ការបណត្ ុះបណ្ត
្ លវ ិជ្ជាជីវៈតតលាការ
ស្្ព
ី ីច្បាប់បរ ិស្ថាន
ស្ម្មតិកម្ម៖ ច្បម្ការកាហ្វេ
1.

ហ្ៅឆ្នាំ២០០៧ ម្កនពាណិជាកម្មច្បម្ការកាហ្វេម្ួយហ្្នុះ ច្បម្ការកាហ្វេ បានចាប់ ហ្្្ើម្ដាំ ហ្ណើរការហ្ៅ
ក្កែភូ ម្ិថ្ី។
ម ច្បម្ការហ្

ុះម្កនទី តាំងហ្ៅជិ តអូ រធាំ ។ ច្បម្ការកាហ្វេម្ួយហ្នុះ ម្កនបតគ្គលិក២៥

ក់ ក្ដល

ជ្ជរបរក្ដល្្ល់ការងារហ្្ច្បើ នជ្ជងហ្គ្កនតងតាំ បន់ ។
2.

ហ្ៅម្ិ នឆ្ាយបត ម ន

តម្ដងអូ រពី ច្បម្ការកាហ្វេច្បតុះម្កហ្្កាម្

ម្កន្បជ្ជនជនស្ថនក់ ហ្ៅច្បាំ នួនពី ២០

ហ្ៅ ៣០ ្គ្ួស្ថរ ជ្ជស្វគ្ម្ន៍ ម្ួយហ្្មុះ ភូ ម្ិព្្ព ហ្វើយច្បត ុះម្កហ្្កាម្ហ្ទៀតព្នអូ រដក្ដលម្កនកស្ិ
ដ្ឋានច្បិ ញ្ចឹម្ហ្ោយកទឹកហ្ដ្ឋុះច្បាំ នួន១៥កាល។
3.

អនកស្ស្ុកភូ ម្ិព្្ពហ្ៅតម្ដងអូរក្្នកខាងហ្្កាម្ព្នច្បម្ការកាហ្វេ ហ្្បើ ្បាស្់ទឹកពី អូរធាំ ហ្នុះជ្ជទឹ ក្ឹក
ហ្វើយកស្ិដ្ឋានស្តេហ្ោ

ក៏ ហ្្បើ ្បាស្់ទឹកពី អូរធាំជ្ជទឹ ក្ឹ កក្ដរស្្ម្កប់ហ្ោក្ដល្តូវយកទឹកហ្ដ្ឋុះ

និ ងដ្ឋាំដាំណ្តាំស្ស្ូវ។
4.

ច្បម្ការកាហ្វេ ម្កនព្្ៃដីស្រតបច្បាំនួន ៤០.៤៦ វិច្បត ហ្វើយក្តងហ្្បើ ្បាស្់ថ្នាំកស្ិកម្ម ថថ្នាំស្ម្កលាបប់ ស្តេ
លអិត) ជ្ជ្បចាាំ និងហ្្បើ ្បាស្់ជីហ្ដើម្ែីដ្ឋាំបាននូវ្ោប់ កាហ្វេក្ដលម្កន្បជ្ជ្បិយភាព។ ការហ្្បើ
្បាស្់្បហ្ភទគ្ីម្ីទាំងហ្នុះគ្ឺ ស្ិត
ា ហ្ៅហ្្កាម្ការ្គ្ប់្គ្ងរបស្់រាជរដ្ឋាភិ បាល។ ជ្ជលកខខណឌម្ួ យព្ន
្បតិ បត្ិការ និងហ្ដ្ឋយស្ស្បតម្ច្បាប់ ច្បម្ការកាហ្វេ ត្ម្ូវឲ្យ ហ្្បើ្បាស្់គ្ីម្ីទាំងអស្់ហ្ដ្ឋយម្ិនឲ្យ
ម្កនការបាំពតលដល់អូរក្ដលម្កនហ្

5.

