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ខផ្សនកទី១ 
ណសេកតីសណងេបអៃំរីបាយការ ៍ 

 
ការក្សាវក្ជាវន េះ េងក្កងទិ ន យ័អាំពីទាំហាំន ការែូេខាតរបស់សហគេ ន៍ក្ពនឈ៊ើភ្នាំនសេះ ខែលក្តូវបា ទទួលរង

ការទស្តរា  កា ក់ាបែ់ីនក្ព  ិងែីសាធារណៈនដ្ឋយែុសេាបខ់ែលបា នក៊ើតន ៊ើងេនរល េះពីឆ្ន ាំ២០១៦ ែល់ ឆ្ន ាំ២០២០។  
នៅកនុងទាំហាំនផ្សាែីេាំ ួ  ១,៣០៣ ហិកត ន ទាំហាំនផ្សាែីសរបុេាំ ួ  ៣,០៨១ ហិកត របស់សហគេ ន៍ក្ពនឈ៊ើភ្នាំនសេះ

ខែលក្កុេនសុ៊ើបអនងេត  ិងក្សាវក្ជាវបា នធវ៊ើែាំនណ៊ើ រព័ទធជុាំវញិ គក្េបនក្ពនឈ៊ើន ែីនក្ពសហគេ ៍ន េះភាគនក្េ៊ើ  ឬនសា៊ើ រខត
ទាំងក្សុងក្តូវបា ទទួលរងការទស្តរា  កា ់កាប់  ិងបាំខបលងនៅជាែីេាំការរេួរាល់នដ្ឋយក្តូវបា ជាំ ួសេកវញិនដ្ឋយែាំណ្តាំ
េ ាី ែាំ ូងេ ី ិងែាំណ្តាំនឈ៊ើដ្ឋាំេយួេាំ ួ នទៀត។ អនកខែលបា កាបរ់ា ទស្តរា  កា ក់ាបែ់ីនក្ព ភាគនក្េ៊ើ បា សងែ់ាេ (នរាង
ចាំេាំការ) ឬផ្សាេះបនណ្តា េះអាស ននៅនល៊ើកាលែីរបស់ែលួ ។ ក៏ប៉ាុខ ា ែាេ ឬផ្សាេះទាំងនរេះ ភាគនក្េ៊ើ េិ មា េ ុសសរស់នៅអ
េិនស្ត ាយន៍ ៊ើយ។ ក្កុេក្បជាពលរែាខែលបា េូលកាបរ់ា ទស្តរា  កា ក់ាបែ់ីនក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះ នធវ៊ើការក្គបក់្គងកាលែី
យ៉ា ងតិេេនរល េះពី៥ នៅ ១០ ហិកត រឯីក្បជាពលរែាែលេះបា កា ់កាបែ់ីនក្ពជានក្េ៊ើ ហិកត  ិងបា សាងសងែ់ាេ ឬផ្សាេះ
នចលជានក្េ៊ើ ែនងនៅនល៊ើែីនក្ពខែលក្តូវបា កាបរ់ា នក្ពរេួ។ 

ការកាប់រា ទស្តរា  កា ់កាប់ែីនក្ពសហគេ ៍ភ្នាំនសេះ បា គាំរាេកាំខហងែល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ក្បជាសហគេ ៍
ជ ជាតនិែ៊ើេភាគតិេពនង (ពូ ង) ខែលធាល បអ់ាក្ស័យផ្សលពីនក្ពនឈ៊ើនៅកនុងនក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះន េះ ែូេជាការែងជរ័ទឹកឬ
ជរ័នេាេះ  ិងការរកអ ុផ្សលនក្ពនឈ៊ើនផ្សសងនទៀត។ តាំប ែ់ងជរ័ទឹកែស៏ាំខា េ់យួរបស់សហគេ  ៍ខែលខតងខតនៅអាក្ស័យ
ផ្សលជានក្េ៊ើ ជាំរ ន់រេះគឺ រនតា ជរ័ ខែលជាកខ លងខែលសហគេ ន៍ៅទីនរេះែងជរ័នេាេះ។ អវីខែលគួរឱ្យកតស់មាា ល់នរេះ 
ជ ជាតិនែ៊ើេភាគតិេពនង ខែលរស់នៅកនុងភ្ូេិអូរក្ពេះ ឃុាំអូរនក្គៀង ក្សុកសាំបូរ នែតាក្កនេេះន េះ ក្បឈេ ឹងការបាត់បង់ទី
កខ លងជាំន ឿែម៏ា សារៈសាំខា រ់បស់ែលួ  ខែលបា ប សល់ទុកជានក្េ៊ើ ជាំរ គ់ឺ ទីជាំន ឿភ្នាំនសេះ។  
 មា ភ្សាុតង  ិងទ ាីករណ៍ជានក្េ៊ើ ខែលជាសកេីកេាបញ្ជជ កថ់ា វធិា ការរបស់តុលាការ  ិងអាជាា ធររែាបាល ក់
ព ័ធនៅកនុងនែតាក្កនេេះ ជាពិនសសសង្ហេ តរ់ែាបាលនក្ពនឈ៊ើអូរនក្គៀង ខផ្សនករែាបាលនក្ពនឈ៊ើក្សុកសាំបូរ ែណឌ រែាបាលនក្ពនឈ៊ើ
នែតាក្កនេេះ មា ភាពយឺតយ៉ា វ  ិងោា  ក្បសិទធិភាពកនុងការទបស់ាេ ត់ការកាបរ់ា ទស្តរា  កា ់កាប់ែីនក្ព  ិងការសាងសង់
ែាេ ឬផ្សាេះនៅកនុងនក្ពសហគេ  ៍ ិងតេក្ពាំនក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះខែលជាេូលនហតុេេបងនធវ៊ើឱ្យនក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះ នសា៊ើរខត
បាតប់ងទ់ាំងក្សុងគិតក្តឹេក្តីមាសទីេយួនែ៊ើេឆ្ន ាំ២០២១ ន េះ។ នទេះបីជាយ៉ា ងណ្ត ក្កុេក្សាវក្ជាវកប៏ា រកនឃ៊ើញខែរថា 
រែាបាលនែតាក្កនេេះ ធាល បប់ា នេញនសេកាីជូ ែាំណឹងែល់អនកខែល កព់ ័ធ នៅកនុងការកាបរ់ា ែីនក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះ ឱ្យ
បញ្ឈបស់កេាភាពកាបរ់ា ទស្តរា  ែីនក្ពប ានៅនទៀត។ រឯីតុលាការនែតាក្កនេេះ កធ៏ាល បប់ា នកាេះនៅអនកខែលជាប ់កព់ ័ធ ងឹ



  

ទំព័រ 6 / 30 

 

ករណីការកាប់រា ទស្តរា  ែីនក្ពសហគេ ៍ភ្នាំនសេះ នែ៊ើេបនី្ល៊ើយតបនៅ ឹងបណាឹ ងរបស់សង្ហេ តរ់ែាបាលនក្ពនឈ៊ើអូរនក្គៀង ប៉ាុខ ា
នទេះបីជាយ៉ា ងណ្តសកេាភាពកាបរ់ា ទស្តរា  ែីនក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះនៅខតប ា។  
 តេរយៈលទធផ្សលន ការក្សាវក្ជាវន េះ េងប់ង្ហា ញថា នប៊ើអាជាា ធរ កព់ ័ធខាងនល៊ើេ ិចតវ់ធិា ការរែាបាលក្សប
តេេាប់ជាធរមា ឱ្យមា ក្បសិទធិភាព  ិងបរា  ន់រេះនទ នក្ពនឈ៊ើន នក្ពសហគេ ៍ភ្នាំនសេះ អាេក្បឈេ ឹងការបាតប់ង់
ទាំងក្សុងកនុងរយៈនពលែែ៏លីខាងេុែ។ នល៊ើសពីន េះ វធិា ការរបស់អាជាា ធរ ពុាំគួរមា ការសក្េបសក្េួលនដ្ឋយផ្សាល់សិទធិឱ្យអនក
ខែលនធវ៊ើការកាបរ់ា ទស្តរា  កា ក់ាបែ់ីនក្ពសហគេ ន៍ េះ អាេប ាកា ក់ាបក់្សបេាប ់ ិងរេួែលួ ពីការទទួលែុសក្តូវេាំន េះ
េុែេាបន់ ៊ើយ។   
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ខផ្សនកទី២ 
ណសេកតីណផ្សតើម 

