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អារម្ភរថា 

ទដាយទោងទៅទលីេលឹមស្ថរទ្ច្កតីជូនដាំ ឹងរប្់រាជរដាា ភិបាល ទលេ ២១១ ្ជ .្រ ចុ្ោះ
នថ្ងទី២៤ បេកុមាៈ ឆ្ន ាំ២០១២ ្ តីពីលទធែលននកិច្ចប្បជុាំច្ទងអៀត្រវងរាជរដាា ភិបាល និងអងរ រមិនបមនរដាា
ភិបាល ន្ទនថ្ងទី១៧ បេកុមាៈ ឆ្ន ាំ២០១២ បដលបាន ល្ុោះបញ្ច ាំងពីបទពិទស្ថធន៍ទាំងច្ាំ ុច្ខាល ាំង ទាំងបញ្ា
ប្បឈមបដលពាក់ព័នធទៅនឹង រប្គប់ប្គងទ ល្ីយត្បទៅនឹងហានិភ័យទប្រោះមហនតរាយ។ ជាពិទ្្ទដាយ
ទោងទៅទលីច្ាប់ប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយបដលបានឡាយប្ពោះហ្ាទលខា ទដាយប្ពោះមហាកេប្ត្នន
ប្ពោះរាជាណាច្ប្កកមពុជា លពីនថ្ងទី១០ បេកកាដា ឆ្ន ាំ២០១៥។  

• ាប្តទី១៧ ”ទរល រ ៍ប ន្ទា្ំ តីពី រកស្ថងបែន រទប្ត្ៀមបប្មុង្ប្ាប់ រទ ល្ីយត្ប  
្ទស្ដ រ្ ោះបន្ទា ន់ទប្រោះមហនតរាយ”។  

• ាប្តទី១៩  “គ.គ.ម.េ. ប្តូ្វាន រទទលួេុ្ប្តូ្វកនុង រប្គប់ប្គងទ ល្ីយត្បទប្រោះមហនតរាយ
ទៅទពលបដលទប្រោះមហនតរាយប ោះពាល់ដល់ប្្ុក/េ ឌ ទលី្ពីមយួ” ។ 

េលឹមស្ថរទាំងឡាយបដលបានដាក់ទច្ញកនុងទ្ច្កតីជូនដាំ ឹង និងច្ាប់្តីពីទប្រោះមហនតរាយទនោះ
អាច្ចាត់្ទុកជាមូលដាា នប្គឹោះ្ប្ាប់ របទងាីត្បែន រទប្ត្ៀមបប្មុង្ប្ាប់ទ ល្ីយត្បទប្រោះអា្នន បដល
បងាទ ងីទដាយទប្រោះមហនតរាយទឹកជាំនន់ទនោះទ ងី។ 

ទប្ មកិច្ច្ហប្បតិ្បត្តិ រ និងរាំប្ទទាំងបែនកបទច្ចកទទ្ និងជាំនួយស្ថម រតី្ពីគ ៈកាម ធិ រជាតិ្
ប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយ និងនដគូអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ ជាពិទ្្ទប្ មកិច្ចប្ពមទប្ពៀងជាយុទធ
ស្ថស្ដ្តរវងគ ៈកាម ធិ រជាតិ្ប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយ និងភាន ក់្រ្ហប្បជាជាតិ្ កមមវធីិទ្បៀង
អាហារ   ពិភពទោក ្តីពី្កមមភាពរមួ្ប្ាប់ រប្គប់ប្គងហានិភ័យទប្រោះមហនតរាយឆ្ន ាំ២០១៩ ដល់ 
ឆ្ន ាំ២០២៣ គ ៈកាម ធិ រប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយទេត្តទ ោះកុង បាន្ទប្មច្បទងាីត្បែន រទប្ត្ៀម
បប្មុង្ប្ាប់ រទ ល្ីយត្ប្ទស្ដ រ្ ោះបន្ទា ន់ទប្រោះមហនតរាយទឹកជាំនន់ទនោះទ ងី ទដាយអនុទោមតមទរល
 រ ៍ប ន្ទាំរប្់គ ៈកាម ធិ រជាតិ្ប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយ។  

ទរលបាំ ង នន របទងាីត្បែន រទប្ត្ៀមបប្មុង្ប្ាប់ រទ ល្ីយត្ប្ទស្ដ រ្ ោះបន្ទា ន់ទប្រោះមហនតរាយ
ទឹកជាំនន់ទនោះ គឺទដីមបទីប្បីប្បា្់្ប្ាប់ជាជាំនយួដល់ដាំទ ីរ រកនុង រប្គប់ប្គងប្បតិ្បត្តិ រទ ល្ីយត្ប
ទប្រោះអា្នន ឱ្យានប្ប្ិទធភាព និងប្ប្ិទធែលេព្់។ បែន រទប្ត្ៀមបប្មុងទនោះក៏ជាបែនទីប ា្ ញែលូវ
្ប្ាប់ រ្ទប្មច្ចិ្ត្ត និងជាមូលដាា នកនុង របទងាីត្នូវបែន រទ ល្ីយត្បទប្រោះអា្នន ទៅទពលបដល
ទប្រោះមហនតរាយទឹកជាំនន់មួយបានទកីត្ទ ងី។ 

បែន រទប្ត្ៀមបប្មុង្ប្ាប់ រទ ល្ីយត្ប្ទស្ដ រ្ ោះបន្ទា ន់ទប្រោះមហនតរាយទឹកជាំនន់ទនោះ ប្តូ្វទធវី     
បច្ចុបបននភាពជាទរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ទៅទពលបដលាន រប្ពាន្តីពីមុេ្ញ្ា ទប្រោះថ្នន ក់បដលបានពាករ ៍
ទដាយប្បភពព័ត៌្ានែលូវ របដលទទលួស្ថរ ល់ទដាយស្ថា ប័នរដា។ បែន រទប្ត្ៀមបប្មុង្ប្ាប់ រទ ល្ីយត្ប
្ទស្ដ រ្ ោះបន្ទា ន់ទប្រោះមហនតរាយទឹកជាំនន់ប្តូ្វបានបច្កទច្ញជា ៧បែនក្ាំខាន់ៗបដលរមួាន (១)ស្ថា នភាព
ទូទៅបច្ចុបបននននមុេ្ញ្ា ទប្រោះថ្នន ក់ (២)ទ្ណារយី ូ(្នមត្ដាំទ ីរស្ថច់្ទរឿង) (៣)យុទធស្ថស្ដ្តទ ល្ីយត្ប 



 

(៤)លកខ ៈវនិិច្ឆ័យ្ប្ាប់ រចាប់ទែតីមអនុវត្តបែន រ (៥)នីតិ្វធីិប្បតិ្បត្តិ្តង់ដារ គ.គ.ម.េ. (៦)
យនត រ្ប្មប្ប្មួលជាមយួស្ថា ប័នពាក់ព័នធ និង (៧)ឧប្មព័នធទែេងៗ ។ 

កនុងន្ទមគ ៈកាម ធិ រប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយទេត្តទ ោះកុង ន្ទងេុ្ាំានទ្ច្កតីទស្ថមន្េរកីរាយ
នប្កបលង ទដាយបានទរៀបច្ាំបែន រទប្ត្ៀមបប្មុង្ប្ាប់ រទ ល្ីយត្ប្ទស្ដ រ្ ោះបន្ទា ន់ទប្រោះមហនតរាយទឹក
ជាំនន់ទនោះទ ងី និងទធវី រែេពវែាយដាក់ឱ្យទប្បីប្បា្់ កនុងទរលបាំ ងពប្ងឹងគុ ភាពកនុង រទ ល្ីយត្ប
ទប្រោះមហនតរាយទឹកជាំនន់ទន់ទពលទវោ និងានប្ប្ិទធភាពេព្់។ ជាពិទ្្េុ្ាំ្ូមបថ្លងអាំ រគុ 
ដល់ប្កុម រ្របទច្ចកទទ្ថ្នន ក់ជាតិ្ ថ្នន ក់ទេត្ត និងថ្នន ក់ប្កុង ប្្ុក និងនដគូអភិវឌ្ឍន៍ន្ទន្ទ បដលបាន
្ហ ររន ោ ង្កមមកនុង របទងាីត្បែន រទនោះទ ងី ប្្បតមទរល រ ៍ប ន្ទាំ ក៏ដូច្ជាស្ថា នភាព
រប្់ទេត្ត្ប្ាប់យកមកអនុវត្តឱ្យទទលួបានទជាគជ័យ និងានប្ប្ិទធភាព។ 

 
 នថ្ង...................... បេ............ ឆ្ន ាំជូត្ ទទ្័ក ព.្. ២៥៦៤ 
 ទ ោះកុង នថ្ងទី.............បេ..............ឆ្ន ាំ២០២០ 

      អភិបាលខេតត និងជាព្បធាន 

គណៈរាា ធិ រព្គប់ព្គងខព្រះម្ហនតរាយខេតត 
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១. សាា នភារទូខៅបចចុបបនន 

១.១ ទីតងំភូម្ិសាគសរ និង ព្បជាសាគសត 

ពត័ម៌ានទូទៅ 

 

ច្ាំននួប្បជាជន្រុប  ៖១៣៧.៣៩០ 

ច្ាំននួប្គួស្ថរ្រុប  ៖៣០.៨៨១ 

ច្ាំននួប្គួស្ថរប្កីប្ក្រុប  ៖៨.៣២៤ 

ច្ាំននួប្កុង ប្្ុក្រុប  ៖០៧ 

ច្ាំននួឃុាំ ្ ា្ ត់្្រុប  ៖២៩ 

ច្ាំននួទីទលួ្ុវត្ាិភាព  ៖៣៥ 

ច្ាំននួទីទលួបទណាត ោះអា្នន ៖០៤ 

ច្ាំននួនដគូរអភិវឌ្ឍន៍កនុងទេត្ត ៖០៤ 

ច្ាំននួថ្វ ិរបប្មុង  ៖....... 

ច្ាំននួទ្បៀងបាំរុង (អងារ) ៖........ 
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ទេត្តទ ោះកុង ានទីតាំង្ាិត្ទៅភាគនិរតី្ ននប្បទទ្កមពុជា ច្ាង យ ២៩០ គី ូបម ប្ត្ ពីរាជធានី
ភនាំទពញ និងានប្ពាំប្បទល់ខាងទកីត្ជាប់នឹងទេត្តកាំពង់្ពឺ និងទេត្តប្ពោះ្ីហនុ ខាងលិច្ជាប់នឹងឈូង   
្មុប្ទនថ្ និងប្បទទ្នថ្ ខាងទជីងជាប់នឹងទេត្តទពាធិ៍ស្ថត់្ និងខាងត្បូងជាប់នឹងទេត្តប្ពោះ្ីហនុ និង
ឈូង្មុប្ទនថ្។ 

ទេត្តទ ោះកុង ជាទេត្រមយួកនុងច្ាំទណាមទេត្រន្ទន្ទទៅកនុងប្ពោះរាជាណាច្ប្កកមពុជា បដលធាល ប់បាន
ទទលួរងទប្រោះមហនររាយធមមជាតិ្ជាញឹកញាប់ បដលបណារ លឱ្យប ោះពាល់ដល់ រេិត្េាំរប្់រាជរដាា ភិបាល 
ក៏ដូច្ជារដាបាលទេត្រ កនុង រកស្ថងអភិវឌ្ឍន៍្ងរមជាតិ្ រមួច្ាំប ក ត់្បនាយភាពប្កីប្ករប្់ប្បជា
ពលរដា។ កនលងមកទេត្តធាល ប់បានទទលួរងនូវទប្រោះធមមជាតិ្ ដូច្ជា ទឹកជាំនន់ រា ាំង្ងួត្ េយល់កស្ដន្ទត ក់ រនាោះ
បាញ់  រទកីនទ ងីទឹក្មុប្ទ និងរលកធាំៗទបាកបក់មកទលីទ ន្រ និងត្ាំបន់ាត់្្មុប្ទ បដលបណារ លឱ្យ
ាន រេូច្ខាត្ោ ងធងន់ធងរ ទាំងទហដាា រច្ន្ទ្មព័នធ ដាំណាាំប្្ូវ ដាំណាាំរមួែេាំ លាំទៅដាា នរប្់ប្បជាពលរដា 
និងជីវតិ្្ត្វ អ្់ជាទប្ចី្ន។ 

 កនុងច្ាំទណាមទប្រោះមហនតរាយដូច្បានទរៀបរាប់ខាងទលី ទប្រោះមហនតរាយទឹកជាំនន់បដលធាល ប់ាន
ប្បវត្តិទកីត្ទ ងីខាល ាំង លពីឆ្ន ាំ២០១៨ បដលបណាត លទអាយប ោះពាល់ដល់ប្បជាពលរដាប្បបហល ៤០០
ប្គួស្ថរ និងឆ្ន ាំ២០១៩ ទធវីទអាយប ោះពាល់ដល់លាំទៅដាា ន ែលដាំណាាំ និងេូច្ខាត្ែលូវជនបទច្ាំននួ ៩០
បេេ ទ្មីនឹង ៣១៣.០១២ បម ប្ត្ ។ល។ 
១.២ ផបបផែនននហានិភ័យខព្រះម្ហនតរាយខៅខេតតខ ះរុង 

 រកាំ ត់្កប្មិត្ហានិភ័យមុេ្ញ្ា ទប្រោះថ្នន ក់នីមួយៗ ទធវីទ ងីកនុងទរលបាំ ងបញ្ជ ក់ឱ្យ ន់
បត្ច្ា្់ថ្នទតី្មុេ្ញ្ា ទប្រោះថ្នន ក់មយួបដលានកប្មិត្ហានិភ័យេព្់ បដលប្តូ្វទប្ជី្ទរ ី្ ្ប្ាប់ទរៀបច្ាំ
បែន រទប្ត្ៀមបប្មុង្ប្ាប់ទ ល្ីយត្បឱ្យបានលអប្បទ្ីរ។  

