ករេរបរស់ជីគីមីសរមប់ដំណំរសូវ
សរធតុ
ចិញចឹមអិន េប៉ និ ងក ជសរធតុដ៏សំខន់កុងចំ
ន េណមសរធតុចិញចឹមេផសងៗេទៀត ែដលរុកខជតិរតូវ
សរ
ករេដមបីរទរទង់ករលូតលស់ និងផតល់ែផលផករបស់វ ។
ដំ ណំរសូវ

ដីភគេរចនេនរបេទសកមពុជ ជពិេសសដីសរមប់

ពុំអចផគត់ផគង់សរធតុចិញចឹមទំងេនះឲយបនរគប់រគន់តមតរមូវកររបស់ដំណំេឡយ។

ដូេចនះ

េដមបីធនបននូវករលូតលស់ជរបរកតីរបស់ដំណំ េគចំបច់រតូវែតបចជីបែនថមឲយបនរតឹមរតូវ េទតម
តរមូវកររបស់ដំណំ

និងអនុវតតឲយបនខជប់ ខួជនតមបទដឋនបេចចកេទស

េពលេវល និងផលប៉ះពល់ដល់បរ ិសថន។

េដមបីេចៀសវងនូវករខតបង់ថវ ិក

មយ៉ ងេទៀត បរ ិមណជីែដលរតូវេរប ក៏អរស័យេទនឹងរបេភទដី

ពូជដំ ណំ របបទឹ ក និងកតតបរ ិសថនេផសងៗេទៀត។
ខងេរកមេនះគឺ
ជអនុសសន៍ ៃនករេរបរបស់ជីគីមីេលដំណំរសូវ ែដលដំដុះេល “រកុមដីបកន”
ខង
កន” ៃនតំបន់
ទំនបអរស័យទឹកេភលៀងេនរបេទសកមពុជ។
រកុមដីបកន

កេកតេឡងេលតំបន់ ទំនបលបប់ចស់

ែដលមនកំេណតមកពីសំណឹកៃនសរធតុេផសងៗពី

តំបន់ ភំន និ ងដីលបប់ពីទេនល។ េពលមនទឹកជំនន់ ធំ តំបន់ៃនដីេនះែតងែតទទួលដីលបប់ ពីជំនន់ទេនល ឬបឹងែដរ។
េគរបទះេឃញរកុមដីេនះរគប់ទីកែនលងៃនតំ បន់េធវែរសកនុងរបេទសកមពុជ

េហយតមករប៉ ន់សមនរកុមដីេនះ

មនរបមណ ១០-១៥ ភគរយ ៃនៃផទដីដំរសូវសរុប។ េនតំបន់ែដលមិនទន់ មនកររុករនេធវែរស េគែតងែត
សេងកតេឃញមនៃរពរតូពិករកស់លម
ម ដុះលូតលស់េលរបេភទដីេនះ។
ី ម
ករមិតេរបរបស់ជគ
ី ី កនងលកខ
ខណឌទូេទសរមប់រកុមដីបកន មនដូចខងេរកម៖
ុ
១-ករមិតែណនំទី ១ (េរបសរមប់ពូជទំេន ប)៖ ៧៥:៣០:០-៣០ ែដលរតូវបចដូច តេទ៖
+ជី រទប់បត
- អ៊ុយេរ ៉

៖ ១៣៨ គ.រក/ហ.ត

- េដ អ េប៉

៖ ៦៥ គ.រក/ហ.ត

- ប៉ូតសស

៖ ០-៥០ គ.រក/ហ.ត

+ជី បំបន
៉ េលកទី ១ (បច ៣០ ៃថងេរកយសទូង) : បចជីអ៊ុយេរ ៉ចំនួន ៦៥ គ.រក/ហ.ត

+ជី បំបន
៉ េលកទី ២ (បចេពលកំណកំេណតកួរ)

: បចជីអ៊ុយេរ ៉ចំនួន ៤៩

គ.រក/ហ.ត

២-ករមិតែណនំទី ២ (េរបសរមប់ពូជរបៃពណី)៖ ៦០:២០:០-២០ ែដលរតូវបចដូចតេទ៖
+ជី រទប់បត
- អ៊ុយេរ ៉

