
្របវត្តៃិនករផ្ល ស់ទលំីេនកនុង ជធនភីនេំពញ- 

សហគមនែ៍ដល្រតូវបនបេណ្ដ ញេចញពឆីន  ំ
១៩៩០ ដល់ ២០១៤ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

F and F # 23 
  ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ 

Facts and Figures 
គឺជឯក រេបះពុមពផ យស្ដអំីពីបញ្ហ កនុងទី្រកុង
ែដលេរៀបេរៀងេ យ អងគករសមគមធងេ ន ត
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ឆន ំៃនករផ្ល ស់ទីលំេន 

ងំពឆីន  ំ១៩៩០, មនជង ២៩៧០០ ្រគួ រជនជតែិខមរ
្រតូវបនបេណ្ដ ញេចញ ឬ ត្រមូវឲយផ្ល ស់ទលីេំន ពផីទះរបស់
ពកួេគែដលេនកនុង ជធនភីនេំពញ។ 



 
្រគួ រែដលផ្ល ស់ទីលំេន ៖ 1990-2014-ទិនននយ័ៃនករ ងំទីលំេនែដលមនករេផទ ងផទ ត ់៖ 
សមគ ល់ ៖ កនុងអំឡុងេពលនិងេ្រកយេពលពិភក ជមយួៃដគូរ និងពិនិតយេមើលទនិននយ័បនទ បប់ន មំនិមន      
ឯក របង្ហ ញពីករ ងំទីលំេនែដល្រតូវបនបេណ្ដ ញេចញកនុងអំឡុងឆន  ំ 2013-2014 េនះេទ។ 

 
 
ទី ងំៃនករ ងំលំេន ន, 

ខណ្ឌ  
ឆន  ំ ចំនួន្រគួ រ ពពិណ៌ន ្របភពទិនននយ័ 

អំឡុងឆន ៖ំ 1990 - 1999 

វត្ត វន័្ដ, ខណ្ឌ ដូនេពញ 1990 570 

ជធនភីនេំពញ និង អងគករមកពី
្របេទសេអៀរឡង ់ បរមភពីករផ្ល ស់ទីលំេន
របស់ពលរដ្ឋទងំ 570 ្រគួ រេទកនត់ំបន់
ជិតទំនបក់ប្់រសូវ      ចមង យ 15 km ពីទី្រកុង; 
តំបនម់ុនគឺជតបំនផ់្លូវេថមើរេជើង/ចកេ់បតុង។ 

URC/STT 

វត្តម ម្រន្ត,ី ខណ្ឌ ចំករមន 1991 300 

លំេន ្ឋ នមយួចំននួប្ដូរេទេនឯតំបនេ់ផ ងៗ
ែដលគម នេស ធរណៈ, តំបនខ់្លះចមង យ 
10km ពីទី្រកុង, លំេន ្ឋ នខ្លះេទៀត (មច ស់ផទះ
និងអនកជួល) បន្តេនតបំនេ់នះដែដល។ 

URC 

កំណតសំ់គលេ់លី៖ ដី្រកហម កនុងឆន  ំ២០០៦ មន១៤៦៥ ្រគួ រ្រតូវបនបេណ្ត ញេចញេ យបងខំេ យ្រកុមហុ៊ន ៧NG ។ េគលេ ៃនករអភិវឌ នេ៍នះគឺេដីមបី
ងសងលំ់េន ្ឋ នេននឹងកែន្លងស្រមប្់របជពលរដ្ឋែដលរសេ់នតំបន់េនះ និងេដីមបកីរអភិវឌ នែ៍ផនកពណិជជកមម (ផទះទី្រកងុ និងទី ងំករយិលយ័)។ 

១៤៦៥ ្រគួ រ្រតូវផ្ល សទី់លំេនេទទី ងំថមីេនឯតំបនតំ់ ក្់រតយងឹែដលមនចមង យ២0គីឡូែម្៉រតពី ជធនីភនំេពញេធ្វឪីយបតប់ងឱ់កសៃនករ្របកបរបរ   
ចិញជ ឹមជីវតិកនុងចំេ មបញ្ហ ដៃទេទៀតែដលពក់ពន័ធនឹងករ ងំទីលំេនថម។ី េនកនុងឆន ២ំ០០៩  ចំនួន១៥២្រគួ រែដលេនេសសសលេ់ហយីេនទមទរអំពីករ
បេណ្ត ញេចញ្រតូវបនេគបេណ្ត ញេចញេ យហងិ  េហយីយកេទ កេ់នទី ងំថមីេនតំបនតំ់ ក្់រតយងឹែដលេធ្វីឲយបញ្ហ េនះកនែ់តធងនធ់ងរែថមេទៀត។ 
្រគួ រនីមួយៗ្រតូវបនផ្តលសំ់ណងមិនដូចគន េនះេឡយី េហយីែថមទងំមនតំៃលទបជងតៃម្លទីផ រេទៀតផង។ ឥឡូវេនះតំបន់ែដលធ្ល បែ់តជសហគមន៍    
រសរ់េវកីែ្របក្ល យជមនខ្លះមិនអភិវឌ ន៍ ខ្លះេទៀតេធ្វីជេភជនីយ ្ឋ ន កែន្លង ត្់របណ និងកែន្លងចតរថយន្ត។ 

កនងុរបូថត៖ 
អតីតសហគមន ៍     ដី
្រកហម-តំបនអ់ភិវឌ ន៍,     
ថតេ យSTT ឆន ំ
២០១៤  ,ែផនកខ្លះមិន
អភិវឌ ន៍       ឯែផនកខ្លះ
យកេទេធ្វីជកែន្លង
តកី់  និងកែន្លង

ចតរថយន្ត 
 

ឧបតថមភេ យ ៖
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បនែលបងេនែកបរ ខមបូឌីយ៉
, ខណ្ឌ ដូនេពញ 

1992 528 

ជធនភីនេំពញ អះ ងឲយមនករ
លម្អ    ទី្រកុង; ផ្ដល់សំណងដល់ពលរដ្ឋទងំ 
200 ្រគួ រ, ដីធ្លមីនិ្រគប្់រគនស់្រមបក់រ
ផ្ល ស់ប្ដូរលំេន ្ឋ នែដលមនចមង យ 12km ពី
ទី្រកុងប្ដូរមកេនភនេំពញថមវីញិ; ដីបចចុបបននយក
េធ្វើជឧទយនកំ ន្ត Dream Land ។ 

URC/STT 

ទួលេ  1, ខណ្ឌ ចំករមន 1993 38 
មនិដឹងពីពត័ម៌នលម្អតិ។ ផ្ដល់សំណង 
50,000 េរៀលកនុងមយួ្រគួ រ។  

URC 

តំបនម់យួចំនួន, ភនេំពញ  1994 1220 

គម នពត័ម៌នលម្អតិ។ ករបេណ្ដ ញេចញ
ស្រមបក់រអភវិឌ ននិ៍ងគេ្រមងែកលម្អ; 
គេ្រមងេនះ    បះ៉ពល់ដល់លំេន ្ឋ ន 16 
កែន្លងកនុងទី្រកុង។  

URC/COHRE

សំបុកចប 1/តំបនប់ ក,់  
ខណ្ឌ ចំករមន 

1995 166 

េ យ ជធនភីនេំពញ/្រកុមហុ៊ន សួរ 
្រសុ៊ន; អគគភីយ័េនកនុងសហគមន ៍ េហើយ ជញ
ធរមនិ   អនុញញ តិឲយមច ស់ផទះេធ្វើករ ងសង់
េឡើងវញិេឡើយ; ពលរដ្ឋែដល្រតូវបនេដញ
េចញ្រតូវផ្ល ស់េទេន្រតពងំអញច ញ; េហើយ
ដីេនះមនិទនប់នអភវិឌ នេ៍នេឡើយ។ 

