរុំសានថ 
ខរគង ១ អាជាញ ប័ណត     

មនធីរខទស្ចរណ៍     
ជារ់ខស្ថង         

មនធីរពាណិជជរមមខេតថ 

១ 
ការខចញលិេតិអនុញ្ហដ តរបរបអាជីវរមម 
ខស្វារមម 

ខរគង ៣៣០ អាជាញ ប័ណត     
មនធីរពាណិជជរមម     

ជារ់ខស្ថង         

២ 
ការខចញលិេតិអនុញ្ហដ តរបរបអាជីវរមម
ខលាហធាតុតផូងថមមានតថ្មលជាខរគឿង
អលង្វក រ 

ខរគង ៥០ អាជាញ ប័ណត     
មនធីរពាណិជជរមម     

ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៣ 
ការខចញលិេតិអនុញ្ហដ តបទិសាល រថ្ថលខលី
មុេទុំនញិជា        រូបិយប័ណតបរខទស្ 

ខរគង ១ អាជាញ ប័ណត     
មនធីរពាណិជជរមម     

ជារ់ខស្ថង         
សាខាពននដារខេតថ 

១ ទទួលការចុោះបញ្ជ ីពននដាររ 
ខរគង ១២ ស្ហរគស្     

សាខាពននដាររខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

២ 
ទទួលលិេិតរបកាស្អបរជាប់ពននតូចនិង
មធយម និងពននខលីឈបួលផធោះនងិដ ី

ខរគង ២៦២ ស្ហរគស្     
សាខាពននដាររខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៣ ទទួលលិេិតរបកាស្ពននខលអីចលន
រទពយ និងដីធលីខដលមិនបានខរបីរបាស់្ 

ខរគង ៩០០ លិេិត     
សាខាពននដាររខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៤ 
ទទួលការបង់ពននរបថាប់រតាខលីការខផធរ
រមមស្ិទននិិងស្ិទនិកាន់កាប់អចលនរទពយ 
និងចលនរទពយ 

ខរគង ៥០០០ មូលដាឌ ន     
សាខាពននដាររខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៥ 
ផថល់ប័ណតស្មាគ ល់ការបង់ពននខលី
អចលនរទពយ និងមខធាបាយដឹរជញ្ជូ ន
និងោនជុំនិោះរគប់របខភទ 

ខរគង ២០០ ប័ណត     
សាខាពននដាររខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៦ ខស្វាផថល់ព័ត៌មានស្ថីពីការបង់ពននតាមរ ខរគង ជារបចាុំ ជារបចាុំ     សាខាពននដាររខេតថ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

យៈសារខអ ចិរតូនិច(E-mail) ការខផញី
សារ(SMS) របព័ននទូរស័្ពធ(Phone 
Call) និងការជួបផ្ទធ ល់ 

ជារ់ខស្ថង         

សាខាគយនិងរដាឌ ររខេតថ 

១ រថ្រមខបបបទរុងតឺន័រ២០ហវតឹខ ងី 
ខរគង ៦០០០០ ទូ     

សាខាគយនិងរដាឌ ររ     
ជារ់ខស្ថង         

២ 
រថ្រមខបបបទរបតិខវទន៍គយផលិតផល
ខតលស្លិា 

ខរគង ៦០០០០ ចាប់     
សាខាគយនិងរដាឌ ររ     

ជារ់ខស្ថង         

៣ 
រថ្រមខបបបទរបតិខវទន៍គយទុំនិញមិន
ផធុររបុងរុងតន័ឺរឬផធុររបុងរុងតឺន័រតូច
ជាង២០ហវតឺ 

ខរគង ៤០០០០ ចាប់     
សាខាគយនិងរដាឌ ររ     

ជារ់ខស្ថង         

៤ 
រថ្រមមា៉ា សុ្នីខស្កន Scanning Fee-
SCFមួយរុងតឺន័រ៤០ហវតី 

ខរគង ៤០០០០ ទូ     
សាខាគយនិងរដាឌ ររ     

ជារ់ខស្ថង         

៥ រថ្រមមា៉ា សុ្នីខស្កន Scanning Fee-
SCFមួយរុងតឺន័រ៤០ហវតី 

ខរគង ៦៤០០០ ទូ     
សាខាគយនិងរដាឌ ររ     

ជារ់ខស្ថង         

៦ រថ្រមលរ់របតិខវទន៍គយ 
ខរគង ១៥០០០ ចាប់     

សាខាគយនិងរដាឌ ររ     
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៧ រថ្រមលរ់លតាប័រតរថយនថ 
ខរគង ៤០០០០ ចាប់     

សាខាគយនិងរដាឌ ររ     
ជារ់ខស្ថង         

៨ រថ្រមលរ់រតាពននគយ 
ខរគង ១០០ ចាប់     

សាខាគយនិងរដាឌ ររ     
ជារ់ខស្ថង         

៩ រថ្រមលរ់ខតមរបិ៍អាររបារ ី
ខរគង ៥០ ចាប់     

សាខាគយនិងរដាឌ ររ     
ជារ់ខស្ថង         

១០ 
រថ្រមលរ់លិេិតអនុញ្ហដ ត ដឹរជញ្ជូ ន 
ឬស្ថុរ 

ខរគង ៥០០ ចាប់     
សាខាគយនិងរដាឌ ររ     

ជារ់ខស្ថង         

១១ រថ្រមលរ់ខស្ៀលរុងតឺន័រ 
ខរគង ៨០០០ រគប់     

សាខាគយនិងរដាឌ ររ     
ជារ់ខស្ថង         

មនធីរថ្របស្ណីយនិ៌ងទូរគមនាគមន៌ខេតថ 

១ 
 ការអនុញ្ហដ តឲ្យខបីរសាខាខធវអីាជីវរមម
បខរមីខស្វាបខញ្ដីឆ្ប់រហ័ស្អនថរជាត ិ

ខរគង ២ ទីតាុំង     មនធីរថ្របស្ណីយ ៍និង
ទូរគមនាគមន៍     

ជារ់ខស្ថង         
២  ការលរ់ខរគឿងស្មាភ របរកិាេ រុុំពយូទ័រ និង ខរគង ៣ ទីតាុំង     មនធីរថ្របស្ណីយ ៍និង     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ឬ/ឧបររណ៍ខអ ចិរតូនិរខដលបុំពារ់ប
ខចចរវទិាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន និង/
ឬសូ្ហវខវរ 

ជារ់ខស្ថង         
ទូរគមនាគមន៍ 

៣  ការខរៀបចុំរពឹតថិការណ៍ពារ់ព័នននឹងវស័ិ្
យបខចចរវទិាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន 

ខរគង ០ ទីតាុំង     មនធីរថ្របស្ណីយ ៍និង
ទូរគមនាគមន៍     

ជារ់ខស្ថង         

៤ 
 ការអនុញ្ហដ តឲ្យខបីរលរ់ និង/ឬជសួ្
ជុលខរគឿងស្មាភ របរកិាេ វទិយុគមនាគមន៍
និងទូរគមនាគមន៍របុងខដនដីខេតថ 

ខរគង ២៩ ទីតាុំង     
មនធីរថ្របស្ណីយ ៍និង
ទូរគមនាគមន៍     

ជារ់ខស្ថង         

៥  ការអនុញ្ហដ តឲ្យខបីរអាជីវរមមសាល
បខរមីអុិនធណិឺតកាខហវរបុងខដនដីខេតថ 

ខរគង ៤ ទីតាុំង     មនធីរថ្របស្ណីយ ៍និង
ទូរគមនាគមន៍     

ជារ់ខស្ថង         

៦ 

ការផថល់អាជាញ ប័ណតខ្ហវរង់ស៍្វទិយុ
ោរ់ទងរបខភទ VHF ចល័ត មាន
វសិាលភាពខរបីរបាស់្របុងរាជធានី 
ឬខេតថ 

ខរគង ២៧ ខរគឿង     
មនធីរថ្របស្ណីយ ៍និង
ទូរគមនាគមន៍     

ជារ់ខស្ថង         

៧ ការផថល់អាជាញ ប័ណតខ្ហវរង់ស៍្វទិយុ ខរគង - ខរគឿង     មនធីរថ្របស្ណីយ ៍និង
ទូរគមនាគមន៍     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ោរ់ទងរបខភទ VHF អចល័ត មាន
វសិាលភាពខរបីរបាស់្របុងរាជធានី 
ឬខេតថ 

ជារ់ខស្ថង         

៨ 

ការផថល់អាជាញ ប័ណតខ្ហវរង់ស៍្វទិយុ
ោរ់ទងរបខភទ UHF ចល័ត មាន
វសិាលភាពខរបីរបាស់្របុងរាជធានី 
ឬខេតថ 

ខរគង - ខរគឿង     
មនធីរថ្របស្ណីយ ៍និង
ទូរគមនាគមន៍     

ជារ់ខស្ថង         

៩ 

ការផថល់អាជាញ ប័ណតខ្ហវរង់ស៍្វទិយុ
ោរ់ទងរបខភទ UHF អចល័ត មាន
វសិាលភាពខរបីរបាស់្របុងរាជធានី 
ឬខេតថ 

ខរគង - ខរគឿង     
មនធីរថ្របស្ណីយ ៍និង
ទូរគមនាគមន៍     

ជារ់ខស្ថង         

មនធីរខស្ដឌរិចចនិងហរិញ្ដវតទុខេតថ 

    
          

      
          

ធនាគរជាតិរមពុជា សាខាខេតថ 

១ លិេិតអនុញ្ហដ តថិរបរបអាជីវរមមបថូររបារ់ 
ខរគង ៥១ តូប     សាខាធនាគរជាតិខេតថ

ខកាោះរុង     
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

មនធីរសុ្ខាភិបាលខេតថ 

១ បង់លុយខដាយេលួនឯង 
ខរគង ៤១២៨៩ ចុំនួនបណត     

មនធីរសុ្ខាភិបាល     
ជារ់ខស្ថង         

២ គុំខរាងមូលនិធិស្មធម៌ 
ខរគង ២២១៣១ ចុំនួនបណត     

មនធីរសុ្ខាភិបាល     
ជារ់ខស្ថង         

៣ ខបឡាជាតិរបបស្នថសុិ្េស្ងគម 
ខរគង ៥២៩ ចុំនួនបណត     

មនធីរសុ្ខាភិបាល     
ជារ់ខស្ថង         

៤ ររណីខលីរខលង 
ខរគង ៨៧៩០ ចុំនួនបណត     

មនធីរសុ្ខាភិបាល     
ជារ់ខស្ថង         

ស្ងគមរិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិស្មផោ 

១ 
ខបីរផឋល់របារ់ខសាធននិវតថជូនម្នថីរាជ
ការសុ្ីវលិ 

ខរគង ២៤ ខលីរ     
ស្ងគមរចិច អតីតយុទនជន     

ជារ់ខស្ថង         

២ 
ខបីរផឋល់របារ់ឧបតទមភរបបខគល
នខោបាយជូនអតតីយុទនជនរគប់
របខភទ 

ខរគង ២៤ ខលីរ     
ស្ងគមរចិច អតីតយុទនជន     

ជារ់ខស្ថង         

៣ ខបីររបារ់ឧបតទមភធានារា៉ា ប់រងស្ងគម និង ខរគង ១២ នារ់     ស្ងគមរចិច អតីតយុទនជន     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

របារ់បូជាស្ពជូនជនពិការ នវិតថជន 
និងជនបាត់បង់ 

ជារ់ខស្ថង         

៤ ឧបតទមភជួយជនរងខរគោះ និងជនង្វយ
រងខរគោះ 

ខរគង ៣០០ រគួសារ     
ស្ងគមរចិច អតីតយុទនជន     

ជារ់ខស្ថង         

៥ ទិវាអតីតយុទនជនរមពុជា 
ខរគង ១ ខលីរ     

ស្ងគមរចិច អតីតយុទនជន     
ជារ់ខស្ថង         

៦ ទិវាមនុស្សចាស់្រមពុជា 
ខរគង ១ ខលីរ     

ស្ងគមរចិច អតីតយុទនជន     
ជារ់ខស្ថង         

៧ ទិវាជនពិការ 
ខរគង ១ ខលីរ     

ស្ងគមរចិច អតីតយុទនជន     
ជារ់ខស្ថង         

មនធីរធមមការនិងសាស្នាខេតថ 

១ ផថល់ទិដាឌ ការបុំបសួ្រុលបុរត 
ខរគង ៥០ ចាប់     

មនធីរធមមការ     
ជារ់ខស្ថង         

២ ផថល់ទិដាឌ ការខស្បីសុ្ុំខធវីបុណយខផសងៗ 
ខរគង ១០ ចាប់     

មនធីរធមមការ     
ជារ់ខស្ថង         

៣ ផថល់ទិដាឌ ការសុ្ុំរសាងស្ុំណង់របស់្វតថ ខរគង ៥ ចាប់     មនធីរធមមការ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង         

៤ ផថល់ទិដាឌ ការខស្បីសុ្ុំខតងតាុំងអាចារយ គ
ណៈរមមការវតថ 

ខរគង ១០ ចាប់     
មនធីរធមមការ     

ជារ់ខស្ថង         

៥ 
ផថល់ទិដាឌ ការបនថសុ្ពលភាពសាប រ់រពោះ
វហិារ ថាវ យបងគុំ ខផបរពាហរិសាស្នា(រគឹ
ស្ធ) 

ខរគង ១២ ចាប់     
មនធីរធមមការ     

ជារ់ខស្ថង         

៦ 
ផថលទិដាឌ ការរសាងវហិារសាស្នា
ឥសាល ម 

ខរគង ២ ចាប់     
មនធីរធមមការ     

ជារ់ខស្ថង         

៧ 
ផថល់ទិដាឌ ការខស្បីសុ្ុំបខងកីតសាលាពុទនិរ
ស្ិរា 

ខរគង ២ ចាប់     
មនធីរធមមការ     

ជារ់ខស្ថង         
មនធីរវបផធម៌និងវចិិរតស្លិផោះខេតថ 

១ ការរបគុុំត្នថខីាប តអនថរជាត ិ
ខរគង ១ ខលីរ     

មនធីរវបផធម៌     
ជារ់ខស្ថង         

២ ការខលីរសាល រស្ញ្ហដ  ៤ខម៉ារតកាខរខ ងី 
ខរគង ១៥ សាល រ     

មនធីរវបផធម៌     
ជារ់ខស្ថង         

១ ផថល់ខស្ៀវខៅការង្វរ ប័ណតការង្វរជូន ខរគង ២៦០០ នារ់     មនធីរវបផធម៌     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

រមមររ និខោជិត ជារ់ខស្ថង         

២ ចុោះបញ្ជ ិកាខលីខស្ចរឋីរបកាស្ជូនដុំណឹង
ខបីរស្ហរគស្ 

ខរគង ៨ ស្ហរគស្     
មនធីរវបផធម៌     

ជារ់ខស្ថង         

៣ ចុោះបញ្ជ ិកាខលីខស្ៀវខៅខបីររបារ់ 
ខរគង ៨ ស្ហរគស្     

មនធីរវបផធម៌     
ជារ់ខស្ថង         

៤ 
ចុោះបញ្ជ ិកាខលីខស្ៀវខៅបញ្ជ ីរបចាុំ
រគឹោះសាទ ន 

ខរគង ៨ ស្ហរគស្     
មនធីរវបផធម៌     

ជារ់ខស្ថង         

៥ ចុោះទិដាឌ ការខលីបទបញ្ហជ ថ្ផធរបុងរបស់្
ស្ហរគស្ 

ខរគង ៨ ស្ហរគស្     
មនធីរវបផធម៌     

ជារ់ខស្ថង         

៦ 
ខចញលិេតិអនុញ្ហដ តខធវីការខលីស្
ថិរខវលារុំណត់ 

ខរគង ២ ស្ហរគស្     
មនធីរវបផធម៌     

ជារ់ខស្ថង         

៧ ខបាោះខឆ្ប តខរជសី្ខរសី្របតិភូបុគគលិរ 
ខរគង ៨ ស្ហរគស្     

មនធីរវបផធម៌     
ជារ់ខស្ថង         

៨ ហវរឹហវនឺរូនជាង 
ខរគង ៨ ស្ហរគស្     

មនធីរវបផធម៌     
ជារ់ខស្ថង         

មនធីរការង្វរនិងបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជីវោះ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

    
ខរគង         

      
ជារ់ខស្ថង         

មនធីរព័ត៌មានខេតថ 

១ 
ផថល់ព័ត៌មានជូនរបជាពលរដឌតាមរបព័នឌ
ផសពវផាយវទិយុ ទូរទស្សន៍ ទូរទស្សន៍ខេស
កាប ទូរទស្សន៍អនឡាញ និងខគហទុំទ័រ 

ខរគង ៣៨ អងគភាព
ព័ត៌មាន     

មនធីរព័ត៌មាន     

ជារ់ខស្ថង         
មនធីរបរសិាទ នខេតថ 

    
ខរគង         

      
ជារ់ខស្ថង         

មនធីរខរៀបចុំខដនដីនគររបូនីយរ៌មម ស្ុំណង់ និងសុ្រោិដីខេតថ 

១ ខស្វាសុ្រខិោដ ី
ខរគង ១២០០ ប័ណត     

មនធីរខដនដ ី     
ជារ់ខស្ថង         

២ ខស្វាស្ុំណង់ 
ខរគង ១០០ ចាប់     

មនធីរខដនដ ី     
ជារ់ខស្ថង         

៣ ខចញវញិ្ហដ បនប័រតររុមជាង 
ខរគង ១០ ររុម     

មនធីរខដនដ ី     
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ស្បងការនគរបាលខេតថ 

១ របកាស្ទទួលសាគ ល់ជនបរខទស្អខនាថ
របខវស្នថ 

ខរគង ៥០ ស្នលឹរ     
ស្បងការនគរបាល     

ជារ់ខស្ថង         

២ ខស្ៀវខៅសាប រ់ខៅ (រ២) 
ខរគង ៥០០ ស្នលឹរ     

ស្បងការនគរបាល     
ជារ់ខស្ថង         

៣ ខស្ៀវខៅរគួសារ (រ៤) 
ខរគង ៧០០ រាល     

ស្បងការនគរបាល     
ជារ់ខស្ថង         

៤ អតថស្ញ្ហតណប័ណត 
ខរគង ២០០០ ស្នលឹរ     

ស្បងការនគរបាល     
ជារ់ខស្ថង         

ការដារ់ខចញលេិិតបទដាឌ នគតិយុតថិនានារបស់្រដឌបាលខេតថ 
១.លិមតិបទដ្ឋឋ នគតយុិតត 

១ ដីការបទបញ្ហជ ទូខៅ 
ខរគង ០ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

២ ដីការឯរតថភូត 
ខរគង ០ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

៣ ខស្ចរថសី្ខរមច ខរគង ៣៧ ចាប់     រដឌបាលខេតថ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង         

៤ ខស្ចរថីខណនាុំ 
ខរគង ៧៨ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

២.លិមតិរដ្ឋបាល 

១ លិេិតខស្ប ី
ខរគង ៣៦៤១ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

២ ខស្ចរថីជូនដុំណឹង 
ខរគង ៣៤៧ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

៣ លិេិតអខញ្ជ ីញ 
ខរគង ៣៥៦ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

៤ លិេិតបង្វគ ប់ការ 
ខរគង ៦ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

៥ លិេិតខផធរស្ិទន 
ខរគង ២១ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

៦ ដីការអម 
ខរគង ៧ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពលអនុវតថ តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៧ លិេិតអនុញ្ហដ តចាប់ 
ខរគង ២៥ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

៨ រុំណង់បង្វា ញខរឿង 
ខរគង ៣៥៧៨ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

៩ លិេិតបញ្ហជ រ់ 
ខរគង ១២ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

 
 



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ(២០២១-២០២៣) 

 

234 

៣.២.  រផបងផចរភាររិចចរបសអ់នរពារ់ពន័ឋ 
រនងុ រតាមដាន និងវាយតនមលរមមវិធីវិនសិោគបីឆ្ន ាំរ ាំរិលសេតត 

៣.២.១ ររបេណ័ឌ  រងារតាមដាន នងិវាយតនមលអនវុតតរមមវិធ ី
 ការតាមដានរតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិល(២០២១-២០២៣) របស់្ខេតថនឹងផថល់ឲ្យ
អបរខរៀបចុំខផនការ និងអបរអនុវតថនូវការវាយតថ្មលវឌណនភាព នូវការអនុវតថគខរមាងរមមវធីិ ស្រមមភាពបានដុំុំខណីរការ 
អភិវឌណន៍របុងរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិល។របុងររបេ័ណឍ ខនោះរមួមាន៖ 

 ការយរចិតថទុរដារ់ខលីការស្ខរមចសូ្ចនាររចុំណុចខៅររមិតលទនផល ឬអតទរបខោជន៍រយៈខពលេលី។ 
 ការចូលរមួពីរគប់ភាគីពារ់ព័នន ដូចជាសាទ ប័នពារ់ព័នន ខដគូអភិវឌណន៍ វស័ិ្យឯរជន ខដាយមានការស្រមប
ស្រមួលពីអាជាញ ធរ ខធវីការរតួតពិនិតយតាមដានការអនុវតថរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិល។ 

 ររបេ័ណឍ  តាមដានរតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មល រតូវមានវតទុតាងជាចាុំបាច់ខធវីជារបភពទិនបន័យស្ុំខាន់ស្រមាប់
សូ្ចនាររ និងចុំណុចខៅខដលបានរុំណត់របុងដុំខណីរការរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិល។ 
របព័ននថ្នការតាមដានរតួតពិនិតយ នឹងរតូវខរៀបចុំបខងកីតខ ងីនូវយនថការមយួស្មស្រមប និងមានរបស្ិទនភាព 

របុងការតាមដាន និងវាយតថ្មល ឱ្យបានសុ្ីជខរ ខៅខលីផលប៉ាោះពាល់ោុំងឡាយថ្នយុទនសា្ស្ថ ស្រមមភាពរបស់្       
វស័ិ្យ ខដាយមានការទទួលេុស្រតូវរពមោុំងមានការចូលរមួពីថ្ដគូអភិវឌណន៍នានា ស្ុំខៅធានារបស្ិទនភាពនិងការ
អភិវឌណន៍ របរបខដាយចីរភាព រមួចុំខណរអនុវតថយុទនសា្ស្ថចតុខកាណ របស់្រាជរដាឌ ភិបាលរមពុជាខដីមផកីាត់បនទយ 
ភាពររីរររបស់្របជាជន។ ខេតថ នឹងខរបីរបាស់្ររបេ័ណឍ តាមដាន រតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មល ស្រមាប់ការវាស់្ខវងលទន
ផល និងស្រមាប់ការរគប់រគង ការរសាវរជាវវភិាគខស្ដឌរិចច និងភាពររីររខហយីខធវីការវាយតថ្មលពីការអនុវតថខៅរបុង 
ខផនការអភិវឌណន៍រយៈខពលរបាុំឆ្ប ុំ ខៅខលីសូ្ចនាររស្ុំខាន់ៗខដលបានរុំណត់ខៅរបុងររបេ័ណឍ តាមដានរតួតពិនិតយ 
និងវាយតថ្មល។ ឧបររណ៍តាមដានរតួតពិនិតយគឺខរបីរបាស់្របព័ននទិនបន័យមូលដាឌ ននិងទិនបន័យស្ទិតិសាទ ប័នជុំនាញ 
ពារ់ព័ននខធវីការវភិាគការររីចខរមីនថ្នការអនុវតថខផនការ។ 
៣.២.២  រផបងផចរភាររិចចរបសអ់នរពារព់ន័ធរនងុ រតាមដាន រតតួពិនតិយនងិវាយតនមល 
 ទីចាត់ការខផនការវនិិខោគថ្នរដឌបាលខេតថ រតូវខធវីជាខស្នាធិការជូនគណៈអភិបាលខេតថរបុងការតាមដាន
រតួតពិនិតយ ការវភិាគ និងការពិនិតយខ ងីវញិឱ្យបានចាស់្លាស់្ខលីការអនុវតថខផនការអភិវឌណន៍ និងរមមវធីិវនិិខោគ 
បីឆ្ប ុំរ ុំរិលរបចាុំឆ្ប ុំរបស់្ខេតថ។ ទីចាត់ការខផនការនិងវនិិខោគថ្នរដឌបាលខេតថ រតូវខរៀបចុំរបព័ននមយួខដលមិនរគន់
ខតជាយនថការស្រមាប់ខធវីរបាយការណ៍ប៉ាុខណ្តត ោះខទ ប៉ាុខនថជារបព័ននខដលអាចខរបីរបាស់្ស្រមាប់ការរគប់រគង និងការ  
ផថល់ជាលរេណៈវនិិចឆ័យចាស់្លាស់្ខដីមផឱី្យគណៈអភិបាលខធវីខស្ចរថីស្ខរមចចិតថ។ 
 ខដីមផអីនុវតថការង្វរខនោះ ចាុំបាច់រតូវបខងកីតរបព័ននតាមដានរតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មលមយួខដលមានលរេណៈ 
ឌីណ្តមិច និងមានធនធានស្រមាប់របតិបតថិការ។ ររបេ័ណឍ តាមដានរតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មល នឹងគុំរទដល់
ដុំខណីរការតាមដានរតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មល។ អបរតាមដានរតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលអាចបខងកីតបខនទមនូវសូ្ចនាររ 
ចាុំបាច់នានាខៅរបុងអុំ ុងខពលថ្នការអនុវតថខផនការអភិវឌណន៍ខេតថ ។ ខផារតាមររបេ័ណឍ តាមដានរតួតពិនិតយនិង
វាយតថ្មលខនោះ មនធីរជុំនាញអងគភាពជុុំវញិខេតថ សាទ ប័នពារ់ព័នន និងអងគការជាតិ អនថរជាតិ និងអាចតាមដានខលីការ
អនុវតថរបស់្វស័ិ្យនិមយួៗ អាចវាយតថ្មលខៅខលីការស្ខរមចបាននូវលទនផលរ ុំពឹងទុរនានា និងអាចខរៀបចុំបខងកីត
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ខ ងីនូវខគលនខោបាយដុំខណ្តោះរសាយ ស្រមាប់អនថរាគមន៍ខៅខលីបញ្ហា នានា ខដលបានខរីតខ ងីខដីមផរីមួគប  
ស្ខរមចខគលខៅរបស់្ខេតថបានរុំណត់។ 
 ររបេ័ណឍ តាមដានរតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មលបានរុំណត់នូវលទនផលរ ុំពឹងទុរនានា ខដលលទនផលរ ុំពឹងទុរ
ោុំងខនាោះ បខងកីតបានជាមូលដាឌ នថ្នររបេ័ណឍ ការង្វរតាមដានរតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មល ។ សូ្ចនាររ និងចុំណុចខៅ
ថ្នលទនផល ខដលបានរុំណត់ខៅរបុង ររបេ័ណឍ តាមដានរតួតពិនិតយវាយតថ្មល គឺជាសូ្ចនាររគនលឹោះស្រមាប់តាមដាន 
និងខរៀបចុំរបាយការណ៍វឌណនភាពខទៀងោត់របស់្ខេតថ ខដាយសូ្ចនាររោុំងខនោះជួយតាមដានដុំខណីរការអនុវតថ និង
ផលប៉ាោះពាល់ថ្នការអនុវតថខផនការអភិវឌណន៍ខេតថ។ ការរត់រតាទុររាល់ការររីចខរមីនថ្នការអនុវតថខផនការអភិវឌណន៍ 
ខដលបានមរពីការតាមដានជារបចាុំនូវដុំខណីរការថ្នការអនុវតថខផនការ ស្ុំខៅឱ្យស្រមមភាពរតួតពិនិតយតាមដាន
វាយតថ្មល កាល យជាយនថការស្រមបស្រមួលខរលមារការអនុវតថខផនការ។ 
 ខដីមផធីានាឱ្យរបព័ននតាមដាន និងវាយតថ្មលអាចអនុវតថខៅបាន និងផថល់នូវព័ត៌មាន ខដលមានរបខោជន៍
ដល់ការខរៀបចុំខស្ចរថីស្ខរមចចិតថនានា ខេតថមានទីចាត់ការខផនការនិងវនិិខោគ ខដលមានម្នថីជុំនាញតាមដាន 
និងវាយតថ្មលតាមរយៈការគុំរទពីគណៈរមាម ធិការជាតិស្រមាប់ការអភិវឌណន៍តាមខបបរបជាធិខបតយយខៅថាប រ់ខរកាម
ជាតិ។ តាមរយៈថ្នការគុំរទខនោះ ខេតថបានចាត់តាុំង ម្នថីទទលួបនធុរការង្វរតាមដាន និងវាយតថ្មលស្រមាប់ស្រមប
ស្រមួលការង្វរតាមដានរតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មលរបស់្ខេតថ។ ការពិនិតយខមីលខនោះ រមួមានការបខងកីតសូ្ចនាររ ការ
រុំណត់របភពទិនបន័យនានា ការរបមូលទិនបន័យ ការវភិាគទិនបន័យ ការផសពវផាយលទនផលវភិាគខផសងៗដល់អបរពារ់ 
ព័នន និងខរបីរបាស់្ស្រមាប់ខធវីខស្ចរថីស្ខរមចចិតថ។ 
 ខដីមផអីនុវតថបានខជាគជ័យគឺ ោមោការបខងកីនស្មតទភាព ម្នថីទទលួបនធុរការង្វរតាមដាន និងវាយតថ្មល 
ខរៀបចុំពរងឹងសាទ ប័ន និងការចូលរមួពីថ្ដគូអភិវឌណន៍ខៅរបុងខេតថ បខងកីតខ ងីនូវរបព័ននព័ត៌មានតាមដាន រតួតពិនិតយ 
និងវាយតថ្មលមយួរបរបខដាយរបស្ិទនភាព។ បខនទមខលីខនោះខទៀតរចនាស្មព័នន និងមុេង្វរចាស់្លាស់្របស់្ម្នថីរតួត
ពិនិតយតាមដាន និងវាយតថ្មលតាមមនធីរវស័ិ្យ និងខធវីឱ្យមានភាពកាន់ខតចាស់្លាស់្ រពមោុំងបញ្ចូ លរបុងរចនា     
ស្មព័ននរគប់រគងមយួស្មរស្ប។ 
 ការអនុវតថយនថការស្រមាប់បខរមីការង្វរតាមដានរតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មលការអនុវតថខផនការអភិវឌណន៍ខេតថ   
រយៈខពលរបាុំឆ្ប ុំ (២០២០-២០២៤) និងរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលរបចាុំឆ្ប ុំឱ្យមានរបស្ិទនភាពេពស់្ ម្នថី
បខចចរខទស្ តាមដានពិនិតយ និងវាយតថ្មលថ្នទីចាត់ការខផនការវនិិខោគ រតូវខធវីការបណថុ ោះបណ្តថ លពរងឹង ស្មតទ
ភាពម្នថីទទលួបនធុរការង្វរខផនការតាមដាន និងវាយតថ្មលតាមបណ្តថ មនធីរអងគភាព ខដីមផមី្នថីទទលួបនធុរការង្វរ
តាមដាន និងវាយតថ្មល រតូវមានស្មតទភាពរគប់រគន់របុងការតាមដាន និងវាយតថ្មលការររីចខរមីនរបស់្គខរមាង
ស្រមមភាព និងរុំណត់អុំពីធាតុចូល លទនផលអតទរបខោជន៍ និងផលប៉ាោះពាល់វជិជមាន និងអវជិជមាន រពមោុំងវភិាគ
បានរគប់រជុងខរជាយអុំពីខហតុនិងផល ខដីមផខីធវីការខរស្រមួលរ៏ដូចជា ផថល់ជាអនុសាស្ន៍ និងផថល់ជាខមខរៀនបទ
ពិខសាធន៍របុងការខរៀបចុំឬរ៏អនុវតថខផនការអភិវឌណន៍និងរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលរបចាុំឆ្ប ុំស្រមាប់ការអភិវឌណន៍ខេតថ។ 
៣.២.៣ របាយ រណ៍សតពីីលទធផលតាមដាន រតតួពិនតិយនងិវាយតនមល 

ខោងរបកាស្ខលេ ៤២៧៤ រប.រ ស្ថីពីការបខងកីតការោិល័យចុំណុោះទីចាត់ការខផនការវនិិខោគថ្ន      
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រដឌបាលខេតថ ការបខងកីតការយិល័យថ្នសាលាររុង   ការបខងកីតការយិល័យថ្នសាលារស្ុរ និងការរុំណត់តនួាទីភារ
រិចច រខបៀបរបបការង្វរថ្នការោិល័យោុំងខនាោះ និងខផារតាមខស្ចរថីខណនាុំបខចចរខទស្ស្ថីពីការរសាងខផនការ
អភិវឌណន៍រាជធានី ខេតថ និងរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ ទីចាត់ការខផនការនិងវនិិខោគថ្នរដឌបាលខេតថ គឺជា   
សាទ ប័នជុំនាញ ខរៀបចុំរបាយការណ៍វឌណនភាពរបចាុំឆ្ប ុំថ្នការអនុវតថរមមវធីិវនិិខោគរបចាុំឆ្ប ុំរបស់្ខេតថ ខដលបានមរ
ពីការខធវីបចចុបផនបរមមខផនការអភិវឌណន៍រយៈខពលរបាុំឆ្ប ុំ។ 

របុងររបេ័ណឍ ថ្នខផនការអភិវឌណន៍ខេតថខដាយឈរខលីមូលដាឌ នទទលួេុស្រតូវ និងខធវីឱ្យស្ខរមចបានខជាគ 
ជ័យ ការអនុវតថយុទនសា្ស្ថចតុខកាណរបស់្រាជរដាឌ ភិបាលរមពុជា ទីចាត់ការខផនការនិងវនិិខោគ មានតនួាទីភាររិចច 
របុងការដឹរនាុំការង្វរតាមដាន រតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មលខលីដុំខណីរការថ្នការអនុវតថខផនការអភិវឌណន៍ខេតថ និងរមមវធីិ
វនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលរបចាុំឆ្ប ុំខេតថ ។ សូ្ចនាររ និងចុំណុចខៅោុំងឡាយរបស់្ខផនការអភិវឌណន៍ខេតថ រតូវបានរុំណត់
ស្រមាប់តាមដានវឌណនភាពថ្នការអនុវតថខផនការអភិវឌណន៍ និង តារាងតាមដានរតួតពិនិតយថ្នការអនុវតថគខរមាង 
ស្រមមភាពស្រមាប់តាមដានរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលមានដូចខាងខរកាម៖ 

 រតូវរុំណត់ថាខតីមនធីរជុំនាញ ឬសាទ ប័នណ្ត ជាអបរទទលួេុស្រតូវរបុងការតាមដានរតួតពិនិតយ សូ្ចនាររ ឬ
ចុំណុចខៅខនាោះ។ 

 រតូវមានការធានាថា ទិនបន័យខដលចាុំបាច់ស្រមាប់ការតាមដានរតួតពិនិតយសូ្ចនាររ ខដលបានខលីរខ ងី 
នឹងអាចររបានពីរបភពរដឌបាល(របាយការណ៍រដឌបាល) ឬអាចរបមូលបានខដាយការរបមូលទិនបន័យមូល
ដាឌ ន ការអខងកតជារ់ខស្ថង...។ 

 រតូវធានាថាម្នថីមនធីរជុំនាញខដលទទលួេុស្រតូវរបុងការង្វរខនោះមានស្មតទភាពរគប់រគន់ ស្រមាប់ខធវីការ
វភិាគ និងខរៀបចុំរបាយការណ៍ស្ថីពីលទនផលថ្នការង្វរតាមដានរតួតពិនិតយ វាយតថ្មល ។ 

 តារាងររបេ័ណឍ តាមដានរតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មលរបស់្ខផនការអភិវឌណន៍ខេតថ បានរុំណត់សូ្ចនាររ និង
ចុំណុចខៅស្ុំខាន់ៗ ស្រមាប់តាមដានរតួតពិនិតយខផនការអភិវឌណន៍ខេតថ។ 

 តារាងតាមដានរតួតពិនិតយថ្នការអនុវតថគខរមាងស្រមមភាពថ្នរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិល រតូវបានខរបីរបាស់្
ជាឧបររណ៍ស្រមាប់តាមដានការអនុវតថរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិល។ 
ទីចាត់ការខផនការនិងវនិិខោគខេតថ ខធវីការបូរស្រុបលទនផលរាយការណ៍ជូនគណៈអភិបាលខេតថ និងដារ់

ជូនររុមរបឹរាខេតថអនុម័ត ជាខរៀងរាល់ដុំណ្តច់ឆ្ប ុំនិមយួៗតាមខគលការណ៍ខដលបានរុំណត់។ ដុំខណីរការតាម
ដានរតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មល រតូវអនុវតថខៅតាមនីតិវធីិតាមដានរតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មលមានការបូរស្រុបលទនផល 
ការង្វរជារបចាុំ។ ខដីមផឱី្យមានរបព័ននរតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលមានដុំខណីរការរបររតី មនធីរអងគភាព ស្ងគមសុ្ីវលិ និង
វស័ិ្យឯរជននានារបុងខេតថ គបផខីធវីការបូរស្រុបលទនផលវឌណនភាពថ្នការអនុវតថខផនការអភិវឌណន៍ខេតថ និងរមមវធីិ 
វនិិខោគខេតថ បញ្ចូ លមររដឌបាលខេតថ ខដីមផខីធវីការបូរស្រុបខដលមានទីចាត់ការខផនការនិងវនិិខោគ របស់្រដឌបាល 
ខេតថជាខស្នាធិការជូនអភិបាលខេតថ៕ 
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៣.៣. របាយ រណ៍ 
សតពីីលទឋផលតាមដាន និងវាយតនមល រអនុវតតរមមវិធីវិនិសោគបីឆ្ន ាំរ ាំរិលសេតត ឆ្ន ាំ២០២០ 

 

ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

រ.គខរមាងស្រមមភាពខរបរីបាស់្ថវកិាខេតថ 
១. ខផបរខស្ដឌរចិច 
រដឌបាលខេតថ 

១ សាងស្ង់ផលូវខបតុងអាខម របខវង ៦០០ម  
ទទឹង ៦ម ររមាស់្ ០.១៥ម 

ខរគង ៦០០ ខម៉ារត ១២ខេ ៧២០ 
រដឌបាលខេតថ 100%   

ជារ់ខស្ថង ៦០០ ខម៉ារត ១ខេ ៧២០ 

២ សាងស្ង់ផលូវខបតុងអាខម ០១ខេស របខវង 
២៩៤មទទឹង ៥ម ររមាស់្ ០.១៥ម  

ខរគង ២៩៤ ខម៉ារត ១២ខេ ២៩៤ 
រដឌបាលខេតថ 100%   

ជារ់ខស្ថង ២៩៥ ខម៉ារត ១២ខេ ២៩៥ 

៣ 
សាងស្ង់ផលូវខបតុងអាខម ១ខេស របខវង 
១៩០ម ទទឹង ៥ម ររមាស់្ ០.១៥ម 

ខរគង ១៩០ ខម៉ារត ១២ខេ ១៩០ 
រដឌបាលខេតថ 101%   

ជារ់ខស្ថង ១៩១ ខម៉ារត ១២ខេ ១៩១ 

៤ 
សាងស្ងផលូវខបតុងអាខម ០១ខេស របខវង 
២៥១ម ទទឹង ៥ម ររមាស់្ ០.១៥ម 

ខរគង ២៥១ ខម៉ារត ១២ខេ ២៥១ 
រដឌបាលខេតថ 100%   

ជារ់ខស្ថង ២៥១ ខម៉ារត ១២ខេ ២៥១ 

៥ សាទ បនាលូមូលខដាោះទរឹ ចុំនួន ៩៥១លូ 
និងអណថូ ងលូ (រហឺាគ ) ចុំនួន ៤៩អណថូ ង 

ខរគង ៩៥១ លូ ១២ខេ ១១៣០ 
រដឌបាលខេតថ 116%   

ជារ់ខស្ថង ១១០០ លូ ១២ខេ ១១៨៧ 

៦ 
សាទ បនាលូរបអប់របខវង ១៥០ម អងកត់ផចតិ 
០.៨០ម 

ខរគង ១៥០ ខម៉ារត ១២ខេ ១២៦ 
រដឌបាលខេតថ 0%   

ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៧ 
សាទ បនាលូរបអប់របខវង ២០០ម អងកត់ផចតិ 
០.៨០ម 

ខរគង ២០០ ខម៉ារត ១២ខេ ១៦៨ 
រដឌបាលខេតថ 100%   

ជារ់ខស្ថង ២០០ ខម៉ារត ១២ខេ ១៦៨ 

៨ សាទ បនាលូរបអប់របខវង ៣០០ម អងកត់ផចតិ 
០.៨០ម 

ខរគង ៣០០ ខម៉ារត ១២ខេ ២៥២ 
រដឌបាលខេតថ 100%   

ជារ់ខស្ថង ៣០០ ខម៉ារត ១២ខេ ២៥២ 

៩ 
សាទ បនាលូមូលខភាល ោះកាត់ផលូវ ចុំនួន ០២
រខនលង របខវង ១០ម អងកត់ផចតិ ១ម និង
សាទ ររបឡាយរ ុំខដាោះទឹរ 

ខរគង ២ រខនលង ១២ខេ ២២៦ 
រដឌបាលខេតថ 100%   

ជារ់ខស្ថង ២ រខនលង ១២ខេ ១៥៦ 

១០ ខរៀបចុំរខនលងតាុំងរពោះឆ្ោ៉ា ល័រេណ៍ 
ខរគង ១ រខនលង ១២ខេ ១៨០ 

រដឌបាលខេតថ 100%   
ជារ់ខស្ថង ១ រខនលង ១២ខេ ១០០ 

១១ ជួស្ជុលខថោុំអគរសាលាខេតថ 
ខរគង ២ រខនលង ១២ខេ ២០០ 

រដឌបាលខេតថ 100%   
ជារ់ខស្ថង ២ រខនលង ១២ខេ ២១០ 

១២ ជួស្ជុលខថោុំសាលមខហារស្ពខេតថ 
ខរគង ១ រខនលង ១២ ៥០០០ 

រដឌបាលខេតថ 0%   
ជារ់ខស្ថង         

១៣ ខរៀបចុំខរលមាស្ួន 
ខរគង ១ រខនលង ១២ខេ ១០០ 

រដឌបាលខេតថ 100%   
ជារ់ខស្ថង ១ រខនលង ១២ខេ ១០០ 

១៤ ជួស្ជុលបណ្តថ ញបខង្វគ លដងខគម 
ខរគង ៦៥ បខង្វគ ល ១២ខេ ១០៤ 

រដឌបាលខេតថ 100%   
ជារ់ខស្ថង ៦៥ បខង្វគ ល ១២ខេ ១០៤ 

១៥ សាងស្ង់ឃាល ុំងដារ់ស្មាភ រ ទុំហុំ ១៥ម x ខរគង ១ រខនលង ១២ខេ ៤១០ រដឌបាលខេតថ 100%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

១៨ម ជារ់ខស្ថង ១ រខនលង ១២ខេ ៤១០ 

១៦ សាងស្ង់អគររចរខចញចូលខតមួយ 
ខរគង ១ អគរ ១២ខេ ៤២០ 

រដឌបាលខេតថ 100%   
ជារ់ខស្ថង ១ អគរ ១២ខេ ៤២០ 

១៧ សាងស្ង់ផលូវរកាលខៅស្ ូ អាខស្(AC) 
ខរគង ២ ខេស ១២ខេ ៥០០០ 

រដឌបាលខេតថ 100%   
ជារ់ខស្ថង ២ ខេស   ១៣០០០ 

១៨ សាងស្ង់ផលូវរកាលរគួស្ររហម 
ខរគង ៨ គី ូ ១២ខេ ៤៣០០ 

រដឌបាលខេតថ 100%   
ជារ់ខស្ថង ៨ គី ូ ១២ខេ ៤០០០ 

១៩ សាងស្ង់ខបតុងអាខមរ 
ខរគង ១ ខេស ១២ខេ ៣២០០ 

រដឌបាលខេតថ 100%   
ជារ់ខស្ថង ១ ខេស ១២ខេ ៣០០០ 

២០ សាងស្ង់សាលាខេតថជុំហាន២ 
ខរគង ១ អគរ ១២ខេ ៤៣០០ 

រដឌបាលខេតថ 0%   
ជារ់ខស្ថង         

ទចីាត់ការខផនការ នងិវនិខិោគ 

១ 
បណថុ ោះបណ្តថ ស្ថីពីខរៀបចុំខផនការអភិវឌណន៍
រយ:ខពលរបាុំឆ្ប ុំ និងរមមវធិីវនិខិោគបីឆ្ប ុំ 
រ ុំរិល របចាុំឆ្ប ុំរបស់្ខេតថ 

ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ១០ ទីចាត់ការ
ខផនការ និងវនិិ

ខោគ 
100%   

ជារ់ខស្ថង ១ វគគ ១ខេ ៨ 

២ បណថុ ោះបណ្តថ ស្ថីពីរខរៀបចុំខផនការអភិវឌណន៍ ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ១៥ ទីចាត់ការ 100%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

របស់្ររុមរបឹរាររុង ររុមរបឹរារស្ុរ 
ររុមរបឹរាឃុុំ និង ររមុរបឹរាស្ង្វក ត់ ជារ់ខស្ថង ២ វគគ ១ខេ ១៥ 

ខផនការ និងវនិិ
ខោគ 

៣ 
ពិនិតយនងិខលីរអនុសាស្ន៍ជូនអភិបាល
ខេតថ អុំពីការខធវអីនុខលាមភាព ខផនការ
អភិវឌណន៍របស់្ររុង រស្ុរ ឃុុំ និងស្ង្វក ត់ 

ខរគង ៧ ខលីរ ១២ខេ ៥ ទីចាត់ការ
ខផនការ និងវនិិ

ខោគ 
100%   

ជារ់ខស្ថង ៧ ខលីរ ១ខេ ០ 

៤ 
បណថុ ោះបណ្តថ ស្ថីពីខរៀបចុំរបាយការណ៍ររី
ចខរមីនោរ់ទងដល់ការង្វរខផនការអភិវឌណ
ន៍ និងរមមវធិីវនិិខោគរបស្ខេតថ 

ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ១០ ទីចាត់ការ
ខផនការ និងវនិិ

ខោគ 
100%   

ជារ់ខស្ថង ១ វគគ ១២ខេ ១០ 

៥ 
វគគបណថុ ោះបណ្តថ លស្ថីពីការខធវបីចចុបផនបភាព
ទិនបន័យពារ់ព័នននិងគខរមាងអភិវឌណនានា 
របស់្ខេតថ ររុង រស្ុរ ឃុុំ និងស្ង្វក ត់ 

ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ១០ ទីចាត់ការ
ខផនការ និងវនិិ

ខោគ 
0%   

ជារ់ខស្ថង ០ 0 0 ០ 

៦ ខរៀបចុំខវទិការពីខរគោះខោបល់រសាងរមម
វធិីវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ 

ខរគង ១ ខលីរ ១២ខេ ១០ ទីចាត់ការ
ខផនការ និងវនិិ

ខោគ 
100%   

ជារ់ខស្ថង ១ ខលីរ ១ថ្ថង ៨ 

៧ គុំរទររុង រស្ុររបុងការខរៀបចុំស្ិកាេ សាលា ខរគង ១ ស្ិកាេ សាលា ១២ខេ ១០ ទីចាត់ការ
ខផនការ និងវនិិ

100%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ស្មាហរណរមមខផនការ ជារ់ខស្ថង ១ ស្ិកាេ សាលា ៧ថ្ថង ៨ ខោគ 

៨ 
ស្ិរាគខរមាងររុង រស្ុរ ឃុុំ ស្ង្វក ត់ 
ខរៀបចុំបលង បា៉ា ន់សាម នតថ្មល និងខរៀបចុំ
ស្ុំខណីគខរមាង ។ 

ខរគង ៣៦ គខរមាង ១២ខេ ៣៦ ទីចាត់ការ
ខផនការ និងវនិិ

ខោគ 
94%   

ជារ់ខស្ថង ៣៤ គខរមាង ១ខេ ១៥ 

ទចីាត់ការហរិញ្ដវតទុ 

១ 
ខរៀបចុំគខរមាងចុំណូល ចុំណ្តយរបចាុំឆ្ប ុំ 
របចាុំខេ រតីមាស្ ឆមាស្ 

ខរគង ៥៧ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ១២ ទីចាត់ការហរិញ្ដ
វតទុ 

100%   
ជារ់ខស្ថង ៥៧       

២ 
រតួតពិនតិយឯរសារហរិញ្ដវតទុរបុងទីចាត់កា 
និងបណ្តថ ររុង រស្ុរ ឃុុំ ស្ង្វក ត់ 

ខរគង ៦ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ៤៨ ទីចាត់ការហរិញ្ដ
វតទុ 

100%   
ជារ់ខស្ថង ៦       

៣ 
បណថុ ោះបណ្តថ លការរគប់រគងចុំណូល 
ចុំណ្តយ ដល់ទចីាត់ការ ររុង រស្ុរ ឃុុំ 
និងស្ង្វក ត់ 

ខរគង ៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ១២ 
ទីចាត់ការហរិញ្ដ

វតទុ 
0% 

មិនោន់
បានអនុវតថ ជារ់ខស្ថង         

៤ 
បណថុ ោះបណ្តថ លនតិិវធិីហរិញ្ដវតទុដល់ររងុ 
រស្ុរ ឃុុំ និងស្ង្វក ត់ 

ខរគង ៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ១២ ទីចាត់ការហរិញ្ដ
វតទុ 

0% 
មិនោន់
បានអនុវតថ ជារ់ខស្ថង         

៥ 
បណថុ ោះបណ្តថ ល និងរតួតពិនតិយពីនិតិវធិី
បញ្ជ ីសារខពីភ័ណឍ តាមបណ្តថ ររុង រស្រុ ឃុុំ 
និងស្ង្វក ត់ 

ខរគង ៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៦ 
ទីចាត់ការហរិញ្ដ

វតទុ 
0% 

មិនោន់
បានអនុវតថ ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៦ 
ខផធៀងផ្ទធ ត់ និងខធវីបចចុបផនបភាពខលីបញ្ជ ី នងិ
រតួតពិនតិយចលនរទពយ និងអចលនរទពយ
ជារបចាុំ 

ខរគង ៣៦ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ១០ 
ទីចាត់ការហរិញ្ដ

វតទុ 
100%   

ជារ់ខស្ថង ៣៦       

៧ 
រសាងខផនការលទនរមមដារ់ជូនររស្ួង
មហាថ្ផធអនុខលាមភាព និងខធវធីានា
ចុំណ្តយ ឲ្យោន់ខពលខវលា 

ខរគង ១៨ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ១៨ 
ទីចាត់ការហរិញ្ដ

វតទុ 
100%   

ជារ់ខស្ថង ១៨       

ទចីាត់ការរដឌបាល 

១ 

ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល ស្ថីពីខបបបទនីតិ
វធិីថ្នការរត់រតាអរតានុរូលដាឌ នដល់
ការោិល័យរដឌបាល និងហរិញ្ដវតទុររុង 
រស្ុរ 

ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ៨ 
ការ ិ

.អរតានុរូលដាឌ ន 0%   
ជារ់ខស្ថង         

២ 
ចុោះតាមដានរតតួពិនតិយការអនុវតថការង្វរ
អរតានុរូលដាឌ នរដឌបាលររងុ រស្ុរ នងិឃុុំ 
ស្ង្វក ត់ 

ខរគង ៤ ខលីរ ១២ខេ ៦ 
ការ ិ

.អរតានុរូលដាឌ ន 0%   
ជារ់ខស្ថង         

៣ 

ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លស្ថពីកីារបុំខពញទុំ
រង់របាយការណ៍អរតានុរូលដាឌ នតាម 
Excell ដល់ការោិល័យរដឌបាល និង
ហរិញ្ដវតទុររុងរស្ុរ 

ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ១៤ 
ការ ិ

.អរតានុរូលដាឌ ន 0%   
ជារ់ខស្ថង         

៤ គុំរទរិចចរបជុុំរបចាុំខេរវាងខេតថខកាោះរុង ខរគង ១២ របជុុំ ១២ខេ ៣៦ រដឌបាលខេតថ 0%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

និងខេតថរតាត ជារ់ខស្ថង         

៥ 
ទស្សនរចិចស្រិាផ្ទល ស់្បថូរបទពិខសាធន៍
ការង្វរនិងរចិចស្ហរបតិបតថកិាររវាងខេតថ
ខកាោះរុង និងខេតថរតាត 

ខរគង ៣ ទស្នសរចិច ១២ខេ ២៤ 
រដឌបាលខេតថ 0%   

ជារ់ខស្ថង         

៦ 
រិចចរបជុុំរបចាុំរតីមាស្ស្ថីពកីារជួញដូរ
ខរគឿងខញៀណខៅតាមរពុំខដនខកាោះរុង 
រតាត 

ខរគង ៩ របជុុំ ១២ខេ ២៧ 
រដឌបាលខេតថ 0%   

ជារ់ខស្ថង         

៧ 

ការចុោះអនុសារណៈខោគយល់រវាងខេតថ
ខកាោះរុង ខេតថខរៀងោ៉ា ង នងិខេតថកាខ ៉ា  
ស្ថីពីការរុរររឥដឌិធាតុជុំនាញការខវៀតណ្ត
មខដលបានពលជីីវតិរបុងទឹរដខីេតថ
ខកាោះរុង 

ខរគង ៣ របជុុំ ១២ខេ ១៨ 

រដឌបាលខេតថ 0%   
ជារ់ខស្ថង         

៨ 
ការចុោះអនុសារណៈខោគយល់រវាងខេតថ
ខកាោះរុង ខេតថជី លាន និងខេតថយូ ណ្តន 
ស្ថីពីវបផធម៌របថ្ពណី នងិពាណិជជរមម 

ខរគង ៣ ទស្នសរចិច ១២ខេ ២៤ 
រដឌបាលខេតថ 0%   

ជារ់ខស្ថង         

៩ 
ទស្សនរចិចស្រិាផ្ទល ស់្បថូរបទពិខសាធន៍
ការង្វរនិងរចិចស្ហរបតិបតថកិាររវាងខេតថ
ខកាោះរុង ខេតថខរៀងោ៉ា ង នងិខេតថកាខ ៉ា  

ខរគង ៤ ទស្នសរចិច ១២ខេ ២៤ 
រដឌបាលខេតថ 0%   

ជារ់ខស្ថង         

១០ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល រ ុំលឹរខ ងីវញិស្ថី ខរគង         ការ.ិរដឌបាល 0%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ពីរិចចការដឌបាលរាជធានី ខេតថ ររុង រស្រុ 
េណឍ  ដល់ ការោិល័យរដឌបាល និង
ហរិញ្ដវតទុររុង រស្ុរ  

ជារ់ខស្ថង         

១១ 

ចុោះរតួតពិនិតយតាមដានខលីការអនុវតថរិចច
ការទទួលលិេិតចូល ខចញ នងិរខបៀប
តមកល់ឯរសារ របុងការោិល័យរដឌបាល 
និងហរិញ្ដវតទុររុង រស្រុ 

ខរគង         

ការ.ិរដឌបាល 0%   
ជារ់ខស្ថង         

១២ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លស្ថពីកីារខរៀបចុំ
របាយការណ៍ 

ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ៦ 
ការ.ិស្រុប 0%   

ជារ់ខស្ថង         

១៣ ខរៀបចុំរិចចរបជុុំឆលងរបាយការណ៍ 
ខរគង ១២ ខលីរ ១២ខេ ២៤ 

ការ.ិស្រុប 100%   
ជារ់ខស្ថង ១២ ខលីរ     

១៤ គុំរទការខរៀបចុំរចិចរបជុុំររមុរបឹរា 
ខរគង ១២ ខលីរ ១២ខេ ១២ 

ការ.ិស្រុប 100%   
ជារ់ខស្ថង ១២ ខលីរ     

១៥ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លអុំពីរបព័ននព័ត៌មាន
វទិា 

ខរគង ១២ ខលីរ ១២ខេ ២០ 
ការ.ិស្រុប 33%   

ជារ់ខស្ថង ៤ ខលីរ     

១៦ ខបាោះពុមពឯរសារស្រមាប់រិចចរបជុុំររុម
របឹរា 

ខរគង ១២ ខលីរ     ខលខាធិការរុម
របឹរា 100%   

ជារ់ខស្ថង ១២ ខលីរ     
១៧ ខរៀបចុំរិចចរបជុុំសាមញ្ដរបស់្ររុមរបឹរា ខរគង ១២ ខលីរ     ខលខាធិការរុម 100%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ខេតថ ជារ់ខស្ថង ១២ ខលីរ     របឹរា 

១៨ 
ខរៀបចុំរិចចរបជុុំវសិាមញ្ដរបស់្ររុមរបឹរា
ខេតថ 

ខរគង         ខលខាធិការរុម
របឹរា 0%   

ជារ់ខស្ថង         

១៩ 
ខរៀបចុំខវទិកាផសពវផាយ និងពខិរគោះ
ខោបល់របស់្ររុមរបរឹាខេតថ 

ខរគង ១ ខលីរ     ខលខាធិការរុម
របឹរា 100%   

ជារ់ខស្ថង ១       
ទចីាត់ការអនថរវស័ិ្យ 

១ 
ចុោះរស្ង់ទិនបន័យបចចុបផនបភាពអងគការមិន
ខមន រដាឌ ភិបាល ស្មាគម នងិស្ហគមន៍
មូលដាឌ ន  

ខរគង ១ ដង ១២ខេ ២ 
ទីចាតក់ារអនថរវសិ្័

យ 0%   
ជារ់ខស្ថង         

២ ខរៀបចុំវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដល់ស្ហគមន៍ 
និងអងគការមិនខមនរដាឌ ភិបាល  

ខរគង ១ ដង ១២ខេ ១០ ទីចាតក់ារអនថរវសិ្័
យ 0%   

ជារ់ខស្ថង         

៣ 
ខរៀបចុំខវទិកាពិខរគោះខោបល់ ជាមួយអងគ
ការស្ងគមសុ្ីវលិ 

ខរគង ២ ដង ១២ខេ ១៤ ទីចាតក់ារអនថរវសិ្័
យ 0%   

ជារ់ខស្ថង         

៤ 
ខរៀបចុំស្ិកាេ សាលាផសពវផាយខគល
នខោបាយភូមិឃុុំ មានសុ្វតទភិាព ររុង/
រស្ុរោុំង ៧ 

ខរគង ១ ដង ១២ខេ ១៤ 
ទីចាតក់ារអនថរវសិ្័

យ 0%   
ជារ់ខស្ថង         

៥ 
ខរៀបចុំរិចចរបជុុំពិភារា ស្រមបស្រមលួ 
និងខដាោះរសាយវវិាទតាមររណីជារ់ខស្ថង 

ខរគង ៦០ ដង ១២ខេ ១៤ ទីចាត់ការអនថរវ ិ
ស្័យ 298%   

ជារ់ខស្ថង ១៧៩       
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៦ 
ខរៀបចុំបលង់ខគលស្រមាប់រគប់រគងទីតាុំង
លរ់ដូរចុំណីអាហារ តាមទសីាធារណៈរបុង
ខេតថ  

ខរគង ១ ដង ១២ខេ ៤ 
ទីចាតក់ារអនថរវសិ្័

យ 0%   
ជារ់ខស្ថង         

៧ 
ស្ហការជាមយួមនធ ីអងគភាពពារ់ព័នន និង
អាជាញ ធរមូលដាឌ ន ចុោះរស្ង់និងពិនិតយស្ទតិិ
មូលដាឌ នអាជីវរមម និងផលិតរមម 

ខរគង ១ ដង ១២ខេ ៦ 
ទីចាតក់ារអនថរវសិ្័

យ 0%   
ជារ់ខស្ថង         

៨ 
ខរៀបចុំបខងកីតររុមការង្វរបខចចរខទស្ ខដល
មានស្មាស្ភាពពីមនធីរពារ់ព័នន និងអាជាញ
ធរ 

ខរគង ១ ដង ១២ខេ ២ 
ទីចាតក់ារអនថរវសិ្័

យ 0%   
ជារ់ខស្ថង         

៩ 
ចុោះពិនតិយ និងវាយតថ្មលខលីអាជីវរមម នងិ
ផលិតរមមរគប់របខភទរបុងខេតថ 

ខរគង ១ ដង ១២ខេ ៦ ទីចាតក់ារអនថរវសិ្័
យ 0%   

ជារ់ខស្ថង         

១០ 
ចុោះរស្ង់ទិនបន័យខដីមផរីុំណត់ខគល
ការណ៍អុំពីការរគប់រគងផារ និងស្តថឃាដ
ដាឌ ន 

ខរគង ២ ដង ១២ខេ ៤ 
ទីចាតក់ារអនថរវសិ្័

យ 0%   
ជារ់ខស្ថង         

ទចីាត់ការធនធានមនុស្ស 

១ 
បខងកីតឲ្យមានយនថការរចរខចញចូលខត
មួយតាមសាលារស្រុខដលមនិមាន
ការោិល័យរចរខចញចូលខតមួយ 

ខរគង ៣ រខនលង ១២ខេ ២០ 
ទីចាត់ការ

ធនធានមនុស្ស 100%   
ជារ់ខស្ថង ៣ រខនលង ១២ខេ ២០ 

២ វគគបណថុ ោះបណ្តថ លម្នថីផថល់ខស្វាអុំពីនតីិ ខរគង ៨ វគគ ២ខេ ៤២ ទីចាត់ការ 0%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

វធិី និងររមស្លិធម៌ថ្នការផថល់ខស្វាសា
ធារណៈ ជារ់ខស្ថង ០ វគគ ២ខេ   

ធនធានមនុស្ស 

៣ 
វគគបណថុ ោះបណ្តថ លអុំពីនតីិវធិីរគប់រគង
បុគគលិរ  

ខរគង ៧ វគគ ១ខេ ៤២ ទីចាត់ការ
ធនធានមនុស្ស 100%   

ជារ់ខស្ថង ៧ វគគ ១ខេ ៤២ 

៤ 
វគគបណថុ ោះបណ្តថ លអុំពីតនួាទ ីភាររិចចរបស់្
រដឌបាលររងុ រស្ុរ និងឃុុំ ស្ង្វក ត់  

ខរគង ១៤ វគគ ២ខេ ៥៦ ទីចាត់ការ
ធនធានមនុស្ស 100%   

ជារ់ខស្ថង ១៤ វគគ ២ខេ ៥៦ 

៥ ខរៀបចុំឲ្យមានបទបញ្ហជ ថ្ផធរបុងរបស់្រដឌបាល 
ររុង រស្ុរ 

ខរគង ៧ វគគ ១ខេ ១៦ ទីចាត់ការ
ធនធានមនុស្ស 0%   

ជារ់ខស្ថង ០ វគគ ២ខេ   

៦ 
ខរជីស្ខរសី្ម្នថបីខនទមស្រមាប់បុំខពញ
របអប់ស្រមាប់រដឌបាលខេតថ និងររុង រស្រុ 

ខរគង ៣០ នារ់ ៣ឆ្ប ុំ ៣០ ទីចាត់ការ
ធនធានមនុស្ស 0%   

ជារ់ខស្ថង ០       

៧ 
វគគបណថុ ោះបណ្តថ លអភិវឌណន៍ស្មតទភាព
ដល់ថាប រ់ដឹរនាុំ និងម្នថីរដឌបាលខេតថ ររងុ 
រស្ុរ  

ខរគង ៨ វគគ ១ខេ ២២ 
ទីចាត់ការ

ធនធានមនុស្ស 88%   
ជារ់ខស្ថង ៧ វគគ ១ខេ ២២ 

៨ 
ខរៀបចុំឲ្យមានរបតិទិន និងខផនការរិចច
របជុុំរបចាុំខេ ឬរបចាុំរតមីាស្ ស្រមាប់ម្នថី
រដឌបាលខេតថ ររុង រស្ុរ 

ខរគង ៧ វគគ ១ខេ ១៦ 
ទីចាត់ការ

ធនធានមនុស្ស 0%   
ជារ់ខស្ថង ០       

៩ 
វគគបណថុ ោះបណ្តថ លបខនទមពីនតីិវធិីថមីៗ 
ខដលថាប រ់ជាតិផថល់ឲ្យ 

ខរគង ១៤ វគគ ៣ខេ ៥០ ទីចាត់ការ
ធនធានមនុស្ស 0%   

ជារ់ខស្ថង ០       
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

អងគភាពលទឌរមម 

១ ការខរៀបចុំឯរសារខដញថ្ថល 
ខរគង ១៥ គខរមាង ៣ឆ្ប ុំ ៣៦ អងគភាពល

ទឌរមម 31%   
ជារ់ខស្ថង ១១       

២ ការខរៀបចុំឯរសារពិខរគោះថ្ថល 
ខរគង ១៥ គខរមាង ៣ឆ្ប ុំ ៣៦ អងគភាពល

ទឌរមម 0%   
ជារ់ខស្ថង         

៣ ការខរៀបចុំឯរសារស្ធង់តថ្មល 
ខរគង ១៥ គខរមាង ៣ឆ្ប ុំ ៣៦ អងគភាពល

ទឌរមម 0%   
ជារ់ខស្ថង         

៤ ការខរៀបចុំឯរសារចរចារថ្ថល 
ខរគង ១៥ គខរមាង ៣ឆ្ប ុំ ៣៦ អងគភាពល

ទឌរមម 14%   
ជារ់ខស្ថង ៥       

អងគភាពរចរខចញចូលខតមយួ 

១ 
 ខរៀបចុំវគគផសពវផាយស្ថពីីនីតិវធិីថ្នការផថល់
ខស្វារបស់្អងគភាពរចរខចញចូលខតមយួ 

ខរគង ២ ដង ១២ខេ ៣០ អងគភាពរចរ
ខចញចូលខត
មួយ 

100%   
ជារ់ខស្ថង ១ ១ ៣ថ្ថង ៩ 

២ បខងកីនការផសពវផាយ និងខស្វងររនីតិវធិី
បខនទមខដីមផខីអាយរបជាពលរដឌបានយល់ 

ខរគង ២ ដង ១២ខេ ២១ អងគភាពរចរ
ខចញចូលខត
មួយ 

100% ខវទិកាសា
ធារណៈ ជារ់ខស្ថង ១ ៧ ១ស្បាថ ហ៍ ០ 

៣ ខស្បីសុ្ុំររស្ួង ឬមនធីរពារ់ព័ននផថល់ខស្វាមរ ខរគង ២ ដង ១២ខេ ៩ អងគភាពរចរ 0%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ខអាយអងគភាពរចរខៅតាមការខណនាុំរបុង
អនុររឹតយខលេ១៨ ជារ់ខស្ថង ០ ០ ០ ០ 

ខចញចូលខត
មួយ 

៤ 
 ខស្បីសុ្ុំខអាយររស្ួងមហាថ្ផធបខងកីតខអាយ
មានខស្វាជារញ្ច ប់ 

ខរគង ១២ ដង ១២ខេ ១២ អងគភាពរចរ
ខចញចូលខត
មួយ 

0%   
ជារ់ខស្ថង ០ ០ ០ ០ 

៥ 

 ខស្បីសុ្ុំម្នថីបខនទម(ព០ី៣ ខៅ០៥នារ់) 
និងខស្បសុី្ុំខអាយមានរបព័ននខលីរទឹរចិតថ
ដល់ម្នថផីថល់ខស្វាបខនទមខអាយកាន់ខត
របខស្ីរ(ចាប់ព១ី៨ ខៅ២២នារ់)។ 

ខរគង ៣ នារ់ ១២ខេ ២៤ អងគភាពរចរ
ខចញចូលខត
មួយ 

0%   
ជារ់ខស្ថង ០ ០ ០ ០ 

៦ 
 បណថុ ោះបណ្តថ លដល់ម្នថីបខនទមខស្បីសុ្ុំខអា
យមានវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល ឬនីតិវធិីថ្នការ
ផថល់ខស្វាខអាយបានចាស់្ 

ខរគង ២ ដង ១២ខេ ៩ អងគភាពរចរ
ខចញចូលខត
មួយ 

75%   
ជារ់ខស្ថង ១ ២ ៤ថ្ថង ០ 

៧ 
ខស្បីសុ្ុំររស្ួងមហាថ្ផធរបជុុំជាមួយររស្ងួ
ខផសងៗខរៀបចុំខអាយមាននតីិវធិីខបបបទខត
មួយ និងដូចៗគប  

ខរគង ៣ ដង ១២ខេ ១៨ អងគភាពរចរ
ខចញចូលខត
មួយ 

0%   
ជារ់ខស្ថង ០ ០ ០ ០ 

៨ 
ខស្បីសុ្ុំររស្ួងមហាថ្ផធជួយពខនលឿនពីនតីិវធិី
ស្រមាប់ខបងខចររបារ់រង្វវ ន់ខអាយបាន
ឆ្ប់ 

ខរគង ២ ខលីរ ១២ខេ ៦ អងគភាពរចរ
ខចញចូលខត
មួយ 

100%   
ជារ់ខស្ថង ២ ២ ១ស្បាថ ហ៍ ០ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ការោិល័យរបជាពលរដឌខេតថ 

១ 
វគគបណថុ ោះបណ្តថ លអុំពីនតីិវធិ ីការ
ស្រមុោះស្រមួល និងខដាោះរសាយបណថឹ ង 
របស់្ការោិល័យរបជាពលរដឌខេតថ 

ខរគង ១៦ វគគ ១២ខេ ១៣ ការោិល័យ
របជាពលរដឌ 

0%   

ជារ់ខស្ថង ០       

២ 
ផសពវផាយ អុំពីរចនាស្មព័នន តនួាទី ភាររចិច 
និងស្ិទនអិុំណ្តចរបស់្ការោិល័យរបជា
ពលរដឌ។ 

ខរគង ៤៥ ខលីរ ១២ខេ ៤៥ 
ការោិល័យ
របជាពលរដឌ 2%   

ជារ់ខស្ថង ១       

ការរគប់រគងខរគោះមហនថរាយ  

១ 
ខបាស្ស្ុំអាតមីន និងរគប់យុទឌភ័ណឍ មិន
ោន់ផធុោះជូនរបជាពលរដឌ 

ខរគង ៤៣២ ហរិតា ៣ឆ្ប ុំ ៦៩១២ 
Halo Trust 5%   

ជារ់ខស្ថង ២២       

២ 
បណថុ ោះបណ្តថ លស្មាជិរគណៈរមាម ធិការ 
រគប់រគងខរគោះមហនថរាយរស្រុ ឃុុំ នងិ
ររុមការង្វររគប់រគងខរគោះមហនថរាយភូម ិ

ខរគង ៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៣០ គណៈរមាម ធិ
ការរគប់រគង
ខរគោះមហនថ
រាយខេតថ 

0%   
ជារ់ខស្ថង         

៣ 
ផសពវផាយជូនរបជាពលរដឌខអាយចុោះ
ខ ម្ ោះខរបីរបាស់្របព័ននរបកាស្ខអាយដងឹ
មុន១២៩៤ 

ខរគង ៣ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ៣០ គណៈរមាម ធិ
ការរគប់រគង
ខរគោះមហនថ
រាយខេតថ 

0%   
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

េ.គខរមាង ស្រមមភាពមានការស្នាគុំរទពមីនធរី អងគភាព ថ្ដគូអភវិឌណន៍ នងិអបរពារ់ព័នឌ 
១. ខផបរខស្ដឌរចិច 
មនធរីរសិ្រមម រុកាេ របមាញនងិខនសាទខេតថ 

១ ជុំរុញផលតិរមមរស្ិរមម 
ខរគង ៧ វគគ ១២ខេ ៨៤ 

មនធីររស្រិមម 100%   
ជារ់ខស្ថង ៧ វគគ ១២ខេ ៧៨ 

២ ផថល់ខស្វាផសពវផាយរស្ិរមម 

ខរគង ៧ វគគ ១២ខេ ៨៤ 

មនធីររស្រិមម 100% 

ខរស្អុំបិល,
ថមបាុំង,គីរ ី
សាគរ,ខេ
មរភូមិនធ 

ជារ់ខស្ថង ៧ វគគ ១២ខេ ៧៩ 

៣ អភិវឌណន៍ស្ហគមន៍រស្ិរមម 
ខរគង ៦ វគគ ១២ខេ ១២ 

មនធីររស្រិមម 100% 
ខរស្អុំបិល,
ថមបាុំង ជារ់ខស្ថង ៦ វគគ ១២ខេ ១០ 

៣ ជុំរុញការរបាស់្ខរគឿងយនថ នងិវសិ្វរ
មមរស្ិរមម 

ខរគង ៩ វគគ ១២ខេ ១២ 
មនធីររស្រិមម 89% គីរសីាគរ, 

ជារ់ខស្ថង ៨ វគគ ១២ខេ ១០ 

៤ ជុំរុញការអភិវឌណន៍ដុំណ្តុំរស្ឧិស្ាហរមម 
ខរគង ៤ វគគ ១២ខេ ១២ 

មនធីររស្រិមម 100% 
បូទុម
សាគរ

,ខកាោះរុង ជារ់ខស្ថង ៤ វគគ ១២ខេ ៨ 

៥ អភិវឌណន៍ដុំណ្តុំខៅស្ ូ ខរគង ៤ វគគ ១២ខេ ១០ មនធីររស្រិមម 100% ខរស្អុំបិល,
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង ៤ វគគ ១២ខេ ៨ 
បូទុម
សាគរ,ថម
បាុំង 

៦ អភិវឌណន៍ការចិញ្ច ឹមស្តវ 
ខរគង ៤ វគគ ១២ខេ ៧ 

មនធីររស្រិមម 100% 
ថមបាុំង,បូទុ
សាគរ,ខរស្
អុំបិល ជារ់ខស្ថង ៤ វគគ ១២ខេ ៦ 

៧ 
ទប់សាក ត់ជមងឺឆលង និងផថល់ខស្វាសុ្េភាព
ស្តវ 

ខរគង ៤ ខលីរ ១២ខេ ៧៣ 
មនធីររស្រិមម 100% ទូោុំងខេតថ 

ជារ់ខស្ថង ៤ ខលីរ ១២ខេ ៦៨ 

៨ 
រគប់រគងអនាម័យស្តវ សាច់ និង
ផលិតផលមានខដីមរុំខណីតពសី្តវ 

ខរគង ៣ វគគ ១២ខេ ៨ 
មនធីររស្រិមម 100% 

បូទុម
សាគរ,ខរស្
អុំបិល ជារ់ខស្ថង ៣ វគគ ១២ខេ ៦ 

៩ 
ពរងឹងនងិផសពវផាយការអនុវតថចាប់
បសុ្ពាបាល 

ខរគង ៣ វគគ ១២ខេ ៤ 
មនធីររស្រិមម 100% 

បូទុម
សាគរ,ខរស្
អុំបិល ជារ់ខស្ថង ៣ វគគ ១២ខេ ៣ 

១០ ផសពវផាយនងិប្ញ្ហជ បខយនឌ័រ 
ខរគង ៥ វគគ ១២ខេ ១៤ 

មនធីររស្រិមម 80% 
ខរស្អុំបិល,
បូទុ

មសាគរ ជារ់ខស្ថង ៤ វគគ ១២ខេ ១១ 

១១ អខងកតស្ធង់ទិនបផលរស្ូវ ខរគង ៧ ខលីរ ១២ខេ ១១ មនធីររស្រិមម 100% បូទុម
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង ៧ ខលីរ ១២ខេ ៥ 
សាគរ,ថម
បាុំង,ខរស្
អុំបិល 

១២ ពរងឹងខស្វាព៌តមានទីផាររស្ិរមម 
ខរគង ៥ វគគ ១២ខេ ១៥ 

មនធីររស្រិមម 100%   
ជារ់ខស្ថង ៥ វគគ ១២ខេ ១១ 

១៣ 
ពរងឹងការអនុវតថចាប់ស្ថីពីថាប ុំ និងជី
រស្ិរមម 

ខរគង ៤ វគគ ១២ខេ ៨ 
មនធីររស្រិមម 100% 

ខរស្អុំបិល,
ររុងខេមរ
ភូមិនធ 

ជារ់ខស្ថង ៤ វគគ ១២ខេ ៧ 

េ័ណឍ រដឌបាលជលផល 

១ បខងកីនការទប់សាក ត់ និងប្ង្វក បបទខលមសី្
ជលផល 

ខរគង ២៤ ខលីរ ១២ ខេ ៧០ េ័ណឍ រដឌបាល
ជលផល 

100%   
ជារ់ខស្ថង ២៤ ខលីរ 12 ៧០ 

២ 
ផសពវផាយរបកាស់្ស្ថពីីការរុំណត់
ឧបររណ៍ខនសាទ ខដលអនុញ្ហដ តឲ្យខរបី
របាស់្ 

ខរគង ១២ វគគ ៦ ខេ ៣៦ េ័ណឍ រដឌបាល
ជលផល 

670%   
ជារ់ខស្ថង ៨ វគគ ៦ ខេ ២៤ 

៣ ផសពវផាយចាប់ស្ថីពជីលផល 
ខរគង ៥ វគគ ៤ ខេ ១៥ េ័ណឍ រដឌបាល

ជលផល 60%   
ជារ់ខស្ថង ៣ វគគ ៤ ខេ ៩ 

៤ 
ផសពវផាយសារស្ុំខាន់ថ្នការអភិររស និង
តុំបន់អភិររស 

ខរគង ៥ វគគ ៤ ខេ ១៥ េ័ណឍ រដឌបាល
ជលផល 

0%   
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៥ ដាុំរូនខកាងកាង 
ខរគង ២ ខលីរ ១ ខេ ៨ េ័ណឍ រដឌបាល

ជលផល 
100%   

ជារ់ខស្ថង ២ ខលីរ ១ ខេ ៨ 

៦ ខបាោះបខង្វគ លរពុំរបទល់តុំបន់អភិររស 
ខរគង ១ ខលីរ ១ ខេ ១០ េ័ណឍ រដឌបាល

ជលផល 
0%   

ជារ់ខស្ថង ០ 0 0 ០ 

៧ 
បណថុ ោះបណ្តថ លភាពជាអបរដរឹនាុំ និង
រគប់រគងដល់គណៈរមមការស្ហគមន៍
ខនសាទ 

ខរគង ៣ វគគ ៣ ខេ ៩ េ័ណឍ រដឌបាល
ជលផល 

100%   
ជារ់ខស្ថង ៣ វគគ ៣ ខេ ៩ 

៨ 
បណថុ ោះបណ្តថ លបខចចរខទស្ចញិ្ច ឹមរតីជា
លរេណៈ រគួសារ 

ខរគង ២ វគគ ២ ខេ ៦ េ័ណឍ រដឌបាល
ជលផល 50%   

ជារ់ខស្ថង ១ វគគ ២ខេ ៣ 

៩ 
 បណថុ ោះបណ្តថ លបខចចរខទស្ខរថ្ចបផល
ខនសាទ 

ខរគង ២ វគគ ២ ខេ ៦ េ័ណឍ រដឌបាល
ជលផល 100%   

ជារ់ខស្ថង ២ វគគ ២ ខេ ៦ 
មនធរីធនធានទរឹនងិឧតុនយិមខេតថ 

១ 
ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទរឹថ្របបឹងរពាវ 
(១១.១៣០ម ) 

ខរគង ៣៦៣០ ខម៉ារត ២៤ខេ ២០០០ មនធីរធនធាន
ទឹរ 

0%   
ជារ់ខស្ថង         

២ 
គខរមាងរកាលដីរគួស្ររហមខលីេបង
របឡាយខដាោះទឹរជីមាល(៤.១៧៥ ម)  

ខរគង ១១០០ ខម៉ារត ១២ខេ ១៥០ មនធីរធនធាន
ទឹរ 0%   

ជារ់ខស្ថង         

៣ 
ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទរឹថ្របតាុំរន់ 
(៦.៧៦២ ម ) 

ខរគង ៦៦៥០ ខម៉ារត ២៤ខេ ៤០០០ 
ររស្ួង 100%   

ជារ់ខស្ថង ៦៦៥០       
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៤ 
គខរមាងជសួ្ជុល ខថោុំរបចាុំ ទុំនប់ការពារ
ទឹរថ្របជីខរតោះ (៨.០០០ម)  

ខរគង ៨០០០ ខម៉ារត ១២ខេ ៨០០ មនធីរធនធាន
ទឹរ 

0%   
ជារ់ខស្ថង         

៥ ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទរឹថ្របតាមាឃ 
(៥.៣០០ ម) 

ខរគង ៥៣០០ ខម៉ារត ២៤ខេ ៥០០០ 
ររស្ួង 0%   

ជារ់ខស្ថង         

៦ 
ជួស្ជុលស្ុំណង់ោវ រទឹរជីខរតោះ (២
រខនលង) 

ខរគង ២ ោវ រទឹរ ១២ខេ ២០០ មនធីរធនធាន
ទឹរ 0%   

ជារ់ខស្ថង         

៧ 
ជួស្ជុល-ខថោុំរបចាុំទុំនប់ការពារទឹរថ្របជី
មាល 

ខរគង ៣៤៩០ ខម៉ារត ១២ខេ ៥០០ មនធីរធនធាន
ទឹរ 

100%   
ជារ់ខស្ថង ៣៤៩០       

៨ ជួស្ជុល-ខថោុំរបចាុំទុំនប់ការពារទឹរថ្របរ
ខណ្តថ ល 

ខរគង ៦២០០ ខម៉ារត ១២ខេ ៤០០ មនធីរធនធាន
ទឹរ 

100%   
ជារ់ខស្ថង ៦២០០       

៩ ជួស្ជុល-ខថោុំរបចាុំទុំនប់ការពារទឹរថ្រប
េលុង 

ខរគង ១៤៧៥ ខម៉ារត ១២ខេ ១០០ មនធីរធនធាន
ទឹរ 

0%   
ជារ់ខស្ថង         

១០ 
ជួស្ជុល-ខថោុំរបចាុំទុំនប់ការពារទឹរថ្របថម
ស្ 

ខរគង ៤០៤៦ ខម៉ារត ១២ខេ ៥០០ មនធីរធនធាន
ទឹរ 0%   

ជារ់ខស្ថង         

១១ 
ជួស្ជុល-ខថោុំរបចាុំទុំនប់ការពារទឹរថ្រប
តាន-ី១ 

ខរគង ១០០០ ខម៉ារត ១២ខេ ១០០ មនធីរធនធាន
ទឹរ 

100%   
ជារ់ខស្ថង ១០០០       

១២ ជួស្ជុល-ខថោុំរបចាុំទុំនប់ការពារទឹរថ្រប ខរគង ១០០០ ខម៉ារត ១២ខេ ១០០ មនធីរធនធាន 100%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

តាន-ី២ ជារ់ខស្ថង ១០០០       ទឹរ 

១៣ 
ជួស្ជុល-ខថោុំរបចាុំទុំនប់ការពារទឹរថ្រប 
ទួលគគីរ 

ខរគង ១៣២៦ ខម៉ារត ១២ខេ ២០០ មនធីរធនធាន
ទឹរ 0%   

ជារ់ខស្ថង         

១៤ 
ជួស្ជុល-ខថោុំរបចាុំទុំនប់ ការពារទឹរថ្រប
ខរជាយសាវ យ 

ខរគង ៤៣០០ ខម៉ារត ១២ខេ ៣០០ មនធីរធនធាន
ទឹរ 

100%   
ជារ់ខស្ថង ៤៣០០       

១៥ ជួស្ជុល-ខថោុំរបចាុំ ទុំនប់ការពារទឹរថ្រប
បឹងរពាវ 

ខរគង ៤០០០ ខម៉ារត ១២ខេ ៣០០ មនធីរធនធាន
ទឹរ 

100%   
ជារ់ខស្ថង ៤០០០       

១៦ 
ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទរឹថ្របឆ្ម បាត់ 
(៩០០ ម) 

ខរគង ៩០០ ខម៉ារត ១២ខេ ២០០ មនធីរធនធាន
ទឹរ 0%   

ជារ់ខស្ថង         

១៧ 
ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទរឹថ្របសាម ច់មាន
ជ័យ (៣.៤២២ ម) 

ខរគង ៣៤២២ ខម៉ារត ១២ខេ ២០០ មនធីរធនធាន
ទឹរ 0%   

ជារ់ខស្ថង         

១៨ សាងស្ង់ទុំនប់ការពារទឹរថ្របរពលាន 
ខរគង ៥៥០០ ខម៉ារត ១២ខេ ៣០០០ 

ររស្ួង 0%   
ជារ់ខស្ថង         

១៩ ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទរឹថ្របដងខពង-១ 
ខរគង ៤១៣០ ខម៉ារត ១២ខេ ២៤០០ 

ររស្ួង 100%   
ជារ់ខស្ថង ៤១៣០       

២០ ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទរឹថ្របដងខពង-២ 
ខរគង ២០០០ ខម៉ារត ១២ខេ ១២០០ 

ររស្ួង 0%   
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

២១ សាថ ររបឡាយខដាោះទឹរជីខរតោះ 
ខរគង ១០០០០ ខម៉ារត ១២ ខេ ៤០០ មនធីរធនធាន

ទឹរ 
0%   

ជារ់ខស្ថង         

២២ សាថ ររបឡាយខដាោះទឹរជីមាល 
ខរគង ៥០០០ ខម៉ារត ១២ ខេ ២០០ មនធីរធនធាន

ទឹរ 
0%   

ជារ់ខស្ថង         

២៣ សាថ ររបឡាយខដាោះទឹររខណ្តថ ល 
ខរគង ១២០០ ខម៉ារត ១២ខេ ៥០ មនធីរធនធាន

ទឹរ 0%   
ជារ់ខស្ថង         

២៤ សាថ ររបឡាយខដាោះទឹរធបង់ 
ខរគង ១០០០ ខម៉ារត ១២ខេ ៤០ មនធីរធនធាន

ទឹរ 
0%   

ជារ់ខស្ថង         

២៥ សាថ ររបឡាយអមខជីងទុំនប់រខណ្តថ ល 
ខរគង ៦២០០ ខម៉ារត ១២ខេ ២៥០ មនធីរធនធាន

ទឹរ 
0%   

ជារ់ខស្ថង         

២៦ ជួស្ជុលស្ុំណង់ោវ រទឺរខលីភលរឺបឡាយ 
ខរគង ២ រខនលង ២៤ខេ ២០០ មនធីរធនធាន

ទឹរ 
0%   

ជារ់ខស្ថង         

២៧ ជួស្ជុលស្ុំណង់ោវ រទឺរខរជាយសាវ យ 
ខរគង ៣ រខនលង ២៤ខេ ៣០០ មនធីរធនធាន

ទឹរ 0%   
ជារ់ខស្ថង         

មនធរីខរ ៉ា នងិ ថាមពលខេតថ 

១ ផសពវផាយ និងតរមូវឲ្យមាច ស់្មរ ខធវីចាប់
ោុំងអស់្ 

ខរគង ២៨ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៩ 
មនធីរខរ ៉ា 100%   

ជារ់ខស្ថង ២៨ ខលីរ 1 ឆ្ប ុំ ៣ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

២ ចុោះរតូតពិនិតយបខចចរខទស្សាទ នីយ 
ខរគង ៥ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៨ 

មនធីរខរ ៉ា 100%   
ជារ់ខស្ថង ៥ ខលីរ 1 ឆ្ប ុំ ៣ 

៣ ខដាោះរសាយវវិាទតាមតុំបន់របស់្ ខស្វាររ
ផគត់ផគង់អគគិស្ន ី

ខរគង ៣ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ១៨ 
មនធីរខរ ៉ា 100%   

ជារ់ខស្ថង ៣ ខលីរ 1 ឆ្ប ុំ ៦ 

៤ 
ចុោះរតូតពិនិតយបខចចរខទស្អគគសិ្នតីាម
តុំបន់របស់្ខស្វាររ ផគត់ផគង់អគគិស្ន ី

ខរគង ៥ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ១៨ 
មនធីរខរ ៉ា 100%   

ជារ់ខស្ថង ៥ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៦ 

៥ 
ការដឹរជញ្ជូ នរតូវមានតង់រគបខអាយបាន
រតឹមរតូវ 

ខរគង ១៥ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៩ 
មនធីរខរ ៉ា 100%   

ជារ់ខស្ថង ១៥ ខលីរ 1 ឆ្ប ុំ ៣ 

៦ ការដឹរជញ្ជូ នមិនខអាយខលសី្ចុំណុោះនិង
ហួស្រទុងរថយនថ 

ខរគង ១៥ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៩ 
មនធីរខរ ៉ា 100%   

ជារ់ខស្ថង ១៥ ខលីរ 1 ឆ្ប ុំ ៣ 

៧ អប់រ ុំនិងផសពវផាយចាប់ខអាយបានទូលុំ
ទូលាយ 

ខរគង ២ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៩ 
មនធីរខរ ៉ា 100%   

ជារ់ខស្ថង ២ ខលីរ 1 ឆ្ប ុំ ៣ 

៨ ខស្បីសុ្ុំម្នថបីខនទមរបុងការចុោះអនុវតថការង្វរ 
ខរគង ១ នារ់ 3 ឆ្ប ុំ ១០ 

មនធីរខរ ៉ា 0%   
ជារ់ខស្ថង   ខលីរ     

៩ 

ស្ហការ និងស្រមបស្រមលួរវាងខស្វាររ 
និងរបជាពលរដឌខដមីផពីខនលឿនរបុងការ
ពរងីរ 
បណ្តថ ញ អគគិស្ន ី

ខរគង ១២ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ១៨ 

មនធីរខរ ៉ា 67%   
ជារ់ខស្ថង ៨ ខលីរ 1 ៦ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

មនធរីឧស្ាហរមម វទិាសា្ស្ថ បខចចរវទិា នងិនវានុវតថន៍ 

១ 

ផសពវផាយអុំពីចាប់ស្ថីពីការរគប់រគងខរាង
ចររស្ិបផរមម  និងលេិិតបទដាឌ នគតិយុតថ
ពារ់ព័ននខផសងៗ ឱ្យបានរគប់មូលដាឌ នទូ
ោុំងខេតថ 

ខរគង ៣០ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៦០ 

មនធីរឧវបន 33%   
ជារ់ខស្ថង ១០ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ២០ 

២ 
ចុោះរស្ង់ទិនបន័យ និងស្ទិតនិិងខធវីបញ្ជ ី
បចចុបផនបភាព ខរាងចររស្ិបផរមមោុំងអស់្
របុងខេតថ   

ខរគង ៣០ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៦០ 
មនធីរឧវបន 33%   

ជារ់ខស្ថង ១០ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ២០ 

៣ 
ខស្វងររទុន និងថ្ដគូវនិិខោគបខនទម 
ផសពវផាយអុំពីខគលនខោបាយទឹរសាា ត 
និងជុំរុញដល់ការពរងីរបណ្តថ ញថមីបខនទម 

ខរគង ៣០ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៦០ 
មនធីរឧវបន 33%   

ជារ់ខស្ថង ១០ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ២០ 

៤ 

ផសពវផាយអុំពីចាប់ និងបទដាឌ នគតិយុតថិ
ពារ់ព័នននឹងការផលិតទឹរសាា ត ជុំរុញនងិ
ខលីរទឹរចិតថឱ្យចូលរមួវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល
អុំពីបខចចរខទស្របុងការរគប់រគងទឹរសាា ត 

ខរគង ៣០ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៦០ 

មនធីរឧវបន 33%   
ជារ់ខស្ថង ១០ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ២០ 

៥ 

ចុោះរតួតពិនិតយខផធៀងផ្ទធ ត់ ឧបររណ៏ ទមងន់ 
និងរង្វវ ស់្រង្វវ ល់ គុណភាពផលិតផលខលី
ទុំនិញផលិត ទុំនិញខវចេចប់ និងចុំណី
អាហារ  

ខរគង ៣០ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៦០ 

មនធីរឧវបន 33%   
ជារ់ខស្ថង ១០ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ២០ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៦ 

ផសពវផាយចាប់ស្ថីពសី្ថង់ដារចាប់ស្ថីពី
មារតាសា្ស្ថ និងលេិិតបទដាឌ នគតិយុតថ
ពារ់ព័នន ខណនាុំអុំពីផលរបខោជន៍ នងិផ
ល់ប៉ាោះពាល់ថ្នគុណភាព សុ្វតថភិាព សារ
ធាតុគីមី រពមោុំងចុោះយរស្ុំណ្តរគុំរូ
លផលតិផល ខៅវភិាគ 

ខរគង ៣០ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៦០ 

មនធីរឧវបន 33%   
ជារ់ខស្ថង ១០ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ២០ 

មនធរីសាធារណការនងិដរឹជញ្ជូ នខេតថ 

១ 
សាងស្ង់ផលូវ DBST ខលីផលូវខេតថខលេ
១៤៨៥អា 

ខរគង ៣៣ គី ូខម៉ារត 3 ឆ្ប ុំ ១៩៦២០ សាធារណៈ
ការនិងដឹរ
ជញ្ជូ ន 

0%   
ជារ់ខស្ថង         

២ សាងស្ង់ផលូវរកាលររហម ខលីផលូវខេតថ
ខលេ១៤៨៥អា 

ខរគង ៣៣ គី ូខម៉ារត 3 ឆ្ប ុំ ៤៥០០ សាធារណៈ
ការនិងដឹរ
ជញ្ជូ ន 

0%   
ជារ់ខស្ថង         

៣ សាងស្ង់ផលូវ DBST ខលីផលូវខេតថខលេ
១៤៨៩ 

ខរគង ១២ គី ូខម៉ារត 3 ឆ្ប ុំ ៧៤៤០ សាធារណៈ
ការនិងដឹរ
ជញ្ជូ ន 

0%   
ជារ់ខស្ថង         

៤ សាងស្ង់ផលូវ DBST ខលីផលូវខេតថខលេ
១៤៨៦ 

ខរគង ៣៥ គី ូខម៉ារត 3 ឆ្ប ុំ ២១០០០ សាធារណៈ
ការនិងដឹរ
ជញ្ជូ ន 

0%   
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

មនធរីខទស្ចរណ៌ខេតថ 

១ បុំខពញបខនទមររបេ័ណឍ ម្នថ ីនិងម្នថីជាប់
រិចចស្នាបុំខរកីារង្វររខទស្ចរណ៍ 

ខរគង ១២ នារ់ ៣៦ខេ ១៦ 
ខទស្ចរណ៌ 0%   

ជារ់ខស្ថង ០ នារ់ ៣៦ខេ ១៦ 

២ 

ខរៀបចុំចាប់ស្ហគមន៍ខទស្ចរណ៍ជាអនថរ
ររស្ួងង្វយរស្ួលជុំនាញយរខៅអនុវតថ
របុងការចូលរមួបខងកតីស្ហគមន៍
ខទស្ចរណ៍ 

ខរគង ១០ ខលីរ ៣៦ខេ ១៨ 

ខទស្ចរណ៌ 70%   
ជារ់ខស្ថង ៧ ខលីរ ៣៦ខេ ១៨ 

៣ 
ផសពវផាយស្កាថ នុពលខទស្ចរណ៍របុងខេតថ
ខដលមានរសាប់ខដីមផខីធវីការោរ់ោញថ្ដគូ
រវនិិខោគ វស័ិ្យខទស្ចរណ៍ឯរជន 

ខរគង ១០ ខលីរ ៣៦ខេ ៣៦ 
ខទស្ចរណ៌ 70%   

ជារ់ខស្ថង ៧ ខលីរ ៣៦ខេ ៣៦ 

៤ 

ផសពវផាយចាប់ ស្ថីពីខទស្ចរណ៍ខអាយ
បានទូលុំទូលាយ នូវសារាចរខណនាុំ ជូន
ដុំណឹងដល់មាច ស់្អាជីវរមម ខស្វារមម រគប់
របខភទរគប់រស្ុរទូោុំងខេតថ 

ខរគង ១១ ខលីរ ៣៦ខេ ២៨១ 

ខទស្ចរណ៌ 64%   
ជារ់ខស្ថង ៧ ខលីរ ៣៦ខេ ២៨១ 

៥ 

មាច ស់្អាជីវរមមខស្វារមមោុំងអស់្ទទលួ
យរការខណនាុំ ពីការផសពវផាយ និងចូល
រមួវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល ខស្វារមមខផសងៗពី
មនធីរជុំនាញ 

ខរគង ៦០ វគគ ៣៦ខេ ១៧ 

ខទស្ចរណ៌ 17%   
ជារ់ខស្ថង ១០ វគគ ៣៦ខេ ១៧ 

៦ មាច ស់្អាជីវរមមខស្វារមមតាមរបខភទ ខរគង ១០ ខលីរ ៣៦ខេ ១៧ ខទស្ចរណ៌ 40%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

នីមួយៗរតូវខតយល់ដងឹការវាយតុំថ្លចុំ
ណ្តត់ថាប រ់ស្ថង់ដារគប់របខភទខដលបាន
ខចងធរមាន 

ជារ់ខស្ថង ៤ ខលីរ ៣៦ខេ ១៧ 

៧ 

មាច ស់្អាជីវរមមខស្វារមមោុំងអស់្ទទលួ
យរការខណនាុំ ពីការផសពវផាយ និងចូល
រមួវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល ខស្វារមមខផសងៗពី
មនធីរជុំនាញ 

ខរគង ១០ ខលីរ ៣៦ខេ ១៧ 

ខទស្ចរណ៌ 50%   
ជារ់ខស្ថង ៥ ខលីរ ៣៦ខេ ១៧ 

៨ 

ផសពវផាយអុំពាវនាវដល់វស័ិ្យឯរជន និង
អបរវនិិខោគគិន ររមុហ ុនខទស្ចរណ៍
របតិបតថរិរខទស្ចរណ៍ និងសាទ ប័ន មនធីរ
ជុំនាញ និងគខរមាងនានា ខដលបានគុំរទ
របុងវស័ិ្យខនោះ 

ខរគង ១០ ខលីរ ៣៦ខេ ១៧ 

ខទស្ចរណ៌ 40%   
ជារ់ខស្ថង ៤ ខលីរ ៣៦ខេ ១៧ 

មនធរីពាណិជជរមមខេតថ 

១ 
រគប់រគងការខធវីអាជីវរមមចុំខពាោះអាជីវររ 
ខស្វាររ 

ខរគង ៩០០ លិេិត ៣ឆ្ប ុំ ២៤ មនធីរពាណិជជរមម
ខេតថ 13%   

ជារ់ខស្ថង ១២០ លិេិត ១ឆ្ប ុំ ៤ 
២ ផសពវផាយចាប់ពាណិជជរមម និងស្ហការ ខរគង ១៥ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ៣៩ មនធីរពាណិជជរមម 27%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ទទួលពារយខស្បីសុ្ុំចុោះបញ្ជ ី បញ្ហជ រ់ទីតាុំង
ររុមហ ុន សាខាររុមហ ុន ស្ហរគស្
ពាណិជជរមម ខរកាយខពលចុោះបញ្ជ ីខៅ
ររស្ួងពាណិជជរមមរចួ និងជរមុញការដារ់
សាល រយខីហាររមុហ ុន 

