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ឃខត្ឋឃកាះរុង ជាឃខត្ឋមយួសទិត្ឃៅទិសនីរត្ី ចមាង យពីរាជធានីភបាំឃពញ២៩០រីឡូខមល៉ត្ ឃខត្ថមានលពាំលបទល់ខាង ឃរើត្

ជាបន់ឹងឃខត្ឋលពះសីហនុ និងឃខត្ឋរាំពងស់ភឺ ខាងលិចនងិខាងត្ផូងជាបន់ឹងឈូងសមុលទននលពះរាជាណាចលរនងឡងដ់(៍មយួខផបរ
ននឃខត្ថលាត្) ខាងឃជើងជាបន់ងឹឃខត្ឋឃពាធិ៍សាត្។់ ឃខត្ថឃកាះរុង សទិត្របុងត្ាំបនឃ់ឆបរសមុលទននលពះរាជាណាចលររមភុជា សណាឌ ន
ដីមានលរខណ្ៈ ជាភបាំខភងរ់ាប វាលរាបនិងឃឆបរសមុលទខដលមានលបខវង២៣៧រីឡូខមល៉ត្លាត្សននឹងជាបន់ិងឃខត្ថលពះសីហនុ 
ឃខត្ថរាំពត្ និងឃខត្ថខរប។ដតី្ាំបនឃ់នះមានលខណ្ះជាដខីាចឃ់លចើនអាចលបរបដាំណាាំដូងឃលបង ឃៅសូ៊ ដូង ឃលមច ធូឃរន៉។ល។    
ជាពិឃសសត្ាំបនឃ់នះសាំបូរឃៅឃដាយឃដើមឃកាងកាងជាឃលចើនលបឃភទ។ ឃលៅពីឃនះឃរសឃងកត្ឃ ើញមានឃកាះចាំនួន២៣ និងឃកាះ
ឃៅាមនដខលពរចាំនួន១២ឃកាះ ។ 

ឃខត្ឋខចរឃចញជា១លរងុ ៣សងាក ត្ ់៦លសុរ ២៦ ុាំ និង១១៩ភមូ ិមាននផធដីសរបុ ១០.០៤៥,៥៨ រីឡូខមល៉ត្ កាឃរ ៉
មានលបជាជនសរបុ ១៣៦.៦៧៥ នារ ់ លសី ៦៧.៨៤៦ នារ ់មានដងសីុ់ឃត្លបជាជន១២ នារ ់របុងមយួរីឡូខមល៉ត្កាឃរ។៉ 
លបជាជនលបមាណ្ ៥៧.៥% ជារសិរររស់ឃៅពឹងខផែរឃលើ វស័ិយរសិរមយ ខដលជាវស័ិយចមផងរបុងការលទលទងជ់ីវភាពរស់
ឃៅ របស់លបជាពលរដឌរបុងឃខត្ឋ។ ឃលៅពីវស័ិយរសិរមយ ខដលជាសបូលរម៏ានវស័ិយឃផសងៗឃទៀត្ដូចជាវស័ិយ ឧសាហរមយ 
០,២% និង វស័ិយឃសវារមយលបមាណ្ ៤២,៣% ខដលជាមូលដាឌ នបឃងកើត្ការងារជូនលបជាពលរដឌ ។ វស័ិយឃសដឌរិចចសាំខាន់ៗ
ទាំងបីរមួមាន វស័ិយរសិរមយ វស័ិយឧសាហរមយ និង វស័ិយឃសវារមយបានជលមុញដល់ឃសដឌរិចចរបស់ឃខត្ថទាំងមូលមានអលា
រាំឃណ្ើ នរួរឃអាយរត្ស់ាំោល់។ ជារខ់សថងាមរយះវជិាជ សាទ នជាត្ិសទិត្ិននលរសួងខផនការឃៅឆ្ប ាំ២០១៨ បានបងាា ញថ្ន
ផលិត្ផលរបុងលសុរសរបុ ននឃសដឌរិចចឃខត្ថឃកាះរុងទាំងមលូមានត្នមវលបមាណ្ ៩៤៦.៦៣៣លានឃរៀល ឬឃសយើនឹង ២៣៤លាន
ដុលាវ រសហរដឌអាឃមររិ។ឃបើឃធៀបឃៅនឹងឃសដឌរិចចជាត្ិមានអលាឃសយើនឹង ០.៩ %ឃៅឆ្ប ាំ២០១៨ ។ឃបើរិត្ជាចាំណូ្លសលមាប់
មនុសសមាប រ់ៗ រឺឃសយើនឹង ១.៤១៩ ដុលាវ ឆ្ប ាំ២០១៧ និងឆ្ប ាំ២០១៨ ឃសយើនឹង ១.៥៤៣ដុលាវ រ ។ 

 ឃៅខខឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៩ ការឃបាះឃឆ្ប ត្ឃលជើសឃរ ើសលរុមលបឹរារាជធានី ឃខត្ឋ លរុង លសុរ ខណ្ឍ  បានលបលពឹត្ឋឃៅ
លបរបឃដាយឃជារជយ័ឃលកាមចាបស់ឋីពីការលរបល់រងរដឌបាលរាជធានី ឃខត្ឋ លរុង លសុរ ខណ្ឍ ។ លរុមលបឹរាឃខត្ឋ រមួជាមយួ       
រណ្ៈអភបិាលឃខត្ឋ បានអនុវត្ឋនូវត្ួនាទីភាររិចចរបស់ខវួន ឃដើមផអីភបិាលរិចច និងអភវិឌណឃសដឌរិចចមូលដាឌ នលសបាមចាប ់និង
ឃោលនឃោបាយវមិជឈការនិងវសិហមជឈការ និងលិខិត្បទដាឌ នរត្ិយុត្ឋនានា។ 

លរុមលបឹរាឃខត្ឋអាណ្ត្ឋិទី៣ បានឃរៀបចាំរមយវធិីវនិិឃោរបីឆ្ប ាំរ ាំរិលឃខត្ថ(២០២០-២០២២)ឃដាយឃោងមាលា ៣៨  
និងមាលា ៣៩ ននចាបស់ឋីពីការលរបល់រងរដឌបាលរាជធានី  ឃខត្ឋ  លរុង  លសុរ  ខណ្ឍ    អនុលរឹត្រឃលខ ២១៩ អនលរ.បរ ចុះនងង
ទី១៤ ខខធបូ ឆ្ប ាំ២០០៩ សឋីពីការរសាងខផនការអភវិឌណន ៍និងរមយវធិវីនិឃិោរបីឆ្ប ាំរ ាំរិល រាជធាន ី ឃខត្ឋ លរុង លសុរ ខណ្ឍ  អនុ
លរឹត្រឃលខ១៥២ អនលរ.បរ ចុះនងងទ០ី៦ ខខធបូ ឆ្ប ាំ២០០៩ សឋីពីការខរសលមួលមាលា១២ននអនុលរឹត្រសឋីពីការរសាងខផនការ
អភវិឌណន ៍និងរមយវធិីវនិឃិោរបីឆ្ប ាំរ ាំរិលរាជធានី ឃខត្ឋ លរុង  លសុរ ខណ្ឍ  និងលបកាសអនថរលរសួងឃលខ ០៧៨ ផរ  ចុះនងងទី០២ 
ខខមនីា ឆ្ប ាំ២០១៧ សថីពកីារដារឲ់្រឃលបើលបាស់ឃសចរថីខណ្នាាំបឃចចរឃទសសថីពីការឃរៀបចាំ និងការរសាងរមយវធិីវនិឃិោរបីឆ្ប ាំ
រ ាំរិលឃខត្ថ។ 

រមយវធិីវនិិឃោរបីឆ្ប ាំរ ាំរិលឃខត្ថ(២០២០-២០២២)បានឃរៀបចាំឃឡើងលសបាមឃសចរឋីខណ្នាាំបឃចចរឃទសសឋីពីការឃរៀបចាំ
រមយវធិីវនិិឃោរបឆី្ប ាំរ ាំរិលរាជធានី ឃខត្ឋរបស់រណ្ៈរមាយ ធិការជាត្ិសលមាបក់ារអភវិឌណនា៍មខបបលបជាធិបឃត្យរឃៅថ្នប រឃ់លកាម
ជាត្ិឃដាយមានការចូលរមួ និងពិឃលោះឃោបល់ជាមយួលបជាពលរដឌ សហរមនម៍ូលដាឌ ន លរុមត្ាំណាងផលលបឃោជន ៍ ជា
ពិឃសសលរុមយុវជន និងរុមារ លរុមលបឹរា លសុរ លរុង លរុមលបឹរា ុាំ សងាក ត្ ់មនធីរ អងគភាពជាំនាញជុាំវញិឃខត្ឋ ទីចាត្ក់ារចាំណុ្ះ
សាលាឃខត្ឋ អងគការសងគមសីុវលិ វស័ិយឯរជន និងអបរពារព់ន័ននានារបុងខដនសមត្ទរិចចរបស់ឃខត្ឋរបុងការវភិារសាទ នភាព       
សកាឋ នុពល បញ្ហា លបឈម និងត្លមូវការនានា។  

រមយវធិីវនិិឃោរបីឆ្ប ាំរ ាំរិលឃខត្ថ(២០២០-២០២២)ឃនះ បានរាំណ្ត្អ់ាំពីរឃលមាងឃសវារមយ និងឃហដាឌ រចនាសមភន័ននានា
សលមាបក់ារឃធឝើឃសចរឋីសឃលមចចិត្ឋរបុងការឃលបើលបាស់ធនធាន និងសកាឋ នុពលនានាឃដើមផអីភវិឌណឃសដឌរិចច និងឃលើររមភស់រុណ្
ភាពឃសវា សាំឃៅឃឆវើយត្បត្លមូវការរបស់លបជាពលរដឌ និងចូលរមួចាំខណ្រកាត្ប់នទយភាពលរីលរ។ 

រមយវធិីវនិិឃោរបីឆ្ប ាំរ ាំរិលឃខត្ថ(២០២០-២០២២)ឃនះ មានបីជាំពូរ ។ ជាំពូរទ១ី៖ សាទ នភាពទូឃៅ និងបញ្ហា លបឈម 
រមួមាន៖ ឃសចរថីសឃងខបសាទ នភាពចមផងរបស់ឃខត្ថ សាទ នភាពបចចុបផនបនិងបញ្ហា លបឈម មានខផបរឃសដឌរិចច ខផបរសងគមរិចច ខផបរ



 

 

v 

ធនធានធមយជាត្ិបរសិាទ ន និងការបនាាំនឹងការខលបលបួលអាកាសធាតុ្ ខផបររដឌបាល នងិសនថិសុខ សណាថ បធ់ាប បស់ាធារណ្ៈ       
ជាំពូរទី២៖ រឃលមាង សរមយភាព ននរមយវធិីវនិិឃោរបីឆ្ប ាំរ ាំរិលឃខត្ថ ខដលឃរៀបរាបអ់ាំពី ការសឃងខបលបភពមូលនិធិរឃលមាង
សរមយភាពរាំពុងដាំឃណ្ើ រការ រឃលមាងសរមយភាពវនិិឃោរមានងវកិាោាំលទ រឃលមាងសរមយភាពអាទិភាពមនិទនម់ានងវកិាោាំលទ
រមយវធិីលបត្ិបត្ថិការឃសវារដឌបាល ការដារឃ់ចញលិខិត្បទដាឌ នរត្ិយុត្ថនានា និង រឃលមាងសរមយភាព របស់លរសួងសាទ នបន័រាំពុង
ដាំឃណ្ើ រការ ។ ជាំពូរទ៣ី ៖ ការាមដាន និងវាយត្នមវការអនុវត្ថរមយវធិីវនិិឃោរបីឆ្ប ាំរ ាំរលិឃខត្ថ ខដលឃរៀបរាបអ់ាំពីលរបខណ័្ឍ ាម
ដាននិងវាយត្នមវ ការខបងខចរភាររិចចរបស់អបរពារព់ន័ន របុងការាមដាននិងវាយត្នមវ និងរបាយការណ៍្ សថីពីលទនផលាមដាន 
និងវាយត្នមវការអនុវត្ថរមយវធិីវនិិឃោរបីឆ្ប ាំរ ាំរិលឃខត្ថ ។ រឯីចាំណុ្ចឃៅចុងបញ្ចបន់នរមយវធិីនិឃោរឃនះមានភាជ បម់រជាមយួនូវ
ារាងឧបសមភន័ននានា៕ 
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vii 

ផផនទីតាំបន់ធនធានធមមជាតិ រនងុភូមិសាស្រសតសេតតស ះរងុ 
  



 

 

viii 

ផផនទីតាំបន់សោលសៅសទសចរណ៍សេតតស ះរងុ 
 



 

 

 
 
 
 

ជាំពូរទី១ 
សាា នភាពសសដ្ឋរចិច សងគមរចិច 

 
  



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថខកាោះរុងឆ្ប ុំ(២០២០-២០២២) 

 

1 

១.១. សាា នភាពទូសៅរបសស់េតត 
 ១.១.១.សាទ នភាពភមិូសាស្ដសថ 

ឃខត្ឋឃកាះរុង ជាឃខត្ឋមយួសទិត្ឃៅទិសនិរត្ ីចមាង យពីរាជធានីភបាំឃពញ២៩០រីឡូខមល៉ត្ ឃខត្ថមានលពាំលបទល់ខាង ឃរើត្
ជាបន់ឹងឃខត្ឋលពះសីហនុ នងិឃខត្ឋរាំពងស់ភឺ ខាងលិចនងិខាងត្ផូងជាបន់ឹងឈូងសមលុទននលពះរាជាណាចលរនងឡងដ់(៍មយួ
ខផបរននឃខត្ថលាត្) ខាងឃជើងជាបន់ឹងឃខត្ឋឃពាធិ៍សាត្។់ ឃខត្ថឃកាះរុង សទិត្របុងត្ាំបនឃ់ឆបរសមុលទននលពះរាជាណាចលររមភុជា 
សណាឌ នដីមានលរខណ្ៈ ជាភបាំខភងរ់ាប វាលរាបនិងឃឆបរសមុលទខដលមានលបខវង២៣៧រីឡូខមល៉ត្1 ។ ឃខត្ថឃកាះរុងមានឃកាះ
ចាំនួន២៣ និងឃកាះឃៅាមនដខលពរចាំនួន១២ឃកាះ។ 

 
ឃខត្ឋខចរឃចញជា១លរងុ ៣សងាក ត្ ់៦លសុរ ២៦ ុាំ និង១១៩ភមូ ិមាននផធដីសរបុ ១០.០៤៥,៥៨ រីឡូខមល៉ត្កាឃរ ៉

មានលបជាជនសរបុ ១៣៦.៦៧៥ នារ ់លសី ៦៧.៨៤៦ នារ ់មានដងសីុ់ឃត្លបជាជន១២ នារ ់របុងមយួរីឡូខមល៉ត្កាឃរ។៉ 
លបជាជនលបមាណ្ ៥៧,៥% ជារសិរររស់ឃៅពឹងខផែរឃលើ វស័ិយរសិរមយ ខដលជាវស័ិយចមផងរបុងការលទលទងជ់ីវភាពរស់
ឃៅ របស់លបជាពលរដឌរបុងឃខត្ឋ។ឃលៅពីវស័ិយរសិរមយ ខដលជាសបូលរម៏ានវស័ិយឃផសងៗឃទៀត្ដូចជា   វស័ិយឧសាហរមយ
០,២%នងិវស័ិយឃសវារមយលបមាណ្៤២,៣%ខដលជាមូលដាឌ នបឃងកើត្ការងារជូនលបជាពលរដឌ2 ។ 

 
ាមរយៈវទិាសាទ នជាត្ិសទិត្ិននលរសួងខផនការឃៅឆ្ប ាំ២០១៨ បានបងាា ញថ្នផលិត្ផលរបុងលសុរសរបុននឃសដឌរិចច

ឃខត្ថឃកាះរុងទាំងមូលមានត្នមវលបមាណ្ ៩៤៦.៦៣៣ លានឃរៀល ឬឃសយើនឹង ២៣៤ លានដុលាវ រសហរដឌអាឃមររិ។ ឃបើឃធៀប
ឃៅនឹងឃសដឌរិចចជាត្ិមានអលាឃសយើនឹង ០,៩% ឃៅឆ្ប ាំ២០១៨ ។ឃបើរិត្ជាចាំណូ្លសលមាបម់នុសសមាប រ់ៗ រឺឃសយើនឹង ១.៤១៩ 
ដុលាវ រ ឆ្ប ាំ២០១៧ និងឆ្ប ាំ២០១៨ ឃសយើនឹង១.៥៤៣ដុលាវ រ 3។ 

១.១.២.ឃសចរថីសឃងខបពត័្ម៌ាន និងទិនបនយ័ឃសដឌរិចច សងគមរិចច 
ល.រ បរោិយ ឆ្ប ាំ ២០១៧ ឆ្ប ាំ ២០១៨ ឆ្ប ាំ ២០១៩ 

ពត័្ម៌ានទូឃៅ 
១ នផធដីឃខត្ថ (រ.ម២ ) ១០.០៤៥,៥៨ ១០.០៤៥,៥៨ ១០.០៤៥,៥៨ 
២ ចាំនួនលរុង លសុរ ៧ ៧ ៧ 
៣ ចាំនួន ុាំ សងាក ត្ ់ ២៩ ២៩ ២៩ 
៤ ចាំនួនភមូ ិ ១១៩ ១១៩ ១១៩ 
៥ ចាំនួនលរសួារ ២៨.៦៣៨ ២៩.១៩៩ ២៩.៨៩៤ 
៦ % ឃមលរួសារជាស្ដសថី ១៦,៦៣ ១៧,៦២ ១៦,០៨ 
៧ ចាំនួនលបជាជនសរបុ ១៣០.៨៦៨ ១៣៣.៣៨៦ ១៣៦.៦៧៥ 
៨ ចាំនួនលសី ៦៥.១៥០ ៦៦.៤៧១ ៦៧.៨៤៦ 
៩ ចាំនួនបុរស  ៦៥.៧១៨ ៦៦.៩១៥ ៦៨.៨២៩ 

                                           
1 ខផនការរបូវន័ថឆ្ប ាំ២០០០-២០០២(DANIDA-លរសួងបរសិាទ ន) 
2 ពត័្ម៌ានសាទ នភាពឃសដឌរិចច សងគមរិចចឃខត្ថ ឃកាះរុង ឆ្ប ាំ២០១៩ (មនធីរខផនការឃខត្ថឃកាះរុង) 
3 វទិាសាទ នជាតិ្សទិ តិ្ននលរសួងខផនការឃៅឆ្ប ាំ២០១៨ 



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថខកាោះរុងឆ្ប ុំ(២០២០-២០២២) 

 

2 

១០ % អបរមានអាយុពី ០-១៧ឆ្ប ាំ ៣៨,៤៦ ៣៨,០៦ ៣៧,១៨ 
១១ % អបរមានអាយុព១ី៨-៦០ឆ្ប ាំ ៥៥,៦១ ៥៥,៩១ ៥៦,២៩ 
១២ % អបរមានអាយុព៦ី១ឆ្ប ាំឃឡើង ៥,៩២ ៦,០៤ ៦,៥២ 
១៣ រាំឃណ្ើ នលបជាជនលបចាាំឆ្ប ាំ (%) ០,៨៤ ១,៩២ ២,៤៧ 
១៤ អាលាភាពលរីលរ(%) ១៣,៤៦ ១៣,១៨ ៩,៦២ 
១៥ % អបរមានមុខរបរចមផងខផបររសិរមយ ៦១,១០ ៦០,៦០ ៥៧,៥០ 
១៦ % អបរមានមុខរបរចមផងខផបរសិបផរមយ ០,៣០ ០,៥០ ០,២០ 
១៧ % អបរមានមុខរបរចមផងខផបរឃសវារមយ ៣៨,៧០ ៣៨,២០ ៤២,៣០ 
១៨ % មនុសសឃៅររការងារឃធឝើឃៅរបុងលបឃទស  ៥,៩០ ៧.១០ ៦,៥០ 
១៩ % មនុសសឃៅររការងារឃធឝើឃៅឃលៅលបឃទស  ៣,៩០ ៣,៧០ ៣,៥០ 
២០ % ខបងផធះមានអរគិសនីឃលបើលបាស់ ៦២,៤២ ៦៦,១៧ ៧៣,១៧ 

អបរ់ ាំ 
២១ % រុមារអាយុ៣-៥ឆ្ប ាំ បានចូលឃរៀន ៤៤,៧១ ៤៤,០៨ ៤៧,១០ 

២២ % រុមារអាយុ៦ឆ្ប ាំ បានចូលឃរៀន ៧៧,៩១ ៧២,៧៣ ៨១,៤០ 

២៣ % រុមារអាយុ៦-១១ឆ្ប ាំ បានចូលឃរៀន ៧៨,៦៣ ៧៥,៨២ ៨០,២០ 

២៤ % រុមារអាយុ១២-១៤ឆ្ប ាំ ឃៅឃរៀន ៨៦,៨០ ៨៤,៩៨ ៨៧,១០ 

២៥ % អបរឃចះអរសរអាយុ ១៥-១៧ឆ្ប ាំ ៩៧,៤២ ៩៧,៥៣ ៩៧,៧០ 

២៦ % អបរឃចះអរសរអាយុ ១៨-៤៥ ឆ្ប ាំ ៩១,៣៦ ៩២,៩២ ៩៣,៩០ 

សុខភាព      
២៧ ចាំនួនមណ្ឍ លសុខភាព ១៣ ១៣ ១៣ 
២៨ % ស្ដសថីសលមាលរូនឃដាយឆយបឃពទរ ៩២,០៥ ៩៥,២៦ ៩៤,៤០ 

២៩ អាលាសាវ បរ់បស់មាាឃលកាយឃពលសលមាល(០-១
ខខ)របុង១ពានរ់ាំឃណ្ើ ត្ ១២,៦២ ២,១៣ ១៤,៦០ 

៣០ អាលាសាវ បរ់បស់រុមារឃលកាយឃពលឃរើត្ (០-១ខខ) 
របុង១ពានរ់ាំឃណ្ើ ត្ ៣,២៦ ៥,៨០ ១ 

៣១ % រុមារអាយុពី៩-១២ខខ បានចារថ់្នប ាំលរបច់ាំនួន ៩៧,៩៨ ៩៧,៨១ ៨២,៣០ 
៣២ ចាំនួនលរសួារមានសមាជិរឃរើត្ជាំងឺឃអដស៍ ១៣៧ ៥៩ ៩៦ 
ភាពងាយរងឃលោះ 
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៣៣ ចាំនួនជនពិការ ១៧ ១២ ៦ 
៣៤ % ជនពិការអាយុ១៨ឆ្ប ាំ ឃឡើងមនិអាចររចាំណូ្ល

បាន ៥០ ៧១,៤៣ ២០ 

៣៥ ចាំនួនរុមាររាំលពាឪពុរមាថ យសាវ បឃ់ដាយជាំងឺឃអដស៍ ៥៣ ៩ ៣៨ 
៣៦ ចាំនួនចាស់ជរាោយ នទពីឹង (អាយុ៦១ឆ្ប ាំឃឡើង) ១១៣ ១២៤ ១៤៧ 
ធនធានធមយជាត្ិ បរសិាទ ន នងិការបាាំនឹងការខលបលបួលអាកាសធាតុ្ 

៣៧ ចាំនួនលរសួាររងឃលោះឃដាយខរល់ពរុះ/រស្ដនាថ រ ់ ២០ ៩៦ ៩១ 
៣៨ ចាំនួនលរសួាររងឃលោះឃដាយទឹរជាំនន ់ ០ ០ ៥២៤ 
៣៩ ចាំនួនលរសួាររងឃលោះឃដាយរាាំងសងួត្ ២៣៨  ១៣ ០ 
៤០ % លរួសារមានឃសវាលបមូលសលមាមាមផធះ ១០,៤២ ១១,៦១ ១៧,៧០ 
៤១ % លរួសារមានទឹរសាែ ត្ឃលបើលបាស់ ៧២.៥៧ ៧១,៧៦ ៦៩,៦០ 

របុង
ឃនាះ 

% លរួសារមានទឹរម៉ាសីុនឃលបើលបាស់ ៤១,៥៨ ៤៣,៨៦ ៤៩,៦០ 
% លរួសារមានទឹរអណ្ថូ ងសបបឬ់អណ្ថូ ងចលមះុ ២៤,១១ ២៣,៥៤ ២០,២៣ 
% លរួសារឃលបើទឹរអណ្ថូ ងជីរមានការការពារ ២៤,៦០ ២៣,២៣ ២៤,៥៩ 
% លរួសារឃលបើទឹរឃភវៀងមានការការពារ ៩,៦៨ ៩,៣៦ ៥,៥៦ 

៤២ % លរួសារមានបងគនអ់នាមយ័ឃលបើលបាស់ ៥៦,៨៤ ៦១,០៦ ៦៣,២០ 

រដឌបាល និងសនថិសុខសណាថ បធ់ាប បស់ាធារណ្ៈ  
៤៣ % រុមារបានចុះសាំបុលត្រាំឃណ្ើ ត្ (០-៣០នងង) ៧១,៦៣ ៧៦,៥៤ ៨១ 
៤៤ ចាំនួនលរសួារមានអាំឃពើហឹងារបុងលរួសារ ១៧៨ ១២៩ ១០៤ 
៤៥ ចាំនួនអបរសាវ បឃ់ដាយឃលោះថ្នប រច់រាចរណ៍្ ១៤ ២៧ ២៣ 
៤៦ ចាំនួនអបរសាវ បឃ់ដាយអាំឃពើហឹងានានា ១  ១ ១ 
៤៧ ចាំនួនលរសួារមានសមាជិរឃលបើលបាស់ឃលរឿងឃញៀន ១១៧ ៧៣ ១០៦ 

 

( លបភពទិនបនយ័ឯរសារពត័្ម៌ានសាទ នឃសដឌរិចច សងគមរិចចឃខត្ថ ឃកាះរុង ឆ្ប ាំ២០១៩ ) 
 

១.២. សាា នភាពបចចុបបនន និងបញ្ហា របឈម 
១.២.១ ផផនរសសដ្ឋរចិច 
      ១.២.១.១ វស័ិ្យរសិ្រមម 
ការសឃលមចឃលផឿនអភវិឌណឃសដឌរិចច សងគមរិចចលបរបឃដាយនិរនថរភាព និងការចូលរមួចាំខណ្រកាត្ប់នទយ-ភាពលរីលរ

បានខាវ ាំង ជាពិឃសសឃៅជនបទ អាលស័យជាបឋមឃលើការឃលើររមភស់ការចូលរមួចាំខណ្ររបស់វស័ិយរសិរមយ និងអនុវស័ិយ
ឬខផបរនានារបស់វស័ិយឃនះ ដូចជាខផបរចិញ្ច ឹមសត្ឝ ការដាាំដុះដាំណាាំលសូវនិងដាំណាាំចមាក រ ការងារជលផល និងនលពឃឈើ រដូ៍ច
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ជាឧសាហរមយខរនចបផលិត្ផលរបុងលសុរ ជាពិឃសសជាំរញុការផសពឝផាយ នងិបណ្ថុ ះបណាថ លបឃចចរឃទសងយីៗ របុងវស័ិយ
រសិរមយឲ្របានដល់រសិររ។ ឃខត្ថឃកាះរុងមានលរសួារសរបុលបមាណ្ ៥៧,៥០% លបរបរបររសិរមយជាចមផងឃហើយរបុង
ឃនាះ៖ លរសួារខដលឃធឝើខលសចាំការមាន២៨,៤០% ដាាំដាំណាាំរយៈឃពលខវងមាន៥,៥០% ដាាំដាំណាាំរយៈឃពលខវីមាន២,៥០%
ដាាំបខនវមាន១,៨០%ចិញ្ច ឹមសត្ឝមាន៣,៥០% ររអនុផលនលពឃឈើមាន១%និងមខុរបរឃនសាទមាន១៤,៧០% ។ 

រ.ខផបរដុំណ្តុំរស្វូ 
 នផធដីខដលមានសកាថ នុពលអាចឃធឝើខលសបានមានចាំនួន១២.៨៨៥ហិរា ប៉ុខនថឃៅឆ្ប ាំ២០១៥ អនុវត្ថបាន លបមាន 
៧៧,៩៦%នននផធដីសរបុ នងិឆ្ប ាំ២០១៩ អនុវត្ថបានលបមាណ្ ៧៨,៣២% នននផធដីសរបុ រឯីទិនបផល ទទួលបានព២ី,៦៣៨ 
ឃៅ២,៦៨៤ឃាន/ហិរា ឃដាយសារមានការផសពឝផាយ និងរសិររមយួចាំននួឃៅាមបណាថ លសុរបានទទួលយរពូជលសូវ
មយួចាំនួន (ផ្ទក រ ាំដួល រាាំងជយ័ ខសនពិឃដារ) របុងចាំឃណាមពូជលសូវទាំង១០មខុ ខដលលរសួងរសិរមយជាំរញុឲ្រផលិត្សលមាប់
ឃធឝើការនាាំឃចញ ឃហើយឃៅត្ាំបនខ់វះទិនបផលលសូវខដលទទលួបានឃៅមាន រលមតិ្ទបឃដាយសាររសិររឃធឝើាមទាំលាប(់ទាំង
ពូជ និងបឃចចរឃទស) ដីខលសមយួចាំនួនមានជាត្ិជូរ-នលប និងទទួល រងការបាំផ្ទវ ញពីសមាសភាពចនលង ។ ដីខលសមយួចាំនួនលត្ូវ
ទុរទាំឃនរឃចាល មយួចាំននួបានកាវ យជាដីសលមាប ់ សាងសងល់ាំឃៅដាឌ ន មយួចាំនួនសទិត្ឃៅរបុងត្ាំបនអ់ភរិរសការពារ និង
អភវិឌណរឃលមាងវនិិឃោរ។ ឃៅឆ្ប ាំ២០១៥ ឃៅទូទាំងឃខត្ថងយចុះឃសផៀងចាំនួន ១.៩៤៦ ឃានអងករ និងឆ្ប ាំ២០១៩ ងយចុះ
ចាំនួន៤.៣៧៦ឃានអងករ មូលឃហតុ្បណាថ លមរពីលបជាពលរដឌផ្ទវ ស់បថូរមុខរបរឃៅបាំឃរ ើការងារវស័ិយឃសវារមយឃផសងៗ មាន
ដូចជា អាជីវររ រមយររឃរាងចលរ លរុមហុ៊នសហលោស ដីពុះឡូត្.៍.. ។  

តារាងទ១ី៖ ស្ថពីកីារបងកបខងកនីផលរស្វូខៅខេតថខកាោះរុង ពឆី្ប ុំ២០១៥–២០១៩ 
បរោិយ ឯរាថ  ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

នផធដីលសូវលសាល ហ.ត្ ២.០៣២ ២.២៣៧ ២.៩៤៥ ២.៦៨៦ ១.៤៦៦ 
នផធដីលសូវរណាថ ល ហ.ត្ ៦.១៦១ ៦.០៧៩ ៥.៧១៦ ៥.៩២១ ៤.២១៨ 
នផធដីលសូវធងន់ ហ.ត្ ៩៩២ ៩៧១ ៦៤៣ ៥៨៨ ៣៧៨ 
នផធដីលសូវចមាក រ ហ.ត្ ១.២២០ ១.២១៦ ១.២១១ ១.២២២ ៩.៨៣៥ 
នផធដីសរុប ហ.ត្ ១០.៤០៥ ១០.៥០៣ ១០.៥១៥ ១០.៤១៧ ៩.៨៣៥ 
ទិនបផលមធរម ឃាន/ហ.ត្ ២.៨៥០ ២.៦៣៨ ២.៦៨៤ ២.៩៣៥ ២.៦៨៤ 
បរមិាណ្ផលលសូវសរុប ឃាន ២៩.៦៥៩ ២៧.៧០៤ ២៨.២២៥ ៣០.៥៧៣ ២៦.៣៩៧ 
កាត្១់៣%ទុរពូជចិញ្ច ឹម
សត្ឝនិងបាត្ប់ងឃ់ពល
លបមូលផល 

ឃាន ៣.៨៥៦ ៣.៦០២ ៣.៦៦៩ ៣.៩៧៤ ៣.៤៣១ 

បរមិាណ្ផលលសូវឃៅសល់ ឃាន ២៥.៨០៣ ២៤.១០៣ ២៤.៥៥៥ ២៦.៥៩៨ ២២.៩៦៦ 
បរមិាណ្ផលលសូវរិត្ជា
អងករ(៦៤%) 

ឃាន ១៦.៥១៤ ១៥.៤២៦ ១៥.៧១៥ ១៧.០២៣ ១៤.៦៩៨ 

ចាំនួនលបជាជនសរុប នារ ់ ១២៩.០៩០ ១២៩.៧៧៦ ១៣០.៨៦៨ ១៣៣.៣៨៦ ១៣៣.៣៨៦ 
ត្លមូងការឃសផៀងជាអងករ
១៤៣រ.លរ/នារ ់

ឃាន ១៨.៤៦០ ១៨.៥៥៨ ១៨.៧១៤ ១៩.០៧៤ ១៩.០៧៤ 

តុ្លរភាពឃសផៀងរិត្ជា
អងករ 

ឃាន –១.៩៤៦ –៣.១៣២ –២.៩៩៩ –២.០៥១ –៤.៣៧៦ 

 
េ.ដុំណ្តុំរមួផសុំ-ដុំណ្តុំអចថិ្្នថយ ៍នងិដុំណ្តុំឧស្ាហរមម 
ឃលៅពីដាំណាាំលសូវ រសិររបានដាាំដុះដាំណាាំចមាក ររយៈឃពលខវី និងដាំណាាំរយៈឃពលខវងខដលបានរមួចាំខណ្រ ោ៉ង

ឃលចើនរបុងការធានាសាទ នភាពចាំណូ្ល-ចាំណាយលបចាាំនងង។ មានដាំណាាំជាឃលចើនខដលអាចផថល់ផលោ៉ងលែលបឃសើរ ឃបើឃលបៀប
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ឃធៀបឃៅនឹងលសូវ ដូចជាដាំណាាំឃចរ ធុឃរន និងសាវម៉ាវជាឃដើម។ នផធដីឃៅាមបណាថ លសុរ របុងឃខត្ថដូចជា លសុរបទុូមសាររ 
លសុរខលសអាំបិល លសុរងយបាាំង និងលសុរឃកាះរុង មានសកាថ នុពលសលមាបដ់ាាំដាំណាាំឃឈើហូបខផវ នងិដាំណាាំរសិឧសាហរមយ
ឃផសងៗ។ ោ៉ងណារម៏ានបញ្ហា លបឈមមយួចាំនួនខដលជះឥទនពិលដល់ផលិត្ផលដាំណាាំ របស់រសិររដូចជា បញ្ហា
បឃចចរឃទស ការខលបលបួលអាកាសធាតុ្ បញ្ហា ផវូវរមនារមន ៍ មានការលាំបារ។ ត្នមវផលិត្ផលលត្ូវបានឈយួញរណាថ ល ជាអបរ
រាំណ្ត្ ់ការនាាំចូលបខនវ ខផវឃឈើពីលបឃទសនង និងពីឃខត្ថនានា ឃៅខត្មានរលមតិ្ខភស់សលមាបប់ាំឃពញឲ្រត្លមូវការរបុងឃខត្ថ។  

ារាងទ២ី៖ សថីពដីាំណាាំរមួផសាំ-ដាំណាាំអចនិស្ដនថយ ៍នងិដាំណាាំឧសាហរមយឃៅឃខត្ថឃកាះរុងពឆី្ប ាំ២០១៥–២០១៩ 
បរោិយ ឯរាថ  ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

ដាំណាាំរមួផសាំ ហិរា ៧៦១ ៦៤៦ ៥៤៩ ៤៦២ ៤៩៩ 
ដាំណាាំអចិនស្ដនថយ ៍ ហិរា ៣៧០ ៨៤៦ ៧១៤ ៦០៨ ១.០៨៥ 
ដាំណាាំឧសាហរមយ ហិរា ១.១៦៨ ៨២០ ១.១២៦ ១.២០២ ១.៤៧០ 

ឃលៅពីដាំណាាំដាាំជាលរខណ្ៈលរួសារ ឃខត្ថឃកាះរុងមានលរមុហុ៊នវនិិឃោរដីសមផទនឃសដឌរិចចចាំនួន០៧ ខដលមរ
ដល់ឆ្ប ាំ២០១៨ បានឃធឝើការឈូសឆ្យ និងដាាំដុះាមលបឃភទមុខដាំណាាំបានដូចរបុងារាងខាងឃលកាម៖ 

ារាងទ៣ី៖ សថីពលីរមុហុ៊នវនិឃិោរដសីមផទនឃសដឌរចិច 

ឃ យ្ ះលរមុហុ៊ន ទាីាំង លបឃភទដាំណាាំ 
ទាំហាំនផធដទីទលួបាន 
សមផទនពរីដឌ (ហិ

រា) 

នផធដបីានដាាំដុះមរ 
ដល់ឆ្ប ាំ២០១៨ 
(ហិរា) 

CAMAGRA INDUSTRY 
លសុរខលសអាំបិល 
លសុររាំពងសិ់លា 

អាកាសា 
ឃលបងខរល់ 

៤.០៩៦ 
១.៤២៩ 

១.៣៨០ 
១.៣៣៤ 

KOHKONGPLANTATION លសុរខលសអាំបិល អាំឃៅ ៩.៤០០ ២.៣៨៨ 
KOHKONG SUGAR  
INDUSTRY លសុរខលសអាំបិល អាំឃៅ ៩.៧០០ ២.៣២៨ 

GREENRICH GROUP លសុរឃកាះរុង អាកាសា ១១.១១៧ ៥.៨៧៧ 
LIM LONG លសុរខលសអាំបិល ឃៅសូ៊ ៣២១ ២៨០ 

CN ASIA AGRICULTER លសុរបូទុមសាររ ឃៅសូ៊ ៤.១០០ ២.៥៧៣ 
KOHKONG RUBBER  
PLANTATION លសុររិរសីាររ ឃៅសូ៊ ៩.៩៧៧ ១.១៥៨ 

គ.ខផបរចញិ្ច ឹមស្តវ 
ឃបើឃទះបីជាឃលរឿងចលររសិរមយមានការឃលបើលបាស់ឃលចើនឃៅលរបម់ូលដាឌ នដាាំដុះរឃ៏ដាយ រល៏បជារសិររឃៅ របុងឃខត្ថ

ឃកាះរុងឃៅឃលបើលបាស់សត្ឝពាហនៈជារមាវ ាំងអូសទញសលមាបក់ារងាររសិរមយ និងសរមយភាពឃផសងឃទៀត្។ សត្ឝពាហនៈ
និងបសុបរសជីាលបភពផថល់ចាំណូ្លនិងលបូឃត្អុីនោ៉ងសាំខានផ់ងខដរសលមាបល់បជាជន។ បញ្ហា លបឈម មយួចាំនួនខដលឃធឝើឲ្រ
ការចិញ្ច ឹមសត្ឝរបស់រសិររទទួលបានលបារច់ាំណូ្លទបរឃ៏ដាយសារការចិញ្ច ឹមសត្ឝ ាមទមាវ បម់និលត្ឹមលត្ូវាម
បឃចចរឃទស ខឝះបឃចចរឃទសរបុងការឃលជើសឃរ ើសពូជខដលផថល់ទិនបផលខភស់ ការផថល់ឃសវាបសុឃពទរឃៅមានរលមតិ្ឃៅាម
ត្ាំបនដ់ាចល់សោល និងមានរសិររមយួចាំនួនមនិទនយ់ល់ពីអត្ទលបឃោជនន៍នការចារវ៉់ារស់ាាំងការពារឃលើសត្ឝពាហនៈ
របស់ពួរោត្ ់ ខដលជាឃហតុ្ឃធឝើឲ្រសត្ឝងាបឃ់ដាយជមង ឺ ដូចជាជមងសឺាទឹរ អតុ្កាថ ម ជាឃដើម។ ប៉ុខនថឃៅប៉ុនាយ នឆ្ប ាំចុងឃលកាយឃនះ 
ឃដាយមានការខណ្នាាំពីមស្ដនថីជាំនាញរសិរមយ ឃៅាមមូលដាឌ នមានការយល់ដឹងឃលចើនអាំពីអត្ទលបឃោជន៍ននការចារវ៉់ារ់សាាំង។ 

 
 



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថខកាោះរុងឆ្ប ុំ(២០២០-២០២២) 

 

6 

ារាង៣៖ សថីពីសទិត្ិសត្ឝពាហនៈនិងបរសឃីៅឃខត្ថឃកាះរុងពីឆ្ប ាំ២០១៥-២០១៩ 
បរោិយ ឯរាថ  ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 
ឃោ រាល ៦.៣៧៦ ៦.៤៩៩ ៦.៦១៨ ៨.៤៥៨ ៨.៧០២ 
លរបី រាល ៧.៨៧៥ ៧.៧២៨ ៨.៧៨១ ៩.៨៧៦ ៩.៧៩១ 
លជូរ រាល ១៥.៨៨៧ ១៧.១៨២ ៩.២០៥ ១១.៦៦៩ ១៣.១១៤ 
មាន ់ រាល ៤៤.៤០៤ ៤៤.៨៨២ ៥០.៦៨០ ៧៧.៧១២ ៤៨.៦១៦ 
ទ រាល ៦.១១៤ ២៤.៩៨៥ ២៤.៦៨០ ២១.៤៤៦ ១៥.២៩០ 
កាង ន រាល ១០២ ១៣៣ ៣៧៥ ៦៥៨ ៣៧២ 
លពាប រាល ៤៩១ ៥៤២ ៣៩៦ ៥៨១ ៧៦៩ 
ពខព រាល ១០៦ ១៧១ ២០៧ ២៥៧ ២៤៨ 

(លបភពទិនបនយ័មនធីររសិរមយឃខត្ថ) 
១.២.១.២ វស័ិយជលផល 
ខណ្ឍ រដឌបាលជលផល បានឃរៀបចាំខផនការឃនះឃឡើងលសបាមទិសឃៅ  និងឃោលនឃោបាយរបស់រដាឌ ភបិាល

ខដលមានខចងរបុងយុទនសាស្ដសថចតុ្ឃកាណ្ដាំណារក់ាលទ៤ី ជាពិឃសសលសបាមសកាថ នុពលសាទ នភាពភមូសិាស្ដសថ ឃសចរថី
លត្ូវការ និងបញ្ហា ខដលឃរើត្មានឃឡើងរបុងវស័ិយជលផលឃខត្ថឃកាះរុង ។ 
  ខណ្ឍ រដឌបាលជលផលឃខត្ថឃកាះរុង បានរាំណ្ត្យ់រការលរបល់រងធនធានជលផលលបរបឃដាយនិរនថរភាព និង
ពលងឹងការលរបល់រងធនធានជលផលថ្នប រឃ់ខត្ថ ខដលជាមលូដាឌ នសលមាបក់ារឃធឝើឃសចរថីសឃលមចចិត្ថរបុងការឃលបើលបាស់ធនធាន
មនុសស   ងវកិា  មឃធាបាយ សមាម រ និងសកាថ នុពលខដលមានរបុងឃខត្ថាមរយៈការបញ្ចូលបឃចចរឃទសជលផល ដល់លបជា
ឃនសាទ ចាំឃពាះការឃធឝើវារវីបផរមយ ការខរនចប និងបឃងកើត្រខនវងបងាក ត្ភ់ាញ ស់រូនលត្ី ការពលងងឹសាទ បន័ និងការបឃងកើនលបសិទនភាព
ឃសវាោាំលទ។ 

ឃដើមផរីមួចាំខណ្រកាត្ប់នទយភាពលរីលរ ធានាឱ្រមានមាូបអាហារលរបល់ោនល់បរបឃដាយសុវត្ទិភាព សលមាបល់បជា
ពលរដឌលរបរ់បូ ាមរយៈការឃធឝើទាំឃនើបរមយការងារវារវីបផរមយ  និងជាំរញុរាំឃណ្ើ នជលផលរបុងរងឝងល់បមាណ្ ៧ %របុងមយួឆ្ប ាំ
ាមរយៈការឃលើររមភស់ផលិត្រមយឃនសាទ   វារវីបផរមយ  ខផែរឃលើអភលិរមងយីមយួ ឃដើមផពីឃនវឿនរាំឃណ្ើ នឃសដឌរិចចវស័ិយ 
រសិរមយ និងការលរបល់រងអភរិរសធនធានធមយជាត្ិលបរបឃដាយនិរនថរភាព។ ទនធមឹនឹងឃនះ វស័ិយជលផលឃៅមានបញ្ហា
លបឈមមយួចាំនួនដូចខាងឃលកាម៖ 

 ការឃធឝើឃនសាទឃដាយខុសចាបឃ់ៅខត្ឃរើត្មាន  
 ការលរបល់រងត្ាំបនអ់ភរិរសឃៅមនិទនប់ានលែ 
 ការចូលរមួរបស់សហរមនឃ៍នសាទរបុងការការពារ និងអភរិរសឃៅមានរលមតិ្ 
 ខឝះការចូលរមួរបស់លបជាពលរដឌរបុងការឃោរពចាបស់ថីពជីលផល 
 លបជាពលរដឌរងឝះជឃលមើសមុខរបរ 
 ខឝះការយល់ដឹងចាំឃពាះឧបររណ៍្ឃនសាទខដលអនុញ្ហដ ត្ឲ្រឃលបើលបាស់របុងខដនឃនសាទ 
 ខឝះការយល់ដឹងអាំពីការងារអភរិរសធនធានជលផល  
  សមត្ទភាពរបស់រណ្ៈរមយការសហរមនឃ៍នសាទឃលើការដឹរនាាំ និងលរបល់រង រឃ៏ៅមានរលមតិ្  

 បញ្ហា អាទភិាពសាំខាន់ៗ ខដលលត្វូឃដាះលសាយចាំឃពាះមខុ 
1. បឃងកើនការទបស់ាក ត្ ់នងិបស្ដងាក បបទឃលយើសឃនសាទ  
2. ផសពឝផាយចាបស់ថីពីជលផល 
3. ផសពឝផាយលបកាសសថីពីការរាំណ្ត្ឧ់បររណ៍្ឃនសាទខដលអនុញ្ហដ ត្ឲ្រឃលបើរបុងខដនឃនសាទ 
4. បណ្ថុ ះបណាថ លភាពជាអបរដរឹនាាំ និងលរបល់រងដល់រណ្ៈរមយការសហរមនឃ៍នសាទ 
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5. បណ្ថុ ះបណាថ លបឃចចរឃទសចញិ្ច ឹមលត្ីជាលរខណ្ៈលរសួារ  
6. បណ្ថុ ះបណាថ លបឃចចរឃទសខរនចបផលឃនសាទ 
7. ផសពឝផាយអាំពសីារៈសាំខានក់ារងារអភរិរស និងត្ាំបនអ់ភរិរស 
8. ដាាំរូនឃកាងកាង  
១.២.១.៣ វស័ិយធនធានទឹរ និងឧតុ្និយម 
ធនធានទរឹ រឺជាវស័ិយមយួដស៏ាំខាន ់ននមូលដាឌ នធនធានធមយជាត្ ិនងិបរសិាទ នជាត្ិ វារឺជាធនធានធមយជាត្សិាំខាន់

បាំផុត្មយួ ខដលមនិអាចខឝះបាន របុងចាំឃណាមធនធានធមយជាត្ិសាំខាន់ៗ ទាំងឡាយ សលមាបល់ទលទងដ់ល់ការអភវិឌណនស៍ងគម
ជាត្ិទាំងមូល ជាពិឃសសសលមាបល់ទលទងជ់ីវតិ្មនុសស សត្ឝ និងររុខជាត្។ិ 
 ាមលរខណ្ៈភូមសិាស្ដសថននលពះរាជាណាចលររមភុជា រជឺាលបឃទសមយួខដលមានលបភពទឹរសាបដស៏ថុរសថមម ជារ់
ខសថងដូចជាឃៅរបុងឃខត្ថឃកាះរុង អាចឃអាយឃយើងទញយរផលលបឃោជនន៍នសកាថ នុពលទាំងឃនាះឃដើមផអីភវិឌណនឃ៍ខត្ថ  នងិ
លបឃទសជាត្ិឃអាយបានររីចឃលមើន  ប៉ុខនថទមទរឃអាយមានការឃរៀបចាំ  ពលងឹងការលរបល់រងធនធានទឹរឃអាយបានលត្មឹលត្ូវលែ 
ឃដាយលរសួង សាទ បន័ មនធីរជាំនាញនានា ខដលមានការពារព់ន័ន លត្ូវមានទសសនវស័ិយរមួមយួខដលមានការឯរភាពោប  ជា
ពិឃសសលរសួងធនធានទឹរ និងឧតុ្និយមខដលលត្ូវបានរាជរដាឌ ភបិាលលបរល់ឃបសររមយឃអាយដឹរនាាំ និងលរបល់រងឃលើវស័ិ
យធនធានទរឹ និងលត្ូវឃដើរត្សួាំខាន់្ នមខុឃរ ។ 
 ការងារជួសជុល និងសាងសងឃ់ហដាឌ រចនាសមភន័នលបពន័នធារាសាស្ដសថសលមាបប់ឃលមើដល់ការឃលសាចលសព ការងារ
លរបល់រងនិងផគត្ផ់គងទ់ឹរសលមាបវ់ស័ិយរសិរមយ និងការឃលបើលបាស់ទឹរសាែ ត្ រឺជាឃោលឃៅចមផង ខដលលរសួងធនធានទរឹ 
និងឧតុ្និយម លពមទាំងមនធីរជាំនាញរាំពុងខត្អនុវត្ថឃដាយមានសនធុះខាវ ាំងកាវ  ឃដាយខឡរឃខត្ថឃកាះរុង មានដីខលស ភារឃលចើន
លត្ូវបានោយីឃដាយការឃជារ នាចននទឹរនលបឃនាះ វារឺជាឧបសរគដល់ការងារដាាំដុះរបស់រសិររ។  ដូឃចបះការជួសជុល និង
ការសាងសងល់បពន័នធារាសាស្ដសថ ជាពិឃសសលបពន័នទាំនបក់ារពារទឹរនលប និងទឹរជាំនន ់ វារឺជាអាទិភាពដស៏ាំខានប់ាំផុត្របុងការ
បឃងកើនផលិត្ផលរសិរមយ ការបឃងកើនលបារច់ាំណូ្ល ចូលរមួចាំខណ្រកាត្ប់នទយភាពលរីលររបស់លបជាជនរបុងឃខត្ថ ។  រិត្មរ
ទល់បចចុបផនប សមទិនផលខដលសឃលមចបានមាន៖ ការជសួជុល-សាងសងល់បពន័នទាំនបក់ារពារទឹរនលបសរបុលបខវង ៥៥.៦៩០
ម និងលបឡាយឃដាះទឹរជាំនន ់សរបុលបខវង ១៩.៣៦០ម ឃដាយមានលទនភាពការពារទឹរនលបមនិឃអាយហូរចូលដីខលសឃលើនផធ
ដី ៥.៩១៨ ហិរា នងិបានឃរៀបចាំសហរមនរ៍សិររឃលបើលបាស់ទឹរ( ស.រ.ប.ទ ) បាន០២រខនវងឃទៀត្ផង។ 

រ). ស្កាថ នុពល 
 បរមិាណ្ទឹរឃភវៀងជាមធរមព ី៣.០០០មម-៤.០០០មម របុង០១ឆ្ប ាំ មានទឹរលរបល់ោនស់លមាបក់ារងារដាាំដុះដាំណាាំ
លរបល់បឃភទ ខដលអាចបឃលមើដល់វស័ិយរសិរមយ និងរសិឧសាហរមយ លពមទាំងឃទសចរណ៍្ឃទៀត្ផង។ោយ នជាំននធ់ាំដុាំ  
(ឃដាយមានខលពរធមយជាត្ិធាំៗចាំនួន០៥ ដូចជាខលពរឃកាះឃប៉ា ខលពរានត្  ខលពរលត្ពាាំងរងូ  ខលពរអណ្ថូ ងទឹរ និងខលពរខលស
អាំបិល) ។ ខដលខលពរទាំងឃនះរឺជាលបឡាយឃដាះទរឹជាំននដ់ស៏ាំខានច់ារចូ់លឃៅសមុលទ ។ នាឃពលអនារត្ ការទញយរ
ទឹរសាបពីរាលឆ្យននខលពរទាំង០៥ឃនះមរឃធឝើការឃលសាចលសពរាំពុងលត្ូវបានពិចារណា និងជាលបភពផលិត្ថ្នមពលវារ ី
អរគិសនីដស៏ាំខានឃ់ទៀត្ផង ។ 
 ខ). បញ្ហា លបឈម 

- ជាទូឃៅសាទ នភាពភូមសិាស្ដសថ របុងឃខត្ថឃកាះរុងទាំងមូលមានភាពសយុរសាយ ញ សមផូរឃៅឃដាយនដខលពរ អូរ 
បឹងបរួ ពុាំទនម់ានផវូវឃោរឃធឝើដាំឃណ្ើ រឃៅដល់។ការឃធឝើដាំឃណ្ើ រ នងិការដឹរជញ្ជូ នសមាម រសាំណ្ងឃ់ផសងៗ និង
លឃរឿងចលរ ឃធឝើឃឡើងឃដាយការជួលទូរ-កាណូ្ត្-សាឡង.់..។ល។ ខដលមានការចាំណាយទុនឃលចើនឃៅឃលើ
ឃសាហុ៊យដឹរជញ្ជូ ន។  

- ខឝះខាត្បរុគលិរបឃលមើការងារនិងបាំឃពញភាររិចចជូនលរសួងនិងឃខត្ថខដលបានដារខ់ផនការឃអាយអនុវត្ថ។ 
ខឝះខាត្ធនធានមនុសសរបុងការអនុវត្ថភាររិចច ខដលរិចចការវស័ិយធនធានទឹរ នងិឧតុ្និយមទមទរ       
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បឃចចរឃទសខភស់នងិពុាំទនម់ានភាប រង់ារធនធានទឹរ នងិឧតុ្និយមលបចាាំការឃៅាមបណាថ លសុរ  
- ខឝះខាត្ធនធានងវកិា ឃដើមផដីាំឃណ្ើ រការការងារវស័ិយធនធានទឹរ និងឧតុ្និយម ខដលជាឃហតុ្ឃធឝើឲ្រ

ដាំឃណ្ើ រការការងារ ពុាំបានសឃលមចាមខផនការខដលលរសួង និងឃខត្ថដារឃ់អាយអនុវត្ថ 
- ខឝះខាត្សមាម រឃលរឿងចលរផ្ទធ ល់ខវួន ខដលបណាថ លឃអាយមានការយឺត្ោ៉វរបុងការងារជួសជុល-សាងសង ់

សាំណ្ងល់បពន័នធារាសាស្ដសថ នងិចាំណាយងវកិាឃលចើនឃៅឃលើការជួលឃលរឿងចលរឯរជន 
- រសិររមនិលពមផ្ទវ ស់បថូរទមាវ បច់ាស់(ឃធឝើខលសខត្មថងរបុង១រដូវ,មនិលពមបថូរពូជនិងទទួលបានទិនបផលទប ) 
- រសិររ និងអាជាញ ធរមូលដាឌ នមនិទនម់ាច ស់ការបាន របុងការចូលរមួចាំខណ្រការពារ និងខងទាំឃហដាឌ រចនា

សមភន័ន លបពន័នធារាសាស្ដសថ ខដលមានលសាបឃ់ដើមផធីានាបាននិរនថរភាពរបុងការឃលបើលបាស់  
- ភូមសិាស្ដសថឃខត្ថឃកាះរុង  ភារឃលចើនលរបដណ្ថ បឃ់ដាយត្ាំបនអ់ភរិរសខដលឃធឝើឃអាយមានការលាំបាររបុងការ

ពលងីរនផធដីដាាំដុះ 
- បខលមបលមួលអាកាសធាតុ្នាឃពលបចចុបផនប រឺជាបញ្ហា ចមផងខដលលត្ូវខត្មានការរិត្រូរ ឃលពាះលបឈមឃៅ

នឹងឃលោះរាាំងសងួត្ និងទឹរជាំននជ់ាឃដើម ។ 
ជារមួមានឧបសរគជាឃលចើនឃទៀត្ ខដលបះ៉ពាល់ដល់ការបឃងកើនផលិត្ផលរសិរមយ និងបឃងកើនលបារច់ាំណូ្លឃៅាម

ត្ាំបនជ់នបទ ដូចជាសិទនិលរបល់រងដីធវ ី លបពន័នដឹរជញ្ជូ នលទនភាពហិរញ្ដ វត្ទុជនបទ ការផសពឝផាយរសិរមយ និងរលមតិ្ននការ
អបរ់ ាំជាឃដើម ខដលទាំងឃនះសុទនខត្ជាបញ្ហា លបឈម ខដលទមទរឃអាយមានការឃធឝើរាំខណ្ទលមងជ់ាចាាំបាច។់ 

១.២.១.៤ វស័ិយខរ ៉និងថ្នមពល 
 

  រ.ការងារធនធានខរ ៉
 ការងារធនធានខរ ៉ និងថ្នមពល បនថខតិ្ខាំជលមុញលសាវលជាវររុររ និងលត្ួត្ពនិិត្រការឃធឝើអាជីវរមយធនធានខរ ៉ ឃលបង
កាត្ និងឧសយ័ន ជាពិឃសសលសាវលជាវររុររខរឃ៉ផសងៗ ជាឃលចើនឃទៀត្ឃដើមផឲី្រវស័ិយឃនះអាចចូលរមួចាំខណ្របខនទមដល់ឃសដឌ
រិចចជាត្ិ នងិការអភវិឌណនឲ៍្រលសបឃៅាមសកាថ នុពល ខដលឃខត្ថឃកាះរុងឃយើងមាន។ ការងារខរ ៉និងថ្នមពលបនថលត្តួ្ពិនិត្រ 
និងពលងឹងការអនុវត្ថរិចចលពមឃលពៀងឃលើអាជាញ បណ័្ត លសាវលជាវររុររ និងឃធឝើអាជីវរមយឃផសងៗឃៅទូទាំងឃខត្ថ ឃដើមផធីានាការ
លបរបអាជីវរមយធនធានខរទ៉ាំងឃនាះឲ្រលសបាមចាប ់និងការពារបរសិាទ នឲ្របានរងវ់ងស។ 
 ខ. ការងារថ្នមពល 
 បនថការអភវិឌណនវ៍ស័ិយថ្នមពលជាពិឃសសឃលើវស័ិយថ្នមពលវារអីរគិសនីខាប ត្តូ្ច និងថ្នមពលអរគិសនីរឃរើត្ឃឡើង
វញិឃដើមផធីានាឃឆវើយត្បឃដាយលបសិទនភាព នងិមានត្នមវឃថ្នរសមរមរឲ្រលត្ូវឃៅនឹងត្លមូវការឃលបើលបាស់ ខដលឃចះខត្មានការ
ឃរើនឃឡើងពីមយួនងងឃៅមយួនងង ។ ឃៅរបុងបរកិារណ៍្ឃនះ ការផថល់អាទិភាពខភស់ឃៅឃលើការទរទ់ញឲ្រមានការចូលរមួរបស់
ខផបរឯរជនរបុងការផលិត្ នងិផគត្ផ់គងអ់រគិសនីពិឃសសឃៅទីរមួឃខត្ថ លសុរ នងិទីលបជុាំជនសាំខាន់ៗ  និងការ  អនុវត្ថនរ៍ឃលមាង
អរគិសនីភាវបូនីយរមយត្ាំបនជ់នបទលបរបឃដាយរុណ្ភាព និងមានត្នមវទបលពមទាំងរឃលមាងភាជ បខ់ខសបញ្ជូ នថ្នមពលពី
លបឃទសជិត្ខាង ។ 
 វស័ិយខរ ៉ និងថ្នមពល បានផថល់ភាពទូលាំទូលាយដល់អបរវនិិឃោរទាំងឡាយ ឃដើមផអីភវិឌណ   វារអីរគិសនីខាប ត្តូ្ច 
និងជលមុញការអភវិឌណនប៍ឃចចរវទិាលបរបឃដាយរុណ្ភាពខភស់លសបាមសថងដ់ាអនថរជាត្ិមានត្នមវឃថ្នរសមរមរ និងមាន
ឃសវារមយទាំឃនើបលរបដណ្ថ បទូ់ទាំងឃខត្ថ ដូចខាងឃលកាម៖ 
 ១. វារអីរគិសនី សធឹងឫសសលីជុាំឃលកាម មានអានុភាពត្ឃមវើង ៣៣៨ ឃមហាគ វ៉ាត្ ់ វនិិឃោរឃដាយលរុមហុ៊ន China 

Huadian Lower Stung Russei Chrum Hydro-Electric Project (Cambodia) Company Limited      
សទិត្ឃៅ ុាំប៉ារខ់វង លសុរមណ្ឍ លសីមា ឃខត្ឋឃកាះរុង។ 

២. វារអីរគិសនីរិររីមរ៣ មានអានុភាពត្ឃមវើង ១៨ ឃមហាគ វ៉ាត្ ់ វនិិឃោរឃដាយលរុមហុ៊ន CETIC International 
Hydropower Development Co.,Ltd សទិត្ឃៅ ុាំដងខពង លសុរខលសអាំបិល ឃខត្ឋឃកាះរុង។ 
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៣. វារអីរគិសនីសធឹងានត្មានអានុភាពត្ឃមវើង២៤៦ឃមហាគ វ៉ាត្់វនិិឃោរឃដាយលរុមហុ៊នCambodiaTatayHydropower 
Limited (CTHL) ខដលមានទីាាំងសទិត្ឃៅរបុង ុាំបញសសលីជុាំ និង ុាំទនទឃលើ លសុរងយបាាំងឃខត្ថឃកាះរុង 

 ឃលៅពវីារអីរគសិនខីាងឃលើ លរសួងបានសិរាបឃុរសមទិនលទនភាពឃៅឃលើត្ាំបន ់ នងិទាីាំងខដលអាចឃធឝើវារអីរគសិនបីាន
រមួមាន៖ 
 ១. វារអីរគសិនីសធឹងជាយអាខរង៉ មានអានុភាព ១០៨ ឃមហាគ វ៉ាត្ ់ (សិរាបុឃរសមទិនលទនភាព) សទិត្ឃៅ ុាំងយដូនឃៅ 

 ុាំលបឡាយ   ុាំជាំនាប ់ លសុរងយបាាំង ឃខត្ថឃកាះរុង  
 ២. វារអីរគសិនីសធឹងឫសសលីជុាំរណាថ ល មានអានុភាព ១២៥ ឃមហាគ វ៉ាត្ ់ (សិរាបុឃរសមទិនលទនភាព) សទិត្ ុាំប៉ារ ់

ខវង លសុរមណ្ឍ លសីមា ឃខត្ថឃកាះរុង 
 ៣. វារអីរគសិនីសធឹងឃមទឹរទ១ី មានអានុភាព ៥០ ឃមហាគ វ៉ាត្(់សិរាបុឃរសមទិនលទនភាព) សទិត្ ុាំប៉ារខ់វង លសុរ

មណ្ឍ លសីមា ឃខត្ថឃកាះរុង 
 ៤. វារអីរគសិនីសធឹងឃមទឹរទ២ី មានអានុភាព ២១០ ឃមហាគ វ៉ាត្ ់(សិរាបុឃរសមទិនលទនភាព) សទិត្ ុាំប៉ារខ់វង លសុរ

មណ្ឍ លសីមា ឃខត្ថឃកាះរុង 
 ៥. វារអីរគសិនីសធឹងឃមទឹរទី៣ មានអានុភាព ១៧៥ ឃមហាគ វ៉ាត្ ់(សិរាបុឃរសមទិនលទនភាព) សទិត្ ុាំប៉ារខ់វង លសុរ

មណ្ឍ លសីមា ឃខត្ថឃកាះរុង 
 ៦. វារអីរគិសនីអ៊ូសាវ  មានអានុភាព ២ ឃមហាគ វ៉ាត្់ (សិរាបុឃរសមិទនិលទនភាព) សទិត្ លសុរខលសអាំបិល ឃខត្ថឃកាះរុង 
 ៧. វារអីរគសិនីសធឹងវាលងយរាំបុរ មានអានុភាព ៧០ ឃមហាគ វ៉ាត្(់សិរាបុឃរសមទិនលទនភាព) សទិត្ ុាំប៉ារខ់វង លសុរ

មណ្ឍ លសីមា ឃខត្ថឃកាះរុង 
 ៨. វារអីរគសិនីសធឹងតូ្ចឃលើ មានអានុភាព ៥៦ ឃមហាគ វ៉ាត្ ់ (សិរាបុឃរសមទិនលទនភាព) សទិត្ ុាំប៉ារខ់វង លសុរ

មណ្ឍ លសីមា ឃខត្ថឃកាះរុង 
 ៩. វារអីរគសិនីសធឹងតូ្ចឃលកាម មានអានុភាព ២៤ ឃមហាគ វ៉ាត្ ់ (សិរាបុឃរសមទិនលទនភាព) សទិត្ ុាំប៉ារខ់វង លសុរ

មណ្ឍ លសីមា ឃខត្ថឃកាះរុង 
 ១០.សាទ នីយឃលបងឥនននៈរបុងឃខត្ថឃកាះរុងមានចាំននួ ៣២សាទ នីយ 
 ជាមយួោប ឃនះខដរ វស័ិយខរ ៉នងិថ្នមពល រាំពុងជបួនូវបញ្ហា មយួចាំននួដូចខាងឃលកាម៖ 

- អាជីវររឃធឝើអាជីវរមយមយួចាំននួពុាំទនយ់ល់ពចីាបស់ថីពីការលរបល់រងសាទ នីយឃលបងឥនននៈនិងឧសយ័នឥនននៈ 
- លរុមហុ៊នមយួចាំនួនពុាំទនប់ានបាំពារនូ់វលបអបក់ារពាររុងទរ័ឲ្របានលរបច់ាំនួន 
- ការពលងីរបណាថ ញអរគិសនីលរុមហុ៊នមានការយឺត្ោ៉វ នងិការផគត្ផ់គងអ់រគិសនពុីាំទនម់ានសទិរភាព 
- ការផថល់របាយការណ៍្ផគត្ផ់គងថ់្នមពលអរគិសនីពីលរុមហុ៊នមានភាពយឺត្ោ៉វនិងមនិសូវសហការ 
- ការដឹរជញ្ជូ នដីលរបត្ងម់និបានលត្ឹមលត្ូវឃដាយមានការធាវ ររ់ាយប៉ាយឃៅឃលើផវូវ 
- ការដឹរជញ្ជូ នឃលើសចាំណុ្ះហួសពីលទុងរងយនថ។ 

១.២.១.៥ វស័ិយឧសាហរមយ និងសិបផរមយ  
 រាជរដាឌ ភបិាលរមភុជា បានរាំណ្ត្ទ់ិសឃៅរបុងការខលបកាវ យលបឃទសរមភុជា ឲ្រកាវ យឃៅជាលបឃទស ខដលមាន លបារ់
ចាំណូ្លមធរមរបុងឆ្ប ាំ២០៣០ និងមានចាំណូ្លខភស់របុងឆ្ប ាំ២០៥០ ដូចបានរាំណ្ត្រ់បុង ខផនការយុទនសាស្ដសថអភវិឌណនជ៍ាត្ឆិ្ប ាំ 
២០១៤-២០១៨។ ទិសឃៅឃនះ បញ្ហជ រព់ីត្ួនាទនីនវស័ិយឧសាហរមយ និងសហលោសធុនតូ្ច និងមធរម ខដលជារាថ
ជាំរញុដស៏ាំខាន ់ ចាំឃពាះរាំឃណ្ើ ននាឃពលអនារត្។ កាលពីខខមនីា ឆ្ប ាំ២០១៥ រដាឌ ភបិាល បានឃរៀបចាំ និងអនុមត័្ ឃោល
នឃោបាយអភវិឌណនវ៍ស័ិយឧសាហរមយ ខដលជាមរគុឃទសរម៍យួ ឃដើមផផីថល់នូវដាំឃណាះលសាយជាលរខណ្ៈលបពន័ន របុងការ
អភវិឌណវស័ិយឧសាហរមយឱ្រមានភាពលបរួត្លបខជង ឃៅរបុងលបឃទស រមភុជា។ 
 វស័ិយឧសាហរមយ និងសិបផរមយឃខត្ថ រម៏ានការររីចឃលមើនរួរឲ្ររត្ស់មាគ ល់ពីមយួនងងឃៅមយួនងង ឃដាយសារមាន  



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថខកាោះរុងឆ្ប ុំ(២០២០-២០២២) 
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ការវនិិឃោរពីលរុមហុ៊នឯរជនមយួចាំននួមានជាអាទិ៍៖ ឧសាហរមយកាត្ឃ់ដរ ឃលរឿងឃអឡិចលត្ូនិច ផលិត្បាល់ បងគុ ាំខខសឃភវើង 
និងដាំឃឡើងរងយនថ ឃៅរបុងត្ាំបនឃ់សដឌរចិចពិឃសស លពមទាំងមានសិបផរមយជាឃលចើនឃទៀត្ឃៅឃលៅត្ាំបនឃ់សដឌរិចចពឃិសស។ 
ខផែរាមទិនបនយ័របស់វទិាសាទ នជាត្ិសថិត្ិននលរសួងខផនការ បានបងាា ញឲ្រឃ ើញថ្ន វស័ិយឧសាហរមយ នងិសិបផរមយឃៅ
ឃខត្ថឃកាះរុង មានអលា២៩,៤% ឃៅឆ្ប ាំ២០១៨ ឃធៀបឃៅនឹងឆ្ប ាំ២០១៦ខដលមាន អលា២៧,៧% ននផលិត្ផលរបុងលសុរ
សរបុ។ 
 ជាមយួោប ឃនះខដរ វស័ិយឃនះនូវមានបញ្ហា លបឈមខដលលត្វូឃដាះលសាយដូចខាងឃលកាម៖ 

- រងឝះធនធានមនុសស មូលដាឌ នចាំឃណ្ះដឹងខផបរបឃចចរឃទសឃៅមានរលមតិ្ 
- ខឝះមឃធាបាយឃធឝើដាំឃណ្ើ រឃដើមផចុីះអនុវត្ថការងារ 
- ឃោលនឃោបាយឃលើរទឹរចតិ្ថពុាំទនឃ់ឆវើយត្ប និងត្លមូវការរបស់សហលោស 
- មានហានភិយ័របុងផលិត្រមយ បះ៉ពាល់សុវត្ទិភាពឃលើផលិត្ផល បរសិាទ ន សងគម និងផលចាំឃណ្ញ 
- ហានិភយ័ននការឃលបើលបាស់ នងិទទួលទន ផលិត្ផលខដលមានសារធាតុ្រមី ីនិងោយ នរុណ្ភាព 
- ផលិត្ផលសិបផរមយ មនិអាចលបរួត្លបខជង ឃលើទីផារបាន  
- លបជាពលរដឌឃៅាមជាយលរុង និងឃៅាមជនបទខឝះទឹរសាែ ត្ឃលបើលបាស់ និងមនិយល់អាំពីអត្ទលបឃោជនន៍ន

ការឃលបើលបាស់ទឹរសាែ ត្ 
- ការយល់ដឹងចាប ់និងលិខតិ្បទដាឌ នរត្ិយុត្ថិរបស់លបជាពលរដឌមនិទនប់ានទូលាំទូលាយ 

 

១.ារាងសទិតិ្ាមសាទ នទឹរសាែ ត្របុ ងឃខត្ថឃកាះរុង (នងងទី២៥ ខខមររា ឆ្ប ាំ២០១៩) 

ល.រ ឃ យ្ ះមាច ស់លរមុ 
ហុ៊ន ឬអាជីវររ 

ទីាាំង 
ផលិត្ 
ទឹរសាែ ត្ 

មានចាប ់ 
ឬ 

អត្ច់ាប ់

លបខវង 
បណាថ ញ 
ឃមសរុប

Km 

សមត្ទភាពផលិ
ត្/ឆ្ប ាំ លបភពទឹរ 

ចាំនួន
នាឡកិា 
សរុប 

នងវភាជ ប ់
បណាថ ញ 

ត្នមវទរឹ 
របុង១ម៣ 

ឃសវារមយ 
ឃម៉ាង/នងង 

១ លរុមហុ៊ន L.Y.P 
Group 

 ុាំប៉ារខ់វ
ង  

លសុរ
មណ្ឍ ល
សីមា 

លបកាស
លរសួង 

៥៨.៧៨០
ម 

១.០៩៨.៩០០
ម៣ លសះ ៥.៦៩៦ ៣.៥០០

បាត្ ១.៨០០៛ ២៤ឃម៉ាង 

២ ឃលារ ឃរើត្ 
លពហសទវរៈ 

 ុាំបឹង
លពាវ  

លសុរខលស
អាំបិល 

លបកាស
លរសួង ១៧រ.ម ៣៨.០៩៩ម៣ លសះ ៨២៤ ៥០ដុលាវ  ២,000៛ ២៤ឃម៉ាង 

៣ ឃលារលសី ហុង 
មុាំ 

 ុាំងយស  
លសុរបុទុ
មសាររ 

លបកាស
លរសួង ១.៩៥៣ម ១៨.៩០០ម៣ លសះ ៨១០ ៥0ដុលាវ  ២.៩០០៛ ២៤ឃម៉ាង 

៤ ឃលារលសី អាន ់
សាំឡាន 

 ុាំឃកាះ
ឃសថច  
លសុររីរ ី
សាររ 

រាំពុងសិរា 
សមយលិ
ទនភាព 

៤,៥រ.ម ៨៧០០ម៣ លសះ ៤០០ ១០0,000៛ ៧,000៛ ២៤ឃម៉ាង 

៥ ឃលារ ស៊ាង ឃអឿ
ន 

 ុាំអណ្ថូ ង
ទឹរ  

លសុរបុទុ
មសាររ 

ចុះបញ្ជ ីមនធរី ៨០០ម ១.៩៥០ម៣ លសះ ១៤៨ ១៥0,000៛ ៥,000៛ ២៤ឃម៉ាង 



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថខកាោះរុងឆ្ប ុំ(២០២០-២០២២) 
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៦ ឃលារ ជ ីឃចង 

 ុាំឃលជាយ
សាឝ យ  

លសុរខលស
អាំបិល 

ចុះបញ្ជ ីមនធរី   លសះ ៥០ ១៥0,000៛ ៥,000៛ ២៤ឃម៉ាង 

៧ ឃលារ ប៉ាន 
ឃហៀវ 

 ុាំជី
ខឃលកាម  
លសុររីរ ី
សាររ 

ចុះបញ្ជ ីមនធរី ២,៥រ.ម ៩០០ម៣ លសះ ៤០ 00៛ ៥,000៛ ២៤ឃម៉ាង 

៨ ឃលារ ខហ៊ល 
ខហម 

 ុាំអណ្ថូ ង
ទឹរ  

លសុរបុទុ
មសាររ 

ចុះបញ្ជ ីមនធរី ៥រ.ម ៧៣០ម៣ អណ្ថូ ង 
សបប ់ ៨១ ៥០ដុលាវ  ៥,000៛ ២៤ឃម៉ាង 

 
២.ារាងសទិត្ឃិរាងចលរ នងិ សហលោសធុនតូ្ច ធមរម នងិ សិបផរមយ ឆ្ប ាំ២០១៧ ឃធៀបនងឹ ឆ្ប ាំ២០១៨ 

ល.រ ឧសាហរមយ និង
សិបផរមយ 

ចាំននួសរុប រមាវ ាំងពលរមយសរុប ទុនវនិិឃោរសរុប(ឯរាលានឃរៀល) 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៧ ២០១៨ 
១ ឃរាងចលរ ០៧ ០៧ ៨.៩២៣ ១០.៨៤៣ ២៥៥.០៣៦.៧២៧ ២៥៥.០៣៦.៧២៧ 

២ សហលោសធុនតូ្ច 
មធរម ១០ ១២ ២៧ ៤៧ ១.៧១០.៣៩១ ២.០៣៤.៣០១ 

៣ សិបផរមយ ២៦៩ ២៧៧ ៦៨០ ៧០៨ ៦.៤០៧.៧០៣ ៨៥០.៣០១ 
សរុបរមួ ២៨៦ ២៩៦ ៩.៦៣០ ១១.៥៩៨ ២៥៧.៣៨៧.៨២១ ២៥៧.៩២១.១៨១ 

ឃរើនឃឡើង/ ងយចុះ ឃរើន ១០ ឃរើន ១.៩៦៨ ឃរើន ៥៣៣.៣៦០ 
 
១.២.១.៦ វស័ិយសាធារណ្ការ និងដឹរជញ្ជូ ន 

 វស័ិយសាធារណ្ការ និងដរឹជញ្ជូ ន របស់ឃខត្ថឃដើរត្ួនាទីមុខងារជាឃសនាធិការឲ្ររណ្ៈអភបិាល នងិលរុម
លបឹរាឃខត្ថរបុងឃបសររមយដឹរនាាំ លរបល់រងឃលើវស័ិយសាធារណ្ការ និងដឹរជញ្ជូ ន របុងឃោលឃៅអភវិឌណឃសដឌរិចច នងិឃលើររ
មភស់ជីវភាពរស់ឃៅរបស់លបជាជន ឃដាយឈរឃលើឃោលការណ៍្ឃសដឌរិចចទផីារឃសរ ីនិងសមធមស៌ងគម។ 
 រដឌបាលឃខត្ថ មានឃោលឃៅ បនថការសាឋ រឃហដាឌ រចនាសមភននរ័មនារមនឃ៍ដាយឃផ្ទឋ ត្អាទិភាពខភស់ឃលើការខងទាំ
ផវូវជាត្ិ ផវូវឃខត្ថ លរុងលសុរ  ុាំសងាក ត្ ់ នងិការខងទាំខួប និងជាំរញុឲ្រអនុវត្ថការចូលរមួឃដញនងវឃដាយវស័ិយឯរជន។ បនថ
សាងសងផ់វូវឃខត្ថ និងផវូវជនបទ ការសាឋ រនិងពលងីរសមត្ទភាពរបស់រាំពងខ់ផ ការសាឋ រ លពមទាំងបនថឃលើរទឹរចិត្ថដល់ការចូល
រមួពីវស័ិយឯរជនរបុងការផឋល់ការរសាង និងការអភវិឌណនឃ៍ហដាឌ រចនាសមភន័ន ការផឋល់ឃសវាដឹរជញ្ជូ ន ការអនុវត្ថចាបស់ឋីពី
ផវូវងបល់ លពមទាំងលិខិត្បទដាឌ នឃផសងៗឃទៀត្សាំរាបក់ារលរបល់រងឃហដាឌ រចនាសមភន័នឲ្រកានខ់ត្មានលបសិទនភាព។  រដឌបាល 
ឃខត្ថ នងឹឃផ្ទឋ ត្ការយរចិត្ថទុរដារដ់ល់ការងារសុវត្ទិភាពចរាចរណ៍្និងមានវធិានការោ៉ងមុងឺម៉ាត្ច់ាំឃពាះបទឃលយើសដឹរ
ជញ្ជូ នឃលើសទាំងន។់ សរមយភាពនិងលទនផលការងារសាំខាន់ៗ  ដូចខាងឃលកាម៖ 
  ១.វស័ិយសាធារណ្ការ 

- ផវូវជាត្ិឃលខ៤៨ និងលត្ូវឃធឝើការផ្ទវ ស់បថូរលបឃភទ DBST មរជាលបឃភទផវូវឃបតុ្ងឃៅសូ៊ AC 
- ផវូវលកាលលរួសលរហម និងលត្វូឃធឝើការផ្ទវ ស់បថូរមរជាលបឃភទផវូវ DBST 
- ផវូវដី និងលត្ូវឃធឝើការផ្ទវ ល់បថូរមរជាលបឃភទផវូវលកាលលរួសលរហម 
- ការលរបល់រងដីចឃញ្ច ើមផវូវការពារលបពន័នរ ាំឃដាះទឹរ 

  ១.១ ការងារខងទាំជាលបចាាំ 
- ការងារខងទាំលបចាាំផវូវជាត្ិឃលខ៤៨ លកាលឃៅសូ៊DBST លបខវង៨២.៨៧ រ.ម 
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- ការងារខងទាំលបចាាំផវូវឃខត្ថឃលខ១៤៨៣ លកាលឃៅសូ៊DBST លបខវង៨.៣៤០ រ.ម 
- ការងារខងទាំលបចាាំផវូវឃខត្ថឃលខ១៤៨៥អា លកាលឃៅសូ៊DBST លបខវង៤.៣០ រ.ម 
- ការងារខងទាំលបចាាំផវូវឃខត្ថឃលខ១៤៨៩អា លកាលឃៅសូ៊DBST លបខវង៨.៦៣០ រ.ម 
- ការងារខងទាំលបចាាំផវូវឃខត្ថឃលខ១៤៨៥អា លកាលលរួសលរហម លបខវង២៩.៥០ រ.ម 
- ការងារខងទាំលបចាាំផវូវឃខត្ថឃលខ១៤៨៦ លកាលលរួសលរហម លបខវង២៦.០០ រ.ម 
- ការងារខងទាំលបចាាំផវូវឃខត្ថឃលខ១៤៨៣ លកាលលរួសលរហម លបខវង១២.៤០ រ.ម 
- ការងារខងទាំលបចាាំផវូវរបុងលរុងឃខមរភូមនិធ១២ខខស លកាលឃៅសូ៊ លបខវង២៥.០៥ រ.ម 

  ១.២ ការងារជួសជុលខួប 
- ជួសជុលផវូវជាត្ិឃលខ៤៨ (ចាស់) លកាលឃៅសូ៊DBST លបខវង២,២០០ម 
- លកាលឃបតុ្ងសនសខដរឃលើផវូវជាត្ិឃលខ៤៨ លបខវង១៥,០០០ម២ រាំរាស់០.២០ម 

  ១.៣ ការងារជួសជុលបនាធ ន ់
- ជួសជុល សាទ បនាជញ្ហជ ាំងឃបតុ្ងការពារសុវត្ទិភាពឃលើផវូវជាត្ិឃលខ៤៨ មានលបខវង១៦០ម 
- ជួសជុល សាទ បនាលូលបអបឃ់លើផវូវឃខត្ថឃលខ១៤៨៦ ចាំននួ ២រខនវង 
- ជួលជុលចឃញ្ច ើម នងិឃជើងឃទរផវូវឃខត្ថឃលខ១៤៨៩អា  មានលបខវង៨០០ម។ 

  ២. វស័ិយដឹរជញ្ជូ ន 
  បនថផថល់ឃសវាសាធារណ្ៈជូនលបជាពលរដឌបានឆ្បរ់ហ័សទនច់ិត្ថ ត្មាវ ភាព រយៈឃពលននការផថល់ឃសវាខវី
ជាងមុន ាមលបពន័នសឝ័យលបវត្ថិរមយ (ចុះបញ្ជ ីោនយនថ ឃទចលរោនយនថ ជលោនយនថ ផថល់បណ្ត ឃបើរបរ នងិលត្ួត្ពិនតិ្រ
លរខណ្ៈបឃចចរឃទសោនយនថ ឃឆៀរចល័ត្) 

- ផថល់ឃសវាការលរឃ់លខចុះបញ្ជ ីរងយនថលរួសារ ចុះបញ្ជ ីឃលខពិឃសសផ្ទធ ល់ខវួន នងិការឃដញនងវឃលខ
ពិឃសសផ្ទធ ល់ខវួន 

- មានជញ្ជ ីងសលមាបង់វងឹទមងនរ់ងយនថ 
- បនថឃធឝើការលត្ួត្ពិនតិ្រឧបររណ៍្ទូរជាលរខណ្ៈបឃចចរឃទសឃៅាមរាំពងខ់ផ 
- បនឋចុះផសពឝផាយ សឋីពីចាបច់រាចរណ៍្ផវូវឃោរដល់លបជាពលរដឌ សិសានុសិសស ាមដងផវូវ នងិាម

ទីលបជុាំជន 
- បនថបឃងកើត្រមយវធិីផសពឝផាយនងិទទួលពត័្ម៌ានទនឃ់ពលឃវលាាមរយៈរមយវធិទូីរស័ពធនដ (MobileApp) 

បឃងកើត្ឃដាយលរសួងសាធារណ្ការ និងដឹរជញ្ជូ ន បចចុបផនបមានដូចជាCambodia Driving Rules 
Mobile App, MPWT News Mobile App និង Road Care Mobile App 

  ២.១ ការផថល់ឃសវាោនយនថ និងជលោនយនថ 
- ឃសវាផថល់បណ័្ត សាំោល់សាវ រឃលខ(ឃទចលរោនយនថ លត្ចីលរោនយនថ រងយនថឃទសចរណ៍្  រងយនថ 

ដឹរអបរដាំឃណ្ើ រធុនតូ្ច រងយនថដឹរទាំនិញធុនតូ្ច-ធាំ រងយនថដឹរសីុខទន នងិរាលសឃណាថ ង) សរបុ
ចាំននួ ៧១៧ ឃលរឿង 

- ឃសវាឃផធររមយសិទនរបុងឃខត្ថ (ឃទចលរោនយនថ លត្ីចលរោនយនថ រងយនថឃទសចរណ៍្ រងយនថ   ដឹរ
ទាំនិញធុនតូ្ច-ធាំ) សរបុចាំនួន ១៤៨ ឃលរឿង 
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- ឃសវាឃផធររមយសិទនឃលៅឃខត្ថ (ឃទចលរោនយនថរងយនថឃទសចរណ៍្ រងយនថដឹរទាំនិញធុនតូ្ច-ធាំ រងយនថ 
ដឹរអបរដាំឃណ្ើ រធុនធាំ និងរងយនថដឹរសីុខទនធុនធាំ) សរបុចាំនួន ៥២ ឃលរឿង 

- ឃសវាបថូរបណ័្ត  និងសាវ រសាំោល់ោនយនថ (បថូរបណ័្ត ឃទចលរោនយនថ បថូរសាវ រឃលខសាំោល់
ឃទចលរោនយនថ បថូរម៉ាសីុនរងយនថ និងបថូរសាវ រឃលខរងយនថ) សរបុចាំនួន ២៦ ឃលរឿង 

- ឃសវាទុត្ិយាបណ័្ត  និងសាវ រសាំោល់ោនយនថ (បណ័្ត សាំោល់ឃទចលរោនយនថ សាវ រសាំោល់
ឃទចលរោនយនថ ទុត្ិយាសាវ រសាំោល់រងយនថធុនតូ្ច) សរបុចាំនួន ២៣ បណ័្ត  សាវ រ ឃលរឿង  

- ឃសវាបថូរបណ័្ត ឃបើរបរ (លបឃភទ ខ រ  ២) សរបុចាំននួ ២៣៧ បណ័្ត  
- ឃសវាបថូរទុត្ិយាបណ័្ត ឃបើរបរ (លបឃភទ ខ រ  ២ ងរ) សរបុចាំនួន ១៨ បណ័្ត  
- ឃសវាចុះបញ្ជ ី នងិផថល់លិខតិ្អនុញ្ហដ ត្ោនដាឌ នជួសជុល និងោនដាឌ នខរនចបដាំឃឡើងោនយនថ សរបុ

ចាំននួ ០២ ោនដាឌ ន 
- ឃសវាចុះបញ្ជ ី លត្ួត្ពិនិត្រលរខណ្ៈបឃចចរឃទស នាវាឃនសាទ និងនាវាដឹរទាំនិញ សរុបចាំនួន១២០ ឃលរឿង 

 ១.២.១.៧ វស័ិយឃទសចរណ៍្ 
 វស័ិយឃទសចរណ៍្ រឺជារមាវ ាំងចលររដស៏ាំខានម់យួរបុងការអភវិឌណនឃ៍សដឌរិចច បឃងកើនឱ្កាសការងារ បឃងកើនលបារ់
ចាំណូ្ល ឃលើររមភស់ជីវភាពរស់ឃៅ ជាំរញុរាំឃណ្ើ នផលិត្ផលរបុងលសុរ ររាលាំនងឹពាណិ្ជជរមយ និងជួយ កាត្ប់នទយភាពលរីលរ 
ចាំណារលសុរជាពិឃសសវស័ិយឃនះរប៏ាននាាំមរនូវរិត្ានុភាពលបឃទសជាត្ិ ជួយ ខងររាមរត្រវបផធម ៌ លបនពណី្វបផធម៌
សងគម និងបូរណ្ភាពទឹរដ ីលពមទាំងជួយ អភវិឌណឃហដាឌ រចនាសមភន័នសងគម។ 
 *សកាថ នុពល 

ឃខត្ថឃកាះរុង សមផូរឃៅឃដាយធនធានធមយជាត្ិជាឃលចើន សលមាបអ់ភវិឌណវស័ិយឃទសចរណ៍្ៈ  
- ត្ាំបនខ់ភងរ់ាបជួរភបាំលរវ៉ាញ៖ សមផូរឃៅឃដាយទឹរធាវ រ ់ សត្ឝសាវ ប ងនិរសត្ឝលរបល់បឃភទ ត្ាំបនវ់បផធម៌

លបវត្ថិសាស្ដសថ ...។ល។  
- ត្ាំបនឃ់ឆបរខដលលាត្សននឹងពចីាាំោម (លពាំលបទល់លបឃទសរមភុជា-នង) រហូត្ដល់ លពាំលបទល់ ុាំខរវផុស ឃខត្ថ

លពះសីហនុ សមផូរឃដាយឃឆបរខាច ់សត្ឝឃផាត្សមុលទ នលពឃកាងកាង។ 
- ត្ាំបនល់បជុាំឃកាះ៖មានផ្ទក ងយ ឃមយ សមុលទ និងសមផូរឃៅឃដាយធនធានជីវចលមះុលរបល់បឃភទឃៅាមដងខលពរ

ត្ាំបនរុ់ា ាំសា(RAMSA) ។ 
- ខលពរធាំៗទាំង០៥ រមួមាន៖ ខលពរឃកាះឃប៉ា ខលពរានត្ ខលពរលត្ពាាំងរងូ ខលពរអណ្ថូ ងទឹរ និងខលពរខលស

អាំបិល ឃហើយឃៅត្ាំបនឃ់នាះឃទៀត្ឃសាត្ ជាលបភពធនធានដស៏មផូរខបប នលពឃកាងកាងខដលជាជលមរសត្ឝ
សាវ ប នងិខដនជលមរមចាឆ ជាត្ិជីវៈចលមុះ លពមទាំងសលមស់ធមយជាត្ិដល៏ត្កាលនិងលសស់បាំលពង។  

ឃទសចរណ៍្លត្ូវបានទទួលសាគ ល់ថ្នជាមាសនបត៉្ង នងិ ជាខផបរដម៏ានសារៈសាំខានម់យួននឃសដឌរិចចនបត្ងខដល
ចាំណូ្លននវស័ិយឃនះ  លត្ូវបានចាត្ប់ញ្ចូ លភាវ មៗឃៅរបុងឃសដឌរិចចជាត្ ិ រមួចាំខណ្រជលមុញរាំឃណ្ើ នផលិត្ផលរបុងលសុរនិង
ឃធឝើឃអាយមានលាំនឹងខផបរជញ្ជ ីងពាណិ្ជជរមយបានឃទៀត្។  

រនវងមរឃភញៀវឃទសចរោ៉ងឃលចើនរុះររបានមរឃលងរមានថ ាមបឃណាថ យឃឆបរខាចល់សស់សាែ ត្ ឃៅត្ាំបនល់ាំខហ
កាយវសិសមកាលារាសាររ(លសុររិរសីាររ) ឃឆបរខាចប៉់ារខ់វង-ចាាំោម(លសុរមណ្ឍ លសីមា) សហរមនឃ៍អរូឃទសចរណ៍្នា
នា។ ឃសវារមយឃផសងៗឃទៀត្រប៏ានអភវិឌណកាវ យជារមណី្យដាឌ នខរនចបលែលបណី្ត្ និងមានចាំណាត្ថ់្នប រ ់  សថងដ់ា។ 

ាងរាងឃលបៀបឃធៀបរាំឃណ្ើ នឃសវារមយអាជីវរមយនានា ាមសណាឌ ោរ-ផធះសាំណារ ់-រមណី្យដាឌ ន 
ខារ៉ាអូឃខ-  ឃភាជនីយដាឌ ន-សហរមនឃ៍ទសចរណ៍្ ទូទាំង ឃខត្ថឃកាះរុង  ឆ្ប ាំ ២០១៧  ដល់ ឆ្ប ាំ ២០១៩ 
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ល,រ បរោិយ ឆ្ប ាំ២០១៧ ឆ្ប ាំ២០១៨ ឆ្ប ាំ២០១៩ សរុប 
បុរគលិរ 

សទបន័លរបល់រង/រតិ្ជារខនវង 

លរុង ឃខត្ថ លរសួង 

១ 
សណាឌ ោរ ១១ ១០ ១០ ៧៧ ០០ ០៤ ០៦ 

បនធប ់ ៨១៣ ៨០៩ ៨០៩     

២ 
ផធះសាំណារ ់ ៧៤ ៨០ ៧០ ១៣៧ ១១ ៥៥ ០៤ 

បនធប ់ ៨៥៦ ៨៩៥ ៨៣០     

៣ 
ផធះសាប រ ់ ១០ ១០ ២៦ ១២៤ ២៦ ០០ ០០ 

បនធប ់ ១៩ ១៩ ១០៧     

៤ ឃភាជនីយដាឌ ននិងអាហារ
ដាឌ ន ៧៥ ៨៦ ៩៩ ៤២១ ៥៥ ៤៤ ០០ 

៥ រវបឹរាំសានថ ០២ ០២ ០១ ១៨ ០០ ០១ ០០ 

៦ ខារ៉ាអូឃខ ២៦ ២៨ ២៩ ៣៤០ ១៩ ១០ ០០ 

៧ ម៉ាសា ១៤ ១៥ ១៥ ៧០ ១៤ ០០ ០១ 

៨ ទីភាប រង់ារឃទសចរ ០១ ០១ ០១ ០៤ ០០ ០០ ០១ 

៩ សបុរ រ័ ០១ ០១ ០៣ ១៣ ២ ១ ០ 

១០ សហរមនឃ៍ទសចរណ៍្ ០៥ ០៥ ០៦ ៥៧ ០០ ៦ ០០ 

១១ ដឹរឃភញៀវឃទសចរផវូវឃោរ ០២ ០២ ០២ ០៤ ០០ ០២ ០០ 

១២ ដឹរឃភញៀវឃទសចរ ផវូវទរឹ ០២ ០២ ០៣ ០៧ ០០ ០១ ០០ 

១៣ កាឃហឝវឃីដអូ ១០ ១០ ១១ ៣៤ ០០ ១០ ០០ 

                
ារាងឃលបៀបឃធៀបរាំឃណ្ើ នសទិតិ្ឃភញៀវជាតិ្ និង អនថរជាតិ្សាប រឃ់ៅាមសណាឌ ោរ-ផធះសាំណារ-់រមណី្យដាឌ ន-ឃចញ-ចូលាមលចរ 

លពុាំខដនចាាំោម របុងឃខត្ថឃកាះរុង ឆ្ប ាំ ២០១៧ ដល់ឆ្ប ាំ ២០១៩ 
ល.រ បរោិយ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 
០១ ឃភញៀវឃទសចរណ៍្ជាត្ិ ២៥៣.៧៤១ ២៩៩.០៩៦ ២៥៥.១១១ 
០២ ឃភញៀវឃទសចរណ៍្អនថរជាត្ិ ៥៧.១៧៦ ៧៦.៦៣៦ ៧៣.៥៥១ 

០៣ ឃភញៀវឃទសចរណ៍្ជាត្ិសាប រ់ឃៅ
ាមរមណី្ដាឌ ន ១០៧.៣៩១ ១២៤.៥១៨ ១៣១.៥១៣ 

០៤ ឃភញៀវឃទសចរណ៍្អនថរជាត្ិសាប រ់
ឃៅាមរមណី្ដាឌ ន ១១.០៨៤ ១១.១២៤ ៩.០៤៩ 

០៥ ឃភញៀវឃទសចរណ៍្អនថរជាត្ិចូល
ាមលចរទឝ រអនថរជាត្ិចាាំោម ១៤៥.៨០៦ ៨៤.១០០ ៦៦.៣២៩ 

០៦ ឃភញៀវឃទសចរណ៍្អនថរជាត្ិឃចញ
ាមលចរទឝ រអនថរជាត្ិចាាំោម ១៧៥.២៥៣ ៩៨.៩៧៩ ១០៣.៥៣៥ 

ារាងឃលបៀបឃធៀបរាំឃណ្ើ នសទិតិ្អាជីវរមយនានាឃៅលសុរខលសអាំបិល ឆ្ប ាំ ២០១៧ ដល់  ឆ្ប ាំ ២០១៩ 
ល,រ បរោិយ ឆ្ប ាំ២០១៧ ឆ្ប ាំ២០១៨ ឆ្ប ាំ២០១៩ ចាំននួបុរគលិរ 
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០១ 
ផធះសាំណារ ់ ០៦ ០៨ ០៨ ២៤ 
បនធប ់ ១២៥ ៣៣៨ ២៣៨  

០២ ឃភាជនីយដាឌ ន និងអាហារដាឌ ន ១២ ១៦ ១៦ ៩៣ 
ចាំណុ្ះ ២៩៧ ៦៥២ ៦៥២  

០៣ ខារ៉ាអូឃខ ០៦ ០៧ ០៧ ៧២ 
បនធប ់ ២០ ២៨ ២៨  

ារាងឃលបៀបឃធៀបរាំឃណ្ើ នសទិតិ្អាជីវរមយនានា ឃៅលសុរមណ្ឍ លសីមា ឆ្ប ាំ ២០១៧ ដល់  ឆ្ប ាំ ២០១៩ 

ល,រ បរោិយ ឆ្ប ាំ២០១៧ ឆ្ប ាំ២០១៨ ឆ្ប ាំ២០១៩ ចាំនួនបុរគលិរ 

១ 
សណាឌ ោរ ០១ ០១ ០១ ៩០ 

បនធប ់ ៥៤០ ៥៤០ ៥៤០  

២ 
ផធះសាំណារ ់ ០៦ ០៦ ០៦ ១៨ 

បនធប ់ ១៨ ១៨ ៤៤  

៣ ឃភាជនីយដាឌ ន នងិអាហារដាឌ ន ២៥ ២៥ ២៨ ៩៨៧ 
៤ ខារ៉ាអូឃខ ០១ ០២ ០២ ៩២ 
៥ បនធប ់ ០៤ ២៦ ២៦  
៦ ម៉ាសា ០ ០១ ០១ ០៩ 
៧ ខលរ ០ ០៨ ០៨  
៨ ដឹរជញ្ជូ នផវូវឃោរ ០២ ០២ ០២ ០៤ 

៩ សហរមនឃ៍ទសចរណ៍្ ០១ ០១ ០១ ១៥ 

១០ កាឃហឝ ០១ ០១ ០១ ០៥ 

១១ ចាំណុ្ះ ២៥ ២៥ ២៥  
ារាងឃលបៀបឃធៀបរាំឃណ្ើ នសទិតិ្អាជីវរមយនានា ឃៅលសុរឃកាះរុង ឆ្ប ាំ ២០១៧ ដល់  ឆ្ប ាំ ២០១៩ 

ល,រ បរោិយ ឆ្ប ាំ២០១៧ ឆ្ប ាំ២០១៨ ឆ្ប ាំ២០១៩ ចាំនួនបុរគលិរ 

១ 
ផធះសាំណារ ់ ០៧ ០៧ ០៧ ២៩ 
បនធប ់ ៥២ ៥២ ៥២  

២ ឃភាជនីយដាឌ ន និងអាហារដាឌ ន ១៧ ១៧ ១៧ ៥៨ 
ចាំណុ្ះ ៦៣៦ ៦៣៦ ៦៣៦  

៣ រមណី្យដាឌ នឃទសចរណ៍្ ០១ ០២ ០២ ៤៨ 
បនធប ់ ៥៣ ៦២ ៦២  

៤ សហរមនឃ៍អរូឃទសចរណ៍្ ០២ ០២ ០២ ២៣ 
៥ ដឹរជញ្ជូ នផវូវទឹរ ០១ ០១ ០១ ០២ 
៦ សហរមនឃ៍ទសចរណ៍្     

                                              ារាងឃលបៀបឃធៀបរាំឃណ្ើ នសទិតិ្អាជីវរមយ នានាឃៅលសុរងយបាាំង ឆ្ប ាំ ២០១៧ ដល់  ឆ្ប ាំ ២០១៩ 

ល,រ បរោិយ ឆ្ប ាំ២០១៧ ឆ្ប ាំ២០១៨ ឆ្ប ាំ២០១៩ ចាំនួនបុរគលិរ 

១ 
ផធះសាំណារ ់ ០២ ០២ ០២ ០៤ 
បនធប ់ ១៨ ១៨ ១៨  

២ ផធះសាប រ់ ២៦ ២៦ ២៦ ៦៥ 
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បនធប ់ ១០៧ ១០៧ ១០៧  

៣ ឃភាជនីយដាឌ ន និងអាហារដាឌ ន ០១ ០១ ០១ ០៤ 
ចាំណុ្ះ ៣០ ៣០ ៣០  

៤ សហរមនឃ៍អរូឃទសចរណ៍្ ០១ ០២ ០២ ១៩ 
បនធប ់ ១២ ១៦ ២៨  

ារាងឃលបៀបឃធៀបរាំឃណ្ើ នសទិតិ្អាជីវរមយនានា ឃៅលសុរបទុមសាររ  ឆ្ប ាំ ២០១៧ ដល់  ឆ្ប ាំ ២០១៩ 
ល,រ បរោិយ ឆ្ប ាំ២០១៧ ឆ្ប ាំ២០១៨ ឆ្ប ាំ២០១៩ ចាំនួនបុរកលិរ 

១ ផធះសាំណារ ់ ៤ ៥ ៥ ០៩ 
បនធប ់ ២៥ ៥៧ ៥៧  

២ ឃភាជនីយដាឌ ន និងអាហារដាឌ ន ១២ ១២ ១២ ៣២ 
ចាំណុ្ះ ៤១០ ៤១០ ៤១០  

៣ ខារ៉ាអូឃខ ០១ ០១ ០១ ០៧ 
បនធប ់ ០៤ ០៤ ០៤  

៤ រីឡាឃទសចរណ៍្ ០ ០១ ០១ ០៣ 
ារាងឃលបៀបឃធៀបរាំឃណ្ើ នសទិតិ្អាជីវរមយ ឃៅលសុរ រីរសីាររ  ឆ្ប ាំ ២០១៧ ដល់  ឆ្ប ាំ ២០១៩ 

ល,រ បរោិយ ឆ្ប ាំ២០១៧ ឆ្ប ាំ២០១៨ ឆ្ប ាំ២០១៩ ចាំនួនបុរកលិរ 

១ 
ផធះសាំណារ ់ ០៧ ០៩ ០៩ ២២ 
បនធប ់ ៤៥ ១០៣ ១០៣  

២ ឃភាជនីយដាឌ ន និងអាហារដាឌ ន ០១ ០១ ០១ ០៤ 
ចាំណុ្ះ ៣០ ៣០ ៣០  

៣ សណាឌ ោរ ០១ ០១ ០១ ៨០ 
បនធប ់ ២១៥ ២១៥ ២១៥  

៤ ខារ៉ាអូឃខ ០១ ០១ ០១ ០៥ 
បនធប ់ ០២ ០២ ០២  

៥ រមណី្យដាឌ ន ០១ ០១ ០១ ៨០ 
ខរនឆបបនធប់ ៨២ ៨២ ៨២  

៦ ដឹរជញ្ជូ នឃទសចរណ៍្ាមផវូវទឹរ ០១ ០១ ០១ ០៣ 
១.២.១.៨ វស័ិយពាណិ្ជជរមយ 
វស័ិយពាណិ្ជជរមយ បាំឃពញមខុងារពារព់ន័ននងឹវស័ិយពាណិ្ជជរមយឃៅថ្នប រឃ់លកាមជាត្ ិ ដូចជាការលរបល់រងអាជីវរមយ 

និងអភវិឌណនព៍ាណិ្ជជរមយ។  
សរមយភាពការងារនានា ខដលបានអនុវត្ថរនវងមររមួមាន៖ 
១. ការងារលរបល់រងអាជីវរមយ 

 រ.ការងារផថល់ឃសវាសាធារណ្ៈ 
ការផថល់ឃសវាសាធារណ្ៈលត្ូវបានឃផ្ទថ ត្ជាសាំខានឃ់លើការអនុវត្ថនឃោបាយវមិជឈការ និង វសិហមជឈការឃដើមផ ី 

បឃលមើសាំណូ្មពរលបជាពលរដឌ ាមរយៈការបងខិត្ឃសវាឲ្រឃៅជិត្លបជាពលរដឌ និងអនុវត្ថខបបបទរដឌបាល ាមយនថការលចរ
ឃចញ-ចូលខត្មយួ ទាំងឃៅថ្នប រជ់ាត្ិ នងិថ្នប រឃ់លកាមជាត្ិ។ ការឃធឝើលបត្ិភរូមយការងារពាណិ្ជជ-រមយមយួចាំនួនជូនអងគភាព 
ការោិល័យ និងយនថការលចរឃចញ-ចូលខត្មយួថ្នប រឃ់លកាមជាត្ិដូចជា៖ 
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រ.១). ការផថល់លិខតិ្អនុញ្ហដ ត្ចាបព់ាណិ្ជជរមយជូនពាណិ្ជជររ អាជីវររ ឃសវាររខដលមានសញ្ហជ ត្ិខខយរ និងខដល
មនិសទិត្ឃៅរបុងការឃធឝើចាំណាត្ថ់្នប រអ់បរជាបព់ននាមរបបសឝ័យលបកាស។ 

រ.២). ការឃចញលិខិត្អនុញ្ហដ ត្លបរបអាជីវរមយ ឃលាហៈធាតុ្ត្ផូងងយ មានត្នមវជាឃលរឿងអលងាក រ  
រ.៣). ការឃចញលិខតិ្អនុញ្ហដ ត្បទិសាវ រនងវឃលើមុខទាំនញិ និងឃសវារមយលរបល់បឃភទជារបូិយបណ័្ត បរឃទសសលមាបទ់ី

ាាំងពាណិ្ជជរមយ អាជីវរមយ នងិឃសវារមយមនិជាបព់នន (Duty Free Shop)។ 
លទនផលរនវងមរ ខាងវស័ិយឃនះបានឃចញលិខិត្អនុញ្ហដ ត្ចាបល់បរបអាជីវរមយបានចាំននួ១៥៤ឃៅឆ្ប ាំ២០១៩ 
ខ.ការងារចុះបញ្ជីពាណិ្ជជរមយ ចុះបញ្ជីម៉ារ និងសុាំវញិ្ហដ បនបលត្លបភពឃដើមទាំនិញ 
ជាខផបរមយួននរិចចសលមួលពាណិ្ជជរមយ ខដលនឹងឃធឝើឲ្រមានភាពងាយលសួល នងិមានទាំនុរចតិ្ថរបុងការលបរបអាជីវ

រមយ ឬរិចចការពាណិ្ជជរមយរបស់ធុរជន និងអបរវនិិឃោរ។ វស័ិយឃនះបានចូលរមួផថល់លបរឹាឃោបល់ នងិសលមបសលមួលការ
ចុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជរមយ ចុះបញ្ជ ីម៉ារ និងសុាំវញិ្ហដ បនបលត្លបភពឃដើមទាំនិញ (C.O ទលមងD់) ាមលបពន័នសឝ័យ លបវត្ថិរមយរបស់
លរសួងពាណិ្ជជរមយ។ ចាំឃពាះការចុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជរមយដល់លរុមហុ៊ន-សហលោសឯរត្ថបុរគលសារឃឡើងវញិ នងិចុះបញ្ជ ី
ពាណិ្ជជរមយឃបើរលរុមហុ៊នងយី ឬសហលោសឯរត្ថបរុគលឃបើរងយី។ រតិ្លត្ឹមឆ្ប ាំ២០១៩ឃនះមានលរុមហុ៊ននិងសហលោសឯរត្ថ
បុរគលសរបុចាំននួ ១៤៤។ 

រ. ផសពឝផាយចាបព់ាណិ្ជជរមយ 
ការផសពឝផាយចាបព់ាណិ្ជជរមយ បានឃដើរត្ួនាទោ៉ីងសាំខានរ់បុងការចូលរមួចាំខណ្របស្ដញ្ហជ បការយល់ដឹង និងបឃងកើន

លបសិទនភាពរបុងការអនុវត្ថចាបរ់បស់ពាណិ្ជជររ អាជីវររ។ ចាបខ់ដលបានផសពឝផាយរនវងមររមួមាន ចាបស់ថីពីវធិាន
ពាណិ្ជជរមយ និងចុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជរមយ ចាបស់ថីពីសហលោសពាណិ្ជជរមយ ចាបស់ថីពីរមយសិទនិបញ្ហដ  ចាបស់ថីពីលបត្ិបត្ថកិារខដល
មានរិចចធានា ចាបស់ថីពមីជឈត្ថការខផបរពាណិ្ជជរមយ និងរិចចលពមឃលពៀងពាណិ្ជជរមយលរបខណ្ឍ អនថរជាត្។ិ បានផសពឝផាយ 
លបកាសឃផសងៗរមួមាន៖ ការបិទសាវ រនងវឃលើមុខទាំនិញនិងឃសវារមយ ការលរបល់រងឃលើការឃរៀបចាំនិងចាត្ខ់ចងពិពរ័ណ៍្ពាណិ្ជជ
រមយ ការលរបល់រងអាជីវរមយ នងិឃសវារមយ។ 

២. ការងារអភិវឌណនព៍ាណិ្ជជរមយ 
 រ.អភិវឌណនផ៍លិត្ផល និងទីផារ 
ការអភវិឌណនផ៍លិត្ផល នងិទីផាររឺសាំឃៅដល់ការនាាំផលិត្ផលរបស់ឃខត្ថ ចូលរមួការាាំងពិពរ័ណ៍្ពាណិ្ជជរមយ

ថ្នប រជ់ាត្ិ ថ្នប រត់្ាំបន ់ នងិឃរៀបចាំការាាំងបងាា ញផលិត្ផលឃៅរបុងឃខត្ថ របុងឃោលបាំណ្ងបងាា ញផលិត្ផល និងឃសវា ឃដើមផី
ខសឝងររទីផារសលមាបផ់លិត្ផល និងឃសវាទាំងឃនាះ និងជួយ បឃងកើត្ឱ្កាសឲ្រ សហលរិន ពាណិ្ជជររ និងអាជីវររ អាចឃធឝើ
ការផ្ទវ ស់បថូររាំនិត្ឃោបល់ បងាា ញផលិត្ផលងយីៗ  ឃសវារមយ និងរបររាំឃហើញនូវទសសនទនពាណិ្ជជរមយ។ ផលិត្ផលមាន
សកាថ នុពលរបុងឃខត្ថរមួមាន៖ កាពិធមយជាត្ ិ បងាគ ឃលរៀម មរឹឃលរៀម លត្ីឃងៀត្សាាំប៉ាន ់ ទរឹ យុ ាំត្ាំបនឃ់ឆបរ ឃលបងខវឹមចនធនល៍រឹសាប  
លសាឃចរងយបាាំង ឃលមចអាខរង៉ សាំបុរលត្ឃចៀរកាាំ ខផវឃឈើចលមុះ ទឹរលត្ីបរុឃកាះរុង ទឹរលត្ីសុទន ផលិត្ផលខរនចបពីឃភារផលស
មុលទ ។ល។ ជារខ់សថង វស័ិយឃនះបានជាំរញុ នងិដឹរនាាំអាជីវររ សិបផររយរផលិត្ផលរបស់ខវួនចូលរមួការាាំងពិពរ័ណ៍្
ពាណិ្ជជរមយថ្នប រជ់ាត្ិ និងត្ាំបនជ់ាឃរៀងរាល់ឆ្ប ាំ បានចាំននួ៩ឃលើរ (៩ខខឆ្ប ាំ២០១៩)។ ឃលៅពីទីផាររបុងលសុរ មនធីររប៏ាន
សលមបសលមួលបឃងកើត្ជាជាំនបួពាណិ្ជជរមយរបុងការពលងីរទផីារផលិត្ផលរបុងឃខត្ថឃៅកានទ់ីផារឃលៅលបឃទសដូចជាការនាាំ
យរលសាឃចរលសុរងយបាាំងឃៅកានល់បឃទសរូឃរ។៉ ផលិត្ផលខាងឃលើឃនះមនធីររាំពុងពិនតិ្រលទនភាពដារប់ញ្ចូ លរបុងចលនាភូមិ
មយួផលិត្ផលមយួ និងទាំនញិសមាគ ល់ភូមសិាស្ដសថ (GI)។ 

ខ.ការងារអភិវឌណនស៍ាទ បន័ពាណិ្ជជរមយ និងវស័ិយឯរជន 
ការយរចិត្ថទុរដារព់លងឹងរចិចសហការរវាងសាទ បន័រដឌ នងិវស័ិយឯរជនឃលើខផបរពាណិ្ជជរមយ បានឃធឝើឲ្រមានទាំនុរ

ចិត្ថ និងភាពររឃ់ៅថ ននការឃធឝើពាណិ្ជជរមយ ពីសាំណារវ់និិឃោរិន នងិពាណិ្ជជររ អាជីវររ និងភាប រង់ារពាណិ្ជជរមយទាំងអស់។ 
ការពលងឹងសាទ បន័ឯរជន ាមរយៈការបឃងកើត្ឲ្រមានសភាពាណិ្ជជរមយឃខត្ថ នងិសមារមអាជីវរមយ រឺការជាំរញុឲ្រវសិាលភាព
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ននការឃធឝើពាណិ្ជជរមយ និងរឃបៀបរបបននការអនុវត្ថលបត្ិបត្ថកិារពាណិ្ជជរមយកានខ់ត្មានភាពលបឃសើរឃឡើង។ មនធីរបានសហការ
ឃរៀបចាំការបឃងកើត្ និងឃបាះឃឆ្ប ត្សភាពាណិ្ជជរមយឃខត្ថឃកាះរុងចាបា់ាំងពីឆ្ប ាំ២០០៧ រហូត្ដល់បចចុបផនបបានចាំនួន៤ឃលើរ 
(សភាពាណិ្ជជរមយឃខត្ថបចចុបផនបរឺអាណ្ត្ិថទី២ឃលើរទី២)។ ឃហើយរប៏ានសលមបសលមួលបឃងកើត្សមារមអាជីវរមយចាំនួន២ រឺ
សមារមស្ដសថីផលិត្លសាបុរាណ្លសុរងយបាាំង (លសាឃចរ) នងិសមារមឃលមចអាខរង៉លសុរងយបាាំង ឃខត្ថឃកាះរុង។  

រ.ការលត្តួ្ពិនិត្ររុណ្ភាពទាំនិញ 
ការលត្ួត្ពិនិត្ររុណ្ភាពទាំនញិ រឺសរមយភាពការងារខដលមនធីរសហការជាមយួសាខាកាាំរុងលត្ូលឃខត្ថ ឃដើមផធីានា

ឲ្របាននូវផលិត្រមយមានលរខណ្ៈចាស់លាស់ ទាំនិញមានរុណ្ភាព ចាំណី្អាហារមានសុវត្ទិភាព ការឃធឝើពាណិ្ជជរមយបាន
លត្ឹមលត្ូវ លបរបឃដាយសីលធម ៌នងិរិត្រូរពីលបឃោជនទ៍ាំងអបរផលិត្ និងអបរឃលបើលបាស់។ ការសហការោប  បានចុះលត្ួត្ពិនិ
ត្ររុណ្ភាពទាំនិញ នងិផសពឝផាយចាបស់ថីពីការលរបល់រងរុណ្ភាព សុវត្ទិភាពឃលើផលិត្ផលទាំនិញនិងឃសវា ឃៅាមទីផារ 
សាលាឃរៀន និងហាងទាំនិញ ជាឃោលឃៅយុទនសាស្ដសថការពារអបរឃលបើលបាស់បាន ចាំនួន១៧ឃលើរ (៩ខខឆ្ប ាំ២០១៩)។ 

ទនធឹមនងឹឃនាះខដរ វស័ិយពាណិ្ជជរមយរាំពុងជួបបញ្ហា លបឈមដូចជា៖ 
- អាជីវររមយួចាំនួនខដលជាបព់ននសឝ័យលបកាសមនិទនម់រចុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជរមយឲ្របានលត្មឹលត្ូវាមឃោល
ការណ៍្ចាបរ់ាំណ្ត្ ់។ 

- អាជីវររមយួចាំនួនខដលមនិជាបព់ននសឝ័យលបកាសមនិទនម់រសុាំចាបអ់នុញ្ហដ ត្លបរបអាជីវរមយ។ 
- អាជីររមយួចាំននួធាំ មនិសូវយរចិត្ថទុរដារឃ់លើការបិទសាវ រនងវឃលើមុខទាំនិញរបស់ខវួន ។ 
- អាជីវររឃៅមានបញ្ហា ខឝះបឃចចរឃទសខរនចប ឃវចខចបផ់លិត្ផល និងធនធានហិរញ្ដ វត្ទុពលងរីអាជីវរមយ។ 

១.២.១.៩ វស័ិយពននដារ 
 ឃដាយឃោងឃៅាមឃបសររមយរបស់អរគនាយរដាឌ នពននដារ សាខាពននដារឃខត្ថឃកាះរុងបានអនុវត្ថការលបមូល
ចាំណូ្លពននលបរបឃដាយលបសិទនភាព ភាពឃជឿទុរចិត្ថ លសបាមលរមសីលធមន៌ងិវជិាជ ជីវៈ ការផថល់ឃសវាជូនអបរជាបព់នន
លបរបឃដាយរុណ្ភាពជាមយួនឹងការអនុវត្ថចាបល់បរបឃដាយភាពទនភ់វន ់ និងការបនថពលងឹងការអនុវត្ថចាបន់ិងបទបផញ្ដត្ថិ
សថីពីពននដារឃដាយលបកានខ់ាជ បនូ់វភាពទនភ់វន ់មុងឹម៉ាត្ ់នងិឃសយើភាព។ ឃដាយខផែរាមចាំនុចខាងឃលើឃនះ ឃធឝើឱ្រសាខាពននដារ
ឃខត្ថឃកាះរុងទទួលបានលទនផលដូចខាងឃលកាម៖ 
 អាំពចីាំណូ្លបងចូ់លងវកិាថ្នប រជ់ាត្ ិ

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

 អាំពចីាំណូ្លបងចូ់លងវកិាថ្នប រឃ់លកាមជាត្ ិ
- ឆ្ប ាំ ២០១៣ បានចាំណូ្លចាំននួ ១.៧៦៣.០១៧.៥៥៩ ឃរៀល ឃសយើនឹង  ១០៨% ននខផនការ          (រាំឃណ្ើ ន៨%) 
- ឆ្ប ាំ២០១៤ បានចាំណូ្លចាំននួ ១.៩០៩.២០២.៥២២ ឃរៀល ឃសយើនឹង    ៩៩% ននខផនការ           (ងយចុះ ១%) 
- ឆ្ប ាំ២០១៥ បានចាំណូ្លចាំននួ ១.៨៧៩.៤៨១.៨៧៧ ឃរៀល ឃសយើនឹង    ៩៣% ននខផនការ           (ងយចុះ ៧%) 
- ឆ្ប ាំ២០១៦ បានចាំណូ្លចាំននួ ២.៩១១.៥៤៣.៨១០ ឃរៀល ឃសយើនឹង  ១៣៩% ននខផនការ       (រាំឃណ្ើ ន៣៩%) 
- ឆ្ប ាំ២០១៧  បានចាំណូ្លចាំននួ ៥.៧៤៦.១៣៥.៥៩០ ឃរៀល ឃសយើនឹង  ២៥១% ននខផនការ         (រាំឃណ្ើ ន១៥១) 
- ឆ្ប ាំ២០១៨  បានចាំណូ្លចាំននួ ៨.៦១១.៧១២.៩២៥ ឃរៀល ឃសយើនឹង ៣០៧% ននខផនការ (រាំឃណ្ើ ន២០៧%) 
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- ឆ្ប ាំ២០១៩  បានចាំណូ្លចាំននួ ១១.៣២៨.១៨២.៦៨០ ឃរៀល  ឃសយើនឹង ៣២០% ននខផនការ    (រាំឃណ្ើ ន២២០%) 
 ចាំណូ្លបានឃរើនចាបព់ឆី្ប ាំ ២០១៣ មរឃដាយសារ៖ 

- ការផសពឝផាយសថីពីវបផធមប៌ងព់ននលរបល់បឃភទជូនដល់អបរជាបព់នន 
- ខរសលមួលរលមតិ្ផលរបរអបរជាបព់ននឃៅជាអបរជាបព់ននតូ្ច អបរជាបព់ននមធរម នងិអបរជាបព់ននធាំ 
- ជលមុញការចុះបញ្ជ ីសហលោសងយីឃៅាមរលមតិ្ផលរបររបស់អបរជាបព់នន 
- ការខរសលមួលរបបលបមលូពននខត្មយួរឺរបបសឝ័យលបកាស (លុបឃចាលរបបឃ ៉ការ) 
- ការបញ្ចូលសហលោសពីរបបឃ ៉ការឃៅរបបសឝ័យលបកាស(របបពតិ្) 
- ការជលមុញការបងព់ននលបថ្នបល់ា ឃផធររមយសិទនអចលនលទពរ (មនិទនចុ់ះបញ្ជ ី នងិចុះបញ្ជ ី)ឱ្រមរបងព់នន 
- ការឃធឝើរាំខណ្រទលមងល់បពន័នរដឌបាលសារឃពើពននរបស់អរគនាយរដាឌ នពននដារ 
- ការពលងងឹការអនុវត្ថចាបស់ារឃពើពនន 
- លបជាពលរដឌមានការយល់ដងឹឃលចើនពកីាត្ពឝរិចចសារឃពើពនន នងិចាំនួនអបរសយ័លរចិត្ថបងព់ននមានការឃរើនឃឡើង 

បញ្ហា លបឈម 
 ឃបើឃទះបីជាមានរាំខណ្ទលមងល់បពន័នរដឌបាលសារឃពើពនន ការដារឱ់្រឃលបើលបាស់លបពន័នបឃចចរវទិាពត័្ម៌ាន ការ
ផសពឝផាយ ឃដើមផបីងកភាពងាយលសួលដល់អបរជាបព់ននោ៉ងណារឃ៏ដាយ រស៏ាខាពននដារឃខត្ថឃកាះរុងឃៅមានបញ្ហា លបឈម
មយួចាំនួនដូចជា ៖  

- អបរជាបព់ននមនិទនយ់ល់ចាស់ពីកាត្ពឝរិចចសារឃពើពនន 
- សហលោសងយមីយួចាំនួនមនិទនប់ានមរចុះបញ្ជ ីពននដារឃដាយសយ័លរចិត្ថ 
- មាច ស់សហលោសមយួចាំននួមានការយល់ដឹងពីឃសវាពននាមលបពន័នបឃចចរវទិាពត័្ម៌ានឃៅមានរលមតិ្។ 

១.២.១.១០ វស័ិយរយ និងរដាឌ ររ 
 ខផែរឃលើខផនការលបត្ិបត្ថិននខផនការសរមយភាពឆ្ប ាំ២០១៩ របស់អរគនាយរដាឌ នរយ និងរដាឌ រររមភុជា និងវធិាន
ការនានាឃដើមផលីបមូលចាំណូ្លឃអាយបានលរប ់និងឃលើសខផនការាមទិសឃៅរបស់អរគនាយរដាឌ នរយ និងរដាឌ រររមភុជា។ 
 រ.អាំពកីារងារឃរៀរររចាំណូ្លពនន នងិ អាររ 
 លទនផល ឆ្ប ាំ ២០១៩ ឃនះរឺ ៖(ឯរារិត្លានឃរៀល) 

ចាំណូ្លសរបុឆ្ប ាំ២០១៨ ចាំណូ្លឆ្ប ាំ២០១៩ ឃលបៀបឃធៀប 
៨៨.១៨២.២៩៦.៨០០៛ ៩៩.១១៤.៥៤៥.៨០០៛ ឃរើនឃឡើង១០.៩៣២.២៤៩.០០០៛ 

  សាខារយ នងិរដាឌ ររឃខត្ថឃកាះរុងអាចសឃលមចលបមលូចាំណូ្លបានឃដាយមលូឃហតុ្សាំខាន់ៗ ដូចខាងឃលកាម ៖  
- ការចូលរមួសលមបសលមួល របស់រដឌបាលឃខត្ថ របុងការឃរៀបចាំឱ្រពាណិ្ជជរមយឆវងខដនឃៅមាត្ល់ចរចាាំោម បាន

លែលបឃសើរជាងមុន ។ 
- ការបនថផសពឝផាយរ ាំលឹរជាលបចាាំដល់វស័ិយឯរជនពារព់ន័ន នូវនីត្ិវធិីរយ ខបបបទរយ នីត្ិវធិីននការដឹរ

ទាំនិញ និងកាត្ពឝរចិចបងព់ននអាររនាាំឃចញ នាាំចូលាមចាបជ់ាធរមាន ។ 
- ការនាាំចូលទាំនិញលបឃភទទី៣ (ឃលរឿងឧបឃភារ បរឃិភារ) បានឃរើនឃឡើង 

  ខ-អាំពកីារងារបងាក រ នងិបស្ដងាក បបទឃលយើសរយ ( ០៩ខខឃដើមឆ្ប ាំ២០១៩ ) 
- ឃដាយមានរិចចសហការោាំលទពីរងរមាវ ាំងលបដាបអ់ាវធុឃៅមូលដាឌ ន ឃយើងបានឃធឝើលបត្បិត្ថិការចាំនួន ១១៧ 

ររណី្ របុងឃនាះររណី្ធាំ ០១ររណី្, ររណី្តូ្ច ១១៦ររណី្ បានចាំណូ្លរ ឺ៤២០.១០៨.៤០០ឃរៀល។ 
  រ-ការពលងងឹអភបិាលរចិចអងគភាពរយ  

- រិចចលបជុាំបរូសរបុការងាររយ និងរដាឌ ររជាឃរៀងរាល់ខខ បានដារឃ់ចញនូវទិសឃៅការងារមយួចាំនួន ជា      ពិ
ឃសសការបនថការអនុវត្ថឱ្រមានលបសិទនភាពនូវខផនការលបត្បិត្ថ ិ ទនធឹមោប នឹងខផនការសរមយភាពឆ្ប ាំ២០១៩ 
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សរមយភាពលរបល់រងជាមុន របុងការចាត្វ់ធិានការលបរបឃដាយភាពជាមាច ស់ ។ 
- ថ្នប រដ់ឹរនាាំរយ បានបនថចុះឃ្វ ាំឃមើលជាលបចាាំឃរៀងរាល់សបាថ ហ៍នូវអនុឃលាមភាពននការអនុវត្ថនន៍ីត្ិវធិរីយ 

ាមការោិល័យលត្ួត្ពនិិត្រខបបបទរយឃលកាមឱ្វាទ ាមរមយវធិីរាំណ្ត្ខ់ដលមានខចងរបុងខផនការសរមយភា
ព។ 

 -អាំពសីកាក នុពលអងគភាព 
- ការងារពលងឹងការឃរៀរររចាំណូ្លឱ្របានលរប ់និងឃលើសខផនការរាំណ្ត្ ់
- ការងារទបស់ាក ត្ ់បងាក រ និងបស្ដងាក បបទឃលយើសបានលែ 
- ការពលងឹងអភបិាលរចិចអងគភាពបានលបឃសើរ 
- រិចចសហការបានលែ លបឃសើរជាមយួអាជាញ ធរមូលដាឌ ន 
- ការសលមួលពាណិ្ជជរមយបានរហ័សាមលបពន័នសឝ័យលបវត្ថិរមយ ទិនបនយ័រយ AYCUDA 
- ការបនថអភវិឌណនព៍លងងឹមុខងារសឝ័យលបវត្ថិរមយ ទិនបនយ័ហានិភយ័រយ (CRMDS) ឃដើមផតី្ភាជ បជ់ាមយួលបពន័ន

សឝ័យលបវត្ថិរមយទិនបនយ័រយចាំណុ្ចខាងឃលើរឺជាបញ្ហា ខដលលត្ូវយរចិត្ថទុរដារឃ់ដើមផបីឃងកើនសកាថ នុពលរបស់
អងគភាព ។ 

 ង-បញ្ហា លបឈម 
- មាត្ល់ចរចាាំោមឃៅពុាំទនប់ានឃរៀបចាំឱ្រមានសណាថ បធ់ាប បម់ានសថងដ់ាជាអនថរជាត្ ិ
- ពុាំទនម់ានម៉ាសីុនខសកន(SCAN)សលមាបល់ត្ួត្ពិនតិ្រមឃធាបាយដឹរជញ្ជូ ន និងអីវ៉ានអ់បរដាំឃណ្ើ រឃចញចូល 
- ផវូវជាត្ិឃលខ ៤៨ លបរបឃដាយចាំឃណាត្ភបាំខភស់ៗ ឃធឝើឱ្រនងវឃសវាដឹរជញ្ជូ នជាំនិញខភស់ជាងរខនវងដនទឃទៀត្ 
- អាំឃពើរត្ព់ននាមរបូភាពមធរម និងតូ្ច ឃៅត្ាំបនឃ់ឆបរឃៅខត្មាន  

 ច-ខផនការ (ចាំឃពាះមខុឃដើមផបីឃងកើនចាំណូ្ល) 
អាំពរីដឌបាល CUSTOMS ADMINISTRATION ឃពលឃវលា អបរទទលួខុសលត្វូ 

ពលងឹងអនុឃលាមភាព និងសងគត្ថិភាពឯរសារនាាំឃចញ-នាាំចូល លបចាាំឆ្ប ាំ អងគភាពពារព់ន័ន 
ពលងឹងលបសិទនិភាព និងបឃងកើនការយរចិត្ថទុរដារឃ់លើការលត្ួត្ពិនតិ្ររបូវន័ថ លបចាាំឆ្ប ាំ អងគភាពពារព់ន័ន 
ចុះឃ្វ ាំឃមើលការអនុវត្ថបទបផញ្ដត្ថិរបស់មស្ដនថីរយឃៅាមអងគភាពមូលដាឌ ន លបចាាំឆមាស ល.ធរ-អងគភាពពារព់ន័ន 

ឃលើររមភស់ការយល់ដឹងជាសាធារណ្ៈអាំពីបចចយ័ននបទឃលយើស លត្ីមាស 
ទី១-ទី៣ ន.បប-អងគភាពពារព់ន័ន 

ចុះលបត្ិបត្ថិការលបយុទនលបឆ្ាំងអាំឃពើរត្ឃ់រចពននទាំនិញបទឃលយើសពាណិ្ជជរមយ 
និងបទឃលយើសឆវងខដនពារព់ន័នឃដាយឃលបើលបាស់ឃោលការណ៍្វភិារ 
ហានិភយ័និងពត័្ម៌ានសមាង ត្ ់

លបចាាំឆ្ប ាំ ន.បប-អងគភាពពារព់ន័ន 

ឃធឝើបចចុបផនបភាពទិនបនយ័អាជីវរមយដាឌ នឃ្វ ាំងសថុរទាំនិញ 
មានឃវទយិត្ភាព លបចាាំឆ្ប ាំ ន.ររ-អងគភាពពារព់ន័ន 

លបជុាំឃទឝភារីជាមយួរដឌបាលរយឃផសងឃទៀត្ លបចាាំឆ្ប ាំ ន.សអ-អងគភាពពារព់ន័ន 
ពលងឹងរិចចសហការលបត្បិត្ថកិាររយទាំងរបុងត្ាំបនន់ងិពហុភារី លបចាាំឆ្ប ាំ ន.សអ-អងគភាពពារព់ន័ន 
បនថការអនុវត្ថយនថការភាពជានដរូរយ-ខផបរឯរជន លបចាាំឆ្ប ាំ ន.ផប-អងគភាពពារព់ន័ន 
ពលងឹងលបសិទនិភាពននការអនុវត្ថលរមសីលធមន៌ិងរិរោិមារោទមស្ដនថរីយ លបចាាំឆ្ប ាំ លរបអ់ងគភាព 

១.២.១.១១ វស័ិយនលបសណី្យ ៏និងទូររមនារមន ៍
វស័ិយនលបសណី្យ ៍ និងទូររមនារមនឃ៍ខត្ថ មានត្ួនាទី និងភាររិចចដឹរនាាំលរបល់រង និងសលមបសលមួលការងារពារ់

ពន័ននលបសណី្យ ៍ ទូររមនារមន ៍ និងបឃចចរវទិារមនារមន ៍ និងពត័្ម៌ាន លពមទាំងធនធានវសិាលរមនឃ៍ស្ដហឝរងស៍់ វទិរុឃៅ
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ថ្នប រឃ់លកាមជាត្ិឃលកាមការដឹរនាាំផ្ទធ ល់របស់រដឌមស្ដនថី ។  
វស័ិយនលបសណី្យ ៍និងទូររមនារមន ៍មានវស័ិយសាំខានធ់ាំៗចាំនួនបី រឺ ៖  
- វស័ិយនលបសណី្យ ៍ 
- ទូររមនារមន ៍    
- បឃចចរវទិារមនារមន ៍និងពត័្ម៌ាន  
ការោិល័យ នលបសណី្យ ៍ និងទូររមនារមនល៍សុរចាំនួន ០៣រឺៈ លសុរខលសអាំបិល លសុរបូទុមសាររ និងលសុរររិ ី

សាររ រឯីលសុរមយួចាំនួនឃទៀត្មនិទនម់ានបណាថ ញការោិល័យរបស់ខវួនឃៅឃឡើយឃទ។ ឃទះបីមនិទនម់ានបណាថ ញឱ្រ
បានលរបល់សុររឃ៏ដាយ ខត្សពឝនងងវស័ិយទាំងបីឃនះ បាននឹងរាំពុងដាំឃណ្ើ រការផថល់នូវឃសវារបស់ខវួន លរបដណ្ថ បឃ់សធើរទូទាំង
ឃខត្ថ និងមានរុណ្ភាពលែ ទាំងឃសវា និងបឃចចរវទិារមនារមន ៍ និងពត័្ម៌ានាមរយៈការដារវ់ស័ិយនលបសណី្យ ៍ និង
ទូររមនារមន ៍ ជាសហលោសសាធារណ្ៈ។ មនិខត្ប៉ុឃណាត ះ ឃយើងមានលរុមហុ៊នទូរស័ពធ ចល័ត្-អចល័ត្ និងអុិនឃធើឃណ្ត្ 
ចាំនួន ០៩ លរុមហុ៊ន រឺៈ Telecom Cambodia (TC), Camintel, Metfone, Cell Card, Smart,  Seatel, ONLINE, 
Ezecom និងNTC បានពលងឹង និងពលងីររុណ្ភាពឃសវា លសបាមសថងដ់ារអនថរជាត្ិលបរបឃដាយភាពលបរួត្លបខជង និងមាន
ត្នមវឃថ្នរ។ ឃដាយខឡរឃៅត្ាំបនដ់ាចល់សោលមយួចាំនួនតូ្ចននលសុរខវះរបុងឃខត្ថ មនិទនម់ានឃសវាទូរស័ពធសលមាបឃ់លបើ
លបាស់លរបល់ោនឃ់ៅឃឡើយ ។ 

វឌណនភាពខដលមានឃលើវស័ិយឃនះ មានដូចខាងឃលកាម៖ 
- បានខិត្ខាំលបងឹខលបងសិរាឃៅត្ាំបនដ់ាចល់សោលាមបណាថ លសុរខដលោយ នឃសវា ទូរស័ពធឃលបើលបាស់លរប់

លោន ់ ឃដើមផជីលមុញដល់លរុមហុ៊នផថល់ឃសវាទូរស័ពធឃអាយពលងីរឃសវាបានដល់ត្ាំបនដ់ាចល់សោល មានការ
ឃលបើលបាស់លរបល់ោន ់។ 

- លរុមហុ៊នទូរស័ពធ Metfone បានត្ឃមវើងបឃងាគ លអងខ់ត្ន ខដលមានរមភស់៦៥ខមល៉ត្ ឃលបើលបាស់ឃដាយកាបវិ៍អុប
ទិចមានឃសវាទូរស័ពធលរបដណ្ថ បឃ់លើនផធដីទាំនាបបាន ១០រីឡូខមល៉ត្ និងនផធដខីភងរ់ាប(ភបាំ) បាន០៥រីឡូខមល៉ត្ 
ឃដើមផពីលងីរឃសវាទូរស័ពធឃអាយមានការឃលបើលបាស់ចាំនួន០៣ ុាំ រឺ  ុាំជាំនាប ់  ុាំងយដូនឃៅ  ុាំលបឡាយ នន
លសុរងយបាាំង។ 

 ទនធមឹនងឹឃនះរឃ៏ៅជបួលបទះបញ្ហា លបឈមមយួចាំននួដូចជា៖ 
- លរុមហុ៊នផថល់ឃសវាទូររមនារមនម៍យួចាំនួនឃៅរបុងឃខត្ថ មនិផថល់ទនិបនយ័ការងារសាងសង ់នងិរះុឃរ ើបណាថ ញ

