
 

ករេរបរ�ស់ជីគីមីសរមប់ដំណរំសូវ 
 

សរសរសរសរធតុចិញច ឹមអិន េប៉ និងក ជសរធតុដ៏សំខន់កនុងចំេណមសរធតុចិញច ឹមេផសងៗេទៀត ែដលរុកខជតិរតូវ 
ករេដមបីរទរទង់ករលូតលស់ និងផតល់ែផលផក របស់វ ។  ដីភគេរចនេនរបេទសកមពុជ ជពិេសសដីសរមប់ 
ដំណំរសូវ ពំុអចផគត់ផគង់សរធតុចិញច ឹមទំងេនះឲយបនរគប់រគន់តមតរមូវកររបស់ដំណំេឡយ។ ដូេចនះ 
េដមបីធនបននូវករលូតលស់ជរបរកតីរបស់ដំណំ េគចំបច់រតូវែតបចជីបែនថមឲយបនរតឹមរតូវ េទតម 
តរមូវកររបស់ដំណំ និងអនុវតតឲយបនខជ ប់ខជួនតមបទដឋ នបេចចកេទស េដមបីេចៀសវងនូវករខតបង់ថវកិ 
េពលេវល និងផលប៉ះពល់ដល់បរសិថ ន។  មយ៉ងេទៀត បរមិណជីែដលរតូវេរប ក៏អរស័យេទនឹងរបេភទដី 
ពូជដំណំ របបទឹក និងកតត បរសិថ នេផសងៗេទៀត។   
ខងខងខងខងេរកមេនះគឺជអនុសសន៍ ៃនករេរបរបស់ជីគីមីេលដំណំរសូវ ែដលដំដុះេល ““““រកុមដីបកនរកុមដីបកនរកុមដីបកនរកុមដីបកន”””” ៃនតំបន់ 
ទំនបអរស័យទឹកេភលៀងេនរបេទសកមពុជ។  
រកុមរកុមរកុមរកុមដីបកន កេកតេឡងេលតំបន់ទំនបលបប់ចស់ ែដលមនកំេណ តមកពីសំណឹកៃនសរធតុេផសងៗពី 
តំបន់ភនំ និងដីលបប់ពីទេនល។ េពលមនទឹកជំនន់ធំ តំបន់ៃនដីេនះែតងែតទទួលដីលបប់ពីជំនន់ទេនល ឬបឹងែដរ។ 
េគរបទះេឃញរកុមដីេនះរគប់ទីកែនលងៃនតំបន់េធវែរសកនុងរបេទសកមពុជ េហយតមករប៉ន់សម នរកុមដីេនះ 
មនរបមណ ១០-១៥ ភគរយ ៃនៃផទដីដំរសូវសរបុ។ េនតំបន់ែដលមិនទន់មនកររកុរនេធវែរស េគែតងែត 
សេងកតេឃញមនៃរពរតូពិករកស់លមមដុះលូតលស់េលរបេភទដីេនះ។ 
    

ករមិតេរបរបសជ់គីមីី កនងុលកខខណឌ ទូេទសរមប់រកមុដបីកន មនដូចខងេរកម៖ 
  

១១១១----ករមិតែណនំទី ករមិតែណនំទី ករមិតែណនំទី ករមិតែណនំទី ១ ១ ១ ១ (េរបសរមប់ពូជទំេនប)៖  ៧៥:៣០:០-៣០ ែដលរតូវបចដូច  តេទ៖ 

+ជីរទប់បត 
 - អុ៊យេរ ៉  ៖ ១៣៨  គ.រក/ហ.ត  
 - េដ អ េប៉   ៖ ៦៥ គ.រក/ហ.ត 
 - បូ៉តសស   ៖ ០-៥០ គ.រក/ហ.ត  