COHRE 

តំបនម់យួចំនួន, ភនេំពញ 1995 480 

គម នពត័ម៌នលម្អតិ។ ករបេណ្ដ ញេចញ
ស្រមបក់រអភវិឌ ន ៍ និងគេ្រមងែកលម្អ; 
គេ្រមងេនះ   បះ៉ពល់ដល់លំេន ្ឋ ន 16 
កែន្លងកនុងទី្រកុង។ 

URC/COHRE

េពធិ៍ចិនតុង, ខណ្ឌ ដេងក  1996 47 
ករបេណ្ដ ញេចញេ យបងខំេ យកងកម្ល ងំ
េយធ; គម នករផ្ដល់កែន្លងប្ដូរទី ងំ ឬ 
សំណង។ 

COHRE 

ប ក & សហគមន,៍      
ខណ្ឌ ចំករមន 

1998 99 

ករបេណ្ដ ញេចញេ យឧកញ៉ ម៉ុង រទិធ;ី   
តំេណើ រករេ យសម័្រគចិត្តនិងផ្ដល់េ យ្រកុម
ហុ៊ន ដូងេ្របង ម៉ុង រទិធី; អនក្រសុកផ្ល ស់ទី
លំេនេទ   មេនរមយ, េខត្ត្រពះសីហនុ, 
150km ពីភនេំពញ។ 

URC 

តំបនម់យួចំនួន, ភនេំពញ 1999 217 

គម នពត័ម៌នលម្អតិអំពីករបេណ្ដ ញេចញ
េ យ រករអភវិឌ នផ៍្លូវថនល់, ករផ្ល ស់ប្ដូរ
្របពន័ធ្រប យបង្ហូរទកឹ; អនក្រសុកផ្ល ស់ប្ដូរលំេន
្ឋ នេទកន ់ទួលសំបូរ ចមង យ 21km ពីទី្រកុង។  

URC 

ទួល ្វ យៃ្រព, ខណ្ឌ ចំករមន 1999 128 
ករបេណ្ដ ញេចញេ យ ជធនី
ភនេំពញ េ យ រករអភវិឌ នផ៍្លូវថនល់; តំ

URC/STT 
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េណើ រករេ យសម័្រគចិត្ត; ្របជពលរដ្ឋផ្ល ស់ទី
លំេនេទកន ់អភវិឌ នម៍នជយ័, ែវងែ្រសង, 
3km ពីទី ងំ      េដើម។  

សរុបេនចុងឆន  ំ1999   
3,793  
្រគួ រ  

  

 
 
 

អំឡុងឆន ៖ំ 2000 - 2005 

ប ក, ខណ្ឌ ចំករមន 2000 469 
ករអភវិឌ នសួ៍នចបរ ធរណៈនិងផ្លូវ
ថនល់; ផ្ល ស់លំេន ្ឋ នេទកន ់ទួលរកេកះ 
េ  “ៃ្រពទីទុយ” ចមង យ 12km ពីទ្ីរកុង។ 

STT/URC 

្រប យបឹង ង,  
ខណ្ឌ ទួលេគក 

2000 99 

ករបេណ្ដ ញេចញេដើមបី ងសងផ់ រ និង
្របពន័ធបង្ហូរ្រប យទកឹេ យ ជធនី
ភនេំពញ; តំេណើ រករេ យសម័្រគចិត្ត; លំេន
្ឋ នេនេលើ្រប យ មបេ ្ដ យជយបឹង

ង; ្រតូវបនរុះេចល; ប្ដូរេទេនេកះ
ឃ្ល ងំ 2, ចមង យ2,5km ពីទ្ីរកុង; ករេ្របើ
្របស់ដីេនះេពលបចចុបបនន៖ ផទះលំេន ្ឋ ន, 
អនក្រសុកខ្លះេនែតជ(មច ស់ផទះនិងអនកជួល)។ 

URC/STT 

ទឹកល្អក ់14, ខណ្ឌ ទួលេគក 2000 111 

ករអភវិឌ នផ៍្លូវថនល់, ករអភវិឌ នម៍នទីរេពទយ
េ យ ជធនីភនេំពញ; ជដេំណើ រ
ករសម័្រគចិត្ត៖ ផ្ល ស់លំេន ្ឋ នេទ េកះ
ឃ្ល ងំ 1, ចមង យ 5km ពីទ្ីរកុង; ទី ងំេនះ
ឥឡូវេ្របើជមនទរីេពទយកុមរជតិ។  

URC/STT 

ប ក ់& ចបរអំេព,  
 

2001 432 
ករផ្ល ស់ទីលំេនេ យ ជធនី
ភនេំពញ; ពលរដ្ឋផ្ល ស់ប្ដូរលំេនេទចមង យ 
8km ដល់អន្លងក់ងថមី។ 

URC/STT 

ប ក ់& ចបរអំេព,  
ខណ្ឌ ចបរអំេព 

2001 3,631 

ករបេណ្ដ ញេចញេ យ ជធនី
ភនេំពញ ែផ្អកេលើគេ្រមង ងសងសួ់នចបរ  

ធរណៈ, ករអភវិឌ នឯ៍កជននិងព្រងកី
ផ្លូវថនល់; អគគភីយ័េកើតមនដល់លំេន ្ឋ នអនក
្រសុក; អនក្រសុកផ្ល ស់េទេន អន្លងក់ង ន, 
ចមង យ 15km ពីទ្ីរកុង។  

STT 

ទំនបក់ប្់រសូវ,  
ខណ្ឌ ែសនសុខ 

2001 329 
េធ្វើឲយទំនប្់របេសើរេឡើងេដើមបទីប់ ក តទ់ឹក
ជំនន ់(កមមវធិីផ្ដល់ជនួំយេ យ ADB); ជញ

STT 
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ធរទទួលបនទុកេលើចំ យរុះេរ ើ, សំភរៈ
លំេន ្ឋ ន, នងិសំណងដីធ្លី។ មយ៉ងេទៀត, 
ជញ ធរបនផ្តល់ដីធ្លីែដលមនទំហំ 10x15 

ែម្៉រតដល់្រគួ រែដលបះ៉ពល់េទ មទហំំ
និង្រទពយសមបត្តរិបស់គត។់ ពួកគតប់ន
ផ្ល ស់េទេន ្រតពងំ ងំថម,ី ចមង យ 1km ពី
លំេន ្ឋ នចស់និង ចមង យ 11km ពីទី្រកុង
ភនេំពញ; ទី ងំេនះបចចុបបននជតបំនជ់យ
្រកុងែដលពុំសូវមនលំេន ្ឋ ន។  

ផ្លូវ 230,  
ខណ្ឌ ទួលេគក 

2001 133 

ករបេណ្ដ ញេចញេដើមបី ងសងផ់្លូវថនល់; េរ ើ
េទេនភូមិ ល/ មគគី6 េនឯ ្រតពងំ
្រក ំង, 17km ពីទ្ីរកុងភនេំពញ, តំបនេ់នះ
បចចុបបននក្ល យជតំបនព់ណិជជកមម។  

STT 

ផ្លូវ 271A/Northbridge,  
ខណ្ឌ មនជយ័ 

2001 134 
បេណ្ដ ញេចញេដើមបី ងសងផ់្លូវថនល់; ផ្ល ស់
េទេន ឡ កំេបរ, 9km ពីទី្រកុងភនេំពញ។  

