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ការចិញ្ច ឹម្ព្តីឆ្តោ ររនុងព្សះ 

គណៈកម្មការគាំទ្រគគលនគោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលននធនាគរ គេ.េ.ឌី.ប ៊ី 

ឆ្ន ាំ ២០២២ 



១-លរខណៈជីវសាស្រសោរបស់ព្តីឆ្តោ រ 

ទ្រីគឆ្ោ រ ជាទ្រីរឹកសាប ទ្បគភរម្ាំសាសី គោលគសឺ សីាច់ជាអាហារ។ កនុងវយ័ជាំរង់គគគៅថា ទ្រីគ ៀប គេលធាំគេញវយ័

គៅទ្រីគឆ្ោ រ មានគ ម្ ោះវរិាសាស្តសោ (Channa maculatus) និងគ ម្ ោះជាភាសាេង់គគេស Giant Snakehead។ ទ្រីទ្បគភរគនោះ

មានរស់គៅោសគេញរាំបនអ់ាស ីអាគគនយ ៍ចាប់េរីគនេគម្គងគភាគខាងគទ្កាម្កនងុទ្បគរសឡាវ គៅអាងរគនេគៅទ្បាោ៉ា  និងរគនេគម្

កេង កនងុទ្បគរសនៃ គៅបឹងរគនេសាប កនងុទ្បគរសកម្ពុជា និងគៅរាំបន់ ីសណោ រគនេគម្គងគ កនងុទ្បគរសគវៀរណាម្។      ទ្រីគ ៀប/

គឆ្ោ រ មានទ្បវវង ងខ្េួនេរិបរមា ១៣០ស.ម្ និងរម្ងន់ ២០គីឡូទ្កាម្។  ការសទ្ម្បខ្េួនរបស់វាគៅនឹងបរោិកាសជ ាំវិញគខឺាេ ាំង 

គទាោះបីជាគៅកនុងរឹកវ លមានបរិមាណេ កស ីវសនទាប គដ្ឋយសារសររីាងគផ្េូវ គងហើម្របស់វាអាច ក គងហើម្គៅកនុងខ្យល់បាន។ 

កទ្ម្ិរសីរ ណហ ភាេរកឹសម្ទ្សបបាំផ្ រចគនាេ ោះេី ២៨-៣២oc និងកទ្ម្ិរ pH ៦,៥-៨,៥។  

ទ្រីគឆ្ោ រ ជាទ្បគភរទ្រកីាច ស ចីាំណីចទ្មុ្ោះ ចាំណីចម្បងគឺស ីទ្រីគផ្េងៗ ប៉ា វនោវាក៏ស េីេកួនចរឹក ឬសរវលអិរវ លរស់កនុង

រឹកផ្ងវ រ នងិសទ្មាប់ការចញិ្ច ឹម្កនុងទ្សោះឬអាង វាកអ៏ាចស ីចាំណីវកននន។ រយៈគេលចិញ្ច ឹម្េ ី៨ គៅ ១០វខ្ អាចររួលបានរម្ងន់

ចគនាេ ោះេី ១,២ គៅ ២,៥គ.ក/កាល (ចាំណី និងវៃទាាំបានលអ)។ ទ្រីគឆ្ោ រញីមានអាយ  ១ឆ្ន ាំ អាចបងកកាំគណើរបានចាបេ់ីវខ្គម្សា 

 ល់វខ្កកកដ្ឋ គៅតាម្រគនេរាក់ៗ វាលរាំនាប តាម្សទ ឹង ទ្បឡាយ បឹងធាំៗ វ លមានរឹកនងឹ ឬហូរយឺរៗ។ 

២- វធ ីសាស្រសោចញិ្ច មឹ្៖ 

 វិធសីាស្តសោ ននការចិញ្ច ឹម្ទ្រីគឆ្ោ រ គអឺាទ្សយយគៅគលើសាន នភាេននការចិញ្ច ឹម្ខ្ សៗគន មាន ូចជា ការចិញ្ច ឹម្កនុងទ្សោះ ចិញ្ច ឹម្