របស់ខវួន និងមនិបានសហការ ឬរជូ៍នដាំណឹ្ងមរមនធីរឃអាយបានលជាបខដលឃធឝើឃអាយមានការពិបាររបុងការ
លរបល់រងទិនបនយ័ និងសទិត្ិឃលបើលបាស់បានចាស់លាស់លត្មឹលត្ូវ 

- ត្ាំបនដ់ាចល់សោលមយួចាំននួ ឃៅរបុងឃខត្ថពុាំទនម់ានឃសវាទូរស័ពធឃលបើលបាស់លរបល់ោន ់ឃៅឃឡើយ  
- ពុាំទនម់ានភាប រង់ារនលបសណី្យ ៍ឃៅលរបល់សុរ របុងឃខត្ថ ។ 

   អាទភិាពសាំខាន់ៗ ខដលលត្វូឃដាះលសាយចាំឃពាះមខុ 
- បនថលត្ួត្ពនិិត្រ ឃៅាមត្ាំបនទ់ីលបជុាំជនដាចល់សោល ខដលោយ នឃសវាឃលបើលបាស់លរបល់ោនឃ់ដើមផឃីធឝើរបាយ

ការណ៍្ជូនលរសួង ជួយ ជលមញុឃអាយលរុមហុ៊ន ឬសហលោសបនថពលងីរបណាថ ញ នងិឃសវារបស់ខវួនឃអាយ
មានវសិាលភាពលរបដណ្ថ បដ់ល់ត្ាំបនទ់ីលបជុាំជនដាចល់សោលរបុងឃខត្ថមានការឃលបើលបាស់លរបល់ោន ់។ 

- បនថចុះផសពឝផាយលិខតិ្ឃលខ: ២៥០បទ.លបរ សថីពីខបបបទនិងនតី្ិវធិីននការផថល់ពត័្ម៌ាន អាំពីការសាងសង ់
ដាំឃឡើង នងិរះុឃរ ើឃហដាឌ រចនាសមភន័នទូររមនារមនឃ៍ៅាមភូមសិាស្ដសថឃខត្ថដល់បណាថ លរមុហុ៊នសហលោសឃៅ
របុងឃខត្ថ ។ 

- បនថផសពឝផាយឃោលនឃោបាយចាប ់ លបកាសរមួរបស់លរសួងនលបសណី្យ ៍ និងទូររមនារមន ៍ នងិលរសួង 
ឃសដឌរិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុ ាមការោិល័យ ប.ទ លសុររបុងឃខត្ថ នូវលិខិត្ឃលខ ៤៩៨ សហវ.លបរ ចុះនងងទី០៨ 
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ខខឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ សថីពកីារផថល់ឃសវាសាធារណ្ៈឃដាយលរសួងនលបសណី្យ ៍ និងទូររមនារមន ៍ ដល់
អាជីវររ ពារព់ន័នការឃបើរឃធឝើ ឃសវាអាជីវរមយនលបសណី្យរ៍បុងឃខត្ថ ។ 

១.២.១.១២ វស័ិយអភិវឌណនជ៍នបទ 
អភវិឌណនជ៍នបទ រឺជាសរមយភាពលបទរល់រឡាចលមុះ នងិអនថរវស័ិយ សាំឃៅខរខលបជនបទ និងសាទ នភាពឃសដឌរិចច 

សងគមរិចច របស់លបជាពលរដឌឃៅទីជនបទឲ្រមានភាពលបឃសើរឃឡើង។ អភវិឌណនជ៍នបទ រឺសាំឃៅឃធឝើោ៉ងណាឲ្រទជីនបទ
កាវ យជាទីរខនវងខដលមានលបជាពលរដឌរស់ឃៅ និងអាចទញយរនូវផលចាំឃណ្ញពីសកាថ នុពលឃសដឌរិចច សងគម ឃពញបរបិូរ
ណ៍្។ ឃខត្ថបានសឃលមចយរវធិីសាស្ដសថ ខដលមានមុខលពួញឃលចើនឃដើមផជីាំរញុការអភវិឌណជនបទ នងិផថល់សិទនអាំណាចដល់
សហរមនម៍ូលដាឌ នរបុងការឃរៀបចាំខផនការ និងលរបល់រងការអភវិឌណមូលដាឌ នរបស់ពួរោត្។់ ឃៅរបុងចឃនាវ ះពីឆ្ប ាំ២០១៥-
២០១៩ ការងារអភវិឌណនឃ៍ហដាឌ រចនាសមភន័នជនបទសឃលមចបានលទនផលដូចជាៈ ខងទាំផវូវជាលរខណ្ៈខួបបាន លបខវង 
៩៥.៥៥០ខមល៉ត្ខងទាំផវូវជាលរខណ្ៈលបចាាំបានលបខវង ២១២.២០០ខមល៉ត្ សាងសងអ់ណ្ឋូ ងសបបប់ានចាំនួន ៣៦អណ្ថូ ង 
សាងសងអ់ណ្ឋូ ងលូបានចាំននួ ៥៩អណ្ថូ ង ជួសជុលអណ្ថូ ងសបបប់ានចាំននួ ៣៤ អណ្ថូ ង ជួសជុលអណ្ឋូ ងលូបានចាំននួ 
២០៧អណ្ថូ ង ផឋល់សមាម រសាងសងប់ងគនអ់នាមយ័បានចាំនួន ៧០០សលមាប ់ នងិផឋល់ឥណ្ទនជូនលបជាពលរដឌបានចាំនួន
២.៥៣០លរសួារ។ សមទិនផលខាងឃលើបានជួយ សលមួលឲ្រមានសរមយភាពឃសដឌរិចចមមាញឹរជាងមុនឃហើយខងមទាំងចូលរមួ
ឃលើរសធួយរលមតិ្ជីវភាពលបជាជន ឃៅជនបទឃទៀត្ផង។ 
 ទនធឹងនងឹការអនុវត្ថនទ៍ទួលបានលទនផលខាងឃលើ ឃយើងរម៏ានជបួការលាំបារមយួចាំនួនដូចជាងវកិាខដលបានផថល់ 
សលមាបក់ារខងទាំ ឬសាថ រផវូវជនបទលបចាាំឆ្ប ាំមានចាំនួនត្ិចត្ចួឃបើឃធៀបនឹងលបខវងផវូវខដលមានឃៅរបុងឃខត្ថ ជាពិឃសសផវូវខដល
រងការខូចខាត្ឃដាយទឹរជាំននរ់បុងឆ្ប ាំ២០១៩។ ការដឹរឃលើសទមងនឃ់ៅឃលើផវូវជនបទរជ៏ាបញ្ហា ឃចាទ។ 

រដឌបាលឃខត្ថ បានជាំរញុ និងចាត្វ់ធិានការអាទិភាពសាំខាន់ៗ មយួចាំនួនដូចជា ការជួសជុល ខងទាំផវូវឃៅជនបទ ការ
ជីរលសះ និងជីរអណ្ថូ ងបខនទម សលមាបប់ងាក រទុរឃលបើលបាស់របុងឃពលមានឃលោះរាាំងសងួត្ និងធានាមានទឹរសាែ ត្ឃលបើលបាស់
លរបល់ោន ់និងការផថល់សមាម របងគនអ់នាមយ័ជូនលបជាពលរដឌ។ 

១.២.១.១៣ វស័ិយធនាោរជាតិ្ 
បចចុបផនបឃៅឃខត្ថឃកាះរុង មានសាខាធនាោរពាណិ្ជជចាំននួ០៥រាំពុងលបត្ិបត្ថិការផថល់ឃសវាធនាោរនិងហិរញ្ដ វត្ទុ រមួ

មាន ឃសវាលបារប់ឃញ្ដ ើ  ឃសវាឥណ្ទន ឃសវាឃផធរលបារ ់ ឃសវាបថូរលបារ ់ និងឃសវាធានារ៉ាបរ់ង ដល់លបជាពលរដឌរបុងការររា
លទពរសមផត្ថិ ការពលងីរអាជីវរមយ ការពលងីរ និងខរលមែលាំឃៅដាឌ ន និងសលមួលដល់ការទូទត្រ់បស់លបជាពលរដឌកានខ់ត្ឆ្ប់
រហ័ស និងសនសាំសាំនចឃពលឃវលា។ ឃហើយធនាោរពាណិ្ជជបានឃដើរត្ួោ៉ងសាំខានរ់បុងការជួយ សលមួល និងផថល់ភាពងាយ
លសួលដល់ការឃបើរលបារឃ់បៀវត្សរបស់រមយររ រមយការនិី បុរគលិរលរុមហុ៊ន អងគការ និងមស្ដនថីរាជការឃៅរបុងឃខត្ថាមរយះ
ម៉ាសីុនដរលបារឃ់ដាយសឝ័យលបវត្ថិ (ATM) ។ ចាំឃពាះធនាោរពាណិ្ជជមានម៉ាសីុនដរលបារឃ់ដាយសឝ័យលបវត្ថិចាំនួន ១៣ និង
ម៉ាសីុនដារល់បារច់ាំននួ ៤ សលមាបប់ឃលមើដល់ឃសវាដរ ដារល់បារ ់និងឃសវាទូទត្ឃ់ផសងៗ ។ 

ចាំឃពាះវស័ិយមលីរូហិរញ្ដ វត្ទុវញិ រម៏ានការររីចឃលមើនទាំងទាំហាំ និងខដនឃសវារមយរបស់ខវួនផងខដរ ខដលបានរមួ
ចាំខណ្ររបុងការជាំរញុរាំឃណ្ើ នជីវភាព និងកាត្ប់នទយភាពលរីលរលបជាពលរដឌ ាមរយៈការបាំឃពញត្លមូវការហិរញ្ដ វត្ទុរបស់
លបជាពលរដឌ ខដលមនិទនម់ានលទនភាពទទួលបានឃសវាពីលរឹះសាទ នធនាោរ នងិហិរញ្ដ វត្ទុ ។ ជារខ់សថងឃៅឃខត្ថឃកាះរុង
មានសាខាលរឹះសាទ នមលីរូហិរញ្ដ វត្ទុចាំនួន ០៨ នងិលបត្ិបត្ថរិរឥណ្ទនចាំនួន ០១ រាំពុងឃធឝើលបត្ិបត្ថិការផថល់ឃសវាមលីរូហិរញ្ដ
វត្ទុ និងឃសវាធានារ៉ាបរ់ងខាប ត្តូ្ច របុងឃនាះមានសាខាលរះឹសាទ នមលីរូហិញ្ដ វត្ទុចាំនួន០៣ លត្ូវបានអនុញ្ហដ ត្ថឱ្រទទួលលបារប់ឃញ្ដ ើ 
និងដារឱ់្រដាំឃណ្ើ រការម៉ាសីុនដរលបារឃ់ដាយសឝ័យលបវត្ថិចាំនួន០៣ ឃដើមផបីាំឃពញត្លមូវការសាចល់បាររ់បស់លបជាពលរដឌ ។ 

ាមរយៈននការររីចឃលមើនឃនះ លបជាពលរដឌមានលទនភាពខភស់របុងការទទួលបានឃសវាធនាោរ និងហិរញ្ដ វត្ទុមយួ
លបរបឃដាយរុណ្ភាព និងសទិត្របុងត្នមវលបរួត្លបខជង ឃដើមផឃីលើរសធួយជីវភាពរស់ឃៅឱ្របានលែលបឃសើរ។ ឃទះជាមានររី
ចឃលមើនោ៉ងណារឃ៏ដាយ រឃ៏ៅមានបញ្ហា លបឈមមយួចាំននួ ដូចជា៖ 
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- លបជាពលរដឌឃៅមនិទនយ់ល់ដឹងពីការឃលបើលបាស់ និងអត្ទលបឃោជនខ៍ដលទទូលបានឃសវាធនាោរ និងមលីរូ
ហិរញ្ដ វត្ទុ និងយល់លចលាំពីការឃលបើលបាស់ឃសវារបស់លរឹះសាទ នធនាោរ និងហិរញ្ដ វត្ទុឯរជន ថ្នជារបស់រដឌ 

- លបជាពលរដឌឃៅមនិទនយ់ល់ដឹង និងមានជាំឃនឿឃលើការឃលបើលបាស់លបារឃ់រៀល ។ លបជាពលរដឌភារឃលចើន
និយមឃលបើលបាស់របូិយបណ័្ត បរឃទស (ដុលាវ រអាឃមររិ និងលបារប់ាត្នង) របុងជីវភាពលបចាាំនងងរបស់ខវួន (ឯរា
ត្នមវ សនសាំ នងិការទូទត្)់ នងិ  

- អាជីវររបថូរលបារឃ់ៅមនិទនយ់ល់ពីចាប ់ នងិបទបញ្ហដ ត្ថិឃផសងៗរបុងការលរបល់រងអាជីវរមយបថូរលបារ ់ ខដល
ត្លមូវលត្ូវឲ្រយរចិត្ថទុរដារឃ់ដាះលសាយ នងិឃរៀបចាំខផនការអភវិឌណនឱ៍្របានលត្ឹមលត្ូវ ចាស់លាស់ និងសីុ
ជឃល  ឃដើមផឃីជៀសវាងឃរើត្មានហានភិយ័ឃផសងៗបះ៉ពាល់ដល់ជីវភាពរស់ឃៅរបស់លបជាពលរដឌរបុងឃខត្ថ ។ 

១.២.១.១៤ វស័ិយឃសដឌរិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុ  
 វស័ិយឃសដឌរិចចនិងហិរញ្ដ វត្ទុឃខត្ថ ជាអងគភាពរដឌបាលឃសដឌរិចច បាំឃពញមុខងារជាត្ាំណាងរបស់លរសួងឃសដឌរិចចនិង
ហិរញ្ដ វត្ទុ ឃលើការងារសលមបសលមួលអងគភាពថ្នប រម់ូលដាឌ នរបស់លរសួង លពមទាំងអនុវត្ថភាររិចចលរបល់រងវស័ិយឃសដឌរិចចនិង
ហិរញ្ដ វត្ទុឃៅរដឌបាលថ្នប រឃ់លកាមជាត្ាិមការរាំណ្ត្រ់បស់រដឌមស្ដនថីលរសួងឃសដឌរិចចនងិហិរញ្ដ វត្ទុ ខដលមានខចងលសបាម
លបកាសឃលខ ៩៥៩ សហវ.លបរ ចុះនងងទី២៨ ខខសីហា ឆ្ប ាំ២០១៤  របស់លរសួងឃសដឌរិចចនិងហិរញ្ដ វត្ទុសថីពកីារឃរៀបចាំ និង
ការលបលពឹត្ថឃៅនននាយរដាឌ ន និងអងគភាពឃលកាមឱ្វាទអរគឃលខាធិការដាឌ ន ននលរសួងឃសដឌរិចចនិងហិរញ្ដ វត្ទុ ។  វស័ិយឃនះ
បានអនុវត្ថបាំឃពញត្ួនាទភីាររិចចរបស់ខវួនោ៉ងសរមយលបរបឃដាយលបសិទនភាព និងភាពរស់រឃវ ើរជាឃសនាធិការ ឱ្រលរសួង 
និងអាជាញ ធរខដនដី ខដលជាអាណាបរ័ឃផធរសិទនិបានពលងឹងនិងអនុវត្ថចាបផ់សពឝផាយរាល់សារាចរខណ្នាាំឃផសងៗ របស់
លរសួង ឬរាជរដាឌ ភបិាលខដលពារព់ន័ននឹងវស័ិយឃសដឌរចិចនិងហិរញ្ដ វត្ទុ ដល់អងគភាព មនធីរ និងរដឌបាលថ្នប រឃ់លកាមជាតិ្បាន
លជាបចាស់ឃដើមផរីមួចាំខណ្ររបុងការអនុវត្ថនឱ៏្របានលតឹ្មលត្ូវាមនីតិ្វធីិបទដាឌ នបឃចចរឃទស ។  
 របុងនយ័ឃនះឃដើមផចូីលរមួចាំខណ្រ សឃលមចឃោលបាំណ្ងឃោលនឃោបាយ របស់លរសួងឃសដឌរិចចនិងហិរញ្ដ វត្ទុ 
ខដលជាខខសបឃណាថ យរបស់ខវួន ការងារឃសដឌរិចចនិងហិរញ្ដ វត្ទុឃខត្ថ មានអបរទទួលខុសលត្ូវនិងអបរលរបល់រង ឃលើចឃងាក ម
សរមយភាព  និងសរមយភាព  ឱ្រលសបាមអនុរមយវធិី  រមយវធិី  និងឃោលបាំណ្ងឃោលនឃោបាយ  របស់លរសួង ឃសដឌរិចច
និងហិរញ្ដ វត្ទុ ។  
  វឌណនភាពខដលសឃលមចបាននាឃពលរនវងមរឃធៀបសូចនាររខដលបានរាំណ្ត្ ់ 

- ឃរៀបចាំរិចចលបជុាំផសពឝផាយចាបស់ឋីពីហិរញ្ដ វត្ទុសលមាបក់ារលរបល់រងលបចាាំឆ្ប ាំ២០១៩ ការឃរៀបចាំខផនការយុទន
សាស្ដសឋងវកិាឆ្ប ាំ២០២០ ការឃរៀបចាំឃសចរឋីលពាងចាបហិ់រញ្ដ វត្ទុលបចាាំឆ្ប ាំ២០២០ ដល់មនធីរជាំនាញ លរុង-លសុរ 
បានទនឃ់ពលឃវលាដូចខដលបានរាំណ្ត្រ់បុងសូចនាររ  

- ការផឋល់សនាចាំណាយ ការផឋល់ទិដាឌ ការចាំណាយឃលើសាំឃណ្ើ សុាំចាំណាយងវកិា របស់មនធីរជាំនាញ រដឌបាល 
លរុង-លសុរ បានលត្ឹមលត្ូវ ោយ នការររសធះ និងទនឃ់ពលឃវលាដូចខដលបានរាំណ្ត្រ់បុងសូចនាររ 

- ការឃរៀបចាំបូរសរបុរមយវធិីចាំណូ្ល-ចាំណាយងវកិាលបចាាំលត្ីមាស របស់មនធីរជាំនាញ មានភាពលត្ឹមលត្ូវ និងទន់
ឃពលឃវលាដូចខដលបានរាំណ្ត្រ់បុងសូចនាររ  

- បានឃរៀបចាំឃធឝើារាងឃលបៀបឃធៀបលទពរសមផត្ឋិឃរើនឃទផើង-ងយចុះលបចាាំឆ្ប ាំ របស់មនធីរជាំនាញ រដឌបាលលរុង-
លសុរ បានលត្ឹមលត្ូវ និងទនឃ់ពលឃវលាាមខផនការសរមយភាពដូចខដលបានរាំណ្ត្រ់បុងសូចនាររ 

- បានឃធឝើការឃរៀបចាំរឃលមាងឃដញនងវភាសីុលរបល់បឃភទលបចាាំឆ្ប ាំ២០១៩ បានលត្ឹមលត្ូវ នងិទនឃ់ពលឃវលា ាម
ខផនការសរមយភាពដូចបានរាំណ្ត្រ់បុងសូចនាររ 

- បានឃធឝើការចុះលត្ួត្ពនិិត្រ ការអនុវត្ឋរិចចសនា និងឃសៀវឃៅបនធុរការលរបល់រងលបមូលចាំណូ្លភាសីុលបចាាំឆ្ប ាំ
២០១៩ បានលរបខ់ផនការ នងិទនឃ់ពលឃវលាាមដូចខដលបានរាំណ្ត្រ់បុងសូចនាររ 
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- បានឃធឝើការជលមះបញ្ជ ីសារឃពើភណ្ឍ ខដលបានឃសបើឃទផើងឃដាយបណាឋ មនធីរជាំនាញ រដឌបាលលរុង-លសុរ បានលត្ឹម
លត្ូវនិងទនឃ់ពលឃវលាដូចខដលបានរាំណ្ត្រ់បុងសូចនាររ 

- បានឃរៀបចាំរិចចលបជុាំាមដានវឌណនភាពការងាររបស់អងគភាពបានលត្ឹមលត្ូវ នងិទនឃ់ពលឃវលា ឃៅាម
លបត្ិទិនការងារខដលបានរាំណ្ត្រ់បុងសូចនាររ 

- បានឃធឝើការបាំពារឧ់បររណ៍្បរកិាខ របឃចចរឃទសរបុងអងគភាពបានលរបល់ោន ់ នងិទនឃ់ពលឃវលា ដូចខដលបាន
រាំណ្ត្រ់បុងខផនការងវកិាលបចាាំឆ្ប ាំ និងសូចនាររ 

- បានឃធឝើការជលមុញការអនុវត្ឋលបកាសអនឋរលរសួង សឋីពីការផឋល់ឃសវាសាធារណ្ៈរបស់បណាឋ មនធីរជាំនាញ និង
ការឃលបើលបាស់បងាក នន់ដបងល់បារខ់ដលឃចញឃដាយលរសួងឃសដឌរិចចនិងហិរញ្ដ វត្ទុ រប៏៉ុខនឋការងារឃនះលទនផល 
ការងារមនិបានឃឆវើយត្បឃៅនឹងសូចនាររខដលបានរាំណ្ត្ឃ់ទ។       

 

 បញ្ហា លបឈមខដលឃរើត្មានឃឡើងចាំឃពាះវស័ិយឃនះ៖ 
- សមត្ទភាព និងបទពិឃសាធការងារមស្ដនថីរបស់មនធីរជុាំវញិឃខត្ថ មានរលមតិ្ឃៅឃឡើយ របុងការឃរៀបចាំឃធឝើខផនការ

យុទនសាស្ដសថងវកិា និងការឃរៀបចាំរឃលមាងចាំណូ្ល-ចាំណាយងវកិាលបចាាំឆ្ប ាំ ាមសរមយភាពរបុងការោិល័យ
នីមយួៗរបស់ខវួនមនិទនប់ាន សីុជឃល  និងលរបល់ជងុឃលជាយ លសបាមមុខងារ ត្ួនាទី និងភាររិចច 

- រិចចសហការននការអនុវត្ថងវកិាជាមយួអាណាបរ័រដឌបាលថ្នប រឃ់លកាមជាត្ិ អភបិាលលរុង-លសុរ ឃៅមាន
រលមតិ្ មនិទនប់ានលែលបឃសើរឃៅឃឡើយ  

- រញ្ចបង់វកិាចាំណាយរដឌបាល និងរញ្ចបង់វកិាសលមាបក់ារអភវិឌណនរ៍បស់សាលាលរុង-លសុរ មានរលមតិ្ទប
ឃៅឃឡើយ 

- មានការលាំបារសលមាបម់នធីរ អងគភាពមយួចាំនួន ខដលឃធឝើារាងឃលបៀបឃធៀបការឃរើនឃឡើង-ងយចុះលទពរ
សមផត្ថិរដឌ លបចាាំឆ្ប ាំ លត្ូវបញ្ជូ នឱ្រលរសួងសាមពីនិិត្រសឃលមចជាមុនសិន ឃទើបបញ្ជូ នមររណ្ៈរមយការ
លរបល់រងបញ្ជ ីសារឃពើភណ្ឍ លទពរសមផត្ថិរដឌ ឃខត្ថ ពិនិត្រនិងសឃលមចជាឃលកាយឃធឝើឱ្រមានភាពយឺត្ោ៉វមនិទន់
ឃពលឃវលា    

- មនធីរអងគភាព-លរុងលសុរមយួចាំនួន មានខត្ត្ួឃលខរត្ល់ារបុងបញ្ជ ីសារឃពើភណ្ឍ លទពរសមផត្ថិរដឌ ប៉ុខនថលទពរ
សមផត្ថិរដឌជារខ់សថងោយ ន      

- មនធីរជុាំវញិឃខត្ថ រងឝះខាត្មស្ដនថីខដលមានសមត្ទភាពជាំនាញ សលមាបអ់នុវត្ថការលត្ួត្ពនិិត្រ វាយត្នមវ និង
ឃរៀបចាំរបាយការណ៍្សមទិនរមយ។ 

 

 បញ្ហា លបឈមខដលលត្វូឃដាះលសាយចាំឃពាះមខុមានដូចខាងឃលកាម៖ 
- ពលងឹងត្ួនាទី ភាររិចចរបស់មនធីរឱ្រកានខ់ត្លបឃសើរ 
- ពលងឹងនិងពលងីរសមត្ទភាពមស្ដនថីរាជការ 
- ពលងឹងការលរបល់រងចាំណូ្ល និងជលមុញការបងច់ាំណូ្លមនិខមនសារឃពើពនន 
- ពលងឹងការលរបល់រងលទពរសមផត្ថិរដឌ 
- ពលងឹងការលរបល់រងលបពន័ន FMIS និងលបពន័ន NRMIS 
- ពលងឹងការលរបល់រងចាំណាយងវកិាជាត្ិ ចាំទិសឃៅ នងិសនសាំសាំនច 
- ពលងឹងការវភិាជន ៍ការឃផធរ នងិការឃលបើលបាស់ធនធានមូលនិធិលរុងលសុរ 
- បឃងកើនសមត្ទភាពលរបល់រង នងិអភវិឌណវស័ិយឃសដឌរិចចនងិហិរញ្ដ វត្ទុឃៅឃខត្ថឃកាះរុង 
- ោាំលទនិងសលមបសលមួលការងារខរទលមងក់ារលរបល់រងហិរញ្ដ វត្ទុសាធារណ្ៈឃៅឃខត្ថឃកាះរុង ។  
១.២.១.១៥ ការវនិិឃោរ  
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រ.ការវនិឃិោរឃលៅត្ាំបនឃ់សដឌរចិចពឃិសស 
 រ១. លរមុហុ៊ន ខដលបានវនិឃិោរឃៅឃលើវស័ិយដាំណាាំរសិរមយ-ឧសាហរមយ នងិដាំណាាំ ឃៅសូ៊ រមួមាន៖  
- លរុមហុ៊ន លឹម លុង ខូអិលធឌី ី(LIM LONG Co.Ltd) សទិត្ឃៅ ុាំដងខពង លសុរខលសអាំបិល 
- លរុមហុ៊ន អិល វាយ ភ ីលរបុ (L.Y.P Group Co.Ltd) សទិត្ឃៅ ុាំអណ្ថូ ងទរឹ លសុរបូទុមសាររ 
- លរុមហុ៊ន CAMAGRA INVESTMENT GROUP Co.Ltd   ុាំដងខពង លសុរខលសអាំបលិ 
- លរុមហុ៊ន GREEN RICH GROUP Co.Ltd  សទិត្ឃៅ ុាំឃលជាយលបស់ លសុរឃកាះរុង 
- លរុមហុ៊ន KOH KONG SUGAR INDUSTRY COMPANY LIMITED សទិត្ឃៅរបងលសុរខលសអាំបិល 
- លរុមហុ៊ន KOH KONG PLANTATION COMPANY LIMITED សទិត្ឃៅ ុាំរឃណាថ ល  ុាំអណ្ថូ ងទរឹ 

លសុរបូទុមសាររ  ុាំជីផ្ទត្ លសុរងយបាាំង នងិ ុាំជីខឃលើ ដងខពង លសុរខលសអាំបិល 
- លរុមហុ៊នសីុណូ្មុចិសីុមអុិនឃវសមនិ(SINOMEIMINVESTMENTCo.Ltd) ុាំអណ្ថូ ងទរឹលសុរបូទុមសាររ 
- លរុមហុ៊ន ឃកាះរុង ឃអស អុី ហសតិ្ (KOH KONG SEZ Co.Ltd) ឃៅ ុាំខលពរខាច ់លសុររិរសីាររ 
 រ២.លរមុហុ៊នខដលរចិចសនាជាមយួលរមុលបរឹាអភវិឌណរមភុជាវនិឃិោរឃៅឃលើវស័ិយឃទសចរណ៍្មាន៖ 
- លរុមហុ៊ន UNION DEVELOPMENT GROUP Co.Ltd សទិត្ឃៅលសុរបូទុមសាររ និងរិរសីាររ 
- លរុមហុ៊ន JW CAMBODIA ECO HOLIDAY សទិត្ឃៅរបុងលសុរឃកាះរុង និងលសុររិរសីាររ 
- លរុមហុ៊ន BEST TRANSPORT AND SERVICES Co.Ltd សទិត្ឃៅឃកាះពុត្សាររណាថ ល  ុាំភញមីាស 

របុងលសុររិរសីាររ 
- លរុមហុ៊ន FULL MOON ISLAND Co.Ltd សទិត្ឃៅលបជុាំឃកាះអាំពិល របុងលសុររិរសីាររ 
- លរុមហុ៊ន GILLGANS ISLAND Co.Ltd សទិត្ឃៅឃកាះសាមតិ្ ឬឃកាះឃខាយ ច របុងលសុររិរសីាររ 
- លរុមហុ៊ន KOH SMACH ISLAND RESORT DEVELOPMENTS Co.Ltd សទិត្ឃៅឃកាះសាយ ច ់ របុង

លសុររិរសីាររ 
- លរុមហុ៊ន SHORELINE (CAMBODIA) INVESTMENT Co.Ltd ឃៅ ុាំប៉ារខ់វង លសុរមណ្ឍ លសីមា 
- លរុមហុ៊ន COAST DEVELOPMENT GROUP Co.Ltd សទិត្ឃៅឃកាះមាប ស់ ខបរ៉ខាងឃជើង ឃកាះដាំឡូង

របុង និងឃកាះដាំឡូងឃលៅ របុងលសុររិរសីាររ 
- លរុមហុ៊ន PINEAPPLE DEVELOPMENT GROUP Co.Ltd សទិត្ឃៅឃកាះមាប ស់ខបរ៉ខាងត្ផូង នងិឃកាះ

ាទឹម របុងលសុររិរសីាររ 
- លរុមហុ៊ន DIRACE INVESTMENT LIMITED សទិត្ឃៅឃកាះទទឹង របុងលសុររិរសីាររ 

 
 ខ.ការវនិឃិោរឃៅរបុងត្ាំបនឃ់សដឌរចិចពឃិសស 
ត្ាំបនឃ់សដឌរចិចពិឃសសឃៅរបុងឃខត្ថឃកាះរុងខដលបានបឃងកើត្ឃឡើងមានចាំននួ៤ទីាាំង ៖ 
- ត្ាំបនឃ់សដឌរចិចពិឃសសនាងរុរឃកាះរុង សទិត្ឃៅភូមនិាងរុរ  ុាំប៉ារខ់វង លសុរមណ្ឍ លសីមា ឃខត្ថឃកាះរុង 

របស់លរុមហុ៊នអិលវ៉ាយភលីរបុ(LYP)។ បចចុបផនបមានឃរាងចលរចាំនួន ០៦ឃរាងចលរ ខដលរាំពុងខត្ដាំឃណ្ើ រការ 
មានបុរគលិររមយររខដលរាំពុងបឃលមើការងារមានចាំនួន១១.៦៤៧នាររ់បុងឃនាះមានស្ដសថីចាំនួន៧.៧៦៣នារ ់

- ត្ាំបនឃ់សដឌរចិចពិឃសស ខរវ សួ៊យឃឆង សទិត្ឃៅជាបត់្ាំបនឃ់សដឌរិចចពិឃសសនាងរុរ ឃខត្ថឃកាះរុង    របុងភូមិ
សាស្ដសថ ភូមនិាងរុរ  ុាំប៉ារខ់វង លសុរមណ្ឍ លសីមា ឃខត្ថឃកាះរុង ឃៅមនិទនម់ានសរមយភាពអឝីឃឡើយ  

- ត្ាំបនឃ់សដឌរចិចពិឃសសរិរសីាររសទិត្ឃៅរបុងភូមសិាស្ដសថ  ុាំខលពរខាច ់ លសុររិរសីាររ ឃខត្ថឃកាះរុង  បាន
ដាំឃណ្ើ រការឃរៀបចាំឃហដាឌ រចនាសមភន័នខវះៗឃៅឃឡើយ  

- ត្ាំបនឃ់សដឌរចិចពិឃសសឃលជាយសាឝ យ សទិត្ឃៅរបុងភូមសិាស្ដសថភូមឃិនសាទ  ុាំឃលជាយសាឝ យ លសុរខលសអាំបលិ  



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថខកាោះរុងឆ្ប ុំ(២០២០-២០២២) 
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ឃខត្ថឃកាះរុង របស់លរុមហុ៊នឆររាំពងឃ់សាម ខដលបចចុបផនបរាំពុងខត្សាទ បនាផវូវចូល អោរឃរាងចលរ  អោរសាប
រឃ់ៅរបស់បុរគលិរ...។ល។ 

 

១.២.១.១៦ ការទាំនារទ់ាំនង និងរិចចសហលបតិ្បត្ឋិការអនឋរជាតិ្ 
ឃខត្ថឃកាះរុងបនថអនុវត្ថរិចចលពមឃលពៀងសថីពីការឆវងកាត្ល់ពាំខដនរវាងរមភុជា នងិនង ខដលបានចុះហត្ទឃលខា កាលពី

នងងទី១១ ខខររកដា ឆ្ប ាំ២០១៥។ របុងសាយ រត្ីឃនះ ឃខត្ថឃកាះរុងបានសហការជាមយួសាទ បន័ពារព់ន័នឃៅឃលៅលបឃទស និង
លបឃទសមាច ស់ផធះ ឃដើមផជីួយ សឃស្ដងាគ ះ អនថរារមន ៍ និងឃធឝើមាតុ្ភូមនិិវត្ថនល៍បជាពលរដឌខខយរ ជាពិឃសសពលររខខយរខដលរង
ឃលោះ។ ឃខត្ឋបាននងឹរាំពុងឃធឝើការទាំនារទ់ាំនង និងបនឋរិចចសហលបត្ិបត្ឋិការជាមយួឃខត្ឋលាត្ លបឃទសនង របុងការបឃងកើន       
បរោិកាសររឃ់ៅឋ សលមាបក់ារឃធឝើអាជីវរមយរបស់លបជាពលរដឌ រវាងលបឃទសទាំងពីរ ។  

បខនទមឃលើសឃនះឃទៀត្ឃខត្ថឃកាះរុងបានពលងីរទាំនារទ់ាំនងរបស់ខវួនជាមយួឃខត្ថកាឃ ៉ និងឃរៀនោ៉ង ននលបឃទស
ឃវៀត្ណាម និងឃខត្ថជីលីន ឃខត្ថយូណាន ននលបឃទសចិន។ ឃនះជាកាលានុវត្ឋភាពការងារងយីមយួឃទៀត្ដល់លបជាពលរដឌ ជា
ពិឃសសផលឃនសាទខដលបចចុបផនបឃនះលបមូលផឋុ ាំនូវផលិត្ផលឃនសាទសមុលទលសស់ពុាំទនខ់រនចបយរឃៅលរឃ់ៅទផីារឃៅ
លបឃទសនង។ ការវនិិឃោររបស់វស័ិយឯរជនទាំងរបុងលសុរ និងឃលៅលសុរ រឺជារមាវ ាំងជាំរញុឱ្រមានរាំឃណ្ើ នឃសដឌរចិច ។ រដឌ
បាលឃខត្ឋបានយរចតិ្ឋទុរដារជ់ាខាវ ាំងរបុងការពលងឹង និងពលងីរភាពជានដរូរបុងការអភវិឌណនជ៍ាមយួនដរូអភវិឌណនរ៍បុង និង
ឃលៅលបឃទសឃលើវស័ិយឯរជន និងសងគមសីុវលិ ។ 

១.២.២ ផផនរសងគមរិចច 
១.២.២.១ វស័ិយអបរ់ ាំ យុវជន និងរីឡា 
វស័ិយអបរ់ ាំរឺជាវស័ិយអាទិភាពមយួសលមាបស់ាឋ រ និងអភវិឌណធនធានមនុសស។ ជាមយួនឹងឃោលនឃោបាយដល៏ត្ឹម

លត្ូវ របស់រាជរដាឌ ភបិាល ខដលបានដារឃ់ចញនូវខផនការយុទនសាស្ដសថចតុ្ឃកាណ្ដាំណារក់ាលទី៤ នតី្ិកាលទ៦ីននរដឌសភា 
លរសួងអបរ់ ាំយុវជន និងរឡីា រប៏ានឃរៀបចាំខវួនោ៉ងយរចិត្ថទុរដារប់ាំផុត្នូវឃោលនឃោបាយធាំៗចាំនួន២ នងិបានឃរៀបចាំ
រាំខណ្ទលមងឃ់លើរ៨ចាំណុ្ចរបុងឆ្ប ាំ២០១៤ និង១៥ចាំណុ្ចពីឆ្ប ាំ២០១៥ ដល់ឆ្ប ាំ២០១៨។ វស័ិយអបរ់ ាំមានត្ួនាទីោ៉ង
សាំខានរ់បុងការរមួចាំខណ្រដល់ការអភវិឌណនល៍បឃទសជាត្ ិ ទាំងវស័ិយឃសដឌរិចច និងសងគមរិចច។ រុមារ យុវជន និងមនុសស
ឃពញវយ័លត្ូវបានទទួលការសិរា នងិការអបរ់ ាំឃពញមយួជីវតិ្ ខដលមានភាពពារព់ន័ន នងិឃឆវើយត្បឃៅនងឹត្លមូវការទីផារ
ការងារលបរបឃដាយរុណ្ភាពខភស់ នងិបរោិបន័បឃដាយបានរាំណ្ត្នូ់វចរខុវស័ិយឆ្ប ាំ២០៣០ ជាលបឃទសខដលមាន លបារ់
ចាំណូ្លមធរមរលមតិ្ខភស់  និងមានចាំណូ្លខភស់របុងឆ្ប ាំ២០៥០ ជាលបឃទសអភវិឌណន ៍។ 
 រ.១. អនុវស័ិ្យអប់រ ុំរុោរតូច 

អនុវស័ិយអបរ់ ាំរុមារតូ្ច បានចូលរមួចាំខណ្រោ៉ងសាំខានរ់បុងការជួយ រុមារអភវិឌណខផបរទាំង៥ រឺ (១)ការអភវិឌណ
ខផបររាងកាយ និងសុខភាព។ (២)ការអភឌិណសីលធម ៌នងិវបផធម។៌ (៣)អភវិឌណខផបរសងគម និងអារមយណ៍្។ (៤)ការយល់ដឹង 
និងការពិចារណា។ (៥)ការអភវិឌណភាសាឃដើមផពីរួឃរមានមូលដាឌ នលរឹះរងឹមាាំមុន្នចូលឃរៀនឃៅថ្នប រទ់ី១ននសាលាបឋម
សិរាខដលបចចុបផនបបាននងឹរាំពុងពលងរីវសិាលភាពឃធឝើឃឡើងាមរយះឃសវាទាំង៤រ៖ឺ មឃត្ថយរសិរារដឌ    មឃត្ថយរសិរា
ឯរជន មឃត្ថយរសិរាសហរមន ៍រមយវធិីអបរ់ ាំរុមារតូ្ចាមផធះ ឬអបរ់ ាំមាាបិា ឃសវាអបរ់ ាំរុមារតូ្ចបានបឃងកើត្ការអនុវត្ថឃត្
សថវាស់សមត្ទភាពរុមារអាយុ៥ឆ្ប ាំសថងដ់ាអបផបរមា សាលា ថ្នប រ ់ និងសូចនាររខដលបានរាំណ្ត្ឃ់ដើមផឃីឆវើយត្បឃៅត្លមូវ
ការបាំណិ្ន និងការអភវិឌណរបស់រុមារ។ 
     តារាងផលខធៀបសាលា .ថាប រ់ . បុគគលរិ. រុោររគប់រមមវធិ ី

បរោិយ ២០១៧ -២០១៨ ២០១៨ -២០១៩ ឃរើន,ងយ(+/-) 
១/មឃត្ថយរសិរារដឌ 
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សាលា ៦២ ៦៥ +៣ 
ថ្នប រ ់ ៧៨ ៨៣ +៥ 
បុរគលិរ ៨០ ៨៤ +៤ 
ចាំនួនរុមារ ២០៨២/១០៤០ ២០៧៦/១០១៥ -៦ 

២/មឃត្ថយរឯរជន 
សាលា ១១ ១១  
ថ្នប រ ់ ២២ ៣៩ +១៧ 
បុរគលិរ ៤៥ ៣៩ -៦ 
ចាំនួនរុមារ ៩៥៣/៤៨១ ១២៧០/៦០៨ +៣១៧ 

៣/មឃត្ថយរសិរាសហរមន ៍
មណ្ឍ ល/រខនវង ១៩ ១៤ -៥ 
ថ្នប រ ់ ១៩ ១៤ -៥ 
បុរគលិរ ១៩ ១៤ -៥ 
ចាំនួនរុមារ ៣២៤/១៥៩ ២៧៦/១៣៦ -៤៨ 

៤/រមយវធិីអបរ់ ាំរុមារតូ្ចាមផធះ 
ភូម ិ ៦១ ៥៨ -៣ 
 ុាំ ២២ ២១ -១ 
មាឋ យបឃងាគ ល ៦១ ៥៨ -៣ 
លបធានលរុមមាឋ យ ២៩៧ ២៨៥ -១២ 
សមាជិរមាឋ យ ១២៤៧ ១១៩៩ -៤៨ 

ចាំនួនរុមាររមយវធិីអបរ់ ាំាមផធះ ១១៦០/៥៤៧ ១២១៩/៥៣៣ +៥៩ 
 រ.២. អនុវស័ិ្យបឋមស្រិា 

របុងឆ្ប ាំសិរារនវងមរវស័ិយអបរ់ ាំ យុវជន និងរីឡាឃខត្ថ រដូ៏ចជាសាលាបឋមសិរាឃៅាមលរុង-លសុរទាំង៧បាន 
និងរាំពុងបនថអនុវត្ថខផនការយុទនសាស្ដសថវស័ិយអបរ់ ាំឃដាយខផែរាមរមយវធិសីាលារុមារឃមលត្ីខដលមានការចូលរមួោាំលទពីអងគ
ការនដរូរនានា ឃដើមផឃីលើររមភស់រុណ្ភាពអបរ់ ាំលសបឃៅាមឃោលឃៅអភវិឌណលបរបឃដាយចីរភាពនាឆ្ប ាំ២០១៦-២០៣០ 
។ 

របុងឆ្ប ាំសិរា ២០១៨-២០១៩ ឃយើងមានលរឹះសាទ នបឋមសិរារដឌចាំនួន១២១រខនវង របុងឃនាះសាលាឃរៀនលរប់
រលមតិ្ ៩១សាលានិង សាលាឃរៀនមនិលរបរ់លមតិ្ (ឧបសមភន័ន)  ចាំនួន២៦រខនវង មានថ្នប រឃ់រៀនចាំនួន ៨០១ថ្នប រ ់បនធបឃ់រៀន
ចាំនួន ៦៤៧បនធប(់ងយ ៥៣៣បនធប ់ និងឃឈើ ១១៤បនធប)់ សិសសសរបុចាំនួន ១៦,៧២៥នារ ់ លសី ៨,០៥៣នារ ់ បរុគលិរ
សរបុ ៧២១នារ ់លសី ៣៤៦នារ ់របុងឃនាះបរុគលិរបឃលងៀនចាំនួន ៥៨៥នារ ់លសី ២៩៥នារ ់បុរគលិរមនិបឃលងៀន៩៦នារ ់
លសី ១៧នារ ់ លរូជាបរ់ិចចសនា ៤០នារ ់ លសី ១៧នារ ់ លរូបឃលងៀនពីរឃពល ៩៨នារ ់ លសី ៣០នារ ់ លរូបឃលងៀនថ្នប ររ់បួ 
១៣៥នារ ់លសី ៤៩នារ ់ ។ 
សូចនាររសាំខាន់ៗ ៖ 
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- អលាពិត្ចូលឃរៀនងយី   ៧០.៩០% លសី ៧៣.៦០% 
- អលារមួចូលឃរៀនងយី   ៩១.៦០% លសី ៩១.៧០% 
- អលាពិត្ននការសិរា   ៦៤.៧០% លសី ៦៥.២០% 
- អលារមួននការសិរា   ៨០.៧០% លសី ៨០.២០% 
- អលាឃឡើងថ្នប រ ់   ៨៩.៨០%  លសី ៩០.៣០% 
- អលាលត្ួត្ថ្នប រ ់   ៣.៧០% លសី    ២.៩០% 
- អលាឃបាះបង ់   ៦.៥០% លសី    ៦.៨០% 
- អលាឆវងភូមសិិរាឃៅបឋមភូម ិ ៩២.៥០% លសី ៩២.៣០% 
- អលាបញ្ចបក់ារសិរាឃៅបឋមសិរា៦៤.៦៩%  លសី ៦៦.២២% 
- ផលឃធៀបសិសស-ថ្នប រ ់  ៣៣.៤០   
- ផលឃធៀបសិសស-លរូ  ១៨.១០  

អនុវស័ិយអបរ់ ាំមធរមសិរា 
ឆ្ប ាំសិរា ២០១៨-២០១៩ ឃខត្ថឃកាះរុងមានសាលាមធរមសិរាចាំនួន៣១សាលា របុងឃនាះ អនុវទិាល័យចាំននួ 

១៩សាលា វទិាល័យចាំនួន ១២សាលា ។ ថ្នប រឃ់រៀនបឋមភូម ិ (ទ៧ី ដល់ទ៩ី) ចាំននួ ១៣៣ថ្នប រ ់បនធបឃ់រៀនចាំនួន ១៣៧
បនធប ់សិសសសរបុចាំនួន ៤៨៧៣នារ ់លសីចាំននួ ២៤៨៧នារ ់ឃរើនចាំនួន ៣៨៧នារ ់លសីចាំនួន ២១១ នារ ់បុរគលិរបឃលមើ
ការឃៅបឋមភូមចិាំនួន ១៤៥នារ ់លសីចាំនួន ៣៨នារ ់របុងឃនាះបុរគលិរមនិបឃលងៀនចាំនួន ២៩នារ ់លសីចាំនួន ០១នារ ់។សា
លាឯរជនបឋមភមូ ិមាន៧ថ្នប រ ់សិសសសរបុ ៣០១នារ ់លសី ១២០នារ ់។ ថ្នប រឃ់រៀនទុត្ិយភមូ ិ (ទ១ី០ ដល់ទី១២)ចាំនួន
៥៩ ថ្នប រ ់បនធបឃ់រៀនចាំនួន ៥៥បនធប ់សិសសសរបុចាំននួ ២៥២២នារ ់លសី ១២០៥នារ ់ឃរើនចាំនួន ៩៦នារ ់លសី ៧១នារ ់
មានបុរគលិរសរបុចាំនួន ១៣៩ លសី៣៤នារ ់បុរគលិរសរបុ ចាំននួ ១៨៨នារ ់លសី៥១នាររ់បុងឃនាះបរុគលិរមនិបឃលងៀន ១៤
នារ ់លសី ០២នារ ់។ មានសាលាឯរជនទុត្ិយភូម ិចាំននួ ១សាលា មាន៣ថ្នប រ ់សិសសសរបុចាំនួន ៣៤នារ ់លសីចាំនួន ១៦
នារ ់។ 

លទនផលខផបរបឋមភមូ ិខដលទទួលបានរបុងឆ្ប ាំរនវងមរ៖ 
- អលាឃឡើងថ្នប រ ់   ៧៩%    លសី ៨០%  ឃរើន ៣%  លសី ៧%  
- អលាលត្ួត្ថ្នប រ ់   ៤%   លសី ៥%  ងយ ១%  លសី ២% 
- អលាឃបាះបងក់ារសិរា   ៧%       លសី ៥%  ងយ ៣%  លសី ៤% 
- អលាបញ្ចបក់ារសិរា   ៧៦%            លសី ៧០% ឃរើន ១០%  លសី ៥% 
- អលាឆវងភូមសិិរា   ៧០%    លសី ៧៦% ឃរើន ៣%  លសី ៧% 
- អលាពិត្ននការសិរា   ៣៤%    លសី ៤២% ឃរើន ៣%  លសី ២% 
- អលារមួននការសិរា   ៦៩%           លសី ៥៥%  ឃរើន ៦%  លសី ៣% 
- ភាររយសិសសលបឡងជាប ់   ៩១%    លសី ៩៤% ឃរើន ៤.៣%  លសី ៧% 
- ចាំនួនសិសសថ្នប រទ់ី៩ លបឡងជាប ់ ១១៣៧នារ ់ លសី ៥៩៩នារ។់ 

 លទនផលខផបរទុត្ិយភូម ិខដលទទួលបានរបុងឆ្ប ាំរនវងមរ៖ 
- អលាឃឡើងថ្នប រ ់   ៨៣%             លសី ៨៤% ឃរើន ៥%  លសីឃរើន៩% 
- អលាលត្ួត្ថ្នប រ ់   ៣%   លសី ២%  ងយ ២%  លសី ២% 
- អលាឃបាះបងក់ារសិរា  ១៥%  លសី ៨ %         ងយ ២%  លសី ៤% 
- អលាបញ្ចបក់ារសិរា   ៧៥%     លសី ៧៣% ឃរើន ៦%  លសី ១% 
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- អលាពិត្ននការសិរា   ៣៥%  លសី ៣១% ឃរើន ៧%  លសី ២% 
- អលារមួននការសិរា   ៧៥%  លសី ៦៤% ឃរើន១១%  លសី ១% 
- ភាររយសិសសលបឡងជាប ់  ៤២%  លសី ៣៩%   ឃរើន ៨%  លសី ៩% 
- ចាំនួនសិសសថ្នប រទ់ី១២លបឡងជាប ់ ២២៤នារ ់ លសី ១១៣នារ ់។ 

 របុងឆ្ប ាំងយីឃនះ ឃយើងមានសិសសអាហារបូររណ៍្ងវកិារមយវធិី PB 1.4 ចាំនួន ១៥សាលា សិសស ចាំនួន ១.៤៧០នារ ់លសី 
៨៨២នារ ់នងិសិសសអាហារបូររណ៍្ឧត្ឋមសិរា ៧សាលា សិសស ៣៧នារ ់លសី ២៣នារ ់។ 

អនុវស័ិយអបរ់ ាំឃលៅលបពន័ន 
១ អលាអរខររមយមនុសសឃពញវយ័អាយុពី ១៥ ដល់៤៥ ឆ្ប ាំ ៤.៣៤% 
២ ភាររយលបជាជនមនិឃចះអរសរបានបញ្ចបថ់្នប រអ់រខររមយ ៦.២១% 
៣ ចាំនួនអបរសិរាបានបញ្ចបវ់រគបណ្ថុ ះបណាថ លជាំនាញ ១០៩ 
៤ ភាររយសិសសបានបញ្ចបរ់មយវធិីចូលឃរៀនឃឡើងវញិ និងបានបញ្ជូ នចូលឃរៀនឃឡើងវញិ ១០០% 
៥ ចាំនួនសិសសចូលឃរៀនរបុងរមយវធិីសមមូលបឋមសិរា ២៧៤ 
៦ ឃរៀបចាំបានលបពន័នពត័្ម៌ានលរបល់រងអបរ់ ាំឃលៅលបពន័ន ៨៥% 
៧ ចាំនួនមជឈមណ្ឍ លសិរាសហរមន ៍ ០៨ 

- រមយវធិីអរខររមយវជិាជ ជីវៈបានដាំឃណ្ើ រការចាំនួន ២0ថ្នប រអ់នុវត្ថឃដាយមនធីរអបរ់ ាំ យុវជន និងរីឡាឃខត្ថ ឃលបើលបាស់
ងវកិា ាមរមយវធិីខដលមានសិសសចូលឃរៀន ៣៧០ នារ ់លសី ២២០នារ ់និងសិសសបានបញ្ចប ់មាន ២៨០
នារ ់លសី ១៧២នារ ់ 

- រមយវធិីឃលកាយអរខរៈមានមណ្ឍ លអាន ចាំនួន ៥រខនវង និងបណាត ល័យ ១រខនវង មនិមានការឃរើនឃឡើង
សលមាបឆ់្ប ាំឃនះ  

- រមយវធិីមជឈមណ្ឍ លសិរាសហរមនឃ៍យើងទទួលបានសិសសចូលឃរៀនសរបុចាំនួន ១៣៤នារ ់ លសីចាំនួន ៩០
នារ ់ និងបានបញ្ចបវ់រគឃដាយឃជារជយ័ ចាំនួន ១០៩នារល់សី ៨៤នារ ់ ខដលសិរាឃលើមុខវជិាជ  ចិញ្ច ឹមខរង
ចាំពុះទ ឃធឝើលបកាឋ ម  ឃភវងពណិ្ពាទរ ឃភវងលបនពណី្ ជួសជុលម៉ាសីុនឃបារររ ់ទូទឹរររ និងខរសមពសស  

- រមយវធិីសមមូលបឋមសិរាដាំឃណ្ើ រការបានចាំនួន ០៦លសុររឺ លសុរបទុូមសាររ  លរងុឃខមរភូមនិធ  លសុរងយ
បាាំង លសុរឃកាះរុង លសុរខលសអាំបិល និងលសុរងយបាាំង មានចាំនួន ១៤ថ្នប រ ់សិសសសរបុចាំនួន ១៦៣នារ ់លសី 
៦៥នារ ់បានបញ្ចបច់ាំននួ ១៣៩នារល់សី ៥៨នារ ់

- រមយវធិីថ្នប រប់ាំឃពញវជិាជ ដាំឃណ្ើ រការបានខត្ចាំឃពាះថ្នប រទុ់ត្ិយភូម ិ មានចាំនួន ០២ថ្នប រ ់ សិសសសរបុ ៧៥នារ ់
លសី ២៥នារ ់ជាលទនផលលបឡងជាបច់ាំននួ ៣៣នារ ់លសី ១៥នារ ់ នសឝរនិចូលឃរៀន ៤២នារ ់លសី ១៨នារ ់
លទនផលលបឡងជាប ់២២នារ ់លសី ១០នារ ់

- រមយវធិីចូលឃរៀនឃឡើងវញិដាំឃណ្ើ រការទាំង៦ លរុង/លសុរ មានសិសសសរបុចាំនួន ១៦៧នារ ់ លសី ៨៨នារ ់ជា
លទនផលបញ្ចបប់ាន ១៦៧នារ ់លសី ៨៨នារ ់។ 

រ.៣. អនុវស័ិ្យ យុវជន 
- បានឃលជើសឃរ ើសយុវជនសយ័លរចិត្ថចូលរមួរមយវធិីលបរួត្លបខជងសាប នដយុវជន ខផបររសិរមយខបបបឃចចរឃទសថ្នប រ់

ជាត្ិ ឃៅរាជធានីភបាំឃពញ  
- បានដឹរនាាំយុវជនកាយរទឹនចូិលរមួឃបាះជាំរ ាំកាយរទឹនិឃរៀមចផងថ្នប រជ់ាត្ិឃលើរទ១ីឃៅរមណី្យដាឌ នបងឹសាំរទិនឃខត្ថ 

រាំពងធ់ាំ 
- ឃបើរវរគសិកាខ សាលាបាំបន៉សថីពី ការពលងឹងលរុមលបឹរាយុវជន និងរុមាររមភុជាឃៅវទិាល័យឃកាះរុង លរុងឃខ



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថខកាោះរុងឆ្ប ុំ(២០២០-២០២២) 

 

30 

មរភូមនិធ 
- ឃបើរវរគបណ្ថុ ះបណាថ លសថីព ី ការយល់ដឹងឃលើជមងឃឺអដស៍ និងកាមឃរារដល់យុវជន ៣ឃលើរ ឃៅវទិាល័

យឃកាះរុង  វទិាល័យចាាំយម លរុងឃខមរភូមនិធ នងិលសុរមណ្ឍ លសីមា 
- បានឃរៀបចាំឱ្រមានលរុមយុវជនការបាទលរហមឃខត្ថ លរុមយុវជនសយលរចិត្ថ “រ១២”  
- បានសហការឃរៀបចាំឱ្រមានលរុមយុវជនការបាទលរហមឃខត្ថ លរុមយុវជនកាយរទឹន លរុមយុវជនសយលរចិត្ថ 

“រ១២” លរុមយុវជន១៥៧ 
- បានឃរៀបចាំទីាាំងបលមុងសលមាបស់ាងសងអ់ោរមជឈមណ្ឍ លយុវជនឃខត្ថរចួរាល់ 
- ចុះបាំផុសការងារសយ័លរចិត្ថឃៅាមសាលាបានចាំនួន ៣ឃលើរ ឃៅលសុរបូទុមសាររ រិរសីាររ និងលសុរខលស

អាំបិល 
- បានឃរៀបចាំលរុមលបឹរារុមារទូទាំងឃខត្ថបានចាំនួន ១៥៣លរមុ មាន៥១៩សាខា នងិ៣២១៤អនុសាខា មាន

សមាជិរសរបុចាំននួ ១២.៥៧៧នារ ់លសីចាំននួ ៦.២៧៦នារ ់សទិត្ឃៅាមលរឹះសាទ នសិរាបឋមសិរា នងិ
អនុវទិាល័យ 

- បានឃរៀបចាំលរុមលបឹរាយុវជនទូទាំងឃខត្ថបានចាំនួន ១០លរុម មាន៥៩សាខា និង៣៥៤អនុសាខា មាន
សមាជិរសរបុចាំននួ ២.៥១២នារ ់លសីចាំននួ ១.២២១នារ ់សទិត្ឃៅាមលរឺះសាទ នសិរាវទិាល័យ 

- ចុះពិនតិ្រាមដានឃលើការដាំឃណ្ើ រការលរុមលបឹរាយុវជន និងរុមាររមភុជាបាន២ឃលើរ ឃៅលសុរបូទុមសាររ  
រិរសីាររ 

រ.៤. អនុវស័ិ្យ អប់រ ុំកាយ នងិរឡីា 
- ឃខត្ថបានឃរៀបចាំឱ្រមានការលបរួត្ឃលជើសឃរ ើសឃជើងឯរទូទាំងឃខត្ថ នូវវញិ្ហដ សា រឡីាបាល់ទត្ប់ុរស-នារ ីរីឡា

បាល់ទះបុរស-នារ ី រីឡាអត្ថពលរមយសលមាបសិ់សសបឋម និងមធរមសិរា 
- ចងលរងលរុមរីឡាមាន ៖ លរមុរីឡាបាល់ទត្ច់ាំននួ ២៥លរុម រឡីាបាលទះចាំនួន ៣០លរុម រីឡាបាល់ឃបាះ 

ចាំនួន ០១លរមុ នងិរឡីាអត្ថពលរមយចាំនួន ៦លរុម 
- បានខិត្ខាំបឃងកើនទលីានរីឡា៖ ទលីានបាល់ទត្ច់ាំនួន ៤១រខនវង ទលីានបាល់ទះចាំននួ ៥៤រខនវង  ទលីាន

បាល់ឃបាះចាំនួន ០៥រខនវង ទីលានឃលាត្រាំពស់ចាំននួ ៤៤រខនវង ទលីានឃលាត្ចមាង យចាំនួន ៤៨រននវង ទី
លានរត្ឃ់លផឿនចាំនួន ៣០រខនវង និងទីលានឃចាលដុាំខដរចាំនួន ១៩រខនវង 

បញ្ហា របឈមខដលខរតីោនខ ងីចុំខពាោះវស័ិ្យអប់រ ុំយុវជននងិរឡីាខនោះោនដូចតខៅ៖ 
- អនុវស័ិ្យអប់រ ុំរុោរតូច 
ការចូលឃរៀនរបស់រុមារតូ្ចមានវឌណនភាពវជិជមាន ប៉ុខនថឃៅមានបញ្ហា លបឈមមយួចាំននួដូចជា រងឝះអាហារបូត្ទមមឃៅ

ត្ាំបនដ់ាចល់សោល ការសលមបសលមួលសាទ បន័ខបបពហុវស័ិយ រងឝះលរូមឃត្ថយរសិរា និងឃហដាឌ រចនាសមភន័មឃត្ថយរសិរា
រដឌ រុណ្ភាពមឃត្ថយរសិរាសហរមនម៍និទនឃ់ឆវើយត្បសថងដ់ារុណ្ភាព  និរនថរភាព និងរុណ្ភាពននរមយវធិីអបរ់ ាំរុមារតូ្ច
ាមខបងផធះ។ 

- អនុវស័ិ្យអប់រ ុំខៅបឋមស្រិា 
ការររាសិសសឱ្រឃៅរងវ់ងស និងបញ្ចបក់ារសិរា ចាាំបាចល់ត្ូវឃធឝើការខរលមែ ជាពិឃសស លរុមរុមារជួបការលាំបារ 

លរុមរុមារបាត្ប់ងឱ់្កាស។ការចូលឃរៀនឃៅបឋមសិរាមានរលមតិ្ខភស់   ខត្សមាមាលត្រុមារខដលទទួលបានបាំណិ្នជាមូ
ដាឌ នរបុងការអាន ការសរឃសរ និងការរិត្ ឃៅមានរមាវ ត្ឃៅឃឡើយ។  

- អនុវស័ិ្យអប់រ ុំខៅមធយមស្រិា 
ការឃបាះបងក់ារសិរាឃៅមធរមសិរាបឋមភូម ិ  និងមធរមសិរាទុត្ិយភូមឃិៅមានរលមតិ្ខភស់ឃៅឃឡើយ។វធិីសា
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ស្ដសថបឃលងៀនលត្ូវពលងឹងបខនទម។លរឹះសាទ នមធរមសិរាភារឃលចើនមនិទនម់ានបនធបព់ិឃសាធនវ៍ទិាសាស្ដសថ បនធបរុ់ាំពរូទរ័ បណាត
ល័យ សមាម រឧបឃទស ឃរាងជាង បណាថ ញទរឹ អរគិសនី នងិបងគនអ់នាមយ័ លសបាមរមយវធិីសិរា។ 

- អនុវស័ិ្យអប់រ ុំខរៅរបព័នន 
+ ចាំនួនអនរខរជនឃៅមានឃលចើន ប៉ុខនថការផឋល់ចាំនួនលរូជាបរ់ចិចសនាត្ចិ 
+ មជឈមណ្ឍ លសិរាសហរមនឃ៍ៅមានចាំនួនត្ិច មនិលរបា់មត្លមូវការមូលដាឌ ន 
+ រិចចសហការរបស់អាជាញ ធររបុងការអនុវត្ថរមយវធិអីបរ់ ាំឃលៅលបពន័នឃៅមានរលមតិ្ 
+ ការផឋល់ពត័្ម៌ានពមីូលដាឌ នឃៅមនិទនសុ់លរិត្ឃៅឃឡើយ ។ 

រមយវធិអីាទភិាពរបុងវស័ិយអបរ់ ាំ យុវជន នងិរឡីាឃខត្ថសលមាបឆ់្ប ាំ២០២០-២០២៤ 
រមយវធិពីលងរីការោាំពារ នងិអបរ់ ាំរុមារតូ្ច៖ ជាមូលដាឌ នសលមាបក់ារសិរាឃៅភូមសិិរាបនាធ បឃ់ទៀត្ឃដាយផថល់នូវការ

អបរ់ ាំសុខភាព បាំណិ្ន និងចាំឃណ្ះដឹង ឃដើមផចូីលរមួការអភវិឌណសងគម-ឃសដឌរិចច ាមរយៈការបឃងកើនការចូលឃរៀនឱ្របាន៥៩
ភាររយននការអបរ់ ាំរុមារតូ្ច ឃៅាមសាលាមឃត្ថយរសិរារដឌ សាលាមឃត្ថយរសិរាឯរជន សាលាមឃត្ថយរសិរាសហរម
ន ៍។ 

រមយវធិអីភវិឌណ នងិសាងសងស់ាលាឃរៀន ៖ ធានាថ្នរុមារទាំងអស់បានចូលឃរៀនឃៅបឋមសិរា និងចូលឃរៀន
កានខ់ត្ឃលចើនឃឡើងឃៅមធរមសិរា ាមរយៈការសាងសងស់ាលាឃរៀន(ជាពិឃសស ការពលងីរសាលាបឋមសិរាឃៅជាអនុ
វទិាល័យ ឱ្របានឃលចើនាម ុាំ លសបាមរាំឃណ្ើ នសិសស)   ការបណ្ថុ ះបណាថ លលរូបឃលងៀនឃៅវទិាសាទ នររឃុកាសលរ ការ
ផគត្ផ់គងល់រូ ការផថល់ឃសៀវឃៅសិរាឃោល និងបរកិាខ របណាត ល័យ ការបាំបន៉នាយរសាលាឃរៀន បនធបព់ិឃសាធវទិាសាស្ដសថ 
បនធបរុ់ាំពរូទរ័ បនធបសិ់រាភាសាបរឃទស ឃរាងជាង និងទលីានរឡីា។ 

រមយវធិអីភវិឌណលបពន័នធានារុណ្ភាពអបរ់ ាំ នងិរុណ្ភាពសាលាឃរៀន ៖ សលមាបស់ាលាមឃត្ថយរសិរា បឋមសិរា 
និងមធរមសិរា។ការអភវិឌណលរបខណ័្ឍ រុណ្ភាព និងឧបររណ៍្ ការអភវិឌណសមត្ទភាពរបុងការជួយ សាលាឃរៀន និងលរូ
បឃលងៀន ឃដើមផសីឃលមចបានសថងដ់ាររុណ្ភាព នងិភាពឃឆវើយត្បាមរយៈការអភវិឌណរមយវធិីសិរាឱ្រមានភាពឃឆវើយត្ប ស
មាម រៈសិរាលរបល់ោន ់និងការបឃលងៀនលបរបឃដាយមនសិការវជិាជ ជីវៈខភស់លសបាមសមយ័កាលអបរ់ ាំាមខបបDigital 

រមយវធិពីលងងឹលបពន័នវាយត្នមវលទនផលសិរារបស់សិសស ៖ ពលងឹងការឃធឝើឃត្សថថ្នប រឃ់រៀនជាលបចាាំ និងឃត្សថវាយត្នមវ
លបចាាំឆ្ប ាំ ការខរទលមងក់ារលបឡងថ្នប រជ់ាត្ិ និងការឃលត្ៀមខវួនចូលរមួរបុងរមយវធិវីាយត្នមវការសិរារបស់សិសស ាមរយៈការ
លសងព់ិនធុសិសសាមរលមតិ្ថ្នប រា់មមុខវជិាជ  នងិាមលបពន័នTABLETឃៅាមលរុង/លសុរ។ 

រមយវធិអីាហារបូររណ៍្ ៖ ពលងរីវសិាលភាពដល់បឋមសិរានិងមធរមសិរា និងឃផ្ទថ ត្ឃលើការរាំណ្ត្ល់រុមឃោលឃៅ 
ការពិនិត្រាមដាន នងិវាយត្នមវរមយវធិ។ី 

រមយវធិលីរបល់រង នងិវាយត្នមវការបាំឃពញការងាររបស់បរុគលិរ ៖ បឃងកើនរុណ្ភាពននការបឃលងៀន ការវាយត្នមវ ការ
សរឃសើរ ការឃលើរទឹរចិត្ថ នងិការអភវិឌណវជិាជ ជីវៈ ។ 

រមយវធិអីភវិឌណលបពន័នលរបល់រងខផែរឃលើលទនផល ៖រសាង អភវិឌណសមត្ទភាព នងិផ្ទវ ស់បថូររឃបៀបរបបការងារឃដើមផអីនុ
វត្ថការរសាងខផនការ ការឃរៀបចាំងវកិា និងលបពន័នពនិិត្រាមដានខផែរឃលើលទនផលឃៅថ្នប រម់ូលដាឌ ន។ 

រមយវធិរីាំខណ្ទលមងក់ារលរបល់រងហិរញ្ដ វត្ទុ នងិហិរញ្ដបផទនសហលបត្បិត្ថកិារ ៖ អភវិឌណសមត្ទភាពរបុងការឃរៀបចាំ និង
ការអនុវត្ថងវកិា ការឃធឝើវមិជឈការការងារងវកិាដល់សាលាឃរៀន ការខរលមែការលរបល់រងហិរញ្ដ វត្ទុ និងការពលងឹងភាពជាមាច ស់
ននការអនុវត្ថរបស់នដរូរបុងលបពន័នអបរ់ ាំ។ 
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រមយវធិអីរខររមយ នងិឃរៀនឃពញមយួជវីតិ្ ៖ អនុវត្ថរមយវធិីសមមូលអបរ់ ាំឃលៅលបពន័ន នងិរាំណ្ត្យ់នថការចាស់លាស់
សលមាបអ់នុវត្ថរមយវធិអីរខររមយ   និងឃរៀនឃពញមយួជីវតិ្    ឃដើមផបីឃងកើត្ធនធានមនុសសខដលអាចសលមបខវួន និងទទលួបាន
អត្ទលបឃោជនព៍ីឱ្កាសនានារបុងបរបិទសងគមវបផធម ៌និងបរសិាទ នឃសដឌរចិចលសបាមឃោលឃៅអភវិឌណនជ៍ាត្ិឆ្ប ាំ២០៣០។ 

រមយវធិសីលមបសលមលួរបុងវស័ិយ នងិអនថរវស័ិយ ៖ បឃងកើត្យនថការលបត្ិបត្ថិខដលសែិត្រមតួ្ និងរលូនសលមាបអ់នុវស័ិយ
ទាំងអស់ ដូចឃនះមនធីរអបរ់ ាំបានបឃងកើត្លរុមបឃចចរឃទសចលមុះវស័ិយអបរ់ ាំថ្នប រឃ់ខត្ថ ខដលមានរណ្ៈអភបិាលននអភបិាលឃខត្ថ
ជាលបធាន និងលបធានអងគភាពជុាំវញិឃខត្ថជាអនុលបធាន នងិជាសមាជិរ ។  

បញ្ហា ឆវងវស័ិយ ៖ មនធីរនងឹបនថឃដាះលសាយបញ្ហា ឆវងវស័ិយនានាដូចជា ១/ឃយនឌរ័ ឃដាយឃផ្ទថ ត្សាំខានឃ់លើការអបរ់ ាំ
ឃៅលរបរ់លមតិ្សិរា ជាពិឃសសការផថល់អាហារបូររណ៍្ និងការអភវិឌណសមត្ទភាពមស្ដនថីជានារ ី ២/ការកាត្ប់នទយឃលោះ
មហនថរាយ ៣/ការខងររាបរសិាទ នាមរយៈការធានាថ្នរាល់បញ្ហា លត្ូវបានឆវុះបញ្ហច ាំងឃៅរបុងរមយវធិីសិរា នងិ៤/ការលរបល់រង
ហិរញ្ដ វត្ទុសាធារណ្ៈ ាមរយៈសហការជិត្សបិទនជាមយួមនធីរឃសដឌរិចច និងហិរញ្ដ វត្ទុឃខត្ថរបុងការអនុវត្ថរមយវធិរីាំខណ្ទលមង់
ហិរញ្ដ វត្ទុសាធារណ្ៈ៥/សុខភាពសិរាឃផ្ទថ ត្ឃៅឃលើការផឋល់ថ្នប ាំលពូន និងសាងសងប់ងគនអ់នាមយ័សលមាបសិ់សានុសិសស ។ 
សូចនាររសបូល 

សូចនាររសបូល 
សាទ នភាព
បចចុបផនប 
២០១៩ 

ចាំណុ្ចឃៅ 
២០២៣ 

ឃោលនឃោបាយទ ី១ ៖ ធានាការអបរ់ ាំមានរុណ្ភាពលបរបឃដាយសមធម ៌និងបរោិបន័ប និងឃលើរមភស់ឱ្កាសសិរា
ឃពញមយួជីវតិ្ សលមាបទ់ាំងអស់ោប  
ភាររយរុមារអាយុ៥ឆ្ប ាំ របុងការអបរ់ ាំរុមារតូ្ចលរបរ់បូភាព ៣៦% ៥៩% 
ភាររយរុមារអាយុ៤ឆ្ប ាំ របុងការអបរ់ ាំរុមារតូ្ចលរបរ់បូភាព ៣៧% ៤៧% 
ភាររយរុមារអាយុ៣ឆ្ប ាំ របុងការអបរ់ ាំរុមារតូ្ចលរបរ់បូភាព ២០% ៣៤% 
អលាពិត្ចូលឃរៀនងយីថ្នប រទ់១ី ៧០.៩០% ៩៥% 
អលាបញ្ចបក់ារសិរាឃៅបឋមសិរា ៥៩.៦៣% ៦៥% 
អលាឃឡើងថ្នប រ ់ ៨៨.៤១% ៩៦% 
ចាំនួនលសុរខដលបានសឃលមចអលាបញ្ចបប់ឋមសិរាោ៉ងត្ិត្ ៨០% ០១ ០៧ 
អលាឃឡើងថ្នប រឃ់ៅបឋមភមូ ិ(ទី៧ ដល់ទ៩ី) ៨៤.៦២% ៩៥.០% 
អលាបញ្ចបក់ារសិរាឃៅបឋមភូម(ិថ្នប រទ់៩ី) ៣៤.៣% ៤០% 
អលាឆវងភូមសិិរា ឃៅ ទុត្យិភូម ិ(ទី៩ ឃៅ ទី១០) ៧០.៦០% ៨០% 
ភាររយលបឡងជាប(់បឋមភមូ)ិ ៩១.៩៧% ១០០% 
អលាឃឡើងថ្នប រឃ់ៅទុត្ិយភូម ិ(ទ១ី០ ដល់ទ១ី២) ៧៤.៧២% ៩០% 
អលាបញ្ចបក់ារសិរាឃៅទុត្យិភូម(ិថ្នប រទ់ី១២) ១៧.៨៦% ៣០% 
ភាររយលបឡងជាប(់ទុត្ិយភមូ)ិ ៤០.៨៩% ៧៥% 
អលាអរខររមយយុវជន (អាយុ ១៥-២៤) ៨០,៨០% ៩០,០% 
អលាអរខររមយជនឃពញវយ័ (អាយុ ១៥-៤៥) ៨១,៧៧% ៩០,០% 
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សូចនាររសបូល 
សាទ នភាព
បចចុបផនប 
២០១៩ 

ចាំណុ្ចឃៅ 
២០២៣ 

ការវាយត្នមវថ្នប រជ់ាត្ិលទនផលសិរារបស់សិសសថ្នប រទ់ី ៣ ទី ៦ និងទី ៨ ឃលើ 
មុខវជិាជ ភាសាខខយរ និងរណិ្ត្វទិា ៩៥.៣៦% ១០០% 

អភវិឌណទីលានរីឡដាឌ នឃខត្ថ មានលរបវ់ញិ្ហដ សារឡីា(រខនវង) ០១ ០៣ 
ឃោលនឃោបាយទ២ី ៖ ធានាភាពសរឋិសិទនិ ននភាពជាអបរដឹរនាាំ និងលរបល់រង របស់មស្ដនថីអបរ់ ាំលរបល់ាំដាបថ់្នប រ ់
ភាររយការទូទត្ច់ាំណាយងវកិារមយវធិី ៩២.៥៧% ១០០% 
ចាំនួនលរូបឃលងៀនបឋមសិរាមានសញ្ហដ បលត្មធរមសិរាទុត្ិយភូម ិ ២៦៩ ៣៣៥ 
ចាំនួនលរូបឃលងៀនបឋមភមូមិានសញ្ហដ បលត្បរញិ្ហដ បលត្ ២៦ ៦០ 
ចាំនួនលរូបឃលងៀនទុត្ិយភូមមិានសញ្ហដ បលត្បរញិ្ហដ បលត្ជានខ់ភស់ ០៧ ១៥ 

        វឌណនភាពចុំខពាោះវស័ិ្យអប់រ ុំោនដូចខាងខរកាម៖ 
 ការងារអបរ់ ាំ យុវជន និងរឡីាឃខត្ថឃកាះរុង មានរចនាសមភន័នលរបល់រងចាស់លាស់ ឃដាយមានលបធានមនធីរ០១របូ 
មានអនុលបធានមនធីរចាំននួ០៣របូ ការោិល័យជាំនាញចាំណុ្ះមនធីរចាំនួន ០៩ការោិល័យ ការោិល័យអបរ់ ាំ យុវជន នងិ
រីឡាលរុងចាំនួន០១ នងិការោិល័យអបរ់ ាំ យុវជន នងិរឡីាលសុរចាំននួ០៦។ មានសាលាមឃត្ថយរសិរារដឌចាំននួ ៦៥រខនវង 
សាលាបឋមសិរា ១២១រខនវង អនុវទិាល័យ១៩រខនវង និងវទិាល័យ១២រខនវង។ 
 វស័ិយឃនះ មានយនថការការងារចាស់លាស់ឃដាយបានឃរៀបចាំជាលបពន័នាមអនុវស័ិយ និងការោិល័យោាំលទាម
ជាំនាញដូចជា ខផបររដឌបាល បុរគលិរ បណ្ឋុ ះបណាឋ ល អធកិាររិចច ខផនការ រណ្ឃនយរជាឃដើម។ោ៉ងណាមុញិមនធីរអបរ់ ាំ យុ
វជន និងរឡីា បានទទួលនូវការវភិាជនង៍វកិារដឌពីរាជរដាឌ ភបិាលនូវរញ្ចបង់វកិារមយវធិី និងបានអនុវត្ថោ៉ងមត៉្ច់ត្ឃ់ោរព
ាមឃោលការណ៍្ និងចាបហិ់រញ្ដ វត្ទុបានោ៉ងលបឃសើរ។ជាមយួោប ឃនះ មនធីរបានឃរៀបចាំពលងឹងសមត្ទភាពមស្ដនថីទទលួបនធុរ
ការងារនិមយួៗពីមយួឆ្ប ាំឃៅមយួឆ្ប ាំ ាមរៈវរគបាំបន៉សមត្ទភាពពីថ្នប រល់រសួង អងគការនដរូ រឃលមាងមូលនិធិភាពជានដរូ
សលមាបអ់ភវិឌណសមត្ទភាព (Capacity Development Plan Fund)។ ឃៅរបុងការលបមូលរុមារចូលឃរៀន មនធីរអបរ់ ាំ យុវជន 
និងរឡីា បានសហការជាមយួអងគការនដរូ សហរមន ៍អាជាញ ធរលរបល់ាំដាបថ់្នប រ ់ពលងីរត្ាំបនទ់ទួលឃសវាអបរ់ ាំ ទាំងការអបរ់ ាំ
ចាំឃណ្ះទូឃៅ និងការអបរ់ ាំឃលៅលបពន័នឃៅកានត់្ាំបនដ់ាចល់សោល ត្ាំបនជ់ួបការលាំបារ ទជីនបទ ឃហើយបានខតិ្ខាំឃរៀររ 
សបផុរសជន របុងការសាងស់ងអ់ោរសិរា ាមសាទ នភាពខដលអាចឃដាះលសាយបានចាំឃពាះបញ្ហា ចមផងៗ និងបានផឋល់លរូ
ឃៅកានត់្ាំបនទ់ាំងឃនាះ ាមរយៈលរូឃចញងយី   និងការឃលជើសឃរ ើសលរូរិចចសនាឃៅនឹងមូលដាឌ ន។ចាំឃពាះការអបរ់ ាំ     ឃៅ
មធរមសិរា    ឃយើងបានពលងីរពសីាលាបឋមសិរាលរបរ់លមតិ្ ឱ្រមានថ្នប រឃ់រៀនមធរមសិរា បឃងកើត្ជាអនុវទិាល័យ និង
ពលងីរពីអនុវទិាល័យ ឃៅជាវទិាល័យ ឃៅាមត្ាំបនទ់ីលបជុាំជនខដលមានឃសទរភាពពតិ្លបារដ។ការអភវិឌណយុជន ការអបរ់ ាំ
កាយ និងរឡីា មនធីរបានឃរៀបចាំឱ្រមាននូវលរុមយុវជនកាយបញទនិជាត្ិរមភុជាាាំងពីថ្នប រអ់នុវទិាល័យដល់វទិាល័យ យុវជន
ការបាទលរហម លរមុយុវជនសហភាពសហពន័នយុវជនរមភុជា(សសយរ) ឃៅាមអនុវទិាល័យ និងវទិាល័យនានារបុង
ឃខត្ថ ឃដើមផចូីលរមួជួយ របុងសរមយភាពខងររាអនាមយ័ បរសិាទ ន ការការពារសុខសុវត្ទិភាពសងគម កាត្ប់នទយសរមយភាព
អវជិជមានបងធាំបងតូ្ច ឃញៀនថ្នប ាំ ។ល។រឯីការអបរ់ ាំកាយ និងរឡីា មនធីរបានឃរៀបចាំឱ្រមានលរបប់ណាឋ លរងុលសុរ នងិសាលា
ឃរៀន ឃដាយខត្ងខត្បានចាត្ា់ាំងឱ្រមានការលបរួត្លបខជងថ្នប រល់សុរ ថ្នប រឃ់ខត្ថ និងថ្នប រជ់ាត្ិជាបនថបនាធ ប។់  
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  ចាំណុ្ចឃខាយ/បញ្ហា លបឈម 
 សទិត្របុងដាំណារក់ាលរាំពុងអនុវត្ថរាំខណ្ទលមងក់ារអបរ់ ាំ យុវជន និងរឡីា មនធីរអបរ់ ាំ យុវជន និងរឡីាឃខត្ថឃកាះរុង 
រឃ៏ៅមានបញ្ហា មយួចាំននួខដលមនិទនប់ានលរបល់ជុងឃលជាយដូចជា៖ 

- ការលបមូលរុមារលរបអ់ាយុ ៧០-៧២ខខឱ្រចូលឃរៀនមនិទនប់ានអស់១០០% 
- រុមារឃលើសអាយុចូលឃរៀនឃៅបឋមសិរា ឃៅមានឃលចើន 
- សិសសឃបាះបងឃ់ៅមានឃលចើន 
- រុណ្ភាព និងលបសិទនិភាពននការអបរ់ ាំ មនិទនឃ់ឆវើយត្បឃៅនឹងចាំណុ្ចឃៅរបស់ខផនការ 
- លទនផលសិសសលបឡងឃៅមធរមសិរាទុត្ិយភូមមិនិទនដ់ល់ចាំណុ្ចឃៅរបស់ខផនការអបរ់ ាំ 
- ការផឋល់លរូដល់ត្ាំបនដ់ាចល់សោលមនិទនប់ានលរបល់ោនា់មត្លមូវការ 
- ខឝះការចូលរមួពីសាំណារអ់បរពារព់ន័ន 

          អាទភិាពសាំខាន់ៗ ខដលលត្វូឃដាះលសាយចាំឃពាះមខុ 
ឃដើមផឃីឆវើយត្បឃៅនឹងចាំណុ្ចឃៅរបស់ខផនការខដលបានរាំណ្ត្ ់មនធីរអបរ់ ាំ  យុវជន  និងរីឡា   បានឃរៀបចាំយនថការការងារ
ឃដើមផឃីដាះលសាយបញ្ហា អាទភិាពមយួចាំននួ៖ 

- ពលងឹងសរមយភាពផសពឝផាយ ឃធឝើយុទននាការលបមូលរុមារចូលឃរៀន និងខណ្នាាំដល់សហរមន ៍ អាណា
ពាបាល មាាបិា និងអបរពារព់ន័ន របុងការលបមូលរុមាររបុងភូមឱិ្រចូលឃរៀន បានលត្ឹមលត្ូវាមលបឃភទអាយុ
ននភូមសិិរានិមយួៗ 

- បនថបឃងកើត្ឱ្រមានថ្នប រម់ឃត្ថយរសិរាសហរមន ៍និងមឃត្ថយរសិរារបុងសាលាបឋមសិរារដឌ 
- ពលងីរឃសវាការអបរ់ ាំាមខបងផធះ នងិការទទួលខុសលត្ូវ 
- ផសពឝផាយ ខណ្នាាំអាំពសីារៈសាំខានន់នការអបរ់ ាំ ជូនដល់លរបអ់បរពារព់ន័នរបុងការទបស់ាក ត្ក់ារឃបាះបងក់ារ

សិរា និងការចូលរមួខងររាការពារសាលាឃរៀន 
- ពលងឹងការលរបល់រងរដឌបាល បុរគលិរ ជូនដល់ នាយរសាលា 
- ពលងឹងការឃធឝើខផនការយុទនសាស្ដសថអភវិឌណនិ៍សាលាឃរៀន ខផនការយុទនសាស្ដសថងវកិា ខផនការងវកិាលបចាាំឆ្ប ាំ និង

ខផនការលបត្ិបត្ថិលបចាាំឆ្ប ាំរបស់សាលា 
- ពលងឹងលបសិទនិភាពននការឃរៀបចាំខផនការអបរ់ ាំ ឱ្រឃឆវើយត្បឃៅនឹងឃោលឃៅអបរ់ ាំជាត្ិឆ្ប ាំ២០៣០។ 
១.២.២.២ វស័ិយសុខាភិបាល 
 វស័ិយសុខាភបិាលឃខត្ថ បាននឹងរាំពុងខតិ្ខាំយរចិត្ថទុរដារឃ់ធឝើឲ្រលបឃសើរឃឡើងនូវសុខមាលភាព  និង  សុខភាព

របស់លបជាជន ឃលកាមរបូភាពផថល់លទនភាពទទួលបាននូវឃសវាសុខភាពលបរបឃដាយរុណ្ភាព នងិសមធម ៌ ឃដើមផខីរលមែ
សាទ នភាពសុខភាព នងិ សុខមាលភាពលបជាពលរដឌលរបរ់បូ ឃផ្ទថ ត្ឃលើស្ដសថី រុមារ-ជនលរីលរ ជនងាយរងឃលោះ និង  ជនចាស់
ជរា ាមរយៈពលងីរការលរបដណ្ថ ប ់ ននឃសវាអបរ់ ាំសុខភាព ពិនិត្រ-ពាបាល-ខងទាំ-ោាំលទ និង ឃដាះលសាយនូវបញ្ហា លបឈម 
លសបាមខផនការយុទនសាស្ដសថរបស់លរសួងសុខាភបិាល ឆ្ប ាំ២០១៩-២០២១ ឃដើមផឃីឆ្ភ ះឃៅសឃលមចឃោលឃៅអភវិឌឈន ៍
លបរបឃដាយចីរភាព ខដលបានរាំណ្ត្ឃ់ដាយរាជរដាឌ ភបិាល ដូចខាងឃលកាម៖ 

- រាំណ្ត្អ់ាទិភាព ឃរៀបចាំខផនការ និងយុទនសាស្ដសថសាំរាបអ់នុវត្ថនឃ៍ោលនឃោបាយជាត្ ិ និងឃសចរថីខណ្នាាំ
របស់លរសួងសុខាភបិាលសាំឃៅឃលើររមភស់សុខភាពនិងសុខមាលភាពរបស់លបជាពលរដឌឃៅរបុងឃខត្ថ  

- ពលងីរវសិាលភាព ននមូលដាឌ នសុខាភបិាលសាធារណ្ៈ ឃដើមផឲី្រការផថល់ឃសវា បានឃរៀរនឹងលបជាជន ។ពិ
ឃសសលបជាជន ខដលរស់របុងត្ាំបនដ់ាចល់សោល និងងាយរងឃលោះ  

- ពលងាយ និងខបងខចរធនធានមនុសស ខដលលរសួងសុខាភបិាលបានផថល់ជូន រិត្ឃៅាមទីាាំងភមូសិាស្ដសថ 
និងចាំននួលបជាជន ឃដាយឃោរពឃៅាមសថងដ់ារបុរគលិរ ាម CPAនិង MPA  
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- ខបងខចរធនធានសាំភារៈឱ្សង បរកិាខ រឃពទរ  ខដលលរសួងសុខាភបិាលបានផថល់ជូន រិត្ឃៅាមត្លមូវការ
ជារខ់សថង ឃៅាមមនធីរឃពទរបខងែរ មណ្ឍ លសុខភាព និងប៉ុសថិ៍សុខភាព   

- សិរាររមឃធាបាយនានាសាំរាបអ់ភវិឌណនវ៏ស័ិយសុខាភបិាលរបុងឃខត្ថ និងលរបល់រងបណាថ ធនធាន បុរគលិរ 
លទពរសមផត្ថិរដឌ សាំភារ ឱ្សង បរកិាខ រ ងវកិា និងពត័្ម៌ានឃអាយសមលសបឃៅនឹងលបពន័នសុខាភបិាលសាធារ
ណ្ះរបស់លរសួងសុខភបិាល  

- ធានារុណ្ភាពឃសវាសុខាភបិាលសាធារណ្ៈជូនលបជាពលរដឌលបរបឃដាយយរចិត្ថទុរដារ ់ និងពលងងឹលត្ួត្ិ
និត្រចាបឃ់ៅលរបប់ណាថ ឃសវាឯរជនទូទាំងឃខត្ថ  

- អនុវត្ថនក៍ារាមដាន លត្ួត្ពនិិត្រ និងវាយត្ាំនលការងាររដឌបាល បឃចចរឃទស និងនតិ្ិលរមឃវជជសាស្ដសថរបស់
ការោិល័យលសុរលបត្ិបត្ិថ មនធីរឃពទរបខងែរ នងិបណាថ ការោិល័យទាំងបនួខដលសទិត្ឃលកាមការលរបល់រង
របស់មនធីរសុខាភបិាលឃខត្ថ លសបាមចាប ់លិខតិ្បទដាឌ ន ននលពះរាជាណាចលររមភុជា និងលបកាស ឃសចរថី
ខណ្នាាំ របស់លរសួងសុខាភបិាល  

- អនុវត្ថការចុះពលងឹងឃលើការងារបឃចចរឃទសឆយប ពិឃសសកាត្ប់នទយឲ្របានជាអត្ិបរមិានូវមរណ្ៈភាពមាា-
ទររ និងរុមារ  

- អនុវត្ថការចុះពលងងឹឃលើការងារអបរ់ ាំលបជាជន សថីពី ជាំងឆឺវង និងជាំងឺរុា ាំនរម៉និឆវង ខដលបចចុបផនបជាំងឺឃលើស
សមាភ ធ្ម នងិជាំងទឺឹរឃនាមខផែម រាំពុងខត្ររីរាលដាលរួរឲ្ររត្ស់ាំោល់  

- ឃរៀបចាំរមយវធិីបងាក រ ខងទាំឃវជជសាស្ដសថ និងឃលើររាំពស់សុខភាពសាំឃៅកាត្ប់នទយអលាឈ ឺនិងសាវ ប ់ 
- សលមបសលមួល និងឃលបើលបាស់ធនធាននានាឃអាយសមលសបឃៅាមត្លមូវការ និងឃអាយទទួលបានទនិបផល

លែលបឃសើរ  
- ពិនិត្រាមដានសុវត្ទិភាពចាំណី្អាហារ លរបល់រងឃសវាឯរជន និងលុបបាំបាត្ឃ់សវាឯរជនខុសចាបឃ់ៅរបុងឃខត្ថ  

ការោិល័យសុខាភបិាលលសុរលបត្បិត្ថមិានត្នួាទចីាំបងរអឺនុវត្ឋឃោលឃៅសុខភាពរបស់លសុរលបត្បិត្ឋាិមរយៈ  
- ផសពឝផាយ និងអនុវត្ឋឃោលនឃោបាយសុខាភបិាលជាត្ ិនិងយុទនសាស្ដសឋរបស់ឃខត្ឋ-លរុង  
- លបកានភ់ាជ បនូ់វឃសវាមានលបសិទនភាពលបសិទនផល និងលរបល់ជុងឃលជាយ (ឃលើររាំពស់សុខភាព បងាក រ ពាបាល 

និងសាឋ រនតិ្ិសមផទ) ឃោងាមត្ាំរវូការរបស់សហរមន ៍ 
- ធានាការខចរចាយធនធានមានសមធម ៌និងឃលបើលបាស់ធនធានទាំងអស់ឃនាះមានលបសិទនផល  
- សហការជាមយួអាជាញ ធររដឌបាលមូលដាឌ ន លរបល់ាំដាបថ់្នប រ ់ 

វឌណនភាពអាំពលីទនផលសឃលមចបានរបុងឆ្ប ាំ ២០១៩ (ឃធៀបសូចនាររឃោលឃៅខដលបានរាំណ្ត្)់ 
វស័ិយសុខាភបិាល បានសហការជាមយួនិង អងគការនដរូរអភវិឌណនឃ៏លើវស័ិយសុខាភបិាល បនឋឃលើររមភស់ការចូល

រមួអនុវត្ឋយុទនសាស្ដសឋចតុ្ឃកាណ្របស់រាជរដាឌ ភបិាល ឃដាយបនឋអនុវត្ឋ ខផនការយុទនសាស្ដសឋសុខាភបិាល២០១៤-២០២០ 
ឃដើមផខីរលមែសូចនាររសុខភាពសាំខាន់ៗ ឱ្រកានខ់ត្លែលបឃសើរឃឡើងខងមឃទៀត្ លសបាមខផនការយុទនសាស្ដសថអភវិឌណនជ៍ាត្ ិ
២០២០-២០២៤ របស់រាជរដាឌ ភបិាលរមភុជានតិ្ិកាលទ៦ីននរដឌសភាជាត្ិ។ ដូចមានារាងលទនផលសូចនាររបងាា ញខាង
ឃលកាម៖  

ឃោលឃៅយុទនសាស្ដសថទី ១ (Strategic 
Objective 1) 

លទនផល ឃោលឃៅចាំណុ្ចវស័ិយ 

ការឃលបើលបាស់ឃសវាខងទាំសុខភាពមានរុណ្
ភាព Overall Access to Quality Health 

Care Services 
២០១៥ 

២០១
៦ 

២០១
៧ 

២០១៨ ២០១៩ ២០១៧ 
២០១
៨ 

២០១
៩ 

២០២
០ 
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1. ពិនិត្រពិឃលោះជាំងឺងយីសលមាបល់បជាជនមយួ
នាររ់បុងមយួឆ្ប ាំ(ចាំននួឃលើរ) 
OPD consultations (new cases only) 
per person per year 

០,៦៥ ០,៦៧ ០,៧១ ០,៧២ ០,៦៥ ០,៧០ ០,៧៥ ០,៨០ ០,៨៥ 

2. អលាឃលបើលបាស់ខលរ  
Bed occupancy rate (%) 

៧៣ 
៦៥,៤
៧ 

៥៩,០
៧ 

៧៣,៧
០ 

៩៩,៣០ ៩៥ ៩៥ ៩៥ ៩៥ 

3. អលាសាវ បឃ់ៅមនធីរឃពទរ 
Hospital mortality rate (%) 

១,៤០ ១,២១ ០.៩០ ០,៨៥ ០,៥៨ <១ <១ <១ <១ 

4. រយៈឃពលមធរមននការសលមារពាបាល 
(ចាំននួនងង) 

Average Length of Stay (no. of days) 
៤ ៤ ៤ ៣ ៣,៤៤ ៥ ៥ ៥ ៥ 

សុខភាពបនថពូជ មាា ទររ រុមារ និងអាហា
របូត្ទមម                                Maternal, 
Newborn and  Child health 

លទនផល ឃោលឃៅចាំណុ្ចវស័ិយ 

២០១៥ 
២០១
៦ 

២០១
៧ 

២០១៨ ២០១៩ ២០១៧ 
២០១
៨ 

២០១
៩ 

២០២
០ 

5. អលាឃលបវ៉ាឡងន់នការឃលបើលបាស់វធីិសាស្ដសថ
ពនារាំឃណ្ើ ត្ទាំឃនើប 
Contraceptive prevalence (modern 
methods) (%) 

៥០,៧៥ ៤៩,១
០ 

៣២ ៣២,១
៧ 

៣១,៥ ៤២ ៤៣ ៤៤,៥ ៤៦ 

6. សមាមាលត្ននការសាំរាលឃដាយបុរគលិរសុ
ខាភបិាលមានជាំនាញ 

      Proportion of births delivery by 
skilled health personnel (%)  

៦២,៤៧ ៥៩,៨
៨ 

៨៣,១
២ ៨៨,៩៨ ៩៦,៩៣ ៨៩ ៨៩ ៩០ ៩០ 

7. សមាមាលត្ននការសាំរាលឃៅមូលដាឌ នសុខា
ភបិាល 
Proportion of births delivery at 
health facilities 

៦៤,៤
១ 

៥៩,៨
៨ 

៨៣,១
២ 

៨៨,០២ ៩៦,៨៩ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ 

8. អលាសាំរាលឃដាយវធីិវះកាត្(់រិត្ជា % នន
ទររឃរើត្រស់)  
Caesarean section rate (% of live 
births) 

០,៨៤ ១,៣៣ ២,១០ ៣,៣០ ២,៧៥ ៧,៥ ៨ ៩ ១០ 

9. ភាររយននស្ដសថីមានរភទ៌ទលួការខងទាំមុន
សលមាល 4  ឃលើរឃដាយបុរគលិរសុខាភិ
បាល Percentage of pregnant 
women who received ANC4 
consultation by health personnel 

៦៥ ៥៧,៩ ៧៩ ៧៩,១៤ ៩៨,៣០ ៨៥ ៨៧ ៨៨ ៨៩ 
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10. ភាររយននស្ដសថីសាំរាលទទលួការពិនិត្រ
ខងទាំឃលកាយសាំរាលឃលើរទី១(មុន៤៨ 
ឃម៉ាងឃលកាយសាំរាល) ឃដាយបុរគលិរសុខា
ភបិាលPercentage of post-partum 
women who received PNC 
consultation by health personnel 

៦៨ ៩៤,៥
៨ 

៨៣,១
១ 

៨៨,៧
៧ 

៩៦,៨៩ ៩៦ ៩៨ ៩៩ ១០០ 

11. ភាររយននរុមារបានទទលួការបាំឃៅឃដាយ
ទឹរឃដាះមាថ យរបុងអាំឡុងឃពលមយួឃម៉ាង
ដាំបូងឃលកាយរាំឃណ្ើ ត្ 
Percentage of infant who were 
breastfed within 1 hour of birth (as 
percentage of live births) 

០,៣០ ០,៤៣ 
៥៣,៤
៨ 

៤៦,៧ ៤៩,០៨ ៨៥ ៩០ ៩៥ >៩៥ 

12. ភាររយននស្ដសថីមានរភប៌ានទទលួលោបថ់្នប ាំ
ជីវជាតិ្ខដរ/អាសីុត្ហឝូលិរ ៩០លោប ់

៨៤ ៨៣ ៧៨,៥
១ 

១០២ ១០៤,៥១ ៧៦ ៧៩ ៨២ ៨៥ 

13. ភាររយននស្ដសថីឃលកាយសាំរាលបានទទលួ
លោបថ់្នប ាំជីវជាតិ្ខដរ/អាសីុត្ហឝូលិរ ៤២
លោប ់

៦៣ ៥៧ ៦៣,១
៨ 

៩០,១១ ៩២,៦៨ ៧៥ ៨០ ៨៥ ៩០ 

14. ភាររយននរុមារអាយុ ៦-៥៩ ខខ បាន
ទទលួលរបថ់្នប ាំជីវជាតិ្ អា របុងរយៈឃពល ៦ 
ខខចុងឃលកាយ (ជុាំទី២)  

Percentage of children 6-59 months 
received vitamin A during the last 6 

months (Round 2) 

R2:10
4 

R2:10
3 

R2:102.
2 

R2:96.2
8 

R2:96.76 ៩២ ៩៣ ៩៤ ៩៥ 

15. ភាររយននរុមារអាយុ១២-៥៩ ខខ បាន
ទទលួថ្នប ាំទាំលារល់ពូន ឃមបងដ់ាហសុលរបុងរ
យៈឃពល ៦ ខខចុងឃលកាយ (ជុាំទី២)  

Percentage of children 12-59 months 
received Mebendazole during the last  6 
months (Round 2) 

R2:105 R2:104 
R2:104.

8 
R2:94.5 ៨៩ ៧៦ ៧៩ ៨២ ៨៥ 

16. អលាលរបដណ្ថ បន់នវ៉ារស់ាាំង៣ដូស បងាក រ
ជាំងឺខានស់ាវ រ ់សឝិត្នដឃជើង ឃត្ាណូ្ស 
រលារសួត្   
DPT-HepB-Hib 3 coverage rate (%) 

៩០,៣៥
% 

៨៧,៥៧
% 

៩៤% 
៩៨,១១

% ១០០% ៩៥ ៩៥ ៩៥ ៩៥ 
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17. ពិនិត្រពិឃលោះជាំងឺររណី្ងយីឃលើរុមារអាយុ
ឃលកាម៥ឆ្ប ាំមាប រ ់របុងមយួឆ្ប ាំ(ចាំននួឃលើរ)  
OPD consultations (new cases only) 
per children under 5 per year ១,៦៤ ១,១២ ១,៣ ១,៥៥ ១,១០ ១,៥៤ ១,៥៦ ១,៥៨ ១,៦ 

ជាំងឺឆវងនិងជាំងឺត្ាំបនល់តូ្ពិរ 
Communicable Diseases & NTDs  

លទនផល ឃោលឃៅចាំណុ្ចវស័ិយ 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

18. ភាររយននមនុសសឃពញអាយុឃលើសពី១៤
ឆ្ប ាំផធុរឃមឃរារឃអដស៍បានទទលួការ
ពាបាលឃដាយឱ្សងលបឆ្ាំងឃមឃរារឃអដ
ស៍ 
Percentage of adult peoples aged 
above 14 year-olds living with  HIV 
on ART 

៨៧ ៨៥ ៩៥ ៩៩ ៩៩ ៨៦ ៨៨ ៩១ ៩៤ 

19. ភាររយននរុមារអាយុឃលកាម១៤ឆ្ប ាំ ផធុរឃម
ឃរារឃអដស៍បានទទលួការពាបាលឃដាយ
ឱ្សងលបឆ្ាំងឃមឃរារឃអដស៍ 
Percentage of children aged 0-14 
year-olds living with HIV on ART  

៩៨ ៩២ ៩៩ ៩៩ ១០០ ៩៥ >៩៥ >៩៥ >៩៥ 

20. អលាពាបាលឃជារជយ័ននជាំងឺរឃបង 
TB treatment success rate (%) 

៩២ ៩៨ ៩៦ ៩៤ ៩៦ >៩០ >៩០ >៩០ >៩០ 

21. ចាំននួររណី្លសាវលជាវជាំងឺរឃបងខដលបាន
រាយការណ៍្ 
TB case detected 

១.១៤៧ 
១.១១

៥ 
១.១៦

៤ 
១.៣៣

៧ 
១.២៧០ ៤០៤.០

០០ 
៤០.៥០

០ 
៤០.៦០

០ 
៤០.៧០

០ 

22. អាាំងសីុដងន់នជាំងឺលរនុចាញ់របុងលបជាជ
១.០០០នារM់alaria Incidence per 
1,000 population  

២,៦១ ២,៥៥ ៣,០៧ ៣,២៦ ០,៨១ ១,៦៥ ១,៤៥ ១,២៥ ១,០៥ 

23. អលាសាវ បន់នអបរជាំងឺលរនុចាញ់ខដល
សលមារពាបាលឃៅមូលដាឌ នសុខាភបិាល
សាធារណ្ៈ ឃលើលបជាជន១០០.០០០ 
នារ ់
Inpatient Malaria death per 100,000 
population reported in public health 
facilities (%) 

០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០៨ ០,០៨ ០,០៨ ០ 
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24. អលាសាវ បឃ់ដាយជាំងឺលរនុ្ម 
Dengue hemorrhagic fever case 
fatality rate (%) 

៤ 
០,០
០ 

២,៣០ ០,០០ 
០,០០០
៧ 

០,៣ ០,៣ ០,២៥ ០,២ 

25. អាាំងសីុដងន់នជាំងឺហងសិ់នរបុងលបជាជន 
១០០.០០០ នារ ់
Incidence of Leprosy per 100,000 
population 

៥,៥៩ 
២,៣
៣ 

១,៥៤ ៣,៨ ៥,១៨ ១,៤៣ ១,២៦ ១,១២ ១ 

ជាំងឺមនិឆវង និងបញ្ហា សុខភាពសាធារណ្ៈ 
Non-communicable diseases  

លទនផល ឃោលឃៅចាំណុ្ចវស័ិយ 

២០១៥ 
២០១
៦ 

២០១
៧ 

២០១៨ ២០១៩ ២០១៧ 
២០១
៨ 

២០១
៩ 

២០២
០ 

26. ភាររយននលបជាជនអាយុពី ២៥-៦៤ឆ្ប ាំ
មានជាំងឺឃលើសសមាភ ធ្មបានទទលួការ
ពាបាល(a) 
Percentage of adults aged 25-64 
with hypertension received 
treatment  

៨៧,៤
៣ 

៨,២៨ 
១១,៨
៥ 

២០,៨
២ 

១៤ ៤៥ ៥៥ ៦៥ ៧៥ 

27. ភាររយននលបជាជនអាយុពី ២៥-៦៤ឆ្ប ាំ
មានជាំងឺទឹរឃនាមខផែមបានទទលួការ
ពាបាល(b) 
Percentage of adults aged 25-64 
with diabetes received treatment 

២៥,៤
២ 

០,០៤ ៣,៣១ ៧,៦៤ ៣,៦៧ ៣៥ ៤៥ ៥៥ ៦៥ 

28. ភាររយននស្ដសថីអាយុ ៣០-៤៩ឆ្ប ាំ ខដល
បានទទលួការលសាវលជាវររជាំងឺមហាររី
មាត្ស់ផូនោ៉ងតិ្ចមយួឃលើរ(c) 
Percentage of women aged 30-49 
years screened for cervical cancer 
at least once  

N/A N/A N/A N/A N/A ៤,៥ ៦ ៧,៥ ៩ 

29. ចាំននួនិងភាររយននលបជាជនឃពញវយ័មាន
ជាំងឺធាវ រទឹ់រចិត្ថបានទទលួឃសវាពាបាល 
(d)  
Number and percentage of adult 
population with depression received 
treatment  

១,០៧
% 

០,០២
% 

០,០៥
% 

០,១៨
% ០,០៨% ២០% ៣០% ៤០% ៥០% 

30. ចាំននួនិងភាររយននលបជាជនឃលបើលបាស់
ឃលរឿងឃញៀនបានទទលួឃសវាពាបាល 
Number and percentage of people 
with drug used received treatment  

N/A N/A N/A N/A ១,៥៥% 

 
 

៥០% 
 
 

 
 

៦០% 
 
 

 
 

៧០% 
 
 

 
 

៨០% 
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31. អលាវះកាត្ជ់មងខឺភបរឃឡើងបាយរបុងលបជា
ជន១.០០០០០០នារ ់
Cataract surgical rate per 1,000,000 
population 

N/A N/A N/A N/A N/A ១.៩០០ 
២.០០
០ 

២.៥០
០ 

៣.០០
០ 

  
១.២.២.៣ វស័ិយសងគមរិចច អតី្ត្យុទនជន និងយុវនីតិ្សមផទ 
វស័ិយសងគមរិចច អត្តី្យុទនជន និងយុវនីត្ិសមផទឃខត្ថ បានបឃងកើត្រមយវធិីសឃស្ដងាគ ះបនាធ ន ់ ឃដាយខផែរាមខផនការ

ជាយុទនសាស្ដសថរបស់លរសួង ជួយ ជនរងឃលោះឃដាយឃលោះធមយជាត្ ិនិងឃលោះមហនថ រាយជាយថ្នឃហតុ្ ឃផសងៗ។ ឃដាយមនិ
ទុរឱ្រលបជាជនណាមាប ររ់ងឃលោះឃដាយមនិបានជួយ យរចតិ្ថទុរដារ ់ ពីសាទ បន័សមត្ទរចិចឃឡើយ។ ឃដាយឃផ្ទថ ត្ការយរចិត្ថ
ទុរដារឃ់ៅឃលើការឃលើររមភស់សុខុមាលភាពលរួសារ ខដលបានបស្ដញ្ហជ បការងារឃយនឌរ័ផថល់រិចចការពារ និងទបស់ាក ត្អ់ាំឃពើ
ជួញដូរមនុសស រ ាំឃលាភបាំពាន ឃធឝើអាជីវរមយ រមាវ ាំងពលរមយ និងអាជីវរមយផវូវឃភទ ឃធឝើសមាហរណ្រមយជនរងឃលោះឃដាយអាំឃពើ
ជួញដូរ ការរ ាំឃលាភបាំពាន និង ឃធឝើអាជីវរមយឃផសងៗ ។ អនុវត្ថឃោលនឃោបាយចាំឃពាះជនពិការលរបល់បឃភទឃៅាម     សហ
រមន ៍ ឃលើររមភស់ សុខុមាលភាពជនពិការ។ ឃបើរផថល់របបសនថិសុខសងគមសលមាបម់ស្ដនថីរាជការសីុវលិ លរបលរង នងិឃបើរផថ
ល់របបសនថិសុខសងគមជូនអត្ីត្យុទនជនឱ្របានទនឃ់ពលឃវលា ។ ជលមុញការអនុវត្ថរិចចការសមារមមនុសសចាស់ឱ្រមានដាំ
ឃណ្ើ ការលែ និងមានលបសិទនភាព ។ 

បញ្ហា អាទភិាពសាំខាន់ៗ  ខដលលត្វូឃដាះលសាយចាំឃពាះមខុ 
- បណ្ថុ ះបណាថ លមស្ដនថឱី្រមានជាំនាញ ឃដើមផអីនុវត្ថការងារឱ្រកានខ់ត្មានលបសិទនភាព និងឃលបើលបាស់ធនធានឱ្រ

អស់ពីលទនភាព  
- បណ្ថុ ះបណាថ លដល់អាជាញ ធរមូលដាឌ នពារព់ន័ន ឱ្រមានការយល់ដឹងរបុងការរាំណ្ត្អ់ត្ថសញ្ដណ្ជនរងឃលោះ 

និងជនងាយរងឃលោះឃដើមផជីយួ អនថរារមន ៍នងិផថល់ឃសវាដល់ពួរោត្ឱ់្របាន ទនឃ់ពលឃវលា  
- ជាំរញុបនថការងារសមារមមនុសសចាស់ឱ្រមានដាំឃណ្ើ រការលបឃសើរឃឡើង 
- ខសឝងររអងគការជានដរូ ឃដើមផជីួយ ដល់ជនរងឃលោះ និងជនងាយរងឃលោះ 
- បញ្ជូ នមស្ដនថីចូលរមួវរគបណ្ថុ ះបណាថ លជាំនាញវស័ិយសងគមរចិច។ 
១.២.២.៤ វស័ិយរិចចការនារ ី 
វស័ិយរិចចការនារឃីខត្ថ មានភាររិចចឃលើររមភស់សាទ នភាព ឋានៈ ត្ួនាទីរបស់ស្ដសថី ឃរយងលសី ជួបបញ្ហា លាំបារ     ភាព

ងាយរងឃលោះ បញ្ហា លរួសារ និងសងគមជាត្។ិ ឃដើមផឃីឆវើយត្បឃៅនឹងឃោលឃៅអភវិឌណនល៍បរបឃដាយចីរភាពរមភុជា   ឆ្ប ាំ
២០១៥-២០៣០ វស័ិយរិចចការនារឃីខត្ថ ឃផ្ទថ ត្សាំខានឃ់ៅឃលើវស័ិយធាំចាំនួន៦ ការបឃងកើនភាពអងអ់ាចខផបរឃសដឌរិចចដល់ស្ដសថី, 
ការអបរ់ ាំស្ដសថី ឃរយងលសី នងិការផ្ទវ ស់បថូរឥរយិបង, សុខភាព អាហាររបូត្ទមម សលមាបស់្ដសថី នងិរុមារ ីនងិការទបស់ាក ត្ក់ារររីរាល 
ដាលននឃមឃរារឃអដស៍ និងជមងឃឺអដស៍, រិចចការពារផវូវចាបស់លមាបស់្ដសថី និងរុមារ,ី ស្ដសថីរបុងការឃធឝើឃសចរថីសឃលមច និងការ    
បស្ដញ្ហជ បឃយនឌរ័ ឃៅរបុងឃោលនឃោបាយ និងរមយវធិីរាំខណ្ទលមង ់របស់រាជរដាឌ ភបិាល, ឃយនឌរ័ និងបខលមបលមលួអាកាស
ធាតុ្ ការអភវិឌណនន៍បត្ង នងិការលរបល់រងឃលោះមហនថរាយ ។ ទនធឹមនឹងឃនះខដរ វស័ិយរិចចការនារ ីជួបនូវបញ្ហា លបឈមដូច
ខាងឃលកាម៖ 

- សរមយភាពការងារមានទាំហាំឃលចើន ដូឃចបះការចុះអនុវត្ថបាំឃពញការងារមនិបានលរបល់ជុងឃលជាយ ឃលពាះទីរខនវង
ខដលឃៅឆ្ង យ ដាចល់សោល  

- សមត្ទភាពរបស់មស្ដនថីឃខត្ថ លរងុ លសុរ មយួចាំនួននូវមានរលមតិ្របុងការសលមបសលមួលជាមយួអបរពារព់ន័ន  
អាទភិាពសាំខាន់ៗ ខដលលត្វូឃដាះលសាយចាំឃពាះមខុ 

- បនថផសពឝផាយឃោលនឃោបាយនិងចាប ់ឲ្រលសបឃៅនងិឃោលនឃោបាយរបស់រាជរដាឌ ភបិាល 
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- បនថផសពឝផាយចាប ់ និងវធិានការនានាទរទ់ងនងិការទបស់ាក ត្អ់ាំឃពើហឹងា ការរ ាំឃលាភបាំពាន ការជួញដូរ 
និងការឃធឝើចាំណារលសុរឃដាយសុវត្ទិភាព 

- ឃរៀងររររនដរូរសហការ 
តារាងចំនួនស្រ ត្ី វិ្័យមខុងារសាធារណៈ និង នយោបាយ ឆ្ន  ំ២០១៩ 

ល.រ បរិោយ 
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

យសេងៗ 
្រុប ស្្ី ភាគរយ 

១ អភបិាលឃខត្ថ ១ ១ ១០០%  
២ អភបិាលរងឃខត្ថ ៦ ១ ១៧%  
៣ លបធានលរុមលបឹរាឃខត្ថ ១ ០ ០%  
៤ សមាជិរលរុមលបឹរាឃខត្ថ ១៨ ៤ ២២%  
៥ លបធានលរុមលបឹរាលរងុ.លសុរ ៧ ២ ២៩%  
៦ សមាជិរលរុមលបឹរាលរុង.លសុរ ៨០ ១៧ ២១%  
៧ អភបិាលលរុង.លសុរ ៧ 0 ០%  
៨ អភបិាលរងលរុង.លសុរ ២២ ៨ ៣៦%  
៩ លបធានមនធីរ អងគភាពជុាំវញិឃខត្ថ ២៧ ១ ៤%  
១០ អនុលបធានមនធីរ អងគភាពជុាំវញិឃខត្ថ ៥៧ ១៥ ២៦%  
១១ លបធានការ-ិមនធីរ អងគភាពជុាំវញិឃខត្ថ ១០២ ២៣ ២៣%  
១២ អនុលបធានការ-ីមនធីរ អងគភាពជុាំវញិឃខត្ថ ១៥០ ៤០ ២៧%  
១៣ មស្ដនថីការោិល័យ ២៣១ ៧៩ ៣៤%  
១៤ លបធានការ-ិលរុង លសុរ  ២៨ ០ ០% មនិខមនជាសមាជរិលរុមលបឹរា ុាំ 

១.២.២.៥ វស័ិយធមយការ និងសាសនា  
វស័ិយលពះពុទនសាសនា មានត្ួនាទីសាំខាន ់ របុងការរមួចាំខណ្រអបរ់ ាំសងគម ឲ្រមានសីលធម ៌ ចរោិធម ៌ វបផធម ៌

លបនពណី្ ទាំឃនៀមទមាវ ប ់អរសរសាស្ដសថ និងការអភវិឌណសងគមជាត្ិ។ វស័ិយលពះពុទនសាសនា បានយរចិត្ថទុរដារឃ់ផ្ទថ ត្សាំខាន ់
ពលងឹងត្នមវលរួសារ ឃលើររមភស់សីលធមរ៌ស់ឃៅរបុងសងគម ពលងឹងត្ួនាទីភាររិចចលរមសីលធមអ៌ាចាររ ឃៅអធិការ និងឃងរសភា 
ពលងឹងការខងររាមរត្រ លបនពណី្ ទាំឃនៀមទមាវ ប ់វស័ិយពុទនចលរ ពលងឹងវស័ិយអបរ់ ាំពុទនរិសិរាចាបព់ីថ្នប រប់ឋមដល់ថ្នប រវ់ទិា
ល័យ។ ទាំងឃនះជាឃោលនឃោបាយខដលបានសឃលមចនូវសរមយភាពអាទិភាពខដលចូលរមួចាំខណ្រការរសាងខផនការ
អភវិឌណន ៍ជាពិឃសសអនុវត្ថន ៍ាមរមយវធិីនឃោបាយយុទនសាស្ដសថចតុ្ឃកាណ្ដាំណារក់ាលទី៤ របស់រាជរដាឌ ភបិាលរមភុជា នីត្ិ
កាលទី៦ ននរដឌសភា ឃលកាមការដឹរនាាំដ៏្ វ សនវរបស់សឃមថចអរគមហាឃសនាបត្ីឃត្ឃជា ហុ៊ន ខសន នាយររដឌមស្ដនថីននលពះ
រាជាណាចលររមភុជា ឃដើមផឃីធឝើឱ្រមានរាំឃណ្ើ នការងារសមធមន៌ិងមានលបសិទនភាពឃៅរមភុជា សាំឃៅកាត្់ប់នទយភាពលរីលរឃលើរ
រមភស់រលមតិ្ជីវភាពរបស់លបជាពលរដឌឱ្របានលែលបឃសើរ។ 

 
រមយវធិីនឃោបាយរបស់រាជរដាឌ ភបិាល បានយរចិត្ថទុរដារខ់ភស់ ឃលើវស័ិយលពះពុទនសាសនា ឃដាយឃោរពសិទនិឃសរ ី

ភាពខាងជាំឃនឿសាសនា និងឃលើរសធួយលពះពុទនសាសនា ខដលជាសាសនារបស់រដឌ ឃហើយបងកលរខណ្ៈសមផត្ថិលែលបឃសើរ 
សរមយភាពឃោរពលបត្ិបត្ថិសាសនាឃផសងៗឃទៀត្ លបរបឃដាយសុខុដុមនីយរមយខដលរមួចាំខណ្រដល់ការររា សទិរភាព
នឃោបាយ សណាថ បធ់ាប បស់ងគម ឱ្របានលែ។ ជាងឃនះឃៅឃទៀត្ រាជរដាឌ ភបិាលបានរាំណ្ត្នូ់វឃោលនឃោបាយ សរមយភាព
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អាទិភាពចាំឃពាះវស័ិយឃនះឃដើមផបីនថជាំរញុឃលើររមភស់ោ៉ងសរមយនូវរាល់ត្ួនាទីរបស់លរួសារ ផាភាជ បឃ់ៅនឹងត្នមវជាលបនពណី្
ននលពះពុទនសាសនា ខដលមានឃៅរបុងលពះរាជាណាចលររមភុជា សាំឃៅបស្ដញ្ហជ បការអបរ់ ាំ ខផបរលពះពុទនសាសនា ឃៅដល់លរប់
លសទប ់សិសស និសិសត្ យុវជន មហាជនទូឃៅឃដើមផបីឃងកើនការយល់ដឹងពីត្នមវសីលធមរ៌ស់ឃៅរបងសងគមជាត្ិឃយើង ឃហើយប
ឃស្ដញ្ជ ៀសឱ្រផុត្ ពីការឃលបើលបាស់ឃលរឿងឃញៀន អាំឃពើហិងារបុងលរួសារ អាំឃពើអនាចារ ការឃរងលបវញ័្ច ផវូវឃភទ ឃរយងទាំឃនើង ការឃលបើ
លបាស់ឃលរឿងឃញៀនរបុងលសទបយុ់វវយ័ឃចញឱ្រអស់ពីសងគមជាត្ិឃយើង។  

 
ជាំរញុការអនុវត្ថនឃ៍សចរថីខណ្នាាំ និងលិខិត្បទដឌននានា ចាំឃពាះអងគការសាសនា វត្ថអារាម និកាយសាសនា អងគការ

សមារម ខដលមានចរតិ្សាសនា ឱ្រលបត្ិបត្ថ ិ ឃធឝើសរមយភាពសាសនា លសបាមឃោលការណ៍្ និងចាបរ់បស់រដឌ។ សលមប
សលមួលបរស័ិទលរបស់ាសនាឱ្រមានសុខុដុមនីយរមយ ឃលើរទឹរចិត្ថ ឱ្រលបត្ិបត្ថិឃោរពលរិត្រវនិយ័ាមវធិីសាស្ដសថសាសនាឃរៀ
ងៗខវួន ឃដាយររាសាមរគីភាពរបុង ចាំឃណាមអបរមានចរតិ្សាសនា និងអបរកានស់ាសនាទាំងអស់។  

 
អនុវត្ថបទបផញ្ដត្ថ ិ លិខិត្បទដាឌ ន សារាចរ ឃសចរថីខណ្នាាំរបស់លរសួង សហការទាំនារទ់ាំនងោ៉ងជិត្សបិទន ាម

ឋានានុលរម របស់លពះសងឃលរបល់ាំដាបថ់្នប រឃ់ៅាមមូលដាឌ ន និងឃមដឹរនាាំ ឬត្ាំណាងពាហិរសាសនានានា របុងវស័ិយធមយ
ការ និងសាសនាទាំងមូល ជយួ សលមបសលមួលការងារផសពឝផាយ សនធនាលពះធម ៌ត្ួនាទីលពះពុទនសាសនា ផាភាជ បស់ងគមឱ្រ 
បានទូលាំទូលាយសលមាបក់ារអនុវត្ថនប៍នថ។ 

តារាងស្ទិតិ វតថ រពោះស្ងឃ អាចារយ គណៈរមមការវតថនិងអបរសាប រ់ខៅវតថ ទូទាុំងខេតថ២០១៩ 

បរោិយ 
ចុំនួនវតថអារាមនិងរពោះស្ងឃទូទាុំងខេតថខកាោះរុងឆ្ប ុំ២០១៩ 

ស្រុបរមួ គណៈមហានិកាយ គណៈធមមយុតថិរនិកាយ 
វតថ ៥៣វតថ ៤៧វតថ ៦វតថ 
រពោះស្ងឃ ៤៣៥អងគ ៣៧៣អងគ ៦២អងគ 

បរោិយ 
ស្រុបរមួ
(នារ់) 

គណៈមហានិកាយ គណៈធមមយុតថិរនិកាយ 
របុស្(នារ់) រសី្(នារ់) របុស្(នារ់) រសី្(នារ់) 

អាចារយ-អាចារនិ ី ១១៥ ១០៤ ១ ៩ ១ 
គណៈរមមការវតថ ២០៤ ១៨១ ១៦ ៧ ០ 
តាជីនិងដូនជ ី ៨០ ១៩ ៤៨ ៥ ៨ 
អបរសាប រ់ខៅវតថ ១១៤ ១០០ ០ ៨ ៦ 

ស្ទតិពិាហរិសាស្នា(រគសឹ្ធ-ឥសាល ម- ចនិ) ឆ្ប ុំ២០១៩ 
ឥសាល ម រគឹស្ថ ចិន (ហវុងតាខស្ៀន) បាថ្ហ 

បរោិយ ចុំននួ បរោិយ ចុំននួ បរោិយ ចុំននួ ចុំននួ 
វហិារ ៩ រខនលង វហិារ ១០ រខនលង វហិារ ០១រខនលង ០១រខនលង 

ស្ ូរា៉ា វ ៧ រខនលង 
សាប រ់ការ
ថាវ យបងគុំ 

១៥ រខនលង សាស្នរិ ០៨នារ់ ៤៤នារ់ 

មជឈមណឍ ល ០ រខនលង រគូគង្វវ ល ២៥ នារ់    
សាស្នរិ ១០.៤៥៦នារ់ សាស្នរិ ៨៩០នារ់    
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១.២.២.៦ វស័ិយវបផធម ៌និងវចិិលត្សិលផៈ 
  វស័ិយវបផធម ៌  នងិវចិិលត្សិលផៈឃខត្ថ បានចូលរមួចាំខណ្ររបុងការអភវិឌណនស៍ងគមជាត្ ិ ។ វស័ិយវបផធមឃ៌ខត្ថ មាន
សកាថ នុពលអាចទរទ់ញឃភញៀវជាត្ិ-អនថរជាត្ិចូលទសសនារាំសានថ ឃៅាមរមណី្យដាឌ នធមយជាត្ ិ និងរមណី្យដាឌ ន
លបវត្ថិសាស្ដសថ  រមួមានឃចត្ិយ ុនឆ្ង ទីលានទត្សី់ លពះអងគឃោរធវរ មឈូសបរុាណ្ អណ្ថូ ងមយួរយ និងសាទ នីយភបាំខបងឃពើង 
សាទ នីយរាលអូរសិរមាន ់សាទ នីយដាំណារឃ់សថច សាទ នយីភបាំខពល សាទ នីយអូររី សាទ នីយងយឃចត្ិយ សាទ នីយឃរាងដាំរ ីសាទ នីយ
ខបងាធន សាទ នីយខបងលសល់(ឃរាងជាំនាង) សាទ នីយាឃ ៉ សាទ នីយអូរទរឹមុជ សាទ នីយរងូរុមារ ខដលសទិត្ឃៅរបុងលសុរងយបាាំង 
និងវត្ទុសិលផៈមយួចាំននួខដលលសងឃ់ចញពីសាំឃៅលិចយរមរររាទុរឃៅអាោរសារមនធីរ។     
 ជាពិឃសសវស័ិយវបផធម ៌  មានភាររិចចោ៉ងសាំខានរ់បុងការសហការជាមយួអាជាញ ធរខដនដី   នងិសាទ បន័មានសមត្ទ
រិចចនានាខដលពារព់ន័ន   ឃដើមផឃីរៀបចាំខផនការយុទនសាស្ដសថអភវិឌណន ៍   និងខងររាត្ាំបនវ់បផធម ៌សិរាលសាវលជាវនិងចងលរង 
ររាទុរឲ្របានរងវ់ងសនូវឯរសារឃបត្ិរភណ្ឍ វបផធមល៌របល់បឃភទ ខដលមានឃៅរបុងឃខត្ថ។  
 សមផត្ថិវបផធមទ៌ាំងឃនាះលត្ូវបានអភរិរស និងអភវិឌណវបផធមជ៌ាត្ិ  ការពារសមផត្ថិឃបត្ិរភណ្ឍ ជាត្ិ លបាសាទបរុាណ្ 
ទួលលបវត្ថិសាស្ដសថ ឃបត្ិរភណ្ឍ របូី និងអរបូី  ររាការពារសិលផៈ ឃលាខ ន យីឃរ អានយ ៉ចាបុី របាាំលបជាលបិយ រាំនូរ ចមាវ រ ់ជាំរញុ
ការនចបលបឌិត្វបផធមង៌យីៗ។ សរមយភាពសាំខានខ់ដលលត្ូវឃដាះលសាយចាំឃពាះមុខមាន៖ 

- ចុះលត្ួត្ពនិិត្រសរមយភាពឃសវា រមយវធិីសខមថងឃផសងៗ  
- ការបញ្ហច ាំងភាពយនថវឃីដអូ សាវ រសញ្ហដ អាជីវរមយ  អាជីវរមយសិលផៈសូនរបូ  នងិឃសវាឃផសងៗ ខដលទរទ់ង

និងវស័ិយវបផធម ៌ 
- ចូលរមួការខងររា  អភរិរស  អភវិឌណវបផធមជ៌ាត្ិ   ខងររាសិលផៈលបនពណី្ ទាំឃនៀមទាំលាបព់បីុរាណ្  
- ឃធឝើការផសពឝផាយឲ្រលបជាជនយុវជនយល់ពីត្នមវសមផត្ថិវបផធមជ៌ាត្ិឃ ៣សរតិ្បនថឹងការ ាំហូរចូលអាំពីវបផធម៌

បរឃទស ខដលមានលរខណ្ៈមនិសមលសប   និង លបនពណី្ជាត្ិឃយើង  
- ឃលើររមភស់ការយល់ដឹងការចូលរមួយុវជនរបុងការអភវិឌណវបផធមជ៌ាត្ិ ។  
ជាមយួោប ឃនះខដរ វស័ិយវបផធម ៌និងវចិិលត្សិលផៈឃខត្ថ មានបញ្ហា លបឈមមយួចាំននួដូចខាងឃលកាម៖ 
- ការោិល័យមយួចាំននួពុាំទនម់ានលបធាន និងអនុលបធានលរបល់រងឃៅឃឡើយ 
- ពុាំទនម់ានសារមនធីរសលមាបដ់ារា់ាំងនូវវត្ទុបុរាណ្ខដលលសងឃ់ចញពីសាំឃៅលិច (ឃកាះឃសថច) នងិ ឃៅាម

ជួរភបាំលរវាញ 
- រងឝះសិលផររ-សិលផការនិី សលមាបឃ់ចញសខមថងជូនលបជាពលរដឌឃៅឃពលមានរមយវធិីមថងៗ 
- អាជីវររមយួចាំនួនមនិបានមរសុាំចាបអ់នុញ្ហដ ត្ឃធឝើអាជីវរមយឃៅលចរឃចញចូលខត្មយួ។ 
១.២.២.៧ វស័ិយការងារ និងបណ្ថុ ះបណាថ វជិាជ ជីវៈ 
វស័ិយការងារ និងបណ្ថុ ះបណាថ លវជិាជ ជីវៈ ជាវស័ិយសបូលមយួោ៉ងសាំខាន ់បានរមួចាំខណ្រោ៉ងសរមយ របុងការកាត្់

បនទយភាពលរីលរ ាមរយៈការផថល់ឱ្កាសការងារសមរមរជូនលបជាពលរដឌ ការឃលើររាំពស់លរខខណ្ឍ ការងារ ពលងឹងសុខដុម
រមនាននទាំនារទ់ាំនងវជិាជ ជីវៈរវាងនិឃោជរ និងរមយររនិឃោជិត្ ធានាការការពាររមាវ ាំងពលរមយខដលបឃលមើការងារឃលើលរបវ់ ិ
ស័យ ជាពិឃសសទទួលបាននូវសិទនិ និងអត្ទលបឃោជន ៍លសបាមបទបញ្ដត្ថិននចាបស់ថីពីការងារ សលមាបជ់នទាំងឡាយណា
ខដលសទិត្ឃលកាមបទបញ្ដត្ថចិាបស់ថីពីការងារ លពមទាំងលិខិត្បទដាឌ នរត្ិយុត្ថិនានា នងិការអបរ់ ាំបណ្ថុ ះ     បណាថ លវជិាជ ជីវៈ
ជូនលបជាពលរដឌ ជាពិឃសសយុវជនខដលមនិមានឱ្កាសចូលឃរៀនបនថឃៅឧត្ថមសិរា និងជនងាយរងឃលោះដនទឃទៀត្ឃដាយ
មនិលបកានក់ារឃរ ើសឃអើងឃឡើយ។ 
  

ឃខត្ថឃកាះរុង មានសកាថ នុពលសាំខាន់ៗ  ខដលអាចទរទ់ញអបរវនិិឃោរទុនទាំងរបុងលបឃទស និងឃលៅលបឃទសមរ
ឃបាះទុនររសីុរបុងឃខត្ថកានខ់ត្ឃលចើនឃឡើងៗ ឃហើយបានលសូបយររមាវ ាំងពលរមយ (រាបព់ានន់ារ)់ របុងឃនាះមាន វស័ិយ
ឧសាហរមយ ឃរាងចលរត្ាំឃឡើងរងយនថ វាយនភណ័្ឍ កាត្ឃ់ដរសាំឃលៀរបាំពារ ់សមាម រៈរីឡា   វស័ិយឃទសចរណ៍្ នងិឃសវារមយ
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ឃផសងៗ។ វស័ិយទាំងឃនះជាំរញុឲ្រមានរាំឃណ្ើ នការងារ របុងទិសឃៅកាត្ប់នទយភាពលរីលរ ឃហើយរប៏ានចូលរមួកាត្ប់នទយ 
លបជាពលរដឌចាំណារលសុរ។ ជាមយួឃនះផងខដរ លរមុអធិការរិចចការងារ ខដលមានត្ួនាទីោ៉ងសរមយរបុងការជាំរញុ និង
ផសពឝផាយឱ្រសហលោសលរឹះសាទ ន ឃោរពាមឃោលការណ៍្ចាបស់ថីពីការងារ និងលិខិត្បទដាឌ នរត្ិយុត្ថិនានា ឃដើមផធីានា
បាននូវលរខខណ្ឍ ការងារលែ និងររាបាននូវសុខដុមនីយរមយរបុងទាំនារទ់ាំនងវជិាជ ជីវៈ របុងឃោលបាំណ្ងបឃងកើន ផលិត្ភាព 
លសបាមសាទ នភាពររីចឃលមើនរបស់ឃខត្ថ។ រិត្មរដល់បចចុបផនបឃនះ សហលោស លរឹះសាទ នរបុងឃខត្ថ សរបុចាំនួន ៧២ សហ
លោស ខដលបានផថល់ការងារឃធឝើជូនលបជាពលរដឌសរបុចាំននួ១៤.៨៨៩នារ ់ (លសីចាំននួ៨.៧៩៤នារ)់ របុងឃនាះមាន រមយររ
និឃោជិត្ខខយរចាំនួន១៣.៦១០នារ ់(លសីចាំនួន៨.៤១២នារ)់ និងពលររបរឃទសចាំនួន១.២៧៩នារ ់(លសីចាំននួ ៣៨២នារ)់ 
របុងឃនាះ សហលោស លរះឹសាទ ន ខដលមានរមយររនិឃោជិត្រាំពុងបឃលមើការងារឃលចើន រឺឃៅត្ាំបនឃ់សដឌរិចចពិឃសសនាងរុរ
មាន០៧    សហលោស  ដូចជា YAZAKI, HYUNDAI, KKN, MIKASA Sport, ៩៩អុឹមលបយ៊បឺរ ីCamco និង HANA 
ខដលមានរមយររនិឃោជិត្សរបុចាំនួន១១.៦៤៧នារ ់ (លសីចាំនួន ៧.៧៦៣នារ)់ និង ០២ សហលោសឃទៀត្     ឃៅឃរាង
ចលរសកសរ និងចាំការអាំឃៅ លសុរខលសអាំបិលខដលមានរមយររនិឃោជិត្សរបុចាំនួន៦៧ នារ ់(លសីចាំននួ០៩ នារ)់។ 

វស័ិយការងារសឃលមចបាននូវលទនផលរួរឱ្ររត្ស់មាគ ល់ោ៉ងណារថី រឃ៏ៅមានចាំណុ្ចលបឈមមយួចាំននួខដល
ទមទរឲ្រមានការខិត្ខាំឃដាះលសាយឲ្របានឃជារជយ័ខងមឃទៀត្ មានជាអាទិ៍៖  

- លរុមហុ៊នមយួចាំនួនមនិបានដារប់ាំឃពញខបបបទសថីពីសហលោសនិងលរខខណ្ឍ ការងារឲ្របានលត្ឹមលត្ូវ   
- លបជាពលរដឌមយួចាំននួលបរបមុខរបរមានលរខណ្ៈបនាធ បប់នសាំនិងមនិពិត្លបារដ  ។ 

បញ្ហា លបឈមចមផងៗ ខដលលត្ូវឃដាះលសាយ៖  
- ផសពឝផាយចាបស់ថីពីការងារ និងលិខិត្បទដាឌ ននានា  
- ពលងឹងការចុះអធិការរិចចាមសហលោស លរឹះសាទ នរបុងឃខត្ថឲ្របានឃទៀងទត្ ់ 
- ឃបើរវរគបណ្ថុ ះបណាថ លខផបរឃសវារមយរមួមាន អរគិសនី ជាងរាំឃបារ រុាំពរួទរ័រដឌបាល ឃអឡិចលត្ូនិច ជួសជុលម៉ូ

តូ្ និងជាងផាខដរ  
- ឃបើរវរគបណ្ថុ ះបណាថ លខផបររសិរមយដូចជា ចិញ្ច ឹមមាន ់ឃោ លជូរ និងចារវ៉់ារស់ាាំង ចិញ្ច ឹមលត្ីអខណ្ថ ង រខងកប  

ដាំណាាំទុឃរន លាុង ដាាំបខនវចលមុះ បណ្ថុ ះផសតិ្ នសភចងឹកះ លត្រនួ លត្ឡាច នឆថ្នវ និង ឃពភ ។ 
១.២.២.៨ វស័ិយពត័្ម៌ាន 