STT 

មបេ ្ដ យផ្លូវ 271A,  
ខណ្ឌ មនជយ័ 

2001 88 
បេណ្ដ ញេចញេ យ ជធនភីនេំពញ; 
ដំេណើ រករសម័្រគចិត្ត; អនក្រសុកផ្ល ស់េទេន 
្រកងំអ្រងកងចមង យ 10kmពីទ្ីរកុង    ភនេំពញ។ 

URC 

ជយផ្លូវ, ភនេំពញ 2001 164 
គម នពត័ម៌នលម្អតិពីទី ងំ;បេណ្ដ ញេចញ
េ យ ជធនភីនេំពញ;ផ្ល ស់ទលំីេនេទ
កនេ់កះែខ្លងថមីចមង យ 7km ពីទ្ីរកុងភនេំពញ។ 

STT 

ទំនបក់ប្់រសូវ,  
ខណ្ឌ ែសនសុខ 

2001 100 
ព្រងកីផ្លូវេ យសងក ត,់ ផ្ល ស់លំេន ្ឋ ន
្របជពលរដ្ឋេទ កប្់រសូវធំ ឬ ឧត្តមថមី 
(20km ពីភនេំពញ) ។ 

URC 

គរពណ៌ស,  
ខណ្ឌ ចំករមន 

2001 125 
បេណ្ដ ញេចញេ យ ជធនីភនេំពញ; 
ផ្ល ស់េទ មគគ5ី (17km ពីទ្ីរកុងភនេំពញ); ទី
ងំេនះបចចុបបននេ្របើស្រមបស់ងលំ់េន ន។ 

STT 

បណ្ដុ ះវជិជ , ខណ្ឌ ចំករមន 2001 1150 

បេណ្ដ ញេចញេ យ ជធនភីនេំពញ; 
េ យ រែតមនអគគភីយ័យ៉ងសេនធ រ
សេនធ េកើតមនកនុងសហគមន;៍ ជញ ធរមនិ
អនុញញ តឲយអនក្រសុកចូលេទសងលំ់េន ្ឋ ន
េឡើងវញិកនុងតំបនេ់នះេទ; អនកែដល្រតូវេគ
េដញេចញ្រតូវផ្ល ស់េទេន មគគី1,2 និង 
3 (15km ពីទ្ីរកុងភនេំពញ); ទី ងំេនះ
បចចុបបននក្ល យជតំបនព់ណិជជកមម។ 

URC 

សន កុំសល, ចំេរ ើនផល & 2002 69 បេណ្ដ ញេចញេ យ ជធនភីនេំពញ; STT 
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BTP, ខណ្ឌ មនជយ័ ផ្ល ស់េទេន េ ន ត្រជុំ 4 (4km ពីទី្រកុង
ភនេំពញ) ។ 

ថ នីយបូ៍បទឹកបឹង ង, 
ខណ្ឌ ទួលេគក 

2002 235 
បេណ្ដ ញេចញេ យ ជធនភីនេំពញ; 
ផ្ល ស់េទេន េកះបញជូ ន កនុងខណ្ឌ េពធិ៍
ែសនជយ័ (10km ពីទ្ីរកុងភនេំពញ) ។ 

STT 

ថ នីយបូ៍បទឹកបឹងទំពុន, 
ខណ្ឌ មនជយ័ 

2002 56 
បេណ្ដ ញេចញេ យ ជធនភីនេំពញ; 
ផ្ល ស់េទេនេ ន ត្រជុំ3(4km ពីទ្ីរកុងភនេំពញ)  

STT 

ម្ដុ  ំ នប៉់, ខណ្ឌ ដូនេពញ        2002 298 

បេណ្ដ ញេចញេ យ ជធនភីនេំពញ; 
េ យមនអគគីភយ័េឆះដំបូលផទះកនុងសហ   
គមន;៍ ផ្ល ស់េទេន ្រកងំ អ្រងកង 2 (11km 
ពីទ្ីរកុងភនេំពញ) ។ 

STT 

កែន្លងចកសំ់ មសទឹងមន
ជយ័, ខណ្ឌ មនជយ័ 

2003 156 
អនក្រសុកផ្ល ស់េទេន ែ្រពកទល់ ឬ េ ន ត្រជុំ 
5 (7km ពីទ្ីរកុងភនេំពញ) ។ 

STT 

សហកមនផ៍្លូវែដក,  
ខណ្ឌ ទួលេគក 

2003 300 
អនក្រតូវេដញេចញេរ ើេទរស់េន ៃ្រព  
(12km ពីទ្ីរកុងភនេំពញ) ។  

STT 

ករ ងំទីលំេន មតំបន ់
េផ ងៗ, ភនេំពញ 

2004 624 

គម នពត័ម៌នលម្អតិពីទី ងំ; ផ្ល ស់េទរស់េន
ែខមរកមពុជេ្រកម តំបនសិ់ទធិមនុស  & 
សមគមនអ៍ភវិឌ ន ៍ (KKKHRDA) (5km ពី
ទី្រកុងភនេំពញ)។  

STT 

េពទយេ កសងឃ,  
ខណ្ឌ ទួលេគក 

2004 6 
បេណ្ដ ញេចញេ យ ជញ ធរមូល ្ឋ ន; 
ដំេណើ រករេ យករសម័្រគចិត្តនិងមន
សំណង; ផ្ល ស់េទរស់េន េកះរករ។ 

STT 

ភនេំពញថមី,  
ខណ្ឌ ែសនសុខ 

2004 237 

បេណ្ដ ញេចញេ យ ជធនភីនេំពញ; 
ដំេណើ រករេ យករសម័្រគចិត្ត, អនក្រសុក
ទទួលបនសំណង៖ ដីមយួកែន្លងេន        
វត្តឈូក ៉ ; េនមន 13 លំេន ្ឋ នែដលរស់
េនកនុងតំបនេ់នះដែដល។ 

STT 

ពន្លេឺព្រជ, ខណ្ឌ ចំករមន 2004 123 

បេណ្ដ ញេចញេ យ ្រកុមហុ៊នហុ៊ន 7NG និង
សហមច ស់កមមសិទធិ ស ្ឋ គរ 
Intercontinental; ករបេណ្ដ ញេចញ   េ យ
បងខំ; ផ្ល ស់េទរស់េន សហគមន្៍រកេពើ 2 
(16km ពីទ្ីរកុងភនេំពញ); តំបនេ់នះបចចុបបនន
ក្ល យជតំបនព់ណិជជកមមនិងលំេន ្ឋ ន។  

STT 

សកលវទិយល័យវចិិ្រតសិលបៈ
និងគំនូរ, ខណ្ឌ ដូនេពញ 

2005 83 គម នពត័ម៌នលម្អតិ USAID 

េកះេព្រជ, ខណ្ឌ ចំករមន 2005 154 បេណ្ដ ញេចញេ យ ្រកុមហុ៊នហុ៊ន 7NG; USAID & STT 
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ផ្ល ស់ទលំីេនេទកន ់ ្រកេប 1, ទូកេខម  
(16km ពីទ្ីរកុងភនេំពញ) ។  

មជឃមណ្ឌ លបណ្ដុ ះប ្ដ ល
វជិជ ជីវកូេរ,៉  
ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជយ័ 

2005 70 

បេណ្ដ ញេចញេ យ ជធនីភនេំពញ 
និង ្រកសួងសងគមកិចច; ផ្ល ស់ទី ងំេទ ្រ ច
ធំ 1 (16km ពីទ្ីរកុងភនេំពញ); កែន្លងេនះ
បចចុបបននក្ល យជវទិយ ថ នជតិពហុបេចចក
វទិយកមពុជ។  

