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ត្ៅថ្ថៃទី១១ សីហា ២០១១ នាយក ដឋម្នរី រ ុន កសន បានចុោះរតថត្លខាត្លើអ្នុស្រកឹតត្លស ១៨៣ ផ្រល់ដី១២,៤៤រិច

នថ្នតំបន់បឹងកក់ជូនសរគមន៍ត្ៅទីត្នាោះ។ ត្នោះបញ្ជា ក់អំ្ពីត្ជាគជ័យដ៏ធំមួយចំត្ ោះស្រគួា កដលត្សសសល់ត្ៅកោុងសរគមន៍ 

កដលពួកគាត់បានពាយាមតវ៉ាទាមទា ដី បស់ពួកគាត់នំងពីឆាោ ំ២០០៧មកត្មែ៉េោះ ត្ៅត្ពលកដលបឹងធមមជាតិទំរំ១៣៣រិចនស្រតូវ

បានជួលជាកិចចសនា យៈត្ពល៩៩ឆាោ ំត្ៅឱ្យស្រកុមរ ុនស ូកាគូអីុ្ន កដលសថ ិតកោុងកាលៈត្ទសៈមិនស្របាកដស្របជា។ ស្រកុមរ ុនត្នោះជា

 បស់ត្ោក ត្ោ ត្ម៉េងឃីន ជាសមាជិកស្រពឹទធសភាថ្នគណបកែស្របជាជនកមពុជា។ 

ប៉េុកនរត្ជាគជ័យត្នោះជាត្ជាគជ័យដ៏លេីងជូ ចត់បំផ្ុត។ ស្រគួា ចំនួន៨៥%ថ្នសរគមន៍កដលមានស្រគួា ចំនួនស្របមាណ

៣.៥០០ស្រតូវបានផ្លែ ស់ទីលំត្ៅត្ោយបងខំពីទីនំងត្នោះ ួចរល់ត្ៅត្រើយ។ ត្លើសពីត្នោះត្ទៀត មិនស្រតឹមកតស្រគួា ទំាងអ្ស់កដលត្ៅ

ត្សសសល់កោុងទីនំងត្នោះមិនស្រតូវបានបញ្ចូលឱ្យ ស់ត្ៅត្លើដីសមបទាន១២,៤៤រិចនប៉េុត្ ណ្ ោះត្ទ ប៉េុកនរកថមទំាងមាន កយចចាម

រ៉មជាត្ស្រចើនត្ទៀតថាបែង់ដីត្ៅកោុងដីសមបទានស្រតូវបានផ្រល់ជូនឱ្យ ត្ោ ត្ម៉េងឃីនត្ទៀតផ្ង។ 

កាលពីត្ដើមឆាោ ំ២០១២ ត្ោយមានសំត្ណើ បស់សរគមន៍បឹងកក់ អ្ងគកា សមាគមធាងត្នោ ត (STT) បានចាប់ ត្ផ្រើមត្ធេើ

កផ្នទីកំណត់ស្រពំស្របទល់ថ្នដី១២,៤៤រិចន ួមគាោ  ជាមួយនឹងបែង់ដីទំត្ន កដលត្ៅកោុងតំបន់ត្នាោះ។ អ្ងគកា សមាគមធាងត្នោ ត ក៏

បានបត្ងកើតកផ្នទីទីនំង បស់ស្រគួា កដលស្របករលជាស្រតូវបានកាត់ត្ចញពីដី សមបទានផ្ងកដ ។ 

 វធធាី្សរកោងុកា ចោុះត្ធេើកផ្នទ ី

ត្ៅកោុងឆាោ ំ ២០០៧ និង២០០៨ សមាគមធាងត្នោ ត បានចុោះចងស្រកងកផ្នទី និងទិនោន័យនានា ត្ៅកោុងតំបន់បឹងកក់ទំាងមូ

