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ព្រសួងរសិរម្ម រុក្ខា ព្រមាញ ់និង ននសាទ 

  

រទដ្ឋា នអនុវរដរនចេរវិទារទដ្ឋា នអនុវរដរនចេរវិទា  
 

 

ព្រព្ររននធអអនាទាក រ់ព្របរ់ព្របងសរវករ ត្ុរននធអអនាទាក រ់ព្របរ់ព្របងសរវករ ត្ុ រស្ព្សរស្ព្ស  

 
 

  
  
  

  

  

  

  

  

  

នរៀរចំនដ្ឋយនរៀរចំនដ្ឋយ  នាយរដ្ឋធអ នផ្សរវកផ្ាយរសិរម្មនាយរដ្ឋធអ នផ្សរវកផ្ាយរសិរម្ម  

សហក្ខរជាម្យួសហក្ខរជាម្យួ  វវិទាសាន នព្សាវព្ជាវវវិទាសាន នព្សាវព្ជាវ  និងអភិវឌ្ឍន៍រសិរម្មរម្ពជុានិងអភិវឌ្ឍន៍រសិរម្មរម្ពជុា  
ឧររនម្ភនដ្ឋយឧររនម្ភនដ្ឋយ  របំនរាងក្ខរផ្សរវកផ្ាយរសិរម្មរបំនរាងក្ខរផ្សរវកផ្ាយរសិរម្ម  រម្ពជុារម្ពជុា--អូស្ដ្សាដ លីអូស្ដ្សាដ លី  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 អនរនរៀរនរៀងៈ រ ឌ្ រិ ភាវ សុវុទធអ,ី  នោរ សិរ សុភារ  

វវទិាសាន នព្សាវព្ជាវ នងិអភវិឌ្ឍន៍រសិរម្មរម្ពជុា 

ទូរស័ព្ទៈ ០២៣ ២១៩៦៩៣ 

អនរសព្ម្រសព្ម្ួលៈ កញ្ញា  ចាន់ ផលលលឿន, កញ្ញា  អ ូ ភិចហុង 

អុីស្ម្៉លៈ   AFAR@cardi.org.kh ; 

ResearchExtension@cardi.org.kh  

 

ក្ខលររិនចេទៈ ស្ែ រុម្ភៈ ឆ្ន  ំ២០០៦ 

 

 

 

 

 

 

© រកាសិទធិគ្រប់យ៉ា ងៈ គ្រប់បទដ្ឋា នអនុវត្ដបលច េកវទិា (បអប) ទាំងអស់រួមទាំងឯកសារលនេះជាកមមសទិធ ិ

របស់គ្កសួងកសិកមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និងលនសាទ លហើយសាំលរចផដល់លោយនាយកដ្ឋា នផសព្វផាយកសិកមមល្វើជា 

មាេ ស់កមមសទិធ ិ។ រាល់សាំល ើសុាំផលិត្បន្នែម គ្ត្ូវសុាំក្ខរអនុញ្ញា ត្សទិធិជាមុន ព្ីនាយកដ្ឋា នផសព្វផាយកសិកមម ។ 
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រុរវករថា 

គ្កសួងកសិកមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និង លនសាទ លគ្ក្ខមកិច េសហក្ខរគាំគ្ទព្ទីីភ្នា ក់ងារអូស្ដ្សាដ លសីគ្មាបក់្ខរ 

អភិវឌ្ឍន៏អនដរជាត្ ិ (AusAID) តាមរយៈរាំលរាងក្ខរផសព្វផាយកសិកមម កមពុជា-អូស្ដ្សាដ ល ី ជាំហានទី២ (២០០១-

២០០៦) ន្ែលមានលគលលៅព្គ្ងឹងសាែ ប័ន និងគ្បព្័ន ធផសព្វផាយកសិកមមលៅកមពុជាបានខិត្ខាំយ៉ា ងលព្ញទាំហឹង

លែើមបីល្វើក្ខរព្គ្ងឹង សមត្ែភ្នព្មស្ដ្នដីផសព្វផាយកសិកមម ក្ខរលរៀបចាំកសាងន្ផនក្ខរផសព្វផាយកសិកមមគ្សបតាម

លគលនលយបាយវិមជឈក្ខរ និងវិសហមជឈក្ខររបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល តាមរយៈក្ខរវិភ្នរគ្បព្័ន ធលកសគ្ត្-បរិសាែ ន 

ថ្នា ក់ឃុាំ សងាា ត្ ់និងបានចងគ្កងជា បទដ្ឋា នអនុវត្ដបលច េកវទិាលនេះល ើង។ 

 

បទដ្ឋា នអនុវត្ដបលច េកវិទាលនេះ បានចងគ្កងលដ្ឋយអាកជាំនាញឯកលទស (Suject Matter Specialist) នឹងគ្ត្វូ 

បានឆ្លងក្ខរព្ិនិត្យ ព្ិលគ្គេះលយបល ់ និងឯកភ្នព្យល់គ្ព្មព្ីរ ៈកមមក្ខរបលច េកលទសន្ែលមានសមាសភ្នព្ 

មកព្នីាយកដ្ឋា នជាំនាញនានា ននគ្កសួងកសិកមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និង លនសាទ និងអាកពាក់ព្នធ័លផសងៗលទៀត្។ 

ឯកសារែ៏មាន សារៈសាំខាន់លនេះ រឺជាឯកសារលគលន្ែលព្ិព្ ៌នាអាំព្ ី ព្ត័្៌មាន បលច េកលទស  វិ្ីសាស្ដ្សដ នីត្ិវិ្ ី

និងន្ផនក្ខរថវិក្ខចាំណាយ សគ្មាប់ជួយែល ់ មស្ដ្នដីកសិកមមគ្សកុ និងភ្នា ក់ងារគ្បត្ិបត្ដិលៅមូលដ្ឋា ននានាយកលៅលគ្បើ 

គ្បាស់កាុងក្ខរប ដុ េះបណាដ ល និងផសព្វផាយបលច េកលទសថមីៗ កាុងបាំ ងលផទរចាំល េះែឹង ព្ត័្៌មាន និងបលច េកវិទា 

កសិកមមតាមគ្រប់រូបភ្នព្ឱ្យបានគ្ជួត្គ្ជាបែល់គ្បជាកសិករ និងផលិត្ករ ន្ែលរស់លៅកាុងត្ាំបន់មានសក្ខដ នុព្លភ្នព្ 

គ្សបតាមលកាខ ឌភូមិសាស្ដ្សដ លសែាកិច េសងគម និង ត្គ្មវូក្ខរចាាំបាច់ជាក់លាក់លៅមលូដ្ឋា ន ។  

 

ែូលច ាេះបទដ្ឋា នអនុវត្ដបលច េកវិទាលនេះ មានសារៈគ្បលយជន៍ជារួមសគ្មាប់មស្ដ្នដីកសិកមមលខត្ដ-គ្កុងយកលៅ 

លគ្បើគ្បាស ់ កាុងក្ខរចូលរួមលដ្ឋេះគ្សាយបញ្ញា ចាំលពាេះមខុ ន្ែលគ្បជាកសិករលយើងកាំព្ងុគ្បឈមមខុលៅកាុងក្ខរល្វើផលតិ្ 

កមមកសិកមម ព្ពិ្ិ្កមមកសិកមម លែើមបីធានាសនដិសុខលសបៀង និងបលង ាើនគ្បាក់ចាំ លូគ្រួសារ ជាព្លិសសរួមចាំន្ ក 

ក្ខត្់បនែយភ្នព្គ្កីគ្ក គ្សបតាមយទុធសាស្ដ្សដចត្លុក្ខ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ។  

 

គ្កសួងកសិកមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និងលនសាទ គាំគ្ទនូវឯកសារបទដ្ឋា នអនុវត្ដបលច េកវិទាលនេះ ន្ែលជា 

ឯកសារលគលសគ្មាបម់ស្ដ្នដីកសកិមមគ្សុក លខត្ដ-គ្កុង អងគក្ខរលគ្ៅរដ្ឋា ភិបាល ភ្នា ក់ងារគ្បត្ិបត្ ិនានាលៅមូលដ្ឋា ន និង 

អាកពាក់ព្័ន ធ ទាំងអសយ់កលៅអនុវត្ដកាុងក្ខរលផ ទរបលច េកវទិាែល់គ្បជាកសិករលៅជនបទឱ្យទូលាំទលូាយ និងទទួលបាន 

ន្ផ លផ្កា ល អគ្បលសើរគ្បកបលដ្ឋយកដសីងឃឹម។ 

 

                                    រដ្ាម្ស្ដ្នដី 



 

អារម្ភរថាអារម្ភរថា  
 

  ពាកយលព្ញនន បអប រ ឺ “បទដ្ឋា នអនុវត្ដបលច េកវទិា”។ បអប ព្នយលព់្ីរលបៀបអនុវត្ដបលច េកវិទា លែើមប ី

ជួយលដ្ឋេះគ្សាយបញ្ញា ន្ផ ាកកសិកមមរបស់កសិករ។ បអប ផទកុនូវព្័ត្៌មានបទដ្ឋា ន និងសាំភ្នរៈសគ្មាប់ឱ្យមស្ដ្នដី 

ផសព្វផាយលផទរបលច េកវិទាលនេះលៅកសិករ។ លគលរាំនិត្ននបអប រឺលែើមបីផសព្វផាយែល់ឃុាំ គ្សុក និងលខត្ដលៅ 

ទូទាំងគ្ព្េះរាជាណាចគ្កកមពជុា។ បអប គ្ត្ូវបានលរសរលសរសគ្មាប់លោយមស្ដ្នដីផសព្វផាយ អងគក្ខរលគ្ៅរដ្ឋា ភិបាល 

និងន្ផ ាកលផសងៗលទៀត្ ន្ែលបាំលរើក្ខរលៅកាុងវិស័យអភិវឌ្ឍន៏កសិកមម លៅតាមមូលដ្ឋា នលគ្បើគ្បាស់។ បអប មាន 

លកា ៈែូចខាងលគ្ក្ខម លនេះ ៖ 

 ោចបត្់ន្បនបាន-បអប ោចយកលៅអនុវត្ដបានលៅគ្របទ់ីកន្នលងកាុងគ្ព្េះរាជាណាចគ្កកមពជុា 

 សាមញ្ា-បអប ោចលគ្បើគ្បាសប់ានលដ្ឋយគ្រប់ន្ផ ាកន្ែលបាំលរើក្ខរលៅតាមមលូដ្ឋា ន  

 ងាយយល-់ងាយគ្សួលកាុងក្ខរផដល់នូវព្័ត្៌មានសាំខាន់ៗ 

 បអប គ្ត្ូវបានកាំ ត្់ោទភិ្នព្លដ្ឋយន្ផអកលៅតាមបញ្ញា ន្ផ ាកកសិកមមសាំខាន់ៗរបស់កសកិរតាមរយៈគ្បភព្ 

ជាលគ្ចើនែូចជា គ្បព្័ន ធគ្រប់គ្រងព្ត័្៌មានរបស់នាយកដ្ឋា នផសព្វផាយកសិកមម (FSMIS) ន្ែលផទកុនូវព្ត័្៌មាន 

សាំខាន់ៗ របស់កសិករ។ បញ្ញា ន្ផ ាកកសិកមមរបស់កសិករគ្ត្ូវបានលរវិភ្នរតាមរយៈក្ខរវិភ្នរគ្បព្័ន ធលកសគ្ត្-

បរិសាែ ន ថ្នា ក់ឃុាំ (AEA) លៅទទូាំងគ្ព្េះរាជាណាចគ្កកមពជុា។ បអប មានលៅតាមសាែ ប័ននានា ែូចខាងលគ្ក្ខមៈ 

  វិទាសាែ នគ្សាវគ្ជាវជាត្ ិ  កមមវិ្ីផសព្វផាយ 

 គ្កុមកសិករ  មាេ ស់ជាំនយួ 

 អងគក្ខរលគ្ៅរដ្ឋា ភិបាល  ន្ផ ាកឯកជន 

 ទីភ្នា ក់ងារគ្សាវគ្ជាវអនដរជាត្ិ  

 បអប គ្ត្វូបានគ្របគ់្រងលដ្ឋយនាយកដ្ឋា នផសព្វផាយកសិកមមននគ្កសួងកសិកមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និងលនសាទ។ 

បអប គ្ត្ូវបានសរលសរលដ្ឋយអាកឯកលទសន្ែលមានបទព្លិសា្ន៍លៅកាុងគ្ព្េះរាជាណាចគ្កកមពុជា ។ ែូលច ាេះ បអប 

ផទកុនូវបទព្ិលសា្ន៍ល អៗ សគ្មាប់អនុវត្ដបលច េកវទិា។ បអប គ្ត្ូវបានឆ្លងក្ខត្់ក្ខរគ្ត្តួ្ ព្ិនិត្យរបស ់ គ្កុមក្ខរងារ 

បអប បនាទ បម់កអនុមត័្ និងអនុញ្ញា ត្លដ្ឋយគ្កសងួកសិកមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និងលនសាទ សគ្មាបល់គ្បើគ្បាស់លៅ

តាមមូលដ្ឋា ន។ 
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១. នសចរដីអធិរាយទូនៅ 

 ១.១ នសចរដីនផ្ដើម្   

ែាំណា ាំគ្សូវជាែាំណា ាំចមបងជាងលរលៅកាុងត្ាំបន់ោសុីភ្នរោលរាយ ៍ លហើយជាែាំណា ាំសាំខាន់ទ១ី សគ្មាប ់

គ្បលទសកមពុជា ន្ែលកសិករគ្បមា  ៨៥ភ្នររយ គ្បកបរបរកសិកមមលដ្ឋយព្ឹងន្ផ អកលលើែាំណា ាំគ្សូវជាមូលដ្ឋា ន 

(Javier, 1997) ។ សត្វក ដុ រជាកតាដ ចនគ្ងបាំផ្កល ញែាំណា ាំគ្សូវរបស់កសិករែ៏្ងន់្ងរ កាុងត្ាំបន់ផលិត្កមមគ្សូវ 

មយួចាំនួនននគ្បព្័ន ធលកសគ្ត្បរិសាែ នកាុងត្ាំបន់ោសុីភ្នរោលរាយ ៍ (Geddes, 1992) និងជេះឥទធពិ្លជាអវិជ ជមាន 

ែល់ក្ខរធានាបានសនដសិុខលសបៀងគ្បចាាំត្ាំបន ់ លដ្ឋយរួមទាំងគ្បលទសកមពជុាផងន្ែរ (Leung et al., 1999) ។ 

វាោចល្វើលោយមានផលប៉ាៈពាល់យ៉ា ង្ងន់្ងរែល់ែាំណា ាំគ្សូវលៅមុនលព្លគ្បមូលផល លហើយគ្បជាកររបស ់

សត្វក ដុ រោចផទេុះល ើងខពស់បាំផុត្លៅកាុងក្ខលៈលទសជាក់លាក់ណាមយួ (Jahn et al., 1997; Jahn et al., 

1999; Lam et al., 1990) ។ លៅកាុងគ្បលទសកមពុជា នផ ទែីដ្ឋាំែុេះែាំណា ាំគ្សូវគ្បមា ជាម្យម ០,១ ភ្នររយ 

នននផ ទែីផលតិ្កមមគ្សូវសរុបគ្ត្វូទទួលរងនូវក្ខរបាំផ្កល ញលដ្ឋយសារសត្វក ដុ រជាលរៀងរាល់ឆ្ា ាំ លហើយផល ប៉ាេះពាល ់

លនេះោចមានក្ខរលកើនល ើងចាំលពាេះកសិករមាា ក់ៗ ។ កាុងឆ្ា ាំ១៩៩៦ ក្ខរផទេុះល ើងននសត្វក ដុ របានបាំផ្កល ញនូវ 

ផលិត្ផលគ្សវូយ៉ា ង្ងន់្ងរ ន្ែលក្ខរបាត្់បង់លនេះោចចិញ្េឹមជីវិត្មនុសសបាន ៥០.០០០នាក ់កាុងមយួ ឆ្ា ាំ (Jahn 

et al., 1999) ។ ទនទឹមនឹងលនេះ  វិ្ីសាស្ដ្សដមយួចាំនួនក៏គ្ត្ូវបានលគ្បើគ្បាស់លែើមបីទប់សាា ត្ព់្កី្ខរបាំផ្កល ញ របសស់ត្វ 

ក ដុ រផងន្ែរ ន្ត្លទធផលននក្ខរអនុវត្ដន៍ក្ខរងារលនេះ ហាក់បីែូចជាមិនទន់លឆ្លើយត្បលោយបានខាល ាំងក្ខល លៅនឹង 

លសចកដីគ្ត្វូក្ខររបសស់ហរមន៍កសិករលៅល ើយលទ ។  

លែើមបីទប់សាា ត្់នូវក្ខរបាំផ្កល ញរបស់សត្វក ដុ រលលើែាំណា ាំគ្សូវ មានវិធានក្ខរជាលគ្ចើនកាុងក្ខរអនុវត្ដន៍ លហើយ

 វិធានក្ខរទាំងលនេះោចយកមកអនុវត្ដលៅតាមលព្លលវលា តាមសាែ នភ្នព្ភូមិសាស្ដ្សដ តាមលក័ាខ័ ឌបរិសាែ ន និង

តាមកគ្មិត្ជីវភ្នព្រសល់ៅរបសក់សិករ ។  វិធានក្ខរទាំងលនេះរួមមាន  វិធានក្ខរដ្ឋាំែុេះ  វិធានក្ខរ រូបសាស្ដ្សដ ឬ

លមក្ខនិច  វិធានក្ខរជីវសាស្ដ្សដ និងវិធានក្ខររីម ី ន្ែលកាំព្ុងន្ត្អនុវត្ដលដ្ឋយកសិករកាុងគ្បលទសនន គ្ព្េះរាជាណា

ចគ្កកមពុជា ។ លលើសព្លីនេះលទៀត្  វិធានក្ខរខាងលលើលនេះក៏គ្ត្ូវបានល្វើក្ខរន្កលាំអជាបនដបនាទ ប ់ លដ្ឋយមានក្ខរ

សហក្ខររវាងអាកគ្សាវគ្ជាវ ផសព្វផាយ និងសហរមន៍កសិករ លែើាំមបីល្វើក្ខរគ្រប់គ្រងសត្វក ដុ រន្គ្សលោយក្ខន់ន្ត្

មានគ្បសទិធភ្នព្ខពស់បន្នែមលទៀត្ (Jahn et al., 1999) ។   

គ្បព្័ន ធអនាទ ក់គ្រប់គ្រងសត្វក ដុ រន្គ្ស (Barrier System-TBS) (្-ីប ៊ី-លអស) រជឺាវិធានក្ខរ 

រូបសាស្ដ្សដមយួគ្បលភទ ន្ែលមានសក្ខដ នុព្លកាុងក្ខរក្ខត្ប់នែយបញ្ញា សត្វក ដុ រលៅកាុងគ្បព្ន័ ធលកសគ្ត្ បរិសាែ នដ្ឋាំែុេះ 

ែាំណា ាំគ្សូវត្ាំបនទ់ាំនាប ។  វិ្សីាស្ដ្សដលនេះគ្ត្ូវបានលរល្វើក្ខរព្ិលសា្ន៍គ្សាវគ្ជាវលៅបណាដ គ្បលទសោសុីភ្នរោលរាយ៍ 

លដ្ឋយរួមបញ្េលូគ្បលទសកមពជុា ។ វាផដល់នូវសារៈគ្បលយជន៍ជាលគ្ចើនែល់សហរមន៍កសិករ ន្ែលទទួលរងលគ្គេះ 

លដ្ឋយសារសត្វក ដុ រទាំងន្ផ ាកបលច េកលទស លសែាកិច េ សងគម និងបរិសាែ ន  ។ លនេះមានន័យថ្ន លកា ៈបលច េកលទស 

ននបលច េកវទិា និងក្ខរលរៀបចាំជាលកា ៈសហរមន៍គ្ត្ូវល្វើក្ខររួមបញ្េលូគា  លែើមបីល្វើលោយក្ខរគ្រប់គ្រងសត្វ 

