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១-ម្ស្ចកតីម្ ត្ើម្ 

 “ែទឹមេល ឹក្” គឺជារម្គឿងរេេដ៏េំខាន់មួយ ជាជំនួយក្នុងរម្គឿង្ែេំម្ាប់ម ែមហូបរេទ ើ ម្គប់ម្បរភេ 

ខដលម្បជាជនេូរៅនិយមរម្បើរដើមបីបខនែម េជាតិ ក្លិន និងេម្មេ់ក្នុងអាហា ។ ែទឹមេល ឹក្ អាចប ិរភាគ

ទងំរដើមម្េេ់ និងេល ឹក្ម្េេ់ រដើមបីនំាមក្នូវជីវជាតិរ្ែងៗ។ ពូជែទឹមេល ឹក្ានពី ម្បរភេ គឺែទឹមេល ឹក្

ខដលានគល់តូច និងែទឹមេល ឹក្ខដលានគល់ធំ។ ក្េិក្ ភាគរម្ចើននិយមោមំ្បរភេពូជែទឹមេល ឹក្ខដល

ានគល់តូច ខដលរគរម្ចើនរៅថា “ែទមឹែយល”់ រម្រុះពូជរនុះរពញនិយមរលើេី្ា ម្បចំផ្ងៃ និងអាច

 ក្ាេ ក្ពូជពីជំនាន់មួយរៅជំនាន់មួយរេៀត។ ែទឹមេល ឹក្អាចោបំានរម្ចើន របៀប ដូចជា៖ កា ោកំ្នុងរ្ើង 

ក្នុងឡងំរនន  ោចំម្មុុះជាមយួ  ក្ខជាតិរ្ែងរេៀត និងោរំលើដីវលរលើក្ជា ង។ ប  ខនតរដើមបីបំរពញតម្មូវ

កា េី្ា  និងចំរណញងវិការម្ចើន ម្តូវោរំលើដវីលរលើក្ជា ង។ ែទឹមេល ឹក្ជាដំណំមួយម្បរភេខដលាន

អាយ កាលែលី មិនេូវានបញ្ហហ េតវលអិត ជំង ឺនិងជាដំណំមិនម្តូវកា េឹក្រម្នចម្េពរម្ចើន។ 

២-ម្គលបំណង  

១.ជួយដល់េហគមន៍ក្េិក្មម ម្ក្ុម្លិត និងក្េិក្  ខដលានបំណងចង់ោដំ ុះដំណំែទឹមេល ឹក្ 

ក្នុងកា េេួលបាននូវព័ត៌ានបខនែមអំពីបរចេក្រេេ ផ្ងលរដើម្លិត និនាន កាតផ្មល លេធភាពចំរណញ  ដូវ

កាលោដំ ុះខដលេេួលបានេិនន្លែពេ់ និងតផ្មលលអ និងបញ្ហហ ម្បឈមរ្ែងៗ រដើមបីជាមូលោា នក្នុងកា 

រ ៀបចំខ្នកា ោដំ ុះឱ្យេេួលបានលេធ្ លលអ។  

២.ជួយជំ  ញ និងរលើក្េទួយដល់កា ោដំ ុះដំណំរម្គឿងរេេ រដើមបី្គត់ គ្ង់តម្មូវកា េី្ា ក្នុង

ម្េុក្ជំនួេកា នំាចលូ។ 

៣-បម្ចេកម្រស្ដ្ឋខំ្ទឹម្ស្លឹក របម្ភរ “ែទមឹែយល ់” 

µកា រ ៀបចដំ៖ី-ភជួ ដីឱ្យម ដាលអពី ២ រៅ ៣ន  ហាលដីេ ក្ យៈរពលពី ១០ រៅ ១៥ផ្ងៃ។ 

រម្កាយពហីាលដី ួចម្តូវយក្ជីក្ំប  េ ឬជីលាមក្រោ/ាន់រៅបាចរហើយរាេ់ល ប  ួចរេើបរលើក្ជាង ង 