ល។ គត្ស្រមាងមានកា  ចុោះត្ធេើកា ត្ោយ ផ្លា ល់ត្ៅកោុងតំបន់ ត្ោយមានកា ត្ស្របើស្របាស់ ឧបក ណ៍ ជីភីត្អ្ស (GPS) កដលមានកស្រមិត

លំត្អ្ៀងអាចមាន ១០ កម៉េស្រតជុំវធញទីនំង កដលបានកំណត់ថាទីនំងសោង់ផ្ាោះ ត្ៅកោុងតំបន់ទំាងមូល។ បនាា ប់មក កផ្នទីទស្រមងផ់្ាោះ 

ស្រតូវបានគួស ត្ៅត្លើ  ូបថតពីត្លើ អាកាស កដលមានកស្រមិតលំត្អ្ៀង ០.៦កម៉េស្រត។ ត្ៅចត្នាែ ោះ កស មិនា និង មិថុនា ឆាោ ំ២០១២ 

កផ្នទី ស្រតូវបានយក ត្ៅត្ស្របើស្របាស់ កោុងត្គាលបំណង់ចុោះកំណត់ ទីនំងផ្ាោះកដលបាន ុោះត្ ើ និង អ្គា ធំៗទុកត្ចាល ត្ៅកោុងតំបន់បឹង

កក់ នឹងផ្ាោះកដលកំពុងបនរ ស់ត្ៅ។ នម យៈកា កកតស្រមូវកផ្នទីត្នោះត្ ើងវធញត្នោះ  ក៏មានកា ត្ស្របើស្របាស់ឧបក ណ៍ ជីភីត្អ្ស (GPS) 

ត្ដើមបីកំណត់ បកនថម នូវទីនំងសោងផ្ាោះ កដលជាកា សេោះចត្នាែ ោះពីទិនោន័យ ឆាោ ំ២០០៧ និង២០០៨ ត្នាោះកដ  ត្ោយ ួមបញ្ចូលជាមូយនឹង

កា ត្ស្របើស្របាស់  ូបភាពពីត្លើអាកាស ឆាោ ំ២០១១ កដលមានកស្រមិតលំត្អ្ៀង ០.៥ កម៉េតជុំវធញទីនំង។ 

ត្ដើមបីទទួលបានទីនំងសោងផ្ាោះ និងដី ូត៍ កដលបានកាត់ត្ចញពីដីសមបទាន ១២.៤៤រិចន ស្រកុមកា ងា ថ្ន អ្ងគកា 

សមាគមធាងត្នោ ត (STT) បានចុោះត្ៅពិនិតយទីនំងជាក់កសរ ង ត្ោយមានកា សរកា ជាមួយសរមាជិកសរគមន៍ត្ដើមបីចងអុល

បងាា ញទីនំងទំាងត្នាោះ ត្ោយ ួមទំាងកា ត្ស្របើស្របាស់ឧបក ណ៍ ជីភីត្អ្ស (GPS) សស្រមាប់ត្ធេើកា កំណត់ផ្ងកដ ។ គួ កត់សំគាល់ផ្ង

កដ ថា     STT ពឹងកផ្អកទំាងស្រសុងត្ៅត្លើអ្ោកតំតំ្ងសរគមន៍ កោុងកា ចុោះកំណត់ទីនំងសោងផ្ាោះ និងដី ូត៍កដលបានកាត់ត្ចញពី

ដីសបបទាន១២.៤៤ ដូត្ចោោះត្រើយស្រគួា  កដលបានកាត់ត្ចញពីដីសមបទាន្ កដលមិនបាន សរកា ត្ធេើកា  ជាមួយអ្ោកតំ្ង

សរគមន៍ ទំនងជាមិនមានវតរមានត្ៅកោុង បាយកា ណ៍ស្រាវស្រជាវត្នោះត្ទ។  
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កសែ កំណត់ ស្រពំស្របទល់ដីសមបទាន ១២.៤៤រិចន កដលបានត្ស្របើស្របាស់សស្រមាប់ត្ធេើកផ្នទីស្រាយស្រជាវត្នោះ ទទួលបានពី

