
សហគមនស៍ថិតេនេ្រកមករគំ មកែំហង
បេណ្ដ ញេចញពីលំេន នកនុង ជធនភីនេំពញ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ទី ងំ នងិ្រកុម្រគួ រែដលសថិតេនេ្រកមករគំ មកែំហងបេណ្ត ញេចញ មនលកខណៈផ្លូវករ នងិមនិផ្លូវករ ម
ខណ្ឌ នន 

ខណ្ឌ កនុង ជធនី
ភនេំពញ 

ចំននួលំេន នេន
េ្រកមករគំ មកំែហង
បេណ្ដ ញេចញ លកខ

ណៈផ្លូវករ 

ចំននួលំេន នេនេ្រកម
ករគំ មកែំហងបេណ្ដ ញ
េចញ លកខណៈមិនផ្លូវករ 

ចនួំន្រកុម្រគួ រេនេ្រកម
ករគំ មបេណ្ដ ញេចញជ

លកខណៈផ្លូវករ 

ចំនួន្រកុម្រគួ រេន
េ្រកមករគំ មបេណ្ដ ញ
េចញជ       លកខណៈ

មនិផ្លូវករ 
ខណ្ឌ ចំករមន ៧ ៧ ៤៦៣ ៤៣៥ 
ខណ្ឌ ដូនេពញ ២ ៦ ៩៤ ២0១ 
ខណ្ឌ មនជ័យ ១ ១២ ៥00 ១.៤៣0 
ខណ្ឌ ចបរអំេព ៤ ១៣ ២២៦ ១.២៥៨ 
ខណ្ឌ ដេងក  មិនមន ១១ មិនមន ៤៨៥ 
ខណ្ឌ ែសនសុខ មិនមន ៦ មិនមន ៨២៥ 

F and F # 24 
  ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ 

 
FACTS and FIGURES 

គឺជឯក រេបះពុមពផ យស្ដីអំពបីញ្ហ កនុងទី
្រកុងែដលេរៀបេរៀងេ យ អងគករសមគម
ធងេ ន ត

ចណុំចេផ្ត ត រមមណ៍: សហគមន៍ែ្រពក គង ់ (រូបភពខងេលីេ យ ស.ធ.ត, 2014).  ្របជពលរដ្ឋបននគំន
មក ងំទីលំេន េនេលីទី ងំែដលសថិតេនតំបន់បឹងទំពនេ់នះកនុងពីឆន  ំ ១៩៨៦ ។ ទី ងំេនះ្រតូវបនចង្រកង និង
បេងកីតជសហគមនែ៍ដលមនលកខណៈរងឹមុេំនកនុងឆន ២ំ០០៦ មរយៈករឧបតថមភ និងគ្ំរទេ យអងគករទស នៈ
ពភិពេ ក េហយីគិត្រតឹមឆន ២ំ០១៣ សហគមនម៍ន្រគួ រ្របជជនសរុប្របែហល ៣៥២្រគួ រ។  កនុងឆន  ំ
២០១០ សមជិករបស់សហគមនប៍នឮពកយចចម ៉មតគន ថ ្រគួ រពកួេគ ចនឹង្រតូវបេណ្ដ ញេចញពីលំេន
្ឋ នេ យ រមនគេ្រមង ងសងវ់ថីីសេម្ដចហុ៊ន ែសន ។ េទះបីជករគំ មេនះមិនមនករអះ ងជផ្លូវករក៏
េ យ ក្៏រកុម្របជពលរដ្ឋទងំអស់េនះ សព្វៃថងេនះកំពុងរសេ់នកនុងភពភយ័ខ្ល ចថនឹង ចបតប់ងផ់ទះសែមបង និង
មុខរបរ េ យ រែតដី ដំំ  ំ បែន្លមួយចំនួនេនជំុវញិលំេន នរបសស់ហគមន្៍រតូវបន្រកុមហុ៊នអភវិឌ ន ៍ចក់
បំេពញ និងលុបេ យដីខ ច់។ 

បចចុបបននេនះ មន្រគួ រចំននួេ្រចីនជង ១២,០០០ ្រគួ រ ែដលកំពុងែតសថតិេនេ្រកមករគំ មកំែហងបេណ្ដ ញេចញពីលេំន នកនុង ជធនីភនេំពញ 

ឧបតថមភេ យ: 
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ខណ្ឌ ៧មក  មិនមន ៤ មិនមន ១៩៦ 
ខណ្ឌ េពធិ៍ែសន
ជ័យ ២ ៧ ១.0៥៣ ៤៦១ 
ខណ្ឌ ឫស ែីកវ ៧ ២២ ៧៥១ ១.៥១៥ 
ខណ្ឌ េ្រជយចង្វ រ មិនមន ១១ មិនមន ៧៤៧ 
ខណ្ឌ ទួលេគក ៣ ៧ ៩២៥ ៥៦៨ 
ចំននួសរបុ ម
ែផនក ២៦ ១0៦ ៤.0១២ ៨.១២១ 

ចំននួសរបុ 
 

១៣២ ទី ងំ ១២.១៣៣ ្រគួ រ 
 
ចនំនួទី ងំសថិតេនេ្រកមករបេណ្ដ ញេចញលកខណៈផ្លូវករ នងិមនិផ្លូវករ ម 
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រដ្ឋ ឯកជន ពំុដឹង/ ពំុចបស់ 