គ ៈកាម ធិ រជាតិ្ប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយ ននប្ពោះរាជាណាច្ប្កកមពុជា (គ.ជ.គ.ម.) បាន
កាំ ត់្និយមន័យទប្រោះមហនតរាយថ្ន ជាប្ពឹត្តិ រ ៍ឬទប្រោះថ្នន ក់ទាំងឡាយណាបដលប្តូ្វនឹងលកខ ៈ
វនិិច្ឆ័យមយួឬទប្ចី្ន កនុងច្ាំទណាមលកខ ៈវនិិច្ឆ័យដូច្ខាងទប្ ម៖ 

 បងា រេូច្ខាត្(ដល់អាយុជីវតិ្) និងរបួ្  ៥% ននប្បជាពលរដា្រុបកនុងត្ាំបន់រដាបាល។ 
 ប ោះពាល់ដល់ជាង ៣០% ននប្បជាពលរដា្រុបកនុងត្ាំបន់រដាបាល។ 
 បងា រេូច្ខាត្ដល់ប្ទពយ្មបត្តិ ្ាំ ង់ និងទ្វកមមស្ថធារ ៈ បដលមិនអាច្ជួ្ ជុល
ទ ងីវញិបានកនុងរយៈទពលមយួ្បាត ហ៍។ 

  ត់្ផ្តត ច់្ទ្វែរត់្ែរង់ថ្នមពល ទូរគមន្ទគមន ៍ រែរត់្ែរង់ទឹកស្ថអ ត្  និងច្ាំ ីអាហារបដលមិន
អាច្ជួ្ ជុលបានកនុងរយៈទពលមយួ្បាត ហ៍1។ 

តរាងខាងទប្ មទនោះប ា្ ញអាំពីលទធែលនន រពិភាកា្តីពីកប្មិត្ននហានិភ័យ បដលបែអកទលី
លទធែលនន រប្បមូលព័ត៌្ានហានិភ័យធាំៗ (ភវនីយភាព “ភាពបដលអាច្ទកីត្ទ ងី” ែលប ោះពាល់ និង

                                                           
1 គ.ជ.គ.ម. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីណែនការគ្រៀមប្មុងថ្នា ក់ជារិស្្ាប់គ ល្ើយរបគ្ោោះមហនតរាយ 
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ទាំហាំបា ន់ស្ថម នែលប ោះពាល់) ទដាយាន រចូ្លរមួពីត្ាំណាងគ ៈកាម ធិ រប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយ
ប្កុង-ប្្ុក ទាំង៧ ទៅកនុងទេត្តទ ោះកុង។ 

តរាងទី១៖ ា ប្ទី្កប្មិត្ហានិភ័យមុេ្ញ្ា ទប្រោះថ្នន ក់ 

កប្
មិត្
ែល

ប ោះ
ពា
ល់

 ៥.ធងន់ធងរបាំែុត្      
៤. ធងន់ធងរ      
៣. មធយម      
២. ប្ស្ថល      

១. តិ្ច្ត្ចួ្   ទឹកជាំនន់   
 ១. មិនទាំនង

ទកីត្ទ ងីទស្ថោះ 
២. មិនទាំនង
ទកីត្ទ ងី 

៣. ទាំនងជា
ទកីត្ទ ងីមធយម 

៤. ទាំនងជា
ទកីត្ទ ងីខាល ាំង 

៥. ទាំនងជាទកីត្
ទ ងីខាល ាំងណា្់ 

ភវនីយភាព (ភាពបដលអាច្ទកីត្ទ ងី) 
កប្មិត្ននែលប ោះពាល់ (ប្គសួ្ថរ) ៖ 
១. តិ្ច្ត្ចួ្                      (០០% -០៥%) 
២. ប្ស្ថល                      (០៦% -១០%) 
៣. មធយម                      (១១% -២០%) 
៤. ធងន់ធងរ                      (២១% -៣០%) 
៥. ធងន់ធងរណា្់             (៣១% ទ ងីទៅ) 

ភវនីយភាព៖ 
១. មិនទាំនងជាទកីត្ទ ងីទស្ថោះ      (០០% -២០%) 
២. មិនទាំនងទកីត្ទ ងី                (២១% -៤០%) 
៣.ទាំនងជាទកីត្ទ ងីមធយម          (៤១% -៦០%) 
៤. ទាំនងជាទកីត្ទ ងីខាល ាំង            (៦១% -៨០%) 
៥. ទាំនងជាទកីត្ទ ងីខាល ាំងណា្់   (៨១%-១០០%) 

 
១.៣  រសនាតទហំំប ះពាល់សព្ាប់ផែន រខព្តៀម្បព្ម្ុងខ ល្ើយតបសខគ រ្ ះបនាា ន់ 

២. ខសណារីយ ូ ខព្រះទឹរជំនន់ (ដ្ំខណើរននសាច់ខរឿង) 

ទៅកនុងរដូវវ្ាឆ្ន ាំ២០២០ ខាងមុេទនោះ ប្ពោះរាជាណាច្ប្កកមពុជា នឹងទទលួរងនូវ រគាំរាមកាំបហង
ទដាយ្ាព ធទបបដលបានទកីត្ទ ងីជាបនតបន្ទា ប់ចាប់តាំងពីបេកកាដា ទធវីទអាយានទភលៀងធាល ក់ទប្ចី្ន   
បងាឱ្យានជាំនន់ទឹកទភលៀង ្ប្ាប់ទេត្តទ ោះកុងបត្មតង។ ជាំនន់ទឹកទភលៀង ទនោះរ ាំពឹងថ្ននឹងបនតអូ្បន្ទល យ
ចាប់ពីបេ្ីហា ដល់បេកញ្ា  ឆ្ន ាំ២០២០ ទដាយានរយៈទពលយូរជាងរាល់ដង ទហយីបានបងាឱ្យាន
 រេូច្ខាត្ដូច្ខាងទប្ ម ៖ 

- ៣.១០០ ប្គួស្ថរ្ាិត្កនុងហានិភ័យេព្់ - ២.០០០ ប្គួស្ថរប្តូ្វ រជាំនយួ 
- ២.០០០ ប្គួស្ថររងែលប ោះពាល់ - ២.០០០ ន្ទក់ បានជទមលៀ្ទៅទីទលួ 
- ០៧ ប្កុង ប្្ុករងែលប ោះពាល់ - ៥០០ េនងែាោះេូច្ខាត្  



5 

 

ទីតាំងបដលរងទប្រោះ ប្កុងទេមរភូមិនា, ប្្ុកបប្្អាំបិល,ប្្ុកទ ោះកុង,
ប្្ុកម ឌ ល្ីា, ប្្ុកថ្មបាាំង, ប្្ុកបូទុមស្ថគរ 
និងប្្ុកគិរសី្ថគរ 

ច្ាំននួប្គួស្ថរបដលានហានិភ័យេព្់ ៣.១០០ ប្គួស្ថរ 
ច្ាំននួប្គួស្ថររងែលប ោះពាល់ ២.០០០ ប្គួស្ថរ 
ច្ាំននួេនងែាោះេូច្ខាត្ ៥០០ េនងែាោះ 
ច្ាំននួប្គួស្ថរបដលជទមលៀ្បទណាត ោះអា្ននទៅ ន់   
ទីទលួែុត្ពីទឹកជាំនន់ 

២.០០០ ប្គសួ្ថរ, ទៅតមទីតាំងដូច្ខាងទប្ ម 
ទីតាំងប្្ុក  ច្ាំននួប្គួស្ថរ  
ប្កុងទេមរភូមិនា  ០០  
ប្្ុកបប្្អាំបិល  ៧១០  
ប្្ុកទ ោះកុង  ៨០០  
ប្្ុកម ឌ ល្ីា  ៣៥០  
ប្្ុកបូទុស្ថគរ  ១១០  
ប្្ុកគិរសី្ថគរ  ០០  
ប្្ុកថ្មបាាំង  ៣០  
្ប្ាប់ប្គួស្ថរបដលជទមលៀ្ទៅ ន់ទីទលួបទណាត ោះ
អា្នន ប្តូ្វបានកាំ ត់្ថ្នជាប្គួស្ថរបដលប្តូ្វ រ
ជាំនយួទដាយទោងទលីកតត មយួច្ាំននួដូច្ជាប្គួស្ថរ
បដល្យរងទប្រោះ និងប្គួស្ថរប្កីប្កជាទដីម។ល។ 

 

 
 រ្នមត្្មត្ាភាព និងឧប្គរ ែលវបិាកបែនកមនុ្េធម៌បដលអាច្ទកីត្ាន 

 ទហដាា រច្ន្ទ្មព័នធ និងែលូវថ្នល់ប្តូ្វបានបាំផ្តល ញបដល
ជាទហតុ្ទធវីឱ្យប្បជាពលរដាពិបាកប្វងរកទ្វបថ្ទាំ
្ុេភាព អប់រ ាំ និងទីែារ។ 

 ត្ាំបន់េលោះមិនអាច្ចូ្លទៅដល់ទដាយស្ថរទហដាា រច្ន្ទ 
្មព័នធ និងែលូវថ្នល់ប្តូ្វេូច្ខាត្ ឬជន់លិច្។ 

 េូច្ខាត្ែាោះ្បមបង អររស្ថធារ ៈ។ 
 ាន រផ្តល ្់បតូរទីលាំទៅរប្់ប្បជាពលរដាទៅកនុង
(ត្ាំបន់្ុវត្ាិភាព)ទីទលួេព្់ ទៅជាមយួស្ថច់្ញាតិ្ 
ឬអនកជិត្ខាង ។ 

 ាន រផ្តល ្់បតូរទីលាំទៅទៅ ន់វត្ត និងស្ថោទរៀន។ 

 ានមនុ្េបាត់្បង់អាយុជីវតិ្  រងរបួ្ ទលីរាង យ 
បាត់្បង់លាំទៅដាា ន បបកបាក់ប្គួស្ថរ។ 

 កប្មិត្ននហានិភ័យនន រលង់ទឹកេព្់ ជាពិទ្្
្ប្ាប់កុារ។ 

 បាត់្បង់ែលដាំណាាំក្ិកមម ប្បាក់ច្ាំ ូល ទ្បៀង
អាហារបប្មុង និងប្ទពយ្មបត្តិបដលបទប្មី ររក
ច្ាំ ូលប្គួស្ថរ។ 

 ទទលួបានតិ្ច្ត្ចួ្ ឬ មិនអាច្ទទលួបានទ្វ  
អប់រ ាំ ្ុេភាព នឹងទឹកស្ថអ ត្។ 

 ទទលួបានតិ្ច្ត្ចួ្ ឬ មិនអាច្ទទលួបានទ្បៀង
អាហារ្ប្ាប់ប្គួស្ថរបដលផ្តល ្់បតូរទីលាំទៅ។ 
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 ានប្គួស្ថរមយួច្ាំននួមិនអាច្ចាកទច្ញពីែាោះបដល
លិច្ទឹក/េូច្ខាត្រប្់ពកួទគទដាយខាល ច្បាត់្បង់
ប្ទពយ្មបត្តិរប្់េលួន។ 

 ត្ាំបន់្ុវត្ាិភាពេលោះ(ទីទលួ)េវោះខាត្ទ្វ្ុេភាព
ទឹកស្ថអ ត្ អន្ទម័យ អប់រ ាំ ្នតិ្ុេ្ុវត្ាិភាព កបនលង
កាំស្ថនតកុារ។ល។ 

  កបាទប្កហមថ្នន ក់ទេត្ត និងថ្នន ក់ជាតិ្ានលទធភាព
កនុង រែតល់កញ្ច ប់ជាំនយួដល់ប្គួស្ថររងទប្រោះប្គប់ៗ
រន ទៅកនុងរយៈទពល ៧នថ្ង បន្ទា ប់ពីទទលួរង រប ោះ
ពាល់ទដាយទប្រោះមហនតរាយទឹកជាំនន់។ 

 ប្បជាពលរដាមិនានជប្មកទដីមបសី្ថន ក់ទៅ កបនលងទីទលួ
ស្ថន ក់ទៅបទណាត ោះអា្នន។ 

 ែលូវចូ្លទៅ ន់ទីតាំងមយួច្ាំននួបដលានប្បជាពលរដា
ស្ថន ក់ទៅបទណាត ោះអា្ននប្តូ្វបាន ត់្ផ្តត ច់្។ 

  រកត់្ប្តព័ត៌្ានបញ្ចូ លកនុងប្បព័នធប្ពី្ឹម ាន រ
យតឺ្ោ វ និងព័ត៌្ានទៅានកប្មិត្ពីត្ប្មូវ រមូល
ដាា នរប្់ជនរងទប្រោះ។ 

  រ្ប្មប្ប្មួលទៅានកប្មិត្កនុងច្ាំទណាមអនក
ពាក់ព័នធទៅមូលដាា នទេត្ត។ ពុាំានព័ត៌្ានអាំពីប្គួស្ថរ
បដលផ្តល ្់ទីលាំទៅទៅទៅជាមយួបងបអូន ឬអនកជិត្
ខាងទប្ៅពី (ទីទលួ្ុវត្ាិភាព)។ 

 ានហានិភ័យទលី្ុេភាព ជាពិទ្្ច្ាំទពាោះជាំងឺ
បដលទក់ទងនឹងទឹក។ 

 ាន រទកីនទ ងីនូវត្នមលមាូបអាហារ។ 
 អាច្ចូ្លទៅទីែារបានេលោះៗ ឬ មិនអាច្ចូ្លទៅ
ទីែារបានទស្ថោះ។ 

  រទកីនទ ងី រច្ាំណាកប្្កុកនុង និងទប្ៅប្បទទ្។ 
 ាន្ញ្ា នន រទកីនទ ងីអាំពីហងិា ររ ាំទោភ
បាំពាន និង រទកងប្បវញ័្ច ។ 

 ានកាំទ ីននន រេចីបុល បដលានអប្ត រប្បាក់
េព្់អាំ ុងទពលទប្រោះមហនតរាយ។ 

 ានត្ប្មូវ ររាំប្ទបែនកែលូវចិ្ត្ត។ 

 រវវិត្តននទ្ណារយី ូ 
ទៅកនុងទេត្តទ ោះកុង ជានិច្ច លប ោះពាល់ទដាយស្ថរបត្ទឹកជាំនន់រហ័្ទកីត្ទ ងីភាល មៗ និងមិននឹកស្ថម ន