កនុងវបរ កនងុអាងស ីម្៉ាង់រ ៍ នងិកនុងអាងៃង់បាេ សទ ិចជាគ ើម្។ កសិករអាចចិញ្ច ឹម្បានគេញមួ្យឆ្ន ាំ ទ្បសិនគបើកសិករអាចរកចាំណី

ផ្គរ់ផ្គងប់ាន។ តាម្ការសកិាេាំេីបរេិគសាធន៍គៅតាម្កសិដ្ឋា នចិញ្ច ឹម្ទ្រីគឆ្ោ របានបង្ហហ ញថា ការចិញ្ច ឹម្ទ្រីគឆ្ោ រមានរ ូវកាលឬ

 ាំណាក់កាលននការដ្ឋក់ចិញ្ច ឹម្គ ើម្បីរទ្ម្ូវទ្បភេចាំណី នងិមានរីផ្ារលអ។ 

▪  ាំណាកក់ាលរ១ី៖ ចាប់គផ្ដើម្ចិញ្ច ឹម្គៅវខ្ សីហា-កញ្ញា  អាចទ្បមូ្លបានគៅវខ្ មិ្ៃ នា នងិកកកដ្ឋ។ គៅ ាំណាក់កាល

គនោះ ទ្រីកអ៏ាចធាំធារប់ានគលឿន គទ្ោោះសម្បូរចាំណីជាទ្រីលអរិ។ 

▪  ាំណាកក់ាលរ២ី៖ កសិករអាចដ្ឋក់ចិញ្ច ឹម្គៅវខ្ម្ករា  ប៉ា វនោមិ្នសូវចាំគណញគដ្ឋយសារខ្េរ់ចាំណីនិងមានរនម្េនៃេ 

ខាងគទ្កាម្គនោះជាមូ្លដ្ឋា នទ្គោឹះបគចចកគរសននការចិញ្ច ឹម្ទ្រីគឆ្ោ រ កនងុទ្សោះ វ លមានលកខណៈសាម្ញ្ា នងិង្ហយទ្សួល

សទ្មាប់កសិករយកគៅេន វរោ និងគរៀនសទូ្របវននម្។ 

២.១. ការគរៀបចាំទ្សោះ៖ ទ្សោះចិញ្ច ឹម្ទ្រីៃមីគួរគរៀបចាំគឡើងគលើរតីាាំងសម្ទ្សប ូចខាងគទ្កាម្៖  

− មានទ្បភេរឹកសាអ រគៅជិរ 

−  ីទ្ជាបរឹករិច ឬមិ្នទ្ជាបរឹក 

− មិ្នលិចរឹកគៅរ ូវវសា 

− ររួលេនេនឺៃងទ្គប់ទ្គន ់

ការគរៀបចាំទ្សោះទ្រមី្ នគេលដ្ឋកទ់្រចីញិ្ចមឹ្៖ 

− សមាអ រសាំរាម្ នងិកាកសាំណល់គផ្េងៗគៅកនុងទ្សោះ 

− ហាលទ្សោះឱ្យសងួ រ គ ើម្បីកមាច រ់េេួកសរវកាច នងិបនាបជារេិ លគៅបារទ្សោះ 



− បាចកាំគបារ កមាច រ់េេកួសរវកាច និងបគងកើនគ ណភាេរកឹជាមួ្យបរមិាណកាំគបារ ១០-១៥ គ.ក/១០០ម្២ 

និងរ ករយៈគេលេី ២-៥នៃង។ 

− ហ  ៊ុំនសបេយរធជ ាំវិញទ្សោះ គ ើម្បកីារោរទ្រខីាងគទ្ៅចូលកនុងទ្សោះ ការោរកូនទ្រីខាងកនងុគចញ និងការោរសរវ