ខដលានក្មពេ់ ១៥ រៅ ២០ េ.ម រដើមបីកា រ ដជីាេំឹក្។ ក្េិក្ គួ រម្បើម្បាេ់គម្មបេ ីរាងគេម្ាប់

ម្គប ងែទឹម មួានចំរបើង េល ឹក្  ក្ខជាតិេៃួ តៗ រដើមបីជយួ ក្ាេំរណើម ង និងបរងកើនជីជាតិេម្ាប់ដី។ 

µកា រ េីពជូ៖ែទឹមេលកឹ្គល់តចូ អាចបំខបក្ោពំីជំនាន់មួយរៅជំនាន់មួយរេៀតបាន គួ រម្ជើេ

រ ីេពូជខដលានរដើមធំ រថាល េលអ រដើមចេ់ រេើបែទឹមលូតលាេ់បានលអ។  
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µកា ោ៖ំ ពូជែទឹមេល ឹក្ខដលដក្ភាល មយក្មក្ោភំាល ម រធវើឱ្យកា លូតលាេ់ និងចក្ឫ់េបានលអ 

រោយរម្បើចរនាល ុះគ មព ២០ េ.ម ោរំ្តក្រដើម ឬបញ្ឈ រដើម ក្នុងជរម្ៅដី ០.៥ េ.ម រដើមបីឱ្យែទឹមេល ឹក្ាន

លេធភាពលូតលាេ់ និងខបក្គ មពបានលអ។ ម្តូវយក្ពូជែទឹមេល ឹក្ខដល ឹងាលំអមក្កាត់ឫេរចញែលុះ ោំ

គល់ែទឹមធំលអ ១រដើមក្នុង១គ មព និង២រដើមេម្ាប់គល់ធំមួយ និងតូចមួយ។ 

µកា ខងទ៖ំ ម្តូវរម្នចេឹក្ក្នុងមួយផ្ងៃ ២ដង គឺរៅរពលម្ពឹក្ និងរពល រេៀល រោយខ្អក្រលើ

េំរណើមដ។ី បនាទ ប់ពីោបំាន យៈរពល ១០ រៅ ១៥ផ្ងៃ ម្តូវរធវើកា របាចរមម ម្ជំុរជើងមតង និងេក្េល ឹក្ែទឹម

ចេ់ៗរចញ។  ម្តូវពិនិតយរមើលេតវលអិត និងជំងជឺាម្បចំ និងម្តូវានវិធានកា រៅរពលរ ើញាន

វតតានក្ត្តត ចផ្ម្ង។ គួ ក្ ំរម្នចេឹក្រពលផ្ងៃម្តង់ ពីរម្រុះជារពលខដល  ក្ខជាតិម្តូវបរញ្េញេឹក្រម្ចើនពីេល ឹក្។ 

ែទឹមេល ឹក្មិនម្តូវកា ជីបំប ន ឬកា ខងទរំម្ចើន របើរធៀបនឹងដំណំម្បរភេេល ឹក្ដផ្េ។ 

µកា ោក្ជ់ី៖ ម្តូវរធវើរ ើងរៅដំណក្់កាលរ ៀបចំដី រម្បើជីម្ទប់បាត ម្បរភេ ១៨.៤៦.០ ចំនួន 

២០ រៅ ២៥គី ូម្កាមក្នុងផ្ ទ្ដី ១០អា និងរម្កាយោបំាន១០ រៅ ១៥ផ្ងៃ រម្កាយេាអ តរមម  បាចជី

ម្បរភេ ១៨.៤.៥ រដើមបីបំប នែទឹមេល ឹក្  ហូតដល់រពលម្បមូល្ល។ 

µក្ត្តត ចផ្ម្ង៖ ដងកូវេ ី ងូែទឹមេល ឹក្ និងជំងឺ្ ែិត 

 

 

 

 

 

ពូជែទឹមេល ឹក្េម្ាប់ោដំ ុះបនត 
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µកា ម្បមលូ្ល៖ ែទឹមេល ឹក្ រម្កាយោអំាយ ពី ៣០ រៅ ៣៥ ផ្ងៃ គឺអាចម្បមូល្លបាន។ ក្នុង 

