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១-ម្េចកតីម្ ត្ើម្៖ 

 ល្ហងុ គឺជាដំណំមួយប្រភេទដដល្ផ្ដល់្នូវអត្ថប្រភោជន៍ភប្រើន និងមានត្ប្មូវការប្រចំថ្ងៃសប្មារ់ភ្វើជា

រំណីអាហារដូរជា ភ្វើជារដនែសប្មារ់សែ  ភ្វើជាអនែក់ ប្ជក់ មា  ំ និងភ្វើជារដងែម។ល្។ ដំណំល្ហងុគឺជាប្រភេទ

ដំណំដដល្ងាយប្សួល្ដ ំល្ូត្លាស់ភល្ឿន និងឆារ់ផ្ដល្់ផ្ល្។ ជាទូភៅ ដំណំល្ហងុផ្ដល្់ផ្ល្ចរ់ពីអាយ ពី ៥

ភៅ៦ ដែ ភប្កាយដ ំភ ើយប្រមលូ្ផ្ល្បានភពញមយួឆាន ំសប្មារ់ត្ំរន់ដីមិនល្ិរទឹក និងអាយ ពី២-៣ឆាន ំ ល្ហងុ   

ផ្តល្់ទិននផ្ល្ែពស់ ដល្់អាយ ពី៣-៤ ឆាន ំ ទិននផ្ល្ធ្លែ ក់រ ុះវិញ ភ ើយភគប្ត្ូវការ់ភដើមល្ហងុភចល្ ររួដសំារជាងមី ។ 

រំភ ុះត្ំរន់ល្ិរទឹក ដរូជាត្ំរន់ជារ់ដងទភនែ គឺភគដបំ្រភដញទឹកភៅភពល្ទឹកប្សកកនុងអំឡុងដែវិរឆិកា ដល្់

រ ងដែមីនា ល្ហងុចរ់ផ្តល្់ផ្ល្ និងប្រមលូ្ផ្ល្រ តូ្ដល្់ទឹកជំនន់ល្ិរភៅរ ងដែកកកដ។ 

 ររចុរបនន ការដដំំណំល្ហងុភៅកមពុជាគឺប្ត្ូវបានកសិករដដំ ុះជាល្កខណៈប្គួសារ មនិទាន់មានការដដំ ុះ

ជាល្កខណៈប្កុម   នភៅភឡើយភទ។ ដផ្ែកតាមរបាយការណ៍ររស់ប្កសួងកសិកមម រ កាខ ប្រមាញ់ និងភនសាទ ភៅឆាន ំ

២០២១ រមាក រដំណំល្ហងុដដល្ផ្ដល្់ផ្ល្មានរំនួន ២៤១  ិកតា និងររិមាណផ្ល្សរ ររំនួន ៤ ៩២៤ ភតាន។ 

 ការដដំ ុះដំណំល្ហងុ រមួទាងំដំណំរដនែភផ្េងៗភៅកនុងប្សុក មិនប្ត្ឹមដត្ជួយភល្ើកកមពស់កប្មិត្ជីវភាព

កសិកររ  ភណណ ុះភទ រ  ដនតដងមទាងំអារជួយផ្គត្់ផ្គង់រដនែដល្់ប្រជាជនជាអនកររិភភាគភដយស វត្ថិភាព និងជួយ

កាត្់រនថយការ រូរលូ្រដនែពីររភទសភទៀត្ផ្ង។ ការនំារលូ្រដនែពីររភទសកនុងររមិាណភប្រើនដរូភពល្ររចុរបនន 

បានគំរាមកំដ ងរំភ ុះវិសយ័ដដំ ុះរដនែកនុងប្សុក និងរ ុះ ល្់ដល្់ស វត្ថិភាពរណីំអាហារភៅកមពុជា។ ភ ត្ 

ដភូរនុះ ភដើមបីស ែមាល្ភាព និងជីវភាពររស់ប្រជាពល្រដឋ រាជរដឋ េិបាល្បានជំរ ញ និងភល្ើកទឹករិត្តដល្់ប្រជា

កសិករឱ្យរភងកើនការដដំ ុះដំណំ រួមទាងំដំណំរដនែស វត្ថិភាព សប្មារ់ផ្គត្់ផ្គង់ត្ប្មូវការកនុងប្សុក និងជំនួសការ

នំារូល្មកពីប្រភទសជិត្ខាង។  

២-ម្ោល្បំណង ៖ការភរៀររំគភប្មាងអាជីវកមមដដំំណំល្ហងុភនុះ គឺភដើមបី៖ 

-ជួយដល្់ស គមន៍កសិកមម ប្កុមផ្ល្ិត្ និងកសិករ ដដល្ជាអនកដដំ ុះដំណំល្ហងុ ទទួល្បាននូវ

ព័ត្៌មានអំពីថ្ងែភដើមផ្ល្ិត្កមមភល្ើការដដំ ុះដំណំល្ហងុ ល្ទធផ្ល្រំភណញ-ខាត្ និងរញ្ហហ ប្រឈមភផ្េងៗ ភដើមបី

មានមូល្ដឋ នកនុងការភរៀររំដផ្នការដដំ ុះ។  

-ជួយជំរ ញ និងភល្ើកសទួយដល្់ការដដំ ុះរដនែស វត្ថិភាព ភដើមបីផ្គត្់ផ្គង់ត្ប្មូវការទីផ្ារកនុងប្សុក ជំនួស

ការនំារូល្ ធ្លនានូវស វត្ថិភាពរំណីអាហារ និងស ែមាល្ភាពររស់ប្រជាពល្រដឋ។  

៣-ការម្រៀបចំផ្នការដដំ ុះ៖ 

ភដើមបីឱ្យការដដំ ុះដំណំល្ហងុទទួល្បានទិននផ្ល្ែពស់ ត្ថ្មែល្ែ និងមានប្បាក់រំភណញ កសិករប្ត្ូវយក

រិត្តទ កដក់កនុងការរំណយភពល្ភវលាប្គរ់ប្គង និងដងទាដំំណំ ចរ់ពីដំណក់កាល្ដដំ ុះដំរូងរ ូត្ដល្់
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ភពល្រញ្ចរ់ការប្រមូល្ផ្ល្។ កសិករចំបារ់ប្ត្ូវភរៀររំដផ្នការ ភប្ត្ៀមរប្មុងងវិកា ការត្ប្មង់ទិសការងារ និង

ការងាររភរចកភទស ប្ត្ូវបានអន វត្តប្សរតាមភពល្ភវលាដដល្បានកំណត្់។  

៤-ម្េល្ម្វលាដដំ ុះ៖ 

        ជាទូភៅ ភពល្ភវលាសមប្សរសប្មារ់ដំណំល្ហងុគឺចរ់ភផ្តើមយកកនូល្ហងុភៅដកំនុងរមាក រភៅរ ងដែភមសា 

ឬភដើមដែឧសភាដដល្ជាភដើមរដូវវសា កាត្់រនថយការភប្សារទឹក។ ការដដំ ុះល្ហងុភៅរមាក រ ប្ត្ូវភប្ជើសភរើសកូន

ល្ហងុដដល្មានស ែភាពល្ែ និងមានអាយ ពី ៣០ ភៅ ៤៥ ថ្ងៃ។ ភដយដឡកសប្មារ់ត្ំរន់ជារ់ដងទភនែដដល្ល្ិរ

ទឹកភៅរដូវវសា គឺការដដំ ុះចរ់ភផ្តើមភៅភពល្ទឹកប្សកកនុងអំឡុងដែវិរឆិកា។ 

ភពល្ភវលាដដំ ុះ និងប្រមលូ្ផ្ល្ល្ហងុ ដូរកនុងតារាងខាងភប្កាម៖ 
 

ក-ត្រំនដ់មីនិល្រិទកឹ៖ 

 

ម្េល្ម្វលាដដំ ុះ 
ផែ 

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ 

រណតុ ុះកនូ (៣០-៤៥ថ្ងៃ)   ....          

