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ការបន ុនំឹងការែ្រប្របួលអាកាសធាតកុ្នុងដំេណើរការៃនការសារេឡើងវិញបនាប់ពី 

រងេ្រគាះមហន្តរាយ៖ សហគមនរ៍ងផលប៉ះពាល់ពីេ្រគាះមហន្តរាយេនៅកម្ពុជា៖  
េសចក្តសីេង្ខបស្រមាប់េគាលនេយាបាយ ៥ 

 

ផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល កសធតុេលី ជីវកមមខន តតូច េន្រកុង្រកេចះ េខត្ត្រកេចះ ្របេទសកមពុជ 

េសចក្តីសេងខបស្រមប់េគលនេយបយេនះ បង្ហ ញពីករែ្រប្របួល កសធតុ បនប៉ះពល់ដល់
ជីវកមមខន តដូចយ៉ងដូចេម្តចខ្លះ កនុង្រកុង្រកេចះ េខត្ត្រកេចះ ្របេទសកមពុជ និងរេបៀបែដលពួកេគបន

េឆ្លីយតបេទនឹងផលប៉ះពល់ទងំេនះ។ ែថមទងំពិនិតយេលី ថ ប័នគ្ំរទ និងអន្ត គមន៍ ែដល ច្រតូវ
បនព្រងឹង េដីមបកីត់បនថយផលប៉ះពល់ និងបេងកីត ជីវកមមធន់នឹង កសធតុ។ ករសិក េនះគឺែផ្អក
េលីបទសមភ សន៍ជមួយ ជីវកមមខន តតូចៗចនំួន៣២ រមួទងំអនកលក់ មផ្លូវ ងេ្រគឿងេទស េភជនីយ
្ឋ ន និងផទះសំ ក់។ 

រជគន្លះឹ 

 ករបេងកីត ជីវកមមខន តតូចធន់នឹង កសធតុគឺសំខន់ ស់ េ យ រេសដ្ឋកិចចរបស់េខត្ត្រកេចះ
ពឹងែផ្អកយ៉ងខ្ល ងំេទេលីទំនក់ទំនងរ ងកសិកមម នងិេទសចរណ៍ និងសហ្រគសែដលពក់ព័នធ។ 

 ជីវកមម្រតូវបនរងផលប៉ះពល់េ យមហន្ត យែដលប ្ត លមកពី កសធតុ រមួទងំទឹកជំនន់ 
ខយល់ពយុះ និងេ្រគះ ងំសងួត។ ករ្របឈម ជីវកមម និងទី ងំេផ ងៗ ករយល់េឃញីពី និភ័យ
កសធតុ និងចង្វ ក់ផគត់ផគង់ ជីវកមម និងមូល ្ឋ នអតិថិជន បនឆ្លុះបញច ងំពីកំរតិខុសគន ៃនផល

ប៉ះពល់ និងករេឆ្លីយតបេផ ងៗ។ 

 ជីវកមមបនទទួលយកយុទធ ្រស្តបន ុ ំមួយចនំួន ដូចជ ចល័តភព សទុកទុក ក់ កររក ទុក
ធនធន ករសន ហំរិញញវតថុ និងបំ ស់ទី ងំ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ យុទធ ្រស្តទងំេនះគឺវធិន
ករបេ ្ត ះ សនន និងែផ្អកេលីេ្រគះមហន្ត យ ជជងវធិនកររយៈេពលែវងជ្របព័នធ។   

 ្របព័នធ និងប ្ត ល្រទ្រទង់គឺមនែដនកំណត់។ ជីវកមម ខ្វះជនំួយពីខងេ្រកែដល្រតូវករ ពីៃដគូ
ជីវកមម សហ្រគស និង ជញ ធរពក់ព័នធ។ 

 ករព្រងឹងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ែដលបន ុ ំ បនទងំរូបវន័្ត នងិព័ត៌មន នងឹេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវសមតថ
ភព ជីវកមម េដីមបេីរៀបចំស្រមប់ និងេ ះ្រ យជមួយមុខសញញ គញេ្រគះមហន្ត យធមមជតិ។ 
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េ យែឡក ចរមួបញចូ ល ករេធ្វីឱយ្របេសីរនូវេហ ្ឋ រចនសមព័នធបនធូបនថយទកឹជំនន់ នងិបេងកីនភព
ងយ្រសួល និងទន់េពលេវ  ៃនព័ត៌មន កសធតុ។ 

