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រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកធនធានធម្មជាតិជាប្រភពដ៏សំខាន់រមួ្ចំណែកកនុងការ
កសាងសសដាកិចច សងគម្ កាត់រនថយភាពប្កីប្ក ការពារនិងអភិរកសវរបធម៌្ ធានានិរនតភាពររសិាថ ន 
ជីវៈចប្ម្រុះ និងជួយឱ្យមានលំនឹងអាកាសធាតុ។ ប្កសួងររសិាថ នសសប្ម្ចបានសជាគជ័យសលី
កំណែទប្ម្ង់វស័ិយររសិាថ ន និងធនធានធម្មជាត ិ នាសពលថ្មីៗសនុះ ស យីជាលទធផល តំរន់
ការពារធម្មជាតិប្តូវបានសកីនស ងីដល់៤៥តំរន់ ជាម្ួយគ្នន សនុះក៏បានរសងកីតរសរៀងអភិរកសជីវៈ
ចប្ម្រុះប្រព័នធតរំន់ការពារធម្មជាតិ កនុងសគ្នលរែំងតភាា រ់តំរន់ការពារធម្មជាតិទងំឡាយ សដីម្បី
ធានាទំនាក់ទំនងចលនាផ្លា ស់ទីជីវៈចប្ម្រុះកនុងប្ពុះរាជាណាចប្កកម្ពុជា។  

 

កប្ម្ងទនិនន័យរណប្ម្រប្ម្លួគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នប្រព័នធតំរន់ការពារធម្មជាត ិប្តូវបានពិនតិយ 
សរៀរចំស ងី កនុងសគ្នលសៅ សធវីរចចុរបននភាពសថិតិទនិនន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នប្រព័នធតរំន់ការពារ
ធម្មជាតិសៅប្ពុះរាជាណាចប្កកម្ពុជា ឱ្យមានលកខែៈជាប្រព័នធ មានសងគតិភាពខ្ពស់ ចាស់លាស់ 
និងអាចសប្រៀរសធៀរបាន និងសលីសពីសនុះសៅសទៀត វាក៏ជួយរលំឹកស ងីវញិអពំីមុ្ខ្ងារ និងតនួាទ ី
ព្នប្រសភទតំរន់ការពារធម្មជាតិនីម្ួយៗ ដល់អនកសិកាប្សាវប្ជាវផងណដរ។ កប្ម្ងទិននន័យរណប្ម្    
រប្ម្ួលគប្ម្រព្ប្ពស ី គឺជាមូ្លដ្ឋា នព័ត៌មានដ៏រងឹមាមំ្ួយសប្មារ់សប្រីជាជំនួយកនុងការសរៀរចំ
ណផនការយុទធសាស្រសតជាតសិប្មារ់ប្គរ់ប្គងតំរន់ការពារធម្មជាតិឆ្ន ២ំ០១៧-២០៣១ និងណផនការ
ជាតិពាក់ព័នធដព្ទសទៀត បានប្រករសដ្ឋយសងគតិភាព និងប្រសិទធភាពខ្ពស់ ស យីក៏អាចជា      
សូចនាករដ៏សំខាន់សប្មារ់ជាមូ្លដ្ឋា នសធវីការវាស់សទង់នូវកប្ម្ិតលទធផលសសប្ម្ចបានកនុងវស័ិយ
ព្ប្ពស  ីទងំសៅកនុងប្ករខ្ែឌ ថ្នន ក់ជាតិ នងិអនតរជាតិ ជាពិសសសកម្មវធិីសរដរូកកម្ពុជាណដលសថតិ
សៅសប្កាម្អនុសញ្ញា ប្ករខ្ែឌ ស ប្រជាជាតិសតពីីការណប្រប្រលួអាកាសធាតុ។  

 

ជារមួ្ កប្ម្ងទិននន័យរណប្ម្រប្ម្ួលគប្ម្រព្ប្ពស  ីបានរងាា ញនូវលទធផលជាក់ណសតងពីការ
ប្តួតពិនតិយ តាម្ដ្ឋន និងវាយតព្ម្ារណប្ម្ប្រម្ួលគប្ម្រព្ប្ពស  ី ព្នតំរន់ការពារធម្មជាត ិ សៅ  
ប្ពុះរាជាណាចប្កកម្ពុជា កនុងកំ ុងឆ្ន ២ំ០០៦ ដល់ ២០១៦ សដ្ឋយសប្រីប្បាស់រសចចកសទស
ប្រព័នធព័ត៌មានភូមិ្សាស្រសត (Geographic Imformation Systems) និងរូរភាពផ្លក យរែរ 
(Remote Sensing) ស យីវានឹងប្តូវសធវីឱ្យមានលកខែៈកាន់ណតសុប្កឹតខ្ពស់លអរណនថម្សទៀត
សៅសពលអនាគត។  

 

កនុងនាម្ប្កសួងររសិាថ ន ខ្្ុ ំសូម្សកាតសរសសីរចំសពាុះថ្នន ក់ដឹកនាបំ្កសួងររសិាថ ន អគគ
នាយកដ្ឋា នរដាបាលការពារ និងអភិរកសធម្មជាតិ និងប្ករម្ការងាររសចចកសទសទងំអស់ កនុងការ      
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រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកធនធានធម្មជាតិជាប្រភពដ៏សំខាន់រមួ្ចំណែកកនុងការ
កសាងសសដាកិចច សងគម្ កាត់រនថយភាពប្កីប្ក ការពារនិងអភិរកសវរបធម៌្ ធានានិរនតភាពររសិាថ ន 
ជីវៈចប្ម្រុះ និងជួយឱ្យមានលំនឹងអាកាសធាតុ។ ប្កសួងររសិាថ នសសប្ម្ចបានសជាគជ័យសលី
កំណែទប្ម្ង់វស័ិយររសិាថ ន និងធនធានធម្មជាត ិ នាសពលថ្មីៗសនុះ ស យីជាលទធផល តំរន់
ការពារធម្មជាតិប្តូវបានសកីនស ងីដល់៤៥តំរន់ ជាម្ួយគ្នន សនុះក៏បានរសងកីតរសរៀងអភិរកសជីវៈ
ចប្ម្រុះប្រព័នធតរំន់ការពារធម្មជាតិ កនុងសគ្នលរែំងតភាា រ់តំរន់ការពារធម្មជាតិទងំឡាយ សដីម្បី
ធានាទំនាក់ទំនងចលនាផ្លា ស់ទីជីវៈចប្ម្រុះកនុងប្ពុះរាជាណាចប្កកម្ពុជា។  

 

កប្ម្ងទនិនន័យរណប្ម្រប្ម្លួគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នប្រព័នធតំរន់ការពារធម្មជាត ិប្តូវបានពិនតិយ 
សរៀរចំស ងី កនុងសគ្នលសៅ សធវីរចចុរបននភាពសថិតិទនិនន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នប្រព័នធតរំន់ការពារ
ធម្មជាតិសៅប្ពុះរាជាណាចប្កកម្ពុជា ឱ្យមានលកខែៈជាប្រព័នធ មានសងគតិភាពខ្ពស់ ចាស់លាស់ 
និងអាចសប្រៀរសធៀរបាន និងសលីសពីសនុះសៅសទៀត វាក៏ជួយរលំឹកស ងីវញិអពំីមុ្ខ្ងារ និងតនួាទ ី
ព្នប្រសភទតំរន់ការពារធម្មជាតិនីម្ួយៗ ដល់អនកសិកាប្សាវប្ជាវផងណដរ។ កប្ម្ងទិននន័យរណប្ម្    
រប្ម្ួលគប្ម្រព្ប្ពស ី គឺជាមូ្លដ្ឋា នព័ត៌មានដ៏រងឹមាមំ្ួយសប្មារ់សប្រីជាជំនួយកនុងការសរៀរចំ
ណផនការយុទធសាស្រសតជាតសិប្មារ់ប្គរ់ប្គងតំរន់ការពារធម្មជាតិឆ្ន ២ំ០១៧-២០៣១ និងណផនការ
ជាតិពាក់ព័នធដព្ទសទៀត បានប្រករសដ្ឋយសងគតិភាព និងប្រសិទធភាពខ្ពស់ ស យីក៏អាចជា      
សូចនាករដ៏សំខាន់សប្មារ់ជាមូ្លដ្ឋា នសធវីការវាស់សទង់នូវកប្ម្ិតលទធផលសសប្ម្ចបានកនុងវស័ិយ
ព្ប្ពស  ីទងំសៅកនុងប្ករខ្ែឌ ថ្នន ក់ជាតិ នងិអនតរជាតិ ជាពិសសសកម្មវធិីសរដរូកកម្ពុជាណដលសថតិ
សៅសប្កាម្អនុសញ្ញា ប្ករខ្ែឌ ស ប្រជាជាតិសតពីីការណប្រប្រលួអាកាសធាតុ។  

 

ជារមួ្ កប្ម្ងទិននន័យរណប្ម្រប្ម្ួលគប្ម្រព្ប្ពស  ីបានរងាា ញនូវលទធផលជាក់ណសតងពីការ
ប្តួតពិនតិយ តាម្ដ្ឋន និងវាយតព្ម្ារណប្ម្ប្រម្ួលគប្ម្រព្ប្ពស  ី ព្នតំរន់ការពារធម្មជាត ិ សៅ  
ប្ពុះរាជាណាចប្កកម្ពុជា កនុងកំ ុងឆ្ន ២ំ០០៦ ដល់ ២០១៦ សដ្ឋយសប្រីប្បាស់រសចចកសទស
ប្រព័នធព័ត៌មានភូមិ្សាស្រសត (Geographic Imformation Systems) និងរូរភាពផ្លក យរែរ 
(Remote Sensing) ស យីវានឹងប្តូវសធវីឱ្យមានលកខែៈកាន់ណតសុប្កឹតខ្ពស់លអរណនថម្សទៀត
សៅសពលអនាគត។  

 

កនុងនាម្ប្កសួងររសិាថ ន ខ្្ុ ំសូម្សកាតសរសសីរចំសពាុះថ្នន ក់ដឹកនាបំ្កសួងររសិាថ ន អគគ
នាយកដ្ឋា នរដាបាលការពារ និងអភិរកសធម្មជាតិ និងប្ករម្ការងាររសចចកសទសទងំអស់ កនុងការ      

i
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មាតិកា 

អារម្កកថ្ន i 
សសចកតណីថ្ាងអែំរគុែ iii 
១. សសចកតីសផតមី្ ១ 
២. សគ្នលរែំង ១ 
៣. តំរន់ការពារធម្មជាត ិ ១ 
៣.១ ចារ់សតីពតីំរន់ការពារធម្មជាតិ ១ 
៣.២ យុទធសាស្រសតតំរន់ការពារធម្មជាត ិ ១ 
៣.៣ ប្រព័នធតរំន់ការពារធម្មជាតិព្នប្ពុះរាជាណាចប្កកម្ពុជា ២ 
៤. ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស  ីព្នតរំន់ការពារធម្មជាត ិ ៤ 
៤.១ តំរន់ឧទានជាត ិ ៤ 
៤.១.១ ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរន់ឧទានជាតិ ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ៥ 
៤.២ តំរន់ណដនជប្ម្កសតវព្ប្ព ៧ 
៤.២.១ ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរន់ណដនជប្ម្កសតវព្ប្ព ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ៨ 
៤.៣ តំរន់ការពារសទសភាព ១០ 
៤.៣.១ ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរន់ការពារសទសភាព ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ១១ 
៤.៤ តំរន់សប្រីប្បាស់សប្ចីនយ៉ា ង ១២ 
៤.៤.១ ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរន់សប្រីប្បាស់សប្ចនីយ៉ា ង ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ១៣ 
៤.៥ តំរន់រា៉ាម្សារ ១៥ 
៤.៥.១ សថិតិទិននន័យធនធានគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតរំន់រា៉ា ម្សារ ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ១៦ 
៤.៦ តំរន់សរតិកភែឌ ធម្មជាត ិ ១៧ 
៤.៦.១ ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរន់សរតិកភែឌ ធម្មជាតិ ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ១៧ 
៤.៧ រសរៀងអភិរកសជីវៈចប្ម្រុះប្រព័នធតំរន់ការពារធម្មជាត ិ ១៩ 
៤.៧.១ ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នរសរៀងអភិរកសជីវៈចប្ម្រុះប្រព័នធតំរន់ការពារធម្មជាតិ 

ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 
១៩ 

៥. រណប្ម្រប្ម្លួគប្ម្រព្ប្ពស  ីព្នតំរន់ការពារធម្មជាត ិ ២១ 
៦. សននិដ្ឋា ន ២៦ 
ឯកសារសយង ២៧ 
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មាតិកា 

អារម្កកថ្ន i 
សសចកតណីថ្ាងអែំរគុែ iii 
១. សសចកតីសផតមី្ ១ 
២. សគ្នលរែំង ១ 
៣. តំរន់ការពារធម្មជាត ិ ១ 
៣.១ ចារ់សតីពតីំរន់ការពារធម្មជាតិ ១ 
៣.២ យុទធសាស្រសតតំរន់ការពារធម្មជាត ិ ១ 
៣.៣ ប្រព័នធតរំន់ការពារធម្មជាតិព្នប្ពុះរាជាណាចប្កកម្ពុជា ២ 
៤. ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស  ីព្នតរំន់ការពារធម្មជាត ិ ៤ 
៤.១ តំរន់ឧទានជាត ិ ៤ 
៤.១.១ ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរន់ឧទានជាតិ ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ៥ 
៤.២ តំរន់ណដនជប្ម្កសតវព្ប្ព ៧ 
៤.២.១ ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរន់ណដនជប្ម្កសតវព្ប្ព ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ៨ 
៤.៣ តំរន់ការពារសទសភាព ១០ 
៤.៣.១ ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរន់ការពារសទសភាព ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ១១ 
៤.៤ តំរន់សប្រីប្បាស់សប្ចីនយ៉ា ង ១២ 
៤.៤.១ ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរន់សប្រីប្បាស់សប្ចនីយ៉ា ង ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ១៣ 
៤.៥ តំរន់រា៉ាម្សារ ១៥ 
៤.៥.១ សថិតិទិននន័យធនធានគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតរំន់រា៉ា ម្សារ ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ១៦ 
៤.៦ តំរន់សរតិកភែឌ ធម្មជាត ិ ១៧ 
៤.៦.១ ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរន់សរតិកភែឌ ធម្មជាតិ ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ១៧ 
៤.៧ រសរៀងអភិរកសជីវៈចប្ម្រុះប្រព័នធតំរន់ការពារធម្មជាត ិ ១៩ 
៤.៧.១ ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នរសរៀងអភិរកសជីវៈចប្ម្រុះប្រព័នធតំរន់ការពារធម្មជាតិ 

ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 
១៩ 

៥. រណប្ម្រប្ម្លួគប្ម្រព្ប្ពស  ីព្នតំរន់ការពារធម្មជាត ិ ២១ 
៦. សននិដ្ឋា ន ២៦ 
ឯកសារសយង ២៧ 
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តារាង  
តារាង១ : តំរន់ឧទានជាត ិ ៥ 
តារាង២ : ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតរំន់ឧទានជាតិឆ្ន  ំ២០០៦-២០១៦ ៦ 
តារាង៣ : តំរន់ណដនជប្ម្កសតវព្ប្ព ៨ 
តារាង៤ : ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតរំន់ណដនជប្ម្កសតវព្ប្ព ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ៩ 
តារាង៥ : តំរន់ការពារសទសភាព ១១ 
តារាង៦ : ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតរំន់ការពារសទសភាព ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ១១ 
តារាង៧ : តំរន់សប្រីប្បាស់សប្ចីនយ៉ា ង ១៣ 
តារាង៨ : ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតរំន់សប្រីប្បាស់សប្ចីនយ៉ា ង ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ១៤ 
តារាង៩ : តំរន់រា៉ាម្សារ ១៥ 
តារាង១០ : ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតរំន់តំរន់រា៉ាម្សារ ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ១៦ 
តារាង១១ : ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតរំន់សរតកិភែឌ ធម្មជាត ិឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ១៨ 
តារាង១២ : រសរៀងអភិរកសជីវៈចប្ម្រុះប្រព័នធតំរន់ការពារធម្មជាត ិ ១៩ 
តារាង១៣ : ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតរំន់រសរៀងអភិរកសជីវៈចប្ម្រុះប្រព័នធតំរន់