ក ដុ រក្ខន់ន្ត្មានគ្បសទិធភ្នព្ខពស ់។    
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 ១.២ អរនននយននរនចេរវិទាព្ររននធអអនាទាក រ់ព្របរ់ព្របងសរវករ ដ្ុ រស្ព្ស  

គ្បព្័ន ធអនាទ ក់គ្រប់គ្រងសត្វក ដុ រន្គ្ស លៅក្ខត្់ថ្ន ្-ីប ៊ី-លអស (Barrier System-TBS) រឺ ជាវិធានក្ខរ

រូបសាស្ដ្សដមយួគ្បលភទ សគ្មាប់គ្រប់គ្រងសត្វក ដុ រន្គ្សន្ែលបាំផ្កល ញែាំណា ាំគ្សូវលៅមុនលព្លគ្បមូលផល ។ វាជា

សាំ ុាំបលច េកលទសមយួន្ែលលគ្បើគ្បាស់នូវរបាាំងផ្កល សទិច អងគបច់ាប់ទាំងរស ់ និងែាំណា ាំអនាទ ក់ លែើមបីចាប់សត្វក ដុ រ

ន្ែលបគ្មុងចូលបាំផ្កល ញកូនន្គ្ស ។ លកា ៈព្ិលសសរបស់វារឺក្ខរលគ្បើគ្បាស់ែាំណា ាំអនាទ ក់ លែើមបទីក់ទញសត្វ

ក ដុ រន្ែលរស់លៅជុាំវិញកូនន្គ្សអនាទ ក់ (កូនន្គ្សគ្បព្័ន ធអនាទ ក់របាាំងផ្កល សទិច) និងលព្ល លវលាននក្ខរលគ្បើគ្បាស់ 

 វិ្ីសាស្ដ្សដលនេះ (លគ្បើគ្បាស់មុនលព្ល និងកាុងលព្លសត្វក ដុ រល្វើក្ខរបងាកាំល ើត្) ន្ែលោច ជួយក្ខត្ប់នែយលលបឿន 

ននក្ខរកលកើត្គ្បជាករសត្វក ដុ រ និងក្ខត្់បនែយក្ខរបាំផ្កល ញរបស់វា ។  

លដ្ឋយសារ្-ីប ៊ី-លអស ផដល់នូវសារៈគ្បលយជន៍រួមែល់គ្កុមកសិករលៅកាុងត្ាំបន់លគ្បើគ្បាស់វិ្ ីសាស្ដ្សដលនេះ 

(កាុងរង វង់ ២០០ន្ម៉ាគ្ត្ព្ីកូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអស) យនដក្ខរននក្ខរអនុវត្ដជាលកា ៈសហរមន៍ជាត្គ្មវូក្ខរចាាំបាច់ 

លែើមបីធានានូវលសែរភ្នព្ និងនិរន ដរភ្នព្ននបលច េកវទិា ។ 

 

 ១.៣ នោលរំ្ង និងសារៈព្រនោជន៍ននព្ររននធអអនាទាក រព់្របរ់ព្របងសរវករ ដ្ុ រស្ព្ស  

 ផដល់នូវលគលក្ខរ ៍បលច េកលទស និងផសព្វផាយព្ីក្ខរគ្របគ់្រងសត្វក ដុ រលដ្ឋយលគ្បើគ្បាសគ់្បព្័ន ធ 

អនាទ ក់គ្រប់គ្រងសត្វក ដុ រន្គ្ស (្-ីប ៊ី-លអស) ែល់ភ្នា ក់ងារផសព្វផាយ លែើមបីផសព្វផាយព្ត័្៌មាន 

លៅក្ខន់សហរមន៍កសិករន្ែលទទួលរងលគ្គេះលដ្ឋយសារសត្វក ដុ រលលើែាំណា ាំគ្សូវរបស់គត្ ់។ 

 ឱ្យភ្នា ក់ងារផសព្វផាយលគ្បើគ្បាស់នូវបទដ្ឋា នអនុវត្ដបលច េកវទិាលនេះ លនេះជយួែលស់ហរមន៍កសិករ 

កាុងក្ខរបលង ាើននូវលសែាកិច េគ្រួសារ តាមរយៈក្ខរក្ខត្ប់នែយផលប៉ាេះពាលព់្សីត្វក ដុ រលលើែាំណា ាំ គ្សូវ 

ក្ខត្ប់នែយផលប៉ាេះពាល់ែលប់រិសាែ នតាមរយៈវិធានក្ខរមិនលគ្បើគ្បាសថ់្នា ាំព្ុលរមីីកសិកមម 

និងជគ្មុញលោយមានយនដក្ខរអនុវត្ដជាលកា ៈសហរមន៍ សាំលៅក្ខត្់ប់ន ែយនូវក្ខរចាំណាយ 

លោយបានកគ្មិត្អត្ិបរមា ែល់កសិករមាា ក់ៗ កាុងក្ខរគ្រប់គ្រងសត្វក ដុ រ ។ 

 ១.៤ លរា្ ៈសម្ព្សរននរនចេរវិទាព្ររននធអអនាទាក រព់្របរ់ព្របងសរវករ ដ្ុ រស្ព្ស 

អនរទទួលអរនព្រនោជន៍ 

គ្បព្័ន ធអង គប់របាាំងផ្កល សទិចជាវិ្សីាស្ដ្សដសាមញ្ាមយួគ្បលភទន្ែលោចអនុវត្ដបានលដ្ឋយកសិករ ដ្ឋាំែុេះែាំណា ាំ 

គ្សូវគ្របល់ាំដ្ឋប់ថ្នា ក់ (ចាំល េះែឹង និង្នធាន) និងផ ដល់់នូវសារៈគ្បលយជន៍ជាលកា ៈសហរមន៍ែល់គ្កុម កសិករ

ន្ែលសែិត្លៅកាុង និងជុាំវិញរង វង់កូនន្គ្សគ្បព្័ន ធអង គប់របាាំងផ្កល សទិចចមាង យគ្បមា  ២០០ ន្ម៉ាគ្ត្ (Singleton et 

al., 1999) ។ លហត្ុែូចលនេះ យនដក្ខរននក្ខរអនុវត្ដន៍ជាលកា ៈសហរមន៍ផដល់នូវសារៈគ្បលយជន៍ជាអត្ិបរមា

ែល់គ្កុមរបស់គត្ ់ តាមរយៈក្ខរន្ចករំន្លកក្ខរចាំណាយទាំងសមាា រៈ និងកមាល ាំងព្លកមម និងតាមរយៈក្ខរ

បលង ាើនចាំនួនននក្ខរអនុវត្ដន៍លោយបានលគ្ចើនកន្នលងពាសលព្ញត្ាំបន់ ។ 
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លរា្ ៈភូមិ្សាស្ដ្សដននររំន់អនុវរដ 

បលច េកវទិាលនេះ គ្ត្ូវបានផដល់់អនុសាសន៍លោយមានក្ខរអនុវត្ដន៍លៅកាុងត្ាំបន់ទាំនាបលគ្សាចគ្សព្បន្នែម 

និងត្ាំបនទ់ាំនាបព្ឹងន្ផ អកលលើរបបទឹកលភលៀង លហើយជាត្ាំបន់ន្ែលទទលួរងនូវក្ខរបាំផ្កល ញព្ីសត្វក ដុ រកាុងកគ្មិត្មយួ 

រួរលោយកត្់សាំគល ់ (Singleton et al., 1999) ។ លៅកាុងគ្បលទសកមពុជា ត្ាំបនដ់្ឋាំែុេះែាំណា ាំគ្សូវភ្នរលគ្ចើន 

សែិត្លៅកាុងត្ាំបន់ទាំនាបលគ្សាចគ្សព្ និងទាំនាបព់្ឹងន្ផ អកលលើរបបទឹកលភលៀង ន្ែលគ្រប់ែ ដប់គ្បមា  ៨៥,៧ 

ភ្នររយនននផទែីដ្ឋាំែុេះែាំណា ាំគ្សវូសរុបកាុងគ្បលទសកមពជុា (Javier, 1997) ។ លដ្ឋយន្ ក ក្ខរបាំផ្កល ញរបស ់

សត្វក ដុ របានលកើត្មានតាមបណាដ លខត្ដមយួចាំនួនកាុងគ្បលទសកមពុជា ន្ែលសែិត្លៅកាុងត្ាំបន់ទាំនាប (Jahn et al., 

1999) ។ លកា ៈភូមិសាស្ដ្សដលនេះ ផដល់នូវសក្ខដ នុព្លខពស់កាុងក្ខរលគ្បើគ្បាស់នូវបលច េកវទិាគ្បព្័ន ធអនាទ ក់គ្រប់គ្រង 

សត្វក ដុ រន្គ្ស (្-ីប ៊ី-លអស) លែើមបីគ្រប់គ្រងសត្វក ដុ រន្គ្សន្ែលបាំផ្កល ញផលតិ្ផលែាំណា ាំគ្សវូរបស់កសិករ ។  

ភារងាយព្សួលននលរា្ ៈរនចេរនទស 

សមាា រៈគ្បព្័ន ធអង គប់របាាំងផ្កល សទចិរួមមាន របាាំងលៅស ផូ្កល សទិច អងគប ់ ែាំណា ាំអនាទ ក់ ។ សមាា រៈទាំងលនេះភ្នរ 

លគ្ចើនងាយនឹងរកទិញបានលៅតាមត្ាំបន់រសល់ៅរបស់កសិករ ។ បលច េកលទសននក្ខរត្លមលើងសមាា រៈលៅកាុងកូនន្គ្ស 

មានលកា ៈសាមញ្ាចាំលពាេះកសិករ ន្ែលគត្់ោចអនុវត្ដបានជាលកា ៈបរុគល និងជាលកា ៈសហរមន ៍ ។ 

លដ្ឋយន្ ក ែាំល ើរក្ខរននក្ខរអនុវត្ដន៍គ្បព្័ន ធអនាទ ក់គ្របគ់្រងសត្វក ដុ រន្គ្សគ្សបលព្លជាមយួនឹងែាំល ើរក្ខរ 

ននផលិត្កមម ែាំណា ាំគ្សូវរបសគ់ត្ ់ ន្ែលអនុញ្ញា ត្លោយគត្ម់ានលទធភ្នព្អនុវត្ដបាននូវក្ខរងារលគ្ចើនគ្បលភទ ។ 

មា៉ា ងលទៀត្ ន្ផ ាកមួយចាំនួនននលកា ៈបលច េកលទសលនេះកាំព្ងុន្ត្គ្ត្វូបានអនុវត្ដលដ្ឋយកសិករផងន្ែរ ន្ែលល្វើ 

លោយគត្ក់្ខន់ន្ត្ងាយយលព់្គី្បព្័ន ធអនាទ ក់គ្រប់គ្រងសត្វក ដុ រន្គ្សលនេះផងន្ែរ ។ 

លរា្ ៈនសដ្ារិចេននព្ររននធអអនាទាក រ់ព្របរ់ព្របងសរវករ ដ្ុ រស្ព្ស 

ក្ខរចាំណាយលលើក្ខរអនុវត្ដន៍គ្បព្័ន ធអនាទ ក់គ្រប់គ្រងសត្វក ដុ រន្គ្សលនេះមានចាំនួនគ្បមា  ៣៥ លៅ ៥០ 

ែុលាលោលមរិក (៤.០០០ លរៀល = ១ែុលាលោលមរិក) សគ្មាប់កូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអសមយួ លដ្ឋយមិនបញ្េលូក្ខរ 

ចាំណាយលលើកមាល ាំង ព្លកមមកាុងក្ខរអនុវត្ដន៍ និងសមាា រៈបនាទ ប់បនស ាំន្ែលោចរកបានកាុងត្ាំបន់រស់លៅរបស ់

កសិករល ើយ ។ ក្ខរ ចាំណាយលនេះនឹងគ្ត្ូវក្ខត្់ប់ន ែយ លដ្ឋយសារសមាា រៈរបស់វាោចលគ្បើគ្បាសប់ានព្ ី២ លៅ ៤ែង 

(៤រែូវដ្ឋាំែុេះែាំណា ាំ គ្សវូ) និងលៅលព្លន្ែលកសិករោចអនុវត្ដក្ខរងារលនេះជាលកា ៈសហរមន៍ ។ លដ្ឋយន្ ក 

ក្ខរចាំណាយកមាល ាំងព្លកមមនឹងគ្ត្ូវក្ខត្ប់នែយលៅលព្លន្ែលកសិករល្វើក្ខរជាគ្កុម និងគ្សបលព្លជាមយួនឹង

ែាំល ើរក្ខរ ផលិត្កមមែាំណា ាំគ្សូវរបស់គត្ ់។  

្-ីប ៊ី-លអសផដល់នូវសារៈគ្បលយជន៍កាុងក្ខរក្ខត្ប់នែយក្ខរបាំផ្កល ញរបស់សត្វក ដុ រលលើែាំណា ាំគ្សវូលៅកាុង 

ត្ាំបន់ន្ែលលគ្បើគ្បាស់វា លដ្ឋយមិនសាំលៅន្ត្កូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអសល ើយ (កូនន្គ្សទទលួអត្ែគ្បលយជន៍ជាកូនន្គ្ស 

ន្ែលសែិត្កាុងរង វង់ ២០០ ន្ម៉ាគ្ត្ ព្ីកូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអស ។ តាមក្ខរគ្សាវគ្ជាវលៅតាមបណាដ គ្បលទសកាុងត្ាំបន់់ 

ោសុីភ្នរោលរាយ៍បានបងាា ញថ្ន ្-ីប ៊ី-លអសមយួោចមានឥទធពិ្លកាុងក្ខរក្ខត្់បនែយក្ខរបាត្់បង់ទិន ាផលលលើ

នផ ទែីគ្បមា  ១០ ហិកតា លហើយទិន ាផលគ្សវូនឹងមានក្ខរលកើនល ើងគ្បមា  ០,៣ លៅ ១ លតានកាុងមយួ ហិកតា 

លៅកាុងល័កាខ័ ឌត្ាំបន់ទាំនាបលគ្សាចគ្សព្ (Singleton et al., 1999).  
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លរា្ ៈររិសាន នននព្ររននធអអនាទាក រ់ព្របរ់ព្របងសរវករ ដ្ុ រស្ព្ស 

្-ីប ៊ី-លអសផដល់នូវយនដក្ខរសមគ្សបចាំលពាេះបរិសាែ នរស់លៅរបស់កសិករ តាមរយៈក្ខរអនុវត្ដន៍លដ្ឋយមិន

លគ្បើគ្បាស់ថ្នា ាំរីមីកសិកមម ។ លលើសព្លីនេះលទៀត្ វាជយួក្ខត្់់បនែយនូវក្ខរលគ្បើគ្បាស់វិ្ីសាស្ដ្សដលផសងៗលទៀត្ ន្ែល

ោចបណាដ លលោយមានផលប៉ាេះពាល់យ៉ា ង្ងន់្ងរែល់បរិសាែ នរស់លៅរបស់កសិករ ន្ែលនាាំលោយមានលគ្គេះថ្នា ក់

ែល់សុខភ្នព្មនុសស សត្វ ជាលែើម ។ សត្វមានគ្បលយជន៍មយួចាំនួនន្ែលចាប់បានលដ្ឋយក្ខរលគ្បើគ្បាស់វិ្ីសាស្ដ្សដ

គ្ត្ូវបានលដ្ឋេះន្លង ។  

លរា្ ៈសម្ព្សរនផ្សងៗ 

លៅកាុងក្ខរលគ្បើគ្បាស់្-ីប ៊ី-លអស  វិ្ីសាស្ដ្សដលផសងៗមយួចាំនួនលទៀត្រួរគ្ត្ូវបញ្េលូជាមយួក្ខរអនុវត្ដន៍លនេះ 

លែើមបីលោយកសិករោចទទលួបាននូវសារៈគ្បលយជន៍ជាអត្បិរមាលៅកាុងក្ខរក្ខរពារ និងកមាេ ត្់សត្វក ដុ រ 

ន្ែលបាំផ្កល ញែាំណា ាំគ្សូវរបស់គត្ ់ ។  វិ្ីសាស្ដ្សដលនេះរួរន្ត្អនុវត្ដលៅតាមត្ាំបន់ន្ែលមានក្ខរបាំផ្កល ញព្សីត្វក ដុ រ 

លលើសព្ ី ១០ភ្នររយ ។ យនដក្ខរននក្ខរអនុវត្ដន៍ជាលកា ៈសហរមន៍ជាត្គ្មូវក្ខរចាាំបាច់លៅកាុងក្ខរអនុវត្ដន៍ 

 វិ្ីសាស្ដ្សដលនេះ លែើមបីធានាបាននូវលសែរភ្នព្ និងនិរនដរភ្នព្របសវ់ា  ។ 



 
5 

២. ក្ខរអនុវរដន៍រនចេរវិទាព្ររននធអអនាទាក រព់្របរ់ព្របងសរវករ ដ្ុ រស្ព្ស  

លៅកាុងក្ខរអនុវត្ដបលច េកវទិាគ្បព្័ន ធអនាទ ក់គ្រប់គ្រងសត្វក ដុ រន្គ្ស (្-ីប ៊ី-លអស) លយើងខ្ុាំនឹងបងាា ញព្ ី

លកា ៈបលច េកលទសលៅកាុងក្ខរអនុវត្ដន៍បលច េកវទិា និងែាំល ើរក្ខរននក្ខរលរៀបចាំសហរមន៍កសិករន្ែលគ្ត្ូវ 

អនុវត្ដនូវបលច េកវិទាលនេះ ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

លៅកាុងក្ខរលគ្បើគ្បាស់្ -ីប ៊ី-លអស  លលាកអាកគ្ត្វូអនុវត្ដតាមជាំហា នជាបនដបនាទ ប់ែូចខាងលគ្ក្ខមៈ 

 

 

 

  

  

 

 

 ២.១ ក្ខររំ្រ់រំរន់ និងទីតងំព្ររននធអអនាទាក រ់ព្របរព់្របងសរវករ ដ្ុ រស្ព្ស 

  ក្ខរកាំ ត្់ត្ាំបន ់ និងក្ខរលគ្ជើសលរើសទតីាាំងកូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអស ជាកតាដ សាំខាន់ន្ែលជៈឥទធពិ្លែល ់

គ្បសទិធភ្នព្នន្-ីប ៊ី-លអស ។ គ្បសទិធភ្នព្លនេះនឹងមានក្ខរលកើនល ើងលៅលព្លន្ែលលយើងបានកាំ ត្់ត្ាំបន់ និង 

ទតីាាំងសមគ្សបតាមត្គ្មូវក្ខរបលច េកលទសន្ែលបានកាំ ត្់ែូចខាងលគ្ក្ខម ។ 

 

ក្ខរអនុវត្ដន៍របស់សហរមន៍្-ីប ៊ី-លអស 

ក្ខរលគ្ជើសលរើសត្ាំបន ់និងទតីាាំង្ី-ប ៊ី-លអស 

 

ក្ខរលរៀបចាំែាំណា ាំអនាទ ក់្-ីប ៊ី-លអស 

 

ក្ខលរៀបចាំសមាា រៈ និងកូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអស 

 

ក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យ និងន្ថទាំ្ី-ប ៊ី-លអស 

 

1 

2 

3 

4 

 
 

២៥ម 

បលច េកលទស្-ីប ៊ី-លអស 

 
 

 

គ្បន្វងកូនន្គ្ស្ី-ប ៊ី-លអស ២៥ម 

គ្បឡាយទឹកទទឹង ០,៥ម 

អងគប់ចាប់សត្វក ដុ រ 

ភលឺន្គ្សជុាំវិញ្ី-ប ៊ី-លអស 

ែាំណា ាំអនាទ ក់ 

ែាំណា ាំជុាំវិញ្ី-ប ៊ី-លអស 

គ្ប
ន្វ
ង
កូ
ន
ន្គ្
ស
្ី

-ប
 ៊ី-ល
អ
ស

 ២
៥

 ម
 

របាាំងផ្កល សទិច 
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២.១.១ ក្ខររំ្ រ់រំរន់នរសព្រររិសាន ន 