គផ្េងចូលកនុងទ្សោះវ លគធវើឱ្យប៉ាោះោល់ ល់គ ណភាេរឹក។ 

− បញ្ចូលរឹកកនងុទ្សោះ ជគទ្ៅរកឹេី ១,៥ គៅ ២វម្៉ាទ្រ គទ្កាយបាចកាំគបារបាន ៣-៥នៃង 

២.២. ការដ្ឋកក់នូទ្រ ីនងិការវលងកនូទ្រ៖ី 

កូនទ្រីេជូដ្ឋក់ចិញ្ច ឹម្ទ្រូវមានរាំហាំគសម ើគន  មិ្នមានរបួសសាន ម្ រហយសរហួន ស ខ្ភាេលអ េណ៌ទ្សស់ថាេ  និងរាំហាំ

កូនទ្រីេជូចគនាេ ោះេី ១៥-២០ទ្កាម្/កាល។ ម្ នទ្េវលងកូនទ្រីចូលគៅកនុងទ្សោះចិញ្ច ឹម្ កូនទ្រីេជូគរួលាងសមាអ រ

គដ្ឋយការទ្តាាំរកឹេាំបិលជាម្ នសិន ជាមួ្យកាំហាប់េាំបិល ៣% រយៈគេល ៥-១០នារី គ ើម្បីសមាេ ប់គម្គរាគ និងេេកួ

បា៉ា រា៉ាស រី។ គួរទ្េវលងកូនទ្រីគៅគេលទ្េឹកទ្េលឹម្ឬគេលលាង ចវ លមានគម្ឃទ្រជាកគ់លឺអបាំផ្ រ ជាមួ្យ ង់ស ីគរ 

ចគនាេ ោះេី ៨-១០កូន/វម្៉ាទ្រកាគរ៉ា ឬអាចចគនាេ ោះេី ២៥-៣០កនូ/វម្៉ាទ្រកាគរ៉ា អាទ្សយយគលើលកខខ្ណឌ ននការទ្គប់ទ្គងគ ណ

ភាេរកឹ នងិចាំណីបានទ្គប់ទ្គន់។  

២.៣. ចាំណ ីនងិការផ្ោលច់ាំណ៖ី 

ទ្រីគឆ្ោ រ ជាទ្បគភរទ្រកីាច ស ចីាំណីចទ្មុ្ោះ ប៉ា វនោចាំណីចម្បង គឺស ីទ្រីគផ្េងៗ  ូចជា ទ្រីលអិរសម្ ទ្រ ទ្ររីឹកសាប  

កូនកាោ ម្ ខ្យង នងិទ្បគភរកាកសាំណល់គផ្េងៗ។ ចាំណីទ្រូវកិនឬចិស្តញ្ញច ាំ ឱ្យលអរិសម្លមម្គៅតាម្រាំហាំ ងខ្េួនរបស់កនូ

ទ្រី។ ជាេិគសសគឺេាំឡុងគេលកូនទ្រីគៅអាយ  ២វខ្ ាំបូង ចាំណីទ្រូវកិនឱ្យបានម្៉ារ់លអ។ បរមិាណចាំណីគ ឺ៣-៥% នន

រម្ងន់ទ្រី/នៃង គដ្ឋយរួគលខ្គនោះនឹងចាប់គផ្ោើម្ៃយច ោះម្ោងបនោចិៗគៅគេលទ្រកីាន់វរធាំ។ សមាមាទ្រចាំណីគធៀបនងឹរម្ងន់

ទ្រ ី (FCR) គអឺាទ្សយយគលើទ្បគភរចាំណីឬកទ្ម្រិទ្បូគរេ ីនរបស់ចាំណីវ លបានផ្ោល។់ ជារូគៅ ទ្បសិនគបើការចិញ្ច ឹម្