 វស័ិយពត័្ម៌ានឃខត្ថឃកាះរុង    ជាអងគភាពមូលដាឌ នរបស់លរសួងពត័្ម៌ាន     មានត្ួនាទីជាឃសនាធិការទទួលបនធុរ
អនុវត្ថនិងសលមបសលមួលសរមយភាពរបស់លរសួងឃលើវស័ិយពត័្ម៌ាននងិឃសាត្ទសសនរ៍បុងលរបខណ័្ឍ ឃខត្ថឃកាះរុង ។ ផសពឝ 
ផាយជាលបចាាំនូវពត័្ម៌ានាមរយៈវទិរុ ទូរទសសន ៍ទសសនាវដថី  លពឹត្ថិបល័ត្  ការខសត្  របូងត្។ល។ សថីពីសរមយភាពរបុងឃខត្ថ
ឃកាះរុង    លពឹត្ថិការណ៍្ជាត្ ិ និងអនថរជាត្ិ  ។ ឃចញលិខិត្អនុញ្ហដ ត្កាឃសបើសុាំលបរបអាជីរមយពារព់ន័នឃលើវស័ិយពត័្ម៌ាននិង
ឃសាត្ទសសន ៍   ជាឃសនាធកិាររបស់លរសួងពត័្ម៌ានរបុងការលត្ួត្ពិនិត្រឃរាងពុមភ  និងឃសវានានាខដលទរទ់ងដល់ការឃចញ 
ផាយផលិត្ផលឃសាត្ទសសនជ៍ាឃសនាការរបស់លរសួងពត័្ម៌ាន របុងការាមដានពត័្ម៌ានការខសត្  លពឹត្ថបិល័ត្ ទសសនាវដថី  
និងការឃចញផាយផលិត្ផលឃបាះពុមភ  លរបល់រងមស្ដនថីរាជការរបុងវស័ិយឃនះ    ឃអាយបានលត្ឹមលត្ូវាមចាបរ់ាំណ្ត្ឃ់លើរ
រឃលមាងខផនការងវកិា ឃដើមផដីាំឃណ្ើ រការរបស់រិចចការពត័្ម៌ានឃខត្ថ  លរបល់រងរដឌបាលបឃចចរឃទសជាំនាញ និងខងររាការពារឃលបើ
លបាស់លទពរសមផត្ថិមូលដាឌ នសមាម របឃចចរឃទសងវកិា ។ លបមលូចាំណូ្លនានាាមចាបរ់ាំណ្ត្ ់និង អនុវត្ថការរាយការណ៍្ជូន
លរសួងពត័្ម៌ាន  រដឌបាលឃខត្ថឃកាះរុង និងសមត្ទរិចចពារព់ន័នជាលបចាាំ ។ 
 វស័ិយពត័្ម៌ានឃខត្ថ  មានត្នួាទីដស៍ាំខានរ់បុងការនាាំមរនូវពត័្ម៌ានសាំខាន់ៗ  ជាត្ិ អនថរជាត្ិ ជូនថ្នប រដ់ឹរនាាំឃខត្ថនិង
លបជាពលរដឌឃៅរបុងឃខត្ថបានដឹងបានឃ ើញនូវភាពររីចឃលមើនរបស់លបឃទសជាត្ិ បានដឹងអាំពសីាទ នភាពនឃោបាយឃសដឌរិចច
របស់លបឃទសនានាឃលើពិភពឃលារ  
 វឌណនភាពចាំឃពាះវស័ិយឃនះមានដូចត្ឃៅ៖ 
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  ខផែរឃលើឃោលនឃោបាយាមវស័ិយ   ខដលខចងរបុងយុទនសាស្ដសថចតុ្ឃកាណ្     និងខផនការអភវិឌណជាត្ ិលរសួង
ពត័្ម៌ានបានដារឃ់ចញនូវឃោលនឃោបាយអទិភាព៣ចាំណុ្ចដូចត្ឃៅឃនះ ៖ 

- ពលងីរវសិាលភាពនិងលបសិទនភាពននឃសវាផសពឝផាយផថល់ពត័្ម៌ានការអបរ់ ាំ នងិការរាំសានថ លបរបឃដាយ 
រុណ្ភាព និងសមធម ៌ជូនលបជាពលរដឌ លរបម់ជឈដាឌ នឲ្របាន៩៥% ដល់ ៩៧%  

- ឃលើរទឹរចិត្ថការអនុវត្ថ ឃសរភីាពសារពត័្ម៌ាន និងការបឃញ្ចញមត្ិលសបាមឃោលការណ៍្លទនិលបជាធបិឃត្
យរឃសរពីហុបរស ឃលើរសធួយនីត្ិរដឌ ការពារសិទនិ និងឃសចរថីនងវងបូរបស់មនុសស  

- រមួចាំខណ្រអភរិរស និងអភវិឌណវបផធមល៌បនពណី្ឃដើមផឃីលើររមភស់អត្ថសញ្ដណ្ជាត្ិខខយរ និង រិត្ានុភាព  នន
លពះរាជាណាចលររមភុជា  ឃៅឃលើឆ្រអនថរជាត្ិ ាមរយៈលបពន័នផសពឝផាយ  

- រយៈចុងឃលកាយឃនះ   វស័ិយពត័្ម៌ានសឃលមចបាននូវសមទិនិផលជាឃលចើនឃដើមផឃីឆវើយត្បនូវត្លមូវការចាាំបាច ់
របុងការបាំឃពញការងារលបចាាំនងងរដូ៍ចជាការបឃលមើឃសវាសាធារណ្ៈជូនលបជាពលរដឌជារខ់សថង៖ 

- បានពលងឹងរឃបៀបរបបឃធឝើការងារដល់មស្ដនថីរាជការបានលែលបឃសើរឃឡើងមយួរលមតិ្ខងមឃទៀត្             
- សាងសងអ់ោររដឌបាលមនធីរងយី១ខបង២ជានរ់ាបព់ីជានផ់ធល់ដី (សឃលមចបាន១០០%)                                           
- បានឃធឝើការខរលាំអនូវឧបររណ៍្សមាម របឃចចរឃទសសលមាបយ់រពត័្ម៌ានបានលបឃសើជាងមុន  
- បានឃធឝើការខរលមែររមយវធិីផាយវទិរុបានលែលបឃសើជាបឃណ្ថើ រៗ ឃដើមផបីឃលមើជូនមតិ្ថអបរសាថ បល់បរបឃដាយរុណ្

ភាព ។ 
 បញ្ហា លបឈមខដលឃរើត្មានឃឡើងដូចខាងឃលកាម៖ 
 ទនធឹមនងឹការអបអរសាទរចាំឃពាះសមទិនផលខដលទទួលបានខាងឃលើឃនះ រឃ៏ៅមានចាំណុ្ចខឝះខាត្ មយួចាំនួន៖ 
វសិាលភាពលបពន័នផសពឝផាយមនិទនប់ានលរបដណ្ថ បទូ់ទាំងឃខត្ថឃកាះរុងឃៅឃឡើយ ឃដាយសារខត្សាទ នភាព ភូមសិាស្ដសថ
ឃខត្ថមានការសយុរសាយ ញ មានភបាំខភស់ៗ ខដលជាឃហតុ្មនិអាចឲ្ររលរសញ្ហដ វទិរុលរបដណ្ថ បឃ់ៅដល់លសុរមយួចាំនួន ។ មនិ
ទនម់ានលទនភាពបឃងកើត្សាទ នីយទូ៍រទសសនរ៍បស់ឃខត្ថឃកាះរុងឃៅឃឡើយ   សមត្ទភាពមស្ដនថីជាំនាញ និងជាំនាញបឃចចរឃទស
ឃៅមានរលមតិ្   ខឝះខាត្នូវសមាម របឃចចរឃទស និងមឃធាបាយសលមាបប់ឃលមើការងារពត័្ម៌ាន ។ 

 បញ្ហា អាទភិាពសាំខាន់ៗ  ខដលលត្វូឃដាះលសាយចាំឃពាះមខុ 
ឃដើមផចូីលរមួចាំខណ្ររបុងការអភវិឌណឃខត្ថឃកាះរុងឲ្រមានការររីចឃលមើនឥត្ឈបឈ់រឃនាះ មនធីរព័ត្៌មានឃខត្ថ 

ឃកាះរុងនឹងឃធឝើការឃដាះលសាយបញ្ហដ អាទិភាពសាំខាន់ៗ ចាំឃពាះមុខដូចត្ឃៅ ៖ 
- បនថពលងឹងសមត្ទភាពសាទ បន័ទាំងឃលើកាងារដឹរនាាំលរបល់រង និងជាំនាញឃដាយអនុវត្ថឃោលនឃោបាយយុវភា

វបូនីរមយនងិឃយនឌរ័និងទាំឃនើបរមយមូលដាឌ នសមាម របឃចចរឃទស ឃដើមផធីានាបាននូវ និរនថរភាព និងលបសិទនិភាព
ការងារ  

- ឃលើររមភស់រុណ្ភាព ននរមយវធិីផាយឳ្របានសមផូរខបបលរបខ់ផបរ លរបវ់ស័ិយ ឃដើមផផីថល់ពត័្ម៌ាន ផថល់ការ
អបរ់ ាំចាំឃណ្ះដឹង  និងការរាំសានថ  ឃដាយអនុវត្ថាមពាររឃសាវ រ ( ខបវរ ឃលឿន ទុរចតិ្ថបាន ឃៅទីណា  ឃពល
ណារប៍ាន ) 

- ជលមុញការអនុវត្ថចាបស់ថីពីរបបសារពត័្ម៌ាន  នងិលរមសីលធមវ៌ជិាជ ជីវៈសារពត័្ម៌ានឃដាយ   ធានាឲ្រ បាន
នូវសិទនឃសរភីាពននការបឃញ្ចញមត្ិ ឃសរភីាពសារពត័្ម៌ាន លទនិលបជាធិបឃត្យរ នងិនីត្រិដឌ  

- ជលមុញឃលើការបញ្ជូ នមស្ដនថីឲ្រចូលរមួវរគបណ្ថុ ះបណាថ លបឃចចរឃទស ខដលពារព់ន័ននងឹការងារលរបខ់ផបរលរប ់
ជាំនាញឲ្រចូលរមួវរគសិកាខ សាលាឃដើមផបីាំពារប់ាំបន៉បខនទម ដល់មស្ដនថីជាំនាញ ឃដើមផបីឃងកើនរុណ្ភាព និងលបសិទន
ភាពននការងារលសបាមការវវិឌណនោ៉៍ងរាំហុរននពត័្ម៌ានវទិា 

- បនថឃលើរទឹរចិត្ថដល់លបពន័នផសពឝផាយឯរជន ឲ្រខិត្ខាំពលងឹងសកាថ នុពលននកាផាយរបស់ខវួន ឃដើមផ ី       
ឃលើររមភស់អត្ថសញ្ហដ ណ្ជាត្ិ ឃមាទនភាពជាត្ិខខយរ នងិរិត្ានុភាព របស់លពះរាជាណាចលររមភុជា ឃៅឃលើ
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ឆ្រអនថរជាត្ិ ។ 
១.២.២.៩ វស័ិយទាំនារទ់ាំនងជាមយួរដឌសភា-លពឹទនសភា និងអធិការរិចច 
ការងារទាំនារទ់ាំនងជាមយួរដឌសភា-លពឹទឌសភា និងអធិការរិចចរឺជាការសលមបសលមួលសហការណ៍្ជាមយួអាជាញ ធរ

ឃខត្ឋ ឃធឝើការទាំនារទ់ាំនងជាមយួសមាជិររដឌសភា-លពឹទនសភារបុងមណ្ឍ លរបស់ខវួន។ សិរាលសាវលជាវចាបខ់ដលចូលជា
ធរមាននិងលិខតិ្បទដាឌ នរត្យុិត្ថរបស់រាជរដាឌ ភបិាល អបរ់ ាំផសពឝផាយ ជូនលបជាពលរដឌរបុងមណ្ឍ លឃខត្ថរបស់ខវួនឃអាយ
បានយល់ដឹង នងិលបត្ិបត្ថិាម។   ទទួលពាររបណ្ថឹ ង ពនិិត្រសមត្ទរចិច អឃងកត្លសាវលជាវ និងឃដាះលសាយឃអាយបានលត្ឹម
លត្ូវាមឃងរឃវលារាំណ្ត្។់ ចុះាមលត្ួត្ពនិិត្រដានការអនុវត្ថចាប ់រមយវធិីនឃោបាយងយីៗ របស់រាជរដាឌ ភបិាល អនុលរឹត្រ អនុ
សាសនរ៍បស់នាយររដឌមស្ដនថ ីនិងលិខិត្បទដាឌ នរត្ិយុត្ថនានារបស់រាជរដាឌ ភបិាល ។ ចុះឃធឝើអធិការរិចចឃលើលរបវ់ស័ិយរបុងឃខត្ថ
ឃដើមផរីមួចាំខណ្រសឃលមចឃអាយបាននូវសបូលននយុទនសាស្ដសថចតុ្ឃកាណ្ ឃពាលរអឺភបិាលរិចចលែ។ ជាមយួោប ឃនះផងខដរ មាន
បញ្ហា លបឈមដូចជា ខឝះធនធានមនុសស មឃធាបាយ នងិលរខណ្ៈ ភូមសិាស្ដសថមានភាពសយុរសាយ ញ ។ 

១.២.២.១០ វស័ិយមខុងារសាធារណ្ៈ 
 មុខងារសាធារណ្ៈឃខត្ថ រឺលត្ូវអនុវត្ថឃោលនឃោបាយ និងខផនការការរបស់លរសួងមុខងារសាធារណ្ៈខដល
ពារព់ន័ននងឹថ្នប រឃ់លកាមជាត្ិ ឃដើមផធីានានូវការអភវិឌណនឃ៏សដឌរិចច សងគមរិចច នងិការអភវិឌណនា៏មខបបលបជាធិបឃត្យរឃៅ
ថ្នប រឃ់លកាមជាត្ិ លពមទាំងឃលើរឃោបល់ ឃរៀបចាំផសពឝផាយ សលមបសលមួល ាមដាន និងវាយត្នមវឃលើការអនុវត្ថឃោល
នឃោបាយ និងខផនការការងាររបុងការលរបល់រង និងអភវិឌណធនធានមនុសសឃៅថ្នប រឃ់លកាមជាត្ិជួយ រណ្ៈអភបិាល និង
លរុមលពឹរារបុងការលរបល់រងមស្ដនថីរាជការសីុវលិាមការឃធឝើលបត្ិភូអាំណាចដល់ថ្នប រឃ់លកាមជាត្ិឃធឝើការសហការជាមយួមនធីរ/អងគ
ភាពពារព់នន ័ អងគការអនថរជាត្ិ និងជាត្ិ នងិនដរូរអភវិឌណនរ៏បុងការអនុវត្ថរមយវធិីនឃោបាយរបស់រាជរដាឌ ភបិាលលរបខណ្ឍ
យុត្ថសាស្ដសថសឋីពីរាំខណ្ទលមងវ់សិមជឃការ និងវសិហមជឈការ ឃោលនឃោបាយសឋីពីឃសវាសាធារណ្ៈ ឃោលនឃោបាយសឋី
ពីធនធានមនុសស របុងរដឌបាលសាធារណ្ៈ ឃោលនឃោបាយសឋីពីការលរបលរង ់ និងការអភវិឌណធនធានមនុសសឃៅរដឌបាល
ថ្នប រឃ់លកាមជាត្ិ និងលរបខណ្ឍ រត្ិយុត្ថពារព់ននន័ានា ឃដើមផងីវកិារអភវិឌណវស័ិយមុខងារសាធារណ្ៈឃហើយឃធឝើការបូរសរបុ
សាំឃណ្ើ រខផនការឃលបើលបាស់និងចូលរមួរបុងដាំឃណ្ើ រការឃលជើសឃរ ើសមស្ដនថីលរបខណ្ឍ  មស្ដនថជីាបរ់ិចចសនា ឃៅថ្នប រឃ់លកាមជាត្ិ ។ 
លពមជាមយួការពារផលលបឃោជនម៏ស្ដនថីរាជការសីុវលិខផែរាមចាបស់ឋីពីសហលរខនថរិៈមស្ដនថីរាជការសីុវលិនិងលិខតិ្បទដាឌ ន
រត្ិយុត្ថជាធរមាន នងិពីនតិ្រឃផធៀងផ្ទធ ត្ ់ផឋល់ឃោបល់ លរបល់រង ់ាមដាន និងលត្តួ្ពិនតិ្រ ឃលើសាំឃណ្ើ នានាពារព់ននន័ិងការ
ខលបលបួលសាទ នភាពរដឌបាល និងលរួសាររបស់មស្ដនថរីាជការសីុវលិ និងលិខិត្បទដាឌ នរត្យុិត្ថពារព់ននន័ិងការលរបល់រងម់ស្ដនថីរាជ
ការថ្នប រឃ់លកាមជាត្ិាមកាឃផធរសិទនពីលរសួង នងិ អនុវត្ថការងារឃផសងឃទៀត្ាមការរាំណ្ត្រ់បស់លរសួង ។សរកានុពលវស័ិ
យមុខងារសាធារណ្ៈមានដូចខាងឃលកាមៈ 

- មស្ដនថីរាជការ មស្ដនថីជាបរ់ិចចសនាទូទាំងឃខត្ថបានឃបើរលបារឃ់បៀវត្សលបចាាំខខជាឃទៀងទត្រ់បុងមយួខខ២ ដង  
- ជួយ ជាជាំនួយបឃចចរឃទសរបុងការឃរៀបចាំរិចចការឃរៀបចាំបាំខរបាំរលួសាទ នភាពរដឌបាល និងសាទ នភាពលរសួារជូនម

ស្ដនថីរាជការ 
- ជួយ ជលមុញការខត្ងាាំងត្ួនាទី និងភារៈរិចចមស្ដនថីរាជការ 
- ចុះលត្ួត្ពនិិត្របញ្ជ ីវត្ថមានមស្ដនថីរាជការ និងមស្ដនថីជាបរ់ិចចសនាទូទាំងឃខត្ថាមអនុលរឹត្រឃលខ ៥៦ របស់រាជរ

ដាឌ ភបិាល ។ 
បញ្ហា លបឈម 
- ចាំនួនមស្ដនថីមានចាំននួត្ិចមនិទនឃ់ឆវើយត្ប នងិត្លមូវការការងារ 
- ខឝះខាត្ម់ឃធាបាយឃធឝើដាំឃណ្ើ រសលមាបចុ់ះបាំឃពញភារៈរិចច 
បញ្ហា អាទភិាពសាំខាន់ៗ  ខដលលត្វូឃដាះលសាយចាំឃពាះមខុ 
-  ការលរបល់រងវត្ថមានមស្ដនថីរាជការ   និងមស្ដនថីជាបរ់ិចចសនា 



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថខកាោះរុងឆ្ប ុំ(២០២០-២០២២) 

 

47 

-  ការឃសបើសុាំខត្ងាាំងមស្ដនថីរាជការ 
-  ការឃឡើងថ្នប រល់បចាាំឆ្ប ាំមស្ដនថីរាជការ 
-  ឃសបើសុាំលរបខណ្ឍ ងយបីខនទម 

 
១.២.២.១១ វស័ិយខផនការ និងសទិតិ្ 

 លសបាមលរខណ្ៈភូមសិាស្ដសថ និងលរខណ្ៈអាំឃណាយផលពីធមយជាត្ ិ ឃធឝើឲ្រឃខត្ថឃកាះរុង មានសកាក នុពល ជា
ឃលចើន សលមាបយ់រមរខរនចប និងឃធឝើការអភវិឌណនឲ៌្រមានភាពររីចាំឃរ ើនឃលើលរបវ់ស័ិយ ដូចជា វស័ិយឃទសចរណ៌្ វស័ិយ
ឧសាហរមយ និងពាណិ្ជជរមយឃនសាទ និង ការឃដាះដូរទាំនិញរវាង លបឃទសរមភុជានងិលបឃទសនង ខដលទាំងអស់ឃនះ ឃខត្ថ
ចាាំបាចល់ត្ូវឃរៀបចាំខផនការអភវិឌណន ៌ ឃសដឌរិចច-សងគមរិចចរយ:ខវង និងរមយវធិីវនិិឃោរ បីឆ្ប ាំរ ាំរិល រាជធាន-ីឃខត្ថ ាមលាំដាប់
លាំឃដាយខដលចាាំបាច ់លត្ូវមានការចូលរមួសហការ និងឃរៀបចាំពសីាទ បន័ ពារព់ន័ន របុងឃខត្ថទាំងមូល។ ជាមយួោប ឃនះខដរ    វ ិ
ស័យឃនះ បានឃដើរត្ួនាទីោ៉ងសាំខានរ់បុងការជួយ ជលមុញនូវដាំឃណ្ើ រការឃរៀបចាំ ខផនការអភវិឌណនឃ៌ខត្ថរយ:ឃពល៥ឆ្ប ាំ រមយវធិី
វនិិឃោរ៣ឆ្ប ាំរ ាំរិលឃខត្ថ លសុរ/លរុង និងការផលិត្ទិនបយ័មូលដាឌ ន ុាំ/សងាក ត្ ់ សលមាបឃ់រៀបចាំឃវទិកាសមាហរណ្រមយថ្នប រ់
ឃខត្ថ លរុង /លសុរ  ុាំ/សងាក ត្ ់ និងការអនុវត្ថការរាំណ្ត្អ់ត្ថសញ្ហដ រមយលរួសារលរីលរជាឃរៀងរាល់ឆ្ប ាំ លបរបឃដាយលបសិទនភាព 
សរកានុពលចាំឃពាះវស័ិយឃនះ៖ 

- ខផនការឃខត្ថ លត្ូវបានលបរល់ឃបសររមយឃអាយទទួលបនធុរអនុវត្ថនិងសលមបសលមួលសរមយ ភាពការងារ 
របស់លរសួង ដឹរនាាំលរបល់រង សលមបសលមួលឃលើការងារ ៖ ឃោលឃៅអភវិឌណនល៍បរបឃដាយចិរភាព ឃរៀបចាំ
ខផនការយុទនសាស្ដសថអភវិឌណន ៍ រមយវធិីវនិិឃោរ និង រមយវធិវីនិិឃោរបីឆ្ប ាំរ ាំរិល ទិនបនយ័មូលដាឌ ន រមយវធិីអត្ថ
សញ្ហដ ណ្រមយលរសួារលរីលរ ាមដានលត្ួត្ពនិិត្រវាយត្នមវ  អាហារបូត្ទមម រិចចសហលបត្ិបត្ថិការសទិត្ិ ការងារ
ពារព់ន័ននងិលបជាជននិងការអភវិឌណ សិរាលសាវលជាវពីវទិាសាស្ដសថបឃចចរវទិា សលមាបក់ារងារ អភវិឌណនឃ៍ៅ
ថ្នប រឃ់លកាមជាត្ិ 

- ឃដើមផរីមួចាំខណ្រដល់ការសឃលមចឃោលបាំណ្ងឃោលនឃោបាយរបស់រាជរដាឌ ភបិាល និង ការអនុវត្ថន ៍
ឃោលនឃោបាយ និងយុទនសាស្ដសថ អាទិភាពរបស់លរសួងខផនការ៖ “អភវិឌណន ៍ និង ជាំរញុការអនុវត្ថឃោល
នឃោបាយ និងយុទនសាស្ដសថ វស័ិយខផនការ សទិត្ិ វទិាសាស្ដសថនិងបឃចចរវទិា” វស័ិយខផនការឃនះ  នឹងបនថ
ឃផ្ទថ ត្ការយរចិត្ថទុរដារប់ខនទមឃលើសរមយភាព ជាអាទភិាពសលមាបរ់យៈឃពល៥ឆ្ប ាំ ២០២០-២០២៤ ដូច
ខាងឃលកាម ៖ 

- ពលងឹងការលរបល់រងឃលើការឃរៀបចាំ និងអនុវត្ថការងារខផនការ 
- ពលងឹងការលរបល់រងការឃរៀបចាំ និងអនុវត្ថការងារសទិត្ ិ
- ពលងឹងការលរបល់រងការឃរៀបចាំ និង អនុវត្ថការងារលបជាជន និងការអភវិឌណ 
- ពលងឹងការលរបល់រងការឃរៀបចាំ និង អនុវត្ថការងារវទិាសាស្ដសថ និងបឃចចរវទិា 
- ពលងឹងការាមដានលត្ួត្ពិនិត្រនិងវាយត្នមវការអនុវត្ថខផនការ-សទិត្ិលបជាជននិងការអភវិឌណ និង វទិរសាស្ដសថ 

និងបឃចចរវទិា 
- ការោាំលទរិចចការរដឌបាលទូឃៅ និងការលរបល់រងហិរញ្ដ វត្ទុ ។ 

បញ្ហា លបឈម 
- សមត្ទភាពមស្ដនថីឃៅមានរាំរតិ្ទប 
- ការលបមូលទិនបនយ័មូលដាឌ នមានការយឺត្ោ៉វ 
- ខឝះការចូលរមួោាំលទពីបណាថ មនធីរ អងគភាព វស័ិយឯរជន (សិកាខ សាលាសមាហរណ្រមយលរុងលសុរ)  
- ពុាំមានការឃលើរទឹរចតិ្ថ ខឝះការចូលរមួ និង ជាំរញុពីលរងុលសុរ 
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បញ្ហា អាទភិាពសាំខាន់ៗ  ខដលលត្វូឃដាះលសាយចាំឃពាះមខុ 
- ពលងឹងការោាំលទរដឌបាលថ្នប រឃ់លកាមជាត្ិរបុងការរសាងខផនការនិងការលរបល់រងលបពន័នទនិបនយ័ 
- ឃរៀបចាំវរគបណ្ថុ ះបណាថ លការលបមូលទិនបនយ័នានាសថីពីការរសាងខផនការរដឌបាលថ្នប រឃ់លកាមជាត្ិរមួបញ្ចូ ល

ទាំងឧបររណ៍្លបពន័នទិនបនយ័នានា 
- ពិនិត្រនិងឃធឝើបចចុបផនបភាពទិនបនយ័នានាឃទៀងទត្ស់លមាបក់ាររសាងខផនការ 
- ឃរៀបចាំឃវទិការពិឃលោះឃោបល់រឃលមាងវនិិឃោរបីឆ្ប ាំរ ាំរលិ និងដាំឃណ្ើ រសិកាខ សាលា(DIW) 
- ោាំលទការឃធឝើអឃងកត្ឃសដឌរិចចសងគម អឃងកត្រាំលាាំងពលរមយរុមារ និងការអឃងកត្នានា... 
- ោាំលទការឃធឝើជាំឃរឿនសហលោស ឃលើរទី២ ឆ្ប ាំ២០២០ 
- ឃរៀបចាំឃធឝើបចចុបផនបភាព ការរាំណ្ត្អ់ត្ថសញ្ហដ ណ្រមយលរួសារលរីលរ 
- ពលងឹងការលរបល់រងការឃរៀបចាំ និង អនុវត្ថការងារវទិាសាស្ដសថ និងបឃចចរវទិា 
- ការលរបល់រងការឃរៀបចាំ និង អនុវត្ថការងារវទិាសាស្ដសថ នងិបឃចចរវទិា 
- ការាមដានលត្ួត្ពិនតិ្រនិងវាយត្នមវ ការអនុវត្ថខផនការ-សទិត្ិ លបជាជននិងការអភវិឌណ និង វទិាសាស្ដសថនិងប

ឃចចរវទិា។ 
១.២.៣ ផផនររគប់រគងធនធានធមមជាតិ បរសិាា ន និង របនាាំនងឹ រផរបរបួលអា សធាត ុ
១.២.៣.១. វស័ិយខដនដី នររបូនីយរមយ សាំណ្ង ់និងសុរឃិោដី 
វស័ិយឃរៀបចាំខដនដី នររបូនយីរមយសាំណ្ង ់និងសុរឃិោដ ីជាការងារជាំនាញមយួ មានត្ួនាទីដស៏ាំខានរ់បុងការអនុវត្ថ

ឃោលនឃោបាយ លសបាមទិសឃៅរបស់លរសួងឃរៀបចាំខដនដី នររបូនីយរមុយ និងសាំណ្ង ់និង បាំឃពញការងារជាឃសនាធិ
ការជូនរដឌបាលឃខត្ថរបុងការបាំឃពញភាររិចចសបូលទាំង ៤ ដូចជា ៖(១) ឃរៀបចាំខដនដីនិងនររបូនីយរមយ (២)ការងារសាំណ្ង ់
(៣)ការងាររដឌបាលដីធវី និង (៤)ការងារលាំឃៅឋាន។ 

របុងដាំឃណ្ើ រការននការអនុវត្ថការងារសបូលទាំង ៤ មនីធរឃរៀបចាំខដនដី នររបូនីយរមយ សាំណ្ង ់ នងិសុរឃិោដី ឃខត្ថ
ឃកាះរុង បានចូលរមួចាំខណ្រោ៉ងសរមយរបុងវស័ិយរបស់ខវួនរបុងសាយ រត្ីទទួលខុសលត្ូវឃលើការងារជាំនាញដូចជា៖(១)ការងារ
រដឌបាលដធីវ ី រជឺាការផថល់ជូនលបជាពលរដឌនូវរមយសិទន ិ និងសុវត្ទិភាពរបុងការកានក់ាបដ់ធីវី ការលរបល់រងដធីវីលរបល់បឃភទសាំឃៅ
លុបបាំបាត្ភ់ាពអនាធិបឃត្យររបុងការាាំងលាំឃៅដាឌ ន និងការកានក់ាបដ់ីឃដាយខុសចាប,់ការឃដាះលសាយវវិាទដីធវីលរប់
លបឃភទ,ការអភវិឌណដីនិងការផសពឝផាយចាបទ់រទ់ងនិងវស័ិយដីធវ(ី២)ការងារលរបល់រងសាំណ្ង ់ រជឺាការផថល់ជូននូវលិខិត្
អនុញ្ហដ ត្សាងសង ់  ទាំងសាំណ្ងឯ់រជន សាំណ្ងរ់ដឌ និងសាំណ្ងឃ់ផសងៗ, ការាមដានលត្ួត្ពនិិត្រការដាឌ នសាងសង,់
សាំណ្ងោ់យ នចាប,់សាំណ្ងខុ់សចាប ់ សាំឃៅធានាលទពរសមផត្ថិសាធារណ្ៈរបស់រដឌ ការលត្ួត្ពិនិត្ររុណ្ភាព, បឃចចរឃទស 
និងសណាថ បធ់ាប បស់ាំណ្ង,់ លុបបាំបាត្ស់ាំណ្ងអ់នាធិបឃត្យរ ,ធានានូវឃសាភណ័្ភាព ផ្ទសុខភាព និងការផសពឝផាយចាប់
សថីពីសាំណ្ង(់៣)ការងារឃរៀបចាំខដនដនីងិនររបូនយីរមយរជឺាការឃរៀបចាំបវងឃ់ោលឃលបើលបាស់ដីថ្នប រឃ់ខត្ថលសុរ/លរុង និងការឃធឝើ
ខផនទីឃលបើលបាស់ដីថ្នប រ ុ់ាំ/សងាក ត្ស់ាំឃៅដល់ការឃលបើលបាស់ដីមានលបសិទនភាពលសបាមទសសនវស័ិយនាឃពលអនារត្ (៤)
ការងារលាំឃៅឋាន រឺជាការងារចងលរងទិនបនយ័សាំណ្ងប់ឃណាថ ះអាសនប  ការសិរាពសីាំណ្ងម់ានត្នមវទប ត្នមវមធរម របុង
ឃោលឃៅបឃលមើត្លមូវការលបជាពលរដឌ និងមស្ដនថីរាជការខដលមានចាំណូ្លទបអាចមានលទនភាពរស់ឃៅ និងការងារសិរាទី
ាាំងដីសមផទនសងគមរិចចសាំឃៅធានាចីរភាព និងសមធមស៌ងគម ។ 
      វឌណនភាពការងារឆ្ប ាំ២០១៨ : 
 ១- ការងារលចរឃចញ ចូលខត្មយួរបស់វស័ិយខដនដ ី
 + ទទួលបានចាំណូ្លសរបុលបចាាំឆ្ប ាំ៧៤៤.០០០.០០០ឃរៀលពីឃសវាសុរឃិោដនីិងឃសវាសាំណ្ង ់និងពននលបថ្នបល់ា

បងឃ់ៅពននដាឃខត្ថចាំនួន ២.១៦៥.៩៣៩.០០០ឃរៀល ។  
 ២-  ការងាររដឌបាលដធីវ ី 
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 + ការងារចុះបញ្ជ ីជាលបពន័ន   : រូសលកាភចិ និងបញ្ចូ លទិនបនយ័បាន : ១.០៨១ រាលដ ី
 -  ខចរបណ័្ត បានចាំននួ : ៧៩ រាលដ ី
 + ការងារចុះបញ្ជ ីឃដាយដុាំ    : ឃចញបណ័្ត លរបល់បឃភទបានចាំនួន   : ១.០៦៧  បណ័្ត  
 + ឃដាះលសាយទាំនាស់ដធីវ ី : ចាំននួ១៧ររណី្ធាៗំ (រវាងលបជាពលរដឌនិងលរុមហុ៊ន, លបជាពលរដឌនិងដីរដឌ ) 
 ៣- ការងារឃរៀបចាំខដនដនីងិនររបូនយីរមយនងិសាំណ្ង ់

- ការងារចុះបញ្ជ ីដីលរុមហុ៊ន:បាននិងរាំពុងអនុវត្ថការងារចុះបញ្ជ ីដីលរុមហុ៊នចាំនួន០២លរុមហុ៊ន ឃៅលសុរបូទុ
មសាររ ។ 

- ការងាររសាងបវងឃ់ោលថ្នប រល់សុរ/លរុង:បាននិងរាំពុងបនថការងារឃធឝើខផនទីឃលបើលបាស់ដីថ្នប រល់សុរលរបល់សុរ 
និងបានឆវងការអនុមត័្ពីលរុមលបឹរាឃខត្ថរបុងការឃចញបវងឃ់ោលលរុងឃខមរភូមនិធ  និងការងារឃបាះបឃងាក លលពាំ
ដីរដឌ និងដឯីរជនឃៅលសុរងយបាាំង ។ 

- ការងារសាំណ្ង ់:បានឃចញលិខិត្អនុញ្ហដ ត្សាងសងច់ាំននួ ៨៨ រឃលមាងរបុងឃនាះ ៖ 
+ សាំណ្ងភ់មូលិរឹះចាំនួន  ០២ រឃលមាង 
+ សាំណ្ងផ់ធះខលឝងចាំននួ ២២ រឃលមាង 
+ សាំណ្ងច់ាំរះុចាំនួន       ៥៥ រឃលមាង 
+ សាំណ្ងព់ាណិ្ជជរមយ និងឃសវារមយចាំនួន០៩ រឃលមាង 
+ ឃចញវញិ្ហដ បនបល័ត្ឃលើរដាំបូងលរុមជាង១៣ លរមុ 

 ៤- ការងារលាំឃៅឋាន 
- ឃដាយសារការងារលាំឃៅឋានជាការងារងយី និងឃដាយការផថល់បឃចចរឃទសពីលបឃទសជប៉នុ បចចុបផនបមនីធរបាន

បញ្ជូ នមលនីថចូលរមួវរគសិរា និងសិកាខ សាលាចាំនួន ០៨ ឃលើរ ។ 
- បានចុះលសង់ទ់និបនយ័សាំណ្ងប់ឃណាថ ះអាសនបាមបណាថ លសុរ/លរុងទាំង ៧ ។ 

 ចាំណុ្ចឃខាយ 
- ខឝះមស្ដនថីជាំនាញសុរឃិោដីឃដើមផសីឃលមចឃោលឃៅការងារចុះបញ្ជ ីដីធវីជាលបពន័ន 
- បញ្ហា ទាំនាស់ដីធវីមានសរមយភាពខាវ ាំងរបុងឃខត្ថឃកាះរុង ខដលឃធឝើឱ្រររសធះការងារឃផសងៗ 
- បញ្ហា អនុលរឹត្រឃលខ ៨០ សថីពីការបឃងកើត្ខដនជលមរសត្ឝនលពានត្ បានលរបឃលើដីទលីបជុាំជនលរុងឃខមរភូមនិធ 

និងលសុរមយួចាំនួនខដលជាបញ្ហា លាំបារដល់លបជាពលរដឌរបុងការអនុវត្ថសិទន ិ
- ការរាំណ្ត្ល់ពាំលបទល់ដីឧទានជាត្ ិ ,អងគការ wild aid ជាមយួដីឯរជនមនិទនច់ាស់លាស់ 

 បញ្ហា អាទភិាពសាំខាន់ៗ  ខដលលត្វូឃដាះលសាយចាំឃពាះមខុ 
- ខិត្ខាំជាំរញុការងារចុះបញ្ជ ីដីធវជីាលបពន័ន និងដាចឃ់ដាយដុាំឱ្របានាមខផនការរាំណ្ត្៤់២.០០០រាលដី ឃៅ

ឆ្ប ាំ២០២១ 
- ជាំរញុការលបមូលទិនបនយ័លរបល់រង និងការឃលបើលបាស់ដី ឃដើមផជីាមូលដាឌ នចាស់លាស់របុងការរសាងខផនទី

ឃលបើលបាស់និងខបងខចរដីឱ្របានលត្ឹមលត្ូវ។ចាំឃពាះវស័ិយសាំណ្ងន់ងឹខិត្ខាំពលងឹងការលរបល់រងនងិការអភវិឌណ វ ិ
ស័យឃនះ ឃដាយឃផ្ទថ ត្ការយរចិត្ថទុរដារឃ់លើលិខិត្បទដាឌ នបឃចចរឃទស នងិការទបស់ាក ត្ក់ារសាងសងម់និ
មានចាបអ់នុញ្ហដ ត្  

- ជាំរញុការរសាងបវងឃ់ោលលរុងឃខមរភូមនិធឱ្របានឆ្បច់ប ់ 
- ការងារលាំឃៅឋាន បនថការងារសមផទនដីសងគមរចិចឃៅលសុរឃោលឃៅទាំង៣រឺលសុរបូទុមសាររ លសុរ

ឃកាះរុង នងិលសុរងយបាាំង លពមទាំងការរសាងខផនទីឃដើមផលីរបល់រងសាំណ្ងប់ឃណាថ ះអាសនុបឃលើដីរដឌ។ 
១.២.៣.២. វស័ិយបរសិាទ ន  
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លត្ូវចាត្ទុ់រជាការងារអាទិភាពខភស់របុងការខតិ្ខាំលបឹងខលបងរបស់លរុមលបឹរាឃខត្ថ នងិរណ្ៈអភបិាលឃខត្ថ ចាំឃពាះ
រិចចអភវិឌណលបរបឃដាយចីរភាពសាំឃៅផថល់ផលលបឃោជនដ៏ល់ការអភវិឌណនឃសចរិចច សងគមរិចចរបស់សហរមនខ៏ដលពារ់
ពន័ន។ ចាបស់ថីពតី្ាំបនក់ារពារធមយជាត្ិលត្ូវបានលពះមហារសលត្ឡាយលពះហសថឃលខាឃៅឆ្ប ាំ ២០០៨ ចាបឃ់នះ ឃធឝើឲ្រមានការ
បឃងកើត្និត្ិវធិីឃោលការណ៏្ខណ្នាាំ និងឃោលការណ៏្ចាបន់ានាសលមាបក់ារងាររដឌបាលនិងការលរបល់រងឃ់លើត្ាំបនក់ារពារ
សលមាបក់ារការពារនូវសិទនិ និងលបនពណី្ ទាំឃនៀមទាំមាវ បរ់បស់ជនជាត្ិឃដើមភារត្ចិ នងិសលមាបក់ារបឃងកើត្ត្ាំបនស់ហរមន៏
ការពារធមយជាត្ិឃដើមផខីសឝងររការចូលរមួរបស់ពួរឃររបុងការលរបល់រង និងការឃលបើលបាស់ លបរបឃដាយចីរភាពនូវធនធានធមយ
ជាត្ិនិងរបុងការឃលបើលបាស់ជីវចលមុះ។ចាំននួសត្ឝនលពលត្ូវបានសឃងកត្ឃ ើញថ្នមានការឃរើនឃឡើងឃៅរបុងត្ាំបន់ការពារមយួចាំនួន។ 
 ឃខត្ថឃកាះរុងជាឃខត្ថមយួរបុងចាំឃណាមឃខត្ថខដលមានត្ាំបនក់ារពារធនធានធមយជាត្ិទាំង២៥ឃខត្ថលរងុ ននលពះរាជា
ណាចលររមភុជា។ ឃដាយខឡរឃខត្ថឃកាះរុងមានត្ាំបនក់ារពារធនធានធមយជាត្ិចាំននួ ៧ ត្ាំបនខ់ដលសទិត្ឃៅរបុងការលរបល់រង
របស់អរគរដឌបាលត្ាំបនក់ារពារននលរសួងបរសិាទ ន និងធនធានធមយជាត្ ិ និងមានការលរបល់រងផ្ទធ ល់ឃដាយមនធីរបរសិាទ នឃខត្ថជា
ឃសនាធិការផ្ទធ ល់ឲ្រលរសួង ។ 
 ត្ាំបនក់ារពារធនធានធមយជាត្ទិាំង ៧ ត្ាំបនឃ់នាះរមួមាន៖ 
 ១. ឧទានជាត្ិបទុូមសាររខដលមានទីាាំងសទិត្ឃៅរបុងលសុរ បូទុមសាររ លសុររីរសីាររ និងលសុរ ឃកាះរុង ឃខត្ថ 
ឃកាះរុង ខដលមាននផធដទីាំហាំ ១៧១.២៥០ ហិរា និងមានលពាំលបទល់ជាង៥០ភាររយ ននឧទានជាត្ិសទិត្ឃៅាម
បឃណាថ យឃឆបរសមុលទឃខត្ថឃកាះរុង។ ឃៅរបុងឧទានជាត្ិបទុូមសាររសាំបូរឃដាយនលពសទិត្ឃៅរបុងសភាពលែឃៅឃឡើយ។  

ឃដើមផអីភវិឌណនខ៏ាងខផបរឃសដឌរិចច រាជរដាឌ ភបិាលបានលបរល់ដីសមផទនរបុងត្ាំបនឧ់ទានជាត្ិខដលមាននផធដី សរបុ
ចាំនួន ៦៨.៨០៨,៥ហិរាឃៅឲ្រលរុមហុ៊នចាំនួន ៦ សលមាបឃ់ធឝើការអភវិឌណនឃ៏លើវស័ិយឃទសចរណ៏្ និងវស័ិយរសិរមយ។ របុង
ឃនាះមានលរុមហុ៊ន SINOMEXIM INVESTMENT CO.,LTD លរុមហុ៊ន JW CAMBODIA ECO HOLIDAY 
CO.,LTD លរុមហុ៊ន L.Y.P GROUP CO.,LTD លរុមហុ៊ន KOK KONG SEZ CO.,LTD លរុមហុ៊ន UNION 
DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD និងលរុមហុ៊ន GREEN RICH GROUP CO.,LTD ។ ឃដាយមានការសហការ
ណ៏្ជាមយួអងគការនដរូរ រឃលមាងលចររឃបៀងជីវចលមុះមហាអនុត្ាំបនទ់ឃនវឃមរងគរបស់ធានាោរអភវិឌណនអ៏ាសីុ របុងការបឃងកើត្
ជាសហមរនត៏្ាំបនក់ារពារធមយជាត្ិ និងបានជួយ របុងការបឃងកើត្ជាខផនការឃលបើលបាស់របស់សហរមនឃ៏ៅរបុងត្ាំបន ់ ឃដើមផជីា
លបឃោជនរ៏បុងការលរបល់រងនងិឃលបើលបាស់លបរបឃដាយចីរភាព ។ 

២. ខដនជលមរសត្ឝនលពពាមលរឃសាបសទិត្ឃៅរបុងលសុរ មណ្ឍ លសីមា លសុរ ឃកាះរុង និងលរុង ឃខមរភូមនិធ ខដល
មាននផធដីទាំហាំ ២៣.៧៥០ ហិរា ។ ត្ាំបនខ់ដនជលមរសត្ឝនលពពាមលរឃសាបជាត្ាំបនស់ាំបូរឃៅឃដាយនលពឃកាងកាងឃលចើនជាង
ឃរឃៅរបុងលពះរាជាណាចលររមភុជានិងជានលពខដលធាំបាំផុត្របុងឃឆបរសមុលទរមភុជា ។ ត្ាំបនរ់ា ាំសារ ឬត្ាំបនដ់ីឃសើមសទិត្ឃៅឃកាះ
កាពិ និងរូនឃកាះខដលពារព់ន័ន ជាវាលភរខ់ដលជាជលមរោ៉ងសាំខានស់លមាបដ់ល់ពពួរជីវចលមុះ និងសាំបូរឃដាយនលពឃកាង
កាង នលពសាយ ចន់ិងឃឆបរខាច ់ត្ាំបនឃ់នះរជ៏ាខផបរមយួននត្ាំបនក់ារពារខដនជលមរសត្ឝនលពពាមលរឃសាបផងខដរ ។ ឃៅរបុងខដន
ជលមរសត្ឝនលពពាមលរឃសាប លរសួងបរសិាទ ន រប៏ានបឃងកើត្ជាសហរមនត៏្ាំបនក់ារពារធមយជាត្ិមានជាអាទដូ៏ចជា ៖ សហរម
នត៏្ាំបនក់ារពារធមយជាត្ិ ពាមលរឃសាប សហរមនត៏្ាំបនក់ារពារធមយជាត្ិ បងឹកាឆ្ង សហរមនត៏្ាំបនក់ារពារធមយជាត្ិ ឃកាះ
លសឃៅ សហរមនត៏្ាំបនក់ារពារធមយជាត្ិ ឃកាះកាពិ សហរមនត៏្ាំបនក់ារពារធមយជាត្ិ ទលួររីរ និងសហរមនត៏្ាំបនក់ារពារ
ធមយជាត្ិ សធឹងខវង។ ឃដាយខឡររឃលមាងលចររឃបៀងជីវចាំលមុះមហាអនុត្ាំបនទ់ឃនវឃមរងគបានជួយ ឃលើសហរមនច៏ាំនួនពីរ រ ឺ
សហរមនត៏្ាំបនក់ារពារធមយជាត្ិ ពាមលរឃសាប នងិសហរមនត៏្ាំបនក់ារពារ ធមយជាត្ិ បឹងកាឆ្ង ឃលើការឃបាះបឃងាគ លលពាំ
លបទល់ ឃហដាឌ រចនាសម័ភនន នងិជួយ ឃធឝើខផនការលរបល់រងលបរបឃដាយចីរភាពរបស់សហរមនទ៏ាំងពីរ ។ 
 ៣. ខដនជាំររសត្ឝនលពភបាំសាំរុសសទិត្ឃៅរយៈរាំពស់ខភស់ភារខាងឃជើងទីរមួឃខត្ឋឃកាះរុង ជាបប់ឃណាឋ យលពាំខដនរមភុជា 
នង ឃៅភារខាងលិច និងជាបឃ់ខត្ឋឃពាធិសាត្ឃ់ៅភារខាងឃជើង ។ ត្ាំបនឃ់នះមាននផធដ ី លបមាណ្ ១០.០០០ ហិរា សាំបូរ
ឃដាយនលព និងមានងនិរសត្ឝធាំៗជាឃលចើន។  
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 ៤. ត្ាំបនឃ់លបើលបាស់ឃលចើនោ៉ងដងខពងសទិត្ឃៅរបុងលសុរ ខលសអាំបិល ឃខត្ថ ឃកាះរុង ខដលមាននផធដីសរបុចាំននួ 
២៧.៧០០ហិរា ខដលត្ាំបនផ់ថល់នូវភាពសទិត្ឃសទរឃលើលបភពទឹរ នលពឃឈើ សត្ឝនលព លត្ី វាលឃមយ  និងការរាំសានថឃដាយ
ត្លមូវមានការអភវិឌណន ៏ អភរិរសធមយជាត្ិឃោលឃៅចមផងននសរមយភាពឃសដឌរិចច ដូចឃនះរាជរដាឌ ភបិាលបានលបរល់ដីសមផ
ទនចាំនួន ៣២១ ហិរាដល់លរុមហុ៊ន LIM LONG CO.,LTD ឃដើមផអីភវិឌណនឃ៏លើវស័ិយរសិឧសាហរមយ។ ឃដាយការ
មានការចូលរមួពីនដរូរអភវិឌឃនរ៏ម៏ានរឃលមាងលចររឃបៀងជីវចាំលមុះមហាអនុត្ាំបនទ់ឃនវឃមរងគ បានជួយ របុងការឃបាះបឃងាគ ល
លពាំលបទល់របស់សហរមនត៏្ាំបនក់ារពារធមយជាត្ិ ជខីឃលើ និងបានជួយ ឃរៀបចាំជាខផនការឃលបើលបាស់សលមាបស់ហរមនត៏្ាំបន់
ការពារធមយជាត្ិ ជីខឃលើ លបរបឃដាយចីរភាព ។ 
 ៥. ខដនជលមរសត្ឝនលពានត្ សទិត្ឃៅរបុងលសុរ មណ្ឍ លសីមា លសុរ ឃកាះរុង និងលសុរ ងយបាាំង ខដលមាននផធដីទាំហាំ 
១៤៤.២៧៥ហិរា ។ ខដនជលមរសត្ឝនលពានត្សាំបូរឃៅឃដាយនលពឃលសាង និងងនិរសត្ឝ បរាបរស ីរលមជាឃលចើន ។ ខដន
ជលមរសត្ឝនលពានត្បានសហការជាមយួអងគការសម័ភននមតិ្ថសត្ឝនលព របុងឃោលឃៅការអភរិរស លបរបឃដាយចីរភាព សលមាប់
ការអភវិឌណនឃ៏លើវស័ិយឃទសចរណ៏្ធមយជាត្ិ និងជាលបភពទឹរសលមាបឃ់ធឝើវរិអីរគិសនីផងខដរ ។ 
 ៦. ឧទានជាត្ិជួរភបាំលរវាញរណាថ ល សទិត្ឃៅរបុងលសុរ ងយបាាំង និងមយួខផបរភារខាងឃជើងននឧទានជាត្ជិួរ
ភបាំលរវាញរណាថ លជាបជ់ាមយួឃខត្ថឃពាធិសាត្ ់ ខដលនផធដីទាំហាំ ២៣២.២៣១ហិរា។ ឧទានជាត្ិជួរភបាំលរវាញ រណាថ ល  
សាំបូរឃៅឃដាយនលពឃលសាង នងិងនិរសត្ឝ បរាបរស ី រលមជាឃលចើន ។ ខដនជលមរសត្ឝនលពានត្បានសហការជាមយួអងគការ 
C.I របុងឃោលឃៅការអភរិរស លបរបឃដាយចីរភាព សលមាបក់ារអភវិឌណនឃ៏លើវស័ិយឃទសចរណ៏្ធមយជាត្ិ និងជាលបភពទរឹ
សលមាបឃ់ធឝើវរិអីរគិសនីផងខដរ ។ 

៧. ឧទានជាត្ិជួរភបាំលរវាញខាងត្ផូង សទិត្ឃៅរបុងលសុរ ងយបាាំង លសុរ ឃកាះរុង លសុរ បូទុមសាររ លសុរ មណ្ឍ ល
សីមា លសុរ ខលសអាំបិល និងជាបជ់ាមយួឃខត្ថ លពះសីហនុ និងឃខត្ថ រាំពងស់ភឺ ខដលនផធដទីាំហាំ ៣៨៤.៧០១ហិរា។ ឧទាន 
ជាត្ិជួរភបាំលរវាញខាងត្ផូង សាំបូរឃៅឃដាយនលពឃលសាង និងងនិរសត្ឝ បរាបរស ី រលមជាឃលចើន ។ ខដនជលមរសត្ឝនលពានត្
បានសហការជាមយួអងគការសម័ភននមតិ្ថសត្ឝនលព របុងឃោលឃៅការអភរិរស លបរបឃដាយចីរភាព សលមាបក់ារអភវិឌណនឃ៏លើវស័ិ
យឃទសចរណ៏្ធមយជាត្ិ និងជាលបភពទឹរសលមាបឃ់ធឝើវរិអីរគសិនីផងខដរ ។ 

ឃលៅពីត្ាំបនក់ារពារធមយជាត្ទិាំង៧ ខាងឃលើ វស័ិយបរសិាទ នរម៏ានការងារាមដានរាល់ការបាំពុល ឃដាយសាំឃលង 
ការបាំពុលឃដាយខផសងជាឃដើមនិងមានការចុះផសពឝផាយអប់រ ាំសថីពីចាបប់រសិាទ នឃៅដល់លបជាពលរដឌឃៅរបុងមូលដាឌ នផងខដរ ។ 

បញ្ហា លបឈមខដលឃរើត្មាន៖ 
- ឃដាយសាំរាមមានការឃរើនឃឡើងជាលបចាាំនងង លបជាពលរដឌមយួចាំនួនរស់ឃៅាមបឃណាថ យឃឆបរ និងជាបម់ាត្់

ខលពរជាឃហតុ្នាាំឃអាយមានការលបមូលសាំរាមមានការលាំបារនិងលរុមហុ៊នមនិទនម់ានលរខណ្ៈសមផត្ថិលរប់
លោនរ់បុងការលបមូលសាំរាមបឃចចរឃទសឃពលឃវលានិងរាំលាាំងពលរមយលរបល់ោន។់ ឃដាយខលរទីលានចារ់
សាំរាមមានទាំហាំតូ្ច និងឃៅជតិ្ទីលបជុាំជន ខដលមនិអាចផធុរសាំរាមបានឃលចើនឃៅាមត្ាំរវូការរបស់លរុងឃខមរភួ
មនិធបានឃទ   

- ចាំឃពាះទីលានចារស់ាំរាមរឺឃយើងមានខត្ឃៅរបុងលរុងឃខមរភូមនិធ និងលសុរខលសអាំបិល ខដលមានទាំហាំតូ្ច នងិ 
ោយ នលរខណ្ៈបឃចចរឃទសរបុងការលរបល់រង ចាំឃពាះាមបណាថ លលសុរដន៏ទឃទៀត្រឺពុាំទនម់ាននូវឃឡើយឃទ ។ 

- បញ្ហា សាំណ្ល់រាវខដលឃចញពីលរុងឃខមរភូមនិធលត្ូវបានបងាូរចូលឃៅរបុងនដខលពរ ឬលបភពទរឹសាធារណ្ៈ
ឃដាយផ្ទធ ល់ ជាឃហតុ្អាចនាាំឲ្រមានការបាំពុលទឹរឃៅនងងអនារត្ ់ 

- បទឃលយើសនលពឃឈើឃៅខត្មានជាបនថបនាធ ប ់ខដលមានលរខណ្ៈលទងល់ទយតូ្ច ឃទះជាមានការលាត្ជាលបចាាំ
ោ៉ងរ ៏  ឃដាយ។ លបជាពលរដឌមយួចាំនួនតូ្ចឃៅមនិទនយ់ល់ពីការអភរិរសឃដើមផជីាលបឃោជនឃ៏ៅនងងអនា
រត្ ់។ 

១.២.៣.៣. សាទ នភាព ននការលរបល់រងឃលោះមហនឋរាយ និងការបខលមបលមលួអាកាសធាតុ្ 
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ពារព់ននឃ័ៅនឹងសាទ នភាពននការលរបល់រងឃលោះមហនឋរាយ និងការខលបលបួលអាកាសធាតុ្ឃយើងសឃងកត្ឃ ើញថ្នឃខត្ឋ
ឃកាះរុងធាវ បប់ានទទួលរងនូវការបាត្ប់ងខូ់ចខាត្ការបាំផវិចបាំផ្ទវ ញ និងការខលបលបួលខដលបងកឃឡើងឃដាយសារខរល់ពរុះឃភវើង
ឃឆះផធះ និងការខលបលបួលអាកាសធាតុ្ដូចជាភាពរាាំងសងួត្សីតុ្ណ្ា ភាពឃឡើងខភស់ និងការឃរើនឃឡើងននរមភស់ទឹរសមុលទ ។ 
សាទ នភាពននការលរបល់រងឃលោះមហនឋរាយ និងការខលបលបួលអាកាសធាតុ្នាទសសវត្សរចុ៍ងឃលកាយឃនះអាកាសធាតុ្មានការ
ខលបលបួលផ្ទវ ស់បឋូរជាញឹរញាបប់ងកឃឡើងនូវឃលោះមហនឋរាយដូចជាខរល់ពរុះរនធះបាញ់អរគីភយ័ខដលមានផលបះ៉ពាល់ឃដាយ
ផ្ទធ ល់ និងលបឃោលចាំឃពាះវស័ិយឃសដឌរិចច-សងគមរចិច ពិឃសសការរស់ឃៅរបស់លបជាជន និងបានបាំផ្ទវ ញអាយុជីវតិ្លទពរស
មផត្ឋិរបស់លបជាជនោ៉ងឃលចើន ។ 

រណ្ៈរមាយ ធិការលរបល់រងឃលោះមហនឋរាយឃខត្ឋ លរងុ/លសុរ ុាំ/សងាក ត្ ់និងភូមលិត្ូវបានឃរៀបចាំឃឡើងរបុងឃោលបាំណ្ង
ឃដើមផលីរបល់រងឧបត្ទមមោាំលទ និងបឃងកើនការយល់ដឹងដល់លបជាពលរដឌឃៅមូលដាឌ នអាំពីផលបះ៉ពាល់និងមានវធិានការឃលត្ៀម
បងាក រទុរជាមុនឃដាយ រសាងលបពន័នផឋល់ពត័្ម៌ាន និងបឃងកើត្លបពន័នពត័្ម៌ានលរបល់រងឃលោះមហនឋរាយជាឃដើម។ បឃងកើនការ
យល់ដឹងជាសាធារណ្ៈអាំពសីារលបឃោជនន៍នធនធានធមយជាត្ិ និងបរសិាទ ន ឃលើររមភស់ការបណ្ឋុ ះបណាឋ ល    ឃយនឌរ័ និង
វបផធមរ៌ហ័សរហួនខដលជាសមាសភាររមួរបស់ការកាត្ប់នទយឃលោះភយ័ននឃលោះមហនឋរាយ។ សនឋិសុខឃសផៀងលត្ូវបាន
បឃងកើនសមត្ទភាពធនល់ទាំរបស់សហរមន ៍ ឃធឝើឱ្រមានសាយ រត្ីសាមរគីភាពនិងសិលផៈននការខចររ ាំខលររមួសុខរមួទុរខឃៅរបុង
សហរមន។៍ បងាក រទបស់ាក ត្ ់និងសឃស្ដងាគ ះឱ្របាននូវឃលោះភយ័ននឃលោះមហនឋរាយខដលបាំផវិចបាំផ្ទវ ញឃដាយសារខរល់ពរុះ ឃភវើ
ងឃឆះផធះ ទឹរជាំនន ់ឃលោះថ្នប រឃ់ដាយសារភាពរាាំងសងួត្ សីតុ្ណ្ា ភាពឃឡើងខភស់ រលមតិ្ទរឹឃភវៀងមនិលរបល់ោន ់ឃភវៀងធាវ រខុ់សរ
ដូវ ឬឃលចើនឃពរ ។ល។ 

១.២.៣.៤.សរមយភាពមីនរបុ ងឃខត្ថ 
អនុលរឹត្ឃលខ៧០ អនលរ.បរ ចុះនងងទ២ី០ ខខតុ្លា ឆ្ប ាំ២០០៤ សថីពីការលរបល់រងរចិចលបត្ិបត្ថិការឃបាសសមាែ ត្មនី 

ឃដើមផរីមួចាំខណ្រអភវិឌណនឃ៍សដឌរិចច-សងគមរិចច បានរាំណ្ត្ប់ខនទមនូវការទទួលខុសលត្ូវរបស់អាជាញ ធរមនី អាជាញ ធរឃខត្ថ រ
ណ្ៈរមាយ ធិការ សរមយភាពមនីឃខត្ថ(ភម៉ីារ)់ លរុមការងារខផនការសរមយភាពមនី(ម៉ាពូ)លរុមការងារសរមយមនីលរងុលសុរ និង
សាទ បន័ពារព់ន័ននានា ឃដើមផសីលមបសលមួលដល់ដាំឃណ្ើ រសរមយភាពមនី។ 

សស្ដងាគ មពីអត្ីត្កាលបានបនសល់ទុរនូវត្ាំបនម់ានមនី នងិសាំណ្ល់ជាត្ិផធុះពីសស្ដងាគ មោ៉ងឃលចើនឥត្រណ្នា បានឃធឝើ
ឱ្រមនុសសសាវ ប ់ របសួ ពិការរាបម់ុនឺនារ ់ និងជាឧបសរគដល់ការអភវិឌណនានា។រហូត្មរដល់បចចុបផនបឃនះរាជរដាឌ ភបិាលរមភុ
ជារមួនឹង នដរូរអភវិឌណន ៍ បានខិត្ខាំលបងឹខលបងោ៉ងសរមយរបុងការឃឆវើយត្បឃៅនឹងត្លមូវការខផបរមនុសសធម ៌ និងការអភវិឌណ
ឃដាយឃធឝើការឃបាស សមាែ ត្មនីបានឃលចើនមុនឺហិចាជូនដល់លបជាពលរដឌលរីលរឃៅាមសហរមនម៍ូលដាឌ ន។ប៉ុខនថផលបះ៉
ពាល់ជាអវជិជមានឃដាយសារមនី នងិសាំណ្ល់ជាត្ិផធុះពសីស្ដងាគ មឃៅខត្ជាបញ្ហា ចមផងឃៅឃឡើយចាំឃពាះការកាត្ប់នទយភាពលរី
លរ និងការអភវិឌណនឃ៍សដឌរិចចខដល នាាំឱ្ររាជរដាឌ ភបិាលរមភុជាចាត្ទុ់រសរមយភាពមនីជាអាទិភាពមយួោ៉ងសាំខាន ់ ឃៅរបុង
ខផនការយុទនសាស្ដសថអភវិឌណនជ៍ាត្ិ និងឃោលឃៅអភវិឌណនល៍បរបឃដាយចីរភាពរមភុជាទ១ី៨។  

វស័ិយសរមយភាពមនីលត្ូវបានរាជរដាឌ ភបិាលរមភុជាយរចិត្ថទុរដារោ៉់ងខាវ ាំងឃដាយបានដារឃ់ចញជាឃោលឃៅទី
១៨ ននឃោលឃៅអភវិឌណនល៍បរបឃដាយចិរភាពរមភុជា ឃហើយបានរាំណ្ត្ឃ់ៅរបុងយុទនសាស្ដសថចតុ្ឃកាណ្និងចាត្ទុ់រជា
សមាសធាតុ្មយួនន ខផនការយុទនសាស្ដសថអភវិឌណនជ៍ាត្ិ ។ ឃដើមផឃីឆវើយត្បនឹងការយរចតិ្ថទុរដារព់ីរាជរដាឌ ភបិាល នងិការោាំ
លទពីនដរូអភវិឌណនន៍ានា អាជាញ ធរមនីបានឃរៀបចាំខផនការយុទនសាស្ដសថជាត្ិសរមយភាពមនី ២០១៨-២០២៥ លបរបឃដាយ
រុណ្វឌុណ ិនិងបិរោបន័ប សលមាបឃ់ធឝើខផនទីនាាំផវូវ វស័ិយសរមយភាពមនីឃៅរមភុជា។ 

ឃដើមផរីមួចាំខណ្រអនុវត្ថឃោលឃៅអភវិឌណនល៍បរបឃដាយចីរភាពរមភុជា ខផនការយុទនសាស្ដសថអភវិឌណនជ៍ាត្ិ យុទន
សាស្ដសថចតុ្ឃកាណ្ និងខផនការយុទនអភវិឌណនជ៍ាត្ិសរមយភាពមនី ២០១៨-២០២៥ ឱ្រទទួលបានឃជារជយ័ត្លមូវយុទន
សាស្ដសថចតុ្ឃកាណ្និង ខផនការយុទនសាស្ដសថជាត្ិសរមយភាពពីសាទ បន័ថ្នប រជ់ាត្ិ ថ្នប រឃ់លកាមជាត្ិ លបត្បិត្ថិការឃបាសសមាែ ត្មនី 
នដរូអភវិឌណន ៍ នងិសហរមនម៍ូលដាឌ ន។ ការឃបាសសមាែ ត្មនី លត្ូវបានអនុវត្ថខត្ឃលើត្ាំបនខ់ដលបានលសាវលជាវ និងទនិបនយ័
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ចមាក រមនី មូលដាឌ ន។ រណ្ៈរមាយ ធិការសរមយភាពរាំចាត្ម់នីឃខត្ថ (ភម៉ីារ) មានសមាសភាព ឃលារអភបិាលរងឃខត្ថទទួល
បនធុរ ជាលបធាន នងិលបធានមនធីរអងគភាពជុាំវញិឃខត្ថ អងគភាព ពារព់ន័នជុាំវញិឃខត្ថ មស្ដនថីបឃចចរឃទសនងិត្ាំណាងសាទ បន័ថ្នប រ់
ជាត្ិ លបត្ិបត្ថិការឃដាះមនី ត្ាំណាងភាប រង់ារអងគការមនិខមនរដាឌ ភបិាល សរបុរដាឌ ភបិាលសរបុ ៣១របូ។ 

ឃខត្ថឃកាះរុង មានរណ្ៈរមាយ ធិការសរមយភាពរាំចាត្ម់នីឃខត្ថ ឃៅកាត្ថ់្ន (ភម៉ីារ)់ ខដលបឃងកើត្ឃឡើង ឃដាយឃសចរថី
សឃលមចរបស់រដឌបាលឃខត្ថឃលខ ០០៥/១៨ សសរ ចុះនងងទី១៦ ខខមររា ឆ្ប ាំ២០១៨ លសបាមការខណ្នាាំរបស់អាជាញ រមនី ខដល
មានឃលារ នផធូន ផ្ទវ មឃរសន អភបិាលរង ននរណ្ៈអភបិាលឃខត្ថ ជាលបធាន និងឃលារ ឃអៀត្ វណាត  លបធានមនធីរខផនការឃខត្ថ 
ជាអនុលបធានអចិនស្ដនថយ ៍ លបធានមនធីរពារព់ន័ន អនុលបធាន និងរមាវ ាំងលបដាបអ់ាវធុទាំង ៣ លបធានមនធីរអងគភាពពារព់ន័នជាមាជិ
រ។ រណ្ៈរមាយ ធិការសរមយភាពរាំចាត្ម់នីឃខត្ថ ឃៅកាត្ថ់្ន (ភម៉ីារ)់ មានភាររិចច៖  

ជាមយួោប ឃនះរណ្ៈរមាយ ធិការសរមយភាពរាំចាត្ម់នីឃខត្ថ ឃៅកាត្ថ់្ន (ភម៉ីារ)់ មានលរុមការងារខផនការសរមយភាព
រាំចាត្ម់នីឃខត្ថ ឃៅកាត្ថ់្ន (ម៉ាពូ) ខដលបឃងកើត្ឃឡើងឃដាយឃសចរថីសឃលមចរបស់រដឌបាលឃខត្ថឃលខ ០៥៦/១៩ សសរ ចុះនងងទី
២៨ ខខតុ្លា ឆ្ប ាំ២០១៩ ជាឃសនាធិការ ឃដាយមានមស្ដនថីចាំនួន ០៤ របូ លសី ០១ របូ មរពីសាលាឃខត្ថឃកាះរុង ០២ របូ លសី 
០១ របូ មនធីរខផនការ ០១ រូប និងមនធីរធនធានទឹរ និងឧតុ្និយម ០១ របូ។ លរុមការងារឃនះ មាន ឃលារ វន ់ សីុរូ លបធាន
ការោិល័យសរបុ និងពត័្ម៌ានសាលាឃខត្ថ ជាលបធាន ឃលារ ប៊ុត្ ហ៊ន អនុលបធានមនធីរខផនការឃខត្ថ អនុលបធានអចិនស្ដនថយ ៍
ឃលារ  ឹម សមផត្ថ ិ លបធានការោិល័យឧតុ្និយម និងជលសាស្ដសថ ននមនធីរធនធានទឹរ និងឧតុ្និយមឃខត្ថ អនុលបធាន និង
ឃលារលសី រួយ សុខា មស្ដនថីអងគភាពលចរ ឃចញ ចូលខត្មយួសាលាឃខត្ថ ជាសមាជិរ។ លរុមការងារខផនការសរមយភាពរាំចាត្ម់នី
ឃខត្ថ ឃៅកាត្ថ់្ន (ម៉ាពូ) រឺជាលរុមបឃចចរឃទសអចិនស្ដនថយ ៍ជាឃសនាធិការសលមាបជ់ួយ ដល់រណ្ៈរមាយ ធិការសរមយភាពរាំចាត្ម់នី
ឃខត្ថ របុងការទទួលអនុវត្ថនូវឃសចរថីសឃលមចនានាខដលឃចញឃដាយរណ្ៈរមាយ ធិការសរមយភាពរាំចាត្ម់នីឃខត្ថ។ 

វឌណនភាពទនិបនយ័ចាំការមនី នងិទាំហាំនផធដ ី 
ឃខត្ថឃកាះរុង មានចាំការមនីចាំនួន ៣៦២ ឃសយើនឹង ២.៤១២ ហិរា លរបដណ្ថ បឃ់លើលសុរចាំនួន ០៦ មាន លសុរ

មណ្ឍ លសីមា លសុរងយបាាំង លសុររីរសីាររ លសុរបូទុមសាររ លសុរឃកាះរុង និងលសុរខលសអាំបិល និង ុាំចាំនួន ១៥ មាន  ុាំប៉ារ់
ខវង  ុាំងយដូនឃៅ  ុាំជីផ្ទត្  ុាំជាំនាប ់ ុាំងយដូនឃៅ  ុាំលបឡាយ  ុាំខលពរខាច ់ ុាំឃកាះឃសថច  ុាំានូន  ុាំអណ្ថូ ងទឹរ  ុាំរឃណាថ
ល  ុាំងយស  ុាំឃលជាយលបស់  ុាំលត្ពាាំងរងូ  ុាំបឹងលពាវ និងភូមចិាំនួន ២១ មាន ភូមចិាាំោម ភូមឃិកាះឃប៉ា ភូមឃិកាះ ភូមជិាាំសាវ  
ភូមជិីផ្ទត្ ភូមជិាំនាប ់ភូមខិលពរសាឝ យ ភូមសិាំឃរាង ភូមខិលពរខាច ់ភូមខិលពរសាយ ច ់ភូមាិនូន ភូមជិីឃលត្ះ ភូមាិាំរន ់ភូមរិឃណាថ
ល ភូមលិពលាន ភូមងិយស ភូមចិាំការឃលើ ភូមឃិលជាយលបស់ ភូមលិត្ពាាំងរងូ និងភូមបិឹងលពាវ។ 

 

ល.រ លរងុលសុរ ចាំការមនី នផធដ ី ឃផសង  ៗឯរា បរមិាណ្ 
១. លសុរមណ្ឍ លសីមា ២៧៥ចាំការ ហ.ត្ ១.៧៧១,២  
 -ចាាំោម ២៦០ ហ.ត្ ១.៤៧៨,១  
 -ឃកាះឃប៉ា  ១៥ ហ.ត្ ២៩៣,១  
២. លសុរងយបាាំង ១២ចាំការ ហ.ត្ ៤៨,៧  
 -ឃកាះ ៥ ហ.ត្ ២២,៩  
 -ខលពរសាឝ យ ២ ហ.ត្ ៦,៧  
 -ជាាំសាវ  ២ ហ.ត្ ១០,៦  
 -ជីផ្ទត្ ១ ហ.ត្ ៥,២  
 -ជាំនាប ់ ១ ហ.ត្ ០,៧  
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 -សាំឃរាង ១ ហ.ត្ ២,៦  
៣. លសុររិរសីាររ ១៥ចាំការ ហ.ត្ ២៦៧,៦  
 -ខលពរខាច ់ ៩ ហ.ត្ ១៧០,៨  
 -ខលពរសាយ ច ់ ៦ ហ.ត្ ៩៦,៨  
៤. លសុរបូទុមសាររ ២៦ចាំការ ហ.ត្ ១៤៧,៥  
 -ានូន ២ ហ.ត្ ៣៩,៩  
 -ខលពរខរង ៤ ហ.ត្ ២៦,៦  
 -ជីឃលត្ះ ៤ ហ.ត្ ៣៤,៨  
 -ជីមាល ៤ ហ.ត្ ២០,៦  
 -ាាំរន ់ ១ ហ.ត្ ៥,៥  
 -រឃណាថ ល ១ ហ.ត្ ២,៩  
 -លពលាន ១ ហ.ត្ ៥,៧  
 -ងយស ៣ ហ.ត្ ២,៨  
 -ចាំការឃលើ ៦ ហ.ត្ ៨,៧  
៥. លសុរឃកាះរុង ៣៣ចាំការ ហ.ត្ ១៦២,៣  
 -ឃលជាយលបស់ ៣០ ហ.ត្ ១៤៩,៣  
 -លត្ពាាំងរងូ ៣ ហ.ត្ ១៣,០  
៦. លសុរខលសអាំបិល ១ចាំការ ហ.ត្ ១០,២  
 -បឹងលពាវ ១ ហ.ត្ ១០,២  
រចិចលបត្បិត្ថកិារឃបាសសមាែ ត្មនី 
របុងឃខត្ថឃកាះរុង មានលបត្ិបត្ថិររចាំនួន ០១ រឺលបត្ិបត្ថិររ HALO TRUST បានចូលមរឃធឝើលបត្ិបត្ថិការឃបាសសមាែ ត្

មនីឃៅភូមចិាាំោម  ុាំប៉ារខ់វង លសុរមណ្ឍ លសីមា ឃៅចុងឆ្ប ាំ២០១៨ ខដលមានបុរគលិរចាំនួន ១០៩ នារ ់របុងឃនាះមានលរុម
ឃបាសសមាែ ត្ ១០ លរុម, លរុមអបរ់ ាំផសពឝផាយ (EOD) ០៣ លរុម និងលរុមសិរាលសាវលជាវ (MRE) ០២ លរុម។ ឃហើយរបុងឆ្ប ាំ
២០២០ នឹងបខនទមរមាវ ាំងរហូត្ដល់ ១៨០ នារ។់របុងឆ្ប ាំ២០១៩ លបត្ិបត្ថិររ HALO TRUST បានឃធឝើការឃបាសមាែ ត្ចាំនួន ០៩ 
ចមាក រ ឃលើនផធដីទាំហាំ ៣៥,៨ ហ.ត្ ជាលទនផលលបត្ិបត្ថិររ ឃបាសសមាែ ត្រចួបាននផធដីទាំហាំ ១៥,៩ ហ.ត្ ររឃ ើញ និងរឃមធចមនី
លបឆ្ាំងមនុសស (APM) ចាំនួន ៩០៣ លោប ់និងសាំណ្ល់ជាត្ិផធុះពីសស្ដងាគ ម (ERW)ចាំនួន ៣២លោប។់ (បញ្ហជ រ៖់ របុងខផនការ
មានចមាក រមនីសរុបចាំនួន ១២ ចមាក រ នផធដីទាំហាំ ៥០,៨ ហ.ត្ )។ 

ការអបរ់ ាំផសពឝផាយយល់ដងឹអាំពមីនី នងិសាំណ្ល់ជាត្ផិធុះពសីស្ដងាគ ម 
លរុមការងារខផនការសរមយភាពរាំចាត្ម់នីឃខត្ថ បានសលមបសលមួលជាមយួរដឌបាលលរុង លសុរ និងបានចូលរមួជាមយួ

លបត្ិបត្ថិររ HALO TRUST ចុះអបរ់ ាំផសពឝផាយយល់ដឹងអាំពីមនី និងសាំណ្ល់ជាត្ិផធុះពសីស្ដងាគ មជាបនថបនាធ ប។់របុងឆ្ប ាំ២០១៩ 
លបត្ិបត្ថិររ HALO TRUST បានអបរ់ ាំ និងផសពឝផាយយល់ដឹងអាំពីមនី និងសាំណ្ល់ជាត្ិផធុះពីសស្ដងាគ មបានចាំនួន ០៨ ឃលើរ 
មានអបរចូលរមួសាថ បច់ាំនួន ៧៦ នារ ់លសី ៤៣ នារ ់របុងឃនាះរុមាររបុងសាលា ៦២ នារ ់ រុមារឃលៅសាលា ០៨ នារ ់និងចុះ
អបរ់ ាំាមផធះចាំនួន ១១ នារ។់ 

ការឃលោះថ្នប រឃ់ដាយសារមនី នងិសាំណ្ល់ជាត្ផិធុះពសីស្ដងាគ ម 
ចាំឃពាះការឃលោះថ្នប រឃ់ដាយសារមនី និងសាំណ្ល់ជាត្ិផធុះពីសស្ដងាគ មឃរើត្ឃឡើង ០១ ររណី្ ឃៅនងងទី២៦/០៣/២០១៩ 
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មានររណី្ផធុះរាលលោបឃ់ៅចាំណុ្ចខាងឃលកាយមណ្ឍ លសុខភាព ុាំឬសសលីជុាំ លសុរងយបាាំង ឃខត្ថឃកាះរុងបណាថ លឃអាយរុមារ
ឃ យ្ ះ ភល័រ ឆ្ោ៉ ឃភទលបុស អាយុ៧ឆ្ប ាំ មានទីលាំឃៅភូមលិត្ពាាំងឃឈើលាវ ុាំឬសសលីជុាំ លសុរងយបាាំង រងរបសួជាឃលចើនរខនវង។ 
មូលឃហតុ្មរពីឃរយងឃនាះយរលោបម់រឃបាះឃលង។ 

ចាំននួអបរទទលួផល 
លបជាពលរដឌខដលទទួលផលផ្ទធ ល់ពីការឃបាសសមាែ ត្មនីរបុងឆ្ប ាំ២០១៩ មានលបមាណ្ ០៨ លរួសារ ឃសយើនឹង ៣១ នារ ់

លសី ១១ នារ ់និងមានសិសានុសិសសលបមាណ្ ២០ នារ ់រាំពុងសិរាឃៅសាលាភបាំ ១០០ និងអបរទទួលផលលបឃោលមាន
ចាំនួន ១.២៥៣ លរួសារ ឃសយើនឹង ៥.៤៨៥នារ ់លសី ១.៨៣៦ នារ។់ ឃដាយខឡររបុងឆ្ប ាំ២០២០ លបជាពលរដឌ នឹងទទួលផល
ផ្ទធ ល់ពីការឃបាសសមាែ ត្មនី មានចាំនួន ៦៥លរួសារ ឃសយើនឹង ២៤៦ នារ ់ លសី ១១៣ នារ ់និងមានសិសានុសិសសលបមាណ្ 
៧៥ នារ ់ ខដលរាំពុងសិរាឃៅសាលាចាំនួន ០២ រឺសាលាបឋមសិរារីរវីងស និងសាលាបឋមសិរាាមូនឃដើមភវូ និងអបរ
ទទួលផលលបឃោលមានចាំនួន ១.២៦១ លរួសារ ឃសយើនឹង ៧.៣៤២ នារ ់ លសី ២.៧២២ នារ។់អបរទទួលភារឃលចើនជាលបជា
ពលរដឌលរីលរ និងលរួសាររងទព័ ខដលឃធឝើរសិរមយឃៅត្ាំបនឃ់នាះ។  
 

១.២.៤ ផផនររគប់រគងរដ្ឋបាល និងសនដសិេុសណាដ ប់ធាន ប់សាធារណៈ 
១.២.៤.១. ការលរបល់រងរដឌបាល 
ការអនុវត្ថខផនរយៈឃពលបីឆ្ប ាំននរមយវធិីជាត្(ិផអ៣)របុងរយៈឃពលរនវងមរ បានបឃងកើត្ឱ្រមានសមទិនផលសាំខាន់ៗ  

ជាឃលចើនខដលជាមូលដាឌ នលរឹះ សលមាបក់ារជលមុញដល់រិចចដាំឃណ្ើ រការរាំខណ្ទលមងល់បរបឃដាយភាពលបារដលបជា ឃឆ្ភ ះឃៅ 
កានឃ់ោលឃៅអភបិាលរិចច និងការអភវិឌណមូលដាឌ នាមខបបលបជាធិបឃត្យរ។វឌណនភាពសាំខាន់ៗ រមួមានដូចខាងឃលកាម៖ 

- ឃខត្ថបានទទួលនូវឃោលនឃោបាយចាប ់ឃោលការណ៍្ខណ្នាាំ ឯរសារបណ្ថុ ះបណាថ លជាឃលចើនលត្ូវ បានអនុ
វត្ថ និងរាំពុងអភវិឌណ ពលងឹងសមត្ទភាពរបស់លរុមលបរឹា រណ្ៈអភបិាល មស្ដនថី និងបរុគលិរឃៅថ្នប ររ់ដឌ    បា
លឃខត្ថ លរុងលសុរ  ុាំសងាក ត្ ់ និងអបរពារព់ន័ននានា។ សមត្ទភាពនងិការយល់ដឹងអាំពីរាំខណ្ទលមងវ់មិជឈការ 
និងវសិហមជឈការ រាំពុងមានការររីចាំឃរ ើនឃរើនឃឡើង។ 

- បានឃរៀបចាំរចនាសមភន័នងយ ី នងិឃធឝើសមាហរណ្រមយមស្ដនថី និងបុរគលិរឃៅរបុងរចនាសមភន័នងយី ជាមយួោប ឃនះខដរ 
លបពន័នរសាងខផនការ លបពន័នលរបល់រងហិរញ្ដ វត្ទុរបស់រដឌបាលថ្នប រឃ់លកាមជាត្ិ បានអនុវត្ថឃៅថ្នប រល់រុងលសុរ 
និង ុាំសងាក ត្។់ 

- រដឌបាលលរុងលសុរ ជាថ្នប ររ់ដឌបាលខដលមានត្ួនាទីជាសាំខានម់យួរបុងនាមជារដឌបាលមូលដាឌ នលត្ូវបានពលងឹង 
នូវការលរបល់រងចាត្ខ់ចងធនធានមនុសសសលមាបក់ារអភវិឌណមូលដាឌ ននិងការផថល់ឃសវាសាធារណ្ៈ។ 

- អនុលរឹត្សថីពីការឃធឝើលបត្ភិូរមយដល់រដឌបាលថ្នប រឃ់លកាមជាត្រិបុងការលរបល់រង និងការចាត្ខ់ចងបុរគលិរឃៅ រដឌបា
លថ្នប រឃ់លកាមជាត្ិលត្ូវបានចាបឃ់ផថើមអនុវត្ថ។ 

- ចាបស់ថីពីហិរញ្ដ វត្ទុ និងការលរបល់រងលទពរសមផត្ថិរបស់រដឌបាលថ្នប រឃ់លកាមជាត្ិ ការបឃងកើត្មូលនធិិលរុងលសុរ 
និងលបពន័នលរបល់រងហិរញ្ដ វត្ទុលរុង-លសុរ បានវភិាជនម៍ូលនធិិលរុង-លសុរ ឃៅឱ្រលរុង-លសុរនីមយួៗ នងិការអនុ
វត្ថលបពន័នមូលនធិិ ុាំ-សងាក ត្ ់ លបរបឃដាយឃជារជយ័ររួឱ្ររត្ស់មាគ ល់ននការអភវិឌណនល៍បពន័នហិរញ្ហដ វត្ទុាម
ខបបវមិជឈការ ។ 

- អនុវត្ថឃសចរថីខណ្នាាំបឃចចរឃទសសថីពីឃវទិការផសពឝផាយនងិពិឃលោះជាសាធារណ្ៈ និងសថីពីរិចចលបជុាំរបស់ លរមុ
លរុមលបឹរាឃខត្ថ លរុងលសុររជឺាការឆវុះបញ្ហច ាំងអាំពីវឌណនភាពននការពលងឹងលរបខណ័្ឍ រណ្ឃនយរភាពខបប លបជា
ធិបឃត្យរឃៅមូលដាឌ ន។ 

- បានឃធឝើការោាំលទោ៉ងសរមយដល់លរុមលបឹរា ុាំសងាក ត្ ់ របុងការអនុវត្ថលបពន័ននានារបស់ ុាំសងាក ត្ដូ់ចជា៖ 
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លបពន័នខផនការអភវិឌណន ៍និងរមយវធិីវនិិឃោរ លបពន័នហិរញ្ដ វត្ទុ  ុាំសងាក ត្.់..។ល។ 
ជាមយួនឹងការសឃលមចបាននូវសមទិនផលរួរជាទីឃមាទនៈខាងឃលើ ការអនុវត្ថជួបលបទះបញ្ហា លបឈមជាឃលចើន 

ផងខដរ។បញ្ហា លបឈមជាចមផងៗទាំងឃនាះរមួមាន៖ 
- លបពន័នការងារសលមាបល់បត្ិបត្ថិការ មានធនធានមនុសសសលមាបក់ារអនុវត្ថលបពន័នការងារឃៅមានរលមតិ្ឃៅ

ឃឡើយ រួបផសាំការឃផធរធនធាន និងមុខងារឃៅមានរលមតិ្ផងខដរ។ 
- ឃោលនឃោបាយ និងលិខតិ្បទដាឌ នរត្ិយុត្ថិសាំខាន់ៗ ឃដើមផោីាំលទ និងផថល់លទនភាពរបុងការពលងឹងការទទួល

ខុសលត្ូវ ពារព់ន័ននឹងការឃផធរសិទនិលរបល់រងមស្ដនថីរាជការបរុគលិរ ការបឃងកើនលបភពចាំណូ្លបខនទមដល់រដឌបាល 
លរុងលសុរ  ុាំសងាក ត្ ់ការឃរៀបចាំយនថការផថល់ហិរញ្ដបផទនសលមាបក់ារវនិិឃោរដល់់រដឌបាលឃខត្ថលរុងលសុរ  ុាំ
សងាក ត្ ់ឃៅមានរលមតិ្ឃៅឃឡើយ។ 

- ការអភវិឌណសមត្ទភាពឃដើមផរីចិចលបត្ិបត្ថិការអនុវត្ថមុខងារ ការលរបល់រងហិរញ្ដ វត្ទុ ការលរបល់រងធនធានមនុសស 
ការឃធឝើខផនការអភវិឌណន ៍ការអនុវត្ថរឃលមាង ការាមដានលត្ួត្ពិនតិ្រឃៅខត្ជាត្លមូវការអាទិភាពនូវវរគបណ្ថុ ះ ប
ណាថ លជាចាាំបាចឃ់ដើមផអីភវិឌណនស៍ាទ បន័។ 

- ពលងឹងយនថការលត្ួត្ពនិិត្រនីត្ានុរូលភាព លពមទាំងការឃរៀបចាំយនថការនានាសលមាបក់ារចូលរមួរបស់លបជា 
ពលរដឌរបុងដាំឃណ្ើ រការលត្ួត្ពនិិត្រការអនុវត្ថការងាររដូ៏ចជាការឃរៀបចាំនូវយនថការឃដាះលសាយទាំនាស់ ឃៅមូល
ដាឌ នឃៅមនិទនប់ានលែលបឃសើរឃៅឃឡើយ។ 

១.២.៤.២. សនថិសុខ និងសណាថ បធ់ាប បស់ាធារណ្ៈ 
រិចចការការពារសនឋិសុខសណាឋ បធ់ាប បស់ាធារណ្ៈរបុងខដនសមត្ទរចិចរបស់រដឌបាលឃខត្ឋរឺជារិចចការចមផង និងចាាំ

បាចប់ាំផុត្។ ការបនឋខងររាពលងឹងការអនុវត្ឋចាប ់បទបញ្ហជ នានា ការបងាក រ ការទបស់ាក ត្ ់និងការបស្ដងាក បបទឃលយើសទាំងខដន
ឃោរ និង ខដនទឹរលត្ូវបាននឹងរាំពុងចាត្វ់ធិានការោ៉ងសលសារស់លសាាំជាបជ់ាលបចាាំ ។ អាជាញ ធរឃខត្ឋបានឃលបើលបាស់លរប់
ធនធាន នងិមឃធាបាយទាំងអស់ឃដើមផបីនឋពលងឹង នងិធានាសនឋិសុខកាត្ប់នទយឱ្របានឃលចើននូវបទឃលយើសឃផសងៗពលងឹងការ
ឃោរពសិទនិមនុសស នងិឃសចរឋីនងវងបូររបស់លបជាពលរដឌរបុងឃខត្ឋ លរបទ់ិដឌភាពទាំងអស់ ឃដើមផផីឋល់នូវឱ្កាស ជូនលបជាពលរដឌ
លរបល់បរបឃដាយសមធម។៌ 

ឃៅថ្នប រឃ់ខត្ថ លរុង លសុរ ខដលជាថ្នប ររ់ដឌបាលឃលកាមជាត្ិ អនុវត្ថោ៉ងសរមយនូវចាបស់ថីពីការលរបល់រងរដឌបាលរាជ
ធានី ឃខត្ថលរុងលសុរខណ្ឍ  ។ អនុវត្ថឃដាយរណ្ឃនយរភាព ត្មាវ ភាព ឃលើររមភស់អភបិាលរិចចលែរបុងការផថល់ឃសវាសាធារ
ណ្ៈជូនលបជា ពលរដឌ និងបានដាំឃណ្ើ រការអនុវត្ថរមយវធិាីមការោិល័យលចរឃចញចូលខត្មយួឃខត្ថ និងឃៅលរុងលសុរមយួ
ចាំនួន ។ អាណ្ត្ថិទ២ី ននលរុមលបឹរាឃខត្ថរនវងឃៅរដឌបាលឃខត្ថឃលបើលបាស់យនថការរណ្ៈបញ្ហជ ការឯរភាពឃខត្ថបានៈ 

- អនុវត្ថត្ួនាទ ី ភាររិចច និងការទទួលខុសលត្ូវទាំងលរុមលបឹរា នងិរណ្ៈអភបិាលឃខត្ថ លរុមលបឹរា នងិរណ្ៈ
អភបិាលលរុង លសុរ  ុាំសងាក ត្ ់ លសបាមចាបរ់ាំណ្ត្។់ បានពលងងឹការលរបល់រងខដនដីរបស់រដឌបាលលរប់
ថ្នប រ ់ ឃដាយឃផ្ទថ ត្ឃៅឃលើការអនុវត្ថចាបម់ាច ស់ការខងររាសនថិសុខសណាថ បធ់ាប ប ់ ឃសាភណ័្ភាពនិងការអភវិឌណ
ខដលមាននិរនថភាព និងលរបល់ជុងឃលជាយ ាមរយៈយនថការលរុមលបឹរា រណ្ៈអភបិាល រណ្ៈបញ្ហជ ការឯរ
ភាពរដឌបាល និងរណ្ៈរមាយ ធិការនានា លសបាមនិត្ិវធិ ី ការផថល់ឃសវាសាធារណ្ៈឃៅរដឌបាលថ្នប រឃ់លកាម
ជាត្ិលសបាមឃោលការណ៍្ខណ្នាាំរបស់លរសួងមហានផធ និងរាជរដាឌ ភបិាល ពិឃសសពលងឹងការផថល់ឃសវាាម
លចរឃចញចូលខត្មយួ, ការលរបល់រងឃលោះមហនថរាយ នងិឃដាះលសាយបញ្ហា បានទន ់ ឃពលឃវលាជូនលបជា
ពលរដឌងាយរងឃលោះ, ការលរបល់រងបរសិាទ ន និងឃដាះលសាយបញ្ហា សលមាមឃៅលរបល់រុងលសុរ ។ 

- ពលងឹងការអនុវត្ថចាប ់មានលបសិទនភាព ធានាសមភាព នងិយុត្ថិធម ៌សលមាបល់បជាជនចាំឃពាះមុខចាប ់រមួទាំង
រាាំងសាក ត្ ់ រាល់ទលមងន់នការឃលបើលបាស់សិទនិអាំណាចបាំពានឃលើចាប ់ នងិអាំឃពើហឹងាលរបរ់បូភាព។ ឃលើរសធួយ
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សិទនិឃសរភីាពរបស់លបជាជន ជាអាទិ៍៖ សិទនិមានជីវតិ្រស់ឃៅ សិទនិលបរបរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ្ សិទនិបឃញ្ចញមត្ ិ ឃសរ ី
ភាពខាងសារពត័្ម៌ាន ឃសរភីាពខាងជាំឃនឿសាសនា... ពលងីររិចចសហលបត្បិត្ថិការរវាងអាជាញ ធរមូលដាឌ ន និង
សងគមសីុវលិឃដាយឈរឃលើឃោលការណ៍្អភបិាលរចិចលែ។ 

- បានឃលើររមភស់ការផថល់ឃសវាសាធារណ្ៈជូនលបជាជនលែលបឃសើរ ឃពាលរឺជាឃសវាសាធារណ្ៈបានផថល់ជូន
លបជាជន ទទួលបានការឃជឿទុរចិត្ថពីលបជាជន។ 

- ចូលរមួអនុវត្ថោ៉ងសរមយដាំឃណ្ើ រការខរទលមងរ់ដឌដសីុ៏ជឃល និងទូលាំទូលាយរបស់រាជរដាឌ ភបិាលរមួមាន៖ ការ
ខរទលមងរ់ដឌបាលសាធារណ្ៈ ការខរទលមងក់ារលរបល់រងហិរញ្ដ វត្ទុសាធារណ្ៈ ការខរទលមងវ់មិជណការនិងវសិហ
មជណការ ការខរទលមងដ់ីធវី ជលផល ការលរបល់រងនលពឃឈើ ធនធានធមយជាត្ិនងិបរសិាទ ន...។ល។ 

ឃទះបឃីយើងសឃលមចបានលទនផលលែររួជាទឃីមាទនៈខត្ឃយើងឃៅមានបញ្ហា លបឈមរ៖ឺ 
- ការយល់ដឹងចាបស់ថីពីការលរបល់រងរដឌបាលរាជធានី ឃខត្ថ លរុងលសុរខណ្ឍ  និងចាបឃ់ផសងៗឃទៀត្របស់លបជា

ពលរដឌមនិមានលរខណ្ៈសីុជឃល ឃៅឃឡើយ 
- បរមិានមស្ដនថ ីបរុគលិរខដលបាំឃពញការងារ មនិសមលសបឃៅនឹងទាំហាំការងារជារខ់សថង រុណ្ភាពនិងសមត្ទភាព

របស់មស្ដនថ ី ឃៅមានរលមតិ្។ ការផ្ទវ ស់បថូរផបត្រ់ាំនតិ្ ទមាវ បរ់បុងការបាំឃពញការងារឃៅពុាំទនជ់ាអបរបាំឃរ ើឃសវាសា
ធារណ្ៈលែលបឃសើរឃៅឃឡើយ។ 

១.២.៤.៣.ការអបរ់ ាំផសពឝផាយចាប ់
ាមរយៈមនធីរទាំនារទ់ាំនងរដឌសភា លពឹទនសភា និងអធកិាររិចច ឃខត្ថបានសលមបសលមួលទាំនារទ់ាំនងការងារ

ជាមយួសមាជិរ រដឌសភា-លពឹទនសភា អាជាញ ធរ លរបល់ាំដាបថ់្នប រ ់និងបានចុះឃធឝើអធិការរចិច ឃលើលរបវ់ស័ិយរបុងរងឝងខ់ដនដីសម
ត្ទរិចច ាមបណាថ មនធីរ អងគភាពនានា លរឹះសាទ នសាធារណ្ៈរដឌបាល និងសហលោសសាធារណ្ៈ ឃលើវធិានការបស្ដងាក ប បងាក រ 
ទបស់ាក ត្ ់សាំឃៅលបឆ្ាំងអាំឃពើ ពុររលួយ ការរ ាំឃលាភឃដាយអាំណាច និងបាតុ្ភាពអសរមយនានារបុងជួរមស្ដនថរីាជការសីុវលិ មស្ដនថី
ឃោធា នងិមស្ដនថីនររបាល ខដលឃធឝើ ឃអាយបះ៉ពាល់ដល់ការសាថ រនិងការអភវិឌណ នងិអឃញ្ជ ើញជនខដលពារព់ន័នាមរយៈ
សមត្ទរិចចខដលលរបល់រងជនទាំងឃនាះ ឃដើមផបីាំភវ ឺ សារសួរ លសាវលជាវ ពត័្ម៌ាន ពនិិត្រឯរសារ និងចូលរមួសហការរបុង
សរមយភាពអធិការរិចច។ាមដានរាល់ការអនុវត្ថចាបឃ់សចរថី សឃលមចឃោលនឃោបាយងយីៗ និងលិខតិ្បទដាឌ នរត្ិយុត្ថិ
នានាខដលចូលជាធរមាន ឃដើមផធីានាការអនុវត្ថនច៍ាប។់ បានផសពឝផាយចាបជូ់នលបជាពលរដឌឃៅមូលដាឌ នឱ្របានទន់
ឃពលឃវលាឃជៀសវាងនូវទាំនាស់ខដលឃរើត្ឃឡើងរវាងលបជាពលរដឌ នឹងលបជាពលរដឌ និងរវាងលបជាពលរដឌនឹងអាជាញ ធរ។ 

ឃទះបមីានរចិចខតិ្ខាំោ៉ងសរមយរថ ីឃៅខត្ជបួបញ្ហា លបឈមមយួចាំននួរ៖ឺ 
- លបជាពលរដឌខឝះការយល់ដឹងពីចាប ់ និងលិខតិ្បទដាឌ នរត្ិយុត្ថិនានា ការយល់ដឹងអាំពីចាប ់ និងការឃោរព

ចាបឃ់ៅមានរលមតិ្របុងចាំឃណាមទូឃៅ ខដលបងកឱ្ររាាំងសធះដល់ដាំឃណ្ើ រការពលងឹងនីត្ិរដឌការអនុវត្ថចាបម់និ
បានឃពញឃលញ 

- ការឃដាះលសាយទាំនាស់របស់អាជាញ ធរមូលដាឌ នលរបល់ាំដាបថ់្នប រជូ់នលបជាពលរដឌមនិទនឃ់ពលឃវលា ខដលឃធឝើ
ឱ្រទាំនាស់ ខវះមានភាពអូសបនាវ យរយៈឃពលខវង 

- ការអនុវត្ថចាបរ់បស់មស្ដនថីមានសមត្ទរចិចមយួចាំនួនឃៅមានរលមតិ្ 
១.២.៤.៤.អឃនាឋ លបឃវសននិ៍ងចាំណារលសុរ  

រ-អឃនាឋ លបឃវសន ៍
- ការលរបល់រងវត្ឋមានជនបរឃទសខដលសាប រឃ់ៅរបុងឃខត្ឋ សាំឃៅររឱ្រឃ ើញមុខសញ្ហដ ឃភរវរមយឧលរិដឌរមយឆវងលពាំ

ខដនការសាប រឃ់ៅខុសចាប ់ ឃដើមផបីស្ដងាក បទនឃ់ពលឃវលារាល់សរមយភាឃលយើសចាបខ់ដលលបលពឹត្ឋឃឡើងឃដាយជន
បរឃទស និងរមួចាំខណ្រខងររាសនឋិសុខសណាឋ បធ់ាប បសុ់វត្ទិភាពដល់ជនបរឃទសខដលឃចញចូលសាប រអ់ាលស័យ
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ឃៅរបុងឃខត្ឋ លពមទាំងលបជាពលរដឌ និងសងគមជាត្ិរមភុជាទាំងមូលចូលរមួឃលើរសធួយវស័ិយឃទសចរណ៍្ឃសដឌ
រិចច និងវស័ិយឃផសងៗឃទៀត្ជាំរញុការអភវិឌណរបុងឃខត្ឋឱ្រកានខ់ត្លបឃសើរឃឡើង ។ 

 

ខ-ចាំណារលសុរ 
- ឃោងាមទនិបនយ័លបចាាំឆ្ប ាំ២០១៩ ខដលលបមូលបានពកីារោិល័យលបឆ្ាំងការជួញដូរមនុសស និងការពារអ

នីត្ិជនរបស់សបងការដាឌ ននររបាលឃខត្ថឃកាះរុង មានលបជាពលរដឌបានឃធឝើចាំណារលសុរ សរបុចាំនួន១.៥៣៧
នារ ់លសី៖៧០៨នារ ់របុងឃនាះចាំណារលសុរ លសបចាបម់ានចាំនួន ២២២នារ ់ឃសយើនងឹ ១៤%   នងិមនិលសប
ចាបស់របុចាំនួន ១.៣១៥នារ ់ ឃសយើនឹង ៨៦% ឃបើឃធៀបឃៅនឹងលបជាពលរដឌខដលចាំណារលសុរ ឃៅឃលៅ
លបឃទសទាំងអស់ ។  
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ស្របច្បាប ់ មនិស្របច្បាប ់

ទិនននយ័ស្បជាពលរដ្ឋខ្មែរ ធធវើច្បំណាកស្រុកធៅរកការងារធធវើធៅធស្ៅស្បធទរ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ស្រី 
ស្បុរ 

ស្របច្បាប;់ 14% 

មនិស្របច្បាប;់ 
86% 

ទិនននយ័ស្បជាពលរដ្ឋខ្មែរ ធធវើចំ្បណាកស្រុកធៅរកការងារធធវើធៅធស្ៅស្បធទរ 
ឆ្ន ២ំ០១៩ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ជាំពូរទី២ 
គសរមាងសរមមភាព 

ននរមមវិធីវិនិសោគបីឆ្ន ាំរ ាំរិលសេតត 
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តារាង ២.១ 
សសងេបរបភពមលូនិធឆី្ន ាំ២០២០ 

ល.រ សាទ ប័ន ចុំននួគខរោង 
ស្របុតថ្មលគខរោង 

(លានខរៀល) 
របភពមូលនិធិ ចុំននួគខរោង 

តថ្មលគខរោង 
(លានខរៀល) 

១ រដឌបាលខេតថ ៨៩ ៤.៥៦៧ 
ខេតថ ៨៩ ៣២.៨៨១ 

ថ្ដគូអភិវឌណ ០ ០ 
ស្បផុរស្ជន ០ ០ 

ស្របុរង ៨៩ ៣២.៨៨១ 
២ ការគុំរទតាមបណ្តថ មនធីរ អងគភាព  

២.១ មនធីររស្រិមម រកុាេ របោញ់ និងខនសាទ ១៦ ២៥៧ 
មនធីរ ១៦ ២៥៧ 

ថ្ដគូអភិវឌណ ០ ០ 

២.២ េណឍ រដឌបាលជលផល ៩ ១៧៥ 
មនធីរ ៩ ១៧៥ 

ថ្ដគូអភិវឌណ ០ ០ 

២.៣ មនធីរធនធានទឹរ និងឧតុនិយម ២៧ ២៣.០៩០ 
មនធីរ ២៧ ២៣.០៩០ 

ថ្ដគូអភិវឌណ ០ ០ 
២.៤ មនធីរខរ ៉ា និង ថាមពលខេតថ ៩ ១០៨ មនធីរ ៩ ១០៨ 
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ល.រ សាទ ប័ន ចុំននួគខរោង 
ស្របុតថ្មលគខរោង 

(លានខរៀល) 
របភពមូលនិធិ ចុំននួគខរោង 

តថ្មលគខរោង 
(លានខរៀល) 

ថ្ដគូអភិវឌណ ០ ០ 

២.៥ មនធីរឧស្ាហរមម និង ស្បិផរមមខេតថ ៦ ៣៦០ 
មនធីរ ៦ ៣៦០ 

ថ្ដគូអភិវឌណ ០ ០ 

២.៦ មនធីរសាធារណការនិងដឹរជញ្ជូ នខេតថ ៤ ៥២.៥៦០ 
មនធីរ ៤ ៥២.៥៦០ 

ថ្ដគូអភិវឌណ ០ ០ 

២.៧ មនធីរខទស្ចរណ៌ខេតថ ១១ ៥១២ 
មនធីរ ១១ ៥១២ 

ថ្ដគូអភិវឌណ ០ ០ 

២.៨ មនធីរពាណិជជរមមខេតថ ៥ ២៥៨ 
មនធីរ ៥ ២៥៨ 

ថ្ដគូអភិវឌណ ០ ០ 

២.៩ សាខាពននដារខេតថ ៨ ៣៩ 
មនធីរ ៨ ៣៩ 

ថ្ដគូអភិវឌណ ០ ០ 

២.១០ សាខាគយនិងរដាឌ ររខេតថ ៦ ៨១ 
មនធីរ ៦ ៨១ 

ថ្ដគូអភិវឌណ ០ ០ 
២.១១ មនធីរថ្របស្ណីយនិ៌ងទូរគមនាគមន៌ខេតថ ៤ ៦២០ មនធីរ ៤ ៦២០ 
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ល.រ សាទ ប័ន ចុំននួគខរោង 
ស្របុតថ្មលគខរោង 

(លានខរៀល) 
របភពមូលនិធិ ចុំននួគខរោង 

តថ្មលគខរោង 
(លានខរៀល) 

ថ្ដគូអភិវឌណ ០ ០ 

២.១២ មនធីរអភិវឌណន៌ជនបទខេតថ ៧ ១៩.៤៦៨ 
មនធីរ ៧ ១៩.៤៦៨ 

ថ្ដគូអភិវឌណ ០ ០ 

២.១៣ មនធីរខស្ដឌរិចចនិងហរិញ្ដវតទុខេតថ ៧ ៨១០ 
មនធីរ ៧ ៨១០ 

ថ្ដគូអភិវឌណ ០ ០ 

២.១៤ ធនាគរជាតិរមពុជា សាខាខេតថ ៥ ០ 
មនធីរ ៥ ០ 

ថ្ដគូអភិវឌណ ០ ០ 

២.១៥ មនធីរអប់រ ុំយុវជននិងរីឡាខេតថ ២៣ ១១.៦៨៣ 
មនធីរ ២៣ ១១.៦៨៣ 

ថ្ដគូអភិវឌណ ០ ០ 

២.១៦ មនធីរសុ្ខាភិបាលខេតថ ១៨ ៤.៦៩០ 
មនធីរ ១៨ ៤.៦៩០ 

ថ្ដគូអភិវឌណ ០ ០ 

២.១៧ 
មនធីរស្ងគមរិចច អតីតយុទនជននិងយុវនីតិស្មផ
ទាខេតថ 

១១ ៣៥២ 
មនធីរ ១១ ៣៥២ 

ថ្ដគូអភិវឌណ ០ ០ 

២.១៨ មនធីររិចចការនារខីេតថ ៧ ២០២ មនធីរ ៧ ២០២ 
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ល.រ សាទ ប័ន ចុំននួគខរោង 
ស្របុតថ្មលគខរោង 

(លានខរៀល) 
របភពមូលនិធិ ចុំននួគខរោង 

តថ្មលគខរោង 
(លានខរៀល) 

ថ្ដគូអភិវឌណ ០ ០ 

២.១៩ មនធីរធមមការនិងសាស្នាខេតថ ១០ ៦២៣ 
មនធីរ ១០ ៦២៣ 

ថ្ដគូអភិវឌណ ០ ០ 

២.២០ មនធីរវបផធម៌និងវចិិរតស្លិផោះខេតថ ៥ ២៥១ 
មនធីរ ៥ ២៥១ 

ថ្ដគូអភិវឌណ ០ ០ 

២.២១ មនធីរការង្វរនិងបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជីវោះ ២០ ៣០៣ 
មនធីរ ២០ ៣០៣ 

ថ្ដគូអភិវឌណ ០ ០ 

២.២២ មនធីរព័ត៌ោនខេតថ ៥ ១.៣៣០ 
មនធីរ ៥ ១.៣៣០ 

ថ្ដគូអភិវឌណ ០ ០ 

២.២៣ 
មនធីរទុំនារ់ទុំនងជាមយួរដឌស្ភាព រពឹទនស្ភា 
និងអធិការរិចចខេតថ 

២ ២៩១ 
មនធីរ ២ ២៩១ 

ថ្ដគូអភិវឌណ ០ ០ 

២.២៤ មនធីរមុេង្វរសាធារណៈខេតថ ៣ ៧៥ 
មនធីរ ៣ ៧៥ 

ថ្ដគូអភិវឌណ ០ ០ 
២.២៥ មនធីរខផនការខេតថ ៥ ៣៤ មនធីរ ៥ ៣៤ 
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ល.រ សាទ ប័ន ចុំននួគខរោង 
ស្របុតថ្មលគខរោង 

(លានខរៀល) 
របភពមូលនិធិ ចុំននួគខរោង 

តថ្មលគខរោង 
(លានខរៀល) 

ថ្ដគូអភិវឌណ ០ ០ 

២.២៦ េណឍ រដឌបាលថ្រពខឈខីេតថ ៥ ៩៧៩ 
មនធីរ ៥ ៩៧៩ 

ថ្ដគូអភិវឌណ ០ ០ 

២.២៧ មនធីរបរសិាទ នខេតថ ៥ ៥៣០ 
មនធីរ ៥ ៥៣០ 

ថ្ដគូអភិវឌណ ០ ០ 

២.២៨ 
មនធីរខរៀបចុំខដនដីនគររបូនីយរ៌មម ស្ុំណង់ និង
សុ្រោិដីខេតថ 

៤ ៨.៦៧៤ 
មនធីរ ៤ ៨.៦៧៤ 

ថ្ដគូអភិវឌណ ០ ០ 

២.២៩ ស្បងការរដាឌ នគរបាលខេតថ ១៤ ១២២ 
មនធីរ ១៤ ១២២ 

ថ្ដគូអភិវឌណ ០ ០ 
ស្របុរង ២៦១ ១២៨.៤៧៧ 

៣ ការគុំរទពីអងគការស្ងគមសុ្វីលិ ថ្ដគូអភិវឌណ និងវស័ិ្យឯរជន 

៣.១ Lalo Trust ១ ៦៩១២ DFID ១ ៦.៩១២ 
ស្របុរង ១ ៦.៩១២ 

ស្របុរមួ(១+២+៣)       ៣៥១ ១៦៨.២៧០ 
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តារាង ២.២ 
គសរមាងសរមមភាពរាំពងុដ្ាំសណើ រ រ 

ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទីតាុំង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល 

អនុវតថ 
តថ្មល
គខរោង 

របភពមូលនិធ ិ
ររមិតទុនវនិិខោគ អងគភាព

អនុវតថ 
រុំណត់
ស្ោគ ល់ បរោិណ ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

រ.គខរោង ស្រមមភាពរបស់្រដឌបាលខេតថ 

១. ខផបរខស្ដឌរចិច 

                            

                            

២. ខផបរស្ងគមរចិច 

                            

                            

៣. ខផបរធនធានធមមជាត ិនងិការបនាុំនងឹការខរបរបលួអាកាស្ធាតុ 
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៤. ខផបររដឌបាលនងិស្នថសុិ្េស្ណ្តថ ប់ធាប ប់សាធារណៈ 

                            

                            

េ.គខរោង ស្រមមភាពរបស់្មនធរី អងគភាព អងគការស្ងគមសុ្វីលិ នងិអបរពារ់ព័នឌ 

១. ខផបរខស្ដឌរចិច 

                            

                            

២. ខផបរស្ងគមរចិច 

                            

៣. ខផបរធនធានធមមជាត ិនងិការបនាុំនងឹការខរបរបលួអាកាស្ធាតុ 

                            

៤. ខផបររដឌបាលនងិស្នថសុិ្េស្ណ្តថ ប់ធាប ប់សាធារណៈ 
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តារាង ២.៣ 
គសរមាងសរមមភាពវិនិសោគសេតតមានថវិ ោាំរទ 

ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

រ.គខរោងស្រមមភាពខរបរីបាស់្ថវកិាខេតថ 
១. ខផបរខស្ដឌរចិច 
រដឌបាលសាលាខេតថ 

 1  
សាងសងផ់វូវឃបតុ្ងអាឃម លបខវង 
៦០០ម ទទឹង ៦ម រលមាស់ 
០.១៥ម 

បឹងឃុនឆ្ង ៦00 ខម៉ារត ១២ខេ ៧២០ ថវកិារដឌ ៧២០     ៧២០ រដឌបាលខេតថ 

 2  
សាងស្ង់ផលូវខបតុងអាខម ០១ខេស 
របខវង ២៩៤មទទងឹ ៥ម 
ររោស់្ ០.១៥ម  

វរីៈ៣  
ភូម៤ិ ស្.
ដងទង់ 

២៩៤ ខម៉ារត ១២ខេ ២៩៤ ថវកិារដឌ ២៩៤ ០ ០ ២៩៤ រដឌបាលខេតថ 

 3  
សាងសងផ់វូវឃបតុ្ងអាឃម ១ខខស 
លបខវង ១៩០ម ទទឹង ៥ម 
រលមាស់ ០.១៥ម 

ខាងខរកាយ
វតថថម ី 
ស្.សាម ច់
ោនជ័យ 

190 ខម៉ារត ១២ខេ ១៩០ ថវកិារដឌ ១៩០ ០ ០ ១៩០ រដឌបាលខេតថ 

 4  
សាងសងផវូវឃបតុ្ងអាឃម ០១
ខខស លបខវង ២៥១ម ទទឹង ៥ម 
រលមាស់ ០.១៥ម 

ភូម ិ៤  
ស្ង្វក ត់ដង
ទង់ 

251 ខម៉ារត ១២ខេ ២៥១ ថវកិារដឌ ២៥១ ០ ០ ២៥១ រដឌបាលខេតថ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

 5  
សាទ បនាលូលបអបល់បខវង 
១៣៥០ម អងកត្ផ់ចិត្ ០.៨០ម 

ពីចុំនុច្ស្ថី
ខររខផលខឈ ី
ខឆ្ព ោះខៅ
សាលាររុង  
ស្.សាម ច់
ោនជ័យ 

1350 ខម៉ារត ១២ខេ 
១១៣
០ 

ថវកិារដឌ ១១៣០ ០ ០ ១១៣០ រដឌបាលខេតថ 

 6  
សាទ បនាលូលបអបល់បខវង ១៥០ម 
អងកត្ផ់ចតិ្ ០.៨០ម 

ភូមិ២ 
ស្ង្វក ត់ដង
ទង់ 

150 ខម៉ារត ១២ខេ ១២៦ ថវកិារដឌ ១២៦ ០ ០ ១២៦ រដឌបាលខេតថ 

 7  
សាទ បនាលូលបអបល់បខវង ២០០
ម អងកត្ផ់ចិត្ ០.៨០ម 

ឃុុំខរស្
អុំបិល  
រស្ុរខរស្
អុំបិល 

200 ខម៉ារត ១២ខេ ១៦៨ ថវកិារដឌ ១៦៨ ០ ០ ១៦៨ រដឌបាលខេតថ 

 8  
សាទ បនាលូលបអបល់បខវង ៣០០
ម អងកត្ផ់ចិត្ ០.៨០ម 

ឃុុំបា៉ា រ់េលង  
រស្ុរខរស្
មណឍ ល
ស្ីោ 

300 ខម៉ារត ១២ខេ ២៥២ ថវកិារដឌ ២៥២ ០ ០ ២៥២ រដឌបាលខេតថ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

 9  

សាទ បនាលូមូលឃភាវ ះកាត្ផ់វូវ 
ចាំនួន ០២រខនវង លបខវង ១០ម 
អងកត្ផ់ចតិ្ ១ម នងិសាទ រលបឡាយ
រ ាំឃដាះទឹរ 

ស្ង្វក ត់ស្ធឹង
ខវង 2 រខនលង ១២ខេ ២២៦ ថវកិារដឌ ២២៦ ០ ០ ២២៦ រដឌបាលខេតថ 

 10  
ឃរៀបចាំរខនវងាាំងលពះឆ្ោ៉
ល័រខណ៍្ 

មុេសាលា
ខេតថ 

1 រខនលង ១២ខេ ១០០ ថវកិារដឌ ១០០ ០ ០ ១០០ រដឌបាលខេតថ 

 11  ជួសជុលខងទាំអោរសាលាឃខត្ថ 
បរខិវណ
សាលាខេតថ 

2 រខនលង ៣៦ខេ ៥៨០ ថវកិារដឌ ២៨០ ១៥០ ១៥០ ៥៨០ រដឌបាលខេតថ 

 12  
ជួសជុលខងទាំសាល
មឃហាលសពឃខត្ថ 

បរខិវណ
មខហារស្ព 

1 រខនលង ២៤ខេ ១០០០ ថវកិារដឌ ០ ៥០០ ៥០០ ១០០០ រដឌបាលខេតថ 

 13  ឃរៀបចាំខរលមែសួន 
មុេសាលា
ខេតថ 1 រខនលង ៣៦ខេ ៦០០ ថវកិារដឌ ១០០ ២០០ ៣០០ ៦០០ រដឌបាលខេតថ 

 14  
ជួសជុលបណាថ ញបឃងាគ ល
ដងឃោម 

ររុងខេមរ
ភូមិនធ 

65 បខង្វគ ល ៣៦ខេ ៤៥៤ ថវកិារដឌ ១០៤ ១៥០ ២០០ ៤៥៤ រដឌបាលខេតថ 

 15  
សាងសងឃ់្វ ាំងដារស់មាម រ ទាំហាំ 
១៥ម x១៨ម 

បរខិវណ
សាលាខេតថ 

15 x18 ខម៉ារត ១២ខេ ៤១០ ថវកិារដឌ ៤១០ ០ ០ ៤១០ រដឌបាលខេតថ 

 16  
សាងសងអ់ោរលចរឃចញចូល
ខត្មយួ 

រស្រុបូទុ
មសាគរ 

1 អគរ ៣៦ខេ 
១២៦
០ 

ថវកិារដឌ ៤២០ ៤២០ ៤២០ ១២៦០ រដឌបាលខេតថ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

 17  
សាងសងផ់វូវលកាលឃៅសូ៊ អា
ឃស(AC) 

ររុងខេមរ
ភូមិនធ 

2 ខេស ៣៦ខេ 
១៧០
០០ 

ថវកិារដឌ ៩០០០ ៤០០០ ៤០០០ ១៧០០០ រដឌបាលខេតថ 

 18  សាងសងផ់វូវលកាលលរួសលរហម 
រស្ុរខរស្
អុំបិល 

8 គី ូ ១២ខេ ៥០០០ ថវកិារដឌ ០ ៥០០០ ០ ៥០០០ រដឌបាលខេតថ 

 19  សាទ បនាផវូវឃបតុ្ងអាឃម 
ររុងខេមរ
ភូមិនធ 

1 ខេស ៣៦ខេ ៨៨០០ ថវកិារដឌ ២៨០០ ៣០០០ ៣០០០ ៨៨០០ រដឌបាលខេតថ 

 20  
សាងសងស់ាលាឃខត្ថ ជាំហានទី 
២.៣.៤ 

ររុងខេមរ
ភូមិនធ 

1 អគរ ៣៦ខេ ៩០០០ ថវកិារដឌ ៣០០០ ៣០០០ ៣០០០ ៩០០០ រដឌបាលខេតថ 

  ១៩៥៧១ ១៦៤២០ ១១៥៧០ ៤៧៥៦១   
ទចីាត់ការខផនការ នងិវនិខិោគ 

១ 

បណ្ថុ ះបណាថ សថីពីឃរៀបចាំខផនការ
អភវិឌណនរ៍យ:ឃពលលបាាំឆ្ប ាំ និង
រមយវធិីវនិិឃោរបីឆ្ប ាំ រ ាំរិល 
លបចាាំឆ្ប ាំរបស់ឃខត្ថ 

ខេតថ ១ វគគ ១២ខេ ៣០ ថវកិារដឌ ១០ ១០ ១០ ៣០ 
ទីចាត់ការ
ខផនការ  

២ 

បណ្ថុ ះបណាថ សថីពីរឃរៀបចាំ
ខផនការអភវិឌណនរ៍បស់លរុម
លបឹរាលរុង លរុមលបឹរាលសុរ 
លរុមលបឹរា ុាំ នងិ លរុមលបរឹា
សងាក ត្ ់

ររុង-រស្ុរ ២ វគគ ១២ខេ ៤៥ ថវកិារដឌ ១៥ ១៥ ១៥ ៤៥ 
ទីចាត់ការ
ខផនការ  
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

៣ 

ពិនិត្រនិងឃលើរអនុសាសនជូ៍ន
អភបិាលឃខត្ថ អាំពីការឃធឝើ
អនុឃលាមភាព ខផនការអភវិឌណ
នរ៍បស់លរុង លសុរ  ុាំ នងិ
សងាក ត្ ់

ររុង-រស្ុរ ៧ ខលីរ ១២ខេ ១៥ ថវកិារដឌ ៥ ៥ ៥ ១៥ 
ទីចាត់ការ
ខផនការ  

៤ 

បណ្ថុ ះបណាថ សថីពីឃរៀបចាំរបាយ
ការណ៍្ររីចឃលមើនទរទ់ងដល់
ការងារខផនការអភវិឌណន ៍និង
រមយវធិីវនិិឃោររបសឃខត្ថ 

ខេតថ ១ វគគ ១២ខេ ៣០ ថវកិារដឌ ១០ ១០ ១០ ៣០ 
ទីចាត់ការ
ខផនការ  

៥ 

វរគបណ្ថុ ះបណាថ លសថីពីការឃធឝើ
បចចុបផនបភាពទិនបនយ័ពារព់ន័ន
និងរឃលមាងអភវិឌណនានា របស់
ឃខត្ថ លរុង លសុរ  ុាំ និងសងាក ត្ ់

ររុង-រស្ុរ ១ វគគ ១២ខេ ៣០ ថវកិារដឌ ១០ ១០ ១០ ៣០ 
ទីចាត់ការ
ខផនការ  

៦ 
ឃរៀបចាំឃវទិការពីឃលោះឃោបល់រ
សាងរមយវធិីវនិិឃោរបីឆ្ប ាំរ ាំរលិ
ឃខត្ថ 

ខេតថ ១ ខលីរ ១២ខេ ៣០ ថវកិារដឌ ១០ ១០ ១០ ៣០ 
ទីចាត់ការ
ខផនការ  

៧ 
ោាំលទលរុង លសុររបុងការឃរៀបចាំ
សិកាខ សាលាសមាហរណ្រមយ
ខផនការ 

ខេតថ ១ ស្ិកាេ
សាលា 

១២ខេ ៣០ ថវកិារដឌ ១០ ១០ ១០ ៣០ 
ទីចាត់ការ
ខផនការ  
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

៨ 

សិរារឃលមាងលរុង លសុរ  ុាំ 
សងាក ត្ ់ឃរៀបចាំបវង ប៉ានស់ាយ ន
ត្នមវ និងឃរៀបចាំសាំឃណ្ើ រឃលមាង 
។ 

ខេតថ-ររុង-
រស្ុរ ៣៦ គខរោង ១២ខេ ១០៨ ថវកិារដឌ ៣៦ ៣៦ ៣៦ ១០៨ 

ទីចាត់ការ
ខផនការ  

  ១០៦ ១០៦ ១០៦ ៣១៨   
ទចីាត់ការហរិញ្ដវតទុ 

១ 
ខរៀបចុំគខរោងចុំណូល ចុំណ្តយ
របចាុំឆ្ប ុំ របចាុំខេ រតីោស្ 
ឆោស្ 

រដឌបាលខេតថ ៥៧ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ១២ ថវកិារដឌ ៤ ៤ ៤ ១២ 
ទីចាត់ការ
ហរិញ្ដវតទុ 

២ 
រតួតពិនតិយឯរសារហរិញ្ដវតទុរបុង
ទីចាត់កា និងបណ្តថ ររុង រស្រុ 
ឃុុំ ស្ង្វក ត់ 

រដឌបាលខេតថ ៦ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ៤៨ ថវកិារដឌ ១៦ ១៦ ១៦ ៤៨ 
ទីចាត់ការ
ហរិញ្ដវតទុ 

៣ 
បណថុ ោះបណ្តថ លការរគប់រគង
ចុំណូល ចុំណ្តយ ដល់ទចីាត់
ការ ររុង រស្រុ ឃុុំ និងស្ង្វក ត់ 

រដឌបាលខេតថ ៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ១២ ថវកិារដឌ ៤ ៤ ៤ ១២ 
ទីចាត់ការ
ហរិញ្ដវតទុ 

៤ បណថុ ោះបណ្តថ លនតិិវធិីហរិញ្ដវតទុ
ដល់ររុង រស្ុរ ឃុុំ និងស្ង្វក ត់ 

រដឌបាលខេតថ ៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ១២ ថវកិារដឌ ៤ ៤ ៤ ១២ ទីចាត់ការ
ហរិញ្ដវតទុ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

៥ 
បណថុ ោះបណ្តថ ល និងរតួតពិនតិយ
ពីនិតិវធិបីញ្ជ ីសារខពភ័ីណឍ តាមប
ណ្តថ ររុង រស្ុរ ឃុុំ និងស្ង្វក ត់ 

រដឌបាលខេតថ ៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៦ ថវកិារដឌ ២ ២ ២ ៦ 
ទីចាត់ការ
ហរិញ្ដវតទុ 

៦ 
ខផធៀងផ្ទធ ត់ និងខធវីបចចុបផនបភាព
ខលីបញ្ជ ី នងិរតួតពិនិតយចលន
រទពយ និងអចលនរទពយជារបចាុំ 

រដឌបាលខេតថ ៣៦ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ១០ ថវកិារដឌ ៣ ៣ ៤ ១០ 
ទីចាត់ការ
ហរិញ្ដវតទុ 

៧ 

រសាងខផនការលទនរមមដារ់ជូន
ររស្ួងមហាថ្ផធអនុខលាមភាព 
និងខធវីធានាចុំណ្តយឲ្យទាន់
ខពលខវលា 

រដឌបាលខេតថ ១៨ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ១៨ ថវកិារដឌ ៦ ៦ ៦ ១៨ 
ទីចាត់ការ
ហរិញ្ដវតទុ 

  ៣៩ ៣៩ ៤០ ១១៨   
ទចីាត់ការរដឌបាល 

១ 

ឃបើរវរគបណ្ថុ ះបណាថ ល សថីពី
ខបបបទនតី្ិវធិីននការរត្ល់ា
អលានុរូលដាឌ នដល់
ការោិល័យរដឌបាល និងហិរញ្ដ
វត្ទុលរុង លសុរ 

សាល
មខហារស្ព 

១ វគគ ១២ខេ ៨ ថវកិារដឌ ៨ ០ ០ ៨ ទីចាតក់ាររដឌបាល 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

២ 
ចុះាមដានលត្តួ្ពិនតិ្រការអនុ
វត្ថការងារអលានុរូលដាឌ នរដឌបា
លលរុង លសុរ និង ុាំ សងាក ត្ ់

ររុង-រស្ុរ ៤ ខលីរ ១២ខេ ៦ ថវកិារដឌ ៦ ០ ០ ៦ ទីចាតក់ាររដឌបាល 

៣ 

ឃបើរវរគបណ្ថុ ះបណាថ លសថីពកីារ
បាំឃពញទាំរងរ់បាយការណ៍្
អលានុរូលដាឌ នាម Excell 
ដល់ការោិល័យរដឌបាល នងិ
ហិរញ្ដ វត្ទុលរុងលសុរ 

ររុង-រស្ុរ ១ វគគ ១២ខេ ១៤ ថវកិារដឌ ១៤ ០ ០ ១៤ ទីចាតក់ាររដឌបាល 

៤ 
ោាំលទរិចចលបជុាំលបចាាំខខរវាងឃខត្ថ
ឃកាះរុង និងឃខត្ថលាត្ 

របុង/ខរៅ ១២ របជុុំ ១២ខេ ៣៦ ថវកិារដឌ ៣៦ ០ ០ ៣៦ ទីចាតក់ាររដឌបាល 

៥ 

ទសសនរិចចសិរាផ្ទវ ស់បថូរបទ
ពិឃសាធនក៍ារងារនិងរិចចសហ
លបត្ិបត្ថិការរវាងឃខត្ថឃកាះរុង 
និងឃខត្ថលាត្ 

របុង/ខរៅ ៣ 
ទស្
នសរិចច 

១២ខេ ២៤ ថវកិារដឌ ២៤ ០ ០ ២៤ ទីចាតក់ាររដឌបាល 

៦ 
រិចចលបជុាំលបចាាំលត្ីមាសសថីពីការ
ជួញដូរឃលរឿងឃញៀណ្ឃៅាម
លពាំខដនឃកាះរុង លាត្ 

របុង/ខរៅ ៩ របជុុំ ១២ខេ ២៧ ថវកិារដឌ ២៧ ០ ០ ២៧ ទីចាតក់ាររដឌបាល 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

៧ 

ការចុះអនុសារណ្ៈឃោរយល់
រវាងឃខត្ថឃកាះរុង ឃខត្ថឃរៀងោ៉ង 
និងឃខត្ថកាឃ ៉ សថីពីការរុរររឥដឌិ
ធាតុ្ជាំនាញការឃវៀត្ណាមខដល
បានពលីជីវតិ្របុងទឹរដីឃខត្ថ
ឃកាះរុង 

សាលាខេតថ ៣ របជុុំ ១២ខេ ១៨ ថវកិារដឌ ១៨ ០ ០ ១៨ 
ទីចាត់ការរដឌបា

ល 

៨ 

ការចុះអនុសារណ្ៈឃោរយល់
រវាងឃខត្ថឃកាះរុង ឃខត្ថជី លាន 
និងឃខត្ថយូ ណាន សថីពីវបផធម៌
លបនពណី្ និងពាណិ្ជជរមយ 

របុង/ខរៅ ៣ 
ទស្
នសរិចច 

១២ខេ ២៤ ថវកិារដឌ ២៤ ០ ០ ២៤ ទីចាតក់ាររដឌបាល 

៩ 

ទសសនរិចចសិរាផ្ទវ ស់បថូរបទ
ពិឃសាធនក៍ារងារនិងរិចចសហ
លបត្ិបត្ថិការរវាងឃខត្ថឃកាះរុង 
ឃខត្ថឃរៀងោ៉ង និងឃខត្ថកាឃ ៉ 

ខេតថខកាោះរុង 
ខេតថខរៀង
ោ៉ា ង និង
ខេតថកាខ ៉ា  

៤ 
ទស្
នសរិចច 

១២ខេ ២៤ ថវកិារដឌ ២៤ ០ ០ ២៤ ទីចាតក់ាររដឌបាល 

១០ 

ឃបើរវរគបណ្ថុ ះបណាថ ល រ ាំលឹរ
ឃឡើងវញិសថីពីរិចចការដឌបាលរាជ
ធានី ឃខត្ថ លរុង លសុរ ខណ្ឍ  
ដល់ ការោិល័យរដឌបាល នងិ
ហិរញ្ដ វត្ទុលរុង លសុរ  

ររុង-រស្ុរ ២ វគគ ១២ខេ ១២ ថវកិារដឌ ១២ ០ ០ ១២ ទីចាតក់ាររដឌបាល 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

១១ 

ចុះលត្ួត្ពនិិត្រាមដានឃលើការ
អនុវត្ថរិចចការទទួលលិខិត្ចូល 
ឃចញ និងរឃបៀបត្មកល់ឯរសារ 
របុងការោិល័យរដឌបាល នងិ
ហិរញ្ដ វត្ទុលរុង លសុរ 

ររុង-រស្ុរ ២ វគគ ១២ខេ ១២ ថវកិារដឌ ១២ ០ ០ ១២ ទីចាតក់ាររដឌបាល 

១២ 
ឃបើរវរគបណ្ថុ ះបណាថ លសថីពកីារ
ឃរៀបចាំរបាយការណ៍្ 

សាលាខេតថ ១ វគគ ១២ខេ ៦ ថវកិារដឌ ៦ ០ ០ ៦ ទីចាតក់ាររដឌបាល 

១៣ ឃរៀបចាំរិចចលបជុាំឆវងរបាយការណ៍្ សាលាខេតថ ១២ ខលីរ ១២ខេ ២៤ ថវកិារដឌ ២៤ ០ ០ ២៤ ទីចាតក់ាររដឌបាល 

១៤ 
ផលិត្របាយការណ៍្រដឌបា
លឃខត្ថ 

សាលាខេតថ ១២ ខលីរ ១២ខេ ១២ ថវកិារដឌ ១២ ០ ០ ១២ ទីចាតក់ាររដឌបាល 

១៥ 
ឃបើរវរគបណ្ថុ ះបណាថ លអាំពី
លបពន័នពត័្ម៌ានវទិា 

ខេតថ-ររុង-
រស្ុរ 

៥ វគគ ១២ខេ ២០ ថវកិារដឌ ២០ ០ ០ ២០ ទីចាតក់ាររដឌបាល 

១៦ 
ឃបាះពុមភឯរសារសលមាបរ់ិចច
លបជុាំលរុមលបឹរា 

សាលាខេតថ ២៤ ខលីរ ១២ខេ ៤២ ថវកិារដឌ ១៤ ១៤ ១៤ ៤២ ទីចាតក់ាររដឌបាល 

១៧ 
ឃរៀបចាំរិចចលបជុាំសាមញ្ដ របស់
លរុមលបឹរាឃខត្ថ 

សាលាខេតថ ១២ ខលីរ ១២ខេ ៣៦ ថវកិារដឌ ១២ ១២ ១២ ៣៦ ទីចាតក់ាររដឌបាល 

១៨ 
ឃរៀបចាំរិចចលបជុាំវសិាមញ្ដ របស់
លរុមលបឹរាឃខត្ថ 

សាលាខេតថ ៧ ខលីរ ១២ខេ ២១ ថវកិារដឌ ៧ ៧ ៧ ២១ ទីចាតក់ាររដឌបាល 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

១៩ 
ឃរៀបចាំឃវទិកាផសពឝផាយ និង
ពិឃលោះឃោបល់របស់លរុម
លបឹរាឃខត្ថ 

ររុង-រស្ុរ ១ ខលីរ ១២ខេ ៤០ ថវកិារដឌ ១៣ ១៣ ១៣ ៤០ ទីចាតក់ាររដឌបាល 

                ១០៨ ៤៦ ៤៦ ២០១   
ទចីាត់ការអនថរវស័ិ្យ 

១ 

ចុះលសងទ់ិនបនយ័បចចុបផនបភាព
អងគការមនិខមន រដាឌ ភបិាល 
សមារម និងសហរមនម៍ូល
ដាឌ ន  

ថាប រ់ខេតថ ១ ដង ១២ខេ ២ ថវកិារដឌ ២ ០ ០ ២ 
ទីចាត្ក់ារអនថ
រវស័ិយ 

២ 
ឃរៀបចាំវរគបណ្ថុ ះបណាថ លដល់
សហរមន ៍និងអងគការមនិខមនរ
ដាឌ ភបិាល  

ស្ហគមន៍
មូលដាឌ ន 
ខៅតាមប
ណ្តថ ររុង 
រស្ុរ ទូទាុំង
ខេតថ 

១ ដង ១២ខេ ១០ ថវកិារដឌ ១០ ០ ០ ១០ 
ទីចាត្ក់ារអនថ
រវស័ិយ 

៣ 
ឃរៀបចាំឃវទិកាពិឃលោះឃោបល់ 
ជាមយួអងគការសងគមសីុវលិ 

ថាប រ់ខេតថ ២ ដង ១២ខេ ១៤ ថវកិារដឌ ១៤ ០ ០ ១៤ 
ទីចាត្ក់ារអនថ
រវស័ិយ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

៤ 
ឃរៀបចាំសិកាខ សាលាផសពឝផាយ
ឃោលនឃោបាយភូម ុិាំ មាន
សុវត្ទិភាព លរុង/លសុរទាំង ៧ 

ទូទាុំងររុង-
រស្ុរ ១ ដង ១២ខេ ១៤ ថវកិារដឌ ១៤ ០ ០ ១៤ 

ទីចាត្ក់ារអនថ
រវស័ិយ 

៥ 
ឃរៀបចាំរិចចលបជុាំពិភារា សលមប
សលមួល និងឃដាះលសាយវវិាទ
ាមររណី្ជារខ់សថង 

ររុង-រស្ុរ ៦០ ដង ១២ខេ ១៤ ថវកិារដឌ ១៤ ០ ០ ១៤ 
ទីចាត្ក់ារអនថ
រវស័ិយ 

៦ 

ឃរៀបចាំបវងឃ់ោលសលមាប់
លរបល់រងទីាាំងលរដូ់រចាំណី្
អាហារ ាមទសីាធារណ្ៈរបុង
ឃខត្ថ  

ថាប រ់ខេតថ ១ ដង ១២ខេ ៤ ថវកិារដឌ ៤ ០ ០ ៤ 
ទីចាត្ក់ារអនថ
រវស័ិយ 

៧ 

សហការជាមយួមនធ ីអងគភាព
ពារព់ន័ន នងិអាជាញ ធរមូលដាឌ ន 
ចុះលសងន់ិងពិនិត្រសទិត្មិូលដាឌ ន
អាជីវរមយ និងផលិត្រមយ 

ទូទាុំងររុង 
រស្ុរ ១ ដង ១២ខេ ៦ ថវកិារដឌ ៦ ០ ០ ៦ 

ទីចាត្ក់ារអនថ
រវស័ិយ 

៨ 
ឃរៀបចាំបឃងកើត្លរុមការងារ
បឃចចរឃទស ខដលមានសមាស
ភាពពីមនធីរពារព់ន័ន នងិអាជាញ ធរ 

ថាប រ់ខេតថ ១ ដង ១២ខេ ២ ថវកិារដឌ ២ ០ ០ ២ 
ទីចាត្ក់ារអនថ
រវស័ិយ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