ដដំ ុះល្ហុងភៅកនុងរមាក រ             

ប្រមូល្ផ្ល្ (៦ដែភប្កាយដ)ំ 

-ប្រមូល្ផ្ល្បានភពញ១ឆាន  ំ

-រយៈភពល្ប្រមូល្ផ្ល្ 

 គិត្ប្ត្ឹម៣០ដែ 

            

            

            

            
 

ែ-ត្រំនដ់លី្រិទកឹភៅរដវូវសា៖ 

ម្េល្ម្វលាដដំ ុះ 
ផែ 

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ 

រណតុ ុះកនូ (៣០-៤៥ថ្ងៃ)         ....    

ដដំ ុះល្ហុងភៅកនុងរមាក រ             

ប្រមូល្ផ្ល្ (៥ដែភប្កាយដ)ំ   ..          

កំណត្់រំណំ៖ការប្រមូល្ផ្ល្មានរយៈភពល្ជាង៤ដែ (ពី៦ ភៅ ៧សារ/ជ ំ) ភដយទឹកជំនន់ល្ិរភៅរដូវវសា  
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៥-ទិនន្ល្/បរិោណ្ល្ ៖  

 ការប្រមលូ្ផ្ល្ដផ្ែល្ហងុររស់កសិករគឺអាប្ស័យភៅភល្ើត្ប្មូវការទីផ្ារ កាល្ណទីផ្ារមានត្ប្មូវការ

ភប្រើន ការប្រមូល្ផ្ល្ក៏បានភប្រើនសារ ដដល្កនុង១សារភៅ១សារទ ករយៈភពល្រភនាែ ុះពី១០ភៅ២០ថ្ងៃ។ រ  ដនត

ផ្ទុយភៅវិញ កាល្ណទីផ្ារមានត្ប្មូវការត្ិរ ការប្រមូល្ផ្ល្ក៏ងយរ ុះដដរ ភដយទ ករយៈភពល្យរូថ្ងៃពី២០

ភៅ៣០ថ្ងៃភទើរប្រមូល្ផ្ល្រនតភទៀត្ ជាមួយនឹងររិមាណរភនាែ ុះពី ១០ភៅ ១២ភតានកនុង១សារៗកនុង១ ិកតា។ 

រំភ ុះទិននផ្ល្គឺមិនដូរគ្នន ភទ អាប្ស័យភល្ើត្ំរន់ដដំ ុះ រភរចកភទស និងការយករិត្តទ កដក់ដងទារំរស់កសិករ។ 

ដំណំល្ហងុដដល្កសិករភពញនិយមដនំាភពល្ររចុរបនន គឺពូជសប្មារ់រដនែ ដដល្ផ្ដល្់ទិននផ្ល្ែពស់រភនាែ ុះពី 

៣៥ ០០០ គីឡូប្កាមភៅ ៧០ ០០០ គីឡូប្កាមកនុង១ ិកតា/មួយរដូវដដំ ុះ។ ទិននផ្ល្ប្រចំឆាន ំជាម្យមកនុង១    

 ិកតា ដដល្កសិករអារប្រមូល្ផ្ល្បានគឺប្រមាណ៥២ ០០០ គីឡូប្កាម។ សប្មារ់ត្ំរន់ដដំ ុះភៅត្ំរន់មិន

ល្ិរទឹក ដរូជាប្សុកត្បូងឃមុ  ំភែត្តត្បូងឃមុ ំ គឺប្រមលូ្ផ្ល្បានភពញមយួឆាន ំកនុងឆាន ំទី២ និងឆាន ំទី៣ភទៀត្ ភដយប្ត្ូវ

រំណយដត្ភល្ើការដងទារំ  ភណណ ុះ ដដល្អារទទួល្បាននូវប្បាក់រំភណញរយៈភពល្២ឆាន ំ។ រើឯត្ំរន់ល្ិរទឹកតាម

ដងទភនែវិញ គឺប្រមលូ្ផ្ល្បានដត្ជាង៤ដែរ  ភណណ ុះ។ 

៦-ទី្ារ៖  

 កនែងមក កសិករភាគភប្រើនដត្ងភ្វើការដដំ ុះតាមទមាែ រ់ ភដយដដំ ុះភៅតាមរដូវកាល្នីមួយៗ និងមិន

បានដសវងរកទីផ្ារជាម នភនាុះភទ ជាភ ត្ ភ្វើឱ្យជួររញ្ហហ កងវុះទីផ្ារភៅភពល្ដល្់រដូវប្រមូល្ផ្ល្។ភពល្ែែុះ

ប្ត្ូវឈមួ ញរងាែ រ់ត្ថ្មែដងមភទៀត្។ ភដើមបីភដុះប្សាយរញ្ហហ គ្នម នទីផ្ារកសិករប្ត្ូវ៖ (ទី១)ពិនិត្យតាមដនអំពី

ត្ប្មូវការទីផ្ារ ថាភត្ើទីផ្ារប្ត្ូវការរដនែអវី ភៅដែណល្ក់បានថ្ងែ ភដើមបីភរៀររំដផ្នការដដំ ុះប្សរតាមត្ប្មវូ

ការទីផ្ារ ភរៀសវាងការដដំ ុះតាមគ្នន  និង(ទី២)ទំនាក់ទំនងជាមយួប្កុម   ន ឬអាជីវករល្ក់រដនែភបាុះដ ំភៅ

តាមទីផ្ារកនុងរាជធ្លនី ភែត្ត ប្សុក េមូិ ភដើមបរី ុះកិរចនាទិញល្ក់ ឬអន វត្តផ្ល្ិត្កមមកសិកមមតាមកិរចសនាជា

ម ន ភដើមបីធ្លនានូវររិមាណផ្គត្់ផ្គង់ គ ណភាព និងត្ថ្មែ។ 

ររចុរបននទីផ្ារផ្ល្ិត្ផ្ល្ដផ្ែល្ហងុ (រដនែ)ររស់កសិករ ប្ត្ូវបានឈមួ ញកណដ ល្រ ុះប្រមូល្ទិញដល្់រមាក រ 