 

បរបិទ 

េសដ្ឋកិចចរបស់េខត្ត្រកេចះពឹងែផ្អកយ៉ងខ្ល ងំេទេលីកសិកមម បុ៉ែន្តេទសចរណ៍ ក៏កពុំងក្ល យជវស័ិ
យយ៉ងសំខន់បំផុតផងែដរ។ េ្រចីនជង ៨០%ៃន្របជជនេខត្តគជឺកសិករ។ េទះជយ៉ង ចំនួនៃន
សហ្រគស ែដលទក់ទងនឹងកសិកមម និងេទសចរណ៍ គឺកំពុងេកីនេឡងីជបេណ្តី រៗ។ េយង មជំេរឿន
េសដ្ឋកិចចឆន  ំ២០១១ មនចំនួន ១១.០៤៦ ជីវកមម េនកនុងេខត្ត េសមី្របមណចំនួន ២,២% ៃន ជីវកមម
សរុបេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ ជីវកមមេសទីរែតទងំអស់ គឺជ ជីវកមមខន តតូច។ 

 េខត្ត្រកេចះ ែដលមនទី ងំ មដងទេន្លេមគងគមន ្របវត្តិរងផលប៉ះពល់ េ យមុខសញញ េ្រគះ
មហន្ត យធមមជតិេផ ងៗយូរលុងមកេហយី ដូចជ ទឹកជំនន់ េ្រគះ ងំសងួត ខយល់ពយុះ និងរនទះ។ ទកឹជំនន់ 
និងេ្រគះ ងំសងួតគឹ បនេកីតេឡងីញឹកញប់ និងបផំ្លចិបំផ្ល ញ ប ្ត លឱយហនិេ ចសងគម នងិេសដ្ឋកិចច
យ៉ងធងន់ធងរ។ បែនថមពីេនះ ថមីៗេនះេខត្តបនទទួលរងនូវេភ្ល ងខ្ល ងំ និងេកីនេឡងីរលកកំេ  េ យ រករ
ែ្រប្របួល កសធតុ។ 

ករសិក េលីករែ្រប្របួល កសធតុកនុងេខត្ត្រកេចះបន េផ្ត តយ៉ងសំខន់េលីផលប៉ះពល់េលី
កសិកមម។ យ៉ង ក៏េ យ េ យ រវត្តមនៃនករេកីនេឡងីរបស់សហ្រគសធន់តូច និងករបេងកីន
ទំនក់ទំនងរ ងកសិកមម និងេទសចរណ៍ េនកនុងេសដ្ឋកិច្ឋេខត្ត គឺចបំច់ ស់ស្រមប់ករយល់ដឹង ពី
ករែ្រប្របួល កសធតុ បនប៉ះពល់េទេលី ជីវកមមខន តតូចេ យវធិី  និងអ្វែីដល ចេធ្វីបន 
េដីមបបីេងកីតភពធន់នឹង កសធតុ។ 

ទកឹជនំន់ នងិខយល់ពយុះគជឺមុខសញញ េ្រគះមហន្ត យធមមជតចិបំងៗ ែដលប៉ះពល់េទជវីកមមខន តតូច 

ជីវករេ្រចីនបន េរៀប បថ ជីវកមមរបស់ពួកេគ ្រតូវបនរងផលប៉ះពល់េ យ រេ្រគះ
មហន្ត យធមមជតិេផ ងៗ ដូចជទឹកជនំន់ ខយល់ពយុះ េ្រគះ ងំសងួត និងរនទះ។ យ៉ង ក៏េ យ ជីវកមម
បនជួប្របទះនូវកំរតិខុសៗគន ៃនភពញឹកញប់ៃនករេកីតមនេ្រគះមហន្ត យ និងភពខ្ល ងំក្ល េ យ
្រស័យេលីករ្របឈមនឹងភពរង់េ្រគះ នងិទី ងំរបស់ពួកេគ ករយល់ដឹងពី និភ័យែ្រប្របួល កស