១ឆ្ន ំ រគអាចោដំ ុះបានពី ៦ រៅ ៨ដង ប  ខនតយក្លអគួ ក្ ំោែំទឹមែយល់រនុះរលើដី ឬ ងដខដលរម្ចើនដង គួ 

ឆ្ល េ់ជាមួយដំណំរ្ែងរេៀត ក្នុង១ឆ្ន ំឱ្យបាន ២ រៅ ៣ដង។  

µវធិកី្នុងកា េ ក្ពជូែទមឹេល កឹ្៖ ជាធមមត្តែទឹមេល ឹក្អាយ  ៣៥ផ្ងៃ អាចដក្យក្រៅលក្់បាន ប  ខនតរបើ

ចង់ ក្ាែទឹមេ ក្រធវើពូជ ម្តូវ ក្ាេ ក្រលើថាន ល យៈរពលពី ៤៥ផ្ងៃ រៅ ៦០ផ្ងៃ។ 

µ ដូវោដំ ុះ៖ រទុះបីដំណំែទឹមយក្េល ឹក្ងាយម្េួលោ ំមិនេូវេមបូ េតវចផ្ម្ងបផំ្លល ញ រម្រុះែទឹម

ានន ធាត ហិល ជួយបរណេ ញេតវចផ្ម្ង ប  ខនតដណំំែទឹមជាដំណំចញ់េឹក្រភលៀងធាល ក្់រជាគជា។ំ ដូរចនុះ 

អនក្បរចេក្រេេខណនំាឱ្យោែំទឹមេល ឹក្រៅច ង ដូវរភលៀង។ 

µ វធិនីតេត ម្គបម់្គងេល កឹ្ែទមឹ រម្កាយរពលម្បមលូ្ល៖    

- វធិមី្បមលូ្ល៖ ែទមឹេល ឹក្ម្បមូល្លរៅរពលវចេ់លមម គចឺប់ពីអាយ  ៣០ រៅ 

៣៥ ផ្ងៃ រោយេាគ ល់េល ឹក្ បេ់វរ ើងរមស  និងែទឹមេល ឹក្ខបក្គ មពបានលអ រោយអាចដក្ចប់នឹងផ្ដ ឬជីក្

រោយចប ប  ខនតចប់ជិតគល់វបនតិចក្ ំឱ្យោច់គល។់ គួ ម្បមូល្លរពលម្ពឹក្ចប់ពីរា ង៧ ដល់រា ង 

១១ និងរពល រេៀលពីរា ង ២ ដល់រា ង ៥ រៅរពលម្េេ់េឹក្េរនែើម ោម នរភលៀង។ ម្តូវឆ្ប់យក្មក្

េ ក្ក្នុងមលប់ ក្ ំឱ្យម្តូវក្ំរៅផ្ងៃខាល ំងរពក្ ងាយេេួលកា ែូចខាត រោយបាត់ជាតិេឹក្ និងម្េក្េមៃន់មក្ពី

េវ ិតម្េររន។ ក្ ំរធវើកា ម្បមូល្លរៅរពលានរភលៀង រម្រុះរធវើឱ្យែទឹមងាយ លយួ។ 

-កា េាអ ត៖ រដើមបីឱ្យ្លិត្លានគ ណភាពលអ ានរនភ័ណភាព និងានតផ្មល 

ែពេ់ោប់ខភនក្អតិងិជន គួ េាអ តវឱ្យនអ តរោយរបុះេល ឹក្បាក្់ ែចូខាត ងាប់ េអុយ លយួរចល។ រធវើកា 

កាតឫ់េបនតិច រដើមបីក្ ំឱ្យរៅជាប់ដី  ួចលាងេឹក្េាអ តម្តឹមគលប់ានរហើយ របើាននន មម្បឡក្់ដី។ ក្នុង

កា េាអ ត ម្តូវរធវើរោយម្បុងម្បយ័តន រដើមបីក្ ឱំ្យែទមឹងាយេេួលកា បាក្់ខបក្ឆ្ប់ែូចេ ក្មិនបានយូ ។ 