STT 

មបេ ្ដ យផ្លូវេលខ 199, 
ខណ្ឌ មនជយ័ 

2005 52 

បេណ្ដ ញេចញេ យ ជធនីភនេំពញ 
េដើមបី ងសងផ់្លូវថមីេឆព ះេទផ រទំេនើប      
សុវ ្ណ និង េដើមបលំីអរទី្រកុង; ្រគួ រខ្លះ
ែដលបះ៉ពល់្រតូវេរ ើេទេន ទួលេព្រជ ឬ 
អភវិឌ នៃ៍្រពលងរ (16km ពីទ្ីរកុងភនេំពញ); 
តំបនេ់នះបចចុបបននជតំបនជ់យ្រកុងែដលអនក
្រកី្រក ងំទីលំេន ្ឋ នេហើយកទ៏ទួលរងនូវ
ករគំ មបេណ្ដ ញេចញផងែដរ។  

STT 

ផ្លូវេលខ 291, ខណ្ឌ ទួលេគក 2005 55 
ផ្ល ស់ទលំីេនេទ ែខមរេលើ ឬ អភវិឌ នថ៍មី 
(22km ពីទី្រកុងភនេំពញ); តំបនេ់នះបចចុបបនន
ក្ល យជតំបនព់ណិជជកមមនិងលំេន ្ឋ ន។  

STT 

ផ្លូវេលខ 317, ខណ្ឌ ទួលេគក 2005 57 

ឆន មំនិចបស់ ស់, ប៉ុែន្តករបេណ្ដ ញេចញគឺ
ចបស់; ចំនួន្រគួ រមនិចបស់ ស់ (ដូច
េនផ្លូវេលខ 566 និង 335 ខងេ្រកម); 
ផ្ល ស់ទលំីេនេទ ែខមរេលើ ឬ អភវិឌ នថ៍មី 
(22km ពីទី្រកុងភនេំពញ); តំបនេ់នះក្ល យជ 
មជឈមណ្ឌ លបណ្ដុ ះប ្ដ លរបស់ធនគរ 
ACLEDA ។ 

STT 

ផ្លូវេលខ 335, ខណ្ឌ ទួលេគក  2005 57 

ឆន មំនិចបស់ ស់, ប៉ុែន្តករបេណ្ដ ញេចញគឺ
ចបស់; ចំនួន្រគួ រមនិចបស់ ស់ (ដូច
េនផ្លូវេលខ 566 និង 335 ខងេ្រកម); 
ផ្ល ស់ទលំីេនេទ ែខមរេលើ ឬ អភវិឌ នថ៍មី 
(22km ពីទី្រកុងភនេំពញ); ដីេនះបចចុបបននេ្របើ
សំ ប់ ងសងលំ់េន ្ឋ ន ។ 

STT 

ផ្លូវេលខ 566, ខណ្ឌ ទួលេគក 2005 57 

ឆន មំនិចបស់ ស់, ប៉ុែន្តករបេណ្ដ ញេចញគឺ
ចបស់; ចំននួ្រគួ រមនិចបស់ ស់ (ដូច
េនផ្លូវេលខ 566 និង 335 ខងេ្រកម); 
ផ្ល ស់ទលំីេនេទ ែខមរេលើ ឬ អភវិឌ នថ៍មី 
(22km ពីទ្ីរកុងភនេំពញ);ដីេនះបចចុបបននេ្របើ

STT 
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សំ បបុ់រ ី ន់ ៉  ទួលេគក ឬទី្រកុង ន់ ៉
ទួលេគក។ 

ប ក/់្រកសួងករបរេទស, 
ខណ្ឌ ចំករមន 

2005 32 
បេណ្ដ ញេចញេ យ រករ ងសង់
្រកសួងករបរេទសថមី; អនក្រសុកផ្ល ស់េទេន
អភវិឌ នថ៍មី 32 (16km ពីទ្ីរកុងភនេំពញ) ។ 

STT 

បឹង្រតែបក, ខណ្ឌ ចំករមន 2005 550 គម នពត័ម៌នលម្អតិ STT 
បឹងកបលដំរ ី(ភូម ិCPC),  
ខណ្ឌ ឬស ែីកវ 

2005 2349 គម នពត័ម៌នលម្អតិ។ USAID 

បុរកីី , ខណ្ឌ 7 មក  2005 1,060 

េ យ ជធនភីនេំពញ & ្រកុមហុ៊ន 
Phan Imex co., ltd.; សំ ក់ ្រស័យ
បេ ្ដ ះ សនននងិជំេ ះទី ងំ ន ក់
្រស័យកនុងចំេនម្រគួ រទងំ 1776; 

្រគួ រខ្លះទទលួបន គរ ន ក់ ្រស័យ    
ខណៈេពលែដលខ្លះេទៀតកំពុងែតទមទរ
គរពីរបែនថមេទៀតែដល្រតូវ ងសងែដល

្រសប មកិចច្រពមេ្រព ងជមយួ ជញ ធរនិង
សមពនធ្រកុមហុ៊ន; ្រគួ រខ្លះេទៀតកពុំងែតរស់
េនខទមនិងតងេ់នកនុងសហគមនេ៍នះ។  

USAID 

សងគមថមី & វត្តបុទម,  
ខណ្ឌ ដូនេពញ 

2005 68 គម នពត័ម៌នលម្អតិ។ USAID 

មនទរីេពទយដូនេពញ,  
ខណ្ឌ ដូនេពញ 

2005 924 គម នពត័ម៌នលម្អតិ។ STT 

ភូមេិ ងច្រក, ភនេំពញថមី,  
ខណ្ឌ ែសនសុខ 

2005 545 

បេណ្ដ ញេចញេ យ ជញ ធរ/ប៉ូលីសេយធ; 
200 ផទះ្រតូវកេំទចេចល; ទី ងំេនះក្ល យ
ជមជ មណ្ឌ លអបរ់សំ្រមបកុ់មរេ ថ ភូមិ
កុមរ SOS ភនេំពញ។ 

USAID/LICADHO

សរុបចេន្ល ះឆន  ំ2000-2005   
24,251 
្រគួ រ  

  

 
Period: 2006 – 2010 

េ្រកយមណ្ឌ លសុខភព,  
ខណ្ឌ ទួលេគក 

2006 135 

ករបេណ្ដ ញេចញេ យ ជធនី
ភនេំពញ; រុះេរ ើេចញេទ អភវិឌ នថ៍មី 2 (22 km 
េទភនេំពញ); ជិតវទិយ ថ នជតិសុខភបិល

ធរណៈ 

STT 

តំបនបឹ់ងកក,់ ខណ្ឌ ទួលេគក 2006 170 ករបេណ្ដ ញេចញេ យ ជធនី STT 
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ភនេំពញ, រុះេរ ើេចញេទ អភវិឌ នថ៍មី 3 ឬ េគក
រករ (22km េទភនេំពញ); កែន្លងខ្លះ្រតូវបន
លបប់ំេពញេ យខ ច ់

ដី្រកហម, ខណ្ឌ ចំករមន 2006 1465 

ករបេណ្ដ ញេចញេ យ្រកុមហុ៊នហុ៊ន 7NG, 
ករ ងសងផ់ទះេនេលើទី ងំសំ ប្់របជជន 
និងករអភវិឌ ពណិជជកមម; ករបេណ្ដ ញេចញ
េ យបងខុ ំ និង កររុះេរ ើទី ងំេទ ដំ ក ់ 
្រតយឹង (20 km េទភនេំពញ); ទី ងំចស់
ឥឡូវ្រតូវបនេ្របើសំ បេ់គលបំណងេ្រចើនដូច
ជ៖ េភជនីយ ្ឋ ន, កែន្លង ត្់របណ និង
កែន្លងចតរថយន្ត ។ 

STT 

ដីឯកជន, ខណ្ឌ ដេងក  2006 56 

ទី ងំលម្អតិមនិ គ ល់ចបស់, ករបេណ្ដ ញ
េចញេ យ ្រកុមហុ៊ន Theng Seng; ជន
ែដល្រតូវបេណ្ដ ញេចញមនិបនទទលួករសង
ជថនូរ្រគប្់រគន;់ ករបេណ្ដ ញេចញេ យបងខុ ំ
េ យេទ ្រ ចធ ំ2 (25km េទភនេំពញ). 