ធតុ និងចង្វ ក់ផគត់ផគង់ ជវីកមមរបស់ពួកេគ និងមូល ្ឋ នអតិថិជន។ 
 



3 

 

ជឧទហរណ៍ ទឹកជំនន់បនប៉ះពល់ដល់ ជីវកមមរេបៀបមួយចំនួន។ ទងំេនះបនរមួបញចូ លទងំ
ករថយចុះចំនួនៃនអតិថជិន (ពិេសស ជីវកមម ែដលទក់ទងនងឹេទសចរណ៍) កត់ផ្ត ច់ផលិតផលផគត់
ផគង់ផលិតផល (ជពិេសសស្រមប់ ជីវកមម ែដលពឹងែផ្អកេលីលផលិតផលកសិកមម និងធនធនធមមជតិ) 
េហយីចុងេ្រកយខតបង់្របក់ចំេណញ។ ចំេពះ ជីវកមមែដលេន មផ្លូវ (ជពិេសសស្រមប់ ជីវកមម
េន មផ្លូវ ដូចជេនដងផ្លូវធំៗ) ឬតបំន់លិចទឹកជ្របច ំ (ដូចជផ រក ្ត ល) ផលប៉ះពល់ដូចជ 
បំផ្លិចបំផ្ល ញផលិតផល េស កមម និង ង ប ្ត លឲយមនករផ្ល ស់ទី ងំ ជីវកមមេទតំបន់គម នទកឹជំន
ន់។ ទឹកជំនន់ ក៏បនបង្អ ក់ដល់ែផនករ ជីវកមម ឱកស និងជំេរសីមនែដនកំណត់ នងិ ងំសមតថភព
កនុងកររកីលូត ស់។ បែនថមេលីករខតបង់េសដ្ឋកចិច ជីវករបន យករណ៍ថ ទកឹជនំន់ជមូលេហតុ
ប៉ះពល់ដល់សុខភពផ្លូវចិត្ត េទះបីជ ជ្រពឹត្តិករធមមជតិ ម រដូវកលក៏េ យ។ 

ខយល់ពយុះ្រតូវបនេគ យករណ៍ថ ជេ្រគះមហន្ត យទី២ បនទ ប់ពីទឹកជនំន់។ ដូចគន ែដរ ផលប៉ះ
ពល់របស់ បនផ្ល ស់ប្តូរ េ យែផ្អកេលី្របេភទៃន ជីវកមម ករ្របឈមនឹងភពរង់េ្រគះ និងទី ងំៃន
ជីវកមម នងិភពងយរងេ្រគះៃនសមសភព ជីវកមមេផ ងៗ។ ផលប៉ះពល់ ែដលបនេកីតេឡងី

េ យ រខយល់ពយុះ មនដូចជ បំផ្ល ញ ង នងិរបស់របរ ករបង្អ ក់ៃនផលិតផល និងេស កមម បត់បង់
្របក់ចំេណញ និងកររខំនផ្លូវចិត្ត។ 

ករេឆ្លយីតបរបស់ ជវីកមមចេំពះមុខសញញ េ្រគះមហន្ត យធមមជតគិ ឺជករេឆ្លយីតបបេ ្ត ះ សនន នងិ
មនរយៈេពលខ្ល ី

ជីវករបន យករណ៍ថ ពួកេគមិនធ្ល ប់មនលទធភព ទទលួបន្របព័នធ្របកស សននជមុន 
ឬករផ្តល់ព័ត៌មន ម្របព័នធបេចចកវទិយ មួយេទ។ ដូេចនះ ពកួេគេជឿេលី្របភពព័ត៌មនខុសៗគន  អំពី
កសធតុ ករែ្រប្របួល កសធតុ និងេ្រគះមហន្ត យធមមជតិេផ ងៗ។ ្របភពទងំេនះបនរមួមន

ករផ ព្វផ យែបបបុ ណ (ពិេសសវទិយុ និងទូរទស ន៍) ប ្ត ញផ ព្វផ យសងគម (ជពិេសសFacebook) 
ជញ ធរមូល ្ឋ ន ( មរយៈករ្របកសផទ ល់មត់) អនកជតិខង និងអតិថិជន ( មករនិយយគន ផទ ល់) 