និងយកភៅល្កដ់ ំភៅផ្ារភដើមគរ/ផ្ារនាគមាស រាជធ្លនីេនំភពញ ឬទីផ្ារតាមភែត្តកនុងត្ំរន់ដដំ ុះ។ ការល្ក់

ទិញអាប្ស័យភល្ើត្ប្មូវការទីផ្ារ និងឈមួ ញកណត ល្ ភដយកសិករមិនមានល្ទធភាពដឹកកសិផ្ល្ររស់ែែួនភៅ

ល្ក់ភដយផ្ទទ ល្់បានភទ និងមិនមានការរ ុះកិរចសនាល្ក់ទិញជាម នដដរ ដដល្ប្ត្ូវមានភាា រ់ល្កខែណឌ ភផ្េងៗ 

ដូរជាររិមាណថ្នផ្គត្់ផ្គង់ ភពល្ភវលាជាក់លាក់ និងត្ថ្មែជាភដើម។ល្។ 
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៧-ផែែរចវាក់ននការ្លិ្ត និងទិញល្ក់កេិ្ល្ផ ែ្ល្ហុង៖ 

 

 

  

 

៨-គម្រោងចំណយម្ល្ើការដដំំណលំ្ហុង៖ 

 ដផ្ែកភល្ើទិននន័យថ្នការសាកសរួកសិករដដល្មានរទពិភសា្ន៍កនុងការដដំ ុះដំណំល្ហងុជាភប្រើនឆាន ំ ភៅ

កនុងត្ំរន់រំនួន២ គឺត្ំរន់ប្សុកត្បូងឃមុ ំ ភែត្តត្បូងឃមុ ំ និងត្ំរន់ប្សុកលាវ ឯម ភែត្តកណដ ល្  គភប្មាងរំណយភល្ើ

ថ្ងែភដើមផ្ល្ិត្កមមដំណំល្ហងុភនុះ ដរកភរញជាពីរត្ំរន់ដដំ ុះគឺ៖ ត្ំរន់ដីមិនល្ិរទកឹ និងត្ំរន់ដីល្ិរទឹកនា      

រដូវវសាតាមដងទភនែភមគងគ។  

៨.១-គភប្មាងងវកិាសប្មារក់ារដដំ ុះភល្ើថ្ផ្ទដ ី១  កិតា ភៅត្រំនម់និល្រិទកឹភៅកនុងប្សកុ 

       ត្បងូឃមុ  ំភែត្តត្បងូឃមុ  ំកនុងឆាន ំ២០២១៖ 
 

ល្.រ ររោិយ ឯកតា 
រនំនួ ត្ថ្មែ/ឯកតា ត្ថ្មែសរ រ 

ឯកតា (ភរៀល្) (ភរៀល្) 

១-រណំយដប្រប្រលួ្ (ដណំកក់ាល្ដដំ ុះ នងិដងទា៦ំដែ )    6,075,500  

1 េាួររាស់ ដង 3       130,000          390,000  

2 េាួរភល្ើករង ដង 1       130,000          130,000  

3 ងង់រណដុ ុះកនូ គ.ក 6          8,000            48,000  

4 ប្គ្នរ់ពជូ គ.ក 0.5    1,215,000          607,500  

5 ជីករភតត ដ ំ(កមមករ៨នាក់-ដ៣ំថ្ងៃ) ថ្ងៃ/នាក ់ 3       200,000          600,000  

6 ជី្មមជាត្ ិ(គរ់ភេែើង)ប្ទារ់បាត្ បាវ 12        70,000          840,000  

7 ជី 15-15-15 ប្ទារប់ាត្ បាវ 5       120,000          600,000  

8 ជី្មមជាត្ិលាមកសត្វ ឡាន 2       400,000          800,000  

9 ជីទឹកជំនយួល្តូ្លាស់ កញ្ចរ់ 5        70,000          350,000  

10 ថាន ជំងំផឺ្េតិ្និងសត្វល្ែតិ្ ឈ ត្ 1       150,000          150,000  

11 កមមករដងទាភំមម  (១២នាក់ x ២ដង) នាក់/ដង 2       300,000          600,000  

12 ភប្រងរមូទឹករយៈភពល្៦ដែ ល្ីប្ត្ 320          3,000          960,000  

 

ឈ្មួញកណា ល្ 

ប្រមលូ្ទិញដផ្ែល្ហងុដល្ ់

រមាក រ និងល្ក់ដ ំភៅទីផ្ារ 

្ំៗ។ 

 

ទី្ារល្ក់ដ ំ 

-ដរកចយភៅភែត្ត 

-ដរកចយអនកល្ក់រាយ 

 តាមទីផ្ារនានា 

 

អ្នក្ល្ិត(កេិករ) 

-អន វត្តការដដំ ុះតាមទមាែ រ់ 

-មិនមានកិរចសនាទិញ 

ល្ក់ម នការប្រមូល្ផ្ល្។ 
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២-រណំយមនិដប្រប្រលួ្  10,410,000  

1 
ប្សុះទកឹ (២០មx២០ម) ប្សុះ 1        4,050,000  

2 
មា ស ីនរូមទឹក ភប្គឿង 1        1,500,000  

3 
ប្រព័នធភប្សារប្សព  .ត្ 1        4,860,000  

សរ ររណំយសប្មារក់ារដដំរំងូ  16,485,500  

 
 

៨.២-គភប្មាងងវកិាសប្មារក់ារដដំ ុះភល្ើថ្ផ្ទដ ី១  កិតា ភៅត្រំនល់្រិទកឹភៅកនុងប្សកុលាវ ឯម 

       ភែត្តកណត ល្ កនុងឆាន ំ២០២១៖ 
 

ល្.រ ររោិយ ឯកតា 
រនំនួ ត្ថ្មែ/ឯកតា 

ត្ថ្មែសរ រ 
ឯកតា (ភរៀល្) 

១-រណំយដប្រប្រលួ្ដណំកក់ាល្ដដំ ុះ នងិដងទារំយៈភពល្៥ដែ       6,577,500  

1 េាួររាស់ ដង 2       250,000            500,000  

2 េាួរភល្ើករង/ឆូត្រង ដង 1       250,000            250,000  

3 ងង់រណតុ ុះកនូ គ.ក 5           9,000              45,000  

4 ដីជីសប្មារ់រណដុ ុះកនូ ឡាន 2         40,000              80,000  

5 ពូជ គ.ក 0.5    1,215,000            607,500  

6 ជី 15-15-15 បាវ 10       125,000         1,250,000  

7 ជី អ  យភរ៉េ បាវ 5       105,000            525,000  

8 ថាន បំ្កាស  ី ដរ 2         25,000              50,000  

9 ភប្រងរមូទឹកភប្សារប្សព ល្ីប្ត្ 600           2,200         1,320,000  

10 ពល្កមមដដំ ុះ នាក ់ 15         30,000            450,000  

11 ដងទា១ំដែ២ដង (៥ដែ=១០ដង) ដង 10       150,000         1,500,000  

២-រណំយមនិដប្រប្រលួ្       5,250,000  

1 ប្រព័នធភប្សារប្សព (សរ រ)              3,200,000  

2 មា ស ីនរូមទឹក (៨ភសស) ភប្គឿង 1    2,050,000         2,050,000  

     សរ ររណំយសប្មារក់ារចរភ់ផ្តើមដដំ ុះដរំងូ     11,827,500  
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៩-តនម្ែផ ែ្ល្ហុង៖  

