
 

 

 
ការបណ្ត ុះបណ្្តលវជិ្ជា ជីវៈតតលាការ 

ស្្ពីីច្បាប់បរសិ្ថា ន 
 

ស្ម្មតិកម្ម៖ ច្បម្កា រកាហ្វេ 
 
1. ហ្ៅឆ្ន ាំ២០០៧ ម្កនពាណិជាកម្មច្បម្កា រកាហ្វេមួ្យហ្ ន្ ុះ ច្បម្កា រកាហ្វេ បានចាប់ហ្្្ើម្ដាំហ្ណើ រការហ្ៅ

ក្កែភូមិ្ថ្មី។ ច្បម្កា រហ្ ុះម្កនទីតាំងហ្ៅជិតអូរធាំ។ ច្បម្កា រកាហ្វេមួ្យហ្នុះ ម្កនបតគ្គលិក២៥ ក់ ក្ដល
ជ្ជរបរក្ដល្្ល់ការងារហ្្ច្បើនជ្ជងហ្គ្កនតងតាំបន់។ 

 
2. ហ្ៅមិ្នឆ្ា យប ត ម ន តម្ដងអូរពីច្បម្កា រកាហ្វេច្បតុះម្កហ្្កាម្ ម្កន្បជ្ជនជនស្ថន ក់ហ្ៅច្បាំនួនពី២០ 

ហ្ៅ ៣០ ្គ្ួស្ថរ ជ្ជស្វគ្ម្ន៍មួ្យហ្ ម្ ុះ ភូមិ្ព្្ព ហ្វើយច្បតុះម្កហ្្កាម្ហ្ទៀតព្នអូរដក្ដលម្កនកសិ្
ដ្ឋា នចិ្បញ្ច ឹម្ហ្ោយកទឹកហ្ដ្ឋុះច្បាំនួន១៥កាល។ 
 

3. អនកស្ស្ុកភូមិ្ព្្ពហ្ៅតម្ដងអូរក្្នកខាងហ្្កាម្ព្នច្បម្កា រកាហ្វេ ហ្្បើ្បាស់្ទឹកពីអូរធាំហ្នុះជ្ជទឹក្ឹក  
ហ្វើយកសិ្ដ្ឋា នស្តេហ្ោ ក៏ហ្្បើ្បាស់្ទឹកពីអូរធាំជ្ជទឹក្ឹកក្ដរស្្ម្កប់ហ្ោក្ដល្តវូយកទឹកហ្ដ្ឋុះ 
និងដ្ឋាំដាំណ្តាំស្ស្ូវ។  
 

4. ច្បម្កា រកាហ្វេ ម្កនព្្ៃដីស្រតបច្បាំនួន ៤០.៤៦ វិច្បត ហ្វើយក្តងហ្្បើ្បាស់្ថ្ន ាំកសិ្កម្ម ថថ្ន ាំស្ម្កលាប ប់ស្តេ
លអិត) ជ្ជ្បចាាំ និងហ្្បើ្បាស់្ជីហ្ដើម្ែីដ្ឋាំបាននូវ្ោប់កាហ្វេក្ដលម្កន្បជ្ជ្បិយភាព។ ការហ្្បើ
្បាស់្្បហ្ភទគី្មី្ទាំងហ្នុះគឺ្ស្ាិតហ្ៅហ្្កាម្ការ្គ្ប់្គ្ងរបស់្រាជរដ្ឋា ភិបាល។ ជ្ជលកខខណឌ មួ្យព្ន
្បតិបត្ិការ និងហ្ដ្ឋយស្ស្បតម្ច្បាប់ ច្បម្កា រកាហ្វេ ត្ម្ូវឲ្យ ហ្្បើ្បាស់្គី្មី្ទាំងអស់្ហ្ដ្ឋយមិ្នឲ្យ
ម្កនការបាំពតលដល់អូរក្ដលម្កនហ្ ុះហ្ទ។  
 