ហ្ៅក្ខកកាដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤

ុះហ្ទ។

ខយល់ពយតុះដាំ រ ីក្ដលហ្ៅស្ល់បានទម្កលាបក់ ហ្ភលាបៀងម្ួ យហ្ម្យងធាំម្កហ្លើភូម្ិថ្ី ម

និ ងតាំ បន់ ក្ដលហ្ៅជតាំ វ ិញ។ ហ្ៅម្ត នហ្ភលាបៀងធ្លលាបក់ ២៤ហ្ម្កង ហ្

ុះ កស្ិកម្មច្បម្ការកាហ្វេ បានហ្្បើ្បាស្់

ថ្នាំកស្ិកម្មយងហ្្ច្បើ នហ្ៅហ្លើដាំណ្តាំកាហ្វេ។ អូ រធាំ ក្ដលតម្ធម្មតម្កនលាំវូរទឹកតិច្បៗហ្

ុះ បាន

ក្្បជ្ជម្កនច្បរន្ទឹកវូរយងហ្លឿន ហ្វើយខាលាបាំងលិច្ប្ចាាំង។ ទ្ម្កាំក្តខយល់ពយតុះដាំ រ ីបានកនលាបង្តតហ្ៅ
ក៏ ម្កនលែប់ ជ្ជហ្្ច្បើន ហ្វើយថ្នាំកស្ិកម្មក្ដលបានហ្្បើ ក៏វូរហ្្ចាុះហ្ច្បញពីច្បម្ការ ហ្វើយបានវូរហ្ៅ

ធ្លលាបក់ កាន់អូរធាំ ។
6.

ប ៃ ប់ពីទឹកស្ស្កហ្ៅវ ិញ ្កុម្្គ្ួស្ថរជ្ជហ្្ច្បើនក្ដលបានរស្់ហ្ៅកនតងភូ ម្ិព្្ព ហ្ៅក្្នកខាងហ្្កាម្ព្ន
អូ រ បានស្ម្កគល់ហ្

ើញថ្ ព្្ៃដីរបស្់ពួកហ្គ្ហ្ពាហ្ពញហ្ៅហ្ដ្ឋយដ្ឋនស្ថមម្្ោប់ កាហ្វេ និងលែប់

ក្ដលបានពីអូរហ្នុះ។
7.

វាលហ្មមក្ដលស្ាិតហ្ៅជ្ជប់ ច្បម្ការ
ហ្វើយហ្ោទាំងហ្
ជិ តហ្

ក្ដលជ្ជកក្នលាបងហ្ោស្តីហ្មម

ុះក៏ ហ្ៅក្តបន្ស្តីហ្មមហ្ៅហ្

ុះក្ដរ ក្ដលកស្ិករបានដ្ឋាំស្ស្ូវក៏ ហ្

ក៏ ម្កនដ្ឋនលែប់ ហ្ច្បញពីអូរហ្នុះក្ដរ

ើយប ៃ ប់ ពីខយល់ពយតុះបានកនលាបង្ត តហ្ៅ។ វាលដី ហ្ៅ

ើញម្កនលែប់ ក្ដលបានពី អូរហ្

ុះក្ដរ។ ដាំ ណ្តាំស្ស្ូវភាគ្

ហ្្ច្បើនហ្ៅហ្លើព្្ៃដីច្បាំនួន ៣ វិច្បត ក៏ក្្បជ្ជស្ស្ហ្ពាន ហ្វើយងាប់ ហ្ៅៗ។
8.

ហ្្កាយពីខយល់ពយតុះបានកនលាបង្តតហ្ៅ អនកស្ស្ុកភូ ម្ិព្្ព បានហ្

ើញថ្ ទឹ កបរ ិហ្ភាគ្របស្់ពួកហ្គ្ក្្ប

ជ្ជម្កនរស្់ជ្ជតិក៏អា្កក់។ ម្នត ស្សក៏ ចាប់ ហ្្្ើម្ឈឺ ហ្វើយម្កន្តីរាប់ ហ្តនបានងាប់ គ្ហ្ៅហ្លើ្ចាាំង
ព្នអូ រ។
ទឹ ក។
9.

