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េសចក្ដីសេ្រមច 
ស្ដពី ី

ករ ក់ឱយេ្របើ្របសក់មមវិធីវនិិេយគបឆីន រំកំិល (២០២០-២០២២) 
របសេ់ខត្តកំពង់សព ឺ

6 
្រកុម្របឹក េខត្តកំពង់សព ឺ 

 
- បនេឃើញរដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/០៩១៣/៩០៣ ចុះៃថងទី២៤ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៣ ស្តីពីករ

ែតង ងំ ជរ ្ឋ ភបិលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថងទី២០ ែខកកក  ឆន ១ំ៩៩៤ ែដល្របកសឱយេ្របើ

ចបបស់្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តិេទៃនគណៈរដ្ឋម្រន្ត ី
- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០១៩៦/០៨ ចុះៃថងទី២៤ ែខមក  ឆន ១ំ៩៩៦ ែដល្របកសឱយ

េ្របើចបបស់្តីពីករបេងកើត្រកសួងម ៃផទ 
- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៥០៨/០១៧ ចុះៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៨ ែដល

្របកសឱយេ្របើចបបស់្តីពកីរ្រគប្់រគងរដ្ឋបល ជធនីេខត្ត ្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ   
- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៥០៨/០១៨ ចុះៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៨ ែដល

្របកសឱយេ្របើ្របស់ចបបស់្តីពីករេបះេឆន ត្រកុម្របឹក ជធនី ្រកុម្របឹក េខត្ត ្រកុម្របឹក ្រកុង 
្រកុម្របឹក ្រសុក ្រកុម្របកឹ ខណ្ឌ   

- បនេឃើញអនុ្រកឹតយេលខ ២១៦ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៩ ស្តីពីតួនទី ភរកិចច និង
ទំនក់ទំនងករងររបស់្រកុម្របឹក  គណៈអភិបលេខត្ត ្រកុម្របឹក  គណៈអភិបល្រកុង និង
្រកុម្របឹក  គណៈអភបិល្រសុក 
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- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស.រកត/០៣១៦/៣១៦ ចុះៃថងទី១៧ ែខមនី ឆន ២ំ០១៦ របស់្រពះករុ  
្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថនេ ត្តមសីហមុនី ្រពះម ក ្រតៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រ ស់បងគ ប់
ែតង ងំអភបិល ៃនគណៈអភបិលេខត្តកំពងស់ពឺ 

- បនេឃើញអនុ្រកឹតយេលខ ២១៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទ ី១៤ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០០៩ ស្ដីពីករក ងែផនករ
អភវិឌ ន្៍របឆំន  ំនិងកមមវធិីវនិិេយគបឆីន រំកំិល ជធនី េខត្ដ ្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ  

- បនេឃើញអនុ្រកឹតយេលខ ១៥២ អន្រក.បក ចុះៃថងទី ០៦ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០០៩ ស្ដីពីករែកស្រមួលម្រ
១២ ៃនអនុ្រកឹតយស្ដីពីករក ងែផនករអភវិឌ ន្៍របឆំន  ំនិងកមមវធិីវនិិេយគបីឆន រំកំិល ជធនី េខត្ដ 
្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

- េយង្របកសអន្ដរ្រកសួងេលខ ៣៥១៤ ្របក ចុះៃថងទី ៣០ ែខ តុ  ឆន  ំ២០១៣ ស្ដីពីករក ង 
ែផនករអភវិឌ ន្៍របឆំន  ំនិងកមមវធិវីនិិេយគបីឆន រំកំិល ជធនី េខត្ដ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

- េយង ម ម រតៃីនកចិច្របជុំ មញញ េលើកទី៥៥ នៃថង្រពហសបតិ៍ ១៤េ ច ែខ កត្តិក ឆន ចំ    សំ
រទឹិធស័ក ព.ស២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី០៦  ែខ ធនូ  ឆន ំ២០១៨។ 
 

សេ្រមច 
្របករ ១.- 

្រតូវបន កឱ់យេ្របើ្របស់េសៀវេភកមមវធិីវនិិេយគបីឆន រំកំិល (២០២០-២០២២) របស់េខត្តកំពងស់ពឺ 
ែដលបនអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក េខត្តកំពងស់ពឺកនុងកិចច្របជុំ មញញ េលើកទី ៥៥ នៃថង្រពហសបតិ៍ 
១៤េ ច ែខ កត្តិក ឆន ំច សំរទឹិធស័ក ព.ស២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី០៦ ែខ ធនូ  ឆន ំ២០១៨។ 
្របករ ២.-  

 គណៈអភបិលេខត្ត ្រតូវចតែ់ចងផ ព្វផ យកមមវធិីវនិិេយគេនះដល់្របជពលរដ្ឋ និងអនកពកព់ន័ធ
ននេនកនុងែដនសមតថកិចចរបស់រដ្ឋបលេខត្តកំពងស់ពឺ។ គណៈអភបិល្រតូវចតែ់ចងស្រមបស្រមួល 
និងេកៀរគរធនធននន កនុងករអនុវត្ដកមមវធិីវនិិេយគេនះ្របកបេ យតម្ល ភព គណេនយយភព 
ករចូលរមួ និង្របសិទធភពខពស់។   

្របករ ៣.-  
 គណៈអភបិលេខត្ត ្រតូវេរៀបចំយន្ដករ និង្របពន័ធស្រមបក់រ ម ន្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លករ

អនុវត្ដកមមវធិីវនិិេយគ េ យមនករចូលរមួពី្រគបអ់នកពកព់ន័ធនន េដើមបបីេងកើន្របសិទធភពៃនករ
អនុវត្ដ។ គណៈអភបិលេខត្ត្រតូវេរៀបចំរបយករណ៍ស្ដីពីលទធផលៃនករ ម ន្រតួតពិនិតយ និង
យតៃម្លករអនុវត្ដកមមវធិវីនិិេយគ នងិ យករណ៍ជូនអងគ្របជុ្ំរកុម្របឹក េខត្ត អំពវីឌ នភពៃនករ

អនុវត្ដែផនករេទ មកលកំណត។់ គណៈអភបិលេខត្ត្រតូវេរៀបចំ និង ករ់បយករណ៍ស្តីពីករ
អនុវត្តកមមវធិវីនិិេយគបីឆន រំកំិល្របចឆំន ជូំន្រកុម្របឹក ។  
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្របករ ៤.-  
 គណៈអភបិលេខត្ត ្រតូវេធ្វើបចចុបបននភពកមមវធិីវនិិេយគបីឆន រំកំិលេខត្ត េនេរៀង ល់មយួឆន មំ្តង 

េដើមបពីិនិតយេមើលគេ្រមង ទិភពននស្រមបអ់នុវត្តេនឆន បំនទ បៃ់នកមមវធិីវនិិេយគេខត្ត។  
្របករ ៥.-  

 គណៈអភិបលេខត្ត មនទីរជំនញ និងអងគភពពក់ព័នធទំងអស់កនុងេខត្ត ្រតូវអនុវត្ដ មេសចក្ដី
សេ្រមចេនះឱយមន្របសិទធភព ចបព់ីៃថងចុះហតថេលខេនះតេទ៕ 

 
           ៃថងទ.ី.........................ែខ...........ឆន កុំរ ឯកស័ក ព.ស២៥៦៣      

    កំពងស់ពឺ ៃថងទី...........ែខ.............ឆន ២ំ០១៩ 
                  ជ.្រកមុ្របកឹ េខត្ត 
        ្របធន 

  

កែន្លងទទលួ៖ 
- ្រកសួងម ៃផទ 
- ្រកសួងែផនករ 
- េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប 
    (េដើមបជូីន្រជប) 
- ដូចកនុង្របករ៥ 
    (េដើមបអីនុវត្ត) 
- ឯក រកលបបវត្តិ 
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រមភកថ 
ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជបន ក់េចញនូវេគលនេយបយ និងយុទធ ្រស្ដកំែណ 

ទ្រមងថ់មី  ៗពិេសសកំែណទ្រមងរ់ដ្ឋបល ធរណៈ ែដលកំែណទ្រមងេ់នះជំរុញឱយដំេណើ រករអនុវត្តេគលនេយបយ
វមិជឈករនិងវសិហមជឈករេនមូល ្ឋ នមនកររកីដុះ លជបន្ដបនទ ប់។ ករ ក់េចញេគលនេយបយ 
និងយុទធ ្រស្តកំែណទ្រមង់ មនេគលបំណងបងខិតេស ធរណៈឱយេនជិត្របជពលរដ្ឋ សំេ រមួចំែណក
កនុងករកតប់នថយភព្រកី្រករបស់្របជពលរដ្ឋ មរយៈករអនុវត្តេគលករណ៍អភវិឌ ន៍ មែបប្របជធិបេតយយ
េនថន កេ់្រកមជត្ិរបកបេ យចីរភព។  

ទនទឹមនឹងេនះ េខត្តកំពង់សពឺក៏មនកររកីចេ្រមើនេលើ្រគប់វស័ិយ ែដលបនេធ្វើឱយជីវភពរស់េនរបស់    
្របជពលរដ្ឋកនែ់តល្អ្របេសើរេឡើងជលំ ប ់និងបនរមួចំែណកកតប់នថយភព្រកី្រករបស់្របជពលរដ្ឋ្រសប ម 
េគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល។ 

េដើមបចូីលរមួចំែណកេលើមគ៌ដ្៏រតឹម្រតូវកនុងករេលើកកមពស់កិចចអភវិឌ ន ៍និងករអនុវត្តលទធិ្របជធិបេតយយ 
េនថន កម់ូល ្ឋ ន្របកបេ យចីរភព គណេនយយភព និងតម្ល ភព ករក ងែផនករអភវិឌ នរ៍យៈេពលែវងមន
ភពចបំចប់ផុំត ែដលត្រមូវេ យចបបស់្តីពីករ្រគប្់រគងរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ស្រមប់ ណត្តិ
នីមយួៗរបស់្រកុម្របឹក ។ កមមវធិីវនិិេយគបីឆន រំកំិលែដលរដ្ឋបលេខត្តបនេរៀបេរៀងេឡើងេ យស្រមតិស្រមងំ
បំផុតេនះមន រៈសំខន់ ស់កនុងករចង្អុលទិសេ  េដើមបកីំណតនូ់វចកខុវស័ិយ េគលបំណង នងិេគលេ
អភវិឌ នច៍បស់ ស់ និង ចក្ល យជមូល ្ឋ នស្រមបេ់ឆ្លើយតបនឹងត្រមូវករពិត្របកដរបស់្របជពលរដ្ឋ។ 

េសៀវេភកមមវធិីវនិិេយគបីឆន រំកំិល (២០២០-២០២២) ែដលបនេរៀបចំេឡើងយ៉ងហមតច់ត ់ និងមនករ
ចូលរមួពី្រគបអ់នកពកព់ន័ធ គឺជែផនករ្របតិបត្តិេលើកទី៤ របស់្រកមុ្របឹក េខត្តកំពងស់ពឺ ណត្តិទី២ នងិជឯក រ
ផ្លូវករស្រមបដ់ឹកនកំរអនុវត្តគេ្រមងអភវិឌ នេ៍ខត្ត។ 

កនុងនមរដ្ឋបលេខត្តកំពងស់ពឺ ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជ ចំេពះ ជរ ្ឋ ភបិលៃន្រពះ ជ
ច្រកកមពុជ ប ្ត ្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធ ពិេសស គ.ជ.អ.ប ប ្ត មនទីរអងគភព ជុំវញិេខត្ត ករយិល័យ 

សមគម អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និងវស័ិយឯកជន េ ក េ ក្រសីទំងអស់ែដលជម្រន្តី ជករកនុងែដន 
រដ្ឋបលថន កេ់ខត្ត ្រកុង ្រសុក និង្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត ់ ែដលបនរមួចំែណកកនុងករក ងកមមវធិីវនិិេយគេនះ
េឡើង។ រដ្ឋបលេខត្តសងឃមឹយ៉ងមុតមថំ េសៀវេភកមមវធិីវនិិេយគបីឆន រំកំិលេនះនឹងក្ល យជឧបករណ៍ែដលមន

រៈសំខនប់ំផុតស្រមបឱ់យអនកពកព់ន័្ឋទងំអស់េ្របើ្របស់ េដើមបគី្ំរទដល់កិចចអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចច និងសងគមកចិច
របស់េខត្តកំពងស់ពឺឱយមនកររកីចេ្រមើនេឆ្លើយតបបនសម្រសបេទនឹងត្រមូវករ េដើមបេីធ្វើឱយជីវភពរស់េនរបស់
្របជពលរដ្ឋកនែ់តល្អ្របេសើរ៕ 

ៃថងទី..........................ែខ...........ឆន កុំរ ឯកស័ក ព.ស២៥៦៣      
    កំពងស់ពឺ ៃថងទី...........ែខ.............ឆន ២ំ០១៩ 

                          ជ.្រកមុ្របឹក េខត្ត 
              ្របធន 
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េសចក្តេីផ្តើម 
 េខត្តកំពងស់ពឺជេខត្តមយួកនុងចំេ ម ២៥ ជធនី េខត្ត ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េហើយមនចមង យ 
៤៨ គីឡូែម្៉រត ខងលិច ជធនភីនេំពញ មន្រពំ្របទល់ខងេកើតជបន់ឹងេខត្តក ្ត ល និងេខត្ត ែកវ ខងតបូង
ជបន់ឹងេខត្ត ែកវ និងេខត្តកំពត ខងលិចជបន់ឹងេខត្ត្រពះសីហនុ និងេខត្តេកះកុង ខងេជើងជបន់ឹងេខត្តកំពងឆ់ន ងំ 
និងេខត្តេពធិ ត។់ 
 េខត្តកំពងស់ពឺ ែចកជ ៧ ្រសុក ១ ្រកុង និងមន ៨២ ឃុំ និង៥ សងក ត ់ភូមមិនចំនួន ១,៣៧៩ កនុងេនះ
ភូមមិន្រកបខណ័្ឌ ចំនួន ១,៣៦៨ ភូម ិនិងភូមអិត្់រកបខណ័្ឌ មនចំនួន ១១ ភូម។ិ មនៃផទដសីរុប ៦,៩៦៩.៦៣ 
គីឡូែម្៉រតកេរ ៉មន្របជពលរដ្ឋសរុបចំនួន ៨៤៨,០៧៦ នក ់កនុងេនះ្រស្តីមនចំនួន ៤៣១,៩៦២ នក ់មន
្រគួ រសរុបចំនួន ១៧៨,៥៩០ ្រគួ រ កនុងេនះ្រគួ រ្របកបរបរកសិកមមមនចំនួន ៧២.៩% និងមនដងសីុ់េត
្របជពលរដ្ឋ ១២៣ នកក់នុងមយួគីឡូែម្៉រតកេរ ៉។ េខត្តមនវស័ិយកសិកមមជវស័ិយសនូល និងមនវស័ិយចមបង
េផ ងៗេទៀតដូចជ វស័ិយធនធនទកឹ អបរ់ ំ សុខភបិល នងិវស័ិយករងរ េ្រកពីេនះកម៏នករេ្របើ្របស់ដីធ្លី 
ធនធនធមមជតិ រដ្ឋបល និងសន្តិសុខ។ 

បនទ បព់កីរអនុវត្តេគលនេយបយយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ កក់លទី១ ទី២ ទ៣ី និងទី៤ របស់ ជ
រ ្ឋ ភបិល កែំណទ្រមងជ់េ្រចើន្រតូវ កេ់ចញេ យ ជរ ្ឋ ភបិល កនុងេនះអភបិលកិចចល្អ គឺជសនូលៃនយុទធ
្រស្ដែដលមនចំណុចសំខន៤់ គឺករ្របយុទធ្របឆងំនឹងអំេពើពុករលួយ កំែណទ្រមងច់បប ់នងិ្របពន័ធ     យុត្ដិធម ៌
កំែណទ្រមងរ់ដ្ឋបល ធរណៈ និងកំែណទ្រមងក់ងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ។ ្រស័យេ យមនករផ្ល ស់ប្ដូរ
េគលនេយបយេនះ េយើងេឃើញថកំែណទ្រមងរ់ដ្ឋបល ធរណៈបនេធ្វើឱយករ្រគប្់រគងរដ្ឋបលែដនដីៃន្រពះ
ជ ច្រកកមពុជមនករែ្រប្របួលទងំ្រសុង ពិេសសចបប្់រគប្់រគងរដ្ឋបលឃុំ សងក ត ់ និងចបបស់្តីពីករ

្រគប្់រគងរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ែដលបេងកើតឱយមនអងគ្រកុម្របឹក ថន កម់ូល ្ឋ ន ែដលេកើតេឡើង
េ យករេបះេឆន តជសកលពីសំ ក្់របជពលរដ្ឋេនថន កម់ូល ្ឋ ន និងអសកល មរយៈឃុំ សងក ត។់ េន
ថន ក់ឃំុ សងក ត់ េ្រកយដំេណើ រករេបះេឆន ត េយើងេឃើញថឃុំ សងក តប់នេដើរតួនទីយ៉ងសំខនក់នុងករអភវិឌ
្របកបេ យចីរភព ពិេសសករេឆ្លើយតបនូវត្រមូវកររបស់្របជពលរដ្ឋេនថន ក់មូល ្ឋ ន ករព្រងឹងនូវករ
ផ្ដល់េស ធរណៈ  ករផ្ដល់នូវភពជមច ស់េពញេលញជូន្របជពលរដ្ឋជមច ស់េឆន ត។ កំែណទ្រមង់  រដ្ឋ
បល ធរណៈ និងករអនុវត្តេគលនេយបយជយុទធ ្រស្តននរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ វស័ិយករងរជ
េ្រចើនេនកនុងថន ករ់ដ្ឋបលេខត្តមនករវវិត្តរកីចេ្រមើនគួរឱយមនេមទនភព ដូចជវស័ិយកសិកមម វស័ិយអបរ់ ំ  វស័ិ
យសុខភបិល វស័ិយ ធរណករនិងដឹកជញជូ ន វស័ិយអភិវឌ ន៍ជនបទ និងវស័ិយធនធនទឹក។ល។ វស័ិ
យទំងេនះបនរួមចំែណកេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់្របជពលរដ្ឋ េធ្វើឱយជីវភពរស់េនរបស់គត់
កន់ែតល្អ្របេសើរ។ ប៉ុែន្តេទះបីជយ៉ង កេ៏ យ កេ៏នមនបញ្ហ ្របឈម និងត្រមូវករមយួចំនួនែដល
ទមទរឱយមនករេឆ្លើយតបបន្រតឹម្រតូវទន់េពលេវ  និងមន្របសិទធភពពី ជញ ធរ្រគប់ជន់ថន ក់ និងអនក
ពក់ព័នធេនមូល ្ឋ ន េទើបេគលនេយបយជយុទធ ្រស្តទងំ យរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ច្រប្រពឹត្តេទបន
េ យ្របសិទធភព។ 
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 រដ្ឋបលេខត្ត ែដលបន្របសូ្រតេចញពីចបបស់្តីពកីរ្រគប្់រគងរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
មនតួនទភីរកិចច មុខងរ និងកតព្វកិចចជេ្រចើនែដល្រតូវបំេពញឱយខនែតបនកនុងកតព្វកិចចជចមបងមុនេគ គឺ
ករក ងែផនកអភវិឌ នរ៍យៈេពល្របឆំន  ំ និងកមមវធិវីនិិេយគបីឆន រំកំិលេនេដើម ណត្តិនីមយួៗរបស់ខ្លួនឱយ
្រសប មអនុ្រកឹតយេលខ២១៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៩ ស្ដីពីករក ងែផនករអភិវឌ ន៍ និង
កមមវធិវីនិិេយគបឆីន រំកំិល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និងអនុ្រកឹតយេលខ១៥២ អន្រក.បក ចុះៃថងទី ០៦     ែខ
ធនូ ឆន ២ំ០១០ ស្តីពីករែកស្រមួលម្រ ១២ ៃនអនុ្រកឹតយេលខ២១៩ អន្រក.បក និង្របកសអន្តរ្រកសួងម ៃផទ 
និង្រកសួងែផនករ សី្តពកីរក ងែផនករអភវិឌ ន ៍ និងកមមវធិីវនិិេយគបីឆន រំកំិល ជធន ី េខត្ត ្រកុង ្រសុក 
ខណ្ឌ  និង្របកសេលខ ៣៥១៤ ្របក ចុះៃថងទី៣០ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៣។ 
 េគលបំណងសំខនៃ់នែផនករអភវិឌ នរ៍យៈេពល្របឆំន  ំ និងកមមវធិីវនិិេយគបីឆន រំកំិលគឺស្រមបេ់ធ្វើជ
មូល ្ឋ នកនុងករចតែ់ចងអនុវត្ត្រសប មចកខុវស័ិយរែួដលមន្រកបខណ័្ឌ យុទធ ្រស្ត េគលបំណង និងេគលេ របស់
្រកសួងម ៃផទ និង្រកសួងែផនករ ែដលមនយុទធ ្រស្តចបស់ ស់ េដើមបេីលើកកមពស់ករអភវិឌ ្របកបេ យ
្របសិទធភពកនុងបរបិទៃនករព្រងឹងលទធិ្របជធិបេតយយេនថន កម់ូល ្ឋ ន និងករកតប់នថយភព្រកី្រករបស់្របជពលរដ្ឋ។ 

េដើមបរីមួចំែណកបំេពញកតព្វកិចចែដលចបបប់នកំណត ់ កមមវធិីវនិិេយគបនដំេណើ រករយ៉ងមមញឹក 
េ្រកយពីកិចច្របជុែំណនសំ្តីពីដំេណើ រករក ងកមមវធិវីនិិេយគេខត្ត (២០២០-២០២២) នៃថងទី ១៣  ែខ មនី  ឆន ំ
២០១៨ ។ កចិច្របជុំេនះបនែណនដំល់មនទីរ អងគភព ្រកុង ្រសុក ម្រន្តី ជករ សងគមសីុវលិ និងែផនកឯកជន   អនក
ពកព់ន័ធឱយអនុវត្ត ម្របតិទិនករងរមយួដជ៏ក់ ក ់ែដលរដ្ឋបលេខត្តបនឯកភព។   
 េទះបីកមមវធិវីនិិេយគេនះបនក ងេឡើងកនុងរយៈេពលខ្លី្រសបេពលែដលចំេណះដឹងម្រន្តី ជករ និង
អនកពក់ព័នធទំងអស់របស់រដ្ឋបលេខត្តេនមនក្រមិត ប៉ុែន្តេយើងខញុ ំសងឃមឹថកមមវធីិវនិិេយគេនះនឹងក្ល យជ  
ឯក រដម៏ន រៈ្របេយជន ៍ និងជ្រតីវស័ិយស្រមបច់ង្អុលបង្ហ ញផ្លូវឱយរដ្ឋបលេខត្តចត់ ងំអនុវត្តសកមមភព
ជ ទិភពសំខន់ៗ ទងំ យសំេ េ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈម ត្រមូវករ និងសំណូមពរននរបស់្របជពលរដ្ឋ 
រួមទំងករេលើកកមពស់គុណភពេស កមម ធរណៈែដលនឹងបនផ្តល់េ យរដ្ឋបលននផងែដរ េដើមបរីួម
ចំែណកកតប់នថយភព្រកី្រក្រសប មេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល។ 

កមមវធិីវនិិេយគបីឆន រំកំិល េខត្តកំពងស់ពឺ ឆន ២ំ០២០-២០២២ មនបជីំពូកគឺ៖ 
ជំពូកទី១ ៖ ថ នភពទូេទ និងបញ្ហ ្របឈមកនុងេខត្ត 
ជំពូកទី២ ៖ គេ្រមង សកមមភព ៃនកមមវធិីវនិិេយគបីឆន រំកំិលេខត្ត  
ជំពូកទី៣ ៖ ករ ម ន និង យតៃម្លករអនុវត្តកមមវធិីវនិិេយគបីឆន រំកំិលេខត្ត 

កមមវធិីវនិិេយគបីឆន រំកំិល ឆន ២ំ០២០-២០២២ របស់េខត្ត ្រតូវបនពិនិតយ និងអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក
េខត្តកំពងស់ពឺ េនកនុងសមយ័្របជុំ មញញ េលើកទី ៥៥ នៃថង្រពហសបតិ៍ ១៤េ ច ែខ កត្តិក ឆន ំច សំរទឹិធស័ក   ព
.ស២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី០៦ ែខ ធនូ  ឆន ំ២០១៨។ 
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ជំពូកទី ១ 
ថ នភពទូេទ និងបញ្ហ ្របឈមកនងុេខត្ត 
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១. ថ នភពទូេទ នងិបញ្ហ ្របឈមកនងុេខត្ត 
១.១. េសចក្តីសេងខបទនិនន័យចមបងរបសេ់ខត្ត 

ងសេងខបទិនននយ័ចមបងរបសេ់ខត្ត 
ល.រ បរយិយ ឆន ២ំ០១៤ ឆន ២ំ០១៥ ឆន ២ំ០១៦ ឆន ២ំ០១៧ ឆន ២ំ០១៨ 

ព័ត៌មនទេូទ      

១ ៃផទដីេខត្ត (គ.ម២) ៦,៩៦៩.៦៣ ៦,៩៦៩.៦៣ ៦,៩៦៩.៦៣ ៦,៩៦៩.៦៣ ៦,៩៦៩.៦៣
២ ចំនួន្រកុង ្រសុក ៨ ៨ ៨ ៨ ៨ 
៣ ចំនួនឃំុ សងក ត ់ ៨៧ ៨៧ ៨៧ ៨៧ ៨៧ 
៤ ចំនួនភូម ិ ១,៣៤៩ ១,៣៦៨ ១,៣៧៩ ១,៣៧៩ ១,៣៧៩ 
៥ ចំនួន្រគួ រ ១៧០,៧៧០ ១៧៥,៦៦៣ ១៧៨,២១៨ ១៨៣,២៤៤ ១៨៨,៥៨៥ 
៦ % េម្រគួ រជ្រស្តី ១៥.៦១ ១៥.៤១ ១៥.៤៤ ១៥.៥៧ ១៥.៤៥ 
៧ ចំនួន្របជជនសរុប ៨៣៧,៧៣៥ ៨៤៨,៥៤០ ៨៤៨,០៧៦ ៨៥៧,៣២២ ៨៧០,០៨១ 
៨ ចំនួន្រសី ៤២៧,៧១៥ ៤៣២,៦៥០ ៤៣១,៩៦២ ៤៣៧,៩៨២ ៤៤៦,៤៣១ 
៩ ចំនួន្របុស ៤១០,០២០ ៤១៥,៨៨១ ៤១៦,១១៤ ៤១៩,៣៤០ ៤២៣,៦៥០

១០ 
%អនកមន យុពី០ -
១៧ឆន  ំ

៣៨.៣៤ ៣៨.៧៥ ៣៧.៨២ ៣៧.៤៨ ៣៦.៩៥ 

១១ 
%អនកមន យុពី១៨-
៦០ឆន  ំ

៥២.៥៣ ៥២.០៧ ៥២.៧៩ ៥២.៩២ ៥៣.៤២ 

១២ 
%អនកមន យុពី៦១ឆន ំ
េឡើង 

៩.១៣ ៩.១៨ ៩.៣៩ ៩.៦០ ៩.៦៣ 

១៣ 
កំេណើ ន្របជជន្របចំ
ឆន (ំ%) 

១.២៩ ១.២១ -០.០៥ ១.០៩ ១.៤៩ 

១៤ 

អ្រ ភព្រកី្រក (%) 
(CDB) 

    
២០.០៦ 

អ្រ ភព្រកី្រក (%) (ID 
Poor) 

    
 

១៥ 
% អនកមនមខុរបរ
ចមបងែផនកកសិកមម 

៧០ ៧២.៩ ៦៦.៤ ៦២.៦ ៦០.២ 

១៦ 
%អនកមនមខុរបរចមបង
ែផនកសិបបកមម 

០.៣ ០.៣ ០.៣ ០.៣ ០.៣ 
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ល.រ បរយិយ ឆន ២ំ០១៤ ឆន ២ំ០១៥ ឆន ២ំ០១៦ ឆន ២ំ០១៧ ឆន ២ំ០១៨ 

១៧ 
%អនកមនមខុរបរចមបង
ែផនកេស កមម 

២៦.៨ ២៩.៨ ៣៣.៣ ៣៧.២ ៣៩.៥ 

១៨ 
%មនុស េទរកករងរ
េធ្វើេនកនុង្របេទស 

៥.៤ ៥.៦ ៦.២ ៥.៥ 
៤.៧ 

១៩ 
%មនុស េទរកករងរ
េធ្វើេនេ្រក្របេទស 

២ ២ ២.១ ១.៩ ១.៥ 

២០ 
%ខនងផទះមនអគគិសនីេ្របើ
្របស់ 

៣៩.៨៤ ៥៦.៨៥ ៧២.១៧ ៨១.៦៧ ៨៨.៣២ 

អប់រ ំ      

២១ 
%កុមរ យុ៣-៥ឆន ំ
បនចូលេរៀន 

៣១.៦ ៣៣.៩ ៣៥.៨ ៣៧.២ ៤០.៧ 

២២ 
%កុមរ យុ៦ឆន បំន
ចូលេរៀន 

៨៧.៦ ៨៨.១ ៨៨.៤ ៨៧.២ ៨៩.៦ 

២៣ 
%កុមរ យុ៦-១១ឆន ំ
បនចូលេរៀន 

៨៥.៥ ៨៥.៣ ៨៥.៩ ៨៥.០ ៨៦.៤ 

២៤ 
%កុមរ យុ១២-១៤
ឆន បំនចូលេរៀន 

៨៨.៥ ៨៨.៨ ៨៧.៦ ៨៧.៣ ៨៨.២ 

២៥ 
%អនកេចះអក រ យុ
១៥-១៧ឆន  ំ

៩៨.៩ ៩៩ ៩៩ ៩៨.៩ ៩៩ 

២៦ 
%អនកេចះអក រ យុ
១៨-៤៥ឆន  ំ

៩៥.៥ ៩៦.៩ ៩៧.៨ ៩៦.២ ៩៧.១ 

សខុភព      
២៧ ចំនួនមណ្ឌ លសុខភព ៥៤ ៥៤ ៥៥ ៥៥ ៥៤ 

២៨ 
%្រស្តីស្រមលកូន
េ យឆមប េពទយ 

៩១.៥ ៩៤.១ ៩៣.១ ៩៧.០ ៩៧.៥ 

២៩ 

អ្រ ្ល បរ់បស់ម
េ្រកយេពលស្រមល 
(០-១ែខ) កនុង១ពន់
កំេណើ ត 

៣.២ ៤.៤ ៧.១ ៣.៣ ៣.៦ 
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ល.រ បរយិយ ឆន ២ំ០១៤ ឆន ២ំ០១៥ ឆន ២ំ០១៦ ឆន ២ំ០១៧ ឆន ២ំ០១៨ 

៣០ 
អ្រ ្ល បរ់បស់កុមរ
េ្រកយេពលេកើត(០-១
ែខ) កនុង១ពនក់ំេណើ ត 

៣.១ ៣.៧ ៤.៩ ១.៩ ១.៦ 

៣១ 
% កុមរ យុពី៩-១២
ែខបនចកថ់ន បំងក រ្រគប់
ចំនួន 

៩៤.៨ ៩៧.៨ ៩៥ ៩៦.១ ៩៣.៦ 

៣២ 
ចំនួន្រគួ រមន
សមជិកេកើតជំងឺេអដស៍ 

៨២៩ ៧៨៤ ៧៣៧ ៨០០ ៧៣០ 

ភពងយរងេ្រគះ      
៣៣ ចំនួនជនពិករ ៦,៨៣៤ ៧,០៦៦ ៧,៣១២ ៧,៦០២ ៧,១៧២ 

៣៤ 
%ជនពិករ យុ១៨ឆន ំ
េឡើងមនិ ចរកចំណូល
បន 

២៤.២ ៣១.២ ៣៣.១ ៤១.៩ ៤២.៨ 

៣៥ 
ចំនួនកុមរក្ំរពឪពុកម្ត
យ ្ល បេ់ យជំងឺេអដ
ស៍ 

៦៤១ ៥២៤ ៤០៧ ៣៥១ ២៥៤ 

៣៦ 
ចំនួនចស់ជ គម នទីពឹង 
( យុ៦១ឆន េំឡើង) 

១,០៥០ ១,០៨១ ១,១៤៧ ១,១៤៧ ១,០៤៧ 

៣៧ 
ចំនួន្រគួ ររងេ្រគះ
េ យខយល់ពយុះ/ក្រន្ត ក ់

៤៤ ១៣០ ២៦៣ ៤១ ៩៤ 

៣៨ 
ចំនួន្រគួ ររងេ្រគះ
េ យទឹកជំនន ់

៤៤ ២៣ ៦៥៣ ៣៣ ៧១៣ 

៣៩ 
ចំនួន្រគួ ររងេ្រគះ
េ យ ងំសងួត 

៨,៥១៤ ៦,៨២៣ ៤,៩៣០ ៤,៧០៤ ១,៦៥៤ 

៤០ 
%្រគួ រមនេស
្របមូលសំ ម មផទះ 

១.១ ១ ១.៧ ១.១ ១.១ 

៤១ 
%្រគួ រមនទឹក ្អ ត
េ្របើ្របស់ 

៧៣ ៧៣ ៧៤.២ ៧១.១ ៦៩.៤ 

កនុង
េនះ 

% ្រគួ រេ្របើទឹក អណ្តូ ង
ជីកមនិមនករករពរ 

៤ ៤.៨ ២ ១.៩ ១.៨ 
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ល.រ បរយិយ ឆន ២ំ០១៤ ឆន ២ំ០១៥ ឆន ២ំ០១៦ ឆន ២ំ០១៧ ឆន ២ំ០១៨ 

៤២ 
%្រគួ រមនបងគនអ់ន
មយ័េ្របើ្របស់ 

៤០.៤ ៤៦.៧ ៥៣ ៦៤.៨ ៦៧.៥ 

៤៣ 
%កុមរបនចុះសំបុ្រត
កំេណើ ត (០-៣០ៃថង) 

៧៩.៣ ៨២.៩ ៨០.៦ ៩១.៧ ៩២ 

៤៤ 
ចំនួន្រគួ រមនអំេពើ
ហិង កនុង្រគួ រ 

១,៥៨៣ ១,៥១៩ ១,៦២០ ១,៥៣១ ១,៥៣៥ 

៤៥ 
ចំនួនអនក ្ល បេ់ យ
េ្រគះថន កច់ ចរ 

២២៣ ២៣២ ២៦១ ២៥០ ២៤០ 

៤៦ 
ចំនួនអនក ្ល បេ់ យ
អំេពើហិង នន 

១៧ ៣ ៨ ៣ ៣ 

៤៧ 
ចំនួន្រគួ រមន
សមជិកេ្របើ្របស់
េ្រគ ងេញ ន 

៤០៤ ៧៥៦ ១,៣៥៣ ២,៥៣៦ ២,៧៩៤ 

 
១.២. ថ នភពបចចុបបនន និងបញ្ហ ្របឈមកនងុេខត្ត 

េខត្តកំពងស់ពឺ ជេខត្តមយួសថិតេនភគខងលិច ជធនីភនេំពញ្របមណជ ៤៨គីឡូែម្៉រត ែដលឆ្លងកត់
េ យផ្លូវជតិេលខ៤។ េយង មលកខណៈភូមិ ្រស្ដ េខត្ដកំពងស់ពឺែចកេចញជ្រសុក៧ និង្រកុង១ រមួមន ៨២
ឃុំ និង៥សងក ត ់ ែដលមនចំនួន១,៣៧៩ភូម ិកនុងេនះភូមមិន្រកបខណ័្ឌ ១,៣៦៨ នងិភូមគិម ន្រកបខណ័្ឌ ចំនួន 
១១ភូម ិ និងមន្របជពលរដ្ឋសរុបចំនួន ១៨៨,៥៨៥្រគួ រ េហើយ្របជពលរដ្ឋសរុប ៨៥៧,៣២២នក ់កនុង
េនះ្រសីចំនួន ៤៣៧,៩៨២នក។់ ដងសីុ់េត្របជពលរដ្ឋ ១២៣នក ់កនុងមយួគីឡូែម្រតកេរ ៉និងមនចំននួសមជិក
្រគួ រជមធយម ០៥នក។់ ្របជពលរដ្ឋមនកំេណើ នមធយមចំនួន១.០៩% កនុងឆន ២ំ០១៨។ េខត្ដមនៃផទដែី្រសចំនួន
១១៨,០២៩.៩៣ហិក  ៃផទដចីមក រចំនួន ៣,០៨៤.៣០ហិក  ស្រមប្់របកបរបរកសិកមម។ េ្រកពីេនះ មនៃផទដី
ៃ្រពភន ំនិងដសំីណងធ់ ្រស្តចំនួន ៥២២,៦៧៩ហិក  អ្រ ្របជពលរដ្ឋមនមុខរបរកសិកមមជចមបងមន
ចំនួន ៦២.៦%។ 

ៃផទដីរបស់េខត្តែបក៉ខងលិច្រគបដណ្ត បេ់ យជួរភន្ំរក ៉ ញ ែដលជេហតុេធ្វើឱយេខត្តខ តទ់ឹកេភ្ល ង េ យ រ
ខយល់ និងកមពស់ជួរភន្ំរក ៉ ញ ែដលបននទំឹកេភ្ល ងអស់មយួចំនួនធំធ្ល កេ់ទតំបនេ់ផ ងៗ។ ប៉ែុន្តេខត្ត ចេជៀស ង
បនយ៉ងងយពីករបះ៉ទងគិចេ យខយល់ពយុះ។ ភគខងេជើង្រគបដណ្ត បេ់ យតំបនទ់ំនបសមបូរេទេ យដី
មនជីជតិ ែដលបងកលកខណៈងយ្រសួលដល់ករងរបងកបេងកើនផលកសិកមម ពិេសសដំ ំ្រសូវ និងដំ ចំ្រមុះ
េផ ងៗេទៀត។ មយ៉ងេទៀត សទឹងែ្រពកេ ន តជសទឹងមយួែដលហូរកតេ់ខត្តកំពងស់ពឺបនននូំវ្របភពទឹកមកេ្រ ច
្រសពដីទំនបទំង យ ែដលក ្ត ទំងេនះេហើយនំឱយចំនួន្របជកសិករមនរហូតដល់ ៦២.៦%្របកប



9 
 

មុខរបរកសិកមម។ ក៏ប៉ុែន្តេទះជយ៉ងេនះក្តី ៃផទដីេខត្តទំងមូលទទួលបននូវក្រមិតទឹកេភ្ល ងតិចជងប ្ត
េខត្តេផ ងៗេទៀត និងេ យ រខ្វះខត្របភពទឹកេម និង្របពន័ធ្រប យែចកចយខន តតូចស្រមបេ់ធ្វើករេ្រ ច
្រសព។ 

្រសុកសំេ ងទង និង្រកុងចបរមន សថិតេនកនុងតំបនក់ ្ត លៃនេខត្ត េហើយ្របជពលរដ្ឋមយួចំនួន្របកប
របរលកដូ់រ មយួចំនួនេទៀតជម្រន្តី ជករ និងរបរេផ ងៗេទៀត។ ្រកុង ្រសុកទងំពីរេនះជទី ងំ មយួដសំ៏ខន ់
ែដលមនសក្ត នុពលខងវស័ិយកតេ់ដរ សហ្រគសធុនតូច និងមធយម សិបបកមម និង ជីវកមមធំតូចេផ ងៗ 
េទៀតផងែដរ។ ្រសុកឱ ៉ ល់ ្រសុកថពង និង្រសុកភន្ំរសួច ៃផទដីមយួភគធំ្រគបដណ្ត បេ់ យៃ្រពេឈើ និងមនភន ំ យ
ប៉យ េហើយកជ៏តំបនែ់ដលមនជីជតិល្អស្រមបក់រ្របកបរបរកសិកមម ជីវកមមថម ែរេ៉្រកមដី ករទញយកអនុ
ផលៃ្រពេឈើ និងជតំបនែ់ដលមនសក្ត នុពលខងវស័ិយកសិ−ឧស ហកមម (ដូងេ្របង េពត អំេព..) និងកសិ
្ឋ នចិញច ឹមសត្វធំតូចផងែដរ។ ចំែណក្រសុកគងពិសី ្រសុកឧដុងគ និង្រសុកបេសដ្ឋ ្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើន្របកប

របរកសិកមម ករ ដំំ ំរមួផ  ំនិងមុខរបរ បនទ បប់ន បំ៉ុេ ្ណ ះ េ្រពះ្រសុកទងំេនះមនទី ងំភូមិ ្រស្តជតំបន់
ទំនប និងមនជួរភនពំទ័ធជុំវញិ េហើយកឧ៏ស ហ៍ជួបេ្រគះ ងំសងួត។ េ្រកពីេនះ្រសុកទងំបីមនលកខណៈអំេ យ
ផលេលើមុខរបរេឡើងេ ន ត ពិេសស្រសុកឧដុងគ មខុរបរេនះទទួលបនករយកចិត្តទុក ក ់និងេលើកទឹកចិត្ត មរ
យៈករែកៃចន ផលិតផលសករេ ន តឱយេទជេម សករមនគុណភពល្អ េដើមបងីយ្រសួលទុក កស់្រមបន់េំចញ
េទេ្រក្របេទស នងិទីផ រកនុង្រសុក េ យមនតៃម្លខពស់សមរមយ ចជួយ បេងកើនក្រមតិជីវភពកសិករបនមយួ
ចំែណកេ្រពះែតរសជតិដែ៏ផ្អមឈងុយឆង ញ់របស់ ។ 
១.២.១. ថ នភពេសដ្ឋកិចច (ទិននន័យចស)់ 

េដើមបជីំរុញកនុងករអនុវត្តេគលនេយបយ និងយុទធ ្រស្តទងំ យរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលពកព់ន័ធដល់
ករេលើកកមពស់គុណភព្របសិទធភពកនុងែផនកេសដ្ឋកចិច ពិេសសករជំរុញករបេងកើនផលិតកមម្រសូវ  និងករនេំចញ
អងករ ្វ យ សករអំេព សករេ ន ត េទកនទ់ីផ របរេទសរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល។ រដ្ឋបលេខត្តបនចត់ ងំអនុវត្ត
េគលនេយបយសំខន់ៗ របស់ ជរ ្ឋ ភបិលេ យករទទួលខុស្រតូវខពស់ េដើមបរីមួចំែណកេធ្វើឱយជីវភពរស់
េនរបស់្របជពលរដ្ឋបន្របេសើរេឡើង េបើេទះបីេខត្តកំពុងជួប្របទះបញ្ហ ខ្លះៗេនកនុង ថ នភពេសដ្ឋកចិចនេពល
បចចុបបនន ែដលទមទរឱយមនករេ ះ្រ យជបន្តបនទ ប់យ៉ង ក្តី។ ថ នភពជក់ែស្តងៃនវស័ិយននេន
កនុងែផនកេសដ្ឋកិចចមនដូចខងេ្រកម៖ 

១.២.១.១ វិសយ័ ជីវកមម 
១. ករងរពណិជជកមម  

 វស័ិយពណិជជកមមកនុងេខត្ត កនែ់តមនកររកីចេ្រមើនពីមយួឆន េំទមយួឆន  ំ េ យែផ្អកេលើេគនេយបយ 
របស់ ជរ ្ឋ ភបិល និងមន្របពន័ធេហ ្ឋ រចនសមពន័ធល្អ្របេសើរ ជកែ់ស្តងេខត្តមនផ្លូវជតិេលខ៤ ផ្លូវជតិេលខ
៤៤ ផ្លូវជតិេលខ៥១  នងិផ្លូវជតិេលខ៤១  ែដលជផ្លូវេសដ្ឋកិចចស្រមបក់រដឹកជញជូ នផលិតផលទំនិញ បន
យ៉ងងយ្រសួល។ ទនទមឹនឹងេនះេដើមបចូីលរមួចំែណកកនុងករព្រងឹងវស័ិយឯកជន នងិជំរុញឲយមនកំេណើ នេសដ្ឋ
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កិចចកនុងតបំន ់មនទីរពណិជជកមមេខត្ត    បនេធ្វើករ្រគប្់រគង ថ នភពទូេទេធ្វើពណិជជកមម   នងិករក្ត បប់ននូវករ
្របកួត្របែជងេលើទីផ រ។ ករជំរុញឲយមនករផលិតេដើមបបីំេពញត្រមូវករទីផ រ និងករនេំចញេននឹងកែន្លង 
មរយៈពិពណ៌័ពណិជជកមម សំេ េលើកកមពស់ករ្របកួត្របែជងរបស់កសិករ ផលិតករ សិបបករ េស ករ និងអនក

នេំចញ។ េដើមបធីននូវសុវតថិភពៃនយន្តករេនះ មនទីរបនេរៀបចំែផនករកនុងករផ ព្វផ យដល់មលូ ្ឋ ន កនុង
េគលេ ែស្វងយល់អំពីចបបព់ណិជជកមម នងិករបេងកើនផលិតភពទំនិញ ករបេងកើតផលិតផលថមីៗ និងតៃម្ល
បែនថមៃនផលិតផល នងិជពិេសសករបេងកើតឲយមនសមគម ជីវកមមេទដល់មូល ្ឋ ន េដើមបពី្រងឹង នងិព្រងីក
ទីផ រឲយបនទូ យសំេ ករករពរបរមិណ គុណភព និងតៃម្លផលិតផលែដលសេ្រមចបនជូនដល់្របជ
កសិករ ។ 

បញ្ហ ្របឈម រមួមន៖ 

 ករយល់ដឹងពីចបបក់នុងករេធ្វើពណិជជកមមេនមនក្រមតិ 
 ករសហកររ ង្រកុមហុ៊ន សហ្រគស និង ជញ ធរមូល ្ឋ នជមយួមនទរីជំនញែដលពកព់ន័ធ 

េនមនក្រមតិ 
 ្រកុមហុ៊ន សហ្រគសមយួចំនួនពុំសូវយកចិត្តទុក កក់នុងករចុះបញជ ីពណិជជកមម ឲយបន្រតឹម្រតូវ

មេគលករណ៍ និងខ្លះេទៀតមនិទនប់នេលើក ្ល កយីេ របស់ខ្លួនេឡើយ ។ 
២. ករងរវិសយ័ឯកជន  (ទិននន័យចស)់ 

 ករវនិិេយគវស័ិយឯកជនកនុងេខត្ត សព្វៃថងមន្រកុមហុ៊នឯកជនេធ្វើករវនិិេយគវស័ិយកសិ-ឧស ហកមម
ចំនួន២0្រកុមហុ៊នកនុងេនះ កំពុងដំេណើ រករអនុវត្តេទេលើៃផទដី ដុំះចនំនួ៨៧.៣៧,៩៦៩ហិក ែដលបននិង
កំពុង្រគប ់្រគង នងិេធ្វើករ ដុំះេលើៃផទដីចំនួន ៤៦.៩៤៧,៧០ហិក   ែដល្រតូវបនអនុញញ ត ឲយេធ្វើករវនិិេយគ
កនុងេខត្ត  េហើយផ្តល់ករងរជូន្របជពលរដ្ឋកនុង្រសុក្របមណជង ៥.៧៣២នកក់នុងមយួៃថង។ គិតមកដល់េពល
េនះ េយើងមនេ ងច្រក សហ្រគស និង្រគឹះ ថ ន សរុបចំនួន២៥៣កែន្លង មនកំ ំងពលកមមសរុប 
១១៧.៧០៧នក ់ ្រសីចំននួ៩៧.២៣២នក។់ ករវនិិេយគខងឧស ហកមម និងកមមន្ត ល កនុងេខត្តមនេ ង
ច្រកធុនធំមនចំនួនសរុប ១៤៧េ ងច្រក ែដលេ្របើ្របស់កំ ំងពលកមម ចនំួន ៩៧.២១៩នក ់ ្រស្តីចំនួន 
៩៥.៥៧៤នក។់ សហ្រគសធុនតូច មធយម និងសិបបកមមសរុបចំនួន ៦.១៦៤ មូល ្ឋ ន េ្របើ្របស់កម្ល ងំពលកមម
សរុបចំនួន ១៧.១៥៧ ្រសី ៥.៧៥៤ និងបនផ្តល់ចំណូលជអចិៃ្រន្តយជូ៍ន្របជពលរដ្ឋកនុងរង្វង ់ ២៣.៥ ន
ដុ ្ល រ កនុង១ែខ គិតជមធយម្របមណ ២៨២ នដុ ្ល រកនុង១ឆន ។ំ មន្រកុមហុ៊ន សហ្រគសែដលបនចុះបញជ ី
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សរុបចំនួន ៤៧៦ ្រកុមហុ៊នសហ្រគស   កនុងេនះ   ្រកុមហុ៊ន១៥៤     ខ្រកុមហុ៊ន១២៦    សហ្រគសេផ
ងៗ ១៤៣    និងសហ្រគសម៉សឺុនកិន្រសូវ ៥៣។ 

បញ្ហ ្របឈម រមួមន៖ 

 វស័ិយឯកជនមយួចំនួន ពុំសូវយកចិត្តទុក កក់នុងករបងព់នធជូនរដ្ឋ និងេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ ន ឲយ
បន្រតឹម្រតូវ 

 វស័ិយខ្លះមនលកខណៈសមុក ម ញពិបក្រគប្់រគង េហើយពុំសូវ ្ត បក់រែណន ំ
 ្រកុមហុ៊នមយួចំនួន ពុសូំវយកចិត្តកនុងករចុះបញជ ីពណិជជកមម នងិេលើក ្ល កយីេ របស់ខ្លួន ឲយ

បន្រតឹម្រតូវ មេគលករណ៍េឡើយ ។ 
៣. ករងរៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនគមន៍ (ទិនននយ័ចស)់ 

         វស័ិយៃ្របសណីយន៏ិងទូរគមនគមន ៏ ្រតូវបនចតទុ់កជគេ្រមងែផនករ និងសកមមភពករងរសំេ ជុំ
រុញកេរៀបចំ្របពន័ធៃ្របសណីយន៍ិងទូរគមនគមន ៍ មយួ្រសប មករកីចំេ្រមើនប ្ត ញ្របេទសកនុងតំបន ់ និង
អន្តរជតិឲយបន្របសិទធេសដ្ឋកិចចខពស់ េស កមមទេំនើបនិង្រគបដណ្ត បទូ់ទងំេខត្ត េ យមន្របពន័ធ្រតួតពិនិតយ
គុណភពសំេ ចូលរមួជុំរុញកេណើ នេសដ្ឋកិចច និងេលើកកំពស់ជីវភព្របជពលរដធ ។ ករេធ្វើករព្រងីកេស កមម
ៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនគមន ៍េន មតំបន ់ជនបទបងកលកខណះ ឲយ្របជពលរដ្ឋងយបនពត័មិន និងបញជូ ន
ពត័ិមនកនុងករទំនកទ់ំនងឱយបនឆបរ់ហ័សនិងបេងកើន សហ្របតិបត្តិករទកទញ និងេលើកទឺកចិត្តអនកវនិិ
េយគឯកជន ។ 

ក. វិសយ័ៃ្របសណីយ ៍(ទិននន័យចស)់ 
 េស កមម និង ជិកមមៃ្របសណីយ ៏ មនកររកិចេ្រមើនគួរឲយកតសំ់មគ ល់ េ យបេងកើនឥតឈបឈ់រនូវ
ទំនុកទុកចិត្ត និងករេជឿជជកព់ីសំ កអ់តិថជិនជនជតិ និងអន្តរជត ិជពិេសសេធ្វើក្របកួត្របែជងជមយួ ប
្ត ញ្រកុមហុ៊នឯកជនែដលរកសីុ្រប ក្់របែហល ។ បេ្រមើេស បញជូ  និងទទូលបេញជ ើេនកននុង្របេទសកនុង១

សប្ត ហ៍មន ០៧ េជើង  ចំេពះបេញជ ើ េទ មប ្ត ្រសុកទងំ៨កនុងេខត្តអនុវត្តជេរៀង ល់ៃថង។ ចំេពះបញជ ី ម
ផ្លូវ បពីភន េំពញមកពីមនទីៃ្របណីយន៍ិងរគមនគមនេ៍ខត្ត១សប្ត ហ៍បញជូ ននិងទទួលបន៧េជើង មនបេញជ ើកនុងនងិ
េ្រក្របេទស ។ េ យែឡកបេញជ ើឆបរ់ហ័ស EMS បញជូ នទទលួពីេខត្តេទ មប ្ត ្របេទសជង៩០េលើពិភព
េ ក មរយះ្រកសួងៃ្របសណីយម៍ន៧េជើង កនុងមយួសប្ត ហ៍ចំេពះ (បញជូ ននិងទទួលបេញជ ើទងំ   ២្របេភទគឺមន
រយះេពលែតមយួ)។ កនុងឆន ២ំ០១៨ករបញជូ ន នងិទទួលបេញជ ើកនុង្របេទសសេ្រមចបន ១៣៧២ ចបបក់ញចបេ់ផ
ងៗសរុប៤៥៩កញចប ់  បញជូ ននិងទទួលបេញជ ើេ្រក ្របេទសសេ្រមចបន២៥៤៨ ចបបក់នុងេនះកញចបេ់ផ ងៗ
សរុប១១១៧ កញចប។់(គិត្រតឹមៃថងទ១ី២ែខធនូឆន ២ំ០១៨) 
    ខ . វិសយ័ទូគមនគមន៍ (ទិននន័យចស)់ 
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េស កមម ជីវកមមវស័ិយទូកមនគមន ៍មនករកីចេ្រមើនគួរឲយកតសំ់មគ ល  េ្រពះកររកីចេ្រមើនវស័ិយបនបេងកើន
េឡើងឥតឈបឈ់រនូវទំនុកចិត្ត  និងករេជឿជកព់ីសំ កអតិថិជន ជនជតិ និងអន្តរជតិ ជពិេសសេធ្វើករ្រប
កួត្របែជងរបស់ប ្ត ្រកុមហុ៊នរដ្ឋ និងឯកជនែដលមនករកសីុ្រប ក្់របែហលគន  ។ សិតិថែដលមនទរីទទួល
បនពីរករ្រសងទ់ិននិនយ័េលើវស័ិយទូរគមនគមន ៍ និងពត័ិមនវទិយទូទងំេខត្ត  មន្រកុមហុ៊នទូរស័ពទអចល័ត
ចំនួន៣្រកុមហុ៊នមនចំននួ ៤០៣ េ្រគ ង ្រកុមហុ៊នទូស័ពទចល័តចំនួន៨្រកមហុ៊ន ប ្ត ញ្រកុមហុ៊នែខ កប្លិ៍អ៊ុ
កទិចចំនួន៧្រកុមហុ៊ន ្រកុមហុ៊នបេ្រមើ្របពន័ទអុីនធែឺណតចំនួន៥្រកុមហុ៊ន មនទី ងំេន ថ នីយទូ៍ស័ពទ ្រកុមហុ៊ន
ននទូទងំេខត្តចំនួន៣៤៤បេងក លែដលបនបំពកៃ់ម្៉រកូេវវ៉  ។ 
 បញ្ហ ្របឈមនងិ ទភិពសំខន់ៗ ៖ 

 ករេផ ព្វផ យចបបស់្ដីពៃី្របសណីយន៍ិងចបបទូ់រគមនគមនេ៍នមនិទនប់នទូលំទូ យ
េឡើយ 

 ខ្វះករយល់ដឹងនិងករចូលរមួរបស់្របតិបត្តិក-្របជជនកនុងករអនុវត្តចបបស់្ដីពីៃ្របសណីយ៍
និងចបប ់ទូរគមនគមន ៍និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តននពកព់ន័ធនិងវស័ិយៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន ៍

 ្របតិបត្តិករទូរគមនគមនម៍យួចំនួនមនិបនេគរព មេគលករណ៍បទ ្ឋ នបេចចកេទស2
និងករែណនរំបស់្រកសួងកដូ៍ចជ ជញ ធរែដនដី មនទីរជំនញមុន និងតំេឡើងបេងគ លអងែ់ត
ន ឬ ថ នីយថ៍មី។ 

 ប ្ដ ្របតិបត្តិករ្រកុមហុ៊នទូរស័ពទមយួចំនួនេនែតបន្តករលកន់ិងែចកចយសីុមទូរស័ពទ 
របស់ខ្លួន េទដល់ភន កង់រលក ់និងអនកេ្របើ្របស់ េ យមនិមនឯក របញជ ក្់រគប្់រគន ់

 វទិយុផ យសេម្លងែដលេបះទី ងំកនុងេខត្តមនិបនេសនើសំុករអនុញញ តិនិងជូនដំណឹងមកមនទីរ 
 ខ្វះធនធនមនុស ស្រមបប់ំេរ ើករងរ មប ្ដ ករយិល័យជំនញេនមនទីរនិងេន ្រសុក 
 សមតថភពជនំញបេចចកេទសរបស់ម្រន្តីកនុងអងគភពេនមនកំរតិទប 
 ទីកែន្លងបំេពញករងរសព្វៃថងមនលកខណៈតូចចេង្អ ត(មនមនទ ី ខៃ្របសណីយ ៍ ខ

ទូរគមនគមនក៍មពុជ) 
 ករអនុវត្តន ៍ លិខិតបទ ្ឋ ននិងលិខតិគតិយុទទននគឺបនអនុវត្តនេ៍នមនភពធូរលុង េន

មប ្ត ករយិល័ជំនញែដលជេហតុនឲំយករងរអនុវត្តនម៍និទទលួបន្របសិទទភព។ 
 ករេរៀបចំេធ្វើគេ្រមងែផនករសកមមភព និងែផនករេផ ងៗ មនិទនសុ់្រកិតចបស់ ស់ 

និងសីុជេ្រម ។ 
 ម្រនី្តែដលអនុវត្តកងរជំនញមយួចំនួន មនិសូវយល់ចបស់ពីករងរបេចចកេទសថមីៗ ។ 
 ្រគប្់រគងមនិទនប់នពិត្របកដនូវទិនននយ័ចំនួនបេងគ លអងែ់តនទូរសពទ ័នងិចំនួនៃម្៉រកេូវវ៉ទូ

ទងំេខត្តកំពងស់ពឺ ។ 
 គ. ករយិលយ័បេចចកវិទយគមនគមន៏និងព័ត៌មន (ទិននន័យចស)់ 
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 បនបញជូ នរបយករណ៏ឆន ២ំ០១៨ជូន្រកសួងៃ្របសណីយន៏ិងទូរគមនគមន៏ មរយះ 
Email Intneat   

 បន្តផ ព្វផ យពីសកមមភពរបស់មនទីរ មប ្ត ញពត៍មនសងគមថមីៗ   ។ 
 បនចងប ផ ព្វផ យរបស់វទិយ ថ នជតិេនខងមុខមនទីរអបរ់យុំវជន នងិ កីទយមយួេទៀត

េនមុខវទិយល័យេខត្តកំពងស់ពឺ និងបន ែចកជូនសិស នុ សិស ស្តីពីករេ្រជើសេរ ើស្របឡង 
ចូលេរៀនេនវទិយ ថ នជតិ្រកសួងៃ្របសណីយ ៏និងទូរគមនគមន ៏។ 

 ១.េគលបណំងអភិវឌ ន៍វិសយ័ៃ្របសណីយន៏ិងទូរគមនគមន៏  (ទនិនន័យចស)់ 
                    េស ្របសសនិយ ៍នងិទូរគមនគមន ៍ កដូ់ចជមនករខ្វះខតេ់្រចើនេនេឡើយ ពីេ្រពះ្របជពល
រដ្ឋភគេ្រចើនពុំទនយ់ល់ដឹង ពី្របេភទេស កមម និងផល់្របេយជនរ៍បស់ េនេឡើយេទ។ កង្វះខតធនធន
មនុស  និងសមភ រះ និងឧបករណ៍េ្របើ្របស់ទំេនើបៗេលើករបំេរ ើេស កមមទងំពីរ មនិទនម់នរកីចេ្រមើនេទដល់ទី
ជនបទេនេឡើយទ។ ករកង្វះខតទ់ី ងំបំេ្រមើករ និងករផ ព្វផ យករេ្របើ្របស់េស នងិ ចបស់្រគប្់រគងេលើ
វស័ិយេនះ េនមនភពធូររលុង។  
        េដើមបបីំេពញកង្វះខតខងេលើេនះ នងិេដើមបចូីលរមួអភវិឌ នវ៍ស័ិយៃ្របសណីយ ៍ និងទូរគមនគមន ៍ េខត្ត
បន កេ់ចញនូវេគលបំណងរបស់ខ្លួនកនុងរមួចំែណកអភវិឌ នេ៍ខត្តមនដូចខងេ្រកម ៖ 
 ១-េលើកកមពស់សមថតភពធនធនមនុស ែដលមន្រ បេ់ដើមបធីនឲយបនេលើករអនុវត្តជំនញ 
 ២-ធនបនេនករបេ្រមើេស ៃ្របសណីយជូ៏ន្របជពលរដ្ឋេន មជនបទឲយបនទូលំទូ យ 
 ៣-ព្រងីកេស ទូរគមនគមនរ៏បស់រដ្ឋ និងឯកជនឲយេទដល់ជនបទ េដើមប្ីរបជជនមនេស េ្របើ្របស់
្រគប្់រគន ់។ 
 ២. េគលេ អភិវឌ ន៍ៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនគមន៍  (ទនិនន័យចស)់ 

 េដើមបសីេ្រមចនូវេគលេ អភវិឌ ន ៍ វស័ិយៃ្របសណីយ ៍ និងទូរគមនគមន ៍ កនុងករជំរុញឲយ 
្របជពលរដ្ឋមនេស ៃ្របសណីយ ៍ និងទូរគមនគមន៍ មប ្ត ្រសុកទូទងំេខត្ត េខត្តបនកណំត ់ នូវ
េគលេ  ស្រមបេ់ធ្វើករអភវិឌ នវ៍ស័ិយៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនគមនរ៍បស់ខ្លួនដូចខងេ្រកម៖ 

 ព្រងីកករតភជ ប្់របពន័ធទនំកទ់ំនងទូរគមនគមន ៍និង េស ៃ្របសណីយេ៍ទ មប ្ត ្រសុកទូទងំេខត្ត 
  បន៧០% បែនថបេទៀតេនឆន ២ំ០១៩  ។ 
 ្ត េហ ធ រចនសម័ពនធននឲយេទដល់ប ្ត ្រសុក និងឃំុ-សងក តទ់ងំ៨៧ឲយបន១០%េនឆន ២ំ០១៩ ។ 

 ៣. យទុធ ្រស្តអភវិឌ ន៍វិសយ័ៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនគមន៍  (ទនិនន័យចស)់ 
េដើមបសីេ្រមចបននូវេគលេ ្របកបេ យេជគជយ័មនទីបនេ្រជើសេរ ើសយកនូវយុទធ ្រស្តមយួ

ចំនួនេដើមបសីេ្រមចនិងេសថរភពកនុងករអភវិឌ នយូ៍អែង្វងរមួមនៈ 
 ទំនកទ់ំនងល្អជមយួអងគកជតិ អន្តរជតិ និងអងគកេ្រករ ធ ភបិល្រកុមហុ៊ឲយបនជិតសនិទធកនុងករេធ្វើ

គេ ងែផនករអភវិឌ ន ៍វស័ិយប.ទ។ 
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 ទំនកទ់ំនង និងបងកលកខណះងយ្រសួលជមយួ្រកុមហុ៊នឯកជន ែដលមនបំណងចងវ់និេិយគេលើវស័ិយ 
ប.ទ េនកនុងេខត្ត។ 

 េលើកគំេ ងេសនើរសំុថវកិពី ជរ ធ ភបិលនិងប ្ត អងគកនន ឲយគ្ំរទេលើែផនករអភវិឌ នេ៍លើវស័ិយប.ទ 
 បេងកើនចំេណះដឹងជំនញបែនថមដល់ម្រន្តី ជករ កនុងមនទីេន្រកសួងនិង្រគឹះ ថ ននន 
 សហករេធ្វើករសិក គេ្រមងជមយួម្រន្តីបេចកចកេទស្រកសួង និងមច ស់ជនំួយេដើមបេីលើកគេ្រមង និង

អភវិឌ នម៍ជ មណ្ឌ ល្របពន័ធទូគមនគមន ៍និងប ្ត ញែខ កប្លិ៍អុបទិច កនុងទីរមួេខត្ត 
 សហករជមយួកងកំ ំង្រប ប់ វុធ និង ជញ ធរ ្រគបលំ់ បថ់ន ក ់េដើមបេីធ្វើករ្រតួតពិនិតយេលើករេ្របើ

្របស់វទិយុទកទ់ងខុសចបប។់ 
 សហករជមយួ្រកសួង មនទីរជំនញ ជញ ធរេខត្ត-្រសុក េដើមបេីធ្វើគេ្រមង ងសង់ គរករយិល័យប

.ទ មប ្ត ្រសុកនិងេបើកឲយតំេណើ រករនូវេស កមម ជីវកមមប.ទ។ 
១.២.១.២ វិសយ័កសកិមម 

 ១. ករងរកសកិមម 

 កសិកមមជវស័ិយ ទិភពរបស់េខត្ត្របជពលរដ្ឋ ៧២.៩% ជកសិករនងិបន្របកបរបរកសិកមម ជចបំង
េន េលើតំបន់ លទំនបែផនកខងេកើតនងិក ្ត លេខត្ត ។ វស័ិយកសិកមមបនេដើរតួនទីយ៉ងសំខនក់នុងករ ធន 
សន្តិសុខេសប ងជូនដល់្របជពលរដ្ឋទូទងំេខត្តនងិរមួចំែណកកនុងករនេំចញអងកររបស់ ជរ ្ឋ ភបិល )េសប ង 

