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សន�ិស�� កំណត់្រពំែដនរដ� រវង 

សធារណរដ�្របជាមានិតកម�ជុា និងសធារណរដ�សង�មនិយមេវៀតណាម 

ចុះៃថ�ទ ី២៧ ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ១៩៨៥ 

 
្រក�ម្របឹក្សោរដ� ៃន សធារណរដ�្របជាមានិត កម�ុជា និង ្រក�ម្របកឹ្សោរដ�ៃនសធារណរដ� សង�មនិយមេវៀតណាម 

េដយមានេគាលបំណងព្រងឹង និងព្រងីកទំនាកទ់នំងពិេសសរវង កម�ុជា នងិេវៀតណាម េលមូលដ� ន ៃនេគាល

ករណ៍េស�ភាពទងំ្រស�ង េគារពឯករជ្យ អធិបេតយ្យភាព និងបូរណភាពែដនដី របស់ផងគា�  បេង�ន ឥតឈបឈ់រ

ចំណងយុទ� សមគ�ីភាព និងករជួយ ឧបត�ម�គន្ាេទវញិេទមកេល្រគបវ់ស័ិយ េដម្បកីសង ្របេទសជាតិ ថ�ុ ំេថ�ង 

រុងេរឿង និងជីវភាពសុភមង�លរបស់្របជាជន្របេទសទងំពីរ ។ 

េដម្បកីំណតជ់ាផ�ូវករែខ្ស្រពំែដនរដ�រវង សធារណរដ�្របជាមានិតកម�ុជា នងិសធារណរដ� សង�មនិយមេវៀតណាម 

សំេដកសងែខ្ស្រពំែដនសន�ិភាព មតិ�ភាពយូរអែង�ង រវង្របេទស ទងំពីរ។ 

បានសំេរចចុះហត�េលខេលសន�ិស�� េនះ នឹងចតប់ណា� តណំាងេពញសិទ�ិរបស់ខ�ួន ៖ 

– ្រក�ម្របឹក្សោរដ� ៃនសធារណរដ�្របជាមានិតកម�ុជា ៖ រដ�ម�ន�ីករបរេទស ហុ៊ន ែសន 

– ្រក�ម្របឹក្សោរដ� ៃនសធារណរដ�សង�មនិយមេវៀតណាម ៖ រដ�ម�ន�ីករបរេទស េង��ង កថួាច ់បណា� តណំាងេពញ

សិទ�ិ របស់ភាគីទងំពីរ េ្រកយពីផា� ស់ប�ូរសរ្របគល់សិទ�ិ េឃញថា សម្រសប េហយបាន ្រស�ះ្រស�លគា� នូវ្របករ

ដូចតេទ ៖ 

្របករ ១ 

េលដីេគាក ភាគីទងំពីរែផ�កេល្របករ ១ ៃនសន�ិស��  ស�ីពីេគាលករណ៍េដះ្រសយ ប�� ្រពំែដនរវងសធារណ

រដ�្របជាមានិតកម�ុជា នងិសធារណរដ�សង�មនិយមេវៀតណាម ែដលបានចុះហត�េលខនាៃថ�ទី ២០ ែខ កក�ដ ឆា�  ំ

១៩៨៣ និងអនុេលមតមបណា�  កណំតេ់ហតុរវងគណៈ្របតិភូ របស់រដ� ភបិាល ្របេទស ទងំពីរ ក�ុងគណៈកម�

ករចំរុះ ែដលបានចុះហត�េលខនាៃថ�ទី ១៣ ែខ កក�ដ ឆា�  ំ១៩៨៤ និងៃថ�ទី ៨ ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ១៩៨៤ េដយ្រពម

េ្រព�ងកំណតែ់ខ្ស្រពំែដនរដ�រវង សធារណរដ�្របជាមានិតកម�ុជា និង សធារណរដ� សង�មនិយម េវៀតណាម តម

ទិសរមួពីេជងេទត្ូបង ដូចតេទ ៖ 

ចបេ់ផ�មពីចណុំចជួបគា� របស់ែខ្ស្រពំែដនរដ�ៃន្របេទសទងំបី េវៀតណាម កម�ុជា និងឡាវ ែខ្ស្រពំែដន េដរតមទិស

ត្ូបងេឆៀងនិរតី តមជួរកំពូលភ�ចុំះេទកតអ់ូរេន និយាមក ១៦២២.៦១០ – ៧៧៥.២៨០។ េឡងេទតមជួរ
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កំពូលភ� ំដល់កំពូលភ� ំមាននិយាមក ១៦២១.១២៥ – ៧៧៥.០២៥ តមបនា� ត្់រតង ់្របមាណ ៣.៦៥០ម “បីពន់

្របាមំយួរយ ហសិបែម្៉រត ” ដល់កំពូលភ�មំាននយិាមក ១៦១៧.៧០០ – ៧៧៣.៨២០ កចេ់ទទិស អេគ�យ ៍

តមជួរកពូំលភ�ដំល់កំពូលភ�មំាននយិាមក ១៦១៦.៥១៥ – ៧៧៤.៦០០ កចេ់ទ ទសិនិរតី តមជួរកំពូលភ� ំតម

រយៈចំណុចខ�ស់ ១០១៨ ដល់កំពូល ភ�មំាននិយាមក ១៦១៣.៦៣០ – ៧៧១.៥៥០ កចេ់ទទិសត្ូបងតមជួរ

កំពូលភ�ឆំ�ងកត ់ចំណុចខ�ស់ ៧៨២ ដល់ចំណុចមាននិយាមក ១៦០៩.៤០០ – ៧៧២.៨៣៥ កចេ់ទទិសនិរតី 

តមជួរកពូំលភ� ំឆ�ងកតច់ណុំចមាន និយាមក ១៦០៥.១៥០ – ៧៧០.៦២៥ ឆ�ងកតប់ណា� ចំណុចខ�ស់ ១០៥៤ 

“ភ�បំ៊ុន” ៩២៤ – ១០២២ កចេ់ទទិសលិច េឆៀងពយព្យ តមជួរកំពូលភ� ំឆ�ងចំណុចមាន និយាមក 

១៥៩៣.៧២៥ – ៧៦៥.៧១៥ ឆ�ងកតច់ំណុច ខ�ស់ ៨៣៧ ដល់ចំណុចខ�ស់ ៩៥៧ ។ 

កចទ់ិសត្ូបងេឆៀងនិរតីតមជួរកពូំលភ� ំកតអ់ូរគា� នេឈ� ះេននិយាមក ១៥៩៤.៧៦៥ – ៧៦២.៧៣៥ ឆ�ងកត់

កំពូលភ�មំាននិយាមក ១៥៩៤.៩៥០ – ៧៦២.០០០ កតអ់ូរគា� នេឈ� ះេននិយាមក ១៥៩៣.៦៥០ – 

៧៦១.៣០០ ដល់កំពូលភ�មំាននិយាមក ១៥៩១.១២៥ – ៧៦១.៤៦០ ចុះេទតម្រជលង ដល់ចំណុចមាន និ
យាមក ១៥៩០.៨៧៥ – ៧៦២.៥៤០ េឡងេទដល់ចំណុចមាននិយាមក ១៥៩០.១៦០ – ៧៦២.០២០ តម

ជួរកំពូលភ�ឆំ�ងកតប់ណា� ចំណុចខ�ស់ ១៤៤១ – ១៤១២ – ៤៦៥ – ៧៣៤ – ៨៨៥ – ៩០៣ – ៧៥៤ – ៨៤៧ – 

