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គេ្រមងេរដបូកតំបន់ជួរភនំ្រក ញខងតបងូ 
 

េសចកតីសេងខបៃនឯកសាររតួតពិនិតយេលើកទី៣ 

គេ្រមងេរដបូកតំបន់ជរួភនំ្រក ញខងតបូង ្រតូវបនផ្ដួចេផ្ដីមេរៀបចំេឡងីេដីមបជីយួជំរុញឲយមនករកត់បនថយ និង
ករបន ុ េំទនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ អភិរក ជីវច្រមុះ និងបេងកីតឲយមនជេ្រមីសជីវភពរស់េន ្រសប មែផនកររបស់
អងគករសហ្របជជតិ កនុងករកត់បនថយករបេញចញឧសម័នផទះកញច ក់ែដលប ្ដ លមកពីករបត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈ ី
(េរដបូក) ។ ៃផទដីទី ងំគេ្រមងេរដបូកតំបន់ជរួភនំ្រក ញខងតបូងមនទំហ ំ៤៩៣,៥៨២.៦ ហត កនុងេនះមយួែផនកសថិត
េនកនុងឧទយនជតិជរួភនំ្រក ញខងតបូង និងមយួែផនកេទៀតសថិតកនុងែដនជ្រមកសត្វៃ្រព ៃត េហយីនឹងផ្ដល់នូវករករពរ
ចំែណកដ៏សំខន់ៃនតំបន់េអកូៃ្រពទឹកេភ្ល ងតំបន់ជរួភនំ្រក ញ ជទីកែន្លងអភិរក ជីវច្រមុះដ៏សំខន់មយួ កនុងចំេ មទី
កែន្លងអភិរក ជីវច្រមុះដ៏សំខន់ៗជងេគទងំ ២០០ ទី ងំ េនេលីភពែផនដី ។ តំបន់គណេនយយគេ្រមងេរដបូកតំបន់ជរួ
ភនំ្រក ញខងតបូង្រតូវបនកំណត់េ យវធីិ ្រស្តស្តង់ រេផទ ងផទ ត់កបូន (VCS) មនទំហ ំ ៤៤២,៨៧១ ហត ។ 
គេ្រមងេរដបូកតំបន់ជរួភនំ្រក ញខងតបូង សថិតេនចំចំណុចសំខន់បំផុត ៃនឧបទ្វីបឥណ្ឌូ -ភូម ជទី ងំសំបូរេ យជីវ
ច្រមុះដ៏សំខន់មយួ កនុងចំេ មទី ងំជីវច្រមុះសំខន់ៗទងំ ៣៤ កែន្លង េនេលីពិភពេ ក និងជទីជ្រមលដ៏ចបំច់
េនឈូងសមុ្រទៃថ ្រគបដណ្ដ ប់េ យគ្រមបៃ្រពេឈ្ីរបេភទេផ ងៗគន  រមួមនទងំៃ្រពេ្រ ងពណ៌ៃបតងជនិចច និងៃ្រព
្រសល់ខពង់ ប រហូតដល់គ្រមបៃ្រពតំបន់ទំនប មនៃ្រព ម ច់តំបន់ដីេសីម លេ ម លិចទឹក បឹង និងៃ្រពេកងកងមត់ស
មុ្រទ ។ គ្រមបៃ្រពច្រមុះ្របេភទេនះគឺជជ្រមកសត្វែដលមនចំននួយ៉ងេ ច ស់ ៥២ ្របេភទ េយង មបញជ ីថនិក
សត្វ បក  ី និងសត្វលមូនែដលកំពុងរងេ្រគះជសកល របស់អងគករ យ-យូ-សីុ-អិន ែដលកនុងេនះ រមួមន ្រកេពីភនំ និង
្រកុមសត្វដំរ ី សីុមយួហ្វូង ចបន្ដរស់េនបន កនុងចំេ ម្រកុមហ្វូងសត្វដំរកីមពុជទងំពីរហ្វូង ។ តំបន់េទសភពេនះ្រតូវ
បន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជចត់ទុកជឱកសៃនករ ្ដ រសត្វខ្ល េឡងីវញិ ។ 