នក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះមា ទាំហាំ ៣,០៨១ ហិកត មា ទីតាំងភ្ូេសិាស្តសាសថិតនៅភ្ូេអិូរក្ពេះ ឃុាំអូរនក្គៀង ក្សុកសាំបូរ 
នែតាក្កនេេះ  ិងមា ក្បជាពលរែាអាក្ស័យផ្សលជុាំវញិតាំប ន់ េះេាំ ួ ១៦៩ ក្គួសារ។ នក្ពសហគេ ន៍ េះ មា ក្បព ័ធទឹកេយួ
ខែសខែលមា ន ា្ េះថា អូរសពីស (ភាសាសហគេ )៍  ិងមា េមាា យ ១៤,១០៨ ខេ៉ាក្ត ខែលហូរនេញពីខផ្សនកខាងនល៊ើចក់
នៅអូរក្ពេះជាបន់ក្ពសហគេ ភ៍្នាំបាក។់ េ ិខតប៉ាុនណ្តណ េះ តាំប ន់ក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះមា ទីតាំងេយួេាំ ួ ខែលមា លកេណៈ
ក្សនែៀង ឹងតាំប ន់ទសេរណ៍ធេាជាតិ ឬជាតាំប ខ់ែលមា សកាា  ុពលកនុងការនរៀបេាំនៅជាតាំប ន់អកូនទសេរណ៍ធេាជាតិ 
ែូេជាទីតាំងថ្ាកាាំនភ្ល៊ើងធាំ (េាំណុេ ិយេការ៖ X=624504 Y=1468133) ទីតាំងទឹកធាល ក ់ ិងអ លងរ់ងនៅ (េាំណុេ យិ
េការ៖ X=625129 Y=1468393)  ិងទឹកធាល ក់នៅតេលាក់ថ្ាេួយេាំ ួ នទៀតតេបនណ្តា យអូរសពីស។ នយងតេ
ទិ ន យ័គក្េបនក្ពនឈ៊ើឆ្ន ាំ២០១០ របស់រែាបាលនក្ពនឈ៊ើបា បង្ហា ញថា តាំប ន់ក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះមា ក្បនភ្ទនក្ពនឈ៊ើែូេ
ជា៖ នក្ពនក្សាង (Evergreen forest) នក្ព ក់កណ្តា លនក្សាង (Semi-Evergreen forest) នក្ពនលាេះ (Deciduous 

forest) នក្ពគុនមាព តនស៊ើេ (Evergreen-Woody Scrubland)  ិងែីោា  គក្េបនក្ព (Non-forest)។  

របូភាព១៖ បង្ហា ញខផ្ស ទីក្ពាំក្បទល់នក្ពសហគេ ត៍ាំប ភ់្នាំនសេះ (Based map: 2019) 
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នយងតេ នលាក ហ៊ា  សាំនអឿង អ ុក្បធា គណៈកេាការក្គបក់្គងសហគេ ន៍ក្ពនឈ៊ើភ្នាំនសេះ បា ឱ្យែឹងថា សហ
គេ ន៍ក្ពនឈ៊ើភ្នាំនសេះក្តូវបា េងក្កងក្កងបនងេ៊ើតន ៊ើងចប់តាំងពីឆ្ន ាំ២០០៩ ជានក្ពនែគូខែលក្គបក់្គងនដ្ឋយរែាបាលឃុាំអូរ
នក្គៀង ក្សុកសាំបូរ នែតាក្កនេេះ នហ៊ើយហគេ ន៍ក្ពនឈ៊ើន េះ បា ទទួលសាា ល់នដ្ឋយអាជាា ធរមា សេតថកិេចន ក្កសួងកសិកេា 
រកុាេ ក្បមាញ់  ិងន សាទ តេរយៈក្បកាសនលែ ៣២៥ ក្បក.កសក េុេះនថ្ាទី៣១ ខែកកេដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៨។ នល៊ើសពីន េះនក្ព
សហគេ ៍សថិតនៅកនុងក្េករនបៀងអភ្ិរកសជីវៈេក្េុេះក្បព័ ធតាំប ់ការ រធេាជាតិន អ ុក្កឹតយនលែ០៧ អ ក្ក.បក េុេះនថ្ាទី
២៦ ខែេករា ឆ្ន ាំ២០១៧ របស់រាជរដ្ឋា ភ្បិាល  ិងនៅនកៀកក្ពាំន ខែ ជក្េកសតវនក្ពសាំបូរផ្សងខែរ។ ជាេយួោន  នក្ពសហគេ
 ៍ភ្នាំនសេះ ក៏មា ទីតាំងក្បវតាិសាស្តសា  ិងជាទីជាំន ឿែ៏សាំខា ់របស់ជ ជាតិនែ៊ើេភាគតិេពនង (ពូ ង) ខែលរស់នៅកនុងតាំប ់
ខាងនល៊ើជានក្េ៊ើ ជាំរ ផ់្សងខែរ នរេះគឺទីជាំន ឿភ្នាំនសេះ។ ភ្នាំនសេះ គឺជាតាំប ន់ក្ពភ្នាំ  ិងទីជាំន ឿរបស់ជ ជាតិនែ៊ើេភាគតិេ នហ៊ើយ
ក្បជាសហគេ ន៍ៅតាំប ន់ េះជានក្េ៊ើ ជាំរ ន់ៅខតប ានរៀបេាំពិធីបុណយ  ិងពិធីប ក់្ស ន់ផ្សសងៗនៅតេក្បនពណី  ិងតេ
ជាំន ឿរបស់ពួកគតផ់្សងខែរ។ 

២.១. ណោលបំ ងនៃការស្សាវស្ាវ 
នោលបាំណងន ការក្សាវក្ជាវន េះ គឺនែ៊ើេប៖ី   

១. នធវ៊ើការកាំណត ់ ិងបា៉ា  ក់្បមាណអាំពីគក្េបនក្ពនឈ៊ើ ន នក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះខែលក្តូវបា ែូេខាត  ិងបាតប់ងត់េរយៈការ
កាបរ់ា ទស្តរា  កា ក់ាបែ់ីនក្ព នធៀបនៅ ងឹែីនក្ពសហគេ ទ៍ាំងេូល។ 
២. នធវ៊ើការពិ ិតយនល៊ើក្បសិទធភាព  ិងវធិា ការន ការអ ុវតាេាបរ់បស់អាជាា ធរ កព់ ័ធក្បឆ្ាំងនៅ ឹងការកាបរ់ា ទស្តរា  កា ់
កាបែ់ីនក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះ។ 
៣. ផ្សាល់ជូ ជាពត័ម៌ា   ិងអ ុសាស ែ៍ល់រែាបាលនក្ពនឈ៊ើ រែាបាលនែតា  ិងតុលាការនែតាក្កនេេះ កនុងការចតវ់ធិា ការផ្សលូវ
េាបក់្បឆ្ាំងនៅ ឹងការកាបរ់ា ទស្តរា  កា ក់ាបែ់ីនក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះ។ 

២.២. វិធីសាស្តសតនៃការស្សាវស្ាវ 
 ការសិកា  ិងនសុ៊ើបអនងេតន េះ ក្តូវបា នធវ៊ើន ៊ើងនក្កាេទក្េងជ់ាការក្សាវក្ជាវសកេា  ិងបា នក្ប៊ើវធិីសាស្តសាេាំ ួ បី 
នែ៊ើេបកី្បេូលទិ ន យ័រេួមា  ការេុេះពិ ិតយនេ៊ើលទីតាំងជាកខ់សាង នធវ៊ើការសមាា ស  ៍នធវ៊ើការកាំណតទ់ីតាំងភ្ូេសិាស្តសានដ្ឋយនក្ប៊ើ
ក្បព ័ធកាំណតទ់ីតាំងសកលជីភ្នីអស (GPS) នែ៊ើេបនីផ្សាៀងផ្ទា ត ់ ិងស ាតទាំហាំនក្ពនឈ៊ើខែលបា បាតប់ង។់  

 នធវ៊ើែាំនណ៊ើ រនដ្ឋយេ៉ាូតូ  ិងជិេះពទ័ធជុាំវញិក្ពាំែីរបស់សហគេ ន៍ក្ពនឈ៊ើភ្នាំនសេះ  ិងកាំណតទ់ីតាំងនដ្ឋយនក្ប៊ើក្បព ័ធកាំណត់
ទីតាំងសកលជីភ្ីនអស (GPS) នែ៊ើេបនីធវ៊ើការក្បេូល  ិងវភិាគទិ ន យ័អាំពីទាំហាំជាក់ខសាងន ការបាត់បង់គក្េបនក្ព
នឈ៊ើ  ិងទីតាំងខែលបា ទទួលរងការកាបរ់ា ទស្តរា  ។ 

 នធវ៊ើការសមាា ស ជ៍ាេួយគណៈកេាការសហគេ  ៍ ិងក្កុេលាតសហគេ ៍នក្ពនឈ៊ើភ្នាំនសេះ  ិងនធវ៊ើការសមាា ស  ៍
 ិងសាកសួរមាច ស់េាំការខែលកាំពុងខតនធវ៊ើការដ្ឋាំែុេះ នៅនល៊ើទីតាំងែីសហគេ ខ៍ែលក្តូវបា កាបរ់ា ទស្តរា   បាំខបលង
ពីគក្េបនក្ពនឈ៊ើនៅជាេមាេ រែាំណ្តាំេ ា ី ិងែាំ ូងេ។ី 
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 ការគណរទាំហាំនផ្សាែីនក្ពនឈ៊ើខែលបាត់បង់ គឺក្កុេអនកក្សាវក្ជាវបា នក្ប៊ើក្បាស់វធិីសាស្តសាក្បេូលទិ ន ័យនដ្ឋយ
ផ្ទា ល់ (Ground Truth) តេរយៈឧបករណ៍កាំណត់ទីតាំងភ្ូេិសាស្តសា (GPS) រេួនក្បៀបនធៀបជាេួយទាំហាំទិ ន ័យ
ខែលមា ក្សាប់ពីរែាបាលនក្ពនឈ៊ើនែតាក្កនេេះ នដ្ឋយនក្ប៊ើក្បាស់កេាវធិី ArcGIS10.3 ។ េាំន េះការពិ ិតយនេ៊ើលពី
សាថ  ភាពវវិឌ្ឍ ន៍ ការបាតប់ងគ់ក្េបនក្ពន តាំប ន់ េះ ក្កុេការង្ហរនធវ៊ើការពិ ិតយនេ៊ើលតេរយៈ Google Earth កនុង
ឆ្ន ាំ២០១៥  ិងទិ ន យ័ខែលនធវ៊ើបេចុបប នភាពេុងនក្កាយន ឆ្ន ាំ២០១៩ តេរយៈរបូភាពពី Base Map ។ 

