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                                   ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

  ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត  
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គណៈកម្មការគាំទ្រគគលនគោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលនន គេ.េ.ឌី.ប ៊ី  

ឆ្ន ាំ២០២២ 

គម្ព្ោងដាំខាតណ់ាផ្កា  រនងុផ្ទះសាំណាញ ់



-2- 

 

ម្សចរតីសម្ងេបនៃគម្ព្ោង 

3 
១-រតីាំងកសកិរដ្ឋាំ                 ៖ គៅភមូ្ិគោធទិ្រះសងឃ ឃ ាំតភាម្ ទ្សុកទ្តាំកក់ គេត្តតកកវ 

២-គគទ្ោង                     ៖ ដាំណាំខាត្់ណផ្កា កនុងផ្ទះសាំណញ់ 
៣-រាំហាំផ្ទះសាំណញ ់ ៖ ២៤០កម្៉ែទ្ត្កាគរ៉េ  ( ររឹង១០ម្៉ែ x បគណត យ២៤ម្៉ែ ) 

៤-រាំហាំរង ៖ ររឹង១ម្៉ែ xបគណត យ២៣ម្៉ែ គដ្ឋយរ កគោា ត្ ០,៥ម្៉ែ ច ងនិងគដើម្រង 

៥-ចាំននួរង ៖ គធវើបាន៨រង គដ្ឋយរកាគោា ត្០,២២ម្រីរង១គៅរង១ 

៦-ការសាបបណតុ ះកនូ ៖ បណតុ ះកនូអាយ ចាប់រី២៥នងៃ គៅ៣០នងៃ គរើបដកយកគៅដ្ឋាំ 

៧-រយៈគរលដ្ឋាំ នងៃ /វដត  ៖ រី៤៥ គៅ៥៥នងៃ គរើបទ្បម្ូលផ្ល (តម្រូជ)  

៨-គទ្កាយរទី្បម្លូផ្ល  ៖ រ កចគ ា្ ះគរលហាលដី និងសោា ត្គមម  រី៧នងៃ គៅ១០នងៃ   

៩-រដូវកាលដ្ឋាំដ ះ ៖ អាចដ្ឋាំបានគរញ១ឆ្ន ាំ អាទ្ស័យគដ្ឋយោនទ្បភររឹកទ្គប់ទ្គន់ 

                                          (គបើដ្ឋាំទ្គប់១ឆ្ន ាំដ្ឋាំបាន៤វដត/ឆ្ន ាំ គបើដ្ឋាំកូនដ្ឋាំបាន៦វដត/ឆ្ន ាំ) 

១០-រនិនផ្លកនុង១រង     ៖  ជាម្ធយម្ ៣គ.ទ្ក /ម្៉ែ២ ឬ ៦៩គ.ទ្ក/រង  

     រនិនផ្លកនុង៨រង  ៖  ៦៩គ.ទ្ក x៨ =៥៥២គ.ទ្ក (ទ្សកទ្សុត្ ៥%គៅសល់ ៥២៤,៤គទ្ក) 

១១-រផី្ារ   ៖ ឈ្មួ ញច ះរិញដល់ចោា រ ឬដឹកម្ករីផ្ារគបាះដ ាំ 

១២-ត្នម្ា   ៖ រី ៥,០០០-៩,០០០គរៀល/គ.ទ្ក (ត្នម្ាជាម្ធយម្ ៧,០០០គរៀល/គ.ទ្ក) 

១៣-បគចេកគរសដ្ឋាំដ ះ ៖ ររួលបានការបណតុ ះបណត លរីទ្កសួងកសិកម្ម គគទ្ោង ASPIRE 

                                      និងគគទ្ោង AIMS 

១៤-គគទ្ោងចាំណយ  ៖ ការដ្ឋាំខាត្់ណផ្កា កនុងផ្ទះសាំណញ់គលើនផ្ទដីរាំហាំ ២៤០កម្៉ែទ្ត្កាគរ៉េ     

                                      ទ្ត្ូវការគដើម្រ នចាប់គផ្តើម្ចាំនួន 11,860,200គរៀល  (ោនដីផ្កទ ល់េាួន) 
 