ការពារធម្មជាតិ ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 
២០ 

តារាង១៤ : សថិតិវាយតព្ម្ារណប្ម្រប្ម្ួលគប្ម្រព្ប្ពស  ីឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ២២ 
 

ប្កា វកិ  
ប្កា វកិ១ : រណប្ម្រប្ម្លួគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរន់ឧទានជាតិ ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ៦ 
ប្កា វកិ២  : រណប្ម្រប្មួ្លគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរនណ់ដនជប្ម្កសតវព្ប្ព ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ៩ 
ប្កា វកិ៣ : រណប្ម្រប្ម្ួលធនគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរន់ការពារសទសភាព ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ១២ 
ប្កា វកិ៤ : រណប្ម្រប្ម្លួគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរន់សប្រីប្បាស់សប្ចីនយ៉ា ង ឆ្ន ២ំ០០៦-

២០១៦ 
១៤ 

ប្កា វកិ៥ : រណប្ម្រប្ម្លួគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរន់រា៉ា ម្សារ ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ១៦ 
ប្កា វកិ៦ : រណប្ម្រប្មួ្លគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរន់សរតិកភែឌ ធម្មជាតិ ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ១៨ 
ប្កា វកិ៧ : រណប្ម្រប្មួ្លគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នរសរៀងអភិរកសជីវៈចប្ម្រុះប្រព័នធតរំន់ការពារធម្ម

ជាត ិឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 
២០ 

ប្កា វកិ៨ : រណប្ម្រប្ម្លួគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរន់ការពារធម្មជាត ិឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ២២ 
 

v 
 

រូរភាព  
រូរភាព១ : ណផនទីប្រព័នធតំរន់ការពារធម្មជាត ិ ៣ 
រូរភាព២ : ណផនទីប្រព័នធតំរន់ការពារធម្មជាតិ នងិរសរៀងអភិរកសជីវៈចប្ម្រុះប្រព័នធ

តំរន់ការពារធម្មជាត ិ
៣ 

រូរភាព៣ : ណផនទីគប្ម្រព្ប្ពស ឆី្ន ២ំ០១៦ ព្នតំរន់ឧទានជាត ិ ៧ 
រូរភាព៤ : ណផនទីគប្ម្រព្ប្ពស ឆី្ន ២ំ០១៦ ព្នតំរន់ណដនជប្ម្កសតវព្ប្ព ១០ 
រូរភាព៥ : ណផនទីគប្ម្រព្ប្ពស ឆី្ន ២ំ០១៦ ព្នតំរន់ការពារសទសភាព ១២ 
រូរភាព៦ : ណផនទីគប្ម្រព្ប្ពស ឆី្ន ២ំ០១៦ ព្នតំរន់សប្រីប្បាស់សប្ចីនយ៉ា ង ១៥ 
រូរភាព៧ : ណផនទីគប្ម្រព្ប្ពស ឆី្ន ២ំ០១៦ ព្នតំរន់រា៉ាម្សារ ១៧ 
រូរភាព៨ : ណផនទីគប្ម្រព្ប្ពស ឆី្ន ២ំ០១៦ ព្នតំរន់សរតិកភែឌ ធម្មជាតិភនំណតបង ១៨ 
រូរភាព៩ : ណផនទីគប្ម្រព្ប្ពស ឆី្ន ២ំ០១៦ ព្នរសរៀងអភិរកសជីវៈចប្ម្រុះប្រព័នធតំរន់

ការពារធម្មជាត ិ
២១ 

រូរភាព១០ : ណផនទីរណប្ម្រប្ម្ួលគប្ម្រព្ប្ពស  ីព្នតរំន់ឧទានជាត ិឆ្ន ២ំ០០៦-
២០១៦ 

២៣ 

រូរភាព១១ : ណផនទីរណប្ម្រប្ម្ួលគប្ម្រព្ប្ពស  ីព្នតរំន់ណដនជប្ម្កសតវព្ប្ព ឆ្ន ំ
២០០៦-២០១៦ 

២៣ 

រូរភាព១២ : ណផនទីរណប្ម្រប្ម្ួលគប្ម្រព្ប្ពស  ីព្នតំរន់ការពារសទសភាព ឆ្ន ២ំ០០៦-
២០១៦ 

២៤ 

រូរភាព១៣ : ណផនទរីណប្ម្រប្ម្លួគប្ម្រព្ប្ពស  ីព្នតំរន់សប្រីប្បាស់សប្ចនីយ៉ា ងឆ្ន ំ
២០០៦-២០១៦ 

២៤ 

រូរភាព១៤ : ណផនទីរណប្ម្រប្ម្ួលគប្ម្រព្ប្ពស  ីព្នតរំន់រា៉ាម្សារឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ២៥ 
រូរភាព១៥ : ណផនទីរណប្ម្រប្ម្ួលគប្ម្រព្ប្ពស  ីព្នតរំន់សរតិកភែឌ ធម្មជាតិឆ្ន ំ

២០០៦-២០១៦ 
២៥ 

រូរភាព១៦
  

: ណផនទីរណប្ម្រប្ម្ួលគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នរសរៀងអភិរកសជីវៈចប្ម្រុះប្រព័នធ
តំរន់ការពារធម្មជាតិឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 

២៦ 

 
 
 
 
 

v



vi 
 

តារាង  
តារាង១ : តំរន់ឧទានជាត ិ ៥ 
តារាង២ : ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតរំន់ឧទានជាតិឆ្ន  ំ២០០៦-២០១៦ ៦ 
តារាង៣ : តំរន់ណដនជប្ម្កសតវព្ប្ព ៨ 
តារាង៤ : ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតរំន់ណដនជប្ម្កសតវព្ប្ព ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ៩ 
តារាង៥ : តំរន់ការពារសទសភាព ១១ 
តារាង៦ : ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតរំន់ការពារសទសភាព ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ១១ 
តារាង៧ : តំរន់សប្រីប្បាស់សប្ចីនយ៉ា ង ១៣ 
តារាង៨ : ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតរំន់សប្រីប្បាស់សប្ចីនយ៉ា ង ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ១៤ 
តារាង៩ : តំរន់រា៉ាម្សារ ១៥ 
តារាង១០ : ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតរំន់តំរន់រា៉ាម្សារ ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ១៦ 
តារាង១១ : ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតរំន់សរតកិភែឌ ធម្មជាត ិឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ១៨ 
តារាង១២ : រសរៀងអភិរកសជីវៈចប្ម្រុះប្រព័នធតំរន់ការពារធម្មជាត ិ ១៩ 
តារាង១៣ : ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតរំន់រសរៀងអភិរកសជីវៈចប្ម្រុះប្រព័នធតំរន់

ការពារធម្មជាតិ ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 
២០ 

តារាង១៤ : សថិតិវាយតព្ម្ារណប្ម្រប្ម្ួលគប្ម្រព្ប្ពស  ីឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ២២ 
 

ប្កា វកិ  
ប្កា វកិ១ : រណប្ម្រប្ម្លួគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរន់ឧទានជាតិ ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ៦ 
ប្កា វកិ២  : រណប្ម្រប្មួ្លគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរនណ់ដនជប្ម្កសតវព្ប្ព ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ៩ 
ប្កា វកិ៣ : រណប្ម្រប្ម្ួលធនគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរន់ការពារសទសភាព ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ១២ 
ប្កា វកិ៤ : រណប្ម្រប្ម្លួគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរន់សប្រីប្បាស់សប្ចីនយ៉ា ង ឆ្ន ២ំ០០៦-

២០១៦ 
១៤ 

ប្កា វកិ៥ : រណប្ម្រប្ម្លួគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរន់រា៉ា ម្សារ ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ១៦ 
ប្កា វកិ៦ : រណប្ម្រប្មួ្លគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរន់សរតិកភែឌ ធម្មជាតិ ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ១៨ 
ប្កា វកិ៧ : រណប្ម្រប្មួ្លគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នរសរៀងអភិរកសជីវៈចប្ម្រុះប្រព័នធតរំន់ការពារធម្ម

ជាត ិឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 
២០ 

ប្កា វកិ៨ : រណប្ម្រប្ម្លួគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរន់ការពារធម្មជាត ិឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ ២២ 
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១.ឈសចររីឈ្រើម្ 
រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បានកែំត់តំរន់ការពារចំននួ ២៣តំរន់ សប្កាម្ប្ពុះរាជប្កឹតយចុុះ

ព្ថ្ៃទី០១ ណខ្វចិឆកិា ឆ្ន ១ំ៩៩៣ សតីពីការកែំត់តរំន់ការពារធម្មជាត ិណដលប្គរដែត រ់សលីព្ផទដីសរុរ
ប្រមាែចំនួន ៣,២លាន កិតា សសមីនឹង១៧ភាគរយ ព្នព្ផទដីប្រសទស។ តាម្រយៈកំណែទប្ម្ង់
សលីវស័ិយប្គរ់ប្គងធនធានធម្មជាតិ កនុងអាែតតិទី៥ព្នរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា រចចុរបននតំរន់
ការពារធម្មជាតិប្តូវបានរសងកនីចំនួនស ងីដល់៤៥តំរន់ និងមានរណនថម្ព្ផទដីរសរៀងអភិរកសជវីៈចប្ម្រុះ
ប្រព័នធតំរន់ការពារធម្មជាតិ សរុរមានព្ផទដីប្រមាែចំនួន៧,៤លាន សសមីនឹង៤១ភាគរយ ព្នព្ផទ
ដីប្រសទស។ តាម្រយៈចារ់សតីពីតំរន់ការពារធម្មជាតិឆ្ន ២ំ០០៧ បានសរៀរចំប្គរ់ប្គងតំរន់
ការពារធម្មជាតិ សដ្ឋយណរងណចកជាប្បារំីតំរន់ខុ្សៗគ្នន កនុងសនាុះរមួ្មានៈ តំរន់ឧទានជាតិ 
តំរន់ណដនជប្ម្កសតវព្ប្ព តំរន់ការពារសទសភាព តំរន់សប្រីប្បាស់សប្ចីនយ៉ា ង តំរន់រា៉ាម្សារ តំរន់
សរតិកភែឌ ធម្មជាត ិតំរន់សនូលព្នឋរនីយជីវម្ែឌ ល និងតំរន់ឧទានជាតិសមុ្ប្ទ។ 

 

២. ឈោលបណំង 
សធវីរចចុរបននភាពទិននន័យធនធានគប្ម្រព្ប្ពស សីៅកនុងតំរន់ការពារធម្មជាតិទងំ៤៥តំរន់ 

និង រសរៀងអភិរកសជីវៈចប្ម្រុះប្រព័នធតរំន់ការពារធម្មជាតិ សប្មារ់ជាមូ្លដ្ឋា នប្គឹុះកនុងការសរៀរចំ
សគ្នលនសយបាយ យុទធសាស្រសត និងណផនការសកម្មភាពនានាររស់ប្កសួងររសិាថ ន។ 

 

៣. តបំន្ក់ារពារធម្មជាតិ 
៣.១ ចារ់សតពីតីរំន់ការពារធម្មជាត ិ
ចារ់សតីពតីំរន់ការពារធម្មជាតិណដលរដាសភាជាតិបានអនុម័្តកាលពីព្ថ្ៃទី២៧ ណខ្ធនូ ឆ្ន ំ

២០០៧ មានវសិាលភាពអនុវតតសៅតំរន់ការពារធម្មជាតិណដលកំែត់សដ្ឋយរទរញ្ាតតិទងំ 
ឡាយព្នចារ់សតីពីកចិចការពារររសិាថ ន នងិការប្គរ់ប្គងធនធានធម្មជាតិ ណដលប្រកាសឱ្យសប្រី
សដ្ឋយប្ពុះរាជប្កម្សលខ្ នស.រកម្ ១២៩៦-៣៦ ចុុះព្ថ្ៃទី២៤ ណខ្ធនូ ឆ្ន ១ំ៩៩៦។ សគ្នលរែំង
ព្នចារ់សនុះ គធឺានានូវការប្គរ់ប្គង ការអភិរកសជីវៈចប្ម្រុះ នងិការធានាសប្រីប្បាស់ធនធានធម្មជាតិ
កនុងតំរន់ការពារប្រករសដ្ឋយនិរនតភាព។ 
 

៣.២ យុទធសាស្រសតតរំន់ការពារធម្មជាត ិ
ប្កសួងររសិាថ ន ប្តូវសធវីណផនការយុទធសាស្រសតជាតសិប្មារ់ប្គរ់ប្គងតំរន់ការពារធម្មជាត។ិ 

ណផនការយុទធសាស្រសតសនុះ មានលកខែៈប្សរគ្នន ជាម្ួយណផនការនានាររស់ជាតិ ដូចជា ណផនការ    
ររសិាថ នជាតិ ណផនការយុទធសាស្រសតជាត ិ នងិសកម្មភាពជាតិសតីពជីីវៈចប្ម្រុះ និងណផនការតំរន់ដី
សសីម្។ សយងតាម្ចារ់សតីពតីំរន់ការពារធម្មជាតិ ជំពូកទ៥ី មាប្តា១៥ ណផនការយុទធសាស្រសត
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១.ឈសចររីឈ្រើម្ 
រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បានកែំត់តំរន់ការពារចំននួ ២៣តំរន់ សប្កាម្ប្ពុះរាជប្កឹតយចុុះ

ព្ថ្ៃទី០១ ណខ្វចិឆកិា ឆ្ន ១ំ៩៩៣ សតីពីការកែំត់តរំន់ការពារធម្មជាត ិណដលប្គរដែត រ់សលីព្ផទដីសរុរ
ប្រមាែចំនួន ៣,២លាន កិតា សសមីនឹង១៧ភាគរយ ព្នព្ផទដីប្រសទស។ តាម្រយៈកំណែទប្ម្ង់
សលីវស័ិយប្គរ់ប្គងធនធានធម្មជាតិ កនុងអាែតតិទី៥ព្នរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា រចចុរបននតំរន់
ការពារធម្មជាតិប្តូវបានរសងកនីចំនួនស ងីដល់៤៥តំរន់ និងមានរណនថម្ព្ផទដីរសរៀងអភិរកសជវីៈចប្ម្រុះ
ប្រព័នធតំរន់ការពារធម្មជាតិ សរុរមានព្ផទដីប្រមាែចំនួន៧,៤លាន សសមីនឹង៤១ភាគរយ ព្នព្ផទ
ដីប្រសទស។ តាម្រយៈចារ់សតីពីតំរន់ការពារធម្មជាតិឆ្ន ២ំ០០៧ បានសរៀរចំប្គរ់ប្គងតំរន់
ការពារធម្មជាតិ សដ្ឋយណរងណចកជាប្បារំីតំរន់ខុ្សៗគ្នន កនុងសនាុះរមួ្មានៈ តំរន់ឧទានជាតិ 
តំរន់ណដនជប្ម្កសតវព្ប្ព តំរន់ការពារសទសភាព តំរន់សប្រីប្បាស់សប្ចីនយ៉ា ង តំរន់រា៉ាម្សារ តំរន់
សរតិកភែឌ ធម្មជាត ិតំរន់សនូលព្នឋរនីយជីវម្ែឌ ល និងតំរន់ឧទានជាតិសមុ្ប្ទ។ 

 

២. ឈោលបណំង 
សធវីរចចុរបននភាពទិននន័យធនធានគប្ម្រព្ប្ពស សីៅកនុងតំរន់ការពារធម្មជាតិទងំ៤៥តំរន់ 

និង រសរៀងអភិរកសជីវៈចប្ម្រុះប្រព័នធតរំន់ការពារធម្មជាតិ សប្មារ់ជាមូ្លដ្ឋា នប្គឹុះកនុងការសរៀរចំ
សគ្នលនសយបាយ យុទធសាស្រសត និងណផនការសកម្មភាពនានាររស់ប្កសួងររសិាថ ន។ 

 

៣. តបំន្ក់ារពារធម្មជាតិ 
៣.១ ចារ់សតពីតីរំន់ការពារធម្មជាត ិ
ចារ់សតីពតីំរន់ការពារធម្មជាតិណដលរដាសភាជាតិបានអនុម័្តកាលពីព្ថ្ៃទី២៧ ណខ្ធនូ ឆ្ន ំ