ដល់បដលជាកតត ទធវីឱ្យប្បជាពលរដាមិនានទពលទវោប្គប់ប្រន់កនុង រជទមលៀ្ទច្ញ។ កនុងអាំ ុងទពលទឹកជាំនន់ 
ជាដាំបូងប្បជាពលរដាបដលរងទប្រោះជទមលៀ្ទៅរកទៅកបនលងទលួេព្់ែុត្ពីទឹក បដលត្ប្មូវ រន្ទទពលទន្ទោះាន
ដូច្ជា ជប្មក ទឹកស្ថអ ត្ អន្ទម័យ ទ្បៀងអាហារ និងទ្វ្ុេភាពបឋម...។ល។ បនតបន្ទា ប់មកជនរងទប្រោះ
នឹងទធវី រវលិប្ត្លប់ទៅែាោះបដលេូច្ខាត្វញិ។ កនុងករ ីបដលទ្បៀងអាហារ និងែលដាំណាាំរប្់ជនរងទប្រោះ
រង រេូច្ខាត្ទដាយប្តូ្វទឹកជន់លិច្ គឺចាាំបាច់្ប្តូ្វទធវី របច្កទ្បៀងអាហារបបនាមទទៀត្ ទដីមបធីាន្ទ្នតិ្ុេ
ទ្បៀងរប្់ជនរងទប្រោះរហូត្ដល់មុេរបររប្់ពកួទគប្តូ្វបានស្ថត រទ ងីវញិ។  រែរត់្ែរង់ទឹកស្ថអ ត្បានអនុវត្ត
ចាប់តាំងពីដាំណាក់ លដាំបូងបន្ទា ប់ពីរងែលប ោះពាល់ ទហយីបន្ទា ប់ពីទឹកប្្កទៅវញិ គឺ រែតល់ជូនតមរយៈ
 រស្ថត រ និងជួ្ ជុលប្បភពទឹក។ ្កមមភាពទាំងទនោះប្តូ្វទធវីទ ងីទដាយបូកែេាំជាមយួនឹង រអប់រ ាំែេពវែាយ
ែងបដរ។ 
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៣. យុទធសាគសតខ ល្ើយតបបនាា ន់ខព្រះម្ហនតរាយទឹរជនំន់ 

យុទធស្ថស្ដ្តកនុង រទ ល្ីយត្បទៅនឹងទប្រោះមហនតរាយទឹកជាំនន់នឹងប្តូ្វអនុវត្តទៅតមដាំណាក់ ល 
ជាអបបបរាបដលានទរៀបរាប់កនុងនីតិ្វធីិប្បតិ្បត្តិ្តង់ដារ (ច្ាំ ុច្ទី៥ ននបែន រទប្ត្ៀមបប្មុង)។ 
ទដាយបែអកទលីទ្ណារយី ូខាងទលី ទយងីប្តូ្វអនុវត្តទៅតមបែន រជាយុទធស្ថស្ដ្តដូច្ខាងទប្ ម៖ 
៣.១ ខរលបំណង 

បែន រយុទធស្ថស្ដ្តទ ល្ីយត្បបន្ទា ន់ គឺទដីមបធីាន្ទថ្នអនកបដល្យរងទប្រោះបាំែុត្ទទលួបាន រ
 រពារនិងរាំប្ទប្បកបទដាយ្ុវត្ាិភាព និងទទលួបានជាំនយួ្ទស្ដ រ្ ោះ ទដីមបបីាំទពញនូវ រេវោះខាត្ជីវភាព
ប្បចាាំនថ្ង និងទដីមបកីស្ថងជីវភាពរ្់ទៅរប្់ពកួទគប្បកបទដាយនិរនតរភាពពីែលប ោះពាល់ទប្រោះទឹកជាំនន់
ន្ទទពលអន្ទគត្។  
៣.២ លទធែលរំរឹងទុរ 

ប្គួស្ថរបដល្យរងទប្រោះទដាយទឹកជាំនន់ទាំងអ្់៖ 
o ទទលួបាន រជយួពីប្កុម រ្រកនុង រជទមលៀ្ទៅ ន់ទី្ុវត្ាិភាពទឹកជាំនន់។ 
o បដលរ្់ទៅទីស្ថន ក់ទៅបទណាត ោះអា្ននទទលួបាន រ រពារ្ុវត្ាិភាពពីហានិភ័យន្ទន្ទ។ 
o បដលរ្់ទៅទីស្ថន ក់ទៅបទណាត ោះអា្ននទទលួបានជប្មក្មរមយ និងាន្ុវត្ាិភាព។ 
o បដលរ្់ទៅទីស្ថន ក់ទៅបទណាត ោះអា្ននទទលួបានទឹកស្ថអ ត្ និងអន្ទម័យប្គប់ប្រន់។ 
o បដលរ្់ទៅទីស្ថន ក់ទៅបទណាត ោះអា្ននទទលួបានអងារ ទប្គឿងឧបទភាគបរទិភាគ និងបរ ិខ រ  
ច្មអិនប្គប់ប្រន់។ 

o បដលរ្់ទៅទីស្ថន ក់ទៅបទណាត ោះអា្ននទទលួបានទ្វកមម្ុេភាពបឋមទៅនឹងកបនលង។ 
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៣.៣ ផែន រខ ល្ើយតបគំរូលម្អិតសព្ាប់លទធែលរំរងឹទុរនីម្ួយៗ 

ល.រ បរោិយបែន រ្ប្ាប់លទធែលរ ាំពឹងទុកនីមយួៗ ច្ាំននួឯកត ច្ាំននួឯកត ត្នមលកនុង១ឯកត ត្នមល្ របុ(៛) 
១ ប្គួស្ថរបដល្យរងទប្រោះទដាយទឹកជាំនន់ទាំងអ្់ទទួលបាន រជយួពីប្កុម រ្រកនុង រជទមលៀ្ទៅ ន់ទី្ុវត្ាិភាពទឹកជាំនន់ 
 អាហារ្ប្ាប់ប្កុម រ្រជទមលៀ្ជនរងទប្រោះ ២០ន្ទក់្ប្ាប់២នថ្ង ប្្ុក    
 ឧបករ ៍្ប្ាប់ប្កុម រ្រជទមលៀ្ជនរងទប្រោះ ប្្ុក    
 មទធាបាយជទមលៀ្ជនរងទប្រោះ ទូក រថ្យនត... (ស្ថាំង) ប្្ុក    
 ្របុបែន រថ្វ ិ  
២ ប្គួស្ថររងទប្រោះទដាយទឹកជាំនន់បដលរ្់ទៅទីស្ថន ក់ទៅបទណាត ោះអា្ននទទលួបាន រ រពារ្ុវត្ាិភាពពីហានិភ័យន្ទន្ទ 
 អាហារ្ប្ាប់ប្កុម រ្រោមប្បចាាំ រទៅទីស្ថន ក់ទៅបទណាត ោះអា្នន  ប្្ុក    
 ឧបករ ៍្ប្ាប់ស្ថន ក់ទៅរប្់ប្កុម រ្រប្បចាាំ រ (អប្ងឹង និងមុង) អប្ងឹង/មុង    
 ្របុបែន រថ្វ ិ  
៣ ប្គួស្ថររងទប្រោះទដាយទឹកជាំនន់បដលរ្់ទៅទីស្ថន ក់ទៅបទណាត ោះអា្ននទទលួបានជប្មក្មរមយ (កនុងករ ីទីស្ថន ក់ទៅមិនានជប្មកជាទប្្ច្) 
 កញ្ច ប់ជប្មកស្ថន ក់ទៅបទណាត ោះអា្នន្ប្ាប់ប្គួស្ថរបដលជទមលៀ្  

(ត្ង់, បទ រ្ ល, លួ្, បដកទរល...) 
ប្គួស្ថរ    

 នថ្លដឹកជញ្ជូ ន និងបច្កចាយ ប្្ុក    
 អាហារ្ប្ាប់ប្កុម រ្រស្ថង្ង់ជប្មក្ប្ាប់ប្គួស្ថរជនរងទប្រោះ ប្្ុក    
 ្របុបែន រថ្វ ិ  
៤ ប្គួស្ថររងទប្រោះទដាយទឹកជាំនន់បដលរ្់ទៅទីស្ថន ក់ទៅបទណាត ោះអា្ននទទលួបានទឹកស្ថអ ត្និងអន្ទម័យប្គប់ប្រន់ 
 ស្ថង្ង់បងរន់អន្ទម័យបទណាត ោះអា្ននទៅទីទលួស្ថន ក់ទៅបទណាត ោះ

អា្នន  
(្ប្ាប់ស្ដ្ត ីនិង្ប្ាប់បុរ្) 

បងរន់/ប្្ុក    
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 កស្ដនតក/ធុង្ប្ាប់ដាក់្ាំរាម ធុង/ប្្ុក    
 ស្ថង្ង់្ុបីទនដាក់ទឹកស្ថអ ត្ (៦,០០០ លបី្ត្ ច្ាំននួ១ ្ប្ាប់មយួទី

ទលួ) 
្ុីបទនទឹក/
ប្្ុក 

   

 ស្ថង្ង់អ តូ ងទប្ៅ បាំពាក់ម ូទ័រ  និង ថ្នមពល្ូឡា  ទីទលួ/ប្្ុក    
 ទឹកស្ថអ ត្(ទឹក្ប្ាប់ែឹក)្ប្ាប់ប្គួស្ថររងទប្រោះមួយប្គួស្ថររយៈទពល

១៥នថ្ង 
ច្ាំននួប្គួស្ថរ    

 នថ្លដឹកជញ្ជូ ន និងបច្កចាយ ប្្ុក    
 ្របុបែន រថ្វ ិ  
៥ ប្គួស្ថររងទប្រោះទដាយទឹកជាំនន់បដលរ្់ទៅទីស្ថន ក់ទៅបទណាត ោះអា្ននទទលួបានអងារ និងទប្គឿងឧបទភាគបរទិភាគ និងបរ ិខ រច្មអិនប្គប់ប្រន់ 
 អងារ្ប្ាប់ប្គួស្ថររងទប្រោះមយួប្គួស្ថររយៈទពល ១៥នថ្ង ច្ាំននួប្គួស្ថរ    
 កញ្ច ប់អាហារ និងទប្គឿងទទ្ន្ទន្ទ្ប្ាប់១ ប្គួស្ថររយៈទពល ១៥នថ្ង ច្ាំននួប្គួស្ថរ    
 ្របុបែន រថ្វ ិ  
៦ ប្គួស្ថររងទប្រោះទដាយទឹកជាំនន់បដលរ្់ទៅទីស្ថន ក់ទៅបទណាត ោះអា្ននទទលួបានទ្វកមម្ុេភាពបឋមទៅនឹងកបនលង 
 អាហារ្ប្ាប់ប្កុមប្គូទពទយែតល់ទ្វប្បចាាំទៅប ុ្តិ៍្ុេភាព ទៅទីស្ថន ក់

ទៅបទណាត ោះអា្នន  
ប្្ុក    

 ឧបករ ៍្ទស្ដ រ្ ោះបឋម និងបរ ិខ រទពទយ  ប្្ុក    
 ្របុបែន រថ្វ ិ  
 ្របុថ្វ ិបដលប្ត្វូ រ្ប្ាប់ទ ល្យីត្ប្ទស្ដ រ្ ោះបន្ទា ន់ទប្រោះទឹកជាំនន់  
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៤. លរខណៈវិនិចឆ័យសព្ាប់ រចាប់ខែតើម្អនុវតតនីតិវិធីព្បតិបតតិសតង់ោរ 

លកខ ៈវនិិច្ឆ័យបដលកាំ ត់្ គឺ្ប្ាប់គ ៈកាម ធិ រប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយទេត្ត និងមស្ដនតី
ពាក់ព័នធ្ាំខាន់ៗទធវី រ្ទប្មច្ចិ្ត្តកនុង រចាប់ទែតីមអនុវត្តនីតិ្វធីិប្បតិ្បត្តិ្តង់ដារ។ ខាងទប្ មទនោះ គឺ 
្ូច្ន្ទករបដលទប្បីប្បា្់្ប្ាប់វនិិច្ឆ័យថ្នទតី្គរួចាប់ទែតីម អនុវត្តនីតិ្វធីិប្បតិ្បត្តិ្តង់ដារទៅទពលណា។ 
៤.១ លរខណៈវិនិចឆ័យសព្ាប់ រចាប់ខែតើម្អនុវតតនតីិវិធីព្បតិបតតិសតង់ោរម្ុនខរលសាា នភារខព្រះ

ទឹរជំនន់ប ះពាល់ធងន់ធងរ 

ស្ថា នភាពប្ពឹត្តិ រ ៍ ឬ ទប្រោះថ្នន ក់ទាំងឡាយណាបដលប្តូ្វទៅនឹងលកខ ៈវនិិច្ឆ័យមយួ ឬ ទប្ចី្ន
កនុងច្ាំទណាមលកខ ៈវនិិច្ឆ័យដូច្ខាងទប្ ម៖ 

១. ច្ាំននួប្្កុបដលបា ន់ប្បា ថ្នអាច្រងែលប ោះពាល់ 
 ចាប់ពី ២ ប្កុង-ប្្ុកទ ងីទៅ  
 ានច្ាំនួនប្គួស្ថរទប្ចី្នជាង ៣០% ទូទាំងប្កុង-ប្្ុកទាំនងទទលួរងែលប ោះពាល់ 

២. ស្ថា នភាពអា្ ្ធាតុ្ 
 ប្ក្ួង/មនាីរធនធានទឹក និងឧតុ្និយម បនតប្ពានអាំពីស្ថា នភាពអា ្បដលគាំរាម
កាំបហងជាពិទ្្បញ្ា នន រធាល ក់ចុ្ោះនូវ្ីតុ្ ា ភាពបរោិ ្ និង រទកីនទ ងីនូវ
កប្មិត្ទឹកទភលៀងទលី្កប្មិត្មធយមបដលអាច្នឹងានឥទធិពលគាំទរៀមកាំបហងដល់ទេត្ត
ទ ោះកុង។ www.cambodiameteo.com 