ចាំណយវនិគិោគគលើការគរៀបចាំ 

ផ្ទះសាំណញ+់ទ្បរន័ធគទ្សាចទ្សរ 

ចាំណយយគលើការដ្ឋាំដ ះ 

 នងិកងទាំ /វដត 

ចាំណយសរ ប 

វដតចាបគ់ផ្តើម្ 

11,124,200 គរៀល 736,000 គរៀល 11,860,200 គរៀល 
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គគទ្ោងចាំណយលម្ាតិ្រមួ្ោន៖ 
 

បរោិយ ឯកត 
ចាំននួ ត្នម្ា/ឯកត ត្នម្ាសរ ប 

ឯកត (គរៀល) (គរៀល) 

ចាំណាយសរបុ = ១+២ 11,860,200 

                 ១-ចាំណយគលើការដ្ឋាំដ ះ-កងទាំ 736,000 

គធវើដី+រនូរង សារ 1 100,000 100,000 

កាំគបារសោា ប់គម្គរាគ គ.ក 15 2,000 30,000 

ចាំណយគលើការបណតុ ះកនូ សារ 1 50,000 50,000 

រូជ កញ្េប់ 1 40,000 40,000 

ជីកសិកម្ម គ.ក 12.5 1,600 20,000 

ជីទ្ទប់បាត្ (លាម្កគគ+លាម្កទ) បាវ 24 4,000 96,000 

ថ្ន ាំសោា ប់សត្វលាិត្+ការោរជាំង ឺ វដត 1 20,000 20,000 

នងាេគគីសនីបូម្រកឹគទ្សាចទ្សរ វដត 1 60,000 60,000 

រលកម្មកងទាំ វដត 1 200,000 200,000 

សោា រៈគវចេេប់ វដត 1 20,000 20,000 

គសវាទ្បមូ្លផ្ល+ដឹកជញ្ជូន វដត 1 100,000 100,000 

       ២-ចាំណយគលើការគរៀបចាំផ្ទះសាំណញ-់ទ្បរន័ធគទ្សាចទ្សរ 11,124,200 

ម្៉ែូរ័របូម្រឹក គទ្គឿង 1 660,000 660,000 

កេែគភាើង ដ ាំ 1 80,000 80,000 

រ គោគម្ គដើម្ 10 20,000 200,000 

រ គោដាំណករ់ឹក ដ ាំ 1 115,000 115,000 

រ គោសាច ដ ាំ 1 45,000 45,000 

រ៉េូប ៊ីគណត្ាំណក់រកឹ ទ្គប់ 32 600 19,200 

រ គោកកង+គត្ ទ្គប់ 9 3,000 27,000 

រ៉េូប ៊ីគណធាំ ទ្គប់ 5 10,000 50,000 

ហវឺត្ ទ្គប់ 32 4,000 128,000 

គទ្ត្បណតុ ះកនូ បនទះ 50 4,000 200,000 

ផ្ទះសាំណញ់ (១០ម្៉ែ x ២៤ម្៉ែ ) ម្៉ែ២ 240 40,000 9,600,000 
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១៤-ការវភិាគគសដាកចិេគលើការដ្ឋាំខាត្ណ់ផ្កា កនុង១វដត គលើនផ្ទដ ី២៤០កម្៉ែទ្ត្កាគរ៉េ ៖ 
 

ចាំណយ ចាំណូល ចាំគណញ នងាគដើម្/គ.ក ចាំគណញ/គ.ក 

1,119,789 គរៀល 3,668,000 គរៀល 2,548,211គរៀល 2,137គរៀល 4,863គរៀល 

 

១៥-ចាំណូល-ចាំណយគលើការដ្ឋាំខាត្ណ់ផ្កា កនុងផ្ទះសាំណញគ់លើនផ្ទដ ី២៤០ម្២ កនងុ១វដតរយៈគរល៤៥នងៃ 
 

បរោិយ ឯកត 
ចាំននួ ត្នម្ា/ឯកត ត្នម្ាសរ ប ចាំននួសារ រកឹទ្បាកស់រ ប 

ឯកត (គរៀល) (គរៀល) រគំលាះ កនុង១វដត(គរៀល) 

