
 

 
 
 

របយករណ៍សតពីី 
លទធផលករងរឆន  ំ២០២២ និងេលកទិសេដករងរឆន  ំ២០២៣  
របសរ់កុមជំនួយករចុះមូលដឋ នរកសងួអភិវឌឍន៍ជនបទ  

 

េសចកតីេផតម 
 េដីមបីគំរទ និងរួមចំែណកជំរុញករអនុវតតកមមវធីិនេយបយ និងយុទធសរសតចតុេកណ
ដំណក់កលទី៤ ែផនករយុទធសរសតអភិវឌឍន៍ជតិ េគលនេយបយ និងកមមវធីិកំែណទរមង់ននរបស់
រជរដឋ ភិបលសរមប់នីតិកលទី៦ៃនរដឋសភ រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទបនបេងកីតរកុមជំនួយករចុះ
មូលដឋ នរបស់រកសួងេដីមបីេលីកកមពស់ កិចចសហករសរមបសរមួលកនុងករេដះរសយបញហ នន

បេរមីផលរបេយជន៍ជូនរបជពលរដឋេនមូលដឋ ន រពមទងំផសរភជ ប់ទំនក់ទំនងរវងរកសួងអភិវឌឍន៍
ជនបទ និងរបជពលរដឋតមរយៈករផសពវផសយឱយបនទូលំទូលយនូវកមមវធីិនេយបយយុទធសរសត
ចតុេកណដំណក់កលទី៤ របស់រដឋ ភិបលកមពុជ។   
I. សមិទ'ផលសេ+មច-ន 

កនុងឆន ២ំ០២២េនះ េលខធិករដឋ នរកុមជំនួយករចុះមូលដឋ នរបស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ 
បនទទួលរបយករណ៍ពីមនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទ ២៥ រជធនី េខតត មនសំេណី ចំនួន ៤៦ ករណី កនុងេនះ

រកសួងេដះរសយបន ចំនួន ១៤ ករណី និងពំុទន់បនេដះរសយចំនួន ៣២ ករណី មនដូចខងេរកម ៖ 

ក. ករណីបនេដះរសយចំនួន ១៤  

Ø េខតតកំពត មន ៩ ករណី ៖ 

- របជពលរដឋេនភូមិកំពង់រតចទី១ ឃុកំំពង់រតចខងេកីត រសុកកំពង់រតច េគរពេសនីសំុ៖ 

ជួសជុលផលូវេកសូ៊របែវង ៥០ែម៉រត 
- របជពលរដឋេនភូមិកំពង់ចិន ឃុសំទឹងែកង រសុកទឹកឈូ េគរពេសនីសំុ៖ ជួសជុលផលូវភូមិ
កំពង់ចិនេទតំបន់ដំរផុីង របែវង ៦០០០ែម៉រត 

- របជពលរដឋេនភូមិដនេគមខងេជីង ឃុដំនេគម រសុកអងគរជ័យ េគរពេសនីសំុ៖ 
ជួសជុលផលូវលំ ១ែខស របែវង ៣០០០ែម៉រត 

- របជពលរដឋេនភូមិអងគេជតិ ឃុចំំបីុ រសុកអងគរជ័យ េគរពេសនីសំុ៖ ជួសជុលផលូវរកល
រកួសរកហម របែវង ២០០០ែម៉រត 

- របជពលរដឋេនភូមិអូរែសលង ឃុដំំណក់កនទួតខងេជីង រសុកកំពង់រតច េគរពេសនីសំុ៖ 
ផលូវរកួសរកហម របែវង ៨០០ែម៉រត ទទឹង ៥ែម៉រត 

- របជពលរដឋេនភូមិេកះម៉ក់របងគ ឃុបឹំងសលខងេជីង រសុកកំពង់រតច េគរពេសនីសំុ៖  
ផលូវេបតុង ចូលវតតអងគកេកះ ទំហ ំ៧ែម៉រត របែវង ៣៥០០ ែម៉រត 



- របជពលរដឋេនភូមិបុះរតែបក ឃុរំតពងំរពីង រសុកទឹកឈូ េគរពេសនីសំុ៖ សងសង់
ផលូវរកលរកួសរកហម ១ែខស របែវង៧០០ែម៉រត 

- របជពលរដឋេនភូមិរតពងំសែងក ឃុរំតពងំសែងក រសុកទឹកឈូ េគរពេសនីសំុ៖ សង
សង់ផលូវរកលេកសូ៊ របែវង ៦៤០០ែម៉រត 

- របជពលរដឋេនភូមិរតពងំកែញឆត ឃុកំំពង់សំេរង រសុកទឹកឈូ េគរពេសនីសំុ៖ ដក់
លូបងហូរទឹកសអុយ និងសំុជួសជុលផលូវេឡងីវញិរបែវង ១៥០០ែម៉រត។ 