 របាយ រ ៍្តីពី ្នា្េន៍កប្មិត្ទឹកទភលៀង្តង់ដារ កនុងរយៈទពល ៣បេ ទៅកនុងទេត្ត
បដលានកនុងប្បព័នធប្ពី្ឹម ២.០ បានប ា្ ញថ្ន ្នា្េន៍កប្មិត្ទឹកទភលៀង្តង់ដារទកីន
ទ ងី និងបនតទកីនទ ងីទលី្ កប្មិត្ធមមត។ https://khm.prism.services   

 របាយ រ ៍្តីពី្ីតុ្ ា ភាពទលីនែាដីជាមធយម កនុងរយៈទពល ៥នថ្ង ទៅកនុងទេត្ត បដល
ានកនុងប្បព័នធប្ពី្ឹម ២.០ បានប ា្ ញថ្ន ាន រធាល ក់ចុ្ោះ និងបនតធាល ក់ចុ្ោះទប្ មកប្មិត្
ធមមត។ https://khm.prism.services   

៣. កប្មិត្កមព្ ទឹ់កតមស្ថា នីយជលស្ថស្ដ្ត  
 គ ៈកាម ធិ រទទនលទមគងរពាករ ៍ កប្មិត្កមព្់ទឹកទៅទទនលទមគងរ និងទទនលស្ថប ឬ
ស្ថា នីយជលស្ថស្ដ្តកនុងត្ាំបន់ ទៅបនតទកីនទ ងីទលី្កប្មិត្អបបបរា និងកប្មិត្កមព្់
ទឹកទភលៀងាន រទកីនទ ងីទលី្កប្មិត្មធយម។ www.mrcmekong.org/ 
www.ffw.mrc.mekong.org/rainfall.htm 

៤.២ លរខណៈវិនិចឆ័យសព្ាប់ រចាប់ខែតើម្អនុវតតនតីិវិធីព្បតិបតតិសតង់ោរខ ល្ើយតបសខគ រ្ ះបនាា ន់

ខព្រះម្ហនតរាយទឹរជំនន ់

ស្ថា នភាពប្ពឹត្តិ រ ៍ ឬ ទប្រោះថ្នន ក់ទាំងឡាយណាបដលប្តូ្វទៅនឹងលកខ ៈវនិិច្ឆ័យមយួ ឬ ទប្ចី្ន
កនុងច្ាំទណាមលកខ ៈវនិិច្ឆ័យដូច្ខាងទប្ ម៖ 

១. ច្ាំននួប្្កុបដលរងែលប ោះពាល់(ទដាយទោងទលរីបាយ រ ៍ពីប្បព័នធប្ពី្មឹ) 

http://www.cambodiameteo.com/
https://khm.prism.services/
https://khm.prism.services/
http://www.mrcmekong.org/
http://www.ffw.mrc.mekong.org/rainfall.htm
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 ចាប់ពី ២ ប្កងុ-ប្្ុក ទ ងីទៅ  
 ានច្ាំនួនប្គួស្ថរទប្ចី្នជាង ៣០% ទូទាំងប្កុង-ប្្ុក ទទលួរងែលប ោះពាល់ 

២. ស្ថា នភាពអា្ ្ធាតុ្ 
 ប្ក្ួង/មនាីរធនធានទឹក និងឧតុ្និយម បនតប្ពានអាំពីស្ថា នភាពអា ្បដលគាំរាមកាំបហង
ជាពិទ្្បញ្ា នន រធាល ក់ចុ្ោះនូវ្ីតុ្ ា ភាពបរោិ ្ និង រទកីនទ ងីនូវកប្មិត្
ទឹកទភលៀងទលី្កប្មិត្មធយមបដលអាច្នឹងានឥទធិពលគាំរាមកាំបហងដល់ទេត្តទ ោះកុង។
 www.cambodiameteo.com 

 របាយ រ ៍្តីពី ្នា្េន៍កប្មិត្ទឹកទភលៀង្តង់ដា កនុងរយៈទពល ៣បេ ទៅកនុងទេត្ត 
បដលានកនុងប្បព័នធប្ពី្ឹម ២.០ បានប ា្ ញថ្ន ្នា្េន៍កប្មិត្ទឹកទភលៀង្តង់ដារទកីន
ទ ងី និងបនតទកីនទ ងីទលី្ កប្មិត្ធមមត។ https://khm.prism.services   

 របាយ រ ៍្តីពី ្ីតុ្ ា ភាពទលីនែាដីជាមធយម កនុងរយៈទពល៥នថ្ង ទៅកនុងទេត្ត បដល
ានកនុងប្បព័នធប្ពី្ឹម ២.០ បានប ា្ ញថ្ន ាន រធាល ក់ចុ្ោះ និងបនតធាល ក់ចុ្ោះទប្ មកប្មិត្
ធមមត។ https://khm.prism.services   

៣. កប្មិត្កមព្ ទឹ់កតមស្ថា នីយជលស្ថស្ដ្ត  
 គ ៈកាម ធិ រទទនលទមគងរពាករ ៍ កប្មិត្កមព្់ទឹកទៅទទនលទមគងរ និងទទនលស្ថប ឬ   
ស្ថា នីយជលស្ថស្ដ្តកនុងត្ាំបន់ ទៅបនតទកីនទ ងីទលី្កប្មិត្អបបបរា និងកប្មិត្កមព្់
ទឹកទភលៀងាន រទកីនទ ងីទលី្កប្មិត្មធយម។ www.mrcmekong.org / 
www.ffw.mrc.mekong.org/rainfall.htm 

៥. នតីិវិធីព្បតិបតតិសតង់ោរសព្ាប់គណៈរាា ធិ រព្គប់ព្គងខព្រះម្ហនតរាយខេតត 

នីតិ្វធីិប្បតិ្បត្តិ្តង់ដារ្ប្ាប់ រអនុវត្ត បែន រទប្ត្ៀមបប្មុង្ប្ាប់ទ ល្ីយត្ប្ទស្ដ រ្ ោះបន្ទា ន់
ទប្រោះមហនតរាយទឹកជាំនន់ ប្តូ្វបានបបងបច្កទច្ញជាពីរដាំណាក់ ល គឺដាំណាក់ លប្ពាន/ទប្ត្ៀមទរៀបច្ាំ
មុនទពលទឹកជាំនន់ និងដាំណាក់ លទ ល្ីយត្ប្ទស្ដ រ្ ោះបន្ទា ន់ទប្រោះមហនតរាយទឹកជាំនន់។ 
៥.១ ដ្ំណារ់ លព្រាន/ខព្តៀម្ខរៀបចំ (មុនទពលទឹកជាំនន់) 

ដាំណាក់ ល (នថ្ង) នីតិ្វធីិ/្កមមភាពអបបបរាបដលប្ត្វូអនុវត្ត 
អនកទទលួេុ្ប្ត្វូ
ដឹកន្ទាំអនុវត្ត 

បន្ទា ប់ពីទទលួរង
 រគាំរាមកាំបហង
រហូត្ដល់ទប្រោះទឹក
ជាំនន់ទកីត្ទ ងី។ 

 
 

- ទធវីរបាយ រ ៍រាយ រ ៍ពីស្ថា នភាពគាំរាមកាំបហងទឹកជាំនន់
ដាក់ជូនអភិបាលរងទេត្តទទលួបនាុក រ្រប្គប់ប្គងទប្រោះ
មហនតរាយទរៀងរាល់ ២៤ ទា ងមតង។ 

មស្ដនតីទលខាធិ រ 
ដាា នទេត្ត 

- ទធវី រទ ោះប្បជុាំមស្ដនតីពាក់ព័នធ និងនដគូអភិវឌ្ឍន៍ទៅកនុងទេត្ត
ទដីមបទីធវី រវយត្នមលអាំពីស្ថា នភាពគាំរាមកាំបហងទដាយទប្បីប្បា្់
លកខ ៈវនិិច្ឆ័យបដលានកាំ ត់្កនុងច្ាំ ុច្ទី៤ ននបែន រ
ទនោះ។ 

អភិបាលរងទេត្ត 
ទទលួបនាុក រ្រ
ប្គប់ប្គងទប្រោះ
មហនតរាយ 

http://www.cambodiameteo.com/
https://khm.prism.services/
https://khm.prism.services/
http://www.mrcmekong.org/
http://www.ffw.mrc.mekong.org/rainfall.htm
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- ទ្នី្ុាំ រអនុម័ត្ពីអភិបាលទេត្តចាប់ទែតីមអនុវត្តនីតិ្វធីិប្បតិ្បត្តិ
្តង់ដារ (អាប្្័យទលីស្ថា នភាព និងលទធែលននកិច្ចប្បជុាំ)។ 

 

- ជូនដាំ ឹង រប្ពានពីស្ថា នភាពទឹកជាំនន់ដល់ គ.គ.ម.្ 
និង គ.គ.ម.ឃ និងនដគូអភិវឌ្ឍន៍កនុងទេត្ត និងទធវី រប ន្ទាំ
ឱ្យតមដានស្ថា នភាពទឹកជាំនន់ទៅទីតាំងរដាបាលរប្់េលួន។ 
 រជូនដាំ ឹងតមរយៈយនត របដលានប្ស្ថប់ និងប្បព័នធ 
ប្ប ្ឱ្យដឹងមុន ១២៩៤។ 

- ប ន្ទាំឱ្យមស្ដនតី គ.គ.ម.្ ទប្ត្ៀមជាទប្្ច្ឧបករ ៍្ប្ាប់
បញ្ចូ លព័ត៌្ានែលប ោះពាល់នឹងត្ប្មូវ ររប្់ជនរងទប្រោះ 
(តមប្បព័នធប្ពីហមឹ)។ 

- ប្តួ្ត្ពិនិត្យទ ងីវញិទលីឧបករ ៍ទទលួ និងវភិាគព័ត៌្ាន 
  (ប្ពី្ឹម) និងប្បព័នធប្ប ្ឱ្យដឹងមុន ១២៩៤ ទដីមបធីាន្ទ
ថ្នវានដាំទ ីរ រជាប្បប្កតី្។ 

អភិបាលរងទេត្ត 
ទទលួបនាុក រ្រ
ប្គប់ប្គងទប្រោះ
មហនតរាយ 

 
 
 
 

- ប្តួ្ត្ពិនិត្យ និងទធវីបច្ចុបបននភាពអា្យដាា នទាំន្ទក់ទាំនង នដគូ
អភិវឌ្ឍន៍កនុងទេត្ត ទដីមបទីប្ត្ៀម្ប្ាប់ រប្បជុាំបន្ទា ន់កនុងករ ី
ចាាំបាច់្។ 

- ប្តួ្ត្ពិនិត្យ និងទធវីបច្ចុបបននភាពអា្យដាា នទាំន្ទក់ទាំនង អនក
ែរត់្ែរង់ទាំនិញ និងទ្វកមម ្ប្ាប់ របញ្ជ ទិញបន្ទា ន់ កនុង
ករ ីចាាំបាច់្។ 

- កាំ ត់្ទីតាំងបនាប់បញ្ជ  រទដាយានបាំពាក់កុាំពយូទ័រ និង
ទូរទ្េន៍ (ប្ពី្ឹម)  ត រទេៀនបច្ចុបបននភាពព័ត៌្ាន, បែនទី
ប្កុង-ប្្ុក...។ល។ 

មស្ដនតីទលខាធិ រ  
ដាា នទេត្ត 

- ធាន្ទបនតែតល់ រប ន្ទាំរប្់ គ.គ.ម.េ ឱ្យបានដល់ប្គប់  
គ.គ.ម.ឃ។ 

- ធាន្ទថ្នប្គប់ឃុាំទាំងអ្់ានទប្មង់្ប្ាប់ប្បមូលរបាយ
 រ ៍្តីពីែលប ោះពាល់ទដាយទឹកជាំនន់ (ទប្មង់ប្ពី្ឹម)។ 

- ប្តួ្ត្ពិនិត្យទ ងីវញិទលីឧបករ ៍ប្បមូល និង បញ្ចូ លព័ត៌្ាន 
(ទូរ្័ពា/ថ្នែលិត្) ទដីមបធីាន្ទថ្នវានដាំទ ីរ រជាប្បប្កតី្។ 

- ប្តូ្វធាន្ទថ្នានទលេទាំន្ទក់ទាំនង (ទមឃុាំ ទ្មៀនឃុាំ) ។ 

ទលខាធិ ដាា ន
ប្្ុក (គ.គ.ម.្) 

 

-  រទប្ត្ៀមកងកាល ាំងអនតរាគមន៍ 
 ទរៀបច្ាំកងកាល ាំងច្ប្មុោះទប្ត្ៀមចុ្ោះជួយជទមលៀ្ប្គួស្ថរបដល
្យរងទប្រោះទៅ ន់ទី្ុវត្ាិភាពពីទឹកជាំនន់ ។ 

អភិបាលរងទេត្ត
ទទលួបនាុកប្កុម
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 ទរៀបច្ាំកងកាល ាំងច្ប្មុោះទប្ត្ៀមចុ្ោះប្បចាាំ រទៅតមទីតាំង
បដលាន រប្បឈមេព្់ ។ 

 ទរៀបច្ាំប្កុមប្គូទពទយ្ទស្ដ រ្ ោះបឋមទប្ត្ៀម្ប្ាប់ រទ ល្ីយ
ត្ប ។ 

រុករក ្ទស្ដ រ្ ោះ និង
្នតិ្ុេ 

- ទរៀបច្ាំ្ាំទ ីដល់ថ្នន ក់ដឹកន្ទាំមនាីរអងរភាពជុាំវញិទេត្ត ចាត់្តាំង
មស្ដនតីបទច្ចកទទ្ពីរ(២)រូប ្ប្ាប់ទប្ត្ៀមចូ្លរមួជាមួយប្កុម
 រ្រថ្នន ក់ទេត្តកនុង របទងាីត្បែន រទ ល្ីយត្បតមវ ិ្ ័យ និង
្ប្ាប់ជាទីប្បឹកាបទច្ចកទទ្។ 

