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ដ ើម្ដនោ ត្ ៖ រកុខជាត្ិនិម្ិត្តរបូជាត្ិ និង ផល្តិ្ផល្ពីខ្លឹម្ដនោ ត្ 

 

ដសចកតីដផតើម្ 

  ដ ើមដនោ តជាអតតសញ្ញា ណនៃដេសភាពេឹក ើរបស់ខ្មែរ ដោយដសទើរគ្រប់េើកខ្ៃែងដៅកោុងេឹក ើដៃេះ 
រមួទាំងអតើតេឹក ើរបស់ខ្មែរផង សុេធសឹងមាៃអតថិភាពដ ើមដនោ ត ុេះដៅ។ ដោយតនមែនៃអតតសញ្ញា ណ
វបបធម៌ អរយិធម៌ ៃិង គ្បវតតិសាស្រសតធមែជាតិ ដ ើមដនោ តគ្តូវបាៃចាត់បញ្ចូ លជាគ្បដេេរុកខជាតិៃិមិតតរូបជាតិ
នៃគ្ពេះរាជាណាចគ្កកមពុជា ដោយគ្ពេះរាជគ្កឹតយ ដលម ៃស/រកត/០៣០៥/១៤៩ ចុេះនងៃេើ ២១ ខ្មមើនា 
ឆ្ោ ាំ២០០៥ សតើពើការកាំណត់គ្បដេេសតវៃិងរុកខជាតិសគ្មាប់ៃិមិតតរូបនៃគ្ពេះរាជាណាចគ្កកមពុជា។ 
  គ្បដេេរុកខជាតិដៃេះបាៃផារភាា ប់យ៉ា ងជិតសោិេធៃឹងជើវភាពរស់ដៅរបស់គ្បជាពលរ ឋខ្មែរ ដោយគ្តូវ
គ្បជាពលរ ឋខ្មែរដគ្បើជាគ្បដយជៃ៍ដគ្ចើៃយ៉ា ង នាំងពើរល់រហូត ល់សែឹក មាៃជាអាេិ៍  ដ ើមដនោ តគ្តូវដរដគ្បើ
ដធវើេូក ដធវើកាត រផទេះ រៃូតផទេះ, ខ្ផែដនោ តេុាំឬមចើដគ្បើសគ្មាប់ដធវើៃាំឬបខ្ងែម, រមដនោ តគ្តូវដគ្បើដធវើជាបខ្ៃែសមែ, េឹក
ដគ្បើដធវើជាសករ ៃិង សែឹកដគ្បើដធវើជា មកួ កដៃទល ផែិត ដគ្រឿងដវចមចប់  ាំបូលផទេះ ជញ្ញា ាំងផទេះ ។ល។   

ដៅជាងមួយេសវតសរចុ៍ងដគ្កាយដៃេះ អតថគ្បដយជៃ៍របស់ដនោ ត បាៃឈាៃដៅរករូបភាពងែើដផសង
ដេៀតរឺ ការផលិតជាវតថុសមាា រៈសគ្មាប់តុបខ្តងលមែៃិងសគ្មាប់ដគ្បើគ្បាស់មុមការដផសងៗ ដោយរមួមាៃ
ទាំងវតថុសមាា រៈខ្នោ តតូច (ចាៃ ចងកឹេះ សម សាែ បគ្ា ឆ្ោ ាំង គ្កឡដគ្មច . . . ) ៃិង វតថុសមាា រៈខ្នោ តធាំ (តុ េូ 
ខ្គ្រ ដៅអើ សាឡុង . . . )។ ការខ្កនចោវតថុសមាា រៈពើដ ើមដនោ តដៃេះមាៃទាំងកោុងេគ្មង់ជាលកខណៈគ្រួសារៃិង
ជាលកខណៈសិបបកមែ។ ការផលិតជាលកខណៈគ្រួសារមាៃសថិតដៅនមបណាត ដមតតមួយចាំៃួៃ  ូចជា ដមតត
ដសៀមរាប ដមតតបាត់ ាំបង ៃិង ដាធិ៍សាត់ ជាដ ើម។ ចាំខ្ណកឯការផលិតជាលកខណៈសិបបកមែកោុង
គ្េង់គ្ទយធាំរឺមាៃដៅកោុងដមតតដាធិ៍សាត់។ ការកដកើតដឡើងៃូវសិបបកមែផលិតវតថុសមាា រៈពើដ ើមដនោ តដៃេះ 
បាៃដធវើឱ្យមហាជៃមាៃការគ្ពួយបារមាអាំពើការបាត់បង់ដ ើមដនោ តខ្ លជាគ្បដេេរុកខជាតិៃិមិតតរូបមួយរបស់
សងគមជាតិ។ 

អតថបេដៃេះៃឹងដលើកដឡើងអាំពើសិបបកមែផលិតវតថុសមាា រៈដផសងៗពើដ ើមដនោ តដៅកោុងដមតតដាធិ៍សាត់ 
អាំពើលកខណៈរបស់ដ ើមដនោ តខ្ លយកមកដគ្បើសគ្មាប់ផលិត បដចចកដេសផលិត ៃិងអតថគ្បដយជៃ៍ដផសងៗ 
ដ ើមបើជាមូលោឋ ៃកោុងការជខ្ជកពិភាកាគ្នោ អាំពើអតថគ្បដយជៃ៍នៃដ ើមដនោ តសគ្មាប់សងគមបចចុបបៃោ។  
សបិបកម្ម ស្ថន ដៅ ដៅដខ្ត្តដោធិ៍ស្ថត្ ់

 សិបបកមែ សាៃ ដៅ ជាសិបបកមែធាំមួយខ្ លផលិតវតថុសមាា រៈដផសងៗពើដ ើមដនោ ត។ សិបបកមែដៃេះ
មាៃេើនាំងសថិតដៅកោុងេូមិបឹងកូក ំុាំបឹងបត់កដណាត ល គ្សុកបាកាៃ ដមតតដាធិ៍សាត់ បដងកើតដឡើងដោយ
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ដោក សាៃ ដៅ ដៅឆ្ោ ាំ២០០៤។ មូលដហតុខ្ លនាាំឱ្យដោក សាៃ ដៅ ឈាៃដៅ ល់ការបដងកើត
សិបបកមែដៃេះដឡើង រឺដោយសារដោកដមើលដំើញមែឹមដនោ តលែសាែ ត, ដោកដមើលដំើញវតថុធាតុដ ើម 
(ដ ើមដនោ ត) មាៃដគ្ចើៃខ្ លមិៃទៃ់មាៃការខ្កនចោយកដៅដធវើជាគ្បដយជៃ៍បាៃអស់លេធភាព, ដោក
ដមើលដំើញពើជើវភាពរបស់មែួៃ ក៏ ូចគ្បជាជៃ នេដេៀត រឺមាៃសភាពគ្កលាំបាកដោយដធវើខ្តខ្គ្ស  ដហើយ
គ្តូវដធវើចាំណាកគ្សុកខ្សវងរកចាំណូលបខ្ៃថមមកផគត់ផគង់ជើវភាពគ្រួសារដៅដពលេាំដៃរពើការងារដធវើខ្គ្ស។  

មុៃការបដងកើតសិបបកមែដៃេះ ដោក សាៃ ដៅ បាៃចាំណាយដពលគ្បមាណពើរខ្មដៅសិកាដរៀៃ
សូគ្តអាំពើរដបៀបផលិតវតថុសមាា រៈដផសងៗពើដ ើមដនោ តដៃេះ ដៅៃឹងគ្រួសារមួយកោុងេូមិគ្នាំដសេះ(េូមិខ្កបរគ្នោ ) 
ខ្ លវាជាការផលិតជាលកខណៈគ្រួសារ ដហើយវតថុខ្ លផលិតមាៃ ូចជា ខ្វកសមែ កូៃសាែ បគ្ាកាដហវ ៃិង 
សាែ បគ្ាបបរជាដ ើម។ ឧបករណ៍សគ្មាប់ផលិតដេៀតដសាត រឺជាគ្បដេេឧបករណ៍ខ្បបគ្បនពណើ  មាៃជា
អាេិ៍រណារន សគ្មាប់អារដ ើមដនោ ត ដហើយដគ្បើពូដៅសគ្មាប់ពុេះដ ើមដនោ តជាចដគ្មៀកៗ ខ្ លមាៃសភាព
យតឺយ៉ា វកោុងការផលិត។  

បនាទ ប់ពើេេួលបាៃចាំដណេះកោុងការផលិតវតថុសមាា រៈពើដ ើមដនោ តដៃេះ ដោក សាៃ ដៅ បាៃចាប់
យករបរដៃេះ ដហើយបាៃគ្សាវគ្ជាវផលិតរបស់របរដផសងៗបខ្ៃថមដេៀតដោយមែួៃឯងជាបៃតបនាទ ប់  ូចជា 
ខ្កវ ចាៃ ផតិល ៃិង ឆ្ោ ាំងោាំបាយ ជាដ ើម។ «មុ្ាំបាៃគ្សាវគ្ជាវដមើលវតថុ ខ្ លដរផលិតពើខ្ ក  ឺរា ពើដកើ ៃិង
ពើវតថុធាតុដផសងៗដហើយក៏ដធវើនមដៃេះ។ កាលដនាេះ មុ្ាំមិៃបាៃដមើលនមយូធូប(Youtube) ៃិងមាៃដគ្រឿង
ដអឡិចគ្តូៃិចដ ើមបើគ្សាវគ្ជាវដនាេះដេ មុ្ាំគ្សាវគ្ជាវដមើលខ្តអវើខ្ លដៅជុាំវញិមែួ ៃៃិងដមើលនមេើផារៃូវវតថុ ដគ្បើ
គ្បាស់ដផសងៗបខ្ៃថមដេៀត» 1។   