៦៩៧ – ៦១៤ – ៧១០ ដល់ចំណុចមាននិយាមក ១៥៦០.២៨០ – ៧៥២.២៥០ ។ 

កចេ់ទទិសអេគ�យត៍មជួរកំពូលភ� ំកត្់រជលងេននិយាមក ១៥៥៨.៨៥០ – ៧៥៤.៣៩០ េឡង េទតម ជួរ

កំពូលភន្ំកត្់រជលង េននិយាមក ១៥៥៨.៥៥៥ – ៧៥៤.៨៥០ តមជួរកំពូលភ�ឆំ�ងកតប់ណា�  ចណុំចខ�ស់ 

៣៣៨ – ៤២១ ដល់ចណុំចមាននិយាមក ១៥៥៧.៥៥០ – ៧៥៧.៥៨០ កចទ់ិសត្ូបងតមជួរ កំពូលភ� ំដល់

ចំណុចមាននិយាមក ១៥៥៥.៩៩៥ – ៧៥៧.៤៤៥ កចទ់ិសលិចដល់ចំណុចមាននិយាមក ១៥៥៥.៩០៥ – 

៧៥៥.៩៣៥ កចទ់ិសត្ូបងេឆៀងនិរតី តមជួរកពូំលភ� ំដល់ចណុំចមាននិយាមក ១៥៥០.៦១០ – ៧៥៤.៩៩៥ 

ឆ�ងចំណុចខ�ស់ ៣២៤ ចុះេទកនអ់ូរគា� នេឈ� ះ ជួបេ្រតយស� ំអូរេនាះ េន និយាមក ១៥៤៧.១៩០ – 

៧៥៨.០៩៥ កចទ់ិសេកតតមមាតេ់្រតយស� ំរបស់អូរគា� នេឈ� ះ េទជបួេ្រតយ ស� ំ របស់ែ្រពកសថាយេននិយា

មក ១៥៤៨.៤១៥ – ៧៦៤.៣៤០ កចេ់ទទិសខងត្ូបងតមេ្រតយស� ំ របស់ែ្រពកសថាយ ដល់ជួបនឹងេ្រតយ

ស� ំរបស់ទេន�សន េននិយាមក ១៥៤០.០១០ – ៧៦៦.០៩៥ តម ទេន�សន “មានកំណាតខ់�ះេដរតមេ្រតយ

េឆ�ង ខ�ះតមចរន�ដូចែស�ង េឡងេលែផនទី ែដលភា� បជ់ាមយួ” ដល់ចំណុចមាននិយមក ១៥២៥.៩៥០ – 

៧៦៥.៣៦៥ កចេ់ទទិសអេគ�យត៍មែខ្ស បនា� ត្់រតង្់របមាណ ៣.១៥០ម “បីពនម់យួរយហសិបែម្៉រត” ដល់

ចំណុចមាននិយាមក ១៥២៤.១៥០ – ៧៦៧.៩៤០ តមែខ្ស បនា� ត្់រតង្់របមាណ ១.២០០ម “មយួពនព់ីររយ

ែម្៉រត” ដល់កំពូលភ�មំាននយិាមក ១៥២៤.០៤០ – ៧៦៩.១៥០ តមែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ ៣.៤០០ម “បីពន់

បនួរយែម្៉រត” កតថ់�ល់េលខ ១៩ ដល់ជួប អូរគា� នេឈ� ះេននិយាមក ១៥២២.៣៥០ – ៧៧២.០៧០ តមែខ្ស

បនា� ត្់រតង្់របមាណ ២.៩៥០ម “ពីរពន ់្របាបំនួរយហសិបែម្៉រត” ដល់ចណុំចមាននិយាមក ១៥២០.៤៩០ – 
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៧៧៤.៣៤៥ តមែខ្សបនា� ត្់រតង ់្របមាណ ៦.១០០ម “្របាមំយួពនម់យួរយែម្៉រត” ដល់ចំណុច ខ�ស់ ២៧១ េទ

តមែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ ៣.៥៥០ម “ បីពន្់របារំយហសិបែម្៉រត” ដល់ កំពូលភ�មំាននិយាមក ១៥១១.៨០០ 

– ៧៧៨.៤២៥ ។ 

កចេ់ទទិសខងត្ូបងតមែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ ៤.៦០០ម “ បនួពន្់របាមំយួរយែម្៉រត” ដល់កំពូល ភ�មំាននយិា

មក ១៥០៧.១៦០ – ៧៧៨.៧០០ កចេ់ទទិសអេគ�យ ៍តមែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ ១១.៥៥០ម “ ដបម់យួពន់

្របារំយហសិបែម្៉រត” ដល់ចំណុចខ�ស់ ៤៦៨ កចេ់ទទិសត្ូបងតមែខ្សបនា� ត ់្រតង្់របមាណ ១៨.៥៥០ម “ ដប់

្របាបំីពន្់របារំយហសិបែម្៉រត” ដល់ចំណុចមាននិយាមក ១៤៧៨.១៨០ – ៧៨៥.៤០០ កចេ់ទទិសត្ូបងេឆៀង

និរតីតមែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ ៣៦.៩៥០ម “សមសិប្របាមំយួពន ់្របាបំនួរយ ហសិបែម្៉រត” ដល់កំពូលភ�ំ

មាននិយាមក ១៤៤៣.៨៤០ – ៧៧១.២១៥ តមែខ្សបនា� ត្់រតង ់្របមាណ ២.២០០ម “ពីរពនព់ីររយែម្៉រត ” 

ដល់ចំណុចមាននិយាមក ១៤៤១.៧៧៥ – ៧៧០.៤៥០ កច ់េទទិសត្ូបង េឆៀងអេគ�យ ៍តមជួរកំពូលភ�កំតអ់ូរ

គា� នេឈ� ះ េទជួបនឹង្រចងំខងេឆ�ង របស់អូរេនាះ េននិយាមក ១៤៤០.៥៨០ – ៧៧១.០០០ ។ 

កចទ់ិសត្ូបងតមេ្រតយេឆ�ងរបស់អូរគា� នេឈ� ះ េទជួបនឹងទេន�ែ្រសពក “ដក្់រក�ង” នងិែ្រពក ដកដ់េំន និយាម

ក ១៤៤០.០៥៥ – ៧៧០.៦៥០ េទតមេ្រតយស� ំរបស់ែ្រពកដកដ់ ំដល់ចំណុចមាន និយាមក 

១៣៦២.០៥០ – ៧៦៩.៥៤០ កចទ់ិសលិចេឆៀងនិរតីតម្រជលងេទ ជួបេ្រតយស� ំរបស់ អូរគា� ន េឈ� ះេន

និយាមក ១៣៦១.៨២៥ – ៧៦៨.៧៣០ កចេ់ទទិសត្ូបងេឆៀងនិរតីតមមាតេ់្រតយស� ំរបស់ អូរគា� នេឈ� ះ ដល់

ចំណុចមាននិយាមក ១៣៦០.៣៦០ – ៧៦៨.២២៥ តមជួរកំពូលភ�ឆំ�ងកត្់រជលង ចុះេទតមអរូដល់ជួបនឹង

មាតេ់្រតយស� ំរបស់ អូរពរ័េននិយាមក ១៣៥៩.៨០០ – ៧៦៦.៣៤៥ កចេ់ទ ទសិត្ូបងេឆៀងនិរតីតមមាត់