ចំន
នួទី

ងំ ករគំ មជលកខណៈផ្លូវករ 

ករគំ មជ លកខណៈមិន ផ្លូវករ 



 

 
 

ចំណុចេផ្ដ ត រមមណ៍:សហគមន៍ មគគរីងុេរឿង (រូបភព, 
STT, 2014) ្របជពលរដ្ឋបនមក ងំទីលំេនេន មបេ ្ដ យ
្របពន័ធលូទឹកស្អុយបឹង្រតែបកកនុង ឆន ១ំ៩៨២ េហើយតំបនន់វ្រតូវបន
ចង្រកង និងបេងកើតជសហគមនក៍លពីឆន ២ំ០០៤ េ យមនករ
គ្ំរទពីមូលនិធិអភវិឌ នជ៍ន្រក្ីរកេនកនុងទី្រកុង (UPDF) ។ ្រគួ រ
សរុបកនុងសហគមនម៍នចំនួន្របមណ ៣៥២ ្រគួ រ ជមយួគន
េនះ កនុងសហគមនប៍នទទួលលិខិតផ្ដល់ពត័ម៌នពីករបេណ្ត ញ
េចញជផ្លូវករពីថន កខ់ណ្ឌ  កនុងឆន ២ំ០១០ េ យទុកឱ ន ទកនុង
កររុះេរ ើេចញកនុងរយៈេពល ១០ៃថង េ យ រ ជញ ធរមនែផនករ  
្ដ រ និងែកលម្អ្រប យលូបង្ហូរទឹកកខ្វកបឹ់ង្រតែបក ។ បនទ បពី់

បនេធ្វើករតសូ៊មតិ និង កព់កយបណ្ដឹ ងេទថន កខ់ណ្ឌ  ថ នភពក៏
មនលកខណៈធូរ្រ លមកវញិ  េហើយ្រកុម្រគួ រ្របជពលរដ្ឋកនុង
សហគមន ៍ បន្តរស់េនទីេនះ រហូតដល់សព្វៃថង ។ ប៉ុែន្តកនុងឆន ំ
២០១៤ កន្លងេទថមីៗេនះ ជញ ធរកនុងតំបន ់ (សងក ត)់ បនចុះពិនិតយ
ថ នភព េ យេធ្វើករ បចំ់នួនផទះ  ែថមទងំបនបញ់ថន សំមគ ល់

ផទះនីមយួៗ សកមមភពេនះ បនេធ្វើឱយ្របជសហគមនយ៍ល់ថ 
ចនឹងមនិមនអ្វីេ្រកពីករេ្រត មកនុងករបេណ្ដ ញពួកគតេ់ចញ

េនះេទ។ 
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្របភពពត័ម៌នអពីំករបេណ្ដ ញេចញ (ករគំ មកំែហងបេណ្ដ ញេចញជលកខណៈផ្លូវករ): 

 
មូលេហតុកនុងករបេណ្ដ ញេចញ: 

 
 
ទី ងំសំខនៃ់នលំេន ្ឋ នែដលសថិតេនេ្រកមករគំ មកំែហងបេណ្ដ ញេចញ 
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មបេ ្ត យែខ ផ្លូវរថេភ្លីង 
មបេ ្ត យរបង (ដូចជវត្ត េរៀន…) 

មបេ ្ត យ/ពីេលី/ែកបរ្រសះ  ្រប យទឹក បឹង ទេន្ល 
េនខងកនុងេ ងឃ្ល ងំ ឬសំណង់ គរចស់ៗ  

មិនមនលកខណៈែប្លក (លកខណៈធមម ) 
 េលីដំបូល គរ 

េ្រកមករគំ មបេណ្ដ ញេចញមិន ផ្លូវករ េ្រកមករគំ មបេណ្ដ ញេចញផ្លូវករ  
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បញជ ីលម្អតិៃនទី ងំេ្រកមករគំ មបេណ្ដ ញេចញមនិផ្លូវករ មប ្ដ ខណ្ឌ : 

េឈម ះទី ងំ 
ឆន ំ ងំទី
លំេន 

ចនួំន 
្រគួ រ 

ទ្រមងៃ់នករផ្ដល់
ដំណឹងពកីរ 
បេណ្ដ ញេចញ 

កលបរេិចឆទៃន 
ករផ្ដល់ដំណឹង 

ផ្ដល់ដណឹំងេ យ 
មូលេហតុៃនករ
បេណ្ដ ញេចញ 

ម៉ុងឌីយ៉ល,់  
៧ មក  

១៩៩៣ ១៣ 
េផ ងៗ 

២0១0 ្រកុមហុ៊ន ងសង់ គរ 

ថម , ៧ មក  ១៩៩៣ ១៣ េផ ងៗ ២0១៣ អនកជិតខង/មិត្តភក្តិ េផ ងៗ/មិនចបស ់
បុរកីី  គរB,  
៧ មក  

២000 ១៤ សំេណីសំេណីរះុេរ ី
េ យផទ ល់មត ់

២0១២ ថន កខ់ណ្ឌ  ងសង់ គរ 

បុរកីី  តង់ថមីដី
ចស់, ៧ មក  

១៩៩៧ ១៥៦ សំេណីសំេណីរះុេរ ី
េ យផទ ល់មត ់

២0១២ ្រកុមហុ៊ន ងសង់ គរ 

៤ ទី ងំ  ១៩៦     
បឹង្រតែបក,ចំករមន ១៩៨៣ ៤៥ សំេណីសំេណីរះុេរ ី

េ យផទ ល់មត ់
២00៦ េផ ងៗ េផ ងៗ/មិនចបស ់

សងក ត់ទំនបទឹ់ក,  
ចំករមន 

១៩៨0 ២00 មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១៣ ថន កស់ងក ត ់ ព្រងីកផ្លូវែដលមន
្រ ប ់ 