េៃទឹមគ្នោ ដនាេះ ដោក សាៃ ដៅ បាៃនចោដរៀបជាមា៉ា សុើៃគ្កឡឹងមួយពើមា៉ា សុើៃកិៃគ្សូវចាស់របស់
ដោក ដគ្បើសគ្មាប់គ្កឡឹង នាែ ប់ គ្កឡឹងដជើងដេៀៃ គ្កឡឹងដជើងបាគ្ត ៃិងវតថុសមាា រៈដផសងដេៀត ដ ើមបើឱ្យ
មាៃភាពងាយគ្សួលៃិងដលឿៃរហ័សកោុងការផលិត។ នមពិត មា៉ា សុើៃគ្កឡងឹមាៃោក់លក់ដៅេើផារ ខ្ត
ដោកមិៃមាៃលេធភាពេិញដឡើយ ដហើយមយ៉ាងដេៀត គ្បដេេមា៉ា សុើៃគ្កឡឹងដៅេើផារពុាំសមគ្សបៃឹង
តគ្មូវការផលិតខ្បបដៃេះដឡើយ ខ្ លទមទរឱ្យមាៃការខ្កនចោបខ្ៃថមដេៀត។ ដហតុដៃេះដោកបាៃេិញៃូវ
បាំខ្ណកណាខ្ លចាាំបាច់ ដហើយយកមកខ្កនចោដរៀបជាមួយមា៉ា សុើៃកិៃគ្សូវចាស់មួយរបស់ដោកខ្ លដៅ
សល់។ វតថុ ាំបូងដរខ្ លដោកផលិតដោយដគ្បើមា៉ា សុើៃគ្កឡឹងដៃេះរឺ ខ្កវសិក (ខ្កវមាៃដជើងតូចគ្សឡូៃ 
ដគ្បើសគ្មាប់ោក់គ្សា) ៃិងដគ្កាយមកមាៃផលិតបា៉ា ៃ់ខ្ត គ្សាក់ ជាបៃតបនាទ ប់មករហូតបាៃកាៃ់ខ្តដគ្ចើៃ
គ្បដេេដឡើងៗ ល់ជិតាៃ់គ្បដេេនាដពលបចចុបបៃោដៃេះ។  ូដចោេះការបដងកើតបាៃៃូវឧបករណ៍េាំដៃើប រឺ
បាៃជយួឱ្យការផលិតមាៃការរ ើកចដគ្មើៃយ៉ា ងដលឿៃដលើមុមគ្បដេេនៃវតថុសមាា រៈគ្តូវផលិត។  

                                                           
1 សាៃ ដៅ អាយុ ៤១ ឆ្ោ ាំ ជាមាច សសិ់បបកមែ រសដ់ៅកោុងេូមិបឹងកូក ំុាំបតក់ដណាត ល គ្សុកបាកាៃ ដមតតដាធិ៍សាត ់(សមាា សន៍ងៃេើ០៣ 
ខ្មកុមាៈ ឆ្ោ ាំ២០១៩) 



-3- 

ដទេះយ៉ា ងណា រយៈដពលគ្បមាណ ៨ឆ្ោ ាំ ាំបូង ដគ្កាយការកដកើតសិបបកមែដៃេះ ដោកបាៃខ្នតបង់
ជាបៃតបនាទ ប់ ដហើយដពលមែេះ សូមបើខ្តគ្បាក់ខ្មកមែករក៏មិៃអាចផគត់ផគង់បាៃខ្ រ។ ជា ាំដណាេះគ្សាយចាំដាេះ
មុម ដោកបាៃបញ្ចុ េះតនមែកោួលកមែករជាបៃតបនាទ ប់ដេៀត។ ជាមួយគ្នោ ដនាេះ ដោកៃិងេរយិខ្តងគ្តូវ
សាច់ញាតិរេិះរៃ់ៃិងផតល់រាំៃិតឱ្យបញ្ឈប់ការងារដៃេះដោយដលើកដឡើងថាជាការងារមិៃគ្ចឡាំៃឹងដរ ជា
ការងារឆ្កួ ត ខ្ លយកដ ើមដនោ តផលិតជារបស់របរដផសងៗ . . . ។ បខ្ៃថមដលើដៃេះ ដៅដពលចូលរមួការនាំង
ពិព័រណ៍ោក់បងាា ញៃិងលក់ផលិតផលដផសងៗពើដ ើមដនោ តដៃេះ ក៏មាៃការរេិះរៃ់មែេះៗថា ជាការបាំផ្លែ ញ
ដ ើមដនោ ត ដហើយៃឹងដធវើឱ្យដ ើមដនោ តផុតពូជដៅដពលអនារត។ ដោកគ្សើ ផ្លៃ ដេឿៃ ជាេរយិដោក 
សាៃ ដៅ ខ្ លជាមាច ស់សិបបកមែបាៃដលើកដឡើងថា ដៅដពលនាំងពិព័រណ៍មតងៗ បុរគលមែេះមិៃគ្តឹមខ្ត
រេិះរៃ់វាយគ្បហារគ្តឹមមាច ស់សិបបកមែប៉ាុដណាណ េះដេ រឺខ្ងមទាំងវាយគ្បហារ ល់មហាជៃជាអោកេិញដេៀតផង 
 ូចជាថា « ដបើអោកណាជួយេិញរបស់ទាំងដៃេះ រឺហាក់ ូចជារមួចាំខ្ណកបាំផ្លែ ញដ ើមដនោ តខ្ រ » 2។ ការ
រេិះរៃ់ដៃេះបាៃដធវើឱ្យប៉ាេះាល់ ល់ចាំណាប់អារមែណ៍របស់មហាជៃឬអោកេិញចាំដាេះផលិតផលពើដ ើមដនោ ត
ដៃេះ ខ្ លដពលមែេះរឺទមទរឱ្យមាច ស់សិបបកមែបកគ្សាយពៃយល់អាំពើលកខណៈបដចចកដេស ៃិងគ្បដេេ
ដ ើមដនោ ត ខ្ លគ្តូវយកមកផលិតជាវតថុសមាា រៈដផសងៗទាំងដៃេះ។ 

ដទេះជាជួបៃូវបញ្ញា ជាដគ្ចើៃកតើ ខ្តដោកពុាំបាៃបញ្ឈប់ការងារដៃេះដឡើយ ដហើយបាៃលក់ដគ្នគ្កបើ 
ៃិងលក់ ើខ្គ្សដសទើរគ្នែ ៃសល់ ដ ើមបើបៃត ាំដណើ រការសិបបកមែឈាៃដៅសដគ្មចមហិចឆិនរបស់ដោក។ 
ដោយដមើលដំើញពើេឹកចិតតៃិងការតស ូរបស់ដោកផ្លទ ល់ កមែករទាំងអស់របស់ដោកដៅខ្តអាំណត់តស ូ
ជាមួយដោក។ «គ្នត់ ឹងសាថ ៃភាពៃិង ឹងចិតតមុ្ាំ ដហតុដៃេះពួកគ្នត់ដៅខ្តតស ូជាមួយមុ្ាំ» 3 ។ ដោក 
សាៃ ដៅ ដៅខ្តដមើលដំើញថា វតថុ ខ្ លដោកផលិតបាៃពើដ ើមដនោ តរឺជាវតថុខ្ លលែសាែ ត ៃិងមាៃតនមែ
ររួឱ្យគ្សឡាញ់។ ដោកបាៃដលើកដឡើងថា «សូមបើកូៃសាែ បគ្ាកាដហវ ដពលវាគ្តូវពៃែឺដេែើងដេៀៃ ឬ គ្តូវដេែើង
អរគិសៃើ មុ្ាំគ្សឡាញ់ខ្នែ ាំងណាស់ មុ្ាំសឹងខ្តចាត់េុកវាដសែើ ៃឹងគ្គ្នប់ដពគ្ជសគ្មាប់មុ្ាំ ដហតុដៃេះមុ្ាំដៅខ្តមាៃ
េឹកចិតតៃឹងបៃតកិចចការដៃេះតដៅដេៀត។ មុ្ាំរិតថា មុ្ាំគ្សឡាញ់ ដហតុដៃេះចាស់ជាៃឹងមាៃអោកគ្សឡាញ់វា
ខ្ រដហើយ» 4។ 
 ដោយកតើគ្សឡាញ់ ការអាំណត់តស ូ  ៃិងការជមោេះឧបសរគជាដគ្ចើៃ សិបបកមែដៃេះចាប់ដផតើមមាៃ
ការេេួលសាគ ល់ ការគ្នាំគ្េ ៃិង េេួលបាៃដជារជ័យជាបៃតបនាទ ប់។ ដោកបាៃដគ្ជើសដរ ើសកមែករបខ្ៃថមជា
បៃតបនាទ ប់ ដ ើមបើពដៃែឿៃការងារផលិតឱ្យទៃ់នមការបញ្ញា េិញពើអតិងិជៃ។ េៃទឹមគ្នោ ដៃេះ ដោកបាៃខ្កនចោ 
                                                           