5. ហ្ៅក្ខកកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៤  ខយល់ពយតុះដាំរកី្ដលហ្ៅស្ល់បានទម្កលាប ក់ហ្ភលាបៀងមួ្យហ្ម្យ ងធាំម្កហ្លើភូមិ្ថ្មី 
និងតាំបន់ក្ដលហ្ៅជតាំវញិ។ ហ្ៅម្តនហ្ភលាបៀងធ្លលាប ក់ ២៤ហ្ម្ក ង ហ្ ុះ  កសិ្កម្មច្បម្កា រកាហ្វេ បានហ្្បើ្បាស់្
ថ្ន ាំកសិ្កម្មយ ងហ្្ច្បើនហ្ៅហ្លើដាំណ្តាំកាហ្វេ។ អូរធាំ ក្ដលតម្ធម្មតម្កនលាំវូរទឹកតិច្បៗហ្ ុះ បាន
ក្្បជ្ជម្កនច្បរនទឹ្កវូរយ ងហ្លឿន ហ្វើយខាលាប ាំងលិច្ប្ចាាំង។  ទ្ម្កាំក្តខយល់ពយតុះដាំរបីានកនលាបង ត្តហ្ៅ  
ក៏ម្កនលែប់ជ្ជហ្្ច្បើន ហ្វើយថ្ន ាំកសិ្កម្មក្ដលបានហ្្បើក៏វូរហ្្ចាុះហ្ច្បញពីច្បម្កា រ ហ្វើយបានវូរហ្ៅ



 

 

ធ្លលាប ក់កាន់អូរធាំ។ 
 

6. ប ៃ ប់ពីទឹកស្ស្កហ្ៅវញិ ្កមុ្្គ្សួ្ថរជ្ជហ្្ច្បើនក្ដលបានរស់្ហ្ៅកនតងភូមិ្ព្្ព ហ្ៅក្្នកខាងហ្្កាម្ព្ន
អូរ បានស្ម្កគ ល់ហ្ ើញថ្ ព្្ៃដីរបស់្ពួកហ្គ្ហ្ពាហ្ពញហ្ៅហ្ដ្ឋយដ្ឋនស្ថម ម្្ោប់កាហ្វេ និងលែប់
ក្ដលបានពីអូរហ្នុះ។ 
 

7. វាលហ្មម ក្ដលស្ាិតហ្ៅជ្ជប់ច្បម្កា រ ក្ដលជ្ជកក្នលាបងហ្ោស្តីហ្មម  ក៏ម្កនដ្ឋនលែប់ហ្ច្បញពីអូរហ្នុះក្ដរ 
ហ្វើយហ្ោទាំងហ្ ុះក៏ហ្ៅក្តបន្ស្តីហ្មម ហ្ៅហ្ ើយប ៃ ប់ពីខយល់ពយតុះបានកនលាបង ត្តហ្ៅ។ វាលដីហ្ៅ
ជិតហ្ ុះក្ដរ ក្ដលកសិ្ករបានដ្ឋាំស្ស្ូវក៏ហ្ ើញម្កនលែប់ក្ដលបានពីអូរហ្ ុះក្ដរ។ ដាំណ្តាំស្ស្ូវភាគ្
ហ្្ច្បើនហ្ៅហ្លើព្្ៃដីច្បាំនួន ៣ វិច្បត ក៏ក្្បជ្ជស្ស្ហ្ពាន ហ្វើយងាប់ហ្ៅៗ។ 

 
8. ហ្្កាយពីខយល់ពយតុះបានកនលាបង ត្តហ្ៅ  អនកស្សុ្កភូមិ្ព្្ព បានហ្ ើញថ្ ទឹកបរហិ្ភាគ្របស់្ពួកហ្គ្ក្្ប

ជ្ជម្កនរស់្ជ្ជតិក៏អា្កក់។ ម្នតស្សក៏ចាប់ហ្្្ើម្ឈឺ ហ្វើយម្កន្តីរាប់ហ្តនបានងាប់គ្ហ្ៅហ្លើ្ចាាំង
ព្នអូរ។ ពួកហ្គ្ក៏បានស្ាំណូម្ពរឲ្យ្កសួ្ងបរសិ្ថា នបញ្ាូ នម្ន្តន្ីអធិការកិច្បចឲ្យច្បតុះម្កហ្ធេើការពិហ្ស្ថធ 
ទឹក។ 