េ្រតយស� ំ របស់អូរពរ័ដល់ចំណុចេន ចិេ�� មខងេជងថ�ល់េលខ ៣០៩ េននិយាមក ១៣៥៤.៤៧៥ – 

៧៦៥.២៧០ ។ 

កចេ់ទទិសពយព្័យតមចិេ�� មខងេជងថ�ល់េលខ ៣០៩ ដល់ចំណុចមាន និយាមក ១៣៥៥.៧៦៦ – 

៧៦១.២៥០ េដរតមមាតច់ិេ�� មខងេកតផ�ូវលំដល់ចំណុច មាននិយាមក ១៣៦០.១៥០ – ៧៥៩.៦៦៥ កច់

ទិសលិចតមអូរ កតែ់្រពកដកដ់ងំ ដល់ជួបេ្រតយេឆ�ង របស់ែ្រពកដកដ់ងំ េននិយាមក ១៣៦០.០៣០ – 

៧៥៩.០៥០ តមេ្រតយេឆ�ង របស់ែ្រពកដកដ់ងំ ឆ�ងកត ់ចំណុចមាន និយាមក ១៣៦២.៩៥០ – ៧៤៩.០៥០ 

រចួតមេ្រតយេឆ�ង របស់ែ្រពកដកហ់ួត ដល់ចំណុចមាន និយាមក ១៣៣៧.៤៥៥ – ៧១៧.៤៧៥ តមែខ្សបនា� ត់

្រតង ់្របមាណ ៣.៤០០ម “បីពនប់នួរយែម្៉រត” ដល់កំពូលភ�មំាននិយាមក ១៣៣៦.២០៥ – ៧១៤.៣០០ កច់

េទទិសត្ូបងេឆៀងនិរតីតមជួរកពូំលភ�ដំល់ កំពូលភ� ំមាននិយាមក ១៣៣៥.៧៤០ – ៧១៤.១៤៥ េទតម

្រជលងជួប្រតីយស� ំរបស់ស�ឹង ៃជមុាងំ “ដកែ់ហ្សកម៉ាន” េននិយាមក ១៣៣៣.៨៤០ – ៧០៨.៩៣០ េទតម

េ្រតយ ស� ំរបស់ស�ឹងៃជមុាងំ “ដកែ់ហ្សកម៉ាន” ដល់ចំណុចមាននិយាមក ១៣២៣.៩៥០ – ៦៧៧. ៥៨០ ។ 
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កចេ់ទទិសខងលិចតមែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ ១០.៧០០ម “ដបព់ន្់របាពំីររយែម្៉រត” ដល់ចំណុច មាននិយា

មក ១៣២៣.២៨០ – ៦៦៦.៩៥០ កចេ់ទទិសេជងេឆៀងឥសន� ដល់ចណុំចមាន នយិាមក ១៣២៣.៨០០ – 

៦៦៧.១៦០ កចេ់ទទិសខងេកតដល់ចំណុចមាននិយាមក ១៣២៣.៨៩០ – ៦៦៧.៧៨៥ កចេ់ទទិសពយ

ព្័យ ដល់ចំណុចមាននិយាមក ១៣២៤.២៥០ – ៦៦៧.៤២០ កចេ់ទទិសខងលិចតម េ្រតយេឆ�ងរបស់ែ្រពក

្រជីវ “ែ្រពក្រគីវ” េទជួបនឹងផ�ូវលំេននិយាមក ១៣២៣.៧៦០ – ៦៥៤.១៧០ កច ់េទទសិខងត្ូបងេឆៀងអេគ�យ ៍

តមែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ ១៣.២០០ម “ដបប់ីពនព់ីររយែម្៉រត” ដល់ ចណុំចជួបគា� របស់ផ�ូវលំ នងិេ្រតយស� ំ

របស់ទេន�ចម េននិយាមក ១៣១១.៩៦០ – ៦៦០.២១០ តម េ្រតយស� ំ របស់ទេន�ចមដល់ចំណុចមាននិយា

មក ១២៩០.៣៧៥ – ៦៥៨.៦៣០ ។ 

កចេ់ទទិសខងលិចឆ�ងកតប់ណា� ចណុំចមាននិយាមក ១២៩០.២៧០ – ៦៥៦.៧០០ – ១២៩០.៩៩៥ – 

៦៥៥.៨៧៥ – ១២៩០.៩២៥ – ៦៥៤.៦៩០ – ១២៩២.៦២០ – ៦៥២.៨៥០ – ១២៩២.៦៥០ – 

៦៥២.០៥០ – ១២៩២.៩៣០ – ៦៥១.៤៥០ – ១២៩៣.០៧៥ – ៦៤៩.៨២៥ – ១២៩១.៣៥០ – 

៦៤៦.០០០ – ១២៩១.៨៦៥ – ៦៤៥.៧៤០ – ១២៩០.៨១៥ -៦៤៣.៩៥០ ដល់ចំណុចមាននិយាមក 

១២៩០.៦៥០ – ៦៤២.០០០ កចេ់ទទិសខងេជងកត ់អូរបភា� េំននិយាមក ១២៩១.២៨៥ – ៦៤១.៩៥៥ ។ 

កចេ់ទទិសពយព្័យកតអ់ូរេងៀវេននិយាមក ១២៩៣.៣៣០ – ៦៣៩.៨៣០ ដល់ចណុំចេនខងលិច ផ�ូវលំ 

មាននិយាមក ១២៩៣.៩៥០ – ៦៣៨.៨៧៥ តមចិេ�� មខងលិចផ�ូវលំេទភូមឈូិងដល់ ចំណុចមាន និយាមក 

១២៩៥.៧៧៥ – ៦៣៨.៣៤០ កចេ់ទទិសលិចេឆៀងពយព្័យឆ�ងកតច់ណុំច មាននយិាមក ១២៩៦.២៦០ – 

៦៣៥.៤៤៥ កតែ់្រពកអទុងេននិយាមក ១២៩៦.៨២៥ – ៦៣៤.០៤០ ឆ�ងកតច់ណុំច មាននយិាមក 

១២៩៦.៤៥០ – ៦៣២.៩៩៥ ដល់ចំណុចមាននិយាមក ១២៩៦.៧២៥ – ៦៣២.៣២៥ តម ចិេ�� មខងត្ូបង

ផ�ូវលំ ដល់ចណុំចមាននិយាមក ១២៩៧.៧៧០ – ៦៣០.៨៥០ កចេ់ទទិសេជងេឆៀង ពយព្័យកតអ់ូរគា� ន

េឈ� ះេននិយាមក ១២៩៩.៣១៥ – ៦២៩.៩២០ កចេ់ទទិសនិរតី ដល់ចំណុចមាន និយាមក ១២៩៨.៥០០ 

– ៦២៨.៧១០ កចទ់ិសពយព្័យ កតអ់ូរគា� នេឈ� ះ េននិយាមក ១២៩៨.៨៦០ – ៦២៨.១៥០ កចទ់ិសនិរតី
កតផ់�ូវលំចំណុះ ភូម្ិរចក្រកញ់េននិយាមក ១២៩៨.២៣០ – ៦២៧.២៥០ ដល់ ចណុំចមាន នយិាមក 

១២៩៧.៣៨០ – ៦២៦.២៦៥ កចេ់ទទិសពយព្័យ ឆ�ងកតប់ណា� ចំណុច មាន និយាមក ១២៩៨.១១៥ – 

៦២១.៦៤៥ – ១២៩៩.៥៧០ – ៦២០.៣៥៥ – ១២៩៩.៦៥៥ – ៦១៩.៥៨០ – ១៣០០.៤៣៥ – 

៦១៩.៤៤០ កតែ់្រពកក�ុលេននិយាមក ១៣០១.៣៧៥ – ៦១៧.២១៥ ដល់ចំណុចមាន និយាមក 

១៣០១.៧៥០ – ៦១៧.០១០ កចេ់ទទិសខងលិច ឆ�ងកតប់ណា� ចំណុចមាន និយាមក ១៣០១.៧០៥ – 

៦១៤.៤៦០ – ១៣០២.០៥០ – ៦១៣.៨៥០ កតែ់្រពកជរ័េននិយាមក ១៣០១.៦១០ -៦១២.០១៥ កចេ់ទ

ទិសនិរតី ឆ�ងតមបណា�  ចណុំចមាននិយាមក ១២៩៨.៧៣០ – ៦១០.៤៩០ – ១២៩៦.០០០ -៦១១.០៥០ – 

១២៩៣.៤១៥ – ៦០៩.២៨០ – ១២៩៣.៦៤៥ – ៦០៨.៩៤០ -១២៩១.៣៩៥ – ៦០៦.៩២៥ កតថ់�ល់េលខ 
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៧៨ “េលខ ២២” េននិយាមក ១២៨៩.៧៥៥ – ៦០៧.៣៤០ រហូតដល់ ចំណុចមាននិយាមក ១២៨៦.៥៥០ 