បឹងទំពុន, ចំករមន ១៩៨៣ ៩0 មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២00៣ ថន កខ់ណ្ឌ  ករែកលម្អ្រប យ 

ព នេឈ,ីចំករមន ១៩៧៩ ៣៦ ករ្របជំុផ្លូវករ ២000 ថន កស់ងក ត ់ ងសង់ ព ន/ផ្លូវថមី 
ផ្លូវ ១0១,ចំករមន ១៩៨៨ ១២ មរយៈពកយ 

ចចម ៉ម 
១៩៩៣ ថន កស់ងក ត ់ ព្រងីកផ្លូវែដលមន

្រ ប ់
ភូមិ ១២, ចំករមន ១៩៨៣ ១២ មរយៈពកយ

ចចម ៉ម 
២0១0 េផ ងៗ េផ ងៗ 

េត ៨៧ ,ចំករមន ១៩៩0 ៤0 មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១១ ្រកុមហុ៊ន ងសង់ គរ 

៧ ទី ងំ  ៤៣៥     
ទឹកថ្ល , ដេងក  ២00៣ ៤0 

ករ្របជំុផ្លូវករ 
២0១២ ថន កស់ងក ត ់ ព្រងីកផ្លូវែដលមន

្រ ប ់
ក្ដីសងឃមឹ, ខ្វ រ, ដេងក  ១៩៨៩ ៧៥ មរយៈពកយ 

ចចម ៉ម 
២00៨ ថន កខ់ណ្ឌ  េផ ងៗ/មិនចបស ់

ភូមិក ្ដ ល, ដេងក  ១៩៩៥ ២២ ករផ្ដល់ដំណឹងពី
ករបេណ្ដ ញេចញ
េ យផទ លម់ត ់

២0១៣ ្របធនភូមិ/ឃុ ំ េផ ងៗ/មិនចបស ់

រលសួ, ដេងក  ១៩៨៥ ៥៦ មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១២ េផ ងៗ ករែកលម្អទី្រកុង 

ទលួ តុក, ដេងក  ១៩៨៥ ២៧ ករ្របជំុ ២0១២ ថន កស់ងក ត ់ ករែកលម្អ្រប យ  
ដូនឳ, ដេងក  ១៩៨៣ ៦0 ករ្របជំុ ២00៨ េផ ងៗ េផ ងៗ/មិនចបស ់
េជីងឯក, ដេងក  ១៩៨៣ ៤៥ ករ្របជំុ ២0១៣ ថន កខ់ណ្ឌ  េផ ងៗ/មិនចបស ់
មល័, ដេងក  ១៩៧៩ ៣0 េផ ងៗ ២0១២ ថន កខ់ណ្ឌ  ករែកលម្អទី្រកុង 
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សំ កស់ែងក, ដេងក  ១៩៨0 ៦0 មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១១ ្របធនភូមិ/ឃុ ំ ករែកលម្អ្រប យ 

កំេរៀង, ដេងក  ២00២ ២0 មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២00៩ ្របធនភូមិ/ឃុ ំ េផ ងៗ/មិនចបស ់

បគូ, ដេងក  ២0១0 ៥0 សំេណីសំេណីរះុេរ ី
េ យផទ ល់មត ់

២0១៥ មច សដី់ េផ ងៗ/មិនចបស ់

១១ ទី ងំ  ៤៨៥     
ផ្លូវរថេភ្លីង, ដូនេពញ ១៩៨៨ ៦៥ មរយៈពកយ 

ចចម ៉ម 
២0១0 អនកជិតខង/មិត្តភក្តិ ព្រងីកផ្លូវែដលមន

្រ ប ់
ខងមុខផ រទំេនីប
សុរយិ, ដូនេពញ 

១៩៨0 ៣៥ មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២00៨ ្របធនភូមិ/ឃុ ំ េផ ងៗ/មិនចបស ់

កូ ប, ដូនេពញ ១៩៧៩ ១៥ មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២00៣ អនកជិតខង/មិត្តភក្តិ ករែកលម្អទី្រកុង 

សូរយិ, ដូនេពញ ១៩៨៨ ១៥ មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២00៩ អនកជិតខង/មិត្តភក្តិ េផ ងៗ/មិនចបស ់

ផ្លូវរថេភ្លីង, ដូនេពញ ១៩៩៣ ៣៦ មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១0 អនកជិតខង/មិត្តភក្តិ ព្រងីកផ្លូវែដលមន
្រ ប ់

ផ្លូវរថេភ្លីង, ដូនេពញ ១៩៩៣ ៣៥ មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១៣ អនកជិតខង/មិត្តភក្តិ ងសង់ ព ន/ផ្លូវថមី 

៦ ទី ងំ  ២0១     
្រកុម ២១, មនជយ័ ១៩៩៤ ៧0 មរយៈពកយ 

ចចម ៉ម 
២0១១ អនកជិតខង/មិត្តភក្តិ ករែកលម្អទី្រកុង 

េ ន ត្រជំុ ៥,  
មនជយ័ 

២00៨ ១៨ មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១0 ្របធនភូមិ/ឃុ ំ ព្រងីកផ្លូវែដលមន
្រ ប ់