2 ផ្លៃ ដេឿៃ អាយុ៤៣ឆ្ោ ាំ រសដ់ៅកោុងេូមិបឹងកូក ំុាំបតក់ដណាត ល គ្សុកបាកាៃ ដមតតដាធិ៍សាត់។ (សមាា សនងៃេើ០៣ ខ្មកុមាៈ ឆ្ោ ាំ២០១៩) 
3 សាៃ ដៅ អាយុ ៤១ ឆ្ោ ាំ ជាមាច សសិ់បបកមែ រសដ់ៅកោុងេូមិបឹងកូក ំុាំបតក់ដណាត ល គ្សុកបាកាៃ ដមតតដាធិ៍សាត ់(សមាា សនងៃេើ០៣ 
ខ្មកុមាៈ ឆ្ោ ាំ២០១៩) 
4 សាៃ ដៅ អាយុ ៤១ ឆ្ោ ាំ ជាមាច សសិ់បបកមែ រសដ់ៅកោុងេូមិបឹងកូក ំុាំបតក់ដណាត ល គ្សុកបាកាៃ ដមតតដាធិ៍សាត ់(សមាា សនងៃេើ០៣ 
ខ្មកុមាៈ ឆ្ោ ាំ២០១៩) 
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ៃិងេិញឧបករណ៍ងែើៗបខ្ៃថមដេៀតកាៃ់ខ្តដគ្ចើៃដឡើងផងខ្ រ។ បចចុបបៃោដៃេះ សិបបកមែ សាៃ ដៅ មាៃ
កមែ ក រគ្បមាណ ជាង១២០នា ក់  ដហើ យ គ្បា ក់កោួ ល កមែ ក រមា ៃចា ប់ពើជា ង  ១០០  ុោែ រ 
(សគ្មាប់អោកមិៃទៃ់ដចេះ) រហូត ល់៣៥០ ុោែ រ ដៅនមគ្បដេេនៃការងារៃិងចាំដណេះជាំនាញ។  
វត្ាុធាត្ុដ ើម្សត្ាបក់ារផល្តិ្  

ៃិយយដោយចាំដាេះ វតថុសមាា រៈដគ្បើគ្បាស់ វតថុអៃុសាវរ ើយ៍ ៃិង ដគ្រឿងវតថុតុបខ្តងលមែទាំងឡាយ
ខ្នងដលើរឺគ្តូវផលិតពើមែឹមដនោ ត មិៃខ្មៃផលិតពើគ្រប់ខ្ផោកនៃដ ើមដនោ តដនាេះដេ ដហើយមិៃខ្មៃគ្រប់
ដ ើមដនោ តសុេធខ្តមាៃមែឹមខ្ លអាចយកមកដគ្បើការសគ្មាប់ការផលិតបាៃដនាេះខ្ រ។ ដរគ្តូវដចេះដមើលៃិង
ដគ្ជើសដរ ើសយកដ ើមដនោ តខ្ លចាស់ៃិងមាៃមែឹម ដេើបអាចយកវាមកផលិតជាវតថុសមាា រៈដផសងៗបាៃ។ 
ការផលិតវតថុសមាា រៈដផសងៗពើមែឹមដនោ តខ្ លមាៃជាប់គ្សាយ វាៃឹងងាយដធវើឱ្យមាៃដមសុើឬដធវើឱ្យវតថុ ដគ្បើ
គ្បាស់ដនាេះអៃ់រុណភាព ឆ្ប់មូចខ្នត រកាេុកមិៃបាៃយូរ។ ដហតុដៃេះ កោុងការផលិត រឺដរគ្តូវដចៀរ ឬ
គ្កឡងឹសាច់គ្សាយទាំងឡាយដចាលឱ្យអស់។ 

ដ ើមដនោ តមាៃមែឹមដគ្ចើៃឬតិច រឺអាគ្ស័យដលើអាយុកាលនៃដ ើមដនោ តដនាេះ។ គ្បសិៃដបើ
ដ ើមដនោ តចាស់ មាៃអាយុដគ្ចើៃ ដនាេះវាៃឹងមាៃមែឹមដគ្ចើៃ (មែឹមគ្កាស់) ឯដ ើមដនោ តមចើ អាយុតិច ដនាេះវាៃឹង
មាៃមែឹមតិច (មែឹមដសតើង) ដហើយមាៃគ្សាយដគ្ចើៃ។ ដ ើមដនោ តខ្ លមាៃអាយុកាលចាប់ពើ១០០ឆ្ោ ាំដឡើង
ដៅ ដេើបមាៃមែឹមលែសគ្មាប់ការផលិតជាវតថុសមាា រៈដផសងៗ។  

 

      
                      ដ ើមដនោ តគ្នែ ៃមែឹម                       ដ ើមដនោ តមាៃមែឹមសងខ្នងៃិងមាៃគ្សាយដៅកណាត ល 
 



-5- 

ជាេូដៅ ដរអាចសមាគ ល់ដ ើមដនោ តមាៃមែឹមឬដ ើមដនោ តចាស់ ដោយដ ើមដនោ តដនាេះមាៃកមពស់ចាប់
ពើ ២៥ខ្ម៉ាគ្តដឡើងដៅ គ្នែ ៃធាង គ្នែ ៃខ្ផែ គ្នែ ៃផ្លក  ដ ើមមាៃសភាពដរៀវតូច ដហើយមាៃសមបកគ្កាស់មាៃ
សោិមៃិងមាៃខ្សែកាៃ់។ គ្បសិៃដបើមាៃខ្សែពើរល់ដឡើង ល់គ្តឹមណាដនាេះមែឹមដនោ តក៏មាៃ ល់គ្តឹមដនាេះ
ខ្ រ។ ដទេះបើដ ើមដនោ តមែេះមពស់សៃែឹម ខ្តដបើវាមិៃមាៃខ្សែកាៃ់ឬសមបុរដឡើងសោិមដេ ដនាេះដ ើមដនោ តដនាេះក៏
អាចមិៃមាៃមែឹមខ្ រ។ 

នមដោក សាៃ ដៅ ជាមាច ស់សិបបកមែ ដ ើមដនោ តខ្ លមាៃអាយុចាស់ខ្នែ ាំង រឺវាមាៃមែឹមដពញ
មួយដ ើមទាំងមូលពើរល់ ល់ចុង ដោយមិៃមាៃគ្សាយដនាេះដេ។ ដ ើមដនោ តខ្ លមាៃមែឹមដពញមួយដ ើម
ខ្បបដៃេះរឺងាយគ្បកមៃឹងការបាក់ធាែ ក់ខ្នែ ាំងណាស់ ដោយវាអាចធាែ ក់បាក់ជា ២ ឬ ៣ កាំណាត់ក៏មាៃ 
ដគ្ាេះវាមាៃសភាពគ្សួយ ដោយវាខ្លងមាៃសរនសសោូលកណាត លដ ើម(គ្សាយ)ខ្ លជាខ្ផោកសវិតអាច
ជួយេប់េល់ៃឹងមយល់បក់ដបាកបាៃ។ ដនោ តខ្ លមាៃមែឹមដពញមួយដ ើមពើរល់ ល់ចុងខ្បបដៃេះ រឺមាៃ
កមពស់មពស់ៃិងមាៃអាយុមិៃដគ្កាមគ្បាាំរយឆ្ោ ាំដនាេះដេ ដហើយដនោ តគ្បដេេដៃេះកគ្មមាៃផ្លក  ធាង ឬ ខ្ផែដេៀត
ណាស់ 5។  ូដចោេះ វាហាក់មិៃអាចដគ្បើជាគ្បដយជៃ៍ដផសងៗសគ្មាប់កសិករបាៃដេៀតដឡើយ។ មយ៉ាងដបើដទេះ
បើជាវាអាចដៅមាៃធាង ផ្លក  ខ្ផែ ក៏ដោយ ក៏គ្បជាជៃមិៃហា ៃដឡើងទញគ្បដយជៃ៍ពើវាដេៀតខ្ រ ដោយ
សារវាដរៀវមពស់ ខ្ លងាយបងកជាដគ្គ្នេះថាោ ក់ដផសងៗ។  

 
ដទេះបើដ ើមដនោ តមាៃមែឹមដពញមួយដ ើមមាៃសភាពគ្សួយ គ្បកមៃឹងការងាយបាក់ធាែ ក់កតើ ខ្ត

មែឹមវាមាៃសភាពរងឹដគ្បៀប ូចខ្ ក ដហើយដពលដរយកមែឹមដនាេះមកផលិតជាវតថុសមាា រៈដផសងៗ រឺមាៃ
                                                           
5 សាៃ ដៅ អាយុ៤១ ឆ្ោ ាំ ជាមាច សសិ់បបកមែ រសដ់ៅកោុងេូមិបឹងកូក ំុាំបតក់ដណាត ល គ្សុកបាកាៃ ដមតតដាធិ៍សាត ់(សមាា សនងៃេើ០៣ 
ខ្មកុមាៈ ឆ្ោ ាំ២០១៩) 

ដជើងកាលខ្គ្រដធវើអាំពើមែឹមដនោ តដពញមួយដ ើម 
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សភាពជាប់មាាំលែណាស់ មិៃដគ្បេះខ្បកដនាេះដឡើយ។ ជាេូដៅ ដរដគ្បើមែឹមដនោ តដៃេះសគ្មាប់ផលិតដគ្រឿងធាំៗ 
 ូចជា ដជើងខ្គ្រ ដជើងតុ ផតិលធាំៗ ៃិង កាត រគ្កាល ជាដ ើម។  

ដនោ តមាៃពើរគ្បដេេរឺ ដនោ តដម ៃិង ដនោ តដឈាែ ល។ ដនោ តដមមាៃគ្ជាាំងឬសរនសពណ៌ដមែ ៃិងពណ៌
សធាំៗោយចគ្មុេះគ្នោ  ដហើយមាៃសាច់មែឹមមិៃសូវហាប់ខ្ណៃ។ ឯដនោ តដឈាែ លមាៃគ្ជាាំងឬសរនសពណ៌
ដមែ ញឹកលែិត ៃិងមាៃសាច់មែឹមហាប់ខ្ណៃ។  ូដចោេះ ដនោ តដឈាែ លមាៃរុណភាពមែឹមលែជាងដនោ តដម 
ដទេះបើជាដនោ តទាំងពើរគ្បដេេដៃេះមាៃអាយុ ាំណាលគ្នោ កតើ។ 