២.៣. ខដៃកំ ត់នៃការណស ើបអណងេតៃិងការស្សាវស្ាវ 
របាយការណ៍នសុ៊ើបអនងេត ិងក្សាវក្ជាវន េះ គឺនផ្ទា តសាំខា ខ់តនៅនល៊ើការកាបរ់ា ទស្តរា  ែីនក្ព  ិងការកាបន់ឈ៊ើនៅ

កនុងនក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះ ខែលសថិតនៅកនុងភ្ូេអិូក្ពេះ ឃុាំអូនក្គៀង ក្សុកសាំបូរ នែតាក្កនេេះ ខតប៉ាុនណ្តណ េះ។ ការនសុ៊ើបអនងេត  ិង
ក្សាវក្ជាវន េះេិ ក្គបែណា ប់នល៊ើសាថ  ភាពរបស់សហគេ ៍នក្ពនឈ៊ើនៅកនុងឃុាំអូនក្គៀង  ិងក្សុកសាំបូរនផ្សសងនទៀតន ៊ើយ។ 
នល៊ើសពីន េះ របាយការណ៍ន េះ ឹងនធវ៊ើការនល៊ើកន ៊ើង  ិងវភិាគខតអាំពីក្បសិទធភាពន ការអ ុវតាេាប ់ ិងការន្ល៊ើយតបរបស់
អាជាា រធរ ក់ព័ ធនៅកនុងតាំប ់ខាងនល៊ើខតប៉ាុនណ្តណ េះ។ ក្កុេនសុ៊ើបអនងេត ិងក្សាវក្ជាវេិ បា េុេះជួបពិភាកាជាេួយអាជាា
ធរេូលដ្ឋា   ឬេស្ត ាីរែាបាលនក្ពនឈ៊ើ នៅឃុាំអូនក្គៀង ក្សុកសាំបូរ នែតាក្កនេេះនរេះន ៊ើយ។ នល៊ើសពីន េះនៅនទៀត របាយការណ៍
នធវ៊ើន ៊ើងកនុងនោលបាំណងផ្សាល់ជាពត័ម៌ា បខ ថេ  ិងអ ុសាស ជូ៍ ជាា ធរ កព់ ័ធ ខែលេកពីតាំប ខ់ាងនល៊ើសក្មាបន់ធវ៊ើការ
ពិចរណ្តកនុងការចត់វធិា ការឱ្យបា សេក្សប  ិងទ ់នពលនវលាកនុងការទប់សាេ ត់ការកាប់រា ទស្តរា  ែីនក្ពលកេណៈ
ក្ទងក់្ទយធាំបខ ថេនទៀតនៅកនុងនក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះ ។  

  



  

ទំព័រ 10 / 30 

 

ខផ្សនកទ៣ី 
របកគំណហើញ 

 
១. ដីនស្ៃសហគមៃ៍ភ្នណំសោះស្តូវបាៃកាប់រាៃទស្តនាា ៃណសាើរោា ៃសល ់

នក្ពសហគេ ៍ភ្នាំនសេះ នសា៊ើរខតបាត់បង់ទាំងក្សុងន គក្េបនក្ពនឈ៊ើធេាជាតិទាំងក្សុង។ តាំប ់ន េះបា ខកខក្បពនីក្ព
ធេាជាតិនៅជាេមាេ រែាំណ្តាំេ ាី  ិងេមាេ រែាំ ូងេ ីចបត់ាំងពីឆ្ន ាំ២០១៦ រហូតេកែល់បេចុបប ន។ ខផ្សែកតេទិ ន យ័ែីសេប
ទ នសែាកិេចឆ្ន ាំ២០២០ របស់អងាការលីកាែូ នឃ៊ើញថា៖ តាំប ់សហគេ ៍ភ្នាំនសេះមា ក្ពាំក្បទល់ជាប់ ឹងក្កុេហ៊ាុ េួយ 
េាំ ួ ែូេជា ក្កុេហ៊ាុ ែុងណ្តយក្កនេេះអភ្ិវឌ្ឍ ន៍ៅស៊ាូ  (៥១៧៩ ហិកត, ២៤៥២ ហិកត)  ិងក្កុេហ៊ាុ ែុងភ្ូក្កនេេះ
អភ្វិឌ្ឍ ន៍ៅស៊ាូ (៥,២១២ ហិកត) ជាក្កុេហ៊ាុ នវៀតណ្តេែូេោន  (ទិ ន យ័ែីសេបទ ៖ លីកាែូ ២០២០)។  

ជាក់ខសាងតេការគណរពីទិ ន ័យទីវាល (របូភាពទី២) បា ឱ្យែឹងថា ទាំហាំន នផ្សាបិទជិតពណ៌នបតង (បង្ហា ញ
កនុងខផ្ស ទីខាងនក្កាេ) ជានផ្សាែីខែលបា បាតប់ងត់ាំងពីឆ្ន ាំ២០១៦ រហូតេកទល់បេចុបប នកនុងទាំហាំនផ្សាែីក្បមាណ ១,៣០៣ 
ហិកត  ិងការបា៉ា  ក់្បមាណន ទាំហាំបាតប់ងខ់ថ្េនទៀត (កនុងនផ្សាបិទជិត្នូតពណ៌នមា ) មា ទាំហាំក្បមាណ ៤៦០.៨ ហិកត
នទៀត ន ទាំហាំនក្ពសហគេ ទ៍ាំងេូលខែលតាំណ្តងឱ្យនផ្សាបិទជិតពណ៌ក្កហេ។  នៅកនុងទាំហាំនផ្សាែី ១,៣០៣ ហិកត ខាង
នល៊ើខែលទទួលរងការកាបរ់ា ទស្តរា  ខាល ាំង គឺមា នៅសល់គក្េបនក្ពនឈ៊ើតិេតួេប៉ាុនណ្តណ េះ  ិងដ្ឋេន់ដ្ឋយែុាំៗ។ 

របូភាពទី២៖ ខផ្ស ទីបង្ហា ញតាំប រ់ងការទស្តរា  ន តាំប ស់ហគេ ភ៍្នាំនសេះ 
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នយងតេការសមាា សគណៈកេាការ  ិងក្កុេលាតសហគេ ៍នក្ពនឈ៊ើភ្នាំនសេះ បា ឱ្យែឹងថា នក្ពសហគេ ន៍ េះ 
ក្តូវបា ទទួលរងការកាបរ់ា ទស្តរា  កា ក់ាបែ់ីនក្ពែាំបូងនៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៦ នដ្ឋយក្កុេក្បជាពលរែាេាំណូលក្សុក  ិងក្កុេ
េ ុសសខែលេ ិសាា ល់អតាសញ្ជា ណ នហ៊ើយេ ិមា លាំនៅដ្ឋា  អេិនស្ត ាយន៍ៅកនុងឃុាំអូរនក្គៀង ក្សុកសាំបូរ នែតាក្កនេេះន ៊ើយ។ 
កនុងរយៈនពលក្តឹេខតជិត៥ឆ្ន ាំប៉ាុនណ្តណ េះ គិតចប់ពីឆ្ន ាំ២០១៦ រហូតែល់េុងឆ្ន ាំ២០២០ គក្េបនក្ពនឈ៊ើនល៊ើែីនក្ពសហគេ ៍
នក្ពនឈ៊ើភ្នាំនសេះ បាតប់ងន់សា៊ើខតពីរភាគបី ន នផ្សាែីសរបុរបស់សហគេ ន៍ដ្ឋយជាំ ួសេកវញិ ូវ ែាំណ្តាំសាវ យេ ាី ែាំ ូងេ ី ិង
ែាំណ្តាំេយួេាំ ួ នផ្សសងនទៀត។  

គណៈកេាការសហគេ ន៍ក្ពនឈ៊ើភ្នាំនសេះមាន កប់ា នល៊ើកន ៊ើងថា «ការទស្តរា  កា ក់ាបែី់នក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះន េះ គឺ
ក្តូវបា នធវ៊ើន ៊ើងជាក្បព ័ធនដ្ឋយក្កុេអនកកាបទ់ស្តរា  ែីនក្ព  ិងមា លកេណៈក្ទងក់្ទយធាំ”។ ែាុ ាំសូេនសន៊ើឱ្យសាថ ប ័ កព់ ័ធជួយ 
គិតទាំងអស់ោន  នប៊ើនធវ៊ើៗទាំងអស់ោន  (នធវ៊ើការការ រនក្ពសហគេ )៍ នប៊ើអាជាា ធរេិ នធវ៊ើ នទ ពួកែាុ ាំនធវ៊ើ េិ នក៊ើតនទ នក្ េះនល៊ើសពី
សេតថភាពរបស់សហគេ ន៍ធវ៊ើបា នហ៊ើយ»។  