 
9. ្កសួ្ងបរសិ្ថា ន បានបញ្ាូ នម្ន្តន្ីអធិការកិច្បចហ្លាក ស្តខា ស្តធ្ល ក្ដលជ្ជ វសិ្េករក្្នកបរសិ្ថា នក្ដល

ម្កនការបញ្ជា ក់្តឹម្្តូវ ម្កហ្ធេើការពិហ្ស្ថធទឹក និងពិនិតយហ្ម្ើលក្្កង្បជ្ជជនក្ដលរស់្កនតងភូមិ្ព្្ព
កាំពតងរងនូវហ្្ោុះថ្ន ក់ក្្នកស្តខភាពដព្ទណ្តហ្ទៀត ហ្ដ្ឋយស្ថរការវូរហ្ច្បញព្នអូរ។ ម្ន្តន្ីអធិការកិច្បច 
ហ្លាក ស្តខា បានយកស្ាំណ្តកទឹកពីកក្នលាបងរស់្ហ្ៅជ្ជហ្្ច្បើនហ្ៅជតាំវញិភូមិ្ព្្ព ក្ដលជ្ជកក្នលាបងក្ដល
្គ្បដណ្ប់ហ្ៅហ្ដ្ឋយលែប់ព្នអូរ។ 

 
10. ម្ន្តន្ីអធិការកិច្បចហ្លាក ស្តខា បានបញ្ាូ នស្ាំណ្តកទឹក និងស្ាំណ្តកដីហ្ៅកាន់ម្នៃីពិហ្ស្ថធន៍ ក្ដល

្កសួ្ងបានបញ្ជា ក់ថ្ បានទទួលសិ្ទធិកនតងការហ្ធេើការវភិាគ្ហ្ៅហ្លើការពិហ្ស្ថធ។ ច្បាំណត ច្បវភិាគ្អាំពី
ស្ាំណ្តកទឹកក្ដលបានពីកក្នលាបងស្ថន ក់ហ្ៅ បានបងាា ញថ្ ទឹកបរភិាគ្ហ្ ុះម្កនថ្ន ាំកសិ្កម្មក្ដល
វួស្ពីក្មឹ្តអតិបរមិ្ក ២០០ % ។ ការវភិាគ្ព្នស្ាំណ្តកទឹកក្ដលបានពីអូរធាំ ក្ដស្ាិតហ្ៅជិតបាំពង់
បងាូរទឹកបរហិ្ភាគ្ព្នភូមិ្ព្្ព បានបងាា ញថ្ ទឹកវូរហ្ ុះហ្ៅជ្ជទឹកក្ដលពតលហ្ៅហ្ ើយក្ដលម្កនក
្មឹ្តព្នការបាំពតល ៥០ % ខពស់្ជ្ជងក្មឹ្តអតិបរម្កក្ដលបានអនតញ្ជា តឲ្យហ្្បើ្បាស់្។ ម្ន្តន្ីអធិការ
កិច្បចហ្លាក ស្តខា បានហ្ជឿថ្ ថ្ន ាំគី្មី្ បានវូរចូ្បលហ្ៅតម្បាំពង់បងាូរទឹកបរហិ្ភាគ្ និងបានបងារឲ្យ
ម្កនក្មឹ្តថ្ន ាំកសិ្កម្មហ្កើនហ្ ើងខពស់្ហ្ៅហ្ពលទឹកហ្ ុះវូរហ្ៅដល់កក្នលាបង្បជ្ជជនរស់្ហ្ៅ ជ្ជង



 

 