STT 

ផ្លូវ 1986, ខណ្ឌ ែសនសុខ 2006 72 
ករបេណ្ដ ញេចញេ យ ជធនី
ភនេំពញ; រុះេរ ើទី ងំេទ ម្លបេ់ពធិ៍; ទី ងំចស់
ឥឡូវក្ល យជតំបនព់ណិជជកមម នងិលំេន ្ឋ ន 

STT 

ផ្លូវ 202, ខណ្ឌ ទួលេគក 2006 72 

ករបេណ្ដ ញេចញេ យឧកញ៉ គង ់្រទីវ; រុះេរ ើ
េទកន ់  ចំបកធ់ំ (20km េទភនេំពញ), ទី ងំ
ចស់ ឥឡូវក្ល យេទជ  តំបនព់ណិជជកមម,  
មជ មណ្ឌ លម៉ុងឌីយ៉ល់. 

STT 

ផ្លូវ 337, ខណ្ឌ ទួលេគក 2006 135 

ករបេណ្ដ ញេចញេ យ ជធនី
ភនេំពញ; កររុះេរ ើទី ងំេទ ៃ្រពមូល ឬ  
អភវិឌ នថ៍មី 4 (17km េទភនេំពញ); ទី ងំ
ចស់ ឥឡូវក្ល យេទជ  ងបល់ 
RAMAR និង កែន្លង ងរថយន្ត 

STT 

សទឹងមនជយ័, ខណ្ឌ មនជយ័ 2006 76 
ករបេណ្ដ ញេចញេ យ ជធនី
ភនេំពញ; កររុះេរ ើទី ងំេទ ទួលសមបូរថមី 
(17km េទភនេំពញ). 

STT 

សំបុកចប, ប ក,់  
ខណ្ឌ ចំករមន 

2006 1,554 

បេណ្ដ ញេចញេ យ ជធនីភនេំពញ/
្រកុមហុ៊ន សួ្រសុ៊ន; កលពីែខមថុិន ឆន ំ
២០០៦៖ ករបេណ្ដ ញអនកជួលេចញេ យ
បងខំ, មនុស ៨នក ់ ្រតូវបនឃំុខ្លួន េហើយ៣
នកេ់ផ ងេទៀត្រតូវ កចូ់លេទកនុងពនធនគរ; 

STT/ 
LICADHO 
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ទីលំេន ្ឋ ន្រតូវផ្ល ស់េទ ភូមអិណ្ដូ ង (20km 
េទ ភនេំពញ). 

សំបុកចប, ប ក,់         
ខណ្ឌ ចំករមន 

2006 1,367 

បេណ្ដ ញេចញេ យ ជធនីភនេំពញ/
្រកុមហុ៊ន សួ្រសុ៊ន; ករបេណ្ដ ញេចញេ យ
បងខំបនេធ្វើេឡើងកនុងអំឡុងែខឧសភ និង     
មថុិន; អនកែដល្រតូវបេណ្ដ ញេចញបនផ្ល ស់
ទីលំេន េទ្រតពងំអញច ញ (20km េទ 
ភនេំពញ). 

STT 

មុនវីង  AB (មនទីរេពទយ),  
ខណ្ឌ ដូនេពញ 

2006 168 

បេណ្ដ ញេចញេ យ Royal Group/្រកសួង
ម ៃផទ; បេណ្ដ ញេចញេ យបងខំ, ្រសី្ត៣នក់
បនចូលមនទរីេពទយ, ្រសី្តមនៃផទេពះមន ក្់រតូវ
បនេគ យេ យដំបងឆក ់កនុងេពលបេណ្ដ ញ
េចញ; ផ្ល ស់ទីលំេនេទកន ់ដំ ក្់រតយឹង/ 
អងស់នួល (30 km េទ ភនេំពញ). ទី ងំចស់ 
ឥឡូវេនះក្ល យជតំបនព់ណិជជកមម. 

STT/LICADHO

បុរកីី , ខណ្ឌ 7មក  2007 335 

បេណ្ដ ញេចញេ យ ជធនីភនេំពញ 
និង្រកុមហុ៊នផន អុីមចិ; ្រកុម្រគួ រជេ្រចើន
ែដល្រតូវេ យផទះេឡើងវញិ កនុងតំបន ់   
លំេន ្ឋ នថមី ។ 

STT 

េ្រជយចង្វ រ 2007 132 
ករបេណ្ដ ញេចញគឺេ យ រគំេ ងអភវិឌ ន៍
ស ្ឋ គរ សុខ និងករែកលម្អទី្រកុង ។ 

STT 

រកី យ, ប ក,់  
ខណ្ឌ ចំករមន 

2007 100 
្រកុម្រគួ រយ៉ងេ្រចើនបនផ្ល ស់ទីលំេន 
បនទ បព់ីមនករគំ ម; ទី ងំ្រតូវបនេ្របើ
្របស់ជ បុរឧីទយនប ក ់។ 

HRTF 

ៃ្រព  2, ខណ្ឌ ដេងក  2007 278 
្រកុម្រគួ រជេ្រចើនបនរុះេរ ើបនទ បពី់មនជំ
េ ះជមយួនឹងម្រន្តីថន កខ់ពស់; មនិមន  
ពត័ម៌នលម្អតិ. 

STT 

ភូមបិឹងកកភ់ូម ិ1,បឹងកក,់ 
ខណ្ឌ ដូនេពញ 

2008 250 

អភវិឌ នបឹ៍ងកក,់ មជឈមណ្ឌ លកំ ន្ត និង
លំេន ្ឋ ន េទសចរណ៍ វបបធម ៌ និងពណិជជ
កមម, ្រតូវបនចកដី់ខ ចល់បប់ំេពញ ។ បន
ចកប់ំេពញេ យខ ចេ់ យមនិេពញ
េលញ ។ បនផ្ល ស់ទីលំេនេទ បុរសីន្ដិភព 
២, ្រកងំអ្រងកង និងទី ងំេផ ងៗេទៀត ។  

STT/BAB-C 

ភូមបិឹងកក ់4, បឹងកក,់  
ខណ្ឌ ដូនេពញ 

2008 250 
អភវិឌ នបឹ៍ងកក,់ មជឈមណ្ឌ លកំ ន្ត និង
លំេន ្ឋ ន េទសចរណ៍ វបបធម ៌និងពណិជជកមម
, ្រតូវបនចកដី់ខ ចល់បប់ំេពញ ។ បនផ្ល ស់

STT/BAB-C 
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ទីលំេនេទ េចមេច (24 km ពីភនេំពញ) 

ឫស ែីកវ 2008 200 
េភ្លើងបនេឆះ ល ល េហើយបំផ្ល ញផទះ
សែមបងកនុងអំឡុងេពលមនទំនស់េរឿងមុខ
របរម៉ស ; មនិមនពត័ម៌នលម្អតិបែនថម. 