របូភាពទី៣៖ បង្ហា ញពីែាេខែលអនកទស្តរា  ែីនក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះបា សងន់ៅនល៊ើែីនក្ពសហគេ ន៍ក្កាយពីបា កាបរ់ា ែី
នក្ពរេួ  ិងដ្ឋាំែាំណ្តាំេ ាី ខែលមា េាំណុេ ិយេការ៖ X=0626523 Y=1463662។ 

នៅកនុងកាំលុងនពលន ការក្សាវក្ជាវ  ិងនសុ៊ើបអនងេត ក្កុេនសុ៊ើបអនងេត  ិងសហគេ ប៍ា រកនឃ៊ើញែាេចាំេាំការ  ិង
ផ្សាេះខែលក្តូវបា សាងសងន់ល៊ើែីរបស់សហគេ ៍នក្ពនឈ៊ើភ្នាំនសេះ ខែលក្តូវបា កាប់រា ទស្តរា  ែីនក្ពសហគេ ៍ភ្នាំនសេះរេួ
មា ក្បមាណ ៨០នៅ ៨៥ែាេ ិងែនងផ្សាេះ។ ការសាងសង់ែាេ  ិងផ្សាេះទាំងនរេះនសា៊ើរខតកាល យនៅជាភ្ូេិរេួនក្សេនៅនហ៊ើយ 
ក្តឹេខតកនុងរយៈនពលជិតក្បាាំឆ្ន ាំេុងនក្កាយន េះ។ ការសាងសងស់ាំណងរ់ងឹ  ិងសកេាភាពហ៊ាុ៊ុំពទ័ធកា ក់ាបែ់ីនក្ពទាំងនរេះ ក្តូវ
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បា នធវ៊ើន ៊ើងនៅនល៊ើែីនក្ព  ិងែីសាធារណៈខែលផ្សាុយពីេាប់ភ្ូេិបាលឆ្ន ាំ២០០១  ិងេាប់សាីពីនក្ពនឈ៊ើឆ្ន ាំ២០០២។ 
នយងតេមាក្ត៤៣ ន េាបស់ាីពីភ្ូេបិាល ជ ទាំងឡាយណ្តខែលកា ក់ាបថ់្ាីនល៊ើអេល វតថុនក្កាយនពលខែលេាបន់ េះ
េូលជាធរមា ក្តូវបា ចតទុ់កថាជាអនកកា ក់ាបន់ដ្ឋយែុសេាប ់ ិងអាេក្តូវផ្សារា នទសដ្ឋកព់ ធរោរពី១ឆ្ន ាំ ែល់ ៥ឆ្ន ាំ 
 ិងទទួលរងការពិ យ័ជាក្បាកច់បព់ី៥ លា នរៀល នៅ៥០ លា នរៀល នហ៊ើយមា កាតពវកិេចចកនេញពីក្ទពយសេបតាិសា
ធារណៈជាបរា  ់។ េាប់សាីពីនក្ពនឈ៊ើ ក្តង់មាក្ត៩៧ ក្តង់េាំណុេ៥. បា ខេងថា េាំន េះអនកខែលកាំនទេ ផ្ទល ស់បដូ រ លុប
បាំបាក ់ឬនធវ៊ើឱ្យែូេខាតែល់ក្ពាំសីមាន តាំប ន់ក្ពនឈ៊ើ  ិងេាំណុេ៦. ខេងថា េាំន េះអនកណ្តបា កាបរ់ា នក្ព ឈូសឆ្យែីនក្ព 
ហ៊ាុ៊ុំពទ័កា ក់ាបែ់ីនក្ពទស្តរា  កា ក់ាបែ់ីនក្ព ក្តូវក្បឈេ ឹងបទនលា៊ើសនក្ពនឈ៊ើថាន កទ់ីេយួ ខែលក្តូវមា នទសជាបព់ ធរោរ
េនរល េះព៥ី នៅ១០ ឆ្ន ាំ  ិងក្តូវរបឹអូសវតថុតងទាំងអស់េកជាសេបតាិរែា ែកហូតកិេចក្ពេនក្ពៀង អាជាា បណ័ណ  លិែិតអ ុញ្ជា ត 
 ិងកាំនទេនចលវតថុតងខកលង។  

ក្កុេអនកក្សាវក្ជាវរកនឃ៊ើញថា ការកាប់រា ទស្តរា  កា ់កាបែ់ីនក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះន េះ ហក់ក្តូវបា នធវ៊ើន ៊ើងជា
ក្បព័ ធ នដ្ឋយក្កុេអនកកាប់រា ទស្តរា  នែ៊ើេបកីា ក់ាប់  ិងលក់ែីនក្ពសាធារណៈ។ សកេាភាពរា ទស្តរា  ែីនក្ពសហគេ ៍
ខាងនល៊ើក្តូវបា នធវ៊ើន ៊ើងនដ្ឋយនប៊ើកេាំហ នដ្ឋយោា  ការភ្យ័ខាល េអាជាា ធររែាបាលភ្ូេឃុិាំ ក្សុក នែតា  ិងេស្ត ាីជាំរញរែាបា
លនក្ពនឈ៊ើ ក្ពេទាំងការក្បឈេេុែេាំន េះេុែេាបទ់ល់ខតនសាេះ។ ការកាបរ់ា ទស្តរា  នេេះខតប ារហូតែល់នក្ពសហគេ ៍
ភ្នាំនសេះនសា៊ើរខតបាត់របូរាងទាំងក្សុងសល់ខតន ា្ េះ  ិងខផ្ស ទីប៉ាុនណ្តណ េះ។ ក្កុេអនកក្សាវក្ជាវបា រកនឃ៊ើញថា គណៈកេាការ
សហគេ េ៍ងន់ឃ៊ើញរែាបាលនក្ពនឈ៊ើ  ិងរែាបាលនែតានធវ៊ើការែកហូតែីខែលក្តូវបា កាបរ់ា ទស្តរា  កា ក់ាប ់ ិងពទ័ធរបង
នដ្ឋយែុសេាប់ន េះ ជូ សហគេ ៍វញិនដ្ឋយេិ មា ការសក្េបសក្េួលណ្តេួយន ៊ើយ នែ៊ើេបឱី្យសហគេ ៍អាេនរៀបេាំ
សកេាភាពសាា រគក្េបនក្ពនឈ៊ើន ៊ើងវញិបា ។  

របូភាពទី៤៖ បង្ហា ញពីសាថ  ភាពន ការកាបរ់ា ែីនក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះវាលលវឹងនលវ៊ើយដ្ឋេក់ ាុយខភ្នក  ិងបង្ហា ញភ្ស័ាុតង
អាំពីការែុតនក្ព ការសាងសងែ់ាេ  ិងដ្ឋាំែាំណ្តាំេ ាី។ 
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២. វិធាៃការរបសអ់ាាា ធរមាៃសមតថកិេចមាៃភាៃយតឺយ៉ា វ ៃិងោា ៃស្បសទិធិភាៃ 
សកេាភាពកាបប់ាំផ្ទល ញ់នក្ពសហគេ ៍ភ្នាំនសេះ កា ខ់តមា ភាពខាល ាំងកាល ន ៊ើងពីេយួនថ្ានៅេយួនថ្ា នហ៊ើយរែាបាលនែតា

ក្កនេេះ  ិងអាជាា ធរខែ ែីនផ្សសងនទៀតនៅតាំប ន់រេះ ពុាំមា េាំណ្តតក់ារអ ារាគេ រ៍ារា ាំងនរេះនទ ខែលនធវ៊ើឱ្យជ នលា៊ើសកា ខ់ត
មា ឱ្កាសេូលកាបរ់ា ទស្តរា  ែីនក្ពសហគេ ក៍ា ខ់តខាល ាំងន ៊ើង (នក្េ៊ើ កខ លង) ។ នដ្ឋយសកេាភាពកាបប់ាំផ្ទល ញ់ហកពុ់ាំ
មា កិេចអ ារាគេ រ៍ារា ាំង  ិងនដ្ឋេះក្សាយពីអាជាា ធរ កព់ ័ធ ខែលបញ្ជា ន េះផុ្សតពីសេតថភាពខែលគណៈកេាការសហគេ ៍
ន េះអាេទបស់ាេ តប់ា នទ៊ើបពួកោតប់ា បដឹងនៅកា ភ់ាគី កព់ ័ធប ានទៀតឱ្យមា េាំណ្តតក់ារនដ្ឋេះក្សាយ ។ 

នដ្ឋយទទួលបា បណាឹ ងពីគណៈកេាការក្គបក់្គងសហគេ ន៍ក្ពនឈ៊ើភ្នាំនសេះ រែាបាលនែតាក្កនេេះ  ិងគណៈកមាា ធិ
ការក្គប់ក្គងែីរែានែតាក្កនេេះ កាលពីនថ្ាទី២៨ ខែេីរ ឆ្ន ាំ២០១៩ បា នេញនសេកាីជូ ែាំណឹងសាីពី ការបញ្ឈប់ការេូល
ទស្តរា  កា ក់ាបែ់ីនក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះ។ នសេកាីជូ ែាំណឹងន េះបា នធវ៊ើការខណរាំែល់េ ារី អងាភាព កព់ ័ធ អាជាា ធរេូល
ដ្ឋា    ិងជាពិនសសក្បជាពលរែាខែលបា  ឹងកាំពុងេូលកាប់រា ទស្តរា  កា ់កាប់ែីរែាែុសេាប់ នៅនល៊ើទីតាំងែីនក្ពនៅ
កនុងនក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះ ែូេខាងនក្កាេ៖  