៩ 
ចុះពិនតិ្រ និងវាយត្នមវឃលើអាជីវ
រមយ និងផលិត្រមយលរបល់បឃភទ
របុងឃខត្ថ 

ទូទាុំងររុង 
រស្ុរ ១ ដង ១២ខេ ៦ ថវកិារដឌ ៦ ០ ០ ៦ 

ទីចាត្ក់ារអនថ
រវស័ិយ 

១០ 
ចុះលសងទ់ិនបនយ័ឃដើមផរីាំណ្ត្់
ឃោលការណ៍្អាំពីការលរបល់រង
ផារ និងសត្ថឃ្ដដាឌ ន 

រស្ុរខរស្
អុំបិល និង
ររុងខេមរ
ភូមិនធ 

២ ដង ១២ខេ ៤ ថវកិារដឌ ៤ ០ ០ ៤ 
ទីចាត្ក់ារអនថ
រវស័ិយ 

  ៧៦ ០ ០ ៧៦   
ទចីាត់ការធនធានមនុស្ស 

១ 

បឃងកើត្ឲ្រមានយនថការលចរឃចញ
ចូលខត្មយួាមសាលាលសុរ
ខដលមនិមានការោិល័យលចរ
ឃចញចូលខត្មយួ 

រដឌបាល
រស្ុរចុំននួ
៣ 

៣ រខនលង ១២ខេ ២០ ថវកិារដឌ ២០ ០ ០ ២០ 
ទីចាត់ការ

ធនធានមនុស្ស 

២ 
វរគបណ្ថុ ះបណាថ លមស្ដនថផីថល់ឃស
វាអាំពីនតី្ិវធិ ីនិងលរមសិលធម៌
ននការផថល់ឃសវាសាធារណ្ៈ 

រដឌបាលខេតថ 
និងររុង 
រស្ុរទាុំង៧ 

៨ វគគ ២ខេ ៤២ ថវកិារដឌ ៤២ ០ ០ ៤២ 
ទីចាត់ការ

ធនធានមនុស្ស 

៣ 
វរគបណ្ថុ ះបណាថ លអាំពីនីត្ិវធិី
លរបល់រងបុរគលិរ  

រដឌបាលររងុ 
រស្ុរទាុំ៧ ៧ វគគ ១ខេ ៤២ ថវកិារដឌ ៤២ ០ ០ ៤២ 

ទីចាត់ការ
ធនធានមនុស្ស 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

៤ 
វរគបណ្ថុ ះបណាថ លអាំពីត្ួនាទ ី
ភាររិចចរបស់រដឌបាលលរុង លសុរ 
និង ុាំ សងាក ត្ ់ 

រដឌបាលររងុ 
រស្ុរទាុំង៧ ១៤ វគគ ២ខេ ៥៦ ថវកិារដឌ ៥៦ ០ ០ ៥៦ 

ទីចាត់ការ
ធនធានមនុស្ស 

៥ 
ឃរៀបចាំឲ្រមានបទបញ្ហជ នផធរបុង
របស់រដឌបាល លរុង លសុរ 

រដឌបាលររងុ 
រស្ុរទាុំង៧ 

៧ វគគ ១ខេ ១៦ ថវកិារដឌ ១៦ ០ ០ ១៦ 
ទីចាត់ការ

ធនធានមនុស្ស 

៦ 
ឃលជើសឃរ ើសមស្ដនថីបខនទមសលមាប់
បាំឃពញលបអបស់លមាបរ់ដឌបា
លឃខត្ថ និងលរុង លសុរ 

រដឌបាលខេតថ 
និងររុង 
រស្ុរ 

៣០ នារ់ ៣ឆ្ប ុំ ៣០ ថវកិារដឌ ៣០ ០ ០ ៣០ 
ទីចាត់ការ

ធនធានមនុស្ស 

7 
វរគបណ្ថុ ះបណាថ លអភវិឌណន៍
សមត្ទភាពដល់ថ្នប រដ់ឹរនាាំ នងិ
មស្ដនថីរដឌបាលឃខត្ថ លរុង លសុរ  

រដឌបាលខេតថ 
និងររុង 
រស្ុរទាុំង៧ 

៨ វគគ ១ខេ ២២ ថវកិារដឌ ២២ ០ ០ ២២ 
ទីចាត់ការ

ធនធានមនុស្ស 

8 

ឃរៀបចាំឲ្រមានលបត្ិទិន និង
ខផនការរិចចលបជុាំលបចាាំខខ ឬ
លបចាាំលត្ីមាស សលមាបម់ស្ដនថីរដឌ
បាលឃខត្ថ លរុង លសុរ 

រដឌបាលររងុ 
រស្ុរទាុំង៧ 

៧ វគគ ១ខេ ១៦ ថវកិារដឌ ១៦ ០ ០ ១៦ 
ទីចាត់ការ

ធនធានមនុស្ស 

9 
វរគបណ្ថុ ះបណាថ លបខនទមពីនតី្ិ
វធិីងយីៗ ខដលថ្នប រជ់ាត្ិផថល់ឲ្រ 

រដឌបាលខេតថ 
និងររុង 
រស្ុរទាុំង៧ 

១៤ វគគ ៣ខេ ៥០ ថវកិារដឌ ៥០ ០ ០ ៥០ 
ទីចាត់ការ

ធនធានមនុស្ស 

  ២៩៤ ០ ០ ២៩៤   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

អងគភាពលទឌរមម 
១ ការឃរៀបចាំឯរសារឃដញនងវ សាលាខេតថ ១៥ គខរោង ៣ឆ្ប ុំ ១២ ថវកិារដឌ ១២ ១២ ១២ ៣៦ អងគភាពលទឌរមម 

២ ការឃរៀបចាំឯរសារពិឃលោះនងវ សាលាខេតថ ១៥ គខរោង ៣ឆ្ប ុំ ១២ ថវកិារដឌ ១២ ១២ ១២ ៣៦ អងគភាពលទឌរមម 

៣ ការឃរៀបចាំឯរសារសធងត់្នមវ សាលាខេតថ ១៥ គខរោង ៣ឆ្ប ុំ ១២ ថវកិារដឌ ១២ ១២ ១២ ៣៦ អងគភាពលទឌរមម 

៤ ការឃរៀបចាំឯរសារចរចារនងវ សាលាខេតថ ១៥ គខរោង ៣ឆ្ប ុំ ១២ ថវកិារដឌ ១២ ១២ ១២ ៣៦ អងគភាពលទឌរមម 

  ៤៨ ៤៨ ៤៨ ១៤៤   
អងគភាពរចរខចញចូលខតមយួ 

១ 

 ខរៀបចុំវគគផសពវផាយស្ថីពីនីតិវធិីថ្ន
ការផថល់ 
   ខស្វារបស្់អងគភាពរចរខចញចូល
ខតមួយ 

មុេសាលា
ខេតថ 

២ ដង ១២ខេ ៣០ ថវកិារដឌ ១០ ១០ ១០ ៣០ 
អងគភាពរចរ
ខចញចូលខត
មួយ 

២ 

បខងកីនការផសពវផាយ និងខស្វងររ
នីតិវធិី 
   បខនទមខដីមផខីអាយរបជាពលរដឌ
បានយល់ 

សាលាខេតថ ២ ដង ១២ខេ ២១ ថវកិារដឌ ៧ ៧ ៧ ២១ 
អងគភាពរចរ
ខចញចូលខត
មួយ 

៣ 
ខស្បីសុ្ុំររសួ្ង ឬមនធីរពារ់ព័ននផថល់
ខស្វាមរខអាយអងគភាពរចរខៅតាម
ការខណនាុំរបុងអនុររឹតយខលេ១៨ 

រដឌបាលខេតថ ២ ដង ១២ខេ ៩ ថវកិារដឌ ៣ ៣ ៣ ៩ 
អងគភាពរចរ
ខចញចូលខត
មួយ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

៤ 
 ខស្បីសុ្ុំខអាយររសួ្ងមហាថ្ផធបខងកីត
ខអាយ 
    ោនខស្វាជារញ្ច ប់ 

រដឌបាលខេតថ ១២ ដង ១២ខេ ១២ ថវកិារដឌ ៤ ៤ ៤ ១២ 
អងគភាពរចរ
ខចញចូលខត
មួយ 

៥ 

 ខស្បីសុ្ុំម្នថីបខនទម(ព០ី៣ ខៅ០៥
នារ់) និងខស្បីសុ្ុំខអាយោនរបព័នន
ខលីរទឹរចិតថដល់ម្នថីផថល់ខស្វា
បខនទមខអាយកាន់ខតរបខសី្រ(ចាប់ពី
១៨ ខៅ២២នារ់)។ 

រដឌបាលខេតថ ៣ នារ់ ១២ខេ ២៤ ថវកិារដឌ ៨ ៨ ៨ ២៤ 
អងគភាពរចរ
ខចញចូលខត
មួយ 

៦ 

 បណថុ ោះបណ្តថ លដល់ម្នថីបខនទម 
 ខស្បីសុ្ុំខអាយោនវគគបណថុ ោះបណ្តថ
ល ឬ  
 នីតិវធិីថ្នការផថល់ខស្វាខអាយបាន
ចាស្់ 

ររស្ួង
មហាថ្ផធ 

២ ដង ១២ខេ ៩ ថវកិារដឌ ៣ ៣ ៣ ៩ 
អងគភាពរចរ
ខចញចូលខត
មួយ 

៧ 
ខស្បីសុ្ុំររសួ្ងមហាថ្ផធរបជុុំជាមួយ
ររសួ្ងខផសងៗខរៀបចុំខអាយោននីតិ
វធិីខបបបទខតមួយ និងដូចៗគប  

រដឌបាលខេតថ ៣ ដង ១២ខេ ១៨ ថវកិារដឌ ៦ ៦ ៦ ១៨ 
អងគភាពរចរ
ខចញចូលខត
មួយ 

៨ 
ខស្បីសុ្ុំររសួ្ងមហាថ្ផធជួយពខនលឿនពី
នីតិវធិីស្រោប់ខបងខចររបារ់រង្វវ ន់
ខអាយបានឆ្ប់ 

ររស្ួង
មហាថ្ផធ 

២ ខលីរ ១២ខេ ៦ ថវកិារដឌ ២ ២ ២ ៦ 
អងគភាពរចរ
ខចញចូលខត
មួយ 

  ៤៣ ៤៣ ៤៣ ១២៩   
ការោិល័យរបជាពលរដឌខេតថ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

១ 

វរគបណ្ថុ ះបណាថ លអាំពីនីត្ិវធិ ី
ការសលមុះសលមួល និងឃដាះ
លសាយបណ្ថឹ ង របស់
ការោិល័យលបជាពលរដឌឃខត្ថ 

ទូទាុំងខេតថ ១៦ វគគ ១២ខេ ១៣ ថវកិារដឌ ១៣ ០ ០ ១៣ 
ការោិល័យ
របជាពលរដឌ 

២ 

ផសពឝផាយ អាំពីរចនាសមភន័ន ត្ួ
នាទី ភាររិចច នងិសិទនិអាំណាច
របស់ការោិល័យលបជាពលរ
ដឌ។ 

ទូទាុំងខេតថ ៤៥ ខលីរ ១២ខេ ៤៥ ថវកិារដឌ ៤៥ ០ ០ ៤៥ 
ការោិល័យ
របជាពលរដឌ 

                ៥៨ ០ ០ ៥៨   
ការរគប់រគងខរគោះមហនថរាយ  

១ 
ឃបាសសាំអាត្មនី និងលោបយុ់ទឌ
ភណ័្ឍ មនិទនផ់ធុះជូនលបជា
ពលរដឌ 

រស្ុរ
មណឍ ល
ស្ីោ 

៤៣២ ហរិតា ៣ឆ្ប ុំ 
៦៩១
២ DFID ២៣០៤ ២៣០៤ ២៣០៤ ៦៩១២ Halo Trust 

២ 

បណ្ថុ ះបណាថ លសមាជរិរណ្ៈ
រមាយ ធិការ លរបល់រងឃលោះមហនថ
រាយលសុរ  ុាំ និងលរមុការងារ
លរបល់រងឃលោះមហនថរាយភូម ិ

ទូទាុំងខេតថ ៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៣០ ថវកិារដឌ ១០ ១០ ១០ ៣០ 

គណៈរោម ធិ
ការរគប់រគង
ខរគោះមហនថ
រាយខេតថ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

៣ 
ផសពឝផាយជូនលបជាពលរដឌឃអា
យចុះឃ យ្ ះឃលបើលបាស់លបពន័ន
លបកាសឃអាយដឹងមុន១២៩៤ 

ទូទាុំងខេតថ ៣ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ៣០ ថវកិារដឌ ១០ ១០ ១០ ៣០ 

គណៈរោម ធិ
ការរគប់រគង
ខរគោះមហនថ
រាយខេតថ 

                ២៣២៤ ២៣២៤ ២៣២៤ ៦៩៧២   
េ.គខរោង ស្រមមភាពោនការស្នាគុំរទពមីនធរី អងគភាព ថ្ដគូអភវិឌណន៍ នងិអបរពារ់ព័នឌ 
១. ខផបរខស្ដឌរចិច 
មនធរីរស្រិមម រុកាេ របោញនងិខនសាទខេតថ 

1 
ផសពវផាយពូជដុំណ្តុំរសិ្រមមខដលោន
ទិនបផលេពស្និ់ងការខធវីបង្វា ញ 

បូទុមសាគរ,ថម
បាុំង,ខរស្

អុំបិល,ខកាោះរុង
,មណឍ លសី្ោ 

៣ វគគ ១២ខេ ១៥ ថវកិារដឌ ១៥ 0 0 ១៥ មនធីររសិ្រមម 

2 
បណថុ ោះបណ្តថ លបខចចរខទស្
រស្ិរមមថមីៗដល់រស្ិររ 

គីរសីាគរ,ថម
បាុំង,បូទុម
សាគរ,ខរស្
អុំបិល,

មណឍ លសី្ោ
,ខកាោះរុង 

៥ វគគ ១២ខេ ១៥ ថវកិារដឌ ១៥ 0 0 ១៥ មនធីររសិ្រមម 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

3 ជុំរុញការរបាស់្ខរគឿងយនថ
រស្ិរមម 

ខរស្អុំបិល,
ខកាោះរុង,ថម
បាុំង,មណឍ ល
សី្ោ 

៣ វគគ ១២ខេ ១២ ថវកិារដឌ ១២ 0 0 ១២ មនធីររសិ្រមម 

4 
ខរតៀមអនថរាគមន៍រោច ត់ស្ោស្
ភាពចថ្រង 

បូទុមសាគរ,
ខរស្អុំបិល,គីរ ី
សាគរ,ថមបាុំង,
ខកាោះរុង,
មណឍ លសី្ោ 

៧ វគគ ១២ខេ ៦០ ថវកិារដឌ ៦០ 0 0 ៦០ មនធីររសិ្រមម 

5 ពរងឹងស្មតទភាពស្ហគមន៍
រស្ិរមម 

ខរស្អុំបិល,
បូទុមសាគរ, 
ថមបាុំង,
មណឍ ល
ស្ីោ 

៣ វគគ ១២ខេ ១២ ថវកិារដឌ ១២ 0 0 ១២ មនធីររសិ្រមម 

6 
ផសពវផាយបខចចរខទស្ដាុំបខនល
ខដាយខរបីរបព័ននដុំណរ់ទរឹ ឬ
ផធោះស្ុំណ្តញ់ 

ខរស្អុំបិល,បូ
ទុមសាគរ,ថម
បាុំង,មណឍ ល
សី្ោ 

៣ វគគ ១២ខេ ១២ ថវកិារដឌ ១២ 0 0 ១២ មនធីររសិ្រមម 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

7 
បណថុ ោះបណ្តថ លពរងឹងស្មតទ
ភាពភាប រ់ង្វរផសពវផាយរស្ិរមម
ភូម ិ

ខរស្អុំបិល,បូ
ទុមសាគរ,
មណឍ លសី្ោ

,ខកាោះរុង 

៤ វគគ ១២ខេ ១២ ថវកិារដឌ ១២ 0 0 ១២ មនធីររសិ្រមម 

8 
បណថុ ោះបណ្តថ លបខចចរខទស្ផលិ
តនិងខរបីរបាស់្ជីរុំប៉ាុស្ថ 

ទូទាុំងខេតថ ៤ វគគ ១២ខេ ១០ ថវកិារដឌ ១០ 0 0 ១០ មនធីររសិ្រមម 

9 
ផសពវផាយពសុី្វតទិភាពថ្នការខរបី
របាស់្ថាប ុំរស្ិរមម 

ទូទាុំងខេតថ ៣ វគគ ១២ខេ ៧ ថវកិារដឌ ៧ 0 0 ៧ មនធីររសិ្រមម 

10 បណថុ ោះបណ្តថ លស្ថីពីបខចចរខទស្
ថ្នការចិញ្ច ឹមស្តវដល់រស្ិររ 

ទូទាុំងខេតថ ៥ វគគ ១២ខេ ៦ ថវកិារដឌ ៦ 0 0 ៦ មនធីររសិ្រមម 

11 
បណថុ ោះបណ្តថ លពីរខបៀបផសុំចុំណី 
និងការខរថ្ចបចុំណីស្តវដល់
រស្ិររ 

ខរស្អុំបិល,
បូទុមសាគរ,
មណឍ ល
ស្ីោ

,ខកាោះរុង 

៣ វគគ ១២ខេ ៨ ថវកិារដឌ ៨ 0 0 ៨ មនធីររសិ្រមម 

12 ផសពវផាយពទីីផាររស្រិមម ទូទាុំងខេតថ ៤ ខលីរ ១២ខេ ១៥ ថវកិារដឌ ១៥ 0 0 ១៥ មនធីររសិ្រមម 

13 
ផសពវផាយពអីតទរបខោជន៍ថ្ន
ការចារ់វា៉ា រ់សាុំង 

ទូទាុំងខេតថ ៧ វគគ   ៥   ៥     ៥   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

14 ខរតៀមអនថរាគមន៍ររណីោនជមងឺ
ផធុោះខ ងី 

ទូទាុំងខេតថ ៧     ៥០   ៥០     ៥០   

15 
ពរងឹងស្មតទភាពភាប រ់ង្វរសុ្េ
ភាពស្តវភូម ិ

ទូទាុំងខេតថ ៤   ១២ខេ ១០ ថវកិារដឌ ១០ 0 0 ១០ មនធីររសិ្រមម 

16 
រតួតពិនតិយចលនាស្តវនិង
ផលិតផលោនខដីមរុំខណីតពី
ស្តវ 

ខរស្អុំបិល,
បូទុមសាគរ,
ខេមរភូមិនធ,
មណឍ ល
ស្ីោ 

៧ វគគ ១២ខេ ៨ ថវកិារដឌ ៨ 0 0 ៨ មនធីររសិ្រមម 

  ២៥៧ ០ ០ ២៥៧   
េ័ណឍ រដឌបាលជលផល 

១ 
បខងកីនការទប់សាក ត់ និងប្ង្វក ប
បទខលមសី្ជលផល 

រស្ុរខរស្
អុំបិល,រស្ុរបូ
ទុមសាគរ, 
គីរសីាគរ,
រស្ុរខកាោះរុង 
និងរសុ្រ

មណឍ លសី្ោ 

២៤ ខលីរ ១២ខេ ៧០ ថវកិារដឌ ៧០ 0 0 ៧០ 
េ័ណឍ រដឌបាល
ជលផល 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

២ 
ផសពវផាយរបកាស់្ស្ថពីីការ
រុំណត់ឧបររណ៍ខនសាទ ខដល
អនុញ្ហដ តឲ្យខរបីរបាស់្ 

រស្ុរខរស្
អុំបិល,រស្រុ
បូទុមសាគរ, 
គីរសីាគរ,
រស្ុរ

ខកាោះរុង និង
រស្ុរ
មណឍ ល
ស្ីោ 

១២ វគគ ៦ ខេ ៣៦ ថវកិារដឌ ៣៦ 0 0 ៣៦ 
េ័ណឍ រដឌបាល
ជលផល 

៣ ផសពវផាយចាប់ស្ថីពជីលផល 

រស្ុរខរស្
អុំបិល,រស្ុរ
បូទុមសាគរ, 
គីរសីាគរ,
រស្ុរ

ខកាោះរុង និង
រស្ុរ
មណឍ ល
ស្ីោ 

៥ វគគ ៤ ខេ ១៥ ថវកិារដឌ ១៥ 0 0 ១៥ 
េ័ណឍ រដឌបាល
ជលផល 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

៤ 
ផសពវផាយសារស្ុំខាន់ថ្នការអភិ
ររស និងតុំបន់អភិររស 

រស្ុរខរស្
អុំបិល,រស្ុរ
បូទុមសាគរ, 
គីរសីាគរ,
រស្ុរ

ខកាោះរុង និង
រស្ុរ
មណឍ ល
ស្ីោ 

៥ វគគ ៤ ខេ ១៥   ១៥ 0 0 ១៥ 
េ័ណឍ រដឌបាល
ជលផល 

៥ ដាុំរូនខកាងកាង 

រស្ុរខរស្
អុំបិល, និង
រស្ុរ 

បូទុមសាគរ 

២ ខលីរ ១ខេ ៨   ៨ 0 0 ៨ 
េ័ណឍ រដឌបាល
ជលផល 

៦ 
ខបាោះបខង្វគ លរពុំរបទល់តុំបន់អភិ
ររស 

រស្ុរបូទុ
មសាគរ 

១ ខលីរ ១ ខេ ១០   ១០ 0 0 ១០ 
េ័ណឍ រដឌបាល
ជលផល 

៧ 
បណថុ ោះបណ្តថ លភាពជាអបរ
ដឹរនាុំ និងរគប់រគងដល់គណៈ
រមមការស្ហគមន៍ខនសាទ 

រស្ុរខរស្
អុំបិលនងិ
រស្ុរ 

ទុមសាគរ 

៣ វគគ ៣ ខេ ៩ ថវកិារដឌ ៩ 0 0 ៩ 
េ័ណឍ រដឌបាល
ជលផល 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

៨ បណថុ ោះបណ្តថ លបខចចរខទស្
ចិញ្ច ឹមរតីជាលរេណៈ រគួសារ 

រស្ុរ
មណឍ ល
ស្ីោ  
និងបូទុ
មសាគរ 

២ វគគ ២ ខេ ៦ ថវកិារដឌ ៦ 0 0 ៦ 
េ័ណឍ រដឌបាល
ជលផល 

៩ 
 បណថុ ោះបណ្តថ លបខចចរខទស្ខរ
ថ្ចបផលខនសាទ 

រស្ុរ
មណឍ ល
ស្ីោ  
និងបូទុ
មសាគរ 

២ វគគ ២ ខេ ៦ ថវកិារដឌ ៦ 0 0 ៦ 
េ័ណឍ រដឌបាល
ជលផល 

  ១៧៥ ០ ០ ១៧៥   
មនធរីធនធានទរឹនងិឧតុនយិមខេតថ 

១ 
ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទឹរថ្របបឹង
រពាវ (១១.១៣០ម ) 

ឃុុំបឹងរពាវ-
ឃុុំខរស្អុំបិល 
រស្ុរខរស្
អុំបិល 

៣៦៣
០ 

ខម៉ារត ២៤ខេ ២០០០ ថវកិារដឌ ១០០០ ១០០០ 0 ២០០០ 
មនធីរធនធាន

ទឹរ 

២ 
គខរោងរកាលដីរគួស្ររហមខលីេបង
របឡាយខដាោះទឹរជីោល(៤.១៧៥ 
ម)  

ឃុុំអណថូ ងទឹរ  
រស្រុបូទុ
មសាគរ 

១១០០ ខម៉ារត ១២ខេ ១៥០ ថវកិារដឌ ១៥០ 0 0 ១៥០ 
មនធីរធនធាន

ទឹរ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

៣ 
ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទឹរថ្របតាុំរន់ 
(៦.៧៦២ ម ) 

ឃុុំរខណ្តថ ល 
រស្ុរបូទុ
មសាគរ 

៦៧៦
២ 

ខម៉ារត ២៤ខេ ៤០០០ ថវកិារដឌ ៤០០០ 0 0 ៤០០០ ររស្ួង 

៤ 
គខរោងជួស្ជុល ខថទាុំរបចាុំ ទុំនប់
ការពារទឹរថ្របជីខរតោះ (៨.០០០ម)  

ឃុុំអណថូ ងទឹរ  
រស្ុរបូទុ
មសាគរ 

៨០០០ ខម៉ារត ១២ខេ ៨០០ ថវកិារដឌ ៨០០ 0 0 ៨០០ 
មនធីរធនធាន

ទឹរ 

៥ 
ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទឹរថ្របតា
ោឃ (៥.៣០០ ម) 

ឃុុំអណថូ ងទឹរ  
រស្ុរបូទុ
មសាគរ 

៥៣០០ ខម៉ារត ២៤ខេ ៥០០០ ថវកិារដឌ ២៥០០ ២៥០០ 0 ៥០០០ ររស្ួង 

៦ 
ជួស្ជុលស្ុំណង់ទាវ រទឹរជីខរតោះ (២
រខនលង) 

ឃុុំអណថូ ងទឹរ  
រស្ុរបូទុ
មសាគរ 

២ ទាវ រទឹរ ១២ខេ ២០០ ថវកិារដឌ ២០០ 0 0 ២០០ 
មនធីរធនធាន

ទឹរ 

៧ 
ជួស្ជុល-ខថទាុំរបចាុំទុំនប់ការពារ
ទឹរថ្របជីោល 

ឃុុំអណថូ ងទឹរ  
រស្ុរបូទុ
មសាគរ 

៣៤៩០ ខម៉ារត ១២ខេ ៥០០ ថវកិារដឌ ៥០០ 0 0 ៥០០ 
មនធីរធនធាន

ទឹរ 

៨ 
ជួស្ជុល-ខថទាុំរបចាុំទុំនប់ការពារ
ទឹរថ្របរខណ្តថ ល 

ឃុុំរខណ្តថ ល  
រស្ុរបូទុ
មសាគរ 

៦២០០ ខម៉ារត ១២ខេ ៤០០ ថវកិារដឌ ៤០០ 0 0 ៤០០ 
មនធីរធនធាន

ទឹរ 

៩ 
ជួស្ជុល-ខថទាុំរបចាុំទុំនប់ការពារ
ទឹរថ្របេលុង 

ឃុុំបឹងរពាវ 
រស្ុរខរស្
អុំបិល 

១៤៧៥ ខម៉ារត ១២ខេ ១០០ ថវកិារដឌ ១០០ 0 0 ១០០ 
មនធីរធនធាន

ទឹរ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

១០ 
ជួស្ជុល-ខថទាុំរបចាុំទុំនប់ការពារ
ទឹរថ្របថមស្ 

ឃុុំថមស្ រស្ុរ
បូទុមសាគរ 

៤០៤៦ ខម៉ារត ១២ខេ ៥០០ ថវកិារដឌ ៥០០ 0 0 ៥០០ 
មនធីរធនធាន

ទឹរ 

១១ 
ជួស្ជុល-ខថទាុំរបចាុំទុំនប់ការពារ
ទឹរថ្របតានី-១ 

ឃុុំជីេខលី 
រស្ុរខរស្
អុំបិល 

១០០០ ខម៉ារត ១២ខេ ១០០ ថវកិារដឌ ១០០ 0 0 ១០០ 
មនធីរធនធាន

ទឹរ 

១២ 
ជួស្ជុល-ខថទាុំរបចាុំទុំនប់ការពារ
ទឹរថ្របតានី-២ 

ឃុុំជីេខលី 
រស្ុរខរស្
អុំបិល 

១០០០ ខម៉ារត ១២ខេ ១០០ ថវកិារដឌ ១០០ 0 0 ១០០ 
មនធីរធនធាន

ទឹរ 

១៣ 
ជួស្ជុល-ខថទាុំរបចាុំទុំនប់ការពារ
ទឹរថ្រប ទួលគគីរ 

ឃុុំទួលគគីរ 
រស្ុរមណឍ ល
សី្ោ 

១៣២
៦ 

ខម៉ារត ១២ខេ ២០០ ថវកិារដឌ ២០០ 0 0 ២០០ 
មនធីរធនធាន

ទឹរ 

១៤ 
ជួស្ជុល-ខថទាុំរបចាុំទុំនប់ ការពារ
ទឹរថ្របខរជាយសាវ យ 

ឃុុំខរជាយ
សាវ យ  
រស្ុរខរស្
អុំបិល 

៤៣០០ ខម៉ារត ១២ខេ ៣០០ ថវកិារដឌ ៣០០ 0 0 ៣០០ 
មនធីរធនធាន

ទឹរ 

១៥ 
ជួស្ជុល-ខថទាុំរបចាុំ ទុំនប់ការពារ
ទឹរថ្របបឹងរពាវ 

ឃុុំបឹងរពាវ-
ឃុុំខរស្អុំបិល 
រស្ុរខរស្
អុំបិល 

៤០០០ ខម៉ារត ១២ខេ ៣០០ ថវកិារដឌ ៣០០ 0 0 ៣០០ 
មនធីរធនធាន

ទឹរ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

១៦ 
ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទឹរថ្របឆ្ម បាត់ 
(៩០០ ម) 

ស្ង្វក ត់ស្ធឹង
ខវងររុងខេមរ
ភូមិនធ 

៩០០ ខម៉ារត ១២ខេ ២០០ ថវកិារដឌ ២០០ 0 0 ២០០ 
មនធីរធនធាន

ទឹរ 

១៧ 
ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទឹរថ្របសាម ច់
ោនជ័យ (៣.៤២២ ម) 

ស្ង្វក ត់ស្ធឹង
ខវងររុងខេមរ
ភូមិនធ 

៣៤២
២ 

ខម៉ារត ១២ខេ ២០០ ថវកិារដឌ ២០០ 0 0 ២០០ 
មនធីរធនធាន

ទឹរ 

១៨ 
សាងស្ង់ទុំនប់ការពារទឹរថ្របរពលា
ន 

ឃុុំរខណ្តថ ល 
រស្ុរបូទុ
មសាគរ 

៥៥០០ ខម៉ារត ១២ខេ ៣០០០ ថវកិារដឌ ៣០០០ 0 0 ៣០០០ ររស្ួង 

១៩ 
ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទឹរថ្របដង
ខពង-១ 

ឃុុំដងខពង 
រស្ុរខរស្
អុំបិល 

៤០០០ ខម៉ារត ១២ខេ ២៤០០ ថវកិារដឌ ២៤០០ 0 0 ២៤០០ ររស្ួង 

២០ 
ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទឹរថ្របដង
ខពង-២ 

ឃុុំដងខពង 
រស្ុរខរស្
អុំបិល 

២០០០ ខម៉ារត ១២ខេ ១២០០ ថវកិារដឌ ១២០០ 0 0 ១២០០ ររស្ួង 

២១ សាថ ររបឡាយខដាោះទឹរជីខរតោះ 
ឃុុំអណថូ ងទឹរ  
រស្ុរបូទុ
មសាគរ 

១០០០
០ 

ខម៉ារត ១២ ខេ ៤០០ ថវកិារដឌ ៤០០ 0 0 ៤០០ 
មនធីរធនធាន

ទឹរ 

២២ សាថ ររបឡាយខដាោះទឹរជីោល 
ឃុុំអណថូ ងទឹរ  
រស្ុរបូទុ
មសាគរ 

៥០០០ ខម៉ារត ១២ ខេ ២០០ ថវកិារដឌ ២០០ 0 0 ២០០ 
មនធីរធនធាន

ទឹរ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

២៣ សាថ ររបឡាយខដាោះទឹររខណ្តថ ល 
ឃុុំរខណ្តថ ល 
រស្ុរបូទុ
មសាគរ 

១២០០ ខម៉ារត ១២ខេ ៥០ ថវកិារដឌ ៥០ 0 0 ៥០ 
មនធីរធនធាន

ទឹរ 

២៤ សាថ ររបឡាយខដាោះទឹរធបង់ 
ឃុុំរខណ្តថ ល 
រស្ុរបូទុ
មសាគរ 

១០០០ ខម៉ារត ១២ខេ ៤០ ថវកិារដឌ ៤០ 0 0 ៤០ 
មនធីរធនធាន

ទឹរ 

២៥ 
សាថ ររបឡាយអមខជីងទុំនប់រខណ្តថ
ល 

ឃុុំរខណ្តថ ល 
រស្ុរបូទុ
មសាគរ 

៦២០០ ខម៉ារត ១២ខេ ២៥០ ថវកិារដឌ ២៥០ ០ ០ ២៥០ 
មនធីរធនធាន

ទឹរ 

២៦ 
ជួស្ជុលស្ុំណង់ទាវ រទឺរខលីភលឺ
របឡាយ 

ឃុុំរខណ្តថ ល 
រស្ុរបូទុ
មសាគរ 

២ រខនលង ២៤ខេ ២០០ ថវកិារដឌ ១០០ ១០០ ០ ២០០ 
មនធីរធនធាន

ទឹរ 

២៧ 
ជួស្ជុលស្ុំណង់ទាវ រទឺរខរជាយ
សាវ យ 

ឃុុំខរជាយ
សាវ យ រស្ុរ
ខរស្អុំបិល 

៣ រខនលង ២៤ខេ ៣០០ ថវកិារដឌ ១៥០ ១៥០ ០ ៣០០ 
មនធីរធនធាន

ទឹរ 

  ១៩៣៤០ ៣៧៥០ ០ ២៣០៩០   
មនធរីខរ ៉ា នងិ ថាមពលខេតថ 

១ 
ផសពឝផាយ និងត្លមូវឲ្រមាច ស់មរ 
ឃធឝើចាបទ់ាំងអស់ 

ររុង១ រស្ុរ
៦ 

២៨ ខលីរ ៣ ឆ្ប ុំ ៩ ថវកិារដឌ ៣ ៣ ៣ ៩ មនធីរខរ ៉ា 

២ ចុះលត្ូត្ពិនិត្របឃចចរឃទសសាទ នីយ 
ររុង១ រស្ុរ

៦ 
៥ ខលីរ ៣ ឆ្ប ុំ ៨ ថវកិារដឌ ៣. ៣ ២ ៨ មនធីរខរ ៉ា 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

៣ 
ឃដាះលសាយវវិាទាមត្ាំបន់របស់ 
ឃសវាររផគត្ផ់គងអ់រគិសនី 

ររុង១ រស្ុរ
៦ 

៣ ខលីរ ៣ ឆ្ប ុំ ១៨ ថវកិារដឌ ៦ ៦ ៦ ១៨ មនធីរខរ ៉ា 

៤ 
ចុះលត្ូត្ពិនិត្របឃចចរឃទសអរគិសនី
ាមត្ាំបនរ់បស់ឃសវាររ ផគត្ផ់គងអ់រគិ
សនី 

ររុង១ រស្ុរ
៦ 

៥ ខលីរ ៣ ឆ្ប ុំ ១៨ ថវកិារដឌ ៦ ៦ ៦ ១៨ មនធីរខរ ៉ា 

៥ 
ការដឹរជញ្ជូ នលត្ូវមានត្ងល់របឃអា
យបានលត្ឹមលត្ូវ 

ររុង១ រស្ុរ
៦ 

១៥ ខលីរ ៣ ឆ្ប ុំ ៩ ថវកិារដឌ ៣ ៣ ៣ ៩ មនធីរខរ ៉ា 

៦ 
ការដឹរជញ្ជូ នមនិឃអាយឃលើស
ចាំណុ្ះនិងហួសលទុងរងយនថ 

ររុង១ រស្ុរ
៦ 

១៥ ខលីរ ៣ ឆ្ប ុំ ៩ ថវកិារដឌ ៣ ៣ ៣ ៩ មនធីរខរ ៉ា 

៧ 
អបរ់ ាំនិងផសពឝផាយចាបឃ់អាយបាន
ទូលាំទូលាយ 

ររុង១ រស្ុរ
៦ 

២ ខលីរ ៣ ឆ្ប ុំ ៩ ថវកិារដឌ ៣ ៣ ៣ ៩ មនធីរខរ ៉ា 

៨ 
ឃសបើសុាំមស្ដនថីបខនទមរបុងការចុះអនុវត្ថ
ការងារ 

ររុង១ រស្ុរ
៦ 

១ នារ់ ៣ ឆ្ប ុំ ១០ ថវកិារដឌ ៤ ៣ ៣ ១០ មនធីរខរ ៉ា 

៩ 

សហការ និងសលមបសលមួលរវាង
ឃសវាររ និងលបជាពលរដឌឃដើមផពី
ឃនវឿនរបុងការពលងីរ 
បណាថ ញ អរគិសនី 

ររុង១ រស្ុរ
៦ 

១២ ខលីរ ៣ ឆ្ប ុំ ១៨ ថវកិារដឌ ៦ ៦ ៦ ១៨ មនធីរខរ ៉ា 

                ៣៧ ៣៦ ៣៥ ១០៨   
មនធរីឧស្ាហរមម នងិ ស្បិផរមមខេតថ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

១ 

បនថផសពឝផាយអាំពីចាបស់ថីពីការ
លរបល់រងឃរាងចលរសិបផរមយ  និងលិខិត្
បទដាឌ នរតិ្យុត្ថពារព់ន័នឃផសងៗ ឱ្រ
បានលរបមូ់លដាឌ នទូទាំងឃខត្ថ 

ទូទាុំងខេតថ ៣០ ខលីរ ៣ ឆ្ប ុំ ៦០ ថវកិារដឌ ២០ ២០ ២០ ៦០ 
ឧស្ាហរមមនិង
សិ្បផរមម 

២ 
បនថចុះលសងន់ិនបនយ័ និងសទិត្ិនិង
ឃធឝើបញ្ជ ីបចចុបផនបភាព ឃរាងចលរសិបផ
រមយទាំងអស់របុងឃខត្ថ   

ទូទាុំងខេតថ ៣០ ខលីរ ៣ ឆ្ប ុំ ៦០ ថវកិារដឌ ២០ ២០ ២០ ៦០ 
ឧស្ាហរមមនិង
សិ្បផរមម 

៣ 

បនថខសឝងររទុន និងនដរូវនិិឃោរ
បខនទម ផសពឝផាយអាំពីឃោល
នឃោបាយទឹរសាែ ត្ និងជាំរុញដល់
ការពលងីរបណាថ ញងយីបខនទម 

ទូទាុំងខេតថ ៣០ ខលីរ ៣ ឆ្ប ុំ ៦០ ថវកិារដឌ ២០ ២០ ២០ ៦០ 
ឧស្ាហរមមនិង
សិ្បផរមម 

៤ 

បនថផសពឝផាយអាំពីចាប ់និងបទដាឌ នរិ
យុត្ថិពារព់ន័ននឹងការផលិត្ទឹរសាែ ត្ 
ជាំរុញនិងឃលើរទឹរចិត្ថឱ្រចូលរមួវរគប
ណ្ថុ ះបណាថ លអាំពីបឃចចរឃទសរបុងការ
លរបល់រងទឹរសាែ ត្ 

ទូទាុំងខេតថ ៣០ ខលីរ ៣ ឆ្ប ុំ ៦០ ថវកិារដឌ ២០ ២០ ២០ ៦០ 
ឧស្ាហរមមនិង
សិ្បផរមម 

៥ 

បនថចុះលត្ួត្ពិនិត្រឃផធៀងផ្ទធ ត្់ ឧបររ
ណ៏្ ទមងន់ និងរងាឝ ស់រងាឝ ល់ រុណ្
ភាពផលិត្ផលឃលើទាំនិញផលិត្ 
ទាំនិញឃវចខចប់ និងចាំណី្អាហារ  

ទូទាុំងខេតថ ៣០ ខលីរ ៣ ឆ្ប ុំ ៦០ ថវកិារដឌ ២០ ២០ ២០ ៦០ 
ឧស្ាហរមមនិង
សិ្បផរមម 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

៦ 

បនថផសពឝផាយចាបស់ថីពីសថងដ់ារ ចាប់
សថីពីមាលាសាស្ដសថ និងលិខិត្បទដាឌ ន
រតិ្យុត្ថពារព់ន័ន ខណ្ននអាំពីផល
លបឃោជន ៍និងផល់បះ៉ពាល់ននរុណ្
ភាព សុវត្ថិភាព សារធាតុ្រីម ីលពមទាំង
ចុះយរសាំណាររាំរូលផលិត្ ឃៅវភិារ 

ទូទាុំងខេតថ ៣០ ខលីរ ៣ ឆ្ប ុំ ៦០ ថវកិារដឌ ២០ ២០ ២០ ៦០ 
ឧស្ាហរមមនិង
សិ្បផរមម 

                ១២០ ១២០ ១២០ ៣៦០   
មនធរីសាធារណការនងិដរឹជញ្ជូ នខេតថ 

១ 
សាងស្ង់ផលូវ DBST ខលីផលូវខេតថ
ខលេ១៤៨៥អា 

រស្ុរបូទុ
មសាគរ 

៣៣ 
គី ូខម៉ា
រត 

៣ ឆ្ប ុំ 
១៩៦
២០ 

ថវកិារដឌ ៦៥៤០ ៦៥៤០ ៦៥៤០ ១៩៦២០ 
សាធារណៈការ
និងដឹរជញ្ជូ ន 

៣ 
សាងស្ង់ផលូវ DBST ខលីផលូវខេតថ
ខលេ១៤៨៩ 

រស្ុរ
មណឍ ល
ស្ីោ 

១២ 
គី ូខម៉ា
រត 

៣ ឆ្ប ុំ 
៧៤៤
០ 

ថវកិារដឌ ២៤៨០ ២៤៨០ ២៤៨០ ៧៤៤០ 
សាធារណៈការ
និងដឹរជញ្ជូ ន 

៤ 
សាងស្ង់ផលូវ DBST ខលីផលូវខេតថ
ខលេ១៤៨៦ 

រស្ុរថមបាុំង ៣៥ 
គី ូខម៉ា
រត 

៣ ឆ្ប ុំ 
២១០
០០ 

ថវកិារដឌ ៧០០០ ៧០០០ ៧០០០ ២១០០០ 
សាធារណៈការ
និងដឹរជញ្ជូ ន 

២ 
សាងស្ង់ផលូវរកាលររហម ខលី
ផលូវខេតថខលេ១៤៨៥អា 

រស្ុរបូទុ
មសាគរ និង
រសុ្រគិរសីាគរ 

៣៣ 
គី ូខម៉ា
រត 

៣ ឆ្ប ុំ ៤៥០០ ថវកិារដឌ ១៥០០ ១៥០០ ១៥០០ ៤៥០០ 
សាធារណៈការ
និងដឹរជញ្ជូ ន 

៥ 
ជួលជុល ខថទាុំរបព័ននរ ុំខដាោះទរឹ 
លូ និងរបឡាយ 

ទូទាុំងខេតថ ១៥០ 
គី ូខម៉ា
រត 

៣ ឆ្ប ុំ ៣០០ ថវកិារដឌ ១០០ ១០០ ១០០ ៣០០ 
សាធារណៈការ
និងដឹរជញ្ជូ ន 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

៦ 
ខរៀបខេឿនការពាររចាុំងស្មុរទជា
ខបតុងអាខមរ 

ឃុុំបា៉ា រ់េលង ៩០០ ខម៉ារត ៣ ឆ្ប ុំ 
៣០០
០ 

ថវកិារដឌ ១០០០ ១០០០ ១០០០ ៣០០០ 
សាធារណៈការ
និងដឹរជញ្ជូ ន 

៧ 
សាងស្ង់អគរស្រោប់សាទ នយី៍
ថលឹងជញ្ជ ីង 

ររុងខេមរ
ភូមិនធ និង
រស្ុរមណឍ ល
សី្ោ 

១ សាទ នីយ ៍ ៣ ឆ្ប ុំ ១៦៤០ ថវកិារដឌ ៥៤៧ ៥៤៧ ៥៤៧ ១៦៤០ 
សាធារណៈការ
និងដឹរជញ្ជូ ន 

                ១៩១៦៧ ១៩១៦៧ ១៩១៦៧ ៥៧៥០០   
មនធរីខទស្ចរណ៌ខេតថ 

1 
បុំខពញបខនទមររបេ័ណឍ ម្នថ ីនិង
ម្នថីជាប់រចិចស្នាបុំខរកីារង្វរ
រខទស្ចរណ៍ 

មនធីរ
ខទស្ចរណ៍
ខេតថ 

១២ នារ់ ៣៦ខេ ១៦ ថវកិារដឌ ៥ ៥ ៥ ១៥.៩ ខទស្ចរណ៌ 

2 

ខរៀបចុំចាប់ស្ហគមន៍
ខទស្ចរណ៍ជាអនថរររស្ងួង្វយ
រស្ួលជុំនាញយរខៅអនុវតថរបុង
ការចូលរមួបខងកីតស្ហគមន៍
ខទស្ចរណ៍ 

ឃុុំ តាថ្ត
ខរកាម ឃុុំ 
ខរពរេាច់  
ឃុុំតាថ្ទខលី  
ឃុុំអណថូ ងទឹរ  
ឃុុំបារ់េលង  
ស្ង្វក ត់សាម ច់
ោនជ័យ 

១០ ខលីរ ៣៦ខេ ១៨ ថវកិារដឌ ៦ ៦ ៦ ១៨.០ ខទស្ចរណ៌ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

3 

ផសពវផាយស្កាថ នុពលខទស្ចរណ៍
របុងខេតថខដលោនរសាប់ខដីមផខីធវីការ
ទារ់ទាញថ្ដគូរវនិិខោគ វស័ិ្យ
ខទស្ចរណ៍ឯរជន 

ទូទាុំងខេតថ ១០ ខលីរ ៣៦ខេ ៣៦ ថវកិារដឌ ១២ ១២ ១២ ៣៦.០ ខទស្ចរណ៌ 

4 

ផសពវផាយចាប់ ស្ថីពីខទស្ចរណ៍
ខអាយបានទូលុំទូលាយ នូវសារាចរ
ខណនាុំ ជូនដុំណឹងដល់ោច ស់្អាជីវ
រមម ខស្វារមម រគប់របខភទរគប់រស្ុរ
ទូទាុំងខេតថ 

ទូទាុំងខេតថ ១១ ខលីរ ៣៦ខេ ២៨១ ថវកិារដឌ ៩៤ ៩៤ ៩៤ ២៨២.០ ខទស្ចរណ៌ 

5 

ោច ស់្អាជីវរមមខស្វារមមទាុំងអស់្
ទទួលយរការខណនាុំ ពីការ
ផសពវផាយ និងចូលរមួវគគបណថុ ោះប
ណ្តថ ល ខស្វារមមខផសងៗពីមនធីរ
ជុំនាញ 

ររុងខេមរភូមិនធ    
រសុ្រមណឍ ល
សី្ោ រសុ្រខរស្
អុំបិល រសុ្រ
ខកាោះរុង រសុ្របុ
ទុសាគរ  រសុ្រគីរ ី
សាគរ  រសុ្រថម

បាុំង   

៦០ វគគ ៣៦ខេ ១៧ ថវកិារដឌ ៦ ៦ ៥ ១៧.០ ខទស្ចរណ៌ 

6 

ោច ស់្អាជីវរមមខស្វារមមតាមរបខភទ
នីមួយៗរតូវខតយល់ដឹងការវាយតុំ
ថ្លចុំណ្តត់ថាប រ់ស្ថង់ដារគប់របខភទ
ខដលបានខចងធរោន 

ទូទាុំងខេតថ ១០ ខលីរ ៣៦ខេ ១៧ ថវកិារដឌ ៦ ៦ ៥ ១៧.០ ខទស្ចរណ៌ 



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ(២០២០-២០២២) 

 

99 

ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

7 

ោច ស់្អាជីវរមមខស្វារមមទាុំងអស់្
ទទួលយរការខណនាុំ ពីការ
ផសពវផាយ នងិចូលរមួវគគបណថុ ោះ
បណ្តថ ល ខស្វារមមខផសងៗពមីនធីរ
ជុំនាញ 

ទូទាុំងខេតថ ១០ ខលីរ ៣៦ខេ ១៧ ថវកិារដឌ ៦ ៦ ៥ ១៧.០ ខទស្ចរណ៌ 

8 

ផសពវផាយអុំពាវនាវដល់វស័ិ្យ
ឯរជន និងអបរវនិិខោគគិន 
ររុមហ ុនខទស្ចរណ៍របតិបតថរិរ
ខទស្ចរណ៍ នងិសាទ ប័ន មនធីរ
ជុំនាញ និងគខរោងនានា ខដល
បានគុំរទរបុងវស័ិ្យខនោះ 

ទូទាុំងខេតថ ១០ ខលីរ ៣៦ខេ ១៧ ថវកិារដឌ ៦ ៦ ៥ ១៧.០ ខទស្ចរណ៌ 

                ១៤១.៣ ១៤១.៣ ១៣៧.៣ ៤១៩.៩   
មនធរីពាណិជជរមមខេតថ 

1 
រគប់រគងការខធវីអាជីវរមមចុំខពាោះ
អាជីវររ ខស្វាររ 

ទូទាុំងខេតថ ៩០០ លិេិត ៣ឆ្ប ុំ ២៤ ថវកិារដឌ ៨ ៨ ៨ ២៤ 
មនធីរពាណិជជរមម

ខេតថ 



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ(២០២០-២០២២) 

 

100 

ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

2 

ផសពវផាយចាប់ពាណិជជរមម និង
ស្ហការទទួលពារយខស្បីសុ្ុំចុោះ
បញ្ជ ី បញ្ហជ រ់ទីតាុំងររុមហ ុន 
សាខាររុមហ ុន ស្ហរគស្
ពាណិជជរមម ខរកាយខពលចុោះបញ្ជ ី
ខៅររស្ួងពាណិជជរមមរចួ និងជ
រមុញការដារ់សាល រយខីហាររមុ
ហ ុន 

ររុងខេមរ
ភូមិនធ 
រស្ុរ
មណឍ ល
ស្ីោ 

រស្រុខរស្
អុំបិល 

១៥ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ៣៩ ថវកិារដឌ ១៣ ១៣ ១៣ ៣៩ 
មនធីរពាណិជជរមម

ខេតថ 

3 រគប់រគងទផីារ ទូទាុំងខេតថ ១៥៦ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ៦ ថវកិារដឌ ២ ២ ២ ៦ 
មនធីរពាណិជជរមម

ខេតថ 

4 
ជរមុញការអភិវឌណន៍ផលិតផល 
និងទីផារ 

ទូទាុំងខេតថ ៤៥ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ១៨០   ៦០ ៦០ ៦០ ១៨០   

5 
អភិវឌណន៍សាទ ប័នពាណិជជរមម 
(ស្ភាពាណិជជរមមខេតថ និង
ស្ោគមអាជីវរមម) 

ទូទាុំងខេតថ ៣០ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ៩ ថវកិារដឌ ៣ ៣ ៣ ៩ 
មនធីរពាណិជជរមម

ខេតថ 

                ៨៦ ៨៦ ៨៦ ២៥៨   
សាខាពននដារខេតថ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

១ 
ពខនលឿនការចុោះបញ្ជ ីរបស់្អបរជាប់
ពននថម ីខអាយោនភាពង្វយ
រស្ួលនងិសាមញ្ដជាងមុន 

ទូទាុំងខេតថ   ជាលបចាាំ ៣ឆ្ប ាំ   
សាខា
ពននដារ 

        សាខាពននដារ 

២ 

ខរលមអរការដារ់លិេិតរបកាស្បង់
ពននខលីមខធាបាយដឹរជញ្ជូ ននិង
ោនជុំនិោះរគប់របខភទរបចាុំឆ្ប ុំ
ខដាយផថល់ប័ណតស្ោគ ល់អតថ
ស្ញ្ហដ ណបង់ពននោនយនថ 

ទូទាុំងខេតថ ៣០០ បណ័្ត  ៣ឆ្ប ាំ   
សាខា
ពននដារ 

        សាខាពននដារ 

៣ 

ខរលមអរការដារ់លិេិតរបកាស្បង់
ពននខលីអចលរទពយរបចាុំឆ្ប ុំខដាយផថ
ល់ប័ណតស្ោគ ល់អតថស្ញ្ហដ ណអចល
រទពយ 

ររុងខេមរ
ភូមិនធ 

៣០០ បណ័្ត  ៣ឆ្ប ាំ   
សាខា
ពននដារ 

        សាខាពននដារ 

៤ 
ខរៀបចុំប័ណតព័ត៌ោនរតឹមរតូវ ឯរ
ភាព ស្ថីពីសារខពីពននខដលោនេលឹម
សារង្វយយល់ ស្រោប់អបរជាប់ពនន 

ទូទាុំងខេតថ ៣០០ បណ័្ត  ៣ឆ្ប ាំ ៥ 
សាខា
ពននដារ 

៥ ៥ ៥ ១៥ សាខាពននដារ 

៥ 

ខរបីរបាស្ប់ណ្តថ ញទុំនារ់ទុំនងស្ងគមនិង
មខធាបាយខផសងៗ (Call Center, Live 
Chat, GDT App) ខដីមផផីសពវផាយបទ
បផញ្ដតថ ិស្ថីពីសារខពីពននខផសងៗ ខដលបានខធវី
បចចុបផនបភាពនិងរុំពុងអនុវតថ រពមទាុំងខដាោះ
រសាយចមងលខ់ផសងៗជូនអបរជាបព់ននខអាយ
បានទាន់ខពលខវលា 

ទូទាុំងខេតថ   ជាលបចាាំ ៣ឆ្ប ាំ   
សាខា
ពននដារ 

        សាខាពននដារ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

៦ 

ខរៀបចុំស្ិកាេ សាលាផសពវផាយ
ចាប់ និងបទបផញ្ដតថិស្ថពីីសារខពី
ពននរគប់របខភទ ខដលខៅជា
ធរោន ជូនអបរជាប់ពនន 

ទូទាុំងខេតថ ៩ ឃលើរ ៣ឆ្ប ាំ ២៤ 
សាខា
ពននដារ 

៨ ៨ ៨ ២៤ សាខាពននដារ 

៧ 
ពរងឹងការចុោះបញ្ជ ី ការចាត់ខចង
លិេិតរបកាស្ ការខធវីស្វនរមម 
និងខសុ្ីបអខងកតបទខលមសី្ពននដារ 

ទូទាុំងខេតថ     ៣ឆ្ប ាំ   
សាខា
ពននដារ 

        សាខាពននដារ 

៨ 

ខរៀបចុំខរស្រមលួនិងខធវីខអាយ
របខស្ីរខ ងីនូវចាប់ និងបទបផ
ញ្ដតិស្ថីពពីននដារ ខដីមផខីឆលីយតប
នឹងការវវិឌណថ្នបរបិទធុររិចចជាតិ 
និងអនថរជាតិ តាមរយៈការផថល់
ធាតុចូលខផសងៗស្ថពីីពននដារ 

ទូទាុំងខេតថ     ៣ឆ្ប ាំ   
សាខា
ពននដារ 

        សាខាពននដារ 

                ១៣ ១៣ ១៣ ៣៩   
សាខាគយនងិរដាឌ ររខេតថ 

១ 
ការពរងឹងសុ្ពលភាពថ្នឯរសារនាុំ
ចូល-នាុំខចញ(របតិខវទន៍) 

ទូទាុំងខេតថ ជារបចាុំ ជារបចាុំ ១២ខេ ៧២ ថវកិារដឌ ៧២ 0 0 ៧២ 
សាខាគយនិងរ
ដាឌ ររខេតថ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

២ 
ការពរងឹងអនុខលាមភាពរបុងការគិត
ពននគយការរបមូលនិងការបង់
ចុំណូលគយ និងរដាឌ ររ 

ទូទាុំងខេតថ ១២ ខលីរ ១២ខេ ៣ ថវកិារដឌ ៣ 0 0 ៣ 
សាខាគយនិងរ
ដាឌ ររខេតថ 

៣ 
ចុោះឃ្ល ុំខមីលអនុខលាមភាពថ្ននីតិវធិី
គយរបស្់អងគភាពគយខរកាមឱវាទ 

ទូទាុំងខេតថ ៨ ខលីរ ១២ខេ ៣ ថវកិារដឌ ៣ 0 0 ៣ 
សាខាគយនិងរ
ដាឌ ររខេតថ 

៤ 

បនថផសពវផាយរ ុំលឹរដល់វស័ិ្យឯរ
ជនពារ់ព័ននឱយបានខទៀងទាត់ពារ់
ព័នននឹងនីតិវធិីខបបបទគយ នីតិវធិី
ថ្នការទទួលេុស្រតូវរបុងការបង់ពនន
អាររខលីទុំនិញឱយបានតាមបទ
បញ្ដតថិជាធរោន 

ទូទាុំងខេតថ ៣ ខលីរ ១២ខេ ៣ ថវកិារដឌ ៣ 0 0 ៣ 
សាខាគយនិងរ
ដាឌ ររខេតថ 

៥ 
ការអនុវតថឱយបានខពញខលញនូវបទ
បញ្ដតថិជាធរោនពារ់ពន័ននឹងការទទួល
េុស្រតូវរបុងការង្វររតួតពិនិតយទុំនិញ 

ទូទាុំងខេតថ ជារបចាុំ ជារបចាុំ ១២ខេ   ថវកិារដឌ ០ 0 0 ០ 
សាខាគយនិងរ
ដាឌ ររខេតថ 

៦ 

ការខលីរទឹរចិតថដល់ម្នថីគយោន
ស្មតទរិចច  ប្ង្វក បអុំខពីរត់ខគចពនន
ឱយអនុវតថការង្វររបស់្េលួនតាមរូប
ភាពខភលៀងរលឹមនិងរបរបខដាយ 
ឆនធៈដាច់ខាត 

ទូទាុំងខេតថ ៨០០ ររណី ១២ខេ ០ ថវកិារដឌ ០ 0 0 ០ 
សាខាគយនិងរ
ដាឌ ររខេតថ 

                ៨១ ០ ០ ៨១   
មនធរីថ្របស្ណីយន៌ងិទូរគមនាគមន៌ខេតថ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

1 

ពរងឹងការស្ហការជាមយួអាជាញ
ធរមូលដាឌ នរគប់លុំដាប់ថាប រ់របុង
ការអនុវតថចាប់ ខអាយបានរតមឹ
រតូវ 

ទូទាុំងខេតថ 3 ខលីរ ១២ខេ 5 ថវកិារដឌ ៥ ០ ០ ៥ 
មនធីរថ្របស្ណី

យ ៌

2 

បនថជរមុញររុមហ ុនយរចិតថ
ទុរដារ់ពរងីរខស្វាខអាយោន
វសិាលភាពរគប់ដណថ ប់ដល់តុំបន់
ដាច់រស្ោ៉ា លទាុំងខនាោះ 

រស្ុរថមបាុំង 3 ខលីរ ១២ខេ 5 ថវកិារដឌ ៥ ០ ០ ៥ 
មនធីរថ្របស្ណី

យ ៌

3 

 ជរមុញររុមហ ុន និងរបតិបតថិររខធវី
ខស្វាថ្របស្ណីយយ៍រចិតថទុរ ដារ់
ផសពវផាយខលីគុណភាពខស្វា
ថ្របស្ណីយន៍ិង្នខៅពរងីរខស្
វារបស់្េលួនតាមរយៈការបខងកីត
ភាប រ់ង្វរខអាយោនដល់មូលដាឌ ន
រគប់រស្ុរ 

ទូទាុំងខេតថ 6 ខលីរ ១២ខេ 10 ថវកិារដឌ ១០ ០ ០ ១០ 
មនធីរថ្របស្ណី

យ ៌

4 
 ជួស្ជុលខរលមអរ និងពរងីរខ ងី
ជាន់ 
អគរចុំនួន ១េបង ទុំហុំ ២៨៨ ម២ 

ភូម១ិ ស្ង្វក ត់
សាម ច់ោន
ជ័យ  

១ េបង ៣ឆ្ប ុំ 600 ថវកិារដឌ ២០០ ២០០ ២០០ ៦០០ 
មនធីរថ្របស្ណី

យ ៌

                ២២០ ២០០ ២០០ ៦២០   
មនធរីអភវិឌណន៌ជនបទខេតថ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

១ 
ជសួ្ជុល ខថទាុំបណ្តថ ញ
គមនាគមន៍ខៅជនបទ 

រស្ុរបូទុ
សាគរ 
រស្ុរខរស្
អុំបិល 

និងរសុ្រថម
បាុំង 

១០៣ 
គី ូខម៉ា
រត 

១២ខេ 
១៨.៧
៧៣ 

ថវកិារដឌ ១៨៧៧៣ ០ ០ ១៨៧៧៣ មនធីរអភិវឌណន៍ 

២ 
របជាពលរដឌខៅជនបទោន
ទឹរសាអ តខរបីរបាស់្ 

រស្ុរខរស្
អុំបិល និង
រស្ុរបូទុ
មសាគរ 

30អ
ណថូ ង 
២រស្ោះ  

 អណថូ ង 
រស្ោះ 

១២ខេ ៥០០ ថវកិារដឌ ៥០០ ០ ០ ៥០០ មនធីរអភិវឌណន៍ 

៣ ចុោះខចរស្ោភ រៈសាងស្ង់បងគន់អ
នាម័យ 

រស្ុរខរស្
អុំបិល  

៣០០ បងគន់ ១២ខេ ១២០ ថវកិារដឌ ១២០ ០ ០ ១២០ មនធីរអភិវឌណន៍ 

៤ 
ចុោះបណថុ ោះបណ្តថ លគណៈរមមការ
អភិវឌណន៍ភូមិស្ថពីីការខរៀបចុំ
ខផនការអភិវឌណន៍ភូម ិ

រស្ុរថមបាុំង ៥ ខលីរ ១២ខេ ២០ ថវកិារដឌ ២០ ០ ០ ២០ មនធីរអភិវឌណន៍ 

៥ ចុោះផសពវផាយពីដុំខណីរការថ្នកា
ខរៀបចុំស្ហគមន៍ស្នសុំរបារ់ 

រស្ុរ
មណឍ លស្ី
ោ៉ា  

៥ វគគ ១២ខេ ១០ ថវកិារដឌ ១០ ០ ០ ១០ មនធីរអភិវឌណន៍ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

៦ 
ផសពវផាយខគលនខោបាយ
ជាតិស្ថីពជីនជាតិខដីមភាគតិច 
និងរុំណត់អតថស្ញ្ហដ ណ 

រស្ុរថមបាុំង ១ ខលីរ ១២ខេ ៥ ថវកិារដឌ ៥ ០ ០ ៥ មនធរីអភិវឌណន៍ 

៧ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លជុំនាញ
តាមតរមូវការទីផារ 

ររុងខេមរៈ
ភូមិនធ 

៤ វគគ ១២ខេ ៤០ ថវកិារដឌ ៤០ ០ ០ ៤០ មនធីរអភិវឌណន៍ 

                ១៩៤៦៨ ០ ០ ១៩៤៦៨   

មនធរីខស្ដឌរចិចនងិហរិញ្ដវតទុខេតថ 

1 
គុំរទការរគប់រគង និងអភិវឌណវ ិ
ស័្យខស្ដឌរិចចខៅខេតថខកាោះរុង 

រគប់មនធីរអងគ
ភាព និង
ររុង រស្ុរ 

២ ឃលើរ ១ ឆ្ប ាំ ២.៥ ងវកិារដឌ ២.៥ 0 0 ២.៥ មនធីរខស្ដឌរិចច 

2 

រគប់រគង ខណនាុំអនុវតថ និងគុំ
រទការខរៀបចុំបញ្ជ ីសារខពីភណឍ
រទពយស្មផតថិរដឌ និងការខរៀរគរ
ចុំណូលមិនខមនសារខពពីននខៅ
ខេតថខកាោះរុង 

រគប់មនធីរអងគ
ភាព និង
ររុង រស្ុរ 

៤ ឃលើរ ១ ឆ្ប ាំ ១៩.០ ងវកិារដឌ ១៩.០ 0 0 ១៩.០ មនធីរខស្ដឌរិចច 

3 

រគប់រគង រតួតពនិិតយហរិញ្ដវតទុ 
ស្រមបស្រមួល តាមដានការអនុ
វតថ ថវកិារបស់្មនធីរជុំនាញ ខៅ
ខេតថខកាោះរុង 

រគប់មនធីរអងគ
ភាព 

១០ ឃលើរ ១ ឆ្ប ាំ ៣៣.៣ ងវកិារដឌ ៣៣.៣ 0.0 0.0 ៣៣.៣ មនធីរខស្ដឌរិចច 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

4 

រគប់រគង រតតួពនិិតយហរិញ្ដវតទុ 
ស្រមបស្រមួល តាមដានការអនុ
វតថថវកិារបស់្រដឌបាលថាប រ់ខរកាម
ជាតិ ខៅខេតថខកាោះរុង 

ររុង រស្ុរ ១០ ឃលើរ ១ ឆ្ប ាំ ១៩.៩ ងវកិារដឌ ១៩.៩ 0.0 0.0 ១៩.៩ មនធីរខស្ដឌរិចច 

5 

រគប់រគង ស្រមបស្រមលួ រតតួ
ពិនិតយ តាមដានការអនុវតថ
ការង្វរលទនរមមសាធារណៈ ខៅ
ខេតថខកាោះរុង 

រគប់មនធីរអងគ
ភាព និង
ររុង រស្ុរ 

៤ ឃលើរ ១ ឆ្ប ាំ ២៤.៦ ងវកិារដឌ ២៤.៦ 0.0 0.0 ២៤.៦ មនធីរខស្ដឌរិចច 

6 

គុំរទរិចចដុំខណីរការរបស់្មនធីរ
ខស្ដឌរិចចនិងហរិញ្ដវតទុខៅខេតថ
ខកាោះរុង 

មនធីរ ៤ ឃលើរ ១ ឆ្ប ាំ 
៧០៩.
២ 

ងវកិារដឌ ៧០៩.២ 0.0 0.0 ៧០៩.២ មនធីរខស្ដឌរិចច 

7 

ស្រមបស្រមួលការង្វរខរ
ទរមង់ការរគប់រគងហរិញ្ដវតទុសា
ធារណៈ ខៅខេតថខកាោះរុង 

រគប់មនធីរអងគ
ភាព និង
ររុង រស្ុរ 

២ ឃលើរ ១ ឆ្ប ាំ ២.៤ ងវកិារដឌ ២.៤ 0.0 0.0 ២.៤ មនធីរខស្ដឌរិចច 

                ៨១១ ០ ០ ៨១១   
សាខាខេតថធនាគរជាតរិមពុជា 

១ ផសពវផាយយុទននាការ "ខតាោះ
និោយពលុីយ" 

ររុងខេមរ
ភូមិនធ 

៤ ខលីរ ១២ ខេ 0 ថវិការដ្ឋ 0 0 0 0   
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

២ 

ផសពវផាយពីរបព័ននទូរស្ពធ 
Hotline ស្រោប់ទទួលព័ត៌ោន 
និងខដាោះរសាយចមលល់ស្ថពីីការ
ខរបីរបាស់្ខស្វាហរិញ្ដវតទុ ខៅដល់
ររុង/រស្រុ 

រគប់រស្ុរ ៧ ឃលើរ ១២ ខខ 0 ថវិការដ្ឋ 0 0 0 0   

៣ 

ផសពវផាយខស្ចរថីថ្ថលងការណ៍រមួ
រវាងធនាគរជាតិថ្នរមពុជា និង
ររស្ួងហរិញ្ដវតទុ និងលិេតិ
បទដាឌ នខផសងៗខៅតាមបណ្តថ ល
ររុងរស្ុរ 

រគប់រស្ុរ ៧ ឃលើរ ១២ ខខ 0 ថវិការដ្ឋ 0 0 0 0   

៤ 
ផសពវផាយយុទននាការ "េញុ ុំ
រស្ឡាញ់របារ់ខរៀល"  

រគប់រស្ុរ ២ ឃលើរ ១២ ខខ 0 ថវិការដ្ឋ 0 0 0 0   

៥ 
ផសពវផាយចាប់ និងលិេិត
ខណនាុំ ស្ថីពីការរគប់រគងអាជវី
រមមបថូររបារ់ 

ររុងខេមរ
ភូមិនធ 

៣ ឃលើរ ១២ ខខ 0 ថវិការដ្ឋ 0 0 0 0   

                ០ ០ ០ ០   
រតនាគរ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

១ 
ផសពឝផាយ នឹងចូលរមួសហការម
អនុវត្ថាមសារាចរខណ្នាាំឱ្រមាន
លបសិទនិភាព 

១.៥០.១ 
រត្នាោ

រ 
១២ ខខ 0 ថវិការដ្ឋ 0 0 0 0 រតនាគរ 

២ 

ផសពឝផាយ នឹងចូលរមួសហការ
ជាមយួ ុាំ សងាក ត្ប់ានបញ្ជូ នទលមង់
ងវកិាខដលបានចុះអនុមត័្រចួមររត្
នាោរឃខត្ថរបុងឃដើមឆ្ប ាំ ននឆ្ប ាំងវកិា 

១.៥១.១ 
រត្នាោ

រ 
៥ ឆ្ប ាំ 0 ថវិការដ្ឋ 0 0 0 0 រតនាគរ 

                ០ ០ ០ ០   
២. ខផបរស្ងគមរចិច 
មនធរីអប់រ ុំយុវជននងិរឡីាខេតថ 

១ 

 ពរងីរថាប រ់មខតថយយស្ិរារបុង
សាលាបឋម,  បខងកីតថាប រ់មខតថ
យយស្ិរាស្ហគមន៍និងរមមវធិី
អប់រ ុំតាោបតិា 

ទូទាុំងខេតថ ៣ ថាប រ់ ១២ខេ 
១២៩
៦ 

ថវិការដ្ឋ ១២៩៦ 0 0 ១២៩៦ មនធីរអប់រ ុំ 

២ 

 យររគូបឋមបខរងៀនថាប រ់មខតថ
យយស្ិរានិងរិចចស្នា និងផឋល់
រគូមខតថយយស្រិាដល់សាលា
ខដលោនតរមូវការ 

ទូទាុំងខេតថ ៥ នារ់ ១២ខេ ២៣៤ ថវកិារដឌ ២៣៤ 0 0 ២៣៤ មនធីរអប់រ ុំ 

៣ 
 បខរងៀនខៅខរកាមផធោះរបជាជន,
សាលាឆទាន  , ប៉ាុស្ឋិ៍ប៉ាូលសី្ 

ទូទាុំងខេតថ ២ នារ់ ១២ខេ ៤៨ ថវកិារដឌ ៤៨ 0 0 ៤៨ មនធីរអប់រ ុំ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

៤  បខងកីតគណៈរមមការជួយគុំរទ
(ស្រោប់មខតថយយធនធាន ) 

ទូទាុំងខេតថ ៥ នារ់ ១២ខេ ៦ ថវកិារដឌ ៦ 0 0 ៦ មនធីរអប់រ ុំ 

៥ 

 បខងកីនការផឋល់អាហាររូបតទមភ
ដល់ស្សិ្ស       និង-ផសពវផាយ 
និងជរមុញ ការចូលរមួពីរបជា
ពលរដឌ ស្ហគមន៍ នងិអាជាញ
ធរមូល   ដាឌ ន    

ទូទាុំងខេតថ ៧០ នារ់ ១២ខេ ២៤ ថវកិារដឌ ២៤ 0 0 ២៤ មនធីរអប់រ ុំ 

៦ 
 ខរៀបចុំ និងខស្បីសុ្ុំររស្ួង 
ស្បផុរស្ជន និងអងគការនានា
ខដីមផឧីបតទមភអគរសាប រ់ខៅ 

ទូទាុំងខេតថ ១ រខនលង ១២ខេ ៦០០ ថវកិារដឌ ៦០០ 0 0 ៦០០ មនធីរអប់រ ុំ 

៧ 
 ខរៀបចុំ និងខស្បីររស្ងួ ស្បផុរស្
ជន និងអងគការនានាខដីមផី
ឧបតទមភអគរសាប រ់ខៅ 

ទូទាុំងខេតថ ១ រខនលង ១២ខេ ៦០០ ថវកិារដឌ ៦០០ 0 0 ៦០០ មនធីរអប់រ ុំ 

៨ 

 បខងកីនការផឋល់អាហាររូបររណ៍
ដល់ស្សិ្សររីររ   និង
ផសពវផាយ នងិជរមញុ ការចូល
រមួពីរបជាពលរដឌ ស្ហគមន៍ 
និងអាជាញ ធរមូលដាឌ ន    

ទូទាុំងខេតថ 
១២៨
២ 

នារ់ ១២ខេ ៩២៤ ថវកិារដឌ ៩២៤ 0 0 ៩២៤ មនធីរអប់រ ុំ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

៩ ខធវីតរមូវការរគូបខរងៀន និង
ផសពវផាយការខរជសី្ខរសី្រគ ូ

ទូទាុំងខេតថ ៤០ នារ់ ១២ខេ ៥២ ថវកិារដឌ ៥២ 0 0 ៥២ មនធីរអប់រ ុំ 

១០  ខស្បីសាងស្ង់អគរស្ិរាបខនទម ទូទាុំងខេតថ ២ អគរ ១២ខេ ៤០០ ថវកិារដឌ ៤០០ 0 0 ៤០០ មនធីរអប់រ ុំ 
១១  ខស្បីសាងស្ង់បងគន់អនាម័យ ទូទាុំងខេតថ ៥ បនធប់ ១២ខេ ៦០ ថវកិារដឌ ៦០ 0 0 ៦០ មនធីរអប់រ ុំ 

១២ 
 ខរៀបចុំ និងខស្បសុី្ុំររស្ួង 
ស្បផុរស្ជន និងអងគការនានា
ខដីមផឧីបតទមភអគរសាប រ់ខៅ 

ទូទាុំងខេតថ ១ រខនលង ១២ខេ ៦០០ ថវកិារដឌ ៦០០ 0 0 ៦០០ មនធីរអប់រ ុំ 

១៣ 

 បខងកីនការផឋល់អាហាររូបររណ៍
ដល់ស្សិ្សររីររ    និង
ផសពវផាយ នងិជរមញុ ការចូល
រមួពីរបជាពលរដឌ ស្ហគមន៍ 
និងអាជាញ ធរមូលដាឌ ន    

ទូទាុំងខេតថ 
១២៥
០ 

នារ់ ១២ខេ ១០៥០ ថវកិារដឌ ១០៥០ 0 0 ១០៥០ មនធីរអប់រ ុំ 

១៤  ខធវីតរមូវការរគបូខរងៀន  
ផសពវផាយការខរជសី្ខរសី្រគ ូ

ទូទាុំងខេតថ ៤៥ នារ់ ១២ខេ ១៧៧ ថវកិារដឌ ១៧៧ 0 0 ១៧៧ មនធីរអប់រ ុំ 

១៥  ខស្បីសាងស្ង់អគរស្ិរាបខនទម ទូទាុំងខេតថ ១ អគរ ១២ខេ ៦០០ ថវកិារដឌ ៦០០ 0 0 ៦០០ មនធីរអប់រ ុំ 

១៦ 
 ស្ិរា នងិខស្វងររទីតាុំងបខងកីត
ថាប រ់អរេររមម 

ទូទាុំងខេតថ ២ រខនលង ១២ខេ ៣១២ ថវកិារដឌ ៣១២ 0 0 ៣១២ មនធីរអប់រ ុំ 

១៧ 
 ស្ិរា ខស្វងររទនិបន័យអនរេរ
ជន និងព័ត៌ោនពិតពីមូលដាឌ ន  ទូទាុំងខេតថ ១៧៥ រខនលង ១២ខេ ១៧៤ ថវកិារដឌ ១៧៤ 0 0 ១៧៤ FIFA 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

១៨  បខងកីនរបស្ិទនភាពថ្នការអនុវតថ 
រមមវធិីខរកាយអរេររមម  

ទូទាុំងខេតថ ១០០ នារ់ ១២ខេ ៧៤៩ ថវកិារដឌ ៧៤៩ 0 0 ៧៤៩ USESDP 

១៩ 
 ផសពវផាយខអាយយុវជនោប រ់
ោ៉ា ងខហាចោនមួយជុំនាញ ទូទាុំងខេតថ ៤៥ នារ់ ១២ខេ 

១៨៣
៦ 

ថវកិារដឌ ១៨៣៦ 0 0 ១៨៣៦ មនធីរអប់រ ុំ 

២០ 
 ខធវីតរមូវការរគបូខរងៀន   និង
ផសពវផាយការខរជសី្ខរសី្រគ ូ ទូទាុំងខេតថ ៥ នារ់ ១២ខេ ២១ ថវកិារដឌ ២១ 0 0 ២១ មនធីរអប់រ ុំ 

២១ 
 អភិវឌណទលីានរ ីដាឌ នខេតថ 
និងទីលានរីឡា តាមសាលា
ខរៀន 

ទូទាុំងខេតថ ១ ទីលាន ១២ខេ 
១៩២
០ 

ថវកិារដឌ ១៩២០ 0 0 ១៩២០ មនធីរអប់រ ុំ 

២២ រមមវធិីស្មមូលបឋមស្ិរា ទូទាុំងខេតថ ១៦ នារ ់ ១០ខខ ៥០០ ថវកិារដឌ ៥០០ 0 0 ៥០០ មនធីរអប់រ ុំ 
២៣ រមមវធិីចូលខរៀនខ ងីវញិ ទូទាុំងខេតថ ១១ នារ ់ ២ខខ ៦៩ ថវកិារដឌ ៦៩ 0 0 ៦៩ មនធីរអប់រ ុំ 

                ១១៦៨៣ ០ ០ ១១៦៨៣   
មនធរីសុ្ខាភបិាលខេតថ 

១ 
ការផឋល់ជាតិខដរនងិហវូលរី
អាសុ្ីតដល់្ស្ឋីោនថ្ផធខពាោះ និង
្ស្ឋីខរកាយស្ុំរាល 

មនធីរខពទយខេតថ,
មនធីរខពទយបខងអរ
រសុ្រ និង

មណឍ លសុ្េភាព
ទាុំង១៣ 

៣,៥៧
៩ 

នារ់ 

១៥ដង/
១ម.ស្ 
និងម.ព/
ឆ្ប ុំ 

៨ ថវកិារដឌ ៨ ៨ ៨ ២៤ 
មនធីរសុ្ខាភិបា
លខេតថ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

២ 
ការចុោះផឋល់ថាប ុំបង្វក រដល់រុោរ
អាយុខរកាម៥ឆ្ប ុំខៅតាមតុំបន់
ង្វយរងខរគោះ 

២៦ភូមិរបុង
ខេតថខកាោះរុង 

១,២៤
៨ 

ចុំនួន
រុោរ 

មីនា ឬខម
សា 

រញ្ហដ /ឆ្ប ុំ 
២៦ ថវកិារដឌ ២៦ ២៦ ២៦ ៧៩ 

មនធីរសុ្ខាភិបា
លខេតថ 

៣ 

ការផឋល់ជីវជាតិអា និងខមបង់ដា
ហសុលតាមយុទននាការ២ដងរបុង
១ឆ្ប ុំដល់រុោរអាយុព៦ីខេ ដល់ 
៥៩ខេ 

បណ្តថ ភូមិទូ
ទាុំងខេតថ 

១១,៣
៤៨ 

ចុំនួន
រុោរ 

ខេឧស្ភា
និងខេវចិឆិ
កា/ឆ្ប ុំ 

៤៤ ថវកិារដឌ ៤៤ ៤៤ ៤៤ ១៣២ 
មនធីរសុ្ខាភិបា
លខេតថ 

៤ 
ពរងឹង និងពរងរីការផថល់ខស្វា
សុ្េភាពបនថពូជ នងិការអប់រ ុំ
ដល់យុវវយ័ 

មណឍ លសុ្េ
ភាព ទាុំង១៣ ៥២ ខលីរ 

៥២ដង/
ឆ្ប ុំ 

៣០ ថវកិារដឌ ៣០ ៣០ ៣០ ៨៩ 
មនធីរសុ្ខាភិបា
លខេតថ 

៥ 

អនុវតឋពធិីសារជាតសិ្ោហររមម
រគប់រគង ការពាបាលជុំងរុឺោរ
ខៅមូលដាឌ នសុ្ខាភិបាលសាធារ
ណៈ(IMCI)ឲ្យបានខទៀងទាត់ 

មណឍ លសុ្េ
ភាព ទាុំង១៣ 

១៣,០
០៥ 

ចុំនួន
រុោរ 

៧៨ដង/
ឆ្ប ុំ 

៣០ ថវកិារដឌ ៣០ ៣០ ៣០ ៨៩ 
មនធីរសុ្ខាភិបា
លខេតថ 

៦ 
ពរងឹរការរគប់រគងនិងពាបាល
ជុំងឺកាមខរាគខៅតាមមណឍ ល
សុ្េភាពនិងគលនីិរកាមខរាគ 

មណឍ លសុ្េ
ភាព ១៣ និង
ចុំននួមនធីរខពទយ 

២ 

១៥ 

មណឍ ល
សុ្េ
ភាព 
និងមនធីរ
ខពទយ 

១២ខេ ៨ ថវកិារដឌ ៨ ៨ ៨ ២៤ 
មនធីរសុ្ខាភិបា
លខេតថ 



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ(២០២០-២០២២) 

 

114 

ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

៧ 
ពរងឹងនងិពរងីរខស្វាការបង្វក រ
ការចមលងខរាគពីោថ យខៅរូន 
(PMTCT) 

មនធីរខពទយទាុំង 
២ ២ 

មនធីរ
ខពទយ 

១២ខេ ៨ ថវកិារដឌ ៨ ៨ ៨ ២៤ 
មនធីរសុ្ខាភិបា
លខេតថ 

៨ 

ផឋល់របឹរាដល់្ស្ឋីខដលមរពនិិ
តយថ្ផធខពាោះខៅមណឍ លផថល់របរឹា
ការខធវីខតស្ថ្មខដាយស្ម័រគ
ចិតថ (VCCT) 

មណឍ លសុ្េ
ភាព ១៣ និង
ចុំននួមនធីរខពទយ 

២ 

២,១៦
១ នារ់ ១២ខេ ៨ ថវកិារដឌ ៨ ៨ ៨ ២៤ 

មនធីរសុ្ខាភិបា
លខេតថ 

៩ របារពនទិវាខអដស៍្ ១ ធបូ 
ររុងខេមរៈ
ភូមិនធ ១ ររុង ធបូ ៩ ថវកិារដឌ ៩ ៩ ៩ ២៨ 

មនធីរសុ្ខាភិបា
លខេតថ 

១០ 

ពរងឹងការរសាវរជាវជុំងឺរខបងរបុងរុំ
 ុងខពលមរពិខរគោះជុំងឺខរៅខៅ
មនធីរខពទយបខងអរខេតថមណឍ លសុ្េ
ភាព និងស្ហគមន៍ 

មនធីរខពទយ
ខេតថ,មនធី
ខពទយរស្ុរ
មណឍ លសុ្េ
ភាពទាុំង១៣
និងស្ហគម

ន៍ 

កាត់
បនទយ
ជុំងឺ
រខបង 
ឲ្យខៅ
តិចជាង 
១៣៣
៥នារ់ 

នារ់ 
១៥៦ដង/
ឆ្ប ុំ 

៣៥ ថវកិារដឌ ៣៥ ៣៥ ៣៥ ១០៤ 
មនធីរសុ្ខាភិបា
លខេតថ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

១១ 
បខងកីនការចុោះអប់រ ុំសុ្េភាពស្ឋពីី
ជុំងឺរខបងខៅតាមស្ហគមន៍ 

១១៦ភូម ិ

កាត់
បនទយ
អបរជុំងឺ
រខបង 
ឲ្យខៅ
តិច
ជាង 
១១៦
នារ់ 

នារ់ 
១៥៦
ដង/ឆ្ប ុំ 

៣២ ថវកិារដឌ ៣២ ៣២ ៣២ ៩៥ 
មនធីរសុ្ខាភិបា
លខេតថ 

១២ 

បខងកីនការចុោះខចរមុងរជលរ់ថាប ុំ
និងរជលរ់មុងសាខ ងីវញិខៅ
តាមបណ្តថ ភូមិខដលោនការ
រាតតាត 

បណ្តថ ស្ហ
គមន៍រង
ខរគោះ(ភូមិ
ខដលោន
ថ្រពនិង
ភាប រ់ង្វរចុំ
 ង) 

ផថល់
ខស្វា
ចុោះខចរ
មុង
រជលរ់
ថាប ុំនិង
រជលរ់
មុងសា
ខ ងី
វញិ  

ចុំនួន
រគួសារ 

២ដង/ឆ្ប ុំ ១៣ ថវកិារដឌ ១៣ ១៣ ១៣ ៤០ 
មនធីរសុ្ខាភិបា
លខេតថ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

១៣ 
ចុោះដារ់ថាប ុំអាខបតខអាយបាន
ទាន់ខពលខវលាខដីមផទីប់សាក ត់
ជុំងឺរគុន្ម 

១១៩ភូម ិ ១១៩ ភូម ិ
២ខលីរ/
ឆ្ប ុំ 

៤៤ ថវកិារដឌ ៤៤ ៤៤ ៤៤ ១៣២ 
មនធីរសុ្ខាភិបា
លខេតថ 

១៤ 

ពរងឹងការង្វរអប់រ ុំផសពវផាយស្ថី
ពីហានិភ័យថ្នជុំងឺខលីស្ស្ុំពាធ
្ម និងទឹរខនាមខផអមខៅតាម
ស្ហគមន៍ 

មណឍ លសុ្េ
ភាព ទាុំង
១៣ 

អប់រ ុំ
ផសពវផា
យពីហា
និភ័យ
ថ្នជុំងឺ
ខលីស្
ស្ោព ធ
្ម 
និងជុំងឺ
ទឹរ
ខនាម
ខផអម  

ចុំនួន
មណឍ ល 
សុ្េ
ភាព 

៥២ដង/
ឆ្ប ុំ ១៥ ថវកិារដឌ ១៥ ១៥ ១៥ ៤៤ 

មនធីរសុ្ខាភិបា
លខេតថ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

១៥ 
ចុោះវាយតថ្មលគុណភាពខស្វា តាម
ការោិល័យសុ្ខាភិបាលរស្រុ
របតិបតថិទាុំងពីរ និងមនធីរខពទយ 

ការ.ិសុ្ខា.
រស្ុរ

របតិបតថ ិនិង
មនធីរខពទយ 

៣ 

ការ.ិសុ្
ខា.
រស្ុរ
របតិបតថ ិ
និងមនធីរ
ខពទយ 

៥២ដង/
ឆ្ប ុំ 

៣០ ថវកិារដឌ ៣០ ៣០ ៣០ ៨៩ 
មនធីរសុ្ខាភិបា
លខេតថ 

១៦ 

ពរងឹងការរបជុុំគណៈរោម ការ
រគប់រគងមណឍ លសុ្េភាព
(HCMC) ឲ្យបានខរៀងរាល់២ខេ
មឋង 

មណឍ លសុ្េ
ភាពទាុំង 
១៣  

៧៨ ដង ១២ខេ ៦ ថវកិារដឌ ៦ ៦ ៦ ១៩ 
មនធីរសុ្ខាភិបា
លខេតថ 

១៧ 
សាងស្ង់មណឍ លសុ្េភាព និង 
ប៉ាុស្ថិ៍សុ្េភាព 

ម.ណ ខៅ
ឃុុំនាងរុរ 
និងប៉ាុស្ថ ិខៅ
ឃុុំ តាថ្ត 
ទទួលគគីរ 
និង ខរជាយ
របស់្ 

មណឍ
លសុ្េ
ភាព ១ 
និង
ប៉ាុស្ថិ៍
សុ្េ
ភាព ៣ 

ចុំនួន  ៣ឆ្ប ុំ ១២០០ ថវកិារដឌ ១២០០ ១២០០ ១២០០ ៣៦០០ 
មនធីរសុ្ខាភិបា
លខេតថ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

១៨ 

ចុោះរតួតពិនិតយតាមដានររខស្វា
ឯរជនខដលមនិទាន់ោនអាជាញ ប័
ណតឬការខបីរខស្វាឯរជនេុស្
ចាប់ខរៀងរាល់រតីោស្ ។ 

ទូទាុំងខេតថ ៤២ ខលីរ 
៤២ដង/
ឆ្ប ុំ 

១៨ ថវកិារដឌ ១៨ ១៨ ១៨ ៥៥ 
មនធីរសុ្ខាភិបា
លខេតថ 

                ១៥៦៣ ១៥៦៣ ១៥៦៣ ៤៦៩០   
មនធរីស្ងគមរចិច អតតីយុទនជននងិយុវនតីសិ្មផទាខេតថ 

១ 

ចូលរជួាមួយអាជាញ ធរខដន ដីមនធីរ 
ខរៀបចុំខដនដីនគរូបនីរមមនិងស្ុំណ
ង់ពិនិតយលរេណៈស្មផតិថរគួសារ
ខដលរតូវទទួលស្មផទានដីស្ងគម
រិចចជាខរៀងរាល់ឆ្ប ុំ 

ទូទាុំងខេតថ ១ ខលីរ ១២ខេ ៣ ថវកិារដឌ ៣ 0 0 ៣ មនធីរស្ងគមរិចច 

២ 
ស្ហការជាមួយអាជាញ ធរ ខដន ដីខដី
មផរីស្ង់ទិនបន័យរគួសារររីររ ខាល ុំង 

ទូទាុំងខេតថ ៣ ខលីរ ១២ខេ ១០ ថវកិារដឌ ១០ 0 0 ១០ មនធីរស្ងគមរិចច 

៣ 
រស្ង់ស្ទិតិអតីត យុទនជន គម ន ដីធលី
ផធោះស្ខមផង 

ទូទាុំងខេតថ ៦ ខលីរ ១២ខេ ១៥ ថវកិារដឌ ១៥ 0 0 ១៥ មនធីរស្ងគមរិចច 

៤ 

បខងកីតភាប រ់ង្វរ ចុោះសួ្រសុ្េ ទុរេ និង
តាមដានអតីតយុទនជនខៅដល់ ផធោះ
អតីតយុទនជនរគួសារអតីតយុទនជន
ផ្ទធ ល់ 

ទូទាុំងខេតថ ៣៦ ខលីរ ១២ខេ ៣៣ ថវកិារដឌ ៣៣ 0 0 ៣៣ មនធីរស្ងគមរិចច 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

៥ 
រុំណត់មុេស្ញ្ហដ អតីតយុទនជនជា
អាទិភាពខដីមផផីថល់ស្មផទានដីស្
ងគមរិចច 

ទូទាុំងខេតថ ៣៦ ខលីរ ១២ខេ ៣៣ ថវកិារដឌ ៣៣ 0 0 ៣៣ មនធីរស្ងគមរិចច 

៦ 
គុំរទដុំខណីរការស្ោគមមនុស្ស
ចាស់្ចុំនួន ២៩ឃុុំ ស្ង្វក ត់ 

២៩ឃុុំ-
ស្ង្វក ត់ 

៣៦ ខលីរ ១២ខេ ៨៧ ថវកិារដឌ ៨៧ 0 0 ៨៧ មនធីរស្ងគមរិចច 

៧ 
ខរៀបចុំបខងកីតគណៈរមមការអភិវឌណន៍
ស្ោគមអតីតយុទនជន 

២៩ឃុុំ-
ស្ង្វក ត់ 

៣៦ ខលីរ ១២ខេ ២៩ ថវកិារដឌ ២៩ 0 0 ២៩ មនធីរស្ងគមរិចច 

៨ 
ខរៀបចុំទិវាអតីតយុទនជនរមពុជា ថ្ថងទី
២១ ខេមិថុនា ឆ្ប ុំ២០១៩ 

ទូទាុំងខេតថ ៥០០ នារ់ ១២ខេ ៣០ ថវកិារដឌ ៣០ 0 0 ៣០ មនធីរស្ងគមរិចច 

៩ 
ខរៀបចុំទិវាមនុស្សចាស់្រមពុជា និង
ទិវាមនុស្សចាស់្អនថរជាតិ ១ តុលា 
ឆ្ប ុំ២០១៩ 

ទូទាុំងខេតថ ៣៥០ នារ់ ១២ខេ ២១ ថវកិារដឌ ២១ 0 0 ២១ មនធីរស្ងគមរិចច 

១០ 
ខរៀបចុំទិវាជនពិការ៣ធបូ និងជន
ពិការពិភពខលារ២០១៩ 

ទូទាុំងខេតថ ៣០០ នារ់ ១២ខេ ១៨ ថវកិារដឌ ១៨ 0 0 ១៨ មនធីរស្ងគមរិចច 

១១ 
ខរៀបចុំខផធររុោររុំរពា ម្នថីររបេ័ណឍ  
និងបុគគលិររិចចស្នាជូនរដឌបាល
ខេតថរគប់រគង២០១៩ 

ទូទាុំងខេតថ ៣០ នារ់ ១២ខេ ៧៣ ថវកិារដឌ ៧៣ 0 0 ៧៣ មនធីរស្ងគមរិចច 

                ៣៥២ ០ ០ ៣៥២   
មនធរីរចិចការនារខីេតថ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

1 ខរៀបចុំទិវាអនថរជាតិនារ០ី៨មនីា 

អនុវតថចុំននួ
០១ខលីរ 

1-ររុងខេមរ
ភូមិនធ 

ចុំននួ៣៥០ន
(ស្.២៩០ន) 

១ ខលីរ ១ ថ្ថង 50 ថវកិារដឌ 50 0 0 ៥០ មនធីររិចចការនារ ី

2 
ផសពវផាយចាប់ទប់សាក ត់អុំខពហីឹ
ងារបុងរគួសារនិងស្ហគមន៍ 

ផសពវផាយ
ចុំននួ០២ខលីរ
ខៅរស្ុរខរស្
អុំបិល,រសុ្រ
មណឍ លសី្ោ 

2 ខលីរ ២ថ្ថង 4 ថវកិារដឌ 4 0 0 ៤ មនធីររិចចការនារ ី

3 

ខវទិកាពិភារាជាមួយគណៈរោម
ធិការពិខរគោះខោបល់រិចចការ្ស្ថី 
និងរុោរររងុ-រស្ុរ ស្ថីពីការអនុ
វតថតួនាទី ភាររិចច 

អនុវតថចុំនួន
០៣ខលីរ 
រស្ុរថមបាុំង
(ឃុុំឫស្សរីជុុំ,
ឃុុំតាថ្ទខលី,
ឃុុំថមថមដូន
ខៅ) 

3 ខលីរ ៣ថ្ថង 15.7 ថវកិារដឌ 15.7 0 0 ១៦ មនធីររិចចការនារ ី

4 
វគគបណថុ ោះបណ្តថ លស្ថីពីការខលរី
រមពស់្ការប្ញ្ហជ បខយនឌ័របរោិ
ប័នប និងស្មធម៌ស្ងគម 

ចុំនួន០២
ខលីរ(ថម
បាុំង,គិរ ី
សាគរ) 

2 ខលីរ ២ 3 ថវកិារដឌ 3 0 0 ៣ មនធីររិចចការនារ ី
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

5 វគគខរថ្ចបអុំខបាស្(ខមម ខរតង) 
ចុំនួន០២វគគ 
ររុងខេមរ
ភូមិនធ 

2 វគគ ១៤ថ្ថង 25 ថវកិារដឌ 25 0 0 ២៥ មនធីររិចចការនារ ី

6 
ផសពវផាយស្ថពីីការខលរីរមពស់្
ស្ីលធម៌ស្ងគម 
តថ្មលរគួសារខេមរ 

ចុំនួន០១
ខលីរ (វទិា
ល័យបា៉ា រ់េលង 

1 ខលីរ ១ថ្ថង 20 ថវកិារដឌ 20 0 0 ២០ មនធីររិចចការនារ ី

7 
វគគផសពវផាយស្ថីពីផលប៉ាោះពាល់
ថ្នការខរបីរបាស់្ខរគឿងខញៀន 

ចុំនួន០២
ខលីរ 

(ខេមរភូមិនធ, 
មណឍ ល
សី្ោ) 

2 ខលីរ ២ថ្ថង 3 ថវកិារដឌ 3 0 0 ៣ មនធីររិចចការនារ ី

                ១២១ ០ ០ ១២១   
មនធរីធមមការនងិសាស្នាខេតថ 

១ លបឡងវញិ្ហដ បនបលត្ធមយវនិយ័ 
វតថខជាត
ញ្ហដ ណ 3 ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ 30 ថវកិារដឌ ១០ ១០ ១០ ៣០ មនធីរធមមការ 

២ 
អនុវត្ថនស៏ងឃលបកាសអនុសាំវចឆ
រៈមហាសនបិបាត្មស្ដនថីសងឃទូ
ទាំងលបឃទស 

សាល
មខហារស្ព
ខេតថ 

3 ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ 45 ថវកិារដឌ ១៥ ១៥ ១៥ ៤៥ មនធីរធមមការ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

៣ 
បណ្ថុ ះបណាថ លត្ួនាទីភាររិចច
លរុមសីលធមអ៌ាចាររ អាចរឃិៅ
ខខយរ 

វតថខជាត
ញ្ហដ ណ 3 ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ 60 ថវកិារដឌ ២០ ២០ ២០ ៦០ មនធីរធមមការ 

៤ ឃរៀបចាំពិធីបុណ្រមា បូជា 
សាល

មខហារស្ព
ខេតថ 

3 ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ 30 ថវកិារដឌ ១០ ១០ ១០ ៣០ មនធីរធមមការ 

៥ 

ឃរៀបចាំពិធីលសងទ់ឹរលពះលសងទ់ឹរ
លពះសងឃ និង 
ភងូត្ទឹរជូនមាាបិា ចាស់
លពឹទឌ ចាររ 

ស្ួនចារមុេ
សាលាខេតថ

ថមី 
3 ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ 30 ថវកិារដឌ ១០ ១០ ១០ ៣០ មនធីរធមមការ 

៦ ឃរៀបចាំពិធីបុណ្រវសិាខបូជា 
សាល

មខហារស្ព
ខេតថ 

3 ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ 60 ថវកិារដឌ ២០ ២០ ២០ ៦០ មនធីរធមមការ 

៧ 
លបជុាំពិភារាខផបរពាហិ
រសាសនា 

មនធីរ 6 ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ 12 ថវកិារដឌ ៤ ៤ ៤ ១២ មនធីរធមមការ 

៨ 
ចុះឃធឝើអធិការរចិចសាលាពុទឌិ
រសិរា 

ររុង/រស្រុ 6 ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ 6 ថវកិារដឌ ២ ២ ២ ៦ មនធីរធមមការ 

៩ សាងសងរ់បងងយីជុាំវញិមនធីរ មនធីរ 300 ខម៉ារត 3 ឆ្ប ុំ 250 ថវកិារដឌ ២៥០ 0 0 ២៥០ មនធីរធមមការ 
១០ ជួសជុលមនធីរ មនធីរ 1 អគរ 3 ឆ្ប ុំ 100 ថវកិារដឌ ១០០ 0 0 ១០០ មនធីរធមមការ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

                ៤៤១ ៩១ ៩១ ៦២៣   
មនធរីវបផធម៌នងិវចិរិតស្លិផោះខេតថ 

១ 

ចូលរមួមខហារស្ពសិ្លផៈយុវជន 
ចខរមៀងស្ម័យបុរាណខេមរដណ្តថ ុំស្ល 
មាូបអាហារទរមង់ស្ខមលៀរបុំពារ់ខេមរ 
គុំនូរ 

ររុងខេមរ
ភូមិនធរាជធានី
ភបុំខពញ 

៨ ខលីរ ១២ខេ ៥០ ថវកិារដឌ ៥០ 0 0 ៥០ មនធីរវបផធម៌ 

២ 
បណថុ ោះបណ្តថ លរបាុំចាស់្តខមលីង របាុំ
ថមីនិងការស្ខមថងខរឿងេលីៗដល់ សិ្ស្ស
ជុំនាន់ខរកាយ 

ភូម២ិ ស្ង្វក ត់ 
សាម ច់ោន
ជ័យ 

២ ខលីរ ១២ខេ ៦៥ ថវកិារដឌ ៦៥ 0 0 ៦៥ មនធីរវបផធម៌ 

៣ 
ការស្ខមថងសិ្លផៈទស្សនីយភាព 
ខៅតាមមូលដាឌ ន 

ររុងររុងខេ
មរភូមិនធ និង
មណឍ លសី្ោ 

៤៥ ខលីរ ១២ខេ ៣០ ថវកិារដឌ ៣០ 0 0 ៣០ មនធីរវបផធម៌ 

៤ 
បុំផុស្របជាពលរដឌឲ្យខថររារបថ្ព 
ណីមាូបអាហារស្ខមលៀរបុំពារ់បខងាីរ 
ខេលង របាុំ 

ទីរមួខេតថ ៣ ខលីរ ១២ខេ ៦ ថវកិារដឌ ៦ 0 0 ៦ មនធីរវបផធម៌ 

៥ ជួស្ជុលដុំបូលអគរខៅសារមនធីរ មនធីរថមី ១ អគរ ១២ខេ ១០០ ថវកិារដឌ ១០០ 0 0 ១០០ មនធីរវបផធម៌ 
                ២៥១ ០ ០ ២៥១   

មនធរីការង្វរនងិបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជវីោះ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

១ 

ខរៀបចុំរិចចរបជុុំផសពវផាយចាប់
ស្ថីពីការង្វរលរេេណឍ ការង្វរនិង
លិេិតបទដាឌ ន 
គតិយុតថខផសងៗ 

ទូទាុំងខេតថ ៦ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ៣៦ ថវកិារដឌ ២ ២ ២ ៦ មនធីរការង្វរ 

២ 
ចុោះអធកិាររិចចការង្វរតាមស្ហ
រគស្ រគឹោះសាទ នឲ្យបានខទៀង
ទាត់ 

ទូទាុំងខេតថ ២២៥ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ២៤ ថវកិារដឌ ២ ២ ២ ៦ មនធីរការង្វរ 

៣ 
ពរងឹងស្មតទភាពម្នថអីធិការរិចច
ការង្វរតាមរយៈការបណថុ ោះប
ណ្តថ លជុំនាញ 

ទូទាុំងខេតថ ៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៣០ ថវកិារដឌ ១២ ១២ ១២ ៣៦ មជឈមណឍ ល 

៤ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លអគគិស្នី  
មជឈមណឍ ល  
បណថុ ោះបណ្តថ
លវជិាជ ជីវៈ 

៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៣៦ ថវកិារដឌ ១២ ១២ ១២ ៣៦ មជឈមណឍ ល 

៥ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លជាង
រុំខបារ 

មជឈមណឍ ល  
បណថុ ោះបណ្តថ
លវជិាជ ជីវៈ 

៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៣៦ ថវកិារដឌ ១២ ១២ ១២ ៣៦ មជឈមណឍ ល 

៦ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លរុុំពយូទ័រ
រដឌបាល 

មជឈមណឍ ល  
បណថុ ោះបណ្តថ
លវជិាជ ជីវៈ 

៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៣៦ ថវកិារដឌ ១២ ១២ ១២ ៣៦ មជឈមណឍ ល 



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ(២០២០-២០២២) 

 

125 

ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

៧ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លខអ ចិ
រតូនិច  

មជឈមណឍ ល  
បណថុ ោះប
ណ្តថ លវជិាជ ជី

វៈ 

៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៣៦ ថវកិារដឌ ១២ ១២ ១២ ៣៦ មជឈមណឍ ល 

៨ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លជសួ្ជុល
ម៉ាូតូ 

មជឈមណឍ ល  
បណថុ ោះប
ណ្តថ លវជិាជ ជី

វៈ 

៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៣៦ ថវកិារដឌ ១២ ១២ ១២ ៣៦ មជឈមណឍ ល 

៩ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លជាងផា
ខដរ 

មជឈមណឍ ល  
បណថុ ោះប
ណ្តថ លវជិាជ ជី

វៈ 

៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៣៦ ថវកិារដឌ ៣ ២ ២ ៧ មជឈមណឍ ល 

១០ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លចិញ្ច ឹម
និងចារ់វា៉ា រ់សាុំងោន់ 

ឃុុំរខណ្តថ ល 
រស្ុរខរស្
អុំបិល 

៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៧ ថវកិារដឌ ៣ ២ ២ ៧ មជឈមណឍ ល 

១១ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លចិញ្ច ឹម
និង 
ចារ់វា៉ា រ់សាុំងខគ 

ឃុុំជីេខរកាម 
រស្ុរខរស្
អុំបិល 

៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៧ ថវកិារដឌ ៣ ២ ២ ៧ មជឈមណឍ ល 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

១២ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លចិញ្ច ឹម
និងចារ់វា៉ា រ់សាុំងរជរូ 

ឃុុំរខណ្តថ ល 
 រស្ុរខរស្
អុំបិល 

៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៧ ថវកិារដឌ ៣ ២ ២ ៧ មជឈមណឍ ល 

១៣ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លចិញ្ច ឹមរតី
អខណថ ង 

ឃុុំជីេខរកាម 
រស្ុរខរស្
អុំបិល 

៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៧ ថវកិារដឌ ៣ ២ ២ ៧ មជឈមណឍ ល 

១៤ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លចិញ្ច ឹម
រខងកប 

ឃុុំរខណ្តថ ល 
រស្ុរខរស្
អុំបិល 

៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៧ ថវកិារដឌ ៣ ២ ២ ៧ មជឈមណឍ ល 

១៥ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដាុំបខនល
ចរមុោះ 

ឃុុំជីេខល ី
រស្ុរខរស្
អុំបិល 

៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ១៤ ថវកិារដឌ ៣ ២ ២ ៧ មជឈមណឍ ល 

១៦ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លបណថុ ោះ
ផសតិ 

ឃុុំរខណ្តថ ល 
រស្ុរខរស្
អុំបិល 

៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៧ ថវកិារដឌ ៣ ២ ២ ៧ មជឈមណឍ ល 

១៧ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដុំណ្តុំ
ខពព   

ឃុុំរខណ្តថ ល 
រស្ុរខរស្
អុំបិល 

៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៧ ថវកិារដឌ ៣ ២ ២ ៧ មជឈមណឍ ល 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

១៨ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដុំណ្តុំ
ថ្ស្ពចងកោឹះ 

ឃុុំរខណ្តថ ល 
រស្ុរខរស្
អុំបិល 

៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៧ ថវកិារដឌ ៣ ២ ២ ៧ មជឈមណឍ ល 

១៩ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដុំណ្តុំ
រតរួន 

ឃុុំរខណ្តថ ល 
រស្ុរខរស្
អុំបិល 

៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៧ ថវកិារដឌ ៣ ២ ២ ៧ មជឈមណឍ ល 

២០ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដុំណ្តុំ
រតឡាច 

ឃុុំរខណ្តថ ល 
រស្ុរខរស្
អុំបិល 

៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៧ ថវកិារដឌ ៣ ២ ២ ៧ មជឈមណឍ ល 

                ១០៧ ៩៨ ៩៨ ៣០៣   
មនធរីព័ត៌ោនខេតថ 

១ 
 ខរលមអរមមវធិីផាយឲ្យបានស្ម
រស្ប របរបខដាយគុណភាព ។ 

មនធីរ ៣៦ ដង ៣ ឆ្ប ុំ ១២០ ថវកិារដឌ ៤០ ៤០ ៤០ ១២០ ព័ត៌ោន 

២ 

 តរមូវការបុំពារ់ឧបររណ៍ 
ស្ោភ របខចចរខទស្ឲ្យបានរគប់
រគន់ ទុំខនបីរស្បតាមស្ម័យប
ខចចរវទិា។  

មនធីរ ៣ ដង ៣ ឆ្ប ុំ ១៨០ ថវកិារដឌ ៦០ ៦០ ៦០ ១៨០ ព័ត៌ោន 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

៣ 

តរមូវបខងកីតឲ្យោនសាទ នីយ៍
ទូរទស្សន៍មួយស្មរមយអាច
ផាយរគបដណថ ប់ទូទាុំងខេតថ 
ខដីមផបីខរមីជូនទស្សនិរជន។ 

មនធីរ ១ សាទ នីយ ៍ ៣ ឆ្ប ុំ ៨០០ ថវកិារដឌ ២០០ ២០០ ៤០០ ៨០០ ព័ត៌ោន 

៤ 
បុំពារ់នូវមខធាបាយស្រោប់ចុោះ
យរព័ត៌ោនខៅតាមមូលដាឌ ន  មនធីរ ៥៤០ ខលីរ ៣ ឆ្ប ុំ ២០០ ថវកិារដឌ ០ ២០០ ០ ២០០ ព័ត៌ោន 

៥ 
បណថុ ោះបណ្តថ លម្នថីជុំនាញ
បខចចរខទស្ ខដីមផអីភិវឌណន៍
ធនធានមនុស្ស។ 

មនធីរ ៦ វគគ ៣ ឆ្ប ុំ ៣០ ថវកិារដឌ ១០ ១០ ១០ ៣០ ព័ត៌ោន 

                ៣១០ ៥១០ ៥១០ ១៣៣០   
មនធរីទុំនារ់ទុំនងជាមយួរដឌស្ភាព រពទឹនស្ភា នងិអធកិាររចិចខេតថ 

1 
ផសពវផាយនងិបណថុ ោះបណ្តថ ល
ចាប់នានាដល់របជាពលរដឌរបុង
ខេតថ 

ទូទាុំងខេតថ ៤២ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ១៨០ ថវកិារដឌ ៦០ ៦០ ៦០ ១៨០ 
មនធីរទុំនារ់
ទុំនង 

2 
ខធវីអធិការរចិចនិងតាមដានការ
អនុវតថចាប់ 

ទូទាុំងខេតថ ១៨ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ១១១ ថវកិារដឌ ៣៧ ៣៧ ៣៧ ១១១ 
មនធីរទុំនារ់
ទុំនង 

                ៩៧ ៩៧ ៩៧ ២៩១   
មនធរីមុេង្វរសាធារណៈខេតថ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

១ 
ផសពវផាយអុំពីលិេិតបទដាឌ នគតិ
យុតថិនានាដល់មនធីរ អងគភាព ជុុំវញិ
ខេតថ 

មនធីរមុេង្វរ ៦ ខលីរ ១២ខេ ១៤ ថវកិារដឌ ១៤ 0 0 ១៤ 
មនធីរមុេង្វរសា
ធារណៈ 

២ 
ចុោះតាមដានរតួតពិនិតយម្នថីរាជការ
សីុ្វលិ និងម្នថីជាប់រិចចស្នា តាម
មនធីរ អងគភាព ររុង រស្ុរ 

តាមមនធីរ និង
ររុង រស្ុរ 

៤ ខលីរ ១២ខេ ៥០ ថវកិារដឌ ៥០ 0 0 ៥០ 
មនធីរមុេង្វរសា
ធារណៈ 

៣ 

របជុុំផសពវផាយ ខស្ចរថីខណនាុំពី
ថាប រ់ជាតិខដីមផជីាមូលដាឌ នគុំរទការ
ចុោះរតួតពិនិតយ តាមបណ្តថ មនធីរ
ជុំនាញជុុំវញិខេតថ 

តាមមនធីរ និង
ររុង រស្ុរ 

៤ ខលីរ ១២ខេ ១១ ថវកិារដឌ ១១ 0 0 ១១ 
មនធីរមុេង្វរសា
ធារណៈ 

                ៧៥ ០ ០ ៧៥   
មនធរីខផនការខេតថ 

១ 

គុំរទដុំខណីរការខរៀបចុំរសាង
ខផនការខៅថាប រ់ខរកាមជាត ិនិង
ខធវីការបណថុ ោះបណ្តថ លពរងឹង
ស្មតទភាព 

ទូទាុំងខេតថ ១ ខលីរ ១២ខេ ៩ ថវកិារដឌ ៩ 0 0 ៩ មនធីរខផនការ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

២ 

ពរងឹងការរបមូល ចងររង 
ផសពវផាយ និងការខរបីរបាស់្
ទិនបន័យរបុងការង្វរខផនការថាប រ់
ខរកាមជាតិនងិខធវីការបណថុ ោះប
ណ្តថ លពរងឹងស្មតទភាព 

ទូទាុំងខេតថ ២ ខលីរ ១២ខេ ៧ ថវកិារដឌ ៧ 0 0 ៧ មនធីរខផនការ 

៣ 

 គុំរទនិងចូលរមួរិចចការបណថុ ោះ
បណ្តថ លពរងឹងស្មតទភាព កា
អនុវតថ ការង្វររបជាជន និងការ
អភិវឌណ  

ខេតថ ២ ខលីរ ១២ខេ ៦ ថវកិារដឌ ៦       មនធីរខផនការ 

៤ 

គុំរទនិងចូលរមួរិចចការបណថុ ោះប
ណ្តថ លពរងឹងស្មតទភាព កាអនុ
វតថ ការង្វរវទិាសា្ស្ថ និងប
ខចចរវទិា  

ខេតថ ២ ខលីរ ១២ខេ ៦ ថវកិារដឌ ៦ 0 0 ៦ មនធីរខផនការ 

៥ 

ចុោះតាមដានរតតួពិនតិយរបាយ
ការណ៍ររីចុំខរនីរបចាុំ រតីោស្
របស់្រមមវធិីវនិិខោគខេតថ ររងុ
រស្ុរ ឃុុំស្ង្វក ត់ 

ទូទាុំងខេតថ ៣ ខលីរ ១២ខេ ៦ ថវកិារដឌ ៦ 0 0 ៦ មនធីរខផនការ 

  ៣៤ ០ ០ ៣៤   
៣. ខផបរធនធានធមមជាត ិនងិការបនាុំនងឹការខរបរបលួអាកាស្ធាតុ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

េណឍ រដឌបាលថ្រពខឈខីេតថ 

1 ដារ់សាល រស្ញ្ហដ  និងខបាោះបខង្វគ លរពុំ 
ខេមរភូមិនធ 
ខកាោះរុង 

មណឍ លសី្ោ 
៥២៥ 

បខង្វគ ល
រពុំ 

១២ ខេ ៤២០ ថវកិារដឌ ៤២០ 0 0 ៤២០ រដឌបាលថ្រពខឈ ី

2 បខងកីតស្ហគមន៍ថ្រពខឈ ី
រស្ុរខកាោះរុង 
-រស្ុរថមបាុំង 

៦ 
ស្ហគម
ន៍ 

១២ ខេ ១២០ ថវកិារដឌ ១២០ 0 0 ១២០ រដឌបាលថ្រពខឈ ី

3 
ផសពវផាយ ចាប់ស្ឋីពីថ្រពខឈ ីនិង
លិេិត បទដាឌ នខផសងៗខទៀត 

ទូទាុំងខេតថ ៣៦ ខលីរ ១២ ខេ ៥៤ ថវកិារដឌ ៥៤ 0 0 ៥៤ រដឌបាលថ្រពខឈ ី

4 
ទប់សាក ត់ ការប្ង្វក បបទខលមីស្ថ្រព
ខឈនីិងស្តវថ្រព 

ទូទាុំងខេតថ ៥៤០ ខលីរ ១២ ខេ ២៥២ ថវកិារដឌ ២៥២ 0 0 ២៥២ រដឌបាលថ្រពខឈ ី

5 
រុំណត់ទីតាុំងស្រោប់សាថ រ និងដាុំ
ខដីមខឈខី ងីវញិ 

រស្ុរខរស្
អុំបិល 

រស្ុរថមបាុំង 
១៣ ហចិតា ១២ ខេ ១៣៣ ថវកិារដឌ ១៣៣ 0 0 ១៣៣ រដឌបាលថ្រពខឈ ី

  ៩៧៩ ០ ០ ៩៧៩   
មនធរីបរសិាទ នខេតថ 

១ 
អបរ ុំផសពវផាយចាប់បរសិាទ ន និង 
អនុររឹតយខលេ១១៣ 

១ររុង និង ៦
រស្ុរ 

១៨ វគគ ១២ ខេ ៣៤ ថវកិារដឌ ៣៤ 0 0 ៣៤ មនធីរបរសិាទ ន 

២ 
ការដារ់ផ្ទល រ់ផ្ទធ ុំងបា៉ា ណូរផសពវផាយ
អុំពីបរសិាទ ន 

ទូទាុំងរស្ុរ ១៤ ផ្ទធ ុំង ១២ ខេ ១៥ ថវកិារដឌ ១៥ 0 0 ១៥ មនធីរបរសិាទ ន 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

៣ 
គុំរទដល់ម្នថីឧទានុររសរបុងការ
លាត  

៧តុំបន់
ការពារធមម
ជាតិ 

៧ តុំបន់ ១២ ខេ ១៨១ ថវកិារដឌ ១៨១ 0 0 ១៨១ មនធីរបរសិាទ ន 

៤ 
ជួស្ជុលឃ្ល ុំងទុរវតទុតាង និង ឃ្ត់
េលួនបខណ្តថ ោះអាស្នប 

មនធីរ ១ រខនលង ១២ ខេ ៣០០ ថវកិារដឌ ៣០០ 0 0 ៣០០ មនធីរបរសិាទ ន 

  ៥៣០ ០ ០ ៥៣០   
មនធរីខរៀបចុំខដនដនីគររូបនយីរ៌មម ស្ុំណង់ នងិសុ្រោិដខីេតថ 

១ 
ឃចញប័ណ្ត រមយសិទនិដីធវីជូនលបជា
ពលរដឌ 

ទូទាុំងខេតថ ៨៤០០ រាលដី ១២ខេ ៨៤០០ ថវកិារដឌ ៨៤០០ 0 0 ៨៤០០ 
មនធីរខរៀបចុំខដន

ដ ី

២ 
បឃងកើត្លរុមការងារចុះឃដាះលសាយ
ឃដើមផកីាត្ប់នទយឬបញ្ចបទ់ាំនាស់ ដី
ធវី 

ទូទាុំងខេតថ ២០ ររណី ១២ខេ ២០ ថវកិារដឌ ២០ 0 0 ២០ 
មនធីរខរៀបចុំខដន

ដ ី

៣ 
ឃចញលិខិត្អនុញ្ហដ ត្សាងសង់និង
វញិ្ហដ បនប័លត្លរុមជាងសាងសង់ 

ទូទាុំងខេតថ ១០៥ ចាប់ ១២ខេ ១១០ ថវកិារដឌ ១១០ 0 0 ១១០ 
មនធីរខរៀបចុំខដន

ដ ី

៤ 
រសាងខផនទីឃលបើលបាស់ដីធវី  ុាំ/
សងាក ត្់,លសុរ/លរុង 

ទូទាុំងខេតថ ៣៦ ផ្ទធ ុំង ១២ខេ ១៤៤ ថវកិារដឌ ១៤៤ 0 0 ១៤៤ 
មនធីរខរៀបចុំខដន

ដ ី
  ៨៦៧៤ ០ ០ ៨៦៧៤   

៤. ខផបររដឌបាលនងិស្នថសុិ្េស្ណ្តថ ប់ធាប ប់សាធារណៈ 
ស្បងការរដាឌ នគរបាលខេតថ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

១ 
ចុោះរស្ង់ទិនបន័យជនបរខទស្ សាប រ់
ខៅរយៈខពល េលីនិងខវង ខៅរបុងខេតថ 
។ 

ទូទាុំងខេតថ 
(៧ររុង/
រស្ុរ) 

៦០ ខលីរ ១២០ថ្ថង ៧ ថវកិារដឌ ៧ 0 0 ៧ 
ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល 

២ 
ចុោះផសពវផាយអុំពីចាប់ ររមរពហមទ័
ណឍ  និងចាប់នានា ថ្នរពោះរាជាណ្ត
ចរររមពុជា ឲ្យដល់ស្ហគមន៌ ។ 

ទូទាុំងខេតថ 
(៧ររុង/
រស្ុរ) 

១៧៤ ខលីរ ១៧៤ថ្ថង ១១ ថវកិារដឌ ១១ 0 0 ១១ 
ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល 

៣ 
ចុោះបង្វក រ ទប់សាក ត់ និងប្ង្វក ប  ការ
បងកបទខលមីស្ខផសងៗ ។ 

ទូទាុំងខេតថ 
(៧ររុង/
រស្ុរ) 

១៨ ខលីរ ៣០ថ្ថង ៩ ថវកិារដឌ ៩ 0 0 ៩ 
ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល 

៤ 
ផសពវផាយ អប់រ ុំ ខអាយដល់ស្ហ
គមន៍ និង បង្វក រ ទប់សាក ត់ និង
ប្ង្វក បអុំខពីហងឹាខផសងៗ ។ 

ទូទាុំងខេតថ 
(៧ររុង/
រស្ុរ) 

៥៧ ខលីរ ៦០ថ្ថង ១១ ថវកិារដឌ ១១ 0 0 ១១ 
ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល 

៥ 
ផសពវផាយពីចាប់ និងផលប៉ាោះពាល់
ថ្នខរគឿងខញៀន ខៅស្ហគមន៍ 

ទូទាុំងខេតថ 
(៧ររុង/
រស្ុរ) 

១៧៤ ខលីរ ១៧៤ថ្ថង ១១ ថវកិារដឌ ១១ 0 0 ១១ 
ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល 

៦ 
ចុោះទប់សាក ត់ និងប្ង្វក បបទខលមីស្
ខរគឿងខញៀន ។ 

ទូទាុំងខេតថ 
(៧ររុង/
រស្ុរ) 

១៨ ខលីរ ៣០ថ្ថង ៩ ថវកិារដឌ ៩ 0 0 ៩ 
ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

៧ 

ចុោះផសពវផាយអុំពីអុំពីចាប់
ចរាចរណ៍ផលូវខគរខអាយដល់ស្ហ
គមន៍ សាលាខរៀន ខរាងចររ តាម
ដងផលូវ ។ល។ 

ទូទាុំងខេតថ 
(៧ររុង/
រស្ុរ) 

១៨ ខលីរ ៣០ថ្ថង ៩ ថវកិារដឌ ៩ 0 0 ៩ 
ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល 

៨ 

ចុោះផសពវផាយអនុររិតយ ខលេ 
០៤៣   របស្់ររស្ួងមហាថ្ផធ    ស្ថី
ពីការខរៀបចុំ ស្ណ្តថ ប់ធាប ប់ទូទាុំង
ខេតថ ។ 

ទូទាុំងខេតថ 
(៧ររុង/
រស្ុរ) 

៦០ ខលីរ ៦០ថ្ថង ៧ ថវកិារដឌ ៧ 0 0 ៧ 
ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល 

៩ 
ចុោះរតួតពិនិតយ ការដារ់បុំពង់ពនលត់អ
គគីភ័យ ខៅតាមតុំបន់ ខដលង្វយបងក
រខរគោះ      អគគីភ័យបុំផុត ។ 

ររុងខេ
មភូមិនធ 

មណឍ លសី្ោ 
១៦ ខលីរ ១៦ថ្ថង ២ ថវកិារដឌ ២ 0 0 ២ 

ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល 

១០ 

ចុោះពរងឹងតួនាទី ភាររិចច របស់្
រោល ុំងជុំនាញ ខៅតាមប៉ាុស្ថិ៍
នគរបាលរដឌបាល ខផបរខធវីខស្ៀវខៅ
សាប រ់ខៅ/ខស្ៀវខៅរគួសារ ជូនរបជា
ពលរដឌ ។ 

ទូទាុំងខេតថ 
(៧ររុង/
រស្ុរ) 

២១ ខលីរ ១៦ថ្ថង ៣ ថវកិារដឌ ៣ 0 0 ៣ 
ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល 

១១ 
ចុោះពរងឹងតួនាទី ភាររិចច របស់្
រោល ុំងជុំនាញខៅតាម អធិការ   
ដាឌ ននគរបាលរដឌបាលររុង/រស្ុរ ។ 

ទូទាុំងខេតថ 
(៧ររុង/
រស្ុរ) 

២១ ខលីរ ១៦ថ្ថង ៣ ថវកិារដឌ ៣ 0 0 ៣ 
ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទតីាុំង 
លទឌផលខរគង 

រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មល
គខរោង 

របភព
មូលនធិ ិ

ររមតិទុនវនិខិោគ(គតិជាលានខរៀល) 
អងគភាពអនុវតថ បរោិ

ណ 
ឯរតា ២០២០ ២០២១ ២០២២ ស្រុប 

១២ 

ចាត់តាុំងរោល ុំងនគរបាល ការពារសុ្
វតថិភាព ជួយស្រមួលចរាចរជូន រពោះ
មហារសរត ឥស្សរជនជាន់េពស្់ អបរ
កាទូត    និងថាប រ់ដឹរនាុំជាតិ/អនថរ
ជាតិ ។ 

ទូទាុំងខេតថ 
(៧ររុង/
រស្ុរ) 

១៥ ខលីរ ៣០ថ្ថង ១៨ ថវកិារដឌ ១៨ 0 0 ១៨ 
ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល 

១៣ 
ចុោះការពារសុ្វតថិភាពជូនខភញៀវ
ខទស្ចរណ៍ខដលមររុំសានថខៅ
ខពលបុណយជាតិ ។ 

ទូទាុំងខេតថ 
(៧ររុង/
រស្ុរ) 

១៥ ខលីរ ៤៥ថ្ថង ១៨ ថវកិារដឌ ១៨ 0 0 ១៨ 
ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល 

១៤ 

ចុោះបិទផសពវផាយេលឹមសារចាប់ស្ថីពី   
ការប្ង្វក បអុំខពីជួញដូរមនុស្ស និង
អុំខពីខធវីអាជីវរមមផលូវខភទខៅតាម
ខគលខៅស្ុំខាន់ៗ 

ររុងខេ
មភូមិនធ 

មណឍ លសី្ោ 
គីរសីាគរ 

៦ ខលីរ ១២ថ្ថង ៣ ថវកិារដឌ ៣ 0 0 ៣ 
ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល 

  ១២២ ០ ០ ១២២   
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តារាង២.៤.គសរមាងសរមមភាពសេតត ផដ្លមិនទាន់មានថវ ិោាំរទ 

ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទីតាុំង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល អបរទទលួផល 

អងគភាពខស្បី បរោិណ ឯរតា អនុវតថ របុស្ រស្ ី
១. ខផបរខស្ដឌរិចច 

                  
                  

២. ខផបរស្ងគមរិចច 
                  
                  

៣. ខផបរធនធានធមមជាតិ និងការបនាុំនឹងការខរបរបលួអាកាស្ធាតុ 
                  
                  

៤. ខផបររដឌបាលនិងស្នថសុិ្េស្ណ្តថ ប់ធាប ប់សាធារណៈ 
                  
                  

 
  



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ(២០២០-២០២២) 

 

137 

តារាង២.៥.រមមវិធីរបតបិតតិ រសសវារដ្ឋបាល 
 

ល.រ របខភទខស្វា 
លទឌផលខរគង អងគភាព 

ទទលួបនធុរ 
ខផសងៗ 

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

1 ឃសរថីអនុញ្ហដ ត្ិឱ្រលបរបអាជីវរមយ អាហរណ័្ នីហរណ័្ សណាឌ ោរវនិិឃោរទុនបរឃទស 0 ចាប ់ រដឌបាលឃខត្ថ   

2 
លរខនថិរៈលរុមហុ៊នអាជីវរមយនានា វញិ្ហដ បនបលត្ចុះបញ្ជ ីលរមុហុ៊ន លិខិត្លរសួង
ពាណិ្ជជរមយ រិចចសនា  

0 ចាប ់ រដឌបាលឃខត្ថ   

3 បវងស់ាងសង ់ 0 ចាប ់ រដឌបាលឃខត្ថ   

4 វញិ្ហដ បនបលត្សមាគ ល់មាច ស់អចលនវត្ទុ រមយសិទនិ លិខតិ្ឃផធរសិទនិដី ឬផធះ 0 ចាប ់ រដឌបាលឃខត្ថ   

5 សញ្ហដ បលត្ឃលកាយឧត្ថមសិរា 10 ចាប ់ រដឌបាលឃខត្ថ   
6 សញ្ហដ បលត្ពុទនិរសិរា 0 ចាប ់ រដឌបាលឃខត្ថ   

7 លិខិត្អនុញ្ហដ ត្ចុះបញ្ជ ីសមារម អងគការ លពះវហិារសាសនា និងសហរមន ៍ 0 ចាប ់ រដឌបាលឃខត្ថ   

8 លិខិត្ ឬឯរសារឃផសងៗ ឃទៀត្ (ខដលមនិឃមនជាសមត្ទរចចរបស់សាទ បន័ណាមយួ) 20 ចាប ់ រដឌបាលឃខត្ថ   

២.ការងាររដ្ឋបាល 
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ល.រ របខភទខស្វា 
លទឌផលខរគង អងគភាព 

ទទលួបនធុរ 
ខផសងៗ 

បរោិណ ឯរតា 

1 
ការអនុញ្ហដ ត្ឲ្រជរីឆវងផវូវរបុងរាជធានីភបាំឃពញ(ចាំឃពាះការជសួជុលផវូវឃឡើងវញិឲ្រ 
បានលត្ឹមលត្ូវាមលរខណ្ៈបឃចចរឃទសដូចឃដើម រឺជាកាត្ពឝរិចចរបស់អបរឃសបើសុាំ) 

0 ចាប ់ រដឌបាលឃខត្ថ   

2 លិខិត្/បណ័្ត ឆវងលពាំខដន(Laissez-passer) 3100 ចាប ់ រដឌបាលឃខត្ថ   

3 ការឃចញលិខិត្អនុញ្ហដ ត្បាំឃពញអាចមដ៍ីរមយសិទនិឯរជន ឃលកាម ១ហិរា     រដឌបាលឃខត្ថ   

4 ដីរបុងលរុងលរបឃ់ខត្ថ ឃលៅពីឃខត្ថរណាថ ល ឃខត្ថលពះសីហនុ និងឃសៀមរាប 0 ចាប ់ រដឌបាលឃខត្ថ   
5 ការឃចញឃលើលិខិត្ឃសបើសុាំបាំឃពញអាចមដ៍ីរមយសិទនិឯរជន ចាប់ពី ១ ហិរា ឃឡើងឃៅ 1 ចាប ់ រដឌបាលឃខត្ថ   

6 ដីរបុងលរុងលរបឃ់ខត្ថ ឃលៅពីឃខត្ថរណាថ ល ឃខត្ថលពះសីហនុ និងឃសៀមរាប 0 ចាប ់ រដឌបាលឃខត្ថ   

7 លិខិត្អនុញ្ហដ ត្ទីាាំងប៉ាណូ្អចល័ត្(រិត្របុង ១ ខមល៉ត្កាឃរ ៉) 0 ចាប ់ រដឌបាលឃខត្ថ   

េ. រមមវធីិរបតិបតថកិារខស្វារមមរបស់្មនធីរ អងគភាព 
មនធីររស្រិមម រកុាេ របោញ់ និងខនសាទ 

១ ឃចញលិខិត្អនុញ្ហដ ត្ិឃធឝើអាជីវរមយពឃិ្ដសត្ឝ 80 នារ ់
ការោិល័យផលិតរមម និង

បសុ្ពយបាល   
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ល.រ របខភទខស្វា 
លទឌផលខរគង អងគភាព 

ទទលួបនធុរ 
ខផសងៗ 

បរោិណ ឯរតា 

២ 
លិខិត្អនុញ្ដត្ឲ្របឃងកើត្ទីាាំងលបមូល 
ទិញ-លរ ់និងសនបធិិជលផល 

22 ចាប ់ ខណ្ឍ រដឌបាលជលផល   

៣ 
ឃរៀបចាំ ពិនិត្រឃលើពាររឃសបើសុាំឃធឝើអាជីវរមយឃនសាទ និងលបមលូនងវឈបួលខដន
ឃនសាទសមុលទ 

20 ចាប ់ ខណ្ឍ រដឌបាលជលផល   

៤ លិខិត្អនុញ្ដត្ិឃរាងសិបផរមយខចរចាយផល អនុផលនលពឃឈើ ៤ រខនវង រដឌបាលថ្រពខឈ ី   

៥ លិខិត្អនុញ្ដត្ិឃរាងសនបធិិលរខ់ចរចាយផល អនុផលនលពឃឈើ ៣ រខនវង រដឌបាលថ្រពខឈ ី   

៦ លិខិត្អនុញ្ដត្ិបឃងកើត្ឡចាំហុយខវឹមចន័ធ ១ រខនវង រដឌបាលថ្រពខឈ ី   
៧ លិខិត្អនុញ្ដត្ិបឃងកើត្រខនវងអ៊ទុូរ ៣ រខនវង រដឌបាលថ្រពខឈ ី   

មនធីរធនធានទឹរនិងឧតុនិយមខេតថ 
            
            

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

២ រថ្រមចុោះបញ្ជ ីអាជាញ បណ័ត 84 អាជាញ ប័ណត មនធីរខរ ៉និង ថ្នមពល   
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ល.រ របខភទខស្វា 
លទឌផលខរគង អងគភាព 

ទទលួបនធុរ 
ខផសងៗ 

បរោិណ ឯរតា 
៣ រថ្រមពិនិតយខរៀបចុំឯរសារ 84 អាជាញ ប័ណត មនធីរខរ ៉និង ថ្នមពល   

មនធីរឧស្ាហរមម និង ស្បិផរមមខេតថ 
1 ចុះបញ្ជ ីសិបផរមយ 15 សិបផរមយ មនធីរឧសាហរមយ   

មនធីរសាធារណការនិងដឹរជញ្ជូ នខេតថ 
១ ចាំនួនម៉តូូ្ចុះបញ្ជ ី ៥២៩ ឃលរឿង សាធារណ្ះការ   

២ ចាំនួនរងយនថឃទសចរណ៍្ចុះបញ្ជ ី ៩០ ឃលរឿង សាធារណ្ះការ   

៣ ចាំនួនោនយនថដឹរអបរដាំឃណ្ើ រតូ្ចចុះបញ្ជ ី ២២ ឃលរឿង សាធារណ្ះការ   

៤ ចាំនួនរងយនថដឹរទាំនិញតូ្ចចុះបញ្ជ ី ៥២ ឃលរឿង សាធារណ្ះការ   

៥ ចាំនួនរងយនថដឹរទាំនិញធាំចុះបញ្ជ ី ២៤ ឃលរឿង សាធារណ្ះការ   

៦ ឃផធររមយសិទនម៉ូតូ្របុងឃខត្ថ ១៣០ ឃលរឿង សាធារណ្ះការ   

៧ ឃផធររមយសិទនរងយនថឃទសចរណ៍្របុងឃខត្ថ ៧ ឃលរឿង សាធារណ្ះការ   

៨ ឃផធររមយសិទនរងយនថដរឹទាំនិញតូ្ច ៧ ឃលរឿង សាធារណ្ះការ   

៩ ឃផធររមយសិទនរងយនថដរឹទាំនិញធាំ ៤ ឃលរឿង សាធារណ្ះការ   

១០ ចាំនួនបណ័្ត ឃបើរបររងយនថឃទសចរណ៍្ ១៥៨ ឃលរឿង សាធារណ្ះការ   

១១ ផថល់បណ័្ត សាំោល់ជលោនយនថ ៩៦ ឃលរឿង សាធារណ្ះការ   

១២ លត្ួត្ពិនិត្រលរខណ្ៈបឃចចរឃទស ២៣៩ ឃលរឿង សាធារណ្ះការ   

១៣ ផថល់អាជាញ បណ័្ត ឃធឝើអាជីវរមយដរឹជញ្ជូ ន ១០ ឃលរឿង សាធារណ្ះការ   
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ល.រ របខភទខស្វា 
លទឌផលខរគង អងគភាព 

ទទលួបនធុរ 
ខផសងៗ 

បរោិណ ឯរតា 
១៤ ឃផធររមយសិទន ១ ឃលរឿង សាធារណ្ះការ   

១៥ ទុត្ិយាបណ័្ត សាំោល់និងឃសៀវឃៅ ២១ ឃលរឿង សាធារណ្ះការ   

១៦ ោនដាឌ នជួសជុល ខរនឆប ដាំឃឡើង ០ ឃលរឿង សាធារណ្ះការ   

មនធីរខទស្ចរណ៌ខេតថ 
១ អាជាញ បណ័្ត សណាឌ ោរ ៤ អាជាញ បណ័្ត  មនធីរឃទសចរណ៍្   
២ អាជាញ បណ័្ត ផធះសាំណារ ់ ៤២ អាជាញ បណ័្ត  មនធីរឃទសចរណ៍្   
៣ អាជាញ បណ័្ត ឃភាជនយីដាឌ ន ២៨ អាជាញ បណ័្ត  មនធីរឃទសចរណ៍្   
៤ អាជាញ បណ័្ត ឃខរ៉ាអ៊ូឃខ ០ អាជាញ បណ័្ត  មនធីរឃទសចរណ៍្   
៥ អាជាញ បណ័្ត ម៉ាសា ១ អាជាញ បណ័្ត  មនធីរឃទសចរណ៍្   
៦ អាជាញ បណ័្ត សបុរ រ័ ១ អាជាញ បណ័្ត  មនធីរឃទសចរណ៍្   
៧ អាជាញ បណ័្ត សហរមនឃ៍អរូឃទសចរណ៍្ ៣ អាជាញ បណ័្ត  មនធីរឃទសចរណ៍្   
៨ អាជាញ បណ័្ត ទីភាប រង់ារឃទសចរណ៍្ ០ អាជាញ បណ័្ត  មនធីរឃទសចរណ៍្   
៩ អាជាញ បណ័្ត ដរឹជញ្ជូ នឃភញៀវឃទសចរណ៍្ ៣ អាជាញ បណ័្ត  មនធីរឃទសចរណ៍្   
១០ អាជាញ បណ័្ត ឌីសកូខត្រ ០ អាជាញ បណ័្ត  មនធីរឃទសចរណ៍្   
១១ អាជាញ បណ័្ត រវបឹរាំសានថ ០ អាជាញ បណ័្ត  មនធីរឃទសចរណ៍្   
មនធីរពាណិជជរមមខេតថ 
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ល.រ របខភទខស្វា 
លទឌផលខរគង អងគភាព 