 ត្ថ្មែដផ្ែល្ហងុ (រដនែ) ដដល្ឈមួ ញរ ុះប្រមូល្ទិញដល្់រមាក រ គឺមានការដប្រប្រួល្ខាែ ំងតាមត្ប្មូវការទីផ្ារ 

តាមរដូវជន់ ឬែេត្់ កនុងរភនាែ ុះពី ១០០ ភៅ ៨០០ ភរៀល្ កនុង១គីឡូប្កាម។ ខាងភប្កាមភនុះ គឺជាទិននន័យត្ថ្មែ

ល្ហងុររស់កសិករដដល្ឈមួញកណត ល្ទិញដល្់រមាក រ៖ 

 

ឆាន ំ ត្ថ្មែអរបរមា (ភរៀល្/គ.ក) ត្ថ្មែអត្ិររមិា (ភរៀល្/គ.ក) 

ភដើមឆាន ំ ២០២២ ៤០០ ៥៥០ 

២០២១ ៣០០ ៨៥០ 

២០២០ ១០០ ៦៥០ 

២០១៩ ២០០ ៨០០ 

 

១០-ផែែរចវាក់តនម្ែនន្ល្ិត្ល្ផ ែ្ល្ហុង៖ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

១១-ការវិភាគម្េដឋកិចចម្ល្ើការដដំំណលំ្ហុងរបេ់កេិករផដល្ោនបទេិម្ោធន៍ននការដដំំណលំ្ហុង 

១១.ក/-កសកិរភៅេមូទិលួ្សរំរូ ឃ ជំរ ់ប្សកុត្បងូឃមុ  ំភែត្តត្បងូឃមុ  ំភល្ើថ្ផ្ទដ ី១ កិតាកនុងឆាន ំ២០២១ 

                   -ត្ថ្មែល្ហងុជាម្យមភៅភដើមឆាន ំ២០២២ ភៅប្សុកត្បូងឃមុ ំគឺ ៤០០៛/គ.ក ) 

                  -ការដក់ជីសប្មារ់រំរ នភដើម កនុងរយៈភពល្ប្រមលូ្ផ្ល្ គឺរនាទ រ់ពីប្រមលូ្ផ្ល្បាន ២សារ ប្ត្ូវ 

                   ដក់ជីមដង          

                  -រនាទ រ់ពីប្រមូល្ផ្ល្បាន៣សារ ប្ត្ូវសមាែ ត្ភមម មដង ឬតាមការជាក់ដសដងភមម ដ ុះត្ិរឬភប្រើន 

 

 

អ្នក្ល្ិត(កេិករ) 

-ត្ថ្មែល្ក់ដផ្ែល្ហុង៖ 

 ទាររំផ្ ត្=១០០ ភរៀល្/គ.ក 

 ែពស់រំផ្ ត្-៨០០ ភរៀល្/គ.ក 

-ថ្ងែភដើមផ្ល្ិត្=២២០៛-២៦០៛/គ.ក 

 

 

អ្នកល្ក់រាយ 

-ល្ក់រាយភដយរូករដនថមព ី

៦០០-៨០០ភរៀល្/គ.ក 

-រំភណញពី ៤០០ ភៅ 

៥០០ ភរៀល្/គ.ក 

-ទូទាត្់ថ្ងែភល្ើកដក់ ែរូ រល្យួ 

និងល្ក់មិនអស់ 

 

 

 

ឈ្មួញកណា ល្ 

-ល្ក់ភបាុះដ ំភដយរកូរដនថម

ព ី៤០០-៥០០ភរៀល្/គ.ក 

-ទទូាត្់ថ្ងែដឹក កមមករ 

និងកាត្់ែរូ ដរកបាក ់

-រំភណញរភនាែ ុះព ី

២០០-២៥០ភរៀល្/គ.ក 
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ល្.រ ររោិយ ឯកតា 
រនំនួ ត្ថ្មែ/ឯកតា ត្ថ្មែសរ រ រនំនួសារ ទកឹប្បាកស់រ រ 

ឯកតា (ភរៀល្) (ភរៀល្) រភំលាុះ កនុង១ឆាន ំ (ភរៀល្) 

I- រណូំល្សរ រពកីារល្កដ់ផ្ែល្ហងុ គ.ក 52,000 400 20,800,000   20,800,000 

II-ការរណំយ 

    II.1.រណំយដប្រប្រលួ្ (ដណំកក់ាល្ដដំ ុះ នងិដងទា ំ៦ ដែ ) 

១ េាួររាស់ ដង 3 130,000 390,000 
    

២ េាួរភល្ើករង/ឆូត្រង ដង 1 130,000 130,000 
    

៣ ងង់រណតុ ុះកនូ គ.ក 6 8,000 48,000 
    

៤ ប្គ្នរ់ពជូ គ.ក 0.50 1,215,000 607,500 
    

៥ ជីករភតត ដ ំ(កមមករ៨នាក់-ដ៣ំថ្ងៃ ) ថ្ងៃ/នាក់ 3 200,000 600,000 
    

៦ ជី្មមជាត្ ិ(គរ់ភេែើង) ប្ទារប់ាត្ បាវ 12 70,000 840,000 
    

៧ ជី 15-15-15 ប្ទារប់ាត្ បាវ 5 120,000 600,000 
    

៨ ជី្មមជាត្ិលាមកសត្វ ឡាន 2 400,000 800,000 
    

៩ ជីទឹកជំនយួការល្តូ្លាស់ កញ្ចរ់ 5 70,000 350,000 
    

១០ ថាន ជំងំផឺ្េតិ្ នងិសត្វល្ែិត្ ឈ ត្ 1 150,000 150,000 
    

១១ កមមករដងទាភំមម  (១២នាក់ x ២ដង) នាក់/ដង 2 300,000 600,000 
    

១២ ភប្រងរមូទឹករយៈភពល្៦ដែ ល្ីប្ត្ 320 3,000 960,000 
    

សរ ររណំយដប្រប្រលួ្ (II.1) 6,075,500   6,075,500 

    II.2.រណំយមនិដប្រប្រលួ្  

១ ជីកប្សុះទកឹ (២០ម  x ២០ម ) ប្សុះ 1   4,050,000 20 202,500 

២ មា ស ីនរូមទឹក ភប្គឿង 1   1,500,000 5 300,000 

៣ ប្រព័នធភប្សារប្សព  .ត្ 1   4,860,000 5 972,000 

សរ ររណំយដប្រប្រលួ្ (II.2) 10,410,000   1,474,500 

រណំយសរ រ (II.1 + II.2) 16,485,500   7,550,000 

    II.3.រណំយដប្រប្រលួ្ភល្ើការដងទាកំនងុរយៈភពល្ប្រមលូ្ផ្ល្ (៦ដែ=៩សារ) 