១. ក្តូវបញ្ឈប ូ់វរាល់ការេូលកា ក់ាប ់ ិងទស្តរា  យកែីនក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះក្គបរ់បូភាពនដ្ឋយែុសេាប។់  
២. ក្តូវរេុះនរ ៊ើពូជែាំណ្តាំ សមាា រៈ នរាង ែាេ ខែលបា សងរ់េួ នេញពីបរនិវណែីនក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះ ចបព់ីនថ្ាជូ ែាំណឹង 
រហូតែល់នថ្ាទ៣ី០ ខែនេសា ឆ្ន ាំ២០១៩ ជាកាំហិត។  

៣. ករណីេ ិមា ការសហការ  ងិេ ិអ ុវតាតេនសេកាីជូ ែាំណឹងន េះ គណៈកមាា ធិការក្គបក់្គងែីរែាថាន កន់ែតា 
អងាភាព កព់ ័ធ អាជាា ធរមា សេតថកេិច មា ភារកិេចអ ុវតាតេ ីតិវធិីេាបន់ដ្ឋយោា  លកេែណឌ ។  

 នប៊ើនទេះបីជា រែាបាលនែតាក្កនេេះ បា នេញនសេកាីជូ ែាំណឹងនលែ០១៦/១៩ ស.ជ.ណ េុេះនថ្ាទី២៨ ខែេីរ ឆ្ន ាំ
២០១៩ ខាងនល៊ើន េះកាី ប៉ាុខ ាអនកខែលកាំពុងខតេូលរា ទស្តរា  កា ក់ាបែ់ីនក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះ ពុាំបា អ ុវតាតេនសេកាីជូ 
ែាំណឹងន េះន ៊ើយ។ បរា បេ់ករែាបាលនែតាក្កនេេះ បា នេញនសេកាីជូ ែាំណឹងនល៊ើកទី២ នលែ០៤២/១៩ ស.ជ.ណ េុេះនថ្ា
ទី២០ ខែសីហ ឆ្ន ាំ២០១៩។ នសេកាីជូ ែាំណឹងន េះ មា ែលឹេសារក្សនែៀង ឹងនសេកាីជូ ែាំណឹងខែលេុេះនថ្ាទី២៨ ខែេរី 
ឆ្ន ាំ២០១៩ ខែរ។ នៅកនុងលិែិតែខែលន េះ រែាបាលនែតាក្កនេេះកប៏ា ក្ពមា ចតវ់ធិា ការ  ិងអ ុវតាតេ ីតិវធិីេាបជ់ា
ធរមា ផ្សងខែរ ប៉ាុខ ារហូតែល់ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០២០ ក្កុេក្សាវក្ជាវពុាំទ ន់ឃ៊ើញមា វធិា ការជាកល់ាកណ់្តេយួនែ៊ើេបកី្បឆ្ាំង
ឬទបស់ាេ ត ់ឹងការកាបរ់ា ទស្តរា  ែីនក្ពសហគេ ន៍ េះន ៊ើយ។ នក្កាយពីរែាបាលនែតាក្កនេេះ បា នេញនសេកាីជូ ែាំណឹង
ទាំងពីរនល៊ើករេួេក សាលាក្សុកសាំបូរ នែតាក្កនេេះ បា នេញនសេកាីជូ ែាំណឹងនលែ ០០៦/២០ ស.ជ.ណ.សេ ក្សបតេ
ការេងែុលបង្ហា ញរបស់ឯកឧតាេអភ្បិាលន គណៈអភ្ិបាលនែតាក្កនេេះ នែ៊ើេបនីសន៊ើឱ្យក្បជាពលរែាខែលរស់នៅេាំណុេអូរក
នណា ៀរ ភ្ូេអិូរក្ពេះ ឃុាំអូរនក្គៀង  ិងេកពីបណ្តា នែតា ក្សុកនផ្សសងៗឱ្យបញ្ឈបស់កេាភាពការកាបរ់ា ទស្តរា  ែីនក្ពសហគេ ៍
ន េះ ក្ពេទាំងបា ក្ពមា ចតវ់ធិា ការផ្សលូវេាប ់ ិងកសាងសាំណុាំ នរឿងបញ្ជូ  នៅតុលាការផ្សងខែរ។  
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ក្កុេក្សាវក្ជាវរកនឃ៊ើញថា នប៊ើនទេះបីជាមា ការនេញនសេកាីជូ ែាំណឹងជានក្េ៊ើ នល៊ើកនក្េ៊ើ សារពីរែាបាលនែតា  ិងរែា
បាលក្សុកសាំបូរ នែតាក្កនេេះ ខាងនល៊ើកាី កប៏៉ាុខ ាសកេាភាពន ការកាបរ់ា ទស្តរា  កា ់កាបែ់ីនក្ពែុសេាបន់ល៊ើទីតាំងន ែីនក្ព
សហគេ ភ៍្នាំនសេះ ខែលរេួមា  ការទស្តរា  ែីនក្ព ការសាងសងែ់ាេ ឬនរាងេាំការ  ិងការដ្ឋាំែាំណ្តាំសាវ យេ ាី នៅខតប ារហូត
េកែល់បេចុបប ន  ិងកា ខ់តមា លកេណៈធា ធ់ារនៅៗ។ ចបត់ាំងពីការនេញនសេកាីជូ ែាំណឹងខាងនល៊ើេក អាជាា ធរ ក់
ព ័ធកនុងនែតាក្កនេេះ កេ៏ ិបា អ ុវតាវធិា ការេាបឱ់្យមា ក្បសិទធិភាព ក្បឆ្ាំង ឹងការទស្តរា  កា ក់ាបែ់ីែុសេាបន់រេះនទ។  

របូភាពទី៥៖ បង្ហា ញពីផ្ទល កសញ្ជា  ឬផ្ទា ាំងបា៉ា ណូរបស់សហគេ ន៍ក្ពនឈ៊ើភ្នាំនសេះខែលក្តូវបា វាយ ិងផ្សាួលរ ាំលាំនដ្ឋយអនក
ទស្តរា  ែីនក្ពសហគេ ខ៍ែលមា េាំណុេ ិយេការ៖ X=0624505 Y=1468129។ 

នយងតេការសមាា ស គ៍ណៈកេាការសហគេ ន៍ក្ពនឈ៊ើភ្នាំនសេះ បា បញ្ជជ កឱ់្យែឹងថា គណៈកេាការសហគេ ៍
បា ដ្ឋក់ កយបាឹងនៅតុលាការនែតាសាឹងក្កនេេះ នដ្ឋយសហការជាេួយសង្ហេ ត់រែាបាលនក្ពនឈ៊ើអូរនក្គៀង ខផ្សនករែាបាលនក្ព
នឈ៊ើក្សុកសាំបូរ  ិងែណឌ រែាបាលនក្ពនឈ៊ើនែតាក្កនេេះខែរ ប៉ាុខ ាេ ិមា វធិា ការជាកល់ាក ់ ិងមា ក្បសិទធិភាពន ៊ើយនទ។ 
ក លងេកសហគេ ៍  ិងជាំរញរែាបាលនក្ពនឈ៊ើបា សហការកនុងការកសាងសាំណុាំ នរឿង  ិងដ្ឋក់ កយ  បណាឹ ងនៅ
តុលាការក្បឆ្ាំង ឹងជ សងសយ័ ឬអនកខែលជាប ់កព់ ័ធសាំខា ់ៗ  កនុងករណីរា ទស្តរា  ែីនក្ពសហគេ ន៍ េះ បា េាំ ួ ១១ 
រក ់(១១ ករណី)។ កប៏៉ាុខ ាតុលាការនែតាក្កនេេះ នទ៊ើបខតបា កសាងសាំណុាំ នរឿងបញ្ជូ  នៅជាំ ុាំជក្េេះ  ិងនធវ៊ើការនកាេះនៅជ 
សងសយ័ ឬអនកខែលជាប់ ក់ព័ ធ ឹងការទស្តរា  ែីនក្ពសហគេ ៍ន េះ បា ខតពីរករណីប៉ាុនណ្តណ េះ។ តាំណ្តងសហគេ ៍នក្ព
នឈ៊ើភ្នាំនសេះ ក៏ធាល ប់ក្តូវបា អនញ្ច ៊ើញឱ្យនធវ៊ើជាសាកសនីៅកនុងសវរការ  ិងនធវ៊ើការបាំភ្លឺ កព់័ ធ ឹងបណាឹ ងក្បឆ្ាំង ឹងអនកកាប់
រា ទស្តរា  កា ក់ាបែ់ីនក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះនដ្ឋយោា  ការអ ុញ្ជា ត។  
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នៅកនុងកាំលុងនពលន ការេុេះនសុ៊ើបអនងេត គណៈកេាការក្គប់ក្គងសហគេ ន៍ក្ពនឈ៊ើភ្នាំនសេះមាន កខ់ែលបា េូលរេួ
ក្គប់ក្គង  ិងការ រនក្ពសហគេ ន៍ េះតាំងពីឆ្ន ាំ២០០៩ កាលនៅជាអតីតនក្ពនែគូេុ ការបនងេ៊ើតសហគេ ៍នក្ពនឈ៊ើភ្នាំនសេះ 
បា នល៊ើកន ៊ើងថា “សហគេ ន៍ក្ពនឈ៊ើភ្នាំនសេះន េះ បា ទទួលរងការកាបទ់ស្តរា  តិេតួេៗែាំបូងនៅឆ្ន ាំ២០១៦ នហ៊ើយការកាប់
ទស្តរា  ក់ា ខ់តធា ធ់ារនៅេនរល េះឆ្ន ាំ២០១៧ រហូតែល់ឆ្ន ាំ២០១៩  ិងប ាដ្ឋាំែាំណ្តាំេ ាីជារហូតេកែល់បេចុ បប ន”។  