Xinhau News 

បន្ល ស្អិត, ខណ្ឌ ែសនសុខ 2008 23 
ករបេណ្ដ ញេចញេ យបងខំ, េ យេ្របើ វុធ 
និងឧសម័នបង្ហូរទឹកែភនក; អតីតដី ឥឡូវក្ល យជ
ដីទំេនរែដល្រតូវបនេគកនក់ប ់។ 

STT 

រកី យ, ខណ្ឌ ចកំរមន 2009 190 

បេណ្ដ ញេចញេ យ ជធនីភនេំពញ/ 
ក ឌីយ៉ េដើមបអីភវិឌ ន;៍ ្រកុម្រគួ រចុង
េ្រកយជេ្រចើន្រតូវបនបេណ្ដ ញេចញេ យ
បងខំ េហើយេរ ើទី ងំេទ េចមេច ។ អតតីដី
េនះ្រតូវបនេ្របើ្របស់ជបុរឧីទយនប ក ់។ 

HRTF/STT 

បុរកីី , ខណ្ឌ 7 មក  2009 31 

បេណ្ដ ញេចញេ យ ជធនីភនេំពញ 
និង្រកុមហុ៊ន ផនអុីមចិ; ្រកុម្រគួ រែដល
មនផទុកេមេ គHIV ្រតូវបនផ្ល ស់ទីលំេន; 
បេណ្ដ ញេចញេទ ទួលសមបូរ (22km េទ 
ភនេំពញ). 

HRTF/ 
LICADHO 

បឹងកក,់ ភូម ិ1, 2 & 4,  
ខណ្ឌ ដូនេពញ 

2009 800 

បេណ្ដ ញេចញេ យ ជធនីភនេំពញ; 
កររុះេរ ើេចញជបន្តបនទ ប:់ សូ៊កគុ/ ជ
ធនីភនេំពញ/អឺដូស បនផ្ដល់េ យ 8,000 
ដុ ្ល រ េមរកិកនុងមយួ្រគួ រ ឬដីមយួឡូតិ៍ 
េនដំ ក្់រតយឹង ។ 

STT 

្រកុម 78, ទេន្លប ក,់  
ខណ្ឌ ចំករមន 

2009 146 

បេណ្ដ ញេចញេ យ ជធនីភនេំពញ /
្រកុមហុ៊ន សួស្រសុ៊ន; បេណ្ដ ញ្រកុម្រគួ រ  
ជេ្រចើនេចញេ យបងខំ; អនកែដល្រតូវបន
បេណ្ដ ញេចញបនផ្ល ស់េទ េកះរករ  
្រតពងំ្រក ំង និងទី ងំេផ ងៗេទៀត; អតតី
ទី ងំ កំពុងសថិតេនេ្រកមករ ងសង ់

HRTF/ 
LICADHO 

ផ្លូវ ណូយ, ខណ្ឌ ែសនសុខ 2009 12 

ករបេណ្ដ ញេចញេដើមបពី្រងីកផ្លូវ; ជញ ធរកនុង
តំបនប់នផ្ល ស់ទីលំេនរបស់្រកុម្រគួ រជ
េ្រចើន(្របជពលរដ្ឋចំនួន50នក ់ ្រតូវបនបះ៉
ពល់). 

HRTF 

រេទះេភ្លើង A, ខណ្ឌ ទួលេគក 2009 12 

បេណ្ដ ញេចញេ យ ្រកុមហុ៊ន អូ ម ន ់
ន ់ អភវិឌ ន ៍ កមពុជ; ចំននួ្រគួ រ្របែហលជ
មនិ្រតឹម្រតូវ (្របែហលជ ចយកជករណ៍
បនែត ករបេណ្ដ ញ្រកុម្រគួ រជេ្រចើនេ យ

LICADHO 
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បងខ,ំ ប៉ុែន្តមនិែមនចំននួសរុបែដល្រតូវផ្ល ស់
េចញ);េរ ើេចញេទសហគមនៃ៍្រព ;អតតី
ទី ងំក្ល យជតំបនព់ណិជជកមម ។ 

រេទះេភ្លើង B, ខណ្ឌ ទួលេគក 2009 12 

បេណ្ដ ញេចញេ យ ្រកុមហុ៊ន អូ ម ន ់
ន ់អភវិឌ ន ៍កមពុជ; ចំនួន្រគួ រ្របែហល

ជមនិ្រតឹម្រតូវ (្របែហលជ ចយកជ
ករណ៍បនែត ករបេណ្ដ ញ្រកុម្រគួ រជ
េ្រចើនេ យបងខ,ំ ប៉ុែន្តមនិែមនចំននួសរុបែដល
្រតូវផ្ល ស់េចញ); េរ ើេចញេទសហគមន ៍ ៃ្រព

; អតតីទី ងំ េនមនិទនម់ន    
អភវិឌ នេ៍ពញេលញេនេឡើយ ។ 

LICADHO 
 
 
 
 
 
 

ទំនបទឹ់ក, ខណ្ឌ ចំករមន 2009 288 

េភ្លើងេឆះសហគមន;៍ ្រគួ រទអំស់មនិ្រតូវ
បនអនុញញ តេ យ្រតលបេ់ទរស់េនវញិ ។ 
េនៃថងទី ១៦ ែខេម  េច ្វ យខណ្ឌ  បន
ផ្ដល់េ យដីទំហំ 4 x 6m េដើមបជីសំណង
េនេខត្តក ្ដ ល 

HRTF 

េ្រជយចង្វ រ 2009 27 
ករបេណ្ដ ញេចញេ យ រករព្រងកីផ្លូវ
របស់ ជធនីភនេំពញ; មនិមនពត័ម៌ន
លំអិតបែនថម 

HRTF 

ដី្រកហម, ខណ្ឌ ចំករមន 2009 152 

បេណ្ដ ញេចញេ យ ្រកុមហុ៊ន 7NG; េធ្វើ
លំេន ្ឋ នេនេលើទី ងំ េដើមបកីរអភវិឌ ន៍
ពណិជជកមម និងករ ន កេ់ន; ្រគួ រែដល
េនសល់្រតូវបនបេណ្ដ ញេចញេ យបងខំ និង
ផ្ល ស់ទីលំេនេទ ដំ ក្់រតយឹង; ដពីីមុន ្រតូវ
បន្រគប្់រគងេ យ្រកុមហុ៊នឯកជន ។ 

LICADHO 

ភូមបិឹងកក,់ ភូម ិ4,6,22 និង
េផ ងៗ, ខណ្ឌ ដូនេពញ 

2010 1,050 

អភវិឌ នបឹ៍ងកក,់ មជឈមណ្ឌ លកំ ន្ត និង
លំេន ្ឋ ន េទសចរណ៍ វបបធម ៌ និងពណិជជ
កមម, ករផ្ល ស់ទីលំេនជបន្តបនទ បពី់ជុំវញិបឹង 
េ យ ជធនីភនេំពញ/្រកុមហុ៊ន   
សូ៊កគុ និងអឺដូស 

STT 

ភូមបិឹងកក ់2, បឹងកក,់  
ខណ្ឌ ដូនេពញ 

2010 18 

បេណ្ដ ញេចញេ យ ជធនីភនេំពញ 
េដើមបអីភវិឌ នផ៍្លូវ; ្រតូវបនផ្ដល់េ យ 236 
ដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ ឬ ដីទំហំ 5x12m េន
ខណខ ដេងក  ។. 