Ø េខតតេសៀមរប មន ០១ ករណី ៖ 

- របជពលរដឋេនភូមិែសនជ័យ ឃុកំនទួត រកុងេសៀមរប េគរពេសនីសំុ៖ ជួសជុលផលូវដីស
រកលរកួសរកហមចំនួន ៣ែខស សរុបរបែវង ៧៣គីឡូែម៉រត 

Ø េខតតតបូងឃមុ ំមន ០៣ ករណី ៖ 

- របជពលរដឋេនភូមិៃរពកំែពង ឃុតំំែបរ រសុកតំែបរ េគរពេសនីសំុ៖ សងសង់ផលូវរកល

រកួសរកហម ០១ែខសរបែវង ១០០០ ែម៉រត 
- របជពលរដឋេនភូមិ១២ ឃុរំកូចឆម -សវ យឃល ងំ-បីុស២ រសុករកូចឆម រ េគរពេសនីសំុ៖ 
ជួសជុលផលូវរកលេកសូ៊ពីរជន់  

- របជពលរដឋេនភូមិខន រ ឃុរំសឡប់ រសុកតបូងឃមុ ំេគរពេសនីសំុ៖ លូមូលចំនួន ៣កែនលង។ 

Ø េខតតសវ យេរៀង មន ០១ ករណី ៖ 

- របជពលរដឋេនភូមិនរេទន-ចំបក់-េឈទីល-ឈូកស ឃុេំឈទីល រសុកសវ យរជំ 
េគរពេសនីសំុ៖ ជួសជុលផលូវរកលខសច់ភនំ ១ែខសរបែវង ៦៨០០ែម៉រត។ 

ខ. ករណីពំុទន់បនេដះរសយចំនួន ៣២  

Ø េខតតកំពត មន ១៣ ករណី ៖ 

- របជពលរដឋេនភូមិម៉ក់របងគ ឃុកំំពង់ែរកង រសុកទឹកឈូ េគរពេសនីសំុ៖ ជួសជុលផលូវ
េកសូ៊ ១ែខសរបែវង ២៥០០ែម៉រត 

- របជពលរដឋេនភូមិមត់ពម ឃុម៉ំក់របងគ រសុកទឹកឈូ េគរពេសនីសំុ៖ ជួសជុលផលូវរកល
ថមមិច ១ែខសរបែវង ៣០០០ែម៉រត  

- របជពលរដឋេនភូមិសបូវអែណត ត ឃុដំំបូកខពស់ រសុកអងគរជ័យ េគរពេសនីសំុ៖ ជួសជុលផលូវ
រកលរកួសរកហម របែវង ២០០០ ែម៉រត  

- របជពលរដឋេនភូមិៃរពេឈទីល ឃុអំងគរភនំតូច រសុកអងគរជ័យ េគរពេសនីសំុ៖ ជួសជុលផលូវ
រកួសរកហម របែវង ១២០០ែម៉រត 

- របជពលរដឋេនភូមិៃរពេឈទីល ឃុអំងគរជ័យ រសុកអងគរជ័យ េគរពេសនីសំុ៖ ជួសជុលផលូវ
រកលរកួសរកហម ១ែខសរបែវង ២៥០០ ែម៉រត 

- របជពលរដឋេនភូមិេគចិនែលង ឃុថំមី រសុកទឹកឈូ េគរពេសនីសំុ៖ ជួសជុលផលូវរកល
រកួសរកហម របែវង ៧០០០ែម៉រត  

- របជពលរដឋេនភូមិរតពងំេតន ត ឃុដំំបូកខពស់ រសុកអងគរជ័យ េគរពេសនីសំុ៖ ផលូវរកល
រកួសរកហម របែវង ៦០០ ែម៉រត  



- របជពលរដឋេនភូមិរតពងំេតន ត ឃុដំំបូកខពស់ រសុកអងគរជ័យ េគរពេសនីសំុ៖ ផលូវរកល
រកួសរកហម របែវង ៧០០ ែម៉រត   

- របជពលរដឋេនភូមិរតពងំធំ ឃុជំុំេរគៀល រសុកទឹកឈូ េគរពេសនីសំុ៖ ដក់លូសងខងផលូវ
េបតុងរបែវង ១២៥០ែម៉រត ទទឹង៤ែម៉រត 

- របជពលរដឋេនភូមិជំុេរគៀល ឃុជំុំេរគៀល រសុកទឹកឈូ េគរពេសនីសំុ៖ ដក់លូផលូវេបតុង ខង
លិចវតតជំុេរគៀល 