+ជីបំបន៉េលកទ ី១ (បច ៣០ ៃថងេរកយសទូង) : បចជីអុ៊យេរចំ៉នួន ៦៥  គ.រក/ហ.ត 



+ជីបំបន៉េលកទ ី២ (បចេពលកំណកំេណ តកួរ) : បចជីអុ៊យេរចំ៉នួន ៤៩  គ.រក/ហ.ត 
២២២២----ករមិតែណនំទី ករមិតែណនំទី ករមិតែណនំទី ករមិតែណនំទី ២ ២ ២ ២ (េរបសរមប់ពូជរបៃពណី)៖  ៦០:២០:០-២០ ែដលរតូវបចដូចតេទ៖ 

+ជីរទប់បត 
 - អុ៊យេរ ៉  ៖ ១១៣  គ.រក/ហ.ត  
 - េដ អ េប៉   ៖ ៤៣ គ.រក/ហ.ត 
 - បូ៉តសស   ៖ ០-៣៣ គ.រក/ហ.ត  

+ជីបំបន៉េលកទ ី១ (បច ៣០ ៃថងេរកយសទូង)៖ បចជីអុ៊យេរចំ៉នួន ៥២  គ.រក/ហ.ត 

+ជីបំបន៉េលកទ ី២ (បចេពលកំណកំេណ តកួរ)៖ បចជីអុ៊យេរចំ៉នួន ៣៩  គ.រក/ហ.ត 
  

ចំេពះចំេពះចំេពះចំេពះដីរបេភទេនះ ករេរបរបស់ជីអសូត និងផូសវ័រ ែតងែតទទួលបនលទធផលលអ បុ៉ែនតចេមលយតបេទេលជី      
បូ៉តសយូម មនលកខណៈទប និងមនករែរបរបួលេទៀតផង។ ចេមលយតបេទនឹងជីបូ៉តសយូម េនមនករមិតកនុង 
លកខខណឌ ដំដុះមិនគប់របេសរ េហយេបេនេលដីែដលមនជីជតិលអៃនរកុមដីបកន ករដក់ជីបូ៉តសយូមពំុ 
ែសតងេចញនូវរបសិទធភពរបស់វេទ។ កនុងករណីេនះពំុគួរេរបជីបូ៉តសយូមេទ បុ៉ែនតេបកនុងលកខខណឌ ធមមតេគអច 
េរបជីបូ៉តសយូមរហូតដល់មួយបវកនុងមួយហិចត។ កនុងលកខខណឌ ៃនករដំដុះែដលមនលកខណៈរបពលវបបកមម 
រយៈេពលរបែហល ៥ ឆន ំ ករេរបរបស់ជីបូ៉តសយូមអចមនរបសិទធភព។ របសិនេបតៃមលផលរសូវខពស់ែរស 
មនទឹករគប់រគន់ េនះេគគួរេរបករមិតជីអសូត និងផូសវ័រ ឲយបនខពស់េនេលដីរបេភទេនះ (១២០:៦០:៣០)។ 
ពូជទំេនបែតងែតផតល់ទិននផលខពស់ជងពូជរបៃពណីេនេលដីរបេភទេនះ េទះបីជដក់ ឬ មិនដក់ជីក៏េដយ។ 
ករមិតជីែណនំខពស់គឺេរបសរមប់ែតករដំដុះពូជរសូវទំេនបបុ៉េណណ ះ។  
  