ហ្ពលក្ដលទឹកហ្ ុះហ្ៅកនតងអូរហ្ៅហ្ ើយ។  ហ្លាក ហ្ជឿថ្ អនកភូមិ្ ភូមិ្ព្្ព ច្បាស់្ជ្ជបាននឹងកាំពតង
បរហិ្ភាគ្ទឹកក្ដលបានពីអូរឬទឹកក្ដលបានពីរ  មូ្តីហ្នហ្ៅតម្្ៃុះរបស់្ពួកហ្គ្ហ្វើយ។ 
 

11. ការវភិាគ្ហ្ៅហ្លើស្ាំណ្តកដី ក្ដលម្ន្តន្ីអធិការកិច្បចបានបមូ្លយកពីទីធ្លលាប ដីអនកស្សុ្ក ហ្ៅកនតងភូមិ្ព្្ព
បានបងាា ញថ្ ស្ាំណ្តកដីម្កនកាំហាប់ព្នថ្ន ាំគី្មី្ខពស់្។ ហ្លាក បានគិ្តថ្ ហ្ដើម្ែីស្តវត្ិភាពកតម្ករៗ
ពួកហ្គ្មិ្ន្តវូហ្លងកនតងទីធ្លលាប ដីឬប ុះពាល់ដីហ្ ុះហ្ទ។ 
 

12. ការប ុះពាល់ជ្ជមួ្យនឹងក្មឹ្តថ្ន ាំកសិ្កម្មខពស់្ អាច្បបងាឲ្យម្កន្លប ុះពាល់ដល់ស្តខភាពរបស់្
ម្នតស្ស ជ្ជពិហ្ស្ស្កតម្ករ។ ការប ុះពាល់ទាំងហ្នុះ អាច្ប ាំឲ្យខូច្បដល់ស្ររីាងខាងកនតង ដូច្បជ្ជ ត្ម្ង
ហ្ ម្ ជ្ជហ្ដើម្ និងទាំងអាច្ប ាំឲ្យខូច្បខួរកាល និង្បព័នធស្ព្ស្្បស្ថទ ដល់ម្នតស្សក្ដលបានប ុះ
ពាល់វា។ កតម្ករក្ដលប ុះពាល់គី្មី្ហ្្ច្បើនកនតងក្មឹ្តវួស្្បម្កណ ហ្ ុះអាច្បបងាឲ្យម្កនការកាត់
បនាយការច្បងចាាំជ្ជអចិ្បព្ន្តន ្និងស្ម្តាភាពបញ្ជា ។ 
 

13. លទធ្លព្នការវភិាគ្ទាំងហ្នុះហ្ធេើឲ្យហ្លាកស្តខាម្កនកងេល់យ ងខាលាប ាំង។ ោត់បានទទួលការ
អនតញ្ជា តពី្បធ្លនហ្ៅកនតង្កសួ្ងបរសិ្ថា ន ឲ្យពិនិតយហ្ៅហ្លើស្ាំណល់ថ្ន ាំកសិ្កម្ម ក្ដលបានពីច្បម្កា រ
កាហ្វេ ក្្កងម្កនបងាបញ្ជា ស្តខភាពឥ ូវ និងហ្ពលខាងម្តខ ហ្ៅកនតងតាំបន់។ ហ្លាក បានចូ្បលហ្ៅកនតង
កសិ្ដ្ឋា ន ហ្វើយបានហ្ ើញថ្ ហ្ោស្្ម្កប់យកទឹកហ្ដ្ឋុះគឺ្កាំពតងស្តីហ្មម ហ្ៅកនតងវាលក្ស្ស្ក្ដលហ្ៅ
ជិតអូរធាំ។ ម្កនហ្ោជ្ជហ្្ច្បើន ហ្គ្ហ្ ើញថ្កាំពតងឈឺ។ រចួ្បហ្លាកក៏បានយកស្ាំណ្តក្ម្ពីហ្ោទាំង
ហ្នុះ រចួ្បបញ្ាូ នហ្ៅហ្ធេើការពិហ្ស្ថធន៍ហ្ៅកនតងម្នៃីពិហ្ស្ថធ។ ម្នៃីពិហ្ស្ថធ បានបងាា ញលទធ្លថ្ កនតង
ហ្ោម្កនជ្ជតិថ្ម ាំកសិ្កម្មហ្្ច្បើនហ្ៅកនតង្ម្ ហ្វើយបានកាំណត់ថ្ទឹកហ្ដ្ឋុះហ្ោទាំងហ្ ុះ មិ្នគួ្យក
ហ្ៅហ្្បើ្បាស់្ស្្ម្កប់ម្នតស្សហ្ ុះហ្ទ។ 
 