ពួកហ្គ្ក៏ បានស្ាំណូម្ពរឲ្យ្កស្ួងបរ ិស្ថានបញ្ូា នម្ន្តន្ីអធិ ការកិ ច្បឲ្
ច យច្បតុះម្កហ្ធេើការពិ ហ្ស្ថធ

្កស្ួងបរ ិស្ថាន បានបញ្ូា នម្ន្តន្ីអធិ ការកិច្បចហ្លាក ស្តខា ស្តធ្ល ក្ដលជ្ជ វ ិស្េករក្្នកបរ ិស្ថានក្ដល
ម្កនការបញ្ជ
ា ក់្តឹម្្តូវ ម្កហ្ធេើការពិហ្ស្ថធទឹក និងពិនិតយហ្ម្ើ លក្្កង្បជ្ជជនក្ដលរស្់កតងភូ
ន
ម្ិព្្ព
កាំ ពតងរងនូវហ្្ោុះថ្នក់ ក្្នកស្តខភាពដព្ទណ្តហ្ទៀត ហ្ដ្ឋយស្ថរការវូរហ្ច្បញព្នអូ រ។ ម្ន្តន្ីអធិ ការកិច្បច

ហ្លាក ស្តខា បានយកស្ាំណ្តកទឹ កពីកក្នលាបងរស្់ហ្ៅជ្ជហ្្ច្បើនហ្ៅជតាំ វ ិញភូម្ិព្្ព ក្ដលជ្ជកក្នលាបងក្ដល
្គ្បដណ្ប់ ហ្ៅហ្ដ្ឋយលែប់ ព្នអូ រ។
10. ម្ន្តន្ីអធិ ការកិ ច្បហ្ច លាក ស្តខា បានបញ្ូា នស្ាំណ្តកទឹក និ ងស្ាំណ្តកដី ហ្ៅកាន់ម្នៃីពិហ្ស្ថធន៍ ក្ដល
្កស្ួងបានបញ្ជ
ា ក់ ថ្ បានទទួ លស្ិទិក
ធ តងការហ្ធេ
ន
ើ ការវ ិភាគ្ហ្ៅហ្លើការពិ ហ្ស្ថធ។ ច្បាំ ណតច្បវ ិភាគ្អាំពី
ស្ាំណ្តកទឹ កក្ដលបានពីកក្នលាបងស្ថនក់ហ្ៅ

បានបងាាញថ្

ទឹ កបរ ិភាគ្ហ្

ុះម្កនថ្នាំកស្ិកម្មក្ដល

វួស្ពី ក្ម្ឹតអតិ បរ ិម្ក ២០០ % ។ ការវ ិភាគ្ព្នស្ាំណ្តកទឹ កក្ដលបានពីអូរធាំ ក្ដស្ាិតហ្ៅជិ តបាំពង់
បងាូរទឹកបរ ិហ្ភាគ្ព្នភូម្ិព្្ព បានបងាាញថ្ ទឹ កវូរហ្ ុះហ្ៅជ្ជទឹ កក្ដលពត លហ្ៅហ្ ើយក្ដលម្កនក
្ម្ឹតព្នការបាំពតល ៥០ % ខពស្់ជ្ជងក្ម្ឹ តអតិបរម្កក្ដលបានអនតញ្ជាតឲ្យហ្្បើ្បាស្់។ ម្ន្តន្ីអធិ ការ
កិ ច្បហ្ច លាក ស្តខា បានហ្ជឿថ្ ថ្នាំគ្ីម្ី បានវូរច្បូ លហ្ៅតម្បាំពង់បងាូរទឹកបរ ិហ្ភាគ្ និងបានបងារឲ្យ
ម្កនក្ម្ឹតថ្នាំកស្ិកម្មហ្កើនហ្