 
 

ជាេូដៅ ដរអាចខ្បងខ្ចកដនោ តមួយដ ើមជាបើខ្ផោកដៅនមពណ៌សមបុរមែឹមរបស់វា រឺមែឹមខ្ផោកខ្នង
រល់មាៃសមបុរគ្កហមគ្សគ្នាំ មែឹមខ្ផោកកណាត លមាៃសមបុរដមែ  ៃិង មែឹមខ្ផោកខ្នងចុងមាៃសមបុរសដសែក។ 
ជាេូដៅ ដរដគ្បើមែឹមដនោ តដៅខ្ផោកខ្នងរល់សគ្មាប់ផលិតជាថាាំងខ្ត គ្សាក់ កែម ឆ្ោ ាំងបាយ ផតិល . . . , ដរ
ដគ្បើមែឹមដនោ តខ្ផោកកណាត ល (ចាំដាេះដ ើមដនោ តមាៃមែឹមដពញមួយដ ើម) សគ្មាប់ផលិតជាដជើងខ្គ្រ ដជើងតុ 
ផតិលធាំៗ ងូផ្លក ធាំ សាឡុង ហងសដត ដ ៉ា អុើ ដៅអើ កាត រតុ កាត រខ្គ្រ ជញ្ញា ាំង ៃិង ការ ៉ាូគ្កាលបាតដគ្កាម ជាដ ើម 
ដហើយដរដគ្បើមែឹមដនោ តដៅខ្ផោកខ្នងចុងខ្ លមាៃសភាពដសតើង សគ្មាប់ផលិតជាវតថុ តូចៗ  ូចជា ខ្វកឆ្ 
ចងកឹេះ ៃិង កូៃសាែ បគ្ាកាដហវ ជាដ ើម។ ប៉ាុខ្ៃតគ្បសិៃដបើមែឹមដនោ តដៅខ្ផោកខ្នងចុងគ្កាស់ ដនាេះដរក៏អាចដគ្បើ
វាសគ្មាប់ផលិតជាវតថុសមាា រៈធាំៗខ្ រ។ 

ដនោ តដម 

ដនោ តដឈាែ ល 
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            មែឹមដនោ តខ្ផោកខ្នងរល់                  មែមឹដនោ តខ្ផោកកណាត ល                      មែមឹដនោ តខ្ផោកខ្នងចុង 

 

ដ ើមដនោ តសគ្មាប់ ាំដណើ រការផលិតវតថុសមាា រៈដផសងៗដៅសិបបកមែ សាៃ ដៅ រហូតមក ល់
បចចុបបៃោដៃេះ រឺបាៃមកពើការផតល់ឱ្យពើការសុាំ ៃិង ពើការេិញដ ើមដនោ តខ្ លដរគ្តូវកាប់ដចាលដោយគ្បការ
ដផសងៗ មាៃជាអាេិ៍ ដ ើមដនោ តដេើសខ្មសដេែើង ដ ើមដនោ តដេើសដៅមុមផទេះ មុមមៃទើរដពេយ កោុងមៃទើរដពេយ ឬ 
មុមវតតអារាម ដ ើមដនោ ត ុេះកោុង ើខ្គ្សខ្ លមាច ស់យល់ថាខ្នត ើខ្គ្សឬខ្នែ ចបាក់ធាែ ក់ធាងដធវើឱ្យមូចខ្នតគ្សូវ 
ដ ើមដនោ តខ្ លដរកាប់ឬកូសដចាលដោយតគ្មូវការអេិវឌ្ឍ ដ ើមដនោ តចាស់ដកាងខ្ លមាច ស់ខ្នែ ចរលាំបងក
ដគ្គ្នេះថាោ ក់ ដ ើមដនោ តងាប់បាក់ ួល ដ ើមដនោ តគ្តូវរៃទេះបាញ់ ដ ើមដនោ តចាស់ដគ្បើជាគ្បដយជៃ៍មិៃដកើត 
 ូចជាមពស់ដពក មាច ស់ខ្លងហា ៃដឡើង ឬ ដនោ តចាស់បាក់ខ្មកខ្លងលូតោស់ ជាដ ើម ។  

ចាំដាេះដ ើមដនោ តខ្ លបាៃកាត់រចួៃិង ឹកមក ល់កខ្ៃែងសិបបកមែ ដរគ្តូវកាត់ដគ្ចៀកវាជាចដគ្មៀកៗ
ដៅនមេាំហាំខ្ លដរគ្តូវការ ដោយមិៃេុកដ ើមដនោ តទាំងមូលដនាេះដចាលរហូត ល់រយៈដពល១ខ្មដឡើយ 
ដគ្ាេះដ ើមដនោ តដនាេះៃឹងខ្គ្បជារងឹខ្នែ ាំងពិបាកកាត់ដគ្ចៀក(អាចដធវើឱ្យបាក់មុមរណា) ដហើយជាងដៃេះដេៀត រឺ
ដ ើមដនោ តដនាេះអាចដគ្បេះគ្សាាំ ខ្ លនាាំឱ្យមូចដគ្បើការខ្លងដកើត។ 
 

ត្បដេទ្យវត្ាសុាា រៈផល្តិ្បាន 

បចចុបបៃោ សិបបកមែដៃេះបាៃផលិតវតថុសមាា រៈដគ្បើគ្បាស់ វតថុអៃុសាវរ ើយ៍ ដគ្រឿងវតថុតុបខ្តងលមែ ៃិង 
ដគ្រឿងសងាា រមិដផសងៗរហូត ល់ជិតាៃ់មុម ដោយរាប់បញ្ចូ លទាំងគ្បដេេវតថុខ្តមួយ ខ្តមាៃដគ្ចើៃេគ្មង់ឬ 
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ដគ្ចើៃខ្នោ តេាំហាំផងខ្ រ។ ដគ្រឿងវតថុសមាា រៈទាំងដនាេះមាៃ ូចជា សាែ បគ្ា (សាែ បគ្ាបាយ សាែ បគ្ាកាដហវ 
សាែ បគ្ាបបរ សាែ បគ្ាខ្នោ តធាំដគ្បើសគ្មាប់ចូកបខ្ៃែជាដ ើម) ចាៃ(កូៃចាៃ ចាៃដគ្នមតូច ចាៃដគ្នមធាំ 
ចាៃសាំខ្ប៉ាត ៃិងគ្បដេេចាៃសគ្មាប់ោក់បខ្ៃែ …) ឆ្ោ ាំង ខ្ពងខ្ត ខ្កវ (ខ្កវគ្សាសុិច ខ្កវធមែនមាៃន កាៃ់ 
ខ្កវគ្នែ ៃន កាៃ់ …) ចងកឹេះ សម (ខ្នោ តតូច ខ្នោ តលែម ខ្នោ តធាំ) ខ្វក (ខ្វក សួបាយ ខ្វកគ្ជួយបាយ ខ្វកសមែ 
ខ្វកឆ្) គ្កឡដគ្មច (ខ្នោ តតូច ខ្នោ តធាំ) គ្បោប់ោក់ដកើចាក់ដធែញ តាល់ ដលែ ក គ្សាក់ េូក (ខ្នោ តតូច 
ខ្នោ តលែម ខ្នោ តធាំ) ថាាំងខ្ត ថាស គ្បអប់ោក់គ្សា ៃិង គ្បអប់ោក់គ្កោសជូតមាត់ ជាដ ើម។ ចាំខ្ណកឯវតថុ 
ឬដគ្រឿងសងាា រមិខ្នោ តធាំ មាៃ ូចជា ខ្គ្រ តុ (តុដធវើការ តុមូល តុគ្បជុាំ តុខ្នោ តមែើ តុខ្នោ តខ្វង …) េូ (េូដខ្នអាវ 
េូនាំង)  សាឡុង (មាៃដគ្ចើៃម៉ាូត) ហងសដត (មាៃដគ្ចើៃម៉ាូត)  ដៅអើ (មាៃដគ្ចើៃម៉ាូត) បងាក ៃ់ន ជដណតើ រ
ផទេះ កូៃគ្កឡងឹ ៃិង ការ ៉ាូគ្កាលផទេះ ជាដ ើម។   

មាច ស់សិបបកមែ ដោក សាៃ ដៅ បាៃអេះអាងថា ដគ្រឿងសមាា រៈខ្នោ តលែមឬខ្នោ តធាំ  ូចជា តុ េូ 
សាឡុង ៃិង ខ្គ្រ ជាដ ើម រឺអាចដគ្បើបាៃរហូត ល់រយឆ្ោ ាំ ដោយមូលដហតុមួយចាំៃួៃរឺ េើ១ ដគ្រឿងសមាា រៈ
ទាំងដនាេះផលិតពើមែឹមដនោ តសៃួតលែ ខ្ លមាៃសភាពរងឹជាប់ដគ្បៀប ូចខ្ ក , េើ២  ាំណាប់តាំណភាា ប់មាៃ
ដគ្បើកាវញើដឈាែ លៃិងកដមទចអាចម៍រណារោក់ចូលខ្ណៃ ៃិង េើ៣ ដគ្រឿងសមាា រៈទាំងដនាេះជាដគ្រឿងដគ្បើដៅ
កោុងផទេះ ខ្ លមិៃគ្តូវនងៃ មិៃហាលដេែៀង មិៃហាលមយល់ដនាេះដេ។ ដហតុដៃេះ ដគ្រឿងសមាា រៈទាំងដៃេះៃឹង
អាចដគ្បើរហូតតជាំនាៃ់មៃុសសបាៃ។ 

 