សល់គឹតជអងករ,៨២ ២២៨េ នឆន ២ំ០១៨ (នងិជេខត្តែដលកពុំងមនលទធភពចិញច ឹមសត្វមនកររកីចំេរ ើនគួរឲយ
កតសំ់គល់រមួមន្រជូក,២២៥ ៥៦២កបល -េគ,៣០៦ ៣១៨កបលនិងមន២់ ,៧១៨,៥០៧ក ្ បល េដើមបធីន 

បនករផគតផ់គងជ់ីវភពបេងកើន្របកច់ំណូល្រគួ រ នងិេសដ្ឋកិចចជតិ សងគមផងែដរ។ 
ក.ករបងកបេងកើនផល្រសូវ្របងំ និងវស   (ទិននន័យចស)់ 

 ៃផទដីផលិត្រសូវសរុប្របចឆំន  ំ(រដូវវស និង្របងំ) មនករេកើនេឡើងជលំ បក់នុងរយៈេពល៣ឆន  ំចុងេ្រកយ
េនឆន ២ំ០១៥ ចំនួន ១១៣,៩០៥ ហ.ត ទិននផល៣.០១០េ ន/ហ.ត បរមិណផលសរុបចំនួន ៣៣៩,២៤៨េ ន
និងឆន ២ំ០១៧អនុវត្តបនចំនួន ១១៤,១៥០ ហ.តទិននផល៣.០៣៦េ ន/ហ.ត បរមិណ ផលសរុប៣៤៦,៨៩៣េ  ។ 
ៃផទដី្រសូវវស មនចំននួ ១១៣,៦០០ ហ.ត ែដល តសន្ឋងឹ្រគបដ់ណ្ត ប ់ែផនកក ្ត ល និងខងេកើតៃនេខត្តេលើក
ែលងែត្រសុកឱ ៉ ល់និងមយួចំែណកៃន្រសុកភន្ំរសួច ជដីសមបទនេសដ្ឋកិចចវនិិេយគដំ ំកសិឧស ហកមម ។ 
ករងរបងកបេងកើនផល្រសូវវស  ែតងែតជួបេ្រគះ ងំសងួត ជេរៀង ល់ឆន  ំេធ្វើឲយករងរ បងកបេងកើនផលមនករយឹត
យ៉វមនឆន ខំ្លះអនុវត្តមនិ្រគបែ់ផនករ។ េនឆន ២ំ០១៥ អនុវត្តបនចនំួន១០៧,៦៤៧ ហ.ត េសមើនឹង៩៤.៨៦% និងឆន ំ
២០១៧ អនុវត្តបនចនំួន១១៣,៧១១គឺេសមើនឹង១០០.១០%។ ទិននផល្រសូវ្របចឆំន មំនករេកើនេឡើងចប់ពីឆន ំ
២០១៥ មន ៣,០១០ េ នកនុងមយួហិក  និង ឆន ២ំ០១៧ មនចំនួន ៣.០៣៦េ នកនុងមយួហិក ។ េខត្ត
កំពងស់ពឺជេខត្តែដល ធនបននូវករផគតផ់គងេ់សប ង និងរមួចំែណកនេំចញ្រសូវអងករេទកនេ់ខត្តេផ ងៗ និងេ្រក
្របេទស េ យ រេខត្តមនេសប ងសល់ជអងករចំនួន ៧៧,៥២៨ េ ន េនឆន ២ំ០១៥ នងិចំននួ ៧៩,៨៦៦ 
េ ន ឆន ២ំ០១៧។ 



15 
 

ខ.ករចិញចមឹសត្វ និងដំ រំមួផ  ំដំ កំសឧិស ហកមម  (ទនិនន័យចស)់ 
ករចិញច ឹមសត្វ ជក ្ត ដសំ៏ខនរ់បស់ករងរកសិកមម ពិេសស េដើមបផីគតផ់គងជ់ម្ហូប រេលើកកមពស់េសដ្ឋកិចច 
្រគួ ររបស់្របជពលរដ្ឋកនុងេខត្តនិងរមួចំែណកកនុករកនសំត្វនិងផលិតផលសត្វេចញេទេ្រកេខត្ត េ យែផ្អកេលើ
សក្ត នុពល េលើករចិញច ឹមសត្វដូចជេហ ្ឋ រចនសមពន័្ឋល្អ ដមីនិលិចទឹកេនរដូវវស  េធ្វើឲយករវនិិេយគេលើករ
ចិញច ឹមសត្វមនករេកើនេឡើង។ ជកែ់ស្តងេនឆន ២ំ០១៥ េគមនចំនួន៣៣០,៣៣៥កបល ្រជូកចំនួន១៨៦,៦៥៥កបល 
បក ចីំនួន២,០៣៥,៩៦៧កបល នងិឆន ២ំ០១៧េគមនចនំួន ៣៣០,៥៥៦កបល ្រជកូចំននួ១៨៨,៦២៤កបល 
បក ចីំនួន២,១២៤,៧១៦កបល។ ករចិញច ឹមសត្វមនករេកើនេឡើងឬថយចុះ ្រស័យេលើករែ្រប្របួលៃនតំៃល
ចំណីសត្វនិងករនចូំលសត្វពីខងេ្រក។ ប៉ុែន្តេទះជយ៉ង កម៏នករចញិច ឹមសត្វមនករេកើនេឡើង្របែហល
៣%កនុងមយួឆន  ំ។ 

ដំ ំរមួផ មំន េពត សែណ្ត ក ដំឡូងដី អំេព ្រ វ បែន្ល ។ល។ ្រតូវបន ដុំះ យប៉យទូទងំេខត្ត ជ
ពិេសសេន មដំបន់មន្របភពទឹកទំងរដូវ្របំងនិងរដូវស  ដូចជេន មដងសទឹងែ្រពកេ ន ត មន្រសុក
សំេ ងទង និង្រកុងចបរមន ។ មន ដុំះដំ បំែន្លេនកនុងែ្រស េ្រកយេពល្របមលូផល្រសូវវស ដូចជេន
្រសុកគងពិសី ្រសុកបេសដ្ឋ នងិ្រសុកឧដុងគ ជេដើម ផលិតផលបែន្លមយួចនំួន្រតូវបនលកេ់ទកនទ់ីផ រ ជធនី
ភនេំពញនងិេខត្ត្រពះសីហនុ ។ ៃផទដីដំ ំរមួផ  ំអនុវត្តបនចំននួ ១,៧១៩ ហ.ត េនឆន ២ំ០១៥ នងិេន     ឆន ំ
២០១៧ចំនួន២,១៧៥ ហ.ត ។   ដំ ំកសិ-ឧស ហកមមឆន  ំ២០១៧ មនអំេព េពត ដំឡូងដី េកសូ៊ េឈើ
ៃម ក។់ល។ ែដល្រតូវ បន ដុំះេ យករវនិិេយគរបស់្រកមុហុ៊នដីសមបទនេសដ្ឋកចិចចំនួន២០្រកុមហុ៊ន  ដុំះ
សេ្រមចបនចំនួន ៤៩,០៤៦ ហិក និង្រសូបយកកម្ល ងំពលកមមសរុបចំននួ៤,៣៨០នក ់។ 

គ.វិសយ័ៃ្រពេឈើ (រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ)  (ទនិនន័យចស)់ 
           ្របេទសកមពុជ ជ្របេទសមួយសថិតកនុងតំបន់ សីុ េគនយ៍ៃនតំបន់្រតូពិចែដលសមបូរណ៍េទេ យ 
ធនធនធមមជតិ ជពិេសសៃ្រពេឈើែដល្រគបដណ្ត បេ់លើៃផទដី្របមណ៧៣% ៃនៃផទ្របេទសមុនឆន ១ំ៩៧០(គ្រមប
ធនធនៃ្រពេឈើកមពុជ ២០០៤)។ 

 េនកនុងឆន ២ំ០០៦ គ្រមបៃ្រពេឈើកមពុជបនថយចុះមកេន្របមណ ៥៩% ៃនៃផទ្របេទស(កមមវធិីៃ្រពេឈើជតិ) 
ករថយចុះ េនះប ្ត លមកពីកររុក នកនក់បដ់ីៃ្រពេឈើ ករបែំលងដីៃ្រពេឈើេទជដីកសិកមម មរយៈ       ស
មបទនដីេសដ្ឋកិចច ករផ ព្វផ យ នងិករព្រងឹងករអនុវត្តចបបេ់នមនកំរតិ ករគ្ំរទសហគមនៃ៍្រពេឈើេនមន
កំរតិ ករកណំត្់រពំ្របទល់ និងករចុះបញជ ិកដីៃ្រពេឈើយឺតយ៉វ ករេកើនេឡើងនូវត្រមូវករេ្របើ្របស់ផលិតផលៃ្រព
េឈើនិងដីៃ្រពេឈើរមួផ នំឹងភព្រកី្រករបស់្របជជនផងេនះ បនជរុំញឲយ្របជជនកបរុ់ក នទ្រនទ នជបន្តបនទ ប់
េទេលើធនធន នងិដីៃ្រពេឈើ េដើមបេី ះ្រ យជីវភពរស់េន្របចៃំថង។ដូេចនះករបំែលងដីៃ្រពេឈើេទជដី
កសិកមម នងិដីលំេន ្ឋ នស្រមបរ់ស់េន ឬលកប់ន្ត ករ្របមលូ នងិករលកផ់ល អនុផលៃ្រពេឈើេផ ងៗេទៀត
ែដលជេហតុប ្ត លឲយធនធនៃ្រពេឈើថយចុះផងែដរ ។ ករថយចុះធនធន នងិដៃី្រពេឈើេធ្វើឲយខូចខត្របពន័ធ
េអកូឡូសីុៃ្រពេឈើ បនជះឥទធិពលជេ្រចើនេទេលើសងគមនិងេសដ្ឋកិចចរបស់សហគមនម៍ូល ្ឋ នដូចជករេធ្វើ
កសិកមម ករេន ទ ករចិញច ឹមសត្វ ។ល។ 
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 េហតុដូេចនះ េដើមបកីតប់នថយនូវបញ្ហ ្របឈមខងេលើ េយើងចបំច្់រតូវេធ្វើករផ ព្វផ យចបប ់និងលិខិត
បទ ្ឋ នពកព់ន័ធវស័ិយៃ្រពេឈើឲយបនទូលំទូ យ េធ្វើករ ដុំះេដើមេឈើេឡើងវញិ ម្រកុមហុ៊នវនិិេយគ     មយួ
ចំនួន នងិេនទី ធរណៈ ជំរុញឲយមនករបេងកើតសហគមនៃ៍្រពេឈើបែនថមេនតំបនែ់ដលមនសក្ត នុពល នងិេធ្វើ
ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញបែនថមដល់សហគមនម៍លូ ្ឋ ន េដើមបបីេងកើនមខុរបរ នងិជីវភពរស់េន ។ 

ឃ.វិសយ័រដ្ឋជលផល និង រវីបបកមម  (ទិននន័យចស)់ 
េយង មភពជកែ់ស្តង េខត្តកពំងស់ពឺគម នទេន្ល ឬ សមុ្រទេឡើយ េហើយវស័ិយជលផលក្៏រគនែ់តស្រមប់

ជួយ ផគតផ់គងម់្ហូប រកនុង្រគួ រ។ េខត្តកពំងស់ពឺមន្រសះចញិច ឹម្រតីជលកខណៈ្រគួ រេកើនេឡើងព ី ២,០៧៥
្រគួ រ រហូតដល់ ៦,០០០្រគួ រ សហគមន្៍រសះជ្រមក្រតី១៧៣កែន្លង ព្រងឹងសហគមន្៍រសះជ្រមក្រតីចំនួន 
១៥កែន្លង ងផលិតកូន្រតីពូជ ០៦កែន្លង ដកហូតឧបករណ៍បទេលមើសជលផល មនលូៃសបមុង្របែវង៥,១០២ម 
ឧបករណ៍ឆក្់រតី៦៧៩េ្រគ ង មង្របែវង៣,៥០០ម របងំ ចអ់នួ្របែវង៦០០ម លបចំននួ ១៥លប (េធ្វើសកមមភពកនុងរ
ដូវបិទេន ទ) េរៀបចំ្របរពធទិ មចឆ ជតិ១កកក ស្រមបថ់ន កជ់តចិំនួន០២កែន្លង េរៀបចំ្របរពធទិ មចឆជតិ១ក
កក  ស្រមបថ់ន កេ់ខត្តចំននួ១៥កែន្លង និងផ ព្វផ យចបប ់ស្តីពីជលផលបន១៥ឃំុ។ 

ចលនឱយចញិច ឹម្រតីជលកខណៈ្រគួ រ ករផលិតកូន្រតីពូជ េរៀបចំពិធទីិ មចឆជតិ១កកក ថន កេ់ខត្ត និង
ករែលង្រតីកនុងបងឹធមមជត ិ ្រសះជ្រមក្រតី ករផ ព្វផ យចបប ់ករចុះអនុវត្តចបបស់្តីពីជលផល្រតូវបនចបេ់ផ្តើម
មនសកមមភពជបេណ្ដើ រៗ។  

គេ្រមងអភិវឌ រវីបបកមមជនបទ និង្រគប់្រគងធនធន រសីត្វថន ក់ខណ្ឌ  កនុងេនះបនេរៀបចំបេងកើត
សហគមន៍្រសះជ្រមក្រតីចំនួន២៥កែន្លង ផ្តល់កូន្រតីពូជដល់ កសិករចិញច ឹមចំនួន ២០០្រគួ រ េរៀន
ចំនួន២០  ផ ព្វផ យចបបស់្តីពីជលផល កំណតែ់ផនទ្ីរសះជ្រមក្រតីែដលបនទទួលករឧបតថមភគ្ំរទ
្របភព នី ចំនួនថវកិព៦ី០,០០០ដុ ្ល រ េទ ៨០,០០០ដុ ្ល រ ងបងក តភ់ញ ស់កូន្រតី០១កែន្លង។ គេ្រមង
បេងកើនសន្តិសុខេសប ងស្រមប្់រគួ រកសិករ ែដលរងឥទធិពលេ យ រករេឡើងៃថ្លេសប ង រ ខណ្ឌ រដ្ឋបល
ជលផល បនេរៀបចំ្រសះជ្រមក្រតីចំននួ០៨កែន្លង ផ្តល់កូន្រតីពូជដល់កសិករចិញច ឹម្រតីចំននួ ២៥០្រគួ រ បងកង
២៥្រគួ រ ងបងក តភ់ញ ស់កូន្រតីពូជចំនួន០១្រគួ រ ងបបំន៉កូន្រតីពូជ០១្រគួ រ ែដលបនឧបតថមភថវកិពី
សហភពអឺរ ៉ុបចំនួន៦៤,០៩២ដុ ្ល រ និងគេ្រមងរបស់អងគករេផ ងៗបនជួយ េរៀបចំបេងកើត្រសះជ្រមក្រតី
ចំនួន៥៨កែន្លងែថមេទៀត។ 

កតស់មគ ល់េឃើញថ ករបេងកើនផលិតភពវស័ិយកសិកមម្រតវូបនេលើកកមពស់ នងិបេចចកវទិយ្រតូវបន
បញចូ លេទកនុងករេធ្វើពិពិធកមម ម្របពន័ធកសិកមមេ យបនែ្របក្ល យពីករេធ្វើែតមយួមុខមកេធ្វើកសិកមមច្រមុះជមយួ
ករចិញច ឹម្រតី្របេភទដំ ំ្រសូវ នងិករចញិច ឹមសត្វ េ យកំណតនូ់វវធិី ្រស្ត និងទី ងំសម្រសប។ 

ករែ្រប្របួលេនះេកើតេឡើងេ យមនករផ ព្វផ យនូវចំេណះដឹងបេចចកវទិយ មរយៈករេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើង
នូវករផ រភជ បរ់ ងករ្រ វ្រជវ និងករផ ព្វផ យ មរូបភព ករអភវិឌ សមតថភពធនធន មនុស កនុងេនះរមួ
មន ទិ ្រសះចិញច ឹម្រតកីសិករ សិកខ  អងគ្របជុំ វគគបណ្តុ ះប ្ត លរយៈេពលខ្លី និង មធយមជបន្តបនទ បគ់ួបផ ំ
នឹងក្រមតិភញ ករ់ឭករបស់្របជពលរដ្ឋ។ 
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េទះបីមនវឌ នភពដូចបនេរៀប ប់ខងេលើក៏េ យ ក៏វស័ិយេនះេនមនបញ្ហ ្របឈមមួយចំនួន
ដូចខងេ្រកម៖ 
 - ករយល់ដឹងែផនកបេចចកេទសកសិកមមរបស់កសិករភគេ្រចើនេនមនក្រមតិ ខ្វះកម្ល ងំពលកមម តៃម្ល្រសូវ 
និងផលិត ផលសត្វធ្ល កចុ់ះជងប ្ត ឆន  ំ(េគ,្រជូក)។ 
  - ចំេណះដឹងរបស់ថន កដ់ឹកន ំនិងសមជិកសហគមនក៍សិកមម េនមនក្រមតិ, ករ្រគប្់រគង ច្់របក ់
និងករេធ្វើ បញជ ីគណេនយយមនិទន្់រតឹម្រតូវចូលរមួពី ជញ ធរ 
 - ករចិញជ ឹមសត្វជលកខណៈ្រគួ រមនលកខណៈ្របៃពណី(ទម្ល ប្់រពែលងេចល)ជយកថផល 
 - ថ នភពជមងសឺត្វេនមនផទុះ (អុតក្ត ម,បូសខយល់) េស សុខភពសត្វភូមេិនមនក្រមតិ (ភន កង់រ,
ចំេណះដឹង , ធនធន,មេធយបយ ) 
 -ករយល់ដឹងរបស់កសិករករេ្របើ្របស់សមភ រៈកសិកមមឱយបន្រតឹម្រតូវ មបេចចកេទសនិងករ្រគប្់រគង
ជីជតិដី កេ៏នែតជបញ្ហ ្របឈមេនេឡើយែដលសកមមភពននពកព់ន័ធបញ្ហ េនះនិង្រតូវយកចិត្តទុក កអ់នុ
វត្តបន្តឱយបនក្ល ងំក្ល ។  
 - ្របជជនែដលរស់េន ជបែ់ដនជ្រមកៃ្រពេឈើ ែតងពឹងែផ្អក ្រស័យេលើអនុផល និងកប់ នែដន
ជ្រមកៃ្រពេឈើ 
 -ៃផទដីៃ្រពេឈើែដលមនសក្ត នុពលមនករថយចុះ េ យ រមនករេផទរែដនសមតថកិចច្រគប្់រគង ពី
្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ េទឲយ្រកសួងបរ ិ ថ ន្រគប្់រគង។ 

           - ជីវករលកដូ់រសមភ រកសិកមមមយួចនំួនតូច មនិទនយ់ល់អំពីេគលករណ៍្រគប្់រគងសមភ រកសិកមម 
មនិបន សហករ ជមយួម្រន្តីចុះ្រតតួពិនិតយ នងិមនិចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត ល បេចចកេទស ្រគប្់រគងករេធ្វើ
ជីវកមមសមភ រកសិកមម។ 

 -ភូមិ ្រស្តខ្លះមនលកខណ:សមុ្រគ ម ញ បទេលមើសភគេ្រចើនដឹកជញជូ នេ យរេទះេគ  េគយន្តេ យ
្របជ ពលរដ្ឋ ្រកី្រកនិងមយួចំនួនេទៀតដឹក មរូបភពបងកបេ់្រកមទំនិញេផ ងៗរថយន្តទំេនើបៗអនកេបើកបរខ្លះ
េញ នថន បំញជ រថយន្តមនិខ្ល ច  
េ្រគះថន ក ់និងមនករគំ មកំែហង   ដល់ម្រន្តីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើេពលចុះ្របតិបត្តិករប្រងក បបទេលមើស។ 
 ២. ករងរ្របព័នធធ ្រស្ត  (ទិននន័យចស)់ 

វឌ នភពកនុងវស័ិយធនធនទឹកកនុងេខត្ត មនករ្រគប្់រគងធនធនទឹក និង្របពន័ធេ្រ ច្រសពបនផ្តល់ 
នូវកំេណើ នៃផទដីេ្រ ច្រសព និងកំេណើ នទិននផលដំ ំកសិកមម្រពមទងំបនផ្តល់នូវករករពរពីេ្រគះមហន្ត យ
េ យធមមជតិ (េ្រគះ ងំសួត និងេ្រគះទឹកជំនន)់ កនែ់តមន្របសិទធភព។ េនទូទងំេខត្តមន្របពន័ធេ្រ ច
្រសពសរុបចំនួន ៣៧៥្របពន័ធ កនុងេនះ្របពន័ធបន ្ត រេហើយមនចំនួន ១៣០្របពន័ធ។ ្របពន័ធេ្រ ច្រសពខន ត
ធំែដលបន ្ត រេហើយ គឺ្របពន័ធេ្រ ច្រសពរ ំងៃ្រជ ែដលបនេ្រ ច្រសពេលើតំបនក់ ្ត លៃនេខត្ត រមួមន 
(្រសុកសំេ ងទង គងពសីិ និង្រកុងចបរមន) ្របពន័ធេ្រ ច្រសពពមពូល េ្រ ច្រសពែផនកខងលិចៃនេខត្ត 
(្រសុកភន្ំរសួច) ្របពន័ធេ្រ ច្រសព ល  ពម ្វ   អន្លងៃ់្រជ   និងចនថ់ន ល េ្រ ច្រសពេនែផនកខងេជើងៃន
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េខត្ត (្រសុកឱ ៉ ល់ ថពង និង្រសុកឧដុងគ)  ្របពន័ធេ្រ ច្រសព ្វ យ អូរែ្រតង ខពប្រគួស នួន- ែដង អងគ កិប 
េ្រ ច្រសពបនេនែផនកខងតបូងៃនេខត្ត (្រសុកបេសដ្ឋ)។ សំណងសិ់លបកសរុបចំនួន ៧២៥កែន្លង ្រប យ
េមចំនួន ២៣៧ែខ  ្របែវងសរុប ៨២០,៩១៨ែម្៉រត និង្រប យរង ៣៩៥ែខ   ្របែវងសរុប ៤៦៧,៨៥២ែម្៉រត។ 
មកដល់បចចុបបនន  ្របពន័ធេ្រ ច្រសពមនលទធភពេ្រ ច្រសពេលើៃផទដី្រសូវរដូវវស ចំនួន ៥៩,០៧២ហិក  
និង្រសូវរដូវ្របងំចំនួន ១,៨៥៧ហិក  ។ 

ជទូេទកនុងឆន ២ំ០១៦  កមពស់ទឹកេភ្ល ងមធយមទូទងំេខត្ត មនកមពស់១,៥៣០.៤មម េ្រប េធៀបេទនឹងឆន ំ
២០១៥ រយៈេពលដូចគន ខពស់ជង ៣៩០.៤មម ។ ្រសុកែដលទទួលទឹកេភ្ល ងេ្រចើនជងេគ គឺ្រកុងចបរមន ទឹក
េភ្ល ងមនកមពស់ ១,៦៨៣.២មម ្រសុកែដលទទួលទឹកេភ្ល ងតិចជងេគ គឺ្រសុកបេសដ្ឋ ទឹកេភ្ល ងមនកមពស់
១,២៤៦មម។ 

បញ្ហ ្របឈម រមួមន៖ 
 ករផ្តល់ថវកិស្រមបក់រងរជួសជុល ្ត រ និង ងសង្់របពន័ធធ ្រស្តេនមនក្រមតិទប និង

មនករយឺតយ៉វពុំទនេ់ឆ្លើយតប មេពលេវ  និងសំណូមពររបស់្របជពលរដ្ឋ 
 េនខ្វះទំនបស់ណ្ត រ មដងសទឹង ែដលជួយ ករពរបននូវផលដំ ំ ពិេសសដំ ំ្រសូវរបស់្របជជន

េនេពលមនទឹកជំននម់្តងៗ 
 ពុំ ចផគតផ់គងទ់ឹកស្រមបក់រផលិត្រសូវរដូវ្របងំ និង្រសូវបេងកើនរដូវ មសំណូមពររបស់្របជកសិករ 

េន ម្របពន័ធេ្រ ច្រសពេនេឡើយ 
 យន្តករ្រគប្់រគង ែចកចយករេ្របើ្របស់ទឹករបស់សហគមនក៍សិករេ្របើ្របស់ទឹក ពុំទនេ់ឆ្លើយតប

មត្រមូវករេនេឡើយ 
 ករចូលរមួរបស់កសិករ និង ជញ ធរមូល ្ឋ នេលើករងរ្រគប្់រគង េ្របើ្របស់ ករជួសជុល និងែថទំ

្របពន័ធធ ្រស្តមនិទនប់នសម្រសប 
 ករយយីៃនេ្រគះធមមជតិ  ែដលបងកេឡើងេ យករែ្រប្របួល កសធតុកនែ់តមនក្រមតិខ្ល ងំពី

មយួឆន េំទមយួឆន  ំពិេសសគឺេ្រគះ ងំសងួត 
 កង្វះខតឧបករណ៍ សមភ រៈ ស្រមបែ់ផនកធ ្រស្ត នងិែផនកឧតុនិយម នងិជល ្រស្ត 
 កង្វះខតទនិននយ័្របភពទឹកេ្រកមដី កនុងេខត្ត 
 ភព ធិបេតយយេលើវស័ិយធនធនទឹកេនែតេកើតមនេឡើង េទះបីមនករទប់ ក តយ៉់ង

កេ៏ យ។ 

១.២.១.៣ វិសយ័ឧស ហកមម  (ទិននន័យចស)់ 

    វស័ិយឧស ហកមម និងសិបបកមម គជឺវស័ិយមយួែដលមនសក្ត នុពលស្រមបេ់សដ្ឋកិចចជតិបចចុបបនន  
វស័ិយេនះមនកររកីចេ្រមើន និងឈនេឡើងជលំ ប ់េហើយបនចូលរមួចំែណកកតប់នថយភព្រកី្រក និងេលើក
សទួយជីវភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋឱយកនែ់ត្របេសើរេឡើង មយ៉ងេទៀតបនចូលរមួចំែណកេធ្វើឱយមនកំេណើ ន
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េសដ្ឋកិចចជតិ្រសបេទនឹងេគលនេយបយចតុេកណដំ កក់លទី៣ របស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ណត្តិទី
៥។ 
    បចចុបបននវស័ិយឧស ហកមម និងសិបបកមម មនករងរ ២ សំខន់ៗ ចំេពះមុខរមួមន ៖ 

១. ករងរឧស ហកមម នងិសិបបកមម  (ទិននន័យចស)់ 

     បចចុបបននេខត្តកំពងស់ពឺ មនសហ្រគសធុនតូច មធយម នងិសិបបកមម សរុបចំនួន  ៦,១៤៨មូល ្ឋ នេ្របើ
្របស់ពលកមមសរុបចំនួន ១៧,១០៤នក ់្រសី ៦,២៤៤នក ់។ 
 េ ងច្រកធុនធំសរុបចំនួន ១៤៧ េ ងច្រក េ្របើ្របស់ពលកមមសរុប ៩៧,២១៩នក ់្រសី ៩៤,៥៧៤នក ់
កនុងេនះរមួមន៖  

 េ ងច្រកកំពុងដំេណើ ករ   មនចំនួន  ១១៧ េ ងច្រក 
 េ ងច្រកផ្អ កដំេណើ ករ    មនចនំួន  ១២ េ ងច្រក 
 េ ងច្រកកំពុង ងសង ់  មនចំនួន  ១៨ េ ងច្រក 

២. ករងរស្តង់  នងិម្រ ្រស្ត    (ទិននន័យចស)់ 
      ម្រ ្រស្ត គឺជែផនកមយួមន រៈសំខនេ់ធ្វើឱយអនកេ្របើ្របស់ឧបករណ៍ម្រ ្រស្តកនុងវស័ិយ
ពណិជជកមម វស័ិយឧស ហកមម នងិវស័ិយេផ ងៗេទៀតមនភព្រតឹម្រតូវ នងិយុត្តិធម ៌។ បចចុបបននេខត្តកំពងស់ពឺ 
មនឧបករណ៍ម្រ ្រស្ត កំពុងេ្របើ្របស់ចំនួន ៣៦,៣២០េ្រគ ង កនុងេនះរមួមន៖ 

 ជញជ ីង្រគប្់របេភទ                 មនចនំួន ២,៩៣១ េ្រគ ង 
 ៃដរៃវធុងេ្របងចំណុះ ៥ លី្រត  មនចនំួន  ៨១ េ្រគ ង 
 ថ នីយេ៍្របងឥនធនៈ                មនចំនួន  ១៩១ េសមើនឹង១៧៩៨ៃដបញ់ 
 កុងទរ័ទឹក   មនចំនួន  ៣១,៥១០ េ្រគ ង 

១.២.១.៤ វិសយ័គមនគមន៍ 
១. ករងរ ធរណករ និងដកឹជញជូន 

វស័ិយគមនគមន ៍ គឺជក ្ត សំខនប់ំផុតកនុងែផនកេសដ្ឋកិចច េ្រពះគមនគមនជ៍សរៃសឈមែផនកេសដ្ឋ
កិចច ែដលជួយ ជំរុញកំេណើ នេសដ្ឋកិចច្របេទសជតិឱយកនែ់តរចីេ្រមើនេទមុខជនិចច។ ជងេនះេទេទៀតវស័ិយ
គមនគមនក៍ប៏នតភជ បព់ីជនបទ ច្់រសយលឆង យៗមកកនទ់ី្រកុង និងពីតំបនម់យួេទតំបនម់យួេទៀតទូទងំ
្របេទស។ជពិេសសមនទីរ ធរណករ និងដឹកជញជូ នេខត្តកពំងស់ពឺជអងគភពមូល ្ឋ នថន កេ់្រកមជតិ សថិតេន
េ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់ ជញ ធរែដនដី និងករ្រគប្់រគងជំនញេ យ្រកសួង ធរណករ និងដឹកជញជូ ន។មនទីរ

ធរណករ និងដឹកជញជូ នេខត្តកពំងស់ពឺសថិតេនែផនកខងលិចៃន ជធនីភនេំពញ ទទួលបនករអភវិឌ នេ៍លើវ ិ
ស័យ ធរណករ និងដកឹជញជូ នេលើករ្រគប្់រគងផ្លូវ-ថនល់ ផ្លូវជតិ និងផ្លូវេខត្ត ករ្រតួតពិនិតយផ្លូវ-លូ- ព ន ្រពម
ទងំស ្ត បធ់ន ប់ ធរណៈ មដងផ្លូវជតិ និងផ្លូវេខត្តែដលសថិតេនភូមិ ្រស្តេខត្តកំពងស់ពឺទងំមូល។ 

លទធផលសេ្រមចបនកនុងឆន  ំ២០១៧ េនះរមួមន ៖   (ទិនននយ័ចស)់ 
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១- ផ្លូវជតិ ១ េលខ : មន ០៣ែខ  គេឺលខ ៣ ៤ និង៥   
+ ផ្លូវជតិេលខ ៣ អនុវត្តបន ៤២ គីឡូែម្៉រត  
+ ផ្លូវជតិេលខ ៤ អនុវត្តបន ៧៧,៥ គីឡូែម្៉រត 
+ ផ្លូវជតិេលខ ៥ អនុវត្តបន ២ គីឡូែម្៉រត 

សរុបបន្របែវង ១២១,៥ គីឡូែម្៉រត 
២- ផ្លូវជតិ ២ េលខ : មន ០៥ ែខ  គេឺលខ ៤១, ៤៣, ៤៤, ៤៦ និង៥១ 

+ ផ្លូវជតិេលខ ៤១ អនុវត្តបន ៤៤,៨ គីឡូែម្៉រត  
+ ផ្លូវជតិេលខ ៤៣ អនុវត្តបន ២២,៥ គីឡូែម្៉រត 
+ ផ្លូវជតិេលខ ៤៤ អនុវត្តបន ១៩០ គីឡូែម្៉រត 
+ ផ្លូវជតិេលខ ៤៦ អនុវត្តបន ២២ គីឡូែម្៉រត 
+ ផ្លូវជតិេលខ ៥១ អនុវត្តបន ៣៨,១ គីឡូែម្៉រត 

សរុបបន្របែវង ៣១៧,៤ គឡូីែម្៉រត 
៣- ផ្លូវជតិ ៣ េលខ : មន ១២ ែខ  គឺ េលខ ១៣០, ១៤០, ១៤១, ១៤៣, ៤៨-៤, ១៤៧, ១៤៩,    ១

KS១, ១KS២, ១KS៣, ១KS៤ និង១៤៤០ អនុវត្តសរុបបន្របែវង ២៩៣,៣ គីឡូែម្៉រត 
៤- ផ្លូវកនុង្រកុងមនចំនួន ១១ ែខ  គឺ េលខ ១០១, ១០២, ១០៣, ១០៤, ១០៥, ១០៦, ១០៧, ១០៨, 

១០៩, ១១០ និង១១១ អនុវត្តសរុបបន្របែវង ២៦,៣៩ គីឡូែម្៉រត 
២. ករងរអភិវឌ នជ៍នបទ 
ចំេពះករងរអភវិឌ នជ៍នបទឆន ២ំ០១៨ កនុងេខត្តកំពងស់ពឺ មនកររកីចេ្រមើនគួរកតស់មគ ល់ដូចជ៖ 

គេ្រមងែកលម្អផ្លូវជនបទជំ ៊ នទី២ចំនួន៣ែខ  ្របែវង ៧៥ ,២គ. មអនុវត្តេហើយ១០០ % និង៧ែខ  ្របែវង
,៨៨ ៥០គ .ម កំពុងដំេណើ រករ ជួសជុលផ្លូវ្រកលខ ចភ់ន ំ១ែខ  ្របែវង .២ ៥គ .ម ែថទលំកខណៈខួបអនុវត្តបន

្របែវង ៤៥គ.ម ែថទលំកខណៈ្របចអំនុវត្តបនប ្ រែវង ៧០គ .ម  ជសួជុលបនទ នអ់នុវត្តបន៥គ.ម ចុះ្រសង់
ទិនននយ័ផ្លូវជនបទបន៣៣ែខ  ្របែវង៦២គ.ម េធ្វើបចចុបបននភពផ្លូវជនបទបនចំនួន៧៥ែខ ្របែវង ៦៣១គ.ម 

ងសងអ់ណ្តូ ងសនបប់នចំនួន១០អណ្តូ ង ជួសជុលអណ្តូ ងសនបប់នចំននួ ៦៥អណ្តូ ង អនុវត្តនក៍រងរេលើក
កមពស់អនមយ័បនចំនួន ២១៩ភូ ម ិផគតផ់គងស់មភ រៈ ងសងប់ងគនអ់នមយ័បនចំនួន៣០០បងគន ់េបើកវគគបណ្តុ ះ

ប ្ត លមុខជំនញវជិជ ជីវៈបនចំនួន៨មុខជំនញ ែដលមនសិកខ កមចំនួន ៧៣៣នក ់្រសី ៣៣៥នក ់និងប
ណ្តុ ះប ្ត លគ .អ.ភបនចំនួន៤វគគមកពី៨៤ភូម ិ គ.អ.ភចូលរមួ ចំនួន១៤០នក ់ ្រសី៣៣៧នក ់ អនុវត្ត ក
លបងគេ្រមងចលនភូមថិមី ចំនួន១០ភូម ិនិងបនចុះេធ្វើបចចុបបននភពជនជតិេដើមភគតិចសួយ េនឃុំ្រតពេំជរ 
្រសុកឱ ៉ ល់ចំនួន៥ភូម។ិ 

បញ្ហ ្របឈមមយួ រមួមន៖ 
 ករបែ្រមប្រមួល កសធតុ ែដលេធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់ គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធផ្លូវជនបទ 
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 កំេណើ នយន្តយន្តករដឹកេលើសទមងនក់ំណត ់ នងិេបើកេលើសេលប នកំណត ់ េធ្វើឲយផ្លូវជនបទឆប់
ខូច នងិមនេ្រគះថន កច់ ចរណ៍េកើនេឡើងជញឹកញប ់

 ខ្វះករចូលរមួែថទផំ្លូវជនបទពីថន កស់ហគមន ៍នងិអនកេ្របើ្របស់ផ្លូវ 
 ករចូលរមួែថទអំណ្តូ ងទឹក ្រសះទឹកពីសហគមនេ៍នមនក្រមតិ 
 ករយល់ដឹងពីអនមយ័េន មជនបទេនមនក្រមតិ 
 ករេធ្វើចំ ក្រសុករបស់្របជពលរដ្ឋជនបទបនេធ្វើឲយមនករខ្វះក្រមងំពលកមមេនតំបន់

ជនបទ 
 ធនធនមនុស ស្រមបេ់្របើករអភវិឌ េនមនក្រមតិ 
 ករវភិជថវកិស្រមបវ់ស័ិយសំខន់ៗ (ផ្លូវជនបទទឹក ្អ ត និងអនមយ័)ពុទំនេ់ទ មត្រមូវករ 
 ថវកិែដលរដ្ឋបនផ្តល់ជូនេនមនក្រមតិ 

១.២.១.៥ វិសយ័េស កមម  (ទនិនន័យចស)់ 
១. ករងរទឹក ្អ ត   

      េខត្តកំពង់សពឺ មន ជីវកមមផលិត និងផគត់ផគង់ទឹក ្អ តចំនួន ៤២ ្រកុមហុ៊ន កនុងេនះរមួមន ៖ 
 មន្របកស្រកសួង              ចនំួន ២៤ ្រកុមហុ៊ន 
 មនេគលករណ៍អនុញញ តពី្រកសួង      ចំនួន ១៦ ្រកុមហុ៊ន 
 គេ្រមងេសនីសំុេធ្វីករសិក សមិទធិលទធភព េធ្វី ជីវកមមផគត់ផគង់ទកឹ ្អ ត ចំនួន ០២ ្រកុមហុ៊ន 

 ២. ករងរអគគិសន/ីថមពល  (ទិននន័យចស)់ 
វស័ិយថមពល គឺជវស័ិយមួយែដលមនសក្ត នុពលកនុងករ ្ត រ និងអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចសងគមេន 

មូល ្ឋ ន បចចុបបននវស័ិយេនះកំពុងមនករអភវិឌ ន ៍ និងជ្របភពចំណូលយ៉ងសំខនក់នុងករជួយ េលើកសទួយ   
ជីវភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋឱយកនែ់ត្របេសើរេឡើង។ មយង៉េទៀតវស័ិយថមពលបនចូលរមួចំែណក ព្រងីក
េសដ្ឋកិចចជត្ិរសបេទនឹងយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ កក់លទ៣ី របស់ ជរ ្ឋ ភបិល ណត្តិទី៣។  
 េគលបំណងសំខន់ៗ ចំេពះមុខេលើករ្រគប្់រគងករេធ្វើ ជីវកមម ករសិក ្រ វ្រជវរុករកែរ្៉រគប្់របេភទ 
និងករងរអភវិឌ នថ៍មពល (ថមពលកេកើតេឡើងវញិ ថមពលថមី) ថមពល រអីគគិសន ីថមពលពន្លឺ្រពះ ទិតយ 
ែដលកំពុង្របតិបត្តិករឱយមនភព្របេសើរេឡើង និងករជំរុញ ធនដំេណើ រករេ្របងឥនធនៈ្របកបេ យសុវតថិភព 
និងគុណភព។ 

េខត្តមន រអីគគិសនីគីររីមយទី១ -១២MW រអីគគសិនីគីររីមយទី៣ -១៨MW េ ងច្រកផលិតអគគិសនេី យ 
ជីវម៉ស់ ៥២MW អនុ ថ នី (GS) ចំននួ ០៣ ែខ បញជូ នតងស់យុងខពស់ ៥០០KV ែខ បញជូ នតងស់យុង ២៣០KV 
ចំនួន ០២ ែខ  នងិមយួែខ េទៀតកំពងដ់ំេណើ ករសិក ភជ បព់េីខត្តេកះកុង មកកនុង្រសុកឧដុងគ និង្រកុមហុ៊នេធ្វើ
្របតិបត្តិករែចកចយអគគសិនីទងំរដ្ឋ និងឯកជនមនចំនួន ២១ ទងំអស់េនះ ជអេំ យផលជំរុញេ យ
មនករអភវិឌ នយ៉៍ងខ្ល ងំកនុងករ ្ដ រព្រងឹងវស័ិយថមពល េដើមបបីំេពញត្រមូវករ េ្របើ្របស់ជូន្របជពលរដ្ឋ
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កនុងេខត្ត និងវស័ិយេនះជសនូលៃនកិចចគ្ំរទេលើករវនិិេយគ ែផនកឧស ហកមម និងេស កមមេដើមបបីេងកើនចំណូល
េសដ្ឋកិចច។ 
 ថមពលជែផនកមួយដ៏មន រៈសំខន់ ចឱយ ជីវករ េស ករ អនកេ្របើ្របស់ថមពលកំពុងេធ្វើករ
ែចកចយ នងិផគតផ់គងអ់គគសិនីជូន្របជពលរដ្ឋេនទី្របជុំជន និងជនបទ ស្រមបេ់្របើ្របស់េទ មត្រមូវករ ។ 

បចចុបបននេនទូទងំេខត្តមនេស ករែចកចយ នងិផគតផ់គង (រដ្ឋ និងឯកជន) សរុប ២១្រកុមហុ៊ន កនុងេនះ 
រមួមន៖ 

 ជញ បណ័្ណ ចំនួន ១,៣២៥/១,៣៧៩ ភូម ិេសមើនឹង ៩៦,០៨% 
 ប ្ដ ញចូលដល់ចំនួន ១,២៦៨/១៣៧៩ភូម ិេសមើនឹង ៩១,៩៥% 
 អនកេ្របើ្របស់សរុប ១៤៩,៧៩១/១៧៩,៦២៧្រគួ រ េសមើនឹង ៨៣,៣៩% 
៣. ករងរែរ ៉

មនថមសំណង ់ខ ច ់ថម  និង្របេភទែរេ៉ ហៈេផ ង េៗទៀត ជកែ់ស្តងេយើងបនទញយកចណូំលថវកិ  
ជតិ មរយៈករវនិិេយគរបស់្រកុមហុ៊នឯកជនមនដូចជ៖ 

 ្រកុមហុ៊នេធ្វើ ជីវកមមថមសំណង ់មនចនំួន ២៧ ករ ្ឋ ន 
 ្រកុមហុ៊នេធ្វើ ជីវកមម ខ ចស់ទឹង មនចនំួន ១៣ ករ ្ឋ ន 
 ្រកុមហុ៊នេធ្វើ ជីវកមម ខ ចប់ក មនចនំនួ ០១ ករ ្ឋ ន 
 សិបបកមមខ ចប់កចំននួ ៣៤ ករ ្ឋ ន 
 ្រកុមហុ៊នេធ្វើ ជីវកមមថម រ ចំននួ០៣ ្រកុមហុ៊ន 
 ្រកុមហុ៊នែរេ៉ ហៈែដលបននងិកំពុងេធ្វើករសិក ចំនួន ០៤ ករ ្ឋ ន 

៤. ករងរេទសចរណ៍ 
 មនទីរេទសចរណ៍េខត្តកំពងស់ពឺ ជេសនធិករឱយ្រកសួងេទសចរណ៍កនុងករដកឹន ំ ្រគប្់រគងវស័ិយេទសចរណ៍ 
និងអនុវត្ត ចរែណន ំ្រពមទងំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិននរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល និង្រកសួងេទសចរណ៍     ក៍
ដូចជ ជញ ធរេខត្ត េដើមបផី្ដល់ករែណន ំ អបរ់ ំ និងព្រងងឹដល់្របតិបត្តិករេទសចរណ៍ទងំអស់ែដលមនទី ងំ
កនុងេខត្ត។ 
 េទសចរណ៍ជវស័ិយមយួ ែដលមនលកខណៈជ្របពន័ធនិងជវស័ិយ ទិភពមយួកនុងចំេ ម ទិភព
ែផនកេសដ្ឋកិចចសំខន់ៗ េ យចូលរួមចំែណកក ងេសដ្ឋកិចចសងគម។ បចចុបបននេខត្តកំពង់សពឺ មនស ្ឋ គរ 
ផទះសំ ក ់ េភជនីយ ្ឋ ន េស កមម និងមនតំបនេ់ទសចរណ៍សំខន់ៗ ចំនួន៩កែន្លង រមួមន៖ រមណីយ ្ឋ ន
អំែពភន ំរមណីយ ្ឋ នេដើម្រសស់ ( V kirirom pine Resort ) រមណីយ ្ឋ នគីររីមយ ឧទយនជតិគីររីមយ សហគមន៍
ទឹកធ្ល កច់ំបក ់ទកឹធ្ល កភ់ន្ំរជវឱ ៉ ល់ តំបនេ់តទឹកពុះ រមណីយ ្ឋ នបុ ណវទិយភនចំស់ ភន្ំរពះ នងិកី យកូនហ្
េគល១កែន្លង។ កី  និងតំបនេ់ទសចរណ៍ទងំេនះបនទកទ់ញេភញ វេទសចរជេ្រចើនចូលមកទស ន
្របមណ២៣៥,៣៥១ នក ់ េបើេ្រប បេធៀបឆន ២ំ០១៦រយៈេពលដូចគន  ២២៩,១៧៩ នក ់េកើន២.៦% និងេកើន
ដល់ ៦១៧,៥៧៦ នក ់ េនឆន ២ំ០២០។ ពិេសសតំបនឧ់ទយនជតិគីររីមយ ែដលមនបរយិកស្រតជក្់រសួល 
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េហើយសមបូរេទេ យេដើម្រសស់ ទនទឹមនិងេនះែដរ េយើងមនេស កមមម្ហូប រ េស ន កេ់ន និងេស
កម ន្តមយួចំនួនេទៀត។ 
បញ្ហ ្របឈមរមួមន៖ 

 មូល ្ឋ ន ជីវកមមេស កមមមយួចំននួមនិទនម់នលកខណៈបេចចកេទសេទ មស្ដង់ រត្រមូវ 
 ករ្រគប្់រគងឧស ហកមមេទសចរណ៍មនិទនប់ន្របេសើរ ្រគប្់រជុងេ្រជយ ែដលេធ្វើឱយ ជីវកមមមយួ

ចំនួនមនភព ធិបេតយយ 
 ខ្វះករចូលរមួពីអនកពកព់ន័ធ នងិ្របជពលរដ្ឋកនុងករជំរុញ និងេលើកសទួយវស័ិយេទសចរណ៍ 
 ករផ ព្វផ យអំពីសក្ដ នុពលេទសចរណ៍ពុំទនម់នលកខណៈទូលំទូ យេនេឡើយ 
 េស កមមមយួចំនួនមនិទនយ់ល់អំពីករេធ្វើបដិស ្ឋ រកិចចចំេពះេភញ វឱយបនល្អ 
 ករផ ព្វផ យចបបេ់ទសចរណ៍ និងបទ ្ឋ នគតយុិត្តឱយបនទូលំទូ យដល់មូល ្ឋ ន ជីវកមម 
 មនទីរពុំមនថវកិស្រមបក់រេបើកវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល កដូ៏ចជករផ ព្វផ យចបប ់ និងករេបើកវគគ      

បដិស ្ឋ រកិចចជូនដល់មូល ្ឋ ន ជីវកមម។ 
១.២.១.៦ ករវិនិេយគ   (ទនិនន័យចស)់ 
១. ករងរអភិវឌ នផ៍ រ 

េខត្តកំពងស់ពឺមនផ រសរុបចំនួន ១១ កនុងេនះមនផ រកែ្រញចងចំនួន ០២។ 
- ផ រវនិិេយគមនចំនួន ០៤ផ រ 

1. ផ រកំពងស់ពឺ 
2. ផ រឧដុងគ-បតដ់ឹង 
3. ផ រកែ្រញចងមតស់ទឹង 
4. ផ រកែ្រញចងនគពន័ធ 

- ផ រែដលេដញៃថ្ល្របចឆំន មំនចំនួន ០៧ផ រ 
1. ផ រ្រតពងំ្រកឡឹង 
2. ផ រែ្រតង្រតយឹង 
3. ផ រថនល់ទទងឹ 
4. ផ រ ត ់
5. ផ រ ្ល បែលង 
6. ផ រ្រកងំេចក 
7. ផ រៃ្រពេផ្ត  

២. ករងរសត្តឃត   (ទិននន័យចស)់ 
េខត្តកំពងស់ពឺមនកែន្លងសត្តឃតសរុបចំនួន ១២កែន្លង 

1. េគ-្រជូក (ចបរមន) 
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2. េគ-្រជូក ្រតពងំ្រកឡឹង (ភន្ំរសួច)  
3. េគ-្រជូក ្រ ខំន រ (គងពិសី) 
4. េគ-្រជូក ងំចស់ (ឧដុងគ) 
5. េគ-្រជូក (បេសដ្ឋ) 
6. េគ-្រជូក ែ្រតង្រតយឹង (ភន្ំរសួច) 
7. េគ-្រជូក ្រកងំេចក (ឧដុងគ) 
8. ្រជូក បតដ់ឹង (ឧដុងគ) 
9. េគ បតដ់ឹង (ឧដុងគ) 
10.  ្រជូក ត ់(ភន្ំរសួច) 
11.  េគ-្រជូក អងគេម្រតី (សំេ ងទង) 
12.  ្រជូក ថនល់ទទឹង (សំេ ងទង) 

១.២.១.៧ វិសយ័ពនធ រ  (ទនិនន័យចស)់ 
្រសប មបរបិទថមីៃនេគលនេយបយែកទ្រមង់សីុជេ្រម និងមុត្រសួចរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលនីតិកល    

ទី៥ េ្រកមករដឹកនំដ៍ខពង់ខពស់្របកបេ យគតិបណ្ឌិ តរបស់ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន 
នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ មរយៈេគលនេយបយយុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ កក់លទ៣ី 
ជពិេសសេដើមបេីឆ្លើយតបេទនឹងយុទធ ្រស្តេកៀរគរចំណូលរយៈេពលមធយម និងេគលនេយបយ្រគប្់រគង
ហិរញញ វតថុ ធរណៈ របស់អគគនយក ្ឋ នពនធ រ កដូ៏ចជ ខពនធ រេខត្តកំពងស់ពឺ ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង
ហិរញញ វតថុ បននិងកំពុងខតិខំ្របឹងែ្របង្របមូលចណូំលពនធ នងិចូលរមួអនុវត្តករងរែកទ្រមង ់ មរយៈករព្រងឹង
េគលនេយបយ រេពើពនធ ្រពមទងំរដ្ឋបល រេពើពនធ សំេ ធនឱយបននូវតម្ល ភព សមភព នងិ្របសិទធ
ភពខពស់នូវកិចចករ្របមូលចំណូលពនធ។ បចចុបបននករ្របមូលពនធេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ អនុវត្ត របបែត
មយួគឺ របបស្វ័យ្របកស ែដលត្រមូវឱយអនកជបព់នធេធ្វើករគណន្របកព់នធ និង កលិ់ខិត្របកសពនធេ យខ្លួន
ឯង េហើយអនកជបព់នធកនុងរបបស្វ័យ្របកស្រតូវបនែបងែចកជ ០៣្របេភទគឺ៖  

១.អនកជបព់នធតូច 
២.អនកជបព់នធមធយម 
៣.អនកជបព់នធធ ំ
េ យែឡកចំេពះ ថ នភពករ្របមូលពនធកនុង ខពនធ រេខត្តកំពងស់ពឺវញិ គឺមនលកខណៈល្អ្របេសើរ 

េទះជេខត្តពុំសូវមនមូល ្ឋ ន ជីវកមមេ្រចើន ឬធំដុំយ៉ង កេ៏ យកប៏ចចុបបនន ខពនធ រេខត្តខិតខំ្របមូល
ពនធឱយអស់ពលីទធភព នងិឱយបន្រគប់ មែផនករ ែដលចបបប់នកណំត។់ បចចុបបនន ខពនធ រេខត្តបននិង
កំពុង្រគប្់រគងអនកជបព់នធពីរ្របេភទគឺ អនកជបព់នធតូច នងិអនកជបព់នធមធយម។ ចំែណកអនកជបធ់ំ គឺសថិតេន
េ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់នយក ្ឋ ន្រគប្់រគងអនកជបព់នធធំ ៃនអគគនយ ្ឋ នពនធ រ។ 

រយៈេពលកន្លងមក ខពនធ របន្របមូលចណូំលេលើ្របេភទពនធដូចជ៖ 
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 ១.ចណូំលថវកិរដ្ឋមន៖ ពនធេលើ្របកច់ំណូលរូបវន្តបុគគល ពនធេលើ្របកច់ំណូលនីតិបុគគល ពនធេលើ្របក់
េបៀវត  ករេលើផលរបរ ករេលើតៃម្លបែនថម ករពិេសសេលើទំនិញមយួចំនួន ករពិេសសេលើេស មយួ
ចំនួន ពនធែតម្របិ៍។ 
 ២.ចណូំលថវកិេខត្តមន៖  ពនធេលើឈនួលអចលន្រទពយរូបវន្តបុគគល ពនធេលើឈនួលអចលន្រទពយនីតិបុគគល  
ករស្រមបប់ំភ្លឺ ធរណៈ ករេលើករ ន កេ់ន ពនធប៉តង ់ពនធមេធយបយដឹកជញជូ ន ពនធ្របថប្់រ  ពនធេលើ 

អចលន្រទពយរូបវន្តបុគគល ពនធេលើអចលន្រទពយនីតិបុគគល នងិពនធេលើដីធ្លីមនិេ្របើ្របស់។ 
 ែផនករសរុបឆន ២ំ០១៧ របស់េខត្តមនចំនួន ២៣,៤៤៣,០០០,០០០េរៀល កនុងេនះ៖ 

 ថវកិរដ្ឋ     ១៥,៩៥៨,០០០,០០០ េរៀល 
 ថវកិេខត្ត   ៧,៤៨៥,០០០,០០០ េរៀល 
អនុវត្តបន៖ 
 ថវកិរដ្ឋ  ១៤,៨២៣,៤៤៧,៣៨៤ េរៀល េសមើនឹង ៩២.៨៩% 
 ថវកិេខត្ត  ១២,០៧៤,៣៥១,៨០៧ េរៀល េសមើនឹង ១៦១.៣១% 
សរុប៖ ២៦,៨៩៧,៧៩៩,១៩១ េរៀល េសមើនឹង ១១៤.៧៤% 

បញ្ហ ្របឈមរមួមន៖  (ទិននន័យចស)់ 
ទនទឹមនឹងករ្របមូលចំណូលពនធរបស់ ខពនធ រេខត្តកំពងស់ពឺ បនេលើសែផនករ ខពនធ រកម៍ន 
នូវបញ្ហ ្របឈមមយួចំនួនដូចខងេ្រកម៖ 
 អនកជបព់នធមនករយល់ដឹងអំពីចបប ់និងបទបញញ ត្តិស្តីពី រេពើពនធេនមនក្រមតិ 
 សហ្រគសមយួចំនួនមនិបនបំេពញកតព្វកិចចកនុងករ កលិ់ខិត្របកស្របចែំខ ្របចឆំន បំន្រតឹម

្រតូវ។ 
 សហ្រគសមយួចំនួនបតខ់្លួនេ យមនិ កលិ់ខតិ្របកសបិទសហ្រគស។ 
 សហ្រគសមយួចំនួនមនិបនមកេធ្វើបចចុបបននភព េទះបីជ ខពនធ រេខត្តកំពងស់ពឺបនេធ្វើលិខិត 

រលឹំកេ្រចើនដងកេ៍ យ។ 
 សហ្រគសមយួចំនួនមនិចងក់នក់បក់ត្់រ បញជ ីគណេនយយ មញញស្រមបអ់នកជបព់នធតូច។ 
 សហ្រគសមួយចំនួនមិនបនផ្តល់កិចចសហករជមួយម្រន្តីជំនញស្រមប់ករអនុវត្តករ្របមូល 

ចំណូលពនធ។ 

១.២.១.៨ វិសយ័ធនគរជតិ   (ទិនននយ័ចស)់ 

េ្រកយៃថងរេំ ះពីរបប្របល័យពូជ សន ៍ប៉ុល ពត េនៃថងទី៧ មក  ១៩៧៩ រ ្ឋ ភបិលបនករពរ 
និងក ងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធេសដ្ឋកិចច និងសងគមេឡើងវញិ កនុងេនះធនគរជតិៃនកមពុជ្រតូវបនបេងកើតេឡើងវញិ
េនៃថងទី១០ ែខតុ  ឆន ១ំ៩៧៩។ ករបេងកើតធនគរក ្ត ល និងករេបះពុមពរូបិយវតថុជតិ កឱ់យច ចរេឡើង
វញិរបស់្របេទសកមពុជ គឺជែផនកមយួៃនករចូលរមួចំែណកក ងអធិបេតយយភព និងអំ ចខងេសដ្ឋកិចច
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របស់រដ្ឋ។ មុននឹងឈនចូលដំ កក់លអភវិឌ នរ៍កីចេ្រមើនដូចសព្វៃថងេនះ ្របពន័ធរូបិយវតថុ និងធនគរកដូ៏ចជ
ធនគរជតិៃនកមពុជ បនឆ្លងកតដ់ំ កក់លដែ៏វងឆង យេពរេពញេ យឧបសគគ និងករផ្ល ស់ប្តូរជេ្រចើន
ដំ កក់ល។ ជពិេសសវស័ិយធនគរបចចុបបនន ែដលបននិងកំពុងវវិឌ នរ៍កីចេ្រមើន្រសបនឹងករែ្រប្របួល ៃន
និមម បនកមមហិរញញ វតថុ នងិអភ្ិរកមអន្តរជតិ និងននិន ករសមហរណកមមេសដ្ឋកិចចកនុងតំបន។់ កនុងនមជ ជញ ធរ 
រូបិយវតថុជតិ ធនគរជតិៃនកមពុជបនខិតខំបំេពញមុខងរ និងភរកិចចរបស់ខ្លួនស្រមចសមទិធផលជេ្រចើនជូន
្របេទស និងសងគម។ សមទិធផលទងំេនះ ចឆ្លុះបញច ំង មរយៈសថិរភពម៉្រកូេសដ្ឋកិចច និងកំេណើ នេសដ្ឋកិចចជតិ 
ែដលធនគរជតិបនកំណត ់និងដកឹនេំគលនេយបយរូបិយវតថុេ យ្របុង្របយត័ន និងទនភ់្លន ់ េដើមបរីក សថិរ
ភពៃថ្លេឆព ះេទរមួចំែណកគ្ំរទករអភវិឌ េសដ្ឋកិចចជតិ និងសងគម្របកបេ យចីរភព។ ជមយួគន េនះ េយើង
ខិតខំេលើកកមពស់ជំេនឿទុកចិត្តរបស់ ធរណជនមកេលើ្របក់េរៀល េ យរក សថិ រភពតៃម្ល្របក់េរៀល
យ៉ងល្អ្របេសើរ និង្រគប្់រគងអតិផរ ឱយែ្រប្របួលកនុងក្រមតិមយួទប ្រសប មករកំណតេ់គលេ របស់  
ជរ ្ឋ ភបិល។ ទនទឹមនឹងេនះ េយើងកប៏ន្រគប្់រគងទុនប្រមងុអន្តរជតឱិយបន្តេកើនេឡើងជលំ ប ់  ែដល ច

ធនបនករនចូំលទំនិញ និងេស ្របមណ ៦ែខខពស់ជង២ដងៃនក្រមតិែដល្របេទសកំពុងអភវិឌ នគ៍ួរមន។ 
 បចចុបបនន្របពន័ធធនគរេនកមពុជ រមួមន ៖ ធនគរពណិជជចំនួន ៣៩ ធនគរឯកេទសចំនួន ១៥ ្រគឹះ ថ ន   មី
្រកូហិរញញ វតថុ ទទួល្របកប់េញញ ើ ធរណជនចំនួន ០៧ ្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុចំនួន ៦៦ ្របតិបត្តិករឥណទន
ជនបទចំនួន ២៦៧ ្រកុមហុ៊នភតិសនយហិរញញ វតថុចំនួន ១២ អនកដំេណើ រករតតិយភគី ១៣្រកុមហុ៊នេ្រកឌីតបយូរ ៉ូ
កមពុជ១ ករយិល័យតំ ងធនគរបរេទស៦ នងិ ជីវករប្តូរ្របក២់,៤៣៧។ វស័ិយធនគរែដល្រគបដណ្ត បេ់លើ
វស័ិយហិរញញ វតថុបន្តសថិរភពនិងអភវិឌ ល្អ្របេសើរទងំែផនកវ ិ លភព និងផលិតផលហិរញញ វតថុ និងប ្ត ញេស   វ ិ
ស័យេនះ ្រតវូបនចតទុ់កថជវស័ិយគន្លឹះ នងិបនេដើរតួនទីសនូលកនុងកររមួចំែណកអភវិឌ េសដ្ឋកិចច និងសងគម។ 
កនុងនមជ ជញ ធរ្រតួតពិនិតយ ធនគរជតិៃនកមពុជ បនព្រងឹងសុខភពេហ ្ឋ រចន   សមពន័ធ នងិអភវិឌ ្របពន័ធ
ធនគរេនកមពុជឱយមនករអភវិឌ រកីចេ្រមើន។ យ៉ង មញិ េដើមបបីន្តរមួចំែណកករ្រគ្ំរទេគលនេយបយ
របស់ ជរ ្ឋ ភបិលកនុងករសេ្រមចកំេណើ ន្របកបេ យចីរភព សមភពបរយិបន័ន និងកតប់នថយភព្រកី្រកេន
កមពុជ្រសប មយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ កក់លទី៣ នងិយុទធ ្រស្តអភវិឌ នវ៍ស័ិយហិរញញ វតថុ២០១៦-២០២៥ 
ធនគរជតិៃនកមពុជមនទិសេ រយៈេពលមធយម និងែវងខងមុខ រមួមន៖ 

១- រក សថិរភពៃថ្ល និងតៃម្ល្របកេ់រៀលឱយបនល្អ្របេសើរ 
២-  េលើកកមពស់្របសិទធភពករអនុវត្តេគលនេយបយរូបិយវតថុ 
៣-  អភវិឌ វស័ិយធនគរ្របកបេ យ្របសិទធិភព ភពរងឹម ំភព្របកួត្របែជង នងិសមហរណកមម 
៤-  េលើកកមពស់បរយិបន័នហិរញញ វតថុ និងករអបរ់ែំផនកហិរញញ វតថុ 
៥-  ្រគប្់រគងច ចរណ៍របិយវតថុ្របកបេ យ្របសិទធភព 
៦-  េលើកកមពស់្របសិទធភពករ្របឆងំករសម្អ ត្របក ់និងហិរញញបបទនេភរវកមម 
៧-  ព្រងឹងសុវតថិភពបេចចកវទិយ នងិទំេនើបកមម្របពន័ធទូទត ់
៨-  បន្តអភវិឌ ធនធនមនុស  និងអភបិលកិចចល្អ និង 
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៩-  ព្រងឹងនិងព្រងីកកិចចសហ្របតិបត្តិករទងំកនុង្រកបខណ័្ឌ េទ្វភគី និងពហុភគ។ី 
 
 

១.២.១.៩ វិសយ័ហរិញញវតថ ុ

 ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ណត្តិទី៥ បននិងកំពុងយកចិត្តទុក កជ់ខ្ល ងំេលើកមមវធិីកំែណទ្រមងសំ់ខន់ៗ
កនុង្រកបខ័ណ្ឌ ៃនយុទធ ្រស្តចតុេកណ ជពិេសសកមមវធិីកំែណទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហិរញញ វតថុ ធរណ:កនុង
លំ បប់ញជ ីជួរទី១ ៃនបញ្ហ ទិភព ែដល្រគប្់រកសួង ថ បន័ ជធនី េខត្តទងំអស់្រតូវចូលរមួយ៉ងសកមម និង
េដើរតួនទីជមច ស់ស្រមបផ់ ភជ បក់រអភវិឌ នេ៍ទនឹងកំែណទ្រមងដ់ៃ៏ទេទៀតឱយកនស់្អិតរមតួ្របទក្់រក គន  
សីុសង្វ កគ់ន  និងមនសងគតិភព។ េនះជ្របករសំខនច់បំចម់និ ចខ្វះបន េដើមបធីន្របសិទធភព និងភព
េជគជយ័ៃនកំែណទ្រមងសំ់ខន់ៗ េនកនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនយុទធ ្រស្តចតុេកណ។ 
 ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ ជអគគបញជ ករកនុងករអនុវត្តន៍កមមវធិីកំែណទ្រមង់ករ្រគប់្រគង   
ហិរញញ វតថុ ធរណ: បនបញចបជ់ រវន្ត្របកបេ យេជគជយ័នូវេគលបំណងដំ កក់លទី១ គឺករបេងកើន
ភពេជឿទុកចិត្តេលើថវកិ ដំ កក់លទី២ គឺករបេងកើនគណេនយយភពហិរញញ វតថុ និងស្រមបស្រមួលកនុងនមជ
ក លីករអនុវត្តនូវេគលបំណងដំ កក់លទី៣ គឺករផ ភជ បថ់វកិេទនឹងេគលនេយបយ ពីឆន ២ំ០១៦-
២០២០ សំេ បេងកើនករេរៀបចំនិងអនុវត្តថវកិ្រតូវគ្ំរទនិងផ រភជ បេ់ទនឹងេគលនេយបយរបស់្រកសួង- ថ បន័ 
និងទីបញចប ់គឺគណេនយយភពចំេពះសមទិធកមម របស់អនក្រគប្់រគងថវកិែដលជេគលបំណងៃនដំ កក់ល ទី
៤ េដើមបឈីនេទបេងកើននូវក្រមតិស្តង់ រ ៃនករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ ធរណ:របស់កមពុជឱយ្រសបេទនឹង   ស្ត
ង់ រអន្តរជតិ ែដលជចកខុវស័ិយរយ:េពលែវងរបស់កមមវធិីកំែណទ្រមង ់ករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ ធរណ: ែដល
្រតូវចបអ់នុវត្តេនឆន ២ំ០២១-២០២៥។ 
 សមទិធផលៃនករអនុវត្តកមមវធិីកំែណទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ ធរណ: បនជយួ រមួចំែណកយ៉ង
សកមម និងធំេធងកនុងករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចចកមពុជ។ កមមវធិីេនះបនេធ្វើឱយេសដ្ឋកិចចកមពុជមនកេំណើ ន្របកប 
េ យចីរភព េហើយកប៏នជយួ ជំរុញករអនុវត្តេគលនេយបយវមិជឈករ និងវសិហមជឈករ និងេគល
នេយបយេផ ងៗេទៀតរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ្រពមទងំបនជួយ ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី ជករទងំេនថន កជ់ត ិ
និងថន កេ់្រកមជតិ មរយៈករេរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លព្រងឹងសមតថភពជ្របចទំងំេនកនុង្របេទស និងេ្រក
្របេទសរហូតទទួលបនករេកតសរេសើរពី្របមុខ ជរ ្ឋ ភបិល និងប ្ត ៃដគូអភវិឌ នជ៍េ្រចើន។ 
 កនុងនយ័េនះ មនទីរេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុេខត្តកំពងស់ពឺកប៏ននិងកំពុងអនុវត្ត និងេ្រត មខ្លួនយ៉ងល្អេ យ
បនខិតខំព្រងឹងសមតថភព េលើកកមពស់ក្រមតិករងរ ស្រមបស្រមួលជមយួមនទីរ អងគភពនន នងិរដ្ឋបល 
ថន កេ់្រកមជតិ និងេធ្វើករែកស្រមួលរចនសមពន័ធ ែដលមន្រ ប ់និងអនុវត្ត មេគលនេយបយរបស់     ជ
រ ្ឋ ភបិល ណត្តិទី៥ និង ណត្តិេ្រកយេទៀត េដើមបឈីនសេ្រមច មអភ្ិរកម ៤ យ៉ងគឺ ងូតទឹក ដុះែក្អល ឆ្លុះក
ញចក់ ់និងពយបល។ 
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១.២.២. ថ នភពសងគមកិចច   (ទិននន័យចស)់ 