– ៦០៤.៣៩០។ កចេ់ទទិសពយព្័យ ដល់ខងត្ូបងផ�ូវ លំេនចំណុច មាននយិាមក ១២៨៦.៨២៥ – 

៦០៣.៣៨០ តមចិេ�� ម របស់ផ�ូវលំដល់ចំណុច មាននិយាមក ១២៩០.៧១៥ – ៥៩៧.២១០ កចទ់ិសនិរតី 

ឆ�ងកតប់ណា� ចំណុច មាននិយាមក ១២៩០.០៥០ – ៥៩៥.២២៥ – ១២៨៩.០០០ – ៥៩៣.២៦០ កតថ់�ល់

េលខ ២៤ េននិយាមក ១២៨៧.៦៩០ – ៥៩២. ៣៤៥ ដល់ចំណុចមាននិយាមក ១២៨៧.៤៦៥ – 

៥៩១.៦៥០ កចទ់ិសត្ូបងេឆៀងនិរតី កតថ់�ល់េលខ ២៤ េននយិាមក ១២៨៦.៥៤០ – ៥៩១.៦៨០ កតអ់ូរ

គា� នេឈ� ះដល់េ្រតយេឆ�ង របស់អូរេនាះេននិយាមក ១២៨៤.៩០០ – ៥៩១.២១៥។ 

តមមាតេ់្រតយេឆ�ងរបស់អូរគា� នេឈ� ះដល់ជួបេ្រតយេឆ�ងរបស់ទេន�មានជយ័ “បិងហ�ួ” េននិយាមក 

១២៨៤.២០០ – ៥៨៨.៧៤៥ តមេ្រតយេឆ�ងរបស់ទេន�មានជយ័ ទេន� រទ ី“ែ្រពកបិងហ�ួ” “ស�ឹងកំពងក�ី” “ែ្រពក

កយបាក”់ ដល់ចំណុចមាននិយាមក ១២៦១.៦៥០ – ៥៩៧.១៥០ កតែ់្រពកកយបាកដ់ល់ជួបេ្រតយ ស� ំ 

របស់ែ្រពកកំពងស់� ន“ែ្រពកកយកីយ” តមេ្រតយស� ំរបស់ែ្រពកកំពងស់� ន “កយ កីយ” ដល់ជបួ ថ�ល់េលខ ២៤ 

េននិយាមក ១២៦០.៤៧៥ – ៥៩៥.៤៦៥ កចទ់ិសត្ូបងឆ�ងតមបណា� ចំណុច មាននិយាមក ១២៥៩.០០០ – 

៥៩៦.៣៦០ – ១២៥៧.០៥០ – ៥៩៥.៤២៥ – ១២៥៦.៤៦៥ – ៥៩៦.៧៦០ – ១២៥៣.២៨០ – 

៥៩៦.០៥០ – ១២៥០.៨០០ – ៥៩៥.០៥០ កតែ់្រពកអន�ងក់ ី“ែ្រពកណាងឌិញ” េននិយាមក ១២៤៧.៩៨០ 

– ៥៩៤.៦៥០ ដល់ចំណុចមាននិយាមក ១២៤៦.៨៥៥ – ៥៩៥.១៦៥ កចទ់ិស េកតអមខងត្ូបង មាតផ់�ូវលំ

ដល់ចំណុចមាននិយាមក ១២៤៧.២០០ – ៥៩៩.៦០០ កចទ់ិសត្ូបងតម ចិេ�� មខងលិច ផ�ូវលំដល់កតថ់�ល់

េលខ ២៤២ “េលខ ១៣” េននិយាមក ១២៤៣.២៥០ – ៥៩៩.៦៥០ តមចិេ�� មខងេកតផ�ូវ លំដល់ចំណុច

មាន និយាមក ១២៤២.៣៦ – ៥៩៩.៩២០ កចទ់ិសអេគ�យ ៍ឆ�ងតមបណា� ចំណុចមាន និយាមក 

១២៣៩.៨៨០ – ៦០១.៦៣០ – ១២៣៨.៦០០ – ៦០៣.១៥០ – ១២៣៧.៤៩០ – ៦០៥.៩១៥ – 

១២៣៧.៧៧០ – ៦០៧.០០០ – ១២៣៦.៩៥០ – ៦១១.១៥០ – ១២៣១.៤២៥ – ៦១២.១៦៥ – 

១២២៩.៣៧០ – ៦១៥.៧០០ – ១២២៦.៧០០ – ៦១៨.០១០ កចទ់ិស ឥសន� កតអ់ូរគា� ន េឈ� ះេននិយា

មក ១២២៧.១៣០ – ៦១៩.០៨០ កចទ់ិសអេគ�យឆ៍�ងតមចំណុចមាន និយាមក ១២២៥.៦៧៥ – 

៦២០.៤១០ កតអ់ូរគា� នេឈ� ះ េននយិាមក ១២២៣.៧៧៥ – ៦២១.១៩៥ កចទ់ិសឥសន�ឆ�ងតមបណា�

ចំណុច មាននិយាមក ១២២៥.៧៧០ – ៦២៣.១៨០ – ១២២៦.៦២០ – ៦២៥.៩០០ ដល់ចំណុចមាននិយា

មក ១២២៧.២០៥ – ៦២៦.៤៩០ ។ 

កចទ់ិសត្ូបងេឆៀងអេគ�យត៍មែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ ៣.៥០០ម “បីពន្់របារំយែម្៉រត” កតថ់�ល់ េលខ ១ េន

និយាមក ១២២៤.៣៥០ – ៦២៨.៥១០ តមែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ ៣.៣០០ម “បីពនប់ី រយែម្៉រត” ដល់

ចំណុចមាននិយាមក ១២២១.៥១៥ – ៦៣០.១៦៥ តមបនា� ត្់រតង្់របមាណ ៤.៣០០ម “បនួពនប់ីរយែម្៉រត” 

កតផ់�ូវលំេននិយាមក ១២១៧.២៥០ – ៦៣០.៦៧៥ េដរតមែខ្សបនា� ត្់រតង ់្របមាណ ២.២៥០ម “ពីរពនព់ីរ
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រយហសិបែម្៉រត” កតផ់�ូវ ៦អ េននិយាមក ១២១៥.០៥០ – ៦៣១.១៧៥ ដល់ចំណុចមាននិយាមក 

១២១៣.១៩០ – ៦៣២.១២៥ កចេ់ទទិសខងលិចឆ�ងតមចំណុច មាននិយាមក ១២១៣.០៧០ – 

៦២៩.៤៥០ “ផ�ូវលំែបកជាបី” កតស់�ឹងេមសរថ�ក “ែ្រពកសុកណុក” េននិយាមក ១២១៣.៧១០ – ៦២៧.៤៨០ 

តមេ្រតយខងត្ូបងរបស់ស�ឹងេមសរថ�ក “ែ្រពកសុកណុក” ដល់ចំណុច មាននិយាមក ១២១៤.០៦៥ – 

៦២៦.៦០០ កចេ់ទទិសនិរតី ដល់ចណុំចមាននិយាមក ១២១៣.៣៥០ – ៦២៥.៤៤៥ កចេ់ទទិសខងត្ូបង

កតស់�ឹង តេដវ េននិយាមក ១២១១.២២៥ – ៦២៥.៦៤៥ ដល់ចំណុចមាននិយាមក ១២០៩.៥០០ – 

៦២៦.២៩០ កចេ់ទទិសត្ូបងេឆៀងនិរតី តមែខ្ស បនា� ត្់រតង ់្របមាណ ៣.៣០០ម “បីពនប់ីរយែម្៉រត” ដល់