ជងំឺ្ ែតិ 
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-កា រវចែេប ់ នងិដកឹ្ជញ្ជូន៖ ចងជាដ ំតូចៗរោយរម្បើខែែក្ំរបាល ក្ ឬខែែរចក្ និងយក្ 

េល ឹក្រចក្ ឬេល ឹក្ឈូក្ម្េេ់ហ  ៊ុំព័េធជ ំវិញ រដើមបី ក្ាពណ៌ និងកាត់បនែយកា ប ុះេងគិច។ ម្តូវតរម្មៀបក្នុង

ជាល រោយម្ទប់េល ឹក្រចក្ មិនម្តូវេងកត់វរេ។  

-កា  ក្ាេ ក្៖ ក្នងុក្ ណេី ក្យូ ផ្ងៃម្តូវោក្ព់ម្ងាយរលើខម្គ ឬចនខដក្ រធវើឱ្យក្ម្ាេ់

រេេ ើងលមម ានែយលរ់ចញចូលបានលអ និងឧេាហ៍រម្បាុះេឹក្ (១ផ្ងៃ ២ដង) ឬម្គបម្ក្ណត់រេើមពីរលើ 

ខតមិនម្តូវកាត់ឫេវរចញរេ ក្នុងក្ ណីរនុះ រគេ ក្បាន ១រៅ ២ផ្ងៃ។ រយើងអាចេ ក្វរោយបញ្ឈ ក្នុង

ចនខដក្ខដលានេឹក្ ២-៣ េ.ម និងម្តូវបតូ េឹក្មតងក្នុងមួយផ្ងៃ។ េ ក្ក្នុងចនខដក្ ម្តូវោក្ក់្នុងមលប់

ម្តជាក្់លអ រហើយមិនម្តូវប ុះវរ ើយ ក្នុងក្ ណីរនុះ រយើងអាច ក្ាេ ក្បានពី ២រៅ ៣ផ្ងៃ ។ 

µននិាន កាតផ្មល៖ ែទឹមេល ឹក្ានតផ្មលែពេ់រៅចរនាល ុះពីខែមងិ នា ដល់ខែ ត លា ជា ដូវោដំ ុះដំណំ

រនុះមិនេូវបាន្ល រោយន េឹក្រភលៀងធាល ក្់រជាគជារំធវើឱ្យែទឹម លួយ  និងតំបន់លិចេឹក្មិនអាចោបំាន។ 

តផ្មលធាល ក្់ផ្ងលក្នុងចរនាល ុះពីខែមក្រា ដល់ខែឧេភា ជា ដូវេឹក្េម្មក្អាចោបំានរម្ចើន ងាយម្េួលក្នុងកា 

ោដំ ុះ និងេេួលបានេិនន្លែពេ់។ 

 

មក្រា ក្ មភៈ មីនា រមន ឧេភា មិង នា ក្ក្កោ េីហា ក្ញ្ហា  ត លា  វិចិិកា ធន ូ

តផ្មលទប-មធយម តផ្មលែទឹមេល ឹក្ែពេ់ តផ្មលលអបងគួ  

 

៤-តរមូ្វការរុនដំបូងស្រោប់ការដ្ឋដំុុះដំណខំ្ទឹម្ខ្យល ់ម្លើន ទ្ដីរំហំ ១០ អា 

 

ប យិាយ ចនំនួេកឹ្ម្បាក្ ់(រ ៀល) 

ចំណយរលើកា ោដំ ុះ ខងទ ំ 2,180,000 

ចំណយរលើម្បព័នធរម្នចម្េព 1,115,000 

េ  ប 3,295,000 

 

 

 

 

 

 

 

 



គរម្ាងអាជីវក្មមដំណំែទឹមេល ឹក្                                                                                                                       5 

៥-គម្រោងចំណយលម្អិតម្លើការដ្ឋ ំ“ខ្ទឹម្ខ្យល់ ”ម្លើន ទ្ដីរំហំ ១០អា 

   (បេពិរនធន៍ផ្នកា ោដំ ុះ បេ់េហគមន៍ផ្បតងរោក្ម្េុក្ ម្េុក្តំខប  រែតតតបងូ មុ ំ  

     រៅរដើមឆ្ន ំ២០២៣ ) 