អ្នុស្រកិតយត្លស ១៨៣ អ្នស្រក. បក សរ ីពី កា កកសស្រមួលថ្ផ្ាដី តំបន់អ្ភិវឌ្ឍន៍បឹងកក់។  

កា កណំតន់យិមនយ័ថ្ន កយ ដ ូីតទ៍តំ្ន   

សស្រមាប់ត្គាលបំណង់ ថ្នកា ថ្នកា ស្រាវស្រជាវ កផ្នទីទស្រមងផ់្ាោះត្មើលពីត្លើអាកាស ស្រតូវបានកំណត់ថាជាដី ូត៍ ត្ោយត្រតុថា ត្ៅ

កោុង តំបន់ មានផ្ាោះភាគត្ស្រចើនត្ៅជាប់ៗគាោ  ត្រើយបានាងសងផ់្ាោះ ត្លើទំរំដី ូត៍ទំាងស្រសុងកដលសែួនកាន់កាប់។ ត្រើយផ្ាោះកដល

ាងសង់ កោុងដី ូត៍ធំៗ កដលជាទូត្ៅមាន បងជុំវធញ ត្យើងបានគូសត្ៅត្លើកផ្នទី ត្ដើមបីបញ្ជា ក់ថា ដីទំាងត្នាោះមិនកមនជាដី

ទំត្ន  សស្រមាប់អ្ោកដថ្ទអាចចូលត្ៅ ស់ត្ៅបានត្ ើយ។ 

ភាពជាកោ់ក ់ បសក់ផ្នទ ី

នម យៈកា ស្របស្របាស់ស្របាស់ ឧបក ណ៍ ជីភីត្អ្ស (GPS)  ត្យើងអាចសនមត់បានថា ទីនំង ទស្រមង់ផ្ាោះត្ៅ ត្លើកផ្នទី មាន

កស្រមិត ជាក់ោក់ កោុង ងេង់ ±១០ កម៉េស្រត។ និងកា ត្ស្របើស្របាស់ ូបថតពីត្លើអាកាស ត្ដើមបីគូសកផ្នទី កដលមានកស្រមិតជាក់ោក់

ស្របមាណ ±0.៥ កម៉េស្រត។ ត្ោយា ដំត្ណើ កា ថ្នកា គូសកផ្នទី ត្ធេើត្ ើងនមវធធីា្សរ ថ្នកា គសូត្ោយថ្ដ ជាជាងកា ត្ស្របើស្របាស់

ត្ស្របើស្របាស់ ឧបក ណ៍វាស់កវងជំនាញ ដូត្ចោោះកំរុសឆ្គងកដលបងកមកពី កា ត្ធេើឲ្យាគ ល់ទីនំង ភូមិា្សរ  មានកស្រមិតជាក់ោក់ 

ស្របមាណជា ±២ កម៉េស្រត។ ដូចបានបញ្ជា ក់ ត្ៅកោុងកផ្នទី មានដី ូត៍មួយកកនែង ត្ៅកផ្ោកខាងត្លើ ថ្នតំបន់ កដលត្យើងមិនអាច ចូល

ត្ៅពិនិតយបាន និងភាពមិនជាក់ោកថ់្នស្រពំស្របទល់ដី ូត៍ធំៗ មូយចំនួន ត្ៅកផ្ោកខាងត្ស្រកាម ថ្នដីសមបទាន (ភូមិ៦កផ្ោកខាងតបូង) 

ដូត្ចោោះត្រើយទំនងជាមានដីទំត្ន បកនថមត្ទៀត កដលមិនទាន់ស្រតូវបានោក់បញ្ចូលត្ៅកោុងរបាយកា ណ៍ស្រាវស្រជាវត្នោះ។  