    
            សមាា រៈខ្នោ តតូចផលិតពើមែឹមដនោ ត                                     សមាា រៈខ្នោ តធាំផលិតពើមែឹមដនោ ត 
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ខ្គ្របារា ាំងៃិងខ្គ្រម៉ាុងដធវើពើមែឹមដនោ ត 

 

  
ដៅអើៃិងហងសដតដធវើពើមែឹមដនោ ត 

 

  
េូជាប់ជញ្ញា ាំង តុ សាឡុង ៃិង បងាក ៃ់ន  ដធវើពើមែមឹដនោ ត 
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ឧបករណ៍្សត្ាប់ផល្តិ្ 

ដគ្រឿងឧបករណ៍សគ្មាប់ផលិតវតថុដគ្បើគ្បាស់ៃិងវតថុអៃុសាវរ ើយដ៍ផសងៗកោុងសិបបកមែដៃេះមាៃ ូចជា
មា៉ា សុើៃដងា៉ា ង មា៉ា សុើៃដគ្ចៀក នបដគ្ចៀក មា៉ា សុើៃដវៀល ម៉ាូេ័រលក ម៉ាូេ័រកូស នបកូស ម៉ាូេ័រខ្នត់ មា៉ា សុើៃ
គ្កឡឹង ៃិង មា៉ា សុើៃខ្នត់ចងកឹេះ ជាដ ើម។ ដៅជាំហាៃ ាំបូង ដរដគ្បើមា៉ា សុើៃដងា៉ា ង បនាទ ប់មកដរដគ្បើមា៉ា សុើៃ
ដគ្ចៀកឬមា៉ា សុើៃដវៀលដៅនមគ្បដេេវតថុសមាា រៈគ្តូវផលិត។ គ្បសិៃដបើសិៃវតថុសមាា រៈដនាេះគ្តូវគ្កឡឹង រឺ
ចដគ្មៀកដនោ តដនាេះចូលដៅខ្ផោកមា៉ា សុើៃគ្កឡឹង ខ្តដបើវតថុ ដនាេះគ្តូវការខ្នត់ រឺវាចូលដៅខ្ផោកមា៉ា សុើៃខ្នត់។ 
ដោយខ្ឡក មា៉ា សុើៃផលិតចងកឹេះរឺមាៃលកខណៈាក់កណាត លសវ័យគ្បវតតិ ដោយវាអាចចិត លុញ កាត់ ៃិង 
ខ្នត់ចដគ្មៀកដនោ តឱ្យកាែ យជាចងកឹេះខ្តមតង ដោយដគ្បើកមាែ ាំងមៃុសសខ្តបៃតិចបៃតួចប៉ាុដណាណ េះ។ មា៉ា សុើៃផលិត
ចងកឹេះដៃេះមាៃតនមែ ៥០០០ ុោែ រសហរ ឋអាដម៉ារកិ។ ជារមួ កោុង ាំដណើ រការផលិតមាៃខ្ផោកជាដគ្ចើៃដោយ
េេលួមុសគ្តូវដៅនមជាំនាញៃិងគ្បដេេវតថុសមាា រៈខ្ លគ្តូវផលិត។  

បចចុបបៃោដៃេះ សិបបកមែ សាៃ ដៅ មាៃដគ្រឿងឧបករណ៍សគ្មាប់ ាំដណើ រការសិបបកមែទាំងមូលដគ្ចើៃ
គ្បដេេ ដហើយដគ្រឿងឧបករណ៍ទាំងដៃេះបាៃមកពើការសៃសាំៃិងការពគ្ងើក ាំដណើ រការផលិតជាបៃតបនាទ ប់
ចាប់នាំងពើសិបបកមែដៃេះកដកើតដឡើង។ 

 

  
សកមែភាពកមែករខ្នត់វតថុសមាា រៈដោយដគ្បើម៉ាូេ័រខ្នត់ 
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                                 មា៉ា សុើៃដគ្ចៀក                                                      មា៉ា សុើៃគ្កឡងឹ 
 

   
ចងកឹេះខ្ លផលិតដចញពើមា៉ា សុើៃផលិតចងកឹេះ ៃិង មា៉ា សុើៃខ្នត់ចងកឹេះ 

បដចេកដទ្យសដត្បើថ្ោ ាំ 

ដគ្កាយពើវតថុសមាា រៈទាំងឡាយផលិតបាៃដចញជារូបរាងរចួដគ្សចដហើយ វតថុសមាា រៈទាំងដនាេះគ្តូវ
ឆ្ែងកាត់បដចចកដេសដគ្បើថាោ ាំៃិងខ្នត់ឱ្យេែឺរដោងបួៃ ាំណាក់កាលដេៀត មុៃៃឹងវតថុសមាា រៈទាំងដនាេះអាច
បដញ្ចញដៅដលើេើផារឬគ្បរល់ឱ្យអតិងិជៃ។  ាំណាក់កាលទាំងបៃួដនាេះរឺ៖ េើ១ ដគ្បើថាោ ាំ BL ោយជាមួយ
សាាំងគ្កអូប ដហើយជូតោបដលើវតថុសមាា រៈខ្ លផលិតរចួ, េើ២ ដគ្បើថាោ ាំ Selex ោយជាមយួសាាំងគ្កអូបៃិង
ថាោ ាំសាអាប់៥០% ដហើយជូតោបដលើវតថុសមាា រៈដ ើមបើជួយរកាពណ៌ធមែជាតិដ ើម មិៃឱ្យេែឺរដោងដពក, 
េើ៣ រ ាំលើងវតថុសមាា រៈោបដហើយទាំងដនាេះៃឹងដេៀៃ ដគ្បងសខ្ណត ក ៃិង េើ៤ ខ្នត់វតថុសមាា រៈទាំងដនាេះ
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ដោយដគ្បើជក់ម៉ាូេ័រ6 ។ ដយើងសដងកតដំើញថា ដគ្រឿងសងាា រមិខ្ លផលិតពើមែឹមដនោ តដៅកោុងសិបបកមែដៃេះ រឺ
មិៃមាៃបាញ់ថាោ ាំឱ្យគ្បាសចាកពើពណ៌ធមែជាតិរបស់ដនោ ត ូចដគ្រឿងសងាា រមិខ្ លផលិតពើដកើដឡើយ។  

  
សកមែភាពកមែករខ្ផោកខ្នត់សមាែ តៃិងដគ្បើថាោ ាំោបឱ្យេែឺសាែ ត 

  

អត្ាត្បដោជនស៍ត្ាបស់ហគម្ន ៍
ភាពដជារជ័យនៃ ាំដណើ រការសិបបកមែផលិតវតថុសមាា រៈដផសងៗពើដ ើមដនោ តដៃេះ បាៃរមួចាំខ្ណកកោុង

ការកាត់បៃថយភាពគ្កើគ្កៃិងការដធវើចាំណាកគ្សុករបស់គ្បជាជៃកមពុជា ជាពិដសសចាំដាេះគ្បជាជៃដៅកោុង
សហរមៃ៍ផ្លទ ល់។ រហូតមក ល់បចចុបបៃោដៃេះ សិបបកមែមាៃកមែករជាង១២០នាក់ (កាំពុងគ្តូវការដគ្ជើស
ដរ ើសកមែករបខ្ៃថមដេៀត) ខ្ លមាៃគ្បាក់ខ្មចាប់ពើជាង ១០០ ុោែ រសហរ ឋអាដម៉ា រកិ7 រហូត ល់ 
៣៥០ ុោែ រសហរ ឋអាដម៉ារកិ ដហើយក៏ៃឹង ាំដឡើងជាបៃតបនាទ ប់ដេៀតដៅនមកគ្មិតចាំដណេះជាំនាញៃិង
គ្បដេេការងារជាក់ខ្សតងផងខ្ រ។ កមែករទាំងដៃេះភារដគ្ចើៃបាំផុតរឺជាគ្បជាពលរ ឋរស់ដៅកោុងេូមិៃិងអោក
េូមិខ្កបរខ្នង ដហើយដគ្ៅពើដៃេះក៏មាៃកមែករមែេះមកពើគ្សុក នេដៅកោុងដមតតៃិងមកពើដមតត នេមែេះខ្ រ8។ 
ជៃពិកា រខ្ លជា ដបកខភាពពិបាកខ្សវ ងរកកា រងា រដធវើ ក៏ គ្តូ វបាៃដលើ កេឹកចិតតឱ្យដធវើកា រដៅកោុ ង
សិបបកមែដៃេះខ្ រ។ 

កោុងការដធវើការងាររកគ្បាក់ចាំណូលដៅកោុងសិបបកមែដៃេះ គ្បជាជៃមិៃខ្មៃអាចដធវើបាៃខ្តដៅកោុងរ ូវ
គ្បាាំងខ្ លេាំដៃរពើការងារដធវើខ្គ្សដនាេះដេ ខ្តពកួគ្នត់ក៏អាចដធវើវាបាៃដៅកោុងរ ូវវសាខ្ លជារ ូវដធវើខ្គ្សផង

                                                           