     - យៈរពលោដំ ុះ ៖ ៣០-៣៥ ផ្ងៃ អាចោបំាន ៧វដត ក្នុង១ឆ្ន ំ 

 -េិនន្លជាមធយម ៖ ១,៣០០ គ.ក្ (េម្ាប់ផ្ ទ្ដីេំហ ំ១០អា) 

 -ផ្ងលរដើម្លិត ៖ ១,៧០៨ រ ៀល/គ.ក្ 
 

ប យិាយ ឯក្ត្តត  

ចនំនួ តផ្មល/ឯក្ត្តត  េកឹ្ម្បាក្េ់  ប ចនំនួន  កា ចណំយ/វដត 

ឯក្ត្តត  (រ ៀល) (រ ៀល)  រំលាុះ 
រោយានកា  រំលាុះ 

(រ ៀល) 

១-ចំណយប្របរបលួ (ចណំយម្លើការដ្ឋដំុុះ-ប្ែទ ំ) 2,180,000   2,180,000 

ភជួ ដី ន  2 20,000 40,000   40,000 

ភជួ រលើក្ ង ន  1 20,000 20,000   20,000 

ពូជ គ.ក្ 300 2,700 810,000   810,000 

ឈនួលោ ំ(១ម្ពកឹ្) នាក្ ់ 5 15,000 75,000   75,000 

ជីគីមីម្ទប់បាត បាវ 1 180,000 180,000   180,000 

ថាន េំាល ប់េតវលអិត និងជីបំប ន វដត 1 150,000 150,000   150,000 

ជីលាមក្ាន់ បាវ 20 6,000 120,000   120,000 

ឈនួលរបាចរមម  (១ម្ពឹក្) នាក្ ់ 4 15,000 60,000   60,000 

ផ្ងលម្បមូល្ល-េាអ តគល់ែទមឹ គ.ក្ 1,300 300 390,000   390,000 

រម្បងបមូេឹក្ លីម្ត 30 4,500 135,000   135,000 

ផ្ងលខងទ ំរម្នចេកឹ្-បាញ់ថាន  ំ វដត 1 200,000 200,000   200,000 

២-ចំណយម្ិនប្របរបួល (ម្រៀបចំរបព័នធម្រោចរស្ព ) 1,115,000   41,286 

ា េ ីនបូមេឹក្១៥រេេ (១េកឹ្) 
រម្គឿង 1 300,000 300,000 21 14,286 

រម្បើបាន៣ឆ្ន ំ-១ឆ្ន ំោបំាន៧វដត 

ក្ាលបូម (រម្បើបាន យៈរពល៥ឆ្ន ំ ) រម្គឿង 1 440,000 440,000 35 12,571 

េ រយារម (រម្បើបាន យៈរពល៥ឆ្ន ំ ) រដើម 10 11,000 110,000 35 3,143 

េ រយារត +វ៉ាន (រម្បើបាន យៈរពល៥ឆ្ន ំ ) ម្ោប់ 5 14,000 70,000 35 2,000 

េ រយាជ័ នច (រម្បើបាន យៈរពល៣ឆ្ន ំ ) ដ  ំ 3 65,000 195,000 21 9,286 

៣-ចំណយស្របុ 3,295,000   2,221,286 
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៦-លរធភាពចំម្ណញម្ដ្ឋយប្ អ្កម្លើនិនាា ការតនម្ល ៖ 

µតផ្មលទបបំ្ ត ៨០០៛/គ.ក្ -តផ្មលែពេ់បំ្ ត ៧,៥០០៛/គ.ក្ 

µខ្អក្ត្តមនិនាន កាតផ្មល លេធភាពេេួលបានម្បាក្់ចំរណញល ុះម្ត្តខតលក្់បានក្នុងតផ្មល  

 ចប់ពី ២,៥០០រ ៀល/គ.ក្ រ ើងរៅ។ 

 