 
ទីជ្រមល្របភពទឹកតំបន់ជរួភនំ្រក ញខងតបូង មន រៈសំខន់ស្រមប់មចឆ ជតិ េនឈូងសមុ្រទៃថ េ យ រ

ទីជ្រមលេនះបនផ្ដល់ទឹក ប ដល់្របេភទៃ្រពេកងកងជប់ៗគន ែដលេនេសសសល់មនទំហធំំជងេគ េនឈូងស
មុ្រទេនះ េនះគឺែដនជ្រមកសត្វៃ្រពពម្រកេ ប ែដលជជ្រមកស្រមប់មចឆ ជតិបងកកំេណីតដ៏សំខន់េនកនុងតំបន់ ។ 
តំបន់េនះផ្ដល់ចំណី រដល់្របេទសៃថ កមពុជ និងេវៀត ម និងបំេពញតនួទីនិយត័កមម កសធតុេនឧបទ្វីប សីុ
អេគនយ ៍។ ចបស់ជងេនះេទេទៀត គេ្រមងេរដបូកតំបន់ជរួភនំ្រក ញខងតបូងមនផ្លូវទឹកធំៗចំននួ ២០ ែដល ចផគត់ផគង់
ទឹកស្រមប់ភូមិចំននួ ៣ ៨០០ េនកនុងេខត្តចំននួ ៦ ។ គេ្រមងេនះនឹងផ្ដល់ករគ្ំរទដល់ករេលីកកំពស់ជីវភពរស់េន
របស់្របជពលរដ្ឋចំននួ ២១ ភូមិ សថិតកនុង ៩ ឃុ ំ េន មបរេិវណនិងជំុវញិទី ងំគេ្រមង ។ េលីសពីេនះេទេទៀត សហ
គមន៍ៃនភូមិចំននួ ៨ កនុងឃុចំំននួ ៤ ចនឹងទទលួ របូករណ៍ស្រមប់ករអប់រ ំ ។ សហគមន៍ទងំេនះមនចំននួ 
្រគួ រ្របជពលរដ្ឋសរុបរមួ ៣,៩៥៧ ្រគួ រ េសមីនឹង ១៦,៤៩៥ នក់ ។ 

 
អងគករសមព័នធមិត្តសត្វៃ្រពបននិងកំពុងជយួ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ កនុងករ្រគប់្រគងតំបន់ជរួភន្ំរក ញខងតបូង 

ងំពីឆន  ំ២០០២ មក ។ សកមមភពសនូលរបស់អងគករសមព័នធមិត្តសត្វៃ្រពរមួមនករលបតករពរៃ្រពេឈ ី និងផ្ដល់ជំនយួ
បេចចកេទសដល់រ ្ឋ ភិបលេដីមបអីនុវត្តករករពរៃ្រពេឈ ី។ អងគករសមព័នធមិត្តសត្វៃ្រពក៏បនអនុវត្តសកមមភពអភិវឌ សហ
គមន៍ និងកមមវធីិអប់រផំ ព្វផ យ េដីមបជីយួសហគមន៍មូល ្ឋ ន ឲយេធ្វីករផ្ល ស់ប្ដូរជីវភពរស់េនរបស់ខ្លួន ឲយមនភព 
សីុសង្វ ក់គន ជមយួនឹងករេ្របី្របស់ធនធនធមមជតិដ៏សមបូរែបបេនកនុងតំបន់ ្របកបេ យនិរន្ដភព ។  
 

ែតេទះបីជៃ្រពេឈតំីបន់េនះមន រៈសំខន់ដ៏ធំេធងែបបេនះក្ដី ករែ្របក្ល យដីៃ្រពេឈជី្រទង់្រទយតូចៗឲយ
េទជដីកសិកមមែដលគម នករ្រតួតពិនិតយ្រគប់្រគង េធ្វីេឡងីេ យជនចំណូលថម ី និងករែ្របក្ល យដីៃ្រពេឈឲីយេទជចមក រ 