ភពញញឹមៃនកុមរ, 
មនជយ័ 

២00៦ ២0 មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១២ េផ ងៗ ងសង់ គរ 

ែ្រពក គង់ ១, មន
ជយ័ 

១៩៩៤ ១៤ សំេណីសំេណីរះុេរ ី
េ យផទ ល់មត ់

២0១២ ថន កស់ងក ត ់ ែកលម្អសនួ 

ភូមិែ្រពក នូ,  
មនជយ័ 

១៩៨0 ៦៥ មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១១ អនកជិតខង/មិត្តភក្តិ េផ ងៗ/មិនចបស ់

ភូមិែ្រពក នូ,  
មនជយ័ 

១៩៨0 ២0 សំេណីសំេណីរះុេរ ី
េ យផទ ល់មត ់

២00៩ ថន កស់ងក ត ់ ករែកលម្អទី្រកុង 

ែ្រពក នូ, មនជយ័ ១៩៨៧ ១៣0 មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១0 អនកជិតខង/មិត្តភក្តិ ងសង់ គរ 

ែ្រពក គង់ ១,  
មនជយ័ 

១៩៧៩ ៣៦៤ មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២00៩ អនកជិតខង/មិត្តភក្តិ េផ ងៗ/មិនចបស ់

ភូមិែ្រពក នូ ១, 
មនជយ័ 

១៩៧៩ ៣៥0 មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១១ អនកជិតខង/មិត្តភក្តិ េផ ងៗ/មិនចបស ់

ភូមិទលួរក,  
មនជយ័ 

១៩៨១ ២៧0 មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១២ អនកជិតខង/មិត្តភក្តិ ែកលម្អសនួ 
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ភូមិទលួរក, មន
ជយ័ 

១៩៨១ ៨៥ ករផ្ដល់ដំណឹងពី
ករបេណ្ដ ញេចញ
េ យផទ លម់ត ់

២0១0 ថន កខ់ណ្ឌ  ែកលម្អសនួ 

មល័ (សំបុកចប), 
មនជយ័ 

១៩៩២ ២៤ 
េផ ងៗ 

២00៨ េផ ងៗ ងសង់ ព ន/ផ្លូវថមី 

ទី ងំ  ១៤៣0     
បឹងឈូក, ចបរអំេព ១៩៩៣ ៣៩ សំេណីសំេណីរះុេរ ី

េ យផទ ល់មត ់
មិនមន ថន កស់ងក ត ់ ករចកបំ់េពញបឹង 

េដីមែស្លង, ចបរអំេព ១៩៧៩ ២៣0 មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១១ អនកជិតខង/មិត្តភក្តិ ងសង់ គរ 

េ្រកយវត្តយួន, ចបរ
អំេព 

១៩៨0 ១៩0 មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១0 អនកជិតខង/មិត្តភក្តិ ែកលម្អមតទ់េន្ល 

េដីមច័នទ, ចបរអំេព ១៩៨0 ១៥0 មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១២ អនកជិតខង/មិត្តភក្តិ េផ ងៗ/មិនចបស ់

ភូមិេដីមម៉ក់េក្ល , 
ចបរអំេព 

១៩៨0 ១៦៧ មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២000 អនកជិតខង/មិត្តភក្តិ េផ ងៗ/មិនចបស ់

េដីមែស្លង, ចបរអំេព ២00៣ ៦0 មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១0 អនកជិតខង/មិត្តភក្តិ ករែកលម្អទី្រកុង 

ភូមិេដីមអំពិល, ចបរ
អំេព 

១៩៨0 ៣0 មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

១៩៨៧ អនកជិតខង/មិត្តភក្តិ េផ ងៗ/មិនចបស ់

ភូមិេដីមចន័ទ, ចបរ
អំេព 

១៩៨៥ ១១0 មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១0 អនកជិតខង/មិត្តភក្តិ ែកលម្អមតទ់េន្ល 

ភូមិេ្រជយប ក់, 
ចបរអំេព 

១៩៨0 ១១ ករផ្ដល់ដំណឹងពី
ករបេណ្ដ ញេចញ
េ យផទ លម់ត ់

២00៨ ថន កខ់ណ្ឌ  ងសង់ ព ន/ផ្លូវថមី 

ភូមិអូរអណ្ដូ ង, ចបរ
អំេព 

២000 ១១៥ 
េផ ងៗ 

២0១២ ្របធនភូមិ/ឃុ ំ ករែកលម្អទី្រកុង 

សហគមន្៍រពះ្រគឹ្រសទ
លសបូវ, ចបរអំេព 

២00៣ ៨២ 
េផ ងៗ 

២0១១ ថន កស់ងក ត ់ េផ ងៗ/មិនចបស ់

អណ្ដូ ងតេអង, ចបរ
អំេព 

១៩៩២ ៥0 មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១៣ ្របធនភូមិ/ឃុ ំ េផ ងៗ 