៖ ១១៣ គ.រក/ហ.ត

- េដ អ េប៉

៖ ៤៣ គ.រក/ហ.ត

- ប៉ូតសស

៖ ០-៣៣ គ.រក/ហ.ត

+ជី បំបន
៉ េលកទី ១ (បច ៣០ ៃថងេរកយសទូង)៖ បចជីអ៊ុយេរ ៉ចំនួន ៥២ គ.រក/ហ.ត

+ជី បំបន
៉ េលកទី ២ (បចេពលកំណកំេណតកួរ)៖ បចជីអ៊ុយេរ ៉ចំនួន ៣៩ គ.រក/ហ.ត

ចំេពះដី
ពះ របេភទេនះ ករេរបរបស់ជីអសូត និងផូស័រវ ែតងែតទទួលបនលទធផលលអ ប៉ុែនតចេមលយតបេទេលជី
ប៉ូតសយូម មនលកខណៈទប និ ងមនករែរបរបួលេទៀតផង។ ចេមលយតបេទនឹងជី ប៉ូតសយូម េនមនករមិតកនុង
លកខខណឌដំដុះមិនគប់របេសរ េហយេបេនេលដីែដលមនជីជតិលអៃនរកុមដីបកន ករដក់ជីប៉ូតសយូមពុំ
ែសតងេចញនូវរបសិទធភពរបស់វេទ។ កនុងករណីេនះពុំគួរេរបជីប៉ូតសយូមេទ ប៉ុែនតេបកុងលកខ
ន
ខណឌធមមតេគអច
េរបជីប៉ូតសយូមរហូតដល់មួយបវកនុងមួយហិចត។ កនុងលកខខណឌៃនករដំដុះែដលមនលកខណៈរបពលវបបកមម
រយៈេពលរបែហល ៥ ឆនំ ករេរបរបស់ជីប៉ូតសយូមអចមនរបសិទធភព។ របសិនេបតៃមលផលរសូវខពស់ែរស
មនទឹករគប់រគន់ េនះេគគួរេរបករមិតជីអសូត និងផូស័រវ ឲយបនខពស់េនេលដីរបេភទេនះ (១២០:៦០:៣០)។
ពូជទំ េនបែតងែតផតល់ទិននផលខពស់ជងពូជរបៃពណីេនេលដីរបេភទេនះ េទះបីជដក់ ឬ មិនដក់ជីក៏េដយ។
ករមិ តជីែណនំខពស់គឺេរបសរមប់ែតករដំដុះពូជរសូវទំេនបប៉ុេណណះ។
ំ
ករមិតជីែណន ំសរមប់ផលិតកមមដណ
ំរសូវ
រកុមដីៃរពែខមរ
២៨:១០:៤០ ពូជរសូវទំេនប ឬពូជរសូវរបៃពណី រតូវនឹងជីអ៊ុយេរ ៉ ៥០ គ.ក េដ អ េប៉ ២៥ គ.ក និងជីប៉ូតសយូម
៦៧ គ.ក ។
២០:០៨:០០ ពូជរសូវទំេនប ឬពូជរសូវរបៃពណី រតូវនឹងជី អ៊ុយេរ ៉ ៣៨ គ.ក េដ អ េប៉ ១៧ គ.ក
ដីរបេភទេនះពុំសូវេឆលយតបខលំងេទនឹងករេរបរបស់ជីេទ េហយរបសិទិភ
ធ ពៃនជីអសូតធលក់ ចុះ កលណេគពុំ
េរបជីប៉ូតសយូម។ របសិនមនទឹករគប់រគន់ េហយតៃមលរសូវេនេលទីផសរបនៃថល េនះេគអចេរបជីកុនងករមិត
៤០:១០:៥០ ឬ ២៧:១១:០០។ េបលកខណៈផទុយពីេនះគួរកុំេរបរបស់ជីរបេសរជង។ ករមិ តែណនំឲយេរបរបស់
ខងេលេនះ គឺសមរសបសរមប់ពូជទំេន ប ឬពូ ជរបៃពណី េរពះវអចផតល់ទិននផលបនរបហក់របែហលគន។
រកុមដីរបទះឡង
៥០:២៣:៣០ ពូជរសូវទំេនប ឬពូជរសូវរបៃពណី រតូវនឹងជី អ៊ុយេរ ៉ ៨៨ គ.ក េដ អ េប៉ ៥០ គ.ក និង ជី ប៉ូតសយូម
៥០ គ.ក
៣៣:២៣:០០ ពូជរសូវទំេនប ឬពូជរសូវរបៃពណី រតូវនឹងជីអ៊ុយេរ ៉ ៥០ គ.ក និង េដ អ េប៉ ៥០ គ.ក
របសិទិភ
ធ ពៃនជី
អសូតធលក់ ចុះ កលណេគពុំេរបជីប៉ូតសយូម ។ កលណមនទឹ ករគប់រគន់ ផសំនឹងករេរប
ព
របស់ជីប៉ូតសយូម េហយផលរសូវមនតៃមលខពសេ់ គអចដក់ជីអសូត និងផូស័រវ រហូតដល់ករមិត ១០០:៤០:៨០