ជារ់ខស្ថង ៤ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ១៧ 

ខេតថ 

៣ រគប់រគងទផីារ 
ខរគង ១៥៦ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ៦ មនធីរពាណិជជរមម

ខេតថ 40%   
ជារ់ខស្ថង ៦២ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៣ 

៤ ជរមុញការអភិវឌណន៍ផលិតផល និងទីផារ 
ខរគង ៤៥ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ១៨០ មនធីរពាណិជជរមម

ខេតថ 24%   
ជារ់ខស្ថង ១១ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៧០ 

៥ 
អភិវឌណន៍សាទ ប័នពាណិជជរមម (ស្ភា
ពាណិជជរមមខេតថ និងស្មាគមអាជីវរមម) 

ខរគង ៣០ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ៩ មនធីរពាណិជជរមម
ខេតថ 20%   

ជារ់ខស្ថង ៦ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ២ 
សាខាពននដារខេតថ 

១ 
ពឃនលឿនការចុះបញ្ជ ីរបស់អបរជាបព់ននថម ី
ឃអាយមានភាពងាយរសួលនិងសាមញ្ដ
ជាងមុន 

ខរគង   ជារបចាុំ ៣ឆ្ប ុំ ០ 
សាខាពននដារ     

ជារ់ខស្ថង         

២ ខរលមអរការដារលិ់ខិតរបកាសបងព់ននឃលើ ខរគង ៣០០ ប័ណត ៣ឆ្ប ុំ ០ សាខាពននដារ 302%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

មឃធាបាយដឹរជញ្ជូ ននងិោនជាំនិះររប់
របឃភទរបចាាំឆ្ប ាំឃដាយផថល់បណ័ត សមាគ ល់
អតថសញ្ហដ ណបងព់ននោនយនថ 

ជារ់ខស្ថង ៩០៦ ប័ណត ១ឆ្ប ុំ ០ 

៣ 
ខរលមអរការដារលិ់ខិតរបកាសបងព់ននឃលើ
អចលរទពយរបចាាំឆ្ប ាំឃដាយផថល់បណ័ត
សមាគ ល់អតថសញ្ហដ ណអចលរទពយ 

ខរគង ៣០០ ប័ណត ៣ឆ្ប ុំ ០ 
សាខាពននដារ 54%   

ជារ់ខស្ថង ១៦១ ប័ណត ១ឆ្ប ុំ ០ 

៤ 
ឃរៀបចាំបណ័ត ពត័ម៌ានរតឹមរតូវ ឯរភាព សថី
ពីសារឃពើពននខដលមានខលឹមសារងាយយល់ 
សរមាបអ់បរជាបព់នន 

ខរគង ៣០០ ប័ណត ៣ឆ្ប ុំ ១៥ 
សាខាពននដារ 200%   

ជារ់ខស្ថង ៦០០ ប័ណត ១ឆ្ប ុំ ០ 

៥ 

ឃរបើរបាស់បណាថ ញទាំនារទ់ាំនងសងគមនងិ
មឃធាបាយឃផសងៗ (Call Center, Live 
Chat, GDT App) ឃដើមផផីសពវផាយបទ
បផញ្ដតថ ិសថីពីសារឃពើពននឃផសងៗ ខដលបាន
ឃធវើបចចុបផនបភាពនិងរាំពុងអនុវតថ រពមោាំង
ឃដាះរសាយចមងល់ឃផសងៗជូនអបរជាបព់នន
ឃអាយបានោនឃ់ពលឃវលា 

ខរគង   ជារបចាុំ ៣ឆ្ប ុំ ០ 

សាខាពននដារ     
ជារ់ខស្ថង ៥៨ ររណី ១ឆ្ប ុំ ០ 

៦ 
ឃរៀបចាំសិកាខ សាលាផសពវផាយចាប ់និង
បទបផញ្ដតថិសថីពសីារឃពើពននររបរ់បឃភទ 
ខដលឃៅជាធរមាន ជូនអបរជាបព់នន 

ខរគង ៩ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ២៤ 
សាខាពននដារ 22%   

ជារ់ខស្ថង ២ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៥,៣ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៧ 
ពរងឹងការចុះបញ្ជ ី ការចាតខ់ចងលិខិត
របកាស ការឃធវើសវនរមម និងឃសុើបអឃងកត
បទឃលមើសពននដារ 

ខរគង   ជារបចាុំ ៣ឆ្ប ុំ ០ 
សាខាពននដារ     

ជារ់ខស្ថង ១៥ ស្.គ ១ឆ្ប ុំ ០ 

៨ 

ឃរៀបចាំខរសរមួលនិងឃធវើឃអាយរបឃសើរ
ឃឡើងនូវចាប ់និងបទបផញ្ដតសិថីពីពននដារ 
ឃដើមផឃីឆលើយតបនឹងការវវិឌណននបរបិទធុររិចច
ជាត ិនិងអនថរជាតិ ាមរយៈការផថល់ធាតុ
ចូលឃផសងៗសថីពពីននដារ 

ខរគង   ជារបចាុំ ៣ឆ្ប ុំ ០ 

សាខាពននដារ     
ជារ់ខស្ថង         

សាខាគយនងិរដាឌ ររខេតថ 

១ 
ការពរងឹងសុ្ពលភាពថ្នឯរសារនាុំចូល-
នាុំខចញ(របតិខវទន៍) 

ខរគង ជារបចាុំ ជារបចាុំ ១២ខេ ៧២ សាខាគយនិងរដាឌ
ររ 0%   

ជារ់ខស្ថង         

២ 
ការពរងឹងអនុខលាមភាពរបុងការគិតពនន
គយការរបមូលនិងការបង់ចុំណូលគយ 
និងរដាឌ ររ 

ខរគង ១២ ខលីរ ១២ខេ ៣ 
សាខាគយនិងរដាឌ

ររ 0%   
ជារ់ខស្ថង         

៣ 
ចុោះឃាល ុំខមលីអនុខលាមភាពថ្ននីតិវធិីគយ
របស់្អងគភាពគយខរកាមឱ្វាទ 

ខរគង ៨ ខលីរ ១២ខេ ៣ សាខាគយនិងរដាឌ
ររ 0%   

ជារ់ខស្ថង         
៤ បនថផសពវផាយរ ុំលឹរដល់វស័ិ្យឯរជនពារ់ ខរគង ៣ ខលីរ ១២ខេ ៣ សាខាគយនិងរដាឌ 0%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ព័ននឱ្យបានខទៀងោត់ពារ់ព័នននឹងនីតិវធិី
ខបបបទគយ នីតិវធិីថ្នការទទលួេុស្រតូវ
របុងការបង់ពននអាររខលីទុំនិញឱ្យបានតាម
បទបញ្ដតថិជាធរមាន 

ជារ់ខស្ថង         

ររ 

៥ 
ការអនុវតថឱ្យបានខពញខលញនូវបទបញ្ដតថិ
ជាធរមានពារ់ព័នននឹងការទទលួេុស្រតូវ
របុងការង្វររតតួពិនតិយទុំនិញ 

ខរគង ជារបចាុំ ជារបចាុំ ១២ខេ   
សាខាគយនិងរដាឌ

ររ     
ជារ់ខស្ថង         

៦ 

ការខលីរទរឹចិតថដល់ម្នថីគយមានស្មតទ
រិចច  ប្ង្វក បអុំខពីរត់ខគចពននឱ្យអនុវតថ
ការង្វររបស់្េលួនតាមរូបភាពខភលៀងរលឹមនិង
របរបខដាយឆនធៈដាច់ខាត 

ខរគង ៨០០ ររណី ១២ខេ ០ 
សាខាគយនិងរដាឌ

ររ     
ជារ់ខស្ថង         

មនធរីថ្របស្ណីយន៌ងិទូរគមនាគមន៌ខេតថ 

១ 

បនថស្ហការជាមួយអាជាញ ធរមូលដាឌ នរបុង
ការអនុវតថការង្វរខលីវស័ិ្យថ្របស្ណីយ ៍
និងទូរគមនាគមន៍ខៅតាមលេិិតបទដាឌ ន
នានាខអាយបានរតឹមរតវូ 

ខរគង ៣ ខលីរ ១២ខេ ៥ 

មនធីរថ្របស្ណីយ ៌ 100%   
ជារ់ខស្ថង ៣ ខលីរ ១២ខេ ៥ 

២ បនថជរមុញររុមហ ុនយរចិតថទុរដារ់ ខរគង ៣ ខលីរ ១២ខេ ៥ មនធីរថ្របស្ណីយ ៌ 100%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ពរងីរខស្វាខអាយមានវសិាលភាពរគប់ដ
ណថ ប់ដល់តុំបន់ដាច់រស្ោ៉ា ល 
ទូោុំងខេតថ 

ជារ់ខស្ថង ៣ ខលីរ ១២ខេ ៥ 

៣ 

 ជរមុញររមុហ ុន និងរបតបិតថរិរខធវីខស្វា
ថ្របស្ណីយយ៍រចិតថទុរ ដារ់ផសពវផាយ
ខលីគុណភាពខស្វាថ្របស្ណីយន៍ិង្ន
ខៅពរងីរខស្វារបស់្េលួនតាមរយៈការ
បខងកីតភាប រ់ង្វរខអាយមានដល់មូលដាឌ ន
រគប់រស្ុរ 

ខរគង ៦ ខលីរ ១២ខេ ១០ 

មនធីរថ្របស្ណីយ ៌ 80%   
ជារ់ខស្ថង ៥ ខលីរ ១២ខេ ៨ 

៤ 
 ជួស្ជុលខរលមារ នងិពរងីរខ ងីជាន់ 
អគរចុំនួន ១េបង ទុំហុំ ២៨៨ ម២ 

ខរគង ១ េបង ៣ឆ្ប ុំ ៦០០ 
មនធីរថ្របស្ណីយ ៌ 31%   

ជារ់ខស្ថង ១ េបង 1ឆ្ប ុំ ១៨៨ 
មនធរីអភវិឌណន៌ជនបទខេតថ 

១ ជួស្ជុល ខថោុំបណ្តថ ញគមនាគមន៍ខៅ
ជនបទ 

ខរគង ១០៣ គី ូខម៉ារត ១២ខេ ១៨៧៧៣ 
មនធីរអភិវឌណន៍ 89%   

ជារ់ខស្ថង ៩១ គី ូខម៉ារត ១២ខេ ១៥០៧៣ 

២ 
របជាពលរដឌខៅជនបទមានទរឹសាា តខរបី
របាស់្ 

ខរគង 30អណថូ ង 
២រស្ោះ  

 អណថូ ង 
រស្ោះ 

១២ខេ ៥០០ 
មនធីរអភិវឌណន៍ 80%   

ជារ់ខស្ថង ០ 2 12ខេ ៤០០ 
៣ ចុោះខចរស្មាភ រៈសាងស្ង់បងគន់អនាម័យ ខរគង ៣០០ បងគន់ ១២ខេ ១២០ មនធីរអភិវឌណន៍ 74%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង ២២២ បងគន់ ១២ខេ ១២០ 

៤ 
ចុោះបណថុ ោះបណ្តថ លគណៈរមមការអភិវឌណន៍
ភូមិស្ថីពកីារខរៀបចុំខផនការអភវិឌណន៍ភូម ិ

ខរគង ៥ ខលីរ ១២ខេ ២០ 
មនធីរអភិវឌណន៍ 0% មិនមាន

ថវកិា ជារ់ខស្ថង         

៥ 
ចុោះផសពវផាយពីដុំខណីរការថ្នកាខរៀបចុំ
ស្ហគមន៍ស្នសុំរបារ់ 

ខរគង ៥ វគគ ១២ខេ ១០ 
មនធីរអភិវឌណន៍ 0% មិនមាន

ថវកិា ជារ់ខស្ថង         

៦ 
ផសពវផាយខគលនខោបាយជាតិស្ថីពជីន
ជាតិខដីមភាគតិច និងរុំណត់អតថ
ស្ញ្ហដ ណ 

ខរគង ១ ខលីរ ១២ខេ ៥ 
មនធីរអភិវឌណន៍ 0% មិនមាន

ថវកិា ជារ់ខស្ថង         

៧ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លជុំនាញតាមតរមូវ
ការទីផារ 

ខរគង ៤ វគគ ១២ខេ ៤០ 
មនធីរអភិវឌណន៍ 0% មិនមាន

ថវកិា ជារ់ខស្ថង         
មនធរីខស្ដឌរចិចនងិហរិញ្ដវតទុខេតថ 

១ 
គុំរទការរគប់រគង និងអភិវឌណវស័ិ្យខស្ដឌ
រិចចខៅខេតថខកាោះរុង 

ខរគង ២ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ៣ 
មនធីរខស្ដឌរិចច 0%   

ជារ់ខស្ថង         

២ 

រគប់រគង ខណនាុំអនុវតថ និងគុំរទការ
ខរៀបចុំបញ្ជ ីសារខពភីណឍ រទពយស្មផតថិរដឌ 
និងការខរៀរគរចុំណូលមិនខមនសារខពីពនន
ខៅខេតថខកាោះរុង 

ខរគង ៤ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ៩ 

មនធីរខស្ដឌរិចច 77%   
ជារ់ខស្ថង ៣ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ៧ 

៣ រគប់រគង រតួតពនិិតយហរិញ្ដវតទុ ស្រមប ខរគង ១០ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ៩ មនធីរខស្ដឌរិចច 78%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ស្រមួល តាមដានការអនុវតថ ថវកិារបស់្
មនធីរជុំនាញ ខៅខេតថខកាោះរុង ជារ់ខស្ថង ៨ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ៧ 

៤ 
រគប់រគង រតួតពនិិតយហរិញ្ដវតទុ ស្រមប
ស្រមួល តាមដានការអនុវតថថវកិារបស់្រដឌ
បាលថាប រ់ខរកាមជាតិ ខៅខេតថខកាោះរុង 

ខរគង ១០ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ៨ 
មនធីរខស្ដឌរិចច 76%   

ជារ់ខស្ថង ៩ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ៦ 

៥ 
រគប់រគង ស្រមបស្រមលួ រតតួពិនិតយ តាម
ដានការអនុវតថការង្វរលទនរមមសាធារណៈ 
ខៅខេតថខកាោះរុង 

ខរគង ៤ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ៥ 
មនធីរខស្ដឌរិចច 81%   

ជារ់ខស្ថង ៣ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ៤ 

៦ 
គុំរទរិចចដុំខណីរការរបស់្មនធីរខស្ដឌរិចចនិង
ហរិញ្ដវតទុខៅខេតថខកាោះរុង 

ខរគង ៤ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ៧៦០ 
មនធីរខស្ដឌរិចច 93%   

ជារ់ខស្ថង ៣ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ៧០៦ 

៧ 
ស្រមបស្រមួលការង្វរខរទរមង់ការ
រគប់រគងហរិញ្ដវតទុសាធារណៈ ខៅខេតថ
ខកាោះរុង 

ខរគង ២ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ២ 
មនធីរខស្ដឌរិចច 0%   

ជារ់ខស្ថង         

សាខាខេតថធនាគរជាតរិមពុជា 

១ 
ផសពវផាយយុទននាការ "ខតាោះនោិយពី
លុយ" 

ខរគង ៤ ខលីរ ១២ ខេ ០ សាខាខេតថ
ធនាគរ 50%   

ជារ់ខស្ថង ២ ខលីរ ១២ ខេ   
២ ផសពវផាយពីរបព័ននទូរស្ពធ Hotline ខរគង ៧ ខលីរ ១២ ខេ ០ សាខាខេតថ 100%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ស្រមាប់ទទួលព័ត៌មាន និងខដាោះរសាយច
មលល់ស្ថពីីការខរបីរបាស់្ខស្វាហរិញ្ដវតទុ ខៅ
ដល់ររុង/រស្រុ 

ជារ់ខស្ថង ៧ ខលីរ ១២ ខេ   
ធនាគរ 

៣ 

ផសពវផាយខស្ចរថីថ្ថលងការណ៍រមួរវាង
ធនាគរជាតិថ្នរមពុជា និងររស្ួងហរិញ្ដវតទុ 
និងលិេតិបទដាឌ នខផសងៗខៅតាមបណ្តថ
លររុងរស្រុ 

ខរគង ៧ ខលីរ ១២ ខេ ០ 
សាខាខេតថ
ធនាគរ 100%   

ជារ់ខស្ថង ៧ ខលីរ ១២ ខេ   

៤ ផសពវផាយយុទននាការ "េញុ ុំរស្ឡាញ់របារ់
ខរៀល"  

ខរគង ២ ខលីរ ១២ ខេ ០ សាខាខេតថ
ធនាគរ 100%   

ជារ់ខស្ថង ២ ខលីរ ១២ ខេ   

៥ 
ផសពវផាយចាប់ និងលិេិតខណនាុំ ស្ថីពី
ការរគប់រគងអាជីវរមមបថូររបារ់ 

ខរគង ៣ ខលីរ ១២ ខេ ០ សាខាខេតថ
ធនាគរ 75%   

ជារ់ខស្ថង ២ ខលីរ ១២ ខេ   
រតនាគរ 

១ 
ផសពវផាយ នឹងចូលរមួស្ហការមអនុវតថ
តាមសារាចរខណនាុំឱ្យមានរបស្ិទនិភាព 

ខរគង 12 ខេ ១២ខេ ០ 
រតនាគរ     

ជារ់ខស្ថង         

២ 

ផសពវផាយ នឹងចូលរមួស្ហការជាមួយឃុុំ 
ស្ង្វក ត់បានបញ្ជូ នទរមង់ថវកិាខដលបាន
ចុោះអនុម័តរចួមររតនាគរខេតថរបុងខដមីឆ្ប ុំ 
ថ្នឆ្ប ុំថវកិា 

ខរគង ៥ ឆ្ប ុំ ១២ខេ ០ 

រតនាគរ     
ជារ់ខស្ថង         

២. ខផបរស្ងគមរចិច 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

មនធរីអប់រ ុំយុវជននងិរឡីាខេតថ 

១ 
 ពរងីរថាប រ់មខតថយយស្ិរារបុងសាលាបឋម
,  បខងកីតថាប រ់មខតថយយស្រិាស្ហគមន៍និង
រមមវធិីអប់រ ុំតាមាបតិា 

ខរគង ៣ ថាប រ់ ១២ខេ ១២៩៦ 
មនធីរអប់រ ុំ 100%   

ជារ់ខស្ថង ៣ ថាប រ់ ១២ខេ ១២៩៦ 

២ 
 យររគូបឋមបខរងៀនថាប រ់មខតថយយស្ិរា
និងរិចចស្នា និងផឋល់រគូមខតថយយស្ិរា
ដល់សាលាខដលមានតរមូវការ 

ខរគង ៥ នារ់ ១២ខេ ២៣៤ 
មនធីរអប់រ ុំ 60%   

ជារ់ខស្ថង ៣ នារ់ ១២ខេ ១៤០ 

៣ 
 រគូមខតថយយស្ិរាស្ហគមន៍បខរងៀនខៅ
ខរកាមផធោះរបជាជន,សាលាឆោន  , ប៉ាុស្ឋិ៍ប៉ាូ
លីស្ 

ខរគង ២ នារ់ ១២ខេ ៤៨ 
មនធីរអប់រ ុំ 50%   

ជារ់ខស្ថង ១ នារ់ 12 ២៤ 

៤ 
 បខងកីតគណៈរមមការជួយគុំរទ(ស្រមាប់ម
ខតថយយធនធាន ) 

ខរគង ៥ សាលា ១២ខេ ៦ 
មនធីរអប់រ ុំ 60%   

ជារ់ខស្ថង ៣ សាលា ១២ខេ ៤ 

៥ 

 បខងកីនការផឋល់អាហាររូបតទមភដល់ស្សិ្ស       
និង-ផសពវផាយ និងជរមុញ ការចូលរមួពី
របជាពលរដឌ ស្ហគមន៍ និងអាជាញ ធរមូល   
ដាឌ ន    

ខរគង ៧០ នារ់ ១២ខេ ២៤ 

មនធីរអប់រ ុំ 100%   
ជារ់ខស្ថង ៧០ នារ់ ១២ខេ ២៤ 

៦ 
 ខរៀបចុំ និងខស្បីសុ្ុំររស្ួង ស្បផុរស្ជន 
និងអងគការនានាខដមីផឧីបតទមភអគរសាប រ់
ខៅ 

ខរគង ១ រខនលង ១២ខេ ៦០០ 
មនធីរអប់រ ុំ 100%   

ជារ់ខស្ថង ១ រខនលង ១២ខេ ៦០០ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៧ 
 ខរៀបចុំ និងខស្បីររស្ងួ ស្បផុរស្ជន និង
អងគការនានាខដីមផឧីបតទមភអគរសាប រ់ខៅ 

ខរគង ១ រខនលង ១២ខេ ៦០០ 
មនធីរអប់រ ុំ 100%   

ជារ់ខស្ថង ១ រខនលង ១២ខេ ៦០០ 

៨ 

 បខងកីនការផឋល់អាហាររូបររណ៍ដល់ស្សិ្ស
ររីររ   និងផសពវផាយ និងជរមុញ ការ
ចូលរមួពីរបជាពលរដឌ ស្ហគមន៍ និង
អាជាញ ធរមូលដាឌ ន    

ខរគង ១២៨២ នារ់ ១២ខេ ៩២៤ 

មនធីរអប់រ ុំ 100%   
ជារ់ខស្ថង ១២៨២ នារ់ ១២ខេ ៩២៤ 

៩ 
ខធវីតរមូវការរគូបខរងៀន និងផសពវផាយការ
ខរជីស្ខរសី្រគ ូ

ខរគង ៤០ នារ់ ១២ខេ ៥២ 
មនធីរអប់រ ុំ 100%   

ជារ់ខស្ថង ៤០ នារ់ ១២ខេ ៥២ 

១០  ខស្បីសាងស្ង់អគរស្ិរាបខនទម 
ខរគង ២ អគរ ១២ខេ ៤០០ 

មនធីរអប់រ ុំ 100%   
ជារ់ខស្ថង ២ អគរ ១២ខេ ៤០០ 

១១  ខស្បីសាងស្ង់បងគន់អនាម័យ 
ខរគង ៥ បនធប់ ១២ខេ ៦០ 

មនធីរអប់រ ុំ 100%   
ជារ់ខស្ថង ៥ បនធប់ ១២ខេ ៦០ 

១២ 
 ខរៀបចុំ និងខស្បីសុ្ុំររស្ួង ស្បផុរស្ជន 
និងអងគការនានាខដមីផឧីបតទមភអគរសាប រ់
ខៅ 

ខរគង ១ រខនលង ១២ខេ ៦០០ 
មនធីរអប់រ ុំ 100%   

ជារ់ខស្ថង ១ រខនលង 12 ៦០០ 

១៣  បខងកីនការផឋល់អាហាររូបររណ៍ដល់ស្សិ្ស ខរគង ១២៥០ នារ់ ១២ខេ ១០៥០ មនធីរអប់រ ុំ 100%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ររីររ    និងផសពវផាយ និងជរមុញ ការ
ចូលរមួពីរបជាពលរដឌ ស្ហគមន៍ និង
អាជាញ ធរមូលដាឌ ន    

ជារ់ខស្ថង ១២៥០ នារ់ ១២ខេ ១០៥០ 

១៤ 
 ខធវីតរមូវការរគបូខរងៀន  ផសពវផាយការ
ខរជីស្ខរសី្រគ ូ

ខរគង ៤៥ នារ់ ១២ខេ ១៧៧ 
មនធីរអប់រ ុំ 100%   

ជារ់ខស្ថង ៤៥ នារ់ ១២ខេ ១៧៧ 

១៥  ខស្បីសាងស្ង់អគរស្ិរាបខនទម 
ខរគង ១ អគរ ១២ខេ ៦០០ 

មនធីរអប់រ ុំ 100%   
ជារ់ខស្ថង ១ អគរ ១២ខេ ៦០០ 

១៦ 
 ស្ិរា នងិខស្វងររទីតាុំងបខងកីតថាប រ់អរេរ
រមម 

ខរគង ២ រខនលង ១២ខេ ៣១២ 
មនធីរអប់រ ុំ 0%   

ជារ់ខស្ថង ០ រខនលង     

១៧ 
 ស្ិរា ខស្វងររទនិបន័យអនរេរជន និង
ព័ត៌មានពិតពមូីលដាឌ ន  

ខរគង ១៧៥ រខនលង ១២ខេ ១៧៤ 
មនធីរអប់រ ុំ 0%   

ជារ់ខស្ថង ០       

១៨  បខងកីនរបស្ិទនភាពថ្នការអនុវតថ រមមវធិី
ខរកាយអរេររមម  

ខរគង ១០០ នារ់ ១២ខេ ១៨៣៦ 
មនធីរអប់រ ុំ 100%   

ជារ់ខស្ថង ១០០ នារ់ ១២ខេ ១៨៣៦ 

១៩  ផសពវផាយខអាយយុវជនមាប រ់ោ៉ា ងខហាច
មានមួយជុំនាញ 

ខរគង ៤៥ នារ់ ១២ខេ ១៨៣៦ 
មនធីរអប់រ ុំ 100%   

ជារ់ខស្ថង ៤៥ នារ់ ១២ខេ ១៨៣៨ 

២០ 
 ខធវីតរមូវការរគបូខរងៀន   និងផសពវផាយ
ការខរជីស្ខរសី្រគូ អប់រ ុំកាយ និងរីឡា 

ខរគង ៥ នារ់ ១២ខេ ២១ 
មនធីរអប់រ ុំ 60%   

ជារ់ខស្ថង ៣ នារ់ ១២ខេ ២១ 
២១  អភិវឌណទលីានរ ីដាឌ នខេតថ និងទីលាន ខរគង ១ ទីលាន ១២ខេ ១៩២០ FIFA 100%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

រីឡា តាមសាលាខរៀន ជារ់ខស្ថង ១ ទីលាន 12 ១៩២០ 

២២ រមមវធិីស្មមូលបឋមស្ិរា 
ខរគង ១៦ នារ់ ១០ខេ ៥០០ 

មនធីរអប់រ ុំ 100%   
ជារ់ខស្ថង ១៦ នារ់ ១០ខេ ៥០០ 

២៣ រមមវធិីចូលខរៀនខ ងីវញិ 
ខរគង ១១ នារ់ ១២ខេ ៦៩ 

មនធីរអប់រ ុំ 100%   
ជារ់ខស្ថង ១១ នារ់ ១២ខេ ៦៩ 

មនធរីសុ្ខាភបិាលខេតថ 

១ 
ការផឋល់ជាតិខដរនងិហវូលរីអាសុ្ីតដល់
្ស្ឋីមានថ្ផធខពាោះ និង្ស្ឋីខរកាយស្ុំរាល 

ខរគង ៣៥៧៩ នារ់ 
១៥ដង/១
ម.ស្ និង
ម.ព/ឆ្ប ុំ 

៨ 
មនធីរសុ្ខាភិបា

ល 82%   

ជារ់ខស្ថង ២៩៣៥ នារ់ 
១៥ដង/១
ម.ស្ និង
ម.ព/ឆ្ប ុំ 

៨ 

២ 
ការចុោះផឋល់ថាប ុំបង្វក រដល់រុមារអាយុខរកាម
៥ឆ្ប ុំខៅតាមតុំបន់ង្វយរងខរគោះ 

ខរគង ១២៤៨ ចុំនួនរុមារ 
មីនា ឬខម
សា រញ្ហដ /
ឆ្ប ុំ 

២៦ 
មនធីរសុ្ខាភិបា

ល 35% 
ពុុំមានថិ
វកិារគប់
រគន់ ជារ់ខស្ថង ៤៣២ នារ់ 

៤ដងរបុង
១ឆ្ប ុំ 

១ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៣ 
ការផឋល់ជីវជាតិអា និងខមបង់ដាហសុលតាម
យុទននាការ២ដងរបុង១ឆ្ប ុំដល់រុមារអាយុពី
៦ខេ ដល់ ៥៩ខេ 

ខរគង ១១៣៤៨ ចុំនួនរុមារ 
ខេឧស្ភា
និងខេវចិឆិ
កា/ឆ្ប ុំ 

៤៤ 
មនធីរសុ្ខាភិបា

ល 105%   

ជារ់ខស្ថង ១១៤២១ ចុំនួនរុមារ 
ខេឧស្ភា
និងខេវចិឆិ
កា/ឆ្ប ុំ 

៤៤ 

៤ 
ពរងឹង និងពរងរីការផថល់ខស្វាសុ្េភាព
បនថពូជ និងការអប់រ ុំដល់យុវវយ័ 

ខរគង ៥២ ខលីរ 
៥២ដង/
ឆ្ប ុំ ៣០ មនធីរសុ្ខាភិបា

ល 0% 
មិនមានថិ
វកិាអនុវតថ ជារ់ខស្ថង         

៥ 

អនុវតឋពធិីសារជាតសិ្មាហររមមរគប់រគង 
ការពាបាលជុំងរុឺមារខៅមូលដាឌ នសុ្ខាភិ
បាលសាធារណៈ(IMCI)ឲ្យបានខទៀង
ោត់ 

ខរគង ១៣០០៥ ចុំនួនរុមារ 
៧៨ដង/
ឆ្ប ុំ 

៣០ 
មនធីរសុ្ខាភិបា

ល 100%   
ជារ់ខស្ថង ១៣០០៥ ចុំនួនរុមារ 

៧៨ដង/
ឆ្ប ុំ ៣០ 

៦ 
ពរងឹរការរគប់រគងនិងពាបាលជុំងឺកាម
ខរាគខៅតាមមណឍ លសុ្េភាពនិងគលីនរិ
កាមខរាគ 

ខរគង ១៥ មណឍ ល ១២ខេ ៨ 
មនធីរសុ្ខាភិបា

ល 40%   
ជារ់ខស្ថង ៦ មណឍ ល ១២ខេ ៣ 

៧ 
ពរងឹងនងិពរងីរខស្វាការបង្វក រការចមលង
ខរាគពីមាថ យខៅរូន (PMTCT) 

ខរគង ២ មនធីរខពទយ ១២ខេ ៨ មនធីរសុ្ខាភិបា
ល 100%   

ជារ់ខស្ថង ២ ២ ១២ខេ ៨ 
៨ ផឋល់របឹរាដល់្ស្ឋីខដលមរពនិិតយថ្ផធខពាោះ ខរគង ២១៦១ នារ់ ១២ខេ ៨ មនធីរសុ្ខាភិបា 66%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ខៅមណឍ លផថល់របឹរាការខធវីខតស្ថ្ម
ខដាយស្ម័រគចតិថ (VCCT) ជារ់ខស្ថង ១៤៤០ នារ់ ១២ខេ ៦ 

ល 

៩ របារពនទិវាខអដស៍្ ១ ធបូ 
ខរគង ១ ររុង ធបូ ៩ មនធីរសុ្ខាភិបា

ល 0%   
ជារ់ខស្ថង         

១០ 

ពរងឹងការរសាវរជាវជុំងឺរខបងរបុងរុំ ុង
ខពលមរពិខរគោះជុំងឺខរៅខៅមនធីរខពទយ
បខងារខេតថមណឍ លសុ្េភាព និងស្ហគម
ន៍ 

ខរគង ១៣៣៥ នារ់ 
១៥៦ដង/
ឆ្ប ុំ ៣៥ 

មនធីរសុ្ខាភិបា
ល 90%   

ជារ់ខស្ថង ១២០៩ នារ់ ១៥៦ដង/
ឆ្ប ុំ 

៣៥ 

១១ 
បខងកីនការចុោះអប់រ ុំសុ្េភាពស្ឋពីីជុំងឺរខបង
ខៅតាមស្ហគមន៍ 

ខរគង ១១៦ នារ់ ១៥៦ដង/
ឆ្ប ុំ 

៣២ 
មនធីរសុ្ខាភិបា

ល 100%   
ជារ់ខស្ថង ១១៦ ភូម ិ

១៥៦ដង/
ឆ្ប ុំ ៣៣ 

១២ 
បខងកីនការចុោះខចរមុងរជលរ់ថាប ុំនិងរជលរ់
មុងសាខ ងីវញិខៅតាមបណ្តថ ភូមិខដល
មានការរាតតាត 

ខរគង   
ចុំនួន
រគួសារ 

២ដង/ឆ្ប ុំ ១៣ មនធីរសុ្ខាភិបា
ល   

មិនមានថិ
វកិាអនុវតថ ជារ់ខស្ថង         

១៣ ចុោះដារ់ថាប ុំអាខបតខអាយបានោន់ខពល
ខវលាខដីមផទីប់សាក ត់ជុំងឺរគុន្ម 

ខរគង ១១៩ ភូម ិ
២ខលីរ/
ឆ្ប ុំ 

៤៤ 
មនធីរសុ្ខាភិបា

ល 76%   
ជារ់ខស្ថង ៩០ ភូម ិ

២ខលីរ/
ឆ្ប ុំ ២៧ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

១៤ 
ពរងឹងការង្វរអប់រ ុំផសពវផាយស្ថីពីហានិ
ភ័យថ្នជុំងឺខលីស្ស្ុំពាធ្ម និងទរឹ
ខនាមខផាមខៅតាមស្ហគមន៍ 

ខរគង   
ចុំនួន
មណឍ ល 
សុ្េភាព 

៥២ដង/
ឆ្ប ុំ 

១៥ មនធីរសុ្ខាភិបា
ល 0% 

មិនមានថិ
វកិាអនុវតថ 

ជារ់ខស្ថង         

១៥ 
ចុោះវាយតថ្មលគុណភាពខស្វា តាម
ការោិល័យសុ្ខាភិបាលរស្រុរបតិបតថិ
ោុំងពីរ នងិមនធីរខពទយ 

ខរគង ៤ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៣០ 
មនធីរសុ្ខាភិបា

ល 100%   
ជារ់ខស្ថង ៤ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៣០ 

១៦ 
ពរងឹងការរបជុុំគណៈរមាម ការរគប់រគង
មណឍ លសុ្េភាព(HCMC) ឲ្យបានខរៀង
រាល់២ខេមឋង 

ខរគង ៧៨ ដង ១២ខេ ៥២ 
មនធីរសុ្ខាភិបា

ល 85%   
ជារ់ខស្ថង ៦៦ ដង ១២ខេ ៤៤ 

១៧ 
សាងស្ង់មណឍ លសុ្េភាព និង ប៉ាុស្ថិ៍សុ្េ
ភាព 

ខរគង 

មណឍ ល
សុ្េភាព ១ 
និងប៉ាុស្ថិ៍
សុ្េភាព 
៣ 

ចុំនួន  ៣ឆ្ប ុំ ១២០០ មនធីរសុ្ខាភិបា
ល 75%   

ជារ់ខស្ថង ៣ ចុំនួន  ៣ឆ្ប ុំ ៩០០ 

១៨ 
ចុោះរតួតពិនិតយតាមដានររខស្វាឯរជន
ខដលមិនោន់មានអាជាញ ប័ណតឬការខបីរខស្
វាឯរជនេុស្ចាប់ខរៀងរាល់រតីមាស្ ។ 

ខរគង ១២ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ១៨ 
មនធីរសុ្ខាភិបា

ល 100%   
ជារ់ខស្ថង ១២ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ១៨ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

មនធរីស្ងគមរចិច អតតីយុទនជននងិយុវនតីសិ្មផោខេតថ 

១ 

ចូលរជួាមយួអាជាញ ធរខដន ដីមនធីរ ខរៀបចុំ
ខដនដីនគរូបនីរមមនិងស្ុំណង់ពិនិតយលរេ
ណៈស្មផតិថរគសួារខដលរតូវទទួល
ស្មផោនដសី្ងគមរិចចជាខរៀងរាល់ឆ្ប ុំ 

ខរគង ១ ខលីរ ១២ខេ ៣ 

មនធីរស្ងគមរិចច 100%   
ជារ់ខស្ថង ១ ខលីរ     

២ ស្ហការជាមួយអាជាញ ធរ ខដន ដីខដមីផី
រស្ង់ទនិបន័យរគសួាររររីរ ខាល ុំង 

ខរគង ៣ ខលីរ ១២ខេ ១០ 
មនធីរស្ងគមរិចច 0% មិនោន់

បានអនុវតថ ជារ់ខស្ថង ០ ខលីរ     

៣ 
រស្ង់ស្ទតិិអតតី យុទនជន គម ន ដីធលីផធោះ
ស្ខមផង 

ខរគង ៦ ខលីរ ១២ខេ ១៥ 
មនធីរស្ងគមរិចច 0% មិនោន់

បានអនុវតថ ជារ់ខស្ថង ០ ខលីរ     

៤ 
បខងកីតភាប រ់ង្វរ ចុោះស្ួរសុ្េ ទុរេ និងតាម
ដានអតីតយុទនជនខៅដល់ ផធោះអតីតយុទន
ជនរគួសារអតីតយុទនជនផ្ទធ ល់ 

ខរគង ៣៦ ខលីរ ១២ខេ ៣៣ 
មនធីរស្ងគមរិចច 0% មិនោន់

បានអនុវតថ ជារ់ខស្ថង ០ ខលីរ     

៥ 
រុំណត់មុេស្ញ្ហដ អតីតយុទនជនជាអាទិ
ភាពខដីមផផីថល់ស្មផោនដសី្ងគមរិចច 

ខរគង ៣៦ ខលីរ ១២ខេ ៣៣ 
មនធីរស្ងគមរិចច 0% មិនោន់

បានអនុវតថ ជារ់ខស្ថង ០ ខលីរ     

៦ គុំរទដុំខណីរការស្មាគមមនុស្សចាស់្
ចុំនួន ២៩ឃុុំ ស្ង្វក ត់ 

ខរគង ៣៦ ខលីរ ១២ខេ ៨៧ 
មនធីរស្ងគមរិចច 42%   

ជារ់ខស្ថង ១៥ ខលីរ     

៧ 
ខរៀបចុំបខងកីតគណៈរមមការអភិវឌណន៍
ស្មាគមអតីតយុទនជន 

ខរគង ៣៦ ខលីរ ១២ខេ ២៩ 
មនធីរស្ងគមរិចច 0% មិនោន់

បានអនុវតថ ជារ់ខស្ថង ០ ខលីរ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៨ 
ខរៀបចុំទិវាអតតីយុទនជនរមពុជា ថ្ថងទី២១ 
ខេមិថុនា ឆ្ប ុំ២០១៩ 

ខរគង ៥០០ នារ់ ១២ខេ ៣០ 
មនធីរស្ងគមរិចច 0% មិនោន់

បានអនុវតថ ជារ់ខស្ថង ០ នារ់     

៩ ខរៀបចុំទិវាមនុស្សចាស់្រមពុជា និងទិវា
មនុស្សចាស់្អនថរជាតិ ១ តុលា ឆ្ប ុំ២០១៩ 

ខរគង ៣៥០ នារ់ ១២ខេ ២១ 
មនធីរស្ងគមរិចច 0% មិនោន់

បានអនុវតថ ជារ់ខស្ថង ០ នារ់     

១០ 
ខរៀបចុំទិវាជនពិការ៣ធបូ និងជនពិការពិភព
ខលារ២០១៩ 

ខរគង ៣០០ នារ់ ១២ខេ ១៨ 
មនធីរស្ងគមរិចច 0% មិនោន់

បានអនុវតថ ជារ់ខស្ថង ០ នារ់     

១១ 
ខរៀបចុំខផធររុមាររុំរពា ម្នថីររបេ័ណឍ  និង
បុគគលិររិចចស្នាជូនរដឌបាលខេតថ
រគប់រគង២០១៩ 

ខរគង ៣០ នារ់ ១២ខេ ៧៣ 
មនធីរស្ងគមរិចច 60%   

ជារ់ខស្ថង ១៨ នារ់     

មនធរីរចិចការនារខីេតថ 

១ ខរៀបចុំទិវាអនថរជាតិនារ០ី៨មនីា 
ខរគង ១ ខលីរ ១ ថ្ថង ៥០ 

មនធីររិចចការនារ ី 100%   
ជារ់ខស្ថង ១ ខលីរ ១ ថ្ថង ៥០ 

២ 
ផសពវផាយចាប់ទប់សាក ត់អុំខពហីងឹារបុង
រគួសារនិងស្ហគមន៍ 

ខរគង ២ ខលីរ ២ថ្ថង ៤ 
មនធីររិចចការនារ ី 100%   

ជារ់ខស្ថង ២ ខលីរ ២ថ្ថង ៤ 

៣ 
ខវទិកាពិភារាជាមួយគណៈរមាម ធិការ
ពិខរគោះខោបល់រិចចការ្ស្ថ ីនិងរុមារររុង-
រស្ុរ ស្ថពីីការអនុវតថតួនាទី ភាររិចច 

ខរគង ៣ ខលីរ ៣ថ្ថង ១៦ 
មនធីររិចចការនារ ី 100%   

ជារ់ខស្ថង ៣ ខលីរ ៣ថ្ថង ១៦ 

៤ វគគបណថុ ោះបណ្តថ លស្ថីពីការខលរីរមពស់្ការ ខរគង ២ ខលីរ ២ថ្ថង ៣ មនធីររិចចការនារ ី 100%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ប្ញ្ហជ បខយនឌ័របរោិប័នប និងស្មធម៌
ស្ងគម ជារ់ខស្ថង ២ ខលីរ ២ថ្ថង ៣ 

៥ វគគខរថ្ចបអុំខបាស្(ខមម ខរតង) 
ខរគង ២ វគគ ១៤ថ្ថង ២៥ 

មនធីររិចចការនារ ី 150%   
ជារ់ខស្ថង ៣ វគគ ២១ថ្ថង ២៥ 

៦ 
ផសពវផាយស្ថពីីការខលរីរមពស់្ស្ីលធម៌
ស្ងគម 
តថ្មលរគួសារខេមរ 

ខរគង ១ ខលីរ ១ថ្ថង ២០ 
មនធីររិចចការនារ ី 100%   

ជារ់ខស្ថង ១ ខលីរ ១ថ្ថង ២០ 

៧ 
វគគផសពវផាយស្ថីពីផលប៉ាោះពាល់ថ្នការខរបី
របាស់្ខរគឿងខញៀន 

ខរគង ២ ខលីរ ២ថ្ថង ៣ 
មនធីររិចចការនារ ី 100%   

ជារ់ខស្ថង ២ ខលីរ ២ថ្ថង ៣ 
មនធរីធមមការនងិសាស្នាខេតថ 

១ រប ងវញិ្ហដ បនបរតធមមវន័ិយ 
ខរគង ៣ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៣០ 

មនធីរធមមការ 33%   
ជារ់ខស្ថង ១ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ១០ 

២ 
អនុវតថន៏ស្ងឃរបកាស្អនុស្ុំវចឆរៈមហាស្
នបិបាតម្នថសី្ងឃទូោុំងរបខទស្ 

ខរគង ៣ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៤៥ 
មនធីរធមមការ 33%   

ជារ់ខស្ថង ១ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ០ 

៣ 
បណថុ ោះបណ្តថ លតនួាទីភាររចិចររុមស្លី
ធម៌អាចារយ អាចរខិៅខេមរ 

ខរគង ៣ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៦០ 
មនធីរធមមការ 0%   

ជារ់ខស្ថង ០ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ០ 

៤ ខរៀបចុំពិធីបុណយមាឃបូជា 
ខរគង ៣ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៣០ 

មនធីរធមមការ 33%   
ជារ់ខស្ថង ១ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ០ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៥ 
ខរៀបចុំពិធីរស្ង់ទឹររពោះរស្ង់ទរឹរពោះស្ងឃ 
និង 
ភងូតទឹរជូនមាតាបិតា ចាស់្រពោឹឌ ចារយ 

ខរគង ៣ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៣០ 
មនធីរធមមការ 0%   

ជារ់ខស្ថង ០ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ០ 

៦ ខរៀបចុំពិធីបុណយវសិាេបូជា 
ខរគង ៣ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៦០ 

មនធីរធមមការ 0%   
ជារ់ខស្ថង ០ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ០ 

៧ របជុុំពិភារាខផបរពាហរិសាស្នា 
ខរគង ៦ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ១២ 

មនធីរធមមការ 217%   
ជារ់ខស្ថង ១៣ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ០ 

៨ ចុោះខធវីអធិការរចិចសាលាពុទឌិរស្ិរា 
ខរគង ៦ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៦ 

មនធីរធមមការ 33%   
ជារ់ខស្ថង ២ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ០ 

៩ សាងស្ង់របងថមជុីុំវញិមនធីរ 
ខរគង ៣០០ ខម៉ារត 3 ឆ្ប ុំ ២៥០ 

មនធីរធមមការ 0%   
ជារ់ខស្ថង ០ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ០ 

១០ ជួស្ជុលមនធីរ 
ខរគង ១ អគរ 3 ឆ្ប ុំ ១០០ 

មនធីរធមមការ 200%   
ជារ់ខស្ថង ២ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ០ 

មនធរីវបផធម៌នងិវចិរិតសិ្លផោះខេតថ 

១ 
ចូលរមួមខហារស្ពស្ិលផៈយុវជន ចខរមៀង
ស្ម័យបុរាណខេមរដណ្តថ ុំស្ល មាូបអាហារ
ទរមង់ស្ខមលៀរបុំពារ់ខេមរ គុំនូរ 

ខរគង ៨ ខលីរ ១២ខេ ៥០ 
មនធីរវបផធម៌ 0% មនិោនប់ាន

អនុវតថ ជារ់ខស្ថង         

២ បណថុ ោះបណ្តថ លរបាុំចាស់្តខមលងី របាុំថមីនងិ ខរគង ២ ខលីរ ១២ខេ ៦៥ មនធីរវបផធម៌ 0% មនិោនប់ាន
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ការស្ខមថងខរឿងេលីៗដល់ ស្សិ្សជុំនាន់
ខរកាយ ជារ់ខស្ថង         

អនុវតថ 

៣ 
ការស្ខមថងស្ិលផៈទស្សនយីភាព ខៅតាម
មូលដាឌ ន 

ខរគង ៤៥ ខលីរ ១២ខេ ៣០ 
មនធីរវបផធម៌ 0% មនិោនប់ាន

អនុវតថ ជារ់ខស្ថង         

៤ 
បុំផុស្របជាពលរដឌឲ្យខថររារបថ្ព ណីមាូប
អាហារស្ខមលៀរបុំពារ់បខងាីរ ខេលង របាុំ 

ខរគង ៣ ខលីរ ១២ខេ ៦ 
មនធីរវបផធម៌ 0% មនិោនប់ាន

អនុវតថ ជារ់ខស្ថង         

៥ ជួស្ជុលដុំបូលអគរខៅសារមនធីរ 
ខរគង ១ អគរ ១២ខេ ១០០ 

មនធីរវបផធម៌ 100%   
ជារ់ខស្ថង ១ អគរ ១២ខេ   

មនធរីការង្វរនងិបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជវីោះ 

១ 
ខរៀបចុំរិចចរបជុុំផសពវផាយចាប់ស្ថីពីការង្វរ 
លរេេណឍ ការង្វរនិងលេិិតបទដាឌ នគតិ
យុតថខផសងៗ 

ខរគង ២ ខលីរ ១២ខេ ១២ 
មនធីរការង្វរ 0% មនិោន់

បានអនុវតថ ជារ់ខស្ថង ០ ខលីរ ១០ខេ ០ 

២ 
ចុោះអធកិាររិចចការង្វរតាម ស្ហរគស្ 
រគឹោះសាទ ន 
ឲ្យបានខទៀងោត់ 

ខរគង ៧៥ ខលីរ ១២ខេ ៨ 
មនធីរការង្វរ 13%   

ជារ់ខស្ថង ១០ ខលីរ ១០ខេ ១ 

៣ 
ពរងឹងស្មតទភាពម្នថអីធិការរិចចការង្វរ
តាមរយៈ 
ការបណថុ ោះបណ្តថ លជុំនាញ 

ខរគង ២ ខលីរ ១២ខេ ១០ 
មនធីរការង្វរ 100%   

ជារ់ខស្ថង ២ ខលីរ ១០ខេ ១០ 



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ(២០២១-២០២៣) 

 

283 

ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៤ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លអគគិស្ន ី 
ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ១២ 

មជឈមណឍ ល 100%   
ជារ់ខស្ថង ២ វគគ ១០ខេ ១២ 

៥ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លជាងរុំខបារ  
ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ១២ 

មជឈមណឍ ល 100%   
ជារ់ខស្ថង ២ វគគ ១០ខេ ១២ 

៦ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លរុុំពយូទ័ររដឌបាល 
ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ១២ 

មជឈមណឍ ល 100%   
ជារ់ខស្ថង ២ វគគ ១០ខេ ១២ 

៧ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លខអ ចិរតូនិច  
ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ១២ 

មជឈមណឍ ល 100%   
ជារ់ខស្ថង ២ វគគ ១០ខេ ១២ 

៨ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លជសួ្ជុលម៉ាូតូ 
ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ១២ 

មជឈមណឍ ល 100%   
ជារ់ខស្ថង ២ វគគ ១០ខេ ១២ 

៩ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លជាងផាខដរ 
ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ១២ 

មជឈមណឍ ល 100%   
ជារ់ខស្ថង ២ វគគ ១០ខេ ១២ 

១០ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លចិញ្ច ឹមនិងចារ់វា៉ា រ់
សាុំងមាន់ 

ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ២ 
មជឈមណឍ ល 0% មនិោន់

បានអនុវតថ ជារ់ខស្ថង ០ វគគ ១០ខេ ០ 

១១ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លចិញ្ច ឹមនិងចារ់វា៉ា រ់
សាុំងខគ 

ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ២ 
មជឈមណឍ ល 0% មនិោន់

បានអនុវតថ ជារ់ខស្ថង ០ 0 ១០ខេ ០ 
១២ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លចិញ្ច ឹមនិងចារ់វា៉ា រ់ ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ២ មជឈមណឍ ល 0% មនិោន់
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

សាុំងរជូរ  ជារ់ខស្ថង ០ 0 ១០ខេ ០ បានអនុវតថ 

១៣ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លចិញ្ច ឹមរតីអខណថ ង 
ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ២ 

មជឈមណឍ ល 0% មនិោន់
បានអនុវតថ ជារ់ខស្ថង ០ 0 ១០ខេ ០ 

១៤ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លចិញ្ច ឹមរខងកប 
ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ២ 

មជឈមណឍ ល 0% មនិោន់
បានអនុវតថ ជារ់ខស្ថង ០ 0 ១០ខេ ០ 

១៥ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដាុំបខនលចរមុោះ 
ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ៥ 

មជឈមណឍ ល 100%   
ជារ់ខស្ថង ២ វគគ ១០ខេ ៥ 

១៦ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លបណថុ ោះផសតិ 
ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ២ 

មជឈមណឍ ល 100%   
ជារ់ខស្ថង ១ វគគ ១០ខេ ២ 

១៧ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដុំណ្តុំខពព  
ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ២ 

មជឈមណឍ ល 100%   
ជារ់ខស្ថង ១ វគគ ១០ខេ ២ 

១៨ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដុំណ្តុំថ្ស្ពចងកោឹះ 
ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ២ 

មជឈមណឍ ល 100%   
ជារ់ខស្ថង ១ វគគ ១០ខេ ២ 

១៩ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដុំណ្តុំរតរួន 
ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ២ 

មជឈមណឍ ល 100%   
ជារ់ខស្ថង ២ វគគ ១០ខេ ២ 

២០ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដុំណ្តុំរតឡាច 
ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ២ 

មជឈមណឍ ល 100%   
ជារ់ខស្ថង ១ វគគ ១០ខេ ២ 



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ(២០២១-២០២៣) 

 

285 

ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

មនធរីព័ត៌មានខេតថ 

១  ខរលមារមមវធិីផាយឲ្យបានស្មរស្ប 
របរបខដាយគុណភាព ។ 

ខរគង ៣៦ ដង 3 ឆ្ប ុំ ១២០ 
មនធីរព័ត៌មាន 33%   

ជារ់ខស្ថង ១២ ដង 1 ឆ្ប ុំ ៤០ 

២ 
 តរមូវការបុំពារ់ឧបររណ៍ ស្មាភ រ
បខចចរខទស្ឲ្យបានរគប់រគន់ ទុំខនីបរស្ប
តាមស្ម័យបខចចរវទិា។  

ខរគង ៣ ដង 3 ឆ្ប ុំ ១៨០ 
មនធីរព័ត៌មាន 33%   

ជារ់ខស្ថង ១ ដង 1 ឆ្ប ុំ ៦០ 

៣ 
តរមូវបខងកីតឲ្យមានសាទ នីយទូ៍រទស្សន៍មយួ
ស្មរមយអាចផាយរគបដណថ ប់ទូោុំងខេតថ 
ខដីមផបីខរមីជូនទស្សនិរជន។ 

ខរគង ១ សាទ នីយ ៍ 3 ឆ្ប ុំ ៨០០ 
មនធីរព័ត៌មាន 100%   

ជារ់ខស្ថង ១ សាទ នីយ ៍ 1 ឆ្ប ុំ ២០០ 

៤ បុំពារ់នូវមខធាបាយស្រមាប់ចុោះយរ
ព័ត៌មានខៅតាមមូលដាឌ ន  

ខរគង ១ ខរគឿង 3 ឆ្ប ុំ ២០០ 
មនធីរព័ត៌មាន 0%   

ជារ់ខស្ថង ០ ០ ០ ០ 

៥ 
បណថុ ោះបណ្តថ លម្នថីជុំនាញបខចចរខទស្ 
ខដីមផអីភិវឌណន៍ធនធានមនុស្ស។ 

ខរគង ៦ វគគ 3 ឆ្ប ុំ ៣០ 
មនធីរព័ត៌មាន 33%   

ជារ់ខស្ថង ២ វគគ 1 ឆ្ប ុំ ១០ 
មនធរីទុំនារ់ទុំនងជាមយួរដឌស្ភាព រពទឹនស្ភា នងិអធកិាររចិចខេតថ 

១ ផសពវផាយនងិបណថុ ោះបណ្តថ លចាប់នានា
ដល់របជាពលរដឌរបុងខេតថ 

ខរគង ៤២ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ១៨០ មនធីរទុំនារ់
ទុំនង 10%   

ជារ់ខស្ថង ៤ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ១៧ 

២ ខធវីអធិការរចិចនិងតាមដានការអនុវតថចាប់ 
ខរគង ១៨ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ១១១ មនធីរទុំនារ់

ទុំនង 6%   
ជារ់ខស្ថង ១ ខលីរ   ១៤ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

មនធរីមុេង្វរសាធារណៈខេតថ 
១ ផសពវផាយអុំពីលិេតិបទដាឌ នគតិយុតថិ

នានាដល់មនធីរ អងគភាព ជុុំវញិខេតថ 
ខរគង ៦ ខលីរ ១២ខេ 

១៤-២៥%=
១០,៥ មនធីរមុេង្វរសា

ធារណៈ 83% 
  

ជារ់ខស្ថង ៥ ខលីរ ១២ខេ 8,57 
២ ចុោះតាមដានរតតួពិនតិយម្នថីរាជការសុ្ីវលិ 

និងម្នថីជាប់រិចចស្នា តាមមនធីរ អងគភាព 
ររុង រស្ុរ 

ខរគង ៤ ខលីរ ១២ខេ ៥០-២៥% 
=៣៧,៥ មនធីរមុេង្វរសា

ធារណៈ 150% 
  

ជារ់ខស្ថង ៦ ខលីរ ១២ខេ ៣៧,៥ 
៣ របជុុំផសពវផាយ ខស្ចរថីខណនាុំពីថាប រ់ជាតិ

ខដីមផជីាមូលដាឌ នគុំរទការចុោះរតួតពិនតិយ 
តាមបណ្តថ មនធីរជុំនាញជុុំវញិខេតថ 

ខរគង ៤ ខលីរ ១២ខេ 
១១-២៥%=
៨,២៥ មនធីរមុេង្វរសា

ធារណៈ 0% 
  

ជារ់ខស្ថង ០ ខលីរ ១២ខេ ០ 
មនធរីខផនការខេតថ 

១ 
គុំរទដុំខណីរការខរៀបចុំរសាងខផនការខៅ
ថាប រ់ខរកាមជាត ិនិងខធវីការបណថុ ោះបណ្តថ ល
ពរងឹងស្មតទភាព 

ខរគង ១ ខលីរ ១២ខេ ៩ 
មនធីរខផនការ 100%   

ជារ់ខស្ថង ១ ខលីរ ១២ខេ ៩ 

២ 

ពរងឹងការរបមូល ចងររង ផសពវផាយ និង
ការខរបីរបាស់្ទនិបន័យរបុងការង្វរខផនការ
ថាប រ់ខរកាមជាតិនិងខធវកីារបណថុ ោះបណ្តថ ល
ពរងឹងស្មតទភាព 

ខរគង ២ ខលីរ ១២ខេ ៧ 

មនធីរខផនការ 100%   
ជារ់ខស្ថង ២ ខលីរ ១២ខេ ៧ 

៣  គុំរទនិងចូលរមួរិចចការបណថុ ោះបណ្តថ ល ខរគង ២ ខលីរ ១២ខេ ៦ មនធីរខផនការ 100%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ពរងឹងស្មតទភាព កាអនុវតថ ការង្វររបជា
ជន និងការអភិវឌណ  

ជារ់ខស្ថង ២ ខលីរ ១២ខេ ៦ 

៤ 
គុំរទនិងចូលរមួរិចចការបណថុ ោះបណ្តថ ល
ពរងឹងស្មតទភាព កាអនុវតថ ការង្វរវទិា
សា្ស្ថ នងិបខចចរវទិា  

ខរគង ២ ខលីរ ១២ខេ ៦ 
មនធីរខផនការ 100%   

ជារ់ខស្ថង ២ ខលីរ ១២ខេ ៦ 

៥ 
ចុោះតាមដានរតតួពិនតិយរបាយការណ៍ររីចុំ
ខរនីរបចាុំ រតីមាស្របស់្រមមវធិវីនិិខោគ
ខេតថ ររុងរស្ុរ ឃុុំស្ង្វក ត់ 

ខរគង ៣ ខលីរ ១២ខេ ៦ 
មនធីរខផនការ 100%   

ជារ់ខស្ថង ៣ ខលីរ ១២ខេ ៦ 

៣. ខផបរធនធានធមមជាត ិនងិការបនាុំនងឹការខរបរបលួអាកាស្ធាតុ 
េណឍ រដឌបាលថ្រពខឈខីេតថ 

១ ដារ់សាល រស្ញ្ហដ  និងខបាោះបខង្វគ លរពុំ 
ខរគង ៥២៥ បខង្វគ លរពុំ ១២ ខេ ៤២០ 

រដឌបាលថ្រពខឈ ី 0%   
ជារ់ខស្ថង         

២ បខងកីតស្ហគមន៍ថ្រពខឈ ី
ខរគង ៦ ស្ហគមន៍ ១២ ខេ ១២០ 

រដឌបាលថ្រពខឈ ី 0%   
ជារ់ខស្ថង         

៣ 
ផសពវផាយ ចាប់ស្ឋីពីថ្រពខឈ ីនិងលេិិត 
បទដាឌ នខផសងៗខទៀត 

ខរគង ៣៦ ខលីរ ១២ ខេ ៥៤ 
រដឌបាលថ្រពខឈ ី 0%   

ជារ់ខស្ថង         

៤ ទប់សាក ត់ ការប្ង្វក បបទខលមសី្ថ្រពខឈនីងិ
ស្តវថ្រព 

ខរគង ៥៤០ ខលីរ ១២ ខេ ២៥២ 
រដឌបាលថ្រពខឈ ី 0%   

ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៥ 
រុំណត់ទីតាុំងស្រមាប់សាថ រ និងដាុំខដីមខឈី
ខ ងីវញិ 

ខរគង ១៣ ហចិតា ១២ ខេ ១៣៣ 
រដឌបាលថ្រពខឈ ី 0%   

ជារ់ខស្ថង         
មនធរីបរសិាទ នខេតថ 

១ 
អបរ ុំផសពវផាយចាប់បរសិាទ ន និង អនុ
ររឹតយខលេ១១៣ 

ខរគង ១៨ វគគ ១២ ខេ ៣៤ 
មនធីរបរសិាទ ន 0%   

ជារ់ខស្ថង         

២ 
ការដារ់ផ្ទល រ់ផ្ទធ ុំងបា៉ា ណូរផសពវផាយអុំពីប
រសិាទ ន 

ខរគង ១៤ ផ្ទធ ុំង ១២ ខេ ១៥ 
មនធីរបរសិាទ ន 0%   

ជារ់ខស្ថង         

៣ គុំរទដល់ម្នថីឧទានុររសរបុងការលាត  
ខរគង ៧ តុំបន់ ១២ ខេ ១៨១ 

មនធីរបរសិាទ ន 100%   
ជារ់ខស្ថង ៧ តុំបន់ ១២ខេ ១៨១ 

៤ ជួស្ជុលខរាង ដារ់ ឡាន ម៉ាូតូ និងចារ់
សាប 

ខរគង ១ រខនលង ១២ ខេ ៣០០ 
មនធីរបរសិាទ ន 100%   

ជារ់ខស្ថង ១ រខនលង ១២ខេ ៣០០ 
មនធរីខរៀបចុំខដនដនីគររូបនយីរ៌មម ស្ុំណង់ នងិសុ្រោិដខីេតថ 

១ ខចញប័ណតរមមស្ិទនដិីធលីជូនរបជាពលរដឌ 
ខរគង ៨៤០០ រាលដ ី ១២ខេ ៨៤០០ មនធីរខរៀបចុំខដន

ដ ី 49%   
ជារ់ខស្ថង ៤១០០ រាលដ ី ១២ខេ ៤១០០ 

២ 
បខងកីតររុមការង្វរចុោះខដាោះរសាយខដីមផី
កាត់បនទយឬបញ្ច ប់ទុំនាស់្ ដីធលី 

ខរគង ២០ ររណី ១២ខេ ២០ មនធីរខរៀបចុំខដន
ដ ី 60%   

ជារ់ខស្ថង ១២ ររណី ១២ខេ ៣០ 
៣ ខចញលិេតិអនុញ្ហដ តសាងស្ង់និងវញិ្ហដ បន ខរគង ១០៥ ចាប់ ១២ខេ ១១០ មនធីរខរៀបចុំខដន 61%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ប័រតររុមជាងសាងស្ង់ ជារ់ខស្ថង ៦៤ ចាប់ ១២ខេ ៦៤ ដ ី

៤ 
រសាងខផនទីខរបីរបាស់្ដីធល ីឃុុំ/ស្ង្វក ត់
,រស្ុរ/ររុង 

ខរគង ៣៦ ផ្ទធ ុំង ១២ខេ ១៤៤ មនធីរខរៀបចុំខដន
ដ ី 100%   

ជារ់ខស្ថង ៣៦ ផ្ទធ ុំង ១២ខេ ១៤៤ 
៤. ខផបររដឌបាលនងិស្នថសុិ្េស្ណ្តថ ប់ធាប ប់សាធារណៈ 
ស្បងការរដាឌ នគរបាលខេតថ 

១ ចុោះរស្ង់ទិនបន័យជនបរខទស្ សាប រ់ខៅរ
យៈខពល េលីនិងខវង ខៅរបុងខេតថ ។ 

ខរគង ៦០ ខលីរ ១២០ថ្ថង ៧ ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល 100%   

ជារ់ខស្ថង ៦០ ខលីរ ១២០ថ្ថង ៧ 

២ 
ចុោះផសពវផាយអុំពចីាប់ ររមរពហមទ័ណឍ  
និងចាប់នានា ថ្នរពោះរាជាណ្តចរររមពុជា 
ឲ្យដល់ស្ហគមន៌ ។ 

ខរគង ១៧៤ ខលីរ ១៧៤ថ្ថង ១១ 
ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល 100%   

ជារ់ខស្ថង ១៧៤ ខលីរ ១៧៤ថ្ថង ១១ 

៣ 
ចុោះបង្វក រ ទប់សាក ត់ នងិប្ង្វក ប  ការបងក
បទខលមសី្ខផសងៗ ។ 

ខរគង ១៨ ខលីរ ៣០ថ្ថង ៩ ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល 100%   

ជារ់ខស្ថង ១៨ ខលីរ ៣០ថ្ថង ៩ 

៤ 
ផសពវផាយ អប់រ ុំ ខអាយដល់ស្ហគមន៍ 
និង បង្វក រ ទប់សាក ត់ នងិប្ង្វក បអុំខពីហងឹា
ខផសងៗ ។ 

ខរគង ៥៧ ខលីរ ៦០ថ្ថង ១១ 
ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល 100%   

ជារ់ខស្ថង ៥៧ ខលីរ ៦០ថ្ថង ១១ 

៥ 
ផសពវផាយពចីាប់ និងផលប៉ាោះពាល់ថ្ន
ខរគឿងខញៀន ខៅស្ហគមន៍ 

ខរគង ១៧៤ ខលីរ ១៧៤ថ្ថង ១១ ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល 100%   

ជារ់ខស្ថង ១៧៤ ខលីរ ១៧៤ថ្ថង ១១ 
៦ ចុោះទប់សាក ត់ និងប្ង្វក បបទខលមីស្ខរគឿង ខរគង ១៨ ខលីរ ៣០ថ្ថង ៩ ស្បងការរដាឌ ន 100%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ខញៀន ។ ជារ់ខស្ថង ១៨ ខលីរ ៣០ថ្ថង ៩ គរបាល 

៧ 
ចុោះផសពវផាយអុំពអីុំពីចាប់ចរាចរណ៍ផលូវ
ខគរខអាយដល់ស្ហគមន៍ សាលាខរៀន 
ខរាងចររ តាមដងផលូវ ។ល។ 

ខរគង ១៨ ខលីរ ៣០ថ្ថង ៩ 
ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល 100%   

ជារ់ខស្ថង ១៨ ខលីរ ៣០ថ្ថង ៩ 

៨ 
ចុោះផសពវផាយអនុររិតយ ខលេ ០៤៣   
របស់្ររស្ងួមហាថ្ផធ    ស្ថីពកីារខរៀបចុំ ស្
ណ្តថ ប់ធាប ប់ទូោុំងខេតថ ។ 

ខរគង ៦០ ខលីរ ៦០ថ្ថង ៧ 
ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល 100%   

ជារ់ខស្ថង ៦០ ខលីរ ៦០ថ្ថង ៧ 

៩ 
ចុោះរតួតពិនិតយ ការដារ់បុំពង់ពនលត់អគគីភ័យ 
ខៅតាមតុំបន់ ខដលង្វយបងករខរគោះ      អ
គគីភ័យបុំផុត ។ 

ខរគង ១៦ ខលីរ ១៦ថ្ថង ២ 
ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល 100%   

ជារ់ខស្ថង ១៦ ខលីរ ១៦ថ្ថង ២ 

១០ 

ចុោះពរងងឹតួនាទ ីភាររិចច របស់្រមាល ុំង
ជុំនាញ ខៅតាមប៉ាុស្ថិ៍នគរបាលរដឌបាល 
ខផបរខធវីខស្ៀវខៅសាប រ់ខៅ/ខស្ៀវខៅរគួសារ 
ជូនរបជាពលរដឌ ។ 

ខរគង ២១ ខលីរ ១៦ថ្ថង ៣ 
ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល 100%   

ជារ់ខស្ថង ២១ ខលីរ ១៦ថ្ថង ៣ 

១១ 
ចុោះពរងងឹតួនាទ ីភាររិចច របស់្រមាល ុំង
ជុំនាញខៅតាម អធកិារ   ដាឌ ននគរបាល
រដឌបាលររងុ/រស្រុ ។ 

ខរគង ២១ ខលីរ ១៦ថ្ថង ៣ 
ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល 100%   

ជារ់ខស្ថង ២១ ខលីរ ១៦ថ្ថង ៣ 

១២ ចាត់តាុំងរមាល ុំងនគរបាល ការពារសុ្វតថិ ខរគង ១៥ ខលីរ ៣០ថ្ថង ១៨ ស្បងការរដាឌ ន 100%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ភាព ជួយស្រមួលចរាចរជូន រពោះមហា
រសរត ឥស្សរជនជាន់េពស់្ អបរកាទូត    
និងថាប រ់ដឹរនាុំជាតិ/អនថរជាត ិ។ 

ជារ់ខស្ថង ១៥ ខលីរ ៣០ថ្ថង ១៨ 
គរបាល 

១៣ 
ចុោះការពារសុ្វតថិភាពជូនខភញៀវខទស្ចរណ៍
ខដលមររុំសានថខៅខពលបុណយជាត ិ។ 

ខរគង ១៥ ខលីរ ៤៥ថ្ថង ១៨ ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល 100%   

ជារ់ខស្ថង ១៥ ខលីរ ៤៥ថ្ថង ១៨ 

១៤ 

ចុោះបិទផសពវផាយេលឹមសារចាប់ស្ថីព ី  ការ
ប្ង្វក បអុំខពជីួញដូរមនុស្ស នងិអុំខពីខធវី
អាជីវរមមផលូវខភទខៅតាមខគលខៅស្ុំខា
ន់ៗ 

ខរគង ៦ ខលីរ ១២ថ្ថង ៣ 
ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល 100%   

ជារ់ខស្ថង ៦ ខលីរ ១២ថ្ថង ៣ 

 រអនុវតតរមមវិធីរបតិបតតិ រសសវារមមរដ្ឋបាលរបសរ់ដ្ឋបាលសេតត 
រ. រមមវធីិរបតិបតថកិារខស្វារមមរដឌបាលខេតថ 
១.ការងារនសី្ានុគូលកមែ(ការបញ្ជា កធ់លើកឯកសារថតច្បមលង) 

១ 
ខស្រថីអនុញ្ហដ តិឱ្យរបរបអាជីវរមម 
អាហរណ័ នីហរណ័ ស្ណ្តឌ គរវនិិខោគ
ទុនបរខទស្ 

ខរគង ១០០ ចាប់     
រដឌបាលខេតថ 0%   

ជារ់ខស្ថង ០ ចាប់     

២ 
លរេនថិរៈររុមហ ុនអាជីវរមមនានា 
វញិ្ហដ បនបរតចុោះបញ្ជ ីររុមហ ុន លិេិត
ររស្ួងពាណិជជរមម រិចចស្នា  

ខរគង ៨០ ចាប់     
រដឌបាលខេតថ 88%   

ជារ់ខស្ថង ៧០ ចាប់     

៣ បលង់សាងស្ង់ ខរគង ១២០ ចាប់     រដឌបាលខេតថ 42%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង ៥០ ចាប់     

៤ 
វញិ្ហដ បនបរតស្មាគ ល់មាច ស់្អចលនវតទុ រមម
ស្ិទនិ លេិិតខផធរស្ិទនិដ ីឬផធោះ 

ខរគង ១២០ ចាប់     
រដឌបាលខេតថ 0%   

ជារ់ខស្ថង ០ ០     

៥ ស្ញ្ហដ បរតខរកាយឧតថមស្ិរា 
ខរគង ៩០ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ 61%   
ជារ់ខស្ថង ៥៥ ចាប់     

៦ ស្ញ្ហដ បរតពុទនិរស្ិរា 
ខរគង ២០ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ 0%   
ជារ់ខស្ថង ០ ០     

៧ 
លិេិតអនុញ្ហដ តចុោះបញ្ជ ីស្មាគម អងគការ 
រពោះវហិារសាស្នា នងិស្ហគមន៍  

ខរគង ១២ ចាប់     
រដឌបាលខេតថ 0%   

ជារ់ខស្ថង ០ ០     

៨ លិេិត ឬឯរសារខផសងៗ ខទៀត (ខដលមនិ
ខមនជាស្មតទរចចរបស់្សាទ ប័នណ្តមួយ) 

ខរគង ២០ ចាប់     
រដឌបាលខេតថ 75% 

ស្ញ្ហដ បរត 
ភាសារបរ
ខទស្ ជារ់ខស្ថង ១៥ ចាប់     

២.ការងាររដ្ឋបាល 

១ 

ការអនុញ្ហដ តឲ្យជីរឆលងផលូវរបុងរាជធានី
ភបុំខពញ(ចុំខពាោះការជួស្ជុលផលូវខ ងីវញិឲ្យ
បានរតឹមរតូវតាមលរេណៈបខចចរខទស្ដូច
ខដីម គឺជាកាតពវរិចចរបស់្អបរខស្បីសុ្ុំ) 

ខរគង ២០ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ 0%   
ជារ់ខស្ថង ០ 0     

២ លិេិត/ប័ណតឆលងរពុំខដន(Laissez- ខរគង ៤២០០ ចាប់     រដឌបាលខេតថ 22% សាទ នភាពរូវ ី
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

passer) 
ជារ់ខស្ថង ៩៣៩ ចាប់     

ដ 
មិនសូ្វមាន
អបរខធវ ី

៣ ការខចញលិេតិអនុញ្ហដ តបុំខពញអាចម៍ដី
រមមស្ិទនឯិរជន ខរកាម ១ហរិតា 

ខរគង ៦០ ចាប់     
រដឌបាលខេតថ 0%   

ជារ់ខស្ថង ០ ០     

៤ 
ការខចញលិេតិអនុញ្ហដ តបុំខពញអាចម៍ដី
រមមស្ិទនឯិរជន 

ខរគង ៦០ ចាប់     
រដឌបាលខេតថ 0%   

ជារ់ខស្ថង ០ ០     

៥ 
ការខចញខលីលេិិតខស្បីសុ្ុំបុំខពញអាចម៍ដី
រមមស្ិទនឯិរជន ចាប់ពី ១ ហរិតា ខ ងី
ខៅ 

ខរគង ១ ចាប់     
រដឌបាលខេតថ 400%   

ជារ់ខស្ថង ៤ ចាប់     

៦ 
ដីរបុងររងុរគប់ខេតថ ខរៅពីខេតថរណ្តថ ល 
ខេតថរពោះស្ីហនុ និងខស្ៀមរាប 

ខរគង ០ ចាប់     
រដឌបាលខេតថ 0%   

ជារ់ខស្ថង ០ ០     

៧ លិេិតអនុញ្ហដ តទីតាុំងបា៉ា ណូអចល័ត(គតិ
របុង ១ ខម៉ារតកាខរ ៉ា ) 

ខរគង ១៥០ ចាប់     
រដឌបាលខេតថ 1%   

ជារ់ខស្ថង ២ ចាប់     
ការអនុវតថរមមវធីិរបតិបតថកិារខស្វារមមរបស់្មនធីរ អងគភាព 
មនធីររស្រិមម រកុាេ របមាញ់ និងខនសាទ 
១ ខចញលិេតិអនុញ្ហដ តិខធវីអាជីវរមមពិឃាដ ខរគង ៨០ នារ់     ការោិលយ័ 98%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ស្តវ ជារ់ខស្ថង ៧៨ នារ់     
ផលិតរមម និងប
សុ្ពយបាល 

២ 
លិេិតអនុញ្ដតឲ្យបខងកតីទីតាុំងរបមូល 
ទិញ-លរ់ នងិស្នបិធិជលផល 

ខរគង ២២ ចាប់     េណឍ រដឌបាលជល
ផល 159%   

ជារ់ខស្ថង ៣៥ ចាប់ ១២ ខេ   

៣ 
ខរៀបចុំ ពិនិតយខលីពារយខស្បីសុ្ុំខធវីអាជីវរមម
ខនសាទ នងិរបមូលថ្ថលឈបួលខដនខនសាទ
ស្មុរទ 

ខរគង ២០ ចាប់     
េណឍ រដឌបាលជល

ផល 0%   
ជារ់ខស្ថង ០ 0 0 ០ 

៤ 
លិេិតអនុញ្ដតិខរាងស្ិបផរមមខចរចាយផល 
អនុផលថ្រពខឈ ី

ខរគង ៤ រខនលង     
រដឌបាលថ្រពខឈ ី     

ជារ់ខស្ថង         

៥ 
លិេិតអនុញ្ដតិខរាងស្នបធិិលរ់ខចរចាយ
ផល អនុផលថ្រពខឈ ី

ខរគង ៣ រខនលង     
រដឌបាលថ្រពខឈ ី     

ជារ់ខស្ថង         

៦ លិេិតអនុញ្ដតបិខងកីត ចុំហុយេលឹមច័នធ 
ខរគង ១ រខនលង     

រដឌបាលថ្រពខឈ ី     
ជារ់ខស្ថង         

៧ លិេិតអនុញ្ដតបិខងកីតរខនលងអ ូទុរ 
ខរគង ៣ រខនលង     

រដឌបាលថ្រពខឈ ី     
ជារ់ខស្ថង         

មនធីរខរ ៉ា និង ថាមពលខេតថ 

១ រថ្រមផថល់អាជាញ បណ័ត 
ខរគង ២៨ អាជាញ ប័ណត     មនធីរខរ ៉ា និង 

ថាមពល 100%   
ជារ់ខស្ថង ២៨       
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

២ រថ្រមចុោះបញ្ជ ីអាជាញ បណ័ត 
ខរគង ២៨ អាជាញ ប័ណត     មនធីរខរ ៉ា និង 

ថាមពល 100%   
ជារ់ខស្ថង ២៨       

៣ រថ្រមពិនិតយខរៀបចុំឯរសារ 
ខរគង ២៨ អាជាញ ប័ណត     មនធីរខរ ៉ា និង 

ថាមពល 100%   
ជារ់ខស្ថង ២៨       

មនធីរឧស្ាហរមម វទិាសា្ស្ថ បខចចរវទិា និងនវានុវតថន៍ 

១ ចុោះបញ្ជ ីបខងកីតខរាងចររស្បិផរមមថម ី
ខរគង ១៥ ខរាងចររសិ្ផរមម     

មនធីរឧស្ាហរមម 133%   
ជារ់ខស្ថង ២០ ខរាងចររសិ្ផរមម     

២ 
ខចញវញិ្ហដ បនបរតតុំខណីការង្វរខរាងចររ
ស្ិបផរមម 

ខរគង ១០ ខរាងចររសិ្ផរមម     
មនធីរឧស្ាហរមម 90%   

ជារ់ខស្ថង ៩ ខរាងចររសិ្ផរមម     

៣ ខចញវញិ្ហដ បនបរតអាជីវរមមទរឹសាា ត 
ខរគង ៥ ទីតាុំង     

មនធីរឧស្ាហរមម 60%   
ជារ់ខស្ថង ៣ ទីតាុំង     

៤ រតួតពិនតិយ ថ្ដបាញ់ខរបងតាមសាទ នីយ 
ខរគង ៣៤ សាទ នីយ     

មនធីរឧស្ាហរមម 100%   
ជារ់ខស្ថង ៣៤ សាទ នីយ     

៥ បនថវញិ្ហដ បនបរតខរាងចររស្ិបផរមម 
ខរគង ១០ ខរាងចររសិ្ផរមម     

មនធីរឧស្ាហរមម 100%   
ជារ់ខស្ថង ១០ ខរាងចររសិ្ផរមម     

មនធីរសាធារណៈការនិងដឹរជញ្ជូ នខេតថ 
ការផថល់បណតស្ុំគល់ផ្ទល រខលេ 

១ ខោចររោនយនថ 
ខរគង ៥២៤ ខរគឿង     មនធីរសាធារណៈ

ការ 52%   
ជារ់ខស្ថង ២៧៤       
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

២ រតីចររោនយនថ 
ខរគង ៥ ខរគឿង     មនធីរសាធារណៈ

ការ 400%   
ជារ់ខស្ថង ២០       

៣ រថយនថខទស្ចរណ៍ 
ខរគង ៩០ ខរគឿង     មនធីរសាធារណៈ

ការ 86%   
ជារ់ខស្ថង ៧៧       

៤ រថយនថដឹរអបរដុំខណីរធុនតូច 
ខរគង ២២ ខរគឿង     មនធីរសាធារណៈ

ការ 27%   
ជារ់ខស្ថង ៦       

៥ រថយនថដឹរទុំនិញធុនតូច 
ខរគង ៥២ ខរគឿង     មនធីរសាធារណៈ

ការ 158%   
ជារ់ខស្ថង ៨២       

៦ រថយនថដឹរទុំនិញធុនធុំ 
ខរគង ១៨ ខរគឿង     មនធីរសាធារណៈ

ការ 111%   
ជារ់ខស្ថង ២០       

៧ រថយនថដឹរសុ្ីខទន 
ខរគង ៥ ខរគឿង     មនធីរសាធារណៈ

ការ 0%   
ជារ់ខស្ថង ០       

៨ រាលស្ខណ្តថ ង 
ខរគង ១ ប័ណត     មនធីរសាធារណៈ

ការ 3800%   
ជារ់ខស្ថង ៣៨       

ខផធររមមស្ទិន ិ

១ ខោចររោនយនថ (របុងខេតថ) 
ខរគង ១៣០ ខរគឿង     មនធីរសាធារណៈ

ការ 38%   
ជារ់ខស្ថង ៥០       

២ រថយនថខទស្ចរណ៍ (របុងខេតថ) 
ខរគង ៧ ខរគឿង     មនធីរសាធារណៈ

ការ 3814%   
ជារ់ខស្ថង ២៦៧       
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៣ រថយនថដឹរទុំនិញធុនតូច (របុងខេតថ) 
ខរគង ៧ ខរគឿង     មនធីរសាធារណៈ

ការ 857%   
ជារ់ខស្ថង ៦០       

៤ រថយនថដឹរទុំនិញធុនធុំ (របុងខេតថ) 
ខរគង ៤ ខរគឿង     មនធីរសាធារណៈ

ការ 100%   
ជារ់ខស្ថង ៤       

៥ ខោចររោនយនថ (ខរៅខេតថ) 
ខរគង ១ ខរគឿង     មនធីរសាធារណៈ

ការ 0%   
ជារ់ខស្ថង         

៦ រថយនថខទស្ចរណ៍ (ខរៅខេតថ) 
ខរគង ៣៦ ខរគឿង     មនធីរសាធារណៈ

ការ 0%   
ជារ់ខស្ថង         

៧ រថយនថដឹរទុំនិញធុនតូច (ខរៅខេតថ) 
ខរគង ១១ ខរគឿង     មនធីរសាធារណៈ

ការ 0%   
ជារ់ខស្ថង         

៨ រថយនថដឹរអបរដុំខណីរធុនតូច (ខរៅខេតថ) 
ខរគង ១ ខរគឿង     មនធីរសាធារណៈ

ការ 0%   
ជារ់ខស្ថង         

៩ រថយនថដឹរសុ្ីខទនធុនធុំ (ខរៅខេតថ) 
ខរគង ១ ខរគឿង     មនធីរសាធារណៈ

ការ 0%   
ជារ់ខស្ថង         

១០ រថយនថដឹរទុំនិញធុនធុំ (ខរៅខេតថ) 
ខរគង ២ ខរគឿង     មនធីរសាធារណៈ

ការ 0%   
ជារ់ខស្ថង         

បថូរបណត នងិផ្ទល រស្ុំគល់ោនយនថ 

១ បថូរបណតខោចររោនយនថ 
ខរគង ១ ប័ណត     មនធីរសាធារណៈ

ការ 0%   
ជារ់ខស្ថង ០       
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

២ បថូរផ្ទល រស្ុំគល់ខោចររោនយនថ 
ខរគង ៣ ខរគឿង     មនធីរសាធារណៈ

ការ 0%   
ជារ់ខស្ថង ០       

៣ បថូរផ្ទល រធុំរថយនថ 
ខរគង ២០ ខរគឿង     មនធីរសាធារណៈ

ការ 15%   
ជារ់ខស្ថង ៣       

៤ បថូរមា៉ា សុ្ីនរថយនថដរឹទុំនញិធុនធុំ 
ខរគង ១ ខរគឿង     មនធីរសាធារណៈ

ការ 0%   
ជារ់ខស្ថង ០       

៥ បថូរផ្ទល រខលេរថយនថ 
ខរគង ១ ខរគឿង     មនធីរសាធារណៈ

ការ 4400%   
ជារ់ខស្ថង ៤៤       

ទុតយិតាបណត នងិផ្ទល រស្ុំគល់ោនយនថ 

១ បណតស្ុំគល់ខោចររោនយនថ 
ខរគង ១៤ ប័ណត     មនធីរសាធារណៈ

ការ 14%   
ជារ់ខស្ថង ២       

២ ផ្ទល រស្ុំគល់ខោចររោនយនថ 
ខរគង ៧ ផ្ទល រ     មនធីរសាធារណៈ

ការ 514%   
ជារ់ខស្ថង ៣៦       

៣ ទុតិតាផ្ទល រស្ុំគល់រថយនថធុនតូច 
ខរគង ២ ខរគឿង     មនធីរសាធារណៈ

ការ 0%   
ជារ់ខស្ថង ០       

បថូរបណតខបរីបរ 

១ បណតខបរីបររបខភទ េ 
ខរគង ២២៨ ប័ណត     មនធីរសាធារណៈ

ការ 121%   
ជារ់ខស្ថង ២៧៧       

២ បណតខបរីបររបខភទ គ ខរគង ៦ ប័ណត     មនធីរសាធារណៈ 500%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង ៣០       ការ 

៣ បណតខបរីបររបខភទ ឃ២ 
ខរគង ៣ ប័ណត     មនធីរសាធារណៈ

ការ 0%   
ជារ់ខស្ថង ០       

ទុតយិតាបណតខបរីបរ 

១ បណតខបរីបររថយនថ របខភទ េ 
ខរគង ១៥ ប័ណត     មនធីរសាធារណៈ

ការ 360%   
ជារ់ខស្ថង ៥៤       

២ បណតខបរីបររថយនថ របខភទ គ 
ខរគង ១ ប័ណត     មនធីរសាធារណៈ

ការ 600%   
ជារ់ខស្ថង ៦       

៣ បណតខបរីបររថយនថ របខភទ ឃ២ 
ខរគង ១ ប័ណត     មនធីរសាធារណៈ

ការ 0%   
ជារ់ខស្ថង ០       

៤ បណតខបរីបររថយនថ របខភទ ងគ 
ខរគង ១ ប័ណត     មនធីរសាធារណៈ

ការ 0%   
ជារ់ខស្ថង ០       

ោនដាឌ នជសួ្ជុល នងិោនដាឌ នខរថ្ចបដុំខ ងីោនយនថ 

១ ចុោះបញ្ជ ីោនដាឌ នជួស្ជុលរថយនថ 
ខរគង ១ ោនដាឌ ន     មនធីរសាធារណៈ

ការ 1700%   
ជារ់ខស្ថង ១៧       

២ ផថល់លេិិតអនុញ្ហដ តខធវអីាជីវរមមជួស្ជុល
រថយនថ 

ខរគង ១ ោនដាឌ ន     មនធីរសាធារណៈ
ការ 1700%   

ជារ់ខស្ថង ១៧       
ដរឹជញ្ជូ នផលូវស្មុរទ នងិរុំពង់ខផ 
១ ផថល់ប័ណតស្ុំគល់ជលោនយនថ ខរគង ៣ ខរគឿង     មនធីរសាធារណៈ 600%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង ១៨       ការ 

២ ចាប់អនុញ្ហដ តខធវីអាជីវរមមជលោនយនថ 
ខរគង ១៦ ខរគឿង     មនធីរសាធារណៈ

ការ 69%   
ជារ់ខស្ថង ១១       

៣ រតួតពិនតិយលរេណៈបខចចរខទស្ជលោន
យនថ 

ខរគង ២០ ខរគឿង     មនធីរសាធារណៈ
ការ 665%   

ជារ់ខស្ថង ១៣៣       

៤ 
ទុតិយតាខលីប័ណតស្ុំគល់ជលោន
ខនសាទ 

ខរគង ៨១       មនធីរសាធារណៈ
ការ 0%   

ជារ់ខស្ថង ០       

៥ ខផធររមមស្ទិនជលោនយនថ 
ខរគង ៨១ ខរគឿង     មនធីរសាធារណៈ

ការ 2%   
ជារ់ខស្ថង ២       

មនធីរខទស្ចរណ៍ 

1 អាជាញ ប័ណតស្ណ្តឌ គរ 
ខរគង ១០ អាជាញ ប័ណត ១ឆ្ប ុំ ១២ 

មនធីរខទស្ចរណ៍ 100%   
ជារ់ខស្ថង ១០   ១ឆ្ប ុំ ១០ 

2 អាជាញ ប័ណតផធោះស្ុំណ្តរ់ 
ខរគង ៩៦ អាជាញ ប័ណត ១ឆ្ប ុំ ២៩ 

មនធីរខទស្ចរណ៍ 63%   
ជារ់ខស្ថង ៦០   ១ឆ្ប ុំ ១០ 

3 អាជាញ ប័ណតខភាជនីយដាឌ ន 
ខរគង ៩៩ អាជាញ ប័ណត ១ឆ្ប ុំ ៣០ 

មនធីរខទស្ចរណ៍ 56%   
ជារ់ខស្ថង ៥៥   ១ឆ្ប ុំ ៥ 

4 អាជាញ ប័ណតខេរា៉ា អូខេ 
ខរគង ២៩ អាជាញ ប័ណត ១ឆ្ប ុំ ១២ 

មនធីរខទស្ចរណ៍ 31%   
ជារ់ខស្ថង ៩   ១ឆ្ប ុំ ១ 

5 អាជាញ ប័ណតមា៉ា ស្ា ខរគង ១៥ អាជាញ ប័ណត ១ឆ្ប ុំ ៤ មនធីរខទស្ចរណ៍ 160%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង ២៤   ១ឆ្ប ុំ ១ 

6 អាជាញ ប័ណតស្បុរឃរ័ 
ខរគង ៣ អាជាញ ប័ណត ១ឆ្ប ុំ ០ 

មនធីរខទស្ចរណ៍ 67%   
ជារ់ខស្ថង ២   ១ឆ្ប ុំ ០ 

7 អាជាញ ប័ណតស្ហគមន៍ខអរូខទស្ចរណ៍ 
ខរគង ៥ អាជាញ ប័ណត ១ឆ្ប ុំ ០ 

មនធីរខទស្ចរណ៍ 20%   
ជារ់ខស្ថង ១   ១ឆ្ប ុំ ០ 

8 អាជាញ ប័ណតទីភាប រ់ង្វរខទស្ចរណ៍ 
ខរគង ១ អាជាញ ប័ណត ១ឆ្ប ុំ   

មនធីរខទស្ចរណ៍ 0%   
ជារ់ខស្ថង ០   ១ឆ្ប ុំ   

9 
អាជាញ ប័ណតដឹរជញ្ជូ នខភញៀវខទស្ចរណ៍ផលូវ
ទឹរ 

ខរគង ៣ អាជាញ ប័ណត ១ឆ្ប ុំ ០ 
មនធីរខទស្ចរណ៍ 67%   

ជារ់ខស្ថង ២   ១ឆ្ប ុំ ០ 

9 
អាជាញ ប័ណតដឹរជញ្ជូ នខភញៀវខទស្ចរណ៍ផលូវ
ខគរ 

ខរគង ២ អាជាញ ប័ណត ១ឆ្ប ុំ   
មនធីរខទស្ចរណ៍ 250%   

ជារ់ខស្ថង ៥   ១ឆ្ប ុំ   

11 អាជាញ ប័ណតរលឹបរុំសានថ 
ខរគង ១ អាជាញ ប័ណត ១ឆ្ប ុំ   

មនធីរខទស្ចរណ៍ 0%   
ជារ់ខស្ថង ០   ១ឆ្ប ុំ   

12 អាជាញ ប័ណតរមណីយដាឌ ន 
ខរគង ៣ អាជាញ ប័ណត ១ឆ្ប ុំ   

មនធីរខទស្ចរណ៍ 0%   
ជារ់ខស្ថង ០   ១ឆ្ប ុំ   

13 អាជាញ ប័ណតហាងកាខហវ 
ខរគង ១១ អាជាញ ប័ណត ១ឆ្ប ុំ   

មនធីរខទស្ចរណ៍ 18%   
ជារ់ខស្ថង ២   ១ឆ្ប ុំ   

14 អាជាញ ប័ណតរីឡាបខណថ តទឹរ-មុជទឹរ  
ខរគង ២ អាជាញ ប័ណត ១ឆ្ប ុំ   

មនធីរខទស្ចរណ៍ 0%   
ជារ់ខស្ថង ០   ១ឆ្ប ុំ   



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ(២០២១-២០២៣) 

 

302 

ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

15 មគគុខទស្តុំបន់ 
ខរគង ៣ អាជាញ ប័ណត ១ឆ្ប ុំ   

មនធីរខទស្ចរណ៍ 33%   
ជារ់ខស្ថង ១   ១ឆ្ប ុំ   

16 បនធប់ជលួ 
ខរគង ៧០ អាជាញ ប័ណត ១ឆ្ប ុំ   

មនធីរខទស្ចរណ៍ 34%   
ជារ់ខស្ថង ២៤   ១ឆ្ប ុំ   

17 តូបអាហារ 
ខរគង ៥០ អាជាញ ប័ណត ១ឆ្ប ុំ   

មនធីរខទស្ចរណ៍ 2%   
ជារ់ខស្ថង ១   ១ឆ្ប ុំ   

18 ខបៀរហាគ ឌិន 
ខរគង ៥ អាជាញ ប័ណត ១ឆ្ប ុំ   

មនធីរខទស្ចរណ៍ 20%   
ជារ់ខស្ថង ១   ១ឆ្ប ុំ   

មនធីរពាណិជជរមមខេតថ 

១ 
ការខចញលិេតិអនុញ្ហដ តរបរបអាជីវរមម 
ខស្វារមម 

ខរគង ៣៣០ លិេិត
អនុញ្ហដ ត ១២ខេ ២.៧ 

មនធីរពាណិជជ
រមម 9.7%   

ជារ់ខស្ថង ៣២ លិេិត
អនុញ្ហដ ត ១២ខេ ១.៥ 

២ 
ការខចញលិេតិអនុញ្ហដ តរបរបអាជីវរមម
ខលាហធាតុតផូងថមមានតថ្មលជាខរគឿង
អលង្វក រ 

ខរគង ៥០ លិេិត
អនុញ្ហដ ត ១២ខេ ២ 

មនធីរពាណិជជ
រមម 176.0%   

ជារ់ខស្ថង ៨៨ លិេិត
អនុញ្ហដ ត ១២ខេ ២.៥ 

៣ ការខចញលិេតិអនុញ្ហដ តបទិសាល រថ្ថលខលី ខរគង ១ លិេិត
អនុញ្ហដ ត ១២ខេ ០ មនធីរពាណិជជ

រមម 0.0%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

មុេទុំនញិជា        រូបិយប័ណតបរខទស្ ជារ់ខស្ថង ០ លិេិត
អនុញ្ហដ ត ១២ខេ ០ 

សាខាពននដារខេតថ 

១ ទទួលការចុោះបញ្ជ ីពននដាររ 
ខរគង ១២ ស្ហរគស្     

សាខាពននដារ
រខេតថ 383%   

ជារ់ខស្ថង ៤៦ ស្ហរគស្ ១ ឆ្ប ុំ ០ 

២ ទទួលលិេិតរបកាស្អបរជាប់ពននតូចនិង
មធយម និងពននខលីឈបួលផធោះនងិដ ី

ខរគង ២៦២ ស្ហរគស្     
សាខាពននដារ
រខេតថ 117%   

ជារ់ខស្ថង ៣០៦ ស្ហរគស្ ១ ឆ្ប ុំ ០ 

៣ ទទួលលិេិតរបកាស្ពននខលអីចលនរទពយ 
និងដីធលីខដលមនិបានខរបីរបាស់្ 

ខរគង ៩០០ លិេិត     សាខាពននដារ
រខេតថ 222%   

ជារ់ខស្ថង ១៩៩៨ លិេិត ១ ឆ្ប ុំ ០ 

៤ 
ទទួលការបង់ពននរបថាប់រតាខលីការខផធររមម
ស្ិទនិនិងស្ិទនកិាន់កាប់អចលនរទពយ និងច
លនរទពយ 

ខរគង ៥០០០ មូលដាឌ ន     
សាខាពននដារ
រខេតថ 82%   

ជារ់ខស្ថង ៤០៨២ មូលដាឌ ន ១ ឆ្ប ុំ ០ 

៥ 
ផថល់ប័ណតស្មាគ ល់ការបង់ពននខលីអចលន
រទពយ និងមខធាបាយដរឹជញ្ជូ ននិងោន
ជុំនិោះរគប់របខភទ 

ខរគង ២០០ ប័ណត     
សាខាពននដារ
រខេតថ 534%   

ជារ់ខស្ថង ១០៦៧ ប័ណត ១ ឆ្ប ុំ ០ 

៦ ខស្វាផថល់ព័ត៌មានស្ថីពីការបង់ពននតាមរ ខរគង ៥៨ ជារបចាុំ     សាខាពននដារ 100%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

យៈសារខអ ចិរតូនិច(E-mail) ការខផញី
សារ(SMS) របព័ននទូរស័្ពធ(Phone 
Call) និងការជួបផ្ទធ ល់ 

ជារ់ខស្ថង ៥៨ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ០ 
រខេតថ 

សាខាគយនិងរដាឌ ររខេតថ 

១ រថ្រមខបបបទរុងតឺន័រ២០ហវតឹខ ងី 
ខរគង ៦០០០០ ទូ     សាខាគយនិងរដាឌ

ររ     
ជារ់ខស្ថង         

២ រថ្រមខបបបទរបតិខវទន៍គយផលិតផល
ខតលស្លិា 

ខរគង ៦០០០០ ចាប់     សាខាគយនិងរដាឌ
ររ     

ជារ់ខស្ថង         

៣ 
រថ្រមខបបបទរបតិខវទន៍គយទុំនិញមិនផធុរ
របុងរុងតឺន័រឬផធុររបុងរុងតឺន័រតូចជាង២០
ហវតឺ 

ខរគង ៤០០០០ ចាប់     
សាខាគយនិងរដាឌ

ររ     
ជារ់ខស្ថង         

៤ រថ្រមមា៉ា សុ្នីខស្កន Scanning Fee-SCF
មួយរុងតឺន័រ៤០ហវតី 

ខរគង ៤០០០០ ទូ     សាខាគយនិងរដាឌ
ររ     

ជារ់ខស្ថង         

៥ 
រថ្រមមា៉ា សុ្នីខស្កន Scanning Fee-SCF
មួយរុងតឺន័រ៤០ហវតី 

ខរគង ៦៤០០០ ទូ     សាខាគយនិងរដាឌ
ររ     

ជារ់ខស្ថង         

៦ រថ្រមលរ់របតិខវទន៍គយ 
ខរគង ១៥០០០ ចាប់     សាខាគយនិងរដាឌ

ររ     
ជារ់ខស្ថង         

៧ រថ្រមលរ់លតាប័រតរថយនថ 
ខរគង ៤០០០០ ចាប់     សាខាគយនិងរដាឌ

ររ     
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៨ រថ្រមលរ់រតាពននគយ 
ខរគង ១០០ ចាប់     សាខាគយនិងរដាឌ