ឆម េអីត, ចបរអំេព ១៩៨២ ២៤ 
ករ្របជំុ 

២0១៣ ្របធនភូមិ/ឃុ ំ ព្រងីកផ្លូវែដលមន
្រ ប ់

១៣ ទី ងំ  ១២៥៨     
ប្៉របកខងេជីង,
េពធិ៍ែសនជយ័ 

១៩៧៩ ២0 
ករ្របជំុ 

២0១១ ថន កខ់ណ្ឌ  េផ ងៗ 

ប្៉របកខងេជីង,
េពធិ៍ែសនជយ័ 

១៩៧៩ ៣0 
ករ្របជំុ 

២0១១ ថន កខ់ណ្ឌ  េផ ងៗ 

ប្៉របកខងេជីង, ១៩៧៩ ១00 ករ្របជំុ ២0១១ ថន កខ់ណ្ឌ  េផ ងៗ 
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េពធិ៍ែសនជយ័ 
ចំករឳឡកឹ, េពធិ៍
ែសនជ័យ 

២00៦ ៥0 មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១៣ មច សដី់ ងសង់ គរ 

ងនួ, េពធិ៍ែសន
ជយ័ 

១៩៩៦ ៧៦ 
ករ្របជំុ 

២0១១ ថន កខ់ណ្ឌ  េផ ងៗ 

បនហូ, េពធិ៍ែសន
ជយ័ 

១៩៧៩ ២៥ 
ករ្របជំុ 

២00៩ ថន កខ់ណ្ឌ  េផ ងៗ 

ទលួព្រងែសនជយ័, 
េពធិ៍ែសនជយ័ 

២000 ១៦0 
េផ ងៗ 

២0១៣ មច សដី់ េផ ងៗ 

៧ ទី ងំ  ៤៦១     
បឹង ង, ឫស ី
ែកវ 

១៩៧៩ ១២0 
ករ្របជំុ 

២0១0 ថន កស់ងក ត ់ ងសង់ ព ន/ផ្លូវថមី 

បឹង ង, ឫស ី
ែកវ 

១៩៧៩ ៨0 មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១0 ្របធនភូមិ/ឃុ ំ ងសង់ ព ន/ផ្លូវថមី 

បឹងឈូក, ឫស ែីកវ ១៩៩៣ ១៨ មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១0 ្របធនភូមិ/ឃុ ំ ព្រងីកផ្លូវែដលមន
្រ ប ់

ព នខពស់, ឫស ែីកវ ១៩៧៩ ៧៥ មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១២ មច សដី់ ងសង់ គរ 

ព នខពស់, ឫស ែីកវ ១៩៨២ ១៧ មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១២ ថន កស់ងក ត ់ ព្រងីកផ្លូវែដលមន
្រ ប ់

ភូមិមិត្តភព,  
ឫស ែីកវ 

១៩៧៩ ១៧ មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១១ អនកជិតខង/មិត្តភក្តិ េផ ងៗ 

ភូមិេ្រកលេគ,  
ឫស ែីកវ 

១៩៧៩ ៣៧ មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២00៩ ថន កស់ងក ត ់ ងសង់ ព ន/ផ្លូវថមី 

ភូមិេគ, ឫស ែីកវ ១៩៧៩ ២៦ មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២00៨ ្របធនភូមិ/ឃុ ំ ែកលម្អមតទ់េន្ល 

ភូមិេគ, ឫស ែីកវ ១៩៧៩ ៤៥ មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១១ ្របធនភូមិ/ឃុ ំ ែកលម្អសនួ 

ចំេរនីផល, ឫស ែីកវ ១៩៧៩ ៩២ មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១២ ្របធនភូមិ/ឃុ ំ េផ ងៗ 

ភូមិ ៣, ឫស ែីកវ ១៩៨0 ១៦0 មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១១ ្របធនភូមិ/ឃុ ំ ែកលម្អសនួ 

លូ (េដីមេពធិ៍), 
ឫស ែីកវ 

១៩៨៤ ៨0 មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១២ អនកជិតខង/មិត្តភក្តិ ករែកលម្អ្រប យ 

ភូមិលូ, ឫស ែីកវ ១៩៩៣ ១១0 ករផ្ដល់ដំណឹងពី
ករបេណ្ដ ញេចញ
េ យផទ លម់ត ់

មិនមន ្របធនភូមិ/ឃុ ំ ងសង់ គរ 

ពុមពលូ ១, លូ១, 
ឫស ែីកវ 

១៩៧៩ ៦0 មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

មិនមន ថន កខ់ណ្ឌ  ែកលម្អសនួ 

ទលួសែងក, ឫស ែីកវ ១៩៩៦ ៦៥ ករ្របជំុ ២00៨ ថន កស់ងក ត ់ ងសង់ ព ន/ផ្លូវថមី 
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ទលួសែងក, ឫស ែីកវ ១៩៩៥ ៨៥ ករ្របជំុ ២0១១ ថន កស់ងក ត ់ ងសង់ ព ន/ផ្លូវថមី 
មិត្តភព, ឫស ែីកវ ១៩៨៣ ៧0 មរយៈពកយ 

ចចម ៉ម 
២0១0 ្របធនភូមិ/ឃុ ំ ងសង់ ព ន/ផ្លូវថមី 

េយឿ្រតី (c),  
ឫស ែីកវ 

១៩៧៩ ៨៨ មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១0 ្របធនភូមិ/ឃុ ំ ព្រងីកផ្លូវែដលមន 
្រ ប ់