  ្-ីប ៊ី-លអសគ្ត្ូវបានផដលអ់នុសាសន៍លោយលគ្បើគ្បាស់លៅកាុងត្ាំបន់ទាំនាប និងជាត្ាំបន់ន្ែលទទលួរងនូវ 

ក្ខរបាំផ្កល ញព្សីត្វក ដុ រលលើែាំណា ាំគ្សូវលលើសព្ ី ១០ ភ្នររយលៅលលើកូនន្គ្សកាុងត្ាំបន់មយួជាក់លាក់ ។ ត្ាំបនល់នេះ 

រួរន្ត្មានឯកសណាា នននក្ខរដ្ឋាំែុេះែាំណា ាំគ្សូវជាចមបងលៅលលើនផ ទែី្ាំ លហើយមានន្ត្ែាំណា ាំគ្សូវប៉ាុលណាណ េះន្ែលជា 

ចាំ ីសាំខាន់សគ្មាបស់ត្វក ដុ រ ។ លកា ៈលនេះោចជយួទក់ទញសត្វក ដុ រលោយចូលលៅកាុងកូនន្គ្សែាំណា ាំ 

អនាទ ក់ន្ែលដ្ឋាំែុេះែាំណា ាំគ្សូវ និងបលង ាើននូវកគ្មតិ្ននក្ខរក្ខរពារលលើន្គ្សដ្ឋាំែុេះែាំណា ាំគ្សូវបានបរិមា លគ្ចើន ។  

 

  ២.១.២ ក្ខរនព្ជើសនរើសទីតងំរូនស្ព្ស 

  លគ្ក្ខយព្ីបានកាំ ត្ត់្ាំបនស់គ្មាប់អនុវត្ដ្ ី-ប ៊ី-លអសរួចរាល ់ គ្ត្ូវល្វើក្ខរលគ្ជើសលរើសកូនន្គ្សសគ្មាប់ 

លរៀបចាំគ្បព្័ន ធអនាទ ក់គ្របគ់្រងសត្វក ដុ រន្គ្ស ។ ក្ខរលគ្ជើសលរើសកូនន្គ្សអនាទ ក់លនេះគ្ត្វូន្ផ អកលលើចាំ ចុមយួចាំនួន 

ែូចខាងលគ្ក្ខមៈ 

 ជាកូនន្គ្សន្ែលសែតិ្លៅកាុងត្ាំបន់លគ្ជើសលរើសែូចខាងលលើ និងជាកូនន្គ្សន្ែលទទលួរងនូវក្ខរ 

បាំផ្កល ញយ៉ា ងខាល ាំងក្ខល ព្សីត្វក ដុ រព្ីមុនមក (ទតីាាំងន្ែលសត្វក ដុ រន្ត្ងន្ត្បាំផ្កល ញ)។  

 ជុាំវិញកូនន្គ្សលនេះរួរមានកូនន្គ្សជាលគ្ចើនលទៀត្ន្ែលដ្ឋាំែុេះែាំណា ាំគ្សូវ (គ្បមា  ១០ហិកតា) 

លែើមបីលោយក្ខរអនុវត្ដន៍្-ីប ៊ី-លអសផដល់នូវសារៈគ្បលយជន៍ជាអត្បិរមា កាុងក្ខរក្ខត្់បនែយ 

ក្ខរខូចខាត្លដ្ឋយសារសត្វក ដុ រ ។ តាមលកា ៈបលច េកលទស កូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអសមយួររួសែិត្ 

លៅកាុងរង វង់ន្ែលមានទាំហាំគ្បមា  ១០ហិកតា (កូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអសសែតិ្លៅចាំ ចុកណាដ ល)។ 

 កូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអសគ្ត្ូវមានលទធភ្នព្គ្រប់គ្រងទឹកបាន និងោចសទងូមុនលរបានគ្បមា  ២ លៅ 

៣សបាដហ ៍ មុនែាំណា ាំជុាំវិញ ។ ក្ខរសទងូមុនែាំណា ាំជុាំវិញជាលកា ៈព្ិលសសរបស់្-ីប ៊ី-លអសកាុង 

ក្ខរទក់ទញសត្វក ដុ រន្ែលសែតិ្លៅជុាំវិញ ។ 

 កូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអសរួរមានទាំហាំគ្បមា  ២៥ រុ  ២៥ ន្ម៉ាគ្ត្ ។ កូនន្គ្សត្ូចលព្កោចក្ខត្ ់

បនែយសមត្ែភ្នព្កាុងក្ខរទក់ទញសត្វក ដុ រ និង្ាំលព្កល្វើលោយមានក្ខរចាំណាយខពសល់លើសមាា រៈ 

្-ីប ៊ី-លអស លដ្ឋយរួមទាំងកមាល ាំងព្លកមមកាុងក្ខរលរៀបចាំសមាា រៈ និងន្ថទាំកូនន្គ្ស ។ 

 កូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអសរួរសែិត្កាុងត្ាំបន់ន្ែលោចងាយគ្សលួកាុងក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យ តាមដ្ឋនកូនន្គ្ស និង 

ជាត្ាំបន់ន្ែលសែតិ្លៅទតីាាំងជិត្គ្បភព្សត្វក ដុ រ ។ 
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  ២.២ ក្ខរនរៀរចំដំ្ណាអំនាទាក រស់ព្មារ់ព្ររននធអអនាទាក រ់ព្របរព់្របងសរវករ ដ្ុ រស្ព្ស 

  ែាំណា ាំអនាទ ក់រឺជាែាំណា ាំគ្សូវន្ែលលរដ្ឋាំលៅកាុងរង វង់កូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអស លែើមបីជានុយទក់ទញសត្វក ដុ រ 

ន្ែលរស់លៅជុាំវិញកូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអស ។ តាមលកា ៈបលច េកលទស ែាំណា ាំអនាទ ក់គ្ត្ូវល្វើក្ខរដ្ឋាំែុេះមុនែាំណា ាំជុាំវិញ 

គ្បមា ព្ ី ២ លៅ ៣សបាដហ ៍ លដ្ឋយសារ សត្វក ដុ រន្ត្ងន្ត្បាំផ្កល ញលលើែាំណា ាំគ្សវូណាន្ែលមានក្ខរលូត្លាស ់

មុនលរ  ។ លៅកាុងក្ខរលរៀបចាំែាំណា ាំអនាទ ក់លោយបានសមគ្សម គ្ត្ូវអនុវត្ដតាមចាំ ចុសាំខាន់ៗែូចខាងលគ្ក្ខមៈ 

 

  ២.២.១ ក្ខររំ្ រ់ព្រនភទរជូ 

  ព្ូជគ្សវូសគ្មាប់ែាំណា ាំអនាទ ក់ជាព្ូជន្ែលមានោយកុ្ខលខលី (ោយតុ្ិចជាង ១២០នថ ង) មិនគ្បក្ខន់រែូវ 

និងមានកលិនគ្កអូបន្ែលោចទក់ទញសត្វក ដុ របាន ។ ជាទូលៅ 

ព្ូជន្ែលយកមកលគ្បើរួមមាន ព្ូជអុីន្អ រ៦៦ ព្ជូន្សនព្ិលដ្ឋរ 

ជាលែើម ។ ព្ជូោយុក្ខលខល ី និងមានកលិនគ្កអូបជាចាំ យី៉ា ងសាំខាន់ 

សគ្មាបស់ត្វក ដុ រ និងជយួ បលងាើនលលបឿនននក្ខរលូត្លាស់របស ់

វាជាងព្ូជោយកុ្ខលន្វង (ព្ូជគ្បនព្ )ី ។  

 

  ២.២.២ ក្ខររំ្ រ់នរលនវោ និងរនចេរនទសដ្ឋដុំ្ះ 

ក្ខរលរៀបចាំសាបែាំណា ាំគ្សូវគ្ត្វូចាប់លផ ដើមលៅមុនលព្លសាបែាំណា ាំគ្សូវជុាំវិញរយៈលព្លព្ ី ២០លៅ ៣០នថង 

និងសាំណាបន្ែលោចយកមកសទងូកាុងកូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអសគ្ត្ូវមានោយុគ្បមា  ២០ លៅ ២៥នថ ង (ព្ូជទាំលនើប) ។ 

លៅគ្បលទសកមពុជា លព្លលវលាននក្ខរលរៀបចាំសាំណាបមានក្ខរន្គ្បគ្បួលលៅតាមរបបទឹកលភលៀង (លៅរែូវវសា) និង 
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លលបឿនទឹកសាំរក (លៅរែូវគ្បាាំង) ។ កាុងករ ីលនេះ លែើមបីលោយសាំណាបសមគ្សបតាមបលច េកលទស លរោច 

លរៀបចាំសាំណាបបណាដ ក់ ន្ែលសាបបនដបនាទ ប់គា  (គ្បមា  ២-៤ ែង) ចលនាល េះឃ្លល ត្ព្ីគា  រយៈលព្ល ១០នថ ង ន្ែល 

ោចលោយល្វើក្ខរលគ្ជើសលរើសសាំណាបមានោយកុ្ខលសមគ្សបសគ្មាបស់ទងូកូនន្គ្ស អនាទ ក់ ។ កាុងករ ី ែល់ 

លព្លន្ែលគ្ត្ូវសទងូកូនន្គ្សអនាទ ក់ ន្ត្ព្ុាំមានសាំណាបសមគ្សប លលាកអាកោចទិញ សាំណាបព្តី្ាំបន់លផសងៗ ន្ែល 

លរល្វើក្ខរដ្ឋាំែុេះមុន ។ លៅរែូវគ្បាាំង ចាំលពាេះកសិករន្ែលមានែីន្គ្ស្ាំៗ សែិត្កាុងត្ាំបន់ ជាមយួគា លរោចល្វើគ្សវូ 

ព្លគ្ងាេះលៅជុាំវិញកូនន្គ្ស ្-ីប ៊ី-លអស លហើយកូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអសសទងូតាម្មមតា លោយបានមុនព្ ី ៥-១០នថ ង ។ 

ទតីាាំងថ្នា លសាំណាបរួរល្វើល ើងលៅន្កបរគ្បភព្ទឹក ន្ែលោចគ្រប់គ្គន់សគ្មាប ់លគ្សាចគ្សព្សាំណាបបាន ។  

ក្ខរសទងូកូនន្គ្សអនាទ ក់គ្ត្ូវចាបល់ផ ដើមល្វើលៅលព្លន្ែលន្គ្សជុាំវញិចាប់លផ ដើមសាប ។ បលច េកលទសសទងូកូនន្គ្ស 

អនាទ ក់មានលកា ៈែូចគា លៅនឹងក្ខរសទងូកូនន្គ្ស្មមតាផងន្ែរ ។ លៅលព្លសទងូកូនន្គ្សអនាទ ក់រួរទុកចលនាល េះលៅ 

តាមបលណាដ យភលឺន្គ្សគ្បន្វងទទងឹ ០,៥ន្ម៉ាគ្ត្ សគ្មាប់ល្វើគ្បឡាយទឹក ។  

 

 ២.៣ រនចេរនទសនរៀរចំព្ររននធអអនាទាក រ់ព្របរ់ព្របងសរវករ ដ្ុ រស្ព្ស 

  សមាា រៈសគ្មាប់លរៀបចាំគ្បព្័ន ធអនាទ ក់គ្រប់គ្រងសត្វក ដុ រន្គ្សរួមមាន អងគប់ចាប់ទាំងរស ់ របាាំងផ្កល សទិច និង

សមាា រៈបនាទ ប់បនស ាំមយួចាំនួនលទៀត្ ។ អាកអនុវត្ដក្ខរងារលនេះគ្ត្ូវមានក្ខរយល់ែឹងព្បីលច េកលទសមយួចាំនួនលៅកាុង

ក្ខរលរៀបចាំសមាា រៈទាំងលនេះ ែូចន្ែលបានអតាែ ្ិបាយខាងលគ្ក្ខម ។ 

 

  ២.៣.១ រនចេរនទសនធវកើអងគរ ់

អងគប់ន្ែលលគ្បើគ្បាសស់គ្មាប់្ -ីប ៊ី-លអសជាគ្បលភទអងគប់ចាបទ់ាំងរស់ និងមានចាំនួន ៥-៨អងគប ់ោគ្សយ័ 

លៅតាមវត្ដមានននគ្បជាកររបស់សត្វក ដុ រ ។ សមាា រៈសាំខាន់ៗសគ្មាប់ល្វើអង គប់រួមមាន សាំណាញ់លួសគ្កឡា 

ន្ែករនងទាំហាំ ៤មីលីន្ម៉ាគ្ត្ លួសរសទ់ាំហាំ ២មីលីន្ម៉ាគ្ត្ លួសសរនស និងរនាបឬសសី ។  

សាំណាញ់លសួគ្កឡាន្ែលោចយកមកលគ្បើគ្បាស់មាន ៣គ្បលភទលផសងគា រ ឺ សាំណាញ់លសួគ្កឡាគ្បទក់ 

សាំណាញ់លសួគ្កឡាក្ខលរទាំហាំ ១សងទ់ីន្ម៉ាគ្ត្ និងសាំណាញ់លសួគ្កឡាន្ភាកគ្រួច ។ សាំណាញ់លួសទាំង ៣លនេះ 

ខុសគា លៅតាមត្នមល និងរុ ភ្នព្របស់វា ។ សាំណាញ់លសួន្ែលមានត្នមលខពសជ់ាងលររសឺាំណាញ់លសួគ្កឡា 

គ្បទក់ ន្ត្វាមានគ្បសទិធភ្នព្ខពស់ជាងលរ ។ ចាំន្ កសាំណាញ់លួសគ្កឡាន្ភាកគ្រួចមានត្នមលលថ្នកជាងលរ ន្ត្វា 

មានគ្បសទិធភ្នព្ទបជាងលរលបើលគ្បៀបល្ៀបលៅនឹងសាំណាញ់លសួលផសងៗលទៀត្ លហើយសាំណាញ់លួសលនេះន្ត្ងន្ត្ 

មានដ្ឋក់លក់លៅលលើទីផារន្កបរត្ាំបន់រស់លៅរបស់កសិករ ។ ទាំហាំមខុក្ខត្ ់ (ល្មញលឈើ) របស់សាំណាញ់លួស ទាំង 

៣លនេះ ជាទលូៅរ ឺ០,៩ -១ ន្ម៉ាគ្ត្ ។  
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 សមាា រៈសគ្មាប់ល្វើអង គប់មយួៈ 

 

ល.រ សមាា រៈសគ្មាបល់្វើអង គបម់យួ សមាសធាត្អុងគប ់ បរមិា /គ្បន្វង 

១ សាំណាញ់លួសគ្កឡា ត្ួខ លនួអង គប ់ ១,២ ន្ម៉ាគ្ត្ 

២ សាំណាញ់លួសគ្កឡាក្ខលរ ទាំហាំ ៥ មីលនី្ម៉ាគ្ត្ លគ្បើសមុខ និង លគ្បើសកាុងអង គប ់ ០,៤ ន្ម៉ាគ្ត្ 

៣ ន្ែករនង ទាំហាំ ៤ មីលីន្ម៉ាគ្ត្ លគ្គងឆ្អឹងអងគប ់(ឃាុង) ០,៥ រី ូគ្ក្ខម 

៤ លួសរស ់ទាំហាំ ២ មលីីន្ម៉ាគ្ត្ ចុងលគ្បើសអងគប ់(បនាល លគ្បើស) ០,១២ រី ូគ្ក្ខម 

៥ លួសសរនស  ន្ខសចាំ ងអងគប់ ០,០៥ រី ូគ្ក្ខម 

៦ រនាបឬសសី ចាំរឹងអងគប់បន្ន ែម ៣ ន្ម៉ាគ្ត្ 

 

 ក្ខរត្លមលើងអងគប់ៈ 

កាុងក្ខរត្លមលើងអងគប ់លលាកអាកគ្ត្ូវអនុវត្ដលៅតាមបលច េកលទសជាបនដបនាទ ប់ែូចខាងលគ្ក្ខម 

 ក្ខត្ស់ាំណាញ់លសួគ្កឡាទាំហាំ ០,៨-១ ន្ម៉ាគ្ត្ រុ  ០,៨ ន្ម៉ាគ្ត្ សគ្មាប់ត្ខួលនួអង គប ់។ បនាទ ប់ មក 

ចងមុខបលណាដ យភ្នជ ប់គា ជារងវង់ន្ែលមានអងាត្់ផ េតិ្ ០,២៥ ន្ម៉ាគ្ត្  

 ក្ខត្ស់ាំណាញ់លសួគ្កឡាក្ខលរ (ទាំហាំ ៥មីលីន្ម៉ាគ្ត្) ទាំហាំ ០,៨ រុ  ០,៤ ន្ម៉ាគ្ត្ សគ្មាប់ល្វើ 

លគ្បើសែួនខាងកាុង និងទាំហាំ ០,២៥ រុ  ០,៣៥ ន្ម៉ាគ្ត្ សគ្មាប់ល្វើលគ្បើសត្ូចខាងមខុ ។ បនាទ ប ់

មក គ្ត្វូចងសាំណាញ់លួសលនេះលោយលកើត្ជាទគ្មង់លគ្បើសកាុងរូបខាងលគ្ក្ខម លហើយលៅចុងលគ្បើស 

នីមួយៗ គ្ត្ូវលដ្ឋត្បនាល លគ្បើស លដ្ឋយលគ្បើលសួរសទ់ាំហាំ ២មីលីន្ម៉ាគ្ត្ គ្បន្វង ០,១ ន្ម៉ាគ្ត្ព្ីចុង 

លគ្បើស (កាំណាត្់លួសរសរ់ួរក្ខត្គ់្បន្វង ០,២ ន្ម៉ាគ្ត្)។ 

 ក្ខត្់ន្ែករនង (ទាំហាំ ៤មីលីន្ម៉ាគ្ត្) គ្បន្វង ០,៨៥ ន្ម៉ាគ្ត្ចាំនួន ៤ សគ្មាប់ល្វើជាលគ្គងឆ្អឹងរបស ់

អងគបម់យួ លហើយ ចងមុខវាល្វើជាកងន្ែលមានអងាត្់ផ េតឹ្ ០,២៥ ន្ម៉ាគ្ត្ ។ កងន្ែករនងមយួ 

គ្ត្ូវចងភ្នជ ប់ជាមយួសាំណាញ់លសួន្ែលបានក្ខត្ ់ល្វើជាលគ្បើស្ាំ ។ 

 

 ក្ខត្ស់ាំណាញ់លួសគ្កឡាទាំហាំ ០,២៧ រុ  ០,២៧ ន្ម៉ាគ្ត្ ចាំនួន ២បនទេះសគ្មាប់អងគបម់យួ លហើយ 

ចងវាភ្នជ ប់លៅនឹងកងន្ែករនងមយួបនទេះមយួកង ។ បនាទ បម់ក គ្ត្ូវយកបនទេះសាំណាញ់លសួន្ែល 

ចងភ្នជ ប់កងលនេះមយួ លៅភ្នជ បជ់ាមយួលគ្បើសត្ូចមយួល្វើជាទវ រមុខ ។ បនទេះន្ែលលៅសល់គ្ត្វូក្ខត្ ់

លោយលចញជាគ្ចកទវ រសគ្មាប់យកសត្វក ដុ រលចញ (ទវ រលគ្ក្ខយ) ។ លៅព្មីុខលគ្បើសត្ូចខាងមុខ 

គ្ត្ូវលចាេះគ្បលហាងទាំហាំល មមន្ែលោចលោយសត្វក ដុ រចូលបាន (អងាត្់ផ េតិ្ ០,០៨ ន្ម៉ាគ្ត្) និង 

ល្វើទវ របទិ (ន្ផ ាកខាងលគ្ក្ខយអងគប់សគ្មាបយ់កសត្វក ដុ រលចញ) លែើមបីកុាំលោយសត្វក ដុ រលចញរួច ។  