14. ម្ន្តន្ីអធិការកិច្បច ហ្លាក ស្តខា ក៏បានហ្ ើញ្ងក្ដរថ្ ម្កនស្តេទងាប់អក្ណ្តហ្ៅកនតងវាលក្ស្ស្ និង
្តីងាប់ហ្ៅហ្លើ្ចាាំងអូរ។ ហ្លាកបានហ្ស្នើឲ្យហ្វជាម្ណឌិ ត ក្កវ ចាន់ដ្ឋរា  ក្ដលជ្ជស្ថស្ត្ស្្ថចារយ
ជីវស្ថស្ត្ស្ទឹ្ក ឲ្យហ្ធេើការវភិាគ្ រកទាំ ក់ទាំនងព្នការងាប់្តី និងទហ្នុះ ហ្ៅកាន់ថ្ន ាំកសិ្កម្ម ក្ដល
ហ្្បើហ្ដ្ឋយច្បម្កា រកាហ្វេ។ បណឌិ ត ចាន់ដ្ឋរា  បានហ្ ើញថ្ម្កនទច្បាំនួន១០កាលអក្ណ្តងាប់ហ្ៅ
កនតងវាលក្ស្ស្ និង្តីជ្ជហ្្ច្បើនហ្ៅតម្្ចាាំងអូរ។ ការពិហ្ស្ថធហ្ៅហ្លើទ និង្តីក្ដលងាប់បងាា ញថ្ 
ទាំងពីរស្តទធក្តម្កនជ្ជតិថ្ន ាំកសិ្កម្មហ្ៅកនតង្ម្។ ហ្លាកបណឌិ ត ក៏បានហ្ធេើការអហ្ងាតហ្ៅហ្លើស្តេ
ទហ្្សងជ្ជហ្្ច្បើនហ្ទៀតហ្ៅកនតងវាលក្ស្ស្ក្ដលហាក់ជ្ជកាំពតងឈឺ។ 

 



 

 

15. ស្ស្បតម្លទធ្ លព្នការស្ស្ថវ្ជ្ជវ និងការហ្ធេើអធិការកិច្បចដាំបូង របស់្ម្ន្តន្ីអធិការកិច្បចហ្លាក ស្តខា 
អនកហ្ស្តើបអហ្ងាតពី្កសួ្ងបរសិ្ថា នម្កនហ្ធេើការយកស្ាំណ្តកក្្នកបរសិ្ថា នជ្ជហ្្ច្បើនហ្ទៀតហ្ៅកនតង
បរហិ្វណព្នច្បម្កា រកាហ្វេ និងតាំបន់ខាងហ្្កាម្ ព្នដងអូរធាំ។ ្កសួ្ងក៏បាន្បមូ្លយកស្ាំណ្តកក្ដល
ហ្ៅក្កែ និងហ្ៅឯច្បម្កា រកាហ្វេ។ 

 ស្ាំណ្តកទឹក និងស្ាំណ្តកលែប់ក្ដលបានពីអូរធាំភាលាប ម្ៗព្នក្្នកខាងហ្លើរបស់្
កសិ្កម្ម ច្បម្កា រកាហ្វេ ម្កនក្មឹ្តថ្ន ាំកសិ្កម្មទបខាលាប ាំងណ្តស្។ 

 ស្ាំណ្តកទឹក និងស្ាំណ្តកលែប់ក្ដលបានពីវាលក្ស្ស្ បងាា ញថ្ ម្កនក្មឹ្តថ្ន ាំ
កសិ្កម្មខពស់្។ 