ទទលួបនធុរ 
ខផសងៗ 

បរោិណ ឯរតា 

1 លិខិត្អនុញ្ហដ ត្លបរបអាជីវរមយ និងឃសវារមយ ២៦៧ ចាប ់ មនធីរពាណិ្ជជរមយ   

2 
លិខិត្អនុញ្ហដ ត្លបរបអាជីវរមយ  
ឃលាហធាតុ្ត្ផូងងយជាឃលរឿងអលងាក រ 

០ ចាប ់ មនធីរពាណិ្ជជរមយ   

សាខាពននដារខេតថ 
1 ចុោះបញ្ជ ីពននដារ 10 ស្ហរគស្ សាខាពននដារខេតថ   

សាខាគយនិងរដាឌ ររខេតថ 
1 រថ្រមខបបបទរុងតឺន័រ២០ហវតឹខ ងី                       

300,000  
ទូ សាខាគយនិងរដាឌ ររ   

2 រថ្រមខបបបទរបតិខវទន៍គយផលិតផលខតលស្ិលា                       
300,000  

ចាប់ សាខាគយនិងរដាឌ ររ   

3 
រថ្រមខបបបទរបតិខវទន៍គយទុំនិញមិនផធុររបុងរុងតឺន័រឬផធុររបុងរុងតឺន័រតូចជាង
២០ហវតឺ 

                      
200,000  

ចាប់ សាខាគយនិងរដាឌ ររ   

4 រថ្រមោ៉ា សុ្នីខស្កន Scanning Fee-SCFមួយរុងតន័ឺរ៤០ហវតី                       
200,000  

ទូ សាខាគយនិងរដាឌ ររ   

5 រថ្រមោ៉ា សុ្នីខស្កន Scanning Fee-SCFមួយរុងតន័ឺរ៤០ហវតី                       
320,000  

ទូ សាខាគយនិងរដាឌ ររ   

6 រថ្រមលរ់របតិខវទន៍គយ                         
75,000  

ចាប់ សាខាគយនិងរដាឌ ររ   

7 រថ្រមលរ់លតាប័រតរថយនថ                       
200,000  

ចាប់ សាខាគយនិងរដាឌ ររ   
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ល.រ របខភទខស្វា 
លទឌផលខរគង អងគភាព 

ទទលួបនធុរ 
ខផសងៗ 

បរោិណ ឯរតា 
8 រថ្រមលរ់រតាពននគយ                               

500  
ចាប់ សាខាគយនិងរដាឌ ររ   

9 រថ្រមលរ់ខតមរបិ៍អាររបារ ី                               
250  

ចាប់ សាខាគយនិងរដាឌ ររ   

10 រថ្រមលរ់លិេិតអនុញ្ហដ ត ដឹរជញ្ជូ ន ឬស្ថុរ                            
2,500  

ចាប់ សាខាគយនិងរដាឌ ររ   

11 រថ្រមលរ់ខស្ៀលរុងតឺន័រ                         
40,000  

រគប់ សាខាគយនិងរដាឌ ររ   

មនធីរថ្របស្ណីយនិ៌ងទូរគមនាគមន៌ខេតថ 

១ 
លិខិត្អនុញ្ហដ ត្ឃលបើលបាស់ឃស្ដហឝរងស៍់ សលមាប ់
ដាំឃណ្ើ រការសាទ នីយវ៍ទិរុទរទ់ង 

២៧ ឃលរឿង 
មនធីរនលបសណី្យ ៍និង

ទូររមនារមន ៍   

២ 
វញិ្ហដ បនបលត្ឃបើរអាជីវរមយ 
សាលបឃលមើអុិនឃធើឃណ្ត្កាឃហឝ 

៧ ទីាាំង 
មនធីរនលបសណី្យ ៍និង

ទូររមនារមន ៍
  

មនធីរអភិវឌណន៌ជនបទខេតថ 
            
            

មនធីរខស្ដឌរិចចនិងហរិញ្ដវតទុខេតថ 
១ សាំឃណ្ើ សុាំឃបើរលបារឃ់បៀវត្សសលមាបម់ស្ដនថីរាជការ ៣៧២ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
២ សាំឃណ្ើ សុាំឃបើរលបារឃ់បៀវត្សលរុមបឹរា ៦៣ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
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ល.រ របខភទខស្វា 
លទឌផលខរគង អងគភាព 

ទទលួបនធុរ 
ខផសងៗ 

បរោិណ ឯរតា 
៣ សាំឃណ្ើ សុាំឃបើរលបារឃ់បៀវត្សមស្ដនថីជាបរ់ិចចសនា និងលរូជាបរ់ិចចសនា ១១៨ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
៤ សាំឃណ្ើ សុាំលបារឧ់បត្ទមមរបុងឱ្កាសបុណ្រចូលឆ្ប ាំងយ ីនិងបណុ្រភជុ ាំបណិ្ឍ  ៦២ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
៥ សាំឃណ្ើ សុាំលបារឧ់បត្ទមមរបបសនថិសុខសងគម (មណ្ឍ លរុមាររាំលពា-ចាស់ជរា ...)  ២៨ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
៦ សាំឃណ្ើ សុាំលបារឧ់បត្ទមមការបាទលរហម ១ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
៧ សាំឃណ្ើ សុាំលបារឧ់បត្ទមមត្ាំបនដ់ាចល់សោល ១០ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
៨ សាំឃណ្ើ សុាំលបារឧ់បត្ទមមឃម៉ាងបខនទម ១៦ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
៩ សាំឃណ្ើ សុាំលបារឧ់បត្ទមមមស្ដនថមីានជមង ឺនងិសលមាលរូន ៣៩ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
១០ សាំឃណ្ើ សុាំលបារឧ់បត្ទមមនិវត្ថជន ៧ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
១១ សាំឃណ្ើ សុាំលបារឧ់បត្ទមមមស្ដនថីមរណ្ភាព ២ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
១២ សាំឃណ្ើ សុាំទូទត្ឃ់សាហុ៊យឃបសររមយ ៦៥ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
១៣ សាំឃណ្ើ សុាំទូទត្ឃ់សាហុ៊យទូររមនារមន ៍(ទូរស័ពធ និងអុីនធរ័ខណ្ត្) ៤៨ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
១៤ សាំឃណ្ើ សុាំទូទត្ឃ់សាហុ៊យទទួលឃភញៀវ ១២ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
១៥ សាំឃណ្ើ សុាំទូទត្ល់បារសិ់កាខ សាលា និងសនបិសិទ ៣ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
១៦ សាំឃណ្ើ សុាំទូទត្ល់បារប់ុឃរលបទន ១២០ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
១៧ សាំឃណ្ើ សុាំទូទត្ល់បាររ់ងាឝ ន ់(លបារឃ់លើរទឹរចិត្ថ) ៣០ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
១៨ សាំឃណ្ើ សុាំទូទត្ល់បារប់ងព់ននឃលើមឃធាបាយដឹរជញ្ជូ ន ៥ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
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ល.រ របខភទខស្វា 
លទឌផលខរគង អងគភាព 

ទទលួបនធុរ 
ខផសងៗ 

បរោិណ ឯរតា 
១៩ សាំឃណ្ើ សុាំនិយត័្ភាពឥណ្ទន និងបខនទមឥណ្ទន ៤៩ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
២០ សាំឃណ្ើ សុាំឃផធរលបារឃ់បៀវត្ស និងផ្ទថ ចឃ់បៀវត្ស ៤ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
២១ សាំឃណ្ើ សុាំឃោលការណ៍្ធានាចាំណាយ ៣១ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
២២ សាំឃណ្ើ សុាំធានាចាំណាយ (ឯរសារលទនរមយ) ៩៥ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
២៣ រឃលមាងរមយវធិីចាំណូ្ល-ចាំណាយឆ្ប ាំ ២០១៨ ២៤ ចាប ់ មនធីរខស្ដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ការ.ិរដឌបាល 
ធនាគរជាតិរមពុជា សាខាខេតថ 

១ លិខិត្អនុញ្ហដ ត្ថិលបរបអាជីវរមយបថូរលបារ ់ ៥៥ តូ្ប 
សាខាធនាោរជាត្ិឃខត្ថ

ឃកាះរុង 
  

មនធីរអប់រ ុំយុវជននិងរីឡាខេតថ 
            

មនធីរសុ្ខាភិបាលខេតថ 

1 បងលុ់យឃដាយខវួនឯង 41290 ចាំនួនបណ័្ត  មនធីរសុខាភបិាល   

2 រាំឃរាងមូលនធិិសមធម ៌ 22132 ចាំនួនបណ័្ត  មនធីរសុខាភបិាល   

3 រាំឃរាងធានារ៉ាបរ់ងសុខភាពសហរមន ៍ 19 ចាំនួនបណ័្ត  មនធីរសុខាភបិាល   

4 បណ័្ត សុខភាព 1090 ចាំនួនបណ័្ត  មនធីរសុខាភបិាល   

5 ឃបឡាជាត្ិរបបសនថសុិខសងគម 529 ចាំនួនបណ័្ត  មនធីរសុខាភបិាល   
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ល.រ របខភទខស្វា 
លទឌផលខរគង អងគភាព 

ទទលួបនធុរ 
ខផសងៗ 

បរោិណ ឯរតា 

6 ររណី្ឃលើរខលង 8790 ចាំនួនបណ័្ត  មនធីរសុខាភបិាល   

មនធីរស្ងគមរិចច អតីតយុទនជននិងយុវនីតិស្មផទាខេតថ 
            

            
មនធីររិចចការនារខីេតថ 

            
            

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

5 
ផថល់ទិដាឌ ការបនថសុ្ពលភាពសាប រ់រពោះវហិារ ថាវ យបងគុំ ខផបរពាហរិសាស្នា(រគឹ
ស្ធ) 

26 ចាប់ មនធីរធមមការ   

6 ផថលទិដាឌ ការរសាងវហិារសាស្នាឥសាល ម 16 ចាប់ មនធីរធមមការ   

7 
ផថល់ទិដាឌ ការខស្បីសុ្ុំខតងតាុំង 
អាចារយ គណៈរមមការវតថ 47 ចាប់ មនធីរធមមការ   
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ល.រ របខភទខស្វា 
លទឌផលខរគង អងគភាព 

ទទលួបនធុរ 
ខផសងៗ 

បរោិណ ឯរតា 
8 ផថល់ទិដាឌ ការខស្បីសុ្ុំបខងកីតសាលាពុទនិរស្ិរា 5 ចាប់ មនធីរធមមការ   

9 ផថល់ទិដាឌ ការបនថសុ្ពលភាពសាប រ់រពោះវហិារ ថាវ យបងគុំ ខផបរពាហរិសាស្នា(រគឹ
ស្ធ) 

26 ចាប់ មនធីរធមមការ   

10 ផថលទិដាឌ ការរសាងវហិារសាស្នាឥសាល ម 16 ចាប់ មនធីរធមមការ   
មនធីរវបផធម៌និងវចិិរតស្លិផោះខេតថ 

1 ការលបរុាំត្ស្ដនថីខាប ត្អនថរជាត្ ិ ២ ឃលើរ មនធីរវបផធម ៌   
2 ការឃលើរសាវ រសញ្ហដ  ៤ខមល៉ត្កាឃរឃឡើង ៧៤ សាវ រ មនធីរវបផធម ៌   

មនធីរការង្វរនិងបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជីវោះ 
            

            
មនធីរព័ត៌ោនខេតថ 

១ 
ផថល់ពត័្ម៌ានជូនលបជាពលរដឌាមលបពន័ឌផសពឝផាយវទិរុ ទូរទសសន ៍ទូរទសសនខ៍ខស
កាប ទូរទសសនអ៍នឡាញ នងិឃរហទាំទរ័ 

៣៨ អងគភាពពត័្ម៌ាន មនធីរព័ត៌ោន   

មនធីរទុំនារ់ទុំនងជាមយួរដឌស្ភាព រពឹទនស្ភា និងអធិការរិចចខេតថ 
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ល.រ របខភទខស្វា 
លទឌផលខរគង អងគភាព 

ទទលួបនធុរ 
ខផសងៗ 

បរោិណ ឯរតា 
មនធីរមុេង្វរសាធារណៈខេតថ 
១ ការខចរតារាងខបៀវតសររ៍បចាុំខេ ១២ ចាប់ ការោិល័យខបៀវតសរ ៍   
២ របាយការខរបរបួលរបចាុំខេ ១១ ចាប់ ការោិល័យខបៀវតសរ ៍   
៣ ការចុោះពនិិតយតាមបណ្តថ មនធីរ អងគភាព ររុងរស្រុ ២ ខលីរ ការ ិររបេ័ណឍ    

៤ 
របជុុំផសពវផាយចាប់ និងសារាចរខណនាុំខផសងៗ ដល់បណ្តថ មនធីរ អងគភាព ជុុំវញិ
ខេតថ ២ ខលីរ 

ការយិ ររបេ័ណឍ  និង ការ ិ
ខបៀវតសរ ៍   

មនធីរខផនការខេតថ 
            
េណឍ រដឌបាលថ្រពខឈខីេតថ 
            
មនធីរបរសិាទ នខេតថ 
            
មនធីរខរៀបចុំខដនដីនគររបូនីយរ៌មម ស្ុំណង់ និងសុ្រោិដីខេតថ 

១ ខស្វាសុ្រខិោដ ី ៦,០០០ ប័ណត មនធីរខដនដ ី   

២ ខស្វាស្ុំណង់ ៥០០ ចាប់ មនធីរខដនដ ី   
៣ ខចញវញិ្ហដ បនប័រតររុមជាង ៥០ ររុម មនធីរខដនដ ី   



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ(២០២០-២០២២) 

 

149 

ល.រ របខភទខស្វា 
លទឌផលខរគង អងគភាព 

ទទលួបនធុរ 
ខផសងៗ 

បរោិណ ឯរតា 
ស្បងការរដាឌ នគរបាលខេតថ 
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តារាង២.៦. លេិិតបទដាឋ នគតិយតុតិនានារបសរ់ដ្ឋបាលសេតតផដ្លនឹងសរៀបចាំដារ់ឲ្យ 
សរបើរបាសស់ៅឆ្ន ាំ២០២០ 

ល.រ របខភទលិេិតបទដាឌ ន 
លទឌផលខរគង 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

រដ្ឋបាលធមតត 
១.លិមតិបទដ្ឋឋ នគតយុិតត 

១ ដីការបទបញ្ហជ ទូខៅ ០ ចាប់   

២ ដីការឯរតថភូត ០ ចាប់   

៣ ខស្ចរថីស្ខរមច ៣៧ ចាប់   

៤ ខស្ចរថីខណនាុំ ៧៨ ចាប់   

២.លិមតិរដ្ឋបាល 
១ លិេិតខស្បី ៣៦៤១ ចាប់   

២ ខស្ចរថីជូនដុំណឹង ៣៤៧ ចាប់   

៣ លិេិតអខញ្ជ ីញ ៣៥៦ ចាប់   

៤ លិេិតបង្វគ ប់ការ ៦ ចាប់   

៥ លិេិតខផធរសិ្ទន ២១ ចាប់   

៦ ដីការអម ៧ ចាប់   

៧ លិេិតអនុញ្ហដ តចាប់ ២៥ ចាប់   

៨ រុំណង់បង្វា ញខរឿង ៣៥៧៨ ចាប់   

៩ លិេិតបញ្ហជ រ់ ១២ ចាប់   
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តារាង២.៧. គសរមាងសរមមភាពរបសរ់រសងួ សាា ប័នរាំពងុអនុវតតរនងុភូមសិាស្រសាសេតត 

ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទីតាុំង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល 

អនុវតថ 
តថ្មលគខរោង របភពមូលនិធិ 

រុំណត់
ស្ោគ ល់ បរោិណ ឯរតា 

១.ររស្ងួធនធានទឹរនិងឧតុនិយម 

១ 
ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទរឹថ្របតាុំរន់ (៦.៧៦២ 
ម ) 

ឃុុំរខណ្តថ ល  
រស្ុរបូទុមសាគរ 

៦៧៦២ ខម៉ារត ១២ខេ ៤០០០ ររស្ួង   

២ 
ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទរឹថ្របតាោឃ 
(៥.៣០០ ម) 

ឃុុំអណថូ ងទឹរ  
រស្ុរបូទុមសាគរ 

៥៣០០ ខម៉ារត ១២ខេ ៥០០០ ររស្ួង   

៣ សាងស្ង់ទុំនប់ការពារទឹរថ្របរពលាន 
ឃុុំរខណ្តថ ល  

រស្ុរបូទុមសាគរ ៥៥០០ ខម៉ារត ១២ខេ ៣០០០ ររស្ួង   

៤ ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទរឹថ្របដងខពង-១ ឃុុំដងខពង  
រស្ុរខរស្អុំបិល 

៤០០០ ខម៉ារត ១២ខេ ២៤០០ ររស្ួង   

៥ ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទរឹថ្របដងខពង-២ 
ឃុុំដងខពង  

រស្ុរខរស្អុំបិល 
២០០០ ខម៉ារត ១២ខេ ១២០០ ររស្ួង   

មនធីរសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូ ន  

១ 
សាងស្ង់ផលូវរបខភទDBST មរជារបខភទផលូវ
ខបតុងខៅស្ ូ AC 

ផលូវជាត៤ិ៨ ១៥០០០០ ខម៉ារត ៣៦ខេ ៣១៩៨០០ ររស្ួង   

២.ររស្ងួអប់រ ុំយុវជន និងរីឡា 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង ទីតាុំង 
លទឌផលខរគង រយៈខពល 

អនុវតថ 
តថ្មលគខរោង របភពមូលនិធិ 

រុំណត់
ស្ោគ ល់ បរោិណ ឯរតា 

១ សាងស្ង់តារាងបាល់ទាត់ស្ថង់ដារ អនថរជាតិ វទិាល័យខកាោះរុង ១ រខនលង ១២ខេ ៨០០ FIFA 
FIFA (ស្ហ
ព័ននរីឡាបាល់
ទាត់រមពុជា) 

២ សាងស្ង់អគរសិ្រាវទិាល័យខកាោះខស្ថច ឃុុំខកាោះខស្ថច ១ េបង ១២ខេ ៨០០ USESDP 
USESDP 

(គខរោងរបស្់
ររស្ួងអប់រ ុំ) 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

ជាំពរូទ៣ី 
  

 រតាមដាន និងវាយតនមល 
នន រអនុវតតរមមវិធីវិនិសោគ 

បីឆ្ន ាំរ ាំរិលសេតត 
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តារាង ៣.១ 
 រតាមដាន និងវាយតនមល 

ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

រ.គខរោងស្រមមភាពខរបរីបាស់្ថវកិាខេតថ 
១. ខផបរខស្ដឌរចិច 
រដឌបាលខេតថ 

១ 
សាងស្ង់ផលូវខបតុងអាខម របខវង ៦០០ម  
ទទឹង ៦ម ររោស់្ ០.១៥ម 

ខរគង ៦០០ ខម៉ារត ១២ខេ ៧២០ 
រដឌបាលខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

២ 
សាងស្ង់ផលូវខបតុងអាខម ០១ខេស របខវង ២៩៤
មទទឹង ៥ម ររោស់្ ០.១៥ម  

ខរគង ២៩៤ ខម៉ារត ១២ខេ ២៩៤ 
រដឌបាលខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៣ សាងស្ង់ផលូវខបតុងអាខម ១ខេស របខវង ១៩០ម 
ទទឹង ៥ម ររោស់្ ០.១៥ម 

ខរគង ១៩០ ខម៉ារត ១២ខេ ១៩០ 
រដឌបាលខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៤ សាងស្ងផលូវខបតុងអាខម ០១ខេស របខវង ២៥១ម 
ទទឹង ៥ម ររោស់្ ០.១៥ម 

ខរគង ២៥១ ខម៉ារត ១២ខេ ២៥១ 
រដឌបាលខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៥ 
សាទ បនាលូមូលខដាោះទរឹ ចុំនួន ៩៥១លូ និងអណថូ ង
លូ (រហឺាគ ) ចុំនួន ៤៩អណថូ ង 

ខរគង ៩៥១ លូ ១២ខេ ១១៣០ 
រដឌបាលខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៦ សាទ បនាលូរបអប់របខវង ១៥០ម អងកត់ផចតិ ០.៨០ម 
ខរគង ១៥០ ខម៉ារត ១២ខេ ១២៦ 

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

៧ សាទ បនាលូរបអប់របខវង ២០០ម អងកត់ផចតិ ០.៨០ម ខរគង ២០០ ខម៉ារត ១២ខេ ១៦៨ រដឌបាលខេតថ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង         

៨ សាទ បនាលូរបអប់របខវង ៣០០ម អងកត់ផចតិ ០.៨០ម 
ខរគង ៣០០ ខម៉ារត ១២ខេ ២៥២ 

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

៩ សាទ បនាលូមូលខភាល ោះកាត់ផលូវ ចុំនួន ០២រខនលង របខវង 
១០ម អងកត់ផចិត ១ម និងសាទ ររបឡាយរ ុំខដាោះទរឹ 

ខរគង ២ រខនលង ១២ខេ ២២៦ 
រដឌបាលខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

១០ ខរៀបចុំរខនលងតាុំងរពោះឆ្ោ៉ា ល័រេណ៍ 
ខរគង ១ រខនលង ១២ខេ ១៨០ 

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

១១ ជួស្ជុលខថទាុំអគរសាលាខេតថ 
ខរគង ២ រខនលង ១២ខេ ២០០ 

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

១២ ជួស្ជុលខថទាុំសាលមខហារស្ពខេតថ 
ខរគង ១ រខនលង ១២ ៥០០០ 

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

១៣ ខរៀបចុំខរលមអស្ួន 
ខរគង ១ រខនលង ១២ខេ ១០០ 

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

១៤ ជួស្ជុលបណ្តថ ញបខង្វគ លដងខគម 
ខរគង ៦៥ បខង្វគ ល ១២ខេ ១០៤ 

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

១៥ សាងស្ង់ឃ្ល ុំងដារ់ស្ោភ រ ទុំហុំ ១៥ម x១៨ម 
ខរគង ១៥ x១៨ ខម៉ារត ១២ខេ ៤១០ 

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

១៦ សាងស្ង់អគររចរខចញចូលខតមួយ ខរគង ១ អគរ ១២ខេ ៤២០ រដឌបាលខេតថ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង         

១៧ សាងស្ង់ផលូវរកាលខៅស្ ូ អាខស្(AC) 
ខរគង ២ ខេស ១២ខេ ៥០០០ 

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

១៨ សាងស្ង់ផលូវរកាលរគួស្ររហម 
ខរគង ៨ គី ូ ១២ខេ ៤៣០០ 

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

១៩ សាងស្ង់ខបតុងអាខមរ 
ខរគង ១ ខេស ១២ខេ ៣២០០ 

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

២០ សាងស្ង់សាលាខេតថជុំហាន២ 
ខរគង ១ អគរ ១២ខេ ៤៣០០ 

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

ទចីាត់ការខផនការ នងិវនិខិោគ 

១ 
បណថុ ោះបណ្តថ ស្ថីពីខរៀបចុំខផនការអភិវឌណន៍រយ:ខពល
របាុំឆ្ប ុំ និងរមមវធិីវនិិខោគបឆី្ប ុំ រ ុំរិល របចាុំឆ្ប ុំរបស់្
ខេតថ 

ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ១០ 
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខោគ     

ជារ់ខស្ថង         

២ 
បណថុ ោះបណ្តថ ស្ថីពីរខរៀបចុំខផនការអភិវឌណន៍របស់្ររមុ
របឹរាររុង ររុមរបឹរារស្ុរ ររុមរបឹរាឃុុំ និង ររមុ
របឹរាស្ង្វក ត់ 

ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ១៥ 
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខោគ     

ជារ់ខស្ថង         

៣ 
ពិនិតយនងិខលីរអនុសាស្ន៍ជូនអភិបាលខេតថ អុំពីការ
ខធវីអនុខលាមភាព ខផនការអភវិឌណន៍របស់្ររងុ រស្រុ 
ឃុុំ និងស្ង្វក ត់ 

ខរគង ៧ ខលីរ ១២ខេ ៥ 
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិខិោគ     

ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

៤ 
បណថុ ោះបណ្តថ ស្ថីពីខរៀបចុំរបាយការណ៍ររីចខរមីន
ទារ់ទងដល់ការង្វរខផនការអភិវឌណន៍ និងរមមវធិីវនិិ
ខោគរបស្ខេតថ 

ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ១០ 
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខោគ     

ជារ់ខស្ថង         

៥ 
វគគបណថុ ោះបណ្តថ លស្ថីពីការខធវបីចចុបផនបភាពទិនបន័យ
ពារ់ព័នននិងគខរោងអភិវឌណនានា របស់្ខេតថ ររុង 
រស្ុរ ឃុុំ និងស្ង្វក ត់ 

ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ១០ 
ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខោគ     

ជារ់ខស្ថង         

៦ ខរៀបចុំខវទិការពីខរគោះខោបល់រសាងរមមវធិីវនិិខោគ
បីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ 

ខរគង ១ ខលីរ ១២ខេ ១០ ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខោគ     

ជារ់ខស្ថង         

៧ 
គុំរទររុង រស្ុររបុងការខរៀបចុំស្ិកាេ សាលាស្ោហរ
ណរមមខផនការ 

ខរគង ១ ស្ិកាេ សាលា ១២ខេ ១០ ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខោគ     

ជារ់ខស្ថង         

៨ 
ស្ិរាគខរោងររុង រស្ុរ ឃុុំ ស្ង្វក ត់ ខរៀបចុំបលង បា៉ា ន់
សាម នតថ្មល និងខរៀបចុំស្ុំខណីគខរោង ។ 

ខរគង ៣៦ គខរោង ១២ខេ ៣៦ ទីចាត់ការខផនការ 
និងវនិិខោគ     

ជារ់ខស្ថង         
ទចីាត់ការហរិញ្ដវតទុ 

១ ខរៀបចុំគខរោងចុំណូល ចុំណ្តយរបចាុំឆ្ប ុំ របចាុំខេ 
រតីោស្ ឆោស្ 

ខរគង ៥៧ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ១២ ទីចាត់ការហរិញ្ដ
វតទុ 

    
ជារ់ខស្ថង         

២ 
រតួតពិនតិយឯរសារហរិញ្ដវតទុរបុងទីចាត់កា និងបណ្តថ
ររុង រស្ុរ ឃុុំ ស្ង្វក ត់ 

ខរគង ៦ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ៤៨ ទីចាត់ការហរិញ្ដ
វតទុ 

    
ជារ់ខស្ថង         

៣ បណថុ ោះបណ្តថ លការរគប់រគងចុំណូល ចុំណ្តយ ដល់ ខរគង ៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ១២ ទីចាត់ការហរិញ្ដ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

ទីចាត់ការ ររងុ រស្រុ ឃុុំ នងិស្ង្វក ត់ ជារ់ខស្ថង         វតទុ 

៤ 
បណថុ ោះបណ្តថ លនតិិវធិីហរិញ្ដវតទុដល់ររងុ រស្ុរ ឃុុំ 
និងស្ង្វក ត់ 

ខរគង ៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ១២ ទីចាត់ការហរិញ្ដ
វតទុ 

    
ជារ់ខស្ថង         

៥ បណថុ ោះបណ្តថ ល និងរតួតពិនតិយពីនិតិវធិបីញ្ជ ីសារខពី
ភ័ណឍ តាមបណ្តថ ររុង រស្ុរ ឃុុំ និងស្ង្វក ត់ 

ខរគង ៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៦ ទីចាត់ការហរិញ្ដ
វតទុ 

    
ជារ់ខស្ថង         

៦ 
ខផធៀងផ្ទធ ត់ និងខធវីបចចុបផនបភាពខលីបញ្ជ ី នងិរតួតពិនិ
តយចលនរទពយ នងិអចលនរទពយជារបចាុំ 

ខរគង ៣៦ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ១០ ទីចាត់ការហរិញ្ដ
វតទុ 

    
ជារ់ខស្ថង         

៧ 
រសាងខផនការលទនរមមដារ់ជូនររស្ួងមហាថ្ផធ
អនុខលាមភាព និងខធវីធានាចុំណ្តយឲ្យទាន់ខពល
ខវលា 

ខរគង ១៨ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ១៨ 
ទីចាត់ការហរិញ្ដ

វតទុ 
    

ជារ់ខស្ថង         

ទចីាត់ការរដឌបាល 

១ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល ស្ថីពីខបបបទនីតិវធិីថ្នការ
រត់រតាអរតានុរូលដាឌ នដល់ការោិល័យរដឌបាល 
និងហរិញ្ដវតទុររុង រស្រុ 

ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ៨ 
ការ ិ

.អរតានុរូលដាឌ ន     
ជារ់ខស្ថង         

២ ចុោះតាមដានរតតួពិនតិយការអនុវតថការង្វរ
អរតានុរូលដាឌ នរដឌបាលររងុ រស្ុរ នងិឃុុំ ស្ង្វក ត់ 

ខរគង ៤ ខលីរ ១២ខេ ៦ ការ ិ
.អរតានុរូលដាឌ ន     

ជារ់ខស្ថង         

៣ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លស្ថពីកីារបុំខពញទុំរង់របាយ
ការណ៍អរតានុរូលដាឌ នតាម Excell ដល់
ការោិល័យរដឌបាល នងិហរិញ្ដវតទុររុងរស្រុ 

ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ១៤ 
ការ ិ

.អរតានុរូលដាឌ ន     
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

៤ គុំរទរិចចរបជុុំរបចាុំខេរវាងខេតថខកាោះរុង និងខេតថរតា
ត 

ខរគង ១២ របជុុំ ១២ខេ ៣៦ 
រដឌបាលខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៥ 
ទស្សនរចិចស្រិាផ្ទល ស់្បថូរបទពិខសាធន៍ការង្វរនិង
រិចចស្ហរបតិបតថិការរវាងខេតថខកាោះរុង និងខេតថរតាត 

ខរគង ៣ ទស្នសរចិច ១២ខេ ២៤ 
រដឌបាលខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៦ 
រិចចរបជុុំរបចាុំរតីោស្ស្ថីពកីារជួញដូរខរគឿងខញៀណ
ខៅតាមរពុំខដនខកាោះរុង រតាត 

ខរគង ៩ របជុុំ ១២ខេ ២៧ 
រដឌបាលខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៧ 

ការចុោះអនុសារណៈខោគយល់រវាងខេតថខកាោះរុង 
ខេតថខរៀងោ៉ា ង និងខេតថកាខ ៉ា  ស្ថីពីការរុរររឥដឌិ
ធាតុជុំនាញការខវៀតណ្តមខដលបានពលីជីវតិរបុងទរឹ
ដីខេតថខកាោះរុង 

ខរគង ៣ របជុុំ ១២ខេ ១៨ 

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

៨ 
ការចុោះអនុសារណៈខោគយល់រវាងខេតថខកាោះរុង 
ខេតថជី លាន នងិខេតថយូ ណ្តន ស្ថីពីវបផធម៌
របថ្ពណី និងពាណិជជរមម 

ខរគង ៣ ទស្នសរចិច ១២ខេ ២៤ 
រដឌបាលខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៩ 
ទស្សនរចិចស្រិាផ្ទល ស់្បថូរបទពិខសាធន៍ការង្វរនិង
រិចចស្ហរបតិបតថិការរវាងខេតថខកាោះរុង ខេតថខរៀង
ោ៉ា ង និងខេតថកាខ ៉ា  

ខរគង ៤ ទស្នសរចិច ១២ខេ ២៤ 
រដឌបាលខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

១០ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល រ ុំលឹរខ ងីវញិស្ថពីីរិចចការដឌ
បាលរាជធាន ីខេតថ ររុង រស្រុ េណឍ  ដល់ 
ការោិល័យរដឌបាល នងិហរិញ្ដវតទុររុង រស្ុរ  

ខរគង         
ការ.ិរដឌបាល     

ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

១១ 
ចុោះរតួតពិនិតយតាមដានខលីការអនុវតថរិចចការទទលួ
លិេិតចូល ខចញ និងរខបៀបតមកល់ឯរសារ របុង
ការោិល័យរដឌបាល នងិហរិញ្ដវតទុររុង រស្ុរ 

ខរគង         
ការ.ិរដឌបាល     

ជារ់ខស្ថង         

១២ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លស្ថពីកីារខរៀបចុំរបាយការណ៍ 
ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ៦ 

ការ.ិស្រុប     
ជារ់ខស្ថង         

១៣ ខរៀបចុំរិចចរបជុុំឆលងរបាយការណ៍ 
ខរគង ១២ ខលីរ ១២ខេ ២៤ 

ការ.ិស្រុប     
ជារ់ខស្ថង         

១៤ គុំរទការខរៀបចុំរចិចរបជុុំររមុរបឹរា 
ខរគង ១២ ខលីរ ១២ខេ ១២ 

ការ.ិស្រុប     
ជារ់ខស្ថង         

១៥ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លអុំពីរបព័ននព័ត៌ោនវទិា 
ខរគង ៥ វគគ ១២ខេ ២០ 

ការ.ិស្រុប     
ជារ់ខស្ថង         

១៦ ខបាោះពុមពឯរសារស្រោប់រិចចរបជុុំររុមរបរឹា 
ខរគង         ខលខាធិការរុម

របឹរា     
ជារ់ខស្ថង         

១៧ ខរៀបចុំរិចចរបជុុំសាមញ្ដរបស់្ររុមរបឹរាខេតថ 
ខរគង         ខលខាធិការរុម

របឹរា     
ជារ់ខស្ថង         

១៨ ខរៀបចុំរិចចរបជុុំវសិាមញ្ដរបស់្ររុមរបឹរាខេតថ 
ខរគង         ខលខាធិការរុម

របឹរា     
ជារ់ខស្ថង         

១៩ ខរៀបចុំខវទិកាផសពវផាយ និងពខិរគោះខោបល់របស់្ ខរគង         ខលខាធិការរុម     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

ររុមរបឹរាខេតថ ជារ់ខស្ថង         របឹរា 

ទចីាត់ការអនថរវស័ិ្យ 

១ ចុោះរស្ង់ទិនបន័យបចចុបផនបភាពអងគការមិនខមន រដាឌ ភិ
បាល ស្ោគម និងស្ហគមន៍មូលដាឌ ន  

ខរគង ១ ដង ១២ខេ ២ ទីចាតក់ារអនថរវសិ្័
យ     

ជារ់ខស្ថង         

២ ខរៀបចុំវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដល់ស្ហគមន៍ និងអងគការ
មិនខមនរដាឌ ភិបាល  

ខរគង ១ ដង ១២ខេ ១០ ទីចាតក់ារអនថរវសិ្័
យ     

ជារ់ខស្ថង         

៣ 
ខរៀបចុំខវទិកាពិខរគោះខោបល់ ជាមួយអងគការស្ងគម
សុ្ីវលិ 

ខរគង ២ ដង ១២ខេ ១៤ ទីចាតក់ារអនថរវសិ្័
យ     

ជារ់ខស្ថង         

៤ 
ខរៀបចុំស្ិកាេ សាលាផសពវផាយខគលនខោបាយភូមិ
ឃុុំ ោនសុ្វតទិភាព ររុង/រស្ុរទាុំង ៧ 

ខរគង ១ ដង ១២ខេ ១៤ ទីចាតក់ារអនថរវសិ្័
យ     

ជារ់ខស្ថង         

៥ ខរៀបចុំរិចចរបជុុំពិភារា ស្រមបស្រមលួ និងខដាោះ
រសាយវវិាទតាមររណីជារ់ខស្ថង 

ខរគង ៦០ ដង ១២ខេ ១៤ ទីចាតក់ារអនថរវសិ្័
យ     

ជារ់ខស្ថង         

៦ 
ខរៀបចុំបលង់ខគលស្រោប់រគប់រគងទីតាុំងលរ់ដូរចុំណី
អាហារ តាមទសីាធារណៈរបុងខេតថ  

ខរគង ១ ដង ១២ខេ ៤ ទីចាតក់ារអនថរវសិ្័
យ     

ជារ់ខស្ថង         

៧ 
ស្ហការជាមយួមនធ ីអងគភាពពារ់ព័នន និងអាជាញ ធ
រមូលដាឌ ន ចុោះរស្ង់នងិពិនតិយស្ទិតិមូលដាឌ នអាជីវរមម 
និងផលតិរមម 

ខរគង ១ ដង ១២ខេ ៦ 
ទីចាតក់ារអនថរវសិ្័

យ     
ជារ់ខស្ថង         

៨ ខរៀបចុំបខងកីតររុមការង្វរបខចចរខទស្ ខដលោន ខរគង ១ ដង ១២ខេ ២ ទីចាតក់ារអនថរវសិ្័     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

ស្ោស្ភាពពីមនធីរពារ់ព័នន នងិអាជាញ ធរ ជារ់ខស្ថង         យ 

៩ 
ចុោះពិនតិយ និងវាយតថ្មលខលីអាជីវរមម នងិផលិតរមម
រគប់របខភទរបុងខេតថ 

ខរគង ១ ដង ១២ខេ ៦ ទីចាតក់ារអនថរវសិ្័
យ     

ជារ់ខស្ថង         

១០ ចុោះរស្ង់ទិនបន័យខដីមផរីុំណត់ខគលការណ៍អុំពកីារ
រគប់រគងផារ និងស្តថឃ្ដដាឌ ន 

ខរគង ២ ដង ១២ខេ ៤ ទីចាតក់ារអនថរវសិ្័
យ     

ជារ់ខស្ថង         
ទចីាត់ការធនធានមនុស្ស 

១ 
បខងកីតឲ្យោនយនថការរចរខចញចូលខតមួយតាម
សាលារស្ុរខដលមិនោនការោិល័យរចរខចញ
ចូលខតមយួ 

ខរគង ៣ រខនលង ១២ខេ ២០ 
ទីចាត់ការធនធាន

មនុស្ស     
ជារ់ខស្ថង         

២ 
វគគបណថុ ោះបណ្តថ លម្នថីផថល់ខស្វាអុំពីនតីិវធិ ីនិងររ
មស្ិលធម៌ថ្នការផថល់ខស្វាសាធារណៈ 

ខរគង ៨ វគគ ២ខេ ៤២ ទីចាត់ការធនធាន
មនុស្ស     

ជារ់ខស្ថង         

៣ វគគបណថុ ោះបណ្តថ លអុំពីនតីិវធិីរគប់រគងបុគគលរិ  
ខរគង ៧ វគគ ១ខេ ៤២ ទីចាត់ការធនធាន

មនុស្ស     
ជារ់ខស្ថង         

៤ វគគបណថុ ោះបណ្តថ លអុំពីតនួាទ ីភាររិចចរបស់្រដឌបា
លររុង រស្ុរ នងិឃុុំ ស្ង្វក ត់  

ខរគង ១៤ វគគ ២ខេ ៥៦ ទីចាត់ការធនធាន
មនុស្ស     

ជារ់ខស្ថង         

៥ 
ខរៀបចុំឲ្យោនបទបញ្ហជ ថ្ផធរបុងរបស់្រដឌបាល ររុង 
រស្ុរ 

ខរគង ៧ វគគ ១ខេ ១៦ ទីចាត់ការធនធាន
មនុស្ស     

ជារ់ខស្ថង         
៦ ខរជីស្ខរសី្ម្នថបីខនទមស្រោប់បុំខពញរបអប់ស្រោប់ ខរគង ៣០ នារ់ ៣ឆ្ប ុំ ៣០ ទីចាត់ការធនធាន     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

រដឌបាលខេតថ និងររុង រស្រុ ជារ់ខស្ថង         មនុស្ស 

៧ 
វគគបណថុ ោះបណ្តថ លអភិវឌណន៍ស្មតទភាពដល់ថាប រ់
ដឹរនាុំ និងម្នថីរដឌបាលខេតថ ររុង រស្រុ  

ខរគង ៨ វគគ ១ខេ ២២ ទីចាត់ការធនធាន
មនុស្ស     

ជារ់ខស្ថង         

៨ ខរៀបចុំឲ្យោនរបតិទិន និងខផនការរិចចរបជុុំរបចាុំខេ 
ឬរបចាុំរតីោស្ ស្រោប់ម្នថីរដឌបាលខេតថ ររុង រស្ុរ 

ខរគង ៧ វគគ ១ខេ ១៦ ទីចាត់ការធនធាន
មនុស្ស     

ជារ់ខស្ថង         

៩ 
វគគបណថុ ោះបណ្តថ លបខនទមពីនតីិវធិីថមីៗ ខដលថាប រ់ជាតិ
ផថល់ឲ្យ 

ខរគង ១៤ វគគ ៣ខេ ៥០ ទីចាត់ការធនធាន
មនុស្ស     

ជារ់ខស្ថង         
អងគភាពលទឌរមម 

១ ការខរៀបចុំឯរសារខដញថ្ថល 
ខរគង ១៥ គខរោង ៣ឆ្ប ុំ ៣៦ 

អងគភាពលទឌរមម     
ជារ់ខស្ថង         

២ ការខរៀបចុំឯរសារពិខរគោះថ្ថល 
ខរគង ១៥ គខរោង ៣ឆ្ប ុំ ៣៦ 

អងគភាពលទឌរមម     
ជារ់ខស្ថង         

៣ ការខរៀបចុំឯរសារស្ធង់តថ្មល 
ខរគង ១៥ គខរោង ៣ឆ្ប ុំ ៣៦ 

អងគភាពលទឌរមម     
ជារ់ខស្ថង         

៤ ការខរៀបចុំឯរសារចរចារថ្ថល 
ខរគង ១៥ គខរោង ៣ឆ្ប ុំ ៣៦ 

អងគភាពលទឌរមម     
ជារ់ខស្ថង         

អងគភាពរចរខចញចូលខតមយួ 
១  ខរៀបចុំវគគផសពវផាយស្ថពីីនីតិវធិីថ្នការផថល់ ខរគង ២ ដង ១២ខេ ៣០ អងគភាពរចរ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

   ខស្វារបស់្អងគភាពរចរខចញចូលខតមួយ ជារ់ខស្ថង         
ខចញចូលខត
មួយ 

២ 
បខងកីនការផសពវផាយ និងខស្វងររនីតិវធិ ី
   បខនទមខដីមផខីអាយរបជាពលរដឌបានយល់ 

ខរគង ២ ដង ១២ខេ ២១ អងគភាពរចរ
ខចញចូលខត
មួយ 

    
ជារ់ខស្ថង         

៣ ខស្បីសុ្ុំររស្ួង ឬមនធីរពារ់ព័ននផថល់ខស្វាមរខអាយអងគ
ភាពរចរខៅតាមការខណនាុំរបុងអនុររតឹយខលេ១៨ 

ខរគង ២ ដង ១២ខេ ៩ អងគភាពរចរ
ខចញចូលខត
មួយ 

    
ជារ់ខស្ថង         

៤  ខស្បីសុ្ុំខអាយររស្ួងមហាថ្ផធបខងកីតខអាយ 
    ោនខស្វាជារញ្ច ប់ 

ខរគង ១២ ដង ១២ខេ ១២ អងគភាពរចរ
ខចញចូលខត
មួយ 

    
ជារ់ខស្ថង         

៥ 

 ខស្បីសុ្ុំម្នថីបខនទម(ព០ី៣ ខៅ០៥នារ់) និងខស្បីសុ្ុំ
ខអាយោនរបព័ននខលរីទឹរចិតថដល់ម្នថផីថល់ខស្វា
បខនទមខអាយកាន់ខតរបខស្ីរ(ចាប់ព១ី៨ ខៅ២២
នារ់)។ 

ខរគង ៣ នារ់ ១២ខេ ២៤ អងគភាពរចរ
ខចញចូលខត
មួយ 

    
ជារ់ខស្ថង         

៦ 
 បណថុ ោះបណ្តថ លដល់ម្នថីបខនទម 
 ខស្បីសុ្ុំខអាយោនវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល ឬ  
 នីតិវធិីថ្នការផថល់ខស្វាខអាយបានចាស់្ 

ខរគង ២ ដង ១២ខេ ៩ អងគភាពរចរ
ខចញចូលខត
មួយ 

    
ជារ់ខស្ថង         

៧ ខស្បីសុ្ុំររស្ួងមហាថ្ផធរបជុុំជាមួយររស្ងួខផសងៗ ខរគង ៣ ដង ១២ខេ ១៨ អងគភាពរចរ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

ខរៀបចុំខអាយោននីតិវធិីខបបបទខតមួយ និងដូចៗគប  ជារ់ខស្ថង         
ខចញចូលខត
មួយ 

៨ 
ខស្បីសុ្ុំររស្ួងមហាថ្ផធជួយពខនលឿនពីនតីិវធិីស្រោប់
ខបងខចររបារ់រង្វវ ន់ខអាយបានឆ្ប់ 

ខរគង ២ ខលីរ ១២ខេ ៦ អងគភាពរចរ
ខចញចូលខត
មួយ 

    
ជារ់ខស្ថង         

ការោិល័យរបជាពលរដឌខេតថ 

១ 
វគគបណថុ ោះបណ្តថ លអុំពីនតីិវធិ ីការស្រមុោះស្រមលួ និង
ខដាោះរសាយបណថឹ ង របស់្ការោិល័យរបជាពលរដឌ
ខេតថ 

ខរគង ១៦ វគគ ១២ខេ ១៣ ការោិល័យ
របជាពលរដឌ     

ជារ់ខស្ថង         

២ ផសពវផាយ អុំពីរចនាស្មព័នន តនួាទី ភាររចិច និងស្ិទនិ
អុំណ្តចរបស់្ការោិល័យរបជាពលរដឌ។ 

ខរគង ៤៥ ខលីរ ១២ខេ ៤៥ ការោិល័យ
របជាពលរដឌ 

    
ជារ់ខស្ថង         

ការរគប់រគងខរគោះមហនថរាយ  

១ 
ខបាស្ស្ុំអាតមីន និងរគប់យុទឌភ័ណឍ មិនទាន់ផធុោះជូន
របជាពលរដឌ 

ខរគង ៤៣២ ហរិតា ៣ឆ្ប ុំ ៦៩១២ 
Halo Trust     

ជារ់ខស្ថង         

២ 
បណថុ ោះបណ្តថ លស្ោជិរគណៈរោម ធិការ រគប់រគង
ខរគោះមហនថរាយរស្ុរ ឃុុំ និងររុមការង្វររគប់រគង
ខរគោះមហនថរាយភូម ិ

ខរគង ៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៣០ គណៈរោម ធកិារ
រគប់រគងខរគោះ
មហនថរាយខេតថ 

    
ជារ់ខស្ថង         

៣ ផសពវផាយជូនរបជាពលរដឌខអាយចុោះខ ម្ ោះខរបីរបាស់្ ខរគង ៣ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ៣០ គណៈរោម ធកិារ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

របព័ននរបកាស្ខអាយដឹងមុន១២៩៤ ជារ់ខស្ថង         
រគប់រគងខរគោះ
មហនថរាយខេតថ 

េ.គខរោង ស្រមមភាពោនការស្នាគុំរទពមីនធរី អងគភាព ថ្ដគូអភវិឌណន៍ នងិអបរពារ់ព័នឌ 
១. ខផបរខស្ដឌរចិច 
មនធរីរសិ្រមម រុកាេ របោញនងិខនសាទខេតថ 

១ 
ផសពវផាយពូជដុំណ្តុំរស្រិមមខដលោនទិនបផលេពស់្
និងការខធវីបង្វា ញ 

ខរគង ៣ វគគ ១២ខេ ១៥ 
មនធីររស្រិមម     

ជារ់ខស្ថង         

២ បណថុ ោះបណ្តថ លបខចចរខទស្រស្ិរមមថមីៗ ដល់រស្រិរ 
ខរគង ៥ វគគ ១២ខេ ១៥ 

មនធីររស្រិមម     
ជារ់ខស្ថង         

៣ ជុំរុញការរបាស់្ខរគឿងយនថរស្ិរមម 
ខរគង ៣ វគគ ១២ខេ ១២ 

មនធីររស្រិមម     
ជារ់ខស្ថង         

៤ ខរតៀមអនថរាគមន៍រោច ត់ស្ោស្ភាពចថ្រង 
ខរគង ៧ វគគ ១២ខេ ៦០ 

មនធីររស្រិមម     
ជារ់ខស្ថង         

៥ ពរងឹងស្មតទភាពស្ហគមន៍រស្ិរមម 
ខរគង ៣ វគគ ១២ខេ ១២ 

មនធីររស្រិមម     
ជារ់ខស្ថង         

៦ 
ផសពវផាយបខចចរខទស្ដាុំបខនលខដាយខរបីរបព័នន
ដុំណរ់ទឹរ ឬផធោះស្ុំណ្តញ់ 

ខរគង ៣ វគគ ១២ខេ ១២ 
មនធីររស្រិមម     

ជារ់ខស្ថង         
៧ បណថុ ោះបណ្តថ លពរងឹងស្មតទភាពភាប រ់ង្វរផសពវផាយ ខរគង ៤ វគគ ១២ខេ ១២ មនធីររស្រិមម     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

រស្ិរមមភូម ិ ជារ់ខស្ថង         

៨ 
បណថុ ោះបណ្តថ លបខចចរខទស្ផលិតនិងខរបីរបាស់្ជី
រុំប៉ាុស្ថ 

ខរគង ៤ វគគ ១២ខេ ១០ 
មនធីររស្រិមម     

ជារ់ខស្ថង         

៩ ផសពវផាយពសុី្វតទិភាពថ្នការខរបីរបាស់្ថាប ុំរស្ិរមម 
ខរគង ៣ វគគ ១២ខេ ៧ 

មនធីររស្រិមម     
ជារ់ខស្ថង         

១០ 
បណថុ ោះបណ្តថ លស្ថីពីបខចចរខទស្ថ្នការចិញ្ច ឹមស្តវ
ដល់រស្ិររ 

ខរគង ៥ វគគ ១២ខេ ៦ 
មនធីររស្រិមម     

ជារ់ខស្ថង         

១១ 
បណថុ ោះបណ្តថ លពីរខបៀបផសុំចុំណី និងការខរថ្ចបចុំណី
ស្តវដល់រស្រិរ 

ខរគង ៣ វគគ ១២ខេ ៨ 
មនធីររស្រិមម     

ជារ់ខស្ថង         

១២ ផសពវផាយពទីីផាររស្រិមម 
ខរគង ៤ ខលីរ ១២ខេ ១៥ 

មនធីររស្រិមម     
ជារ់ខស្ថង         

១៣ ផសពវផាយពអីតទរបខោជន៍ថ្នការចារ់វា៉ា រ់សាុំង 
ខរគង ៧ វគគ   ៥ 

មនធីររស្រិមម     
ជារ់ខស្ថង         

១៤ ខរតៀមអនថរាគមន៍ររណីោនជមងឺផធុោះខ ងី 
ខរគង ៧     ៥០ 

មនធីររស្រិមម     
ជារ់ខស្ថង         

១៥ ពរងឹងស្មតទភាពភាប រ់ង្វរសុ្េភាពស្តវភូម ិ
ខរគង ៤   ១២ខេ ១០ 

មនធីររស្រិមម     
ជារ់ខស្ថង         

១៦ រតួតពិនតិយចលនាស្តវនិងផលិតផលោនខដមី ខរគង ៧ វគគ ១២ខេ ៨ មនធីររស្រិមម     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

រុំខណីតពីស្តវ ជារ់ខស្ថង         
េ័ណឍ រដឌបាលជលផល 

១ បខងកីនការទប់សាក ត់ និងប្ង្វក បបទខលមសី្ជលផល 
ខរគង ២៤ ខលីរ 12 ខេ ៧០ េ័ណឍ រដឌបាល

ជលផល 
    

ជារ់ខស្ថង         

២ ផសពវផាយរបកាស់្ស្ថពីីការរុំណត់ឧបររណ៍ខនសាទ 
ខដលអនុញ្ហដ តឲ្យខរបីរបាស់្ 

ខរគង ១២ វគគ 6 ខេ ៣៦ េ័ណឍ រដឌបាល
ជលផល 

    
ជារ់ខស្ថង         

៣ ផសពវផាយចាប់ស្ថីពជីលផល 
ខរគង ៥ វគគ 4 ខេ ១៥ េ័ណឍ រដឌបាល

ជលផល     
ជារ់ខស្ថង         

៤ 
ផសពវផាយសារស្ុំខាន់ថ្នការអភិររស និងតុំបន់អភិ
ររស 

ខរគង ៥ វគគ 4 ខេ ១៥ េ័ណឍ រដឌបាល
ជលផល 

    
ជារ់ខស្ថង         

៥ ដាុំរូនខកាងកាង 
ខរគង ២ ខលីរ 1 ខេ ៨ េ័ណឍ រដឌបាល

ជលផល 
    

ជារ់ខស្ថង         

៦ ខបាោះបខង្វគ លរពុំរបទល់តុំបន់អភិររស 
ខរគង ១ ខលីរ 1 ខេ ១០ េ័ណឍ រដឌបាល

ជលផល     
ជារ់ខស្ថង         

៧ 
បណថុ ោះបណ្តថ លភាពជាអបរដរឹនាុំ និងរគប់រគងដល់
គណៈរមមការស្ហគមន៍ខនសាទ 

ខរគង ៣ វគគ 3 ខេ ៩ េ័ណឍ រដឌបាល
ជលផល     

ជារ់ខស្ថង         

៨ បណថុ ោះបណ្តថ លបខចចរខទស្ចញិ្ច ឹមរតីជាលរេណៈ 
រគួសារ 

ខរគង ២ វគគ 2 ខេ ៦ េ័ណឍ រដឌបាល
ជលផល 

    
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

៩  បណថុ ោះបណ្តថ លបខចចរខទស្ខរថ្ចបផលខនសាទ 
ខរគង ២ វគគ 2 ខេ ៦ េ័ណឍ រដឌបាល

ជលផល 
    

ជារ់ខស្ថង         
មនធរីធនធានទរឹនងិឧតុនយិមខេតថ 

១ 
ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទរឹថ្របបឹងរពាវ (១១.១៣០ម 
) 

ខរគង ៣៦៣០ ខម៉ារត ២៤ខេ ២០០០ 
មនធីរធនធានទឹរ     

ជារ់ខស្ថង         

២ 
គខរោងរកាលដីរគួស្ររហមខលីេបងរបឡាយខដាោះ
ទឹរជីោល(៤.១៧៥ ម)  

ខរគង ១១០០ ខម៉ារត ១២ខេ ១៥០ 
មនធីរធនធានទឹរ     

ជារ់ខស្ថង         

៣ ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទរឹថ្របតាុំរន់ (៦.៧៦២ ម ) 
ខរគង ៦៧៦២ ខម៉ារត ២៤ខេ ៤០០០ 

ររស្ួង     
ជារ់ខស្ថង         

៤ 
គខរោងជសួ្ជុល ខថទាុំរបចាុំ ទុំនប់ការពារទឹរថ្របជី
ខរតោះ (៨.០០០ម)  

ខរគង ៨០០០ ខម៉ារត ១២ខេ ៨០០ 
មនធីរធនធានទឹរ     

ជារ់ខស្ថង         

៥ ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទរឹថ្របតាោឃ (៥.៣០០ ម) 
ខរគង ៥៣០០ ខម៉ារត ២៤ខេ ៥០០០ 

ររស្ួង     
ជារ់ខស្ថង         

៦ ជួស្ជុលស្ុំណង់ទាវ រទឹរជីខរតោះ (២រខនលង) 
ខរគង ២ ទាវ រទឹរ ១២ខេ ២០០ 

មនធីរធនធានទឹរ     
ជារ់ខស្ថង         

៧ ជួស្ជុល-ខថទាុំរបចាុំទុំនប់ការពារទឹរថ្របជោីល 
ខរគង ៣៤៩០ ខម៉ារត ១២ខេ ៥០០ 

មនធីរធនធានទឹរ     
ជារ់ខស្ថង         

៨ ជួស្ជុល-ខថទាុំរបចាុំទុំនប់ការពារទឹរថ្របរខណ្តថ ល ខរគង ៦២០០ ខម៉ារត ១២ខេ ៤០០ មនធីរធនធានទឹរ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង         

៩ ជួស្ជុល-ខថទាុំរបចាុំទុំនប់ការពារទឹរថ្របេលុង 
ខរគង ១៤៧៥ ខម៉ារត ១២ខេ ១០០ 

មនធីរធនធានទឹរ     
ជារ់ខស្ថង         

១០ ជួស្ជុល-ខថទាុំរបចាុំទុំនប់ការពារទឹរថ្របថមស្ 
ខរគង ៤០៤៦ ខម៉ារត ១២ខេ ៥០០ 

មនធីរធនធានទឹរ     
ជារ់ខស្ថង         

១១ ជួស្ជុល-ខថទាុំរបចាុំទុំនប់ការពារទឹរថ្របតាន-ី១ 
ខរគង ១០០០ ខម៉ារត ១២ខេ ១០០ 

មនធីរធនធានទឹរ     
ជារ់ខស្ថង         

១២ ជួស្ជុល-ខថទាុំរបចាុំទុំនប់ការពារទឹរថ្របតាន-ី២ 
ខរគង ១០០០ ខម៉ារត ១២ខេ ១០០ 

មនធីរធនធានទឹរ     
ជារ់ខស្ថង         

១៣ ជួស្ជុល-ខថទាុំរបចាុំទុំនប់ការពារទឹរថ្រប ទួលគគីរ 
ខរគង ១៣២៦ ខម៉ារត ១២ខេ ២០០ 

មនធីរធនធានទឹរ     
ជារ់ខស្ថង         

១៤ ជួស្ជុល-ខថទាុំរបចាុំទុំនប់ ការពារទឹរថ្របខរជាយ
សាវ យ 

ខរគង ៤៣០០ ខម៉ារត ១២ខេ ៣០០ 
មនធីរធនធានទឹរ     

ជារ់ខស្ថង         

១៥ ជួស្ជុល-ខថទាុំរបចាុំ ទុំនប់ការពារទឹរថ្របបងឹរពាវ 
ខរគង ៤០០០ ខម៉ារត ១២ខេ ៣០០ 

មនធីរធនធានទឹរ     
ជារ់ខស្ថង         

១៦ ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទរឹថ្របឆ្ម បាត់ (៩០០ ម) 
ខរគង ៩០០ ខម៉ារត ១២ខេ ២០០ 

មនធីរធនធានទឹរ     
ជារ់ខស្ថង         

១៧ ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទរឹថ្របសាម ច់ោនជ័យ ខរគង ៣៤២២ ខម៉ារត ១២ខេ ២០០ មនធីរធនធានទឹរ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

(៣.៤២២ ម) ជារ់ខស្ថង         

១៨ សាងស្ង់ទុំនប់ការពារទឹរថ្របរពលាន 
ខរគង ៥៥០០ ខម៉ារត ១២ខេ ៣០០០ 

ររស្ួង     
ជារ់ខស្ថង         

១៩ ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទរឹថ្របដងខពង-១ 
ខរគង ៤០០០ ខម៉ារត ១២ខេ ២៤០០ 

ររស្ួង     
ជារ់ខស្ថង         

២០ ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទរឹថ្របដងខពង-២ 
ខរគង ២០០០ ខម៉ារត ១២ខេ ១២០០ 

ររស្ួង     
ជារ់ខស្ថង         

២១ សាថ ររបឡាយខដាោះទឹរជីខរតោះ 
ខរគង ១០០០០ ខម៉ារត ១២ ខេ ៤០០ 

មនធីរធនធានទឹរ     
ជារ់ខស្ថង         

២២ សាថ ររបឡាយខដាោះទឹរជីោល 
ខរគង ៥០០០ ខម៉ារត ១២ ខេ ២០០ 

មនធីរធនធានទឹរ     
ជារ់ខស្ថង         

២៣ សាថ ររបឡាយខដាោះទឹររខណ្តថ ល 
ខរគង ១២០០ ខម៉ារត ១២ខេ ៥០ 

មនធីរធនធានទឹរ     
ជារ់ខស្ថង         

២៤ សាថ ររបឡាយខដាោះទឹរធបង់ 
ខរគង ១០០០ ខម៉ារត ១២ខេ ៤០ 

មនធីរធនធានទឹរ     
ជារ់ខស្ថង         

២៥ សាថ ររបឡាយអមខជីងទុំនប់រខណ្តថ ល 
ខរគង ៦២០០ ខម៉ារត ១២ខេ ២៥០ 

មនធីរធនធានទឹរ     
ជារ់ខស្ថង         

២៦ ជួស្ជុលស្ុំណង់ទាវ រទឺរខលីភលរឺបឡាយ ខរគង ២ រខនលង ២៤ខេ ២០០ មនធីរធនធានទឹរ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង         

២៧ ជួស្ជុលស្ុំណង់ទាវ រទឺរខរជាយសាវ យ 
ខរគង ៣ រខនលង ២៤ខេ ៣០០ 

មនធីរធនធានទឹរ     
ជារ់ខស្ថង         

មនធរីខរ ៉ា នងិ ថាមពលខេតថ 

១ ផសពវផាយ និងតរមូវឲ្យោច ស់្មរ ខធវីចាប់ទាុំងអស់្ 
ខរគង ២៨ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៩ 

មនធីរខរ ៉ា     
ជារ់ខស្ថង         

២ ចុោះរតូតពិនិតយបខចចរខទស្សាទ នីយ 
ខរគង ៥ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៨ 

មនធីរខរ ៉ា     
ជារ់ខស្ថង         

៣ 
ខដាោះរសាយវវិាទតាមតុំបន់របស់្ ខស្វាររផគត់ផគង់អគគិ
ស្ន ី

ខរគង ៣ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ១៨ 
មនធីរខរ ៉ា     

ជារ់ខស្ថង         

៤ ចុោះរតូតពិនិតយបខចចរខទស្អគគសិ្នតីាមតុំបន់របស់្
ខស្វាររ ផគត់ផគង់អគគិស្ន ី

ខរគង ៥ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ១៨ 
មនធីរខរ ៉ា     

ជារ់ខស្ថង         

៥ ការដឹរជញ្ជូ នរតូវោនតង់រគបខអាយបានរតមឹរតូវ 
ខរគង ១៥ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៩ 

មនធីរខរ ៉ា     
ជារ់ខស្ថង         

៦ 
ការដឹរជញ្ជូ នមិនខអាយខលសី្ចុំណុោះនិងហួស្រទងុរថ
យនថ 

ខរគង ១៥ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៩ 
មនធីរខរ ៉ា     

ជារ់ខស្ថង         

៧ អប់រ ុំនិងផសពវផាយចាប់ខអាយបានទូលុំទូលាយ 
ខរគង ២ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៩ 

មនធីរខរ ៉ា     
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

៨ ខស្បីសុ្ុំម្នថបីខនទមរបុងការចុោះអនុវតថការង្វរ 
ខរគង ១ នារ់ 3 ឆ្ប ុំ ១០ 

មនធីរខរ ៉ា     
ជារ់ខស្ថង         

៩ 
ស្ហការ និងស្រមបស្រមលួរវាងខស្វាររ និងរបជា
ពលរដឌខដមីផពីខនលឿនរបុងការពរងីរ 
បណ្តថ ញ អគគិស្ន ី

ខរគង ១២ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ១៨ 
មនធីរខរ ៉ា     

ជារ់ខស្ថង         

មនធរីឧស្ាហរមម នងិ សិ្បផរមមខេតថ 

១ 
បនថផសពវផាយអុំពចីាប់ស្ថពីកីាររគប់រគងខរាងចររ
ស្ិបផរមម  និងលិេិតបទដាឌ នគតិយុតថពារ់ព័ននខផសងៗ 
ឱយបានរគប់មូលដាឌ នទូទាុំងខេតថ 

ខរគង ៣០ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៦០ ឧស្ាហរមមនិង
ស្ិបផរមម 

    
ជារ់ខស្ថង         

២ 
បនថចុោះរស្ង់និនបន័យ និងស្ទិតនិិងខធវីបញ្ជ ីបចចុបផនប
ភាព ខរាងចររស្ិបផរមមទាុំងអស់្របុងខេតថ   

ខរគង ៣០ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៦០ ឧស្ាហរមមនិង
ស្ិបផរមម 

    
ជារ់ខស្ថង         

៣ 
បនថខស្វងររទុន និងថ្ដគូវនិិខោគបខនទម ផសពវផាយ
អុំពីខគលនខោបាយទរឹសាអ ត និងជុំរុញដល់ការ
ពរងីរបណ្តថ ញថមបីខនទម 

ខរគង ៣០ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៦០ ឧស្ាហរមមនិង
ស្ិបផរមម 

    
ជារ់ខស្ថង         

៤ 

បនថផសពវផាយអុំពចីាប់ និងបទដាឌ នគិយុតថិពារ់ព័នន
នឹងការផលិតទរឹសាអ ត ជុំរុញនិងខលីរទឹរចតិថឱយចូល
រមួវគគបណថុ ោះបណ្តថ លអុំពបីខចចរខទស្របុងការ
រគប់រគងទរឹសាអ ត 

ខរគង ៣០ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៦០ 
ឧស្ាហរមមនិង
ស្ិបផរមម 

    
ជារ់ខស្ថង         

៥ បនថចុោះរតួតពនិិតយខផធៀងផ្ទធ ត់ ឧបររណ៏ ទមងន់ នងិ ខរគង ៣០ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៦០ ឧស្ាហរមមនិង     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

រង្វវ ស់្រង្វវ ល់ គុណភាពផលិតផលខលទីុំនិញផលិត 
ទុំនិញខវចេចប់ និងចុំណីអាហារ  ជារ់ខស្ថង         

ស្ិបផរមម 

៦ 

បនថផសពវផាយចាប់ស្ថីពីស្ថង់ដារ ចាប់ស្ថពីីោរតា
សា្ស្ថ នងិលិេតិបទដាឌ នគតយុិតថពារ់ព័នន ខណថ្ន
អុំពីផលរបខោជន៍ និងផល់ប៉ាោះពាល់ថ្នគុណភាព សុ្
វតថិភាព សារធាតុគីម ីរពមទាុំងចុោះយរស្ុំណ្តរគុំរូល
ផលិត ខៅវភិាគ 

ខរគង ៣០ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៦០ 

ឧស្ាហរមមនិង
ស្ិបផរមម 

    
ជារ់ខស្ថង         

មនធរីសាធារណការនងិដរឹជញ្ជូ នខេតថ 

១ សាងស្ង់ផលូវ DBST ខលីផលូវខេតថខលេ១៤៨៥អា 
ខរគង ៣៣ គី ូខម៉ារត 3 ឆ្ប ុំ ១៩៦២០ សាធារណៈការ

និងដឹរជញ្ជូ ន     
ជារ់ខស្ថង         

២ 
សាងស្ង់ផលូវរកាលររហម ខលីផលូវខេតថខលេ១៤៨៥
អា 

ខរគង ៣៣ គី ូខម៉ារត 3 ឆ្ប ុំ ៤៥០០ សាធារណៈការ
និងដឹរជញ្ជូ ន 

    
ជារ់ខស្ថង         

៣ សាងស្ង់ផលូវ DBST ខលីផលូវខេតថខលេ១៤៨៩ 
ខរគង ១២ គី ូខម៉ារត 3 ឆ្ប ុំ ៧៤៤០ សាធារណៈការ

និងដឹរជញ្ជូ ន 
    

ជារ់ខស្ថង         

៤ សាងស្ង់ផលូវ DBST ខលីផលូវខេតថខលេ១៤៨៦ 
ខរគង ៣៥ គី ូខម៉ារត 3 ឆ្ប ុំ ២១០០០ សាធារណៈការ

និងដឹរជញ្ជូ ន     
ជារ់ខស្ថង         

មនធរីខទស្ចរណ៌ខេតថ 

១ 
បុំខពញបខនទមររបេ័ណឍ ម្នថ ីនិងម្នថីជាប់រិចចស្នា
បុំខរកីារង្វររខទស្ចរណ៍ 

ខរគង ១២ នារ់ ៣៦ខេ ១៦ 
ខទស្ចរណ៌     

ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

២ 
ខរៀបចុំចាប់ស្ហគមន៍ខទស្ចរណ៍ជាអនថរររស្ងួ
ង្វយរស្ួលជុំនាញយរខៅអនុវតថរបុងការចូលរមួ
បខងកីតស្ហគមន៍ខទស្ចរណ៍ 

ខរគង ១០ ខលីរ ៣៦ខេ ១៨ 
ខទស្ចរណ៌     

ជារ់ខស្ថង         

៣ 
ផសពវផាយស្កាថ នុពលខទស្ចរណ៍របុងខេតថខដលោន
រសាប់ខដីមផខីធវកីារទារ់ទាញថ្ដគូរវនិិខោគ វស័ិ្យ
ខទស្ចរណ៍ឯរជន 

ខរគង ១០ ខលីរ ៣៦ខេ ៣៦ 
ខទស្ចរណ៌     

ជារ់ខស្ថង         

៤ 
ផសពវផាយចាប់ ស្ថីពីខទស្ចរណ៍ខអាយបានទូលុំ
ទូលាយ នូវសារាចរខណនាុំ ជូនដុំណឹងដល់ោច ស់្
អាជីវរមម ខស្វារមម រគប់របខភទរគប់រស្រុទូទាុំងខេតថ 

ខរគង ១១ ខលីរ ៣៦ខេ ២៨១ 
ខទស្ចរណ៌     

ជារ់ខស្ថង         

៥ 
ោច ស់្អាជីវរមមខស្វារមមទាុំងអស់្ទទលួយរការ
ខណនាុំ ពីការផសពវផាយ និងចូលរមួវគគបណថុ ោះបណ្តថ
ល ខស្វារមមខផសងៗពមីនធីរជុំនាញ 

ខរគង ៦០ វគគ ៣៦ខេ ១៧ 
ខទស្ចរណ៌     

ជារ់ខស្ថង         

៦ 
ោច ស់្អាជីវរមមខស្វារមមតាមរបខភទនមីួយៗរតូវខត
យល់ដឹងការវាយតុំថ្លចុំណ្តត់ថាប រ់ស្ថង់ដារគប់
របខភទខដលបានខចងធរោន 

ខរគង ១០ ខលីរ ៣៦ខេ ១៧ 
ខទស្ចរណ៌     

ជារ់ខស្ថង         

៧ 
ោច ស់្អាជីវរមមខស្វារមមទាុំងអស់្ទទលួយរការ
ខណនាុំ ពីការផសពវផាយ និងចូលរមួវគគបណថុ ោះបណ្តថ
ល ខស្វារមមខផសងៗពមីនធីរជុំនាញ 

ខរគង ១០ ខលីរ ៣៦ខេ ១៧ 
ខទស្ចរណ៌     

ជារ់ខស្ថង         

៨ ផសពវផាយអុំពាវនាវដល់វស័ិ្យឯរជន និងអបរវនិិ ខរគង ១០ ខលីរ ៣៦ខេ ១៧ ខទស្ចរណ៌     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

ខោគគិន ររមុហ ុនខទស្ចរណ៍របតបិតថិររ
ខទស្ចរណ៍ នងិសាទ ប័ន មនធីរជុំនាញ និងគខរោង
នានា ខដលបានគុំរទរបុងវស័ិ្យខនោះ 

ជារ់ខស្ថង         

មនធរីពាណិជជរមមខេតថ 

១ រគប់រគងការខធវីអាជីវរមមចុំខពាោះអាជីវររ ខស្វាររ 
ខរគង ៩០០ លិេិត ៣ឆ្ប ុំ ២៤ មនធីរពាណិជជរមម

ខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

២ 

ផសពវផាយចាប់ពាណិជជរមម និងស្ហការទទលួ
ពារយខស្បីសុ្ុំចុោះបញ្ជ ី បញ្ហជ រ់ទតីាុំងររុមហ ុន សាខា
ររុមហ ុន ស្ហរគស្ពាណិជជរមម ខរកាយខពលចុោះ
បញ្ជ ីខៅររស្ងួពាណិជជរមមរចួ និងជរមញុការដារ់
សាល រយខីហាររមុហ ុន 

ខរគង ១៥ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ៣៩ 

មនធីរពាណិជជរមម
ខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៣ រគប់រគងទផីារ 
ខរគង ១៥៦ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ៦ មនធីរពាណិជជរមម

ខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

៤ ជរមុញការអភិវឌណន៍ផលិតផល និងទីផារ 
ខរគង ៤៥ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ១៨០ មនធីរពាណិជជរមម

ខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

៥ 
អភិវឌណន៍សាទ ប័នពាណិជជរមម (ស្ភាពាណិជជរមមខេតថ 
និងស្ោគមអាជីវរមម) 

ខរគង ៣០ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ៩ មនធីរពាណិជជរមម
ខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         
សាខាពននដារខេតថ 
១ ពន្លឿ្ការច ុះបញ្ជ ីរបស់អ្នកជាប់ព្ធថ្មី នោយ ខរគង   ជារបចាុំ ៣ឆ្ប ុំ   សាខាពននដារ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

មា្ភាពងាយស្សួល្ិងសាមញ្ញជាងម ្ ជារ់ខស្ថង               

២ 

កកលមអរការដាក់លិខិតរបកាសបង់ព្ធនលើ
មនយោបាយដឹកជញ្ជូ ្្ិងយា្ជំ្ិុះរគប់
របនេទរបចំឆ្ន ំនដាយផ្តល់ប័ណ្ណសមាា ល់អ្តត
សញ្ញញ ណ្បង់ព្ធយា្យ្ត 

ខរគង ៣០០ ប័ណត ៣ឆ្ប ុំ   សាខាពននដារ     

ជារ់ខស្ថង           

    

៣ 
កកលមអរការដាក់លិខិតរបកាសបង់ព្ធនលើ
អ្ចលរទពយរបចំឆ្ន ំនដាយផ្តល់ប័ណ្ណសមាា ល់
អ្តតសញ្ញញ ណ្អ្ចលរទពយ 

ខរគង ៣០០ ប័ណត ៣ឆ្ប ុំ   សាខាពននដារ     

ជារ់ខស្ថង           
    

៤ 
នរៀបចំប័ណ្ណព័ត៌មា្រតឹមរតូវ ឯកភាព សតីពី
សារនពើព្ធកដលមា្ខលឹមសារងាយយល់ 
សរមាប់អ្នកជាប់ព្ធ 

ខរគង ៣០០ ប័ណត ៣ឆ្ប ុំ ១៥ សាខាពននដារ     

ជារ់ខស្ថង           
    

៥ 

នរបើរបាស់បណ្តត ញទំនាក់ទំ្ងសងាម្ិង
មនយោបាយនផ្េងៗ (Call Center, Live Chat, 
GDT App) នដើមបផី្េពវផ្ាយបទបបញ្ញតតិ សតីពី
សារនពើព្ធនផ្េងៗ កដលបា្នយវើបចច បប្នភាព
្ិងកំព ងអ្  ្វតត រពមទំងនដាុះស្សាយចមងល់
នផ្េងៗជូ្អ្នកជាប់ព្ធនោយបា្ទ្់នពល
នវលា 

ខរគង   ជារបចាុំ ៣ឆ្ប ុំ   សាខាពននដារ     

ជារ់ខស្ថង 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

៦ 

នរៀបចំសិកាា សាលាផ្េពវផ្ាយចាប់ ្ិងបទ
បបញ្ញតតិសតីពីសារនពើព្ធរគប់របនេទ កដលនៅ
ជាយរមា្ ជូ្អ្នកជាប់ព្ធ 

ខរគង ៩ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ២៤ សាខាពននដារ     

ជារ់ខស្ថង 
    

  
        

៧ 

ពរងឹងការច ុះបញ្ជ ី ការចត់កចងលិខិតរបកាស 
ការនយវើសវ្កមម ្ិងនស ើបអ្នងេតបទនលមើសព្ធ
ដារ 

ខរគង   ជារបចាុំ ៣ឆ្ប ុំ   សាខាពននដារ     

ជារ់ខស្ថង 
    

  
        

៨ 

នរៀបចំកកសរមួល្ិងនយវើនោយរបនសើរន ើង្ូវ
ចាប់ ្ិងបទបបញ្ញតិសតីពីព្ធដារ នដើមបនីឆលើយ
តប្ឹងការវវិឌ្ឍន្បរបិទយ រកិចចជាតិ ្ិងអ្្តរ
ជាតិ តាមរយៈការផ្តល់ធាត ចូលនផ្េងៗសតីពី
ព្ធដារ 

ខរគង   ជារបចាុំ ៣ឆ្ប ុំ   សាខាពននដារ     

ជារ់ខស្ថង 

    

  

        

សាខាគយនងិរដាឌ ររខេតថ 

១ 
ការពរងឹងសុ្ពលភាពថ្នឯរសារនាុំចូល-នាុំខចញ
(របតិខវទន៍) 

ខរគង ជារបចាុំ ជារបចាុំ ១២ខេ ៧២ សាខាគយនិងរដាឌ
ររ     

ជារ់ខស្ថង         

២ ការពរងឹងអនុខលាមភាពរបុងការគិតពននគយការ
របមូលនងិការបង់ចុំណូលគយ និងរដាឌ ររ 

ខរគង ១២ ខលីរ ១២ខេ ៣ សាខាគយនិងរដាឌ
ររ     

ជារ់ខស្ថង         

៣ ចុោះឃ្ល ុំខមលីអនុខលាមភាពថ្ននីតិវធិីគយរបស់្អងគ
ភាពគយខរកាមឱវាទ 

ខរគង ៨ ខលីរ ១២ខេ ៣ សាខាគយនិងរដាឌ
ររ     

ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

៤ 

បនថផសពវផាយរ ុំលឹរដល់វស័ិ្យឯរជនពារ់ព័ននឱយ
បានខទៀងទាត់ពារ់ព័នននងឹនីតវិធិីខបបបទគយ នីតិ
វធិីថ្នការទទលួេុស្រតូវរបុងការបង់ពននអាររខលី
ទុំនិញឱយបានតាមបទបញ្ដតថជិាធរោន 

ខរគង ៣ ខលីរ ១២ខេ ៣ 
សាខាគយនិងរដាឌ

ររ     
ជារ់ខស្ថង         

៥ 
ការអនុវតថឱយបានខពញខលញនូវបទបញ្ដតថិជាធរោន
ពារ់ព័នននឹងការទទួលេុស្រតូវរបុងការង្វររតតួពិនិ
តយទុំនិញ 

ខរគង ជារបចាុំ ជារបចាុំ ១២ខេ   
សាខាគយនិងរដាឌ

ររ     
ជារ់ខស្ថង         

៦ 

ការខលីរទរឹចិតថដល់ម្នថីគយោនស្មតទរិចច  ប
្ង្វក បអុំខពីរត់ខគចពននឱយអនុវតថការង្វររបស់្េលួនតាម
រូបភាពខភលៀងរលឹមនងិរបរបខដាយ 
ឆនធៈដាច់ខាត 

ខរគង ៨០០ ររណី ១២ខេ ០ 
សាខាគយនិងរដាឌ

ររ     
ជារ់ខស្ថង         

មនធរីថ្របស្ណីយន៌ងិទូរគមនាគមន៌ខេតថ 

១ 
ពរងឹងការស្ហការជាមយួអាជាញ ធរមូលដាឌ នរគប់
លុំដាប់ថាប រ់របុងការអនុវតថចាប់ ខអាយបានរតឹមរតវូ 

ខរគង ៣ ខលីរ ១២ខេ ៥ 
មនធីរថ្របស្ណីយ ៌     

ជារ់ខស្ថង         

២ 
បនថជរមុញររុមហ ុនយរចិតថទុរដារ់ពរងរីខស្វាខអា
យោនវសិាលភាពរគប់ដណថ ប់ដល់តុំបន់ដាច់រស្ោ៉ា
លទាុំងខនាោះ 

ខរគង ៣ ខលីរ ១២ខេ ៥ 
មនធីរថ្របស្ណីយ ៌     

ជារ់ខស្ថង         

៣  ជរមុញររមុហ ុន និងរបតបិតថរិរខធវីខស្វា ខរគង ៦ ខលីរ ១២ខេ ១០ មនធីរថ្របស្ណីយ ៌     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

ថ្របស្ណីយយ៍រចិតថទុរ ដារ់ផសពវផាយខលគុីណ
ភាពខស្វាថ្របស្ណីយន៍ិង្នខៅពរងរីខស្វារបស់្
េលួនតាមរយៈការបខងកតីភាប រ់ង្វរខអាយោនដល់មូល
ដាឌ នរគប់រស្ុរ 

ជារ់ខស្ថង         

៤ 
 ជួស្ជុលខរលមអរ នងិពរងីរខ ងីជាន់ 
អគរចុំនួន ១េបង ទុំហុំ ២៨៨ ម២ 

ខរគង ១ េបង ៣ឆ្ប ុំ ៦០០ 
មនធីរថ្របស្ណីយ ៌     

ជារ់ខស្ថង         
មនធរីអភវិឌណន៌ជនបទខេតថ 

១ ជួស្ជុល ខថទាុំបណ្តថ ញគមនាគមន៍ខៅជនបទ 
ខរគង ១០៣ គី ូខម៉ារត ១២ខេ ១៩ 

មនធីរអភិវឌណន៍     
ជារ់ខស្ថង         

២ របជាពលរដឌខៅជនបទោនទរឹសាអ តខរបីរបាស់្ 
ខរគង 30អណថូ ង 

២រស្ោះ  
 អណថូ ង 
រស្ោះ 

១២ខេ ៥០០ 
មនធីរអភិវឌណន៍     

ជារ់ខស្ថង         

៣ ចុោះខចរស្ោភ រៈសាងស្ង់បងគន់អនាម័យ 
ខរគង ៣០០ បងគន់ ១២ខេ ១២០ 

មនធីរអភិវឌណន៍     
ជារ់ខស្ថង         

៤ 
ចុោះបណថុ ោះបណ្តថ លគណៈរមមការអភិវឌណន៍ភូមិស្ថពីី
ការខរៀបចុំខផនការអភិវឌណន៍ភូមិ 

ខរគង ៥ ខលីរ ១២ខេ ២០ 
មនធីរអភិវឌណន៍     

ជារ់ខស្ថង         

៥ ចុោះផសពវផាយពីដុំខណីរការថ្នកាខរៀបចុំស្ហគមន៍
ស្នសុំរបារ់ 

ខរគង ៥ វគគ ១២ខេ ១០ 
មនធីរអភិវឌណន៍     

ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

៦ ផសពវផាយខគលនខោបាយជាតិស្ថីពជីនជាតិខដីម
ភាគតិច និងរុំណត់អតថស្ញ្ហដ ណ 

ខរគង ១ ខលីរ ១២ខេ ៥ 
មនធីរអភិវឌណន៍     

ជារ់ខស្ថង         

៧ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លជុំនាញតាមតរមូវការទីផារ 
ខរគង ៤ វគគ ១២ខេ ៤០ 

មនធីរអភិវឌណន៍     
ជារ់ខស្ថង         

មនធរីខស្ដឌរចិចនងិហរិញ្ដវតទុខេតថ 

១ 
គុំរទការរគប់រគង និងអភិវឌណវស័ិ្យខស្ដឌរិចចខៅ
ខេតថខកាោះរុង 

ខរគង ២ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ៣ 
មនធីរខស្ដឌរិចច     

ជារ់ខស្ថង         

២ 
រគប់រគង ខណនាុំអនុវតថ និងគុំរទការខរៀបចុំបញ្ជ ី
សារខពីភណឍ រទពយស្មផតថិរដឌ និងការខរៀរគរចុំណូល
មិនខមនសារខពីពននខៅខេតថខកាោះរុង 

ខរគង ៤ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ១៩ 
មនធីរខស្ដឌរិចច     

ជារ់ខស្ថង         

៣ 
រគប់រគង រតួតពនិិតយហរិញ្ដវតទុ ស្រមបស្រមួល តាម
ដានការអនុវតថ ថវកិារបស់្មនធរីជុំនាញ ខៅខេតថ
ខកាោះរុង 

ខរគង ១០ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ៣៣ 
មនធីរខស្ដឌរិចច     

ជារ់ខស្ថង         

៤ 
រគប់រគង រតួតពនិិតយហរិញ្ដវតទុ ស្រមបស្រមួល តាម
ដានការអនុវតថថវកិារបស់្រដឌបាលថាប រ់ខរកាមជាតិ 
ខៅខេតថខកាោះរុង 

ខរគង ១០ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ២០ 
មនធីរខស្ដឌរិចច     

ជារ់ខស្ថង         

៥ រគប់រគង ស្រមបស្រមលួ រតតួពិនិតយ តាមដានការ
អនុវតថការង្វរលទនរមមសាធារណៈ ខៅខេតថខកាោះរុង 

ខរគង ៤ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ២៥ 
មនធីរខស្ដឌរិចច     

ជារ់ខស្ថង         
៦ គុំរទរិចចដុំខណីរការរបស់្មនធីរខស្ដឌរិចចនិងហរិញ្ដវតទុ ខរគង ៤ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ៧០៩ មនធីរខស្ដឌរិចច     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

ខៅខេតថខកាោះរុង ជារ់ខស្ថង         

៧ 
ស្រមបស្រមួលការង្វរខរទរមង់ការរគប់រគងហរិញ្ដ
វតទុសាធារណៈ ខៅខេតថខកាោះរុង 

ខរគង ២ ខលីរ ១ ឆ្ប ុំ ២ 
មនធីរខស្ដឌរិចច     

ជារ់ខស្ថង         
សាខាខេតថធនាគរជាតរិមពុជា 

១ ផសពវផាយយុទននាការ "ខតាោះនោិយពីលុយ" 
ខរគង ៤ ខលីរ ១២ ខេ ០ 

សាខាខេតថធនាគរ     
ជារ់ខស្ថង         

២ 
ផសពវផាយពីរបព័ននទូរស្ពធ Hotline ស្រោប់ទទលួ
ព័ត៌ោន និងខដាោះរសាយចមលល់ស្ថីពកីារខរបីរបាស់្ខស្
វាហរិញ្ដវតទុ ខៅដល់ររុង/រស្រុ 

ខរគង ៧ ខលីរ ១២ ខេ ០ 
សាខាខេតថធនាគរ     

ជារ់ខស្ថង         

៣ 
ផសពវផាយខស្ចរថីថ្ថលងការណ៍រមួរវាងធនាគរជាតិថ្ន
រមពុជា និងររស្ងួហរិញ្ដវតទុ នងិលិេិតបទដាឌ នខផស
ងៗខៅតាមបណ្តថ លររុងរស្រុ 

ខរគង ៧ ខលីរ ១២ ខេ ០ 
សាខាខេតថធនាគរ     

ជារ់ខស្ថង         

៤ ផសពវផាយយុទននាការ "េញុ ុំរស្ឡាញ់របារ់ខរៀល"  
ខរគង ២ ខលីរ ១២ ខេ ០ 

សាខាខេតថធនាគរ     
ជារ់ខស្ថង         

៥ 
ផសពវផាយចាប់ និងលិេិតខណនាុំ ស្ថីពីការរគប់រគង
អាជីវរមមបថូររបារ់ 

ខរគង ៣ ខលីរ ១២ ខេ ០ 
សាខាខេតថធនាគរ     

ជារ់ខស្ថង         
រតនាគរ 
១ ផសពវផាយ នឹងចូលរមួស្ហការមអនុវតថតាមសារាចរ ខរគង 12 ខេ ១២ខេ ០ រតនាគរ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

ខណនាុំឱយោនរបស្ិទនិភាព ជារ់ខស្ថង         

២ 
ផសពវផាយ នឹងចូលរមួស្ហការជាមួយឃុុំ ស្ង្វក ត់
បានបញ្ជូ នទរមង់ថវកិាខដលបានចុោះអនុម័តរចួមររត
នាគរខេតថរបុងខដីមឆ្ប ុំ ថ្នឆ្ប ុំថវកិា 

ខរគង ៥ ឆ្ប ុំ ១២ខេ ០ 
រតនាគរ     

ជារ់ខស្ថង         

២. ខផបរស្ងគមរចិច 
មនធរីអប់រ ុំយុវជននងិរឡីាខេតថ 

១ 
 ពរងីរថាប រ់មខតថយយស្ិរារបុងសាលាបឋម,  បខងកីត
ថាប រ់មខតថយយស្ិរាស្ហគមន៍និងរមមវធិីអប់រ ុំតាោ
បិតា 

ខរគង ៣ ថាប រ់ ១២ខេ ១២៩៦ 
មនធីរអប់រ ុំ     

ជារ់ខស្ថង         

២ 
 យររគូបឋមបខរងៀនថាប រ់មខតថយយស្ិរានងិរិចច
ស្នា និងផឋល់រគមូខតថយយស្រិាដល់សាលាខដល
ោនតរមូវការ 

ខរគង ៥ នារ់ ១២ខេ ២៣៤ 
មនធីរអប់រ ុំ     

ជារ់ខស្ថង         

៣  បខរងៀនខៅខរកាមផធោះរបជាជន,សាលាឆទាន  , ប៉ាុស្ឋិ៍
ប៉ាូលីស្ 

ខរគង ២ នារ់ ១២ខេ ៤៨ 
មនធីរអប់រ ុំ     

ជារ់ខស្ថង         

៤ 
 បខងកីតគណៈរមមការជួយគុំរទ(ស្រោប់មខតថ
យយធនធាន ) 

ខរគង ៥ នារ់ ១២ខេ ៦ 
មនធីរអប់រ ុំ     

ជារ់ខស្ថង         

៥ 
 បខងកីនការផឋល់អាហាររូបតទមភដល់ស្សិ្ស       និង-
ផសពវផាយ នងិជរមញុ ការចូលរមួពីរបជាពលរដឌ 
ស្ហគមន៍ នងិអាជាញ ធរមូល   ដាឌ ន    

ខរគង ៧០ នារ់ ១២ខេ ២៤ 
មនធីរអប់រ ុំ     

ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

៦  ខរៀបចុំ និងខស្បីសុ្ុំររស្ួង ស្បផុរស្ជន និងអងគការ
នានាខដីមផឧីបតទមភអគរសាប រ់ខៅ 

ខរគង ១ រខនលង ១២ខេ ៦០០ 
មនធីរអប់រ ុំ     

ជារ់ខស្ថង         

៧ 
 ខរៀបចុំ និងខស្បីររស្ងួ ស្បផុរស្ជន និងអងគការនានា
ខដីមផឧីបតទមភអគរសាប រ់ខៅ 

ខរគង ១ រខនលង ១២ខេ ៦០០ 
មនធីរអប់រ ុំ     

ជារ់ខស្ថង         

៨ 
 បខងកីនការផឋល់អាហាររូបររណ៍ដល់ស្សិ្សររីររ   
និងផសពវផាយ និងជរមុញ ការចូលរមួពីរបជាពលរដឌ 
ស្ហគមន៍ នងិអាជាញ ធរមូលដាឌ ន    

ខរគង ១២៨២ នារ់ ១២ខេ ៩២៤ 
មនធីរអប់រ ុំ     

ជារ់ខស្ថង         

៩ 
ខធវីតរមូវការរគូបខរងៀន និងផសពវផាយការខរជីស្ខរសី្
រគូ 

ខរគង ៤០ នារ់ ១២ខេ ៥២ 
មនធីរអប់រ ុំ     

ជារ់ខស្ថង         

១០  ខស្បីសាងស្ង់អគរស្ិរាបខនទម 
ខរគង ២ អគរ ១២ខេ ៤០០ 

មនធីរអប់រ ុំ     
ជារ់ខស្ថង         

១១  ខស្បីសាងស្ង់បងគន់អនាម័យ 
ខរគង ៥ បនធប់ ១២ខេ ៦០ 

មនធីរអប់រ ុំ     
ជារ់ខស្ថង         

១២ 
 ខរៀបចុំ និងខស្បីសុ្ុំររស្ួង ស្បផុរស្ជន និងអងគការ
នានាខដីមផឧីបតទមភអគរសាប រ់ខៅ 

ខរគង ១ រខនលង ១២ខេ ៦០០ 
មនធីរអប់រ ុំ     

ជារ់ខស្ថង         

១៣ 
 បខងកីនការផឋល់អាហាររូបររណ៍ដល់ស្សិ្សររីររ    
និងផសពវផាយ និងជរមុញ ការចូលរមួពីរបជាពលរដឌ 
ស្ហគមន៍ នងិអាជាញ ធរមូលដាឌ ន    

ខរគង ១២៥០ នារ់ ១២ខេ ១០៥០ 
មនធីរអប់រ ុំ     

ជារ់ខស្ថង         



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ(២០២០-២០២២) 

 

184 

ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

១៤  ខធវីតរមូវការរគបូខរងៀន  ផសពវផាយការខរជីស្ខរសី្រគ ូ
ខរគង ៤៥ នារ់ ១២ខេ ១៧៧ 

មនធីរអប់រ ុំ     
ជារ់ខស្ថង         

១៥  ខស្បីសាងស្ង់អគរស្ិរាបខនទម 
ខរគង ១ អគរ ១២ខេ ៦០០ 

មនធីរអប់រ ុំ     
ជារ់ខស្ថង         

១៦  ស្ិរា នងិខស្វងររទីតាុំងបខងកីតថាប រ់អរេររមម 
ខរគង ២ រខនលង ១២ខេ ៣១២ 

មនធីរអប់រ ុំ     
ជារ់ខស្ថង         

១៧  ស្ិរា ខស្វងររទនិបន័យអនរេរជន និងព័ត៌ោនពិតពី
មូលដាឌ ន  

ខរគង ១៧៥ រខនលង ១២ខេ ១៧៤ 
FIFA     

ជារ់ខស្ថង         

១៨  បខងកីនរបស្ិទនភាពថ្នការអនុវតថ រមមវធិីខរកាយអរេរ
រមម  

ខរគង ១០០ នារ់ ១២ខេ ១៨៣៦ 
USESDP     

ជារ់ខស្ថង         

១៩ 
 ផសពវផាយខអាយយុវជនោប រ់ោ៉ា ងខហាចោនមួយ
ជុំនាញ 

ខរគង ៤៥ នារ់ ១២ខេ ១៨៣៦ 
មនធីរអប់រ ុំ     

ជារ់ខស្ថង         

២០ 
 ខធវីតរមូវការរគបូខរងៀន   និងផសពវផាយការខរជសី្
ខរសី្រគ ូ

ខរគង ៥ នារ់ ១២ខេ ២១ 
មនធីរអប់រ ុំ     

ជារ់ខស្ថង         

២១  អភិវឌណទលីានរ ីដាឌ នខេតថ និងទីលានរីឡា តាម
សាលាខរៀន 

ខរគង ១ ទីលាន ១២ខេ ១៩២០ 
មនធីរអប់រ ុំ     

ជារ់ខស្ថង         

២២ រមមវធិីស្មមូលបឋមស្ិរា 
ខរគង         

មនធីរអប់រ ុំ     
ជារ់ខស្ថង ១៦ នារ់ ១០ខេ ៥០០ 
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

២៣ រមមវធិីចូលខរៀនខ ងីវញិ 
ខរគង         

មនធីរអប់រ ុំ     
ជារ់ខស្ថង ១១ នារ់ ១២ខេ ៦៩ 

មនធរីសុ្ខាភបិាលខេតថ 

១ 
ការផឋល់ជាតិខដរនងិហវូលរីអាសុ្ីតដល់្ស្ឋីោនថ្ផធ
ខពាោះ និង្ស្ឋីខរកាយស្ុំរាល 

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

៨ 
មនធីរសុ្ខាភិបាល     

ជារ់ខស្ថង         

២ 
ការចុោះផឋល់ថាប ុំបង្វក រដល់រុោរអាយុខរកាម៥ឆ្ប ុំខៅ
តាមតុំបន់ង្វយរងខរគោះ 

ខរគង ១២៤៨ ចុំនួនរុោរ 
មីនា ឬខម
សា រញ្ហដ /
ឆ្ប ុំ 

២៦ 
មនធីរសុ្ខាភិបាល     

ជារ់ខស្ថង         

៣ 
ការផឋល់ជីវជាតិអា និងខមបង់ដាហសុលតាមយុទននា
ការ២ដងរបុង១ឆ្ប ុំដល់រុោរអាយុព៦ីខេ ដល់ ៥៩ខេ 

ខរគង ១១៣៤៨ ចុំនួនរុោរ 
ខេឧស្ភា
និងខេវចិឆិ
កា/ឆ្ប ុំ 

៤៤ 
មនធីរសុ្ខាភិបាល     

ជារ់ខស្ថង         

៤ 
ពរងឹង និងពរងរីការផថល់ខស្វាសុ្េភាពបនថពូជ និង
ការអប់រ ុំដល់យុវវយ័ 

ខរគង ៥២ ខលីរ ៥២ដង/
ឆ្ប ុំ 

៣០ 
មនធីរសុ្ខាភិបាល     

ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

៥ 
អនុវតឋពធិីសារជាតសិ្ោហររមមរគប់រគង ការ
ពាបាលជុំងរុឺោរខៅមូលដាឌ នសុ្ខាភបិាលសាធារ
ណៈ(IMCI)ឲ្យបានខទៀងទាត់ 

ខរគង ១៣០០៥ ចុំនួនរុោរ 
៧៨ដង/
ឆ្ប ុំ 

៣០ 
មនធីរសុ្ខាភិបាល     

ជារ់ខស្ថង         

៦ 
ពរងឹរការរគប់រគងនិងពាបាលជុំងឺកាមខរាគខៅតាម
មណឍ លសុ្េភាពនងិគលីនរិកាមខរាគ 

ខរគង ១៥ មណឍ ល ១២ខេ ៨ 
មនធីរសុ្ខាភិបាល     

ជារ់ខស្ថង         

៧ 
ពរងឹងនងិពរងីរខស្វាការបង្វក រការចមលងខរាគពោីថ យ
ខៅរូន (PMTCT) 

ខរគង ២ មនធីរខពទយ ១២ខេ ៨ 
មនធីរសុ្ខាភិបាល     

ជារ់ខស្ថង         

៨ 
ផឋល់របឹរាដល់្ស្ឋីខដលមរពនិិតយថ្ផធខពាោះខៅ
មណឍ លផថល់របឹរាការខធវីខតស្ថ្មខដាយស្ម័រគចិតថ 
(VCCT) 

ខរគង ២១៦១ នារ់ ១២ខេ ៨ 
មនធីរសុ្ខាភិបាល     

ជារ់ខស្ថង         

៩ របារពនទិវាខអដស៍្ ១ ធបូ 
ខរគង ១ ររុង ធបូ ៩ 

មនធីរសុ្ខាភិបាល     
ជារ់ខស្ថង         

១០ 
ពរងឹងការរសាវរជាវជុំងឺរខបងរបុងរុំ ុងខពលមរ
ពិខរគោះជុំងឺខរៅខៅមនធីរខពទយបខងអរខេតថមណឍ លសុ្េ
ភាព និងស្ហគមន៍ 

ខរគង ១៣៣៥ នារ់ ១៥៦ដង/
ឆ្ប ុំ 

៣៥ 
មនធីរសុ្ខាភិបាល     

ជារ់ខស្ថង         

១១ 
បខងកីនការចុោះអប់រ ុំសុ្េភាពស្ឋពីីជុំងឺរខបងខៅតាម
ស្ហគមន៍ 

ខរគង ១១៦ នារ់ 
១៥៦ដង/
ឆ្ប ុំ ៣២ 

មនធីរសុ្ខាភិបាល     
ជារ់ខស្ថង         

១២ បខងកីនការចុោះខចរមុងរជលរ់ថាប ុំនិងរជលរ់មុងសា ខរគង   ចុំនួនរគសួារ ២ដង/ឆ្ប ុំ ១៣ មនធីរសុ្ខាភិបាល     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

ខ ងីវញិខៅតាមបណ្តថ ភូមិខដលោនការរាតតាត ជារ់ខស្ថង         

១៣ 
ចុោះដារ់ថាប ុំអាខបតខអាយបានទាន់ខពលខវលាខដីមផទីប់
សាក ត់ជុំងឺរគុន្ម 

ខរគង ១១៩ ភូម ិ
២ខលីរ/
ឆ្ប ុំ ៤៤ 

មនធីរសុ្ខាភិបាល     
ជារ់ខស្ថង         

១៤ 
ពរងឹងការង្វរអប់រ ុំផសពវផាយស្ថីពីហានភ័ិយថ្នជុំងឺ
ខលីស្ស្ុំពាធ្ម និងទឹរខនាមខផអមខៅតាមស្ហ
គមន៍ 

ខរគង   
ចុំនួន

មណឍ លសុ្េ
ភាព 

៥២ដង/
ឆ្ប ុំ ១៥ 

មនធីរសុ្ខាភិបាល     

ជារ់ខស្ថង         

១៥ 
ចុោះវាយតថ្មលគុណភាពខស្វា តាមការោិល័យសុ្ខាភិ
បាលរស្ុររបតិបតថិទាុំងពីរ នងិមនធីរខពទយ 

ខរគង ៣ 
ការ.ិសុ្ខា.រសុ្រ
របតិបតថិ និង
មនធីរខពទយ 

៥២ដង/
ឆ្ប ុំ ៣០ 

មនធីរសុ្ខាភិបាល     

ជារ់ខស្ថង         

១៦ ពរងឹងការរបជុុំគណៈរោម ការរគប់រគងមណឍ លសុ្េ
ភាព(HCMC) ឲ្យបានខរៀងរាល់២ខេមឋង 

ខរគង ៧៨ ដង ១២ខេ ៦ 
មនធីរសុ្ខាភិបាល     

ជារ់ខស្ថង         

១៧ សាងស្ង់មណឍ លសុ្េភាព និង ប៉ាុស្ថិ៍សុ្េភាព ខរគង 

មណឍ ល
សុ្េភាព 
១ និង
ប៉ាុស្ថិ៍សុ្េ
ភាព ៣ 

ចុំនួន  ៣ឆ្ប ុំ ១២០០ មនធីរសុ្ខាភិបាល     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង         

១៨ 
ចុោះរតួតពិនិតយតាមដានររខស្វាឯរជនខដលមនិទាន់
ោនអាជាញ ប័ណតឬការខបីរខស្វាឯរជនេុស្ចាប់ខរៀង
រាល់រតីោស្ ។ 

ខរគង ៤២ ខលីរ 
៤២ដង/
ឆ្ប ុំ ១៨ 

មនធីរសុ្ខាភិបាល     
ជារ់ខស្ថង         

មនធរីស្ងគមរចិច អតតីយុទនជននងិយុវនតីសិ្មផទាខេតថ 

១ 
ចូលរជួាមយួអាជាញ ធរខដន ដីមនធីរ ខរៀបចុំខដនដីនគរូប
នីរមមនងិស្ុំណង់ពិនិតយលរេណៈស្មផតិថរគួសារខដល
រតូវទទួលស្មផទានដសី្ងគមរិចចជាខរៀងរាល់ឆ្ប ុំ 

ខរគង ១ ខលីរ ១២ខេ ៣ 
មនធីរស្ងគមរិចច     

ជារ់ខស្ថង         

២ 
ស្ហការជាមួយអាជាញ ធរ ខដន ដីខដមីផរីស្ង់ទនិបន័យ
រគួសាររររីរ ខាល ុំង 

ខរគង ៣ ខលីរ ១២ខេ ១០ 
មនធីរស្ងគមរិចច     

ជារ់ខស្ថង         

៣ រស្ង់ស្ទតិិអតតី យុទនជន គម ន ដីធលីផធោះស្ខមផង 
ខរគង ៦ ខលីរ ១២ខេ ១៥ 

មនធីរស្ងគមរិចច     
ជារ់ខស្ថង         

៤ 
បខងកីតភាប រ់ង្វរ ចុោះស្ួរសុ្េ ទុរេ និងតាមដានអតីត
យុទនជនខៅដល់ ផធោះអតីតយុទនជនរគសួារអតីតយុទន
ជនផ្ទធ ល់ 

ខរគង ៣៦ ខលីរ ១២ខេ ៣៣ 
មនធីរស្ងគមរិចច     

ជារ់ខស្ថង         

៥ 
រុំណត់មុេស្ញ្ហដ អតីតយុទនជនជាអាទិភាពខដីមផផីថល់
ស្មផទានដីស្ងគមរិចច 

ខរគង ៣៦ ខលីរ ១២ខេ ៣៣ 
មនធីរស្ងគមរិចច     

ជារ់ខស្ថង         

៦ គុំរទដុំខណីរការស្ោគមមនុស្សចាស់្ចុំនួន ២៩ឃុុំ 
ស្ង្វក ត់ 

ខរគង ៣៦ ខលីរ ១២ខេ ៨៧ 
មនធីរស្ងគមរិចច     

ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

៧ ខរៀបចុំបខងកីតគណៈរមមការអភិវឌណន៍ស្ោគមអតីត
យុទនជន 

ខរគង ៣៦ ខលីរ ១២ខេ ២៩ 
មនធីរស្ងគមរិចច     

ជារ់ខស្ថង         

៨ 
ខរៀបចុំទិវាអតតីយុទនជនរមពុជា ថ្ថងទី២១ ខេមថុិនា 
ឆ្ប ុំ២០១៩ 

ខរគង ៥០០ នារ់ ១២ខេ ៣០ 
មនធីរស្ងគមរិចច     

ជារ់ខស្ថង         

៩ 
ខរៀបចុំទិវាមនុស្សចាស់្រមពុជា និងទិវាមនុស្សចាស់្
អនថរជាតិ ១ តុលា ឆ្ប ុំ២០១៩ 

ខរគង ៣៥០ នារ់ ១២ខេ ២១ 
មនធីរស្ងគមរិចច     

ជារ់ខស្ថង         

១០ ខរៀបចុំទិវាជនពិការ៣ធបូ និងជនពិការពិភពខលារ
២០១៩ 

ខរគង ៣០០ នារ់ ១២ខេ ១៨ 
មនធីរស្ងគមរិចច     

ជារ់ខស្ថង         

១១ ខរៀបចុំខផធររុោររុំរពា ម្នថីររបេ័ណឍ  និងបុគគលិររចិច
ស្នាជូនរដឌបាលខេតថរគប់រគង២០១៩ 

ខរគង ៣០ នារ់ ១២ខេ ៧៣ 
មនធីរស្ងគមរិចច     

ជារ់ខស្ថង         
មនធរីរចិចការនារខីេតថ 

១ ខរៀបចុំទិវាអនថរជាតិនារ០ី៨មនីា 
ខរគង ១ ខលីរ ១ ថ្ថង ៥០ 

មនធីររិចចការនារ ី     
ជារ់ខស្ថង         

២ ផសពវផាយចាប់ទប់សាក ត់អុំខពហីងឹារបុងរគសួារនិង
ស្ហគមន៍ 

ខរគង ២ ខលីរ ២ថ្ថង ៤ 
មនធីររិចចការនារ ី     

ជារ់ខស្ថង         

៣ 
ខវទិកាពិភារាជាមួយគណៈរោម ធិការពិខរគោះ
ខោបល់រចិចការ្ស្ថ ីនិងរុោរររុង-រស្ុរ ស្ថពីីការ
អនុវតថតួនាទី ភាររចិច 

ខរគង ៣ ខលីរ ៣ថ្ថង ១៦ 
មនធីររិចចការនារ ី     

ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

៤ វគគបណថុ ោះបណ្តថ លស្ថីពីការខលរីរមពស់្ការប្ញ្ហជ ប
ខយនឌ័របរោិប័នប និងស្មធម៌ស្ងគម 

ខរគង ២ ខលីរ 2 ៣ 
មនធីររិចចការនារ ី     

ជារ់ខស្ថង         

៥ វគគខរថ្ចបអុំខបាស្(ខមម ខរតង) 
ខរគង ២ វគគ ១៤ថ្ថង ២៥ 

មនធីររិចចការនារ ី     
ជារ់ខស្ថង         

៦ 
ផសពវផាយស្ថពីីការខលរីរមពស់្ស្ីលធម៌ស្ងគម 
តថ្មលរគួសារខេមរ 

ខរគង ១ ខលីរ ១ថ្ថង ២០ 
មនធីររិចចការនារ ី     

ជារ់ខស្ថង         

៧ វគគផសពវផាយស្ថីពីផលប៉ាោះពាល់ថ្នការខរបីរបាស់្
ខរគឿងខញៀន 

ខរគង ២ ខលីរ ២ថ្ថង ៣ 
មនធីររិចចការនារ ី     

ជារ់ខស្ថង         
មនធរីធមមការនងិសាស្នាខេតថ 

១ រប ងវញិ្ហដ បនបរតធមមវន័ិយ 
ខរគង ៣ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៣០ 

មនធីរធមមការ     
ជារ់ខស្ថង         

២ 
អនុវតថន៏ស្ងឃរបកាស្អនុស្ុំវចឆរៈមហាស្នបិបាតម្នថី
ស្ងឃទូទាុំងរបខទស្ 

ខរគង ៣ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៤៥ 
មនធីរធមមការ     

ជារ់ខស្ថង         

៣ បណថុ ោះបណ្តថ លតនួាទីភាររចិចររុមស្លីធម៌អាចារយ 
អាចរខិៅខេមរ 

ខរគង ៣ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៦០ 
មនធីរធមមការ     

ជារ់ខស្ថង         

៤ ខរៀបចុំពិធីបុណយោឃបូជា 
ខរគង ៣ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៣០ 

មនធីរធមមការ     
ជារ់ខស្ថង         

៥ ខរៀបចុំពិធីរស្ង់ទឹររពោះរស្ង់ទរឹរពោះស្ងឃ និង ខរគង ៣ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៣០ មនធីរធមមការ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

ភងូតទឹរជូនោតាបិតា ចាស់្រពទឹាឌ ចារយ ជារ់ខស្ថង         

៦ ខរៀបចុំពិធីបុណយវសិាេបូជា 
ខរគង ៣ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៦០ 

មនធីរធមមការ     
ជារ់ខស្ថង         

៧ របជុុំពិភារាខផបរពាហរិសាស្នា 
ខរគង ៦ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ១២ 

មនធីរធមមការ     
ជារ់ខស្ថង         

៨ ចុោះខធវីអធិការរចិចសាលាពុទឌិរស្ិរា 
ខរគង ៦ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ ៦ 

មនធីរធមមការ     
ជារ់ខស្ថង         

៩ សាងស្ង់របងថមជុីុំវញិមនធីរ 
ខរគង ៣០០ ខម៉ារត 3 ឆ្ប ុំ ២៥០ 

មនធីរធមមការ     
ជារ់ខស្ថង         

១០ ជួស្ជុលមនធីរ 
ខរគង ១ អគរ 3 ឆ្ប ុំ ១០០ 

មនធីរធមមការ     
ជារ់ខស្ថង         

មនធរីវបផធម៌នងិវចិរិតសិ្លផោះខេតថ 

១ 
ចូលរមួមខហារស្ពស្ិលផៈយុវជន ចខរមៀងស្ម័យ
បុរាណខេមរដណ្តថ ុំស្ល មាូបអាហារទរមង់ស្ខមលៀរបុំពារ់
ខេមរ គុំនូរ 

ខរគង ៨ ខលីរ ១២ខេ ៥០ 
មនធីរវបផធម៌     

ជារ់ខស្ថង         

២ 
បណថុ ោះបណ្តថ លរបាុំចាស់្តខមលងី របាុំថមីនងិការស្ខមថង
ខរឿងេលីៗដល់ ស្ិស្សជុំនាន់ខរកាយ 

ខរគង ២ ខលីរ ១២ខេ ៦៥ 
មនធីរវបផធម៌     

ជារ់ខស្ថង         
៣ ការស្ខមថងស្ិលផៈទស្សនយីភាព ខៅតាមមូលដាឌ ន ខរគង ៤៥ ខលីរ ១២ខេ ៣០ មនធីរវបផធម៌     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង         

៤ 
បុំផុស្របជាពលរដឌឲ្យខថររារបថ្ព ណីមាូបអាហារស្
ខមលៀរបុំពារ់បខងាីរ ខេលង របាុំ 

ខរគង ៣ ខលីរ ១២ខេ ៦ 
មនធីរវបផធម៌     

ជារ់ខស្ថង         

៥ ជួស្ជុលដុំបូលអគរខៅសារមនធីរ 
ខរគង ១ អគរ ១២ខេ ១០០ 

មនធីរវបផធម៌     
ជារ់ខស្ថង         

មនធរីការង្វរនងិបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជវីោះ 

១ 
ខរៀបចុំរិចចរបជុុំផសពវផាយចាប់ស្ថីព ី  
ការង្វរនិងលេិិតបទដាឌ នគតយុិតថនានា 

ខរគង ១២០ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ៦ 
មនធីរការង្វរ     

ជារ់ខស្ថង         

២ 
ចុោះអធកិាររិចចតាមស្ហរគស្ រគឹោះសាទ ន ឲ្យបាន
ខទៀងទាត់ 

ខរគង ១២០ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ៦ 
មនធីរការង្វរ     

ជារ់ខស្ថង         

៣ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លអគគិស្នី  
ខរគង ៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៣៦ 

មជឈមណឍ ល     
ជារ់ខស្ថង         

៤ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លជាងរុំខបារ  
ខរគង ៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៣៦ 

មជឈមណឍ ល     
ជារ់ខស្ថង         

៥ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លរុុំពយូទ័ររដឌបាល 
ខរគង ៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៣៦ 

មជឈមណឍ ល     
ជារ់ខស្ថង         

៦ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លខអ ចិរតូនិច  
ខរគង ៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៣៦ 

មជឈមណឍ ល     
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

៧ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លជសួ្ជុលម៉ាូតូ 
ខរគង ៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៣៦ 

មជឈមណឍ ល     
ជារ់ខស្ថង         

៨ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លជាងផាខដរ 
ខរគង ៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៣៦ 

មជឈមណឍ ល     
ជារ់ខស្ថង         

៩ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លចិញ្ច ឹមោន់និងចារ់វា៉ា រ់សាុំង 
ខរគង ៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៦.៨៤ 

មជឈមណឍ ល     
ជារ់ខស្ថង         

១០ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លចិញ្ច ឹមនិង 
ចារ់វា៉ា រ់សាុំងខគ 

ខរគង ៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៦.៨៤ 
មជឈមណឍ ល     

ជារ់ខស្ថង         

១១ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដាុំបខនលចរមុោះ 
ខរគង ៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ១៣.៦៨ 

មជឈមណឍ ល     
ជារ់ខស្ថង         

១២ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លចិញ្ច ឹមរតីអខណថ ង 
ខរគង ៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៦.៨៤ 

មជឈមណឍ ល     
ជារ់ខស្ថង         

១៣ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លបណថុ ោះផសតិ 
ខរគង ៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៦.៨៤ 

មជឈមណឍ ល     
ជារ់ខស្ថង         

១៤ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លចិញ្ច ឹមរខងកប 
ខរគង ៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៦.៨៤ 

មជឈមណឍ ល     
ជារ់ខស្ថង         

១៥ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដុំណ្តុំខពព   
ខរគង ៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៦.៨៤ 

មជឈមណឍ ល     
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

១៦ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លចិញ្ច ឹមរជូរ  
និងចារ់វា៉ា រ់សាុំង 

ខរគង ៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៦.៨៤ 
មជឈមណឍ ល     

ជារ់ខស្ថង         

១៧ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដុំណ្តុំថ្ស្ពចងកោឹះ 
ខរគង ៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៦.៨៤ 

មជឈមណឍ ល     
ជារ់ខស្ថង         

១៨ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដុំណ្តុំរតរួន 
ខរគង ៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៦.៨៤ 

មជឈមណឍ ល     
ជារ់ខស្ថង         

១៩ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដុំណ្តុំរតឡាច 
ខរគង ៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៦.៨៤ 

មជឈមណឍ ល     
ជារ់ខស្ថង         

មនធរីព័ត៌ោនខេតថ 

១ 
 ខរលមអរមមវធិីផាយឲ្យបានស្មរស្ប របរបខដាយ
គុណភាព ។ 

ខរគង ៣៦ ដង 3 ឆ្ប ុំ ១២០ 
មនធីរព័ត៌ោន     

ជារ់ខស្ថង         

២ 
 តរមូវការបុំពារ់ឧបររណ៍ ស្ោភ របខចចរខទស្ឲ្យបាន
រគប់រគន់ ទុំខនីបរស្បតាមស្ម័យបខចចរវទិា។  

ខរគង ៣ ដង 3 ឆ្ប ុំ ១៨០ 
មនធីរព័ត៌ោន     

ជារ់ខស្ថង         

៣ 
តរមូវបខងកីតឲ្យោនសាទ នីយទូ៍រទស្សន៍មយួស្មរមយ
អាចផាយរគបដណថ ប់ទូទាុំងខេតថ ខដីមផបីខរមីជូនទ
ស្សនិរជន។ 

ខរគង ១ សាទ នីយ ៍ 3 ឆ្ប ុំ ៨០០ 
មនធីរព័ត៌ោន     

ជារ់ខស្ថង         

៤ បុំពារ់នូវមខធាបាយស្រោប់ចុោះយរព័ត៌ោនខៅ
តាមមូលដាឌ ន  

ខរគង ៥៤០ ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ 200 
មនធីរព័ត៌ោន     

ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

៥ បណថុ ោះបណ្តថ លម្នថីជុំនាញបខចចរខទស្ ខដីមផអីភិវឌណ
ន៍ធនធានមនុស្ស។ 

ខរគង ៦ វគគ 3 ឆ្ប ុំ ៣០ 
មនធីរព័ត៌ោន     

ជារ់ខស្ថង         
មនធរីទុំនារ់ទុំនងជាមយួរដឌស្ភាព រពទឹនស្ភា នងិអធកិាររចិចខេតថ 

១ 
ផសពវផាយនងិបណថុ ោះបណ្តថ លចាប់នានាដល់របជា
ពលរដឌរបុងខេតថ 

ខរគង ៤២ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ១៨០ 
មនធីរទុំនារ់ទុំនង     

ជារ់ខស្ថង         

២ ខធវីអធិការរចិចនិងតាមដានការអនុវតថចាប់ 
ខរគង ១៨ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ១១១ 

មនធីរទុំនារ់ទុំនង     
ជារ់ខស្ថង         

មនធរីមុេង្វរសាធារណៈខេតថ 

១ 
ផសពវផាយអុំពីលិេតិបទដាឌ នគតិយុតថិនានាដល់មនធីរ 
អងគភាព ជុុំវញិខេតថ 

ខរគង ៦ ខលីរ ១២ខេ ១៤ មនធីរមុេង្វរសា
ធារណៈ     

ជារ់ខស្ថង         

២ 
ចុោះតាមដានរតតួពិនតិយម្នថីរាជការសុ្ីវលិ និងម្នថី
ជាប់រិចចស្នា តាមមនធីរ អងគភាព ររុង រស្ុរ 

ខរគង ៤ ខលីរ ១២ខេ ៥០ មនធីរមុេង្វរសា
ធារណៈ     

ជារ់ខស្ថង         

៣ 
របជុុំផសពវផាយ ខស្ចរថីខណនាុំពីថាប រ់ជាតិខដីមផជីា
មូលដាឌ នគុំរទការចុោះរតួតពិនតិយ តាមបណ្តថ មនធីរ
ជុំនាញជុុំវញិខេតថ 

ខរគង ៤ ខលីរ ១២ខេ ១១ 
មនធីរមុេង្វរសា
ធារណៈ     

ជារ់ខស្ថង         

មនធរីខផនការខេតថ 

១ គុំរទដុំខណីរការខរៀបចុំរសាងខផនការខៅថាប រ់ខរកាម
ជាត ិនិងខធវីការបណថុ ោះបណ្តថ លពរងឹងស្មតទភាព 

ខរគង ១ ខលីរ ១២ខេ ៩ 
មនធីរខផនការ     

ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

២ 
ពរងឹងការរបមូល ចងររង ផសពវផាយ និងការខរបី
របាស់្ទិនបន័យរបុងការង្វរខផនការថាប រ់ខរកាមជាតិនិង
ខធវីការបណថុ ោះបណ្តថ លពរងឹងស្មតទភាព 

ខរគង ២ ខលីរ ១២ខេ ៧ 
មនធីរខផនការ     

ជារ់ខស្ថង         

៣ 
 គុំរទនិងចូលរមួរិចចការបណថុ ោះបណ្តថ លពរងងឹ
ស្មតទភាព កាអនុវតថ ការង្វររបជាជន និងការ
អភិវឌណ  

ខរគង ២ ខលីរ ១២ខេ ៦ 
មនធីរខផនការ     

ជារ់ខស្ថង         

៤ គុំរទនិងចូលរមួរិចចការបណថុ ោះបណ្តថ លពរងងឹស្មតទ
ភាព កាអនុវតថ ការង្វរវទិាសា្ស្ថ នងិបខចចរវទិា  

ខរគង ២ ខលីរ ១២ខេ ៦ 
មនធីរខផនការ     

ជារ់ខស្ថង         

៥ 
ចុោះតាមដានរតតួពិនតិយរបាយការណ៍ររីចុំខរនីរបចាុំ 
រតីោស្របស់្រមមវធិីវនិិខោគខេតថ ររុងរស្ុរ ឃុុំ
ស្ង្វក ត់ 

ខរគង ៣ ខលីរ ១២ខេ ៦ 
មនធីរខផនការ     

ជារ់ខស្ថង         

៣. ខផបរធនធានធមមជាត ិនងិការបនាុំនងឹការខរបរបលួអាកាស្ធាតុ 
េណឍ រដឌបាលថ្រពខឈខីេតថ 

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

រដឌបាលថ្រពខឈ ី     
ជារ់ខស្ថង         

២ បខងកីតស្ហគមន៍ថ្រពខឈ ី
ខរគង ៦ ស្ហគមន៍ ១២ ខេ ១២០ 

រដឌបាលថ្រពខឈ ី     
ជារ់ខស្ថង         

៣ 
ផសពវផាយ ចាប់ស្ឋីពីថ្រពខឈ ីនិងលេិិត បទដាឌ ន
ខផសងៗខទៀត 

ខរគង ៣៦ ខលីរ ១២ ខេ ៥៤ 
រដឌបាលថ្រពខឈ ី     

ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

៤ ទប់សាក ត់ ការប្ង្វក បបទខលមសី្ថ្រពខឈនីងិស្តវថ្រព 
ខរគង ៥៤០ ខលីរ ១២ ខេ ២៥២ 

រដឌបាលថ្រពខឈ ី     
ជារ់ខស្ថង         

៥ រុំណត់ទីតាុំងស្រោប់សាថ រ និងដាុំខដីមខឈខី ងីវញិ 
ខរគង ១៣ ហចិតា ១២ ខេ ១៣៣ 

រដឌបាលថ្រពខឈ ី     
ជារ់ខស្ថង         

មនធរីបរសិាទ នខេតថ 

១ 
អបរ ុំផសពវផាយចាប់បរសិាទ ន និង អនុររឹតយខលេ
១១៣ 

ខរគង ១៨ វគគ ១២ ខេ ៣៤ 
មនធីរបរសិាទ ន     

ជារ់ខស្ថង         

២ ការដារ់ផ្ទល រ់ផ្ទធ ុំងបា៉ា ណូរផសពវផាយអុំពីបរសិាទ ន 
ខរគង ១៤ ផ្ទធ ុំង ១២ ខេ ១៥ 

មនធីរបរសិាទ ន     
ជារ់ខស្ថង         

៣ គុំរទដល់ម្នថីឧទានុររសរបុងការលាត  
ខរគង ៧ តុំបន់ ១២ ខេ ១៨១ 

មនធីរបរសិាទ ន     
ជារ់ខស្ថង         

៤ 
ជួស្ជុលឃ្ល ុំងទុរវតទុតាង និង ឃ្ត់េលួនបខណ្តថ ោះ
អាស្នប 

ខរគង ១ រខនលង ១២ ខេ ៣០០ 
មនធីរបរសិាទ ន     

ជារ់ខស្ថង         
មនធរីខរៀបចុំខដនដនីគររូបនយីរ៌មម ស្ុំណង់ នងិសុ្រោិដខីេតថ 

១ ខចញប័ណតរមមស្ិទនដិីធលីជូនរបជាពលរដឌ 
ខរគង ៨៤០០ រាលដ ី ១២ខេ ៨៤០០ 

មនធីរខរៀបចុំខដនដី     
ជារ់ខស្ថង         

២ 
បខងកីតររុមការង្វរចុោះខដាោះរសាយខដីមផកីាត់បនទយឬ
បញ្ច ប់ទុំនាស់្ ដីធល ី

ខរគង ២០ ររណី ១២ខេ ២០ 
មនធីរខរៀបចុំខដនដី     

ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

៣ ខចញលិេតិអនុញ្ហដ តសាងស្ង់និងវញិ្ហដ បនប័រតររុម
ជាងសាងស្ង់ 

ខរគង ១០៥ ចាប់ ១២ខេ ១១០ 
មនធីរខរៀបចុំខដនដី     

ជារ់ខស្ថង         

៤ រសាងខផនទីខរបីរបាស់្ដីធល ីឃុុំ/ស្ង្វក ត់,រស្ុរ/ររុង 
ខរគង ៣៦ ផ្ទធ ុំង ១២ខេ ១៤៤ 

មនធីរខរៀបចុំខដនដី     
ជារ់ខស្ថង         

៤. ខផបររដឌបាលនងិស្នថសុិ្េស្ណ្តថ ប់ធាប ប់សាធារណៈ 
ស្បងការរដាឌ នគរបាលខេតថ 

១ ចុោះរស្ង់ទិនបន័យជនបរខទស្ សាប រ់ខៅរយៈខពល េលី
និងខវង ខៅរបុងខេតថ ។ 

ខរគង ៦០ ខលីរ ១២០ថ្ថង ៧ ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល     

ជារ់ខស្ថង         

២ 
ចុោះផសពវផាយអុំពចីាប់ ររមរពហមទ័ណឍ  នងិចាប់
នានា ថ្នរពោះរាជាណ្តចរររមពុជា ឲ្យដល់ស្ហគមន៌ 
។ 

ខរគង ១៧៤ ខលីរ ១៧៤ថ្ថង ១១ 
ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល     

ជារ់ខស្ថង         

៣ 
ចុោះបង្វក រ ទប់សាក ត់ នងិប្ង្វក ប  ការបងកបទខលមសី្ខផស
ងៗ ។ 

ខរគង ១៨ ខលីរ ៣០ថ្ថង ៩ ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល     

ជារ់ខស្ថង         

៤ 
ផសពវផាយ អប់រ ុំ ខអាយដល់ស្ហគមន៍ នងិ បង្វក រ 
ទប់សាក ត់ និងប្ង្វក បអុំខពីហងឹាខផសងៗ ។ 

ខរគង ៥៧ ខលីរ ៦០ថ្ថង ១១ ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល     

ជារ់ខស្ថង         

៥ ផសពវផាយពចីាប់ និងផលប៉ាោះពាល់ថ្នខរគឿងខញៀន 
ខៅស្ហគមន៍ 

ខរគង ១៧៤ ខលីរ ១៧៤ថ្ថង ១១ ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល     

ជារ់ខស្ថង         
៦ ចុោះទប់សាក ត់ និងប្ង្វក បបទខលមីស្ខរគឿងខញៀន ។ ខរគង ១៨ ខលីរ ៣០ថ្ថង ៩ ស្បងការរដាឌ ន     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង         គរបាល 

៧ 
ចុោះផសពវផាយអុំពអីុំពីចាប់ចរាចរណ៍ផលូវខគរខអាយ
ដល់ស្ហគមន៍ សាលាខរៀន ខរាងចររ តាមដងផលូវ 
។ល។ 

ខរគង ១៨ ខលីរ ៣០ថ្ថង ៩ 
ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល     

ជារ់ខស្ថង         

៨ 
ចុោះផសពវផាយអនុររិតយ ខលេ ០៤៣   របស់្ររស្ួង
មហាថ្ផធ    ស្ថីពីការខរៀបចុំ ស្ណ្តថ ប់ធាប ប់ទូទាុំងខេតថ 
។ 

ខរគង ៦០ ខលីរ ៦០ថ្ថង ៧ 
ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល     

ជារ់ខស្ថង         

៩ 
ចុោះរតួតពិនិតយ ការដារ់បុំពង់ពនលត់អគគីភ័យ ខៅតាម
តុំបន់ ខដលង្វយបងករខរគោះ      អគគីភ័យបុំផុត ។ 

ខរគង ១៦ ខលីរ ១៦ថ្ថង ២ ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល     

ជារ់ខស្ថង         

១០ 
ចុោះពរងងឹតួនាទ ីភាររិចច របស់្រោល ុំងជុំនាញ ខៅតាម
ប៉ាុស្ថិ៍នគរបាលរដឌបាល ខផបរខធវីខស្ៀវខៅសាប រ់ខៅ/
ខស្ៀវខៅរគួសារ ជូនរបជាពលរដឌ ។ 

ខរគង ២១ ខលីរ ១៦ថ្ថង ៣ 
ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល     

ជារ់ខស្ថង         

១១ ចុោះពរងងឹតួនាទ ីភាររិចច របស់្រោល ុំងជុំនាញខៅតាម 
អធិការ   ដាឌ ននគរបាលរដឌបាលររុង/រស្ុរ ។ 

ខរគង ២១ ខលីរ ១៦ថ្ថង ៣ ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល     

ជារ់ខស្ថង         

១២ 
ចាត់តាុំងរោល ុំងនគរបាល ការពារសុ្វតថិភាព ជួយ
ស្រមួលចរាចរជូន រពោះមហារសរត ឥស្សរជនជាន់
េពស់្ អបរកាទូត    និងថាប រ់ដរឹនាុំជាត/ិអនថរជាតិ ។ 

ខរគង ១៥ ខលីរ ៣០ថ្ថង ១៨ 
ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល     

ជារ់ខស្ថង         

១៣ ចុោះការពារសុ្វតថិភាពជូនខភញៀវខទស្ចរណ៍ខដលមរ
រុំសានថខៅខពលបុណយជាត ិ។ 

ខរគង ១៥ ខលីរ ៤៥ថ្ថង ១៨ ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល     

ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

១៤ 
ចុោះបិទផសពវផាយេលឹមសារចាប់ស្ថីព ី  ការប្ង្វក ប
អុំខពីជួញដូរមនុស្ស និងអុំខពីខធវីអាជីវរមមផលូវខភទខៅ
តាមខគលខៅស្ុំខាន់ៗ 

ខរគង ៦ ខលីរ ១២ថ្ថង ៣ 
ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល     

ជារ់ខស្ថង         

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

១ ខស្រថីអនុញ្ហដ តិឱយរបរបអាជីវរមម អាហរណ័ 
នីហរណ័ ស្ណ្តឌ គរវនិិខោគទុនបរខទស្ 

ខរគង ១០០ ចាប់     
រដឌបាលខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

២ 
លរេនថិរៈររុមហ ុនអាជីវរមមនានា វញិ្ហដ បនបរតចុោះ
បញ្ជ ីររុមហ ុន លេិិតររស្ួងពាណិជជរមម រិចចស្នា  

ខរគង ៨០ ចាប់     
រដឌបាលខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៣ បលង់សាងស្ង់ 
ខរគង ១២០ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

៤ វញិ្ហដ បនបរតស្ោគ ល់ោច ស់្អចលនវតទុ រមមស្ទិនិ 
លិេិតខផធរស្ិទនិដ ីឬផធោះ 

ខរគង ១២០ ចាប់     
រដឌបាលខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៥ ស្ញ្ហដ បរតខរកាយឧតថមស្ិរា 
ខរគង ៩០ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

៦ ស្ញ្ហដ បរតពុទនិរស្ិរា 
ខរគង ២០ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

៧ លិេិតអនុញ្ហដ តចុោះបញ្ជ ីស្ោគម អងគការ រពោះវហិារ
សាស្នា និងស្ហគមន៍  

ខរគង ១២ ចាប់     
រដឌបាលខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៨ 
លិេិត ឬឯរសារខផសងៗ ខទៀត (ខដលមនិខមនជា
ស្មតទរចចរបស់្សាទ ប័នណ្តមយួ) 

ខរគង ២០ ចាប់     
រដឌបាលខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         
២.ការងាររដ្ឋបាល 

១ 

ការអនុញ្ហដ តឲ្យជីរឆលងផលូវរបុងរាជធានីភបុំខពញ(ចុំខពាោះ
ការជួស្ជុលផលូវខ ងីវញិឲ្យបានរតឹមរតូវតាមលរេ
ណៈបខចចរខទស្ដូចខដីម គឺជាកាតពវរចិចរបស់្អបរខស្បី
សុ្ុំ) 

ខរគង ២០ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

២ លិេិត/ប័ណតឆលងរពុំខដន(Laissez-passer) 
ខរគង ៤២០០ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

៣ ការខចញលិេតិអនុញ្ហដ តបុំខពញអាចម៍ដរីមមស្ិទនិឯរ
ជន ខរកាម ១ហរិតា 

ខរគង ៦០ ចាប់     
រដឌបាលខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៤ 
ការខចញលិេតិអនុញ្ហដ តបុំខពញអាចម៍ដរីមមស្ិទនិឯរ
ជន 

ខរគង ៦០ ចាប់     
រដឌបាលខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៥ 
ការខចញខលីលេិិតខស្បីសុ្ុំបុំខពញអាចម៍ដរីមមស្ិទនិឯរ
ជន ចាប់ពី ១ ហរិតា ខ ងីខៅ 

ខរគង ១ ចាប់     
រដឌបាលខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         
៦ ដីរបុងររងុរគប់ខេតថ ខរៅពីខេតថរណ្តថ ល ខេតថរពោះ ខរគង ០ ចាប់     រដឌបាលខេតថ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

ស្ីហនុ និងខស្ៀមរាប ជារ់ខស្ថង         

៧ 
លិេិតអនុញ្ហដ តទីតាុំងបា៉ា ណូអចល័ត(គតិរបុង ១ 
ខម៉ារតកាខរ ៉ា ) 

ខរគង ១៥០ ចាប់     
រដឌបាលខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         
ការអនុវតថរមមវធីិរបតិបតថកិារខស្វារមមរបស់្មនធីរ អងគភាព 
មនធីររស្រិមម រកុាេ របោញ់ និងខនសាទ 

១ ខចញលិេតិអនុញ្ហដ តិខធវីអាជីវរមមពិឃ្ដស្តវ 
ខរគង ៨០ នារ់     ការោិលយ័ផលិតរមម 

និងបសុ្ពយបាល     
ជារ់ខស្ថង         

២ 
លិេិតអនុញ្ដតឲ្យបខងកតីទីតាុំងរបមូលទញិ-លរ់ នងិ
ស្នបិធិជលផល 

ខរគង ២២ ចាប់     
េណឍ រដឌបាលជលផល     

ជារ់ខស្ថង         

៣ 
ខរៀបចុំ ពិនិតយខលីពារយខស្បីសុ្ុំខធវីអាជីវរមមខនសាទ 
និងរបមូលថ្ថលឈបួលខដនខនសាទស្មុរទ 

ខរគង ២០ ចាប់     
េណឍ រដឌបាលជលផល     

ជារ់ខស្ថង         

៤ លិេិតអនុញ្ដតិខរាងស្ិបផរមមខចរចាយផល អនុផល
ថ្រពខឈ ី

ខរគង ៤ រខនលង     
រដឌបាលថ្រពខឈ ី     

ជារ់ខស្ថង         

៥ 
លិេិតអនុញ្ដតិខរាងស្នបធិិលរ់ខចរចាយផល អនុ
ផលថ្រពខឈ ី

ខរគង ៣ រខនលង     
រដឌបាលថ្រពខឈ ី     

ជារ់ខស្ថង         

៦ លិេិតអនុញ្ដតបិខងកីត ចុំហុយេលឹមច័នធ 
ខរគង ១ រខនលង     

រដឌបាលថ្រពខឈ ី     
ជារ់ខស្ថង         

៧ លិេិតអនុញ្ដតបិខងកីតរខនលងអ ូទុរ ខរគង ៣ រខនលង     រដឌបាលថ្រពខឈ ី     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង         
មនធីរខរ ៉ា និង ថាមពលខេតថ 

១ រថ្រមផថល់អាជាញ បណ័ត 
ខរគង ២៨ អាជាញ ប័ណត     មនធីរខរ ៉ា និង 

ថាមពល     
ជារ់ខស្ថង         

២ រថ្រមចុោះបញ្ជ ីអាជាញ បណ័ត 
ខរគង ២៨ អាជាញ ប័ណត     មនធីរខរ ៉ា និង 

ថាមពល     
ជារ់ខស្ថង         

៣ រថ្រមពិនិតយខរៀបចុំឯរសារ 
ខរគង ២៨ អាជាញ ប័ណត     មនធីរខរ ៉ា និង 

ថាមពល     
ជារ់ខស្ថង         

មនធីរឧស្ាហរមម និង ស្បិផរមមខេតថ 

១ ចុោះបញ្ជ ីបខងកីតខរាងចររស្បិផរមមថម ី
ខរគង ២០ ខរាងចររសិ្ផរមម     

មនធីរឧស្ាហរមម     
ជារ់ខស្ថង         

២ ខចញវញិ្ហដ បនបរតតុំខណីការង្វរខរាងចររស្បិផរមម 
ខរគង ២០ ខរាងចររសិ្ផរមម     

មនធីរឧស្ាហរមម     
ជារ់ខស្ថង         

៣ ខចញវញិ្ហដ បនបរតអាជីវរមមទរឹសាអ ត 
ខរគង ៥ ទីតាុំង     

មនធីរឧស្ាហរមម     
ជារ់ខស្ថង         

៤ រតួតពិនតិយ ថ្ដបាញ់ខរបងតាមសាទ នីយ 
ខរគង ២៨ សាទ នីយ     

មនធីរឧស្ាហរមម     
ជារ់ខស្ថង         

៥ បនថវញិ្ហដ បនបរតខរាងចររស្ិបផរមម 
ខរគង ១០ ខរាងចររសិ្ផរមម     

មនធីរឧស្ាហរមម     
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

មនធីរសាធារណៈការនិងដឹរជញ្ជូ នខេតថ 
ការផថល់បណតស្ុំគល់ផ្ទល រខលេ 

១ ខទាចររោនយនថ 
ខរគង ៥២៤ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

២ រតីចររោនយនថ 
ខរគង ៥ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៣ រថយនថខទស្ចរណ៍ 
ខរគង ៩០ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៤ រថយនថដឹរអបរដុំខណីរធុនតូច 
ខរគង ២២ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៥ រថយនថដឹរទុំនិញធុនតូច 
ខរគង ៥២ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៦ រថយនថដឹរទុំនិញធុនធុំ 
ខរគង ១៨ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៧ រថយនថដឹរសុ្ីខទន 
ខរគង ៥ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៨ រាលស្ខណ្តថ ង 
ខរគង ១ ប័ណត     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