 
10 

 ត្លមលើងសមាា រៈខាងលលើលនេះែូចរូបអងគប់ខាងលគ្ក្ខម លដ្ឋយចងភ្នជ ប់គា ជាមយួសរនសលសួ លហើយ 

ចងវាភ្នជ ប់ជាមយួបនទៈឬសសីចាំនួន ៣ បនទេះ ន្ែល ២ បនទេះចងន្ផាកខាងលគ្ក្ខម និង ១ បនទេះលទៀត្ 

ចងន្ផាកខាងលលើ លែើមបីលោយអងគប់មានលាំនឹងគ្រប់គ្គន់ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

រាំរូអង គបទ់ី១ សគ្មាប់គ្បព្័ន ធអនាទ ក់គ្រប់គ្រងសត្វក ដុ រន្គ្ស 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

០,៩-១ ម 

០,២៥ ម 

០,៣៥ ម 

០,២ ម 

០,២ ម 

០,០៨ ម 

លគ្បើសត្ូច 
លគ្បើស ា្ំកាុង 

បនាល លគ្បើស 

  

 

 

 

 

 

 
 

រាំរូអង គបទ់ី២ សគ្មាប់គ្បព្័ន ធអនាទ ក់គ្រប់គ្រងសត្វក ដុ រន្គ្ស 
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២.៣.២ រនចេរនទសនរៀរចំរបងំផ្លា សទាកិច 

របាាំងផ្កល សទិចគ្ត្ូវបានលគ្បើគ្បាសស់គ្មាប់បាាំងជុាំវិញកូនន្គ្សអនាទ ក់ លែើមបីក្ខរពារសត្វក ដុ រកុាំលោយចូល 

បាំផ្កល ញកូនន្គ្សអនាទ ក់លដ្ឋយលសរើ ។ ទាំហាំននរបាាំងផ្កល សទិចសគ្មាប់្-ីប ៊ី-លអសោគ្សយ័លៅលលើទាំហាំកូនន្គ្សអនាទ ក់ 

ន្ែលបានលគ្បើគ្បាស ់ ។ តាមលកា ៈបលច េកលទស កូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអសគ្ត្វូមានទាំហាំគ្បមា  ២៥រុ  ២៥ន្ម៉ាគ្ត្ 

លហត្ុែូចលនេះ បរិមា របាាំងផ្កល សទិចន្ែលគ្ត្វូលគ្បើរឺមានបលណាដ យ ១១០ ន្ម៉ាគ្ត្ ។ ជាទូលៅ របាាំងផ្កល សទិចន្ែ់ល 

គ្ត្ូវលគ្បើគ្បាស់លៅកាុងក្ខរលរៀបចាំកូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអសគ្ត្ូវមានលកា ៈែូចខាងលគ្ក្ខម ៖ 

 របាាំងផ្កល សទិចគ្ត្ូវមានទមងន់គ្បមា  ១២ រ ីូគ្ក្ខម (១ រ ីូគ្ក្ខមោចល្វើរបាាំងផ្កល សទចិបាន 

គ្បមា  ១០ន្ម៉ាគ្ត្បលណាដ យ) តាមទាំហាំបលច េកលទស ។ 

 កាំព្ស់របាាំងផ្កល សទិចគ្ត្វូមានគ្បន្វងគ្បមា  ០,៧ លៅ ០,៨ ន្ម៉ាគ្ត្ ។ 

រាំរូអង គប់ល្វើព្ីសាំណាញ់លួសគ្កឡាគ្បទក់ 

រាំរូអង គប់ល្វើព្ីសាំណាញ់លួសគ្កឡាន្ភាកគ្រួច 

រាំរូអង គប់ល្វើព្ីសាំណាញ់លួសគ្កឡាក្ខលរ 
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 កគ្មាស់របាាំងផ្កល សទិចគ្ត្វូមានទាំហាំគ្ក្ខស់ល មមន្ែលោចក្ខរពារលៅនឹងល័កាខ័ ឌោក្ខសធាត្ ុ និង 

ក្ខរកលករព្ីសត្វក ដុ របានរយៈលព្លយូរ ។ 

 របាាំងផ្កល សទិចគ្ត្ូវលែរព្ីរជាន់ ន្ផ ាកខាងលលើ និងន្ផ ាកកណាដ លតាមបលណាដ យរបាាំងផ្កល សទិច ភ្នជ ប់ជា 

មយួន្ខសនី ងុត្ូចល មម (មុខក្ខត្ ់២សង់ទីន្ម៉ាគ្ត្) ។ 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

២.៣.៣ រនចេរនទសនរៀរចសំមាភ រៈនផ្សងៗ 

  សមាា រៈបនាទ ប់បនស ាំលផសងៗលទៀត្លគ្ៅព្អីងគប់ និងរបាាំងផ្កល សទិចរួមមាន បលងាគ លឬសសី ន្ខសចាំ ងនី ងុ 

ជាលែើម ។ ត្គ្មវូក្ខរ និងបរិមា សមាា រៈទាំងលនេះមានែូចខាងលគ្ក្ខមៈ 

- បលងាគ លឬសសីគ្ត្ូវបានលគ្បើគ្បាស់សគ្មាប់បញ្ឈរព្គ្ងឹងរបាាំងផ្កល សទិច និងអងគប ់ ។ កាំព្សប់លងាគ ល 

ឬសសីរួរមានគ្បន្វងគ្បមា  ០,៨ ន្ម៉ាគ្ត្ ចាំនួនគ្បមា  ១២០ បលងាគ ល  លហើយមានទាំហា្ំ ាំល មម 

ន្ែលោចក្ខរពារកមាល ាំងខយល់ខាល ាំងបាន ។ ជាទលូៅ បលងាគ លឬសសីលនេះ កសិករោចរកបានលដ្ឋយ 

ខលនួឯងបានលៅត្ាំបន់រសល់ៅរបស់គត្ ់។ 

- ន្ខសចាំ ងនី ុងលគ្បើសគ្មាប់លែរភ្នជ ប់ជាមួយរបាាំងផ្កល សទិច លែើមបីជាចគ្មឹងភ្នជ ប់់របាាំងផ្កល សទិចលៅនឹង 

បលងាគ លឬសសី និងសគ្មាប់ចងភ្នជ ប់អងគបល់ោយលៅនឹងកន្នលងលព្លមានសត្វលផសងៗចលូ ។ 

 

  ២.៣.៤ រនចេរនទសរនម្ាើងសមាភ រៈរនងុរូនស្ព្ស 

  លគ្ក្ខយព្ីបានលរៀបចាំសមាា រៈន្ែលបានអតាែ ្បិាយខាងលលើរួចរាល ់ គ្ត្ូវយកសមាា រៈទាំងលនេះលៅត្លមលើង 

លៅកាុងកូនន្គ្សគ្បព្័ន ធអង គប់របាាំងផ្កល សទិច ។ ក្ខរងារលនេះគ្ត្ូវបានល្វើល ើងលៅលព្លន្ែលកូនសនទងូែាំណា ាំអនាទ ក់ 

ោយុបានគ្បមា  ១០នថ ង លពាលរលឺ្វើល ើងមុនលព្លមានក្ខរបាំផ្កល ញព្សីត្វក ដុ រ ។ លៅកាុងក្ខរត្លមលើងសមាា រៈ 

កាុងកូនន្គ្សលនេះ លលាកអាកគ្ត្វូអនុវត្ដតាមទគ្មង់ក្ខរជាបនដបនាទ ប់ែូចខាងលគ្ក្ខមៈ 

ចាំ ងរបាាំងន្ផ ាកខាងលលើ 

ចាំ ងរបាាំងន្ផ ាកកណាដ ល 

ន្ខសន ីងុ 
០,៥ ម 

០,៧ ម 
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 លរៀបចាំកូនគ្បឡាយទឹកលៅតាមបលណាដ យកូនន្គ្សអនាទ ក់ ជាបភ់លឺន្គ្ស ទទងឹ ០,៥ន្ម៉ាគ្ត្ ជលគ្ៅ 

លគ្ៅជាងកូនន្គ្ស្មមតាគ្បមា  ១០សងទ់ីន្ម៉ាគ្ត្ លែើមបីរកាទឹកែក់លៅលព្លកូនន្គ្សរើង ។ 

ក្ខរល្វើគ្បឡាយលនេះោចជយួក្ខត្់បនែយក្ខរបាំផ្កល ញរបសស់ត្វក ដុ រលលើរបាាំងផ្កល សទិច ។ ក្ខរងារ 

លនេះោចល្វើលៅលព្លសទងូកូនន្គ្សអនាទ ក់ក៏បាន ន្ែលោចជួយក្ខត្ប់នែយលព្លលវលាត្លមលើង 

សមាា រៈលៅកាុងកូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអស ។ 

 រាយបលងាគ លឬសសីតាមបលណាដ យគ្បឡាយទឹកន្ផ ាកមាា ងលទៀត្ននភលឺន្គ្ស ។ បលងាគ លឬសសីគ្ត្វូរាយ 

ចលនាល េះឃ្លល ត្ព្ីគា  ១-១,៥ ន្ម៉ាគ្ត្ លហើយែាំលោយជាប់កុាំលោយមានក្ខរបត្់ន្បនលៅលព្លមាន 

ខយល់បកខ់ាល ាំង ។ មុនលព្លរាយបលងាគ ល លលាកអាកោចទញន្ខសជុាំវិញកូនន្គ្សលោយគ្ត្ង់ លៅតាម 

ទតីាាំងន្ែលគ្ត្ូវរាយបលងាគ ល លែើមបីលោយបលងាគ លរត្់គ្ត្ង់ល អលៅតាមបលណាដ យកូនន្គ្ស លហើយចាប់ 

លផ ដើមរាយបលងាគ លតាមន្ខសលនេះ ។  

 ព្នាល របាាំងផ្កល សទិចតាមបលណាដ យបលងាគ លឬសសីន្ែលបានលរៀបចាំរួចរាល់ លដ្ឋយដ្ឋក់ន្ផាកលយលចញ 

ននន្ខសចាំ ងនី ុងលៅន្ផាកខាងកាុងកូនន្គ្ស លហើយចាប់លផ ដើមចងភ្នជ ប់របាាំងផ្កល សទិចលនេះ លៅនឹង 

បលងាគ លឬសសីលៅគ្ត្ង់ន្ខសចាំ ងនី ុង ។ លៅលព្លចងភ្នជ ប់របាាំងផ្កល សទិចលៅនឹងបលងាគ ល ឬសសី 

លលាកអាកគ្ត្វូល្វើគា ព្ីរនាក់ មាា ក់អាកចង និងមាា ក់លទៀត្អាកទញរបាាំងផ្កល សទិច លែើមបីលោយរបាាំង 

ផ្កល សទិចរាបលសមើល អ ន្ែលោចជួយក្ខត្ប់នែយក្ខរកលករព្សីត្វក ដុ រ ។ ជាទលូៅ កាំព្ស់របាាំង ផ្កល សទិច 

គ្ត្ូវមានគ្បន្វងគ្បមា  ០,៥ន្ម៉ាគ្ត្ព្នីផ ទទឹក (កាំព្សទ់ឹកអត្បិរមា) របស់កូនន្គ្ស ។  

 បនាទ បព់្ីចងរបាាំងរួចរាល ់ គ្ត្ូវចាប់លផ ដើមកប់លជើងរបាាំងផ្កល សទិចជាមយួភក់ន្ែលមានលៅតាមកូន 

គ្បឡាយ ។ ក្ខរកប់ភក់លនេះគ្ត្ូវល្វើយ៉ា ងណាកុាំលោយខពស់ជាងនផទទឹករបស់កូនន្គ្ស ។ ក្ខរកប់លជើង 

របាាំងផ្កល សទិចជយួក្ខត្់បនែយក្ខររុលចូលរបស់សត្វក ដុ រតាមលជើងរបាាំងផ្កល សទិចលៅកាុងកូនន្គ្ស ។     

 លគ្ក្ខយព្ីបានលរៀបចាំក្ខរងារខាងលលើរួចរាល ់ គ្ត្វូចាប់លផ ដើមយកអងគប់លៅដ្ឋក់លៅកាុងកូនន្គ្ស 

អនាទ ក់លនេះ លដ្ឋយដ្ឋក់លៅតាមគ្ជុងនីមយួៗននកូនន្គ្ស ។ គ្ជងុន្ែលមានសត្វក ដុ រឆ្លងក្ខត្់លគ្ចើន 

គ្ត្ូវដ្ឋក់អងគប់លគ្ចើនជាងលរ ។ ចាំនួនអងគប់ន្ែលគ្ត្វូដ្ឋក់មានក្ខរន្គ្បគ្បួលលៅតាមកគ្មតិ្ននក្ខរ 

រាលដ្ឋលរបសស់ត្វក ដុ រ ។ លៅកាុងក្ខរដ្ឋក់អងគប ់ ន្ផ ាកចូលរបស់អងគប់គ្ត្ូវដ្ឋក់ផអិបលៅនឹងនផទ 

របាាំងផ្កល សទិចន្ផ ាកខាងកាុងកូនន្គ្ស លដ្ឋយលោយគ្ចកចូលរបស់សត្វក ដុ រ លៅជាប់នឹងនផ ទទកឹ ។ 

អងគប់គ្ត្ូវដ្ឋក់នលយ៉ា ងណាលោយសែិត្លៅលលើនផ ទទឹកបនដិច (ទឹកន្ែលមានកាុងន្គ្សតាម្មមតា) 

លហើយ ព្គ្ងឺងវាលដ្ឋយបលងាគ លឬសសី រួចចង់វាលោយជាប ់ ។ លៅព្ីលលើអងគប់គ្ត្ូវគ្របស់លកឹលឈើ 

លែើមបីបង ាល័កាខ ័ឌសមគ្សបលោយសត្វក ដុ រងាយចូលកាុងអងគប់បានគ្សលួ ។ លៅខាងកាុងអងគប់ 

គ្ត្ូវដ្ឋក់ែុាំលឈើត្ូចមយួលោយសត្វក ដុ រកលករ លែើមបីក្ខត្់បនែយក្ខរបាំផ្កល ញរបស់វាលលើអងគប់ ។ 

លៅព្មីុខទវ រចូលអងគប់គ្ត្វូលចាេះគ្បលហាងលោយប៉ាុនគ្ចកចូលអងគប់សគ្មាបស់ត្វក ដុ រ 

លហើយដ្ឋក់ព្ាំនូក ែីលោយខពស់បនដិចលៅព្ីមខុគ្ចកចូលលនេះ លែើមបីលោយសត្វក ដុ រងាយចូល

កាុងអងគប ់។ 
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 RtUvsMGatedImeQIEdlenACMuvijkUnERsFI-ប ៊ី-លអស លែើមបីកុាំលោយសត្វក ដុ រល្វើជាទគ្មលលាត្ 

ចូលកាុងកូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអសបាន ។ 

  

 ២.៤ ក្ខរព្រួររិនិរយ និងស្ែទរំូនស្ព្សព្ររននធអអនាទាក រព់្របរ់ព្របងសរវករ ដ្ុ រស្ព្ស 

បនាទ បព់្ីបានត្លមលើងសមាា រៈ្ី-ប ៊ី-លអសរួចរាល់គ្ត្ូវល្វើក្ខរតាមដ្ឋនគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យ និងន្ថទាំកូនន្គ្ស្ី-ប ៊ី-លអស 

ជាគ្បចាាំនថ ងចាបព់្ីលព្លត្លមលើងសមាា រៈ រហូត្ែល់គ្បមូលផលកូនន្គ្សអនាទ ក់រួចរាល ់។ កាុងក្ខរងារលនេះ លលាកអាក 

គ្ត្ូវអនុវត្ដតាមបលច េកលទសែូចខាងលគ្ក្ខមៈ 

 

  ២.៤.១ ក្ខរព្រួររិនិរយរូនស្ព្សធី-រ ៊ី-នអស 

  គ្ត្ូវចុេះគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យកូនន្គ្ស្ី-ប ៊ី-លអសជាគ្បចាាំនថ ង លៅលព្លគ្ព្ឹក និងលព្លរលសៀល លដ្ឋយអនុវត្ដតាម 

បលច េកលទសែូចខាងលគ្ក្ខមៈ 

 លៅលព្លគ្ព្ឹក គ្ត្ួត្ព្ិនិត្យអងគប់រកលមើលសត្វក ដុ រ និងសត្វលផសងៗន្ែលជាប់កាុងអងគប ់ ។ លៅ 

លព្លមានសត្វជាប់កាុងអងគប់គ្ត្វូយកវាលចញព្ីអងគប ់ ។ លៅកាុងក្ខរសមាល បស់ត្វក ដុ រ លលាកអាក 

ភលឺន្គ្ស 

គ្បឡាយទឹក 

បលងាគ លឬសសី 

ន្ខសរនងផ្កល សទិច របាាំងផ្កល សទិច 

ែាំណាាំអនាទ ក់  

អងគប់ 
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ោចសមាល ប់វា លដ្ឋយយកអងគប់ន្ែលមានសត្វក ដុ រលៅគ្ជលក់់កាុងទឹកលោយលិចផុត្សត្វក ដុ រ 

មយួសនទេុះលគ្ក្ខយមកវានឹងងាបភ់្នល ម ។  

 គ្ត្ួត្ព្ិនិត្យក្ខរបាំផ្កល ញរបសស់ត្វក ដុ រ និងកតាដ លផសងៗលលើសមាា រៈ្ី-ប ៊ី-លអស ។ កាុងករ ីមាន 

ក្ខរបាំផ្កល ញ លលាកអាកគ្ត្ូវល្វើក្ខរជួសជលុភ្នល មលៅកាុងនថ ងន្ត្មយួ លចៀសវាងកុាំលោយសត្វក ដុ រ 

ចូលបាំផ្កល ញែាំណា ាំអនាទ ក់បាន ។ 

 សាំោត្កូនគ្បឡាយទឹក កុាំលោយមានលមម  ឬយកកលមទចកមទលីផសងៗ ន្ែលោចជាទគ្មសគ្មាប់ 

សត្វក ដុ រកាុងក្ខរបាំផ្កល ញរបាាំងផ្កល សទិច ។ 

 លៅលព្លរលសៀល លលាកអាកគ្ត្ូវយកអងគប់ន្ែលបានយកសត្វលចញ លៅដ្ឋក់លៅតាមទតីាាំងលែើម 

 វិញ លហើយចងលោយជាប ់ និងគ្របស់លឹកលឈើែូចន្ែលបានលរៀបចាំព្មីុនមក ។ ចាំលពាេះអងគបន់្ែល 

មិនមានសត្វក  ុ រចូល លលាកអាកោចប រូទតីាាំងអងគប់បាន ។    

 

   ២.៤.២ ក្ខរស្ែទសំមាភ រៈ 

   ក្ខរន្ថទាំសមាា រៈលដ្ឋយយកចិត្ដទុកដ្ឋក់ោចជយួបលង ាើនរយៈលព្លននក្ខរលគ្បើគ្បាសស់មាា រៈបានលគ្ចើន 

ែង និងមានគ្បសទិធភ្នព្ខពស់កាុងក្ខរកមាេ ត្់សត្វក ដុ រ ។ កាុងក្ខរងារលនេះ លលាកអាកគ្ត្ូវអនុវត្ដែូចខាងលគ្ក្ខមៈ 

 លគ្ក្ខយព្យីកសត្វន្ែលជាប់កាុងអងគបល់ចញរួចរាល់ គ្ត្ូវសាំោត្អងគប់លដ្ឋយគ្ជលក់កាុងទឹក និង 

ដ្ឋក់ហាលនថង មុនលព្លយកលៅដ្ឋក់កាុង្-ីប ៊ី-លអសវិញលៅលព្លរលសៀល ។ ក្ខរល្វើែូចលនេះោច 

ជយួក្ខត្់បនែយភ្នព្រោររបស់សត្វក ដុ រ (មិនហា នចូលអងគប់លគ្ក្ខយលព្លវាែឹង) និងរកា 

រុ ភ្នព្អងគប់បានយូរ ។ 

 គ្ត្ូវជួសជុលអងគបល់ដ្ឋយយកចិត្ដទុកដ្ឋក់ លដ្ឋយធានាថ្ន នឹងមានភ្នព្រឹងមាុុ ាុំសគ្មាប់លគ្បើគ្បាស ់