 
2 

 

កសិឧស ហកមមេ យវស័ិយឯកជន បនេធ្វីឲយតំបន់ជរួភនំ្រក ញខងតបូង សថតិកនុងចំេ មតំបន់េទសភពៃ្រពេឈែីដល
កំពុងទទលួរងនូវករគំ មកំែហងខ្ល ងំជងេគ េនកមពុជ ។ សហគមន៍្របជពលរដ្ឋេន មទីជនបទរស់េន ្រស័យេទ
េលីករផលិតផលកសិកមមខន តតូច េដីមបគី្ំរទជីវភពរស់េនរបស់ខ្លួន ។ កង្វះឱកសករងរស្រមប់្របជពលរដ្ឋ ែដល
កំពុងែតមនចំននួេកីនេឡងី រមួផ នឹំងកង្វះចំេណះដឹងកនុងករែកលំអបេចចកេទសេធ្វីកសិកមម បនេធ្វីឲយ្របជពលរដ្ឋមូល
្ឋ នកប់ឆក រៃ្រព េដីមបី ដំំ ពំណិជជកមម ។ 

 
េដីមេហតុែដលនឲំយមនករកប់បំផ្ល ញៃ្រពេឈគឺីេ យ រែតមនត្រមូវករដីេ្រចីនស្រមប់េធ្វីកសិកមម និង ំ

ដំ ពំណិជជកមម េនកនុងទី ងំគេ្រមងេរដបូកតំបន់ជរួភនំ្រក ញខងតបូង និងេនទូទងំេខត្តេកះកុង ។ ចំននួមនុស េន
កនុងេខត្ត និងេនកនុងតំបន់បនេកីនេឡងីយ៉ងេ្រចីនគរួឲយកត់សមគ ល់ កនុងរយៈមយួទសវត ចុងេ្រកយេនះ ។ កំេណីនចំននួ
មនុស គឺប ្ដ លមកពីជនចំណូលថមី និងអ្រ កំេណីតរបស់កុមរេនកនុងភូមិែដលេនជំុវញិ ។ បចចុបបននេនះ ចំេណះដឹង
មូល ្ឋ នេនមនក្រមិតទប េ យ រែតត្រមូវករពលកមមកុមរ េដីមបជីយួករងរ ដុំះកនុង្រគួ រ េនេពលៃថង ែដល
បេងកីតឲយមនវដ្ដៃនភព្រកី្រក ្រពមទងំបងកឲយមនករកប់បំផ្ល ញៃ្រពេឈផីងែដរ ។ េដីមេហតុេផ ងេទៀតែដលនឲំយមន
ករកប់បំផ្ល ញៃ្រពេឈផីងែដរេនះ រមួមន ករកប់េឈខុីសចបប់ ករ្របមូលឧស និងករផលិតធយូងជេដីម ។ 
សកមមភពទងំេនះ្រតូវបន្រប្រពឹត្តិេឡងីជពិេសសេ យសហគមន៍មូល ្ឋ ន េដីមបបីន្របភពចំណូលបែនថម ។ 

 
វធីិ ្រស្ដសំខន់េដីមបកំីណត់អត្ដសញញ ណអនកពក់ព័នធ េនកនុងតំបន់គេ្រមងេរដបូកតំបន់ជរួភនំ្រក ញខងតបូង 