គដ្ឋយផ្ោលច់ាំណីជាទ្បគភរកនូទ្រីលអរិ (ទ្រីន យ) កទ្ម្ិរ FCR ទ្បមាណជា ៣,៥-៤ គីឡូទ្កាម្ចាំណី/គីឡូទ្កាម្ទ្រី។ 

២.៤. ការវៃទាាំ៖ 

ទ្រូវតាម្ដ្ឋនសកម្មភាេទ្រកីនុងទ្សោះឱ្យបានគរៀងទារ់ គ ើម្បរីកឱ្យគឃើញនូវសញ្ញា ចវម្េកៗ ូចជា ទ្រីមិ្នស ី

ចាំណី វហលរកឹខ្ សទ្បទ្ករ ីមានគម្គរាគជាគ ើម្ គ ើម្បមីាន វិធានការណ៍េាបាលទាន់គេលគវលា។ ការតាម្ដ្ឋនគលើ  

ចរិកស ីចាំណី នងិបរមិាណចាំណីជាទ្បចាាំ គ ើម្បអីាចទ្គប់ទ្គងឬវករទ្ម្ូវបរមិាណចាំណីវ លទ្រូវផ្ោល់គៅនៃងបនាទ ប់។ រកឹ

គៅកនងុទ្សោះទ្រូវផ្លេ ស់បោូរជាទ្បចាាំ ២-៣ ង/វខ្ អាទ្សយយគលើគ ណភាេរឹកកនុងទ្សោះ គដ្ឋយទ្រូវរកាកទ្ម្ិរ pH ចគនាេ ោះេី  

៦,៥-៨,៥ និងកទ្ម្រិថាេ ននរឹកចគនាេ ោះេី ៣៥-៤០សង់រីវម្៉ាទ្រ។ បរមិាណរកឹវ លទ្រូវផ្លេ ស់បោូរចគនាេ ោះេ ី៣០-៤០%។ 

២.៥. ការទ្បម្លូផ្ល៖ 

រយៈគេលននការចិញ្ច ឹម្ទ្រគីឆ្ោ រេី ៨-១០វខ្ អាចររួលបានទ្រីរម្ងន់ចគនាេ ោះេី ១,២ គៅ ២,៥ គ.ក/កាល។ 

កសិករអាចទ្បមូ្លផ្លបានតាម្ភាេជាក់វសោង គដ្ឋយអាទ្សយយគលើការធាំធារ់/រាំហាំទ្រី និងរនម្េរីផ្ារ ។ ម្ នគេល

ទ្បមូ្លផ្ល ១-២នៃងគួរការ់បននយបរមិាណចាំណី ឬផ្លោ ច់ចាំណីគៅនៃងទ្បមូ្លផ្ល។ 



៣-គឆ្ព្ោងនៃការចំណាយសព្ោបក់ារចញិ្ច មឹ្ព្តឆី្តោ ររនុងព្សះ 

− រាំហាំទ្សោះ ៖ បគណាោ យ ៣៥វម្៉ាទ្រ ររឹង ២៥វម្៉ាទ្រ នងិជគទ្ៅ ៥វម្៉ាទ្រ (ជគទ្ៅរឹកចគនាេ ោះេី ១.៥-២ម្៉ា) 

− ចាំនួនកូនទ្រីេជូ ៖ ១០,០០០ កាល  

− រយៈគេលចិញ្ច ឹម្ ៖ ៨-១០វខ្ 

− ចាំណាយរ ន ៖  ១៤៥,០៤០,០០០ គរៀល 

លរ ម្ ខ្ចាំណាយ ឯកតា ចាំននួ រនម្េរាយ (គរៀល) រនម្េសរ ប (គរៀល) 

ចំណាយសរបុ រ+ខ       145,040,000  

រ-ការចំណាយប្ព្បព្បួល       127,960,000  

1 កាំគបារស (គរៀបចាំទ្សោះ) គ.ក 90                 2,000                180,000  

2 កូនទ្រី (រាំហាំ ៤លី) កាល  10,000                     150            1,500,000  

3 ចាំណី (ទ្រីន យរឹកសាបេីគវៀរណាម្) គ.ក  54,200                  2,000        108,400,000  