អភិបាលរងទេត្ត 
ទទលួបនាុក រ្រ 
ប្គប់ប្គងទប្រោះ 
មហនតរាយ 

 
៥.២ ដ្ំណារ់ លខ ល្ើយតបសខគ រ្ ះបនាា ន់ខព្រះម្ហនតរាយទឹរជំនន់ 

ដាំណាក់ ល
 (ទា ង) 

នីតិ្វធីិ/្កមមភាពអបបបរាបដលប្ត្វូអនុវត្ត 
អនកទទលួេុ្ប្ត្វូ
ដឹកន្ទាំអនុវត្ត 

០០ម  - ២៤ម  - បូក្រុបរបាយ រ ៍ប ោះពាល់េូច្ខាត្ និងត្ប្មូវ រពីប្បព័នធ
ប្ពី្ឹម ដាក់ជូនអភិបាលរងទេត្តទទលួបនាុក រ្រប្គប់ប្គង
ទប្រោះមហនតរាយទដីមបបី្តួ្ត្ពិនិត្យ 

- បញ្ជូ នរបាយ រ ៍បដលបានអនុម័ត្ទដាយថ្នន ក់ដឹកន្ទាំ គ.គ.
ម.េ. ទៅទលខាធិ រដាា ន គ.ជ.គ.ម។ 

មស្ដនតីទលខាធិ រ
ដាា នទេត្ត 

- ទធវី រទ ោះប្បជុាំមស្ដនតីពាក់ព័នធ និងនដគូអភិវឌ្ឍន៍ទៅកនុងទេត្ត
ទដីមប៖ី 
 ប ា្ ញរបាយ រ ៍ រវយត្នមលអាំពីស្ថា នភាពទប្រោះ
មហនតរាយ។ 

 ពិភាកាទលីយុទធស្ថស្ដ្ត និងបែន រ្ប្ាប់ទ ល្ីយត្បទៅ
នឹងត្ប្មូវ របដលបានរកទឃញី។ 

 ទកៀរគរ និងទធវីបែនទីធនធានបដលាន។ 
 កាំ ត់្បែនទីទីតាំងប្បតិ្បត្តិ ររប្់នដគូអភិវឌ្ឍន៍ន្ទន្ទ
បដលានបាំ ងចូ្លរមួកនុងប្បតិ្បត្តិ រទ ល្ីយត្ប។ 

អភិបាលរងទេត្ត
ទទលួបនាុក

 រ្រប្គប់ប្គង
ទប្រោះមហនតរាយ 

- កនុងករ ីពិទ្្ និងចាាំបាច់្ 
 ទរៀបច្ាំទរល រ ៍ទ្នី្ុាំ រអនុម័ត្ពីអភិបាលទេត្ត 
ប្ប ្ដាក់ទេត្តកនុងស្ថា នភាពអា្នន។   

 ទរៀបច្ាំទរល រ ៍ទ្នី្ុាំ រអនុម័ត្ពីអភិបាលទេត្ត 
ប្ប ្ទ្នី្ុាំជាំនយួពីថ្នន ក់ជាតិ្ ទដីមបបីាំទពញនូវកងវោះខាត្
ធនធាន និងកងកាល ាំង្ប្ាប់ទ ល្ីយត្ប។ 

អភិបាលរងទេត្ត
ទទលួបនាុក

 រ្រប្គប់ប្គង
ទប្រោះមហនតរាយ 
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ដាំណាក់ ល
 (ទា ង) 

នីតិ្វធីិ/្កមមភាពអបបបរាបដលប្ត្វូអនុវត្ត 
អនកទទលួេុ្ប្ត្វូ
ដឹកន្ទាំអនុវត្ត 

 ទរៀបច្ាំទរល រ ៍ទ្នី្ុាំ រអនុម័ត្ពីអភិបាលទេត្ត 
ប្ប ្ទ្នី្ុាំជាំនយួពីអងរ រនដគូទដីមបបីាំទពញនូវកងវោះ
ខាត្ធនធាន្ប្ាប់ទ ល្ីយត្បទៅនឹងត្ប្មូវ រ។ 

២៤ម  - ៤៨ម  - ដឹកន្ទាំកងកាល ាំងច្ប្មុោះ៖ 
 ចុ្ោះជយួជទមលៀ្ប្គួស្ថរបដល្យរងទប្រោះទៅ ន់ទី
្ុវត្ាិភាពពីទឹកជាំនន់។ 

 ទរៀបច្ាំចាត់្បច្ងកងកាល ាំងប្បចាាំ រ  រ រពារ្ុវត្ាិភាព      
ទីតាំងស្ថន ក់ទៅបទណាត ោះអា្ននរប្់ប្គួស្ថររងទប្រោះ។ 

 ចាត់្បច្ងឱ្យានទពទយ្ទស្ដ រ្ ោះបឋមប្បចាាំ រទៅទីតាំង
ស្ថន ក់ទៅបទណាត ោះអា្នន។ 

អភិបាលរងទេត្ត
ទទលួបនាុកប្កុម
រុករក ្ទស្ដ រ្ ោះ 
និង្នតិ្ុេ 

តម រកាំ ត់្យល់
ប្ពមទដាយអងរប្បជុាំ៖ 
២,៣នថ្ង ឬ ១្បាត ហ៍

មតង  

- ទធវី រ្ប្មប្ប្មួលប្បជុាំមស្ដនតីពាក់ព័នធ និងនដគូអភិវឌ្ឍន៍ 
ទរលបាំ ងគឺ៖ 
 ប ា្ ញរបាយ រ ៍ រវយត្នមលអាំពីស្ថា នភាព និងត្ប្មូវ
 រជនរងទប្រោះទប្រោះមហនតរាយ។ 

 ទធវីបច្ចុបបននភាពស្ថា នភាពទូទៅជនរងទប្រោះ, ្មត្ាភាព
ទេត្តកាំពុងាន, គាល ត្ប្តូ្វ របដលប្តូ្វ របបនាមទដាយ
បែអកទលីរបាយ រ ៍្តីពីត្ប្មូវ រចុ្ងទប្ យ...។ល។ 

 ស្ថត ប់អាំពីបច្ចុបបននភាពស្ថា នភាពបដលរាយ រ ៍ទដាយ
នដគូអភិវឌ្ឍន៍។ 

 កាំ ត់្យល់ប្ពមទលីបែន រ ប្្ាប់ដាំណាក់ លបន្ទា ប់។ 

អភិបាលរងទេត្ត
ទទលួបនាុក

 រ្រប្គប់ប្គង
ទប្រោះមហនតរាយ 

ចាប់ពី៤៨ ម  ត្ទៅ - ទធវី រ្ប្មប្ប្មួលទរៀបច្ាំកងកាល ាំង្ប្ាប់៖ 
 ជយួជទមលៀ្ជនរងទប្រោះតមបែន រកនុងករ ីទឹកទៅបនត
ជន់លិច្។ 

 ទធវី រចាត់្តាំង ផ្តល ្់បតូរ កងកាល ាំងបដលប្បចាាំ រទៅ    
ទីទលួស្ថន ក់ទៅបទណាត ោះអា្ននរប្់ជនរងទប្រោះ។ 

 ្ប្មប្ប្មួល្កមមភាពប្គប់ប្គង និងបច្កចាយជាំនួយ
្ទស្ដ រ្ ោះ ។ 

- អភិបាលរងទេត្ត
ទទលួបនាុក

 រ្រប្គប់ប្គង
ទប្រោះមហនតរាយ 

- អភិបាលរងទេត្ត
ទទលួបនាុកប្កុម
ប្បតិ្បត្តិ រទាំង

៣ - ប្បជុាំប្កុម រ្រពាក់ព័នធ និងនដគូអភិវឌ្ឍន៍ពិភាកាបទងាីត្
បែន រវយត្នមល ទល ីរបាត់្បង់ និងេូច្ខាត្បដលបណាត ល
មកពីទឹកជាំនន់ ។ 
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ដាំណាក់ ល
 (ទា ង) 

នីតិ្វធីិ/្កមមភាពអបបបរាបដលប្ត្វូអនុវត្ត 
អនកទទលួេុ្ប្ត្វូ
ដឹកន្ទាំអនុវត្ត 

- ទធវី រ្ប្មប្ប្មួលទរៀបច្ាំកងកាល ាំង្ប្ាប់៖ 
 ចុ្ោះវយត្នមល រេូច្ខាត្ និងបាត់្បង់ទប្ យទឹកជាំនន់ 
 ចុ្ោះជយួកនុង រជទមលៀ្ប្ត្ ប់រប្់ប្គួស្ថររងទប្រោះ និង
ជលួជុលលាំទៅដាា នបដលបានទទលួរង រេូច្ខាត្។ 

ចាប់ពី ១៥នថ្ង ទៅ 
១បេ 

- ដឹកន្ទាំកិច្ចប្បជុាំជាមយួប្កុម រ្រពាក់ព័នធ និងនដគូអភិវឌ្ឍន៍
បទងាីត្ និងអនុវត្តបែន រស្ថត រទ ងីវញិទប្ យទឹកជាំនន់៖  
 ប្បជុាំទរៀបច្ាំបទងាីត្បែន រ និងបែនទី្ប្ាប់ស្ថត រទ ងីវញិ 
 ប្បជុាំទកៀរគរធនធាន្ប្ាប់ស្ថត រទ ងីវញិ។ 
 ទរៀបច្ាំ្ាំទ ីដាក់ជូនថ្នន ក់ដឹកន្ទាំ ្ប្ាប់ធនធានប្តូ្វ រ
កនុង រស្ថត រទ ងីវញិ។ 

 ប្តួ្ត្ពិនិត្យ តមដាន ្កមមភាពអនុវត្តយុទធស្ថស្ដ្តស្ថត រ
ទ ងីវញិ និងវយត្នមលបញ្ច ប់បែន រស្ថត រទ ងីវញិ។ 

- អភិបាលរងទេត្ត
ទទលួបនាុក

 រ្រប្គប់ប្គង
ទប្រោះមហនតរាយ 

- អភិបាលរងទេត្ត
ទទលួបនាុកប្កុម
ស្ថរ រទ ងីវញិ 
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៦. យនត រសព្ម្បសព្ម្ួលជាម្ួយសាា ប័នពារ់រ័នធ 

យនត រ្ប្មប្ប្មលួ រទ ល្យីយត្បទដាយកាំ ត់្អនកទទលួេុ្ប្ត្វូពីស្ថា ប័ននីមយួៗឱ្យបានច្ា្់ោ្់។ 
  

ប្បធាន គ.គ.ម.េ. 

អភិបាលទេត្ត 

លេខាធិការដ្ឋា នគ.គ.ម.ខ. 

រដាបាល និងហរិញ្ាវត្តុ 

ប្កុមស្ថត រទ ងីវញិ 

ប្កុមរុករក្ទស្ដ រ្ ោះ និង្នតិ្ុេ 

អភិបាលរងទេត្ត 

អងរ រទប្ៅរដាា ភិបាលត្ាំណាង 
ទវទិ ទ្លីយត្បមនុ្េធម៌ថ្នន ក់ជាត្ិ 

វ ិ្ ័យឯកជន  
(ធន្ទររ ប្កុមហ ុនឯកជន...)  

ទទ្រដាមស្ដនតីអនុ
ប្បធានទី១ គ.ជ.គ.ម. 

្ហប្បធានទវទិ ទ្លីយត្បមនុ្េធម៌ 
និង្ាជិក 

្នតិ្ុេទ្បៀង និងអាហាររូបត្ាមា 

ទឹកស្ថអ ត្ និងអន្ទម័យ 

ទ្វ្ុេភាព 

ក្ិកមម និងក្ិឧ្ាហកមម 

 រអប់រ ាំ 

នដគូអភវិឌ្ឍន៍ជាត្ ិនងិអនតរជាត្ ិ

មស្ដនតីបទច្ចកទទ្ត្ាំណាងមនាីរជុាំវញិទេត្ត 

ទវទ ិ្ប្មប្ប្មលួកចិ្ច្ ហ
ប្បត្បិត្ត រទ្លយីត្បទប្រោះ
អា្ននដកឹន្ទាំ       ទដាយ គ.

គ.ម.េ. 