លៅលព្លបនាទ ប់លទៀត្ ។ កុាំទុកអងគបល់ចាលហាលលភលៀងន្ែលោចបណាដ លលោយឆ្ប់លគ្ចេះ ។ 

 លៅលព្លលរើសមាា រៈលចញព្ីកូនន្គ្ស លលាកអាករួរលរើលដ្ឋយគ្បុងគ្បយ័ត្ា កុាំលោយមានក្ខរខូចខាត្ 

លគ្ចើនសគ្មាបល់គ្បើគ្បាស់លលើកលគ្ក្ខយលទៀត្ លហើយគ្ត្វូសាំោត្ និងលរៀបចាំសមាា រៈទាំងលនេះលៅទុក 

លៅទតីាាំងសមគ្សបន្ែលោចលចៀសផុត្ព្ីកាំលៅនថ ង និងក្ខរបាំផ្កល ញព្ីកតាដ លផសងៗលទៀត្ ។ 

 

 ២.៥ ក្ខរនរៀរចំសហរបម្ន៍អនុវរដព្ររននធអអនាទាក រព់្របរ់ព្របងសរវករ ដ្ុ រស្ព្ស 

គ្បព្័ន ធអនាទ ក់គ្រប់គ្រងសត្វក ដុ រន្គ្ស (្-ីប ៊ី-លអស) ផដល់នូវសារៈគ្បលយជន៍លៅែល់គ្កុមកសិករ ន្ែល 

សែិត្លៅជុាំវិញកូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអសគ្បមា  ១០ហិកតា លហើយសមាា រៈសគ្មាប់អនុវត្* ដុក្ខរងារលនេះមានត្នមលខពស ់

ចាំលពាេះបរុគលមាា ក់កាុងសាែ នភ្នព្រស់លៅរបស់កសិករន្ខមរលយើងន្ែលមាននផទែីត្ូចៗសគ្មាប់គ្រួសារនីមួយៗ ។ 

លហត្ុែូចលនេះ ក្ខរអនុវត្ដន៍្-ីប ៊ី-លអស ត្គ្មវូលោយមានក្ខរចូលរួមជាលកា ៈសហរមន៍ព្ីកសិករន្ែលទទួល 
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អត្ែគ្បលយជន៍ព្ីក្ខរងារទាំងលនេះ លែើមបីធានានូវលសែរភ្នព្ និងនិរនដរភ្នព្របស់វា ។ ក្ខរលរៀបចាំចងគ្កងសហរមន៍ 

កសិករលនេះនឹងផដល់នូវសារៈគ្បលយជន៍ មយួចាំនួនែូចជា ល្វើលោយមានគ្បសទិធភ្នព្ខពស ់ និងនិរនដរភ្នព្ កាុងក្ខរ 

គ្រប់គ្រង ជគ្មុញក្ខរចូលរួមរបស់កសិករកាុងក្ខរអនុវត្ដន៍ក្ខរងារ បលង ាើនសាមរគីភ្នព្លៅកាុងមូលដ្ឋា ន បងាភ្នព្ 

ងាយគ្សលួែល់ក្ខរអនុវត្ដន៍ក្ខរងារ ជគ្មុញក្ខរចូលរួមវិភ្នរទនរបស់កសិករលៅកាុងក្ខរអនុវត្ដន៍ ក្ខរងារ 

លែើមបីក្ខត្ប់នែយក្ខរចាំណាយថវកិ្ខ និងកមាល ាំងព្លកមមគ្រួសារ  និងបលង ាើនភ្នព្ទទួលខុសគ្ត្វូរបស់កសិករ ។ 

គ្កុមកសិករន្ែលនឹងអនុវត្ដក្ខរងារលនេះគ្ត្ូវលរៀបចាំតាមែាំល ើរក្ខរជាបនដបនាទ ប់ែូចខាងលគ្ក្ខមៈ 

 

២.៥.១ ក្ខររំ្ រ់រសរិរចលូរួម្ 

ភ្នា ក់ងារផសព្វផាយកសិកមមលៅកាុងត្ាំបន់គ្ត្ូវល្វើក្ខរសហក្ខរជាមួយរែាអាំណាចមូលដ្ឋា ន 

លៅកាុងក្ខរលគ្ជើសលរើសកសិករ លែើមបីបលង ាើត្នូវគ្កុមក្ខរងារសគ្មាប់អនុវត្ដ្ -ីប ៊ី-លអស ។ ក្ខរលគ្ជើសលរើសកសិករ

លោយចូលរួម លលាកអាក គ្ត្ូវអនុវត្ដតាមចាំ ចុមយួចាំនួនែូចខាងលគ្ក្ខមៈ 

 កាំ ត្់ត្ាំបន់ន្ែលទទួលរងនូវក្ខរបាំផ្កល ញព្សីត្វក ដុ រ និងលគ្ជើសលរើសទីតាាំងកូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអស 

ន្ែលសែិត្លៅកាុងត្ាំបន់ន្ែលទទលួរងនូវក្ខរបាំផ្កល ញព្សីត្វក ដុ រ។ 

 លគ្ជើសលរើសកសិករន្ែលមានកូនន្គ្សលៅជុាំវិញកូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអស (២០០ ន្ម៉ាគ្ត្ជុាំវិញ) ។ ក្ខរ 

ចូលរួមរបស់កសិករគ្ត្ូវល្វើល ើងលដ្ឋយសម័គ្រចិត្ដ (មានក្ខរព្នយល់បងាា ញ) និងជាកសិករន្ែល 

មានចាំណាប់ោរមម ៍ និងយកចិត្ដទុកដ្ឋក់លលើក្ខរងារលនេះ  ។ សមាជិកកាុងគ្កុមគ្ត្ូវលគ្ជើសលរើស 

លដ្ឋយគ្បធានភមូ ិឬអាកន្ែលធាល ប់ចូលរួមកាុងែាំល ើរក្ខរក្ខរងារអភិវឌ្ឍន៍ភូម ិ។  

 កូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអសមយួគ្ត្ូវទទលួខុសគ្ត្វូលដ្ឋយគ្កុមកសិករមួយគ្កុម ។ 

 

២.៥.២ ក្ខរនរៀរចំឯរភាររនងុព្រុម្រសិររ 

បនាទ បព់្ីបានលគ្ជើសលរើសគ្កុមកសិកររួចរាល់ លលាកអាកគ្ត្វូល្វើក្ខរសគ្មបសគ្មលួលោយមានក្ខរ 

គ្ព្មលគ្ព្ៀង (ឯកភ្នព្) រវាងកសិករលៅកាុងគ្កុមកសិករ សគ្មាប់ែាំល ើរក្ខរអនុវត្ដន៍គ្បព្័ន ធ្ ី-ប ៊ី-លអសកាុង 

ក្ខរកមាេ ត្់សត្វក ដុ រន្គ្ស ។  លៅកាុងែាំល ើរក្ខរអនុវត្ដន៍វិ្ីសាស្ដ្សដ្ -ីប ៊ី-លអស គ្បកបលដ្ឋយគ្បសទិធភ្នព្ខពស ់

កសិករគ្ត្ូវល្វើក្ខរជាគ្កុម លដ្ឋយមានក្ខរឯកភ្នព្យ៉ា ងគ្ត្មឹគ្ត្វូលៅតាមគ្កុមកសិករនីមយួៗ លគ្ក្ខមក្ខរ 

សគ្មបសគ្មួលភ្នា ក់ងារផសព្វផាយ (ឬរែាអាំណាចមូលដ្ឋា ន) ។ ក្ខរលរៀបចាំឯកភ្នព្កាុងគ្កុមកសិករគ្ត្ូវល្វើល ើង 

លៅមុនលព្លលរៀបចាំសមាា រៈ្ី-ប ៊ី-លអស ។ លគលបាំ ងននក្ខរល្វើក្ខរឯកភ្នព្លនេះរឺលែើមប ី កាំ ត្ល់ោយមានក្ខរ 

ទទួលខុសគ្ត្វូព្ីកសិករកាុងគ្កុមនីមួយៗ កាំ ត្ទ់តីាាំងកូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអស ជគ្មុញលោយមានក្ខរវិភ្នរទនព្ ី

កសិករកាុងគ្កុមទាំងន្ផ ាកសមាា រៈ និងកមាល ាំងព្លកមម លរៀបចាំន្បងន្ចកសកមមភ្នព្គ្កុម បងាា ញព្ីបលច េកលទសកាុងក្ខរ 
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លរៀបចាំ្ី-ប ៊ី-លអស និងសារៈគ្បលយជន៍ន្ែលទទួលបានព្ីក្ខរអនុវត្ដន៍ក្ខរងារទាំងលនេះ និងលរៀបចាំន្ផនក្ខរសកមមភ្នព្ 

ក្ខរងារលផសងៗ លែើមបីែាំល ើរក្ខរក្ខរងារគ្បកបលដ្ឋយលទធផលជាវិជ ជមាន ។  

គ្កុមកសិករនីមយួៗរួមមានគ្បធានគ្កុម សមាជិក និងមាេ សកូ់នន្គ្ស ន្ែលជាទូលៅ គ្បធានគ្កុមជាមាេ ស ់

កូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអស ឬជាអាកមានឥទធពិ្លកាុងក្ខរែឹកនាាំគ្កុមកសិករ ។ កាុងក្ខរអនុវត្ដន៍ក្ខរងារ គ្បធានគ្កុម 

គ្ត្ូវបានល្វើក្ខរន្បងន្ចកលោយែឹកនាាំគ្កុមកសិករលៅកាុងក្ខរលរៀបចាំសមាា រៈ ត្លមលើងសមាា រៈកាុងកូនន្គ្ស្ី-ប ៊ី-លអស 

គ្ត្ួត្ព្ិនិត្យតាមដ្ឋន ន្ថទាំកូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអស និងែឹកនាាំល្វើក្ខរព្ិភ្នកាក្ខរងារកាុងគ្កុមរបស់គត្ ់ ។ សមាជិក 

គ្កុមមានត្ួនាទីចូលរួមអនុវត្ដក្ខរងារខាងលលើ និងល្វើក្ខរផ្កល ស់បដរូលវនគា សគ្មាប់ល្វើក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យ ន្ថទាំកូនន្គ្ស 

្-ីប ៊ី-លអស ។ លដ្ឋយន្ ក មាេ ស់កូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអសជាអាកល្វើក្ខរតាមដ្ឋនកូនន្គ្សជាគ្បចាាំ និងល្វើក្ខរ 

រាយក្ខរ ៍ជូនគ្បធានគ្កុមលៅលព្លមានបញ្ញា លកើត្ល ើង ។ ជាទលូៅ គ្កុមកសិកររួរល្វើក្ខរជួបជុាំគា គ្បមា  ២ 

សបាដ ហម៍ដង លែើមបីល្វើក្ខរព្ភិ្នកាបញ្ញា លផសងៗន្ែលលកើត្មានល ើងលៅលព្លកាំព្ុងែាំល ើរក្ខរអនុវត្ដន៍្ី-ប ៊ី-លអស 

និងរិៈរកែាំលណាេះគ្សាយលផសងៗលលើបញ្ញា ទាំងលនាេះ ។   

 

២.៥.៣ ដំ្ន្ើរក្ខរអនុវរដន៍ធី-រ ៊ី-នអសររស់ព្រុម្រសិររ 

សកមមភ្នព្ក្ខរងារសាំខាន់ៗលៅកាុងក្ខរអនុវត្ដន៍្-ីប ៊ី-លអសរបស់គ្កុមកសិករ លែើមបីគ្របគ់្រងសត្វក ដុ រ 

ជាលកា ៈសហរមន៍រួមមាន លរៀបចាំសមាា រៈ្ី-ប ៊ី-លអស (ល្វើអង គប ់ លែររបាាំងផ្កល សទចិ លរៀបចាំបលងាគ លឬសសី 

និងន្ខសចាំ ង) លរៀបចាំែាំណា ាំអនាទ ក់ និងកូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអស ត្លមលើងសមាា រៈកាុងកូនន្គ្ស តាមដ្ឋនគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យ 

និងន្ថទាំកូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអស ។ ក្ខរងារទាំងលនេះចាប់លផ ដើមអនុវត្ដជាបនដបនាទ ប់ គ្បមា មយួន្ខមុនលព្លែាំល ើរក្ខរ

សាបែាំណា ាំគ្សវូសគ្មាប់ែាំណា ាំអនាទ ក់ រហូត្ែលល់ព្លគ្ចូត្ក្ខត្់ែាំណា ាំអនាទ ក់រួចរាល់ ។  

  គ្បមា រយៈលព្លមយួន្ខមុនលព្លចាប់លផ ដើមសាបែាំណា ាំគ្សូវអនាទ ក់ សមាជិកកាុងគ្កុមនីមយួៗគ្ត្វូ 

ល្វើក្ខរជបួជុាំគា លៅតាមទីកន្នលងកាំ ត្់ណាមយួន្ែលបានលគ្ជើសលរើស លែើមបីល្វើក្ខរលរៀបចាំសមាា រៈ លដ្ឋយមាន 

គ្បធានគ្កុមជាអាកែឹកនាាំ និងបងាា ញព្ីបលច េកលទសលលើក្ខរងារទាំងលនេះ លគ្ក្ខមក្ខរសគ្មបសគ្មលួព្ីភ្នា ក់ងារ 

ផសព្វផាយ ឬរែាអាំណាចមូលដ្ឋា ន ។   

ក្ខរលរៀបចាំសាំណាបសគ្មាប់ែាំណា ាំអនាទ ក់គ្ត្ូវល្វើល ើងលៅមុនក្ខរលរៀបចាំសាំណាបសគ្មាប់ែាំណា ាំជុាំវិញកូនន្គ្ស 

្-ីប ៊ី-លអសរយៈលព្លព្ ី២សបាដ ហ ៍ែល់ ១ ន្ខ ោគ្ស័យលៅលលើលទធភ្នព្ទឹកន្ែលោចរកបានសគ្មាប់កូនសាំណាប  ។ 

ក្ខរងារលនេះគ្ត្ូវលរៀបចាំល ើងលដ្ឋយមាេ ស់កូនន្គ្សផ្កទ ល់ និងោចមានជាំនួយព្សីមាជិកគ្កុមកាុងករ ីន្ែលមាន 

ក្ខរលាំបាកលផសងៗលកើត្ល ើង ។ ែល់លព្លគ្ត្ូវសទងូកូនន្គ្សអនាទ ក់ មាេ ស់កូនន្គ្សរួរល្វើក្ខរសទងូកូនសាំណាប 

លដ្ឋយផ្កទ ល ់ ។   

បនាទ បព់្ីបានសទងូរួចរាល់រយៈលព្លគ្បមា  ១០នថ ង (មុនលព្លសត្វក ដុ រចាប់លផ ដើមបាំផ្កល ញែាំណា ាំគ្សូវ) 

សមាជិកគ្កុមបានយកសមាា រៈន្ែលបានលរៀបចាំលៅត្លមលើងលៅកាុងកូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអស ។ ក្ខរងារលនេះគ្ត្ូវ ចាំណាយ

លព្លព្ ី ១ លៅ ២នថ ង ោគ្សយ័លៅតាមចាំនួនសមាជិកចូលរួម លហើយគ្ត្វូបានសមាជិកគ្កុមចូលរួមលគ្ចើនជាង

ក្ខរងារលផសងៗលៅកាុងែាំល ើរក្ខរននក្ខរអនុវត្ដន៍្-ីប ៊ី-លអស ។   
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ចាប់ព្លីព្លលរៀបចាំសមាា រៈកាុងកូនន្គ្សរួចរាល់ គ្បធានគ្កុម ឬមាេ ស់កូនន្គ្ស លដ្ឋយរួមទាំងសមាជិក 

លផសងៗលទៀត្គ្ត្ូវចុេះល្វើក្ខរតាមដ្ឋន និងគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យកូនន្គ្ស្ី-ប ៊ី-លអសជាគ្បចាាំ លែើមបីព្និិត្យលមើលសត្វក ដុ រ 

និងសត្វលផសងៗន្ែលជាប់កាុងអងគប ់ និងព្ិនិត្យលៅលលើសមាា រៈន្ែលោចក្ខរខូចខាត្លដ្ឋយសារកតាដ ចនគ្ងលផសងៗ ។ 

កាុងករ ីសមាា រៈមានក្ខរខូចខាត្ អាកចុេះគ្ត្តួ្ព្ិនិត្យបានជសួជុលសមាា រៈទាំងលនេះលោយរួចរាល់កាុងនថ ងន្ត្មយួ 

ឬបដរូសមាា រៈថ មីលបើោចមាន ន្ត្លបើមិនោចជសួជលុទន់លព្លលវលា គ្ត្ូវបទិគ្បលហាងអងគប់ន្ែលខូចខាត្លនាេះ 

ក្ខរពារមិនឱ្យសត្វក ដុ រចូលកាុងកូនន្គ្សអនាទ ក់បាន ។   
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៣. ឥទធអិរលននរនចេរវិទាព្ររននធអអនាទាក រព់្របរព់្របងសរវករ ដ្ុ រស្ព្សចំន ះសហរបម្ន៍  

ក្ខរអនុវត្ដន៍វិ្ ីសាស្ដ្សដគ្បព្័ន ធអនាទ ក់គ្រប់គ្រងសត្វក ដុ រន្គ្ស បានជៈឥទធពិ្លជាវជិ ជមាន និងអវិជ ជមានផង 

ន្ែរែល់សហរមន៍កសិករលលើន្ផ ាកលសែាកិច េ សងគម និងបរិសាែ ន ន្ែលកគ្មិត្ននក្ខរទទលួរងនូវឥទធពិ្លទាំងលនេះ 

ោគ្សយ័លៅលលើកតាដ មយួចាំនួនែូចជា រុ ភ្នព្ននក្ខរអនុវត្ដន៍របស់កសិករ ន្បបន្ផនននក្ខរអនុវត្ដន៍ (ជា 

លកា ៈសហរមន ៍ឬជាលកា ៈឯកជន) និងបន្គ្មបគ្មួលន្ផាកបរិសាែ ន្មមជាត្ិជាលែើម ។ 

 

 ៣.១ ឥទធអិរលស្ផ្នរនសដ្នរិចេ សងគម្ ររស់ព្ររននធអអនាទាក រ់ព្របរ់ព្របងសរវករ ដ្ុ រស្ព្ស 

  ៣.១.១ សារៈព្រនោជន៍ស្ផ្នរនសដ្ារិចេ សងគម្   

  ក្ខរអនុវត្ដន៍វិ្ ីសាស្ដ្សដ្ -ីប ៊ី-លអសបានផដល់នូវសារៈគ្បលយជន៍ន្ផ ាកលសែាកិច េ សងគម មយួចាំនួនែល់ 

សហរមន៍កសិករែូចខាងលគ្ក្ខមៈ 

 តាមលកា ៈបលច េកលទស ្-ីប ៊ី-លអសមយួោចមានឥទធពិ្លលៅកាុងក្ខរក្ខត្ប់នែយក្ខរខូចខាត្ 

លដ្ឋយសារសត្វក ដុ របានគ្បមា ជាង ១០ហិកតា ន្ែលកាុងមយួហិកតាោចជយួបលង ាើនទនិ ាផលព្ ី

០,៣ លៅ ១ លតាន ។ 

 ថវិក្ខចាំណាយលៅលលើក្ខរគ្រប់គ្រងក ដុ រន្គ្សមានកគ្មិត្ទប លហើយមានគ្បសទិធភ្នព្ខពស ់ និង មាន 

លកា ៈងាយគ្សួលកាុងក្ខរអនុវត្ដន៍ជាងវិ្ីសាស្ដ្សដលផសងៗលទៀត្ លបើសិនជាក្ខរអនុវត្ដន៍ល្វើល ើងជា 

លកា ៈសហរមន ៍ និងអនុវត្ដឱ្យបានលគ្ចើនកន្នលងកាុងត្ាំបន់ន្ត្មយួ ។ ក្ខរអនុវត្ដន៍វិ្សីាស្ដ្សដ 