ក្កុេក្សាវក្ជាវរកនឃ៊ើញថា គណៈកេាការសហគេ ន៍ក្ពនឈ៊ើភ្នាំនសេះ បា ែិតែាំក្បឹងខក្បងអស់រយៈនពលជានក្េ៊ើ ឆ្ន ាំ
នែ៊ើេបទីបស់ាេ តេ់ ិឱ្យមា ការប ាទស្តរា  កា ក់ាបែ់ីនក្ពសហគេ  ៍តេរយៈការរាយការណ៍នៅេស្ត ាីជាំរញរែាបាលនក្ពនឈ៊ើ 
អាជាា ធរថាន ក់ក្សុក  ិងនែតាក្ពេទាំងការសហការជាេួយរែាបាលនក្ពនឈ៊ើកនុងការដ្ឋក់ កយបណាឹ ងនៅតុលាការ។ ក៏ប៉ាុខ ា
វធិា ការរបស់រែាបាលនក្ពនឈ៊ើនែតា រែាបាលនែតា  ិងតុលាការនែតាក្កនេេះ ហកម់ា ភាពយឺតយ៉ា វ  ិងបា អូសបរល យជា
នក្េ៊ើ ឆ្ន ាំ  ិងែវេះក្បសិទធិភាពខែលជាេូលនហតុេេបងនធវ៊ើឱ្យនក្ពសហគេ ន៍ េះ នសា៊ើរបាតប់ងទ់ាំងក្សុងគិតក្តឹេឆ្ន ាំ២០២០។  

៣. ការស្បឈមៃឹងការបាត់បង់ទីជំណៃឿ វបបធម៌ ៃិងម ែរបរស្បនៃ ីរបសជ់ៃាតណិដើម
ភាគតិេ  
 ែូេបា នល៊ើកន ៊ើងខាងនល៊ើ ភ្នាំនសេះ គឺជាទីជាំន ឿ  ិងទីតាំងក្បវតាិសាស្តសាែស៏ាំខា េ់យួរបស់ជ ជាតិនែ៊ើេភាគតិេ
ពនង (ពូ ង) ខែលរស់នៅកនុងតាំប ន់ េះ (ឃុាំអូរនក្គៀង) ជានក្េ៊ើ ជាំរ ត់េក។ ភ្នាំនសេះ គឺជាភ្នាំេយួខែលសថិតនៅកនុងបរនិវណែី
នក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះ ខែលហុាំពទ័ធនៅនដ្ឋយនក្ពនក្សាង  ិង កក់ណ្តា លនក្សាង។ ក្បជាសហគេ ម៍ា ជាំន ឿថា តាំប ន់ េះ 
គឺជាតាំប ស័់កាិសិទធិ  ិងជាទីអាក្សេរបស់ក្ពេះសងឃធុតងាខែលបា គងន់ៅ  ិងនធវ៊ើវបិសសរនៅទីនរេះ។ ទីជាំន ឿភ្នាំនសេះ មា 
សាំណ្តកសាំខា ់ៗ េយួេាំ ួ បង្ហា ញជាពស័ាុតង ែូេជាសាលាក្ពេះសងឃ ធាតុក្ពេះសងឃ  ិងកខ លងតេេល់ក្ពេះពុទធបែិមារ។ 

ក្បជាសហគេ ន៍ៅកនុងតាំប ខ់តងេកនធវ៊ើការប ក់្ស ន់ែ៊ើេបសុីាំនសេកាីសុែ  ិងនរៀបេាំពិធីបុណយជានរៀងរាល់ឆ្ន ាំនៅទី
នរេះជានរៀងរាល់ឆ្ន ាំ នៅកនុងខែនេសាេុ ពិធីបុណយេូលឆ្ន ាំ។ ជាសតា ុេ័ត នៅនពលខែលមា នក្ោេះរា ាំងសាួតេាងៗ ឬនៅ
នពលខែលមា ជាំងឺឈថឺាេ តន់ផ្សសងៗ ក្បជាសហគេ ន៍ៅតាំប ន់ េះ ខតងខតេកនរៀបេាំពិធីបុណយសុាំទឹកនភ្លៀង  ិងប ក់្ស កុ់ាំឱ្យ
មា ជាំងឺឈឺថាេ ត់នផ្សសងៗ តេជាំន ឿរបស់ជ ជាតិនែ៊ើេរបស់ភាគតិេពនង។ ប៉ាុខ ាបេចុបប ន ទីជាំន ឿភ្នាំនសេះែស៏ាំខា ់ន េះ កាំពុង
ក្បឈេ ឹងការបាត់បង់នដ្ឋយសារខតសកេាភាព ន ការកាប់រា ទស្តរា  កា ់កាបែ់ីនក្ពសហគេ ៍ នដ្ឋយសកេាភាពកាប់
រា ទស្តរា  ែីនក្ពវាតទីពទ័ធនសា៊ើរជុាំវញិទីជាំន ឿន េះអស់នៅនហ៊ើយ។  
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របូភាពទី៦  ិង ៧ ៖ បង្ហា ញពីអ ុផ្សលនក្ពនឈ៊ើ (ជរ័ទឹក ឬជរ័នេាេះ) ខែលសហគេ ន៍ៅប ាអាក្ស័យផ្សងល  ិងទីជាំន ឿភ្នាំ
នសេះ របស់សហគេ ជ៍ ជាតិនែ៊ើេភាគតិេពនង (ពូ ង) នៅភ្ូេិអូរក្ពេះ ឃុាំអូរនក្គៀង ក្សុកសាំបូរ នែតាក្កនេេះ។ 

នក្ៅពីទីជាំន ឿែស៏ាំខា រ់បស់ជ ជាតិនែ៊ើេភាគតិេ នក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះន េះ កជ៏ាទីកខ លងអាក្ស័យផ្សលែស៏ាំខា ់
របស់សហគេ ៍ផ្សងខែរ ជាពិនសសគឺេុែរបរែងជ័រទឹក។ ក្បធា   ិងសមាជិកគណៈកេាការសហគេ ៍នក្ពនឈ៊ើភ្នាំនសេះ 
បា នល៊ើកន ៊ើងថា “នក្ពសហគេ ៍ភ្នាំនសេះគឺជានក្ពចស់  ិងទីជាំន ឿតាំងពីបុរាណ។ នល៊ើសពីន េះ វាគឺជាទីកខ លងអាក្ស័យ
ផ្សលែ៏សាំខា ់ខែលសាំបូរនៅនដ្ឋយនែ៊ើេជ័រនេាេះរាប់  ន់ែ៊ើេ ខែលមា នឈ៊ើពីរក្បនភ្ទ គឺនែ៊ើេក្តេ  ិងនឈ៊ើទល។ ទីតាំង
ខែលសាំបូរនៅនដ្ឋយនែ៊ើេជរ័នេាេះន េះ សហគេ ន៍ៅកនុងតាំប ន់ៅថា រនតា ជរ័។  រនតា ជរ័ មា ទីតាំងសថិតនៅខាងនក៊ើត
ន្ៀងខាងតបងូភ្នាំនសេះន នក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះ។ 

៤. លហូំរនៃស្បាជៃេំ ូលស្សុកគំរាមកំខហងដលស់ហគមៃ៍នស្ៃណឈើ 
 ក្កុេក្សាវក្ជាវ បា រកនឃ៊ើញថា ភាគនក្េ៊ើ ន អនកខែលបា ការកាបរ់ា ទស្តរា  កា ក់ាបែ់ីនក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះ គឺ
េ ិមា លាំនៅដ្ឋា  អេិនស្ត ាយន៍ៅកនុងភ្ូេអិូរក្ពេះន ឃុាំអូរនក្គៀង ក្សុកសាំបូរ នែតាក្កនេេះន ៊ើយ។ អនកទាំងនរេះ មា លាំនៅេ ិ
េាស់លាស់  ិងែលេះនទៀត គឺជាអនកេាំណូលក្សុក ខែលនទ៊ើបខតបា េករស់នៅភ្ូេអិូរកនណា ៀរខែលជាភ្ូេឧិបសេព ័ធន ឃុាំអូរ
នក្គៀង។  