១ ដងទាភំ្វើភមម មតង (១២នាក់ x ៣ថ្ងៃ) នាក់/ថ្ងៃ 3 300,000 900,000 
    

២ ជី 15-15-15  បាវ 5 120,000 600,000 
    

៣ ជី្មមជាត្ ិ(គរ់ភេែើង)  បាវ 15 70,000 1,050,000 
    

៤ ភប្រងរមូទឹករយៈភពល្៦ដែ ល្ីប្ត្ 320 3,000 960,000 
    

៥ ងង់ភវរែចរ់ គ.ក 45 7,000 315,000 
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សរ ររណំយដប្រប្រលួ្ភល្ើការដងទាកំនុងរយៈភពល្ប្រមលូ្ផ្ល្ (II.3) 3,825,000   3,825,000 

រណំយសរ រ (II.1 + II.2 + II.3) 11,375,000 

ល្ទធផ្ល្ (រណូំល្សរ រ-រណំយសរ រ) 9,425,000 

ថ្ងែភដើមផ្ល្ិត្/គ.ក 218.75 

ផ្ល្រំភណញ/គ.ក 181.25 
 

 

        ១១.ែ/-ការវភិាគភល្ើល្ទធផ្ល្រភំណញ/ខាត្ ភដយដផ្ែកភល្ើននិាន ការត្ថ្មែ (ភៅប្សកុត្បងូឃមុ )ំ៖ 
 

 

ត្ថ្មែ ទនិនផ្ល្ រណូំល្សរ រ រណំយសរ រ ល្ទធផ្ល្ 

(ភរៀល្/គ.ក) គ.ក/ .ត្ (ភរៀល្) (ភរៀល្) (ភរៀល្) 

100 52,000 5,200,000 11,375,000 6,175,000 

150 52,000 7,800,000 11,375,000 3,575,000 

200 52,000 10,400,000 11,375,000 975,000 

250 52,000 13,000,000 11,375,000 1,625,000 

300 52,000 15,600,000 11,375,000 4,225,000 

350 52,000 18,200,000 11,375,000 6,825,000 

400 52,000 20,800,000 11,375,000 9,425,000 

450 52,000 23,400,000 11,375,000 12,025,000 

500 52,000 26,000,000 11,375,000 14,625,000 

550 52,000 28,600,000 11,375,000 17,225,000 

600 52,000 31,200,000 11,375,000 19,825,000 

650 52,000 33,800,000 11,375,000 22,425,000 

700 52,000 36,400,000 11,375,000 25,025,000 

750 52,000 39,000,000 11,375,000 27,625,000 

800 52,000 41,600,000 11,375,000 30,225,000 
 
 

                 

 

 

 

 

 

 

ត្
ថ្ម
ែដដ
ល្
ក
ស
កិ
រទ
ទ
ល្
បា
ន
ប្បា
ក
់រ
ំភណ

ញ
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 ១១.គ/-កសកិរភៅេមូងិមគរ ឃ ងំមគរ ប្សកុលាវ ឯម ភែត្តកណដ ល្ ភល្ើថ្ផ្ទដ ី១ កិតាកនុងឆាន ំ២០២១ 

           ( ត្ថ្មែល្ហុងជាម្យមភៅភដើមឆាន ំ២០២២ ភៅប្សុកលាវ ឯមគឺ ៥០០៛/គ.ក ) 
 

ល្.រ ររោិយ ឯកតា 
រនំនួ ត្ថ្មែ/ឯកតា 

ត្ថ្មែសរ រ 
រនំនួសារ ទកឹប្បាកស់រ រ 

ឯកតា (ភរៀល្) រភំលាុះ កនុង១ឆាន ំ(ភរៀល្) 

I-សរ ររណូំល្ពកីារល្កដ់ផ្ែល្ហងុ គ.ក    52,000               500    26,000,000       26,000,000  

II-ការរណំយ 

II.1-រណំយដប្រប្រលួ្ដណំកក់ាល្ដដំ ុះ នងិដងទារំយៈភពល្៥ដែ 

1 េាួររាស់ ដង 2       250,000          500,000      

2 េាួរភល្ើករង/ឆូត្រង ដង 1       250,000          250,000      

3 ងង់រណតុ ុះកនូ គ.ក 5           9,000            45,000      

4 ដីជីសប្មារ់រណដុ ុះកនូ ឡាន 2         40,000            80,000      

5 ពូជ គ.ក 0.5    1,215,000          607,500      

6 ជី 15-15-15 បាវ 10       125,000       1,250,000      

7 ជី អ  យភរ៉េ បាវ 5       105,000          525,000      

8 ថាន បំ្កាស  ី ដរ 2         25,000            50,000      

9 ភប្រងរមូទឹកភប្សារប្សព ល្ីប្ត្ 600           2,200       1,320,000      

10 ពល្កមមដដំ ុះ នាក ់ 15         30,000          450,000      

11 ដងទា១ំដែ២ដង (៥ដែ=១០ដង) ដង 10       150,000       1,500,000      

សរ ររណំយ      6,577,500          6,577,500  

II.2-រណំយមនិដប្រប្រលួ្ 

1 ប្រព័នធភប្សារប្សព (សរ រ)            3,200,000  5          640,000  

2 មា ស ីនរូមទឹក(៨ភសស) ភប្គឿង 1    2,050,000       2,050,000  5          410,000  

សរ ររណំយ      5,250,000          1,050,000  

II.3-រណំយដប្រប្រលួ្ រនាទ រព់បី្រមលូ្ផ្ល្១សារ (រយៈភពល្៤ដែ) 

1 ជី 15-15-15 (៤ដែ=៥ដង) បាវ 10       125,000       1,250,000      

2 ជី អ  យភរ៉េ (៤ដែ=៥ដង) បាវ 20       105,000       2,100,000      

3 ភប្រង(៣ថ្ងៃភប្សារទឹកមដង) ល្ីប្ត្      1,200            2,200       2,640,000      

សរ ររណំយ      5,990,000          5,990,000  

សរ ររណំយទាងំអស ់(II.1+II.2+II.3)    17,210,000       13,617,500  
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ល្ទធផ្ល្រភំណញ/ខាត្ (រណូំល្សរ រ-រណំយសរ រ)     12,382,500  

ថ្ងែភដើមផ្ល្ិត្/គ.ក 261.88 

ផ្ល្រំភណញ/គ.ក 238.13 

 

១១.ឃ/-ការវភិាគភល្ើល្ទធផ្ល្រភំណញ/ខាត្ ភដយដផ្ែកភល្ើននិាន ការត្ថ្មែ (ភៅប្សកុលាវ ឯម)៖ 

 

ត្ថ្មែ ទិននផ្ល្ រំណូល្សរ រ រំណយសរ រ ល្ទធផ្ល្ 

ភរៀល្/គ.ក គ.ក (ភរៀល្) (ភរៀល្) (ភរៀល្) 