្រតូវបនេធ្វីេឡងី មរយៈសិកខ ស្ដីពីផលប៉ះពល់ជីវច្រមុះ និងសងគម ែដល្រតូវបនេរៀបចំេនេខត្តេកះកុងកលពីៃថង
ទី ១៥-១៧ និងៃថងទី ២៣-២៥ ែខសី  ឆន ២ំ០១៧ ។ សិកខ េនះមនអនកចូលរមួសរុបចំននួ ៧៣ របូ រមួមនម្រន្តី
ជំនញកនុង្រសុក ែដលជអនកដឹកន ំឬជតំ ងរបស់្រកុមអនកែដលពក់ព័នធនឹងគេ្រមង ។ េលីសពីេនះេទេទៀត ចំេណះ
ដឹងរបស់ម្រន្តជំីនញៃន្រកុមអនកអនុវត្តគេ្រមងក៏្រតូវបនេ្របី្របស់ផងែដរ េដីមបកំីណត់អត្ដសញញ ណអនកេផ ងេទៀតែដល
ពក់ព័នធនឹងគេ្រមងែដរ ែតមិនទន់បនរកអត្តសញញ ណេឃញីេនកនុងសិកខ ស្ដីពីផលប៉ះពល់ជីវច្រមុះនិងសងគមន
េពលកន្លងមក ។ កនុងអំឡុងេពល ៃនដំ ក់កល្រតួតពិនិតយេលីកទីពីរ មនករពិពណ៌នៃនគេ្រមងែដលខុសគន ពីភព
ញឹកញប់ៃនករ្រតួតពិនិតយែដលកំពុង្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរពី "ករ្រតួតពិនិតយ្របចឆំន "ំ េទជ "ករ្រតួតពិនិតយជដំ ក់កល" 
ស្រមប់សូចនករសងគម និងជីវច្រមុះភគេ្រចីន ែដល្រសប មភពញឹកញប់ែដលបនកំណត់េនកនុងរបយករណ៍្រតួត
ពិនិតយេលីកទីមយួ ។ ភពខុសគន េនះមិនមនផលប៉ះពល់េលីវធីិ ្រស្តអនុវត្ត ករបែនថម ឬភពសម្រសបៃនេស រយី៉ូ
មូល ្ឋ នេទ។ េពលគឺមិនមនករផ្ល ស់ប្តូរេនកនុងចំននួសូចនករែដលកំពុង្រតូវបន្រតួតពិនិតយ ឬអតថន័យៃនសូចនករ
េឡយី ។ 

 
េដីមបេីឆ្លីយតបេទនឹងករគំ មកំែហងេទេលីតំបន់េទសភពជរួភនំ្រក ញខងតបូង អងគករសមពន័ធមិត្តសត្វៃ្រព រមួ