ករមិតជែីណនសំរមបផ់លតិកមមដណំរំសូវ 

រកុមដីៃរពែខមរ  
២៨:១០:៤០ ពូជរសវូទំេនប ឬពូជរសូវរបៃពណីពូជរសវូទំេនប ឬពូជរសូវរបៃពណីពូជរសវូទំេនប ឬពូជរសូវរបៃពណីពូជរសវូទំេនប ឬពូជរសូវរបៃពណី  រតូវនឹងជីអុ៊យេរ ៉៥០ គ.ក េដ អ េប៉ ២៥ គ.ក  និងជីបូ៉តសយូម   
៦៧ គ.ក ។ 
២០:០៨:០០    ពូជរសូវទំេនប ឬពូជរសវូរបៃពណី ពូជរសូវទំេនប ឬពូជរសវូរបៃពណី ពូជរសូវទំេនប ឬពូជរសវូរបៃពណី ពូជរសូវទំេនប ឬពូជរសវូរបៃពណី រតូវនឹងជីអុ៊យេរ ៉៣៨ គ.ក េដ អ េប៉ ១៧ គ.ក 
ដីដីដីដីរបេភទេនះពំុសូវេឆលយតបខល ំងេទនឹងករេរបរបស់ជីេទ េហយរបសិទធិភពៃនជីអសូតធល ក់ចុះ កលណេគពំុ 
េរបជីបូ៉តសយូម។ របសិនមនទឹករគប់រគន់ េហយតៃមលរសូវេនេលទីផសរបនៃថល េនះេគអចេរបជីកនុងករមិត 
៤០:១០:៥០ ឬ ២៧:១១:០០។ េបលកខណៈផទុយពីេនះគួរកំុេរបរបស់ជីរបេសរជង។ ករមិតែណនំឲយេរបរបស់ 
ខងេលេនះ គឺសមរសបសរមប់ពូជទំេនប ឬពូជរបៃពណី េរពះវអចផតល់ទិននផលបនរបហក់របែហលគន ។ 
  

រកុមដីរបទះឡង  
៥០:២៣:៣០ ពូជរសវូទំេនប ឬពូជរសវូរបៃពណីពូជរសវូទំេនប ឬពូជរសវូរបៃពណីពូជរសវូទំេនប ឬពូជរសវូរបៃពណីពូជរសវូទំេនប ឬពូជរសវូរបៃពណី  រតូវនឹងជីអុ៊យេរ ៉៨៨ គ.ក េដ អ េប៉ ៥០ គ.ក និង ជីបូ៉តសយូម  
៥០ គ.ក  
៣៣:២៣:០០    ពូជរសវូទំេនប ឬពូជរសវូរបៃពណី ពូជរសវូទំេនប ឬពូជរសវូរបៃពណី ពូជរសវូទំេនប ឬពូជរសវូរបៃពណី ពូជរសវូទំេនប ឬពូជរសវូរបៃពណី រតូវនឹងជីអុ៊យេរ ៉៥០ គ.ក និង េដ អ េប៉ ៥០ គ.ក  
របសិទធិភពរបសិទធិភពរបសិទធិភពរបសិទធិភពៃនជីអសូតធល ក់ចុះ កលណេគពំុេរបជីបូ៉តសយូម ។ កលណមនទឹករគប់រគន់ផសំនឹងករេរប 
របស់ជីបូ៉តសយូម េហយផលរសូវមនតៃមលខពស់េគអចដក់ជីអសូត និងផូសវ័ររហូតដល់ករមិត ១០០:៤០:៨០ 



បន។ បុ៉ែនតេបពំុដក់ជីបូ៉តសយូមេទ េហយែរសពំុមនទឹករគប់រគន់េនះ គួរេរបជីអសូត និងផូសវ័រ កនុងករមិត 
៣៣:២៣:០០ ឬទបជងេនះ។ េបេរបជីកនុងករមិតទប ឬមធយម ពូជទំេនបនឹងផតល់ទិននផលរបហក់របែហល 
ឬទបជងពូជរបៃពណី។ ែតេបេរបជីកនុងករមិតខពស់េនះ វនឹងផតល់ទិននផលខពស់ជងពូជរបៃពណី។ គួរចំថេប 
េរបពូជទំេនបគួរដក់ជីឲយបនេរចន។ 
 