ប្កុមទ ល្ីយត្ប្ទស្ដ ា្ ោះបន្ទា ន់ 
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៧. ឧបសម្ព័នធខែសងៗ 

៧.១. បញ្ជ ីខ ា្ ះសាា ប័ន និងម្គនតីចាត់តងំអនុវតតនីតិវិធីព្បតិបតតិសតង់ោរ  

បញ្ជ ីរាយន្ទមគ ៈអភបិាលទេត្ត នងិថ្នន ក់ដកឹន្ទាំទទលួបនាុកទលខាធ ិរដាា ន គ.គ.ម.េ នងិមស្ដនតបីទច្ចកទទ្ 
ល.រ ទ ម្ ោះ មុេ្រ ត្នួ្ទទកីនុង គ .គ.ម. េ ទូរ្័ពា 
គ ៈកាម ធ ិរប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយទេត្ត 
១ ទោកជាំទវ មិថុ្ន្ទ ភូថ្ង  អភិបាលទេត្ត ប្បធាន 012 947 777 
២ ទោក អ ុក ភ័ស្ដ ត   អភិបាលរងទេត្តទទួលបនាុក អនុប្បធាន 089 85 7777 
៣ ទោក លមឹ ស្ថវន់  ន្ទយករដាបាលស្ថោទេត្ត ប្បធានទលខាធិ រដាា ន 097 728 28 28 
៤ ទោក វន់ ្ីុគូ  ប្បធាន រោិល័យ ទលខាអចិ្នស្ដនតយ ៍ 088 922 1000 
ត្ាំណាងមកពមីនារី អងរភាព ជុាំវញិទេត្ត 
ល .រ  ទ ម្ ោះ មុេ្រ ត្នួ្ទទកីនុង គ .គ.ម. េ ទូរ្័ពា 
១ ឧ.ទទ  ្ុេ្ុវត្តិ ទុម ទមបញ្ជ  រត្ាំបន់ប្បត្បិត្តិ រ្ឹករងទ ោះកុង ្ាជិក 097 717 77 66 
២ ឧ.ទទ  ្ាំឃតិ្ ទវៀន ្នង រនន្នង រដាា ននគរបាលទេត្ត ្ាជិក 097 993 99 99 
៣ ឧ.ប្ត្ី  ថុ្ង ណារងុ ទមបញ្ជ  រកងរាជអាវុធហត្ាទេត្ត ្ាជិក 097 777 77 75 
៤ ទោក  ឈួន ោ ដា ន្ទយកស្ថខា កបាទប្កហមកមពុជា ទេត្តទ ោះកុង ្ាជិក 016 32 97 87 
៥ ទោក   ្ុេ ចាន់ប្គឹោះស្ថន  ប្បធានមនាីរទទ្ច្រ ៍ទេត្ត ្ាជិក 015 67 76 16 
៦ ទោក  ម ន ែោល  ប្បធានមនាីរបរសិ្ថា នទេត្ត ្ាជិក 088 676 69 88 
៧ ទោក  ទទព វ ិ្ ាុល ប្បធានមនាីរទ្ដាកចិ្ច នងិហរិញ្ាវត្ាុទេត្ត ្ាជិក 017 96 88 99 
៨ ទោក  អន ដាវុធ ប្បធានមនាីរស្ថធារ  រ នងិដឹកជញ្ជូ នទេត្ត ្ាជិក 097 884 42 07 
៩ ទោក  បុិច្ ្ុយុីន ប្បធានមនាីរ បរ   និងថ្នមពលទេត្ត ្ាជិក 097 780 80 53 
១០ ទោក  គង់ ទរឿង ប្បធានមនាីរ្ងរមកិច្ចអត្ីត្យុទធជន នងិយុវនតី្ិ

្មបទទេត្ត 
្ាជិក 081 81 88 77 

១១ ទោក  លឹម ថ្នរ ី ន្ទយកស្ថខាធន្ទររជាត្ ិននកមពុជា ទេត្តទ ោះកុង ្ាជិក 016 90 30 45 
១២ ទោក  ទូច្ វុទធ ី ប្បធានមនាីរនប្ប្ ីយ ៍និងទូរគមន្ទគមន៍ទេត្ត ្ាជិក 097 988 77 22 
១៣ ទោក  ទអៀត្ វណាា  ប្បធានមនាីរបែន រទេត្ត ្ាជិក 016 69 73 85 
១៤ ទោក  ស្ថលីម ហាវ រតី្ ប្បធានមនាីរពា ិជជកមមទេត្ត ្ាជិក 016 35 01 03 
១៥ ទោក  មុាំ ា លី  ប្បធានមនាីរព័ត៌្ានទេត្ត ្ាជិក 097 721 26 68 
១៦ ទោក  ស្ថញ់ មុននីរត័្ន ប្បធានមនាីរធនធានទឹក និងឧតុ្និយមទេត្ត ្ាជិក 012 96 16 79 
១៧ ទោក  បង ត្  ងឹ ប្បធានមនាីរអប់រ ាំ យុវជន នងិកីឡាទេត្ត ្ាជិក 016 85 87 92 
១៨ ទោក  អុី ទម ងោង ប្បធានមនាីរក្កិមម រុ ខ ប្បាញ់ និងទនស្ថទទេត្ត ្ាជិក 016 89 95 77 
១៩ ទោក  ទៅ មុឹង ប្បធានមនាីរ្ុខាភបិាលទេត្ត ្ាជិក 012 76 90 90 
២០ ទោក   ទអៀង ដារា វុធ ប្បធានមនាីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទេត្ត ្ាជិក 016 49 50 00 
២១ ទោក  រ្់ វរីា វុធ ប្បធានមនាីរទរៀបច្ាំបដនដី នគរូបនីយកមម និង

្ាំ ង់ 
្ាជិក 016 35 01 11 
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២២ ទោកប្្ី ្ុេ ្ុធាវ ី ប្បធានមនាីរកិច្ច រន្ទរទីេត្ត ្ាជិក 011 56 70 79 
២៣ ទោក  ទ្រ ីា  ុប ប្បធានមនាីរទាំន្ទក់ទាំនងជាមួយរដា្ភា ប្ពទឹធ្ភា 

និងអធ ិរកិច្ចទេត្ត 
្ាជិក 012 63 49 05 

២៤ ទោក  យក់ ្ វ្ ត្ ប្បធានមនាីរ រ្ រ និងប តុ ោះបណាត លវជិាជ ជីវៈទេត្ត ្ាជិក 015 63 31 23 
២៥ ទោក  េលឹម គគីរ ប្បធានមនាីរឧ្ាហកមម នងិ្ិបបកមមទេត្ត ្ាជិក 012 34 11 99 
២៦ ទោក  អ ូច្ ទូច្ ប្បធានមនាីរធមម រ និងស្ថ្ន្ទទេត្ត ្ាជិក 097 669 45 11 
២៧ ទោក    មិន យនិ ប្បធានមនាីរវបបធម៌ និងវចិ្ិប្ត្្ិលបៈទេត្ត ្ាជិក 016 51 30 39 
២៨ ទោក  យនិ ពិទយ ប្បធានរត្ន្ទររទេត្ត   ្ាជិក 012 89 50 13 
២៩ ទោក  ច្ាំទរ ីទូច្ ប្បធានស្ថខាពនធដាទេត្ត ្ាជិក 011 85 78 87 
៣១ ទោក  ្ាំ កុ្ល ប្បធានស្ថខាគយ នងិរដាា ករទេត្ត ្ាជិក 092 87 11 11 
៣២ ទោក  ហ ុយ ភារមយ ប្បធានស្ថខា ាំកុងប្ត្ូលទេត្ត ្ាជិក 085 78 98 89 
៣៣ ទោក  ្ុវ ា ប ុនទធឿន ប្បធានទសី្ថន ក់ រប្ត្តួ្ពិនតិ្យប្ច្កទវ រប្ពាំបដន

អនតរជាត្ិចាាំោម 
្ាជិក 069 947 77 77 

៣៤ ទោក   ប្គី ប ុនថ្ន ប្បធានពនធន្ទររទេត្ត ្ាជិក 016 31 16 61 
៣៥ វ.ឯក  ្ុិន ដារ   ូ ទមបញ្ជ  រវរៈទ្ន្ទតូ្ច្នគរបាល រពារប្ពាំបដ

នទរក 269 ទ ោះកុង 
្ាជិក 097 953 37 77 

៣៦ វ.ឯក  ឈមឹ នឹម ទមបញ្ជ  រវរៈទ្ន្ទតូ្ច្នគរបាល រពារប្ពាំបដ
នទរក 827 ទ ោះកុង 

្ាជិក 016 56 96 96 

៧.២. បញ្ជ រីាយនាម្គណៈអភិបាលព្សុរ នាយររដ្ឋបាល ព្រុម្ព្បរឹាឃំុ និងខសាៀនឃំុ ននព្រុង ព្សុរទងំ៧ 

១.ប្កងុទេភូមនិា 
ល.រ ទ ម្ ោះ មុេ្រ ត្នួ្ទទកីនុង គ.គ.ម.ក ទូរ្័ពា 
១. គ ៈកាម ធ ិរប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយប្កងុទេមរភូមនិា 
១ ទោក ទឈង ្ុវ ាដា អភិបាលប្កុង ប្បធាន គ.គ.ម.ក 071 9999 935 
២ ទោក ទ្ៀង កកាដា អភិបាលរងប្កុងទទួលបនាុក អនុប្បធាន គ.គ.ម.ក 081 597855 
៣ ទោក ទួន ភារមយ ន្ទយករដាបាលស្ថោប្កុង ទលខាអចិ្នស្ដនតយ ៍គ.គ.ម.ក 016 729152 
២. គ ៈកាម ធ ិរប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយ្ ា្ ត់្ស្ថម ច់្ានជ័យ 
ល.រ ទ ម្ ោះ មុេ្រ ត្នួ្ទទកីនុង គ.គ.ម.្ ទូរ្័ពា 
១ ទោក ន្ទម យ ុង ប្បធានប្កមុប្បឹកាឃុាំ ប្បធាន គ.គ.ម.្ 016 470888 
២ ទោក ្ុេ ប ុនថ្ន ទ្មៀន្ ា្ ត់្  ទលខាអច្ិនស្ដនតយ ៍ 016 516646 
៣. គ ៈកាម ធ ិរប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយ្ ា្ ត់្ដងទង់ 
១ ទោក លមឹ ឌ្ ី ប្បធានប្កមុប្បឹកាឃុាំ ប្បធាន គ.គ.ម.្ 016948181 
២ ទោក ប្ត្ ទៅ ទ្មៀន្ ា្ ត់្  ទលខាអច្ិនស្ដនតយ ៍ 015323253 
៤. គ ៈកាម ធិ រប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយ្ ា្ ត់្ ា្ងឹបវង 
១ ទោក  យ ប្កុង ប្បធានប្កមុប្បឹកាឃុាំ ប្បធាន គ.គ.ម.្ 097 5090000 
២ ទោក ទ្ៀន ទទៀង ទ្មៀន្ ា្ ត់្  ទលខាអច្ិនស្ដនតយ ៍ 097 5694127 
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២.ប្្ុកម ឌ ល្ីា 
ល.រ ទ ម្ ោះ មុេ្រ ត្នួ្ទទកីនុង គ.គ.ម.្ ទូរ្័ពា 
១. គ ៈកាម ធ ិរប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយប្្កុម ឌ ល្ាី 
១ ទោក ប្បាក់ វចិ្ិប្ត្           អភិបាលប្្ុក ប្បធាន គ.គ.ម.្ 016 48 52 85 
២ ទោក ទច្ង មុនីរទិធ អភិបាលរងប្្ុកទទួលបនាុក អនុប្បធាន គ.គ.ម.្ 087 88 88 66 
៣ ទោក បប ន ្ុផ្តត្ ន្ទយករដាបាលស្ថោប្្ុក ទលខាអច្ិនស្ដនតយ ៍គ.គ.ម.្ 016 55 41 44 
២. គ ៈកាម ធ ិរប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយឃុាំបា ក់េលង 
១ ទោក ទអៀវ កុ្ល ប្បធានប្កមុប្បឹកាឃុាំ ប្បធាន គ.គ.ម.ឃ 016  91 72  24  
២ ទោក ប្ពាំ ស្ថរា ត់្ ទ ម្ៀនឃុាំ  ទលខាអចិ្នស្ដនតយ ៍ 016 67 88 28 
៣. គ ៈកាម ធ ិរប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយឃុាំពាមប្កទស្ថប 
១ ទោកប្្ី ន្ទង គុន ប្បធានប្កមុប្បឹកាឃុាំ ប្បធាន គ.គ.ម.ឃ 071 53 33 309 
២ ទោក ទី វចិ្ ទ្មៀនឃុាំ  ទលខាអច្ិនស្ដនតយ ៍ 016 50 43 33 
៤. គ ៈកាម ធ ិរប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយឃុាំទលួគគរី 
១ ទោកប្្ី គមឹ ្ុទេម ប្បធានប្កមុប្បឹកាឃុាំ ប្បធាន គ.គ.ម.ឃ 071 89 43 232 
២ ទោក ប្បាក់ ឌ្ីណា ទ្មៀនឃុាំ  ទលខាអច្ិនស្ដនតយ ៍ 097 65 92 447 
៣. ប្្កុគរិសី្ថគរ 