ចំណុចមាន និយាមក ១២០៦.៥៨០ – ៦២៤.៧២៥ កចេ់ទទិសត្ូបងេឆៀងអេគ�យ ៍តមែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ 

៤.១០០ម “បនួពនម់យួរយ ែម្៉រត” ដល់ផ�ូវលំ បំែបកជាបី ភូមបិាធួ េននិយាមក ១២០៣.៤៧០ – ៦២៧.៤០០ 

តមែខ្សបនា� ត្់រតង ់្របមាណ ៦.១៥០ម “្របាមំយួពនម់យួរយហសិបែម្៉រត” ដល់ចំណុចមាន និយាមក 

១១៩៧.៩៩៥ – ៦៣០.២៤៥ តមែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ ៥.២៥០ម “្របាពំនព់ីររយហសិបែម្៉រត” ដល់ចណុំច

មាន និយាមក ១១៩២.៧៧៥ – ៦៣០.៤៩០។ 

កចេ់ទ ទិសពយព្័យតមែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ ៣.៦០០ម “បីពន្់របាមំយួរយែម្៉រត” ដល់ចំណុច មាននិយាមក 

១១៩៥.០៨០ – ៦២៧.៧៣៥ កចេ់ទទិសខងលិច តមែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ ៧.៥០០ម “្របាពំីរពន្់របារំយ

ែម្៉រត” ដល់ចំណុចមាន នយិាមក ១១៩៤.៦៥០ – ៦២០.២២៥ តមែខ្សបនា� ត្់រតង ់្របមាណ២.៨៥០ម “ពីរ

ពន្់របាបំីរយហសិបែម្៉រត” េទកតផ់�ូវលំេននិយាមក ១១៩៥.១៣០ – ៦១៧.៤៤០ កតទ់ិសពយព័្យតមែខ្ស

បនា� ត្់រតង្់របមាណ ៨.០៥០ម “្របាបំីពនសូ់ន្យរយហសិបែម្៉រត” ដល់ចណុំចមាន នយិាមក ១១៩៩.៧៨៥ – 

៦១០.៨៩៥ តមែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ ៦.១០០ម “្របាមំយួពន ់មយួរយ ែម្៉រត” េទកតផ់�ូវលំេននិយាមក 

១២០៤.១៤០ – ៦០៦.៦១៥ តមែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ ៣.៥៥០ម “បីពន្់របារំយហសិបែម្៉រត” ដល់ចណុំច

មាន និយាមក ១២០៦.៥០០ – ៦០៣.៩៥០ តមែខ្ស បនា� ត្់រតង ់្របមាណ ៤៥០ម “បនួរយហសិបែម្៉រត” កត់

អូរកំពងេ់រ “អូរកេរ” េទជួបេ្រតយខងលិច របស់ែ្រពក េនាះ េននិយាមក ១២០៦.៧១០ – ៦០៣.៥៦៥ ។ 

កចេ់ទទិសត្ូបងេឆៀងនិរតី តមេ្រតយខងលិច របស់អរូកំពងេ់រដល់ចំណុចមាន និយាមក ១១៩៨.០១០ – 

៦០២.៥៧៥ កចេ់ទទិសលិចេឆៀងពយព្័យ តមែខ្សបនា� ត្់រតង ់្របមាណ ៤.០០០ម “បនួពនែ់ម្៉រត” កតផ់�ូវ

លំេននិយាមក ១១៩៨.៦២០ – ៥៩៨.៦៦០ តមែខ្សបនា� ត្់រតង ់្របមាណ ៥.៨០០ម “្របាពំន្់របាបំីរយែម្៉រត” 

កតែ់្រពកកំពងរ់េទះ េទជួបេ្រតយខងលិច របស់ែ្រពកេនះ េននិយាមក ១២០០.៧៤០ – ៥៩៣.២៥០ កចេ់ទ

ទិសខងេជងតមេ្រតយខងលិច របស់ែ្រពកកំពងរ់េទះ ដល់ចំណុច មាន និយាមក ១២០១.២៤៥ – 

៥៩៣.៣០៥ កចេ់ទទិសេជងេឆៀងឥសន� តមែខ្សបនា� ត ់្រតង្់របមាណ ៣.៨៥០ម “បីពន្់របាបំីរយហសិប

ែម្៉រត” ដល់ចំណុចមាននិយាមក ១២០៤.៧១០ – ៥៩៤.៨៧៥ កចេ់ទទិសពយព្័យ តមែខ្សបនា� ត្់រតង់

្របមាណ ៤.៦០០ម “បនួពន្់របាមំយួរយែម្៉រត” កតថ់�ល់េលខ ២៥៨ “១០១០” េននិយាមក ១២០៨.៥០០ – 
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៥៩២.២២៥ តមែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ ៥.៥០០ម “្របាពំន្់របារំយែម្៉រត” ដល់ចំណុចមាននិយាមក 

១២១២.៧៦៥ – ៥៨៨.៧៦៥ តមែខ្សបនា� ត ់្រតង្់របមាណ ៧.៤០០ម “្របាពំីរពនប់នួរយែម្៉រត” កតែ់្រពកគា� ន

េឈ� ះ ែដលហូរចូលែ្រពកឡុងខុត េននិយាមក ១២១៩.៤១៥ – ៥៨៥.៥១៥ ។ 

កចេ់ទទិសលិច េឆៀងនិរតីតមេ្រតយេជងរបស់ែ្រពកឡុងខុត ែ្រពកកំពងស់� យ “ែ្រពកកយក” ែ្រពកកយបតួ 

ែ្រពកកំពងស់� យ “ែ្រពកកយក” ដល់ចំណុចមាន និយាមក ១២១០.១០០ – ៥៥៥.៦៥០ កចេ់ទទិសពយព្័យ

ឆ�ងែ្រពក្រតែបកេទជួប េ្រតយខងលិចរបស់ែ្រពកេនាះ េននិយាមក ១២១០.៦០៥ -៥៥៤.៨៩៥ កចេ់ទទិស

និរតីតមេ្រតយខងលិចរបស់ែ្រពក្រតែបក “តមលី” េទជួបនឹងេ្រតយ ខងេជង របស់ែ្រពកេ្រកម “ែ្រពកសូហ” 

េននិយាមក ១២១០.០៧៥ – ៥៥៤.៦២០ េដរតមេ្រតយ ខងេជង របស់ែ្រពកេ្រកម “ែ្រពកសូហ” េទជួបនឹង

េ្រតយខងេជងរបស់ែ្រពកកយសូ៊ េននិយាមក ១២០២.១៧០ – ៥៣៩.០០០ េដរតមេ្រតយខងេជងរបស់

ែ្រពកកយសូ៊ ដល់ចំណុចមាននិយាមក ១២០១.៥៦០ -៥៣៨.៦៨០ េដរតមេ្រតយខងេជង របស់ែ្រពកគា� ន

េឈ� ះ េទជួបនឹងែ្រពកេកះសំេព ដល់ចំណុចមាន និយាមក ១២០០.២១០ – ៥៣៧.៣១៥ កចេ់ទទិសពយ

ព្័យ េដរតមកណា� ល ែ្រពកេកះសំេព “សឺេធឿង” ដល់ចំណុចមាននិយាមក ១២០៤.២០៥ – ៥២៩.៣៨០ ។ 

កចេ់ទទិសលិចេឆៀងនិរតីតមែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ ២.៨៥០ម “ពីរពន្់របាបំីរយហសិបែម្៉រត” ដល់ចំណុច