រកុមដីបកន ឬអូរូង  
៧៥:៣០:៣០ ពូជរសវូទំេនប ពូជរសវូទំេនប ពូជរសវូទំេនប ពូជរសវូទំេនប  រតូវនឹងជីអុ៊យេរ ៉១៣៤ គ.ក េដ អ េប៉ ៦៧ គ.ក និងជីបូ៉តសយូម ៥០ គ.ក  
៧៥:៣០:០០ ពូជរសវូទំេនប ពូជរសវូទំេនប ពូជរសវូទំេនប ពូជរសវូទំេនប  រតូវនឹងជីអុ៊យេរ ៉១៣៤ គ.ក) េដ អ េប៉ ៦៧ គ.ក 
៦០:១៧:២០ ពូជរសូវរបៃពណី ពូជរសូវរបៃពណី ពូជរសូវរបៃពណី ពូជរសូវរបៃពណី  រតូវនឹងជីអុ៊យេរ ៉១១៧ គ.ក) េដ អ េប៉ ៣៨ គ.ក និងជីបូ៉តសយូម ៣៤ គ.ក 
៦០:១៧:០០ ពូជរសវូរបៃពណី ពូជរសវូរបៃពណី ពូជរសវូរបៃពណី ពូជរសវូរបៃពណី  រតូវនឹងជីអុ៊យេរ ៉១១៧ គ.កេដ អ េប៉ ៣៨ គ.ក 
ចំេពះចំេពះចំេពះចំេពះរកុមដីរបេភទេនះ ករេរបរបស់ជីអសូត និងផូសវ័រ ែតងែតទទួលបនទិននផលលអ បុ៉ែនតចេមលយតបេទេល 
ជីបូ៉តសយូម មនលកខណៈទប និងមនករែរបរបួលេទៀតផង។ កនុងលកខខណឌ ដំដុះមិនគប់របេសរ ចេមលយតប 
េទនឹងជីបូ៉តសយូមមនតិចតួច េហយេបេនេលដីែដលមនជីជតិលអៃនរកុមដីបកន ករដក់បូ៉តសយូមពំុ 
ែសតងេចញនូវរបសិទធិភពរបស់វេទ។ កនុងករណីេនះពំុគួរេរបជីបូ៉តសយូមេទ បុ៉ែនតេបលកខខណឌ ៃនករដំដុះ 
មនលកខណៈរបពលវបបកមមរយៈេពលរបែហល ៥ឆន ំ ករេរបរបស់ជីបូ៉តសយូម អចមនរបសិទធិភព។ របសិន 
េបតៃមលផលរសូវខពស់ េហយែរសមនទឹករគប់រគន់សរមប់ដំដុះេនះគួរេរបករមិតជីអសូត និងផូសវ័រ ឲយបន 
ខពស់េនេលដីរបេភទេនះ (១២០:៦០:៣០) ។ ពូជទំេនបែតងែតផតលទិ់ននផលខពស់ជងពូជរបៃពណី េនេលដី 
របេភទេនះ េទះបីជដក់ ឬមិនដក់ជីក៏េដយ។ ករមិតជីែណនំខពស់គឺេរបសរមប់ែតករដំដុះពូជរសូវទំេនប 
បុ៉េណណ ះ។ 
  

រកុមដីទួលសំេរង  
៩៨:៣៥:០០ ពូជរសវូទំេនប ពូជរសវូទំេនប ពូជរសវូទំេនប ពូជរសវូទំេនប  រតូវនឹងជីអុ៊យេរ ៉ ១៩៤ គ.ក និង េដ អ េប៉ ៧៥ គ.ក 
៦១:២៤:០០ ពូជរសូវរបៃពណី ពូជរសូវរបៃពណី ពូជរសូវរបៃពណី ពូជរសូវរបៃពណី  រតូវនឹងជីអុ៊យេរ ៉១១៣ គ.ក និង េដ អ េប៉ ៥០ គ.ក  
ករករករករេរបរបស់ជីអសូត និងជីផូសវ័រ េនេលដីរបេភទេនះ ផតល់នូវចេមលយតបយ៉ងខល ំងសមរសបេទនឹងតរមូវករ 
របស់ដំណំរសូវ។ ជទូេទករេរបរបស់បូ៉តសយូម ពំុមនរបសិទធិភពេទ េលកែលងែតតំបន់ខលះ (ដីមនពណ៌ 
រសលជង) ែដលដីមនលកខណៈហូរេរចះខល ំងជងធមមត។ ចំេពះដីែបបេនះ (មនករហូរេរចះខល ំង) គួរេរប    
បូ៉តសយូមមួយបវកនុងមួយហចិត ជមួយនឹងករមិតជីអសូត និងផូសវ័រ ឲយបនទិននផលខពស់ជងេនះ េដមបីបន 
ចំេណញ (ខពស់ជង ១២០:៤០:០០ ឬេរចនជង ៤ បវ ជីអុ៊យេរ ៉ និង េដ អ េប៉ ៦៦ គ.ក )។ ពី ៤ េទ ៥ ឆន ំ 
េរកយពីករេរបរបស់ករមិតជីខពស់ែបបេនះ តរមូវករៃនជីបូ៉តសយូមនឹងេកនេឡងយ៉ងចបស់។ េទះជដក់ 
ឬមិនដក់ជីកតី ក៏ពូជទំេនបផតល់ផលខពស់ជងពូជរបៃពណីែដរ។ ករមិតែណនំខពស់ៗ គឺេរបសរមប់ែតពូជទំេនប 
ែតបុ៉េណណ ះ។ 
  