ររ     
ជារ់ខស្ថង         

៩ រថ្រមលរ់ខតមរបិ៍អាររបារ ី
ខរគង ៥០ ចាប់     សាខាគយនិងរដាឌ

ររ     
ជារ់ខស្ថង         

១០ 
រថ្រមលរ់លិេិតអនុញ្ហដ ត ដឹរជញ្ជូ ន 
ឬស្ថុរ 

ខរគង ៥០០ ចាប់     សាខាគយនិងរដាឌ
ររ     

ជារ់ខស្ថង         

១១ រថ្រមលរ់ខស្ៀលរុងតឺន័រ 
ខរគង ៨០០០ រគប់     សាខាគយនិងរដាឌ

ររ     
ជារ់ខស្ថង         

មនធីរថ្របស្ណីយនិ៌ងទូរគមនាគមន៌ខេតថ 

១ 
 ការអនុញ្ហដ តឲ្យខបីរសាខាខធវអីាជីវរមម
បខរមីខស្វាបខញ្ដីឆ្ប់រហ័ស្អនថរជាត ិ

ខរគង ១ ទីតាុំង     មនធីរថ្របស្ណីយ ៍
និង

ទូរគមនាគមន៍ 
300%   

ជារ់ខស្ថង ៣ ទីតាុំង     

២ 

 ការលរ់ខរគឿងស្មាភ របរកិាេ រុុំពយូទ័រ និងឬ/
ឧបររណ៍ខអ ចិរតូនរិខដលបុំពារ់បខចចរ
វទិាគមនាគមន៍ នងិព័ត៌មាន និង/ឬសូ្ហវ
ខវរ 

ខរគង ១ ទីតាុំង     
មនធីរថ្របស្ណីយ ៍

និង
ទូរគមនាគមន៍ 

0%   
ជារ់ខស្ថង ០ ទីតាុំង     

៣ 
 ការខរៀបចុំរពឹតថិការណ៍ពារ់ព័នននឹងវស័ិ្យប
ខចចរវទិាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន 

ខរគង - ទីតាុំង     មនធីរថ្របស្ណីយ ៍
និង

ទូរគមនាគមន៍ 
0%   

ជារ់ខស្ថង - -     
៤  ការអនុញ្ហដ តឲ្យខបីរលរ់ និង/ឬជសួ្ជុល ខរគង ២៩ ទីតាុំង     មនធីរថ្របស្ណីយ ៍ 86%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ខរគឿងស្មាភ របរកិាេ វទិយុគមនាគមន៍និង
ទូរគមនាគមន៍របុងខដនដីខេតថ 

ជារ់ខស្ថង ២៥ ទីតាុំង     
និង

ទូរគមនាគមន៍ 

៥ 
 ការអនុញ្ហដ តឲ្យខបីរអាជីវរមមសាលបខរមី
អុិនធណិឺតកាខហវរបុងខដនដីខេតថ 

ខរគង ៨ ទីតាុំង     មនធីរថ្របស្ណីយ ៍
និង

ទូរគមនាគមន៍ 
63%   

ជារ់ខស្ថង ៥ ទីតាុំង     

៦ 
ការផថល់អាជាញ ប័ណតខ្ហវរង់ស៍្វទិយុោរ់ទង
របខភទ VHF ចល័ត មានវសិាលភាពខរបី
របាស់្របុងរាជធានី ឬខេតថ 

ខរគង ២៧ ខរគឿង     មនធីរថ្របស្ណីយ ៍
និង

ទូរគមនាគមន៍ 
56%   

ជារ់ខស្ថង ១៥ ខរគឿង     

៧ 
ការផថល់អាជាញ ប័ណតខ្ហវរង់ស៍្វទិយុោរ់ទង
របខភទ VHF អចល័ត មានវសិាលភាពខរបី
របាស់្របុងរាជធានី ឬខេតថ 

ខរគង - ខរគឿង     មនធីរថ្របស្ណីយ ៍
និង

ទូរគមនាគមន៍ 
0%   

ជារ់ខស្ថង - -     

៨ 
ការផថល់អាជាញ ប័ណតខ្ហវរង់ស៍្វទិយុោរ់ទង
របខភទ UHF ចល័ត មានវសិាលភាពខរបី
របាស់្របុងរាជធានី ឬខេតថ 

ខរគង - ខរគឿង     មនធីរថ្របស្ណីយ ៍
និង

ទូរគមនាគមន៍ 
0%   

ជារ់ខស្ថង - -     

៩ 
ការផថល់អាជាញ ប័ណតខ្ហវរង់ស៍្វទិយុោរ់ទង
របខភទ UHF អចល័ត មានវសិាលភាព
ខរបីរបាស់្របុងរាជធានី ឬខេតថ 

ខរគង - ខរគឿង     មនធីរថ្របស្ណីយ ៍
និង

ទូរគមនាគមន៍ 
0%   

ជារ់ខស្ថង - -     

មនធីរខស្ដឌរិចចនិងហរិញ្ដវតទុខេតថ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ធនាគរជាតិរមពុជា សាខាខេតថ 

១ លិេិតអនុញ្ហដ តថិរបរបអាជីវរមមបថូររបារ់ 
ខរគង ៥១ តូប     សាខាធនាគរ

ជាតិខេតថខកាោះរុង     
ជារ់ខស្ថង         

មនធីរសុ្ខាភិបាលខេតថ 

១ បង់លុយខដាយេលួនឯង 
ខរគង ៤១២៨៩ ចុំនួនបណត ១ឆ្ប ុំ   

មនធីរសុ្ខាភិបាល 108%   
ជារ់ខស្ថង ៤៤៧៧៦ ចុំនួនបណត ១ឆ្ប ុំ N/A 

២ គុំខរាងមូលនិធិស្មធម៌ 
ខរគង ២២១៣១ ចុំនួនបណត ១ឆ្ប ុំ   

មនធីរសុ្ខាភិបាល 81%   
ជារ់ខស្ថង ១៧៨៤៥ ចុំនួនបណត ១ឆ្ប ុំ N/A 

៣ ខបឡាជាតិរបបស្នថសុិ្េស្ងគម 
ខរគង ១០៨០០ ចុំនួនបណត ១ឆ្ប ុំ   

មនធីរសុ្ខាភិបាល 101%   
ជារ់ខស្ថង ១០៨៧៥ ចុំនួនបណត ១ឆ្ប ុំ N/A 

៤ ររណីខលីរខលង 
ខរគង ៨៧៩០ ចុំនួនបណត ១ឆ្ប ុំ   

មនធីរសុ្ខាភិបាល 83%   
ជារ់ខស្ថង ៧៣៣២ ចុំនួនបណត ១ឆ្ប ុំ N/A 

ស្ងគមរិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិស្មផោ 

១ 
ខបីរផឋល់របារ់ខសាធននិវតថជូនម្នថីរាជការ
សុ្ីវលិ 

ខរគង ២៤ ខលីរ     ស្ងគមរិចច អតីត
យុទនជន 100%   

ជារ់ខស្ថង ២៤ ខលីរ     

២ 
ខបីរផឋល់របារ់ឧបតទមភរបបខគល
នខោបាយជូនអតតីយុទនជនរគប់របខភទ 

ខរគង ២៤ ខលីរ     ស្ងគមរិចច អតីត
យុទនជន 100%   

ជារ់ខស្ថង ២៤ ខលីរ     
៣ ខបីររបារ់ឧបតទមភធានារា៉ា ប់រងស្ងគម និង ខរគង ១២ នារ់     ស្ងគមរិចច អតីត 125%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

របារ់បូជាស្ពជូនជនពិការ នវិតថជន នងិ
ជនបាត់បង់ ជារ់ខស្ថង ១៥ នារ់     

យុទនជន 

៤ 
ឧបតទមភជួយជនរងខរគោះ និងជនង្វយរង
ខរគោះ 

ខរគង ៣០០ រគួសារ     ស្ងគមរិចច អតីត
យុទនជន 67%   

ជារ់ខស្ថង ២០០ រគួសារ     

៥ ទិវាអតីតយុទនជនរមពុជា 
ខរគង ១ ខលីរ     ស្ងគមរចិច 

អតីតយុទនជន 
0% មិនោនប់ាន

អនុវតថ ជារ់ខស្ថង ០ ខលីរ     

៦ ទិវាមនុស្សចាស់្រមពុជា 
ខរគង ១ ខលីរ     ស្ងគមរចិច 

អតីតយុទនជន 
0% មិនោនប់ាន

អនុវតថ ជារ់ខស្ថង ០ ខលីរ     

៧ ទិវាជនពិការ 
ខរគង ១ ខលីរ     ស្ងគមរចិច 

អតីតយុទនជន 
0% មិនោនប់ាន

អនុវតថ ជារ់ខស្ថង ០ ខលីរ     
មនធីរធមមការនិងសាស្នាខេតថ 

១ ផថល់ទិដាឌ ការបុំបសួ្រុលបុរត 
ខរគង ៥០ ចាប់ ១២ខេ ០ 

មនធីរធមមការ 30%   
ជារ់ខស្ថង ១៥ ចាប់     

២ ផថល់ទិដាឌ ការខស្បីសុ្ុំខធវីបុណយខផសងៗ 
ខរគង ១០ ចាប់ ១២ខេ ០ 

មនធីរធមមការ 0%   
ជារ់ខស្ថង ០ ចាប់     

៣ ផថល់ទិដាឌ ការសុ្ុំរសាងស្ុំណង់របស់្វតថ 
ខរគង ៥ ចាប់ ១២ខេ ០ 

មនធីរធមមការ 20%   
ជារ់ខស្ថង ១ ចាប ់     

៤ ផថល់ទិដាឌ ការខស្បីសុ្ុំខតងតាុំងអាចារយ គណៈ
រមមការវតថ 

ខរគង ១០ ចាប់ ១២ខេ ០ 
មនធីរធមមការ 40%   

ជារ់ខស្ថង ៤ ចាប ់     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៥ 
ផថល់ទិដាឌ ការបនថសុ្ពលភាពសាប រ់រពោះ
វហិារ ថាវ យបងគុំ ខផបរពាហរិសាស្នា(រគឹ
ស្ធ) 

ខរគង ១២ ចាប់ ១២ខេ ០ 
មនធីរធមមការ 67%   

ជារ់ខស្ថង ៨ ចាប ់     

៦ ផថលទិដាឌ ការរសាងវហិារសាស្នាឥសាល ម 
ខរគង ២ ចាប់ ១២ខេ ០ 

មនធីរធមមការ 0%   
ជារ់ខស្ថង ០ ចាប់     

៧ 
ផថល់ទិដាឌ ការខស្បីសុ្ុំបខងកីតសាលាពុទនិរ
ស្ិរា 

ខរគង ២ ចាប់ ១២ខេ ០ 
មនធីរធមមការ 0%   

ជារ់ខស្ថង ០ ចាប់     
មនធីរវបផធម៌និងវចិិរតស្លិផោះខេតថ 

១ ការរបគុុំត្នថខីាប តអនថរជាត ិ
ខរគង ១ ខលីរ     

មនធីរវបផធម៌ 0%   
ជារ់ខស្ថង         

២ ការខលីរសាល រស្ញ្ហដ  ៤ខម៉ារតកាខរខ ងី 
ខរគង ១៥ សាល រ     

មនធីរវបផធម៌ 7% 
  

ជារ់ខស្ថង ១         
មនធីរការង្វរនិងបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជីវោះ 

១ 
ផថល់ខស្ៀវខៅការង្វរ ប័ណតការង្វរជូនរមម
ររ និខោជិត 

ខរគង ២៦០០ នារ់     
មនធីររ.ប 5%   

ជារ់ខស្ថង ១៣៦ នារ ់     

២ ចុោះបញ្ជ ិកាខលីខស្ចរឋីរបកាស្ជូនដុំណឹង
ខបីរស្ហរគស្ 

ខរគង ៨ ស្ហរគស្     
មនធីររ.ប 100%   

ជារ់ខស្ថង ៨ ស្ហរគស្     

៣ ចុោះបញ្ជ ិកាខលីខស្ៀវខៅខបីររបារ់ 
ខរគង ៨ ស្ហរគស្     

មនធីររ.ប 25%   
ជារ់ខស្ថង ២ ស្ហរគស្     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

៤ ចុោះបញ្ជ ិកាខលីខស្ៀវខៅបញ្ជ ីរបចាុំរគឹោះសាទ ន 
ខរគង ៨ ស្ហរគស្     

មនធីររ.ប 75%   
ជារ់ខស្ថង ៦ ស្ហរគស្     

៥ 
ចុោះទិដាឌ ការខលីបទបញ្ហជ ថ្ផធរបុងរបស់្ស្ហ
រគស្ 

ខរគង ៨ ស្ហរគស្     
មនធីររ.ប 125%   

ជារ់ខស្ថង ១០ ស្ហរគស្     

៦ 
ខចញលិេតិអនុញ្ហដ តខធវីការខលីស្ថិរខវលា
រុំណត់ 

ខរគង ២ ស្ហរគស្     
មនធីររ.ប 350%   

ជារ់ខស្ថង ៧ ស្ហរគស្     

៧ ខបាោះខឆ្ប តខរជសី្ខរសី្របតិភូបុគគលិរ 
ខរគង ៨ ស្ហរគស្     

មនធីររ.ប 100%   
ជារ់ខស្ថង ៨ ស្ហរគស្     

៨ ហវរឹហវនឺរូនជាង 
ខរគង ៨ ស្ហរគស្     

មនធីររ.ប 63%   
ជារ់ខស្ថង ៥ ស្ហរគស្     

មនធីរព័ត៌មានខេតថ 

១ 
ផថល់ព័ត៌មានជូនរបជាពលរដឌតាមរបព័នឌ
ផសពវផាយវទិយុ ទូរទស្សន៍ ទូរទស្សន៍ខេស
កាប ទូរទស្សន៍អនឡាញ និងខគហទុំទ័រ 

ខរគង ៣៨ អងគភាព
ព័ត៌មាន     

មនធីរព័ត៌មាន 74%   
ជារ់ខស្ថង ២៨ អងគភាពព័តម៌ាន     

មនធីរបរសិាទ នខេតថ 

    
ខរគង         

      
ជារ់ខស្ថង         

មនធីរខរៀបចុំខដនដីនគររបូនីយរ៌មម ស្ុំណង់ និងសុ្រោិដីខេតថ 
១ ខស្វាសុ្រខិោដ ី ខរគង ១២០០ ប័ណត     មនធីរខដនដ ី 342%   



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ(២០២១-២០២៣) 

 

311 

ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង ៤១០០ ប័ណត     

២ ខស្វាស្ុំណង់ 
ខរគង ១០០ ចាប់     

មនធីរខដនដ ី 64%   
ជារ់ខស្ថង ៦៤ ចាប ់     

៣ ខចញវញិ្ហដ បនប័រតររុមជាង 
ខរគង ១០ ររុម     

មនធីរខដនដ ី 30%   
ជារ់ខស្ថង ៣ ររុម     

ស្បងការនគរបាលខេតថ 

១ 
របកាស្ទទួលសាគ ល់ជនបរខទស្អខនាថ របខវ
ស្នថ 

ខរគង ៥០ ស្នលឹរ     ស្បងការ
នគរបាល 

100%   
ជារ់ខស្ថង ៥០ ស្នលឹរ     

២ ខស្ៀវខៅសាប រ់ខៅ (រ២) 
ខរគង ៥០០ ស្នលឹរ     ស្បងការ

នគរបាល 
100%   

ជារ់ខស្ថង ៥០០ ស្នលឹរ     

៣ ខស្ៀវខៅរគួសារ (រ៤) 
ខរគង ៧០០ រាល     ស្បងការ

នគរបាល 
100%   

ជារ់ខស្ថង ៧០០ រាល     

៤ អតថស្ញ្ហតណប័ណត 
ខរគង ២០០០ ស្នលឹរ     ស្បងការ

នគរបាល 100%   
ជារ់ខស្ថង ២០០០ ស្នលឹរ     

ការដារ់ខចញលេិិតបទដាឌ នគតិយុតថិនានារបស់្រដឌបាលខេតថ 
១.លិមតិបទដ្ឋឋ នគតយុិតត 
១ ដីការបទបញ្ហជ ទូខៅ ខរគង ៣៧ ចាប់     រដឌបាលខេតថ 100%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង ៣៧       

២ ដីការឯរតថភូត 
ខរគង ៧ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ 100%   
ជារ់ខស្ថង ៧       

៣ ខស្ចរថសី្ខរមច 
ខរគង ៣៧ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ 211%   
ជារ់ខស្ថង ៧៨       

៤ ខស្ចរថីខណនាុំ 
ខរគង ៧៨ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ 26%   
ជារ់ខស្ថង ២០       

២.លិមតិរដ្ឋបាល 

១ លិេិតខស្ប ី
ខរគង ៣៦៤១ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ 20%   
ជារ់ខស្ថង ៧២៦       

២ ខស្ចរថីជូនដុំណឹង 
ខរគង ៣៤៧ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ 99%   
ជារ់ខស្ថង ៣៤៣       

៣ លិេិតអខញ្ជ ីញ 
ខរគង ៣៥៦ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ 72%   
ជារ់ខស្ថង ២៥៥       

៤ លិេិតបង្វគ ប់ការ 
ខរគង ៦ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ 150%   
ជារ់ខស្ថង ៩       

៥ លិេិតខផធរស្ិទន ខរគង ២១ ចាប់     រដឌបាលខេតថ 119%   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរមាង ខរគង/ជារ់ខស្ថង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល

អនុវតថ 
តថ្មលគខរមាង អងគភាពអនុវតថ 

%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរមិាណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង ២៥       

៦ ដីការអម 
ខរគង ៧ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ 429%   
ជារ់ខស្ថង ៣០       

៧ លិេិតអនុញ្ហដ តចាប់ 
ខរគង ២៥ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ 108%   
ជារ់ខស្ថង ២៧       

៨ រុំណង់បង្វា ញខរឿង 
ខរគង ៣៥៧៨ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ 72%   
ជារ់ខស្ថង ២៥៦៦       

៩ លិេិតបញ្ហជ រ់ 
ខរគង ១២ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ 83%   
ជារ់ខស្ថង ១០       

 
 

 



 

 

 

 
 

ឧបសមព័នឋទី១ 
 

តារាង៖ ១.១ រ .តារាងតរមូវ រគសរមាង 
សរមមភាពអាទិភាពទូទា ាំងសេតត 

 
  



បរមិាណ ឯកតា ប្បុស ប្សី

១
សាងសងអ់គារប្ចកទ្វា រអនថរ
ជាតិចាំយាម

៤.៤.១ ចាំយាម 1 អគារ ១២ខែ 136.32 67.984       6,000 I រដឌបាលសាលាខែតថ

២
ជួសជុលកកលមអសាល
មហោប្សពហេតថ

៤.៤.១
សង្កា តស់ាា ច់
មានជយ័

1 អគារ ១២ខែ 136.32 67.984       4,000 I រដឌបាលសាលាខែតថ

៣
សាទ បនាផលូវហបតុងអាហម ប្បកវង 
២០៣ម ទទឹង ៦ម កប្មាស់ 
០.១៥ម

៤.៤.១ ស.សធឹងកវង 203 ខម៉ែរត ១២ខែ 2500 750          203 I រដឌបាលសាលាខែតថ

៤
សាទ បនាផលូវហបតុងអាហម ប្បកវង 
២២៥ម ទទឹង ៧ម កប្មាស់ 
០.១៥ម

៤.៤.១ ស.ដងទង់ 225 ខម៉ែរត ១២ខែ 2500 750          300 I រដឌបាលសាលាខែតថ

៥
សាទ បនាផលូវហបតុងអាហម ប្បកវង 
៣៦១ម ទទឹង ៦ម កប្មាស់ 
០.១៥ម

៤.៤.១
ស.សាា ចម់ាន

ជយ័
361 ខម៉ែរត ១២ខែ 3700 1900          361 I រដឌបាលសាលាខែតថ

៦
សាទ បនាផលូវហបតុងអាហម ប្បកវង 
២១៥ម ទទឹង ៦ម កប្មាស់ 
០.១៥ម

៤.៤.១
ឃុាំពាម
ប្កហសាប

215 ខម៉ែរត ១២ខែ 1678 800          215 I រដឌបាលសាលាខែតថ

តារាង ១.១ ក
តារាងតម្មូវការគម្ម្ោង សកមមភាពអាទិភាពទូទ ាំងម្េតត

អបកទទួលផល
រយៈហពល

តម្មលប៉ា ន
សាា ន

អងគភាពហសបើកផបក

ក. តម្មូវការគម្ម្ោង សកមមលទឋភាព អាទិភាពសម្ោបក់មមវធិីវិនិម្ោគម្េតត

ល.រ ហ ា្ ោះគហប្មាង ទីតាាំង
លទឌផលហប្គាង

ហគាលហៅ

១. ផ្ផែកម្សដ្ឋកិចច
រដ្ឋបាលសាលាខេត្ត



៧
សាទ បនាផលូវហបតុងអាហម ប្បកវង 
៤២០ម ទទឹង ៧ម កប្មាស់ 
០.១៥ម

៤.៤.១
ស.សាា ចម់ាន

ជយ័
351 ខម៉ែរត ១២ខែ 2450 1750          410 I រដឌបាលសាលាខែតថ

៨
សាទ បនាផលូវហបតុងអាហម ប្បកវង 
៦១០ម ទទឹង ៧ម កប្មាស់ 
០.១៥ម

៤.៤.១ ឃុាំប៉ា កេ់លង 610 ខម៉ែរត ១២ខែ 3500 1500          760 I រដឌបាលសាលាខែតថ

៩
សាទ បនាផលូវហបតុងអាហម ប្បកវង 
៣០០ម ទទឹង ៦ម កប្មាស់ 
០.១៥ម

៤.៤.១ ឃុាំប៉ា កេ់លង 351 ខម៉ែរត ១២ខែ 3900 2900          351 I រដឌបាលសាលាខែតថ

១០
សាទ បនាផលូវហបតុងអាហម ប្បកវង 
៤០០ម ទទឹង ៦ម កប្មាស់ 
០.១៥ម

៤.៤.១ ស.សធឹងកវង 400 ខម៉ែរត ១២ខែ 2500 1500          400 I រដឌបាលសាលាខែតថ

១១
សាទ បនាផលូវហបតុងអាហម ប្បកវង 
២៤០០ម ទទឹង ៦ម កប្មាស់ 
០.១៥ម

៤.៤.១ ឃុាំកប្សអាំបិល 2400 ខម៉ែរត ១២ខែ 2500 1500       3,000 I រដឌបាលសាលាខែតថ

១២ សាទ បនាផលូវហៅស ូអាហស(AC) ៤.៤.១
 សង្កា តស់ាា ច់
មានជយ័

15000 ខម៉ែរតកាខរ ៉ែ ១២ខែ 15000 500       4,000 I រដឌបាលសាលាខែតថ

១៣ ជួសជុលកាំណាតផ់លូវកបុងប្កុង ៤.៤.១ ប្កុងហេមរភូមនិធ 2250 ខម៉ែរតកាខរ ៉ែ ១២ខែ 2300 1300          450 I រដឌបាលសាលាខែតថ

១៤
សាងសងលូ់ប្ជុងកាតផ់លូវទាំហាំ 
៣ម កមពស់ ២ម ប្បកវង ១០ម 
ចាំនួន០២កកនលង

៤.៤.១
សង្កា តស់ាា ច់
មានជយ័ 

ប្កុងហេមរភូមនិធ
2 កខនលង ១២ខែ 2300 1300          500 I រដឌបាលសាលាខែតថ



១៥ សាថ រប្បពន័នលូកបុងប្កុង ៤.៤.១

សង្កា តស់ាា ច់
មានជយ័ 
ប្កុងហេមរ

ភូមនិធ (ចបពី់
ចាំណុច

ហពទយទូចមក
សាព នកកផរ
សណាឌ គារ
អាសា ន)

2 ខែែ ១២ខែ 2300 1300          200 I រដឌបាលសាលាខែតថ

១៦
សាទ បនាលូប្បអបប់្បកវង ១៥០ម
 អងាតផ់ចិត ០.៨០ម

៤.៤.១

សង្កា តដ់ងទង់
 ប្កុងហេមរ
ភូមនិធ(ចាំណុច
មុេប៉ាូយហសៀន)

ខម៉ែរត ១២ខែ 3000 1500          126 I រដឌបាលសាលាខែតថ

១៧
សាទ បនាលូមូលហ ោះទឹក អងាត់
ផចិត០.៨០ម

៤.៤.១

ភូម៤ិ សង្កា ត់
ដងទង ់ប្កុង
ហេមរភូមនិធ 
(ពីចាំណុច 
វោិរឥសាល ម 
ហ ព្ ោះហៅផលូវ
ហសរកីារ)

1 ខែែ ១២ខែ 150 25          774 I រដឌបាលសាលាខែតថ

១៨
ហរៀបចាំកកលមអសួនកបុងប្កុងហេ
មរភូមនិធ

៤.៤.១
មុេសាលា
ហេតថ និងកបុង
ប្កុងហេមរភូមនិធ

1 កខនលង ១២ខែ 3000 1500          250 I រដឌបាលសាលាខែតថ



១៩
ជួសជុលបណាថ ញអគគសិនី និង
បហង្កគ លដងហគាម

៤.៤.១

ប្កុងហេមរ
ភូមនិធ និង
ប្សុក

មណឍ លសីមា

3 ខែែ ១២ខែ 3000 1500          350 I រដឌបាលសាលាខែតថ

២០
ជួសជុលកថទ្វាំអគាររដឌប
លហេតថ និសាលមហោប្សព

៤.៤.១

បរហិវណ
សាលាហេតថ 
និងសាល
មហោប្សព

2 អគារ ១២ខែ 150 25          380 I រដឌបាលសាលាខែតថ

២១
សាងសងអ់ាគារប្ចកហចញចូល
កតមយួ

៤.៤.១ ប្សុកហកាោះកុង 1 អគារ ១២ខែ 5000 2700          420 I រដឌបាលសាលាខែតថ

២២
សាងសងសួ់នចារទាំហាំ ៤០០ម
 x២០ម

៤.៤.១
ស.សាា ចម់ាន

ជយ័
1 កខនលង ១២ខែ 5000 2700       4,000 I

២៣
សាងសងអ់ាគាររដឌបលហេតថ
ជាំោន២

៤.៤.១
ស.សាា ចម់ាន

ជយ័
1 កខនលង ១២ខែ 5000 2700       3,000 I

1
បណថុ ោះបណាថ សថីពីហរៀបចាំកមាវធីិ
វនិិហយាគបី ប្ ាំ រ ាំកិល ប្បចា្ំ ប ាំ
របស់ហេតថ

៤.១.១ ខែតថ 1 វគ្គ ១២ខែ 200 50 50 I
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខោគ្

២

បណថុ ោះបណាថ សថីពីហរៀបចាំរបយ
ការណ៍រកីចហប្មើនទ្វកទ់ងដល់
ការង្ករកផនការអភវិឌណន ៍និង
កមាវធីិវនិិហយាគរបសហេតថ

៤.១.១ ខែតថ 1 វគ្គ ១២ខែ 100 25 10 I
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខោគ្

ទីចាត្ក់ារផផនការ និងវិនិខោគ



៣

វគគបណថុ ោះបណាថ លសថីពីការហធាើ
បចចុបផនបភាពទិនបនយ័ពាកព់ន័ន
និងគហប្មាងអភវិឌណនានា របស់ 
ហេតថ ប្កុង ប្សុក ឃុាំ និងសង្កា ត់

៤.១.១ រកុង-ររុក 1 វគ្គ ១២ខែ 100 25 10 I
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខោគ្

៤
ហរៀបចាំហវទិការពីហប្គាោះហយាបល់
កសាងកមាវធីិវនិិហយាគបី ប្ ាំ
រ ាំកិលហេតថ

៤.២.១ ខែតថ 1 ខលកី ១២ខែ 150 50 10 I
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខោគ្

៥
គាាំប្ទប្កុង ប្សុកកបុងការហរៀបចាំ
សិកាា សាលាសមាហរណកមា
កផនការ

៤.២.២ ខែតថ 1
រិកាា
សាលា

១២ខែ 200 50 10 I
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខោគ្

៦

សិកាគហប្មាងប្កុង ប្សុក ឃុាំ 
សង្កា ត ់ហរៀបចាំបលង ប៉ា នស់ាា ន
តម្មល និងហរៀបចាំសាំហណើ គហប្មាង
 ។

៤.៣.១ ខែតថ-រកុង-ររុក 36 គ្ខរោង ១២ខែ 36 0 36 I
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខោគ្

៧ ទសសនៈកិចចសិកា ៤.៣.១ ខរៅខែតថ 20 នាក់ ១២ខែ 20 5 15 I
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខោគ្

៨
ហវទិកាពិហប្គាោះហយាបល់និងកផបក
វនិិហយាគឯកជនហលើគហប្មាង
អភវិឌណនន៍ានាកបុងហេតថ

៤.៣.១ ខែតថ 120 នាក់ ១២ខែ 120 30 12 I
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខោគ្

១
ហរៀបចាំគហប្មាងចាំណូល 
ចាំណាយប្បចា្ំ ប ាំ ឆមាស ប្តី
មាស កេ

៤.៥.១ រដឌបាលខែតថ 57 ខលកី ៣ឆ្ប ាំ 250 50 12 IV ទីចាត់ការហរិញ្ដវតទុ

ទីចាត្ក់ារហិរញ្ញវត្ថុ



២
ប្តួតពិនិតយឯកសារហរិញ្ដ វតទុ
កបុងទីចតក់ា និងបណាថ ប្កុង 
ប្សុក ឃុាំ សង្កា ត់

៤.៥.១ រដឌបាលខែតថ 6 ខលកី ៣ឆ្ប ាំ 250 50 48 IV ទីចាត់ការហរិញ្ដវតទុ

៣
បណថុ ោះបណាថ លការប្គបប់្គង
ចាំណូល ចាំណាយ ដល់ទីចត់
ការ ប្កុង ប្សុក ឃុាំ និងសង្កា ត់

៤.៥.១ រដឌបាលខែតថ 6 វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ 240 40 12 IV ទីចាត់ការហរិញ្ដវតទុ

៤
បណថុ ោះបណាថ លនិតិវធីិហរិញ្ដ វតទុ
ដល់ប្កុង ប្សុក ឃុាំ និងសង្កា ត់

៤.៥.១ រដឌបាលខែតថ 6 វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ 240 40 12 IV ទីចាត់ការហរិញ្ដវតទុ

៥
បណថុ ោះបណាថ ល និងប្តួតពិនិតយ
ពីនិតិវធីិបញ្ជ ីសារហពើភណ័ឍ តាម
បណាថ ប្កុង ប្សុក ឃុាំ និងសង្កា ត់

៤.៥.១ រដឌបាលខែតថ 3 វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ 240 40 6 IV ទីចាត់ការហរិញ្ដវតទុ

៦
ហផធៀងផ្ទធ ត ់និងហធាើបចចុបផនបភាព
ហលើបញ្ជ ី និងប្តួតពិនិតយចលន
ប្ទពយ និងអចលនប្ទពយជាប្បចាំ

៤.៥.១ រដឌបាលខែតថ 36 ខលកី ៣ឆ្ប ាំ 240 50 10 IV ទីចាត់ការហរិញ្ដវតទុ

៧
ហរៀបចាំរបយការណ៍ប្បចាំកេ 
ប្តីមាស ឆមាស ប្បចា្ំ ប ាំ

៤.៥.១ រដឌបាលខែតថ 18 ខលកី ៣ឆ្ប ាំ 240 50 18 IV ទីចាត់ការហរិញ្ដវតទុ

៨
តាម នប្តួតពិនិតយ ការអនុវតថ
ថវកិាប្កុង ប្សុក ឃុាំ សង្កា ត់

៤.៥.១ រដឌបាលខែតថ 99 ខលកី ៣ឆ្ប ាំ 198 4 30 IV ទីចាត់ការហរិញ្ដវតទុ

៩
ហរៀបចាំគហប្មាងកផនការយុទន
សាស្តសថថវកិាប្បចា្ំ ប ាំ

៤.៥.១ រដឌបាលខែតថ 3 ខលកី ៣ឆ្ប ាំ 68829 67846 20 IV ទីចាត់ការហរិញ្ដវតទុ



១០

ប្តួតពិនិតយ  និងហលើកហយាបល់
ជូនថ្នាបា កដឹ់កនាាំកបុងការផថល់
អនុហលាមភាពថវកិាប្កុង ប្សុក
 ឃុាំ ប្បចា្ំ ប ាំ

៤.៥.១ រដឌបាលខែតថ 99 ខលកី ៣ឆ្ប ាំ 198 4 15 IV ទីចាត់ការហរិញ្ដវតទុ

១១

ប្តួតពិនិតយ  និងហលើកហយាបល់
ជូនថ្នាបា កដឹ់កនាាំកបុងការផថល់
អនុហលាមភាពបិទបញ្ជ ីប្កុង 
ប្សុក ឃុាំ ប្បចា្ំ ប ាំ

៤.៥.១ រដឌបាលខែតថ 99 ខលកី ៣ឆ្ប ាំ 198 4 15 IV ទីចាត់ការហរិញ្ដវតទុ

១

ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ ល រថីពី
ខបបបទនីតិវធីិននការកត់រា
អរានុកូលដ្ឋឌ នដល់
ការោិល័យរដឌបាល និងហរិញ្ដ
វតទុរកុង ររុក

៤.៦.១ សាលមខោររព 1 វគ្គ ១២ខែ 500 150 8 IV ការ.ិអរានុកូលដ្ឋឌ ន

២
ចុុះាមដ្ឋនរតួតពិនិតយការអនុ
វតថការងារអរានុកូលដ្ឋឌ នរដឌ
បាលរកុង ររុក និងឃុាំ រងាា ត់

៤.៦.១ រកុង-ររុក 4 ខលកី ១២ខែ 2000 1200 6 IV ការ.ិអរានុកូលដ្ឋឌ ន

៣

ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លរថីពីការ
បាំខពញទាំរង់របាយការណ៍
អរានុកូលដ្ឋឌ នាម Excell 
ដល់ការោិល័យរដឌបាល និង
ហរិញ្ដវតទុរកុងររុក

៤.៦.១ រកុង-ររុក 1 វគ្គ ១២ខែ 72 25 14 IV ការ.ិអរានុកូលដ្ឋឌ ន

៤
គាាំរទកិចចរបជុាំរបចាាំខែរវាងខែតថ
ខកាុះកុង និងខែតថរាត

៤.៧.១ កបុង/ខរៅ 12 របជុាំ ១២ខែ 60 25 36 IV
ការទិាំនាក់ទាំនងអនថរ

ជាតិ

ទីចាត្ក់ាររដ្ឋបាល



៥

ទរែនកិចចរិកាផ្លល រ់បថូរបទ
ពិខសាធន៍ការងារនិងកិចចរហ
របតិបតថកិាររវាងខែតថខកាុះកុង 
និងខែតថរាត

៤.៧.១ កបុង/ខរៅ 3 ទរនែកិចច ១២ខែ 20 8 24 IV
ការទិាំនាក់ទាំនងអនថរ

ជាតិ

៦
កិចចរបជុាំរបចាាំរតីោររថីពីការ
ជួញដូរខរគ្ឿងខញៀណខៅាម
រពាំខដនខកាុះកុង រាត

៤.៧.១ កបុង/ខរៅ 9 របជុាំ ១២ខែ 50 10 27 IV
ការទិាំនាក់ទាំនងអនថរ

ជាតិ

៧

ការចុុះអនុសារណៈខោគ្យល់
រវាងខែតថខកាុះកុង ខែតថខកៀង
ោ៉ែ ង និងខែតថកាខ ៉ែ  រថីពីការ
រកុរកឥដឌធិាតុជាំនាញការខវៀត
ណ្តមខដលបានពលីជីវតិកបុង
ទឹកដីខែតថខកាុះកុង

៤.៧.១ សាលាខែតថ 3 របជុាំ ១២ខែ 60 25 18 IV
ការទិាំនាក់ទាំនងអនថរ

ជាតិ

៨

ការចុុះអនុសារណៈខោគ្យល់
រវាងខែតថខកាុះកុង ខែតថជី លាន 
និងខែតថយូ ណ្តន រថីពីវបផធម៌
របនពណី និងពាណិជជកមម

៤.៧.១ កបុង/ខរៅ 3 ទរនែកិចច ១២ខែ 20 8 24 IV
ការទិាំនាក់ទាំនងអនថរ

ជាតិ

៩

ទរែនកិចចរិកាផ្លល រ់បថូរបទ
ពិខសាធន៍ការងារនិងកិចចរហ
របតិបតថកិាររវាងខែតថខកាុះកុង 
ខែតថខកៀងោ៉ែ ង និងខែតថកាខ ៉ែ

៤.៧.១
ខែតថខកាុះកុង 
ខែតថខកៀងោ៉ែ ង 
និងខែតថកាខ ៉ែ

4 ទរនែកិចច ១២ខែ 20 8 24 IV
ការទិាំនាក់ទាំនងអនថរ

ជាតិ

១០
ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លរថីពីការ
ខរៀបចាំរបាយការណ៍

៤.៩.១ សាលាខែតថ 1 វគ្គ ១២ខែ 55 25 6 IV ការ.ិររុប

១១ ខរៀបចាំកិចចរបជុាំឆលងរបាយការណ៍ ៤.៩.១ សាលាខែតថ 12 ខលកី ១២ខែ 660 300 24 IV ការ.ិររុប



១២
ផលិតរបាយការណ៍រដឌបាលខែតថ

៤.៩.១ សាលាខែតថ 12 ខលកី ១២ខែ 1440 300 12 IV ការ.ិររុប

១៣
ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លអាំពី
របព័ននព័ត៌ោនវទិា

៤.៩.១ ខែតថ-រកុង-ររុក 1 វគ្គ ១២ខែ 150 50 6 IV ការ.ិររុប

១៤
ខបាុះពុមពឯកសារររោប់កិចច
របជុាំរកុមរបឹកា

៤.១០.១ សាលាខែតថ 24 ខលកី ១២ខែ 150 50 42 IV ការ.ិខលខា

១៥
ខរៀបចាំកិចចរបជុាំសាមញ្ដរបរ់
រកុមរបឹកាខែតថ

៤.១០.១ សាលាខែតថ 12 ខលកី ១២ខែ 70 15 36 IV ការ.ិខលខា

១៦
ខរៀបចាំកិចចរបជុាំវសិាមញ្ដរបរ់
រកុមរបឹកាខែតថ

៤.១០.១ សាលាខែតថ 7 ខលកី ១២ខែ 35 10 21 IV ការ.ិខលខា

១៧
ខរៀបចាំខវទិកាផែពវផាយ និង
ពិខរគាុះខោបល់ របរ់រកុម
របឹកាខែតថ

៤.១០.១ រកុង-ររុក 1 ខលកី ១២ខែ 1683 497 40 IV ការ.ិខលខា

១៨

ចុុះខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ ល 
រ ាំលឹកខ ងីវញិរថីពីកិចចការដឌបា
លរាជធានី ខែតថ រកុង ររុក 
ែណឍ  ដល់ ការោិល័យរដឌបាល
 និងហរិញ្ដវតទុរកុង ររុក

៤.៨.១ រកុង-ររុក 1 វគ្គ ១២ខែ 70 35 8 IV ការ.ិរខបៀប

១៩

ចុុះរតួតពិនិតយាមដ្ឋនខលីការ
អនុវតថកិចចការទទួលលិែិតចូល 
ខចញ និងរខបៀបតមាល់ឯកសារ 
កបុងការោិល័យរដឌបាល និង
ហរិញ្ដវតទុរកុង ររុក

៤.៨.១ រកុង-ររុក 1 ខលកី ១២ខែ 70 35 8 IV ការ.ិរខបៀប

ទីចាត្ក់ារធនធានមនសុ្ស



1
ការពរងឹង និងការពរងីកការអនុ
វតថការងារគ្ណខនយយភាព
រងគមកបុងររុកខគាលខៅ

៤.២០.១
រកុង ររុក
ទាំង៧

21 វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ 700 200 84 IV ទី.ធនធានមនុរែ

2
ខរៀបចាំវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លអាំពី
របព័ននទិនបន័យនានាខដល
រគ្ប់រគ្ងខដ្ឋយរាជធានី ខែតថ

៤.២០.១
រកុង ររុក
ទាំង៧

3 វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ 120 20 24 IV ទី.ធនធានមនុរែ

3

ខរៀបចាំវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លជា
កាតពវកិចចររោប់ថ្នប ក់ដឹកនាាំរដឌ
បាលថ្នប ក់រកុង ររុក ែណឍ  និង
អបកពាក់ព័នននានា

៤.២០.១
រកុង ររុក
ទាំង៧

3 វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ 160 80 42 IV ទី.ធនធានមនុរែ

4

ខរៀបចាំវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លរថីពី
រមភាពខយនឌ័រ ការពរងឹង
ភាពអង់អាចដល់ស្តរថី និងបរោិ
ប័នប និងរមធម៌រងគម

៤.២០.១
រកុង ររុក
ទាំង៧

21 វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ 700 200 84 IV ទី.ធនធានមនុរែ

5

ការពរងឹងកិចចដាំខណីរការ
រគ្ប់រគ្ងធនធានមនុរែាម
ខបបវមិជឈការខៅរដឌបាលថ្នប ក់
រាជធានី ខែតថ

៤.២០.១
រកុង ររុក
ទាំង៧

21 វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ 700 200 84 IV ទី.ធនធានមនុរែ

6
រិកាា សាលាផែពវផាយ ចាប់រថី
ពីការរគ្ប់រគ្ងរដឌបាលរាជធានី 
ខែតថ រកុង ររុក ែណឍ

៤.២០.១ សាលាខែតថ 3 វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ 210 80 42 IV ទី.ធនធានមនុរែ



7

ការខរៀបចាំ និងការអនុវតថការ
វាយតនមលជារបចាាំនូវកមមវធីិ និង
ខផនការអភិវឌណរមតទភាពរបរ់
រដឌបាលខែតថ

៤.២០.២ សាលាខែតថ 1
រិកាា
សាលា

១ឆ្ប ាំ 80 30 8 IV ទី.ធនធានមនុរែ

8

ផែពវផាយ និងអនុវតថខផនការ
អនថរាគ្មន៍អភិវឌណរមតទភាព
របរ់រដឌបាលរកុង ររុក និងឃុាំ
 រងាា ត់

៤.៧.២
រកុង ររុក
ទាំង៧

7
របជុាំ

ផែពវផាយ
១ឆ្ប ាំ 350 100 28 IV ទី.ធនធានមនុរែ

9

វគ្គរ ាំលឹកខ ងីវញិអាំពីតួនាទី និង
ភារកិចចរបរ់រដឌបាលខែតថ និង
រដឌបាលរកុង ររុកខដលបាន
ខកររមួល

៤.៧.២
ខែតថ និងរកុង
 ររុកទាំង៧

21 វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ 700 200 84 IV ទី.ធនធានមនុរែ

10

វគ្គរ ាំលឹកខ ងីវញិអាំពី ចាប់រថីពី
ការរគ្ប់រគ្ងរដឌបាលឃុាំ រងាា ត់
 និងកិចចការដឌបាលឃុាំ រងាា ត់

៤.២០.១
រកុង ររុក
ទាំង៧

14 វគ្គ ២ឆ្ប ាំ 220 100 42 IV ទី.ធនធានមនុរែ

១

ចុោះប្សងទិ់នបនយ័បចចុបផនបភាព
អងគការមនិកមន រ ឌ ភបិល 
សមាគម និងសហគមនមូ៍លដ ្
ឋាន

៤.១១.១ ថ្នប ក់ខែតថ 1 ដង ១២ខែ 65 15 2 IV ទីចាត់ការអនថរវរ័ិយ

ទីចាត្ក់ារអនតរវិស្យ័



២
ហរៀបចាំវគគបណថុ ោះបណាថ លដល់
សហគមន ៍និងអងគការមនិកមន
រ ឌ ភបិល

៤.១១.១

រហគ្មន៍
មូលដ្ឋឌ ន ខៅ
ាមបណ្តថ
រកុង ររុក ទូ
ទាំងខែតថ

1 ដង ១២ខែ 60 20 10 IV ទីចាត់ការអនថរវរ័ិយ

៣
ហរៀបចាំ ហវទិកាពិហប្គាោះហយាបល់ 
ជាមយួអងគការសងគមសីុវលិ

៤.១១.២ ថ្នប ក់ខែតថ 2 ដង ១២ខែ 150 50 14 IV ទីចាត់ការអនថរវរ័ិយ

៤
ហរៀបចាំសិកាា សាលាផសពាផាយ
ហគាលនហយាបយភូមឃុិាំ មាន
សុវតទភិាព ប្កុង/ប្សុកទ្វាំង ៧

៤.១១.២
ទូទាំងរកុង-
ររុក

1 ដង ១២ខែ 450 100 14 IV ទីចាត់ការអនថរវរ័ិយ

៥
ហរៀបចាំកិចចប្បជុាំពិភាកា 
សប្មបសប្មួល និងហ ោះប្សាយ
វវិាទតាមករណីជាកក់សថង

៤.១២.១ រកុង-ររុក 60 ដង ១២ខែ 450 100 14 IV ទីចាត់ការអនថរវរ័ិយ

៦

ហរៀបចាំបលងហ់គាលសប្មាប់
ប្គបប់្គងទីតាាំងលកដូ់រចាំណី
អាោរ តាមទីសាធារណៈកបុង
ហេតថ

៤.១២.២ ថ្នប ក់ខែតថ 1 ដង ១២ខែ 10000 5000 4 IV ទីចាត់ការអនថរវរ័ិយ

៧

សហការជាមយួមនធ ីអងគភាព
ពាកព់ន័ន និងអាជាញ ធរមូល ឌ ន 
ចុោះប្សងនិ់ងពិនិតយសទិតិមូលដ ្
ឋានអាជីវកមា និងផលិតកមា

៤.១៣.១
ទូទាំងរកុង 
ររុក

1 ដង ១២ខែ 10000 5000 6 IV ទីចាត់ការអនថរវរ័ិយ



៨
ហរៀបចាំបហងាើតប្កុមការង្ករ
បហចចកហទស កដលមានសមាស
ភាពពីមនធរីពាកព់ន័ន និងអាជាញ ធរ

៤.១៣.២ ថ្នប ក់ខែតថ 1 ដង ១២ខែ 15 5 2 IV ទីចាត់ការអនថរវរ័ិយ

៩
ចុោះពិនិតយ និងវាយតម្មលហលើ
អាជីវកមា និងផលិតកមាប្គប់
ប្បហភទកបុងហេតថ

៤.១៣.២
ទូទាំងរកុង 
ររុក

1 ដង ១២ខែ 1000 500 6 IV ទីចាត់ការអនថរវរ័ិយ

១០
ចុោះប្សងទិ់នបនយ័ហដើមផកីាំណត់
ហគាលការណ៍អាំពីការប្គបប់្គង
ផារ និងសតថឃាដ ឌ ន

៤.១៣.៣
ររុកខររ
អាំបិល និង

រកុងខែមរភូមិនធ
2 ដង ១២ខែ 2000 1000 4 IV ទីចាត់ការអនថរវរ័ិយ

១ ការហរៀបចាំឯកសារហដញម្ថល ៤.២១.១ សាលាខែតថ 15 គ្ខរោង ១២ខែ 50 25 12 IV អងគភាពលទឌកមម

២ ការហរៀបចាំឯកសារពិហប្គាោះម្ថល ៤.២១.១ សាលាខែតថ 15 គ្ខរោង ១២ខែ 50 25 12 IV អងគភាពលទឌកមម

៣ ការហរៀបចាំឯកសារសធងត់ម្មល ៤.២១.១ សាលាខែតថ 15 គ្ខរោង ១២ខែ 50 25 12 IV អងគភាពលទឌកមម

៤ ការហរៀបចាំឯកសារចរចរម្ថល ៤.២១.១ សាលាខែតថ 15 គ្ខរោង ១២ខែ 50 25 12 IV អងគភាពលទឌកមម

១

 ហរៀបចាំវគគផសពាផាយសថីពីនីតិ
វធីិម្នការផថល់
 ហសវារបស់អងគភាពប្ចកហចញ
ចូលកតមយួ

៤.២២.១ រកុង ររុក 2 ដង ១២ខែ 200 70 30 IV រចកខចញចូល១

២

 ហសបើសុាំប្កសួង ឬមនធរីពាកព់ន័ន
ប្បជុាំផថល់ហសវាមកហអាយ អងគ
ភាពប្ចកហៅតាមការកណនាាំ
កបុងអនុប្កឹតយហលេ១៨

៤.២៣.១ រដឌបាលខែតថ 2 ដង ១២ខែ 18 8 9 IV រចកខចញចូល១

អងគភាពច្ចកខចញចលូផត្មយួ

អងគភាពលទឋកមម



៣

 ហសបើសុាំហអាយប្កសួងមោម្ផធ
បហងាើតហអាយមានការផថល់ហសវា
ជាកញ្ចប ់ឬហសវាតាមប្បពន័ន
ពត័ម៌ានវទិា

៤.២៣.២ រដឌបាលខែតថ 12 ដង ១២ខែ 18 8 12 IV រចកខចញចូល១

៤

 ហសបើសុាំមស្តនថបីកនទម(ពី៣ ហៅ៥
នាក)់ និងហសបើសុាំហអាយមាន   
ប្បពន័នហលើកទឹកចិតថដល់មស្តនថីផថ
ល់ហសវាតាមរយៈតាំហឡើង   តួ
នាទី តាំហឡើងកាាំប្បក ់និងបណ័ត
សរហសើរ។

៤.២៣.៣ រដឌបាលខែតថ 3 នាក់ ១២ខែ 1 2 24 IV រចកខចញចូល១

៥

 បណថុ ោះបណាថ លដល់មស្តនថី
បកនទមពីនីតិវធីិម្នការផថល់ហសវា
 ហលើកិចចការង្ករថាីៗកដល
ប្កសួងបនផសពាផាយថាីៗ

៤.២៤.១
អងគភាពរចក 
និងរករួង
មោនផធ

2 ដង ១២ខែ 3 1 9 IV រចកខចញចូល១

១

វគគបណថុ ោះបណាថ លអាំពីនីតិវធីិ 
ការសប្មុោះសប្មួល និងហ ោះ
ប្សាយបណថឹ ង របស់
ការយិាល័យប្បជាពលរដឌហេតថ

៤.២៧.១ ទូទាំងខែតថ 16 វគ្គ ១២ខែ 500 76 13 IV
ការោិល័យ
របជាពលរដឌ

២
ផសពាផាយ អាំពីរចនាសមពន័ន តួ
នាទី ភារកិចច និងសិទនិអាំណាច
របស់ការយិាល័យប្បជាពលរដឌ។

៤.២៧.២ ទូទាំងខែតថ 45 ខលកី ១២ខែ 1000 300 45 IV
ការោិល័យ
របជាពលរដឌ

ការិោលយ័ច្រជាពលរដ្ឋខេត្ត



១
ហបសសាំអាតមនី និងប្គាបយុ់ទ ្
ឋភណ័ឍ មនិទ្វនផ់ធុោះជូនប្បជា
ពលរដឌ

៣.៩.១
ររុកមណឍ ល

រីោ
144 ហកិា ១២ខែ 2614 1074 2304 IV

គ្ណៈកោម ធីការ
រកមមភាពកាំចាត់មីន

ខែតថ

២

បណថុ ោះបណាថ លសមាជិកគណៈ
កមាា ធិការ ប្គបប់្គងហប្គាោះមហនថ
រាយប្សុក ឃុាំ និងប្កុមការង្ករ
ប្គបប់្គងហប្គាោះមហនថរាយភូមិ

៣.១០.១ ទូទាំងខែតថ 1 វគ្គ ១២ខែ 300 100 10 IV
គ្ណៈកោម ធីការ

រគ្ប់រគ្ងខរគាុះមហនថ
រាយខែតថ

៣

ផសពាផាយជូនប្បជាពលរដឌ
ហអាយចុោះហ ា្ ោះហប្បើប្បស់
ប្បពន័នប្បកាសហអាយដឹងមុន
១២៩៤

៣.១១.១ ទូទាំងខែតថ 1 ខលកី ១២ខែ 300 100 10 IV
គ្ណៈកោម ធីការ

រគ្ប់រគ្ងខរគាុះមហនថ
រាយខែតថ

១ ការងាររគ្ប់រគ្ងខរគាុះមហនថរាយ ៣.១០.១ ទូទាំងខែតថ 4 គ្ខរោង ១២ខែ 136 68 312
ហប្គាោះ

មហនថរាយ
កាកបតប្កហម

២
ការងាររុែភាព និង ការខថទាំ
រុែភាព
រហគ្មន៍

៣.១០.១ ទូទាំងខែតថ 5 គ្ខរោង ១២ខែ 136 68 151
ហប្គាោះ

មហនថរាយ
កាកបតប្កហម

៣ ការងារខលកីកមពរ់ខគាលការរគឹ្ុះ ៣.១០.១ ទូទាំងខែតថ 4 គ្ខរោង ១២ខែ 136 68 256
ហប្គាោះ

មហនថរាយ
កាកបតប្កហម

ការច្គបច់្គងខច្រោះមហនតរាយ (កាកបាត្ច្កហម)

ការច្គបច់្គងខច្រោះមហនតរាយ



៤ ការងារអភិវឌណសាទ ប័ន ៣.១០.១ ទូទាំងខែតថ 6 គ្ខរោង ១២ខែ 136 68 597
ហប្គាោះ

មហនថរាយ
កាកបតប្កហម

១

ចុុះផែពវផាយដល់របជាពលរដឌ
អាំពីអនាម័យបរសិាទ ន និងការវចិ
ែចប់រាំរាម (ពិខររផធុះរបជា
ពលរដឌ ខដលររ់ខៅាមោត់
ទឹក និងខលទឹីក)

ទូទាំងខែតថ 12 ខលកី ៣ឆ្ប ាំ 1200 600 18 សសយក

២
ខបីកវគ្គបាំប៉ែនដល់រិរានុរិរែ
 ខដលខរតៀមរប ងរញ្ញដ បរត
មធយមរិកាទុតិយភូមិ

រកុងខែមរភមិន ្
ទ ររុក

មណឍ លរីោ
 ររុកបូទុ

មសាគ្រ ររុក
គិ្រសីាគ្រ និង
ររុកខររអាំបិល

១ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ 350 150 24 សសយក

៣
គាាំរទរកមមភាពមនុរែធម៌
ដល់មនធរី អងគភាពខៅខលីវរ័ិ
យសារនា អប់រ ាំ វបផធម៌

រកុងខែមរភូមិនធ ៣ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ 200 80 18 សសយក

េ.គខច្ោង ស្កមមភាពោនការស្នារាំច្ទពីមនទីរ អងគភាព ដដ្គអូភិវឌ្ឍន ៍និងអនកពាកព់ន័ឋ

ស្ហភាពស្ហពន័ធយវុជនកមពុជា ខេត្តខកាោះកងុ

មនទីរកស្ិកមមខេត្ត



១ ជាំរុញផលិតកមាកសិកមា ១.១.១

បូទុមសាគរ,
ថាបាំង,កប្ស
អាំបិល,

មណឍ លសីមា

៦ វគគ ១២កេ 150 70           240 I ករិកមម

២ ផថល់ហសវាផសពាផាយកសិកមា ១.១.១

បូទុមសាគរ,
ថាបាំង,កប្ស
អាំបិល,

មណឍ លសីមា
,គីរសីាគរ

៦ វគគ ១២កេ 150 70           240 I ករិកមម

៣ អភវិឌណនស៍ហគមនក៍សិកមា ១.១.២
កប្សអាំបិល,ថា

បាំង
៣ វគគ ១២កេ 90 50             30 I ករិកមម

៤
ជាំរុញការប្បស់ហប្គឿងយនថ និង
វសិាកមាកសិកមា

១.១.២ កប្សអាំបិល ២ វគគ ១២កេ 50 10             30 I ករិកមម

៥
ជាំរុញការអភវិឌណនដ៍ាំណាាំកសិ
ឧសាហកមា

១.១.៣
កប្សអាំបិល,ថា
បាំង,ហកាោះកុង

៣ វគគ ១២កេ 75 40             30 I ករិកមម

៦ អភវិឌណនដ៍ាំណាាំហៅស ូ ១.១.៣
កប្សអាំបិល,ថា

បាំង,
មណឍ លសីមា

៣ វគគ ១២កេ 75 30             30 I ករិកមម

៧

កមាវធីិផសពាផាយបហចចកហទស
កសិកមាថាីកដលធនប់្ទ្វាំហៅនឹង
ការកប្បប្បួលអាកាសធាតុ
(Aspire)(បហងាើតបណថុ ាំ បកនល ស្
ចយចនធ ីហចក,សាវមា៉ា វ)

១.២.១
កប្សអាំបិល,គី
រសីាគរ,ថាបាំង
,បូទុមសាគរ

៨ បណថុ ាំ ១២កេ 350 120           169 I ករិកមម



៨ អភវិឌណនក៍ារចិញ្ច ឹមសតា ១.២.១
កប្សអាំបិល,
ហកាោះកុង,ហេ
មរភូមនិធ

៥ វគគ ១២កេ 120 75             16 I ករិកមម

៩
ទបស់ាា តជ់មងឆឺលង និងផថល់ហស
វាសុេភាពសតា

១.២.២ ទូទ្វាំងហេតថ ២ ហលើក ១២កេ - -           210 I ករិកមម

១០
ប្គបប់្គងអនាមយ័សតា សាច ់
និងផលិតផលមានហដើម
កាំហណើ តពីសតា

១.២.២ ទូទ្វាំងហេតថ ៥ វគគ ១២កេ 150 50             18 I ករិកមម

១១
ពប្ងឹងនិងផសពាផាយការអនុវតថ
ចាប់បសុពាបល

១.២.២
កប្សអាំបិល,បូ
ទុមសាគរ,ហេ
មរភូមនិធ

៣ វគគ ១២កេ 80 40             11 I ករិកមម

១២

កមាវធីិផសពាផាយបហចចកហទស
កសិកមាថាីកដលធនប់្ទ្វាំហៅនឹង
ការកប្បប្បួលអាកាសធាតុ
(Aspire)(បហងាើតបណថុ ាំ អាជីវកមា
ចិញ្ច ឹមមាន)់

១.២.៣

កប្សអាំបិល,ថា
បាំង,

មណឍ លសីមា
,ហេមរភូមនិធ

៤ បណថុ ាំ ១២កេ 200 100             92 I ករិកមម

១៣ ផសពាផាយនិងបស្តរជ បហយនឌរ័ ១.២.៣
មណឍ លសីមា

,ថាបាំង
,ហកាោះកុង

៥ វគគ ១២កេ 120 100             36 I ករិកមម

១៤
ពប្ងឹងហសវាពត៌មានទីផារ
កសិកមា

១.២.៣ ទូទ្វាំងហេតថ ៧ វគគ ១២កេ 150 60             39 I ករិកមម

១៥
ពប្ងឹងការអនុវតថចាប់សថីពីថ្នាប ាំ 
និងជីកសិកមា

១.១.៣
កប្សអាំបិល,
ហេមរភូមនិធ

២ វគគ ១២កេ 40 20             23 I ករិកមម

េណ័្ឌ រដ្ឋបាលជលផល



១
បខងាីនការទប់សាា ត់ និងបស្តងាា ប
បទខលមីរជលផល ១.៣.១

ររុកខររ
អាំបិល,ររុកបូ
ទុមសាគ្រ,
គី្រសីាគ្រ,

ររុកខកាុះកុង
 និងររុក
មណឍ លរីោ

24 ខលកី ១២ខែ 7000 3100 96 I ជលផល

២
ផែពវផាយរបការ់រថីពីការ
កាំណត់ឧបករណ៍ខនសាទ ខដល
អនុញ្ញដ តឲ្យខរបីរបារ់

១.៣.១

ររុកខររ
អាំបិល,ររុកបូ
ទុមសាគ្រ,
គី្រសីាគ្រ,

ររុកខកាុះកុង
 និងររុក
មណឍ លរីោ

4 វគ្គ ៤ខែ 200 80 16 I ជលផល

៣ ផែពវផាយចាប់រថីពីជលផល ១.៣.២

ឃុាំខរជាយសាវ យ
ឃុាំជីែខរកាម
ឃុាំអណថូ ងទឹក
ឃុាំថមរ
ឃុាំខកាុះកាពិ

6 វគ្គ ៦ខែ 300 120 24 I ជលផល



៤
ផែពវផាយសាររាំខាន់ននការអភិ
រកែ និងតាំបន់អភិរកែ

១.៣.៣

ររុកមណឍ ល
រីោ
ររុកបូទុ
មសាគ្រ
ររុកខកាុះកុង
ររុកគី្រសីាគ្រ
ររុកខររអាំបិល

5 វគ្គ ៦ខែ 250 100 20 I ជលផល

៥ ដ្ឋាំកូនខកាងកាង ១.៣.៣
ឃុាំខរជាយសាវ យ
ឃុាំជីខរកាម 2 ខលកី ២ ខែ 500 200 12 I ជលផល

៦
ខបាុះបខងាគ លរពាំរបទល់តាំបន់អភិ
រកែ

១.៣.៣ ឃុាំពាមរកខសាប 1 ខលកី ២ខែ 500 200 12 I ជលផល

៧
បណថុ ុះបណ្តថ លភាពជាអបក
ដឹកនាាំ និងរគ្ប់រគ្ងដល់គ្ណៈ
កមមការរហគ្មន៍ខនសាទ

១.៣.៤
ររុកខររ
អាំបិលនិង
ររុកទុមសាគ្រ

3 វគ្គ ៣ខែ 45 15 9 I ជលផល

៨
បណថុ ុះបណ្តថ លបខចចកខទរ
ចិញ្ច ឹមរតីជាលកាណៈ រគួ្សារ ១.៣.៥

ររុកមណឍ ល
រីោ 
និងបូទុមសាគ្រ

2 វគ្គ ២ខែ 40 20 6 I ជលផល

៩
 បណថុ ុះបណ្តថ លបខចចកខទរខក
នចបផលខនសាទ

១.៣.៥
ររុកមណឍ ល
រីោ 
និងបូទុមសាគ្រ

2 វគ្គ ២ខែ 40 20 6 I ជលផល

មនទីរធនធានទឹក



១
ជួរជុលខថទាំរបចាាំរបព័ននទាំនប់
ការពារទឹកនរបជីខរតុះ ១.៤.១

ឃុាំអណថូ ងទឹក
 ររុកបូទុ
មសាគ្រ

7,800     ខម៉ែរត 12ខែ 798           276           100            I មនធរីធនធានទឹក

២ ជួរជុលរាំណង់ទវ រទឹកភូមិនរប ១.៤.១
ឃុាំអណថូ ងទឹក
 ររុកបូទុ
មសាគ្រ

1             កខនលង 12ខែ 798           276           60              I មនធរីធនធានទឹក

៣
ជួរជុល-ខថទាំរបចាាំ របព័នន
ទាំនប់ការពារទឹកនរបជីោល ១.៤.១

ឃុាំអណថូ ងទឹក
 ររុកបូទុ
មសាគ្រ

3,490     ខម៉ែរត 12ខែ 2,959        1,472       100            I មនធរីធនធានទឹក

៤
ជួរជុល-ខថទាំរបចាាំ របព័នន
ទាំនប់ការពារទឹកនរបានី

១.៤.១
ឃុាំជីែខល ី

ររុកខររអាំបិល
2,000     ខម៉ែរត 12ខែ 2,008        1,001       40              I មនធរីធនធានទឹក

៥
 ជួរជុល-ខថទាំរបចាាំ របព័នន
ទាំនប់ការពារទឹកនរបខរជាយសាវ យ

១.៤.១
ឃុាំខរជាយ
សាវ យ ររុក
ខររអាំបិល

4,300     ខម៉ែរត 12ខែ 1,331        974           90              I មនធរីធនធានទឹក

៦
ជួរជុល-ខថទាំរបចាាំ របព័នន
ទាំនប់ការពារទឹកនរបបឹងរពាវ

១.៤.១
ឃុាំបឹងរពាវ 

ររុកខររអាំបិល 5,000     ខម៉ែរត 12ខែ 9,547        880           100            I មនធរីធនធានទឹក

៧
 សាឋ ររបឡាយខដ្ឋុះទឹកជាំនន់ាម
បខណ្តថ យទាំនប់ខរទៀក

១.៤.១
ឃុាំបឹងរពាវ 

ររុកខររអាំបិល 4,500     ខម៉ែរត 36ខែ 9,547        880           290            I មនធរីធនធានទឹក

៨
ជួរជុលរបព័ននទាំនប់ការពារទឹក
នរបខរទៀក

១.៤.១
ឃុាំររុកខររ
អាំបិល ររុក
ខររអាំបិល

4,500     ខម៉ែរត 36ខែ 9,547        880           2,000         I ប្កួសង



៩
ជួរជុល-ខថទាំរបចាាំទាំនប់
ការពារទឹកនរបដងខពង-01

១.៤.១
ឃុាំដងខពង 

ររុកខររអាំបិល 4,200     ខម៉ែរត ១២ខែ 2,244        762           200            I មនធរីធនធានទឹក

១០
 ជួរជុលបនថរបព័ននទាំនប់
ការពារទឹកនរបបឹងរពាវ

១.៤.១
ឃុាំបឹងរពាវ 

ររុកខររអាំបិល 6,350     ខម៉ែរត 36ខែ 9,547        880           2,000         I មនធរីធនធានទឹក

១១
បនថរកាលរគួ្ររកហមខលីភលឺ
របឡាយជីោល ននរបព័ននទាំនប់
ការពារទឹកនរបជីោល

១.៤.១
ឃុាំអណថូ ងទឹក
 ររុកបូទុ
មសាគ្រ

3,075     ខម៉ែរត 36ខែ 2,959        1,472       800            I មនធរីធនធានទឹក

១២
 ជួរជុល របព័ននទាំនប់ការពារ
ទឹកនរបាាំកន់  ១.៤.១

ឃុាំកខណ្តថ ល 
ររុកបូទុ
មសាគ្រ

6,500     ខម៉ែរត 36ខែ 1,351        974           4,000         I មនធរីធនធានទឹក

១៣
 ជួរជុល របព័ននទាំនប់ការពារ
ទឹកនរបថមរ 

១.៤.១
ឃុាំថមរ ររុក
បូទុមសាគ្រ

4,046     ខម៉ែរត 12ខែ 7,769        3,890       500            I មនធរីធនធានទឹក

១៤
ជួរជុល-ខថទាំរបចាាំ របព័នន
ទាំនប់ការពារទឹកនរបកខណ្តថ ល ១.៤.១

ឃុាំកខណ្តថ ល 
ររុកបូទុ
មសាគ្រ

6,200     ខម៉ែរត 12ខែ 3,784        1,135       600            I មនធរីធនធានទឹក

១៥
ជួរជុល-ខថទាំរបចាាំទាំនប់
ការពារទឹកនរបកខណ្តថ ល-02

១.៤.១
ឃុាំកខណ្តថ ល 
ររុកបូទុ
មសាគ្រ

5,200     ខម៉ែរត 12ខែ 3,784        1,135       200            I មនធរីធនធានទឹក

១៦
 ជួរជុលទាំនប់ការពារទឹកនរប
ដងខពង-02

១.៤.១
ឃុាំដងខពង 

ររុកខររអាំបិល 2,000     ខម៉ែរត 36ខែ 2,244        762           1,500         I មនធរីធនធានទឹក



១៧
 បនថសាឋ ររបឡាយខដ្ឋុះទឹកជាំនន់
កខណ្តថ ល និងធបង់

១.៤.១
ឃុាំកខណ្តថ ល 
ររុកបូទុ
មសាគ្រ

8,400     ខម៉ែរត 36ខែ 3,784        1,135       550            I មនធរីធនធានទឹក

១៨ សាឋ ររបឡាយខដ្ឋុះទឹកជាំនន់ជីរតុះ ១.៤.១
ឃុាំអណថូ ងទឹក
 ររុកបូទុ
មសាគ្រ

9,200     ខម៉ែរត 36ខែ 798           276           600            I មនធរីធនធានទឹក

១៩
សាឋ ររបឡាយខដ្ឋុះទឹកជាំនន់ជី
ោល

១.៤.១
ឃុាំអណថូ ងទឹក
 ររុកបូទុ
មសាគ្រ

7,800     ខម៉ែរត 36ខែ 2,959        1,472       500            I មនធរីធនធានទឹក

២០ សាឋ ររបឡាយខដ្ឋុះទឹកជាំនន់ែលុង ១.៤.១
ឃុាំខររអាំបិល
 ររុកខររ
អាំបិល

8,000     ខម៉ែរត 36ខែ 3,009        1,203       500            I មនធរីធនធានទឹក

២១
 សាឋ ររបឡាយខដ្ឋុះទឹកជាំនន់បឹង
រពាវ (០៤ខែែ)

១.៤.១
ឃុាំបឹងរពាវ 

ររុកខររអាំបិល 10,900   ខម៉ែរត 36ខែ 9,547        880           800            I មនធរីធនធានទឹក

២២
 ជួរជុលទាំនប់ការពារទឹកនរប
កខណ្តថ ល

១.៤.១
ឃុាំកខណ្តថ ល 
ររុកបូទុ
មសាគ្រ

6,200     ខម៉ែរត ១២ខែ 3,784        1,135       2,000         I មនធរីធនធានទឹក

២៣  ជួរជុលរាំណង់ទវ រទឹកខរជាយ ១.៤.១
ឃុាំបឹងរពាវ 

ររុកខររអាំបិល 1             កខនលង ១២ខែ 9,547        880           100            I មនធរីធនធានទឹក

២៤  ជួរជុលរាំណង់ទវ រទឹកថមរ ១.៤.១
ឃុាំថមរ ររុក
បូទុមសាគ្រ

1             កខនលង ១២ខែ 7,769        3,890       100            I មនធរីធនធានទឹក



២៥
 ជួរជុលទាំនប់ការពារទឹកនរប
ថមរ

១.៤.១
ឃុាំថមរ ររុក
បូទុមសាគ្រ

4,100     ខម៉ែរត ១២ខែ 7,769        3,890       2,000         I មនធរីធនធានទឹក

២៦
ជួរជុល-ខថទាំរបចាាំ របព័នន
ទាំនប់ការពារទឹកនរប
ាាំកន់

១.៤.១
ឃុាំកខណ្តថ ល 
ររុកបូទុ
មសាគ្រ

6,500     ខម៉ែរត ១២ខែ 1,351        974           200            I មនធរីធនធានទឹក

1
ផែពវផាយ និងតរមូវឲ្យោច រ់មក
 ខធវីចាប់ទាំងអរ់

១.១០.១ រកុង១ ររុក៦ 38          ខលកី 3 ឆ្ប ាំ 30              8               12              I មនធីរករ ៉ានិងថ្នាមពល

2 ចុុះរតូតពិនិតយបខចចកខទរសាទ នីយ ១.១០.១ រកុង១ ររុក៦ 5             ខលកី 3 ឆ្ប ាំ 6                3               8                I មនធីរករ ៉ានិងថ្នាមពល

3
ចុុះរតួតពិនិតយបខចចកខទរនិង
វាយតាំនលការខធវីអាជីវកមម
និង រិបផកមម

១.៨.២ រកុង១ ររុក៦ 12          ខលកី 3 ឆ្ប ាំ 15              6               6                I មនធីរករ ៉ានិងថ្នាមពល

4
ការដឹកជញ្ជូ នមិនខអាយខលីរ
ចាំណុុះនិងហរួរទុងរថយនថ

១.៨.១ រកុង១ ររុក៦ 15          ខលកី 3 ឆ្ប ាំ 18              9               9                I មនធីរករ ៉ានិងថ្នាមពល

៥
ខដ្ឋុះរសាយវវិាទាមតាំបន់របរ់
 ខរវាករផគត់ផគង់អគ្គិរនី

១.៩.១ រកុង១ ររុក៦ 3             ខលកី 3 ឆ្ប ាំ 20              6               18              I មនធីរករ ៉ានិងថ្នាមពល

6
ចុុះរតូតពិនិតយបខចចកខទរអគ្គិ
រនី ាមតាំបន់របរ់ខរវាករ
ផគត់ផគង់អគ្គិរនី

១.៩.១ រកុង១ ររុក៦ 5             ខលកី 3 ឆ្ប ាំ 6                3               18              I មនធីរករ ៉ានិងថ្នាមពល

7
ការដឹកជញ្ជូ នរតូវោនតង់រគ្ប
ខអាយបានរតឹមរតូវ

១.៨.១ រកុង១ ររុក៦ 15          ខលកី 3 ឆ្ប ាំ 18              9               9                I មនធីរករ ៉ានិងថ្នាមពល

8
អប់រ ាំនិងផែពវផាយចាប់ខអាយ
បានទូលាំទូលាយ

១.៨.២ រកុង១ ររុក៦ 2             ខលកី 3 ឆ្ប ាំ 20              8               9                I មនធីរករ ៉ានិងថ្នាមពល

មនទីរផរ ៉ែនិងថាមពល



9
ខរបីរុាំមស្តនថបីខនទមកបុងការចុុះអនុ
វតថការងារ

១.១០.១ រកុង១ ររុក៦ 1             នាក់ 3 ឆ្ប ាំ 1                -           10              I មនធីរករ ៉ានិងថ្នាមពល

10

រហការ និងររមបររមួល
រវាងខរវាករ និងរបជាពលរដឌ
ខដីមផពីខនលឿនកបុងការពរងីកបណ្
ាញ អគ្គរិនី

១.៩.១ រកុង១ ររុក៦ 12          ខលកី 3 ឆ្ប ាំ 6                3               18              I មនធីរករ ៉ានិងថ្នាមពល

11
ចុុះររង់ទិនបន័យថ្នមពលាម
តាំបន់របរ់ខរវាករអគ្គរិនី

១.៩.១ រកុង១ ររុក៦ 12          ខលកី 3 ឆ្ប ាំ 6                3               21              I មនធីរករ ៉ានិងថ្នាមពល

1

ផសពាផាយអាំពីចាប់សថីពីការ
ប្គបប់្គងហរាងចប្កសិបផកមា  
និងលិេិតបទ ឌ នគតិយុតថពាក់
ពន័នហផសងៗ ឱ្យបនប្គបមូ់លដ ្
ឋានទូទ្វាំងហេតថ

១.១១.១ ទូទ្វាំងហេតថ 30          ហលើក 3 ឆ្ប ាំ 500           200           60              I មនធរីសិបផកមា

2
ចុោះប្សងទិ់នបនយ័ និងសទិតិនិង
ហធាើបញ្ជ ីបចចុបផនបភាព ហរាងចប្ក
សិបផកមាទ្វាំងអស់កបុងហេតថ

១.១១.១ ទូទ្វាំងហេតថ 30          ហលើក 3 ឆ្ប ាំ 500           200           60              I មនធរីសិបផកមា

3

កសាងរកទុន និងម្ដគូវនិិហយាគ
បកនទម ផសពាផាយអាំពីហគាល
នហយាបយទឹកសាអ ត និងជាំរុញ
ដល់ការពប្ងីកបណាថ ញថាីបកនទម

១.១១.២ ទូទ្វាំងហេតថ 30          ហលើក 3 ឆ្ប ាំ 500           200           60              I មនធរីសិបផកមា

មនទីរឧស្ាហកមម វិទាសាស្រស្ត បខចេកវិទា និងនវានវុត្តន៍



4

ផសពាផាយអាំពីចាប ់និង
បទ ឌ នគតិយុតថពិាកព់ន័ននឹង
ការផលិតទឹកសាអ ត ជាំរុញនិង
ហលើកទឹកចិតថឱ្យចូលរមួវគគបណ្
តុោះបណាថ លអាំពីបហចចកហទសកបុង
ការប្គបប់្គងទឹកសាអ ត

១.១១.២ ទូទ្វាំងហេតថ 30          ហលើក 3 ឆ្ប ាំ 500           200           60              I មនធរីសិបផកមា

5

ចុោះប្តួតពិនិតយហផធៀងផ្ទធ ត ់ឧបក
រណ៏ ទមងន ់និងរង្កា ស់រង្កា ល់ 
គុណភាពផលិតផលហលើទាំនិញ
ផលិត ទាំនិញហវចេចប ់និងចាំណី
អាោរ

១.១១.៣ ទូទ្វាំងហេតថ 30          ហលើក 3 ឆ្ប ាំ 500           200           60              I មនធរីសិបផកមា

6

ផសពាផាយចាប់សថីពីសថង ់រ
ចាប់សថីពីមាប្តាសាស្តសថ និង
លិេិតបទ ឌ នគតិយុតថពាកព់ន័ន
 កណនាាំអាំពីផលប្បហយាជន ៍និង
ផលប៉ាោះពាល់ម្នគុណភាព សុវត ្
តិភាព សារធាតុគីម ីប្ពមទ្វាំង
ចុោះយកសាំណាកគាំរូផលិតផល 
ហៅវភិាគ

១.១១.៣ ទូទ្វាំងហេតថ 30          ហលើក 3 ឆ្ប ាំ 500           200           60              I មនធរីសិបផកមា

មនទីរសាធារណ្ការនិងដ្ឹកជញ្ជូ ន



១
រកាលរគួ្ររកហមផលូវខែតថខលែ
 ១៤៨៥A

១.១៤.៣

ចហនាល ោះគ.ម ៣៧+
០០០ ដល់គ.ម 
៦៣+០០០ សទិត

កបុងប្សកុបូទុមសាគរ
 និងគីរសីាគរ  ហេតថ

ហកាោះកុង

26          គី្ ូខម៉ែរត ៣ឆ្ប ាំ 1,770     1,500    4,500     I
មនធរីសាធារណការ
និងដឹកជញ្ជូ ន

២
 ផលូវខែតថខលែ១៤៨៩សាងរង់
ជា
 របខភទ DBST

១.១៤.៣

ចហនាល ោះគ.ម ០០+
០០០ ដល់គ.ម 
១២+៤០០ ហ យ
ចបពី់ផលូវជាតិហលេ 
៤៨ ប្តងគ់.ម 

១៤១+៥០០ សទិត
កបុងប្សកុមណឍ ល
សីមា ហេតថហកាោះកុង

12          គី្ ូខម៉ែរត ៣ឆ្ប ាំ 2,354     1,999    7,440     I
មនធរីសាធារណការ
និងដឹកជញ្ជូ ន

៣
ផលូវខែតថខលែ ១៤៨៥A សាង
រង់ជា
 របខភទ DBST

១.១៤.៣

ចបពី់គ.ម ០០+
០០០ ដល់គ.ម 
១៥+២០០ និង
ចបពី់គ.ម ១៩+
៥០០ ដល់គ.ម 
៣៧+០០០ សទិត

កបុងប្សកុបូទុមសាគរ
  ហេតថហកាោះកុង

33          គី្ ូខម៉ែរត ៣ឆ្ប ាំ 1,356     1,187    19,620   I
មនធរីសាធារណការ
និងដឹកជញ្ជូ ន



៤
ផលូវខែតថខលែ ១៤៨៦ សាង
រង់ជា
 របខភទ DBST

១.១៤.៣

ចហនាល ោះគ.ម ០០+
០០០ ដល់គ.ម 
៣៥+០០០ 
ហ យចបពី់ផលូវ

ជាតិហលេ ៤៨ ប្តង់
គ.ម ១១៩+០០០ 
ដល់សាលាប្សុកថា
បាំង សទិតកបុងប្សុក
ថាបាំង ហេតថហកាោះកុង

35          គី្ ូខម៉ែរត ៣ឆ្ប ាំ 2,300     1,856    21,000   I
មនធរីសាធារណការ
និងដឹកជញ្ជូ ន

៥
ផលូវខែតថខលែ ១៤៨៣ Reseal 
DBST

១.១៤.៣

ចហនាល ោះគ.ម ០០+
០០០ ដល់គ.ម 
៨+៣៤០ ហ យ
ចបពី់ផលូវជាតិហលេ 
៤៨ ប្តងគ់.ម ៧+
៩៥០  ដល់ឃុាំបឹង
ប្តាវ សទិតប្សុកកប្ស
អាំបិល ហេតថហកាោះកុង

8             គី្ ូខម៉ែរត ៣ឆ្ប ាំ 2,300     1,856    1,291     I
មនធរីសាធារណការ
និងដឹកជញ្ជូ ន

៦
ផលូវខែតថខលែ ១៤៨៩អាReseal
 DBST

១.១៤.៣

ចហនាល ោះគ.ម ០០+
០០០ ដល់គ.ម ៨+
៦៣០ហ យចបពី់
ផលូវជាតិហលេ ៤៨ 
ប្តងគ់.ម ១៥៤+
៨៤០  ដល់ឃុាំបក់
េលង សទិតប្សុកណឍ

លសីមា ហេតថហកាោះកុង

8             គី្ ូខម៉ែរត ៣ឆ្ប ាំ 2,300     1,856    2,583     I
មនធរីសាធារណការ
និងដឹកជញ្ជូ ន



៧
ផលូវខែតថខលែ 48-5 សាងរង់ជា
 របខភទ DBST

១.១៤.៣

ចហនាល ោះគ.ម ០០+
០០០ ដល់ គ.ម 
៥០+៥៥០ ហ យ
ចបពី់ផលូវជាតិហលេ 
៤៨ ប្តង ់        គ.ម
 ១៥៤+៨៤០  
ដល់ឃុាំភញមីាស 

សទិតប្សកុគីរសីាគរ 
ហេតថហកាោះកុង

51          គី្ ូខម៉ែរត ៣ឆ្ប ាំ 2,300     1,856    5,459     I
មនធរីសាធារណការ
និងដឹកជញ្ជូ ន

៨
ផលូវជាតិខលែ 48 ជួរជុលផលូវ
ខបតុងខ ងីវញិ

១.១៤.៣

ចហនាល ោះគ.ម ១៥១+
៩០០ ដល់ គ.ម 
១៥៩+៤៦០ 

ហ យចបពី់សាព ន
ហកាោះកុង  ដល់ប្ពាំ
កដនប្បហទសម្ថ 
ហេតថហកាោះកុង

8             គី្ ូខម៉ែរត ៣ឆ្ប ាំ 2,300     1,856    4,200     I
មនធរីសាធារណការ
និងដឹកជញ្ជូ ន

៩ សាងរង់ផលូវខបតុង ១.១៤.៣ បូទុមសាគរ 750        ខម៉ែរត ៣ឆ្ប ាំ 2,300     1,856    4,200     I ម្ដគូអភវិឌណន៍

១០ ជួរជុលកាំពង់ខផដងទង់ ១.១៤.៣ ហេមរភូមនិធ 10          ខម៉ែរតកាខរ ៉ែ ៣ឆ្ប ាំ 2,300     1,856    4,200     I ម្ដគូអភវិឌណន៍

មនទីរខទស្ចរណ្៍



1

ោច រ់អាជីវកមមខរវាកមមទាំង
អរ់ទទួលយកការខណនាាំ ពី
ការផែពវផាយ និងចូលរមួវគ្គ
បណថុ ុះបណ្តថ ល ខរវាកមមខផែ
ងៗពីមនធរីជាំនាញ

១.១៤.៥

រកុងខែមរ
ភូមិនធ    ររុក
មណឍ លរីោ
 ររុកខររ
អាំបិល ររុក
ខកាុះកុង 

ររុកបុទុសាគ្រ
  ររុកគី្រ ី
សាគ្រ  ររុក
ថមបាាំង

18          វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ 2,100        1,200       41              I មនធរីខទរចរណ៍

2

ផែពវផាយចាប់ រថីពី
ខទរចរណ៍ខអាយបានទូលាំ
ទូលាយ នូវសារាចរខណនាាំ ជូន
ដាំណឹងដល់ោច រ់អាជីវកមម ខរ
វាកមម រគ្ប់របខភទរគ្ប់ររុកទូ
ទាំងខែតថ

១.១៤.៤ ទូទាំងខែតថ 11          ខលកី ៣ឆ្ប ាំ 45              18             71              I មនធរីខទរចរណ៍



3

ខរៀបចាំចាប់រហគ្មន៍
ខទរចរណ៍ជាអនថររករួង
ងាយររួលជាំនាញយកខៅអនុ
វតថកបុងការចូលរមួបខងាីតរហ
គ្មន៍ខទរចរណ៍

១.១៤.២

ឃុាំ ានតខរកាម
 ឃុាំ ខរពកែាច់
  ឃុាំានទខលី 
 ឃុាំអណថូ ងទឹក 
 ឃុាំបាក់ែលង  
រងាា ត់សាម ច់
ោនជ័យ

10          ខលកី ៣ឆ្ប ាំ 1,800        1,200       12              I មនធរីខទរចរណ៍

4

ផែពវផាយអាំពាវនាវដល់វរ័ិយ
ឯកជន និងអបកវនិិខោគ្គិ្ន 
រកុមហ ុនខទរចរណ៍របតិបតថិករ
ខទរចរណ៍ និងសាទ ប័ន មនធីរ
ជាំនាញ និងគ្ខរោងនានា ខដល
បានគាាំរទកបុងវរ័ិយខនុះ

១.១៦.១ ទូទាំងខែតថ 10          ខលកី ៣ឆ្ប ាំ 39              21             72              I មនធរីខទរចរណ៍

5
បាំខពញបខនទមរកបែ័ណឍ មស្តនថី  
និងមស្តនថជីាប់កិចចរនាបាំខរ ី
ការងាររខទរចរណ៍

១.១៤.១
មនធីរ

ខទរចរណ៍ខែតថ
12          នាក់ ៣ឆ្ប ាំ 6                6               514            I មនធរីខទរចរណ៍

6

ផែពវផាយរកាថ នុពល
ខទរចរណ៍កបុងខែតថខដលោន
រសាប់ខដីមផខីធវីការទក់ទញនដគូ្
រវនិិខោគ្ វរ័ិយខទរចរណ៍
ឯកជន

១.១៤.៣ ទូទាំងខែតថ 10          ខលកី ៣ឆ្ប ាំ 372           210           71              I មនធរីខទរចរណ៍



7

ោច រ់អាជីវកមមខរវាកមមាម
របខភទនីមួយៗរតូវខតយល់ដឹង
ការវាយតាំនលចាំណ្តត់ថ្នប ក់រថង់
ដ្ឋរគ្ប់របខភទខដលបានខចង
ធរោន

១.១៥.១ ទូទាំងខែតថ 10          ខលកី ៣ឆ្ប ាំ 39              21             20              I មនធរីខទរចរណ៍

8

ខរៀបចាំអភិវឌណន៍ខហដ្ឋឌ រចនារម ្
ព័ននខៅកាន់តាំបន់ខគាលខៅ
ខទរចរណ៍រាំបូររកាថ នុពល
ខទរចរណ៍ខរចីន

១.១៥.២ ទូទាំងខែតថ 10          ខលកី ៣ឆ្ប ាំ 39              21             12              I មនធរីខទរចរណ៍

9 ខរៀបចាំវថីិលក់មហូបអាោរ ១.១៤.៥ ខែមរភូមិនធ 1             កខនលង ៣ឆ្ប ាំ 96              60             160            I ឯកជន

1
រគ្ប់រគ្ងការខធវីអាជីវកមមចាំខពាុះ
អាជីវករ ខរវាករ

១.២៧.១ ទូទាំងខែតថ 900        លិែិត ៣ឆ្ប ាំ 60              240           24              I មនធរីពាណិជជកមា

2

ផែពវផាយចាប់ពាណិជជកមម
និងរហការទទួលពាកយខរបីរុាំ
ចុុះបញ្ជ ី បញ្ញជ ក់ទីាាំងរកុមហ ុន
 សាខារកុមហ ុន រហរគារ
ពាណិជជកមម ខរកាយខពលចុុះ
បញ្ជ ីខៅរករួងពាណិជជកមមរចួ
និងជរមុញការដ្ឋក់សាល កយខីោ
រកុមហ ុន

១.២៧.១

រកុងខែមរភូមិនធ
ររុកមណឍ ល

រីោ
ររុកខររអាំបិល

15          ខលកី ៣ឆ្ប ាំ 200           400           39              I មនធរីពាណិជជកមា

3 រគ្ប់រគ្ងទីផារ ១.២៧.២ ទូទាំងខែតថ 156        ខលកី ៣ឆ្ប ាំ 0                0               6                I មនធរីពាណិជជកមា

4
ជរមុញការអភិវឌណន៍ផលិតផល 
និងទីផារ

១.២៧.២ ទូទាំងខែតថ 45          ខលកី ៣ឆ្ប ាំ 30              60             180            I មនធរីពាណិជជកមា

មនទីរពាណ្ិជជកមម



5
អភិវឌណន៍សាទ ប័នពាណិជជកមម 
(រភាពាណិជជកមមខែតថ និង
រោគ្មអាជីវកមម)

១.២៧.៣ ទូទាំងខែតថ 30          ខលកី ៣ឆ្ប ាំ 60              40             9                I មនធរីពាណិជជកមា

១
ពហនលឿនការចុោះបញ្ជ ីរបស់អបក
ជាបព់ននថាី ហអាយមានភាព
ង្កយប្សួលនិងសាមញ្ដជាងមុន

១.២៨.១. ទូទ្វាំងហេតថ ជាប្បចាំ ១ ប្ ាំ -             I សាខាពនន រ

២

កកលមអរការ កលិ់េិតប្បកាស
បងព់ននហលើមហធាបយដឹក
ជញ្ជូ ននិងយានជាំនិោះប្គប់
ប្បហភទប្បចា្ំ ប ាំហ យផថល់បណ្័
ណសមាគ ល់ការបងព់ននហលើ
មហធាបយដឹកជញ្ជូ ននិងយាន
ជាំនិោះប្គបប់្បហភទ

១.២៨.១. ទូទ្វាំងហេតថ 100        បណ័ត ១ ប្ ាំ -             I សាខាពនន រ

៣

កកលមអរការ កលិ់េិតប្បកាស
បងព់ននហលើអចលប្ទពយប្បចា្ំ ប ាំ
ហ យផថល់បណ័ត សមាគ ល់ការ
បងព់ននហលើអចលប្ទពយ

១.២៨.១. ប្កុងហេមរភូមនិធ 100        បណ័ត ១ ប្ ាំ -             I សាខាពនន រ

៤

ហរៀបចាំបណ័ត ពត័ម៌ានប្តឹមប្តូវ 
ឯកភាព សថីពីសារហពើពននកដល
មានេលមឹសារង្កយយល់ 
សប្មាបអ់បកជាបព់នន

១.២៨.២. ទូទ្វាំងហេតថ 100        បណ័ត ១ ប្ ាំ -             I សាខាពនន រ

សាខាពនធដារខេត្ត



៥

ហប្បើប្បស់បណាថ ញទាំនាក់
ទាំនងសងគមនិងមហធាបយហផស
ងៗ (Call Center, Live Chat,
 GDT App) ហដើមផផីសពាផាយ
បទបផញ្ដតថិ សថីពីសារហពើពននហផស
ងៗ កដលបនហធាើបចចុបផនបភាព
និងកាំពុងអនុវតថ ប្ពមទ្វាំងហ ោះ
ប្សាយចមងល់ហផសងៗជូនអបក
ជាបព់ននហអាយបនទ្វនហ់ពល
ហវលា

១.២៨.២. ទូទ្វាំងហេតថ ជាប្បចាំ ១ ប្ ាំ -             I សាខាពនន រ

៦

ហរៀបចាំសិកាា សាលាផសពាផាយ
ចាប់ និងបទបផញ្ដតថិសថីពី
សារហពើពននប្គបប់្បហភទ កដល
ហៅជាធរមាន ជូនអបកជាបព់នន

១.២៨.២. ទូទ្វាំងហេតថ 3             ហលើក ១ ប្ ាំ 50              50             8                I សាខាពនន រ

៧

ពប្ងឹងការចុោះបញ្ជ ី ការ
ចតក់ចងលិេិតប្បកាស ការ
ហធាើសវនកមា និងហសុើបអហងាត
បទហលាើសពនន រ

១.២៩.១. ទូទ្វាំងហេតថ ជាប្បចាំ ១ ប្ ាំ -             I សាខាពនន រ



៨

ហរៀបចាំកកសប្មួលនិងហធាើហអាយ
ប្បហសើរហឡើងនូវចាប់ និងបទប ្
បញ្ដ តិសថីពីពនន រ ហដើមផហីឆលើយ
តបនឹងការវវិឌណម្នបរបិទធុរកិចច
ជាតិ និងអនថរជាតិ តាមរយៈ
ការផថល់ធាតុចូលហផសងៗសថីពី
ពនន រ

១.២៩.១. ទូទ្វាំងហេតថ ជាប្បចាំ ១ ប្ ាំ -             I សាខាពនន រ

1

បនថផសពាផាយរ ាំលឹកដល់វស័ិយ
ឯកជនពាកព់ន័នឱ្យបនហទៀង
ទ្វតព់ាកព់ន័ននឹងនីតិវធីិកបបបទ
គយ នីតិវធីិម្នការទទួលេុស
ប្តូវកបុងការបងព់ននអាករហលើ
ទាំនិញឱ្យបនតាមបទបញ្ដតថិជា
ធរមាន

ទូទ្វាំងហេតថ ជាប្បចាំ ជាប្បចាំ ១២កេ ៣៥ ៩ ១២

2

ពប្ងឹងសមាភាពបស្តង្កា បអាំហពើរត់
ពននហ យកឡក ពីគាប តាមសូច
នាករ តាមមុេសរដ  និងតាម
ហពលកាំណត ់នីមយួៗ 
អនុហលាមតាមបទបញ្ដតថិជា
ធរមាន

ទូទ្វាំងហេតថ ជាប្បចាំ ជាប្បចាំ ១២កេ ៣៥ ៩ ១២

3
ចុោះឃាល ាំហមើលអនុហលាមភាពម្ន
នីតិវធីិគយ របស់អងគភាពគយ
ហប្កាមឱ្វាទ

សាខា+ការ.ិ
ហប្កាមឱ្វាទ

ជាប្បចាំ ជាប្បចាំ ១២កេ ៣៥ ៩ ១២

សាខាគយនិងរដាឋ ករ



4
ជួសជុល ហហ ឌ រចនាសមពន័ ្
ឌសាខា និងការយិាល័យ

សាខា+ការ.ិ
ហប្កាមឱ្វាទ

១ហលើក ៣៥ ៩ ៦០

5
ចាំណាយសាំរាបបរកិាា
ការយិាល័យ

សាខា ជាប្បចាំ ជាប្បចាំ ១២កេ ៣៥ ៩ ១០

6 ហសវា Internet ,ទឹក,អគគីសនី
សាខា+ការ.ិ
ហប្កាមឱ្វាទ

ជាប្បចាំ ជាប្បចាំ ១២កេ ៣៥ ៩ ៧២

១

បនថរហការជាមួយអាជាញ ធ
រមូលដ្ឋឌ នកបុងការអនុវតថការងារ
ខលវីរ័ិយនរបរណីយនិ៍ង
ទូរគ្មនាគ្មន៍ខៅាម
ចាប់ខអាយបានរតឹមរតូ វ

១.៣១.១ ទូទាំងខែតថ 6             ខលកី 3 ឆ្ប ាំ 1,050        1,200       6                I មនធរីម្ប្បសណីយ៍

២

បនថជរមុញរកុមហ ុនយកចិតថ
ទុកដ្ឋក់ពរងីកខរវាខអាយោន
វសិាលភាពរគ្បដណថ ប់ដល់
តាំបន់ដ្ឋច់ររោ៉ែ លទូទាំងខែតថ

១.៣២.១
ឃុាំរបឡាយ
ឃុាំថមដូនខៅ 6             ខលកី 3 ឆ្ប ាំ 1,050        1,200       6                I មនធរីម្ប្បសណីយ៍

មនទីរដច្រស្ណ្ីយន៍ិងទរូគមនាគមនខ៍េត្ត



៣

ជរមុញរកុមហ ុន និងរបតិបតថិករ
ខធវី
ខរវានរបរណីយយ៍កចិតថ
ទុកដ្ឋក់ផែពវផាយខលីគុ្ណ
ភាពខរវានរបរណីយនិ៍ង
ឈានខៅពរងីកខរវារបរ់ែលួន
ាមរយៈការបខងាីតភាប ក់ងារខអា
យោនដល់មូលដ្ឋឌ នរគ្ប់ររុក

១.៣៣.១
៦ររុក
កបុងខែតថ
ខកាុះកុង

6             ខលកី 3 ឆ្ប ាំ 1,050        1,200       6                I មនធរីម្ប្បសណីយ៍

៤
 ជួរជុលខកលមអរ និងពរងីក
ខ ងីជាន់
អគារចាំនួន ១ែបង ទាំហាំ ២៨៨ម២

១.៣៣.១ មនធរី ប.ទ ខែតថ 1             ែបង  2 ឆ្ប ាំ 8                2               400            I មនធរីម្ប្បសណីយ៍

៥
ជួសជុលពប្ងីកហឡើងជាន ់
អគារធាំមនធរី ចាំននួ ១េបង ទាំហាំ 

៣១៤ ម២

១.៣៣.១ មនធរី ប.ទ ខែតថ 1             ែបង 1 ប្ ាំ 8                2               600            I មនធរីម្ប្បសណីយ៍

១
ជរួជុល ខថទាំបណ្តថ ញ
គ្មនាគ្មន៍ខៅជនបទ

១.៣៤.១
ររុកបូទុសាគ្រ
ររុកខររអាំបិល
និងររុកថមបាាំង

91          គី្ ូខម៉ែរត ១២ខែ 10,500      8,700       2,050         ហសដឌកិចច
មនធរីអភវិឌណន៍

ជនបទ

មនទីរអភិវឌ្ឍនជ៍នបទខេត្ត



២
របជាពលរដឌខៅជនបទោន

ទឹកសាអ តខរបីរបារ់
១.៣៥.១

ររុកខររ
អាំបិល និង
ររុកបូទុ
មសាគ្រ

2               ររុះ ១២ខែ 11,000      9,000       800            ហសដឌកិចច
មនធរីអភវិឌណន៍