100 52,000 5,200,000 13,617,500 -8,417,500 

150 52,000 7,800,000 13,617,500 -5,817,500 

200 52,000 10,400,000 13,617,500 -3,217,500 

250 52,000 13,000,000 13,617,500 -617,500 

300 52,000 15,600,000 13,617,500 1,982,500 

350 52,000 18,200,000 13,617,500 4,582,500 

400 52,000 20,800,000 13,617,500 7,182,500 

450 52,000 23,400,000 13,617,500 9,782,500 

500 52,000 26,000,000 13,617,500 12,382,500 

550 52,000 28,600,000 13,617,500 14,982,500 

600 52,000 31,200,000 13,617,500 17,582,500 

650 52,000 33,800,000 13,617,500 20,182,500 

700 52,000 36,400,000 13,617,500 22,782,500 

750 52,000 39,000,000 13,617,500 25,382,500 

800 52,000 41,600,000 13,617,500 27,982,500 

 

                            សមាគ ល្៖់ ត្ថ្មែល្ហងុជាម្យមភៅភដើមឆាន ំ២០២២ ភៅប្សុកលាវ ឯមគ ឺ៥០០៛/គ.ក 

១០-បញ្ហហ របឈ្ម្៖  

ភទាុះរីទីផ្ារកនុងប្សុកមានត្ប្មូវការរដនែភប្រើន រ  ដនតកសិករដដំ ុះរដនែភៅដត្មានរញ្ហហ រំភ ុះទីផ្ារ។

ជារមួ ការដដំ ុះរដនែភៅកមពុជា មានរញ្ហហ ប្រឈមដូរជា (១)-ទិននផ្ល្ម្យមទារ (២-)មានការល្ំបាកកនុងការ

ប្កកួត្ប្រដជងត្ថ្មែជាមួយរដនែនំារូល្ (៣)-ការបាត្់រង់ភប្កាយភពល្ប្រមូល្ផ្ល្ែពស់ (៤)-ផ្ល្ិត្ផ្ល្ភៅមិន

ទាន់ប្សរតាមត្ប្មូវការទាងំគ ណភាព និងស វត្ថិភាពដល្់អនកររិភភាគ (៥)-មិនអាររំភពញត្ប្មូវការភពញមយួ

ត្
ថ្ម
ែដដ
ល្
ក
ស
កិ
រទ
ទ
ល្
បា
ន
ប្បា
ក
់រំ
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ឆាន ំ ពិភសសភៅរដូវវសា និង (៦)-ការដប្រប្រួល្អាកាសធ្លត្ ។  រំភ ុះការដដំ ុះដំណំល្ហងុនាភពល្ររចុរបនន ភៅ

មានរញ្ហហ ប្រឈមដូរខាងភប្កាម៖ 

-រញ្ហហ ទីផ្ារត្រូរភងែៀត្ដដល្ភាគភប្រើនផ្ល្ិត្ផ្ល្ល្ហុងសប្មារ់ផ្គត្់ផ្គង់ដត្កនុងប្សកុ  

-ការនំារលូ្ដផ្ែល្ហងុពីប្រភទសជិត្ខាង រមួទាងំការប្រមលូ្ផ្ល្ល្ហងុកនុងប្សុកប្សរភពល្គ្នន ដដល្ភ្វើឱ្យ 

 ត្ថ្មែធ្លែ ក់រ ុះគ ំ ក  

-ការមិនទាន់យករិត្តទ កដក់ខាែ ំងភល្ើប្គរ់រទដឋ នរភរចកភទសចរ់ពីការភប្ជើសភរើសពូជ ការដងទា ំការ 

 ការ រជំង ឺនិងការប្រមលូ្ផ្ល្ ដដល្ភ្វើឱ្យទិននផ្ល្ធ្លែ ក់រ ុះ  មិនភឆែើយត្រភៅនឹងការរពឹំងទ ក ប្ពម  

 ទាងំការដកថ្រនផ្ល្ិត្ផ្ល្ឱ្យអស់សកាដ ន ពល្ និង 

-កតាត សត្វល្ែិត្រថ្ប្ង និងជំង ឺដរូជា ជំងឆឺកួត្ប្ត្ួយដដល្ភ្វើឱ្យប្ត្ួយរញួ ភ ើយផ្ទែ កការភរញដផ្ែ ជំងឺ 

 រល្ួយគល្់ ដដល្ភ្វើឱ្យសែ ឹកប្សភ ន និងរល្យួដល្់ឫស ជំងពឺ កឫសដកវ ដដល្ភ្វើឱ្យសែ ឹកមានពណ៌ 

 ភល្ឿង និងរញ្ឈរ់ការភរញដផ្ែ។ 

ភដយដឡកសប្មារ់កសិករដដំំណំល្ហងុភៅតាមត្ំរន់ទំនារមាត្់ទភនែ ភប្ៅពីរញ្ហហ ប្រឈមខាងភល្ើ គឺ

ដត្ងជួរប្រទុះរញ្ហហ ទឹកជំនន់ល្ិរភៅរដវូវសា ភ ើយកសិករសប្មុកប្រមលូ្ផ្ល្ប្សរគ្នន ដដល្ភ្វើឱ្យផ្ល្ិត្ផ្ល្

ដផ្ែល្ហងុជន់ភល្ើសត្ប្មូវការទីផ្ារប្រចំថ្ងៃ ភ្វើឱ្យឈមួ ញភឆែៀត្ឱ្កាសរងាែ រ់ត្ថ្មែនិងឱ្យត្ថ្មែភថាក ភ ើយភពល្ែែុះ

ក៏ព ំមានអនកទិញដងមភទៀត្ ជាភ ត្ រណដ ល្ឱ្យមានការខាងរង់។ កសិករមួយរំនួនក៏បានភបាុះរង់ការប្រករ

ម ែរររដដំ ុះដំណំល្ហងុភនុះភចល្។ 

១១-េននិដឋ ន៖ 

ម ែរររដដំ ុះដំណំល្ហងុ គឺជាម ែរររមយួដដល្ឆារ់ទទលួ្បាននូវប្បាក់រំណូល្ កនុងការភល្ើកកមពស់

ជីវភាពប្គួសារ ភដយរំណយភពល្ភវលាដដំ ុះពី៥ភៅ៦ដែ ភទាុះរីម ែរររភនុះជួរប្រទុះរញ្ហហ ប្រឈមមយួ

រំនួនក៏ភដយ។ ដំណំល្ហងុក៏ជាដំណំសកាដ ន ពល្មយួដដល្ផ្ដល្់នូវផ្ល្ប្រភោជន៍ និងមានត្ប្មូវការជាប្រចំ

សប្មារ់ភ្វើជាអាហារបានភប្រើនម ែ អារររិភភាគបានទាងំដផ្ែែចី និងដផ្ែទ ំ។ ការសភប្មរភប្ជើសភរើសម ែរររដដំ ុះ

ដំណំល្ហងុ កសិករប្ត្ូវយករិត្តទ កដក់អន វត្តន៍ការដដំ ុះ ភៅតាមរទដឋ នរភរចកភទសកសិកមមល្ែឱ្យបានប្ត្ឹម