 វឌ នភពគួរកតស់មគ ល់បនសែម្តងឱយេឃើញថ ថ នភពសងគមកិចចេនកនុងេខត្តកពំងស់ពឺ កដូ់ចជ 
មនករែ្រប្របួលេ្រចើនេលើ្រគបវ់ស័ិយ មរយៈករយកចិត្តទុក ករ់បស់េខត្តេលើករអនុវត្ត មេគលនេយបយ
របស់ ជរ ្ឋ ភបិលកនុងករព្រងឹងគុណភពអបរ់ ំករេលើកកមពស់េស សុខភបិល សមភពេយនឌរ័ និង      ករ
អនុវត្តេគលនេយបយ្របជជន។ ទនទឹមនឹងកររកីចេ្រមើនេនះែដរ រដ្ឋបលេខត្តេនែតមនបញ្ហ ្របឈម និងកង ្
វះខតជេ្រចើនែដលត្រមូវឱយមនករគ្ំរទពី្រគបម់ជឈ ្ឋ នអនកពកព់ន័ធ េដើមបជីំរុញវស័ិយសំខន់ៗ កនុងែផនកសងគម
កិចចែដលែស្តងេចញនូវ ថ នភព មវស័ិយេផ ងៗនេពលបចចុបបនន មរយៈសូចនករជកែ់ស្តង ែដល្របមូលបន
ទកទ់ងនឹងករេកើនេឡើង និងករថយចុះនូវតួេលខសំខន់ៗ  ្រពមទងំបញ្ហ ្របឈមននែដលេខត្តមន។  

១.២.២.១ វិសយ័អបរ់ ំ 
មនទីរអបរ់ ំយុវជន និងកី េខត្តកំពងស់ពឺ មនទី ងំេនភូម្ិរតពងំេលើក សងក តរ់កធំ ្រកុងចបរមន េខត្ត

កំពងស់ពឺ ស្រមបឆ់ន សិំក ២០១៨-២០១៩ មន ៦០៣ /កែន្លង ៤១៦២ថន ក ់សិស សរុប ១៧០,២២២
នក ់ ្រសី ៨៣,៩៧១នក ់បុគគលិកសរុប ៥២២២នក ់ ្រសី ២១១០នក ់បុគគលិកបេ្រង ន ៤,៤៦៥នក ់ ្រសី
១,៩៦៥នក ់ កនុងេនះមេត្តយយសិក មន ១៩៥ /កែន្លង(មេត្តយយ ចេ់ យែឡក៣កែន្លង) ២៩៦ថន ក ់
កុមរសរុប៩,៨៨៦នក ់្រសី ៤,៩៩២នក ់ បគុគលិកសរុប ២៨៣នក ់្រសី២៧៤នក ់ ។ 

បឋមសិក រដ្ឋមនចំនួន៣១៣ ។ មនិ្រគបក់្រមតិមន៣កែន្លង ។ កុមរេម្រតីក្រមតិ
មធយមនិងអភវិឌ នម៍នចំនួន២៨៧េកើន ៩៤។ បឋមសិក ឯកជនមនចំនួន១៧។ ថន កេ់រៀនេន
រដ្ឋចំនួន២ ៩០៣ និងបនទបេ់រៀន ២ ១៣០ ។ សិស បឋមសិក រដ្ឋចំនួន ១១០ ៨៧៤ នក ់្រសី ៥៣ ៥៧៣ នក ់
និងឯកជន ៤ ៤០៤នក ់្រសី២ ២៤៨ នក ់។ បុគគលិកបឋមសិក រដ្ឋចំននួ២,៦៨៧នក ់្រសី ១ ០៩៨នក ់កនុង
េនះបុគគលិកបេ្រង ន ២ ២២៥នក ់្រសី ១ ០១៩នក ់  ្រគូបេ្រង នពីរេពល ៩៨៨នក ់និង្រគូបេ្រង នថន កគ់ួប
៦៦នក ់។ 

្រគឹះ ថ នមធយមសិក រដ្ឋចំនួនមន ៩៥ កនុងេនះ អនុវទិយល័យ ចំនួន ៧១ និងវទិយល័យ២៤ (វទិយល័យ
ធនធន១កែន្លង) ។ វទិយល័យែដលមនក្រមតិថន កទ់ី៧ ដល់ទី១២ មន២២  នងិក្រមតិថន កច់បព់ីថន កទ់១ី០
ដល់ទី១២មនពីរកែន្លង ។ 
 ្រគឹះ ថ នសិក ឯកជនមន ៨ កនុងេនះអនុវទិយល័យ៣ និងវទិយល័យ៥។ វទិយល័យែដលមនក្រមតិ
ថន កទ់ី៧ ដល់ទី១២មន៥ ។ 

បុគគលិកអបរ់មំន២ ២៤៨នក ់្រសី៧២៧នកក់នុងេនះមធយមសិក បឋមភូម១ិ ៥១៣នក ់្រសី៥២៤ន
ក។់ បុគគលិកបេ្រង នមន ១ ៩៧៦នក ់ ្រសី៦៨៥នក ់កនុងេនះមធយមសិក បឋមភូម១ិ ៤១៩នក ់ ្រសី៤៩៦ 
នក ់ នងិមធយមសិក ទុតយិភូម៥ិ១៣នក ់្រសី១៦៥នក ់។ 

សិស មធយមសិក បឋមភូមិ ធរណៈមន ៣៤,០៣៤នក ់្រសី១៧ ៥០៥នក ់ថយ១,០២៧នក ់្រសី
៧៤០ នក ់និងមធយមសិក បឋមភូមឯិកជនមនចំនួន ៧៤៣នក ់្រសី៣៨៣នក ់។ 
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សិស មធយមសិក ទុតិភមូិ ធរណៈមន ១៥,៤២៨នក ់្រសី៧,៨៧៨នក ់េកើន៦៣៧នក ់្រសី៤៩៦
នក ់និង ឯកជនមន ២០១នក ់្រសី១០៥នក ់។ 
 
 
 បញ្ហ ្របឈម រមួមន៖ 

េទះបី មនវឌ នភពេកើនេឡើងគួរឱយកតស់មគ ល់ កេ៏នមនចំណុចមយួចំនួន្រតូវបន្តព្រងឹង និងែកលម្អ
ែថមេទៀត េដើមបសីេ្រមចេគលេ ននខងមុខ។  

 ករអបរ់កុំមរតូច ៖ ករចូលេរៀនរបស់កុមរតូចេន មតំបនជ់នបទ កុមរងយរងេ្រគះ នងិកុមរែដលមន
ក្រមតិ ថ នភពេសដ្ឋកិចច-សងគមទបមនិទនប់នេឆ្លើយតប។ កររក េសថរភពថន កម់េត្តយយសិក សហ
គមន ៍និងកមមវធិីអបរ់កុំមរតូច មផទះពុទំនប់នល្អ ។ 

 ករអបរ់បំឋមសិក  នយក ថមីពុំសូវយល់ចបស់ពីករងរដឹកន្ំរគប្់រគង កង្វះ្រគបូេ្រង ន អ្រ
្រតួតថន ក ់ របស់សិស ថន កទ់ី១មនក្រមតិខពស់ និងេបះបងខ់ពស់េនថន កទ់ី៦កង្វះេសៀវេភសិក េគល 
អគរសិក មយួចំនួន្រទឌុេ្រទមពំុមនថវកិជួសជុល និងកង្វះអគរសិក េនតំបនជ់បួករលំបកនិង
បងគនអ់នមយ័េន ម េរៀនមយួចំនួន។  

 ករអបរ់មំធយមសិក នងិអបរ់បំេចចកេទស ៖ ករេបះបងក់រសិក េនមធយមសិក បឋមភូមនិិងមធយមសិក
ទុតិយភូមេិនមនក្រមតិខពស់េនេឡើយ។ កង្វះសមភ ររូបវន័្ត ម េរៀនជក ្ត េធ្វើឱយមនអ្រ រមួៃន
ករសិក ចុះទប កដូ៏ចជកង្វះ្រគូបេ្រង ន ជពិេសស កង្វះ្រគបូេ្រង នឯកេទស មមុខវជិជ  ដូចជមុខវជិជ  
វទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ វសិ្វកមម នងិគណិតវទិយ បេចចកវទិយ ពត័ម៌ននងិ រគមនគមន ៍និងមុខវជិជ ភ
បរេទស។  

 ករអបរ់េំ្រក្របពន័ធ ៖ បុគគលិកខ្វះជនំញ និងធនធនស្រមបម់ជឈមណ្ឌ លសិក សហគមនេ៍នមន
ក្រមតិ មុខជនំញមនិទនេ់ឆ្លើយតបនងឹត្រមូវករអនកសិក  

 ករអភវិឌ យុវជន ៖ កមមវធិបីណ្តុ ះប ្ត លជំនញទន ់ករអបរ់បំណ្តុ ះប ្ត លសហ្រគិនភព ករបណ្តុ ះប
្ត លជំនញបេចចកេទសមនិទនម់នសមភ របរកិខ រ្រគប្់រគនស់្រមបគ់្ំរទ។ ធនធនមនុស  និង

មជឈមណ្ឌ ល្រគប្់រគងយុវជន្រគបដណ្ត បទូ់ េនមនក្រមតិ។ ្រកុម្របឹក កុមរ និង្រកុម្របឹក យុវជនមនិ
ទនដ់ំេណើ រករសម្រសប និងខ្វះករគ្ំរទពីអនកពកព់ន័ធ។  

 ករអបរ់កំយនងិកី  ៖ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធកី េនមនក្រមតិ។ សមតថភពម្រន្តអីបរ់កំយនិងកី  
កី ករ្រគូបង្វឹកនិង ជញ ក ្ត លេនមនក្រមតិ្រគូបេ្រង នក្រមតិបឋមសិក យល់ដឹងពីងរអបរ់កំយ
និងកី ។  

 

១.២.២.២ វិសយ័សខុភិបល  (ទិននន័យចស)់ 
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វស័ិយសុខភបិល ជវស័ិយ ទិភពមយួកនុងចំេ មវស័ិយ ទិភពជេ្រចើនរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ 
ែដល កេ់ចញជេគលេ អភវិឌ នជ៍តិកនុងករកតប់នថយមរណភពរបស់កុមរេ្រកម ៥ឆន  ំ ករេលើកកមពស់
សុខភពម  និងករ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ រេបង ្រគុនចញ់ នងិជំងឺឆ្លងដៃទេទៀត។  

េដើមបសីេ្រមចបននូវេគលេ អភវិឌ ជតិ នឹងចូលរមួចំែណកែកលម្អរសូចនករសុខភពសំខន់ៗ មនទីរ
សុខភបិល ែដលជអងគភព្របតិបត្តិបនអនុវត្ត មែផនករ្របតិបត្ត្ិរបចឆំន  ំេ យេផ្ត តជពិេសសេទេលើកមមវធិី
ចមបងៗទងំបនួរមួមន ៖ កមមវធិសុីខភពបន្តពូជម -ទរក-កុមរ រូបតថមភ កមមវធិ្ីរបយុទធនងឹជងំឆឺ្លងកមមវធិី
្របយុទធនងឹជងំមឺនិឆ្លង នងិកមមវធិពី្រងងឹ្របពន័ធសុខភបិល។   

បចចុបបននវស័ិយសុខភិបលមនកររកីចេ្រមើនគួរជទីេមទន េ យមនទីរសុខភិបលេខត្តអនុវត្ត ម
ែផនករ្រគបដណ្ត ប់របស់ខ្លួនបេងកើតបនេហ ្ឋ រចនសមព័នធដូចជ ករយិល័យសុខភិបល្រសុក្របតិបតិ្ត
ចំនួន 0៤ កែន្លង  មនីទរេពទយបែង្អកចនំួន 0៤កែន្លង មណ្ឌ លសុខភពចំននួ ៥៥កែន្លង ប៉ុស្តិ៍សុខភពចំនួន ០៣
កែន្លង និងមនម្រនី្តសុខភបិលជេវជជបណ្ឌិ ត ្រគូេពទយ គិ នុបប ្ឋ កយិក និងឆមបស្រមបប់េ្រមើេស ជូន្របជ
ពលរដ្ឋ ែដលមនត្រមូវករែផនកពយបល នងិែថទសុំខភពេន មេស សុខភពននេនទូទងំេខត្តកពំងស់ពឺ។ 
ជមយួេនះែដរ មនីទរសុខភបិលមនកិចចសហ្របតបិតិ្តករល្អជមយួ ជញ ធរែដនដី្រគបលំ់ បថ់ន ក ់អងគករេ្រករ ្ឋ
ភបិលជតិ អន្តរជតិ នងិ្រគបៃ់ដគូសុខភបិលទងំអស់ េដើមបសីហករកនុងករអនុវត្តេទ មយុទធ ្រស្ត ជតិៃន
កមមវធិីទងំបនួរមួមន សុខភពម -ទរក-កុមរ រូបតថមភ ករ្របយុទធនឹងជំងឺឆ្លង-ជងំឺមនិឆ្លង និងបញ្ហ សុខ
ភព ធរណៈដៃទេទៀត និងកមមវធិពី្រងឹង្របពន័ធសុខភបិល េដើមបឈីនេទសេ្រមចែផនករយុទធ ្រស្តជតិ
ឆន ២ំ០១៦ ដល់ ២០២០។ ទនឹទមនឹងកររកីចេ្រមើនេនះ កេ៏នមនបញ្ហ មយួចំនួនដូចជ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ    សុ
ខភបិលរមួមន ្រសុក្របតិបត្ត ិ មនទីរេពទយបែង្អក និងមណ្ឌ លសុខភពែដលពុំទន្់រគបដណ្ត បឱ់យសម្រសបេទ
នឹងចំនួន្របជជនែដលកំពុងមនករេកើនេទបើង។ 
វឌ នភពកមម ធសីខុភពបន្តពជូម  ទរក កមុរ របូតថមភ 

ក. របូតថមភ៖    (ទិននន័យចស)់ 

 េដើមបីេលើកមពស់ ថ នភព រូបតថមភេនេខត្តកំពងស់ពឺឱយបនល្អ កនុងេគលបំណងកតប់នថយបញ្ហ កង្វះ
រូបតថមភចំេពះកុមរេ្រកម៥ឆន នំងិបញ្ហ កង្វះម្ីរកូ រជតិចំេពះ្រស្តីនិងកុមរ មនទីរសុខភបិលេខត្តបន

អនុវត្តនូវអន្ត គមន៍មួយចំនួនមនដូចជ សហគមន៍្រស ញ់ទរក យុទធនករ របែនថម មនទីរេពទយ
្រស ញ់ទរក ករផ្តល់បែនថមម្ីរកូ រជតិដល់្រស្តីនិងកុមរ ករែថទពំយបលបញ្ហ កង្វះ រូបតថមភទងំេន
មនទីរេពទយ នងិេនមណ្ឌ លសុខភព។ 

ខ.ករែថទសំខុភពម  និងទរក   (ទិននន័យចស)់ 

 ភគរយ្រស្ដីែដលស្រមលកូនេនមូល ្ឋ នសុខភបិល្របមណ ៥១% េនឆន ២ំ០១៦ េធៀបេទនឹង
េគលេ  ៥៦% ែដល ចប ្ត លមកពីករ្របមូលរបយករណ៍ពីេស ឯកជនមនិបនអស់ និង
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ចំនួន្រស្តីប៉ន់ ម នរពំឹងទុកថស្រមលនិងមនៃផទេពះមនចំនួនេ្រចើនជងជកែ់ស្តង មយ៉ងេទៀត
ចំនួន្រស្តីវយ័បន្តពូជែដលបនទទួលេស ពនយកំេណើ តមនករេកើនេទបើងេ្រចើន។ 

 េនកនុងឆន ២ំ០១៣ អ្រ មរណភពម េ្រកយេពលស្រមលកូន ( ទិនននយ័្រកសួងសុខភបិល ) 
១៧០េលើ១០០០០០កំេណើ ត។ ជេគលេ របស់្រកសួងសុខភបិលបនកំណតថ់េនឆន ២ំ០២០
អ្រ មរណភពម េនះគឺឱយេន្រតឹម ១៣០េលើ១០០០០០កំេណើ ត។ អ្រ មរណភពេនះេបើពិនិតយ 
ជរមួប ្ដ លមកព ី(១) ភព្រទុឌេ្រទមសុខភពេពលមនៃផទេពះ េ យ រករេធ្វើករងរធងន ់និង
កង្វះ រូបតថមភ (២) ករស្រមលកូនេ យមនករឆ្លងេ គ (៣) ករយឺតយ៉វកនុងករសេ្រមចចិត្ដ
បញជូ នេទរកេស ស្រមលែដលមនសុវតថិភព (៤) ករ្របកនយ់កនូវទម្ល បច់ស់បុ ណមនិសម
្រសប (៥) េនមនតិចតចួេនេទបើយករស្រមលកូនេ យឆមបបុ ណ ែដលក ្ដ េនះគួរមនករយក
ចិត្ដទុក កប់ែនថមេទៀត (៦) ករមនិយល់ដឹងពីវធិីែថទខំ្លួនេ្រកយេពលស្រមល។ល។ 

 ចំេពះអ្រ មរណភពទរក យុ (០-១ែខ)កនុង១,០០០កំេណើ តរស់ បចចុបបនន មទិននន័យរបស់   
្រកសួងសុខភបិលគឺ ១៨េលើ១០០០កំេណើ តរស់។ ជេគលេ របស់្រកសួងសុខភបិលបន
កំណតថ់េនឆន ២ំ០២០ អ្រ មរណភពេនះគឺឱយេន្រតឹម ១៤េលើ១០០០កំេណើ តរស់។ 

គ-ករចកថ់ន បំងក រជងំឺ ១១មុខដលក់មុរ   (ទិននន័យចស)់ 

អន្ត គមនែ៍ដលបនអនុវត្តេនកនុងែផនកសុខភពកុមរបនេផ្ត តេលើសកមមភពចមបង ដូចជ៖ 
 សមហរណកមមករអនុវត្តយុទធ ្រស្តផ្តល់ថន បំងក រជំងឺ ១១មុខដល់កុមរេនមណ្ឌ លសុខភព នងិ 

ចុះផទ ល់ដល់មូល ្ឋ ន 
 ព្រងឹងករ ម នជំងឺែដល ចករពរបនេ យ ៉ ក់ ំង 
 ជលទធផលេនកនុងឆន ២ំ០១៦ កុមរ យុេ្រកម ១ឆន បំនទទួល ៉ ក់ ំងករពរជំង ឺ១១មុខ េសមើនឹង 

៧៨%។ ចំននួេនះេនមនក្រមតិមធយមេនេទបើយេបើេធៀបេទនឹងេគលេ  ៩៦%។ មនមូលេហតុ
មយួចំនួនែដលេធ្វើឱយសេ្រមចមនិបននូវលទធផលេនះ គឺប ្ដ លមកពីក ្ដ  ដូចជ៖ 
- ្របជពលរដ្ឋខ្លះមនទីលំេនឆង យពីមណ្ឌ លសុខភព 
- ម បិ ខ្លះគម នឆនទៈកនុងករយកកូនេទទទួលថន បំងក រ និងខ្លះេទៀតមនករ ទ កេ់សទើរកនុងករ

ឱយកូនទទួលថន បំងក រ 
- អនកសម័្រគចតិ្ដភូមមិនិសូវទទួលបនករេលើកទឹកចិត្ដ ដូចជ្របកឧ់បតថមភ នងិមេធយបយជេដើម

ែដលនឱំយករ្របមូលផ្តុ ំកុមរមនករលំបក 
- បុគគលិកេពទយទទួលបនថវកិមនិ្រគប្់រគន ់និងមនិេទៀងទត ់និងខ្វះមេធយបយេធ្វើដំេណើ រ 
- បញ្ហ ចំ ក្រសុក និងក ្ត ភូមិ ្រស្តរមួផ  ំ
- ចំនួនកុមរែដលេធ្វើករប៉ន់ ម នមនចំនួនេ្រចើនជងចំនួនកុមរជកែ់ស្តង 
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- ទកទ់ងនឹងករកង្វះ រូបត្តមភចំេពះកុមរមយួចំនួនគឺប ្ត លមកពីម្ត យមយួចំនួនេនេពល
បចចុបបននេនះបនែស្វងរកករងរេធ្វើេន មេ ងច្រកសហ្រគស និងេន មកែន្លងេផ ងៗេទៀត  
េ យទុកកូនតូចៗឱយុេនេ្រកមករ្រគប្់រគង ែថទ ំនិងផគតផ់គងច់ំណី រជមយួជីដូនជី   ច
ស់ៗែដលេនះជបញ្ហ ៃនករែថទសុំខភពកុមរមនិបនដិតដល់ នងិនដំល់កង្វះ រូបតថមភ
ចំេពះកុមរមយួចំនួន។ 

ឃ-ករផ្តល់ ៉ ក់ ងំដល្់រស្តកីនងុវ័យបន្តពូជ៖  (ទិននន័យចស)់ 

បចចុបបនន្រកសួងសុខភបិលបននិងកំពុងជំរុញយុទធនករផ្តល់បែនថមថន បំងក រជំងឺេត ណូស ដល់្រស្តី
កនុងវយ័បន្តពូជ យុ ១៥ ដល់ ៤៤ឆន ។ំ ជលទធផល ៤៨%ៃន្រស្តីកនុងវយ័បន្តពូជមនៃផទេពះទទួលបន ៉ ក់ ំង។ 
អ្រ េនះេនមនក្រមតិេបើេធៀបេទនឹងែផនករ ៧៨%។ 

កមម ធី្របយទុធនឹងជងំឺឆ្លង៖ 
១. កមមវិធ្ីរបយទុធនងឹជំងឺេអដស ៍  (ទិននន័យចស)់ 

ក.  អនកជំងឺេអដស៍បននិងកពុំងទទួលករពយបលេ យឱសថ្របឆងំេមេ គេអដស៍ចំនួន ១,៨៤៦នក ់ 
កនុងេនះមនុស េពញវយ័ ១,៥៩៣នក ់ និងកុមរចំនួន ២៥៣នក។់ អ្រ អនកផទុកេមេ គេអដស៍
ែដលកំពុងេ្របើឱសថ្របឆងំេមេ គេអដស៍បនេនរស់ នេ្រកយករពយបលរយៈេពល ១២ែខ
រក បនេលើសពី ៩០%។ 

ខ. មណ្ឌ លផ្តល់្របឹក េធ្វើេតស្តឈមេ យសម័្រគចិត្ត និងរក ករសមង ត៖់ 
បចចុបបននចំននួមណ្ឌ លផ្តល់្របឹក  និងេធ្វើេតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍េ យសម័្រគចិត្ត និងរក ករ 
សមង ត ់ (VCCT) មនចំនួន ០៣កែន្លង និងមណ្ឌ លសុខភពេធ្វើេតស្តរហ័សចុង្រមមៃដ (HTC) 
ចំនួន ៥៤កែន្លង។  

គ. េគលេ កតប់នថយជំងឺេអដស៍៖ 
 េនឆន ២ំ០២០ ជយុទធ ្រស្តរបស់រ ្ឋ ភបិលគឺ្រតូវសេ្រមចឱយបនេគលេ  ៩០,៩០,៩០ (៩០%

ទី១. ្រគបអ់នកែដល្របឈមេទនឹងបញ្ហ េអដស៍ទងំអស់្រតូវបនពិនិតយឈមរកេមេ គេអដស៍។ 
៩០%ទី២. គឺអនកែដលបនពិនិតយឈមមនផទុកេមេ គេអដស៍្រតូវបនទទួលឱសថ្របឆងំេមេ គ
េអដស៍ និង៩០%ទី៣. គឺអនកជំងឺេអដស៍ែដលបនទទួលឱសថ្របឆងំេមេ គេអដស៍  ទងំអស់្រតូវ
បនពិនិតយបនទុកេមេ គឱយេនក្រមតិទបបំផុត)។  

២.កមមវិធ្ីរបយទុធនងឹជំងឺរេបង៖    (ទនិនន័យចស)់ 

ក.ករពយបលជងំរឺេបង៖ 
- អ្រ ពយបលជំងឺរេបងេនមូល ្ឋ នសុខភបិល ធរណៈជសះេសបើយេលើសែផនករ គឺេសមើនឹង 

៩០% េបើេ្រប បេធៀបនឹងែផនករគឺ ៨៥%  
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- បេងកើនអ្រ ពយបលជសះេសបើយជំងឺរេបងេនសហគមនេ៍លើសពី៨២%។ 
ខ.េគលេ កតប់នថយជងំរឺេបង៖ 
- អ្រ អនកជំងឺរេបង្រគប់ស ្ឋ នសរុបបនថយចុះពីក្រមិត ១៦៧០េលើ១០០០០០នក់ េនឆន ំ

១៩៩៩ មកេន្រតឹម ៧៦៤េលើ១០០០០០នក ់ េនឆន ២ំ០១២ េសមើនឹង៥៤% េបើេធៀបេទនឹង
ែផនករ៥០%  គឺសេ្រមចបនមុនេគលេ សហសវត រឆ៍ន ២ំ០១៥ 

- អ្រ ្ល បអ់នកជំងឺរេបងបនកតប់នថយពី ១៥៧េលើ១០០០០០នក ់ េនឆន ១ំ៩៩៩ មកេន្រតឹម 
៦៣េលើ១០០០០០នក ់ េនឆន ២ំ០១២ េសមើនឹង៦០% េបើេធៀបេទនឹងែផនករ៥០% គឺសេ្រមច
បនមុនេគលេ សហសវត រឆ៍ន ២ំ០១៥។ 

៣. កមមវិធ្ីរបយទុធនងឹជំងឺ្រគុនចញ៖់ 
- អ្រ េ្រគះថន កជ់ំងឺ្រគុនចញ់ធងនធ់ងរបនថយចុះពី ០៦ករណី មកេន្រតឹម ០២ករណី េបើេធៀបេទ

នឹងរយៈេពលដូចគន កនុងឆន ២ំ០១៦ (ចំេពះករណី ្ល បគ់ម ន)។ 
- េគលេ របស់្រកសួងសុខភបិល គលុឺបបំបតឱ់យអស់ជំងឺ្រគុនចញ់េនឆន ២ំ០២៥។ 

៤. កមមវិធ្ីរបយទុធនងឹ្រគុនឈម៖ 

- ករណីជំងឺ្រគុនឈមមកស្រមកពយបលេនកនុងមនទីរេពទយមនករថយចុះពី ១២ករណី មកេន    
០៣ករណី េបើេធៀបេទនឹងរយៈេពលដូចគន េនកនុងឆន ២ំ០១៦ (ករណី ្ល បគ់ម ន)។ 

កមម ធី្របយទុធនឹងជងំឺមិនឆ្លង៖    (ទិនននយ័ចស)់ 
សកមមភព្របយុទធនឹងជងំឺមនិឆ្លងែដលគួរឱយកតស់មគ ល់មនករែថទែំភនក ករបងក រភពងងឹតែភនក ជំងឺ

េបះដូងនិងសរៃសឈម ទឹកេនមែផ្អម េ្រគះថន កច់ ចរណ៍ និងរបសួ ែដលចបំច្់រតូវយកចិត្តទុក កអ់បរ់ ំ    
ផ ព្វផ យផ្តល់ចំេណះដឹងជ ធរណជូនដល់្របជពលរដ្ឋឱយបនយល់ដឹងពីសុខភពនិងករបងក រខ្លួន។ 

កមម ធីព្រងឹង្របពន័ធសខុ បល៖ 
ករងរ្រគប្់រគងបគុគលិក៖    (ទិននន័យចស)់ 
េយង មករែណនរំបស់្រកសួងសុខភបិល មនទីរសុខភបិលេខត្ត បនេរៀបចំែកស្រមួលបុគគលិក

បេ្រមើករងរេន មថន កម់នដូចជ េនថន កេ់ខត្តចំនួន ១០% ថន ក្់រសុក្របតិបត្តិចំននួ ៦% េនមនទីរេពទយបែង្អក
ទងំបនួចំនួន ២៩% នងិេនថន កម់ណ្ឌ លសុខភពចំនួន ៥៥%។ េ យែទបកករព្រងយបុគគលិកឆមបេន ម
មណ្ឌ លសុខភពមនករេកើនេទបើងដល់ ៥៤/៥៥មណ្ឌ លសុខភព េសមើនឹង៩៩%  េបើេធៀបនឹងរយៈេពលដូចគន
កនុងឆន ២ំ០១៦។ បុគគលិកសរុបចំនួន ៨៣៩នក ់កនុងេនះមនេវជជបណ្ឌិ ត ៨៣នក ់្រគូេពទយមធយម ១៦នក ់ឱស
ថករឧីត្តមនងិមធយម ១៥នក ់ទន្តបណ្ឌិ ត-ទន្តេពទយ ០៤នក ់បរញិញ ប្រតឆមប ១០នក ់ឆមបមធយម ១៣៩នក ់ឆម
បបឋម ១១៨នក ់បរញិញ ប្រតគិ នុបប ្ឋ កយិក ០៦នក ់គិ នុបប ្ឋ កយិកមធយម ១៩៣នក ់គិ នុបប ្ឋ
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កយិកបឋម ២០០នក ់បេចចកេទសមនទីរពិេ ធន ៍២៣នក ់ពយបលេ យចលន ០៧នក ់គណេនយយឧត្តម 
០៦នក ់ពត័ម៌នវទិយ០៣នក ់វទិយុ ្រស្ត ០៣នក ់និងបុគគលិកេផ ងៗេទៀតចំនួន០៨នក។់ 

េគលេ អទិភពៃនមនទីរសខុ បលេខត្តកំពងស់ពឺឆន ំ ២០១៦ ដល ់២០២០   (ទិននន័យ
ចស)់ 

 បន្តយុទធ ្រស្តចតុេកណ និងសមហរណកមម ៊ ន 
 បន្តព្រងឹង នងិេលើកកមពស់កមមវធិីចមបងៗទងំ ៥ 
 េលើកកមពស់ករងរសុខភពផ្លូវចិត្ត នងិករផ្ត ចេ់្រគ ងេញ ន 
 សុខភពអនមយ័ ធរណៈ ដូចជករងរេស ឯកជន្រសបចបប ់ចបបជ់កប់រ ីជេដើម ។ល។ 
 ធនឱយបនេស សុខភព ធរណៈ មន្របសិទធភព ស័ក្តសិទធិភព កតប់នថយករចំ យ

្របកេ់ េប្របជជន និង តប មត្រមូវករឆបរ់ហ័សេ យអនុវត្តែផនករសកមមភព៖ 
o ករងរែផនករ និងសកមមភព មកមមវធិី 
o ករព្រងឹងមូល ្ឋ នសុខភបិល 
o បុគគលិក៖ ្រកមសីលធម ៌និងបេចចកេទសផ្តល់េស  
o មូលនិធិសមធម ៌នងិធន ៉ បរ់ងសុខភពបុគគលិកម្រន្តី ជករនិងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ។ 

១.២.២.៣ វិសយ័េយនឌ័រ 
បចចុបបននេនះ សមសភព្រកុម្របឹក េខត្ត  ្រកុង ្រសុកជ្រស្តីមនចំនួន ១៦ រូប កនុងចេំ មសមជិក

សមជិកចំនួន ១៥៤ រូប កនុងេនះ្រកុម្របឹក េខត្ត ០២ រូប ្រកុងចបរមន ០២ រូប ្រសុកសំេ ងទង ០៣ រូប ្រសុក
បេសដ្ឋ ០២ រូប ្រសុកគងពិសី ០២ រូប ្រសុកឧដុងគ ០២ រូប ្រសុកថពង ០២ រូប ្រសុកឱ ៉ ល់ ០១ រូប និង្រសុក
ភន្ំរសួច០១ ។ តួនទីរបស់្រស្តីកនុងគណៈអភបិលេខត្ត ្រកុង និង្រសុកមនចំនួន ០៨ រូប កនុងចំេ ម ៤៥ រូប គតិ
មកដល់ឆន  ំ ២០១៩  េនះ។ ចំនួន្រស្តីជសមជិក្រកុម្របឹក ឃំុ សងក តម់ន ៦៨ រូបកនុងចំេ មសមជិក
សមជិកសរុប ៦០៩ នក ់កនុងេនះ្រស្តីជេមឃំុមន ០៥ រូប ជំទបទ់ី 0១ មន ១០ រូប និងជទំបទ់២ី មន ១៣ 
រូប( ណត្តិទ ី៣) និងអនកទទួលបនទុកកិចចករនរ ីនិងកុមរឃុំ សងក តម់ន ២០ នក ់េ្រកពី្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត ់
។ ចំនួនថន កដ់ឹកនភំូមជិ្រស្តីមនចំនួន ១១៧៩ នក ់កនុងចំេ មថន កដ់កឹនភំូមចិំននួ ៤០៤៧ នក ់ែដលកនុង
េនះេមភូមជិ្រស្តីមនចំនួន ៤២ នក ់អនុភូមជិ្រស្តីមន ១៣០ នកន់ិងជនំួយករភូមជិ្រស្តីមនចំនួន ១០០៧ 
នក ់ ទិនននយ័ខងេលើេនះបនបង្ហ ញថ ចំនួន្រស្តីែដលចូលរមួកនុងករសេ្រមចចិត្តមនចំនួនតចិេនេទើបយ េបើ
េ្រប បេធៀបនឹងចំនួនបុរស។ 

 អនុវត្ត មអនុ សនខ៏ពងខ់ពស់របស់្របមុខ ជរ ្ឋ ភបិល ថន កដ់ឹកនេំខត្ត ែដលមនមនទរីកិចចករនរ ីនឹង
មនទីរនន ែដលមនករពកព់ន័្ឋជេសនធិករបនយកចិត្តទុក កេ់លើកកមពស់សិទិធរបស់្រស្តី មរយៈករែតង
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ងំ ថន កដ់ឹកន្ំរស្តីេន មមនទីរ និងអងគភពននរបស់េខត្តដូចជ ្រស្តីកនុង្រកុម្របឹក េខត្ត ្រកុម្របឹក ្រកុង ្រសុក 
នឹង្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត ់ គណៈអភបិលេខត្ត គណៈអភបិល្រកុង ្រសុក ្របធន នឹងអនុ្របធនមនទីរជេដើម 
េដើមបផី្តល់ឪកសឲយ្រស្តីបនបេញចញសមតថភពរបស់ខ្លួនកនុងករចូលរមួអភវិឌឃន្៏របេទសជតិ មរយៈករេធើ្វ
េសចក្តីសេ្រមចចិត្ត នឹងករអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចចិត្តេលើ្រគបស់កមមភព នឹងវស័ិយរបស់េខត្ត។ ជពិេសស្រស្តី
ថន កដ់ឹងនំ ចេធើ្វជគំរូដល់្រស្តីជំននេ់្រកយនឹងជួយ ជំរុញេលើកទឹកចិត្ត្រស្តីឲយមនភពក្ល ន ៊ នបេញចញ
សមតថភពដូចបុរសែដរ។ េលើសពីេនះ េយើងសេងកតេឃើញថចំនួនម្រន្តី ជករសីុវលិេន មមនទីរ នឹងអងគភពជ
្រស្តីមនករេកើនេទើបងគួរឲយកតសំ់គល់ េ យ រមនករជំរុញ នឹងករជួយ េ្រជមែ្រជងផ្តល់ថវកិពី គ.ជ.អ.ប 
កមមវធិីសិទ្ឋិកុមរ អងគករជតិ នឹងអន្តរជតិនន េខត្តបនេធើ្វករចុះអបរ់ ំផ ព្វផ យពីបញ្ហ េយនឌរ័េទដល់្របជ
ពលរដ្ឋចបព់ីទី្រកុងដល់សហគមនជ៍នបទែដលេធើ្វឲយេយើងបនទទួល គ ល់ថ គំ តរ ង ថ នភព្រស្តី នឹង
បុរស្រតូវបនកតប់នថយកនុងក្រមតិមយួដល៏្អ ប៉ុែន្តពុំមនសូចនករ នឹងតួេលខចបស់ ស់េនេទបើយ។  

 មនបុរសជេ្រចើនបនទទួល គ ល់ពីតៃម្ល្រស្តីជេមផទះ នងឹបនចតទុ់កថ ករងរកនុងផទះ នឹងករេមើលែថ
ទកូំនជករងររមួេ យមនិ្របកនេ់ទបើយ ។ ប៉ុែន្តកម៏ន្រគួ រខ្លះប្តីេន្របកនគ់ំនិតចស់គំរលិេនមនករ
ែបងែចកករងរខងេ្រក នឹងខងកនុងផទះ ែដលេពលខ្លះបងកឲយមនករេឈ្ល ះទស់ែទងគន នឲំយេកើតមនអំេពើ
ហិង កនុង្រគួ រ ។ ចំនួនសិស ្រសីេន មភូមសិិក កម៏នករេកើនេទើបងផងែដរ មនសិស ្រសីជេ្រចើន្រតូវ
បនចត់ ងំេធើ្វជ្របធនថន ក ់នឹងេរៀនសូ្រតបនទទួលចំ តថ់ន កល់្អកនុងករសិក េទៀតផង ។ ទនទឹមនឹងេនះ 
កម៏នបញ្ហ ្របឈមខ្លះៗ ដូចជសិស ្រសី្រកី្រកេន មជនបទមយួចនំួន្រតូវបនឪពុកម្ត យបងខំឲយឈបេ់រៀន 
េដើមបេីនផទះ បំយ េមើលប្អូនតូច េទេធ្វើករជកមមករនីេ ងច្រក ឬ សំណងេ់ធើ្វចំ ក្រសុករហូតមន្រស្តីវយ័
េកមងខ្លះចញ់េបកេគធ្ល កខ់្លួន្របកបរបរេពសយចរកម៏ន ។ 

 ជទូេទចំនួន្រស្តីមនចំេណះដឹង មនតចិជងបុរសេ យឪកសៃនករសិក មនតិចជងបុរសជ
េហតុេធ្វើឲយសមតថភពបេំពញករងរទងំទបយេន មសហគមនឬ៍ េន ម ថ នភពរ ្ឋ ភបិលមនចំនួនតចិ
ជងបុរសផងែដរ។ ប៉ុែន្តកន្លងមកេខត្តបនយកចតិ្តទុក កក់នុងករបំពកប់ំបន៉ សមតថភពដល់្រស្តីេន មសហ
គមនប៍នេ្រចើនបងគួរផងែដរ ែដល ចឲយ្រស្តីមយួចំនួនបនចូល្របទបូកកនុងករងរសហគមនក៍ដូ៏ចជកនុងជួរ្រកុម
្របឹក ឃំុ សងក ត ់ នងឹគណៈកមម ធិករននរបស់ឃុំ សងក ត ់ ែដលជចណុំចេផ្តើមដល៏្អកនុងករព្រងឹងសមតថភព
របស់្រស្តី នឹងជំរុញករចូលរមួរបស់្រស្តីកនុងករអភវិឌឃនេ៏សដ្ឋកិចច សងគមកចិច នឹងវបបធមប៍នយ៉ងសកមម ។ 

 មយ៉ងេទៀត េយើងសេងកតេឃើញមន្រស្តីជេ្រចើនបនេដើរតួយ៉ងសំខនក់នុងកររកចំណូលស្រមប្់រគួ រ
េ យបនេទ្របកបមុខរបរេ្រកពីេមផទះ  ដូចជកមមកករនីេ ងច្រក កមមករសំណង ់ បុគគលិក្រកុមហុ៊ននន 
ចិញច ឹម្រជូក  មនជ់ 
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កសិ ្ឋ នខន តតូច ជ ជីវករ នឹងេឆ្ល តេពលជេមផទះ មន្រស្តីមយួចំនួនបនេរៀបចំជ្រកុមផលិតេនសហគមន ៍
(្រសុកបេសដ្ឋ) េដើមបតីបញ្រកម៉ស្រមបល់កេ់បះដុំ លក់ យ នឹងទទលួតបញឲយមជឃមណ្ឌ លអភវិឌឃន្៏រស្តី 
ែដល ចទទួលកៃ្រមចិញច ឹមជីវតិផទ ល់ខ្លួនរបស់ពួកេគ នឹង្រគួ រទងំមូលេទៀតផង ។  
 

១.២.២.៤ ថ នភព្រកី្រក    (ទនិនន័យចស)់ 
លំ ប់ថន ក់ពិនទុភព្រកី្រក 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

សមគ ល់ ៖ អ្រ ភព្រកី្រកេនថន កេ់្រកមជតិ្រតូវបនផលិតេចញពីសូចនករជេ្រចើន ែតមនិបនបង្ហ ញព ី
សមសភគលម្អតិេនទីេនះេទ ជពត័ម៌នស្រមបឱ់យឃុំដងឹពពីិនទុ ឬអ្រ ភព្រកី្រកមនកំរតឹ្រតឹម ែតប៉ុណ្
េ ះ។ 

២.២.៥ វិសយ័ សន    (ទិននន័យចស)់ 
 េនទូទងំេខត្តកំពងស់ពឺមនវត្តចំនួន ២៨៨វត្ត កនុងេនះម និកយមន ២៧១វត្ត និងធមមយុត្តិ     ក

និកយមន ១៧វត្ត ្រសមវបិស នមន ២២កែន្លង មជឈមណ្ឌ លមន ០១កែន្លង ។ 
 ្រពះសងឃចំននួ ៣,៧៨៦អងគ ភកិខុចំននួ ១,១១២អងគ មេណរចំនួន ២,៦៧៤អងគ ចរយចំនួន 

៨៣២នក ់គណៈកមមករចំនួន ១,៩៣៤នក ់និងចំនួនជន ន កេ់នកនុងវត្ត ចរយ២៦នក ់គណៈ
កមមករ ០៨នក ់ ជីចនំួន ១៤៦នក ់ ដូនជីចនំនួ ៥៥៩នក ់សិស ចំនួន ២៣៩នក ់ េកមងចំនួន
១៩២នក។់ 

 ឥ ្ល ម សនមន ០៣កែន្លង មនបរស័ិទចំននួ ៣៩០នក ់ កនុងេនះ្រសីចំនួន ២១៤នក ់ និង
្របុសចំនួន ១៧៦នក។់ 
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 ្រពះវ ិ រចិននិកយម យនមន ០៥កែន្លង បរស័ិទចំនួន ២៩៧នក ់ កនុងេនះ្រសី ១៨០នក់
្របុស ១១៧នក ់មន េរៀន១ខនង េសនើនឹង ៦ថន ក ់មនសិស សរុបចំននួ ៣៣០នក។់ 

 សហគមនប៍ៃហមន ០១កែន្លង បរស័ិទចំនួន ២៩៣នក ់កនុងេនះ្រសី៦០នក ់្របុស២៣៣នក។់ 
 សន្រគីស្តមន្រពះវ ិ រ ៨០កែន្លង មន ន កក់រថ្វ យបងគំ ៣៤កែន្លង ចំននួបរស័ិទសរុប 

៥,២១០នក ់កនុងេនះ្រសីចំនួន ២,៧៥១នក ់្របុសចំនួន ២,៤៥៩នក។់ 
 ពុទធិកអនុវទិយល័យមន ០១  សមណសិស សរុប ១៩៦អងគ/នក ់មន ០៦បនទបក់នុង

េនះែដរ ្រគូ្រកបខណ្ឌ មន ០១រូប ្រគូកិចចសនយមន ១៥រូប ្រគូជួលមន ២១រូប សរុបចំនួន្រគូមន
៣៧រូប។ 
សិស សរុប ១១៦៣អងគ/នក ់មន៣ក្រមតិ មន៧៣បនទប្់រគ្ូរកបខណ្ឌ មន ០៨អងគ/នក ់ ្រគូកិចច
សនយមន ៨០អងគ/នក ់្រគូជួលមន ៣៧អងគ/នក ់្រគូសម័្រគចិត្ត ៤០អងគ/នក ់សរុបមន១៦៥រូប។ 

 ធមមវនិយ័មន ៣៨  សមណសិស ចំនួន ៦០៤អងគ/នក ់មន៣ក្រមតិ មន ៣៨បនទប់
្រគូ្រកបខណ្ឌ មន ០០អងគ/នក ់្រគូកិចចសនយមន ១០អងគ/នក ់្រគូជួលមន ៣៩អងគ/នក ់្រគូសម័្រគ
ចិត្តមន ១៥អងគ/នក ់សរុបមនចំនួន ៦៤អងគ/នក។់ 

 សនប ្ណ ល័យមនេសៀវេភចំនួន ៤៣មុខ េហើយមនេសៀវេភ សរុបចំនួន ១,៧៣៣កបល។ 
 ២. ថ នភពបុគគលកិ     (ទិននន័យចស)់ 

 មនទីរធមមករ និង សនមន ្រកបខណ័្ឌ មនចំនួន ៦៩នក ់្រសីចំនួន ១៦នក ់កនុងេនះមន 
o ម្រន្តីចំនួន ៥៤នក ់កនុងេនះមន្រសីចំនួន ១៥នក ់
o ្រគូបេ្រង នក្រមតិមលូ ្ឋ នចំនួន ០១នក ់
o ្រគូបេ្រង នក្រមតិបឋមមនចំនួន ១៤នក ់កនុងេនះមន្រសីចំននួ ០១នក ់
o ្រកបខណ័្ឌ រមួមន៖ 

- ្រកបខណ័្ឌ <ក> ចំនួន ១៥នក ់្រសីចំនួន ០៦នក ់
- ្រកបខណ័្ឌ <ខ> ចំនួន ១៥នក ់្រសីចំនួន ០៣នក ់
- ្រកបខណ័្ឌ <គ> ចំនួន ៣៩នក ់្រសីចំនួន ០៧នក ់

 កិចចសនយមនសរុបចំនួន ១៣០អងគ/នក ់្រសី២១នក ់កនុងេនះ 
o ម្រន្តីជបក់ិចចសនយមនចនំួន ២៧អងគ/នក ់្រសី ១៥នក ់
o ្រគូជបក់ិចចសនយមនចំនួន ១០៣អងគ/នក ់្រសី ០៦នក ់

  េដើមបសីេ្រមចេគលបំណងព្រងឹងតៃម្ល្រគួ រ និង សនកនុងេគលេ េលើកកមពស់សីលធមរ៌ស់េនកនុង
សងគម មនទីរធមមករ សនេខត្តកំពងស់ពឺ្រតូវអនុវត្តនក៍រងរដូចជ៖ 

o ព្រងឹងតួនទ ីភរកិចច និងសមតថភពរបស់ម្រន្តីកនុងករអនុវត្តនក៍រងរឱយបនល្អ 
o ព្រងឹងតួនទ ីភរកិចចរបស់ម្រន្តីសងឃ្រគបលំ់ បថ់ន ក ់េថរសភ និងេចអធកិរវត្ត 
o េធ្វើករេបះេឆន តេរៀបចំ ចរយគណៈកមមករ និងេសនើសំុបន្ត ណត្តិ 
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o េរៀបចំសមគម ចរយែខមរ និងវគគត្រមងទ់ិសតួនទី ចរយ- ចរនិី 
o បន្តចុះបញជ ី សន និងេធ្វើករ្រតួតពិនិតយ ម នសកមមភព សនននែដល្របតិបត្តិកនុងេខត្ត 
o ម ន ល់ករផ ព្វផ យពហិរ សន មភូម ិទីផ រ និងទីជនបទ 
o ព្រងឹង និងព្រងីកវស័ិយអបរ់ ំ ម ពុទធិកសិក នូវ្រគបក់្រមតិ 
o េបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត ល្រគបម់ុខវជិជ ដល់្រគូ្រគបក់្រមតិ 
o ព្រងឹងករ ទប់ ក ត ់ ម ន េ ះ្រ យអធិករណ៍ 
o ព្រងឹង និងព្រងីកករអបរ់ ំសីលធម ៌ចរយិធម ៌ មរយៈ សន 

  ែផ្អក មទិសេ សំខន់ៗ ែដលបនេលើកេឡើងខងេលើមនទីរបនព្រងឹង និងេធ្វើយ៉ង គឺេដើមបឱីយ 
ករយិល័យជំនញ ករយិល័យ្របច្ំរកុង ្រសុ េរៀបចំកមមវធិីអនុវត្តករងរជកែ់ស្ដងរបស់ខ្លួនឱយទទួលលទធផលល្អ 
និងមន្របសិទធភពខពស់។ 

១.២.២.៦ វិសយ័ករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវិជជ ជីវៈ 
វស័ិយករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ្រតូវបន ជរ ្ឋ ភបិលនីតិកលទី៦ ៃនរដ្ឋសភ បន្តចត ់

ទុកជវស័ិយ ទិភពមយួកនុងយុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ កក់លទី៤ ដូចមនែដលែចងយ៉ងចបស់េនកនុង “ មុំ
ទ៣ី ៃនចតុេកណទ៤ី ស្តីពកីរេលើកសទួយវស័ិយឯកជន នងិករងរ ” (ករអភវិឌ ទផី រករងរ) “ មុទំ១ី ទ៣ី ៃនចតុ
េកណទ៤ី ស្តីពកីរអភវិឌ ធនធនមនុស  ” (ករព្រងឹង និងេលើកមពស់វស័ិយអបរ់ ំ វទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ ្រពម
ទងំករបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស និងអភវិឌ ្របពន័ធគពំរសងគម) ។ 

្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ គឺជតួអងគមយួដសំ៏ខន ់ កនុងកររមួចំែណកអនុវត្តេគល 
នេយបយអភវិឌ នឧ៍ស ហកមម(IDP) និងជតួអងគសនូលកនុងករអនុវត្តេគនេយបយជតិស្តីពីមុខរបរ និង 
ករងរ (NEP) ែដល ជរ ្ឋ ភបិល កឱ់យអនុវត្ត ងំពីឆន ២ំ០១៥ ។  

ជកែ់ស្តង េដើមបេីលើកកមពស់ករងរេនះ ្រតូវបន្តអនុវត្តនូវកញចបេ់គលនេយបយមយួចំននួេដើមប្ីរទ្រទង់
ដល់ដំេណើ រករៃនវស័ិយឯកជន ជពិេសសវស័ិយ យនភណ័្ឌ កតេ់ដរ និងេដរែសបកេជើង កនុងេនះេដើមបសីេ្រមច
បននូវករអភវិឌ ធនធនមនុស ្របកបេ យសមធមទ៌ងំបរមិណ និងគុណភព ែដលេឆ្លើយតបបន មត្រមូវ
ករៃនករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចច ្រពមទងំេ ះ្រ យ ល់បញ្ហ ្របឈមខងេលើ កដូ៏ចជចូលរមួចំែណកកនុងករេធ្វើ
កំែណទ្រមងឱ់យកនែ់តសីុជេ្រម ដូចមនែចងេនកនុងកមមវធិីនេយបយ និងយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ កក់លទី
៣ របស់ ជរ ្ឋ ភបិលនីតិកលទី៥ ៃនរដ្ឋសភ ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ បនកំណតនូ់វយុទធ

្រស្ត ទភិពចនំនួ ០៥ ៖ (១)-ករអភវិឌ នល៍កខខណ្ឌ ករងរ នងិករធននូវ សុខុដុមនយីកមមទនំកទ់នំងវជិជ
ជីវៈ (២)-ករអភវិឌ នក៍រអបរ់បំណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ (៣)-ករអភវិឌ នម៍ុខរបរ និងករងរ (៤)-
ករអភវិឌ នរ៍បបសន្តិសុខសងគមស្រមបជ់នទងំ យ ែដលសថិតេ្រកមបទបបញញតិៃនចបបស់្តីពីករងរ (៥)-
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ករព្រងឹងអភបិលកិចចល្អ ែដលទងំអស់េនះ ជក ្ត មយួេឆព ះេទរកភពេជគជយ័ៃនេគលេ អភវិឌ សហស
វត រក៍មពុជផងែដរ ។ 

 ដូេចនះ េដើមបចូីលរមួចំែណកអនុវត្តនឱ៍យបនេជគជយ័នូវយុទធ ្រស្ត ទិភពទងំ៥  ខងេលើថន ក់
ដឹកនមំនទីរ និងម្រន្តី ជករេន មអងគភពេ្រកមឱ ទទងំអស់េប្ដជញ ខិតខំ្របឹងែ្របងយ៉ងសកមមកនុងករអនុវត្ត
មែផនករយុទធ ្រស្ត និងសកមមភពនីមយួៗ។ ជកែ់ស្តង កនុង្រតីមសទី១ឆន ២ំ០១៩េនះ មនទីរសេ្រមចបន

សមទិធផលសំខន់ៗ ជេ្រចើនដូចខងេ្រកម៖                                                       
- សថិតិស្តីពីចំននួ េ ងច្រក សហ្រគស ្រគឹះ ថ ន កនុងេខត្តកំពងស់ពឺ  មនចំនួន252 ទី ងំ មនកមម

ករសរុប 118,821នក ់្រសី 96,646នក ់កនុងេនះវស័ិយ យនភណ័្ឌ កតេ់ដរសេម្ល កបំពក ់និង
ែសបកេជើងចំនួន 118កែន្លង មនកមមករសរុប113,487នក ់្រសី94,820នក។់  

- មនទីរបនចុះេធ្វើអធិករកិចចករងរេលើលកខខណ្ឌ ករងរទូេទបនចំនួន 45 េលើក។ 
- េចញលិខិតអនុញញ តេធ្វើករេលើសថិរេវ កំណតប់នចំនួន 119 េលើក។ 
- មនទីរបនជំរុញសកមមភពហ្វឹកហ្វឺនេន មសហ្រគស ្រគឹះ ថ នសរុបចំនួន06 សហ្រគស 

្រគឹះ ថ ន ែដលមនកូនជងកមមករសរុបចំនួន212នក ់ែដលកនុងេនះ្រសីមនចំនួន 143នក។់ 
- ចំនួនសិកខ កម សិស -និស តិ បនកំពុងសិក  នងិបញចបក់រសិក េនមជឈមមណ្ឌ លបណ្តុ ះប

្ត លវជិជ ជីវៈេខត្តកំពងស់ពឺមន៖ សញញ ប្រតជនខ់ពស់/បរញិញ ប្រតរងបេចចកេទស/ឯកេទស មន
ចំនួនសរុប 65នក ់្រសីមនចំនួន 22 នក។់   សិកខ កមបនបញចបក់រសិក វគគខ្លី មរយៈថវកិ
្រទ្រទង ់  ្រគឹះ ថ នសិក    ( PB)   មនចំនួនសរុប 643 នក ់ ែដលកនុងេនះ ្រសីមនចំនួន 338 
នក។់   សញញ ប្រតបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ១ មនចំនួនសរុប 50នក ់ែដលកនុងេនះ្រសីមនចំនួន 
6 នក ់សញញ ប្រតបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ២ មនចំនួនសរុប 37នក ់ែដលកនុងេនះ្រសីមនចំនួន 
09 នក ់ សញញ ប្រតបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ៣ មនចំនួនសរុប 11នកែ់ដលកនុងេនះ្រសីមន
ចំនួន 01នក ់ ។ 

១.២.២.៧ វិសយ័សងគមកិចច អតីតយទុធជន និងយវុនីតិសមបទ  (ទនិននយ័ចស)់ 

បចចុបបននេនះ មនទីរសងគមកិចច អតីតយុទធជន នងិយុវនីតិសមបទបនយកចិត្ដទុក កក់នុងករងរសំខន់ៗ  
របស់ខញួនដូចជ ករងរេ ធននិវត្ដន ៍ និងករងរចស់ជ  ្រតូវបនយកចិត្ដទុក កអ់នុវត្ដ្របកបេ យ ម រត ី
ទទួលខុស្រតូវ េដើមបធីនករេបើក្របកេ់ ធននិវត្ដន្៍របចែំខបនទនេ់ពលេវ  ពេិសសករជំរុញករងរ 
សមគមចស់ជ ឱយមនដំេណើ រករល្អ។ ករករពរសិទធិកុមរ និងទប់ ក តក់រជួញដូរ្រស្ដី និងកុមរកប៏ន 
ព្រងីកសកមមភពេន មសហគមនេ៍គលេ  េ យេ្របើ្របស់ថវកិរ ្ឋ ភបិល និងអងគករៃដគូនន។ ចំែណក
កុមរកំ្រព និងជនអនថកប៏នបន្ដករជួយ សេ្រងគ ះ មលទធភពៃនថវកិែដលមន។ ចំេពះជនពិករ កក៏ំពុង
មន ករយកចិត្ដទុក ក់ មរយៈករផ្ដល់ជរេទះរុញ និងករបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈេដើមបចីិញច ឹមជីវតិ។ 

១.២.២.៨ វិសយ័វបបធម៌ និងវចិិ្រតសលិបៈ   (ទនិននយ័ចស)់ 
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 វស័ិយវបបធម្៌រតូវអភវិឌ ន ៍ និងអភរិក យ៉ងយកចិត្តទុក ក ់ មករែណនពំីថន កជ់តិ និងមនករ
សហករជមយួ ជញ ធរែដនដី្រគបលំ់ បថ់ន ក ់ និង្របជពលរដ្ឋ។ ករបណ្ដុ ះប ្ដ លជបន្ដបនទ បនូ់វជំនញ
សិលបៈសូនរូប នងិសិបបកមម (តមបញ ចម្ល ក ់និងគនូំរ)។ ករងរសិលបៈ ទស នីយភពកក៏ំពុង បណ្ដុ ះប ្ដ ល
យុវជនជំននេ់្រកយេលើវជិជ ជីវៈរបេំ ខ ន ចបុី េភ្លងសមយ័ និងបុ ណ ្រពមទងំមន ករេបើកជមេ ្រសព
េទៀតផង។ ករ្របមូលវតថុបុ ណ ែដលេន យប៉យមករក ទុកកនុង រៈមនទីរ។ បន្ដអភរិក  និងអភវិឌ វបបធម៌
ជនជតិេដើមភគតិច មរយៈករេរៀបចំជសហគមន ៍ ឬ ជភមូវិបបធម។៌ អនុវត្ដករចុះបញជ ីេបតិកភណ្ឌ  េបះ
បេងគ លែដនករពរេបតិកភណ្ឌ  នងិេធ្វើប្លងក់នក់បជ់សមបត្តិរដ្ឋ។ យកចតិ្តទុក កក់នុងករទប់ ក តក់រជួល និង
ចកវ់េីដអូ ស ភស។ 

១.២.២.៩ វិសយ័ព័តម៌ន 

          មនទីរពត័ម៌ន មនតួនទកីនុងករផ ព្វផ យពត័ម៌នយ៉ងយកចិត្តទុក ក់ មករែណនពំីថន កជ់ត ិ
និងរមួសហករជមយួ ជញ ធរែដនដី មនទីរអងគភព និង្របជពលរដ្ឋ េដើមបចុីះយកពត័ម៌នកនុង្រកបខណ័្ឌ េខត្ត 
ម្របពន័ធផ ព្វផ យពត័ម៌ន:វទិយុ  ទូរទស ន ៍ទស នវដ្ដី េគហទំពរ័ និងរូបភព ។ ជមយួគន ែដរវស័ិយេ តទ

ស នម៍នតនួទីភរកិចចយ៉ងសំខន ់ែដលមនទីរកពុំងយកចិត្តទុក ក ់អនុវត្តយ៉ងសកមម មរយៈករផ្ដល់េស
ធរណៈជូនអតិថជិន ។ មេគលនេយបយរបសល់រ ្ឋ ភបិល បនចតទុ់កវស័ិយពត័ម៌ន ជកញចក់

ស្រមប ់ ឆ្លុះបញច ំងតថភពកនុងសងគម េហើយជ ព នចម្លងពី ជរ ្ឋ ភបិលមកជូន្របជពលរដ្ឋ ព្ីរបជពលរដ្ឋ
េទកន់ ជរ ្ឋ ភបិល ។មនទីរបនបងកលកខណៈងយ្រសួលជូន ្រកុមហុ៊នឯកជនតំេឡើងទូរទស នែ៍ខ កប មន
ចំនួន ០៣ ថ នីយ ៍និងវទិយុ FM ចំនួន ០២ ថ នីយ ៍។ 

 -បនបញជូ នម្រន្តីបណ្តុ ះប ្ដ លជំនញយកពត័ម៌ន 

 -េកៀងគរថវកិ េដើមបអីភវិឌ នវ៍ស័ិយពត័ម៌នឲយកនែ់ត្របេសើរេឡើង 

១.២.២.១០ វិសយ័ទំនក់ទំនងរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច   (ទនិនន័យចស)់ 
មនទីរទំនកទ់ំនងជមយួរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច្រតូវបន្រកសួងផ្តល់តួនទី ភរកិចចជេសនធិករ

ឱយ្រកសួងអនុវត្តករងរ ដូចខងេ្រកម៖ 
- ទំនកទ់ំនងជមយួសមជិករដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ តំ ង ្រស្ត្របចមំណ្ឌ ល និង ជញ ធរេខត្ត្រគប់

លំ បថ់ន ក ់
- េធ្វើអធិករកិចចេលើ្រគបវ់ស័ិយកនុងរង្វងែ់ដនដី ែដលខ្លួន ងំេនសំេ ្របឆងំនឹងអំេពើពុករលួយករ

រេំ ភអំ ច និងបតុភពអសកមមនន 
- ទទួលពកយបណ្តឹ ងពី្របជពលរដ្ឋពី្រគបម់ជឈ ្ឋ នពកព់ន័ធវ ិ ទដីធ្លីទូទងំេខត្ត នងិសេងកត្រ វ្រជវ

េដើមបេីធ្វើករស្រមបស្រមួល្រពមទងំេធ្វើរបយករណ៍ជូនថន កដ់ឹកន ំ
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- ផ ព្វផ យចបបែ់ដលចូលជធរមន និងលិខតិបទ ្ឋ នគតិយុត្តជូន្របជពលរដ្ឋឱយយល់ដឹង្រជូត 
្រជប និងជំរុញឱយពួកគតចូ់លរមួអនុវត្តឱយមន្របសិទធភពខពស់ 

- ចុះ្រតួតពិនតិយករអនុវត្តចបប។់   
ជេរៀង ល់ឆន  ំ មនទីរបនេធ្វើករផ ព្វផ យចបបប់នមយួចំនួនដូចជ ចបបភ់ូមបិល ចបបស់្តីពីៃ្រពេឈើ 

ចបបស់្តីពីករ្រតួតពិនិតយេ្រគ ងេញ ន ចបបស់្តីពីច ចរណ៍ផ្លូវេគក ចបបស់្តីពីអំេពើហិង កនុង្រគួ រ។ េ្រកពីេនះ 
មនទីរកប៏នផ ព្វផ យលិខិតបទ ្ឋ នននដូចជ អនុ្រកឹតយស្តីពីករ្រគប្់រគងដីរដ្ឋជេដើម។ ជកែ់ស្តងេនកនុងឆន ំ
២០១៧ មនទីរបនខិតខបំំេពញករងររបស់ខ្លួនទងំករផ ព្វផ យចបប ់ ករទទួលពកយបណ្តឹ ង និងចុះអេងកត
្រ វ្រជវ និង ម នករអនុវត្តចបបេ់ យេធ្វើអធិករកិចច មមនទីរ ជំនញជុំវញិេខត្តបនទទួលលទធផលគួរឱយ
កតស់មគ ល់។ 

េទះជយ៉ង ក្តី កក៏រផ ព្វផ យចបបទ់ងំេនះេនមនក្រមតិមនិទនប់នទូលំទូ យទូទងំេខត្ត
េនេឡើយ េ យកង្វះថវកិស្រមបេ់រៀបចំផ ព្វផ យ រឯីករចុះអេងកត្រ វ្រជវ និងករស្រមបស្រមួលបញ្ហ    ប
ណ្តឹ ងវញិ មនទីរបនខិតខ្ំរបឹងែ្របងអស់ពីលទធភពកនុងករជយួ ្របជពលរដ្ឋែដលរងនូវភពអយុត្តិធម។៌ មនទីរបន
កែ់ផនករករងរជ្របច ំ េដើមបអីនុវត្តដូចជ ែផនករែខ ្រតមីស ឆមស ែផនករឆន  ំ៣ឆន  ំ នងិ៥ឆន ។ំ ជ