4 គទ្បងបមូ្រឹក/វគគចិញ្ច ឹម្ លីទ្រ 1200                 4,900            5,880,000  

5 កមាេ ាំងេលកម្ម/វគគចិញ្ច ឹម្ វខ្ 10             900,000            9,000,000  

6 ថាន ាំការោរ នងិេាបាលជម្ង ឺ វខ្ 10             300,000            3,000,000  

ខ-ចំណាយម្ិៃប្ព្បព្បលួ/ឆ្េរ         17,080,000  

1 ជីកទ្សោះ (៣៥ម្ x២៥ម្ x ៥ម្) ទ្សោះ 1         9,200,000            9,200,000  

2 មា៉ាស ីនបូម្រឹក គទ្គឿង 1         2,800,000            2,800,000  

3 មា៉ាស ីនកនិចាំណី គទ្គឿង 1         1,300,000            1,300,000  

4 បាំេង់បូម្រឹក (ទ្បេយនធរឹកកប់កនងុ ី ៥០០ម្) គ ើម្ 126 30000           3,780,000  

៣-១-ការវភិាគគស ាកចិច 

លរ ម្ ខ្ចាំណាយ ឯកតា ចាំននួ 
រនម្េរាយ 

(គរៀល) 

ចាំននួវ ោ

រគំលាោះ 
រនម្េសរ ប/វ ោ(គរៀល) 

ចំណូលរកីារលរ់ព្តី (េទ្តាបារ់បង់២០% កូនទ្រីគៅសល់ ៨,០០០កាល នងិរម្ងន់ទ្រីម្ធយម្ ១.៨គ.ក/កាល)  

1 ចាំណូលេីការលក់ទ្រ ី គ.ក 14,400        10,400         149,760,000  

ចំណាយសរបុ (រ + ខ)       129,618,000  

រ-ការចំណាយប្ព្បព្បួល       127,960,000  

1 កាំគបារស (គរៀបចាំទ្សោះ) គ.ក 90         2,000 
  

              180,000  

2 កូនទ្រ ី កាល 10,000             150 
  

           1,500,000  

3 ចាំណី (ទ្រីន យ) គ.ក 54,200          2,000  
  

      108,400,000  



4 គទ្បងបមូ្រឹក/វគគចិញ្ច ឹម្ លីទ្រ 1200         4,900  
  

           5,880,000  

5 កមាេ ាំងេលកម្ម/វគគចិញ្ច ឹម្ វខ្ 10     900,000  
  

           9,000,000  

6 ថាន ាំការោរ នងិេាបាលជម្ង ឺ វខ្ 10     300,000  
  

           3,000,000  

ខ-ចំណាយម្ិៃប្ព្បព្បលួ/ឆ្េរ              1,658,000  

1 ជីកទ្សោះ (៣៥ម្ x២៥ម្ x ៥ម្) ទ្សោះ 1  9,200,000  20               460,000  

2 មា៉ាស ីនបូម្រឹក និងទ្បេយនធវបងវចកតាម្ទ្សោះ គទ្គឿង 1  2,800,000  5               560,000  

3 មា៉ាស ីនកនិចាំណី គទ្គឿង 1  1,300,000  5               260,000  

4 បាំេង់បូម្រឹក(ទ្បេយនធរកឹ) គ ើម្ 126       30,000  10               378,000  

ចាំណាយនៃេគ ើម្កនងុការចិញ្ច ឹម្ទ្រីកនងុ១ គ.ក                      9,001  

ចាំគណញេីការផ្លរិទ្រីសាច់ ១ គ.ក                      1,399  

៣-២-ការវភិាគគលើរនម្េលក ់

រនិនផ្ល 

(គ.ក) 

រនម្េទ្រលីក់

គចញ (គរៀល) 

