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៤- ការែថទាំេដើមល 

♦ េដើមល ��តែដលេទើបដំ រួ មិន្តត�បប៉ះលា ឫ េប៉ 
្តត�យស�ឹ ឫ ក ាួែមឹមនេទ េហើ�ឹ៏មិន្តត� 
េឣ�យតតះហនហៈញំេទ ែដលនេឣ�េដើម 

ល ��តងបា េដ�យំែតឫែយឫង�ដ ាួយា 

♦ ្តត�វមដន  និង ឹចតាដង ដត�យែញេដើមល ��តេួៈ 

ដងដត�េន៉ឫយែញែតែមឹឫេដើមល ��តេទ ឫយែញីញេលើ 
ែួ៉មឹេ្កម ឫឣួំយាេ់ឹ��ង ែមឹល ��តមន 

្បែហល ៤*៥ យមា ហ៏ 

♦ េបើយេង ដតេឃើៈមនឣួមដង ដត�េ់វមែមឹ  

ល ��ត េ�ើង្តត�េេដើ៉យបឹែមឹំហហតដលាេឃើៈ  

ដងដត�ន�ងៈិួយមស បាឫេចល 

៥- ការ រំេមេមលេដើមល 

♦ ចបាីញ ៣ឆ� េំើងេង េ�ើងឣួ្បមហលូលមន 

ខស៉ ៗ ចបាីញ៥ឆ� េំើងេង ឹ��ង១េដើមេ�ើងឣួ 

្បមហលូលមន ១០០ គ្ឹ ឹ ��ងមរ�ឆ�  

♦ ជម�វែូសល ��តចយាឣួេប៉�ឹមឹបនយ�មន  

េដ�យេងដតេមើលយបឹែូ សំ េេង ឫេ�ើងេកយ 

ឣួំឹទិៈ ហឹនល ��តមនវមំ� 
១- អ�ឹ ្យញ ជ ធ ទ�, អ�ឹ ល ាឹីហជេឈើហហបែូ ស 
្គបាមែខ, ែឹ្ំយស នទ�ឹ�ល, ខ័ណ� -្ �ឹង េយៀមរប, 
ទហំយ័ីយេលខ 012 35 10 30/017 68 84 49 

២-  េេឹគ�ម យែធ ,អ�ឹ ល ាឹីហជេឈើ ហហបែូ ស
្គបាមែខ, យរនបែមា អង អំ , ្ �ឹងេយៀមរប, ទហំយ័ីយ
េលខ 012 98 06 23 

៣-    េេឹគ�ម  ឈែ, អ�ឹ ល ាឹីហជេឈើ  ហហបែូ ស
្គបាមែខ, យរនួ្ំេអែដន, ្ �ឹង េយៀមរប, 
ទហំយ័ីយេលខ 012 31 20 55 

៤- េេឹ   ឫ នា   េហឿន,   អ�ឹ ល ាឹីហជេឈើហហប 
ែូ ស្ គបាមែខ, ែឹ្ំូផំអោង អង, ្យ�ឹ្មយទមគង 
េខតាេយៀមរប, ទហំយ័ីយេលខ 012 70 80 43 

៥- អ�ឹ ្យញ គ�ម យេ�ត, អ�ឹ ល ាឹីហជេឈើហហបែូ ស 
្គបាមែខ, ភហមិយស ន្ជ�, ខ័ណ� -្ �ឹងេយៀមរប, 
ទហំយ័ីយេលខ 089 80 54 66 

ភាទពេជគជ័កាន ថេដើម 

េលើែូ ស ឫមនីណនេលឿងេវ� ត ការែថន័ំអមុ័ តពន៍ុ់ ព 
 

 

ថារថាួេទនគ  

នំដអ�ធីនភិអឌ្័តទាដនិ ចិមថរ័ ៍ ទខមុទៀំររ 

ជថហា ័៊ទនគល 
 
េេឹ �ំួ ឡួ, ឹយិឹំដល ��តេ់ឃែ 
អហំដបង២ , ្យ�ឹ យែងដ, េខតាមតាដបង 
ទហំយីយ័េលខ 012 25 43 65 
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ឣ�ែេដើមល ��ត ួនរនេីលេ្យួទ�ឹ 

តិួជង១ែខ េំៀងរលា់ៃ ថេីលេថ ួ 

១ែខ ដលា ២ែខ េំៀងរលា ២់ៃថមាង 

២ែខ ដលា ៥ែខ េំៀងរលា ៣់ៃថមាង 

៥ែខ ដលា ១ឆ�  េំៀងរលា១យមា ហមាង 

១ឆ�  ដលា ៣ឆ�  េំៀងរលា ២យមា ហមាង 
 

 