១-ចាំណូលរកីារលរ់ផ្កា ខាតណ់ា គ.ក 524 7,000 3,668,000   3,668,000 

២-ចាំណាយសរុប = ចាំណាយប្ព្បព្បួល + ចាំណាយម្ិៃប្ព្បព្បួល 1,119,789 

   ២.ក.ចាំណយកទ្បទ្បលួសរ ប 736,000 

គធវើដី+រនូរង សារ 1 100,000 100,000   100,000 

កាំគបារសោា ប់គម្គរាគ គ.ក 15 2,000 30,000   30,000 

ចាំណយគលើការបណតុ ះកនូ សារ 1 50,000 50,000   50,000 

រូជ កញ្េប់ 1 40,000 40,000   40,000 

ជីកសិកម្ម គ.ក 12.5 1,600 20,000   20,000 

ជីទ្ទប់បាត្ (លាម្កគគ+លាម្កទ) បាវ 24 4,000 96,000   96,000 

ថ្ន ាំសោា ប់សត្វលាិត្+ការោរជាំង ឺ វដត 1 20,000 20,000   20,000 

នងាេគគីសនីបូម្រកឹគទ្សាចទ្សរ វដត 1 60,000 60,000   60,000 

រលកម្មកងទាំ វដត 1 200,000 200,000   200,000 

សោា រៈគវចេេប់ វដត 1 20,000 20,000   20,000 

គសវាទ្បមូ្លផ្ល+ដឹកជញ្ជូន វដត 1 100,000 100,000   100,000 

    ២.េ.ចាំណយម្និកទ្បទ្បលួសរ ប 383,789 

ម្៉ែូរ័របូម្រឹក (គទ្បើបាន៥ឆ្ន ាំ,១ឆ្ន ាំ=៦វដត) គទ្គឿង 1 660,000 660,000 30 22,000 

កេែគភាើង ដ ាំ 1 80,000 80,000 30 2,667 

រ គោគម្ គដើម្ 10 20,000 200,000 30 6,667 

រ គោដាំណករ់ឹក (៣ឆ្ន ាំ) ដ ាំ 1 115,000 115,000 18 6,389 

រ គោសាច ដ ាំ 1 45,000 45,000 18 2,500 

រ៉េូប ៊ីគណត្ាំណក់រកឹ ទ្គប់ 32 600 19,200 18 1,067 

រ គោកកង+គត្ ទ្គប់ 9 3,000 27,000 18 1,500 
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រ៉េូប ៊ីគណធាំ ទ្គប់ 5 10,000 50,000 18 2,778 

ហវឺត្ ទ្គប់ 32 4,000 128,000 18 7,111 

គទ្ត្បណតុ ះកនូ បនទះ 50 4,000 200,000 18 11,111 

ផ្ទះសាំណញ់ (១០ម្៉ែ x ២៤ម្៉ែ) ៥ឆ្ន ាំ ម្៉ែ២ 240 40,000 9,600,000 30 320,000 

៣-ចាំម្ណញសរុប 2,548,211 

នងាគដើម្ផ្លតិ្/គ.ក 2,137 

ចាំគណញ/គ.ក 4,863 

 

១៦-លរធភារចាំគណញគដ្ឋយកផ្ាកគលើនិ្ ន ការត្នម្ា៖ 

-ត្នម្ាទបបាំផ្ ត្៖ ៥,០០០គរៀល/គ.ទ្ក និង ត្នម្ាេពស់បាំផ្ ត្៖ ៩,០០០គរៀល/គ.ទ្ក 
 

ករណី 
រិននផ្ល ត្នម្ា ចាំណូលសរ ប ចាំណយសរ ប ចាំគណញសរ ប 

(គ.ក) (គរៀល/គ.ក) (គរៀល) (គរៀល) (គរៀល) % 

ករណីរី១ 524 5,000 2,620,000 1,119,789 1,500,211 134% 

ករណីរី២ 524 6,000 3,144,000 1,119,789 2,024,211 181% 

ករណីរ៣ី 524 7,000 3,668,000 1,119,789 2,548,211 228% 

ករណីរី៤ 524 8,000 4,192,000 1,119,789 3,072,211 274% 

ករណីរី៥ 524 9,000 4,716,000 1,119,789 3,596,211 321% 

 