ត្ោយក ក ដី ូត៍កដលបានកាត់ត្ចញ ពីដីសមបទានមួយចំនួន កដលបានចាក់កប់ត្ោយសាច់ និង  ុោះត្ ើត្ចញពីនំង ស្រតូវ

ពឹងកផ្អក ទំាងស្រសុង ត្ៅត្លើអ្ោកភូមិ ឬសមាជិកសរគមន៍ ត្ដើមបីចងអុលបងាា ញ ទីនំងផ្ាោះកាលពីមុន។ ជាទូត្ៅ ព័ត៌មានត្ៅត្លើ

កផ្នទី វាមានន័យស្រតឹមកតជាកា បញ្ជា ក់ ឬបងាា ញពី ាថ នភាពបចចុបបនោថ្នដីទំត្ន  ត្ោយមិនបានបងាា ញឱ្យបានស្រគប់ស្រជុងត្ស្រជាយ

ត្នាោះត្ទ។ ត្លើសពីត្នោះត្ៅត្ទៀត កផ្នទីមិនមានន័យថា ជាកា បងាា ញពីត្សចករីលំអិ្តអំ្ពីផ្ាោះកដលកាត់ត្ចញពីដីសមបទាន ១២.៤៤

រិចនត្ទ។ 
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លទធផ្លថ្នកា ត្ធេើកផ្នទ ី

នម យៈ បាយកា ណ៍ស្រាយស្រជាវ ថ្នកា ត្ស្របើស្របាស់ដីធែី បានបងាា ញថា តំបន់ភាគត្ស្រចើន ត្ៅកោុងដីសមបទាន  ១២.៤៤

រិចន ស្រគប់ដណរ ប់ត្ោយផ្ាោះសង់ពីត្លើដី កដលបចចុបបនោ ផ្ាោះស្រតូវបាន  ុោះត្ ើត្ចញ (ស្រតូវបានកំណត់ថាជាដីទំត្ន ) កដលមាន ស្រកោ

ថ្ផ្ាធំលំោប់ថាោ ក់ទី២ ត្ៅកោុងដីសមបទាន (សូមត្មើលត្ៅនរងទី.១)។ ជាស ុបមានស្រកោកផ្ា ៥.១១រិចន កដលត្សម ើ នឹង៤១% 

ថ្នថ្ផ្ាដីកដលាងសង់ត្ោយផ្ាោះ ត្ៅកោុងតំបន់សមបទាន។ ត្លើសពីត្នោះត្ៅត្ទៀត ១៧%ថ្នថ្ផ្ាដី ត្សម ើ នឹង ៤០១ដី ូត៍កដលធាែ ប់

មានផ្ាោះាងសងពីត្លើ ត្រើយបចចុបបនោជាដីទំត្ន  ត្ោយា មាច ស់ផ្ាោះយល់ស្រពមទទួសំណង ជាថោ ូត្ៅនឹងកា  ុោះត្ ើផ្ាោះ ឬកា ចាក

ត្ចញពីកកនែង ស់ត្ៅត្នាោះ។ ថ្ផ្ាដីត្ៅសល់ដកដលត្ទៀត ត្ៅកោុងតំបន់សមបទាន ជាអ្គា ផ្ាោះសំ្ក់ឬ ស ឋ្ គា កដលស្រតូវបាន 

ត្បាោះបង់ត្ចាល ត្សម ើ  ១.៥% ដី ូត៍ទំត្ន កដលមិនាគ ល់ពីអ្តរសញ្ជា ណមាច ស់កមមសិទធិ មាន១% និងផ្ែវូ ស្រចកចូលផ្ាោះ និងដីទំត្ន 

កដល មិនបានោក់បញ្ចូលកោុង បាយកា ណ៍ត្នោះ ត្ោយា ាថ នភាពដី មិនអំ្ត្្យផ្ល អាចចូលត្ៅត្ធេើកា បាន និងភាពមិន