បុរមិីត្តភព, ឫស ែីកវ ១៩៧៩ ៣៥ ករ្របជំុ ២0១១ ថន កស់ងក ត ់ េផ ងៗ 
ទលួសែងក, ឫស ែីកវ ១៩៨៨ ៨៥ មរយៈពកយ 

ចចម ៉ម 
២0១២ អនកជិតខង/មិត្តភក្តិ ងសង់ ព ន/ផ្លូវថមី 

ទលួសែងក, ឫស ែីកវ ១៩៨៩ ៩0 មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១២ ្របធនភូមិ/ឃុ ំ ងសង់ ព ន/ផ្លូវថមី 

ទលួសែងក, ឫស ែីកវ ១៩៩២ ៦0 ករ្របជំុ ២0១១ ថន កស់ងក ត ់ ងសង់ ព ន/ផ្លូវថមី 
២២ ទី ងំ  ១៥១៥     

េ្រកយប៉សទរ័, 
េ្រជយចង្វ រ 

១៩៩៣ ២0 មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១២ អនកជិតខង/មិត្តភក្តិ ករែកលម្អទី្រកុង 

ប៉សទរ័, េ្រជយចង្វ រ ១៩៨0 ៣២0 សំេណីរុះេរេី យ 
ផទ លម់ត ់

២0១៣ េផ ងៗ េផ ងៗ 

េគៀនឃ្ល ងំ ,  
េ្រជយចង្វ រ 

១៩៨៩ ៣៤ ករផ្ដល់ដំណឹងពី
ករបេណ្ដ ញ េចញ
េ យផទ ល់មត ់

មិនមន ថន កខ់ណ្ឌ  ងសង់ គរ 

េដីមគរ ១,  
េ្រជយចង្វ រ 

១៩៧៩ ១៥ 
ករ្របជំុ 

២0១១ ថន កស់ងក ត ់ េផ ងៗ 

ែ្រពក រត័ន, េ្រជយ
ចង្វ រ 

១៩៨២ ៣៥ មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១0 អនកជិតខង/មិត្តភក្តិ ែកលម្អមតទ់េន្ល 

ែ្រពក េសក, 
េ្រជយចង្វ រ 

១៩៧0 ២៣ 
ករ្របជំុ 

២0១១ ្របធនភូមិ/ឃុ ំ ងសង់ គរ 

ខទរ , េ្រជយចង្វ រ ១៩៨0 ៣0 ករផ្ដល់ដំណឹងពី
ករបេណ្ដ ញេចញ
េ យផទ លម់ត ់

២0១៣ ថន កខ់ណ្ឌ  ករែកលម្អទី្រកុង 

ែ្រពក រត័ន,  
េ្រជយចង្វ រ 

១៩៧៩ ២៥ មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១២ ថន កខ់ណ្ឌ  ព្រងីកផ្លូវែដលមន 
្រ ប ់

ភូមិែ្រពក េសក, 
េ្រជយចង្វ រ 

១៩៧៩ ១១0 មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១១ ្របធនភូមិ/ឃុ ំ េផ ងៗ 

ែ្រពក ងំ,  
េ្រជយចង្វ រ 

១៩៩0 ២៥ មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២00៨ ្របធនភូមិ/ឃុ ំ េផ ងៗ 

ដីមស, េ្រជយចង្វ រ ១៩៧៩ ១១0 ករផ្ដល់ដំណឹងពី
ករបេណ្ដ ញេចញ
េ យផទ លម់ត ់

មិនមន ថន កស់ងក ត ់ ករែកលម្អទី្រកុង 

១១ ទី ងំ  ៧៤៧     
ភូមិ្រតពងំ ្វ យ 
កសិករ, ែសនសុខ 

១៩៩២ ៩0 មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១១ េផ ងៗ ព្រងីកផ្លូវែដលមន 
្រ ប ់
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្រកុម ៨, ែសនសុខ ១៩៩២ ៣0 មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២00៥ ថន កស់ងក ត ់ ព្រងីកផ្លូវែដលមន 
្រ ប ់

ភូមិទំនប់ (្រតេ ក
ែបក), ែសនសុខ 

១៩៨៥ ២0 មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១២ ្រកុមហុ៊ន េផ ងៗ 

ភូមិ្រតពងំ ងំចស់, 
ែសនសុខ 

១៩៩២ ៥00 េផ ងៗ  មិនចបស ់ េផ ងៗ េផ ងៗ  

ភូមិ ៥ ខនង, ែសន
សុខ 

១៩៨0 ១៥0 មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

មិនចបស ់ ្របធនភូមិ/ឃុ ំ ែកលម្អសនួ 

ទឹកថ្ល  ២, ែសនសុខ ១៩៩៤ ៣៥ សំេណីរុះេរេី យ
ផទ លម់ត ់

២0១១ ្រកុមហុ៊ន ព្រងីកផ្លូវែដលមន
្រ ប ់

៦ ទី ងំ  ៨២៥     
េ្រកយម៉ុងឌីយ៉ល់, 
ទលួេគក 

១៩៨៦ ៥៥ មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២0១0 អនកជិតខង/មិត្តភក្តិ ករែកលម្អទី្រកុង 