២០០៧ មានវសិាលភាពអនុវតតសៅតំរន់ការពារធម្មជាតិណដលកំែត់សដ្ឋយរទរញ្ាតតិទងំ 
ឡាយព្នចារ់សតីពីកចិចការពារររសិាថ ន នងិការប្គរ់ប្គងធនធានធម្មជាតិ ណដលប្រកាសឱ្យសប្រី
សដ្ឋយប្ពុះរាជប្កម្សលខ្ នស.រកម្ ១២៩៦-៣៦ ចុុះព្ថ្ៃទី២៤ ណខ្ធនូ ឆ្ន ១ំ៩៩៦។ សគ្នលរែំង
ព្នចារ់សនុះ គធឺានានូវការប្គរ់ប្គង ការអភិរកសជីវៈចប្ម្រុះ នងិការធានាសប្រីប្បាស់ធនធានធម្មជាតិ
កនុងតំរន់ការពារប្រករសដ្ឋយនិរនតភាព។ 
 

៣.២ យុទធសាស្រសតតរំន់ការពារធម្មជាត ិ
ប្កសួងររសិាថ ន ប្តូវសធវីណផនការយុទធសាស្រសតជាតសិប្មារ់ប្គរ់ប្គងតំរន់ការពារធម្មជាត។ិ 

ណផនការយុទធសាស្រសតសនុះ មានលកខែៈប្សរគ្នន ជាម្ួយណផនការនានាររស់ជាតិ ដូចជា ណផនការ    
ររសិាថ នជាតិ ណផនការយុទធសាស្រសតជាត ិ នងិសកម្មភាពជាតិសតីពជីីវៈចប្ម្រុះ និងណផនការតំរន់ដី
សសីម្។ សយងតាម្ចារ់សតីពតីំរន់ការពារធម្មជាតិ ជំពូកទ៥ី មាប្តា១៥ ណផនការយុទធសាស្រសត

១
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រូរភាព១: ណផនទីប្រព័នធតំរន់ការពារធម្មជាត ិ 
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រូរភាព១: ណផនទីប្រព័នធតំរន់ការពារធម្មជាត ិ 
 

 
រូរភាព២: ណផនទីប្រព័នធតំរន់ការពារធម្មជាត ិនិងរសរៀងអភិរកសជីវចប្ម្រុះប្រព័នធតំរន់ការពារធម្មជាត ិ
 

៣
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៤. ទិន្នន្យ័គព្ម្បព្ព្រឈ ើព្ន្តបំន្ក់ារពារធម្មជាត ិ
៤.១ តរំន់ឧទានជាត ិ

 តំរន់ឧទានជាតិ សំសៅដល់តំរន់ធម្មជាតិកនុងណដនដីសគ្នក និង/ឬ ណដនទឹកណដលប្តូវ
បានកែំត់ សដីម្ប៖ី 

ក. ការពារតួនាទខីាងណផនកប្រព័នធសអកូ ូសុីម្យួ ឬ សប្ចីន ររស់តំរន់ណដលបានកែំត់
សប្មារ់ជាប្រសយជន៍ដល់ម្នុសសប្គរ់ជនំាន់  

ខ្. កំរតិដល់ការសប្រីប្បាស់ ណដលអាចសធវីឱ្យខូ្ចខាត ឬរំផាិចរំផ្លា ញដល់ធនធានជីវៈ
ចប្ម្រុះ ធនធានធម្មជាតិ ធនធានវរបធម៌្ នងិមុ្ខ្ងារតួនាទីររស់តរំន់សនាុះជាម្ួយ
នឹងសគ្នលរែំងព្នការកំែត់តំរន់ 

គ. ផតល់ជាមូ្លដ្ឋា នសប្មារ់ការកំសានត ការទសសនា ការអរ់រ ំការសិកាប្សាវប្ជាវវទិា
សាស្រសត និងជំសនឿណដលប្គរ់សកម្មភាពទងំសនុះ ពុំរងកការគប្មាម្កំណ ងដល់ររសិាថ ន
ធម្មជាតិ និងវរបធម៌្សៅកនុងមូ្លដ្ឋា ន។ 

 

 ឧទានជាតចិំនួន៧តរំន់ប្តូវបានរសងកីតស ងីសដ្ឋយប្ពុះរាជប្កឹតយ ចុុះព្ថ្ៃទ០ី១ ណខ្វចិឆកិា 
ឆ្ន ១ំ៩៩៣ និងមានទីតាងំចំននួ៥តំរន់ សទៀតប្តូវបានរសងកតីស ងីសដ្ឋយអនុប្កឹតយកនុងឆ្ន ២ំ០១៦។ 
ឧទានជាតិទងំ១២តំរន់សនុះ ប្គរដែត រ់សលីព្ផទដីសររុ១.៧២០.២៦៩,៣៥ កិតា ណដល
សសមីនឹង៩,៥ភាគរយ ព្នព្ផទដីប្រសទស សថិតកនុងភូម្សិាស្រសតសខ្តតកំពង់សព ឺ សកាុះកុង កំពត សពាធិ៍សាត់ 
សសៀម្រារ រតនគិរ ីប្ពុះសី នុ និងសខ្តតសទឹងណប្តង (តារាង១ តំរន់ឧទានជាត)ិ។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
៤ 5 

 

តារាង១: តំរន់ឧទានជាត ិ

ល.រ តរំន់ឧទានជាត ិ
ទតីាងំភូម្សិាស្រសត 
(សខ្តត) 

ព្ផទប្កឡា 
( .ត) 

ប្ពុះរាជប្កតឹយ/អនុប្កឹតយ 

សលខ្ ព្ថ្ៃ ណខ្ ឆ្ន  ំ
      

១ ប្ពុះសុរាប្ម្ិត-កុសម្ៈ 
(គិររីម្យ) 

កំពង់សពឺ កំពត និង 
ប្ពុះសី នុ 

៣៥.២៣២ ១៧១ អនប្ក.រក ២៨ ធនូ ២០១០ 

២ ប្ពុះមុ្នីវងស (រូកសគ្ន) កំពត និងប្ពុះសី នុ ១៥៤.៤៥៨ ១៧១ អនប្ក.រក ២៨ ធនូ ២០១០ 

៣ ណករ ណករ ១.១៥២  ១៣៨ អនប្ក.រក  ២៥ តុលា ២០០៣ 

៤ ប្ពុះសី នុ (រាម្) ប្ពុះសី នុ ១៥.០០០ នស/រកត/០៧ ០១ វចិឆិកា ១៩៩៣ 

៥ រុទុម្សាគរ សកាុះកុង ១៧១.២៥០ នស/រកត/០៧ ០១ វចិឆិកា ១៩៩៣ 

៦ ប្ពុះជ័យវរ មន័-នសរាតតម្ 
(ភនំគូណលន) 

សសៀម្រារ ៣៧.៥០០ នស/រកត/០៧ ០១ វចិឆិកា ១៩៩៣ 

៧ វរីៈជ័យ រតនៈគិរ ីនិងសទឹងណប្តង  ៣៣២.៥០០ នស/រកត/០៧ ០១ វចិឆិកា ១៩៩៣ 

៨ វុនឺព្ស-សសៀម្បា៉ា ង សទឹងណប្តង និងរតនៈគិរ ី ៥៧.៤៦៩  ៧៧ អនប្ក.រក  ០៩ ឧសភា ២០១៦ 

៩ ជួរភនំប្កវាញកណាត ល សកាុះកុង សពាធិ៍សាត់ និង
កំពង់សពឺ 

៤០១.៣១៣  ៨១ អនប្ក.រក  ០៩ ឧសភា ២០១៦ 

១០ អូរយ៉ា ដ្ឋវ រតនៈគិរ ី ១០១.៣៤៨  ៨២ អនប្ក.រក  ០៩ ឧសភា ២០១៦ 

១១ ជួរភនំប្កវាញខាងតបូង សកាុះកុង សពាធិ៍សាត់ 
កំពង់សពឺ និងប្ពុះសី នុ 

៤១០.៣៩២ ៨៩ អនប្ក.រក ០៩ ឧសភា ២០១៦ 

១២ សកាុះរុង ប្ពុះសី នុ ២.៦៥៥,៣៥ ១៨៨ អនប្ក.រក  ១៣ កញ្ញា  ២០១៦ 

ព្ផទដសីរុរ  ១.៧២០.២៦៩,៣៥ 
  

 

៤.១.១ ទនិនន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតរំន់ឧទានជាត ិឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦  
តាម្រយៈការវាយតព្ម្ាគប្ម្រព្ប្ពស ីឆ្ន ២ំ០០៦កនាងម្ក បានរងាា ញថ្ន ឧទានជាតិ

ទងំ១២តំរន់ ប្គរដែត រ់សលីព្ផទដីព្ប្ពស ីសរុរចំនួន ១.៥៩២.៩៨៦ ិកតា សសមីនឹង
៩៣,៧ភាគរយ សធៀរនឹងព្ផទដីតំរន់សរុរ។ សដ្ឋយណទបក លទធផលព្នការវាយតព្ម្ាគប្ម្រព្ប្ពស ី
ឆ្ន ២ំ០១៦ រងាា ញថ្នមានព្ផទដីគប្ម្រព្ប្ពស ីសៅសល់ចំនួន ១.៥៦១.៩៤៤ ិកតា សសមី
នឹង ៩១,៩ភាគរយ សធៀរនឹងព្ផទដីតំរន់សរុរ។ លទធផលទិននន័យវាយតព្ម្ាគប្ម្រព្ប្ពស  ី ព្ន
តំរន់ឧទានជាត ិមានរងាា ញកនុងតារាងខាងសប្កាម្៖ 
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តារាង១: តំរន់ឧទានជាត ិ

ល.រ តរំន់ឧទានជាត ិ
ទតីាងំភូម្សិាស្រសត 
(សខ្តត) 

ព្ផទប្កឡា 
( .ត) 

ប្ពុះរាជប្កតឹយ/អនុប្កឹតយ 

សលខ្ ព្ថ្ៃ ណខ្ ឆ្ន  ំ
      

១ ប្ពុះសុរាប្ម្ិត-កុសម្ៈ 
(គិររីម្យ) 

កំពង់សពឺ កំពត និង 
ប្ពុះសី នុ 

៣៥.២៣២ ១៧១ អនប្ក.រក ២៨ ធនូ ២០១០ 

២ ប្ពុះមុ្នីវងស (រូកសគ្ន) កំពត និងប្ពុះសី នុ ១៥៤.៤៥៨ ១៧១ អនប្ក.រក ២៨ ធនូ ២០១០ 

៣ ណករ ណករ ១.១៥២  ១៣៨ អនប្ក.រក  ២៥ តុលា ២០០៣ 

៤ ប្ពុះសី នុ (រាម្) ប្ពុះសី នុ ១៥.០០០ នស/រកត/០៧ ០១ វចិឆិកា ១៩៩៣ 

៥ រុទុម្សាគរ សកាុះកុង ១៧១.២៥០ នស/រកត/០៧ ០១ វចិឆិកា ១៩៩៣ 

៦ ប្ពុះជ័យវរ មន័-នសរាតតម្ 
(ភនំគូណលន) 

សសៀម្រារ ៣៧.៥០០ នស/រកត/០៧ ០១ វចិឆិកា ១៩៩៣ 

៧ វរីៈជ័យ រតនៈគិរ ីនិងសទឹងណប្តង  ៣៣២.៥០០ នស/រកត/០៧ ០១ វចិឆិកា ១៩៩៣ 

៨ វុនឺព្ស-សសៀម្បា៉ា ង សទឹងណប្តង និងរតនៈគិរ ី ៥៧.៤៦៩  ៧៧ អនប្ក.រក  ០៩ ឧសភា ២០១៦ 

៩ ជួរភនំប្កវាញកណាត ល សកាុះកុង សពាធិ៍សាត់ និង
កំពង់សពឺ 

៤០១.៣១៣  ៨១ អនប្ក.រក  ០៩ ឧសភា ២០១៦ 

១០ អូរយ៉ា ដ្ឋវ រតនៈគិរ ី ១០១.៣៤៨  ៨២ អនប្ក.រក  ០៩ ឧសភា ២០១៦ 

១១ ជួរភនំប្កវាញខាងតបូង សកាុះកុង សពាធិ៍សាត់ 
កំពង់សពឺ និងប្ពុះសី នុ 

៤១០.៣៩២ ៨៩ អនប្ក.រក ០៩ ឧសភា ២០១៦ 

១២ សកាុះរុង ប្ពុះសី នុ ២.៦៥៥,៣៥ ១៨៨ អនប្ក.រក  ១៣ កញ្ញា  ២០១៦ 

ព្ផទដសីរុរ  ១.៧២០.២៦៩,៣៥ 
  

 

៤.១.១ ទនិនន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតរំន់ឧទានជាត ិឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦  
តាម្រយៈការវាយតព្ម្ាគប្ម្រព្ប្ពស ីឆ្ន ២ំ០០៦កនាងម្ក បានរងាា ញថ្ន ឧទានជាតិ

ទងំ១២តំរន់ ប្គរដែត រ់សលីព្ផទដីព្ប្ពស ីសរុរចំនួន ១.៥៩២.៩៨៦ ិកតា សសមីនឹង
៩៣,៧ភាគរយ សធៀរនឹងព្ផទដីតំរន់សរុរ។ សដ្ឋយណទបក លទធផលព្នការវាយតព្ម្ាគប្ម្រព្ប្ពស ី
ឆ្ន ២ំ០១៦ រងាា ញថ្នមានព្ផទដីគប្ម្រព្ប្ពស ីសៅសល់ចំនួន ១.៥៦១.៩៤៤ ិកតា សសមី
នឹង ៩១,៩ភាគរយ សធៀរនឹងព្ផទដីតំរន់សរុរ។ លទធផលទិននន័យវាយតព្ម្ាគប្ម្រព្ប្ពស  ី ព្ន
តំរន់ឧទានជាត ិមានរងាា ញកនុងតារាងខាងសប្កាម្៖ 

 
 
 
 
 
 
 

៥
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តារាង២: ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស  ីព្នតំរន់ឧទានជាតិ ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦  

លរ តរំនឧ់ទានជាត ិ
ព្ផទដគីប្ម្រព្ប្ពស  ី

២០០៦  ២០១០  ២០១៤  ២០១៦ 
 កិតា %   កិតា %   កិតា %   កិតា % 

             

១ ប្ពុះសុរាប្មិ្ត-កុសម្ៈ (គិររីម្យ) ៣៤.៤៣៣ ៩៧,៨  ៣៤.៤៧២ ៩៧,៨  ៣៤.១៨១ ៩៧,០  ៣៣.៩០២ ៩៦,២ 
២ ប្ពុះមុ្នីវងស (រូកសគ្ន) ១៤៧.៣១៣ ៩៥,៤  ១៤៧.១៨៦ ៩៥,៣  ១៣៨.៨២៣ ៨៩ ,៩  ១៣៦.៦១០ ៨៨,៤ 
៣ ណករ ១.០០០ ៨៦.៧  ១.០០០ ៨៦,៧  ៩៥៥ ៨២ ,៨   ៩២៣ ៨០,១ 

             

៤ ប្ពុះសី នុ (រាម្) ១៣.១៩៥ ៧១,៤  ១៣.០៧៤ ៧០,៨  ១១.៨២៦ ៦៤,0  ១១.៣២៨ ៦១,៣ 
៥ រុទុម្សាគរ ១១៧.១៣៦ ៧៩.៩  ១១៧.៤២១ ៨០,០  ១០៩.៧២៥ ៧៤,៨  ១០៨.៨៨៥ ៧៤,១ 
៦ ប្ពុះជ័យវរ មន័-នសរាតតម្(ភនំគូណលន) ៣២.៤៦៣ ៨៦,៩  ៣២.៧២៥ ៨៧,៦  ២៨.៩៣០ ៧៧,៤  ២០.៧៤៧ ៥៥,៥ 

             