បន។ ប៉ុែនតេបពុំដក់ជីប៉ូតសយូមេទ េហយែរសពុំមនទឹករគប់រគន់េនះ គួ រេរបជីអសូត និងផូស័រវ កនុងករមិត
៣៣:២៣:០០ ឬទបជងេនះ។ េបេរបជីកុងករមិ
ន
តទប ឬមធយម ពូជទំេនបនឹងផតល់ទិននផលរបហក់របែហល
ឬទបជងពូជរបៃពណី។ ែតេបេរបជីកុនងករមិតខពស់េនះ វនឹ ងផតល់ទិននផលខពស់ជងពូជរបៃពណី។ គួរចំថេប
េរបពូជទំេនបគួរដក់ជីឲយបនេរចន។

រកុមដីបកន ឬអូរូង
៧៥:៣០:៣០ ពូជរសូវទំេនប រតូវនឹងជី អ៊ុយេរ ៉ ១៣៤ គ.ក េដ អ េប៉ ៦៧ គ.ក និងជី ប៉ូតសយូម ៥០ គ.ក
៧៥:៣០:០០ ពូជរសូវទំេនប រតូវនឹងជី អ៊ុយេរ ៉ ១៣៤ គ.ក) េដ អ េប៉ ៦៧ គ.ក

៦០:១៧:២០ ពូជរសូវរបៃពណី រតូវនឹងជី អ៊ុយេរ ៉ ១១៧ គ.ក) េដ អ េប៉ ៣៨ គ.ក និងជី ប៉ូតសយូម ៣៤ គ.ក
៦០:១៧:០០ ពូជរសូវរបៃពណី រតូវនឹងជី អ៊ុយេរ ៉ ១១៧ គ.កេដ អ េប៉ ៣៨ គ.ក

ចំេពះរកុ
ពះ មដីរបេភទេនះ ករេរបរបស់ជីអសូត និងផូស័រវ ែតងែតទទួលបនទិននផលលអ ប៉ុែនតចេមលយតបេទេល
ជីប៉ូតសយូម មនលកខណៈទប និងមនករែរបរបួលេទៀតផង។ កនុងលកខខណឌដំដុះមិនគប់របេសរ ចេមលយតប
េទនឹងជីប៉ូតសយូមមនតិចតួច