លផសងៗមយួចាំនួនលទៀត្នឹងគ្ត្ូវក្ខត្ប់នែយលៅលព្លមានវត្ដមានននក្ខរអនុវត្ដន៍្ី-ប ៊ី-លអស ។  

 ក្ខរអនុវត្ដន៍្-ីប ៊ី-លអសល្វើល ើងលៅលព្លចាបល់ផ ដើមែាំល ើរក្ខរផលិត្កមមែាំណា ាំគ្សូវ ន្ែលជាលព្ល 

សត្វក ដុ រមិនទន់ ឬកាំព្ងុល្វើក្ខរបងាកាំល ើត្ រឺលៅលព្លន្ែលគ្បជាករននសត្វក ដុ រលៅមានកគ្មិត្ 

ទបលៅល ើយ ។ លហត្ុែូលច ាេះ វាជយួក្ខត្់បនែយក្ខរបាត្ប់ង់លដ្ឋយសារសត្វក ដុ របានលគ្ចើនជាង 

 វិ្ីសាស្ដ្សដលផសងៗ មុនលព្លគ្បជាករននសត្វក ដុ រលកើនចាំនួនលគ្ចើន ។ 

 ក្ខរអនុវត្ដន៍ក្ខរងារជាលកា ៈសហរមន៍ ជគ្មុញលោយមានសាមរគីភ្នព្រវាងកសិករលោយក្ខន់ន្ត្ 

មានសាិទធសាា ល និងរឹងមាុុ ាុំន្ថមលទៀត្ ន្ែលនាាំលោយមានក្ខរអនុវត្ដន៍ជាលកា ៈសហរមន៍តាម 

រូបភ្នព្លផសងៗ ចាំលពាេះក្ខរងារមយួចាំនួនលទៀត្លៅកាុងត្ាំបន់រសល់ៅរបស់កសិករ ។  
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  ៣.១.២ ក្ខរចណំាយនលើក្ខរអនុវរដន៍ធី-រ ៊ី-នអស 

  ក្ខរចាំណាយលៅកាុងក្ខរអនុវត្ដន៍វិ្ីសាស្ដ្សដ្ -ីប ៊ី-លអសរួមមាន ក្ខរចាំណាយលលើសមាា រៈ និងក្ខរចាំណាយ 

កមាល ាំងព្លកមមកាុងែាំល ើរក្ខរអនុវត្ដន៍កូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអស ។ ក្ខរចាំណាយជាម្យមមានក្ខរន្គ្បគ្បួល ព្ ី៣៥ លៅ 

៥០ែុលាលោលមរិក លដ្ឋយមិនរិត្បញ្េលូនូវក្ខរចាំណាយលលើកមាល ាំងព្លកមមរបស់កសិករលៅកាុងគ្កុមក្ខរងារ 

និងសមាា រៈមួយចាំនួនន្ែលោចរកបានលៅកាុងត្ាំបន់ ។ ជាមយួគា លនេះន្ែរ គ្កុមកសិករបានចាំណាយលព្លលវលា 

និងកមាល ាំងព្លកមមលៅលលើក្ខរងារមួយចាំនួនែូចជា ក្ខរលរៀបចាំសមាា រៈ្ី-ប ៊ី-លអស ក្ខរត្លមលើងសមាា រៈ កាុងកូន 

ន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអស ក្ខរតាមដ្ឋន និងន្ថទាំ្ី-ប ៊ី-លអស ។ ទាំហាំននលព្លលវលា និងកមាល ាំងលព្លកមមលនេះោគ្សយ័ 

លៅលលើទាំហាំននក្ខរចូលរួមរបសស់ហរមន៍កសិករកាុងគ្កុម ។ សមាា រៈ្-ីប ៊ី-លអសមយួោចលគ្បើគ្បាសប់ានជា 

ម្យមចាំននួបរីែូវផលតិ្កមមែាំណា ាំគ្សវូ លដ្ឋយោគ្សយ័លៅតាមរ ុភ្នព្ននសមាា រៈ នងិកគ្មតិ្ននក្ខរន្ថទាំ ។ ែូលច ាេះ 

ជាម្យមកាុងមយួរែូវ ក្ខរចាំណាយលលើសមាា រៈមានគ្បមា  ២០ ែុលាលោលមរកិ ។ 

  ៣.១.៣ ក្ខរវិភារបនសដ្ារិចេនលើក្ខរអនុវរដន៍ធ-ីរ ៊ី-នអស 

  លៅកាុងក្ខរអនុវត្ដន៍្-ីប ៊ី-លអស ក្ខរចាំណាយលលើសមាា រៈ្ី-ប ៊ី-លអសមយួមានចាំនួនគ្បមា  ៣៥ លៅ ៥០ 

ែុលាលោលមរិក (៤០០០លរៀល = ១ ែុលាលោលមរិក) លហើយ ចាំ លូន្ែលទទួលបានព្កី្ខរអនុវត្ដន៍វិ្ ីសាស្ដ្សដ 

លនេះមានចាំនួនគ្បមា លលើសព្ ី ៣ លតានគ្សវូ លៅលព្លកសកិរលគ្បើគ្បាស់្-ីប ៊ី-លអសមយួ ន្ែលមានត្នមលលសមើនឹង 

 

រែូវបន ដព្ូជរបស់សត្វក ដុ រ 

សបាដ ហ ៍ ១  ២  ៣  ៤  ៥  ៦  ៧  ៨  ៩  ១០  ១១  ១២ 

 ១៣  ១៤  ១៥  ១៦               សនទងូ     ន្បករុមពអត្ិបរមា  កាំ កាំល ើត្កួរ  លចញផ្កា  

 ទុាំ   គ្បមលូផល 

ែាំណាក់ក្ខលគ្សូវែាំណា ាំជុាំវិញ 

1 2 3 4 

កាំ ត្់សាំគល ់ 

 1:  លព្លសទងូែាំណា ាំអនាទ ក់ និងសង់្-ីប ៊ី-លអស        2:  លព្លសទងូែាំណា ាំជុាំវិញ 

 3:  លព្លគ្បមលូផលែាំណាាំអនាទ ក់                        4:  លព្លគ្បមលូផលែាំណាាំជុាំវិញ 
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គ្ក្ខហ វិចបងាា ញព្ីបរិមា សត្វក ដុ ុុរចាប់បានលដ្ឋយ្-ីប ៊ី-លអសមុនលព្ល និងលៅលព្លរែូវបនដព្ូជរបស់សត្វក ដុ រ 
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៣០០ែុលាលោលមរិក (ត្នមលគ្សូវជាម្យម ៤០០លរៀល កាុង១រ ីូគ្ក្ខម) ។ លហត្ុែូចលនេះ ចាំ លូែុលន្ែល 

កសិករទទួលបានរ ី២៥០ែុលាលោលមរិក លដ្ឋយមិនរតិ្បញ្េលូនូវក្ខរចាំណាយលលើកមាល ាំងព្លកមម និងសមាា រៈ   ្-ី

ប ៊ី-លអសន្ែលោចរកបានលៅកាុងត្ាំបន់ ។ ចាំ លូែុលលនេះគ្ត្វូបានល្វើក្ខរន្បងន្ចកលៅតាមកូនន្គ្សកសិករ 

ន្ែលសែិត្លៅជុាំវិញកូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអស តាមរូបភ្នព្ននកាំល ើនទិន ាផលគ្សូវលដ្ឋយសារវត្ដមាននន្-ីប ៊ី-លអស ។ 

របាយអត្ែគ្បលយជន៍ន្ែលកូនន្គ្សនីមយួៗទទួលបាន មានក្ខរន្គ្បគ្បួលលៅតាម រុ ភ្នព្ននក្ខរអនុវត្ដន៍របស់ 

គ្កុម្-ីប ៊ី-លអស សាែ នភ្នព្ននក្ខររាត្ដ្ឋលរបស់សត្វក ដុ រ ទតីាាំងភមូិសាស្ដ្សដននត្ាំបន់អនុវត្ដ និងចាំងាយនន 

ទតីាាំងកូនន្គ្សល្ៀបលៅនឹង្-ីប ៊ី-លអស ជាលែើម ។ ទនទមឹនឹងអត្ែគ្បលយជន៍ន្ែលទទួលបានព្ីក្ខរលកើនល ើងនូវ 

ទិន ាផលគ្សវូ គ្កុមកសិករោចទទួលបាននូវផលចាំល ញន្ផាកសងគម និងបរិសាែ នផលន្ែរ ។  

   

  ៣.១.៤ រតដ រារាងំមួ្យចំនួនរនងុដំ្ន ើ្រក្ខរអនុវរតន៏ធ-ីរ ៊ី-នអស 

លៅកាុងក្ខរអនុវត្ដន៍ក្ខរងារជាលកា ៈឯកជន ថវិក្ខចាំណាយលលើក្ខរលរៀបចាំគ្បព្័ន ធអង គប់របាាំងផ្កល សទិច និង 

ក្ខរចាំណាយលព្លលវលាកាុងែាំល ើរក្ខរក្ខរងារទាំងលនេះ មានកគ្មិត្ខពស់ចាំលពាេះកសិករមាា ក់ៗ លហើយក្ខរអនុវត្ដន៍ 

ជាលកា ៈន្បបលនេះព្ុាំមានលកា ៈសមគ្សបលៅតាមបលច េកលទសរបស់្ ី-ប ៊ី-លអសល ើយ ។ 

ជាមយួគា លនេះន្ែរ ែាំល ើរក្ខរក្ខរងារជាលកា ៈសហរមន៍លៅលលើកមមវត្ែុន្ត្មយួន្ត្ងន្ត្ជបួគ្បទេះនូវក្ខរ 

លាំបាកជាលគ្ចើនែូចជា ក្ខរមិនចុេះសគ្មងុគា លលើទសសនៈលផសងៗ (ទសសនៈរបស់បុរគល) ភ្នព្មិនលសមើគា ននក្ខរ ន្បង 

ន្ចកក្ខរងារល្ៀបលៅនឹងសារៈគ្បលយជន៍ន្ែលទទលួបានរបស់បរុគលមាា ក់ៗ រាំនិត្អភិរកសនិយមរបស ់ កសិករ 

ន្ែលមិនចង់ល្វើក្ខរងាររួម ក្ខរមិនយល់ចាសព់្ីសារៈគ្បលយជន៍រួមន្ែលទទលួបានព្ីក្ខរអនុវត្ដន៍ជាលែើម ។ 

មា៉ា ងលទៀត្ មានក្ខរលាំបាកកាុងក្ខរល្វើលោយសហរមន៍កសិករយល់ចាសព់្ីសារៈគ្បលយជន៍ន្ែល គត្់នឹង ទទួល 

បានលដ្ឋយលហត្ថុ្ន ក្ខរងារលនេះព្ុាំបានបងាា ញលោយលឃើញនឹងន្ភាកផ្កទ ល់នូវអវីន្ែលកសិករទទួលបាន លៅលព្ល 

មានវត្ដមាន្-ីប ៊ី-លអសលៅន្កបរកូនន្គ្សផលិត្កមមែាំណា ាំគ្សូវរបស់គត្់  ។ លលើសព្លីនេះលទៀត្ ជាំលនឿលលើគ្ព្េះព្ទុធ 

សាសនា ក៏ជាឧបសរគបនាទ បប់នស ាំលៅកាុងក្ខរចូលរួមផងន្ែរ (មិនសមាល បស់ត្វ) ។  

ផលិត្កមមគ្សវូកាុងត្ាំបន់ទាំនាបគ្បលទសកមពុជាភ្នរលគ្ចើនព្ឹងន្ផ អកលលើទឹកលភលៀង ជាលហត្បុណាដ លលោយ 

មានក្ខរមិនលទៀងទត្ល់ៅលលើលព្លលវលាននក្ខរដ្ឋាំែុេះរបស់កសកិរ ។ លៅលព្លលភលៀងធាល ក់ភ្នល ម កសិករភ្នរលគ្ចើន 

ចាប់លផ ដើមលរៀបចាំក្ខរងារលផសងៗសគ្មាប់ែាំល ើរក្ខរផលិត្កមមែាំណា ាំគ្សូវរបស់គត្់កាុងលព្លជាមយួគា  ឬខុសគា  

ន្ត្បនដិចបនដចួប៉ាុលណាណ េះ ។ លហត្ែូុចលនេះ វាបងាលោយមានក្ខរលាំបាកែល់ក្ខរលរៀបចាំែាំណា ាំអនាទ ក់លោយបានសមគ្សប 

តាមលកា ៈបលច េកលទស (ែាំណា ាំអនាទ ក់គ្ត្ូវសទងូមុនែាំណា ាំជុាំវញិលោយបានយ៉ា ងត្ិច ២សបាដ ហ ៍ លែើមបីទក់ទញ 

សត្វក ដុ រ) ។ លៅលព្លចាបល់ផ ដើមែាំល ើរក្ខរ្ី-ប ៊ី-លអស កសិករមានក្ខរលាំបាកកាុងក្ខរបា៉ា ន់សាម ននូវលព្លលវលា 

សមគ្សប និងលទធភ្នព្ទឹកន្ែលោចលរៀបចាំែាំណា ាំអនាទ ក់លៅតាមលកា ៈបលច េកលទស  ។ 

មា៉ា ងលទៀត្ លៅលព្លន្ែលគ្បជាករននសត្វក ដុ រកាុងត្ាំបន់មានកគ្មិត្ខពស ់អងគប ់ និងរបាាំងផ្កល សទិចគ្ត្ូវទទួល 

រងនូវក្ខរខូចខាត្លដ្ឋយសារព្ព្ួកសត្វក ដុ រ លហើយោចបណាដ លលោយគ្បសទិធភ្នព្ននក្ខរចាប់សត្វក ដុ រមាន 

ក្ខរថយចុេះលបើល្ៀបលៅនឹងបរិមា គ្បជាករននសត្វក ដុ រន្ែលសែតិ្លៅជុាំវិញកូនន្គ្សែាំណា ាំអនាទ ក់ ។  
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  ៣.១.៥ ស្យ៉នឌ្នរនៅរនងុដំ្ន ើ្រក្ខរអនុវរតន៏ធី-រ ៊ី-នអស 

  ក្ខរលគ្បើគ្បាស់្ -ីប ៊ី-លអសកាុងក្ខរក្ខរពារ នងិកមាេ ត្ស់ត្វក ដុ រន្គ្ស ោចអនវុត្ដបានទាំងស្ដ្សដ ី នងិបរុស ។ 

លទេះជាយ៉ា ងណាកល៏ដ្ឋយ ទាំហាំននក្ខរចលូរមួរបសស់្ដ្សដ ី នងិបរុស ោគ្សយ័លៅលលើគ្បលភទសកមមភ្នព្ននក្ខរងារ 

ន្ែលគ្ត្វូអនវុត្ដ ។ ជាទលូៅ បរុសចលូរមួលៅកាុងែាំល ើរក្ខរអនវុត្ដន៍្ -ីប ៊ី-លអស លគ្ចើនជាងស្ដ្សដ ី ជាព្លិសស លលើ 

ក្ខរលរៀបចាំសមាា រៈ្-ីប ៊ី-លអស (ក្ខរល្វើអង គប)់ នងិត្លមលើងសមាា រៈកាុងកនូន្គ្ស លដ្ឋយលហត្ថុ្ន សកមមភ្នព្លនេះ 

ទមទរលោយមាន ក្ខរលគ្បើគ្បាសន់វូថ្នមព្ល នងិកមាល ាំងព្លកមមលគ្ចើន ។ លដ្ឋយន្ ក សកមមភ្នព្ក្ខរងារ 

សាំខាន់ៗ ន្ែលស្ដ្សដោីច ចលូរមួអនវុត្ដបានរមួមាន ក្ខរលរៀបចាំរបាាំងផ្កល សទចិ ក្ខរលរៀបចាំែាំណា ាំអនាទ ក ់ ក្ខរតាមដ្ឋន 

កនូន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអស នងិសកមមភ្នព្ក្ខរងារបនាទ បប់នស ាំមយួចាំននួលទៀត្ ។  

  ជាមយួគា លនេះន្ែរ លៅកាុងក្ខរសលគ្មចចតិ្ដចលូរមួលៅកាុងក្ខរលគ្បើគ្បាស់្ -ីប ៊ី-លអស ទមទរលោយមាន 

ក្ខរឯកភ្នព្គា លៅវញិលៅមករវាងស្ដ្សដ ី នងិបរុស (រវាងបដ ី នងិគ្បព្ន័ ធ) ។ លបើសនិជាព្ុាំមានក្ខរឯកភ្នព្គា លនាេះ 

ក្ខរចលូរមួោចនងឹមានក្ខរលាំបាក លហើយ គ្បសទិធភ្នព្ននក្ខរអនវុត្ដន៍្ -ីប ៊ី-លអសោចមានក្ខរថយចេុះផងន្ែរ ។  

 
 

 ៣.២ ឥទធអិរលស្ផ្នរររសិាន នននព្ររននធអអនាទាក រព់្របរ់ព្របងសរវករ ដ្ុ រស្ព្ស 

  ៣.២.១ ឥទធអិរលវិជជមាននលើររិសាន ន 

     វិ្ីសាស្ដ្សដ ្-ីប ៊ី-លអស ជាវិធានក្ខរលមក្ខនិចមយួគ្បលភទន្ែលមិនលគ្បើគ្បាស់នូវថ្នា ាំព្លុរមីីកសិកមមនិង 

មិនបណាដ លលោយមានក្ខរប៉ាេះពាល់ែល់បរិសាែ នរស់លៅរបសក់សិករល ើយ ។ វាចូលរួមចាំន្ កយ៉ា ងសាំខាន់លៅ 

កាុងក្ខរន្ថរកាបរិសាែ នរស់លៅរបសស់ហរមន៍កសិករ  ។   

  សត្វន្ែលជាបល់ៅកាុងអងគប់្ -ីប ៊ី-លអសភ្នរលគ្ចើន រួមមាន សត្វក ដុ រ ព្ស ់ កន្ងាប និងក្ខដ ម ជាលែើម ។ 

កាុងចាំលណាមសត្វទាំងលនេះ សត្វមានគ្បលយជន៍មយួចាំនួនក៏គ្ត្វូបានគ្ព្ន្លង ឬដ្ឋក់លៅកាុងកូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអស 

លែើមបីជយួកមាេ ត្ស់ត្វចនគ្ងលផសងៗន្ែលបាំផ្កល ញែាំណា ាំគ្សវូរបសក់សិករ ។ សត្វមានគ្បលយជន៍ទាំងលនេះលែើរត្ួនាទ ី

យ៉ា ងសាំខាន់លៅកាុងក្ខរល្វើលោយមានលាំនឹងបរិសាែ ន្មមជាត្ ិ។  

 

  ៣.២.២ ឥទធអិរលអវិជជមាននលើររិសាន ន 

  ជាមយួគា លនេះន្ែរ ក្ខរអនុវត្ដន៍វិ្ីសាស្ដ្សដ្ -ីប ៊ី-លអសក៏បានជេះឥទធពិ្លផងន្ែរ ែល់បរិសាែ នរស់លៅរបស ់

កសិករតាមរូបភ្នព្ព្ីរយ៉ា ងលផសងគា  រ ឺទលងវើរបស់់អាកអនុវត្ដចាំលពាេះសត្វមានគ្បលយជន៍ន្ែលចាប់បានលដ្ឋយ    
្-ីប ៊ី-លអស និងក្ខរបនសល់ទុកក្ខកសាំ លស់មាា រៈ្ី-ប ៊ី-លអសលៅលលើែីន្គ្សកសិករលគ្ក្ខយលព្លគ្ចូត្ក្ខត្ ់។ 

 កសិករមួយចាំនួនបានល្វើក្ខរសមាល ប់សត្វមានគ្បលយជន៍ ន្ែលជាបល់ៅកាុងអងគប់របស់ ្-ីប ៊ី-លអស ែូចជា 