១៧-ត្ទ្ម្វូការចាំននួផ្ទះសាំណញស់ទ្ោបក់ារដ្ឋាំដ ះវលិជ ាំគដើម្បរីរលួបានចាំណូល ៦,០០០ ដ លាា រ/នងៃ 
 

ររណ ី លទ្ធផ្លជារ់ប្សតងរនងុ១ផ្ទះសាំណាញ ់ ប្ផ្ៃការ 

កផ្ាកតម្ រិននផ្ល ត្នម្ា ចាំណូលរីការ ចាំណូលរីការលក ់ ត្ទ្ម្ូវការ ត្ទ្ម្ូវការ 

ត្នម្ាលក់/គ.ក ជាម្ធយម្ គរៀល/គ.ក លក់សរ ប ឱ្យបាន 6,000$ ផ្ទះសាំណញ់ ផ្ទះសាំណញ់ 

  គ.ក/ផ្ទះ      =24,000,000៛ ដ្ឋាំដ ះ/វដត ដ្ឋាំដ ះវិលជ ាំ 

A B C D=B*C E F=E/D G=F*55(1) 

ករណីរី១ 524 5,000 2,620,000 24,000,000 9 495 

ករណីរី២ 524 6,000 3,144,000 24,000,000 8 440 

ករណីរ៣ី 524 7,000 3,668,000 24,000,000 7 385 

ករណីរី៤ 524 8,000 4,192,000 24,000,000 6 330 

ករណីរី៥ 524 9,000 4,716,000 24,000,000 5 275 

  

(1)-រយៈគរលដ្ឋាំកនុង១វដត =៥៥នងៃគដ្ឋយបកូបញ្េូលរយៈគរលហាល/សោា ត្ដី ១០នងៃ 
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១៨-គ ណទ្បគោជនន៍នការដ្ឋាំដ ះបកនាកនុងផ្ទះសាំណញ៖់  

ការដ្ឋាំបកនាគៅគលើរីវាល្គរលបចេុបបនន ការបាំផ្កា ញរីសត្វលាិត្ចនទ្ងគឺជាបញ្ហា ទ្បឈ្ម្រីម្ួយ 

គទ្ៅរីគ្ះការកទ្បទ្បួលអាកាសធាត្ ក៏ជាឧបសគគរារាាំងដល់ការដ្ឋាំដ ះផ្ងកដរ ដូចជាគភាៀងេ សរដូវកាល 

េយល់ខាា ាំង នងៃគៅត ខាា ាំងជាគដើម្។ គដើម្បីគដ្ឋះទ្សាយបញ្ហា ទាំងគនះ ការដ្ឋាំបកនាគៅកនុងផ្ទះសាំណញ់គឺអាច

រប់រល់សត្វលាិត្បាំផ្កា ញបកនាគដ្ឋយម្ិនគទ្បើទ្បាស់ថ្ន ាំរ លគីម្ី និងជួយការោរដាំណាំបកនារីរឹកគភាៀងកដល 

ប៉ែះោល់គដ្ឋយផ្កទ ល់គលើដាំណាំគធវើឱ្យេចូខាត្សា ឹក បាក់ធាង ឬគទ្ចាះខាទ ត្ដីគលើសា ឹកដាំណាំ រលួយសា ឹក កដល

គនះជាចាំណ ចសាំខាន់អាចបងាលកខណៈដល់ការដ្ឋាំបកនាគៅរដូវគភាៀងបានគរៀត្ផ្ង។ ការដ្ឋាំដាំណាំបកនាកនុង

ផ្ទះសាំណញ់គឺរិត្ជាោនេត្ថទ្បគោជន៍គទ្ចើនសទ្ោប់ទ្បជាកសិករ។ កសិករកដលដ្ឋាំដាំណាំបកនាកនុងផ្ទះ

សាំណញ់ោនភារងាយទ្សួលកនុងការគម្ើលកង គចៀសផ្ ត្រីការបាំផ្កា ញរបស់សត្វលាិត្ចនទ្ងទ្គប់ទ្បគភរ 

ដាំណាំលូត្លាស់លា ររួលបានកគតត ទ្គប់ទ្គន់ជាគដើម្។ ជាងគនះគៅគរៀត្ កសិករក៏ោនជីវភារធរូធារ