ជនបទ

៣
ចុុះខចករោា រៈសាងរង់បងគន់
អនាម័យ

១.៣៥.១ ររុកខររអាំបិល 200        បងគន់ ១២ខែ 1,200        600           80              ហសដឌកិចច
មនធរីអភវិឌណន៍

ជនបទ

៤
ចុុះបណថុ ុះបណ្តថ លគ្ណៈកមម
ការអភិវឌណន៍ភូមិរថីពីការខរៀបចាំ
ខផនការអភិវឌណន៍ភូមិ

១.៣៦.១ ររុកថមបាាំង 5             ខលីក ១២ខែ 175           80             20              ហសដឌកិចច
មនធរីអភវិឌណន៍

ជនបទ

៥
ចុុះផែពវផាយពីដាំខណីរការននកា
ខរៀបចាំរហគ្មន៍រនែាំរបាក់

១.៣៦.១

ររុក
មណឍ លរីោ៉ែ 5             វគ្គ ១២ខែ 500           350           25              ហសដឌកិចច

មនធរីអភវិឌណន៍
ជនបទ

៦
ផែពវផាយខគាលនខោបាយ
ជាតិរថីពីជនជាតិខដីមភាគ្តិច 
និងកាំណត់អតថរញ្ញដ ណ

១.៣៧.១ ររុកថមបាាំង 1             ខលីក ១២ខែ 150           75             10              ហសដឌកិចច
មនធរីអភវិឌណន៍

ជនបទ

៧
ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លជាំនាញ
ាមតរមូវការទីផារ

១.៣៨.១
រកុងខែមរៈ
ភូមិនធ

4             វគ្គ ១២ខែ 140           85             40              ហសដឌកិចច
មនធរីអភវិឌណន៍

ជនបទ

១
គាាំរទការរគ្ប់រគ្ង និងអភិវឌណវ ិ
រ័យខរដឌកិចចខៅខែតថខកាុះកុង

១.៣៣
រគ្ប់មនធរីអងគ
ភាព និងរកុង
 ររុក

2             ខលកី ១ ឆ្ប ាំ 110           50             2                I
មនធរីហសដឌកិចច
និងហរិញ្ដ វតទុ

មនទីរខស្ដ្ឋកិចេនងិហិរញ្ញវត្ថុ



២

រគ្ប់រគ្ង ខណនាាំអនុវតថ និងគាាំ
រទការខរៀបចាំបញ្ជ ីសារខពីភណឍ
រទពយរមផតថិរដឌ និងការខកៀរគ្រ
ចាំណូលមិនខមនសារខពីពននខៅ
ខែតថខកាុះកុង

១.៣៣.១
រគ្ប់មនធរីអងគ
ភាព និងរកុង
 ររុក

4             ខលកី ១ ឆ្ប ាំ 100           20             3                I
មនធរីហសដឌកិចច
និងហរិញ្ដ វតទុ

៣

រគ្ប់រគ្ង រតួតពិនិតយហរិញ្ដវតទុ 
ររមបររមួល ាមដ្ឋនការអនុ
វតថ ថវកិារបរ់មនធរីជាំនាញ ខៅ
ខែតថខកាុះកុង

១.៣៤
រគ្ប់មនធរីអងគ

ភាព 10          ខលកី ១ ឆ្ប ាំ 170           80             6                I
មនធរីហសដឌកិចច
និងហរិញ្ដ វតទុ

៤

រគ្ប់រគ្ង រតួតពិនិតយហរិញ្ដវតទុ 
ររមបររមួល ាមដ្ឋនការអនុ
វតថថវកិារបរ់រដឌបាលថ្នប ក់
ខរកាមជាតិ ខៅខែតថខកាុះកុង

១.៣៤.១ រកុង ររុក 10          ខលកី ១ ឆ្ប ាំ 145           45             4                I
មនធរីហសដឌកិចច
និងហរិញ្ដ វតទុ

៥

រគ្ប់រគ្ង ររមបររមួល រតួត
ពិនិតយ ាមដ្ឋនការអនុវតថ
ការងារលទនកមមសាធារណៈ ខៅ
ខែតថខកាុះកុង

១.៣៤.២
រគ្ប់មនធរីអងគ
ភាព និងរកុង
 ររុក

4             ខលកី ១ ឆ្ប ាំ 173           27             5                I
មនធរីហសដឌកិចច
និងហរិញ្ដ វតទុ

៦
គាាំរទកិចចដាំខណីរការរបរ់មនធីរ
ខរដឌកិចចនិងហរិញ្ដវតទុខៅខែតថ
ខកាុះកុង

១.៣៤.៣ មនធីរ 4             ខលកី ១ ឆ្ប ាំ 120           30             696            I
មនធរីហសដឌកិចច
និងហរិញ្ដ វតទុ

៧
ររមបររមួលការងារខក
ទរមង់ការរគ្ប់រគ្ងហរិញ្ដវតទុសា
ធារណៈ ខៅខែតថខកាុះកុង

១.៣៤.៣
រគ្ប់មនធរីអងគ
ភាព និងរកុង
 ររុក

2             ខលកី ១ ឆ្ប ាំ 110           50             2                I
មនធរីហសដឌកិចច
និងហរិញ្ដ វតទុ

សាខាធនាររជាតិ



១ ផែពវផាយយុទននាការ "ខាុះនិោយពីលុយ"១.៤០.១ រកុងខែមរភូមិនធ 4             ខលកី ១២ ខែ 1,200        600           6                I សាខាធនាគារជាតិ

២

ផែពវផាយពីរបព័ននទូររពធ 
Hotline ររោប់ទទួលព័ត៌ោន
 និងខដ្ឋុះរសាយចមលល់រថីពីការ
ខរបីរបារ់ខរវាហរិញ្ដវតទុ ខៅ
ដល់រកុង/ររុក

១.៤១.១ រគ្ប់ររុក 7             ហលើក ១២ កេ 5,000        2,500       3                I សាខាធនាគារជាតិ

៣

ផែពវផាយខរចកថនីថលងការណ៍រមួ
រវាងធនាគារជាតិននកមពុជា និង
រករួងហរិញ្ដវតទុ និងលិែិត
បទដ្ឋឌ នខផែងៗខៅាមបណ្តថ
លរកុងររុក

១.៤០.២ រគ្ប់ររុក 7             ហលើក ១២ កេ 5,000        2,500       3                I សាខាធនាគារជាតិ

៤
ផែពវផាយយុទននាការ "ែញុ ាំ
ររឡាញ់របាក់ខរៀល"

១.៤០.៣ រគ្ប់ររុក 2             ហលើក ១២ កេ 500           400           6                I សាខាធនាគារជាតិ

៥
ផែពវផាយចាប់ និងលិែិត
ខណនាាំ រថីពីការរគ្ប់រគ្ងអាជីវ
កមមបថូររបាក់

១.៤១.១ រកុងខែមរភូមិនធ 3             ហលើក ១២ កេ 80              50             3                I សាខាធនាគារជាតិ

១
ផសពាផាយ និងចូលរមួសហ
ការអនុវតថតាមសារាចរកណនាាំឱ្្
យមានប្បសិទនិភាព

១.៣៥.១ រតនាគារ 12          កេ ១២កេ 60              20             3                I រតនាគារ

រត្នាររ



២

ផសពាផាយ និងចូលរមួសហ
ការជាមយួឃុាំ សង្កា តប់ន
បញ្ជូ នទប្មងថ់វកិាកដលបនចុោះ
អនុមត័រចួមករតនាគារហេតថកបុង
ហដើម ប្ ាំ ម្ន ប្ ាំថវកិា

១.៣៦.១ រតនាគារ 5             ប្ ាំ ១២កេ 40              5               4                I រតនាគារ

៣

ផសពាផាយ និងកណនាាំមស្តនថី
ជាំនាញទទួលបនធុកពិនិតយការ
អនុវតថចាំណាយថវកិា  សថីពី
លិេិតបទ ឌ នគតិយុតថកដល
បនហធាើបចចុបផនបភាពថាីៗ    
ហដើមផពីប្ងឹងគុណភាព ប្បសិទនិ
ភាពកបុងការប្តួតពិនិតយអាណតថិ
ហបើកប្បក ់    និងលិេិតគតិ
យុតថការចាំណាយ ហដើមផទូីទ្វត់
ចាំណាយថវកិាឱ្យបនទ្វនហ់ពល
ហវលា  និងបនប្តឹមប្តូវតាមនីតិ
វធីិហរិញ្ដ វតទុ

១.៣៥.១ រតនាគារ 12          កេ ១២ 50              30             5                I រតនាគារ

១
 ហបើកវគគបណថុ ោះបណាថ លបាំប៉ានសថីពី
ការង្ករប្គបប់្គងរដឌបល បុគគលិក 
និងបណថុ ោះបណាថ ល

២.៤.១ ប្កុងហេមរភូមនិធ 120        នាក់ ០២នថង 99              21             78              រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

២
 ពិនិតយតាម នការង្កររដឌបល 
បុគគលិក និងបណថុ ោះបណាថ ល

២.៤.១ ប្កុង១ ប្សុក៦ 8             នាក់ ១២ខែ 6                2               48              រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

២. ផផនកស្ងគមកិចេ
មនទីរអបរ់ាំយវុជននិងកីឡាខេត្ត



៣  ពប្ង្កយប្គូ ចាំននួ ១៧នាក់ ២.៤.១ ទូទ្វាំងហេតថ 17          នាក់ ១២ខែ 10              7               17              រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

៤
 ហប្ជើសហរ ើសរប្គូ មហតថយយសិកា 
ចាំនួន ០៥នាក់

២.៤.១ ប្កុង១ ប្សុក៦ 5             នាក់ ១២ខែ -            5               72              រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

៥
 ហប្ជើសហរ ើសរប្គូ បឋមសិកា    
ចាំនួន ៤០នាក់

២.៤.១ ប្កុង១ ប្សុក៦ 40          នាក់ ១២ខែ 20              20             576            រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

៦
 ហប្ជើសហរ ើសប្គូ មធយមសិកា    
ចាំនួន  ៤៥នាក់

២.៤.១ ប្កុង១ ប្សុក៦ 45          នាក់ ១២ខែ 20              25             648            រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

៧
សាងសងអ់គារសិកាហធាើពីហបតុង
និងបងគនអ់នាមយ័

២.៣.១
បឋមធបងនិ់ង 
កាំពងស់ាថ ាំ

10          បនធប់ ១ឆ្ប ាំ 120           92             453            រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

៨
 ហរៀបចាំឡដុតសាំរាមហៅតាមសាលា
ហរៀនកបុងប្គបប់្គងកាកសាំណល់

២.៥.១
ចាំនួន១១សាលា
 កបុងប្សុកកប្ស

អាំបិល
11          ឡ ១ឆ្ប ាំ 2,250        950           18              រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

៩

បហងាើតកលឹបកុមារហៅកបុងសាលាហរៀន
ហគាលហៅហដើមផផីថល់កកនលងសប្មាប់
កុមារបនកចករ ាំកលកចាំហណោះដឹង
និងហលងជាមយួគាប ហប្កាយពីហរៀន។

២.១.១ ប្សុកកប្សអាំបិល 11          កលឹប ១ឆ្ប ាំ 2,250        950           183            រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

១០

ហរៀបចាំសួនបាំណិនជីវតិហដើមផឱី្យ
កុមារមានជាំនាញ និងចាំហណោះដឹង 
អាំពីរហបៀប ាំបកនលសររីាងគសប្មាបផ់ ្
តល់អាោរកដលមានសុេភាពលអ 
រមួទ្វាំងការដាំហឡើងប្បពន័នទឹក 
សប្មាបហ់ប្សាចប្សព ហៅតាម
សាលាហគាលហៅ។

២.១.១ ប្សុកកប្សអាំបិល 11          កកនលង ១ឆ្ប ាំ 2,250        950           23              រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ



១១
ពប្ងឹងការហរៀបចាំកផនការអភវិឌណ
សាលាហរៀនហ យហផ្ទថ តហលើលទន
ផលសា័យវាយតម្មល  ។

២.៥.១
ប្គបប់្សុកប្កុង

ទ្វាំង៧ 120        សាលា ១ឆ្ប ាំ 16,000      8,000       12              រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

១២
ផឋល់អាោរូបករណ៍  ហសផៀងអាោរ
 និងសមាា រសិកាដល់សិសសប្កីប្ក

២.៣.២
ប្គបប់្សុកប្កុង

ទ្វាំង៧ 59          សាលា ១ឆ្ប ាំ 1,000        500           280            រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

១៣ យុទននាការប្បមូលកុមារចូលហរៀន ២.១.១
ប្គបប់្សុកប្កុង

ទ្វាំង៧
120        សាលា ១ឆ្ប ាំ 3,600        1,600       3                រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

១៤
ពប្ងឹងការហធាើបចចុបផនបភាពកផនទី
េបងផធោះ និងទុក កទិ់នបនយ័សាលា
ហរៀន

២.១.១
ប្គបប់្សុកប្កុង

ទ្វាំង៧ 120        សាលា ១ឆ្ប ាំ 16,000      8,000       13              រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

១៥ ផឋល់រង្កា នដ់ល់សិសសពូកកប្បចា្ំ ប ាំ ២.២.២
ប្គបប់្សុកប្កុង

ទ្វាំង៧
120        សាលា ១ឆ្ប ាំ 7,500        4,000       30              រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

១៦
ហរៀបចាំការប្បកួតកីឡាសិសសបឋម  
ថ្នាប កហ់េតថ

២.៦.១ ប្កុងហេមរភូមនិធ 504        នាក់ ៧នថង 252           252           129            រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

១៧
ហរៀបចាំការប្បកួតកីឡាសិសសមធយម 
 ថ្នាប កហ់េតថ

២.៦.១ ប្កុងហេមរភូមនិធ 504        នាក់ ៧នថង 252           252           132            រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

១៨
ចូលរមួប្បកួតកីឡាសិសសបឋម 
ថ្នាប កជ់ាតិ

២.៦.១ រាជធានី/ហេតថ 84          នាក់ ៧នថង 42              42             77              រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

១៩ ចូលរមួការប្បកួតកីឡាជាតិ ២.៦.១ រាជធានីភបាំហពញ 84          នាក់ ៧នថង 42              42             95              រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

២០
ហរៀបចាំការប្បកួតកីឡាមោជន
ថ្នាប កហ់េតថ

២.៦.១ ប្កុងហេមរភូមនិធ 250        នាក់ ៧នថង 250           -           72              រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ



២១
ចូលរមួការប្បកួតកីឡាបល់ទ្វត់
ពានរង្កា ន ់សហមថចអគគមោហសនា
បតី ហតហជាហ ុន កសន ថ្នាប កហ់េតថ

២.៦.១ រាជធានី/ហេតថ 30          នាក់ ៤ខែ 30              -           50              រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

២២
 ចូលរមួការប្បកួតកីឡាបល់ទ្វត់
ពានរង្កា ន ់បណឍិ តសភាចរយ ហង ់
ជួនណារ ៉ាុន

២.៦.១ រាជធានីភបាំហពញ 30          នាក់ ៣ខែ 30              -           50              រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

២៣
ចូលរមួការប្បកួតកីឡាបល់ទ្វត់
អាយុហប្កាម១៦ ប្ ាំ

២.៦.១ រាជធានី/ហេតថ 30          នាក់ ៥ខែ 30              -           45              រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

២៤
ចូលរមួការប្បកួតកីឡាបល់ទ្វត់
អាយុហប្កាម១៨ ប្ ាំ

២.៦.១ រាជធានី/ហេតថ 30          នាក់ ៥ខែ 30              -           45              រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

២៥ ចូររមួការប្បកួត លីគទី២ ២.៦.១ រាជធានីភបាំហពញ 30          នាក់ ៥ខែ 30              -           50              រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

២៦
ហរៀបចាំការប្បកួតកីឡាសិសសបឋម  
ថ្នាប កប់្កុង/ប្សុក

២.៦.១ ប្កុង/ប្សុក 504        នាក់ ៤នថង 252           252           70              រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

២៧
ពប្ងីកថ្នាប កម់ហតថយយសិកាកបុង
សាលាបឋមសិកា

២.១.១ ៣ប្កុង/ប្សុក 3             នាក់ ១២ខែ 75              35             42              រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

២៨ ពប្ងីកថ្នាប កម់ហតថយយសិកាសហគមន៍ ២.១.១ ២ប្កុង/ប្សុក 2             នាក់ ១២ខែ 40              20             1                រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

២៩ តប្មូវការប្គូប្កបេណឍ មហតថយយសិកា ២.១.១ ទូទ្វាំងហេតថ 7             នាក់ ១២ខែ 7                7               84              រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

៣០
អនុវតថហតសថសមតទភាពកុមារអាយុ
៥ ប្ ាំសប្មាបម់ហតថយយរដឌកបុងកបុង
សាលាបឋមសិកា

២.១.១ ៣ប្កុង/ប្សុក 3             សាលា ៨ខែ 375           191           3                រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

៣១
សាងសងម់ណឍ លមហតថយយសិកា
សហគមន៍

២.១.១ ២ប្កុង/ប្សុក 4             កកនលង 72              25             30              រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ



៣២

វគគបណថុ ោះបណាថ លនាយក/ប្គូមហតថ
យយសិការដឌកបុងសាលាបឋមសិកា
 សថីពីអនុវតថការប្គបប់្គងតាម
សាលាហរៀន

២.១.១ ប្កុងហេមរភូមនិធ 35          នាក់ ៣នថង 35              14             24              រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

៣៣
តាម នវឌណភាពម្នការបហប្ងៀន 
និងហរៀនពីចមាង យ

២.៣.១ ទូទ្វាំងហេតថ 61          សាលា ៣ខែ 1,501        560           -             រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

៣៤
ពប្ងឹងសមតទភាពមស្តនថីអបរ់ ាំហប្ៅ
ប្បពន័ន

២.៤.១ ទូទ្វាំងហេតថ 7             ប្កុង/ប្សុក ៣នថង 20              10             24              រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

៣៥ បណឋុ ោះបណាឋ លប្គូកិចចសនាអការកមា ២.៤.១ ទូទ្វាំងហេតថ 20          នាក់ ១០នថង 13              7               38              រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

៣៦ ហបើកថ្នាប កអ់ការកមា ២.៤.១ ទូទ្វាំងហេតថ 20          ថ្នាប ក់ ៨ខែ 147           230           7                រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

៣៧
បណឋុ ោះបណាឋ លមុេតាម
មជឈមណឍ លសិកាសហគមន៌

២.៤.១ ទូទ្វាំងហេតថ 8             កកនលង ៦ខែ 86              61             80              រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

៣៨ ពប្ងឹងបណាត ល័យ ២.៤.១ ទូទ្វាំងហេតឋ 1             កកនលង ៦ខែ 220           130           4                រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

៣៩
បណឋុ ោះបណាឋ លប្គូកមាវធីិចូលហរៀន
ហឡើងវញិ

២.៤.១ ទូទ្វាំងហេតឋ 6             ប្កុង/ប្សុក ៣នថង 8                3               12              រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

៤០ ហបើកថ្នាប កក់មាវធីិចូលហរៀនវញិ ២.៤.១ ទូទ្វាំងហេតឋ 11          ថ្នាប ក់ ២ខែ 81              86             2                រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

៤១ ថ្នាប កក់មាវធីិសមមូល ប្ ាំទី១ ២.៤.១ ទូទ្វាំងហេតឋ 8             ថ្នាប ក់ ១០ខែ 103           49             12              រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

៤២ ថ្នាប កក់មាវធីិសមមូល ប្ ាំទី២ ២.៤.១ ទូទ្វាំងហេតឋ 8             ថ្នាប ក់ ១០ខែ 126           51             12              រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

៤៣
សាងសងអ់គារសិកាហធាើពីហបតុង
និងបងគនអ់នាមយ័

២.៣.១ ទូទ្វាំងហេតឋ 3             េបង ១២ 15              10             492            រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

៤៤ សងប់ងានង់នាមយ័ ២.៣.១ ទូទ្វាំងហេតឋ 4             កកនលង ១២ 130           70             56              រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

៤៥ សងក់េសលាងសមាអ តម្ដ ២.៣.១ ទូទ្វាំងហេតឋ 93          កកនលង ១២ 100           86             19              រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ



៤៦ សាងសងអ់គារសិកា ២.៣.១
ប្សុកបូទុ

មសាគរ និងថា
បាំង

3             េបង ១២ 100           50             861            រងគមកិចច មនធីរអបរ់ ាំ

1
ការផឋល់ជាតិខដកនិងហវូលីក
អារុីតដល់ស្តរឋីោននផធខពាុះ 
និងស្តរឋីខរកាយរាំរាល

២.៧.១

មនធរីខពទយខែតថ
,មនធរីខពទយ
បខងអកររុក 
និងមណឍ ល
រុែភាពទាំង

១៣

3,579     នាក់
១៥ដង/១ម
.រ និង ម

.ព/ឆ្ប ាំ
     67,846 ៨ សងគមកិចច មនធរីសុខាភបិល

2
ការចុុះផឋល់ថ្នប ាំបងាា រដល់កុោរ
អាយុខរកាម៥ឆ្ប ាំខៅាមតាំបន់
ងាយរងខរគាុះ

២.៧.១
២៦ភូមិកបុង
ខែតថខកាុះកុង 351        ចាំនួនកុោរ

មីនា ឬខម
សា កញ្ញដ /ឆ្ប ាំ

     68,829      67,846 ២៦ សងគមកិចច មនធរីសុខាភបិល

3

ការផឋល់ជីវជាតិអា និងខមបង់
ដ្ឋហែុលាមយុទននាការ២ដង 
កបុង១ឆ្ប ាំ ដល់កុោរអាយុពី៦ខែ 
ដល់  ៥៩ខែ

២.៧.១
បណ្តថ ភូមិទូ
ទាំងខែតថ 11,348   ចាំនួនកុោរ

ខែឧរភា
និងខែវចិឆិ
កា/ឆ្ប ាំ

     68,829      67,846 ៤៤ សងគមកិចច មនធរីសុខាភបិល

4
ពរងឹង និងពរងីកការផថល់ខរវា
រុែភាពបនថពូជ និងការអប់រ ាំ
ដល់យុវវយ័

២.៧.២
មណឍ លរុែ
ភាព ទាំង១៣ 52          ខលកី ៥២ដង/ឆ្ប ាំ 68,829     67,846    ៣០ សងគមកិចច មនធរីសុខាភបិល

មនទីរស្ខុាភិបាលខេត្ត



5

អនុវតឋពិធីសារជាតិរោហរកមម
រគ្ប់រគ្ង ការពាបាលជាំងឺ កុោរ
ខៅមូលដ្ឋឌ ន រុខាភិបាលសា
ធារណៈ(IMCI)ឲ្យបានខទៀង
ទត់

២.៧.៤
មណឍ លរុែ
ភាព ទាំង១៣ 13,005   ចាំនួនកុោរ ៧៨ដង/ឆ្ប ាំ 68,829     67,846    ៣០ សងគមកិចច មនធរីសុខាភបិល

6
ពរងឹកការរគ្ប់រគ្ងនិងពាបាល
ជាំងឺកាមខរាគ្ខៅាមមណឍ ល
រុែភាពនិងគ្លនិីកកាមខរាគ្

២.៨.១

មណឍ លរុែ
ភាព ១៣ និង
ចាំនួនមនធីរ
ខពទយ ២

15          

មណឍ ល
រុែភាព
 និងមនធីរ
ខពទយ

១២ខែ 68,829     67,846    ៨ សងគមកិចច មនធរីសុខាភបិល

7
ពរងឹងនិងពរងីកខរវាការបងាា រ
ការចមលងខរាគ្ពីោថ យខៅកូន 
(PMTCT)

២.៨.១
មនធរីខពទយទាំង

 ២
2             មនធរីខពទយ ១២ខែ 68,829     67,846    ៨ សងគមកិចច មនធរីសុខាភបិល

8

ផឋល់របឹកាដល់ស្តរឋីខដលមកពិនិ
តយនផធខពាុះខៅមណឍ លផថល់
របឹកាការខធវីខតរថឈាមខដ្ឋយ
រម័រគ្ចិតថ (VCCT)

២.៨.១

មណឍ លរុែ
ភាព ១៣ និង
ចាំនួនមនធីរ
ខពទយ ២

2,161     នាក់ ១២ខែ 68,829     67,846    ៨ សងគមកិចច មនធរីសុខាភបិល

9 របារពនទិវាខអដរ៍ ១ ធបូ ២.៨.១
រកុងខែមរៈ
ភូមិនធ

1             រកុង ធបូ 68,829     67,846    ៩ សងគមកិចច មនធរីសុខាភបិល



10

ពរងឹងការរសាវរជាវជាំងឺរខបង
កបុងកាំ ុងខពលមកពិខរគាុះជាំងឺ
ខរៅខៅមនធរីខពទយបខងអកខែតថ
មណឍ លរុែភាព និងរហគ្មន៍

២.៨.២

មនធរីខពទយខែតថ
,មនធខីពទយររុក
,មណឍ លរុែ
ភាពទាំង១៣
និងរហគ្មន៍

កាត់
បនទយជាំងឺ
រខបង ឲ្យ
ខៅតិចជាង
 ១៣៣៥
នាក់

នាក់ ១៥៦ដង/ឆ្ប ាំ 68,829     67,846    ៣៥ សងគមកិចច មនធរីសុខាភបិល

11
បខងាីនការចុុះអប់រ ាំរុែភាពរឋីពី
ជាំងឺរខបងខៅាមរហគ្មន៍

២.៨.២ ១១៦ភូមិ

កាត់
បនទយអបក
ជាំងឺរខបង ឲ្្
យខៅតិច
ជាង 

១១៦នាក់

នាក់ ១៥៦ដង/ឆ្ប ាំ 68,829     67,846    ៣២ សងគមកិចច មនធរីសុខាភបិល

12

បខងាីនការចុុះខចកមុងរជលក់ថ្នប ាំ
និងរជលក់មុងសាខ ងីវញិខៅ
ាមបណ្តថ ភូមិខដលោនការ
រាតតាត

២.៨.៣

បណ្តថ រហ
គ្មន៍រងខរគាុះ

(ភូមិខដល
ោននរពនិង

ភាប ក់ងារចាំ ង)

ផថល់ខរវា
ចុុះខចក
មុង

រជលក់ថ្នប ាំ
និង
រជលក់
មុងសា
ខ ងីវញិ

ចាំនួន
រគួ្សារ

២ដង/ឆ្ប ាំ 68,829     67,846    ១៣ សងគមកិចច មនធរីសុខាភបិល

13
ចុុះដ្ឋក់ថ្នប ាំអាខបតខអាយបាន
ទន់ខពលខវលាខដីមផទីប់សាា ត់
ជាំងឺរគុ្នឈាម

២.៨.៤ ១១៩ភូមិ 119        ភូមិ ២ខលកី/ឆ្ប ាំ 68,829     67,846    ៤៤ សងគមកិចច មនធរីសុខាភបិល



14

ពរងឹងការងារអប់រ ាំផែពវផាយរថី
ពីោនិភ័យននជាំងឺខលរីរាំ
ពាធឈាម និងទឹកខនាមខផអម
ខៅាមរហគ្មន៍

២.៨.៥
មណឍ លរុែ
ភាព ទាំង១៣អប់រំផ្សព្វផ្ាយព្ីហានិភ័យននជំងឺល ើសសម្ពា ធឈា ម និងជំងឺទឹកលោមផ្ផ្ែម 

ចាំនួន
មណឍ ល
រុែភាព

៥២ដង/ឆ្ប ាំ
68,829     67,846    ១៥ សងគមកិចច មនធរីសុខាភបិល

15

ចុុះវាយតនមលគុ្ណភាពខរវា 
ាមការោិល័យរុខាភិបាល
ររុករបតិបតថទិាំងពីរ និងមនធីរ
ខពទយ

២.៩.១
ការ.ិរុខា.

ររុករបតិបតថិ 
និងមនធរីខពទយ

3             

ការ.ិរុខា
.ររុក
របតិបតថិ 
និងមនធីរ
ខពទយ

៥២ដង/ឆ្ប ាំ 68,829     67,846    ៣០ សងគមកិចច មនធរីសុខាភបិល

16

ពរងឹងការរបជុាំគ្ណៈកោម ការ
រគ្ប់រគ្ងមណឍ លរុែភាព
(HCMC) ឲ្យបានខរៀងរាល់២ខែ
មឋង

២.៩.១
មណឍ លរុែ
ភាពទាំង ១៣ 78          ដង ១២ខែ 68,829     67,846    ៦ សងគមកិចច មនធរីសុខាភបិល

17
សាងរង់មណឍ លរុែភាពនាង
កុក ខរជាយរបរ់ ខកាុះកាពិ

២.៩.១

ខៅឃុាំបា៉ែ ក់ែលង,
 ឃុាំខរជាយ
របរ់ និងឃុាំ
ខកាុះកាពិ

3             

ចាំនួន
មណឍ ល
រុែភាព

២ឆ្ប ាំ 68,829     67,846    សងគមកិចច មនធរីសុខាភបិល

18

ចុុះរតួតពិនិតយាមដ្ឋនរកខរវា
ឯកជនខដលមិនទន់ោនអាជាញ
ប័ណតឬការខបីកខរវាឯកជន
ែុរចាប់ខរៀងរាល់រតីោរ ។

២.៩.៣ ទូទាំងខែតថ 42          ខលកី ៤២ដង/ឆ្ប ាំ 68,829     67,846    ១៨ សងគមកិចច មនធរីសុខាភបិល

មនទីរស្ងគមកិចេ អតីត្យទុធជននិងយវុនីតិស្មបទាខេត្ត



1

ាមដ្ឋនរតួតពិនិតយខលីការអនុ
វតថកមមវធីិឧបតទមា
សាច់របាក់ជូនស្តរថីោននផធខពាុះ 
និងកុោរអាយុខរកាមពីរឆ្ប ាំ

២.១៣.២ ទូទាំងខែតថ 29          ខលកី ១ខែ 50              50             4                សងគមកិចច មនធរីសងគមកិចច

2
រហការជាមួយ អាជាញ ធរ ខដន 
ដីខដីមផរីរង់ទិ នប  ន័យរគួ្សាររកី 
រក ខាល ាំង

២.១៣.២ ទូទាំងខែតថ 3             ខលកី ១០០នថង 150           65             10              សងគមកិចច មនធរីសងគមកិចច

3
គាាំរទដាំខណីរការ រោគ្មមនុ រ ្
រ ចារ់ ចាំនួន ២៩ឃុាំ រងាា ត់

២.១៥.១ ២៩ឃុាំ-រងាា ត់ 36          ខលកី 36 ខែ 5,800        3,000       87              សងគមកិចច មនធរីសងគមកិចច

4 ខរៀបចាំទិវាអតីតយុទនជន ២.១៥.១ រកុងខែមរភូមិនធ 1             ខលកី ១នថង 200           150           50              សងគមកិចច មនធរីសងគមកិចច
5 ខរៀបចាំទិវាមនុរែចារ់អនថរជាតិ ២.១៥.១ រកុងខែមរភូមិនធ 1             ខលកី ១នថង 200           200           65              សងគមកិចច មនធរីសងគមកិចច

6
ខរៀបចាំទិវាជនោនពិការភាព
អនថរជាតិ

២.១៥.១ រកុងខែមរភូមិនធ 1             ខលកី ១នថង 150           150           50              សងគមកិចច មនធរីសងគមកិចច

7
ចុុះជួយជនរងខរគាុះ និងជន
ងាយរងខរគាុះ

២.១៥.១ ទូទាំងខែតថ 30          ខលកី ២ខែ 30              30             10              សងគមកិចច មនធរីសងគមកិចច

8
ខរៀបចាំបខងាីតគ្ណៈកមមការ អភិ វឌ ្
ឍន៍ រោគ្មអតីតយុទនជន

២.១១.២ ទូទាំងខែតថ 36          ខលកី 36 ខែ 2,082        1,100       29              សងគមកិចច មនធរីសងគមកិចច

1 ខរៀបចាំទិវាអនថរជាតិនារ០ី៨មីនា ២.១៧.១

អនុវតថចាំននួ
០១ខលកី

1-រកុងខែមរ
ភូមិនធ

ចាំនួន៣៥០ន
(រ.២៩០ន)

1             ខលកី ១ នថង 60              290           50              សងគមកិចច មនធរីកិចចការនារ ី

មនទីរកិចេការនារីខេត្ត



2
ផែពវផាយចាប់ទប់សាា ត់អាំខពី
ហងឹាកបុងរគួ្សារនិងរហគ្មន៍

២.១៥.១

ផែពវផាយ
ចាំនួន០២
ខលកីខៅ

ររុកខររអាំបិល

2             ខលកី ២នថង 135           25             4                សងគមកិចច មនធរីកិចចការនារ ី

3

ខវទិកាពិភាកាជាមួយគ្ណៈកម ្
ោធិការពិខរគាុះខោបល់កិចច
ការស្តរថី និងកុោររកុង-ររុក រថី
ពីការអនុវតថតួនាទី ភារកិចច

២.១៧.១

អនុវតថចាំននួ
០៣ខលកី

ររុកគិ្រសីាគ្រ
,ររុកបូទុ
មសាគ្រ

2             ខលកី ២នថង 210           100           16              សងគមកិចច មនធរីកិចចការនារ ី

4

កិចចរបជុាំរថីពីការខលកីកមពរ់ការ
បស្តញ្ញជ បខយនឌ័របរោិប័នប និង
រមធម៌រងគម ជាមួយមស្តនថី
បខងាគ ល

២.១៧.២
ចាំនួន០១ខលកី
 រកុងខែមរ
ភូមិនធ

1             ខលកី ១ 240           150           3                សងគមកិចច មនធរីកិចចការនារ ី

5 វគ្គខកនចបអាំខបារ(ខមម ខរតង) ២.១៧.១
ចាំនួន០២វគ្គ 
រកុងខែមរភូមិនធ

2             វគ្គ ១៤នថង 20              20             25              សងគមកិចច មនធរីកិចចការនារ ី

6
ផែពវផាយរថីពីការខលីកកមពរ់
រីលធម៌រងគម
តនមលស្តរថី និងរគួ្សារខែមរ

២.១៧.២
ចាំនួន០១ខលកី
 (វទិាល័យ
បា៉ែ ក់ែលង

1             ខលកី ១នថង 75              75             20              សងគមកិចច មនធរីកិចចការនារ ី

7
វគ្គផែពវផាយរថីពីផលប៉ែុះពាល់
ននការខរបីរបារ់ខរគ្ឿងខញៀន

២.១៦.១
ចាំនួន០២ខលកី
(ខែមរភូមិនធ,
មណឍ លរីោ)

2             ខលកី ២នថង 100           50             3                សងគមកិចច មនធរីកិចចការនារ ី



8

ផថល់ការបណថុ ុះបណ្តថ លពី
បខចចកខទរការដ្ឋាំដាំណ្តាំនិង
រោា រករិកមម ររោប់ដាំណ្តាំ
រតរក់ខរទីងាមខបប
បខចចកខទរទាំខនីបដល់ររីថ
ករិកររកីរក

២.១៧.១
ឃុាំភញោីរ

ររុកគិ្រសីាគ្រ 3             វគ្គ ៩ខែ 11គ្រួសារ - 180            សងគមកិចច ម្ដគូអភវិឌណន៍

១ រប ងវញិ្ញដ បនបរតធមមវន័ិយ ២.១៩.១ វតថខជាតញ្ញដ ណ 3             ខលកី 3 ឆ្ប ាំ 150           -           30              សងគមកិចច មនធរីធមាការ

២
អនុវតថន៏រងឃរបការអនុរាំវចឆ
រៈមោរនបបិាតមស្តនថីរងឃទូ
ទាំងរបខទរ

២.១៩.២
សាល

មខោររពខែតថ 3             ខលកី 3 ឆ្ប ាំ 280           50             45              សងគមកិចច មនធរីធមាការ

៣
បណថុ ុះបណ្តថ លតួនាទីភារកិចច
រកុមរីលធម៌អាចារយ អាចរខិៅ
ខែមរ

២.២២.១ វតថខជាតញ្ញដ ណ 3             ខលកី 3 ឆ្ប ាំ 300           70             60              សងគមកិចច មនធរីធមាការ

៤ ខរៀបចាំពិធីបុណយោឃបូជា ២.១៩.៤
សាល

មខោររពខែតថ 3             ខលកី 3 ឆ្ប ាំ 600           300           30              សងគមកិចច មនធរីធមាការ

៥

ខរៀបចាំពិធីររង់ទឹករពុះររង់ទឹក
រពុះរងឃ និង
ភងូតទឹកជូនោាបិា ចារ់រពឹទ ្
ឋាចារយ

២.២១.១
រួនចារមុែ
សាលាខែតថថមី

3             ខលកី 3 ឆ្ប ាំ 300           100           30              សងគមកិចច មនធរីធមាការ

មនទីរធមមការនិងសាស្នាខេត្ត



៦ ខរៀបចាំពិធីបុណយវសិាែបូជា ២.១៩.៤
សាល

មខោររពខែតថ 3             ខលកី 3 ឆ្ប ាំ 2,000        1,500       60              សងគមកិចច មនធរីធមាការ

៧ របជុាំពិភាកាខផបកពាហរិសារនា ២.២៣.១ មនធីរ 6             ខលកី 3 ឆ្ប ាំ 150           30             12              សងគមកិចច មនធរីធមាការ

៨
ចុុះខធវីអធិការកិចចសាលាពុទឌិ
ករិកា

២.១៩.២ រកុង/ររុក 6             ខលកី 3 ឆ្ប ាំ 12              3               6                សងគមកិចច មនធរីធមាការ

៩ សាងរង់របងថមជុីាំវញិមនធីរ ២.២៤.១ មនធីរ 300        ខម៉ែរត 3 ឆ្ប ាំ 13              4               250            សងគមកិចច មនធរីធមាការ
១០ ជួរជុលមនធីរ ២.២៤.១ មនធីរ 1             អគារ 3 ឆ្ប ាំ 13              4               100            សងគមកិចច មនធរីធមាការ

១
ខបាុះបខងាគ លខធវីសាល ករញ្ញដ  និង
កាំណត់រពាំដីសាទ នីយបុរាណកបុង
ខែតថ

២.២៥.១ ាមររុក 9             កខនលង ៣ឆ្ប ាំ 2,500        1,300       18              សងគមកិចច មនធរីវបផធម៌

២
រិការសាវរជាវរកសាទ នីយថមីៗ
ខៅាមររុកបខនទមខទៀត

២.២៥.១ ាមររុក 3             កខនលង ៣ឆ្ប ាំ 15              5               60              សងគមកិចច មនធរីវបផធម៌

៣
ជួរជុលសាព ន ផលូវចូលតាំបន់
រមណីយដ្ឋឌ នខចតិយឃុនឆ្ង

២.២៥.១ មណឍ លរីោ 120        ខម៉ែរត ៣ឆ្ប ាំ 15,000      5,000       100            សងគមកិចច មនធរីវបផធម៌

៤
បាំផុររបជាពលរដឌឲ្យខថរកា
របនពណីមហូបអាោរ រខមលៀក
បាំពាក់ បខងហីរខែលង របាាំ

២.២៥.២ ទូទាំងខែតថ 3             ខលកី ៣ឆ្ប ាំ 6,000        2,000       12              សងគមកិចច មនធរីវបផធម៌

៥ ហរៀបចាំទិវាវបផធមជ៌ាតិ ៣មនីា ២.២៥.២ ទូទាំងខែតថ 3             ខលកី ៣ឆ្ប ាំ 350           150           45              សងគមកិចច មនធរីវបផធម៌

៦

ផសពាផាយពីទាំហនៀមទាំលាប់
ប្បម្ពណីរបស់ជនជាតិហដើម
ភាគតិចតាមរយៈការសកមថង
សិលផៈ និងតាាំងពិពរ័ណ៍

២.២៥.២ ទូទាំងខែតថ 6             ខលកី ៣ឆ្ប ាំ 2,000        800           12              សងគមកិចច មនធរីវបផធម៌

មនទីរវរបធម៌



៧
ផសពាផាយពីកាច់ចមាល កក់េារ
ដល់មាច ស់ហរាងសិបផកមា និង
ជាងចមាល ក់

២.២៥.២ ទូទាំងខែតថ 3             ខលកី ៣ឆ្ប ាំ 30              -           3                សងគមកិចច មនធរីវបផធម៌

៨

ពប្ងឹងសាប ម្ដសិលផៈមោជន 
និងសិលផៈអាជីពហដើមផបីាំហរ ើហស
ចកថបី្តូវការរបស់ប្បជាពលរដឌ
កបុងហេតថ

២.២៥.៣ ទូទាំងខែតថ 3             ខលកី ៣ឆ្ប ាំ 50              24             15              សងគមកិចច មនធរីវបផធម៌

៩
បណថុ ោះបណាថ លរបាំចស់ តហមលើង
របាំថា ីនិងការសកមថង        ហរឿងេ ្
លីៗដល់សិសសជាំនានហ់ប្កាយ

២.២៥.៣ រកុង/ររុក 3             ខលកី ៣ឆ្ប ាំ 200           120           20              សងគមកិចច មនធរីវបផធម៌

១០

ហរៀបចាំវគគបណថុ ោះបណាថ លហភលង
ប្បម្ពណី និងហភលងពិណពាទយ 
ម្ឆយុាាំដល់ទីជនបទ និងតាម
វតថអារាម

២.២៥.៣ ទូទាំងខែតថ 3             ខលកី ៣ឆ្ប ាំ 90              10             9                សងគមកិចច មនធរីវបផធម៌

១១
ផថល់វគគបណថុ ោះបណាថ លជាំនាញ
ដល់មស្តនថរីបស់អងគភាព

២.២៥.៣ មនធីរ 3             ខលកី ៣ឆ្ប ាំ 20              8               10              សងគមកិចច មនធរីវបផធម៌

១

ខរៀបចាំកិចចរបជុាំផែពវផាយចាប់រ ្
តីពីការងារលកាែណឍ ការងារ
និងលិែិតបទដ្ឋឌ នគ្តិយុតថ
ខផែងៗ

២.២៧.១ ទូទាំងខែតថ 2             ខលកី ១២ខែ 55              35             12              សងគមកិចច មនធរីក.ប

មនទីរការងារនិងបណ្តុ ោះបណ្តត លវិជាជ ជីវៈ



២
ផែពវផាយលិែិតបទដ្ឋឌ នគ្តិ
យុតថនានាខៅាមខរាងចរក
រហរគារ រគឹ្ុះសាទ ន

២.២៧.១ ទូទាំងខែតថ 15          ខលកី ១២ខែ 3,879        7,768       1                សងគមកិចច មនធរីក.ប

៣
ចុុះអធិការកិចចការងារាមរហ
រគាររគឹ្ុះសាទ នឲ្យបានខទៀងទត់

២.២៧.១ ទូទាំងខែតថ 75          ខលកី ១២ខែ 3,879        7,768       8                សងគមកិចច មនធរីក.ប

៤

ចុុះអធិការកិចចហតទពលកមម
បរខទរជាមួយរកុមអខនាថ របខវ
រន៍និងរបងការខែតថឱ្យបាន
ខទៀងទត់

២.២៧.១ ទូទាំងខែតថ 65          ខគាលខៅ ១២ខែ 1,297        384           4                សងគមកិចច មនធរីក.ប

៥

ពរងឹងរមតទភាពមស្តនថីអធិការ
កិចចការងារ
ាមរយៈការបណថុ ុះបណ្តថ
លជាំនាញ

២.២៧.២ ទូទាំងខែតថ 2             វគ្គ ១២ខែ 7                1               10              សងគមកិចច មនធរីក.ប

៦ ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លអគ្គិរនី ២.២៨.១ មជឈមណឍ ល 2             វគ្គ ១២ខែ 25              5               12              សងគមកិចច មជឈមណឍ ល

៧ ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លជាងកាំខបារ ២.២៨.១ មជឈមណឍ ល 2             វគ្គ ១២ខែ 25              5               12              សងគមកិចច មជឈមណឍ ល

៨
ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លកុាំពយូទ័រ
រដឌបាល

២.២៨.១ មជឈមណឍ ល 2             វគ្គ ១២ខែ 25              5               12              សងគមកិចច មជឈមណឍ ល

៩
ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លខអ ចិ
រតូនិច

២.២៨.១ មជឈមណឍ ល 2             វគ្គ ១២ខែ 25              5               12              សងគមកិចច មជឈមណឍ ល

១០
ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លជរួជុល
ម៉ែូតូ

២.២៨.១ មជឈមណឍ ល 2             វគ្គ ១២ខែ 25              5               12              សងគមកិចច មជឈមណឍ ល



១១
ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លជាងផា
ខដក

២.២៨.១ មជឈមណឍ ល 2             វគ្គ ១២ខែ 25              5               12              សងគមកិចច មជឈមណឍ ល

១២
ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លចិញ្ច ឹម
និងចាក់វា៉ែ ក់សាាំងោន់

២.២៨.១
តាម

សហគមន៏
2             វគ្គ ១២ខែ 30              10             5                សងគមកិចច មជឈមណឍ ល

១៣
ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លចិញ្ច ឹម
និងចាក់វា៉ែ ក់សាាំងខគា

២.២៨.១
តាម

សហគមន៏
2             វគ្គ ១២ខែ 30              10             5                សងគមកិចច មជឈមណឍ ល

១៤
ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លចិញ្ច ឹម
និងចាក់វា៉ែ ក់សាាំងរជូក

២.២៨.១
តាម

សហគមន៏
2             វគ្គ ១២ខែ 30              10             5                សងគមកិចច មជឈមណឍ ល

១៥
ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លចិញ្ច ឹម
រតីអខណថ ង

២.២៨.១
តាម

សហគមន៏
2             វគ្គ ១២ខែ 30              10             5                សងគមកិចច មជឈមណឍ ល

១៦
ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លចិញ្ច ឹម
កខងាប

២.២៨.១
តាម

សហគមន៏
2             វគ្គ ១២ខែ 30              10             5                សងគមកិចច មជឈមណឍ ល

១៧
ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លដ្ឋាំបខនល
ចរមុុះ

២.២៨.១
តាម

សហគមន៏
2             វគ្គ ១២ខែ 30              10             5                សងគមកិចច មជឈមណឍ ល

១៨
ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លបណថុ ុះ
ផែតិ

២.២៨.១
តាម

សហគមន៏
2             វគ្គ ១២ខែ 30              10             5                សងគមកិចច មជឈមណឍ ល

១៩ ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លដាំណ្តាំខពព ២.២៨.១
តាម

សហគមន៏
2             វគ្គ ១២ខែ 30              10             5                សងគមកិចច មជឈមណឍ ល

២០
ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លដាំណ្តាំ
នរពចងាឹុះ

២.២៨.១
តាម

សហគមន៏
2             វគ្គ ១២ខែ 30              10             5                សងគមកិចច មជឈមណឍ ល

២១
ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លដាំណ្តាំ
រតកនួ

២.២៨.១
តាម

សហគមន៏
2             វគ្គ ១២ខែ 30              10             5                សងគមកិចច មជឈមណឍ ល

២២
ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លដាំណ្តាំ
រតឡាច

២.២៨.១
តាម

សហគមន៏
2             វគ្គ ១២ខែ 30              10             5                សងគមកិចច មជឈមណឍ ល



1
 ខកលមអកមមវធីិផាយឲ្យបាន
រមររប របកបខដ្ឋយគុ្ណ
ភាព ។

២.២៩.១ មនធីរ 36          ដង 3 ឆ្ប ាំ 28              15             120            សងគមកិចច មនធរីពត័ម៌ាន

2

តរមូវការបាំពាក់ឧបករណ៍ 
រោា របខចចកខទរឲ្យបានរគ្ប់
រគាន់ ទាំខនីបររបាមរម័យបច ្
ខចកវទិា។

២.២៩.២ មនធីរ 3             ដង 3 ឆ្ប ាំ 35              17             180            សងគមកិចច មនធរីពត័ម៌ាន

3

តរមូវបខងាីតឲ្យោនសាទ នីយ៍
ទូរទរែន៍មួយរមរមយអាច
ផាយរគ្បដណថ ប់ទូទាំងខែតថ 
ខដីមផបីខរមីជូនទរែនិកជន។

២.២៩.៣ មនធីរ 1             សាទ នីយ៍ 3 ឆ្ប ាំ 136,675    67,846     800            សងគមកិចច មនធរីពត័ម៌ាន

4
បាំពាក់នូវមខធាបាយររោប់
ចុុះយកព័ត៌ោនខៅាមមូលដ្ឋឌ ន

២.២៩.៤ មនធីរ 1             ខរគ្ឿង 3 ឆ្ប ាំ 28              15             200            សងគមកិចច មនធរីពត័ម៌ាន

5
បណថុ ុះបណ្តថ លមស្តនថីជាំនាញ
បខចចកខទរ ខដីមផអីភិវឌណន៍
ធនធានមនុរែ។

២.២៩.៥ មនធីរ 6             វគ្គ 3 ឆ្ប ាំ 28              15             30              សងគមកិចច មនធរីពត័ម៌ាន

1
ផែពវផាយនិងបណថុ ុះបណ្តថ ល
ចាប់នានាដល់របជាពលរដឌកបុង
ខែតថនិងខវទិកាសាធារណៈ

២.៣០.១ ទូទាំងខែតថ 42          ខលកី ៣ឆ្ប ាំ 1,746        2,856       182            រងគមកិចច មនធរីទាំនាក់ទាំនង

មនទីរពត័្ោ៍នខេត្ត

មនទីរទាំនាកទ់ាំនងជាមយួរដ្ឋស្ភាព ច្ពឹទធស្ភា និងអធិការកិចេខេត្ត



2
ខធវីអធិការកិចចនិងាមដ្ឋនការ
អនុវតថចាប់

២.៣១.១ ទូទាំងខែតថ 18          ខលកី ៣ឆ្ប ាំ 805            រងគមកិចច មនធរីទាំនាក់ទាំនង

១
ផែពវផាយលិែិតបទដ្ឋឌ នគ្តិ
យុតថនានាដល់មស្តនថជុីាំវញិខែតថ

២.៣២.១ ទូទាំងខែតថ 10          ខលកី ១២ខែ 600           150           14              សងគមកិចច
មនធរីមុេង្ករសា

ធារណៈ

២
ចុុះាមដ្ឋនរតួតពិនិតយមស្តនថីរាជ
ការ និងមស្តនថជីាប់កិចចរនា 
ាមមនធរី អងគភាព រកុង ររុក

២.៣៣.១ ទូទាំងខែតថ 30          ខលកី ១២ខែ 350           140           50              សងគមកិចច
មនធរីមុេង្ករសា

ធារណៈ

៣

របជុាំផែពវផាយ ខរចកឋីខណនាាំ
ពីថ្នប ក់ជាតិខដីមផជីាមូលដ្ឋឌ នគាាំ
រទការចុុះរតួតពិនិតយ ាន
បណ្តឋ មនធរី អងគភាព រកុង ររុក

២.៣៤.១ ទូទាំងខែតថ 10          ខលកី ១២ខែ 250           100           11              សងគមកិចច
មនធរីមុេង្ករសា

ធារណៈ

១

គាាំរទដាំខណីរការខរៀបចាំកសាង
ខផនការខៅថ្នប ក់ខរកាមជាតិ និង
ខធវីការបណថុ ុះបណ្តថ លពរងឹង
រមតទភាព

២.៣៥.១ ទូទាំងខែតថ 1             ខលកី ១២ខែ 21              5               9                សងគមកិចច មនធីរកផនការហេតថ

២

ពរងឹងការរបមូល ចងរកង 
ផែពវផាយ និងការខរបីរបារ់
ទិនបន័យកបុងការងារខផនការថ្នប ក់
ខរកាមជាតិនិងខធវីការបណថុ ុះបណ្
ាលពរងឹងរមតទភាព

២.៣៥.១ ទូទាំងខែតថ 2             ខលកី ១២ខែ 5                1               7                សងគមកិចច មនធីរកផនការហេតថ

មនទីរផផនការខេត្ត

មនទីរមេុងារសាធារណ្ៈខេត្ត



៣

 គាាំរទនិងចូលរមួកិចចការបណថុ ុះ
បណ្តថ លពរងឹងរមតទភាព កា
អនុវតថ ការងាររបជាជន និងការ
អភិវឌណ

២.៣៥.១ ខែតថ 2             ខលកី ១២ខែ 6                4               6                សងគមកិចច មនធីរកផនការហេតថ

៤

គាាំរទនិងចូលរមួកិចចការបណថុ ុះ
បណ្តថ លពរងឹងរមតទភាព កា
អនុវតថ ការងារវទិាសាស្តរថ និងបច ្
ខចកវទិា

២.៣៥.១ ខែតថ 2             ខលកី ១២ខែ 5                2               6                សងគមកិចច មនធីរកផនការហេតថ

៥

ចុុះាមដ្ឋនរតួតពិនិតយរបាយ
ការណ៍រកីចាំខរនីរបចាាំ រតីោរ
របរ់កមមវធីិវនិិខោគ្ខែតថ រកុង
ររុក ឃុាំរងាា ត់

២.៣៥.១ ទូទាំងខែតថ 3             ខលកី ១២ខែ 4                1               6                សងគមកិចច មនធីរកផនការហេតថ

1 ដ្ឋក់សាល ករញ្ញដ  និងខបាុះបខងាគ លរពាំ ៣.៥.១
ខែមរភូមិនធ
ខកាុះកុង

មណឍ លរីោ
525        បខងាគ លរពាំ ១២ កេ 1,500        500           420            

កផបក
ធនធាន
ធមាជាតិ

រដឌបលម្ប្ពហឈើ

2 បខងាតីរហគ្មន៍នរពខឈី ៣.៨.១
ររុកខកាុះកុង
-ររុកថមបាាំង 6             រហគ្មន៍ ១២ កេ 700           200           120            

កផបក
ធនធាន
ធមាជាតិ

រដឌបលម្ប្ពហឈើ

3
ផែពវផាយ ចាប់ រឋ ីពី  នរពខឈ ីនិង
លែិិត បទដ្ឋឌ នខផែងៗខទៀត

៣.៦.១ ទូទាំងខែតថ 36          ខលកី ១២ កេ 300           150           54              

កផបក
ធនធាន
ធមាជាតិ

រដឌបលម្ប្ពហឈើ

៣. ផផនកធនធានធមមជាតិ និងការបនាាំនឹងការផច្រច្រួលអាកាស្ធាត្ុ
រដ្ឋបាលដច្ពខ ី



4
ទប់សាា ត់ ការបស្តងាា បបទខលមីរនរព
ខឈនិីងរតវនរព

៣.៦.១ ទូទាំងខែតថ 540        ខលកី ១២ កេ 3,000        1,500       252            

កផបក
ធនធាន
ធមាជាតិ

រដឌបលម្ប្ពហឈើ

5
កាំណត់ទីាាំងររោប់សាថ រ និងដ្ឋាំ
ខដីមខឈខី ងីវញិ

៣.៧.១
ររុកខររអាំបិល
ររុកថមបាាំង 13          ហចិា ១២ កេ 1,200        700           133            

កផបក
ធនធាន
ធមាជាតិ

រដឌបលម្ប្ពហឈើ

1
អបរ ាំផសពាផាយចាប់បរសិាទ ន 
និង ការកប្បប្បួលអាកាសធាតុ

៣.២.១
១រកុង និង 
៦ររុក

14          វគគ ១២ កេ 420           280           56              
ធនធាន
ធមាជាតិ

មនធីរបរសិាទ នហេតថ

២
ការ កផ់្ទល កផ់្ទធ ាំងប៉ា ណូរ
ផសពាផាយអាំពីបរសិាទ ន

៣.២.១ ាមផលូវ៤៨ 8             ផ្ទធ ាំង ១២ កេ 30              
ធនធាន
ធមាជាតិ

មនធីរបរសិាទ នហេតថ

3
គាាំប្ទដល់មស្តនថឧីទានុរកសកបុង
ការលាត

៣.៤.១ រគ្ប់តាំបន់ 4             តាំបន់ ១២ កេ 93              15             54              
ធនធាន
ធមាជាតិ

មនធីរបរសិាទ នហេតថ

៤
ការផសពាផាយចាប់សថីពីតាំបន់
ការពារធមាជាតិ ដល់សហគម
នមូ៏ល ឌ ន

៣.៤.១ ៧រហគ្មន៍ 10          វគគ ១២ កេ 49              35             20              
ធនធាន
ធមាជាតិ

មនធីរបរសិាទ នហេតថ

1
ខចញប័ណតកមមរិទនដីិធលជូីនរបជា
ពលរដឌ

៣.១.១ ទូទាំងខែតថ 8,400     កាលដី ១២ខែ 10,000      4,000       8,400         
ធនធាន
ធមាជាតិ

មនធីរហរៀបចាំកដនដី

2
បខងាីតរកុមការងារចុុះខដ្ឋុះ
រសាយខដីមផកីាត់បនទយឬបញ្ច ប់
ទាំនារ់ ដីធលី

៣.១.៥ ទូទាំងខែតថ 20          ករណី ១២ខែ 50              30             20              
ធនធាន
ធមាជាតិ

មនធីរហរៀបចាំកដនដី

មនទីរខរៀបចាំផដ្នដ្ីនគររបូនីយក៌មម ស្ាំណ្ង ់និងស្រុិោដ្ីខេត្ត

មនទីរបរិសាថ នខេត្ត



3
ខចញលិែិតអនុញ្ញដ តសាងរង់
និងវញិ្ញដ បនប័រតរកុមជាងសាង
រង់

៣.១.៤ ទូទាំងខែតថ 110        ចាប់ ១២ខែ 280           150           50              
ធនធាន
ធមាជាតិ

មនធីរហរៀបចាំកដនដី

១
ចុោះប្សងទិ់នបនយ័ជនបរហទស 
សាប កហ់ៅរយៈហពល េលនិីងកវង 
ហៅកបុងហេតថ ។

៤.២៨.១
ទូទ្វាំងហេតថ

(៧ប្កុង/ប្សុក)
60          ហលើក ១២០ម្ថង 600           580           7                រដឌបលសនថិសុេសបងការ

២

ចុោះផសពាផាយអាំពីចាប ់ប្កម
ប្ពហាទណ័ឍ  និងចាបន់ានា ម្ន
ប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជា ឲ្យ
ដល់សហគមន ៌។

៤.២៨.១
ទូទ្វាំងហេតថ

(៧ប្កុង/ប្សុក)
174        ហលើក ១៧៤ម្ថង 50,000      50,000     11              រដឌបលសនថិសុេសបងការ

៣
ចុោះបង្កា រ ទបស់ាា ត ់និងបស្តង្កា ប 
 ការបងាបទហលាើសហផសងៗ ។

៤.៣.១
ទូទ្វាំងហេតថ

(៧ប្កុង/ប្សុក)
36          ហលើក ៦០ ម្ថង 200           200           18              រដឌបលសនថិសុេសបងការ

៤
ផសពាផាយ អបរ់ ាំ ហអាយដល់
សហគមន ៍និង បង្កា រ ទបស់ាា ត់
 និងបស្តង្កា បអាំហពើហងឹាហផសងៗ ។

៤.៣.២
ទូទ្វាំងហេតថ

(៧ប្កុង/ប្សុក)
57          ហលើក ៦០ម្ថង 50,000      50,000     11              រដឌបលសនថិសុេសបងការ

៥
ផសពាផាយពីចាប់ និងផលប៉ាោះ
ពាល់ម្នហប្គឿងហញៀន ហៅសហ
គមន៍

៤.៤.១
ទូទ្វាំងហេតថ

(៧ប្កុង/ប្សុក)
174        ហលើក ១៧៤ម្ថង 50,000      50,000     11              រដឌបលសនថិសុេសបងការ

៦
ចុោះទបស់ាា ត ់និងបស្តង្កា បបទ
ហលាើសហប្គឿងហញៀន ។

៤.៤.២
ទូទ្វាំងហេតថ

(៧ប្កុង/ប្សុក)
18          ហលើក ៣០ម្ថង 200           200           9                រដឌបលសនថិសុេ សបងការ

៤.  ផផនករដ្ឋបាលនិងស្នតិស្េុស្ណ្តត បធ់ាន បស់ាធារណ្ៈ



៧

ចុោះផសពាផាយអាំពីអាំពីចាប់
ចរាចរណ៍ផលូវហគាកហអាយដល់
សហគមន ៍សាលាហរៀន ហរាង
ចប្ក តាមដងផលូវ ។ល។

៤.៥.១
ទូទ្វាំងហេតថ

(៧ប្កុង/ប្សុក)
36          ហលើក ៦០ 50,000      50,000     18              រដឌបលសនថិសុេ សបងការ

៨

ចុោះផសពាផាយអនុប្កិតយ ហលេ 
០៤៣   របស់ប្កសួងមោម្ផធ   
 សថីពីការហរៀបចាំ សណាថ បធ់ាប បទូ់
ទ្វាំងហេតថ ។

៤.៦.១
ទូទ្វាំងហេតថ

(៧ប្កុង/ប្សុក)
60          ហលើក ៦០ម្ថង 20,000      20,000     7                រដឌបលសនថិសុេ សបងការ

៩

ចុោះប្តួតពិនិតយ ការ កប់ាំពង់
ពនលតអ់គគភីយ័ ហៅតាមតាំបន ់
កដលង្កយបងារហប្គាោះ      អគគី
ភយ័បាំផុត ។

៤.៧.១
ប្កុងហេមភូមនិធ
មណឍ លសីមា

16          ហលើក ១៦ម្ថង 300           300           2                រដឌបលសនថិសុេ សបងការ

១០

ចុោះពប្ងឹងតួនាទី ភារកិចច របស់
កមាល ាំងជាំនាញ ហៅតាមប៉ាុសថិ៍
នគរបលរដឌបល កផបកហធាើ
ហសៀវហៅសាប កហ់ៅ/ហសៀវហៅ
ប្គួសារ ជូនប្បជាពលរដឌ ។

៤.៨.១
ទូទ្វាំងហេតថ

(៧ប្កុង/ប្សុក)
21          ហលើក ១៦ម្ថង 200           200           3                រដឌបលសនថិសុេ សបងការ

១១

ចុោះពប្ងឹងតួនាទី ភារកិចច របស់
កមាល ាំងជាំនាញហៅតាម អធិការ  
  ឌ ននគរបលរដឌបលប្កុង/
ប្សុក ។

៤.៩.១
ទូទ្វាំងហេតថ

(៧ប្កុង/ប្សុក)
21          ហលើក ១៦ម្ថង 200           20             3                រដឌបលសនថិសុេ សបងការ



១២

ចតត់ាាំងកមាល ាំងនគរបល 
ការពារសុវតថភិាព ជួយ សប្មួល
ចរាចរជូន ប្ពោះមោកសប្ត 
ឥសសរជនជានេ់ពស់ អបកកាទូត   
 និងថ្នាប កដឹ់កនាាំជាតិ/អនថរជាតិ ។

៤.១០.១
ទូទ្វាំងហេតថ

(៧ប្កុង/ប្សុក)
15          ហលើក ៣០ម្ថង 1,000        200           18              រដឌបលសនថិសុេ សបងការ

១៣
ចុោះការពារសុវតថភិាពជូនហភញៀវ
ហទសចរណ៍កដលមកកាំសានថ
ហៅហពលបុណយជាតិ ។

៤.១០.៣
ទូទ្វាំងហេតថ

(៧ប្កុង/ប្សុក)
30          ហលើក ៦០ម្ថង 20,000      20,000     36              រដឌបលសនថិសុេ សបងការ

១៤

ចុោះបិទផសពាផាយេលឹមសារ
ចាប់សថីពី   ការបស្តង្កា បអាំហពើ
ជួញដូរមនុសស និងអាំហពើហធាើ
អាជីវកមាផលូវហភទហៅតាមហគាល
ហៅសាំខាន់ៗ

៤.១១.២
ប្កុងហេមភូមនិធ
មណឍ លសីមា
គីរសីាគរ

6             ហលើក ១២ម្ថង 20,000      20,000     3                រដឌបលសនថិសុេ សបងការ

១ សាងរង់ផលូវខបតុងអាខមកបុងទីរបជុាំជន រគ្ប់ឃុាំ 600        ខម៉ែរត ៣ខែ 41              20             330            I
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

២ ជួរជុលផលូវរកាលរគួ្ររកហមខ ងីវញិ ៦ឃុាំ 100        គ្.ម ១២ខែ 41              20             500            I
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

៣ សាងរង់ផលូវរកាលរគួ្ររកហមនិងផលូវខបតុង ៦ឃុាំ 100        គ្.ម ១២ខែ 41              20             450            I
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

រដ្ឋបាលច្សុ្កផច្ស្អាំបិល
ផផនកខស្ដ្ឋកិចេ

េ. តម្មូវការគម្ម្ោងផ្ដ្លម្សុក ម្សែើសុាំបញ្ចូលម្ៅកែងុកមមវិធីវិនិម្ោគម្េតត ម្កុង ម្សុក



៤ សាឋ របព័ននលូបងហូទឹកកបុងទីរបជុាំជន ឃុាំខររអាំបិល 5             កខនលង ៣ឆ្ប ាំ 14              7               173            I
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

៥ អតថរាគ្មន៏ោ៉ែ រុីបូមទឹក រគ្ប់ឃុាំ 20          ខលកី ៦ខែ 200           90             45              I
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

៦ ផែពវផាយបខចចកខទរចិញ្ច ឹមរតវ ៦ឃុាំ 6             វគ្គ ៦នថង 50              30             12              I
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

៧
ផឋល់ពូជរតវោនទីនបផលែពរ់
(ោន់/រជូក)ខៅដល់ករិករ

៦ឃុាំ -             I
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

៨
ផែពវផាយពូជន៏ររូវោនទិនប
ផលែពរ់

៦ឃុាំ 6             វគ្គ ៦នថង 120           80             -             I
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

៩
ផែពវវផាយបខចចកខទរខរបី
របារជីគី្មីនិងថ្នប ាំបាំពុលករិកមម

៦ឃុាំ 6             វគ្គ ៦នថង 100           60             -             I
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

១០
បណឍុ ុះបណ្តឋ លបខចចកខទរការ
ផែាំជីធមមជាតិ

៦ឃុាំ 6             វគ្គ ៦នថង 100           60             -             I
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

១១
បណឍុ ុះបណ្តឋ លបខចចកខទរដ្ឋាំ
ខមម ចាំណីរតវ(ខគា.រកបី)

៦ឃុាំ 6             វគ្គ ៦នថង 50              30             -             I
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

១
ការផឋល់ថ្នាប ាំបង្កា រដល់កុមារ
អាយុហប្កាម១ ប្ ាំ ប្សុកកប្សអាំបិល29 ភូម/ិ1កេ 423,400

១ ប្ ាំ 893 421 5
II

រដឌបាលររុកខររ
អាំបិល

២

ការផឋល់ហសវាពិហប្គាោះជមង ឺនិង 
ការផឋល់ថ្នាប ាំបង្កា រភូម ិច់
ប្សយាល

ឃុាំដងកពង 4ដង/ ប្ ាំ 691,503 ១ ប្ ាំ 2469 1248 3 II
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

ផផនកស្ងគមកិចេ



៣
ការសាំរាលកូនហៅមូល ឌ នសុ
ខាភបិល ប្សុកកប្សអាំបិល76នាក/់1កេ 60,000

១ ប្ ាំ 62 43 55
II

រដឌបាលររុកខររ
អាំបិល

៤ ការកចកមុងប្គុនចញ់ជូនប្បជា
ជនង្កយរងហប្គាោះ និង តាមចាំការ

ប្សុកកប្សអាំបិល១៥០០មុង 8,000 ១ ប្ ាំ 42029 21005 12 II
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

៥ ការផឋល់ហសវាពាបលអាកជមងហឺអដស៍ មនធរីហពទយកប្សអាំបិល1ប្តីមាស ####### ១ ប្ ាំ 321 173 91.80 II
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

៦ ការចាំណាយហៅហលើម្ថលអាោរ មនធរីហពទយកប្សអាំបិល40/1ម្ថង 100,000 ១ ប្ ាំ 230 250 48 II
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

៧ ការប្សាវប្ជាវ និងពាបលជមងរឺហបង ប្សុកកប្សអាំបិល រាល់កេ 148,000 ១ ប្ ាំ 168 84 2 II
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

៨ សាងសងរ់បងមណឍ លសុេភាព
មណឍ លសុេ
ភាពកប្សអាំបិល

50 300,000 ១ ប្ ាំ 22055 11020 15 II
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

៩
សាងសងរ់បងខាងហប្កាយមនធីរ
ហពទយបកងអក

មនធរីហពទយ
បកងអកកប្ស
អាំបិល

150 300,000 ១ ប្ ាំ 42029 21005 45 II
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

១០ សាងសងរ់បងប៉ាុសឋិសុេភាព ជីេហប្កាម 200 300,000 ១ដង 3,426 1,706 60 II
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

១១ ចកស់ាបជុាំវញិប៉ាុសថិសុេភាព ជីេហប្កាម 50 300,000 ១ដង 3,426 1,706 15 II
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

១២ ផឋល់់មុងប្ជលុកថ្នាប ាំ ប្គបឃុ់ាំ 9054 ប្គួសារ ១២កេ 42.079 21.034 150 II
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

១៣ បហងាើតភាប កស់ាប្គចិតថសុេភាពភូមិ
ប្គបឃុ់ាំ 37 នាក់ ១២កេ 42.079 21.034 18 II

រដឌបាលររុកខររ
អាំបិល



១
ទប់សាា ត់បទខលមីរខនសាទែុរ
ចាប់់

រគ្ប់ឃុាំ 15 ខលកី ១២ខែ ២០០ ១៥០០ ១៦ III
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

២
គាាំរទបខងាីតរហគ្មន៏ការពារ
បឹងធមមជាតិ(រតពាាំងធមមជាតិ)
រធឹងនិងខរពក

៥ឃុាំ 5 រ/ហ/គ្ ១២ខែ ៣០០ ១០០ ៤៥ III
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

៣ កាំណត់តាំបន់អភិរកែពូជរតី រគ្ប់ឃុាំ 5 កខនលង ១២ខែ ២០០ ១៥០ ១៨ III
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

៤
ទប់សាា ត់ការយកដីចាំណីខរពក 
អូរ និងរតពាាំងខធវីជាកមមរិទន

រគ្ប់ឃុាំ 5 ករណី ១២ខែ ១០០ ៤០ ២៩ III
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

៥
ផែពវផាពរងឹងការអនុវតថចាប់ដី
ធល ីរាំណង់ និងភូមិបាល

រគ្ប់ឃុាំ 6 វគ្គ ១២ខែ ២០០ ៨០ ១៨ III
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

៦ ផឋដល់ដីរមាទណរងគមកិចច រគ្ប់់ឃុាំ 5 កខនលង ១២ខែ ៥០ ៣៥ ១០៥ III
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

៧ កាំណត់ដីសាងរង់ប៉ែុរឋិ៍រុែភាព ២ឃុាំ 2 កខនលង ១២ ១០៥៨៧ ៥២៤៤ ១២០ III
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

៨
ផឋល់ឧបករណ៏រោា រៈខដីមផី
កាំណត់រពាំរបទល់រដឌបាលឃុាំ

រគ្ប់ឃុាំ 6 ឧបករណ៏ ១២ខែ ៥០ ៣៥ ១៥ III
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

៩
ផែពវផាយចចាប់នរពខឈនិីង
រតវនរព

រគ្ប់ឃុាំ 6 ខលកី ១២ខែ ៣៥០ ១២០ ២២ III
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

១០
អប់រ ាំនិងងទប់សាា ត់ការបាំផ្លល ញ
នរពខឈី

រគ្ប់ឃុាំ 50 ករណី ១២ខែ ២៥០ ១២០ ៩ III
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

១១
បណឍុ ុះបណ្តឋ លបខចចកខទរការ
របូលអនុផលនរពខឈី

រគ្ប់ឃុាំ 6 វគ្គ ១២ខែ ២០០ ៨០ ៤៤ III
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

ផផនកធនធានធមមជាតិនិងបរិសាថ ន



១២ បខងាីតទីលានចាក់រាំរាម ឃុាំខររអាំបិល 1 កខនលង ៣ឆ្ប ាំ ១០០ ៤០ ២១០ III
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

១៣
ខរៀបចាំរបពននលូ័មណឍ លរតវ
ឃាតទីផា

ឃុាំខររអាំបិល 1 កខនលង ៣ឆ្ប ាំ ១០០ ៤០ ១០ III
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

១៤
បខងាីតរហគ្មន៏តមបន់ការពារ
ធមមជាតិ

រគ្ប់ឃុាំ 6 រហគ្មន៏ ៣ឆ្ប ាំ ២០០ ៨០ ២៣ III
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

១៥
បខងាីតមខធាបាយដឹករាំរាម
ខចញពីទីរបជុាំជន

ឃុាំខររអាំបិល 1 ខរគ្ឿង ១២ខែ ៣៥០ ១៥០ ១៨ III
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

១៦
បខងាីតថ្នប លបណឍុ ុះកូនខឈនិីង
ចលនាដ្ឋាំខឈខី ងីវញិ

រគ្ប់ឃុាំ 6 ថ្នប ល ៣ឆ្ប ាំ ២០០ ៨០ ៤៤ III
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

១៧
ផែពវផាយពីចាប់គ្តិយុទនខផែ
ងៗរឋីពីធន់ធានធមមជាតិ

រគ្ប់ឃុាំ 6 ខលកី ១២ខែ ៣៥០ ១៥០ ១៨ III
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

១៨ ខរៀបចាំទិវាបរសិាទ នពិភពខលាក រគ្ប់ឃុាំ 2 ខលកី ១២ខែ ២០០ ៨០ ៣៦ III
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

១
ផឋល់ឯករណ្តឌ ននិងផ្លល ករញ្ញដ
របជាការពារភូមិ

រគ្ប់ឃុាំ ៧០ នាក់ ៣ឆ្ប ាំ ៥២១ ១ ៩០ IV
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

២ សាងរង់សាប ក់ការភូមិ រគ្ប់ឃុាំ ៣៧ ែបង ៣ឆ្ប ាំ ១៥០ ២០ ៨៣ IV
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

៣
ផែពវផាយខគាលនខោបាយ
ភូមិឃុាំោនរុវតថិភាព

រគ្ប់ឃុាំ ២៨៨ ខលកី ១២ខែ ៧០ ០ ០ IV
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

៤
ផឋល់អតថរញ្ញដ ណតប័ណតរញ្ញជ តិ
ខែមរ

រគ្ប់ឃុាំ ១២៧៧ រនលឹក ១២ខែ ១២៧៧ ៦៣៨ ០ IV
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

ផផនកស្នតិស្េុ



៥ ផឋល់ខរៀវខៅសាប ក់ខៅ(ក២) រគ្ប់ឃុាំ ៦២០ កាល ១២ខែ ៦២០ ៣១០ ០ IV
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

៦ ផឋល់ខរៀវខៅរគួ្សារ(ក៤) រគ្ប់ឃុាំ ៤០៣៩ កាល ១២ខែ ៤០៣៩ ២០១៩ ០ IV
រដឌបាលររុកខររ

អាំបិល

១ សាងរង់ផលូវខបតុងកបុងភូមិ ១.១.១ ឃុាំរតពាាំងរូង ១ ខែែ ៣ឆ្ប ាំ ២.៧១ ១.២៨៣ ២៨៤ I
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

២ សាងរង់លូរជុងខភាល ុះ ១.១.១ ឃុាំរតពាាំងរូង ៣ កខនលង ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ២៥០ I
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៣ សាងរង់លូមូលខទល ១.១.១ ភូមិរតពាាំងរូង ២ កខនលង ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ២០ I
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១
បណថុ ុះបណ្តថ លបខចចកខទរដ្ឋាំ
បខនលរគ្ប់របខភទ

១.៤.១ ៤ឃុាំ ៤ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ២០០ ១២០ ៤.៨ I
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

២
បណថុ ុះបណ្តថ លបខចចកខទរខធវី
ជីកាំប៉ែុរថ៏និង ជីកាំប៉ែុរខគាក

១.៤.១ ៤ឃុាំ ៤ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ២០០ ១២០ ៤.៨ I
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៣
បណថុ ុះបណ្តថ លបខចចកខទរខធវី
ថ្នប ាំរាំលាប់រតវលអិតផែាំពីរុកាជាតិ

១.៤.១ ៤ឃុាំ ៤ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ២០០ ១២០ ៤.៨ I
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៤
បណថុ ុះបណ្តថ លបខចចកខទរ
ចិញ្ច ឹមរជូក,ោន់,ទ

១.២.៤ ៤ឃុាំ ៤ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ២០០ ១២០ ៤.៨ I
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៥
បណថុ ុះបណ្តថ លបខចចកខទរខធវី
ចាំណីរតវកបុងភូមិ

១.២.៤ ៤ឃុាំ ៤ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ២០០ ១២០ ៤.៨ I
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

រដ្ឋបាលច្សុ្កខកាោះកងុ
១. ផ្ផែកម្សដ្ឋកិចច

១.១ ការិោលយ័កស្ិកមម ធនធានធមមជាតិ និងបរិសាថ ន



៦
បណថុ ុះបណ្តថ លបខចចកខទរ
ចិញ្ច ឹមកខងាប

១.២.៤ ៤ឃុាំ ៤ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ២០០ ១២០ ៤.៨ I
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៧
បណថុ ុះបណ្តថ លបខចចកខទរ
ចិញ្ច ឹមអនធង់

១.២.៤ ៤ឃុាំ ៤ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ២០០ ១២០ ៤.៨ I
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៨
បណថុ ុះបណ្តថ លបខចចកខទចិញ្ច ឹម
រតីរគ្ប់របខភទជាលកាណៈរគួ្សារ

១.២.៤ ៤ឃុាំ ៤ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ២០០ ១២០ ៤.៨ I
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៩
ផថល់ថ្នប ាំរាំលាប់រតវលអិត
បាំផ្លល ញខលដីាំណ្តាំ

១.២.៤ ៤ឃុាំ ១២ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ២០០ ១២០ ៤ I
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១០
ចាក់វា៉ែ ក់សាាំងការពារ រតវពាហ
នៈ

១.២.៤ ៤ឃុាំ ២៤ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៥០០ ២០០ ៤ I
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១
ពរងីកអនុវទិាល័យឲ្យខៅជា
វទិាល័យ

២.១.១
ខកាុះររខៅ 
និងខរជាយរបរ់

២ ែបង ៣ឆ្ប ាំ ២៤០ ១១៣ ៣០ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

២
ពរងីកថ្នប ក់បឋមភូមិខៅសាលា
បឋមរិកាឡាាំដ្ឋាំថ្នប ក់ទី៧ដល់
ទី៩

២.១.១ ឃុាំខកាុះកាពិ ១ សាលា ៣ឆ្ប ាំ ៣៩៥ ២០០ ៣០ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៣
ផឋល់អាោរបូករណ៍ដល់រិរែ
រកីរកបឋម និងអនុវទិាល័យ

២.១.១ រគ្ប់សាលា ៣ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៣៥១ ១៦៣ ២០ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៤
ពរងឹងសាលាមខតថយយរិកា
រហគ្មន៍

២.១.២ ឃុាំខកាុះកាពិ ១ សាលា ៣ឆ្ប ាំ ២១៤ ៩៦ ៤០ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

២ ផផនកស្ងគមកិចេ
២.១ ការិោលយ័អបរ់ាំយវុជន និងកីឡា



៥
ពរងឹងរមតទភាពបខនទមរគូ្មខតថ
យយរកិារហគ្មន៍

២.១.២ ៤ឃុាំ ៧ សាលា ៣ឆ្ប ាំ ៩ ៩ ១.៤ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៦ ពរងីកថ្នប ក់អការកមមខៅាមភូមិ ២.១.២ ៤ឃុាំ ១១ ថ្នប ក់ ៣ឆ្ប ាំ ១១៨ ៥០ ១២ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៧
អប់រ ាំដល់ឪពុកោថ យខអាយយល់
អាំពីតនមលននការរិកា

២.១.២ ៤ឃុាំ ១១ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ២.៤ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៨
ផែពវផាយកុាំឱ្យយកកូនខៅាម
(ខពលខៅរបកបមុែរបរឆ្ង យពី
ផធុះរឆឺលងរបខទរ)

២.១.២ ៤ឃុាំ ១៦ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ២.៤ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៩
ខធវីឱ្យមខតថយយរកិារហគ្មន៍
ដាំខណីរការជាប់លាប់

២.១.២
ភូមិខកាុះ
ររខៅ 
ឃុាំខកាុះកាពិ

១ ថ្នប ក់ ៣ឆ្ប ាំ ១៥ ៧ ០.៥ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១០

កុោរមខតថយយទទួលបានចាំខណុះ
ដឹង កមមវធីិថមីៗ ទក់ទង
ខៅនិងថ្នប ក់មខតថយយរិកា 
ខដីមផអីភិវឌណរមតទភាព

២.១.២
ថ្នប ក់មខតថយយ
រគ្ប់សាលា

៧ សាលា ៣ឆ្ប ាំ ២២៨ ១១១ ២ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១១
ខធវីឱ្យកមមវធីិអប់រ ាំាមផធុះខកីន
ខ ងី និងដាំខណីរការរបរកតី

២.១.២ ៤ឃុាំ ៣០ រកុម ៣ឆ្ប ាំ ១៦៨ ៨៣ ០.៨ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១២
ជាំរញុឱ្យកុោរអាយុ៦ ដល់១១ 
ឆ្ប ាំបានចូលខរៀនខៅបឋមរិកា
ដល់ចាំណុចខៅរបរ់រករួង

២.១.២ រគ្ប់សាលាបឋម ១២ សាលា ៣ឆ្ប ាំ ៩៧៤ ៤៧៥ ១ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង



១៣
កាត់បនទយអរារតួតថ្នប ក់ខៅ
បឋមរិកា

២.១.២
រគ្ប់សាលាបឋម
 និងមធយម

១៦ សាលា ៣ឆ្ប ាំ ១០៦៤ ៥១១ ២ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១៤
កាត់បនទយអរាខបាុះបង់ការ
រិកាឱ្យខៅខរកាម ២% ទូ
ទាំងររុក

២.១.២
រគ្ប់សាលា
បឋម

១៦ សាលា ៣ឆ្ប ាំ ១០៦៤ ៥១១ ២ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១៥
កាត់បនទយការរិកាខៅមធយម
រិកា

២.១.២
រគ្ប់សាលា
មធយម

៤ សាលា ៣ឆ្ប ាំ ៣៦៨ ១៦៨ ១ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១៦
ែិតែាំពរងឹងរិរែឱ្យរប ង
ជាប់រញ្ញដ ប័រតមធយមរិកា
បឋមភូមិខកីនដល់៩០%

២.១.២
រគ្ប់អនុវទិាល័យ

កបុងររុក
៤

អនុវទិា
ល័យ

៣ឆ្ប ាំ ៨២ ៤២ ១ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១៧
រិរែរប ងជាប់រញ្ញដ បរត
មធយមរិកាទុតិយភូមិខកីន
ដល់៧៥%

២.១.២
វទិាល័យហ ុន
ខរនរតពាាំងរូង

១ វទិាល័យ ៣ឆ្ប ាំ ១៥ ៧ ០.៤ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១៨
ពរងីកថ្នប ក់មធយមរិកាបឋម
ភូមិខៅកបុងសាលាបឋម(ទី
៧.៨.៩)

២.១.២ បឋមឡាាំដ្ឋាំ ៣ ថ្នប ក់ ៣ឆ្ប ាំ ៩១ ៤៨ ០.៥ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១៩
ពរងីកអនុវទិាល័យខៅជាវទិា
ល័យ(អនុវ.ិខរជាយរបរ់និង
ខកាុះររខៅ)

២.១.២ ២ឃុាំ ២ សាលា ៣ឆ្ប ាំ ១៥៦ ៦៨ ០.៥ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

២០
កាត់បនទយភាពមិនខចុះអកែរឱ្យ
បានោ៉ែ ងខោច២%កបុងមួយឆ្ប ាំ
ាមរយៈពរងីកថ្នប ក់អការកមម

២.១.២ ៤ឃុាំ ៤ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៥៧ ៤៥ ១៦ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង



២១

ពរងឹងខលវីរ័ិយអប់រ ាំកាយ និង
កីឡាឱ្យោនដាំខណីរការ  ឱ្យ
ោនរកមមភាពជារបចាាំ(រគ្ប់
សាលាបឋមនិងមធយម)

២.១.២ ៤ឃុាំ ១៦ សាលា ៣ឆ្ប ាំ ១៤៣៣ ៦៨១ ៦ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

២២
រហគ្មន៍គាម នការខរបីរបារ់
ខរគ្ឿងខញៀន(អប់រ ាំផែពវផាយ 
ាមសាលា)

២.១.២ ៤ឃុាំ រគ្ប់ សាលា ៣ឆ្ប ាំ ១៤៣៣ ៦៨១ ១.៦ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

២៣

ខកលាំអអគាររិកាទាំងអរ់ឱ្យ
ោនរុវតទភិាពដល់រិរែ
(ឧបរមពន័នអាវឡាាន់.អនុ
ខរជាយរបរ់.បឋមខកាុះកុងកបុង
.ឡាាំដ្ឋាំនិងខកាុះររខៅ)

២.១.២



៣ឃុាំ ៥ សាលា ៣ឆ្ប ាំ ៦៨៣ ៣៣២ ៣ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

២.១ មណ្ឌ លស្េុភាព

១
សាងរង់អគារសាប ក់ខៅរបរ់
បុគ្គលិកមណឍ លរុែភាព

២.៣.១ រតពាាំងរូង ១ ែបង ៣ឆ្ប ាំ ៨ ៥ ១២០ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

២
ផែពវផាយអាំពីវធិានការការពារ
ជមងរឺគុ្នចាញ់និងជាំងឺរគុ្នឈាម

២.៤.១ ៤ឃុាំ ៤ ដង ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ២.៤ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៣
ចុុះជួយរខស្តងាគ ុះរថីពីខរគាុះមហនថ
រាយធមមជាតិ

២.៤.១ ៤ឃុាំ ជាក់ខរថង ៣ឆ្ប ាំ ៧៤៨ ៤៣១ ៤.៨ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៤ របជុាំអបករមរគ័្ចិតថជាំងឺរគុ្នចាញ់ ២.៤.១
មណឍ លរុែ

ភាព
៣ ដង ៣ឆ្ប ាំ ៥ ៤ ១.៣ II

រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៥ បខងាីតកមមវធីិមិតថអប់រ ាំមិតថ ២.៤.១ រគ្ប់ភូមិ ១១ រកុម ៣ឆ្ប ាំ ៥៥ ៤០ ២.៤ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង



៦
យុទននាការចុុះដ្ឋក់អាខប៉ែតាម
ភូមិ

២.៤.១ ៤ឃុាំ ១ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ២.៤ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៧
ខចកមុងរជលក់ថ្នប ាំនិងផថល់ទឹក
ថ្នប ាំរជលក់មុងខ ងីវញិ

២.៤.១ ៤ឃុាំ ៤ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ២.៤ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៨
ផែពវផាយអាំពីអនាម័យនិងទឹក
សាអ តាមរគួ្សារ

២.៤.១ ៤ឃុាំ ៤ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ២.០២២ ១.២ ២.៤ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៩
ជីកអណថូ ងលូោនគ្រមបរាំរាប់
ដ្ឋក់កាករាំណល់ខវជជសាស្តរថ

២.៤.១
រគ្ប់មណឍ ល
រុភាព

៤ អណថូ ង ៣ឆ្ប ាំ ៩.១៦៣ ៥.៦៣២ ៨ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១០
ខធវី រាំរាប់ដុតកាករាំណល់
ខវជជសាស្តរថ

២.៤.១ រគ្ប់មណឍ ល ៤  ៣ឆ្ប ាំ ៩.១៦៣ ៥.៦៣២ ៨ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១១
របជុាំគ្ណៈកមមការរគ្ប់រគ្ង
មណឍ លរុែភាព

២.៤.១
មណឍ លរុែ

ភាព
៣ ដង/ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៩ ៤ ២.៤ II

រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១២

វគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លរថីពីការរាំ
រាលកូនខដ្ឋយរុវតទភិាពដល់
រកុមរទរទង់រុែភាពភូមិ និង ឆម
បបុរាណ

២.៥.១ មណឍ លរុភាព ៤ វគ្គ ១ឆ្ប ាំ ២៤ ៥ ៣.២ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១៣
វគ្គរ ាំលឹកពីសារៈរបខោជន៏នន
ការផថល់ថ្នប ាំបងាា រ,អាហរបូតទមា
ការពនារកាំខណីតនិង អនាម័យ

២.៥.១ មណឍ លរុភាព ៤ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ២៤ ៥ ៣.២ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១៤

ចុុះអខងាតាមដ្ឋនរសាវរជាវស្តរថី
ោននផធខពាុះនិងកុោរអាយុ
ខរកាម៥ឆ្ប ាំោនកងវុះអាោររូបត ្
ថមា

២.៥.១ ៤ឃុាំ ៤ ដង ៣ឆ្ប ាំ ៦០ ៤៨ ៥.៩ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង



ឃុាំរតពាាំងរូង ៣ ដង ៣ឆ្ប ាំ ៦០ ៦០ ៤.២៥ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

ឃុាំានតខរកាម ៣ ដង ៣ឆ្ប ាំ ២២ ២២ ៤.២៥ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

ឃុាំខកាុះកាពិ ៣ ដង ៣ឆ្ប ាំ ៧៣ ៧៣ ៤.២៥ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

ខរជាយរបរ់ ៣ ដង ៣ឆ្ប ាំ ៤៦ ៤៦ ៤.២៥ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១៦
ការផែពវផាយអាំពីការរាំរាល
ោនរុវតទិភាព

២.៥.១
មណឍ លនិង
ប៉ែុរថិ័ទាំង៣

៣៦ ដង ៣ឆ្ប ាំ ២០១ ២០១ ៤.៨ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១៧
លុបបុុះបាត់ការររោលខៅ
ាមផធុះ

២.៥.១ ៤ឃុាំ ជាក់ខរថង ៣ឆ្ប ាំ ជាក់ខរថង ២ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១៨ ផថល់ថ្នប ាំបងាា  ១១មុែ ២.៥.១ ៤ឃុាំ ៤ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ២.០២២ ១.២ ២.៤ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១៩
ផែពវផាយរថីពីការពនារ
កាំខណីតនិងរុែភាពបនថពូជ

២.៥.១ ៤ឃុាំ ១២ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ២.០២២ ១.២ ២.៤ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

ឃុាំរតពាាំងរូង ៣ ដង ៣ឆ្ប ាំ ៥៣២ ៥៣២ ៤.២៥ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

ឃុាំានតខរកាម ៣ ដង ៣ឆ្ប ាំ ១៩១ ១៩១ ៤.២៥ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

ឃុាំខកាុះកាពិ ៣ ដង ៣ឆ្ប ាំ ៦៥២ ៦៥២ ៤.២៥ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

ខរជាយរបរ់ ៣ ដង ៣ឆ្ប ាំ ៤១០ ៤១០ ៤.២៥ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

២.៥.១

ចុុះផថល់ខរវាាមមូលដ្ឋឌ ននិង
អប់រ ាំរុែភាព និងខរវា         
ពិនិតយនផធខពាុះ

១៥ ២.៥.១

ចុុះផថល់ខរវាាមមូលដ្ឋឌ ននិង
អប់រ ាំរុែភាពនិងខរវាពនា
កាំខណីត

២០



ឃុាំរតពាាំងរូង ៣ ដង ៣ឆ្ប ាំ ២២៣ ១៣០ ៤.២៥ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

ឃុាំានតខរកាម ៣ ដង ៣ឆ្ប ាំ ៨០ ២៧ ៤.២៥ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

ឃុាំខកាុះកាពិ ៣ ដង ៣ឆ្ប ាំ ២៧៣ ១៤២ ៤.២៥ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

ខរជាយរបរ់ ៣ ដង ៣ឆ្ប ាំ ១៧២ ៩២ ៤.២៥ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

២២
ចុុះរសាវរជាវនិងរាយការណ៍ជាំងឺ
របរ់កមមវធីិជាតិផថល់ថ្នប ាំបងាា រ
កបុងករណីោនផធុុះជាំងឺ

២.៥.១ ៤ឃុាំ ១២ ដង ៣ឆ្ប ាំ ៧៤៨ ៣៩១ ១៧ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

ឃុាំរតពាាំងរូង ៣ ដង ៣ឆ្ប ាំ ៩១៦ ៨២៤ ៤.២៥ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

ឃុាំានតខរកាម ៣ ដង ៣ឆ្ប ាំ ៣៣០ ២៧៣ ៤.២៥ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

ឃុាំខកាុះកាពិ ៣ ដង ៣ឆ្ប ាំ ១១២៣ ១០០៧ ៤.២៥ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

ខរជាយរបរ់ ៣ ដង ៣ឆ្ប ាំ ៧០៧ ៦២៦ ៤.២៥ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

២៤

កមមវធីិខលកីខលងការបង់នថលខរ
វាររោប់រគួ្សាររកីរកោនប័ណ្
ណរកីរករាល់ខពលមកទទលួខរ
វា

២.៥.២
មណឍ លនិង
ប៉ែុរថិ័ទាំង៣

១២ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ១.៣៧៨ ៦៩៦ ១៨ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

២៣ ២.៥.១

ចុុះផថល់ខរវាាមមូលដ្ឋឌ ននិង
អប់រ ាំរុែភាពនិងខរវាផថល់ថ្នប ាំ
បងាា រ

២១ ២.៥.១

យុទននាការចុុះដ្ឋក់ថ្នប ាំទាំលាក់
រតវលអិតនិងថ្នប ាំជីវជាតិអា



២៥

កមមវធីិខលកីខលងការបង់នថលខរ
វាររោប់អបកជាំងឺខដលគាម នលទន
ភាពកបុងការបង់នថលរាល់ខពលមក
ទទួលខរវា

២.៥.២
មណឍ លនិង
ប៉ែុរថិ័ទាំង៣

១២ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៣៣៨ ១៩៩ ៣០ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

២៦
កមមវធីិផថល់នថលអាោរដល់អបក
ជាំងឺរាំរាកខពទយរាល់ខពលមក
ទទួលខរវា

២.៥.២
មណឍ លនិង
ប៉ែុរថិ័ទាំង៣

១២ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ២៤០ ១៤៨ ២៤ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

២៧

កមមវធីិឧបតទមាសាច់របាក់បខនទម
ដល់ស្តរថីរកីរកោននផធខពាុះនិង
កុោរអាយុខរកាម២ឆ្ប ាំ ខដល
ោនប័ណតរកីរក

២.៥.២
មណឍ លនិង
ប៉ែុរថិ័ទាំង៣

១២ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៥០ ៥០ ៣៨ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

២៨
កមមវធីិផថល់នថលខធវីដាំខណីរដល់ស្តរថី
ោនប័ណតរកីរកមករាំរាល

២.៥.២
មណឍ លនិង
ប៉ែុរថិ័ទាំង៣

១២ ខលកី ១ឆ្ប ាំ ៥០ ៥០ ៣ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

២៩
ចុុះអប់រ ាំការងាររខបងពីមណឍ ល
រុែភាពខៅរហគ្មន៍

២.៥.៣ ៤ឃុាំ ៤ ដង ១ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ១.៦ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៣០
បញ្ជូ នភាប រ់កាំោកពីប៉ែុរថិរុែ
ភាពគាម នមីរកូរាុបខៅមណឍ ល
រុែភាព(១ខែមថង)

២.៥.៣ ៤ឃុាំ ១២ ខលកី ១ឆ្ប ាំ ៦.៦២៧ ៣.២៤៩ ០.៨ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

២.៣ ការិោលយ័ស្ងគមកិចេ និងស្េុោុលភាពស្ងគម

១ បខងាីតវង់ខភលងរបនពណី ២.៧.១ កបុងររុក ១ វង់ ៣ឆ្ប ាំ ៨ ២ ៤ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

២ ផថល់ឧបករណ៍ខភលងខភលងរបនពណី ២.៧.១ កបុងររុក ១ ឈុត ៣ឆ្ប ាំ ៨ ២ ១២ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង



៣
បណថុ ុះបណ្តថ លដល់រកុមខភលង
របនពណី

២.៧.១ កបុងររុក ១ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៨ ២ ២០ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៤
បខងាីតវង់ខភលងពិណពាទយខៅាម
វតថ

២.៧.១ កបុងររុក ៤ វង់ ៣ឆ្ប ាំ ៤២ ៧ ៤ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៥ ផថល់ឧបករណ៍ខភលងពិណពាទយ ២.៧.១ កបុងររុក ៤ ឈុត ៣ឆ្ប ាំ ៤២ ៧ ២០ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៦
បណថុ ុះបណ្តថ លដល់រកុមខភលង
ពិណពាទយ

២.៧.១ កបុងររុក ១ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៤២ ៧ ២០ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៧
ចុុះររង់ទិនបន័យជនចារ់ជរារកី
រកគាម នទីពឹងនិងចិញ្ច ឹមខៅកាំរពា

២.៦.១ ៤ឃុាំ ២ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៨០ ៤០ ៨.៨ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៨
ផែពវផាយពីអតទរបខោជន៍
រោគ្មមនុរែចារ់ដល់របជា
ជនរគ្ប់ភូមិ ទូទាំងររុក

២.៦.១ ៤ឃុាំ ១១ ដង ៣ឆ្ប ាំ ១១០០ ៦០០ ៨.៨ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៩

រហការជាមួយមនធរីជាំនាញ
ខរវងរកជាំនួយគាាំរទដល់ដាំខណីរ 
 ការរោគ្មមនុរែចារ់ពីអងគ
ការ ឬរបផររ់ជននានា

២.៦.១ ៤ឃុាំ ៣ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ១១០០ ៦០០ ៨.៨ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១០
ផែពវផាយពីនីតិវធីិ និងលកានថិ
កៈរោគ្មមនុរែចារ់ដល់
គ្ណៈកមមការរោគ្ម

២.៦.១ រោគ្ម ៤
ដង/

រោគ្ម
៣ឆ្ប ាំ ៤៩ ២៥ ៦ II

រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១១
ផែពវផាយចាប់រឋីពីរការគាាំពារ
កុោរនិងរិទនកុិោរ

២.៦.២ ៤ ឃុាំ ៨ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៥៥០ ២៧៥ ១១ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង



១២
ផែពវផាយដល់អងគការកបុងនិង
ខរៅរដ្ឋឌ ភិបាលរបផុរជនខដីមផី
ចូលរមួគាាំពារកុោរកាំរពា

២.៦.២ ៤ឃុាំ ២ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៨០ ៤០ ៤ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១៣
បខងាីតកមមវធីិបញ្ជូ នជនរងខរគាុះ
ខៅរកខរវាខរៅខែតថ

២.៦.២ ៤ឃុាំ ៤ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ២០ ១០ ៤ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១៤

បខងាីតកមមវធីិបញ្ជូ នកុោរពិការ
ខៅរកមជឈមណឍ លសាឋ រនីតិរម ្
បទភូមិភាគ្ខែតថកាំពង់រពឺ និង
អងគការនដគូ្រ

២.៦.២ ៤ឃុាំ ៣ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ២០ ១០ ៤ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១៥
បខងាីតចលនាខរវងរកជាំនយួពី
អងគការនដគូ្រនិង           រប ្
បុររ់ជនខផែងៗ

២.៦.២ ៤ឃុាំ ៤ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៨០ ៤០ ២ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១៦
រហការជាមួយមណឍ លរុែ
ភាពខដីមផពីាបាលនិងបនាប
សារធាតុខញៀន

២.៦.២ ៤ឃុាំ ៤ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៨ ៣ ៣.២ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១៧
ររង់ទិនបន័យកុោររងខរគាុះ និង
ងាយរងខរគាុះ

២.៦.២ ៤ ឃុាំ ២ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ២០០ ១០០ ៣.៥ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១៨ ររង់ទិនបន័យជនពិការរកីរក ២.៦.២ ៤ឃុាំ ២ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៦០ ៣០ ៣.៣ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១៩
បញ្ជូ នកុោរពិការខៅ
មជឈមណឍ លសាឋ រនីតិរមផទ     
     ១ឆ្ប ាំ១ខលកី

២.៦.២ ៤ឃុាំ ២ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៦០ ៣០ ៣.៣ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង



២០
ខធវីការចុុះររង់ទិនបយ័មនុរែ
ចារ់និងកុោរខៅាមភូមិ១ឆ្ប ាំម ្
តង

២.៦.២ ៤ឃុាំ ៤ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៦០ ៣០ ៣.៣ II
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១
អប់រ ាំនិងផែពវផាយអាំពីការខបាុះ
ខចាលកាករាំណល់        រាវ,រងឹ
ខៅកបុងនផធទឹក

៣.១.៣ ទាំងបួនឃុាំ ៤ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ២ III
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

២ អប់រ ាំផែពវផាយអាំពីបរសិាទ ន ៣.១.៣ ៤ឃុាំ ៤ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៩.១៦៣ ៥.៦៣២ ២ III
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៣ ផែពវផាយចាប់រថីពីនរពខឈី ៣.១.៣ រតពាាំងរងូានត ២ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ២ III
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៤
ខធវីបា៉ែ ណូផែពវ ផាយ និង អប់រ ាំអាំពី
បរសិាទ ន

៣.១.៣ ៤ឃុាំ ៤ បា៉ែ ណូ ៣ឆ្ប ាំ ៩.១៦៣ ៥.៦៣២ ១.៦ III
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៥
ខធវីបា៉ែ ណូអប់រ ាំផែពវផាយ អាំពី
នរពខឈី

៣.១.៣ រតពាាំងរងូានត ២ បា៉ែ ណូ ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ០.៨ III
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៦
វគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លរថីពីការបនាុាំ
ភាពខរបរបួលអាការ ធាតុខៅតាំ 
បន់ ខឆបរ

៣.១.៣
ខរជាយរបរ់
និងខកាុះកាពិ

៣ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៩.១៦៣ ៥.៦៣២ ២.៤ III
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៧
វគ្គបណថុ ុះបណ្តថ ល រថីពី រហ
គ្មន៏អនុវតថទាំងររុងអាំពីអនា
ម័យ និងបរសិាទ ន

៣.១.៣
ខរជាយរបរ់
និងខកាុះកាពិ

៣ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៩.១៦៣ ៥.៦៣២ ២.៤ III
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៨
ខធវីបា៉ែ ណូផែពវផាយ ការ     ពារ 
ធនធានជលផល

៣.៤.១ ៤ឃុាំ ៤ បា៉ែ ណូ ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ៣.២ III
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៣.១ រដ្ឋបាលម្សុក

៣.ផផនកការខច្រចី្ាស្ដ់្ីធលី ការច្គបច់្គងធនធានធមមជាតិ  បរិសាថ ន និងការផច្រច្រួលអាកាស្ធាត្ុ



៩
បខងាីតរហគ្មន៍ ការពារ      តាំបន់
ខនសាទ

៣.៤.១ ៤ឃុាំ ៤ គ្ណៈកមមការ ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ៤ III
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១០ ផែពវផាយចាប់ជលផល ៣.៤.១ ៤ឃុាំ ៤ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ១.៦ III
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១
បខងាីតរកុមការងារចុុះខបាុះ
បខងាគ លរពាំរបទល់រដឌបាលភូមិឃុាំ

៣.១.១ ៤ឃុាំ ១ រកុម ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ៩ III
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

២
ខរៀបចាំខផនទីភូមិ ឃុាំ ឲ្យបាន
ចារ់លារ់

៣.១.១ ៤ឃុាំ ១៥ ខផនទី ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ១២ III
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៣ ផថល់មស្តនថបីខចចកខទរ ៣.១.១ ៤ឃុាំ ១ រកុម ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ២ III
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៤
ផថល់ឧបករណ៍ រោា រៈខបាុះ
បខងាគ លរពាំ

៣.១.១ ៤ឃុាំ ១ ឈុត ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ១២ III
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៥ ខរបីរុាំខរៀបចាំចុុះបញ្ជ ីដីរដឌ ៣.១.១ ៤ឃុាំ ៤ កខនលង ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ១២ III
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៦
ខរបីរុាំខរៀបចាំចុុះបញ្ជ ីដីឯកជននន
រដឌ

៣.១.១ ៤ឃុាំ ៤ កខនលង ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ២ III
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៧ ខបាុះបខងាគ លរពាំរបទល់ដីរដឌ ៣.១.១ ៤ឃុាំ ៤ កខនលង ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ២០ III
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៨ ផែពវផាយរថីពីចាប់សាងរង់ ៣.១.២ ៤ឃុាំ ១២ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៥០០ ២០០ ៩ III
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៩ ផែពវផាយចាប់ភូមិបាល ៣.១.២ ៤ឃុាំ ១២ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៥០០ ២០០ ៩ III
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៣.២ ការិោលយ័ផដ្នដ្ី នគរបូនីយកមម ស្ាំណ្ង ់និងភមូិបាល



៤ .ផ្ផែករដ្ឋបាល សនតិសេុ សណ្តត ប់ធ្នែ ប់សាធ្នរណៈ
៤.១ រដ្ឋបាលម្សុក

១
ពរងឹងខគាលនខោបាយ  ភូមិឃុាំ
ោន រុវតថិភាព

៤.១.១ ៤ឃុាំ ៤៨ ដង ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ៤.៨ IV
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

ឃុាំរតពាាំងរូង ១ ែបង ៣ឆ្ប ាំ ២.១៣២ ១.០០៨ ២៥ IV
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

ឃុាំខកាុះកាពិ ១ ែបង ៣ឆ្ប ាំ ២.៤៥១ ១.១៧៣ ៤០ IV
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

ខរជាយរបរ់ ១ ែបង ៣ឆ្ប ាំ ១.២៦៦ ៥៩៦ ៣០ IV
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

ឃុាំានត ១ ែបង ៣ឆ្ប ាំ ១.១៤៩ ៦៧៩ ២០ IV
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៣
ផែពវផាយចាប់រថីពីការោម
ខរបីរបារ់អាវធុជាតិផធុុះរគ្ប់
របខភទ

៤.២.១ ៤ឃុាំ ៤ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ២.៤ IV
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៤
អប់រ ាំអាំពីមីន និង អាវធុ យុទនភ័ណឍ
មិនទន់ផធុុះ

៤.២.១ ៤ឃុាំ ៤ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ២.៤ IV
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៥ ដកហូតអាវធុជាតិផធុុះរគ្ប់របខភទ ៤.២.១ ៤ឃុាំ ៤ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ២.៤ IV
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៦
ផថល់ទូទុកដ្ឋក់ឯកសារាម
ការោិល័យ

៤.៤.១ សាលាររុក ៧ ទូរ ៣ឆ្ប ាំ ៣០ ៥ ៣.៥ IV
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៧
ទិញកុាំពយូទ័រខលតុីដ្ឋក់ាម
ការោិល័យរាំរាប់ បាំ ខរ ីការងារ  
របចាាំនថង

៤.៤.១ សាលាររុក ៤ ខរគ្ឿង ៣ឆ្ប ាំ ៣០ ៥ ៤.៨ IV
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

២
សាងរង់ប៉ែុរថិ៍នគ្របាលរដឌបា
លឃុាំ

៤.១.១



៨
ទិញោ៉ែ រុីនរពីនធ័រដ្ឋក់ាម
ការោិល័យ

៤.៤.១ សាលាររុក ៤ ខរគ្ឿង ៣ឆ្ប ាំ ៣០ ៥ ៤.៨ IV
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៩
បណថុ ុះបណ្តថ លបខចចក ខទរ ជរួ
ជុលខរគ្ឿង ោ៉ែ រុីនរគ្ប់របខភទ

៤.៣.១ សាលាររុក ១ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ១១ ០ ១០ IV
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៤.២ ការិោលយ័ស្ងគមកិចេ និងស្េុោុលភាពស្ងគម

១
ផែពវផាយអាំពីផលវបិាកននការ
ខធវីចាំណ្តកររុកខដ្ឋយ ែុរចាប់

៤.១.១ ៤ឃុាំ ៤ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ២.៤ IV
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

២ ផែពវផាយចាប់រថីពីរិទនិមនុរែ ៤.១.១ ៤ឃុាំ ៤ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ២.៤ IV
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៣
ផែពវផាយចាប់របឆ្ាំងអាំខពីហងឹ ្
សាកបុងរគួ្សារ

៤.១.១ ៤ឃុាំ ៤ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ២.៤ IV
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៤
បណថុ ុះបណ្តថ លជាំនាញវជិាជ ជីវៈ
កាត់ខដរដល់ ស្តរថី

៤.៣.១ សាលាររុក ១ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ១១ ៨ ១០ IV
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៥
ផែពវផាយអាំពីគុ្ណវប័ិតថិននការ
ខរពខរគ្ឿងខញៀននិងខរគ្ឿងររ
វងឹ

៤.៣.១ ៤ឃុាំ ៤ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ២.៤ IV
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៦
ផែពវផាយចាប់របឆ្ាំង  ការជញួ
ដូរស្តរថី និងកុោរ

៤.៣.១ ៤ឃុាំ ៤ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ២.៤ IV
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៧
បណថុ ុះបណ្តថ ល ជាំនាញអ ុតរក់ 
និងរាំអាងការ

៤.៣.១ សាលាររុក ១ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ១១ ៨ ១០ IV
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៨
បណថុ ុះបណ្តថ លការខកនចបខរគ្ឿង
រមុរទ

៤.៣.១ សាលាររុក ១ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ១១ ៨ ១០ IV
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៤.២ ការិោលយ័រដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ



១
បណថុ ុះបណ្តថ លអាំពី រខបៀប ការ
រកាទុក ដ្ឋក់ឯកសារ

៤.៤.១ សាលាររុក ១ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៣០ ៥ ០.៤ IV
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

២
បណថុ ុះបណ្តថ ល រថីពីការររខររ
របាយការណ៍របចាាំខែ រតីោរ 
ឆោរ និងរបចាាំឆ្ប ាំ

៤.៤.១ ៤ ឃុាំ ៤ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ២៤ ៥ ១ IV
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៣
ផែពវផាយអាំពីការចុុះបញ្ជ ី អរា 
នុកូលដ្ឋឌ ន ដល់របជាពលរដឌ

៤.៤.១ ៤ឃុាំ ៤ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ១.៦ IV
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៤
បណថុ ុះបណ្តថ លអាំពី ការងារ
អរានុកូលដ្ឋឌ នដល់មស្តនថីររុក
និងឃុាំ

៤.៤.១ សាលាររុក ៤ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៣០ ៥ ០.៤ IV
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

៤.២ ការិោលយ័ច្គបច់្គងធនធានមនសុ្ស

១
បណថុ ុះបណ្តថ លកុាំពយូទ័រដល់
មស្តនថរីរុកនិងខរមៀនឃុាំ

៤.៤.១ សាលាររុក ១ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៣០ ៥ ០.៤ IV
រដឌបាលររុក
ខកាុះកុង

១ សាងរង់ផលូវខបតុង ១. ៣.១ ទីរមួររុក ១២០០. ខម៉ែរត ៣ឆ្ប ាំ ១៨៤៧ ៨៩៦ ១០០០ I រដឌបាលររកុថមបាាំង

២ សាងរង់សាព នខបតុង ១.៣.២
ឬរែរីជុាំ.ថមដូន
ខៅ. ជីផ្លត

១៥០. ខម៉ែរត ៣ឆ្ប ាំ ៤៣២៦ ២១៣៨ ៤៤០០. I រដឌបាលររកុថមបាាំង

៣ ដ្ឋក់លូរជុងកាត់ផលូវ ១.៣.៣
ានទខល.ី
របឡាយ.ជី
ផ្លត.ថមដូនខៅ

១៥. កខនលង ៣ឆ្ប ាំ ៤៧០៤ ២៣៣២ ០ I រដឌបាលររកុថមបាាំង

៤ សាងរង់លូបខណ្តឋ ុះទឹក ១.៣.៦ ទីរមួររុក ៤០០០. ខម៉ែរត ៣ឆ្ប ាំ ១៨៤៨ ៨៩៦ ០ I រដឌបាលររកុថមបាាំង

រដ្ឋបាលច្សុ្កថ្មបាាំង
១. ផ្ផែកម្សដ្ឋកិចច



៥
សាងរង់ និងជួរជុលផលូវលាំ
រកាលរគួ្ររកហម

១.៣.៤
ជីផ្លត.ថមដូន
ខៅ.   ឬរែរីជុាំ

៦០០០. ខម៉ែរត ៣ឆ្ប ាំ ៤៩៦៤ ២៤៥០ ៧២០ I រដឌបាលររកុថមបាាំង

៦ សាងរង់ផលូវរកាលខៅរ ូ ១.៣.៥ ានទខលី ២០. គ្.ម ៣ឆ្ប ាំ ៨១៤ ៣៩២ ៨០០ I រដឌបាលររកុថមបាាំង

១
បណថុ ុះបណ្តថ លបខចចកខទរដ្ឋាំ
ដាំណ្តាំរគ្ប់របខភទ

១.១.១ រគ្ប់ឃុាំ ១២ ដង ៣ឆ្ប ាំ ១០៨ ៨៤ ០ I រដឌបាលររកុថមបាាំង

២
ផថលពូជររូវខដលោនទិនបផល
ែពរ់

១.១.២ រគ្ប់ឃុាំ ៦ ខាន ៣ឆ្ប ាំ ២៥០ ៧៥ ០ I រដឌបាលររកុថមបាាំង

៣
បណថុ ុះបណ្តថ លបខចចកខទរ 
ចិញ្ច ឹមរតវ ១.៣.១

រគ្ប់ឃុាំ ៦ វគ្គ ១ឆ្ប ាំ ២០០០ ៨៧៥ ០ I រដឌបាលររកុថមបាាំង

៤ អនថរាគ្មន៍កាំចាត់រតវលអិតចនរង ១.២.៣ រគ្ប់ឃុាំ ៦ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ២៣៧៥ ១២២១ ០ I រដឌបាលររកុថមបាាំង

៥
ចាក់ថ្នប ាំករពារជមងឆឺលងរតវពាោ
នៈ

១.១.៣ រគ្ប់ឃុាំ ១២ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ២៣៧៥ ១២២១ ០ I រដឌបាលររកុថមបាាំង

៦
បណថុ ុះបណ្តថ លបខចចកខទរ
ចិញ្ច ឹមរតវ

១.១.៤ រគ្ប់ឃុាំ ២ វគ្គ ១ឆ្ប ាំ ១.៨៤៧ ៨៩៦ ០ I រដឌបាលររកុថមបាាំង

២ ផផនកស្ងគមកិចេ
២.១ ការិោលយ័អបរ់ាំយវុជន និងកីឡា
១ សាងរង់វទិាល័យ ២.១.១ ជីផ្លត ១ ែបង ៣ឆ្ប ាំ ១.៦៤ ៨៣៥ ៤០០ II រដឌបាលររកុថមបាាំង

២ សាងរង់សាលាបឋមរិកា ២.១.១ ថមដូនខៅ ២ ែបង ១ឆ្ប ាំ ៥៦៦ ២៧២ ៥០០ II រដឌបាលររកុថមបាាំង

៣ សាងរង់មជឈមណឍ លរិកា ២.១.២ ឬរែរីជុាំ.ានទខលី ១ ែបង ៣ឆ្ប ាំ ៤.០៧៣ ២.៥ ២០០ II រដឌបាលររកុថមបាាំង

៤ សាងរង់អាគារមខតថយយរិកា ២.១.២ ជាំនាប់ ២ ែបង ៣ឆ្ប ាំ ៦៣ ២៦ ១៦០ II រដឌបាលររកុថមបាាំង

៥ សាងរង់ការ.ិអ.យ.ក ររុក ២,១,២ ឬរែរីជុាំ ១ ែបង ៣ឆ្ប ាំ ៧ 0 ៣៦០ II រដឌបាលររកុថមបាាំង

១.១ ការិោលយ័កស្ិកមម ធនធានធមមជាតិ និងបរិសាថ ន



២.១ មណ្ឌ លស្េុភាព

១
ផែពវផាយជូនរបជាពលរដឌពី    
 អនាម័យននការររ់ខៅ

២.១.១ រគ្ប់ឃុាំ ១០ វគ្គ ៦ខែ ៦៦៩៨. ៣៣០៣. ០ II រដឌបាលររកុថមបាាំង

២
ផែពវផាយឲ្យរបជាជនខរបី
របារ់មុងរជ លក់ថ្នប ាំជារបចាាំ

២.១.១ រគ្ប់ឃុាំ ១០ វគ្គ ៦ខែ ៦៦៩៨. ៣៣០៣. ០ II រដឌបាលររកុថមបាាំង

៣
ជុាំរញុឲ្យស្តរថីខៅឆលងទខនលខៅ
មណឍ លរុែភាព ឬប៉ែុរថិ៍រុែភាព

២.១.១ រគ្ប់ឃុាំ ១០ ខលីក ៦ខែ ៧៥០. ៧៥០. ០ II រដឌបាលររកុថមបាាំង

៤ ខរបីរុាំរថយនថរខងាគ ុះបនាធ ន់ ២.១.១ ០ II រដឌបាលររកុថមបាាំង

៥ ខរបីរុាំបុគ្គលិកខពទយបខនទម ២.១.២
ជីផ្លត.ានទខល.ី
     ឬរែរីជុាំ

១៩ នាក់ ១ឆ្ប ាំ ១៩. ៥ ២២៨ II រដឌបាលររកុថមបាាំង

៦
ចាក់ថ្នប ាំបងាា រជាំងឺ១១មុែដល់កុោរ
អាយុខរកាម១ឆ្ប ាំ

២.៥.១ ៥ឃុាំ ២ ខរគ្ឿង ១ឆ្ប ាំ ៦.៧០៧ ៣.២៩៦ ៤០០ II រដឌបាលររកុថមបាាំង

៧ ផថល់ថ្នប ាំពនាកាំខណីត ២.៥.១ ៥ឃុាំ ១២ ដង ១ ឆ្ប ាំ ៨៥ ៤៩ ១៨ II រដឌបាលររកុថមបាាំង

៨
ពិនិតយនផធខពាុះដល់ស្តរថីមុនខពល  
ររោល

២.៥.២ ៥ឃុាំ ១២ ខែ ១ ឆ្ប ាំ ៤៥ ៤៥ ៤ II រដឌបាលររកុថមបាាំង

៩
សាង់រង់ដងទង់ជាតិ និងជួរ ជុល
របងមណឍ លរុែភាព

ឬរែជុីាំ ១២ ខែ ១ ឆ្ប ាំ ១៣០ ១៣០ ៦ II រដឌបាលររកុថមបាាំង

១០ ខរបីរុាំបុគ្គលិកខពទយបខនទម ឬរែរីជុាំ ៤ នាក់ ១ឆ្ប ាំ ៤ ២ ៥២ II រដឌបាលររកុថមបាាំង

១១ សាង់រង់អាគារររោល ឬរែរីជុាំ ១ ែបង ៣ឆ្ប ាំ ២.០៣៦ ២.០៣៦ ២០០ II រដឌបាលររកុថមបាាំង

៣.ផផនកការខច្រចី្ាស្ដ់្ីធលី ការច្គបច់្គងធនធានធមមជាតិ  បរិសាថ ន និងការផច្រច្រួលអាកាស្ធាត្ុ
៣.១ រដ្ឋបាលម្សុក



១

ផែពវផាយ និងខណនាាំពីផលប៉ែុះ
ពាល់ ននការខរបីរបារ់ថ្នប ាំគី្មី
ោនជាតិពុលាមលកាណៈ
បខចចកខទរ

៣.៦.១ ឬរែរីជុាំ.ជីផ្លត ២ ខលីក ១ឆ្ប ាំ ២៣៥ ៩៨ ៤ III រដឌបាលររកុថមបាាំង

២
អប់រ ាំផែពវផាយ និងខណនាាំពី 
បញ្ញហ ននការបខនាធ បង់ ពារវាល
ពារកាល

៣.៦.២ ឬរែរីជុាំ.ានទខលី ១ ែបង ៣ឆ្ប ាំ ៤.០៧៣ ២.៥ ២០០ III រដឌបាលររកុថមបាាំង

៣
ខរៀបចាំដ្ឋក់ធុងរាំរាមខៅាមទី
សាធារណៈ និងទីរបជុាំជន

៣.៧.១ ជីផ្លត ១ ែបង ៣ឆ្ប ាំ ១.៦៤ ៨៣៥ ៤០០ III រដឌបាលររកុថមបាាំង

៤
កាំណត់ទីាាំងដីររោប់ចាក់
រាំរាមាមបណ្តឋ ឃុាំ

៣.៧.២ រគ្ប់ឃុាំ ១៨០ ធុង ៣ឆ្ប ាំ ៦៦៩៨. ៣៣០៣. ០ III រដឌបាលររកុថមបាាំង

៥
អនុញ្ញដ តឲ្យោនអាជីវកមម 
របមូលរាំរាមខៅាមបណ្តឋ ឃុាំ

៣.៧.៣ ២ឃុាំ ២ រកុម ៣ឆ្ប ាំ ៤.០៧៣ ២.៥ ០ III រដឌបាលររកុថមបាាំង

៦
ផែពវផាយជូនរបជាពលរដឌឲ្យ 
យល់ដឹងពីការទុកដ្ឋក់រាំរាម

៣.៧.៤ រគ្ប់ឃុាំ ៤ វគ្គ ១ឆ្ប ាំ ៦៦៩៨. ៣៣០៣. ០ III រដឌបាលររកុថមបាាំង

៣.២ ការិោលយ័ផដ្នដ្ី នគរបូនីយកមម ស្ាំណ្ង ់និងភមូិបាល

១
ផែពវផាយចាប់ភូមិបាលដល់
របជាពលរដឌ

៣.១.៤ រគ្ប់ឃុាំ ៦ ខលកី ១ឆ្ប ាំ ៦.៦៩៨ ៣.៣០៣ ១៥ III រដឌបាលររកុថមបាាំង

២
ខបាុះបខងាគ លរពាំរបទល់ដីខរបី
របារ់ និងដីអភិរកែ

៣.១.១ រគ្ប់ឃុាំ ៣០ បខងាគ ល ៣ឆ្ប ាំ ៦.៦៩៨ ៣.៣០៣ ៣ III រដឌបាលររកុថមបាាំង

៣
ផែពវផាយចាប់សាងរង់រាំ
រគ្ប់របខភទ

៣.២.១ រគ្ប់ឃុាំ ៦ ខលកី ១ឆ្ប ាំ ៦.៦៩៨ ៣.៣០៣ ១៥ III រដឌបាលររកុថមបាាំង

៤
ផថល់ប័ណតកមមរិទនជូនរបជា
ពលរដឌខដលោនដីររបចាប់

៣.១.២
ថមដូនខៅ.ា
នទខល.ី  ជីផ្លត

៣ ខលកី ១ឆ្ប ាំ ៣.៨៤៤ ១.៣៦២ ១០ III រដឌបាលររកុថមបាាំង



៥
ពរងាងខផនទី ខបាុះបខងាគ លដីប ្
ខររីបារ់ និងកាត់ខឈវៀលខចញពី
គ្រមបនរពខឈឆី្ប ាំ២០០២

៣.២.២ ជាំនាប់.របឡាយ ១៥០០. ហកិា ៣ឆ្ប ាំ ១២១៥. ៦០០. ៦០០ III រដឌបាលររកុថមបាាំង

៤ .ផ្ផែករដ្ឋបាល សនតិសេុ សណ្តត ប់ធ្នែ ប់សាធ្នរណៈ
៤.១ រដ្ឋបាលម្សុក

១
ផែពវផាយអប់រ ាំខណនាាំ អាំពី
ខលផងរុីរង ខរគ្ឿងខញៀន

៤.៩.១ រគ្ប់ឃុាំ ៦ ខលីក ១ឆ្ប ាំ ២.៥៣ ១.០២៥ ៦ IV រដឌបាលររកុថមបាាំង

២
ផែពវផាយជូនរបជាពលរដឌអាំពី
សាររាំខាន់ននអតថរញ្ញដ ណផណ័ត

៤.៣.១ រគ្ប់ឃុាំ ៦ ខលីក ១ឆ្ប ាំ ២.៥៣ ១.០២៥ ៦ IV រដឌបាលររកុថមបាាំង

៣ ផែពវផាយចាប់ចរាចរណ៍ផលូវខគាក ៤.៣.១ រគ្ប់ឃុាំ ៦ ខលីក ១ឆ្ប ាំ ២.៥៣ ១.០២៥ ៦ IV រដឌបាលររកុថមបាាំង

៤

ផែពវផាយខអាយបានទូលាំ
ទូលាយអាំពីសារៈរាំខាន់ននអតថ
រញ្ញដ ណប័ណត ក២ ក៤

៤.៤.១ រគ្ប់ឃុាំ ៦ ខលីក ១ឆ្ប ាំ ២.៥៣ ១.០២៥ ៦ IV រដឌបាលររកុថមបាាំង

១
បណថុ ុះបណ្តថ លកុាំពយូទ័រដល់
មស្តនថរីរុកនិងខរមៀនឃុាំ

៤.៤.១ សាលាររុក ១ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៣០ ៥ ០.៤ IV រដឌបាលររកុថមបាាំង

១
ជប្មុញហអាយប្កុមហ ុនឈូស្យ
ដីចាំការ

១.១. ១
ភបាំពីលីពីន(ភូមិ
ហកៀនប្កឡាញ់)

៩១០ ហត ៦កេ/៣ ប្ ាំ ៨០០ ៤០០ ១៥០ I រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

រដ្ឋបាលច្សុ្កគីរីសាគរ

៤.២ ការិោលយ័ច្គបច់្គងធនធានមនសុ្ស

១. កផបកហសដឌកិចច
១.១.   ការយិាល័យកសិកមា ធនធានធមាជាតិ និងបរសិាទ ន



២
ផថល់ពូជសតាដល់កសិករសប្មាប ់
ចិញ្ច ឹម

១.១. ៥ ប្គបឃុ់ាំ ៣០០ កាល ៦ម្ថង ២០០ ១០០ ១៨ I រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៣
បណថុ ោះបណាថ លបហចចកហទសកថទ្វាំ 
ដាំណាាំរមួផសាំ និងបកនល

១.១. ១ ប្គបឃុ់ាំ ៩ វគគ ៣ម្ថង/៣ ប្ ាំ ១៥០ ៧០ ៩ I រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៤
ពប្ងឹងសមតទភាពភាប កង់្ករសុេ
ភាពសតាភូមិ

១.១. ៥ ប្គបឃុ់ាំ ៩ វគគ ៣ម្ថង/៣ ប្ ាំ ១៥០ ៧០ ៩ I រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៥ ផសពាផសយផលប៉ាោះពាល់កផបកបរសិាទ ន ៣.៣.២ ប្គបឃុ់ាំ ៤ ហលើក ជាប្បចាំ/៣ ប្ ាំ ២៥០ ប្គួសារ ៣ I រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៦ ផថល់ធុងសាំរាមតាមទីសាធារណៈ ៣.៣.៣ ភូមហិកាោះហសឋច ១៥០ ហប្គឿង ជាប្បចាំ/៣ ប្ ាំ ២៥០ ប្គួសារ ៣ I រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៧
ផសពាផាយពីផលប៉ាោះពាល់ហចល 
សាំរាមកបុងទឹកសមុប្ទ

៣.៣.២ ប្គបឃុ់ាំ ៣
ប្បជុាំ

ផសពាផាយ
ជាប្បចាំ/៣ ប្ ាំ ២៥០ ប្គួសារ ១ I រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៨
ជប្មុញរកអបកហ ៉ាការប្បមូល និង
ដឹក ជញ្ជូ ន សាំរាម

៣.៣.១ ភូមហិកាោះហសឋច ២ ហលើក ជាប្បចាំ/៣ ប្ ាំ ៥០០ ប្គួសារ ១ I រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៩ ហរៀបចាំទីលានចកស់ាំរាម ៣.៣.១ ភូមហិកាោះហសឋច ១ ទីលាន ជាប្បចាំ/៣ ប្ ាំ ៥០០ ប្គួសារ ១០ I រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

១០
 ពប្ងឹងការទបស់ាា តក់ារហធាើអាជីវ

កមាម្ប្ពហឈើេុសចាប់
៣.២.១

ឧទានជាតិបូទុ
មសាគរ

៣ ហបសកកមា ៦ម្ថង/៣ ប្ ាំ ១០ ករណី ២ I រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

១១
 ផសពាផាយពីចាប់ការពារ និងអភិ
រកសម្ប្ពហឈើ

៣.២.១ ប្គបឃុ់ាំ ២ ហលើក ៦ម្ថង/៣ ប្ ាំ ១៥០ ៧០ ២ I រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

១២
ទបស់ាា តក់ារកាបរ់ានដីម្ប្ពហធាើចាំការ
 ដាំណាាំ

៣.២.១ ប្គបឃុ់ាំ ២ ហលើក ៦ម្ថង/៣ ប្ ាំ ១៥០ ៧០ ២ I រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

១ ហរៀបចាំតាំបនអ់ភរិកសផ្ទា ថាហមា សមុប្ទ ១.២.១ ហកាោះហសឋច ១៤ ហត ១ ប្ ាំ ៣២០០ ១៨០០ ៤០ I រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

១.២.   ជលផល



២
ផសពាផាយពីបហចចកហទសចិញ្ច ឹមប្តី
ជាលកាណៈប្គួសារ

១.២.១ ប្គបឃុ់ាំ ៣ ហលើក ៣ម្ថង/៣ ប្ ាំ ៣០០ ១២០ ៣ I រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៣
ផសពាផាយអាំពីកដនសហគមន៍
ហនសាទ និងទីតាាំងអភរិកសដល់អបក
ហនសាទ

១.២.២ ប្គបឃុ់ាំ ៣ ហលើក ៣ម្ថង/៣ ប្ ាំ ៣០០ ១២០ ៣ I រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៤
ផសពាផាយចាប់ជលផលដល់
ហនសាទ

១.២.២ ប្គបឃុ់ាំ ៣ ហលើក ៣ម្ថង/៣ ប្ ាំ ៣០០ ១២០ ៣ I រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

១ បាំពាកប់្បអបស់ាំបុប្ត ១.៣.១ ប្គបឃុ់ាំ ១ ហលើក ៣ម្ថង/៣ ប្ ាំ ៣០០ ១២០ ៣ I រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

២ សាងសងផ់លូវហបតុង ១.៤.១ ប្គបឃុ់ាំ ១ ហលើក ៣ម្ថង/៣ ប្ ាំ ៣០០ ១២០ ៣០០ I រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៣  កលូ់កាតផ់លូវ ១.៤.១ ប្គបឃុ់ាំ ៣០ កកនលង ៦កេ/៣ ប្ ាំ ៨៤០ ប្គួសារ ១៤ I រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៤ សាងសងស់ាព ន ១.៤.១ ហកៀន ប្កឡាញ់ ១ កកនលង ៦កេ/៣ ប្ ាំ ៣៤០ ប្គួសារ ១២០ I រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៥ សាងសងផ់លូវប្គួសប្កហម ១.៤.១ ប្គបឃុ់ាំ ៥០០០ កម៉ាប្ត ៦កេ/៣ ប្ ាំ ១៨២១ ប្គួសារ ៦០០ I រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៦ ជួសជុលផលូវប្គួសប្កហម ១.៤.១ ប្គបឃុ់ាំ ១៥០០០ កម៉ាប្ត ៦កេ/៣ ប្ ាំ ២៤៩ ប្គួសារ ២៤០ I រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៧ សាងសងផ់លូវហបតុងមានហជើង ១.៤.១ ភូមហិកាោះហសឋច ១០០០ កម៉ាប្ត ៦កេ/៣ ប្ ាំ ២៤៩ ប្គួសារ ២៤០ I រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៨ ជីកអណថូ ងសបប់ ២.៣.១ ប្គបឃុ់ាំ ១០ អណឋូ ង ៣កេ/៣ ប្ ាំ ១៩០ ប្គួសារ ៨០ I រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៩ ជីកប្សោះទឹកសប្មាបហ់ប្បើប្បស់ ២.៣.១ ប្គបឃុ់ាំ ៣ កកនលង ៣កេ/៣ ប្ ាំ ១៨២១ ប្គួសារ ២០ I រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

១០ សងប់ងគនអ់នាមយ័ ២.៣.១ ប្គបឃុ់ាំ ១០ បនធប់ ៣កេ/៣ ប្ ាំ ៥០០ ២៥០ ៨ I រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

១១ ជួសជុលអណថូ ងសបប់ ២.៣.១ ប្គបឃុ់ាំ ២០ អណឋូ ង ៣កេ/៣ ប្ ាំ ១០០ ប្គួសារ ៣០ I រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

១២ ជួសជុលអណថូ ងលូ ២.៣.១ ប្គបឃុ់ាំ ១០ កកនលង ៣កេ/៣ ប្ ាំ ២៤០ ប្គួសារ ៣០ I រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

១៣ ហរៀបចាំតបណាឋ ញទុហយាទឹក ២.៣.១ ប្គបឃុ់ាំ ៣ ឃុាំ ៣កេ/៣ ប្ ាំ ៥០០ ២៥០ ៥០០ I រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

១ ហបើកថ្នាប កម់ហតថយយសិកាសហគមន៍ ២. ១. ១
សាំរ ៉ាុងតាកកវ
កប្ពកេាច់

១ ថ្នាប ក់ ជាប្បចាំ ៥០ ២០ ៨ II រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

២.  កផបកសងគមកិចច
២.១. អបរ់ ាំ

១.៣. ការយិាល័យហសដឌកិចច និងអភវិឌណន៍សហគមន៍



១
បណថុ ោះបណាថ ល និងពប្ងឹងសមតទ
ភាព   ភាប កង់្ករ សុេភាពភូមិ

២.២.១
មណឍ ល សុេ
ភាព គិរសីាគរ

១ វគគ ៣ម្ថង/១ ប្ ាំ ១៨ ៨ ២ II រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

២
បណឋុ ោះបណាឋ លសមតទភាពឆា
បជាំនាញ

២.២.១
មណឍ ល សុេ
ភាព គិរសីាគរ

១ វគគ ៣ម្ថង/១ ប្ ាំ ២ ២ ២ II រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៣
ផសពាផាយពីចាប់លកឱ់្សថ ដល់
ឱ្សថសាទ ន នានា

២.២.៨
មណឍ ល សុេ
ភាព គិរសីាគរ

១ ប្បជុាំ ៣ម្ថង/១ ប្ ាំ ១០ ២ ១ II រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៤
 អបរ់ ាំផសពាផាយដល់លកឱ់្សថ
អាំពីឱ្សថេូច គុណភាព និងកកលង
កាល យ

២.២.៨
មណឍ ល សុេ
ភាព គិរសីាគរ

១
ប្បជុាំ

ផសពាផាយ
៣ម្ថង/១ ប្ ាំ ១០ ២ ១ II រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៥ សាងសងសួ់នចារ ២.២.៣
មណឍ ល សុេ
ភាព គិរសីាគរ

១ េបង ៦កេ/៣ ប្ ាំ ៩ ៤ ៤ II រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៦
បណឋុ ោះបណាឋ លជាំនាញហអកូសាស្តសឋ
 ដល់ប្គូហពទយ

២.២.១
មណឍ ល សុេ
ភាព គិរសីាគរ

១ វគគ ៣ម្ថង/១ ប្ ាំ ៨០ ៧០ ១០ II រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៧ សាងសងរ់បងមណឍ លសុេភាព ២.២.៣
មណឍ ល សុេ
ភាព គិរសីាគរ

៣០*២០ កម៉ាប្ត ៣ម្ថង/១ ប្ ាំ ៨០ ៧០ ១០០ II រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

១
បណថុ ោះបណាថ លជាំនាញ និងសមតទ
ភាពដល់មស្តនថី

២.៤.១ ហេតថ ហកាោះកុង ១ វគគ ៥ម្ថង/៣ ប្ ាំ ១ ០ ០.៥ II រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

២ ផថល់ឧបករណ៍សិលផៈ ២.៤.១ ការ.ិ វបផធម៌ ១០ ហប្គឿង ជាប្បចាំ ៩ ១ ២ II រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៣
បណថុ ោះបណាថ លប្គូអាចរយអាំពីប្កម
សីលធម ៌នឹងទាំហនៀមទាំលាប់

២.៥.២ ភបាំហពញ ១ វគគ ១កេ ៤ ០ ៥ II រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៤
 ផថល់សមាា រៈសិកា និងឯកសារ
ហផសងៗ សាំរាបវ់តថ

២.៥.១ ប្គបវ់តទកបុងប្សុក ១០០ ឈុត កបុង ប្ ាំ ២៤ ៤ ៦ II រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

២.២.    សុខាភបិល

២.៤ ការយិាល័យកិចចការនារ ីនឹងសុេុមាលភាពសងគម



៥
ផសពាផាយពីសិទនប្សបចាបរ់បស់
ស្តសឋីឲ្យបនទូលាំទូលាយ

២.៦.១ ប្គបឃុ់ាំ ៣ វគគ ១ម្ថង/១ ប្ ាំ ១០០ ៥០ ១ II រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៦ ពប្ងឹងភាពអងអ់ាចកាល ោនដល់ស្តសឋី ២.៦.១ ប្គបឃុ់ាំ ៣ វគគ ១ម្ថង/១ ប្ ាំ ១០០ ៥០ ១ II រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

១ ផសពាផាយចាបភូ់មបិល ៣.១. ២ ប្គបឃុ់ាំ ៣ ហលើក ជាប្បចាំ ៣០០ ១៥០ ២០ III រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

២ ហរៀបចាំផថល់បលងក់មាសិទនិប្សបចាប់ ៣.១. ១ ប្គបឃុ់ាំ ៩០០ បលង់ ៥កេ/៣ ប្ ាំ ៩០០ ៤៣២ ១០ III រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៣
 ផសពាផាយចាប់សាងសងល់ាំហៅដ ្
ឋានប្ពមទ្វាំងសាំណង់

៣.១. ២ ប្គបឃុ់ាំ ៣ ហលើក ៣ម្ថង/៣ ប្ ាំ ៣០០ ១៥០ ២០ III រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៤ ចុោះ ាំបហង្កគ លពិទ្វន ពិភាគ ៣.១. ២ ប្គបឃុ់ាំ ៣០ បហង្កគ ល ៣ម្ថង/៣ ប្ ាំ ៣០០ ១៥០ ៣០ III រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

១ ជួសជុលអគារសាលាប្សុក ៤.១.២ សាលា ប្សុក ១ េបង ១២កេ ៥០០ ប្គួសារ ១០០ IV រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

២     ផឋល់ហសវាសាធារណៈ ៤.១.២
សាលា ប្សុក 
គិរសីាគរ

ជាប្បចាំ ១២កេ ២៨០ ប្គួសារ ១ IV រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៣
ផសពាផាយពីហសវា នឹងតម្មលហសវា
ដល់ប្បជាពលរដឌ

៤.១.២ ប្គបឃុ់ាំ ៣ ហលើក ជាប្បចាំ/៣ ប្ ាំ ៥២០ ប្គួសារ ៥០០ IV រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

១
ពប្ងឹងការប្តួតពិនិតយហៅហពល ទូក
ហនសាទ ហប្ៅប្សកុ ចូលចត

៤.២.៣ ហកាោះហសឋច ៥ ហលើក ១ ប្ ាំ ២៨០ ប្គួសារ ៥ IV រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៣.កផបកធនធាន ធមាជាតិ  និងការកប្បប្បួលអាកាសធាតុ
៣.១. ការយិាល័យហរៀបចាំកដនដី នគរូបនីយកមា សាំណង ់និងសូរហិយាដី

៤.    កផបករដឌបល និងសនថិសុេសណាថ បធ់ាប បស់ាធារណៈ
៤.១.   រដឌបល

៤.២.   សនថិសុេ និងសណាថ បធ់ាប បស់ាធារណៈ



២
 មហធាបយហលើកិចចប្បតិបតថិការ
បង្កា រ និងបស្តង្កា ប ពប្ងឹងបណាថ ញ ផ ្
តល់ពត័ម៌ាននិងពប្ងឹង ប្បជាការពារ

៤.២.១ អធិការ ឌ ន ១០ ហប្គឿង ១ម្ថង ១០ ១ ២ IV រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៣
ផសពាផាយ បស្តង្កា ប និងទបស់ាា ត ់
ការហលងកលផងសីុសងប្គបប់្បហភទ
 និងហប្គឿងហញៀន

៤.២.១ អធិការ ឌ ន ៣០ ហលើក ១២កេ ៧៧៥០ ៣៧០៧ ៣ IV រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៤ ហវទិកាសាធារណៈភូមឃុិាំ មានសុវតថិភាព ៤.៣. ១ អធិការ ឌ ន ៣០ ហលើក ១២កេ ៧៧៥០ ៣៧០៧ ៣ IV រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៥ ផឋល់ហសៀវហៅប្គួសារ ៤.២.៤ ប្គបឃុ់ាំ ៥០ កាល ១២កេ ៥០ ប្គួសារ ១ IV រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៦ ផឋល់ហសៀវហៅសាប កហ់ៅ ៤.២.៤ ប្គបឃុ់ាំ ៥០ កាល ១២កេ ៥០ ប្គួសារ ១ IV រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

៧ ផឋល់អតថសរដ ណបណ័ត ៤.២.៤ ប្គបឃុ់ាំ ១០០ សនលឹក ១២កេ ១០០ ៤០ ១ IV រដឌបលប្សកុគីរសីាគរ

រដ្ឋបាលម្សកុបូទុមសាគរ
១. ផ្ផែកម្សដ្ឋកិចច

១ សាងរង់ផលូវខបតុងអាខម ១.១.១

ភូមិរុវណ្តត
នបតង
ដីរមផទន
រងគមកិចច

២ ខែែ ៣ឆ្ប ាំ ៩១២ ៤៤៤ ៥០០ I

រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

២
កសាងផលូវខបតុងអាខមចូលវទិា
ល័យ

១.១.១
វ.ិថមរ,វ.ិបូទុ
មសាគ្រ

២ ខែែ ៣ឆ្ប ាំ ៩១២ ៤៤៤ ៥០០ I
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៣
សាង រង់ផលូវ ខបតុង ចូល បឋម
រិកា

១.១.១
បឋមកខណ្តថ ល
,ខររថមី

២ ខែែ ៣ឆ្ប ាំ ៤០៦ ១៨៨ ១៤៧ I
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៤ សាងរង់ផលូវខបតុងអាខម ១.១.១ ឃុាំអណថូ ងទឹក ១ ខែែ ៣ឆ្ប ាំ ២០០ ១២០ ៥៤ I រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

១.១ ការិោលយ័កស្ិកមម ធនធានធមមជាតិ និងបរិសាថ ន



១
ផែពវផាយពូជដាំណ្តាំករិកមម
ខដលោនទិនបផលែពរ់

១.១.១ រគ្ប់ឃុាំ ១៨ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៥៤០ ៤៥០ ៣៦ I
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

២
បណថុ ុះបណ្តថ លករិករខអាយ
ខចុះររមឹតររោាំងយកពូជរុទន

១.១.១ រគ្ប់ឃុាំ ៩ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៣៥០០ ២០០០ ៣៣ I
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៣
បណថុ ុះបណ្តថ លករិកររថីពីការ
ខរបីរបារ់ជីកាំប៉ែុរថ

១.១.១ រគ្ប់ឃុាំ ៩ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ១៥០ ៧០ ៣៦ I
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៤
បណថុ ុះបណ្តថ លបខចចកខទរ
ករិកមមថមីៗដល់ករិករ

១.១.២ រគ្ប់ឃុាំ ៩ ខលីក ៣ឆ្ប ាំ ២៧០ ២០០ ៩ I
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៥
បណថុ ុះបណ្តថ លពរងឹងរមទភាព
ភាប ក់ងារផែពវផាយករិកមមភូមិ

១.១.២ រគ្ប់ឃុាំ ១២ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ១២០ ១០០ ២៤ I

រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៦
ផែពវផាយបខចចកខទរដ្ឋាំបខនល
ខដ្ឋយខរបីរបព័ននដាំណក់ទឹក ឬ
ផធុះរាំណ្តញ់

១.១.៣ រគ្ប់ឃុាំ ១២ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៩០ ៧០ ៣៣ I

រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៧ ខរៀបចាំរបព័ននរបឡាយខជីងខកអប ១.១.៣ រគ្ប់ឃុាំ ១៦ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៩០ ៦០ ១៨ I រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៨ ជាំរញុការខរបីរបារ់ខរគ្ឿងយនថករិកមម១.១.៣ រគ្ប់ឃុាំ ២ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៥០ ៣០ ២៧ I រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៩ បណថុ ុះបណ្តថ លរថីពីបខចចកខទរននការចិញ្ច ឹមរតវ១.២.១ រគ្ប់ឃុាំ ៤ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៩០ ៦០ ១៨ I រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

១០ បណថុ ុះបណ្តថ លរថីពីរខបៀបផែាំចាំណី និងការ ខកនចបចាំណី១.២.១ រគ្ប់ឃុាំ ៤ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៥០ ៣០ ២៧ I រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

១១ បណថុ ុះបណ្តថ លរថីពីបខចចកខទរននការចិញ្ច ឹមរតវ១.២.២ រគ្ប់ឃុាំ ៨ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ១២០ ១០០ ២៤ I រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

១២ បណថុ ុះបណ្តថ លរថីពីរខបៀបផែាំចាំណី និងការខកនចបចាំណី១.២.២ រគ្ប់ឃុាំ ៤ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៩០ ៦០ ២០ I រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ



១៣ ពរងឹងរមតទភាពភាប ក់ងាររុែភាពរតវភូមិ១.២.២ រគ្ប់ឃុាំ ៤ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៥០ ៣០ ២៧ I រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

១៤
បខងាីនការទប់សាា ត់ និងបស្តងាា ប
បទខលមីរជលផល

១.៣.១ ៣ឃុាំ ៣៦ ខលីក ៣ឆ្ប ាំ ២៤០០ ១០០០ ២១ I
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

១៥
ផែពវផាយរបការរថីពីការ
កាំណត់ឧបករណ៍ខនសាទ ខដល
អនុញ្ញដ តឲ្យខរបីរបារ់

១.៣.១ ៣ឃុាំ ៣៦ ខលីក ៣ឆ្ប ាំ ៤០០ ២០០ ១២ I

រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

១៦ ផែពវផាយចាប់រថីពីជលផល ១.៣.២ ៣ឃុាំ ៥ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ២៤០០ ១០០០ ២១ I រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

១៧
ផែពវផាយសាររាំខាន់ននការអភិ
រកែ និងតាំបន់អភិរកែ

១.៣.៣ ៣ឃុាំ ៧ ខលីក ៣ឆ្ប ាំ ១៥០០ ៨០០ ៦ I
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

១៨ ដ្ឋាំកូនខកាងកាង ១.៣.៣ ៣ឃុាំ ៦០០០០ កូន ៣ឆ្ប ាំ ២១៦៥៣ ១០៦៤១ ១៥ I រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

១៩
ខបាុះបខងាគ លរពាំរបទល់តាំបន់អភិ
រកែ

១.៣.៣ ២ឃុាំ ៤០០ បខងាគ ល ៣ឆ្ប ាំ ១៥០០ ៨០០ ១៨ I
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

២០
បណថុ ុះបណ្តថ លភាពជាអបក
ដឹកនាាំ និងរគ្ប់រគ្ងដល់
គ្ណៈកមមការរហគ្មន៍ខនសាទ

១.៣.៤ ៣ឃុាំ ៩ រហគ្មន៍ ៣ឆ្ប ាំ ២១៦៥៣ ១០៦៤១ ១៥ I

រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

២១
បណថុ ុះបណ្តថ លបខចចកខទរ
ចិញ្ច ឹមរតីជា
លកាណៈ រគួ្សារ

១.៣.៥ ៣ឃុាំ ៩០ រគួ្សារ ៣ឆ្ប ាំ ២១៦៥៣ ១០៦៤១ ១៥ I

រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

២២
 បណថុ ោះបណាថ លបហចចកហទសកក
ម្ចបផលហនសាទ

១.៣.៥ ៣ឃុាំ ៩០ រគួ្សារ ៣ឆ្ប ាំ ២១៦៥៣ ១០៦៤១ ១៥ I
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

១.២ ការិោលយ័ខស្ដ្ឋកិចេ និងអភិវឌ្ឍនស៍្ហគមន៍



១
ខធវីការរតួតពិនិតយរាល់រថយនថ
ដឹកជញ្ជូ នមិនបានរគ្ប់រតឹមរតូវ
និងខធវីការផ្លកពិន័យ

១.៨.១ ៤ឃុាំ ៣៦ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៧៦៤៥ ៥៨១៥ ៣៦ I

រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

២
អប់រ ាំ និងផែពវផាយចាប់ខអាយ
បានទូលាំ ទូលាយ

១.៨.២ ៤ឃុាំ ៦ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៩០ ៥០ ១៨ I
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៣

ជរមុញនិងររមបររមួលរវាង
ខរវាករ និង របជាពលរ ដឌខដីមផី
ពខនលឿនកបុង ការ ពរងីក  បណ្តថ ញ
អគ្គរិនី

១.៩.១ ៤ឃុាំ ១២ ខលីក ៣ឆ្ប ាំ ២៥០ ១៥០ ៣៦ I

រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៤

ចុុះរតូតពិនិតយបខចចកខទរការ
ភាជ ប់
បណ្តថ ញកបុងរថង់ដ្ឋររុវតទិភាព
អគ្គរិនី

១.៩.២ ៤ឃុាំ ៨ ខលីក ៣ឆ្ប ាំ ២៥០ ១៥០ ៣៦ I

រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៥
ចុុះខណនាាំ និងផែពវ ផាយចាប់រ ្
តីពិ ការបខងាីត សាទ នីយខរបង ឬ
ឧរម័នឥនននៈ

១.១០.១ ៤ឃុាំ ៨ ខលីក ៣ឆ្ប ាំ ២៥០ ១៥០ ៣០ I

រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៦

ផែពវផាយចាប់រថីពីការ
រគ្ប់រគ្ងថ្នមពល ទាំង
បខចចកខទរ អគ្គរីនីដល់ខរវា
ករខអាយបានយល់ដឹង

១.១០.២ ៤ឃុាំ ៦ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៩០ ៥០ ១៨ I

រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៧
ផែពវផាយចាប់រថីពីការចាក់
បាំខពញអាចម៍ដី

១.១០.៣ ៤ឃុាំ ១២ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៧៦៤៥ ៥៨១៥ ១២ I
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៨
ចុុះបស្តងាា បបទខលមីរខលវីរ័ិយ
ធនធានខរ ៉ែ

១.១០.៤ ៤ឃុាំ ៣៦ ខលីក ៣ឆ្ប ាំ ៧៦៤៥ ៥៨១៥ ២៩ I
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ



៩
ផែពវផាយរថីពីរុវតទិភាពខរវា
កមមខទរចរ

១.១០.៥ ៤ឃុាំ ១២ ខលីក ៣ឆ្ប ាំ ៧៦៤៥ ៥៨១៥ ១២ I
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

១០
ចុុះរតួតពិនិតយខរវាកមមលក់
ទាំនិញរគ្ប់របខភទ

១.១០.៦ ៤ឃុាំ ១២ ខលីក ៣ឆ្ប ាំ ៧៦៤៥ ៥៨១៥ ១២ I
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

១១
ចុុះរតួតទីាាំងបខងាគ លអង់ខតន
ទូររ័ពធរគ្ប់របខភទ

១.១០.៧ ៤ឃុាំ ៤ ខលីក ៣ឆ្ប ាំ ៧៦៤៥ ៥៨១៥ ៦ I
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

១២
ជរមុញរកុមហ ុនទូររ័ពធពរងីក
ខរវារបរ់ែលួនដល់តាំបន់ដ្ឋច់
ររោ៉ែ ល

១.១១.១ ៤ឃុាំ ១២ ខលីក ៣ឆ្ប ាំ ៧៦៤៥ ៥៨១៥ ៦ I

រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

១៣
ជរមុញរកុមហ ុន និងរបតិបតថិករ
ខធវីខរវានរបរណីយឱ៍្យយកចិតថ
ទុកដ្ឋក់ខលគុី្ណភាព

១.១១.២ ៤ឃុាំ ៨ ខលីក ៣ឆ្ប ាំ ៧៦៤៥ ៥៨១៥ ៨ I

រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

១៤

ផែពវផាយចាប់រថីពីការ
រគ្ប់រគ្ងនិងចុុះរតួតពិនិតយ
បខចចកខទររុតថភិាពសាទ នីយ៍
ខរបងឥនននៈ និងឧរម័ន

១.១១.៣ ៤ឃុាំ ៦ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ១២០ ៨០ ១៨ I

រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

២ ផផនកស្ងគមកិចេ
២.១ ការិោលយ័អបរ់ាំយវុជន និងកីឡា

១
បខងាីតគ្ណៈកមមការជួយគាាំរទ 
(ររោប់មខតថយយ )

២.១.១ ៤ឃុាំ ១៥ សាលា ៣ឆ្ប ាំ ២៤០ ១១៣ ៣០ II
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ



២

  បខងាីនការផឋល់អាោររូបតទមា
ដល់រិរែផែពវផាយ និងជរមុ
ញ ការចូលរមួ ពី របជាពលរដឌ 
រហគ្មន៍និងអាជាញ ធរ មូលដ្ឋឌ ន

២.១.១ ៤ឃុាំ ១២ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៣៩៥ ២០០ ៣០ II

រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៣
 ខរជីរខររីរគូ្មខតថយយរកិានិង
កិចច រនា

២.១.២ ៤ឃុាំ ១០ នាក់ ៣ឆ្ប ាំ ៣៥១ ១៦៣ ២០ II
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៤
ផឋល់រគូ្មខតថយយរកិាដល់
សាលាខដល ោន តរមូវការ

២.១.២ ៤ឃុាំ ១០ នាក់ ៣ឆ្ប ាំ ២១៤ ៩៦ ៤០ II
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៥
សាងរង់អគាររឋង់ដ្ឋរ និង
អគារសាប ក់ខៅជូន ខលាករគូ្អបក
រគូ្ខៅតាំបន់ ដ្ឋច់ ររោល

២.២.១ ៤ឃុាំ ១ អគារ ៣ឆ្ប ាំ ៣០ ១០ ៥០០. II

រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៦
បខងាីនការផឋល់អាោររូបករណ៍
ដល់រិរែ រកីរក

២.២.២ ៤ឃុាំ ១២ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៥០០ ២០០ ៣០ II
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៧
បណឋុ ុះជាំនាញ និងបខងាីន 
របរិទន ភាព ននការ អនុវតថ កមមវធីិ
ខរកាយអការកមម

២.៤.២ ៤ឃុាំ ១២ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ២.៤ II

រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៨
ផែពវផាយទរែនៈទនរាំខា
ន់ៗដល់ យុវជន

២.៥.១ ៤ឃុាំ ១៦ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ២ II
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៩
អភិវឌណទីលានកី កបុងររុក 
និង ទីលាន កីឡា ាមសាលាខរៀន

២.៦.១ ៤ឃុាំ ២ ចាំនួន ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ២០ II

រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

១០
រហគ្មន៍គាម នការខរបីរបារ់
ខរគ្ឿងខញៀន(អប់រ ាំផែពវផាយ 
ាមសាលា)

២.១.២ ៤ឃុាំ រគ្ប់ សាលា ៣ឆ្ប ាំ ១៤៣៣ ៦៨១ ១.៦ II

រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ



២.១ មណ្ឌ លស្េុភាព

១
សាងរង់អគារសាប ក់ខៅរបរ់
បុគ្គលិកមណឍ លរុែភាព

២.៣.១ ១ ែបង ៣ឆ្ប ាំ ៨ ៥ ១២០ II
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

២
ផែពវផាយអាំពីវធិានការការពារ
ជមងរឺគុ្នចាញ់និងជាំងឺរគុ្នឈាម

២.៤.១ ៤ឃុាំ ៤ ដង ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ២.៤ II
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៣

កមមវធីិខលកីខលងការបង់នថលខរ
វាររោប់រគួ្សាររកីរកោនប័ណ្
ណរកីរករាល់ខពលមកទទលួខរ
វា

២.៥.២ ១២ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ១.៣៧៨ ៦៩៦ ១៨ II

រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៤

កមមវធីិខលកីខលងការបង់នថលខរ
វាររោប់អបកជាំងឺខដលគាម នលទន
ភាពកបុងការបង់នថលរាល់ខពលមក
ទទួលខរវា

២.៥.២ ១២ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៣៣៨ ១៩៩ ៣០ II

រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

២.៣ ការិោលយ័ស្ងគមកិចេ និងស្េុោុលភាពស្ងគម

១
ផែពវផាយចាប់អាំខពីហងិាកបុង
រគួ្សារ

២.៧.១ ៤ឃុាំ ១២ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ២០០ ១៥០ ១២ II
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

២
បណថុ ុះបណ្តថ លពរងឹងរមតទ
ភាពដល់ស្តរថី

២.៧.១ ៤ឃុាំ ១២ ដង ៣ឆ្ប ាំ ៦០ ៦០ ២១ II
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៣
ផែពវផាយទរែនទនខយនឌ័រ 
ដល់បុររនិងស្តរថី

២.៧.១ ៤ឃុាំ ១២ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ២០០ ១៥០ ១៨ II
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៤
ផែពវផាយលុបបាំបាត់ការ
ខររីខអីងរវាងបុររនិងស្តរថី

២.៧.១ ៤ឃុាំ ១២ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ២០០ ១២០ ១៨ II
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ



៥
បណថុ ុះបណ្តថ លអប់រ ាំពីរិទនសិ្តរថី 
និងកុោរ

២.៧.១ ៤ឃុាំ ១២ ដង ៣ឆ្ប ាំ ១៥០ ៨០ ១៥ II
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៦
ពរងឹងខលកីារអនុវតថធមមវន័ិយ 
និងការផែពវផាយ

២.៧.១ ៤ឃុាំ ៦ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ២០ ៧ ៦ II
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៧
ខបីកវគ្គខវទិការផែពវផាយពីការ
អប់រ ាំរពុះពុទនផាផ្លជ ប់និងរងគម

២.៦.១ ៤ឃុាំ ៦ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ២០០ ៧០ ៩ II
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៨ សាងរង់ទីបចាជ បូជារព ២.៦.១ ៣ឃុាំ ១ កខនលង ៣ឆ្ប ាំ ៣០០ ១៥០ ៦០ II រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៩
ពរងឹងការទាំការទាំនាក់ទាំនង
សារនាទាំងអរ់កបុងររុក

២.៦.១ ៤ឃុាំ ៣ ដង ៣ឆ្ប ាំ ១៥០ ៥០ ៩ II
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

១០
ទរែនៈកិចចរិកាខរវងយល់ពី
សារនាខៅរបខទរជិតខាង

២.៦.១
របខទរជិត
ខាង

៣ ដង ៣ឆ្ប ាំ ១៥០ ៥០ ១២ II
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

១១
ខធវីកមមវធីីជួបជុាំរពុះរងឃ អាចារយ
 និង  គ្ណៈកោម ធិការវតថនានា 
កបុងររុក

២.៦.២ ៣ ដង ៣ឆ្ប ាំ ២១ ០ ៣៦ ១១ II

រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

១២
ផែពវផាយពីការអភិរកែទីកខនលង
នានាខដលោនលកាណៈជា
របវតថសិាស្តរថ

២.៦.២ ៤ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ១០ ៥ ៤ ៤ II

រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

១៣

ផែពវផាយពីការទប់សាា ត់ចាំខពាុះ
ការបាំផលចិបាំផ្លល ញ ការលួច និង
ការខធវីចរាចរណ៍ជួញដូរ
ផលិតផលវបផធម៌ែុរចាប់

២.៦.២ ៤ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ២០ ១០ ៤ ៤ II

រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

១៤
ខធវីរកមមភាពបស្តញ្ញជ បរពុះពុទន
សារនា ខៅាមសាលាខរៀន

២.៦.២ ២ ដង ៣ឆ្ប ាំ ៥០០ ២៥០ ៤៥ ៤ II
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ



៣.ផផនកការខច្រចី្ាស្ដ់្ីធលី ការច្គបច់្គងធនធានធមមជាតិ  បរិសាថ ន និងការផច្រច្រួលអាកាស្ធាត្ុ
៣.១ រដ្ឋបាលម្សុក

១
អប់រ ាំនិងផែពវផាយអាំពីការខបាុះ
ខចាលកាករាំណល់        រាវ,រងឹ
ខៅកបុងនផធទឹក

៣.១.៣ ទាំងបួនឃុាំ ៤ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ២ III

រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

២ អប់រ ាំផែពវផាយអាំពីបរសិាទ ន ៣.១.៣ ៤ឃុាំ ៤ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៩.១៦៣ ៥.៦៣២ ២ III រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៣ ផែពវផាយចាប់រថីពីនរពខឈី ៣.១.៣ ២ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ២ III រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៤
ខធវីបា៉ែ ណូផែពវ ផាយ និង អប់រ ាំអាំពី
បរសិាទ ន

៣.១.៣ ៤ បា៉ែ ណូ ៣ឆ្ប ាំ ៩.១៦៣ ៥.៦៣២ ១.៦ III
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៥
ខធវីបា៉ែ ណូអប់រ ាំផែពវផាយ អាំពី
នរពខឈី

៣.១.៣ ២ បា៉ែ ណូ ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ០.៨ III
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៦
វគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លរថីពីការបនាុាំ
ភាពខរបរបួលអាការ ធាតុខៅតាំ 
បន់ ខឆបរ

៣.១.៣ ៣ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៩.១៦៣ ៥.៦៣២ ២.៤ III

រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៧
វគ្គបណថុ ុះបណ្តថ ល រថីពី រហ
គ្មន៏អនុវតថទាំងររុងអាំពីអនា
ម័យ និងបរសិាទ ន

៣.១.៣ ៣ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៩.១៦៣ ៥.៦៣២ ២.៤ III

រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៨
ខធវីបា៉ែ ណូផែពវផាយ ការ     ពារ 
ធនធានជលផល

៣.៤.១ ៤ឃុាំ ៤ បា៉ែ ណូ ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ៣.២ III
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៩
បខងាីតរហគ្មន៍ ការពារ      តាំបន់
ខនសាទ

៣.៤.១ ៤ឃុាំ ៤ គ្ណៈកមមការ ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ៤ III
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

១០ ផែពវផាយចាប់ជលផល ៣.៤.១ ៤ឃុាំ ៤ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ១.៦ III រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ



៣.២ ការិោលយ័ផដ្នដ្ី នគរបូនីយកមម ស្ាំណ្ង ់និងភមូិបាល

១
បខងាីតរកុមការងារចុុះខបាុះ
បខងាគ លរពាំរបទល់រដឌបាលភូមិឃុាំ

៣.១.១ ៤ឃុាំ ១ រកុម ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ៩ III

រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

២
ខរៀបចាំខផនទីភូមិ ឃុាំ ឲ្យបាន
ចារ់លារ់

៣.១.១ ៤ឃុាំ ១៥ ខផនទី ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ១២ III
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៣ ផថល់មស្តនថបីខចចកខទរ ៣.១.១ ៤ឃុាំ ១ រកុម ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ២ III រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៤
ផថល់ឧបករណ៍ រោា រៈខបាុះ
បខងាគ លរពាំ

៣.១.១ ៤ឃុាំ ១ ឈុត ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ១២ III
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៥ ខរបីរុាំខរៀបចាំចុុះបញ្ជ ីដីរដឌ ៣.១.១ ៤ឃុាំ ៤ កខនលង ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ១២ III រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៦
ខរបីរុាំខរៀបចាំចុុះបញ្ជ ីដីឯកជននន
រដឌ

៣.១.១ ៤ឃុាំ ៤ កខនលង ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ២ III
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៧ ខបាុះបខងាគ លរពាំរបទល់ដីរដឌ ៣.១.១ ៤ឃុាំ ៤ កខនលង ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ២០ III រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៨ ផែពវផាយរថីពីចាប់សាងរង់ ៣.១.២ ៤ឃុាំ ១២ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៥០០ ២០០ ៩ III រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៩ ផែពវផាយចាប់ភូមិបាល ៣.១.២ ៤ឃុាំ ១២ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៥០០ ២០០ ៩ III រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៤ .ផ្ផែករដ្ឋបាល សនតិសេុ សណ្តត បធ់្នែ ប់សាធ្នរណៈ
៤.១ រដ្ឋបាលម្សុក

១
ពរងឹងខគាលនខោបាយ  ភូមិឃុាំ
ោន រុវតថិភាព

៤.១.១ ៤ឃុាំ ៤៨ ដង ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ៤.៨ IV
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

១ ែបង ៣ឆ្ប ាំ ២.១៣២ ១.០០៨ ២៥ IV រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

២
សាងរង់ប៉ែុរថិ៍នគ្របាលរដឌបា
លឃុាំ

៤.១.១



១ ែបង ៣ឆ្ប ាំ ២.៤៥១ ១.១៧៣ ៤០ IV រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

១ ែបង ៣ឆ្ប ាំ ១.២៦៦ ៥៩៦ ៣០ IV រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

១ ែបង ៣ឆ្ប ាំ ១.១៤៩ ៦៧៩ ២០ IV រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៣
ផែពវផាយចាប់រថីពីការោម
ខរបីរបារ់អាវធុជាតិផធុុះរគ្ប់
របខភទ

៤.២.១ ៤ឃុាំ ៤ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ២.៤ IV

រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៤
អប់រ ាំអាំពីមីន និង អាវធុ យុទនភ័ណឍ
មិនទន់ផធុុះ

៤.២.១ ៤ឃុាំ ៤ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ២.៤ IV
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

៥ ដកហូតអាវធុជាតិផធុុះរគ្ប់របខភទ ៤.២.១ ៤ឃុាំ ៤ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៦.៩៩៨ ៣.៤៥៦ ២.៤ IV
រដឌបាលររុក
បូទុមសាគ្រ

១ សាងរង់ផលូវខបតុងអាខម

ភូមិរធងឹខវង 
រងាា ត់រធងឹខវង
(ខរកាយសាលា

រកុង)

៦០០ ម ១២ខែ ៥០០ ៥១៧ 480 I រដឌបាលរកុង

២ សាងរង់ផលូវខបតុងអាខម
ភូមិរធងឹខវង រងាា
តត់រធងឹខវង(ផលូវ
បឹងរពលឹត)

១៥០០ ម ១២ខែ ១២០០ ១២២៩ 1200 I រដឌបាលរកុង

៣
សាងរង់ផលូវខបតុងចូលទីលាន
ចាក់រាំរាម

ភូមិខរពកសាវ យ ៣០០០ ម ១២ខែ ១៣០០០ ១៤៣១១ 1800 I រដឌបាលរកុង

១. ផ្ផែកម្សដ្ឋកិចច

២
សាងរង់ប៉ែុរថិ៍នគ្របាលរដឌបា
លឃុាំ

៤.១.១

រដ្ឋបាលច្កងុខេមរភមូិនទ

រដឌបាលរកុង



៤ សាងរង់ផលូវខបតុង
ភូមិសាម ច់ោនជ័យ
 រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ
១៥០០ ម ១២ខែ ២២០ ២៦០ 1200 I រដឌបាលរកុង

៥
សាងរង់ផលូវខបតុង ជិតផលូវ
បាំខបកមុែសាលាបឋមរិកា
បឹងឃុនឆ្ងដល់ផលូវខររកីា

ភូមិបឹងឃុនឆ្ង ៤០០០ ម ១២ខែ ១៥០ ១៦០ 3200 I រដឌបាលរកុង

៦
សាងរង់ផលូវខបតុងខៅភូមិ០១ 
រងាា ត់សាម ច់ោនជ័យ ចាំននួ
០២ខែែ

ភូមិ០១ រងាា ត់
សាម ច់ោនជ័យ

៥០០ ម ១២ខែ ៤០០ ៤១៥ 300 I រដឌបាលរកុង

៧

សាងរង់លូបងហូរទឹកអម
រងខាងផលូវ(ខរកាយសាលារកុង
ពីចាំណុចខរាងចរកធូបខៅខកង
ផលូវមុែផធុះខលាកខញៀនវណតៈ)

ភូមិរធងឹខវង ១៤២០ ម ១២ខែ ២៤០០ ២៤៥៨ 710 I រដឌបាលរកុង

៨
សាងរង់លូបងហូរទឹកអម
រងខាងផលូវ(ផលូវខរពកសាវ យ)

ភូមិ០៣ រងាា ត់
រងាា ត់សាម ច់ោន
ជ័យ និងភូមិរធឹង
ខវង រងាា ត់រធងឹខវង

៦០០០ ម ១២ខែ ២៤០០ ២៤៥៨ 3600 I រដឌបាលរកុង

៩
សាងរង់លូបងហូរទឹកអម
រងខាងផលូវ(ផលូវសាម បាត់ពីសា
លារកុងដល់ផលូវខររកីា)

ភូមិរធងឹខវង 
រងាា ត់រធងឹខវង

៣០០០ ម ១២ខែ ២៤០០ ២៤៥៨ 3000 I រដឌបាលរកុង

១០
សាងរង់លូកាត់ផលូវចាំននួ០២
កខនលង

ភូមិ០១ រងាា ត់
សាម ច់ោនជ័យ

១៦ ម ១២ខែ ៤០០ ៤១៥ 6.4 I រដឌបាលរកុង



១១
សាងរង់លូខទល០១កខនលង 
ជិតផធុះខមភូមិរធឹងខវង

ភូមិរធងឹខវង 
រងាា ត់រធងឹខវង

៨ ម ១២ខែ ៥៩៦ ៦០៧ 3.2 I រដឌបាលរកុង

១២
សាងរង់ជាំរាលររោប់ជន
ពិការខៅកខនលងផថល់ខរវាសា
ធារណៈ

រងាា ត់រធងឹខវង 
និងរងាា ត់ដងទង់
(សាលារងាា ត់
រធងឹខវង និង

សាលារងាា ត់ដង
ទង់)

២ កខនលង ១២ខែ ៣០០ ៣០៩ 12 I រដឌបាលរកុង

ការោិល័យរដឌបាល និងហរិញ្ដវតទុ

១

ការងាររដឌបាល លិែិសាប មខផែងៗ
 ព័ត៌ោន ពិធីការ ទាំនាក់ទាំនង
សាធារណៈ និងរហរបតិបតថិ
ការអនថរជាតិ

សាលារកុង ១២ ខែ ១២ខែ ២៥៤៥ ២៤៤៩ 1.4 I រដឌបាលរកុង

២
កត់រាអរានុកូលដ្ឋឌ ននន
ការោិល័យរដឌបាល និងហរិញ្ដ
វតទុរកុង

សាលារកុង ១២ ខែ ១២ខែ ៧០០ ៦២០ 3 I រដឌបាលរកុង

៣

ការរគ្ប់រគ្ង និងការខថរការា
 ឯកសារ លិែិតបទដ្ឋឌ ននានា
របរ់រដឌបាលរកុង៖ ដីកា ខរចក ្
តីរខរមច ខរចកថជូីនដាំណឹង 
លិែិតខរបី លិែិតអខញ្ជ ីញ 
លិែិតខបរកមម លិែិតខផធររិទន 
ដីកាអម

សាលារកុង ២៣៤០ ចាប់ ១២ខែ ៣២៩០ ១៧០៥ 6 I រដឌបាលរកុង



៤

ខរៀបចាំការងាររបាយការណ៍
របចាាំខែ របចាាំរតីោរ របចាាំ
ឆោរ និងរបចាាំឆ្ប ាំ និងរបាយ
ការណ៍ហរិញ្ដវតទុរបរ់រដឌបា
លរកុង ខដីមផរីបជុាំឆលងគ្ណៈ
អភិបាលរកុង

សាលារកុង ២៤ ខលកី ១២ខែ ៤៥ ១៦ 6 I រដឌបាលរកុង

អងគភាពលទនកមម
១ ការខរៀបចាំឯកសារខដញនថល I សាលារកុង ២ គ្ខរោង ១២ខែ 1.4 I រដឌបាលរកុង

២ ការខរៀបចាំឯការពិខរគាុះនថល I សាលារកុង ២ គ្ខរោង ១២ខែ 1.1 I រដឌបាលរកុង

៣ ការខរៀបចាំឯកសាររធង់តនមល I សាលារកុង ១ គ្ខរោង ១២ខែ 9 I រដឌបាលរកុង

៤ ការខរៀបចាំឯកសារចរចានថល I សាលារកុង ១ គ្ខរោង ១២ខែ 4 I រដឌបាលរកុង

ការោិល័យរគ្ប់រគ្ងធនធានមនុរែ

១
រគ្ប់រគ្ង ចាត់ខចង និងខរបី
របារ់បុគ្គលិករបរ់រដឌបាលរកុង

សាលារកុង ១២ ខលកី ១២ខែ ៤៥ ១៦ 3 I រដឌបាលរកុង

២
ខរៀបចាំវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ ល និង
ការអភិវឌណរមតទភាពបុគ្គលិក
របរ់រដឌបាលរកុង

សាលារកុង ១ ខលកី ១២ខែ ៨៧ ៥០ 1 I រដឌបាលរកុង

៣
រគ្ប់រគ្ងបុគ្គលិកខផែងខទៀត
ាមការខផធររិទនអាំណ្តចពីរាជរដ ្
ឋាភិបាល ឬ រករួង សាទ ប័ន

សាលារកុង ១២ ខលកី ១២ខែ ៤៥ ១៦ 3 I រដឌបាលរកុង

ការោិល័យខផនការ និងគាាំរទរងាា ត់



១

ការខរៀបចាំ ខធវីកមមវធីិនិខោគ្បី
ឆ្ប ាំរ ាំកិល ខផនការរកមមភាព 
និងថវកិារបចាាំឆ្ប ាំ និងគ្ខរោង
អភិវឌណនានារបរ់រដឌបាលរកុង

ទូទាំងរកុង ១ ខលកី ១២ខែ ៥៥ ៤៥ 5 I រដឌបាលរកុង

២

ការាមដ្ឋន ការរតួតពិនិតយ 
និងការវាយតនមលខលកីារអនុវតថ
ខផនការអភិវឌណន៍០៥ កមមវធីិ
វនិិខោគ្បីឆ្ប ាំរ ាំកិល និង
ខផនការរកមមភាព និងថវកិា
របចាាំ និងគ្ខរោងអភិវឌណនានា
របរ់រដឌ បាលរកុង

ទូទាំងរកុង ១២ ខលកី ១២ខែ ៥៥ ៤៥ 6 I រដឌបាលរកុង

៣ ការងាររទិតិរបជាជន ទូទាំងរកុង ១ ខលកី ១២ខែ ៥៥ ៤៥ 3 I រដឌបាលរកុង

៤

ការគាាំរទ ការររមបររមួល 
និងការាមដ្ឋន រតួតពិនិតយ 
វាយតនមលរដឌបាលរងាា ត់កបុង
រកុងខលកីារខរៀបចាំ និងការអនុ
វតថខផនការអភិវឌណន៍របាាំ
(០៥)ឆ្ប ាំ កមមវធីិវនិិខោគ្បី
(០៣)ឆ្ប ាំរ ាំកិល និងគ្ខរោង
នានារបរ់រដឌបាលរងាា ត់កបុង
រកុង

ទាំង០៣រងាា ត់ ៣៦ ខលកី ១២ខែ ៦៣០ ៤៥០ 5 I រដឌបាលរកុង



៥

ការខណនាាំ និងការជរមុញការ
របមូលទិនបន័យមូល  ដ្ឋឌ ន
រងាា ត់ និងទិនបន័យថ្នប ក់រកុង
ាមការកាំណត់

ទូទាំងរកុង ១ ខលកី ១២ខែ ៩៥ ៨៥ 5 I រដឌបាលរកុង

៦

ការរគ្ប់រគ្ង និងការខរវងរក
ការគាាំរទការខកនចបទិនបន័យ
មូលដ្ឋឌ នរងាា ត់ និងទិនបន័យ
ថ្នប ក់រកុង

ទូទាំងរកុង ១ ខលកី ១២ខែ ៩៥ ៨៥ 5 I រដឌបាលរកុង

៧

ការបណថុ ុះបណ្តថ ល និងការ
អភិវឌណរមតទភាពបុគ្គលិក 
និងរកុមរបឹការងាា ត់ាម
តរមូវការចាាំបាច់

ទូទាំងរកុង ១ ខលកី ១២ខែ ៦១ ៣៩ 3 I រដឌបាលរកុង

៨
ការគាាំរទបខចចកខទរខលី
ការងាររដឌបាល និងហរិញ្ដវតទុ
ដល់រដឌបាលរងាា ត់

រងាា ត់ទាំង០៣ ៣៦ ខលកី ១២ខែ ៦១ ៣៩ 3 I រដឌបាលរកុង

៩
ការខដ្ឋុះរសាយរាំខណី និង
រាំណូមពរ និងបញ្ញហ របឈម
នានារបរ់រដឌបាលរងាា ត់

រងាា ត់ទាំង០៣ ១២ ខលកី ១២ខែ ៦១ ៣៩ 1 I រដឌបាលរកុង

១០
ខធវីរោហរណកមមខផនការ
រងាា ត់ខៅថ្នប ក់រកុង និងរកុង

ទូទាំងរកុង ១ ខលកី ១២ខែ ៥៥ ៤៥ 3 I រដឌបាលរកុង

១១
ខធវីអតថរញ្ញដ ណកមមរគួ្សាររកី
រក(ខធវីបណតរមធម៌)

ទូទាំងរកុង 0 I រដឌបាលរកុង

ការោិល័យខលខាធិការរកុមរបឹកា



១
ខរៀបចាំកិចចរបជុាំសាមញ្ដ និង
វសិាមញ្ដរបរ់រកុមរបឹកា

សាលារកុង ១៨ ខលកី ១២ខែ ៣២ ៩ 8 I រដឌបាលរកុង

២
ខរៀបចាំកាំណត់ខហតុននកិចចរបជុាំ
នានារបរ់រកុមរបឹកា

សាលារកុង ១៨ ខលកី ១២ខែ ៣២ ៩ 8 I រដឌបាលរកុង

៣
ខរៀបចាំខវទិកាផែពវផាយ និង
ពិខរគាុះខោបល់នានារបរ់រកុម
របឹកា

សាលារកុង ១ ខលកី ១២ខែ ៨៧ ៥០ 1 I រដឌបាលរកុង

៤
បិទផាយ និងការផែពវផាយ
នូវខរចកថរីខរមច និងឯកសារ
នានារបរ់រកុមរបឹកា

សាលារកុង ១៨ ខលកី ១២ខែ ៧៤ ៣៥ 4 I រដឌបាលរកុង

ការោិល័យខរដឌកិចច និងអភិវឌណន៍រហគ្មន៍

១
ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លខរគ្ឿង
ខអ ចិរតូនិច

ទូទាំងរកុង ១ វគ្គ ៣ខែ ៣០ ០ 12 I រដឌបាលរកុង

២
ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លជរួជុល
ម៉ែូតូ

ទូទាំងរកុង ១ វគ្គ ៣ខែ ៣០ ០ 12 I រដឌបាលរកុង

៣ ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លកាត់ខដរ ទូទាំងរកុង ១ វគ្គ ៣ខែ ៣០ ២៧ 12 I រដឌបាលរកុង

៤
តបណ្តថ ញទឹកសាអ តពីចាំណុច
ខកងផលូវខររកីា  ដល់ឃងីែូង

ភូមិរធងឹខវង ២៤០០ ម ១២ខែ ៤២០ ៤៥៣ 0 I រដឌបាលរកុង

៥
តបណ្តថ ញទឹកសាអ តពីខររកីា 
ដល់ចាំណុចឆ្ម បាត់

ភូមិខរពកសាវ យ 
ភូមិរធងឹខវង

៨០០០ ម ១២ខែ ៣២០ ៣៣០ 0 I រដឌបាលរកុង

៦
ការងារខរ ៉ែ និងថ្នមពល៖ ចុុះពិនិ
តយ និងអប់រ ាំោច រ់សាទ នីយខរបង
ឥនធនៈ

ទូទាំងរកុង ៣ ខលកី ១២ ៣០ ៥០ 6 I រដឌបាលរកុង



៧
សាងរង់បខងាគ លខភលីងបាំភលឺផលូវ
សាធារណៈ

ភូមិ៤(ចាំណុច
ខកងផលូវោត់រមុរទ
 ដល់ខកងផលូវខររ ី
កា, ផលូវជាប់របង
សាលាររមសីាមគ្គី
 ដល់មណឍ លរុែ
ភាពរធងឹខវង) 
ភូមិរធងឹខវង

២០០ ខដីម ១២ខែ ៣០០០ ៣៧៨០ 200 I រដឌបាលរកុង

៨

សាងរង់បខងាគ លខភលីងបាំភលឺផលូវ
សាធារណៈ ផលូវពីមុែសាលារកុង
 ដល់ខកងផលូវខររកីា(ផលូវខរពក
សាវ យ)

ភូមិរធងឹខវង 
រងាា ត់រធងឹខវង 
និងភូមិ០៣ 

រងាា ត់សាម ច់ោន
ជ័យ

២២០ ខដីម ១២ខែ ១០០០ ១១០០ 220 I រដឌបាលរកុង

៩
សាងរង់បខងាគ លខភលីងបាំភលឺផលូវ
សាធារណៈ ផលូវពីមុែសាលារកុង
 ដល់ខកងផលូវខររកីា(ផលូវឆ្ម បាត់)

ភូមិរធងឹខវង 
រងាា ត់រធងឹខវង

១០០ ខដីម ១២ខែ ២៤០០ ២៤៥៨ 100 I រដឌបាលរកុង

១០
តបណ្តថ ញអគ្គរីនី ខៅភូមិរធឹង
ខវង រងាា ត់រងាា ត់រធឹងខវងចាំននួ
(០២ខែែ)

ចាំណុចផលូវខរកាយ
សាលារកុង, 

ចាំណុចផលូវខររកីា 
ខៅឃងីែូង

២ ខែែ ១២ខែ ៤៩០ ៥០៩ 0 I រដឌបាលរកុង

១១
តបណ្តថ ញអគ្គរីនី ខៅភូមិ០១
 រងាា ត់ដងទង់ចាំននួ(០១ខែែ)

ភូមិ០១ រងាា ត់
ដងទង់

១ ខែែ ១២ខែ ៣០០ ៣១៧ 0 I រដឌបាលរកុង



១២
តបណ្តថ ញអគ្គរីនី ខៅភូមិ
សាម ច់ោនជ័យ រងាា ត់សាម ច់
ោនជ័យចាំននួ(០៣ខែែ)

មុែផធុះឯកឧតថម 
ខម រុធីនួ, មុែ
ផធុះខលាក រុន 
ារា, មុែផធុះកញ្ញដ
 ងនួ វល័កា

៣ ខែែ ១២ខែ ៣០០ ៣០២ 0 I រដឌបាលរកុង

១៣
ការងារពាណិជជកមម៖ រតួតពិនិត ្
យផលិតផលខកលងកាល យខៅទីផារ

ទូទាំងរកុង ៣ ខលកី ១២ ៣០ ៥០ 6 I រដឌបាលរកុង

១៤
ការងារករិកមម រុកាា របោញ់ 
និងខនសាទ៖អនថរាគ្មន៍ចាក់វា៉ែ
ក់សាាំងការពាររតវពាហនៈ

ទូទាំងរកុង ១ វគ្គ ៣ខែ ១៥ ១៥ 12 I រដឌបាលរកុង

១៥
អនថរាគ្មន៍កាំចាត់រតវលអិតចនរង
បាំផ្លល ញខលដីាំណ្តាំ

ទូទាំងរកុង ១ វគ្គ ៣ខែ ១៥ ១៥ 12 I រដឌបាលរកុង

១

ខរៀបចាំវគ្គផែពវផាយរថីពីនីតិវធីិ
ននការផថល់ខរវារបរ់
ការោិល័យរចកខចញចូលខត
មួយ

មុែសាលារកុង ១ ខលកី ១២ខែ ៣២៩០ ១៧០៥ 4 I រដឌបាលរកុង

២
បខងាីនការផែពវផាយ និងខរវង
រកនីតិវធីិបខនទមខដីមផខីអាយ
របជាពលរដឌបានយល់

សាលារកុង ១ ខលកី ១២ខែ ៣២៩០ ១៧០៥ 4 I រដឌបាលរកុង

៣

ខរៀបចាំរបាយការណ៍របចាាំខែខផញី
ជូនរកុមគាាំរទរកុង ររុក ែណឍ  
ការោិល័យរចកខចញចូលខត
មួយថ្នប ក់ជាតិ

សាលារកុង ១២ ខែ ១២ខែ ៣២៩០ ១៧០៥ 4 I រដឌបាលរកុង

ការោិល័យរចកខចញចូលខតមយួ



៤
ការខរៀបចាំរបតិទិន និងខពល
ខវលាជួបរបជាពលរដឌរបចាាំខែ

សាលារកុង ១២ ខែ ១២ខែ ៣២៩០ ១៧០៥ 4 I រដឌបាលរកុង

៥
ផថល់ព័ត៌ោនដល់អតិថិជនមក
ទាំនាក់ទាំនង

សាលារកុង ១២ ខែ ១២ខែ ៣២៩០ ១៧០៥ 9 I រដឌបាលរកុង

៦
ផថល់ខរវាដល់របជាពលរដឌកបុង
រកុងខែមរភូមិនធ

សាលារកុង ១២ ខែ ១២ខែ ៣២៩០ ១៧០៥ 9 I រដឌបាលរកុង

ការោិល័យរបជាពលរដឌ

១
រងចាាំទទួលពាកយបណថឹ ងតវា៉ែ
នានារបរ់របជាពលរដឌ ពាក់
ព័នននឹងរដឌបាលរកុង

សាលារកុង ២៤១ ខលកី ១២ខែ ៨៦ ៣៧០ 2 I រដឌបាលរកុង

២

ផថល់ព័ត៌ោនរត ប់អាំពីការ
សាករួររបរ់របជាពលរដឌ ខលី
ខរវានានារបរ់ការោិល័យ
រចកខចញចូលខតមយួ

សាលារកុង ៦៧២ ខលកី ១២ខែ ១៧២ ៥០០ 0 I រដឌបាលរកុង

៣

អងគុយខៅតុពិខររ របរ់
ការោិល័យរបជាពលរដឌ ខដីមផី
ពិនិតយខមីលភាពមិនរបរកតី ខលី
ការផថល់ខរវារបរ់ការោិល័យ
រចកខចញចូលខតមយួ

សាលារកុង ៥៧៦ ខោ៉ែ ង ១២ខែ ២៦០ ៣០០ 0 I រដឌបាលរកុង

៤
ចុុះរបមូលព័ត៌ោន និងពាកយ
បណថឹ ងតវា៉ែនានារបរ់របជា
ពលរដឌពាក់ព័នននឹងរដឌបាលរកុង

ទាំង០៣រងាា ត់ ១២ ខលកី ១២ខែ ១០០ ១៧០ 1.1 I រដឌបាលរកុង



២. ផផនកស្ងគមកិចេ
ការោិល័យអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា

១
ពិនិតយតាម នវាយតម្មល
សាលាហរៀននិងបហប្ងៀន
សាលាមហតថយយសិកា(រដឌ)

សាលាមហតថយយ
សិកាទ្វាំង២កបុង

ប្កុង
ទីរមួហេតថ/សហមឋច

ជាសីុម

៤ ខលកី ១២ខែ ៣៣ ៣៨ 0.3 II រដឌបាលរកុង

២
ចុោះហធាើហតសថកុមារអាយុ៥ ប្ ាំ 
សាលា       មហតថយយសិកា
(រដឌ)

សាលាមហតថយយ
សិកាទ្វាំង២កបុង

ប្កុង
ទីរមួហេតថ/សហមឋច

ជាសីុម

៣ ខលកី ២១ ៣៥ 0.2 II រដឌបាលរកុង

៣
ពិនិតយតាម នវាយតម្មល
សាលាហរៀននិងបហប្ងៀន
សាលាមហតថយយសិកា(រដឌ)

សាលាមហតថយយ
សិកាឯកជន
ទ្វាំង៧កបុងប្កុង

២ ខលកី ៣២៦ ៣០៨ 0.1 II រដឌបាលរកុង

៤
ពិនិតយតាម ននិងវាយតម្មល
សាលាបឋមសិកា(រដឌ)

សាលាបឋម
សិកាទ្វាំង៦
កបុងប្កុង

១២ ខលកី ៩១០ ៨៥០ 2.4 II រដឌបាលរកុង

៥
ពិនិតយតាម ននិងវាយតម្មល
ការហរៀន និង
បហប្ងៀនសាលា(រដឌ)

សាលាបឋម
សិកាទ្វាំង៦
កបុងប្កុង

១២ ខលកី ៩១០ ៨៥០ 2.4 II រដឌបាលរកុង

៦
ពិនិតយតាម ននិងវាយតម្មល
ការហរៀន និង
បហប្ងៀន(សាលាឯកជន)

សាលាបឋម
សិកាឯកជន

ទ្វាំង៨សាលាកបុង
ប្កុង

១៦ ខលកី ៩០១ ៨៥៥ 2.5 II រដឌបាលរកុង



៧
ពិនិតយតាម ននិងវាយតម្មល
សាលាមធយមសិកា(រដឌ)

សាលាមធយម
សិកាទ្វាំ៣
កបុងប្កុង

៦ ខលកី ៩៨២ ៩៣៣ 0.7 II រដឌបាលរកុង

៨
ពិនិតយតាម ននិងវាយតម្មល
សាលាមធយមសិកា (សាលា
ឯកជន)

ហេមរសាមគគី ២ ខលកី ១៨៨ ១៤៧ 0.1 II រដឌបាលរកុង

៩ កមាវធីិអការកមា
សង្កា តដ់ងទង/់

សង្កា ត់
សធឹងកវង

៤ ខលកី ៣០ ៣៣ 0.3 II រដឌបាលរកុង

១០ ប្បជុាំប្បចាំឆមាស២ដងកបុង១ ប្ ាំ ការ.ិអយកប្កុង ២ ខលកី ៣០ ៣ 1 II រដឌបាលរកុង

១១
កមាវធីិបហងាើតប្បកច់ាំណូល
មជឈមណឍ ល
សហគមន៏

សង្កា តដ់ងទង/់
សង្កា ត់

សាា ចម់ានជយ័/
សង្កា ត់
សធឹងកវង

៤ ខលកី ២២ ៤១ 0.3 II រដឌបាលរកុង

១២
ពិនិតយតាម ន និងវាយ
តម្មលហលើការហប្បើប្បស់
ថវកិារតាមកមាវធីិ(PB)

សាលាបឋមនិង
មធយមសិកាទ្វាំង

៩កបុងប្កុង
១៨ ខលកី ៣៣ ៣ 2.1 II រដឌបាលរកុង

១២ សមមូលបឋម

សង្កា តដ់ងទង/់
សង្កា ត់

សាា ចម់ានជយ័/
សង្កា ត់
សធឹងកវង

៦ ខលកី ០ ៦៥ 35 II រដឌបាលរកុង

១៣
ហបើកវគគបណថុ ោះបណាថ លចាប់
ទបស់ាា តអ់ាំហពើហងិារ ាំហលាភ
បាំពាន

សង្កា តទ់្វាំង៣ ៣ វគ្គ ៤៥ ៤៥ 0.9 II រដឌបាលរកុង



ការោិល័យរងគមកិចច និងរុែុោលភាពរងគម

១
 រហការជាមួយអាជាញ ធរខដនដី
 ខដីមផរីរង់រទិតិរគួ្សាររកីរកខាល ាំង

ទូទាំងរកុង 3 ខលកី ១២ខែ 3 II រដឌបាលរកុង

២
ររង់រទិតិអតីត យុទនជន គាម ន 
ដីធលផីធុះរខមផង

ទូទាំងរកុង 3 ខលកី ១២ខែ 5 II រដឌបាលរកុង

៣

បខងាីតភាប ក់ងារ ចុុះរួររុែទុកា 
និងាមដ្ឋនអតីតយុទនជនខៅ
ដល់ផធុះអតីតយុទនជន រគួ្សារ
អតីតយុទនជនផ្លធ ល់

ទូទាំងរកុង 6 ខលកី ១២ខែ 5 II រដឌបាលរកុង

៤
កាំណត់មុែរញ្ញដ អតីតយុទនជន
ជាអាទិភាពខដីមផផីថល់រមផទន
ដីរងគមកិចច

ទូទាំងរកុង 6 ខលកី ១២ខែ 5 II រដឌបាលរកុង

៥

ការងាររុខាភិបាល៖ ការផថល់
ជាតិខដក និងហវូលីកអារុីត
ដល់ស្តរថីោននផធខពាុះ និងស្តរថី
ខរកាយរាំរាល

មនធរីខពទយបខងអក
ខែតថ និងមណឍ ល
រុែភាពទាំងពីរ

(០២)

១៨០០ នាក់ ១៥ដង ០ ១៨០០ 0 II រដឌបាលរកុង

៦
ការចុុះផថល់ថ្នប ាំបងាា រដល់កុោរ
អាយុខរកាម៥ឆ្ប ាំខៅាមតាំបន់
ងាយរងខរគាុះ

១១ភូមិ ៥០០ កុោរ

មនធរីខពទយ
បខងអកខែតថ 
និងមណឍ ល
រុែភាពទាំង
ពីរ(០២)

៥០០ ២៦១ 0 II រដឌបាលរកុង



៧

ការផថល់ជីវជាតិអា និងខមបង់
ដ្ឋហែុលាមយុទនការ២ដងកបុង
១ឆ្ប ាំដល់កុោរអាយុពី៦ខែ 
ដល់៥៩ខែ

១១ភូមិ ១៨០០ នាក់

មនធរីខពទយ
បខងអកខែតថ 
និងមណឍ ល
រុែភាពទាំង
ពីរ(០២)

៨០២ ៩៩៨ 0 II រដឌបាលរកុង

៨
ពរងឹង និងពរងីកការផថល់ខរវា
បនថពូជ និងការអប់រ ាំដល់យុវវយ័

មណឍ លរុែភាព
ទាំង០២

១១ ខលកី ១១ដង/ឆ្ប ាំ ៥៥០ ៤០២ 0 II រដឌបាលរកុង

៩

ពរងឹងការរគ្ប់រគ្ង និង
ពាបាលជាំងឺកាមខរាគ្ខៅាម
មណឍ លរុែភាព និងគ្លនិីកកាម
ខរាគ្

២មណឍ ល និង
មនធរីខពទយបខងអក

៤០០ នាក់ ១២ខែ ១៩៨ ២០២ 6 II រដឌបាលរកុង

១០
ពរងឹង និងពរងីកខរវាការបងាា រ
ការចមលងខរាគ្ពីោថ យខៅកូន
(PMTCT)

២មណឍ ល និង
មនធរីខពទយបខងអក

៤០០ នាក់ ១២ខែ ១៩៨ ២០២ 6 II រដឌបាលរកុង

១១

ផថល់របឹកាដល់ស្តរថីខដលមកពិនិ
តយនផធខពាុះខៅមណឍ លផថល់
របឹកាការខធវីខតរថឈាមខដ្ឋយ
រម័រគ្ចិតថ(VCCT)

២មណឍ ល និង
មនធរីខពទយបខងអក

៤០០ នាក់ ១២ខែ ១៩៨ ២០២ 6 II រដឌបាលរកុង

១២
ការងារកិចចការនារ៖ីខរៀបចាំ
ខវទិកាអនថរជាតិនារ០ី៨ មីនា

រកុងខែមរភូមិនធ ១ ខលកី ១នថង ៦០ ២៩០ 3 II រដឌបាលរកុង

១៣

ខវទិកាពិភាកាជាមួយគ្ណៈកម ្
ោធិការពិខរគាុះខោបល់កិចច
ការស្តរថី និងកុោររកុង រថីពីការ
អនុវតថតួនាទី ភារកិចច

រកុងខែមរភូមិនធ ១ ខលកី ១នថង ៤១ ១០៩ 2 II រដឌបាលរកុង

៣. ផផនកធនធានធមមជាតិ និងការបនាាំនឹងការផច្រច្រួលអាកាស្ធាត្ុ



ការោិល័យសាធារណការ ដឹកជញ្ជូ ន អនាម័យ បរសិាទ ន និងរណ្តថ ប់ធាប ប់សាធារណៈ

១
ការរគ្ប់រគ្ងរាំណល់រងឹ 
(រាំរាម)

រងាា ត់ទាំងបី
(០៣)

ជារបចាាំ ជារបចាាំ ១២ខែ ១៤២៨៣ ១៤៣១១ 230 III រដឌបាលរកុង

២
ផែពវផាយដល់រកុមហ ុន
របមូលរាំរាមឱ្យរបមូលបាន
ខទៀងទត់ និងទន់ខពលខវលា

រងាា ត់ទាំងបី
(០៣)

៦ ខលកី ១២ខែ ១៤២៨៣ ១៤៣១១ 6 III រដឌបាលរកុង

៣ ទិញធុងដ្ឋក់រាំរាម ទូទាំងរកុង ១០០០ ធុង ១២ខែ ១៤២៨៣ ៧១៥៥ 400 III រដឌបាលរកុង

៤ ទីាាំងចាក់រាំរាមថមី ទូទាំងរកុង ២០ ហកិា ១២ខែ ១៤២៨៣ ១៤៣១១ III រដឌបាលរកុង

៥
អប់រ ាំផែពវផាយចាប់បរសិាទ ន 
និងអនុរកឹតយខលែ១១៣

ទូទាំងរកុង ៣ វគ្គ ១២ខែ ១៤២៨៣ ១៤៣១១ 6 III រដឌបាលរកុង

៦
ការដ្ឋក់ផ្លល កផ្លធ ាំងបា៉ែ ណូ
ផែពវផាយអាំពីបរសិាទ ន

ទូទាំងរកុង ៣ ផ្លធ ាំង ១២ខែ ១៤២៨៣ ១៤៣១១ 4 III រដឌបាលរកុង

៧
ខរៀបចាំរនថរុិែ និងរណ្តថ ប់
ធាប ប់ជុាំវញីផារដងទង់

ផារដងទង់ ៤ ខលកី ១២ខែ ១៤២៨៣ ១៤៣១១ III រដឌបាលរកុង

៨
រងាា ត់រដឌបាលនរពខឈ:ី ដ្ឋក់
សាល ករញ្ញដ  និងខបាុះបខងាគ លរពាំ

ទូទាំងរកុង ១០០ បខងាគ លរពាំ ១២ខែ ១៤២៨៣ ១៤៣១១ 80 III រដឌបាលរកុង

៩
ផែពវផាយ ចាប់រថីពីនរពខឈ ី
និងលិែិតបទដ្ឋឌ នខផែងៗខទៀត

ទូទាំងរកុង ៦ ខលកី ១២ខែ ១៣៧ ១៦៣ 9 III រដឌបាលរកុង

១០
ទប់សាា ត់ ការបស្តងាា បទខលមីរ
នរពខឈ ីនិងរតវនរព

ទូទាំងរកុង ៥០ ខលកី ១២ខែ 24 III រដឌបាលរកុង

ការោិល័យខរៀបចាំខដនដី នគ្រូបនីយកមម រាំណង់ និងភូមិបាល

១
ខចញបណតកមមរិទនជូនរបជា
ពលរដឌ

ទូទាំងរកុង 0 III រដឌបាលរកុង



២
បខងាីតរកុមការងារខដ្ឋុះរសាយ
ខដីមផកីាត់បនទយ ឬ បញ្ច ប់
ទាំនារ់ដីធលី

ទូទាំងរកុង 0 III រដឌបាលរកុង

៣
ខចញលិែិតអនុញ្ញដ តសាងរង់ 
និងវញិ្ញដ បនប័រតរកុមជាងសាង
រង់

ទូទាំងរកុង 0 III រដឌបាលរកុង

៤
ផែពចផាយដល់របជាពលរដឌរុាំ
ចាប់សាងរង់ខៅរចកខចញ
ចូលខតមួយរកុង និងខែតថ

ទូទាំងរកុង ៣ វគ្គ ១២ខែ ១១៥ ១៨៥ 6 III រដឌបាលរកុង

៥
ផែពវផាយ និងខណនាាំឱ្យរបជា
ពលរដឌសាងរង់ឱ្យោនគ្ាំលាត
ពីផលូវ និងអូរាមចាប់កាំណត់

ទូទាំងរកុង ៣ វគ្គ ១២ខែ ១១៥ ១៨៥ 6 III រដឌបាលរកុង

៦
ផែពវផាយចាប់ភូមិបាល និង
រាំណង់

ទូទាំងរកុង ៣ វគ្គ ១២ខែ ១១៥ ១៨៥ 6 III រដឌបាលរកុង

៤.  ផផនករដ្ឋបាល និងស្នតិស្េុស្ណ្តត បធ់ាន បស់ាធារណ្ៈ
អធិការដ្ឋឌ ននគ្របាលរកុង

១
ខវទិកាផែពវផាយអប់រ ាំភូមិ -ឃុាំ
ោនរុវតទិភាព

ទូទាំងរកុង ១ ខលកី ១២ខែ ១០០ ១០០ 4 IV រដឌបាលរកុង

២
អនុវតថខលីជនរបរពឹតថខលមីរចាប់
          ចរាចណ៍

រងាា ត់ទាំង៣ ជារបចាាំ ជារបចាាំ ១២ខែ ១១៩៦ ១៣៩២ 1.2 IV រដឌបាលរកុង

៣
អនុវតថការងាររទិតិ និងអតថ
រញ្ញដ ណកមម

រងាា ត់ទាំង៣ ជារបចាាំ ជារបចាាំ ១២ខែ ៤០ ៥៨ 0.7 IV រដឌបាលរកុង



៤
លុបបាំបាត់រកមមភាពែុរចាប់
រគ្ប់របខភទខផបករនថិរុែ

រងាា ត់ទាំង៣ ជារបចាាំ ជារបចាាំ ១២ខែ ១០៥ ៦២២ 1 IV រដឌបាលរកុង

៥
លុបបាំបាត់រកមមភាពែុរចាប់
រគ្ប់របខភទខផបករពហមទណឍ

រងាា ត់ទាំង៣ ជារបចាាំ ជារបចាាំ ១២ខែ ១៦០០ ២៤០០ 0.5 IV រដឌបាលរកុង

៦
លុបបាំបាត់រកមមភាពបទខលមីរ
 និងខលផងរុីរងរគ្ប់របខភទ

រងាា ត់ទាំង៣ ជារបចាាំ ជារបចាាំ ១២ខែ 0 IV រដឌបាលរកុង

១. សាងរង់ផលូវដីរ ១.២.១ ខកាុះខបា៉ែ ៣០០ ខម៉ែរត ១ឆ្ប ាំ ៤៦៧ ២១៨ ១០០ I រដឌបាលររុក
២. សាងរង់ផលូវខបតុងោនខជីង ១.២.១ ខកាុះខបា៉ែ ៤០០ ខម៉ែរត ១ឆ្ប ាំ ៤៦៧ ២១៨ ៧២ I រដឌបាលររុក
៣. សាងរង់ផលូវខបតុង រប. ២៥០ម ១.២.១ ភូមិ១ ភូមិ២ ១ កខនលង ២ខែ ១៤៧៩ ៧៣៣ ១៦១ I រដឌបាលររុក
៤. ផសពាផាយចាបជ់លផល ៣.២.២ ៣ឃុាំ ៣ ហលើក ៣ម្ថង ៣០០ ១៥០ ១ I រដឌបាលររុក
៥. បហចចកហទសវារបីផកមា ៣.២.២ ៣ឃុាំ ៩ វគគ ៩ម្ថង ២៧០ ១៥០ ២ I រដឌបាលររុក

៦. ការកកម្ចបផលហនសាទ ៣.២.២
ឃុាំពាម
ប្កហសាប

៣ វគគ ៦កេ ៦០ ៣០ ១ I រដឌបាលររុក

២. ផផនកស្ងគមកិចេ

១.
សាងសងផលូវហបតុងចូល 
មណឍ លសុេភាពនាងកុក

ភូមិនាងកុក ៥០០ ខម៉ែរត ១ឆ្ប ាំ ១៦៨៩ ៨៦៥ ១៨៤. II រដឌបាលររុក

២.
 ទិញធុងសាំរាម កក់កនលងទី
ប្បជុាំជន

ភូមិ១ ភូមិ២ ១ ២៥០ ធុង ១៤៧៩ ៧៣៣ ២៤. II រដឌបាលររុក

៣.
សាងសងស់ាលាមហតថយយ ហៅ
តាមភូម ិ២េបង

ភូមិ១ ភូមិ២ ២ ែបង ២ខែ ១៤៧៩ ៧៣៣ ២២,៨ II រដឌបាលររុក

៤.
ហធាើរបងសាលាហរៀន (ហបតុង 
និងលួស)

បឋមរិកា
អនុវទិាល័យ

៣៩៩ ខម៉ែរត ៣ខែ ២០៦ ៩២ ៩៧.៨ II រដឌបាលររុក

១. ផ្ផែកម្សដ្ឋកិចច
រដ្ឋបាលម្សកុមណឌ លសោី



៥. ឡដុតសាំរាម ភូម២ិ ១. ឡ ៣. ១៤៧៩ ៧៣៣ ៨០. II រដឌបាលររុក

៦.
ចុោះផសពាផាយដល់ប្ពោះសងឃ 
តាមវតថប្ពោះពុទន សាសនាប្ពោះ
ធមប៌្ពោះវនិយ័

២.៣.១
តាមវតថ កបុង

ប្សុក
២១ ហលើក ៤ សបឋ ហ៍ ២៣០ ០ ០,៥៦០ II រដឌបាលររុក

៧.
ផសពាផាយកណនាាំអាំពីវធីិបុណយ
ជាតិ តាមកបបប្បម្ពណីប្ពោះ
ពុទនសាសនា

២.៣.១
តាមវតថ កបុង

ប្សុក
៣ ហលើក ៣ សបឋ ហ៍ ២៣០ ៤៥ ០,៦៦០ II រដឌបាលររុក

៨.
ចុោះផសពាផាយសងឃប្បកាស 
អនុសាំវចឆរៈ បនថតាមបណាឋ  វតថ
ដល់ប្ពោះសងឃ

២.៣.១
តាមវតថ ទូ
ទ្វាំងប្សុក

១ ហលើក ១ ម្ថង ៤៥ ០ ២,១០០ II រដឌបាលររុក

៩.
ផសពាផាយអហគាចរជូនដល់
បណាឋ លមស្តនថ ីសងឃនិងអាចរយ
កបុងប្សុក

២.៣.១
វតថមណឍ ល
សីមារាម

៣ ហលើក ៩ម្ថង ៥០ ៥ ១,៥០០ II រដឌបាលររុក

១០.
ហបើកវគគផសពាផាយផលប៉ាោះពាល់
កដលបណាឋ លមកពីការហប្បើ
ប្បស់ហប្គឿហញៀន

២.៣.១ ៣ឃុាំ ១ វគគ ១ ម្ថង ២៥ ១០ ១ II រដឌបាលររុក

១១.
ហបើកវគគបណឋុ ោះបណាឋ ល សឋីពី
ហយនឌរ័ និងបាំករបប្មួល 
អាកាសធាតុ

២.៦.៤ សាលាប្សុក ១ វគគ ០១ ម្ថង ៤០ ១៥ ១ II រដឌបាលររុក

១២.
ហបើកវគគផសពាផាយ សឋីពីហសវា
សុេភាពជូន កមាករ កមាការនី
ហរាងចប្ក

២.៦.៤ សាលាប្សុក ១ វគគ ០១ ម្ថង ២៥ ១០ ១ II រដឌបាលររុក

១៣.
ហបើកវគគពប្ងឹងសមតទភាពដល់សឋ្
រជីា ថ្នាប កដឹ់កនាាំ

២.៦.៤ ៣ ឃុាំ ៣ វគគ ៣ ម្ថង ១៨០ ១២០ ០,៤៤០ II រដឌបាលររុក



១៤.
ទសសនៈកិចចសិកាពប្ងឹងសមតទ
ភាពស្តសឋី ជាថ្នាប កដឹ់កនាាំ

២.៦.៤ ៣ ឃុាំ ១ ហលើក ៥ម្ថង ៣០ ២០ ៥ II រដឌបាលររុក

១៥.
វគគបណឋុ ោះបណាឋ ល សឋីពីការហលើក
កមពស់ និងបរយិាបន័ប

២.៦.៤ ៣ ឃុាំ ៣ វគគ ៣កេ ១០៥ ៤០ ៤ II រដឌបាលររុក

១៦.
ហបើកវគគបណឋុ ោះបណាឋ លវជិាជ ជីវៈ
ហផសងៗ

២.៦.៤
ឃុាំបា៉ែ ក់ែលង 
និងឃុាំទួលគ្គី្រ

១២ វគគ ១ ប្ ាំ ៣០០ ១៨០ ២ II រដឌបាលររុក

១៧.
វគគបណឋុ ោះបណាឋ លសឋីពី
សុេុមាលភាពសងគម

២.៦.៤ ៣  ឃុាំ ៣ វគា ០៣កេ ១៥០ ៤០ ៤ II រដឌបាលររុក

១៨.
ចុោះប្សងស់ទិតិអតីត យុទនជន 
កដលគាា នដីធល ីនិងផធោះសាំកបង

២.៥.១ ៣ ឃុាំ ៣ ហលើក ៣ ម្ថង ២០ ៥ ០,៥ II រដឌបាលររុក

១៩.
ចុោះប្សងស់ទិតិជនពិការ និងជន
ង្កយរងហប្គាោះ

២.៥.១  ឃុាំ ៣ ហលើក ៣ម្ថង ៦ ២ ០,១០ II រដឌបាលររុក

២០.