ចាំណូលសរ ប 

(គរៀល) 

ចាំណាយសរ ប 

(គរៀល) 

ចាំគណញ 

(គរៀល) 
កាំណរស់មាគ លេ់ាំេរីនិនផ្ល 

10,800 

9,000   97,200,000    97,218,000  -18000 

ករណីទ្រជីួបជម្ងកឺារទ្គប់ទ្គងមិ្នទាន់

គេលគវលា េទ្តាបារ់បង់ ៤០% 

9,500 102,600,000    97,218,000  5,382,000  

10,000 108,000,000     97,218,000  10,782,000  

10,400  112,320,000    97,218,000  15,102,000  

11,000 118,800,000    97,218,000  21,582,000  

14,400 

9,000 129,600,000  129,618,000  -18000 

ករណីទ្រជីួបជម្ងឺ ការទ្គប់ទ្គងទាន់គេល

គវលា េទ្តាបារ់បង ់២០% 

9,500  136,800,000   129,618,000    7,182,000  

10,000  144,000,000  129,618,000  14,382,000  

10,400  149,760,000  129,618,000  20,142,000  

11,000 158,400,000  129,618,000  28,782,000  

កាំណរស់មាគ ល៖់  

▪ កនុងករណីេទ្តាបារ់បងរ់ិច ចាំនួនកូនទ្រីគៅសល់គទ្ចើន នាាំឱ្យការចាំណាយគលើចាំណីគទ្ចើន 

▪ កនុងករណី ទ្រីគកើរជម្ង ឺនិងង្ហប់គទ្ចើនគៅគេលទ្រីមានអាយ គទ្ចើន នាាំឱ្យការចាំណាយគលើចាំណីខ្ពស់ និងការខារបង់

កាន់វរខ្ពស់។ 

៤-ហានភិ័យ៖ 
 តាម្រយៈននការច ោះសិកាជាមួ្យកសិករចិញ្ច ឹម្ទ្រីគឆ្ោ រ គៅឃ ាំគលើកវ ក ទ្សុកគកាោះធាំ និងឃ ាំគគីធាំ ទ្សុកគកៀនសាវ យ 

មានហានិភយយមួ្យចាំនួនវ លអាចគកើរគឡើងជាយថាគហរ គលើ ាំគណើរការចិញ្ច ឹម្ នាាំឱ្យបងកផ្លវបិាក នងិផ្លប៉ាោះោល់ ល់

សម្រនភាេផ្លិរកម្មចិញ្ច ឹម្ទ្រគីឆ្ោ ររបស់កសិករ។ កសិករគរួគរៀបចាំវផ្នការជាកល់ាក ់ គ ើម្បីការ់បននយឬទ្គប់ទ្គងហានិភយយ