៧ វរិៈជ័យ ៣៣០.៣៧៣ ៩៨,៩  ៣៣០.៩៣៩ ៩៩,០  ៣៣០.១៧៧ ៩៨,៨  ៣២៩.៥២៤ ៩៨,៦ 
៨ វុនឺព្ស- សសៀម្បា៉ា ង ៥៥.៦១០ ៩៦,៨  ៥៦.១៩២ ៩៧,៨  ៥៥.៨៤៤ ៩៧,២  ៥៥.៦៧៨ ៩៦,៩ 
៩ ជួរភនំប្កវាញកណាត ល ៣៧៣.៨៤១ ៩៣,២  ៣៧៧.៩០០ ៩៤,២  ៣៧៥.៤២២ ៩៣,៦  ៣៨៣.៤៩៣ ៩៥,៦ 

             

១០ អូរយ៉ា ដ្ឋវ ៩៥.៩២១ ៩៥,៨  ៩៥.២៨០ ៩៤,១  ៩៥.១៤១ ៩៤ ,០  ៩២.៨១៨ ៩១,៧ 
១១ ជួរភនំប្កវាញខាងតបូង ៣៨៩.២៦៧ ៩៤,៩  ៣៩១.៤៩៧ ៩៥,៤  ៣៨១.៨៤៨ ៩៣,០  ៣៨៥.៨៥៩ ៩៤,0 
១២ សកាុះរុង ២.៤១៤ ៩៥,៩  ២.៤១៤ ៩៥,៩  ២.១៧៧ ៨៦ ,៥  ២.១៧៧ ៨៦,៥ 

,             

 ព្ផទដសីរុរ ១.៥៩២.៩៨៦ ៩៣,៧  ១.៦០០.១០០ ៩៤,១  ១.៥៦៥.០៤៩ ៩២,០  ១.៥៦១.៩៤៤ ៩១,៩ 

រញ្ញា ក៖់ ទិនននយ័ព្ផទដីតារាងខាងសលី ជាការគែនាតាម្ប្រពន័ធព័តម៌ានភូមិ្សាស្រសត (GIS) 
 

 
ប្កា វកិ១: រណប្ម្រប្ម្ួលគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរន់ឧទានជាតិ ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 
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រូរភាព៣: ណផនទីគប្ម្រព្ប្ពស ឆី្ន ២ំ០១៦ ព្នតំរន់ឧទានជាត ិ
 

៤.២ តរំន់ណដនជប្ម្កសតវព្ប្ព 

តំរន់ណដនជប្ម្កសតវព្ប្ពសំសៅដល់តរំន់កនុងណដនដីសគ្នក ឬណដនទកឹ ណដលតប្ម្ូវឱ្យមាន
ការសធវីអនតរាគម្ន៍យ៉ា ងសកម្ម សប្មារ់រំសពញសគ្នលរែំងប្គរ់ប្គង សដីម្បធីានាឱ្យមានការ
ណថ្ទទំីជប្ម្កនិង/ឬសដីម្បរីំសពញលកខខ្ែឌ ចាបំាច់សប្មារ់ប្រសភទណាម្ួយព្នសតវឬរុកខជាតិ។ 

ណដនជប្ម្កសតវព្ប្ពចំនួន១០តំរន់ ប្តូវបានរសងកតីស ងីសដ្ឋយ ប្ពុះរាជប្កតឹយចុុះព្ថ្ៃទ០ី១ 
ណខ្វចិឆិកា ឆ្ន ១ំ៩៩៣ និងមានទីតាងំចនំួន៨តំរន់សទៀត ប្តូវបានរសងកីតស ងីសដ្ឋយអនុប្កតឹយកនុង
ឆ្ន ២ំ០១៦។ ណដនជប្ម្កសតវព្ប្ពទងំ១៨តំរន់សនុះ ប្គរដែត រ់សៅសលីព្ផទដីសរុរចនំួន៣.៦៨៤
.៣២៨ កិតា ណដលសសមី២០,៣ភាគរយ ព្នព្ផទដីប្រសទស សថិតកនុងសខ្តតសសៀម្រារ ប្ពុះវហិារ 
សកាុះកុង សពាធិ៍សាត់ កពំង់ឆ្ន ងំ បាត់ដរំង កំពង់ធំ រតនគិរ ីនិងសខ្តតម្ែឌ លគិរ ី(តារាង៣ តំរន់
ណដនជប្ម្កសតវព្ប្ព)។  
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រូរភាព៣: ណផនទីគប្ម្រព្ប្ពស ឆី្ន ២ំ០១៦ ព្នតំរន់ឧទានជាត ិ
 

៤.២ តរំន់ណដនជប្ម្កសតវព្ប្ព 

តំរន់ណដនជប្ម្កសតវព្ប្ពសំសៅដល់តរំន់កនុងណដនដីសគ្នក ឬណដនទកឹ ណដលតប្ម្ូវឱ្យមាន
ការសធវីអនតរាគម្ន៍យ៉ា ងសកម្ម សប្មារ់រំសពញសគ្នលរែំងប្គរ់ប្គង សដីម្បធីានាឱ្យមានការ
ណថ្ទទំីជប្ម្កនិង/ឬសដីម្បរីំសពញលកខខ្ែឌ ចាបំាច់សប្មារ់ប្រសភទណាម្ួយព្នសតវឬរុកខជាតិ។ 

ណដនជប្ម្កសតវព្ប្ពចំនួន១០តំរន់ ប្តូវបានរសងកតីស ងីសដ្ឋយ ប្ពុះរាជប្កតឹយចុុះព្ថ្ៃទ០ី១ 
ណខ្វចិឆិកា ឆ្ន ១ំ៩៩៣ និងមានទីតាងំចនំួន៨តំរន់សទៀត ប្តូវបានរសងកីតស ងីសដ្ឋយអនុប្កតឹយកនុង
ឆ្ន ២ំ០១៦។ ណដនជប្ម្កសតវព្ប្ពទងំ១៨តំរន់សនុះ ប្គរដែត រ់សៅសលីព្ផទដីសរុរចនំួន៣.៦៨៤
.៣២៨ កិតា ណដលសសមី២០,៣ភាគរយ ព្នព្ផទដីប្រសទស សថិតកនុងសខ្តតសសៀម្រារ ប្ពុះវហិារ 
សកាុះកុង សពាធិ៍សាត់ កពំង់ឆ្ន ងំ បាត់ដរំង កំពង់ធំ រតនគិរ ីនិងសខ្តតម្ែឌ លគិរ ី(តារាង៣ តំរន់
ណដនជប្ម្កសតវព្ប្ព)។  

 
 
 
 
 
 

៧
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តារាង៣: តំរន់ណដនជប្ម្កសតវព្ប្ព  

ល.រ 
តរំនណ់ដនជប្ម្ក
សតវព្ប្ព  

ទតីាងំភូម្សិាស្រសត 
(សខ្តត) 

ព្ផទប្កឡា 
( .ត) 

ប្ពុះរាជប្កតឹយ/អនុប្កតឹយ 
សលខ្ ព្ថ្ៃ ណខ្ ឆ្ន  ំ

      

១ ភនំឱ្រា៉ាល់ កំពង់សពឺ សពាធិ៍សាត់ កំពង់ឆ្ន ងំ ២៥៣.៧៥០ នស/រកត/០៧ ០១ វចិឆិកា ១៩៩៣ 

២ ពាម្ប្កសសារ សកាុះកុង ២៣.៧៥០ នស/រកត/០៧ ០១ វចិឆិកា ១៩៩៣ 

៣ ភនំសំកុស សពាធិ៍សាត់ បាត់ដំរង និង
សកាុះកុង 

៣៣៣.៧៥០ នស/រកត/០៧ ០១ វចិឆិកា ១៩៩៣ 

៤ រនាម្ដូនសំ បាត់ដំរង  ១៧៨.៧៥០ នស/រកត/០៧ ០១ វចិឆិកា ១៩៩៣ 

៥ គូណលន-ប្ព មសទព សសៀម្រារ ប្ពុះវហិារ និង 
កំពង់ធំ 

៤០២.៥០០ នស/រកត/០៧  ០១ វចិឆិកា ១៩៩៣ 

៦ រឹងណពរ សសៀម្រារ ប្ពុះវហិារ និង 
កំពង់ធំ 

២៤២.៥០០ នស/រកត/០៧ ០១ វចិឆិកា ១៩៩៣ 

៧ លំផ្លត់ រតនៈគិរ ីនិងម្ែឌ លគិរ ី ២៥០.០០០  ០៤ អនប្ក.រក   ០៥ ម្ករា ២០១៧ 

៨ ភនំសប្ពច ម្ែឌ លគិរ ី ២២២.៥០០ ០៥ អនប្ក.រក   ០៥ ម្ករា ២០១៧ 

៩ ភនំណាម្សលៀរ ម្ែឌ លគិរ ី ៤៧.៥០០ នស/រកត/០៧  ០១ វចិឆិកា ១៩៩៣ 

១០ សនួល ប្កសចុះ ៧៥.០០០ នស/រកត/០៧ ០១ វចិឆិកា ១៩៩៣ 

១១ ព្ប្ព ង់ សទឹងណប្តង កំពង់ធំ ប្កសចុះ និង
ប្ពុះវហិារ 

៤៣១.៦៨៣ ៧៤ អនប្ក.រក  ០៩ ឧសភា ២០១៦ 

១២ ប្ពុះរការ ប្ពុះវហិារ ៩០.៣៦១ ៧៥ អនប្ក.រក ០៩ ឧសភា ២០១៦ 

១៣ សសៀម្បា៉ា ងខាងលិច សទឹងណប្តង ៦៥.៣៨៩  ៧៦ អនប្ក.រក ០៩ ឧសភា ២០១៦ 

១៤ ណែរ ប្ពុះវហិារ និងសទឹងណប្តង ១៩០.០២៧  ៧៩ អនប្ក.រក  ០៩ ឧសភា ២០១៦ 

១៥ តាព្ត សកាុះកុង ១៤៤.២៧៥ ៨០ អនប្ក.រក  ០៩ ឧសភា ២០១៦ 

១៦ ណកវសីមា ម្ែឌ លគិរ ីនិងប្កសចុះ ២៩២.៦៩០  ៨៣ អនប្ក.រក  ០៩ ឧសភា ២០១៦ 

១៧ ណប្សពក ម្ែឌ លគិរ ី ៣៧២.៩៧១ ៨៥ អនប្ក.រក ០៩ ឧសភា ២០១៦ 

១៨ សសៀម្បា៉ា ង សទឹងណប្តង ៦៦.៩៣២  ៨៦ អនប្ក.រក  ០៩ ឧសភា ២០១៦ 

ព្ផទដសីរុរ 
  

៣.៦៨៤.៣២៨ 
  

 

៤.២.១ ទនិនន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតរំន់ណដនជប្ម្កសតវព្ប្ព ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 
តាម្រយៈការវាយតព្ម្ាគប្ម្រព្ប្ពស ីឆ្ន ២ំ០០៦កនាងម្ក បានរងាា ញថ្នណដនជប្ម្កសតវ

ព្ប្ពទងំ១៨តំរន់ ប្គរដែត រ់សលីព្ផទដីព្ប្ពស សីរុរចំនួន ៣.៣០២.៩០៨ កិតា សសមីនឹង
៩២,៩ភាគរយ សធៀរនឹងព្ផទដីតំរន់សរុរ។ សដ្ឋយណទបក លទធផលព្នការវាយតព្ម្ាគប្ម្រព្ប្ព
ស ឆី្ន ២ំ០១៦ បានរងាា ញថ្នមានព្ផទដីព្ប្ពស សីៅសល់ចនំួន ២.៨៣៦.៧៦៥ កិតា សសមីនឹង
៧៩,៨ភាគរយ សធៀរនឹងព្ផទដីតំរន់សរុរ ។ លទធផលទិននន័យវាយតព្ម្ាគប្ម្រព្ប្ពស  ីព្នតំរន់
ណដនជប្ម្កសតវព្ប្ព មានរងាា ញកនុងតារាងខាងសប្កាម្៖ 
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តារាង៤: ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស  ីព្នតំរន់ណដនជប្ម្កសតវព្ប្ព ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 

រញ្ញា ក៖់ ទិនននយ័ព្ផទដីតារាងខាងសលី ជាការគែនាតាម្ប្រពន័ធព័តម៌ានភូមិ្សាស្រសត (GIS) 
 

 
ប្កា វកិ២: រណប្ម្រប្មួ្លគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរនណ់ដនជប្ម្កសតវព្ប្ព ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 

92.9% 92.4%

82.2%
79.8%
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២០០៦ ២០១០ ២០១៤ ២០១៦

ភា
គរ
យ

/ឆ្
នាំ

លរ 
តរំនណ់ដន
ជប្ម្កសតវព្ប្ព 

ព្ផទដគីប្ម្រព្ប្ពស  ី
២០០៦  ២០១០  ២០១៤  ២០១៦ 

 កិតា %   កិតា %   កិតា %   កិតា % 
             

១ ភនំឱ្រា៉ាល ់ ២៤៦.៩៨៩ ៩៧,២ 
 

២៤៦.៧៨៨ ៩៧,១ 
 

១៩៥.៧៩៨ ៧៧,០ 
 

១៩១.២៣០ ៧៥,២ 
២ ពាម្ប្កសសារ ១៦.៩៩២ ៦៨,៧ 

 

១៧.៤២៩ ៧០,៤ 
 

១៥.៨៤៥ ៦៤,០ 
 

១៥.៧៨៥ ៦០,៩ 
៣ ភនំសំកុស ៣១៧.៥៨៥ ៩៦,៣ 

 

៣១៥.៨១៦ ៩៥,៨ 
 

២៧៤.២៥៩ ៨៣,២ 
 

២៦៩.៩៧៧ ៨១,៩ 
             

៤ រនាម្ដូនស ំ ១៤.៣០១ ៣៥ ,៧  
 

៩.៩៨០ ២៤,៩ 
 

៣.៥៧៨ ៨ ,៩  
 

២.៤៩៩ ៦,២ 
៥ គូណលន-ប្ព មសទព ៣៧៨.៩០៤ ៩២ ,៥  

 

៣៦៧.០៨០ ៨៩,៦ 
 

២៦៥.៨៥៩ ៦៤ ,៩ 
 

២៥៣.៩៤៦ ៦២,០ 
៦ រឹងណពរ ២២១.៩៧៤ ៨៨,៩ 

 

២១៩.២៧០ ៨៧,៨ 
 

១៥២.៤៨៣ ៦១,១ 
 

១៣៦.៩២៨ ៥៤,៨ 
៧ លំផ្លត់ ២២៨.០៩០ ៩០,៣ 

 

២២៨.១៨១ ៩០,៤ 
 

២១៩.៦០៥ ៨៧,០ 
 

២០៥.៤៣០ ៨១,៤ 
             

៨ ភនំសប្ពច ២១១.៦៨២ ៩៦,៦ 
 

២១២.០១៣ ៩៦,៨ 
 

២១១.៨០២ ៩៦,៧ 
 

២០៩.៩០៧ ៩៥,៨ 
៩ ភនំណាម្សលៀរ ៤២.៥២៥ ៩២,៩ 

 

៤២.០៩៣ ៩១,៩ 
 

៣៧.៧៤៩ ៨២,៥ 
 

៣៦.៩០១ ៨០,៦ 
១០ សនូល ៦២.៦៤៣ ៨៣,៤ 

 

៦១.១៩៩ ៨០,១ 
 

១៩.៩៧៩ ២៦,៦ 
 

១៣.៧៦៨ ១៨,៣ 
             

១១ ព្ប្ព ង់ ៤២៣.៤៩៦ ៩៨,១ 
 

៤២៣.១១៩ ៩៨,០ 
 

៤១៩.០០៩ ៩៧,១ 
 

៤១៣.៣៨០ ៩៥,៨ 
១២ ប្ពុះរការ ៩០.០៧២ ៩៩,៧ 

 

៩០.០៣៧ ៩៩,៦ 
 

៨៩.៣១៣ ៩៨,៨ 
 

៨៩.១៧០ ៩៨,៧ 
១៣ សសៀម្បា៉ា ងខាងលិច ៦២.៣៩៣ ៩៣,៥ 

 