វគគបណថុ ោះបណាថ លសថីពីចាប់
ទបស់ាា តអ់ាំហពើហងឹា និងការ
ចាំណាកប្សុកហ យសុវតទិភាព
ដល់ប្បជាពលរដឌកបុងភូមិ

២.៥.៣ ប៉ា កេ់លង ៦ វគ្គ ៣ ១០៥ ០ ៣ II រដឌបាលររុក

២១.

សហការជាមយួអាជាញ ធរកដនដី
 កាំណតទី់តាាំងដីសមផទ្វន
សងគមកិចច សប្មាបជូ់នអតីត
យុទនជន

ទួលគគីរ ១ កខនលង ២០០ ២០ ៥ ២០០ II រដឌបាលររុក

២២.

វគគបណថុ ោះបណាថ លសថីពីចាប់
ទបស់ាា តអ់ាំហពើហងឹា និងការ
ចាំណាកប្សុកហ យសុវតទិភាព
ដល់ប្បជាពលរដឌកបុងភូមិ

២.៥.២ ប៉ា កេ់លង ៦ វគគ ៣នថង ១០៥ - ៣ II រដឌបាលររុក



២៣.
ផសពាផាយអាជីវករ និងហសវា
កមកចុោះបញ្ជ ីពានិជជកមា

១.៥.១ សាលាររុក ២ ដង ២នថង ១៧ ៦៨ ០,៤០ II រដឌបាលររុក

២៤.

ហរៀបចាំកបបបទហធាើលិេិត
អនុរដ តអាជាញ បណត ប្បកប
អាជីវកមាតាមការហសបើសុាំរបស់
ហសវាករ

១.៦.១ សាលាររុក ៣ ដង ១២ខែ ១៧ ៦៨ ២ II រដឌបាលររុក

២៥.
សហការចុោះអហងគតដល់ទីតាាំង
របស់អបកហសបើសុាំហសវា

១.៦.១ ចុុះាមទីាាំង ២ ដង ១២ខែ ០,៥០ II រដឌបាលររុក

២៦.

សហការសប្មបសប្មួលកបុង
ការប្សងទិ់នបនយ័អាជីវកមា 
ហដើមផចីងប្កងបចចុបផនបភាពជា
ហរៀងរាល់ ប្ ាំ

១.៦.១ សាលាររុក ២ ដង ១២ខែ ០,២០ II រដឌបាលររុក

២៧.
ហបើកថ្នាប កម់ហតថយយសហគមន ៍និង
 ជួលប្គូ

០៣ឃុាំ ៣ ថ្នប ក់ ១០ខែ ២៦៣ ១៣៦ ១៨ II រដឌបាលររុក

២៨.
ហរៀបប្បកួតកីឡាបល់ទ្វត ់បល់
 ទោះ ហប្ជើសហរ ើសហជើងឯកថ្នាប ក់
ប្សុក

២.១.៧ ១៨សាលា ១ ខលកី ៣នថង ២៨៤០ ១៣២៨ ១០ II រដឌបាលររុក

៦ ដង ៦/ឆ្ប ាំ ៩ ៧ ៣៩៣៦ II រដឌបាលររុក
៦ ដង ៦/ឆ្ប ាំ ៥ ៦ ៣០២៤ II រដឌបាលររុក
៦ ដង ៦/ឆ្ប ាំ ២ ៨ ៤,៣ II រដឌបាលររុក
៦ ដង ៦/ឆ្ប ាំ ២០ ១៥ ៦៦២៤ II រដឌបាលររុក

៣១.
ហរៀបចាំ កក់ផនទីតាំបន់
ហទសចរណ៍ប្សុករមួ

១.៧.២ មណឍ លរីោ ១ កខនលង ១ខែ ១៥៣៩៨ ៧៦៥៦ ៤. II រដឌបាលររុក

២៩.
ពរងឹងរបជុាំគ្ណៈកមមការ
រគ្ប់រគ្ងមណឍ លរុែភាព 

២.២.៤
មណឍ លរុែ

ភាព

៣០. របជុាំអបករមរគ្ចិតថ រុែភាពភូមិ ២.២.៤
មណឍ លរុែ

ភាព



៣២.
សាល កសរដ បង្កា ញតាំបន់
ហទសចរណ៍តាមផលូវថបល់

១.៧.២ មណឍ លរីោ ២០ កខនលង ២ខែ ១៥៣៩៨ ៧៦៥៦ ២.៤ II រដឌបាលររុក

៣៣.
បហងាើតវហីដអូពីតាំបនហ់ទសចរណ៍
កបុងប្សុក

១.៧.២ មណឍ លរីោ ១ ឃលបី ៣ខែ ១៥៣៩៨ ៧៦៥៦ ៣. II រដឌបាលររុក

៣៤. ហបោះពុមាហសៀវហៅពត័ម៌ាន ១.៧.២ មណឍ លរីោ ២០០ កាល ៣ខែ ១៥៣៩៨ ៧៦៥៦ ១.៥ II រដឌបាលររុក
៣៥. ផសពាផាយតាមប្បពន័នសងគម ១.៧.២ មណឍ លរីោ ៦ ដង ១ឆ្ប ាំ ១៥៣៩៨ ៧៦៥៦ ០.១ II រដឌបាលររុក

៣៦.
ហធាើបចចុបផនបភាពអាជីវកមាពីរ
ហលើកកបុងមយួ ប្ ាំ

១.៧.២ មណឍ លរីោ ២ ដង ១ឆ្ប ាំ ១៥៣៩៨ ៧៦៥៦ ០.៥ II រដឌបាលររុក

៣៧.
ចុោះជាំរុញអាជីវកមាដល់ទីតាាំង
អាជីវកមាថាី និងអាជីវកមាជិត
ផុតសុពលភាព

១.៧.២ មណឍ លរីោ ២ ដង ១ឆ្ប ាំ ១៥៣៩៨ ៧៦៥៦ ០.៥ II រដឌបាលររុក

៣៨.

បិទសធីកឃរឺហបៀបទុក ក់
សាំរាមតាមតាម             រមនី
យ ឌ ននានានិងពនយល់អាជីវក 
ពីផលប៉ាោះពាល់ពីសាំរាម

១.៧.២ មណឍ លរីោ ៣ ដង ១ឆ្ប ាំ ១៥៣៩៨ ៧៦៥៦ ០.៥ II រដឌបាលររុក

៣៩.
សហការចុោះអហងគតដល់ទីតាាំង
របស់អបកហសបើសុាំហសវា

១.៧.២ មណឍ លរីោ ១០ ដង ១ឆ្ប ាំ ១៥៣៩៨ ៧៦៥៦ ០.៥ II រដឌបាលររុក

៤០.

ហរៀបចាំកបបបទហធាើលិេិត
អនុរដ តអាជាញ បណត ប្បកប
អាជីវកមាតាមការហសបើសុាំរបស់
ហសវាករ

១.៧.២ មណឍ លរីោ ១០ ដង ១ឆ្ប ាំ ១៥៣៩៨ ៧៦៥៦ ០.៥ II រដឌបាលររុក

៣. ផផនកធនធានធមមជាតិ និងការបនាាំ នឹងការផច្រច្រួលអាកាស្ធាត្ុ

១.
ផថល់ប័ណតរិទនដីិធលជូីនរបជា
ពលរដឌខរបីរបារ់ ររបចាប់

៣.១.១ ទូទាំងឃុាំ ៣៥០ រគួ្សារ ១២ខែ ១៤៧៩ ៧៣៣ ៦ III រដឌបាលររុក



២.
ខចញលិែិអនុញ្ញដ តការសាង
រង់រាំណង់ ខផែងៗឱ្យរបជា 
ពលរដឌ ខរបីរបារ់    ររបចាប់

៣.១.១ ទូទាំងឃុាំ ១ ឃុាំ អចិនស្តនថយ៍ ១៤៧៩ ៧៣៣ ៦ III រដឌបាលររុក

១.
ហបើកវគគផសពាផាយចាបប់រសិាទ
នជូនដល់ប្បជាពលរដឌ

៣.១.១ ៣ ឃុាំ ៣ វគគ ០៣ ម្ថង ៩០ ៤០ ១,២០០ III រដឌបាលររុក

២.
 កស់ាល កសរដ អបរ់ ាំ អនាមយ័
បរសិាទ ន

៣.១.១ ៣ ឃុាំ ៤០ សាល ក ១ កេ ១៥៥៥៥ ៧៦៥៣ ១០,៣០០ III រដឌបាលររុក

៣.  កធុ់ងសាំរាមតាមទីសាធារណៈ ៣.១.១ ៣ ឃុាំ ៣០ ធុង ១៥ ម្ថង ១៥៥៥៥ ៧៦៥៣ ១,៨០០ III រដឌបាលររុក

៤.
ចុោះលាតតាមឃាាំហមើលការ
ហចលសាំរាមតាម ទីសាធារណៈ

៣.១.១ ៣ឃុាំ ១០៨ ហលើក ៤កេ ៣០០០ ១០០០ ០,៥៤០ III រដឌបាលររុក

៥.

ហបើកវគគបណឋុ ោះបណាឋ លសឋីពីការ
គាាំពារ និងការប្គបប់្គងសាំរាម 
និងអនាមយ័បរសិាទ នដល់
សិសានុសិសស សាលាបឋម
សិកា នានកបុងប្សុក

៣.១.១ ៣ឃុាំ ២៧ ហលើក ១ កេ ៦០០ ៤០០ ១,៨៣០ III រដឌបាលររុក

៦.
ហរៀបចាំប៉ា នណូ់ផសពាផាយ សឋីពី
ផលប៉ាោះកដលបណាឋ ល មកពី
ការកាបម់្ប្ពហឈើ និងសតាម្ប្ព

៣.១.១ ៣ ឃុាំ ៩ សាល ក ១ កេ ១៥៥៥៥ ៧៦៥៣ ១៨ III រដឌបាលររុក

៧.
ហរៀបចាំប៉ា នណូ់ផសពាផាយសឋី
ពីសារៈប្បហយាជន ៍ម្នការ 
ការពារម្ប្ពហឈើនិងសតា ម្ប្ព

៣.១.១ ៣ ឃុាំ ៩ សាល ក ១ កេ ១៥៥៥៥ ៧៦៥៣ ១៨ III រដឌបាលររុក

៨.
ហបើកវគគផសពាផាយចាប់
ភូមបិលជូនប្បជាពលរដឌ

៣.១.១
ឃុាំប៉ា កេ់លង 
និងទួលគគីរ

២ វគគ ២ម្ថង ១០០ ៣០ ៣ III រដឌបាលររុក



៩.
ហបើកវគគផសពាផាយលិេិត
បទ ឌ ន គតិយុតថនានាពាកព់ន័ន 
និងវស័ិយសាំណង់

៣.១.១
ឃុាំប៉ា កេ់លង 
និងទួលគគីរ

១ វគគ ១ម្ថង ៥០ ២០ ២.៥ III រដឌបាលររុក

១០.
កសាងកផនទីហប្បើប្បស់ដីធលី
ថ្នាប កប់្សុក

៣.១.១ ប្សុក ១ កផនទី ៣ ប្ ាំ ៣០ III រដឌបាលររុក

១១.
លាតទប់សាា ត់បទខលមីរ
ធនធានធមមជាតិ

៣.១.១ ឃុាំពាមរកខសាប ១ខែ១០ នថង ១២ខែ ៥ ០ 0 III រដឌបាលររុក

៤.ផ្ផែករដ្ឋបាល និងសនតិសេុសណ្តត ប់ធ្នែ ប់សាធ្នរណៈ

១.
ហសបើសុាំអូបរ័សប្មាបអ់នថរាគមន៍
ហៅហពលមានសភាពការហកើត
ហឡើង

៣ឃុាំ ១០ ខលកី ១ឆ្ប ាំ ៦ ០ ៣២ IV រដឌបាលររុក

២.
វគគបណឋុ ោះបណាឋ ល សឋីពីការ
រ ាំលឹកហឡើងវញិ កិចចការរដឌបល

៤.១. ២ សាលាប្សុក ១ វគា ០៣ ម្ថង ២៨ ៦ ០,៨ IV រដឌបាលររុក

៣.
វគគបណថុ ោះបណាថ លសថីពីការ
ហរៀបចាំកិចចបញ្ជ ីការគណហនយយ

៤.១. ២ សាលាប្សុក ១ វគគ ០៣ម្ថង ២៨ ៦ ០,៨ IV រដឌបាលររុក

៤.
វគគផសពាផាយលិេិតបទ ឌ ន
គតិយុតថនិងនីតិវធីិការង្ករ
អប្តានុកូល ឌ ន

៤.១. ២ សាលាប្សុក ១ វគគ ០៣ម្ថង ២៨ ៦ ០,៨ IV រដឌបាលររុក

៥.
វគគបណថុ ោះបណាថ លការង្ករពិធី
ការនិងបដិសណាឌ កិចច

៤.១. ២ សាលាប្សុក ១ វគ្គ ០៣ម្ថង ២៨ ៦ ០,៨ IV រដឌបាលររុក

៦. វគគ Power Point ៤.១. ២ សាលាប្សុក ១ វគ្គ ០២នថង ១៧ ៥ ០,៦ IV រដឌបាលររុក
៧. ប្កាលការូឡា មុេសាលាប្សុក ៤.១. ២ សាលាប្សុក ១ កខនលង ០៤ខែ ៣៥ IV រដឌបាលររុក
៨. ចកស់ាបមុេសាលាប្សុក ៤.១. ២ សាលាប្សុក ១ កខនលង ០២ខែ ៣០ IV រដឌបាលររុក



៩.
វគគបណឋុ ោះបណាឋ ល សឋីពីការ
ហរៀបចាំ គហប្មាងប្សុក

៤.១. ២ សាលាប្សុក ១ វគ្គ ០៣នថង ១៥ ២ ០,៤ IV រដឌបាលររុក

១០.
វគគបណឋុ ោះបណាឋ លបហចចកហទស
ការប្តួតពិនិតយគុណភាពសាំណង់

៤.១. ២ សាលាប្សុក ១ វគ្គ ០២នថង ១៨ ២ ០,២ IV រដឌបាលររុក

១១.

វគគបណថុ ោះបណាថ លសថីពីកផនការ
 យុទនសាស្តសថ និងការហរៀបចាំរចនា
 សមពន័នប្បពន័ន និងធននានកដល
 បនប្បគល់

៤.១. ២ សាលាប្សុក ១ វគ្គ ១នថង ២០ ៥ ១ IV រដឌបាលររុក

១២.
វគគបណថុ ោះបណាថ លសថីពីការអនុ
វតថតួនាទី ភារកិចច ការង្ករអនថរវ ិ
ស័យ

៤.១. ២ សាលាប្សុក ១ វគ្គ ១នថង ២០ ៥ ១ IV រដឌបាលររុក

១៣.
វគគបណថុ ោះបណាថ លសថីពីការ
ហ ោះប្សាយទាំនាស់ ហប្ៅប្បពន័ន
តុលាការ

៤.១. ២ សាលាប្សុក ១ វគគ ១នថង ២០ ៥ ១ IV រដឌបាលររុក

១៤.

ផសពាផាយអាំពីតួនាទីភារកិចច 
ប្បហភទហសវា  ប្បហភទតម្មលហសវា
 និងរយៈហពលម្នការផថល់ហសវា
កដលជាសមតទកិចចរបស់
ការយិាល័យ ប្ចច១ របស់ប្សុក

៤.១. ២
ររុកមណឍ ល

រីោ
៦ ខលកី ១ឆ្ប ាំ ១២០០ ២០០ ៤ IV រដឌបាលររុក

១ សាងរង់ផលូវរកាលរគួ្ររកហម ៦ឃុាំ ១០០ គ្.ម ១២ខែ ៤១ ២០ ៤៥០ I

គ. តម្មូវការគម្ម្ោង សកមមលទឋភាព អាទិភាពសម្ោបក់មមវធិីវិនិម្ោគ ឃុាំ សង្កា ត់
រដ្ឋបាលច្ស្កុផច្ស្អាំបិល



២
សាងរង់ផលូវខបតុងអាខមកបុងទី
របជុាំជន

រគ្ប់ឃុាំ ៦០០ ខម៉ែរត ៣ខែ ៤១ ២០ ៣៣០ I

១ សាងរង់ផលូវខបតុង
ភូមិខរជាយ
សាវ យខកីត

៥០០ ខម៉ែរត ១ឆ្ប ាំ ៥១៨នាក់ ២៥១  នាក់ ២៨០ I

២
សាងរង់ផលូវលាំរកាលរកួរ
រកហម

បាក់អរងុត/
ខពាធិបឹង

១ ខែែ 0៦ខែ ២៩១៩ ១៥៧០ ៨០៤ I

៣ ជីករបឡាយខដ្ឋុះទឹក ៤ ខែែ

ភូមិជីែ-
ឈូក-ានី.
រតពាាំង
កខណ្តឋ ល

២០០០ ខម៉ែរត ១ឆ្ប ាំ ២៦៩៧ ២៥៨៩ ៣០

I
១៨៩៤

ផផនកខស្ដ្ឋកិចេ
១ សាងរង់ផលូវខបតុងអាខម ១.១.១ ដីទាំនាប ១៥០០. ខម៉ែរត ៣ឆ្ប ាំ ៧២៣ ៣៦៦ ៦០០ I ឃុាំរតពាាំងរូង
២ សាងរង់ផលូវខបតុងអាខម ១.១.១ ខរពកអងគុញ ១០០០ ខម៉ែរត ៣ឆ្ប ាំ ២១៨ ១១៥ ៤០០ I ឃុាំរតពាាំងរូង
៣ សាងរង់ផលូវខបតុងអាខម ១.១.១ ខកាុះកុងកបុង ១០០០ ខម៉ែរត ៣ឆ្ប ាំ ៤០៣ ២១៦ ៤០០ I ឃុាំរតពាាំងរូង
៤ សាងរង់សាព នខបតុង ១.១.១ រតពាាំងរូង ១ កខនលង ៣ឆ្ប ាំ ១.១២៦ ៥៦៤ ៣០០ I ឃុាំរតពាាំងរូង
៥ សាងរង់លូរជុង ១.១.២ រតពាាំងរូង ២ កខនលង ៣ឆ្ប ាំ ១.១២៦ ៥៦៤ ២០០ I ឃុាំរតពាាំងរូង
៦ សាងរង់លូរជុង ១.១.២ ដីទាំនាប ១ កខនលង ៣ឆ្ប ាំ ៧២៣ ៣៦៦ ៨៥ I ឃុាំរតពាាំងរូង
៧ សាងរង់លូរជុង ១.១.២ ខរពកអងគុញ់ ៥ កខនលង ៣ឆ្ប ាំ ២១៨ ១១៥ ២០០ I ឃុាំរតពាាំងរូង
៨ សាងរង់លូរជុង ១.១.២ ខកាុះកុងកបុង ២ កខនលង ៣ឆ្ប ាំ ៤០៣ ២១៦ ១០០ I ឃុាំរតពាាំងរូង
៩ ខធវីផលូវលាំរកួរធមមជាតិ ១.១.១ ២ភូមិ ២០០០ ខម៉ែរត ៣ឆ្ប ាំ ៦៩៣ ៣៤២ ១២០ I ឃុាំានតខរកាម
១០ ជួរជុលផលូវលាំរកួរធមមជាតិ ១.១.១ ភូមិអនលង់វា៉ែ ក់ ៣០០០. ខម៉ែរត ៣ឆ្ប ាំ ៦៩៣ ៣៤២ ៩០ I ឃុាំានតខរកាម

រដ្ឋបាលច្ស្កុខកាោះកងុ



១១ សាងរង់សាព នខែែកាបឆលងខរពក ១.១.១ ភូមិ២ ១០០ ខម៉ែរត ៣ឆ្ប ាំ ២២៨១ ១២៨០ ១៣២ I ឃុាំខកាុះកាពិ
១២ ជួរជុលសាព នឆលងខរពកខកាុះមូល ១.១.១ ភូមិ១ ១ កខនលង ៣ឆ្ប ាំ ២២៨១ ១២៨០ ៦៦ I ឃុាំខកាុះកាពិ
ផផនកស្ងគមកិចេ

១
សាងរង់ទីចាត់ការ បណ្តត ល័
យសាលាបឋមរិកា

២.១.១ ភូមិខកាុះកុងកបុង ១ ែបង ៣ឆ្ប ាំ ៦៦ ៣៦ ៤២ II
ឃុាំរតពាាំងរូង

២
សាងរង់ទីចាត់ការ បណ្តត ល័
យសាលាបឋមរិកា ២.១.១

ភូមិដីទាំនាប ១ ែបង ៣ឆ្ប ាំ ១៤២ ៦២ ៤២ II
ឃុាំរតពាាំងរូង

៣ សាងរង់ប៉ែុរថ៍រុែភាព ២.១.២ ភូមិខកាុះកុងកបុង ១ ែបង ៣ឆ្ប ាំ ៤០៣ ២១៦ ៦០ II ឃុាំរតពាាំងរូង
៤ សាងរង់សាលាអនុវទិាល័យ ២.១.១ ភូមិ១ ១ ែបង ៣ឆ្ប ាំ ១១០ ៦៨ ១៣២ II ឃុាំខកាុះកាពិ
ផផនកធនធានធមមជាតិនងិបរិសាថ ន
១ ជីករខុតថ ដ្ឋក់រាំរាម ៣.១.១ ឃុាំរតពាាំងរូង ១ កខនលង ៣ឆ្ប ាំ ២៤៧០ ១២២៩ ៤០ III ឃុាំរតពាាំងរូង
២ បខងាីតតាំបន់ខទរចរណ៍ធមមជាតិ ៣.១.១ ឃុាំខកាុះកាពិ ១ កខនលង ៣ឆ្ប ាំ ២២៨១ ១២៨០ ១៣២ III ឃុាំខកាុះកាពិ

៣
បខងាីតរមណីយដ្ឋឌ នខទរចរណ៍
ធមមជាតិ

៣.១.១ ឃុាំហប្ជាយប្បស់ ១ កកនលង ៣ ប្ ាំ ១៩៣៥ ១០០៧ ២០០
III ឃុាំខរជាយរបរ់

៤ ផថល់មខធាបាយដឹករាំរាម ៣.១.២ ឃុាំហប្ជាយប្បស់ ១ ហប្គឿង ៣ ប្ ាំ ១៩៣៥ ១០០៧ ១០០ III ឃុាំខរជាយរបរ់

៥ ខរៀបចាំរបព័ននទឹកសាអ ត ៣.១.៣ ឃុាំហប្ជាយប្បស់ ១ កកនលង ៣ ប្ ាំ ១៩៣៥ ១០០៧ ២៥០ III ឃុាំខរជាយរបរ់

១
សាង់រង់លូរ ាំខដ្ឋុះទឹករងខាងផលូវ ភូមិ១ ភូមិ២ ៧៣០ ខម៉ែរត ១ឆ្ប ាំ ២៨៨៤ ១៤៤៦ ២៩២ I

ឃុាំបា៉ែ ក់ែលង

២
សាងរង់ផលូវខបតុងចូល
មណឍ លរុភាពនាងកុក

នាងកុក ៥០០ ខម៉ែរត ១ឆ្ប ាំ ១៦៨៩ ៨៦៥ ១៨៤ I
ឃុាំបា៉ែ ក់ែលង

៣
សាងរង់ផលូវខបតុងចូលខចខត
យឃុ៍នឆ្ង

នាងកុក ១០៥ ខម៉ែរត ១ឆ្ប ាំ ១៦៨៩ ៨៦៥ ៤០ I
ឃុាំបា៉ែ ក់ែលង

រដ្ឋបាលច្ស្កុមណ្ឌ លស្ីោ



៤ សាងរង់ផលូវខបតុង ខកាុះខបា៉ែ ៣០០ ខម៉ែរត ១ឆ្ប ាំ ៤៦៧ ២១៨ ៦០ I ឃុាំបា៉ែ ក់ែលង

៥ សាងរង់ផលូវដីរ បឹងកាឆ្ង ៣០០ ខម៉ែរត ១ឆ្ប ាំ ៦០៥ ៣០៦ ៩០ I ឃុាំបា៉ែ ក់ែលង

៦ ដ្ឋក់រូរ ាំខដ្ឋុះទឹក ភូមិ១ ៣០០ ខម៉ែរត ១ឆ្ប ាំ ៣៥០ ១៧០ ៧៥ I ឃុាំបា៉ែ ក់ែលង

៧ សារង់ផលូវខបតុងោនខជីង ភូមិ២ ២០០ ខម៉ែរត ១ឆ្ប ាំ ១១០០ ៥៨០ ៧២ I ឃុាំបា៉ែ ក់ែលង

៨ ដ្ឋក់រូរ ាំខដ្ឋុះទឹក ភូមិ២ ៣០០ ខម៉ែរត ១ឆ្ប ាំ ១៦៧៣ ៨៣៤ ១៥០ I ឃុាំបា៉ែ ក់ែលង

៩ សាងរង់ផលូវខបតុង ភូមិ៣ ២០០ ខម៉ែរត ១ឆ្ប ាំ ១៧០៨ ៨៥៩ ៧៣ I ឃុាំបា៉ែ ក់ែលង

១០ សារង់ផលូវខបតុងោនខជីង ភូមិ៣ ២០០ ខម៉ែរត ១ឆ្ប ាំ ១៧០៨ ៨៥៩ ៧២ I ឃុាំបា៉ែ ក់ែលង

១១ សាង់រង់ផលូវខបតុង ភូមិចាាំោម ៣០០ ខម៉ែរត ១ឆ្ប ាំ ៥៨៤៨ ២៩០១ ១១០ I ឃុាំបា៉ែ ក់ែលង

១២
ខរបីរុាំតបណ្តថ ញអគ្គរិនីបាំភលឺ
ាមផលូវសាធារណៈ

ភូមិចាាំោម ១ឆ្ប ាំ ៥៨៤៨ ២៩០១ ១២០ I
ឃុាំបា៉ែ ក់ែលង

១៣
សាងរង់រាំណង់ការពារ 
ហូរខរចាុះរចាាំង

ភូមិ១ ភូមិ២ ២ កខនលង ២ខែ ១៤៧៩ ៧៣៣ ១៥៦ I
ឃុាំពាមរកខសាប

១៤ សាងរង់ ផលូវខបតុងោនខជីង ភូមិ១ ភូមិ២ ២ កខនលង ២ខែ ១៤៧៩ ៧៣៣ ៧០,៨ I ឃុាំពាមរកខសាប

១៥ ជរួជុលផលូវរគួ្ររកហម  ភូមិ១ ភូមិ២ ២ កខនលង ២ខែ ១៤៧៩ ៧៣៣ ៣៩,៩ I ឃុាំពាមរកខសាប

១៦ សាងរង់ផលូវខបតុង ភូមិ១ ភូមិ២ ២ កខនលង ២ខែ ១៤៧៩ ៧៣៣ ៣២១ I ឃុាំពាមរកខសាប

១៧
សាងរង់ផលូវខបតុងោនខជីង

ភូមិ២ និង 
ភូមិ  ចារ់

ពាម រកខសាប 
២ កខនលង ២ខែ ១៤៧៩ ៧៣៣ ១៣៣ I

ឃុាំពាមរកខសាប

១៨ ជូរជុលកខនលងលក់រាំបុរត ភូមិ ២ ១ កខនលង ១ខែ ៧២៤ ៣៧៤ 12,8.00 I ឃុាំពាមរកខសាប

១៩ សាងរង់ខផរទូក ភូមិ ២ ១ កខនលង ១ខែ ៧២៤ ៣៧៤ ៣៩ I ឃុាំពាមរកខសាប



២០

សាងរង់រាំណងការពារហូរ
ខរចាុះរចាាំង             រប.៨០០ម

១.២.១ ភូមិ ២ ១ កខនលង ២ខែ ៧២៤ ៣៧៤ ៥៨ I
ឃុាំពាមរកខសាប

២១
ជួរជុលផលូវរកួររកហម រប. 
១២០០ម

១.២.១ ភូមិ១ ភូមិ២ ១ កខនលង ២ខែ ១៤៧៩ ៧៣៣ ៤០ I
ឃុាំពាមរកខសាប

២២
សាងរង់ផលូវខបតុងោនខជីង រប.
 ១៦០ម

១.២.១ ភូមិ ១ ១ កខនលង ២ខែ ៨០៣ ៣៨៥ ៣៦ I
ឃុាំពាមរកខសាប

២៣
សាងរង់ផលូវខបតុងអាខម

ភូមិទលួ
គ្គី្រខលី

០,២៥ គ្.ម ១ ខែ ១២៣៤ ៦១១ ១,២៥៤ I
ឃុាំទួលគ្គី្រ

២៤ សាងរង់ទវ រទឹក

ភូមិទលួ
គ្គី្រខលី និង
ភូមិទលួគ្គី្រ
ខរកាម

៣ កខនលង ២ ខែ ១២៣៤ ៦១១ ៦០,០០០ I ឃុាំទួលគ្គី្រ

រដ្ឋបាលឃុាំថ្មដ្នូខៅ

១ ជួរជុលផលូវលាំរកាលរគួ្ររកហម ១.៤.១ កបុងឃុាំ ២ គី្ ូខម៉ែរត ៤៩៤ ២១៣ ៧២ I រដឌបលឃុាំ

២ បណឋុ ុះបណ្តឋ លវជីាជ ជីវៈ កបុងឃុាំ ២ វគ្គ ៣០ ២០ ៨ I រដឌបលឃុាំ
៣ ផឋល់ឥណទនសាច់របាក់ កបុងឃុាំ ២ វគ្គ ៦០ ៤០ ១៦ I រដឌបលឃុាំ
៤ បខងាីនទុនដល់រកុមរនែាំរបាក់ ២ភូមិ ២ រកុម ៤៩៤ ២១៣ ១៦ I រដឌបលឃុាំ

រដ្ឋបាលច្ស្កុថ្មបាាំង

១. ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច



៥

បណឋុ ុះបណ្តឋ លបខចចកខទរ
ផលិតកមមខលីដាំណ្តាំររូវ(សាលា
ខរៀនខររករិករនិងរបពលវបផ
កមមដាំណ្តាំររូវាមខគាល
ការណ៍ធមមជាតិ)

កបុងឃុាំ ១ វគ្គ ៧០ ៤០ ៨ I រដឌបលឃុាំ

៦ ផឋល់ឥណទនសាច់របាក់ កបុងឃុាំ ២ វគ្គ ៦០ ៤០ ១៦ I រដឌបលឃុាំ
៧ បខងាីនទុនដល់រកុមរនែាំរបាក់ ២ភូមិ ២ រកុម ៤៩៤ ២១៣ ១៦ I រដឌបលឃុាំ

៨

បណឋុ ុះបណ្តឋ លបខចចកខទរ
ផលិតកមមខលីដាំណ្តាំររូវ(សាលា
ខរៀនខររករិករនិងរបពលវបផ
កមមដាំណ្តាំររូវាមខគាល
ការណ៍ធមមជាតិ)

កបុងឃុាំ ១ វគ្គ ៧០ ៤០ ៨ I រដឌបលឃុាំ

៩
បណឋុ ុះបណ្តឋ លបខចចកខទរខរបី
របារ់ជីរររីាងគ

កបុងឃុាំ ១ វគ្គ ១២៧ ៧០ ៨ I រដឌបលឃុាំ

១០
បណឋុ ុះបណ្តឋ លបខចចកខទរខរបី
របារ់ថ្នប ាំរររីាងគរាំលាប់រតវលអិត

កបុងឃុាំ ១ វគ្គ ១២៧ ៧០ ៨ I រដឌបលឃុាំ

១១
ផឋល់ពូជររូវខដលោនទិនបផល
ែពរ់មិនរបកាន់រដូវ

កបុងឃុាំ ១ ខាន ៤៩៤ ២១៣ ១ I រដឌបលឃុាំ

១២
បណឋុ ុះបណ្តឋ លបខចចកខទរខលី
ដាំណ្តាំរគ្ប់របខភទ

កបុងឃុាំ ១ វគ្គ ១២៧ ៧០ ៨ I រដឌបលឃុាំ

១៣
បណឋុ ុះបណ្តឋ លចិញ្ច ឹមរតវនិង
ផឋល់ពូជ

កបុងឃុាំ ១ វគ្គ ១២៧ ៧០ ៨ I រដឌបលឃុាំ



១៤
បណឋុ ុះបណ្តឋ លជាំនាញបខនទម
ដល់ខពទយរតវភូមិ និងផឋល់ថ្នប ាំ

កបុងឃុាំ ២ នាក់ ២ ០ ៤ I រដឌបលឃុាំ

១៥
បណឋុ ុះបណ្តឋ លបខចចកខទរ
ចិញ្ច ឹមរតី និងផឋល់ពូជកូនរតី

កបុងឃុាំ ១ វគ្គ ៣០ ២០ ៨ I រដឌបលឃុាំ

១៦
ផឋល់ទុនបខងាីតរហគ្មន៍
ខទរចរណ៍

កបុងឃុាំ ១ រហគ្មន៍ ៤៩៤ ២១៣ ៤០ I រដឌបលឃុាំ

១៧
បណឋុ ុះបណ្តឋ លជាំនាញ
រគ្ប់រគ្ងរហគ្មន៍

កបុងឃុាំ ១ វគ្គ ៧ ៣ ៤ I រដឌបលឃុាំ

១៨
បណឋុ ុះបណ្តឋ លធនធានមនុរែ
ខផបកខទរចរណ៍

កបុងឃុាំ ១ វគ្គ ២៤ ១២ ៨ I រដឌបលឃុាំ

១៩
ផែពវផាយជូនរបជារហគ្មន៍
ចូលរមួឲ្យបានទូលាំទូលាយ

កបុងឃុាំ ១ ខលកី ១២៧ ៧០ ៤ I រដឌបលឃុាំ

២០
បខងាីតផធុះរាំណ្តក់ និងផធុះសាប
ក់រហគ្មន៍

កបុងឃុាំ ១០ កខនលង ៤៩៤ ២១៣ ៨០ I រដឌបលឃុាំ

២១
ផែពវផាយពីរកាឋ រនុពល
ខទរចរណ៍ធមមជាតិខដលោន
កបុងឃុាំឲ្យបានទូលាំទូលាយ

កបុងឃុាំ ១ ខលកី ៤៩៤ ២១៣ ៤ I រដឌបលឃុាំ

២២ ផឋល់ោ៉ែ រុីនខភលីងដល់រហគ្មន៍ កបុងឃុាំ ២ ខរគ្ឿង ៤៩៤ ២១៣ ៤ I រដឌបលឃុាំ

២៣
ផឋល់បនធុះរូឡាររោប់អគ្គិរនី
ជនបទ

កបុងឃុាំ ១០ បនធុះ ៤៩៤ ២១៣ ១០ I រដឌបលឃុាំ

២.ខផបករងគមកិចច

១
បខងាីតថ្នប ក់មខតថយយរកិា និង
ផឋល់រគូ្មខតថយយ

២ភូមិ ២ ថ្នប ក់/នាក់ ៥១ ២៥ ០.៦៤ II រដឌបលឃុាំ

២ ផឋល់ឧបករណ៍ និងរោា រៈរិកា ២ភូមិ ២ ថ្នប ក់ ៥១ ២៥ ០.៦៤ II រដឌបលឃុាំ



៣ សាងរង់សាលាខៅជិតផធុះ ភូមិខកាុះ ១ កខនលង ៨៥ ៦០ ១៦០ II រដឌបលឃុាំ

៤
ផឋល់អាោររបូករណ៍ដល់កុោរ
រកីរក

កបុងឃុាំ ១៥ នាក់ ៥ ៣ ៤.៨ II រដឌបលឃុាំ

៥
ផែពវផាយឲ្យឪពុកោឋ យយល់ពី
តនមលននការរិកា

កបុងឃុាំ ១ ខលកី ៧៥ ៥០ ១ II រដឌបលឃុាំ

៦ ផឋល់រគូ្អនុវទិាល័យ កបុងឃុាំ ៣ នាក់ ៣ ១ ៤៤ II រដឌបលឃុាំ
៧ ឧបតទមាថវកិាបខនទមដល់រគូ្ កបុងឃុាំ ៣ នាក់ ៣ ១ ៣.៦ II រដឌបលឃុាំ
៨ បខងាីតថ្នប ក់វទិាល័យកបុងឃុាំ កបុងឃុាំ ១ កខនលង ២៦ ១២ ២០ II រដឌបលឃុាំ

៩
បខងាីតថ្នប កអកាកមម និងផឋល់រគូ្អក ្
ែកមម

កបុងឃុាំ ១ ថ្នប ក់ ៣៨ ២២ ៤ II រដឌបលឃុាំ

១០ បណឋុ ុះបណ្តឋ លបាំនិនជីវតិ កបុងឃុាំ ១ វគ្គ ៣៨ ២២ ៤ II រដឌបលឃុាំ

១១ ជាំរញុអបកមិនខចុះអកែរឲ្យខៅខរៀន កបុងឃុាំ ១ ខលកី ៣៨ ២២ ១ II រដឌបលឃុាំ

១២
អប់រ ាំស្តរឋីោននផធខពាុះខចុះពីការ
ខថទាំរុែភាពែលួនឯងនិងទរក
កបុងនផធ

កបុងឃុាំ ១២ ខែ/ឆ្ប ាំ ៤ ២ ៤ II រដឌបលឃុាំ

១៣
អប់រ ាំស្តរឋីោននផធខពាុះឲ្យខៅពិនិត ្
យនផធខពាុះឲ្យបានខទៀងទត់មុន
ខពលររោល

កបុងឃុាំ ១២ ខែ/ឆ្ប ាំ ១២ ១២ ២. II រដឌបលឃុាំ

១៤
ផឋល់ថ្នប ាំបងាា រខតាណូរដល់
ររីោននផធខពាុះ និងស្តរឋីកបុងវយ័
បនថពូជ

កបុងឃុាំ ១២ ខែ.ឆ្ប ាំ ១២ ១២ ៨ II រដឌបលឃុាំ

១៥ អប់រ ាំការខរតៀមជុាំវញិកាំខណីត កបុងឃុាំ ១២ ខែ.ឆ្ប ាំ ១២ ១២ ២. II រដឌបលឃុាំ



១៦
អប់រ ាំឲ្យស្តរឋីខៅររោលកូនខៅ
មណឍ លរុែភាព

កបុងឃុាំ ១២ ខែ.ឆ្ប ាំ ១២ ១២ ២ II រដឌបលឃុាំ

១៧
ផឋល់ខពទយឆមបខដលោនជាំនាញ
បខនទម

កបុងឃុាំ ២ នាក់ ២ ២ ៣០ II រដឌបលឃុាំ

១៨
ផឋល់អាោររបូតទមាស្តរឋីរកីរកោន
នផធខពាុះ

កបុងឃុាំ ១២ នាក់ ១២ ១២ ៦ II រដឌបលឃុាំ

១៩ ខរៀបចាំរបព័ននបញ្ចូ នអបកជមងឺ កបុងឃុាំ ២៥ ខជីង ២៥ ២៥ ៥ II រដឌបលឃុាំ

២០
ផឋល់ថវកិាដល់ស្តរឋីរកីរកឲ្យខៅ
ររោលកូនខៅមណឍ លរុែភាព

កបុងឃុាំ ១២ នាក់ ១២ ១២ ៤ II រដឌបលឃុាំ

២១ ផឋល់មខធាបាយពនាកាំខណីត កបុងឃុាំ ៧០ នាក់ ៧០ ៥០ ២ II រដឌបលឃុាំ
២២ សាងរង់ប៉ែុរឋិ៍រុែភាពកបុងឃុាំ ភូមិខរពកសាវ យ ១ កខនលង ៤៩៤ ២១៣ ៤០ II រដឌបលឃុាំ
២៣ ផឋល់រគូ្ខពទយជាំនាញ កបុងឃុាំ ២ នាក់ ២ ១ ៣០ II រដឌបលឃុាំ

២៤
ផែពវផាយជូនរបជាពលរដឌពីអ
នាម័យកបុងការររ់ខៅ

កបុងឃុាំ ១ ខលកី ១២៧ ៧០ ១ II រដឌបលឃុាំ

២៥
ផែពវផាយពីការខរបីរបារ់ថ្នប ាំឲ្យ
បានរតឹមរតូវ និងខដ្ឋយរបុង
របយត័ប

កបុងឃុាំ ១ ខលកី ១២៧ ៧០ ១ II រដឌបលឃុាំ

២៦
ផែពវផាយជូនដល់អបកមក
ទទួលខរវា និងអបកផឋល់ខរវាឲ្្
យបានយល់ពីរិទនរិបរ់ែលួន

កបុងឃុាំ ១ ខលកី ១២៧ ៧០ ១ II រដឌបលឃុាំ

២៧
ផឋល់ថ្នប ាំបងាា រជមង៨ឺមុែដល់កុោរ
អាយុខរកាម១ឆ្ប ាំ

កបុងឃុាំ ១២ ខែ/ឆ្ប ាំ ២៣ ១៧ ៤ II រដឌបលឃុាំ



២៨
ផែពវផាយពីជមងឆឺលង និងជមងឺ
រាតតាតនានា

កបុងឃុាំ ២ ខលកី ១២៧ ៧០ ២ II រដឌបលឃុាំ

២៩
រសាវរជាវជមងឆឺលង និងជមងឺ
រាតតាតនានា

កបុងឃុាំ ២ ខលកី ១២៧ ៧០ ១ II រដឌបលឃុាំ

៣០
ោនវធិានការទប់សាា ត់ពីការឆលង
ននជមងរឺគុ្នចាញ់

កបុងឃុាំ ១២ ខែ/ឆ្ប ាំ ៤៩៤ ២១៣ ២ II រដឌបលឃុាំ

៣១
រជលក់ថ្នប ាំមុង និងផឋល់មុង
រជលក់ថ្នប ាំ

កបុងឃុាំ ១៨៨ មុង ៤៩៤ ២១៣ ២ II រដឌបលឃុាំ

៣២ ជីកអណឋូ ងលូ និងអណឋូ ងរបប់ ២ភូមិ ៦ កខនលង ៤៩៤ ២១៣ ១០០ II រដឌបលឃុាំ
៣៣ ជីកអណឋូ ងលូោនអនាម័យ កបុងឃុាំ ៦ កខនលង ៤៩៤ ២១៣ ១២ II រដឌបលឃុាំ
៣៤ បខងាីតរកុមខរបីរបារ់ទឹក ២ភូមិ ៦ រកុម ៤៩៤ ២១៣ ២ II រដឌបលឃុាំ
៣៥ អប់រ ាំពីអនាម័យទឹក កបុងឃុាំ ២ ខលកី ១២៧ ៧០ ២ II រដឌបលឃុាំ
៣៦ ផឋល់បងគន់អនាម័យាមរគួ្សារ កបុងឃុាំ ៦០ បងគន់ ២៤០ ១៦០ ២៤ II រដឌបលឃុាំ

៣៧
អប់រ ាំពីការខរបីរបារ់បងគន់អនា
ម័យ

កបុងឃុាំ ២ ខលកី ១២៧ ៧០ ២ II រដឌបលឃុាំ

៣.ខផបកធនធានធមមជាតិ និងការបនាាំនឹងការខរបរបួលអាការធាតុ

១
ទបស់ាា តក់ារកាបម់្ប្ពហធាើកមា
សិទនពិហនចរណ៍

កបុងឃុាំ ១២ ហលើក/ ប្ ាំ ៤៩៤ ២១៣ ១២ III រដឌបលឃុាំ

២
ទបស់ាា តក់ារចូលមកកាបហ់ឈើ
ពីអបកខាងហប្ៅតាមរយោះការ
ហដើរលាត

កបុងឃុាំ ១៨ ហលើក/ ប្ ាំ ៤៩៤ ២១៣ ១៦ III រដឌបលឃុាំ

៣
ទបស់ាា តក់ារ កអ់នាធ កស់តា
ម្ប្ពយកហៅលក់

កបុងឃុាំ ១៨ ហលើក/ ប្ ាំ ៤៩៤ ២១៣ ១៦ III រដឌបលឃុាំ



៤ បហងាើតសហគមនម៍្ប្ពហឈើ កបុងឃុាំ ១ សហគមន៍ ៤៩៤ ២១៣ ៦០ III រដឌបលឃុាំ

៥
បណឋុ ោះបណាឋ លជាំនាញ
ប្គបប់្គងសហគមនម៍្ប្ពហឈើ

កបុងឃុាំ ១ វគគ ៧ ៣ ៨ III រដឌបលឃុាំ

៦
បណឋុ ោះបណាឋ លជាំនាញកកម្ឆប
ផល និងអនុផលម្ប្ពហឈើ

កបុងឃុាំ ១ វគគ ៣៥ ២០ ៨ III រដឌបលឃុាំ

៧ ផសពាផាយចាបម់្ប្ពហឈើ កបុងឃុាំ ១ ហលើក ១២៧ ៤ III រដឌបលឃុាំ
៨ ផសពាផាយចាប់ការពារសតាម្ប្ព កបុងឃុាំ ១ ហលើក ១២៧ ៤ III រដឌបលឃុាំ
៩ ផសពាផាយចាបប់រសិាទ ន កបុងឃុាំ ១ ហលើក ១២៧ ៤ III រដឌបលឃុាំ

១ បាំពាក់ខរគ្ឿងរងាហ រមឹ ភូមិខរពកសាវ យ ១ ឈុត ៦ ១ ៨ IV រដឌបលឃុាំ
២ ផឋល់កុាំពយូទ័រ កបុងឃុាំ ១ ខរគ្ឿង ៦ ១ ៤ IV រដឌបលឃុាំ

៣
បណឋុ ុះបណ្តឋ លរឋីពីកិចចការរដឌ
បាល

កបុងឃុាំ ១ វគ្គ ៦ ១ ២ IV រដឌបលឃុាំ

៤
បណឋុ ុះបណ្តឋ លជាំនាញកបុងក
សាងខផនការ និងកមមវធីិវនិិ
ខោគ្របចាាំឆ្ប ាំ

កបុងឃុាំ ១ វគ្គ ៦ ១ ២ IV រដឌបលឃុាំ

៥
បណឋុ ុះបណ្តឋ លចាប់រឋីពីអាំខពី
ហងឹាកបុងរគួ្សារនិងកិចចការពារ
ជនរងខរគាុះ

កបុងឃុាំ ១ វគ្គ ៦ ១ ២ IV រដឌបលឃុាំ

៦
បណឋុ ុះបណ្តឋ លជាំនាញររមប
ររមួលខដ្ឋុះរសាយទាំនារ់

កបុងឃុាំ ១ វគ្គ ៦ ១ ២ IV រដឌបលឃុាំ

៤.  ផ្នែករដ្ឋបាលនិងេនតិេុខេណ្តត បធ់្នែ ប់សាធ្នរណៈ



៧
បណឋុ ុះបណ្តឋ លរឋីពីខគាល
នខោបាយវមិជណការ និងវរិហ
មជណការ

កបុងឃុាំ ១ វគ្គ ៦ ១ ២ IV រដឌបលឃុាំ

៨
បណឋុ ុះបណ្តឋ លរឋីពីខគាលគ្ាំនិត
ននការអភិវឌណ ឃុាំ រងាា ត់

កបុងឃុាំ ១ វគ្គ ៦ ១ ២ IV រដឌបលឃុាំ

៩
បណឋុ ុះបណ្តឋ លរឋីពីការាមដ្ឋន
 រតួតពិនិតយ និងវាយតនមល

កបុងឃុាំ ១ វគ្គ ៦ ១ ២ IV រដឌបលឃុាំ

១០

ផែពវផាយជូនរបជាពលរដឌឲ្យ
បានយល់ពីសារៈរបខោជន៍នន
អរានុកូលដ្ឋឌ ន ទាំងបីរបខភទ 
(ខកីត.ការ.សាល ប់)

កបុងឃុាំ ២ ខលកី ១២៧ ៧០ ២ IV រដឌបលឃុាំ

១១
ជាំរញុការចុុះបញ្ជ ីអរានុកូលដ្ឋឌ ន
 ជូនរបជាពលរដឌ

កបុងឃុាំ ១២ ខែ/ឆ្ប ាំ ១០ ៣ ៤ IV រដឌបលឃុាំ

១២
បខងាីន និងពរងីកកោល ាំង
នគ្របាលប៉ែុរឋិ៍រដឌបាលឃុាំ

កបុងឃុាំ ២ នាក់ ២ ០ ២៤ IV រដឌបលឃុាំ

១៣ ពរងឹងកោល ាំងរបជាការពារ ២ភូមិ ២ រកុម ១២ ០ ៨ IV រដឌបលឃុាំ

១៤
ពរងឹងការអនុវតថខគាល
នខោបាយភូមិឃុាំោនរុវតថិភាព

កបុងឃុាំ ៤ ខែ/ឆ្ប ាំ ៦៤៩ ៤ IV រដឌបលឃុាំ

១៥ ទប់សាា ត់អាំខពីហងឹាកបុងរគួ្សារ កបុងឃុាំ ១២ ខែ/ឆ្ប ាំ ១៥ ៣០៨ ៤ IV រដឌបលឃុាំ

១៦
ផែពវផាយចាប់រឋីពីអាំខពីហងឹា
កបុងរគួ្សារ និងកិចចការពារជន
រងខរគាុះ

កបុងឃុាំ ១ ខលកី ១០០ ៤ ១ IV រដឌបលឃុាំ



១៧
ផែពវផាយចាប់រឋីពីរិទនិបុររ 
និងស្តរឋី

កបុងឃុាំ ១ ខលកី ៧៥ ៤០ ១ IV រដឌបលឃុាំ

១៨
ទប់សាា ត់ខលផងរុីរងរគ្ប់
របខភទ

កបុងឃុាំ ១២ ខលកី ៧៥ ៥០ ៤ IV រដឌបលឃុាំ

១៩ ផែពវផាយពីខរគាុះថ្នប ក់ចរាចរណ៍ កបុងឃុាំ ១ ខលកី ៧៥ ៥០ ១ IV រដឌបលឃុាំ

២០
ផែពវផាយអាំពីចាប់ចរាចរណ៍
ផលូវខគាក

កបុងឃុាំ ១ ខលកី ៧៥ ៥០ ១ IV រដឌបលឃុាំ

២១
បណឋុ ុះបណ្តឋ លជាំនាញខបីកបរ
ោនយនថ និងរថយនថ រគ្ប់
របខភទ

កបុងឃុាំ ១ វគ្គ ៧០ ៤០ ៤ IV រដឌបលឃុាំ

រដ្ឋបាលឃុាំតាដទខលី
ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

១ សាងរង់ផលូវលាំរកាលរគួ្ររកហម ភូមិកណ្តថ ល ១ ខែែរ ១ឆ្ប ាំ ១៤៥ ១៣៧ ០ I រដឌបលឃុាំ
២ ជួរជុលផលូវលាំរកាលរគួ្ររកហម ៣ភូមិ ២១០០ ខម៉ែរត ១ឆ្ប ាំ ៤៦៨ ៤២៨ ២៥២ I រដឌបលឃុាំ
៣ តបណ្តថ ញអគ្គិរនី ៣ភូមិ ២៣ គ្.ម ១ឆ្ប ាំ ៤៦៨ ៤២៨ ២០០ I រដឌបលឃុាំ

៤
បណថុ ុះបណថ លពីបខចចកខទរ
ករិកមម

៣ភូមិ ២ វគ្គ ១ឆ្ប ាំ ៣០៧ ២៧២ ៤ I រដឌបលឃុាំ

៥ ផថល់ពូជររូវោនទិនបផលែពរ់ ៣ភូមិ ១ ខាន ១ឆ្ប ាំ ៧០ ៤៥ ២ I រដឌបលឃុាំ
ផ្នែកេង្គមកិច្ច

១ សាងរង់ប៉ែុរឋិ៍រុែភាពកបុងឃុាំ កបុងឃុាំ ១ ែបង ៣ឆ្ប ាំ ៤៦៨ ៤២៨ ១២០ II រដឌបលឃុាំ
២ ផថល់មុងរជលក់ថ្នប ាំ កបុងឃុាំ ៥៨០ មុង ១ឆ្ប ាំ ៤៦៨ ៤២៨ ២ II រដឌបលឃុាំ



៣
អប់រ ាំស្តរឋីោននផធខពាុះឲ្យខៅពិនិត ្
យរុែភាពខៅមណឍ លរុែភាព

កបុងឃុាំ ៤ ខលកី ១ឆ្ប ាំ ១៩០ ២ II រដឌបលឃុាំ

៤
ផថល់ថ្នប ាំបងាា រខតាណូរដល់
ររីោននផធខពាុះ

៣ភូមិ ១២ ខែ ១ឆ្ប ាំ ១៩០ ៣ II រដឌបលឃុាំ

៥
ផថល់អាោរបូតទមដល់ស្តរថីរកី
រកោននផធខពាុះ

៣ភូមិ ១៥ នាក់ ១ឆ្ប ាំ ១៥ ២ II រដឌបលឃុាំ

 ផ្នែកធនធានធមមជាតិ បរសិ្ថា ន និង្ការបនសាំនឹង្ការផ្របរបួលអាកាេធាតុ

១ ពរងឹងរហគ្មន៍នរពការពារ កបុងឃុាំ ១ រហគ្មន៍ ១ឆ្ប ាំ ៤៦៨ ៤២៨ ២ III រដឌបលឃុាំ

២ ផែពវផាយចាប់បរសិាទ ន កបុងឃុាំ ១ ខលកី ១ឆ្ប ាំ ៣០៧ ២៧២ ២ III រដឌបលឃុាំ

៣
ទប់សាា ត់ការកាប់នរព និងដ្ឋក់
អនាធ ក់

កបុងឃុាំ ១២ ខលកី ១ឆ្ប ាំ ៣០៧ ២៧២ ១៦ III រដឌបលឃុាំ

  ផ្នែករដ្ឋបាលនិង្េនតេិុខេណ្តត ប់ធាែ ប់ស្ថធារណៈ

១ ពរងឹងអនុវតថខគាលនខោបាយភូមិឃុាំោនរុវតទិភាព ៣ភូមិ ១២ ខលកី ១ឆ្ប ាំ ៣០៧ ២៧២ ១ IV រដឌបលឃុាំ

២
ផែពវផាយចាប់ចរាចរណ៍ផលូវ
ខគាក

៣ភូមិ ១២ ខលកី ១ឆ្ប ាំ ១៤៥ ៤៥ ០ IV រដឌបលឃុាំ

៣ ពរងឹងកោល ាំងរបជាការពារ ៣ភូមិ ១២ ខលកី ១ឆ្ប ាំ ១២ ០ IV រដឌបលឃុាំ

៤
ពរងឹងការចុុះបញ្ជ ី
អរានុកូលដ្ឋឌ ន

៣ភូមិ ១២ ខែ ១ឆ្ប ាំ ១០ ២០ ០ IV រដឌបលឃុាំ

១ ផលូវខបតុង ២ភូមិ ២កេស ៣៧០០ ៣ ប្ ាំ ១៨៧៨ ៩៣៦ I ឃុាំឬសសបី្ជុាំ

រដ្ឋបាលឃុាំឬស្សីច្ជុាំ
ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច



២ សាងរង់ផលូវលាំរកាលរគួ្ររកហម ២ភូមិ ២កេស ២៥០០ ១ ប្ ាំ ១៨៧៨ ៩៣៦ I ឃុាំឬសសបី្ជុាំ
៣ បខងាីតរហគ្មន៏មខតយយរិកា គគីរប្ជុាំ ១កកនលង វគគ ១ ប្ ាំ ២៥ ១៥ I ឃុាំឬសសបី្ជុាំ

៤ ផថល់អាោររបូករណ៏ស្តរថីនិងកុោរ ២ភូមិ ៣០ នាក់ ១ ប្ ាំ ០ ៣០ I ឃុាំឬសសបី្ជុាំ

៥
បណថុ ុះបណថ លពីបខចចកខទរ
ករិកមម

២ភូមិ ៦ វគគ ៣ ប្ ាំ ៣១០ ១៥០ I ឃុាំឬសសបី្ជុាំ

៦
បណថុ ុះបណ្តថ លការចិញ្ច ឹមរតវ
និងរតី

២ភូមិ ៦ វគគ ៣ ប្ ាំ ៥៧ ២៥ I ឃុាំឬសសបី្ជុាំ

៧ ផថល់ការងាររជឺាំនាញដល់ស្តរថី ២ភូមិ ២ វគគ ១ ប្ ាំ ៦ ៦ I ឃុាំឬសសបី្ជុាំ
៨ សាងសងប់្បពននទឹ័កសាអ ត គគីរប្ជុាំ ១ កកនលង ៣ ប្ ាំ ១០៩២ ៥៦៤ I ឃុាំឬសសបី្ជុាំ
៩ ផថល់ប្បកឥ់ណទ្វនដល់សហគមន៏ ២ភូមិ ២ ប្កុម ៣ ប្ ាំ ១៨៧៨ ៩៣៦ I ឃុាំឬសសបី្ជុាំ
១០ រកទីផារលកសិ់ផលដល់កសិករ ២ភូមិ ២ ភូមិ ១៨៧៨ ៩៣៦ I ឃុាំឬសសបី្ជុាំ
១១ ជួសជុលកថទ្វាំផលូវចស់រេូឺច ២ភូមិ ២៥០០ ម ១៨៧៨ ៩៣៦ I ឃុាំឬសសបី្ជុាំ

១២
សាងសងផ់លូវហៅស ូពីឃុាំហៅផលូវ
ជាតិ៤៨

២ភូមិ ៣៥ គ្.ម ១ឆ្ប ាំ ១៨៧៨ ៩៣៦ I ឃុាំឬសសបី្ជុាំ

១៣ សាព នហបតុង ២ភូមិ ២ កខនលង ៣ឆ្ប ាំ ១៨៧៨ ៩៣៦ I ឃុាំឬសសបី្ជុាំ

១ ផសពាផាយពីតម្មលម្នការសិកា ២ភូមិ ២ ហលើក ១៨៧៨ ៩៣៦ II ឃុាំឬសសបី្ជុាំ
២ បាំផុសគាំនិតភាពជាសហប្គិនភាព ២ភូមិ ២ វគគ ១៨៧៨ ៩៣៦ II ឃុាំឬសសបី្ជុាំ
៣ ផថល់ថ្នាប ាំសតាលអិតកដលបាំផ្ទល ញដាំណាាំ ២ភូមិ ២ ហលើក ១២០ ៦៧ II ឃុាំឬសសបី្ជុាំ
៤ ផថល់អាោររូបករណ៏ដល់សិសសប្កីប្ក ២ភូមិ ៩ ន ៩ ៥ II ឃុាំឬសសបី្ជុាំ
៥ បណថុ ោះបណាថ លពីការហប្បើប្បស់ជី ២ភូមិ ២ វគគ ១៨៧៨ ៩៣៦ II ឃុាំឬសសបី្ជុាំ
៦ បណថុ ុះបណថ លពីការខដ្ឋុះរសាយទាំនារ់ដល់រកុមរបឹកាឃុាំ២ភូមិ ១ វគគ ៦ ០ II ឃុាំឬសសបី្ជុាំ
៧ ផថល់ពូជដាំណាាំហឈើហូបកផល ២ភូមិ ៦០០ កូន ៣០០ ១៥០ II ឃុាំឬសសបី្ជុាំ

ផ្នែកេង្គមកិច្ច



៨ បហងាើតសមាគមនច៏ស់ជរា ២ភូមិ ២ សមាគមន៏ ៥៦ ២៥ II ឃុាំឬសសបី្ជុាំ

១ បងគន់អនាម័យ ២ភូមិ ៣០ បងគន់ ៦០០ ៣១៥ III ឃុាំឬសសបី្ជុាំ

២
ខថរកាការពារនរពខឈ ីនិងរតវ
នរព

២ភូមិ ១២ ហលើក ១៨៧៨ ៩៣៦ III ឃុាំឬសសបី្ជុាំ

៣ បខងាីតតាំបន់ខទរចរណ៏ធមមជាតិ ២ភូមិ ២ កកនលង ១៨៧៨ ៩៣៦ III ឃុាំឬសសបី្ជុាំ
៤ អនាម័យនិងបរសិាទ ន ២ភូមិ ៣ ហលើក ១៨៧៨ ៩៣៦ III ឃុាំឬសសបី្ជុាំ
៥ បហងាើតសហគមនហ៏ទសចរណ៏ ២ភូមិ ២ សហគមន៏ ១៨៧៨ ៩៣៦ III ឃុាំឬសសបី្ជុាំ
៦ សាងសងស់ាព នហយាលហៅតាំបនទឹ់កធាល ក់ គគីរប្ជុាំ ១ កេស ១៨៧៨ ៩៣៦ III ឃុាំឬសសបី្ជុាំ
៧ សាងសងក់ញ្ចុ ោះហៅតាំបនទឹ់កធាល ក់ គគីរប្ជុាំ ៥ កញ្ចុ ោះ ១៨៧៨ ៩៣៦ III ឃុាំឬសសបី្ជុាំ
៨ ផសពាផាយពីការបកប្មបប្មួលអាកាសធាតុ ២ភូមិ ២ ហលើក ១៨៧៨ ៩៣៦ III ឃុាំឬសសបី្ជុាំ
៩ ផថល់កកនលងសាំរាបច់កស់ាំរាម ២ភូមិ ២ កកនលង ១៨៧៨ ៩៣៦ III ឃុាំឬសសបី្ជុាំ
១០ ផថល់ធុងសាំរាម ២ភូមិ ១៥ ធុង ១៨៧៨ ៩៣៦ III ឃុាំឬសសបី្ជុាំ
១១ សាងសងផ់លូវហទសចរណ៏ហៅទឺកធាល ក់ គគីរប្ជុាំ ១៥០០ ម ១៨៧៨ ៩៣៦ III ឃុាំឬសសបី្ជុាំ

១ សាងសងស់ាប កក់ារភូមិ ២ភូមិ ២ សាប កក់ារ ៦ ២ IV ឃុាំឬសសបី្ជុាំ
២ ផសពាផាយភូមឃុិាំមានសុវតទភាព ២ភូមិ ៨ ហលើក ១៨៧៨ ៩៣៦ IV ឃុាំឬសសបី្ជុាំ

៣
ផសពាផាយពីផលប្បហយាជការ
ចុោះបញ្ជ ីអប្តានុកូល ឌ ន

២ភូមិ ២ ហលើក ១៨៧៨ ៩៣៦ IV ឃុាំឬសសបី្ជុាំ

៤ ផសពាផាយចាប់ចរាចរណ៏ផលូវហគាក ២ភូមិ ២ ហលើក ១៨៧៨ ៩៣៦ IV ឃុាំឬសសបី្ជុាំ
៥ ផសពាផាយចាប់អាំហពើហងឹាកបុងប្គួសារ ២ភូមិ ២ ហលើក ២៥ ២៥ IV ឃុាំឬសសបី្ជុាំ
៦ ផសពាផាយពីការទបស់ាា តកូ់វដី១៩ ២ភូមិ ២៤ ហលើក ១៨៧៨ ៩៣៦ IV ឃុាំឬសសបី្ជុាំ

 ផ្នែកធនធានធមមជាតិ បរសិ្ថា ន និង្ការបនសាំនឹង្ការផ្របរបួលអាកាេធាតុ

  ផ្នែករដ្ឋបាលនិង្េនតេិុខេណ្តត ប់ធាែ ប់ស្ថធារណៈ

រដ្ឋបាលឃុាំច្រឡាយ



១ សាងរង់ផលូវរគួ្ររកហម ភូមិរបឡាយ ៥០០ ខម៉ែរត ១ឆ្ប ាំ ៧៧២ ៣៦៥ ៦២ I ឃុាំប្បឡាយ
២ សាងរង់ផលូវលាំរកាលរគួ្ររកហម ភូមិចាំណ្តរ ៤៥០ ខម៉ែរត ១ឆ្ប ាំ ៧៧២ ៣៦៥ ៥៩ I ឃុាំប្បឡាយ
៣ សាងរង់ផលូវខបតុង របឡាយ ១០០ ខម៉ែរត ១ឆ្ប ាំ ៧៧២ ៣៦៥ ៩៨ I ឃុាំប្បឡាយ

៤
អនថរាគ្មន៍ខៅខលរីតវលអិត
បាំផ្លល ញខលដីាំណ្តាំរគ្ប់របខភទ

រគ្ប់ភូមិ ២ ខលកី ១ឆ្ប ាំ ៧៧២ ៣៦៥ ២ I ឃុាំប្បឡាយ

៥ ចាក់វា៉ែ ក់សាាំងការពារជាំងឺរតវរគ្ប់របខភទ រគ្ប់ភូមិ ២ ខលកី ១ឆ្ប ាំ ៧៧២ ៣៦៥ ២ I ឃុាំប្បឡាយ
៦ ផថល់ពូជររូវោនទិនបផលែពរ់ រគ្ប់ភូមិ ២ ខាន ១ឆ្ប ាំ ៧០ ៤០ ១៦ I ឃុាំប្បឡាយ
៧ បណថុ ុះបណ្តថ លបខចចកខទរខលដីាំណ្តាំរគ្ប់របខភទ រគ្ប់ភូមិ ២ វគ្គ ១ឆ្ប ាំ ៧០ ៤០ ១៦ I ឃុាំប្បឡាយ
៨ ផថល់ទុនបខងាីតរហគ្មន៍ខទរចរណ៍ ឃុាំ ១ រហគ្មន៍ ៣ឆ្ប ាំ ៦៦៥ ៣១៥ ១២០ I ឃុាំប្បឡាយ
៩ បណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ ឃុាំ ៤ វគ្គ ១ឆ្ប ាំ ១៤០ ៨០ ១៦ I ឃុាំប្បឡាយ
១០ ដ្ឋក់លូកាត់ផលូវ រគ្ប់ភូមិ ៦ កខនលង ១ឆ្ប ាំ ៧៧២ ៣៦៥ ៦០ I ឃុាំប្បឡាយ

១ ពរងឹងថ្នប ក់មខតថយយរកិារហគ្មន៍ រគ្ប់ភូមិ ៤ ថ្នប ក់ ១ឆ្ប ាំ ៥៩ ៣០ ១២ II ឃុាំប្បឡាយ
២ ផថល់អាោររបូករណ៍ដល់កុោររកីរក រគ្ប់ភូមិ ១០ នាក់ ១ឆ្ប ាំ ១០ ៥ ៤ II ឃុាំប្បឡាយ
៣ ពរងឹងថ្នប ក់អការកមម និងរគូ្អការកមម រគ្ប់ភូមិ ៤ ថ្នប ក់ ១ឆ្ប ាំ ៩៣ ៤៥ ៨ II ឃុាំប្បឡាយ

៤
អប់រ ាំស្តរថីកបុងនផធខពាុះឲ្យខចុះ
ខថទាំរុែភាពែលួន និងទរកកបុង
នផធ

ឃុាំ ៤ ខលកី ១ឆ្ប ាំ ៦០ ៣០ ២ II ឃុាំប្បឡាយ

៥
ផថល់ថ្នប ាំខតាណូរដល់ស្តរថីោន
នផធខពាុះ និងស្តរថីកបុងវយ័បនថពូជ

ឃុាំ ១២ ខែ ១ឆ្ប ាំ ១០០ ៥០ ២ II ឃុាំប្បឡាយ

៦ អប់រ ាំស្តរថីោននផធខពាុះឲ្យខចុះខរតៀមជុាំវញិកាំខណីត ឃុាំ ១២ ខែ ១ឆ្ប ាំ ៦០ ៣០ ២ II ឃុាំប្បឡាយ
៧ ផែពវផាយអនាម័យកបុងការរ់ខៅកបុងឃុាំ រគ្ប់ភូមិ ១២ ខែ ១ឆ្ប ាំ ២០៣ ១០៣ ២ II ឃុាំប្បឡាយ

 កផបកហសដឌកិចច

២. ខផបករងគមកិចច



៨ រសាវរជាវជមងឆឺលង និងរាតតាត រគ្ប់ភូមិ ១២ ខលកី ១២ខែ ៣៥២ ៣៦៤ ២ II ឃុាំប្បឡាយ
៩ ផថល់ថ្នប ាំបងាា រជមង៨ឺមុែដល់កុោរអាយុខរកាម១ឆ្ប ាំ រគ្ប់ភូមិ ១២ ខលកី ១២ខែ ៣៥២ ៣៦៤ ២ II ឃុាំប្បឡាយ

១ ជីកអណថូ ងរបប់ រគ្ប់ភូមិ ១៦ អណថូ ង ១ឆ្ប ាំ ៧៧២ ៣៦៥ ៦៤ III ឃុាំប្បឡាយ
២ សាងរង់បងគន់អនាម័យ រគ្ប់ភូមិ ៤០ បងគន់ ១ឆ្ប ាំ ៧៧២ ៣៦៥ ៦៤ III ឃុាំប្បឡាយ
៣ បខងាីតរហគ្មន៍នរពខឈី កបុងឃុាំ ១ រហគ្មន៍ ៣ឆ្ប ាំ ៧៧២ ៣៦៥ ៦០ III ឃុាំប្បឡាយ
៤ ផែពវផាយចាប់បរសិាទ ន រគ្ប់ភូមិ ២ ខលកី ១ឆ្ប ាំ ៧៧២ ៣៦៥ ២ III ឃុាំប្បឡាយ
៥ ទបស់ាា តក់ារកាបម់្ប្ពហធាើកសិកមាពហនចរណ៍ រគ្ប់ភូមិ ១២ ហលើក ១ឆ្ប ាំ ៦៦៥ ៣១៥ ២ III ឃុាំប្បឡាយ

៦
ទបស់ាា តក់ារកាបម់្ប្ពហឈើ និង
 កអ់នាធ កស់តាម្ប្ពតាមរយៈ
ការហដើរលាត

រគ្ប់ភូមិ ១៨ ហលើក ៣ ប្ ាំ ៦៦៥ ៣១៥ ៦០ III ឃុាំប្បឡាយ

១ ផសពាផាយចាប់ចរាចរណ៍ផលូវហគាក កបុងឃុាំ ២ ហលើក ១ ប្ ាំ ៧៧២ ៣៦៥ ២ IV ឃុាំប្បឡាយ
២ ទបស់ាា តអ់ាំហពើហងឹាកបុងប្គួសារ កបុងឃុាំ ២ ហលើក ១ ប្ ាំ ៧៧២ ៣៦៥ ២ IV ឃុាំប្បឡាយ
៣ ពប្ងឹងភូមឃុិាំមានសុវតទិភាព កបុងឃុាំ ១២ ហលើក ១ ប្ ាំ ៧៧២ ៣៦៥ ២ IV ឃុាំប្បឡាយ
៤ ជាំរុញការចុោះបញ្ជ ីអប្តានុគូល ឌ ន កបុងឃុាំ ១២ ហលើក ១ ប្ ាំ ៧៧២ ៣៦៥ ២ IV ឃុាំប្បឡាយ

១ ជួរជុលផលូវចូលសាលាខរៀន ១.៤.១
សាលាឧបសម ្

ពន័ន
៧០០ ម ១ ប្ ាំ ៣៨៨ ១៧៦ ១៦ I ឃុាំជីផ្ទត

២ តបណ្តថ ញអគ្គីរនី ១.៤.៣ ភូមទឹិកលអក់ ៥០០០ កម៉ាប្ត ១ ប្ ាំ ៤២៨ ២០៩ I ឃុាំជីផ្ទត
៣ សាងរង់សាព នខបតុង ៣ ភូមិ ៤ កកនលង ១២កេ ៨៤៥ ៤២៦ ៣០ I ឃុាំជីផ្ទត

៤
ផថល់ថ្នប ាំវា៉ែ ក់សាាំងការពារជមងឺរតវ
រគ្ប់របខភទ

១.៣.៥ ៤ ភូមិ ១ ហលើក ១២កេ ២០០ ១០០ ១០ I ឃុាំជីផ្ទត

១. កផបកហសដឌកិចច

៣. កផបកធនធានធមាជាតិ បរសិាទ ន និងការបនាាំនឹងការកប្បប្បួលអាកាសធាតុ

៤.  កផបករដឌបលនិងសនថសុិេសណាថ បធ់ាប បស់ាធារណៈ

រដ្ឋបាលឃុាំជីផាត្



៥
បណថុ ុះបណ្តថ លបខចចកខទរ
ចិញ្ច ឹមរតី

១.៣.៦ ៤ ភូមិ ២ វគគ ៣ម្ថង ១២៤ ៥៦ ១០ I ឃុាំជីផ្ទត

៦
អនថរាគ្មន៍ផថល់ថ្នប ាំរាំលាប់រតវ
លអិតចនរង

១.៣.៣ ប្គបភូ់មិ ២ ហលើក ១២កេ ២០០ ១០០ ០.៣ I ឃុាំជីផ្ទត

៧
បណថុ ុះបណ្តថ លបខចចកខទរកបុង
ការដ្ឋាំដាំណ្តាំរគ្ប់របខភទ

១.៣.៣ ប្គបភូ់មិ ២ វគគ ៦កេ ១២៤ ៥៦ ១០ I ឃុាំជីផ្ទត

៨ បណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈខធវីមហូប ១.១.១
សហគមន៍
ហទសចរណ៍

២ វគគ ៦កេ ៧៧ ៣២ ១ I ឃុាំជីផ្ទត

៩
បណថុ ុះបណ្តថ លមគ្គុខទរ
ខទរចរណ៍

១.១.១
សហគមន៍
ហទសចរណ៍

១ វគគ ៣កេ ៧៧ ៣២ ១០ I ឃុាំជីផ្ទត

១០
បណថុ ុះបណ្តថ លជាំនាញខកនចប
ផលិតកមមករិកមម

១.១.១ សាលាឃុាំ ១ វគគ ១កេ ៣២១ ១២៤ ១០ I ឃុាំជីផ្ទត

១១
សាងរង់សាព ន់ខបតុងឆលងខរពជី
ផ្លត

១.៤.១ ភូម ិជីផ្ទត ១ កេស ១២ ២៥៨៧ ១២៩៧ ០ I ឃុាំជីផ្ទត

១ សាងរង់សាលាបឋមរិកា ២.១.១ ភូមទឹិកលអក់ ១ េបង ១២កេ ៤២៨ ២០៩ ២៦ II ឃុាំជីផ្ទត
២ សាងរង់ផារ ២.១.១ ភូមជីិផ្ទត ១ េបង ១២កេ ២៥៨៧ ១២៩៧ ៣៥ II ឃុាំជីផ្ទត
៣ សាងរង់វទិាល័យ ឃុាំជីផ្ទត ១ េបង ៣ ប្ ាំ ២៥២៥ ១២៦០ ១៧០០ II ឃុាំជីផ្ទត

៤ ខរបីរុាំបុគ្គលិកខពទយបខនទម
មណឍ លសុេ

ភាព
៣ នាក់ ១ ប្ ាំ ៣ ១ ៤០ II ឃុាំជីផ្ទត

៥ ខរបីរុាំរថយនថរខស្តងាគ ុះបនាធ ន់
មណឍ លសុេ

ភាព
១ ហប្គឿង ១ ប្ ាំ ២៥២៥ ១២៦០ ១០០ II ឃុាំជីផ្ទត

៦
សាងរង់បងគន់អនាម័យាម
សាលាខរៀន

កបុងឃុាំ ១ េបង ១ ប្ ាំ ៤០៦ ១៩៩ ៤ II ឃុាំជីផ្ទត

២. កផបកសងគមកិចច



៧ ផថល់រគូ្បខនទម កបុងឃុាំ ៤ នាក់ ១ឆ្ប ាំ ៤ ២ ៥ II ឃុាំជីផ្ទត

៨
ផថល់មុងរជលក់ថ្នប ាំ និងរជលក់
មុងខ ងីវញិ

២.២.៤ រគ្ប់ភូមិ ២ ខលលី ១២ខែ ៥០៧ ៣២១ ៦ II ឃុាំជីផ្ទត

៩
អប់រ ាំផែពវផាយអាំពីរុែភាពបនថ
ពូជ

២.២.៤ រគ្ប់ភូមិ ១ ខលលី ៣ខែ ១៩២ ៧៩ ៦ II ឃុាំជីផ្ទត

១០
ចុុះផថល់វា៉ែ ក់សាាំងការពារជមង០ឺ៧
មុែ

២.២.៣ រគ្ប់ភូមិ ២ ខលកី ១២ខែ ៩៦ ៣៤ ៦ II ឃុាំជីផ្ទត

១ សាងរង់បងគន់អនាម័យ ២.២.៥ ប្គបភូ់មិ ១៥ បងគន់ ១២កេ ៣១២ ១២៦ ៤.៨ III ឃុាំជីផ្ទត
២ ផថល់អណថូ ងទឹកសាអ ត ១.៤.២ ប្គបភូ់មិ ៥ កកនលង ១២កេ ៣១២ ១២៦ ៦២៥. III ឃុាំជីផ្ទត
៣ ផែពវផាយចាប់ជលផល ១.៣.៦ ឃុាំ ១ ហលើក ១២កេ ៣៤៥ ១៤៣ ៦ III ឃុាំជីផ្ទត
៤ ផែពវផាយចាប់រថីពីនរពខឈី ៣.១.៣ ប្គបភូ់មិ ១ ហលើក ១២កេ ៣៤៥ ១៤៣ ៦ III ឃុាំជីផ្ទត
៥ ជិកប្សោះទឹក ភូម ិកាំលត ១ កកនលង ១២កេ ៧៧០ ៣៨៩ ១៨. III ឃុាំជីផ្ទត

១ ផែពវផាយចាប់ភូមិបាល ៤.១.២ សាលាឃុាំ ១ ហលើក ១កេ ៧៩៥ ៤៣២ ៦ IV ឃុាំជីផ្ទត

២
ផែពវផាយចាប់អាំខពីហងឹាកបុង
រគួ្សារ

៤.២.១ សាលាឃុាំ ១ ហលើក ៣កេ ៧៩៥ ៤៣២ ៦ IV ឃុាំជីផ្ទត

៣
ផែពវផាយអាំពីខរគាុះថ្នប ក់នន
រគាប់មីន និងរគាប់យុទនភ័ណឍ
មិនទន់ផធុុះ

៤.៣.១ ប្គបភូ់មិ ១ ហលើក ៣កេ ២០៥ ១០០ ៦ IV ឃុាំជីផ្ទត

១ សាថ រប្បឡាយទឹក ប្គបភូ់មិ ៤០០ កម៉ាប្ត ៣ ប្ ាំ ៣៧០ ១៦៧ ២៥ I ឃុាំជាំនាប់

៤.  កផបករដឌបលនិងសនថសុិេសណាថ បធ់ាប បស់ាធារណៈ

រដ្ឋបាលឃុាំជាំនាប់
 កផបកហសដឌកិចច

៣. កផបកធនធានធមាជាតិ បរសិាទ ន និងការបនាាំនឹងការកប្បប្បួលអាកាសធាតុ



២
បណថុ ុះបណ្តថ លបខចចកខទរខរបី
របារ់ជីរររីាងគ និងថ្នប ាំរោល ប់
រតវលអិតបាំផ្លល ញខលីដាំណ្តាំ

រគ្ប់ភូមិ ១ វគ្គ ១ឆ្ប ាំ ៧០ ៤០ ៨ I ឃុាំជាំនាប់

៣
បណថុ ុះបណ្តថ លបខចចកខទរ
ផលិតកមមខលីដាំណ្តាំររូវ ាម
ខបបរបពលវបផកមម

រគ្ប់ភូមិ ១ វគ្គ ១ឆ្ប ាំ ៧០ ៤០ ៨ I ឃុាំជាំនាប់

៤ បណថុ ុះបណ្តថ លការចិញ្ច ឹមរតវ និងផថល់ពូជ រគ្ប់ភូមិ ១ វគ្គ ១ឆ្ប ាំ ៧០ ៤០ ៨ I ឃុាំជាំនាប់

៥
បណថុ ុះបណ្តថ លជាំនាញបខនទម
ខលខីពទយរតវភូមិ និងផថល់ថ្នប ាំ

រគ្ប់ភូមិ ២ នាក់ ១ឆ្ប ាំ ២ ០ ២ I ឃុាំជាំនាប់

៦ ផថល់កូនហឈើហូបកផលតាមប្គួសារ រគ្ប់ភូមិ ៣ ហលើក ១ឆ្ប ាំ ១១៧ ៦៧ ៤.៥ I ឃុាំជាំនាប់
៧ ផថល់ប្គាបពូ់ជដាំណាាំបកនលប្គបប់្បហភទ រគ្ប់ភូមិ ១២ ហលើក ១ឆ្ប ាំ ១១៧ ៦៧ ០.៧៥ I ឃុាំជាំនាប់

១ ផថល់អាោររបួករណ៍រិរែរកីរក កបុងឃុាំ ៨ នាក់ ១ឆ្ប ាំ ៨ ៨ ៤ II ឃុាំជាំនាប់
២ បខងាីតថ្នប ក់អការកមម កបុងឃុាំ ១ ថ្នប ក់ ១ឆ្ប ាំ ២៣ ១៥ ៦ II ឃុាំជាំនាប់

៣
អប់រ ាំស្តរថីោននផធខពាុះឲ្យខៅពិនិត ្
យនផធខពាុះឲ្យបានខទៀងទត់

កបុងឃុាំ ៤ ខលកី ១ឆ្ប ាំ ១២ ១២ ៤ II ឃុាំជាំនាប់

៤
ផថល់ថ្នប ាំខតាណូរដល់ស្តរថីោន
នផធខពាុះ និងស្តរថីកបុងវយ័បនថពូជ

កបុងឃុាំ ១២ ខលកី ១ឆ្ប ាំ ១២ ១២ ១២ II ឃុាំជាំនាប់

៥ ផថល់រោា រៈខពទយប៉ែុរតថិ៍រុែភាព កបុងឃុាំ ៣ ខលកី ៣ឆ្ប ាំ ៣៧០ ១៦៧ ៤ II ឃុាំជាំនាប់
៦ ផថល់ថវកិាដល់ស្តរថីោននផធខពាុះខៅពិនិតយ និងរាំរាល កបុងឃុាំ ៥ នាក់ ១ឆ្ប ាំ ៥ ៥ ១ II ឃុាំជាំនាប់

៧
ផថល់ថវកិាដល់ជនងាយរងខរគាុះ
ខៅពាបាលខៅមនធីរខពទយ

កបុងឃុាំ ៥ នាក់ ១ឆ្ប ាំ ៥ ៥ ១ II ឃុាំជាំនាប់

កផបកសងគមកិចច



៨
បណថុ ុះបណ្តថ លរថីពីការអប់រ ាំអ
នាម័យរុែភាពខៅមូលដ្ឋឌ ន

កបុងឃុាំ ២ វគ្គ ១ឆ្ប ាំ ៣០០ ១៧០ ២ II ឃុាំជាំនាប់

៩ ផែពវផាយរិទនកបុងការរបមូលខរវារុែភាព កបុងឃុាំ ២ ខលកី ១ឆ្ប ាំ ៧៥ ៥០ ២ II ឃុាំជាំនាប់
១០ ផថល់ថ្នាប ាំបង្កា រជមងដឺល់កុមារអាយុហប្កាម១ ប្ ាំ កបុងឃុាំ ១២ ហលើក ១ឆ្ប ាំ ២៣ ១៧ ១២ II ឃុាំជាំនាប់
១១ ប្សាវប្ជាវជមងឆឺលង និងជមងរឺាតតាតនានា កបុងឃុាំ ២ ហលើក ១ឆ្ប ាំ ៧៥ ៥០ ៤ II ឃុាំជាំនាប់
១២ ប្ជលកថ់្នាប ាំមុង និងផថល់មុងប្ជលកថ់្នាប ាំ កបុងឃុាំ ២ ហលើក ១ឆ្ប ាំ ៣៧០ ១៦៧ ២ II ឃុាំជាំនាប់
១៣ វធិានការទបស់ាា តជ់មងឆឺលង ជមងបឺ្គុនចញ់ កបុងឃុាំ ១២ ហលើក ១ឆ្ប ាំ ៣៧០ ១៦៧ ៦ II ឃុាំជាំនាប់

១ ជីកអណថូ ងលូ
ភូមិជាំនាប់.
រចកឫរែី

៦ អណថូ ង ១ឆ្ប ាំ ៣៧០ ១៦៧ ២៤ III ឃុាំជាំនាប់

២ សាងរង់បងគន់អនាម័យ
ភូមិជាំនាប់.
រចកឫរែី

៤ កខនលង ១ឆ្ប ាំ ១២០ ៧០ ១២ III ឃុាំជាំនាប់

៣ ទបស់ាា តក់ារកាបម់្ប្ពយកហធាើជាកមាសិទន កបុងឃុាំ ១២ ហលើក ១ឆ្ប ាំ ៣៧០ ១៦៧ ១២ III ឃុាំជាំនាប់

៤
ទបស់ាា តក់ារបាំផ្ទល ញធនធាន
ធមាជាតិតាមរយៈការហដើកាត

កបុងឃុាំ ១៨ ហលើក ៣ ប្ ាំ ៣៧០ ១៦៧ ១៦ III ឃុាំជាំនាប់

៥ បហងាើតសហគមនម៍្ប្ពហឈើ កបុងឃុាំ ១ ហលើក ១ ប្ ាំ ៧៥ ៥០ ២ III ឃុាំជាំនាប់
៦ ផសពាផាយចាប់ការពារសតាម្ប្ព កបុងឃុាំ ១ ហលើក ១ ប្ ាំ ៧៥ ៥០ ២ III ឃុាំជាំនាប់
៧ ផសពាផាយចាបប់រសិាទ ន កបុងឃុាំ ១ ហលើក ១ ប្ ាំ ៧៥ ៥០ ២ III ឃុាំជាំនាប់