6 គ្សើ នហ ដេេគ្សើ អាយុ៤៩ឆ្ោ ាំ ជាកមែករដធវើការកោុងសិបបកមែ រសដ់ៅកោុងេូមិបឹងកូក ំុាំបតក់ដណាត ល គ្សុកបាកាៃ ដមតតដាធិ៍សាត ់
(សមាា សនងៃេើ០៣ ខ្មកុមាៈ ឆ្ោ ាំ២០១៩)។ 
7 បែូៃគ្សើដឈាែ េះ ដរឿៃ មិកា ៃិង ម៉ាៃ សុមរ ើម ខ្ លដេើបចូលមកដធវើការកោុងសិបបកមែដៃេះ េេួលបាៃគ្បាកខ់្ម ៤៥០ ០០០ដរៀល។ 
8 ចាំដាេះកមែករមកពើគ្សុក-ដមតតឆ្ៃ យ មាច សសិ់បបកមែផគតផ់គងប់ាយេឹកជូៃមួយនងៃបើដពល(គ្ពឹក នងៃ ោៃ ច) ៃិងខ្ងមទាំងផតល់កខ្ៃែងសាោ កដ់ៅ 
ៃិងការដគ្បើគ្បាសេឹ់កដេែើងដោយពុាំរិតដឡើយ។ 
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ខ្ រ។ ដបើដយងនមដោក បា៉ា ត់ អាៃ9 បាៃដលើកដឡើងថា មាច ស់សិបបកមែខ្តងអៃុញ្ញា តឱ្យកមែករកប់
សគ្មាករយៈដពល ១០នងៃ ដៅរ ូវដធវើខ្គ្ស ដ ើមបើឱ្យកមែករមាៃលេធភាពដធវើការងារខ្គ្សរបស់មែួៃ។ បចចុបបៃោ 
ការដធវើ ខ្គ្សមិៃចាំណាយដពលដវោយូរ ូចដពលមុៃដឡើយ ដោយគ្បជាជៃៃិយមដគ្បើវធិើដគ្ាេះគ្សូ វ 
ខ្លងសាប  ក សទូង  ូចវធិើសាស្រសតពើមុៃដេៀតដហើយ គ្ពមទាំងដគ្បើដគ្រឿងមា៉ា សុើៃសគ្មាប់ការេាួររាស់ ើ ៃិង 
ការគ្ចូត ដបាកខ្បៃ។ ដោយខ្ឡក ការោក់ជើខ្គ្ស រឺកមែករដៅកោុងេូមិអាចដឆ្ែៀតដពលដធវើបាៃដៅដពលដមា៉ា ង
កប់សគ្មាក។ 

ការមាៃការងារដធវើ មាៃគ្បាក់ចាំណូលបខ្ៃថមដលើរបរដធវើខ្គ្សជាមូលោឋ ៃរបស់គ្បជាជៃដៅកោុង
សហរមៃ៍10 ខ្ លដពលមែេះជួបដគ្គ្នេះធមែជាតិពុាំេេួលបាៃេិៃោផលលែ បាៃជួយឱ្យគ្បជាជៃជាដគ្ចើៃនាក់ 
ដគ្ចើៃគ្រួសារដៅកោុងេូមិ ខ្លងដធវើចាំណាកគ្សុកដៅគ្បដេសនងឬដៅបណាត ដមតតដៅជាប់គ្ពាំខ្ ៃនង ដ ើមបើ
សុើកោួល ក ាំឡូង កាច់ដាត ការងារសាំណង់ ៃិង ការងារដផសងៗដេៀត ខ្ លអាចជួបៃូវបញ្ញា ជាដគ្ចើៃ។ 
ជាក់ខ្សតង ដោក ដភារ ជួៃ ខ្ លដធវើការដៅកោុងសិបបកមែដៃេះបាៃដលើកដឡើងថា «នាំងពើមាៃសិបបកមែដៃេះ
មក រឺជួយ ល់អោកេូមិដគ្ចើៃ មិៃសូវមាៃអោកដ ើរដចញដចាលផទេះសខ្មបងដៅរកការងារដធវើ ដៅគ្សុកឆ្ៃ យ
ដនាេះដេ។ មុៃដៃេះអោកេូមិដចញដៅដគ្ចើៃដឡើងសាៃ ត់េូមិ »11 ។ 

គ្បាក់ចាំណូលេេួលបាៃពើការដធវើការងារដៅកោុងសិបបកមែដៃេះ ដគ្ៅពើការជួយផគត់ផគង់ជើវភាពគ្រួសារ
គ្បចាាំនងៃ វាក៏បាៃរមួចាំខ្ណកយ៉ា ងសាំខ្នៃ់កោុងការជួយសងបាំណុលខ្ លកមែករកោុងសហរមៃ៍បាៃជាំាក់
ធនាគ្នរ ឬភាោ ក់ងារកសុើឯកជៃខ្ រ។ ជាេូដៅ ដគ្ៅពើការជាំា ក់បាំណុលដោយតគ្មូវការដផសងៗ 
អោកេូមិក៏ដគ្ចើៃមាៃការមវេះខ្នតៃិងមចើគ្បាក់ដរសគ្មាប់ចាំណាយដលើការដធវើខ្គ្សផងខ្ រ ដោយសងឃមឹថាៃឹង
សងបាំណុលដនាេះវញិដៅដពលគ្បមូលផលគ្សូវ។ ប៉ាុ ខ្ៃតដៅរ ូវ ឬ ឆ្ោ ាំមែេះ ការដធវើខ្គ្សគ្តូវជួប ៃឹងដគ្គ្នេះ
ធមែជាតិដផសងៗ ដហើយខ្ លេិៃោផលគ្សូវមិៃអាចលក់សងបាំណុលបាៃ ដនាេះគ្បជាជៃក៏គ្តូវដោេះគ្សាយ
ការសងបាំណុលដោយមដធយបាយដផសងៗ  ូចជា ការដធវើចាំណាកគ្សុករកការងារដធវើ ឬ លក់ ើខ្គ្ស ជាដ ើម 
ដហើយករណើ មែេះ វាបាៃដធវើឱ្យគ្បជាជៃកាៃ់ខ្តគ្បកមៃឹងភាពេើទល់គ្កខ្នែ ាំងដឡើង។ ដហតុដៃេះ ការេេួល
បាៃគ្បាក់ចាំណូលពើការដធវើការងារដៅកោុងសិបបកមែដៃេះ បាៃរមួចាំខ្ណកយ៉ា ងសាំខ្នៃ់ជួយកាត់បៃថយ
ភាពគ្កើគ្ករបស់គ្បជាជៃដៅកោុងសហរមៃ៍។ ជាងដៃេះដេៀត មាច ស់សិបបកមែក៏ខ្តងផតល់លេធភាពឱ្យកមែករ
មចើគ្បាក់យកដៅសងដោេះបាំណុលដរជាមុៃ រចួដេើបដធវើការងារកាត់សងជាំៃសួជាដគ្កាយផងខ្ រ។  

                                                           
9 បា៉ា ត ់អាៃ អាយុ៤០ឆ្ោ ាំ ជាកមែករដៅកោុងសិបបកមែដៃេះ រសដ់ៅកោុងេូមិបឹងកូក ំុាំបឹងបតក់ដណាត ល គ្សុកបាកាៃ ដមតតដាធិ៍សាត ់
(សមាា សនងៃេើ០៣ ខ្មកុមាៈ ឆ្ោ ាំ២០១៩)។ 
10 កមែករជាមូលោឋ ៃរឺគ្បជាជៃដៅកោុងេូមិបឹងកូក ខ្តកម៏ាៃកមែករមែេះមកពើេូមិខ្កបរខ្នងៃិងពើដមតត នេខ្ រ។ 
11 ដភារ ជៃួ អាយុ៥៤ ជាកមែករដៅកោុងសិបបកមែដៃេះ រសដ់ៅកោុងេូមិបឹងកូក ំុាំបតក់ដណាត ល គ្សុកបាកាៃ ដមតតដាធិ៍សាត់ 
(សមាា សនងៃេើ០៣ ខ្មកុមាៈ ឆ្ោ ាំ២០១៩) 
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 ដគ្ៅពើដៃេះ កមែករៃិងគ្បជាជៃ នេដផសងដេៀតដៅកោុងសហរមៃ៍ ក៏េេួលបាៃផលបខ្ៃថមដេៀតពើ
សិបបកមែដៃេះ ដោយការយកចដគ្មៀកឬចាំដៃៀរដនោ តសល់ពើតគ្មូវការដធវើវតថុសមាា រៈដផសងៗ ដធវើជាឧសសគ្មាប់
 ុតចមែិៃអាហារគ្បចាាំនងៃ ៃិងបាំដពញតគ្មូវការដផសងដេៀតផងខ្ រ។ ដោក សាៃ ដៅ ជាមាច ស់សិបបកមែបាៃ
ដលើកដឡើងថា សូមបើខ្តដពលពិធើបុណយឬពិធើមងគលការ មិៃថាគ្បជាជៃកោុងេូមិឬមកពើេូមិ នេដេ ដទេះពួក
គ្នត់មកសុាំ ឹកទាំងរដេេះដគ្នឬទាំងដគ្នយៃត ក៏ដោកមិៃបាៃយកងវកិាខ្ រ។ ដ ើមដនោ ត ដទេះមិៃមាៃមែឹមកតើ 
ក៏វា ុតដឆ្េះលែ ដហើយមាៃរដងើកដេៀតផង។ 

 

     
        កមែករសិបបកមែ ឹកចាំដៃៀរដនោ តសគ្មាប់ដធវើឧស             ចាំដៃៀរដនោ តខ្ លអោកេូមយិកមកដធវើជាឧស 
 