រកុមដីកំពងេ់សៀម  
៥០:០០:០០ ពូជរសវូទំេនពូជរសវូទំេនពូជរសវូទំេនពូជរសវូទំេនប ឬពូជរសវូរបៃពណី ប ឬពូជរសវូរបៃពណី ប ឬពូជរសវូរបៃពណី ប ឬពូជរសវូរបៃពណី រតូវនឹងជីអុ៊យេរ ៉១០០ គ.ក េដយមិនចំបច់េរបជី េប៉ និង ក។ 
ករករករករេរបជីអសូត មនរបសិទធិភពលអ រឯីរបសិទធិភពៃនករេរបជីផូសវ័រ មនករែរបរបួល េហយេគសេងកតេឃញ 



មនករេឆលយតបតិចតួចេទនឹងករេរបរបស់ជីផូសវ័រកនុងរដូវវសស ែតវពំុមនផលចំេណញេទ។ ចំែណកឯជី 
បូ៉តសយូម ពំុមនរបសិទធិភពេទ។ របសិនេបេរបពូជទំេនបេនរដូវរបំងែដលមនលកខខណឌ លអេនះ ករដក់ 
ជីអសូតនិង ផូសវ័រ ឲយបនខពស់ជងេនះអចមនផលចំេណញ (គឺ ៩៨:១៨:០០ រតូវនឹងជីអុ៊យេរ ៉២០០ គ.ក  និង 
ជី េដ អ េប៉ ៣៦ គ.ក ។ 
  

រកុមដីេគករតប់ខសត់ជីជតិ  
៧៣:៣៥:៣០ ពូជរសូវទំេនប ពូជរសូវទំេនប ពូជរសូវទំេនប ពូជរសូវទំេនប  រតូវនឹងជីអុ៊យេរ ៉១២៥ គ.ក េដ អ េប៉ ៧៥ គ.ក និងជីបូ៉តសយូម ៥០ គ.ក  
៦៥:៣០:០០ ពូជរសវូទំេនប ពូជរសវូទំេនប ពូជរសវូទំេនប ពូជរសវូទំេនប  រតូវនឹងជីអុ៊យេរ ៉៦៧ គ.ក 
៥៨:៣១:៣០ ពូជរសូវរបៃពណី ពូជរសូវរបៃពណី ពូជរសូវរបៃពណី ពូជរសូវរបៃពណី  រតូវនឹងជីអុ៊យេរ ៉១០០គ.ក េដ អ េប៉ ៦៧ គ.ក និងជីបូ៉តសយូម ៥០ គ.ក  
៤៩:២៣:០០ ពូជរសូវរបៃពណី ពូជរសូវរបៃពណី ពូជរសូវរបៃពណី ពូជរសូវរបៃពណី  រតូវនឹងជីអុ៊យេរ ៉៨៨ គ.ក និង េដ អ េប៉ ៥០ គ.ក  
េបេបេបេបពំុដក់ជីអសូត និងជីផូសវ័រេទេនះ ដំណំរសូវពំុលូតលស់លអេទ។ កលណេគដក់ជីអសូត និងជីផូសវ័រ 
ជមួយគន េនះនឹងមនរបសិទធិភពយ៉ងសមរសប។ ករដក់ជីអសូត ែតមួយមុខទំនងជមិនបេងកនទិននផលេទ 
ផទុយេទវញិអចេធវឲយទិននផលថយចុះែថមេទៀតផង។ ពូជរបៃពណីផតល់ផលបនខពស់ជងពូជទំេនប កលណ 
េគពំុបនេរបជី។ ែតពូជទំេនបអចផតល់ផលបនេរចនជងពូជរបៃពណី កលណេគេរបជីករមិតែណនំខង 
េល។ េបែរសមនទឹករគប់រគន់ និងរសូវមនតៃមលខពស់េនះ េគអចេរបករមិតជីខពស់ជងករមិតជីែណនំ 
េនះជមួយពូជទំេនបខពស់ជង ១២២:៤៦:៤០ រតូវនឹងជីអុ៊យេរ ៉ ២២៥ គ.ក ជី េដ អ េប៉ ១០០ គ.ក និងជី 
បូ៉តសយូម ៦៧ គ.ក  
  