តេរយៈការសមាា សជាេយួមាច ស់េមាេ រ  ិងអនកខែលសាន កន់ៅបនណ្តា េះអាស ននៅនល៊ើែាេខែលបា សាងនៅនល៊ើែី
ន នក្ពសហគេ ៍ភ្នាំនសេះ បា បញ្ជជ ក់ឱ្យែឹងថា ពួកនគគឺជាក្បជាជ េាំណូលក្សុកខែលនទ៊ើបខតផ្ទល ស់បាូ រទីលាំនៅ បនណ្តា េះ
អាស នេករស់នៅភ្ូេអិូរកនណា ៀរ ឃុាំអូរនក្គៀង ក្សុកសាំបូរ នែតាក្កនេេះ  ិងែលេះនទៀតេ ិផ្ទល ស់បាូរទីលាំនៅនៅន ៊ើយនទ។ អនក
ទាំងនរេះ ភាគនក្េ៊ើ េកពីនែតាកាំពងច់េ នែតាតបងូឃាុ ាំ  ិងមា ក្គួសារែលេះេកពីនែតារត គីរ។ី ពួកនគបា បញ្ជជ កឱ់្យែឹងថា
នែ៊ើេបទីទួលបា ែីេាំការខែលបា កាប់រា ទស្តរា  នល៊ើែីនក្ពន េះ គឺពួកោត់ជួលអនកសីុឈនួលកាប់នឈ៊ើកនុងេួយហិកត គឺ
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េាំណ្តយពីេនរល េះ៨០ េុ ឺនរៀល (៨០០,០០០ នរៀល) នៅ ១លា នរៀល (១,០០០,០០០ នរៀល) អនកែលេះបងលុ់យតេរយៈនេ
ការខែលទក់ទងទិញលក់ែីនក្ព រឯីអនកែលេះនទៀតេកតេរយៈបងបែូ ខែលបា េកេុ   ិងនផ្សា៊ើលុយឱ្យបងបែូ ជួលអនកសីុ
ឈនួលនែ៊ើេបឱី្យកាបន់ឈ៊ើរ ាំលាំ  ិងែុតនឈ៊ើែីនក្ពនែ៊ើេបបីាំខបលងនៅជាេមាេ រ។ 

តេរយៈការសាកសួរជាេយួមាច ស់េមាេ រែខែល ក្កុេក្សាវក្ជាវ  ិងនសុ៊ើបអនងេតរកនឃ៊ើញថា អាជាា ធរភ្ូេ ិ ិងរែាបាល
ឃុាំេិ ខែលបា េកនធវ៊ើការសាកសួរ  ិងក្សង់ទិ ន យ័ន អនកខែលបា េកសាងសងល់ាំនៅដ្ឋា    ិងែាេនល៊ើែីេាំការខែល
បា កាបរ់ា ទស្តរា  កា ក់ាបន់ៅនល៊ើែីនក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះន េះន ៊ើយ។ ជាេយួោន ន េះ គណៈកេាការសហគេ ប៍ា នល៊ើក
ន ៊ើងថា ក លងេកសមាជិកគណៈកេាការសហគេ ែ៍វេះការសហការពីអាជាា ធរេូលដ្ឋា   ែូេជាអាជាា ធរឃុាំ  ិងេស្ត ាីប៉ាូលីស
ឃុាំកនុងការេុេះនៅហេឃាតក់ារសាងសងស់ាំណងរ់ងឹនៅនល៊ើែីនក្ពសហគេ  ៍ឬែីសាធារណៈរបស់រែា។ នល៊ើសពីន េះនៅនទៀត 
សហគេ ៍កប៏ា បញ្ជជ ក់ខែរថា ពួកនគេិ មា អាំណ្តេក្គបក់្ោ ក់នុងការេុេះទបស់ាេ តស់កេាភាពសាងសង់ែាេ ឬផ្សាេះទាំង
នរេះផ្សងខែរ។ 

 

 

របូភាពទី៨ ៖ បង្ហា ញពីែាេ ឬែនងផ្សាេះខែលក្តូវបា សាងសងន់ ៊ើងនដ្ឋយអនកទស្តរា  កា ក់ាបែី់សហគេ ន៍ក្ពនឈ៊ើភ្នាំនសេះ។   
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របូភាពទី៩ ៖ បង្ហា ញពីែាេ ឬែនងផ្សាេះខែលក្តូវបា សាងសងន់ ៊ើងនដ្ឋយអនកទស្តរា  កា ក់ាបែី់សហគេ ន៍ក្ពនឈ៊ើភ្នាំនសេះ 
ខែលមា េាំណុេ ិយេការ៖ X=0624999 Y=1467085 ។    
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ខផ្សនកទី៤ 
ណសេកតីសៃនិដ្ឋា ៃ 

 
 
៤.១. សៃនិដ្ឋា ៃ 

លទធផ្សលន ការក្សាវក្ជាវ  ិងនសុ៊ើបអនងេតន េះ បា បង្ហា ញឱ្យនឃ៊ើញថា េូលនហតុេាំបងខែលនធវ៊ើឱ្យមា ការបាតប់ង់
គក្េបនក្ពនឈ៊ើធេាជាតិន នក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះកនុងទាំហាំក្បមាណ ១,៣០៣ ហិកត  ិងទាំហាំ ៤៦០.៨   ហិកតនទៀត ខែលក្តូវ
បា បា៉ា  ក់្បមាណថាមា ការបាតប់ងខ់ថ្េនទៀតនរេះ គឺនដ្ឋយសារខតកងវេះការអ ុវតាេាបស់ាីពីនក្ពនឈ៊ើ  ិងេាបភ់្ូេបិាលឱ្យ
បា ក្តឹេក្តូវ។ នល៊ើសពីន េះនៅនទៀត អាជាា ធរ ក់ព័ ធហកេ់ិ សូវយកេិតាទុកដ្ឋក់កនុងការអ ុវតាេាប ់ ិងចតវ់ធិា ការ
េាបឱ់្យទ ន់ពលនវលាចបត់ាំងពីនក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះនទ៊ើបខតទទួលរងការកាបរ់ា ទស្តរា  ែាំបូងនៅឆ្ន ាំ២០១៦។ ពស័ាុតងខែល
ក្បេូលបា តេរយៈការក្សាវក្ជាវន េះបញ្ជជ កឱ់្យនឃ៊ើញថា នក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះកាំពុងទទួលរងការកាបរ់ា ទស្តរា    ិងកា ់
កាបែ់ីនក្ពសាធាររណៈនដ្ឋយែុសេាបជ់ាលកេណៈក្ទងក់្ទយធាំ  ិងនធវ៊ើន ៊ើងជាក្បព ័ធនដ្ឋយក្កុេអនកកា រ់ា ែីនក្ព ឬឈាួញ
ទិញលកែ់ី។ ការន េះបញ្ជជ កឱ់្យនឃ៊ើញថា គណៈកេាការសហគេ ន៍ក្ពនឈ៊ើេ ិមា លទធភាព  ិងអាំណ្តេក្គបក់្ោ ក់នុងការ
ទប់សាេ ត់ការកាបរ់ា ទស្តរា  ែីនក្ពន េះន ៊ើយ នហ៊ើយពួកនគក្តូវការការសហការ  ិងការេូលរេួយ៉ា ងនពញនលញពីអាជាា ធរ
មា សេតថកិេច ក់ព ័ធក្គបល់ាំដ្ឋបថ់ាន ក់កនុងការទបស់ាេ ត ់ ិងបញ្ឈបក់ារកាបរ់ា ទស្តរា  ែីនក្ពសហគេ ន៍ េះប ានៅនទៀត 
ក្ពេទាំងនធវ៊ើការែកហូតែីខែលក្តវូបា កា ក់ាបន់ដ្ឋយែុសេាបេ់កវញិ នែ៊ើេបនីរៀបេាំគនក្មាងសាា រគក្េបនក្ពនឈ៊ើន ៊ើយវញិ។  

សរុបេក របាយការណ៍ន េះ អាេជួយ ផ្សាល់ព័ត៌មា   ិងព័សាុតងជាក់ខសាងែល់អាជាា ធរមា សេតថកិេចរេួមា  
សង្ហេ តរ់ែាបាលនក្ពនឈ៊ើអូរនក្គៀង ខផ្សនករែាបាលនក្ពនឈ៊ើក្សុកសាំបូរ ែណឌ រែាបាលនក្ពនឈ៊ើនែតាក្កនេេះ រែាបាលក្សុកសាំបូរ រែា
បាលនែតាក្កនេេះ  ិងសាលាែាំបូងនែតាក្កនេេះ កនុងការចត់វធិា ការេាប់ក្បឆ្ាំង ឹងការកាប់រា ទស្តរា  កា ់កាប់ែីនក្ព
សហគេ ភ៍្នាំនសេះ ខែលនធវ៊ើឱ្យែូេខាតែល់ធ ធា នក្ពនឈ៊ើ ជីវៈេក្េុេះ  ិងបរសិាថ  ធេាជាតិ។  
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៤.២. អៃ សាសៃ៍  
 សាំណូេពរឱ្យក្កសួង កព់ ័ធ ជាពិនសសរែាបាលនក្ពនឈ៊ើេុេះអ ារាគេ ជ៍ាបរា  ក់នុងការបញ្ឈបក់ារកាបរ់ា ទស្តរា  ែី
នក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះប ានៅនទៀត។ 