ើងខពស្់ហ្ៅហ្ពលទឹកហ្

ុះវូរហ្ៅដល់កក្នលាបង្បជ្ជជនរស្់ហ្ៅ

ជ្ជង

ហ្ពលក្ដលទឹកហ្

ុះហ្ៅកនតងអូ រហ្ៅហ្ ើយ។ ហ្លាក ហ្ជឿថ្ អនកភូ ម្ិ ភូម្ិព្្ព ច្បាស្់ជ្ជបាននឹងកាំពតង
បរ ិហ្ភាគ្ទឹកក្ដលបានពីអូរឬទឹកក្ដលបានពី រម្
ូ តី ហ្នហ្ៅតម្្ៃុះរបស្់ពួកហ្គ្ហ្វើយ។
11. ការវ ិភាគ្ហ្ៅហ្លើស្ាំណ្តកដី ក្ដលម្ន្តន្ីអធិ ការកិច្បចបានបម្ូ លយកពីទីធ្លលាបដីអនកស្ស្ុក ហ្ៅកនតងភូ ម្ិព្្ព
បានបងាាញថ្ ស្ាំណ្តកដីម្កនកាំ ហាប់ ព្នថ្នាំគ្ីម្ីខពស្់។ ហ្លាក បានគ្ិ តថ្ ហ្ដើម្ែីស្តវត្ិភាពកត ម្ករៗ
ពួ កហ្គ្ម្ិ ន្តូវហ្លងកនតងទីធ្លលាបដី ឬបុះពាល់ដីហ្

ុះហ្ទ។

12. ការបុះពាល់ជ្ជម្ួ យនឹ ងក្ម្ឹ តថ្នាំកស្ិកម្មខពស្់

អាច្បបងាឲ្យម្កន្លបុះពាល់ដល់ស្តខភាពរបស្់

ម្នត ស្ស ជ្ជពិ ហ្ស្ស្កត ម្ករ។ ការបុះពាល់ទាំងហ្នុះ អាច្ប
ហ្

ម្ ជ្ជហ្ដើម្ និងទាំងអាច្ប

ពាល់វា។

ាំឲ្យខូច្បដល់ស្រ ីរាងខាងកនតង ដូ ច្បជ្ជ ត្ម្ង

ាំឲ្យខូច្បខួ រកាល និង្បព័នធស្ព្ស្្បស្ថទ ដល់ម្នត ស្សក្ដលបានបុះ

កត ម្ករក្ដលបុះពាល់គ្ីម្ីហ្្ច្បើនកនតងក្ម្ឹ តវួស្្បម្កណ

ហ្

ុះអាច្បបងាឲ្យម្កនការកាត់

13. លទធ្លព្នការវ ិភាគ្ទាំងហ្នុះហ្ធេើឲ្យហ្លាកស្តខាម្កនកងេល់យងខាលាបាំង។

ោត់ បានទទួ លការ

បនាយការច្បងចាាំជ្ជអច្បិ ព្ន្តន្ និ ងស្ម្តាភាពបញ្ជា។

អនត ញ្ជាតពី ្បធ្លនហ្ៅកនតង្កស្ួងបរ ិស្ថាន ឲ្យពិនិតយហ្ៅហ្លើស្ាំណល់ថ្នាំកស្ិកម្ម ក្ដលបានពី ច្បម្ការ
កាហ្វេ ក្្កងម្កនបងាបញ្ជ
ា ស្តខភាពឥ
កស្ិដ្ឋាន ហ្វើយបានហ្

ូវ និ ងហ្ពលខាងម្តខ ហ្ៅកនតងតាំបន់។ ហ្លាក បានច្បូ លហ្ៅកនតង
ើ ថ្ ហ្ោស្្ម្កប់ យកទឹកហ្ដ្ឋុះគ្ឺកាំពតងស្តីហ្មមហ្ៅកនតងវាលក្ស្ស្ក្ដលហ្ៅ
ញ

ជិ តអូ រធាំ ។ ម្កនហ្ោជ្ជហ្្ច្បើន ហ្គ្ហ្

ើញថ្កាំ ពតងឈឺ។ រួច្បហ្លាកក៏ បានយកស្ាំណ្តក្ម្ពី ហ្ោទាំង

ហ្នុះ រួច្បបញ្ូា នហ្ៅហ្ធេើការពិហ្ស្ថធន៍ ហ្ៅកនតងម្នៃីពិហ្ស្ថធ។ ម្នៃីពិហ្ស្ថធ បានបងាាញលទធ្លថ្ កនតង
ហ្ោម្កនជ្ជតិ ថ្មាំកស្ិកម្មហ្្ច្បើ នហ្ៅកនតង្ម្ ហ្វើយបានកាំ ណត់ ថ្ទឹ កហ្ដ្ឋុះហ្ោទាំងហ្ ុះ ម្ិនគ្ួ យក
ហ្ៅហ្្បើ្បាស្់ស្្ម្កប់ម្នតស្សហ្