េនិន្ល តផ្មល ចណូំលេ  ប ចណំយេ  ប ចរំណញ-ខាត 

គ.ក្ រ ៀល/គ.ក្ រ ៀល រ ៀល រ ៀល 

1,300 800 1,040,000 2,221,286 -1,181,286 

1,300 1,200 1,560,000 2,221,286 -661,286 

1,300 1,500 1,950,000 2,221,286 -271,286 

1,300 1,800 2,340,000 2,221,286 118,714 

1,300 2,000 2,600,000 2,221,286 378,714 

1,300 2,200 2,860,000 2,221,286 638,714 

1,300 2,500 3,250,000 2,221,286 1,028,714 

1,300 3,000 3,900,000 2,221,286 1,678,714 

1,300 4,000 5,200,000 2,221,286 2,978,714 

1,300 4,500 5,850,000 2,221,286 3,628,714 

1,300 5,000 6,500,000 2,221,286 4,278,714 

1,300 6,000 7,800,000 2,221,286 5,578,714 

1,300 7,000 9,100,000 2,221,286 6,878,714 

1,300 7,500 9,750,000 2,221,286 7,528,714 

 

៧-ប្ខ្ែរចវ៉ា ក់តនម្ល ៖ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

កស្ិករ 

ក្ ណីលក្់បានតផ្មល ២,៥០០៛/គ.ក្  

ផ្ងលរដើម្លិត=១,៧៨០៛/គ.ក្ 

ចំរណញ=៧២០៛/គ.ក្ 

 

ឈ្មួញកណត ល 

របាុះដ ំ ៣,០០០៛-៣,៣០០៛/គ.ក្  

ផ្ងលដឹក្ជញ្ជូន=១០០៛/គ.ក្ 

ផ្ងលរលើក្ោក្់+កាត់កា ែូច=១០០៛/គ.ក្ 

ចំរណញ= ៣០០៛-៥០០៛/គ.ក្ 

 

អាកលក់រាយ 

៤,៥០០៛- ៥,០០០៛/គ.ក្  

ផ្ងលជួលតបូ+កា ែូចខាត=៥០០៛/គ.ក្ 

ចំរណញ=១,០០០៛-១,២០០/គ.ក្ 

 



គរម្ាងអាជីវក្មមដំណំែទឹមេល ឹក្                                                                                                                       7 

៨-ប្្នការដ្ឋដំុុះវិលជុំម្ដើម្បីលក់របចនំែៃ និងររួលបានចំណូល ៦,០០០ដុល្លល រ/នែៃ ៖  

តម្មូវកា ផ្ ទ្ដីោដំ ុះលក្ខណៈ វិលជ ំ (ជាហិក្ត្ត ) រដើមបីេេួលបានចំណូល ៦,០០០ដ លាល   ឬ 

២៤,០០០,០០០រ ៀល ក្នុង១ផ្ងៃ។ 
 

លរធ្លជាក់ប្ស្តងកាុង១ហិកតា ប្្នការ 

េនិន្ល ននិាន កា ចណូំល ចណូំល តម្មវូកា  តម្មវូកា  

ជាមធយម តផ្មល ពកីា លក្េ់  ប ពកីា លក្ឱ់្យបាន ផ្្ទដោីដំ ុះ/វដត ផ្្ទដោីដំ ុះវលិជ រំដើមប ី

គ.ក្/ហ.ត រ ៀល/គ.ក្ រ ៀល 24,000,000៛ /ផ្ងៃ  (ហ.ត) លក្ម់្បចំផ្ងៃ (ហ.ត) 

A B C=A*B D E=D/C F=E*45
(១) 

13,000 800 10,400,000 24,000,000 2.31 103.85 

13,000 1,200 15,600,000 24,000,000 1.54 69.23 

13,000 1,500 19,500,000 24,000,000 1.23 55.38 

13,000 1,800 23,400,000 24,000,000 1.03 46.15 

13,000 2,000 26,000,000 24,000,000 0.92 41.54 

13,000 2,200 28,600,000 24,000,000 0.84 37.76 

13,000 2,500 32,500,000 24,000,000 0.74 33.23 

13,000 3,000 39,000,000 24,000,000 0.62 27.69 

13,000 4,000 52,000,000 24,000,000 0.46 20.77 

13,000 4,500 58,500,000 24,000,000 0.41 18.46 

13,000 5,000 65,000,000 24,000,000 0.37 16.62 

13,000 6,000 78,000,000 24,000,000 0.31 13.85 

13,000 7,000 91,000,000 24,000,000 0.26 11.87 

13,000 7,500 97,500,000 24,000,000 0.25 11.08 

      