គាំនិត្គួរពិចារណា 

 ការដលចដឡើងៃូវវតតមាៃសិបបកមែផលិតវតថុសមាា រៈនានាអាំពើមែឹមដនោ ត បាៃនាាំឱ្យមាៃេសសៃៈពើរ
មិៃគ្សបគ្នោ  រឺេសសៃៈកោុងៃ័យអេិរកស ៃិង េសសៃៈកោុងៃ័យអេិវឌ្ឍៃ៍។ េសសៃៈេើ១ បាៃបងាា ញអាំពើកតើ
បារមាចាំដាេះការបាត់បង់រុកខជាតិជាៃិមិតតរូបរបស់ជាតិ(ដ ើមដនោ ត)នាដពលអនារត ដហើយេសសៃៈេើ២ 
បាៃដលើកដឡើងអាំពើការផតល់ផលគ្បដយជៃ៍របស់សិបបកមែ ល់សងគមជាតិ នមរយៈការជួយពគ្ងឹងជើវភាព 
ៃិងការកាត់បៃថយការដធវើចាំណាកគ្សុករបស់គ្បជាជៃដៅកោុងសហរមៃ៍។ េសសៃៈទាំងពើរដៃេះ សុេធសឹង
មាៃដហតុផលៃិងមាៃតនមែររួពិចារណាសគ្មាប់ជាតិ។ 



-15- 

ដ ើមដនោ តគ្តូវបាៃចាត់បញ្ចូ លជាគ្បដេេរុកខជាតិៃិមិតតរូបមួយរបស់ជាតិខ្មែរ ដហើយរាជរោឋ េិបាល 
បាៃដចញបេបញ្ញា ៃិងចាត់វធិាៃការដផសងៗដ ើមបើការារៃិងអេិរកសគ្បដេេរុកខជាតិ (ដ ើមដនោ ត) ដៃេះ 
នមរយៈការហាមលត់ចលនាកាប់ដ ើមដនោ តៃិងការគ្បមូលេិញជាលកខណៈគ្បមូលផតុ ាំ។ ចាំណុចដៃេះ បាៃ
បងាា ញឱ្យដំើញថា មាៃការគ្ពួយបារមា ៃិង ការយកចិតតេុកោក់ដៅកគ្មិតជាតិរចួដហើយកោុងការការារ
រុកខជាតិអតតសញ្ញា ណជាតិ ខ្ លមាៃតនមែខ្នងវបបធម៌ គ្បវតតិសាស្រសត ៃិង ដេសភាពធមែជាតិ។ 

ជាការពិត គ្បសិៃដបើមាៃចលនាកាប់ដ ើមដនោ ត ៃិងការេិញដ ើមដនោ ត ជាលកខណៈគ្បមូលផតុ ាំ ៃិង
ជាគ្បចាាំ ដ ើមបើជាវតថុធាតុដ ើមគ្នាំគ្េ ល់ការផលិតវតថុសមាា រៈដផសងៗ ដនាេះវាៃឹងដធវើឱ្យដ ើមដនោ តគ្បកមៃឹង
ការបាត់បង់នាដពលអនារត។ កតើគ្ពួយបារមាដៃេះបាៃដកើតមាៃជាពិដសសចាំដាេះសិបបកមែខ្ លមាៃ
គ្េង់គ្ទយធាំ ជាជាងការផលិតជាលកខណៈគ្រួសារ ដគ្ាេះសិបបកមែគ្េង់គ្ទយធាំមាៃតគ្មូវការវតថុធាតុដ ើម
ដគ្ចើៃ ៃិងជាគ្បចាាំសគ្មាប់បដគ្មើការកោុងការផលិត។ គ្បសិៃដបើ ាំដណើ រការសិបបកមែ ដចេះខ្តបៃតដៅមុម ៃិង
កាៃ់ខ្តមាៃចាំៃួៃដគ្ចើៃ ដនាេះតគ្មូវការវតថុធាតុដ ើមក៏កាៃ់ខ្តមាៃេាំហាំធាំដឡើង ដហើយចលនាកាប់ដ ើមដនោ ត 
ក៏កាៃ់ខ្តមាៃគ្េង់គ្ទយធាំដៅដេៀត។  

ដទេះបើដ ើមដនោ តមាៃសភាពចាស់គ្េុឌ្ដគ្ទម គ្បជាជៃមិៃអាចដគ្បើការទញគ្បដយជៃ៍បាៃដេៀត
កតើ  ខ្តដបើមិៃកាប់វាដេ  ដនាេះវាៃឹងដៅខ្តអាចបងាា ញវតតមាៃយូរអខ្ងវងតដៅមុមដេៀត  សគ្មាប់អោកជាំនាៃ់
ដគ្កាយ។ ផទុយដៅវញិ គ្បសិៃដបើដយើងកាប់ដ ើមដនោ ត ដទេះបើកោុងដហតុផលសមគ្សបកតើ ដនាេះវាៃឹងដធវើឱ្យ
បាត់បង់ៃូវរូបភាពដ ើមដនោ តជាក់ខ្សតងពុាំខ្នៃ ដាលរឺការកាប់ដ ើមដនោ តៃឹងដធវើឱ្យប៉ាេះាល់ ល់បរមិាណ
ដ ើមដនោ តៃិងបាត់បង់រូបភាពដ ើមដនោ តដៅកោុងគ្បដេស។ កោុងៃ័យដៃេះ េសសៃៈអេិរកសហាក់មិៃគ្នាំគ្េឱ្យ
មាៃសិបបកមែផលិតវតថុសមាា រៈដផសងៗពើមែឹមដនោ តដឡើយ។  

ដោយខ្ឡក កោុងៃ័យអេិវឌ្ឍៃ៍ រាជរោឋ េិបាលក៏មាៃការអៃុញ្ញា តឱ្យមាៃការខ្កនចោដ ើមដនោ តជា
លកខណៈគ្បនពណើ ៃូវដគ្រឿងចមាែ ក់ សមាា រៈដគ្បើគ្បាស់ វតថុអៃុសាវរ ើយ៍ ៃិង ផលិតផលដនោ តខ្កនចោដផសងៗ
ដេៀត គ្បកបដោយការសៃសាំសាំ នចមពស់  សគ្មាប់បដគ្មើេើផារ កោុ ងដគ្នលបាំណងបដងកើៃមុមរបរជូៃ
គ្បជាពលរ ឋផងខ្ រ។  

នមលកខណៈបដចចកដេស ដ ើមដនោ តខ្ លអាចដគ្បើការខ្កនចោជាដគ្រឿងវតថុសមាា រៈដផសងៗបាៃ រឺលុេះ
គ្នខ្តជាដ ើមដនោ តមាៃមែឹម ដាលរឺ ដរខ្កនចោដគ្រឿងវតថុសមាា រៈដផសងៗពើមែឹមដនោ ត មិៃខ្មៃពើគ្រប់ខ្ផោកនៃ
ដ ើមដនោ តដនាេះដេ។ ដហតុដៃេះដរមិៃគ្តូវការដ ើមដនោ តមិៃមាៃមែឹមដនាេះដឡើយ។ ជាេូដៅ ដ ើមដនោ តមាៃ
មែឹមលែ សុេធសឹងជាដ ើមដនោ តមាៃអាយុដគ្ចើៃរយឆ្ោ ាំ មាៃដ ើមរាវតូចមពស់ ខ្លងមាៃផ្លក  មាៃខ្ផែ ឬលែងមាៃ
ការលូតោស់ ដហើយអាចគ្បកមៃឹងការបាក់ធាែ ក់ដោយគ្បការដផសងៗខ្ លគ្បជាជៃខ្លងហា ៃដឡើង
ទញយកគ្បដយជៃ៍ដេៀតដហើយ។ ៃិយយរមួ ដ ើមដនោ តមាៃមែឹមខ្ លអាចយកមកដគ្បើការខ្កនចោជាដគ្រឿង
វតថុសមាា រៈដផសងៗបាៃ រឺភារដគ្ចើៃជាគ្បដេេដ ើមដនោ តខ្ លគ្បជាជៃដសទើរខ្តខ្លងទញគ្បដយជៃ៍បាៃ។ 
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ជាងដៃេះដេៀត នមការដលើកដឡើងរបស់មាច ស់សិបបកមែ ដ ើមដនោ តខ្ លបដគ្មើការខ្កនចោដៅកោុងសិបបកមែ 
ភារដគ្ចើៃជាដ ើមដនោ តបាៃមកពើការសុាំឬេិញចាំដាេះដ ើមដនោ តខ្ លមាច ស់គ្តូវកាប់ ឬ កូសដចាលដោយ
តគ្មូវការពគ្ងើក ើ ដោយការរា ាំងដេើសដផសងៗ ដោយការគ្បកមៃឹងការបងកជាដគ្គ្នេះថាោ ក់ដផសងៗ ឬ ដោយ
គ្តូវរៃទេះបាញ់ ជាដ ើម។ ដហតុដៃេះ ដទេះបើជាសកមែភាពដៃេះជាចាំខ្ណកមួយបាៃដធវើឱ្យបាត់បង់ចាំៃួៃដ ើម
ដនោ តដៅកោុងគ្បដេសកតើ ខ្តវាបាៃប៉ាេះាល់ខ្តដ ើមដនោ តខ្ លខ្លងដគ្បើការឬខ្លងមាៃគ្បដយជៃ៍ប៉ាុដណាណ េះ។ 
ប៉ាុ ខ្ៃតេៃទឹមដនាេះ សិបបកមែបាៃជួយកាត់បៃថយភាពគ្កើគ្ក ជួយពគ្ងើកជើវភាព ៃិងជួយេប់សាក ត់ការដធវើ
ចាំណាកគ្សុករបស់គ្បជាជៃដៅកោុងសហរមៃ៍បាៃយ៉ា ងដគ្ចើៃ។ 