និងករសេងកតផទ ល់ខ្លួន (ែផ្អកេលីបទពិេ ធន៍ផទ ល់ខ្លួន នងិចំេណះដឹង)។ 

ជីវកមមនីមយួៗបនេឆ្លីយតបេទនឹងេ្រគះមហន្ត យធមមជតិ មរេបៀបេផ ងៗ ដូចជ ករមិនេធ្វី
សកមមភពអ្វទីងំអស់ ករបិទ ងជបេ ្ត ះ សនន េ ះ្រ យបញ្ហ ជបេ ្ត ះ សនន (ដូចជករ
ជួលម៉សីុន បូមទឹកជនំន់េចញពី ង ឬជញជូ នេ្រគឿងសង្ហ រមឹកនុង ងេទកន់ទីខពស់) និងករផ្ល ស់ប្តូរ
េទទីកែន្លងេផ ងៗ (ស្រមប់ ជីវកមម ចចល័តបន)។ យុទធ ្រស្តបន ុ េំផ ងៗេទៀត មនដូចជស្តុក 
កររក ធនធន ករសន ហំរញិញវតថុ និងករផ្ល ស់ទី ងំ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ យុទធ ្រស្តទងំេនះគឺ
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ជយុទធ ្រស្តបេ ្ត ះ សនន និងែផ្អកេលីេលីេ្រគះមហន្ត យ មិនែមនជវធិនករបន ុ ំជ្របព័នធស្រមប់
រយៈេពលែវងេទ។ សូមបែីត ជីវកមមខន ត់ធំ ដូចជ្រកុមហុ៊នេទសចរណ៍ ក៏មិនមនបញចូ ល ករ្រគប់្រគង
និភ័យេ្រគះមហន្ត យេនកនុងែផនករ ជីវកមមរបស់ខ្លួនេឡយី ។  

 េទះបីជ ជីវករ បនគិតថ េខត្ត្រកេចះ ចជួប្របទះនឹងមុខសញញ េ្រគះមហន្ត យធមមជត ិ
ែដលេកីតេឡងីជញឹកញប់ និងធងន់ធងរក៏េ យ ក៏ ជីវករភគេ្រចីន បនបង្ហ ញពីករយល់ដឹងតិចតួចពី
និភ័យ កសធតុេទេលី ជីវកមមរបស់ពួកេគ ដូេចនះេហយី ករេ្រតៀមលកខណៈទុកជមុនមនកំរតិ  

ទប។ មនបី្របេភទៃនករយល់ដឹងពី និភ័យ កសធតុកនុងចំេ ម ជីវករទងំអស់េនះ។ មួយគឺ
ពួកេគមិនបនដឹងពីករែ្រប្របួល កសធតុ ថជ និភ័យចំេពះ ជីវកមមរបស់ពួកេគទល់ែតេ ះ។ 
ដូេចនះ ពួកេគមិនបនេធ្វីែផនករសកមមភពទុកស្រមប់បងក រ េហយីក៏មិនមនឆនទៈ ចូលរមួកនុងកមមវធិបី
ណ្តុ ះប ្ត លបេងកីនករយល់ដឹងេឡយី។ ្របេភទទីពីរគឺ អនកែដលេឃញីខ្លី ពីប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល
កសធតុេលី ជីវកមមរបស់ពួកេគ និងបនែផ្អកេលីបទពិេ ធន៍របស់ពួកេគ ពួកេគបនយល់បនដងឹ

ពីផលប៉ះពល់្រគន់មួយរយៈេពល និងករប៉ះពល់ែត្រទពយសមបត្តិរូបវន្តែតបុ៉េ ្ណ ះ។ មរយៈករយល់
េឃញីែបបេនះ ពួកេគបនេ្របីយុទធ ្រស្តរយៈេពលខ្លីមួយ គឺ្រគន់ែតេដីមបេីគចេវសពីផលប៉ះពល់ជ      
បេ ្ត ះ សនន េ យគម នគិតគូរកវធិនករស្រមប់រយៈេពលែវង មួយេឡយី។ ្របេភទទីបី នងិមិន
សូវមនគឺ អនកទងំ យែដលបនយល់ដឹងពី និភ័យ កសធតុមន សភពខ្ល ងំក្ល  និងធងន់ធងរ 
ពីេ្រពះ ជីវកមមរបស់ពួកេគ ធ្ល ប់ប៉ះពល់េ យផទ ល់ េហយីខ្ល កំ្ល  េ យ រេ្រគះមហន្ត យធមមជតិ ។ 
េដីមបបីេញជ សផលប៉ះពល់េពលខងមុខ ពួកេគបនេរៀបចំ្រទពយសមបត្តិ ជីវកមមៃផទកនុង ធនធន
ផលិតកមម េ្រតៀមប្រមុងហរិញញវតថុ និងទី ងំ ជីវកមម ។  