ជមយួ្រកសួងបរ ិ ថ នបនសេ្រមចបេងកីតជគេ្រមងេរដបូកតំបន់ជរួភនំ្រក ញខងតបូងេនះេឡងី ។ ករករពរគេ្រមងេរដ
បូកតំបន់ជរួភនំ្រក ញខងតបូង នឹង ចសេ្រមចេទបនដ ប េនមនករបន្ដលបតេពញេលញេនកនុងតំបន់គេ្រមង ក៏
ដូចជករផ្ដល់នូវសកមមភពគេ្រមងបែនថមដល់សហគមន៍ ែដល្រតូវបនេ្រតៀមេរៀបចេំឡងីកនុងបំណងកត់បនថយេដីមេហតុ
ៃនករបត់បង់ៃ្រពេឈ ី ។ កនុងេនះមនសកមមភពគេ្រមងចំបងចំននួពីរគឺ ករេធ្វីកសិកមមេពញេលញ និងេអកូេទសចរណ៍
សហគមន៍ ។ សកមមភពគេ្រមងទងំពីរេនះនឹងជយួឲយមនភព្របេសីរេឡងីនូវសុវតថិភពែផនកហរិញញវតថុរបស់សហគមន៍ 
្រពមទងំេធ្វីឲយថយចុះនូវករដកហូតធនធនមកេ្របី្របស់េ យគម ននិរន្ដភព េនកនុងតំបន់គេ្រមង ។ មូលនិធិក៏នឹង្រតូវ
បនផ្តល់ជូនផងែដរ េដីមបគី្ំរទ រូបករណ៍ស្រមប់កុមរពីគេ្រមងសហគមន៍ េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ ៃនេដីមេហតុដ៏
សំខន់មយួៃនករកប់បំផ្ល ញៃ្រពេឈែីដល្រតូវបនកំណត់កនុងសិកខ េ យអនកពក់ព័នធ (មនន័យថ អ្រ ៃនករ
អប់រមំនក្រមិតទប និងកង្វះឱកសទទលួបនករអប់រេំ្រកយបឋមសិក )។ មូលនិធិេនះនឹងផ្តល់ជូនស្រមប់្របជ
ពលរដ្ឋសហគមន៍មកពី ៨ ភូមិ កនុងឃុចំំននួ ៤ បែនថមពីេលីអតថ្របេយជន៍ែដល្របជពលរដ្ឋទទលួបនផទ ល់ពីគេ្រមង ។ 
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បចចុបបននេនះ និស តិចំននួ្របនំក់ កំពុងទទលួបនករគ្ំរទេ យ រូបករណ៍េនះ។ គិតមក្រតឹមតំ ក់កល្រតួតពិ
និតយេលីកទី៣េនះ គេ្រមងបនផ្តល់េធ្វីករបណ្តុ ះប ្ត លដល់្របជពលរដ្ឋចំននួ ២៥០ ្រគួ រអំពីវធីិ ្រស្តកនុងករេធ្វី
កសិកមម និងកសិកមមេពញេលញ និងករបណ្តុ ះប ្ត លចំននួ ៨ េលីកេផ ងេទៀតដល់អនកផ្តល់េស សហគមន៍ចំននួ 
១៩៦ នក់េនកនុងសហគមន៍ជីផត និងតំបន់េអកូេទសចរណ៍ឆយ ែរង៉ (CBET)។ េនឆន  ំ២០២១ គេ្រមងេនះបនផ្ត
ល់ករងរេ យផទ ល់ដល់្របជពលរដ្ឋចំននួ ២៧ នក់ ្រពមទងំផ្ដល់ករបណ្តុ ះប ្ត លបេណ្ដី រេធ្វីករងរបេណ្ដី រ ។ ករ
េលីកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីសកមមភពេរដបូកជរួភនំ្រក ញខងតបូង ក៏្រតូវបនេធ្វីេឡងីេនកនុងកិចច្របជំុចំននួ ៨៥ េនកនុង
ភូមិចំននួ ២៩ (្របជំុ៣ដងកនុងមយួភូមិ) ៃនឃុចំំននួ ១០ និង្រសុកចំននួ ៤ ៃនេខត្តេកះកុងកនុងដំ ក់កល្រតួតពិនិតយ 
ឆន  ំ២០២១ ។ គេ្រមងេនះក៏បន ក់េ យដំេណីរករនូវ ន ក់ករអនុវត្តចបប់្រកសួងបរ ិ ថ នេពញេលញចំននួ ៩ កែន្លង 
និង ន ក់កររងចំននួ ៣ កែន្លង េនកនុងតំបន់គេ្រមង ែដលមនភរៈកនុងករករពរៃ្រពេឈ ី និងសត្វៃ្រព ។ ម្រន្តីឧទយនុ
រក បនបំេពញករងរ្របចកំរេពញេម៉ងេន ន ក់ករ េហយីនឹងេធ្វីករលបតយ៉ងតឹងរងឹជេរៀង ល់ៃថងកនុងតំបន់គេ្រមង 
និងតំបន់ចេន្ល ះ្របេ ង ។ េនឆន ២ំ០២១ ម្រន្តីឧទយនុរក ចំននួ ១៤៨ នក់ ែដលទទលួបនករគ្ំរទពីគេ្រមងបន
បំេពញភរៈកិចចកនុងតំបន់គេ្រមង ។ េលីសពីេនះ កិចច្របជំុេរៀបចំែផនករេ្របី្របស់ដីធ្លីចំននួ ២១ បនេធ្វីេឡងីេ យមន
ករចូលរមួ និងករគ្ំរទពី ជញ ធរមូល ្ឋ ន។ 