- របជពលរដឋចំនួន ១១រគួសរេនភូមិចបរអំេព ឃុៃំរពថនង រសុកទឹកឈូ េគរពេសនីសំុ៖ 

បងគន់អនម័យ ១១កែនលង 
- របជពលរដឋចំនួន ០៩រគួសររស់េនភូមិចបរអំេព ឃុៃំរពថនង រសុកទឹកឈូ បនេគរពេសនីសំុ៖ 
អណតូ ងសនប់ទឹកសអ ត ០៩កែនលង 

- របជពលរដឋេនភូមិគក ឃុេំរមម រសុកអងគរជ័យ េគរពេសនីសំុ៖ អណតូ ងសនប់ទឹកសអ ត 

០១កែនលង។ 
Ø េខតតេសៀមរប មន ០៤ ករណី ៖ 

- របជពលរដឋេនភូមិរសណល ឃុរំសណល រសុករកឡញ់ េគរពេសនីសំុ៖ ផលូវរកលេកសូ៊ ២
ជន ់របែវង ២៥គីឡូែម៉រត  

- របជពលរដឋេនភូមិេគកយង ឃុែំសនសុខ រសុករកឡញ់ េគរពេសនីសំុ៖ ផលូវរកលេកសូ៊ ២
ជន់ របែវង ១៤គីឡូែម៉រត  

- របជពលរដឋេនភូមិកស ីឃុែំសនសុខ រសុករកឡញ់ េគរពេសនីសំុ៖ ផលូវរកលេកសូ៊ ២ជន់ 
របែវង ៥គីឡូែម៉រត  

- របជពលរដឋេនភូមិរជជនទល់ ឃុែំរសខវ វ រសុកវ៉រនិ េគរពេសនីសំុ៖ ផលូវចក់េបតុង ០១ែខស  
របែវង ៦ ៥០០ គីឡូែម៉រត ។ 

Ø េខតតរពះវហិរ មន ០៥ ករណី ៖ 

- របជពលរដឋេនភូមិធមមជតិសេមតចេតេជ ហុ៊ន ែសន ឃុរំសែអម រសុកជកំសនត េគរពេសនី
សំុ៖ ជួសជុលសព នេបេឡត�ចំនួន២ របែវងសរុប ៣៦,៨ ម 

- របជពលរដឋេនភូមិែសនជ័យ-េតេជបុសសសបូវ ឃុរំសែអម រសុកជកំសនត េគរពេសនីសំុ៖ ជួស
ជុលផលូវរកលរកួសរកហមរបែវង ២២៥ម និងលូចំនួន ២កែនលង។ 

- របជពលរដឋេនភូមិធមមជតិសេមតចេតេជហុ៊នែសន ឃុរំសែអម រសុកជកំសនត េគរពេសនីសំុ៖ 
ជួសជុលសព នេបេឡត�ចំនួន ០២ែខស  របែវង ៣៦,៨ ែម៉រត  

- របជពលរដឋេនភូមិែសនជ័យ ឃុរំសែអម រសុកជកំសនត េគរពេសនីសំុ៖ ជួសជុលផលូវរកល
រកួសរកហមរបែវង ២២៥ែម៉រត និងលូ ២កែនលង 

- របជពលរដឋេនភូមិពក់ែសបក-ែរស-សវ យ ឃុរំេំដះែរស រសុកជកំសនត េគរពេសនីសំុ៖ ជួស
ជុលផលូវរកលរកួសរកហមរបែវង ១៩ ១០០ែម៉រត សព ន ១កែនលង និងលូ ៥កែនលង។ 

 
 



Ø េខតតតបូងឃមុ ំមន ០១ ករណី ៖ 

- របជពលរដឋេនភូមិជីបលុក-កបលែសលង ឃុជំរំកេវៀន រសុកេមមត់ េគរពេសនីសំុ៖ ជួសជុល

ផលូវរកលរកួសរកហម ១ែខសរបែវង ៦ ០០០ែម៉រត។ 
Ø េខតតមណឌ លគិរ ីមន ០៧ ករណី ៖ 

- របជពលរដឋេនភូមិពូហសម ឃុែំសនមេនរមយ រសុកអូររងំ េគរពេសនីសំុ៖ ជួសជុលផលូវ
រកលលបយថមភនំ កនុងរកុមចុងរ៉ង របែវង ៣ ០០០ែម៉រត និងសព នេឈីឆលងកត់អូរខទង់ 
១កែនលង របែវង ៦០ែម៉រត 