ចបំច្់រតូវផ្តល់់ថវកិឱយបន្រគប្់រគនស់្រមបគ់្ំរទវស័ិយខងេលើេនះឱយដំេណើ ករ និងទទួលបនលទធផលល្អ។ 
១.២.២.១១ វិសយ័មុខងរ ធរណៈ   (ទិននន័យចស)់ 
ថ នភពវស័ិយមុខងរ ធរណៈកនុងេខត្តមនភពល្អ្របេសើេ្រចើន េ យបនអនុវត្តេទ មេគល 

នេយបយ និង្រកបខណ្ឌ យុទធ ្រស្ត ៃនកមមវធិជីតិកំែណទ្រមងរ់ដ្ឋបល ធរណៈឆន ២ំ០១៧ -២០១៩ 
េ យកនុងេនះ េនទូទងំេខត្តេយើងមនករេ្របើ្របស់ម្រន្តី ជករសីុវលិ និងម្រន្តីជបក់ិចចសនយ៖ 

- ម្រន្តី ជករសីុវលិ ៧,៧២៦ នក ់្រសី ៣,០៣៤ នក ់
- ម្រន្តជបក់ិចចសនយ ៥៧៤ នក ់្រសី ១៧៨ នក ់
- ្រគូពុទធិកសិក ៩០ នក ់ ្រសី ០១នក ់

 បញ្ហ ្របឈមរមួមន ៖ 
1. ផ ព្វផ យចបបស់ហលកខន្តិកៈម្រន្តី ជករសីុវលិដល់ម្រន្តី ជករ្រគបម់នទីរ / អងគភព 
2. េធ្វើករផ ព្វផ យ ល់លិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្តិថមីៗ    ែដលមនដូចជ ្រពះ ជ្រកឹតយ,អនុ្រកឹតយ,

្របកស, ចរ។ 
3. ចុះ្រតួតពិនតិយករេ្របើ្របស់្រកបខណ្ឌ ម្រន្តី ជករសីុវលិ និងម្រន្តីជបក់ិចចសនយ មប ្ត មនទីរ 

អងគភព នងិ្រកុង/្រសុកទងំ០៨។ 
១.២.៣ ថ នភពធនធនធមមជតិ បរ ិ ថ ន នងិករបន ំនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ  
(ទិននន័យចស)់ 

ស ្ឋ នដីេខត្តកំពងស់ពឺមន ងជបតឆន ងំខទះ េ យមនចំេ តជ្រមលពីែបក៉ខងលិច ខងេជើង 
និងែបក៉ខងតបូងជតំបនៃ់្រពភន ំនិងខពង់ បែដលអំេ យផលល្អស្រមបដ់ំ ំកសិ-ឧស ហកមម រឯីែបក៉ ខង
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េកើត និងក ្ត លជតំបន់ លទំនបស្រមប់កសិកមម និងមនកររកីចេ្រមើនខ្ល ំងខងវស័ិយកសិ-ឧស ហ
កមម នងិវស័ិយឧស ហកមមកតេ់ដរ។ 

កំែណទ្រមងដ់ីធ្ល ីនិងករ្រគប្់រគងធនធនធមមជត ិនិងបរ ិ ថ ន របស់ ជរ ្ឋ ភបិល បនេធ្វើឱយជីវភព
្របជពលរដ្ឋមនកររកីចេ្រមើនជលំ ប ់ ជកែ់ស្តងេនពកក់ ្ត លឆន ២ំ០១២ និងេដើមឆន ២ំ០១៣ ជញ ធរ 
េខត្តកំពងស់ពឺ បនអនុវត្ត មេគលនេយបយចស់សកមមភពថមីេលើវស័ិយដីធ្ល ី េ យ្រកុមនិស តិបនចុះ ស់ 
ែវងដីធ្លីជូន្របជពលរដ្ឋេន្រសុកឧដុងគ ថពង ឱ ៉ ល់ ភន្ំរសួច និង្រសុកបេសដ្ឋ។ 

ជរ ្ឋ ភបិលបនេធ្វើករែកទ្រមងសីុ់ជេ្រមេលើវស័ិយបរ ិ ថ ន ពិេសសករ្រគប្់រគងធនធនធមមជត ិ
េ យបនដកហូតដីសមបទនេសដ្ឋកិចចែដលមនិបនអនុវត្តគេ្រមងរបស់ខ្លួន មនិេគរព មកិចចសនយ្រពមទងំ
បនក្រមតិរយៈេពលដីសមបទនេសដ្ឋកិចចមកេន្រតឹម៥០ឆន ។ំ មយង៉វញិេទៀត្រកសួងបរ ិ ថ នបននឹងកពុំងេធ្វើ
្របតិភូកមម “ករ្រគប្់រគងតំបនក់រពរធមមជត”ិ ជូនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ េដើមបេីធ្វើករ្រគប្់រគង។ 

១.២.៣.១ ករេ្របើ្របសដ់ីធ្ល ី(តួេលខចស ់របសម់នទីរកិសកមម)  (ទិនននយ័ចស)់ 

ករេ្របើ្របស់ដីធ្លីមនទំនក់ទំនងយ៉ងខ្ល ំងេទនឹងករអភិវឌ េសដ្ឋកិចចសងគមកនុងេខត្ដ េ្រពះថ 
្របជពលរដ្ឋ ៧០.០២% មនមុខរបរកសិកមមជចមបង។ ករេ្របើ្របស់ដីេនេខត្ដកំពងស់ពឺ ចែចកេចញជ 0៥
ចំ តថ់ន ក់ មញញ រមួមន៖ ដីលំេន ្ឋ នដីកសិកមម (ែ្រសនិងចមក រ) ដៃី្រព មតំបនភ់នដំីេខ ះជីជតិ គម នរុកខ
ជតិដុះនិងដី ងស្ដុកទឹក (សទឹង ្រប យ អូរ និង ្រតពងំ)។ ករកនក់ប ់និង្រគប្់រគង ដីធ្លីេ្រកពីដីលំេន ្ឋ ន 
និងដីែ្រសចមក រ ែដលជកមមសិទធិរបស់ឯកជន គសុឺទធសឹងជដីរបស់រដ្ឋែដល សថិតេនេ្រកម រូបភពពីរ៖ ទី១- ដី
ឯកជនរបស់រដ្ឋែដលភគេ្រចើនជតំបនភ់ន ំ និងតបំនខ់ពង់ បសថិតេនកនុង ប ្ដ ្រសុកទងំ០៧ េលើកែលង្រកុងចបរ
មនមយួេចញ និងទី២- ដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ េ យ ថ នភពភូមិ ្រស្ដេខត្ដសថិតេនជប្់រពំ្របទល់េខត ្
ដេកះកុង េខត្ដ្រពះសីហនុ និងេខត្តេពធិ ត ់ ដូេចនះដី ធរណៈរបស់រដ្ឋមនលកខណៈជដីៃ្រពធំៗ ឬ តំបន់
ករពរ តំបនអ់ភរិក ធំៗ តំបនក់រពរជលកខណៈសហគមន ៍និងតបំនរ់ដ្ឋបល ធរណៈ ដូចជ៖ មនទីរេពទយ

េរៀន ផ្លូវថនល់ វត្ដ ៉ ម នងិ ងទំនប។់ 
បែនថមេលើេនះ ជញ ធរេខត្ដ ជពិេសសមនទីរបរ ិ ថ ន បនបេងកើតនូវតំបនក់រពរជលកខណៈសហគមនជ៍

េ្រចើនហិក េទៀត។ ថ នភពៃនករកនក់ប ់នងិ្រគប្់រគងដីេនកនុងេខត្ដទងំមូល មនដីកមមសិទធិរបស់ ឯកជន 
និងដីរបស់រដ្ឋ  គឺកំពុងេធ្វើឱយមនភពចបស់ ស់ មរយៈករចុះបញជ ីមនលកខណៈ ច់េ យដុំ លកខណៈជ
្របពន័ធ និង មរយៈករអនុវត្តេគលនេយបយចស់សកមមភពថមីេលើវស័ិយដីធ្លីរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល េហើយបចចុបបនន
ជរ ្ឋ ភបិលកក៏ំពុងជំរុញនូវយន្តករៃនករងរចុះបញជ ីដីរដ្ឋ េដើមបពី្រងឹងករ្រគប្់រគងដីសមបទន េសដ្ឋកិចចែដលពី

មុនដីភគេ្រចើនគឺពុំមនបណ័្ណ សមគ ល់សិទធិ កនក់បអ់ចលន្រទពយែដលជេហតុេធ្វើឱយទំនស់ ដីធ្លីេកើតមនជ
េ្រចើនករណី ដូចជ៖ ទំនស់េ យ រដេណ្ដើ មទមទរដីេករ ករ ទំនស់េ យ រ្រពំ្របទល់ដមីនិ
ចបស់ ស់ ទំនស់េ យ រករទ្រនទ នកនក់បដ់ីេ យខុសចបប ់និងទំនស់េ យ រ េចញបណ័្ណ កនក់ប់
ដីជនគ់ន  េហើយជកែ់ស្ដងកនុងឆន  ំ ២០១៤ េខត្ដកំពងស់ពឺមនទំនស់ដីធ្លរីហូតដល់ ២០៧ករណី គណៈកមមករ
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សុរេិយដីេខត្ត នងិ ជញ ធរេខត្ត ្រកុង ្រសុក ឃុ ំសងក ត ់បនយកចិត្តទុក ក ់េ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីកនុងែដនសមតថ
កិចចជបន្តបនទ ប ់ទំនស់ដីធ្លីកំពុងេ ះ្រ យមន ០២ករណី េនឆន  ំ២០១៦។ 

ចំេពះដីលំេន ្ឋ នេនកនុងេខត្ដ គឺសំេ េទដល់ដីែដលេ្របើ្របស់ស្រមបស់ងលំ់េន ្ឋ ន អគរ រដ្ឋបល 
និងស្រមប់ ដំំ ំសួនជលកខណៈ្រគួ រេនឆន ២ំ០១៥ មនកំេណើ នខពស់ែដលេនះជត្រមូវករ មយួេធ្វើឱយ
តៃម្លដីធ្លីស្រមបលំ់េន ្ឋ នេកើនេឡើងមយួក្រមតិេទៀត។ 

ៃផទដីកសិកមម ជត្រមូវករែដលមិន ចខ្វះបនស្រមប់្របជពលរដ្ឋេនកនុងេខត្ដែដលឆន  ំ ២០១៥ 
្របមណ ៦១.២៥% ជ្របជកសិករ្របកបរបរេធ្វើែ្រស និង១.៤៧% ជ្របជកសិករ្របកបរបរេធ្វើចមក រ។ 
បចចុបបននេខត្ដកំពុងេរៀបចំឱយមន្របេភទដំ ំ េដើមបគីំ្រទដល់វស័ិយឧស ហកមមែដលមន្រទង់្រទយធំ េបើ
េទះបីជ ថ នភពៃផទដីេខត្ដមនិមនដីទំេនរស្រមប់ ដំំ ំលកខណៈជឧស ហកមម មយ៉ងេ យដីទំេនរ ខ្លះជ
ដីៃ្រពសថិតេ្រកមករ្រគប្់រគងករពរ និងអភរិក េហើយេនះជលកខណៈដីភន។ំ 

េយើងេឃើញមនបញ្ហ មយួចំនួន ែដលេកើតមនចំេពះករ្រគប្់រគងដីធ្លី ែដលត្រមូវឱយ ជញ ធរេខត្ដ ្រតូវ
ែតេ ះ្រ យ។ បញ្ហ ទងំេនះរមួមន៖ អនកកនក់បឯ់កជនភគេ្រចើនគម នបណ័្ណ កនក់ប ់ េហើយករេចញ បណ័្ណ
មរយៈករចុះបញជ ីមនលកខណៈ ចេ់ យដុំមនភពយឺតយ៉វ។ ្របពន័្ឋចុះបញជ ីដពុីទំនអ់ភវិឌ ន ៍ បនល្អេន

េឡើយ។ ពុំទនម់នែផនករេគលសុរេិយដី េហើយករចុះបញជ ីដីមនលកខណៈជ្របពន័ធកេ៏នមនករខ្វះខតនូវ
សមភ រ ថវកិ និងធនធនមនុស  ែដលជេហតុេធ្វើឱយករចុះ បញជ ីដីេនមនភពយឺតយ៉វេនេឡើយ។ ករ
ផ ព្វផ យពត័ម៌ន និងករអបរ់ដំីធ្លីេនមនក្រមតិ េហើយករយល់ដឹងអំពីសិទធិកនក់បេ់លើដីធ្លីកនុងចំេ ម្របជ
ពលរដ្ឋកនុងេខត្ដេនទប។ ែផនករេ្របើ្របស់ដី និងករ្រគប្់រគងធនធន ធមមជតមិនិបនេធ្វើសមហរណកមម
ជមយួគន  នងិមនិបនេធ្វើវមិជឈករ។ ដីរដ្ឋពុំទនប់នេធ្វើអត្ដសញញ ណកមមចបស់ ស់ េហើយករ្រគប្់រគងមនិបន
្រតឹម្រតូវបនទ បព់ីដំេណើ រករអន្ដរកល ែដលនេំទរកករបេងកើនេលប នៃនកររេំ ភយកដី នងិករកបប់ំផ្ល ញ
ៃ្រពេឈើ។ ្រគួ រ្រកី្រកជេ្រចើនគម នដី ឬ ដីតិចស្រមបក់រចិញច ឹមជីវតិ។ ដីបងកបេងកើនផលភគេ្រចើនមនិសុទធែត
សថិតកនុងករផលិតេទ។ ភព្រកី្រកេធ្វើឱយ្របជពលរដ្ឋមយួចំនួនមនិមនលទធភពទិញ ឬ ជួលដីបន។ កនុងេនះែដរ
ដីសមបទនសងគមកិចច ដីសមបទនកសិកមម ដសីមបទន ដុំះ នងិដសីមបទនេនទំេនរមនិទនម់នករ្រសុះ
្រសួលគន  ១០០% េនេឡើយ។ 

បញ្ហ ្របឈម រមួមន៖  (ទិននន័យចស)់ 
 េគលនេយបយេរៀបចំែដនដ ីេគលនេយបយជតិស្តីពីលំេន ថ ន និង ចរែណន ំសី្តពីនីតិ

វធិីេ ះ្រ យសំណង់បេ ្ត ះ សននកនុងទី្រកុង និងទី្របជុំជនពុំទន់បនចត់ ំង អនុវត្តឱយ
មន្របសិទ្ឋភព នឱំយមនបតុភព ងសងសំ់ណងថ់មីៗេនេលើដី ធរណៈេកើតមនជបន្ត
បនទ ប្់រសបេពលករណីចស់ពុំទនប់នេ ះ្រ យ។ 

 ្របជពលរដ្ឋត្អូញែត្អរពីៃថ្លេស  និងតៃម្លពនធ្របថប្់រ កនុងករេផទរអចលន្រទពយ និងជក ្ត នឱំយ ្របជ
ជនេគចេវសពីករេផទរដធី្លី មនីតិវធិសុីរេិយដី និងនឱំយបតប់ងព់ន្ឋ្របថប្់រ ្រសបេពល ែដល
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្របពន័្ឋ យតៃម្លៃថ្លដី ែផនទីៃថ្លដីពុំទនម់នតម្ល ភព គណេនយយភព។ ឯករងរ ងសង ់ កម៏ន
បញ្ហ ្រប ក្់របែហលគន េនះែដរ។ 

 ករ្របមូលទិញដីបងកកទុកេ យមនិេ្របើ្របស់និងមនិេធ្វើផលិតកមមេលើដីទងំេនះកេ៏នែតជបញ្ហ ។  
 ្របជពលរដ្ឋ្របមណ ១០% ្រតូវបនបតប់ងដ់ីធ្ល ីគម នដីបងកបេងកើនផលេ យ រភព្រកី្រក និង  ជ

មងេឺ យលកដ់ីេទឱយអនកដៃទ។ 
 ទំនស់ដីធ្លីេនេកើតមនជបន្តបនទ ប ់ េផ្តើមេចញពកីរយល់ដឹងចបបភ់មូបិលេនមនក្រមតិ នងិ េន

មនករបំពនេលើចបប។់ 
១.២.៣.២ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ (តេួលខចស)់ 
្របេទសកមពុជ ជ្របេទសមយួសថិតកនុងតំបន់ សីុ េគនយ ៍ ៃនតំបន្់រតូពិច ែដលសមបូរេទេ យ 

ធនធនធមមជត ិ ជពិេសសៃ្រពេឈើែដល្រគបដណ្ត បេ់លើៃផទដី្របមណ ៧៣% ៃនៃផទ្របេទសមនុឆន ១ំ៩៧០ 
(ធនធនគ្រមបៃ្រពេឈើកមពុជឆន ២ំ០០៤)។  

េនកនុងឆន ២ំ០០៦ គ្រមបៃ្រពេឈើកមពុជបនថយចុះមកេន្របមណ ៥៩% ៃនៃផទ្របេទស (កមមវធិី ៃ្រព
េឈើជតិ) ករថយចុះេនះប ្ត លមកពីកររុក នកនក់បដ់ីៃ្រពេឈើ ករបែម្លងដីៃ្រពេឈើេទជដីកសិកមម មរ
យៈសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ករផ ព្វផ យ និងព្រងងឹករអនុវត្តចបបេ់នមនក្រមតិ ករគ្ំរទសហគមនៃ៍្រពេឈើ
េនមនក្រមតិ ករកំណត្់រពំ្របទល់ និងករចុះបញជ ីករៃ្រពេឈើយឺតយ៉វ និងករេកើនេឡើងនូវត្រមូវករេ្របើ
្របស់ផលិតផលៃ្រពេឈើ និងដីៃ្រពេឈើ រួមផ នំឹងភព្រកី្រករបស់្របជជនផងេនះបនជំរុញឱយ្របជជនកប់
រុក នទ្រនទ នជបន្តបនទ បេ់ទេលើធនធន និងដីៃ្រពេឈើ េដើមបេី ះ្រ យជវីភពរស់េន្របចៃំថង។ ដូេចនះករបម ្
ែលងដីៃ្រពេឈើេទជដីកសិកមម និងដីលំេន ្ឋ នស្រមបរ់ស់េន ឬលកប់ន្តករ្របមូល និងករលកផ់លអនុផល
ៃ្រពេឈើេផ ងៗេទៀត ែដលជេហតុប ្ត លឱយធនធនៃ្រពេឈើថយចុះ។ ករថយចុះធនធន និងដីៃ្រពេឈើេធ្វើឱ្
យខូចខត្របពន័ធេអកូឡូសីុៃ្រពេឈើបនជះឥទធិពលជេ្រចើនេទេលើសងគម និងេសដ្ឋកិចចរបស់សហគមនម៍ូល ្ឋ ន 
ដូចជករេធ្វើកសិកមម ករេន ទ ករចិញច ឹមសត្វ។ល។ 

១.២.៣.៣ ធនធនធមមជតិ  (ទនិនន័យចស)់ 
ៃផទដីមយួភគធំរបស់េខត្ដកពំងស់ពឺជតបំនខ់ពង់ ប េហើយមនភនពំទ័ធជុំវញិជេហតុេធ្វើឱយេខត្ដមនលកខណៈ

អំេ យផល្រគប្់រគនស់្រមប្់របភពសទឹង បឹងបរួ ែដលជលកខខណ្ឌ មយួចបំចស់្រមបក់រ្របកបរបរកសិកមម
របស់្របជពលរដ្ឋកនុងេខត្ដែដលេនះជធនធនធមមជតិមយួដសំ៏ខន ់ ែដល ជរ ្ឋ ភបិល ជពិេសស ជញ ធរ
េខត្ដកំពុងយកចិត្ដទុក កក់នុងករ្រគប្់រគង។ ធនធនទឹកដសំ៏ខនេ់នះ បនេធ្វើឱយ្របជពលរដ្ឋែដលមនទី ងំ
សថិតេនជប់នឹង្របភពទឹកេនះេ្របើ្របស់នូវសក្ត នុពល ែដលខ្លួនមនស្រមប់ករបេងកើនេសដ្ឋកិចច្រគួ រ     
មរយៈករេធ្វើកសិកមមទងំរដូវ្របងំ និងវស  ករ ដុំះេផ ងៗ  េហើយកម៏នករវនិិេយគពីវស័ិយឯកជនផង

ែដរេលើករចិញច ឹមសត្វ និងករ ដុំះដំ ំឧស ហកមមេផ ងៗ។  
ចំេពះធនធនៃ្រពេឈើ មនតួនទីយ៉ងសំខនច់ំេពះ្របជពលរដ្ឋេខត្ដកំពងស់ពឺ ែដលរស់េន ម      ទី

ជនបទ និងទី្របជុំជនផ រផងែដរកនុងករបេងកើត្របក់ចំណូលស្រមប់េ ះ្រ យជីវភពរស់េន្របចំៃថង។
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ផល-អនុផលៃ្រពេឈើ ែដល ច្របមូលបនស្រមបជ់ីវភព្របជពលរដ្ឋរស់េនមនដូចជ ផ តិ ជរ័ទឹក ជរ័ចុង 
ែផ្ល េឈើ ស្លឹក ឫស េមើម រុកខជតិឱសថ អុស ធយូង កូនេឈើសសរ េផ្ដ  ខ្លឹមចន័ទ េឈើៃដខ្ល  ឫស ្ីរពិច ឫស  ី         វ
ល្លិ៍រេមៀត សត្វ ្ល ប ថនិកសត្វ ្រតី សត្វល្អិត ទឹកឃមុ ំ។ល។  

ករដកហូតផល-អនុផលៃ្រពេឈើពីសហគមន្៍រតូវមនករអនុញញ តពីគណៈកមមករ្រគប្់រគងសហគមន៍
ៃ្រពេឈើ និងខណ្ឌ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ េហើយកម៏ន្របេភទេឈើក្រម ែដលសហគមន ៍និង ជញ ធរេខត្ដមនិអនុញញ តឱ្
យកបរ់លំំ មនដូចជ៖ េបង សុ្រកម កេកះ ្រកញូង េឈើទល ្រសេ  ្រតេសក ្រ ច លំេបរ េផ្ដ ក ្រក ញ់ 
កំពីង ជ នងែផ្លត ដួងែចម ៃម៉ ក ់ ្វ យៃ្រព គគីរ រដំួល បេងគ  េមៀនៃ្រព រ ៉ូល និងពយង។ 

េ្រកពីធនធនែដល្របជពលរដ្ឋបន ្រស័យផលខងេលើ េខត្ដកំពងស់ពឺេនមនធនធនធមមជតិជ
េ្រចើនេទៀតទងំេលើដី កនុងដ ី កនុងទកឹ េលើទឹក និងមនខយល់ កសដល៏្អបរសុិទធ ែដល ចជ្របភពសំខន ់
ស្រមបជ់ួយ េ្រជមែ្រជងករអភវិឌ ែផនកេទសចរណ៍ ឧស ហកមមវស័ិយែរ ៉និងថមពល ្របភពថមពល រ ី     អ
គគីសន ីកសិកមម វបបធម ៌សិបបកមម និងករវនិិេយគេផ ងៗ ដូចជ ភន ំៃ្រពេឈើ ទឹកេ្រជះ ្រជលងភន ំេ្រជះភន ំ    ដង
អូរ សទឹង បឹងធមមជត ិ ថ នីយប៍ូ ណវទិយ និងតំបន់ ល បធំៗ និងតំបនម់នជីជតិខពង់ បជេ្រចើន េហើយតំបន់
ទងំេនះបនក្ល យជតំបនម់យួែដល ជញ ធរេខត្ដ និងអនកពកព់ន័ធទងំអស់កពុំងករពរអភរិក  ្រ វ្រជវ និងេធ្វើ
ករអភវិឌ ន។៍ 

១.២.៣.៤ បរ ិ ថ ន  (ទិននន័យចស)់ 
បញ្ហ បរ ិ ថ នេនបន្តេកើតមនេឡើង េហើយេយើងទទួល គ ល់ទងំអស់គន ថ េ យ រែតេយើងេនមន

ភពខ្វះចេន្ល ះខងចបប ់និងករអនុវត្តេ យមនិទនម់ន្របសិទធភពខពស់។ មនទីរបរ ិ ថ នេខត្តមនករ្រគប្់រគងវ ិ
ស័យបរ ិ ថ នេនទូទងំេខត្ត នងិេ យមនកិចចសហករពី្រគបម់ជឈ ្ឋ ន បន្របឹងែ្របងពុះពរ ល់ករលំបក 
និងេ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមននជបេណ្តើ រៗ្របកបេ យេជគជ័យ េទះបីជមនឥទធិពលយ៉ងខ្ល ំងក្ល ពី
សកមមភពរបស់មនុស  កំេណើ នត្រមូវករអភវិឌ នែ៍ផនកេសដ្ឋកិចច និងសេមព ធៃនករអភវិឌ ែផនក ឧស ហកមម
យ៉ង កេ៏ យ ។ បញ្ហ ែដលេយើងគួរឱយចប់ រមមណ៍ និងពិចរ បំផុត គឺករករពរ ករអភរិក  និងករ
េ្របើ្របស់ធនធនធមមជតិ្របកបេ យចរីភព ករបពុំលបរ ិ ថ នកនុងេខត្ត ្រពមទងំផលបះ៉ពល់ែដលប ្ត លម
កពីករែ្រប្របួល កសធតុ។ ទងំេនះគឺទមទរឱយេយើងមនយន្តករករអភវិឌ ្អ ត ស្រមបេ់សដ្ឋកិចចសងគម។ 

មនទីរបរ ិ ថ នេខត្តបនសហករជមយួអងគភពជនំញពកព់ន័ធ ជញ ធរ្រគបលំ់ បថ់ន កក់នុងករព្រងឹង
ករ្រគប្់រគង ករករពរ ករអភរិក  េ្របើ្របស់ធនធនធមមជតិ កចិចគពំរបរ ិ ថ ន ករអភវិឌ នេ៍ យចីរភព 
និងករ្រគប្់រគងបរ ិ ថ នឱយមននិរន្តរភព។ ន ៃដសំខន់ៗ ជេ្រចើនរមួមន៖ ករក ងលិខិតបទ ្ឋ ន េសចក្តី
ែណន ំករអបរ់ ំនិងផ ព្វផ យចំេណះដឹងពីពត័ម៌នបរ ិ ថ ន ករករពរគុណភពបរ ិ ថ ន ករ្រតួតពិនិតយ   ម
នសកមមភពេន ម្របភពបំពុល កត្រតួតពិនិតយេលើករ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន ករ្រតួតពិនិតយផល

បះ៉ពល់បរ ិ ថ នេលើគេ្រមងអភិវឌ ន៍មូលនិធិឃុំ-សងក ត់ និង្រតួតពិនិតយរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុបះ៉
ពល់បរ ិ ថ នេទេលើគេ្រមងវនិិេយគនន។ េ យែឡកករ្រគប្់រគងសំ ម សំណល់រងឹ- វេនែតជបញ្ហ េន
េឡើយ ជពិេសសករេចលសំ មេនទី ធរណៈ កង្វះទី នចកសំ់ មេន មប ្ត ្រសុកទងំ៧ ករ្រគប់
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្រគងសំណល់ វ និង ង្រប្រពឹត្តកមម មនិទនប់ន្រតឹម្រតូវ មបទ ្ឋ នបេចចកេទស ែដលទមទរនូវករ្រគប្់រគង
បែនថមេទៀតឱយមន្របសិទធភព។ 

ករងរ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន េនជួបបញ្ហ ខ្លះៗេ យមច ស់គេ្រមងអភវិឌ នម៍និ្រពមសហករ
ជមយួមនទីរជំនញបរ ិ ថ នកនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន េសដ្ឋកិចច នងិសងគម បន
ប ្ដ លឱយបះ៉ពល់សុខភព ធរណៈ កររស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋ េហ ្ឋ រចនសមព័នធ េ យក្លិន រញ័ំរ     
សេម្លង និងដីហុយជេដើម។  

ទនទឹមេនះមនទរីបរ ិ ថ នកនុងនម ថ បន័ជំនញបនខិតខំបំផុសចលនម ជនេបើកយុទធនករ្របមូល
សម្អ តសំ មេន មទី្របជុំជនសំខន់ៗ  មនដូចជ៖ យុទធនករ្របមូលសម្អ តអនមយ័កនុងេពលពិធីចូលឆន ំ
្របៃពណីជតែិខមរ មុននងិេ្រកយេពលពធិីបុណយអ៊ុំទូក ចូលឆន សំកលនិង េនសួនចបរសេម្តចសង ជ ជួន ត 
និងបរេិវណមណ្ឌ លកី េខត្តជេដើម។ យុទធនករ្របមូលសម្អ តសំ មេន មដងផ្លូវជតិេលខ៤ េនចំណុចពី
ផ រថនល់ទទងឹ្រសុកសំេ ងទង រហូតដល់ភនេំព្រជនិល ្រសុកភន្ំរសួច និងផ្លូវជតិសំខន់ៗ ែដលមនេនកនុងេខត្ត។ 
មយ៉ងវញិេទៀតមនទីរបរ ិ ថ នបនចលនឱយមនករ្រស ញ់បរ ិ ថ ន េ យបំផុសឱយមនករចូលរមួ កូំនេឈើ 
និងរុកខជតផិក លម្អ េន មដងផ្លូវជតិេលខ៤កនុងភូមិ ្រស្តេខត្តកំពងស់ពឺ និងេនេលើឧទយនជតិ្រពះសុ ្រមតិ-កុ
សមៈ«គីររីមយ» ែថមេទៀតផង។ 

១.២.៣.៥ ថ នភពៃនករ្រគប្់រគងេ្រគះមហន្ត យ និងករែ្រប្របួល កសធតុ  
(ទិននន័យចស)់ 

េខត្ដកំពងស់ពឺមនទី ងំេនភគខងលិចៃន ជធនីភនេំពញ។ េខត្ដមន្រពំ្របទល់ខងេជើងជបេ់ខត្ដកពំងឆ់ន ងំ 
និងេពធិ ត ់ ខងេកើតជបេ់ខត្តក ្ត លនិង ែកវ ខងលិចជបេ់ខត្ត្រពះសីហនុ និងេខត្តេកះកុង ខងតបូង
ជបេ់ខត្ដកំពតនិងេខត្ត ែកវ។ េបើេយើងេធ្វើករវភិគេទេលើ នេលខ ឬ វទិយ ្រស្ដខងែផនទីវញិ េខត្ដ្រតូវ
បនែចកេចញជពីរតំបន ់គឺតំបន់ លទំនបសថិតេនែផនកខងេកើតៃនទីរមួេខត្ដ និងតបំនខ់ពង់ បសថិតេនែផនកខង
លិចៃនទីរមួេខត្ដ ែដល្រគបដណ្ដ បេ់ យៃ្រពេឈើ្រពមទងំមនជួរភន្ំរក ៉ ញ តសនធឹងេនទិសខងេជើងៃនទីរមួ
េខត្ដ េហើយេខត្តកំពងស់ពឺគឺ្រតូវបនេគចតទុ់កថ ជេខត្ដែដលសថិតកនុងតំបនជ់នបទ។ 

ពកព់ន័ធេទនឹង ថ នភពៃនករ្រគប្់រគងេ្រគះមហន្ដ យ នងិករែ្រប្របួល កសធតុ េយើងសេងកត 
េឃើញថ េខត្ដកំពងស់ពឺបននិងកំពុងទទួលរងករបតប់ង ់ខួចខត បំផ្លិចបផំ្ល ញ និងករែ្រប្របួល ែដលបងកេឡើង
េ យេ្រគះមហន្ដ យសំខន់ៗ  ដូចជករបំផ្លិចផ្ល ញេ យ រ ខ ល់ក្រន្ត ក ់ រនទះបញ់ អគគភិយ័ និងករែ្រប
្របួល កសធតុ ដូចជភព ងំសងួត សីតុណ្ហ ភពេឡើងខពស់ក្រមតិទឹកេភ្ល ងមនិ្រគប្់រគន ់ េភ្ល ងធ្ល កខុ់សរដូវ 
និងេ្រគះទឹកជំននជ់េដើម។ល។  

បញ្ហ ្របឈម រមួមន៖ 
 សហគមន៍មិនទន់មនភពធន់េទនឹងមុខសញញ េ្រគះមហន្ត យេផ ងៗ ពិេសសមិនទន់មន

ភពធន់េទនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ 
 សមតថភពេ្រត មបងក រ នងិេឆ្លើយតបចំេពះមុខសញញ េផ ង ៃៗនេ្រគះមហន្ត យេនមនក្រមតិ 
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 ខ្វះធនធនហិរញញ វតថុស្រមបេ់រៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លេផ ងៗពកព់ន័ធនងឹករងរេ្រគះមហន្ត យ
ដល់អនកពកព់ន័ធពិេសសសហគមន ៍

 ខ្វះម្រន្តីបំេពញករងរពិត្របកដេនេលខធិករ ្ឋ នគណៈកមម ធិករ្រគប្់រគងេ្រគះមហន្ត យេខត្ត ្រកុង 
្រសុក ពិេសសថន កឃុ់ំ សងក តម់និទនយ់ល់ដឹងចបស់ពីករងរេ្រគះមហន្ត យ េលើសពីេនះថន កដ់ឹកន ំ
មនិទនម់នករេលើកទឹកចិត្តចំេពះម្រន្តីទទួលបនទុក ៉ បរ់ងករងរេ្រគះមហន្ត យ។ 

ពត័ម៌ន នងិទិនននយ័េ្រគះមហន្ត យ ឆន ២ំ០១៩ 
- េ្រគះមហន្ត យែដលបនេកើតេឡើងេ យធមមជត ិ

១). រនទះបញ់បនេកើតេឡើងចំនួន ០៣ េលើក េ យប ្ត លឱយ ្ល បម់នុស ចំនួន ០៤ នក ់និងរង 
របសួចំនួន ០៥ នក ់កនុងេនះរងរបសួធងនច់ំនួន ០២ នក។់ 

២). ខយល់ក្រន្ត កប់នេកើតេឡើងចំនួន ៣៤ េលើក េ យប ្ត លឱយខូចខតេទច្រកយនយន្ត     ចំនួន  
០១ េ្រគ ង និងខូចខតផទះ្របជពលរដ្ឋចំនួន ៣០០ ខនង កនុងេនះខូចខតធងនធ់ងរចំនួន ៣៦ ខនង  ខូចខត មធយម
ចំនួន ២៨ ខនង និងខូចខត្រ លចំនួន ២៣៦ ខនង។ 

- េ្រគះមហន្ត យែដលបនេកើតេឡើងេ យមនុស  
១). អគគីភយ័បនេកើតេឡើងចំនួន ៣១ េលើក េ យប ្ត លឱយេឆះផទះ្របជពលរដ្ឋចំនួន ២៧ ខនង េឆះ 

ផទះបយចំននួ ០១ ខនង េឆះរថយន្តដឹកេ្របងចំននួ ០២ េ្រគ ង េឆះេទច្រកយនយន្តចំនួន ០៤ េ្រគ ង េឆះ
ទូរទស នច៍នំួន ០២ េ្រគ ង េឆះែ្រគចំនួន ០២  េឆះទូេឈើចំនួន ០៤ េឆះ បុណយភូមចិំនួន ០១ ខនង េឆះេម
្រកូចំនួន ០២ េឆះក្រមល្រពំចំនួន ០៦ ែខ  េឆះកេនទលចំនួន ០៦ និងចនឆន ងំមយួចំននួ  េឆះ ន កក់រេមៃ្រព
ចំនួន ០១ ខនង  េឆះបនទះស ចំនួន ០១ ឈុត  េឆះម៉សីុនែដលដកហូតបនពីបទេលមើសៃ្រពេឈើចំនួន ០៣ 
េ្រគ ង េឆះេឈើចំនួន ០២ ែម្៉រតគូប  េឆះ គុយចនំួន ០៤ េឆះ្រសូវកនុងែ្រសរបស់្របជពលរដ្ឋចំនួន ៥៦  េឆះ
អងករចំនួន ១៥០ គ.ក េឆះ្រសូវចំនួន ១៥ បវ េឆះសិបបកមមែកៃចនេ្របងេខម ចំនួន ០១ កែន្លង េឆះម៉សីុន ច្រមញ់
េ្របងចំនួន ០៧ េ្រគ ង េឆះសីុែទនផទុកេ្របងចំនួន ០៦ េឆះធុងជរ័ចំនួន ២៤ េឆះេ្របងច្រមញ់រចួចំនួន  ៦៧ 
០០០ លី្រត  េឆះលុយអស់ចំនួន ១១ ៨៥០ ០០០ េរៀល និងេឆះមសអស់ចំនួន ០២ តម្លងឹ ៣ ជី។   

២). េ្រគះថន កច់ ចរណ៍បនេកើតេឡើងចំនួន ១៨៨/១៣២ េលើក េកើនេឡើងចំនួន ៥៦ េលើក េបើេ្រប ប 
េធៀបនឹងឆន  ំ២០១៨ េ យប ្ត លឱយមនុស ្ល បច់ំនួន ១៣៥/១០២ នក ់កនុងេនះ្រសីចំនួន ២០/១២ នក ់
និងរបសួចំននួ ៣៥៣/២៩៤ នក ់កនុងេនះរបសួធងនច់ំនួន ២១៥/១៥៩ នក ់ខូចរថយន្តចំនួន ១៧៨ េ្រគ ង និង
េទច្រកយនយន្តចំនួន ១៩៣ េ្រគ ង។    
១.២.៤ ថ នភពៃនករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល និងសន្តិសខុស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ  (ទិនននយ័
ចស)់ 
           សកមមភពននៃនករងរ្រគប្់រគងរ់ដ្ឋបល និងសន្តិសុខស ្ត បធ់្ល បម់នភព្របេសើរេឡើងគួរឱយកត់
សមគ ល់េ្រកយពីមនកំែណទ្រមងរ់ដ្ឋបល ធរណៈ និងករ កេ់ចញនូវកមមវធិីជតិស្រមបក់រគ្ំរទដល់មូល
្ឋ នផទ ល់ មរយៈករព្រងឹង្របពន័ធអភបិលកិចចល្អេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ េ យឈរេលើេគលករណ៍ 
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ព្រងឹង និងព្រងីកលិទធិ្របជធិបេតយយេនមូល ្ឋ ន។ កនុងេនះែដរបទេលមើសេផ ងៗមនករថយចុះផងែដរ េបើេយើង 
េ្រប បេធៀបមុនេពលអនុវត្តនូវេគលនេយបយភូម ិឃុំមនសុវតថិភព។ ខងេ្រកមេនះ ជ ថ នភពជកែ់ស្តងន
េពលបចចុបបននទកទ់ងនឹងករងរ្រគប្់រគងរដ្ឋបល និងសន្តិសុខស ្ត បធ់្ល ប ់ របស់េខត្តែដលកំពុងជួប្របទះន
េពលកន្លងមកែដលទមទរឱយមនករេ ះ្រ យបែនថម៖ 

១.២.៤.១ ករងរអភិបលកិចចល្អ   

 អភបិលកិចចល្អ គឺជសនូលៃនកររមួចំែណកអនុវត្តយុទធ ្រស្តចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកនុងេគលេ  
េកៀរគរនូវករចូលរួមរបស់ ធរណៈជន្របកបេ យសមធម៌ និងភព្រតឹម្រតូវកនុង្រគប់ទិដ្ឋភព មែបប   
្របជធិបេតយយ និងគម នអំេពើហិង េធ្វើឱយវឌ នភពែផនកេសដ្ឋកិចច សងគមកិចចគួរឱយមនេមទកភព មរយៈ
សមិទធផលទំង យបនឆ្លុះបញច ំងពីលទធផលៃនកំែណទ្រមង់រដ្ឋបល ធរណៈ មរយៈករអនុវត្ត
េគលនេយបយកំែណទ្រមងវ់មិជឈករ និងវសិហមជឈករ។ 
 ្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត់ ណត្តិទី១ ទី២ ទី៣ និងទី៤ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យែផ្អក មចបប់ស្តី ពី 
ករ្រគប្់រគងរដ្ឋបលឃុំ សងក ត ់និងចបបស់្តីពីករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត។់ ្រកុម្របឹក ទងំ 
៨២ឃុំ និង៥សងក ត ់ ែដលមនសមជិក ៦០៩នក ់ ្រសី្ត១០០នក ់ ្រតូវបនបណ្តុ ះប ្ត ល បំពកប់ំបន៉ឱយ
បំេពញនូវតួនទីភរកិចច សិទធិអំ ច មចបប ់ និងេគលករណ៍ននជធរមន និងបនរមួចំែណកដល់កិចច
អភិវឌ េសដ្ឋកិចច សងគម មភូមិ ឃុំ សងក ត់ និងករេលើកសទួយេស កមមននជូន្របជពលរដ្ឋឱយកនែ់តមន
្របសិទធភព រមួចំែណកកតប់នថយភព្រកី្រករបស់្របជពលរដ្ឋ។ 

រដ្ឋបលេខត្តែតងែតខិតខំព្រងឹងករងរអភិបលជ្របចំ េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់មូល
្ឋ ន និង្របជពលរដ្ឋ។ េ្រកយេពលមនចបបស់្តីពីករ្រគប្់រគងរដ្ឋបល ជធន ីេខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និងចបប់

េបះេឆន តពកព់ន័ធនឹងរដ្ឋបលទងំេនះ។ ្រកុម្របឹក េខត្ត ែដលមនសមជិក ២៥នក ់(្រសី ០៣នក)់    គណៈ
អភបិលេខត្ត ០៧នក ់ (្រសី ០១នក)់ និងម្រន្តីចំណុះ េខត្តចំនួន ១២៨នក ់ (្រសី ៥០នក់) បនេរៀន
សូ្រតអំពីតួនទីភរកិចច សិទធិអំ ច និងរេបៀបរបបេធ្វើករងរពក់ព័នធនឹងករងរ អភិបលកិចចកនុងបរកិរណ៍
ថមីៃនកំែណទ្រមង់រដ្ឋបល ធរណៈ។ េ្រកយពីបនបេងកើតគណៈកមម ធិករនន របស់្រកុម្របឹក េខត្ត 
បននឹងកំពុងចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករក ងែផនករអភវិឌ នរ៍យៈេពល្របឆំន  ំ(២០២០ -២០២៤) នងិកមមវធិី
វនិិេយគបីឆន រំកំិលស្រមប់ ណត្តិទី៣ ៃន្រកុម្របឹក េខត្ត ែដលឯក រេនះនឹងក្ល យជឧបករណ៍ដសំ៏ខនស់្រមប់
េធ្វើជ្រតីវស័ិយកនុងករេលើកកមពស់កិចចដេំណើ រករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចច សងគមកិចច របស់េខត្តឱយមនកររកីចំេរ ើន។ 

រដ្ឋបលេខត្តមនករយិល័យ្របជពលរដ្ឋ អងគភព្រចកេចញចូលែតមយួ និងករយិល័យ្រចកេចញ
ចូលែតមយួមនេន្រកុងចបរមន ្រសុកឧដុងគ គងពសីិ និង្រសុកសំេ ងទងកនុងឆន ២ំ០១៩ ។ 

បញ្ហ ្របឈម រមួមន៖   
 សមតថភព និងគុណភពករងររបស់្រកុម្របឹក ឃំុ សងក តេ់នមនក្រមតិ្រសបេពលែដលតួនទ ី    

ភរកិចចមនេ្រចើន 
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 ករេធ្វើវមិជឈករ នងិវសិហមជឈកររបស់វស័ិយជំនញននមនភពយឹតយ៉វ និងពុំទនសីុ់សង្វ ក ់
និង្រសបគន ជមយួរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក និងឃំុ សងក ត ់។ 

 ករេធ្វើសមហរណកមមករយិល័យជំនញេនថន ក្់រកុង ្រសុក ចូលកនុងរចនសមពន័ធរដ្ឋបល្រកុង 
្រសុក ពុំទនអ់នុវត្តបនល្អ្របេសើរេនេឡើយ ។ 

 ្រកុម្របឹក ្រកុង ្រសុក ឃុ ំសងក តម់យួចំនួន ពុំទនប់នយល់ពីករែបងែចកកញចបថ់វកិមូលនិធិ្រកងុ 
្រសុក ឃុំ សងក ត ់េទ មវស័ិយននឱយបនចំេគលេ  និង្របសិទធភពេនេឡើយ ។ 

 ករអភវិឌ សមតថភពទងំក្រមតិ ថ បន័ ក្រមតិបុគគល (បគុគលិក) នងិក្រមតិបរយិកសគ្ំរទ  មនិទន់
បនបំេពញ មត្រមូវករ ស្រមបរ់ដ្ឋបលេខត្ត ្រកងុ ្រសុក ឃុំ សងក ត ់។ 

 គុណភពសមតថភពរបស់ម្រន្តី ជករ្រគបែ់ផនក ពុំទនេ់ឆ្លើយតប មត្រមូវករករងរនេពលបចចុបបនន។ 

១.២.៤.២ ករ្រគប់្រគងែដនដ ី  (ទិនននយ័ចស)់ 

កនុងេខត្តបនែបងែចកជ ០៨្រកុង ្រសុក មនភូមចិំនួន ១,៣៧៩ កនុងេនះភូមមិន្រកបខណ័្ឌ ចំនួន 
១,៣៦៨ភូម ិែដលមនៃផទដីសរុប ៦,៩៦៩.៦៣ គីឡូែម្៉រតកេរ។៉  

ចំនួនសមជកិ្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត ់ែដលជបេ់ឆន ត ណត្តិទី(៤) នៃថងទ ី០៤ ែខ មថុិន ឆន  ំ២០១៧ 
មនចំនួន ៦០៩នក់ កនុងេនះ្រសី្ត ៨០នក់ មកពីគណបក ្របជជនកមពុជចំនួន ៤១០នក់ មកពីគណបក  
សិទធិមនុស ចនំួន ៩៤នក ់គណបក សមរង ុចីំនួន ១០០នក ់និងគណបក នេ ត្តមរណឫទធិ ចំនួន ០៥នកក់នុង
េនះសមជិកជបេ់ឆន តថមីមនចំនួន ២១២នក។់ 

ឃុំ សងក តច់ំនួន ៤៤អគរ កនុងេនះ ឃុំស្តង់ រែដលជជំនួយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល  គ្ំរទ
េ យ្រកសួងម ៃផទ  កនុងគេ្រមងអភវិឌ នឃុ៍ំ សងក ត ់(CCDP) មរយៈ្របកក់មច ីADB loan (១៩៥៣) CAM 
(SSF)  មនចំនួន ៤៣អគរ និង ១អគរេទៀតជជំនួយរបស់្របេទសសិង្ហបុរ ី មរយៈអងគករមូលនិធិេ រ ី
េនកមពុជ។ អគរ្រតូវបន ងសង់រួចជ ថ ពរបំពក់សមភ រៈេផ ងៗ ក់ឱយដំេណើ រកររចួេហើយ។  

ចំនួនសមជកិ្រកុម្របឹក ្រកុង ្រសុក ែដលជបេ់ឆន ត ណត្តិទី២ នៃថងទី ២៧ ែខ ឧសភ ឆន  ំ២០១៤ 
មនចំនួន ១៣៦នក ់កនុងេនះ្រសី្ត ១៦នក។់  ្រកុង ្រសុកទងំ ០៨ ្រតូវបន ងសងទ់ងំកែន្លងេធ្វើករ 
និង ល្របជំុរចួជ ថ ពរ។ 

ចំេពះករកំណត្់រពំ្របទល់្រកុង ្រសុក ឃុ ំ សងក ត ់ នងិភមូបិនេរៀបចំេ ះ្រ យបនល្អ្រសបេពល 
ែដលេខត្តបនចុះបញជ ីកបលដីជលកខណៈ្របពន័ធ ឯបញ្ហ ្រពំ្របទល់ជមយួេខត្តេផ ងៗ។ េ យែឡកបញ្ហ ្រពំ
្របទល់ជមយួេខត្ត ែកវ េខត្ត្រពះសីហនុ និងេខត្តកំពត្រតវូមនករស្រមបស្រមួលកំណតេ់លើែផនទឱីយ្រសប
មទិដ្ឋភពជកែ់ស្តងែដលបនពិភក ឯកភពគន រចួេហើយ។ បញ្ហ ្របឈមែដល្រតូវេ ះ្រ យ គឺករេរៀបចំ

ប្លងេ់គលស្រមប្់រគប្់រគងែដនដីឱយបនចបស់ ស់។ 
១.២.៤.៣ ករងរ្រគប់្រគងសថតិ ិ (ទិននន័យចស)់ 
ករងរ្រគប្់រគងសថិតិ្របជពលរដ្ឋ ជបញ្ហ ចបំចក់នុងករ្រគប្់រគងរដ្ឋបល ែដលកន្លងមករដ្ឋបល្រកុង

្រសុក ឃុំ សងក ត ់និងសមតថកិចចជំនញពកព់ន័ធែតងែតអនុវត្តជ្របចែំខ ្រតីមស ឆមស និងឆន ។ំ សកមមភព
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ផ្ល ស់េចញផ្ល ស់ចូលករ ន ក់េន និងចំ ក្រសុក្រតូវបនកត់្រ យ៉ងចបស់ ស់ែដល ចជមូល ្ឋ ន
ស្រមប ់ឱយរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ឃុំ សងក តជ់ំរុញករអភវិឌ នខ៍ងធនធនមនុស ្រសប មដំ កក់លនីមយួៗ។ 
មករេធ្វើជំេរឿន្របជពលរដ្ឋឆន ២ំ០១៩េនះ លទធផលបេ ្ត ះ សននកនុងេខត្តមនចំនួន្របជពលរដ្ឋ ៨៧២,២១៩ 

នក ់្រសី ៤២៦,២១៩នក ់។ 
ករចុះបញជ ីអ្រ នុកូល ្ឋ ន្របចឆំន ២ំ០១៩ មនដូចតេទ៖ 
ក/ករចះុបញជ ីអ្រ នកុលូ ្ឋ ន៖  
- ករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ និងរស់េនជមយួគន ជលកខណៈប្តី្របពនធសរុប ៣,០៩១ គូរ 
- កុមរេកើតសរុប ២៤,៧៨៤ នក ់្រសី ៧,២៥៣ នក ់
- មរណៈភពសរុប ២,៤៨៨ នក ់្រសី ១,១២៧  នក ់
ខ/ករចះុបញជ ីអ្រ នកុលូ ្ឋ នទំងបី្របេភទ៖ 

- ចុះបញជ ីកំេណើ តចំនួន ១៤,៣៨៩ នក ់្រសី ៧,០៩១ នក ់
- ចុះបញជ ីបញជ កក់ំេណើ តេលើស 1 ែខ េ្រកម 1 ឆន  ំចំនួន ៣,៨៤៩ នក ់្រសី ១,៨៣៧ នក ់
- ចុះបញជ ីបញជ កក់ំេណើ តេលើស 1 ឆន  ំេ្រកម 5 ឆន  ំចំនួន ៤,១៥៩ នក ់្រសី ១,៨៧១ នក ់
- ចុះបញជ ីបញជ កក់ំេណើ ត 5 ឆន េំឡើង ចំននួ ៤,៨០៤ នក ់្រសី ២,៣៦០ នក ់
- ចុះបញជ ី ពហ៍ពិពហ៍ ចនូំន ១,៩៣៥ គូរ មនមនុស េសមើ ៣,៨៧០ នក ់
- ចុះបញជ ីមរណៈភពចំនូន ២,៧៧០ នក ់្រសី ១,២៣៨  នក ់

គ/េសចកី្តចម្លងសំប្ុរតអ្រ នកុលូ ្ឋ ន្រគប្់របេភទ៖ 
 -េសចក្តីចម្លងសំបុ្រតកំេណើ ត  ចំនួន ៩,៥៣១     សន្លឹក 
 -េសចក្តីចម្លងសំបុ្រតបញជ កក់ំេណើ ត   ចំនួន ៤៤,៤៦៤   សន្លឹក 
 -េសចក្តីចម្លងសំបុ្រត ពហ៍ពិពហ៍ ចំនួន ២,៣០៥     សន្លឹក 
 -េសចក្តីចម្លងសំបុ្រតមរណៈភព ចំនួន ២,៦៨៤     សន្លឹក 

បញ្ហ ្របឈមរមួមន៖ 
 ្របជពលរដ្ឋពុំទនយ់ល់អំពី រ្របេយជនៃ៍នឯក រអ្រ នុកូល ្ឋ ន 
 សមតថភពម្រន្តីេនថន កេ់្រកមជតិេនមនក្រមតិ 
 ពុំមនមេធយបយស្រមបចុ់ះគ្ំរទដល់ឃុំ សងក ត ់
១.២.៤.៤ ករងរសន្តិសខុ និងស ្ត បធ់ន ប់ ធរណៈ  
• សភពករណ៍បទេលើមស្រពហមទណ្ឌ ៈ  
 េកើតមន ៣០/២៧ េលើក េបើេ្រប បេធៀបនឹងឆន ២ំ០១៨ េកើនេឡើង ០៣ េលើក េសមើនឹង ១១,១១% 

កនុងេនះ៖ បទឧ្រកិដ្ឋចំននួ ១២ េលើក។ ប ្ត លឱយ ្ល បម់នុស  ០៣ នក ់របសួ ១០ នក ់ធងន ់
០៤ នក ់អស់រថយន្ត ០២ េ្រគ ង ម៉តូូ ០៣ េ្រគ ង ែខ កប្ល កទីន ០១ ែខ  និងកបូប ០១។ 
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 ករងរប្រងក បបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ៖   
 ប្រងក បបន ៣០ ករណី ឃតខ់្លួន ៣៧ នក ់េបើេ្រប បេធៀបនិងសភពករណ៍េសមើនឹង ១០០% បទ

ឧ្រកិដ្ឋ ១២ ករណី ឃតខ់្លួន ១៣ នក ់និងបទមជឈមឹ ១៨ ករណី ឃតខ់្លួន ២៤ នក ់ក ងសំណំុ
េរឿងអនុវត្តន៍ មនីតិវធិី។ 

 ប្រងក បជកែ់ស្តងបនចំននួ ២៦ ករណី ឃតខ់្លួនមនុស បន ៣៨ នក ់បទឧ្រកិដ្ឋ ១២ ករណី 
ឃតខ់្លួន ១៣ នក។់ បទមជឈមឹ ១៤ ករណី ឃតខ់្លួន ២០ នក។់ 

 ប្រងក បេ យេសុើបអេងកត ០៤ ករណី ឃតខ់្លួន ០៤ នក ់បទមជឈមឹ។ 
 នគរបលឃតខ់្លួនមុខសញញ  ១១ នក ់រចួ្របគល់ជូនអងគភពពកព់ន័ធអនុវត្តន៍ មនតីិវធិី។ 
 បនពិនិតយកែន្លងេកើតេហតុ ២០៨ េលើក បទឧ្រកិដ្ឋ ១៩ េលើក  បទមជឈមឹ ២៣ េលើក និងេ្រគះ

ថន កេ់ផ ងៗ ១៦៦ េលើក។ 
 ថតរូបេធ្វើ កប្័រតជនេលមើសឃតខ់្លួនកនុងអគរ ៤៨ េម៉ង ចំនួន ៤៩ នក ់ពិនតិយេឃើញមន

ផទុក រធតុេញ ន ០៣ នក ់េសមើនឹង ៦%។ 
 ករ្របឆងំករជញួដូរមនុស  នងិករពរអនតីជិន 

 សភពករណ៍ េកើតមន ១២/០៦ េលើក េកើនេឡើង ០៦ េលើក កនុងេនះ៖ បទឧ្រកិដ្ឋ ករណីរេំ ភេសព
សនថវៈ ០៧ េលើក ប ្ត លឱយរបសួ ០៧ នក ់រងេ្រគះ ០៧ នក ់្រសី និងខូចខតសមភ រៈមយួចំនួន។ 

 ប្រងក បបន១២ ករណី ឃតខ់្លួន ១២ នក ់េបើេ្រប បេធៀបនឹងសភពករណ៍េសមើនឹង ១០០% បទឧ្រកិដ្ឋ 
០៧ ករណី ឃតខ់្លួន ១២ នក ់បទមជឈមឹ ០៥ ករណី ឃតខ់្លួន ០៥ នក។់ 

 បនចុះផ ព្វផ យចបបស់្ដីពីករប្រងក បអំេពើជញួដូរមនុស  កតរ់តព់នធ ករេធ្វើ ជីវកមម ពលកមមេលើ
មនុស  និងករេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទេលើ្រស្ដី និងកុមរចបបទ់ប់ ក តអ់ំពីហឹង កនុង្រគួ រ និងករពរជន
រងេ្រគះ និងចបប ់ឯកពន័ធភពបន១៣៥េលើកមនអនកចូលរមួចនំួន៦.០៦៣នក ់្រសី ៣.០១៦ នក។់ 

 ករងរ្របយុទធ្របឆងំបទេលមើសេ្រគ ងេញ នខុសចបបជ់ជំ នៗ 
 បនចុះផ ព្វផ យចបប ់ស្ដីពីករ្រតួតពិនិតយេ្រគ ងេញ នចំនួន ២.៣២៧ េលើក មន្របជពលរដ្ឋចូលរមួចំនួន 

២០៨.៦២៨នក ់្រសី ១០៦.៣៤៧ នក។់ 
 បនប្រងក បជកែ់ស្តង បនចំនួន ១៦៤ ករណី ឃតខ់្លួនបន ៣៦៣ នក ់្រសី ២៥ នក ់កនុងេនះ ៖ ពីបទជួញ

ដូរ និងែចកចយេ្រគ ងេញ ន ចំនួន ១៤៦ ករណី ឃតខ់្លួន ៣១៦ នក ់្រសី ២៤ នក ់ពីបទេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ ន ១៨ 
ករណី ឃតខ់្លួន ៤៧ នក ់ដកហូតេ្រគ ងេញ ន្របេភទេមតំេហ្វ មនី ១.០៧៧ កញចប ់(៩៥២ កញចបតូ់ច ១០៨កញចប់
មធយម ធំ១៧កញចប)់ ទមងន ់១.៧១៨,៥៨ ្រកម ម៉ូតូ៦៦ ទូរស័ពទៃដ ២៥១ េ្រគ ង វុធខ្លី ០១ េដើម បង ់២ ្រគប ់២៨ 
្រគប ់ វុធៃចន ៧ វុធែក្លងក្ល យេធ្វើពីេឈើ ១ វ ២២ ន បៃ់ដ១ លុយ ២.៨៣០ ដុ ្ល រ លុយេរៀល ១៥.៥៨១.៥០០ 
េរៀល ជញជ ីងថ្លឹងេ្រគ ងេញ ន ១៥ និងឧបករណ៍េ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ នមយួចំនួនេទៀត។ 

 បនេធ្វើករអបរ់ែំណន ំនិងចុះកិចចសនយមុខសញញ េ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ ន ១៦៧ នក ់ឲយបញឈបក់រេ្របើ
្របស់េ្រគ ងេញ នរចួបន្របគល់ជូនឪពុកម្ដ យឬ ពយបល និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន្រគប្់រគងបន្ត។ 
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 បនបញជូ នមខុសញញ េ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ ន ១២៣ នក ់េទមណ្ឌ លែកែ្របអនកេញ នេ្រគ ងេញ ន។ 
 ប្រងក ប មដីក ២៥ ដកី មនុស  ២៥ នក។់ 
 សភពករណ៍កូដកមម បតុកមម នងិករត ៉ទមទរ៖ ចនំួន ៥៧ េលើក។  

 កមមករ កមមករនិីត ៉ ទមទរអតថ្របេយជនេ៍ផ ងៗចំននួ ១៤ េលើក។ 
 សហគមន្៍របជពលរដ្ឋត ៉ទមទរពកព់ន័ធបញ្ហ ដីធ្លចីំនួន ៤៣ េលើក។ 
 ករងរសុវតថភិពច ចរណ៍៖  

 េកើតមន ១៨៨/១៣២ េកើនេឡើង ៥៦ េលើក ប ្ត លឱយ ្ល បម់នុស  ១៣៥/១០២ នក ់្រសី២០/១២នក ់
របសួ ៣៥៣/២៩៤ នក ់្រសី ១៣៥/១៧៤ នក ់ ធងន ់២១៥/១៥៩ នក ់្រសី ៨០/៧៥ នក ់ខូចរថយន្ត 
១៧៨ េ្រគ ង ម៉ូតូ ១៩៣ េ្រគ ង។ 

 េ្រគះថន កស់ងគមេផ ងៗ េកើតមន ១៦៦/១៦៥េលើក ប ្ដ លឱយមនុស ្ល ប ់១៤៣ នក ់របសួ ១៧ នក ់រេបើក
ដំបូល ៤៧ ខនង រលំផទះ ០២ ខនង េឆះផទះ ១៨ ខនង េឆះរថយន្ត ០២ េ្រគ ង េឆះម៉សីុនសមងួត្រសូវ ០១ េ្រគ ង និងសមភ រៈមយួ
ចំនួន។ 

 ករងរច ចរណ៍ៈ បន្របមូលវតថុ ងករណីេ្រគះថន កច់ ចរណ៍ចនំួន ១៨៨ ករណី បញជូ នេទតុ  ១៦៤ 
ករណី មនុស  ២៦ នក ់រតេ់គច ០៦ ករណី េ ះ្រ យបញចប ់១១ ករណី នងិេនសល់ចនំួន ០៧ ករណី
េទៀត កំពុងក ងសំណំុេរឿងបញជូ នេទតុ ករចំននួ ១៤ ករណី។ 

 បនចត់ ងំកម្ល ងំចុះរតឹបន្តងឹករអនុវត្តនច៍បបច់ ចរណ៍ផ្លូវេគកយ៉ងសកមម មរយៈករយកចតិ្ត
ទុក ក្់រតតួពិនិតយេគលេ េដើមទ ីនងិេគលេ សំខន់ៗ មយួចនំួន េ យបនេធើ្វករផកពិនយ័រថយន្ត
ចំនួន ៦.១៩១ េ្រគ ង នងិម៉ូតូ ៣.៦២១ េ្រគ ង សរុបទឹក្របក ់២៤.២០០.០០០ េរៀល។ 
 ករងរ្រគប្់រគង វុធជតផិទុះ 

 ជតិផទុះនចូំលសរុប៖ សុ៊ប យ ២៥៣.០២៥ គីឡូ្រកម +(សល់ពីែខមនុ ១០.៥២៧ គ.្រក េសមើនឹង 
២៦៣.៥៥២គ.្រក)  ម៉ញូូមនី្រ ត ៨៥៦.៣៩០ គីឡូ្រកម +(សល់ពីែខមនុ ៥០.៥០០ គីឡូ្រកម េសមើ
នឹង ៩០៦.៨៩០ គីឡូ្រកម )  គបីផទុះ ៤៦៣.៨៩៦ ្រគប ់ +(សល់ពីែខមនុ ១៣.៣១៨ ្រគប ់ េសមើនងឹ 
៤៧៧.២១៤ ្រគប)់ និងែខ ផទុះ២៧.៦៨០ ែម្៉រត +(សល់ពីែខមនុ ២.២០៤ ែម្៉រត េសើមនងឹ ២៩.៨៨៤ ែម៉
្រត។ 

 ជតិផទុះយកេទេ្របើ្របស់៖ សុ៊ប យចំនួន ១៩៦.០៤៦ គីឡូ្រកម ម៉ូញូមនី្រ តចំននួ ៧៣៤.៩៥៤ 
គីឡូ្រកម គបីផទុះចំននួ ៥០.២៥៨ ្រគប ់នងិែខ ផទុះ ៣៥.២៦០ ែម្៉រត។ 

 ជតិផទុះេនសល់កនុងឃ្ល ងំ ៖សុ៊ប យចំនួន ៦៧.៥០៧ គឡូី្រកម ម៉ូញូមនី្រ តចំនួន ១៧១.៩៣៦ 
គីឡូ្រកម គបីផទុះចំននួ ៤២៦.៩៥៦ ្រគប ់និងែខ ផទុះ ៥.៣៧៦ ែម្៉រត។ 

 ករងរអនុវត្តេគលនេយបយភមូឃុិមំនសុវតថភិព 
 បនចុះផ ព្វផ យេគលនេយបយភូម ិឃុំ មនសុវតថិភព ចបបព់កព់ន័ធេផ ងៗ ចំនួន ៦.៥៩៨ េលើក 

(៨៧/៨៧ ឃុំ ៨/៨ ្រកុង ្រសុក) មន្របជពលរដ្ឋចូលរមួចំនួន ២៨៣.៩៣៥ នក ់្រសី ១៣៩.៩០៨ នក។់ 
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 បនចុះេធ្វើេវទិករ ធរណៈចំនួន ១.៦៦០េលើក (៧៧/៨៧ឃំុ សងក ត ់និង៨/៨្រកុង ្រសុក) មន្របជ
ពលរដ្ឋចូលរមួសរុបចំនួន ៥៣.១៧០ នក ់្រសី ៣០.២៨៧ នក។់ 

 

 ករងរអត្តសញញ ណបណ័្ណ  
• បនទទួលអត្តសញញ ណបណ័្ណ ពីនយក ្ឋ នចំនួន ២៨.៨៤២ សន្លឹក និងបនែចកជូន្របជពលរដ្ឋ

េ្របើ្របស់មនចំនួន ២៨.៨៤២ នក ់ ្របុស ១២.៨០០ នក ់សរុបចំនួន ៦១៨.៥១៣ នក ់្របុស 
២៩២.៩១០ នក។់ 

• បនបំេពញែបបបទផ្តល់អត្តសញញ បណ័្ណ ជូន្របជពលរដ្ឋេ្របើ្របស់ចំនួន ២៥.៣០៨ នក ់ ្របុស 
១៣.២០៩ នក ់សរុបរមួឆន ២ំ០១៩ ចំនួន ៦៣៧.៥៥៩ នក ់្របុស ៣១៣.៧៩៤ នក។់ 