ជាងម្ ន គដ្ឋយសារដាំណាំររួលបានរិននផ្លេពស់និងោនស េភារលា រកចាំណូលបានេពស់ និងអាចគធវើការ

ដ្ឋាំដ ះបានគរញម្ួយឆ្ន ាំ។ ការដ្ឋាំដាំណាំកនុងផ្ទះសាំណញ់ និងគៅគទ្ៅផ្ទះសាំណញ់ គឺោនការេ សគន ឆ្ៃ យ

ណស់ ទាំងស េភារ ទាំងជីវភារ។ 

 

១៩ -បគចេកគរសដ្ឋាំដ ះ 

  ក)-លកខណ:រគូៅននខាត្ណ់ផ្កា  ៖ 

          ដាំណាំខាត្ណ់ផ្កា  ជាដាំណាំកដលបងបាូនទ្បជាកសិករកេមរនិយម្ដ្ឋាំ ជាទ្បគភរបកនាកាំរ ងគរញនិយម្ 

ររួលទនគទ្ចើន អាចដ្ឋាំដ ះគរញម្ួយឆ្ន ាំ គហើយវាជាដាំណាំទ្ត្ូវការស ីត្ ណា ភារជាម្ធយម្ចាប់រី ១៥ -២០

េងាគស។ ខាត្់ណផ្កា  ជាទ្បគភរបកនាកដលកាា យម្ករីនសព គកាត បនទ្រ ោនផ្កា រណ៌ស  រ៌ណសាវ យ រ៌ណ 

គលឿង និងរ៌ណរឹកទ្កូច ។  

េ)-ការគរៀបចាំដ ីនងិគលើករង៖  

-សោា ត្ដីគដ្ឋយគរើសគមម ឱ្យេស់ និងភជួរជគទ្តរី ១៥គៅ៣០ស.ម្ 

-កាប់រាស់ដីឱ្យម្៉ែត្់រចួហាលរី៧នងៃគៅ១០នងៃ  

-គទ្បើជីធម្មជាត្ិ ឬជីកាំប៉ែ ស ជីលាម្កសត្វ ទ្ទប់បាត្  

-ការគលើករងដ្ឋាំររឹង១ម្ បគណត យតម្សណា នដី ម្ិនឱ្យគលើសរី១៥ម្ និងោនកាំរស់រងរី ២០   

គៅ៣០សម្  
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គ)-ការគរៀបចាំបណុ្ះកនូ៖  ការគរៀបចាំបណុ្ះកូនដាំណាំកចកជា២រដូវគឺៈ 

 រដូវវសាបណុ្ះកូនកនុងកគ ទ្ ងសា ឹកគចក ម្ នដាំបូងទ្ត្ូវគរៀបចាំលាយដីជាម្យួ លាម្កសត្វ និងធយូង 

េងាា ម្គដ្ឋយបរិោណដី៣ភាគ លាម្កសត្វ១ភាគ និងធយូង េងាា ម្១ភាគ លាយបញ្េូលគន  រចួទ្ចកចលូគៅ 

កនុងកគ ទ្ ងសាកឹគចក គដ្ឋយដ្ឋក់១ទ្គប់កនងុ១កគ ទ្ ង រចួទ្គបវាគដ្ឋយនសបឬចាំគបើង ២គៅ៣នងៃ  ឱ្យវាដ ះរនាក  

គរើបគបើកវាគចញ។  

 រដូវទ្បាាំងគគបណុ្ះគៅគលើថ្ន លកត្ម្តង ចាំគោះការលាយដីដចូលាយដ្ឋក់កនុងកគ ទ្ ងកដរទ្គន់កត្គយើង 

សាបវាគសត ើងៗគលើថ្ន លគដើម្បីឱ្យកូនដាំណាំលូត្លាស់គថ្ា សលា ប ទ្ ប់ម្កទ្គបគដ្ឋយនសប ឬចាំគបើង២គៅ ៣

នងៃឱ្យដ ះរនាកគរើបគបើកគចញគដ្ឋយគធវើការគទ្សាចរឹក១នងៃ២ដង និងបាញ់ថ្ន ាំការោរសត្វលាិត្បាំផ្កា ញរហូត្

ដល់កូនដាំណាំោនសា ឹក៤ឬ៥ (ឬកូនដ ះរយ:គរល ២៨គៅ៣០នងៃ) គរើបដកយកគៅដ្ឋាំបាន។ 

ឃ)-ការដ្ឋាំដ ះ៖ 

 ការគរៀបចាំដមី្ នគរលដ្ឋាំ គយើងទ្ត្ូវភជួររាស់ដីចាំនួន៣ដង គដ្ឋយភជួរដីជគទ្តចាបរ់ី១៥-៣០ស.ម្.