េាគ ល៖់  45
(១) ចំនួនផ្ងៃោដំ ុះ ៣០ផ្ងៃ និងរ ៀបចំដី ១៥ផ្ងៃ ក្នុងមួយវដត 
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៩-ហានិភ័យ ៖ 

ត្តម យៈផ្នកា ច ុះេិក្ាផ្លទ ល់ជាមួយក្េិក្ ោដំ ុះដំណំែទឹមេល ឹក្ ហានិភ័យមួយចំនួនខដលអាច

រក្ើតរ ើងជាយថារហត រលើដំរណើ កា ោដំ ុះ នំាឱ្យបងក្លវិបាក្ និង្លប ុះរល់ដល់្លិតក្មម។  

ហានិភ័យចមបងៗ ួមានដចូខាងរម្កាម៖ 

ល.  
ម្បរភេ

ហានភិយ័ 
កា ពពិណន៌ាហានភិយ័ យ េធនតេតក្នុងកា ម្គបម់្គងហានភិយ័ 

១ 
ហានភិយ័ 

្លតិក្មម 

 ដូវែលុះេិនន្លធាល ក្់ច ុះ 

បណត ល មក្ពីក្ត្តត ៖ 

-េតវលអិត (ដងកូវេ ី ូងែទឹម    

 េល ឹក្) និងជងំឺ្ ែិត 

-កា ខម្បម្បួលអាកាេធាត 

ដូចជារភលៀងធាល ក្់រជាគជា ំ

រពក្បងកឱ្យ លួយ ឬរាងំរពក្ 

-គួ រម្បើម្បាេ់អនាទ ក្ព់នលឺេម្ាប់ទក្់រមអំរៅ និង 

 រម្បើម្បាេ់វិធានកា គីមី រដើមបីក្ាេ ត់ដងកូវចផ្ម្ង 

-រម្ជើេរ ីេរពលរវលាឱ្យបានម្តឹមម្តូវម នរពលោ ំ

-គួ ោដំ ុះែទឹមេល ឹក្ក្នុង្ទុះេំណញ់រៅ ដូវរភលៀង រដើមបី

កា រ ែទឹមេលកឹ្ពជីំងឺ្ ែិត 

២ 
ហានភិយ័ 

េី្ ា  

ពីខែមក្រា ដល់ ឧេភា ែទឹម

េល ឹក្ធាល ក្ផ់្ងល រោយ ន ាន

កា ោដំ ុះរម្ចើន អាកាេធាត 

អំរណយ្ល 

-គួ ោដំ ុះបខនលរម្ចើនម្បរភេរ្ែងោន  រដើមបី ក្ា 

 ចំណូលរៅរពលខដលែទឹមេលកឹ្ធាល ក្ផ់្ងល 

-ពម្ងកី្បណត ញេី្ា ឱ្យបានរម្ចើន រដើមបីកាត់បនែយកា 

ពឹងខ្អក្រលើេី្ ា ខតក្នុងតំបន ់

-ចងម្ក្ងម្ក្ុម្លិត រដើមបីរធវើក្ិចេេនាេិញ-លក្់ នងិរធវើ  

 ខ្នកា ្លិតត្តមក្ិចេេនា 

-្លិតឱ្យបានទងំប ាិណ និងគ ណភាព 

-រធវើកា ម្នវម្ជាវពត័ា៌នេី្ា ម្បចំ 

៣ 

ហានភិយ័

ហ ិញ្ាវតែុ  

 