ល.រ ទ ម្ ោះ មុេ្រ តួ្ន្ទទីកនុង គ.គ.ម.្ ទូរ្័ពា 
១. គ ៈកាម ធ ិរប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយប្្កុគរីសី្ថគរ 
១ ទោក ឃមឹ ច័្នាឌ្ ី អភិបាលប្្ុក ប្បធាន គ.គ.ម.្ 097 766 2727 
២ ទោកប្្ី អ ុន មករា អភិបាលរងប្្ុកទទួលបនាុក អនុប្បធាន គ.គ.ម.្ 097 569 4924 
៣ ទោក ស្ថយ បង ត្ ន្ទយករដាបាលស្ថោប្្ុក ទលខាអច្ិនស្ដនតយ ៍គ.គ.ម.្ 097 755 5594 
២. គ ៈកាម ធ ិរប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយឃុាំទ ោះទ្តច្ 
១ ទោក ្ុេ ទច្ង ប្បធានប្កមុប្បឹកាឃុាំ ប្បធាន គ.គ.ម.ឃ 097 466 6363 
២ ទោក ច្ាំទរនី ្ុវជិាជ  ទ្មៀនឃុាំ  ទលខាអច្ិនស្ដនតយ ៍ 097 634 6767 
៣. គ ៈកាម ធិ រប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយឃុាំភី្ា្ 
១ ទោក  ុញ ្ុែល ប្បធានប្កមុប្បឹកាឃុាំ ប្បធាន គ.គ.ម.ឃ 088 837 7763 
២ ទោក ឌ្ី ឆ្យបដន ទ្មៀនឃុាំ  ទលខាអច្ិនស្ដនតយ ៍ 097 252 7171 
៤. គ ៈកាម ធ ិរប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយឃុាំបប្ពកេាច់្ 
១ ទោក ទរៀម រុ ាំ ប្បធានប្កមុប្បឹកាឃុាំ ប្បធាន គ.គ.ម.ឃ 097 901 5656 
២ ទោក ទហឿង ប ុនទហង ទ្មៀនឃុាំ  ទលខាអច្ិនស្ដនតយ ៍ 015 69 89 89 
៤. ប្្ុកបូទុមស្ថគរ 
ល.រ ទ ម្ ោះ មុេ្រ ត្នួ្ទទកីនុង គ.គ.ម.្ ទូរ្័ពា 
១. គ ៈកាម ធិ រប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយប្្កុបូទុមស្ថគរ 
១ ទោក ហាក់ ទ ង អភិបាលប្្ុក ប្បធាន គ.គ.ម.្ 015 49 97 77 
២ ទោកប្្ី អុនិ ទស្ថភ័ ឌ  អភិបាលរងប្្ុក អនុប្បធាន គ.គ.ម.្ 015 72 15 31 
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៣ ទោក ទេង គង់ ន្ទយករងរដាបាលស្ថោប្្ុក ទលខាអចិ្នស្ដនតយ ៍គ.គ.ម.្ 016 65 04 77 
២. គ ៈកាម ធ ិរប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយឃុាំអ តូ ងទកឹ 
១ ទោក ទឃៀង យងិ ប្បធានប្កមុប្បឹកាឃុាំ ប្បធាន គ.គ.ម.ឃ 016 73 27 31 
២ ទោក ្យ ្ុែល ទ្មៀនឃុាំ  ទលខាអច្ិនស្ដនតយ ៍ 015 70 22 18 
៣. គ ៈកាម ធ ិរប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយឃុាំកទណាត ល 
១ ទោក ្ឹង បង  ប្បធានប្កមុប្បឹកាឃុាំ ប្បធាន គ.គ.ម.ឃ 096 91 51 169 
២ ទោក ទហង ទអឿន ជាំនួយ រឃុាំ  ទលខាអច្ិនស្ដនតយ ៍ 010 23 62 53 
៤. គ ៈកាម ធ ិរប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយឃុាំតនូន 
១ ទោក វ ាំង វរីោះ ប្បធានប្កុមប្បឹកាឃុាំ ប្បធាន គ.គ.ម.ឃ 097 66 66 372 
២ ទោក ្យ ្ុវ ា ទ្មៀនឃុាំ  ទលខាអច្ិនស្ដនតយ ៍ 097 95 53 168 
៥. គ ៈកាម ធ ិរប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយឃុាំថ្ម្  
១ ទោក អិក កួន ប្បធានប្កមុប្បឹកាឃុាំ ប្បធាន គ.គ.ម.ឃ 016 39 43 33 
២ ទោក ហាន់ ទជៀប ទ្មៀនឃុាំ  ទលខាអច្ិនស្ដនតយ ៍ 016 54 33 30 
៥. ប្្ុកទ ោះកុង 
ល.រ ទ ម្ ោះ មុេ្រ ត្នួ្ទទកីនុង គ.គ.ម.្ ទូរ្័ពា 
១. គ ៈកាម ធ ិរប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយប្្កុទ ោះកុង 
១ ទោក ជា ្ូវ ី អភិបាលប្្ុក ប្បធាន គ.គ.ម.្ 015 44 84 47 
២ ទោក ្ុេ ភិរមយ អភិបាលរងប្្ុកទទួលបនាុក អនុប្បធាន គ.គ.ម.្ 016 58 81 76 
៣ ទោក ហួត្ ស្ថរមឹ ន្ទយករដាបាលស្ថោប្្ុក ទលខាអច្ិនស្ដនតយ ៍គ.គ.ម.្ 098 27 28 87 
២. គ ៈកាម ធ ិរប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយឃុាំទប្ជាយប្ប្់ 
១ ទោក ពុាំ ទធឿន  ប្បធានប្កមុប្បឹកាឃុាំ ប្បធាន គ.គ.ម.ឃ 016 28 47 59 
២ ទោកប្្ី ប្ម ច្និ្ទរ  ទ្មៀនឃុាំ  ទលខាអច្ិនស្ដនតយ ៍ 096 41 86 666 
៣. គ ៈកាម ធ ិរប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយឃុាំទ ោះ ព ិ
១ ទោក ឃុន វណាា  ប្បធានប្កមុប្បឹកាឃុាំ ប្បធាន គ.គ.ម.ឃ 016 64 24 25 
២ ទោក រាំ ្ុេច្ាំទរនី ទ ម្ៀនឃុាំ  ទលខាអចិ្នស្ដនតយ ៍ 015 45 82 26 
៤. គ ៈកាម ធ ិរប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយឃុាំតនត្ទប្ ម 
១ ទោក ធិន ្មបត្ត ិ ប្បធានប្កមុប្បឹកាឃុាំ ប្បធាន គ.គ.ម.ឃ 097 51 85 666 
២ ទោក ជួន ច្ិន្ទត  ទ្មៀនឃុាំ  ទលខាអច្ិនស្ដនតយ ៍ 069 72 56 73 
៥. គ ៈកាម ធ ិរប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយឃុាំប្ត្ពាាំងរងូ 
១ ទោកប្្ី កង ឡាយ ប្បធានប្កមុប្បឹកាឃុាំ ប្បធាន គ.គ.ម.ឃ 069 57 31 92 
២ ទោក ោង ស្ថា ត្ ជាំទប់ទី ២ ទលខាអច្ិនស្ដនតយ ៍ 093 66 27 27 
៦. ប្្កុថ្មបាាំង 

ល.រ ទ ម្ ោះ មុេ្រ តួ្ន្ទទីកនុង គ.គ.ម.្ ទូរ្័ពា 
១. គ ៈកាម ធ ិរប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយប្្កុថ្មបាាំង 
១ ទោក អន ្ុធារទិធ អភិបាលប្្ុក ប្បធាន គ.គ.ម.្ 097 755 88 66 
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២ ទោកប្្ី លិន ច្ន្ទា  អភិបាលរងប្្ុកទទួលបនាុក អនុប្បធាន គ.គ.ម.្ 097 675 32 81 
៣ ទោក ទហង រត្ន្ទ ន្ទយករដាបាលស្ថោប្្ុក ទលខាអច្ិនស្ដនតយ ៍គ.គ.ម.្ 097 808 85 57 
២. គ ៈកាម ធ ិរប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយឃុាំតនទទល ី
១ ទោក ា្ ចាន់ ប្បធានប្កមុប្បឹកាឃុាំ ប្បធាន គ.គ.ម.ឃ 097 499 94 33 
២ ទោក ទ្ង វុធ ទ្មៀនឃុាំ  ទលខាអច្ិនស្ដនតយ ៍ 097 603 00 30 
៣. គ ៈកាម ធ ិរប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយឃុាំប្បឡាយ 
១ ទោក ចាន់ ្ុេ ប្បធានប្កមុប្បឹកាឃុាំ ប្បធាន គ.គ.ម.ឃ 066 377 188 
២ ទោក ្ុេ ឡាយ ទ្មៀនឃុាំ  ទលខាអច្ិនស្ដនតយ ៍ 088 579 12 88 
៤. គ ៈកាម ធិ រប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយឃុាំជាំន្ទប់ 
១ ទោក ា្ ប្ជាយ ប្បធានប្កមុប្បឹកាឃុាំ ប្បធាន គ.គ.ម.ឃ 066 55 63 32 
២ ទោក បប ន ទេៀវបញ្ា  ទ្មៀនឃុាំ  ទលខាអច្ិនស្ដនតយ ៍ 088 601 21 68 
៥. គ ៈកាម ធ ិរប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយឃុាំឫ្េបី្ជុាំ 
១ ទោក ែង់ ្ុផ្តន់ណា ប្បធានប្កមុប្បឹកាឃុាំ ប្បធាន គ.គ.ម.ឃ 097 514 40 44 
២ ទោក ្ួ្  ស្ថទមឿន ទ្មៀនឃុាំ  ទលខាអច្ិនស្ដនតយ ៍ 060 559 555 
៦. គ ៈកាម ធ ិរប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយឃុាំជផី្តត្ 
១ ទោក មុឹង ្ុភា ប្បធានប្កមុប្បឹកាឃុាំ ប្បធាន គ.គ.ម.ឃ 097 647 73 36 
២ ទោក ជា ស្ថទវឿន ទ ម្ៀនឃុាំ  ទលខាអចិ្នស្ដនតយ ៍ 016 44 88 25 
៧. គ ៈកាម ធ ិរប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយឃុាំថ្មដូនទៅ 
១ ទោក ទ្ៀង ថ្ន ប្បធានប្កមុប្បឹកាឃុាំ ប្បធាន គ.គ.ម.ឃ 071 996 60 40 
២ ទោក ទហង ពិ្ដិា ទ្មៀនឃុាំ  ទលខាអច្ិនស្ដនតយ ៍ 097 955 51 35 
៧. ប្្កុបប្្អាំបលិ 

ល.រ ទ ម្ ោះ មុេ្រ ត្នួ្ទទកីនុង គ.គ.ម.្ ទូរ្័ពា 
១. គ ៈកាម ធ ិរប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយប្្កុបប្្អាំបលិ 
១ ទោកជា ច័្នាកញ្ា  អភិបាលប្្ុក ប្បធាន គ.គ.ម.្ 015 23 32 38 
២ ទោកលី ច័្នារា្ី អភិបាលរងប្្ុកទទួលបនាុក អនុប្បធាន គ.គ.ម.្ 068 58 78 88 
៣ ទោកហុង ប្បុ្ ន្ទយករដាបាលស្ថោប្្ុក ទលខាអច្ិនស្ដនតយ ៍គ.គ.ម.្ 016 66 68 30 
២. គ ៈកាម ធ ិរប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយឃុាំបងឹប្ពាវ 
១ ទោកឈមឹ ផ្តវ ប្បធានប្កមុប្បឹកាឃុាំ ប្បធាន គ.គ.ម.ឃ 016 80 79 91 
២ ទោកជួប វទុធ  ទ្មៀនឃុាំ  ទលខាអច្ិនស្ដនតយ ៍ 015 94 98 98 
៣. គ ៈកាម ធ ិរប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយឃុាំជេីទប្ ម 
១ ទោកទទព នហ ប្បធានប្កមុប្បឹកាឃុាំ ប្បធាន គ.គ.ម.ឃ 088 279 95 47 
២ ទោកឡាយ បូធាន ទ្មៀនឃុាំ  ទលខាអច្ិនស្ដនតយ ៍ 031 336 34 56 
៤. គ ៈកាម ធិ រប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយឃុាំជីេទលី 
១ ទោក្ុិន ទឃៀម ប្បធានប្កមុប្បឹកាឃុាំ ប្បធាន គ.គ.ម.ឃ 097 679 76 69 
២ ទោកគួង  រមី ទ្មៀនឃុាំ  ទលខាអច្ិនស្ដនតយ ៍ 088 904 00 18 
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៥. គ ៈកាម ធិ រប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយឃុាំទប្ជាយស្ថវ យ 
១ ទោក ប ុន ទរ   ប្បធានប្កមុប្បឹកាឃុាំ ប្បធាន គ.គ.ម.ឃ 097 756 33 33 
២ ទោកទិត្យ  វ ន់ ទ្មៀនឃុាំ  ទលខាអច្ិនស្ដនតយ ៍ 031 282 81 68 
៦. គ ៈកាម ធ ិរប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយឃុាំដងបពង 
១ ទោកទម ង  យុយ ប្បធានប្កមុប្បឹកាឃុាំ ប្បធាន គ.គ.ម.ឃ 097 729 22 26 
២ ទោក្ុេ បែន ទ្មៀនឃុាំ  ទលខាអច្ិនស្ដនតយ ៍ 097 990 09 61 
៧. គ ៈកាម ធ ិរប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយឃុាំបប្្អាំបលិ 
១ ទោក បកវ ្ុេ ប្បធានប្កមុប្បឹកាឃុាំ ប្បធាន គ.គ.ម.ឃ 098 48 24 05 
២ ទោក ប ុន ច្ាំណាន ទ ម្ៀនឃុាំ  ទលខាអចិ្នស្ដនតយ ៍ 097 882 87 25 

 
  
  

នថ្ង................បេ..........ឆ្ន ាំជូត្ ទទ្័ក ព.្ ២៥៦៤ 
ទ ោះកុង, នថ្ងទី.........បេ .........ឆ្ន ាំ ២០២០ 

អនកទធវតីរាង 
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៧.៣. បញ្ជ ីរាយនាម្អងរ រនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងអនតរជាតិផដ្លានទីតងំ និងសរម្ាភារខៅរនងុខេតត 

ល.រ ទ ម្ ោះ ទតីាំង ទទលួបនាុក ទូរ្័ពា 
១. ស្ថខា កបាទប្កហមកមពុជា ទេត្តទ ោះកុង 
១ ទោក ឈួន ោ ដា ប្កុងទេមរភូមិនា ន្ទយកស្ថខា 016 32 97 87 
២ ទោក  ុច្ វរីៈ ប្កុងទេមរភូមិនា ន្ទយករងស្ថខា 081 83 06 86 
២. អងរ រមលប់ប្ពហមវហិាធម៌ 
១ ទោក ទម ងហាក់ វ ិ្ ឆ័យ ប្្ុកបប្្អាំបិល ប្បធានអងរ រ 010 46 31 41 
២ ទោក ពុធ ស្ថទរៀម ប្្ុកបប្្អាំបិល មស្ដនត ី 016 91 61 66 
៣. អងរ រ Action Aid 
១ ទោក ហុង រ្ម ី ភនាំទពញ ប្បធានអងរ រ 089 70 11 60 
២ ទោក ឈមឹ ច័្នាកកាដា ភនាំទពញ មស្ដនត ី 016 22 25 79 
៤. អងរ រ Church World Service 
១ ទោកប្្ី ទ   ្ុែល ភនាំទពញ ត្ាំណាងប្បចាាំប្បទទ្ 012 91 24 52 
២ ទោកប្្ី ឯម ្ុធា ភនាំទពញ ន្ទយកកមមវធិ ី 012 67 86 96 
៥. អងរ រ People in need (PIN) 
១ ទោក ទហវទដរកូី បាទររា ្ ភនាំទពញ ប្បធានកមមវធិីប្គប់ប្គងទប្រោះមហនតរាយ 087 76 43 21 
២ ទោក ទវៀង  ងឌី្ ភនាំទពញ ទីប្បឹកាបទច្ចកទទ្ប្បព័នធ 1294 012 95 94 66 

 
 
  
 
  