មាននិយាមក ១២០៣.៧៩៥ – ៥២៦.៥៦០ កចេ់ទទិសលិចេឆៀងពយព្័យតមែខ្ស បនា� ត្់រតង ់្របមាណ 

២.៧០០ម “ពីរពន្់របាពំីររយែម្៉រត” ដល់ចំណុចមាននិយាមក ១២០៤.៦៩៥ – ៥២៤.០០០ េដរតមែខ្សបនា� ត់

្រតង ់្របមាណ ២.២៥០ម “ពីរពនព់ីររយហសិបែម្៉រត” ដល់ចំណុចមាននិយាមក ១២០៥.៩០០ – ៥២២.១១៥ 

កចេ់ទទិសខងលិចតមែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ ១.៩០០ម “មយួពន្់របាបំនួ រយែម្៉រត” ឆ�ងកតទ់េន�េមកុង “គីវ

ឡង” ដល់ចណុំចមាននិយាមក ១២០៥.៩៥០ – ៥២០.២១៥ កចេ់ទ ទសិពយព្័យ តមែខ្សបនា� ត ់្រតង់

្របមាណ ៣.០០០ម “បីពនែ់ម្៉រត” ដល់ចំណុចមាននិយាមក ១២០៧.២១៥ – ៥១៧.៤៧៥ កចេ់ទទិសខង

លិចតមែខ្សបនា� ត ់្រតង្់របមាណ ២.៧០០ម “ពីរពន្់របាពំីរ រយែម្៉រត” ដល់ចំណុចមាននិយាមក ១២០៧.០៥០ 

– ៥១៤.៧៩០ តមែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ ២.៥០០ម “ពីរពន ់្របារំយ ែម្៉រត” ដល់ចំណុចមាននិយាមក 

១២០៦.៦៥០ – ៥១២.៣១០ េដរេទ្រសប និងឃា� តពី េ្រតយត្ូបង ែ្រពកបាកណ់ាម្របមាណ ១៥០ម “មយួរយ

ហសិបែម្៉រត” េទជួប្រចងំខងេកត ៃនេកះបាកណ់ាម េនចំណុចមាននិយាមក ១២០៧.៣២៥ – ៥១១.៣០០ 

េហយេដរតមមាត ់្រចងំខងេកត របស់េកះ បាកណ់ាម េនាះ េដយេដរកណា� ល និងផ�ុយនឹងចរន�ទកឹទេន�បា

សក ់“ហូវយ៉ាង” ដល់ចំណុចមាន នយិាមក ១២០៩.១៨០ – ៥១២.៩៧០ កចេ់ទទិសេជងេឆៀងពយព្័យតម

ែ្រពកគា� នេឈ� ះ េទជបួ កណា� ល ទេន�បាសក ់“ហូវយ៉ាង” េនចំណុច មាននិយាមក ១២១១.៣០៥-

៥១២.០០០ េដរកណា� ល និងផ�ុយនងឹចរន�ទេន�េនាះ ដល់ចំណុចមាននិយាមក ១២១០.៩៥០ – ៥០៩.៤៤០ ។ 
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កចេ់ទទិសនិរតីេដរ្រសបនឹងឃា� ត ពេី្រតយខងលិចែ្រពកបុិញយី ្របមាណ ៥០ម េទ ១០០ម “ហសិបេទ មយួ

រយែម្៉រត” ដូចែស�ងេឡងេលែផនទី ភា� បរ់យៈចំងយ្របមាណ ២.២០០ម “ពីរពនព់ីររយ ែម្៉រត” ដល់ចំណុចែកងប

ន�ពីេនាះេទ្រសបនឹងឃា� តពីេ្រតយ្របមាណ ១៥០ម “មយួរយហសិបែម្៉រត” កតែ់្រពក មាត្់រជ�ក “ចូវដុក” េន

និយាមក ១២០៤.២២៥ – ៤០៤.៥០០ តមែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ ១.១០០ម “មយួពនម់យួរយែម្៉រត” ដល់

ចំណុចមាននិយាមក ១២០៣.៦៩០ – ៥០៣.៥៥០ កចេ់ទ ទិសត្ូបង េឆៀងអេគ�យត៍មែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ 

២.៥០០ម “ពីរពន្់របារំយែម្៉រត” ដល់ចំណុចមាន និយាមក ១២០១.២៥០ – ៥០៤.១៧០ េដរតមែខ្សបនា� ត់

្រតង្់របមាណ ៦.០៥០ម “្របាមំយួពនសូ់ន្យរយ ហសិប ែម្៉រត” កតែ់្រពកគា� នេឈ� ះេននិយាមក 

១១៩៥.៨១០ – ៥០៦.៨២៥ តមែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ ១.៥០០ម “មយួពន្់របារំយែម្៉រត” ដល់ចំណុច មាន

និយាមក ១១៩៤.២៩៥ – ៥០៦.៧៥៥ េដរតមែខ្ស បនា� ត្់រតង្់របមាណ ១.១០០ម “មយួពនម់យួរយែម្៉រត” 

កតស់�ឹងតែកវ “្រតែកវ” ដល់ចំណុចមាន និយាមក ១១៩៣.២៥០ – ៥០៧.២៤០ េដរតមែខ្សបនា� ត្់រតង់

្របមាណ ១.៧៥០ម “មយួពន្់របាពំីររយ ហសិបែម្៉រត” ដល់ចំណុចមាននិយាមក ១១៩១.៥០០ – ៥០៧.៦០០ 

េដរតមែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ ១.១៥០ម “មយួពនម់យួរយហសិបែម្៉រត” ដល់ចណុំចមាននិយាមក 

១១៩១.០៤០ – ៥០៨.៦៥០ តមែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ ៣.០០០ម “បីពនែ់ម្៉រត” ដល់ចំណុចមាននិយាមក 

១១៨៨.៦២០ – ៥១០.៤៦០ េដរតមែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ ៣.៨០០ម “បីពន្់របាបំីរយែម្៉រត” ដល់ចំណុច

មាននិយាមក ១១៨៤.៨៩០ – ៥១១.០៨០។ 

កចេ់ទទិសនិរតី តមែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ ១៣.២៥០ម “ដបប់ីពនព់ីររយហសិបែម្៉រត” កត ់ែ្រពកគា� នេឈ� ះ

េន និយាមក ១១៧៨.២៥០ – ៤៩៩.៦១៥ តមែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ ៤.៦៥០ម “បនួពន្់របាមំយួរយ

ហសិបែម្៉រត” ដល់ចំណុច មាននិយាមក ១១៧៥.៧០០ – ៤៩៥.៦៨០ កចេ់ទ ទិសត្ូបងេឆៀងនិរតីតមែខ្ស

បនា� ត្់រតង ់្របមាណ ៣.៦៥០ម “បីពន្់របាមំយួរយហសិបែម្៉រត” កតែ់្រពក កិយេយឿង េននិយាមក 

១១៧២.៩៦០ – ៤៩៣.៣១០ តមែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ ៨.២៥០ម “្របាបំីពន ់ពីររយហសិបែម្៉រត” ដល់

ចំណុចមាននិយាមក ១១៦៥.៧៤០ – ៤៨៩.២១០ តមែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ ៤.៣០០ម “បនួពនប់ីរយ