ចាស់ោស់ថ្នស្រពំស្របទល់ទំាងត្នាោះ មាន ៣៩%។ 
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នរង១. ស្របត្ភទដ ូីត៍នមតំបន់ និងចំនូនថ្ផ្ាដតី្ៅកោុងដសីមបទាន ១២.៤៤រិចន 

 

ស្របត្ភទដី ូត៍ 

 

ចំនួន 

 

ភាគ យថ្នចំនូនដី ូតស៍ ុប 

 

ស្រកោថ្ផ្ា(រិចន) 

ភាគ យត្ធៀបត្ៅនឹង ថ្ផ្ា

ដីសមបទាន ១២.៤៤ រិចន  

ផ្ាោះទទួលបានបែង់ 624 58.54%a 3.81 30.60% 

ផ្ាោះកំពុង ស់ត្ៅត្លើដី ូត៏

ធំៗមាន បងជុំវធញ 

32 1.30% 1.30 b 10.43% 

ដី ូត៏ទំត្ន   401 37.62% 2.12 17.08% 

អ្គា ត្បាោះបង់ត្ចាល 6  0.56% 0.18  1.47% 

ដទីំត្ន កដលមិនាគ ល់ពី

អ្តរសញ្ជា ណមាច ស់កមមសិទធិ 

3 0.28% 0.13 1.05% 

ស ុប 1066  100% 7.54 60.63% 

ចំ្ំ៖ ១.a.តួត្លសត្ៅកោុងឯកា ត្នោះ កាត់ប្ងគប់កតពី សាងត់្ស្រកាយត្កបៀសប៉េុត្ ណ្ ោះ ប៉េុកនរកា គណនាទំាងអ្ស់ ត្ធេើត្ ើងត្ោយមិន

មានកា ប្ងគប់ត្ ើយ b. ផ្ាោះាងសង់ ត្ៅកោុងដ ូីត៍ ត្យើងគណនាកត ស្រកោថ្ផ្ាដ ូីត៍ប៉េុត្ ោ្ ោះ 

ស្រកោថ្ផ្ា ដី ូត៍ទំត្ន  កោុងដីសមបទាន ១២.៤៤រិចន កដលបានគណនាមានចំនួន ២.១២ រិចន។ នម យៈ បាយ

កា ណ៍ស្រាវស្រជាវបានបងាា ញថា ត្ៅកផ្ោកខាងត្លើថ្នដីសមបទាន មានដី ូត៍ដំត្ន ជាត្ស្រចើនកកនែង ជាពិត្សសកផ្ោកក រ្ ល ថ្នដ ី

សមបទានកផ្ោកខាងត្ជើង។ ត្ោយក កកផ្ោកខាងតបូង មានដី ូត៍ទំត្ន  ជាត្ស្រចើនផ្ងកដ ត្ៅ កផ្ោកខាងត្ស្រកាមថ្នតំបន់ត្នោះ ត្រើយមាន

ផ្ាោះត្ៅជុំវធញតំបន់ ដី ូត៍ទំត្ន  ទំាងកផ្ោកខាងត្ជើង នឹងកផ្ោកខាងតបូងថ្នដីសមបទាន។ ត្យើងមិនត្ឃើញមានអ្គា ទំត្ន  ត្ ើយត្ៅ

កផ្ោកខាងតបូងថ្នដីសមបទាន និងមានកតត្ៅកផ្ោកខាងត្លើ ប៉េុត្ ណ្ ោះ។ 

នម យៈកា ស្រាវស្រជាវត្នោះ មានសោងផ្ាោះ ចំនួន៧០ ស្រតូវបាន កត្ឃើញថា ជាផ្ាោះកដលស្រតូវបានកាត់ ពីដីសមបទាន ១២.៤៤ 

រិចន ត្ៅតំបន់បឹងកក់។ កោុងត្្មត្នាោះ ៥២ ផ្ាោះត្ៅកំពុងបនរ ស់ត្ៅ ជាមួយគាោ ត្នាោះកដ  ១៨សោងផ្ាោះ ស្រតូវបានកប់ត្ោយសាច់ 