ប្ត្ូវប្គរ់ដំណក់កាល្ភដើមបទីទួល្បាននូវទិននផ្ល្ែពស់ ផ្ល្ិត្ផ្ល្មានស វត្ថិភាព ភដយភរៀសវាងការដដំ ុះ

តាមគ្នន  ឬតាមទមាែ រ់ និងគួរដដំ ុះភៅត្ំរន់ដីមិនល្ិរទឹក ភដើមបីអារទទលួ្បាននូវប្បាក់រំភណញភប្រើន ភប្ ុះ

ដំណំល្ហងុប្រមលូ្ផ្ល្បានភពញមយួឆាន ំ ជាមយួនឹងរយៈភពល្ពីពីរភៅរីឆាន ំ។ 

១៣-អ្ន ោេន៍៖  

ភដើមបីភរៀសវាងពីការរងាែ រ់ត្ថ្មែពីសំណក់ឈមួ ញកណដ ល្ ប្ពមទាងំអារទទួល្បានប្បាក់រំណូល្ែពស ់

កសិករគួរយករិត្តទ កដក់គិត្គូភល្ើរំណ រសំខាន់ៗមួយរំនួន ដូរខាងភប្កាម៖ 
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-ររមិាណ៖ ប្ត្ូវធ្លនានូវររិមាណផ្ល្ិត្ផ្ល្កនុងការផ្គត្់ផ្គង់ ភៅតាមដផ្នការដដល្បានកំណត្់ឱ្យបាន

រាស់លាស់ប្សរភៅតាមត្ប្មូវការទីផ្ារ។ 

-គ ណភាព៖ ប្ត្ូវយករិត្តទ កដក់ភល្ើគ ណភាពផ្ល្ិត្ផ្ល្ ដូរជារូររាង/ប្ទង់ប្ទាយផ្ល្ិត្ផ្ល្ល្ែសាែ ត្ 

ផ្ល្ិត្ផ្ល្មានស វត្ថិភាព ភដយមិនភប្រើថាន គំីមីកសិកមមភល្ើសកប្មិត្កំណត្់។ 

-ការផ្គត្ផ់្គងភ់ទៀងទាត្៖់ ប្ត្វូគិត្គូពីរដវូដដំ ុះ ដរងដរកថ្ផ្ទដីដដំ ុះ ភដើមបីប្រមលូ្ផ្ល្វិល្ជ ំភទៀងទាត្់ 

និងមានវិធ្លនការការ រភផ្េងៗ ដរូជាភពល្មានការដប្រប្រួល្អាកាសធ្លត្ ។ល្។    

-ត្ថ្មែ៖ ប្ត្ូវដឹងអំពីថ្ងែភដើមផ្ល្ិត្កមមររស់ែែួន ថាភត្ើថ្ងែភដើមផ្ល្ិត្កមមកនុងមយួគីឡូប្កាមប្ត្ូវរំណយ

អស់រ  នាម ន ដដល្អារជួយកនុងការកំណត្់ត្ថ្មែល្ក់ភរញឱ្យបានសមប្សរ។ 

-ទផី្ារ៖ ទំនាក់ទំនងរកទីផ្ារជាម ន និងភរៀររំផ្ល្ិត្កមមតាមកិរចសនា ដដល្អារធ្លនាបានទាងំ

ររិមាណ គ ណភាព និងត្ថ្មែ។ 

១៤-បម្ចចកម្ទេដដំ ុះដណំលំ្ហុង ៖ 
ដំណំល្ហងុប្ត្ូវការពនែថឺ្ងៃប្គរ់ប្គ្នន់ និងល្តូ្លាស់ល្ែភល្ើដីដដល្មិនជាទំឹកនិងសមបូរជីជាត្ិ។ កសិករ

ភាគភប្រើនដត្ងគិត្ថាល្ហងុ ជាដំណំដដល្មិនភរើសរដូវ អារដភំៅរដូវណមួយក៏បាន។ សប្មារ់កសិករភប្ជើស

ភរើសការដដំំណំល្ហងុជាអាជីវកមម ដដល្ដភំៅភដើមបីទទួល្បានទិននផ្ល្ល្ែ និងមានទីផ្ារភនាុះ កសិករគួរដំ

ភៅដែភមសា ឬឧសភា ជាដែដដល្ល្ែរំផ្ ត្សប្មារ់ដកំូនល្ហងុ ភប្ ុះជាភដើមរដូវវសា ដដល្កសិករអារកាត្់

រនថយការភប្សារទឹក។  

µការភប្ជើសភរើសពជូ ៖ សប្មារ់កសិករដដល្រកាទ កពូជភដយែែួនឯង ប្ត្ូវពិនិត្យភមើល្ប្គ្នរ់ពូជដដល្

ភរញពីដផ្ែ្ ំ ដវង ភ ើយជាពូជដ ុះភរញពីភដើមមានស ែភាពល្ែ និងមានដផ្ែភប្រើនមិនដរ់។ ភៅភពល្ដផ្ែទ ំល្ែប្ត្ូវ

ព ុះយកប្គ្នរ់ភរញពីដផ្ែភៅលាងទឹកឱ្យប្ជុះរំអិល្ រួរយកភៅហាល្២-៣ថ្ងៃឱ្យសៃួ ត្ល្ែភទើរយកភៅរកាទ ក។ 

 µការរណតុ ុះកនូ ៖ លាយដីជាមយួជីកំរ  សឬលាមកសត្វព កផ្ យភសម ើភាគគ្នន ដក់រូល្កនុងងង់ភមម ។ 

យកប្គ្នរ់ភៅប្តាំទឹករយៈភពល្៣ថ្ងៃ រួរផ្ទែ រ់ទ ក៧ថ្ងៃឱ្យភរញពនែកសៗ ភទើរយកភៅដក់ដភំៅកនុងងង់ពី ៣-៤

ប្គ្នរ់កនុង១ងង់។ ភប្កាយពីដក់ប្គ្នរ់រណដុ ុះភ ើយ ប្ត្វូភប្សារទឹកឱ្យភជាគភរៀងរាល្់ថ្ងៃ ភដើមបីឱ្យកូនល្ូត្លាស់

បានល្ែ និងសប្មារ់កដនែងដក់ងង់រណដុ ុះប្ត្ូវភ្វើភរាងសំណញ់ភដើមបីក ំឱ្យកនូល្ហងុប្ត្ូវពនែឺថ្ងៃខាែ ំងភពក។ ភៅ

ភពល្ប្គ្នរ់ដ ុះ ប្ត្ូវដករំភលាុះកូនភរញែែុះ ទ កដត្ភដើមណដដល្ រងងមាលំ្ែ។ ល្ ុះដល្់កូនដ ុះបានកំពស់១ភៅ២

ត្ឹក (សែ ឹក៥-៦ធ្លង) ភទើរគ្នស់យកភៅដភំៅរំការ។ ភៅរំការប្ត្ូវរកាទ កភដើមល្ហងុភមម ល្ែែុះគឺោ ងត្ិររំផ្ ត្