ុះហ្ទ។

14. ម្ន្តន្ីអធិ ការកិ ច្បច ហ្លាក ស្តខា ក៏ បានហ្
្តី ងាប់ហ្ៅហ្លើ្ចាាំងអូរ។

ើញ្ងក្ដរថ្ ម្កនស្តេទងាប់ អក្ណ្តហ្ៅកនតងវាលក្ស្ស្ និង

ហ្លាកបានហ្ស្នើឲ្យហ្វជាម្ណិ ឌ ត

ជី វស្ថស្ត្ស្ទ
្ ឹក ឲ្យហ្ធេើការវ ិភាគ្ រកទាំ

ក្កវ

ចាន់ ដ្ឋរា

ក្ដលជ្ជស្ថស្ត្ស្ថ្ចារយ

ក់ទាំនងព្នការងាប់ ្តី និ ងទហ្នុះ ហ្ៅកាន់ ថ្នាំកស្ិកម្ម ក្ដល

ហ្្បើហ្ដ្ឋយច្បម្ការកាហ្វេ។ បណិ ឌ ត ចាន់ ដ្ឋរា បានហ្

ើញថ្ម្កនទច្បាំ នួន១០កាលអក្ណ្តងាប់ ហ្ៅ

កនតងវាលក្ស្ស្ និង្តី ជ្ជហ្្ច្បើនហ្ៅតម្្ចាាំងអូ រ។ ការពិហ្ស្ថធហ្ៅហ្លើទ និ ង្តី ក្ដលងាប់ បងាាញថ្
ទាំងពី រស្តទធក្តម្កនជ្ជតិ ថ្នាំកស្ិកម្មហ្ៅកនតង្ម្។ ហ្លាកបណិ ឌ ត ក៏ បានហ្ធេើការអហ្ងាតហ្ៅហ្លើស្តេ
ទហ្្សងជ្ជហ្្ច្បើនហ្ទៀតហ្ៅកនតងវាលក្ស្ស្ក្ដលហាក់ ជ្ជកាំ ពតងឈឺ។

15. ស្ស្បតម្លទធ្លព្នការស្ស្ថវ្ជ្ជវ និ ងការហ្ធេើអធិ ការកិច្បចដាំបូង របស្់ម្ន្តន្ីអធិការកិ ច្បហ្ច លាក ស្តខា
អនកហ្ស្តើបអហ្ងាតពី ្កស្ួងបរ ិស្ថានម្កនហ្ធេើការយកស្ាំណ្តកក្្នកបរ ិស្ថានជ្ជហ្្ច្បើនហ្ទៀតហ្ៅកនតង

បរ ិហ្វណព្នច្បម្ការកាហ្វេ និងតាំបន់ ខាងហ្្កាម្ ព្នដងអូ រធាំ ។ ្កស្ួងក៏ បាន្បម្ូលយកស្ាំណ្តកក្ដល
ហ្ៅក្កែ និងហ្ៅឯច្បម្ការកាហ្វេ។


ស្ាំណ្តកទឹ ក

និងស្ាំណ្តកលែប់ ក្ដលបានពីអូរធាំ ភាលាបម្ៗព្នក្្នកខាងហ្លើរបស្់

កស្ិកម្ម ច្បម្ការកាហ្វេ ម្កនក្ម្ឹ តថ្នាំកស្ិកម្មទបខាលាបាំងណ្តស្។


ស្ាំណ្តកទឹ ក និ ងស្ាំណ្តកលែប់ក្ដលបានពីវាលក្ស្ស្ បងាាញថ្ ម្កនក្ម្ឹតថ្នាំ
កស្ិកម្មខពស្់។