កផបករដឌបលនិងសនថសុិេសណាថ បធ់ាប បស់ាធារណៈ
១ ផថល់កុាំពយូទ័រ សាលាឃុាំ ១ ខរគ្ឿង ១ឆ្ប ាំ ៦ ១ ៤ IV ឃុាំជាំនាប់
២ ទិញោ៉ែ រុីនរពីនខធី សាលាឃុាំ ១ ខរគ្ឿង ១ឆ្ប ាំ ៦ ១ ១ IV ឃុាំជាំនាប់
៣ បាំពាក់ខរគ្ឿងបរកិាា សាលាឃុាំ សាលាឃុាំ ៤ ឈុត ១ឆ្ប ាំ ៦ ១ ៦ IV ឃុាំជាំនាប់
៤ ផថល់មខធាបាយទាំនាក់ទាំនងពីឃុាំ មកររុក ភូមិ(ម៉ែូតូ)សាលាឃុាំ ១ ខរគ្ឿង ១ឆ្ប ាំ ៦ ១ ២ IV ឃុាំជាំនាប់

៣. កផបកធនធានធមាជាតិ បរសិាទ ន និងការបនាាំនឹងការកប្បប្បួលអាកាសធាតុ



៥
បណថុ ុះបណ្តថ លចាប់រថីពីអាំខពី
ហងឹាកបុងរគួ្សារ និងកិចច
ការពារងាយរងខរគាុះ

រគ្ប់ភូមិ ១ វគ្គ ១ឆ្ប ាំ ៦ ១ ២ IV ឃុាំជាំនាប់

៦
បណថុ ុះបណ្តថ លជាំនាញររមប
ររមួលខដ្ឋុះរសាយទាំនារ់

រគ្ប់ភូមិ ១ វគ្គ ១ឆ្ប ាំ ៦ ១ ២ IV ឃុាំជាំនាប់

៧
បណថុ ុះបណ្តថ លរថីពីការចុុះាម
ដ្ឋន រតួតពិតយ និងវាយតនមល

រគ្ប់ភូមិ ១ វគ្គ ១ឆ្ប ាំ ៦ ១ ២ IV ឃុាំជាំនាប់

៩ ពរងឹងកោល ាំងរបជាការពារ រគ្ប់ភូមិ ១២ ខលកី ១ឆ្ប ាំ ១៨ ៣ ៣ IV ឃុាំជាំនាប់
១០ ពរងឹងអនុវតថខគាលនខោបាយភូមិឃុាំោនរុវតទិភាព រគ្ប់ភូមិ ១២ ខលកី ១ឆ្ប ាំ ៣៧០ ១៦៧ ៦ IV ឃុាំជាំនាប់

១១
ផែពវផាយចាប់រិទនបុររ និង
ស្តរថី

រគ្ប់ភូមិ ២ ខលកី ១ឆ្ប ាំ ៧៥ ៥០ ២ IV ឃុាំជាំនាប់

១ សាងរង់សាព នខបតុងោនខជីង ហកាោះហសថច ២០០ កម៉ាប្ត ១ ប្ ាំ ២៣៧២ ១៦៥៩ ១៦០ I រដឌបលឃុាំ
២ ជួរជុលកាំពង់ខផ ហកាោះហសថច ១ កកនលង ៣ ប្ ាំ ២៣៧២ ១៦៥៩ ១២០ I រដឌបលឃុាំ
៣ ជួរជុលផលូវខបតុង ហកាោះហសថច ១៥០ កម៉ាប្ត ១ ប្ ាំ ២៣៧២ ១៦៥៩ ១៦០ I រដឌបលឃុាំ
៤ សាងរង់ផលូវខបតុង បីភូមិ ៣ ខែែ ៣ឆ្ប ាំ ៦៧៨៦ ៣២១១ ១៦០ I រដឌបលឃុាំ

៥ សាងរង់សាព ន
ពាមកាយ 
កប្ពកសាា ច់

៣០ កម៉ាប្ត ៣ ប្ ាំ ៦៧៨៦ ៣២១១ ១២០ I រដឌបលឃុាំ

៧
ផថល់ថ្នប ាំវា៉ែ ក់សាាំងការពារជមងឺរតវ
ខគា រកបី

បីភូមិ ២ ហលើក ១ ប្ ាំ ១៨០ ៨០ ២ I រដឌបលឃុាំ

រដ្ឋបាលច្ស្កុគិរីសាគរ
រដ្ឋបាលឃុាំខកាោះខស្េច
១ផផនកខស្ដ្ឋកិចេ



៨
បណថុ ុះបណ្តថ លបខចចកខទរដ្ឋាំ
ដុុះដាំណ្តាំ

បីភូមិ ២ ហលើក ១ ប្ ាំ ១៨០ ៨០ ២ I រដឌបលឃុាំ

២.ផផនកស្ងគមកិចេ
១ ផែពវផាយរថីពីការពនាកាំខណីត បីភូមិ ៣ វគគ ១ ប្ ាំ ៩០ ៩០ ៦ II  រដឌបលឃុាំ

២
ផថល់អាោររបូតទមាដល់ស្តរថី
ររោល កូនខៅមណឍ លរុែ
ភាព

បីភូមិ ១២ កេ ១ ប្ ាំ ៥០ ០ ៥ II  រដឌបលឃុាំ

៣
ផថល់វា៉ែ ក់សាាំងដល់កុោរ និង
ការពាររលាកខរសាមែរួ

បីភូមិ ៣ ហលើក ១ ប្ ាំ ១៩០ ៩២ ១២ II  រដឌបលឃុាំ

៤ ផែពវផាយអាំពីជមងរឺគុ្នចាញ់
កប្ពកេាច ់
ពាមកាយ

៣ វគគ ១ ប្ ាំ ១៥០ ៧៦ ៦ II  រដឌបលឃុាំ

៥ ផែពវផាយចាប់ភូមិបាល បីភូមិ ៣ វគ្គ ១ឆ្ប ាំ ១៥០ ៧៩ ៦ II  រដឌបលឃុាំ
៣. ផផនកធនធានធមមជាតិ បរិសាថ ន និងការបនាាំនឹងការផច្រច្រួលអាកាស្ធាត្ុ

១ ជីកររុះ
ពាមកាយ 
កប្ពកសាា ច់

៥ ប្សោះ ៣ ប្ ាំ ២៣៧២ ១៥៥៩ ១២ III  រដឌបលឃុាំ

២ សាងរង់អណថូ ងរបប់ ភូមពិាមកាយ ១០ អណថូ ង ១ ប្ ាំ ២៣៧២ ១៥៥៩ ២០០ III  រដឌបលឃុាំ

៣ សាងរង់បងគន់ងនាម័យ
ភូមពិាមកាយ
 កប្ពកសាា ច់

២ កកនលង ១ ប្ ាំ ២៣៧២ ១៥៥៩ ៥០ III  រដឌបលឃុាំ

៤
ផែពវផាយចាប់ការពារអភិរកែ
នរពខឈី

បីភូមិ ៣ វគគ ១ ប្ ាំ ៦៧៨៦ ៣២១១ ៤ III  រដឌបលឃុាំ

៥ ផែពវផាយចាប់ប៉ែុះពាល់បរសិាទ ន បីភូមិ ៣ វគគ ១ ប្ ាំ ៦៧៨៦ ៣២១១ ៤ III  រដឌបលឃុាំ
៦ ទបស់ាា តក់ារហនសាទេុសចាប់ ហកាោះហសថច ១២ ហលើក ១ ប្ ាំ ២៣៧២ ១៥៥៩ ១០ III  រដឌបលឃុាំ
៤.  ផផនករដ្ឋបាលនិងស្នតិស្េុស្ណ្តត បធ់ាន បស់ាធារណ្ៈ



១
ផែពវផាយចាប់អាំខពីហងឹាកបុង
រគួ្សារ

បីភូមិ ៣ វគគ ១ ប្ ាំ ១៨០ ៨០ ៦ IV រដឌបលឃុាំ

២ ពរងឹងភាពអង់អាច់ដល់ស្តរថី បីភូមិ ៣ វគគ ១ ប្ ាំ ១៨០ ១៨០ ៦ IV រដឌបលឃុាំ

៣ ខលកីកមពរ់រិទនអាំណ្តចដល់ស្តរថី បីភូមិ ៣ វគគ ១ ប្ ាំ ១៨០ ១៨០ ៦ IV រដឌបលឃុាំ

៤ ផែពវផាយពីរិទនដល់ស្តរថី បីភូមិ ៣ វគគ ១ ប្ ាំ ១៨០ ៨០ ៦ IV រដឌបលឃុាំ
៥ ផែពវផាយចាប់ចរាចរណ៍ បីភូមិ ៣ វគគ ១ ប្ ាំ ១៨០ ៨០ ៦ IV រដឌបលឃុាំ

៦
ផែពវផាយពីខរគាុះថ្នប ក់មីន និង
យុទនភ័ណឍ រគាប់មិនទន់ផធុុះ

បីភូមិ ៣ វគគ ១ ប្ ាំ ១៨០ ៨០ ៦ IV រដឌបលឃុាំ

រដ្ឋបាលឃុាំភ្ញីោស្

១ សាងសងផ់លូវហបតុង ១.៤.១ បីភូមិ ៧ កកនលង ០១ ប្ ាំ ១១៤៧ ៥៨៤ ៧០០ I រដឌបលឃុាំ
២  កលូ់កាតផ់លូវ ១.៤.១ បីភូមិ ៩ កកនលង ០១ ប្ ាំ ១១៤៧ ៥៨៤ ២០ I រដឌបលឃុាំ
៣ សាងសងស់ាព នហបតុង ១.៤.១ កបុងឃុាំ ១ កកនលង ០១ ប្ ាំ ១១៤៧ ៥៨៤ ១០ I រដឌបលឃុាំ
៤ សាងសងផ់លូវប្គួសប្កហម ១.៤.១ បីភូមិ ៦០០០ កម៉ាប្ត ០១ ប្ ាំ ២៤៣ ប្គួសារ ៦០០ I រដឌបលឃុាំ
៥ ជួសជុលផលូវប្គួសប្កហម ១.៤.១ បីភូមិ ១៣ កេស ០១ ប្ ាំ ២៤៣ ប្គួសារ ៧០០ I រដឌបលឃុាំ
៦ ផថល់ថ្នាប ាំសមាល បស់តាលអិត ១.១.៣ បីភូមិ ៣០ ដប ០១ ប្ ាំ ៣០ ប្គួសារ ១ I រដឌបលឃុាំ
៧ េួងអណថូ ងសបប់ ១.៤.១ បីភូមិ ៨ កកនលង ០១ ប្ ាំ ១៤០ ប្គួសារ ៣០ I រដឌបលឃុាំ
៨ ជីកអណថូ ងលូ ១.៤.១ បីភូមិ ៨ កកនលង ០១ ប្ ាំ ៣៩ ប្គួសារ ២០ I រដឌបលឃុាំ
៩ សាងសងក់ាំពងក់ផចតទូក ១.៤.១ តានី ១ កកនលង ០១ ប្ ាំ ២៥ ប្គួសារ ៣០ I រដឌបលឃុាំ
១០ ផឋល់ពូជសតាចិញ្ច ឹមប្គបប់្បហភទ ១.១.៥ បីភូមិ ១ ហលើក ០១ ប្ ាំ ៩៩ ប្គួសារ ៣ I រដឌបលឃុាំ

១១
សាងសងស់ាលាមហតថយយសិកា
សហគមន៍

២.១.២ តានី ១ បនធប់ ០១ ប្ ាំ ២០ ៩ ១៣០ I រដឌបលឃុាំ

១២ ជួសជុលអណថូ ងសបប់ ១.៤.១ បីភូមិ ២៧ អណឋូ ង ០១ ប្ ាំ ១២៩ ប្គួសារ ២៧៥ I រដឌបលឃុាំ

1.ផ្ផែកម្សដ្ឋកិចច



១៣ បណឋុ ោះបណាឋ លហពទយសតាតាមភូមិ ១.១.៥ បីភូមិ ១ វគគ ០១ ប្ ាំ ៦ ១ ២ I រដឌបលឃុាំ

១៤ បហងាើតទីផារខាប តតូច ១.៤.១ តានី ១ កកនលង ០១ ប្ ាំ ២៤៣ ប្គួសារ ៦០០ I រដឌបលឃុាំ
១៥ ហធាើប្បពន័ឌទឹកហូរតាមផលូវចូលភូមិ ១.៤.២ បីភូមិ ៧ កកនលង ០១ ប្ ាំ ២៤៣ ប្គួសារ ៧០ I រដឌបលឃុាំ

១៦
បហណាថ ោះបណាថ លបហចចកហទស
ចិញ្ច ឹមសតា

១.១.៦ បីភូមិ ១ វគគ ០១ ប្ ាំ ៩៩ ប្គួសារ ២ I រដឌបលឃុាំ

១៧
បហណាថ ោះបណាថ លបហចចកហទស ាំ
ដាំណាាំ

១.១.៤ បីភូមិ ១ វគគ ០១ ប្ ាំ ២៤៣ ប្គួសារ ២ I រដឌបលឃុាំ

១៨ ផថល់ពូជដាំណាាំប្គបមុ់េ ១.១.៤ បីភូមិ ១ ហលើក ០១ ប្ ាំ ២៤៣ ប្គួសារ ៣ I រដឌបលឃុាំ
១៩ បហងាើតហរាងសិបផកមា ១.២.១ បីភូមិ ៣ កកនលង ០១ ប្ ាំ ២៤៣ ប្គួសារ ១២០ I រដឌបលឃុាំ

2. ផផនកស្ងគមកិចេ

១ ផសពាផាយសុេភាពដល់មូល ឌ ន ២.២.២ ៣ភូមិ ៣ ប្បជុាំ ០១ ប្ ាំ ១២០ ៧០ ១.៥ II រដឌបលឃុាំ

២
ផឋល់មហធាបយបញ្ជូ នស្តសថីសាំរាល
កូន

២.២.២ ៣ភូមិ ៣២ នាក់ ០១ ប្ ាំ ៣២ ៣២ ៤.៨ II រដឌបលឃុាំ

៣ ជុាំរុញកុមារឲ្យហៅសាលាហរៀន ២.១.១ ៣ភូមិ ៣ ប្បជុាំ ០១ ប្ ាំ ១៥០ ៨០ ១.៥ II រដឌបលឃុាំ

៤ អបរ់ ាំផសពាផាយការកថទ្វាំសុេភាព ២.២.២ ៣ភូមិ ៣ ប្បជុាំ ០១ ប្ ាំ ១២០ ៧០ ១.៥ II រដឌបលឃុាំ

៥ ផសពាផាយពីអនាមយ័ដល់មូល ឌ ន ២.២.២ បីភូមិ ៣ ប្បជុាំ ០១ ប្ ាំ ១៨១ ៧២ ១.៥ II រដឌបលឃុាំ

៦
ហបើកវគគបណឋុ ោះបណាឋ លអបរ់ ាំឪពុក
មាឋ យសិសស ឲ្យយល់ដឹងពីតម្មលម្ន
ការសិកា

២.១.១ បីភូមិ ៣ ប្បជុាំ ០១ ប្ ាំ ១៩០ ៨៣ ១.៥ II រដឌបលឃុាំ

៧ ផឋល់បងគនអ់នាមយ័ ២.២.៥ បីភូមិ ៤៥ បងគន់ ០១ ប្ ាំ ៦៥ ៣៤ ៣៥ II រដឌបលឃុាំ
៨ ផសពាផាយសថីពីការពនាកាំហណើ ត ២.២.២ បីភូមិ ៣ វគគ ០១ ប្ ាំ ៩០ ៩០ ៦ II រដឌបលឃុាំ



៩ ផថល់ថ្នាប ាំវា៉ា កស់ាាំងការពារជមងហឺគា-ប្កបី ១.១.៥ បីភូមិ ២ ហលើក ០១ ប្ ាំ ២៨ ២៩ ៦ II រដឌបលឃុាំ

១០
បណថុ ោះបណាថ លបហចចកហទស ាំដុោះ 
ដាំណាាំ និងការពារសតាលអិត

១.១.៣ បីភូមិ ២ វគគ ០១ ប្ ាំ ៧៩ ៣២ ៨ II រដឌបលឃុាំ

១១
ផថល់អាោរូបតទមាដល់ស្តសថីសប្មាល
កូនហៅមណឍ លសុេភាព

២.២.២ បីភូមិ រាល់ កេ ០១ ប្ ាំ ៥០ នាក់ ៥ II រដឌបលឃុាំ

១២
ផថល់វា៉ា កស់ាាំងដល់កុមារការពារ
រលាកហប្សាមេរួ

២.២.៣ បីភូមិ ៣ ហលើក ០១ ប្ ាំ ១៩០ ៩២ ១២ II រដឌបលឃុាំ

១៣
ផថល់ថ្នាប ាំវា៉ា កស់ាាំងដល់កុមារការពារ
ជមង៧ឺមុេ

២.២.៣ បីភូមិ ៣ ហលើក ០១ ប្ ាំ ១៩០ ៩២ ១២ II រដឌបលឃុាំ

១៤ សងប់ងគនអ់នាមយ័ ២.២.៥ បីភូមិ ៥០ បងគន់ ០១ ប្ ាំ ១៨០ ៧២ ៤០ II រដឌបលឃុាំ
១៥ ផសពាផាយអាំពីជមងបឺ្គុនចញ់ ២.២.៤ បីភូមិ ៣ វគគ ០១ ប្ ាំ ១៥០ ៧៩ ៦ II រដឌបលឃុាំ
១៦ បនថកចកចយថ្នាមពលអគគិសនី ១.៤.៣ បីភូមិ ៦០០ ផធោះ ០១ ប្ ាំ ៦០០ ប្គួសារ ២៤ II រដឌបលឃុាំ

១
ហបើកវគគផសពាផាយពីសារៈ
ប្បហយាជនម៍្នម្ប្ពហឈើ

៣.២.១ បីភូមិ ១ វគគ ១ម្ថង ២៤៣ ប្គួសារ ២ III រដឌបលម្ប្ពហឈើ

២ ផសពាផាយចាបភូ់មបិល ៣.១.១ បីភូមិ ៣ វគគ ៣ម្ថង ២៤៣ ប្គួសារ ៦ III ការ.ិដនសភ
៣ ផឋល់ដីសហគមនម៍្ប្ពហឈើ ៣.២.១ កបុងឃុាំ ១ កកនលង ០១ ប្ ាំ ២៤៣ ប្គួសារ ៤ III ការ.ិដនសភ

៤ ហរៀបចាំផថល់បលងក់មាសិទនិប្សបចាប់ ៣.១.១ ភញមីាស ១៨៥ បលង់ ០១ ប្ ាំ ១៨៥ ប្គួសារ ១៣ III ការ.ិដនសភ

៥ ផសពាផាយចាបម់្ប្ពហឈើ ៣.២.១ បីភូមិ ១ វគគ ១ម្ថង ២៤៣ ប្គួសារ ២ III រដឌបលម្ប្ពហឈើ
៦ ផសពាផាយចាប់សាងសងផ់ធោះ ៣.១.១ បីភូមិ ៣ វគគ ០១ ប្ ាំ ១៨០ ប្គួសារ ៦ III ការ.ិដនសភ
៧ ផសពាផាយបរា ហភលើងហឆោះម្ប្ព ៣.២.១ បីភូមិ ១ វគគ ១ម្ថង ២៤៣ ប្គួសារ ២ III រដឌបលម្ប្ពហឈើ

៣.ផ្ផែក ធនធ្ននធមមជាតិ និងបរសិាឋ ន



៨
ផសពាផាយពីចាប់ការពារ និងអភិ
រកសម្ប្ពហឈើ

៣.២.១ បីភូមិ ១ វគគ ១ម្ថង ២៤៣ ប្គួសារ ២ III រដឌបលម្ប្ពហឈើ

៩ បហងាើតថ្នាប លបណឋុ ោះកូនហឈើ ៣.២.១ បីភូមិ ៣ កកនលង ០១ ប្ ាំ ២៤៣ ប្គួសារ ៦ III មនធីរបរសិាទ ន

១០ ផសពាផសយផលប៉ាោះពាល់កផបបរសិាទ ន ៣.២.១ បីភូមិ ១ វគគ ១ម្ថង ២៤៣ ប្គួសារ ២ III មនធីរបរសិាទ ន

១១ ហរៀបចាំកកនលងចកស់ាំរាម ៣.២.១ បីភូមិ ៣ កកនលង ៣កេ ២៤៣ ប្គួសារ ១៨ III មនធីរបរសិាទ ន

១
ផសពាផាយចាប់ម្នការហប្បើប្បស់
ហប្គឿងហញៀន

៤.៣.២ បីភូមិ ៣ វគគ ០១ ប្ ាំ ៩៥ ៣៤ ៦ IV កាំលាាំងសមតទកិចច

២
ផសពាផាយចាប់អាំហពើហឹងាកបុង
ប្គួសារ

៤.២.១ បីភូមិ ៣ វគគ ០១ ប្ ាំ ១៨០ ៧៦ ៦ IV កាំលាាំងសមតទកិចច

៣ ពប្ងឹងសមតទភាពប្បជាការពារបនថ ៤.៣.១ បីភូមិ ៣ វគគ ០១ ប្ ាំ ១២ ០ ៣ IV កាំលាាំងសមតទកិចច

៤ ផសពាផាយចាបច់រាចរណ៍ ៤.៣.១ ៣ភូមិ ៣ វគគ ០១ ប្ ាំ ១៨០ ៧៦ ៦ IV កាំលាាំងសមតទកិចច

៥
បហងាើតហសវាផឋល់ពត័ម៌ានដល់ប៉ាុសឋិ៍
នគរបលរដឌបល ឃុាំនិង អជាញ ធរ 
ភូម ិឃុាំ

៤.៣.២ ៣ភូមិ ១២ ហលើក ០១ ប្ ាំ ២៤៣ ៩៧ ៦ IV កាំលាាំងសមតទកិចច

៦ ផសពាផាយពីចាប់អប្តានុកូល ឌ ន ៤.៣.២ ៣ភូមិ ៣ វគគ ០១ ប្ ាំ ១៨០ ៧៦ ៦ IV ថ្នាប កហ់េតថ

៧
ផថល់ឱ្កាសឲ្យស្តសថីបនចូលរមួប្គប់
ហវទិការ

៤.៣.២ ៣ភូមិ ៣ វគគ ០១ ប្ ាំ ៩០ ៩០ ៦ IV ការ.ិកិចចការនារ ី

៨ បណឋុ ោះបណាឋ លវជិាជ ជីវៈកាតហ់ដរ ២៥ ៣ភូមិ ៣ វគគ ១ ប្ ាំ ១៥០ ៩០ ៤០ IV មនធីរបណថុ ោះបណាថ ល

៤.    ផ្ផែកអភិវឌ្ឍនស៏ាា បន័   រដ្ឋបាល  និងសនតិសេុ



៩
ផឋល់អតថសរដ ណបណ័ត សរជ តិ
កេារគាំរូថាីជូនប្បជាពលរដឌឲ្យទ្វន់
ហពល

៤.៣.២ បីភូមិ ១៩០ នាក់ ជាប្បចាំ ៩០ ៤៥ ២ IV អធិការ ឌ នប្សុក

១០ ទបស់ាា តក់ារជួញដូរស្តសថី និងកុមារ ៤.៣.២ ៣ភូមិ ៣ វគគ ០១ ប្ ាំ ១៨០ ៨០ ៦ IV អធិការ ឌ នប្សុក

១២
ផសពាផាយអាំពីហប្គាោះថ្នាប កម់នីនិង
ប្គាបយុ់ទនភណឍ័ មនិទ្វនផ់ធុោះ

៤.៣.២ ៣ភូមិ ៣ វគគ ០១ ប្ ាំ ១៨០ ៨០ ៦ IV អាជាញ ធរមនី

១៣
លុបបាំបតក់ារហគងប្បវញ័្ច  ហលើ
កមាល ាំងកុមារ

៤.៣.១ ៣ភូមិ ៣ វគគ ០១ ប្ ាំ ១៥០ ៨០ ៦ IV អធិការ ឌ នប្សុក

១ សាងរង់ខបតុងអាខម ២ខែែ
កប្ពកេាច ់/
យាយកសន

១០០០ កម៉ាប្ត ១ ប្ ាំ ៩៤៥ ៤៦៥ ១៥០ I  រដឌបលឃុាំ

២
សាងសងផ់លូវលាំប្កាលប្គួស 
ប្កហម ១កេស

កប្ពកេាច់ ៩០០០ កម៉ាប្ត ១ ប្ ាំ ៨៩៥ ៤៥៤ ២០០ I  រដឌបលឃុាំ

៣ សាងសងផ់លូវលាំដីស ១ កេស កប្ពកេាច់ ៧០០ ម ១ ប្ ាំ ២៩៥ ៤៥៤ ៩០ I  រដឌបលឃុាំ

៤ សាងសងស់ាព នហឈើសសរហបតុង យាយកសន ២ កកនលង ១ ប្ ាំ ១២៣៤ ៦១៧ ៨០ I  រដឌបលឃុាំ

៥ សាងសងលូ់កាតផ់លូវ យាកសន  ៤ កកនលង ១ ប្ ាំ ៨៩៥ ៤៥៤ ៨ I  រដឌបលឃុាំ
៦  សាងសងទ់ាំនបក់ារពារទឹកម្ប្ប យាយកសន ១៩០០ ម ១ ប្ ាំ ១២៣៤ ៦១៧ ៨០ I  រដឌបលឃុាំ
 ៧ សាងសងស់ាព នហឈើសសរហឈើ កប្ពកេាច់ ២ កកនលង ១ ប្ ាំ ៨៩០ ៤៥៤ ១២ I  រដឌបលឃុាំ
 ៨ ជួសជុលផលូវលាំ កប្ពកេាច់ ២ កកនលង ១ ប្ ាំ ១២៣៤ ៦១៧ ៨០ I  រដឌបលឃុាំ
 ៩ សាថ រកប្ពក យាយកសន ១៥០០ ម ១ ប្ ាំ ៣៨៨ ១១៧ ១២០ I  រដឌបលឃុាំ

រដ្ឋបាលឃុាំផ្ម្ពកេាច់
១. ផ្ផែកម្សដ្ឋកិចច



 ១០
បណថុ ោះបណាថ លបហចចកហទស ាំ
ដុោះដាំណាាំ

៣ភូមិ ១ វគគ ១ ប្ ាំ ១៦២២ ៨០១ ២ I  រដឌបលឃុាំ

 ១ សាងសងស់ាលាហរៀន ៣េបង ៣ភូមិ ១៥ បនធប់ ១ ប្ ាំ ១៦២២ ៨១០ ៣៣០ II  រដឌបលឃុាំ
 ២ ជីកអណថូ ងលូ ៣ភូមិ ១៥ កកនលង ១ ប្ ាំ ១៦២២ ៨១០ ៤៥ II  រដឌបលឃុាំ
 ៣ សងប់ងគនអ់នាមយ័ ៣ភូមិ ១៥ បងគន់ ១ ប្ ាំ ១៦២២ ៨១០ ៦០ II  រដឌបលឃុាំ

 ៤
បណថុ ោះបណាថ លវជិាជ ជីវៈសុេ
ភាពភូមិ

សាលាឃុាំ ២ វគគ ១ ប្ ាំ ៣ ៣ ២ II  រដឌបលឃុាំ

 ៥ បណថុ ោះបណាថ លវជិាជ ជីវៈកាតហ់ដរ ៣ភូមិ ៦ វគគ ១ ប្ ាំ ១៦២២ ៨១០ ៦ II  រដឌបលឃុាំ
 ៦ ជីកប្សោះទឹក ១០ម×២០ម កប្ពកេាច់ ១ កកនលង ១ ប្ ាំ ៨៩០ ៤៥៤ ១០ II  រដឌបលឃុាំ
 ៧ បហងាើតប្បពននទឹកសាអ ត កប្ពកេាច់ ១ កកនលង ១ ប្ ាំ ៨៩០ ៤៥៤ ១៦០ II  រដឌបលឃុាំ
 ៨ សុាំប្គូហពទយពីមនធរីសុខាភបិល កប្ពកេាច់ ២ នាក់ ១ ប្ ាំ ៣០ ៣០ ១៤,៤ II  រដឌបលឃុាំ
 ៩ ជួលប្គូបហប្ងៀនអការកមា ៣ភូមិ ៣ នាក់ ១ ប្ ាំ ៧៥ ២៥ ៨០ II  រដឌបលឃុាំ

 ១០
បហងាើតសហគមនច៍ស់ជរា
កុមារកាំប្ពា

៣ភូមិ ៣ សហគមន៍ ១ ប្ ាំ ៤០ ២០ ៣ II  រដឌបលឃុាំ

 ១១ សាងសងប់៉ាុសថិ៍សុេភាព កប្ពកេាច់ ១ កកនលង ១ ប្ ាំ ៨៩០ ៤៥៤ ១២០ II  រដឌបលឃុាំ

 ១២
ផសពាផាយតួនាទីកបុងកិចចអភវិឌ ្
ឃន៍

៣ភូមិ ៣ វគគ ១ ប្ ាំ ៣១៩ ១៧០ ៣ II  រដឌបលឃុាំ

 ១៣
ផសពាផាយចាប់អាំហពើហិងាកបុង
ប្គួសារ

៣ភូមិ ១២ វគគ ១ ប្ ាំ ១៦២២ ៨០១ ១២ II  រដឌបលឃុាំ

 ១៤
បណថុ ោះបណាថ លសថីពីសុេភាព
បនថពូជ

៣ភូមិ ១២ វគគ ១ ប្ ាំ ១៦២២ ៨០១ ១២ II  រដឌបលឃុាំ

 ១៥
បណថុ ោះបណាថ លហយនឌរ័ និង  
 យុវវយ័

៣ភូមិ ១២ វគគ ១ ប្ ាំ ១៦២២ ៨០១ ១២ II  រដឌបលឃុាំ

២. ផ្ផែកសងគមកិចច



 ១៦
ផសពាផាយចាប់ជួញដូរស្តសថី 
និងកុមារ

៣ភូមិ ២ វគគ ១ ប្ ាំ ១៦២២ ៨០១ ២ II  រដឌបលឃុាំ

 ១ ហបោះបហង្កគ លកដនការពារជាំរកប្តី កប្ពកេាច់ ២៥០ ប្បអប់ ១ ប្ ាំ ៨៩០ ៤៥៤ ៥០ III  រដឌបលឃុាំ

 ២ បហងាើតសហគមនក៍ារពារម្ប្ពហឈើ កប្ពកេាច់ ១ សហគមន៍ ១ ប្ ាំ ៨៩០ ៤៥៤ ១០ III  រដឌបលឃុាំ

 ៣ ផសពាផាយចាបម់្ប្ពហឈើ សាលាឃុាំ ៣ វគគ ១ ប្ ាំ ១៦២២ ៨០១ ៣ III  រដឌបលឃុាំ
 ៤ ផសពាផាយចាបជ់លផល ៣ភូមិ ៣ វគគ ១ ប្ ាំ ១៦២២ ៨០១ ៣ III  រដឌបលឃុាំ
 ៥  ាំហដើមហកាងកាងហឡើងវញិ កប្ពកេាច់ ៥ ហតិា ១ ប្ ាំ ៨៩០ ៤៥៤ ១០ III  រដឌបលឃុាំ

 ១
ផសពាផាយចុោះបញ្ជ ី
អប្តានុកូល ឌ ន

៣ភូមិ ៦ វគគ ១ ប្ ាំ ១៦២២ ៨០១ ៦ IV រដឌបលឃុាំ

 ២
ផសពាផាយចាប់ទបស់ាា ត់
ហប្គឿងហញៀន

សាលាឃុាំ ២ វគគ ១ ប្ ាំ ៥០ ៥០ ៣ IV រដឌបលឃុាំ

 ៣ សាងសងស់ាប កក់ារភូមិ ៣ភូមិ ៣ កកនលង ១ ប្ ាំ ១៦២២ ៨០១ ១២ IV រដឌបលឃុាំ

ឃុាំតាននូ
១ សាងរង់ផលូវខបតុងកបុងឃុាំ ១.៤.១ ប្គបភូ់មិ ៣ កេស ៣ ប្ ាំ ២,០០២ ៩៧៩ ២១០ I ឃុាំានូន

២
សាងរង់ផលូវលាំរកួររកហមកបុង
ភូមិ

១.៤.១ ប្គបភូ់មិ ៣ កេស ៣ ប្ ាំ ២,០០២ ៩៧៩ ១៨០ I ឃុាំានូន

៣
ជួរជុលផលូវលាំរកួររកហមកបុង
ភូមិ ១.៤.១

ប្គបភូ់មិ ៣ កេស ៣ ប្ ាំ ២,០០២ ៩៧៩ ៦០ I ឃុាំានូន

៤ សាងរង់លូកាត់ផលូវកបុងឃុាំ ១.៤.១ ប្គបភូ់មិ ៦ កកនលង ២ ប្ ាំ ២,០០២ ៩៧៩ ២៤០ I ឃុាំានូន

រដ្ឋបាលច្ស្កុបទូមុសាគរ

៤.  កផបករដឌបលនិងសនថសុិេសណាថ បធ់ាប បស់ាធារណៈ

៣. កផបកធនធានធមាជាតិ បរសិាទ ន និងការបនាាំនឹងការកប្បប្បួលអាកាសធាតុ



៥ សាងរង់អណថូ ងទឹកាមភូមិ ១.៤.២ ប្គបភូ់មិ ២០ អណឋូ ង ២ ប្ ាំ ២,០០២ ៩៧៩ ៥៦ I ឃុាំានូន
ឃុាំថ្មស្
៦ ជួរជុលផលូវ ភូមិថមរ ១៦០ ខម៉ែរត ១ឆ្ប ាំ ៥,០៧៣ ២,៤៧៧ ២០ I ឃុាំថមរ

៧ សាងរង់សាព ន  និងលូ
ភ.ថមរ,ចមលង

ខគា
៥ កខនលង ១ឆ្ប ាំ ៦,៦៧៤ ៣,២៩៣ ១០០ I ឃុាំថមរ

៨
សាងរងផលូវខបតុងកបុងទីរបជុាំជន
 ១០០ម

ភូមិ ថមរ ១ ខែែ ១ឆ្ប ាំ ៥,០៧៣ ២,៤៧៧ ១០០ I ឃុាំថមរ

៩
សាងរងផលូវលាំរគួ្ររកហមកបុង
ភូមិ

ភូមិ ខររថមី ៥០០ ខម៉ែរត ១ឆ្ប ាំ ៩៧៧ ៤៨៥ ២០ I ឃុាំថមរ

១០ សាងរងផលូវខបតុង ភូមិ ថមរ ១ ខែែ ១ឆ្ប ាំ ៩,៧២០ ៤,៨១៥ ៣០ I ឃុាំថមរ
ឃុាំអណ្តូ ងទឹក

១១ សាងរង់ផលូវខបតុងឆលងកាត់ភូមិ ាោឃ ១០ គ្ម ១២ខែ ៦០៨០ ៣៩២២ ៤០ I ឃុាំអណថូ ងទឹក

១២ ជរួជុលផលូវរកាលរគួ្ររកហម រគ្ប់ភូមិ ៣ ខែែ ១២ខែ ៤៦៦ ២២៩ ៦០ I ឃុាំអណថូ ងទឹក

១៣ សាថ ររតពាាំងធមមជាតិ ជីោល នរប ២ កខនលង ១២ខែ ៦២៥ ៥៥៣ ២០០ I ឃុាំអណថូ ងទឹក
១៤ សាងរង់បងគន់អនាម័យ ប្បទ្វល ២៥ បងគន់ ១ ប្ ាំ ៤៦១ ២២៩ ៦០ I ឃុាំអណថូ ងទឹក
១៥ សាងរង់ផលូវខបតុងអាខម ភូមិធបង់ ៣៥០ ខម៉ែរត ១ឆ្ប ាំ ៤៩០ ៥១៣ ៤៩ I ឃុាំកខណ្តថ ល
១៦ សាងរង់បងគន់អនាម័យ ទូទាំងឃុាំ ៥ កខនលង ១ឆ្ប ាំ ២១៤ ២១០ ៤ I ឃុាំកខណ្តថ ល
១៧ ផឋល់មុែរបរជូនដល់រគួ្សាររកីរក ទូទាំងឃុាំ ៥ កខនលង ៣ឆ្ប ាំ ២១៤៤ ២១៦២ ៣ I ឃុាំកខណ្តថ ល
១៨ បខងាីតរកុមរនែាំរបាក់ាមភូមិ ទូទាំងឃុាំ ៥ កខនលង ៣ឆ្ប ាំ ២១៤៤ ២១៦២ ២ I ឃុាំកខណ្តថ ល



១៩ គ្ខរោងដល់ការបខងាីតមុែរបរ ៥ភូមិ ៥ កខនលង ១ ២១៤៤ ២១៦២ ២ I ឃុាំកខណ្តថ ល

រដ្ឋបាលស្ងាា ត្ស់ាម ចោ់នជយ័
ផផនកខស្ដ្ឋកិចេ

១ ជីករបឡាយបងហូរទឹក ទូទាំងរងាា ត់ ៤១៧០ គ្.ម ៣ឆ្ប ាំ ២២៥០ ១៣៣៥ 74.4 I
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

ភូមិ១ ២២៥០ គ្.ម ៣ឆ្ប ាំ ១៦៥០ ៩០០ 45
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

ភូមិ៣ ១០៥០ គ្.ម ៣ឆ្ប ាំ ៦៦០ ៣៧០ 21
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ
ភូមិសាម ច់ោន

ជ័យ
១១៤០ គ្.ម ៣ឆ្ប ាំ ៥០១ ២៦៧ 22.8

រងាា ត់សាម ច់ោន
ជ័យ

ភូមិបឹងឃុន
ឆ្ង

២៩៥៥ គ្.ម ៣ឆ្ប ាំ ៤២០០ ២៧០ 60
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

៣ ជួរជុលផលូវកាំខទចថមភបាំ ទូទាំងរងាា ត់ ១៩៥០ គ្.ម ៣ឆ្ប ាំ ២២៥០ ១០០៥ 71.1 I
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

៤ សាងរង់ផលូវខបតុង ទូទាំងរងាា ត់ ០,៨៦៤ គ្.ម ៣ឆ្ប ាំ ៣៧៥០ ១៨៣០ 288 I
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

៥ ដ្ឋក់លូអមរងខាងផលូវ ទូទាំងរងាា ត់ ២២៥០ គ្.ម ៣ឆ្ប ាំ ៣៦០០ ១៨៦០ 234 I
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

៦ ដ្ឋក់លូរបអប់កាត់ផលូវ ទូទាំងរងាា ត់ ០,៧៥០ គ្.ម ៣ឆ្ប ាំ ៣៦០០ ២១០០ 122.4 I
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

រដ្ឋបាលច្កុងខេមរភមូិនទ

២ សាថ របឡាយបងហូរទឹក I



៧ បណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវកាត់ខដរ ទូទាំងរងាា ត់ ៣ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ១៥០ ១៥០ 51 I
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

៨
ផែពវផាយចាប់បរសិាទ ន និងអ
នាម័យ

ទូទាំងរងាា ត់ ៣ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ១៥០ ១៥០ 51 I
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

៩
បណថុ ុះបណ្តថ លរាំអាងការ និង
អ ុតរក់

ទូទាំងរងាា ត់ ៣ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ១៥០ ១៥០ 51 I
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

១០
បណថុ ុះបណ្តថ លជួរជុលខរគ្ឿង
ខអ ចិរតូនិច

ទូទាំងរងាា ត់ ៣ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ១៥០ ០ 51 I
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

១១
បណថុ ុះបណ្តថ លជួរជុលកង់ 
និងម៉ែូតូ

ទូទាំងរងាា ត់ ៣ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ១៥០ ០ 45 I
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

១២ ឥណទនខាប តតូច ទូទាំងរងាា ត់ ១២ រហគ្មន៍ ៣ឆ្ប ាំ ២២៥០ ១២០០ 42 I
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

១៣ បខងាីតរមណីដ្ឋឌ នខទរចរធមមជាតិ ទូទាំងរងាា ត់ ៣ កខនលង ៣ឆ្ប ាំ ៣២៦២២ ១៦៩៦២ 567 I
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

១៤
បណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈបាំខរខីរវា
ខទរចរណ៍

ទូទាំងរងាា ត់ ៣ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៦០ ៤៥ 15 I
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

១៥
ពរងីក របព័ននអគ្គរីនីខរបីរបារ់
កបុងរងាា ត់ឱ្យបានរគ្ប់រគាន់

ទូទាំងរងាា ត់ ៦០០ រគួ្សារ ៣ឆ្ប ាំ ៣ ១៧០០ 670 I
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

២.ផផនកស្ងគមកិចេ

១
ផែពវផាយដល់ោាបិារិរែឱ្
្យនាាំកូនខៅចុុះខឈាម ុះចូលខរៀន

ទូទាំងរងាា ត់ ៣ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ២២៥ ១២៩ 9 II
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ



២
ផថល់អាោររបូករណ៍ដល់រិរែ
រកីរក

ទូទាំងរងាា ត់ ១០៥០ នាក់ ៣ឆ្ប ាំ ១០៥០ ៥៧០ 18 II
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

៣ ខបីកថ្នប ក់អការកមមាមភូមិ ទូទាំងរងាា ត់ ៣ ថ្នប ក់ ៣ឆ្ប ាំ ៧៥ ៧៥ 2 II
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

៤
ផែពវផាយការចាក់ថ្នប ាំបងាា រជមងឺ
១១មុែ ដល់កុោរអាយុខរកាម
៥ឆ្ប ាំ

ទូទាំងរងាា ត់ ៣ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ២៧០ ១៨០ 9 II
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

៥
ផែពវផាយដល់ឪពុកោថ យឱ្យនាាំ
កូនចាក់ថ្នប ាំាមការកាំណត់របរ់
មណឍ លរុែភាព

ទូទាំងរងាា ត់ ៣ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ២៧០ ១៨០ 9 II
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

៦
ផែពវផាយពីសារៈរាំខាន់ននការ
ខថទាំកូនខពលោននផធខពាុះ

ទូទាំងរងាា ត់ ៣ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ២៧០ ១៨០ 9 II
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

៧ ផែពវផាយមិតថអប់រ ាំមិតថ ទូទាំងរងាា ត់ ៣ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ១៥០ ១៥០ 9 II
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

៨
ពរងីកបណ្តថ ញទឹកសាអ តខៅ
ាមភូមិឱ្យបានរគ្ប់រគាន់

ទូទាំងរងាា ត់ ៨៨៩០ រគួ្សារ ៣ឆ្ប ាំ ៥២១៨ ៣៤៥៧ 650 II
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

៩
ខរវងរក និងខបងខចកដីរមផ
ទនរងគមកិចចជូនរបជាជន
ខដីមផខីធវីខររចាំការ

ទូទាំងរងាា ត់ ៨៨៩០ ហកិា ៣ឆ្ប ាំ 0 II
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

១០
ខធវៀវដីចាំការខដលខៅជាប់តាំបន់
អភិរកែនានាជូនរបជាពលរដឌ

ទូទាំងរងាា ត់ ៣ ហកិា ៣ឆ្ប ាំ ៥០០ ៣០០០ 99 II
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

១១
ផែពវផាយរុែភាពបនថរបរ់យុវ
វយ័

ទូទាំងរងាា ត់ ៣ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ១២០ ៩០ 9 II
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ



១២
ផែពវផាយពីការរកីរាលដ្ឋលនន
ជាំងឺខអដរ៍

ទូទាំងរងាា ត់ ៣ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៣០០ ១៨០ 9 II
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

១៣
ផែពវផាយពីការខរបីរបារ់
ខរសាមអនាម័យ

ទូទាំងរងាា ត់ ៣ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ២២៥ ១៥០ 6 II
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

១៤ ផែពវផាយការពនាកាំខណីត ទូទាំងរងាា ត់ ៣ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ២៥៥ ១៥០ 9 II
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ
៣.ផផនកខច្រចី្ាស្ដ់្ីធលី ការច្គបច់្គងធនធានធមមជាតិ បរិសាថ ន ខច្រោះមហនតរាយ និងការផច្រច្រួលអាកាស្ធាត្ុ

១ ផថល់រថយនថដឹករាំរាម III ទូទាំងរងាា ត់ ២ ខរគ្ឿង ៣ឆ្ប ាំ ១២៩៩៥ ៦៥៦៦ 200 III
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

២ ផថល់ធុងរាំរាម III ទូទាំងរងាា ត់ ១៣៥០ ធុង ៣ឆ្ប ាំ ៥២៥០ ២៥៥៩ 63 III
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

៣
បខងាីតរហគ្មន៍រគ្ប់រគ្ងនរព
ខឈី

III ទូទាំងរងាា ត់ ១ រហគ្មន៍ ៣ឆ្ប ាំ ៣៥៧៥ ១៧៥០ 42 III
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ
៤.ផផនករដ្ឋបាល និងស្នតិស្េុ ស្ណ្តត បធ់ាន បស់ាធារណ្ៈ

១
ផែពវផាយចាប់ទប់សាា ត់ការ
ខរបីរបារ់ និងជួញដូរខរគ្ឿង
ខញៀន

IV ទូទាំងរងាា ត់ ៣ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ១៥០ ៧៥ 15 IV
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

២
ផែពវផាយចាប់ទប់សាា ត់ការ
ជួញដូរស្តរថី និងកុោរ

IV ទូទាំងរងាា ត់ ៣ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ១៥០ ៧៥ 9 IV
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

៣ ផែពវផាយចាប់ភូមិបាល IV ទូទាំងរងាា ត់ ៣ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ១៥០ ៧៥ 6 IV
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

៤
ផែពវផាយចាប់ពីការខធវីចាំណ្ត
កររុក

IV ទូទាំងរងាា ត់ ៣ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ១៥០ ១០៥ 15 IV
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ



៥
ផែពវផាយចាប់អាំខពីហងឹាកបុង
រគួ្សារ

IV ទូទាំងរងាា ត់ ៣ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ២២៥ ១២០ 6 IV
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

៦
បងាា រទប់សាា ត់ការខលងខលផង
រុីរង់ខៅកបុងភូមិ

IV ទូទាំងរងាា ត់ ៣ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ២១០ ១០៥ 6 IV
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

៧
ផែពវផាយចាប់ទប់សាា ត់ការ
ខរបីរបារ់ និងជួញដូរខរគ្ឿង
ខញៀន

IV ទូទាំងរងាា ត់ ៣ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ២១០ ១០៥ 9 IV
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

៨
បខងាីតកងរវ័យការពារខៅាម
ភូមិ

IV ទូទាំងរងាា ត់ ៣ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ២៥ ០ 22.5 IV
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

៩
ផែពវផាយចាប់ខគាល
នខោបាយ ភូមិ រងាា ត់ោនរុ
វតថភិាព

IV ទូទាំងរងាា ត់ ៣ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ២៥ ១០ 6 IV
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

១០
ផែពវផាយចាប់បទខលមីរ
ខនសាទែុរចាប់

IV ទូទាំងរងាា ត់ ៣ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៤០ ១៧ 6 IV
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

១១
ផែពវផាយចាប់អភិរកែនរពខឈី
 និងរតវនរព

IV ទូទាំងរងាា ត់ ៣ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ៦០ ២២ 9000 IV
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

១២

ផែពវផាយពីការផថល់ខរៀវខៅ
សាប ក់ខៅ និងខរៀវខៅរគួ្សារ 
និងអតថរញ្ញដ ណប័ណតរញ្ញជ តិ
ខែមរ

IV ទូទាំងរងាា ត់ ៣ វគ្គ ៣ឆ្ប ាំ ២០០ ១៣០ 15 IV
រងាា ត់សាម ច់ោន

ជ័យ

រដ្ឋបាលស្ងាា ត្ដ់្ងទង់
១. ផផនកខស្ដ្ឋកិចេ
១ សាថ រលូ ទូទាំងរងាា ត់ ១២២៣ គ្.ម ៦០នថង ១២៨១១ ៦៤៥៣ 182 I រងាា ត់ដងទង់
២ សាថ ររបឡាយ ភូមិ៣,៤ ៣៣០០ គ្.ម ២២នថង ៧៣៥៧ ៣៦៥៤ 316 I រងាា ត់ដងទង់



ភូមិ២ ១៩២២ គ្.ម ១២០នថង ១៥០០ ៨៥០ 230
ភូមិ១,៣ ១៣៨០ គ្.ម ១៥០នថង ៦៤០៤ ១៦៥ 165
ភូមិ៤ ៣២៨៤ គ្.ម ១៨០នថង ៦៧០៧ ៣៩៤ 394

ភូមិ១,២,៣ ១៦២០ គ្.ម ១៨០នថង ៦១០៤ ២៥៩ 259
ភូមិ៤ ២២០០ វគ្គ ៩០នថង ៦៧០៧ ៣៥២ 352

៥
ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លជរួជុល
ម៉ែូតូ កង់ ោ៉ែ រុីន

ទូទាំងរងាា ត់ ៣ វគ្គ ៩០នថង ៧៥ ១២ 12 I រងាា ត់ដងទង់

៦
ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លជរួទូ
ទឹកកក ោ៉ែ រុីនរតជាក់

ទូទាំងរងាា ត់ ៣ វគ្គ ៩០នថង ៧៥ ១២ 12 I រងាា ត់ដងទង់

៧
ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លខរគ្ឿង
ខអ ចិរតូនិច

ទូទាំងរងាា ត់ ៣ វគ្គ ៩០នថង ៧៥ ១២ 12 I រងាា ត់ដងទង់

៨ ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លកាត់ខដរ ទូទាំងរងាា ត់ ៣ វគ្គ ៩០នថង ៧៥ ១២ 12 I រងាា ត់ដងទង់

៩
ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លជាំនាញ
អ ុតរក់ និងរាំអាងការ

ទូទាំងរងាា ត់ ៣ វគ្គ ៩០នថង ៧៥ ១២ 12 I រងាា ត់ដងទង់

ភូមិ១ ១៨១ កាលដី ៣ឆ្ប ាំ ៧២៤ ៣៩៣ 12
ភូមិ២ ១៩១ កាលដី ៣ឆ្ប ាំ ៧៦៤ ៤០៧ 0
ភូមិ៣ ១៥ កាលដី ៣ឆ្ប ាំ ៦២ ៣៧ 0
ភូមិ៤ ៦១៨ កាលដី ៣ឆ្ប ាំ ២៤៧២ ១៥៣១ 0

១១ ខរវងរកឥណទន ទូទាំងរងាា ត់ ៣០០ រគួ្សារ ១ឆ្ប ាំ ១២០០ ៦២០ 300 I រងាា ត់ដងទង់
១២ ចាក់វា៉ែ ក់សាាំងការពាររតវខឈី ភូមិ៤ ១៩៩ កាល ០៣នថង ៣៦ ៣០ 4 I រងាា ត់ដងទង់

១
ផែពវផាយដល់ឪពុកោថ យយល់
ដឹងពីសាររាំខាន់ននការរិកា
ខៅសាលាមខតថយយ

ភូមិ២,៤ ២ ខលកី ២នថង ៥៣៦ ២៨៧ 2 II រងាា ត់ដងទង់

រងាា ត់ដងទង់

រងាា ត់ដងទង់

រងាា ត់ដងទង់១០ ខរវងរកដីរមផទនរងគមកិចច I

២.ផផនកស្ងគមកិចេ

៣ ដ្ឋក់លូរជុងអមរងខាងផលូវ I

៤ ខធវីលូមូលបងហូរទឹកអមរងខាងផលូវ I



២
ផែពវផាយដល់ោា-បិាឱ្យ
យល់ដឹងពីសាររាំខាន់មកចាក់
ថ្នប ាំាមការកាំណត់

ភូមិ១,២,៣,៤ ២ វគ្គ ២នថង ១២០ ៧៥ 4 II រងាា ត់ដងទង់

៣
បខងាីតសាលាមខតថយយរិកា
រហគ្មន៍

ភូមិ៤ ២ ថ្នប ក់ ៣ឆ្ប ាំ ៦០ ៤៥ 14 II រងាា ត់ដងទង់

៤
ផែពវផាយពីសាររាំខាន់ននការ
ចូលសាលាមខតថយយរបរ់កុោរ
ពីអាយុ៣ ដល់៥ឆ្ប ាំ

ទូទាំងរងាា ត់ ២ ខលកី ២នថង ៥៣៦ ២៨៧ 2 II រងាា ត់ដងទង់

៥
ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ លជាំនាញ
វជិាជ ជីវៈដល់ជនពិការ

ទូទាំងរងាា ត់ ៤ វគ្គ ១ឆ្ប ាំ ១០០ ៤៣ 4 II រងាា ត់ដងទង់

៦
ផថល់អាោររបូករណ៍ដល់រិរែ
រកីរក

ទូទាំងរងាា ត់ ៨៨០ នាក់ ៣ឆ្ប ាំ ៨៨០ ៥៤២ 170 II រងាា ត់ដងទង់

៧
ពរងឹងបណ្តថ ញភាប ក់ងាររទរទង់
រុែភាពភូមិ

ទូទាំងរងាា ត់ ៤ ខលកី ៤នថង ៦ ៤ 1 II រងាា ត់ដងទង់

៨ ខបីកថ្នប ក់អការកមម ភូមិ១,២,៤ ២ ថ្នប ក់ ៣ឆ្ប ាំ ៥០ ៣៥ 4 II រងាា ត់ដងទង់
៣. ផផនកធនធានធមមជាតិ បរិសាថ ន និងការបនាាំ និងការផច្រច្រួលអាកាស្ធាត្ុ

១
ផែពវផាយពីសាររាំខាន់ការខធវី
អនាម័យ និងបរសិាទ ន

ទូទាំងរងាា ត់ ៤ វគ្គ ៤នថង ៦៤៦៤ ៦៤៦៤ 2 III រងាា ត់ដងទង់

ភូមិ១ ៨០ ធុង ១ឆ្ប ាំ ១៨៥ ១៨៥ 4
ភូមិ២ ២៥០ ធុង ១ឆ្ប ាំ ១០០៧ ៥៨៣ 12
ភូមិ៣ ៦០ ធុង ១ឆ្ប ាំ ២៤០ ១៨៣ 3
ភូមិ៤ ៥១៨ ធុង ១ឆ្ប ាំ ២០៧២ ១៣១៧ 25

៣ បខនទមរថយនថទឹករាំរាម ទូទាំងរងាា ត់ ១ ខរគ្ឿង ១ឆ្ប ាំ ១៣០៨៣ ៦៤៦៤ 150 III រងាា ត់ដងទង់

រងាា ត់ដងទង់២ ទិញធុងដ្ឋក់រាំរាម III



៤
ជរមុញឱ្យឡានដឹករាំរាមខៅ
ដល់ផធុះរបជាជន

ទូទាំងរងាា ត់ ៤ ខលកី ៤នថង ១៣០៨៣ ៦៤៦៤ 1 III រងាា ត់ដងទង់

៥ បខងាីតបណ្តថ ញអនាម័យាមភូមិ ទូទាំងរងាា ត់ ៩ នាក់ ១ឆ្ប ាំ ១៣០៨៣ ៦៤៦៤ 43.2 III រងាា ត់ដងទង់

៦
ជរមូញ និងខលកីទឹកចិតថដល់
របជាជនឱ្យខធវីអនាម័យ និងខក
ខរបទាំលាប់ចារ់

ទូទាំងរងាា ត់ ៤ ខលកី ៤នថង ១៣០៨៣ ៦៤៦៤ 2 III រងាា ត់ដងទង់

៧ ចូលរមួអនាម័យសាធារណៈ ទូទាំងរងាា ត់ ៤ ខលកី ៤នថង ១៣០៨៣ ៦៤៦៤ 4 III រងាា ត់ដងទង់
៤. ផផនករដ្ឋបាល និងស្នតិស្េុ ស្ណ្តត បធ់ាន បស់ាធារណ្ៈ

១
ផែពវផាយពីផលលាំបាកននការ
ខរពខរគ្ឿងខញៀន និងខរគ្ឿងររ
វងឹ

ភូមិ១,២,៣,៤ ៣ វគ្គ នថង ៦០ ៣០ 2 IV រងាា ត់ដងទង់

២
រតិបនថងឹការអនុវតថចាប់ខរគ្ឿង
ខញៀន និងខលផងរុីរង

ភូមិ១,២,៣,៤ ៤ វគ្គ នថង ១០០ ៤០ 2 IV រងាា ត់ដងទង់

៣
ខបីកវគ្គផែពវផាយចាប់
ចរាចរណ៍ផលូវខគាក

ភូមិ១,២,៣,៤ ៣ វគ្គ នថង ៩០ ៦៥ 2 IV រងាា ត់ដងទង់

៤ ខបីកវគ្គផែពវផាយចាប់ភូមិបាល ភូមិ១,២,៣,៤ ៣ វគ្គ នថង ៩០ ៦៥ 2 IV រងាា ត់ដងទង់

៥
ខបីកវគ្គផែពវផាយពីផលលាំបាក
ននការខរបីអាំខពីហងឹាកបុងរគួ្សារ

ភូមិ១,២,៣,៤ ៤ ខលកី នថង ១៣២៥១ ៦៦៥៧ 2 IV រងាា ត់ដងទង់

៦

ជរមុញ និងខលកីទឹកចិតថដល់
របជាជន ឱ្យខចុះចូលរមួរហ
ការពីបញ្ញហ ខរគ្ឿងខញៀនខលផង
រុីរង

ភូមិ១,២,៣,៤ ១២ ខលកី ឆ្ប ាំ ៥៦០០ ២៨០០ 1 IV រងាា ត់ដងទង់



រដ្ឋបាលស្ងាា ត្ស់្ទឹងផវង
១.ផផនកខស្ដ្ឋកិចេ
១.១ កសិ្កមម

២
ផថល់ពូជររូវខដលោនទិនបផល
ែពរ់

ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

៦០០ គ្.រក មករា-ធបូ ៤៥០ ២១០ 2.4 I រងាា ត់រធឹងខវង

៣
ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ ល
បខចចកខទរខកនឆបផលខនសាទ

ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

៣ វគ្គ មករា-ធបូ ៧៥ ២៥ 6 I រងាា ត់រធឹងខវង

៤
ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ ល
បខចចកខទរចិញ្ច ឹមរតី

ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

៣ វគ្គ មករា-ធបូ ៥៥ ២០ 6 I រងាា ត់រធឹងខវង

៥
ខបីកវគ្គបណថុ ុះបណ្តថ ល
បខចចកខទរចិញ្ច ឹមោន់ទ រជូក

ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

២ វគ្គ មករា-ធបូ ៦០ ៥ 6 I រងាា ត់រធឹងខវង

៦ ផថល់ថ្នប រាំលាប់រតវលអិត
ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

២ ដង មករា-ធបូ ៤៥០ ២១០ 2 I រងាា ត់រធឹងខវង

១ សាងរង់ផលូវខបតុងអាខម
ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

៥០០ ម មករា-ធបូ ៨៥០ ២៤០ 300 I រងាា ត់រធឹងខវង

២ ខធវីផលូវរកាលរគួ្ររកហម
ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

២ គ្.ម មករា-ធបូ ១២០០ ៤០០ 85 I រងាា ត់រធឹងខវង



៣ ជីបរបឡាយអមរងខាងផលូវ
ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

៣០០ ម មករា-ធបូ ៣២០ ១៤២ ៧,៥ I រងាា ត់រធឹងខវង

៤ សាថ ររបឡាយអមរងខាងផលូវ
ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

២៥០០ ម មករា-ធបូ ១៦៧០ ៨៧០ 50 I រងាា ត់រធឹងខវង

៥ ដ្ឋក់លូបងហូរទឹក
ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

៧ កខនលង មករា-ធបូ ៨៥០ ៤៥០ 21 I រងាា ត់រធឹងខវង

៦ ជួរជុលទាំនប់ការពារទឹកនរប
ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

៣ កខនលង មករា-ធបូ ៣២០ ១៤២ 12 I រងាា ត់រធឹងខវង

៧ ខធវីទវ ទឹក
ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

៤ កខនលង មករា-ធបូ ៥៤២ ២៣១ 40 I រងាា ត់រធឹងខវង

៨ ជួរជុលផលូវរកាលរគួ្ររកហម
ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

២ គ្.ម មករា-ធបូ ៣៥០០ ១២៣៧ 60 I រងាា ត់រធឹងខវង

២.ផផនកស្ងគមកិចេ

១
ធានាការចុុះអរានុកូលដ្ឋឌ នឱ្យ
ោនរបរិទនភាព

ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

៥៨ នាក់ មករា-ធបូ ៥៨ ២២ ០,២៣ II រងាា ត់រធឹងខវង



២

អប់រ ាំអាំពីរុែភាពបនថពូជការពន ្
ោកាំខណីត ការខថទាំរុែភាព
មុន និងខរកាយខពលររោល
កូន និងការររោលខៅ
មណឍ លរុែភាព

ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

៤៥ នាក់ មករា-ធបូ ៤៥ ៤៥ ០,១៨ II រងាា ត់រធឹងខវង

៣

ការពារ និងខឆលីយតបចាំខពាុះភាព
ពាក់ព័នននឹងកិចចការពារកុោរកបុង
ចាំខណ្តមកុោរ និងរគួ្សារងាយ
រងខរគាុះបាំផុត

ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

៨ នាក់ មករា-ធបូ ៨ ៨ ០,០៦៤ II រងាា ត់រធឹងខវង

៤
អប់រ ាំការលុបបាំបាត់អាំខពីហងឹា
កបុងរគួ្សារ ការជួញដូស្តរថី និង
កុោរ

ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

៤៥ នាក់ មករា-ធបូ ៤៥ ១០ ០,១៨ II រងាា ត់រធឹងខវង

៥

ធានាឱ្យោនការផថល់ និងទទលួ
បាននូវខរវារុែភាពខៅាម
មូលដ្ឋឌ នទន់ខពលខវលា និង
របកបខដ្ឋយគុ្ណភាព

ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

៨ នាក់ មករា-ធបូ ៨ ៨ ០,០៦៤ II រងាា ត់រធឹងខវង

៦
អប់រ ាំយុវជន យុវនារអីាំពីរុែ
ភាពបនថពូជ ការខរបីរបារ់
ខរគ្ឿងររវងឹ និងខរគ្ឿងខញៀន

ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

៤៥ នាក់ មករា-ធបូ ៤៥ ១៥ ០,១៨ II រងាា ត់រធឹងខវង

៧

អប់រ ាំខលកីទឹកចិតថដល់មនុរែ
ចារ់ឱ្យោនការចូលរមួអភិវឌណ
រងគម និងខលកីកាំពរ់ខថទាំ
រុែភាព

ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

៤៥ នាក់ មករា-ធបូ ៤៥ ២៥ ០,១៨ II រងាា ត់រធឹងខវង



៨
បខងាីនគុ្ណភាពអនាម័យទឹក
សាអ ត និងការររ់ខៅសាអ តកបុង
រហគ្មន៍

ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

៥៣ ធុងទឹក មករា-ធបូ ២១២ ៨៥ 2 II រងាា ត់រធឹងខវង

៩
ការរបជុាំ និងាមដ្ឋនរបរ់ គ្.ក
.ន.ក

ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

១ រមួ មករា-ធបូ ១៣២ ៦៨ ០,៨ II រងាា ត់រធឹងខវង

១០
ផែពវផាយពីសារៈរាំខាន់ននការ
ខរបីរបារ់ខរសាមអនាម័យ

ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

២ វគ្គ មករា-ធបូ ២៩០ ៦៧ 4 II រងាា ត់រធឹងខវង

១១
ផែពវផាយទប់សាា ត់អាំពីការរកីារ
រាលដ្ឋលននជាំងឺខអដរ៍ និងកាម
ខរាគ្

ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

៤ វគ្គ មករា-ធបូ ១២០ ៥៤ 8 II រងាា ត់រធឹងខវង

១២
ផថល់អាោររបូករណ៍ដល់រិរែ
រកីរក

ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

៣០ នាក់ មករា-ធបូ ៣០ ១៥ 12 II រងាា ត់រធឹងខវង

១៣
ផែពវផាយដល់ឪពុកោថ យឱ្យ
យល់ដឹងពីសារៈរាំខាន់ពីការ
រិកា

ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

២ វគ្គ មករា-ធបូ ១២០ ៥៤ 4 II រងាា ត់រធឹងខវង

១៤
បខងាីតគ្ណៈកមមការោតិបិា
រិរែ

ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

១៣ នាក់ មករា-ធបូ ៥៤០ ២៨០ 12 II រងាា ត់រធឹងខវង

១៥ ខបីកថ្នប ក់អការកមម
ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

២ វគ្គ មករា-ធបូ ៣០ ១៥ 10 II រងាា ត់រធឹងខវង



៣.ផផនកធនធានធមមជាតិ បរិសាថ ន និងការបនាាំនឹងការផច្រច្រួលអាកាស្ធាត្ុ

១ សាងរង់បងគន់អនាម័យ
ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

២២ បងគន់ មករា-ធបូ ១៩៦ ១០៥ ៣៣ III រងាា ត់រធឹងខវង

២
ផែពវផាយការខធវីអនាម័យាម
លាំខៅដ្ឋឌ ន

ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

២ វគ្គ មករា-ធបូ ៨៧០ ៥៤០ ៤ III រងាា ត់រធឹងខវង

៣ ទិញធុងដ្ឋក់រាំរាម
ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

១០០ ធុង មករា-ធបូ ៥៧០ ៣២០ ៦ III រងាា ត់រធឹងខវង

៤ ខធវីសាល ករញ្ញដ ោមខចាលរាំរាម
ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

១០ ផ្លធ ាំង មករា-ធបូ ៨៧០ ៥៤០ ៥ III រងាា ត់រធឹងខវង

៥ ទិញឡានដឹករាំរាម ភូមិរធឹងខវង ១ ខរគ្ឿង មករា-ធបូ ៨៧០ ៥៤០ ៨០ III រងាា ត់រធឹងខវង
៤.ផផនករដ្ឋបាល និងស្នតិស្េុ ស្ណ្តត បធ់ាន បស់ាធារណ្ៈ

១
ផែពវផាយចាប់ ការខរបីរបារ់ 
និងជួញដូរខរគ្ឿងខញៀន

ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

៤ វគ្គ មករា-ធបូ ៩៥០ ៤៥០ ៨ IV រងាា ត់រធឹងខវង

២
ផែពវផាយចាប់ ការខរបីអាំខពីហឹ
ងាកបុងរគួ្សារ

ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

៤ វគ្គ មករា-ធបូ ៦០ ១២ ៨ IV រងាា ត់រធឹងខវង

៣
ផែពវផាយចាប់ទប់សាា ត់ការ
ខលងខលផងរុីរងរគ្ប់រគ្ប់
របខភទ

ភូមិខរពកសាវ យ
 ភូមិរធឹងខវង

២ វគ្គ មករា-ធបូ ២៥០ ៦៧ ៤ IV រងាា ត់រធឹងខវង



 

 

 

 
 

ឧបសមព័នឋទី២ 
 

តារាងពិនទុវសិយ័ 
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ខេត្តខ ោះកងុ  

ស្តីព ី

ព័ត្៌មានស្ថា នភាពពិនទុវិស្័យឆ្ន ាំ២០២០ 

ផ្អែកតាមទិននន័យមូលដ្ឋា នឃុាំស្ង្កា ត្់(CDB)ផ្េធ្នូឆ្ន ាំ២០១៩ 
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រំណរស់ំគាល ់
រន្េះគឺជាតារាងពិន្ទុតាមបណ្តត វស័ិយសម្រាបម់្រគបម់្ររុងម្រសុររនុងរេត្ត។ វាម្រត្ូវបាន្រគរម្របើ

ម្របាស់សម្រាបក់ារររៀបចំផែន្ការអភវិឌ្ឍន្៥៍ឆ្ន  ំន្ិងរមធវ ិិ ីវនិ្ិរ គបីឆ្ន រំរំឹល ជាមយួន្ិងរម្រមងឯរ
សារសាថ ន្ភាពម្ររុងម្រសុរ ផែលបាន្ែលិត្រចញពីទិន្នន្យ័មូលោា ន្ឃុំសង្កា ត្(់CDB)ផែលរមភូម ិ
រសធៀន្ ឃុំសង្កា ត្រ់ វិើការម្រសងជ់ាររៀងរាល់ឆ្ន រំនុងផេ និូ ។ 

តារាងពិន្ទុតាមបណ្តត វស័ិយាន្ចំន្ួន្៩សាសធាតុ្៖ ភាពម្ររីម្ររ រសិរមធ អាជីវរមធ អបរ់ ំ
សុេភាព ភាពង្កយរងរម្ររេះ បរសិាថ ន្ រែាបាលសន្តិសុេន្ិងរយន្ឌ្រ័ ។  វ ិិ ីសាស្ដសររនុងការគណនា
រែើមបឱី្យវស័ិយន្ិមយួៗាន្ត្ម្មៃ  រាល់ត្ម្មៃសូចនារររនុងសាសភាគវស័ិយន្ីមយួៗម្រត្ូវបាន្ោរ់
ពិន្ទុរោយផែែររលើទិន្នន្យ័ររលរបស់សូចនាររឆ្ន ២ំ០១១ ។ ពិន្ទុចាបរ់ែរើមពី ០ រៅ ១០០ ។ ពិន្ទុ 
០ ាន្ន្យ័ថា ទាបឬអន្ ់ឯពិន្ទុ ១០០ ាន្ន្យ័ថាសាថ ន្ភាពលែម្របរសើរ ។ ម្រគបព់ិន្ទុម្ន្បណ្តត សូច
នាររទាងំអស់ាន្ទឹសរៅែូចរន  រទាេះបីជាសូចនាររទាងំរនាេះវជិជាន្ ឬអវជិជាន្ផែលាន្ទិស
រៅររៀងៗេៃួន្ររ៏ោយ ឧទាហរណ៍ ពិន្ទុ៨០គឺលែជាងពិន្ទុ៤០សម្រាបព់ិន្ទុមរណភាពាតា។  

ពិន្ទុតាមបណ្តត វស័ិយរមួាន្ការបូរសរុបពិន្ទុពីពិន្ទុរបស់សូចនាររន្ីមយួៗ រហតុ្ែូរចនេះ រនុងវ ិ
ស័យន្ីមយួៗរយើងាន្ ៖ 

 លំោបថ់ាន រម់្ន្ពិន្ទុវស័ិយ ៖ ែតល់លទធភាពរអាយរយើងរឃើញពីរំរតិ្អភវិឌ្ឍរបស់ម្ររុងម្រសុរ
រៅរនុងរេត្ត ។ 

 តារាងពិន្ទុវស័ិយ ៖ ជួយ រអាយយល់ពីសាសភាគម្ន្ពិន្ទុរបស់វស័ិយ 
 ែាម្រកាមសំណ្តញ់ពីពាងតាមបណ្តត ម្ររុងម្រសុរ ៖ រន្េះែតល់លទធភាពឱ្យរយើងរឃើញពីចំណុច

ខ្ៃ ងំ ន្ិងចំណុចរេោយរនុងវស័ិយន្ីមយួៗរបស់ម្ររុងម្រសុរ រោយរ វិើការរម្របៀបរិៀបន្ឹងម្ររុង
ម្រសុររែេងៗរន រៅរនុងរេត្ត ។  

សមូចងចាំថា ពិនទុទ ាំងអសត់្រូវកាំណរយ់កធាំបាំផរុ ១០០ ។ ពិនទុកានត់រខ្ ពស ់
មាននយ័ថាស្ថា នភាពមានភាពលអត្បសសើរសាំរាបទ់តី ាំងស ោះ ផទុយសៅវញិ ពិនទុ
កានត់ររចិមាននយ័ថា ស្ថា នភាពស ោះមានបញ្ហា  ដសូចនោះសមូសធវើការត្រួរពិនិរយ 
រាលពិ់នទុណាតដលទបជាងសេ ត្រូវចរទ់កុថាជាបញ្ហា អាទភិាព ៕ 
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លាំដ្ឋប់ថ្នន ក់ពិនទុវិស្័យស្រុបតាមបណ្តត ឆ្ន ាំ 

 
តារាងពិនទតុាមបណ្តត វិស្័យ 
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     ររ   ុស  ុ ម្ ណា  ស  

កូដ បរយិាយ 2018 2019
1 ភាពរកីរក 97.96 100.00

2 កសិកមម 32.13 30.79

3 អាជីវកមម 71.34 72.19

4 អប់រ ំ 63.01 62.70

5 សុខភាព 68.56 70.42

6 ភាពងាយរងគររោះ 63.20 65.46

7 បរសិ្ថថ ន 63.03 66.96

8 រដឋបាល សនតិសុខ 72.57 67.95

9 គយនឌ័រ 60.48 59.38

65.81 66.21សរុប
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ែាម្រកាមសំណ្តញ់ពីងពាងពិន្ទុសរបុតាមវស័ិយ
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១.ពិនទុភាពក្កីក្ក 

វឌ្ឍន្ភាពលំោបថ់ាន រពិ់ន្ទុភាពម្ររីម្ររ 

 

 
តារាងពិន្ទុនិ្ងអាម្រតាភាពម្ររីម្ររតាមបណ្តត ឆ្ន  ំ

 
សំរល់ ៖ អម្រតាភាពម្ររីម្រររៅថាន ររ់ម្រកាមជាតិ្ម្រតូ្វបាន្ែលិត្រចញពីសូចនាររជារម្រចើន្ ផត្មនិ្បាន្បង្កា ញពី
សាសភាគលមែតិ្រៅទីរន្េះរទ វាជាពត័្ា៌ន្សំរាបរ់អាយឃុំែឹងពីពិន្ទុ ឬអម្រតាភាពម្ររីម្ររាន្រំរតឹ្ម្រតឹ្មណ្ត
ផត្ប ុរណ្តណ េះ។ 
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     ររ   ុ រព្ ព្រ
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     រ ព្  រព្ ព្រ  រ    

បរយិាយ 2015 2016 2017 2018 2019

ពិនទុភាពរកីរក 85.43 87.26 88.05 97.96 100.00

អារាភាពរកីរក(%) 14.57 14.12 13.46 9.62 7.41
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២.ពិនទុវិស្័យកស្ិកមម 

លំោបថ់ាន រពិ់ន្ទុវស័ិយរសិរមធ

 
តារាងពិន្ទុរនុងវស័ិយរសិរមធ
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2014.5 2015 2015.5 2016 2016.5 2017 2017.5 2018 2018.5 2019 2019.5

កូដ បរយិាយ 2015 2016 2017 2018 2019
2.1 ទិននផលរសវូជាមធយម 63.26 63.25 65.10 66.40 65.82

2.2 ចំណូល_រសូវ_មនុសសម្នន ក់ 13.88 14.57 14.75 15.24 15.51

2.3 ចំណូល_ដំណំសត្វ_មនុសសម្នន ក់ 100.00 100.00 100.00 23.60 18.96

2.4 ការបញ្ចូ លទឹកស្រសចំការ 8.08 14.98 16.36 15.95 9.14

2.5 ការគរបីរបាស់រាក់ទ័រ 12.76 10.45 9.41 11.45 13.60

2.6 ការគរបីរបាស់របពលវបបកមម 20.13 22.55 21.58 18.29 21.82

2.7 ទំនាស់_ប័ណណកមមសិទធដីធលី 62.07 63.78 68.33 63.05 61.22

2.8 បុគគ.កសិកមម/រប.ជ 34.74 38.70 28.66 21.44 18.82

2 ពិនទុសរុប 43.51 44.88 44.67 32.13 30.79
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ែាម្រកាមសំណ្តញ់ពីងពាងពិន្ទុរនុងវស័ិយរសិរមធ
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តារាងត្ម្មៃសូចនាររ និ្ងពិន្ទុសូចនារររនុងវស័ិយរសិរមធ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

តំ្លលសូចនាករ ពិនទុ សូចនាករ

2.1 2.1.1 ទិននផលរសូវជាមធយម 2.08 65.82

2.2 2.2.1 ចំណូល_រសូវ_មនុសសម្នន ក់ 45.36 15.51

2.3 2.3.1 ចំណូល_ដំណសំត្វ_មនុសសម្នន ក់ 189.61 18.96

2.3.1.1 ចំណូល_ដំណខំលី_មនុសសម្នន ក់ 0.47 0.11

2.3.1.2 ចំណូល_ដំណសំ្វង_មនុសសម្នន ក់ 141.41 14.14

2.3.1.3 ចំណូល_សត្វ_មនុសសម្នន ក់ 47.73 29.59

2.4 2.4.1 %ដីស្រស_គរស្ថច 6.28 11.77

2.4.2 %រគួ-ធារាស្ថស្ដសរ 0.98 3.88

2.5 2.5.1 ផល_រាក់ទ័រ_100គ.ម២ 11.62 17.92

2.5.2 ផល_រាក់ទ័រ_រគួ 1.65 9.29

2.6 2.6.1 %រគួ_របពលវបបកមម 0.61 6.99

2.6.2 %រគួ_ជី 23.99 23.99

2.6.3 %រគួ_ថ្ន សំំលាប់ 17.70 27.07

2.7 2.7.1 ផល_រគួ_ប័ណណ_ដី 258.75 62.43

2.7.2 ផល_ទំនាស់ដី_រគួ 5.59 60.61

2.8 2.8.1 បុគគលិក-កសិ-100000ន 5.13 32.28

2.8.2 បុគគ-អងគ-កសិ-100000ន 3.67 5.36

សូចនាករកូដ
2019
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៣.ពិនទុវិស្័យអាជីវកមម 

លំោបថ់ាន រពិ់ន្ទុវស័ិយអាជីវរមធ 

 
តារាងពិន្ទុរនុងវស័ិយអាជីវរមធ 
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     ររ   ុ    រម្  ម្ ណា   ំ
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2014.5 2015 2015.5 2016 2016.5 2017 2017.5 2018 2018.5 2019 2019.5

កូដ សូចនាករ 2015 2016 2017 2018 2019

3.1 មុខរបរគរៅពីកសិកមម 65.79 70.18 71.06 76.55 80.84

3.2 ផល_ទីាងំផលិត្_1000ន 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3.3 ផល_គធវកីារផលិត្_1000ន 87.58 99.47 100.00 100.00 100.00

3.4 ចំណករសុក 44.89 36.23 29.67 34.62 39.53

3.5 គមនាគមន៏ 62.38 61.72 54.17 58.22 58.70

3.6 ចំងាយផលូវ_ភូមិ 35.32 51.70 56.31 63.08 72.65

3.7 ខចីលុយ_1000ន 37.84 31.14 28.45 27.51 14.30

3.8 ស្ថលាវជិាា ជីវៈ 20.91 49.42 30.88 28.87 22.65

3 
ពិនទុសរុប 65.01 71.86 69.18 71.34 72.19
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ែាម្រកាមសំណ្តញ់ពីងពាងពិន្ទុរនុងវស័ិយអាជីវរមធ 
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តារាងត្ម្មៃសូចនាររ និ្ងពិន្ទុសូចនារររនុងវស័ិយអាជីវរមធ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

តំ្លលសូចនាករ ពិនទុ សូចនាករ
3.1 3.1.1 %មុខ_ចំបង_គរៅកសិកមម 44.83 80.84

3.2 3.2.1 ផល_ផលិត្កមម_1000ន 23.06 100.00

3.3 3.3.1 ផល_ផលិត្_1000ន 73.06 100.00

3.4 3.4.1 %ចំ_ការងារ_កនុង 6.42 17.41

3.4.2 %ចំ_ការងារ_គរៅ 2.88 61.64

3.5 3.5.1 ផល_ផលូវ_លផទដី 10.49 45.31

3.5.2 ផល_រថ_រគួ 38.44 100.00

3.6 3.6.1 មធយម_ភូមិ_រសុក 25.03 5.04

3.6.2 មធយម_ភូមិ_គខត្ត 80.20 1.89

3.7 3.7.1 ផល_ខចីលុយ_1000ន 26.14 14.30

3.8 3.8.1 ផល_វជិាា _1000ន 20.07 34.72

3.8.2 ផល_វជិាា _ខលី_1000ន 2.33 10.57

កូដ 2019សូចនាករ
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៤.ពិនទុវិស្័យអប់រំ 

លំោបថ់ាន រពិ់ន្ទុវស័ិយអបរ់ ំ

 
តារាងពិន្ទុរនុងវស័ិយអបរ់ ំ
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     ររ   ុ ស     ំ់ ម្ ណា   ំ
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កូដ សូចនាករ 2015 2016 2017 2018 2019

4.1 គរៀន_3-5ឆ្ន  ំ 58.86 70.37 69.14 75.00 80.57

4.2 គរៀន_6ឆ្ន  ំ 12.14 19.55 8.27 24.23 23.60

4.3 គរៀនបឋម_6-11ឆ្ន  ំ 47.41 57.25 51.63 60.31 55.86

4.4 គរៀនអនុ-12-14ឆ្ន  ំ 36.19 38.95 40.80 42.64 38.13

4.5 គចោះអកសរ 80.74 81.18 83.79 85.59 87.48

4.6 ភូមិ-បឋម-អនុ 50.04 49.03 48.32 48.14 52.46

4.7 សិសស-រគូបឋម 56.06 89.10 88.35 86.23 83.51

4.8 បឋម-ទឹកស្ថា ត្-បងគន់ 51.06 70.02 78.19 77.76 79.32

4.9 បុគគ.អប់រ/ំរបជាជន 69.30 66.55 67.69 69.92 70.18

4 
ពិនទុសរុប 50.92 59.93 58.78 63.01 62.70
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ែាម្រកាមសំណ្តញ់ពីងពាងពិន្ទុរនុងវស័ិយអបរ់ ំ

 

80.57

23.60

55.86

38.13

87.4852.46

83.51

79.32

70.18

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

      -     

          

         -
      

       -  -
      

       
    -   -

   

    -   
   

   -   
   -     

           
     

   ់ំ 2018 2019



Page 14 of 29 

 

តារាងត្ម្មៃសូចនាររ និ្ងពិន្ទុសូចនារររនុងវស័ិយអបរ់ ំ

 
 

 

 

 

 

 

ត្លមលសូ ចនាករ ពិនទុ សូចនាករ
4.1 4.1.1 %គរៀន_3-5ឆ្ន ំ 49.97 80.57

4.2 4.2.1 %គរៀន_6ឆ្ន ំ 61.80 23.60

4.3 4.3.1 %គរៀនបឋម_6-11ឆ្ន ំ 77.93 55.86

4.4 4.4.1 %គរៀនអនុ_12-14ឆ្ន ំ 32.04 38.13

4.5 4.5.1 %គចោះអកសរ_15-17ឆ្ន ំ 98.32 92.65

4.5.2 %គចោះអកសរ_18-45ឆ្ន ំ 94.20 82.32

4.6 4.6.1 ភូមិ_បឋម 0.75 76.46

4.6.2 ភូមិ_អនុវ ិ 6.47 56.45

4.6.3 ភូមិ_វទិាល័យ 22.50 36.47

4.7 4.7.1 ផល_សិសស_រគូបឋម 29.36 79.49

4.7.2 ផល_សិសស_រគូអនុ 15.96 71.04

4.7.3 ផល_សិសស_រគូវទិា 17.20 100.00

4.8 4.8.1 %បឋម_ទឹកស្ថា ត្ 61.11 48.70

4.8.2 ផល_បឋម_បងគន់_សិសស១០០ 1.46 100.00

4.8.3 %អនុវ_ិទឹកស្ថា ត្ 71.43 57.07

4.8.4 ផល_អនុវ_ិបងគន់_សិសស១០០ 2.38 100.00

4.8.5 %វទិា_ទឹកស្ថា ត្ 75.00 70.16

4.8.6 ផល_វទិា_បងគន់_សិសស១០០ 1.79 100.00

4.9 4.9.1 ផល_បុគគ_រដឋ _អប់រ ំ 99.77 100.00

4.9.2 ផល_បុគគ_អងគ _អប់រ ំ 10.27 10.55

សូចនាករកូដ 2019
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៥.ពិនទុវិស្័យស្ុេភាព 

លំោបថ់ាន រពិ់ន្ទុវស័ិយសុេភាព

 
តារាងពិន្ទុរនុងវស័ិយសុេភាព 
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កូដ សូចនាករ 2015 2016 2017 2018 2019

5.1 ការស្ថល ប់ម្នានិងកុម្នរ 88.26 61.32 57.57 63.96 94.91

5.2 គអដស៏ 45.02 76.81 73.72 78.75 53.03

5.3 រគុនឈាម 100.00 100.00 95.44 95.55 64.28

5.4 រគុនចាញ់ 94.60 100.00 92.99 100.00 100.00

5.5 រគបង 92.08 92.19 73.41 100.00 89.60

5.6 លទថភាពបគងកតី្កូន 68.85 61.71 59.54 58.79 52.26

5.7 សំរាលកូនគៅគពទយ 57.14 57.99 64.43 59.85 63.61

5.8 ចាក់ថ្ន បំងាក រ 45.75 89.89 89.05 11.34 41.80

5.9 ចំងាយ-ស្រគសំរាក 39.40 46.80 40.70 47.06 46.04

5.10 បុគគលិកសុខភាព 55.94 52.13 50.52 50.61 54.64

5 
ពិនទុសរុប 72.25 73.61 69.15 68.56 70.42
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ែាម្រកាមសំណ្តញ់ពីងពាងពិន្ទុរនុងវស័ិយសុេភាព
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តារាងត្ម្មៃសូចនាររ និ្ងពិន្ទុសូចនារររនុងវស័ិយសុេភាព 

 
 

 

 

 

 

 

តម្លៃសូចនាករ ពិន្ទុសូចនាករ

5.1 5.1.1 អរាស្ថល ប់_ម្នា 0.00 100.00

5.1.2 អរាស្ថល ប់_ទារក 3.33 86.24

5.1.3 អរាស្ថល ប់_គរកាម5ឆ្ន ំ 0.95 98.50

5.2 5.2.1 ផល_រគួ_គអដស៏ 10.04 17.45

5.2.2 អរាស្ថល ប់_គអដស៏ 2.20 88.61

5.3 5.3.1 អរាស្ថល ប់_រគុនឈាម 5.87 64.28

5.4 5.4.1 អរាស្ថល ប់_រគុនចាញ់ 0.00 100.00

5.5 5.5.1 អរាស្ថល ប់_រគបង 3.67 89.60

5.6 5.6.1 ផល_ទារក_ស្ដសតី15-45ឆ្ន ំ 60.35 52.26

5.7 5.7.1 %សំរាល_គពទយ 98.10 96.35

5.7.2 ផល_ឆមបគពទយ_របជា 0.51 30.86

5.8 5.8.1 %ចាក់ថ្ន បំងាក រ 88.36 41.80

5.9 5.9.1 ភូមិ_មណឌ លសុខភាព 13.41 11.31

5.9.2 ផល_ស្រគមណឌ លសុខភាព 42.55 88.85

5.9.3 ផល_ស្រគមនទីរគពទយបស្ងាក 79.23 84.01

5.9.4 ផល_ស្រគគពទយឯកជន 0.00 0.00

5.1 5.10.1 ផល_បុគគ_មណឌ លសុខភាព 74.09 66.70

5.10.2 ផល_ឱសថស្ថថ នគលីនិក 107.83 63.38

5.10.3 ផល_បុគគ_គពទយបស្ងាក 84.36 100.00

5.10.4 ផល_បុគគ_ការ.ិសុខាភិបាល 22.01 34.36

5.10.5 ផល_បុគគ_អងគ_សុខាភិបាល 1.47 0.00

សូចនាករកូដ 2019
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៦.ពិនទុវិស្័យភាពង្កយរងខក្រោះ 

លំោបថ់ាន រពិ់ន្ទុវស័ិយភាពង្កយរងរម្ររេះ 

 
តារាងពិន្ទុរនុងវស័ិយភាពង្កយរងរម្ររេះ 
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     ររ   ុ     ព្គាះ ម្ ណា   ំ
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2014.5 2015 2015.5 2016 2016.5 2017 2017.5 2018 2018.5 2019 2019.5

កូដ សូចនាករ 2015 2016 2017 2018 2019

6.1 ជនពិការ 50.00 65.46 50.66 86.18 57.93

6.2 កុម្នរកំរា 61.69 70.22 90.61 76.05 68.25

6.3 ពលកមមកុម្នរ 92.45 86.14 93.13 88.56 93.49

6.4 ចាស់ជរារម នទីពឹង 64.42 67.19 65.68 61.29 56.46

6.5 រម នផទោះសស្មបង 66.85 57.89 52.32 58.52 48.93

6.6 ជនពិការមីន 100.00 70.26 56.24 8.60 67.71

6 
ពិនទុសរុប 72.57 69.53 68.11 63.20 65.46
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ែាម្រកាមសំណ្តញ់ពីងពាងពិន្ទុរនុងវស័ិយភាពង្កយរងរម្ររេះ 
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តារាងត្ម្មៃសូចនាររ និ្ងពិន្ទុសូចនារររនុងវស័ិយភាពង្កយរងរម្ររេះ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

តម្លៃសូចនាករ ពិន្ទុសូចនាករ

6.1 6.1.1 ផល_ជនពិការ 4.75 65.91

6.1.2 %ពិការ18គឡងី_រម ន 36.22 49.96

6.2 6.2.1 ផល_កំរា_គរកាម18 3.32 88.39

6.2.2 ផល_កំរា_គអដស៏ 31.90 48.10

6.3 6.3.1 ផល_កំរាគរកាម18_ពលកមម 0.22 93.49

6.4 6.4.1 %61ឆ្ន គំឡងី 7.32 38.76

6.4.2 ផល_ចាស់ជរា 15.43 74.17

6.5 6.5.1 ផល_ជនអានាថ្ 5.28 43.57

6.5.2 ផល_រគួ_ដីស្ថធារណៈ 38.14 20.30

6.5.3 ផល_គរកាម18_ចិគញ្ច ីមថនល់ 4.07 82.92

6.6 6.6.1 %ពិការ_មីន 6.33 67.71

កូដ សូចនាករ 2019
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៧.ពិនទុវិស្័យបរិស្ថា ន 

លំោបថ់ាន រពិ់ន្ទុវស័ិយបរសិាថ ន្ 

 
តារាងពិន្ទុរនុងវស័ិយបរសិាថ ន្  
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កូដ សូចនាករ 2015 2016 2017 2018 2019

7.1 ផលប ោះាល់គោយពយុោះ 66.67 75.20 79.16 61.20 81.65

7.2 ផលប ោះាល់គោយទឹកជំនន់ 97.06 97.09 97.14 93.88 96.83

7.3 ផលប ោះាល់គោយរាងំសងួត្ 95.82 80.40 98.95 100.00 100.00

7.4 ការការារបរសិ្ថថ ន 36.66 43.55 35.51 31.38 22.83

7.5 បងគន់អនាម័យ 37.48 40.18 43.76 40.95 46.78

7.6 ការគរបីទឹកស្ថា ត្ 50.52 50.62 50.72 50.77 53.67

7 
ពិនទុសរុប 64.03 64.51 67.54 63.03 66.96
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ែាម្រកាមសំណ្តញ់ពីងពាងពិន្ទុរនុងវស័ិយបរសិាថ ន្
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តារាងត្ម្មៃសូចនាររ និ្ងពិន្ទុសូចនាររវស័ិយបរសិាថ ន្  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

តម្លៃសូចនាករ ពិន្ទុសូចនាករ

7.1 7.1.1 ផល_រគួ_ពយុោះ 2.90 44.94

7.1.2 ផល_ស្ថល ប់_ពយុោះ 0.00 100.00

7.2 7.2.1 ផល_រគួ_ជំនន់ 22.87 87.67

7.2.2 ផល_ស្ថល ប់_ជំនន់ 0.00 100.00

7.2.3 %ដីស្រស_ខូច_ជំនន់ 0.58 98.23

7.3 7.3.1 ផល_រគួ_រាងំសងួត្_១០០០រគួ 0.00 100.00

7.4 7.4.1 %រគួ_ថ្ន ធំមមជាតិ្ 2.25 21.41

7.4.2 %រគួ_ជីធមមជាតិ្ 4.54 22.68

7.4.3 %រគួ_អភិរកស 9.55 24.41

7.4.4 %រគួ_របមូលសំរាម 16.83 16.83

7.4.5 %រគួ_បំពុលបរសិ្ថថ ន 2.84 27.65

7.5 7.5.1 %រគួ_បងគន់_បគចចកគទស 46.78 46.78

7.6 7.6.1 %រគួ_ទឹក_0ម 44.88 44.83

7.6.2 %រគួ_គរបី_ទឹកស្ថា ត្ 72.21 62.51

កូដ សូចនាករ 2019
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៨.ពិនទុវិស្័យរដ្ាបាលនិងស្នតិស្ុេ 

លំោបថ់ាន រពិ់ន្ទុវស័ិយរែាបាលនិ្ងសន្តសុិេ 

 
តារាងពិន្ទុរនុងវស័ិយរែាបាលសន្តសុិេ  
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កូដ សូចនាករ 2015 2016 2017 2018 2019

8.1 សំបុរត្កំគណីត្ 66.96 63.58 69.88 75.66 84.06

8.2 ទំនាស់កមមសិទធដី 47.18 48.72 52.86 48.88 48.79

8.3 ហងឹារគួស្ថរ 84.27 79.02 86.73 95.57 90.91

8.4 រគំលាភជួញដូរ 65.41 87.76 97.07 100.00 94.27

8.5 គរគឿងគញៀន 42.21 6.30 42.66 18.67 0.00

8.6 ទំនាស់បលន់លួច 83.27 84.23 84.43 74.83 61.21

8.7 ទំនាស់រដឋបបគវណី 66.65 92.10 90.48 86.44 84.45

8.8 ស្ថល ប់ហងឹា 84.43 94.85 94.95 95.07 85.18

8.9 ស្ថល ប់ចរាចរ 46.85 99.21 35.11 58.04 62.67

8 
ពិនទុសរុប 65.25 72.86 72.69 72.57 67.95
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 ែាម្រកាមសំណ្តញ់ពីងពាងពិន្ទុរនុងវស័ិយរែាបាលនិ្ងសន្តសុិេ 
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តារាងត្ម្មៃសូចនាររនិ្ងពិន្ទុសូចនារររនុងវស័ិយរែាបាល សន្តសុិេ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ត្លមលសូ ចនាករ ពិនទុ សូចនាករ
8.1 8.1.1 %ទាករ_កំគណីត្ 87.58 84.06

8.2.1 ផល_ប័ណណដី_1000រគួ 258.75 36.96

8.2.2 ផល_ទំនាស់ដី_រគួ 5.59 60.61

8.3.1 ហងឹារគួ_1000រគួ 4.48 90.18

8.3.2 ហងឹារគួ-អាជាា ធរ_1000រគួ 3.09 91.41

8.3.3 រងគររោះស្ថល ប់_ហងឹារគួ_1000រគួ 2.53 91.14

8.4.1 រគំលាភ_10មឺុននាក់ 2.93 88.55

8.4.2 ជញួដូរ_គភទ_10មឺុននាក់ 0.00 100.00

8.5 8.5.1 គរគឿងគញៀន_1000រគួ 4.97 0.00

8.6.1 បលន់ចាប់ជំរតឹ្_10មឺុននាក់ 4.40 58.20

8.6.2 លួច_10មឺុននាក់ 19.81 93.09

8.6.3 ទំនាស់_10មឺុននាក់ 82.89 32.33

8.7 8.7.1 ទំនាស់_រដឋបប_10មឺុននាក់ 105.63 84.45

8.8 8.8.1 ស្ថល ប់ហងឹា_10មឺុន 2.20 85.18

8.9 8.9.1 ស្ថល ប់ចរាចរ_10មឺុន 16.14 62.67

2019

8.2

8.3

8.4

8.6

សូចនាករកូដ
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 ៩.ពិនទុវិស្័យខយនឌ័រ 

លំោបថ់ាន រពិ់ន្ទុវស័ិយរយន្ឌ្រ័ 

 
តារាងពិន្ទុរនុងវស័ិយរយន្ឌ្រ័ 
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កូដ សូចនាករ 2015 2016 2017 2018 2019

9.1 គយនឌ័រគសដឋកិចច 60.55 51.27 60.21 61.58 62.90

9.2 គយនឌ័រអប់រ ំ 43.30 50.94 52.20 55.44 57.60

9.3 គយនឌ័រងាយរងគររោះ 79.27 86.48 70.00 57.34 49.75

9.4 គយនឌ័រការសំគរចចិត្ត 26.63 26.73 28.82 32.12 36.05

9.5 គយនឌ័រសុវត្តិភាព 69.99 78.60 87.61 95.91 90.61

9 
ពិនទុសរុប 55.95 58.81 59.77 60.48 59.38
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ែាម្រកាមសំណ្តញ់ពីងពាងពិន្ទុរនុងវស័ិយរយន្ឌ្រ័

 
តារាងត្ម្មៃសូចនាររ និ្ងពិន្ទុសូចនារររនុងវស័ិយរយន្ឌ្រ័  
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      2018 2019

ត្លមលសូ ចនាករ ពិនទុ សូចនាករ

គយនឌ័រគសដឋកិចច
9.1.1 %ស្ដសតី_របរចំបង_គរៅកសិ 42.26 65.22

9.1.2 %ស្ដសតី_របរបនស_ំគរៅកសិ 43.34 58.62

9.1.3 សនទ_ស្ដសតី_គធវកីារ 54.43 100.00

9.1.4 សនទ_ស្ដសតី_ចំណកកនុង 92.97 43.63

9.1.5 សនទ_ស្ដសតី_ចំណកគរៅ 79.47 49.70

9.1.6 គធៀប_ស្ដសតីវជិាា ជីវៈ_100ន 88.03 88.03

9.1.7 %រសី_បុគគ_ការ_ិកសិកមម 0.00 0.00

2019

9.1

សូចនាករកូដ
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ត្លមលសូ ចនាករ ពិនទុ សូចនាករ
គយនឌ័រអប់រ ំ

9.2.1 រសី15-24_វទិា 0.93 0.00

9.2.2 រសី18-35_សកល 1.23 0.00

9.2.3 សនទ_រសី18-45_គចោះ 99.78 96.74

9.2.4 %រស_រគូ_បឋម 41.90 69.24

9.2.5 %រស_រគូ_អនុវទិា 31.43 44.03

9.2.6 គធៀប_បងគន់រសី_បឋម100ន 1.44 100.00

9.2.7 គធៀប_បងគន់រសី_អនុ100ន 2.08 100.00

គយនឌ័រងាយរងគររោះ
9.3.1 %រសី_ពិការ 32.87 32.51

9.3.2 %រសីគរកាម១៨-ាមថនល់ 100.00 0.00

9.3.3 %រសីគរកាម18-ធងន់ធងរ 27.27 100.00

គយនឌ័រសគរមចចិត្ត
9.4.1 %រសីគមភូមិ 7.50 15.00

9.4.2 %រសីរកុមរបឹកាឃុំ 23.35 35.99

9.4.3 %រសីរកុមរបឹការសុក 21.18 33.48

9.4.4 %រសី_ការ.ិរសុក 32.23 52.36

9.4.5 %រសីរបធាន_ការ.ិរសុក 23.08 46.15

9.4.6 %រសីអនុ_ការ.ិរសុក 16.67 33.33

គយនឌ័រសុវត្ថិភាព
9.5.1 រសី-ហងឹារគួ-10មឺុន 70.60 86.64

9.5.2 ស្ដសតី-រគំលាភ-10មឺុន 5.88 86.52

9.5.3 ស្ដសតី-ជួញដូរ-10មឺុន 0.00 100.00

9.4

កូដ សូចនាករ(ត្) 2019

9.4

9.5

9.2

9.3

9.4

9.2

9.3



 

 

ឧបសមព័នឋទី៣ 
 

សោលសៅ និងចាំណុចសៅ ននសោលសៅ
អភិវឌ្ឍន៍របរបសដាយចីរភាពរមពុជា

(គ.អ.ច.រ) 
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េគលេ  និង ចំណុចេ   
ៃន េគលេ អភិវឌ ន៍្របកបេ យចីរភព កមពុជ (គ.អ.ច.ក.) 