ភនេំពញប៉ុស្ដិ៍ 

បឹង្រតែបក, ខណ្ឌ ចំករមន 2010 150 
បេណ្ដ ញេចញេ យ ជធនីភនេំពញ 
េដើមបពី្រងីក្រប យ 

ភនេំពញប៉ុស្ដិ៍ 
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គីឡូែម្៉រតេលខ 6,  
ខណ្ឌ ឫស ែីកវ 

2010 35 
ករបេណ្ដ ញ្រគួ រជេ្រចើនេ យបងខ ំ េ យ
ករអភវិឌ ន ៍េ  តុងងី 

LICADHO 

ភូម ិ104, ផ្លូវរថេភ្លើង, ភូមបឹិង
កក,់ ខណ្ឌ ទួលេគក 

2010 257 

េភ្លើងេឆះសហគមន;៍ វ ិ ទេនមនិទនប់នេ ះ
្រ យេនែខបី ឆន ២ំ០១១; ទី ងំេនះគឺជ
តំបនលំ់េន ្ឋ ន្រកី្រកកនុងទី្រកុង មបេ ្ដ យ
ផ្លូវរថេភ្លើង ។ 

ភនេំពញប៉ុស្ដិ៍ 

ព នខពស់, ខណ្ឌ ឫស ែីកវ 2010 72 

បេណ្ដ ញេចញេ យ គណកមមករ ងំទី
លំេនថមីអន្តរ្រកសួងរបស់រ ្ឋ ភបិល (IRC); គំ
េ ងែកលំអផ្លូវរថេភ្លើង; ្រគួ រចំននួ 72 បន
ផ្ល ស់ទីលំេនេទកន ់ ្រតពងំអញច ញ (25km 
េទ ភនេំពញ) ខណៈេពលែដលអនកដៃទេទៀត
មនដី ឬផទះែដល្រតូវបនកតេ់ យ រគំ
េ ងែកលំអផ្លូវរថេភ្លើង ។ ្រគប្់រគួ រទងំអស់
ែដលបនបះ៉ពល់ (រមួទងំអនកែដលមនិបន
ផ្ល ស់ទីលំេន) េ្រគងនឹងទទួលសំណងបែនថម
របស់ពួកេគ េ យ រ IRC ទទួល គ ល់ថ
សំណងពីដំបូងមនិទន្់រគប្់រគន ់។ 

STT 

សរុប 2006-2010   
18,598 
្រគួ រ 

   

 
 

អំឡុងេពល: 2011 – 2014 
មគគី 3.2,  

ខណ្ឌ ទួលេគក 
2011 50 

អភវិឌ នផ៍្លូវ ភូមបិឹងកក;់ ទី ងំចស់គឺសហ
គមន្៍រកី្រកកនុងទី្រកុង 

STT 

មគគីផ្លូវែដក, ទួលេគក 2011 7 មនិមនពត័ម៌នលម្អតិ. STT 

េលខ 3, ខណ្ឌ ឫស ែីកវ 2011 10 

បេណ្ដ ញេចញេ យរ ្ឋ ភបិល (IRC) 
គេ្រមងែកលម្អផ្លូវរថេភ្លើង; ្រគួ រែដល  
បះ៉ពល់ទទួលបនដី (៦x៨ម) េន្រតពងំ
អញច ញ (25km ពីភនេំពញ) និងសំណង  

STT 

មតិ្តភព, ខណ្ឌ ឫស ែីកវ 2011 21 

បេណ្ដ ញេចញេ យ រ ្ឋ ភបិល(IRC) គំេ ង
ែកលំអផ្លូវរថេភ្លើង; ្រគួ រែដលបះ៉ពល់ទទួល
បនដី េន្រតពងំអញច ញ (25km ពីភនេំពញ) 
និងសំណង 

STT 

ភូម ិ12, ខណ្ឌ ទលួេគក 2011 2 
បេណ្ដ ញេចញេ យ រ ្ឋ ភបិល (IRC);ផទះ
ែដលបះ៉ពល់េ យគំេ ងអភវិឌ នែ៍កលម្អ  
ផ្លូវរថេភ្លើង 

STT 
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ភូម ិ23, ខណ្ឌ ទលួេគក 2011 2 

បេណ្ដ ញេចញេ យ រ ្ឋ ភបិល (IRC); ផទះ
ែដលបះ៉ពល់េ យគំេ ងអភវិឌ នែ៍កលំអផ្លូវ
រថេភ្លើង; ្រគួ រែដលបះ៉ពល់ទទលួបន
សំណង; េរ ើេទ្រតពងំអញច ញថមី (25km ពី
ភនេំពញ). 

STT 

រេទះេភ្លើង, ខណ្ឌ ឫស ែីកវ 2011 2 

បេណ្ដ ញេចញេ យរ ្ឋ ភបិល (IRC); គំ
េ ងែកលំអផ្លូវរថេភ្លើង; ករេរ ើេចញេ យសម័្រគ
ចិត្ត; ្រគួ រមយួបនេរ ើេចញេទ ្រតពងំ
អញច ញ, ្រគួ រេផ ងេទៀតបនទទួល  
ទឹក្របក ់ 500 ដុ ្ល រ េមរកិ; ទី ងំចស់គឺ
ជលំេន ្ឋ ន្រកី្រកកនុងទី្រកុង មផ្លូវរថេភ្លើង 

STT 

ឃ្ល ងំ ំង,  
ខណ្ឌ េ្រជយចង្វ រ 

2011 20 

បេណ្ដ ញេចញេ យ ្រកុមហុ៊ន SOKIMEX 
េលើគេ្រមងអភវិឌ នសួ៍ន ធរណៈ, 
បេណ្ដ ញេចញេ យបងខ ំេ យមនេ្របើកង   
កំ ំង្រប ប់ វុធ, ទី ងំចស់្រតូវបន 
ចកខ់ ចប់ំេពញទងំ្រសុង ។  

STT 

សំេ ង,  
ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជយ័ 

2011 24 

បេណ្ដ ញេចញេ យ ADB និង USAID; សង
េ យតំៃលលំេន ្ឋ នផទ ល់ែដល្រតូវបះ៉ពល់ 
េ យេ យេទរស់េន សំេ ងដែដល  
ចំងយ ១គីឡូែម្រត ពលំីេន ្ឋ នេដើម 

STT 

ព នេ្រជយចង្វ រខងេកើត, 
ខណ្ឌ ឫស ែីកវ 

2011 78 
បេណ្ដ ញេចញេ យ ជធនីភនេំពញ 
េ យ រករ ងសង់ ព ន េ្រជយចង្វ រ  

STT 

ភូមទិួលេគក,  
ខណ្ឌ ឫស ែីកវ 

2011 44 

ករបេណ្ដ ញេចញេ យបងខំ បនទ បព់ីមន  
ជំេ ះជមយួនឹង អនុ្របធន ជញ ធរជតិ
េ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី េ កឃុន ងំ; មន
កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធជង ២០០នក,់ មនិ
មនសំណងេទ 

េខមបូ េដលី
Cambodia Daily 

ភូមបិឹងកក ់20,21, 23,24 
និងេផ ងៗ, បឹងកក,់  
ខណ្ឌ ទួលេគក 

2011 150 

អភវិឌ នបឹ៍ងកក,់ មជឈមណ្ឌ លកំ ន្ត និង
លំេន ្ឋ ន េទសចរណ៍ វបបធម ៌     និង
ពណិជជកមម, ករផ្ល ស់ទីលំេនជបន្តបនទ បពី់
ជុំវញិបឹង េ យ ជធនីភនេំពញ/្រកុម
ហុ៊ន សូ៊កគុ និងអឺដូស 

STT 

បុរកីី , ខណ្ឌ 7 មក  2012 
240 

 

បេណ្ដ ញេចញេ យ ជធនីភនេំពញ 
និង ្រកុមហុ៊នផនអុីមចិ េនៃថងទី៣ ែខមក  
ឆន ២ំ០១២ ។ កំេទចេចល និងបេណ្ដ ញេចញ
េ យបងខ ំ។ ៨៥ ្រគួ រ្រតូវបនេរ ើេចញេទ 