• េនសល់្រតូវផ្តល់បន្តសរុបចំនួន ៧.៦៩៥ នក ់្របុស ៤.២៦០ នក។់ 
  

 
 
 
 
 
 



54 
 

 
ជំពូកទី ២ 

គេ្រមង សកមមភព ៃនកមមវិធីវិនិេយគ 
បីឆន រំកំិលេខត្ត 
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ជំពូកទី២ ៖ គេ្រមង សកមមភព ៃនកមមវធិិវិនិេយគបីឆន រំកំលិេខត្ត 
កមមវធិីវនិិេយគបីឆន រំកំិលេខត្តកំពងស់ពឺ ២០២០-២០២២ គឺជក្រមងឯក រេគលដម៏ន រៈសំខន ់

ស្រមប់្រគប់្រគង ម នករវនិិេយគេលើគេ្រមងអភិវឌ ន៍្របកបេ យភពហមត់ចត់ និងចបស់ ស់។ 
គេ្រមងវនិិេយគបីឆន រំកំិលេខត្ត ២០២០-២០២២  មនបី្របេភទគឺ៖  

២.១. ្របភពមូលនធិិឆន  ំ២០២០   
២.២ គេ្រមង សកមមភពកំពុងដំេណើ រករ 
២.៣ គេ្រមង សកមមភពវនិិេយគមនថវកិគ្ំរទ 
២.៤ គេ្រមង សកមមភព ទភិពមនិទនម់នថវកិគ្ំរទ 
២.៥ កមមវធិី្របតិបត្តិករេស សងគម 
២.៦ ករ កេ់ចញលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តនន 
២.៧ គេ្រមង សកមមភពរបស់្រកសួង ថ នបន័កំពុងដំេណើ រករ  
កមមវធិីវនិិេយគេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង េដើមបេីឆ្លើយតបេទនឹងែផនករអភិវឌ ន៍រយៈេពល្របំឆន  ំ

េខត្តកំពងស់ពឺ (២០២០-២០២៤) ជពិេសស បនរេំលចេចញនូវ្របភពមូលនិធិ ទុនវនិិេយគ ភន កង់រអនុវត្ត និង
កលវភិគអនុវត្តករងរ ែដលចូលរួមវនិិេយគ មវស័ិយននរបស់េខត្ត។ េគលបំណង េគលេ  និង
យុទធ ្រស្តអភវិឌ ន ៍ ែដលបនកំណតេ់នកនុងែផនករអភវិឌ នរ៍យៈេពល្របឆំន  ំ ៃន ណត្តិទី២របស់្រកុម្របឹក
េខត្ត ្រតូវបនេរៀបចំ មលំ ប់ ទិភពរបស់ែផនក និងវស័ិយនន និងបនេរៀបចំែផនករអនុវត្ត េដើមបបីំេពញ  
េសចក្តី្រតូវករចបំចជ់បនទ នរ់បស់្របជពលរដ្ឋេន មមូល ្ឋ ន។  

ង២.១ ៖ សេងខប្របភពមលូនិធិឆន  ំ២០២០ 
 

ល.រ ថ ប័ន 
ចំននួ សរបុតៃម្ល

គេ្រមង ្របភព ចំននួ 
គេ្រមង 

តៃម្ល
គេ្រមង 

គេ្រមង ( នេរៀល) មូលនធិ ិ ( នេរៀល) 
១-   រដ្ឋបលេខត្ត 12 16,670.00 ថវកិេខត្ត 12 16,670.00 

សរបុ១ 12 16,670.00   12 16,670.00 
២-ករគ្ំរទ មប ្ត មនទរី អងគភព            

1 មនទីរ ធរណករ និងដឹកជញជូ ន 28 11,278.16 ថវកិរដ្ឋ 28 11,278.16 
2 មនទីរកិចចករនរ ី 29 1,143.77 ថវកិរដ្ឋ 29 1,143.77 

3 
មនទីរកសិកមមរុកខ ្របម៉ញ់ និង 
េន ទ 

16 1,859.88 ថវកិរដ្ឋ 16 1,859.88 

1 420.00 
ធនគពិភព

េ ក 
1 420.00 

1 396.00 ថវកិរដ្ឋ&ៃដគូរអភ ិ 1 396.00 
1 600.00  NBP  1 600.00 
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1 600.00 EU-PGA-L  1 600.00 
1 165.60 JICA 1 165.60 
1 2.27 ASPIRE 1 2.27 

4 
មនទីរករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត ល 
វជិជ ជីវៈ  

14 3,691.80 ថវកិរដ្ឋ 14 3,691.80 

5 មនទីរធនធនទឹក និងឧតុនិយម 18 2,029.00 ថវកិរដ្ឋ 18 2,029.00 

6 មនទីរែរ ៉និងថមពល  
9 306.50 ថវកិរដ្ឋ 9 306.50 
3 74.00 ្រកសួង 3 74.00 

7 
មនទីរមនទីរៃ្របសណីយ ៏និង 
ទូរគមនគមន ៏

2 23.00 ថវកិរដ្ឋ 2 23.00 

8 មនទីរអបរ់យុំវជននិងកី  11 27,271.00 ថវកិរដ្ឋ 11 27,271.00 
9 មនទីរេទសចរណ៍ 1 57.00 ថវកិរដ្ឋ 1 57.00 

10 មនទីរសុខភបិល 

5 8,764.00 PHD/MoH 5 8,764.00 
13 9,645.00 Gov/MoH 13 9,645.00 
3 2,050.00 GF/USID 3 2,050.00 
1 150.00 HCs 1 150.00 

11 មនទីរសងគមកិចច 
3 232,412.00 ថវកិរដ្ឋ 3 232,412.00 
2 1,356.00 ថវកិរដ្ឋ +NGOs 2 1,356.00 

12 មនទីរបរ ិ ថ ន 2 300.00 ថវកិរដ្ឋ 2 300.00 

13 
មនទីរេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម 
 សំណង ់និងសុរេិយដី 

8 16,141.00 ថវកិរដ្ឋ 8 16,141.00 

14 
នទីរទំនកទំ់នងជមយួរដ្ឋសភ  
្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច 

2 165.00 ថវកិរដ្ឋ 2 165.00 
1 15.00 ្រកសួង 1 15.00 

15 មនទីរពណិជជកមម 
4 657.00 ថវកិរដ្ឋ 4 657.00 
1 100.00 ្រកសួង 1 100.00 

16 មនទីរពត័ម៌ន 
18 1,002.00 ថវកិរដ្ឋ 18 1,002.00 
1 200.00 ្រកសួង 1 200.00 

17 មនទីរ អភវិឌ នជ៍នបទ 1 65,200.00 ្រកសួង 1 65,200.00 
សរបុ ២ 202 388,074.98   202 388,074.98 

សរបុរមួ (១+២) 214 404,744.98   214 404,744.98 
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ង២.២ ៖  គេ្រមង សកមមភពេខត្តកំពុងដំេណើ រករ 
 

ល.រ េឈម ះគេ្រមង 
សកមមភព 

េឆ្លើយតប
េគលេ  ទី ងំ 

លទធផលេ្រគង 

រយៈ
េពល តៃម្ល ្របភព

មូលនិធ ិ

ក្រមិតទុនវិនេិយគ( នេរៀល) 

អងគភព
អនុវត្ត 

កំ
ណ
ត់ 
សម្
គ
ល ់

បរមិណ ឯក  ២០១៩ ២០២០ ២០២១ សរបុ 

 ក.គេ្រមង សកមមភពរបសរ់ដ្ឋបលេខត្ត 

 ១.ែផនកេសដ្ឋកិចច 

1 
ងសងអ់គរ

ករយិល័យ្រចក
េចញចូលែតមយួ 

  
្រសុក
គងពសិី 

1 អគរ   420.00 
ថវកិេខត្ត 

2019 
420.00 ០ ០ 420.00 រដ្ឋបលេខត្ត   

2 
ងសងអ់គររដ្ឋ

បល េខត្ត
ជំ នទ៣ី 

  េខត្ត 1 អគរ   4200.00 
ថវកិេខត្ត 

2019 
4,200.00 ០ ០ 4,200.00 រដ្ឋបលេខត្ត   

3 

ជួសជុលេរៀបបក៊
 ្រកលករ ៉ូ

ពុះ្រទូងផ្លូវជតិ
េលខ៤ និងបពំក់
បេងគ លេភ្លើងេភ្ល ះ 
និង ្ល កសញញ
ច ចរកនុង្រកងុចបរ
មន្របែវង ៦,៨៦៩ 
ែម្រត 

  ្រកុងចបរមន 1 កែន្លង   1500.00 
ថវកិេខត្ត 

2019 
1,500.00 ០ ០ 1,500.00 រដ្ឋបលេខត្ត   

4 
ជួសជុលផ្លូវ្រកល
េកស៊ូេបទីម កនុង
សងក ត់ ្វ យ្រក ៉ ន ់

  ្រកុងចបរមន 1 ែខ    800.00 
ថវកិេខត្ត 

2019 
800.00 ០ ០ 800.00 រដ្ឋបលេខត្ត   
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5 

ចកដ់ីេធ្វើ្រចងំសទឹង
ែ្រពកេ ន តជប់
ព នថមីខងលិច

ផ រកំពងស់ពឺ ចំនួន 
១០៦.៥ម៣ 

  ្រកុងចបរមន 1 កែន្លង   1135.00 
ថវកិេខត្ត 

2019 
1,135.00 0 0 1,135.00 រដ្ឋបលេខត្ត   

6 

េធ្វើរបង េរៀបចំបក៊
រ និង្រកលករ ៉ូ
ចិេញច ើមផ្លូវខង

តបូងទី នកី
េខត្ត 

  ្រកុងចបរមន 1 កែន្លង   280.00 
ថវកិេខត្ត 

2019 
280.00 ០ ០ 280.00 រដ្ឋបលេខត្ត   

សរបុរង ១       8335.00   8335.00 0.0 0.0 8335.00     

 ២. ែផនកសងគមកចិច 

                              
សរបុរង ២       0   0           

 ៣.ែផនកធនធនធមមជតិ បរ ិ ថ ន និងករបន ំនងឹករែ្រប្របួល កសធតុ 

                              
សរបុរង ៣       0   0           

 ៤.ែផនករដ្ឋបល និងសន្តិសុខស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ 

                              
សរបុរង ៤       0   0           

សរបុ កៈ (១+២+៣+៤) 8,335   8,335 0 0 8,335     

 ខ.គេ្រមង សកមមភពរបសម់នទីរ អងគភព និងអនកពក់ពន័ធ 

១.ែផនកេសដ្ឋកចិច   
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1 
គេ្រមងជួសជុល
ផ្លូវេខត្តេលខ១៤១ 

  

េខត្ត,
្រកុងចបរមន 
ភមូេិ ែក,
្រសុកសំេ ង

ទង 

2 km   1,000.00 ថវកិរដ្ឋ 1,000.00 0 0 1,000.00 

មនទីរ
ធរណ

ករ និងដកឹ
ជញជូ ន 

  

2 
គេ្រមង ថ បនលូ
ផ្លូវេលខ១៣២ 

  
ឃុំអរូ- ភមូិ
្រពះែខ 

្រសុកភន្រសួច 
3.8 km   1,500.00 ថវកិរដ្ឋ 1,500.00 0 0 1,500.00 

មនទីរ
ធរណ

ករ និងដកឹ
ជញជូ ន 

  

3 
គេ្រមងជួសជុល
ផ្លូវេខត្តេលខ
១៤៤០ 

  

ពផី រ្រកងំ
េចក ដល់
េជើង ស់
្រសុកឧដុងគ 

2 km   1,000.00 ថវកិរដ្ឋ 1,000.00 0 0 1,000.00 

មនទីរ
ធរណ

ករ និងដកឹ
ជញជូ ន 

  

4 
គេ្រមងផ្លូវជតិ
េលខ៤ 

  

ថនល់ទទឹង
្រសុកសំេ ង
ទង-ឃុំអរូ,
្រសុកភន្រសួច 

21 km   1,087.41 ថវកិរដ្ឋ 1,087.41 0 0 1,087.41 

មនទីរ
ធរណ

ករ និងដកឹ
ជញជូ ន 

  

5 
គេ្រមងផ្លូវជតិ
េលខ៤១ 

  

ថនល់ទទឹង
្រសុកសំេ ង
ទង-ដំ ក់
ខ្លុង ្រសុក
បេសដ្ឋ 

45.5 km   1,138.94 ថវកិរដ្ឋ 1,138.94 0 0 1,138.94 

មនទីរ
ធរណ

ករ និងដកឹ
ជញជូ ន 

  

6 
គេ្រមងផ្លូវជតិ
េលខ៤៤ 

  

ចបរមន ្រកុង
ចបរមន-
ឧដុងគ ្រសុក

ឧដុងគ 

139.6 km   927.26 ថវកិរដ្ឋ 927.26 0 0 927.26 

មនទីរ
ធរណ

ករ និងដកឹ
ជញជូ ន 
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7 
គេ្រមងផ្លូវជតិ
េលខ៤៦ 

  

ព នែដកអរូ
សំចត-

ឧទយនជតិ
គិររីមយ ្រសុក
ភន្រសួច 

16.9 km   286.53 ថវកិរដ្ឋ 286.53 0 0 286.53 

មនទីរ
ធរណ

ករ និងដកឹ
ជញជូ ន 

  

8 
គេ្រមងផ្លូវជតិ
េលខ១៣០ 

  

ចបរមន ្រកុង
ចបរមន-ឃុំ
រ ំងេ្រគើល
្រសុកសំេ ង

ទង 

9.6 km   94.91 ថវកិរដ្ឋ 94.91 0 0 94.91 

មនទីរ
ធរណ

ករ និងដកឹ
ជញជូ ន 

  

9 
គេ្រមងផ្លូវេខត្ត
េលខ១៤១ 

  

ផ រៃ្រពេផ្ត -
ភមូែិដកេភ្លើង
្រសុកសំេ ង

ទង 

4.2 km   53.76 ថវកិរដ្ឋ 53.76 0 0 53.76 

មនទីរ
ធរណ

ករ និងដកឹ
ជញជូ ន 

  

10 
គេ្រមងផ្លូវជតិ
េលខ១៤៧ 

  

ផ្លូវជតេិលខ
៤-ផ្លូវជតិ
េលខ៤៣
្រសុកភន្រសួច 

22 km   216.26 ថវកិរដ្ឋ 216.26 0 0 216.26 

មនទីរ
ធរណ

ករ និងដកឹ
ជញជូ ន 

  

11 
គេ្រមងផ្លូវេខត្ត
េលខ១៤៤០ 

  

្រប យ
ចបរមន ្រកុង
ចបរមន-ភមូិ
្រកងំេចក
្រសុកឧដុងគ 

13 km   112.60 ថវកិរដ្ឋ 112.60 0 0 112.60 

មនទីរ
ធរណ

ករ និងដកឹ
ជញជូ ន 

  

12 
គេ្រមងផ្លូវេខត្ត
េលខ1ks1 

  

ផ្លូវេខត្តេលខ
១៤៤០-

ឃុំ
ៃ្រព្រក ំង 
្រសុកឧដុងគ 

3.4 km   35.09 ថវកិរដ្ឋ 35.09 0 0 35.09 

មនទីរ
ធរណ

ករ និងដកឹ
ជញជូ ន 

  



61 
 

13 
គេ្រមងផ្លូវជតិ
េលខ៤៣ 

  
ែ្រតង្រតយឹង
-អរូកូន្រតុំ
្រសុកភន្រសួច 

22 km   192.70 ថវកិរដ្ឋ 192.70 0 0 192.70 

មនទីរ
ធរណ

ករ និងដកឹ
ជញជូ ន 

  

14 
គេ្រមងផ្លូវជតិ
េលខ៤៨-៤ 

  
រង្វងម់ូល

កនទួត-េតទឹកពុះ 
្រសុកឱ ៉ ល់ 

15 km   128.02 ថវកិរដ្ឋ 128.02 0 0 128.02 

មនទីរ
ធរណ

ករ និងដកឹ
ជញជូ ន 

  

15 
គេ្រមងផ្លូវេខត្ត
េលខ១៤០ 

  

ផ រៃ្រពេផ្ត
្រសុកសំេ ង
ទង-ឃុំេជើង
ស់ ្រសុក
ឧដុងគ 

6.3 km   57.62 ថវកិរដ្ឋ 57.62 0 0 57.62 

មនទីរ
ធរណ

ករ និងដកឹ
ជញជូ ន 

  

16 
គេ្រមងផ្លូវេខត្ត
េលខ១៤០-  

  

ផ្លូវជត៤ិ
សំេ ងទង-
ផ្លូវេលខ៥១
េប ្រសុក
ឧដុងគ 

3.7 km   32.17 ថវកិរដ្ឋ 32.17 0 0 32.17 

មនទីរ
ធរណ

ករ និងដកឹ
ជញជូ ន 

  

17 
គេ្រមងផ្លូវេខត្ត
េលខ១៤៤០ 

  

ភមូ្រកងំ
េចក-ផ រ
បតដ់ឹង
្រសុកឧដុងគ 

19 km   159.05 ថវកិរដ្ឋ 159.05 0 0 159.05 

មនទីរ
ធរណ

ករ និងដកឹ
ជញជូ ន 

  

18 
គេ្រមងផ្លូវេខត្ត
េលខ១កេអស១ 

  

ថមគប ់ភនខំទង់
្រសុកថពង- 
ចនថ់ន ល
្រសុកឧដុងគ 

9.62 km   84.02 ថវកិរដ្ឋ 84.02 0 0 84.02 

មនទីរ
ធរណ

ករ និងដកឹ
ជញជូ ន 

  

19 
គេ្រមងផ្លូវេខត្ត
េលខ១កេអស៣ 

  

ផ្លូវបំែបក អម
ំង-វត្ត
្រជវ  

្រសុកថពង 

15.05 km   132.57 ថវកិរដ្ឋ 132.57 0 0 132.57 

មនទីរ
ធរណ

ករ និងដកឹ
ជញជូ ន 
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20 
គេ្រមងផ្លូវេខត្ត
េលខ១កេអស៤ 

  

ផ រសំេ ង
្រសុកថពង-ផ្លូវ
េខត្ត១៤៤០
្រសុកឧដុងគ 

22.23 km   210.08 ថវកិរដ្ឋ 210.08 0 0 210.08 

មនទីរ
ធរណ

ករ និងដកឹ
ជញជូ ន 

  

21 
ផ្លូវេខត្ត េទសចរ
ណ៏ ភន្រពះ 

  
១កេអស១-
ផ្លូវជត៤ិ៤
្រសុកថពង 

20 km   215.26 ថវកិរដ្ឋ 215.26 0 0 215.26 

មនទីរ
ធរណ

ករ និងដកឹ
ជញជូ ន 

  

22 
ផ្លូវ សេម្តចនយក
រដ្ឋម្រន្ត ី

  

ែ្រតង្រតយឹង
្រសុកភន្រសួច-
រង្វងម់ូល
កនទួត៤៤
្រសុកឱ ៉ ល់ 

56.3 km   613.54 ថវកិរដ្ឋ 613.54 0 0 613.54 

មនទីរ
ធរណ

ករ និងដកឹ
ជញជូ ន 

  

23 ផ្លូវេខត្ត ០១៦   

ឃុំចន់
ែសន- ឃុំ
មនជយ័
្រសុកឧដុងគ 

11.7 km   92.22 ថវកិរដ្ឋ 92.22 0 0 92.22 

មនទីរ
ធរណ

ករ និងដកឹ
ជញជូ ន 

  

24 ផ្លូវេខត្ត ៩២៩   

ផ រ្រតពងំ
េជរ- ភមូិ
ែ្រសកិន

្រសុកឱ ៉ ល់ 

13 km   101.23 ថវកិរដ្ឋ 101.23 0 0 101.23 

មនទីរ
ធរណ

ករ និងដកឹ
ជញជូ ន 

  

25 
ផ្លូវេខត្ត ែអរ៊៣០ ែអ៊
រ៣៦ 

  

ឃុំដំ ក់
ងំ- ឃុំេជើង
ស់ ្រសុក
ឧដុងគ 

14 km   109.65 ថវកិរដ្ឋ 109.65 0 0 109.65 

មនទីរ
ធរណ

ករ និងដកឹ
ជញជូ ន 

  

26 
ផ្លូវេខត្ត
៣៣៣.៣៣៧ 

  
ឃុំភនតំូច- ឃុំ
្រកងំេចក
្រសុកឧដុងគ 

18 km   139.21 ថវកិរដ្ឋ 139.21 0 0 139.21 

មនទីរ
ធរណ

ករ និងដកឹ
ជញជូ ន 
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27 
ផ្លូវេខត្ត 
៦៧៦.៦៨៤ 

  

ភមូទិេន្លកនទិល- 
ភមូ្រកងំ
រដ្ឋ ្រសុក
សំេ ងទង 

7.5 km   58.05 ថវកិរដ្ឋ 58.05 0 0 58.05 

មនទីរ
ធរណ

ករ និងដកឹ
ជញជូ ន 

  

28 

ក ង និងព្រងឹង
សមតថភព្រស្តីកនុង
កិចចដំេណើ រករ្រកមុ
ជួយ ខ្លួនឯង 

  
្រសុក
គងពសិី 

3 ្រកុម   9.14 ថវកិរដ្ឋ 9.14 ០ ០ 9.14 
មនទីរកចិចករ

នរ ី
  

29 
ចុះ្រតួតពនិិតយ និង
្របជុំជមយួ្រកុម 
ផលិត 

  ្រសុកបេសដ្ឋ 24 េលើក   10.42 ថវកិរដ្ឋ 10.42 ០ ០ 10.42 
មនទីរកចិចករ

នរ ី
  

30 

ផ្ដល់ជំនញវជិជ ជវីៈ 
និងបំណិនជីវតិ
(កតេ់ដរ និង
តមបញ)ដល់្រកមុ
្រស្តី 

  
្រគប្រសុក/
្រកុង ទងំ៨ 

6 វគគ   435.60 ថវកិរដ្ឋ 435.60 ០ ០ 435.60 
មនទីរកចិចករ

នរ ី
  

31 

ផ្ដល់ជំនញវជិជ ជវីៈ 
និងបំណិនជីវតិ(ែក
ៃចនចំណី រ)
ដល់្រកុម្រស្តី 

  

្រសុកថពង  
ឱ ៉ ល់ 

បេសដ្ឋ ឧដុងគ 
និងគងពសិី 

6 វគគ   62.22 ថវកិរដ្ឋ 62.22 ០ ០ 62.22 
មនទីរកចិចករ

នរ ី
  

32 

ក ង និងព្រងឹង
សមតថភព្រស្តីកនុង
កិចចដំេណើ រករក

ង ជីវកមម 

  
្រកុង/្រសុក
ទងំ៨ 

6 េលើក   5.36 ថវកិរដ្ឋ 5.36 ០ ០ 5.36 
មនទីរកចិចករ

នរ ី
  

33 
ជំរញុផលិតកមម
ដំ កំសិកមម 

  
្រកុង/្រសុក
ទងំ៨ 

129 វឝ្ឝ   1.48 ថវកិរដ្ឋ 1.48 ០ ០ 1.48 
មនទីរកសិកមម
រកុខ ្របម៉ញ់
និងេន ទ 

  

34 
អភវិឌ នក៍សិកមម
សហគមនក៍សិកមម 

  
្រកុង/្រសុក
ទងំ៨ 

18 វឝ្ឝ   15.00 ថវកិរដ្ឋ 15.00 ០ ០ 15.00 
មនទីរកសិកមម
រកុខ ្របម៉ញ់
និងេន ទ 
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35 
ជំរញុករអភវិឌ ន៍
កសិឧស ហកមម 

  ៣្រសុក 12 វឝ្ឝ   9.00 ថវកិរដ្ឋ 9.00 ០ ០ 9.00 
មនទីរកសិកមម
រកុខ ្របម៉ញ់
និងេន ទ 

  

36 
អភវិឌ នដ៍ំ ំ
េកស៊ូ 

  
្រកុង/្រសុក
ទងំ៨ 

12 វឝ្ឝ   9.00 ថវកិរដ្ឋ 9.00 ០ ០ 9.00 
មនទីរកសិកមម
រកុខ ្របម៉ញ់
និងេន ទ 

  

37 
អភវិឌ នធ៍នធន
មនុស  និង
ប្រញជ បេយនឌរ័ 

  
្រកុង/្រសុក
ទងំ៨ 

6 វឝ្ឝ   6.00 ថវកិរដ្ឋ 6.00 ០ ០ 6.00 
មនទីរកសិកមម
រកុខ ្របម៉ញ់
និងេន ទ 

  

38 
េរៀបចំ អនុវត្ត ម
ន នងិ យតែម្ល

ែផនករនងិថវកិ 
  

្រកុង/្រសុក
ទងំ៨ 

45 េលើក   9.00 ថវកិរដ្ឋ 9.00 ០ ០ 9.00 
មនទីរកសិកមម
រកុខ ្របម៉ញ់
និងេន ទ 

  

39 
អេងកតសទងទ់ិននផល 
និងផថល់ពត័ម៌ន 
សិថតកិសិកមម 

  
្រកុង/្រសុក
ទងំ៨ 

1500 សំ ក   9.00 ថវកិរដ្ឋ 9.00 ០ ០ 9.00 
មនទីរកសិកមម
រកុខ ្របម៉ញ់
និងេន ទ 

  

40 
អភវិឌ នក៍រចិញជ ឹម
សត្វ 

  
្រកុង/្រសុក
ទងំ៨ 

21 វឝ្ឝ   147.00 ថវកិរដ្ឋ 147.00 ០ ០ 147.00 
មនទីរកសិកមម
រកុខ ្របម៉ញ់
និងេន ទ 

  

41 

្រគប្រគងអនមយ័
សត្វ ច ់និង
ផលិតផលមន
េដើមកំេណើ តពសីត្វ 

  
្រកុង/្រសុក
ទងំ៨ 

18 វឝ្ឝ   21.00 ថវកិរដ្ឋ 21.00 ០ ០ 21.00 
មនទីរកសិកមម
រកុខ ្របម៉ញ់
និងេន ទ 

  

42 
ទប់ ក តជ់ំងឆឺ្លង
សត្វ និងផថល់េស
កមមសុខភពសត្វ 

  
្រកុង/្រសុក
ទងំ៨ 

18 វឝ្ឝ   72.00 ថវកិរដ្ឋ 72.00 ០ ០ 72.00 
មនទីរកសិកមម
រកុខ ្របម៉ញ់
និងេន ទ 

  

43 

សិកខ
ផ ព្វផ យ   ចបប់
ស្តីពកីរងរ លិខិត
បទ ្ឋ នគតយិុត្តិ
ននដល់ បុគគលិក

  
េ ច្រកសហ
្រគស កនុង
េខត្តកំពងស់ពឺ 

270 នក ់   16.80 ថវកិរដ្ឋ 16.80 ០ ០ 16.80 

មនទីរករងរ 
និងបណ្តុ ះប
្ត លវជិជ ជី
វៈ  
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អងគករវជិជ ជីវៈ និង
កមមករនិេយជិត 
េន មេ ច្រក
សហ្រគស 

44 

គេ្រមងបណ្ដុ ះ
ប ្ដ ល សញញ ប្រត 
បេចចកេទសនិងវជិជ
ជីវៈ១ 

  ឃុំកែហង 50 នក ់   50.00 ថវកិរដ្ឋ 50.00 ០ ០ 50.00 

មនទីរករងរ 
និងបណ្តុ ះប
្ត លវជិជ ជី
វៈ  

  

45 

គេ្រមងបណ្ដុ ះ
ប ្ដ លសញញ ប្រត
បេចចកេទសនិងវជិជ
ជីវៈ២ 

  ឃុំកែហង 11 នក ់   37.00 ថវកិរដ្ឋ 37.00 ០ ០ 37.00 

មនទីរករងរ 
និងបណ្តុ ះប
្ត លវជិជ ជី
វៈ  

  

46 

គេ្រមងបណ្ដុ ះ
ប ្ដ ល សញញ ប្រត
បេចចកេទសនិងវជិជ
ជីវៈ៣ 

  ឃុំកែហង 150 នក ់   11.00 ថវកិរដ្ឋ 11.00 ០ ០ 11.00 

មនទីរករងរ 
និងបណ្តុ ះប
្ត លវជិជ ជី
វៈ  

  

47 

គេ្រមងបណ្ដុ ះ
ប ្ដ ល សញញ ប្រត
ជនខ់ពស់
បេចចកេទស 

  ឃុំកែហង 65 នក ់   39.00 ថវកិរដ្ឋ 39.00 ០ ០ 39.00 

មនទីរករងរ 
និងបណ្តុ ះប
្ត លវជិជ ជី
វៈ  

  

48 

គេ្រមងបណ្ដុ ះ
ប ្ដ ល ករសិក
វគគខ្ល ី មរយៈថវកិ
្រទ្រទង ់  ្រគឹះ ថ ន
សិក ( PB) 

  ឃុំកែហង 150 នក ់   60.00 ថវកិរដ្ឋ 60.00 ០ ០ 60.00 

មនទីរករងរ 
និងបណ្តុ ះប
្ត លវជិជ ជី
វៈ  

  

49 
ជួសជុល  រចួែថទំ
ជ្របច ំ្របពន័ធធ

្រស្ត អងគ កិប 
  និទន 1 គេ្រមង   212.00 

ជរ ្ឋ ភិ
បល 

212.00 ០ ០ 212.00 
មនទីរធនធន
ទឹក និងឧតុ
និយម 
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50 
ជួសជុល រចួែថទំ
ជ្របច ំ្របពន័ធធ

្រស្ត ្វ យ 
  បេសដ្ឋ 1 គេ្រមង   453.00 

ជរ ្ឋ ភិ
បល 

453.00 ០ ០ 453.00 
មនទីរធនធន
ទឹក និងឧតុ
និយម 

  

51 
ជួសជុល  រចួែថទំ
ជ្របច ំ្របពន័ធធ

្រស្ត រក 
  ្រសង ់ 1 គេ្រមង   62.00 

ជរ ្ឋ ភិ
បល 

62.00 ០ ០ 62.00 
មនទីរធនធន
ទឹក និងឧតុ
និយម 

  

52 
ជួសជុល  រចួែថទំ
ជ្របច ំ្របពន័ធធ

្រស្ត អរូែ្រតង 
  គងពសិី 1 គេ្រមង   127.00 

ជរ ្ឋ ភិ
បល 

127.00 ០ ០ 127.00 
មនទីរធនធន
ទឹក និងឧតុ
និយម 

  

53 
ជួសជុល  រចួែថទំ
ជ្របច ំ្របពន័ធធ

្រស្ត ចំករដូង 
  េព្រជមុនី 1 គេ្រមង   87.00 

ជរ ្ឋ ភិ
បល 

87.00 ០ ០ 87.00 
មនទីរធនធន
ទឹក និងឧតុ
និយម 

  

54 
ជួសជុល  រចួែថទំ
ជ្របច ំ្របពន័ធធ

្រស្ត េ  
  គងពសិី 1 គេ្រមង   189.00 

ជរ ្ឋ ភិ
បល 

189.00 ០ ០ 189.00 
មនទីរធនធន
ទឹក និងឧតុ
និយម 

  

55 
ជួសជុល  រចួែថទំ
ជ្របច ំ្របពន័ធធ

្រស្ត អរូែវង 
  ជ្រងុក 1 គេ្រមង   147.00 

ជរ ្ឋ ភិ
បល 

147.00 ០ ០ 147.00 
មនទីរធនធន
ទឹក និងឧតុ
និយម 

  

56 
ជួសជុល  រចួែថទំ
ជ្របច ំ្របពន័ធធ

្រស្ត ចនថ់ន ល 
  គងពសិី 1 គេ្រមង   111.00 

ជរ ្ឋ ភិ
បល 

111.00 ០ ០ 111.00 
មនទីរធនធន
ទឹក និងឧតុ
និយម 

  

57 
ជួសជុល  រចួែថទំ
ជ្របច ំ្របពន័ធធ

្រស្ត អរូសយ 
  ៃ្រពវ ិ រ 1 គេ្រមង   96.00 

ជរ ្ឋ ភិ
បល 

96.00 ០ ០ 96.00 
មនទីរធនធន
ទឹក និងឧតុ
និយម 

  

58 
ព្រងឹង ស.ក.ប.ទ 
អងគ កិប 

  គងពសិី 1 គេ្រមង   55.00 
ជរ ្ឋ ភិ
បល 

55.00 ០ ០ 55.00 
មនទីរធនធន
ទឹក និងឧតុ
និយម 

  

59 
ព្រងឹង ស.ក.ប.ទ 
អរូែ្រតង 

  ្រតពងំគង 1 គេ្រមង   55.00 
ជរ ្ឋ ភិ
បល 

55.00 ០ ០ 55.00 
មនទីរធនធន
ទឹក និងឧតុ
និយម 

  



67 
 

60 
ព្រងឹង ស.ក.ប.ទ 
ចំករដូង 

  សំេ ងទង 1 គេ្រមង   55.00 
ជរ ្ឋ ភិ
បល 

55.00 ០ ០ 55.00 
មនទីរធនធន
ទឹក និងឧតុ
និយម 

  

61 
ព្រងឹង ស.ក.ប.ទ 
រក 

  កែហង 1 គេ្រមង   65.00 
ជរ ្ឋ ភិ
បល 

65.00 ០ ០ 65.00 
មនទីរធនធន
ទឹក និងឧតុ
និយម 

  

62 
ព្រងឹង ស.ក.ប.ទ 
្វ យ 

  សំេ ងទង 1 គេ្រមង   55.00 
ជរ ្ឋ ភិ
បល 

55.00 ០ ០ 55.00 
មនទីរធនធន
ទឹក និងឧតុ
និយម 

  

63 
ព្រងឹង ស.ក.ប.ទ 
អរូែវង 

  ្រកងំេចក 1 គេ្រមង   65.00 
ជរ ្ឋ ភិ
បល 

65.00 ០ ០ 65.00 
មនទីរធនធន
ទឹក និងឧតុ
និយម 

  

64 
ព្រងឹង ស.ក.ប.ទ 
ចនថ់ន ល 

  ឧដុងគ 1 គេ្រមង   65.00 
ជរ ្ឋ ភិ
បល 

65.00 ០ ០ 65.00 
មនទីរធនធន
ទឹក និងឧតុ
និយម 

  

65 
ព្រងឹង ស.ក.ប.ទ 
្រតពងំខយង 

  យអងគ 1 គេ្រមង   65.00 
ជរ ្ឋ ភិ
បល 

65.00 ០ ០ 65.00 
មនទីរធនធន
ទឹក និងឧតុ
និយម 

  

66 
ព្រងឹង ស.ក.ប.ទ 
អន្លងៃ់្រជ 

  ថពង 1 គេ្រមង   65.00 
ជរ ្ឋ ភិ
បល 

65.00 ០ ០ 65.00 
មនទីរធនធន
ទឹក និងឧតុ
និយម 

  

67 

ករងរជួសជុលរបង
្របែវង ៤០ែម្រត 
និងេធ្វើដបំូល របូ
សំ ក្រពះវសិនុ 

  មនទីរ 40 ែម្រត   99.00 ថវកិជត ិ 99.00 ០ ០ 99.00 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល  

  

68 
ករងរជួសជុល
សួនចបរសងខង
ផ្លូវបន្ដ 

  មនទីរ 100 ែម្រត   47.00 ថវកិជត ិ 47.00 ០ ០ 47.00 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល  
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69 

ចុះពនិិតយអនុេ ម
ភព ៃនស្ដង់
្របពន័ធផគតផ់គងែ់ចក
ចយ អគគិសនីករ
ផ្ដល់េស កមមអគគសិនី 

  ្រកុង/្រសុក 300 េលើក   3.00 ថវកិជត ិ 3.00 ០ ០ 3.00 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល  

  

70 

ចុះជំរញុអនុវត្តចបប់
ស្ដីពកីរ្រគប្រគង
េ្របងកត ផលិត
ផលេ្របងកត 

    750 េលើក   3.00 ថវកិជត ិ 3.00 ០ ០ 3.00 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល  

  

71 
គេ្រមងចកដ់ីកនុង
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល 

  មនទីរ 35 វគគ   34.50 ថវកិជត ិ 34.50 ០ ០ 34.50 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល  

  

72 
ជំរញុករគ្រទករ
បេងកើតបែនថមេខឿន
ឧស ហកមម 

  ្រកុង/្រសុក 72 វគគ   14.40 ថវកិជត ិ 14.40 ០ ០ 14.40 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល  

  

73 
ចុះព្រងឹងអនុេ ម
ភពករេធ្វើ ជីវ
កមមធនធនែរ ៉

  ្រកុង/្រសុក 792 វគគ   79.20 ថវកិជត ិ 79.20 ០ ០ 79.20 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល  

  

74 
ចុះ្រសងស់ថិតកិរេធ្វើ
ជីវកមម 

  ្រកុង/្រសុក 72 វគគ   14.40 ថវកិជត ិ 14.40 ០ ០ 14.40 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល  

  

75 

សិកខ ផ ព្វ
ផ យស្ដង់
បេចចកេទស អគគិសនី 
ខងេ្រក នងិខង
កនុង គរ 

  មនទីរ 3 វគគ   12.00 ថវកិជត ិ 12.00 ០ ០ 12.00 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល  

  

76 

បញជូ នម្រន្តីចូលវគគ  
បណ្តុ ះប ្ត លេផ ងៗ  
េលើជំនញៃ្រប 
សណីយន៏ិងទូរគម
នគមនន៏ងិ ICT 

  
វទិយ ថ ន
ជតបិ.ទ 

7 វគគ   7.00 ថវកិរដ្ឋ 7.00 ០ ០ 7.00 

មនទីរមនទីរៃ្រប
សណីយ ៏និង
ទូរគមនគម

ន ៏
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77 

ផ ព្វផ យចបប់
ៃ្របសណីយ ៏និង
ទូរគមនគមន ៏នងិ
ចបបទ់ូរគមនគមន ៏
េន មប ្ត
្រសុក ជពេិសស
សហ្របតបិត្តកិរ 

  េខត្ត ្រសុក 8 វគគ   16.00 ថវកិរដ្ឋ 16.00 ០ ០ 16.00 

មនទីរមនទីរៃ្រប
សណីយ ៏និង
ទូរគមនគម

ន ៏

  

សរបុរង ១       13,171.67   13,171.67 0.0 0.0 13,171.67     

២. ែផនកសងគមកិចច   

1 

 ផ ព្វផ យថន ក់
សហគមនស៍្តីព ី

របូតថមភនិងេធ្វើ
បង្ហ ញជកែ់ស្តងនូវ
បបរខប្រគបេ់្រគ ង 

  -្រសុកថពង 6 េលើក   4.06 ថវកិរដ្ឋ 4.06 ០ ០ 4.06 
មនទីរកចិចករ

នរ ី
  

2 

ចុះ្រតួតពនិិតយ និង
ម នេ្រកយ

េពលបញចបក់រ
ផ ព្វផ យកមមវធិី

របូតថមភ 

  គងពសិី, ថពង 6 េលើក   2.36 ថវកិរដ្ឋ 2.36 ០ ០ 2.36 
មនទីរកចិចករ

នរ ី
  

3 

េវទិកសហគមន៍
ផ ព្វផ យស្តីព ី
ករយល់ដឹងជ
ធរណៈករេលើក
កមពស់សីលធម៌
សងគមតៃម្ល្រស្តីនងិ
្រគួ រែខមរ ។ 

  
គងពសិី, ថពង

,ភន្រសួច 
2 េលើក   9.14 ថវកិរដ្ឋ 9.14 ០ ០ 9.14 

មនទីរកចិចករ
នរ ី

  

4 

សិកខ  (ករ
ប្រញជ បេយនឌរ័ 
បរយិបន័ន និងសម
ធម ៌ 

  ្រសុកឱ ៉ ល់ 1 េលើក   3.57 ថវកិរដ្ឋ 3.57 ០ ០ 3.57 
មនទីរកចិចករ

នរ ី
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5 

េរៀបចំកចិច្របជុ ំ
ប ្ត ញេយនឌរ័
្របចឆំមស ជ 
មយួមនទីរពកព់ន័ធ 
និងអងកករននថន ក់
េខត្ត ២េលើក/ឆន  ំ

  
មនទីរកចិចករ
នរេីខត្ត 

2 េលើក   3.20 ថវកិរដ្ឋ 3.20 ០ ០ 3.20 
មនទីរកចិចករ

នរ ី
  

6 

សិកខ ស្តីពតីួ
នទី នងិភរកចិច
ដល់្រស្តីជថន ក់
ដឹកនភំមូ ិ

  ្រសុកឱ ៉ ល់ 1 េលើក   9.26 ថវកិរដ្ឋ 9.26 ០ ០ 9.26 
មនទីរកចិចករ

នរ ី
  

7 
ងសងអ់គរ

សិក េនវទិយ 
ល័យ ្ល បែលង 

  ្រសុកបេសដ្ឋ 1    340.00 SIEP 340.00 ០ ០ 340.00 
មនទីរអបរ់យំុវ
ជននងិកី  

  

8 
សងអ់គរ

សិក េនអនុវទិយ
ល័យ វត្តែតបង 

  ្រសុកថពង 1    350.00 
្រកសួង
អយក 

350.00 ០ ០ 350.00 
មនទីរអបរ់យំុវ
ជននងិកី  

  

10 

ងសងអ់គរ
ករយិល័យ សុខ
ភបិល្រសុក
្របតបិត្តភិន្រសួច
(OD Phnom 
Srouch) 

ព្រងីកេហ ្ឋ
រចនសមពន័ធៃន
ករយិល័យ
សុខភបិល
្រសុក្របតបិត្តិ
ភន្រសួច 

្រសុក
្របតបិត្តិ
ភន្រសួច 

១ជន ់ អគរ   664.00 
PHD/Mo

H 
664.00 ០ ០ 664.00 

មនទីរសុខភិ
បល 

  

11 

ងសងអ់គរ
សមភពនងិេ គ្រស្តី
េនមនទីរេពទយបែង្អក
េខត្តកំពងស់ពឺ 
(PRH KSP) 

បេងកើនគុណ
ភពេស
ែថទ.ំពយប
លែផនកសមភព
និងេ គ្រស្តីឱយ
បនសម្រសប
មត្រមូវករ

ចបំចរ់បស់
្របជពលរដ្ឋ  

េនកនុងមនទីរ
េពទយបែង្អក
េខត្តកំពង ់

សពឺ 

១ជនក់ន្លះ អគរ   1,500.00 
PHD/Mo

H 
1,500.00 ០ ០ 1,500.00 

មនទីរសុខភិ
បល 
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12 

ងសងអ់គរព
ហ៊ុែផនក  រមួទងំ
ែផនកវះកត ់េន
មនទីរេពទយបែង្អេខត្ត
កំពងស់ពឺ (PRH 
KSP) 

បេងកើនគុណ
ភពេស ែថ
ទ.ំពយបល
ឱយបនសម
្រសប ម
ត្រមូវករចំ
បចរ់បស់
្របជពលរដ្ឋ  

េនកនុងមនទីរ
េពទយបែង្អក
េខត្តកំពង ់

សពឺ 

២ជន ់ អគរ   3,000.00 
PHD/Mo

H 
3,000.00 ០ ០ 3,000.00 

មនទីរសុខភិ
បល 

  

13 

ងសងអ់គរ
មណ្ឌ លសុខភព១
ជនខ់ពស់ពដីីចំនួន
៨បែនថមេនទូទងំ
េខត្តកំពងស់ពឺ 
(Health 
Center)=(HCs) 

បេងកើនចំនួន
េហ ្ឋ រចនស
មពន័ធសុខភបិ
លេដើមបធីន
គុណភពៃន
ករ  ផ្តល់េស
ែថទ.ំពយប
លឱយបនសម
្រសប ម
ត្រមូវករ
ចបំចរ់បស់
្របជពលរដ្ឋ ។ 

1.HC ម ឬ
ស  ី

2.HC មនជយ័ 
3.HC ្រ ចទង 

4.HC ទំពរ័
មស 

5.HC ខទុ្រកងំ 
6.HC ឆ្អិន 

7.HC ្រកងំដី
៉ យ 

8.HC លធំ 

8HCs អគរ   3,600.00 
PHD/Mo

H 
3,600.00 ០ ០ 3,600.00 

មនទីរសុខភិ
បល 

  

14 

បេងកើនធនធន
មនុស ែផនកសុខភិ
បលេន ម
មណ្ឌ លសុខភព
និងមនទីរេពទយ
បែង្អកចំនួន៩៧
នកប់ែនថមេនទូ
ទងំេខត្តកំពងស់ពឺ  

ធនគុណ
ភពៃនករផ្ត
ល់េស

ែថទ.ំពយប
លឱយបន
សម្រសប
មត្រមូវ

ករចបំច់
របស់្របជ
ពលរដ្ឋនិងឱ្
យកនែ់ត
មន្របសិទធ
ភពខពស់ ។ 

1.HC ម ឬ
ស  ី

2.HC មនជយ័ 
3.HC ្រ ចទង 

4.HC ទំពរ័
មស 

5.HC ខទុ្រកងំ 
6.HC ឆ្អិន 

7.HC ្រកងំដី
៉ យ 

8.HC លធំ 
9.មនទីរេពទយ
ទងំ៤ 

97 នក ់   0.00 
PHD/Mo

H 
0.00 ០ ០ 0.00 

មនទីរសុខភិ
បល 
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15 

មនទីរេពទយ និង
មណ្ឌ លសុខភព
ផ ព្វផ យនងិផ្តល់
ពត័ម៌នដល់្រស្តី
មនៃផទេពះ រពំងឹ
ទុកេនសហគមន៍
េដើមបឱីយមកស្រមល
កូនេនមូល ្ឋ ន 
សុខភបិល ធរ
ណៈ 

៧០% ៃន្រស្តី
រពំងឹទុកមន
ៃផទេពះបន
មកស្រមល
កូនេនមូល 
្ឋ នសុខ 

ភបិល ធរ
ណៈ 

មនទីរេពទយ
(RH)/  

មណ្ឌ លសុខ
ភព(HC) 

36 េលើក   1800.00 Gov/MoH 1800.00 ០ ០ 1800.00 
មនទីរសុខភិ

បល 
  

16 
ចុះផ ព្វផ យ អបរ់ ំ
ពី របូតថមភេន
មសហគមន ៍

កតប់នថយ 
កង្វះ
របូតថមភកុមរ 
យុេ្រកម

៥ឆន ឱំយេន
<២% 

សហគមន ៍ 12 េលើក   75.00 Gov/MoH 75.00 ០ ០ 75.00 
មនទីរសុខភិ

បល 
  

17 

ផ ព្វផ យករផ្តល់
មេធយបយ ពនយ
កំេណើ តទំេនើប 
ដល់អតថិិជនែដល
មនបំណង។ 

៤៥% ៃន្រស្តី
រពំងឹទុក
ទទួលបន 
មេធយបយ 
ពនយកំេណើ ត

ទំេនើប 

មនទីរេពទយ
(RH)/ 

មណ្ឌ លសុខ
ភព(HC) 

36 េលើក   600.00 Gov/MoH 600.00 ០ ០ 600.00 
មនទីរសុខភិ

បល 
  

18 

ផ្តល់ ៉ ក់ ំង
ករពរជំង ឺ១១មខុ
ដល់កុមរ យុ
<1ឆន ។ំ 

>៩០% ៃន
កុមររពំងឹ
ទុកទទួល 
បន ៉ ក់
ំងករពរ

ជំងឺ១១មុខ 

មនទីរេពទយ
(RH)/ 

មណ្ឌ លសុខ
ភព(HC) 

36 េលើក   1,000.00 Gov/MoH 1,000.00 ០ ០ 1,000.00 
មនទីរសុខភិ

បល 
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19 

ផ្តល់ ៉ ក់ ំង
ករពរជំងឺេត
ណូសដល់្រស្តីមន
ៃផទេពះ។ 

>៧៨% ៃន
្រស្តីមនៃផទ
េពះបន
ទទួល ៉ ក់
ំងករពរ      

ជំងេឺត ណូ
ស 

មនទីរេពទយ
(RH)/ 

មណ្ឌ លសុខ
ភព(HC) 

36 េលើក   1,200.00 Gov/MoH 1,200.00 ០ ០ 1,200.00 
មនទីរសុខភិ

បល 
  

20 

ផ្តល់ ៉ ក់ ំង
ករពរជំងឺេត
ណូសដល់្រស្តីកនុង 
វយ័បន្តពូជ (15-
44)   

>៧៨% ៃន
្រស្តីកនុងវយ័
បន្តពូជ (15-

44)បន
ទទួល ៉ ក់
ំងករពរ  

ជំងឺេត ណូ
ស 

មនទីរេពទយ
(RH)/ 

មណ្ឌ លសុខ
ភព(HC) 

36 េលើក   1,200.00 Gov/MoH 1,200.00 ០ ០ 1,200.00 
មនទរីសុខភិ

បល 
  

21 
្របជុំសមពន័ធ្រកុមឆមប
(MCAT) 

ព្រងឹង
ករងរ

បេចចកេទស
សមពន័ធឆមប 

្រសុក
្របតបិត្តិ

(OD)មនទីរ
េពទយ(RH)/
មណ្ឌ លសុខ
ភព(HC) 

12 េលើក   720.00 Gov/MoH 720.00 ០ ០ 720.00 
មនទីរសុខភិ

បល 
  

22 

្របជុំសមពន័ធ្រកុម
កុមរនិង 
មនទីរពទយ
(PCAT/HTC) 

ព្រងឹង
ករងរ

បេចចកេទស
សមពន័ធកុមរ 
និងសមពន័ធ
្រកុមសនូល
មនទីរេពទយ 

្រសុក
្របតបិត្តិ

(OD)មនទីរ
េពទយ(RH)/
មណ្ឌ លសុខ
ភព(HC) 

16 េលើក   2,160.00 Gov/MoH 2,160.00 ០ ០ 2,160.00 
មនទីរសុខភិ

បល 
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23 

អភបិលផ្តល់ករ
គ្រទបេចចកេទស 
និងែកលម្អរចំណុច
ខ្វះចេន្ល ះ 

ព្រងឹងករអនុ
វត្តករងរ
បេចចកេទស 
ឱយសម្រសប
េទនងឹេគល
ករណ៍ែណ
នជំត ិ

មនទីរេពទយ
(RH)/ 

មណ្ឌ លសុខ
ភព(HC) 

24 េលើក   228.00 Gov/MoH 228.00 ០ ០ 228.00 
មនទីរសុខភិ

បល 
  

24 

្របជុំគណៈកមមករ
ស្រមបប់ងក រ.ែថទំ
និងពយបលបន្ត
ជំងឺេអដស៍ 

អនុវត្តេគល
ករជតិ
្របយុទធនឹង
ជំងឺេអដស៍
៩០-៩០-
៩០  េនឆន ំ
២០២០   

មនទីរសុខភិ
បលេខត្ត 

12 េលើក   600.00 Gov/MoH 600.00 ០ ០ 600.00 
មនទីរសុខភិ

បល 
  

25 
្របរពធទិ ពភិព
េ ក ្របយុទធនឹង
ជំងឺេអដស៍ 

កតប់នថយអ
្រ ឆ្លងថមជីំងឺ
េអដស៍ 

ទី្របជុជំន
និងេ ងច្រក 

3 េលើក   30.00 Gov/MoH 30.00 ០ ០ 30.00 
មនទីរសុខភិ

បល 
  

26 

អភបិលករ្របជុំ 
គណៈកមមករ
្រគប្រគងមណ្ឌ ល
សុខភព។ 

ជំរញុដំេណើ រ
ករៃនករ
្របជុគំណៈ
កមមករ្រគប់
្រគងHC ឱយ
មនដំេណើ រ
កជ្របច ំ
និង្រតមឹ្រតូវ
េដើមបេីលើក
កមពស់េស
សុខភបិល
ឱយកនែ់ត
្របេសើរេឡើង 

មណ្ឌ លសុខ
ភព 

36 េលើក   17.00 
GoV/PH

D 
17.00 ០ ០ 17.00 

មនទរីសុខភិ
បល 
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27 

អភបិលស្តីពវីធិន
ករ មករជកឬ់
បង្ហុយែផ ងផលិត
ផលថន ជំក ់េន
កែន្លងេធ្វើករ ឬ
កែន្លង ធរណៈ។ 

បេងកើនករ
យល់ដងឹពី
ផលបះ៉ពល់
និងកត់

បនថយករេ្របើ
្របស់ៃនផលិ
តផលថន ជំក់
េនកែន្លងេធ្វើ
ករ ឬកែន្លង

ធរណៈ 

កែន្លងេធ្វើករ
ឬកែន្លង
ធរណៈ 

36 េលើក   15.00 
GoV/PH

D 
15.00 ០ ០ 15.00 

មនទីរសុខភិ
បល 

  

28 

អនុវត្តនផ៍ទ ល់ករ
ពយបលជំងឺរេបង
នូវេស ធរ
ណៈ 

បេងកើនអ្រ
ពយបលជ
សះេសបើយ
ជំងឺរេបង>
៨៥% 

មនទីរេពទយ
(RH)/

មណ្ឌ លសុខ
ភព(HC) 

36 េលើក   600.00 GF/USID 600.00 ០ ០ 600.00 
មនទីរសុខភិ

បល 
  

29 
ចុះ្រ វ្រជវេន
មសហគមន ៍

បេងកើនអ្រ
ពយបលជ
សះេសបើយ
ជំងឺរេបង>
៨២% 

សហគមន៍
មណ្ឌ លសុខ
ភព. មនទីរ
េពទយ 

36 េលើក   150.00 GF/USID 150.00 ០ ០ 150.00 
មនទីរសុខភិ

បល 
  

30 

ចុះផ្តល់ករអបរ់.ំ 
ែចកមងុ នងិផ្តល់ 
េស ពយបលជងំឺ
្រគុនចញ់ 

កតប់នថយ 
អ្រ ឈនឺិង

្ល បេ់ យ
រជំងឺ្រគុន

ចញ់ ឱយតចិ
ជង១េលើ
្របជជន

១០០០នក ់

សហគមន ៍
មណ្ឌ លសុខ
ភព.មនទីរ
េពទយ 

36 េលើក   1,300.00 GF 1,300.00 ០ ០ 1,300.00 
មនទីរសុខភិ

បល 
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31 

្របជុំគណៈកមមករ
្រគប្រគងមណ្ឌ ល
សុខភព 
(HCMC)។ 

បេងកើនគុណ
ភពេស

ពយបលែថទ ំ
និងករករពរ
សុខភព ម 
រយៈដំេ ះ
្រ យ និងករ
សហករពៃីដ
គូរពកព់ន័ធ
កនុងគណៈកមម
ក្រគប្រគង
មណ្ឌ លសុខ

ភព។ 

មណ្ឌ លសុខ
ភព 

306 េលើក   150.00 HCs 150.00 ០ ០ 150.00 
មនទីរសុខភិ

បល 
  

32 
ផ្តល់ជនំួយសេ្រងគ ះ 
សងគម 

្របជពលរដ្ឋ
រងេ្រគះ

េ យេ្រគះ
ធមមជត ិជន
្រកី្រកជនរង 
េ្រគះជន

ងយរងេ្រគះ
េផ ងៗមន
ជីវភពល្អ
្របេសើរ 

ទូទងំេខត្ត 7 េលើក   500.00 ថវកិរដ្ឋ 500.00 ០ ០ 500.00 
មនទីរសងគម

កិចច 
  

33 
ផ្តល់ឧបករណ៍
្រទ្រទង់ ងកយ
ដល់ជនពកិរ 

ជួយ ស្រមួល
ដល់ករ 
បំ ស់ទី
របស់ជន
ពកិរ 

ទូទងំេខត្ត 6821 េលើក   874.00 
ថវកិរដ្ឋ
និងNGO 

874.00 ០ ០ 874.00 
មនទីរសងគម

កិចច 
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34 
្ត រលទធភពពល

កមម មសហគមន ៍

បេងកើតេស
ជូនជនពកិរ
កតប់នថយ
ករចំ យ 

ទូទងំេខត្ត 174 េលើក   482.00 
ថវកិរដ្ឋ
និងNGO 

482.00 ០ ០ 482.00 
មនទីរសងគម

កិចច 
  

35 

អនុវត្ដរបបេគល
នេយបយជតិ
ចំេពះមុខសញញ
អតីតយុទធជន
េ យផ្ដល់របប
េគលនេយបយ
ឱយបនទនេ់ពល
េវ   

ជួយ ស្រមួល
ជីវភពរស់
េនរបស់
អតតីយុទធជន
មនជនពកិរ 
និវត្ដជន ជន
បតប់ង់
សមតថភព
ករងរ 
្រគួ រពលី 
មរណៈ ែដល
មនគុណ
បំ ច ់
ចំេពះជតិ
មតុភមូ ិ

ទូទងំេខត្ត 36 េលើក 

  

195,084.00 ថវកិរដ្ឋ 195,084.00 ០ ០ 195,084.00 
មនទីរសងគម

កិចច 

  

36 

ផ្តល់របបេ ធន
និវត្តនន៍អ៍តតីម្រន្តី
ជករសុីវលិឱយ

បនទនេ់ពល
េវ  

ជួយ ស្រមួល
ជីវភព រស់
េនរបស់
និវត្តនន៍ជ៍ន
និងជនបត់
បងស់មបទ
វជិជ ជីវៈ 

ទូទងំេខត្ត 36 េលើក 

  

36,828.00  ថវកិរដ្ឋ  36,828.00 ០ ០ 36,828.00 
មនទីរសងគម

កិចច 

  

សរបុរង ២       255,098.6   255,098.6 0.0 0.0 255,098.6     

៣.ែផនកធនធនធមមជតិ បរ ិ ថ ន និងករបន ំនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ 
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1 
េស េបស្របមូល 
និងដកឹជញជូ ន
សំ ម 

  
្រកុងចបរមន
និង្រសុក
គងពសិី 

13 វគគ   280.00 
ថវកិរដ្ឋ
2019 

280.00 ០ ០ 280.00 មនទីរបរ ិ ថ ន   

2 

េរៀបចំទិ បរ ិ ថ ន
ជត ិ០៦មថិុន 
និងទិ អនមយ័ 
បរ ិ ថ នជត ិ២៣ 
វចិឆិក 

    2 េលើក   20.00 
ថវកិរដ្ឋ
2020 

20.00 ០ ០ 20.00 មនទីរបរ ិ ថ ន   

3 
ករចុះបញជ ីដីធ្លមីន
លកខណៈជ្របពន័ធ 
ជូន្របជពលរដ្ឋ 

  

បេសដ្ឋ
,គងពសិី 

ឱ ៉ ល់,ឧដុងគ 
ភន្រសួច,
សំេ ងទង 

ថពង 

150000 កបលដ ី   12,000.00 ថវកិរដ្ឋ 12,000.00 ០ ០ 12,000.00 

មនទីរេរៀបចំ
ែដនដ ីនគរបូ
នីយកមម 

សំណង ់នងិ
សុរេិយដី 

  

4 

ករចុះបញជ ីដីធ្លមីន
លកខណៈ ច់
េ យដុ ំជូន្របជ
ពលរដ្ឋ 

  ្រសុកទងំ៧ 1500 កបលដ ី   300.00 ថវកិរដ្ឋ 300.00 ០ ០ 300.00 

មនទីរេរៀបចំ
ែដនដ ីនគរបូ
នីយកមម 

សំណង ់នងិ
សុរេិយដី 

  

5 ករចុះបញជ ីដីរដ្ឋ   
្រសុកឱ ៉ ល់ 
្រសុកភន្រសួច 
្រសុកថពង 

30000 ហិក    480.00 ថវកិរដ្ឋ 480.00 ០ ០ 480.00 

មនទីរេរៀបចំ
ែដនដ ីនគរបូ
នីយកមម 

សំណង ់នងិ
សុរេិយដី 

  

6 
ករេ ះ្រ យ
វ ិ ទដធី្ល ីេ្រក
្របពន័ធតុ ករ 

  ្រសុកទងំ ៧ 14 ករណី   23.00 ថវកិរដ្ឋ 23.00 ០ ០ 23.00 

មនទីរេរៀបចំ
ែដនដ ីនគរបូ
នីយកមម 

សំណង ់នងិ
សុរេិយដី 
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7 

ក ងប្លងេ់្របើ
្របស់ដីធ្ល ីនិងេរៀប 
ចំប្លងេ់គលតបំនទ់ី
្របជុំជនកនុងេខត្ត 

  ្រកុងចបរមន 1 ប្លង ់   300.00 ថវកិរដ្ឋ 300.00 ០ ០ 300.00 

មនទីរេរៀបចំ
ែដនដ ីនគរបូ
នីយកមម 

សំណង ់នងិ
សុរេិយដី 

  

8 

្រគប្រគង និងអភិ
រក ធនធនៃ្រព
េឈើ និងសត្វៃ្រព 
(ទប់ ក ត ់ប្រងក ប
បទេលមើស អភរិក ) 

  
្រកុង/្រសុក
ទងំ៨ 

1200 េលើក   483.60 ថវកិរដ្ឋ 483.60 ០ ០ 483.60 
មនទីរកសិកមម
រកុខ ្របម៉ញ់
និងេន ទ 

  

9 

អភវិឌ ធនធនៃ្រព
េឈើ និងសត្វៃ្រព 
( េំឈើ សហគមន ៍
ទិ េំដើមេឈើ ែក
ៃចនផល-អនុផល
ៃ្រពេឈើ ចិញច ឹម
សត្វៃ្រព...........) 

  
្រកុង/្រសុក
ទងំ៨ 

30 
សហគម

ន ៍
  160.80 ថវកិរដ្ឋ 160.80 ០ ០ 160.80 

មនទីរកសិកមម
រកុខ ្របម៉ញ់
និងេន ទ 

  

10 

្រគប្រគង និងអភិ
រក ធនធនជល
ផល(ទប់ ក ត ់ 
ប្រងក បបទេលមើស 
អភរិក ) 

  ៦្រសុក 25 េលើក   250.00 ថវកិរដ្ឋ 250.00 ០ ០ 250.00 
មនទីរកសិកមម
រកុខ ្របម៉ញ់
និងេន ទ 

  

11 

អភវិឌ នែ៍ខ  
សង្វ កត់ៃម្លផលិត
ជលផល(ករចិញជ ឹម 
ែកៃចន សហគមន៍
្រ វ្រជវ ទិ មឆឆ
ជត ិ...........) 