 ក ្ត មួយកនុងចំេ មក ្ត ទងំអស់ ែដលមនឥទធិពល ឬ្របសិទធភពេលីករយល់ដឹងរបស់
្រកុម ជីវករ្របេភទទីមួយ និងទីពីរ ដូចបនេរៀប ប់ខងេលីថលទធភពទទួលបនព័ត៌មនពី កសធតុ
នូវមនកំរតិ ចជ្របព័នធ្របកស សនន និងបេចចកវទិយែដល ចពយករណ៍ កសធតុបន។ កររក
េឃញីេនះ បង្ហ ញពីកមមវធិីេលីកកំពស់ករយល់ដឹង និងអន្ត គមន៍េលីករបន ុ ំករែ្រប្របួល កសធតុ
កនុងចំេ ម ជីវកមមខន តតូចនីមួយៗគឺេនខ្វះចេន្ល ះ។ 

ជវីកមមជបួ្របទះបញ្ហ ្របឈមទងំខងកនុង នងិខងេ្រកកនុងករឈនេទភពធន់េទនងឹ កសធតុ 

 បញ្ហ ្របឈមសំខន់ៗមួយចំនួនែដលករេឆ្លីយតបេទនឹងករែ្រប្របួល កសធតុរបស់
ជីវកមមខន តតូចជួប្របទះ ចនងឹគូសបង្ហ ញ មរយៈករសិក េនះ។ ដបូំង ជីវកមមខន តតូចមិនមន

ភពមិនចបស់ ស់ពី និភ័យែដល ចេកីតេឡងីេ យ រ កង្វះលទធភពទទួលបនព័ត៌មន និង
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មនកិចចសហ្របតិបត្តិករតិចតួច រ ងវស័ិយ ធរណៈ នងិវស័ិយឯកជន កនុងករណីេនះ។ ទងំេនះគឺ
គម នករេ្រតៀមខ្លួនេនកនុងចំេ ម ជីវករមន ក់ ក៏ដូចជរ ង ថ ប័ន ធរណៈ និងឯកជន ែដលេធ្វីឱយ
េកីតមនកន់ែតធងន់ធងរនូវភពងយរងេ្រគះៃន ជីវកមមខន ត់តូច ចំេពះមុខសញញ េ្រគះមហន្ត យៃនករ
ែ្រប្របួល កធតុ។ ករយល់ដឹងរបស់ ជីវកមម ពី និភ័យនេពលអនគត បនឆ្លុះបង្ហ ញថ ភគ
េ្រចីនៃនពួកេគមនទំេនរពឹងែផ្អកេលីចំេណះដឹងៃនបទពិេ ធន៍កន្លងមក ជជងេលីចកខុវស័ិយមួយ ឬ
ករែណនពំី ថ ប័នពក់ព័នធ។ ដូេចនះករជួយស្រមួល និងផ្តល់លទធភពទទួលបនព័ត៌មន កធតុ នងិ 
បេចចកវទិយ ្រពមទងំវធិីេ ះ្រ យែដល ចដំេណីរករ និង ចអនុវត្តបនស្រមប់ ជីវកមម នងិទី ងំ
មួយចំនួនែដល្រតូវករ គឺពិតជមន រៈខន់បំផុត។ 