សត្វព្ស ់ កន្ងាប ជាលែើម លែើមបីត្គ្មវូក្ខរោហារបន្នែមសគ្មាប់ជីវភ្នព្រសល់ៅរបស់គត្ ់ ។ សត្វព្សម់យួចាំនួន 

ជាសគ្ត្ូវ្មមជាត្ិយ៉ា ងសាំខាន់ចាំលពាេះសត្វក ដុ រ ។ លគ្ក្ខយលព្លគ្ចូត្ក្ខត្់កូនន្គ្ស ្-ីប ៊ី-លអសរួចរាល ់ កសិករ 
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មយួចាំនួនបានបនសល់ទុកក្ខកសាំ ល់របាាំង ផ្កល សទិចន្ែលខូចខាត្លៅនឹងន្គ្សផ្កទ ល ់ ន្ែលល្វើលោយមានផល 

ប៉ាេះពាល់មិនល អែល់ជីជាត្ិែីសគ្មាប់ផលិត្កមមែាំណា ាំ លៅរែូវបនដបនាទ ប ់។ លទេះជាយ៉ា ងណាក៏លដ្ឋយ ទលងវើន្បបលនេះ 

ព្ុាំបានល្វើលោយប៉ាេះពាល់ែល់បរិសាែ នរស់លៅរបស់កសិករ្ងន់្ងរល ើយ ។ 
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៤. ក្ខរផ្សរវកផ្ាយរនចេរវិទាព្ររននធអអនាទាក រព់្របរ់ព្របងសរវករ ដ្ុ រស្ព្ស 

  ក្ខរបលងាើត្ល ើងនូវយទុធសាស្ដ្សដសមគ្សបលៅកាុងក្ខរលផ ទរបលច េកវិទាគ្បព្័ន ធអនាទ ក់គ្រប់គ្រងសត្វក ដុ រន្គ្ស 

ជាកតាដ កាំ ត្់យ៉ា ងសាំខាន់ែលក់្ខរជគ្មុញ និងក្ខរទទលួយកបលច េកវទិាលនេះលៅអនុវត្ដលដ្ឋយសហរមន៍ កសិករ 

ផ្កទ ល ់។ យទុធសាស្ដ្សដខាងលគ្ក្ខមលនេះជាជលគ្មើសមយួលៅកាុងក្ខរលផ ទរបលច េកវិទាលនេះែល់កសិករ លហើយ ជលគ្មើសលនេះ 

នឹងផ ដល់ជាមលូដ្ឋា នចាំល េះែឹងសគ្មាបល់លាកអាក ជាព្ិលសសភ្នា ក់ងារផសព្វផាយ យកលៅអនុវត្ដ ន្កសគ្មួល ឬល្វើ 

ក្ខរបត្់ន្បនលៅតាមសាែ នភ្នព្រស់លៅរបស់កសិករផ្កទ ល់ ។ 

 

  ៤.១ វវិធីសាស្ដ្សដរនងុក្ខរនផ្ទាកររនចេរវិទាព្ររននធអអនាទាក រព់្របរ់ព្របងសរវករ ដ្ុ រស្ព្ស 

  កាុងក្ខរបញ្េនូបលច េកវទិា្-ីប ៊ី-លអសលៅសហរមន៍កសិករ ភ្នា ក់ងារផសព្វផាយ ឬអាកពាក់ព្័ន ធលផសងៗ 

គ្ត្ូវអនុវត្ដលៅតាមែាំណាក់ក្ខលជាបនដបនាទ ប់ែូចខាងលគ្ក្ខមលនេះ ៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក្ខរស្្នារំនចេរវិទាធី-រ ៊ី-នអស 

ក្ខរនរៀរចំព្រុម្រសិររធី-រ ៊ី-នអស 

ក្ខររ ដ្ុ ះរណាដ លព្រុម្ធី-រ ៊ី-នអស 

ទិវាស្ព្សរងាា ញ 

និងក្ខរផ្សរវកផ្ាយ 

ជាំហា នកាុងក្ខរផសព្វផាយ  វិ្ សីាស្ដ្សដអនវុត្ដ 

- ក្ខរបកគ្សាយបងាា ញព្ី្-ីប ៊ី-លអស 

- គ្កុមព្ិកាជាមយួកសិករ 

- គ្បជុាំជាមយួរែាអាំណាចមូលដ្ឋា ន 

- ព្ិភ្នកាជាគ្កុមកាុងគ្កុម្-ីប ៊ី-លអស 

- ល្វើន្គ្សបងាា ញព្បីលច េកលទស្ី-ប ៊ី-លអស 

- បលគ្ងៀនលដ្ឋយមានក្ខរអនុវត្ដន៍ផ្កទ ល ់

 

- ទសសនៈកិច េលលើកូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអស 

- ក្ខរបងាា ញព្លីទធផលរបស់គ្កុម្-ីប ៊ី-លអស 

- គ្កុមព្ិភ្នកាជាមយួអាកពាក់ព្័ន ធ 
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  ៤.១.១ ក្ខរស្្នារំនចេរវិទាធី-រ ៊ី-នអស ដ្ល់សហរបម្ន៍រសិររទូនៅ 

  ក្ខរន្ នាាំបលច េកវិទា្-ីប ៊ី-លអសជាជាំហា នទ១ី លៅកាុងក្ខរលផ ទរបលច េកវិទា ្-ីប ៊ី-លអសែល់សហរមន៍ 

កសិករ ។ លគលបាំ ងសាំខាន់កាុងក្ខរងារលនេះ រ ឺ លែើមបីលោយកសិករបានែឹង និងយលព់្ីបលច េកវិទា្-ីប ៊ី-លអស  

សគ្មាប់ ល្វើក្ខរគ្រប់គ្រងសត្វក ដុ រន្ែលបាំផ្កល ញែាំណា ាំគ្សូវរបស់គត្ ់ ។ ចាំ ចុសាំខាន់ៗលៅកាុងក្ខរន្ នាាំលនេះ 

រួមមាន ក្ខរបងាា ញសារៈគ្បលយជន៍នន្ី-ប ៊ី-លអសចាំលពាេះសហរមន៍ លកា ៈទូលៅននបលច េកលទសកាុងក្ខរលរៀបចាំ  ្-ី

ប ៊ី-លអស និងក្ខរកាំ ត្់គ្កុមកសិករកាុងក្ខរអនុវត្ដន៍្ី-ប ៊ី-លអស ។ លែើមបីលោយក្ខរងារទទួលបាននូវ 

គ្បសទិធភ្នព្ខពស ់ភ្នា ក់ងារផសព្វផាយរួរអនុវត្ដតាមជាំហា នែូចខាងលគ្ក្ខមៈ 

 លគ្ជើសលរើសត្ាំណាងសហរមន៍កសិករលៅកាុងត្ាំបន់ន្ែលនឹងចូលរួមកាុងក្ខរន្ នាាំវិ្សីាស្ដ្សដ្ -ីប ៊ី-លអស 

។ ភ្នា ក់ងារផសព្វផាយរួរល្វើក្ខរសហក្ខរជាមយួរែាអាំណាចមលូដ្ឋា នល្វើក្ខរងារលនេះ ។ កសកិរន្ែល 

ចូលរួមរួរជាកសិករន្ែលមានឥទធពិ្លកាុងភូម ិ និងជាកសកិរន្ែលទទលួរងនូវក្ខរបាំផ្កល ញព្សីត្វ 

ក ដុ រ ។ ចាំនួនកសិករចូលរួមរួរមានគ្បមា  ៣០ លៅ ៥០នាក់ ន្ែលកាុងមួយភូមិោចមានកសិករ 

ចូលរួមព្ី ៥ លៅ ១០នាក់ ។  

 ក្ខរន្ នាាំលនេះគ្ត្ូវល្វើល ើងលៅត្ាំបន់រស់លៅរបស់កសិករផ្កទ ល់ និងមានរយៈលព្លមយួនថ ង ។ លៅ 

កាុងក្ខរងារលនេះ ភ្នា ក់ងារផសព្វផាយគ្ត្វូបងាា ញែល់គ្កុមកសិករចាំ ចុសាំខាន់ៗមយួចាំនួនែូចជា 

សារៈគ្បលយជន៍នន្-ីប ៊ី-លអស លកា ៈទូលៅននបលច េកលទស្-ីប ៊ី-លអស គ្បលភទគ្កុមកសិករ 

ន្ែលនឹងចូលរួមកាុងក្ខរអនុវត្ដន៍ កាំ ត្់ទសិលៅសគ្មាបអ់នុវត្ដក្ខរងារ ។ លៅចុងបញ្េបន់នក្ខរ 

បងាា ញលនេះ ភ្នា ក់ងារផសព្វផាយគ្ត្ូវផ ដល់ឱ្ក្ខសែល់គ្កុមកសិករលោយមានក្ខរព្ិភ្នកាផ្កល សប់ដរូ 

លយបល ់ និងលលើកជាសាំ រួពាក់ព្័ន ធលៅនឹងបលច េកវទិា្-ីប ៊ី-លអសលនេះ ។ ក្ខរងារលនេះគ្ត្ូវល្វើ 

ល ើងលៅមុនលព្លចាប់លផ ដើមែាំល ើរក្ខរដ្ឋាំែុេះែាំណា ាំគ្សូវរបសគ់ត្់រយៈលព្លគ្បមា  ១ន្ខ ។ 
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  ៤.១.២ ក្ខរនរៀរចំព្រុម្រសិររអនុវរដធ-ីរ ៊ី-នអស 

  លគ្ក្ខយព្ីបានល្វើក្ខរន្ នាាំព្ីវិ្ ីសាស្ដ្សដ ្-ីប ៊ី-លអសែល់សហរមន៍កសិកររួចមក ភ្នា ក់ងារផសព្វផាយគ្ត្វូ 

លរៀបចាំគ្កុមកសិករន្ែលនឹងអនុវត្ដ ្-ីប ៊ី-លអស ។ ក្ខរងារលនេះគ្ត្ូវល្វើល ើងលៅមុនលព្លែាំល ើរក្ខរផលិត្កមម 

ែាំណា ាំគ្សូវ លហើយគ្ត្វូអនុវត្ដតាមទគ្មងក់្ខរែូចខាងលគ្ក្ខម ៖ 

 កាំ ត្ទ់តីាាំងកូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអស (អនុវត្ដតាមបលច េកលទស្-ីប ៊ី-លអសែូចខាងលលើ) 

 eRCIserIsRkumksikredImអនុវត្ដ្ -ីប ៊ី-លអស លដ្ឋយមានក្ខរសហក្ខរជាមយួរែាអាំណាច មលូដ្ឋា ន 

។ កសិករន្ែលនឹងចូលជាសមាជិកគ្កុម្-ីប ៊ី-លអស ជាកសិករន្ែលសែិត្លៅរងវង់កូនន្គ្ស ្ី-ប ៊ី-លអស 

គ្បមា  ២០០ ន្ម៉ាគ្ត្  

 ល្វើក្ខរគ្បជុាំកាុងគ្កុម្-ីប ៊ី-លអសនីមួយៗ 

លែើមបីលោយមានក្ខរឯកភ្នព្គា រវាងសមាជិក

កាុងគ្កុមក្ខរងារ កាំ ត្ក់្ខរចូលរួមវិភ្នរទន 

របស់សមាជិកកាុងក្ខរលរៀបចាំសមាា រៈ្ី-ប ៊ី-លអស 

និងន្បងន្ចកត្ួនាទីរបសស់មាជកិនីមួយៗ ។ 

លលាកអាកជាភ្នា ក់ងារផសព្វផាយមានត្ួនាទី 

ជាអាកសគ្មបសគ្មួលលៅកាុងក្ខរគ្បជុាំលនេះ ។  

 

  ៤.១.៣ ក្ខររ ដ្ុ ះរណាដ លព្រុម្ធ-ីរ ៊ី-នអស  

  បនាទ បព់្ីបានល្វើក្ខរលរៀបចាំគ្កុមកសិកររួចរាល់ ភ្នា ក់ងារផសព្វផាយគ្ត្ូវល្វើក្ខរប ដុ េះបណាដ លែល់គ្កុម    
្-ីប ៊ី-លអសនីមយួៗ នូវចាំ ចុសាំខាន់ៗមយួចាំនួនែូចជា សារៈគ្បលយជន៍នន ្-ីប ៊ី-លអសចាំលពាេះសហរមន ៍ បលច េក 

លទសកាុងក្ខរលរៀបចាំសមាា រៈ ្-ីប ៊ី-លអស បលច េកលទសលរៀបចាំកូនន្គ្ស ្-ីប ៊ី-លអស ក្ខរតាមដ្ឋន និងន្ថទាំ កូនន្គ្ស 

្-ីប ៊ី-លអស ជាលែើម។ លលាកអាករួរអនុវត្ដក្ខរងារលនេះតាមទគ្មង់ក្ខរែូចខាងលគ្ក្ខម ៖ 
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 លរៀបចាំកូនន្គ្សបងាា ញព្ី្ -ីប ៊ី-លអសែលស់ហរមន៍កសិករ ។ កូនន្គ្សបងាា ញលនេះគ្ត្វូល្វើល ើងលៅ 

មុនលព្លអនុវត្ដ្ -ីប ៊ី-លអស ។ 

 បងាា ញព្ីលកា ៈបលច េកលទស្-ីប ៊ី-លអសែលគ់្កុម្-ីប ៊ី-លអស មដងមយួគ្កុមលៅលលើន្គ្សបងាា ញ លនេះ 

លដ្ឋយលោយមានក្ខរព្ិភ្នកាព្ចីាំ ចុសាំខាន់ៗ ន្ែលពាក់ព្័ន ធលៅនឹងក្ខរលរៀបចាំ ្-ីប ៊ី-លអស។  

 ប ដុ េះបណាដ លបលច េកលទសកាុងក្ខរល្វើអង គប ់និងក្ខរលរៀបចាំសមាា រៈលផសងៗលទៀត្ ែល់ត្ាំណាងគ្កុម ្-ី

ប ៊ី-លអស ។ គ្កុមនីមយួៗរួរលោយមានក្ខរចូលរួមព្សីមាជកិ ២ លៅ ៣នាក ់។ 

 sRmbsRmYlpÞalុ់លៅលព្លន្ែលគ្កុម្-ីប ៊ី-លអសនីមយួៗកាំព្ុងន្ត្អនុវត្ដ្ ី-ប ៊ី-លអស ន្ែល 

ោចផដល់ឱ្ក្ខសកាុងក្ខរសាកសរួបន្នែមលៅលលើលកា ៈបលច េកលទសនន្-ីប ៊ី-លអស ។ 

 

  ៤.១.៤ ទិវាស្ព្សរងាា ញរីធ-ីរ ៊ី-នអស 

  គ្បមា  ១ន្ខ លគ្ក្ខយព្ីបានត្លមលើងសមាា រៈរួចរាល់  លលាកអាកគ្ត្ូវលរៀបចាំទិវាន្គ្សបងាា ញែល់សហរមន៍ 

កសិករ ន្ែលសែិត្លៅកាុងត្ាំបន់អនុវត្ដ ្-ីប ៊ី-លអសនីមយួៗ ។ ក្ខរល្វើទិវាន្គ្សបងាា ញលនេះមានលគលបាំ ង 

ល្វើក្ខរផសព្វផាយនូវបលច េកវិទា្-ីប ៊ី-លអសែលស់ហរមន៍កសិករន្ែលរស់លៅកាុងត្ាំបន់លនាេះ ។ គ្បធានបទ ន្ែល 

គ្ត្ូវលលើកយកមកបងាា ញលៅកាុងទិវាន្គ្សបងាា ញលនេះរួមមាន លកា ៈបលច េកលទសនន្-ីប ៊ី-លអស សារៈ គ្បលយជន៍ 
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នន ្-ីប ៊ី-លអស រុ វបិត្ដនិនក្ខរអនុវត្ដន៍្-ីប ៊ី-លអស និងែាំលណាេះគ្សាយលៅលលើបញ្ញា មយួចាំនួន ន្ែលលកើត្មាន 

ល ើង ។ លែើមបីលរៀបចាំក្ខរងារលនេះ លលាកអាកគ្ត្ូវអនុវត្ដែូចខាងលគ្ក្ខមៈ 

 មុនលព្លទិវាន្គ្សបងាា ញៈ លលាកអាកគ្ត្ូវសហក្ខរជាមួយរែាអាំណាចមលូដ្ឋា នលែើមបីអលញ្ជើញ 

កសិករចូលរួមកាុងទិវាន្គ្សបងាា ញ ។ កសិករន្ែលចូលរួមកាុងក្ខរងារលនេះរួរមានចាំនួនគ្បមា  ៥០ 

នាក់ កាុងមយួភូម ិន្ែលសែិត្លៅកាុងត្ាំបន់អនុវត្ដ្ -ីប ៊ី-លអស ។ 

 កាុងលព្លទិវាន្គ្សបងាា ញ ៖ លលាកអាកគ្ត្វូលោយត្ាំណាងគ្កុមកសិករនីមយួៗ ល្វើក្ខរបងាា ញែល់ 

អាកចូលរួមទាំងអស់លៅលលើន្គ្ស្ី-ប ៊ី-លអសផ្កទ លព់្ីលកា ៈបលច េកលទស្-ីប ៊ី-លអស គ្បសទិធិភ្នព្ ្-ី

ប ៊ី-លអស និងបញ្ញា លផសងៗន្ែលលកើត្មានល ើង លគ្ក្ខមក្ខរសគ្មបសគ្មលួព្ីមស្ដ្នដីផសព្វផាយ ចាំនួន 

ព្ីរនាក ់។ លគ្ក្ខយព្ីក្ខរបងាា ញរបស់ត្ាំណាងកសិកររួចរាល់ លលាកអាកគ្ត្វូផ ដលឱ់្ក្ខស លោយអាក 

ចូលរួមលលើកជាសាំ រួ និងទសសនៈលផសងៗជុាំវិញែាំល ើរក្ខរននក្ខរអនុវត្ដន៍្-ីប ៊ី-លអស ជាលកា ៈ 

សហរមន៍ ។ ទិវាន្គ្សបងាា ញររួល្វើល ើងរយៈលព្លកនលេះនថ ង ។  

 ៤.២ រព្មូ្វក្ខរធនធាននៅរនងុក្ខរងារផ្សរវកផ្ាយ 

  លៅកាុងក្ខរផសព្វផាយព្បីលច េកវទិា្-ីប ៊ី-លអសលៅកាុងសហរមន៍កសិករ្នធានមនុសស (ភ្នា ក់ងារផសព្វ 

ផាយ) និងឯកសារពាក់ព្័ន ធមួយចាំនួន ន្ែលទក់ទងលៅនឹងក្ខរគ្រប់គ្រងសត្វក ដុ រ រឺជាត្គ្មូវក្ខរចាាំបាច់ ន្ែល 

ចូលរួមវិភ្នរទនកាុងក្ខរកាំ ត្ល់ជារជយ័ននក្ខរសាយភ្នយបលច េកវិទា្-ីប ៊ី-លអសកាុងសហរមន៍ ។  

  ៤.២.១ ភាន រ់ងារផ្សរវកផ្ាយ  

  ភ្នា ក់ងារផសព្វផាយព្បីលច េកវទិា្-ីប ៊ី-លអស គ្ត្ូវឆ្លងក្ខត្់ក្ខរប ដុ េះបណាដ លលលើចាំល េះែឹងជាមូលដ្ឋា ន 

មយួចាំនួន ែូចជា ចាំល េះែឹងលអកូ សូុីននសត្វក ដុ រ ក្ខរគ្រប់គ្រងទូលៅព្ព្ួកសត្វក ដុ រ និងចាំល េះែឹងព្ ី

បលច េកលទសននក្ខរលរៀបចាំែាំល ើរក្ខរអនុវត្ដន៍្ី-ប ៊ី-លអសជាលកា ៈសហរមន៍ ព្ីអាកឯកលទសខាងន្ផាកលនេះ ។ 

៤.២.២ ែវិក្ខសព្មារក់្ខរនធវកើរងាា ញ 

ថវិក្ខសគ្មាប់កមមវិ្ីផសព្វផាយ នឹងន្គ្បគ្បលួោគ្សយ័លលើត្គ្មូវក្ខរជាក់ន្សដងននសាមុីអង គភ្នព្។ 