ផ្លូវ ៣៤៧, ទលួ
េគក 

១៩៨៥ ១៨0 មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

មិនចបស ់ ្របធនភូមិ/ឃុ ំ ព្រងីកផ្លូវែដលមន
្រ ប ់

្រកុម ៥៤, ទលួេគក ២00៣ ១២២ មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

មិនចបស ់ ថន កខ់ណ្ឌ  ងសង់ ព ន/ផ្លូវថមី 

ភូមិ ៧, ទលួេគក ១៩៨៩ ៨៥ មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

២00៥ អនកជិតខង/មិត្តភក្តិ ព្រងីកផ្លូវែដលមន
្រ ប ់

សហគមន ៍១0២, 
ទលួេគក 

១៩៨៨ ៨៧ មរយៈពកយ 
ចចម ៉ម 

មិនចបស ់ ថន កខ់ណ្ឌ  ព្រងីកផ្លូវែដលមន
្រ ប ់

ភូមិ ១៤, ទលួេគក ១៩៨៧ ២0 ករ្របជំុ ២0១១ ថន កខ់ណ្ឌ  ករែកលម្អ្រប យ 
ភូមិបឹង ង, 
ទលួេគក 

១៩៩0 ១៩ 
ករ្របជំុ 

២00៧ ថន កខ់ណ្ឌ  ព្រងីកផ្លូវែដលមន
្រ ប ់

៧ ទី ងំ  ៥៦៨     
១0៦ ទី ងំ  ៨,១២១     
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បញជ ីលម្អតិៃនទី ងំេ្រកមករគំ មកែំហងបេណ្ដ ញេចញជលកខណៈផ្លូវករ មខណ្ឌ នន: 

េឈម ះទី ងំ 
ឆន ំ ងំ 
ទីលំេន 

ចនួំន
្រគួ រ 

ទ្រមងៃ់នករផ្ដល់ដំណឹង 
ពីករបេណ្ដ ញេចញ 

កលបរេិចឆទៃន 
ករផ្ដល់ដំណឹង 

ផ្ដលដំ់ណឹង
េ យ 

មូលេហតុៃនករ 
បេណ្ត ញេចញ 

េចពញញ ហុក,  
ចំករមន 

១៩៨៧ ៣៣ ករផ្ដល់ដំណឹងពីករបេណ្ដ ញ
េចញ 
ជ យលកខណ៍អក រ 

២00៥ ថន កស់ងក ត ់ ែកលម្អទី្រកុង 
( ធរណៈ) 