 បញ្ហ ្របឈមមួយេផ ងេទៀត បនបង្ហ ញពីលកខណៈៃន ជីវកមមខន តតូច ខ្លួនឯងផទ ល់ (ទំហំ
តូច និងសមតថភពហរិញញវតថុេខ យ) ែដលបន ក់របងំ េដីមបកី្ល យជភពធន់នឹង កសធតុ។ ភព
ខ ត់េខ យ និងចំេណះដឹងនូវមនកំរតិពី េ្រគះមហន្ត យបនេធ្វីឲយពួកេគមិន ចបេងកីតយុទធ ្រស្ត
ស្រមប់រយៈេពលែវង និងមនផនត់គំនតិរងឹមមំួយបន។ ដូចេនះពួកេគភគេ្រចីន្របកន់ភជ ប់នូវករេឆ្លីយ
តបភ្ល មៗ នងិេឆ្លីយតបរយៈេពលខ្លី និងមិនបនេឃញីករបន ុ ំនឹងករែ្រប្របួល កសធតុថជ ដូចជ
ករបេងកីត្របក់ចំេណញ ស្រមប់រយៈេពលែវងមួយ ជលទធផល េខ យ ឬគម នករេ្រតៀមខ្លួនជមុនេទ។ 

បញ្ហ ្របឈមទីបីគឺ កង្វះេហ ្ឋ រចនសមព័នធែដលមនភពបន ុ ំ ទងំរូបវន័្ត និងព័ត៌មន។ េនះបន
េធ្វីឱយ ជីវកមម មនករបរមភពីេ្រគះ និភ័យនេពលអនគត េ្រកពីករអន្ត គមន៍មួយចំនួន នងិករ
េឆ្លីយតបភ្ល មៗពីសំ ក់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន។ កេម យេហ ្ឋ រចនសមព័នធរូបវន័្ត ចប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរ
េ យេ្រគះមហន្ត យេទេលី ជីវកមម។ ជឧទហរណ៍ ជីវករបនេរៀប បថ ែផនកក ្ត លៃន្រកុង
្រកេចះ ែដលជកែន្លង្របមូលផ្តុ ំ ជីវកមម ជតំបន់ដទីប នឹងជកែន្លងទឹកហូរពីទេន្លលិចមុនេគ។ គជឺ
តំបន់រងេ្រគះទឹកជំនន់ជ្របច ំ ែដលជួនកលេភ្ល ងធំបុ៉នម នេម៉ងក៏ ចេធ្វីឱយជន់លិចែដរ។ េលីសពីេនះ
្របព័នធលូ្រតូវបនខូចខត និង្រតូវបនបិទនូវែផនក មួយ ែដលនមំនភពងយរងេ្រគះ។ េនះគឺជ
បញ្ហ ធងន់ធងរមយួ េ យ រ្របព័នធេនះមន រៈសំខន់ស្រមប់យុទធ ្រស្តកត់បនថយទកឹជំនន់ទី្រកងុ។ 

មយង៉េទៀត េ យ រអវត្តមនេហ ្ឋ រចនសមព័នធបេចចកវទិយ ស្រមប់ករផ្តល់ព័ត៌មនពីករែ្រប
្របួល កសធតុ បនេធ្វីឲយទន់េខ យសមតថភព ជីវកមម កនុងករទប់ទល់នឹងេ្រគះមហន្ត យេផ ងៗ។ 
ករ សំទះេនះបន េធ្វីឱយ ជីវកមមមន្របត្តិកមម ជជងចូលរមួយ៉ងសកមមជមួយនឹងវធិនករែដលមន
្របសិទធភព និងេជឿជក់បន កនុងកឡុំងេពលមនវបិត្តិម្តងៗ។ ភពមិន ចរកបនៃនេហ ្ឋ រចនសមព័នធ
ព័ត៌មន ក៏បនបង្អ ក់្របសិទធភពព័ត៌មនេនថន ក់មូល ្ឋ ន ែដល្រតូវែចករែំលករ ងប ្ត ញ ជីវកមម 
និងព័ត៌មនផ្តល់មកវញិពី ជីវកមមេទ ថ ប័នពក់ព័នធ។ េ យ រកង្វះខតៃនឧបករណ៍ព័ត៌មន ជីវ
កមម បនជបួ្របទះករលំបកមួយចំនួនកនុងករទទួលបនចំេណះថមីៗអំពលីកខខណ្ឌ កសធតុេផ ងៗ    
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ខណៈ ជញ ធរពក់ព័នធ បនរកេឃញីថ ពិបក្របមូលទិននន័យ និងេរៀបចំេគលនេយបយជ            
យុទធ ្រស្ត និងករអន្ត គមន៍។ សរុបមក ជីវកមម បនអនុវត្តយុទធ ្រស្តបន ុ ំមួយចំននួរចួមកេហយី 
បុ៉ែន្តទងំេនះ មនលកខណៈបេ ្ត ះ សនន និង ្រស័យេលីេ្រគះមហន្ត យ ែដលបនផ្តល់នូវព័ត៌មន 
និងប ្ត ញគ្ំរទេនមនែដនកំណត់ ។ 