បានទ្បកបគដ្ឋយទ្បសិរធិភាេខ្ពស់។ ហានិភយយចម្បងៗរួម្មាន ូចខាងគទ្កាម្៖ 



ល.រ ទ្បគភរ

ហានភិយយ 

ហានភិយយ  វធិានការ 

១ 
ហានភិយយ 

ផ្លរិកម្ម 

ទ្រមីានជម្ងឺ និងង្ហប់គទ្ចើន 

នាាំឱ្យេទ្តាបារ់បង់ខ្ពស់។ 

កសកិរចញិ្ចមឹ្គរួវរ៖ 

- មានសមាា រៈសទ្មាប់េិនិរយគ ណភាេរកឹគៅកនងុកសិដ្ឋា ន(សមាា រៈេិនរិយ 

pH, កទ្ម្ិរថាេ ននរកឹ កទ្ម្រិជារេិ លននរឹក) និងេិនរិយជាទ្បចាាំ គ ើម្បី

បង្ហក រ និងការោរករណីទ្រេី លរឹក នងិជម្ងឺទ្រីគកើរគឡើង។ 

- តាម្ដ្ឋនជាទ្បចាាំេាំេសីាន នភាេឬសកម្មភាេរបស់ទ្រី គៅគេលទ្េកឹ

ទ្េលឹម្ នងិគេលស ីចាំណី គ ើម្បីតាម្ដ្ឋនសកម្មភាេស ីចាំណីរបស់ទ្រ ី

វ លអាចសនិនដ្ឋា នបានេាំេីស ខ្ភាេទ្រ។ី 

- ផ្លេ ស់បោូររឹកជាទ្បចាាំ គដ្ឋយគធវើការេិនិរយគ ណភាេរឹកវ លទ្រូវបោូរចូល

ជាម្ ន។ 

- មានកាំគបារស ថាន ាំ Formalin នងិថាន ាំេ៌ណសាវ យ គៅកនងុកសិកដ្ឋា ន

ចិញ្ច ឹម្ គ ើម្បីអាចទ្គប់ទ្គង នងិេាបាលជម្ងបឺានទាន់គេល។ 

រនម្េទ្រនី យគឡើងនៃេខ្ពស់

ខ្ សទ្បទ្ករី នាាំឱ្យនៃេគ ើម្

ផ្លិរខ្ពស់។ 

- វសវងរករីតាាំងទ្បភេចាំណីទ្រនី យគលើសេី២កវនេង  

- សិកាេាំេីវិធសីាស្តសោឬបគចចកគរសកនុងការផ្លិរចាំណីវកនចនរួម្ផ្េ ាំគចញេី

វរនុធារ គ ើម្កនងុរាំបន់ នងិង្ហយរកបាន។ 

- គធវើកិចចសនាជាមួ្យេនកលក់ទ្រនី យ គដ្ឋយមានកាលវភិាគចាស់លាស់ 

២ 
ហានភិយយ 

រផី្ារ 

រនម្េរីផ្ារទ្រសីាច់វទ្ប

ទ្បួលមិ្នចាស់លាស់។ 

- សិកា និងវសវងរករីផ្ារឬឈ្មួញទ្បមូ្លរឹកឱ្យបានគទ្ចើនកវនេង 

- ចងទ្កងជាបណោុ ាំេនកចិញ្ច ឹម្ទ្រី គ ើម្បីភាា ប់វខ្េទ្ចវាក់រនម្េរីផ្ារ 

៣ 
ហានភិយយ 

ហរិញ្ាវរន ុ

កងវោះៃវិកាគៅកនុង ាំគណើរ

ការចិញ្ច ឹម្។ កសិករមួ្យ

ការ់បននយបរមិាណចាំណី 

ឬបងខាំចិរោលក់ទ្រីគចញទាាំង 

ទ្រីគៅរូចមិ្នទាន់សម្

ទ្សបរីផ្ារ។ 

- មានវផ្នការអាជីវកម្មចាស់លាស់  

- មានរ នបទ្មុ្ង គទ្ៅេីរ នវិនិគោគ 

 
៥-សេចក្តេីននដិ្ឋា ន៖ 

តាម្រយៈការច ោះជួបកសកិរផ្លទ ល់បានបង្ហហ ញថា៖ គទាោះបីជារនម្េរីផ្ារទ្រសីាច់មិ្នគរៀងទារ់ ប៉ា វនោអាចររួលបានផ្ល

ចាំគណញឬអាចរួចនៃេគ ើម្ផ្លរិ (កនុងរនម្េទ្រឹម្ ៩០០០គរៀល/គ.ក) គលើកវលងវរគ ណភាេទ្រសីាច់ទាបខាេ ាំង (រាំហាំឬខាន រទ្រី

មិ្នគសើមគន  ទ្រីសគម្មិ្នសម្ទ្សបនឹងរីផ្ារ) គនាោះរនម្េអាចធាេ ក់ទាបជាងគនោះបនោិចបនោួច។ បញ្ញហ ចម្បងៗមួ្យចាំនួនបានរកគឃើញ