គដើម្បី  ឱ្យដីរាបគសម ើនិងឆ្ាិនលា ហាលដីគចាលចាប់រី៧-១០នងៃ ររឹង១០០ស.ម្.និងបគណ្យតម្ចោៃ យ

របស់ដីរិត្ ចគ ា្ ះរង៣០ស.ម្. ប ទ្ ប់ម្កដ្ឋក់កេែទញរួចកាប់រគតត ជាជួរ កដលកាប់រគត្ជគទ្តចាប់រី 

៨-១០ស.ម្.រួច ដ្ឋក់លាម្កសត្វ១កាត ប់ និងជីធម្មជាត្ជិប៉ែ ន ១សាា បទ្ោបាយកនុង១រគត្ គដ្ឋយចគ ា្ ះគ ម្ព

៣ត្ឹកប ទ្ ប់ម្កដកកូនម្កដ្ឋាំ គឺដ្ឋាំគៅគរលរគសៀលទ្ត្ជាក់និងគទ្សាចរកឹជាទ្បចាាំ១នងៃ២ដង (ទ្រកឹលាៃ ច) 

កម្ពស់រងរដូវវសាទ្ត្ូវគលើករងកម្ពស់២០-២៥ស.ម្.និងរដូវទ្បាាំងទ្ត្ូវគលើករងកម្ពសច់ាប់រី១០-១៥ស.ម្ ។ 

ង)-ការកងទាំ 

 កនូខាត្់ណផ្កា ទ្ត្ូវគទ្សាចរកឹនិងដ្ឋក់ជីឱ្យបានគរៀងទត្់ គរើបផ្តល់ផ្កា បានលា។  ចាំគោះដកីដល

ោនលាយគទ្ចើនជាងេាច់ទ្ត្ូវដ្ឋក់ជី១៥នងៃម្តង កត្គបើដីេាច់គទ្ចើនជាងទ្ត្ូវដ្ឋក់ជី៧គៅ១០នងៃម្តង។ ទ្ត្ូវ

សាំងាត្គមម ជាទ្បចាាំ គដើម្បីឱ្យកូនខាត្់ណលូត្លាស់លា  ដ្ឋកជី់គទ្កាយគរលគទ្ជាយដីគហើយ ទ្ត្ូវគរាយជី

តម្ចគ ា្ ះគ ម្ព គហើយគទ្ជាយដីលប់ ប ទ្ ប់រីដ្ឋកជី់ គហើយទ្ត្ូវគទ្សាចរឹកឱ្យគជាកគដើម្បីឱ្យដីោនសាំគណើម្ 

ខាត្់ណឆ្ប់កាន់ផ្កា  និងទ្ត្ូវរិនិត្យគម្ើលការោរសត្វលាិត្ចនទ្ងបាំផ្កា ញដាំណាំ ។  

គរលផ្កា បានរាំហាំ៤សម្ ទ្ត្ូវចាប់សា ឹកេម្ផ្កា រត្់រកគន  គហើយខាទ ស់ឱ្យជាប់ គដើម្បីបាាំងរនាឺនិងកាំគៅ

រហូត្ដល់ផ្កា ធាំលមម្ ទ្បម្ូលផ្ល។ 

ការគទ្សាចរឹក គទ្សាចគៅគរលទ្រឹក និងគទ្សាចគៅគរលនងៃ ក ាំគទ្សាចគៅគរលលាៃ ចគរកអាចគធវើ

ឱ្យកនូខាត្់់ណោនបញ្ហា រលយួ ឬរលាកគដើម្  ។ គទ្សាចរឹកឱ្យបានគរៀងទត្់ម្ិនទ្ត្ូវឱ្យដីសៃួ ត្ រិគសស
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ប ទ្ ប់រីដ្ឋាំកនូ គទ្ោះកនូខាត្់ណទ្ត្ូវការរឹក ជីសទ្ោប់ការលូត្លាស់របស់ឬស គដើម្ សា ឹក ។ គរលផ្កា