 ស្ាំណ្តកទឹកក្ដលបានពីអូរធាំ ពីបាំពង់បងាូរទឹកបរហិ្ភាគ្ ព្នភូមិ្ព្្ព បងាា ញថ្ ម្កនក
្មឹ្តព្នថ្ន ាំកសិ្កម្មកាន់ក្តហ្កើនហ្ ើង។ 

 
16. បណឌិ ត ក្កវ ចាន់ដ្ឋរា  ជ្ជស្ថស្ត្ស្្ថចារយជីវស្ថស្ត្ស្ទឹ្ក បានជ្ម្កម្ដល់ម្ន្តន្ី្កសួ្ងថ្ ហ្ដ្ឋយស្ថរ 

ម្កនក្មឹ្តព្នថ្ន ាំកសិ្កម្មហ្ច្បុះក្តហ្កើន ជ្ជស្តវត្ិភាពមិ្ន្តូវឲ្យអនកភូមិ្ព្្ពបរហិ្ភាគ្ទឹកពីអូរធាំហ្ ើយ 
រវូតទល់ក្តលែប់ក្ដលម្កនជ្ជតិពតល្តូវបានដកហ្ច្បញអស់្សិ្ន។ ហ្លាក បណឌិ ត ចាន់ដ្ឋរា  ក៏
បានហ្ដើរកាត់តម្ដងអូរធាំពីច្បម្កា រកាហ្វេ ហ្ៅភូមិ្ព្្ព្ងក្ដរ។ ហ្លាកបានហ្ ើញលែប់ធាំៗច្បាំនួន៥
រហ្បុះបន្ិច្បម្្ងៗធ្លលាប ក់ចូ្បលហ្ៅកនតងអូរ។ ហ្លាក ចាន់ដ្ឋរា  គិ្តថ្ លែប់ធាំៗក្ដលបាក់ចូ្បលហ្ៅកនតងអូរ
ទាំងហ្នុះ ្តវូឲ្យម្កនការហ្រ ើយកហ្ច្បញហ្ៅម្តនហ្ពលអនកភូមិ្ព្្ពអាច្បបរហិ្ភាគ្ទឹកពីអូរហ្នុះបានហ្ ើងវ ិ
ញ។ 

 

17. ម្ន្តន្ីអធិការកិច្បច ហ្លាក ស្តខា បានថ្តរបូព្នកក្នលាបងក្ដលលែប់ដីព្នច្បម្កា រកាហ្វេបានបាក់ស្ស្តុច្បតុះ
ចូ្បលហ្ៅកនតងអូរ។ ហ្លើស្ពីហ្ ុះ ហ្លាក បាន់ទាំងថ្តរបូស្តេទពីរកាលក្ដលបានអក្ណ្តងាប់ហ្ៅ
កនតងវាលក្ស្ស្ក្្នកខាង្កមុ្ព្នដងអូរ។ 

 

18. ្កសួ្ងបរសិ្ថា នបានហ្រៀបច្បាំរបាយការណ៍មួ្យក្ដលបងាា ញថ្ អូរហ្ ុះមិ្នអាច្បហ្្បើជ្ជ្បភពទឹក
បរហិ្ភាគ្បាន ស្្ម្កប់អនកស្សុ្កក្ដលម្កនច្បាំនួនពី ២០ ហ្ៅ ៣០ ្គ្ួស្ថរក្ដលរស់្ហ្ៅក្្នកខាងហ្្កាម្
ព្នច្បម្កា រកាហ្វេហ្ ុះទ រវូតទល់ក្តម្កនការហ្រ ើហ្ច្បញនូវលែប់ក្ដលម្កនជ្ជតិពល។ ដូហ្ច្បនុះ ្គ្ួស្ថរ
ច្បាំនួនពី ២០ ដល់ ៣០ ្គ្សួ្ថរហ្នុះ្តវូបរហិ្ភាគ្ទឹកដ្ឋក់ជ្ជកាដតង ក្ដលម្កនតព្ម្លាប ៩០០ដតលាលាប កនតងមួ្យ
ក្ខ។  

 



 

 