រកុមដីកបលេពធិ  
៨០:០០:០០ ពូជរសវូទំេនប ពូជរសវូទំេនប ពូជរសវូទំេនប ពូជរសវូទំេនប  រតូវនឹងជីអុ៊យេរ ៉១២៥ គ.ក  
ដីដីដីដីរកុមេនះមនជីជតិលអ េហយមនករេឆលយតបេទនឹងករេរបជីអសូត េលដំណំរសូវរបំង ឬរសូវរបេដញ 
ទឹក។ ជទូេទ របេភទដីេនះពំុមនករេឆលយតបេទនឹងករេរបជីផូសវ័រេទ។ េបមនទឹករគប់រគន់ និងរសូវមន 
តៃមលខពស់ គួរេរបជីអសូតកនុងករមិតខពស់ជងេនះ (ខពស់ជង ១២០:០០:០០ រតូវនឹងជីអុ៊យេរ ៉ ២៦៣ គ.ក)។ ករ 
េរបករមិតជីអសូតខពស់ែបបេនះេលដំណំរសូវែដលមនកររគប់រគងទឹកបនលអ អចទទួលបនទិននផលខពស់។ 
កនុងរយៈេពល ៤ េទ ៥ ឆន ំ េរកយពីករេរបជីអសូតខពស់ នឹងមនករេឆលយតបេទនឹងជីផូសវ័រ ជពំុខន (គឺ 
១៨០:៤៥:០០ រតូវនឹង ជីអុ៊យេរ ៉៣៥០គ.ក  និងជីេដ អ េប៉ ១០០ គ.ក )។ 
េនរដូវវសសពូជរសូវរបៃពណីែដលដំេនេលដីរបេភទេនះ េរចនជពូជរសូវេឡងទឹក េហយពំុមនករចំេណញ 
ពីករពីករេរបរបស់ជីេទ។ 
  

រកុមដីរកគរ  
១២០:២៥:០០ ពូជរសវូទំេនប ពូជរសវូទំេនប ពូជរសវូទំេនប ពូជរសវូទំេនប  រតូវនឹងជីអុ៊យេរ ៉២៣៨ គ.ក និង េដ អ េប៉ ៥០ គ.ក  
ដីដីដីដីរកុមេនះមនជីជតិលអ មនករេឆលយតបេទនឹងករេរបជីអសូត និងជីផូសវ័រ េនេលដំណំរសូវរបំង ឬរសូវ 
របេដញទឹក។ េគអចទទួលបនផលខពស់ កលណេគបចជីអសូតកនុងករមិតខពស់េទេលដំណំរសូវរបំង 
ែដលពឹងែផអកទំងរសុងេលករេរសចរសព។ េរកយពីមនករេរបជីអសូត កនុងករមិតខពស់អស់រយៈេពល 
របែហល ៤ េទ ៥ ឆន ំ េរកយមក េគនឹងសេងកតេឃញមនករេឆលយតបេទនឹងករេរបជី (គឺ ១៨០:៤៥:០០ រតូវនឹងជី 
អុ៊យេរ ៉៣៥០គ.ក  និងជីេដ អ េប៉ ៥០ គ.ក ) ។ េនរដូវវសសពូជរបៃពណី ែដលដំេនេលដីរបេភទេនះេរចនជ 