គហើយក៏ទ្ត្ូវគទ្សាចរឹកឱ្យបាលលាគរៀងទត្់គរើបផ្កា គចញបានលា។ រិនិត្យដីជ ាំវិញគល់ខាត្ណគបើសៃួ ត្ខាា ាំង

ទ្ត្ូវបកនថម្ការគទ្សាចរឹក កត្គបើគសើម្ខាា ាំងទ្ត្ូវបនថយការគទ្សាចរឹក។ 

ច)-ការទ្បម្លូផ្ល 

 ខាត្់ណផ្កា អាចទ្បម្ូលផ្លបានរីអាយ  ៤៥-៥៥នងៃ ប ទ្ ប់រីដ្ឋាំកូន (អាទ្ស័យគលើទ្បគភររូជ) 

កាត្់ផ្កា គរលទ្រឹក គដ្ឋយរកាសា ឹកេម្ផ្កា  ៤-៥សា ឹក ម្ិនទ្ត្ូវរ កផ្កា កដលកាត្់គហើយឱ្យទ្ត្ូវកាំគៅនងៃគរ  ផ្កា

កដលកាត្់គហើយ ទ្ត្ូវកាត្់ទ្ត្វូគទ្ជើសគរើសផ្កា  និងគរៀបតម្រាំហាំ ចាំគោះរិននផ្លកដលររួលបានការដ្ឋាំកនុងផ្ទះ

សាំណញ់ គិត្ជាម្ធយម្ ចាប់រី ១៨ ដល់២២ គតនកនុងនផ្ទដីម្យួហិកត។ 

 

២០-ចាំណ ចខាា ាំង៖  

-ោនត្ទ្ម្ូវការរីផ្ារ និងអាចលក់បានទ្គប់រដូវ គដ្ឋយឈ្មួ ញច ះម្ករិញដល់ចោា រ 

-អាចរកបានទ្បាក់ចាំណូលបានសម្រម្យ  

-ោនបររិគសាធន៍ កនុងការដ្ឋាំបកនារយៈគរលយូរឆ្ន ាំ  

-ោនដីចាំការផ្កទ ល់េាួន ម្ិនជួលដីគគ  

-ទ្បភររឹកោនទ្គប់ទ្គន់ គឺគទ្បើរឹកទ្ត្ោាំងផ្កទ ល់េាួនកកបរចោា រ  

-ម្ិនចាាំបាច់គទ្បើថ្ន ាំរ លគីម្ ី 

-ងាយទ្សួលកងទាំ  

២១-ចាំណ ចគេាយ៖  

-ផ្ទះសាំណញ់ោនរាំហាំត្ូច ដាំណាំោនត្ិច ម្ិនអាចផ្គត្់ផ្គង់ដល់ត្ទ្ម្ូវការរីផ្ារបានទ្គប់ទ្គន់ 

-ផ្ទះសាំណញ់រិញោនត្នម្ានងា គទ្បើបានទ្ត្ឹម្កត្៥ឆ្ន ាំ ទ្ត្ូវជួសជ លបគណត ើរៗ 

-គៅេវះបគចេកគរសកនុងការដ្ឋាំដ ះ ដ្ឋាំបានរិននផ្លត្ិច  

-ការផ្ែរវផ្ាយរីបគចេកគរសដ្ឋាំដាំណាំរីសម្ត្ថកិចេជាំ្ញគៅោនកទ្ម្ិត្  

-ការគទ្សាចទ្សរដាំណាំគរលេាះេវះរកឹគដ្ឋយទ្ត្ោាំងរើងកេទ្បាាំង  

-ត្នម្ាគទ្បង និងេគគិសនីសទ្ោប់គទ្បើទ្បាស់បូម្រឹកោនត្នម្ាេពស់ បគងាើននងាគដើម្ 

-កសិករេេីរ នកម្េីរីធ្គរ ឬទ្គឹសាថ នម្ទី្កូហរិញ្ញវត្ថុឯកជនោនេទ្តការទ្បាក់េពស់  ជាកតត កនុងការ 