 នសន៊ើឱ្យរែាបាលឃុាំអូរនក្គៀង  ិងក្សុកសាំបូរ នែតាក្កនេេះ េុេះក្សង់សថិតិន ែាេ  ិងែនងផ្សាេះខែលបា សាងសង់រេួ  ិង
នេញបទបញ្ជជ រឱ្យរេុះនរ ៊ើ ក្ពេទាំងេុេះហេឃាតេ់ ិឱ្យមា ការប ាសាងសងែាេ ឬផ្សាេះបខ ថេនទៀត។ 

 កាំណតអ់តាសញ្ជា ណ  ិងេុែសញ្ជា អនក កព់ ័ធទាំងអស់ខែលបា នធវ៊ើសកេាភាពកាបរ់ា ទស្តរា  កា ក់ាបែ់ីន នក្ព
សហគេ ភ៍្នាំនសេះ  ិងកសាងសាំណុាំ នរឿងនៅតុលាការ។  

 នធវ៊ើការអ ុវតាេាប ់ ិងែកហូតែីខែលក្តូវបា កាបរ់ា ទស្តរា  កា ក់ាបែុ់សេាបេ់កវញិ នែ៊ើេបនីធវ៊ើការសាា រគក្េបនក្ព
នឈ៊ើន ៊ើងវញិ។  

 នសន៊ើឱ្យេស្ត ាីជាំរញរែាបាលនក្ពនឈ៊ើ បនងេ៊ើ ការេុេះលាតជាេួយគណៈកេាការសហគេ ៍នក្ពភ្នាំនសេះជាក្បចាំ នែ៊ើេប ី
បង្ហេ រកុាំឱ្យមា ការលួេកាបរ់ា ទស្តរា  កា ក់ាបែ់ីនក្ពប ានៅនទៀត។  
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បញ្ជឯីកសារណយង 
 

 ច្បាបស់្តីពី ភូមបិាល ឆ្ន ាំ២០០១។ 
 ច្បាបស់្តីពី ព្រពឈ ើ ឆ្ន ាំ២០០២។ 
 អនុររឹត្យឈលខ០៧ អនររ.បរ របស់្រាជរដ្ឋា ភិបាលស្តីពី ការបឈ្កើត្រឈបៀ្អភិររសជីវៈច្បរមរុះរបព័នធត្ាំបន់
ការពារធមមជាត្ិ ចុ្បុះព្ងៃទី២៦ ខខមររា ឆ្ន ាំ២០១៧។ 

 ឈស្ច្បរតីជូនដាំណឹ្របស់្រដាបាលឈខត្តររឈច្បុះ ឈលខ ០១៦/១៩ ស.ជ.ណ េុេះនថ្ាទី២៨ ខែេីរ ឆ្ន ាំ២០១៩  ិង
នលែ០៤៥/១៩ ស.ជ.ណ េុេះនថ្ាទី២០ ខែសីហ ឆ្ន ាំ២០១៩ សាីពី ការបញ្ឈប់ការេូលទស្តរា   កា ក់ាប់ែីនក្ព 
សហគេ ន៍ក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះ  សថិតនៅភ្ូេអិូរក្ពេះ ឃុាំអូរនក្គៀង ក្សុកសាំបូរ នែតាក្កនេេះ។ 

 នសេកាីជូ ែាំណឹងរបស់រែាបាលក្សុកសាំបូរ នែតាក្កនេេះ នលែ០០៦/២០ ស.ជ.ណ. សប េុេះនថ្ាទី០៧ ខែនេសា 
ឆ្ន ាំ២០២០  
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ឧបសេព ័ធទ១ី៖ របូភាពបង្ហា ញពីការខក្បក្បួលគក្េបនក្ពនឈ៊ើសហគេ ន៍ក្ពនឈ៊ើភ្នាំនសេះនៅេនរល េះឆ្ន ាំ២០១៥  ិង២០១៩ 
 
ទីតាំងរងការទស្តរា   នេ៊ើលពី Google Earth ឆ្ន ាំ ២០១៥ ការវវិតាន តាំប ស់ហគេ ភ៍្នាំនសេះកនុងឆ្ន ាំ ២០១៩ 
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ឧបសេព ័ធទ២ី៖ របូភាពបង្ហា ញពីតាំប ែ់ីសេបទ ជុាំវញិនក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះ 
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ឧបសេព ័ធទី៣៖ របូភាពបង្ហា ញពីការកាបរ់ា  ់ ិងទស្តរា  ែីនក្ពសហគេ ន៍ក្ពនឈ៊ើភ្នាំនសេះ 
  

  

េាំណុេ ិយេការ៖ X=0626131 Y=1462936 ោា  េាំណុេ យិេការ៖  

ោា  េាំណុេ យិេការ៖  ោា  េាំណុេ យិេការ៖  

ោា  េាំណុេ យិេការ៖  េាំណុេ ិយេការ៖ X=0624505 Y=1468129 



  

ទំព័រ 25 / 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

េាំណុេ ិយេការ៖ X=0625873 Y=1463843 េាំណុេ ិយេការ៖ X=0625873 Y=1463843 

េាំណុេ ិយេការ៖ X=0624778 Y=1466679 េាំណុេ ិយេការ៖ X=0624802 Y=1466640 

េាំណុេ ិយេការ៖ X=0624824 Y=1465530 ោា  េាំណុេ យិេការ 
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ឧបសេព ័ធទី៤៖ នសេកាីជូ ែាំណឹងសាីពី ការបញ្ឈបក់ារេូលទស្តរា  កា ក់ាបែី់នក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះ សថិតនៅកនុង
ភូ្េកិ្ពេះ ឃុាំអូរនក្គៀង ក្សុកសាំបូរ នែតាក្កនេេះ 
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ឧបសេព ័ធទី៥៖ នសេកាីជូ ែាំណឹងសាីពី ការបញ្ឈបក់ារេូលទស្តរា  កា ក់ាបែី់នក្ពសហគេ ភ៍្នាំនសេះ សថិតនៅកនុង
ភូ្េកិ្ពេះ ឃុាំអូរនក្គៀង ក្សុកសាំបូរ នែតាក្កនេេះ (នល៊ើកទី២) 
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ឧបសេព ័ធទី៦៖ នសេកាីជូ ែាំណឹងរបស់សាលាក្សុកសាំបូរ នែតាក្កនេេះ បា នេញនសេកាីជូ ែាំណឹងនលែ ០០៦/
២០ ស.ជ.ណ.សេ 
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ឧបសេព ័ធទី៧៖ ែីកានកាេះនៅសាកសឱី្យេូលរេួសវរការ របស់សាលាែាំបូង នែតាក្កនេេះ 
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ឧបសេព ័ធទី៨៖ េាំណុេ ិយេការទីតាំងខែលទទលួបា ពីឧបករណ៍កាំណតទី់តាំងភូ្េសិាស្តសា (GPS) កាំ ុង
នពលសិកានៅទីវាល (Ground Truth) រនថ្ាទី០៣ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០២០ 

 ID Latitude Longitude ID Latitude Longitude ID Latitude Longitude 

1 627099 1460740 38 624816 1467740 75 626795 1468030 

2 626722 1461470 39 625017 1468130 76 626423 1467430 

3 626464 1461980 40 624527 1468080 77 626413 1466390 

4 626455 1462010 41 624536 1468090 78 626164 1466120 

5 626422 1462070 42 624718 1468230 79 625979 1465890 

6 626160 1462770 43 624996 1468790 80 625929 1465620 

7 626051 1463220 44 625065 1469020 81 625896 1465180 

8 625922 1463540 45 625168 1469120 82 625976 1464790 

9 625866 1463940 46 625171 1469330 83 625996 1464390 

10 625757 1464250 47 625304 1469500 84 626164 1463660 

11 625763 1464520 48 625482 1469490 85 626403 1462910 

12 625728 1464550 49 625651 1469400 86 626861 1462020 

13 625711 1464650 50 625820 1469580 87 627163 1461770 

14 625599 1464740 51 626018 1469580 88 627314 1461490 

15 625503 1464720 52 626134 1469690 89 627496 1460980 

16 625446 1464770 53 626220 1469960 90 627099 1460740 

17 625429 1464760 54 626281 1470090 

18 625396 1464800 55 626317 1470130 

19 625332 1464910 56 626408 1470150 

20 625233 1464860 57 626626 1470330 

21 624972 1464860 58 626921 1470460 

22 624928 1464980 59 627063 1470540 

23 624863 1465170 60 627189 1470590 

24 624940 1465200 61 627316 1470720 

25 624831 1465510 62 627590 1470800 

26 624903 1465930 63 627712 1470960 

27 624869 1465970 64 628156 1470840 

28 624864 1466000 65 628425 1470760 

29 624816 1466040 66 628513 1470650 

30 624771 1466090 67 628857 1469010 

31 624834 1466390 68 628644 1468940 

32 624791 1466630 69 628551 1468930 

33 624769 1466640 70 628434 1468870 

34 624763 1466680 71 628130 1468770 

35 624967 1467090 72 627960 1468790 

36 624993 1467260 73 627999 1468730 

37 624897 1467520 74 627198 1468470 