ដគ្ៅពើដៃេះ មាៃេិ ឋភាពដផសងដេៀតខ្ លដយើងរួរគ្ពួយបារមាអាំពើកនត ខ្ លនាាំឱ្យបាត់បង់ដ ើមដនោ ត
ដៅកោុងគ្បដេស ដនាេះរឺ ការអេិវឌ្ឍខ្ លមាៃចលនាកាៃ់ខ្តខ្នែ ាំងដឡើងៗ។ ដ ើមដនោ តជាដគ្ចើៃគ្តូវកាត់ ៃិង
 ុតដចាល ដ ើមបើខ្កខ្គ្បបរដិវណ ើសគ្មាប់បដគ្មើតគ្មូវការដផសងៗ  ូចជា លាំដៅោឋ ៃ ឬ េើគ្បកបរបរ
អាជើវកមែដផសងៗ។ ជាេូដៅ ដយើងដំើញដ ើមដនោ តទាំងដនាេះជាដគ្ចើៃ ពុាំគ្តូវបាៃខ្កនចោជាវតថុសមាា រៈសគ្មាប់
ដគ្បើគ្បាស់ជាគ្បដយជៃ៍អវើដឡើយ។ ការអេិវឌ្ឍៃឹងមាៃចលនាកាៃ់ខ្តខ្នែ ាំងដឡើងខ្ងមដេៀត ដហើយតគ្មូវការ
នៃការខ្កខ្គ្ប ើ ខ្ លៃឹងដធវើឱ្យបាត់បង់ដ ើមដនោ តៃិងរុកខជាតិដផសងដេៀត ក៏ៃឹងកាៃ់ខ្តមាៃេាំហាំធាំដធង
ផងខ្ រ។  

 
ដ ើមដនោ តខ្ លគ្បជាជៃកាប់ៃិងអារដចាលដៅនមខ្គ្ស 

បខ្ៃថមដលើេិ ឋភាពដៃេះ ដៅនមតាំបៃ់មែេះ មាៃការកាត់ដ ើមដនោ តអាជាកង់ៗ ដ ើមបើលក់ឱ្យគ្បជាជៃ
ខ្ លមាៃតគ្មូវការសគ្មាប់ជាដគ្រឿងនាំងលមែឬយកមកដរៀបដធវើជាតុតូចៗ ដ ើមបើតមកល់ ៃូវសមាា រៈ
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ខ្ លគ្តូវនាំងលមែផងខ្ រ ដហើយខ្ លសកមែភាពដៃេះមិៃតគ្មូវថាជាដ ើមដនោ តមាៃមែឹមឬគ្នែ ៃមែឹមដនាេះដេ 
ខ្តរឺសាំដៅដលើដ ើមដនោ តេូដៅ។ សកមែភាពដៃេះបាៃដធវើឱ្យមាៃការគ្ពួយបារមាផងខ្ រ សគ្មាប់ការបាត់បង់
កាៃ់ខ្តដគ្ចើៃដឡើងៃូវរុកខជាតិអតតសញ្ញា ណរបស់ជាតិ ដគ្ាេះថាដបើសកមែភាពដៃេះដកើតដឡើងបៃត វាៃឹងកាៃ់ខ្ត
ងាយបាត់បង់ដ ើមដនោ ត ទាំងដ ើមដនោ តខ្ លមាៃអាយុដគ្ចើៃ ទាំងដ ើមដនោ តខ្ លមាៃអាយុតិច។  

ជារមួ កនត ទាំងអស់ដៃេះសុេធខ្តរមួចាំខ្ណក ល់ការដធវើឱ្យបាត់បង់ដ ើមដនោ ត ូចគ្នោ  គ្គ្នៃ់ខ្តតិច ៃិង
ដគ្ចើៃប៉ាុដណាណ េះ។ ប៉ាុខ្ៃត គ្បសិៃដបើដយើងដគ្បៀបដធៀបសកមែភាពនៃការកាប់ដ ើមដនោ តទាំងអស់ខ្នងដលើដៃេះ 
ដយើងដំើញថាការកាប់ដ ើមដនោ តមាៃមែឹមសគ្មាប់ខ្កនចោជាវតថុសមាា រៈដផសងៗ រួរេេួលបាៃការគ្នាំគ្េ ៃិង
ដលើកេឹកចិតត ដគ្ាេះដរកាប់ដ ើមដនោ តខ្ លខ្លងដគ្បើជាគ្បដយជៃ៍បាៃ ដហើយវាបាៃជួយ ល់ការពគ្ងឹង
ជើវភាពគ្បជាជៃកោុងសហរមៃ៍ដេៀតផង។  
 

ដសចកតសីនោដិ្ឋា ន 

ដ ើមដនោ តគ្តូវបាៃចាត់បញ្ចូ លជាគ្បដេេរុកខជាតិៃិមិតតរូបមួយរបស់ជាតិខ្មែរ ដហតុដៃេះសកមែភាព
មិៃសមគ្សបទាំងឡាយខ្ លនាាំដៅរកការបាំផ្លែ ញដ ើមដនោ តជារាំហុក អាជ្ាធរគ្តូវចាត់វធិាៃការេប់សាក ត់
នមផែូវចាប់ ៃិងផសពវផាយអប់រ ាំ ល់គ្បជាពលរ ឋឱ្យយល់ ឹងកាៃ់ខ្តសុើជដគ្ៅអាំពើតនមែៃិងសារគ្បដយជៃ៍
យូរអខ្ងវងនៃដ ើមដនោ ត ទាំងខ្នងតនមែវបបធម៌ អរយិធម៌ គ្បវតតិសាស្រសតធមែជាតិ ៃិង ជើវភាព។  

ជាការពិត មាៃករណើ មែេះរឺតគ្មូវឱ្យដយើងចាាំបាច់គ្តូវកាប់ដ ើមដនោ តដចាលដោយកោុងដគ្នលបាំណង
សមដហតុផល  ូចជា ដោយតគ្មូវការអេិវឌ្ឍដផសងៗ ការដធវើលាំដៅោឋ ៃ ការពគ្ងើក ើដធវើកសិកមែ ការពគ្ងើក
 ើដធវើអាជើវកមែ ឬ ករណើ ចាាំបាច់ដោយខ្ឡកដេៀត។ ប៉ាុខ្ៃត ការអេិរកសៃិងការអេិវឌ្ឍរួរដ ើរេៃទឹមគ្នោ  ដោយ
មិៃអាចដផ្លត តខ្តដលើការអេិរកស ដហើយដបាេះបង់ការអេិវឌ្ឍ ឬ ដផ្លត តខ្តដលើការអេិវឌ្ឍ ដហើយដបាេះបង់
ការអេិរកសដនាេះដឡើយ។  ាំដណើ រការសិបបកមែបាៃរមួចាំខ្ណកជួយ ល់សហរមៃ៍យ៉ា ងដគ្ចើៃ ខ្តការកាប់ 
ៃិងការេិញដ ើមដនោ ត ក៏ររួមាៃការគ្រប់គ្រងៃិងគ្តួតពិៃិតយឱ្យបាៃគ្តឹមគ្តូវផងខ្ រ។ 
       
បទសម្ភា សន ៍

- ដរឿៃ មិកា អាយុ១៦ឆ្ោ ាំ ៃិង ម៉ាៃ សុម រ ើម អាយុ១៧ឆ្ោ ាំ ជាកមែករដធវើការកោុងសិបបកមែ រស់ដៅ
កោុងេូមិគ្តាាំងអាំពិល គ្សុកបាកាៃ ដមតតដាធិ៍សាត់ (សមាា សនងៃេើ០៣ ខ្មកុមាៈ ឆ្ោ ាំ២០១៩) 

- បា៉ា ត់ អាៃ អាតុ៤០ឆ្ោ ាំ ជាកមែករដធវើការកោុងសិបបកមែ រស់ដៅកោុងេូមិបឹងកូក ំុាំបត់កដណាត ល 
គ្សុកបាកាៃ ដមតតដាធិ៍សាត់ (សមាា សនងៃេើ០៣ ខ្មកុមាៈ ឆ្ោ ាំ២០១៩) 
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- ផ្លៃ ដេឿៃ អាយុ៤៣ឆ្ោ ាំ ជាេរយិរបស់ដោក សាៃ ដៅ (មាច ស់សិបបកមែ) រស់ដៅកោុងេូមិបឹង
កូក ំុាំបត់កដណាត ល គ្សុកបាកាៃ ដមតតដាធិ៍សាត់ (សមាា សនងៃេើ០៣ ខ្មកុមាៈ ឆ្ោ ាំ២០១៩) 

- ដភារ ជៃួ អាយុ៥៤ឆ្ោ ាំ ជាកមែករដធវើការកោុងសិបបកមែដៃេះ រស់ដៅកោុងេូមិបឹងកូក 
ំុាំបត់កដណាត ល គ្សុកបាកាៃ ដមតតដាធិ៍សាត់ (សមាា សនងៃេើ០៣ ខ្មកុម្ភៈ ឆ្ោ ាំ២០១៩) 

- សាៃ ដៅ អាយុ៤១ឆ្ោ ាំ ជាមាច ស់សិបបកមែ រស់ដៅកោុងេូមិបឹងកូក ំុាំបត់កដណាត ល 
គ្សុកបាកាៃ ដមតតដាធិ៍សាត់ (សមាា សនងៃេើ០៣ ខ្មកុម្ភៈ ឆ្ោ ាំ២០១៩) 

- គ្សើ នហ ដេេគ្សើ អាយុ៤៩ឆ្ោ ាំ ជាកមែករដធវើការកោុងសិបបកមែ រស់ដៅកោុងេូមិបឹងកូក 
ំុាំបត់កដណាត ល គ្សុកបាកាៃ ដមតតដាធិ៍សាត់  (សមាា សនងៃេើ០៣ ខ្មកុមាៈ ឆ្ោ ាំ២០១៩) 

 

 
សកមែភាពសម្ភភ សជាមួយដោក សាៃ ដៅ (មាច ស់សិបបកមែ) 
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អោកគ្សាវគ្ជាវៃិងសិបបការៃិើដៅកោុងសិបបកមែ សាៃ ដៅ 