- របជពលរដឋេនភូមិពូហសម ឃុែំសនមេនរមយ រសុកអូររងំ េគរពេសនីសំុ៖ បងគន់អនម័យ 
ចំនួន ៧០  

- របជពលរដឋេនភូមិពូហសម ឃុែំសនមេនរមយ រសុកអូររងំ េគរពេសនីសំុ៖ អណតូ ងទឹកចំនួន 
០២។ 

- របជពលរដឋេនភូមិពូរ៉ង ឃុែំសនមេនរមយ រសុកអូររងំ េគរពេសនីសំុ៖ ជួសជុលផលូវលំ ០១
ែខស ែដលតភជ ប់ពីផលូវជតិេលខ ៧៦A របែវង ៤ ០០០ែម៉រត  

- របជពលរដឋេនភូមិេមៃប៉ ឃុពូំៃរជ រសុកេពរជដ េគរពេសនីសំុ៖ ជួសជុលផលូវលំ ០១ែខស 
របែវង ៥ ០០០ែម៉រត  

- របជពលរដឋេនភូមិពូតង ឃុពូំៃរជ រសុកេពរជដ េគរពេសនីសំុ៖ ជួសជុលផលូវលំ ០១ែខស របែវង 
១០ ៥០០ែម៉រត  

- របជពលរដឋេនភូមិេមៃប៉ ឃុពូំៃរជ រសុកេពរជដ េគរពេសនីសំុ៖ អណតូ ងសនប់ចំនួន ៥។ 
Ø េខតតសវ យេរៀង មន ០២ ករណី ៖ 

- របជពលរដឋេនភូមិជីកដី ឃុំអណតូ ងរតែបក រសុករមសែហក េគរពេសនីសំុ៖ ជួសជុល
ផលូវរកលរកួសរកហម ០១ែខស  របែវង ៩ ០០០ ែម៉រត  

- របជពលរដឋេនភូមិរកញូង-បឹងេភ ឃុមុំខដ-រមម រសុករមសែហក េគរពេសនីសំុ៖ ជួសជុលផលូវ 
រកលរកួសរកហម ០១ែខស  របែវង ៧ ៣០០ ែម៉រត។ 

 

II. ប12+បឈម 

- ករេធវីវចិរណកមមចំណយថវកិថន ក់ជតិ េដយជំរុញឱយរគប់រកសួង សថ ប័ន និងអងគភព ចូល
រមួពរងឹងរបសិទធភពចំណយកនុងបុពវេហតុសនសធំនធន េដីមបបីែងវរថវកិមកេដះរសយ

បញហ ជអទិភពែដលរងផលប៉ះពល់អវជិជមនេដយសរជំងឺកូវដី-១៩ េធវីឱយកត់បនថយ
ថវកិវនិិេយគេលីេហដឋ រចនសមព័នធជនបទ 

- មិនទន់េឆលីយតបតរមូវកររបជពលរដឋេនមូលដឋ នបនទន់េពលេវល។  
 

III. ទិសេ45រ7របន89:ំ២០២៣ 

- បនតសហករេដះរសយបញហ របឈមនិងករលំបកននរបស់របជពលរដឋេនមូលដឋ ន 



- បនតេលីកកមពស់ករទទួលខុសរតូវតមអងគភពេរកមឱវទរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទតមរយៈ 
កររតួតពិនិតយ តមដន និងគរំទករអនុវតតកមមវធីិ គេរមង និងែផនករសកមមភពនន

េនតមមូលដឋ ន 
- េកៀរគរធនធនពីរបភពនន េដីមបចូីលរមួេដះរសយជីវភពរបជពលរដឋ ក៏ដូចជករ
អភិវឌឍមូលដឋ ន 

- បនតសហករជំរុញ និងេលីកកមពស់គណេនយយភពរបស់អងគភពេរកមឱវទរកសួងអភិវឌឍន៍
ជនបទ កនុងករផតល់េសវសធរណៈ និងករអភិវឌឍេនមូលដឋ នឱយមនរបសិទធភព។ 

េសចក8ីសនAិBCន 

 តមរយៈករបេងកីតរកុមជំនួយករចុះមូលដឋ នរបស់រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ ពិតជបនរមួ

ចំែណកយ៉ងខល ងំកនុងករេដះរសយនូវ សំេណី សំណូមពរ របជពលរដឋេនមូលដឋ ន េហយីក៏បនចូលរមួ
ករអនុវតតកមមវធីិនេយបយ និងយុទធសរសតចតុេកណដំណក់កលទី៤ ែផនករយុទធសរសតអភិវឌឍន៍ជតិ 
េគលនេយបយ និងកមមវធីិកំែណទរមង់ននរបស់រជរដឋ ភិបលសរមប់នីតិកលទី៦ ៃនរដឋសភផងែដរ។  

rrYss 
 
 