ាថណ ថេដើម 
 
១- ារជេដើមល 

ឹ- ល ��តម�វ ឫ ល ��តងម�្យ ែូ សឫល �ម 

រង្ទែ�ង ែូ ស ៤ េង ៥ដង ឹ ��ងមរ�ឆ�  

ខ- ល ��តង ឫ ល ��តងៃ � ឫ ល ��តៃ � ែូ សល �ិតៗ 

បបែែន ាំ �ង ឫែូស២ េង ៣ដង ឹ ��ងមរ�ឆ�  

គ- ល ��តីហជ �ួឹកាែ ង ឫល ��តវេ�  ែូ សៗ ឫែូស ៤ 

េង ៥ដងឹ��ងមរ�ឆ�  បបែែន ាី ែយហ�មនំយជតិឆថ ៈា 

េទ េគនិ�មេ្បើ្មយាឫឹ��ងីិញមង អលក  ំនិង 

បែណ្យនេូនងៗ 

ឃ- ល ��តងែបបន ឫល ��ត ងខផ ាួ ែូ សមនរង 

ដហួែូ សចនាែបបន យ ាួឫទនា្ជឹៗបនាិួ ែូ សឫជង 

ល ��តម�វបនាិួ ឫែូស៤េង ៥ដងឹ��ងមរ�ឆ�  
 

២- កាទាៀរ ថិាី ័ិាទ�ុន ថេដើមល 

♦ េ�ើង្តត�ភភតំរលដញទែឹេចល ួនរន ១ ែខ េង ១ 

ែខឹនស៉ យិន េដើម ញ្េឣ�ងបាយតតល �ិត និងេ��  
ំលរ�មនល � េ�ើង្តត� ភភតំដញមរ�េលើឹ េទៀតេ់ 

េីលែដលជិតដឹ ហនល ��ត 

♦ េ�ើង្តត�យៈែខនេឣ�្តងាេដើម ញ្ង�្យតល ឹ ��ង 

កំដដ េូនងេទៀត េ្កមេដើមល ��ត 

♦ ួេនស ៉ីញេដើមមរ�េងេដើមមរ�មន្បែ�ង៥ែមប្ត 

 

♦ កបាំេរា ទហែ ៤ត�ឹបរន្ជ�ង និងជេ� ៤ត�ឹ កបា 

�ឹឣួមដញេួៈះ ាឹឹា លំេរា  រំួេទើបកបា 

ប ែូយឣួមដញេ់យលាេឣ�មបដ ៉ រំួដ ាឹេ�ជ 

មរ�ជញឣួមេេីែឹ ែូ�ល � 
 
 
 
 
 
 
 
 
♦ ្តត�រលំេរា ទែឹេចល ២ េង៣់ៃ ថមែនដ 

៣- កាន ថនរ័េដើមល 

♦ េ�ើង្តត��ឹែមឹល ��ត (ែមឹយឹ) មឹទែឹេ់ 

ែឹ្ំៗំេរា ជមែនយិន 

♦ �ឹែមឹល ��តយឹមឹ្វទ�ឹេឣ�េយើមបនាិួ 

♦ ្យ�ឹះយ បាាស យយិួេួៈ�ិតៗេដ�ៃ�ម  ៗនិង 

្ប�ង្ប�័ត�ជនិួ យ េដ� ែឹេឣ�ែបឹឣួមដញ និង 

ដ ាួឫយល ��តែដលបា លេឣ�ឫងបាមន 

♦ ្តត�ដ ាឹែមឹល ��តយឹ 

ហួលេងឹ��ងំេរា  េដ� 

ៃ�មៗ ់ ដមា ងេទៀត្តត� 

្បមហលឣួម៏ដញលែប 

ំេរា េដ�្ួម ាួដញ 

េឣ�មនតហួៗលែបេរ� 

បេីៈ ំ េរា េដ�ឹបា 

ដញឫែយ ឹរយា ២ធ� បា់ដ េហើ�េ់ យលា្បែហល២ 

ធ� បា់ដេទៀត េទើបឣួមដញេយ�ើន�ង មតាំេរា  

♦ េ�ើងមិន្តត�ជនាបងប បាដញេ់ឹ��ងំេរា េន៉េទ 

♦ េ�ើង្តត�េម៉បេងអ ល ២ ឫ ៣ េដើម ួ ងភភ បាន�ង 

ែមឹល ��ត េដើម ញ្េឣ�ឫ 

មនជហំ្តងា និង  ំ �ងម 

♦ េ�ើង្តត�េ្យួទ�ឹេឣ� 

េយើមល �ម េដ��ឹ់ដ 

ទទ៉ទ�ឹ ដហួជេ្យួទ�ឹ 

េលើឹ ហន់យស 