កនុងរំភណមល្ហងុពី២៥ភដើម ក៏មានល្ហងុភមម ល្មួយភដើមដដរ។ 

 µការភរៀររដំ ី៖ េាួរដីហាល្ពី៣-៤ភល្ើក ភដយរភនាែ ុះពីមួយភល្ើកភៅមួយភល្ើកមានរយៈភពល្១០

ថ្ងៃ។ ភពល្េាួរភល្ើកទី១ ប្ត្ូវដក់ជីលាមកសត្វព កផ្ យ។  េាួររួរ ប្ត្ូវភល្ើករងទទឹង ១,៥ដម ប្ត្ និងរភណដ យភៅ
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តាមសាថ នភាពដី។ ភៅភល្ើរងប្ត្ូវជីករភតដ ជាជួរ ភដយរភតត និមួយៗមានទំ ំ ៣ត្ឹក ៤ប្ជុង និងជភប្ៅ ៣ត្ឹក 

ទ ករភនាែ ុះពីរភតដ មួយភៅមួយប្រដវង ២,៥ដម ប្ត្។ ភៅកនុងរភតដ  ដកជី់លាមកសត្វប្ររល្់ជាមួយដីឱ្យសពវ។ 

 µការដ ំ ៖ យកកនូល្ហងុភៅដភំៅរ ងដែភមសា ឬភដើមដែឧសភាដដល្ជាភដើមរដូវភេែៀងភដើមបីកាត្់

រនថយការភប្សារទឹក។ កនូល្ហងុដដល្យកមកដបំ្ត្ូវមានអាយ ៤៥ថ្ងៃ ដ កងង់ភរញររួដក់កនុងរភតត រនាទ រ់មក

យកដីភៅមាត្់រភតដ ល្ រសងកត្់ឱ្យដណន រួរយកកំភទររំភរើងប្គរជ  ំវិញគល្់ និងភប្សារទឹកឱ្យភជាគ។ ដ១ំ

ភដើម កនុង១រភតត ភដយភប្ជើសភរើសកនូល្ហងុដដល្មានភដើមភថាែ ស មានស ែភាពល្ែ និងល្ហងុញី (តាមរយៈកសិករ

គប្មូររស់ប្កសងួកសិកមមមាន ក់បានរងាហ ញរទពិភសា្ន៍ពីការសភងកត្ល្ហងុញីឬភមម ល្គឺអាប្ស័យភល្ើឬស កាល្

ណកនូល្ហងុមានឬសភប្រើនគឺល្ហងុញី ភ ើយភរើកនូល្ហងុមានឬសដត្មយួភនាុះគឺល្ហងុភមម ល្)។  ភប្កាយពីដបំាន

រយៈភពល្ ៥ ភៅ ៦ថ្ងៃ កូនល្ហងុអារដ ុះឫស ពប្ងឹងភដើមបានែែុះ។ កនុងអំឡុងភពល្ភនុះ ប្រសិនភរើគ្នម នភេែៀង ប្ត្ូវ

ប្រញារ់ភប្សារទឹក ភដើមបីក ឱំ្យកនូល្ហងុប្កិន ។ 

µការដងទា ំ៖ ភពល្ល្ហងុភៅត្ូរ ប្ត្ូវភប្សារទឹកមដងកនងុ១ថ្ងៃ ភដយភប្រើទ ភោបាញ់ភល្ើសែ ឹករ ូត្ដល្់

ល្ហងុ្ំភរញផ្ទក  ភទើររញ្ចូល្ទឹកតាមរភនាែ ុះរង ៣ថ្ងៃមដង ភ្វើោ ងណក ឱំ្យដីសៃួ ត្ភពក ភ ើយកម៏ិនប្ត្ូវឱ្យភសើម

ភពកដដរ។ ភប្ៅពីការភប្សារទឹកប្ត្ូវឧសា ៍ពូនគល្គឺ់ភៅភពល្ភឃើញមានឫសល្ហងុមួយរំនួនដ ុះភល្ើថ្ផ្ទដី និង

ភប្កាយការប្រមូល្ផ្ល្ភល្ើកទី២។ ល្ហងុជាដំណំដដល្ប្ត្ូវការពនែឺថ្ងៃ ដូភរនុះប្ត្វូការ់ដមកដដល្ងារ់ៗភៅដកបរ

គល្ភ់ចល្ និងភ្វើភមម ដកបរគល្់ ភដើមបីឱ្យពនែឺចំងរូល្ប្គរ់ប្គ្នន់។ ប្ត្ូវដក់ជីដកង-ដកងភៅគល្រ់ភតដ សប្មារ់

រំរ នដំណំ។ ដំណំប្រភេទភនុះដត្ងជួរប្រទុះនូវសត្វល្ែិត្ និងជំងមឺួយរំនួនដរូជា ជំងឺរល្ួយគល្់ភ្វើឱ្យសែ ឹក

ប្សភ ន រល្ួយឫសនិងគល្់ប្ត្ឹមភសម ើដី ជំងពឺ កឫសដកវសែ ឹកភឡើងភល្ឿងដល្ងភរញដផ្ែ ជំងឺឆកូត្ប្ត្ួយភ្វើឱ្យប្ត្ួយ

រួញនិងផ្ទែ កការភរញដផ្ែ។  វិធ្លនការកមាច ត្់ ភរើល្ហងុភៅត្រូប្ត្ូវដកភដើមភចល្ ឬការស់ែ ឹក និងប្ត្ួយដដល្មានជំងឺ

ភនាុះភចល្ឱ្យឆាៃ យពីរមាក រ។ រំភ ុះសត្វល្ែិត្មានប្កាភរាមដផ្ែដដល្ភ្វើឱ្យដផ្ែមិនសូវល្ូត្លាស់ភ ើយគ្នម នរស   

ជាត្ិ។ ករណីសត្វប្កាភរាមដផ្ែមិនទាន់មានវិធ្លនការកមាច ត្់ភទ រ  ដនតវាភកើត្មានត្ិរត្រួរ  ភណណ ុះ។ 

µការប្រមលូ្ផ្ល្៖ ភប្កាយដបំានរយៈភពល្ពី ៥-៦ ដែ អារប្រមូល្ផ្ល្ដផ្ែល្ហងុចស់ល្ក់បាន។ ការ

ភរុះភ្វើភឡើងរនតរនាទ រ់កនុងរយៈភពល្៦ដែភៅ១ឆាន ំភប្កាយពីភរុះភល្ើកទី១ រ ូត្ដល្់ភែាយភទើរការ់ភដើមភចល្ 

និងដងំមីភឡើងវិញ។ 

µ វិ្ ភីរុះ៖ ប្ត្ូវកាត្់ដផ្ែភៅទងសណត ង់ឱ្យភកៀកជិត្ភដើម រួរសឹមកាត្់ទង ដដល្សល្់ដវងភនាុះភចល្។ 
 វិ្ីប្រមូល្ផ្ល្ដររភនុះ ភទើរប្ត្ូវតាមកបួនខាន ត្។ 
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