៦២.៦១៩ ៩៣,៨ 
 

៦០.៨៦៥ ៩១,២ 
 

៦០.៧៤៣ ៩១,០ 
             

១៤ ណែរ ១៨៣.២៨៤ ៩៦,៥ 
 

១៨២.៩៧៤ ៩៦,៣ 
 

១៧៣.៤១២ ៩១,៣ 
 

១៧១.៧៦០ ៩០,៤ 
១៥ តាព្ត ១២៧.០៥៧ ៨៨,១  ១២៩.២៦៥ ៨៩ ,៦  ១២៧.២៧៣ ៨៨,២  ១២៧.៤៦៣ ៨៨,៣ 
១៦ ណកវសីមា ២៦៧.៧០៧ ៩១,៥  ២៦៨.៣២៨ ៩១,៧  ២៤៨.២៧៩ ៨៤ ,៨  ២៣១.៤៨៦ ៧៩,១ 

             

១៧ ណប្សពក ៣៤៥.០៩៣ ៩២,៩  ៣៤៥.៤៤២ ៩២,៩  ៣៤៤.៤០៥ ៩២,៧  ៣៤៣.៣២០ ៩២,៤ 
១៨ សសៀម្បា៉ា ង ៦២.១២១ ៩២,៨  ៦២.៧៧២ ៩៣,៨  ៦២.៨៣៥ ៩៣,៩  ៦៣.០៧២ ៩៤,២ 

             

 ព្ផទដសីរុរ ៣.៣០២.៩០៨ ៩២,៩  ៣.២៨៣.៤០៥ ៩២,៤  ២.៩២២.៣៤៨ ៨២,២  ២.៨៣៦.៧៦៥ ៧៩,៨ 
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រញ្ញា ក៖់ ទិនននយ័ព្ផទដីតារាងខាងសលី ជាការគែនាតាម្ប្រពន័ធព័តម៌ានភូមិ្សាស្រសត (GIS) 
 

 
ប្កា វកិ២: រណប្ម្រប្មួ្លគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរនណ់ដនជប្ម្កសតវព្ប្ព ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 

92.9% 92.4%

82.2%
79.8%
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២០០៦ ២០១០ ២០១៤ ២០១៦

ភា
គរ
យ

/ឆ្
នាំ

លរ 
តរំនណ់ដន
ជប្ម្កសតវព្ប្ព 

ព្ផទដគីប្ម្រព្ប្ពស  ី
២០០៦  ២០១០  ២០១៤  ២០១៦ 

 កិតា %   កិតា %   កិតា %   កិតា % 
             

១ ភនំឱ្រា៉ាល ់ ២៤៦.៩៨៩ ៩៧,២ 
 

២៤៦.៧៨៨ ៩៧,១ 
 

១៩៥.៧៩៨ ៧៧,០ 
 

១៩១.២៣០ ៧៥,២ 
២ ពាម្ប្កសសារ ១៦.៩៩២ ៦៨,៧ 

 

១៧.៤២៩ ៧០,៤ 
 

១៥.៨៤៥ ៦៤,០ 
 

១៥.៧៨៥ ៦០,៩ 
៣ ភនំសំកុស ៣១៧.៥៨៥ ៩៦,៣ 

 

៣១៥.៨១៦ ៩៥,៨ 
 

២៧៤.២៥៩ ៨៣,២ 
 

២៦៩.៩៧៧ ៨១,៩ 
             

៤ រនាម្ដូនស ំ ១៤.៣០១ ៣៥ ,៧  
 

៩.៩៨០ ២៤,៩ 
 

៣.៥៧៨ ៨ ,៩  
 

២.៤៩៩ ៦,២ 
៥ គូណលន-ប្ព មសទព ៣៧៨.៩០៤ ៩២ ,៥  

 

៣៦៧.០៨០ ៨៩,៦ 
 

២៦៥.៨៥៩ ៦៤ ,៩ 
 

២៥៣.៩៤៦ ៦២,០ 
៦ រឹងណពរ ២២១.៩៧៤ ៨៨,៩ 

 

២១៩.២៧០ ៨៧,៨ 
 

១៥២.៤៨៣ ៦១,១ 
 

១៣៦.៩២៨ ៥៤,៨ 
៧ លំផ្លត់ ២២៨.០៩០ ៩០,៣ 

 

២២៨.១៨១ ៩០,៤ 
 

២១៩.៦០៥ ៨៧,០ 
 

២០៥.៤៣០ ៨១,៤ 
             

៨ ភនំសប្ពច ២១១.៦៨២ ៩៦,៦ 
 

២១២.០១៣ ៩៦,៨ 
 

២១១.៨០២ ៩៦,៧ 
 

២០៩.៩០៧ ៩៥,៨ 
៩ ភនំណាម្សលៀរ ៤២.៥២៥ ៩២,៩ 

 

៤២.០៩៣ ៩១,៩ 
 

៣៧.៧៤៩ ៨២,៥ 
 

៣៦.៩០១ ៨០,៦ 
១០ សនូល ៦២.៦៤៣ ៨៣,៤ 

 

៦១.១៩៩ ៨០,១ 
 

១៩.៩៧៩ ២៦,៦ 
 

១៣.៧៦៨ ១៨,៣ 
             

១១ ព្ប្ព ង់ ៤២៣.៤៩៦ ៩៨,១ 
 

៤២៣.១១៩ ៩៨,០ 
 

៤១៩.០០៩ ៩៧,១ 
 

៤១៣.៣៨០ ៩៥,៨ 
១២ ប្ពុះរការ ៩០.០៧២ ៩៩,៧ 

 

៩០.០៣៧ ៩៩,៦ 
 

៨៩.៣១៣ ៩៨,៨ 
 

៨៩.១៧០ ៩៨,៧ 
១៣ សសៀម្បា៉ា ងខាងលិច ៦២.៣៩៣ ៩៣,៥ 

 

៦២.៦១៩ ៩៣,៨ 
 

៦០.៨៦៥ ៩១,២ 
 

៦០.៧៤៣ ៩១,០ 
             

១៤ ណែរ ១៨៣.២៨៤ ៩៦,៥ 
 

១៨២.៩៧៤ ៩៦,៣ 
 

១៧៣.៤១២ ៩១,៣ 
 

១៧១.៧៦០ ៩០,៤ 
១៥ តាព្ត ១២៧.០៥៧ ៨៨,១  ១២៩.២៦៥ ៨៩ ,៦  ១២៧.២៧៣ ៨៨,២  ១២៧.៤៦៣ ៨៨,៣ 
១៦ ណកវសីមា ២៦៧.៧០៧ ៩១,៥  ២៦៨.៣២៨ ៩១,៧  ២៤៨.២៧៩ ៨៤ ,៨  ២៣១.៤៨៦ ៧៩,១ 

             

១៧ ណប្សពក ៣៤៥.០៩៣ ៩២,៩  ៣៤៥.៤៤២ ៩២,៩  ៣៤៤.៤០៥ ៩២,៧  ៣៤៣.៣២០ ៩២,៤ 
១៨ សសៀម្បា៉ា ង ៦២.១២១ ៩២,៨  ៦២.៧៧២ ៩៣,៨  ៦២.៨៣៥ ៩៣,៩  ៦៣.០៧២ ៩៤,២ 

             

 ព្ផទដសីរុរ ៣.៣០២.៩០៨ ៩២,៩  ៣.២៨៣.៤០៥ ៩២,៤  ២.៩២២.៣៤៨ ៨២,២  ២.៨៣៦.៧៦៥ ៧៩,៨ 

៩
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រូរភាព៤: ណផនទគីប្ម្រព្ប្ពស ឆី្ន ២ំ០១៦ ព្នតំរន់ណដនជប្ម្កសតវព្ប្ព 
 

 ៤.៣ តំរន់ការពារសទសភាព 
 តំរន់ការពារសទសភាព សំសៅដល់តំរន់ព្នណដនដីសគ្នក និង/ឬ ណដនទឹក ណដលតំរន់សនាុះ 

ទទួលរងអនតរអំសពីររស់ម្នុសស សៅសលីធម្មជាតិ សដ្ឋយរសងកីតបានជាតំរន់ណដលមានលកខែៈ
ណរាកខាងណផនកសសាភ័ែឌ ភាពធម្មជាតិ ឬណកព្ចន សអកូ ូសុី ឬវរបធម៌្ និងជាទូសៅសម្បូែ៍សដ្ឋយ   
ជីវៈចប្ម្រុះ។  

តំរន់ការពារសទសភាពចំនួន៣តំរន់ ប្តូវបានរសងកីតស ងីសដ្ឋយប្ពុះរាជប្កឹតយ ចុុះព្ថ្ៃទី
០១ ណខ្វចិឆិកា ឆ្ន ១ំ៩៩៣ និងមានទីតាងំចំនួន៥តំរន់សទៀត ប្តូវបានរសងកីតស ងីសដ្ឋយអនុប្កឹតយ
កនុងឆ្ន ២ំ០១៦។ រចចុរបនន តំរន់ការពារសទសភាពទងំ៨តំរន់ ប្គរដែត រ់សៅសលីព្ផទដីចំនួន 
ប្រមាែ១៤៩.៣៤៧,៣០ កិតា ណដលសសមីនឹង ០,៨ភាគរយ ព្នព្ផទដីប្រសទស សថិតសៅកនុងសខ្តត
សសៀម្រារ រនាទ យមានជ័យ ប្ពុះវហិារ កំពត កំពង់ធំ តាណកវ និងសខ្តតប្ពុះសី នុ (តារាង៥ តំរន់
ការពារសទសភាព)។ 

 

 

១០ 11 
 

តារាង៥: តំរន់ការពារសទសភាព  

ល.រ តរំនក់ារពារសទសភាព ទតីាងំភូម្សិាស្រសត 
(សខ្តត) 

ព្ផទប្កឡា 
( .ត) 

ប្ពុះរាជប្កតឹយ/អនុប្កតឹយ 
សលខ្ ព្ថ្ៃ ណខ្ ឆ្ន  ំ

      

១ អងគរ សសៀម្រារ ១០.៨០០ នស/រកត/០៧ ០១ វចិឆកិា ១៩៩៣ 
២ រនាទ យឆ្ម រ រនាទ យមានជ័យ 

និងឧតតរមានជ័យ 
៨១.២០០ នស/រកត/០៧ ០១ វចិឆកិា ១៩៩៣ 

៣ ប្ពុះវហិារ ប្ពុះវហិារ ៥.០០០ នស/រកត/០៧ ០១ វចិឆកិា ១៩៩៣ 
៤ អនាង់ប្ពីង កំពត  ២១៧ ០៤ អនប្ក.រក   ០៦ ម្ករា ២០១១ 
៥ ទំនារខាងសជីង

ទសនាសារ 
កំពងធ់ ំសសៀម្រារ ៣១.១៥៩  ៨៨ អនប្ក.រក ០៩ ឧសភា ២០១៦ 

៦ រឹងណប្ពកសពព  តាណកវ ៨.៣០៥ ១៤៩ អនប្ក.រក ១៥ តុលា ២០០៧ 
៧ អាងប្តពាងំថ្ម រនាទ យមានជ័យ ១២.៦៥០  ជស/រកត/០២០០/១១០  ២២ កុម្ភៈ ២០០០ 
៨ រឹងណប្ពកទរ ់ ប្ពុះសី នុ ១៦,៣០  ១៨៧ អនប្ក.រក  ១៣ កញ្ញា  ២០១៦ 

      

សរុរព្ផទដ ី   ១៤៩.៣៤៧,៣០   
 

៤.៣.១ ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ីព្នតំរន់ការពារសទសភាព ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 
តាម្រយៈការវាយតព្ម្ាគប្ម្រព្ប្ពស ីឆ្ន ២ំ០០៦កនាងម្ក បានរងាា ញថ្នតរំន់ការពារ

សទសភាពទងំ៨តំរន់ ប្គរដែត រ់សលីព្ផទដីព្ប្ពស ីសរុរចំនួន ៥៤.៦៣៣ ិកតា សសមីនឹង
៣៥,៥ភាគរយ សធៀរនឹងព្ផទដតីំរន់សររុ។ សដ្ឋយណទបក លទធផលព្នការវាយតព្ម្ាគប្ម្រព្ប្ពស ី
ឆ្ន ២ំ០១៦ រងាា ញថ្នមានព្ផទដីព្ប្ពស ីសៅសល់ចំនួន ២៦.០២៥ កិតា សសមីនឹង១៦,៩ភាគ
រយសធៀរនងឹព្ផទដីតរំន់សរុរ។ លទធផលទិននន័យវាយតព្ម្ាគប្ម្រព្ប្ពស  ីព្នតរំន់ការពារសទសភាព 
មានរងាា ញកនុងតារាងខាងសប្កាម្៖ 

 

តារាង៦: ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតរំន់ការពារសទសភាព ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 

រញ្ញា ក៖់ ទិនននយ័ព្ផទដីតារាងខាងសលីជាការគែនាតាម្ប្រពន័ធព័តម៌ានភូមិ្សាស្រសត (GIS) 

ល.រ តរំនក់ារពារសទសភាព 
ព្ផទដគីប្ម្រព្ប្ពស  ី

២០០៦  ២០១០ 
 

២០១៤ 
 

២០១៦ 
 កិតា %   កិតា % 

 

 កិតា % 
 

 កិតា % 
             

១ អងគរ ៣.១៣៤ ២២ ,៨   ៣.៤០៦ ២៤ ,៨   ៤.២០៨ ៣០ ,៦   ៤.០៥០ ២៩,៥ 
២ រនាទ យឆ្ម រ ៣៥.៧១៨ ៤២ ,១   ៣១.៩១៦ ៣៧ ,៦   ១០.៦៣៨ ១២ ,៥   ៨.០១០ ៩,៤ 
៣ ប្ពុះវហិារ ៣.១៨៥ ៩៩ ,១  ៣.១៧៦ ៩៨ ,៨  ២.៨៥៣ ៨៨ ,៨   ២.៨៥២ ៨៨,៨ 

             

៤ អនាង់ប្ពងី ០ ០  ០ ០  ០ ០  ០ ០ 
៥ ទំនារខាងសជីងទសនាសារ ១១.៥៨១ ៣៧ ,២   ១២.០៤៩ ៣៨ ,៧   ១១.០៦៣ ៣៥ ,៥   ១១.០១០ ៣៥,៣ 
៦ រឹងណប្ពកសពព  ០ ០  ០ ០  ០ ០  ០ ០ 

             

៧ អាងប្តពាងំថ្ម ១.០១៥ ៨ ,០   ៩១១ ៣ ,៥   ២៦៩ ២ ,១  ១០៣ ០,៨ 
៨ រឹងណប្ពកទរ ់ ០ ០  ០ ០  ០ ០  ០ ០ 

             

 សរុរព្ផទដ ី ៥៤.៦៣៣  ៣៥,៥ 
 

៥១.៤៥៨  ៣៣,៤ 
 

២៩.០៣១ ១៨,៨ 
 

២៦.០២៥ ១៦,៩ 
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តារាង៥: តំរន់ការពារសទសភាព  

ល.រ តរំនក់ារពារសទសភាព ទតីាងំភូម្សិាស្រសត 
(សខ្តត) 

ព្ផទប្កឡា 
( .ត) 

ប្ពុះរាជប្កតឹយ/អនុប្កតឹយ 
សលខ្ ព្ថ្ៃ ណខ្ ឆ្ន  ំ

      

១ អងគរ សសៀម្រារ ១០.៨០០ នស/រកត/០៧ ០១ វចិឆកិា ១៩៩៣ 
២ រនាទ យឆ្ម រ រនាទ យមានជ័យ 

និងឧតតរមានជ័យ 
៨១.២០០ នស/រកត/០៧ ០១ វចិឆិកា ១៩៩៣ 

៣ ប្ពុះវហិារ ប្ពុះវហិារ ៥.០០០ នស/រកត/០៧ ០១ វចិឆកិា ១៩៩៣ 
៤ អនាង់ប្ពីង កំពត  ២១៧ ០៤ អនប្ក.រក   ០៦ ម្ករា ២០១១ 
៥ ទំនារខាងសជីង

ទសនាសារ 
កំពងធ់ ំសសៀម្រារ ៣១.១៥៩  ៨៨ អនប្ក.រក ០៩ ឧសភា ២០១៦ 

៦ រឹងណប្ពកសពព  តាណកវ ៨.៣០៥ ១៤៩ អនប្ក.រក ១៥ តុលា ២០០៧ 
៧ អាងប្តពាងំថ្ម រនាទ យមានជ័យ ១២.៦៥០  ជស/រកត/០២០០/១១០  ២២ កុម្ភៈ ២០០០ 
៨ រឹងណប្ពកទរ ់ ប្ពុះសី នុ ១៦,៣០  ១៨៧ អនប្ក.រក  ១៣ កញ្ញា  ២០១៦ 