 
េគលេ ទី១៖ បញចប់ភព្រកី្រក្រគប់ទ្រមង់េន្រគប់ទីកែន្លង 
 
şе‗НşЮţ  
១.១  ្រតឹមឆំា២០៣០លុបបំបាត់ភាព្រកី្រកធ្ងន់ធ្ងរស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូបេនៅ្រគប់ទកីែន្លង វាស់ែវង

្របជាជនែដលរស់េនៅក្នងុក្រមតិជីវភាពតចិជាង ១,៩០ដុលារក្នុងមួយៃថ្ង។ 
 
១.២   កាត់បន្ថយយា៉ងតចិពាក់កណា្ដលនវូសមាមា្រតៃនបុរស ្រស្តនីិងកមុារ្រគប់អាយុ ែដលរស់េនៅ

ក្នុងភាព្រក្ីរក ្រគប់សមាសភាព េដាយែផ្អកេលើនយិមន័យរបស់កម្ពុជា េនៅ្រតឹមឆំា២០៣០។ 
 
១.៣   អនុវត្ត្របព័ន្ធជាតិគំាពារសង្គមនិងវធិានការេផ្សងៗ ឲ្យបានទូទំាង្របេទស និងសេ្រមចឲ្យបាន

ភាគេ្រចើននូវភាព្រគបដណ្ណប់ៃន្របពន័្ធេនះ ដល់្របជាជន្រក្ីរក នងិ្របជាជនងាយរងេ្រគាះ េនៅ
្រតឹមឆំា២០៣០។ 

 
១.៤  ្រតឹមឆំា២០៣០ ធានាថា បុរស ្រស្តី្រគប់រូប ជាពិេសស្របជាជន្រក្ីរកនិង្របជាជនងាយរង

េ្រគាះ មានសិទ្ធិេស្មើគាក្នងុការេ្របើ្របាស់ធនធានេសដ្ឋកិច្ច នងិក្នុងការទទលួបានេសវាមូលដាន 
ភាពជាមាស់ និងការ្រគប់្រគងដីនិងកម្មសិទ្ធិេផ្សងេទៀត ធនធានធម្មជាត ិ បេច្ចកវទិ ថ្មីៗសម
្រសបនិងេសវាហិរញ្ញវត្ថុ រមួទំាងមី្រកហូិរញ្ញវត្ថុ។ 

 
១.៥  ្រតឹមឆំា២០៣០កសាងភាពធនរបស់្របជាជន្រកី្រក និង្របជាជនែដលរស់េនៅក្នងុសានភាព

ងាយរងេ្រគាះ នងិកាតប់ន្ថយពីភាពងាយេ្រគាះថាក់និងភាពងាយរងេ្រគាះពី្រពតឹ្តការណ៍ធំៗ
ពាក់ព័ន្ធនងឹអាកាសធាតុ និងការភ័យតក់ស្លុតេផ្សងេទៀតេដាយសារេសដ្ឋកិច្ច សង្គមកចិ្ច នងិប
រិសាន និងេ្រគាះមហន្តរាយនានា។ 

 
១.a  ធានាថា ការេកៀរគរធនធានពី្របភពខុសៗគារមួទំាងតាមរយៈកិច្ចសហ្របតិបត្តិការស្រមាប់

េលើកកម្ពស់ការអភវិឌ្ឍ េដើម្បីផ្តល់នវូមេធ បាយនិងការព ករណ៍្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ការអភវិឌ្ឍ
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្របេទសជាតនិានា ជាពិេសស បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចស្រមាប់អនុវត្តកម្ម
វិធីនងិេគាលនេយាបាយនានាេដើម្បីបញ្ចប់ភាព្រក្ីរកក្នុង្រគប់រូបភាព។ 

 
១.b  បេង្កើត្រកបខណ័េគាលនេយាបាយសម្រសបេនៅក្រមិតជាតិ ក្រមិតតំបន់ និងក្រមិតអន្តរជាតិ 

េដាយែផ្អកេលើយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ្ឍនគំ៍ា្រទ្របជាជន្រក្ីរកនងិមានលក្ខណៈេយនឌ័រស្រមាប់គំា
្រទដល់ការពេន្លឿនការវិនិេយាគ ក្នុងែផ្នកលុបបំបាត់ភាព្រកី្រក។ 

 
េគលេ ទី២៖  បញចប់ភពអត់ឃ្ល ន សេ្រមចឲយបនសន្តិសខុេសបង េធ្វើឲយ្របេសើរ

េឡើង ថ នភព របូតថមភ នងិ េលើកកមពសក់សកិមម្របកបេ យ
ចីរភព 

 
២.១  ្រតឹមឆំា២០៣០ បញ្ចប់ភាពអត់ឃាន នងិធានានូវការទទួលបានសានភាពេនះេដាយ្របជាជន

្រគប់រូប ជាពេិសស ្របជាជន្រកី្រកនិង្របជាជនែដលរស់េនៅក្នងុសានភាពងាយរងេ្រគាះ រួម
ទំាងកុមារ ឲ្យរួចផុតភ័យ មានម្ហូបអាហារនិងអាហារូបត្ថម្ភ្រគប់្រគាន់ក្នុងមយួឆំាៗ។ 

 
២.២  ្រតឹមឆំា២០៣០ បញ្ចប់្រគប់ទ្រមង់ៃនកង្វះអាហារបូត្ថម្ភ រួមទំាងការសេ្រមចបានេនៅឆំា២០២៥

នូវ ចំណចុេដៅែដលបានឯកភាពក្នុងក្រមិតអន្តរជាតិស្តីពភីាព្រកឹននងិភាពស្គមសា្គងំរបស់
កុមារអាយុេ្រកាមអាយុ៥ឆំា នងិេដាះ្រសាយនូវត្រមូវការអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារវី័យជំទង់ ្រស្តី
មានៃផ្ទេពាះនិង្រស្តីកពំុងបំេបៅេដាះកនូ នងិ ្រស្តវីយ័ចាស់។  

 
២.៣  ្រតឹមឆំា២០៣០ ទទួលបានកំេណើនេទ្វរដងៃន ផលិតផលកសិកម្ម នងិចណំូលរបស់ផលិតករ

ធុនតចូ ជាពេិសស ្រស្តីក្នងុ្រគសួារទរុគត ្រគួសារកសិករ អ្នកគងាលនិងអ្នកេនសាទ រមួទំាង
តាមរយៈការធានានិងការទទួលបានេស្មើភាពគានូវដីធ្លី ធនធានផលិតកម្មេផ្សងេទៀតនងិធាតុ
ចូល ចេំណះដឺង េសវាហរិញ្ញវត្ថ ុទីផ រនិងកាលានវុត្តភាពស្រមាប់តៃម្លបែន្ថម នងិការងារក្នុង
ែផ្នកមនិែមនកសិកម្ម។ 

 
២.៤  ្រតឹមឆំា២០៣០ ធានានូវ្របពន័្ធផលិតកម្មម្ហបូអាហារែដលមានចីរភាព អនុវត្តសកម្មភាព

កសិកម្មេដាយមានមានការេឆ្លើយតបនឹងបែ្រមប្រមួលអាសធាតុ ែដលជួយឲ្យមានការេកើន
េឡើងនូវផលិតកម្មនផិលិតផល ជួយែថរក ្របពន័្ធេអកូឡូសីុ ជួយព្រងឹងសមត្ថភាពស្រមាប់
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បន ំនឹងបែ្រមប្រមួលអាកាសធាតុអា្រកក ់ ភាពរំាងស្ងួត ទឹកជនំន់ និងេ្រគាះមហន្តរាយេផ្សង
េទៀត និងេធ្វើឲ្យ្របេសើរេឡើងជាបន្តបនាប់គុណភាពដី។  

 
២.៥  ្រតឹមឆំា២០២០ រក ការេធ្វើពពិិតកម្មែហ្សនៃន្រគាប់ពូជការេធ្វើកសិកម្មនងិចំការ ការផ ំពូជ

សត្វ នងិ្របេភទសត្វៃ្រពែដលពាក់ពន័្ធ រួមទំាងតាមរយៈការ្រគប់្រគងសម្រសប ការេធ្វើពពិិធ
កម្មនិងរក ្រគាប់ពូជ េនៅក្រមិតជាតិ តំបន ់ និងអន្តរជាត ិ នងិេលើកកម្ពស់ការទទួលបាន
ចំែណក្របកបេដាយយុត្តិធម៌ និងសមធម៌ៃនផល្របេយាជនព៍កីារេ្របើ្របាស់ធនធានែហ្សននងិ
ចំេណះដឹង្របៃពណីយ៍ែដលពាក់ព័ន្ធ ដូចការឯកភាពជាអន្តរជាតិ 

 
២.a  បេង្កើនការវិនេិយាគ រួមទំាងតាមរយៈការេលើកកម្ពស់កិច្ចសហ្របតិបត្តកិារអន្តរជាតកិ្នុងែផ្នក

េហដារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ ការ្រសាវ្រជាវនិងេសវាផ្សព្វផ យកសិកម្ម ការអភិវឌ្ឍបេច្ចកវិជានិង
ធនាគារែហ្សនរុក្ខជាតិនងិសត្វេដើម្បីេលើកកម្ពស់សមត្ថភាពផលិតក្នងុបណា្ដ្របេទសកំពងុអភវិឌ្ឍ
ន៍ ជាពិេសសបណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍតចិតួច។ 

 
២.b  ែកត្រមូវនងិការពារពាណិជ្ជកម្ម (ទប់សា្កត់របំាងនងិកហំុសឆ្គងពាណិជ្ជកម្ម) ក្នុងទីផ រ

ផលិតផលកសិកម្មពិភពេលាក រួមទំាងការលប់បំបាត់្រគប់ទ្រមង់ទំាងអស់ៃនឧបត្ថម្ភធនដល់
ការនំាេចញផលិតផលកសិកម្ម និងរាល់វិធីសា្រស្តនំាេចញែដលមានផលប៉ះពាល់ដូចគា 
េដាយែផ្អកតាមអាណត្តកិាលៃនកិច្ច្របជុំតុមូលពកីារអភិវឌ្ឍេនៅទី្រកុងដហូា។ 

 
២.c  ឯកភាពេលើវធិានការណន៍ានា េដើម្បីធានាកិច្ចដំេណើរការ្របេសើរជាងមុនៃនទីផ រមុខទំនិញ

ម្ហូបអាហារនងិវត្ថុធាតេុដើមស្រមាប់ផលិត និងស្រមបស្រមួលឲ្យការទទួលបានទាន់េពលេវលា
នូវពត័៌មានពទីីផ រ រួមទំាងេសវាម្ហបូអាហារ េដើម្បីជួយទប់សា្កត់ការែ្រប្របួលខំាងការបស់ៃថ្ល
ម្ហូបអាហារ។ 

 
េគលេ ទី៣៖  ធនឲយជវីភពរសេ់នរបស្់របជជន្របកបេ យសខុភពល្អ និង 

េលើកកមពសស់ខុមលភពរបសម់នុស ្រគប់របូនិង្រគប់វ័យ  
 
៣.១   ក្រមិតៃនការអភិវឌ្ឍៃន្របេទសកម្ពុជាៈ សុខភាពនិងសុខមាលភាពរបស់្របជាពលរដ្ឋ និង

បងា្ករហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថ។ុ 
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៣.១  ្រតឹមឆំា២០៣០ កាត់បន្ថយអ្រតាមរណៈភាពមាតាេនៅក្រមិតសាកល ឲ្យេនៅក្រមិតទាបជាង 
៧០ក្នុងចេំណាម ១០០ ០០០កំេណើតរស់។ 

 
៣.២  ្រតឹមឆំា២០៣០ បញ្ចប់ការសាប់ែដលអាចការពារបាន ៃនទារកេទើបេកើតនិងកុមារអាយុេ្រកាម

៥ឆំា េដាយ្រគប់្របេទសទំាងអស់មានេគាលេដៅកាត់បន្ថយមរណភាពទារកេទើបេកើត ដល់
្រតឹម ១២ ក្នងុ ១០០០កំេណើតរស់ នងិមរណភាពកុមារេ្រកាមអាយុ ៥ឆំា យា៉ងេហាចណាស់
ដល់្រតឹម ២៥ ក្នុងចេំណាម ១០០០កំេណើតរស់។ 

 
៣.៣  ្រតឹមឆំា២០៣០ បញ្ចប់ការរីករាលដាលេមេរាគេអដស៍ ជំងរឺេបង ្រគុនចាញ់ ជំងឺមនិ្រតវូបាន

យកចិត្តទកុដាក់េនៅតំបន់្រតពូិច ជំងេឺថ្លើម ជំងឺឆ្លងតាមទឹក នងិជំងឺឆ្លងេផ្សងេទៀត។ 
 
៣.៤  ្រតឹមឆំា២០៣០ កាត់បន្ថយឲ្យបានមួយភាគបីៃនមរណៈភាពមុនអាយុកាលរំពឹងទកុ ពីជំងឺមនិ

ឆ្លង តាមរយៈ ការការពារនិងការព បាល និងេលើកកម្ពស់សុខភាពផ្លូវចិត្តនងិសុខមុាលភាព។ 
 
៣.៥  ព្រងងឹការបងា្ករនិងការព បាលការេសពសារធាតុរួមទំាង ការេសពេ្រគឿងេញៀន នងិការេ្របើ

្របាស់ជាតិសុរាែដលនំាឲ្យេ្រគាះថាក។់ 
 
៣.៦   ្រតឹមឆំា២០២០ កាត់បន្ថយឲ្យបានពាក់កណា្ដលៃនចំននួមនុស្សសាប់េដាយេ្រគាះថាក់ចរាចរ 

េនៅទូទំាងពភិពេលាក។ 
 
៣.៧  ្រតឹមឆំា២០៣០ ធានាថា ការទទលួបានជាសាកលនូវេសវាែថទំាសុខភាពផ្លូវេភទ និងេសវា

សុខភាពបន្តពូជ រមួទំាងែផនការ្រគសួារ ព័ត៌មាននិងការអប់រំ នងិការេធ្វើសមាហរណកម្មសុខ
ភាពបន្តពូជេទៅក្នុងកម្មវធិនីិងយុទ្ធសា្រស្តជាតិ។ 

 
៣.៨  សេ្រមចឲ្យបាន នូវសុខភាពល្អជាសកល រួមទំាង ការបងា្ករហានីភ័យែផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ ការទទួល

បាននូវេសវាែថទំាសុខភាពចំាបាច់ែដលមានគុណភាព និង ការទទួលបានថំាេពទ្យនិងថំា
បងា្ករចំាបាច់ែដលមានគណុភាព មាន្របសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថភិាព ស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូប។ 
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៣.៩  ្រតឹមឆំា២០៣០ កាត់បន្ថយជាបេណ្ណើរៗនូវចនំនួមនុស្សសាប់និងឈ ឺ េដាយសារជាតិគីមីនងិ
ខ្យល់្របកបេដាយេ្រគាះថាក់ ការបំពលុទឹកនិងបរយិាកាស នងិការចម្លងេមេរាគ។ 

 

៣.a  ព្រងងឹការអនុវត្ត្រកបខណ័អនុស របស់អង្គការសុខភាពពិភពេលាក ស្តីពីការ្រតតួពិនតិ្យថំា
ជក់ ឲ្យបានហ្មត់ចត់េនៅក្នុង្រគប់្របេទស។ 

 
៣.b  គំា្រទដល់ការ្រសាវ្រជាវនងិការអភិវឌ្ឍ វា៉កស់ាំងនងិថំាេពទ្យ ស្រមាប់ជំងឆឺ្លងនងិជំងឺមនិឆ្លង 

ែដលមានផលប៉ះពាល់ជាដំបូងដល់បណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍ  ផ្តល់នវូទទួលបាននូវថំាេពទ្យ
និងវា៉កស់ាំងចំាបាច់ េដើម្បីេឆ្លើយតបនឹងេសចក្ត្ីរបកាសទី្រកងុដាហាស្តីពីកិច្ច្រពមេ្រពៀងស្តីពី
ទស្សនវិស័យពាក់ព័ន្ធនងឹពាណិជ្ជកម្មកម្មសិទ្ធិប  (TRIPS) នងិសុខភាពសាធារណៈ ែដល
ប ក់ពីសិទ្ធិរបស់បណា្ដ្របេទសកំពុងអភវិឌ្ឍន៍ក្នុងការេ្របើ្របាស់លក្ខខណេពញេលញេនៅ
ក្នុងកចិ្ច្រពមេ្រពៀងស្តីព ី ទដិ្ឋភាពែដលពាក់ព័ន្ធនងឹអាជីវកម្មែដលមានកម្មសិទ្ធិប ែដលេឆ្លើយ
តបនឹងការការពារសុខភាពសាធារណៈ នងិជាពិេសស ផ្តល់នវូការទទួលបានថំាេពទ្យ 
ស្រមាប់្របជាជនទំាងអស់។ 

 
៣.c  បេង្កើនជាបន្តបនាប់ការវិភាជថវិកាេលើវិស័យសុខាភិបាល និងេ្រជើសេរីសការអភិវឌ្ឍការបណ្ណុះ

បណា្ដល និងការជួលបុគ្គលិកែផ្នកសុខាភិបាល េនៅក្នងុបណា្ដ្របេទសកំពុងអភវិឌ្ឍន៍ជា
ពិេសស េនៅក្នុងបណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តិចតចួ នងិបណា្ដរដ្ឋែដនេកាះតូចៗ
កំពុងអភវិឌ្ឍន៍។ 

 
៣.d  ព្រងងឹសមត្ថភាពរបស់្របេទសទំាងអស់ ជាពិេសស បណា្ដ្របេទសកំពងុអភិវឌ្ឍន៍ ស្រមាប់ផ្ត

ល់ព័ត៌មានជាមុន ពាកព់័ន្ធនងឹការកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងការ្រគប់្រគងហានិភយ័សុខភាព
េនៅក្រមិតជាតិនិងក្រមិតសកល។ 

 
េគលេ ទី៤៖ ធនករអបរ់្ំរបកបេ យ គណុភព បរយិប័នន និងសមធម៌ នងិ 

េលើកកមពសក់ នវុត្តភពសកិ េពញមួយជីវិត ស្រមប់្របជជន
្រគប់របូ  

 

៤.១   ្រតឹមឆំា២០៣០ ធានាថា កុមារានិងកមុារីទទួលបានការអប់រំេពញេលញ្របកបេដាយសមធម៌
និងគុណភាព េនៅក្រមិតបឋមសិក និងមធ្យមសិក េដាយមិនមានការបង់ៃថ្លឈ្នួល ែដលនឹង
េធ្វើឲ្យលទ្ធផលៃនការសិក មាន្របសិទ្ធភាព។  
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៤.២  ្រតឹមឆំា២០៣០ ធានាថា កុមារានងិកុមារី្រគបរ់បូនឹងទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍក្នុងភាពជាកុមារ

តូច ទំាងការែថរក និងការអប់រំេនៅមេត្តយ្យសិក  ្របកបេដាយគុណភាព ស្រមាប់េ្រតៀមខ្លួន
្រគប់្រគាន់សិក េនៅក្រមិតបឋមសិក ។  

 
៤.៣  ្រតឹមឆំា២០៣០ ធានាការទទួលបានេស្មើភាពគាស្រមាប់បុរសនិង្រស្តី្រគប់រូប នូវការបណ្ណុះប

ណា្ដលបេច្ចកេទសមុខវជិាជីវៈ និងការសិក េនៅក្រមិតឧត្តមសិក  រួមទំាង សាកលវិទ ល័
យ។  

 
៤.៤  ្រតឹមឆំា២០៣០ បេង្កើនជាបន្តបនាប់នូវចនំួនយុវវយ័និង្របជាជនេពញវ័យែដលមានជនំាញរួម

ទំាងជំនាញបេច្ចកេទសនិងវិជាជវីៈ ស្រមាប់បំេពញការងារ មខុរបរភាពជាសហ្រគិនសមរម្យ។  
 
៤.៥   ្រតឹមឆំា២០៣០ លុបបាត់កមាតេយនឌ័រេនៅក្នងុវិស័យអប់រ ំ និងធានាការទទួលបានភាពេស្មើ

ភាពគាក្នងុការអប់រំ្រគបក់្រមិត និងេនៅក្នុងការបណ្ណុះបណា្ដលវិជាជីវៈស្រមាប់្រកុមជនងាយរង
េ្រគាះ រួមទំាង្រកុមជនែដលបាត់បង់សមត្ថភាពពលកម្ម ្របជាជននិងកុមារែដលរស់េនៅក្នុង
សានភាពងាយរងេ្រគាះ។ 

 
៤.៦  ្រតឹមឆំា២០៣០ ធានាថា យុវវ័យ្រគប់រូប នងិសមាមា្រតភាគេ្រចើនៃន្របជាជនេពញវ័យ ទំាង

បុរសនិង្រស្ត ីសេ្រមចបាននូវលក្ខខណអក្ខរភាព។  
 
៤.៧  ្រតឹមឆំា២០៣០ ធានាថា អ្នកសិក ្រគប់រូប នងឹទទួលបានចំេណះដឹងនងិជំនាញែដល្រតូវការ 

េដើម្បជីំរុញការអភិវឌ្ឍ្របកបេដាយចីរភាព  រួមទំាងក្នុងចេំណាម្របជាជនេផ្សងេទៀតតាមរយៈ
ការសិក ស្រមាប់ការអភវិឌ្ឍ្របកបេដាយចីរភាពនិងជវីភាពពរស់េនៅេដាយចីរភាព មានសិទ្ធិ
មនុស្ស មានសមភាពេយនឌ័រ មានេលើកកម្ពស់វប្បធម៌សន្តភិាពនងិគានអំេពើហិង  ្របជាជាតិ
និងការេលើកទឹកចតិ្តជាសាកលៃនវប្បធម៌ច្រមុះ និងការរមួចំែណករបស់វប្បធម៌េទៅដល់ការ
អភិវឌ្ឍ្របកបេដាយចីរភាព។  
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៤.a  កសាងនិងេធ្វើឲ្យ្របេសើរេឡើងសមារៈបរិកា្ខអប់រ ំ ែដលេធ្វើឲ្យមានភាពែ្រប្របួលដល់កុមារអ្នក
បាត់បង់សមត្ថភាពពលកម្មនិងេយនឌរ័ និងផ្តល់នូវសុវត្ថិភាព គានអំេពើហងិ  មានបរសិានៃន
ការសិក ្របកបេដាយបរយិាប័ន្ននងិមាន្របសិទ្ធភាព ស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូប។  

 
៤.b  ្រតឹមឆំា២០២០ ព្រងកីជាបន្តបនាបន់ូវចំននួអាហារូបករណក៍្នុងសាកលេលាកស្រមាប់បណា្ដ្រប

េទសកំពងុអភិវឌ្ឍន៍ ជាពិេសស បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួច បណា្ដរដ្ឋែដន
េកាះតូចៗកពំុងអភិវឌ្ឍន ៍បណា្ដ្របេទសក្នុងទ្វិបអា្រហ្វិក ស្រមាប់ការសិក េនៅក្រមិតខ្ពស់ រួម
ទំាង ការបណ្ណុះបណា្ដលវិជាជីវៈ នងិ បេច្ចកវទិ ព័ត៌មាននងិទូរគមនាគមន៍ កម្មវធិីបេច្ចកេទស
វិស្វករនងិវទិ សា្រស្ត េនៅក្នុងបណា្ដ្របេទសអភិវឌ្ឍនន៍ិងបណា្ដ្របេទសកំពុងអភវិឌ្ឍន៍េផ្សង
េទៀត។   

 
៤.c  ្រតឹមឆំា២០៣០ បេង្កើនឲ្យបានេ្រចើនការផ្គត់ផ្គង់្រគូបេ្រងៀនែដលមានគុណភាព រួមទំាងតាមរ

យៈ កចិ្ចសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិ ស្រមាប់ការបណ្ណុះបណា្ដល្រគូបេ្រងៀនេនៅក្នុងបណា្ដ
្របេទសកពំងុអភិវឌ្ឍន៍ ជាពិេសស បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍនត៍ិចតចួ និងក្នុងប
ណា្ដរដ្ឋែដនេកាះតូចៗកំពងុអភិវឌ្ឍន៍។ 

 
េគលេ ទី៥៖  សេ្រមចឲយបនសមភពេយនឌ័រ និងព្រងឹងភពអង់ ចរបស្់រស្តី

និងកមុរ្ីរគប់របូ 
 
៥.១  បញ្ចប់រាល់ទ្រមង់ៃនការេរសីេអើង្របឆាងំនឹង្រស្តីនិងកុមារ ីេនៅ្រគប់ទីកែន្លង។ 
 
៥.២ លុបបំបាត់រាល់ទ្រមង់ៃនអំេពើហិង េលើ្រស្តីនិងកមុារី េនៅទីសាធារណៈនិងទកីែន្លងឯកជន

នានា រួមទំាងការជួញដរូ ការេធ្វើអាជវីកម្មផ្លូវេភទនងិអាជវីកម្មេផ្សងេទៀត។ 
 
៥.៣ លុបបំបាត់រាល់ទេង្វើែដលមានេ្រគាះថាក់ ដចូជាការបង្ខំកុមារឲ្យេរៀបអាពាហព៍ិពាហ៍ និងការេធ្វើ

ឲ្យមានរបួសសាម្របដាប់បន្តពូជ។ 
 
៥.៤.  ទទួលសា្គល់និងផ្តល់តៃម្លដល់ការងារផ្ទះែដលមនិទទួលកៃ្រម តាមរយៈ ការផ្តល់េសវាសាធារ

ណៈ េហដារចនាសម្ព័ន្ធ និងេគាលនេយាបាយគាំពារសង្គម និងេលើកកម្ពស់ការរួមចែំណក
ទទួលខុស្រតូវឲ្យបានសមរម្យ េនៅក្នងុសង្គម្រគសួារនងិសង្គមជាតិ។ 
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៥.៥  ធានាការចូលរួមេពញេលញនិងមាន្របសិទ្ធភាពរបស់្រស្ត ី និងមានឱកាសដូចគាក្នុងភាពជា

អ្នកដឹកនំាេនៅ្រគប់ក្រមតិៃនការេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចក្នុងវិស័យនេយាបាយ េសដ្ឋកិច្ច នងិជីវតិជា
សាធារណៈ។ 

 
៥.៦  ធានាការទទលួបានសុខភាពផ្លវូេភទនិងសុខភាពបន្តពូជ នងិសិទ្ធិបន្តពជូជាសកលដូចបាន

ឯកភាពេដាយែផ្អកេលើកម្មវិធីសកម្មភាពរបស់សន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពី្របជាជននិងការអភិវឌ្ឍ 
និងែផនការ សកម្មភាពទ្ីរកុងេប៉កំាង និងឯកសារពាក់ព័ន្ធនានា។ 

 
៥.a  ដំេណើរការកែំណទ្រមង់ េដើម្បផី្តល់ដល់្រស្តីនូវសិទ្ធិេស្មើភាពគា េលើធនធានេសដ្ឋកចិ្ច ក៏ដូចជា 

ការទទួលបានភាពជាមាស់និងការ្រគប់្រគងដីនិងអចលន្រទព្យេផ្សងេទៀត េសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ 
ធនធានធម្មជាតិនិងមរតក េដាយែផ្អកេលើច ប់របស់្របេទស។ 
 

៥.b បេង្កើនការេ្របើ្របាស់បេច្ចកវិទ ពត័៌មាន នងិទរូគមនាគមន៍ េដើម្បីេលើកកម្ពស់ភាពអងអ់ាចដល់
្រស្តី។ 
 

៥.C  អនុម័តនងិព្រងឹងេគាលនេយាបាយនងិបទដានគតិយុត្តិនានា ស្រមាប់េលើកកម្ពស់សមភាព
េយនឌ័រ នងិបេង្កើនភាពអង់អាចដល់្រស្តីនិងកមុារី េនៅ្រគប់ក្រមតិ។ 

 
េគលេ ទី៦៖  ធនឲយមនទឹកនងិអនមយ័ នងិករ្រគប្់រគងទឹកនងិអនមយ័

្របកបេ យចីរភព ស្រមប់្របជជន្រគប់របូ 
៦.១ ្រតឹមឆំា២០៣០ សេ្រមចនូវការទទួលបានសាកលកម្មនិងសមធម៌នូវទកឹបរិេភាគែដលមាន

សុវត្ថិភាពនងិតៃម្លសមរម្យ ស្រមាប់្របជាជនទំាងអស់។ 
 
៦.២ ្រតឹមឆំា២០៣០ សេ្រមចនូវការទទួលបាន្រគប់្រគាន់និងសមធម៌នូវអនាមយ័ ស្រមាប់្របជាជន

្រគប់រូប និងបញ្ចប់ការបេនារបង់េនៅេ្រកៅបង្គន់ េផាតការយកចតិ្តទុកដាកេ់លើត្រមូវការរបស់្រស្តី
និងកមុារី នងិ្របជាជនែដលរស់េនៅក្នុងសានភាពងាយរងេ្រគាះ។ 
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៦.៣ ្រតឹមឆំា២០៣០ េធ្វើឲ្យ្របេសើរេឡើងគុណភាពទកឹ េដាយកាត់បន្ថយការបំពុល លុបបំបាត់ការ
េបាះបង់សំរាម នងិកាត់បន្ថយឲ្យេនៅក្រមិតទាបបំផុតៃនការេបាះបងេ់ចាលសមារៈនងិសារ
ធាតុជាតិគីមែីដលមានេ្រគាះថាក់ កាត់បន្ថយឲ្យេនៅពាក់កណា្ដលសមាមា្រតៃនសំណល់រាវ
ែដលមិនបានសមាត និងបេង្កើនឲ្យបានេ្រចើនវត្ថធុាតុេដើមកេកើតេឡើងវិញ និងការេ្របើ្របាស់
េឡើងវិញ្របកបេដាយសុវត្ថិភាពជាសកល។ 

 
៦.៤ ្រតឹមឆំា២០៣០ បេង្កើនឲ្យបានេ្រចើននូវ្របសិទ្ធភាពៃនទឹកែដលេ្របើ្របាស់េនៅ្រគប់វិស័យ និង

ធានានូវការបូមនិងផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាប េដើម្បីេដាះ្រសាយការខ្វះខាតទឹក នងិកាត់បន្ថយឲ្យបាន
េ្រចើននូវចំននួ្របជាជនែដលរងេ្រគាះេដាយសារការខ្វះខាតទកឹ។ 

 
៦.៥  ្រតឹមឆំា២០៣០ អនវុត្តការ្រគប់្រគងការេធ្វើសមាហរណកម្មធនធានទកឹេនៅ្រគប់ក្រមតិ រួមទំាងតាម

រយៈ កិច្ចសហ្របតិបត្តកិារឆ្លងកាត្់រពំែដនឲ្យបានសមរម្យ។ 
 
៦.៦ ្រតឹមឆំា២០២០ការពារនិងេធ្វើឲ្យមានទឹកេឡើងវញិ ពាក់ព័ន្ធនឹង្របព័ន្ធេអកឡូូសីុ រួមទំាង ភ្នំ ៃ្រព 

ដីេសើម ទេន្ល និងបងឹ។ 
 
៦.a ្រតឹមឆំា២០៣០ ព្រងកីកិច្ចសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិ នងិគំា្រទការកសាងសមត្ថភាពដល់ប

ណា្ដ្របេទសកំពុងអភវិឌ្ឍន៍ ក្នុងកម្មវធិីនិងសកម្មភាពពាកព់័ន្ធនឹងទកឹនិងអនាម័យ រួមទំាង
បេច្ចកវិជា ្របមូលទឹក បន បទឹកៃ្រប្របសិទ្ធភាពទឹក សមាតសំណល់រាវ ែកៃច្ននិងេ្របើ្របាស់
េឡើងវិញ។ 

 
៦.b គំា្រទនិងព្រងឹងការចូលរមួរបស់សហគមន៍មូលដាន ក្នុងការេធ្វើឲ្យ្របេសើរេឡើងការ្រគប់្រគង

ទឹកនងិអនាម័យ។ 
 
េគ លេ ទី៧៖  ធនឲយទទួលបនថមពលែដលមនបេចចកេទសទំេនើប្របកប

េ យចីរភព ចេជឿជក់បន និងមនតៃម្លសមរមយ ស្រមប់្របជ
ជន្រគប់របូ 

 
៧.១ ្រតឹមឆំា២០៣០ ធានាការទទួលបានជាសាកលនូវេសវាថាមពលទំេនើប  អាចទកុចតិ្តបាន 

និងតៃម្លសមរម្យ។ 
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៧.២ ្រតឹមឆំា២០៣០ បេង្កើនចែំណកៃនថាមពលកេកើតេឡើងវិញក្នងុថាមពលច្រមុះជាសាកល។ 
 
៧.៣ ្រតឹមឆំា២០៣០ បេង្កើនេទ្វរដងៃនអ្រតាេធ្វើឲ្យ្របេសើរេឡើងនវូ្របសិទ្ធភាពថាមពលជាសកល។ 
 
៧.a ្រតឹមឆំា២០៣០ េលើកកម្ពស់កិច្ចសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិ េដើម្បីស្រមបស្រមួលការទទួល

បាន បេច្ចកវទិ និងការ្រសាវ្រជាវពថីាមពលសាត រួមទំាង ថាមពលកេកើតេឡើងវិញ ្របសិទ្ធ
ភាពថាមពល និងបេច្ចកវិទ ឥន្ធនៈ ហ្វូសីុលសាត និងជំរុញការវិនិេយាគក្នុងែផ្នកេហដារចនា
សម្ព័ន្ធថាមពលនិងបេច្ចកវិទ  ថាមពលសាត។ 

 
៧.b ្រតឹមឆំា២០៣០ ព្រងីកេហដារចនាសម្ព័ន្ធ និងបេង្កើនសមត្ថភាពបច្ចកេទសស្រមាប់ការផ្គត់

ផ្គង់ េសវាថាមពលែដលមានលក្ខណៈទំេនើបនិងចរីភាព ស្រមាប់្របេទសកពំុងអភិវឌ្ឍនទំ៍ាង
អស់ ជាពិេសស បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច រដ្ឋជាែដនេកាះតូចៗកំពុង
អភិវឌ្ឍន៍ និង បណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ពុំមាន្រពែំដនជាប់សមុ្រទ ្រសបេទៅតាមកម្មវិធី
ស្រមាប់ការគំា្រទរបស់្របេទសនីមយួៗ។ 

 
េគ លេ ទី៨៖  ធនកំេណើ នេសដ្ឋកិចច្របកបេ យចីរភពនិងបរយិប័នន មនមខុ

របរេពញេលញ នងិផលតិភព និងមនករងរសមរមយ ស្រមប់្របជ
ជន្រគប់របូ  

 
៨.១  រក ស្ថិរភាពកំេណើនេសដ្ឋកិច្ចស្រមាប់មនុស្សមាក់ឲ្យ្រសបតាមលក្ខខណជាតិ ជាពិេសស 

កំេណើន ផលិតផលក្នុង្រសុកសរុប្របចំាឆំាយា៉ងតិច៧%េនៅក្នុងបណា្ដ្របេទសែដលមានការ
អភិវឌ្ឍតចិតចូ។ 

 
៨.២  សេ្រមចឲ្យបានផលិតភាពេសដ្ឋកចិ្ចក្រមិតខ្ពស់ជាងមុន តាមរយៈ ការេធ្វើពិពធិកម្ម ការបេង្កើន

ក្រមិតបេច្ចកវិទ  និងនវានុវត្តន៍ រួមទំាងតាមរយៈ ការេផាតការយកចិត្តទុកដាក់េលើវស័ិយ
ែដលមានតៃម្លបែន្ថមខ្ពស់ និងឧស ហកម្មអតិពលកម្ម។  

 
៨.៣  េលើកកម្ពស់េគាលនេយាបាយត្រមងទ់ិសការអភិវឌ្ឍែដលគាំ្រទសកម្មភាពផលិតកម្មបេង្កើត

ការងារ សមរម្យ សហ្រគនិភាព ការៃច្ន្របឌតិនិងនវានុវត្តន៍ នងិេលើកទកឹចតិ្តក្នុងការចុះបញ្ជី
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ជាផ្លូវការ នងិកំេណើនសហ្រគាស មី្រកូតូចៗ និងមធ្យម រួមទំាង តាមរយៈ ការទទួលបានេស
វាហិរញ្ញវត្ថុ។ 

 
៨.៤  រហូតដល់ឆំា២០៣០ េធ្វើឲ្យ្របេសើរេឡើងជាបន្តបនាប់ ភាពស័ក្តសិទ្ធៃនធនធានជាសកល

ស្រមាប់ការេ្របើ្របាស់និងផលិតកម្ម និងកចិ្ចខិតខ្ំរបឹងេដើម្បីបេញ្ជៀស កំេណើនេសដ្ឋកចិ្ចមាន
ផលប៉ះពាល់ដល់បរិសាន ្រសបតាម្រកបខ័ណកម្មវិធីរយៈេពល១០ឆំា ស្តីពីផលិតកម្មនងិការ
េ្របើ្របាស់្របកបេដាយចីរភាព េដាយនំាមុខេដាយបណា្ដ្របេទសអភិវឌ្ឍ។ 

 
៨.៥  ្រតឹមឆំា២០៣០ សេ្រមចឲ្យបានការងារេពញេលញ្របកបេដាយផលិតភាព នងិការងារសម

រម្យស្រមាប់្រស្តីនិងបុរស រួមទំាងស្រមាប់កមាំងពលកម្មវ័យេក្មងនងិ្របជាជនែដលបាត់បង់
សមត្ថភាពពលកម្ម និងទទួលបាន្របាក់ឈ្នួលពលកម្មេស្មើគាចំេពាះ្របេភទពលកម្មេស្មើគា។ 

 
៨.៦ ្រតឹមឆំា២០២០ កាត់បន្ថយឲ្យបានេ្រចើននូវយុវជន ែដលគានការងារេធ្វើ គានការអប់រ ំឬគាន

ការ បណ្ណុះបណា្ដល។ 
 
៨.៧  ចាត់វិធានការនានាជាបនាន់និងមាន្របសិទ្ធភាពេដើម្បីលុបបបំាត់ពលកម្មេដាយបង្ខំ បញ្ចប់

ទាសភាពសម័យទំេនើបនងិការជញួដរូមនុស្ស និងធានាការហាមឃាត់និងការលុបបំបាត់
ពលកម្មកុមារេដាយរួមទំាង ការេ្រជើសេរីសនិងេ្របើ្របាស់េយាធាជាកុមារ និង្រតឹមឆំា២០២៥ 
បញ្ចប់នូវ្រគប់ទ្រមង់ទំាងអស់ៃនពលកម្មកុមារ។ 

 
៨.៨ ការពារសិទ្ធនិានារបស់កុមារ នងិេលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពនងិធានាបរិសានការងារស្រមាប់ 

ពលករទំាងអស់ រួមទំាងពលករចណំាក្រសុក ជាពិេសស ជនចំណាក្រសុកជា្រស្តី និង អ្នក
ែដលេធ្វើការងារមិនជាប់លាប់។ 

 
៨.៩  ្រតឹមឆំា២០៣០ បេង្កើតនងិអនុវត្តេគាលនេយាបាយ ស្រមាប់េលើកកម្ពស់េទសចរណ៍

្របកបេដាយចីរភាព ែដលបេង្កើតការងារនិងេលើកកម្ពស់វប្បធម៌និងផលិតផលក្នុង្រសុក។ 
 
៨.១០ ព្រងងឹសមត្ថភាពរបស់សាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្នុង្រសុក េដើម្បេីលើកកម្ពស់និងព្រងកីការទទួលបាន

េសវាធនាគារ េសវាធានារ៉ាប់រង នងិេសវាហិរញ្ញវត្ថុ ស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូប។ 
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៨.a  បេង្កើនហរិញ្ញប្បទានស្រមាប់គំា្រទវស័ិយពាណិជ្ជកម្មស្រមាប់បណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ 

ជាពិេសស បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍនត៍ិចតចួ រួមទំាងតាមរយៈ្រកបខ័ណេលើក
កម្ពស់ការេធ្វើសមាហរណកម្មស្រមាប់ជំនួយបេច្ចកេទសពាក់ពន័្ធនឹងពាណជិ្ជកម្មដល់បណា្ដ
្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តិចតចួ។ 

 
៨.b  ្រតឹមឆំា២០២០ េរៀបចនំិងអនវុត្តយុទ្ធសា្រស្តសកលស្រមាប់ការងារយុវវយ័ និងអនុវត្តកតិកា

ស សកលពីមុខរបរ របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ។ 
 
េគលេ ទី៩៖  ក   ងេហ ្ឋ រចនសមព័នធែដលធន់នងឹបែ្រមប្រមួល កសធត ុ 

េលើកកមពសឧ់ស ហូបនីយកមម្របកបេ យចីរភពនិងបរយិប័នននងិ
េលើកកមពសន់ នុវត្តន៍  

 
៩.១ អភិវឌ្ឍេហដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធែដលមានគណុភាព អាចេជឿជាក់បាន ធននងឹបែ្រមប្រមួលអាកាស

ធាតុ និងចីរភាព រួមទំាង េហដារចនាសម្ព័ន្ធតំបនន់ិងឆ្លងកាត់្រពំែដន្របេទស េដើម្បីគំា្រទដល់
ការអភិវឌ្ឍេសដ្ឋកិច្ចនងិជីវភាពរស់េនៅរបស់្របជាជន្របេសើរ ជាមួយនឹងការេផាតការយក
ចិត្តទកុដាក់េលើការទទួលបានេដាយសមរម្យនិងសមធម៌ ស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូម។ 

 
៩.២ េលើកកម្ពស់ឧស ហូបនយីកម្ម្របកបេដាយបរិយាប័ន្ននិងចីរភាព និង្រតឹមឆំា២០៣០ បេង្កើន

ឲ្យបានេ្រចើន ឧស ហកម្មែដលរួមចែំណក បេង្កើតការងារនងិផលិតផលក្នងុ្រសុកសរុប ឲ្យ
្រសបតាមកាលៈេទសៈជាតិ និងបេង្កើនការរួមចំែណកេនះេទ្វដង េនៅក្នុងបណា្ដ្របេទសែដល
មានការអភិវឌ្ឍតចិតួច។ 

 
៩.៣ បេង្កើនការទទួលបានេសវាហិរញ្ញវត្ថ ុ ៃនឧស ហកម្មធុនតចូនិងសហ្រគាសេផ្សងៗេទៀត ជាពិ

េសស េនៅក្នងុបណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ រួមទំាង ឥណទានសម្រសបនិងការេធ្វើសមាហរ
ណកម្មឧស ហកម្មនិងសហ្រគាសទំាងេនាះ េទៅក្នុងសងាក់តៃម្លនិងទផី រ។ 

 
៩.៤ ្រតឹមឆំា២០៣០ បេង្កើនសមត្ថភាពេហដារចនាសម្ព័ន្ធនិងបពំាក់បែន្ថមលទ្ធភាពរបស់ឧស

ហកម្ម េដើម្បេីធ្វើឲ្យមានចីរភាព ជាមួយនឹងការបេង្កើន្របសិទ្ធភាពៃនការេ្របើ្របាស់ធនធាន នងិ
ការទទួលយកបេច្ចកវិទ និងដេំណើរការឧស ហកម្មសម្រសបែដលសាត និងមិនបះ៉ពាល់ប
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រិសាន េដាយ្រគប់្របេទសទំាងអស់្រតូវេធ្វើសកម្មភាពឲ្យ្រសបតាមសមត្ថភាពរបស់េគេរៀងៗ
ខ្លួន។ 

 
៩.៥ េលើកកម្ពស់ការ្រសាវ្រជាវវិទ សា្រស្ត បេង្កើនសមត្ថភាពបេច្ចកវិទ របស់វស័ិយឧស ហកម្ម

េនៅ្រគប់្របេទស ជាពិេសស បណា្ដ្របេទសកពំងុអភិវឌ្ឍន៍ ក្នុងេនាះ ្រតមឹឆំា២០៣០ េលើក
ទឹកចតិ្តនវានវុត្តនន៍ិងបេង្កើនចំននួៃនពលករ្រសាវ្រជាវនិងការអភិវឌ្ឍ ក្នងុ្របជាជន១លាន
នាក់ នងិការចំណាយដល់ការ្រសាវ្រជាវនិងការអភិវឌ្ឍែផ្នកសាធារណៈនិងឯកជន។ 

 
៩.a ស្រមបស្រមួលឲ្យមានការអភិវឌ្ឍេហដារចនាសម្ព័ន្ធែដលមានភាពបន ំ នងិ្របកបេដាយចីរ

ភាព េនៅក្នងុបណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន ៍តាមរយៈការេលើកកម្ពស់ការគំា្រទហិរញ្ញវត្ថ ុបេច្ចក
វិទ និងបេច្ចកេទស ដល់បណា្ដ្របេទសេនៅទ្វិបអា្រហ្វិក បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍
តិចតចួបណា្ដ្របេទសែដលពុំមាន្រពំែដនជាប់សមុ្រទកំពងុអភិវឌ្ឍន ៍ និងបណា្ដរដ្ឋជាែដន
េកាះតូចៗកពំុងអភិវឌ្ឍន។៍ 

 
៩.b គំា្រទការអភវិឌ្ឍ ការ្រសាវ្រជាវ និងនវានុវត្តន៍បេច្ចកវិជាក្នុង្រសុក ក្នងុបណា្ដ្របេទសកពំងុ

អភិវឌ្ឍន ៍រួមទំាងតាមរយៈការធានានូវការអនុវត្តបរសិានេគាលនេយាបាយស្រមាប់ ពពិធិ
កម្មឧស ហកម្មនិងការផ្តល់តៃម្លបែន្ថមដល់ទំនិញេ្របើ្របាស់។ 

 
៩.c បេង្កើនឲ្យបានេ្រចើនការទទួលបានបេច្ចកវទិ ព័តម៌ាននងិទូរគមនាគមន៍ នងិខិតខំ្របឹងែ្របង 

ផ្តល់នូវការទទួលបានឲ្យបានសមរម្យនិងជាសកលនូវេសវាអិុនទ័រណតិ ក្នងុបណា្ដ្របេទស 
ែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តចិតួច ្រតឹមឆំា២០២០។ 

 
េគលេ ទី១០៖  កត់បនថយវិសមភពេនកនងុ្របេទសនិងកនងុចំេ មប ្ត ្របេទស

នន  
 
១០.១ ្រតឹមឆំា២០៣០ សេ្រមចឲ្យបានចណំូលរបស់្របជាជនចំននួ ៤០%ៃន្របជាជនទាំងអស់ 

ែដលមានចណំូលទាបជាងេគនវូកេំណើនជាបន្តបនាប់និងេដាយចីរភាពក្នុងអ្រតាខ្ពស់ជាង
ក្រមិតមធ្យមរបស់ជាតិ។ 
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១០.២ ្រតឹមឆំា២០៣០ ផ្តល់ភាពអងអ់ាចនិងជរំុញបរយិាប័ន្នសង្គម េសដ្ឋកចិ្ច នងិនេយាបាយ 
ស្រមាប់្របជាជន្រគប់របូ េដាយមិនគិតពសីានភាព អាយុ េភទ ការបាតប់ង់សមត្ថភាពពល
កម្ម ពជូសាសន៍ ជនជាតិភាគតិច ជនជាតិេដើម សាសនា ឬេសដ្ឋកិច្ច ឬសានភាពេផ្សងេទៀ
ត។ 

 
១០.៣ ធានាផ្តល់នូវឱកាសេស្មើៗគា និងកាតប់ន្ថយវិសមភាពៃនលទ្ធផល រួមទំាងតាមរយៈ ការលុប

បំបាត់ ច ប់ េគាលនេយាបាយ នងិការអនុវត្ត ែដលមានលក្ខណៈេរសីេអើង នងិជំរុញការ
េរៀបចំលិខតិបទដានគតយុិត្តិ េគាលនេយាបាយ និងការអនវុត្តសកម្មភាព ឲ្យបាន្រតឹម្រតូវ។ 

 
១០.៤ ឯកភាពេលើេគាលនេយាបាយនានា ជាពិេសស េគាលនេយាបាយស្តីពីសារេពើពន្ធ ្របាក់េបៀ

វត្សរ៍ ការគំាពារសង្គម នងិ សេ្រមចឲ្យបានជាបន្តបនាប់សមភាពេ្រចើនជាងមុន។ 
 
១០.៥ េធ្វើឲ្យ្របេសើរេឡើងបញ្ញត្តិ និងការតាមដានសាប័ននិងទផី រហរិញ្ញវត្ថុសាកល និងព្រងងឹការ

អនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិទំាងេនះ។ 
 
១០.៦ ធានាការេលើកកម្ពស់ភាពជាតំណាងនងិសេម្លង ស្រមាប់ បណា្ដ្របេទសកពំងុអភិវឌ្ឍន ៍ េនៅ

ក្នុងការេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត ក្នងុេសដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនិងសកល និងសាប័ន ហរិញ្ញវត្ថុនានា 
េដើម្បផី្តល់នូវ សាប័នែដលមាន ្របសិទ្ធភាព ភាពេជឿជាក ់ គណេនយ្យភាពនិងមានច ប់
េពញេលញ។ 

 
១០.៧  ស្រមបស្រមួលឲ្យ្របជាជនវ័យចាស់ ែដលេធ្វើចណំាក្រសុកនិងពុមំានទលំីេនៅច ស់លាស់

មានសុវត្ថភិាព ្រតឹម្រតវូតាមច ប់ នងិេដាយទទលួខុស្រតូវរមួ តាមរយៈ ការអនុវត្តែផនការ 
និងេគាលនេយាបាយផាស់ប្តូរទីលំេនៅែដលមានការ្រគប់្រគងល្អ។ 

 
១០.a អនុវត្តេគាលការណ៍និង្រប្រពឹត្តកម្មពិេសសនិងេដាយែឡកស្រមាប់បណា្ដ្របេទសកំពងុ

អភិវឌ្ឍន ៍ជាពិេសសបណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តចិតួច ឲ្យ្រសបតាមកិច្ច្រពម
េ្រពៀងពាណជិ្ជកម្មពិភពេលាក។ 
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១០.b េលើកទឹកចិត្តចំេពាះជនំួយអភិវឌ្ឍនផ៍្លូវការ និងលំហូរហិរញ្ញវត្ថ ុ រួមទំាងការវិនិេយាគផាល់ពី
បរេទស ដល់បណា្ដរដ្ឋែដលមានត្រមូវការជាងេគ ជាពិេសសបណា្ដ្របេទសែដលមានការ
អភិវឌ្ឍនត៍ិចតួច បណា្ដ្របេទសេនៅក្នុងទ្វិបអា្រហ្វកិ បណា្ដរដ្ឋែដនេកាះតចូៗែដលកំពុង
អភិវឌ្ឍន ៍ នងិបណា្ដ្របេទសែដលពុមំាន្រពំ្របទល់ជាប់សមុ្រទកំពងុអភិវឌ្ឍន ៍ ឲ្យ្រសបតាម 
ែផនការនិងកម្មវិធីជាតនិានារបស់្របេទសនីមយួៗ។ 

 
១០.c ្រតឹមឆំា២០៣០ កាត់បន្ថយៃថ្លឈ្នួលេផ្ទរ្របាករ់បស់ជនចំណាក្រសុក ឲ្យេនៅទាបជាង ៣% 

និងលុបបំបាត់្របពន័្ធេផ្ទរ្របាក់ែដលមានៃថ្លឈ្នួល ខ្ពស់ជាង៥%។ 
 
េគលេ ទី១១៖  េធ្វើឲយទី្រកងុ និងទកីែន្លង ងំទីលេំនថមសី្រមប់្របជជន មនលកខ

ណៈ បរយិប័នន សវុតថិភព ធននឹងបែ្រមប្រមួល កសធតុនិងចីរ
ភព 

 
១១.១ ្រតឹមឆំា២០៣០ ធានាឲ្យ្របជាជន្រគប់រូបទទួលបានផ្ទះសមរម្យ សុវត្ថភិាព ្រគប់្រគាន ់និង

ទទួលបានេសវាមូលដាននិងេលើកកម្ពស់សានភាពតំបន់លំេនៅដានមិនទាន់េរៀបរយ។ 
 
១១.២ ្រតឹមឆំា២០៣០ ផ្តល់នូវការទទួលបានស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូប នូវ្របព័ន្ធដកឹជញ្ជនូែដល 

សមរម្យ សុវត្ថិភាព និងចរីភាព េធ្វើឲ្យ្របេសើរេឡើងសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់ ជាពិេសសព្រងីកការដឹក
ជញ្ជូនសាធារណៈ េដាយេផាតការយកចិត្តទកុដាក់ជាពិេសសេលើត្រមូវការរបស់្រស្ត ី កុមារ 
ែដលរស់េនៅក្នុងសានភាពងាយរងេ្រគាះ ្របជាជនែដលបាត់បង់សមត្ថភាពពលកម្ម និង
្របជាជនវ័យចាស់។ 

 
១១.៣ ្រតឹមឆំា២០៣០ េលើកម្ពស់នគរូបនយីកម្ម្របកបេដាយបរិយាប័ន្ននិងចីរភាព សមត្ថភាព

ស្រមាប់ការចូលរួម េរៀបចំែផនការនិង្រគប់្រគងការតំាងទីលំេនៅថ្មី្របកបេដាយចីរភាពនិង 
សមាហរណកម្ម េនៅ្រគប្់របេទស។ 

 
១១.៤ ព្រងងឹកិច្ចខតិខំ្របងឹែ្របងបងា្ករនិងការពារវប្បធម៌និងមរតកធម្មជាតិរបស់ពិភពេលាក 
 
១១.៥ ្រតឹមឆំា២០៣០ កាតប់ន្ថយឲ្យបានេ្រចើនចនំួនមនុស្សសាប ់ ចំននួមនសុ្សែដលរងផលប៉ះ

ពាល់ពីេ្រគាះមហន្តរាយ និងកាត់បន្ថយជាបន្តបនាប់ការបាត់បង់េសដ្ឋកចិ្ចេដាយផាល់ ពាក់
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ព័ន្ធនងឹផលិតផលក្នុង្រសុកសរុបជាសកល េដាយសារេ្រគាះមហន្តរាយ រមួទំាង េ្រគាះមហន្ត
រាយពាក់ព័ន្ធនឹងទកឹ ជាមួយនឹងការេផាតការយកចិត្តទកុដាក់េលើ ការការពារ្របជាជន្រកី្រក 
និង្របជាជនែដលរស់េនៅក្នុងសានភាពងាយរងេ្រគាះ។ 

 
១១.៦ ្រតឹមឆំា២០៣០ កាត់បន្ថយការបំពលុបរិសានក្នងុមនុស្សមាក់េនៅទី្រកងុ រមួទំាងតាមរយៈការ

េផាតការយកចិត្តទុកដាក់េលើ គណុភាពខ្យល់ នងិការ្រគប់្រគងសំណល់េនៅទី្រកុង នងិតំបន់
េផ្សងេទៀត។ 

 
១១.៧ ្រតឹមឆំា២០៣០ ផ្តល់នូវការទទួលបានការេ្របើ្របាស់ជាសកលទីលានសាធារណៈែដលមាន

ពណ៌ៃបតង មានសុវត្ថភិាព បរយិាប័ន្ន និងអាចេ្របើ្របាស់បាន ជាពិេសស ស្រមាប់្រស្តនីិង
កុមារ ្របជាជនមនុស្សចាស់ និង្របជាជនែដលបាត់បង់សមត្ថភាពពលកម្ម។ 

 
១១.a គំា្រទការភាប់ទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានៃនេសដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច នងិបរិសាន រវាងតំបនទ់ី្របជុំជន 

និងតំបន់ជនបទេដាយព្រងឹងការេរៀបចំែផនការអភិវឌ្ឍន៍ជាតនិិងតំបន់។ 
 
១១.b ្រតឹមឆំា២០៣០ បេង្កើនឲ្យបានេ្រចើននូវចនំួនទ្ីរកងុនិងការតំាងទីលំេនៅថ្ម ីែដលយល់្រពមនិង

អនុវត្តតាម េគាលនេយាបាយនិងែផនការសមាហរណកម្មែដល្របកបេដាយបរិយាប័ន្នការ
េ្របើ្របាស់ធនធានមាន្របសិទ្ធភាព បន្ធូរបន្ថយនងិបន ំនឹងបែ្រមប្រមួលអាកាសធាតុ មាន
ភាពធន់នឹងេ្រគាះមហន្តរាយ និងអភវិឌ្ឍនិងអនវុត្តឲ្យ្រសបតាម្រកបខ័ណទី្រកងុេសនដាយ 
ស្រមាប់កាតប់ន្ថយហានិភ័យពីេ្រគាះមហន្តរាយ ឆំា២០១៥-២០៣០ ការ្រគប់្រគងហានិភ័យ
េ្រគាះមហន្តរាយទូេទៅេនៅ្រគប់ក្រមិត។ 

 
១១.c គំា្រទបណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍនត៍ិចតចួ រួមទំាងតាមរយៈ ជំនយួបេច្ចកេទសនិង

ហិរញ្ញវត្ថ ុ ក្នងុការកសាងអគារនានាែដលធុនរងឹមាំនិង្របកបេដាយចីរភាព េដាយេ្របើ្របាស់
វត្ថុធាតុេដើមក្នុង្រសុក។ 

 
េគលេ ទី១២៖ ធនឲយមនចីរភពកនងុទ្រមង់ៃនករេ្របើ្របសន់ិងផលតិកមម 
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១២.១ អនុវត្ត្រកបខណ័ ១០ឆំា ៃនកម្មវិធីផលិតកម្មនិងការេ្របើ្របាស់្របកបេដាយចីរភាព្រគប់
្របេទស ្រតូវអនុវត្តសកម្មភាព េដាយមានបណា្ដ្របេទសអភិវឌ្ឍន៍ជាអ្នកដកឹនំា េដាយេផាត
ការយកចិត្តទុកដាក់េលើការអភិវឌ្ឍ និងសមត្ថភាពៃនការអភវិឌ្ឍរបស់្របេទសនានា។ 

 
១២.២ ្រតឹមឆំា២០៣០ ការ្រគប់្រគង្របកបេដាយចីរភាព នងិេ្របើ្របាស់ធនធានធម្មជាតិេដាយមាន

្របសិទ្ធភាព។ 
 
១២.៣ ្រតឹមឆំា២០៣០ កាត់បន្ថយជាសកលឲ្យបានពាក់កណា្ដលៃនម្ហូបអាហារែដលេបាះបង់េចាល

ក្នុងមនុស្សមាក ់ េនៅ្រមិតៃនការលករ់ាយនិងេនៅក្រមិតេ្របើ្របាស់ និងកាត់បន្ថយការបាត់បង់
េស្បៀងអាហារក្នុងសងាក់ផលិតកម្មនិងផ្គត់ផ្គង ់ រួមទំាងការបាត់បង់េ្រកាយេពល្របមូលផ
ល។ 

 
១២.៤ ្រតឹមឆំា២០២០ សេ្រមចឲ្យបានការ្រគប់្រគងបរសិានល្អ ពាក់ព័ន្ធនឹងការេបាះបង់េចាលសារ

ធាតុគីមីនិងសំណល់្រគប់្របេភទ តាមរយៈ ការែកៃច្នេឡើងវញិ ឲ្យ្រសបតាម្រកបខណ័កិច្ចកិច្ច
្រពមេ្រពៀងអន្តរជាតិ និងកាត់បន្ថយឲ្យបានេ្រចើននវូការបេញ្ចញសំណល់ទំាងេនាះេទៅក្នុង
បរិយាកាស ក្នុងទកឹ នងិក្នុងដី េដើម្បីកាត់បន្ថយឲ្យេនៅទាបបំផុតនវូផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន
របស់វា េលើសុខភាព្របជាជននិងបរសិាន 

 
១២.៥ ្រតឹមឆំា២០៣០ កាត់បន្ថយឲ្យបានេ្រចើន ការបេង្កើតសំណល់ តាមរយៈការការពារ ការកាត់

បន្ថយ ការែកៃច្នេឡើងវញិ និងការេ្របើ្របាស់េឡើងវិញ។ 
 
១២.៦ េលើកទឹកចិត្ត្រកុមហ៊ុន ជាពិេសស បណា្ដ្រកុមហ៊នុធំៗនិង្រកមុហ៊ុនអន្តរជាតិ ឲ្យយល់្រពមការ

អនុវត្ត្របកបេដាយចីរភាព និងបញ្ចូលព័ត៌មានស្តីពីការេធ្វើឲ្យមានចីរភាព េទៅក្នុងរបាយ
ការណ៍ជា្របចាំ។ 

 
១២.៧ េលើកកម្ពស់ការអនុវត្តសវនកម្មជាសាធារណៈែដលមានចីរភាព ឲ្យ្រសបតាមេគាល

នេយាបាយនិងអាទិភាពជាតិនានា។ 
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១២.៨ ្រតឹមឆំា២០៣០ ធានាថា ្របជាជនេនៅ្រគប់ទកីែន្លង ទទួលបានព័តម៌ាននិងចេំណះដងឹនានា 
ែដលពាក់ពន័្ធនិងស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍ្របកបេដាយចីរភាព និងជវីភាពរស់េនៅ្របកបេដាយ
សុខដុមជាមួយធម្មជាតិ។ 

 
១២.a គំា្រទបណា្ដ្របេទសកំពងុអភិវឌ្ឍន ៍ក្នងុការព្រងឹងសមត្ថភាពវទិ សា្រស្តនងិបេច្ចកេទស

របស់ខ្លួន េដើម្បីឈានេឆាះេទៅរកទ្រមង់ចីរភាពជាងមុនៃនផលិតកម្មនងិការេ្របើ្របាស់។ 
 
១២.b អភិវឌ្ឍនងិអនុវត្តឧបករណ៍នានា េដើម្បតីាមដាន្រតតួពិនតិ្យផលប៉ះពាល់ៃនការអភិវឌ្ឍន៍

្របកបេដាយចីរភាព ស្រមាប់វិស័យេទសចរណ្៍របកបេដាយចីរភាព ែដលបេង្កើតការងារនិង
េលើកកម្ពស់វប្បធម៌នងិផលិតផលក្នុង្រសុក។ 

 
១២.c ពន្យល់បក្រសាយពីភាពគាន្របសិទ្ធភាពៃនការឧបត្ថម្ភធនេលើឥន្ធនៈហ្វូសីុល ែដលការេ្របើ

្របាស់នំាឲ្យមានសំណល់េ្រចើន នងិនំាឲ្យទផី រមានការែ្រប្របួល ្រសបតាមសានភាពរបស់
្របេទសជាតនិីមួយៗ រួមទំាង តាមរយៈ ការការែ្របការបង់ពន្ធ និងបំបាតជ់ាបេណ្ណើរៗនូវការ
ឧបត្ថម្ភធនទំាងេនាះ េនៅទីណាែដលមាន េដើម្បីេឆ្លើយតបេទៅនឹងផលប៉ះពាល់បរិសានពីការ
េ្របើ្របាស់ឥន្ធនៈេនះ ្រតូវេផាតការយកចិត្តទកុដាក់េពញេលញេលើត្រមូវការនិងលក្ខខណ
ជាក់លាក ់ របស់បណា្ដ្របេទសកំពងុអភិវឌ្ឍន ៍នងិកាត់បន្ថយឲ្យេនៅក្រមិតទាបបំផុតផលប៉ះ
ពាល់ជាអវិជ្ជមានែដលអាចមាន េទៅេលើការអភិវឌ្ឍនក៍្នុងរេបៀបែដលការពារ្របជាជន្រកី្រក
និងផលប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍។ 

 
េគលេ ទី១៣៖  ចត់វិធនករជបនទ ន់ េដើមប្ីរបយទុធ្របឆងំនងឹបែ្រមប្រមួល 
   កសធតុ និងផលប៉ះពលរ់បស់   
 
១៣.១ ព្រងងឹសមត្ថភាពធន្រទំានិងភាពបន ំេទៅនឹងេ្រគាះធម្មជាតនិិងេ្រគាះមហន្តរាយពាក់ព័ន្ធនឹង

អាកាសធាតុ ស្រមាប់្រគប់្របេទស។ 
 
១៣.២ េធ្វើសមាហរណកម្មការវាស់ែវងបែ្រមប្រមួលអាកាសធាតុ េទៅក្នុងេគាលនេយាបាយ យុទ្ធ

សា្រស្ត នងិែផនការជាត។ិ 
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១៣.៣ េលើកកម្ពស់ការអប់រំ ការេលើកម្ពស់ការយល់ដឹង នងិេលើកកម្ពស់សមត្ថភាពមនុស្សនងិ សាប័
ន ស្តីពីការបន្ធូរបន្ថយបែ្រមប្រមួលអាកាសធាតុការបន ំ ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ និង
ការផ្តល់នូវការេ្រកើនរំលឹកឲ្យ្របយ័ត្នជាមុន។ 

 
១៣.a ្រតឹមឆំា២០២០ អនុវត្តនវូការេប្តជាចតិ្ត ែដលជាការអនុវត្តេដាយបណា្ដភាគីជា្របេទសអភិវឌ្ឍ

ន៍ េទៅនងឹអនុស ៃន្រកបខ័ណសហ្របជាជាតិស្តីពីបែ្រមប្រមួលអាកាសធាតុ េដើម្បី
សេ្រមចេគាលេដៅៃនការេកៀរគរមូលនិធិរួមគាឲ្យបាន ១០០ពាន់លានដលុារក្នងុមួយឆំា ពី
្រគប់្របភព េដើម្បីេដាះ្រសាយនូវត្រមូវការរបស់បណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន ៍េនៅក្នងុបរិការណ៍
ៃនសកម្មភាពនានាស្រមាប់បន្ធូរបន្ថយនិងមានតមាភាពេលើការអនុវត្ត នងិកិច្ច្របតិបត្តិការ
េពញេលញនូវ មូលនិធបិរិយាកាសពណ៌េខៀវ តាមរយៈ ការេកៀរគរមលូធន ឲ្យបានឆាប់
តាមែតអាចេធ្វើេទៅបាន 

 
១៣.b ជំរុញយន្តការស្រមាប់េលើកកម្ពស់សមត្ថភាព ស្រមាប់ឲ្យែផនការនិងការ្រគប់្រគងប នានា

ពាក់ព័ន្ធនងឹបែ្រមប្រមួលអាកាសធាតុ េនៅក្នុងបណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តចិតួច 
និងរដ្ឋែដនេកាះតូចៗកំពងុអភិវឌ្ឍន ៍រមួទំាង ការេផាតការយកចិត្តទុដាកេ់លើ ្រស្តី យុវវយ័ និង
សហគមន៍្របជាជនមូលដាននិង្របជាជនភាគតចិ។ 

 
េគលេ ទី១៤៖ អភិរក និងេ្របើ្របស្់របកបេ យចីរភពនូវ ម សមុ្រទ សមុ្រទ

និងធនធនសមុ្រទ ស្រមប់ករអភិវឌ ្របកបេ យចីរភព 
 
១៤.១ ្រតឹមឆំា២០៣០ ការពារ និងកាត់បន្ថយឲ្យបានេ្រចើនការបំពលុ្រគប់្របេភទេនៅក្នុងសមុ្រទ ជា

ពិេសស ពីបណា្ដសកម្មភាពនានាែដលេផ្តើមេចញពីេលើដ ីរួមទំាង ការបំពលុេដាយ សំណល់
ក្នុងសមុ្រទ និងអាហារបបំ៉ន។ 

 
១៤.២ ្រតឹមឆំា២០២០ ្រគប់្រគងឲ្យបានេ្រចើន និងការពារ្របពន័្ធេអកឡូូសីុេនៅក្នុងសមុ្រទតាមេឆ្នរនិង

ទឹកសាបេដើម្បីេចៀសវាងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននានា រួមទំាង តាមរយៈការព្រងងឹ ភាពធន់
របស់វា នងិដំេណើរការសកម្មភាពស្រមាប់េធ្វើឲ្យមានភាពដចូេដើមវិញ េដើម្បីសេ្រមចឲ្យបាន
នូវមហាសាគរនងិែដនទកឹសាបែដលមានផលិតភាពនងិសុខភាព។ 
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១៤.៣ កាត់បន្ថយឲ្យេនៅក្រមិតទាបបំផុត និងេដាះ្រសាយពីផលប៉ះពាល់របស់អាសីុតកម្មមហាស
មុ្រទ តាមរយៈ ការេលើកកម្ពស់កិច្ចសហ្របតិបត្តិការែផ្នកវទិ សា្រស្ត េនៅ្រគប់ក្រមិត។ 

 
១៤.៤ ្រតឹមឆំា២០២០ អនុវត្តការ្របមូលផល្រតី្រតឹម្រតវូតាមច ប់្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព នងិ

លុបបំបាត់ការេនសាទេលើសក្រមិតការេនសាទខុសច ប់គានការអនុញាតិនិងគានរបាយ
ការណ៍ និងអនុវត្តែផនការ្រគប់្រគងតាមែបបវិទ សា្រស្តេដើម្បីបេង្កើនបរមិាណផល្រតី ក្នុងរ
យៈេពលខ្ល ី ែដលអាចេធ្វើេទៅបាន យាង៉េហាចណាស់ អាចផលិតបាន ទិន្នផល្រតីក្នុងក្រមិត
បរិមាណនរិន្តភាព ដូចបានកំណតេ់ដាយលក្ខណៈជីវសា្រស្ត។ 

 
១៤.៥ ្រតឹមឆំា២០២០ អភិរក្សយា៉ងតចិ ១០% ៃនតំបន់េឆ្នរតំបនក់្នងុសមុ្រទ ្រសបតាមច ប់ជាតិ

និងអន្តរជាត ិនិងែផ្អកេលើព័ត៌មានវិទ សា្រស្ត 
 
១៤.៦ ្រតឹមឆំា២០២០ ហាមឃាត់នូវទ្រមង់ជាក់លាកៃ់នការឧបត្ថម្ភធនេលើការេនសាទ  ែដលនឹងរួម

ចំែណកដល់ការការេនសាទេលើសសមត្ថភាព លុបបបំាត់ការឧបត្ថម្ភធនែដលរួមចំែណក
ដល់ការេនសាទខុសច ប់ មិនផ្តល់របាយការណ៍ និងមនិ្រសបច ប់ និងទបទ់ល់នឹងការ
ឧបត្ថម្ភថ្មីៗែដលដូចគានងឹការឧបត្ថម្ភធន ទទួលសា្គល់ថា ការេធ្វើ្រប្រពតឹ្តកម្មេផ្សងៗគានិង
េដាយែឡក្របកបេដាយសម្រសបនិងមាន្របសិទ្ធភាព ស្រមាប់បណា្ដ្របេទសកំពុងអភវិ
ឌ្ឍនន៍ិងបណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តចិតួច គរួែត្រតវូបានបញ្ចូលេទៅក្នុងែផ្នកៃន
ការចរចាពកីារឧបត្ថម្ភធនដល់ការេនសាទ របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពេលាក។ 

 
១៤.៧ ្រតឹមឆំា២០៣០ បេង្កើនផល្របេយាជន៍ពីេសដ្ឋកិច្ចដល់បណា្ដរដ្ឋែដនេកាះតចូៗកំពុងអភវិឌ្ឍន ៍

និងបណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍនត៍ិចតចួ ពីការេ្របើ្របាស់ធនធានក្នុងសមុ្រទ ្របកប
េដាយចីរភាព រួមទំាងតាមរយៈ ការ្រគប់្រគង្របកបេដាយចីរភាពនវូការេនសាទ ជលវប្បកម្ម 
និងេទសចរណ៍។ 

 
១៤.a បេង្កើនចំេណះដឹងែផ្នកវិទ សា្រស្ត អភិវឌ្ឍសមត្ថភាព្រសាវ្រជាវ នងិេផ្ទរបេច្ចកវិទ សមុ្រទ 

េផាតការយកចិត្តទុកដាក់េលើលក្ខខណនិងការែណនំារបស់គណៈកម្មការអន្តររដាភបិាល
សាករសា្រស្តស្តីពីការេផ្ទរបេច្ចកវទិ សមុ្រទ េដើម្បីេធ្វើឲ្យ្របេសើរេឡើងសុខភាពសមុ្រទ និង
េលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ជីវច្រមះុសមុ្រទ េទៅក្នងុការអភិវឌ្ឍៃនបណា្ដ្របេទសកំពុង
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អភិវឌ្ឍន ៍ជាពិេសសបណា្ដរដ្ឋែដនេកាះតូចៗកំពងុអភិវឌ្ឍន៍ និងបណា្ដ្របេទសែដលមានការ
អភិវឌ្ឍនត៍ិចតួច។ 

 
១៤.b ផ្តល់នូវការទទួលបានធនធានសមុ្រទនិងទផី រ ចេំពាះអ្នកេនសាទ្រទង់្រទាយតូច។ 
 
១៤.c េលើកកម្ពស់ការអភិរក្ស និងការេ្របើ្របាស់សមុ្រទនិងធនធានក្នុងសមុ្រទ្របកបេដាយចីរភាព

តាមរយៈ ការអនុវត្តច ប់អន្តរជាត ិ ែដលបានបងាញេនៅក្នុង UNCLOS ែដលផ្តល់នូវ្រកបខ័
ណគតិយុត្ត ស្រមាប់ការអភិរក្សនងិេ្របើ្របាស់សមុ្រទនងិធនធានក្នុងសមុ្រទ ្របកបេដាយចី
រភាព ដូចបានប កក់្នុងកថាខ័ណទ១ី៥៨ ៃនត្រមូវការរបស់េយើងនាេពលអនាគត។ 

 
េគលេ ទី១៥៖ ករពរ ្ត រ និងជំរញុករ្រប្របស្់របកបេ យចីរភពនវូ្របព័នធ

េអកឡូសូុេីនេលើែដន េគក ្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ្របកបេ យចរីភព 
្របយទុធ្របឆងំនឹងឱនភពដីបញឈប់ នងិបែង្វរទសិៃនករសកឹេរច
រលឹគុណភពដី នងិបញឈប់កុឲំយបត់បង់ជីជតិដនីិងជីវច្រមុះ  

 
១៥.១ ្រតឹមឆំា២០២០ ធានាការអភិរក្ស ការសារនងិការេ្របើ្របាស់្របកបេដាយចីរភាពនវូ្របពន័្ធេអ

កូឡូសីុក្នុងទកឹសាបេនៅែដនេកាះនិងេនៅេលើេគាក និងេសវា ជាពិេសស ៃ្រពេឈើ ដីេសើម ភ្នំ 
និងដីស្ងួត ឲ្យ្រសបតាមកតព្វកចិ្ចេ្រកាមកិច្ច្រពមេ្រពៀងអន្តរជាតិ។ 

 
១៥.២ ្រតឹមឆំា២០២០ េលើកកម្ពស់ការអនុវត្តការ្រគប្់រគង្របកបេដាយចីរភាព នូវៃ្រពេឈើ្រគប់

្របេភទ កាត់បន្ថយឲ្យបានពាក់កណា្ដលនូវការបំផាញៃ្រពេឈើៃ្រពេឈើែដលបាត់បង ់ និង
បេង្កើនឲ្យបានេ្រចើនជាសកលការដំាេដើមេឈើនងិការដំាៃ្រពេឈើេឡើងវិញ 

 
១៥.៣ ្រតឹមឆំា២០៣០ ្របយុទ្ធ្របឆំាងនឹងការបំផាញៃ្រពេឈើ េធ្វើឲ្យដចូេដើមេឡើងវញិដីែដល

បាត់បង់ជីជាតិ រួមទំាង ដែីដលទទួលផលប៉ះពាល់ពី វាលរេហាដានកម្មភាពរំាងស្ងួត និងទឹក
ជំននេ់ធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវ ពិភពេលាកែដលមានដីមនិមានការខូចខាត។ 

 
១៥.៤ ្រតឹមឆំា២០៣០ ធានាការអភិរក្ស្របព័ន្ធេអកូឡូសីុេនៅៃ្រពភ្ន ំ រួមទំាងជីវច្រមុះេនៅទីេនាះ េដើម្បី

េលើកកម្ពស់សមត្ថភាពក្នងុការផ្តល់អត្ថ្របេយាជនចំ៍ាបាច់ស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍ្របកបេដាយចីរ
ភាព។ 
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១៥.៥  អនុវត្តចំណាត់ការចំាបាចន់ិងជាបនាន ់េដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានេលើលំេនៅដាន

ធម្មជាតិ កាត់បន្ថយឲ្យបានពាក់កណា្ដលនូវការបាត់បង់ជវីច្រមុះ និង ្រតឹមឆំា២០២០ ការពារ
និងបងា្ករការបាត់បង់ផុតពូជនវូ្របេភទែដលគ្រមាមកំែហងផុតពូជ។ 

 
១៥.៦ េលើកម្ពស់ការែបងែចកេដាយសម្រសបនិងសមធម៌ នូវផល្របេយាជន៍ទទួលបានពីការេ្របើ

្របាស់្របភពៃនពជូនិងេលើកកម្ពស់ការទទួលបានសមរម្យ នូវ្របភពទំាងេនាះ ដចូបានឯក
ភាពជាអន្តរជាតិ 

 
១៥.៧ អនុវត្តសកម្មភាពជាបនាន់េដើម្បីបញ្ចប់ការបរបាញ់និងជួញដរូ្របេភទពូជ រុក្ខជាត ិ នងិពពកួ

សត្វែដល្រតវូបានការពារ និងេដាះ្រសាយទំាងត្រមូវការនិងការផ្គត់ផ្គងខ់ុសច ប់ៃនផលិតផល
សត្វៃ្រព។ 

 
១៥.៨ ្រតឹមឆំា២០២០ ដាក់ឲ្យអនុវត្តវិធានការនានា េដើម្បីការពារការដាក់ឲ្យអនុវត្ត នងិកាត់បន្ថយ

ផលប៉ះពាល់ការរីករាលដាលៃន្របេភទរុកា្ខជាតនិិងសត្វពីបរេទស។ 
 
១៥.៩  ្រតឹមឆំា២០២០ បញ្ចូលតៃម្ល្របព័ន្ធេអកូឡូសីុនិងជីវច្រមុះ េទៅក្នុងែផនការជាតិនិងែផនការ

មូលដាន ដំេណើរការៃនការអភិវឌ្ឍ យុទ្ធសា្រស្តនិងគណេនយ្យភាពស្រមាប់កាត់បន្ថយភាព
្រកី្រក។ 

 
១៥.a េកៀរគរនងិបេង្កើនឲ្យបានេ្រចើនធនធានហិរញ្ញវត្ថពុី្រគប់្របភព េដើម្បីអភិរក្សនិងេ្របើ្របាស់

្របកបេដាយចីរភាពជីវច្រមុះនិង្របព័ន្ធេអកូឡូសីុ។ 
 
១៥.b េកៀរគរធនធានឲ្យបានេ្រចើនពី្រគប្់របភពនិងេនៅ្រគប់ក្រមិត េដើម្បផី្តល់ហិរញ្ញវត្ថសុ្រមាប់

្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ្របកបេដាយចីរភាព និងផ្តល់នូវការឧបត្ថម្ភ្រគប់្រគានដ់ល់បណា្ដ្របេទស
កំពុងអភវិឌ្ឍន៍ េដើម្បីអនុវត្តការ្រគប់្រគងបានល្អ្របេសើរ រួមទំាងស្រមាប់ការអភិរក្ស និងការដំា
ៃ្រពេឈើេឡើងវិញ។ 
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១៥.c េលើកកម្ពស់ការគំា្រទជាសកលដល់កិច្ចខតិខំ្របងឹែ្របងក្នុងការការពារការបរបាញ់ និងការ
ជួញដរូ្របេភទពជូសត្វនងិរុកា្ខជាតិែដល្រតវូបានការពារ រមួទំាង តាមរយៈការបេង្កើនសមត្ថភាព
ដល់សហគមន៍មូលដាន េដើម្បីែស្វងរកកាលានុវត្តភាពៃនការរស់េនៅ្របកបេដាយចីរភាព។  

 
េគលេ ទី១៦៖  េលើកកមពសស់ងគមែដលមនសន្តភិព ្របកបេ យបរយិបន័ន េដើមប ី

ករអភិវឌ ្របកបេ យចីរភព ផ្តលន់ូវករទទួលបនយតុ្តិធម៌
ស្រមប់្របជជន្រគប់របូ និងក ង ថ ប័នែដលមន្របសទិធភព 
គណេនយយភព និងបរយិប័នន េន្រគប់ក្រមិត 

 
១៦.១  កាត់បន្ថយឲ្យបានេ្រចើនរាល់ទ្រមង់ៃនអំេពើហិង  និងអ្រតាមរណភាពេដាយអំេពើហិង  េនៅ

្រគប់ទកីែន្លង។ 
 
១៦.២ លុបបំបាត់ការរំេលាភបពំានការេធ្វើអាជីវកម្ម ការជួញដូរ នងិរាល់ទ្រមង់ៃនអំេពើហិង និង

ទារុណកម្ម្របឆំាងនឹងកមុារ 
 
១៦.៣ េលើកកម្ពស់វធិានការច ប់ េនៅក្រមិតជាតិនិងអន្តរជាតិ និងធានាការទទួលបានយុត្តិធម៌េស្មើ

ភាពគា ស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូប។ 
 
១៦.៤  ្រតឹមឆំា២០៣០ កាត់បន្ថយឲ្យបានេ្រចើននវូលំហូរហរិញ្ញវត្ថុនិងេ្រគឿងសពាវុធខសុច ប់ 

ព្រងងឹការបានដូចេដើមវញិ និងការទទួលបានមកវិញនូវអចលន្រទព្យែដល្រតូវបានលួច និង
្របយុទ្ធ្របឆំាងនឹងអង្គការឧ្រកដឹ្ឋកម្ម្រគប់ទ្រមង់។ 

 
១៦.៥ កាត់បន្ថយឲ្យបានេ្រចើន រាល់ទ្រមង់ៃនអំេពើពុករលួយនិងការសីុសំណូក។ 
 
១៦.៦  េរៀបចំសាបន័ឲ្យមាន្របសិទ្ធភាព តមាភាព នងិគណេនយ្យភាព េនៅ្រគប់ក្រមិត។ 
 
១៦.៧ ធានានូវការេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច េដាយមានការចលូរួមពី្រគបត់ំណាង េដាយមានការទទួល

ខុស្រតូវ្របកបេដាយបរិយាប័ន្នេនៅ្រគប់ក្រមិត។ 
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១៦.៨ េបើកទលូាយនិងព្រងឹងការចូលរួមរបស់បណា្ដ្របេទសកពំុងអភិវឌ្ឍន ៍ េនៅក្នុងសាបន័អភិបាល
កិច្ចសកល។ 

 
១៦.៩ ្រតឹមឆំា២០៣០ ផ្តល់អត្តស ណផ្លូវច ប់ដល់្របជាជន្រគប់របូ រួមទំាង ការចុះបញ្ជីកេំណើត។ 
 
១៦.១០ ធានាការទទលួបានជាសាធារណៈ នូវពត័៌មាននងិការការពារសិទ្ធិេសរីភាពមូលដាន ឲ្យ្រសប

តាមបទដានគតិយុត្តជាត ិនិងកិច្ច្រពមេ្រពៀងអន្តរជាតិ។ 
 
១៦.a ព្រងងឹបណា្ដសាប័នពាកព់័ន្ធជាត ិ រួមទំាងតាមរយៈ កិច្ចសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាត ិ េដើម្បីក

សាងសមត្ថភាពេនៅ្រគប់ក្រមិតជាពេិសស េនៅក្នុងបណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ស្រមាប់ទប់
សា្កត់អំេពើហងិ  និង្របយុទ្ធ្របឆំាងនឹងអំេពើភាវរកម្មនិងឧ្រកដឹ្ឋកម្ម។ 

 
១៦.b េលើកកម្ពស់និងជរំុញការអនុវត្តច ប់និងេគាលនេយាបាយស្តីពី ការមិនេរសីេអើងស្រមាប់ការ

អភិវឌ្ឍ្របកបេដាយចីរភាព។   
 
េគលេ ទី១៧៖  ព្រងឹងមេធយបយអនុវត្តនន និងបេងកើតភពរសរ់េវើកៃនភព

ជៃដគូសកល ស្រមប់ករអភវិឌ ្របកបេ យចីរភព 
 
១៧.១ ព្រងងឹការេកៀរគរធនធានក្នុង្រសុក រមួទំាងតាមរយៈការគំា្រទពីអន្តរជាតដិល់បណា្ដ្របេទស

កំពុងអភវិឌ្ឍន៍ េដើម្បេីធ្វើឲ្យ្របេសើរេឡើងនូវសមត្ថភាពក្នុង្រសុកស្រមាប់ការ្របមូលពន្ធនិង
ចំណូលេផ្សងេទៀត។ 

 
១៧.២ បណា្ដ្របេទសអភិវឌ្ឍន្៍រតូវអនវុត្តនវូការសន របស់ខ្លួន ក្នុងការផ្តល់ជំនយួអភិវឌ្ឍនផ៍្លូវការ 

រួមទំាងការសន េដាយបណា្ដ្របេទសអភិវឌ្ឍជាេ្រចើន ក្នងុការេធ្វើឲ្យសេ្រមចបានចណំុចេដៅ
ៃនការផ្តល់ជនំួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការ០,៧% ៃនចំណលូជាតិសរុប េទៅដល់បណា្ដ្របេទសកំពុង
អភិវឌ្ឍន ៍នងិពី ០,១៥% ដល់ ០,២% ៃនចណំូលជាតិសរុប េទៅដល់បណា្ដ្របេទសែដលមាន
ការអភិវឌ្ឍនត៍ិចតចួ បណា្ដ្របេទសែដលផ្តល់ជនំួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការ ្រតវូបានផ្តល់ការេលើក
ទឹកចតិ្តឲ្យពចិារណាកំណត់ចំណចុេដៅ ក្នុងការផ្តល់ជំនួយេនះយា៉ងតិច ០,២%ៃនចំណូល
ជាតិសរុប ដល់បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច។ 
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១៧.៣ េកៀរគរធនធានហិរញ្ញវត្ថុបែន្ថមេទៀតពី្របភពច្រមុះ ស្រមាប់ផ្តល់ដល់បណា្ដ្របេទសកំពុង
អភិវឌ្ឍន៍។ 

 
១៧.៤ ជួយដល់បណា្ដ្របេទសកំពុងអភវិឌ្ឍន៍ ក្នងុការទទួលបាន្របកបេដាយចីរភាពនូវបណំុលរ

យៈេពលែវង តាមរយៈេគាលនេយាបាយស្រមបស្រមួល ែដលមានេគាលបំណងជំរញុការផ្ត
ល់បំណុលហិរញ្ញវត្ថ ុការបន្ធូរបន្ថយបំណុល ការែកទ្រមង់បណំុលតាមែតអាចេធ្វើេទៅបាន និង
េដាះ្រសាយបំណុលបរេទសរបស់បណា្ដ្របេទស្រកី្រកែដលជពំាក់បំណុលខ្ពស់ េដើម្បីកាត់
បន្ថយភាពការភ័យ្រពយួពីបំណុល។ 

 
១៧.៥ ទទួលយកនងិអនុវត្តរបបជំរុញការវនិិេយាគ ស្រមាប់បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍

តិចតចួ។ 
 
១៧.៦  េលើកកម្ពស់កិច្ចសហ្របតិបត្តិការេជើង-ត្បូង កិច្ចសហ្របតិបត្តិការត្បងូ-ត្បូង កិច្ចសហ

្របតិបត្តិការតំបន់្រតីេកាណនិងកចិ្ចសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិ េលើនងិការទទួលបាន វិទ
សា្រស្ត បេច្ចកវិទ  និងនវានុវត្តន៍ និងេលើកកម្ពស់ការែចករំែលកការយល់ដងឹស្តីពីទ្រមងៃ់ន
ការឯកភាពទាំងសងខាង រួមទំាងតាមរយៈការេធ្វើឲ្យ្របេសើរេឡើង ការស្រមបស្រមួលក្នុង
ចំេណាមយន្តការែដលមាន្រសាប់ ជាពិេសស ក្នុងក្រមិតសហ្របជាជាត ិនិងតាមរយៈ យន្ត
ការស្រមបស្រមួលបេច្ចកវិទ សកល។ 

 
១៧.៧ េលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍ ការផ្ទរ ការផ្សព្វផ យ នងិការផ យេចញ នូវបេច្ចកវិទ បរសិានសម

្រសប ដល់បណា្ដ្របេទសកំពុងអភវិឌ្ឍន៍ ក្នងុទ្រមងអ់នុេ្រគាះ រួមទំាង ទ្រមងស់ម្បទាននងិការ
ចូលចិត្ត ដូចបានឯកភាពគាេទៅវិញេទៅមក។ 

 
១៧.៨ ្រតឹមឆំា២០១៧េធ្វើ្របតបិត្តិការេពញេលញ ធនាគារបេច្ចកវិទ និងវិទ សា្រស្ត និងយន្តការក

សាងសមត្ថភាពព ី បេច្ចកវិទ នងិនវានុវត្តន ៍ ស្រមាប់បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍
តិចតចួ និងេលើកកម្ពស់ការេ្របើ្របាស់បេច្ចកវទិ ែដលមានសមត្ថភាព ជាពិេសសបេច្ចកវិទ
ព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍។ 
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១៧.៩ េលើកកម្ពស់ការគំា្រទពីអន្តរជាតិ ស្រមាប់ការអនវុត្តការកសាងសមត្ថភាពែដលបានកណំត់
ចំណុចេដៅនងិមាន្របសិទ្ធភាព ក្នងុបណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន ៍ េដើម្បគំីា្រទែផនការជាតិ 
ក្នុងការអនវុត្តនូវ្រគប់េគាលេដៅអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដាយចីរភាព រួមទំាងតាមរយៈ កិច្ចសហ
្របតិបត្តិការេជើង-ត្បូង កចិ្ចសហ្របតបិត្តិការត្បងូ-ត្បូង នងិកចិ្ចសហ្របតបិត្តិការតំបន្់រតីេកា
ណ។ 

 
១៧.១០ េលើកកម្ពស់្របព័ន្ធពាណជិ្ជកម្មច្រមុះ ែដលមានលក្ខណៈជាសកលមានមូលដានច ប់ េបើក

ទូលាយនិងសមធម៌េ្រកាមអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពេលាក រមួទំាងតាមរយៈការសន្និដានៃន
ការចរចាេ្រកាមរេបៀបវារៈទី្រកុងដាហាស្តីពីការអភិវឌ្ឍ។ 

 
១៧.១១ បេង្កើនឲ្យបានេ្រចើន ការនំាេចញរបស់បណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ជាពិេសស ្រតឹមឆំា

២០២០ ជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពមួយែដលបេង្កើនេទ្វដងការ ចំែណកៃនការនំាេចញរបស់បណា្ដ
្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តិចតចួ េទៅក្នងុការនំាេចញក្នងុសកលេលាក។ 

 
១៧.១២ េធ្វើឲ្យសេ្រមចបានទាន់េពលនូវការអនវុត្ត ការេលើកែលងពន្ធនិង ការទទួលបានកូតាទីផ រ

េលើកែលងពន្ធេលើមូលដានចុងេ្រកាយ ស្រមាប់បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តចិតួច 
ឲ្យ្រសបតាមការសេ្រមចចិត្តរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពេលាក រួមទំាងតាមរយៈការធានា
ថាតួនាទីៃនការអនុេ្រគាះ ចំេពាះការអនុវត្តេដើមដំបូងៃននំាេចញពីបណា្ដ្របេទសែដលមាន
ការអភិវឌ្ឍនត៍ិចតចួ មានលក្ខណៈតមាភាព ងាយ្រសួល និងរួមចែំណកក្នុងស្រមបស្រមួល
ការទទួលបានទីផ រ។ 

 
១៧.១៣ េលើកកម្ពស់ស្ថិរភាព មា្៉រកូេសដ្ឋកចិ្ចសកល រួមទំាង តាមរយៈការស្រមបស្រមួលេគាល

នេយាបាយ និងការបន្សុីេគាលនេយាបាយ។ 
 
១៧.១៤ េលើកកម្ពស់ការបន្សុីេគាលនេយាបាយ ស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍ្របកបេដាយចីរភាព។ 
 
១៧.១៥ េគារពបរិយាកាសនិងការដកឹនំាេគាលនេយាបាយរបស់្របេទសនមីួយៗ េដើម្បបីេង្កើតនិងអនុ

វត្តេគាលនេយាបាយនានា ស្រមាប់ការកាត់បន្ថយភាព្រក្ីរក និងការអភិវឌ្ឍ្របកបេដាយចីរ
ភាព។ 
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១៧.១៦ េលើកកម្ពសភ់ាពជាៃដគសូកល ស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍ្របកបេដាយចីរភាពការបំេពញបែន្ថម

េដាយភាពជាៃដគូែដលជាអ្នកមានចែំណកពាកព់ន័្ធច្រមុះ ែដលេកៀរគរនងិែចករំែលកចំេណះ
ដឺងជំនាញបេច្ចកវិទ នងិធនធានហរិញ្ញវត្ថុ េដើម្បីគាំ្រទការសេ្រមចបានេគាលេដៅអភិវឌ្ឍន៍
្របកបេដាយចីរភាពេនៅ្រគប់្របេទស ជាពិេសសបណា្ដេទសកពំុងអភិវឌ្ឍន។៍ 

 
១៧.១៧ េលើកទឹកចិត្តនិងេលើកកម្ពស់ភាពជាៃដគូ្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាពក្នុងែផ្នកសាធារណៈ រវាង

ែផ្នកសាធារណៈនិងែផ្នកឯកជន នងិជាមួយសង្គមសុីវិល កសាងភាពជាៃដគូែផ្អកេលើបទ
ពិេសាធន៍នងិយុទ្ធសា្រស្តផ្តល់ធនធានៃនភាពជាៃដគូ។ 

 
១៧.១៨ ្រតឹមឆាំ២០២០ េលើកកម្ពស់ការគាំ្រទការកសាងសមត្ថភាពដល់បណា្ដ្របេទសកំពងុអភិវឌ្ឍ

ន៍ រួមទាំងដល់បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍនត៍ិចតចួ នងិបណា្ដរដ្ឋែដនេកាះតូចៗ
កំពុងអភវិឌ្ឍន៍ េដើម្បីបេង្កើនឲ្យបានេ្រចើន ភាពអាចរកបានទាន់េពលៃនទិន្នន័យែដលមាន
គុណភាពខ្ពស់ នងិេជឿជាក់បាន បែំបកតាមចណំូល េយនឌ័រ អាយ ុជាតិសាសន ៍ជនតិភាគ
តិច សានភាពៃនការផាស់ប្តូរទីលំេនៅ ការបាត់បង់សមត្ថភាពពលកម្ម ទតីាំងភូមិសា្រស្ត និង
លក្ខណៈេផ្សងេទៀតែដលពាក់ព័ន្ធ ក្នុងបរិការណ៍ជាតិ។ 

 
១៧.១៩ ្រតឹម២០៣០ កសាងេដាយែផ្អកេលើការផ្តួចេផ្តើមែដលមាន្រសាប់ េដើម្បីអភិវឌ្ឍមេធ បាយ

វាស់ែវងពីវឌ្ឍនភាពៃនការអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដាយចីរភាព ែដលបំេពញផលិតផលក្នុង្រសុក
សរុប និងគា្ំរទការកសាងសមត្ថភាពែផ្នកស្ថិត ិេនៅក្នុងបណា្ដ្របេទសកពំងុអភិវឌ្ឍន៍។ 

 
េគលេ ទី ១៨៖ ករេបសសម្អ តមីន/សណំលជ់តិផទុះពសី្រងគ ម នងិករសេ្រងគ ះ

ជនរងេ្រគះ  
 
១៨.១  េបាសសមាតៃផ្ទដីចមា្ករមីន/ស.ផ.ស.ែដលបានដងឹឲ្យអស់្រតមឹឆាំ២០៣០។ 
 
១៨.២  កាត់បន្ថយេ្រគាះថាក់េដាយសារមីន/ស.ផ.ស. េនៅតិចជាង១០នាក់ក្នុងមយួឆាំ ្រតឹមឆាំ២០៣០ 
 
១៨.៣  េលើកកម្ពសស់ិទ្ធិ នងិគណុភាពជវីិតរបស់ជនពកិារេដាយសារមីន/សំណល់ជាតិផ្ទះុពីស្រងា្គម 

ឲ្យបានកានែ់ត្របេសើរេឡើង។ 



 

 

 
 
 

ឧបសមព័នឋទី៤ 
 

សសចរតីសសរមចសតពីី រផរសរមួលសមាសភាព 
គណៈរមាម ធិ រសរមបសរមួលបសចចរសទសរបស់

ររុមរបឹរាសេតត











 

 

 
 
 

ឧបសមព័នឋទី៥ 
 

អនុររិតយនានា 
 


