  ៦្រសុក 80 វឝ្ឝ   580.00 ថវកិរដ្ឋ 580.00 ០ ០ 580.00 
មនទីរកសិកមម
រកុខ ្របម៉ញ់
និងេន ទ 

  

សរបុរង ៣       14,877.4   14,877.4 0.0 0.0 14,877.4     
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៤.ែផនករដ្ឋបល និងសន្តសិខុស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ 

1 

កិចច្របជុំប ្ដ ញ
្រកុមករងរអនក
ផ្ដល់េស កមមជួយ 
ជនរងេ្រគះេ យ
អេំពើហិង ទកទ់ង
េយនឌរ័ថន កេ់ខត្ដ 

  
មនទីរកចិចករ
នរេីខត្ដ 

6 េលើក   3.00 ថវកិរដ្ឋ 3.00 ០ ០ 3.00 
មនទីរកចិចករ

នរ ី
  

2 

កិចច្របជុំផ ព្វផ យ
ស្ដីពកីរទប់ ក ត់
អេំពើហិង កនុង
្រគួ រ 

  

្រសុកឧដុងគ 
ឃុំពងំ ្វ  
និង្រសុក
គងពសិី ឃុំ
ទឹកល្អក ់

2 េលើក   4.40 ថវកិរដ្ឋ 4.40 ០ ០ 4.40 
មនទីរកចិចករ

នរ ី
  

3 
ទប់ ក តជ់ំងឆឺ្លង
សត្វ និងផ្តល់េស
កមមសុខភពសត្វ 

  
្រកុង/្រសុក
ទងំ៨ 

18 វឝ្ឝ   72.00 ថវកិរដ្ឋ 72.00 ០ ០ 72.00 
មនទីរកសិកមម
រកុខ ្របម៉ញ់
និងេន ទ 

  

4 
ព្រងឹង និង
ផ ព្វផ យករ 
អនុវត្តចបប ់

  
្រកុង/្រសុក
ទងំ៨ 

30 េលើក   15.00 ថវកិរដ្ឋ 15.00 ០ ០ 15.00 
មនទីរកសិកមម
រកុខ ្របម៉ញ់
និងេន ទ 

  

5 
ជួសជុល គរ
មនទីរ 

  
្រកុងចបរមន
េខត្តកំពងស់ពឺ 

1 ខនង   150.00 ថវកិរដ្ឋ 150.00 ០ ០ 150.00 

នទីរទំនក់
ទំនងជមយួ
រដ្ឋសភ 
្រពទឹធសភ 
និងអធិករ

កិចច 
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6 
ផ ពចផ យចបបស់្តី
ពចី ចរ ផ្លូវេគក 

  

្រសុកឧដុងគ 
បេសដ្ឋ នងិ
្រសុកសំេ ង

ទង 

3 វគគ   15.00 
ថវកិ
្រកសួង 

15.00 ០ ០ 15.00 

នទីរទនំក់
ទំនងជមយួ
រដ្ឋសភ ្រពទឹធ
សភ នងិ
អធិករកចិច 

  

7 
ជួសជុលឃ្ល ងំ និង
របងមនទីរ 

  
មនទីរ

េទសចរណ៍ 
1 កែន្លង   57.00 ថវកិរដ្ឋ 57.00 ០ ០ 57.00 

មនទីរ
េទសចរណ៍ 

  

សរបុរង ៤       316.40   316.40 0.00 0.00 316.40 
    

សរបុ ខៈ(១+២+៣+៤) 283,464.06   283,464.06 0.00 0.00 283,464.06     

សរបរម (ក + ខ) 291,799.06   291,799.06 0.00 0.00 291,799.06     

កណំតស់មគ ល់ ៖  ជ ងែដលបង្ហ ញពី្របេភទគេ្រមង សកមមភពកំពុងអនុវត្តកនុងឆន េំរៀបចំកមមវធិី ឬឆន ំ រេពើពនធថវកិ េហើយនឹង្រតូវបន្តអនុវត្តេនឆន មំុខេទៀត ។ 
ង២.៣ ៖  គេ្រមង សកមមភពវិនេិយគេខត្តមនថវកិគ្រទ 

ល.រ េឈម ះគេ្រមង 
សកមមភព 

េឆ្លើយតប 
េគលេ  ទី ងំ 

លទធផលេ្រគង រយៈេពល 
អនុវត្ត តៃម្ល ្របភព 

មូលនិធ ិ
ក្រមិតទុនវិនេិយគ( នេរៀល) អងគភព

អនុវត្ត 
បរមិណ ឯក  ២០២០ ២០២១ ២០២២ សរបុ 

 ក.គេ្រមង សកមមភពរបសរ់ដ្ឋបលេខត្ត 

 ១.ែផនកេសដ្ឋកិចច   

1 
ងសងអ់គរករយិល័យ

្រចកេចញចូលែតមយួ 
  ្រសុកគងពសិី 1 អគរ   420.00 

ថវកិេខត្ត
2019 

420.00 ០ ០ 420.00 រដ្ឋបលេខត្ត 

2 
ងសងអ់គររដ្ឋបល

េខត្តជំ នទី៣ 
  េខត្ត 1 អគរ   4200.00 

ថវកិេខត្ត
2019 

4,200.00 ០ ០ 4,200.00 រដ្ឋបលេខត្ត 
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3 

ជួសជុលេរៀបបក៊  ្រកល
ករ ៉ូ ពុះ្រទូងផ្លូវជតេិលខ
៤ និងបំពកប់េងគ លេភ្លើង
េភ្ល ះ និង ្ល កសញញ ច ចរ
កនុង្រកងុចបរមន្របែវង 
៦,៨៦៩ ែម្រត 

  ្រកុងចបរមន 1 កែន្លង   1500.00 
ថវកិេខត្ត

2019 
1,500.00 ០ ០ 1,500.00 រដ្ឋបលេខត្ត 

4 
ជួសជុលផ្លូវ្រកលេកស៊ូេប
ទីម កនុងសងក ត់ ្វ យ្រក ៉ ន ់

  ្រកុងចបរមន 1 ែខ    800.00 
ថវកិេខត្ត

2019 
800.00 ០ ០ 800.00 រដ្ឋបលេខត្ត 

5 

ចកដ់ីេធ្វើ្រចងំសទឹងែ្រពក
េ ន តជប់ ព នថមខីងលិច
ផ រកំពងស់ពឺ ចំនួន 
១០៦.៥ម៣ 

  ្រកុងចបរមន 1 កែន្លង   1135.00 
ថវកិេខត្ត

2019 
1,135.00 0 0 1,135.00 រដ្ឋបលេខត្ត 

6 
េធ្វើរបង េរៀបចំបក៊ រ និង
្រកលករ ៉ូ ចិេញច ើមផ្លូវខង
តបូងទី នកី េខត្ត 

  ្រកុងចបរមន 1 កែន្លង   280.00 
ថវកិេខត្ត

2019 
280.00 ០ ០ 280.00 រដ្ឋបលេខត្ត 

សរបុ ១ 8,335.00   8,335.00 0 0 8,335.00   

 ២. ែផនកសងគមកិចច   
                            

សរបុ ២ 0   0 0 0 0   
 ៣.ែផនកធនធនធមមជត ិបរ ិ ថ ន និងករ
បន ំនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ         

                            

សរបុ ៣ 0   0 0 0 0   

 ៤.ែផនករដ្ឋបល និងសន្តសិខុស ្ត ប់ធន ប់
ធរណៈ         

                          

សរបុ ៤ 0   0 0 0 0   

សរបុ ក (១+២+៣+៤) 8,335.00   8,335 0 0 8,335   
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 ខ.គេ្រមង សកមមភពរបសម់នទីរ អងគភព និងអនកពក់ពន័ធ 
១.ែផនកេសដ្ឋកចិច   

1 
ក ង នងិព្រងឹងសមតថភព
្រស្តីកនុងកចិចដំេណើ រករ្រកុម
ជួយ ខ្លួនឯង 

  
្រសុកបេសដ្ឋ 
និងគងពសិី 

3 ្រកុម   9.14 ថវកិរដ្ឋ 9.14 0 0 9.14 
មនទីរកចិចករ

នរ ី

2 
ចុះ្រតួតពនិិតយ និង្របជុំ
ជមយួ្រកមុផលិត 

  ្រសុកបេសដ្ឋ 24 េលើក 
  

10.42 ថវកិរដ្ឋ 10.42 0 0 10.42 
មនទីរកចិចករ

នរ ី

3 
ផ្ដល់ជំនញវជិជ ជវីៈ និង
បំណិនជីវតិ(កតេ់ដរ និង
តមបញ)ដល់្រកមុ្រស្តី 

  
្រគប្រសុក/្រកុង 

ទងំ៨ 
6 វគគ 

  
435.60 ថវកិរដ្ឋ 435.60 0 0 435.60 

មនទីរកចិចករ
នរ ី

4 
ផ្ដល់ជំនញវជិជ ជវីៈ និង
បំណិនជីវតិ(ែកៃចនចំណី

រ)ដល់្រកុម្រស្តី 
  

្រសុកថពង ឱ ៉
ល់ និងសំេ ង
ទង 

6 វគគ 
  

62.22 ថវកិរដ្ឋ 62.22 0 0 62.22 
មនទីរកចិចករ

នរ ី

5 
ក ង នងិព្រងឹងសមតថភព
្រស្តីកនុងកចិចដំេណើ រករក

ង ជីវកមម 
  

្រកុង/្រសុកទងំ
៨ 

6 េលើក 
  

5.36 ថវកិរដ្ឋ 5.36 0 0 5.36 
មនទីរកចិចករ

នរ ី

6 
ករេរៀបចំករ ងំពពិណ័៌
ពណិជជកមម 

  
េខត្តកំពងស់ពឺ 

៣ េលើក 
  

510.00 ្រកសួង 510.00 0 0 510.00 
មនទីរពណិជជ

កមម 

7 
គេ្រមងជំរញុទីផ រស្រមប់
កសិកមមខន តតូច(Aims) 

  
ទូទងំ្រកងុ 
្រសុក 

៦៩ េលើក 
  

93.00 
គេ្រមង
(Aims) 

93.00 0 0 93.00 
មនទីរពណិជជ

កមម 

8 
ករ្រគប្រគង ជវីកមមែដល
មន ដំេណើ រករ(្រសងស់ថិតិ
ចំនួន ជីវកមម) 

  
ទូទងំ្រកងុ
្រសុក 

២៤ េលើក 
  

30.00 ្រកសួង 30.00 0 0 30.00 
មនទីរពណិជជ

កមម 

9 
ករ្រគប្រគង្រកមុហ៊ុន សហ
្រគស ែដលបនចុះបញជ ីរចួ 

  
ទូទងំ្រកងុ
្រសុក 

២១ េលើក 
  

24.00 ្រកសួង 24.00 0 0 24.00 
មនទីរពណិជជ

កមម 
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10 

សិកខ ផ ព្វផ យ   
ចបបស់្តីពកីរងរ លិខតិបទដ ្
នគតយិុត្តនិនដល់ បុគគ

លិកអងគករវជិជ ជីវៈ និងកមមករ
និេយជិក េន មេ ងច្រក
សហ្រគស 

  
េ ងច្រកសហ
្រគសកនុងេខត្ត

កំពងស់ពឺ 
2,160 នក ់

  

135.00 ថវកិរដ្ឋ 135.00 0 0 135.00 

មនទីរករងរ 
និងបណ្តុ ះប
្ត លវជិជ ជី
វៈ  

11 

ជួសជុសអគររបស់
មជឈមណ្ឌ ល និងមនទីរ 
ករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ 

  េខត្តកំពងស់ពឺ 3 ខនង 

  

1,500.00 ថវកិរដ្ឋ 1,500.00 0 0 1,500.00 

មនទីរករងរ 
និងបណ្តុ ះប
្ត លវជិជ ជី
វៈ  

12 
គេ្រមងបណ្ដុ ះប ្ដ ល  
សញញ ប្រតបេចចកេទសនិង
វជិជ ជីវៈ១ 

  ឃុំកែហង 375 នក ់

  

375.00 ថវកិរដ្ឋ 375.00 0 0 375.00 

មនទីរករងរ 
និងបណ្តុ ះប
្ត លវជិជ ជី
វៈ  

13 
គេ្រមងបណ្ដុ ះប ្ដ ល 
សញញ ប្រតបេចចកេទសនិង
វជិជ ជីវៈ២ 

  ឃុំកែហង 375 នក ់

  

375.00 ថវកិរដ្ឋ 375.00 0 0 375.00 

មនទីរករងរ 
និងបណ្តុ ះប
្ត លវជិជ ជី
វៈ  

14 
គេ្រមងបណ្ដុ ះប ្ដ ល  
សញញ ប្រតបេចចកេទសនិង
វជិជ ជីវៈ៣ 

  

ឃុំកែហង 300 នក ់

  

300.00 ថវកិរដ្ឋ 300.00 0 0 300.00 

មនទីរករងរ 
និងបណ្តុ ះប
្ត លវជិជ ជី
វៈ  

15 
គេ្រមងបណ្ដុ ះប ្ដ ល  
សញញ ប្រតជនខ់ពស់
បេចចកេទស 

  ឃុំកែហង 375 នក ់

  

225.00 ថវកិរដ្ឋ 225.00 0 0 225.00 

មនទីរករងរ 
និងបណ្តុ ះប
្ត លវជិជ ជី
វៈ  

16 

គេ្រមងបណ្ដុ ះប ្ដ ល  
ករសិក វគគខ្ល ី មរយៈ
ថវកិ្រទ្រទង ់  ្រគះឹ ថ ន
សិក  ( PB) 

  ឃុំកែហង 1,200 នក ់

  

480.00 ថវកិរដ្ឋ 480.00 0 0 480.00 

មនទីរករងរ 
និងបណ្តុ ះប
្ត លវជិជ ជី
វៈ  
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17 
គេ្រមងបណ្ដុ ះប ្ដ ល  
មូលនធិិជតេិដើមបកីត់
បនថយភព្រកី្រក (NTF) 

  ឃុំកែហង 780 នក ់

  

88.00 ថវកិរដ្ឋ 88.00 0 0 88.00 

មនទីរករងរ 
និងបណ្តុ ះប
្ត លវជិជ ជី
វៈ  

18 
គេ្រមងបនទ នស់្រមប ់
េហ ្ឋ រចនសមពន័្ឋែដលរង
េ្រគះេ យ្របករេផ ងៗ 

ែផនកេហ ្ឋ
រចន 
សមពន័្ឋផ្លូវ 

ស្រមបេ់ខត្ត
កំពងស់ពឺកនុង១
ឆន  ំែផនកបនទ ន ់

    

  

1,500.00 ថវកិរដ្ឋ 1,500.00 0 0 1,500.00 

មនទីរ
ធរណ

ករ និងដកឹ
ជញជូ ន 

សរបុរង ១       6,157.74   6,157.7 0.0 0.0 6,157.7   

២. ែផនកសងគមកិចច   

1 

 ផ ព្វផ យថន កស់ហគមន៍
ស្តីពី របូតថមភ និងេធ្វើ
បង្ហ ញជកែ់ស្តងនូវបបរ
ខប្រគបេ់្រគ ង 

  
្រសុកថពង, 
គងព់សិី 

៦ េលើក 

  

3.98 ថវកិរដ្ឋ 3.98 0 0 3.98 
មនទីរកចិចករ

នរ ី

2 
ចុះ្រតួតពនិិតយ និង ម ន
េ្រកយេពលបញចបក់រផ ព្វ
ផ យកមមវធិី របូតថមភ 

  
្រសុកបេសដ្ឋ 
្រសុកភន្រសួច 

៦ េលើក 
  

2.38 ថវកិរដ្ឋ 2.38 0 0 2.38 
មនទីរកចិចករ

នរ ី

3 

េវទិកសហគមនផ៍ ព្វផ យ
ស្តីព ីករយល់ដឹងជ ធរ
ណៈករេលើកកមពស់សីល
ធមស៌ងគមតៃម្ល្រស្តីនិង
្រគួ រែខមរ ។ 

  
្រសុឱ ៉ ល់ 
្រសុកភន្រសួច 

២ េលើក 

  

9.14 ថវកិរដ្ឋ 9.14 0 0 9.14 
មនទីរកចិចករ

នរ ី

4 
សិកខ  (ករប្រញជ បេយន
ឌរ័ បរយិបន័ន និងសមធម ៌ 

  ្រសុកឱ ៉ ល់ ១ េលើក 
  

3.57 ថវកិរដ្ឋ 3.57 0 0 3.57 
មនទីរកចិចករ

នរ ី

5 

េរៀបចំកចិច្របជុបំ ្ត ញេយន
ឌរ័ ្របចឆំមសជមយួមនទីរ
ពកព់ន័ធ និងអងកករនន
ថន កេ់ខត្ត ២េលើក/ឆន  ំ

  
មនទីរកចិចករនរ ី

េខត្ត 
២ េលើក 

  

3.20 ថវកិរដ្ឋ 3.20 0 0 3.20 
មនទីរកចិចករ

នរ ី
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6 
សិកខ ស្តីពតីួនទីនិង
ភរកិចចដល់្រស្តីជថន ក់
ដឹកនភំមូ ិ

  ្រសុកឱ ៉ ល់ ១ េលើក 
  

9.26 ថវកិរដ្ឋ 9.26 0 0 9.26 
មនទីរកចិចករ

នរ ី

7 ងសងអ់គរ ថ នីយវ៍ទិយុ   មនទីរ ១ អគរ   510.00 ្រកសួង 510.00 0 0 510.00 មនទីរពត័ម៌ន 

8 បេងកើត ថ នីយទ៍ូរទស ន ៍   មនទីរ ១ ថ នីយ ៍   200.00 ្រកសួង 200.00 0 0 200.00 មនទីរពត័ម៌ន 

9 បេងកើតេវប យ   មនទីរ ១ 
េវប 
យ   

40.00 មនទីរ 40.00 0 0 40.00 មនទីរពត័ម៌ន 

10 
បន្ត្រកលករ ៉ូ បរេិវណ
ខងលិចមនទីរ 

  មនទីរ ១០០០ ម២ 
  

60.00 មនទីរ 60.00 0 0 60.00 មនទីរពត័ម៌ន 

11 
ជួសជុលរបងករយិល័យ
វទិយុចស់ 

  មនទីរ ១២០ ម២ 
  

60.00 មនទីរ 60.00 0 0 60.00 មនទីរពត័ម៌ន 

12 ទិញកុំពយូទរ័េលើតុ   មនទីរ ៥ េ្រគ ង   12.00 មនទីរ 12.00 0 0 12.00 មនទីរពត័ម៌ន 

13 ទិញកុំពយូទរ័េឡបថប   មនទីរ ៥ េ្រគ ង   20.00 មនទីរ 20.00 0 0 20.00 មនទីរពត័ម៌ន 

14 ទិញម៉សុីនហ្វូតូកូព ី   មនទីរ ១ េ្រគ ង   6.00 មនទីរ 6.00 0 0 6.00 មនទីរពត័ម៌ន 

15 ទិញម៉សុីន្រពនី   មនទីរ ២ េ្រគ ង   4.00 មនទីរ 4.00 0 0 4.00 មនទីរពត័ម៌ន 

16 ទិញតុ   មនទីរ ៣ េ្រគ ង   4.00 មនទីរ 4.00 0 0 4.00 មនទីរពត័ម៌ន 

17 ទិញតុ្របជុំែវង   មនទីរ ២ េ្រគ ង   16.00 មនទីរ 16.00 0 0 16.00 មនទីរពត័ម៌ន 

18 ទិញេកអុ ី   មនទីរ ១០ េកអុី   4.00 មនទីរ 4.00 0 0 4.00 មនទីរពត័ម៌ន 

19 ទិញទូទឹកកក   មនទីរ ១ េ្រគ ង   4.00 មនទីរ 4.00 0 0 4.00 មនទីរពត័ម៌ន 

20 ទិញ ឡុងេឈើ   មនទីរ ១ ឈុត   8.00 មនទីរ 8.00 0 0 8.00 មនទីរពត័ម៌ន 

21 ទិញម៉សុីនថតរបូ   មនទីរ ៣ េ្រគ ង   16.00 មនទីរ 16.00 0 0 16.00 មនទីរពត័ម៌ន 

22 ទិញែឡនម៉សុីនថតរបូ   មនទីរ ២ េ្រគ ង   8.00 មនទីរ 8.00 0 0 8.00 មនទីរពត័ម៌ន 

23 ទិញម៉សុីនកតត់របូភព   មនទីរ ១ េ្រគ ង   14.00 មនទីរ 14.00 0 0 14.00 មនទីរពត័ម៌ន 

24 ទិញកេំម ៉ វេីដអ ូ   មនទីរ ២ េ្រគ ង   16.00 មនទីរ 16.00 0 0 16.00 មនទីរពត័ម៌ន 
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25 
ផ្តល់ថវកិដំេណើ រករ
េរៀនទូទងំេខត្ត 

  
01.02.03.04
.05.06.07.08 

៤១១  
  

11,663.00 
្រកសួង
អយក 

11,663.00 0 0 
11,663.0

0 
មនទីរអបរ់យំុវ
ជននងិកី  

26 
កមមវធិីេសប ង រេពល
្រពកឹ 

  01.03 ៣០  
  

3,421.00 
្រកសួង
អយក 

3,421.00 0 0 3,421.00 
មនទីរអបរ់យំុវ
ជននងិកី  

27 
ផ្តល់ របូករណ៍ជ ច់
្របក ់

  
01.02.03.04.
05.06.07.08 

៣០៦  
  

5,361.00 
្រកសួង
អយក 

5,361.00 0 0 5,361.00 
មនទីរអបរ់យំុវ
ជននងិកី  

28 
ផ្តល់ របូករណ៍សិស
្រកី្រកេនមធយមបឋមភូម ិ

  
01.03.04. 

05.06.07.08 
៤៦  

  
2,794.00 

្រកសួង
អយក 

2,794.00 0 0 2,794.00 
មនទីរអបរ់យំុវ
ជននងិកី  

29 
ផ្តល់ របូករណ៍សិស
្រកី្រកេនមធយម.ទុតយិភមូ ិ

  
01.03.04 

.05.06.07.08. 
៦  

  
570.00 

្រកសួង
អយក 

570.00 0 0 570.00 
មនទីរអបរ់យំុវ
ជននងិកី  

30 
គេ្រមងគ្រទវសិ័យអបរ់ ំ
ទី២ (SIEP) 

  01.03.05.06 ១១  
  

462.00 SIEP 462.00 0 0 462.00 
មនទីរអបរ់យំុវ
ជននងិកី  

31 
គ្រទកមមវធិីបេងកើន្របក់
ចំណូល 

  
01.03.04 

.05.06.07.08. 
២៥ កែន្លង 

  
750.00 

្រកសួង
អយក 

750.00 0 0 750.00 
មនទីរអបរ់យំុវ
ជននងិកី  

32 
ងសងអ់គរសិក អនុ

វទិយល័យបនទ យ្រប ក 
  4 ១  

  
360.00 

ថ នទូត
ជប៉ុន 

360.00 0 0 360.00 
មនទីរអបរ់យំុវ
ជននងិកី  

33 
ងសងអ់គរធនធនេន

វទិយល័យឧដុងគ 
  5 ១  

  
1,200.00 

្រកសួង
អយក 

1,200.00 0 0 1,200.00 
មនទីរអបរ់យំុវ
ជននងិកី  

សរបុរង ២         27,614.5    27,614.5 0.0 0.0 27,614.5   
៣.ែផនកធនធនធមមជតិ បរ ិ ថ ន និងករបន ំនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ 

1 

ចុះបញជ ី និងផ្តល់បណ័្ណ កមម
សិទធិដធី្លី ជូនអតតីកងកម្ល ងំ
្រប ប់ វធុ និង ្របជ
ពលរដ្ឋ្រកី្រក ែដលទទួល
បន ដីសមបទនសងគមកិចច 

  
្រសុកភន្រសួច 
្រសុកឱ ៉ ល់ 

១៧៥១ បណ័្ណ  

  

350.00 រដ្ឋ 350.00 0 0 350.00 

មនទីរេរៀបចំ
ែដនដ ីនគរបូ
នីយកមម 

សំណង ់នងិ
សុរេិយដី  

2 
េរៀបចំែផនករេ្របើ្របស់ដធី្ល ី
េនថន កឃ់ុ ំ

  
្រសុកភន្រសួច 
្រសុកឱ ៉ ល់ 

៩ ឃុំ 

  

288.00 រដ្ឋ 288.00 0 0 288.00 
មនទីរេរៀបចំ
ែដនដ ីនគរបូ
នីយកមម 
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សំណង ់នងិ
សុរេិយដី  

3 

បណ្តុ ះប ្ត ល និង
ផ ព្វផ យចបបដ់ីធ្លី ចបប់
សំណង ់នងិចបបស់្តីព ី
លំេន ្ឋ ន ជូនដល់្របជ
ពលរដ្ឋ 

  ០៨ ្រសុក/្រកុង ៤៨ វគគ 

  

2,400.00 រដ្ឋ 2,400.00 0 0 2,400.00 

មនទីរេរៀបចំ
ែដនដ ីនគរបូ
នីយកមម 

សំណង ់នងិ
សុរេិយដី  

សរបុរង ៣       3,038.00   3,038.00 0.00 0.00 3,038.00   

៤.ែផនករដ្ឋបល និងសន្តសិខុស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ 

1 

កិចច្របជុំប ្ដ ញ្រកុម
ករងរអនកផ្ដល់េស កមម
ជួយ ដល់ជនរងេ្រគះេ យ
អេំពើហិង ទកទ់ងនិងេយន
ឌរ័ថន កេ់ខត្ដ 

  
មនទីរកចិចករនរ ី

េខត្ដ 
១០ េលើក 

  

11.44 ថវកិរដ្ឋ 11.44 0 0 11.44 
មនទីរកចិចករ

នរ ី

2 
កិចច្របជុំផ ព្វផ យស្ដីពី
ចបបទ់ប់ ក តអ់េំពើហិង
កនុង្រគួ រ 

  
្រសុកថពង និង

បេសដ្ឋ 
២ េលើក 

  
4.72 ថវកិរដ្ឋ 4.72 0 0 4.72 

មនទីរកចិចករ
នរ ី

3 
កិចច្របជុំផ ព្វផ យស្ដីពកីរ
ទប់ ក តអ់េំពើរេំ ភបំពន
ផ្លូវេភទ 

  
្រសុកឱ ៉ ល់ 
និង្រសុក
ភន្រសួច 

២ េលើក 
  

4.65 ថវកិរដ្ឋ 4.65 0 0 4.65 
មនទីរកចិចករ

នរ ី

4 

កិចច្របជុំផ ព្វផ យស្ដីព ី
ចបបក់រប្រងក បអេំពើជួញដូរ
មនុស  និងអេំពើេធ្វើ ជីវកមម
ផ្លូវេភទ និងចំ ក្រសុក
ខុសចបប ់

  ្រសុកឧដុងគ ១ េលើក 

  

3.48 ថវកិរដ្ឋ 3.48 0 0 3.48 
មនទីរកចិចករ

នរ ី
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5 

ចុះគ្រទ្រស្ដីនិងកុមររង
េ្រគះេ យអេំពើហិង កនុង
្រគួ រ/កររេំ ភេសព 
សនថវៈនិងករជួញដូរ
មនុស  

  
្រកុង/្រសុកទងំ

៨ 
១០ េលើក 

  

3.48 ថវកិរដ្ឋ 3.48 0 0 3.48 
មនទីរកចិចករ

នរ ី

សរបុរង ៤       27.77   27.77 0.00 0.00 27.77   

សរបុ ខ (១+២+៣+៤)   36,838.04    36,838.04 0.00 0.00 36,838.04   

សរបុរមួ (ក+ខ) 45,173.04    45,173.04 0.00 0.00 45,173.04   
 

កណំតស់មគ ល់ ៖  ជ ងែដលបង្ហ ញពី្របេភទគេ្រមង សកមមភព ែដលេ្របើ្របស់ថវកិេខត្ត និងេ្របើ្របស់ថវកិ ែដលទទួលបនករគ្រទពីមនទីរ អងគភព អងគករ
សងគមសុីវលិ វសិ័យឯកជន និងអនកពកព់ន័ធនន ។ 

ង២.៤ ៖  គេ្រមង សកមមភពេខត្តមន ទិភពមិនទន់មនថវិកគ្រទ 

ល.រ េឈម ះេ្រមង សកមមភព េឆ្លើយតប េគលេ  ទី ងំ 
លទធផលេ្រគង រយៈ

េពល 
អនកទទួលផល តៃម្លប៉ន់

ម ន េផ ងៗ 
បរមិណ ឯក  សរបុ ្រស ី

១-ែផនកេសដ្ឋកិចច               

1 
ជសួជុលែកលម្អសួនចបរ និង្រចងំសទឹង
ខងេជើង េខត្ត 

  ្រកុងចបរមន ១ កែន្លង 1 ឆន  ំ 7286 3286 800.00 ថវកិេខត្ត2019 

2 
ងសងអ់គរករយិល័យ្រចកេចញ

ចូលែតមយួ 
  ្រសុកភន្រសួច ១ អគរ 2 ឆន  ំ 16590 7386 490.00 ថវកិេខត្ត2020 

3 ជសួជុលអគរេនមណ្ឌ លកុមរកំ្រពេខត្ត   ្រកុងចបរមន ១ កែន្លង 1 ឆន  ំ 80 45 200.00 ថវកិេខត្ត2020 

4 
ងសងអ់គររដ្ឋបល េខត្ត

ជំ នទី៤ 
  

េខត្ត  
្រកុងចបរមន 

១ កែន្លង 3 ឆន  ំ 119 60 4,200.00 ថវកិេខត្ត2020 
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5 

ជសួជុលេរៀបបក៊ រ េធ្វើ្រទូងផ្លូវ ក់
្ល កសញញ ច ចរណ៍ បំពកប់េងគ លេភ្លើង

េភ្ល ះ មផ្លូវចបព់ីមខុពនធនគរេខត្តដល់
មខុមនទីរវបបធមេ៌ខត្ត្របែវង ៨២៤ម 

  ្រកុងចបរមន ១ កែន្លង 1 ឆន  ំ 7286 3286 1,286.00 ថវកិេខត្ត2020 

6 
ចកដ់ី និងចកេ់បតុង្រចងំេទខង្រប យ
បង្ហូរទឹកកខ្វកខ់ងេកើតផ រកំពងស់ពឺ 

  ្រកុងចបរមន ១ កែន្លង 1 ឆន  ំ 9265 5223 1,840.20 ថវកិេខត្ត2020 

7 ជសួជុលប ្ត ញអគគិសនីកនុង្រកុងចបរមន   ្រកុងចបរមន ១ កែន្លង 1 ឆន  ំ 11590 7386 400.00 ថវកិេខត្ត2020 

8 បំពកប់េងគ លេភ្លើងស្តុបេនផ្លូវជតិេលខ៤   ្រកុងចបរមន ១ កែន្លង 1 ឆន  ំ 16590 9386 260.00 ថវកិេខត្ត2020 

9 
បំពកប់េងគ លេភ្លើងេភ្ល ះេន្រទូងផ្លូវេលខ 
១០៥ ចបព់ីមខុវត្ត្រមុខំងេជើងេឆព ះេទ
ផ្លូវបំែបកកេ ្ត លដុំ 

  ្រកុងចបរមន ១ កែន្លង 1 ឆន  ំ 16590 9386 500.00 ថវកិេខត្ត2020 

10 
បំពកប់េងគ លេភ្លើងបំភ្លឺ ធរណៈេនផ្លូវ
េលខ ១២៩ ចបព់ី ព នវត្តថមីមកដល់មខុ
ស ្ឋ គរកំពងស់ពឺសុីធី 

  ្រកុងចបរមន ១ កែន្លង 1 ឆន  ំ 16590 9386 240.00 ថវកិេខត្ត2020 

11 
្ត រ្របពន័ធលូបង្ហូរទឹកេនបរេិវណជុំវញិ

ផ រកំពងស់ពឺ និងកនុងទី្របជុំជនមយួចំននួ 
  ្រកុងចបរមន ១ កែន្លង 1 ឆន  ំ 16590 9386 540.00 ថវកិេខត្ត2020 

12 គេ្រមងជសួជុលផ្លូវេខត្តេលខ១៤១ អភវិឌ នជ៍ូន្របជពលរដ្ឋ 
មខុ
េខត្ត-ភមូិ
េ ែក 

២ km ១ឆន  ំ 10000 3500 1,000.00 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

13 គេ្រមង ថ បនលូផ្លូវេលខ១៣២   
ឃុំអរូ- ភមូ្រពះ

ែខ  
្រសុកភន្រសួច 

៤ km ១ឆន  ំ 9000 4000 1,500.00 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

14 គេ្រមងជសួជុលផ្លូវេខត្តេលខ១៤៤០   

ពីផ រ្រកងំ
េចក ដល់ 
េជើង ស់ 
្រសុកឧដុងគ 

២ km ១ឆន  ំ 15000 5000 1,000.00 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 
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15 គេ្រមងផ្លូវជតិេលខ៤   

ថនល់ទទឹង
្រសុកសំេ ង
ទង-ឃុំអរូ,
្រសុកភន្រសួច 

២១ km ១ឆន  ំ 200000 25000 1,087.41 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

16 គេ្រមងផ្លូវជតិេលខ៤១   

ថនល់ទទឹង្រសុក
សំេ ងទង-
ដំ កខ់្លុង 
្រសុកបេសដ្ឋ 

៤៦ km ១ឆន  ំ 200000 25000 1,138.94 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

17 គេ្រមងផ្លូវជតិេលខ៤៤   
ចបរមន ្រកុង
ចបរមន-ឧដុងគ
្រសុកឧដុងគ 

១៤០ km ១ឆន  ំ 200000 25000 927.26 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

18 គេ្រមងផ្លូវជតិេលខ៤៦   

ព នែដកអរូ
សំចត-ឧ.ជតិ
គិររីមយ្រសុក
ភន្រសួច 

១៧ km ១ឆន  ំ 200000 25000 286.53 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

19 គេ្រមងផ្លូវជតិេលខ១៣០   

ចបរមន្រកុង
ចបរមន-ឃុំ
រ ំងេ្រគើល
្រសុកសំេ ង

ទង 

១០ km ១ឆន  ំ 200000 25000 94.91 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

20 គេ្រមងផ្លូវេខត្តេលខ១៤១   

ផ រៃ្រពេផ្ត -
ភមូែិដកេភ្លើង
្រសុកសំេ ង

ទង 

៤ km ១ឆន  ំ 200000 25000 53.76 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

21 គេ្រមងផ្លូវជតិេលខ១៤៧   
ផ្លូវជតិេលខ
៤-ផ្លូវជតិ

២២ km ១ឆន  ំ 200000 25000 216.26 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 
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េលខ៤៣
្រសុកភន្រសួច 

22 គេ្រមងផ្លូវេខត្តេលខ១៤៤០   

្រប យ 
ចបរមន ្រកុង
ចបរមន-ភមូិ
្រកងំេចក
្រសុកឧដុងគ 

១៣ km ១ឆន  ំ 200000 25000 112.60 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

23 គេ្រមងផ្លូវេខត្តេលខ1ks1   

ផ្លូវេខត្តេលខ
១៤៤០-

ឃុំៃ្រព
្រក ំង ្រសុក

ថពង 

៣ km ១ឆន  ំ 200000 25000 35.09 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

24 គេ្រមងផ្លូវជតិេលខ៤៣ អភវិឌ នជ៍ូន្របជពលរដ្ឋ 
ែ្រតង្រតយឹង-
អរូកូន្រតុំ្រសុក

ភន្រសួច 
២២ km ១ឆន  ំ 300000 25000 192.70 

មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

25 គេ្រមងផ្លូវជតិេលខ៤៨-៤   
រង្វងម់លូ

កនទួត-េតទឹក
ពុះ្រសុកឱ ៉ ល់ 

១៥ km ១ឆន  ំ 200000 25000 128.02 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

26 គេ្រមងផ្លូវេខត្តេលខ១៤០   

ផ រៃ្រពេផ្ត
្រសុកសំេ ង
ទង-ឃុំេជើង

ស់ 
្រសុកឧដុងគ 

៦ km ១ឆន  ំ 200000 25000 57.62 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

27 គេ្រមងផ្លូវេខត្តេលខ១៤០-    
ផ្លូវជតិ៤

សំេ ងទង-ផ្លូវ
៤ km ១ឆន  ំ 200000 25000 32.17 

មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 
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េលខ៥១េប
្រសុកឧដុងគ 

28 គេ្រមងផ្លូវេខត្តេលខ១៤៤០   
ភមូ្រកងំេចក-
ផ របតដ់ឹង
្រសុកឧដុងគ 

១៩ km ១ឆន  ំ 200000 25000 159.05 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

29 គេ្រមងផ្លូវេខត្តេលខ១កេអស១   

ថមគបភ់នខំទង់
្រសុកថពង-ចន់
ថន ល់្រសុក
សំេ ងទង 

១០ km ១ឆន  ំ 200000 25000 84.02 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

30 គេ្រមងផ្លូវេខត្តេលខ១កេអស៣   
បំែបកអម
ំង-វត្ត្រជវ
្រសុកថពង 

១៥ km ១ឆន  ំ 200000 25000 132.57 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

31 គេ្រមងផ្លូវេខត្តេលខ១កេអស៤   

ផ រសំេ ង
្រសុកថពង-ផ្លូវ
េខត្ត១៤៤០
្រសុកឧដុងគ 

២២ km ១ឆន  ំ 200000 25000 210.08 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

32 ផ្លូវេខត្ត េទសចរណ៍ភន្រពះ   
១កេអស១-
ផ្លូវជតិ៤៤
្រសុកថពង 

២០ km ១ឆន  ំ 200000 25000 215.26 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

33 ផ្លូវ សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី   

ែ្រតង្រតយឹង
្រសុកភន្រសួច-
រង្វងម់លូកនទួត
៤៤្រសុកឱ ៉ ល់ 

៥៦ km ១ឆន  ំ 200000 25000 613.54 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

34 ផ្លូវេខត្ត ០១៦   
ឃុំចនែ់សន- 
ឃុំមនជយ័
្រសុកឧដុងគ 

១២ km ១ឆន  ំ 200000 25000 92.22 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 
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35 ផ្លូវេខត្ត ៩២៩   
ផ រ្រតពងំេជរ- 
ភមូែិ្រសកិន 
្រសុកឱ ៉ ល់ 

១៣ km ១ឆន  ំ 200000 25000 101.23 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

36 ផ្លូវេខត្ត ែអរ៊៣០ ែអរ៊៣៦   

ឃុំដំ ក់
ងំ- ឃុំេជើង

ស់ 
្រសុកឧដុងគ 

១៤ km ១ឆន  ំ 200000 25000 109.65 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

37 ផ្លូវេខត្ត៣៣៣.៣៣៧   
ឃុំភនតំូច- ឃុំ
្រកងំេចក
្រសុកឧដុងគ 

១៨ km ១ឆន  ំ 200000 25000 139.21 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

38 ផ្លូវេខត្ត ៦៧៦.៦៨៤   

ភមូទិេន្លកនទិល- 
ភមូ្រកងំ រដ្ឋ
្រសុកសំេ ង

ទង 

៨ km ១ឆន  ំ 200000 25000 58.05 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

39 
សិកខ ផ ព្វផ យ ចបប ់និងលិខិត
បទ ្ឋ នគតិយុត្តិននពកព់ន័ធនឹងម្រ

្រស្ត 

ករអនុវត្តចបបព់កព់ន័ធនឹង 
ម្រ ្រស្ត្រតូវបន

ព្រងឹង 

្រកុង ្រសុក
ទងំ៨ 

៧៥០ នក ់ ៣ឆន  ំ 750 500 18.00 
មនទីរឧស ហកមម 
និងសិបបកមម 

40 
ទិញឧបករណ៍ស្តង់ រស្រមប ់្របតិបត្តិ
ករណ៍្រតួតពិនិតយេផទ ងផទ ត ់

្រតួតពិនិតយេផទ ងផទ ត ់
ឧបករណ៍ម្រ ្រស្ត 
ែដលេ្របើ្របស់កនុងវសិ័យ 
ពណិជជកមមឧស ហកមម េស
កមមនិងវសិ័យេផ ង េៗទៀត 

្រកុង ្រសុក
ទងំ៨ 

៦ឈុត ឈុត ៣ឆន  ំ 1800 150 20.00 
មនទីរឧស ហកមម 
និងសិបបកមម 

41 
កមមវធិីឥណទនខន តតូចស្រមប ់ 
សហ្រគសធុនតូច មធយម និង សិបបកមម 

្របជជនេនជនបទមន 
លទធភពទទលួបនទុន
ស្រមបប់េងកើតសហ្រគស
ធុនតូច មធយម និង សិបបកមម 

្រកុង ្រសុក
ទងំ៨ 

៦០
្រគួ រ

្រគួ រ ៣ឆន  ំ 300 200 300.00 
មនទីរឧស ហកមម 
និងសិបបកមម 
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42 
វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីករ្រគប្រគង
ពត័ម៌នទីផ រ 

លទធភពេទកនត់្រមូវករ 
ទីផ រពកព់ន័ធនឹងសហ
្រគសធុនតូច មធយម និង
សិបបកមម ្រតូវបនេធ្វើឱយ 

្របេសើរេឡើង 

្រកុង ្រសុក
ទងំ៨ 

១២៦នក់ នក ់ ៣ឆន  ំ 126 50 18.00 
មនទីរឧស ហកមម 
និងសិបបកមម 

43 ករេរៀបចំករ ងំពិពណ៌ពណិជជកមម 

្របជពលរដ្ឋមនឱកសនំ
ផលិតផលចូលទីផ របន

មរយៈករ ងំពិពណ៌
ពណិជជកមម 

េខត្តកំពងស់ពឺ ៣ េលើក ៣ឆន  ំ 150000 90000 510.00 មនទីរពណិជជកមម 

44 
ករផ ព្វផ យចបបព់ណិជជកមមជូន
ជីវករ េស ករ 

ករផ្តល់ពត័ម៌ន និង
ែណនដំល់ ជីវករ េស

ករេន មតំបន ់

្រកុង ្រសុក
ទងំ៨ 

៦០ េលើក ៣ឆន  ំ 3600 2550 60.00 មនទីរពណិជជកមម 

45 
គេ្រមងជំរញុទីផ រស្រមបក់សិកមមខន ត
តូច(Aims) 

កសិករអនកផលិត ទទលួ
បនទីផ រ និងកំេណើ ន

្របកច់ំណូល 

្រកុង ្រសុក
ទងំ៨ 

៦៩ េលើក ៣ឆន  ំ 4416 2416 93.00 មនទីរពណិជជកមម 

46 
ករ្រគប្រគង ជីវកមមែដលមនដំេណើ រ
ករ(្រសងស់ថិតិចំននួ ជីវកមម) 

អជញ ធរមលូ ្ឋ ន និងអងគ
ភពជំនញែដលពកព់ន័ធ
្រគប្រគងពត័ម៌នកនុងេខត្ត 

្រកុង ្រសុក
ទងំ៨ 

២៤ េលើក ៣ឆន  ំ 3000 2500 30.00 មនទីរពណិជជកមម 

47 
ករ្រគប្រគង្រកុមហ៊ុន សហ្រគស ែដល
បនចុះបញជ ីរចួ 

ជញ ធរមលូ ្ឋ ន និងអងគ
ភពជំនញែដលពកព់ន័ធ
្រគប្រគងពត័ម៌នទូេទ

របស់្រកុមហ៊ុនសហ្រគស
កនុងេខត្ត 

្រកុង ្រសុក
ទងំ៨ 

២១ េលើក ៣ឆន  ំ 197 100 24.00 មនទីរពណិជជកមម 
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48 
ចុះផ ព្វផ យេ្រជើសេរ ើសសិស កតេ់ដរ  
តមបញ និងែកៃចនចំណី រ  

េដើមបជីូនដំណឹងអំពីវគគ
បណ្ដុ ះប ្ដ លជំនញវជិជ
ជីវៈកតេ់ដរ តមបញ និងែក
ៃចនចំណី រដល់្រស្ដី និង
េកមង្រសីេន មសហគមន ៍

្រសុកថពង  
ឱ ៉ ល់ បេសដ្ឋ 
ឧដុងគ គងពិសី 
និងភន្រសួច 

៦ េលើក ៣ឆន  ំ 420 390 7.23 មនទីរកិចចករនរ ី

49 
បណ្តុ ះប ្ត លបងគំបេចចកេទសផលិតកមម
ដំ ្រសូវនិងករេធ្វើបង្ហ ញ 

បេងកើនទិននផល្រសូវនិងករ
រមួចំែណកកនុងករនអំងករ

េចញ 

្រកុង/្រសុក
ទងំ៨ 

3.089េទ
៣.៥០០

េ នកនុង
ហិក  

៣ឆន  ំ 15000 10000 300.00 
មនទីរកសិកមម រកុខ
្របមញ់ និង
េន ទ 

50 
ផ ព្វផ យផ្តល់ពូជសត្វ( បងក តស់ិបប 
និមមតិ េគ ្រជូក)និងេកៀរគរអនកវេិយគេលើ
ករចិពច ឹ មផលិតចំណីសត្វ 

ព្រងឹងករផ ព្វផ យពូជ
សត្វែដលផ្តល់ទិននផលខពស់

្រកុង/្រសុក
ទងំ៨ 

១៥០០ េម ៣ឆន  ំ 10000 6000 60.00 
មនទីរកសិកមម រកុខ
្របមញ់ និង
េន ទ 

51 
បណ្ដុ ះប ្ដ លកសិករស្តីពីសួនបែន្ល
្រគួ រនិងបេចចកេទស ដំុះដំ រំមួផ  ំ

បេងកើនទិននផលដំ រំមួផ ំ
ដំ បំែន្លេដើមបសីុវតថិភព
េសប ង របូតថមភនិង 

ទីផ រ 

្រកុង/្រសុក
ទងំ៨ 

១០េទ១៥ េ ន/ហត ៣ឆន  ំ 10000 7000 150.00 
មនទីរកសិកមម រកុខ
្របមញ់ និង
េន ទ 

52 
បណ្ដុ ះប ្ដ លបេចចកេទស ឈនេទករ
បំែន្លសរ ី ងគ និងបញចូ លពូជបែន្លល្អមន

គុណភព និងមនតៃម្លេនទីផ រ 

ព្រងឹងករផ ព្វផ យ
បេចចកេទសទំេនើបនិង
បញចូ លពូជដំ ថំមីៗ 

្រកុង/្រសុក
ទងំ៨ 

១៥េទ
២០ 

េ ន/ហត ៣ឆន  ំ 3000 2000 100.00 
មនទីរកសិកមម រកុខ
្របមញ់ និង
េន ទ 

53 
សិក ្រ វ្រជវលកខខណ្ឌ ដំុះដំ  ំ
កសិ-ឧស ហកមម 

ជំរញុឲយមនករសិក
្រ វ្រជវលកខខណ្ឌ ដំុះ
ដំ កំសិ-ឧស ហកមម
េន ម្រកុមហ៊ុនវនិិេយគ
ដំ កំសិ-ឧស ហកមម 

្រកុង/្រសុក
ទងំ៨ 

៣០ ្រកុមហ៊ុន ៣ឆន  ំ 40000 20000 60.00 
មនទីរកសិកមម រកុខ
្របមញ់ និង
េន ទ 



97 
 

54 
្រគប្រគងៃ្រពេឈើ ឲយមននិរន្តរភពព្រងឹង
ករអនុវត្តចបបន់ិងលិខិតបទ ្ឋ នពកព់ន័ធ
វសិ័យៃ្រពេឈើឲយមន្របសិទធភព 

-្របជពលរដ្ឋកនែ់តមន
ករយល់ដឹងចបស់អំពី
ចបប ់និងលិខិតបទ ្ឋ ន
ពកព់ន័ធវសិ័យៃ្រពេឈើ 
ែដលេធ្វើឲយមនភពងយ
្រសួលដល់ករព្រងឹងករ
អនុវត្តឲយមន្របសិទធភព  

សំេ ងទងថពង
ភន្រសួចបេសដ្ឋ

ឱ ៉ ល់ 
៣០ េលើក ៣ឆន  ំ 3 ១.២០០ 80.00 

មនទីរកសិកមម រកុខ
្របមញ់ និង
េន ទ 

55 
េរៀបចំេបះបេងគ ល្រពំ្របទល់ៃ្រពប្រមុង
ទុកអចិៃ្រន្តយ ៍និងៃ្រពសហគមន ៍

-ែដនៃ្រពប្រមុងទុកអចិៃ្រន្ត
យ ៍ៃ្រពសហគមន ៍មន្រពំ
្របទល់ចបស់ ស់ និង
មនភពងយ្រសួលដល់
ករចុះបញជ ិកដីៃ្រពេឈើ
និងដីៃ្រពសហគមន ៍

ថពងឱ ៉ ល់
ភន្រសួចបេសដ្ឋ 

២១ % ៣ឆន  ំ 864 346 400.00 
មនទីរកសិកមម រកុខ
្របមញ់ និង
េន ទ 

56 
្រគប្រគងៃ្រពេឈើ ឲយមននិរន្តរភពព្រងឹង
ករអនុវត្តចបបន់ិងលិខិតបទ ្ឋ នពកព់ន័ធ
វសិ័យៃ្រពេឈើឲយមន្របសិទធភព 

-្របជពលរដ្ឋកនែ់តមន
ករយល់ដឹងចបស់អំពី
ចបប ់និងលិខិតបទ ្ឋ ន
ពកព់ន័ធវសិ័យៃ្រពេឈើ 
ែដលេធ្វើឲយមនភពងយ
្រសួលដល់ករព្រងឹងករ
អនុវត្តឲយមន្របសិទធភព  

សំេ ងទងថពង
ឱ ៉ ល់ភន្រសួច

បេសដ្ឋ 
៣០ េលើក ៣ឆន  ំ 3 ១.២០០ 80.00 

មនទីរកសិកមម រកុខ
្របមញ់ និង
េន ទ 

57 
ចុះអនុវត្តចបបស់្តីពីជលផលេ យេធ្វើករ
្រតួតពីនិតយ និងប្រងក បបទេលមើសជលផល 

ជំរុញ្របជពលរដ្ឋ
េគរពចបប់ស្តី ពីជល
ផលេដើមបីកត់បនថយ
បទេលមើសជលផល  

្រសុក៤្រកុង១ ៣០ ករណី ៣ឆន  ំ 3900 2400 150.00 
មនទីរកសិកមម រកុខ
្របមញ់ និង
េន ទ 



98 
 

58 
េរៀបចំរចនសមពន័ធស្រមប្រគប្រគង 
សហគមន្រសះជ្រមក្រតីព្រងឹងេឡើងវញិ 

្របជពលរដ្ឋចូលរមួករពរ
និងេ្របើ្របស់ធនធនជល
ផលមនភព្របេសើរេឡើង 

្រសុក៤្រកុង១ ២១ ្រសះ ៣ឆន  ំ 27300 16300 150.00 
មនទីរកសិកមម រកុខ
្របមញ់ និង
េន ទ 

59 
េរៀបចំ្របរព្វពិធីទិ មចឆជតិ១កកក
ស្រមបថ់ន កេ់ខត្ត 

បេងកើនផលស្តុក្រតីធមមជតិ
ឲយសំបរូេឡើងវញិ 

្រសុក៤្រកុង១ ៣ កែន្លង ៣ឆន  ំ 3600 1800 20.00 
មនទីរកសិកមម រកុខ
្របមញ់ និង
េន ទ 

60 
ផ ព្វផ យបណ្តុ ះប ្ត លពីបេចចកេទស 
ផលិតកូន្រតី និងសិកខ ទស នៈកិចច
សិក  

រវីបបករ ចូលរមួអនុវត្ត
សកមមភព រវីបបកមម េដើមបី
ផគតផ់គងជ់ីវភព្របចៃំថង 

្រសុក៤្រកុង១ ៣០ វគគ ៣ឆន  ំ 750 450 170.00 
មនទីរកសិកមម រកុខ
្របមញ់ និង
េន ទ 

61 ផ្លូវ្រកលេកស៊ូDBST   

ភន្រសួច
បេសដ្ឋ 

សំេ ងទង 
គងពិសី ថពង 
និងឧដុងគ

៧៧ គ.ម ៥ឆន  ំ 1251730 742050 3,080.00 
មនទីរអភវិឌ ន៍
ជនបទ 

62 ែថទផំ្លូវលកខណៈខបួ   

ភន្រសួច
បេសដ្ឋ 

សំេ ងទង 
គងពិសី ថពង 
និងឧដុងគ

១៤០ គ.ម ៣ឆន  ំ 33320 19992 1,768.00 
មនទីរអភវិឌ ន៍
ជនបទ 

63 ែថទផំ្លូវលកខណៈខបួ   

ភន្រសួច
បេសដ្ឋ 

សំេ ងទង 
គងពិសី ថពង 
និងឧដុងគ

១៤០ គ.ម ៣ឆន  ំ 33320 19992 1,768.00 
មនទីរអភវិឌ ន៍
ជនបទ 

64 ែថទផំ្លូវលកខណៈជ្របច ំ   
ភន្រសួច  

សំេ ងទង  
ថពង និងឧដុងគ 

២៤០ គ.ម ៣ឆន  ំ 57120 34272 2,160.00 
មនទីរអភវិឌ ន៍
ជនបទ 
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65 
្រសងទ់ិនននយ័ និងេធ្វើបចចុបបននភពផ្លូវ
ជនបទ 

  
្រកុង/្រសុក
ទងំ៨ 

៧៥០ គ.ម ៣ឆន  ំ 187500 112500 60.00 
មនទីរអភវិឌ ន៍
ជនបទ 

66 បច់ ចយនយន្ត   
្រសុកភន្រសួច 
ឱ ៉ ល់ សំេ ង
ទង គងពិសី 

៣០ ែខ  ៣ឆន  ំ 7500 4500 30.00 
មនទីរអភវិឌ ន៍
ជនបទ 

67 
្រតួតពិនិតយយនយន្តដឹកេលើសទមងនេ់លើ
ផ្លូវជនបទ្រកលេកស៊ូ 

  
្រសុកភន្រសួច 
គងពិសី និង
បេសដ្ឋ 

១៣៥ េលើក ៣ឆន  ំ 6500 3500 30.00 
មនទីរអភវិឌ ន៍
ជនបទ 

68 ឥណទនខន តតូច   ឃុំ លពន ់ ៦០ ្រកុម ៣ឆន  ំ 900 495 15.00 
មនទីរអភវិឌ ន៍
ជនបទ 

69 
ជសួជុល  រចួែថទជំ្របច្របពន័ធធ

្រស្ត អងគ កិប 
  

និទន  ្រសុក
បេសដ្ឋ 

១ គេ្រមង ១ ឆន  ំ 6561 3412 212.00 
មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 

70 
ជសួជុល រចួែថទជំ្របច្របពន័ធធ

្រស្ត ្វ យ 
  

្រសង ់្រសុក
គងពិសី 

១ គេ្រមង ១ ឆន  ំ 8355 4345 453.00 
មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 

71 
ជសួជុល  រចួែថទជំ្របច្របពន័ធធ

្រស្ត រក 
  

េព្រជមនុី 
្រសុកគងពិសី 

១ គេ្រមង ១ ឆន  ំ 4587 2753 62.00 
មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 

72 
ជសួជុល  រចួែថទជំ្របច្របពន័ធធ

្រស្ត អរូែ្រតង 
  

ជ្រងុក ្រសុក
គងពិសី 

១ គេ្រមង ១ ឆន  ំ 4640 2784 127.00 
មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 

73 
ជសួជុល  រចួែថទជំ្របច្របពន័ធធ

្រស្ត ចំករដូង 
  

ៃ្រពវ ិ រ 
្រសុកគងពិសី 

១ គេ្រមង ១ ឆន  ំ 3225 1935 87.00 
មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 

74 
ជសួជុល  រចួែថទជំ្របពន័ធធ ្រស្ត 
េ  

  
្រតពងំគង 
្រសុកសំេ ង

ទង 
១ គេ្រមង ១ ឆន  ំ 15114 9069 189.00 

មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 

75 
ជសួជុល  រចួែថទជំ្របច្របពន័ធធ

្រស្ត អរូែវង 
  

កែហង ្រសុក
សំេ ងទង 

១ គេ្រមង ២ ឆន  ំ 6646 3988 294.00 
មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 
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76 
ជសួជុល  រចួែថទជំ្របច្របពន័ធធ

្រស្ត ចនថ់ន ល 
  

្រកងំេចក 
្រសុកឧដុងគ 

១ គេ្រមង ២ ឆន  ំ 12059 7235 222.00 
មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 

77 
ជសួជុល  រចួែថទជំ្របច្របពន័ធធ

្រស្ត អរូសយ 
  

យអងគ  
្រសុកថពង 

១ គេ្រមង ២ ឆន  ំ 5746 3446 192.00 
មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 

78 ព្រងឹង ស.ក.ប.ទ អងគ កិប   
និទន  

្រសុកបេសដ្ឋ 
១ គេ្រមង ១ ឆន  ំ 6561 3412 55.00 

មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 

79 ព្រងឹង ស.ក.ប.ទ អរូែ្រតង   
ជ្រងុក  

្រសុកគងពិសី 
១ គេ្រមង ១ ឆន  ំ 4640 2784 55.00 

មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 

80 ព្រងឹង ស.ក.ប.ទ ចំករដូង   
ៃ្រពវ ិ រ 

្រសុកគងពិសី 
១ គេ្រមង ១ ឆន  ំ 3225 1935 55.00 

មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 

81 ព្រងឹង ស.ក.ប.ទ  រក    
េព្រជមនុី 

្រសុកគងពិសី 
១ គេ្រមង ២ ឆន  ំ 4587 2386 130.00 

មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 

82 ព្រងឹង ស.ក.ប.ទ ្វ យ   
្រសង ់ 

្រសុកគងពិសី 
១ គេ្រមង ២ ឆន  ំ 8355 4352 110.00 

មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 

83 ព្រងឹង ស.ក.ប.ទ អរូែវង   
កែហង ្រសុក
សំេ ងទង 

១ គេ្រមង ២ ឆន  ំ 6646 3456 130.00 
មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 

84 ព្រងឹង ស.ក.ប.ទ ចនថ់ន ល   
្រកងំេចក 
្រសុកឧដុងគ 

១ គេ្រមង ២ ឆន  ំ 12059 6271 130.00 
មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 

85 ព្រងឹង ស.ក.ប.ទ ្រតពងំខយង   
និទន  

្រសុកបេសដ្ឋ 
១ គេ្រមង ៣ ឆន  ំ 4650 2418 195.00 

មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 

86 ព្រងឹង ស.ក.ប.ទ អន្លងៃ់្រជ   
្របបំីមមុ 
្រសុកថពង 

១ គេ្រមង ៣ ឆន  ំ 6148 3195 195.00 
មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 
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87 
បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ លថន កេ់ខត្តស្តីពី 
និតិវធិីៃនដំេណើ រករ្របមលូ និង្រសង់
ទិនននយ័មលូ ្ឋ នភមូ ិឃុំ សងក ត ់្រកុង ្រសុក 

 មនទីរែផនករ ១ វគគ       1.98 មនទីរែផនករ 

88 
បណ្តុ ះប ្ត លនិតិវធិីៃនដំេណើ រករ
្របមលូ និង្រសងទ់ិនននយ័មលូ ្ឋ នភមូ ិឃុំ 
សងក ត ់្រកុង ្រសុក 

  
្រកុង ្រសុក 

និងឃុំ សងក ត់
ទងំ ៨៧ 

៣៦ វគគ       24.88 មនទីរែផនករ 

89 

បណ្តុ ះប ្ត លព្រងឹងសមតថភព សិកខ
ផ ព្វផ យ ស្តីពីករេ្របើ្របស់ 

ឯក រពត័ម៌ន ថ នភព  ឯក រពិនទុ 
វសិ័យ ឯក រអ្រ ភព្រកី្រក 

  
្រកុង ្រសុក
ទងំ ៨ 

៨ វគគ       9.92 មនទីរែផនករ 

90 

គ្រទករេរៀបចំ និងករផលិតទិនននយ័
គេ្រមងអភវិឌ នថ៍ន កេ់្រកមជតិស្រមប់
ក ងែផនករថន កេ់្រកមជតិ ម 
កមមវធិី(SPD) 

  មនទីរែផនករ ១ ទិនននយ័       2.09 មនទីរែផនករ 

91 
េបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី និតិវធិី 
អត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក  

  ទូទងំេខត្ត ១ វគគ       456.00 មនទីរែផនករ 

92 
េបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី និតិវធិីអត្ត
សញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក ថន ក្រកុង ្រសុក 

  ទូទងំេខត្ត ៨ វគគ       530.00 មនទីរែផនករ 

93 
េបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី និតិវធិីអត្ត
សញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក ថន កឃ់ុំ សងក ត ់

  ទូទងំេខត្ត ៣២ វគគ       5,000.00 មនទីរែផនករ 

94 

សិកខ ផ ព្វផ យចបបេ់គល
ករណ៍លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិ ែផនករ
យុទធ ្រស្ដកនុងករព្រងឹងអនុវត្តនច៍បប់
េលើករេធ្វើ ជីវកមម និងករ្រគប្រគង
ធនធនែរ ៉

្រកុមហ៊ុនែដលកំពុងេធ្វើ
ជីវកមមែរេ៉នកនុងេខត្ត

ទងំមលូ ទទលួបននូវ
ពត័ម៌ន និងអនុវត្តន្រតូវ
េគលករណ៍ចបបក់នុងករ
េធ្វើ ជីវកមមធនធនែរ ៉

មនទីរែរ ៉និង
ថមពល 

១៨០ វគគ ៣ឆន  ំ 180 30 7.50 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល 
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95 

ផ ព្វផ យចបបេ់គលករណ៍ថមីៗរបស់
្រកសួង និងពនយល់ បេ្រង នអំពីករ ក់
្របកសបងច់ំណូលជូនរដ្ឋ លកខណៈ 
បេចចកេទសកនុងករេធ្វើ ជីវកមមអណ្ដូ ងែរ ៉
េបើក ថម សំភរៈសំណង ់

ចំេពះអនកេធ្វើ ជីវកមម
ធនធនែរ ៉និងអនក 

បេចចកេទសេន មប ្ដ
្រកុមហ៊ុនែដលកំពុងេធ្វើ 
្របត្តិបត្តិករងរធនធនែរ ៉

មនទីរែរ ៉និង
ថមពល 

២៨០ វគគ   280 35 9.50 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល 

96 
បណ្ដុ ះប ្ដ លស្ដីពីសុវតថិភពករ ្ឋ ន
អណ្ដូ ងែរេ៉បើក កនុងករេធ្វើ ជីវកមមធនធន
ែរថ៉ម សំភរៈសំណង ់

ដល់្រកុម្របឹក
្រសុក/ឃុំ ្រកុមហ៊ុន  េធ្វើ
ជីវកមមមច ស់ករ ្ឋ ន

អណ្ដូ ងែរេ៉បើក េធ្វើ ជីវកមម
ថម សំភរៈសំណង ់

េន ម ្រកុង/
្រសុក 

២៥០ វគគ ៣ឆន  ំ 250 45 13.50 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល 

97 
ចុះស្រមងទ់ិនននយ័លកខណៈភគូព្វ ្រស្ដ
េនេលើែផនករ កំណតន់ូវសក្ដ នុពល
ធនធនែរ ៉េនកនុងេខត្ត 

អនុវត្តន ៍និងេធ្វើករសិក  
បន្ដដល់្រកុមហ៊ុន  ែដល
កំពុងអនុវត្តន ៍និងចងរ់ក 
វនិិេយគធនធនែរ ៉

េន ម ្រកុង/
្រសុក 

២២ វគគ ៣ឆន  ំ 22 1 51.00 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល 

98 គេ្រមងចកដ់ីកនុងមនទីរែរ ៉និងថមពល អភវិឌ ន ៍អងគភពថមី 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល 

៣៥ វគគ ៣ឆន  ំ 35 6 34.50 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល 

99 
ជំរញុករគ្រទករបេងកើតបែនថមេខឿន
ឧស ហកមម 

អនកពកព់ន័ធ 
េន ម ្រកុង/

្រសុក 
៧២ វគគ ៣ឆន  ំ 5 1 14.40 

មនទីរែរ ៉និង
ថមពល 

100 
ចុះព្រងឹងអនុេ មភពករេធ្វើ ជីវកមម
ធនធនែរ ៉

អនកពកព់ន័ធ 
េន ម ្រកុង/

្រសុក 
៧៩២ វគគ ៣ឆន  ំ 5 0 79.20 

មនទីរែរ ៉និង
ថមពល 

101 ចុះ្រសងស់ថិតិករេធ្វើ ជីវកមម អនកពកព់ន័ធ 
េន ម ្រកុង/

្រសុក 
៧២ វគគ ៣ឆន  ំ 10 1 14.40 

មនទីរែរ ៉និង
ថមពល 

102 
សិកខ ផ ព្វផ យស្ដង់
បេចចកេទស អគគិសនី ខងេ្រក និងខង
កនុងអគរ 

អនកវនិិេយគ ្រកុមជង 
អគគិសនី សិស  និសិ តកនុង

េខត្ត 

មនទីរែរ ៉និង
ថមពល 

៣ វគគ ៣ឆន  ំ 150 40 12.00 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល 

103 
សិកខ ផ ព្វផ យលទធផលៃនករងរ
អនុវត្តេគល នេយបយអគគិសនីជនបទ 

អជញ ធរែដនដី ថ បន័ពក់
ពន័ធេស ករអគគសិនី 

មនទីរែរ ៉និង
ថមពល 

៣ វគគ ៣ឆន  ំ 130 30 11.00 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល 
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104 

សិកខ ផ ព្វផ យ ចរសុវត្តិភព
ស្រមបក់រេរៀបចំ ថ នីយេ៍្របងឥនធនៈ 
និងនីតិវធិីអនុវត្តនស៍ុវតថិភព ៃនករេ្របើ
្របស់ឧសម័ន គ ស់ 

្រកុម្របឹក ្រកុង/្រសុក្រកុម
្របឹក ឃុំ/ សងក តម់ច ស់
ថ នីយេ៍្របងឥនធនៈ និង 

ឧសម័ន គ ស់ 

មនទីរែរ ៉និង
ថមពល 

៣ វគគ ៣ឆន  ំ 250 50 14.40 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល 

105 
ចុះពិនិតយអនុេ មភពៃនស្ដង់ ្របពន័ធ
ផគតផ់គងែ់ចកចយ អគគិសនីករផ្ដល់េស
កមមអគគិសនី 

្រកុមេស ករអគគិសនីកនុង
េខត្ត 

មនទីរែរ ៉និង
ថមពល 

២៥ ្រកុមហ៊ុន ៣ឆន  ំ 75 10 8.00 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល 

106 
ចុះជំរញុអនុវត្តចបបស់្ដីពីករ្រគប្រគង
េ្របងកត ផលិតផលេ្របងកត 

ថ នីយេ៍្របងឥនធនៈ 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល 

២៥០
ថ នីយ៍
េ្របង 

៣ឆន  ំ 250 0 26.00 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល 

107 ករងរជសួជុលឃ្ល ងំ កស់ំភរៈ ម្រន្ដី ជករមនទរី 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល 

១ ខនង ៣ឆន  ំ 31 6 146.00 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល 

108 ករងរជសួជុលរបង ម្រន្ដី ជករមនទរី 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល 

៣០០ ែម្រត ៣ឆន  ំ 31 6 292.00 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល 

សរបុរង ១   7,035,003 1,848,606 41,896.86   

២-ែផនកសងគមកចិច               

1 

សិកខ ផ ព្វផ យចបបស់្តីពីករងរ 
លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិននដល់បគុគលិក
អងគករវជិជ ជីវៈ និងកមមករ និេយជិត េន
មេ ងច្រកសហ្រគស 

បគុគលិកអងគករវជិជ ជីវៈ 
កមមករនិេយជិត មេ ង
ច្រក មនករយល់ដឹងអំពី
ចបបក់រងរ និងបទបញញត្ត

ពកព់ន័ធ 

េ ច្រកសហ
្រគសកនុងេខត្ត

កំពងស់ពឺ 
២១៦០ នក ់ 3ឆន  ំ 2160 2000 135.00 

មនទីរករងរ និង
បណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ 

2 
ជសួជុសអគររបស់មជឈមណ្ឌ ល និង 
មនទីរករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ 

មនអគរល្អស្រមបប់េ្រមើ
េស  

មជឈមណ្ឌ ល 
និង មនទីរ 

៣ ខនង 3ឆន  ំ 109 24 1,500.00 
មនទីរករងរ និង
បណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ 
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3 
គេ្រមងបណ្ដុ ះប ្ដ លសញញ ប្រត
បេចចកេទសនិងវជិជ ជីវៈ១  

អនកជំនញបេចចកេទស នឹង
េកើនេឡើង េហើយ្រសប ម

ត្រមូវករទីផ រ 

មជឈមណ្ឌ ល
បណ្ដុ ះ

ប ្ដ លវជិជ  
ជីវៈឃុំកែហង 

៣៧៥ នក ់ 3ឆន  ំ 375 100 375.00 
មនទីរករងរ និង
បណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ 