STT 
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ទួលសមបូរ េ យទទួលបនដីលំេន ្ឋ ន ៤x
៥ម េហើយ ១៣៥្រគួ រ្រតូវបនេរ ើេចញេទ 
ភនបំត េ យទទួលបនដីលំេន ្ឋ ន ៥x៦
ម ។ មនិបនដឹងចបស់អំពីសំណងេផ ងេទៀត
េទ ។ ្រគួ រេ្រចើនជង ១០០ េផ ងេទៀត
កំពុងរងច់ដំំេ ះ្រ យពី ជធនី
ភនេំពញ និង្រកុមហុ៊ន ។ 

សរុប មែផនក 2011-2014   
1,060 
្រគួ រ 

   

 
សរុបចំននួ្រកុម្រគួ រែដល្រតូវផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនសរុប 1991 – 2014 29,715 ្រគួ រ 
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្រកុម្រគួ រែដល្រតូវេរ ើេចញ: 1990-2014- លំេន ្ឋ នែដលមនិ្រតូវបនេផទ ងផទ ត:់ 
 

េឈម ះលំេន ន, ខណ្ឌ  ឆន  ំ ចំននួ្រកុម
្រគួ រ 

បរយិយ ្របភពពតម៌ន 

ផ្លូវ 102, ខណ្ឌ ដូនេពញ 1999 35 មនិមនពត័ម៌នលម្អតិ STT 
ន កក់រប៉ូលិស, ខណ្ឌ ដូនេពញ     1999 1000 មនិមនពត័ម៌នលម្អតិ STT 

វត្ត្របយូវង , ខណ្ឌ ចំករមន 1999 52 មនិមនពត័ម៌នលម្អតិ STT 
ទួលែស្លង, ខណ្ឌ ចំករមន 1999 30 មនិមនពត័ម៌នលម្អតិ STT 
េចពញញ ហុក, ខណ្ឌ ចំករមន 2000 30 េ យ ជធនីភនេំពញ; មនិ

មនពត័ម៌នលម្អតិ 
STT 

កបលទំនប,់ ខណ្ឌ ចំករមន 2000 488 មនិមនពត័ម៌នលម្អតិ STT 
Phsarទួលេគក, ខណ្ឌ ទួលេគក 2001 100? មនិមនពត័ម៌នលម្អតិ STT 
ជូលី , ខណ្ឌ 7 មក  2001 100? មនិមនពត័ម៌នលម្អតិ STT 
សងក តប់ឹងកក ់II, ខណ្ឌ ទលួេគក 2005 88 ចនឹងដូច ផ្លូវ 291; ករបេណ្ដ ញ

េចញ ចេធ្វើេឡើងេនេដើមឆន  ំ
2005. 

STT 

បុរកីមមករ, ខណ្ឌ ចំករមន 2005 400 មនិមនពត័ម៌នលម្អតិ STT 
ដីេថងេសង, ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជយ័ 2005 ? ករបេណ្ដ ញេចញេ យឧកញ៉/

្រកុមហុ៊ន (មនិ គ ល់េឈម ះ); ្រកុម
្រគួ រែដលបនេរ ើេចញ្រតូវបន
បេណ្ដ ញេចញេ យបងខ ំ និងទទួល
សំណងមនិ្រគប្់រគនព់្ីរកុមហុ៊ន ។ 

STT 

ភូម ិ1, ខណ្ឌ ដូនេពញ 2007 80 សថិតេនខងេកើតទី ងំេដើម (ខង
តបូងករអភវិឌ នច៍មបង) ចនឹង
្រតូវបេណ្ដ ញេចញេនេដើមឆន  ំ
2005. 

STT 

ទួលសែងក A, ខណ្ឌ ឫស ែីកវ 2007 80 េ យ IRC; គំេ ងែកលម្អផ្លូវ  
រថេភ្លើង; ្រតពងំអញច ញថមី (25km 
េទភនេំពញ) 

STT 

ភូម ិ101, ខណ្ឌ ទួលេគក 2008 ? េ យ IRC; គំេ ងែកលម្អ  
ផ្លូវរថេភ្លើង; ្រតពងំអញច ញថមី 
(25km េទភនេំពញ) 

STT 

ភូមបិឹងកក ់20,ខណ្ឌ ដូនេពញ 2008 ? មនិមនពត័ម៌នលម្អតិ STT 
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ភូមបិឹងកក ់21,ខណ្ឌ ដូនេពញ 2008 ? មនិមនពត័ម៌នលម្អតិ STT 
ភូមបិឹងកក ់22,ខណ្ឌ ដូនេពញ 2008 ? មនិមនពត័ម៌នលម្អតិ STT 
ភូមបិឹងកក ់23, ខណ្ឌ ដូនេពញ 2008 ? មនិមនពត័ម៌នលម្អតិ STT 
ភូមបិឹងកក ់6, ខណ្ឌ ដូនេពញ 2008 ? មនិមនពត័ម៌នលម្អតិ STT 
សទឹងមនជយ័, ខណ្ឌ មនជយ័ 2008 50 មនិមនពត័ម៌នលម្អតិ STT 
ខងតបូង ព នមុនវីង ,  
ខណ្ឌ ចបរអំេព 

2008 10 មនិមនពត័ម៌នលម្អតិ STT 

ជយ័ជនំះ, ខណ្ឌ ចំករមន 2009 47 មនិមនពត័ម៌នលម្អតិ STT 
ផ្លូវជតេិលខ 6A, េ្រជយចង្វ រ 2009 80 ងសង់ ព នេ្រជយចង្វ រថមី និង

ព្រងីកផ្លូវ ។ អនកជួលខ្លះបនទទួល
ករសង ចំែណកមច ស់ផទះបនសំេរច
ចិត្តមនិេធ្វើករេរ ើទី ងំ     ឬមនិេសនើ
សំុករសងបែនថម ។ ជលទធផល 
មច ស់ផទះជេ្រចើនមនិបនទទួលអ្វី ។ 

STT 

ផ្លូវ 339, ខណ្ឌ ទួលេគក ? ? មនិមនពត័ម៌នលម្អតិ STT 
មដងទេន្ល បខងេកើត,  

ខណ្ឌ ឫស ែីកវ 
? 54 មនិមនពត័ម៌នលម្អតិ STT 

សួនថមី, ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជយ័ ? ? មនិមនពត័ម៌នលម្អតិ STT 
េត85 ឬ ភូម ិ3, ខណ្ឌ ចំករមន ? ? េនែកបរ្រកុមហុ៊ន ៃថប៊ុនរ ៉ុង ឧកញ៉ 

លី យ៉ុងផត,់ គេ្រមង ងសង់
គរ្របណីត ។ េន មន្រគួ រ

្របមណ ១២ ឬ១៣ ែដលេន
ទមទរេ យមនសំណង 
្រគប្់រគន ់។ 

STT 

សទឹងមនជយ័ផ្លូវ 271,  
ខណ្ឌ ទួលេគក 

? ? មនិមនពត័ម៌នលម្អតិ STT 
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ករទទលួ គ ល់្របភពឯក រ ឬឯក រេយង៖ 
េគហទំពរ័របស់ BAB-C ( ព នេទកនស់ន្តិភព សីុ េគនយ)៍ http://babcambodia.org/newarchives - ្រតូវបនប្ដូរ
េទជអងគករសមធមក៌មពុជ (EC) http://www.equitablecambodia.org. 
េខមបូេឌៀេដលី៖ www.cambodiadaily.com 
CDHRE (មជឈមណ្ឌ លសិទធលំេន ន និងករបេណ្ដ ញេចញ), េគហទពំរ័ http://www.cdhre.org/regions/cambodia 
HRTF (្រកុមករងរពិេសសសិទធិលំេន ន), អុីែមល៉ថមីៗចុងេ្រកយ, េគហទពំរ័ http://www.hrtfcambodia.org 
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