      

សរុរព្ផទដ ី   ១៤៩.៣៤៧,៣០   
 

៤.៣.១ ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ីព្នតំរន់ការពារសទសភាព ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 
តាម្រយៈការវាយតព្ម្ាគប្ម្រព្ប្ពស ីឆ្ន ២ំ០០៦កនាងម្ក បានរងាា ញថ្នតរំន់ការពារ

សទសភាពទងំ៨តំរន់ ប្គរដែត រ់សលីព្ផទដីព្ប្ពស ីសរុរចំនួន ៥៤.៦៣៣ ិកតា សសមីនឹង
៣៥,៥ភាគរយ សធៀរនឹងព្ផទដតីំរន់សររុ។ សដ្ឋយណទបក លទធផលព្នការវាយតព្ម្ាគប្ម្រព្ប្ពស ី
ឆ្ន ២ំ០១៦ រងាា ញថ្នមានព្ផទដីព្ប្ពស ីសៅសល់ចំនួន ២៦.០២៥ កិតា សសមីនឹង១៦,៩ភាគ
រយសធៀរនងឹព្ផទដីតរំន់សរុរ។ លទធផលទិននន័យវាយតព្ម្ាគប្ម្រព្ប្ពស  ីព្នតរំន់ការពារសទសភាព 
មានរងាា ញកនុងតារាងខាងសប្កាម្៖ 

 

តារាង៦: ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតរំន់ការពារសទសភាព ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 

រញ្ញា ក៖់ ទិនននយ័ព្ផទដីតារាងខាងសលីជាការគែនាតាម្ប្រពន័ធព័តម៌ានភូមិ្សាស្រសត (GIS) 

ល.រ តរំនក់ារពារសទសភាព 
ព្ផទដគីប្ម្រព្ប្ពស  ី

២០០៦  ២០១០ 
 

២០១៤ 
 

២០១៦ 
 កិតា %   កិតា % 

 

 កិតា % 
 

 កិតា % 
             

១ អងគរ ៣.១៣៤ ២២ ,៨   ៣.៤០៦ ២៤ ,៨   ៤.២០៨ ៣០ ,៦   ៤.០៥០ ២៩,៥ 
២ រនាទ យឆ្ម រ ៣៥.៧១៨ ៤២ ,១   ៣១.៩១៦ ៣៧ ,៦   ១០.៦៣៨ ១២ ,៥   ៨.០១០ ៩,៤ 
៣ ប្ពុះវហិារ ៣.១៨៥ ៩៩ ,១  ៣.១៧៦ ៩៨ ,៨  ២.៨៥៣ ៨៨ ,៨   ២.៨៥២ ៨៨,៨ 

             

៤ អនាង់ប្ពងី ០ ០  ០ ០  ០ ០  ០ ០ 
៥ ទំនារខាងសជីងទសនាសារ ១១.៥៨១ ៣៧ ,២   ១២.០៤៩ ៣៨ ,៧   ១១.០៦៣ ៣៥ ,៥   ១១.០១០ ៣៥,៣ 
៦ រឹងណប្ពកសពព  ០ ០  ០ ០  ០ ០  ០ ០ 

             

៧ អាងប្តពាងំថ្ម ១.០១៥ ៨ ,០   ៩១១ ៣ ,៥   ២៦៩ ២ ,១  ១០៣ ០,៨ 
៨ រឹងណប្ពកទរ ់ ០ ០  ០ ០  ០ ០  ០ ០ 

             

 សរុរព្ផទដ ី ៥៤.៦៣៣  ៣៥,៥ 
 

៥១.៤៥៨  ៣៣,៤ 
 

២៩.០៣១ ១៨,៨ 
 

២៦.០២៥ ១៦,៩ 

១១
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ប្កា វកិ៣: រណប្ម្រប្មួ្លគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតរំន់ការពារសទសភាព ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 
 

 

រូរភាព៥: ណផនទីគប្ម្រព្ប្ពស ឆី្ន ២ំ០១៦ ព្នតំរន់ការពារសទសភាព 
 

៤.៤.តរំន់សប្របី្បាស់សប្ចនីយ៉ា ង 
តំរន់សប្រីប្បាស់សប្ចីនយ៉ា ង សំសៅដល់តំរន់កនុងណដនដីសគ្នក និង/ឬណដនទឹក ណដលកនុងសនាុះ

មានសម្បូែ៍សដ្ឋយប្រព័នធធម្មជាតិ ណដលពុំទន់រងការរំផាិចរំផ្លា ញ និងតប្ម្ូវឱ្យមានសកម្មភាព
ប្គរ់ប្គង សដីម្បធីានាការការពារ ការណថ្ទធំនធានជីវៈចប្ម្រុះ និងប្រព័នធសអកូ ូសុ ីសប្មារ់សពល
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យូរអណងវង។ ទនទឹម្នឹងសនាុះណដរ អាចផតល់ផលិតផល និងសសវាកម្មធម្មជាតិសប្មារ់ការសប្រីប្បាស់
តាម្តប្ម្ូវការររស់ស គម្ន៍។ 

តំរន់សប្រីប្បាស់សប្ចីនយ៉ា ងចំននួ៣តំរន់ ប្តូវបានរសងកតីស ងីសដ្ឋយប្ពុះរាជប្កឹតយ ចុុះព្ថ្ៃ
ទី០១ ណខ្វចិឆិកា ឆ្ន ១ំ៩៩៣ និងទីតាងំចំននួ២តរំន់សទៀត ប្តូវបានរសងកតីស ងីសដ្ឋយអនុប្កឹតយ
កនុងឆ្ន ២ំ០១៦។ តំរន់សប្រីប្បាស់សប្ចីនយ៉ា ងទងំ៥តំរន់ ប្គរដែត រ់សៅសលីព្ផទដីសររុចំនួន
៤០៩.៦៦៩ កិតា ណដលសសមីនឹង២,៣ភាគរយ ព្នព្ផទដីប្រសទស សថិតសៅកនុងសខ្តតសសៀម្រារ 
សកាុះកុង បាត់ដំរង កំពង់ធំ កំពង់ឆ្ន ងំ ព្រ៉ាលិន សពាធិ៍សាត់ តបូង្មុ ំ និងសខ្តតប្ពុះសី នុ 
(តារាង៧ តំរន់សប្រីប្បាស់សប្ចនីយ៉ា ង)។  

 

តារាង៧: តំរន់សប្រីប្បាស់សប្ចនីយ៉ា ង  

ល.រ តរំនស់ប្របី្បាសស់ប្ចនីយ៉ា ង  ទតីាងំភូម្សិាស្រសត 
(សខ្តត) 

ព្ផទប្កឡា 
( .ត) 

ប្ពុះរាជប្កតឹយ/អនុប្កតឹយ 

សលខ្ ព្ថ្ៃ ណខ្ ឆ្ន  ំ
      

១ ដងណពង សកាុះកុង ២៧.៧០០ នស/រកត/០៧ ០១ វចិឆកិា ១៩៩៣ 
២ សំ ូត ព្រ៉ាលិន នងិបាត់

ដំរង 
៦០.០០០ នស/រកត/០៧ ០១ វចិឆកិា ១៩៩៣ 

៣ ទសនាសារ កំពងធ់ ំកំពងឆ់្ន ងំ 
សពាធិ៍សាត់ បាត់
ដំរង នងិសសៀម្រារ 

៣១៦.២៥០ នស/រកត/០៧ ០១ វចិឆកិា ១៩៩៣ 

៤ ពញាណប្កក តបូង្មុ ំ ១៩៩ ៨៧ អនប្ក.រក  ០៩ ឧសភា ២០១៦ 
៥ ណប្ពកទឹកសារកាលឆ្យ ប្ពុះសី នុ ៥.៥២០ ១១៦ អនប្ក.រក  ០៥ ម្ិថុ្នា ២០១៦ 

សរុរព្ផទដ ី   ៤០៩.៦៦៩ 
  

 

៤.៤.១ ទនិនន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតរំន់សប្របី្បាស់សប្ចនីយ៉ា ង ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 
តាម្រយៈការវាយតព្ម្ាគប្ម្រព្ប្ពស ឆី្ន ២ំ០០៦កនាងម្ក បានរងាា ញថ្ន តំរន់សប្រីប្បាស់

សប្ចីនយ៉ា ងទងំ៥តំរន់ ប្គរដែត រ់សលីព្ផទដីព្ប្ពស ីសរុរចំនួន ២៨៩.៥៤០ កិតា សសមីនឹង
៦៧,៩ភាគរយ សធៀរនឹងព្ផទដីតំរន់សរុរ។ សដ្ឋយណទបក លទធផលព្នការវាយតព្ម្ាគប្ម្រព្ប្ពស ី
ឆ្ន ២ំ០១៦ រងាា ញថ្នមានព្ផទដីព្ប្ពស សីៅសល់ប្រមាែ២៨៤.៤៩៦ កិតា សសមីនឹង៦៦,៧ 
ភាគរយ សធៀរនឹងព្ផទដីតំរន់សរុរ។ លទធផលទិននន័យវាយតព្ម្ាគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតរំន់សប្រីប្បាស់
សប្ចីនយ៉ា ង មានរងាា ញកនុងតារាងខាងសប្កាម្៖ 
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យូរអណងវង។ ទនទឹម្នឹងសនាុះណដរ អាចផតល់ផលិតផល និងសសវាកម្មធម្មជាតិសប្មារ់ការសប្រីប្បាស់
តាម្តប្ម្ូវការររស់ស គម្ន៍។ 

តំរន់សប្រីប្បាស់សប្ចីនយ៉ា ងចំននួ៣តំរន់ ប្តូវបានរសងកតីស ងីសដ្ឋយប្ពុះរាជប្កឹតយ ចុុះព្ថ្ៃ
ទី០១ ណខ្វចិឆិកា ឆ្ន ១ំ៩៩៣ និងទីតាងំចំននួ២តរំន់សទៀត ប្តូវបានរសងកតីស ងីសដ្ឋយអនុប្កឹតយ
កនុងឆ្ន ២ំ០១៦។ តំរន់សប្រីប្បាស់សប្ចីនយ៉ា ងទងំ៥តំរន់ ប្គរដែត រ់សៅសលីព្ផទដីសរុរចំនួន
៤០៩.៦៦៩ កិតា ណដលសសមីនឹង២,៣ភាគរយ ព្នព្ផទដីប្រសទស សថិតសៅកនុងសខ្តតសសៀម្រារ 
សកាុះកុង បាត់ដំរង កំពង់ធំ កំពង់ឆ្ន ងំ ព្រ៉ាលិន សពាធិ៍សាត់ តបូង្មុ ំ និងសខ្តតប្ពុះសី នុ 
(តារាង៧ តំរន់សប្រីប្បាស់សប្ចនីយ៉ា ង)។  

 

តារាង៧: តំរន់សប្រីប្បាស់សប្ចនីយ៉ា ង  

ល.រ តរំនស់ប្របី្បាសស់ប្ចនីយ៉ា ង  ទតីាងំភូម្សិាស្រសត 
(សខ្តត) 

ព្ផទប្កឡា 
( .ត) 

ប្ពុះរាជប្កតឹយ/អនុប្កតឹយ 

សលខ្ ព្ថ្ៃ ណខ្ ឆ្ន  ំ
      

១ ដងណពង សកាុះកុង ២៧.៧០០ នស/រកត/០៧ ០១ វចិឆិកា ១៩៩៣ 
២ សំ ូត ព្រ៉ាលិន នងិបាត់

ដំរង 
៦០.០០០ នស/រកត/០៧ ០១ វចិឆិកា ១៩៩៣ 

៣ ទសនាសារ កំពងធ់ ំកំពងឆ់្ន ងំ 
សពាធិ៍សាត់ បាត់
ដំរង នងិសសៀម្រារ 

៣១៦.២៥០ នស/រកត/០៧ ០១ វចិឆិកា ១៩៩៣ 

៤ ពញាណប្កក តបូង្មុ ំ ១៩៩ ៨៧ អនប្ក.រក  ០៩ ឧសភា ២០១៦ 
៥ ណប្ពកទឹកសារកាលឆ្យ ប្ពុះសី នុ ៥.៥២០ ១១៦ អនប្ក.រក  ០៥ ម្ិថុ្នា ២០១៦ 

សរុរព្ផទដ ី   ៤០៩.៦៦៩ 
  

 

៤.៤.១ ទនិនន័យគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតរំន់សប្របី្បាស់សប្ចនីយ៉ា ង ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 
តាម្រយៈការវាយតព្ម្ាគប្ម្រព្ប្ពស ឆី្ន ២ំ០០៦កនាងម្ក បានរងាា ញថ្ន តំរន់សប្រីប្បាស់

សប្ចីនយ៉ា ងទងំ៥តំរន់ ប្គរដែត រ់សលីព្ផទដីព្ប្ពស ីសរុរចំនួន ២៨៩.៥៤០ កិតា សសមីនឹង
៦៧,៩ភាគរយ សធៀរនឹងព្ផទដីតំរន់សរុរ។ សដ្ឋយណទបក លទធផលព្នការវាយតព្ម្ាគប្ម្រព្ប្ពស ី
ឆ្ន ២ំ០១៦ រងាា ញថ្នមានព្ផទដីព្ប្ពស សីៅសល់ប្រមាែ២៨៤.៤៩៦ កិតា សសមីនឹង៦៦,៧ 
ភាគរយ សធៀរនឹងព្ផទដីតំរន់សរុរ។ លទធផលទិននន័យវាយតព្ម្ាគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតរំន់សប្រីប្បាស់
សប្ចីនយ៉ា ង មានរងាា ញកនុងតារាងខាងសប្កាម្៖ 

 
 
 

 
១៣



3414 
 

តារាង៨: ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ី ព្នតំរន់សប្រីប្បាស់សប្ចីនយ៉ា ង ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 

ល.រ 
  តំរនស់ប្របី្បាស ់
សប្ចនីយ៉ា ង 

ព្ផទដគីប្ម្រព្ប្ពស  ី
២០០៦  ២០១០  ២០១៤  ២០១៦ 

 កិតា %   កិតា %   កិតា %   កិតា % 
             

១ ដងណពង ១៣.០២០ ៤៦,១  ១៣.៥៥៩ ៤៨ ,០  ១២.៥៧០ ៤៤,០  ១២.៤៨០ ៤៤,២ 

២ សំ ូត ៥១.៤០០ ៨៤,៣  ៤៩.១២៩ ៨០,៥  ៤៧.២៥៩ ៧៧,៥  ៤៦.៦១៩ ៧៦,៤ 

៣ ទសនាសារ ២២១.៣១១ ៦៦ ,៨  ២៣៨.៨២២ ៧២,១  ២១៧.៤៨៣ ៦៥,៦  ២២០.៨៥៩ ៦៦,៦ 
             

៤ ពញាណប្កក ០ ០  ០ ០  ១៦៣ ៩១,៥  ១៦១ ៩១,៥ 

៥ ណប្ពកទឹកសារកាលឆ្យ ៣.៨០៩ ៦៩,០  ៤.៤៤២ ៨០,៥  ៤.៥៣៩ ៨២,២  ៤.៣៧៧ ៧៩,៣ 
             

 សរុរព្ផទដ ី ២៨៩.៥៤០ ៦៧,៩  ៣០៥.៩៥២ ៧១,៨  ២៨២.០១២ ៦៦,១  ២៨៤.៤៩៦ ៦៦,៧ 

រញ្ញា ក៖់ទិនននយ័ព្ផទដីតារាងខាងសលីជាការគែនាតាម្ប្រពន័ធព័តម៌ានភូមិ្សាស្រសត(GIS)  
 

 

ប្កា វកិ៤: រណប្ម្រប្ម្ួលគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរន់សប្រីប្បាស់សប្ចនីយ៉ា ង ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 
 

67.9%

71.8%

66.1%
66.7%

64

65
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69
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72