េហយេបេនេលដីែដលមនជីជតិលៃអ នរកុមដីបកន

ែសតងេចញនូវរបសិទិភ
ធ ពរបស់វេទ។

កនុងករណីេនះពុំគួរេរបជីប៉ូតសយូមេទ

ករដក់ប៉ូតសយូមពុំ

ប៉ុែនតេបលកខខណឌៃនករដំដុះ

មនលកខណៈរបពលវបបកមមរយៈេពលរបែហល ៥ឆនំ ករេរបរបស់ជីប៉ូតសយូម អចមនរបសិទិភ
ធ ព។ របសិន
េបតៃមលផលរសូវខពស់ េហយែរសមនទឹករគប់រគន់សរមប់ដំដុះេនះគួរេរបករមិតជីអសូត និងផូស័រវ ឲយបន
ខពស់េនេលដីរបេភទេនះ (១២០:៦០:៣០) ។ ពូជទំេនបែតងែតផតលទ
់ ិននផលខពស់ជងពូ ជរបៃពណី េនេលដី
របេភទេនះ េទះបីជដក់ ឬមិនដក់ជីក៏េដយ។ ករមិតជីែណនំខពស់គឺេរបសរមប់ែតករដំដុះពូជរសូវទំេនប
ប៉ុេណណះ។
រកុមដីទួលសំេរង
៩៨:៣៥:០០ ពូជរសូវទំេនប រតូវនឹងជី អ៊ុយេរ ៉ ១៩៤ គ.ក និង េដ អ េប៉ ៧៥ គ.ក
៦១:២៤:០០ ពូជរសូវរបៃពណី រតូវនឹងជី អ៊ុយេរ ៉ ១១៣ គ.ក និង េដ អ េប៉ ៥០ គ.ក
ករេរប
ករ របស់ជីអសូត និងជីផូស័រវ េនេលដីរបេភទេនះ ផតល់នូវចេមលយតបយ៉ ងខលំងសមរសបេទនឹងតរមូវករ
របស់ដំណំរសូវ។ ជទូេទករេរបរបស់ប៉ូតសយូម ពុំមនរបសិទិធភពេទ េលកែលងែតតំ បន់ខលះ (ដីមនពណ៌
រសលជង) ែដលដីមនលកខណៈហូរេរចះខលំងជងធមមត។ ចំេពះដីែបបេនះ (មនករហូរេរចះខលំង) គួរេរប
ប៉ូតសយូមមួយបវកនុងមួយហិចត ជមួយនឹងករមិតជីអសូត និងផូស័រវ ឲយបនទិននផលខពស់ជងេនះ េដមបីបន
ចំេណញ (ខពស់ជង ១២០:៤០:០០ ឬេរចនជង ៤ បវ ជីអ៊ុយេរ ៉ និង េដ អ េប៉ ៦៦ គ.ក )។ ពី ៤ េទ ៥ ឆនំ
េរកយពីករេរបរបស់ករមិតជី ខពស់ែបបេនះ តរមូវករៃនជី ប៉ូតសយូមនឹងេកនេឡងយ៉ ងចបស់។ េទះជដក់
ឬមិនដក់ជីកីត ក៏ ពូជទំេន បផតល់ផលខពស់ជងពូ ជរបៃពណីែដរ។ ករមិ តែណនំខស
ព ់ៗ គឺេរបសរមប់ែតពូ ជទំេនប
ែតប៉ុេណណះ។
រកុមដីកំពង ់េសៀម
៥០:០០:០០ ពូជរសូវទំេនប ឬពូជរសូវរបៃពណី រតូវនឹងជី អ៊ុយេរ ៉ ១០០ គ.ក េដយមិនចំបច់េរបជី េប៉ និង ក។
ករេរប
ធ ពលអ រ ីឯរបសិទិភ
ធ ពៃនករេរបជីផូស័រវ មនករែរបរបួល េហយេគសេងកតេឃញ
ករ ជីអសូត មនរបសិទិភ

មនករេឆលយតបតិចតួ ចេទនឹងករេរបរបស់ជីផូស័រវ កនុងរដូវវសស

ែតវពុំមនផលចំេណញេទ។

ចំែណកឯជី

ប៉ូតសយូម ពុំមនរបសិទិភ
ធ ពេទ។ របសិនេបេរបពូជទំេនបេនរដូវរបំងែដលមនលកខខណឌលអេនះ ករដក់
ជីអសូតនិ ង ផូស័រវ ឲយបនខពស់ជងេនះអចមនផលចំេណញ (គឺ ៩៨:១៨:០០ រតូវនឹងជី អ៊ុយេរ ៉ ២០០ គ.ក និង
ជី េដ អ េប៉ ៣៦ គ.ក ។
រកុមដីេគករតប់ខសត់ជីជតិ
៧៣:៣៥:៣០ ពូជរសូវទំេនប រតូវនឹងជី អ៊ុយេរ ៉ ១២៥ គ.ក េដ អ េប៉ ៧៥ គ.ក និងជី ប៉ូតសយូម ៥០ គ.ក