 
ផល្របេយជន៍ែផនក កសធតុៃនគេ្រមង រមួមនករកត់បនថយករបេញចញកបូនកនុងបរមិណ្របមណជ 

៣,៩៥៤,៩៥៣ េ នៃនសមមូលកបូនឌីអុកសីុត កនុងដំ ក់កល្រតួតពិនិតយ ម នេលីកទី៣េនះ និងបរមិណជង 
១០៨ នេ នៃនសមមូលកបូនឌីអុកសីុត េនកនុងរយៈកលទងំមូលរបស់គេ្រមង ។ គេ្រមងនឹងបេងកីតឲយមនសហ
អតថ្របេយជន៍្របកបេ យនិរន្ដភពទងំស្រមប់សហគមន៍ នឹងទងំជីវច្រមុះ ។ ឱកសជីវភពថមី និង្របកបេ យ
និរន្ដភព ដូចជ ករផ្ដល់ករងរេ យផទ ល់ ជេ្រមីសសកមមភពបេងកីតចំណូល និងករផ្ដួចេផ្ដីមបណ្ដុ ះគំនិតវនិិេយគែផនក
ធុរកិចច នឹងចត់ែចងេរៀបចំេដីមបកីត់បនថយសំពធេទេលីបរ ិ ថ ន ្រពមេពលែដលសុខុមលភពរបស់សហគមន៍្រតូវបន
េលីកកំពស់កនុងេពលជមយួគន  ។ កមមវធីិបែនថមនឹង្រតូវបេងកីតេឡងីេដីមបេីឆ្លីយតបេទនឹងសុវតថភិពេសប ង ែកលំអ គរ
សមភ របេ្រមីវស័ិយសុខភិបល និងអប់រ ំក៏ដូចជករេលីកកំពស់ករយល់ដឹងពីបរ ិ ថ ន ។ សហ្របេយជន៍ែផនកជីវច្រមុះនឹង
្រតូវសេ្រមចបន មរយៈករករពរកន់ែតគត់ហមត់នូវមជឈ ្ឋ នបរ ិ ថ ន ជពិេសសករបេងកីនសុវតថិភព និងែកលំអករ្រតួត
ពិនិតយ ម ន ។ គេ្រមងក៏នឹងផ្ដល់ករករពរទីជ្រមកសំខន់ ស្រមប់្របេភទសត្វែដល្រតូវបនចុះេនកនុងបញជ ីៃនអងគករ
យ-យូ-សីុ-អិន មនដូចជ ដំរ ី សីុ ខ្ល ឃមុធំំ ខ្ល ឃមុតូំច ែតះ េ្របីស ក៏ដូចជមំ សត្វតូចៗមនដូច  ខ្ល ពពក ខ្ល ភញីថម

ែកវ ខ្ល េលឿងមស និងសត្វលមូន្របេភទកំពុងរងេ្រគះមន ្រកេពីភនំ និងអេណ្ដី កហ្លួង ។ 
 
សូមេម ្ដ ចូលេទ នេគហទំព័ររបស់អងគករសមព័នធមិត្តសត្វៃ្រព – https://www.wildlifealliance.org/redd/ 
និងទំព័រេហ្វសបុ៊ក ឬក៏ករយិល័យគេ្រមងេដីមបី នឯក រគេ្រមងេពញេលញ ។  
  

េឈម ះគេ្រមង គេ្រមងេរដបូកតំបន់ជរួភនំ្រក ញខងតបូង 

ទី ងំគេ្រមង ្របេទសកមពុជ េខត្តេកះកុង 

អនកអនុវត្តគេ្រមង ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ្រកសួងបរ ិ ថ ន 
ម្រន្តីទំនក់ទំនងៈ ជបួ ប៉រស៍ី 
អីុែម៉លៈ paris.ncg@gmail.com 
ទូរស័ពទេលខៈ ០១៧ ៣១៣ ៣៦៦ 
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សវនករ (AENOR Internacional S.A.U.) 
ម្រន្តីទំនក់ទំនងៈ José Luis 