4 
គេ្រមងបណ្ដុ ះប ្ដ លសញញ ប្រត
បេចចកេទសនិងវជិជ ជីវៈ២ 

អនកជំនញបេចចកេទស នឹង
េកើនេឡើង េហើយ្រសប ម

ត្រមូវករទីផ រ 

មជឈមណ្ឌ ល
បណ្ដុ ះ

ប ្ដ លវជិជ  
ជីវៈឃុំកែហង 

៣៧៥ នក ់ 3ឆន  ំ 375 100 375.00 
មនទីរករងរ និង
បណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ 

5 
គេ្រមងបណ្ដុ ះប ្ដ ល សញញ ប្រត
បេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ៣ 

អនកជំនញបេចចកេទស នឹង
េកើនេឡើង េហើយ្រសប ម

ត្រមូវករទីផ រ 

មជឈមណ្ឌ ល
បណ្ដុ ះប ្ដ ល
វជិជ ជីវៈឃុំ
កែហង 

៣០០ នក ់ 3ឆន  ំ 300 80 300.00 
មនទីរករងរ និង
បណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ 

6 
គេ្រមងបណ្ដុ ះប ្ដ លសញញ ប្រតជន់
ខពស់បេចចកេទស  

អនកជំនញបេចចកេទស នឹង
េកើនេឡើង េហើយ្រសប ម

ត្រមូវករទីផ រ 

មជឈមណ្ឌ ល
បណ្ដុ ះប ្ដ ល
វជិជ ជីវៈឃុំ
កែហង 

៣៧៥ នក ់ 3ឆន  ំ 375 100 225.00 
មនទីរករងរ និង
បណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ 

7 
គេ្រមងបណ្ដុ ះប ្ដ លករសិក វគគខ្ល ី ម
រយៈថវកិ្រទ្រទង ់  ្រគឹះ ថ នសិក ( PB)  

អនកជំនញបេចចកេទស នឹង
េកើនេឡើង េហើយ្រសប ម

ត្រមូវករទីផ រ 

មជឈមណ្ឌ ល
បណ្ដុ ះប ្ដ ល
វជិជ ជីវៈឃុំ
កែហង 

១២០០ នក ់ 3ឆន  ំ 1200 400 480.00 
មនទីរករងរ និង
បណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ 

8 
គេ្រមងបណ្ដុ ះប ្ដ លមលូនិធិជតិេដើមបី
កតប់នថយភព្រកី្រក (NTF)  

អនកជំនញបេចចកេទស នឹង
េកើនេឡើង េហើយ្រសប ម

ត្រមូវករទីផ រ 

មជឈមណ្ឌ ល
បណ្ដុ ះប ្ដ ល
វជិជ ជីវៈឃុំ
កែហង 

៧៨០ នក ់ 3ឆន  ំ 780 300 131.00 
មនទីរករងរ និង
បណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ 
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9 
េវទិកសហគមនផ៍ ព្វផ យស្ដីពីករទប់
ក តអ់ំេពើហិង កនុង្រគួ រ និងផលវបិក

ៃនករេសពេ្រគ ងេញ ន 

េដើមបបីេងកើនករយល់ដឹង
ដល់្របជពលរដ្ឋនិងយុវវ ័
យអំពីបញ្ហ អំេពើហិង កនុង
្រគួ រ និងផលវបិកៃន
ករេសពេ្រគ ងេញ ន 

្រសុកឧដុងគ 
សំេ ងទង 
និង្រកុង 
ចបរមន 

៣ េលើក 3ឆន  ំ 300 140 6.00 មនទីរកិចចករនរ ី

10 
េវទិកផ ព្វផ យស្ដីពីករទប់ ក តអ់ំេពើ
ជញួដូរមនុស  និងករចំ ក្រសុកខុស
ចបប ់

េដើមបកីរយល់ដឹងដល់
្របជពលរដ្ឋពីករចំ ក
្រសុកេ យសុវតថិភព និង

ករេកង្របវញ័ចនន 

្រសុកភន្រសួច 
បេសដ្ឋ និង
គងពិសី 

៣ េលើក 3ឆន  ំ 300 150 6.00 មនទីរកិចចករនរ ី

11 
វគគបណ្ដុ ះប ្ដ លស្ដីពីេគលករណ៍
ែណនកំនុងករផ្ដល់្របឹក ជមលូ ្ឋ ន
បគុគលេ្របើបំពនេ្រគ ង្រសវងឹ 

េដើមបផី្ដល់ចំេណះដឹងដល់ 
គ.ក.ន.ក កនុងករជបួ

្របឹក ជមយួបគុគលបំពន
េ្រគ ង្រសវងឹ 

្រសុកឧដុងគ 
ឱ ៉ ល់ និងថពង 

៣ េលើក 3ឆន  ំ 75 70 3.00 មនទីរកិចចករនរ ី

12 
េវទិកផ ព្វផ យស្តីពីសិទធិមនុស និងសិទធិ
ជនពិករ 

បេងកើនករយល់ដឹងដល់
្របជពលរដ្ឋ និង ធរ

ណៈជនទូេទអំពីចបបស់ិទធិ
មនុស  និងសិទធជិនពិករ 

ភន្រសួច     
ឧដុងគ សំេ ង

ទង 
៣ េលើក 3ឆន  ំ 300 150 6.00 មនទីរកិចចករនរ ី

13 

វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីចបបទ់ប់ ក តអ់ំេពើ
ហិង កនុង្រគួ រ និងកិចចករពរជនងយ
រងេ្រគះ និងេគលករណ៍សនូលទងំ ៦ 
ៃនយុទធនករបរុសល្អ  

ផ្តល់ចំេណះដឹងពីចបបទ់ប់
ក តអ់ំេពើហិង កនុង្រគួ រ

និងេគលករសនូលទងំ៦
ៃនយុទធនករបរុសល្អ ដល់ 
គ.ក.ន.ក និង ជញ ធរពក់

ពន័ធ  

គងពិសី ឧដុងគ 
ថពង  

៣ េលើក 3ឆន  ំ 50 45 9.00 មនទីរកិចចករនរ ី

14 
វគគបណ្តុ ះប ្ត លៃនករបញជូ នករណីជន
រងេ្រគះេ យអំេពើហិង ទកទ់ងនឹង 
េយនឌរ័  

េដើមបបីេងកើន្របសិទធភពៃន
ករបញជូ នករណីជនរងេ្រគះ
អំេពើហិង ទកទ់ងនឹង 
េយនឌរ័មន្របសិទធភព 

ឧដុងគ ភន្រសួច
សំេ ងទង 

៣ េលើក 3ឆន  ំ 55 50 11.00 មនទីរកិចចករនរ ី
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15 
វគគបណ្តុ ះប ្ត លមលូ ្ឋ ន្រគឹះៃនករ
្របឹក េយបល់ផ្លូវចិត្ត ដល់ជនរងេ្រគះ
េ យអំេពើហិង ទកទ់ងនឹងេយនឌរ័  

ផ្តល់ចំេណះដឹងដល់គ.ក.ន.ក 
ស្តីពីមលូ ្ឋ ន្រគឹះៃនករ
្របឹក េយបល់ផ្លូវចិត្ត    

ភន្រសួច 
គងពិសី ឱ ៉ ល់ 

៣ េលើក 3ឆន  ំ 50 45 9.00 មនទីរកិចចករនរ ី

16 
េវទិកផ ព្វផ យេគលករណ៍សនូលទងំ៦ 
យុទធនករ បរុសល្អ 

េដើមបបីេងកើនករយល់ដឹង
ដល់្របជពលរដ្ឋនិងយុវ 
វយ័ពីតនួទីប្ដ ីនិង្របពនធ
និងកូនកនុងករលុបបំបត់
អំេពើហិង កនុង្រគួ រ និង
អំេពើហិង េលើ្រស្ដី កុមរ 

្រសុកភន្រសួច    
សំេ ងទង 
និង្រកុង 
ចបរមន 

៣ េលើក 3ឆន  ំ 300 150 6.00 មនទីរកិចចករនរ ី

17 
បណ្ដុ ះប ្ដ លករែកៃចនវតថុសិលបៈេធ្វើ
េ យៃដអំពីរកុខជតិកនុង្រសុក 

  
ឃុំយអងគនិង
ឃុំេ ង
សំណំ 

៤ េលើក 1ឆន  ំ 120 100 60.00 
មនទីរវបបធម ៌និង
វចិិ្រតសិលបៈ 

18 
ផ ព្វផ យអបរ់ដំល់យុវជនឱយេលើកសទួយ 
វសិ័យវបបធម ៌

  
្រគប្រកុង/
្រសុក 

២៤ េលើក 3ឆន  ំ 6000 4000 72.00 
មនទីរវបបធម ៌និង
វចិិ្រតសិលបៈ 

19 
េធ្វើបេងគ ល្រពំ ស្រមបេ់បះបេងគ ល
ករពរទី ងំបុ ណ ថ នជបួបញ្ហ
្របឈម 

  
្រគប្រកុង/
្រសុក 

១០០០ េដើម 1ឆន  ំ 15000 7000 40.00 
មនទីរវបបធម ៌និង
វចិិ្រតសិលបៈ 

20 
រកៃដគូវនិិេយគតំបនរ់មណីយ ្ឋ ន
បុ ណវទិយភនចំស់ 

  ្រសុកឱ ៉ ល់ ១ េលើក 1ឆន  ំ 5000 3500 60.00 
មនទីរវបបធម ៌និង
វចិិ្រតសិលបៈ 

21 ងសងអ់គរ ថ នីយវ៍ទិយុ 
ព្រងីក្របពន័ធផ ព្វផ យ

កនុងេខត្ត 
្រកុងចបរមន

(មនទីរ) 
១ អគរ ៣ឆន  ំ     510.00 មនទីរពត័ម៌ន 

22 ងសង់ ថ នីយទ៍ូរទស ន ៍
ព្រងីក្របពន័ធផ ព្វផ យ

មទូរទស ន ៍
្រកុងចបរមន

(មនទីរ) 
១ ថ នីយ ៍ ៣ឆន  ំ     200.00 មនទីរពត័ម៌ន 

23 បេងកើតេវប យ ព្រងីក្របពន័ធផ ព្វផ យ 
្រកុងចបរមន

(មនទីរ) 
១ េវប យ ៣ឆន  ំ     40.00 មនទីរពត័ម៌ន 
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24 បន្ត្រកលករ ៉ូ បរេិវណខងលិចមនទីរ ែកលំអេ ភណ័្ណ ភពមនទីរ 
្រកុងចបរមន

(មនទីរ) 
១០០០ ម២ ៣ឆន  ំ     60.00 មនទីរពត័ម៌ន 

25 ជសួជុលរបងករយិល័យវទិយុចស់ រក ្រពំ្របទល់ដី 
រកធំ្រកុងចបរ

មន 
១២០ ម២ ៣ឆន  ំ     60.00 មនទីរពត័ម៌ន 

26 ទិញកុំពយូទរ័េលើតុ ស្រមួលដល់ករងររដ្ឋបល 
្រកុងចបរមន

(មនទីរ) 
៥ េ្រគ ង ៣ឆន  ំ     12.00 មនទីរពត័ម៌ន 

27 ទិញកុំពយូទរ័េឡបថប ស្រមួលដល់ករងររដ្ឋបល 
្រកុងចបរមន

(មនទីរ) 
៥ េ្រគ ង ៣ឆន  ំ     20.00 មនទីរពត័ម៌ន 

28 ទិញម៉សុីនហ្វូតូគូពី បំេរ ើករងរកនុងករយិល័យ
្រកុងចបរមន

(មនទីរ) 
១ េ្រគ ង ៣ឆន  ំ     6.00 មនទីរពត័ម៌ន 

29 ទិញម៉សុីន្រពីន ស្រមួលដល់ករងររដ្ឋបល 
្រកុងចបរមន

(មនទីរ) 
២ េ្រគ ង ៣ឆន  ំ     4.00 មនទីរពត័ម៌ន 

30 ទិញតុ ស្រមបេ់ធ្វើករងរ 
្រកុងចបរមន

(មនទីរ) 
៣ េ្រគ ង ៣ឆន  ំ     4.00 មនទីរពត័ម៌ន 

31 ទិញតុ្របជុំែវង ស្រមបេ់ធ្វើករងរ 
្រកុងចបរមន

(មនទីរ) 
២ េ្រគ ង ៣ឆន  ំ     16.00 មនទីរពត័ម៌ន 

32 ទិញេកអុី អងគុយេធ្វើករងរ 
្រកុងចបរមន

(មនទីរ) 
១០ េកអុី ៣ឆន  ំ     4.00 មនទីរពត័ម៌ន 

33 ទិញទូទឹកកក ស្រមបក់្ល េស  
្រកុងចបរមន

(មនទីរ) 
១ េ្រគ ង ៣ឆន  ំ     4.00 មនទីរពត័ម៌ន 

34 ទិញ ឡុងេឈើ ស្រមបទ់ទលួេភញ វ 
្រកុងចបរមន

(មនទីរ) 
១ ឈុត ៣ឆន  ំ     8.00 មនទីរពត័ម៌ន 

35 ទិញម៉សុីនថតរបូ បំេរ ើករងរចុះយកពត័ម៌ន 
្រកុងចបរមន

(មនទីរ) 
៣ េ្រគ ង ៣ឆន  ំ     16.00 មនទីរពត័ម៌ន 

36 ទិញែឡនម៉សុីនថតរបូ 
បងកលកខណៈងយ្រសួល

យករបូភព 
្រកុងចបរមន

(មនទីរ) 
២ េ្រគ ង ៣ឆន  ំ     8.00 មនទីរពត័ម៌ន 
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37 ទិញម៉សុីនកតត់របូភព កតព់ត័ម៌ន 
្រកុងចបរមន

(មនទីរ) 
១ េ្រគ ង ៣ឆន  ំ     14.00 មនទីរពត័ម៌ន 

38 ទិញកេំម ៉ វេីដអ ូ បំេរ ើករងរចុះយកពត័ម៌ន 
្រកុងចបរមន

(មនទីរ) 
២ េ្រគ ង ៣ឆន  ំ     16.00 មនទីរពត័ម៌ន 

39 
ផ្តល់ថវកិដំេណើ រករ េរៀនទូទងំ
េខត្ត 

សិស ្រគបក់្រមតិសិក
បនទទលួេស អបរ់ ំ
្របកបេ យសមធម ៌ 

01.02.03.04.
05.06.07.08 

៤១១  3 ឆន  ំ 510666 251913 11,663.00 
មនទីរអបរ់ ំយុវជន 

និងកី  

40 កមមវធិីេសប ង រេពល្រពឹក 
សិស ្រកី្រកបនទទលួ

រេពល្រពឹកជ្របច ំ
01..03 ៣០  2 ឆន  ំ 8400 4667 3,421.00 

មនទីរអបរ់ ំយុវជន 
និងកី  

41 ផ្តល់ របូករណ៍ជ ច្របក ់
កុមរ្រកី្រកបនទទលួេស

អបរ់េំនបឋមសិក  
01.02.03.04.
05.06.07.08. 

៣០៦  3 ឆន  ំ 22200 11247 5,361.00 
មនទីរអបរ់ ំយុវជន 

និងកី  

42 
ផ្តល់ របូករណ៍សិស ្រកី្រកេនមធយម
បឋមភមូ ិ

សិស ្រកី្រកបនទទលួ 
េស អបរ់េំនមធយមសិក  

01.03.04.05 ៤៦  3 ឆន  ំ 11640 6948 2,794.00 
មនទីរអបរ់ ំយុវជន 

និងកី  

43 
ផ្តល់ របូករណ៍សិស ្រកី្រកេនមធយម
ទុតិយភមូ ិ

សិស ្រកី្រកបនទទលួ 
េស អបរ់េំនមធយមសិក  

01.03.04.05.
06.07.08. 

៦  3 ឆន  ំ 528 296 570.00 
មនទីរអបរ់ ំយុវជន 

និងកី  

44 គេ្រមងគ្រទវសិ័យអបរ់ទំី២ (SIEP) 
បេងកើនករចូលេរៀនេន
មធយមសិក  កតប់នថយ 
អ្រ េបះបងក់រសិក  

01.03.05.06 ១១  3 ឆន  ំ 2681 1501 462.00 
មនទីរអបរ់ ំយុវជន 

និងកី  

45 គ្រទកមមវធិីបេងកើន្របកច់ំណូល 
បេងកើនជំនញមខុរបរវជិជ ជីវៈ
ដល់យុវជនេ្រក េរៀន 

01.03.04.05.
06.07.08. 

២៥ កែន្លង 3 ឆន  ំ 2550 1785 750.00 
មនទីរអបរ់ ំយុវជន 

និងកី  

46 
ងសងអ់គរសិក អនុវទិយល័យ

បនទ យ្រប ក 

សិស មនអគរសិក
្រគប្រគនស់្រមបក់រ

សិក  
4 ១  1 ឆន  ំ 240 168 360.00 

មនទីរអបរ់ ំយុវជន 
និងកី  

47 សងអ់គរធនធនេនវទិយល័យឧដុងគ 
មនអគរស្រមបប់េ្រមើករ
រដ្ឋបល ប ្ណ ល័យ និង

ពិេ ធន ៍
5 ១  3 ឆន  ំ 1752 894 1,200.00 

មនទីរអបរ់ ំយុវជន 
និងកី  
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48 ងសងអ់ណ្តូ ងសនប ់   

្រសុកគងពិសី 
ឱ ៉ ល់ ឧដុងគ.
សំេ ងទង.
ភន្រសួច.ថពង.
បេសដ្ឋ 

៦០០ អណ្តូ ង ៣ឆន  ំ 75000 45000 2,400.00 
មនទីរអភវិឌ ន៍
ជនបទ 

49 ជសួជុលអណ្តូ ងសនប ់   

្រសុកគងពិសី 
ឱ ៉ ល់ ឧដុងគ.
សំេ ងទង.
ភន្រសួច.ថពង.
បេសដ្ឋ 

១២០០ អណ្តូ ង ៣ឆន  ំ 150000 90000 6,000.00 
មនទីរអភវិឌ ន៍
ជនបទ 

50 ជីក ្ត រ្រសះទឹក   
ឱ ៉ ល់ ឧដុងគ  
ភន្រសួច .ថពង 

៤៥ កែន្លង ៣ឆន  ំ 4500 2700 2,400.00 
មនទីរអភវិឌ ន៍
ជនបទ 

51 ងសង្របពន័ធែចកចយទឹក   
ឱ ៉ ល់ ឧដុងគ  
ភន្រសួច .ថពង 

២១ កែន្លង ៣ឆន  ំ 105000 63000 5,355.00 
មនទីរអភវិឌ ន៍
ជនបទ 

52 
អបរ់កំរេ្របើ្របស់ និងករស្តុកទឹកទុក
េ យសុវតថិភព 

  

គងពិសី ឱ ៉ ល់ 
ឧដុងគ.សំេ ង
ទង.ភន្រសួច.
ថពង.បេសដ្ឋ 

៧៥ វគគ ៣ឆន  ំ 2625 1575 75.00 
មនទីរអភវិឌ ន៍
ជនបទ 

53 េធ្វើបចចុបបននភពករងរទឹក ្អ តជនបទ   
្រសុក ្រកុង 
ទងំ៨ 

៨ ្រសុក ៣ឆន  ំ 15000 9000 6,000.00 
មនទីរអភវិឌ ន៍
ជនបទ 

54 ផគតផ់គងស់មភ រៈបងគនអ់នមយ័   
្រសុកបេសដ្ឋ 
្រសុកគងពិសី 

៩០០ បងគន ់ ៣ឆន  ំ 4860 2916 540.00 
មនទីរអភវិឌ ន៍
ជនបទ 

55 ងសងប់ងគនអ់នមយ័   
្រសុកបេសដ្ឋ 
្រសុកគងពិសី 

៤២០ បងគន ់ ៣ឆន  ំ 2315 1455 504.00 
មនទីរអភវិឌ ន៍
ជនបទ 

56 ផ ព្វផ យ និង្រសងទ់ិនននយ័អនមយ័   ទូទងំេខត្ត ៨៧
ឃុំ 

សងក ត ់
៣ឆន  ំ 145760 93286 60.00 

មនទីរអភវិឌ ន៍
ជនបទ 
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57 អភវិឌ នច៍្រមុះ   

ភមូេិ្រ កែវង 
ឃុំែសនដី 
្រសុកសំេ ង

ទង 

៣១៥ ្រគួ រ ៣ឆន  ំ 1575 745 87.00 
មនទីរអភវិឌ ន៍
ជនបទ 

58 ព្រងឹងសមតថភព គ.អ.ភ   
្រសុកភន្រសួច 
ថពង បេសដ្ឋ 

៤៥ វគគ ៣ឆន  ំ 633 256 900.00 
មនទីរអភវិឌ ន៍
ជនបទ 

59 េធ្វើបចចុបបនភព  គ.អ.ភ   ២០ឃុំ ២ ្រសុក ៣ឆន  ំ 210 105 150.00 
មនទីរអភវិឌ ន៍
ជនបទ 

60 បណ្តុ ះប ្ត លមខុជំនញវជិជ ជីវៈ   

មជ មណ្ឌ ល
អភវិឌ ន៍
ជនបទេខត្ត
កំពងស់ពឺ 

១៦០ វគគ ៣ឆន  ំ 4340 2600 968.00 
មនទីរអភវិឌ ន៍
ជនបទ 

61 
ករអភវិឌ ន ៍និងអភរិក ជនជតិេដើម 
ភគតិច 

  ឃុំ្រតពងំេជ ៥ ភមូ ិ ៣ឆន  ំ 2062 1079 135.00 
មនទីរអភវិឌ ន៍
ជនបទ 

62 

្របជុំផ ព្វផ យអំពី៖ 
-ផលបះ៉ពល់ៃនផលិតផលថន ជំក ់
-បញ្ហ ្របឈមៃនជំងឺទឹកេនមែផ្អម 
-បញ្ហ ្របឈមៃនជំងឺេលើសឈម 

បេងកើនករយល់ដឹងពីផល
បះ៉ពល់និងកតប់នថយករ
េ្របើ្របស់ៃនផលិតផលថន ំ
ជកេ់នកែន្លងេធ្វើករឬ
កែន្លង ធរណៈ 

មអងគភព, 
មនទីរនន ,

េរៀន , 
្រសុក, ឃុំ ,
សហគមន ៍

១២ េលើក ៣ឆន  ំ 25000 10500 150.00 មនទីរសុខភបិល 

63 ផ្តល់ជំនយួសេ្រងគ ះសងគម 

្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះ
េ យេ្រគះធមមជតិ ជន

្រកី្រក ជនរងេ្រគះ  
ជនងយរងេ្រគះ 

ទូទងំ េខត្ត ៣ េលើក ៣ឆន  ំ 18000 11000 1,500.00 
មនទីរសងគមកិចច 
និងអតីតយុទធជន 

64 
ផ្តល់ឧបករណ៍្រទ្រទង់ ងកយដល់ជន
ពិករ 

ជយួ ស្រមួលកនុងករ 
បំ ស់ទីរបស់ជនពិករ 

ទូទងំ េខត្ត ៥៣៧៣ េលើក ៣ឆន  ំ 2685 804 762.00 
មនទីរសងគមកិចច 
និងអតីតយុទធជន 
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65 ្ត រលទធភពពលកមម មសហគមន ៍
បេងកើតេស ជូនជនពិករ
កតប់នថយករចំ យ 

ទូទងំេខត្ត ៤៤១៣ េលើក ៣ឆន  ំ 219 66 335.00 
មនទីរសងគមកិចច 
និងអតីតយុទធជន 

66 
ផ្តល់របបឧបតថមភជីវភពកុមរកំ្រពរស់េន
កនុងមណ្ឌ លរដ្ឋ 

ជយួ ស្រមួលករហូបនិង
ករ ន កេ់នរបស់កុមរ

កំ្រព 
ទូទងំ េខត្ត ៣៦ េលើក ៣ឆន  ំ 192 105 546.00 

មនទីរសងគមកិចច 
និងអតីតយុទធជន 

67 
ផ្តល់របបេ ធននិវត្តនអ៍តីតម្រន្តី ជករ
សុីវលិឱយបនទនេ់ពលេវ  

ជយួ ស្រមួលជីវភពរស់េន
របស់និវត្តនជ៍ន និងជន
បតប់ងស់មបទវជិជ ជីវៈ

ម្រន្តី ជករសុីវលិ 

ទូទងំេខត្ត ៣៦ េលើក ៣ឆន  ំ 6042 2416 36,828.00 
មនទីរសងគមកិចច 
និងអតីតយុទធជន 

68 ទិ មនុស ចស់០១.តុ  ទូទងំ្រកុង/្រសុក ទូទងំេខត្ត ៦ េលើក ៣ឆន  ំ 6525 2610 651.00 
មនទីរសងគមកិចច 
និងអតីតយុទធជន 

69 
ករផ ព្វផ យ និងេរៀបចំបេងកើតគណៈ 
កមមករសមគមមនុស ចស់ឃុំ/សងក ត ់

ទូទងំ្រកុង/្រសុក ទូទងំេខត្ត ១៧៤ េលើក ៣ឆន  ំ 8915 2566 198.00 
មនទីរសងគមកិចច 
និងអតីតយុទធជន 

70 

ករ្រគប្រគងមនុស ចស់ែដលមន្រសង់
សថិតិមនុស ចស់ យុ៥៥ឆន េំឡើងទងំពីរ
េភទ .ចស់ជ ្រកី្រក.ចស់ជ គម នលំេន
្ឋ ន .ចស់ជ េដើរសុំទន 

ទូទងំ្រកុង/្រសុក ទូទងំេខត្ត ៩០ េលើក ៣ឆន  ំ 1914 383 195.00 
មនទីរសងគមកិចច 
និងអតីតយុទធជន 

71 
អនុវត្តរបបេគលនេយបយជតិចំេពៈ
មខុសញញ  អតីតយុទធជនេ យផ្តល់របប
េគលនេយបយឱយបនទនេ់ពលេវ  

ជយួ ស្រមួលជីវភពរស់េន
របស់្រគួ រជនពលី ជន
មរណៈ ជនពិករនិវត្តន៍
ជន និងជនបតប់ង ់ែដល
មនគុណបំ ចច់ំេពៈ

ជតិមតុភមូ ិ 

ទូទងំេខត្ត ៣៦ េលើក ៣ឆន  ំ 16587 4976 58,248.00 
មនទីរសងគមកិចច 
និងអតីតយុទធជន 
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72 
ក ងអគររដ្ឋបលមនទីរ មនសង្ហ ររមឹ 
សមភ រៈ បរកិខ  

ព្រងឹងេស គ្រទ 
ទូេទនិងអភបិល 

កិចចល្អ 

មនទីរធមមករ
េខត្ត 

១២មx
២៥

ម ៣ឆន  ំ 1275 296 1,300.00 
មនទីរធមមករនិង

សន 

73 បណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តី ជករ មជំនញ 
ព្រងឹងេស គ្រទ 
ទូេទនិងអភបិល 

កិចចល្អ 

មនទីរធមមករ
េខត្ត 

៣០ នក ់ ៣ឆន  ំ ៣០ន ១៤ន 30.00 
មនទីរធមមករនិង

សន 

74 
េរៀបចំអនុសំវចឆរៈម សននិបតម្រន្តីសងឃ
េខត្ត ្រកុង ្រសុក 

ព្រងឹង ននុ្រកម 
ម្រន្តីសងឃ 

េខត្ត ្រកុង 
្រសុក 

៩ េលើក ១ឆន  ំ 1828 287 48.00 
មនទីរធមមករនិង

សន 

75 
បណ្តុ ះប ្ត លករងររដ្ឋបលដល់ម្រន្តី
សងឃ្រគប់ ននុ្រកម 

ព្រងឹង ននុ្រកម 
ម្រន្តីសងឃ 

េខត្ត ្រកុង 
្រសុក 

៩ េលើក ១ឆន  ំ 334   40.00 
មនទីរធមមករនិង

សន 

76 
បណ្តុ ះប ្ត លដល់េចអធិករ េ ក 
ចរយ គណៈកមមករវត្តស្តីពីតនួទីភរ

កិចចរបស់ខ្លួន 

ព្រងឹង ននុ្រកម 
ម្រន្តីសងឃ 

្រកុង ្រសុក ១០ េលើក ១ឆន  ំ 576 115 50.00 
មនទីរធមមករនិង

សន 

77 
េរៀបចំរចនសមពន័ធ្រគប្រគងនិងព្រងឹងករ
េគរព្របតិបត្តិ ម្រពះធម ៌្រពះវនិយ័របស់
េចអធិករ េ ក ចរយ គណៈកមមករវត្ត 

ព្រងឹង ននុ្រកម 
ម្រន្តីសងឃ 

្រកុង ្រសុក ២០ េលើក ២ឆន  ំ 598 217 40.00 
មនទីរធមមករនិង

សន 

78 
ចុះផ ព្វផ យអបរ់ដំល់្រពះសងឃ ចរយ 
គណៈកមមករវត្ត ដូនជី ជី 

ព្រងឹង ននុ្រកម 
ម្រន្តីសងឃ 

្រកុង ្រសុក ៣០ េលើក ១ឆន  ំ 2975 1359 20.00 
មនទីរធមមករនិង

សន 

79 
េបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីករអបរ់ចំរយិ
ធម្រពះពុទធ សនដល់េចអធិករ 
េ ក ចរយ គណៈកមមករវត្ត 

ព្រងឹង ននុ្រកម 
ម្រន្តីសងឃ 

្រកុង ្រសុក ៩ េលើក ១ឆន  ំ 692 173 60.00 
មនទីរធមមករនិង

សន 

80 
្របរពធពិធីបណុយមឃបជូ និង
ពិ ខបជូ 

ព្រងឹង ននុ្រកម 
ម្រន្តីសងឃ 

មនទីរ ២ េលើក ១ឆន  ំ 1576 822 20.00 
មនទីរធមមករនិង

សន 

81 
េបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត លវ្រកឹតយករ្រគូពុទធិក
សិក ជបក់ិចចសនយ និងជលួ 

ព្រងឹងករ្រគប្រគង 
វសិ័យពុទធិកសិក  

្រគបក់្រមតិ 
មនទីរ ១ េលើក ១ឆន  ំ 126   80.00 

មនទីរធមមករនិង
សន 
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82 
បណ្តុ ះប ្ត លសមតថភពម្រន្តពីុទធិក
សិក  

ព្រងឹងករ្រគប្រគង 
វសិ័យពុទធិកសិក  

្រគបក់្រមតិ 
មនទីរ ១ េលើក ១ឆន  ំ 16 6 12.00 

មនទីរធមមករនិង
សន 

83 

ចុះអបរ់ដំល់េចអធិករ េ ក ចរយ  
គណៈកមមករវត្ត  ឱយយកចិត្តទុក កក់នុង
ករេបើក ពុទធិកសិក  និងេរៀបចំឱយ
មនក្រមង ពុទធិកសិក  

ព្រងឹងករ្រគប្រគង 
វសិ័យពុទធិកសិក  

្រគបក់្រមតិ 
្រកុង ្រសុក ២០ េលើក ២ឆន  ំ 576   20.00 

មនទីរធមមករនិង
សន 

84 
េរៀបចំ្របឡងធមមវនិយ័ថន ក្រតី េទ ឯក 
និងពុទធិកបឋមសិក  

ព្រងឹងករ្រគប្រគង 
វសិ័យពុទធិកសិក  

មនទីរ ២ េលើក ១ឆន  ំ 1295   22.00 
មនទីរធមមករនិង

សន 

85 
សិកខ ស្តីពីករ្រគប្រគងពហិរ

សនដល់េមដឹកន្រពះវ ិ រ ឬ 
ន កក់រថ្វ យបងគំ 

ព្រងឹងករ្រគប្រគង 
ពហិរ សន 

មនទីរ ២ េលើក ៣ែខ 237 88 20.00 
មនទីរធមមករនិង

សន 

86 
សិកខ ផ ព្វផ យលិខិតបទ ្ឋ នគតិ
យុត្តិ ពិេ្រគះេយបល់និងេធ្វើបចចុបបននភព
ពហិរ សន 

ព្រងឹងករ្រគប្រគង 
ពហិរ សន 

មនទីរ ១ េលើក ១ឆន  ំ 240 98 10.00 
មនទីរធមមករនិង

សន 

សរបុរង ២ 1,206,184 650,527 158,151.00   
៣-ែផនកធនធនធមមជត ិនិងបរ ិ ថ ន               

1 
គេ្រមងបនទ នស់្រមបេ់ហ ្ឋ រចនសមពន័្ឋ
ែដលរងេ្រគះេ យ្របករេផ ងៗ 

អភវិឌ នេ៍ហ ្ឋ រចន
ស្រមបេ់ខត្តកំពងស់ពឺកនុង១

ឆន  ំ ែផនកបនទ ន ់
           1,500.00 

មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

2 
ព្រងឹងសហគមនត៍ំបនក់រពរធមមជតិ
មន្រ ប ់

ករេលើកទឹកចិត្តឱយមន
ចូលរមួ និងសិទធេ្របើ្របស់

ធនធនសហគមន ៍
ពិេសសជនជតិេដើម និង
ព្រងឹងសហគមនម៍ន
្រ ប ់េទេលើជីវភព

កនែ់ត្របេសើរ 

ឱ ៉ ល់ ថពង 
និងភន្រសូច  

១៨ េលើក ១ឆន  ំ 828 550 20.00 មនទីរបរ ិ ថ ន 
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3 
ផ ព្វផ យលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិទកទ់ង
នឹងតំបនក់រពរធនធនធមមជតិ 

្របជពលរដ្ឋបនយល់ដឹង
ពីចបបត់ំបនក់រពរ

ធនធនធមមជតិ និងចូល
រមួកនែ់ត្របេសើរ 

ឱ ៉ ល់ ថពង 
និងភន្រសូច  

១៨ េលើក ១ឆន  ំ 520 320 16.00 មនទីរបរ ិ ថ ន 

4 
ផ ព្វផ យករ្រគប្រគងសំ ម សំណល់
រងឹ វ 

មច ស់្របភពបំពុល បន
យកចិត្តទុក កេ់លើករេវច
ខចបស់ំ ម សំណល់រងឹ វ 

កនែ់ត្របេសើរ 

ចបរមន 
សំេ ងទង 
ភន្រសួច ឧដុងគ 
គងពិសី និង
បេសដ្ឋ 

១០ េលើក ១ឆន  ំ 800 550 18.00 មនទីរបរ ិ ថ ន 

5 ពិនិតយ និង យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន 

ករកតប់នថយផលបះ៉
ពល់បរ ិ ថ នឱយេនទប 
និងមច ស់ ជីវកមម នឹងអនុ
វត្ត មែផនករ្រគប្រគង 

បរ ិ ថ ន 

ចបរមន 
សំេ ងទង 
ភន្រសួច ឧដុងគ 
គងពិសី និង
បេសដ្ឋ 

១៥ េលើក ១ឆន  ំ 250 150 20.00 មនទីរបរ ិ ថ ន 

6 
ចុះផ ព្វផ យចំេណះដឹង ពត៌ម័នបរ ិ ថ ន 
និងចបបប់រ ិ ថ ន 

ជំរញុឱយ ថ បន័រដ្ឋ និង  
វសិ័យឯកជន ្របជពលរដ្ឋ
ចូលរមួសហករកនុងករ
សម្អ តអនមយ័ជុំវញិអងគ
ភព លំេន ្ឋ ន ទី្របជុំជន

ភមូរិបស់ខ្លួន 

្រគប្រកុង-
្រសុក 

១៦ េលើក ១ឆន  ំ 1000 700 16.00 មនទីរបរ ិ ថ ន 

7 
េរៀបចំទិ បរ ិ ថ នជតិ និងទិ អនមយ័ 
បរ ិ ថ នជតិ ២៣ វចិឆិក 

ករែកែ្របផនតគ់ំនិត និង
ឥរយិបទ្របជជនឱយេចះ
្រស ញ់បរ ិ ថ ន មន
ម រតីចូលរមួកនុងកិចចគពំរ
បរ ិ ថ ន ករអភរិក ជីវៈ
ច្រមុះ និងកររស់េន

េ យចីរភព 

គងពិសី និង
ចបរមន 

២ េលើក ១ឆន  ំ 2000 1500 20.00 មនទីរបរ ិ ថ ន 
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8 
ករចុះបញជ ីដីធ្លីមន លកខណៈជ្របពន័ធ 
ជូន្របជពលរដ្ឋ 

ដីធ្លីទងំអស់នឹងមនភព
ងយ្រសួល កនុងករ

្រគប្រគង និងេ្របើ្របស់ 

្រសុកបេសដ្ឋ 
្រសុកគងពិសី
្រសុកឧដុងគ 
្រសុកភន្រសួច 
្រសុកសំេ ង

ទង 

១៥០០០០ កបលដី ៣ឆន  ំ 150000 80000 12,000.00 

មនទីរេរៀបចំែដនដី 
នគរបូនីយកមម 
សំណង ់និង
សុរេិយដី  

9 
ករចុះបញជ ីដីធ្លីមន លកខណៈ ចេ់ យដុំ
ជូន្របជពលរដ្ឋ 

ដីធ្លីនឹង្រតូវបន ចុះបញជ ី
មករេសនើសុំរបស់មច ស់ដី

្រសុកទងំ៧ ១៥០០ កបលដី ៣ឆន  ំ 7500 4000 300.00 

មនទីរេរៀបចំែដនដី 
នគរបូនីយកមម 
សំណង ់និង
សុរេិយដី  

10 ករចុះបញជ ីដីរដ្ឋ 
ករ្រគប្រគងដីរដ្ឋ នឹងមន

ភពចបស់ ស់ 

្រសុកឱ ៉ ល់,
្រសុកភន្រសួច,
្រសុកថពង 

៣០០០០ ហិច  ៣ឆន  ំ

្រកសួ 
កសិកមម 
្រកសួងប
រ ិ ថ ន 

  480.00 

មនទីរេរៀបចំែដនដី 
នគរបូនីយកមម 
សំណង ់និង
សុរេិយដី  

11 
ផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លីជូនអតីតកងកម្ល ងំ
្រប ប់ វធុ និង្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកែដល
ទទូលបន ដីសមបទនសងគមកិចច 

អតីតកងកម្ល ងំ្រប ប់ វធុ 
និង្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកែដល
ទទូលបនដីសមបទន
សងគមកិចច នឹងទទលួបន 
បណ័្ណ កមមសិទធិ្រសបចបប ់

្រសុកភន្រសួច,
្រសុកឱ ៉ ល់ 

១៧៥១ បណ័្ណ  ៣ឆន  ំ 6300 3300 350.20 

មនទីរេរៀបចំែដនដី 
នគរបូនីយកមម 
សំណង ់និង
សុរេិយដី  

12 
ក ងប្លងេ់្របើ្របស់ដីធ្លី និងេរៀបចំប្លង់
េគល តំបនទ់ី្របជុំជនកនុងេខត្ត 

្រកុងចបរមន នឹងមនប្លង់
េគល េ្របើ្របស់ដីធ្លី 

្រកុងចបរមន,
្រសុកឧដុងគ 

២ ប្លង ់ ៣ឆន  ំ 190200 26,600  600.00 

មនទីរេរៀបចំែដនដី 
នគរបូនីយកមម 
សំណង ់និង
សុរេិយដី  



116 
 

13 េរៀបចំែផនករ េ្របើ្របស់ដីធ្លីេនថន កឃ់ុំ 
ករេ្របើ្របស់ដីធ្លីេនថន ក់
ឃុំ នឹង្រតូវបនេ្របើ្របស់ចំ

ទិសេ  

្រសុកឱ ៉ ល់,
្រសុកភន្រសួច 

៩ ឃុំ ៣ឆន  ំ  36,000 19,000  192.00 

មនទីរេរៀបចំែដនដី 
នគរបូនីយកមម 
សំណង ់និង
សុរេិយដី  

14 
ករេ ះ្រ យវ ិ ទ ដីធ្លីេ្រក្របពន័ធ
តុ ករ 

វ ិ ទពីករកនក់បដ់ីធ្លី នឹង
្រតូវបនស្រមបស្រមួល 
និងេ ះ្រ យ មយន្ត

ករ គណៈកមមករ
សុរេិយដី 

 ្រសុកទងំ៧ ២៦ ករណី ៣ឆន  ំ 200 110  23.00 

មនទីរេរៀបចំែដនដី 
នគរបូនីយកមម 
សំណង ់និង
សុរេិយដី  

15 
បណ្តុ ះប ្ត ល និងផ ព្វផ យចបបដ់ីធ្លី 
ចបបស់ំណង ់និងចបបស់្តីពីលំេន ្ឋ ន 
ជូនដល់្របជពលរដ្ឋ 

ចបបដ់ីធ្លី និងចបបស់ំណង់
នឹង្រតូវបន ផ ព្វផ យជូន

ដល់ ្របជពលរដ្ឋ 

្រសុក/្រកុង 
ទងំ៨ 

៤៨ វគគ ៣ឆន  ំ 2400 1,300  72.00 

មនទីរេរៀបចំែដនដី 
នគរបូនីយកមម 
សំណង ់និង
សុរេិយដី  

សរបុរង ៣ 361,998 91,070 15,627.20   

៤-ែផនករដ្ឋបលនិងសន្តសិខុ ធរណៈ               

1 
ងសងអ់គររដ្ឋបលមនទីរៃ្របសណីយ ៍

និងទូរគមនគមន ៍
មនអគរល្អស្រមបប់េ្រមើ

េស  
េខត្តកំពងស់ពឺ ០៣ជន់ ១ខនង ៣ឆន  ំ 100 30 900.00 

មនទីរមនទីរៃ្របស
ណីយ ៏និងទូរគម
នគមន ៏

2 ផ ព្វផ យចបប ់ស្តីពីេទសចរណ៍    
មនទីរ

េទសចរណ៍
េខត្ត 

២១ េលើក ៣ឆន  ំ 800 580 90.00 មនទីរេទសចរណ៍ 

3 
េបើកវតគបណ្តុ ះប ្ត លជំនញបដិស ្ឋ រ
កិចចល្អ 

    ១៨ វគគ ៣ឆន  ំ 675 520 66.00 មនទីរេទសចរណ៍ 

4 ផទ ងំប៉ណូបង្ហ ញ ទី ងំេទសចរណ៍      ៦ ផទ ងំធំ ៣ឆន  ំ     36.00 មនទីរេទសចរណ៍ 

5 
ផ ព្វផ យចលន្របឡង្រប ងំ ទី្រកុង
្អ ត និង យន្តករកមពុជ ្អ ត 

    ១៨ វគគ ៣ឆន  ំ 90 55 72.00 មនទីរេទសចរណ៍ 
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6 
ទិ ទី្រកុង ្អ ត្របចឆំន  ំ ល់ៃថងទី២៧ ែខ
កុមភៈ  

    ៣ ដង ៣ឆន  ំ 950 500 30.00 មនទីរេទសចរណ៍ 

7 
ផ ព្វផ យ ចរ ែណនលំិខិតបទ 
្ឋ នគតិយុតិ្តនន 

    ៩ វគគ ៣ឆន  ំ 120 70 54.00 មនទីរេទសចរណ៍ 

8 
េរៀបចំផ ព្វផ យបេងកើនសហគមច៍ំននួ២៖ 
-តំបនេ់តទឹកពុះ , -តំបនទ់ឹកធ្ល កេ់្រជ វ  

    ៦ េលើក ៣ឆន  ំ 210 80 60.00 មនទីរេទសចរណ៍ 

9 ជសួជុល គរមនទីរ 
្របកបករងរេ យ្របសិទធ

ភពខពស់ 
 ្រកុងចបរន ១ ខនង ៣ឆន  ំ 21 6 150.00 

មនទីរទំនក់
ទំនងជមយួរដ្ឋ
សភ ្រពឹទធសភ 
និងអធិករកិចច 

10 ផ ពចផ យចបបស់្តីពីច ចរណ៍ផ្លូវេគក 
កតប់នថយេ្រគះថន ក់

ច ចរណ៍ 

្រកុងចបរមន,
្រសុកភន្រសួច, 
បេសដ្ឋ,

គងពិសី,ឧដុងគ
,សំេ ងទង, 
ឱ ៉ ល់ និង
្រសុកថពង 

១៥ វគគ ៣ឆន  ំ 52.5 4.2 75.00 

មនទីរទំនក់
ទំនងជមយួរដ្ឋ
សភ ្រពឹទធសភ 
និងអធិករកិចច 

11 
ករអនុវត្តកមមវធិីជតិកំែណទ្រមងរ់ដ្ឋបល

ធរណៈ២០២០-២០២២ 

ផ ព្វផ យចបបស់ហ 
លកខន្តិកៈម្រន្តី ជករសុី
វលិដល់ម្រន្តី ជករ្រគប់

មនទីរ / អងគភព 

ល្របជុំ
េខត្ត

និង្រកុង្រសុក
ទងំ០៨ 

៣ េលើក ៣ឆន  ំ 1200 240 24.00 
មនទីរមខុងរ
ធរណៈ 

12 
ករអនុវត្តកមមវធិីជតិកំែណទ្រមងរ់ដ្ឋបល

ធរណៈ២០២០-២០២២ 

ករប្រញជ បេយនឌរ័កនុងវសិ័យ
មខុងរ ធរណៈនិងករ
អភវិឌ នស៍មតថភព្រស្តីឱយ
យល់ដឹងពីភពជអនក
ដឹកន ំនិងករ្រគប្រគង
្របកបេ យ្របសិទធិភព 

ល្របជុំ
េខត្ត

និង្រកុង្រសុក
ទងំ០៨ 

៣ េលើក ៣ឆន  ំ 600 240 24.00 
មនទីរមខុងរ
ធរណៈ 
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13 
ករអនុវត្តកមមវធិីជតិកំែណទ្រមងរ់ដ្ឋបល

ធរណៈ២០២០-២០២២ 

លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិថមីៗ
ពកព់ន័ធនិងករ្រគប្រគង
ម្រន្តី ជករសុីវលិេនថន ក់

េ្រកមជតិ 

ល្របជុំ
េខត្ត

និង្រកុង្រសុក
ទងំ០៨ 

៣ េលើក ៣ឆន  ំ 1200 240 24.00 
មនទីរមខុងរ
ធរណៈ 

14 
ករអនុវត្តកមមវធិីជតិកំែណទ្រមងរ់ដ្ឋបល

ធរណៈ២០២០-២០២២ 

ចុះ្រតួតពិនិតយជកែ់ស្តង
មនុនិងផ្តល់ទិ ្ឋ ករេលើ
សំេណើ សុំផ្ល ស់ប្តូរ ថ ន

ភពរដ្ឋបល និង ថ នភព
្រគួ រម្រន្តី ជករ ម
មនទីរ/អងគភព និង្រកុង

្រសុកទងំ០៨ 

មប ្ត
មនទីរនិង្រកុង
្រសុកទងំ០៨ 

១១៨៨ េលើក ៣ឆន  ំ 600 240 71.00 
មនទីរមខុងរ
ធរណៈ 

15 
ករអនុវត្តកមមវធិីជតិកំែណទ្រមងរ់ដ្ឋបល

ធរណៈ២០២០-២០២២ 

េបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តី
ពីនីតិវធិីៃនករេរៀបចំ 
ឯក រទូទតេ់បៀវត

្របចែំខ និងរបយករណ៍
ផ្ល ស់ប្តូរ ថ នភពរដ្ឋបល 
និង ថ នភពរបស់្រគួ រ

ម្រន្តី ជករសុីវលិ 

ល្របជុំ
េខត្ត 

៣ េលើក ៣ឆន  ំ 600 240 24.00 
មនទីរមខុងរ
ធរណៈ 

16 ជសួជុលរបង មនទីរ ្របកបេ យ្របសិទធភព ្រកុងចបរមន ១ ៤២ម ៉ ៤ែខ     80.00 មនទីរបរ ិ ថ ន 

សរបុរង ៤ 7,219 3,045 1,780.00   

សរបុរមួ (១+២+៣+៤) 8,610,404 2,593,248 217,455.06   

 
 
 
 



119 
 

ង២.៥ ៖  កមមវធិី្របតិបត្តកិរេស រដ្ឋបល ឆន ២ំ០១៨-២០២០ 

ល.រ ្របេភទេស  
លទធផលេ្រគង 

អងគភពទទួលបនទុក េផ ងៗ 
បរមិណ ឯក  

ក. កមមវិធីផ្តលេ់ស រដ្ឋបលរបសរ់ដ្ឋបលេខត្ត 
1 បញជ កស់ញញ ប្រត្រគូ 45 ចបប ់ អងគភព្រចកេចញចូលែតមយួ   
2 បញជ កេ់វជជបណ្ឌិ ត 10 ចបប ់ អងគភព្រចកេចញចូលែតមយួ   
3 បញជ កប់ងក នៃ់ដបងព់នធ 5 ចបប ់ អងគភព្រចកេចញចូលែតមយួ   
4 បញជ កប់៉តង ់ 55 ចបប ់ អងគភព្រចកេចញចូលែតមយួ   
5 បញជ កម់ច ស់យនយន្ត 51 ចបប ់ អងគភព្រចកេចញចូលែតមយួ   
6 បញជ ក់ ្ល កសមគ ល់យនយន្ត 17 ចបប ់ អងគភព្រចកេចញចូលែតមយួ   
7 បញជ កប់ណ័្ណ េបើកបរ 22 ចបប ់ អងគភព្រចកេចញចូលែតមយួ   
8 បញជ កអ់ត្តសញញ ណបណ័្ណ  76 ចបប ់ អងគភព្រចកេចញចូលែតមយួ   
9 បញជ កេ់សៀវេភ្រគួ រ 61 ចបប ់ អងគភព្រចកេចញចូលែតមយួ   
10 បញជ កេ់ស ពណិជជកមម 25 ចបប ់ អងគភព្រចកេចញចូលែតមយួ   
11 បញជ កស់ំេណើ សុំេបើក េបើកបរ 15 ចបប ់ អងគភព្រចកេចញចូលែតមយួ   
12 បញជ កស់ំេណើ សុំេបើក អន្តរជតិ 5 ចបប ់ អងគភព្រចកេចញចូលែតមយួ   
13 បញជ កស់ំេណើ សុំេបើកអងគករ 15 ចបប ់ អងគភព្រចកេចញចូលែតមយួ   

ខ. កមមវិធីផ្តលេ់ស រដ្ឋបលរបសម់នទីរ អងគភព 

១-មនទរីឧស ហកមមនិងសិបបកមម 
1 ្រតួតពិនិតយៃដបញ់េ្របង រេឡើងវញិ 1650 ៃដ ឧស ហកមម និងសិបបកមម   
2 ្រតួតពិនិតយៃដបញ់េ្របងេលើកដំបងូ 0 ៃដ ឧស ហកមម និងសិបបកមម   
3 ចុះបញជ ីសិបបកមម 30 មលូ ្ឋ ន ឧស ហកមម និងសិបបកមម ្រកសួង 
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4 េចញវញិញ បនប្រតអនុញញ តដំេណើ ករសិបបកមម 4 មលូ ្ឋ ន ឧស ហកមម និងសិបបកមម មនទីរ 
២-មនទរីមនទរីកិចចករនរ ី

1 េសចក្ដីជូនដំណឹង េសចក្ដីសេ្រមចែតង ងំ េ យ្រកុម្របឹក  គណៈអភបិលេខត្ដ 300 លិខិត មនទីរកិចចករនរ ី   

៣-មនទរីពត័ម៌ន 

1 ផ្តល់ ជញ បណ័្ណ េស ធរណៈ ប៉ណូ ហ្វីស ្ល កយីេ  វទិយុ និងទូរទស ន ៍ 507 បណ័្ណ  មនទីរពត័ម៌ន រយះេពល៣ឆន  ំ

៤-មនទរីេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម សំណង ់និងសុរេិយដី  

1 ផ្តល់បណ័្ណ សមគ ល់សិទធិកនក់បអ់ចលនវតថុ និងវញិញ បនប្រតសមគ ល់មច ស់អចលនវតថុ 151500 បណ័្ណ  
មនទីរេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម 
សំណង ់និងសុរេិយដី  

  

2 

ចុះបញជ ីបំេពញបែនថម ចុះបញជ ីបន្ត បំែបកកបលដី ប្រងួមកបលដី ប្តូរ្របេភទដី េធ្វើ
ទុតិយ  តតិយ  ចុះបញជ ីសន្តតិកមម ចុះបញជ ី កប់នទុក និងេលើកែលងករ កប់នទុក
...។ល។ េលើបណ័្ណ សមគ ល់សិទធិកនក់បអ់ចលនវតថុ ឬវញិញ បនប្រតសមគ ល់មច ស់ 
អចលនវតថុ 

10500 បណ័្ណ  
មនទីរេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម 
សំណង ់និងសុរេិយដី 

  

3 ែស្វងរកចំណុចបេងគ ល្រពំដី 300 កបលដី 
មនទីរេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម 
សំណង ់និងសុរេិយដី 

  

4 ផ្តល់វញិញ បនប្រត្របកប ជីវកមមដល់្រកុមជង ងសង ់ 20 បណ័្ណ  
មនទីរេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម 
សំណង ់និងសុរេិយដី 

  

5 ផ្តល់លិខិតអនុញញ ត ងសងស់ំណង្រគប្របេភទ  210 គេ្រមង 
មនទីរេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម 
សំណង ់និងសុរេិយដី 

  

៥-មនទរី ធរណករ និងដឹកជញជូ ន 
1 េស ្ឋ នចុះបញជ ីយនយន្ត 2000 េ្រគ ង ករយិល័យដឹកជញជូ ន   
2 េស ្ឋ នចុះបញជ ីម៉តូូ 5000 េ្រគ ង ករយិល័យដឹកជញជូ ន   
3 េស ្ឋ នផ្តល់បណ័្ណ េបើកបរ និងប្តូរបណ័្ណ េបើកបរ និងេផទរបណ័្ណ េបើកបរ 1700 េ្រគ ង ករយិល័យដឹកជញជូ ន   
4 េស ្ឋ ន្រតួតពិនិតយលកខណៈបេចចកេទសយនយន្ត 6000 េ្រគ ង ករយិល័យដឹកជញជូ ន   
5 េស ្ឋ ន្រតួតពិនិតយលកខណៈបេចចកេទសយនយន្ត និង ជីវកមម 2000 េ្រគ ង ករយិល័យដឹកជញជូ ន   
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៦-មនទរីពណិជជកមម 
1 ករេចញលិខិតអនុញញ តចបប្របកប ជីវកមម េស កមម 3240 ចបប ់ មនទីរពណិជជកមម   
2 ករេចញលិខិតអនុញញ តចបបេ់ ហៈធតុតបូងថមមនតៃម្ល 360 ចបប ់ មនទីរពណិជជកមម   
3 ករេចញលិខិតអនុញញ តបិទ ្ល កៃថ្លេលើមខុទំនិញ និងេស កមម ជរបូិយបណ័្ណ បរេទស 15 ចបប ់ មនទីរពណិជជកមម   

៧-មនទរីករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ 
1 ករផ្ដល់បណ័្ណ ករងរ និងេសៀវេភករងរជនកមពុជ 20000 នក ់ មនទីរករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ   
2 ករផ្ដល់បណ័្ណ ករងរ និងេសៀវេភករងរជនបរេទស 3500 នក ់ មនទីរករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ   
3 ករផ្តល់កូ េ្របើ្របស់ជនបរេទស្របចឆំន សំ្រមបស់ហ្រគស ្រគឹះ ថ ននីមយួៗ 220 សហ្រគស ្រគឹះ ថ ន មនទីរករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ   
4 ករចុះបញជ ិក សំណុំែបបបទ ស្តីពី្រគឹះ ថ នែដលមនកមមករ និេយជិក 50 សហ្រគស ្រគឹះ ថ ន មនទីរករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ   
5 លិខិតអនុញញ តេធ្វើករបែនថមេម៉ង 400 េលើក មនទីរករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ   
6 សំណុំែបបបទហ្វឹកហ្វឺនកូនជង 100 សហ្រគស ្រគឹះ ថ ន មនទីរករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ   
7 ករេចញលិខិតទទលួ គ ល់ករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្របតិភបូគុគលិក 50 សហ្រគស ្រគឹះ ថ ន មនទីរករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ   

៨-មនទរីវបបធម ៌និងវចិិ្រតសិលបៈ 
1 ត្រន្តីសមយ័ 26 ្រកុម មនទីរវបបធម ៌   
2 ផទះថតរបូ ផ្តិបរបូ ថតវេីដអ ូ 5 កែន្លង មនទីរវបបធម ៌   
3 ប ្ណ គរ និងេបះពុមព 5 កែន្លង មនទីរវបបធម ៌   
4 ងកតស់ក ់ 5 កែន្លង មនទីរវបបធម ៌   
5 ងអ៊តុសក ់ផតម់ខុ លម្អ្រកចក 18 កែន្លង មនទីរវបបធម ៌   
6 ផលិតលកច់ម្ល កព់ុមពេឈើ និងសុីមង៉ត់ ៍ 8 កែន្លង មនទីរវបបធម ៌   
7 ផលិតលកច់ម្ល កម់ន ងសិ  2 កែន្លង មនទីរវបបធម ៌   
8 សម្អ ងករ 29 កែន្លង មនទីរវបបធម ៌   

កណំត់សមគ ល់ ៖  កមមវធិផី្តល់េស កមមរបស់រដ្ឋបលេខត្ត ឬរបស់មនទរី អងគភព គជឺសកមមភពផ្តល់េស រដ្ឋបលននជ្របចរំបស់រដ្ឋបលេខត្ត ឬរបស់មនទរី អងគភព  
ជូន្របជពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន រមួបញចូ លទងំករអនុវត្តមុខងរ នងិធនធននន ែដលបនទទួល។ 



122 
 

ង២.៦ ៖ លខិតិបទ ្ឋ នននរបសរ់ដ្ឋបលេខត្ត 
ែដលនឹងេរៀបចំ ក់ឱយេ្របើ្របសេ់នឆន  ំ២០១៩ 

ល.រ ្របេភទលខិិតបទ ្ឋ ន 
លទធផលេ្រគង 

េផ ងៗ 
បរមិណ ឯក  

1 ដីក 48 ចបប ់   

2 េសចក្តីសេ្រមច 135 ចបប ់   

3 េសចក្តីជូនដំណឹង 849 ចបប ់   

4 េសចក្តីែណន ំ 16 ចបប ់   

5 បទបញជ ៃផទកនុង 2 ចបប ់   

6 េសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក េខត្ត 6 ចបប ់   

7 េសចក្តីជូនដំណឹងរបស់្រកុម្របឹក េខត្ត 2 ចបប ់   

8 ដីកេចញេ យ្រកុម្របឹក េខត្ត 2 ចបប ់   

9 គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគងេ្រគះមហន្ត យ 2 ចបប ់   

10 េលខ្រកុម្របឹក េខត្ត 0 ចបប ់   
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ង២.៧ ៖ គេ្រមង សកមមភពរបស្រកសងួ ថ ប័ន កំពងុអនុវត្តកនងុែដនភូមិ ្រស្តេខត្ត 

ល.រ េឈម ះគេ្រមង សកមមភព ទី ងំ 
លទធផលេ្រគង រយៈេពល

អនុវត្ត តៃម្ល ្របភព
មូលនិធិ 

កំណត់
សមគ ល ់បរមិណ ឯក  

១. ្រកសួងែរ ៉និងថមពល           

1 

ផ ព្វផ យចបបេ់គលករណ៍ថមីៗរបស់្រកសួង និង 
ពនយល់ បេ្រង នអំពីករ ក្របកសបងច់ំណូលជូនរដ្ឋ 
លកខណៈបេចចកេទសកនុងករេធ្វើ ជីវកមមអណ្ដូ ងែរេ៉បើក ថម 
សំភរៈសំណង ់

មនទីរែរ ៉និង 
ថមពល 

280 វគគ   9.5 ្រកសួង   

2 
បណ្ដុ ះប ្ដ លស្ដីពីសុវត្តិភពករ ្ឋ នអណ្ដូ ងែរេ៉បើក កនុង 
ករេធ្វើ ជីវកមមធនធនែរថ៉ម សំភរៈសំណង ់

េន ម 
្រកុង/្រសុក 

250 វគគ   13.5 ្រកសួង   

3 
ចុះស្រមងទ់ិនននយ័លកខណៈភូគព្វ ្រស្ដេនេលើែផនករ 
កំណតន់ូវសក្ដ នុពលធនធនែរ ៉េនកនុងេខត្ត 

េន ម 
្រកុង/្រសុក 

22 វគគ   51 ្រកសួង   

២. ្រកសួងទំនកទ់ំនងជមយួរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចេខត្ត       

1 ផ ពចផ យចបបស់្តីពីច ចរណ៍ផ្លូវេគក 
្រសុកឧដុងគ បេសដ្ឋ 
និង្រសុកសំេ ងទង 

3 វគគ   15 ថវកិ្រកសួង   

៣. ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ            

1 
ែបងែចកដីសមបទនសងគមកិចច និងអភវិឌ េសដ្ឋកិចច
ជំ ន២ (LASED II ) 

ភូមៃិ្រពធំ ឃុំរសមី មគគឺ 
្រសុកឱ ៉ ល់ 

19 គេ្រមង   420 
ធនគពិភព

េ ក 
  

2 គេ្រមងជំរុញផលិតកមមេសប ង ( BFP ) ៣្រសុក 27703 េ ន   396 
ថិវករដ្ឋ&ៃដ
គូរអភ.ិ  
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3 កមមវធិីឡជីវឧសម័នថន កជ់តិ  ្រកុង/្រសុកទងំ៨ 300 េ្រគ ង   600  NBP    

4 
កមមវធិីជំរុញកំេណើ នវសិ័យកសិកមម្របកបេ យចីរភព
កនុងអនុវសិ័យសត្វ  

្រកុង/្រសុកទងំ៨ 10 គេ្រមង   600 EU-PGA-L   

5 
ករបេងកើតសហគមនក៍សិកមមគំរូែដលត្រមងទ់ិសេ េទ
េលើករេធ្វើជំនួញ ( BPAC )  

៦្រកុង្រសុក 38 
សហ
គមន ៍

  165.6 JICA   

6 
កមមវធិីផ ព្វផ យបេចចកេទសកសិកមមថមីែដលធនេ់ទនិង
ករែ្រប្របួល កសធតុ (ASPIRE) 

្រកុង/្រសុកទងំ៨       2.26666 ASPIRE   

៤. ្រកសួងពណិជជកមម           

1 ជួសជុលេបតុង កំពងស់ពឺ 1 កែន្លង   100 ្រកសួង   
៥. ្រកសួងអភវិឌ ជនបទ       

1 ផ្លូវ្រកលេកស៊ូDBST ភន្រសួច និងបេសដ្ឋ 90 គ.ម   65200 MRD/ADB   

៦. ្រកសួងពត័ម៌ន       

1 បំពកស់មភ រៈបេចចកេទស ថ នីយវ៍ទិយុ FM ្រកុងចបរមន 1 កំេប្ល   200 ្រកសួង   

សរុបរមួ 67,772.87     
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ជំពកូទី៣ 
ករ ម ន ្រតួតពិនិតយ និង យ

តៃម្លកមម ធី និេយគេខត្ត 
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ជំពកូទី៣ 
ករ ម ន និង យតៃម្លកមម ធី និេយគបឆីន ំរំកិលេខត្ត 

៣.១. ្រកបខណ័្ឌ ម ន និង យតៃម្ល 
៣.១.១. យទុធ ្រស្ដ 
េដើមបពី្រងឹងវធិនករជំរុញករអនុវត្តកមមវធិីវនិិេយគ ឱយសេ្រមចបន្របសិទធភពខពស់  ្រកុម្របកឹ េខត្ត

កំពងស់ពឺ កេ់ចញនូវយុទធ ្រស្តករ ម ន និង យតៃម្លដូចខងេ្រកម៖ 
 ្រកុម្របឹក េខត្ត ជអនកទទួលខុស្រតូវរមួកនុងករ ម ន្រតួតពនិិតយ នងិ យតៃម្លករអនុវត្តកមមវធិី

វនិិេយគ។ 
 រដ្ឋបលេខត្តនឹងេរៀបចំ កឱ់យេ្របើ្របស់្របពន័្ឋទិនននយ័ ស្តីពីករអនុវត្តកមមវធិីវនិិេយគ េដើមបី ម ន 

និងកត់្រ នូវវឌ នភពៃនករអនុវត្តកមមវធិីវនិិេយគ ្រពមទំងេរៀបចំសូចនករស្រមបឆ់ន ំ
នីមយួៗៃនកមមវធិីវនិិេយគេខត្ត េ យែផ្អក ម ងគេ្រមងវនិិេយគែដលកំពុងដំេណើ រករ និង
គេ្រមងវនិិេយគែដលមនករសនយគ្ំរទ។ 

 គណៈអភបិល នឹងចតែ់ចងឱយមនទីរជំនញ និងម្រន្តីពកព់ន័្ឋរបស់រដ្ឋបលេខត្ត េធ្វើករ ម ន 
្រតួតពិនិតយជ្របចេំទ មករអនុវត្តកមមវធិីវនិិេយគ និងេធ្វើករ យតៃម្លករអនុវត្តកមមវធិីវនិិេយគ
្របចឆំន ។ំ 

 ម្រន្តីទទួលភរកិចច ម ន្រតួតពិនតិយ និង យតៃម្លេនះ នងឹេរៀបចំ កជូ់នគណៈអភបិល េដើមប ី    
ពិនិតយនិងអនុមត័ នូវែផនករ ម ននិង យតៃម្លករអនុវត្តកមមវធិីវនិិេយគ ែដលកនុងេនះរមួមន 
សូចនករ អនកទទលួខុស្រតូវេរៀបចំវធិី ្រស្ត ចូលរមួកនុងករ ម ននិង យតៃម្ល នងិេធ្វើ           
របយករណ៍ស្តីពីលទ្ឋផលៃនករ ម ននិង យតៃម្លករអនុវត្តកមមវធិវីនិិេយគ។ 