ខផធររមមស្ទិន ិ
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

១ ខទាចររោនយនថ (របុងខេតថ) 
ខរគង ១៣០ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

២ រថយនថខទស្ចរណ៍ (របុងខេតថ) 
ខរគង ៧ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៣ រថយនថដឹរទុំនិញធុនតូច (របុងខេតថ) 
ខរគង ៧ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៤ រថយនថដឹរទុំនិញធុនធុំ (របុងខេតថ) 
ខរគង ៤ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៥ ខទាចររោនយនថ (ខរៅខេតថ) 
ខរគង ១ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៦ រថយនថខទស្ចរណ៍ (ខរៅខេតថ) 
ខរគង ៣៦ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៧ រថយនថដឹរទុំនិញធុនតូច (ខរៅខេតថ) 
ខរគង ១១ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៨ រថយនថដឹរអបរដុំខណីរធុនតូច (ខរៅខេតថ) 
ខរគង ១ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៩ រថយនថដឹរសុ្ីខទនធុនធុំ (ខរៅខេតថ) 
ខរគង ១ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

១០ រថយនថដឹរទុំនិញធុនធុំ (ខរៅខេតថ) ខរគង ២ ខរគឿង     មនធីរសាធារណៈការ     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង         
បថូរបណត នងិផ្ទល រស្ុំគល់ោនយនថ 

១ បថូរបណតខទាចររោនយនថ 
ខរគង ១ ប័ណត     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

២ បថូរផ្ទល រស្ុំគល់ខទាចររោនយនថ 
ខរគង ៣ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៣ បថូរផ្ទល រធុំរថយនថ 
ខរគង ២០ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៤ បថូរោ៉ា សុ្ីនរថយនថដរឹទុំនញិធុនធុំ 
ខរគង ១ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៥ បថូរផ្ទល រខលេរថយនថ 
ខរគង ១ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

ទុតយិតាបណត នងិផ្ទល រស្ុំគល់ោនយនថ 

១ បណតស្ុំគល់ខទាចររោនយនថ 
ខរគង ១៤ ប័ណត     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

២ ផ្ទល រស្ុំគល់ខទាចររោនយនថ 
ខរគង ៧ ផ្ទល រ     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៣ ទុតិតាផ្ទល រស្ុំគល់រថយនថធុនតូច 
ខរគង ២ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

បថូរបណតខបរីបរ 

១ បណតខបរីបររបខភទ េ 
ខរគង ២២៨ ប័ណត     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

២ បណតខបរីបររបខភទ គ 
ខរគង ៦ ប័ណត     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៣ បណតខបរីបររបខភទ ឃ២ 
ខរគង ៣ ប័ណត     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

ទុតយិតាបណតខបរីបរ 

១ បណតខបរីបររថយនថ របខភទ េ 
ខរគង ១៥ ប័ណត     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

២ បណតខបរីបររថយនថ របខភទ គ 
ខរគង ១ ប័ណត     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៣ បណតខបរីបររថយនថ របខភទ ឃ២ 
ខរគង ១ ប័ណត     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៤ បណតខបរីបររថយនថ របខភទ ងគ 
ខរគង ១ ប័ណត     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

ោនដាឌ នជសួ្ជុល នងិោនដាឌ នខរថ្ចបដុំខ ងីោនយនថ 

១ ចុោះបញ្ជ ីោនដាឌ នជួស្ជុលរថយនថ 
ខរគង ១ ោនដាឌ ន     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

២ ផថល់លេិិតអនុញ្ហដ តខធវអីាជីវរមមជួស្ជុលរថយនថ 
ខរគង ១ ោនដាឌ ន     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

ដរឹជញ្ជូ នផលូវស្មុរទ នងិរុំពង់ខផ 

១ ចុោះបញ្ជ ីនាវាដឹរទុំនិញ 
ខរគង ៣ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

២ ចុោះបញ្ជ ីនាវាខនសាទ 
ខរគង ១៦ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៣ រតួតពិនតិយលរេណៈបខចចរខទស្នាវាដឹរទុំនិញ 
ខរគង ២០ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

៤ រតួតពិនតិយលរេណៈបខចចរខទស្នាវាខនសាទ 
ខរគង ៨១ ខរគឿង     

មនធីរសាធារណៈការ     
ជារ់ខស្ថង         

មនធីរខទស្ចរណ៍ 

១ ខចញលិេតិអនុញ្ហដ តខធវីអាជីវរមមខស្វាខទស្ចរណ៍ 
ខរគង ១៣៥ នារ់     

មនធីរខទស្ចរណ៍     
ជារ់ខស្ថង         

២ អាជាញ ប័ណតស្ណ្តឌ គរ 
ខរគង ១០ អាជាញ ប័ណត     

មនធីរខទស្ចរណ៍     
ជារ់ខស្ថង         

៣ អាជាញ ប័ណតផធោះស្ុំណ្តរ់ 
ខរគង ៤៣ អាជាញ ប័ណត     

មនធីរខទស្ចរណ៍     
ជារ់ខស្ថង         

៤ អាជាញ ប័ណតខភាជនីយដាឌ ន ខរគង ៥៥ អាជាញ ប័ណត     មនធីរខទស្ចរណ៍     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង         

៥ អាជាញ ប័ណតខេរា៉ាអ ូខេ 
ខរគង ៦ អាជាញ ប័ណត     

មនធីរខទស្ចរណ៍     
ជារ់ខស្ថង         

៦ អាជាញ ប័ណតោ៉ា ស្ា 
ខរគង ១០ អាជាញ ប័ណត     

មនធីរខទស្ចរណ៍     
ជារ់ខស្ថង         

៧ អាជាញ ប័ណតស្បុរឃរ័ 
ខរគង ១ អាជាញ ប័ណត     

មនធីរខទស្ចរណ៍     
ជារ់ខស្ថង         

៨ អាជាញ ប័ណតស្ហគមន៍ខអរូខទស្ចរណ៍ 
ខរគង ៥ អាជាញ ប័ណត     

មនធីរខទស្ចរណ៍     
ជារ់ខស្ថង         

៩ អាជាញ ប័ណតទីភាប រ់ង្វរខទស្ចរណ៍ 
ខរគង ១ អាជាញ ប័ណត     

មនធីរខទស្ចរណ៍     
ជារ់ខស្ថង         

១០ អាជាញ ប័ណតដឹរជញ្ជូ នខភញៀវខទស្ចរណ៍ 
ខរគង ៣ អាជាញ ប័ណត     

មនធីរខទស្ចរណ៍     
ជារ់ខស្ថង         

១១ អាជាញ ប័ណតឌសី្កូខតរ 
ខរគង ០ អាជាញ ប័ណត     

មនធីរខទស្ចរណ៍     
ជារ់ខស្ថង         

១២ អាជាញ ប័ណតរលឹបរុំសានថ 
ខរគង ១ អាជាញ ប័ណត     

មនធីរខទស្ចរណ៍     
ជារ់ខស្ថង         

មនធីរពាណិជជរមមខេតថ 
១ ការខចញលិេតិអនុញ្ហដ តរបរបអាជីវរមម ខស្វារមម ខរគង ៣៣០ អាជាញ ប័ណត     មនធីរពាណិជជរមម     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង         

២ 
ការខចញលិេតិអនុញ្ហដ តរបរបអាជីវរមមខលាហធាតុ
តផូងថមោនតថ្មលជាខរគឿងអលង្វក រ 

ខរគង ៥០ អាជាញ ប័ណត     
មនធីរពាណិជជរមម     

ជារ់ខស្ថង         

៣ ការខចញលិេតិអនុញ្ហដ តបទិសាល រថ្ថលខលមុីេទុំនិញជា        
រូបិយប័ណតបរខទស្ 

ខរគង ១ អាជាញ ប័ណត     
មនធីរពាណិជជរមម     

ជារ់ខស្ថង         
សាខាពននដារខេតថ 

១ ទទួលការចុោះបញ្ជ ីពននដាររ 
ខរគង ១២ ស្ហរគស្     សាខាពននដារ

រខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

២ 
ទទួលលិេិតរបកាស្អបរជាប់ពននតូចនិងមធយម និង
ពននខលីឈបួលផធោះនិងដ ី

ខរគង ២៦២ ស្ហរគស្     សាខាពននដារ
រខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៣ 
ទទួលលិេិតរបកាស្ពននខលអីចលនរទពយ និងដីធលី
ខដលមិនបានខរបីរបាស់្ 

ខរគង ៩០០ លិេិត     សាខាពននដារ
រខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៤ 
ទទួលការបង់ពននរបថាប់រតាខលីការខផធររមមស្ិទននិិង
ស្ិទនិកាន់កាប់អចលនរទពយ និងចលនរទពយ 

ខរគង ៥០០០ មូលដាឌ ន     សាខាពននដារ
រខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៥ ផថល់ប័ណតស្ោគ ល់ការបង់ពននខលីអចលនរទពយ និង
មខធាបាយដរឹជញ្ជូ ននិងោនជុំនិោះរគប់របខភទ 

ខរគង ២០០ ប័ណត     សាខាពននដារ
រខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         

៦ 
ខស្វាផថល់ព័ត៌ោនស្ថីពីការបង់ពននតាមរយៈសារខអ
 ចិរតូនិច(E-mail) ការខផញីសារ(SMS) របព័នន
ទូរស័្ពធ(Phone Call) និងការជួបផ្ទធ ល់ 

ខរគង ជារបចាុំ ជារបចាុំ     
សាខាពននដារ
រខេតថ     

ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

សាខាគយនិងរដាឌ ររខេតថ 

១ រថ្រមខបបបទរុងតឺន័រ២០ហវតឹខ ងី 
ខរគង ៦០០០០ ទូ     សាខាគយនិងរដាឌ

ររ     
ជារ់ខស្ថង         

២ រថ្រមខបបបទរបតិខវទន៍គយផលិតផលខតលស្ិលា 
ខរគង ៦០០០០ ចាប់     សាខាគយនិងរដាឌ

ររ     
ជារ់ខស្ថង         

៣ 
រថ្រមខបបបទរបតិខវទន៍គយទុំនិញមិនផធុររបុងរុងតឺ
ន័រឬផធុររបុងរុងតឺន័រតូចជាង២០ហវតឺ 

ខរគង ៤០០០០ ចាប់     សាខាគយនិងរដាឌ
ររ     

ជារ់ខស្ថង         

៤ រថ្រមោ៉ា សុ្នីខស្កន Scanning Fee-SCFមួយរុងតន័ឺ
រ៤០ហវតី 

ខរគង ៤០០០០ ទូ     សាខាគយនិងរដាឌ
ររ     

ជារ់ខស្ថង         

៥ រថ្រមោ៉ា សុ្នីខស្កន Scanning Fee-SCFមួយរុងតន័ឺ
រ៤០ហវតី 

ខរគង ៦៤០០០ ទូ     សាខាគយនិងរដាឌ
ររ     

ជារ់ខស្ថង         

៦ រថ្រមលរ់របតិខវទន៍គយ 
ខរគង ១៥០០០ ចាប់     សាខាគយនិងរដាឌ

ររ     
ជារ់ខស្ថង         

៧ រថ្រមលរ់លតាប័រតរថយនថ 
ខរគង ៤០០០០ ចាប់     សាខាគយនិងរដាឌ

ររ     
ជារ់ខស្ថង         

៨ រថ្រមលរ់រតាពននគយ 
ខរគង ១០០ ចាប់     សាខាគយនិងរដាឌ

ររ     
ជារ់ខស្ថង         

៩ រថ្រមលរ់ខតមរបិ៍អាររបារ ី
ខរគង ៥០ ចាប់     សាខាគយនិងរដាឌ

ររ     
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

១០ រថ្រមលរ់លិេិតអនុញ្ហដ ត ដឹរជញ្ជូ ន ឬស្ថុរ 
ខរគង ៥០០ ចាប់     សាខាគយនិងរដាឌ

ររ     
ជារ់ខស្ថង         

១១ រថ្រមលរ់ខស្ៀលរុងតឺន័រ 
ខរគង ៨០០០ រគប់     សាខាគយនិងរដាឌ

ររ     
ជារ់ខស្ថង         

មនធីរថ្របស្ណីយនិ៌ងទូរគមនាគមន៌ខេតថ 

១ 
 ការអនុញ្ហដ តឲ្យខបីរសាខាខធវអីាជីវរមមបខរមីខស្វា
បខញ្ដីឆ្ប់រហ័ស្អនថរជាត ិ

ខរគង ១ ទីតាុំង     មនធីរថ្របស្ណីយ ៍
និងទូរគមនាគមន៍     

ជារ់ខស្ថង         

២ 
 ការលរ់ខរគឿងស្ោភ របរកិាេ រុុំពយូទ័រ និងឬ/ឧបររណ៍
ខអ ចិរតូនរិខដលបុំពារ់បខចចរវទិាគមនាគមន៍ និង
ព័ត៌ោន និង/ឬសូ្ហវខវរ 

ខរគង ១ ទីតាុំង     
មនធីរថ្របស្ណីយ ៍
និងទូរគមនាគមន៍     

ជារ់ខស្ថង         

៣  ការខរៀបចុំរពឹតថិការណ៍ពារ់ព័នននឹងវស័ិ្យបខចចរវទិា
គមនាគមន៍ និងព័ត៌ោន 

ខរគង - ទីតាុំង     មនធីរថ្របស្ណីយ ៍
និងទូរគមនាគមន៍     

ជារ់ខស្ថង         

៤ 
 ការអនុញ្ហដ តឲ្យខបីរលរ់ និង/ឬជសួ្ជុលខរគឿង
ស្ោភ របរកិាេ វទិយុគមនាគមន៍នងិទូរគមនាគមន៍របុង
ខដនដីខេតថ 

ខរគង ២៩ ទីតាុំង     
មនធីរថ្របស្ណីយ ៍
និងទូរគមនាគមន៍     

ជារ់ខស្ថង         

៥  ការអនុញ្ហដ តឲ្យខបីរអាជីវរមមសាលបខរមអុីិនធណិឺត
កាខហវរបុងខដនដីខេតថ 

ខរគង ៨ ទីតាុំង     មនធីរថ្របស្ណីយ ៍
និងទូរគមនាគមន៍     

ជារ់ខស្ថង         
៦ ការផថល់អាជាញ ប័ណតខ្ហវរង់ស៍្វទិយុទារ់ទងរបខភទ ខរគង ២៧ ខរគឿង     មនធីរថ្របស្ណីយ ៍     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

VHF ចល័ត ោនវសិាលភាពខរបីរបាស់្របុងរាជធានី 
ឬខេតថ 

ជារ់ខស្ថង         
និងទូរគមនាគមន៍ 

៧ 
ការផថល់អាជាញ ប័ណតខ្ហវរង់ស៍្វទិយុទារ់ទងរបខភទ 
VHF អចល័ត ោនវសិាលភាពខរបីរបាស់្របុងរាជធាន ី
ឬខេតថ 

ខរគង - ខរគឿង     
មនធីរថ្របស្ណីយ ៍
និងទូរគមនាគមន៍     

ជារ់ខស្ថង         

៨ 
ការផថល់អាជាញ ប័ណតខ្ហវរង់ស៍្វទិយុទារ់ទងរបខភទ 
UHF ចល័ត ោនវសិាលភាពខរបីរបាស់្របុងរាជធានី 
ឬខេតថ 

ខរគង - ខរគឿង     
មនធីរថ្របស្ណីយ ៍
និងទូរគមនាគមន៍     

ជារ់ខស្ថង         

៩ 
ការផថល់អាជាញ ប័ណតខ្ហវរង់ស៍្វទិយុទារ់ទងរបខភទ 
UHF អចល័ត ោនវសិាលភាពខរបីរបាស់្របុងរាជធាន ី
ឬខេតថ 

ខរគង - ខរគឿង     
មនធីរថ្របស្ណីយ ៍
និងទូរគមនាគមន៍     

ជារ់ខស្ថង         

មនធីរខស្ដឌរិចចនិងហរិញ្ដវតទុខេតថ 

    
          

      
          

ធនាគរជាតិរមពុជា សាខាខេតថ 

១ លិេិតអនុញ្ហដ តថិរបរបអាជីវរមមបថូររបារ់ 
ខរគង ៥១ តូប     សាខាធនាគរជាតិ

ខេតថខកាោះរុង     
ជារ់ខស្ថង         

មនធីរសុ្ខាភិបាលខេតថ 
១ បង់លុយខដាយេលួនឯង ខរគង ៤១២៨៩ ចុំនួនបណត     មនធីរសុ្ខាភិបាល     
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

ជារ់ខស្ថង         

២ គុំខរាងមូលនិធិស្មធម៌ 
ខរគង ២២១៣

១ 
ចុំនួនបណត     

មនធីរសុ្ខាភិបាល     
ជារ់ខស្ថង         

៣ ខបឡាជាតិរបបស្នថសុិ្េស្ងគម 
ខរគង ៥២៩ ចុំនួនបណត     

មនធីរសុ្ខាភិបាល     
ជារ់ខស្ថង         

៤ ររណីខលីរខលង 
ខរគង ៨៧៩០ ចុំនួនបណត     

មនធីរសុ្ខាភិបាល     
ជារ់ខស្ថង         

ស្ងគមរិចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិស្មផទា 

១ ខបីរផឋល់របារ់ខសាធននិវតថជូនម្នថីរាជការសុ្ីវលិ 
ខរគង ២៤ ខលីរ     ស្ងគមរចិច អតីតយុទន

ជន     
ជារ់ខស្ថង         

២ 
ខបីរផឋល់របារ់ឧបតទមភរបបខគលនខោបាយជូន
អតីតយុទនជនរគប់របខភទ 

ខរគង ២៤ ខលីរ     ស្ងគមរចិច អតីតយុទន
ជន     

ជារ់ខស្ថង         

៣ 
ខបីររបារ់ឧបតទមភធានារា៉ា ប់រងស្ងគម និងរបារ់បូជា
ស្ពជូនជនពកិារ និវតថជន នងិជនបាត់បង់ 

ខរគង ១២ នារ់     ស្ងគមរចិច អតីតយុទន
ជន     

ជារ់ខស្ថង         

៤ ឧបតទមភជួយជនរងខរគោះ និងជនង្វយរងខរគោះ 
ខរគង ៣០០ រគួសារ     ស្ងគមរចិច អតីតយុទន

ជន     
ជារ់ខស្ថង         

៥ ទិវាអតីតយុទនជនរមពុជា 
ខរគង ១ ខលីរ     ស្ងគមរចិច អតីតយុទន

ជន     
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

៦ ទិវាមនុស្សចាស់្រមពុជា 
ខរគង ១ ខលីរ     ស្ងគមរចិច អតីតយុទន

ជន     
ជារ់ខស្ថង         

៧ ទិវាជនពិការ 
ខរគង ១ ខលីរ     ស្ងគមរចិច អតីតយុទន

ជន     
ជារ់ខស្ថង         

មនធីរធមមការនិងសាស្នាខេតថ 

១ ផថល់ទិដាឌ ការបុំបសួ្រុលបុរត 
ខរគង ៥០ ចាប់     

មនធីរធមមការ     
ជារ់ខស្ថង         

២ ផថល់ទិដាឌ ការខស្បីសុ្ុំខធវីបុណយខផសងៗ 
ខរគង ១០ ចាប់     

មនធីរធមមការ     
ជារ់ខស្ថង         

៣ ផថល់ទិដាឌ ការសុ្ុំរសាងស្ុំណង់របស់្វតថ 
ខរគង ៥ ចាប់     

មនធីរធមមការ     
ជារ់ខស្ថង         

៤ ផថល់ទិដាឌ ការខស្បីសុ្ុំខតងតាុំងអាចារយ គណៈរមមការវតថ 
ខរគង ១០ ចាប់     

មនធីរធមមការ     
ជារ់ខស្ថង         

៥ 
ផថល់ទិដាឌ ការបនថសុ្ពលភាពសាប រ់រពោះវហិារ ថាវ យបងគុំ 
ខផបរពាហរិសាស្នា(រគឹស្ធ) 

ខរគង ១២ ចាប់     
មនធីរធមមការ     

ជារ់ខស្ថង         

៦ ផថលទិដាឌ ការរសាងវហិារសាស្នាឥសាល ម 
ខរគង ២ ចាប់     

មនធីរធមមការ     
ជារ់ខស្ថង         

៧ ផថល់ទិដាឌ ការខស្បីសុ្ុំបខងកីតសាលាពុទនិរស្ិរា 
ខរគង ២ ចាប់     

មនធីរធមមការ     
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

មនធីរវបផធម៌និងវចិិរតស្លិផោះខេតថ 

១ ការរបគុុំត្នថខីាប តអនថរជាត ិ
ខរគង ១ ខលីរ     

មនធីរវបផធម៌     
ជារ់ខស្ថង         

២ ការខលីរសាល រស្ញ្ហដ  ៤ខម៉ារតកាខរខ ងី 
ខរគង ១៥ សាល រ     

មនធីរវបផធម៌     
ជារ់ខស្ថង         

១ 
ផថល់ខស្ៀវខៅការង្វរ ប័ណតការង្វរជូនរមមររ 
និខោជិត 

ខរគង ២៦០០ នារ់     
មនធីរវបផធម៌     

ជារ់ខស្ថង         

២ ចុោះបញ្ជ ិកាខលីខស្ចរឋីរបកាស្ជូនដុំណឹងខបរីស្ហ
រគស្ 

ខរគង ៨ ស្ហរគស្     
មនធីរវបផធម៌     

ជារ់ខស្ថង         

៣ ចុោះបញ្ជ ិកាខលីខស្ៀវខៅខបីររបារ់ 
ខរគង ៨ ស្ហរគស្     

មនធីរវបផធម៌     
ជារ់ខស្ថង         

៤ ចុោះបញ្ជ ិកាខលីខស្ៀវខៅបញ្ជ ីរបចាុំរគឹោះសាទ ន 
ខរគង ៨ ស្ហរគស្     

មនធីរវបផធម៌     
ជារ់ខស្ថង         

៥ ចុោះទិដាឌ ការខលីបទបញ្ហជ ថ្ផធរបុងរបស់្ស្ហរគស្ 
ខរគង ៨ ស្ហរគស្     

មនធីរវបផធម៌     
ជារ់ខស្ថង         

៦ ខចញលិេតិអនុញ្ហដ តខធវីការខលីស្ថិរខវលារុំណត់ 
ខរគង ២ ស្ហរគស្     

មនធីរវបផធម៌     
ជារ់ខស្ថង         

៧ ខបាោះខឆ្ប តខរជសី្ខរសី្របតិភូបុគគលិរ 
ខរគង ៨ ស្ហរគស្     

មនធីរវបផធម៌     
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

៨ ហវរឹហវនឺរូនជាង 
ខរគង ៨ ស្ហរគស្     

មនធីរវបផធម៌     
ជារ់ខស្ថង         

មនធីរការង្វរនិងបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជីវោះ 

    
ខរគង         

      
ជារ់ខស្ថង         

មនធីរព័ត៌ោនខេតថ 

១ 
ផថល់ព័ត៌ោនជូនរបជាពលរដឌតាមរបព័នឌផសពវផាយ
វទិយុ ទូរទស្សន៍ ទូរទស្សន៍ខេសកាប ទូរទស្សន៍អន
ឡាញ និងខគហទុំទ័រ 

ខរគង ៣៨ អងគភាព
ព័ត៌ោន     

មនធីរព័ត៌ោន     
ជារ់ខស្ថង         

មនធីរបរសិាទ នខេតថ 

    
ខរគង         

      
ជារ់ខស្ថង         

មនធីរខរៀបចុំខដនដីនគររបូនីយរ៌មម ស្ុំណង់ និងសុ្រោិដីខេតថ 

១ ខស្វាសុ្រខិោដ ី
ខរគង ១២០០ ប័ណត     

មនធីរខដនដ ី     
ជារ់ខស្ថង         

២ ខស្វាស្ុំណង់ 
ខរគង ១០០ ចាប់     

មនធីរខដនដ ី     
ជារ់ខស្ថង         

៣ ខចញវញិ្ហដ បនប័រតររុមជាង 
ខរគង ១០ ររុម     

មនធីរខដនដ ី     
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

ស្បងការនគរបាលខេតថ 

១ របកាស្ទទួលសាគ ល់ជនបរខទស្អខនាថ របខវស្នថ 
ខរគង ៥០ ស្នលឹរ     ស្បងការ

នគរបាល     
ជារ់ខស្ថង         

២ ខស្ៀវខៅសាប រ់ខៅ (រ២) 
ខរគង ៥០០ ស្នលឹរ     ស្បងការ

នគរបាល     
ជារ់ខស្ថង         

៣ ខស្ៀវខៅរគួសារ (រ៤) 
ខរគង ៧០០ រាល     ស្បងការ

នគរបាល     
ជារ់ខស្ថង         

៤ អតថស្ញ្ហតណប័ណត 
ខរគង ២០០០ ស្នលឹរ     ស្បងការ

នគរបាល 
    

ជារ់ខស្ថង         
ការដារ់ខចញលេិិតបទដាឌ នគតិយុតថិនានារបស់្រដឌបាលខេតថ 
១.លិមតិបទដ្ឋឋ នគតយុិតត 

១ ដីការបទបញ្ហជ ទូខៅ 
ខរគង ០ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

២ ដីការឯរតថភូត 
ខរគង ០ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

៣ ខស្ចរថសី្ខរមច 
ខរគង ៣៧ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

៤ ខស្ចរថីខណនាុំ 
ខរគង ៧៨ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ខ ម្ ោះគខរោង 
ខរគង/ជារ់
ខស្ថង 

លទឌផលខរគង រយៈខពល
អនុវតថ 

តថ្មលគខរោង អងគភាពអនុវតថ 
%ថ្នការ
ស្ខរមច 

ខផសងៗ 
បរោិណ ឯរតា 

២.លិមតិរដ្ឋបាល 

១ លិេិតខស្ប ី
ខរគង ៣៦៤១ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

២ ខស្ចរថីជូនដុំណឹង 
ខរគង ៣៤៧ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

៣ លិេិតអខញ្ជ ីញ 
ខរគង ៣៥៦ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

៤ លិេិតបង្វគ ប់ការ 
ខរគង ៦ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

៥ លិេិតខផធរស្ិទន 
ខរគង ២១ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

៦ ដីការអម 
ខរគង ៧ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

៧ លិេិតអនុញ្ហដ តចាប់ 
ខរគង ២៥ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

៨ រុំណង់បង្វា ញខរឿង 
ខរគង ៣៥៧៨ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         

៩ លិេិតបញ្ហជ រ់ 
ខរគង ១២ ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង         
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៣.២.  រផបងផចរភាររិចចរបសអ់នរពារ់ពន័ឋ 
រនងុ រតាមដាន និងវាយតនមលរមមវិធីវិនសិោគបីឆ្ន ាំរ ាំរិលសេតត 

៣.២.១ ររបេណ័ឌ  រងារតាមដាន នងិវាយតនមលអនវុតតរមមវិធ ី
 ការតាមដានរតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិល(២០២០-២០២២) របស់្ខេតថនឹងផថល់ឲ្យ
អបរខរៀបចុំខផនការ និងអបរអនុវតថនូវការវាយតថ្មលវឌណនភាព នូវការអនុវតថគខរោងរមមវធីិ ស្រមមភាពបានដុំុំខណីរការ 
អភិវឌណន៍របុងរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិល។របុងររបេ័ណឍ ខនោះរមួោន៖ 

 ការយរចិតថទុរដារ់ខលីការស្ខរមចសូ្ចនាររចុំណុចខៅររមិតលទនផល ឬអតទរបខោជន៍រយៈខពលេលី។ 
 ការចូលរមួពីរគប់ភាគីពារ់ព័នន ដូចជាសាទ ប័នពារ់ព័នន ខដគូអភិវឌណន៍ វស័ិ្យឯរជន ខដាយោនការស្រមប
ស្រមួលពីអាជាញ ធរ ខធវីការរតួតពិនិតយតាមដានការអនុវតថរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិល។ 

 ររបេ័ណឍ  តាមដានរតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មល រតូវោនវតទុតាងជាចាុំបាច់ខធវីជារបភពទិនបន័យស្ុំខាន់ស្រោប់
សូ្ចនាររ និងចុំណុចខៅខដលបានរុំណត់របុងដុំខណីរការរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិល។ 
របព័ននថ្នការតាមដានរតួតពិនិតយ នឹងរតូវខរៀបចុំបខងកីតខ ងីនូវយនថការមយួស្មស្រមប និងោនរបស្ិទនភាព 

របុងការតាមដាន និងវាយតថ្មល ឱយបានសុ្ីជខរ ខៅខលីផលប៉ាោះពាល់ទាុំងឡាយថ្នយុទនសា្ស្ថ ស្រមមភាពរបស់្       
វស័ិ្យ ខដាយោនការទទួលេុស្រតូវរពមទាុំងោនការចូលរមួពីថ្ដគូអភិវឌណន៍នានា ស្ុំខៅធានារបស្ិទនភាពនិងការ
អភិវឌណន៍ របរបខដាយចីរភាព រមួចុំខណរអនុវតថយុទនសា្ស្ថចតុខកាណ របស់្រាជរដាឌ ភិបាលរមពុជាខដីមផកីាត់បនទយ 
ភាពររីរររបស់្របជាជន។ ខេតថ នឹងខរបីរបាស់្ររបេ័ណឍ តាមដាន រតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មល ស្រោប់ការវាស់្ខវងលទន
ផល និងស្រោប់ការរគប់រគង ការរសាវរជាវវភិាគខស្ដឌរិចច និងភាពររីររខហយីខធវីការវាយតថ្មលពីការអនុវតថខៅរបុង 
ខផនការអភិវឌណន៍រយៈខពលរបាុំឆ្ប ុំ ខៅខលីសូ្ចនាររស្ុំខាន់ៗខដលបានរុំណត់ខៅរបុងររបេ័ណឍ តាមដានរតួតពិនិតយ 
និងវាយតថ្មល។ ឧបររណ៍តាមដានរតួតពិនិតយគឺខរបីរបាស់្របព័ននទិនបន័យមូលដាឌ ននិងទិនបន័យស្ទិតិសាទ ប័នជុំនាញ 
ពារ់ព័ននខធវីការវភិាគការររីចខរមីនថ្នការអនុវតថខផនការ។ 
៣.២.២  រផបងផចរភាររិចចរបសអ់នរពារព់ន័ធករនងុ រតាមដាន រតតួពិនតិយនងិវាយតនមល 
 ទីចាត់ការខផនការវនិិខោគថ្នរដឌបាលខេតថ រតូវខធវីជាខស្នាធិការជូនគណៈអភិបាលខេតថរបុងការតាមដាន
រតួតពិនិតយ ការវភិាគ និងការពិនិតយខ ងីវញិឱយបានចាស់្លាស់្ខលីការអនុវតថខផនការអភិវឌណន៍ និងរមមវធីិវនិិខោគ 
បីឆ្ប ុំរ ុំរិលរបចាុំឆ្ប ុំរបស់្ខេតថ។ ទីចាត់ការខផនការនិងវនិិខោគថ្នរដឌបាលខេតថ រតូវខរៀបចុំរបព័ននមយួខដលមិនរគន់
ខតជាយនថការស្រោប់ខធវីរបាយការណ៍ប៉ាុខណ្តត ោះខទ ប៉ាុខនថជារបព័ននខដលអាចខរបីរបាស់្ស្រោប់ការរគប់រគង និងការ  
ផថល់ជាលរេណៈវនិិចឆ័យចាស់្លាស់្ខដីមផឱីយគណៈអភិបាលខធវីខស្ចរថីស្ខរមចចិតថ។ 
 ខដីមផអីនុវតថការង្វរខនោះ ចាុំបាច់រតូវបខងកីតរបព័ននតាមដានរតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មលមយួខដលោនលរេណៈ 
ឌីណ្តមិច និងោនធនធានស្រោប់របតិបតថិការ។ ររបេ័ណឍ តាមដានរតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មល នឹងគុំរទដល់
ដុំខណីរការតាមដានរតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មល។ អបរតាមដានរតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលអាចបខងកីតបខនទមនូវសូ្ចនាររ 
ចាុំបាច់នានាខៅរបុងអុំ ុងខពលថ្នការអនុវតថខផនការអភិវឌណន៍ខេតថ ។ ខផអរតាមររបេ័ណឍ តាមដានរតួតពិនិតយនិង
វាយតថ្មលខនោះ មនធីរជុំនាញអងគភាពជុុំវញិខេតថ សាទ ប័នពារ់ព័នន និងអងគការជាតិ អនថរជាតិ និងអាចតាមដានខលីការ
អនុវតថរបស់្វស័ិ្យនិមយួៗ អាចវាយតថ្មលខៅខលីការស្ខរមចបាននូវលទនផលរ ុំពឹងទុរនានា និងអាចខរៀបចុំបខងកីត
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ខ ងីនូវខគលនខោបាយដុំខណ្តោះរសាយ ស្រោប់អនថរាគមន៍ខៅខលីបញ្ហា នានា ខដលបានខរីតខ ងីខដីមផរីមួគប  
ស្ខរមចខគលខៅរបស់្ខេតថបានរុំណត់។ 
 ររបេ័ណឍ តាមដានរតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មលបានរុំណត់នូវលទនផលរ ុំពឹងទុរនានា ខដលលទនផលរ ុំពឹងទុរ
ទាុំងខនាោះ បខងកីតបានជាមូលដាឌ នថ្នររបេ័ណឍ ការង្វរតាមដានរតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មល ។ សូ្ចនាររ និងចុំណុចខៅ
ថ្នលទនផល ខដលបានរុំណត់ខៅរបុង ររបេ័ណឍ តាមដានរតួតពិនិតយវាយតថ្មល គឺជាសូ្ចនាររគនលឹោះស្រោប់តាមដាន 
និងខរៀបចុំរបាយការណ៍វឌណនភាពខទៀងទាត់របស់្ខេតថ ខដាយសូ្ចនាររទាុំងខនោះជួយតាមដានដុំខណីរការអនុវតថ និង
ផលប៉ាោះពាល់ថ្នការអនុវតថខផនការអភិវឌណន៍ខេតថ។ ការរត់រតាទុររាល់ការររីចខរមីនថ្នការអនុវតថខផនការអភិវឌណន៍ 
ខដលបានមរពីការតាមដានជារបចាុំនូវដុំខណីរការថ្នការអនុវតថខផនការ ស្ុំខៅឱយស្រមមភាពរតួតពិនិតយតាមដាន
វាយតថ្មល កាល យជាយនថការស្រមបស្រមួលខរលមអរការអនុវតថខផនការ។ 
 ខដីមផធីានាឱយរបព័ននតាមដាន និងវាយតថ្មលអាចអនុវតថខៅបាន និងផថល់នូវព័ត៌ោន ខដលោនរបខោជន៍
ដល់ការខរៀបចុំខស្ចរថីស្ខរមចចិតថនានា ខេតថោនទីចាត់ការខផនការនិងវនិិខោគ ខដលោនម្នថីជុំនាញតាមដាន 
និងវាយតថ្មលតាមរយៈការគុំរទពីគណៈរោម ធិការជាតិស្រោប់ការអភិវឌណន៍តាមខបបរបជាធិខបតយយខៅថាប រ់ខរកាម
ជាតិ។ តាមរយៈថ្នការគុំរទខនោះ ខេតថបានចាត់តាុំង ម្នថីទទលួបនធុរការង្វរតាមដាន និងវាយតថ្មលស្រោប់ស្រមប
ស្រមួលការង្វរតាមដានរតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មលរបស់្ខេតថ។ ការពិនិតយខមីលខនោះ រមួោនការបខងកីតសូ្ចនាររ ការ
រុំណត់របភពទិនបន័យនានា ការរបមូលទិនបន័យ ការវភិាគទិនបន័យ ការផសពវផាយលទនផលវភិាគខផសងៗដល់អបរពារ់ 
ព័នន និងខរបីរបាស់្ស្រោប់ខធវីខស្ចរថីស្ខរមចចិតថ។ 
 ខដីមផអីនុវតថបានខជាគជ័យគឺ ទាមទាការបខងកីនស្មតទភាព ម្នថីទទលួបនធុរការង្វរតាមដាន និងវាយតថ្មល 
ខរៀបចុំពរងឹងសាទ ប័ន និងការចូលរមួពីថ្ដគូអភិវឌណន៍ខៅរបុងខេតថ បខងកីតខ ងីនូវរបព័ននព័ត៌ោនតាមដាន រតួតពិនិតយ 
និងវាយតថ្មលមយួរបរបខដាយរបស្ិទនភាព។ បខនទមខលីខនោះខទៀតរចនាស្មព័នន និងមុេង្វរចាស់្លាស់្របស់្ម្នថីរតួត
ពិនិតយតាមដាន និងវាយតថ្មលតាមមនធីរវស័ិ្យ និងខធវីឱយោនភាពកាន់ខតចាស់្លាស់្ រពមទាុំងបញ្ចូ លរបុងរចនា     
ស្មព័ននរគប់រគងមយួស្មរស្ប។ 
 ការអនុវតថយនថការស្រោប់បខរមីការង្វរតាមដានរតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មលការអនុវតថខផនការអភិវឌណន៍ខេតថ   
រយៈខពលរបាុំឆ្ប ុំ (២០២០-២០២៤) និងរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលរបចាុំឆ្ប ុំឱយោនរបស្ិទនភាពេពស់្ ម្នថី
បខចចរខទស្ តាមដានពិនិតយ និងវាយតថ្មលថ្នទីចាត់ការខផនការវនិិខោគ រតូវខធវីការបណថុ ោះបណ្តថ លពរងឹង ស្មតទ
ភាពម្នថីទទលួបនធុរការង្វរខផនការតាមដាន និងវាយតថ្មលតាមបណ្តថ មនធីរអងគភាព ខដីមផមី្នថីទទលួបនធុរការង្វរ
តាមដាន និងវាយតថ្មល រតូវោនស្មតទភាពរគប់រគន់របុងការតាមដាន និងវាយតថ្មលការររីចខរមីនរបស់្គខរោង
ស្រមមភាព និងរុំណត់អុំពីធាតុចូល លទនផលអតទរបខោជន៍ និងផលប៉ាោះពាល់វជិជោន និងអវជិជោន រពមទាុំងវភិាគ
បានរគប់រជុងខរជាយអុំពីខហតុនិងផល ខដីមផខីធវីការខរស្រមួលរ៏ដូចជា ផថល់ជាអនុសាស្ន៍ និងផថល់ជាខមខរៀនបទ
ពិខសាធន៍របុងការខរៀបចុំឬរ៏អនុវតថខផនការអភិវឌណន៍និងរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលរបចាុំឆ្ប ុំស្រោប់ការអភិវឌណន៍ខេតថ។ 
៣.២.៣ របាយ រណ៍សតពីីលទធកផលតាមដាន រតតួពិនតិយនងិវាយតនមល 

ខោងរបកាស្ខលេ ៤២៧៤ រប.រ ស្ថីពីការបខងកីតការោិល័យចុំណុោះទីចាត់ការខផនការវនិិខោគថ្ន      
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រដឌបាលខេតថ ការបខងកីតការយិល័យថ្នសាលាររុង   ការបខងកីតការយិល័យថ្នសាលារស្ុរ និងការរុំណត់តនួាទីភារ
រិចច រខបៀបរបបការង្វរថ្នការោិល័យទាុំងខនាោះ និងខផអរតាមខស្ចរថីខណនាុំបខចចរខទស្ស្ថីពីការរសាងខផនការ
អភិវឌណន៍រាជធានី ខេតថ និងរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ ទីចាត់ការខផនការនិងវនិិខោគថ្នរដឌបាលខេតថ គឺជា   
សាទ ប័នជុំនាញ ខរៀបចុំរបាយការណ៍វឌណនភាពរបចាុំឆ្ប ុំថ្នការអនុវតថរមមវធីិវនិិខោគរបចាុំឆ្ប ុំរបស់្ខេតថ ខដលបានមរ
ពីការខធវីបចចុបផនបរមមខផនការអភិវឌណន៍រយៈខពលរបាុំឆ្ប ុំ។ 

របុងររបេ័ណឍ ថ្នខផនការអភិវឌណន៍ខេតថខដាយឈរខលីមូលដាឌ នទទលួេុស្រតូវ និងខធវីឱយស្ខរមចបានខជាគ 
ជ័យ ការអនុវតថយុទនសា្ស្ថចតុខកាណរបស់្រាជរដាឌ ភិបាលរមពុជា ទីចាត់ការខផនការនិងវនិិខោគ ោនតនួាទីភាររិចច 
របុងការដឹរនាុំការង្វរតាមដាន រតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មលខលីដុំខណីរការថ្នការអនុវតថខផនការអភិវឌណន៍ខេតថ និងរមមវធីិ
វនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលរបចាុំឆ្ប ុំខេតថ ។ សូ្ចនាររ និងចុំណុចខៅទាុំងឡាយរបស់្ខផនការអភិវឌណន៍ខេតថ រតូវបានរុំណត់
ស្រោប់តាមដានវឌណនភាពថ្នការអនុវតថខផនការអភិវឌណន៍ និង តារាងតាមដានរតួតពិនិតយថ្នការអនុវតថគខរោង 
ស្រមមភាពស្រោប់តាមដានរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលោនដូចខាងខរកាម៖ 

 រតូវរុំណត់ថាខតីមនធីរជុំនាញ ឬសាទ ប័នណ្ត ជាអបរទទលួេុស្រតូវរបុងការតាមដានរតួតពិនិតយ សូ្ចនាររ ឬ
ចុំណុចខៅខនាោះ។ 

 រតូវោនការធានាថា ទិនបន័យខដលចាុំបាច់ស្រោប់ការតាមដានរតួតពិនិតយសូ្ចនាររ ខដលបានខលីរខ ងី 
នឹងអាចររបានពីរបភពរដឌបាល(របាយការណ៍រដឌបាល) ឬអាចរបមូលបានខដាយការរបមូលទិនបន័យមូល
ដាឌ ន ការអខងកតជារ់ខស្ថង...។ 

 រតូវធានាថាម្នថមីនធីរជុំនាញខដលទទលួេុស្រតូវរបុងការង្វរខនោះោនស្មតទភាពរគប់រគន់ ស្រោប់ខធវីការ
វភិាគ និងខរៀបចុំរបាយការណ៍ស្ថីពីលទនផលថ្នការង្វរតាមដានរតួតពិនិតយ វាយតថ្មល ។ 

 តារាងររបេ័ណឍ តាមដានរតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មលរបស់្ខផនការអភិវឌណន៍ខេតថ បានរុំណត់សូ្ចនាររ និង
ចុំណុចខៅស្ុំខាន់ៗ ស្រោប់តាមដានរតួតពិនិតយខផនការអភិវឌណន៍ខេតថ។ 

 តារាងតាមដានរតួតពិនិតយថ្នការអនុវតថគខរោងស្រមមភាពថ្នរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិល រតូវបានខរបីរបាស់្
ជាឧបររណ៍ស្រោប់តាមដានការអនុវតថរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិល។ 
ទីចាត់ការខផនការនិងវនិិខោគខេតថ ខធវីការបូរស្រុបលទនផលរាយការណ៍ជូនគណៈអភិបាលខេតថ និងដារ់

ជូនររុមរបឹរាខេតថអនុម័ត ជាខរៀងរាល់ដុំណ្តច់ឆ្ប ុំនិមយួៗតាមខគលការណ៍ខដលបានរុំណត់។ ដុំខណីរការតាម
ដានរតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មល រតូវអនុវតថខៅតាមនីតិវធីិតាមដានរតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មលោនការបូរស្រុបលទនផល 
ការង្វរជារបចាុំ។ ខដីមផឱីយោនរបព័ននរតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មលោនដុំខណីរការរបររតី មនធីរអងគភាព ស្ងគមសុ្ីវលិ និង
វស័ិ្យឯរជននានារបុងខេតថ គបផខីធវីការបូរស្រុបលទនផលវឌណនភាពថ្នការអនុវតថខផនការអភិវឌណន៍ខេតថ និងរមមវធីិ 
វនិិខោគខេតថ បញ្ចូ លមររដឌបាលខេតថ ខដីមផខីធវីការបូរស្រុបខដលោនទីចាត់ការខផនការនិងវនិិខោគ របស់្រដឌបាល 
ខេតថជាខស្នាធិការជូនអភិបាលខេតថ៕ 



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ(២០២០-២០២២) 

 

223 

៣.៣. របាយ រណ៍ 
សតពីីលទឋផលតាមដាន និងវាយតនមល រអនុវតតរមមវិធីវិនិសោគបីឆ្ន ាំរ ាំរិលសេតត ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

រឃលមាងរបស់រដឌបាលឃខត្ថ                 

១ 
ជួស្ជុលផលូវខបតុងអាខម ១ខេសរបខវង228ម X 6ម X
០,១៥ម     និងសាល រស្ញ្ហដ ១ផ្ទធ ុំង  

ខរគង ២២៨ម  ខម៉ារត ១២ ខេ 
         

228.00  
រដឌបាលខេតថ 100% 

  

ជារ់ខស្ថង ២២៨ម  ខម៉ារត ១ ខេ 
         

229.00  

២ ជួស្ជុលផលូវខបតុងអាខម ១ខេស របខវង២១៤ម X ៥ម 
X ០,១៥ម      និងសាល រស្ញ្ហដ ១ផ្ទធ ុំង 

ខរគង ២១៤ម  ខម៉ារត ១២ ខេ 
         

214.00  
រដឌបាលខេតថ 100% 

  

ជារ់ខស្ថង ២១៤ម  ខម៉ារត ១ ខេ 
         

214.00  

៣ សាងស្ង់ផលូវខបតុងអាខម ១ខេសរបខវង១៩០ម X៥មX
០,១៥ម   និងសាល រស្ញ្ហដ ១ផ្ទធ ុំង  

ខរគង ១៩០ម  ខម៉ារត ១២ ខេ          
190.00  

រដឌបាលខេតថ 100% 

  

ជារ់ខស្ថង ១៩០ម  ខម៉ារត ១ ខេ 
         

190.00  
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

៤ 
ជួស្ជុលផលូវខបតុងអាខម១ខេស របខវង១៨៥ម X៤មX
០,១៥ម    និងសាល រស្ញ្ហដ ១ផ្ទធ ុំង  

ខរគង ១៨៥ម ខម៉ារត ១២ ខេ 
         

148.00  
រដឌបាលខេតថ 100% 

  

ជារ់ខស្ថង ១៨៥ម ខម៉ារត ១ ខេ          
148.00  

៥ ជួស្ជុលផលូវខបតុងអាខម១ខេស របខវង ២១៨ម X៥ម 
X         ០,១៥ម និងសាល រស្ញ្ហដ ១ផ្ទធ ុំង 

ខរគង  ២១៨ម ខម៉ារត ១២ ខេ          
217.00  

រដឌបាលខេតថ 100% 

  

ជារ់ខស្ថង  ២១៨ម ខម៉ារត ១ ខេ 
         

217.00  

៦  ខថទាុំស្ួនចារ ដាុំខដីមខឈ ីនងិ ផ្ទក  របុងស្ួន 
ខរគង ២ រខនលង ១២ ខេ            

55.70  
រដឌបាលខេតថ 100% 

  
ជារ់ខស្ថង ២ រខនលង ១ ខេ 

           
55.70  

៧ 
សាទ បនាលូខដាោះទរឹរជុង ចុំនួន១ខេស របខវង៤១២ម 
មុេកាត់០.៨០ម 

ខរគង ៤១២ម ខម៉ារត ១២ ខេ 
         

345.00  
រដឌបាលខេតថ 100% 

  
ជារ់ខស្ថង ៤១២ម ខម៉ារត ១ ខេ          

346.00  
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

៨ ជួស្ជុលខថទាុំ បណ្តថ ញអគគសិ្នី របុងររុង 
ខរគង     ១២ ខេ 

           
80.00  រដឌបាលខេតថ 100% 

  ជារ់ខស្ថង         

៩ ជួស្ជុលខថទាុំ សាលាខេតថ 
ខរគង     ១២ ខេ 

         
170.00  រដឌបាលខេតថ 100% 

  ជារ់ខស្ថង         

១០ សាងស្ង់ការោិល័យរចរខចញ-ចូលខតមួយ រស្ុរ 
ខរគង     ១២ ខេ          

420.00  រដឌបាលខេតថ 100% 

  ជារ់ខស្ថង         

១១ ជួស្ជុលផលូវខបតុងរបុងររុងខេមរភូមិនធ 
ខរគង ១០០០ ខម៉ារត ១២ ខេ 

         
500.00  រដឌបាលខេតថ 100% 

  ជារ់ខស្ថង         

១២ សាងស្ង់សាលាឃុុំ៤រខនលង 
ខរគង ៤ រខនលង ១២ ខេ 

      
2,000.00  

រដឌបាលខេតថ 100% 

  
ជារ់ខស្ថង ៤ រខនលង ១២ខេ 

      
2,000.00  

១៣ សាទ បនាស្នួចារខៅរងវងមូលខរស្អុំបិល ខរគង ១ រខនលង ១២ ខេ 
      

1,697.00  រដឌបាលខេតថ 100% 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

ជារ់ខស្ថង ១ រខនលង ១២ខេ 
      

1,697.00  

១៤ សាទ បនាស្នួចារខៅររងុខេមរភូមិនធ 
ខរគង ១ រខនលង ១២ ខេ 

      
2,000.00  

រដឌបាលខេតថ 100% 

  
ជារ់ខស្ថង ១ រខនលង ១២ខេ 

      
2,000.00  

១៥ សាទ បនាខេឿនតាុំងទូររបុងស្ួនចារខៅររុងខេមរភូមិនធ 
ខរគង ១ រខនលង ១២ ខេ          

500.00  
រដឌបាលខេតថ 100% 

  
ជារ់ខស្ថង ១ រខនលង ១២ខេ 

         
500.00  

១៦ 
សាទ បនាខេឿនតាុំងខដមីគគីររបុងស្ួនចារខៅររុងខេមរ
ភូមិនធ 

ខរគង ១ រខនលង ១២ ខេ 
           

60.00  
រដឌបាលខេតថ 100% 

  
ជារ់ខស្ថង ១ រខនលង ១២ខេ            

60.00  

១៧ បុំពារ់បណ្តថ ញអគគីស្នីរបុងស្នួចារររុងខេមរភូមិនធ 
ខរគង ១ រខនលង ១២ ខេ 

                 
-    

រដឌបាលខេតថ 100% 

  
ជារ់ខស្ថង ១ រខនលង ១២ខេ 

                 
-    
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

១៨ បុំពារ់បណ្តថ ញអគគីស្នីខរកាមសាព នខកាោះរុង 
ខរគង ចុំនួនខដមី រខនលង ១២ ខេ 

      
3,000.00  

រដឌបាលខេតថ 100% អនុវតថឆ្ប ុំ 
២០២០ 

ជារ់ខស្ថង       
      

2,985.00  

១៩ សាទ បនាបណ្តថ ញអគគីស្នីរបុងររុងខេមរភូមិនធ 
ខរគង ចុំនួនខដមី រខនលង ១២ ខេ 

      
2,000.00  រដឌបាលខេតថ 100% 

  
ជារ់ខស្ថង         

២០ 
សាទ បនាបណ្តថ ញអគគីស្នីពសីាព នខកាោះរុងដល់រពុំខដន
ថ្ថ 

ខរគង ចុំនួនខដមី រខនលង ១២ ខេ 
      

2,500.00  រដឌបាលខេតថ 100% 

  ជារ់ខស្ថង         

២១ ខធវីតារារៈខៅទិស្នារតីខៅខឆបរបា៉ា រ់េលង 
ខរគង ១ រខនលង ១២ ខេ 

                 
-    រដឌបាលខេតថ 0% 

បនថឆ្ប ុំ
២០២១ 

ជារ់ខស្ថង         

២២ បុំពារ់បណ្តថ ញអគគីស្នីពីរងវងមូលរពោះបាទជ័យវរមម័ន
ដល់ខឆបរបា៉ា រ់េលង 

ខរគង ចុំនួនខដមី រខនលង ១២ ខេ                  
-    រដឌបាលខេតថ 100% 

  
ជារ់ខស្ថង         

មនទីរក្កិមម រកុ្ខា ស្បមាញនិងយនសាទយខត្ត                 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

១ ជរមុញផលិតរមមរស្រិមម 
ខរគង ៧ វគគ ១២ខេ 

           
72.10  

មនធីររស្រិមម 100% 

  
ជារ់ខស្ថង ៧ វគគ ១២ខេ 

           
71.00  

២ ផថល់ខស្វាផសពវផាយរស្ិរមម 
ខរគង ៧ វគគ ១២ខេ 

           
72.70  

មនធីររស្រិមម 86% 

  
ជារ់ខស្ថង ៦ វគគ ១២ខេ            

71.00  

៣ អភិវឌណន៍ស្ហគមន៍រស្ិរមម 
ខរគង ៦ វគគ ១២ខេ 

             
9.50  

មនធីររស្រិមម 100% 

  
ជារ់ខស្ថង ៦ វគគ ១២ខេ 

             
8.50  

៤ ជរមុញការខរបីរបាស់្ខរគឿងយនថ និងវសិ្វរមម រស្ិរមម 
ខរគង ៩ វគគ ១២ខេ             

11.60  
មនធីររស្រិមម 100% 

  
ជារ់ខស្ថង ៩ វគគ ១២ខេ 

            
11.00  

៥ ជុំរុញការអភិវឌណន៍ដុំណ្តុំរស្ឧិស្ាហរមម ខរគង ៥ វគគ ១២ខេ 
             

9.80  មនធីររស្រិមម 80% 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

ជារ់ខស្ថង ៤ វគគ ១២ខេ 
             

8.00  

៦ អភិវឌណដុំណ្តុំខៅស្ ូ 
ខរគង ៤ វគគ ១២ខេ 

             
7.50  

មនធីររស្រិមម 100% 

  
ជារ់ខស្ថង ៤ វគគ ១២ខេ 

             
8.00  

៧ អភិវឌណន៍ការចិញ្ច ឹមស្តវ 
ខរគង ៥ វគគ ១២ខេ              

6.40  
មនធីររស្រិមម 80% 

  
ជារ់ខស្ថង ៤ វគគ ១២ខេ 

             
5.00  

៨ ទប់សាក ត់ជមងឺឆលង និងផថល់ខស្វាសុ្េភាពស្តវ 
ខរគង ៤ វគគ ១២ខេ 

           
70.00  

មនធីររស្រិមម 100% 

  
ជារ់ខស្ថង ៤ វគគ ១២ខេ            

65.00  

៩ រគប់រគងអនាម័យស្តវ សាច់ និងផលតិផលោនខដមី
រុំខណីតពីស្តវ 

ខរគង ៤ វគគ ១២ខេ 
             

6.20  
មនធីររស្រិមម 100% 

  
ជារ់ខស្ថង ៤ វគគ ១២ខេ 

             
5.00  
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

១០ ពរងឹង និង ផសពវផាយការអនុវតថចាប់ 
ខរគង ៣ វគគ ១២ខេ 

             
3.90  

មនធីររស្រិមម 100% 

  
ជារ់ខស្ថង ៣ វគគ ១២ខេ 

             
3.90  

១១ ការអភិវឌណន៍ធនធានមនុស្ស និងប្ញ្ហជ បខយនឌ័រ 
ខរគង ៧ វគគ ១២ខេ 

             
9.80  

មនធីររស្រិមម 100% 

  
ជារ់ខស្ថង ៧ វគគ ១២ខេ              

9.00  

១២ អខងកតស្ធង់ទិនបផលនិងផថល់ព៌តោនរស្ិរមម 
ខរគង ១០០ ស្ុំណ្តរ ១២ខេ 

           
10.20  

មនធីររស្រិមម 95% 

  
ជារ់ខស្ថង ៩៥ ស្ុំណ្តរ ០៥ខេ 

             
9.00  

១៣ ពរងឹងខស្វាព៌តោនទីផាររស្ិរមម 
ខរគង ៥ វគគ ១២ខេ              

7.20  
មនធីររស្រិមម 100% 

  
ជារ់ខស្ថង ៥ វគគ ១២ខេ 

             
7.20  

១៤ 
ជុំរុញការអនុវតថចាប់ស្ថពីីការរគប់រគងថាប ុំ និងជី 
រស្ិរមម 

ខរគង ៥ វគគ ១២ខេ 
             

5.80  មនធីររស្រិមម 100% 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

ជារ់ខស្ថង ៥ វគគ ១២ខេ 
             

5.80  
េ័ណឍ រដឌបាលជលផល 

១ ខបីរវគគផសពវផាយចាប់ស្ថីព ីជលផល 
ខរគង ១០ វគគ ១២ខេ 

           
30.00  េ័ណឍ រដឌបាល

ជលផល 
100% 

  
ជារ់ខស្ថង ១០ វគគ ១២ ខេ            

30.00  

២ 
ខបីរវគគផសពវផាយរបកាស្ស្ថពីីការរុំណត់របខភទ
ឧបររណ៍ ខនសាទខដលអនុញ្ហដ តឲ្យខរបីរបាស់្របុង
ខដនខនសាទ 

ខរគង ១០ វគគ ១២ខេ 
           

30.00  
េ័ណឍ រដឌបាល
ជលផល 

80% 

  

ជារ់ខស្ថង ៨ វគគ ១២ ខេ            
24.00  

៣ ខចញលាតទប់សាក ត់និង ប្ង្វក បបទខលមីស្ជលផល 
ខរគង ៣៦ ខលីរ ១២ខេ 

           
80.00  េ័ណឍ រដឌបាល

ជលផល 
១១៣,៨៨

% 
  

ជារ់ខស្ថង ៤១ ខលីរ ១២ខេ            
80.00  

៤ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល បខចចរខទស្ចញិ្ច ឹមរត ី ខរគង ៨ វគគ ១២ខេ 
           

24.00  
េ័ណឍ រដឌបាល
ជលផល 

0% 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

ជារ់ខស្ថង ០ 0 0 
                 

-    

៥ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លបខចចរខទស្ខរថ្ចបផលខនសាទ 
ខរគង ៨ វគគ ១២ខេ 

           
24.00  េ័ណឍ រដឌបាល

ជលផល 
0% 

  
ជារ់ខស្ថង ០ 0 0 

                 
-    

៦ 
ខបាោះបខង្វគ លរពុំរបទល់ខដន អភិររសស្ហគមន៍
ខនសាទ 

ខរគង ៦ ស្ហគមន៍ ១២ខេ            
60.00  េ័ណឍ រដឌបាល

ជលផល ១៦,៦៦% 

  
ជារ់ខស្ថង ១ ស្ហគមន៍ ១២ ខេ  

           
10.00  

មនធរីធនធានទរឹនងិឧតុនយិមខេតថ                 

១ 
ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទរឹថ្របបឹងរពាវ (១១.១៣០ម 
) 

ខរគង ៣៦៣០ ខម៉ារត ២៤ខេ       
2,000.00  មនធីរធនធាន

ទឹរ 
    ជារ់ខស្ថង ៣៦៣០ ខម៉ារត     

២ 
គខរោងរកាលដីរគួស្ររហមខលីេបងរបឡាយខដាោះទឹរ
ជីោល(៤.១៧៥ ម)  

ខរគង ១១០០ ខម៉ារត ១២ខេ 
         

150.00  មនធីរធនធាន
ទឹរ 

    

ជារ់ខស្ថង ១១០០ ខម៉ារត     
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

៣ ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទរឹថ្របតាុំរន់ (៦.៧៦២ ម ) 
ខរគង ៦៧៦២ ខម៉ារត ២៤ខេ 

      
4,000.00  ររស្ួង 

    ជារ់ខស្ថង         

៤ 
គខរោងជសួ្ជុល ខថទាុំរបចាុំ ទុំនប់ការពារទឹរថ្របជី
ខរតោះ (៨.០០០ម)  

ខរគង ៨០០០ ខម៉ារត ១២ខេ 
         

800.00  មនធីរធនធាន
ទឹរ 

    ជារ់ខស្ថង ៨០០០ ខម៉ារត ១២ខេ   

៥ ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទរឹថ្របតាោឃ (៥.៣០០ ម) 
ខរគង ៥៣០០ ខម៉ារត ២៤ខេ       

5,000.00  ររស្ួង 

    ជារ់ខស្ថង         

៦ ជួស្ជុលស្ុំណង់ទាវ រទឹរជីខរតោះ (២រខនលង) 
ខរគង ២ ទាវ រទឹរ ១២ខេ 

         
200.00  មនធីរធនធាន

ទឹរ 
    ជារ់ខស្ថង         

៧ ជួស្ជុល-ខថទាុំរបចាុំទុំនប់ការពារទឹរថ្របជោីល 
ខរគង ៣៤៩០ ខម៉ារត ១២ខេ 

         
500.00  មនធីរធនធាន

ទឹរ 100% 

  ជារ់ខស្ថង ៣៤៩០ ខម៉ារត ១២ខេ   

៨ ជួស្ជុល-ខថទាុំរបចាុំទុំនប់ការពារទឹរថ្របរខណ្តថ ល 
ខរគង ៦២០០ ខម៉ារត ១២ខេ 

         
400.00  មនធីរធនធាន

ទឹរ 100% 

  ជារ់ខស្ថង ៦២០០ ខម៉ារត ១២ខេ   
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

៩ ជួស្ជុល-ខថទាុំរបចាុំទុំនប់ការពារទឹរថ្របេលុង 
ខរគង ១៤៧៥ ខម៉ារត ១២ខេ 

         
100.00  មនធីរធនធាន

ទឹរ 100% 

  ជារ់ខស្ថង ១៤៧៥ ខម៉ារត ១២ខេ   

១០ ជួស្ជុល-ខថទាុំរបចាុំទុំនប់ការពារទឹរថ្របថមស្ 
ខរគង ៤០៤៦ ខម៉ារត ១២ខេ 

         
500.00  មនធីរធនធាន

ទឹរ 100% 

  ជារ់ខស្ថង ៤០៤៦ ខម៉ារត ១២ខេ   

១១ ជួស្ជុល-ខថទាុំរបចាុំទុំនប់ការពារទឹរថ្របតាន-ី១ 
ខរគង ១០០០ ខម៉ារត ១២ខេ          

100.00  មនធីរធនធាន
ទឹរ 100% 

  ជារ់ខស្ថង ១០០០ ខម៉ារត ១២ខេ   

១២ ជួស្ជុល-ខថទាុំរបចាុំទុំនប់ការពារទឹរថ្របតាន-ី២ 
ខរគង ១០០០ ខម៉ារត ១២ខេ 

         
100.00  មនធីរធនធាន

ទឹរ 100% 

  ជារ់ខស្ថង ១០០០ ខម៉ារត ១២ខេ   

១៣ ជួស្ជុល-ខថទាុំរបចាុំទុំនប់ការពារទឹរថ្រប ទួលគគីរ 
ខរគង ១៣២៦ ខម៉ារត ១២ខេ 

         
200.00  មនធីរធនធាន

ទឹរ 100% 

  ជារ់ខស្ថង ១៣២៦ ខម៉ារត ១២ខេ   

១៤ ជួស្ជុល-ខថទាុំរបចាុំទុំនប់ ការពារទឹរថ្របខរជាយ
សាវ យ 

ខរគង ៤៣០០ ខម៉ារត ១២ខេ 
         

300.00  មនធីរធនធាន
ទឹរ 100% 

  ជារ់ខស្ថង ៤៣០០ ខម៉ារត ១២ខេ   
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

១៥ ជួស្ជុល-ខថទាុំរបចាុំ ទុំនប់ការពារទឹរថ្របបងឹរពាវ 
ខរគង ៤០០០ ខម៉ារត ១២ខេ 

         
300.00  មនធីរធនធាន

ទឹរ 100% 

  ជារ់ខស្ថង ៤០០០ ខម៉ារត ១២ខេ   

១៦ ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទរឹថ្របឆ្ម បាត់ (៩០០ ម) 
ខរគង ៩០០ ខម៉ារត ១២ខេ 

         
200.00  មនធីរធនធាន

ទឹរ 
    ជារ់ខស្ថង         

១៧ 
ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទរឹថ្របសាម ច់ោនជ័យ 
(៣.៤២២ ម) 

ខរគង ៣៤២២ ខម៉ារត ១២ខេ          
200.00  មនធីរធនធាន

ទឹរ 
    ជារ់ខស្ថង         

១៨ សាងស្ង់ទុំនប់ការពារទឹរថ្របរពលាន 
ខរគង ៥៥០០ ខម៉ារត ១២ខេ 

      
3,000.00  

ររស្ួង 

  

រុំពុង 
សាងស្ង់
ខដាយ ADB ជារ់ខស្ថង         

១៩ ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទរឹថ្របដងខពង-១ 
ខរគង ៤០០០ ខម៉ារត ១២ខេ       

2,400.00  ររស្ួង 100% 

  ជារ់ខស្ថង ៤០០០ ខម៉ារត ១២ខេ   

២០ ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទរឹថ្របដងខពង-២ ខរគង ២០០០ ខម៉ារត ១២ខេ 
      

1,200.00  ររស្ួង 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

ជារ់ខស្ថង         

២១ សាថ ររបឡាយខដាោះទឹរជីខរតោះ 
ខរគង ១០០០០ ខម៉ារត ៣៦ខេ 

         
400.00  មនធីរធនធាន

ទឹរ 
    ជារ់ខស្ថង         

២២ សាថ ររបឡាយខដាោះទឹរជីោល 
ខរគង ៥០០០ ខម៉ារត ២៤ខេ          

200.00  មនធីរធនធាន
ទឹរ 

    ជារ់ខស្ថង         

២៣ សាថ ររបឡាយខដាោះទឹររខណ្តថ ល 
ខរគង ១២០០ ខម៉ារត ១២ខេ 

           
50.00  មនធីរធនធាន

ទឹរ 
    ជារ់ខស្ថង         

២៤ សាថ ររបឡាយខដាោះទឹរធបង់ 
ខរគង ១០០០ ខម៉ារត ១២ខេ 

           
40.00  មនធីរធនធាន

ទឹរ 100% 

  ជារ់ខស្ថង ១០០០ ខម៉ារត ១២ខេ   

២៥ សាថ ររបឡាយអមខជីងទុំនប់រខណ្តថ ល 
ខរគង ៦២០០ ខម៉ារត ១២ខេ 

         
250.00  មនធីរធនធាន

ទឹរ 
    ជារ់ខស្ថង ២១០០ ខម៉ារត     

២៦ ជួស្ជុលស្ុំណង់ទាវ រទឺរខលីភលរឺបឡាយ ខរគង ២ រខនលង ២៤ខេ 
         

200.00  
មនធីរធនធាន

ទឹរ     
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

ជារ់ខស្ថង         

២៧ ជួស្ជុលស្ុំណង់ទាវ រទឺរខរជាយសាវ យ 
ខរគង ៣ រខនលង ២៤ខេ 

         
300.00  មនធីរធនធាន

ទឹរ 
    ជារ់ខស្ថង         

មនធរីខរ ៉ា នងិ ថាមពលខេតថ                 

១ 
ចុោះផសពវផាយចាប់ស្ចាចរបខចចរខទស្សុ្វតទិភាព
ខរបងឥនធនោះ និងឧសាម នឥនធនោះដល់ោច ស់្សាទ នីយ 

ខរគង ២៦ សាទ នីយ ១២ខេ ៩ 
មនធីរខរ ៉ា 

    ជារ់ខស្ថង         

២ បនថជុំរុញអបរដឹរជញ្ជូ នរគបឲ្យបានរតឹមរតូវ 
ខរគង ៧ ខស្វាររ ១២ខេ 

             
7.50  មនធីរខរ ៉ា 

    
ជារ់ខស្ថង         

៣ 
បនថផសពវផាយ និងតរមូវឲ្យោច ស់្សាទ នីយមរខធវចីាប់
ទាុំងអស់្ 

ខរគង ២៦ ទីតាុំង ១២ខេ            
18.00  មនធីរខរ ៉ា 

    
ជារ់ខស្ថង         

៤ បនថចុោះរតួតពនិិតយបខចចរខទស្សាទ នីយ 
ខរគង ៧ ទីតាុំង ១២ខេ 

           
18.00  មនធីរខរ ៉ា 

    ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

៥ ចុោះខដាោះរសាយវវិាទតាមតុំបន់របស់្ខស្វាររផគត់ផគង់អគគិ
ស្ន ី

ខរគង ៤០ ខលីរ ១២ខេ 
             

9.00  មនធីរខរ ៉ា 

    
ជារ់ខស្ថង         

៦ បនថចុោះរតួតពនិិតយបខចចរខទស្តាមតុំបន់របស់្ខស្វាររ
ផគត់ផគង់អគគិស្ន ី

ខរគង ៤០ ខលីរ ១២ខេ 
             

9.00  មនធីរខរ ៉ា 

    ជារ់ខស្ថង         
មនធរីឧស្ាហរមម នងិ ស្បិផរមមខេតថ                 

១ 
ចុោះខធវីបចចុបផនបភាព រស្ង់ស្ទតិិ របមូលទនិបន័យ និង
ផសពវផាយ ចាប់រគប់រគង់ខរាងចររ និងស្បិផរមម និង
បណថុ ោះបណ្តថ លចាប់ និងខស្ចរថីខណនាុំនានា 

ខរគង ៣០ ខលីរ ១២ខេ            
50.00  ឧស្ាហរមម

និងស្ិបផរមម 
៣៣,៣៣% 

  

ជារ់ខស្ថង ១០ ខលីរ ១០ខេ 
           

16.00  

២ ចុោះខផធៀងផ្ទធ ត់ ឧបររណ៏ ទមងន់ រង្វវ ស់្រង្វវ ល់ ោរតា
សា្ស្ថ 

ខរគង ៣០ ខលីរ ១២ខេ            
50.00  ឧស្ាហរមម

និងស្ិបផរមម 
៣៣,៣៣% 

  
ជារ់ខស្ថង ១០ ខលីរ ១០ខេ 

           
16.00  
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

៣ 

របមូលទនិបន័យពីអបរខរបីរបាស់្ និងផសពវផាយអុំពី
ចាប់ និងបទដាឌ នគិយុតថពិារ់ព័នននឹងការផលតិទឹរ
សាអ ត និងខលីរទឹរចតិថឱយចូលរមួវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល
អុំពីបខចចរខទស្របុងការរគប់រគងទឹរសាអ ត 

ខរគង ៣០ ខលីរ ១២ខេ 
           

50.00  ឧស្ាហរមម
និងស្ិបផរមម 

៣៣,៣៣% 

  
ជារ់ខស្ថង ១០ ខលីរ ១០ខេ 

           
16.00  

៤ ចុោះផសពវផាយចាប់ស្ថីពសី្ថង់ដារ និងោរតាសា្ស្ថ 

ខរគង ៣០ ខលីរ ១២ខេ            
50.00  ឧស្ាហរមម

និងស្ិបផរមម 
៣៣,៣៣% 

  

ជារ់ខស្ថង ១០ ខលីរ ១០ខេ 
           

16.00  

មនធរីសាធារណៈការនងិដរឹជញ្ជូ នខេតថ                 

១ ការង្វរជួស្ជុលផលូវជាតិខលេ៤៨ (ផលូវខបតុង) 
ខរគង ១៥០០០ ខម៉ារតកាខរ ៉ា ១៤ខេ 

      
3,592.00  មនធីរសាធារណ

ការ 70% 

  
ជារ់ខស្ថង ១០៥០០ ខម៉ារតកាខរ ៉ា     

២ ការង្វរជួស្ជុលផលូវជាតិខលេ៤៨ ចាស់្ 
ខរគង ២.២ គី ូខម៉ារត ១២ខេ 

       
1,418.00  មនធីរសាធារណ

ការ 90% 

  
ជារ់ខស្ថង ២ គី ូខម៉ារត ១០ខេ   
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

៣ 
គខរោងជសួ្ជុលបនាធ ន់ 
សាទ បនាជញ្ហជ ុំងខបតុងការពារសុ្វតទិភាពខលីផលូវជាតិ
ខលេ៤៨ 

ខរគង ១៦០ ខម៉ារត ៣ខេ 
         

199.00  មនធីរសាធារណ
ការ 100% 

  
ជារ់ខស្ថង ១៦០ ខម៉ារត ១.៥ខេ 

         
199.00  

៤ 
គខរោងជសួ្ជុលបនាធ ន់ 
សាទ បនាលូរបអប់ខលីផលូវខេតថខលេ១៤៨៦ 

ខរគង ២ រខនលង ៤ខេ 
         

198.00  មនធីរសាធារណ
ការ 100% 

  
ជារ់ខស្ថង ២ រខនលង ២ខេ          

198.00  

៥ 
គខរោងជសួ្ជុលបនាធ ន់ 
ផលូវខេតថខលេ១៤៨៩អា ជួស្ជុលចិខញ្ច ីមនិងខជីងខទរ
ផលូវ  

ខរគង ៨០០ ខម៉ារត ២ខេ 
         

199.00  មនធីរសាធារណ
ការ 100% 

  
ជារ់ខស្ថង ៨០០ ខម៉ារត ១ខេ 

         
199.00  

៦ ការង្វរខថទាុំផលូវជាតិខលេ៤៨រកាលខៅស្ ូDBST 
ខរគង ៨២.០៧ គី ូខម៉ារត ១២ខេ       

4,159.00  មនធីរសាធារណ
ការ 100% 

  
ជារ់ខស្ថង ៨២ គី ូខម៉ារត ១២ខេ   

៧ ការង្វរខថទាុំផលូវខេតថខលេ១៤៨៣រកាលខៅស្ ូDBST 
ខរគង ៨.៣៤ គី ូខម៉ារត ១២ខេ          

286.00  មនធីរសាធារណ
ការ 100% 

  
ជារ់ខស្ថង ៨ គី ូខម៉ារត ១២ខេ   
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

៨ ការង្វរខថទាុំផលូវខេតថខលេ១៤៨៥អា រកាលខៅស្ ូ
DBST 

ខរគង ៤.៣០ គី ូខម៉ារត ១២ខេ 
           

63.00  មនធីរសាធារណ
ការ 100% 

  
ជារ់ខស្ថង ៤ គី ូខម៉ារត ១២ខេ   

៩ ការង្វរខថទាុំផលូវខេតថខលេ១៤៨៩អា រកាលខៅស្ ូ
DBST 

ខរគង ៨.៦៣ គី ូខម៉ារត ១២ខេ 
         

316.00  មនធីរសាធារណ
ការ 100% 

  
ជារ់ខស្ថង ៩ គី ូខម៉ារត ១២ខេ   

១០ 
ការង្វរខថទាុំផលូវរកាលរគួស្ររហម ផលូវខេតថខលេ
១៤៨៥អា 

ខរគង ២៩.៥០ គី ូខម៉ារត ១២ខេ 
         

352.00  មនធីរសាធារណ
ការ 100% 

  
ជារ់ខស្ថង ៣០ គី ូខម៉ារត ១២ខេ   

១១ 
ការង្វរខថទាុំផលូវរកាលរគួស្ររហម ផលូវខេតថខលេ
១៤៨៦ 

ខរគង ២៦ គី ូខម៉ារត ១២ខេ 
         

309.00  មនធីរសាធារណ
ការ 100% 

  
ជារ់ខស្ថង ២៦ គី ូខម៉ារត ១២ខេ   

១២ 
ការង្វរខថទាុំផលូវរកាលរគួស្ររហម ផលូវខេតថខលេ
១៤៨៩ 

ខរគង ១២.៤០ គី ូខម៉ារត ១២ខេ 
         

145.00  មនធីរសាធារណ
ការ 100% 

  
ជារ់ខស្ថង ១២ គី ូខម៉ារត ១២ខេ   

១៣ ផលូវឆលងកាត់ររុង (ផលូវជាតិខលេ៤៨) ខរគង ១០ គី ូខម៉ារត ១២ខេ 
         

107.00  
មនធីរសាធារណ

ការ 100% 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

ជារ់ខស្ថង ១០ គី ូខម៉ារត ១២ខេ   

១៤ 
ការង្វរខថទាុំផលូវរកាលរគួស្ររហម ផលូវខេតថខលេ
១៤៨៩ 

ខរគង ១២ គី ូខម៉ារត ១២ខេ          
160.00  មនធីរសាធារណ

ការ 100%   
ជារ់ខស្ថង ១២ គី ូខម៉ារត ១២ខេ   

១៥ ការង្វរខថទាុំផលូវរបុងររុង១២ខេស 
ខរគង ៦ គី ូខម៉ារត ១២ខេ          

600.00  មនធីរសាធារណ
ការ 

  

ខផធរឲ្យថាប រ់
ខរកាមជាតិ
(គម ន

ស្រមមភាព) ជារ់ខស្ថង         

មនធរីខទស្ចរណ៌ខេតថ                 

១ 
ខណនាុំនងិជួយស្រមួលនីតិវធិរីបុងការបខងកតីស្ហគម
ន៍ 

ខរគង ៥ ខលីរ ៣៦ខេ              
7.40  

ខទស្ចរណ៌ 60% 

  
ជារ់ខស្ថង ៣ ខលីរ ៣៦ខេ 

             
4.44  

២ ផសពវផាយពលីរេណៈសុ្ុំខបីររបរបអាជីវរមមដល់
អាជីវររ 

ខរគង ២ ខលីរ ៣៦ខេ 
             

9.99  
ខទស្ចរណ៌ 100% 

  
ជារ់ខស្ថង ២ ខលីរ ៣៦ខេ 

             
9.99  
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

៣ 
ផសពវផាយពចីាប់ខទស្ចរណ៍ ខគលនខោបាយ
ខទស្ចរណ៍ នងិស្កាថ នុពលខទស្ចរណ៍ 

ខរគង ២ ខលីរ ៣៦ខេ 
           

59.79  
ខទស្ចរណ៌ 100% 

  

ជារ់ខស្ថង ២ ខលីរ ៣៦ខេ            
59.79  

៤ 
បណថុ ោះបណ្តថ លបដិស្ណ្តឌ ររិចចភាសាបរខទស្ និងមគគុ
ខទស្ ខទស្ចរណ៍ 

ខរគង ៥ ខលីរ ៣៦ខេ            
30.00  

ខទស្ចរណ៌ 120% 

  

ជារ់ខស្ថង ៦ ខលីរ ៣៦ខេ 
           

36.00  

៥ ចុោះពនយល់ខណនាុំនងិខចញលេិិតអនុញ្ហដ តខៅទតីាុំង
របរបអាជីវរមមផ្ទធ ល់ខៅមូលដាឌ ន 

ខរគង ២ ខលីរ ៣៦ខេ 
             

9.99  
ខទស្ចរណ៌ 100% 

  

ជារ់ខស្ថង ២ ខលីរ ៣៦ខេ 
             

9.99  

៦ 
ការរបជុុំខណនាុំខលីរខ ងីពលីរេនថិរៈរបស់្ស្ហគម៍ 
និងស្កាថ នុពលខទស្ចរណ៍ 

ខរគង ៥ ខលីរ ៣៦ខេ 
             

7.41  
ខទស្ចរណ៌ 60% 

  

ជារ់ខស្ថង ៣ ខលីរ ៣៦ខេ 
             

4.44  
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

មនធរីពាណិជជរមមខេតថ                 

១ រគប់រគងការខធវីអាជីវរមមចុំខពាោះអាជីវររ និងខស្វាររ 
ខរគង ១៣ ខលីរ ១២ខេ 

            
11.00  មនធីរ 

ពាណិជជរមម
ខេតថ 

108%   
ជារ់ខស្ថង ១៤ ខលីរ ១២ខេ 

            
11.00  

២ 

ផសពវផាយចាប់ពាណិជជរមម និងស្ហការទទលួពារយ
ខស្បីសុ្ុំចុោះបញ្ជ ី បញ្ហជ រ់ទីតាុំងររុមហ ុន សាខាររមុហ ុន 
ស្ហរគស្ពាណិជជរមមខរកាយខពលចុោះបញ្ជ ីខៅ
ររស្ងួពាណិជជរមមរចួ និងជុំរុញការដារ់សាល រយខីហា
ររុមហ ុន 

ខរគង ៤ ខលីរ ១២ខេ            
15.00  

មនធីរ 
ពាណិជជរមម
ខេតថ 

150% 

ផសពវផាយ
ចាបព់ាណិជជ
រមម, ការចុោះ
បញ្ជ ីពាណិជជ
រមម និងការ
របរបអាជីវ
រមមខាប តតូច 

ជារ់ខស្ថង ៦ ខលីរ ១២ខេ 
           

15.00  

៣ ជុំរុញការង្វរអភិវឌណផលតិផល និងទីផារ 

ខរគង ១០ ខលីរ ១២ខេ 
           

93.00  
មនធីរ 

ពាណិជជរមម
ខេតថ 

140% 

ចូលរមួការ
តាុំងពិព័រណ៍
ពាណិជជរមម
ថាប រ់ជាតិ 
និងថាប រ់
តុំបន់ 

ជារ់ខស្ថង ១៤ ខលីរ ១២ខេ 
           

93.00  
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

៤ 
អនុវតថការង្វរស្ហរបតបិតថិការវនិិខោគ ស្ោហរណ
រមមស្ហគមន៍ខស្ដឌរចិច អាសា ន នងិអភិវឌណសាទ ប័ន
ស្ភាពាណិជជរមមរាជធាន ីខេតថ 

ខរគង ៤ ខលីរ ១២ខេ 
             

3.00  មនធីរ 
ពាណិជជរមម
ខេតថ 

100% 

ខរៀបចុំការ
ខបាោះខឆ្ប ត
ស្ភា

ពាណិជជរមម
ខេតថ 

អាណតថិទី២ 
ខលីរទី២ 

ជារ់ខស្ថង ៤ ខលីរ ១២ខេ              
3.00  

សាខាពននដារខេតថ 

១ 
ផសពវផាយពបីទបផញ្ដតថិស្ថពី ីពននដារ នងិវធិានគតថិ
យុតថិពារ់ ព័ននខផសងៗដល់អបរជាប់ពនន  

ខរគង ៤ ខលីរ ១២ខេ ០ 
សាខាពននដារ

ខេតថ 
១០០% 

  
ជារ់ខស្ថង ៤ ខលីរ ១១ខេ   

២ ស្ហការរបមូលព័ត៌ោនពអីាជាញ ធរ និងអងគភាពពារ់
ព័នន 

ខរគង ២ ខលីរ ១២ខេ ០ សាខាពននដារ
ខេតថ 

១០០% 

  ជារ់ខស្ថង ២ ខលីរ ១១ខេ   
សាខាគយនងិរដាឌ ររខេតថ 

១ 
ការពង្ររឹសុពលភាពនៃឯកសារនាំចូល-នាំចចញ

(ង្រតិចវទៃ៍) 

ចង្ោរ ២៥០០ ចារ់ ១២ខែ ៣៧ 
សាខាគយៃិររដ្ឋឋ

ករចែតត 
98.08% 

  
ជាក់ខសតរ ១៨៣៩ ចារ់ ៩ ២៧ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

២ 
ការពង្ររឹអៃុចោមភាពកនរុការគិតពៃធគយការង្រមូល

ៃរិការររ់ចាំណូលគយ ៃរិរដ្ឋឋ ករ 

ចង្ោរ ១២ ចលើក ១២ខែ 
     

104,900  សាខាគយៃិររដ្ឋឋ

ករចែតត 
100% 

  
ជាក់ខសតរ ៩ ចលើក ៩ ៦៤០៥៥ 

៣ 
ចុុះឃ្ល ាំចមើលអៃុចោមភាពនៃៃតីិវិធីគយររស់អរគភាព

គយចង្កាមឱវាទ 

ចង្ោរ ៣៦ ចលើក ១២ខែ ១៨ 
សាខាគយៃិររដ្ឋឋ

ករចែតត 
100% 

  ជាក់ខសតរ ២៧ ចលើក ៩ 13,5 

៤ 

រៃតផ្សពវផ្ាយរលំឹកដ្ល់វវិសយយឯកនៃកកព់យៃធឱបានៃ

ចទៀរទាតក់កព់យៃធៃរឹៃីតិវិធខីរររទគយ ៃតីិវិធនីៃ

ការទទួលែុសង្តូវកនុរការររព់ៃធអាករចលើទាំៃញិឱបា

នៃតាមរទរញ្ញតតិជាធរមាៃ 

ចង្ោរ ៤ ចលើក ១២ខែ ២ 

សាខាគយៃិររដ្ឋឋ

ករចែតត 
100% 

  

ជាក់ខសតរ ៣ ចលើក ៩ 1,5 

៥ 

ការអៃុវតតឱបានៃចពញចលញៃូវរទរញ្ញតតិជាធរមាៃ

កកព់យៃធៃឹរការទទួលែុសង្តូវកនុរការងារង្តួតពៃិិ

តបាទាំៃញិ 

ចង្ោរ ជាង្រចាំ ជាង្រចាំ ១២ខែ   

សាខាគយៃិររដ្ឋឋ

ករចែតត 
100% 

  

ជាក់ខសតរ ជាង្រចាំ ជាង្រចាំ ១២ខែ   

៦ ការចលើកទឹកចិតតដ្ល់មន្តៃតីគយមាៃសមតថកិចច  រន្តងាា រ ចង្ោរ ៨០០ ករណី ១២ខែ ១៥០ សាខាគយៃិររដ្ឋឋ 100%   
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

អាំចពើរត់ចគចពៃធឱបាអៃុវតតការងារររស់ែលួ ៃតាមរូរភាព

ច ល្ៀររលឹមៃរិង្រករចដ្ឋយ 

ឆៃទៈដ្ឋច់ខាត 

ជាក់ខសតរ ១១៧ ករណី ៩ ៦៣ 

ករចែតត 

មនធរីថ្របស្ណីយន៌ងិទូរគមនាគមន៌ខេតថ 

១ ចារ់សាបរបុងបរខិវណខាងលចិខរកាយអគរមនធីរ 
១៦១ម២ 

ខរគង ១៦១ ខម៉ារតកាខរ ៉ា ១២ខេ ៨១ មនធីរថ្របស្ណី
យ ៌ 182% 

  
ជារ់ខស្ថង ២៩៣ ខម៉ារតកាខរ ៉ា ១២ខេ ៣៩ 

២ ចារ់ខបតុងផលូវចូលខាងខរតីមនធីរ 
១៥១ម២ 

ខរគង ១៥១ ខម៉ារតកាខរ ៉ា ១២ខេ ៥៤ មនធីរថ្របស្ណី
យ ៌ 118% 

  
ជារ់ខស្ថង ១៧៨ ខម៉ារតកាខរ ៉ា ១២ខេ ៥៤ 

៣ 
ខរៀបការ ៉ាូឡាចិខញ្ច ីមផលូវខាងខរតីរបងមនធីររបខវង ១៧៥ 
ម២ 

ខរគង ១៧៥ ខម៉ារតកាខរ ៉ា ១២ខេ ៤៥ មនធីរថ្របស្ណី
យ ៌ 153% 

  
ជារ់ខស្ថង ២៦៨ ខម៉ារតកាខរ ៉ា ១២ខេ ៩៥ 

៤ 
ជួស្ជុលពរងរីអគរខ ងីជាន់ 
១េបង ទុំហុំ២០០ម២ 

ខរគង ១ េបង ១២ខេ ២០០ មនធីរថ្របស្ណី
យ ៌

  

អនុវតថឆ្ប ុំ 
២០២០ ជារ់ខស្ថង - - - - 

មនធរីអភវិឌណន៌ជនបទខេតថ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

១ សាងស្ង់ ជួស្ជុល និងខថទាុំផលូវជនបទ 
ខរគង ៩៩ គី ូខម៉ារត ១២ខេ ២៤៧៨ 

មនធីរអភិវឌណន៍ 
    

ជារ់ខស្ថង ៧១ គី ូខម៉ារត ១២ខេ ១៥៨៦. 

២ 
ជីរអណថូ ងទឹរខរបីរបាស់្ស្រោប់រគួសារ និងរស្ោះ
ស្ហគមន៍ 

ខរគង 
           

២០           
០៣ 

អណថូ ង        
រស្ោះ ១២ខេ ៣៦០ 

មនធីរអភិវឌណន៍ 

    
ជារ់ខស្ថង ១៣    អណថូ ង           ១២ខេ ១៤២ 

៣ ផថល់ស្ោភ រៈស្រោប់សាងស្ង់បងគន់អនាម័យ 
ខរគង ៣៦០ បងគន់ ១២ខេ ៤៨០ 

មនធីរអភិវឌណន៍ 
    

ជារ់ខស្ថង ២១៥ បងគន ់ ១២ខែ ១៣៣ 

មនធរីខស្ដឌរចិចនងិហរិញ្ដវតទុខេតថ 

១ ចារ់ដី នងិខធវីរបង (ផធោះសាប រ់ខៅរបស់្ម្នថី ) 
ខរគង ១ រខនលង ១២ ខេ ១០៥ មនធីរខស្ដឌរិចច

និងហរិញ្ដវតទុ 
100%   

ជារ់ខស្ថង ១ រខនលង ១២ ខេ ១០៥ 

២ ជួស្ជុលដុំបូល នងិពិដានមនធរី 
ខរគង ១ រខនលង ១២ ខេ ១០០ មនធីរខស្ដឌរិចច

និងហរិញ្ដវតទុ 
    

ជារ់ខស្ថង         

៣ ជួស្ជុល និងលាបថាប ុំមនធីរ 
ខរគង ១ រខនលង ១២ ខេ ១០០ មនធីរខស្ដឌរិចច

និងហរិញ្ដវតទុ 
    

ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

ធនាគរជាតរិមពុជា សាខាខេតថ 

១ 
ខណនាុំឱយអាជីវររបថូររបារ់ដារ់បង្វា ញអរតាបថូររបារ់
ខរៀលខធៀបជាមួយរូបិយប័ណតខៅរខនលងរបរបអាជីវ
រមម 

ខរគង ២ ខលីរ ១២ខេ   ធនាគរជាតិ
រមពុជា សាខា

ខេតថ 
100% 

  
ជារ់ខស្ថង ២ ខលីរ ១២ ខេ   

២ 
ផសពវផាយដល់អាជីវររបថូររបារ់មរបថូរររដាស្របារ់
ចាស់្ ទរ់ រខហរខដាយ យរររដាស់្របារ់លអខដមីផខីរបី
របាស់្  

ខរគង ៣៥ ចុំនួន ១២ខេ   ធនាគរជាតិ
រមពុជា សាខា

ខេតថ 
90% 

  
ជារ់ខស្ថង ៣០ ចុំនួន ១២ ខេ   

មនធរីអប់រ ុំយុវជននងិរឡីាខេតថ 

១ ការខរៀបចុំសាលាមខតថយយស្រិាធនធានដាច់ពីសាលា
បឋមស្រិា 

ខរគង ៣ រខនលង ១២ខេ ៦ មនធីរអប់រ ុំយុវជន
និងរីឡាខេតថ   

កំពុងអនុវត្ត 
ឆ្ន ២ំ០២០ ជារ់ខស្ថង         

២ 
ការដារ់អនុវតថសារ់លផងនូវរមមវធិីថមីស្រោប់មខតថយយ
ស្ិរាធនធាន 

ខរគង ៣ រខនលង ១២ខេ ៦ មនធីរអប់រ ុំយុវជន
និងរីឡាខេតថ   

កំពុងអនុវត្ត 
ឆ្ន ២ំ០២០ ជារ់ខស្ថង         

៣ សាងស្ង់របងសាលាបឋមស្រិាបឹងឃុនឆ្ង 
ខរគង ១ រខនលង ១២ខេ ១៦ មនធីរអប់រ ុំយុវជន

និងរីឡាខេតថ 100%   

ជារ់ខស្ថង ១ រខនលង ១២ខេ ១៦ 

៤ សាងស្ង់របងសាលាបឋមស្រិាអណឋូ ងទឹរ 
ខរគង ១ រខនលង ១២ខេ ១០៧២ មនធីរអប់រ ុំយុវជន

និងរីឡាខេតថ 100%   

ជារ់ខស្ថង ១ រខនលង ១២ខេ ១០៧២ 
៥ សាងស្ង់របង ការោិល័យអប់រ ុំរស្ុរ ខរគង ១ រខនលង ១២ខេ ១៤ មនធីរអប់រ ុំយុវជន 100%   
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

ជារ់ខស្ថង ១ រខនលង ១២ខេ ១៤ និងរីឡាខេតថ 

៦ ផឋល់តុ ខៅអីស្សិ្ស បឋមស្រិា មធយមស្រិា 
ខរគង ៧ ររុង/រស្រុ ១២ខេ ៤០៩ មនធីរអប់រ ុំយុវជន

និងរីឡាខេតថ 100%   

ជារ់ខស្ថង ៧ ររុង/រស្រុ ១២ខេ ៤០៩ 

៧ បុំពារ់ខរគឿងបរកិាេ មិនខមនព័ត៌ោនវទិា 
ខរគង ២ 

ការោិល័
យ ១២ខេ ៣០ 

មនធីរអប់រ ុំយុវជន
និងរីឡាខេតថ 100%   

ជារ់ខស្ថង ២ ការោិល័
យ 

១២ខេ ៣០ 

៨ ផឋល់ស្ោភ របរកិាេ បខចចរខទស្ព័ត៌ោនវទិា 
ខរគង ៦៣ នារ់ ១២ខេ ២២០ មនធីរអប់រ ុំយុវជន

និងរីឡាខេតថ 100%   

ជារ់ខស្ថង         

៩ ផឋល់ម៉ាូតូជូនម្នថីមនធីរអប់រ ុំខេតថ 
ខរគង ២ នារ់ ១២ខេ ២៤ មនធីរអប់រ ុំយុវជន

និងរីឡាខេតថ 100%   

ជារ់ខស្ថង ២ នារ់ ១២ខេ ២៤ 

១០ ខបីរវគគបុំប៉ានស្មតទភាពម្នថីអប់រ ុំ តាមជុំនាញ 
ខរគង ៧ ររុង/រស្រុ ១២ខេ ៨ មនធីរអប់រ ុំយុវជន

និងរីឡាខេតថ   
កំពុងអនុវត្ត 
ឆ្ន ២ំ០២០ ជារ់ខស្ថង         

១០ 
ផឋល់អាហារូបររណ៍  ខស្ផៀងអាហារ និងស្ោភ រស្រិា
ដល់ស្សិ្សររីររ 

ខរគង ៥៩ សាលា ១២ខេ ៨៤០ មនធីរអប់រ ុំយុវជន
និងរីឡាខេតថ 100%   

ជារ់ខស្ថង ៥៩ សាលា ១២ខេ ៨៤០ 
១១ យុទននាការរបមូលរុោរចូលខរៀន ខរគង ១២០ សាលា ១២ខេ ៨០៤ មនធីរអប់រ ុំយុវជន 100%   
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

ជារ់ខស្ថង ១២០ សាលា ១២ខេ ៨០៤ និងរីឡាខេតថ 

១២ ពរងឹងការខធវបីចចុបផនបភាពខផនទីេបងផធោះ និងទុរដារ់
ទិនបន័យសាលាខរៀន 

ខរគង ១២០ សាលា ១២ខេ ៣៩ មនធីរអប់រ ុំយុវជន
និងរីឡាខេតថ 35% 

កំពុងអនុវត្ត 
ឆ្ន ២ំ០២០ ជារ់ខស្ថង ២៥ សាលា ១២ខេ ៣៩ 

១៣ 
ផឋល់រង្វវ ន់ដល់ស្ិស្សពូខរ 
របចាុំឆ្ប ុំ 

ខរគង ១២០ សាលា ១២ខេ ៩ មនធីរអប់រ ុំយុវជន
និងរីឡាខេតថ   

កំពុងអនុវត្ត 
ឆ្ន ២ំ០២០ ជារ់ខស្ថង         

១៤ វគគបុំប៉ានស្មតទភាព រិចចបញ្ជ ិការគណខនយយ 
ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ១២ មនធីរអប់រ ុំយុវជន

និងរីឡាខេតថ   
កំពុងអនុវត្ត 
ឆ្ន ២ំ០២០ ជារ់ខស្ថង         

១៥ វគគបុំប៉ានស្មតទភាព ការរគប់រគងសាខពភ័ីណឍ រទពយ
ស្មផតថិរដឌ 

ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ១២ មនធីរអប់រ ុំយុវជន
និងរីឡាខេតថ   

កំពុងអនុវត្ត 
ឆ្ន ២ំ០២០ ជារ់ខស្ថង         

១៦ សាងស្ង់តារាងបាល់ទាត់ស្ថង់ដារ អនថរជាត ិ
ខរគង ១ រខនលង ១២ខេ ៨០០ មនធីរអប់រ ុំយុវជន

និងរីឡាខេតថ 100%   

ជារ់ខស្ថង ១ រខនលង ១២ខេ ៨០០ 

១៧ សាងស្ង់អគរស្រិាវទិាល័យខកាោះខស្ថច 
ខរគង ១ េបង ១២ខេ ៨០០ មនធីរអប់រ ុំយុវជន

និងរីឡាខេតថ 20% 
កំពុងអនុវត្ត 
ឆ្ន ២ំ០២០ ជារ់ខស្ថង ១ េបង ១២ខេ ៨០០ 

មនធរីសុ្ខាភបិាលខេតថ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

១ 
ការចុោះផឋល់ថាប ុំបង្វក រដល់រុោរអាយុខរកាម៥ឆ្ប ុំខៅតាម
តុំបន់ង្វយរងខរគោះ 

ខរគង ១២៦៥
៧ នារ់ 

មីនា ឬខម
សា រញ្ហដ /
២០១៩ 

២៧ មនធីរសុ្ខាភិបា
លខេតថ 

៥៨% 

  ជារ់ខស្ថង ៦២៤ នារ់ រញ្ហដ  ១៩ 

២ 
ការផឋល់ជីវជាតិអា និងខមបង់ដាហសុលតាមយុទននាការ
២ដងរបុង១ឆ្ប ុំដល់រុោរអាយុពី៦ខេ ដល់ ៥៩ខេ 

ខរគង ១១៤២១ នារ់ 

ខេឧស្ភា
និងខេវចិឆិ
កា/

២០១៩ 

៤៥ 

មនធីរសុ្ខាភិបា
លខេតថ 

    

ជារ់ខស្ថង ១២០៣
៩ 

នារ់ 

ខេឧស្ភា
និងខេវចិឆិ
កា/

២០១៩ 

៤៥ ១០៥% 

  

៣ ពរងឹង នងិពរងរីការផថល់ខស្វាសុ្េភាពបនថពូជ និង
ការអប់រ ុំដល់យុវវយ័ 

ខរគង ១៣ 
មណឍ ល 
សុ្េភាព 

៥២ដង/
ឆ្ប ុំ 

២៩ មនធីរសុ្ខាភិបា
លខេតថ 

    
ជារ់ខស្ថង មិនបានអនុវតថន៍ 

៤ 
អរតាឈថឺ្នជុំងឹរគុនចាញ់របុងចុំខណ្តមរបជាជន
១០០០ នារ់ 

ខរគង ១.២៥ នារ់ ១២ខេ ៤៧ មនធីរសុ្ខាភិបា
លខេតថ 

ថយចុោះ 
60% 

  ជារ់ខស្ថង ១ នារ់ ១១ខេ ៤៣ 



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ(២០២០-២០២២) 

 

253 

ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

៥ 
ពរងឹងការរសាវរជាវជុំងឺរខបងរបុងរុំ ុងខពលមរ
ពិខរគោះជុំងឺខរៅខៅមនធីរខពទយបខងអរខេតថមណឍ លសុ្េ
ភាព និងស្ហគមន៍ 

ខរគង ១៣៣៥ នារ់ 
១៥៦ដង/
ឆ្ប ុំ 

៣៥ 
មនធីរសុ្ខាភិបា
លខេតថ 

៩០% 

  
ជារ់ខស្ថង ១២០៩ នារ់ 

១៥៦ដង/
ឆ្ប ុំ ៣៥ 

៦ 
បខងកីនការចុោះអប់រ ុំសុ្េភាពស្ឋពីីជុំងឺរខបងខៅតាមស្ហ
គមន៍ 

ខរគង ១១៦ ភូម ិ
១៥៦ដង/
ឆ្ប ុំ ៣២ 

មនធីរសុ្ខាភិបា
លខេតថ ១០០%   

ជារ់ខស្ថង ១១៧ ភូម ិ ១៥៦ដង/
ឆ្ប ុំ 

៣៣ 
  

៧ របារពនទិវាខអដស៍្ ១ ធបូ 
ខរគង ១ ខលីរ ១ដង/ឆ្ប ុំ ៩ មនធីរសុ្ខាភិបា

លខេតថ 
១០០% 

  ជារ់ខស្ថង ១ ខលីរ ១ដង/ឆ្ប ុំ ៩ 

៨ 
ចុោះរតួតពិនិតយតាមដានររខស្វាឯរជនខដលមនិទាន់
ោនអាជាញ ប័ណតឬការខបីរខស្វាឯរជនេុស្ចាប់ខរៀង
រាល់រតោីស្ ។ 

ខរគង ៤២ ខលីរ 
៤២ដង/
ឆ្ប ុំ ១១ មនធីរសុ្ខាភិបា

លខេតថ 
១០០% 

  ជារ់ខស្ថង ៧ ខលីរ ៧ដង/ឆ្ប ុំ ៩ 

៩ 
ចុោះដារ់ថាប ុំអាខបតខអាយបានទាន់ខពលខវលាខដីមផទីប់
សាក ត់ជុំងឺរគុន្ម 

ខរគង ១១៩ ភូម ិ ២ខលីរ/ឆ្ប ុំ ៤៤ មនធីរសុ្ខាភិបា
លខេតថ ៧៦% 

  ជារ់ខស្ថង ៩០ ភូម ិ ២ខលីរ/ឆ្ប ុំ ២៧ 

១០ 
ពរងឹងការង្វរអប់រ ុំផសពវផាយស្ថីពីហានភ័ិយថ្នជុំងឺ
ខលីស្ស្ុំពាធ្ម និងទឹរខនាមខផអមខៅតាមស្ហ

ខរគង ១៣ 
មណឍ ល 
សុ្េភាព 

៥២ដង/
ឆ្ប ុំ 

២៩ 
មនធីរសុ្ខាភិបា
លខេតថ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

គមន៍ ជារ់ខស្ថង មិនបានអនុវតថន៍ 

មនធរីស្ងគមរចិច អតតីយុទនជននងិយុវនតីសិ្មផទាខេតថ 

១ 
ចូលរជួាមយួអាជាញ ធរខដន ដីមនធីរ ខរៀបចុំខដនដីនគរូប
នីរមមនងិស្ុំណង់ពិនិតយលរេណៈស្មផតិថរគសួារខដល
រតូវទទួលស្មផទានដសី្ងគមរិចចជាខរៀងរាល់ឆ្ប ុំ 

ខរគង ១ ខលីរ ១២ខេ ៣ 
មនធីរស្ងគមរិចច 0.0% 

មិនោនរិចច
របជុុំ ជារ់ខស្ថង ០ ខលីរ ០ ០ 

២ 
ស្ហការជាមួយអាជាញ ធរ ខដន ដីខដមីផរីស្ង់ទនិបន័យ
រគួសាររររីរ ខាល ុំង 

ខរគង ៣ ខលីរ ១២ខេ ១០ 
មនធីរស្ងគមរិចច 33.3% 

  

ជារ់ខស្ថង ១ ខលីរ ១ ២ 

៣ រស្ង់ស្ទតិិអតតី យុទនជន គម ន ដីធលីផធោះស្ខមផង 
ខរគង ៦ ខលីរ ១២ខេ ១៥ 

មនធីរស្ងគមរិចច 16.7% 

  ជារ់ខស្ថង ១ ខលីរ ១ ៣ 

៤ 
បខងកីតភាប រ់ង្វរ ចុោះស្ួរសុ្េ ទុរេ និងតាមដានអតីត
យុទនជនខៅដល់ ផធោះអតីតយុទនជនរគសួារអតីតយុទន
ជនផ្ទធ ល់ 

ខរគង ៣៦ ខលីរ ១២ខេ ៣៣ 
មនធីរស្ងគមរិចច 27.8% 

  
ជារ់ខស្ថង ១០ ខលីរ ៣ ១០ 

៥ 
រុំណត់មុេស្ញ្ហដ អតីតយុទនជនជាអាទិភាពខដីមផផីថល់
ស្មផទានដីស្ងគមរិចច 

ខរគង ៣៦ ខលីរ ១២ខេ ៣៣ 
មនធីរស្ងគមរិចច 16.7% 

  ជារ់ខស្ថង ៦ ខលីរ ៣ ១១ 

៦ គុំរទដុំខណីរការស្ោគមមនុស្សចាស់្ចុំនួន ២៩ឃុុំ ខរគង ៣៦ ខលីរ ១២ខេ ៨៧ មនធីរស្ងគមរិចច 33.3% 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

ស្ង្វក ត់ ជារ់ខស្ថង ១២ ខលីរ ៦ ២៦ 

៧ ខរៀបចុំបខងកីតគណៈរមមការអភិវឌណន៍ស្ោគមអតីត
យុទនជន 

ខរគង ៣៦ ខលីរ ១២ខេ ២៩ 
មនធីរស្ងគមរិចច 0.0% 

  ជារ់ខស្ថង ០ ខលីរ ០ ០ 

៨ ខរៀបចុំទិវាអតតីយុទនជនរមពុជា ថ្ថងទី២១ ខេមថុិនា ឆ្ប ុំ
២០១៩ 

ខរគង ៣៥០ នារ់ ១២ខេ ៣០ 
មនធីរស្ងគមរិចច 100.9% 

  
ជារ់ខស្ថង ៣៥៣ នារ់ ១ ១០ 

៩ ខរៀបចុំទិវាមនុស្សចាស់្រមពុជា និងទិវាមនុស្សចាស់្
អនថរជាតិ ១ តុលា ឆ្ប ុំ២០១៩ 

ខរគង ៥០០ នារ់ ១២ខេ ២១ 
មនធីរស្ងគមរិចច 117.4% 

  ជារ់ខស្ថង ៥៨៧ នារ់ ១ ៧ 

១០ ខរៀបចុំទិវាជនពិការ៣ធបូ និងជនពិការពិភពខលារ
២០១៩ 

ខរគង ៣០០ នារ់ ១២ខេ ១៨ 
មនធីរស្ងគមរិចច 0.0% 

មិនទាន់
បានរបារពន ជារ់ខស្ថង ០ នារ់ ០ ០ 

១១ 
ខរៀបចុំខផធររុោររុំរពា ម្នថីររបេ័ណឍ  និងបុគគលិររចិច
ស្នាជូនរដឌបាលខេតថរគប់រគង២០១៩ 

ខរគង ៣០ នារ់ ១២ខេ ៧៣ 
មនធីរស្ងគមរិចច 100.0% 

  ជារ់ខស្ថង ៣០ នារ់ ១ ២០ 
មនធរីរចិចការនារខីេតថ 

១ ខរៀបចុំទិវាអនថរជាតិនារ០ី៨មនីា 
ខរគង ២ ខលីរ ១២ខេ ៥០ 

មនធីររិចចការនារ ី 100% 

  ជារ់ខស្ថង ១ ខលីរ ១ថ្ថង ៥០ 
២ ផសពវផាយចាប់ទប់សាក ត់អុំខពហីងឹារបុងរគសួារនិង ខរគង ៧ ខលីរ ១២ខេ ១៤ មនធីររិចចការនារ ី 71%   
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

ស្ហគមន៍ ជារ់ខស្ថង ៥ ខលីរ ៤ថ្ថង ១០ 

៣ 
ខវទិកាពិភារាជាមួយរោម ធកិារទទួលបនធុររិចចការ
នារ ីនិងរុោរឃុុំស្ថីពកីារអនុវតថតួនាទ ីភាររិចចអបរ
ទទលួបនធុររចិចការនារនីងិរុោរឃុុំ 

ខរគង ៣ ខវទិកា ១២ខេ ១៦ 
មនធីររិចចការនារ ី 96% 

  
ជារ់ខស្ថង ៣ ខវទិកា ៣ថ្ថង ១៥ 

៤ វគគបណថុ ោះបណ្តថ លស្ថីពីការខលរីរមពស់្ការប្ញ្ហជ បខយ
នឌ័របរោិប័នប និងស្មធម៌ស្ងគម 

ខរគង ៧ ខលីរ ១២ខេ ១៧ 
មនធីររិចចការនារ ី 92% 

  ជារ់ខស្ថង ៧ ខលីរ ៧ថ្ថង ១៦ 

៥ វគគខរថ្ចបអុំខបាស្(ខមម ខរតង) 
ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ២៥ 

មនធីររិចចការនារ ី 100% 

  ជារ់ខស្ថង ៤ ខលីរ ៤០ថ្ថង ២៥ 

៦ បណថុ ោះបណ្តថ លជុំនាញវជិាជ ជីវៈកាត់ខដរ 
ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ៦០ 

មនធីររិចចការនារ ី 96% 

  ជារ់ខស្ថង ២ វគគ ១២ខេ ៥៧ 

៧ ផសពវផាយស្ថពីកីារខលរីរមពស់្ស្ីលធម៌ស្ងគមតថ្មល
រគួសារខេមរ  

ខរគង ២ ខលីរ ៤ខេ ២០ 
មនធីររិចចការនារ ី 93% 

  ជារ់ខស្ថង ២ ខលីរ ២ថ្ថង ១៩ 
មនធរីធមមការនងិសាស្នាខេតថ 

១ រប ងវញិ្ហដ បនបរតធមមវន័ិយ 
ខរគង ៣ ខលីរ ១២ខេ ១៨ 

មនធីរធមមការ ៣៥.០០%   
ជារ់ខស្ថង ១ ខលីរ ១ខេ ៦ 

២ អនុវតថស្ងឃរបកាស្អនុស្ុំវចឆរៈមហាស្នបបិាតម្នថី ខរគង ៣ ខលីរ ១២ខេ ៤៥ មនធីរធមមការ ៣៥.០០%   
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

ស្ងឃទូទាុំងរបខទស្ ជារ់ខស្ថង ១ ខលីរ ១ ១៥ 

៣ ខរៀបចុំពិធីបុណយោឃបូជា 
ខរគង ៣ ខលីរ ១២ខេ ៣០ 

មនធីរធមមការ ៣៥.០០%   
ជារ់ខស្ថង ១ ខលីរ ១ ១០ 

៤ 
ខរៀបចុំពិធីរស្ង់ទឹររពោះ រស្ង់ទឹររពោះស្ងឃ របុាកាស្
បុណយចូលឆ្ប ុំថមីរបថ្ពណីជាត ិ

ខរគង ៣ ខលីរ ១២ខេ ៣០ 
មនធីរធមមការ ៣៥.០០%   

ជារ់ខស្ថង ១ ខលីរ ១ ១០ 

៥ ខរៀបចុំពិធីបុណយវសិាេបូជា 
ខរគង ៣ ខលីរ ១២ខេ ៣០ 

មនធីរធមមការ ៣៥.០០%   
ជារ់ខស្ថង ១ ខលីរ ១ ១០ 

៦ 
ខរៀបចុំរិចចរបជុុំជាមួយថាប រ់ដរឹនាុំសាស្នាខដីមផី
សុ្េដុមនីយរមមសាស្នា (ពុទនសាស្នា,ពាហិ
រសាស្នា ) 

ខរគង ៣ ខលីរ ១២ខេ ៦ 
មនធីរធមមការ ៣៥.០០%   

ជារ់ខស្ថង ១ ខលីរ ១ ២ 

៧ ចុោះរតួតពិនិតយពុទនិរបឋមស្ិរា និងពុទនសិាលាមធយម
ស្ិរាទូទាុំងខេតថ និងខផបរពាហរិសាស្នា 

ខរគង ១២ ខលីរ ១២ខេ ១២ 
មនធីរធមមការ ៣៥.០០%   

ជារ់ខស្ថង ៤ ខលីរ ៤ ៤ 

៨ របជុុំជាមួយគណៈស្ងឃខេតថ/ររុង/រស្ុរ 
ខរគង ៦ ខលីរ ១២ខេ ១២ 

មនធីរធមមការ ៣៥.០០%   
ជារ់ខស្ថង ២ ខលីរ ២ ៤ 

៩ របជុុំជាមួយអាចារយ គណៈរមមកាវតថ 
ខរគង ៣ ខលីរ ១២ខេ ៣ 

មនធីរធមមការ ៣៥.០០%   
ជារ់ខស្ថង ១ ខលីរ ១ ១ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

១០ 
ទប់សាថ ត់ការថ្រអង្វគ ស្អាណ្ត 
ធិបខតយយ 

ខរគង ៣ ខលីរ ១២ខេ ៣ 
មនធីរធមមការ ០.០០%   

ជារ់ខស្ថង ០ ខលីរ ០ ០ 
មនធរីវបផធម៌នងិវចិរិតស្លិផោះខេតថ 

១ 
ចូលរមួមខហារស្ពស្ិលផៈយុវជន ចខរមៀងស្ម័យ
បុរាណខេមរដណ្តថ ុំស្ល មាូបអាហារទរមង់ស្ខមលៀរបុំពារ់
ខេមរ គុំនូរ 

ខរគង ៨ ខលីរ ១២ខេ ៥០ 
មនធីរវបផធម៌ ៥០.០០% 

  
ជារ់ខស្ថង ៤ ខលីរ ១២ខេ ២៥ 

២ 
បណថុ ោះបណ្តថ លរបាុំចាស់្តខមលងី របាុំថមីនងិការស្ខមថង
ខរឿងេលីៗដល់ ស្ិស្សជុំនាន់ខរកាយ 

ខរគង ២ ខលីរ ១២ខេ ៦៥ 
មនធីរវបផធម៌ ៥០.០០% 

  ជារ់ខស្ថង ១ ខលីរ ១២ខេ ៣៥ 

៣ ការស្ខមថងស្ិលផៈទស្សនយីភាព ខៅតាមមូលដាឌ ន 
ខរគង ៤៥ ខលីរ ១២ខេ ៣០ 

មនធីរវបផធម៌ ៤៦.០០% 

  ជារ់ខស្ថង ២១ ខលីរ ១២ខេ ១៤ 

៤ បុំផុស្របជាពលរដឌឲ្យខថររារបថ្ពណី មាូបអាហារ ស្
ខមលៀរបុំពារ់ បខងាីរខេលង និងរបាុំ 

ខរគង ៣ ខលីរ ១២ខេ ៦ 
មនធីរវបផធម៌ ៣៣.០០% 

  ជារ់ខស្ថង ១ ខលីរ ១២ខេ ២ 

៥ ជួស្ជុលដុំបូលអគរខៅសារមនធីរ 
ខរគង ១ អគរ ១២ខេ ១០០ 

មនធីរវបផធម៌ ១០០.០០% 

  ជារ់ខស្ថង ១ អគរ ១២ខេ ១០០ 
មនធរីការង្វរនងិបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជវីោះ 
១ ខរៀបចុំរិចចរបជុុំផសពវផាយចាប់ស្ថីពីការង្វរ និងលិេិត ខរគង ៤៨ ខលីរ ១២ខេ ៨ មនធីរការង្វរ ៧៩% 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

បទដាឌ នគតិយុតថនានា ជារ់ខស្ថង ៣៨ ខលីរ ១០ខេ ២ 

២ 
ចុោះអធកិាររិចចតាមស្ហរគស្ រគឹោះសាទ នឲ្យបានខទៀង
ទាត់ 

ខរគង ៤៨ ខលីរ ១២ខេ ៥ 
មនធីរការង្វរ ៧៩% 

  
ជារ់ខស្ថង ៣៨ ខលីរ ១០ខេ ២ 

៣ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លអគគិស្ន ី
ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ១២ 

មជឈមណឍ ល ១០០% 
  

ជារ់ខស្ថង ២ វគគ ៤ខេ ១២ 

៤ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លជាងរុំខបារ 
ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ១២ 

មជឈមណឍ ល ១០០% 
  

ជារ់ខស្ថង ២ វគគ ៤ខេ ១២ 

៥ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លរុុំពយួទ័ររដឌបាល 
ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ១២ 

មជឈមណឍ ល ១០០% 
  

ជារ់ខស្ថង ២ វគគ ៤ខេ ១២ 

៦ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល ខអ ចិរតូនិច 
ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ១២ 

មជឈមណឍ ល ១០០% 
  

ជារ់ខស្ថង ២ វគគ ៤ខេ ១២ 

៧ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល ជួស្ជុលម៉ាូតូ 
ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ១២ 

មជឈមណឍ ល ១០០% 
  

ជារ់ខស្ថង ២ វគគ ៤ខេ ១២ 

៨ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល ជាងផារខដរ 
ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ១២ 

មជឈមណឍ ល ១០០% 
  

ជារ់ខស្ថង ២ វគគ ៤ខេ ១២ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

៩ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល ចិញ្ច ឹម និងចារ់វា៉ា រ់សាុំងោន់ 
ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ២ 

មជឈមណឍ ល ១០០% 
  

ជារ់ខស្ថង ១ វគគ ១ស្បាថ ហ៍ ២.២៨០ 

១០ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល ចិញ្ច ឹម និងចារ់វា៉ា រ់សាុំងខគ 
ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ២ 

មជឈមណឍ ល ១០០% 
  

ជារ់ខស្ថង ១ វគគ ១ស្បាថ ហ៍ ២.២៨០ 

១១ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល ដាុំបខនលចុំរុោះ 
ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ៥ 

មជឈមណឍ ល ១០០% 
  

ជារ់ខស្ថង ២ វគគ ១ស្បាថ ហ៍ ៤.៥៦០ 

១២ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល ចិញ្ច ឹមរតីអខណថ ង 
ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ២ 

មជឈមណឍ ល ១០០% 
  

ជារ់ខស្ថង ១ វគគ ១ស្បាថ ហ៍ ២.២៨០ 

១៣ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល   
បណថុ ោះផសតិ 

ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ២ 
មជឈមណឍ ល ១០០% 

  
ជារ់ខស្ថង ១ វគគ ១ស្បាថ ហ៍ ២.២៨០ 

១៤ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល      ចិញ្ច ឹមរខងកប 
ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ២ 

មជឈមណឍ ល ១០០% 
  

ជារ់ខស្ថង ១ វគគ ១ស្បាថ ហ៍ ២.២៨០ 

១៥ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដុំណ្តុំធូខរន ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ២ មជឈមណឍ ល ០% 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

ជារ់ខស្ថង 
មិនទាន់
បានអនុ
វតថ 

វគគ ០ ០ 

១៦ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល ដុំណ្តុំលាុង 

ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ២ 

មជឈមណឍ ល ០% 

  

ជារ់ខស្ថង 
មិនទាន់
បានអនុ
វតថ 

វគគ ០ ០ 

១៧ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដុំណ្តុំខពព  
ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ២ 

មជឈមណឍ ល ១០០% 

  
ជារ់ខស្ថង ១ វគគ ១ស្បាថ ហ៍ ២.២៨០ 

១៨ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល ចិញ្ច ឹមរជូរ នងិវា៉ា រ់សាុំង 
ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ២ 

មជឈមណឍ ល ១០០% 

  
ជារ់ខស្ថង ១ វគគ ១ស្បាថ ហ៍ ២.២៨០ 

១៩ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដុំណ្តុំថ្ស្ពចងកោឹះ 
ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ២ 

មជឈមណឍ ល ១០០% 

  
ជារ់ខស្ថង ១ វគគ ១ស្បាថ ហ៍ ២.២៨០ 

២០ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល ដុំណ្តុំរតរួន 
ខរគង ២ វគគ ១២ខេ ៥ 

មជឈមណឍ ល ៥០% 

  
ជារ់ខស្ថង ១ វគគ ១ស្បាថ ហ៍ ២.២៨០ 

២១ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដុំណ្តុំរតឡាច ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ២ មជឈមណឍ ល ១០០% 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

ជារ់ខស្ថង ១ វគគ ១ស្បាថ ហ៍ ២.២៨០ 

២២ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល ដុំណ្តុំថ្ឆថាវ 

ខរគង ១ វគគ ១២ខេ ២ 

មជឈមណឍ ល ០% 

  

ជារ់ខស្ថង 
មិនទាន់
បានអនុ
វតថ 

វគគ ០ ០ 

មនធរីព័ត៌ោនខេតថ 

១ ខរលមអោ៉ា សុ្ីនផាយវទិយុ FM 2KW ខៅ 5KW 
ខរគង ១ សាទ នីយ ៍ ១ឆ្ប ុំ ២០០ 

ព័ត៌ោន 30% 
រុំពុងដុំខណីរ

ការ ជារ់ខស្ថង 30%       

២ 
បណថុ ោះបណ្តថ លម្នថីបខចចរខទស្អុំពីការផលិត
ព័ត៌ោននិងផសពវផាយ 

ខរគង ៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៣០ 
ព័ត៌ោន 50% 

  
ជារ់ខស្ថង ៣ វគគ   ១៥ 

៣ បុំពារ់ស្ោភ របខចចរខទស្ោនរគប់រគន់ និងទុំខនីប 
ខរគង ១ រុំខបល ៣ឆ្ប ុំ ៩០ 

ព័ត៌ោន 30% 
រុំពុងដុំខណីរ

ការ ជារ់ខស្ថង 30%       

មនធរីទុំនារ់ទុំនងជាមយួរដឌស្ភាព រពទឹនស្ភា នងិអធកិាររចិចខេតថ 

១ 
ផសពវផាយ និងបណថុ ោះណ្តថ លចាប់នានាដល់របជា
ពលរបុងខេតថ 

ខរគង ៤២ ខលីរ ១២ខេ ១៨០ មនធីរទុំនារ់
ទុំនង 25% 

  ជារ់ខស្ថង ៨ ខលីរ ១២ខេ ៤៥ 

២ ខធវីអធិការរចិចនិងតាមដានអនុវតថចាប់ ខរគង ១៨ ខលីរ ១២ខេ ១១០ មនធីរទុំនារ់ 33% 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

ជារ់ខស្ថង ៥ ខលីរ ១២ខេ ៣៧ ទុំនង 

មនធរីមុេង្វរសាធារណៈខេតថ 

១ ផសពវផាយអុំពីលិេតិបទដាឌ នគតិយុតថិនានាដល់មនធីរ 
អងគភាព ជុុំវញិខេតថ 

ខរគង ៦ ខលីរ ១២ខេ ១៤ មនធីរមុេង្វរសា
ធារណៈ 100% 

  ជារ់ខស្ថង ៦ ខលីរ ១២ខេ ១៤ 

២ 
ចុោះតាមដានរតតួពិនតិយម្នថីរាជការសុ្ីវលិ និងម្នថី
ជាប់រិចចស្នា តាមមនធីរ អងគភាព ររុង រស្ុរ 

ខរគង ៤ ខលីរ ១២ខេ ៥០ មនធីរមុេង្វរសា
ធារណៈ 100% 

  ជារ់ខស្ថង ៤ ខលីរ ១២ខេ ៥០ 

៣ 
របជុុំផសពវផាយ ខស្ចរថីខណនាុំពីថាប រ់ជាតិខដីមផជីា
មូលដាឌ នគុំរទការចុោះរតួតពិនតិយ តាមបណ្តថ មនធីរ
ជុំនាញជុុំវញិខេតថ 

ខរគង ៤ ខលីរ ១២ខេ ១១ មនធីរមុេង្វរសា
ធារណៈ 100% 

  
ជារ់ខស្ថង ៤ ខលីរ ១២ខេ ១១ 

មនធរីខផនការខេតថ 

១ 
បណថុ ោះបណ្តថ លភាប រ់ង្វររបមូល(ខមឃុុំ ខៅស្ង្វក ត់ 
ខស្មៀន ខមភូមិ និងអនុភូមិ) អុំពីរខបៀបបុំខពញទុំរង់ និង
វធិីសា្ស្ថថ្នការរបមូលទិនបន័យ 

ខរគង ៧ វគគ ១២ខេ ៩ 
មនធីរខផនការ 100% 

  
ជារ់ខស្ថង ៧ វគគ ១២ខេ ៩ 

២ គុំរទការខរៀបចុំស្កិាេ សាលាស្ោហរណរមមខៅថាប រ់
ររុង រស្ុរ និងឃុុំ ស្ង្វក ត់ 

ខរគង ៨ ខលីរ ១២ខេ ១៧ 
មនធីរខផនការ 100% 

  ជារ់ខស្ថង ៨ ខលីរ ១២ខេ ១៧ 

៣ 
ផសពវផាយអុំពីវធិីសា្ស្ថខរបីរបាស់្ទិនបន័យ ឲ្យបាន
ខរចីនដល់អបរពារ់ព័នន 

ខរគង ១ ខលីរ ១២ខេ ១ 
មនធីរខផនការ 100% 

  ជារ់ខស្ថង ១ ខលីរ ១២ខេ ១ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

៤ ខរៀបចុំខធវីជុំខរឿនទូខៅរបជាជនខេតថខកាោះរុង 
ខរគង ១២០ ខលីរ ៣ ខេ ២៨៨ 

មនធីរខផនការ 100% 

  ជារ់ខស្ថង ១២០ ខលីរ ៣ខេ ២៨៨ 
េណឍ រដឌបាលថ្រពខឈខីេតថ 

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

ខឈ ី   

  ជារ់ខស្ថង ១៩០ បខង្វគ លរពុំ ១២ ខេ ១២ 

២ បខងកីតស្ហគមន៍ថ្រពខឈ ី
ខរគង ៦ ស្ហគមន៍ ១២ ខេ ១២០ រដឌបាលថ្រព

ខឈ ី   

  ជារ់ខស្ថង ១ ស្ហគមន៍ ១២ ខេ ១៦ 

៣ ផសពវផាយ ចាប់ស្ឋីពីថ្រពខឈ ីនិងលេិិត បទដាឌ នខផស
ងៗខទៀត 

ខរគង ៣៦ ខលីរ ១២ ខេ ៥៤ រដឌបាលថ្រព
ខឈ ី   

  ជារ់ខស្ថង ២៥ ខលីរ ១២ខេ ១០០ 

៤ ទប់សាក ត់ ការប្ង្វក បបទខលមសី្ថ្រពខឈនីងិស្តវថ្រព 
ខរគង ៥៤០ ខលីរ ១២ ខេ ២៥២ រដឌបាលថ្រព

ខឈ ី   

  ជារ់ខស្ថង ៣៦០ ខលីរ ១២ខេ ៧២ 

៥ រុំណត់ទីតាុំងស្រោប់សាថ រ និងដាុំខដីមខឈខី ងីវញិ 
ខរគង ១៣ ហចិតា ១២ ខេ ១៣៣ រដឌបាលថ្រព

ខឈ ី   

  ជារ់ខស្ថង ១៣ ហចិតា ១២ខេ ១៣០ 
មនធរីបរសិាទ នខេតថ 

១ អបរ ុំផសពវផាយចាប់បរសិាទ ន និង អនុររឹតយខលេ
១១៣ 

ខរគង ១៨ វគគ ១២ ខេ ៣៤ 
មនធីរបរសិាទ ន 100% 

  ជារ់ខស្ថង ១៨ វគគ ១២ខេ ៣៤ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

២ ការដារ់ផ្ទល រ់ផ្ទធ ុំងបា៉ា ណូរផសពវផាយអុំពីបរសិាទ ន 
ខរគង ១៤ ផ្ទធ ុំង ១២ ខេ ១៥ 

មនធីរបរសិាទ ន 100% 

  ជារ់ខស្ថង ១៤ ផ្ទធ ុំង ១២ខេ ១៥ 

៣ គុំរទដល់ម្នថីឧទានុររសរបុងការលាត  
ខរគង ៧ តុំបន់ ១២ ខេ ១៨១ 

មនធីរបរសិាទ ន 100% 

  ជារ់ខស្ថង ៧ តុំបន់ ១២ខេ ១៨១ 

៤ 
ជួស្ជុលឃ្ល ុំងទុរវតទុតាង និង ឃ្ត់េលួនបខណ្តថ ោះ
អាស្នប 

ខរគង ១ រខនលង ១២ ខេ ៣០០ 
មនធីរបរសិាទ ន 100% 

  ជារ់ខស្ថង ១ រខនលង ១២ខេ ៣០០ 
មនធរីខរៀបចុំខដនដនីគររូបនយីរ៌មម ស្ុំណង់ នងិសុ្រោិដខីេតថ 

១ ការង្វរចុោះបញ្ជ ីជារបព័នឌ 
ខរគង ២០០០ រាលដ ី ១ឆ្ប ុំ ៨០ មនធីរខរៀបចុំខដន

ដី 
209% 

  ជារ់ខស្ថង ៤១៧៧ រាលដ ី ១ឆ្ប ុំ ៨០ 

២ ការង្វរចុោះបញ្ជ ីដាច់ខដាយដុុំ 
ខរគង ៥០០ រាលដ ី ១ឆ្ប ុំ ២០០ មនធីរខរៀបចុំខដន

ដី 
168% 

  ជារ់ខស្ថង ៨៤៤ រាលដ ី ១ឆ្ប ុំ ២០០ 

៣ បនថអនុវតថការង្វរស្មផទានដសី្ងគមរចិច 
ខរគង ៦០ រគួសារ ១ឆ្ប ុំ ២៨៨០ មនធីរខរៀបចុំខដន

ដី 
100% 

  ជារ់ខស្ថង ៦០ រគួសារ ១ឆ្ប ុំ ២៨៨០ 

៤ ការរគប់រគងការដាឌ នស្ុំណង់ 
ខរគង ៨០ ការដាឌ ន ១ឆ្ប ុំ ៥០ មនធីរខរៀបចុំខដន

ដី 
87% 

  ជារ់ខស្ថង ៧០ ការដាឌ ន ១ឆ្ប ុំ ៥០ 
៥ ការង្វរលុំខៅដាឌ ន ខរគង ៣០០ េបងផធោះ ១ឆ្ប ុំ ២០ មនធីរខរៀបចុំខដន  កំពុងអនុវត្ត 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

ជារ់ខស្ថង         ដី 

៦ ជុំរុញការអនុវតថបលង់ខម (Master Plan)ររុងខេមរ
ភូមិនធឱយបានចប់ស្ពវរគប់ 

ខរគង ១ ររុង ១ឆ្ប ុំ ២៤ មនធីរខរៀបចុំខដន
ដី 

100% 

  ជារ់ខស្ថង ១ ររុង ១ឆ្ប ុំ ២៤ 
ស្បងការរដាឌ នគរបាលខេតថ 

១ 
ផសពវផាយអុំពីលផចិរលរបស់្ជនខលមសី្និងផលវបិារ
ថ្នការខធវចីុំណ្តររស្រុេុស្ចាប់ 

ខរគង ១៥ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៩ ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល 

    ជារ់ខស្ថង ១៥ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៩ 

២ 
ផសពវផាយពចីាប់ចរាចរណ៍ ដល់ របជាពលរដឌ ម្នថី
រាជការរគប់រស្ទាប់ ឲ្យបានយល់ដឹង 

ខរគង ៣៦ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ១៧ ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល 

    ជារ់ខស្ថង ៣៦ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ១៧ 

៣ ផសពវផាយចាប់រពហមទណឍ  
ខរគង ៦៣ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៣០ ស្បងការរដាឌ ន

គរបាល 
    ជារ់ខស្ថង ៦៣ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៣០ 

៤ 
ចុោះផសពវផាយខគលនខោបាយភូមិឃុុំោនសុ្វតទភិាព
ដល់របជាពលរដឌមូលដាឌ ន 

ខរគង ៦៣ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៣២ ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល 

    ជារ់ខស្ថង ៧២ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៤០ 

៥ 
ផសពវផាយេលមឹសារចាប់ស្ថីពកីារប្ង្វក បអុំខពីជួញដូរ
មនុស្សនងិអុំខពីខធវីអាជីវរមមផលូវខភទខៅតាមខគលខៅ
ស្ុំខាន់ៗ 

ខរគង ១៨ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៩ ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល 

    
ជារ់ខស្ថង ១៨ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៩ 

៦ ខរៀបចុំខវទិកាខដីមផខីដាោះរសាយបាតុភាព ខៅតាមមូល ខរគង ២០៨៨ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ២៥០ ស្បងការរដាឌ ន     
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

ដាប ន ជារ់ខស្ថង         គរបាល 

៧ 
ខធវីបចចុបផនបភាពបញ្ច ីខគលខៅមុេស្ញ្ហដ ស្ងសយ័
របរពឹតថបទខលមីស្ជួញដូរមនុស្សការខធវីអាជីវរមមផលូវ
ខភទនិងជួញដូររោល ុំងពលរមម 

ខរគង ១៥ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៩ ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល 

    
ជារ់ខស្ថង ១៥ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៩ 

៨ តាមដានមុេស្ញ្ហដ ជួញដូរមនុស្សខដលបានខដាោះខលង
ពីពនននាគរ 

ខរគង ៧ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៩ ស្បងការរដាឌ ន
គរបាល 

    ជារ់ខស្ថង ៧ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ៩ 
 រអនុវតតរមមវធិីរបតបិតតិ រសសវារមមរដ្ឋបាលរបសរ់ដ្ឋបាលសេតត 
  

          

រ. រមមវធិរីបតបិតថកិារខស្វារមមរដឌបាលខេតថ 
១.ការង្វរនរីតានុគូលរមម(ការបញ្ហជ រ់ខលរីឯរសារថតចមលង) 

1 ខស្រថីអនុញ្ហដ តិឱយរបរបអាជីវរមម អាហរណ័ នីហរណ័ 
ស្ណ្តឌ គរវនិិខោគទុនបរខទស្ 

ខរគង ១ ចាប់ ០៥ថ្ថង ២០ 
រដឌបាលខេតថ 100.0%   

ជារ់ខស្ថង ១ ចាប់ ០៥ថ្ថង ២០ 

2 
លរេនថិរៈររុមហ ុនអាជីវរមមនានា វញិ្ហដ បនបរតចុោះ
បញ្ជ ីររុមហ ុន លេិិតររស្ួងពាណិជជរមម រិចចស្នា  

ខរគង ១ ចាប់ ០៥ថ្ថង ១០ 
រដឌបាលខេតថ 100.0%   

ជារ់ខស្ថង ១ ចាប់ ០៥ថ្ថង ១០ 

3 បលង់សាងស្ង់ 
ខរគង ១ ចាប់ ០៥ថ្ថង ២ 

រដឌបាលខេតថ 100.0%   
ជារ់ខស្ថង ១ ចាប់ ០៥ថ្ថង ២ 

4 វញិ្ហដ បនបរតស្ោគ ល់ោច ស់្អចលនវតទុ រមមស្ទិន ិលិេិត ខរគង ១ ចាប់ ០៥ថ្ថង ២ រដឌបាលខេតថ 100.0%   
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

ខផធរស្ិទនិដី ឬផធោះ ជារ់ខស្ថង ១ ចាប់ ០៥ថ្ថង ២ 

5 ស្ញ្ហដ បរតខរកាយឧតថមស្ិរា 
ខរគង ១ ចាប់ ០៥ថ្ថង ២ 

រដឌបាលខេតថ 100.0%   
ជារ់ខស្ថង ១ ចាប់ ០៥ថ្ថង ២ 

6 ស្ញ្ហដ បរតពុទនិរស្ិរា 
ខរគង ១ ចាប់ ០៥ថ្ថង ២ 

រដឌបាលខេតថ 100.0%   
ជារ់ខស្ថង ១ ចាប់ ០៥ថ្ថង ២ 

7 
លិេិតអនុញ្ហដ តចុោះបញ្ជ ីស្ោគម អងគការ រពោះវហិារ
សាស្នា និងស្ហគមន៍  

ខរគង ១ ចាប់ ០៥ថ្ថង ១ 
រដឌបាលខេតថ 100.0%   

ជារ់ខស្ថង ១ ចាប់ ០៥ថ្ថង ១ 

8 លិេិត ឬឯរសារខផសងៗ ខទៀត (ខដលមនិខមនជា
ស្មតទរចចរបស់្សាទ ប័នណ្តមយួ) 

ខរគង ១ ចាប់ ០៥ថ្ថង ១ 
រដឌបាលខេតថ 100.0%   

ជារ់ខស្ថង ១ ចាប់ ០៥ថ្ថង ១ 
២.ការងាររដ្ឋបាល 

1 
ការអនុញ្ហដ តឲ្យជីរឆលងផលូវរបុងខេតថ(ចុំខពាោះការជួស្
ជុលផលូវខ ងីវញិឲ្យបានរតឹមរតូវតាមលរេណៈ
បខចចរខទស្ដូចខដីម គឺជាកាតពវរិចចរបស់្អបរខស្បីសុ្ុំ) 

ខរគង ១ ចាប់ ១៥ថ្ថង ២០០ 
រដឌបាលខេតថ 100.0%   

ជារ់ខស្ថង ១ ចាប់ ១៥ថ្ថង ២០០ 

2 លិេិត/ប័ណតឆលងរពុំខដន(Laissez-passer) 
ខរគង ១ ចាប់ ០៥ថ្ថង ២០ 

រដឌបាលខេតថ 100.0%   
ជារ់ខស្ថង ១ ចាប់ ០៥ថ្ថង ២០ 

3 ការខចញលិេតិអនុញ្ហដ តបុំខពញអាចម៍ដរីមមស្ិទនិឯរ ខរគង ១ ចាប់ ១០ថ្ថង ៣០០ រដឌបាលខេតថ 100.0%   
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

ជន ោនទុំហុំចាប់ពី ១ ០០០ម២ ដល់ខរកាម ៥ 
០០០ម២ 

ជារ់ខស្ថង ១ ចាប់ ១០ថ្ថង ៣០០ 

4 
ការខចញលិេតិអនុញ្ហដ តបុំខពញអាចម៍ដរីមមស្ិទនិឯរ
ជន ោនទុំហុំចាប់ពី ៥ ០០០ម២ ដល់ខរកាម ១០ 
០០០ម២ 

ខរគង ១ ចាប់ ១០ថ្ថង ៤០០ 
រដឌបាលខេតថ 100.0%   

ជារ់ខស្ថង ១ ចាប់ ១០ថ្ថង ៤០០ 

5 ការខចញលិេតិអនុញ្ហដ តបុំខពញអាចម៍ដរីមមស្ិទនិឯរ
ជន ោនទុំហុំចាប់ពី ១០០ ០០០ម២ ខ ងីខៅ 

ខរគង ១ ចាប់ ១០ថ្ថង ៨០០ 
រដឌបាលខេតថ 100.0%   

ជារ់ខស្ថង ១ ចាប់ ១០ថ្ថង ៨០០ 

6 
ការចុោះបញ្ជ ីវនិិខោគជាគខរោងោនលរេណោះស្មផតថិ
រគប់ រគន់ខៅអនុគណៈរោម ធិការវនិិខោគខេតថ 
(ទុនវនិិខោគខរកាម ២លានដុលាល រអាខមររិ) 

ខរគង ១ ចាប់ ២៨ថ្ថង 
៧.000.
០០០ 

រដឌបាលខេតថ 100.0%   
ជារ់ខស្ថង ១ ចាប់ ២៨ថ្ថង ៧.000.