ជីវករភគេ្រចីន យករណ៍ថ ពួកេគខ្វះករគ្ំរទពីខងេ្រក ែដលជករចប៉ំច់ ពីៃដគូ ជីវ
កមមរបស់ពួកេគ សហ្រគស និង ជញ ធរែដលពក់ព័នធ។ កនុងចំេ មពួកេគគម ននរ មន ក់បន េលីក
េឡងីពីលទធភពទទួលបនឥណទន ជំនួយ និងករធន ៉ ប់រងស្រមប់ ជីវកមមរបស់ពួកេគេទ គឺមនែត
ករេរៀបចំេ យខ្លួនឯងផទ ល់។ 
 មនែតភន ក់ងរខងេ្រក ែដលេធ្វីអន្ត គមន៍កំឡុងេពល និងបនទ ប់ពីេ្រគះមហន្ត យនីមយួៗគឺ
មនែត ជញ ធរមូល ្ឋ ន ែដលពួកគត់កនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ បនអនុញញ តឱយ ជីវកមម
ខន តតូចេរៀបចំស្រមប់ នងិេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីវញិបនទ ប់ពីេ្រគះទឹកជំនន់ មរយៈករបូមទឹកជំនន់េចញពី
ក ្ត លផ រ និងតំបន់ែដលជន់លិច និងបន ថ បនផ្លូវថមីៗ នងិទំនប់ទកឹថមីៗ កនុងតបំន់ជុវំញិ។ េទះជ
យ៉ង ក៏េ យ ករអន្ត គមន៍េនះគឺ មិនទូលំទូ យ និងមនិ្រតូវបនបញចូ លកនុងែផនកររបស់ ថ ប័ន
េឡយី។ ករអនុវត្តរេបៀបេនះ េនេពល មួយ នឹងប ្ត លឱយករអន្ត គមន៍មិនសថតិេសថរ និងមិន
ស្រមបស្រមួលេឡយី។ ជឧទហរណ៍មួយៃនករខ្វះយន្តករស្រមបស្រមួលកនុងចំេ ម ថ ប័នរដ្ឋគមឺន
ភពពិបក េដីមបេី្រជីសេរសីទីកែន្លង ែដលផ្ល ស់ទីមនសុវតថិភពស្រមប់ ជីវកមមបនទ ប់ពីផ រក ្ត ល
បនជន់លិច។ 

ករេ្រប្ីរបស់ស្រមប់េគលនេយបយ 

 កមមវធិីេលីកកមពស់ករយល់ដឹង និងករអន្ត គមន៍េលីករបន ុ ំករែ្រប្របួល កសធតុកនុងចំេ ម
ជីវកមមខន តតូចេនមមនភពខ្វះចេន្ល ះ។ 

 ករខំ្របឹងកន់ែតខ្ល ងំ នងិដ៏្របេសីរជត្រមូវករ េដីមបេីធ្វីឱយ ជីវកមមខន តតូចទទួលយកករបន ុ ំករ
ែ្រប្របួល កសធតុ ដូចជករផ្តល់នូវ្របក់ចំេណញមួយ នងិេគរព មករេឆ្លីយតមរយៈេពលែវង។ 

 េនះត្រមូវឱយ ថ បនកមមៃនអន្ត គមន៍ និងករស្រមបស្រមួលដ៏្របេសីរ កនុងចំេ មតួអងគរដ្ឋ ជមួយ
នឹងវស័ិយឯកជន។ ករទញយកកមមវធិី ែដលមន្រ ប់របស់អងគករសងគមសីុវលិ និងៃដគូអភិវឌ ន៍
ែដលកំពុងេធ្វីករេលីេរឿងេនះ នឹងេកនីេឡងីទងំកររមួបញចូ លគន  និង្របសិទធភព។ 
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