 
19. កសិ្ករក្ដល្បតិបត្ិការហ្លើកសិ្ដ្ឋា នចិ្បញ្ច ឹម្ហ្ោយកទឹកហ្ដ្ឋុះ ហ្ៅក្្នកខាង្កមុ្ព្នអូរច្បម្កា រកាហ្វេ 

បានទទួលបញ្ជា ពី្កសួ្ងបរសិ្ថា ន ហាម្មិ្នឲ្យលក់ទឹកហ្ដ្ឋុះហ្ោរបស់្ោត់ហ្ ើយ ដរាបណ្តជ្ជតិថ្ន ាំ
កសិ្កម្មហ្ៅកនតងទឹកហ្ដ្ឋុះហ្ោមិ្នទន់ធ្លលាប ក់ដល់ក្មឹ្តក្ដលអាច្បទទួលយកបានហ្ៅហ្ ើយ។ កសិ្ករ
របូហ្នុះ បានអុះអាងថ្ ោត់បានរងការខាតបង់ច្បាំណូល្បម្កណ ១០០ ជតលាលាប  កនតងមួ្យអាទិតយពី
ក្្នកទឹកហ្ដ្ឋុះហ្ោហ្នុះ។ ហ្លើស្ពីហ្នុះហ្ៅហ្ទៀត ហ្ដ្ឋយហ្ោទាំងហ្នុះពាក់ព័នធហ្ៅនឹងថ្ន ាំកសិ្កម្មហ្ដ្ឋយ
ការស្តីហ្មម ហ្ៅកនតងវាលក្ដលបានរងការបាំពតលហ្ដ្ឋយទឹកជាំនន់ ហ្ ុះកសិ្ករ្តវូច្បាំណ្តយ ៥០ដតលាលាប
កនតងមួ្យស្ប្ាវ៍ហ្ដើម្ែដឹីកហ្ោទាំងហ្នុះហ្ៅស្តីហ្មម ស្ថអ តហ្ៅភូមិ្ក្កែៗហ្ ុះ។ 

 

20. ្កមុ្ហ្ម្ធ្លវ ី ដាំណ្តងឲ្យច្បម្កា រកាហ្វេ បានហ្រៀបច្បាំក្្នការ បដិហ្ស្ធថ្ ខាងច្បម្កា រកាហ្វេមិ្នគួ្ទទួល
ខតស្្តវូហ្ៅហ្លើការបាំពតលអូរធាំហ្ ុះទឹកហ្ ុះហ្ទ ហ្្ពាុះខយល់ពយតុះហ្ទក្ដលជ្ជអនកបងា ថដូហ្ច្បនុះវាជ្ជ 
ករណី្បធ្លនស្ក្ិ)។ ្កសួ្ងបរសិ្ថា ន ហ្្ោងនឹងហ្្លាបើយហ្ៅវញិថ្ ស្ស្បតម្ច្បាប់ស្្ីពីថ្ន ាំកសិ្កម្ម 
ច្បម្កា រកាហ្វេ ត្ម្ូវឲ្យហ្្បើ្បាស់្ថ្ន ាំកសិ្កម្មហ្ដ្ឋយទប់ស្ថា ត់មិ្នឲ្យថ្ន ាំទាំងហ្ ុះវូរចូ្បលហ្ៅកនតងអូរ 
ហ្ ើយ ហ្វើយថ្ករណីខយល់ពយតុះគឺ្ជ្ជករណីក្ដលហ្កើតហ្ ើងជ្ជ្បចាាំរដូវ ហ្វើយជ្ជហ្្ោុះថ្ន ក់ក្ដល
អាច្បពាករណ៍បាន។ បក្នាម្ហ្លើស្ពីហ្នុះ ខយល់ពយតុះក្បបហ្នុះ គឺ្្តូវបានពាករណ៍ម្តនហ្កើតហ្វតតរចួ្ប
ហ្វើយថ្នឹង ាំឲ្យម្កនការបាក់ហ្្ចាុះដីអស់្រយៈហ្ពល៥ព្ថ្ា ។ 