០០០ 

7 លិេិតអនុញ្ហដ តទីតាុំងបា៉ា ណូអចល័ត(គតិរបុង ១ខម៉ារត
កាខរ ៉ា) 

ខរគង ១ ចាប់ ៤៥ថ្ថង ១០០ 
រដឌបាលខេតថ 100.0%   

ជារ់ខស្ថង ១ ចាប់ ៤៥ថ្ថង ១០០ 
ការអនុវតតកមែវធិសី្បតបិតតកិារធរវាកមែរបរ់មនទរី អងគភាព 
មនទរីករិកមែ រកុាា ស្បមាញ់ នងិធនសាទ 

1 ខចញលិេតិអនុញ្ហដ តិខធវីអាជីវរមមពិឃ្ដស្តវ 
ខរគង 80 នារ់     ការោិល័យ

ផលិតរមម នងិ
បសុ្ពយបាល 

    
ជារ់ខស្ថង 78 នារ់     
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

2 
លិេិតអនុញ្ដតឲ្យបខងកតីទីតាុំងរបមូល 
ទិញ-លរ់ នងិស្នបិធិជលផល 

ខរគង 22 ចាប់     េណឍ រដឌបាល
ជលផល 95,45   

ជារ់ខស្ថង 21 ចាប់     

3 ខរៀបចុំ ពិនតិយខលីពារយខស្បីសុ្ុំខធវីអាជីវរមមខនសាទ និង
របមូលថ្ថលឈបួលខដនខនសាទស្មុរទ 

ខរគង 20 ចាប់     េណឍ រដឌបាល
ជលផល 

0   
ជារ់ខស្ថង 0 ចាប់     

4 
លិេិតអនុញ្ដតិខរាងស្ិបផរមមខចរចាយផល អនុផល
ថ្រពខឈ ី

ខរគង 4 រខនលង     រដឌបាលថ្រព
ខឈ ី

    
ជារ់ខស្ថង         

5 
លិេិតអនុញ្ដតិខរាងស្នបធិិលរ់ខចរចាយផល អនុផល
ថ្រពខឈ ី

ខរគង 3 រខនលង     រដឌបាលថ្រព
ខឈ ី     

ជារ់ខស្ថង         

6 លិេិតអនុញ្ដតបិខងកីត ចុំហុយេលឹមច័នធ 
ខរគង 1 រខនលង     រដឌបាលថ្រព

ខឈ ី
    

ជារ់ខស្ថង         

7 លេិិតអនុញ្ដតបិខងកីតរខនលងអ ូទុរ 
ខរគង 3 រខនលង     រដឌបាលថ្រព

ខឈ ី
    

ជារ់ខស្ថង         
មនទរីខ្រ ៉ែ នងិ ថាមពលធមតត 

    
ខរគង         

      
ជារ់ខស្ថង         

មនធរីឧស្ាហរមម នងិ ស្បិផរមមខេតថ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

1 ចុោះបញ្ជ ីស្ិបផរមម 
ខរគង 15 ស្ិបផរមម     មនធីរឧស្ាហ

រមម     
ជារ់ខស្ថង         

មនធរីសាធារណៈការនងិដរឹជញ្ជូ នខេតថ 

1 ចុំនួនម៉ាូតូចុោះបញ្ជ ី 
ខរគង 529 ខរគឿង     សាធារណោះ

ការ 
63.00%   

ជារ់ខស្ថង 333       

2 ចុំនួនរថយនថខទស្ចរណ៍ចុោះបញ្ជ ី 
ខរគង 90 ខរគឿង     សាធារណោះ

ការ 160.00%   
ជារ់ខស្ថង 144       

3 ចុំនួនោនយនថដរឹអបរដុំខណីរតូចចុោះបញ្ជ ី 
ខរគង 22 ខរគឿង     សាធារណោះ

ការ 
77.00%   

ជារ់ខស្ថង 17       

4 ចុំនួនរថយនថដឹរទុំនិញតូចចុោះបញ្ជ ី 
ខរគង 52 ខរគឿង     សាធារណោះ

ការ 
296.00%   

ជារ់ខស្ថង 154       

5 ចុំនួនរថយនថដឹរទុំនិញធុំចុោះបញ្ជ ី 
ខរគង 24 ខរគឿង     សាធារណោះ

ការ 104.00%   
ជារ់ខស្ថង 25       

6 ខផធររមមស្ទិនម៉ាូតូរបុងខេតថ 
ខរគង 135 ខរគឿង     សាធារណោះ

ការ 
82%   

ជារ់ខស្ថង 111       
7 ខផធររមមស្ទិនរថយនថខទស្ចរណ៍របុងខេតថ ខរគង 7 ខរគឿង     សាធារណោះ 900%   



 

 
ខស្ៀវខៅរមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ(២០២០-២០២២) 

 

272 

ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

ជារ់ខស្ថង 63       ការ 

8 ខផធររមមស្ទិនរថយនថដឹរទុំនិញតូច 
ខរគង 7 ខរគឿង     សាធារណោះ

ការ 
442%   

ជារ់ខស្ថង 31       

9 ខផធររមមស្ទិនរថយនថដឹរទុំនិញធុំ 
ខរគង 4 ខរគឿង     សាធារណោះ

ការ 
50%   

ជារ់ខស្ថង 2       

10 ចុំនួនប័ណតខបរីបររថយនថខទស្ចរណ៍ 
ខរគង 158 ខរគឿង     សាធារណោះ

ការ 125%   
ជារ់ខស្ថង 198       

11 ចុំនួននាវាដរឹទុំនញិចុោះបញ្ជ ី 
ខរគង 25 ខរគឿង     សាធារណោះ

ការ 
60%   

ជារ់ខស្ថង 15       

14 ចុំនួននាវារតតួពិនតិយលរេណៈបខចចរខទស្ 
ខរគង 70 ខរគឿង     សាធារណោះ

ការ 
241%   

ជារ់ខស្ថង 169       

15 ចាប់អនុញ្ហដ តខធវីអាជីវរិមមជលោន 
ខរគង 200 ខរគឿង     សាធារណោះ

ការ 4%   
ជារ់ខស្ថង 8       

16 ទុតិយតាខលីបណតស្ុំគល់ជលោន 
ខរគង 10 ខរគឿង     សាធារណោះ

ការ 
120%   

ជារ់ខស្ថង 12       
17 ខផធររមមស្ទិនិជលោន ខរគង 20 ខរគឿង     សាធារណោះ 20%   
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

ជារ់ខស្ថង 4       ការ 

មនធរីខទស្ចរណ៌ខេតថ 

1 អាជាញ ប័ណតស្ណ្តឌ គរ 
ខរគង 4 អាជាញ ប័ណត     មនធីរ

ខទស្ចរណ៍ 
    

ជារ់ខស្ថង         

2 អាជាញ ប័ណតផធោះស្ុំណ្តរ់ 
ខរគង 42 អាជាញ ប័ណត     មនធីរ

ខទស្ចរណ៍ 
    

ជារ់ខស្ថង         

3 អាជាញ ប័ណតខភាជនីយដាឌ ន 
ខរគង 28 អាជាញ ប័ណត     មនធីរ

ខទស្ចរណ៍     
ជារ់ខស្ថង         

4 អាជាញ ប័ណតខេរា៉ាអ ូខេ 
ខរគង 0 អាជាញ ប័ណត     មនធីរ

ខទស្ចរណ៍ 
    

ជារ់ខស្ថង         

5 អាជាញ ប័ណតោ៉ា ស្ា 
ខរគង 1 អាជាញ ប័ណត     មនធីរ

ខទស្ចរណ៍ 
    

ជារ់ខស្ថង         

6 អាជាញ ប័ណតស្បុរឃរ័ 
ខរគង 1 អាជាញ ប័ណត     មនធីរ

ខទស្ចរណ៍     
ជារ់ខស្ថង         

7 អាជាញ ប័ណតស្ហគមន៍ខអរូខទស្ចរណ៍ 
ខរគង 3 អាជាញ ប័ណត     មនធីរ

ខទស្ចរណ៍ 
    

ជារ់ខស្ថង         
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

8 អាជាញ ប័ណតទីភាប រ់ង្វរខទស្ចរណ៍ 
ខរគង 0 អាជាញ ប័ណត     មនធីរ

ខទស្ចរណ៍     
ជារ់ខស្ថង         

9 អាជាញ ប័ណតដឹរជញ្ជូ នខភញៀវខទស្ចរណ៍ 
ខរគង 3 អាជាញ ប័ណត     មនធីរ

ខទស្ចរណ៍ 
    

ជារ់ខស្ថង         

10 អាជាញ ប័ណតឌសី្កូខតរ 
ខរគង 0 អាជាញ ប័ណត     មនធីរ

ខទស្ចរណ៍ 
    

ជារ់ខស្ថង         

11 អាជាញ ប័ណតរលឹបរុំសានថ 
ខរគង 0 អាជាញ ប័ណត     មនធីរ

ខទស្ចរណ៍     
ជារ់ខស្ថង         

មនធរីពាណិជជរមមខេតថ 

1 លិេិតអនុញ្ហដ តរបរបអាជីវរមម និងខស្វារមម 
ខរគង ១៧៦ ចាប់ ១ឆ្ប ុំ ៨.០ មនធីរពាណិជជ

រមម 
81.25% 

បូររមួការ
ផសពវផាយ
ចាប់ ជារ់ខស្ថង ១៤៣ ចាប់ ១ឆ្ប ុំ ៨.០ 

2 លិេិតអនុញ្ហដ តរបរបអាជីវរមម  
ខលាហធាតុតផូងថមជាខរគឿងអលង្វក រ 

ខរគង ៥០ ចាប់ ១ឆ្ប ុំ ១.៣ មនធីរពាណិជជ
រមម 

20.00% 
បូររមួការ
ផសពវផាយ
ចាប់ ជារ់ខស្ថង ១០ ចាប់ ១ឆ្ប ុំ ១.៣ 

សាខាពននដារខេតថ 
1 ចុោះបញ្ជ ីពននដារ ខរគង 10 ស្ហរគស្     សាខាពននដារ     
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

ជារ់ខស្ថង         ខេតថ 

សាខាគយនងិរដាឌ ររខេតថ 

    
ខរគង         

      
ជារ់ខស្ថង         

មនធរីថ្របស្ណីយន៌ងិទូរគមនាគមន៌ខេតថ 

1 
លិេិតអនុញ្ហដ តខរបីរបាស់្ខ្ហវរង់ស៍្ ស្រោប់ 
ដុំខណីរការសាទ នីយវ៍ទិយុទារ់ទង 

ខរគង 18 ខរគឿង     មនធីរ
ថ្របស្ណីយ ៍

និង
ទូរគមនាគមន៍ 

    
ជារ់ខស្ថង         

២ 
វញិ្ហដ បនបរតខបីរអាជីវរមម 
សាលបខរមអុីិនខធីខណតកាខហវ 

ខរគង 7 ទីតាុំង     មនធីរ
ថ្របស្ណីយ ៍

និង
ទូរគមនាគមន៍ 

    
ជារ់ខស្ថង         

មនធរីខស្ដឌរចិចនងិហរិញ្ដវតទុខេតថ 

១ ស្ុំខណីសុ្ុំខបីររបារ់ខបៀវតសស្រោប់ម្នថីរាជការ 
ខរគង 372 ចាប់     មនធីរខស្ដឌរិចច

និងហរិញ្ដវតទុ 
  

ការ.ិរដឌបា
ល ជារ់ខស្ថង         

២ ស្ុំខណីសុ្ុំខបីររបារ់ខបៀវតសររមុបឹរា ខរគង 63 ចាប់     មនធីរខស្ដឌរិចច   ការ.ិរដឌបា
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

ជារ់ខស្ថង         និងហរិញ្ដវតទុ ល 

៣ ស្ុំខណីសុ្ុំខបីររបារ់ខបៀវតសម្នថីជាប់រចិចស្នា និងរគូ
ជាប់រិចចស្នា 

ខរគង 118 ចាប់     មនធីរខស្ដឌរិចច
និងហរិញ្ដវតទុ 

  ការ.ិរដឌបា
ល ជារ់ខស្ថង         

៤ 
ស្ុំខណីសុ្ុំរបារ់ឧបតទមភរបុងឱកាស្បុណយចូលឆ្ប ុំថម ីនិង
បុណយភជុ ុំបណិឍ  

ខរគង 62 ចាប់     មនធីរខស្ដឌរិចច
និងហរិញ្ដវតទុ 

  
ការ.ិរដឌបា
ល ជារ់ខស្ថង         

៥ 
ស្ុំខណីសុ្ុំរបារ់ឧបតទមភរបបស្នថិសុ្េស្ងគម (មណឍ ល
រុោររុំរពា-ចាស់្ជរា ...)  

ខរគង 28 ចាប់     មនធីរខស្ដឌរិចច
និងហរិញ្ដវតទុ 

  
ការ.ិរដឌបា
ល ជារ់ខស្ថង         

៦ ស្ុំខណីសុ្ុំរបារ់ឧបតទមភការបាទររហម 
ខរគង 1 ចាប់     មនធីរខស្ដឌរិចច

និងហរិញ្ដវតទុ 
  ការ.ិរដឌបា

ល ជារ់ខស្ថង         

៧ ស្ុំខណីសុ្ុំរបារ់ឧបតទមភតុំបន់ដាច់រស្ោល 
ខរគង 10 ចាប់     មនធីរខស្ដឌរិចច

និងហរិញ្ដវតទុ 
  

ការ.ិរដឌបា
ល ជារ់ខស្ថង         

៨ ស្ុំខណីសុ្ុំរបារ់ឧបតទមភខោ៉ា ងបខនទម 
ខរគង 16 ចាប់     មនធីរខស្ដឌរិចច

និងហរិញ្ដវតទុ 
  

ការ.ិរដឌបា
ល ជារ់ខស្ថង         

៩ ស្ុំខណីសុ្ុំរបារ់ឧបតទមភម្នថីោនជមង ឺនិងស្រោលរូន 
ខរគង 39 ចាប់     មនធីរខស្ដឌរិចច

និងហរិញ្ដវតទុ 
  ការ.ិរដឌបា

ល ជារ់ខស្ថង         
១០ ស្ុំខណីសុ្ុំរបារ់ឧបតទមភនិវតថជន ខរគង 7 ចាប់     មនធីរខស្ដឌរិចច   ការ.ិរដឌបា
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

ជារ់ខស្ថង         និងហរិញ្ដវតទុ ល 

១១ ស្ុំខណីសុ្ុំរបារ់ឧបតទមភម្នថីមរណភាព 
ខរគង 2 ចាប់     មនធីរខស្ដឌរិចច

និងហរិញ្ដវតទុ 
  ការ.ិរដឌបា

ល ជារ់ខស្ថង         

១២ ស្ុំខណីសុ្ុំទូទាត់ខសាហ ុយខបស្ររមម 
ខរគង 65 ចាប់     មនធីរខស្ដឌរិចច

និងហរិញ្ដវតទុ 
  

ការ.ិរដឌបា
ល ជារ់ខស្ថង         

១៣ 
ស្ុំខណីសុ្ុំទូទាត់ខសាហ ុយទូរគមនាគមន៍ (ទូរស័្ពធ 
និងអុីនធ័រខណត) 

ខរគង 48 ចាប់     មនធីរខស្ដឌរិចច
និងហរិញ្ដវតទុ 

  
ការ.ិរដឌបា
ល ជារ់ខស្ថង         

១៤ ស្ុំខណីសុ្ុំទូទាត់ខសាហ ុយទទលួខភញៀវ 
ខរគង 12 ចាប់     មនធីរខស្ដឌរិចច

និងហរិញ្ដវតទុ 
  ការ.ិរដឌបា

ល ជារ់ខស្ថង         

១៥ ស្ុំខណីសុ្ុំទូទាត់របារ់ស្ិកាេ សាលា នងិស្នបសិ្ិទ 
ខរគង 3 ចាប់     មនធីរខស្ដឌរិចច

និងហរិញ្ដវតទុ 
  

ការ.ិរដឌបា
ល ជារ់ខស្ថង         

១៦ ស្ុំខណីសុ្ុំទូទាត់របារ់បុខររបទាន 
ខរគង 120 ចាប់     មនធីរខស្ដឌរិចច

និងហរិញ្ដវតទុ 
  

ការ.ិរដឌបា
ល ជារ់ខស្ថង         

១៧ ស្ុំខណីសុ្ុំទូទាត់របារ់រង្វវ ន់ (របារ់ខលីរទឹរចតិថ) 
ខរគង 30 ចាប់     មនធីរខស្ដឌរិចច

និងហរិញ្ដវតទុ 
  ការ.ិរដឌបា

ល ជារ់ខស្ថង         
១៨ ស្ុំខណីសុ្ុំទូទាត់របារ់បង់ពននខលីមខធាបាយដឹរ ខរគង 5 ចាប់     មនធីរខស្ដឌរិចច   ការ.ិរដឌបា
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

ជញ្ជូ ន ជារ់ខស្ថង         និងហរិញ្ដវតទុ ល 

១៩ ស្ុំខណីសុ្ុំនិយត័ភាពឥណទាន និងបខនទមឥណទាន 
ខរគង 49 ចាប់     មនធីរខស្ដឌរិចច

និងហរិញ្ដវតទុ 
  ការ.ិរដឌបា

ល ជារ់ខស្ថង         

២០ ស្ុំខណីសុ្ុំខផធររបារ់ខបៀវតស នងិផ្ទថ ច់ខបៀវតស 
ខរគង 4 ចាប់     មនធីរខស្ដឌរិចច

និងហរិញ្ដវតទុ 
  

ការ.ិរដឌបា
ល ជារ់ខស្ថង         

២១ ស្ុំខណីសុ្ុំខគលការណ៍ធានាចុំណ្តយ 
ខរគង 31 ចាប់     មនធីរខស្ដឌរិចច

និងហរិញ្ដវតទុ 
  

ការ.ិរដឌបា
ល ជារ់ខស្ថង         

២២ ស្ុំខណីសុ្ុំធានាចុំណ្តយ (ឯរសារលទនរមម) 
ខរគង 95 ចាប់     មនធីរខស្ដឌរិចច

និងហរិញ្ដវតទុ 
  ការ.ិរដឌបា

ល ជារ់ខស្ថង         

២៣ គខរោងរមមវធិីចុំណូល-ចុំណ្តយឆ្ប ុំ ២០១៨ 
ខរគង 24 ចាប់     មនធីរខស្ដឌរិចច

និងហរិញ្ដវតទុ 
  

ការ.ិរដឌបា
ល ជារ់ខស្ថង         

ធនាគរជាតរិមពុជា សាខាខេតថ 

១ លិេិតអនុញ្ហដ តថិរបរបអាជីវរមមបថូររបារ់ 
ខរគង 55 តូប     សាខាធនាគរ

ជាតិខេតថ
ខកាោះរុង 

    
ជារ់ខស្ថង         

មនធរីសុ្ខាភបិាលខេតថ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

១ បង់លុយខដាយេលួនឯង 
ខរគង 41289.6 ចុំនួនប័ណត     មនធីរសុ្ខាភិបា

ល     
ជារ់ខស្ថង         

២ គុំខរាងមូលនិធិស្មធម៌ 
ខរគង 22131.6 ចុំនួនប័ណត     មនធីរសុ្ខាភិបា

ល 
    

ជារ់ខស្ថង         

៣ គុំខរាងធានារា៉ា ប់រងសុ្េភាពស្ហគមន៍ 
ខរគង 19.2 ចុំនួនប័ណត     មនធីរសុ្ខាភិបា

ល 
    

ជារ់ខស្ថង         

៤ ប័ណតសុ្េភាព 
ខរគង 1089.6 ចុំនួនប័ណត     មនធីរសុ្ខាភិបា

ល     
ជារ់ខស្ថង         

៥ ខបឡាជាតិរបបស្នថសុិ្េស្ងគម 
ខរគង 529.2 ចុំនួនប័ណត     មនធីរសុ្ខាភិបា

ល 
    

ជារ់ខស្ថង         

៦ ររណីខលីរខលង 
ខរគង 8790 ចុំនួនប័ណត     មនធីរសុ្ខាភិបា

ល 
    

ជារ់ខស្ថង         
មនធរីធមមការនងិសាស្នាខេតថ 

១ ផថល់ទិដាឌ ការបុំបសួ្រុលបុរត 
ខរគង 100 ចាប់ ១២ខេ   

មនធីរធមមការ 20%   
ជារ់ខស្ថង 20   ១២ខេ   

២ ផថល់ទិដាឌ ការខស្បសុី្ុំខធវីបុណយខផសងៗ ខរគង 50 ចាប់ ១២ខេ   មនធីរធមមការ 3%   
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

ជារ់ខស្ថង 6   ១២ខេ   

៣ ផថល់ទិដាឌ ការសុ្ុំរសាងស្ុំណង់របស់្វតថ 
ខរគង 1 ចាប់ ១២ខេ   

មនធីរធមមការ 0%   
ជារ់ខស្ថង 0   ១២ខេ   

៤ ផថល់ទិដាឌ ការខស្បីសុ្ុំខតងតាុំងអាចារយ គណៈរមមការវតថ 
ខរគង 47 ចាប់ ១២ខេ   

មនធីរធមមការ 0%   
ជារ់ខស្ថង 0   ១២ខេ   

៥ 
ផថល់ទិដាឌ ការបនថសុ្ពលភាពសាប រ់រពោះវហិារ ថាវ យបងគុំ 
ខផបរពាហរិសាស្នា(រគឹស្ធ) 

ខរគង 26 ចាប់ ១២ខេ   
មនធីរធមមការ 3%   

ជារ់ខស្ថង 1   ១២ខេ   

៦ ផថលទិដាឌ ការរសាងវហិារសាស្នាឥសាល ម 
ខរគង 16 ចាប់ ១២ខេ   

មនធីរធមមការ 0%   
ជារ់ខស្ថង 0   ១២ខេ   

មនធរីវបផធម៌នងិវចិរិតស្លិផោះខេតថ 

1 ការលបរុាំត្ស្ដនថីខាប ត្អនថរជាត្ ិ
ខរគង ២ ខលីរ ១២ខេ   

មនធីរវបផធម៌   គម ន 
ជារ់ខស្ថង         

2 ការឃលើរសាវ រសញ្ហដ  ៤ខមល៉ត្កាឃរឃឡើង 
ខរគង ៧៤ សាល រ ១២ខេ   

មនធីរវបផធម៌     
ជារ់ខស្ថង ២ សាល រ ១២ខេ   

មនធរីការង្វរនងិបណថុ ោះបណ្តថ លវជិាជ ជវីោះ 
    ខរគង               
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

    ជារ់ខស្ថង               
មនធរីព័ត៌ោនខេតថ 

១ 
ផថល់ព័ត៌ោនជូនរបជាពលរដឌតាមរបព័នឌផសពវផាយ
វទិយុ ទូរទស្សន៍ ទូរទស្សន៍ខេសកាប ទូរទស្សន៍អនឡាញ 
និងខគហទុំទ័រ 

ខរគង 38 
អងគភាព
ព័ត៌ោន 

    
មនធីរព័ត៌ោន     

ជារ់ខស្ថង         
មនធរីបរសិាទ នខេតថ 

    
ខរគង         

      
ជារ់ខស្ថង         

មនធរីខរៀបចុំខដនដនីគររូបនយីរ៌មម ស្ុំណង់ នងិសុ្រោិដខីេតថ 

១ ខស្វាស្ុំណង 
ខរគង 150 រខនលង     

មនធីរខដនដ ី
    

ជារ់ខស្ថង         

២ ខស្វាសុ្រខិោដ ី
ខរគង ១០០០ ប័ណត     

មនធីរខដនដ ី
ជារ់ខស្ថង         

ការដារ់ខចញលេិតិបទដាឌ នគតយុិតថនិានារបស់្រដឌបាលខេតថ 
១.លិមតិបទដ្ឋឋ នគតយុិតត 
១ ដីការបទបញ្ហជ ទូខៅ ខរគង 0 ចាប់     រដឌបាលខេតថ     
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

ជារ់ខស្ថង 1 ចាប់     

២ ដីការឯរតថភូត 
ខរគង 0 ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង 30 ចាប់     

៣ ខស្ចរថសី្ខរមច 
ខរគង 37 ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង 72 ចាប់     

៤ ខស្ចរថីខណនាុំ 
ខរគង 78 ចាប់     

រដឌបាលខេតថ     
ជារ់ខស្ថង 24 ចាប់     

២.លិមតិរដ្ឋបាល 

១ លិេិតខស្ប ី
ខរគង 3641 ចាប់     

រដឌបាលខេតថ 27%   
ជារ់ខស្ថង 974 ចាប់     

២ ខស្ចរថីជូនដុំណឹង 
ខរគង 347 ចាប់     

រដឌបាលខេតថ 127%   
ជារ់ខស្ថង 396 ចាប់     

៣ លិេិតអខញ្ជ ីញ 
ខរគង 356 ចាប់     

រដឌបាលខេតថ 227%   
ជារ់ខស្ថង 273 ចាប់     

៤ លិេិតបង្វគ ប់ការ 
ខរគង 6 ចាប់     

រដឌបាលខេតថ 327%   
ជារ់ខស្ថង 7 ចាប់     
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង (២០១៩) 
ឃលោង/
ជារខ់សថង 

លទឌផលឃលោង រយៈឃពល
អនុវត្ថ 

ត្នមវ
រឃលមាង 

អងគភាពអនុវត្ថ 
%ននការ
សឃលមច 

ឃផសងៗ 
បរមិាណ្ ឯរា 

៥ លិេិតខផធរស្ិទន 
ខរគង 21 ចាប់     

រដឌបាលខេតថ 427%   
ជារ់ខស្ថង 36 ចាប់     

៦ ដីការអម 
ខរគង 7 ចាប់     

រដឌបាលខេតថ 527%   
ជារ់ខស្ថង 24 ចាប់     

៧ លិេិតអនុញ្ហដ តចាប់ 
ខរគង 25 ចាប់     

រដឌបាលខេតថ 627%   
ជារ់ខស្ថង 50 ចាប់     

៨ រុំណង់បង្វា ញខរឿង 
ខរគង 3578 ចាប់     

រដឌបាលខេតថ 727%   
ជារ់ខស្ថង 2553 ចាប់     

៩ លិេិតបញ្ហជ រ់ 
ខរគង 12 ចាប់     

រដឌបាលខេតថ 827%   
ជារ់ខស្ថង 22 ចាប់     

 
 



 

 

 

 
 

ឧបសមព័នឋទី១ 
 

តារាង៖ ១.១ រ .តារាងតរមូវ រគសរមាង 
សរមមភាពអាទិភាពទូទា ាំងសេតត 
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តារាង១.១រ ៖ តារាងតរមូវ រគសរមាង សរមមភាពអាទិភាពទូទា ាំងសេតត 

ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

រ. តរមូវ រគសរមាង សរមមលទឋភាព អាទិភាពសរមាប់រមមវិធីវិនិសោគសេតត 

១. ផផនរសសដ្ឋរិចច                     

រដ្ឋបាលសាលាសេតត 

១ 
សាងសងផ់វូវឃបតុ្ងអាឃម លបខវង 
៦០០ម  
ទទឹង ៦ម រលមាស់ ០.១៥ម 

៤.៤.១ បឹងឃុនឆ្ង ៦០០ ខម៉ារត ១២ខេ ២០០០ ៥០០ ៧២០ ខស្ដឌរិចច រដឌបាលខេតថ 

២ 
សាងស្ង់ផលូវខបតុងអាខម ០១
ខេស របខវង ២៩៤មទទឹង ៥ម 
ររោស់្ ០.១៥ម  

៤.៤.១ 
វរីៈ៣  

ភូមិ៤ ស្.ដងទង់ 
២៩៤ ខម៉ារត ១២ខេ ១៨០០ ៥៧០ ២៩៤ ខស្ដឌរិចច រដឌបាលខេតថ 

៣ 
សាងសងផ់វូវឃបតុ្ងអាឃម ១ខខស 
លបខវង ១៩០ម ទទឹង ៥ម 
រលមាស់ ០.១៥ម 

៤.៤.១ 
ខាងខរកាយវតថថមី  
ស្.សាម ច់ោន

ជ័យ 
១៩០ ខម៉ារត ១២ខេ ២៣០០ ៧០០ ១៩០ ខស្ដឌរិចច រដឌបាលខេតថ 

៤ 
សាងសងផវូវឃបតុ្ងអាឃម ០១
ខខស លបខវង ២៥១ម ទទឹង ៥ម 
រលមាស់ ០.១៥ម 

៤.៤.១ 
ភូមិ ៤  

ស្ង្វក ត់ដងទង់ 
២៥១ ខម៉ារត ១២ខេ ២៤០០ ៨០០ ២៥១ ខស្ដឌរិចច រដឌបាលខេតថ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៥ 
សាទ បនាលូលបអប់លបខវង 
១៣៥០ម អងកត្ផ់ចិត្ ០.៨០ម 

៤.៤.១ 

ពីចុំនុច្ស្ថីខររខផល
ខឈ ីខឆ្ព ោះខៅ
សាលាររុង  
ស្.សាម ច់ោន

ជ័យ 

១៣៥០ ខម៉ារត ១២ខេ ២៤០០ ៨០០ ១១៣០ ខស្ដឌរិចច រដឌបាលខេតថ 

៦ 
សាទ បនាលូលបអប់លបខវង ១៥០
ម អងកត្ផ់ចិត្ ០.៨០ម 

៤.៤.១ 
ភូមិ២ ស្ង្វក ត់
ដងទង់ 

១៥០ ខម៉ារត ១២ខេ ១៥០០ ៥០០ ១២៦ ខស្ដឌរិចច រដឌបាលខេតថ 

៧ 
សាទ បនាលូលបអប់លបខវង ២០០
ម អងកត្ផ់ចិត្ ០.៨០ម 

៤.៤.១ 
ឃុុំខរស្អុំបិល  
រសុ្រខរស្អុំបិល 

២០០ ខម៉ារត ១២ខេ ២៣០០ ១៣០០ ១៦៨ ខស្ដឌរិចច រដឌបាលខេតថ 

៨ 
សាទ បនាលូលបអប់លបខវង ៣០០
ម អងកត្ផ់ចិត្ ០.៨០ម 

៤.៤.១ 
ឃុុំបា៉ា រ់េលង  
រស្ុរខរស្
មណឍ លសី្ោ 

៣០០ ខម៉ារត ១២ខេ ២៣០០ ១៣០០ ២៥២ ខស្ដឌរិចច រដឌបាលខេតថ 

៩ 

សាទ បនាលូមូលឃភាវ ះកាត្ផ់វូវ 
ចាំនួន ០២រខនវង លបខវង ១០ម 
អងកត្ផ់ចិត្ ១ម និងសាទ រលបឡាយ
រ ាំឃដាះទឹរ 

៤.៤.១ ស្ង្វក ត់ស្ធឹងខវង ២ រខនលង ១២ខេ ២៣០០ ១៣០០ ២២៦ ខស្ដឌរិចច រដឌបាលខេតថ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

១០ 
ឃរៀបចាំរខនវងាាំងលពះឆ្ោ៉
ល័រខណ៍្ 

៤.៤.១ មុេសាលាខេតថ ១ រខនលង ១២ខេ ៣០០០ ១៥០០ ១៨០ ខស្ដឌរិចច រដឌបាលខេតថ 

១១ ជួសជុលខងទាំអោរសាលាឃខត្ថ ៤.៤.១ 
បរខិវណសាលា

ខេតថ 
២ រខនលង ១២ខេ ១៥០ ២៥ ២០០ ខស្ដឌរិចច រដឌបាលខេតថ 

១២ ឃរៀបចាំខរលមែសួន ៤.៤.១ មុេសាលាខេតថ ១ រខនលង ១២ខេ ៣០០០ ១៥០០ ១០០ ខស្ដឌរិចច រដឌបាលខេតថ 

១៣ 
ជួសជុលបណាថ ញបឃងាគ ល
ដងឃោម 

៤.៤.១ ររុងខេមរភូមិនធ ៦៥ បខង្វគ ល ១២ខេ ៣០០០ ១៥០០ ១០៤ ខស្ដឌរិចច រដឌបាលខេតថ 

១៤ 
សាងសង់ឃ្វ ាំងដារស់មាម រ ទាំហាំ 
១៥ម x១៨ម 

៤.៤.១ 
បរខិវណសាលា

ខេតថ 
១៥ x១៨ ខម៉ារត ១២ខេ ១៥០ ២៥ ៤១០ ខស្ដឌរិចច រដឌបាលខេតថ 

១៥ 
សាងសងអ់ោរលចរឃចញចូល
ខត្មយួ 

៤.៤.១ រស្ុរបូទុមសាគរ ១ អគរ ១២ខេ ៤៣០០ ១៧០០ ៤២០ ខស្ដឌរិចច រដឌបាលខេតថ 

ទចីាត់ការខផនការ នងិវនិខិោគ 

១ 

បណ្ថុ ះបណាថ សថីពីឃរៀបចាំ
ខផនការអភវិឌណន៍រយ:ឃពលលបាាំ
ឆ្ប ាំ និងរមយវធិីវនិិឃោរបីឆ្ប ាំ 
រ ាំរិល លបចាាំឆ្ប ាំរបស់ឃខត្ថ 

៤.១.១ ខេតថ ១ វគគ ១២ខេ ២០០ ៥០ ១០ ខស្ដឌរិចច 
ទីចាត់ការ
ខផនការ និង
វនិិខោគ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

២ 

បណ្ថុ ះបណាថ សថីពីរឃរៀបចាំ
ខផនការអភវិឌណន៍របស់លរុម
លបឹរាលរុង លរុមលបឹរាលសុរ 
លរុមលបឹរា ុាំ និង លរុមលបឹរា
សងាក ត្់ 

៤.១.១ ររុង-រស្ុរ ២ វគគ ១២ខេ ៣០០ ១០០ ១៥ ខស្ដឌរិចច 
ទីចាត់ការ
ខផនការ និង
វនិិខោគ 

៣ 

ពិនិត្រនិងឃលើរអនុសាសនជូ៍ន
អភបិាលឃខត្ថ អាំពីការឃធឝើ
អនុឃលាមភាព ខផនការអភវិឌណ
នរ៍បស់លរុង លសុរ  ុាំ និង
សងាក ត្់ 

៤.១.១ ររុង-រស្ុរ ៧ ខលីរ ១២ខេ ៥០ ០ ៥ ខស្ដឌរិចច 
ទីចាត់ការ
ខផនការ និង
វនិិខោគ 

៤ 

បណ្ថុ ះបណាថ សថីពីឃរៀបចាំរបាយ
ការណ៍្ររីចឃលមើនទរទ់ងដល់
ការងារខផនការអភវិឌណន៍ និង
រមយវធិីវនិិឃោររបសឃខត្ថ 

៤.១.១ ខេតថ ១ វគគ ១២ខេ ១០០ ២៥ ១០ ខស្ដឌរិចច 
ទីចាត់ការ
ខផនការ និង
វនិិខោគ 

៥ 

វរគបណ្ថុ ះបណាថ លសថីពីការឃធឝើ
បចចុបផនបភាពទិនបនយ័ពារព់ន័ន
និងរឃលមាងអភវិឌណនានា របស់
ឃខត្ថ លរុង លសុរ  ុាំ និងសងាក ត្់ 

៤.១.១ ររុង-រស្ុរ ១ វគគ ១២ខេ ១០០ ២៥ ១០ ខស្ដឌរិចច 
ទចីាត់ការ
ខផនការ និង
វនិិខោគ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៦ 
ឃរៀបចាំឃវទិការពីឃលោះឃោបល់
រសាងរមយវធិីវនិិឃោរបីឆ្ប ាំ
រ ាំរិលឃខត្ថ 

៤.២.១ ខេតថ ១ ខលីរ ១២ខេ ១៥០ ៥០ ១០ ខស្ដឌរិចច 
ទីចាត់ការ
ខផនការ និង
វនិិខោគ 

៧ 
ោាំលទលរុង លសុររបុងការឃរៀបចាំ
សិកាខ សាលាសមាហរណ្រមយ
ខផនការ 

៤.២.២ ខេតថ ១ 
សិ្កាេ
សាលា 

១២ខេ ២០០ ៥០ ១០ ខស្ដឌរិចច 
ទីចាត់ការ
ខផនការ និង
វនិិខោគ 

៨ 

សិរារឃលមាងលរុង លសុរ  ុាំ 
សងាក ត្ ់ឃរៀបចាំបវង ប៉ានស់ាយ ន
ត្នមវ និងឃរៀបចាំសាំឃណ្ើ រឃលមាង 
។ 

៤.៣.១ ខេតថ-ររុង-រស្ុរ ៣៦ គខរោង ១២ខេ ៣៦ ០ ៣៦ ខស្ដឌរិចច 
ទីចាត់ការ
ខផនការ និង
វនិិខោគ 

ទចីាត្ក់ារហិរញ្ដ វត្ទុ 

១ 
ឃរៀបចាំរឃលមាងចាំណូ្ល 
ចាំណាយលបចាាំឆ្ប ាំ លបចាាំខខ លត្ី
មាស ឆមាស 

៤.៥.១ រដឌបាលខេតថ ៥៧ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ២៥០ ៥០ ១២ រដឌបាលខេតថ 
ទីចាត់ការ
ហរិញ្ដវតទុ 

២ 
លត្ួត្ពិនិត្រឯរសារហិរញ្ដ វត្ទុរបុង
ទីចាត្ក់ា និងបណាថ លរុង លសុរ 
 ុាំ សងាក ត្់ 

៤.៥.១ រដឌបាលខេតថ ៦ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ២៥០ ៥០ ៤៨ រដឌបាលខេតថ 
ទីចាត់ការ
ហរិញ្ដវតទុ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៣ 
បណ្ថុ ះបណាថ លការលរបល់រង
ចាំណូ្ល ចាំណាយ ដល់ទីចាត្់
ការ លរុង លសុរ  ុាំ និងសងាក ត្់ 

៤.៥.១ រដឌបាលខេតថ ៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ២៤០ ៤០ ១២ រដឌបាលខេតថ 
ទីចាត់ការ
ហរិញ្ដវតទុ 

៤ 
បណ្ថុ ះបណាថ លនិត្ិវធិីហិរញ្ដ វត្ទុ
ដល់លរុង លសុរ  ុាំ និងសងាក ត្ ់

៤.៥.១ រដឌបាលខេតថ ៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ២៤០ ៤០ ១២ រដឌបាលខេតថ 
ទីចាត់ការ
ហរិញ្ដវតទុ 

៥ 
បណ្ថុ ះបណាថ ល និងលត្ួត្ពិនិត្រ
ពីនិត្ិវធិីបញ្ជ ីសារឃពើភ័ណ្ឍ ាមប
ណាថ លរុង លសុរ  ុាំ និងសងាក ត្់ 

៤.៥.១ រដឌបាលខេតថ ៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ២៤០ ៤០ ៦ រដឌបាលខេតថ 
ទីចាត់ការ
ហរិញ្ដវតទុ 

៦ 
ឃផធៀងផ្ទធ ត្់ និងឃធឝើបចចុបផនបភាព
ឃលើបញ្ជ ី និងលត្ួត្ពិនិត្រចលន
លទពរ និងអចលនលទពរជាលបចាាំ 

៤.៥.១ រដឌបាលខេតថ ៣៦ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ២៤០ ៥០ ១០ រដឌបាលខេតថ 
ទីចាត់ការ
ហរិញ្ដវតទុ 

៧ 

រសាងខផនការលទនរមយដារជូ់ន
លរសួងមហានផធអនុឃលាមភាព 
និងឃធឝើធានាចាំណាយឲ្រទន់
ឃពលឃវលា 

៤.៥.១ រដឌបាលខេតថ ១៨ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ២៤០ ៥០ ១៨ រដឌបាលខេតថ 
ទីចាត់ការ
ហរិញ្ដវតទុ 

ទចីាត្ក់ាររដឌបាល 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

១ 

ឃបើរវរគបណ្ថុ ះបណាថ ល សថីពី
ខបបបទនីត្ិវធិីននការរត្់លា
អលានុរូលដាឌ នដល់
ការោិល័យរដឌបាល និងហិរញ្ដ
វត្ទុលរុង លសុរ 

៤.៦.១ 
សាល

មខហារស្ព 
១ វគគ ១២ខេ ៥០០ ១៥០ ៨ រដឌបាល រដឌបាលខេតថ 

២ 
ចុះាមដានលត្ួត្ពិនិត្រការអនុ
វត្ថការងារអលានុរូលដាឌ នរដឌបា
លលរុង លសុរ និង ុាំ សងាក ត្ ់

៤.៦.១ ររុង-រស្ុរ ៤ ខលីរ ១២ខេ ២០០០ ១២០០ ៦ រដឌបាល រដឌបាលខេតថ 

៣ 

ឃបើរវរគបណ្ថុ ះបណាថ លសថីពីការ
បាំឃពញទាំរង់របាយការណ៍្
អលានុរូលដាឌ នាម Excell 
ដល់ការោិល័យរដឌបាល និង
ហិរញ្ដ វត្ទុលរុងលសុរ 

៤.៦.១ ររុង-រស្ុរ ១ វគគ ១២ខេ ៧២ ២៥ ១៤ រដឌបាល រដឌបាលខេតថ 

៤ 
ោាំលទរិចចលបជុាំលបចាាំខខរវាងឃខត្ថ
ឃកាះរុង និងឃខត្ថលាត្ 

៤.៧.១ របុង/ខរៅ ១២ របជុុំ ១២ខេ ៦០ ២៥ ៣៦ ខស្ដឌរិចច រដឌបាលខេតថ 



 

 

 
រមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ២០២០-២០២២ 

 

291 

ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៥ 

ទសសនរិចចសិរាផ្ទវ ស់បថូរបទ
ពិឃសាធន៍ការងារនិងរិចចសហ
លបត្ិបត្ថិការរវាងឃខត្ថឃកាះរុង 
និងឃខត្ថលាត្ 

៤.៧.១ របុង/ខរៅ ៣ ទស្នសរិចច ១២ខេ ២០ ៨ ២៤ ខស្ដឌរិចច រដឌបាលខេតថ 

៦ 
រិចចលបជុាំលបចាាំលត្ីមាសសថីពីការ
ជួញដូរឃលរឿងឃញៀណ្ឃៅាម
លពាំខដនឃកាះរុង លាត្ 

៤.៧.១ របុង/ខរៅ ៩ របជុុំ ១២ខេ ៥០ ១០ ២៧ ខស្ដឌរិចច រដឌបាលខេតថ 

៧ 

ការចុះអនុសារណ្ៈឃោរយល់
រវាងឃខត្ថឃកាះរុង ឃខត្ថឃរៀង
ោ៉ង និងឃខត្ថកាឃ ៉ សថីពីការ
រុរររឥដឌិធាតុ្ជាំនាញការឃវៀត្
ណាមខដលបានពលីជីវតិ្របុង
ទឹរដីឃខត្ថឃកាះរុង 

៤.៧.១ សាលាខេតថ ៣ របជុុំ ១២ខេ ៦០ ២៥ ១៨ ខស្ដឌរិចច រដឌបាលខេតថ 

៨ 

ការចុះអនុសារណ្ៈឃោរយល់
រវាងឃខត្ថឃកាះរុង ឃខត្ថជី លាន 
និងឃខត្ថយូ ណាន សថីពីវបផធម៌
លបនពណី្ និងពាណិ្ជជរមយ 

៤.៧.១ របុង/ខរៅ ៣ ទស្នសរិចច ១២ខេ ២០ ៨ ២៤ ខស្ដឌរិចច រដឌបាលខេតថ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៩ 

ទសសនរិចចសិរាផ្ទវ ស់បថូរបទ
ពិឃសាធន៍ការងារនិងរិចចសហ
លបត្ិបត្ថិការរវាងឃខត្ថឃកាះរុង 
ឃខត្ថឃរៀងោ៉ង និងឃខត្ថកាឃ ៉ 

៤.៧.១ 
ខេតថខកាោះរុង 
ខេតថខរៀងោ៉ា ង 
និងខេតថកាខ ៉ា  

៤ ទស្នសរិចច ១២ខេ ២០ ៨ ២៤ ខស្ដឌរិចច រដឌបាលខេតថ 

១០ 

ឃបើរវរគបណ្ថុ ះបណាថ ល រ ាំលឹរ
ឃឡើងវញិសថីពីរិចចការដឌបាលរាជ
ធានី ឃខត្ថ លរុង លសុរ ខណ្ឍ  
ដល់ ការោិល័យរដឌបាល និង
ហិរញ្ដ វត្ទុលរុង លសុរ  

៤.៨.១ ររុង-រស្ុរ                 

១១ 

ចុះលត្ួត្ពិនិត្រាមដានឃលើការ
អនុវត្ថរិចចការទទួលលិខិត្ចូល 
ឃចញ និងរឃបៀបត្មកល់ឯរសារ 
របុងការោិល័យរដឌបាល និង
ហិរញ្ដ វត្ទុលរុង លសុរ 

៤.៨.១ ររុង-រស្ុរ                 

១២ 
ឃបើរវរគបណ្ថុ ះបណាថ លសថីពីការ
ឃរៀបចាំរបាយការណ៍្ 

៤.៩.១ សាលាខេតថ ១ វគគ ១២ខេ ៥៥ ២៥ ៦ រដឌបាល ការ.ិស្រុប 

១៣ ឃរៀបចាំរិចចលបជុាំឆវងរបាយការណ៍្ ៤.៩.១ សាលាខេតថ ១២ ខលីរ ១២ខេ ៦៦០ ៣០០ ២៤ រដឌបាល ការ.ិស្រុប 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

១៤ 
ោាំលទការឃរៀបចាំរិចចលបជុាំលរុម
លបឹរា 

៤.៩.១ សាលាខេតថ ១២ ខលីរ ១២ខេ ១៤៤០ ៣០០ ១២ រដឌបាល ការ.ិស្រុប 

១៥ 
ឃបើរវរគបណ្ថុ ះបណាថ លអាំពី
លបពន័នពត័្ម៌ានវទិា 

៤.៩.១ ខេតថ-ររុង-រស្ុរ ៥ វគគ ១២ខេ ១៥០ ៥០ ២០ រដឌបាល ការ.ិស្រុប 

១៦ 
ឃបាះពុមភឯរសារសលមាបរ់ិចច
លបជុាំលរុមលបឹរា 

៤.១០.១ សាលាខេតថ                 

១៧ 
ឃរៀបចាំរិចចលបជុាំសាមញ្ដ របស់
លរុមលបឹរាឃខត្ថ 

៤.១០.១ សាលាខេតថ                 

១៨ 
ឃរៀបចាំរិចចលបជុាំវសិាមញ្ដ របស់
លរុមលបឹរាឃខត្ថ 

៤.១០.១ សាលាខេតថ                 

១៩ 
ឃរៀបចាំឃវទិកាផសពឝផាយ និង
ពិឃលោះឃោបល់របស់លរុម
លបឹរាឃខត្ថ 

៤.១០.១ ររុង-រស្ុរ                 

ទចីាត្ក់ារអនថរវស័ិយ 

១ 

ចុះលសងទ់ិនបនយ័បចចុបផនបភាព
អងគការមនិខមន រដាឌ ភបិាល 
សមារម និងសហរមនម៍ូល
ដាឌ ន  

៤.១១.១ ថាប រ់ខេតថ ១ ដង ១២ខេ ៦៥ ១៥ ២ រដឌបាលខេតថ 
ទីចាត់ការអនថ
រវស័ិ្យ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

២ 
ឃរៀបចាំវរគបណ្ថុ ះបណាថ លដល់
សហរមន៍ និងអងគការមនិខមនរ
ដាឌ ភបិាល  

៤.១១.១ 

ស្ហគមន៍មូល
ដាឌ ន ខៅតាមប
ណ្តថ ររុង រស្ុរ 
ទូទាុំងខេតថ 

១ ដង ១២ខេ ៦០ ២០ ១០ រដឌបាលខេតថ 
ទីចាត់ការអនថ
រវស័ិ្យ 

៣ 
ឃរៀបចាំឃវទិកាពិឃលោះឃោបល់ 
ជាមយួអងគការសងគមសីុវលិ 

៤.១១.២ ថាប រ់ខេតថ ២ ដង ១២ខេ ១៥០ ៥០ ១៤ រដឌបាលខេតថ 
ទីចាត់ការអនថ
រវស័ិ្យ 

៤ 
ឃរៀបចាំសិកាខ សាលាផសពឝផាយ
ឃោលនឃោបាយភូម ុិាំ មាន
សុវត្ទិភាព លរុង/លសុរទាំង ៧ 

៤.១១.២ ទូទាុំងររុង-រស្ុរ ១ ដង ១២ខេ ៤៥០ ១០០ ១៤ រដឌបាលខេតថ 
ទីចាត់ការអនថ
រវស័ិ្យ 

៥ 
ឃរៀបចាំរិចចលបជុាំពិភារា សលមប
សលមួល និងឃដាះលសាយវវិាទ
ាមររណី្ជារ់ខសថង 

៤.១២.១ ររុង-រស្ុរ ៦០ ដង ១២ខេ ៤៥០ ១០០ ១៤ រដឌបាល 
ទីចាត់ការអនថ
រវស័ិ្យ 

៦ 

ឃរៀបចាំបវង់ឃោលសលមាប់
លរបល់រងទីាាំងលរដូ់រចាំណី្
អាហារ ាមទីសាធារណ្ៈរបុង
ឃខត្ថ  

៤.១២.២ ថាប រ់ខេតថ ១ ដង ១២ខេ ១០០០០ ៥០០០ ៤ រដឌបាល 
ទីចាត់ការអនថ
រវស័ិ្យ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៧ 

សហការជាមយួមនធី អងគភាព
ពារព់ន័ន និងអាជាញ ធរមូលដាឌ ន 
ចុះលសងន់ិងពិនិត្រសទិត្ិមូល
ដាឌ នអាជីវរមយ និងផលិត្រមយ 

៤.១៣.១ ទូទាុំងររុង រស្ុរ ១ ដង ១២ខេ ១០០០០ ៥០០០ ៦ រដឌបាល 
ទីចាត់ការអនថ
រវស័ិ្យ 

៨ 
ឃរៀបចាំបឃងកើត្លរុមការងារ
បឃចចរឃទស ខដលមានសមាស
ភាពពីមនធីរពារព់ន័ន និងអាជាញ ធរ 

៤.១៣.២ ថាប រ់ខេតថ ១ ដង ១២ខេ ១៥ ៥ ២ រដឌបាល 
ទីចាត់ការអនថ
រវស័ិ្យ 

៩ 
ចុះពិនិត្រ និងវាយត្នមវឃលើអាជីវ
រមយ និងផលិត្រមយលរប់លបឃភទ
របុងឃខត្ថ 

៤.១៣.២ ទូទាុំងររុង រស្ុរ ១ ដង ១២ខេ ១០០០ ៥០០ ៦ រដឌបាល 
ទីចាត់ការអនថ
រវស័ិ្យ 

១០ 
ចុះលសងទ់ិនបនយ័ឃដើមផរីាំណ្ត្់
ឃោលការណ៍្អាំពីការលរបល់រង
ផារ និងសត្ថឃ្ដដាឌ ន 

៤.១៣.៣ 
រសុ្រខរស្អុំបិល 
និងររុងខេមរ
ភូមិនធ 

២ ដង ១២ខេ ២០០០ ១០០០ ៤ រដឌបាល 
ទីចាត់ការអនថ
រវស័ិ្យ 

ទចីាត្ក់ារធនធានមនុសស 

១ 

បឃងកើត្ឲ្រមានយនថការលចរឃចញ
ចូលខត្មយួាមសាលាលសុរ
ខដលមនិមានការោិល័យលចរ
ឃចញចូលខត្មយួ 

៤.២០.១ 
រដឌបាលរស្ុរ
ចុំនួន៣ 

៣ រខនលង ១២ខេ ៧០ ៣៥ ២០ រដឌបាល 

ទីចាត់ការ
រគប់រគង
ធនធាន
មនុស្ស 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

២ 
វរគបណ្ថុ ះបណាថ លមស្ដនថីផថល់ឃស
វាអាំពីនីត្ិវធិី និងលរមសិលធម៌
ននការផថល់ឃសវាសាធារណ្ៈ 

៤.២០.១ 
រដឌបាលខេតថ និង
ររុង រស្ុរទាុំង

៧ 
៨ វគគ ២ខេ ៣០០ ១២០ ៤២ រដឌបាល 

ទីចាត់ការ
រគប់រគង
ធនធាន
មនុស្ស 

៣ 
វរគបណ្ថុ ះបណាថ លអាំពីនីត្ិវធិី
លរបល់រងបុរគលិរ  

៤.២០.១ 
រដឌបាលររុង 
រស្ុរទាុំ៧ 

៧ វគគ ១ខេ ៣០០ ១២០ ៤២ រដឌបាល 

ទីចាត់ការ
រគប់រគង
ធនធាន
មនុស្ស 

៤ 
វរគបណ្ថុ ះបណាថ លអាំពីត្ួនាទី 
ភាររិចចរបស់រដឌបាលលរុង លសុរ 
និង ុាំ សងាក ត្់  

៤.២០.១ 
រដឌបាលររុង 
រស្ុរទាុំង៧ 

១៤ វគគ ២ខេ ៥០០ ២៥០ ៥៦ រដឌបាល 

ទចីាត់ការ
រគប់រគង
ធនធាន
មនុស្ស 

៥ 
ឃរៀបចាំឲ្រមានបទបញ្ហជ នផធរបុង
របស់រដឌបាល លរុង លសុរ 

៤.២០.១ 
រដឌបាលររុង 
រស្ុរទាុំង៧ 

៧ វគគ ១ខេ ១៥០ ៦០ ១៦ រដឌបាល 

ទីចាត់ការ
រគប់រគង
ធនធាន
មនុស្ស 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៦ 
ឃលជើសឃរ ើសមស្ដនថីបខនទមសលមាប់
បាំឃពញលបអប់សលមាបរ់ដឌបា
លឃខត្ថ និងលរុង លសុរ 

៤.២០.១ 
រដឌបាលខេតថ និង
ររុង រស្ុរ 

៣០ នារ់ ៣ឆ្ប ុំ ៣០ ១៥ ៣០ រដឌបាល 

ទីចាត់ការ
រគប់រគង
ធនធាន
មនុស្ស 

7 
វរគបណ្ថុ ះបណាថ លអភវិឌណន៍
សមត្ទភាពដល់ថ្នប រដ់ឹរនាាំ និង
មស្ដនថីរដឌបាលឃខត្ថ លរុង លសុរ  

៤.២០.២ 
រដឌបាលខេតថ និង
ររុង រស្ុរទាុំង

៧ 
៨ វគគ ១ខេ ១៥០ ៦០ ២២ រដឌបាល 

ទីចាត់ការ
រគប់រគង
ធនធាន
មនុស្ស 

8 

ឃរៀបចាំឲ្រមានលបត្ិទិន និង
ខផនការរិចចលបជុាំលបចាាំខខ ឬ
លបចាាំលត្ីមាស សលមាបម់ស្ដនថីរដឌ
បាលឃខត្ថ លរុង លសុរ 

៤.៧.២ 
រដឌបាលររុង 
រស្ុរទាុំង៧ 

៧ វគគ ១ខេ ១៥០ ៦០ ១៦ រដឌបាល 

ទីចាត់ការ
រគប់រគង
ធនធាន
មនុស្ស 

9 
វរគបណ្ថុ ះបណាថ លបខនទមពីនីត្ិ
វធិីងយីៗ ខដលថ្នប រជ់ាត្ិផថល់ឲ្រ 

៤.៧.២ 
រដឌបាលខេតថ និង
ររុង រស្ុរទាុំង

៧ 
១៤ វគគ ៣ខេ ៣០០ ១២០ ៥០ រដឌបាល 

ទីចាត់ការ
រគប់រគង
ធនធាន
មនុស្ស 

អងគភាពលទឌរមយ 

១ ការឃរៀបចាំឯរសារឃដញនងវ ៤.២១.១ សាលាខេតថ ១៥ គខរោង ១២ខេ ៥០ ២៥ ១២ រដឌបាល 
អងគភាពល
ទឌរមម 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

២ ការឃរៀបចាំឯរសារពិឃលោះនងវ ៤.២១.១ សាលាខេតថ ១៥ គខរោង ១២ខេ ៥០ ២៥ ១២ រដឌបាល 
អងគភាពល
ទឌរមម 

៣ ការឃរៀបចាំឯរសារសធងត់្នមវ ៤.២១.១ សាលាខេតថ ១៥ គខរោង ១២ខេ ៥០ ២៥ ១២ រដឌបាល 
អងគភាពល
ទឌរមម 

៤ ការឃរៀបចាំឯរសារចរចារនងវ ៤.២១.១ សាលាខេតថ ១៥ គខរោង ១២ខេ ៥០ ២៥ ១២ រដឌបាល 
អងគភាពល
ទឌរមម 

អងគភាពលចរឃចញចូលខត្មយួ 

១ 

ឃរៀបចាំវរគផសពឝផាយសថីពីនីត្ិវធិី
ននការផថល់ឃសវារបស់អងគភាព
លចរឃចញចូលខត្មយួបខនទមជូន
លបជាពលរដឌ 

៤.២២.១ មុេសាលាខេតថ ២ ដង ១២ខេ ២០០ ៧០ ៨ រដឌបាល 
រចរខចញចូល

១ 

២ 

ឃរៀបចាំវរគបណ្ថុ ះបណាថ ល ឬពី
នីត្ិវធិីននការ 
ផថល់ឃសវាឃអាយបានចាស់ជូន
មស្ដនថីផថល់ឃសវា 

៤.២២.២ សាលាខេតថ ២ ដង ១២ខេ ២០ ៨ ៥ រដឌបាល 
រចរខចញចូល

១ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៣ 

ឃសបើសុាំលរសួង ឬមនធីរពារព់ន័នផថ
ល់ឃសវាមរឃអាយអងគភាពលចរ
ឃៅាមការខណ្នាាំរបុងអនុលរឹត្រ
ឃលខ១៨ 

៤.២៣.១ រដឌបាលខេតថ ២ ដង ១២ខេ ១៨ ៨ ២ រដឌបាល 
រចរខចញចូល

១ 

៤ 
ឃសបើសុាំមានការឃលើរទឹរចិត្ថដល់
មស្ដនថីផថល់ឃសវាបខនទម 

៤.២៣.២ រដឌបាលខេតថ ១២ ដង ១២ខេ ១៨ ៨ ៤ រដឌបាល 
រចរខចញចូល

១ 

៥ 
 ឃសបើសុាំមស្ដនថីបខនទម(ពី០៣ ឃៅ
០៥នារ)់ឃដើមផ ី 
ជួយ ាមដាន និងលរប់លរង  

៤.២៣.៣ រដឌបាលខេតថ ៣ នារ់ ១២ខេ ១ ២ ៨ រដឌបាល 
រចរខចញចូល

១ 

៦ 

ឃសបើសុាំលរសួងមហានផធសលមប
សលមួលជាមយួលរសួងពារព់ន័ន
ឃចញទលមង់ខបបបទខត្មយួ
ឃដើមផងីាយលសួលផថល់ឃសវា 

៤.២៤.១ ររស្ួងមហាថ្ផធ ២ ដង ១២ខេ ៣ ១ ២ រដឌបាល 
រចរខចញចូល

១ 

៧ 

ឃសបើសុាំឃអាយលរសួងមហានផធ
បឃងកើត្ឃអាយមានការផថល់ ឃសវា
ជារញ្ចប ់ឬបាំពារល់បពន័ន
សឝ័យលបវត្ថិរមយ(Online) 

៤.២៥.១ រដឌបាលខេតថ ៣ ដង ១២ខេ ១៨ ៨ ៦ រដឌបាល 
រចរខចញចូល

១ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៨ 
ឃសបើសុាំលរសួងមហានផធជួយ ព
ឃនវឿនពីនីត្ិវធិីសលមាបខ់បងខចរ
លបាររ់ងាឝ នឃ់អាយបានឆ្ប់ 

៤.២៦.១ ររស្ួងមហាថ្ផធ ២ ខលីរ ១២ខេ ៣ ១ ២ រដឌបាល 
រចរខចញចូល

១ 

ការោិល័យលបជាពលរដឌឃខត្ថ 

១ 

វរគបណ្ថុ ះបណាថ លអាំពីនីត្ិវធិី 
ការសលមុះសលមួល និងឃដាះ
លសាយបណ្ថឹ ង របស់
ការោិល័យលបជាពលរដឌឃខត្ថ 

៤.២៧.១ ទូទាុំងខេតថ ១៦ វគគ ១២ខេ ៥០០ ៧៦ ១៣ រដឌបាល 
ការោិល័យ
របជាពលរដឌ 

២ 

ផសពឝផាយ អាំពីរចនាសមភន័ន ត្ួ
នាទី ភាររិចច និងសិទនិអាំណាច
របស់ការោិល័យលបជាពលរ
ដឌ។ 

៤.២៧.២ ទូទាុំងខេតថ ៤៥ ខលីរ ១២ខេ ១០០០ ៣០០ ៤៥ រដឌបាល 
ការោិល័យ
របជាពលរដឌ 

ការលរបល់រងឃលោះមហនថរាយ  

១ 
ឃបាសសាំអាត្មនី និងលោបយុ់ទឌ
ភណ័្ឍ មនិទនផ់ធុះជូនលបជា
ពលរដឌ 

៣.៩.១ 
រស្ុរមណឍ ល
សី្ោ 

៤៣២ ហរិតា ៣ឆ្ប ុំ ៧៨៤៤ 
៣២២
៤ 

៦៩១២ Halo Trust 
គណៈរោម ធី
ការស្រមមភាព
រុំចាត់មីនខេតថ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

២ 

បណ្ថុ ះបណាថ លសមាជិររណ្ៈ
រមាយ ធិការ លរបល់រងឃលោះមហនថ
រាយលសុរ  ុាំ និងលរុមការងារ
លរបល់រងឃលោះមហនថរាយភូម ិ

៣.១០.១ ទូទាុំងខេតថ ៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៩០០ ៣០០ ៣០ រដឌបាលខេតថ 

គណៈរោម ធី
ការរគប់រគង
ខរគោះមហនថ
រាយខេតថ 

៣ 
ផសពឝផាយជូនលបជាពលរដឌឃអា
យចុះឃ យ្ ះឃលបើលបាស់លបពន័ន
លបកាសឃអាយដឹងមុន១២៩៤ 

៣.១១.១ ទូទាុំងខេតថ ៣ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ៩០០ ៣០០ ៣០ រដឌបាលខេតថ 

គណៈរោម ធី
ការរគប់រគង
ខរគោះមហនថ
រាយខេតថ 

មនទីរកសិកមមខេត្ត 

១ 
ផសពវផាយពូជដុំណ្តុំរសិ្រមម
ខដលោនទិនបផលេពស់្និងការខធវី
បង្វា ញ 

១.១.១ 

បូទុមសាគរ,ថម
បាុំង,ខរស្អុំបិល,
ខកាោះរុង,
មណឍ លសី្ោ 

៣ វគគ 3 ខេ ៥០ ២៥ ១៥ ខស្ដឌរិចច រសិ្រមម 

២ 
បណថុ ោះបណ្តថ លបខចចរខទស្
រសិ្រមមថមីៗដល់រសិ្ររ 

១.១.១ 

គីរសីាគរ,ថមបាុំង,
បូទុមសាគរ,ខរស្
អុំបិល,មណឍ ល
សី្ោ,ខកាោះរុង 

៥ វគគ 7 ខេ ៧៥ ៣៥ ១៥ ខស្ដឌរិចច រសិ្រមម 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៣ 
ជុំរុញការរបាស់្ខរគឿងយនថ
រសិ្រមម 

១.១.១ 
ខរស្អុំបិល,

ខកាោះរុង,ថមបាុំង,
មណឍ លសី្ោ 

៣ វគគ 7 ខេ ៥០ ២០ ១២ ខស្ដឌរិចច រសិ្រមម 

៤ 
ខរតៀមអនថរាគមន៍រោច ត់ស្ោស្
ភាពចថ្រង 

១.១.២ 

បូទុមសាគរ,ខរស្
អុំបិល,គីរសីាគរ,
ថមបាុំង,ខកាោះរុង,
មណឍ លសី្ោ 

៧ វគគ 12 ខេ ១១០ ១១៥ ៦០ ខស្ដឌរិចច រសិ្រមម 

៥ 
ពរងឹងស្មតទភាពស្ហគមន៍
រសិ្រមម 

១.១.២ 

ខរស្អុំបិល,បូទុម
សាគរ, 

ថមបាុំង,មណឍ ល
សី្ោ 

៣ វគគ 6 ខេ ៧៥ ៣៥ ១២ ខស្ដឌរិចច រសិ្រមម 

៦ 
ផសពវផាយបខចចរខទស្ដាុំបខនល
ខដាយខរបីរបព័ននដុំណរ់ទឹរ ឬ
ផធោះស្ុំណ្តញ់ 

១.១.៣ 
ខរស្អុំបិល,បូទុម
សាគរ,ថមបាុំង,
មណឍ លសី្ោ 

៣ វគគ 6 ខេ ៧៥ ៣៥ ១២ ខស្ដឌរិចច រសិ្រមម 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៧ 
បណថុ ោះបណ្តថ លពរងឹងស្មតទ
ភាពភាប រ់ង្វរផសពវផាយរសិ្រមម
ភូមិ 

១.១.៣ 
ខរស្អុំបិល,បូទុម
សាគរ,មណឍ ល
សី្ោ,ខកាោះរុង 

៤ វគគ 7 ខេ ៧៥ ៥០ ១២ ខស្ដឌរិចច រសិ្រមម 

៨ 
បណថុ ោះបណ្តថ លបខចចរខទស្ផលិ
តនិងខរបីរបាស់្ជីរុំប៉ាុស្ថ 

១.១.៣ ទូទាុំងខេតថ ៤ វគគ 6 ខេ ១០០ ៥០ ១០ ខស្ដឌរិចច រសិ្រមម 

៩ 
ផសពវផាយពីសុ្វតទិភាពថ្នការខរបី
របាស់្ថាប ុំរសិ្រមម 

១.២.១ ទូទាុំងខេតថ ៣ វគគ 5 ខេ ៧៥ ៣០ ៧ ខស្ដឌរិចច រសិ្រមម 

១០ 
បណថុ ោះបណ្តថ លស្ថីពីបខចចរខទស្
ថ្នការចិញ្ច ឹមស្តវដល់រសិ្ររ 

១.២.១ ទូទាុំងខេតថ ៥ វគគ 6 ខេ ១២៥ ៧៥ ៦ ខស្ដឌរិចច រសិ្រមម 

១១ 
បណថុ ោះបណ្តថ លពីរខបៀបផសុំចុំណី 
និងការខរថ្ចបចុំណីស្តវដល់
រសិ្ររ 

១.២.២ 
ខរស្អុំបិល,បូទុម
សាគរ,មណឍ ល
សី្ោ,ខកាោះរុង 

៣ វគគ 5 ខេ ៧៥ ៣០ ៨ ខស្ដឌរិចច រសិ្រមម 

១២ ផសពវផាយពីទីផាររសិ្រមម ១.២.២ ទូទាុំងខេតថ ៤ ខលីរ 12 ខេ ១៥០ ៥០ ១៥ ខស្ដឌរិចច រសិ្រមម 

១៣ 
ផសពវផាយពីអតទរបខោជន៍ថ្ន
ការចារ់វា៉ា រ់សាុំង 

១.២.២ ទូទាុំងខេតថ ៧ វគគ 6 ខេ ២០០ ១០០ ៥ ខស្ដឌរិចច រសិ្រមម 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

១៤ 
ខរតៀមអនថរាគមន៍ររណីោនជមងឺ
ផធុោះខ ងី 

១.២.៣ ទូទាុំងខេតថ ៧   12 ខេ ២០០ ១០០ ៥០ ខស្ដឌរិចច រសិ្រមម 

១៥ 
ពរងឹងស្មតទភាពភាប រ់ង្វរសុ្េ
ភាពស្តវភូមិ 

១.២.៣ ទូទាុំងខេតថ ៤   6 ខេ ៧០ ៣០ ១០ ខស្ដឌរិចច រសិ្រមម 

១៦ 
រតួតពិនិតយចលនាស្តវនិង
ផលិតផលោនខដីមរុំខណីតពី
ស្តវ 

១.២.៣ 

ខរស្អុំបិល,បូទុម
សាគរ,ខេមរ
ភូមិនធ,មណឍ ល

សី្ោ 

៧ វគគ 12 ខេ ៦៥ ៦០ ៨ ខស្ដឌរិចច រសិ្រមម 

េណ័្ឌ រដ្ឋបាលជលផល 

១ 
បខងកីនការទប់សាក ត់ និងប្ង្វក ប
បទខលមីស្ជលផល 

១.៣.១ 

រសុ្រខរស្អុំបិល,
រស្ុរបូទុមសាគរ

, 
គីរសីាគរ,រស្ុរ
ខកាោះរុង និង
រស្ុរមណឍ ល
សី្ោ 

២៤ ខលីរ 12 ខេ ៦០០០ ៥០០០ ៧០ ខស្ដឌរិចច ជលផល 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

២ 
ផសពវផាយរបកាស់្ស្ថីពីការ
រុំណត់ឧបររណ៍ខនសាទ ខដល
អនុញ្ហដ តឲ្យខរបីរបាស់្ 

១.៣.១ 

រសុ្រខរស្អុំបិល,
រស្ុរបូទុមសាគរ

, 
គីរសីាគរ,រស្ុរ
ខកាោះរុង និង
រស្ុរមណឍ ល
សី្ោ 

១២ វគគ 6 ខេ ៤០០ ២០០ ៣៦ ខស្ដឌរិចច ជលផល 

៣ ផសពវផាយចាប់ស្ថីពីជលផល ១.៣.២ 

រសុ្រខរស្អុំបិល,
រស្ុរបូទុមសាគរ

, 
គីរសីាគរ,រស្ុរ
ខកាោះរុង និង
រស្ុរមណឍ ល
សី្ោ 

៥ វគគ 4 ខេ ១៥០ ១០០ ១៥ ខស្ដឌរិចច ជលផល 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៤ 
ផសពវផាយសារស្ុំខាន់ថ្នការអភិ
ររស និងតុំបន់អភិររស 

១.៣.៣ 

រសុ្រខរស្អុំបិល,
រស្ុរបូទុមសាគរ

, 
គីរសីាគរ,រស្ុរ
ខកាោះរុង និង
រស្ុរមណឍ ល
សី្ោ 

៥ វគគ 4 ខេ ១៥០ ១០០ ១៥ ខស្ដឌរិចច ជលផល 

៥ ដាុំរូនខកាងកាង ១.៣.៣ 
រសុ្រខរស្អុំបិល, 
និងរសុ្រ 
បូទុមសាគរ 

២ ខលីរ 1 ខេ ៦០០ ២០០ ៨ ខស្ដឌរិចច ជលផល 

៦ 
ខបាោះបខង្វគ លរពុំរបទល់តុំបន់អភិ
ររស 

១.៣.៣ រស្ុរបូទុមសាគរ ១ ខលីរ 1 ខេ ៥០០ ២០០ ១០ ខស្ដឌរិចច ជលផល 

៧ 
បណថុ ោះបណ្តថ លភាពជាអបរ
ដឹរនាុំ និងរគប់រគងដល់គណៈ
រមមការស្ហគមន៍ខនសាទ 

១.៣.៤ 
រសុ្រខរស្អុំបិល
និងរសុ្រ 
ទុមសាគរ 

៣ វគគ 3 ខេ ៤០ ២០ ៩ ខស្ដឌរិចច ជលផល 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៨ 
បណថុ ោះបណ្តថ លបខចចរខទស្
ចិញ្ច ឹមរតីជាលរេណៈ រគួសារ 

១.៣.៥ 
រស្ុរមណឍ ល
សី្ោ  

និងបូទុមសាគរ 
២ វគគ 2 ខេ ៤០ ២០ ៦ ខស្ដឌរិចច ជលផល 

៩ 
 បណថុ ោះបណ្តថ លបខចចរខទស្ខរ
ថ្ចបផលខនសាទ 

១.៣.៥ 
រស្ុរមណឍ ល
សី្ោ  

និងបូទុមសាគរ 
២ វគគ 2 ខេ ២០ ៤០ ៦ ខស្ដឌរិចច ជលផល 

មនទីរធនធានទឹក                     

1 
 ជួស្ជុលបនថរបព័ននទុំនប់ការពារ
ទឹរថ្របបឹងរពាវ  

១.៤.១ 
ឃុុំបឹងរពាវ រស្ុរ
ខរស្អុំបិល ៦៣៥០ ខម៉ារត 36ខេ ៩៥៤៧ ៨៨០ ២០០០ ឃសដឌរិចច 

មនធីរធនធាន
ទឹរ 

2 
ជួស្ជុលរបព័ននទុំនប់ការពារទឹរ
ថ្របេលុង  

១.៤.១ 
ឃុុំខរស្អុំបិល 
រសុ្រខរស្អុំបិល ១៤៥០ ខម៉ារត 12ខេ ៣០០៩ 

១២០
៣ 

២០០ ឃសដឌរិចច 
មនធីរធនធាន

ទឹរ 

3 
បនថរកាលរគួស្ររហមខលីភលឺ
របឡាយជីោល ថ្នរបព័ននទុំនប់
ការពារទឹរថ្របជីោល 

១.៤.១ 
ឃុុំអណថូ ងទឹរ 
រស្ុរបូទុមសាគរ ៣០៧៥ ខម៉ារត 36ខេ ២៩៥៩ 

១៤៧
២ 

៨០០ ឃសដឌរិចច 
មនធីរធនធាន

ទឹរ 

4 
ជួស្ជុល របព័ននទុំនប់ការពារទឹរ
ថ្របតាុំរន់  ១.៤.១ 

ឃុុំរខណ្តថ ល 
រស្ុរបូទុមសាគរ ៦៧៦២ ខម៉ារត 36ខេ ១៣៥១ ៩៧៤ ៤០០០ ឃសដឌរិចច 

មនធីរធនធាន
ទឹរ 



 

 

 
រមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ២០២០-២០២២ 

 

308 

ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

5 
ជួស្ជុលខថទាុំរបចាុំរបព័ននទុំនប់
ការពារទឹរថ្របជីខរតោះ ១.៤.១ 

ឃុុំអណថូ ងទឹរ 
រស្ុរបូទុមសាគរ ៨០០០ ខម៉ារត 36ខេ ៧៩៨ ២៧៦ ១៤០០ ឃសដឌរិចច 

មនធីរធនធាន
ទឹរ 

6 
ជួស្ជុលខថទាុំរបព័ននទុំនប់
ការពារទឹរថ្របតាោឃ  ១.៤.១ 

ឃុុំអណថូ ងទឹរ 
រស្ុរបូទុមសាគរ ៦៣០០ ខម៉ារត 24ខេ ១៥៩១ ៧៩៦ ១០០០ ឃសដឌរិចច 

មនធីរធនធាន
ទឹរ 

7 
ជួស្ជុលស្ុំណង់ទាវ រទឹរជីខរតោះ 

១.៤.១ 
ឃុុំអណថូ ងទឹរ 
រស្ុរបូទុមសាគរ ២ រខនលង 12ខេ ៧៩៨ ២៧៦ ១៥០ ឃសដឌរិចច 

មនធីរធនធាន
ទឹរ 

8 
ជួស្ជុល របព័ននទុំនប់ការពារទឹរ
ថ្របថមស្ 

១.៤.១ 
ឃុុំថមស្ រស្ុរបូទុ

មសាគរ ៤០៤៦ ខម៉ារត 12ខេ ៧៧៦៩ ៣៨៩០ ៥០០ ឃសដឌរិចច 
មនធីរធនធាន

ទឹរ 

9 

ជួស្ជុល-ខថទាុំរបចាុំ របព័នន
ទុំនប់ការពារទឹរថ្រប 
ជីោល 

១.៤.១ 
ឃុុំអណថូ ងទឹរ 
រស្ុរបូទុមសាគរ ៣៤៨៩ ខម៉ារត 12ខេ ២៩៥៩ 

១៤៧
២ 

៥០០ ឃសដឌរិចច 
មនធីរធនធាន

ទឹរ 

10 

ជួស្ជុល-ខថទាុំរបចាុំ របព័នន
ទុំនប់ការពារទឹរថ្រប 
រខណ្តថ ល 

១.៤.១ 
ឃុុំរខណ្តថ ល 

រស្ុរបូទុមសាគរ ៦២០០ ខម៉ារត 12ខេ ៣៧៨៤ ១១៣៥ ៦០០ ឃសដឌរិចច 
មនធីរធនធាន

ទឹរ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

11 
ជួស្ជុល-ខថទាុំរបចាុំ របព័នន
ទុំនប់ការពារទឹរថ្របតានី 

១.៤.១ 
ឃុុំជីេខលី រស្ុរ
ខរស្អុំបិល ២០០០ ខម៉ារត 12ខេ ២០០៨ ១០០១ ៣០០ ឃសដឌរិចច 

មនធីរធនធាន
ទឹរ 

12 
ជួស្ជុល-ខថទាុំរបចាុំ របព័នន
ទុំនប់ការពារទឹរថ្របខរជាយ
សាវ យ 

១.៤.១ 
ឃុុំខរជាយសាវ យ 
រសុ្រខរស្អុំបិល ៤៣០០ ខម៉ារត 12ខេ ១៣៣១ ៩៧៤ ៦០០ ឃសដឌរិចច 

មនធីរធនធាន
ទឹរ 

13 
ជួស្ជុល-ខថទាុំរបចាុំ របព័នន
ទុំនប់ការពារទឹរថ្រប 
បឹងរពាវ 

១.៤.១ 
ឃុុំបឹងរពាវ រស្ុរ
ខរស្អុំបិល ១១១៣៥ ខម៉ារត 12ខេ ៩៥៤៧ ៨៨០ ១០០០ ឃសដឌរិចច 

មនធីរធនធាន
ទឹរ 

14 
សាងស្ង់ទុំនប់ការពារទឹរថ្រប
រពលាន 

១.៤.១ 
ឃុុំរខណ្តថ ល 

រស្ុរបូទុមសាគរ ៦០០០ ខម៉ារត 12ខេ ៣៧៨៤ ១១៣៥ ១៥០០ ឃសដឌរិចច 
មនធីរធនធាន

ទឹរ 

15 
 ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទឹរថ្រប
ដងខពង 

១.៤.១ 
ឃុុំដងខពង រស្ុរ
ខរស្អុំបិល ២០០០ ខម៉ារត 36ខេ     ១៥០០ ឃសដឌរិចច 

មនធីរធនធាន
ទឹរ 

16 
បនថសាឋ ររបឡាយខដាោះទឹរជុំនន់
រខណ្តថ ល និងធបង់ 

១.៤.១ 
ឃុុំរខណ្តថ ល 

រស្ុរបូទុមសាគរ ៨៤០០ ខម៉ារត 36ខេ ៣៧៨៤ ១១៣៥ ៥៥០ ឃសដឌរិចច 
មនធីរធនធាន

ទឹរ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

17 
សាឋ ររបឡាយខដាោះទឹរជុំនន់ជី
រតោះ 

១.៤.១ 
ឃុុំអណថូ ងទឹរ 
រស្ុរបូទុមសាគរ ៩២០០ ខម៉ារត 36ខេ ៧៩៨ ២៧៦ ៦០០ ឃសដឌរិចច 

មនធីរធនធាន
ទឹរ 

18 
សាឋ ររបឡាយខដាោះទឹរជុំនន់ជីោ
ល 

១.៤.១ 
ឃុុំអណថូ ងទឹរ 
រស្ុរបូទុមសាគរ ៧៨០០ ខម៉ារត 36ខេ ២៩៥៩ 

១៤៧
២ 

៥០០ ឃសដឌរិចច 
មនធីរធនធាន

ទឹរ 

19 សាឋ ររបឡាយខដាោះទឹរជុំនន់េលុង ១.៤.១ 
ឃុុំខរស្អុំបិល 
រសុ្រខរស្អុំបិល ៨០០០ ខម៉ារត 36ខេ ៣០០៩ 

១២០
៣ 

៥០០ ឃសដឌរិចច 
មនធីរធនធាន

ទឹរ 

20 
សាឋ ររបឡាយខដាោះទឹរជុំនន់បឹង
រពាវ 

១.៤.១ 
ឃុុំបឹងរពាវ រស្ុរ
ខរស្អុំបិល ១០៩០០ ខម៉ារត 36ខេ ៩៥៤៧ ៨៨០ ៨០០ ឃសដឌរិចច 

មនធីរធនធាន
ទឹរ 

មនទីរររន៉ិងថាមពល                     

1 
ផសពវផាយ និងតរមូវឲ្យោច ស់្មរ 
ខធវីចាប់ទាុំងអស់្ 

១.១០.១ ររុង១ រស្ុរ៦ 28 ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ 
              
20  

              
8  

                      
9  ឃសដឌរិចច 

មនធីរខរន៉ិង
ថ្នមពល 

2 
ចុោះរតូតពិនិតយបខចចរខទស្
សាទ នីយ 

១.១០.១ ររុង១ រស្ុរ៦ 5 ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ 
                
6  

              
3  

                      
8  ឃសដឌរិចច 

មនធីរខរន៉ិង
ថ្នមពល 

3 
ខដាោះរសាយវវិាទតាមតុំបន់របស់្ 
ខស្វាររផគត់ផគង់អគគិស្នី 

១.៩.១ ររុង១ រស្ុរ៦ 3 ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ 
              
20  

              
6  

                     
18  ឃសដឌរិចច 

មនធីរខរន៉ិង
ថ្នមពល 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

4 
ចុោះរតូតពិនិតយបខចចរខទស្អគគិ
ស្នីតាមតុំបន់របស្់ខស្វាររ ផគត់
ផគង់អគគិស្នី 

១.៩.១ ររុង១ រស្រុ៦ 5 ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ 
                
6  

              
3  

                     
18  ឃសដឌរិចច 

មនធីរខរន៉ិង
ថ្នមពល 

5 
ការដឹរជញ្ជូ នរតូវោនតង់រគប
ខអាយបានរតឹមរតូវ 

១.៨.១ ររុង១ រស្ុរ៦ 15 ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ 
               
18  

              
9  

                      
9  ឃសដឌរិចច 

មនធីរខរន៉ិង
ថ្នមពល 

6 
ការដឹរជញ្ជូ នមិនខអាយខលីស្
ចុំណុោះនិងហួស្រទុងរថយនថ 

១.៨.១ ររុង១ រស្ុរ៦ 15 ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ 
               
18  

              
9  

                      
9  

ឃសដឌរិចច 
មនធីរខរន៉ិង
ថ្នមពល 

7 
អប់រ ុំនិងផសពវផាយចាប់ខអាយ
បានទូលុំទូលាយ 

១.៨.២ ររុង១ រស្រុ៦ 2 ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ 
              
20  

              
8  

                      
9  ឃសដឌរិចច 

មនធីរខរន៉ិង
ថ្នមពល 

8 
ខស្បីសុ្ុំម្នថីបខនទមរបុងការចុោះអនុ
វតថការង្វរ 

១.១០.១ ររុង១ រស្ុរ៦ 1 នារ់ 3 ឆ្ប ុំ 
                 
1  

             
-    

                     
10  

ឃសដឌរិចច 
មនធីរខរន៉ិង
ថ្នមពល 

9 

ស្ហការ និងស្រមបស្រមួល
រវាងខស្វាររ និងរបជាពលរដឌ
ខដីមផពីខនលឿនរបុងការពរងីរ 
បណ្តថ ញ អគគិស្នី 

១.៩.១ ររុង១ រស្ុរ៦ 12 ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ 
                
6  

              
3  

                     
18  ឃសដឌរិចច 

មនធីរខរន៉ិង
ថ្នមពល 

មនទីរសិប្បកមមនិងសសសាហកកមម                     



 

 

 
រមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ២០២០-២០២២ 

 

312 

ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

1 

ចុោះផសពវផាយអុំពីចាប់ស្ថីពីការ
រគប់រគងខរាងចររសិ្បផរមម  និង
លិេិតបទដាឌ នគតិយុតថពារ់ព័នន
ខផសងៗឱយបានរគប់មូលដាឌ នទូ
ទាុំងខេតថ និងខរៀបចុំខផនការ
ស្រមមភាពរបចាុំឆ្ប ុំ ចុោះអនុវតថ
ការង្វរ និងខធវីរបាយររណ៍
ការង្វរ   

១.១១.១ ទូទាំងឃខត្ថ ៣០ ឃលើរ 3 ឆ្ប ុំ ៥០០ ២០០ ៦០ ឃសដឌរិចច មនធីរសិបផរមយ 

2 

ចុោះផសពវផាយឱយបានរគប់មូល
ដាឌ ន និងបានដល់ទីតាុំងស្ហ
រគស្ សិ្បផរមមអុំពីផល
របខោជន៍ និងផលប៉ាោះពាល់របុង
ការទទួលបាននិងមិនទទួល
បានចាប់អនុញ្ហដ តអាជីវរមម 

១.១១.២ ទូទាំងឃខត្ថ ៣០ ឃលើរ 3 ឆ្ប ុំ ៥០០ ២០០ ៦០ ឃសដឌរិចច មនធីរសិបផរមយ 

3 

ខស្វងររទុន និងថ្ដគូវនិិខោគ
បខនទម ផសពវផាយអុំពីខគល
នខោបាយទឹរសាអ ត និងជុំរុញ
ដល់ការពរងីរបណ្តថ ញថមីបខនទម 

១.១២.១ ទូទាំងឃខត្ថ ៣០ ឃលើរ 3 ឆ្ប ុំ ៥០០ ២០០ ៦០ ឃសដឌរិចច មនធីរសិបផរមយ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

4 

ផសពវផាយអុំពីចាប់ និង
បទដាឌ នគិយុតថិពារ់ព័នននឹងការផ
លិតទឹរសាអ ត និងខលីរទឹរចិតថ
ឱយចូលរមួវគគបណថុ ោះបណ្តថ លអុំពី
បខចចរខទស្របុងការរគប់រគងទឹរ
សាអ ត 

១.១២.២ ទូទាំងឃខត្ថ ៣០ ឃលើរ 3 ឆ្ប ុំ ៥០០ ២០០ ៦០ ឃសដឌរិចច មនធីរសិបផរមយ 

5 

ចុោះរតួតពិនិតយ ខផធៀងផ្ទធ ត់ខលី
ឧបររណ៍ោរតាសា្ស្ថ ទុំនិញផ
លិត ទុំនិញខវចេចប់ ចុំណីអាហារ 
សារធាតុគីមី របុងស្ហរគស្ 
សិ្បផរមម និងខរៀបចុំខផនការ
ស្រមមភាពរបចាុំឆ្ប ុំ ចុោះអនុវតថ
ការង្វរ និងខធវីរបាយររណ៍
ការង្វរ រពមទាុំងខស្បីសុ្ុំឧបរណ៍
ស្ថង់ដាររបតិបតថិពីររសួ្ង
ស្រោប់បុំខពញការង្វរ និងខលីរ
ខផនការគុំរទដល់ឧបររណ៍ស្ថង់
ដារស្រោបបុំខពញការង្វរ 

១.១៣.១ ទូទាំងឃខត្ថ ៣០ ឃលើរ 3 ឆ្ប ុំ ៥០០ ២០០ ៦០ ឃសដឌរិចច មនធីរសិបផរមយ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

6 

បនថផសពវផាយចាប់ស្ថីពីស្ថង់ដារ 
ចាប់ស្ថីពីោរតាសា្ស្ថ និង
លិេិតបទដាឌ នគតិយុតថពារ់ព័នន
ឱយបានទូលុំទូលាយ និងរគប់ទី
រខនលង 

  ទូទាំងឃខត្ថ ៣០ ឃលើរ   ៥០០ ២០០ ៦០ ឃសដឌរិចច មនធីរសិបផរមយ 

7 

ចុោះផសពវផាយ និងខណអុំពីផល
របខោជន៍ និងផល់ប៉ាោះពាល់ថ្ន
គុណភាព      សុ្វតថិភាព សារ
ធាតុគីមីដល់រគប់ស្ហរគស្ 
សិ្បផរមមឱយបានទូលុំទូលាយ 
និងចុោះយរគុំរូលផលិតផល 
របស្់ខរាងចររ ស្ហរគស្ 
សិ្បផរមមខៅវភិាគ ឱយបានខទៀត
ទាត់ និងរគប់មូលដាឌ ន 

១.១៣.៣ ទូទាំងឃខត្ថ ៣០ ឃលើរ 3 ឆ្ប ុំ ៥០០ ២០០ ៦០ ឃសដឌរិចច មនធីរសិបផរមយ 

មនទីរសាធារណ្ះការនិងដ្ឹក
ជញ្ជូ ន 

                    

១ 
សាងស្ង់ផលូវ DBST ខលីផលូវខេតថ
ខលេ១៤៨៥អា 

១.១៤.១ រស្ុរបូទុមសាគរ ៣៣ គី ូខម៉ារត 3 ឆ្ប ុំ ១៧៧០ ១៥០០ ១៩៦២០ ឃសដឌរិចច 
មនធីរ

សាធារណ្
ការ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

២ 
សាងស្ង់ផលូវរកាលររហម ខលី
ផលូវខេតថខលេ១៤៨៥អា 

១.១៤.២ 
រស្ុរបូទុមសាគរ 
និងរសុ្រគិរ ី
សាគរ 

៣៣ គី ូខម៉ារត 3 ឆ្ប ុំ ២៣០០ ១៨៥៦ ៤៥០០ ឃសដឌរិចច 
មនធីរ

សាធារណ្
ការ 

៣ 
សាងស្ង់ផលូវ DBST ខលីផលូវខេតថ
ខលេ១៤៨៩ 

១.១៤.២ 
រស្ុរមណឍ ល
សី្ោ 

១២ គី ូខម៉ារត 3 ឆ្ប ុំ ២៣៥៤ ១៩៩៩ ៧៤៤០ ឃសដឌរិចច 
មនធីរ

សាធារណ្
ការ 

៤ 
សាងស្ង់ផលូវ DBST ខលីផលូវខេតថ
ខលេ១៤៨៦ 

១.១៤.៣ រស្ុរថមបាុំង ៣៥ គី ូខម៉ារត 3 ឆ្ប ុំ ១៣៥៦ ១១៨៧ ២១០០០ ឃសដឌរិចច 
មនធីរ

សាធារណ្
ការ 

មនទីរខទសចរណ្ ៍                     

1 
បុំខពញបខនទមររបេ័ណឍ ម្នថី 
និងម្នថីជាប់រិចចស្នាបុំខរ ី
ការង្វររខទស្ចរណ៍ 

១.១៦.១ 
មនធីរខទស្ចរណ៍

ខេតថ 
១២ នារ់ ៣៦ខេ ១២ ៦ ១៦ ខស្ដឌរិចច 

មនធីរ
ខទស្ចរណ៍ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

2 

ខរៀបចុំចាប់ស្ហគមន៍
ខទស្ចរណ៍ជាអនថរររស្ួងង្វយ
រសួ្លជុំនាញយរខៅអនុវតថរបុង
ការចូលរមួបខងកីតស្ហគមន៍
ខទស្ចរណ៍ 

១.១៧.១ 

ឃុុំ តាថ្តខរកាម 
ឃុុំ ខរពរេាច់  
ឃុុំតាថ្ទខលី  ឃុុំ
អណថូ ងទឹរ  ឃុុំ
បារ់េលង  ស្ង្វក ត់
សាម ច់ោនជ័យ 

១០ ខលីរ ៣៦ខេ ១៨០០ ១២០០ ១៨ ខស្ដឌរិចច 
មនធីរ

ខទស្ចរណ៍ 

3 

ផសពវផាយស្កាថ នុពល
ខទស្ចរណ៍របុងខេតថខដលោន
រសាប់ខដីមផខីធវីការទារ់ទាញថ្ដគូ
រវនិិខោគ វស័ិ្យខទស្ចរណ៍ឯរ
ជន 

១.១៨.១ ទូទាុំងខេតថ ១០ ខលីរ ៣៦ខេ ៣៧២ ២១០ ៣៦ ខស្ដឌរិចច 
មនធីរ

ខទស្ចរណ៍ 

4 

ផសពវផាយចាប់ ស្ថីពី
ខទស្ចរណ៍ខអាយបានទូលុំ
ទូលាយ នូវសារាចរខណនាុំ ជូន
ដុំណឹងដល់ោច ស់្អាជីវរមម ខស្វា
រមម រគប់របខភទរគប់រស្ុរទូ
ទាុំងខេតថ 

១.១៩.១ ទូទាុំងខេតថ ១១ ខលីរ ៣៦ខេ ៤៥ ១៨ ២៨១ ខស្ដឌរិចច 
មនធីរ

ខទស្ចរណ៍ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

5 

ចាុំបាច់ខអាយោច ស់្អាជីវរមមរគប់
ខស្វារមមទាុំងអស្់រតូវោនតារាង
តថ្មលង និងខ ម្ ោះមុេមាូបដារ់
តាុំងតុំថ្មលខអាយបានចាស្់លាស្់
ជូនខភញៀវខទស្ចរណ៍ 

១.២០.១ ទូទាុំងខេតថ ១០ ខលីរ ៣៦ខេ ២៧០ ១៥០ ៥៧ ខស្ដឌរិចច 
មនធីរ

ខទស្ចរណ៍ 

6 

ផសពវផាយអុំពាវនាវដល់
ស្បផុរស្ជន  អបរវនិិខោគទុន
ថ្ដគូរឯរជន ររុមហ ុន
ខទស្ចរណ៍ អងគការខរៅរដាឌ ភិបា
ល និងគខរោងមនធីរវស័ិ្យខដល
បានគុំរទថវកិា 

១.២១.១ ទូទាុំងខេតថ ១០ ខលីរ ៣៦ខេ ៤៥ ១៨ ១៨ ខស្ដឌរិចច 
មនធីរ

ខទស្ចរណ៍ 

7 

ោច ស់្អាជីវរមមខស្វារមមទាុំងអស់្
ទទួលយរការខណនាុំ ពីការ
ផសពវផាយ និងចូលរមួវគគបណថុ ោះ
បណ្តថ ល ខស្វារមមខផសងៗពីមនធីរ
ជុំនាញ 

១.២២.១ 

ររុងខេមរភូមិនធ    
រស្ុរមណឍ ល
សី្ោ រសុ្រខរស្
អុំបិល រសុ្រ
ខកាោះរុង រស្ុរបុ
ទុសាគរ  រសុ្រគី
រសីាគរ  រស្ុរថម

បាុំង   

៦០ វគគ ៣៦ខេ ២១០០ ១២០០ ១៧ ខស្ដឌរិចច 
មនធីរ

ខទស្ចរណ៍ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

8 

ោច ស់្អាជីវរមមខស្វារមមតាម
របខភទនីមួយៗរតូវខតយល់ដឹង
ការវាយតុំថ្លចុំណ្តត់ថាប រ់ស្ថង់
ដារគប់របខភទខដលបានខចង
ធរោន 

១.២៤.១ ទូទាុំងខេតថ ១០ ខលីរ ៣៦ខេ ៣៩ ២១ ១៧ ខស្ដឌរិចច 
មនធីរ

ខទស្ចរណ៍ 

9 

ខរៀបចុំអភិវឌណន៍ខហដាឌ រចនាស្
មព័ននខៅកាន់តុំបន់ខគលខៅ
ខទស្ចរណ៍ស្ុំបូរស្កាថ នុពល
ខទស្ចរណ៍ខរចីន 

១.២៤.១ ទូទាុំងខេតថ ១០ ខលីរ ៣៦ខេ ៣៩ ២១ ១៧ ខស្ដឌរិចច 
មនធីរ

ខទស្ចរណ៍ 

10 
ជរមុញការបណថុ ោះបណ្តថ លខផបរ 
បខចចរពត៌ោនវទិា និងភាសា
របរខទស្ 

១.២៥.១ ទូទាុំងខេតថ ១០ ខលីរ ៣៦ខេ ៣៩ ២១ ១៧ ខស្ដឌរិចច 
មនធីរ

ខទស្ចរណ៍ 

11 

ផសពវផាយអុំពាវនាវដល់វស័ិ្យ
ឯរជន និងអបរវនិិខោគគិន 
ររុមហ ុនខទស្ចរណ៍របតិបតថិររ
ខទស្ចរណ៍ និងសាទ ប័ន មនធីរ
ជុំនាញ និងគខរោងនានា ខដល
បានគុំរទរបុងវស័ិ្យខនោះ 

១.២៦.១ ទូទាុំងខេតថ ១០ ខលីរ ៣៦ខេ ៣៩ ២១ ១៧ ខស្ដឌរិចច 
មនធីរ

ខទស្ចរណ៍ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

មនទីរពាណ្ិជជកមម 

1 
រគប់រគងការខធវីអាជីវរមមចុំខពាោះ
អាជីវររ ខស្វាររ 

១.២៧.១ ទូទាុំងខេតថ ៩០០ លិេិត ៣ឆ្ប ុំ ៦០ ២៤០ ២៤ ឃសដឌរិចច 
មនធីរពាណិ្ជជ

រមយ 

2 

ផសពវផាយចាប់ពាណិជជរមម 
និងស្ហការទទួលពារយខស្បីសុ្ុំ
ចុោះបញ្ជ ី បញ្ហជ រ់ទីតាុំងររុមហ ុន 
សាខាររុមហ ុន ស្ហរគស្
ពាណិជជរមម ខរកាយខពលចុោះ
បញ្ជ ីខៅររសួ្ងពាណិជជរមមរចួ 
និងជរមុញការដារ់សាល រយខីហា
ររុមហ ុន 

១.២៧.១ 

ររុងខេមរភូមិនធ 
រស្ុរមណឍ ល
សី្ោ 

រសុ្រខរស្អុំបិល 

១៥ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ២០០ ៤០០ ៣៩ ឃសដឌរិចច 
មនធីរពាណិ្ជជ

រមយ 

3 រគប់រគងទីផារ ១.២៧.២ ទូទាុំងខេតថ ១៥៦ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ០ ០ ៦ ឃសដឌរិចច 
មនធីរពាណិ្ជជ

រមយ 

4 
ជរមុញការអភិវឌណន៍ផលិតផល 
និងទីផារ 

១.២៧.២ ទូទាុំងខេតថ ៤៥ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ៣០ ៦០ ១៨០ ឃសដឌរិចច 
មនធីរពាណិ្ជជ

រមយ 

5 
អភិវឌណន៍សាទ ប័នពាណិជជរមម 
(ស្ភាពាណិជជរមមខេតថ និង
ស្ោគមអាជីវរមម) 

១.២៧.៣ ទូទាុំងខេតថ ៣០ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ៦០ ៤០ ៩ ឃសដឌរិចច 
មនធីរពាណិ្ជជ

រមយ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

សាខាពនធដារខេត្ត 

1 

ពឃនវឿនការផថល់ប័ណ្ត សមាគ ល់
ការបងព់ននឃលើមឃធាបាយដឹរ
ជញ្ជូ ននិងោនជាំនិះលរប់
លបឃភទខដលបានចុះបញ្ជ ី ឃដើមផី
ផថល់ភាពងាយលសួលរបុងការបង់
ពនន 

១.២៨.១.  ទូទាុំងខេតថ ៣០០ បណ័្ត  ៣ឆ្ប ុំ ១៥០ ១៥០ 0 ឃសដឌរិចច សាខាពននដារ 

2 

ពឃនវឿនការផថល់ប័ណ្ត សមាគ ល់
ការបងព់ននឃលើអចលនលទពរ
ខដលបានចុះបញ្ជ ី ឃដើមផផីថល់
ភាពងាយលសួលរបុងការបងព់នន 

១.២៨.១ ររុងខេមរភូមិនធ ៣០០ បណ័្ត  ៣ឆ្ប ុំ ១៥០ ១៥០ 0 ឃសដឌរិចច សាខាពននដារ 

3 

បឃងកើត្យនថការផថល់ពត័្៌មាន និង
រ ាំលឹរអបរជាបព់ននអាំពីបាំណុ្ល
ពននចលនលទពរនិងអចលន
លទពរ 

១.២៨.១ ទូទាុំងខេតថ     ៣ឆ្ប ុំ     0 ឃសដឌរិចច សាខាពននដារ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

4 

ឃរៀបចាំខផនការ និងបឃងកើត្បញ្ជ រ
ពិឃលោះឃោបល់ ឃដើមផទីទួល
សាំណួ្រ សាំណូ្មពរ និងឃឆវើយ
ត្បរាល់ចមងល់របស់អបរជាបព់នន
ឃដាយផ្ទធ ល់មាត្់ 

១.២៨.២ សាខាពននដារ ៧ បញ្ជ រ ៣ឆ្ប ុំ     ៤០០ ឃសដឌរិចច សាខាពននដារ 

5 

ឃដាះលសាយរាល់ចមងល់និង
បញ្ហា ឃផសងៗរបស់អបរជាបព់នន
ាមរយៈលិខិត្ និងជួបអបរជាប់
ពននផ្ទធ ល់ឱ្របានឆ្ប់រហ័ស 

១.២៨.២ សាខាពននដារ   
ដុំខណ្តោះ
រសាយ 

៣ឆ្ប ុំ     0 ឃសដឌរិចច សាខាពននដារ 

6 

ឃរៀបចាំសិកាខ សាលាផសពឝផាយ
ចាប ់និងបទបផញ្ដត្ថិសថីពីពនន
ដារ 

១.២៨.៣ ទូទាុំងខេតថ ៩ ឃលើរ ៣ឆ្ប ុំ ១៥០ ១៥០ ២៣.៤ ឃសដឌរិចច សាខាពននដារ 

7 

ឃរៀបចាំសិកាខ សាលាផសពឝផាយ
ចាប ់និងបទបផញ្ដត្ថិសថីពីពនន
ដារជូនអបរជាបព់ននខដលចុះ
បញ្ជ ីងយី 

១.២៨.៣ ទូទាុំងខេតថ ៦ ឃលើរ ៣ឆ្ប ុំ ៥០ ៥០ ១៥.៦ ឃសដឌរិចច សាខាពននដារ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

8 

ឃធឝើការសធងម់ត្ិាមរយៈសិកាខ
សាលា និងវរគបណ្ថុ ះបណាថ ល 
អាំពីត្លមូវការបណ្ថុ ះបណាថ ល
បខនទមដល់អបរជាបព់នន 

១.២៨.៣ ទូទាុំងខេតថ   
លទនផល
ស្ធង់មតិ 

៣ឆ្ប ុំ     0 ឃសដឌរិចច សាខាពននដារ 

9 

ផថល់ឃសវាឱ្របានទនឃ់ពល
ឃវលាលសបាមរលមងឃសវាសា
ធារណ្ៈចាំឃពាះការចុះបញ្ជ ីពនន
ដារនិងការបងព់ននលបថ្នបល់ា
ឃលើការឃផធររមយសិទនិ ឬសិទនិកាន់
កាបអ់ចលនលទពរ 

១.២៨.៤ សាខាពននដារ   ជារ់ខស្ថង ៣ឆ្ប ុំ     0 ឃសដឌរិចច សាខាពននដារ 

10 

ជាំរុញការចុះបញ្ជ ីសហលោស
និង ផធះនិងដីជួល ឱ្របាន
២០%របុងមយួឆ្ប ាំ ឃធៀបនឹង
ចាំនួនសហលោសនិង ផធះនិងខដ 
ខដលបានអឃងកត្ 

១.២៩.១ ទូទាុំងខេតថ ៦០ ភាររយ ៣ឆ្ប ុំ     0 ឃសដឌរិចច សាខាពននដារ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

11 

ជាំរុញការចុះបញ្ជ ីអចលនលទពរ
ឱ្របានឃពញឃលញលសបាម
ទិនបនយ័អចលនលទពរខដលបាន
អឃងកត្ឃៅលរុងឃខមរភូមនិធ 

១.២៩.១ ររុងខេមរភូមិនធ   ជារ់ខស្ថង ៣ឆ្ប ុំ     0 ឃសដឌរិចច សាខាពននដារ 

12 

ពលងឹងការឃផធរសហលោសពីតូ្ច
ឃៅមធរម និងមធរមឃៅធាំ និង
បស្ដញ្ហច សមរវញិ 

១.២៩.១ ទូទាុំងខេតថ   ជារ់ខស្ថង ៣ឆ្ប ុំ     0 ឃសដឌរិចច សាខាពននដារ 

13 

ពលងឹងការលបកាសបងព់ននឃលើ
អចលនលទពរ ឃដាយខផែរឃលើ
លបពន័នលរបល់រងពននឃលើអចលន
លទពរ 

១.២៩.១ ររុងខេមរភូមិនធ ២៧៣៥ លិេិត ៣ឆ្ប ុំ     0 ឃសដឌរិចច សាខាពននដារ 

សាខាគយនិងរដាឋ ករ 

1 
ខស្បីសុ្ុំបុំពារ់ោ៉ា សីុ្នខស្កនខៅ
ោត់រចររតួតពិនិតយចាុំោម 

១.៣០.១ ទូទាុំងខេតថ 1 ខរគឿង ១២ខេ 1579 245 ២០០ ឃសដឌរិចច សាខារយ 

2 
ខស្បីសុ្ុំបុំពារ់មខធាបាយរបខដញ
ផលូវទឹរ 

១.៣០.២ ទូទាុំងខេតថ 1 ខរគឿង ១២ខេ 1579 245 ៤០០ ឃសដឌរិចច សាខារយ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

3 
ការពរងឹងសុ្ពលភាពថ្នឯរសារ
នាុំចូល-នាុំខចញ(របតិខវទន៍) 

១.៣០.៣ ទូទាុំងខេតថ ជារបចាុំ ជារបចាុំ 12 ខេ 47 8 72 ឃសដឌរិចច សាខារយ 

4 
ការពរងឹងអនុខលាមភាពរបុងការ
គិតពននគយការរបមូលនិងការ
បង់ចុំណូលគយ និងរដាឌ ររ 

១.៣០.៣ ទូទាុំងខេតថ 12 ខលីរ 12 ខេ 47 8 3 ឃសដឌរិចច សាខារយ 

5 
ចុោះឃ្ល ុំខមីលអនុខលាមភាពថ្ន
នីតិវធិីគយរបស់្អងគភាពគយ
ខរកាមឱវាទ 

១.៣០.៣ ទូទាុំងខេតថ 8 ខលីរ 12 ខេ 47 8 3 ឃសដឌរិចច សាខារយ 

6 

បនថផសពវផាយរ ុំលឹរដល់វស័ិ្យ
ឯរជនពារ់ព័ននឱយបានខទៀង
ទាត់ពារ់ព័នននឹងនីតិវធិីខបបបទ
គយ នីតិវធិីថ្នការទទួលេុស្រតូវ
របុងការបង់ពននអាររខលីទុំនិញ
ឱយបានតាមបទបញ្ដតថិជាធរោន 

១.៣០.៣ ទូទាុំងខេតថ 3 ខលីរ 12 ខេ 200 120 3 ឃសដឌរិចច សាខារយ 

7 

ការអនុវតថឱយបានខពញខលញនូវ
បទបញ្ដតថិជាធរោនពារ់ព័នននឹង
ការទទួលេុស្រតូវរបុងការង្វរ
រតួតពិនិតយទុំនិញ 

១.៣០.៤ ទូទាុំងខេតថ ជារបចាុំ ជារបចាុំ 12 ខេ 47 8 ០ ឃសដឌរិចច សាខារយ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

8 

ការខលីរទឹរចិតថដល់ម្នថីគយ
ោនស្មតទរិចច  ប្ង្វក បអុំខពីរត់
ខគចពននឱយអនុវតថការង្វររបស្់
េលួនតាមរូបភាពខភលៀងរលឹមនិង
របរបខដាយឆនធៈដាច់ខាត 

១.៣០.៥ ទូទាុំងខេតថ 800 ររណី 12 ខេ 47 8 ០ ឃសដឌរិចច សាខារយ 

មនទីរប្រប្សណ្ីយន៍ិងទរូគមនាគមនខ៍េត្ត 

1 

ពរងឹងការស្ហការជាមួយអាជាញ
ធរមូល 
ដាឌ នរគប់លុំដាប់ថាប រ់របុងការអនុ
វតថចាប់ ខអាយបានរតឹមរតូវ 

១.៣១.១ ទូទាុំងខេតថ 3 ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ 
            

500  
       

1,200  
5 ឃសដឌរិចច 

មនធីរ
នលបសណី្យ ៍

2 

បនថជរមុញររុមហ ុនយរចិតថ
ទុរដារ់ពរងីរខស្វាខអាយោន
វសិាលភាពរគប់ដណថ ប់ដល់
តុំបន់ដាច់រស្ោ៉ា លទាុំងខនាោះ 

១.៣២.១ 
ឃុុំរបឡាយ 
ឃុុំថមដូនខៅ 

3 ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ 
            

200  
          

500  
5 ឃសដឌរិចច 

មនធីរ
នលបសណី្យ ៍
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

3 

 ជរមុញររុមហ ុន និងរបតិបតថិ
ររខធវីខស្វាថ្របស្ណីយយ៍រចិតថ
ទុរ ដារ់ផសពវផាយខលីគុណ
ភាពខស្វាថ្របស្ណីយន៍ិង្ន
ខៅពរងីរខស្វារបស់្េលួនតាមរ
យៈការបខងកីតភាប រ់ង្វរខអាយ
ោនដល់មូលដាឌ នរគប់រស្ុរ 

១.៣៣.១ 
៦រស្ុរ 

របុងខេតថខកាោះរុង 
6 ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ 

            
250  

          
300  

10 ឃសដឌរិចច 
មនធីរ

នលបសណី្យ ៍

4 

 ជួស្ជុលខរលមអរ និងពរងីរ
ខ ងីជាន់ 
អគរចុំនួន ២េបង ទុំហុំ ៨២៦ 
ម២ 

១.៣៣.១ មនធីរ ប.ទ ខេតថ 2 េបង 3 ឆ្ប ុំ 
                
9  

              
2  

600 ឃសដឌរិចច 
មនធីរ

នលបសណី្យ ៍

មនទីរអភិវឌ្ឍនជ៍នបទខេត្ត 

១ 
ជួស្ជុល ខថទាុំបណ្តថ ញ
គមនាគមន៍ខៅជនបទ 

១.៣៤.១ 
រស្ុរបូទុសាគរ 
រសុ្រខរស្អុំបិល 
និងរសុ្រថមបាុំង 

១០៣ គី ូខម៉ារត ១២ខេ ១៣៥០០ ៨៧០០ ១៨.៧៧៣ ឃសដឌរិចច 
មនធីរអភវិឌណន៍
ជនបទ 

២ 
របជាពលរដឌខៅជនបទោនទឹរ

សាអ តខរបីរបាស់្ 
១.៣៥.១ 

រសុ្រខរស្អុំបិល 
និងរសុ្របូទុ
មសាគរ 

30អណថូ ង 
២រស្ោះ  

 អណថូ ង 
រស្ោះ 

១២ខេ 
១០.០៤
៧ 

១៤.២ ៥០០ ឃសដឌរិចច 
មនធីរអភវិឌណន៍
ជនបទ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៣ 
ចុោះខចរស្ោភ រៈសាងស្ង់បងគន់អ
នាម័យ 

១.៣៥.១ រសុ្រខរស្អុំបិល  ៣០០ បងគន់ ១២ខេ ១៨០០ ៨០០ ១២០ ឃសដឌរិចច 
មនធីរអភវិឌណន៍
ជនបទ 

៤ 
ចុោះបណថុ ោះបណ្តថ លគណៈរមម
ការអភិវឌណន៍ភូមិស្ថីពីការខរៀបចុំ
ខផនការអភិវឌណន៍ភូមិ 

១.៣៦.១ រស្ុរថមបាុំង ៥ ខលីរ ១២ខេ ១៧៥ ៨០ ២០ ឃសដឌរិចច 
មនធីរអភវិឌណន៍
ជនបទ 

៥ 
ចុោះផសពវផាយពីដុំខណីរការថ្នកា
ខរៀបចុំស្ហគមន៍ស្នសុំរបារ់ 

១.៣៦.១ 
រសុ្រមណឍ លសី្
ោ៉ា  

៥ វគគ ១២ខេ ៥០០ ៣៥០ ១០ ឃសដឌរិចច 
មនធីរអភវិឌណន៍
ជនបទ 

៦ 
ផសពវផាយខគលនខោបាយ
ជាតិស្ថីពីជនជាតិខដីមភាគតិច 
និងរុំណត់អតថស្ញ្ហដ ណ 

១.៣៧.១ រស្ុរថមបាុំង ១ ខលីរ ១២ខេ ១៥០ ៧៥ ៥ ឃសដឌរិចច 
មនធីរអភវិឌណន៍
ជនបទ 

៧ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លជុំនាញ
តាមតរមូវការទីផារ 

១.៣៨.១ ររុងខេមរៈភូមិនធ ៤ វគគ ១២ខេ ១៤០ ៨៥ ៤០ ឃសដឌរិចច 
មនធីរអភវិឌណន៍
ជនបទ 

មនធរីខស្ដឌរចិចនងិហរិញ្ដវតទុ 

១ 
គុំរទការរគប់រគង និងអភិវឌណវ ិ
ស័្យខស្ដឌរិចចខៅខេតថខកាោះរុង 

១.៤៣.១ 
រគប់មនធីរអងគ
ភាព និងររុង 
រស្ុរ 

២ ចលើក ១ ឆ្ន ាំ ១១០ ៥០ ២.៥ ឃសដឌរិចច 
មនធីរឃសដឌរិចច
និងហិរញ្ដ វត្ទុ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

២ 

រគប់រគង ខណនាុំអនុវតថ និងគុំ
រទការខរៀបចុំបញ្ជ ីសារខពីភណឍ
រទពយស្មផតថិរដឌ និងការខរៀរគរ
ចុំណូលមិនខមនសារខពីពននខៅ
ខេតថខកាោះរុង 

១.៤៤.១ 
រគប់មនធីរអងគ
ភាព និងររុង 
រស្ុរ 

៤ ចលើក ១ ឆ្ន ាំ ១០០ ២០ ១៩.០ ឃសដឌរិចច 
មនធីរឃសដឌរិចច
និងហិរញ្ដ វត្ទុ 

៣ 

រគប់រគង រតួតពិនិតយហរិញ្ដវតទុ 
ស្រមបស្រមួល តាមដានការអនុ
វតថ ថវកិារបស់្មនធីរជុំនាញ ខៅ
ខេតថខកាោះរុង 

១.៤៥.១ 
រគប់មនធីរអងគ
ភាព 

១០ ចលើក ១ ឆ្ន ាំ ១៧០ ៨០ ៣៣.៣ ឃសដឌរិចច 
មនធីរឃសដឌរិចច
និងហិរញ្ដ វត្ទុ 

៤ 

រគប់រគង រតួតពិនិតយហរិញ្ដវតទុ 
ស្រមបស្រមួល តាមដានការអនុ
វតថថវកិារបស់្រដឌបាលថាប រ់ខរកាម
ជាតិ ខៅខេតថខកាោះរុង 

១.៤៦.១ ររុង រស្ុរ ១០ ចលើក ១ ឆ្ន ាំ ១៤៥ ៤៥ ១៩.៩ ឃសដឌរិចច 
មនធីរឃសដឌរិចច
និងហិរញ្ដ វត្ទុ 

៥ 

រគប់រគង ស្រមបស្រមួល រតួត
ពិនិតយ តាមដានការអនុវតថ
ការង្វរលទនរមមសាធារណៈ ខៅ
ខេតថខកាោះរុង 

១.៤៧.១ 
រគប់មនធីរអងគ
ភាព និងររុង 
រស្ុរ 

៤ ចលើក ១ ឆ្ន ាំ ១៧៣ ២៧ ២៤.៦ ឃសដឌរិចច 
មនធីរឃសដឌរិចច
និងហិរញ្ដ វត្ទុ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៦ 
គុំរទរិចចដុំខណីរការរបស់្មនធីរ
ខស្ដឌរិចចនិងហរិញ្ដវតទុខៅខេតថ
ខកាោះរុង 

១.៤៨.១ មនធីរ ៤ ចលើក ១ ឆ្ន ាំ ១២០ ៣០ ៧០៩.២ ឃសដឌរិចច 
មនធីរឃសដឌរិចច
និងហិរញ្ដ វត្ទុ 

៧ 
ស្រមបស្រមួលការង្វរខរ
ទរមង់ការរគប់រគងហរិញ្ដវតទុសា
ធារណៈ ខៅខេតថខកាោះរុង 

១.៤៩.១ 
រគប់មនធីរអងគ
ភាព និងររុង 
រស្ុរ 

២ ចលើក ១ ឆ្ន ាំ ១១០ ៥០ ២.៤ ឃសដឌរិចច 
មនធីរឃសដឌរិចច
និងហិរញ្ដ វត្ទុ 

សាខាធនាគរជាត ិ

១ 
ផសពវផាយយុទននាការ "ខតាោះ
និោយពីលុយ" 

១.៤០.១ ររុងខេមរភូមិនធ ៤ ខលីរ ១២ ខេ 
          

1,200  
៦០០ ០ ឃសដឌរិចច 

សាខា
ធនាោរជាត្ិ 

២ 

ផសពវផាយពីរបព័ននទូរស្ពធ 
Hotline ស្រោប់ទទួលព័ត៌ោន 
និងខដាោះរសាយចមលល់ស្ថីពីការ
ខរបីរបាស់្ខស្វាហរិញ្ដវតទុ ខៅ
ដល់ររុង/រស្ុរ 

១.៤១.១ រគប់រស្ុរ ៧ ឃលើរ ១២ ខខ 
         

5,000  
       

2,500  
០ ឃសដឌរិចច 

សាខា
ធនាោរជាត្ិ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៣ 

ផសពវផាយខស្ចរថីថ្ថលងការណ៍រមួ
រវាងធនាគរជាតិថ្នរមពុជា និង
ររសួ្ងហរិញ្ដវតទុ និងលិេិត
បទដាឌ នខផសងៗខៅតាមបណ្តថ
លររុងរស្ុរ 

១.៤០.២ រគប់រស្ុរ ៧ ឃលើរ ១២ ខខ 
         

5,000  
       

2,500  
០ ឃសដឌរិចច 

សាខា
ធនាោរជាត្ិ 

៤ 
ផសពវផាយយុទននាការ "េញុ ុំ
រស្ឡាញ់របារ់ខរៀល"  

១.៤០.៣ រគប់រស្ុរ ២ ឃលើរ ១២ ខខ ៥០០ ៤០០ ០ ឃសដឌរិចច 
សាខា

ធនាោរជាត្ិ 

៥ 
ផសពវផាយចាប់ និងលិេិត
ខណនាុំ ស្ថីពីការរគប់រគងអាជីវ
រមមបថូររបារ់ 

១.៤១.១ ររុងខេមរភូមិនធ ៣ ឃលើរ ១២ ខខ ៨០ ៥០ ០ ឃសដឌរិចច 
សាខា

ធនាោរជាត្ិ 

២. រផនកសងកមច្ច    

មនទីរអបរំ់យវុជននិងកីឡាខេត្ត 

១ 

 ពរងីរថាប រ់មខតថយយសិ្រារបុង
សាលាបឋម,  បខងកីតថាប រ់មខតថ
យយសិ្រាស្ហគមន៍និងរមមវធិី
អប់រ ុំតាោបិតា 

២.១.១ ទូទាុំងខេតថ ៣ ថាប រ់ ១២ខេ ៧០ ៥០ ១២០០០០០ សងគមរិចច មនធីរអបរ់ ាំ 



 

 

 
រមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ២០២០-២០២២ 

 

331 

ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

២ 

 យររគូបឋមបខរងៀនថាប រ់មខតថ
យយសិ្រានិងរិចចស្នា និងផឋល់
រគូមខតថយយសិ្រាដល់សាលា
ខដលោនតរមូវការ 

២.១.២ ទូទាុំងខេតថ ៥ នារ់ ១២ខេ ០ ៥ ៦៥០០០០០ សងគមរិចច មនធីរអបរ់ ាំ 

៣ 
 បខរងៀនខៅខរកាមផធោះរបជាជន,
សាលាឆទាន  , ប៉ាុស្ឋិ៍ប៉ាូលីស្ 

២.២.១ ទូទាុំងខេតថ ២ នារ់ ១២ខេ ១ ១ ២៦០០០០០ សងគមរិចច មនធីរអបរ់ ាំ 

៤ 
 បខងកីតគណៈរមមការជួយគុំរទ
(ស្រោប់មខតថយយធនធាន ) 

២.១.១ ទូទាុំងខេតថ ៥ នារ់ ១២ខេ ២ ៣ ២០០០០០០ សងគមរិចច មនធីរអបរ់ ាំ 

៥ 

 បខងកីនការផឋល់អាហាររូបតទមភ
ដល់សិ្ស្ស       និង-ផសពវផាយ 
និងជរមុញ ការចូលរមួពីរបជា
ពលរដឌ ស្ហគមន៍ និងអាជាញ
ធរមូល   ដាឌ ន    

២.២.២ ទូទាុំងខេតថ ៧០ នារ់ ១២ខេ ៣៥ ៣៥ ១៦៨០០០០០ សងគមរិចច មនធីរអបរ់ ាំ 

៦ 
 ខរៀបចុំ និងខស្បីសុ្ុំររសួ្ង 
ស្បផុរស្ជន និងអងគការនានា
ខដីមផឧីបតទមភអគរសាប រ់ខៅ 

២.៣.១ ទូទាុំងខេតថ ១ រខនលង ១២ខេ ១៥០ ១៥០ 
២០០០០០០០

០ 
សងគមរិចច មនធីរអបរ់ ាំ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៧ 
 ខរៀបចុំ និងខស្បីររសួ្ង ស្បផុរស្
ជន និងអងគការនានាខដមីផី
ឧបតទមភអគរសាប រ់ខៅ 

២.៣.១ ទូទាុំងខេតថ ១ រខនលង ១២ខេ ១៥០ ១៥០ 
២០០០០០០០

០ 
សងគមរិចច មនធីរអបរ់ ាំ 

៨ 

 បខងកីនការផឋល់អាហាររូបររណ៍
ដល់សិ្ស្សររីររ   និង
ផសពវផាយ និងជរមុញ ការចូល
រមួពីរបជាពលរដឌ ស្ហគមន៍ 
និងអាជាញ ធរមូលដាឌ ន    

២.២.២ ទូទាុំងខេតថ ១២៨២ នារ់ ១២ខេ ៦៥០ ៦៣២ ############ សងគមរិចច មនធីរអបរ់ ាំ 

៩ 
ខធវីតរមូវការរគូបខរងៀន និង
ផសពវផាយការខរជីស្ខរសី្រគូ 

២.២.១ ទូទាុំងខេតថ ៤០ នារ់ ១២ខេ ២០ ២០ ៥២០០០០០០ សងគមរិចច មនធីរអបរ់ ាំ 

១០  ខស្បីសាងស្ង់អគរសិ្រាបខនទម ២.៣.១ ទូទាុំងខេតថ ២ អគរ ១២ខេ ២០០ ២០០ 
៤០០០០០០០

០ 
សងគមរិចច មនធីរអបរ់ ាំ 

១១  ខស្បីសាងស្ង់បងគន់អនាម័យ ២.៣.១ ទូទាុំងខេតថ ៥ បនធប់ ១២ខេ ៤០០ ៣៥០ ៦០០០០០០០ សងគមរិចច មនធីរអបរ់ ាំ 

១២ 
 ខរៀបចុំ និងខស្បីសុ្ុំររសួ្ង 
ស្បផុរស្ជន និងអងគការនានា
ខដីមផឧីបតទមភអគរសាប រ់ខៅ 

២.៣.១ ទូទាុំងខេតថ ១ រខនលង ១២ខេ ១០០ ១០០ ២០០០០០០ សងគមរិចច មនធីរអបរ់ ាំ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

១៣ 

 បខងកីនការផឋល់អាហាររូបររណ៍
ដល់សិ្ស្សររីររ    និង
ផសពវផាយ និងជរមុញ ការចូល
រមួពីរបជាពលរដឌ ស្ហគមន៍ 
និងអាជាញ ធរមូលដាឌ ន    

២.២.២ ទូទាុំងខេតថ ១២៥០ នារ់ ១២ខេ ៦២៥ ៦២៥ 
៣៥០០០០០០

០ 
សងគមរិចច មនធីរអបរ់ ាំ 

១៤ 
 ខធវីតរមូវការរគូបខរងៀន  
ផសពវផាយការខរជីស្ខរសី្រគូ 

២.២.១ ទូទាុំងខេតថ ៤៥ នារ់ ១២ខេ ២០ ២៥ ៥៨៥០០០០០ សងគមរិចច មនធីរអបរ់ ាំ 

១៥  ខស្បីសាងស្ង់អគរសិ្រាបខនទម ២.៣.១ ទូទាុំងខេតថ ១ អគរ ១២ខេ ១០០ ១០០ 
២០០០០០០០

០ 
សងគមរិចច មនធីរអបរ់ ាំ 

១៦ 
 សិ្រា និងខស្វងររទីតាុំងបខងកីត
ថាប រ់អរេររមម 

២.៤.១ ទូទាុំងខេតថ ២ រខនលង ១២ខេ ៥០ ៥០ 
២០០០០០០០

០ 
សងគមរិចច មនធីរអបរ់ ាំ 

១៧ 
 សិ្រា ខស្វងររទិនបន័យអនរេរ
ជន និងព័ត៌ោនពិតពីមូលដាឌ ន  

២.៤.១ ទូទាុំងខេតថ ១៧៥ រខនលង ១២ខេ ៧៥ ១០០ 
២០០០០០០០

០ 
សងគមរិចច មនធីរអបរ់ ាំ 

១៨ 
 បខងកីនរបសិ្ទនភាពថ្នការអនុវតថ 
រមមវធិីខរកាយអរេររមម  

២.៤.២ ទូទាុំងខេតថ ១០០ នារ់ ១២ខេ ៥០ ៥០ ២៤០០០០០០ សងគមរិចច មនធីរអបរ់ ាំ 

១៩ 
 ផសពវផាយខអាយយុវជនោប រ់
ោ៉ា ងខហាចោនមួយជុំនាញ 

២.៥.១ ទូទាុំងខេតថ ៤៥ នារ់ ១២ខេ ២០ ២៥ ៦១២០០០០ សងគមរិចច មនធីរអបរ់ ាំ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

២០ 
 ខធវីតរមូវការរគូបខរងៀន   និង
ផសពវផាយការខរជីស្ខរសី្រគូ 

២.៦.១ ទូទាុំងខេតថ ៥ នារ់ ១២ខេ ៤ ១ ៧០០០០០០ សងគមរិចច មនធីរអបរ់ ាំ 

២១ 
 អភិវឌណទីលានរី ដាឌ នខេតថ 
និងទីលានរីឡា តាមសាលា
ខរៀន 

២.៦.១ ទូទាុំងខេតថ ១ ទីលាន ១២ខេ ៨៣១ ៧៨៦ 
៦៤០០០០០០

០ 
សងគមរិចច មនធីរអបរ់ ាំ 

មនទីរសខុាភិបាលខេត្ត 

1 
ការផឋល់ជាតិខដរនិងហវូលីរ
អាសីុ្តដល់្ស្ឋីោនថ្ផធខពាោះ និង
្ស្ឋីខរកាយស្ុំរាល 

២.៧.១ 

មនធីរខពទយខេតថ,
មនធីរខពទយបខងអរ
រស្ុរ និង

មណឍ លសុ្េភាព
ទាុំង១៣ 

៣,៥៧៩ នារ់ 
១៥ដង/១
ម.ស្ និង
ម.ព/ឆ្ប ុំ 

 អបរទទួលផលរឺស្ដសថី
ចាំនួន 67,846  

៨ សងគមរិចច 
មនធីរសុខាភិ
បាល 

2 
ការចុោះផឋល់ថាប ុំបង្វក រដល់រុោរ
អាយុខរកាម៥ឆ្ប ុំខៅតាមតុំបន់
ង្វយរងខរគោះ 

២.៧.១ 
២៦ភូមិរបុងខេតថ
ខកាោះរុង 

១,២៤៨ ចុំនួនរុោរ 
មីនា ឬខម
សា រញ្ហដ /
ឆ្ប ុំ 

 អបរទទួលផលរឺ
រុមារចាំនួន13,005  

២៦ សងគមរិចច 
មនធីរសុខាភិ
បាល 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

3 

ការផឋល់ជីវជាតិអា និងខមបង់ដា
ហសុលតាមយុទននាការ២ដងរបុង
១ឆ្ប ុំដល់រុោរអាយុព៦ីខេ ដល់ 
៥៩ខេ 

២.៧.១ 
បណ្តថ ភូមិទូទាុំង

ខេតថ 
១១,៣៤៨ ចុំនួនរុោរ 

ខេឧស្ភា
និងខេវចិឆិ
កា/ឆ្ប ុំ 

 អបរទទួលផលរឺ
រុមារចាំនួន13,005  

៤៤ សងគមរិចច 
មនធីរសុខាភិ
បាល 

4 
ពរងឹង និងពរងីរការផថល់ខស្វា
សុ្េភាពបនថពូជ និងការអប់រ ុំ
ដល់យុវវយ័ 

២.៧.២ 
មណឍ លសុ្េភាព 
ទាុំង១៣ 

៥២ ខលីរ ៥២ដង/ឆ្ប ុំ 
       

68,829  
     

67,846  
៣០ សងគមរិចច 

មនធីរសុខាភិ
បាល 

5 

អនុវតឋពិធីសារជាតិស្ោហររមម
រគប់រគង ការពាបាលជុំងឺរុោរ
ខៅមូលដាឌ នសុ្ខាភិបាលសាធារ
ណៈ(IMCI)ឲ្យបានខទៀងទាត់ 

២.៧.៤ 
មណឍ លសុ្េភាព 
ទាុំង១៣ 

១៣,០០៥ ចុំនួនរុោរ ៧៨ដង/ឆ្ប ុំ 
 អបរទទួលផលរឺ
រុមារចាំនួន13005  

៣០ សងគមរិចច 
មនធីរសុខាភិ
បាល 

6 
ពរងឹរការរគប់រគងនិងពាបាល
ជុំងឺកាមខរាគខៅតាមមណឍ ល
សុ្េភាពនិងគលីនិរកាមខរាគ 

២.៨.១ 
មណឍ លសុ្េភាព 
១៣ និងចុំនួន
មនធីរខពទយ ២ 

១៥ 

មណឍ ល
សុ្េភាព 
និងមនធីរ
ខពទយ 

១២ខេ 
       
68,829  

     
67,846  

៨ សងគមរិចច 
មនធីរសុខាភិ
បាល 

7 
ពរងឹងនិងពរងីរខស្វាការបង្វក រ
ការចមលងខរាគពីោថ យខៅរូន 
(PMTCT) 

២.៨.១ 
មនធីរខពទយទាុំង 

២ 
២ មនធីរខពទយ ១២ខេ 

       
68,829  

     
67,846  

៨ សងគមរិចច 
មនធីរសុខាភិ
បាល 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

8 

ផឋល់របឹរាដល់្ស្ឋីខដលមរពិនិ
តយថ្ផធខពាោះខៅមណឍ លផថល់
របឹរាការខធវីខតស្ថ្មខដាយ
ស្ម័រគចិតថ (VCCT) 

២.៨.១ 
មណឍ លសុ្េភាព 
១៣ និងចុំនួន
មនធីរខពទយ ២ 

២,១៦១ នារ់ ១២ខេ 
       
68,829  

     
67,846  

៨ សងគមរិចច 
មនធីរសុខាភិ
បាល 

9 របារពនទិវាខអដស៍្ ១ ធបូ ២.៨.១ ររុងខេមរៈភូមិនធ ១ ររុង ធបូ 
       
68,829  

     
67,846  

៩ សងគមរិចច 
មនធីរសុខាភិ
បាល 

10 

ពរងឹងការរសាវរជាវជុំងឺរខបងរបុង
រុំ ុងខពលមរពិខរគោះជុំងឺខរៅ
ខៅមនធីរខពទយបខងអរខេតថ
មណឍ លសុ្េភាព និងស្ហគមន៍ 

២.៨.២ 

មនធីរខពទយខេតថ,ម
នធីខពទយរសុ្រ

មណឍ លសុ្េភាព
ទាុំង១៣និង
ស្ហគមន៍ 

កាត់បនទយ
ជុំងឺរខបង 
ឲ្យខៅតិច
ជាង 

១៣៣៥
នារ់ 

នារ់ 
១៥៦ដង/
ឆ្ប ុំ 

       
68,829  

     
67,846  

៣៥ សងគមរិចច 
មនធីរសុខាភិ
បាល 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

11 
បខងកីនការចុោះអប់រ ុំសុ្េភាពស្ឋីពី
ជុំងឺរខបងខៅតាមស្ហគមន៍ ២.៨.២ ១១៦ភូមិ 

កាត់បនទយ
អបរជុំងឺ
រខបង ឲ្យ
ខៅតិច
ជាង ១១៦
នារ់ 

នារ់ 
១៥៦ដង/
ឆ្ប ុំ 

       
68,829  

     
67,846  

៣២ សងគមរិចច 
មនធីរសុខាភិ
បាល 

12 

បខងកីនការចុោះខចរមុងរជលរ់ថាប ុំ
និងរជលរ់មុងសាខ ងីវញិខៅ
តាមបណ្តថ ភូមិខដលោនការ
រាតតាត 

២.៨.៣ 

បណ្តថ ស្ហគមន៍
រងខរគោះ(ភូមិ
ខដលោនថ្រពនិង
ភាប រ់ង្វរចុំ ង) 

ផថល់ខស្វា
ចុោះខចរមុង
រជលរ់ថាប ុំ
និងរជលរ់
មុងសា
ខ ងីវញិ  

ចុំនួន
រគួសារ 

២ដង/ឆ្ប ុំ 
       

68,829  
     

67,846  
១៣ សងគមរិចច 

មនធីរសុខាភិ
បាល 

13 
ចុោះដារ់ថាប ុំអាខបតខអាយបាន
ទាន់ខពលខវលាខដីមផទីប់សាក ត់
ជុំងឺរគុន្ម 

២.៨.៤ ១១៩ភូមិ ១១៩ ភូមិ ២ខលីរ/ឆ្ប ុំ 
       

68,829  
     

67,846  
៤៤ សងគមរិចច 

មនធីរសុខាភិ
បាល 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

14 

ពរងឹងការង្វរអប់រ ុំផសពវផាយស្ថី
ពីហានិភ័យថ្នជុំងឺខលីស្ស្ុំពាធ
្ម និងទឹរខនាមខផអមខៅតាម
ស្ហគមន៍ 

២.៨.៥ 
មណឍ លសុ្េភាព 
ទាុំង១៣ 

អប់រ ុំ
ផសពវផាយ
ពីហានិ
ភ័យថ្នជុំងឺ
ខលីស្

ស្ោព ធ្
ម និងជុំងឺ
ទឹរខនាម
ខផអម  

ចុំនួន
មណឍ ល 
សុ្េភាព 

៥២ដង/ឆ្ប ុំ        
68,829  

     
67,846  

១៥ សងគមរិចច 
មនធីរសុខាភិ
បាល 

15 

ចុោះវាយតថ្មលគុណភាពខស្វា 
តាមការោិល័យសុ្ខាភិបាល
រសុ្ររបតិបតថិទាុំងពីរ និងមនធីរ
ខពទយ 