កា មិនាននច់ម្បាក្់ម្គប់

ម្ោន់រដើមបីរម្តៀមបម្មុង

េម្ាប់េប់េល់នឹងរហត 

កា ណ៍រក្ើតរ ើងរោយ 

ផ្ចដនយ ដូចជា៖  

-កា រ ើងផ្ងលផ្នធាត ចូល 

-ម្តូវកា ចំណយក្នុងកា បបូ

េឹក្រម្នចម្េពរពលជួប

រម្ោុះរាងំេៃួ ត 

 

-រ ៀបចំខ្នកា អាជីវក្មមឱ្យបានម្តឹមម្តូវ 

-ម្គប់ម្គងផ្ងលរដើម្លិត រជៀេវងជបួកា ែវុះខាតងវិកា

រៅរក្់ក្ណត លវគគ 

-រម្ជើេរ ីេអនក្្គត់្គង់ធាត ចូលខដលគួ ឱ្យេ ក្ចិតត 

-កាត់បនែយកា ចំណយមិនចំបាច់ 

-កាត់បនែយកា បាត់បង់រៅរពលម្បមូល្ល 
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១០-ម្ស្ចកតីស្នាិដ្ឋា ន 

ែទឹមេល ឹក្គឺជាដំណំោបំានម្គប់ ដូវ ងាយម្េួលខងទ ំមិនេូវចំណយរដើមេ នរម្ចើន មិនេូវាន

ក្ត្តត ចផ្ម្ងបំផ្លល ញ អាចេ ក្ពូជេម្ាប់ោដំ ុះបនត និងេេួលបានេិនន្លែពេ់។ ជាក្់ខេតងកា ោែំទឹមេល ឹក្

 បេ់េហគមន៍ក្េិក្មមរៅម្េុក្តំខប  រែតតតបូង មុ ំ េិនន្លេេួលបានជាមធយម ១៣រត្តន/ហិក្ត្ត 

រោយមិនទមទ បរចេក្រេេែពេ់ ឬកា រម្បើម្បាេ់ថាន ពំ លគីមីរម្ចើនក្នុងកា ោដំ ុះរ ើយ។ ប  ខនត ដំណំែទឹម

េល ឹក្ានតម្មូវកា ជីែពេ់ ដរូចនុះតម្មូវឱ្យក្េិក្ បខនែមកា រម្បើម្បាេ់ជីលាមក្េតវ និងជីគីមី រដើមបីបំរពញ

តម្មូវកា លូតលាេ់។ ដំណំែទឹមេល ឹក្មិនេូវែវុះេី្ា រនាុះរេ រម្រុះានឈមួ ញមក្េេួលេិញដល់ចាក   

រោយតផ្មលខម្បម្បួលរៅត្តម ដូវកាលោដំ ុះ។ ជាេូរៅ ែទឹមេល ឹក្ានតផ្មលែពេច់ប់ពីខែមិង នា ដល់ខែ 

ត លា និងតផ្មលលអបងគួ រៅខែវិចិិកា-ធនូ ខដលជា ដូវោដំ ុះដំណំរនុះមិនេូវបាន្ល រោយន េឹក្រភលៀង

ធាល ក្់រជាគជារំធវើឱ្យែទឹម លួយ  និងតំបន់លិចេឹក្មិនអាចោបំាន។ តផ្មលធាល ក្់ខាល ំងក្នុងចរនាល ុះពីខែមក្រា ដល់

ខែឧេភា ជា ដូវេឹក្េម្មក្អាចោបំានរម្ចើន ងាយម្េួលក្នុងកា ោដំ ុះ និងេេួលបានេិនន្លែពេ់។ 

ដូចរនុះក្េិក្ គួ រម្ជើេរ េីរពលរវលាោដំ ុះខដលអាចេេួលបាន្លចំរណញែពេ់។ 

 

3 
 

 របភពននការស្ិការោវរជាវ៖ 

-ក្េិក្ ោដំ ុះែទឹមេលកឹ្រៅ  ំរោក្ម្េុក្ ម្េុក្តំខប  រែតតតបងូ មុ  ំ

-ឯក្ន បរចេក្រេេ បេ់ម្ក្េួងក្េិក្មម   កាខ ម្បាញ់ និងរននេ 