រសូវេឡងទឹក េហយពំុមនករចំេណញពីករេរបរបស់ជីេទ។ 
 
 

រកុមដីេកៀនសវ យ  
៥៤:០០:០០ ពូជរសវូទំេនប ពូជរសវូទំេនប ពូជរសវូទំេនប ពូជរសវូទំេនប  រតូវនឹងជីអុ៊យេរ ៉១៥០គ.ក   
ដីដីដីដីរកុមេនះមនជីជតិលអ េហយមនករេឆលយតបេទនឹងករេរបជីអសូត េលដំណំរសូវរបំងឬ 
រសូវរបេដញទឹក។េពលេវលសមរសបសរមប់បចជីអសូតគឺកនុងដំណក់កលរសូវែបកគុមពអតិបរមិ 
េហយអចទទួលបនទិននផលខពស់រហូតដល់ ៥.០២ េតនកនុងមួយហិកត។ 

 

តរងករេរបរ�ស់ជីគមីេីលដំណរំសូវ េនេលរកុមដីសខំន់ 

   រកុមដី 

រសូវរសលមនិរបកន់រដូវ (រសូវរ�ងំ នងិរសូវវសស) រសូវកណត ល នងិរសូវធងន់ (រសូវវសស) 

បចរទប់បតមុនសទងូ ឬេរពះ 
(គ.រក/ហត) 

  
បំប៉ន 

(គ.រក/ហត) 
បចរទប់បតមុនសទងូ ឬេរពះ 

(គ.រក/ហត) 
  បំប៉នអ៊ុយេរ(៉គ.រក/ហត) 

អ៊ុយេរ ៉

៤៦-០-0 

េដ អ េប ៉

១៨-៤៦-0 

ប៉ូតសស 

០-០-៦០ 
  

អ៊ុយេរ ៉

៤៦-០-0 

អ៊ុយេរ ៉

៤៦-០-0 

េដ អ េប៉ 

១៨-៤៦-0 

ប៉ូតសស 

០-០-៦០ 
  េលកទ ី១ េលកទ ី២ 

  ដីៃរពែខមរ ២០ ២៥ ៥០   ២៥ ១០ ២០ ៤០   ២០ ១០ 

  ដីរបទះឡង ២៥ ៥០ ៥០   ៥០ ១០ ៥០ ២៥   ២៥ ២៥ 

  ដីបកន ឬអូរូង ៥០ ៦០ ៥០   ៨០ ២៥ ២៥ ២៥   ៥០ ២៥ 

  ដីទួលសំេរង ៥០ ៥០ ០   ១០០ ២៥ ៥០ ០   ២៥ ២៥ 

  ដីេគគរតប ់ ៥០ ៧៥ ៥០   ៧៥ ១០ ៥០ ៥០   ៤០ ៣៥ 

  ដីកំពងេ់សៀម ៥០ ០ ០   ៥០ ៣០ ០ ០   ៤០ ៣០ 

  ដីេកៀនសវ យ ៦០ ០ ០   ៦០ ជដីតមមត់រចងំទេនល និងជរមលពីរចងំទេនលសមរសបសរមប់រសូវរសល 

  ដីរកគរ ១០០ ៥០ ០   ១០០ 
ជដីលចិទកឹរយៈេពលយូរ ែដលកសិករេធវរសូវេឡងទកឹ ឬរបេដញទកឹ 

  ដីកបលេពធ ិ ៨៥ ០ ០   ៨៥ 

១ រតូវអនុវតត៖       ☺រតូវេធវេសម មុនបចជីបំប៉ន 



២ មិនរតូវអនុវតត៖  �មិនរតូវបចជីេពលសលកឹរសូវេសម  �មិនរតូវបចជីបំប៉នេពលែរសមនិមនទឹក ឬទឹកេរចន  
�មិនរតូវបចជីបំប៉នេពលមនវតតមនមមចេតន ត 
 
 