២.៩.១ 
ការ.ិសុ្ខា.រសុ្រ
របតិបតថិ និងមនធីរ

ខពទយ 
៣ 

ការ.ិសុ្ខា.
រស្ុរ
របតិបតថិ 
និងមនធីរ
ខពទយ 

៥២ដង/ឆ្ប ុំ 
       
68,829  

     
67,846  

៣០ សងគមរិចច 
មនធីរសុខាភិ
បាល 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

16 

ពរងឹងការរបជុុំគណៈរោម ការ
រគប់រគងមណឍ លសុ្េភាព
(HCMC) ឲ្យបានខរៀងរាល់២ខេ
មឋង 

២.៩.១ 
មណឍ លសុ្េភាព
ទាុំង ១៣  

៧៨ ដង ១២ខេ 
       
68,829  

     
67,846  

៦ សងគមរិចច 
មនធីរសុខាភិ
បាល 

17 
សាងស្ង់មណឍ លសុ្េភាព និង 
ប៉ាុស្ថិ៍សុ្េភាព ២.៩.១ 

ម.ណ ខៅឃុុំ
នាងរុរ និងប៉ាុស្ថិ 
ខៅឃុុំ តាថ្ត 
ទទួលគគីរ និង 
ខរជាយរបស្់ 

មណឍ ល
សុ្េភាព 
១ និងប៉ាុស្ថិ៍
សុ្េភាព 
៣ 

ចុំនួន  ៣ឆ្ប ុំ 
       

68,829  
     

67,846  
១២០០ សងគមរិចច 

មនធីរសុខាភិ
បាល 

18 

ចុោះរតួតពិនិតយតាមដានររខស្វា
ឯរជនខដលមិនទាន់ោនអាជាញ
ប័ណតឬការខបីរខស្វាឯរជនេុស្
ចាប់ខរៀងរាល់រតីោស្ ។ 

២.៩.៣ ទូទាុំងខេតថ ៤២ ខលីរ ៤២ដង/ឆ្ប ុំ 
       

68,829  
     

67,846  
១៨ សងគមរិចច 

មនធីរសុខាភិ
បាល 

មនទីរសងកមច្ច  អតីត្យទុធជន និងយវុនីតិសមបទាខេត្ត 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

1 

ចូលរជួាមួយអាជាញ ធរខដន ដីមនធីរ 
ខរៀបចុំខដនដីនគរូបនីរមមនិងស្ុំ
ណង់ពិនិតយលរេណៈស្មផតិថរគួ
សារខដលរតូវទទួលស្មផទានដី
ស្ងគមរិចចជាខរៀងរាល់ឆ្ប ុំ 

២.១៣.២ ទូទាុំងខេតថ 3 ខលីរ 12 ថ្ថង 
            

150  
            

65  
3 សងគមរិចច 

មនធីរសងគម
រិចច 

2 
ស្ហការជាមួយអាជាញ ធរ ខដន ដី
ខដីមផរីស្ង់ទិនបន័យរគួសារររីររ 
ខាល ុំង 

២.១៣.២ ទូទាុំងខេតថ 3 ខលីរ 12 ថ្ថង 
            

150  
            

65  
10 សងគមរិចច 

មនធីរសងគម
រិចច 

3 
រស្ង់ស្ទិតិអតីត យុទនជន គប ន ដី
ធលីផធោះស្ខមផង ២.១៤.២ ទូទាុំងខេតថ 6 ខលីរ 6 ថ្ថង 

              
56  

            
27  

15 សងគមរិចច 
មនធីរសងគម

រិចច 

4 

បខងកីតភាប រ់ង្វរ ចុោះស្ួរសុ្េ ទុរេ 
និងតាមអតីតយុទនជនខៅដល់ 
ផធោះអតីតយុទនជនរគួសារអតីតយុ
ទនជនផ្ទធ ល់ 

២.១១.២ ទូទាុំងខេតថ 36 ខលីរ 108 ថ្ថង 
            

190  
            

75  
33 សងគមរិចច 

មនធីរសងគម
រិចច 

5 
រុំណត់មុេស្ញ្ហដ អតីតយុទនជន
ជាអាទិភាពខដីមផផីថល់ស្មផទាន
ដីស្ងគមរិចច 

២.១៣.២ ទូទាុំងខេតថ 36 ខលីរ 108 ថ្ថង 
            

190  
            

75  
33,00 សងគមរិចច 

មនធីរសងគម
រិចច 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

6 
គុំរទដុំខណីរការស្ោគមមនុស្ស
ចាស់្ចុំនួន ២៩ឃុុំ ស្ង្វក ត់ ២.១៥.១ ២៩ឃុុំ-ស្ង្វក ត់ 36 ខលីរ 36 ខេ 

         
5,800  

       
3,000  

87 សងគមរិចច 
មនធីរសងគម

រិចច 

7 
ខរៀបចុំបខងកីតគណៈរមមការអភិវ
ឌណន៍ស្ោគមអតីតយុទនជន ២.១១.២ ២៩ឃុុំ-ស្ង្វក ត់ 36 ខលីរ 36 ខេ 

         
2,082  

       
1,100  

29 សងគមរិចច 
មនធីរសងគម

រិចច 

មនទីរច្ច ការនារីខេត្ត 

1 ខរៀបចុំទិវាអនថរជាតិនារ០ី៨មីនា ២.១៨.១ 

អនុវតថចុំនួន០១
ខលីរ 

1-ររុងខេមរ
ភូមិនធ 

ចុំនួន៣៥០ន
(ស្.២៩០ន) 

១ ខលីរ ១ ថ្ថង 60 290 50 សងគមរិចច 
មនធីររិចចការ
នារ ី

2 
ផសពវផាយចាប់ទប់សាក ត់អុំខពីហឹ
ងារបុងរគួសារនិងស្ហគមន៍ 

២.១៦.១ 

ផសពវផាយចុំនួន
០២ខលីរខៅ
រសុ្រខរស្អុំបិល,
រស្ុរមណឍ ល
សី្ោ 

2 ខលីរ ២ថ្ថង 135 25 4 សងគមរិចច 
មនធីររិចចការ
នារ ី
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

3 

ខវទិកាពិភារាជាមួយគណៈរ
ោម ធិការពិខរគោះខោបល់រិចចការ
្ស្ថី និងរុោរររុង-រសុ្រ ស្ថីពី
ការអនុវតថតួនាទី ភាររិចច 

២.១៨.១ 

អនុវតថចុំនួន០៣
ខលីរ 

រស្ុរថមបាុំង(ឃុុំ
ឫស្សរីជុុំ,ឃុុំតាថ្ទ
ខលី,ឃុុំថមថមដូន

ខៅ) 

3 ខលីរ ៣ថ្ថង 210 100 15.7 សងគមរិចច 
មនធីររិចចការ
នារ ី

4 
វគគបណថុ ោះបណ្តថ លស្ថីពីការខលីរ
រមពស់្ការប្ញ្ហជ បខយនឌ័របរោិ
ប័នប និងស្មធម៌ស្ងគម 

២.១៨.១ 
ចុំនួន០២ខលីរ
(ថមបាុំង,គិរ ី
សាគរ) 

2 ខលីរ ២ 240 150 3 សងគមរិចច 
មនធីររិចចការ
នារ ី

5 វគគខរថ្ចបអុំខបាស្(ខមម ខរតង) ២.១៨.១ 
ចុំនួន០២វគគ 
ររុងខេមរភូមិនធ 

2 វគគ ១៤ថ្ថង 20 20 25 សងគមរិចច 
មនធីររិចចការ
នារ ី

6 
ផសពវផាយស្ថីពីការខលីររមពស់្
សី្លធម៌ស្ងគម 
តថ្មលរគួសារខេមរ 

២.១៨.១ 
ចុំនួន០១ខលីរ 
(វទិាល័យបា៉ា រ់

េលង 
1 ខលីរ ១ថ្ថង 75 75 20 សងគមរិចច 

មនធីររិចចការ
នារ ី

7 
វគគផសពវផាយស្ថីពីផលប៉ាោះពាល់
ថ្នការខរបីរបាស់្ខរគឿងខញៀន 

២.១៧.១ 
ចុំនួន០២ខលីរ 
(ខេមរភូមិនធ, 
មណឍ លសី្ោ) 

2 ខលីរ ២ថ្ថង 100 50 3 សងគមរិចច 
មនធីររិចចការ
នារ ី
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

មនទីរធមមការនិងសាសនាខេត្ត 

1 រប ងវញិ្ហដ បនបរតធមមវន័ិយ ២.១៩.១ វតថខជាតញ្ហដ ណ 3 ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ 
            

150  
             
-    

                    
30  

សងគមរិចច មនធីរធមយការ 

2 
អនុវតថន៏ស្ងឃរបកាស្អនុស្ុំវចឆ
រៈមហាស្នបិបាតម្នថីស្ងឃទូ
ទាុំងរបខទស្ 

២.១៩.២ 
សាល

មខហារស្ពខេតថ 3 ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ 
            

280  
            

50  
                    

45  
សងគមរិចច មនធីរធមយការ 

3 
បណថុ ោះបណ្តថ លតួនាទីភាររិចច
ររុមសី្លធម៌អាចារយ អាចរខិៅ
ខេមរ 

២.២២.១ វតថខជាតញ្ហដ ណ 3 ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ 
            

300  
            

70  
                    

60  
សងគមរិចច មនធីរធមយការ 

4 ខរៀបចុំពិធីបុណយោឃបូជា ២.១៩.៤ 
សាល

មខហារស្ពខេតថ 3 ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ 
            

600  
          

300  
                    

30  
សងគមរិចច មនធីរធមយការ 

5 

ខរៀបចុំពិធីរស្ង់ទឹររពោះរស្ង់ទឹរ
រពោះស្ងឃ និង 
ភងូតទឹរជូនោតាបិតា ចាស់្
រពឹទាឌ ចារយ 

២.២១.១ 
ស្ួនចារមុេ
សាលាខេតថថមី 

3 ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ 
            

300  
          

100  
                    

30  
សងគមរិចច មនធីរធមយការ 

6 ខរៀបចុំពិធីបុណយវសិាេបូជា ២.១៩.៤ 
សាល

មខហារស្ពខេតថ 3 ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ 
         

2,000  
       

1,500  
                    

60  
សងគមរិចច មនធីរធមយការ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

7 របជុុំពិភារាខផបរពាហរិសាស្នា ២.២៣.១ មនធីរ 6 ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ 
            

150  
            

30  
                    

12  
សងគមរិចច មនធីរធមយការ 

8 
ចុោះខធវីអធិការរិចចសាលាពុទឌិ
រសិ្រា 

២.១៩.២ ររុង/រស្ុរ 6 ខលីរ 3 ឆ្ប ុំ 
              

12  
              
3  

                      
6  

សងគមរិចច មនធីរធមយការ 

9 សាងស្ង់របងថមីជុុំវញិមនធីរ ២.២៤.១ មនធីរ 300 ខម៉ារត 3 ឆ្ប ុំ 
              

13  
              
4  

                  
250  

សងគមរិចច មនធីរធមយការ 

10 ជួស្ជុលមនធីរ ២.២៤.១ មនធីរ 1 អគរ 3 ឆ្ប ុំ 
              

13  
              
4  

                  
100  

សងគមរិចច មនធីរធមយការ 

វប្បធម ៌

១ 
ចុោះបញ្ជ ីសារខពីភណឍ វតទុបុរាណ 
និងជួស្ជុលរុលាលភាជន៍រស្ង់
ពីស្ុំខៅលិចខៅខកាោះខស្ថច 

២.២៥.១ សារមនធីរ ៦ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ២៤ ៨ ៤៥ សងគមរិចច មនធីរវបផធម៌ 

២ 
ខបាោះបខង្វគ លខធវីសាល រស្ញ្ហដ  និង
រុំណត់រពុំដីសាទ នីយបុរាណរបុង
ខេតថ 

២.២៥.១ តាមរសុ្រ ៩ រខនលង ៣ឆ្ប ុំ ២៥០០ ១៣០០ ១៨ សងគមរិចច មនធីរវបផធម ៌

៣ 
ជួស្ជុលសាព ន ផលូវចូលតុំបន់
រមណីយដាឌ នឃុនឆ្ង 

២.២៥.១ មណឍ លសី្ោ ១២០ ខម៉ារត ៣ឆ្ប ុំ ១៥០០០ ៥០០០ ៥០ សងគមរិចច មនធីរវបផធម៌ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៤ 
របមូលវតទុបុរាណខៅរាយបា៉ា យ
តាមទីសាធារណៈយរមរររា
ទុររខនលងោនសុ្វតទិភាព 

២.២៥.១ ទូទាុំងខេតថ ៦ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ១៨០០ ៦០០ ៦ សងគមរិចច មនធីរវបផធម ៌

៥ 
ទប់សាក ត់ការលួចជីររកាយវតទុ
បុរាណេុស្ចាប់ 

២.២៥.១ ទូទាុំងខេតថ ៦ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ១០០០០ ៤០០០ ១២ សងគមរិចច មនធីរវបផធម៌ 

៦ 
បុំផុស្របជាពលរដឌឲ្យខថររា
របថ្ពណីមាូបអាហារ ស្ខមលៀរ
បុំពារ់ បខងាីរខេលង របាុំ 

២.២៥.២ ទូទាុំងខេតថ ៣ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ៦០០០ ២០០០ ១២ សងគមរិចច មនធីរវបផធម ៌

៧ 
ការសខមថងសិលផៈទសសនីយ
ភាពឃៅាមមូលដាឌ ន 

២.២៥.២ ទូទាុំងខេតថ ១៥ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ៣០០០ ១៥០០ ៣០ សងគមរិចច មនធីរវបផធម៌ 

៨ 

ផសពឝផាយពីទាំឃនៀមទាំលាប់
លបនពណី្របស់ជនជាត្ិឃដើមភារ
ត្ិចាមរយៈការសខមថងសិលផៈ 
និងាាំងពិពរ័ណ៍្ 

២.២៥.២ ទូទាុំងខេតថ ៦ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ២០០០ ៨០០ ១២ សងគមរិចច មនធីរវបផធម ៌

៩ 
ផសពឝផាយពីរាចច់មាវ រខ់ខយរ
ដល់មាច ស់ឃរាងសិបផរមយ និង
ជាងចមាវ រ់ 

២.២៥.២ ទូទាុំងខេតថ ៣ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ៣០ ០ ៣ សងគមរិចច មនធីរវបផធម ៌
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

១០ 

ពលងឹងសាប នដសិលផៈមហាជន 
និងសិលផៈអាជីពឃដើមផបីាំឃរ ើឃសច
រថីលត្ូវការរបស់លបជាពលរដឌរបុង
ឃខត្ថ 

២.២៥.៣ ទូទាុំងខេតថ ៣ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ៥០ ២៤ ១៥ សងគមរិចច មនធីរវបផធម ៌

១១ 
បណ្ថុ ះបណាថ លរបាាំចាស់ ត្ឃមវើង
របាាំងយី និងការសខមថងឃរឿងខវីៗ
ដល់សិសសជាំនានឃ់លកាយ 

២.២៥.៣ ររុង/រស្ុរ ៣ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ២០០ ១២០ ២០ សងគមរិចច មនធីរវបផធម ៌

១២ 

ឃរៀបចាំវរគបណ្ថុ ះបណាថ លឃភវង
លបនពណី្ និងឃភវងពិណ្ពាទរ 
នឆោុាំដល់ទីជនបទ និងាមវត្ថ
អារាម 

២.២៥.៣ ទូទាុំងខេតថ ៣ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ៩០ ១០ ៩ សងគមរិចច មនធីរវបផធម ៌

១៣ 
ផថល់វរគបណ្ថុ ះបណាថ លជាំនាញ
ដល់មស្ដនថីរបស់អងគភាព 

២.២៥.៣ មនធីរ ៣ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ២៤ ៨ ១០ សងគមរិចច មនធីរវបផធម ៌

មនទីរការងារនិងបណ្តុ ះបណ្តត លវិជ្ជជ ជីវៈ 

១ 

ខរៀបចុំរិចចរបជុុំផសពវផាយចាប់
ស្ថីពី   
ការង្វរនិងលិេិតបទដាឌ នគតិ
យុតថនានា 

២.២៧.១ ទូទាុំងខេតថ ១២០ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ៣០០ ៤៥០ ៦ សងគមរិចច មនធីរការងារ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

២ 
ចុោះអធិការរិចចតាមស្ហរគស្ 
រគឹោះសាទ ន ឲ្យបានខទៀងទាត់ 

២.២៧.២ ទូទាុំងខេតថ ១២០ ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ ៣០០ ៤៥០ ៦ សងគមរិចច មនធីរការងារ 

៣ ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លអគគិស្នី  ២.២៨.១ 
មជឈមណឍ ល  
បណថុ ោះបណ្តថ ល
វជិាជ ជីវៈ 

៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៩០ ០ ៣៦ សងគមរចិច មនធីរការងារ 

៤ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លជាង
រុំខបារ  

២.២៨.១ 
មជឈមណឍ ល  
បណថុ ោះបណ្តថ ល
វជិាជ ជីវៈ 

៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៩០ ០ ៣៦ សងគមរិចច មនធីរការងារ 

៥ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លរុុំពយូទ័រ
រដឌបាល 

២.២៨.១ 
មជឈមណឍ ល  
បណថុ ោះបណ្តថ ល
វជិាជ ជីវៈ 

៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៩០ ០ ៣៦ សងគមរិចច មនធរីការងារ 

៦ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លខអ ចិ
រតូនិច  

២.២៨.១ 
មជឈមណឍ ល  
បណថុ ោះបណ្តថ ល
វជិាជ ជីវៈ 

៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៩០ ០ ៣៦ សងគមរិចច មនធីរការងារ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៧ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លជួស្ជុល
ម៉ាូតូ 

២.២៨.១ 
មជឈមណឍ ល  
បណថុ ោះបណ្តថ ល
វជិាជ ជីវៈ 

៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៩០ ០ ៣៦ សងគមរិចច មនធីរការងារ 

៨ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លជាងផា
ខដរ 

២.២៨.១ 
មជឈមណឍ ល  
បណថុ ោះបណ្តថ ល
វជិាជ ជីវៈ 

៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៩០ ០ ៣៦ សងគមរិចច មនធីរការងារ 

៩ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លចិញ្ច ឹម
ោន់និងចារ់វា៉ា រ់សាុំង 

២.២៨.១ 
ឃុុំរខណ្តថ ល 
រសុ្រខរស្អុំបិល 

៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៥១ ៩ ៦.៨៤ សងគមរិចច មនធីរការងារ 

១០ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លចិញ្ច ឹម
និង 
ចារ់វា៉ា រ់សាុំងខគ 

២.២៨.១ 
ឃុុំជីេខរកាម 
រសុ្រខរស្អុំបិល 

៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៤៥ ១៥ ៦.៨៤ សងគមរិចច មនធីរការងារ 

១១ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដាុំបខនល
ចរមុោះ 

២.២៨.១ 
ឃុុំជីេខលី រស្ុរ
ខរស្អុំបិល 

៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៧៨ ៤២ ១៣.៦៨ សងគមរិចច មនធីរការងារ 

១២ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លចិញ្ច ឹមរតី
អខណថ ង 

២.២៨.១ 
ឃុុំជីេខរកាម 
រសុ្រខរស្អុំបិល 

៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ២៤ ៣៦ ៦.៨៤ សងគមរិចច មនធីរការងារ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

១៣ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លបណថុ ោះ
ផសតិ 

២.២៨.១ 
ឃុុំរខណ្តថ ល 
រសុ្រខរស្អុំបិល 

៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ២១ ៣៩ ៦.៨៤ សងគមរិចច មនធីរការងារ 

១៤ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លចិញ្ច ឹម
រខងកប 

២.២៨.១ 
ឃុុំរខណ្តថ ល 
រសុ្រខរស្អុំបិល 

៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ១៨ ៤២ ៦.៨៤ សងគមរិចច មនធីរការងារ 

១៥ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដុំណ្តុំ
ខពព   

២.២៨.១ 
ឃុុំរខណ្តថ ល 
រសុ្រខរស្អុំបិល 

៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៩ ៥១ ៦.៨៤ សងគមរិចច មនធីរការងារ 

១៦ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លចិញ្ច ឹម
រជូរ  
និងចារ់វា៉ា រ់សាុំង 

២.២៨.១ 
ឃុុំរខណ្តថ ល 
រសុ្រខរស្អុំបិល 

៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ១៥ ៤៥ ៦.៨៤ សងគមរិចច មនធីរការងារ 

១៧ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដុំណ្តុំ
ថ្ស្ពចងកឹោះ 

២.២៨.១ 
ឃុុំរខណ្តថ ល 
រសុ្រខរស្អុំបិល 

៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ១២ ៤៨ ៦.៨៤ សងគមរិចច មនធីរការងារ 

១៨ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដុំណ្តុំ
រតរួន 

២.២៨.១ 
ឃុុំរខណ្តថ ល 
រស្រុខរស្អុំបិល 

៦ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ២១ ៩៩ ៦.៨៤ សងគមរិចច មនធីរការងារ 

១៩ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដុំណ្តុំ
រតឡាច 

២.២៨.១ 
ឃុុំរខណ្តថ ល 
រសុ្រខរស្អុំបិល 

៣ វគគ ៣ឆ្ប ុំ ៩ ៥១ ៦.៨៤ សងគមរិចច មនធីរការងារ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

មនទីរពត័្ម៍ានខេត្ត 

1 
 ខរលមអរមមវធិីផាយឲ្យបានស្ម
រស្ប របរបខដាយគុណភាព ។ 

២.២៩.១ មនធីរ 36 ដង 3 ឆ្ប ុំ 28 15 120 សងគមរិចច មនធីរពត័្ម៍ាន 

2 

 តរមូវការបុំពារ់ឧបររណ៍ 
ស្ោភ របខចចរខទស្ឲ្យបានរគប់
រគន់ ទុំខនីបរស្បតាមស្ម័យប
ខចចរវទិា។  

២.២៩.២ មនធីរ 3 ដង 3 ឆ្ប ុំ 35 17 180 សងគមរិចច មនធីរពត័្ម៍ាន 

3 

តរមូវបខងកីតឲ្យោនសាទ នីយ៍
ទូរទស្សន៍មួយស្មរមយអាច
ផាយរគបដណថ ប់ទូទាុំងខេតថ 
ខដីមផបីខរមីជូនទស្សនិរជន។ 

២.២៩.៣ មនធីរ 1 សាទ នីយ ៍ 3 ឆ្ប ុំ 136675 67846 800 សងគមរិចច មនធីរពត័្ម៍ាន 

4 
បុំពារ់នូវមខធាបាយស្រោប់ចុោះ
យរព័ត៌ោនខៅតាមមូលដាឌ ន  

២.២៩.៤ មនធីរ 1 ខរគឿង 3 ឆ្ប ុំ 28 15 ២០០ សងគមរិចច មនធីរពត័្ម៍ាន 

5 
បណថុ ោះបណ្តថ លម្នថីជុំនាញ
បខចចរខទស្ ខដីមផអីភិវឌណន៍
ធនធានមនុស្ស។ 

២.២៩.៥ មនធីរ 6 វគគ 3 ឆ្ប ុំ 28 15 30 សងគមរិចច មនធីរពត័្ម៍ាន 

មនទីរទំនាកទ់ំនងជ្ជមយួរដ្ឋសភា រពឹត្ធភា និងអធិការច្ច ខេត្ត 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

1 
ផសពវផាយនិងបណថុ ោះបណ្តថ ល
ចាប់នានាដល់របជាពលរដឌរបុង
ខេតថ 

២.៣០.១ ទូទាុំងខេតថ 42 ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ 1746 2856 ១៨០ ស្ងគមរិចច 
មនធីរទុំនារ់
ទុំនង 

2 
ខធវីអធិការរិចចនិងតាមដានការ
អនុវតថចាប់ 

២.៣១.១ ទូទាុំងខេតថ 18 ខលីរ ៣ឆ្ប ុំ     ១១១ ស្ងគមរិចច 
មនធីរទុំនារ់
ទុំនង 

មនទីរមេុងារសាធារណ្ៈ   

១ 
ផសពវផាយលិេិតបទដាឌ នគតិ
យុតថនានាដល់ម្នថីជុុំវញិខេតថ 

២.៣២.១ ទូទាុំងខេតថ ៦ ខលីរ ១២ខេ ៦០០ ១៥០ ១៤ សងគមរិចច 
មនធីរមុខងារ
សាធារណ្ៈ 

២ 
ចុោះតាមដានរតួតពិនិតយម្នថីរាជ
ការ និងម្នថីជាប់រិចចស្នា តាម
មនធីរ អងគភាព ររុង រសុ្រ 

២.៣៣.១ ទូទាុំងខេតថ ៤ ខលីរ ១២ខេ ៣៥០ ១៤០ ៥០ សងគមរិចច 
មនធីរមុខងារ
សាធារណ្ៈ 

៣ 

របជុុំផសពវផាយ ខស្ចរឋីខណនាុំពី
ថាប រ់ជាតិខដីមផជីាមូលដាឌ នគុំរទ
ការចុោះរតួតពិនិតយ តានបណ្តឋ
មនធីរ អងគភាព ររុង រសុ្រ 

២.៣៤.១ ទូទាុំងខេតថ ៤ ខលីរ ១២ខេ ២៥០ ១០០ ១១ សងគមរិចច 
មនធីរមុខងារ
សាធារណ្ៈ 

មនទីររផនការខេត្ត 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

១ 

គុំរទដុំខណីរការខរៀបចុំរសាង
ខផនការខៅថាប រ់ខរកាមជាតិ និង
ខធវីការបណថុ ោះបណ្តថ លពរងឹង
ស្មតទភាព 

២.៣៥.១ ទូទាុំងខេតថ ១ ខលីរ ១២ខេ ២១ ៥ ៩ សងគមរិចច 
មនធីរខផនការ

ឃខត្ថ 

២ 

ពរងឹងការរបមូល ចងររង 
ផសពវផាយ និងការខរបីរបាស់្
ទិនបន័យរបុងការង្វរខផនការថាប រ់
ខរកាមជាតិនិងខធវីការបណថុ ោះប
ណ្តថ លពរងឹងស្មតទភាព 

២.៣៥.១ ទូទាុំងខេតថ ២ ខលីរ ១២ខេ ៥ ១ ៧ សងគមរិចច 
មនធីរខផនការ

ឃខត្ថ 

៣ 

 គុំរទនិងចូលរមួរិចចការបណថុ ោះ
បណ្តថ លពរងឹងស្មតទភាព កា
អនុវតថ ការង្វររបជាជន និងការ
អភិវឌណ  

២.៣៥.១ ខេតថ ២ ខលីរ ១២ខេ ៦ ៤ ៦ សងគមរិចច 
មនធីរខផនការ

ឃខត្ថ 

៤ 

គុំរទនិងចូលរមួរិចចការបណថុ ោះប
ណ្តថ លពរងឹងស្មតទភាព កាអនុ
វតថ ការង្វរវទិាសា្ស្ថ និងប
ខចចរវទិា  

២.៣៥.១ ខេតថ ២ ខលីរ ១២ខេ ៥ ២ ៦ សងគមរិចច 
មនធីរខផនការ

ឃខត្ថ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៥ 

ចុោះតាមដានរតួតពិនិតយរបាយ
ការណ៍ររីចុំខរនីរបចាុំ រតីោស្
របស់្រមមវធិីវនិិខោគខេតថ ររុង
រស្ុរ ឃុុំស្ង្វក ត់ 

២.៣៥.១ ទូទាុំងខេតថ ៣ ខលីរ ១២ខេ ៤ ១ ៦ សងគមរិចច 
មនធីរខផនការ

ឃខត្ថ 

៣. រផនកធនធានធមមជ្ជតិ និងការបនសាហំនឹងការររប្រប្ួលអាកាសធាត្ុ   

មនទីរខរៀបចំរដ្នដ្ី នគរបូណ្ីយកមម និងសំណ្ងខ់េត្ត 

១ 
ខចញប័ណតរមមសិ្ទនិដីធលីជូនរបជា
ពលរដឌ 

៣.១.១ ទូទាុំងខេតថ ៨៤០០ រាលដី ១២ខខ ១០០០០ ៤០០០ ៨៤០០ ធនធានធមយជាត្ិ 
មនធីរឃរៀបចាំ
ខដនដ ី

២ 
បខងកីតររុមការង្វរចុោះខដាោះ
រសាយខដីមផកីាត់បនទយឬបញ្ច ប់
ទុំនាស់្ ដីធលី 

៣.១.៥ ទូទាុំងខេតថ ២០ ររណី្ ១២ខខ ៥០ ៣០ ២០ ធនធានធមយជាត្ិ 
មនធីរឃរៀបចាំ
ខដនដ ី

៣ 
ខចញលិេិតអនុញ្ហដ តសាងស្ង់
និងវញិ្ហដ បនប័រតររុមជាងសាង
ស្ង់ 

៣.១.៤ ទូទាុំងខេតថ ១០៥ ចាប ់ ១២ខខ ២៥០ ១៥០ ១១០ ធនធានធមយជាត្ិ 
មនធីរឃរៀបចាំ
ខដនដ ី

៤ 
រសាងខផនទីខរបីរបាស់្ដីធលី ឃុុំ/
ស្ង្វក ត់,រស្ុរ/ររុង 

៣.១.៣ ទូទាុំងខេតថ ៣៦ ផ្ទធ ុំង ១២ខខ ២៤០០ ១៨៩០ ១៤៤ ធនធានធមយជាត្ិ 
មនធីរឃរៀបចាំ
ខដនដ ី
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

រដឌបាលថ្រពខឈ ី

1 
ដារ់សាល រស្ញ្ហដ  និងខបាោះ
បខង្វគ លរពុំ 

៣.៥.១ 
ខេមរភូមិនធ 
ខកាោះរុង 

មណឍ លសី្ោ 
៥២៥ បខង្វគ លរពុំ ១២ ខខ ១៥០០ ៥០០ ៤២០ 

ខផបរធនធានធមយ
ជាត្ិ 

រដឌបាលនលព
ឃឈើ 

2 បខងកីតស្ហគមន៍ថ្រពខឈ ី ៣.៨.១ 
រស្ុរខកាោះរុង 
-រស្ុរថមបាុំង 

៦ ស្ហគមន៍ ១២ ខខ ៧០០ ២០០ ១២០ 
ខផបរធនធានធមយ

ជាត្ ិ
រដឌបាលនលព
ឃឈើ 

3 
ផសពវផាយ ចាប់ស្ឋីពីថ្រពខឈ ី
និងលិេិត បទដាឌ នខផសងៗខទៀត 

៣.៦.១ ទូទាុំងខេតថ ៣៦ ខលីរ ១២ ខខ ៣០០ ១៥០ ៥៤ 
ខផបរធនធានធមយ

ជាត្ ិ
រដឌបាលនលព
ឃឈើ 

4 
ទប់សាក ត់ ការប្ង្វក បបទខលមីស្
ថ្រពខឈនីិងស្តវថ្រព 

៣.៦.១ ទូទាុំងខេតថ ៥៤០ ខលីរ ១២ ខខ ៣០០០ ១៥០០ ២៥២ 
ខផបរធនធានធមយ

ជាត្ ិ
រដឌបាលនលព
ឃឈើ 

5 
រុំណត់ទីតាុំងស្រោប់សាថ រ និង
ដាុំខដីមខឈខី ងីវញិ 

៣.៧.១ 
រសុ្រខរស្អុំបិល 
រស្ុរថមបាុំង 

១៣ ហចិតា ១២ ខខ ១២០០ ៧០០ ១៣៣ 
ខផបរធនធានធមយ

ជាត្ ិ
រដឌបាលនលព
ឃឈើ 

មនទីរបរិសាា នខេត្ត 

1 
អបរ ាំផសពឝផាយចាបប់រសិាទ ន 
និង ការខលបលបួលអាកាសធាតុ្ 

៣.២.១ 
១ររុង និង ៦

រស្ុរ 
១៤ វរគ 12 ខេ ៤២០ ២៨០ ៥៦ ធនធានធមយជាត្ិ 

មនធីរបរសិាទ
នឃខត្ថ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

២ 
ការដារ់ផ្ទវ រផ់្ទធ ាំងប៉ាណូ្រ
ផសពឝផាយអាំពីបរសិាទ ន 

៣.២.១ តាមផលូវ៤៨ ៨ ផ្ទធ ាំង 12 ខេ     ៣០ ធនធានធមយជាត្ិ 
មនធីរបរសិាទ
នឃខត្ថ 

3 
ោាំលទដល់មស្ដនថីឧទានុររសរបុង
ការលាត្  

៣.៤.១ រគប់តុំបន់ ៤ ត្ាំបន ់ 12 ខេ ៩៣ ១៥ ៥៤ ធនធានធមយជាត្ិ 
មនធីរបរសិាទ
នឃខត្ថ 

៤ 
ការផសពឝផាយចាប់សថីពីត្ាំបន់
ការពារធមយជាត្ិ ដល់សហរមន៏
មូលដាឌ ន 

៣.៤.១ ៧ស្ហគមន៍ ១០ វរគ 12 ខេ ៤៩ ៣៥ ២០ ធនធានធមយជាត្ិ 
មនធីរបរសិាទ
នឃខត្ថ 

៤.  រផនករដ្ឋបាលនិងសនតិសេុសណ្តត បធ់ាន បស់ាធារណ្ៈ   

1 

ចុះលសងទ់ិនបនយ័ជនបរឃទស 
សាប រឃ់ៅរយៈឃពល ខវីនិងខវង 
ឃៅរបុងឃខត្ថ ។ 

៤.២៨.១ 
ទូទាំងឃខត្ថ 

(៧លរុង/លសុរ) 
៦០ ឃលើរ ១២០នងង ៦០០ ៥៨០ ៧ រដឌបាលសនថិសុខ   

2 

ចុះផសពឝផាយអាំពីចាប ់លរម
លពហយទ័ណ្ឍ  និងចាប់នានា នន
លពះរាជាណាចលររមភុជា ឲ្រ
ដល់សហរមន៌ ។ 

៤.២៨.១ 
ទូទាំងឃខត្ថ 

(៧លរុង/លសុរ) 
១៧៤ ឃលើរ ១៧៤នងង ៥០០០០ 

៥០០០
០ 

១១ រដឌបាលសនថិសុខ   

3 
ចុះបងាក រ ទបស់ាក ត្ ់និងបស្ដងាក ប  
ការបងកបទឃលយើសឃផសងៗ ។ 

៤.៣.១ 
ទូទាំងឃខត្ថ 

(៧លរុង/លសុរ) 
១៨ ឃលើរ ៣០នងង ២០០ ២០០ ៩ រដឌបាលសនថិសុខ   
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

4 

ផសពឝផាយ អបរ់ ាំ ឃអាយដល់
សហរមន ៍និង បងាក រ ទប់សាក ត្ ់
និងបស្ដងាក បអាំឃពើហឹងាឃផសងៗ ។ 

៤.៣.២ 
ទូទាំងឃខត្ថ 

(៧លរុង/លសុរ) 
៥៧ ឃលើរ ៦០នងង ៥០០០០ 

៥០០០
០ 

១១ រដឌបាលសនថិសុខ   

5 

ផសពឝផាយពីចាប ់និងផលបះ៉
ពាល់ននឃលរឿងឃញៀន ឃៅសហ
រមន ៍

៤.៤.១ 
ទូទាំងឃខត្ថ 

(៧លរុង/លសុរ) 
១៧៤ ឃលើរ ១៧៤នងង ៥០០០០ 

៥០០០
០ 

១១ រដឌបាលសនថិសុខ   

6 
ចុះទបស់ាក ត្ ់និងបស្ដងាក បបទ
ឃលយើសឃលរឿងឃញៀន ។ 

៤.៤.២ 
ទូទាំងឃខត្ថ 

(៧លរុង/លសុរ) 
១៨ ឃលើរ ៣០នងង ២០០ ២០០ ៩ រដឌបាលសនថិសុខ   

7 

ចុះផសពឝផាយអាំពីអាំពីចាប់
ចរាចរណ៍្ផវូវឃោរឃអាយដល់
សហរមន៍ សាលាឃរៀន ឃរាង
ចលរ ាមដងផវូវ ។ល។ 

៤.៥.១ 
ទូទាំងឃខត្ថ 

(៧លរុង/លសុរ) 
១៨ ឃលើរ ៣០នងង ៥០០០០ 

៥០០០
០ 

៩ រដឌបាលសនថិសុខ   

8 

ចុះផសពឝផាយអនុលរិត្រ ឃលខ 
០៤៣   របស់លរសួងមហានផធ    
សថីពីការឃរៀបចាំ សណាថ បធ់ាប បទូ់
ទាំងឃខត្ថ ។ 

៤.៦.១ 
ទូទាំងឃខត្ថ 

(៧លរុង/លសុរ) 
៦០ ឃលើរ ៦០នងង ២០០០០ 

២០០០
០ 

៧ រដឌបាលសនថិសុខ   
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

9 

ចុះលត្ួត្ពិនិត្រ ការដារប់ាំពង់
ពនវត្អ់រគីភយ័ ឃៅាមត្ាំបន ់
ខដលងាយបងករឃលោះ      អរគី
ភយ័បាំផុត្ ។ 

៤.៧.១ 
លរុងឃខមភូមនិធ 
មណ្ឍ លសីមា 

១៦ ឃលើរ ១៦នងង ៣០០ ៣០០ ២ រដឌបាលសនថិសុខ   

10 

ចុះពលងឹងត្ួនាទី ភាររិចច របស់
រមាវ ាំងជាំនាញ ឃៅាមប៉ុសថិ៍
នររបាលរដឌបាល ខផបរឃធឝើ
ឃសៀវឃៅសាប រឃ់ៅ/ឃសៀវឃៅ
លរួសារ ជូនលបជាពលរដឌ ។ 

៤.៨.១ 
ទូទាំងឃខត្ថ 

(៧លរុង/លសុរ) 
២១ ឃលើរ ១៦នងង ២០០ ២០០ ៣ រដឌបាលសនថិសុខ   

11 

ចុះពលងឹងត្ួនាទី ភាររិចច របស់
រមាវ ាំងជាំនាញឃៅាម អធិការ   
ដាឌ ននររបាលរដឌបាលលរុង/
លសុរ ។ 

៤.៩.១ 
ទូទាំងឃខត្ថ 

(៧លរុង/លសុរ) 
២១ ឃលើរ ១៦នងង ២០០ ២០ ៣ រដឌបាលសនថិសុខ   

12 

ចាត្ា់ាំងរមាវ ាំងនររបាល 
ការពារសុវត្ថិភាព ជួយ សលមួល
ចរាចរជូន លពះមហារសលត្ 
ឥសសរជនជានខ់ភស់ អបរកាទូត្    
និងថ្នប រដ់ឹរនាាំជាត្ិ/អនថរជាត្ិ ។ 

៤.១០.១ 
ទូទាំងឃខត្ថ 

(៧លរុង/លសុរ) 
១៥ ឃលើរ ៣០នងង ១០០០ ២០០ ១៨ រដឌបាលសនថិសុខ   
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

13 

ចុះការពារសុវត្ថិភាពជូនឃភញៀវ
ឃទសចរណ៍្ខដលមររាំសានថឃៅ
ឃពលបុណ្រជាត្ិ ។ 

៤.១០.៣ 
ទូទាំងឃខត្ថ 

(៧លរុង/លសុរ) 
១៥ ឃលើរ ៤៥នងង ២០០០០ 

២០០០
០ 

១៨ រដឌបាលសនថិសុខ   

14 

ចុះបិទផសពឝផាយខវឹមសារចាប់
សថីពី   ការបស្ដងាក បអាំឃពើជួញដូរ
មនុសស និងអាំឃពើឃធឝើអាជីវរមយផវូវ
ឃភទឃៅាមឃោលឃៅសាំខាន់ៗ 

៤.១១.២ 
លរុងឃខមភូមនិធ 
មណ្ឍ លសីមា 
រីរសីាររ 

៦ ឃលើរ ១២នងង ២០០០០ 
២០០០
០ 

៣ រដឌបាលសនថិសុខ   

េ. តរមូវ រគសរមាងផដ្លរសុរ សសនើសុាំបញ្ចូលសៅរនងុរមមវិធីវិនិសោគសេតត ររុង រសុរ 

រដ្ឋបាលរសុកររសអំបិល 

១ សាងស្ង់សាលាបឋមខពាធ៏បឹង   ភូមិខពាធ៏បឹង ៤បនធប់ ១េបង ៦ខេ ២៣១ ៩៣ ១០០ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលរស្ុរ
ខរស្អុំបិល 

២ សាងស្ង់សាលាបឋមរុំពងសាឋ ុំ   រុំពង់សាឋ ុំ ៤បនធប់ ១េបង ៦ខេ ៧១ ៣៥ ១០០ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលរស្ុរ
ខរស្អុំបិល 

៣ សាងស្ង់សាលាបឋមរុំលត   រុំលត ៤បនធប់ ១េបង ៦ខេ ៨៧ ៥២ ១០០ ស្ងគមរិចច 
រដឌបាលរស្ុរ
ខរស្អុំបិល 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៤ សាងស្ង់អខនថវសិិ្រដាឌ នដល់រគូ   រគប់ឃុុំ ៦ េបង ៣ឆ្ប ុំ ៣០ ១៥ ៣០០ ស្ងគមរិចច 
រដឌបាលរស្ុរ
ខរស្អុំបិល 

៥ ខរៀបចុំខធវីរបងជុុំវសិាលា   រគប់សាលា ៣០ សាលា ៣ឆ្ប ុំ ៥០០ ២០០ ៣០០ ស្ងគមរិចច 
រដឌបាលរស្ុរ
ខរស្អុំបិល 

៦ សាងស្ង់របពនន័ស្ថុរទឹរ   
មនធីខពទផខងអរ 
បឹងរពាវ 

២ រខនលង ៦ខេ 
៤២០២
៩ 

២១០០
៥ 

៥២០ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលរស្ុរ
ខរស្អុំបិល 

៧ សាងស្ង់របងមនធីខពទយបខងអរ   
មនធីបខងអរខរស្
អុំបិល 

២៥៥ ម ១២ខេ 
៤២០២
៩ 

២១០០
៥ 

៥៦ ស្ងគមរិចច 
រដឌបាលរស្ុរ
ខរស្អុំបិល 

៨ សាងស្ង់ប៉ាុស្ថ៏សុ្េភាព   ជីេខរកាម ១ េបង ១២ខេ ៣៤២៦ 
១៧១
២ 

៧២ ស្ងគមរិចច 
រដឌបាលរស្ុរ
ខរស្អុំបិល 

៩ សាងស្ង់របងជុុំវញិមណឍុ ល   ភូមិរតពាុំង ២០០ ខម៉ារត ១២ខេ 
២២០៥
៥ 

១១០២
០ 

៣០០ ធនធានធមមជាតិ 
រដឌបាលរស្ុរ
ខរស្អុំបិល 

១០ 
រសាងបលង់ខគលខដីមផរីុំណត់
តុំបន់ខរបីរបាស្ដី 

  រគប់ឃុុំ ៦ បលង់ ១២ខេ ៧០ ៣៥ ១២០ ធនធានធមមជាតិ 
រដឌបាលរស្ុរ
ខរស្អុំបិល 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

១១ 
រុំណត់ទីតាុំងស្រោប់ខធវីចរមុោះ
ទឹរស្អុយមុននិងបងាូចូលខរពរ 

  ឃុុំខរស្អុំបិល ១ រខនលង ១២ខេ ១០០ ៤០ ១៥០ ធនធានធមមជាតិ 
រដឌបាលរស្ុរ
ខរស្អុំបិល 

១២ 
សាងស្ង់អាគររដឌបាលឃុុំ
ខរជាយសាវ យ 

  ឃុុំខរជាយសាវ យ ១ េបង ១២ខេ ១៥០ ២០ ៤០០ 
រដឌបាលសាធារ

ណៈ 
រដឌបាលរស្ុរ
ខរស្អុំបិល 

១៣ 
សាងស្ង់អាគររដឌបាលរងរុំ
លាុំងទាុំងបី 

  
ឃុុំខរស្អុំបិល ឃុុំ

បឹងរពាវ 
៣ េបង ៣ឆ្ប ុំ ១៥០ ២០ ២១០ 

រដឌបាលសាធារ
ណៈ 

រដឌបាលរស្ុរ
ខរស្អុំបិល 

១៤ សាងស្ង់សាព នឆលងខរពរ   ឃុុំខរជាយសាវ យ ១ រខនលង ៣ឆ្ប ុំ ១៥០ ២០ ៣៨០ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលរស្ុរ
ខរស្អុំបិល 

រដ្ឋបាលរសុកខកាះកងុ 

១ សាងស្ង់ប៉ាុស្ទិ៍សុ្េភាព   ឃុុំខរជាយរបស្់ ១ េបង ៣៦ខេ ១៧០១ ៨២៤ ១០០ ស្ងគមរិចច 
រដឌបាលរស្ុរ
ខកាោះរុង 

២ សាងស្ង់មណឍ លសុ្េភាព   ឃុុំខកាោះកាពិ ១ េបង ៣៦ខេ ៣២៥១ ១៥៩៨ ១០០ ស្ងគមរិចច 
រដឌបាលរស្ុរ
ខកាោះរុង 

៣ សាងស្ង់ទុំនប់ការពារទឹរថ្រប   ឃុុំខរជាយរបស្់ ១ រខនលង ៣៦ខេ ១៧០១ ៨២៤ ៤០០ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលរស្ុរ
ខកាោះរុង 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៤ សាងស្ង់ផលូវរកាលរគួស្ររហម   ឃុុំខរជាយរបស្់ ១៨ គ.ម ៣៦ខេ ១៧០១ ៨២៤ ៤០០ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលរស្ុរ
ខកាោះរុង 

រដ្ឋបាលរសុកថ្មបំាង 

១ 
សាងស្ង់ផលូវលុំរកាលរគួ
ស្ររហម 

១.២.១ 
ឃុុំថមដូនខៅ/ឃុុំ
របឡាយ /ឃុុំជី

ផ្ទត 
១៥៦០០ ខម៉ារត ១ឆ្ប ុំ ៣៣៣៦ ១៦៥៨ ២៥២០ ខស្ដឌរិចច 

រដឌបាលរស្ុរ
ថមបាុំង 

២ សាងស្ង់ផលូវខបតុង ១.២.២ 
ឃុុំជុំនាប់ /  ឬ
ស្សរីជុុំ/ជីផ្ទត 

២០០ ខម៉ារត ១ឆ្ប ុំ ២៣៩៤ ១១៩៩ ៤៨០ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលរស្ុរ
ថមបាុំង 

៣ សាទ នីយច៍ិញ្ច ឹមស្តវ ១.៣.២.៤ ទីរមួរសុ្រ ១ សាទ នីយ ៍ ១ឆ្ប ុំ ៥០០០ ១៥០០ ១២០ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលរស្ុរ
ថមបាុំង 

៤ សាទ នីយប៍ណថុ ោះរូនខឈហូីបខផល ១.៣.២.៥ ទីរមួរសុ្រ ២ សាទ នីយ ៍ ១ឆ្ប ុំ ៥០០០ ១៥០០ ៩០ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលរស្ុរ
ថមបាុំង 

៥ ជីររខតថ ស្រោប់ដារ់ស្ុំរាម  ៣.៣.៣ 
ឃុុំឫស្សរីជុុំ 
ជុំនាប់ ជីផ្ទត 

៦ រខតថ  ១ឆ្ប ុំ ១០០០ ៥០០ ២០ បរសិាទ ន 
រដឌបាលរស្ុរ
ថមបាុំង 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៦ សាងស្ង់ការ.ិបរសិាទ ន ៣.៣.៤ ឃុុំឫស្សរីជុុំ  ១ េបង ១ឆ្ប ុំ ១២ ៤ ៤០ បរសិាទ ន 
រដឌបាលរស្ុរ
ថមបាុំង 

៧ 
សាងស្ង់ការោិល័យ.អយរ 
រស្ុរ 

២.២.១.១ ឃុុំគគីររជុុំ ១ េបង ១ឆ្ប ុំ ៧ ០ ៣៦០ ស្ងគមរិចច 
រដឌបាលរស្ុរ
ថមបាុំង 

៨ ផថល់រគូបខនទម ២.២.១.៦ 
ឃុុំជីផ្ទត,   ឃុុំថម
ដូនខៅ,ឃុុំតាថ្ទ
ខលី,ឬស្សរីជុុំ 

១៩ នារ់ ១ឆ្ប ុំ ១៩ ៥ ១២០ ស្ងគមរិចច 
រដឌបាលរស្ុរ
ថមបាុំង 

៩ ខស្បីសុ្ុំបខនទមបុគគលិរ ២.១.៨ 
មណឍ លសុ្េ
ភាព/ឃុុំឬស្សរីជុុំ 

៨ នារ់ ១ឆ្ប ុំ ៨ ៣ ១០០ ស្ងគមរិចច 
រដឌបាលរស្ុរ
ថមបាុំង 

១០ សាងស្ង់ការ.ិខផនការរសុ្រ ២.២.១ ឃុុំឫស្សរីជុុំ ១ េបង ១ឆ្ប ុំ ៦ ២ ៤០ ស្ងគមរិចច 
រដឌបាលរស្ុរ
ថមបាុំង 

១១ ផគត់ផគង់ស្ោភ រការោិល័យ ២.២.២ ការោិល័យ ១ ឈុត ១ឆ្ប ុំ ៦ ២ ១០ ស្ងគមរិចច 
រដឌបាលរស្ុរ
ថមបាុំង 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

១២ 
ចុោះវាស្់ខវង និងពខរងៀងខផនទី 
ខរបីរបាស់្បលង់ខគលដីធលី 

៣.១.១ 
ឃុុំឫស្សរីជុុំ  ឃុុំ
តាថ្ទខលីឃុុំជី

ផ្ទត       
៩ ខលីរ ៩ខេ ៤៩៦៨ ២៤៤៨ ១០០ បរសិាទ ន 

រដឌបាលរស្ុរ
ថមបាុំង 

១៣ 
ផថល់ថ្រពខរបីរបាស់្ស្រោប់ស្ហ
គមន៍ 

៣.១.៤ 
ឃុុំថមដូនខៅ/  ឃុុំ
តាថ្ទខលី 

៤០០០ ហតិា ១ឆ្ប ុំ ១៣៨០ ៤៦៧ ៦០ បរសិាទ ន 
រដឌបាលរស្ុរ
ថមបាុំង 

១៤ 
រុំណត់រពុំវាស្់ខវងខចញប័ណតរមម
សិ្ទនិដីធលី 

៣.១.៥ របឡាយ ១០០០០ ហតិា ១ឆ្ប ុំ ៧៧០ ៣៨៦ ៣០០ បរសិាទ ន 
រដឌបាលរស្ុរ
ថមបាុំង 

រដ្ឋបាលរសុកគីរីសាគរ 

១ 
ជរមុញខអាយររុមហ ុនឈូស្
ឆ្យដីចុំការ ១.១. ២ 

ភបុំពីលីពីន(ភូមិ
ខរៀនររឡាញ់) 

៩១០ ហត ១ឆ្ប ុំ ៨០០ ៤០០ ១៥០ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលរស្ុរ
គីរសីាគរ 

២ 
ផថល់ដីស្មផទានរសិ្រមមដល់ 
របជាពលរដឌ ១.១. ២ រគប់ឃុុំ ១៦០០ ហត ១ឆ្ប ុំ ៨០០ ៤០០ ៦០ ស្ងគមរិចច 

រដឌបាលរស្ុរ
គីរសីាគរ 

៣ 
ខរៀបចុំតុំបន់អភិររសផ្ទក ថមខមម  ស្
មុរទ ១.៣. ១ ឃុុំ ខកាោះខស្ឋច ១៤ ហត ១ឆ្ប ុំ ៣២០០ ១៨០០ ៤០ ធនធានធមមជាតិ 

រដឌបាលរស្ុរ
គីរសីាគរ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៤ 
បខងកីតគណៈរមមការស្ហគមន៍ 
ខនសាទ ស្រោប់ការពារធនធាន 
ជលផល 

១.៣. ១ ឃុុំ ខកាោះខស្ឋច ៩ នារ់ ១ឆ្ប ុំ ៩ ៣ ១២ ធនធានធមមជាតិ 
រដឌបាលរស្ុរ
គីរសីាគរ 

៥ 
ជរមុញររុមហ ុនឲ្យពរងីរ
បខង្វគ លខស្វា ១.៤. ២ ភូមិតានី ១ អង់ខទន ១ឆ្ប ុំ ៣០០ ១០០ ៤០ ធនធានធមមជាតិ 

រដឌបាលរស្ុរ
គីរសីាគរ 

៦ 
សាងស្ង់អគរសិ្រាអនុវទិាល័
យ ២. ១. ៣ ភូមិខរពរសាម ច់ ១ េបង ១ឆ្ប ុំ ៨២ ៣៤ ៨០ ស្ងគមរិចច 

រដឌបាលរស្ុរ
គីរសីាគរ 

៧ 
ស្ង់អាគរសាប រ់ខៅស្រោប់រគូ 

២. ៣. ១ 
ភូមិតានី/ខរពរ
សាម ច់ ខកាោះខស្ឋច 

១ េបង ១ឆ្ប ុំ ៨ ៤ ២០ ស្ងគមរិចច 
រដឌបាលរស្ុរ
គីរសីាគរ 

៨ 
បណឋុ ោះបណ្តឋ លស្មតទភាពឆមប 
ជុំនាញ ២.៥. ២ ភបុំខពញ ១ វគគ ១ឆ្ប ុំ ២ ២ ២ ស្ងគមរិចច 

រដឌបាលរស្ុរ
គីរសីាគរ 

៩ 
សាងស្ង់ប៉ាុស្ថិ៍សុ្េភាពខៅឃុុំ 
ខរពរេាច់ ២.៥. ៤ ភូមិខរពរេាច់ ១ េបង ១ឆ្ប ុំ ៨៥០ រគួសារ ៣០ ស្ងគមរិចច 

រដឌបាលរស្ុរ
គីរសីាគរ 

១០ 
ខស្បីសុ្ុំម្នថីររបេ័ណឍ  

២.៩. ១ ការ.ិ វបផធម៌ ១ នារ់ ១ឆ្ប ុំ ១ ០ ១១ រដឌបាលស្នថិសុ្េ 
រដឌបាលរស្ុរ
គីរសីាគរ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

១១ 
ផថល់ឧបររណ៍សិ្លផៈ 

២.៩. ១ ការ.ិ វបផធម៌ ១០ ខរគឿង ១ឆ្ប ុំ ៩ ១ ២ ស្ងគមរិចច 
រដឌបាលរស្ុរ
គីរសីាគរ 

១២ 
ខស្បីសុ្ុំម្នថីបរសិាទ នររបេណឍ
រស្ុរ ៣.៥. ៤ 

ការ.ិ បរសិាទ ន 
រស្ុរ 

១ នារ់ ១ឆ្ប ុំ ១ ០ ១១ រដឌបាលស្នថិសុ្េ 
រដឌបាលរស្ុរ
គីរសីាគរ 

១៣ 
ខធវី ដុតស្ុំរាម 

៣.៥. ១ ភូមិខកាោះខស្ឋច ១   ១ឆ្ប ុំ ៨៥០ រគួសារ ២០ ធនធានធមមជាតិ 
រដឌបាលរស្ុរ
គីរសីាគរ 

១៤ 
ជួស្ជុលអគររដឌបាលសាលា
រស្ុរ ៤.៤. ២  រសុ្រគីរសីាគរ ១ ខលីរ ១ឆ្ប ុំ ២២ ៧ ២០ រដឌបាលស្នថិសុ្េ 

រដឌបាលរស្ុរ
គីរសីាគរ 

១៥ 
ស្ង់អគររដឌបាលសាលារសុ្រ 

៤.៤. ២ ភូមិខរពរសាម ច់ ១ េបង ១ឆ្ប ុំ ៥២០ រគួសារ ១៧០ រដឌបាលស្នថិសុ្េ 
រដឌបាលរស្ុរ
គីរសីាគរ 

១៦ 
សាងស្ង់សាលាឃុុំខរពរេាច់ 

៤.៤. ២ ភូមិខរពរេាច់ ១ េបង ១ឆ្ប ុំ ៥០០ ៣៥០ ៨០ រដឌបាលស្នថិសុ្េ 
រដឌបាលរស្ុរ
គីរសីាគរ 

រដ្ឋបាលរសុកបទុមុសាគរ 

១ 
ផថល់រុំលាុំងអូស្ទាញ ខគររបី  

  រគប់ឃុុំ   រាល ៣ឆ្ប ុំ ៦៨០ ៤៨០ 546 
ខស្ដឌរិចច រដឌបាលរស្ុរ

បុទុមសាគរ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

២ 
ផថល់ពូជស្តវចិញ្ច ឹមរជូរ ោន់ ទា 
រតី   រគប់ឃុុំ   ដង ៣ឆ្ប ុំ ៤០ ២០ 150 

ខស្ដឌរិចច រដឌបាលរស្ុរ
បុទុមសាគរ 

៣ 
របអប់ស្បផនិមិមត 

  ២ឃុុំ   របអប់ ៣ឆ្ប ុំ ១៥០០ ៨០០ 102 
ខស្ដឌរិចច រដឌបាលរស្ុរ

បុទុមសាគរ 

៤ 
សាងស្ង់ទីបចាឆ រប់ស្ព 

  ៤ឃុុំ   រខនលង ៣ឆ្ប ុំ ៣០០ ១៥០ 60 
ស្ងគមរិចច រដឌបាលរស្ុរ

បុទុមសាគរ 

៥ 
គុំរទអាគរប៉ាូស្ថិ័រដឌបាលឃុុំ 

  អណថូ ងទឹរ   េបង ៣ឆ្ប ុំ ៥៩ ០ 159 
រដឌបាលស្នថិសុ្េ រដឌបាលរស្ុរ

បុទុមសាគរ 

រដ្ឋបាលរកុងខេមរភមូិនទ 

១ 
សាងស្ង់ផលូវខបតុង 

១.១.១ 
ស្ង្វក ត់សាម ច់ោន

ជ័យ 
២៨០ ម មររា-ធបូ ១៥២ ៧២៥ ៦៩ ខស្ដឌរិចច 

រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

២ 
ដារ់លូកាត់ផលូវ 

១.២.១ 
ស្ង្វក ត់សាម ច់ោន

ជ័យ 
៥០០ ម មររា-ធបូ ១២៣៥ ៦៥៧ ៤២ ខស្ដឌរិចច 

រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

៣ 
ដារ់លូអមស្ងខាងផលូវ 

១.២.១ 
ស្ង្វក ត់សាម ច់ោន

ជ័យ 
៧៨០ ម មររា-ធបូ ២២៤៥ ៩៨៧ ៧៨ ខស្ដឌរិចច 

រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៤ សាងស្ង់ផលូវខបតុង 

១.១.១ ភូមិ១ 0,571 គ.ម មររា-ធបូ ៣៩៥៤ ១៩៤៩ ១៤៣ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

១.១.១ ភូមិ២ 0,564 គ.ម មររា-ធបូ ១៥០០ ៨៥០ ១៤១ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

១.១.១ ភូមិ៤ ២៨៨៥ គ.ម មររា-ធបូ ៦៧០៧ 
៣២៨
៤ 

៧២១ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

៥ ជួស្ជុលផលូវរគួស្ររហម 

១.១.១ ភូមិ២ 0,123 គ.ម មររា-ធបូ ១៥០០ ៨៥០ ២២ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

១.១.១ ភូមិ៤ ២៧៩០ គ.ម មររា-ធបូ ២០០២ ៣៨៨១ ៥០២ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

៦ សាថ រលូ 

១.២.២ ភូមិ១ 0,373 គ.ម មររា-ធបូ ៣៩៥៤ ១៩៤៩ ៥៥ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

១.២.២ ភូមិ២ 0,250 គ.ម មររា-ធបូ ១៥០០ ៨៥០ ៣៧ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

១.២.២ ភូមិ៣ 0,100 គ.ម មររា-ធបូ ៦៥០ ៣៧០ ១៥ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

១.២.២ ភូមិ៤ 0,500 គ.ម មររា-ធបូ ៦៧០៧ 
៣២៨
៤ 

៧៥ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

៧ សាថ ររបឡាយ 

១.២.៣ ភូមិ៣ 0,600 គ.ម មររា-ធបូ ៦៥០ ៣៧០ ៨ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

១.២.៣ ភូមិ៤ ២៧០០ គ.ម មររា-ធបូ ៦៧០៧ 
៣២៨
៤ 

៣០៨ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

៨ ដារ់លូរជុងអមស្ងខាងផលូវ 

១.២.២ ភូមិ២ ១៤៣៧ គ.ម មររា-ធបូ ១៥០០ ៨៥០ ១៧២ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

១.២.២ ភូមិ៣ ១០២០ គ.ម មររា-ធបូ ៦៥០ ៣៧០ ១២២ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

១.២.២ ភូមិ៤ ៣២៨៤ គ.ម មររា-ធបូ ៦៧០៧ 
៣២៨
៤ 

៣៩៤ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៩ 
ខធវីលូមូលបងាូរទឹរអមស្ងខាង
ផលូវ 

១.២.២ ភូមិ១ 0,400 គ.ម មររា-ធបូ ៣៩៥៤ ១៩៤៩ ៦៤ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

១.២.២ ភូមិ២ 0,620 គ.ម មររា-ធបូ ១៥០០ ៨៥០ ៩៩ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

១.២.២ ភូមិ៣ 0,600 គ.ម មររា-ធបូ ៦៥០ ៣៧០ ៩៦ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

១.២.២ ភូមិ៤ ២២០០ គ.ម មររា-ធបូ ៦៧០៧ 
៣២៨
៤ 

៣៥២ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

១០ ដារ់លូបងាូរទឹរកាត់ផលូវ 

១.២.២ ភូមិ១ ២០ ម មររា-ធបូ ៣៩៥៤ ១៩៤៩ ២ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

១.២.២ ភូមិ២ ២០ ម មររា-ធបូ ១៥០០ ៨៥០ ២ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

១.២.២ ភូមិ៣ ៨ ម មររា-ធបូ ៦៥០ ៣៧០ ១ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

១.២.២ ភូមិ៤ ៦៦ ម មររា-ធបូ ៦៧០៧ 
៣២៨
៤ 

៧ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

១១ 
ខធវីរបឡាយបងាូរទឹរ 

១.២.៣ ភូមិ4 0,600 គ.ម មររា-ធបូ ៦៧០៧ 
៣២៨
៤ 

៨ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

១២ 
ខស្វងររឥណទាន 

១.២.៣ ទូទាុំងស្ង្វក ត់ ៣០០ រគួសារ មររា-ធបូ ១២០០ ៦២០ ៣០០ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

១៣ 
ទិញពូជ ខគ-ររបី 

១.២.៣ ភូមិ4 ១៧៣ រាល មររា-ធបូ ៨៦៥ ៤៥២ ៤១៥ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

១៤ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លជួស្ជុរ
ម៉ាូតូ  រង់  ោ៉ា សីុ្ន ១.៦.៤ ទូទាុំងស្ង្វក ត់ ៣ វគគ មររា-ធបូ ៧៥ ០ ១២ ខស្ដឌរិចច 

រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

១៥ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លជួស្ទូ
ទឹរររ  ោ៉ា សីុ្នរតជារ់ ១.៦.៤ ទូទាុំងស្ង្វក ត់ ៣ វគគ មររា-ធបូ ៧៥ ០ ១២ ខស្ដឌរិចច 

រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

១៦ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លខរគឿងខអ
 ចិរតូនិច ១.៦.៤ ទូទាុំងស្ង្វក ត់ ៣ វគគ មររា-ធបូ ៧៥ ០ ១២ ខស្ដឌរិចច 

រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

១៧ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លកាត់ខដរ 

១.៦.៤ ទូទាុំងស្ង្វក ត់ ៣ វគគ មររា-ធបូ ៧៥ ៦០ ១២ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

១៨ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លជុំនាញ
អ ុតស្រ់  និងស្ុំអាងការ ១.៦.៤ ទូទាុំងស្ង្វក ត់ ៣ វគគ មររា-ធបូ ៧៥ ៦០ ១២ ខស្ដឌរិចច 

រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

១៩ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លចឹញ្ច ឹម
ស្តវខគ ររបី ១.៦.២ ភូមិ4 ៣ វគគ មររា-ធបូ ៧៥ ១២ ១២ ខស្ដឌរិចច 

រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

២០ 
ទិញពូជោន់-ទា 

  ភូមិ1-3-4 ៥០០ រាល មររា-ធបូ ២៥០០ ១៦៥៣ ១៧ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

២១ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លចឹញ្ច ឹ
មស្តវ ោន់ ទា រជូរ ១.៦.២ ភូមិ1-2-3-4 ៣ វគគ មររា-ធបូ ៧៥ ២៥ ១២ ខស្ដឌរិចច 

រដឌបាលររុង
ខេមរភូមនិធ 

២២ 
ចារ់វា៉ា រ់សាុំងការពារស្តវឈ ឺ

១.៥.១ ភូមិ4 ១៩៩ រាល មររា-ធបូ ៣៦ ៣០ ៤ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

២៣ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លដាុំដុោះរសូ្
វ   

ភូមិខរពរសាវ យ 
ភូមិស្ធឹងខវង 

២ វគគ មររា-ធបូ ៤៥០ ២១០ ៤ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

២៤ 
ផថល់ពូជរស្ូវខដលោនទិនបផល
េពស្់  ១.៧.១ 

ភូមិខរពរសាវ យ 
ភូមិស្ធឹងខវង 

៦០០ គ.ររ មររា-ធបូ ៤៥០ ២១០ 2,4 ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

២៥ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល
បខចចរខទស្ខរថ្ឆបផលខនសាទ ១.៦.៤ 

ភូមិខរពរសាវ យ 
ភូមិស្ធឹងខវង 

៣ វគគ មររា-ធបូ ៧៥ ២៥ ៦ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

២៦ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល
បខចចរខទស្ចិញ្ច ឹមរតី ១.៦.៣ 

ភូមិខរពរសាវ យ 
ភូមិស្ធឹងខវង 

៣ វគគ មររា-ធបូ ៥៥ ២០ ៦ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

២៧ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ ល
បខចចរខទស្ចិញ្ច ឹម ោន់ទា រជូរ  ១.៦.២ 

ភូមិខរពរសាវ យ 
ភូមិស្ធឹងខវង 

២ វគគ មររា-ធបូ ៦០ ២៥ ៦ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

២៨ 
ផថល់ថាប ុំស្ុំលាប់ស្តវលអិត 

  
ភូមិខរពរសាវ យ 
ភូមិស្ធឹងខវង 

២ ដង មររា-ធបូ ៤៥០ ២១០ ២ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

២៩ 
ខធវីផលូវខបតុង 

១.១.១ 
ភូមិខរពរសាវ យ 
ភូមិស្ធឹងខវង 

៥០០ ម មររា-ធបូ ១៥០០ ៥៤០ ១៣៤ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

៣០ 
ខធវីផលូវរកាលរគួស្ររហម  

១.១.១ 
ភូមិខរពរសាវ យ 
ភូមិស្ធឹងខវង 

២ គ.ម មររា-ធបូ ១២០០ ៤០០ ៨៥ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៣១ 
ជីររបឡាយអមស្ងខាងផលូវ 

១.២.១ 
ភូមិខរពរសាវ យ 
ភូមិស្ធឹងខវង 

៣០០ ម មររា-ធបូ ៣២០ ១៤២ ៨ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

៣២ 
សាថ ររបឡាយអមស្ងខាងផលូវ  

១.២.១ 
ភូមិខរពរសាវ យ 
ភូមិស្ធឹងខវង 

២៥០០ ម មររា-ធបូ ១៦៧០ ៨៧០ ៥០ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

៣៣ 
ដារ់លូបងាូរទឹរ  

១.២.២ 
ភូមិខរពរសាវ យ 
ភូមិស្ធឹងខវង 

៧ រខនលង មររា-ធបូ ៨៥០ ៤៥០ ២១ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

៣៤ 
ជួស្ជុលទុំនប់ការពារទឹរថ្រប  

១.២.៣ 
ភូមិខរពរសាវ យ 
ភូមិស្ធឹងខវង 

៣ រខនលង មររា-ធបូ ៣២០ ១៤២ ១២ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

៣៥ 
ខធវីទាវ ទឹរ 

១.២.៣ 
ភូមិខរពរសាវ យ 
ភូមិស្ធឹងខវង 

៤ រខនលង មររា-ធបូ ៥៤២ ២៣១ ៤០ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

៣៦ 
ជួស្ជុលផលូវរកាលរគួស្ររហម 

១.១.១ 
ភូមិខរពរសាវ យ 
ភូមិស្ធឹងខវង 

២ គ.ម មររា-ធបូ ២៥០០ 
១២៣
៧ 

៦០ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

៣៧ 
ផសពវផាយអុំពីការចារ់ថាប ុំការពារ
ជុំងឺ១១មុេដល់រុោរ ២.១.១ 

ស្ង្វក ត់សាម ច់ោន
ជ័យ 

    មររា-ធបូ ១៥០០   ៣ សងគមរិចច 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៣៨ 
ផសពវផាយសុ្េភាពបនថពូជ 

២.១.១       មររា-ធបូ ២៥០   ៣ សងគមរិចច 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៣៩ 
ផថល់អាហាររូបររណ៍ដល់សិ្ស្ស
ររីររ ២.៩.១ ទូទាុំងស្ង្វក ត់ ៨៨០ នារ់ មររា-ធបូ ៨៨០ ៥៤២ ១៧០ សងគមរិចច 

រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៤០ 
ផសពវផាយដល់ាពុរោថ យយល់
ដឹងពីសារស្ុំខាន់ថ្នការសិ្រា
ការសិ្រាខៅសាលាមខតថយយ 

២.១០.១ ភូមិ2-4 ២ ខលីរ មររា-ធបូ ៥៣៦ ២៨៧ ២ សងគមរិចច 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៤១ 

ផសពវផាយដល់ោតា-បិតាឲ្យ
យល់ដឹងពីស្រស្ុំខាន់ថ្នការ
សិ្រាមរចារ់ថាប ុំតាមការ
រុំណត់ 

២.១០.១ ភូមិ1.2.3.4 ២ វគគ មររា-ធបូ ១២០ ៧៥ ៤ សងគមរិចច 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៤២ 
បខងកីតសាលាមខតថយយសិ្រា
ស្ហគមន៍ ២.៧.២ ភូមិ4 ២ ថាប រ់ មររា-ធបូ ៦០ ៤៥ ២៤ សងគមរិចច 

រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៤៣ 
ផសពវផាយពីសារៈស្ុំខាន់ថ្នការ
ខរបីរបាស់្ខរសាមអនាម័យ   ២.៥.១ 

ភូមិខរពរសាវ យ 
ភូមិស្ធឹងខវង 

២ វគគ មររា-ធបូ ២៩០ ៦៧ ៤ សងគមរិចច 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៤៤ 
ផសពវផាយទប់សាក ត់អុំពីការររី
រាលដាលថ្នជុំងឺខអដស៍្និងកាម
ខរាគ 

២.៥.១ 
ភូមិខរពរសាវ យ 
ភូមិស្ធឹងខវង 

៤ វគគ មររា-ធបូ ១២០ ៥៤ ៨ សងគមរិចច 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៤៥ 
ផថល់អាហាររូបរណ៍ដល់សិ្ស្ស
ររីររ ២.៩.១ 

ភូមិខរពរសាវ យ 
ភូមិស្ធឹងខវង 

៣០ នារ់ មររា-ធបូ ៣០ ១៥ ១២ សងគមរិចច 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៤៦ 
ផសពវផាយដល់ាពុរោថ យខអាយ
យល់ដឹងពីសារៈស្ុំខាន់ពីការ
សិ្រា  

២.១០.១ 
ភូមិខរពរសាវ យ 
ភូមិស្ធឹងខវង 

២ វគគ មររា-ធបូ ១២០ ៥៤ ៤ សងគមរិចច 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៤៧ 
បខងកីតគណៈរមមការោតិបិតា
សិ្ស្ស ២.១០.១ 

ភូមិខរពរសាវ យ 
ភូមិស្ធឹងខវង 

១៣ នារ់ មររា-ធបូ ៥៤០ ២៨០ ១២ សងគមរិចច 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៤៨ 
ខបីរថាប រ់អរេររមម 

២.៧.២ 
ភូមិខរពរសាវ យ 
ភូមិស្ធឹងខវង 

២ វគគ មររា-ធបូ ៣០ ១៥ ១០ សងគមរិចច 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៤៩ 
ពរងឹងការអនុវតថតួនាទីភាររិចច
របស្់  គ.រ.ស្.រ ២.២.១ រដឌបាលររុង ១ វគគ មររា-ធបូ ៣០ ២០ ០ សងគមរិចច 

រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៥០ 
ចុោះជួយជនង្វយរងខរគោះ 

២.២.១ ស្ង្វក ត់ទាុំង៣ ១២ ដង មររា-ធបូ ៤០ ២៥ ១ សងគមរិចច 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៥១ 
បខនទមរថយនថទឹរស្ុំរាម 

៣.១.២ ទូទាុំងស្ង្វក ត់ ១ ខរគឿង មររា-ធបូ 
១៣០៨
៣ 

៦៤៦៤ ១៥០ ធនធានធមយជាត្ិ 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៥២ 
បខងកីតបណ្តថ ញអនាម័យតាម
ភូមិ ១.៣.១ ទូទាុំងស្ង្វក ត់ ៩ នារ់ មររា-ធបូ 

១៣០៨
៣ 

៦៤៦៤ ៤៣ ធនធានធមយជាត្ិ 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៥៣ 
ផសពវផាយពីសារស្ុំខាន់នការខធវី
អនាម័យ និងបរសិាទ ន ៣.១.២ ទូទាុំងស្ង្វក ត់ ៤ វគគ មររា-ធបូ 

១៣០៨
៣ 

៦៤៦៤ ២ ធនធានធមយជាត្ិ 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៥៤ ទិញធុងដារ់ស្ុំរាម 

៣.១.២ ភូមិ1 ៨០ ធុង មររា-ធបូ ៣២០ ១៨៥ ៤ ធនធានធមយជាត្ិ 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៣.១.២ ភូមិ2 ២៥០ ធុង មររា-ធបូ ១០០៧ ៥៨៣ ១២ ធនធានធមយជាត្ិ 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៣.១.២ ភូមិ3 ៦០ ធុង មររា-ធបូ ២៤០ ១៨៣ ៣ ធនធានធមយជាត្ិ 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៣.១.២ ភូមិ4 ៥១៨ ធុង មររា-ធបូ ២០៧២ 
១៣១
៧ 

២៥ ធនធានធមយជាត្ិ 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៥៥ 
ជរមុញឲ្យឡានដឹរស្ុំរាមខៅ
ដល់ផធោះរបជាជន ៣.១.២ ទូទាុំងស្ង្វក ត់ ៤ ខលីរ មររា-ធបូ 

១៣០៨
៣ 

៦៤៦៤ ១ ធនធានធមយជាត្ិ 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៥៦ 
ផថល់ធុងចខរោោះទឹរសាអ ត 

៣.១.២ ទូទាុំងស្ង្វក ត់ ២០០ ធុង មររា-ធបូ ៨០០ ៤៩៨ ១៧ ធនធានធមយជាត្ិ 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៥៧ 
ផថល់ធុងលាងថ្ដ 

៣.១.២ ទូទាុំងស្ង្វក ត់ ២០០ ធុង មររា-ធបូ ៨០០ ៤៩៨ ៨ ធនធានធមយជាត្ិ 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៥៨ 
ជុំរុញនិងខលីរទឹរចិតថដល់របជា
ជនឲ្យខធវីអនាម័យ និងខរខរបទុំ
លាប់ចាស្់ 

៣.១.២ ទូទាុំងស្ង្វក ត់ ៤ ខលីរ មររា-ធបូ 
១៣០៨
៣ 

៦៤៦៤ ២ ធនធានធមយជាត្ិ 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៥៩ 
ចូលរមួអនាម័យសាធារណៈ 

៣.១.២ ទូទាុំងស្ង្វក ត់ ៤ ខលីរ មររា-ធបូ 
១៣០៨
៣ 

៦៤៦៤ ៤ ធនធានធមយជាត្ិ 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៦០ 
សាងស្ង់បងគន់អនាម័យ 

៣.១.២ 
ភូមិខរពរសាវ យ 
ភូមិស្ធឹងខវង 

២២ បងគន់ មររា-ធបូ ១៩៦ ១០៥ ៣៣ ធនធានធមយជាត្ិ 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៦១ 
 ផសពវផាយការខធវីអនាម័យតាម  
លុំខៅដាឌ ន ៣.១.២ 

ភូមិខរពរសាវ យ 
ភូមិស្ធឹងខវង 

២ វគគ មររា-ធបូ ៨៧០ ៥៤០ ៤ ធនធានធមយជាត្ិ 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៦២ 
ទិញធុងដារ់ស្ុំរាម 

៣.១.២ 
ភូមិខរពរសាវ យ 
ភូមិស្ធឹងខវង 

១០០ ធុង មររា-ធបូ ៥៧០ ៣២០ ៦ ធនធានធមយជាត្ិ 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៦៣ 
ខធវីសាល រស្ញ្ហដ ហាមខចាលស្ុំរាម 

៣.១.២ 
ភូមិខរពរសាវ យ 
ភូមិស្ធឹងខវង 

១០ ផ្ទធ ុំង មររា-ធបូ ៨៧០ ៥៤០ ៥ ធនធានធមយជាត្ិ 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៦៤ 
ទិញឡានដឹរស្ុំរាម 

៣.១.២ ភូមិស្ធឹងខវង ១ ខរគឿង មររា-ធបូ ៨៧០ ៥៤០ ៨០ ធនធានធមយជាត្ិ 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៦៥ 
ខធវីការផសពវផាយពីចាប់ស្ុំណង់ 

៣.២.១ ស្ង្វក ត់ទាុំង៣ ២ វគគ មររា-ធបូ ៥០០ ២០០ ៤ ធនធានធមយជាត្ិ 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៦៦ 
ខបីរយុទននាការផសពវផាយដល់
របជាពលរដឌពីនិតិវធិីចុោះបញ្ជ ីដី
ជារបព័នន 

៣.៣.១ ខធវីតាមភូមិ ១ វគគ មររា-ធបូ ១៥០ ៦០ ៤ ធនធានធមយជាត្ិ 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៦៧ 
រតួតពិនិតយការអនុវតថចាប់
ស្ុំណង់ ៣.៣.១ ស្ង្វក ត់ទាុំង៣ ២ វគគ មររា-ធបូ ៥០០ ២០០ ៤ ធនធានធមយជាត្ិ 

រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៦៨ 
ផសពវផាយពីផលលុំបារថ្នការ
ខស្ពខរគឿងខញៀន និងខរគឿងរស្
វងឹ 

៤.១.២ ភូមិ1.2.3.4 ៣ វគគ មររា-ធបូ ៦០ ៣០ ២ រដឌបាលសនថិសុខ 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៦៩ 
រតិបនថឹងការអនុវតថចាប់ខរគឿង
ខញៀន និងខលផងសីុ្ស្ង ៤.១.២ ភូមិ1.2.3.4 04 វគគ មររា-ធបូ ១០០ ៤០ ២ រដឌបាលសនថិសុខ 

រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៧០ 
ខបីរវគគផសពវផាយចាប់
ចរាចរណ៍ផលូវខគរ ៤.១.១ ភូមិ1.2.3.4 ៣ វគគ មររា-ធបូ ៩០ ៦៥ ២ រដឌបាលសនថិសុខ 

រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៧១ 
ខបីរវគគផសពវផាយចាប់ភូមិបាល 

៣.២.១ ភូមិ1.2.3.4 ៣ វគគ មររា-ធបូ ៩០ ៦៥ ២ រដឌបាលសនថិសុខ 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៧២ 
ខបីរវគគផសពវផាយពីផលលុំបារ
ថ្នការខរបីអុំខពីហងឹារបុងរគូសារ ៤.៣.១ ភូមិ1.2.3.4 ៤ ខលីរ មររា-ធបូ 

១៣២៥
១ 

៦៦៥៧ ២ រដឌបាលសនថិសុខ 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៧៣ 
 ផសពវផាយចាប់ការខរបីរបាស់្ 
និងជួញដូរខរគឿងខញៀន ៤.១.២ 

ភូមិខរពរសាវ យ 
ភូមិស្ធឹងខវង 

៤ វគគ មររា-ធបូ ៩៥០ ៤៥០ ៨ រដឌបាលសនថិសុខ 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៧៤ 
ផសពវផាយចាប់អុំពីការខរបីអុំខពី
ហងិារបុងរគួសារ ៤.៣.១ 

ភូមិខរពរសាវ យ 
ភូមិស្ធឹងខវង 

៤ វគគ មររា-ធបូ ៦០ ១២ ៨ រដឌបាលសនថិសុខ 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

៧៥ 
ផសពវផាយចាប់ទប់សាថ ត់ការ
ខលងខលផងសីុ្ស្ងរគប់របខភទ ៤.៣.២ 

ភូមិខរពរសាវ យ 
ភូមិស្ធឹងខវង 

២ វគគ មររា-ធបូ ២៥០ ៦៧ ៤ រដឌបាលសនថិសុខ 
រដឌបាលលរុង
ឃខមរភូមនិធ 

រដឌបាលលសុរមណ្ឍ លសីមា 

១ 
ខបាោះរបអប់ជរមរសុ្វតទិភាព 
ជលផល ១.៤.១ ឃុុំពាមររខសាប ១០០០ របអប់ ១ ឆ្ប ុំ ១៥៥៥៥ 

៧៦៥
៣ 

៤០០ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលរស្ុរ
មណឍ លសី្ោ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

២ 
សាងស្ង់អាងស្ឋុបទឹរដារ់ តាុំង
ខលីទីទួលេពស់្ ១.៦.១ 

ភូមិទួលគគីរ 
ខលីរ 

១ រខនលង ០៣ ខេ ៥២៣ ២៥៧ ១០ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលរស្ុរ
មណឍ លសី្ោ 

៣ 
ខរៀបចុំរបព័ននបុំពង់ខចរចាយ 
ទឹរតាមផធោះ 

១.៦.១ 

ភូមិទួល គគីរ
ខលីរ ទួលគគី

ោ ៦០ េបងផធោះ ០៣ ខេ ៣០០ ១៥០ ៤ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលរស្ុរ
មណឍ លសី្ោ 

៤ 
ចារ់ថមខរៀបខេឿនការពារខឆបរ បា៉ា រ់
េលង 

១.៥.១ ភូមិ០១ ១ រខនលង ០៣ ខេ ៣២០០ ១៤៨០ ១៥៦ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលរស្ុរ
មណឍ លសី្ោ 

៥ 
ដារ់បា៉ា រ់ណូផសពវផាយ ស្ឋីពី
ផលប៉ាោះពាល់ខដល បុំផ្ទល ញ
ធនធានជលផល ១.៤.១ ៣ ឃុុំ ៣ ផ្ទធ ុំង ១ ខេ ១៥៥៥៥ 

៧៦៥
៣ ១២ ខស្ដឌរិចច 

រដឌបាលរស្ុរ
មណឍ លសី្ោ 

៦ 
ខបីរវគគបណឋុ ោះបណ្តឋ លខរថ្ចប
អាហារខររៀមៗ  

  ឃុុំបា៉ា រ់េលង ១ វគគ ០៥ ថ្ថង ២៥ ២០ ៤ ស្ងគមរិចច 
រដឌបាលរស្ុរ
មណឍ លសី្ោ 

៧ 
រុំណត់ទីតាុំងដីស្មផ ទាន
ស្ងគមរិចច ស្រោប់ ផឋល់ជូន
អតីតយុទនជន ២.២.១ ឃុុំទួលគគីរ ១ រខនល ១ឆ្ប ុំ ២០ ៥   ស្ងគមរិចច 

រដឌបាលរស្ុរ
មណឍ លសី្ោ 

៨ 
ខស្បីសុ្ុំដីសាងស្ង់មណឍ ល សុ្េ
ភាពស្ឋង់ដា 

២.៩.១ ភូមិនាងរុរ ១ រខនលង ០១ ឆ្ប ុំ     ៣០០ ស្ងគមរិចច 
រដឌបាលរស្ុរ
មណឍ លសី្ោ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៩ 

ជួស្ជុលដុំបូលអគរបឋម បា៉ា រ
េលង និងដុំបូលវទិា ល័យបា៉ា រ់េល
ង 

២.៦.១ 

សាលា បឋម
សិ្រាបា៉ា រ់េលង  
និង វទិាល័យ ៣ េបង ១ ឆ្ប ុំ ១០៣៩ ៤៧២ ៤៨ ស្ងគមរិចច 

រដឌបាលរស្ុរ
មណឍ លសី្ោ 

១០ 
ផឋល់បងគន់អនាម័យ ដល់របជា
ពលរដឌ 

២.៥.១ ភូមិ១ និងភូមិ២ ១៧០ បងគន់ ២ ខេ ៦៨០ ៣០០ ៣៤០ ស្ងគមរិចច 
រដឌបាលរស្ុរ
មណឍ លសី្ោ 

១១ 
រុំណត់ទីតាុំងដីស្មផទានស្ងគម
រិចចស្រោប់ ខចរជូនរបជាជន
ររីររ ខដលគម នទីលុំខៅ ៣.១.២ ៧ ភូមិ ១ រខនលង ៦ខេ ២៥០ ១៥០   ស្ងគមរិចច 

រដឌបាលរស្ុរ
មណឍ លសី្ោ 

១២ 
រសាងខផនទីខរបីរបាស់្ ដីធលី 
ថាប រ់រស្ុរ 

៣.១.៣ រស្ុរ ១ ខផនទី ៣ ឆ្ប ុំ ១៥៥៥៥ 
៧៦៥
៣ ២០០ ធនធានធមមជាតិ 

រដឌបាលរស្ុរ
មណឍ លសី្ោ 

១៣ 
សាងស្ង់ប៉ាុស្ឋិ៍នគរបាលឃុុំ 

៤.១.១ 
ឃុុំទួលគគីរ ឃុុំ
បា៉ា រ់េលង ២ រខនលង ៤ខេ ១៤០៧៦ ៦៩២០ ១២០ រដឌបាលស្នថិសុ្េ 

រដឌបាលរស្ុរ
មណឍ លសី្ោ 

គ. តរមូវ រគសរមាង សរមមលទឋភាព អាទិភាពសរមាប់រមមវិធីវិនិសោគ ឃុាំ សងាា ត់ 

រដ្ឋបាលរសុកររសអំបិល 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

១ 
សាងស្ង់ផលូវខបតុងអាខម ០២ 
ខេស   

ភូមិរតពាុំង,ឃុុំ
ខរស្អុំបិល ៦០០ ខម៉ារត ៦ខេ ១៨៨៧ 

២៨២
៣ ១២០ ខស្ដឌរិចច 

រដឌបាលរស្ុរ
ខរស្អុំបិល 

២ 
សាងស្ង់ផលូវលុំរកាលរគួស្
ររហមចុំនួន ០២ខេស   

ភូមិបឹងរពាវ,ស្ធឹង
ឆ្យ ឃុុំបឹងរពាវ ១៦០០ ខម៉ារត ៦ខេ ១៦៣៧ ៩៤៨ ៧៥ ខស្ដឌរិចច 

រដឌបាលរស្ុរ
ខរស្អុំបិល 

៣ 
សាងស្ង់ផលូវលុំរកាលរគួស្
ររហមចុំនួន ០១ខេស និង លូ
០២ រខនលង   ជីេ ឃុុំជីេខលី ៣០០០ ខម៉ារត ៦ខេ ១៥០៨ ៧២២ ៥១ ខស្ដឌរិចច 

រដឌបាលរស្ុរ
ខរស្អុំបិល 

៤ 
សាងស្ង់ផលូវលុំរកាលរគួ
ស្ររហម ០១ ខេស   បារ់អរងុត ៥០០០ ខម៉ារត ៦ខេ ២៩១៩ ១៥៧០ ៨៥ ខស្ដឌរិចច 

រដឌបាលរស្ុរ
ខរស្អុំបិល 

៥ 
ជួស្ជុលផលូវលុំរកាលរគួស្
ររហមរបុងឃុុំ   

រគប់ភូមិ,ឃុុំជី
េខរកាម ១៣ គី ូខម៉ារត ៦ខេ ៣៤១៩ ១៦៩៤ ៨០ ខស្ដឌរិចច 

រដឌបាលរស្ុរ
ខរស្អុំបិល 

៦ សាងស្ង់សាព នខបតុង 
  

ខនសាទ ឃុុំ
ខរជាយសាវ យ ២០ ខម៉ារត ១ឆ្ប ុំ ១០០០០ ៣៥០០ ២៨៨ ខស្ដឌរិចច 

រដឌបាលរស្ុរ
ខរស្អុំបិល 

៧ 
សាងស្ង់ផលូវខបតុងអាខម ០១ 
ខេស   ឃុុំខរជាយសាវ យ ១២ គី ូខម៉ារត ១ឆ្ប ុំ ១៥០០០ ៧០០០ ៧០០ ខស្ដឌរិចច 

រដឌបាលរស្ុរ
ខរស្អុំបិល 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៨ 
សាងស្ង់ទុំនប់ការពារទឹរថ្រប 
០១ រខនលង   

ភូមិខឈនីាង ឃុុំ
ខរជាយសាវ យ ៣០០០ ខម៉ារត ១ឆ្ប ុំ ៥០០០ ១៥០០ ៣០០ ខស្ដឌរិចច 

រដឌបាលរស្ុរ
ខរស្អុំបិល 

រដ្ឋបាលរសុកថ្មបំាង 

១ 
ដារ់លូកាត់ផលូវ 

១.២.៣ 
ឃុុំជុំនាប់/ឃុុំ
របឡាយ ៥ រខនលង ១ ឆ្ប ុំ ១៣៣៦ ៦៥៨ ១៤០ 

ឃសដឌរិចច 
រដឌបាលលសុរ

ងយបាាំង 

២ 
សាងស្ង់បងគន់អនាម័យ 

២.២.១.៧ ឃុុំជីផ្ទត ២ េបង ១ ឆ្ប ុំ ៤០៦ ១៩៩ ១២ 
សងគមរិចច 

រដឌបាលលសុរ
ងយបាាំង 

៣ 
សាងស្ង់របងសាលាបឋម
សិ្រា 

២.២.១.៨ ឃុុំឬស្សរីជុុំ ៣៤០ ខម៉ារត ១ ឆ្ប ុំ ១៦២៩ ៧៩៦ ២០ 
សងគមរិចច 

រដឌបាលលសុរ
ងយបាាំង 

៤ 
សាងស្ង់ទីចាត់ការសាលាបឋម
សិ្រា 

២.២.១.៩ ឃុុំឬស្សរីជុុំ ១ េបង ១ ឆ្ប ុំ ១០ ២ ២០០ 
សងគមរិចច 

រដឌបាលលសុរ
ងយបាាំង 

៥ 
បណថុ ោះបណ្តថ លជុំនាញខពទយ
ស្តវរបចាុំភូមិ ២.១.១.២ ឃុុំឬស្សរីជុុំ ១ វគគ  3 ថ្ថង ២ ០ ១ 

សងគមរិចច 
រដឌបាលលសុរ

ងយបាាំង 

៦ 
បខងកីតមូលនិធិស្រោប់ចាស់្ជរា 
រុោររុំរពា និង្ស្ថីខមោ៉ា យ 

២.២.២ ឃុុំឬស្សរីជុុំ ១ មូលនិធិ ១ ឆ្ប ុំ ៣០ ២០ ៨ 
សងគមរិចច 

រដឌបាលលសុរ
ងយបាាំង 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

រដ្ឋបាលរកុងខេមរភមូិនទ 

១ 
អនថរាគមន៍ចារ់វា៉ា រ់សាុំងការពារ
ស្តវពាហនៈ ១.៥.១ ស្ង្វក ត់ទាុំង៣ ខលីរ ២ មររា-ធបូ ១២៥ ៨៥ ២ ខស្ដឌរិចច 

រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

២ 
អនថរាគមន៍រុំចាត់ស្តវលអិតចថ្រង
បុំផ្ទល ញខលីដុំណ្តុំ ១.៦.១ ស្ង្វក ត់ទាុំង៣ ជារបចាុំ ជារបចាុំ មររា-ធបូ ១២៥ ៨៥ ១ ខស្ដឌរិចច 

រដឌបាលររុង
ខេមរភូមនិធ 

៣ 
សាងស្ង់ផលូវខបតុងអាខម 

១.១.១ 
ភូមិ១ ស្ង្វក ត់
ដងទង់ 

0,240 គ.ម មររា-ធបូ ១២០០ ៩៥០ ៨៩ ខស្ដឌរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

៤ 

ពិនិតយតាមដានវាយតថ្មលសាលា
ខរៀននិងបខរងៀនសាលាមខតថ
យយសិ្រា(រដឌ) ២ 

សាលាមខតថយយ
សិ្រាទាុំង២របុង

ររុង 
ទីរមួខេតថ/ស្ខមឋច

ជាសីុ្ម 

៤ ខលីរ មររា-ធបូ ១១៦ ៤៨ ០.៣ ស្ងគមរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

៥ 

ចុោះខធវីខតស្ថរុោរអាយុ៥ឆ្ប ុំ 
សាលា       មខតថយយសិ្រា
(រដឌ) ២.៧.២ 

សាលាមខតថយយ
សិ្រាទាុំង២របុង

ររុង 
ទីរមួខេតថ/ស្ខមឋច

ជាសីុ្ម 

៣ ខលីរ មររា-ធបូ ៦៩ ២៧ ០.២ ស្ងគមរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

៦ 

ពិនិតយតាមដានវាយតថ្មលសាលា
ខរៀននិងបខរងៀនសាលាមខតថ
យយសិ្រា(រដឌ) 

២.៧.១ 
សាលាមខតថយយ
សិ្រាឯរជន
ទាុំង៧របុងររុង 

២ ខលីរ មររា-ធបូ ៥១៥ ២៤២ ០.១ ស្ងគមរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

៧ 

ពិនិតយតាមដាននិងវាយតថ្មល
សាលាបឋមសិ្រា(រដឌ) ២.៧.១ 

សាលាបឋម
សិ្រាទាុំង៦ 
របុងររុង 

១២ ខលីរ មររា-ធបូ ១១ ២ ២.៤ ស្ងគមរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

៨ 

ពិនិតយតាមដាននិងវាយតថ្មលការ
ខរៀន និង 
បខរងៀនសាលាសា(រដឌ) 

២.៧.១ 
សាលាបឋម
សិ្រាទាុំង៦ 
របុងររុង 

១២ ខលីរ មររា-ធបូ ១៧៧៤ ៨៧០ ២.៤ ស្ងគមរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

៩ 

ពិនិតយតាមដាននិងវាយតថ្មលការ
ខរៀន និង 
បខរងៀន(សាលាឯរជន) 

២.៧.១ 

សាលាបឋម
សិ្រាឯរជន
ទាុំង៨សាលារបុង

ររុង 

១៦ ខលីរ មររា-ធបូ ១៥៩៣ ៧៧៣ ២.៥ ស្ងគមរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

១០ 

ពិនិតយតាមដាននិងវាយតថ្មល
សាលាមធយមសិ្រា(រដឌ) ២.៧.១ 

សាលាមធយម
សិ្រាទាុំ៣ 
របុងររុង 

៦ ខលីរ មររា-ធបូ ៩ ០ ០.៧ ស្ងគមរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

១១ 
ពិនិតយតាមដាននិងវាយតថ្មល
សាលាមធយមមធយម(សាលាឯរ
ជន) 

២.៧.១ ខេមរសាមគគី ២ ខលីរ មររា-ធបូ ២ ០ ០.១ ស្ងគមរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

១២ រមមវធិីអរេររមម ២.៧.២ 

ស្ង្វក តដ់ងទង/់
ស្ង្វក ត់ 

សាម ចោ់នជយ័/
ស្ង្វក ត់ 
ស្ធឹងខវង 

៤ ខលីរ មររា-ធបូ ២ ០ ០.៣ ស្ងគមរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

១៣ 
រមមវធិីចូលខរៀនខ ងីវញិ 

២.៩.១ 
.បឋមខរពរ
សាវ យ. 

បឋមបឹងឆ្ង 
៤ ខលីរ មររា-ធបូ ២ ០ ០.៣ ស្ងគមរិចច 

រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

១៤ 
របជុុំរបចាុំឆោស្២ដងរបុង១ឆ្ប ុំ 

២.៣.២ ការ.ិអយរររុង ២ ខលីរ មររា-ធបូ ៣៦ ៣ ១ ស្ងគមរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

១៥ 

រមមវធិីបខងកីតរបារ់ចុំណូល
មជឈមណឍ លស្ហគមន៏ 

២.៤.១ 

ស្ង្វក ត់ដងទង់/
ស្ង្វក ត់ 

សាម ច់ោនជ័យ/
ស្ង្វក ត់ 
ស្ធឹងខវង 

៤ ខលីរ មររា-ធបូ ២ ០ ០.៣ ស្ងគមរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 



 

 

 
រមមវធីិវនិិខោគបីឆ្ប ុំរ ុំរិលខេតថ២០២០-២០២២ 

 

387 

ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

១៦ 

ពិនិតយដាន និងវាយតថ្មលខលីការ
ខរបីរបាស់្ 
ថវកិារតាមរមមវធិី(PB) 

២.៧.១ 
សាលាបឋមនិង
មធយមសិ្រាទាុំង
៩របុងររុង 

១៨ ខលីរ មររា-ធបូ ៣៦ ៣ ២.១ ស្ងគមរិចច 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

១៧ 
ខបីរវគគបណថុ ោះបណ្តថ លចាប់ទប់
សាក ត់អុំខពីហងិារបុងរគួសារ ៤.៣.១ ស្ង្វក ត់ទាុំង៣ ៣ វគគ មររា-ធបូ ៩០ ៤៥ ០.៩ ស្ងគមរិចច 

រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

១៨ 
ការរគប់រគងស្ុំណល់រងឹ 
(ស្រោម) ៤.៣.១ ស្ង្វក ត់ទាុំង៣ ជារបចាុំ ជារបចាុំ មររា-ធបូ ២៨៥៦៦ 

១៤៣១
១ 

២៣០ ធនធានធមមជាតិ 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

១៩ 
អនុវតថខលីជនរបរពឹតថខលមីស្ចាប់
ចរាចណ៍ 

៤.១.១ ស្ង្វក ត់ទាុំង៣ ជារបចាុំ ជារបចាុំ មររា-ធបូ ៣៥០០ ១៤០០ ០.៩ រដឌបាលស្នថិសុ្េ 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

២០ 
អនុវតថការង្វរស្ទិតិ និងអតថ
ស្ញ្ហដ ណរមម ៤.៣.១ ស្ង្វក ត់ទាុំង៣ ជារបចាុំ ជារបចាុំ មររា-ធបូ ២៥៨៨ 

១៣៩
២ 

១.២ រដឌបាលស្នថិសុ្េ 
រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

២១ 
លុបបុំបាត់ស្រមមភាពេុស្ចាប់
រគប់របខភទខផបរស្នថិសុ្េ ៤.៤.១ ស្ង្វក ត់ទាុំង៣ ជារបចាុំ ជារបចាុំ មររា-ធបូ ៩៨ ៥៨ ០.៧ រដឌបាលស្នថិសុ្េ 

រដឌបាលររុង
ខេមរភូមនិធ 

២២ 
លុបបុំបាត់ស្រមមភាពេុស្ចាប់
រគប់របខភទខផបររពហមទណឍ  ៤.៤.១ ស្ង្វក ត់ទាុំង៣ ជារបចាុំ ជារបចាុំ មររា-ធបូ ១៦៧ ៦២ ១ រដឌបាលស្នថិសុ្េ 

រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 
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ល.រ ឃ យ្ ះរឃលមាង ឃោលឃៅ ទីាាំង 
លទឌផលឃលោង 

រយៈឃពល 
អបរទទួលផល 

ត្នមវប៉ានសាយ ន 
រិត្ជាលានឃរៀល 

ខផបរ អងគភាពឃសបើ 
បរមិាណ្ ឯរា លបុស លសី 

២៣ 
លុបបុំបាត់ស្រមមភាពបទខលមីស្
និងខលផងសីុ្ស្ងរគប់របខភទ ៤.៣.២ ស្ង្វក ត់ទាុំង៣ ជារបចាុំ ជារបចាុំ មររា-ធបូ ៤០០០ ២៤០០ ០.៥ រដឌបាលស្នថិសុ្េ 

រដឌបាលររុង
ខេមរភូមិនធ 

 
  



 

 

 

 
 

ឧបសមព័នឋទី២ 
 

តារាងពិនទុវសិយ័ 
  



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាត ិសាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 
************ 

 

 

ខេត្តខ ោះកងុ  

ស្តីព ី

ព័ត្៌មានស្ថា នភាពពិនទុវិស្័យឆ្ន ាំ២០១៩ 

ផ្អែកតាមទិននន័យមូលដ្ឋា នឃុាំស្ង្កា ត្់(CDB)ផ្េធ្នូឆ្ន ាំ២០១៨ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

រ ៀបចំរោយមន្ទី ផែន្កា រេត្ត 
ផេឧសភា ២០១៩ 
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កំណតស់ំគាល ់
រន្េះគឺជាតារាងពិន្ទុតាមបណ្តាវិស័យសម្រាប់ម្រគប់ម្ររុងម្រសុររនុងរេត្ត។ វាម្រត្វូបាន្រគរម្របើ

ម្របាស់សម្រាប់កា រ ៀបចំផែន្កា អភិវឌាឍន្៍៥ឆ្ាំ ន្ិងរមមវិធីវិន្ិរោគបីឆ្ាំ ំរឹល ជាមួយន្ិងរម្រមងឯរ
សា សាថាន្ភាពម្ររុងម្រសុរ ផែលបាន្ែលិត្រចញពីទិន្នន្័យមូលោឋាន្ឃុំសង្កាត្់(C DB)ផែលរមភូម ិ
រសមៀន្ ឃុំសង្កាត្់រធវើកា ម្រសង់ជារ ៀងរាល់ឆ្ាំរនុងផេធនូ ។ 

តារាងពិន្ទុតាមបណ្តាវិស័យាន្ចំន្ួន្៩សាសធាត្ុ៖ ភាពម្ររីម្ររ រសិរមម អាជីវរមម អប់ ំ 
សុេភាព ភាពង្យ ងរម្ររេះ ប ិសាថាន្  ែឋបាលសន្តិសុេន្ិងរយន្ឌ័  ។  វិធីសាស្ដសររនុងកា គណនា
រែើមាបីឱាយវិស័យន្ិមួយៗាន្ត្ម្មៃ  រាល់ត្ម្មៃសូចនារ រនុងសាសភាគវិស័យន្មីួយៗម្រត្ូវបាន្ោរ់
ពិន្ទុរោយផែែររលើទិន្នន្័យររល បស់សូចនារ ឆ្ាំ២០១១ ។ ពិន្ទុចាប់រែរើមព ី០ រៅ ១០០ ។ ពិន្ទ ុ
០ ាន្ន្័យថា ទាបឬអន្់ ឯពិន្ទុ ១០០ ាន្ន្័យថាសាថាន្ភាពលែម្របរសើ  ។ ម្រគប់ពនិ្ទុម្ន្បណ្តាសូច
នារ ទាំងអស់ាន្ទឹសរៅែូចរ្ា រទាេះបីជាសូចនារ ទាំងរនាេះវិជជាន្ ឬអវិជជាន្ផែលាន្ទិស
រៅរ ៀងៗេៃួន្រ៏រោយ ឧទាហ ណ៍ ពិន្ទុ៨០គឺលែជាងពិន្ទុ៤០សម្រាប់ពិន្ទុម ណភាពាតា។  

ពិន្ទុតាមបណ្តាវិស័យ ួមាន្កា បូរស ុបពិន្ទុពីពិន្ទុ បស់សូចនារ ន្ីមួយៗ រហត្ុែូរចនេះ រនុងវិ
ស័យន្ីមួយៗរយើងាន្ ៖ 

 លំោប់ថា្ារ់ម្ន្ពិន្ទុវិស័យ ៖ ែតល់លទធភាពរអាយរយើងរឃើញពីរំ ិត្អភិវឌាឍ បស់ម្ររុងម្រសុរ
រៅរនុងរេត្ត ។ 

 តារាងពិន្ទុវិស័យ ៖ ជួយរអាយយល់ពីសាសភាគម្ន្ពិន្ទុ បស់វិស័យ 
 ែាាម្រកាមសំណ្ញ់ពីពាងតាមបណ្តាម្ររុងម្រសុរ ៖ រន្េះែតល់លទធភាពឱាយរយើងរឃើញពីចំណចុ
ខ្ាំង ន្ិងចំណុចរេាោយរនុងវិស័យន្ីមួយៗ បស់ម្ររុងម្រសុរ រោយរធវើកា រម្របៀបរធៀបន្ឹងម្ររុង
ម្រសុររែាេងៗរ្ារៅរនុងរេត្ត ។  

សមូចងចាំថា ពិន្ទុទ ាំងអសត់្រូវកាំណរយ់កធាំបាំផរុ ១០០ ។ ពិន្ទុកាន្ត់រខ្ ពស ់
មាន្ន្យ័ថាស្ថា ន្ភាពមាន្ភាពល្អត្រសសើរសាំរាបទ់តី ាំងស ោះ ផទុយសៅវញិ ពិន្ទុ
កាន្ត់ររចិមាន្ន្យ័ថា ស្ថា ន្ភាពស ោះមាន្បញ្ហា  ដសូចនោះសមូសធវើការត្រួរពិនិ្រយ 
រាល្ពិ់ន្ទុណាដដល្ទបជាងសេ ត្រូវចរទ់កុថាជាបញ្ហា អាទភិាព ៕ 
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ស្ាិត្ិប្រជាជនតាមរណ្តត ឆ្ន ាំកនងុខេត្តខ ោះកុង

 

ប្ ហ្វិចចាំនួនប្រួស្ថរ និងប្រជាជនតាមរណ្តត ឆ្ន ាំ

 

 

 

បរិយាយ 2015 2016 2017 2018

ចំនួនប្បជាជនសរុប (នាក់) 129,776 130,868 133,386 136,675

អប្ាកំណ ើនប្បចំឆ្នំ (%) 0.53 0.84 1.92 2.47

សរុបប្បុស 65,368 65,718 66,915 68,829

សរុបប្សី 64,408 65,150 66,471 67,846

ផលណ ៀបប្សីកនុងប្បុស១០០នាក់ 98.53 99.14 99.34 98.57

ចំនួនប្រួសារ 28,178 28,638 29,199 29,894

ភាររយស្រសតីជាណេប្រួសារ (%) 16.41 16.63 17.62 16.08

ទំហំប្រួសារជាេ នយេ(នាក់/ប្រួសារ) 4.61 4.57 4.57 4.57

ចំនួនេនុសនសអាយុ០-១៧ឆ្នំ 50,076 50,337 50,765 50,821

%េនុសនសអាយុ០-១៧ឆ្នំ 38.59 38.46 38.06 37.18

ចំនួនេនុសនសអាយុ១៨-៦០ឆ្នំ 72,361 72,782 74,570 76,940

%េនុសនសអាយុ១៨-៦០ឆ្នំ 55.76 55.61 55.91 56.29

ចំនួនេនុសនសអាយុ៦១ឆ្នំណ ើង 7,339 7,749 8,051 8,914

%េនុសនសអាយុ៦១ឆ្នំណ ើង 5.66 5.92 6.04 6.52
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លាំដ្ឋរ់ថ្នន ក់ពិនទុវិស្័យស្រុរតាមរណ្តត ឆ្ន ាំ 

 
ដ្យាក្រាមសំណាញ់ពីងពាងពិន្ទុសរុបតាមវិសយ័
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១.ពិនទុភាពប្កីប្ក 

វឌយឍន្ភាពលំដាបថ់្នយកព់ិន្ទុភាពក្រកកី្រក 

 

 
តារាងពិន្ទនុ្ិងអាក្រតាភាពក្រកីក្រកតាមបណាតយឆនយ ំ

 
សំរល ់៖ អម្រតាភាពម្ររីម្រររៅថា្ារ់រម្រកាមជាតិ្ម្រតូ្វបាន្ែលិត្រចញពីសូចនារ ជារម្រចើន្ ផត្មិន្បាន្បង្ហាញពី
សាសភាគលមែិត្រៅទីរន្េះរទ វាជាព័ត៌្ាន្សំរាប់រអាយឃុំែឹងពីពិន្ទុ ឬអម្រតាភាពម្ររីម្ររាន្រំ ឹត្ម្រតឹ្មណ្
ផត្ប ុរណ្្ាេះ។ 
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បរិយាយ 2016 2017 2018

ពិនទុភាពប្កីប្ក 87.26 88.05 97.96

អាប្ាភាពប្កីប្ក(%) 13.46 13.18 9.62
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២.ពិនទុវិស្័យកស្ិកមម 

លំដាប់ថ្នយក់ពិន្ទុវសិ័យកសិកមម

 
តារាងពិន្ទកុនុងវិសយ័កសិកមម
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44.88 44.67

32.13

                         

កូដ សូចនាករ 2016 2017 2018

2.1 ទិន្នផលស្រូវជាមធ្យម 63.25 65.10 66.40

2.2 ចំណូល_ស្រូវ_មនុ្រ្សម្នក់្ 14.57 14.75 15.24

2.3 ចំណូល_ដំណំរត្វ_មនុ្រ្សម្នក់្ 100.00 100.00 23.60

2.4 ការបញ្ចលូទឹកស្ស្រចំការ 14.98 16.36 15.95

2.5 ការបស្បើស្ារ់ស្ាក់ទ័រ 10.45 9.41 11.45

2.6 ការបស្បើស្ារ់ស្បពលវប្បកមម 22.55 21.58 18.29

2.7 ទំនារ់_ប័ណណកមមរិទធដីធលី 63.78 68.33 63.05

2.8 បុគ្គ.ករិកមម/ស្ប.ជ 38.70 28.66 21.44

2 
ពិន្ទុសរុប 44.88 44.67 32.13
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ដ្យាក្រាមសំណាញ់ពីងពាងពិន្ទកុនងុវិស័យកសកិមម
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តារាងតម្មៃសូចនាករ ន្ិងពិន្ទុសចូនាករកនុងវសិ័យកសកិមម

 
 

៣.ពិនទុវិស្័យអាជីវកមម 

លំដាប់ថ្នយក់ពិន្ទុវសិ័យអាជីវកមម 

 

តំលៃសូចនាករ ពិន្ទុសូចនាករ តំលៃសូចនាករ ពិន្ទុសូចនាករ

2.1 2.1.1 ទិននផលប្សូវជាេ នយេ 2.00 63.25 2.10 66.40

2.2 2.2.1 ចំ ូល_ប្សូវ_េនុសនសម្្នក់ 42.62 14.57 44.57 15.24

2.3 2.3.1 ចំ ូល_ដំណំសត្វ_េនុសនសម្្នក់ 6879.57 100.00 236.02 23.60

2.3.1.1 ចំ ូល_ដំណំខ្ល_ីេនុសនសម្្នក់ 0.72 0.16 0.43 0.10

2.3.1.2 ចំ ូល_ដំណំវវង_េនុសនសម្្នក់ 6838.40 100.00 199.78 19.98

2.3.1.3 ចំ ូល_សត្វ_េនុសនសម្្នក់ 40.45 25.08 35.82 22.20

2.4 2.4.1 %ដីវប្ស_ណប្សាច 10.80 20.22 11.69 21.89

2.4.2 %ប្រួ-ធារាសាស្រសរ 1.13 4.48 1.03 4.08

2.5 2.5.1 ផល_ប្ាក់ទ័រ_100រ.េ២ 7.93 12.23 9.59 14.79

2.5.2 ផល_ប្ាក់ទ័រ_ប្រួ 1.54 8.67 1.44 8.12

2.6 2.6.1 %ប្រួ_ប្បពលវបនបកេម 0.37 4.21 0.19 2.19

2.6.2 %ប្រួ_ជី 25.14 25.14 20.44 20.44

2.6.3 %ប្រួ_ថ្នំសំលាប់ 19.05 29.13 15.82 24.20

2.7 2.7.1 ផល_ប្រួ_ប័ ណ_ដី 79.58 19.20 143.77 34.69

2.7.2 ផល_ទំនាស់ដី_ប្រួ 2.97 86.07 3.88 77.23

2.8 2.8.1 បុរគលិក-កសិ-100000ន 8.41 52.83 5.12 32.19

2.8.2 បុរគ-អងគ-កសិ-100000ន 16.81 24.57 7.32 10.69

សូចនាករកូដ
2016 2018
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2016 2017 2018

71.86
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តារាងពិន្ទកុនុងវិសយ័អាជីវកមម 

 
ដ្យាក្រាមសំណាញ់ពីងពាងពិន្ទកុនងុវិស័យអាជវីកមម 

 
 
 

កូដ សូចនាករ 2016 2017 2018

3.1 មុខរបរបស្ៅពីករិកមម 70.18 71.06 76.55

3.2 ផល_ទីាំងផលិត្_1000ន្ 100.00 100.00 100.00

3.3 ផល_បធវើការផលិត្_1000ន្ 99.47 100.00 100.00

3.4 ចំណកស្រុក 36.23 29.67 34.62

3.5 គ្មនាគ្មន៏្ 61.72 54.17 58.22

3.6 ចំងាយផលូវ_ភូមិ 51.70 56.31 63.08

3.7 ខចីលុយ_1000ន្ 31.14 28.45 27.51

3.8 សាលាវិជាជជី្វៈ 49.42 30.88 28.87

3 
ពិន្ទុសរុប 71.86 69.18 71.34
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តារាងតម្មៃសូចនាករ ន្ិងពិន្ទុសចូនាករកនុងវសិ័យអាជីវកមម  

 
៤.ពិនទុវិស្័យអរ់រំ 

លំដាប់ថ្នយក់ពិន្ទុវសិ័យអប់រ ំ

 
តារាងពិន្ទកុនុងវិសយ័អប់រំ

 

តំលៃសូចនាករ ពិន្ទុសូចនាករ តំលៃសូចនាករ ពិន្ទុសូចនាករ

3.1 3.1.1 %េុខ្_ចំបង_ណប្ៅកសិកេម 38.92 70.18 42.46 76.55

3.2 3.2.1 ផល_ផលិត្កេម_1000ន 20.30 100.00 21.88 100.00

3.3 3.3.1 ផល_ផលិត្_1000ន 68.57 99.47 70.88 100.00

3.4 3.4.1 %ចំ_ការងារ_កនុង 5.91 23.96 6.49 16.44

3.4.2 %ចំ_ការងារ_ណប្ៅ 3.86 48.49 3.54 52.80

3.5 3.5.1 ផល_ផលូវ_ផ្ផទដី 8.40 36.26 9.62 41.52

3.5.2 ផល_រថ_ប្រួ 25.00 67.15 31.51 84.64

3.6 3.6.1 េ នយេ_ភូេិ_ប្សុក 25.20 4.33 25.07 4.88

3.6.2 េ នយេ_ភូេិ_ណខ្ត្ត 80.41 1.62 80.19 1.91

3.7 3.7.1 ផល_ខ្ចីលុយ_1000ន 34.85 31.14 32.98 27.51

3.8 3.8.1 ផល_វិជាជន_1000ន 24.33 42.08 20.79 35.96

3.8.2 ផល_វិជាជន_ខ្លី_1000ន 12.49 56.76 4.79 21.78

កូដ 2016 2018សូចនាករ
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កូដ សូចនាករ 2016 2017 2018

4.1 ណរៀន_3-5ឆ្នំ 70.37 69.14 75.00

4.2 ណរៀន_6ឆ្នំ 19.55 8.27 24.23

4.3 ណរៀនបឋេ_6-11ឆ្នំ 57.25 51.63 60.31

4.4 ណរៀនអនុ-12-14ឆ្នំ 38.95 40.80 42.64
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ដ្យាក្រាមសំណាញ់ពីងពាងពិន្ទកុនងុវិស័យអប់រំ 

 
 
 
 

កូដ សូចនាករ(ត) 2016 2017 2018

4.5 ណចេះអកនសរ 81.18 83.79 85.59

4.6 ភូេិ-បឋេ-អនុ 49.03 48.32 48.14

4.7 សិសនស-ប្រូបឋេ 89.10 88.35 86.23

4.8 បឋេ-ទឹកសាអនត្-បងគន់ 70.02 78.19 77.76

4.9 បុរគ.អប់រំ/ប្បជាជន 66.55 67.69 69.92

4 
ពិនទុសរុប 59.93 58.78 63.01
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តារាងតម្មៃសូចនាករ ន្ិងពិន្ទុសចូនាករកនុងវសិ័យអប់រ ំ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

តលលៃសូចនាករ ពិន្ទុសូចនាករ តលលៃសូចនាករ ពិន្ទុសូចនាករ

4.1 4.1.1 %ណរៀន_3-5ឆ្នំ 44.71 70.37 47.10 75.00

4.2 4.2.1 %ណរៀន_6ឆ្នំ 59.78 19.55 62.11 24.23

4.3 4.3.1 %ណរៀនបឋេ_6-11ឆ្នំ 78.63 57.25 80.15 60.31

4.4 4.4.1 %ណរៀនអនុ_12-14ឆ្នំ 32.61 38.95 35.17 42.64

4.5 4.5.1 %ណចេះអកនសរ_15-17ឆ្នំ 97.42 88.69 97.69 89.87

4.5.2 %ណចេះអកនសរ_18-45ឆ្នំ 91.36 73.67 93.87 81.31

4.6 4.6.1 ភូេិ_បឋេ 0.78 75.55 0.76 75.97

4.6.2 ភូេិ_អនុវិ 7.70 48.20 7.65 48.51

4.6.3 ភូេិ_វិទនាល័យ 22.45 36.59 23.43 33.85

4.7 4.7.1 ផល_សិសនស_ប្រូបឋេ 26.94 87.24 26.88 87.43

4.7.2 ផល_សិសនស_ប្រូអនុ 13.17 82.97 15.90 71.26

4.7.3 ផល_សិសនស_ប្រូវិទនា 19.75 97.07 17.96 100.00

4.8 4.8.1 %បឋេ_ទឹកសាអនត្ 50.00 34.04 66.07 55.24

4.8.2 ផល_បឋេ_បងគន់_សិសនស១០០ 1.17 82.00 1.30 93.20

4.8.3 %អនុវិ_ទឹកសាអនត្ 61.54 42.21 65.38 47.99

4.8.4 ផល_អនុវិ_បងគន់_សិសនស១០០ 2.13 100.00 2.16 100.00

4.8.5 %វិទនា_ទឹកសាអនត្ 85.71 82.95 75.00 70.16

4.8.6 ផល_វិទនា_បងគន់_សិសនស១០០ 0.91 78.96 1.43 100.00

4.9 4.9.1 ផល_បុរគ_រដឋ _អប់រំ 42.03 95.52 99.51 100.00

4.9.2 ផល_បុរគ_អងគ _អប់រំ 8.41 8.63 9.51 9.77

សូចនាករកូដ 2016 2018
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៥.ពិនទុវិស្័យស្ុេភាព 

លំដាប់ថ្នយក់ពិន្ទុវសិ័យសុខភាព 

 
តារាងពិន្ទកុនុងវិសយ័សខុភាព  
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កូដ សូចនាករ 2016 2017 2018

5.1 ការសាលនប់ម្ានិងកុម្រ 61.32 57.57 63.96

5.2 ណអដស៏ 76.81 73.72 78.75

5.3 ប្រុនឈាេ 100.00 95.44 95.55

5.4 ប្រុនចញ់ 100.00 92.99 100.00

5.5 រណបង 92.19 73.41 100.00

5.6 លទថភាពបណងកើត្កូន 61.71 59.54 58.79

5.7 សំរាលកូនណៅណពទនយ 57.99 64.43 59.85

5.8 ចក់ថ្នំបងាកនរ 89.89 89.05 11.34

5.9 ចំងាយ-វប្រសំរាក 46.80 40.70 47.06

5.10 បុរគលិកសុខ្ភាព 52.13 50.52 50.61

5 
ពិនទុសរុប 73.61 69.15 68.56
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ដ្យាក្រាមសំណាញ់ពីងពាងពិន្ទកុនងុវិស័យសុខភាព

 
តារាងតម្មៃសូចនាករ ន្ិងពិន្ទុសចូនាករកនុងវសិ័យសុខភាព  
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     2017 2018

តលលៃសូចនាករ ពិន្ទុសូចនាករ តលលៃសូចនាករ ពិន្ទុសូចនាករ

5.1 5.1.1 អប្ាសាលនប់_ម្ា 12.62 0.00 14.64 0.00

5.1.2 អប្ាសាលនប់_ទារក 3.26 86.52 1.01 95.84

5.1.3 អប្ាសាលនប់_ណប្កាេ5ឆ្នំ 1.63 97.43 2.52 96.03

5.2 5.2.1 ផល_ប្រួ_ណអដស៏ 4.78 60.66 3.21 73.59

5.2.2 អប្ាសាលនប់_ណអដស៏ 1.53 92.96 2.93 83.92

5.3 5.3.1 អប្ាសាលនប់_ប្រុនឈាេ 0.00 100.00 0.73 95.55

5.4 5.4.1 អប្ាសាលនប់_ប្រុនចញ់ 0.00 100.00 0.00 100.00

5.5 5.5.1 អប្ាសាលនប់_រណបង 3.06 92.19 0.73 100.00

5.6 5.6.1 ផល_ទារក_ស្រសតី15-45ឆ្នំ 55.14 61.71 56.75 58.79

5.7 5.7.1 %សំរាល_ណពទនយ 92.05 84.77 94.45 89.37

5.7.2 ផល_ឆ្មបណពទនយ_ប្បជា 0.51 31.22 0.50 30.34

5.8 5.8.1 %ចក់ថ្នំបងាកនរ 97.98 89.89 82.27 11.34

សូចនាករកូដ 2016 2018
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៦.ពិនទុវិស្័យភាពង្កយរងខប្រោះ 

លំដាប់ថ្នយក់ពិន្ទុវសិ័យភាពងាយរងគក្ររោះ 

 
តារាងពិន្ទកុនុងវិសយ័ភាពងាយរងគក្ររោះ 

 

តលលៃសូចនាករ ពិន្ទុសូចនាករ តលលៃសូចនាករ ពិន្ទុសូចនាករ

5.9 5.9.1 ភូេិ_េ ឌលសុខ្ភាព 14.18 6.23 13.42 11.26

5.9.2 ផល_វប្រេ ឌលសុខ្ភាព 45.08 94.57 45.36 95.20

5.9.3 ផល_វប្រេនទីរណពទនយបវងែក 81.00 86.39 77.56 81.77

5.9.4 ផល_វប្រណពទនយឯកជន 0.00 0.00 0.00 0.00

5.1 5.10.1 ផល_បុរគ_េ ឌលសុខ្ភាព 72.59 64.73 73.90 66.44

5.10.2 ផល_ឱសថសាថននរលីនិក 87.87 51.65 85.60 50.32

5.10.3 ផល_បុរគ_ណពទនយបវងែក 80.23 100.00 82.68 100.00

5.10.4 ផល_បុរគ_ការិ.សុខាភិបាល 25.98 40.57 23.41 36.56

5.10.5 ផល_បុរគ_អងគ_សុខាភិបាល 7.64 4.20 3.66 0.00

កូដ សូចនាករ(ត្) 2016 2018
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កូដ សូចនាករ 2016 2017 2018

6.1 ជនពិការ 65.46 50.66 86.18

6.2 កុម្រកំប្ា 70.22 90.61 76.05

6.3 ពលកេមកុម្រ 86.14 93.13 88.56

6.4 ចស់ជរាគ្មននទីពឹង 67.19 65.68 61.29

6.5 គ្មននផទេះសវេនបង 57.89 52.32 58.52

6.6 ជនពិការេីន 70.26 56.24 8.60

6 
ពិនទុសរុប 69.53 68.11 63.20
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ដ្យាក្រាមសំណាញ់ពីងពាងពិន្ទកុនងុវិស័យភាពងាយរងគក្ររោះ 

  
តារាងតម្មៃសូចនាករ ន្ិងពិន្ទុសចូនាករកនុងវសិ័យភាពងាយរងគក្ររោះ 
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        2017 2018

តលលៃសូចនាករ ពិន្ទុសូចនាករ តលលៃសូចនាករ ពិន្ទុសូចនាករ

6.1 6.1.1 ផល_ជនពិការ 0.13 100.00 0.04 100.00

6.1.2 %ពិការ18ណ ើង_គ្មនន 50.00 30.92 20.00 72.37

6.2 6.2.1 ផល_កំប្ា_ណប្កាេ18 3.75 86.05 3.38 88.04

6.2.2 ផល_កំប្ា_ណអដស៏ 28.04 54.38 22.09 64.06

6.3 6.3.1 ផល_កំប្ាណប្កាេ18_ពលកេម 0.48 86.14 0.39 88.56

6.4 6.4.1 %61ឆ្នំណ ើង 5.92 58.78 6.52 50.19

6.4.2 ផល_ចស់ជរា 14.58 75.59 16.49 72.40

6.5 6.5.1 ផល_ជនអានាថ 2.60 72.24 4.46 52.32

6.5.2 ផល_ប្រួ_ដីសាធារ ៈ 31.22 34.77 24.89 48.00

6.5.3 ផល_ណប្កាេ18_ចិណ ច្ើេថនល់ 7.95 66.67 5.90 75.24

6.6 6.6.1 %ពិការ_េីន 5.88 70.26 16.67 8.60

កូដ សូចនាករ 2016 2018
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៧.ពិនទុវិស្័យររិស្ថា ន 

លំដាប់ថ្នយក់ពិន្ទុវសិ័យបរិស្ថយន្ 

 
តារាងពិន្ទកុនុងវិសយ័បរសិ្ថយន្  
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កូដ សូចនាករ 2016 2017 2018

7.1 ផលប េះាល់ណោយពនយុេះ 75.20 79.16 61.20

7.2 ផលប េះាល់ណោយទឹកជំនន់ 97.09 97.14 93.88

7.3 ផលប េះាល់ណោយរំាងសងួត្ 80.40 98.95 100.00

7.4 ការការារបរិសាថនន 43.55 35.51 31.38

7.5 បងគន់អនាេ័យ 40.18 43.76 40.95

7.6 ការណប្បើទឹកសាអនត្ 50.62 50.72 50.77

7 
ពិនទុសរុប 64.51 67.54 63.03
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ដ្យាក្រាមសំណាញ់ពីងពាងពិន្ទកុនងុវិស័យបរិស្ថយន្ 

 
តារាងតម្មៃសូចនាករ ន្ិងពិន្ទុសចូនាករវសិយ័បរិស្ថយន្  
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       2017 2018

តលលៃសូចនាករ ពិន្ទុសូចនាករ តលលៃសូចនាករ ពិន្ទុសូចនាករ

7.1 7.1.1 ផល_ប្រួ_ពនយុេះ 0.70 86.72 3.04 42.13

7.1.2 ផល_សាលនប់_ពនយុេះ 0.76 69.43 0.73 70.73

7.2 7.2.1 ផល_ប្រួ_ជំនន់ 0.00 100.00 17.53 90.55

7.2.2 ផល_សាលនប់_ជំនន់ 0.76 92.72 0.73 93.03

7.2.3 %ដីវប្ស_ខូ្ច_ជំនន់ 0.00 100.00 1.18 96.39

7.3 7.3.1 ផល_ប្រួ_រំាងសងួត្_១០០០ប្រួ 8.31 80.40 0.00 100.00

7.4 7.4.1 %ប្រួ_ថ្នំ េមជាតិ្ 4.70 46.28 2.40 22.87

7.4.2 %ប្រួ_ជី េមជាតិ្ 4.53 22.63 3.40 16.98

7.4.3 %ប្រួ_អភិរកនស 4.84 61.74 5.78 54.30

7.4.4 %ប្រួ_ប្បេូលសំរាេ 10.42 10.42 17.67 17.67

7.4.5 %ប្រួ_បំពុលបរិសាថនន 0.37 90.67 2.02 48.50

7.5 7.5.1 %ប្រួ_បងគន់_បណចចកណទស 40.18 40.18 40.95 40.95

កូដ សូចនាករ 2016 2018
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៨.ពិនទុវិស្័យរដ្ាបាលនិងស្នតិស្ុេ 

លំដាប់ថ្នយក់ពិន្ទុវសិ័យរដ្ឋបាលន្ិងសន្តិសខុ 

 
តារាងពិន្ទកុនុងវិសយ័រដ្ឋបាលសន្តសិុខ  

 
 
 
 

តលលៃសូចនាករ ពិន្ទុសូចនាករ តលលៃសូចនាករ ពិន្ទុសូចនាករ

7.6 7.6.1 %ប្រួ_ទឹក_0េ 38.30 38.24 42.60 42.55

7.6.2 %ប្រួ_ណប្បើ_ទឹកសាអនត្ 72.57 62.99 69.60 58.99

2016 2018កូដ សូចនាករ(ត្)
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កូដ សូចនាករ 2016 2017 2018

8.1 សំបុប្ត្កំណ ើត្ 63.58 69.88 75.66

8.2 ទំនាស់កេមសិទធដី 48.72 52.86 48.88

8.3 ហឹងនាប្រួសារ 79.02 86.73 95.57

8.4 រំណលាភជួញដូរ 87.76 97.07 100.00

8.5 ណប្រឿងណញៀន 6.30 42.66 18.67

8.6 ទំនាស់បលន់លួច 84.23 84.43 74.83

8.7 ទំនាស់រដឋបនបណវ ី 92.10 90.48 86.44

8.8 សាលនប់ហឹងនា 94.85 94.95 95.07

8.9 សាលនប់ចរាចរ 99.21 35.11 58.04

8 
ពិនទុសរុប 72.86 72.69 72.57
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 ដ្យាក្រាមសណំាញ់ពងីពាងពិន្ទកុនុងវិសយ័រដ្ឋបាលន្ិងសន្តិសុខ 

 
តារាងតម្មៃសូចនាករន្ងិពិន្ទុសូចនាករកនងុវិសយ័រដ្ឋបាល សន្តិសុខ 
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តលលៃសូចនាករ ពិន្ទុសូចនាករ តលលៃសូចនាករ ពិន្ទុសូចនាករ

8.1 8.1.1 %ទាករ_កំណ ើត្ 71.63 63.58 81.04 75.66

8.1 8.2.1 ផល_ប័ ណដី_1000ប្រួ 79.58 11.37 143.77 20.54

8.2.2 ផល_ទំនាស់ដី_ប្រួ 2.97 86.07 3.88 77.23

8.3 8.3.1 ហឹងនាប្រួ_1000ប្រួ 6.22 80.05 3.48 95.99

8.3.2 ហឹងនាប្រួ-អាជាញន រ_1000ប្រួ 3.74 84.08 2.58 97.31

8.3.3 រងណប្គ្េះសាលនប់_ហឹងនាប្រួ_1000ប្រួ 4.89 72.92 2.24 93.41

8.4 8.4.1 រំណលាភ_10េុ៉ឺននាក់ 2.29 91.05 0.00 100.00

8.4.2 ជួញដូរ_ណភទ_10េុ៉ឺននាក់ 0.76 84.47 0.00 100.00

8.5 8.5.1 ណប្រឿងណញៀន_1000ប្រួ 4.09 6.30 3.55 18.67

8.6 8.6.1 បលន់ចប់ជំរឹត្_10េុ៉ឺននាក់ 0.76 92.74 0.73 93.05

8.6.2 លួច_10េុ៉ឺននាក់ 39.73 86.15 32.19 88.78

8.6.3 ទំនាស់_10េុ៉ឺននាក់ 32.09 73.80 70.24 42.66

8.7 8.7.1 ទំនាស់_រដឋបនប_10េុ៉ឺននាក់ 84.82 92.10 100.24 86.44

8.8 8.8.1 សាលនប់ហឹងនា_10េុ៉ឺន 0.76 94.85 0.73 95.07

8.9 8.9.1 សាលនប់ចរាចរ_10េុ៉ឺន 10.70 99.21 16.83 58.04

សូចនាករកូដ 2016 2018
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 ៩.ពិនទុវិស្័យខយនឌ័រ 

លំដាប់ថ្នយក់ពិន្ទុវសិ័យគយន្ឌ័រ 

 
តារាងពិន្ទកុនុងវិសយ័គយន្ឌ័រ 
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កូដ សូចនាករ 2016 2017 2018

9.1 ណយនឌ័រណសដឋកិចច 51.27 60.21 61.58

9.2 ណយនឌ័រអប់រំ 50.94 52.20 55.44

9.3 ណយនឌ័រងាយរងណប្គ្េះ 86.48 70.00 57.34

9.4 ណយនឌ័រការសំណរចចិត្ត 26.73 28.82 32.12

9.5 ណយនឌ័រសុវត្តិភាព 78.60 87.61 95.91

9 
ពិនទុសរុប 58.81 59.77 60.48
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ដ្យាក្រាមសំណាញ់ពីងពាងពិន្ទុកនងុវិស័យគយន្ឌ័រ 

 
តារាងតម្មៃសូចនាករ ន្ិងពិន្ទុសចូនាករកនុងវសិ័យគយន្ឌ័រ 
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      2017 2018

តលលៃសូចនាករ ពិន្ទុសូចនាករ តលលៃសូចនាករ ពិន្ទុសូចនាករ

ណយនឌ័រណសដឋកិចច
9.1.1 %ស្រសតី_របរចំបង_ណប្ៅកសិ 41.78 63.06 41.96 63.90

9.1.2 %ស្រសតី_របរបននសំ_ណប្ៅកសិ 38.76 30.22 44.20 63.95

9.1.3 សនទ_ស្រសតី_ណ វើការ 47.57 81.86 54.38 100.00

9.1.4 សនទ_ស្រសតី_ចំណកកនុង 104.50 26.78 101.80 30.71

9.1.5 សនទ_ស្រសតី_ចំណកណប្ៅ 82.14 48.01 73.30 53.61

9.1.6 ណ ៀប_ស្រសតីវិជាជនជីវៈ_100ន 87.64 87.64 75.78 75.78

9.1.7 %ប្សី_បុរគ_ការិ_កសិកេម 0.00 0.00 0.00 0.00

ណយនឌ័រអប់រំ
9.2.1 ប្សី15-24_វិទនា 0.87 0.00 0.92 0.00

9.2.2 ប្សី18-35_សកល 0.91 0.00 0.99 0.00

9.2.3 សនទ_ប្សី18-45_ណចេះ 98.67 80.22 99.42 91.33

9.2.4 %ប្ស_ប្រូ_បឋេ 40.86 65.30 43.38 74.86

សូចនាករកូដ 2016 2018

9.2

9.1
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តលលៃសូចនាករ ពិន្ទុសូចនាករ តលលៃសូចនាករ ពិន្ទុសូចនាករ

9.2.5 %ប្ស_ប្រូ_អនុវិទនា 28.97 36.62 27.14 31.11

9.2.6 ណ ៀប_បងគន់ប្សី_បឋេ100ន 1.12 81.77 1.24 92.33

9.2.7 ណ ៀប_បងគន់ប្សី_អនុ100ន 1.92 100.00 1.76 98.58

ណយនឌ័រងាយរងណប្គ្េះ
9.3.1 %ប្សី_ពិការ 23.53 68.03 50.00 0.00

9.3.2 %ប្សីណប្កាេ១៨-ាេថនល់ 0.00 100.00 0.00 100.00

9.3.3 %ប្សីណប្កាេ18- ងន់ ងរ 33.33 90.19 40.00 68.34

ណយនឌ័រសំណរចចិត្ត
9.4.1 %ប្សីណេភូេិ 6.67 13.33 8.33 16.67

9.4.2 %ប្សីប្កុេប្បឹកនាឃំុ 20.36 28.80 22.49 33.91

9.4.3 %ប្សីប្កុេប្បឹកនាប្សុក 22.22 35.89 20.63 32.23

9.4.4 %ប្សី_ការិ.ប្សុក 21.21 22.82 27.06 38.50

9.4.5 %ប្សីប្បធាន_ការិ.ប្សុក 21.43 42.86 17.86 35.71

9.4.6 %ប្សីអនុ_ការិ.ប្សុក 8.33 16.67 17.86 35.71

ណយនឌ័រសុវត្ថិភាព
9.5.1 ប្សី-ហឹងនាប្រួ-10េុ៉ឺន 118.19 69.56 61.90 89.77

9.5.2 ស្រសតី-រំណលាភ-10េុ៉ឺន 4.60 89.45 0.00 100.00

9.5.3 ស្រសតី-ជួញដូរ-10េុ៉ឺន 1.53 79.80 0.00 100.00

កូដ សូចនាករ(ត្) 2016 2018
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ឧបសមព័នឋទី៣ 
 

សសចរតីសសរមចសតពីី រផរសរមួលសមាសភាព 
គណៈរមាម ធិ រសរមបសរមួលបសចចរសទសរបស់

ររុមរបឹរាសេតត











 

 

 
 
 

ឧបសមព័នឋទី៤ 
 

អនុររិតយនានា 
  



































 

 

 
 
 

ឧបសមព័នឋទី៥ 
 

រាំណត់សេតុសតពីីរិចចរបជុាំសាមញ្ញសលើរ
ទ១ី១ អាណតតិទី៣ របសរ់រុមរបឹរា

សេតតស ះរងុ 
 
 
