៦៥:៣០:០០ ពូជរសូវទំេនប រតូវនឹងជី អ៊ុយេរ ៉ ៦៧ គ.ក

៥៨:៣១:៣០ ពូជរសូវរបៃពណី រតូវនឹងជី អ៊ុយេរ ៉ ១០០គ.ក េដ អ េប៉ ៦៧ គ.ក និងជីប៉ូតសយូម ៥០ គ.ក
៤៩:២៣:០០ ពូជរសូវរបៃពណី រតូវនឹងជី អ៊ុយេរ ៉ ៨៨ គ.ក និង េដ អ េប៉ ៥០ គ.ក

េបពុំដក់ជីអសូត និងជី ផូស័រវ េទេនះ ដំណំរសូវពុំលូតលស់លេអ ទ។ កលណេគដក់ជីអសូត និងជីផូស័រវ
ជមួយគនេនះនឹងមនរបសិទិភ
ធ ពយ៉ ងសមរសប។ ករដក់ជីអសូត ែតមួយមុខទំ នងជមិនបេងកនទិននផលេទ
ផទុយេទវ ិញអចេធវឲយទិននផលថយចុះែថមេទៀតផង។ ពូជរបៃពណីផតល់ផលបនខពស់ជងពូជទំេនប កលណ
េគពុំបនេរបជី។
េល។

ែតពូ ជទំេនបអចផតល់ផលបនេរចនជងពូជរបៃពណី

េបែរសមនទឹករគប់រគន់

និ ងរសូវមនតៃមលខស
ព ់េនះ

កលណេគេរបជីករមិតែណនំខង

េគអចេរបករមិតជីខពស់ជងករមិតជីែណនំ

េនះជមួយពូជទំេនបខពស់ជង ១២២:៤៦:៤០ រតូវនឹងជី អ៊ុយេរ ៉ ២២៥ គ.ក ជី េដ អ េប៉ ១០០ គ.ក និងជី
ប៉ូតសយូម ៦៧ គ.ក
រកុមដីកបលេពធិ
៨០:០០:០០ ពូជរសូវទំេនប រតូវនឹងជីអ៊ុយេរ ៉ ១២៥ គ.ក
ដីរកុមេនះមនជី ជតិលអ េហយមនករេឆលយតបេទនឹងករេរបជីអសូត េលដំណំរសូវរបំង ឬរសូវរបេដញ
ទឹក។ ជទូេទ របេភទដីេនះពុំមនករេឆលយតបេទនឹងករេរបជីផូស័រវ េទ។ េបមនទឹ ករគប់រគន់ និងរសូវមន
តៃមលខស
ព ់ គួរេរបជីអសូតកនុងករមិ តខពស់ជងេនះ (ខពស់ជង ១២០:០០:០០ រតូវនឹងជីអ៊ុយេរ ៉ ២៦៣ គ.ក)។ ករ
េរបករមិតជីអសូតខពស់ែបបេនះេលដំណំរសូវែដលមនកររគប់រគងទឹ កបនលអ អចទទួលបនទិននផលខពស់។
កនុងរយៈេពល ៤ េទ ៥ ឆនំ េរកយពីករេរបជីអសូតខពស់ នឹងមនករេឆលយតបេទនឹងជីផូស័រវ ជពុំ ខន (គឺ
១៨០:៤៥:០០ រតូវនឹង ជី អ៊ុយេរ ៉ ៣៥០គ.ក និងជីេដ អ េប៉ ១០០ គ.ក )។
េនរដូវវសសពូជរសូវរបៃពណីែដលដំេនេលដីរបេភទេនះ េរចនជពូជរសូវេឡងទឹក េហយពុំមនករចំេណញ
ពីករពីករេរបរបស់ជីេទ។
រកុមដីរកគរ
១២០:២៥:០០ ពូជរសូវទំេនប រតូវនឹងជី អ៊ុយេរ ៉ ២៣៨ គ.ក និង េដ អ េប៉ ៥០ គ.ក
ដីរកុមេនះមនជី ជតិលអ មនករេឆលយតបេទនឹងករេរបជីអសូត និងជីផូស័រវ េនេលដំណំរសូវរបំង ឬរសូវ
របេដញទឹក។