73

២០០៦ ២០១០ ២០១៤ ២០១៦

ភា
គរ
យ

/ឆ្
នាំ

១៤ 15 
 

 
រូរភាព៦: ណផនទីគប្ម្រព្ប្ពស ឆី្ន ២ំ០១៦ ព្នតំរន់សប្រីប្បាស់សប្ចីនយ៉ា ង 
 

៤.៥.តរំន់រា៉ាម្សារ 
តំរន់រា៉ាម្សារ សំសៅដល់តំរន់ដីសសីម្ ណដលសគចាត់ទុកថ្នជាតំរន់មានសារៈសំខាន់ណផនក

សអកូ ូសុ ីឬជីវៈចប្ម្រុះជាលកខែៈអនតរជាតិ។  
តំរន់រា៉ាម្សារចំនួន៣តំរន់ ប្តូវបានរសងកីតស ងីសដ្ឋយប្ពុះរាជប្កម្ ចុុះព្ថ្ៃទី២៤ ណខ្ធនូ ឆ្ន ំ

១៩៩៦ និងមានទីតាងំចំននួ១តំរន់ សទៀតប្តូវបានរសងកតីស ងីសដ្ឋយអនុប្កឹតយ ចុុះព្ថ្ៃទ០ី២  
ណខ្តុលា ឆ្ន ២ំ០១៥។ តំរន់រា៉ាម្សារទងំ៤ តំរន់ ប្គរដែត រ់សៅសលីព្ផទដីសរុរចនំួន៥១.៧០២
 កិតា ណដលសសមីនឹង០,៣ភាគរយ ព្នព្ផទដីប្រសទស សថតិសៅកនុងសខ្តតសទងឹណប្តង សកាុះកុង បាត់ដំរង 
និងសខ្តតកំពង់ធ(ំតារាង៩ តំរន់រា៉ាម្សារ)។  
តារាង៩: តំរន់រា៉ា ម្សារ  
ល.រ 

  
តរំនរ់ា៉ាម្សារ  

  
ទតីាងំភូម្សិាស្រសត 
(សខ្តត)  

ព្ផទប្កឡា( .ត) 
  

ប្ពុះរាជប្កតឹយ/អនុប្កតឹយ 
សលខ្ ព្ថ្ៃ ណខ្ ឆ្ន  ំ

      
      

១ សទឹងណប្តង សទឹងណប្តង ១៤.៦០០ នស.រកម្.១២៩៦.៣៤   ២៤ ធនូ ១៩៩៦ 
២ សកាុះកាព ិ សកាុះកុង ១.២០០ នស.រកម្.១២៩៦.៣៤   ២៤ ធនូ ១៩៩៦ 
៣ រឹងទសនាឆ្ម រ កំពងធ់ ំ ១៤.៥៦០ នស.រកម្.១២៩៦.៣៤  ២៤ ធនូ ១៩៩៦ 
៤ សនូលណប្ពកទល ់ បាត់ដរំង ២១.៣៤២ ១៣៩ អនប្ក.រក  ០២ តុលា ២០១៥ 

      

ព្ផទដសីរុរ   ៥១.៧០២ 
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រូរភាព៦: ណផនទីគប្ម្រព្ប្ពស ឆី្ន ២ំ០១៦ ព្នតំរន់សប្រីប្បាស់សប្ចីនយ៉ា ង 
 

៤.៥.តរំន់រា៉ាម្សារ 
តំរន់រា៉ាម្សារ សំសៅដល់តំរន់ដីសសីម្ ណដលសគចាត់ទុកថ្នជាតំរន់មានសារៈសំខាន់ណផនក

សអកូ ូសុ ីឬជីវៈចប្ម្រុះជាលកខែៈអនតរជាតិ។  
តំរន់រា៉ាម្សារចំនួន៣តំរន់ ប្តូវបានរសងកីតស ងីសដ្ឋយប្ពុះរាជប្កម្ ចុុះព្ថ្ៃទី២៤ ណខ្ធនូ ឆ្ន ំ

១៩៩៦ និងមានទីតាងំចំននួ១តំរន់ សទៀតប្តូវបានរសងកតីស ងីសដ្ឋយអនុប្កឹតយ ចុុះព្ថ្ៃទ០ី២  
ណខ្តុលា ឆ្ន ២ំ០១៥។ តំរន់រា៉ាម្សារទងំ៤ តំរន់ ប្គរដែត រ់សៅសលីព្ផទដីសរុរចនំួន៥១.៧០២
 កិតា ណដលសសមីនឹង០,៣ភាគរយ ព្នព្ផទដីប្រសទស សថតិសៅកនុងសខ្តតសទងឹណប្តង សកាុះកុង បាត់ដំរង 
និងសខ្តតកំពង់ធ(ំតារាង៩ តំរន់រា៉ាម្សារ)។  
តារាង៩: តំរន់រា៉ា ម្សារ  
ល.រ 

  
តរំនរ់ា៉ាម្សារ  

  
ទតីាងំភូម្សិាស្រសត 
(សខ្តត)  

ព្ផទប្កឡា( .ត) 
  

ប្ពុះរាជប្កតឹយ/អនុប្កតឹយ 
សលខ្ ព្ថ្ៃ ណខ្ ឆ្ន  ំ

      
      

១ សទឹងណប្តង សទឹងណប្តង ១៤.៦០០ នស.រកម្.១២៩៦.៣៤   ២៤ ធនូ ១៩៩៦ 
២ សកាុះកាព ិ សកាុះកុង ១.២០០ នស.រកម្.១២៩៦.៣៤   ២៤ ធនូ ១៩៩៦ 
៣ រឹងទសនាឆ្ម រ កំពងធ់ ំ ១៤.៥៦០ នស.រកម្.១២៩៦.៣៤  ២៤ ធនូ ១៩៩៦ 
៤ សនូលណប្ពកទល ់ បាត់ដរំង ២១.៣៤២ ១៣៩ អនប្ក.រក  ០២ តុលា ២០១៥ 

      

ព្ផទដសីរុរ   ៥១.៧០២ 
  

 

១៥
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៤.៥.១ ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ីព្នតំរន់រា៉ា ម្សារ ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 
តាម្រយៈការវាយតព្ម្ាគប្ម្រព្ប្ពស ឆី្ន ២ំ០០៦កនាងម្ក បានរងាា ញថ្នកនុងតំរន់រា៉ាម្សារ

ទងំ៤តំរន់ ប្គរដែត រ់សលីព្ផទដីព្ប្ពស សីរុរចំនួន ៣៨.៩៩៣ កិតា សសមីនឹង៦២,៧ភាគរយ 
សធៀរនឹងព្ផទដីតំរន់សរុរ។ សដ្ឋយណទបក លទធផលព្នការវាយតព្ម្ាគប្ម្រព្ប្ពស ីឆ្ន ២ំ០១៦ 
រងាា ញថ្នមានព្ផទដីព្ប្ពស ីសរុរចំនួន ៣៩.៧០៣ ិកតា សសមីនឹង៦៣,៨ភាគរយសធៀរនឹង
ព្ផទដីតំរន់សរុរ។ លទធផលទនិនន័យវាយតព្ម្ាគប្ម្រព្ប្ពស  ី ព្នតំរន់តំរន់រា៉ាម្សារ មានរងាា ញ
កនុងតារាងខាងសប្កាម្៖ 

 

តារាង១០: ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ី ព្នតំរន់រា៉ា ម្សារ ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦  

ល.រ តំរន់រា៉ា ម្សារ 
ព្ផទដីគប្ម្រព្ប្ពស ី 

២០០៦  ២០១០  ២០១៤  ២០១៦ 
 ិកតា % 

 

 ិកតា %   ិកតា % 
 

 ិកតា % 
             

១ សទឹងណប្តង ៣ .៩៨២  ២៦ ,៨   ៤ .០៨៦ ២៧ ,៥   ៤ .៥៥៥ ៣០ ,៦   ៤ .៥៤៤ ៣០ ,៥  

២ សកាុះកាពិ ៧ .៩៥៤ ៦៩ ,៥  ៨ .២៥៦ ៧២ ,១   ៧ .៥៣២ ៦៥ ,៨  ៧ .៥២១     ៥៥,៨  

  ៣ រឹងទសនាឆ្ម រ ៦ .៣៤៤  ៤៣ ,៦   ៦ .៦៩៣  ៤៦ ,០  ៧ .១២១ ៤៨ ,៩  ៧ .១០៥ ៤៨ ,៨ 

៤ សនូលណប្ពកទល់ ២០ .៧១៣  ៩៧ ,០   ២០ .៨៥៥  ៩៧ ,៧   ២០ .៤៧៨  ៩៥ ,៩  ២០ .៥៣៣  ៩៦ ,២ 
             

 ព្ផទដសីរុរ ៣៨ .៩៩៣ ៦២ ,៧ 
 

៣៩.៨៩០ ៦៤ ,១ 
 

៣៩.៦៨៦ ៦៣,៨ 
 

៣៩ .៧០៣ ៦៣,៨ 

រញ្ញា ក៖់ ទិនននយ័ព្ផទដីតារាងខាងសលី ជាការគែនាតាម្ប្រពន័ធព័តម៌ានភូមិ្សាស្រសត (GIS) 
 

 
ប្កា វកិ៥: រណប្ម្រប្ម្ួលគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរន់រា៉ា ម្សារ ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 
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១៦ 17 
 

 
រូរភាព៧: ណផនទីគប្ម្រព្ប្ពស ឆី្ន ២ំ០១៦ ព្នតំរន់រា៉ាម្សារ 
 

៤.៦.តរំន់សរតកិភែឌ ធម្មជាត ិ
តំរន់សរតិកភែឌ ធម្មជាតសិំសៅដល់តំរន់កនុងណដនដីសគ្នក និង/ឬ ណដនទឹក ណដលតំរន់

សនាុះមានលកខែៈពិសសសពីធម្មជាតិឬពាក់កណាត លណកព្ចនធម្មជាត ិនិងមានតព្ម្ាសលចសធាា  ឬណរាក
ពីសគ សដ្ឋយសារតំរន់សនាុះមានសដ្ឋយកប្ម្ មានគុែភាពជាតំណាងឱ្យប្រព័នធធម្មជាតនិានា ឬ
មានគុែភាពខាងណផនកសសាភ័ែឌ ភាព ឬសារៈសំខាន់ខាងណផនកវរបធម៌្។ 

តំរន់សរតិកភែឌ ធម្មជាតភិនំណតបង ប្តូវបានរសងកីតស ងីសដ្ឋយអនុប្កឹតយ ចុុះព្ថ្ៃទ១ី៣ ណខ្
កញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៦ ប្គរដែត រ់សលីព្ផទដីសរុរចនំួន ២៤.៦៥៤ កិតា សថិតកនុងសខ្តតប្ពុះវហិារ។ 

 

៤.៦.១ ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស  ីព្នតំរន់សរតិកភែឌ ធម្មជាតិ ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 
តាម្រយៈការវាយតព្ម្ាធនធានគប្ម្រព្ប្ពស ឆី្ន ២ំ០១៦ បានរងាា ញថ្ន តំរន់សរតិកភែឌ

ធម្មជាតិភនំណតបង ប្គរដែត រ់សលីព្ផទដីព្ប្ពស សីរុរចំនួន ២៣.០៦៨ កិតា ណដលសសមីនឹង៩៣,៦
ភាគរយ ព្នព្ផទដីតំរន់សរុរ ។  

 
 
 
 
 

 



3417 
 

 
រូរភាព៧: ណផនទីគប្ម្រព្ប្ពស ឆី្ន ២ំ០១៦ ព្នតំរន់រា៉ាម្សារ 
 

៤.៦.តរំន់សរតកិភែឌ ធម្មជាត ិ
តំរន់សរតិកភែឌ ធម្មជាតសិំសៅដល់តំរន់កនុងណដនដីសគ្នក និង/ឬ ណដនទឹក ណដលតំរន់

សនាុះមានលកខែៈពិសសសពីធម្មជាតិឬពាក់កណាត លណកព្ចនធម្មជាត ិនិងមានតព្ម្ាសលចសធាា  ឬណរាក
ពីសគ សដ្ឋយសារតំរន់សនាុះមានសដ្ឋយកប្ម្ មានគុែភាពជាតំណាងឱ្យប្រព័នធធម្មជាតនិានា ឬ
មានគុែភាពខាងណផនកសសាភ័ែឌ ភាព ឬសារៈសំខាន់ខាងណផនកវរបធម៌្។ 

តំរន់សរតិកភែឌ ធម្មជាតភិនំណតបង ប្តូវបានរសងកីតស ងីសដ្ឋយអនុប្កឹតយ ចុុះព្ថ្ៃទ១ី៣ ណខ្
កញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៦ ប្គរដែត រ់សលីព្ផទដីសរុរចនំួន ២៤.៦៥៤ កិតា សថិតកនុងសខ្តតប្ពុះវហិារ។ 

 

៤.៦.១ ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស  ីព្នតំរន់សរតិកភែឌ ធម្មជាតិ ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 
តាម្រយៈការវាយតព្ម្ាធនធានគប្ម្រព្ប្ពស ឆី្ន ២ំ០១៦ បានរងាា ញថ្ន តំរន់សរតិកភែឌ

ធម្មជាតិភនំណតបង ប្គរដែត រ់សលីព្ផទដីព្ប្ពស សីរុរចំនួន ២៣.០៦៨ កិតា ណដលសសមីនឹង៩៣,៦
ភាគរយ ព្នព្ផទដីតំរន់សរុរ ។  

 
 
 
 
 

 

១៧



3418 
 

តារាង១១: ទិននន័យវាយតព្ម្ាគប្ម្រព្ប្ពស  ីព្នតំរន់សរតិកភែឌ ធម្មជាតិ ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 

ល.រ 
តំរនស់រតកិភែឌ ធម្ម

ជាត ិ

ព្ផទដគីប្ម្រព្ប្ពស  ី
២០០៦  ២០១០  ២០១៤  ២០១៦ 

 កិតា %   កិតា %   កិតា %   កិតា % 
             

១ ភនំណតបង ២២.៩៣០ ៩៣,០  ២៣.០១១ ៩៣,៣  ២៣.២៨០ ៩៤,៤  ២៣.០៦៨ ៩៣,៦ 

រញ្ញា ក៖់ ទិនននយ័ព្ផទដីតារាងខាងសលី ជាការគែនាតាម្ប្រពន័ធព័តម៌ានភូមិ្សាស្រសត (GIS) 
 

 
ប្កា វកិ៦: រណប្ម្រប្មួ្លគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរន់សរតិកភែឌ ធម្មជាតិឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 
 

 
រូរភាព៨: ណផនទគីប្ម្រព្ប្ពស ឆី្ន ២ំ០១៦ ព្នតំរន់សរតិកភែឌ ធម្មជាតភិនំណតបង 
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១៨



34១៩



3420 
 

តារាង១៣: ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស ីព្នរសរៀងអភិរកសជីវៈចប្ម្រុះប្រព័នធតំរន់ការពារធម្មជាតិ  
ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 

ល.រ រសរៀងអភរិកសជវីៈចប្ម្រុះ 
ព្ផទដីគប្ម្រព្ប្ពស ី 

២០០៦  ២០១០  ២០១៤  ២០១៦ 
 ិកតា %   ិកតា %   ិកតា %   ិកតា % 

             

១ រសរៀងអភិរកសជីវៈចប្ម្រុះ
ឦសាន 

៤៨៥.៩០២ ៩៧ ,០   ៤៨៥.០២៧  ៩៦ ,៩  ៤៧០.៨១៤ ៩៤ ,០  ៤៥៩.០៩១ ៩១ ,៧ 

២ រសរៀងអភិរកសជីវៈចប្ម្រុះឧតតរ ៦៩៦.៩២៧ ៩២ ,០   ៦៩៩.៧៧៣ ៩២ ,៤   ៦៩៦.០៥៦ ៩១ ,៩  ៦៩៨.១១៦ ៩២ ,១  
៣ រសរៀងអភិរកសជីវៈចប្ម្រុះជួរ

ភនំប្កវាញ 
១៦០.៩០១ ៩៤ ,៩  ១៦២.៧០២ ៩៦ ,០  ១៦០.០៧៣ ៩៤ ,៥  ១៥៩.០៨១ ៩៣ ,៩  

             