ស្ាំណ្តកទឹ កក្ដលបានពីអូរធាំ ពី បាំពង់បងាូរទឹ កបរ ិហ្ភាគ្ ព្នភូម្ិព្្ព បងាាញថ្ ម្កនក
្ម្ឹតព្នថ្នាំកស្ិកម្មកាន់ ក្តហ្កើ នហ្

ើង។

16. បណិ ឌ ត ក្កវ ចាន់ ដ្ឋរា ជ្ជស្ថស្ត្ស្ថ្ចារយជី វស្ថស្ត្ស្ទ
្ ឹក បានជ្ម្កម្ដល់ម្ន្តន្ី្កស្ួងថ្ ហ្ដ្ឋយស្ថរ
ម្កនក្ម្ឹតព្នថ្នាំកស្ិកម្មហ្ច្បុះក្តហ្កើន

ជ្ជស្តវត្ិភាពម្ិ ន្តូវឲ្យអនកភូម្ិព្្ពបរ ិហ្ភាគ្ទឹកពីអូរធាំ ហ្

ើយ

រវូតទល់ក្តលែប់ក្ដលម្កនជ្ជតិពតល្តូវបានដកហ្ច្បញអស្់ស្ិន។ ហ្លាក បណិ ឌ ត ចាន់ ដ្ឋរា ក៏
បានហ្ដើរកាត់ តម្ដងអូ រធាំពីច្បម្ការកាហ្វេ ហ្ៅភូម្ិព្្ព្ងក្ដរ។ ហ្លាកបានហ្

ើញលែប់ ធាំៗច្បាំ នួន៥

រហ្បុះបន្ិច្បម្្ងៗធ្លលាបក់ច្បូលហ្ៅកនតងអូ រ។ ហ្លាក ចាន់ដ្ឋរា គ្ិតថ្ លែប់ ធាំៗក្ដលបាក់ ច្បូលហ្ៅកនតងអូរ
ទាំងហ្នុះ

្តូវឲ្យម្កនការហ្រ ើយកហ្ច្បញហ្ៅម្ត នហ្ពលអនកភូម្ិព្្ពអាច្បបរ ិហ្ភាគ្ទឹកពី អូរហ្នុះបានហ្

ើងវ ិ

ញ។

17. ម្ន្តន្ីអធិ ការកិ ច្បច ហ្លាក ស្តខា បានថ្តរូបព្នកក្នលាបងក្ដលលែប់ដីព្នច្បម្ការកាហ្វេបានបាក់ ស្ស្ុតច្បតុះ
ច្បូ លហ្ៅកនតងអូ រ។ ហ្លើស្ពី ហ្

ុះ ហ្លាក បាន់ ទាំងថ្តរូបស្តេទពី រកាលក្ដលបានអក្ណ្តងាប់ ហ្ៅ

កនតងវាលក្ស្ស្ក្្នកខាង្កុម្ព្នដងអូ រ។
18. ្កស្ួងបរ ិស្ថានបានហ្រៀបច្បាំរបាយការណ៍ម្ួ យក្ដលបងាាញថ្

អូ រហ្

ុះម្ិ នអាច្បហ្្បើ ជ្ជ្បភពទឹក

បរ ិហ្ភាគ្បាន ស្្ម្កប់ អក
ន ស្ស្ុកក្ដលម្កនច្បាំ នួនពី ២០ ហ្ៅ ៣០ ្គ្ួស្ថរក្ដលរស្់ហ្ៅក្្នកខាងហ្្កាម្
ព្នច្បម្ការកាហ្វេហ្

ុះទ រវូតទល់ក្តម្កនការហ្រ ើហ្ច្បញនូ វលែប់ ក្ដលម្កនជ្ជតិ ពល។ ដូ ហ្ច្បនុះ ្គ្ួស្ថរ

ច្បាំ នួនពី ២០ ដល់ ៣០ ្គ្ួស្ថរហ្នុះ្តូវបរ ិហ្ភាគ្ទឹកដ្ឋក់ ជ្ជកាដតង ក្ដលម្កនតព្ម្លាប ៩០០ដត លាលាបកនតងម្ួ យ
ក្ខ។