តារាងថវិក្ខខាងលគ្ក្ខមបានបលងាើត្ល ើងកាុងឆ្ា ាំ២០០៦ លដ្ឋយលយងលៅលលើក្ខរបា៉ា ន់សាម នលលើបទដ្ឋា នអនុវត្ដ 

បលច េកវទិា របស់នាយកដ្ឋា នផសព្វផាយកសិកមម។ 
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ែវិក្ខ និង ក្ខរសនមរ់ ចាំននួ/ត្នមល 

គ្កមុកសកិរ (ក) ៣០ នាក ់

ទនុសគ្មាបទ់កីន្នលងល្វើបងាា ញ (ខ) $១៧០ 

ក្ខរប ដុ េះបណាដ លគ្កមុកសកិរ (រ) 

- ឯកសារ ក្ខរន្ នាាំព្បីលច េកវទិា បអប 

 
 

$៣០ 

ក្ខរប ដុ េះបណាដ លគ្កមុកសកិរ (ឃ) 

- ោហារសាំរន៉ ់

 
 

$៩០ 

ទនុចលូរមួព្កីសកិររាំរ ូ(ង) 

 

កាំលាាំងព្លកមម នងិ 

កនូន្គ្សបងាា ញ នងិែាំណា ាំគ្សវូ 

ទវិាន្គ្ស - ោហារសាំរន៉ ់ (ច) $២៥ 

ទវិាន្គ្ស - សាំភ្នរៈ  (ឆ្) $១០ 

មស្ដ្នដកីសកិមមគ្សកុ-គ្បាកឧ់បត្ែមាគ្បចាាំនថ ង  (ជ)                                                      

- ក្ខរប ដុ េះបណាដ ល ក្ខរគ្ត្តួ្ព្និតិ្យទកីន្នលងល្វើបងាា ញ        

 
 

$៤២ 

មស្ដ្នដកីសកិមមគ្សកុ-គ្បាកឧ់បត្ែមា នថ លល្វើែាំល ើរ (ឈ)    $២៤ 

ក្ខរចេុះគ្ត្តួ្ព្និតិ្យ-តាមដ្ឋនលៅមលូដ្ឋា នលដ្ឋយអាកឯកលទសជាំនាញ (ញ)    $២០  

សរបុ  $៤១១ 

 

ក្ខរសនមរ់នព្រើព្បស់មាន 

ក. កាុង បអប មយួ មានគ្កមុកសកិរ (៣០នាក)់ នងិកសកិរន្ែលមានទកីន្នលងបងាា ញ ២កន្នលង 

ខ. ទនុសគ្មាបល់្វើបងាា ញអាំព្កី្ខរកាំចាត្ស់ត្វចនគ្ង (ព្ព្កួសត្វករលករ) លដ្ឋយមានបញ្េលូទាំងសាំភ្នរៈសគ្មាប ់

គ្បព្ន័ ធរាាំងក្ខរពារែចូជា (ន្ខសរ បលងាគ ល ផ្កទ ាំងបាល សទកិ សាំណាញ់លសួ នងិ លសៀវលៅសរលសរ)= $៦៥ ។  

ក្ខរផគត្ផ់ គងស់គ្មាបប់មូទកឹ = $១០  សាំភ្នរៈប ដុ េះបណាដ លសគ្មាបល់្វើអង គប ់ = $១០ សរបុរមួ = $៨៥ ។ 

ទនុសគ្មាបល់្វើបងាា ញ ២ កន្នលង = $១៧០ ។  

រ. ឯកសារប ដុ េះបណាដ លបលច េកវទិា មានរមួបញ្េលូទាំងសាំភ្នរៈសគ្មាបប់លគ្ងៀន លមលរៀន ក្ខរបញ្ញេ ាំងសាល យ នងិ 

ផ្កទ ាំងរបូភ្នព្្ាៗំ  ន្ែលជាែាំល ើរក្ខរននវិ្ សីាស្ដ្សដបលគ្ងៀន ។ 

ឃ. ក្ខរប ដុ េះបណាដ លគ្កមុកសកិរមាន ៣វរគ មយួវរគ មានរយៈលព្លមយួនថ ងង លលើកន្លងន្ត្វរគ ក្ខរល្វើជកីាំប៉ាសុ ដិ៍ មានន្ត្ 

២វរគលទ នងិ ក្ខរកាំ ត្ច់ាំណាត្ថ់្នា កែ់ ីមានមយួវរគ 

ង. ទនុចលូរមួរបសក់សកិរមាន នផទែនី្គ្ស ២៥ម x ២៥ម ែាំណា ាំគ្សវូ ក្ខរន្ថរកាែាំណាគ្សវូ នងិកាំលា ាំងព្លកមម ។  

ច. ទវិាន្គ្សរមួទាំងោហារសាំរន៉ម់ានកនលេះនថ ងមានន្ត្មដងកាុងវរគណាមយួកាុងចាំលណាមវរគទាំងប ី នងិោចមានក្ខរ 

ចលូរមួព្កីសកិរលៅន្កបរៗ ភមូគិ្បន្ហល ៤០ លៅ ៦០នាក។់ 

ឆ្. សាំភ្នរៈសគ្មាបទ់វិាន្គ្សរមួមាន ឧលឃ្លសនសព័្ទ (លមគ្ក)ូ ត្ង ់នងិផ្កទ ាំងបដ្ឋរបូភ្នព្លផសងៗ លទៀត្ 



 
30 

ជ.  ថវកិ្ខឧបត្ែមាគ្បចាាំនថ ងសគ្មាបម់ស្ដ្នដកីសកិមមគ្សកុ រមួមាន ៤នថង សគ្មាបក់្ខរលគ្ជើសលរើសទកីន្នលងបងាា ញ 

ក្ខរចាបល់ផដើម ក្ខរគ្ត្តួ្ព្និតិ្យតាមដ្ឋន។ ចាំលពាេះក្ខរប ដុ េះបណាដ លសគ្មាប ់ ៣វរគ ផដលល់ោយ៦នថង នងិទវិា 

ន្គ្សផដលល់ោយ ២នថង។ 

ឈ. គ្បាកឧ់បត្ែមាសគ្មាបម់៉ាតូ្ ូ២ែលុាលសគ្មាបម់យួនថ ង ទាំងអស ់១២នថង 

ញ. មនទរីកសកិមមលខត្ដ-អាកឯកលទសជាំនាញផដលជ់ាំនយួបលច េកលទស នងិគ្ត្តួ្ព្និតិ្យ-តាមដ្ឋនក្ខរប ដុ េះបណាដ ល បអប 

  ៤.២.៣ ឯរសារផ្សរវកផ្ាយ 

  ឯកសារផសព្វផាយសាំខាន់ៗន្ែលោចលគ្បើគ្បាស់ជាជាំនួយលៅកាុងក្ខរសគ្មបសគ្មួលលលើក្ខរងារផសព្វផាយ 

ព្កី្ខរអនុវត្ដន៍្-ីប ៊ី-លអសជាលកា ៈសហរមន៍មានែូចខាងលគ្ក្ខមៈ 

 

ល.រ ល ម្ េះឯកសារផសព្វផាយ គ្បលភទឯកសារ គ្បភព្ ភ្នសា 

១ បលច េកលទសលរៀបចាំ្-ីប ៊ី-លអស គ្ព្តឹ្ដប័គ្ត្គ្សាវគ្ជាវ CARDI ន្ខមរ 

២ បលច េកលទសលរៀបចាំអងគបស់គ្មាប់្-ីប ៊ី-លអស គ្ព្តឹ្ដប័គ្ត្គ្សាវគ្ជាវ CARDI ន្ខមរ 

៣ ក្ខរលរៀបចាំសហរមន៍្-ីប ៊ី-លអស គ្ព្តឹ្ដប័គ្ត្គ្សាវគ្ជាវ CARDI ន្ខមរ 

៤ ក្ខរចូលរួមរបស់កសិករកាុងក្ខរអនុវត្ដន៍្-ីប ៊ី-លអស គ្ព្តឹ្ដប័គ្ត្គ្សាវគ្ជាវ CARDI ន្ខមរ 

៥ លកា ៈជីវសាស្ដ្សដសត្វក ដុ រន្គ្ស គ្ព្តឹ្ដប័គ្ត្គ្សាវគ្ជាវ CARDI ន្ខមរ 

៦ សត្វក ដុ រន្គ្ស ៖លកា ៈជវីសាស្ដ្សដ ក្ខរគ្រប់គ្រង 

និង ករ ីសិកា 
លសៀវលៅបលច េកលទស CARDI ន្ខមរ 

៧  វិធានក្ខររូបសាស្ដ្សដកមាេ ត្ស់ត្វក ដុ រ គ្ព្តឹ្ដប័គ្ត្គ្សាវគ្ជាវ ACIAR អង់លរលស 

៨ ក្ខរគ្រប់គ្រងសត្វក ដុ រលដ្ឋយន្ផអកលលើលអកូ ូសុ ី ឯកសារគ្សាវគ្ជាវ ACIAR អង់លរលស 

 

៥. ក្ខរចំណាយនលើក្ខរអនុវរដន៍រនចេរវិទាព្ររននធអអនាទាក រ់ព្របរ់ព្របងសរវករ ដ្ុ រស្ព្ស 

 ៥.១ ក្ខរចណំាយនលើសមាភ រៈ និងរមាា ងំរលរម្មសព្មារ់នរៀរចំព្ររននធអអនាទាក រព់្របរព់្របងសរវករ ដ្ុ រស្ព្ស

 ៥.១.១ ក្ខរចំណាយនលើសមាភ រៈធ-ីរ ៊ី-នអស 

ល.រ គ្បលភទសមាា រៈ ឯកតា បរិមា  ត្នមលរាយ សរុប 

១ អងគប ់ ចាំនួន ៦ ១៤.០០០ ៨៤.០០០ 

២ របាាំងផ្កល សទិច រ.គ្ក ១២ ៦.៥០០ ៧៨.០០០ 

៣ បលងាគ លឬសសី លែើម ២០ ១០០០ ២០.០០០ 

៤ សមាា រៈលផសងៗ សគ្មាប ់ ១ ១០.០០០ ១០.០០០ 

 សរុបរួម ១៩១.០០០ លរៀល 
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  ៥.១.២ ក្ខរចំណាយរមាា ងំរលរម្មសព្មារ់ធ-ីរ ៊ី-នអស 

 គ្បលភទកមាល ាំងព្លកមម ឯកតា បរិមា  ត្នមលរាយ សរុប 

១ លរៀបចាំអងគប ់ នថ ង-នាក ់ ៥ x ១ ៥.០០០ ២៥.០០០ 

២ លរៀបចាំរបាាំងផ្កល សទិច នថ ង-នាក ់ ២ x ២ ៥.០០០ ២០.០០០ 

៣ លរៀបចាំកូនន្គ្ស នថ ង-នាក ់ ១ x ៣ ៥.០០០ ១៥.០០០ 

៤ តាមដ្ឋន និងន្ថទាំ្ី-ប ៊ី-លអស នថ ង-នាក ់ ១០ x ១ ៥.០០០ ៥០.០០០ 

 សរុបរួម ១១០.០០០ លរៀល 

 ៥.២ ក្ខរចណំាយនលើក្ខរងារផ្សរវកផ្ាយ 

  ក្ខរចាំណាយលលើក្ខរងារផសព្វផាយបលច េកវទិា្-ីប ៊ី-លអសន្គ្បគ្បួលលៅចាំនួនគ្កុម្-ីប ៊ី-លអសន្ែលគ្ត្ូវ 

ផសព្វផាយ និងគ្បលភទននក្ខរងារ ។ លៅកាុងត្ាំបន់ន្ែលទទួលរងព្ីក្ខរបាំផ្កល ញរបសស់ត្វក ដុ រកាុងមួយភូមិរួរ 

មានក្ខរផសព្វផាយព្បីលច េកលទស្-ីប ៊ី-លអសចាំនួន ២ កន្នលង (២ កូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអស) ។ ខាងលគ្ក្ខមលនេះ 

រឺជាក្ខរចាំណាយលលើែាំល ើរក្ខរននក្ខរផសព្វផាយព្ី្ី-ប ៊ី-លអសចាំនួន ១០ កន្នលង ។ 

  ៥.២.១ ក្ខរចំណាយនលើក្ខរស្្នារំនចេរវិទាធ-ីរ ៊ី-នអស 

  ក្ខរន្ នាាំ និងបងាា ញព្ីបលច េកវទិា្-ីប ៊ី-លអសគ្ត្ូវបានល្វើល ើងលៅលលើន្គ្សកសិករ ន្ែលមានរយៈលព្ល ១ 

នថ ង លដ្ឋយមានកសិករចូលរួមគ្បមា  ៥០នាក ់និងមស្ដ្នដីផសព្វផាយចាំនួន ៣នាក ់។  

ល.រ មខុចាំណាយ ឯកតា បរមិា  ត្នមលរាយ សរបុ 

១ ក្ខរចាំណាយសគ្មាប់ភ្នា ក់ងារផសព្វផាយ នាក ់ ៣ ១០ ៣០ 

២ ោហារសគ្មន់និងលភសជ ជៈ នាក ់ ៥៥ ១ ៥៥ 

៣ ោហារនថងគ្ត្ង ់ នាក ់ ៥៥ ១ ៥៥ 

៤ សមាា រៈសគ្មបសគ្មួល សគ្មាប ់ ១ ២០ ២០ 

សរុបរួម ១៦០ ែុលាលោលមរិក 

 

 

  ៥.២.២ ក្ខរចំណាយនលើក្ខរនរៀរចំព្រុម្ធ-ីរ ៊ី-នអស 

  ក្ខរលរៀបចាំគ្កុម្-ីប ៊ី-លអសគ្ត្វូល្វើល ើងតាមរយៈក្ខរគ្បជុាំគ្កុមកសិករ តាមគ្កុម្-ីប ៊ី-លអសនីមយួៗ 

ន្ែលបានលរៀបចាំលដ្ឋយរែាអាំណាចមូលដ្ឋា ន និងគ្ត្ូវល្វើល ើងរយៈលព្ល ១នថង ។ កសិករន្ែលគ្ត្ូវចូលរួម (គ្កុម ្-ី

ប ៊ី-លអស) មានគ្បមា  ១០០នាក ់ (សនមត្់ថ្ន កាុងគ្កុមនីមយួៗមានសមាជិកគ្បមា  ១០នាក)់ និង 

មានក្ខរសគ្មបសគ្មួលព្ីមស្ដ្នដីផសព្វផាយចាំនួន ៣ នាក ់។  
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ល.រ មខុចាំណាយ ឯកតា បរមិា  ត្នមលរាយ សរបុ 

១ ក្ខរចាំណាយសគ្មាប់ភ្នា ក់ងារផសព្វផាយ នាក ់ ៣ ១០ ៣០ 

២ ោហារសគ្មន់ និងលភសជ ជៈ នាក ់ ១០០ ០,៥ ៥០ 

៣ សមាា រៈលលើកទឹកចិត្ដកសិករ នាក ់ ១០០ ០,៥ ៥០ 

៤ សមាា រៈសគ្មបសគ្មួល សគ្មាប ់ ១ ១០ ១០ 

៥ សមាា រៈ្ី-ប ៊ី-លអស សគ្មាប ់ ១០ ៥០ ៥០០ 

សរុបរួម ៦៤០ ែុលាលោលមរិក 

៥.២.៣ ក្ខរចំណាយនលើក្ខររ ដ្ុ ះរណាដ លព្រុម្ធ-ីរ ៊ី-នអស 

  ក្ខរចាំណាយក្ខរលលើប ដុ េះបណាដ លគ្ត្វូបានល្វើក្ខរន្បងន្ចកជា ៣ ន្ផ ាកលផសងគា រី ក្ខរល្វើន្គ្សបងាា ញ ក្ខរ 

បលគ្ងៀនព្បីលច េកលទសល្វើអង គប ់និងក្ខរសគ្មបសគ្មួលន្ផាកបលច េកលទសលៅលព្លអនុវត្ដ្ ី-ប ៊ី-លអស ។ កសិករ 

និងភ្នា ក់ងារផសព្វផាយន្ែលចូលរួមកាុងក្ខរងារលនេះ មានក្ខរន្គ្បគ្បួលលៅតាមគ្បលភទក្ខរងារនីមួយៗ ។ 

ល.រ មខុចាំណាយ ឯកតា បរមិា  ត្នមលរាយ សរបុ 

 ក្ខរល្វើន្គ្សបងាា ញ     

១ ក្ខរចាំណាយសគ្មាប់ភ្នា ក់ងារផសព្វផាយ នាក-់នថ ង ២ x ៣ ១០ ៦០ 

២ សមាា រៈល្វើន្គ្សបងាា ញ ចាំនួន ១ ៧០ ៧០ 

៣ កមាល ាំងព្លកមមត្លមលើង្-ីប ៊ី-លអស នាក ់ ៤ ១,៥ ៦ 

៤ លភសជ ជៈ នាក ់ ១០០ ០,២ ២០ 

 ក្ខរបលគ្ងៀនព្បីលច េកលទសល្វើអង គប់     

១ ក្ខរចាំណាយសគ្មាប់ភ្នា ក់ងារផសព្វផាយ នាក ់ ២ ១០ ២០ 

២ ោហារសគ្មន់ និងលភសជ ជៈ នាក ់ ២៥ ១ ២៥ 

៣ ោហារនថងគ្ត្ង ់ នាក ់ ២៥ ១ ២៥ 

៤ អងគបស់គ្មាបល់្វើបងាា ញ អងគប ់ ២ ៥ ១០ 

 ក្ខរសគ្មបសគ្មួលលព្លអនុវត្ដ     

១ ក្ខរចាំណាយសគ្មាប់់ភ្នា ក់ងារផសព្វផាយ នថ ង-នាក ់ ២ x ១ ១០ ២០ 

 (លព្លលរៀបចាំសមាា រៈ្ី-ប ៊ី-លអស)     

២ ក្ខរចាំណាយសគ្មាប់ភ្នា ក់ងារផសព្វផាយ នថ ង-នាក ់ ៥ x ១ ១០ ៥០ 

 (លព្លត្លមលើងសមាា រៈកាុងកូនន្គ្ស)     

៣ ក្ខរចាំណាយសគ្មាប់ភ្នា ក់ងារផសព្វផាយ នថ ង-នាក ់ ៤ x ១ ១០ ៤០ 

 (លព្លតាមដ្ឋនកូនន្គ្ស្-ីប ៊ី-លអស)     

 សរុបរួម  ៣៤៥ ែុលាលោលមរិក 
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៥.២.៤ ក្ខរចំណាយនលើទិវាស្ព្សរងាា ញរីធី-រ ៊ី-នអស 

  ោគ្សយ័លដ្ឋយបរិមា ្-ីប ៊ី-លអសមានចាំនួន ១០ ទតីាាំង លលាកអាកោចលរៀបចាំទិវាន្គ្សបងាា ញចាំនួន ៥ 

លលើក ន្ែលកាុងមួយលលើកល្វើល ើងសគ្មាប់ ១ភូម ិ។  កសិករន្ែលគ្ត្ូវចូលរួមកាុងមួយលលើកៗ រួរមានចាំនួនគ្បមា  

៥០នាក ់និងអាកសគ្មបសគ្មួលចាំនួន ២នាក ់(មស្ដ្នដីផសព្វផាយ) ។  

 

ល.រ មខុចាំណាយ ឯកតា បរមិា  ត្នមលរាយ សរបុ 

១ ក្ខរចាំណាយសគ្មាប់ភ្នា ក់ងារផសព្វផាយ នថ ង-នាក ់ ៦ x ២ ១០ ១២០ 

២ ោហារសគ្មន់ និងលភសជ ជៈ នថ ង-នាក ់ ៥ x ៦០ ១,៥ ៤៥០ 

៣ សមាា រៈសគ្មបសគ្មួល សគ្មាប ់ ៥ ២០ ១០០ 

សរុបរួម ៦៧០ ែុលាលោលមរិក 
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