 ព្ផទដសីរុរ ១.៣៤៣.៧៣០ ៩៤,១  ១.៣៤៧ .៥០២ ៩៤ ,៤  ១.៣២៦ .៩៤៣ ៩២ ,៩  ១ .៣១៦ .២៨៨ ៩២ ,២ 

រញ្ញា ក៖់ ទិនននយ័ព្ផទដីតារាងខាងសលី ជាការគែនាតាម្ប្រពន័ធព័តម៌ានភូមិ្សាស្រសត (GIS) 
 

 
ប្កា វកិ៧:  រណប្ម្រប្មួ្លគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នរសរៀងអភិរកសជីវៈចប្ម្រុះប្រព័នធតំរន់ការពារធម្មជាត ិ    

ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 
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២០ 21 
 

 
រូរភាព៩: ណផនទីធនធានគប្ម្រព្ប្ពស ឆី្ន ២ំ០១៦ ព្នរសរៀងអភិរកសជីវៈចប្ម្រុះប្រព័នធតរំន់ការពារ

ធម្មជាត ិ
 

៥.បម្ព្ម្បព្ម្លួគព្ម្បព្ព្រឈ ើ ព្ន្តំបន្់ការពារធម្មជាត ិ
 តាម្រយៈការវាយតព្ម្ារណប្ម្រប្ម្ួលគប្ម្រព្ប្ពស កីនុងតំរន់ការពារធម្មជាតិកនុងអំ ុងឆ្ន ំ
២០០៦រ ូតដល់ឆ្ន ២ំ០១៦ បានរងាា ញថ្នអប្តាគប្ម្រព្ប្ពស មីានការថ្យចុុះ៣,១ភាគរយ 
ព្នព្ផទដីសរុរទូទងំប្រសទសកនុងរយៈសពល១០ឆ្ន សំនុះ។ ទនទឹម្នឹងសនុះតាម្រយៈការវាយតព្ម្ា
ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស សីៅកនុងតំរន់ការពារធម្មជាតិនីម្ួយៗ ស្ញីថ្នការបាត់រង់គប្ម្រព្ប្ពស ី
កនុងតំរន់ណដនជប្ម្កសតវព្ប្ពមានអាប្តាខ្ពស់ជាងសគ សដ្ឋយកនុងអំ ុងឆ្ន ២ំ០០៦-២០១០ មាន
អប្តាថ្យចុុះ០,១ភាគរយ នងឹអំ ុងឆ្ន ២ំ០១០-២០១៤ មានអប្តាថ្យចុុះ២ភាគរយសដ្ឋយ
ណ កកនុងរយៈសពលពីរឆ្ន ចុំងសប្កាយមានការថ្យចុុះណត០,៥ភាគរយ ព្នព្ផទដីប្រសទស (តារាង១៤ 
សថិតិវាយតព្ម្ារណប្ម្រប្ម្លួគប្ម្រព្ប្ពស  ីឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦)។ 
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រូរភាព៩: ណផនទីធនធានគប្ម្រព្ប្ពស ឆី្ន ២ំ០១៦ ព្នរសរៀងអភិរកសជីវៈចប្ម្រុះប្រព័នធតរំន់ការពារ

ធម្មជាត ិ
 

៥.បម្ព្ម្បព្ម្លួគព្ម្បព្ព្រឈ ើ ព្ន្តំបន្់ការពារធម្មជាត ិ
 តាម្រយៈការវាយតព្ម្ារណប្ម្រប្ម្ួលគប្ម្រព្ប្ពស កីនុងតំរន់ការពារធម្មជាតិកនុងអំ ុងឆ្ន ំ
២០០៦រ ូតដល់ឆ្ន ២ំ០១៦ បានរងាា ញថ្នអប្តាគប្ម្រព្ប្ពស មីានការថ្យចុុះ៣,១ភាគរយ 
ព្នព្ផទដីសរុរទូទងំប្រសទសកនុងរយៈសពល១០ឆ្ន សំនុះ។ ទនទឹម្នឹងសនុះតាម្រយៈការវាយតព្ម្ា
ទិននន័យគប្ម្រព្ប្ពស សីៅកនុងតំរន់ការពារធម្មជាតិនីម្ួយៗ ស្ញីថ្នការបាត់រង់គប្ម្រព្ប្ពស ី
កនុងតំរន់ណដនជប្ម្កសតវព្ប្ពមានអាប្តាខ្ពស់ជាងសគ សដ្ឋយកនុងអំ ុងឆ្ន ២ំ០០៦-២០១០ មាន
អប្តាថ្យចុុះ០,១ភាគរយ នងឹអំ ុងឆ្ន ២ំ០១០-២០១៤ មានអប្តាថ្យចុុះ២ភាគរយសដ្ឋយ
ណ កកនុងរយៈសពលពីរឆ្ន ចុំងសប្កាយមានការថ្យចុុះណត០,៥ភាគរយ ព្នព្ផទដីប្រសទស (តារាង១៤ 
សថិតិវាយតព្ម្ារណប្ម្រប្ម្លួគប្ម្រព្ប្ពស  ីឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦)។ 
 
 
 
 
 
 
 

២១
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 តារាង១៤: សថិតិវាយតព្ម្ារណប្ម្រប្ម្ួលគប្ម្រព្ប្ពស  ីឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 

ល.រ តរំន់ការពារធម្មជាត ិ
រណប្ម្រប្ម្លួគប្ម្រព្ប្ពស  ី

២០០៦-២០១០  ២០១០-២០១៤  ២០១៤-២០១៦ 
 .ត %   .ត %   .ត % 

          

១ តំរនឧ់ទានជាត ិ ៧.១១៤ ០,០  -៣៥.០៥១ -០,២  -៣.១០៥ -០,០ 

២ តំរន់ណដនជប្ម្កសតវព្ប្ព -១៩.៥០៣ -០,១  -៣៦១.០៥៧ -២,០  -៨៥.៥៨៣ -០,៥ 

៣ តំរនក់ារពារសទសភាព -៣.១៧៥ ០,០  -២២.៤២៧ -០,១  -៣.០០៦ -០,០ 

៤ តំរន់សប្រីប្បាសស់ប្ចនីយ៉ា ង ១៦.៤១២ ០,១  -២៣.៩៤០ -០,១  ២.៤៨៤ ០,០ 

៥ តំរនរ់ា៉ា ម្សារ ៨៩៧ ០,០  -២០៤ ០,០  ១៧ ០,០ 

៦ តំរន់សរតិកភែឌ ធម្មជាត ិ ៨១ ០,0  ២៧០ ០,0  -២១៣ ០,០ 

៧ រសរៀងអភិរកសជីវៈចប្ម្រុះ ៣.៧៧២ ០,០  -២០.៥៥៩ -០,១  -១០.៦៥៥ -០,១ 
          

 ព្ផទដសីរុរ ៥.៥៩៨ ០.០  -៤៦២.៩៦៨ -២.៥  -២៣៣.៦៤៩ -0.៦ 
 

 
ប្កា វកិ៨:  រណប្ម្រប្ម្ួលគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតរំន់ការពារធម្មជាតិ ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 
 

សយងតាម្ប្កា វកិខាងសលីរញ្ញា ក់ថ្ន សាថ នភាពកប្ម្ិតសយងព្ប្ពស ជីាពិសសសកនុងអំទបុង 
ឆ្ន ២ំ០១០-២០១៤ សៅកនុងតំរន់ការពារធម្មជាតិសដ្ឋយគិតជាម្ធយម្ប្រចាឆំ្ន បំានថ្យចុុះ
ប្រមាែ០,៦២ភាគរយ ព្នព្ផទដីប្រសទស សដ្ឋយគតិជាម្ធយម្ប្រចាឆំ្ន មំានអប្តាថ្យចុុះគួរឱ្យ
កត់សមាគ ល់ សរីសរៀរសធៀរនងឹរយៈសពល២ឆ្ន ចុំងសប្កាយសនុះ សដ្ឋយមានជាម្ធយម្ប្រចាឆំ្ន ថំ្យ
ចុុះប្រមាែណត០,៣ភាគរយ រ៉ាុសណាណ ុះ។ លទធផលសនុះ រងាា ញឱ្យស្ញីថ្នអប្តាបាត់រង់ធនធាន 
គប្ម្រព្ប្ពស កីនុងតំរន់ការពារធម្មជាតិមានការធាា ក់ចុុះជាម្ធយម្ប្រចាឆំ្ន បំ្រមាែ០,៣២ភាគរយ 
ទរជាងអទំបុងសពលពីឆ្ន ២ំ០១០-២០១៤ កនាងម្ក។ 
 តាម្ការពាករែ៍ទុក សៅរយៈសពល២ឆ្ន ខំាងមុ្ខ្សទៀតអប្តាព្នការបាត់រង់ធនធាន  
ព្ប្ពស សីនុះនឹងរនតការធាា ក់ចុុះជារនតសទៀត មូ្លស តុសនុះសដ្ឋយសារប្រសិទធភាពព្នការអនុវតត
កំណែរទប្ម្ង់សលីការប្គរ់ប្គង និងអភិរកសតំរន់ការពារធម្មជាតិររស់រាជរដ្ឋា ភិបាលក៏ដូចជាការ
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២២ 23 
 

ចូលរមួ្ពសី គម្ន៍មូ្លដ្ឋា នពីកំលាងំប្រដ្ឋរ់អាវុធ និងអាជ្ាធរមូ្លដ្ឋា នប្គរ់លំដ្ឋរ់ថ្នន ក់កនុង
ការទរ់សាក ត់រទសលមីសព្ប្ពស ។ី   

 
រូរភាព១០: ណផនទរីណប្ម្រប្ម្លួគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតរំន់ឧទានជាតិ ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 
 

 
រូរភាព១១: ណផនទីរណប្ម្រប្ម្លួគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតរំន់ណដនជប្ម្កសតវព្ប្ពឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 



3423 
 

ចូលរមួ្ពសី គម្ន៍មូ្លដ្ឋា នពីកំលាងំប្រដ្ឋរ់អាវុធ និងអាជ្ាធរមូ្លដ្ឋា នប្គរ់លំដ្ឋរ់ថ្នន ក់កនុង
ការទរ់សាក ត់រទសលមីសព្ប្ពស ។ី   

 
រូរភាព១០: ណផនទរីណប្ម្រប្ម្លួគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតរំន់ឧទានជាតិ ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 
 

 
រូរភាព១១: ណផនទីរណប្ម្រប្ម្លួគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតរំន់ណដនជប្ម្កសតវព្ប្ពឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 

២៣
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រូរភាព១២: ណផនទរីណប្ម្រប្ម្លួគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតរំន់ការពារសទសភាព ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 
 

 
រូរភាព១៣: ណផនទីរណប្ម្រប្ម្ួលគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរន់សប្រីប្បាស់សប្ចីនយ៉ា ងឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 
 

២៤ 25 
 

 
រូរភាព១៤: ណផនទីរណប្ម្រប្ម្ួលគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរន់រា៉ាម្សារ ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 
 

 
រូរភាព១៥: ណផនទីរណប្ម្រប្ម្ួលគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរន់សរតិកភែឌ ធម្មជាតិឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 



3425 
 

 
រូរភាព១៤: ណផនទីរណប្ម្រប្ម្ួលគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរន់រា៉ាម្សារ ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 
 

 
រូរភាព១៥: ណផនទីរណប្ម្រប្ម្ួលគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នតំរន់សរតិកភែឌ ធម្មជាតិឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 

២៥
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ឯកសារយោង 

ចារស់្តីពីតំរន្ក់ារពារធ្មជាតិ,មក្សួ្ងររសិ្ថា ន្១៥/០២/២០០៨ 
បស្ៀវបៅធន្ធាន្គម្រព្មពប ើ ឆ្ន ២ំ០១៤ 
បស្ៀវបៅធន្ធាន្គម្រព្មពប ើ ឆ្ន ២ំ០១០ 
បស្ៀវបៅរម្ម្រម្ួលធន្ធាន្គម្រព្មពប ើ ឆ្ន ២ំ០០២-២០០៦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 
 

 
រូរភាព១៦: ណផនទីរណប្ម្រប្ម្លួគប្ម្រព្ប្ពស  ី ព្នរសរៀងអភិរកសជីវៈចប្ម្រុះប្រព័នធតរំន់ការពារ

ធម្មជាតិឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៦ 
 

៦. សន្នដិ្ឋឋ ន្ 
ការសិកាអំពីរចចុរបននភាពធនធានគប្ម្រព្ប្ពស ី ព្នតំរន់ការពារធម្មជាតិ និងរសរៀង

អភិរកសជីវៈចប្ម្រុះប្រព័នធតំរន់ការពារធម្មជាតិ គឺពតិជាព័ត៌មានទិននន័យម្ួយដ៏សំខាន់ កនុងការ
តាម្ដ្ឋននូវរណប្ម្រប្ម្លួធនធានធម្មជាត ិ គប្ម្រព្ប្ពស ីព្នតំរន់ការពារធម្មជាតិ។ លទធផល
ព្នការវាយតព្ម្ាធនធានគប្ម្រព្ប្ពស កីនុងរយៈសពល១០ឆ្ន  ំ ព្នតំរន់ការពារធម្មជាតិទងំ៤៥
តំរន់ រមួ្ទងំរសរៀងអភិរកសជីវៈចប្ម្រុះប្រព័នធតរំន់ការពារធម្មជាតិសដ្ឋយគិតពីឆ្ន ២ំ០០៦ដល់ឆ្ន ំ
២០១៦ បានរងាា ញថ្នការណប្រប្រួលជាម្ធយម្ប្រចាឆំ្ន មំានចំនួន០,៣ភាគរយ សសមីនឹងអប្តាថ្យ
ចុុះធនធានគប្ម្រព្ប្ពស ចីំននួ៥៥.៧៤៣ កិតា។ 

តាម្រយៈសសៀវសៅកប្ម្ងទិននន័យរណប្ម្រប្ម្ួលគប្ម្រព្ប្ពស ពី្នប្រព័នធតរំន់ការពារធម្មជាត ិ
សនុះ គឺជាមូ្លដ្ឋា នព័ត៌មានដ៏រងឹមាមំ្ួយសប្មារ់សប្រជីាជំនយួ សដីម្បសីរៀរចំសគ្នលនសយបាយ 
ណផនការយុទធសាស្រសតជាត ិ សប្មារ់ប្គរ់ប្គងតរំន់ការពារធម្មជាតិប្រករសដ្ឋយសងគតភិាព និង
ប្រសិទធភាពខ្ពស់ ស យីក៏ជាសូចនាករដ៏សខំាន់ម្យួសប្មារ់សធវីការវាស់សទង់នូវកប្ម្ិតលទធផល
សសប្ម្ចបានកនុងការប្គរ់ប្គងវស័ិយព្ប្ពស សីៅកម្ពុជា៕ 
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ឯកសារយោង 

ចារស់្តីពីតំរន្ក់ារពារធ្មជាតិ,មក្សួ្ងររសិ្ថា ន្១៥/០២/២០០៨ 
បស្ៀវបៅធន្ធាន្គម្រព្មពប ើ ឆ្ន ២ំ០១៤ 
បស្ៀវបៅធន្ធាន្គម្រព្មពប ើ ឆ្ន ២ំ០១០ 
បស្ៀវបៅរម្ម្រម្ួលធន្ធាន្គម្រព្មពប ើ ឆ្ន ២ំ០០២-២០០៦ 
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អគ��យក��នរដ��ល�រ�រ និងអភិរក��ធម��តិ

អ�រមរតក��� ដីឡ���ខ៥០៣ ផ��វ�ស៊ូអម�ត់ទ�����ក់ ស��ត់ទ�����ក់

ខណ�ចំ�រមន ភ�ំ��ញ

ផលិត�យៈ ��ុម�រ�រប���ក��ស��ព័ន�ព័ត៌�ន (REDD+) ��អគ��យក��នរដ��ល�រ�រ និងអភិរក��ធម��តិ

ស��ប់ព័ត៌�នប���ម សូមទំ�ក់ទំនងៈ
Tel: ០១២ ៤៨៨ ៣៣៩,  Email: sophyra.sar@gmail.com
Tel: ០១៧ ៩៥៥ ៨១១,  Email: netnorint@gmail.com