 គណៈអភបិល  នឹង យករណ៍ជូនកិចច្របជុំ មញញ ្រកុម្របឹក ជបន្តបនទ បអ់ំពីលទធផលៃនករ 
ម ន។ េនចុងឆន នំីមយួៗ គណៈអភបិលនឹង កជូ់ន្រកុម្របឹក េខត្តនូវរបយករណ៍ស្តីពីករ

អនុវត្តែផនករអភវិឌ ន ៍ េដើមបពីិនិតយនងិអនុមត័ េហើយ្រកុម្របឹក នឹងេផញើរបយករណ៍សី្តពីករអនុវត្ត
កមមវធិីវនិិេយគេទ្រគបអ់នកពកព់ន័្ឋ។ 

 រដ្ឋបលេខត្ត នឹងេរៀបចំករ យតៃម្លករអនុវត្តកមមវធិីវនិិេយគេខត្តេនកនុងរយៈេពល១ឆន មំ្តង ៃន
ណត្តិ្រកុម្របឹក របស់ខ្លួន េដើមបី យតៃម្លអំពលីទ្ឋផលសេ្រមចបនេធៀបនឹងេគលេ  និង 

េគលបំណងែដលបនកំណតេ់នកនុងកមមវធិីវនិិេយគេខត្ត។  
 កនុងករណីចបំចរ់ដ្ឋបលេខត្ត និងេធ្វើករ យតៃម្លករអនុវត្តកមមវធិីវនិិេយគេខត្តកនុងអំឡុងេពល

មយួ ៃន ណត្តិរបស់ខ្លួន ។ 

៣.១.២. ធី ្រស្ត  
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េ្រកយទទួលបនករអនុមត័ពី្រកុម្របឹក េខត្តេលើេសៀវេភកមមវធិីវនិិេយគបីឆន រំកំិលេខត្ត ឆន ២ំ០២០ - 
ឆន ២ំ០២២ ្រកុមករងរក ងែផនករេខត្តបនេរៀបចំនូវេគលេ  េដើមបពី្រងឹងនូវសមតថភព ម ន និង យ
តៃម្លរបស់្រកុម្របឹក េខត្ដ ឬអនកពកព់ន័ធ េ យអនុវត្ដផទ ល់នូវករ យតៃម្លកមមវធិីវនិិេយគបីឆន រំកំិល េតើេខត្ដ
មនកររកីច្រមនីក្រមតិ  េហើយេនខ្វះខតធនធនអ្វីខ្លះ និងយុទធ ្រស្ដែបប  េដើមបសីេ្រមចេគលេ
របស់ខ្លួន ។ ដូេចនះទំហំៃនករ ម ន ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លេនះគឺេនកនុងកមមវធិីវនិិេយគរបស់ខ្លួន ែដល្រតូវ
បនេ្រជើសេរ ើសេដើមបី យតៃម្ល និងដំេណើ រករេរៀនសូ្រតែដលទកទ់ងេនកនុងដំេណើ រករេនះ។ 

៣.១.៣. ែផនករសកមមភព 
៣.២. ្រកបខណ័្ឌ ម ន និង យតៃម្ល 

េដើមបជីំរុញឱយដំេណើ រករអនុវត្តេគលនេយបយវមិជឈករ និងវសិហមជឈករេនមូល ្ឋ ន មនកររកី
ដុះ លជបន្ដបនទ ប់ កនុងេគលបំណងបងខិតេស ធរណៈឱយេគៀកជិត្របជពលរដ្ឋ សំេ រមួចំែណកកនុង
ករកតប់នថយភព្រកី្រករបស់្របជពលរដ្ឋ មរយៈករអនុវត្តេគលករណ៍អភវិឌ ន៍ មែបប្របជធិបេតយយេន
ថន កេ់្រកមជតិ្របកបេ យចីរភព។ ្រកុម្របឹក េខត្តបនកណំតយ់កេគលេ  គេឺដើមបពី្រងឹងនូវសមតថភព
ម ន នងិ យតៃម្លេ យអនុវត្តផទ ល់នូវករ យតៃម្លកមមវធិីវនិិេយគបីឆន រំកំិលេខត្ត (២០២០-២០២២ ) 

េដើមបេីធ្វើករសេ្រមចេគលេ របស់ខ្លួន។ 
យន្តករទងំបនួខងេ្រកម គឺជយន្តករសនូលកនុងករចូលរមួ និងទទួលខុស្រតូវផទ ល់េលើករេរៀបចំ និង

ម ន យតៃម្លេលើករអនុវត្តកមមវវិធិីវនិិេយគបីឆន រំកំិលេខត្តគឺ ៖  
ư.Ư.ơ.  Ū О̋ņŪĠЕ˝⅝ЮŠĳŚ ៖ 
្រកុម្របឹក េខត្តមនតួនទី ម ន និង យតៃម្លេលើករអនុវត្តកមមវធិីវនិិេយគបីឆន រំកំិលេខត្ត មរយៈ

ករេធ្វើេសចក្តី យករណ៍ពីគណៈអភបិល ឬព្ីរកុមករងរក ងែផនករអភវិឌ ន ៍ឬទីចតក់រែផនករ និងវនិិ
េយគេនកនុងកិចច្របជុំ មញញ ៃន ណត្តិ្រកុម្របឹក របស់ខ្លួន ។ 

ư.Ư.Ư. Ð‗кΒķЊģŲЮŠĳŉ ៖ 
 គណៈអភបិលេខត្ត មនតួនទីេធ្វើករដឹកន ំ ស្រមបស្រមួល ផ្តល់េយបល់េលើេសចក្តី្រពងកមមវធិីវនិិ
េយគបីឆន រំកំិលេខត្ត មនុ កជូ់ន្រកមុ្របឹក េខត្តអនុមត័ នងិ្រតូវេធ្វើករ ម ន និង យតៃម្លករអនុវត្ដកមមវធិី
វនិិេយគបីឆន រំកំិលេខត្ត។ 
 ư.Ư.ư. ņĕĀБũЯĩĕŁũЮŠĳŉ ៖ 
 មនទីរែផនករេខត្ត គឺមនតួនទីសហករផ្តល់ករគ្ំរទបេចចកេទសអំពកីរក ងកមមវធិីវនិិេយគបីឆន ំ
រកំិលេខត្ត និងករ ម ន និង យតៃម្លលទធផលៃនករអនុវត្តកមមវធិីវនិិេយគបីឆន រំកំិលេខត្តដល់សមជិក្រកុម
្របឹក េខត្ត នងិបុគគលិកសំខន់ៗ របស់េខត្ត មសំេណើ ពីអនកពកព់ន័ធ។ 
 ư.Ư.̉. ◦БČĳсŁũЯĩĕŁũ ĕЊ₣ŷЋĕЊЮŗÐЮŠĳŉ ៖ 
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 ទីចតក់រែផនករ និងវនិេិយគ គឺជេសនធិករជួយ ្រកុម្របឹក េខត្តកនុងករេរៀបចំ និងអនុវត្តកមមវធិវីនិិ
េយគបីឆន រំកំិលេខត្ត ្រពមទងំករ ម ន និង យតៃម្លអំពីលទ្ឋផលៃនករអនុវត្តកមមវធិីវនិិេយគបីឆន រំកំិលេខត្ត 
និងេធ្វើេសចក្តី យករណ៍េនកនុងកិចច្របជុំ មញញ  ឬវ ិ មញញ របស់្រកុម្របឹក េខត្ត និងគណៈអភបិលេខត្ត។ 
 ư.Ư.̣ ņĕĀБũ Β₣ ðļĮ ĕЊ₣ΒĖ̋ ĵ с̋ĮњĕċĜĜ 
 ប ្ត មនទីរ អងគភពននជុំវញិេខត្ត និងអនកពកព់ន័ធនន ្រតវូផ្តល់េពលេវ  និងលទធភព្រគប្់រគន់
ចចូលរមួ្រគបដ់ំេណើ រករៃនករក ងកមមវធិីវនិិេយគបីឆន រំកំិល និង្រតូវបូកសរុបលទធផលៃនករអនុវត្ត 

គេ្រមងកនុងកមមវធិីវនិិេយគបីឆន រំកំិលរបស់ខ្លួន ែដលបនេលើក េ យបញជូ នមកទីចតក់រែផនករ និងវនិិេយគ 
េដើមបេីធ្វើករបូកសរុប នងិ យករណ៍ជូន្រកុម្របឹក េខត្ត នងិគណៈអភបិលេខត្តកនុងកិចច្របជុំ្រកមុ្របឹក  ឬ ម
ល័កខខណ្ឌ មយួចបំច។់ 
៣.៣. របយករណ ៍ ស្តីពីលទធផល ម ន និង យតៃម្លករអនវុត្តកមម ធី និេយគបី
ឆន ំរំកិលេខត្ត 
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ង២.៨ ៖ ម នករអនុវត្តកមមវិធីវិនិេយគេខត្ត 
គេ្រមង សកមមភពេខត្តកំពុងដំេណើ រករ 

ល.រ េឈម ះគេ្រមង សកមមភព េ្រគង/ជក់ែស្តង 
លទធផលេ្រគង 

រយៈេពល តៃម្ល អងគភពអនុ
វត្ត 

%ៃនករ
សេ្រមច
បន 

េផ
ងៗ 

បរមិណ ឯក  

១- គេ្រមងសកមមភពេខត្តកំពងុដំេណើ រករ 

 ក.គេ្រមង សកមមភពរបសរ់ដ្ឋបលេខត្ត 
 ១.ែផនកេសដ្ឋកិចច 

1 ងសងអ់គរករយិល័យ្រចកេចញចូលែតមយួ 
  1 អគរ   420.00 

រដ្ឋបលេខត្ត   
            

2 ងសងអ់គររដ្ឋបល េខត្តជំ នទី៣ 
  1 អគរ   4200.00 

រដ្ឋបលេខត្ត   
            

3 
ជសួជុលេរៀបបក៊  ្រកលករ ៉ូ ពុះ្រទូងផ្លូវជតិ
េលខ៤ និងបំពកប់េងគ លេភ្លើងេភ្ល ះ និង ្ល កសញញ
ច ចរកនុង្រកុងចបរមន្របែវង ៦,៨៦៩ ែម្រត 

  1 កែន្លង   1500.00 
រដ្ឋបលេខត្ត   

            

4 
ជសួជុលផ្លូវ្រកលេកស៊ូេបទីម កនុងសងក ត ់
្វ យ្រក ៉ ន ់

  1 ែខ    800.00 
រដ្ឋបលេខត្ត   

            

5 
ចកដ់ីេធ្វើ្រចងំសទឹងែ្រពកេ ន តជបស់បនថមីខងលិខ
ផ រកំពងស់ពឺ ចំននួ ១០៦.៥ម៣ 

  1 កែន្លង   1135.00 
រដ្ឋបលេខត្ត   

            

6 
េធ្វើរបង េរៀបចំបក៊ រ និង្រកលករ ៉ូ ចិេញច ើមផ្លូវ
ខងតបូងទី នកី េខត្ត 

  1 កែន្លង   280.00 
រដ្ឋបលេខត្ត   

            
សរបុរង ១       8335.00       
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 ២. ែផនកសងគមកចិច   
                    

សរបុរង ២       0       
 ៣.ែផនកធនធនធមមជត ិបរ ិ ថ ន និងករបន ំនងឹករែ្រប្របួល កសធត ុ   
                    

សរបុរង ៣       0       
 ៤.ែផនករដ្ឋបល និងសន្តិសខុស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ   
                    

សរបុរង ៤       0       

សរបុ កៈ (១+២+៣+៤) 8,335       
 ខ.គេ្រមង សកមមភពរបសម់នទីរ អងគភព នងិអនកពកព់័នធ   
១.ែផនកេសដ្ឋកិចច     

1 គេ្រមងជសួជុលផ្លូវេខត្តេលខ១៤១   2 km   1,000.00 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

  
  

                    

2 គេ្រមង ថ បនលូផ្លូវេលខ១៣២   3.8 km   1,500.00 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

  
  

                    

3 គេ្រមងជសួជុលផ្លូវេខត្តេលខ១៤៤០   2 km   1,000.00 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 
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4 គេ្រមងផ្លូវជតិេលខ៤   21 km   1,087.41 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

  
  

                    

5 គេ្រមងផ្លូវជតិេលខ៤១   45.5 km   1,138.94 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

  
  

                    

6 គេ្រមងផ្លូវជតិេលខ៤៤   139.6 km   927.26 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

  
  

                    

7 គេ្រមងផ្លូវជតិេលខ៤៦   16.9 km   286.53 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

  
  

                    

8 គេ្រមងផ្លូវជតិេលខ១៣០   9.6 km   94.91 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

  
  

                    

9 គេ្រមងផ្លូវេខត្តេលខ១៤១   4.2 km   53.76 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 
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10 គេ្រមងផ្លូវជតិេលខ១៤៧   22 km   216.26 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

  
  

                    

11 គេ្រមងផ្លូវេខត្តេលខ១៤៤០   13 km   112.60 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

  
  

                    

12 គេ្រមងផ្លូវេខត្តេលខ1ks1   3.4 km   35.09 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

  
  

                    

13 គេ្រមងផ្លូវជតិេលខ៤៣   22 km   192.70 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

  
  

                    

14 គេ្រមងផ្លូវជតិេលខ៤៨-៤   15 km   128.02 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

  
  

                    

15 គេ្រមងផ្លូវេខត្តេលខ១៤០   6.3 km   57.62 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 
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16 គេ្រមងផ្លូវេខត្តេលខ១៤០-    3.7 km   32.17 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

  
  

                    

17 គេ្រមងផ្លូវេខត្តេលខ១៤៤០   19 km   159.05 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

  
  

                    

18 គេ្រមងផ្លូវេខត្តេលខ១កេអស១   9.62 km   84.02 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

  
  

                    

19 គេ្រមងផ្លូវេខត្តេលខ១កេអស៣   15.05 km   132.57 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

  
  

                    

20 គេ្រមងផ្លូវេខត្តេលខ១កេអស៤   22.23 km   210.08 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

  
  

                    

21 ផ្លូវេខត្ត េទសចរណ៏ភន្រពះ   20 km   215.26 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 
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22 ផ្លូវ សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី   56.3 km   613.54 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

  
  

                    

23 ផ្លូវេខត្ត ០១៦   11.7 km   92.22 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

  
  

                    

24 ផ្លូវេខត្ត ៩២៩   13 km   101.23 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

  
  

                    

25 ផ្លូវេខត្ត ែអរ៊៣០ ែអរ៊៣៦   14 km   109.65 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

  
  

                    

26 ផ្លូវេខត្ត៣៣៣.៣៣៧   18 km   139.21 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 

  
  

                    

27 ផ្លូវេខត្ត ៦៧៦.៦៨៤   7.5 km   58.05 
មនទីរ ធរណ
ករ និងដឹក
ជញជូ ន 
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28 
ក ង និងព្រងឹងសមតថភព្រស្តីកនុងកិចចដំេណើ រករ
្រកុមជយួ ខ្លួនឯង 

  3 ្រកុម   9.14 មនទីរកិចចករនរ ី     

                    

29 ចុះ្រតួតពិនិតយ និង្របជុំជមយួ្រកុមផលិត   24 េលើក   10.42 មនទីរកិចចករនរ ី     
                    

30 
ផ្ដល់ជំនញវជិជ ជីវៈ និងបំណិនជីវតិ(កតេ់ដរ និង
តមបញ)ដល់្រកុម្រស្តី 

  6 វគគ   435.60 មនទីរកិចចករនរ ី   
  

                    

31 
ផ្ដល់ជំនញវជិជ ជីវៈ និងបំណិនជីវតិ(ែកៃចនចំណី

រ)ដល់្រកុម្រស្តី 
  6 វគគ   62.22 មនទីរកិចចករនរ ី   

  
                    

32 
ក ង និងព្រងឹងសមតថភព្រស្តីកនុងកិចចដំេណើ រករក

ង ជីវកមម 
  6 េលើក   5.36 មនទីរកិចចករនរ ី   

  
                    

33 ជំរញុផលិតកមមដំ កំសិកមម   129 វឝ្ឝ   1.48 
មនទីរកសិកមមរកុខ
្របម៉ញ់និង
េន ទ 

  
  

                    

34 អភវិឌ កសិកមមសហគមនក៍សិកមម   18 វឝ្ឝ   15.00 
មនទីរកសិកមមរកុខ
្របម៉ញ់និង
េន ទ 
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35 ជំរញុករអភវិឌ កសិឧស ហកមម   12 វឝ្ឝ   9.00 
មនទីរកសិកមមរកុខ
្របម៉ញ់និង
េន ទ 

  
  

                    

36 អភវិឌ ដំ េំកស៊ូ   12 វឝ្ឝ   9.00 
មនទីរកសិកមមរកុខ
្របម៉ញ់និង
េន ទ 

  
  

                    

37 អភវិឌ ធនធនមនុស  និងប្រញជ បេយនឌរ័   6 វឝ្ឝ   6.00 
មនទីរកសិកមមរកុខ
្របម៉ញ់និង
េន ទ 

  
  

                    

38 េរៀបចំ អនុវត្ត ម ន និង យតែម្លែផនករនិងថវកិ   45 េលើក   9.00 
មនទីរកសិកមមរកុខ
្របម៉ញ់និង
េន ទ 

  
  

                    

39 អេងកតសទងទ់ិននផល និងផថល់ពត័ម៌នសិថតិកសិកមម   1500 សំ ក   9.00 
មនទីរកសិកមមរកុខ
្របម៉ញ់និង
េន ទ 

  
  

                    

40 អភវិឌ ករចិញជ ឹមសត្វ   21 វឝ្ឝ   147.00 
មនទីរកសិកមមរកុខ
្របម៉ញ់និង
េន ទ 
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41 
្រគប្រគងអនមយ័សត្វ ច ់និងផលិតផលមនេដើម
កំេណើ តពីសត្វ 

  18 វឝ្ឝ   21.00 
មនទីរកសិកមមរកុខ
្របម៉ញ់និង
េន ទ 

  
  

                    

42 ទប់ ក តជ់ំងឺឆ្លងសត្វ និងផថល់េស កមមសុខភពសត្វ   18 វឝ្ឝ   72.00 
មនទីរកសិកមមរកុខ
្របម៉ញ់និង
េន ទ 

  
  

                    

43 
សិកខ ផ ព្វផ យ   ចបបស់្តីពីករងរ លិខិត
បទ ្ឋ នគតិយុត្តិននដល់ បគុគលិកអងគករវជិជ ជីវៈ 
និងកមមករនិេយជិត េន មេ ច្រកសហ្រគស 

  270 នក ់   16.80 
មនទីរករងរ និង
បណ្តុ ះប ្ត ល

វជិជ ជីវៈ  
  

  
                    

44 
គេ្រមងបណ្ដុ ះប ្ដ ល សញញ ប្រតបេចចកេទសនិង
វជិជ ជីវៈ១ 

  50 នក ់   50.00 
មនទីរករងរ និង
បណ្តុ ះប ្ត ល

វជិជ ជីវៈ  
  

  
                    

45 
គេ្រមងបណ្ដុ ះប ្ដ លសញញ ប្រតបេចចកេទសនិង
វជិជ ជីវៈ២ 

  11 នក ់   37.00 
មនទីរករងរ និង
បណ្តុ ះប ្ត ល

វជិជ ជីវៈ  
  

  
                    

46 
គេ្រមងបណ្ដុ ះប ្ដ ល សញញ ប្រតបេចចកេទសនិង
វជិជ ជីវៈ៣ 

  150 នក ់   11.00 
មនទីរករងរ និង
បណ្តុ ះប ្ត ល

វជិជ ជីវៈ  
  

  



138 
 

                    

47 
គេ្រមងបណ្ដុ ះប ្ដ ល សញញ ប្រតជនខ់ពស់
បេចចកេទស 

  65 នក ់   39.00 
មនទីរករងរ និង
បណ្តុ ះប ្ត ល

វជិជ ជីវៈ  
  

  
                    

48 
គេ្រមងបណ្ដុ ះប ្ដ ល ករសិក វគគខ្លី មរយៈ
ថវកិ្រទ្រទង ់  ្រគឹះ ថ នសិក    ( PB) 

  150 នក ់   60.00 
មនទីរករងរ និង
បណ្តុ ះប ្ត ល

វជិជ ជីវៈ  
  

  
                    

49 
ជសួជុល  រចួែថទជំ្របច ំ្របពន័ធធ ្រស្តអងគ
កិប 

  1 គេ្រមង   212.00 
មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 

  
  

                    

50 ជសួជុល រចួែថទជំ្របច ំ្របពន័ធធ ្រស្ត ្វ យ   1 គេ្រមង   453.00 
មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 

  
  

                    

51 ជសួជុល  រចួែថទជំ្របច ំ្របពន័ធធ ្រស្តរក   1 គេ្រមង   62.00 
មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 

  
  

                    

52 
ជសួជុល  រចួែថទជំ្របច ំ្របពន័ធធ ្រស្តអរូ
ែ្រតង 

  1 គេ្រមង   127.00 
មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 

  
  

                    

53 
ជសួជុល  រចួែថទជំ្របច ំ្របពន័ធធ ្រស្តចំករ
ដូង 

  1 គេ្រមង   87.00 
មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 
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54 ជសួជុល  រចួែថទជំ្របច ំ្របពន័ធធ ្រស្ត េ    1 គេ្រមង   189.00 
មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 

  
  

                    

55 ជសួជុល  រចួែថទជំ្របច ំ្របពន័ធធ ្រស្តអរូែវង   1 គេ្រមង   147.00 
មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 

  
  

                    

56 
ជសួជុល  រចួែថទជំ្របច ំ្របពន័ធធ ្រស្តចន់
ថន ល 

  1 គេ្រមង   111.00 
មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 

  
  

                    

57 ជសួជុល  រចួែថទជំ្របច ំ្របពន័ធធ ្រស្តអរូសយ   1 គេ្រមង   96.00 
មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 

  
  

                    

58 ព្រងឹង ស.ក.ប.ទ អងគ កិប   1 គេ្រមង   55.00 
មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 

  
  

                    

59 ព្រងឹង ស.ក.ប.ទ អរូែ្រតង   1 គេ្រមង   55.00 
មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 

  
  

                    

60 ព្រងឹង ស.ក.ប.ទ ចំករដូង   1 គេ្រមង   55.00 
មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 
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61 ព្រងឹង ស.ក.ប.ទ រក   1 គេ្រមង   65.00 
មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 

  
  

                    

62 ព្រងឹង ស.ក.ប.ទ ្វ យ   1 គេ្រមង   55.00 
មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 

  
  

                    

63 ព្រងឹង ស.ក.ប.ទ អរូែវង   1 គេ្រមង   65.00 
មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 

  
  

                    

64 ព្រងឹង ស.ក.ប.ទ ចនថ់ន ល   1 គេ្រមង   65.00 
មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 

  
  

                    

65 ព្រងឹង ស.ក.ប.ទ ្រតពងំខយង   1 គេ្រមង   65.00 
មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 

  
  

                    

66 ព្រងឹង ស.ក.ប.ទ អន្លងៃ់្រជ   1 គេ្រមង   65.00 
មនទីរធនធនទឹក 
និងឧតុនិយម 

  
  

                    

67 
ករងរជសួជុលរបង្របែវង ៤០ែម្រត និងេធ្វើតំបលូ 
របូសំ ក្រពះវសិនុក 

  40 ែម្រត   99.00 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល  
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68 ករងរជសួជុលសួនចបរសងខ់ងផ្លូវបន្ដ   100 ែម្រត   47.00 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល  

  
  

69 
ចុះពិនិតយអនុេ មភពៃនស្ដង់ ្របពន័ធផគតផ់គងែ់ចក
ចយ អគគិសនីករផ្ដល់េស កមមអគគិសនី 

  300 េលើក   3.00 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល  

  
  

70 
ចុះជំរញុអនុវត្តចបបស់្ដីពីករ្រគប្រគងេ្របងកត ផលិ
ត ផលេ្របងកត 

  750 េលើក   3.00 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល  

  
  

71 គេ្រមងចកដ់ីកនុងមនទីរែរ ៉និងថមពល   35 វគគ   34.50 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល  

  
  

72 ជំរញុករគ្រទករបេងកើតបែនថមេខឿនឧស ហកមម   72 វគគ   14.40 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល  

  
  

73 ចុះព្រងឹងអនុេ មភពករេធ្វើ ជីវកមមធនធនែរ ៉   792 វគគ   79.20 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល  

  
  

74 ចុះ្រសងស់ថិតិករេធ្វើ ជីវកមម   72 វគគ   14.40 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល  

  
  

75 
សិកខ ផ ព្វផ យស្ដង់ បេចចកេទស អគគិសនី 
ខងេ្រក និងខងកនុង គរ 

  3 វគគ   12.00 
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល  

  
  

76 
បញជូ នម្រន្តីចូលវគគបណ្តុ ះប ្ត លេផ ងៗ េលើជំនញ
ៃ្របសណីយន៏ិងទូរគមនគមនន៏ិង ICT 

  7 វគគ   7.00 
មនទីរមនទីរៃ្របស
ណីយ ៏និងទូរគម

នគមន ៏
  

  

77 
ផ ព្វផ យចបបៃ់្របសណី៏ និងទូរគមនគមន ៏និងបប
បទ់ូរគមនគមនេ៏ន មប ្ត ្រសុកជពិេសសសហ
្របតិបត្តិករ 

  8 វគគ   16.00 
មនទីរមនទីរៃ្របស
ណីយ ៏និងទូរគម

នគមន ៏
  

  
សរបុរង ១       13,171.67       

២. ែផនកសងគមកចិច     
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1 
 ផ ព្វផ យថន កស់ហគមនស៍្តីពី របូតថមភនិងេធ្វើ
បង្ហ ញជកែ់ស្តងនូវបបរខប្រគបេ់្រគ ង 

  6 េលើក   4.06 មនទីរកិចចករនរ ី   
  

2 
ចុះ្រតួតពិនិតយ និង ម នេ្រកយេពលបញចបក់រ
ផ ព្វផ យកមមវធិី របូតថមភ 

  6 េលើក   2.36 មនទីរកិចចករនរ ី   
  

3 
េវទិកសហគមនផ៌ ព្វផ យស្តីពី ករយល់ដឹងជ
ធរណៈករេលើកកមពស់សីលធមស៌ងគមតៃម្ល្រស្តីនិង
្រគួ រែខមរ ។ 

  2 េលើក   9.14 មនទីរកិចចករនរ ី   
  

4 
សិកខ  (ករប្រញជ បេយនឌរ័ បរយិបន័ន និង
សមធម ៌ 

  1 េលើក   3.57 មនទីរកិចចករនរ ី   
  

5 
េរៀបចំកិចច្របជុំប ្ត ញេយនឌរ័្របចឆំមសជមយួ
មនទីរពកព់ន័ធ និងអងកករននថន កេ់ខត្ត ២េលើក/ឆន  ំ

  2 េលើក   3.20 មនទីរកិចចករនរ ី   
  

6 
សិកខ ស្តីពីតនួទីនិងភរកិចចដល់្រស្តីជថន ក់
ដឹកនភំមូ ិ

  1 េលើក   9.26 មនទីរកិចចករនរ ី   
  

7 សងអ់គរសិក េនវទិយល័យ ្ល បែលង   1    340.00 
មនទីរអបរ់យំុវជន

និងកី  
  

  

8 សងអ់គរសិក េនអនុវទិយល័យវត្តែតបង   1    350.00 
មនទីរអបរ់យំុវជន

និងកី  
  

  

10 
ងសងអ់គរករយិល័យ សុខភបិល្រសុក

្របតិបត្តិភន្រសួច(OD Phnom Srouch) 

ព្រងីកេហ ្ឋ រចនស
មពន័ធៃនករយិល័យ
សុខភបិល្រសុក
្របតិបត្តិភន្រសួច 

១ជន ់ អគរ   664.00 មនទីរសុខភបិល   
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11 
ងសងអ់គរសមភពនិងេ គ្រស្តីេនមនទីរេពទយបែង្អ

េខត្តកំពងស់ពឺ (PRH KSP) 

បេងកើនគុណភពេស
ែថទ.ំពយបល

ែផនកសមភពនិងេ គ
្រស្តីឱយបនសម្រសប

មត្រមូវ 
ករចបំចរ់បស់
្របជពលរដ្ឋ ។ 

១ជន់
កន្លះ 

អគរ   1,500.00 មនទីរសុខភបិល   

  

12 
ងសងអ់គរពហ៊ុែផនក  រមួទងំែផនកវះកត ់េនមនទីរ

េពទយបែង្អេខត្តកំពងស់ពឺ (PRH KSP) 

បេងកើនគុណភពេស
ែថទ.ំពយបលឱយ
បនសម្រសប ម

ត្រមូវ 
ករចបំចរ់បស់
្របជពលរដ្ឋ ។ 

២ជន ់ អគរ   3,000.00 មនទីរសុខភបិល   

  

13 
ងសងអ់គរមណ្ឌ លសុខភព១ជនខ់ពស់ពីដីចំននួ

៨បែនថមេនទូទងំេខត្តកំពងស់ពឺ (Health 
Center)=(HCs) 

បេងកើនចំននួេហ ្ឋ
រចនសមពន័ធសុខភិ
បលេដើមបធីន
គុណភពៃនករ  ផ្ត
ល់េស ែថទ.ំពយប
លឱយបនសម្រសប
មត្រមូវករចបំច់

របស់្របជពលរដ្ឋ ។ 

8HCs អគរ   3,600.00 មនទីរសុខភបិល   
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14 
បេងកើនធនធនមនុស ែផនកសុខភបិលេន ម
មណ្ឌ លសុខភពនិងមនទីរេពទយបែង្អកចំននួ៩៧នក់
បែនថមេនទូទងំេខត្តកំពងស់ពឺ ។ 

ធនគុណភពៃនករ
ផ្តល់េស ែថទ.ំពយ
បលឱយបនសម

្រសប មត្រមូវករចំ
បចរ់បស់្របជពល
រដ្ឋនិងឱយកនែ់តមន
្របសិទធភពខពស់ ។ 

97 នក ់   0.00 មនទីរសុខភបិល   

  

15 

មនទីរេពទយនិងមណ្ឌ លសុខភពផ ព្វផ យនិងផ្តល់
ដល់ពត័ម៌នដល់្រស្តីមនៃផទេពះរពំឹងទុកេនសហ
គមនេ៍ដើមបឱីយមកស្រមលកូនេនមលូ ្ឋ នសុខភបិ
ល ធរណៈ 

៧០% ៃន្រស្តីរពំឹងទុក
មនៃផទេពះបនមក
ស្រមលកូនេនមលូ
្ឋ នសុខភបិល

ធរណៈ 

36 េលើក   1800.00 មនទីរសុខភបិល   

  

16 
ចុះផ ព្វផ យ អបរ់ពំី  
របូតថមភេន មសហគមន ៍

កតប់នថយកង្វះ
របូតថមភកុមរ 

យុេ្រកម៥ឆន ឱំ្
យេន<២% 

12 េលើក   75.00 មនទីរសុខភបិល   

  

17 
ផ ព្វផ យករផ្តល់មេធយបយ    ពនយកំេណើ ត
ទំេនើបដល់        អតិថិជនែដលមនបំណង។ 

៤៥% ៃន្រស្តីរពំឹង
ទុកទទលួបន 
មេធយបយពនយ
កំេណើ តទំេនើប 

36 េលើក   600.00 មនទីរសុខភបិល   

  

18 
ផ្តល់ ៉ ក់ ំងករពរជំងឺ ១១មខុដល់កុមរ យុ
<1ឆន ។ំ 

>៩០% ៃនកុមរ
រពំឹងទុកទទលួ 

បន ៉ ក់ ំងករពរ
ជំងឺ១១មខុ 

36 េលើក   1,000.00 មនទីរសុខភបិល   
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19 
ផ្តល់ ៉ ក់ ំងករពរជំងឺេត ណូសដល់្រស្តីមនៃផទ
េពះ។ 

>៧៨% ៃន្រស្តីមន
ៃផទេពះបនទទលួ ៉
ក់ ំងករពរ       
ជំងឺេត ណូស។ 

36 េលើក   1,200.00 មនទីរសុខភបិល   

  

20 
ផ្តល់ ៉ ក់ ំងករពរជំងឺេត ណូសដល់្រស្តីកនុងវយ័
បន្តពូជ (15-44)   

>៧៨% ៃន្រស្តីកនុងវ ័
យបន្តពូជ (15-44) 
បនទទលួ ៉ ក់ ំង
ករពរ  ជំងឺេត

ណូស។ 

36 េលើក   1,200.00 មនទីរសុខភបិល   

  

21 ្របជុំសមពន័ធ្រកុមឆមប(MCAT) 
ព្រងឹងករងរ

បេចចកេទសសមពន័ធឆមប 
12 េលើក   720.00 មនទីរសុខភបិល   

  

22 
្របជុំសមពន័ធ្រកុមកុមរនិង 
មនទីរពទយ(PCAT/HTC) 

ព្រងឹងករងរ
បេចចកេទសសមពន័ធ

កុមរ 
និងសមពន័ធ្រកុមសនូល

មនទីរេពទយ 

16 េលើក   2,160.00 មនទីរសុខភបិល   

  

23 
អភបិលផ្តល់ករគ្រទបេចចកេទស 
និងែកលម្អរចំណុចខ្វះចេន្ល ះ 

ព្រងឹងករអនុវត្ត
ករងរបេចចកេទស 
ឱយស្រសបេទនឹង

េគលករែណនជំតិ 

24 េលើក   228.00 មនទីរសុខភបិល   

  

24 
្របជុំគណៈកមមករស្រមបប់ងក រ.ែថទនំិងពយបល
បន្តជំងឺេអដស៍  

អនុវត្តេគលករជតិ
្របយុទធនឹងជំងឺេអដ
ស៍ ៩០-៩០-៩០  
េនឆន ២ំ០២០   

12 េលើក   600.00 មនទីរសុខភបិល   

  

25 ្របរពធទិ ពិភពេ ល្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ 
កតប់នថយអ្រ ឆ្លង

ថមីជំងឺេអដស៍ 
3 េលើក   30.00 មនទីរសុខភបិល   
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26 
អភបិលករ្របជុំគណៈកមមករ្រគប្រគងមណ្ឌ លសុខ
ភព។ 

ជំរញុដំេណើ រករៃន
ករ្របជុំគណៈកមមករ
្រគប្រគងHC ឱយមន
ដំេណើ រកជ្របច ំ
និង្រតឹម្រតូវេដើមបី
េលើកកមពស់េស សុ
ខភបិលឱយកនែ់ត
្របេសើរេឡើង។ 

36 េលើក   17.00 មនទីរសុខភបិល   

  

27 
អភបិលស្តីពីវធិនករ មករជកឬ់បង្ហុយែផ ង
ផលិតផលថន ជំកេ់នកែន្លងេធ្វើករឬកែន្លង ធរ
ណៈ។ 

បេងកើនករយល់ដឹងពី
ផលបះ៉ពល់និងកត់
បនថយករេ្របើ្របស់
ៃនផលិតផលថន ជំក់
េនកែន្លងេធ្វើករឬ
កែន្លង ធរណៈ 

36 េលើក   15.00 មនទីរសុខភបិល   

  

28 
អនុវត្តនផ៌ទ ល់ករពយបលជំងឺរេបងេនេស ធរ
ណៈ 

បេងកើនអ្រ ពយបល
ជសះេសបើយជំងឺ
រេបង>៨៥% 

36 េលើក   600.00 មនទីរសុខភបិល   
  

29 ចុះ្រ វ្រជវេន មសហគមន ៍
បេងកើនអ្រ ពយបល
ជសះេសបើយជំងឺ
រេបង>៨២% 

36 េលើក   150.00 មនទីរសុខភបិល   
  

30 
ចុះផ្តល់ករអបរ់.ំ ែចកមងុ និងផ្តល់ 
េស ពយបលជំងឺ្រគុនចញ់ 

កតប់នថយអ្រ ឈឺ
និង ្ល បេ់ យ រ
ជំងឺ្រគុនចញ់ឱយតិច
ជង១េលើ្របជជន

១០០០នក ់

36 េលើក   1,300.00 មនទីរសុខភបិល   
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31 
្របជុំគណៈកមមករ្រគប្រគងមណ្ឌ លសុខភព 
(HCMC)។ 

បេងកើនគុណភពេស
ពយបល ែថទ ំ

និងករករពរសុខ
ភព មរយៈ

ដំេ ះ្រ យ និង
ករសហករពីៃដគូរ
ពកព់ន័ធកនុងគណៈ
កមមក្រគប្រគង

មណ្ឌ លសុខភព។ 

306 េលើក   150.00 មនទីរសុខភបិល   

  

32 ផ្តល់ជំនយួសេ្រងគ ះ សងគម 

្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះ
េ យេ្រគះធមមជតិ 
ជន្រកី្រកជនរងេ្រគះ
ជនងយរងេ្រគះេផ
ងៗមនជីវភពល្អ

្របេសើរ 

7 េលើក   500.00 មនទីរសងគមកិចច   

  

33 ផ្តល់ឧបករណ៍្រទង្រទយ ងកយដល់ជនពិករ 
ជយួ ស្រមួលដល់ករ
បន្ល ស់ទីរបស់ជន

ពិករ 
6821 េលើក   874.00 មនទីរសងគមកិចច   

  

34 ្ត រលទធភពពលកមម មសហគមន ៍
បេងកើតេស ជូនជន
ពិករកតប់នថយករ
ចំ យ 

174 េលើក   482.00 មនទីរសងគមកិចច   
  



148 
 

35 
អនុវត្ដរបបេគនេយបយជតិចំេពះមខុសញញ អតីត
យុទធជនេ យផ្ដល់របបេគនេយបយឱយបនទន់
េពលេវ   

ជយួ ស្រមួលជីវភព
រស់េនរបស់អតីត
យុទធជនមនជន
ពិករ និវត្ដជន ជន
បតប់ងស់មតថភព
ករងរ ្រគួ រពលី 
មរណៈែដលមន
គុណបំ ច ់ចំេពះ
ជតិមតុភមូ ិ

36 េលើក 

  

195,084.00 មនទីរសងគមកិចច 

    

36 
ផ្តល់របបេ ធននិវត្តនអ៍តីតម្រន្តី ជករសុីវលិឱយ
បនទនេ់ពលេវ  

ជយួ ស្រមួលជីវភព 
រស់េនរបស់និវត្តន៍
ជននិងជនបតប់ង់
សមបទវជិជ ជីវៈ 

36 េលើក 

  

36,828.00 មនទីរសងគមកិចច 

    
សរបុរង ២       255,098.6       

៣.ែផនកធនធនធមមជត ិបរ ិ ថ ន និងករបន ំនងឹករែ្រប្របួល កសធត ុ   
1 េស េបស្របមលូ និងដឹកជញជូ នសំ ម   13 វគគ   280.00 មនទីរបរ ិ ថ ន     

2 
េរៀបចំទិ បរ ិ ថ នជតិ ០៦មថិុន និង 
ទិ អនមយ័បរ ិ ថ នជតិ ២៣ វចិឆិក 

  2 េលើក   20.00 មនទីរបរ ិ ថ ន   
  

3 
ករចុះបញជ ីដីធ្លីមនលកខណៈជ្របពន័ធ ជូន្របជ
ពលរដ្ឋ 

  150000 កបលដី   12,000.00 

មនទីរេរៀបចំែដនដី 
នគរបូនីយកមម 
សំណង ់និង
សុរេិយដី 

  

  

4 
ករចុះបញជ ីធ្លីមនលកខណៈ ចេ់ យដុំ ជូន្របជ
ពលរដ្ឋ 

  1500 កបលដី   300.00 

មនទីរេរៀបចំែដនដី 
នគរបូនីយកមម 
សំណង ់និង
សុរេិយដី 
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5 ករចុះបញជ ីដីរដ្ឋ   30000 ហិច    480.00 

មនទីរេរៀបចំែដនដី 
នគរបូនីយកមម 
សំណង ់និង
សុរេិយដី 

  

  

6 ករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី េ្រក្របពន័ធតុ ករ   14 ករណី   23.00 

មនទីរេរៀបចំែដនដី 
នគរបូនីយកមម 
សំណង ់និង
សុរេិយដី 

  

  

7 
ក ងប្លងេ់្របើ្របស់ដីធ្លី និងេរៀប ចំប្លងេ់គលតំបនទ់ី
្របជុំជនកនុង េខត្ត 

  1 ប្លង ់   300.00 

មនទីរេរៀបចំែដនដី 
នគរបូនីយកមម 
សំណង ់និង
សុរេិយដី 

  

  

8 
្រគប្រគង និងអភរិក ធនធនៃ្រពេឈើ និងសត្វៃ្រព 
(ទប់ ក ត ់ប្រងក បបទេលមើស អភរិក ) 

  1200 េលើក   483.60 
មនទីរកសិកមមរកុខ
្របម៉ញ់និង
េន ទ 

  
  

9 
អភវិឌ ធនធនៃ្រពេឈើ និងសត្វៃ្រព ( េំឈើ សហ
គមន ៍ទិ េំឈើ ែកៃចនផល-អនុផលៃ្រពេឈើ ចិញច ឹម
សត្វៃ្រព...........) 

  30 
សហគម

ន ៍
  160.80 

មនទីរកសិកមមរកុខ
្របម៉ញ់និង
េន ទ 

  
  

10 
្រគប្រគង និងអភរិក ធនធនជលផល(ទប់ ក ត ់បង ្
្រកបបទេលមើស អភរិក ) 

  25 េលើក   250.00 
មនទីរកសិកមមរកុខ
្របម៉ញ់និង
េន ទ 

  
  

11 
អភវិឌ ែខ សង្វ កត់ៃម្លផលិតជលផល (ករចិញជ ឹម ែក
ៃឆន សហគមន្រ វ្រជវ ទិ មឆឆ ជតិ ...........) 

  80 វឝ្ឝ   580.00 
មនទីរកសិកមមរកុខ
្របម៉ញ់និង
េន ទ 

  
  

សរបុរង ៣       14,877.4       
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៤.ែផនករដ្ឋបល នងិសន្តសិខុស ្ត បធ់ន ប់ ធរណៈ   

1 
កិចច្របជុំប ្ដ ញ្រកុមករងរអនកផ្ដល់េស កមមជយួ ជន
រងេ្រគះេ យអំេពើហិង ទកទ់ងេយនឌរ័ថន កេ់ខត្ដ 

  6 េលើក   3.00 មនទីរកិចចករនរ ី   
  

2 
កិចច្របជុំផ ព្វផ យស្ដីពីករទប់ ក តអ់ំេពើហិង កនុង
្រគួ រ 

  2 េលើក   4.40 មនទីរកិចចករនរ ី   
  

3 ទប់ ក តជ់ំងឺឆ្លងសត្វ និងផថល់េស កមមសុខភពសត្វ   18 វឝ្ឝ   72.00 
មនទីរកសិកមមរកុខ
្របម៉ញ់និង
េន ទ 

    

4 ព្រងឹង និងផ ព្វផ យករអនុវត្តចបប ់   30 េលើក   15.00 
មនទីរកសិកមមរកុខ
្របម៉ញ់និង
េន ទ 

    

5 ជសួជុល គរមនទីរ   1 ខនង   150.00 

នទីរទំនកទ់ំនងជ
មយួរដ្ឋសភ 
្រពឹទធសភ និង
អធិករកិចច 

  

  

6 ផ ពចផ យចបបស់្តីពីច ចរណ៍ផ្លូវេគក   3 វគគ   15.00 

នទីរទំនកទ់ំនងជ
មយួរដ្ឋសភ 
្រពឹទធសភ និង
អធិករកិចច 

  

  

7 ជសួជុលឃ្ល ងំ និងរបងមនទីរ   1 កែន្លង   57.00 មនទីរេទសចរណ៍     
សរបុរង ៤       316.40       

សរបុ ខៈ(១+២+៣+៤) 283,464.06       

សរបុរមួ (ក + ខ) 291,799.06       
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គេ្រមង សកមមភពវិនិេយគេខត្តមនថវិកគ្រទ 
ក.គេ្រមង សកមមភពរបសរ់ដ្ឋបលេខត្ត     

 ១.ែផនកេសដ្ឋកិចច       

១ ជួសជុលេរៀបបក៊  ្រកលករ ៉ូ
ពុះ្រទូងផ្លូវជតិេលខ៤ និងបំពក់
បេងគ លេភ្លើងេភ្ល ះ និង ្ល កសញញ
ច ចរកនុង្រកុងចបរមន្របែវង 
៦,៨៦៩ ែម្រត 

  1 កែន្លង 1 ឆន  ំ 1,450.00 រដ្ឋបល េខត្ត     

២ ជួសជុលបញ្ត ញេភ្លើងកនុងសងក ត់
្វ យ្រក ៉ ន ់្រកុងចបរមន 

អភវិឌ នជ៍ូន
្របជពលរដ្ឋ
មមូលដ ្
ន 

1 កែន្លង 1 ឆន  ំ 200.00 រដ្ឋបល េខត្ត     

៣ បំពកប់េងគ លេភ្លើង មដងផ្លូវកនុង
្រកុងចបរមន 

  1 កែន្លង 1 ឆន  ំ 300.00 រដ្ឋបល េខត្ត     

៤ ជួសជុលជ្រមលេជើងេទ្រចងំសទឹង
ខងេ្រកមទំនបប់េង្ហ រែផនកខង
េជើង្របែវង ៣៦០.៥ ែម្រត 

  1 កែន្លង 1 ឆន  ំ 1,435.00 រដ្ឋបល េខត្ត     

៥ ងសងអ់គររដ្ឋបល
េខត្តថមី 

  1 កែន្លង 1 ឆន  ំ 4,400.00 រដ្ឋបល េខត្ត     

សរុប ១ 7,785.00       

 ២. ែផនកសងគមកិចច       
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សរបុ ២ 0       

 ៣.ែផនកធនធនធមមជតិ បរ ិ ថ ន និងករបន ំនឹងករែ្រប្របួល
កសធតុ 

          

                    
សរបុ ៣ 0       

 ៤.ែផនករដ្ឋបល និងសន្តិសុខស ្ត បធ់ន ប់ ធរណៈ           

                    
សរបុ ៤ 0       

សរបុ ក (១+២+៣+៤) 7,785.00       

 ខ.គេ្រមង សកមមភពរបស់មនទីរ អងគភព និងអនកពកព់ន័ធ     

១.ែផនកេសដ្ឋកិចច       

១ ជសួជុសអគររបស់មជឈមណ្ឌ ល និង 
មនទីរករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជី
វៈ 

  ៣ ខនង   1500.0 មនទីរករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ 

    

២ គេ្រមងបណ្ដុ ះប ្ដ លសញញ ប្រត
បេចចកេទសនិងវជិជ ជីវៈ១ 

  ៣៧៥ នក ់   375.0 មនទីរករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ 

    

៣ គេ្រមងបណ្ដុ ះប ្ដ លសញញ ប្រត
បេចចកេទសនិងវជិជ ជីវៈ២ 

  ៣៧៥ នក ់   375.0 មនទីរករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ 

    

៤ គេ្រមងបណ្ដុ ះប ្ដ លសញញ ប្រត
បេចចកេទសនិងវជិជ ជីវៈ៣ 

  ៣០០ នក ់   300.0 មនទីរករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ 
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៥ គេ្រមងបណ្ដុ ះប ្ដ លសញញ ប្រត
ជនខ់ពស់បេចចកេទស 

  ៣៧៥ នក ់   225.0 មនទីរករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ 

    

៦ គេ្រមងបណ្ដុ ះប ្ដ លករសិក វគគខ្លី 
មរយៈថវកិ្រទ្រទង ់  ្រគឹះ ថ ន

សិក    ( PB) 

  ១២០
០ 

នក ់   480.0 មនទីរករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ 

    

៧ គេ្រមងបណ្ដុ ះប ្ដ លមលូនិធិជតិ
េដើមបកីតប់នថយភព្រកី្រក (NTF) 

  ៧៨០ នក ់   88.0 មនទីរករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ 

    

៨ ក ងសមតថភព្រស្ដីកនុងកិចចដំេណើ រ
ករ្រកុមជយួ ខ្លួនឯង 

  ៦ ្រកុម   58.2 មនទីរកិចចករនរេីខត្ត     

៩ ផ្ដល់ជំនញវជិជ ជីវៈ និងបំណិនជីវតិ
ដល់្រកុម្រស្ដី 

  ៦ វគគ   435.6 មនទីរកិចចករនរេីខត្ត     

១០ ផ្ដល់ជំនញវជិជ ជីវៈ  និងបំណិនជីវតិ
ដល់្រកុម្រស្ដី 

  ៣ វគគ   30.6 មនទីរកិចចករនរេីខត្ត     

១១ ក ង និងព្រងឹងសមតថភព្រស្ដីកនុង
កិចចដំេណើ រករក ង ជីវកមម 

  ១២ េលើក   10.5 មនទីរកិចចករនរេីខត្ត     

១២ ករបេងកើតសមគមស្រមបអ់ភវិឌ
ផលិតផលថម ី

  ១៥ េលើក   60.0 មនទីរពណិជជកមមេខត្ត     

១៣ ករេរៀបចំករ ងំពិពណ៌ពណិជជកមម   ៣ េលើក   510.0 មនទីរពណិជជកមមេខត្ត     

១៤ ករ្រគប្រគង្រកុមហ៊ុន សហ្រគស 
ែដលបនចុះបញជ ីរចួ 

  ២១ េលើក   24.0 មនទីរពណិជជកមមេខត្ត     
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១៥ ជសួជុល  រចួែថទជំ្របច ំ្របពន័ធធ
្រស្តអងគ កិប 

  ១ គេ្រមង   516.0 មនទីរធនធនទឹក និងឧតុនិយម     

១៦ ជសួជុល រចួែថទជំ្របច ំ្របពន័ធធ
្រស្ត ្វ យ 

  ១ គេ្រមង   536.0 មនទីរធនធនទឹក និងឧតុនិយម     

១៧ ជសួជុល  រចួែថទជំ្របច ំ្របពន័ធធ
្រស្តរក 

  ១ គេ្រមង   140.0 មនទីរធនធនទឹក និងឧតុនិយម     

១៨ ជសួជុល  រចួែថទជំ្របច ំ្របពន័ធធ
្រស្តអរូែ្រតង 

  ១ គេ្រមង   312.0 មនទីរធនធនទឹក និងឧតុនិយម     

១៩ ជសួជុល  រចួែថទជំ្របច ំ្របពន័ធធ
្រស្តចំករដូង 

  ១ គេ្រមង   152.0 មនទីរធនធនទឹក និងឧតុនិយម     

២០ ជសួជុល  រចួែថទជំ្របច ំ្របពន័ធធ
្រស្ត េ  

  ១ គេ្រមង   326.0 មនទីរធនធនទឹក និងឧតុនិយម     

២១ ជសួជុល  រចួែថទជំ្របច ំ្របពន័ធធ
្រស្តអរូែវង 

  ១ គេ្រមង   312.0 មនទីរធនធនទឹក និងឧតុនិយម     

២២ ជសួជុល  រចួែថទជំ្របច្របពន័ធធ
្រស្តចនថ់ន ល 

  ១ គេ្រមង   984.0 មនទីរធនធនទឹក និងឧតុនិយម     

២៣ ព្រងឹង ស.ក.ប.ទ អងគ កិប   ១ គេ្រមង   183.0 មនទីរធនធនទឹក និងឧតុនិយម     

២៤ ព្រងឹង ស.ក.ប.ទ អរូែ្រតង   ១ គេ្រមង   258.0 មនទីរធនធនទឹក និងឧតុនិយម     

២៥ ព្រងឹង ស.ក.ប.ទ ចំករដូង   ១ គេ្រមង   207.0 មនទីរធនធនទឹក និងឧតុនិយម     

២៦ ព្រងឹង ស.ក.ប.ទ រក   ១ គេ្រមង   186.0 មនទីរធនធនទឹក និងឧតុនិយម     



155 
 

២៧ ព្រងឹង ស.ក.ប.ទ ្វ យ   ១ គេ្រមង   219.0 មនទីរធនធនទឹក និងឧតុនិយម     

២៨ ្ត រ្រប យេជើងែក្អប្របពន័ធធ
្រស្តអុឹងសមឹង 

  ១ គេ្រមង   268.0 មនទីរធនធនទឹក និងឧតុនិយម     

២៩ ្ត រ្រប យេជើងែក្អប្របពន័ធធ
្រស្តេ ងេគ 

  ១ គេ្រមង   250.0 មនទីរធនធនទឹក និងឧតុនិយម     

៣០ ្ត រ្រប យេជើងែក្អប្របពន័ធធ
្រស្តអរូែវង 

  ១ គេ្រមង   400.0 មនទីរធនធនទឹក និងឧតុនិយម     

៣១ ្ត រ្រប យេជើងែក្អប្របពន័ធធ
្រស្តចនថ់ន ល 

  ១ គេ្រមង   400.0 មនទីរធនធនទឹក និងឧតុនិយម     

៣២ ្ត រ្រប យេជើងែក្អប្របពន័ធធ
្រស្ត្រកេពើ្រទម 

  ១ គេ្រមង   400.0 មនទីរធនធនទឹក និងឧតុនិយម     

៣៣ ្ត រ្រប យេជើងែក្អប្របពន័ធធ
្រស្តអន្លងព់រ័ 

  ១ គេ្រមង   600.0 មនទីរធនធនទឹក និងឧតុនិយម     

៣៤ ្ត រ្រប យេជើងែក្អប្របពន័ធធ
្រស្តអរូែ្រតង 

  ១ គេ្រមង   800.0 មនទីរធនធនទឹក និងឧតុនិយម     

1 គេ្រមងបនទ នស់្រមបេ់ហ ្ឋ រចនស
មពន័្ឋែដលរេ្រងគ ះេ យ្របករេផ ងៗ 

  ២ គេ្រមង   1,500.0 មនទីរ ធរណករ និងដឹកជញជូ ន     

សរបុរង ១       13,420.9       

២. ែផនកសងគមកិចច       

១ អបរ់ផំ ព្វផ យសហគមនស៍្តីពី តំបលូ
្រតជក ់

  ៤ េលើក   9.3 មនទីរកិចចករនរេីខត្ត     



156 
 

២ ករេរៀបចំផ ព្វផ យអនុសញញ ស្តីពី 
ករលបប់ំបត់ ល់ទ្រមងៃ់នករ
េរ ើសេអើង្របឆងំនរេីភទ(សុី-ដ) 

  ១ េលើក   5.4 មនទីរកិចចករនរេីខត្ត     

៣ េរៀបចំទី អន្តរជតិនរ០ី៨មនី   ៥ េលើក   31.9 មនទីរកិចចករនរេីខត្ត     

៤ សិកខ បំបន៉សមតថភព្រស្តីជ
ថន កដ់ឹកនភំមូ ិ

  ៣ េលើក   54.2 មនទីរកិចចករនរេីខត្ត     

៥ េវទិកសហគមនផ៍ ព្វផ យចំេណះ
ដឹងេយនឌរ័ និងករេលើកកមពស់ ថ ន
ភព្រស្តី  

  ៤ េលើក   9.6 មនទីរកិចចករនរេីខត្ត     

៦ មលូនិធិែកលម្អ េរៀន(SIF)         
410  

   7,662.0 មនទីរអបរ់ ំយុជន និងកី      

៧ ព្រងឹងគុណភព និង្របសិទធភពអបរ់ ំ
(PB) 

       
170,1

55  

នក ់   10,572.0 មនទីរអបរ់ ំយុជន និងកី      

៨ ផ្តល់ របូករណ៍ជ ច្របក ់         
7,035 

នក ់   5,065.0 មនទីរអបរ់ ំយុជន និងកី      

៩ ផ្តល់ របូករណ៍សិស ្រកី្រកេន
មធយមបឋមភមូ ិ

        
3,880 

នក ់   2,793.0 មនទីរអបរ់ ំយុជន និងកី      

១០ ផ្តល់ របូករណ៍សិស ្រកី្រកេន
មធយមទុតិយភមូ ិ

        
528  

នក ់   570.0 មនទីរអបរ់ ំយុជន និងកី      

១១ ងសងេ់ ង ករ់ថយន្ដ   ១ ខនង   63.0 មនទីរែរ ៉និងថមពល      

១២ ជសួជុលែថទសំួនចបរ   ១ M2   45.0 មនទីរែរ ៉និងថមពល      
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១៣ តេម្លើង្របពន័ធផគតផ់គងថ់មពល េ យ
ពន្លឺ្រពះ ទិ្រត 

  ១០ MW   0.0 មនទីរែរ ៉និងថមពល      

១៤ វគគបណ្តុ ះប ្ត លដល់គណៈកមម ធិ
ករ ផ្តល់របបេគលនេយបយជន
ពិករផល់ ថ បណ័្ណ ពកព់ន័ធឃុំ កនុង
្រសុក គងពិសី 

  9 េលើក   21.0 មនទីរសងគមកិចទ អតីយុទធជន និង
យុវនីតិសមបទ 

    

១៥ ផ្តល់របបេគលនេយបយជនពិករ
្រកី្រក 

  36 េលើក   365.0 មនទីរសងគមកិចទ អតីយុទធជន និង
យុវនីតិសមបទ 

    

១៦ អនុវត្តរបបេគលនេយបយគពំរ
សងគមជនចស់ជ ្រកី្រកគម នទ់ីពឹងជបួ
ករលំប៉ក 

  43     2,107.0 មនទីរសងគមកិចទ អតីយុទធជន និង
យុវនីតិសមបទ 

    

១ ្ត ្រប យ កល់ូរេំ ះទឹកចំននួ
០៥ កែន្លងេនកនុង្រកុងចបរមន 

  5 កែន្លង   60,000.0 អងកករជីវតិៃថ្លថនូរ(ចបរមន)     

សរបុរង ២               
89,373.4  

      

៣.ែផនកធនធនធមមជតិ បរ ិ ថ ន និងករបន នំឹងករែ្រប្របួល កសធតុ     

៥ េរៀបចំដីស្រមបស់មបទនេគលេ  
សងគមកិចចជូនអតីតកងកម្ល ងំ្រប ប ់
វធុ និង្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក 

  360 ្រគួ រ   2000.0 មនទីរេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម 
សំណង ់និងសុរេិយដី  

    

៦ េរៀបចំែផនករេ្របើ្របស់ដីធ្លីេនថន ក់
ឃុំ 

  6 ឃុំ   36000.0 មនទីរេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម 
សំណង ់និងសុរេិយដី  
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៧ បណ្តុ ះប ្ត ល និងផ ព្វផ យចបប ់
ដីធ្លី ចបបស់ំណង ់និងចបបស់្តីពី 
លំេន នជូន ដល់្របជពលរដ្ឋ 

  48 វគគ   2400.0 មនទីរេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម 
សំណង ់និងសុរេិយដី  

    

សរបុរង ៣       40,400.0       

៤.ែផនករដ្ឋបល និងសន្តសិុខស ្ត បធ់ន ប់ ធរណៈ     

១ កិចច្របជុំប ្ត ញ្រកុមករងរ អនកផ្តល់
េស កមមជយួ ដល់ជនរងេ្រគះេ យ
អំេពើហិង  ទកទ់ងនឹងេយនឌរ័ថន ក់
េខត្ត 

  ៣៦ េលើក   45.0 មនទីរកិចចករនរេីខត្ត     

២ េវទិកសហគមនផ៍ ព្វផ យ ស្តីពីករ
េលើកកមពស់និងទប់ ក តអ់ំេពើហិង
េលើ្រស្តី-កុមរ 

  ៣ េលើក   9.0 មនទីរកិចចករនរេីខត្ត     

៣ កិចចសនទនសហគមនផ៍ ព្វផ យ ស្តីពី
ករេលើកកមពស់និងទប់ ក តអ់ំេពើ
ហិង េលើ្រស្តី-កុមរ 

  ១២ េលើក   27.0 មនទីរកិចចករនរេីខត្ត     

៤ ចុះគ្រទ ្រស្តី និងកុមររងេ្រគះេ យ
អំេពើហិង កនុង្រគួ រ /កររេំ ភ
េសពសនថវៈនិងករជញួដូរមនុស
ទទលួបន េស ផ្លូវចបបក់រ្របឹក
េយបល់ផ្លូវចិត្ត េស សុខភពចំណី

រ 

  ៣០ េលើក   10.8 មនទីរកិចចករនរេីខត្ត     

សរបុរង ៤       91.8       
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សរបុ ខ (១+២+៣+៤)  143,286.15       

សរបុរមួ (ក+ខ) 151,071.15       

៣- គេ្រមង សកមមភពរបស្រកសងួ ថ ប័ន កំពងុអនុវត្តកនងុែដនភូមិ ្រស្តេខត្ត 

១ ជសួជុលេបតុង មនទីរឧស ហ
កមម និងសិបប

កមម 

១ កែន្លង   300.00 សួងឧស ហកមមនិងសិបបកមម     

១ ផ ពចផ យចបបស់្តីពីច ចរណ៍ផ្លូវ
េគក 

្រសុកឧដុងគ
្រសុកភន្រសួច 
្រកុងចបរមន 

៣ វគគ   0.00  ្រកសួងទំនកទ់ំនងជមយួរដ្ឋ
សភ ្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច 

    

១ ែបកែចកដីសមបទនសងគមកិចច និង
អភវិឌ េសដ្ឋកិចចជំ ន២ (LASED II 
) 

ភមូៃិ្រពធំ ឃុំ
រសមី មគគឺ 
្រសុកឱ ៉ ល់ 

១៩ គេ្រមង   420.00 ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និង
េន ទ  

  ែផនកសងគមកិចច 

២ គេ្រមងជំរញុផលិតកមមេសប ង ( BFP 
) 

៣្រសុក ២៧,៧
០៣ 

េ ន   396.00 ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និង
េន ទ  

  ែផនកេសដ្ឋកិចច 

៣ កមមវធិីឡជីវឧសម័នថន កជ់តិ  ្រកុង/្រសុក
ទងំ៨ 

៣០០ េ្រគ ង   600.00 ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និង
េន ទ  

  ែផនកេសដ្ឋកិចច 

៤ កមមវធិីជំរញុកំេណើ នវសិ័យកសិកមម
្របកបេ យេចរភពកនុងអនុវសិ័
យសត្វ  

្រកុង/្រសុក
ទងំ៨ 

១០ គេ្រមង   600.00 ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និង
េន ទ  

  ែផនកេសដ្ឋកិចច 
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៥ ករបេងកើតសហគមនក៍សិកមមគំរែូដល
ត្រមងទ់ិសេ េទេលើករេធ្វើជំនញួ ( 
BPAC )  

៦្រកុង្រសុក ៣៨ សហគម
ន ៍

  165.60 ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និង
េន ទ  

  ែផនកេសដ្ឋកិចច 

១ ផ្លូវ្រកលេកស៊ូDBST ភន្រសួច និងេប
េសដ្ឋ 

១៦៣ គ.ម   65,200.00 ្រកសួងអភវិឌ ជនបទ   េសដ្ឋកិចច 

  ងសង់ ព នថម ្រកុងចបមន ១២៥ ម   1,300.00 ្រកសួងអភវិឌ ជនបទ   េសដ្ឋកិចច 

២ ែថទផំ្លូវលកខណៈខបួ ភន្រសួច ៣៣,៥
១ 

គ.ម   2,600.00 ្រកសួងអភវិឌ ជនបទ   េសដ្ឋកិចច 

៣ ែថទផំ្លូវលកខណៈ្របច ំ ភន្រសួច ថពង 
និងសំេ ងទង

៦០,៥ គ.ម   544.00 ្រកសួងអភវិឌ ជនបទ   េសដ្ឋកិចច 

៤ ងសងអ់ណ្តូ ងសនប ់ ចបរមន 
សំេ ងទង  
ភន្រសួច  ថពង 

៧០ អណ្តូ ង   710.00 ្រកសួងអភវិឌ ជនបទ   សងគមកិចច 

៥ ជសួជុលអណ្តូ ងសនប ់ ភន្រសួច ២៧ អណ្តូ ង   34.00 ្រកសួងអភវិឌ ជនបទ   សងគមកិចច 

៦ ្ត រ្រសះទឹកសហគមន ៍ ្រសុកឱ ៉ ល់ 
ថពង និងឧដុងគ 

៩ កែន្លង   1,215.00 ្រកសួងអភវិឌ ជនបទ   សងគមកិចច 

៨ ផគតផ់គងស់មភ រៈ ងសងប់ងគនអ់នម័
យ 

ឃុំម ឬស ី
ឃុំ ៃ្រពវ ិ រ 

១៦០ បងគន ់   100.00 ្រកសួងអភវិឌ ជនបទ   សងគមកិចច 

៩ ម នគេ្រមងចលនភមូថិម ី ១០ភមូ ិ ១៥ េលើក   800.00 ្រកសួងអភវិឌ ជនបទ   សងគមកិចច 

១០ បណ្តុ ះប ្ត លមខុជំនញវជិជ ជីវៈ មជឃមណ្ឌ ល
អភវិឌ ន៍
ជនបទ 

៦ មខុ
ជំនញ 

  112.50 ្រកសួងអភវិឌ ជនបទ   សងគមកិចច 

១ ងសងអ់គរ ថ នីយវ៍ទិយុ ្រកុងចបរមន ១ អគរ   ៥១០ ្រកសួងពត័ម៌ន   សងគមកិចច 

២ បេងកើត ថ នីយទ៍ូរទស ន ៍ ្រកុងចបរមន ១ ថ នីយ ៍   ២០០ ្រកសួងពត័ម៌ន   សងគមកិចច 

សរបុរមួ 75,807.10       
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