អីុែម៉លៈ jfuentes@aenor.com 

ទូរស័ពទេលខៈ (+៣៤) ៩១៤៣២៦០០០ 

កលបរេិចឆទគេ្រមងចប់េផ្ដមី,  
ដំ ក់កលគណេនយយឧសមន័ផទះកញច ក់ 
និង យុគេ្រមង 

កលបរេិចឆទគេ្រមងចប់េផ្ដីមៈ ០១ មិថុន ២០១៥ 
ដំ ក់កលគណេនយយឧសម័នផទះកញច ក់ៈ ០១ មិថុន ២០១៥ - ៣១ ធនូ ២០៤៤ 
យុគេ្រមងៈ ០១ មិថុន ២០១៥ - ៣១ ធនូ ២០៤៤ 

ដំ ក់កលអនុវត្តគេ្រមង ០១ មិថុន ២០២១ - ៣១ ធនូ ២០២១ 

្របវត្ដៃិន ថ នភពកេបន សហគមន៍  
ជីវច្រមុះ (CCB) 

គេ្រមងទទលួបនករ យតៃម្លឯកភពទទលួ គ ល់  
េនៃថងទី ៣០ ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០១៨ ។ 
គេ្រមងបនបញច ប់ករេផទ ងផទ ត់េលីកដំបូង (m1)  
េនៃថងទី ៣០ ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០១៨ ។ 
គេ្រមងបនបញច ប់ករេផទ ងផទ ត់េលីកទីពីរ (m2)  
េនៃថងទី ២៧ ែខសី  ឆន  ំ២០២១ ។ 

ករេបះពុមពផ យៃនស្ដង់ រកេបន 
សហគមន៍ ជីវច្រមុះែដលកពុំង្រតូវបន
យកមកេ្របី្របស់ស្រមប់ករេផទ ងផទ ត់
េនះ 

គេ្រមងេនះកំពុង្រតូវបន យតៃម្ល េ្រកមស្ដង់ រកេបន សហគមន៍ ជីវច្រមុះ 
ករេបះពុមពផ យេលីកទីបី 
 

ក្រមិតមសៃនលកខណៈវនិិចឆយ័ លកខណៈវនិិចឆ័យក្រមិតមសពីរជន់, កសធតុ និងជីវច្រមុះ 

កលបរេិចឆទបញច ប់ និងេលខទ្រមង់របស់
ឯក ររចនគេ្រមង 

កលបរេិចឆទៈ ២៦ ែខេម  ២០២២ 
ទ្រមង់ៈ ១.១ 

សហគមន៍ ្រកុមសហគមន៍ និងអនកពក់
ព័នធគេ្រមងែដលបនកំណត់ 
អត្ដសញញណ 

ឃុ ំ(ភូមិ) ែដលគេ្រមងបនកំណត់អត្ដសញញណ៖ កេ ្ដ ល(សុវ ្ណ ៃបតង) ដង
ែពង (េពធិ៍បឹង-កំលត េពធិ៍បឹង-ឆយ ប បក់អ្រងុត) ជីផត (ជីផត ទឹកល្អក់ 
ជំ ្ល  កំលត) អូរេ ម (អូរេ ម ឆយលូក េគៀនជ្រងុក) ល (រមងំស) 
ចំបក់ (្រកងំេចក) ្រប យ (ចំ រ ្រប យ សំេ ង ទ័ពៃឃ្ល) ជំនប់ (ជំនប់ 
្រចកឫស )ី ថមដូនេព (េកះ ែ្រពក ្វ យ) អណ្ដូ ងទឹក (ជីមល) ៃតេ្រកម 
(អន្លង់ ក់ េកះអែណ្ដ ត) ្រតពងំរូង (ដីទំនប ្រតពងំរូង ល ភូ) ឫស ្ីរជំុ 
(គគីរ្រជំុ ្រតពងំេឈ្ីរ វ) 
 
្រកុម/អនកពក់ព័នធសហគមន៍៖ អនកេធ្វីកសិកមម អនកដុតធយូង អនករកឧស អនកបញ់
សត្វេធ្វីម្ហូប ្រស្ដី យុវជន អនកគម នដី ជនចំណូលថម ីសហគមន៍តំបន់ករពរធមមជតិ  
ជញ ធរមូល ្ឋ ន បូ៉លីស ទ ន 
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