ែម្៉រត” ដល់ចំណុចមាននិយាមក ១១៦២.៨២៥ – ៤៨៦.០៥០ កចេ់ទទិស ខងលិចតមែខ្សបនា� ត្់រតង់

្របមាណ ១២.៤៥០ម “ដបព់ីរពនប់នួរយហសិបែម្៉រត” កតែ់្រពកកន ់េននិយាមក ១១៦២.៤៥០ – 

៤៧៣.៥១៥ កចេ់ទទិសលិចេឆៀងពយព្័យ តមែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ ៦.៨៥០ម “្របាមំយួពន្់របាបំីរយ

ហសិបែម្៉រត” ដល់ចំណុចមាននិយាមក ១១៦៤.៦០០ – ៤៦៧.០០០ តមែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ ៥.៣០០ម 

“្របាពំនប់ីរយែម្៉រត” ដល់ចំណុចមាននិយាមក ១១៦៤.៨៥៥ -៤៦១.៧១០ កចេ់ទទិសខងត្ូបងតមែខ្សបនា� ត់

្រតង្់របមាណ ១.០៥០ម “មយួពនសូ់ន្យរយហសិប ែម្៉រត” កតផ់�ូវលំេននិយាមក ១១៦៣.៨០០ – 

៤៦១.៦៦០ កចេ់ទទិសខងលិចេទ្រសប ឃា� តពីមាត ់េ្រតយ ខងេជង ែ្រពកវញិេទ ្របមាណ ១៥០ម “មយួរយ

ហសិបែម្៉រត” កតស់�ឹងទនហ់ន ់“ែ្រពកយ៉ាងថាញ” ដល់ចំណុចមាននិយាមក ១១៦៤.២០០ – ៤៥៦.៤៥០ ។ 



9 
 

កចេ់ទទិសនិរតីកតថ់�ល់េលខ ១៦១ េននិយាមក ១១៦៤.០៥០ – ៤៥៦.២៨០ េដរតមចិេ�� ម ខងលិចផ�ូវ

លំដល់ចំណុចមាននិយាមក ១១៥០.០០០ – ៤៤៥.៥៣០ កចេ់ទទិសពយព្័យតមែខ្សបនា� ត ់្រតង្់របមាណ 

១.៦០០ម “មយួពន្់របាមំយួរយែម្៉រត” កតែ់្រពកគា� នេឈ� ះេននិយាមក ១១៥១.២៨០ – ៤៤៤.៥៨០ កចេ់ទ

ទិសខងេជងតមែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ ៣០០ម “បីរយែម្៉រត” ដល់ចំណុចមាន និយាមក ១១៥១.៥៨០ – 

៤៤៤.៥៧៥ កចទ់ិសពយព្័យតមែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ ១.៧៥០ម “មយួពន ់្របាពំីររយហសិបែម្៉រត” ដល់

ចំណុចមាននិយាមក ១១៥២.៨០០ – ៤៤៣.៣២០ កចេ់ទទិសលិច េឆៀង និរតីតមែខ្សបនា� ត្់រតង្់របមាណ 

១.៦០០ម “មយួពន្់របាមំយួរយែម្៉រត” ដល់ចំណុចមាននិយាមក ១១៥២.៥៤០ – ៤៤១.៧៤០ តមែខ្សបនា� ត់

្រតង្់របមាណ ១.១៥០ម “មយួពនម់យួរយហសិបែម្៉រត” េទ កតថ់�ល់េលខ ១៧ “េលខ ៨ អ” េនកណា� ល

ស� ន សេសៀមាននិយាមក ១១៥២.២៥០ – ៤៤០.៦៤០ ពីេនះទញ្រតងដ់ល់ចំណុចចុងបផុំត របស់ែខ្សពរ្ែំដន

រដ�េលដីេគាករវងកម�ុជា និងេវៀតណាម។ 

ែខ្ស្រពំែដនរដ�េលដីេគាករវង សធារណរដ�្របជាមានិតកម�ុជា និង សធារណរដ�សង�មនិយមេវៀតណាម កំណត់

ដូចេពលខងេលេនះ បានគូរេឡងេលែផនទីខ� ត ១/១០០.០០០ របស់មន�ីរភូមសិ�ស� ឥណ�ូ ចិន (Service 

géographique de l’Indochine) េ្របជាទូេទមុនឆា�  ំ១៩៥៤ ឬកលបរេិច�ទ េកៀកបំផុតនឹងឆា�  ំ១៩៥៤ “ែផនទី 

២៦ ផា� ងំអម ែដលបានភាគីទងំពីរប�� កទ់ទួលស� ល់” េដយមានស�� េជងែក�ក ពណ៌េខ�  (+) ចំេពះកណំាត់

ែខ្ស្រពំែដនណាែដលភាគីទងំពីរទទលួស� ល់ថាសម្រសប នងិបានគូរជាស��  េជងែក�ក ពណ៌្រកហម (+) េន

កំណាតណ់ាែដលមានែកែ្រប និងបានគួរេលែផនទីខ� ត ១/៥០.០០០ “ ៤០ ផា� ងំែផនទីអម ែដលបានភាគីទងំពីរ

ទទួលស� ល់” េដយស��  (…)  ពណ៌េខ�  ។ 

ែផនទីទងំពរី្របេភទខងេលេនះ គឺជាឯកសរអមទី១ និងឯកសរអមទី២ ជាចំែណកមយួមនិអច កតផ់ា� ច ់បាន

ពីសន�ិស�� េនះ េហយ្របេភទែផនទទីងំពីរសុទ�ែតមាន តៃម�ដូចគា�  ។ 

បណា� និយាមកក�ុង្របករេនះ ែដលវស់េចញពីែផនទី ១/៥០.០០០ UTM ្រត�វបានគណនាឯកតជាែម្៉រត។ 

្របករ ២ 

ចំេពះបណា� ប�� ែដលមានទកទ់ិនដល់ទេន�អូរ ែ្រពក ្រពំែដន ៖ 

១- ្របសិនចរន�ទឹកទេន� អរូ ែ្រពក្រពំែដនផា� ស់ប�ូរេនាះ ែខ្ស្រពំែដន្រត�វបានរក្សោ ដែដលឥតផា� ស់ប�ូរ េបេទ�ភាគី គា� ន

សំរុះសំរលួណាេផ្សងេទៀត ។ 
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២- បណា� ដដុីះ និងេកះែដលស�ិតេនសងខងែខ្ស្រពំែដន េបេនខងកម�ុជា គឺជាកម�សិទ�ិរបស់កម�ុជា េបេន ខង

េវៀតណាម គឺជាកម�សិទ�ិរបស់េវៀតណាម ។ 

បណា� ដីដុះ េកះ និងដដុីះថ�ីែដលេទបេកតេឡងេ្រកយេពលែដលែខ្ស្រពំែដនបាន សេ្រមចជាស� ពរេហយ គឺ្រត�វ

េដះ្រសយតមេគាលករណ៍ែដលបានេពលខងេលេនាះែដរ ។ 

៣- ចំេពះស� នែដលឆ�ងកតទ់េន� អរូ ែ្រពក្រពំែដនេនាះ ចំណុច្រពំែដនេនាះ្រត�វ កំណតយ់កចំពក ់កណា� លស� ន 

េដយពុគំិតថាែខ្ស្រពែំដនែដលឋតិេនក�ុងទេន� អរូ ែ្រពកេនាះ យ៉ាងណាេឡយ ។ 

្របករ ៣ 

េលសមុ្រទភាគីទងំពីរអនុេលមតម្របករ ២ ៃនសន�ិស�� ស�ីពីេគាលករណ៍ េដះ្រសយប�� ្រពំែដន រវង

សធារណរដ�្របជាមានិតកម�ុជា នងិសធារណរដ�សង�មនិយម េវៀតណាម ែដលបានចុះហត�េលខ នាៃថ�ទី ២០ ក