19. កស្ិករក្ដល្បតិ បត្ិការហ្លើកស្ិដ្ឋានច្បិ ញ្ចឹម្ហ្ោយកទឹ កហ្ដ្ឋុះ

ហ្ៅក្្នកខាង្កុម្ព្នអូ រច្បម្ការកាហ្វេ

បានទទួ លបញ្ជ
ា ពី ្កស្ួងបរ ិស្ថាន ហាម្ម្ិនឲ្យលក់ទឹកហ្ដ្ឋុះហ្ោរបស្់ោត់ ហ្

ើយ ដរាបណ្តជ្ជតិ ថ្នាំ

កស្ិកម្មហ្ៅកនតងទឹ កហ្ដ្ឋុះហ្ោម្ិ នទន់ ធ្លលាបក់ដល់ក្ម្ឹតក្ដលអាច្បទទួ លយកបានហ្ៅហ្

ើយ។ កស្ិករ

រូបហ្នុះ បានអុះអាងថ្ ោត់ បានរងការខាតបង់ច្បាំណូល្បម្កណ ១០០ ជតលាលាប កនតងម្ួ យអាទិ តយពី
ក្្នកទឹកហ្ដ្ឋុះហ្ោហ្នុះ។ ហ្លើស្ពី ហ្នុះហ្ៅហ្ទៀត ហ្ដ្ឋយហ្ោទាំងហ្នុះពាក់ព័នហ្ធ ៅនឹ ងថ្នាំកស្ិកម្មហ្ដ្ឋយ
ការស្តីហ្មមហ្ៅកនតងវាលក្ដលបានរងការបាំពតលហ្ដ្ឋយទឹ កជាំ នន់ ហ្

ុះកស្ិករ្តូវច្បាំ ណ្តយ ៥០ដត លាលាប

កនតងម្ួ យស្បា្វ៍ហ្ដើម្ែីដឹកហ្ោទាំងហ្នុះហ្ៅស្តីហ្មមស្ថអតហ្ៅភូម្ិក្កែៗហ្

ុះ។

20. ្កុម្ហ្ម្ធ្លវ ី ដាំ ណ្តងឲ្យច្បម្ការកាហ្វេ បានហ្រៀបច្បាំ ក្្នការ បដិ ហ្ស្ធថ្ ខាងច្បម្ការកាហ្វេម្ិនគ្ួទទួល
ខត ស្្តូវហ្ៅហ្លើការបាំពតលអូ រធាំ ហ្

ុះទឹកហ្

ុះហ្ទ

ហ្្ពាុះខយល់ពយតុះហ្ទក្ដលជ្ជអនកបងា

ថដូ ហ្ច្បនុះវាជ្ជ

ករណី្បធ្លនស្ក្ិ)។ ្កស្ួងបរ ិស្ថាន ហ្្ោងនឹ ងហ្្លាបើយហ្ៅវ ិញថ្ ស្ស្បតម្ច្បាប់ ស្ីព
្ ី ថ្នាំកស្ិកម្ម
ច្បម្ការកាហ្វេ
ហ្

ត្ម្ូវឲ្យហ្្បើ ្បាស្់ថ្នាំកស្ិកម្មហ្ដ្ឋយទប់ ស្ថាត់ម្ិនឲ្យថ្នាំទាំងហ្

ើយ ហ្វើយថ្ករណីខយល់ពយតុះគ្ឺ ជ្ជករណីក្ដលហ្កើតហ្

ុះវូរច្បូ លហ្ៅកនតងអូរ

ើងជ្ជ្បចាាំរដូ វ ហ្វើយជ្ជហ្្ោុះថ្នក់ ក្ដល

អាច្បពាករណ៍បាន។ បក្នាម្ហ្លើស្ពីហ្នុះ ខយល់ពយតុះក្បបហ្នុះ គ្ឺ ្តូវបានពាករណ៍ម្ត នហ្កើតហ្វតត រច្ប
ួ
ហ្វើយថ្នឹ ង

ាំឲ្យម្កនការបាក់ ហ្្ចាុះដី អស្់រយៈហ្ពល៥ព្ថ្ា ។