មាន ូចខាងគទ្កាម្៖ 



− ការចិញ្ច ឹម្ភាគគទ្ចើនគតឺាម្ការសិកាេីគន គៅវិញគៅម្ក គដ្ឋយេ ាំមានបរដ្ឋា នបគចចកគរសចាស់លាស់គឡើយ។  

− េី ាំណាកក់ាលម្យួគៅមួ្យគៅមានចាំណ ចខ្វោះខារមួ្យចាំននួ ូចជា  ាំណាក់កាលននការគទ្ជើសគរីសេូជទ្រីម្ក

ចិញ្ច ឹម្គៅមិ្នទាន់ទ្រឹម្ទ្រូវ (រាំហាំរូចគេក) បណាោ លឱ្យេទ្តាបារ់បង់ខ្ពស់។  

− ការដ្ឋក់ចាំណី និងការគទ្បើទ្បាស់ចាំណី តាម្រយៈការបា៉ា នស់ាម ន គដ្ឋយម្ិនមានការគណនាទ្រឹម្ទ្រូវ គេលផ្ោល់ចាំណី

គលើស បងកឱ្យមានការចាំណាយខ្ពស់ ខារបង់ៃវកិា និងគេលខ្វោះចាំណី ទ្រីលរូលាស់មិ្នគសម ើគន  នងិចាំណាយគេល

យរូ មិ្នតាម្គេលកាំណរ់។  

− មិ្នមានឧបករណ៍ឬសមាា រៈសទ្មាប់េនិិរយ នងិតាម្ដ្ឋនជាទ្បចាាំគលើគ ណភាេរកឹ នងិស ខ្ភាេទ្រី គ ើម្បបីង្ហក រ

បញ្ញហ គកើរគឡើងជាយថាគហរ  វ លអាចបងកឱ្យមានេទ្តាបារប់ង់ខ្ពស់។  

− រីផ្ារគៅវរជាបញ្ញហ ចម្បងសទ្មាប់កសិករចិញ្ច ឹម្ គទាោះបីជាមានឈ្មួ ញទ្បមូ្លរិញ លរ់ីកវនេង ប៉ា វនោរនម្េលក់

គចញទាប និងមានការវទ្បទ្បលួគលឿន និងមិ្នចាស់លាស់។  

 

សរ បម្ក ការខ្វោះខារបគចចកគរស បានបងកឱ្យរនម្េនៃេគ ើម្ននការផ្លរិខ្ពស់ នងិេបិាកកនងុការទ្បករួទ្បវជងរី

ផ្ារជាមួ្យផ្លិរផ្លនាាំចូលេីទ្បគរសជរិខាង។  ូចគនោះ ការសកិាគរៀនសូទ្រ និងទ្សាវទ្ជាវេាំេីបគចចកគរសៃមីៗ គឺជាកកាោ

ចម្បងបាំផ្ រសទ្មាប់កសិករចិញ្ច ឹម្ទ្រីគឆ្ោ រ គ ើម្បីបគងកើនសម្រនភាេផ្លិរកម្មទាាំងបរមិាណ និងគ ណភាេ។ គលើសេីគនោះ ការ

សិកាវសវងយល់េាំេរីទ្ម្ូវការរីផ្ារទ្រូវេន វរោជាទ្បចាាំ េីគទ្ោោះចរនោរីផ្ារវរងមានការផ្លេ ស់បោូរគៅតាម្បរិបររីផ្ារទ្បកួរ 

ទ្បវជង។ លរធភាេររួលបានរ នវ លមានេទ្តាការទ្បាកទ់ាបរបស់កសិករ គជឺាកតាោ ចម្បងកនងុការការ់បននយនៃេគ ើម្

ផ្លិរកម្ម គ ើម្ប ីាំគណើរការផ្លិរកម្មទ្បកបគដ្ឋយគជាគជយយ និងមាននិរនោរភាេ៕ 
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