េគអចទទួលបនផលខពស់

ែដលពឹងែផអកទំងរសុងេលករេរសចរសព។

កលណេគបចជីអសូតកនុងករមិតខពស់េទេលដំណំរសូវរបំង
េរកយពីមនករេរបជីអសូត

កនុងករមិតខពស់អស់រយៈេពល

របែហល ៤ េទ ៥ ឆនំ េរកយមក េគនឹងសេងកតេឃញមនករេឆលយតបេទនឹ ងករេរបជី (គឺ ១៨០:៤៥:០០ រតូវនឹងជី
អ៊ុយេរ ៉ ៣៥០គ.ក និងជីេដ អ េប៉ ៥០ គ.ក ) ។ េនរដូវវសសពូជរបៃពណី ែដលដំេនេលដីរបេភទេនះេរចនជ

រសូវេឡងទឹក េហយពុំមនករចំេណញពីករេរបរបស់ជីេទ។

រកុមដីេកៀនសវយ
៥៤:០០:០០ ពូជរសូវទំេនប រតូវនឹងជីអ៊ុយេរ ៉ ១៥០គ.ក
ដីរកុមេនះមនជី ជតិលអ េហយមនករេឆលយតបេទនឹងករេរបជីអសូត េលដំណំរសូវរបំងឬ
រសូវរបេដញទឹក។េពលេវលសមរសបសរមប់បចជីអសូតគឺកុនងដំណក់កលរសូវែបកគុមពអតិ បរ ិម
េហយអចទទួលបនទិននផលខពស់រហូតដល់ ៥.០២ េតនកនុងមួយហិកត។
តរងករេរបរស់ជីគម
ី េី លដ
 ំ ណំរសូវ េនេលរកុមដីសំខន់
រសូវរសលមន
ិ របកន់រដូវ (រសូវរំង នង
ិ រសូវវសស)
បចរទប់បតមុនសទង
ូ ឬេរពះ
(គ.រក/ហត)

រកុមដី

បំប៉ន
(គ.រក/ហត)

រសូវកណ
ត ល នង
ិ រសូវធងន់ (រសូវវសស)
បចរទប់បតមុនសទង
ូ ឬេរពះ
(គ.រក/ហត)

អ៊ុយេរ៉

េដ អ េប៉

ប៉ូតសស

អ៊ុយេរ៉

អ៊ុយេរ៉

េដ អ េប៉

ប៉ូតសស

៤៦-០-0

១៨-៤៦-0

០-០-៦០

៤៦-០-0

៤៦-០-0

១៨-៤៦-0

០-០-៦០

ដីៃរពែខមរ

២០

២៥

៥០

២៥

១០

២០

ដីរបទះឡង

២៥

៥០

៥០

៥០

១០

ដីបកន ឬអូរូង

៥០

៦០

៥០

៨០

ដីទួលសំេរង

៥០

៥០

០

ដីេគគរតប់

៥០

៧៥

ដីកំពង់េសៀម

៥០

ដីេកៀនសវយ

បំប៉នអ៊ុយេរ៉(គ.រក/ហត)

េលកទ
 ី១

េលកទ
 ី២

៤០

២០

១០

៥០

២៥

២៥
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០

០

៨៥

១ រតូវអនុវតត៖

☺រតូវេធវេ សមមុនបចជី បំប៉ន

ជដីតមមត់រចំងទេនល នង
ិ ជរមលពរី ចំងទេនលសមរសបសរមប់រសូវរសល

ជដីលច
ិ ទក
ឹ រយៈេពលយូរ ែដលកសិករេធវរ សូវេឡង
 ទក
ឹ ឬរបេដញទក
ឹ

២ មន
ិ រតូវអនុវតត៖ មិនរតូវបចជី េពលសលក
ឹ រសូវេសម
 មន
ិ រតូវបចជី បំប៉នេពលែរសមន
ិ មនទឹក ឬទឹកេរចន

មិនរតូវបចជី បំប៉នេពលមនវតតមនមមចេតនត