វត្តថន,់  
ចំករមន 

១៩៨៣ ៤៩ សំេណីរុះេរជី យលកខណ៍អក រ 
សំេណីរុះេរជី យលកខណ៍អក រ 

២0១១ ្របធនភូមិ/ឃុ ំ េផ ងៗ 

មគគីរុងេរឿង,  
ចំករមន 

១៩៨២ ៧0 ករផ្ដល់ដំណឹងពីករបេណ្ដ ញ
េចញជ យលកខណ៍អក រ 

២0១0 ថន កខ់ណ្ឌ  ករែកលម្អ 
្រប យ 

បឹង្រតែបកភូមិ 
៣, ចំករមន 

១៩៨0 ២0 ករផ្ដល់ដំណឹងពីករបេណ្ដ ញ
េចញជ យលកខណ៍អក រ 

២0១0 ថន កខ់ណ្ឌ  ករែកលម្អ 
្រប យ 

បឹង្រតែបកលូទឹក
ស្អុយ, ចំករមន 

១៩៧៨ ១៥0 ករផ្ដល់ដំណឹងពីករបេណ្ដ ញ
េចញជ យលកខណ៍អក រ 

២0១0 ថន កខ់ណ្ឌ  ករែកលម្អ 
្រប យ 

បឹង្រតែបក,  
ចំករមន 

១៩៨៣ ៣៦ ករផ្ដល់ដំណឹងពីករបេណ្ដ ញ
េចញជ យលកខណ៍អក រ 

២0១0 ថន កខ់ណ្ឌ  ករែកលម្អ 
្រប យ 

បឹង្រតែបក,  
ចំករមន 

១៩៨៣ ១0៥ ករផ្ដល់ដំណឹងពីករបេណ្ដ ញ
េចញជ យលកខណ៍អក រ 

២0១0 ថន កខ់ណ្ឌ  ករែកលម្អ 
្រប យ 

៧ ទី ងំ  ៤៦៣     
រសួ យ, បឹងកក,់ 
ដូនេពញ 

១៩៩៣ ៦៨ ករផ្ដល់ដំណឹងពីករបេណ្ដ ញ
េចញជ យលកខណ៍អក រ 

ពត៌មន 
លំអិតមិនដឹង 

ថន កខ់ណ្ឌ   េផ ងៗ 

េ្រកម ព ន,  
ដូនេពញ 

១៩៨៦ ២៦ ករផ្ដល់ដំណឹងពីករបេណ្ដ ញ
េចញជ យលកខណ៍អក រ 

២0១១ ថន កខ់ណ្ឌ  ែកលម្អសនួ 

២ ទី ងំ  ៩៤     
ភូមិែ្រពក, ចបរ
អំេព 

១៩៧៩ ១00 ករផ្ដល់ដំណឹងពីករបេណ្ដ ញ
េចញជ យលកខណ៍អក រ 

២00៤ ថន កខ់ណ្ឌ  ងសង់ ព ន/
ផ្លូវថមី 

អូរអណ្ដូ ង, ចំេរនី
អភិវឌ ន៍,  ចបរ
អំេព 

១៩៨៩ ៨៧ ករផ្ដល់ដំណឹងពីករបេណ្ដ ញ
េចញជ យលកខណ៍អក រ 

២0១0 ថន កខ់ណ្ឌ  ករែកលម្អ
្រប យ 

្របជំុវង់,  
ចបរអំេព 

១៩៧៩ ២0 សំេណីរុះេរជី យលកខណ៍អក រ ពត៌មន 
លំអិតមិនដឹង 

ថន កខ់ណ្ឌ  ករែកលម្អ
្រប យ 

ង៉ូវេលី,  
ចបរអំេព 

១៩៩0 ១៩ ករផ្ដល់ដំណឹងពីករបេណ្ដ ញ
េចញជ យលកខណ៍អក រ 

២0១២ ថន កខ់ណ្ឌ  ករែកលម្អ
្រប យ 

៤ ទី ងំ  ២២៦     
សទឹងមនជយ័, 
មនជយ័ 

១៩៨៩ ៥00 ករផ្ដល់ដំណឹងពីករបេណ្ដ ញេចញ 
ជ យលកខណ៍អក រ 

២0១0 ថន កស់ងក ត ់ ករែកលម្អ 
្រប យ 

១ ទី ងំ  ៥00     
អណ្ដូ ង ៣ - ៤ - 
៥ - ៦,  

២00៦ ១0៣៩ ករផ្ដល់ដំណឹងពីករបេណ្ដ ញ
េចញជ យលកខណ៍អក រ 

២0១២ ថន កខ់ណ្ឌ  ករែកលម្អ
្រប យ 
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េពធិ៍ែសនជយ័ 
ៃ្រពជី ក់, េពធិ៍
ែសនជ័យ 

១៩៩៣ ១៤ ករផ្ដល់ដំណឹងពីករបេណ្ដ ញ
េចញជ យលកខណ៍អក រ 

២00៩ ថន កស់ងក ត ់ អភិវឌ ទី្រកុង 
( ធរណៈ) 

២ ទី ងំ  ១,0៥៣     
បឹងឈូក, ឫស ី
ែកវ 

១៩៩២ ៥៧ ករផ្ដល់ដំណឹងពីករបេណ្ដ ញ
េចញជ យលកខណ៍អក រ 

២0១0 ថន កស់ងក ត ់ េផ ងៗ, ែកលម្អ
ផ្លូវ  

ឡកំេបរ/សទឹង
កំបុត, ឫស ែីកវ 

១៩៨៤ ៤២0 ករផ្ដល់ដំណឹងពីករបេណ្ដ ញ
េចញជ យលកខណ៍អក រ 

២0១២ ថន កខ់ណ្ឌ  ព្រងីកផ្លូវែដលមន
្រ ប ់

េឆកូថមី, ឫស ែីកវ ១៩៧៩ ៩៣ ករផ្ដល់ដំណឹងពីករបេណ្ដ ញ
េចញជ យលកខណ៍អក រ 

២0១១ ថន កស់ងក ត ់ េផ ងៗ 

មិត្តភព, 
ឫស ែីកវ 

១៩៨៥ ៤៨ ករផ្ដល់ដំណឹងពីករបេណ្ដ ញ
េចញជ យលកខណ៍អក រ 

២0១១ ្របធនភូមិ/ឃុ ំ ងសង់ ព ន/
ផ្លូវថមី 

ផ រតូច AB, 
ឫស ែីកវ 

១៩៨៨ ៩0 ករផ្ដល់ដំណឹងពីករបេណ្ដ ញ
េចញជ យលកខណ៍អក រ 

២0១0 ថន កស់ងក ត ់ ែកលម្អសនួ 

ផ រ មគគី, 
ឫស ែីកវ 

១៩៩២ ១៨ ករផ្ដល់ដំណឹងពីករបេណ្ដ ញ
េចញជ យលកខណ៍អក រ 

២00៨ ថន កស់ងក ត ់ ែកលម្អសនួ 

ឃ្ល ងំ ងំ,  
ឫស ែីកវ 

១៩៩៩ ២៥ ករផ្ដល់ដំណឹងពីករបេណ្ដ ញ
េចញជ យលកខណ៍អក រ 

២0១0 ្របធនភូមិ/ឃុ ំ ែកលម្អសនួ 

៧ ទី ងំ  ៧៥១     
្រតេ កែបក, 
ទលួេគក 

១៩៨៩ ៨0១ ករផ្ដល់ដំណឹងពីករបេណ្ដ ញ
េចញជ យលកខណ៍អក រ 

២00៦ ថន កស់ងក ត ់ ព្រងីកផ្លូវែដល
មន្រ ប់ 

ភូមិ ១0១, 
 ទលួេគក 

២00៧ ៥៩ សំេណីរុះេរជី យលកខណ៍អក រ ពត៌មន 
លំអិតមិនដឹង 

ថន កខ់ណ្ឌ  ព្រងីកផ្លូវែដល
មន្រ ប់ 

ផ្លូវរថេភ្លីង,  
ទលួេគក 

១៩៩0 ៦៥ ករផ្ដល់ដំណឹងពីករបេណ្ដ ញ
េចញជ យលកខណ៍អក រ 

២0១១ អនកជិតខង 
/មិត្តភក្ត ិ

ព្រងីកផ្លូវែដល
មន្រ ប់ 

៣ ទី ងំ  ២,៤២៧     
២៦ ទី ងំ  ៤,0១២     
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