ក�ដ ១៩៨៣ និងេយាលតម្របករ ២ និង្របករ ៣ ៃនកចិ�្រពមេ្រព�ង ស�ីពីតំបនទ់កឹ ្របវត�ិស�ស� របស់

សធារណរដ�្របជាមានិតកម�ុជា នងិសធារណរដ�សង�មនិយមេវៀតណាម ែដលបានចុះ ហត�េលខ នាៃថ�ទី ៧ ក

ក�ដ ១៩៨២ ែដលបាន្រស�ះ្រស�លអំពីេគាលករណ៍កំណត្់រពំែដនេល សមុ្រទក�ុង តបំនទ់ឹក ្របវត�សិ�ស� រវង

សធារណរដ�្របជាមានិតកម�ុជា នងិសធារណរដ�សង�មនិយម េវៀតណាម ដូចតេទ ៖ 

១- ែខ្ស្រពំែដនរដ�េលសមុ្រទរវង្របេទសទងំពីរ ចបេ់ផ�មពីចណុំចចុងេ្រកយ បំផុតៃនែខ្ស្រពំែដន ដីេគាក តម

ែផនទីមា្រតដ� ន ១/១០០.០០០ និង ១/៥០.០០០ ភា� បត់មសន�ិស��  ។ 

២- ែខ្ស្រពំែដនរដ�េលសមុ្រទ ្រត�វបន�េដរតមផ�ូវមយួែដលភាគីទងំពីរនឹង្រស�ះ្រស�លធានា ដល់ករ ែបងែចក េកះ

្រតឹម្រត�វ ដូចក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពីតំបនទ់ឹក្របវត�សិ�ស� របស់សធារណរដ�្របជាមានិត កម�ុជា និង សធារណរដ�

សង�មនិយម េវៀតណាម បានកំណត ់។ 

៣- ែខ្ស្រពំែដនេនះ នឹងេដរកតច់ំណុចសូន្យែដលជាចំណុចតភា� ប ់ៃនែខ្សមលូដ� នទងំពីរែដលេ្រប្របាស់ សំរប់

គិតៃផ�ទឹកទទឹងែដនសម្ុរទ របស់្របេទសនិមយួៗ និងអូសបនា� យេទដល់ចំណុចមយួេនេល ្រពំ្របទល់ ខងេ្រក 

ៃនែដនសម្ុរទ្របេទសនិមយួៗ ។ 
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៤- ែផនទីសមុ្រទ ែដលនងឹចុះហត�េលខជាផ�ូវករ ភា� បជ់ាមយួសន�ិស�� ស�ីពីករ កំណត្់រពំែដនរដ� េលសមុ្រទ

រវង្របេទសទងំពីរ គឺជាែផនទីសមុ្រទរបស់មន�ីរវស់ែវងជលស�ស�បារងំ េបាះពុម�ឆា�  ំ១៩៥៥ និងឆា�  ំ១៩៥៦ 

មា្រតដ� ន ១៨២.៦៥០ មានេលខស��  ៥៣៩៤ និង៥៣៩៥ ។ 

អនុេលមតមេគាលករណ៍ទងំឡាយខងេល គណៈកម�ករចំរុះដំេណ រករក�ុង កលដឆ៏ាបប់ំផុត នូវករ ចុះេទពិ
និត្យជាកែ់ស�ងអំពីករកណំតែ់ខ្ស្រពំែដនរដ�េលសមុ្រទ និង ករ្រពងសន�ិស�� ស�ីពីករ កំណត្់រពំែដន រដ�េលស

មុ្រទ រវងសធារណរដ�្របជាមានិតកម�ុជា និងសធារណរដ�សង�មនិយមេវៀតណាម ។ 

្របករ ៤ 

ភាគីទងំពីរ្រស�ះ្រស�លបេង�តគណៈកម�ករចំរុះកំណត្់រពំែដនេល ភូមសិ�ស�ជាកែ់ស�ង និងេបាះបេង� ល ្រពំែដន 

រដ� រវងសធារណរដ�្របជាមានិតកម�ុជា និងសធារណរដ�សង�មនិយមេវៀតណាម ខងេ្រកមេនះ េហថា “គណៈ

កម�ករចំរុះ” ែដលមានភារកិច�ដូច តេទ ៖ 

េយាល េទតម្របករ ១ និង្របករ ២ ៃនសន�ិស�� េនះ េដម្បដីំេណ រករកំណតជ់ាកែ់ស�ងេលែខ្ស ្រពំែដនដីេគាក

ទងំ្រស�ងរវង្របេទសទងំពីរ និងគំេរងទីកែន�ង េបាះបេង� ល្រពំែដនរដ� ដំេណ រករេបាះ បេង� ល្រពំែដនរដ�ជាផ�ូវ

ករបេង�តែផនទី្រពំែដន រដ� រវងសធារណរដ�្របជាមានិតកម�ុជា និងសធារណរដ� សង�មនិយមេវៀតណាម េដយ

មានប�� កទ់ីកែន�ងេបាះបេង� ល្រពំែដនរដ� ្រពងពិធីសរចុងេ្រកយ េដម្ប ីប��បក់រកំណត្់រពំែដនេលភូមសិ�ស�

ជាកែ់ស�ង នងិេបាះបេង� ល ។ 

ពិធីសរចុងេ្រកយ គឺជាឯកសរអមៃនសន�ិស�� េនះ។ ែផនទីែដលមានែខ្ស្រពំែដនរដ� រវងសធារណរដ� ្របជាមា

និតកម�ុជា នងិសធារណរដ�សង�មនយិមេវៀតណាម ែដលគណៈកម�ករបេង�តេឡង េ្រកយេពល សេ្រមចកំណត់

្រពំែដនេលភូមសិ�ស�ជាកែ់ស�ង និងេបាះបេង� ល និងជំនួយឱ្យែផនទី ដូចេពលេនចុង្របករ ១ ៃនសន�ិស�� េនះ 

។ 

គណៈកម�ករចំរុះ នឹងចបេ់ផ�មេធ�សកម�ភាពភា� ម េ្រកយេពលសន�ិស�� េនះ មាន្របសិទ�ភាព និង ដំេណ រករ 

របស់ខ�ួនតមែផនករ នងិបណា� ករ្រស�ះ្រស�ល ែដលគណៈកម�ករចំរុះសេ្រមច េហយ គណៈកម�ករចំរុះ នឹង

ប�� កស់កម�ភាពរបស់ខ�ួនេពល ែដលសេ្រមចភារកិច�ែដល្របគល់ឱ្យតម្របករ ៤ េនះ។ 

្របករ ៥ 

សន�ិស�� េនះ នឹង្រត�វបានផ�ល់សច� បន័ និងមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ផា� ស់ប�ូរ សំភារៈសច� បន័ ។ 
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េធ�េនភ�េំពញ រដ�ធានីៃនសធារណរដ�្របជាមានិតកម�ុជា ៃថ�ទ ី២៧ ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ១៩៨៥ 

ជាពីរច្បោប ់ជា ភាសែខ�រ និង េវៀតណាមទងំពរីច្បោបេ់នះ មានតៃម�ដូចគា� ។ 

ទទួលសិទ�ិព ី ទទួលសិទ�ិព ី

្រក�ម្របឹក្សោរដ� ្រក�ម្របឹក្សោរដ� 

សធារណរដ�្របជាមានិតកម�ុជា សធារណរដ�សង�មនិយមេវៀតណាម 

ហត�េលខ ហត�េលខ 

ហុ៊ន ែសន េង��ង កថួាច ់

 ————————————————————————————– 

 

…………………… 
ឯកសរថតពីេគហទំពរ័ស�ីករគណៈរដ�ម�ន�ី៖ https://pressocm.gov.kh 
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