 បគងាើននូវនងាគដើម្ផ្លិត្។ 

-ត្នម្ាលក់ផ្លតិ្ផ្លគ ើងច ះគលឿនម្ិនគរៀងទត្់ ជារូគៅត្នម្ាច ះទបគៅគរលទ្បម្លូផ្ល 

-សត្វលាិត្បាំផ្កា ញ (ដងាូវគោលគទង ទកគូ និងរ យស) និងគកើត្ជម្ៃផឺ្ែិត្គលើដាំណាំ 
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-េវះគដើម្រ នកនុងការរទ្ងកីផ្ទះសាំណញ់បកនថម្គដើម្បីផ្គត្់ផ្គង់តម្ត្ទ្ម្ូវការរីផ្ារ 

-បញ្ហា រិបាករករីផ្ារលក់កនងុត្នម្ាកដលអាចចាំគណញសម្រម្យ 
 

២២-ហានភិយ័៖ 

 ការដ្ឋាំបកនាកនុងផ្ទះសាំណញ់កសិករអាចជួបនឹងហានិភ័យម្ួយចាំនួន៖ 

 ក-ហានភិយ័ផ្លតិ្កម្ម៖  រដូវេាះជួបទ្បរះសត្វលាិត្បាំផ្កា ញ និងជាំងផឺ្ែិត្កដលអាចបណត លម្ករី

ការឆ្ាងរីរ កខជាត្ិកដលដ ះគៅជាប់ជ ាំវិញខាងគទ្ៅផ្ទះសាំណញ់គដ្ឋយរ ាំបានសោា ត្ឱ្យបានសាា ត្ រ ាំោន

 វិធានការការោរគដ្ឋយសោា ងថ្ោនផ្ទះសាំណញ់ការោរគហើយ ដូចគនះគធវើឱ្យរិននផ្លធាា ក់ច ះ។ ម្យួវិញ

គរៀត្អាចឆ្ាងរីជីកាំប៉ែ សកដលរ ាំបានសោា ប់គម្គរាគឱ្យបានទ្ត្ឹម្ទ្ត្ូវម្ ននឹងយកគៅដ្ឋក់។ 

 េ-ហានភិយ័រផី្ារ៖ គរលេាះត្នម្ាលកប់កនាោនការធាា ក់ច ះគទ្ចើន គដ្ឋយសាររដូវេាះបកនាជន់ខាា ាំង

គៅគលើរីផ្ារ គទះបីជាបកនាកដលដ្ឋាំកនុងផ្ទះសាំណញ់ក៏រ ាំអាចររួលបានត្នម្ាលាកដរគទ្ោះបកនាកដលដ្ឋាំកនុង

ផ្ទះសាំណញ់គនះក៏លក់គៅគលើរីផ្ារធម្មតកដរ (ចូលផ្ាររាំគនើបត្ិចត្ួច គដ្ឋយសារគ ណភារ និងការគវច

េេប់គៅោនកទ្ម្ិត្ រ ាំទន់សម្ទ្សបតម្សតង់ដ្ឋរ និងេវះកនុងការរាំ្ក់រាំនងរករីផ្ារជាម្ ន) ទ្បជាជនេនក

រិញម្ិនទន់យល់រីគ ណភារបកនាកនុងផ្ទះសាំណញ់ កដលម្ិនគទ្បើទ្បាស់ថ្ន ាំគីម្ី។ 

 គ-ហានភិយ័ហរិញ្ញវត្ថុ៖ ការគរៀបចាំងវិការ ាំបានទ្ត្ឹម្ទ្ត្ូវកដលរដូវេាះេវះខាត្រ នសទ្ោប់ការកងទាំ  

និងរប់រលគ់ហត្ ការគកើត្គ ើងគដ្ឋយនចដនយ ដចូជាជម្ៃឺរលួយសា ឹក គដ្ឋយទ្ត្ូវរញិធាត្ ចូលបណត ក់រីឈ្មួ ញ

កនុងេទ្តការទ្បាក់េពស់។ 
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