(ភាគត្ស្រចើនត្ៅភូមិ១) ។  

ត្សចករសីនោោិោ ន 

នម យៈលទធផ្លស្រាវស្រជាវបានបងាា ញថា ស្រគូា កដលស្រតូវបានកាត់ត្ចញពីដីសមបទាន ១២.៤៤រិចន គូ កតស្រតូវបាន

ផ្រល់ជូនពួកគាត់ នូវដី ូត៍ទំត្ន  ត្ៅកោុងដីសមបទាន នម យៈដី ូត៍ទំត្ន ទំាងត្នាោះ។ ឧទា រណ៍ កា ោក់បញ្ចូលសោងផ្ាោះចំនួន៧០ 

កដលមានទំរំ ៤x១៦ម ត្ៅកោុងដីសមបទាន ត្នាោះវានឹងត្កើនស ុប០.៤៥រិចន។ វាតំ្ងឱ្យ២១%ថ្នថ្ផ្ាដី១២.៤៤រិចន កដល

ដី២.១២រិចនស្រតូវបាន កត្ឃើញថាជាដីត្ៅទំត្ន  ឬត្សម ើនឹង៣.៦%ថ្នថ្ផ្ាដី១២.៤៤រិចន។ ដូត្ចោោះត្បើបញ្ចូលចំនួន០.៤៥រិចន
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ចូលត្ៅកោុងតំបន់កដលមានផ្ាោះស្រាប់ និងដី ូត៍ចំនួន(៥.១១រិចន)ត្នាោះថ្ផ្ាស្រកោកដលមានផ្ាោះកោុងដី១២.៤៤រិចននឹងត្កើន

ត្ ើងដល់៤៥%។ 

ត្ដើមបីបងាា ញពី ត្បៀបោក់បញ្ចូលសោងផ្ាោះកាត់ត្ចញ ចូលត្ៅកោុងដីសមបទាន១២.៤៤រិចន ស្រកុមកដលមានចំនួន៧០សោង

ផ្ាោះ កដលបចចុបបនោដី ូត៍ទំត្ន ទំាងត្នោះដូចបានបងាា ញកោុងកផ្នទីស្រាប់។ សូមបញ្ជា ក់ថា ត្បើត្ទាោះជាដី ូត៍មួយចំនួនអាចត្សម ើ ឬ តូច

ជាងទំរំដី ៤x១៦ម គឺវាមិនតំ្ងឱ្យទំរំដីកដលមានពិតស្របាកដកោុងតំបន់ត្នាោះត្ ើយ។ 

ជត្ស្រមើសនានាត្ដើមបីឈានត្ៅ កកា ត្ោោះស្រាយបញ្ជា សស្រមាប់សោងផ្ាោះកដលស្រតូវបានកាត់ត្ចញពីដីសមាទាន១២.៤៤រិច

ន គឺគួ កតបរូ ឬកកតស្រមូវកសែបនាា ត់ស្រពំស្របទស់បចចុបបនោ សោងផ្ាោះនានាកដលមានត្ៅកោុងភូមិកផ្ោកខាងលិចថ្នដីសមបទានដូចជាភូមិ៦ 

ភូមិ២២  និងភូមិ២៤ គឺអាចងាយនឹងឃ្វេ លចូលកោុងស្រពំស្របទល់ដីសមបទាន១២.៤៤រិចន ត្ោយវាស្រគាន់កតត្កើនទំរំដីចំនួន០.៩០

រិចន កតប៉េុត្ ណ្ ោះ។ ដូត្ចោោះចំនួនដីស ុបអាចត្កើនត្ ើងពី១២.៤៤ ត្ៅ១៣.៣៤រិចន។      សំត្ណើ ថ្នកា ផ្លែ ស់បរូ ចូលត្ៅកោុង

ដីសមបទានត្នោះគឺស្រតូវបានបងាា ញត្ៅកោុងកផ្នទីស្រាប់។ 
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