នថ្ង................បេ..........ឆ្ន ាំជូត្ ទទ្័ក ព.្ ២៥៦៤ 
ទ ោះកុង, នថ្ងទី.........បេ .........ឆ្ន ាំ ២០២០ 

អនកទធវតីរាង 
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៧.៤. បញ្ជ ីទំនារ់ទំនងអនរែរត់ែរង់ទំនិញ និងខសវា  

១. ប្កងុទេមរភូមនិា 
ល.រ ទ ម្ ោះ្ាា រៈ ទ ម្ ោះប្កមុហ ុន  

ឬាច ្់តូ្ប 
ទតីាំង នងិអា្យដាា ន ទលេទូរ្័ពា 

១ អងារ 
រ  ុង ន្ទង ភូមិ២ ្ ា្ ត់្ស្ថម ច់្ានជ័យ  
ជ័យ ទៅ ភូមិ៣ ្ ា្ ត់្ដងទង់  

២ ទគឿងឧបទភាគ-បរទិភាគ ែារដងទង់ ភូមិ៣ ្ ា្ ត់្ដងទង់  
៣ ទៅ  ្ូត្ង់ ែារដងទង់ ភូមិ៣ ្ ា្ ត់្ដងទង់  
៤ ធុងទឹកច្ាំនុោះ២០ លីប្ត្ ទអច្ អលិ ភូមិ៣ ្ ា្ ត់្ដងទង់  
៥ ្ុីបទនទកឹច្ាំ ុោះ ៣០០០

 ទៅ ៦០០០ លីប្ត្ 
ទអច្ អលិ ភូមិ៣ ្ ា្ ត់្ដងទង់  

៦ ទដប ូបទ រ្ លកូនទឈ ី បួន ទបឿន ភូមិ២ ្ ា្ ត់្ដងទង់  
៧ ទដប ូលក់បេេរច្ាំ ង លួ្ បដកទរល.. ទអច្ អលិ ភូមិ៣ ្ ា្ ត់្ដងទង់  
៨ ទដប ូ ែលិត្លូ បងរន់អន្ទម័យ ជា ប ូច្ ភូមិ១ ្ ា្ ត់្ស្ថម ច់្ានជ័យ  
 
៩ ហាងលក់មុង អប្ងឹង 

ែារដងទង់ ភូមិ៣ ្ ា្ ត់្ដងទង់  
រ  ុង ន្ទង ភូមិ២ ្ ា្ ត់្ស្ថម ច់្ានជ័យ  

២. ប្្ុកម ឌ ល្ីា 
ល.រ ទ ម្ ោះ្ាា រៈ ទ ម្ ោះប្កមុហ ុន  

ឬាច ្់តូ្ប 
ទតីាំង នងិអា្យដាា ន ទលេទូរ្័ពា 

១ អងារ ទោក តាំង ទកៀន ភូមិ២ ឃុាំបា ក់េលង 016 87 21 21 
070 555 867 

 
២ 

ទគឿងឧបទភាគ-បរទិភាគ ទោក តាំង ទកៀន ភូមិ២ ឃុាំបា ក់េលង 
016 87 21 21 
070 555 867 

៣ ទៅ  ្ូត្ង់ ទអន អា ភូមិន្ទងកុក ឃុាំបា ក់េលង 016 93 23 93 
៤ ធុងទឹកច្ាំនុោះ២០ លីប្ត្ ទោក ម ម ្ ុភាព ភូមិន្ទងកុក ឃុាំបា ក់េលង 097 47 63 775 
 
៥ 

្ុីបទនទកឹច្ាំ ុោះ ៣០០០
 ទៅ ៦០០០ លីប្ត្ ទអន អា ភូមិន្ទងកុក ឃុាំបា ក់េលង 016 93 23 93 

៦ ទដប ូបទ រ្ លកូនទឈ ី (ពុាំាន) (ពុាំាន) (ពុាំាន) 
៧ ទដប ូលក់បេេច្ាំ ង លួ្ បដកទរល.. ទអន អា ភូមិន្ទងកុក ឃុាំបា ក់េលង 016 93 23 93 
៨ ទដប ូ ែលិត្លូ បងរន់អន្ទម័យ ទោក ទ្ង ស្ថ យ ភូមិចាាំោម ឃុាំបា ក់េលង 015 73 74 07 
៩ ហាងលក់មុង អប្ងឹង ទោកប្្ី ្ុភ័ស្ដកត ភូមិ២ ឃុាំបា ក់េលង  
៣. ប្្កុគរិសី្ថគរ 
ល.រ ទ ម្ ោះ្ាា រៈ ទ ម្ ោះប្កមុហ ុន  

ឬាច ្់តូ្ប 
ទតីាំង នងិអា្យដាា ន ទលេទូរ្័ពា 

១ អងារ ម ម លណីា ភូមិទ ោះទ្តច្ ឃុាំទ ោះទ្តច្ 088 757 1515 
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ល.រ ទ ម្ ោះ្ាា រៈ ទ ម្ ោះប្កមុហ ុន  
ឬាច ្់តូ្ប 

ទីតាំង និងអា្យដាា ន ទលេទូរ្័ពា 

២ ទគឿងឧបទភាគ-បរទិភាគ ម ម លណីា ភូមិទ ោះទ្តច្ ឃុាំទ ោះទ្តច្ 088 757 1515 
៣ ទៅ  ្ូត្ង់ ម ម លណីា ភូមិទ ោះទ្តច្ ឃុាំទ ោះទ្តច្ 088 757 1515 
៤ ធុងទឹកច្ាំនុោះ២០ លីប្ត្ វណាា  ភូមិបប្ពកស្ថម ច់្ ឃុាំទ ោះទ្តច្ 088 580 7774 

៥ ្ុីបទនទកឹច្ាំ ុោះ ៣០០០
 ទៅ ៦០០០ លីប្ត្ 

វណាា  ភូមិបប្ពកស្ថម ច់្ ឃុាំទ ោះទ្តច្ 088 580 7774 

៦ ទដប ូបទ រ្ លកូនទឈ ី ទនឿន ភូមិពាម យ ឃុាំទ ោះទ្តច្ 097 444 0363 
៧ ទដប ូលក់បេេច្ាំ ង លួ្ បដកទរល.. ទនឿន ភូមិពាម យ ឃុាំទ ោះទ ត្ច្ 097 444 0363 
៨ ទដប ូ ែលិត្លូ បងរន់អន្ទម័យ ទនឿន ភូមិពាម យ ឃុាំទ ោះទ្តច្ 097 444 0363 
៩ ហាងលក់មុង អប្ងឹង ម ម លណីា ភូមិទ ោះទ្តច្ ឃុាំទ ោះទ្តច្ 088 757 1515 
៤. ប្្កុថ្មបាាំង 
ល.រ ទ ម្ ោះ្ាា រៈ ទ ម្ ោះប្កមុហ ុន  

ឬាច ្់តូ្ប 
ទតីាំង នងិអា្យដាា ន ទលេទូរ្័ពា 

១ អងារ ហងេ ទបឿន ភូមិជីផ្តត្ ឃុាំជផី្តត្  088 905 03 33 
២ ទគឿងឧបទភាគ-បរទិភាគ ហងេ ទបឿន ភូមិជីផ្តត្ ឃុាំជផី្តត្  088 905 03 33 
៣ ទៅ  ្ូត្ង់ េូយ ហាក់ ភូមិជីផ្តត្ ឃុាំជីផ្តត្  088 945 04 66 
៤ ធុងទឹកច្ាំនុោះ២០ លីប្ត្ េូយ ហាក់ ភូមិជីផ្តត្ ឃុាំជផី្តត្ 088 945 04 66 
 
៥ 

្ុីបទនទកឹច្ាំ ុោះ ៣០០០
 ទៅ ៦០០០ លីប្ត្ េូយ ហាក់ ភូមិជីផ្តត្ ឃុាំជផី្តត្ 088 945 04 66 

៦ ទដប ូបទ រ្ លកូនទឈ ី (ពុាំាន) (ពុាំាន) (ពុាំាន) 
 
៧ 

ទដប ូលក់បេេរច្ាំ ង លួ្ 
បដកទរល.. 

េូយ ហាក់ 
ភូមិជីផ្តត្ ឃុាំជផី្តត្ 088 945 04 66 

៨ ទដប ូ ែលិត្លូ បងរន់អន្ទម័យ (ពុាំាន) (ពុាំាន) (ពុាំាន) 
៩ ហាងលក់មុង អប្ងឹង េូយ ហាក់ ភូមិជីផ្តត្ ឃុាំជផី្តត្ 088 945 04 66 
៥. ប្្កុបូទុមស្ថគរ  
ល.រ ទ ម្ ោះ្ាា រៈ ទ ម្ ោះប្កមុហ ុន  

ឬាច ្់តូ្ប 
ទតីាំង នងិអា្យដាា ន ទលេទូរ្័ពា 

១ អងារ 
ណាវ ី ភូមិអ រូ ងទឹក ឃុាំអ រូ ងទកឹ  
ទៅ ភូមិអ រូ ងទឹក ឃុាំអ រូ ងទកឹ  
រនិ ភូមិអ រូ ងទឹក ឃុាំអ រូ ងទកឹ  

២ ទគឿងឧបទភាគ-បរទិភាគ ណាវ ី ភូមិអ រូ ងទឹក ឃុាំអ រូ ងទកឹ  
៣ ទៅ  ្ូត្ង់ ហ ួរ ជីវ ភូមិអ រូ ងទឹក ឃុាំអ រូ ងទកឹ 015 72 62 22 
៤ ធុងទឹកច្ាំនុោះ ២០ លីប្ត្ (ពុាំាន) (ពុាំាន)  
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ល.រ ទ ម្ ោះ្ាា រៈ ទ ម្ ោះប្កមុហ ុន  
ឬាច ្់តូ្ប 

ទីតាំង និងអា្យដាា ន ទលេទូរ្័ពា 

 
៥ 

្ុីបទនទកឹច្ាំ ុោះ ៣០០០
 ទៅ ៦០០០ លីប្ត្ 

(ពុាំាន) (ពុាំាន)  

៦ ទដប ូបទ រ្ លកូនទឈ ី (ពុាំាន) (ពុាំាន)  
៧ ទដប ូលក់បេេរច្ាំ ង លួ្ 

បដកទរល.. 
ហ ួរ ជីវ ភូមិអ រូ ងទឹក ឃុាំអ រូ ងទកឹ 015 72 62 22 
ថ្ន រា  ភូមិអ រូ ងទឹក ឃុាំអ រូ ងទកឹ 015 75 75 66 

 
៨ ទដប ូ ែលិត្លូ បងរន់អន្ទម័យ 

ទ្ង ជា ភូមិជីាល ឃុាំអ រូ ងទឹក  
ថ្ន រា  ភូមិជីាល ឃុាំអ រូ ងទឹក 015 75 75 66 

 
៩ ហាងលក់មុង អប្ងឹង 

ហ ួរ ជីវ ភូមិអ រូ ងទឹក ឃុាំអ រូ ងទកឹ 015 72 62 22 
ទហង ល ី ភូមិអ រូ ងទឹក ឃុាំអ រូ ងទកឹ  
វនិ ភូមិអ រូ ងទឹក ឃុាំអ រូ ងទកឹ  

៦. ប្្កុទ ោះកុង  
ល.រ ទ ម្ ោះ្ាា រៈ ទ ម្ ោះប្កមុហ ុន  

ឬាច ្់តូ្ប 
ទតីាំង នងិអា្័យដាា ន ទលេទូរ្័ពា 

១ អងារ 

អុឹង ទូច្ ភូមិប្ត្ពាាំងរូង ឃុាំប្ត្ពាាំងរូង 015 58 00 74 
អាយ ទច្ង  ភូមិប្ត្ពាាំងរូង ឃុាំប្ត្ពាាំងរូង 012 85 66 02 
ពុាំ ទធឿន ភូមិទប្ជាយប្ប្់ ឃុាំទប្ជាយប្ប

្់ 
016 28 47 59 

 
២ ទគឿងឧបទភាគ-បរទិភាគ 

អុឹង ទូច្ ភូមិប្ត្ពាាំងរូង ឃុាំប្ត្ពាាំងរូង 015 58 00 74 
អាយ ទច្ង  ភូមិប្ត្ពាាំងរូង ឃុាំប្ត្ពាាំងរូង 012 85 66 02 

៣ ទៅ  ្ូត្ង់ អុឹង ទូច្ ភូមិប្ត្ពាាំងរូង ឃុាំប្ត្ពាាំងរូង 015 58 00 74 
៤ ធុងទឹកច្ាំនុោះ២០ លីប្ត្ 

អាយ ទច្ង ភូមិប្ត្ពាាំងរូង ឃុាំប្ត្ពាាំងរូង 012 85 66 02 
៥ 

្ុីបទនទកឹច្ាំ ុោះ ៣០០០
 ទៅ ៦០០០ លីប្ត្ 

៦ ទដប ូបទ រ្ លកូនទឈ ី រម ន   

៧ 
ទដប ូលក់បេេច្ាំ ង លួ្ 
បដកទរល.. អុឹង ទូច្ ភូមិប្ត្ពាាំងរូង ឃុាំប្ត្ពាាំងរូង 015 58 00 74 

៨ ទដប ូ ែលិត្លូ បងរន់អន្ទម័យ ទៅ បូរនិ ភូមិប្ត្ពាាំងរូង ឃុាំប្ត្ពាាំងរូង 088 27 61 733 
៩ ហាងលក់មុង អប្ងឹង អុឹង ទូច្ ភូមិប្ត្ពាាំងរូង ឃុាំប្ត្ពាាំងរូង 015 58 00 74 
៧.ប្្កុបប្្អាំបលិ  
ល.រ ទ ម្ ោះ្ាា រៈ ទ ម្ ោះប្កមុហ ុន  

ឬាច ្់តូ្ប 
ទតីាំង នងិអា្យដាា ន ទលេទូរ្័ពា 

១ អងារ 
ផ្តន់ណាត្ ែារបប្្អាំបិល 066 83 77 78 
ទច្មួយ ែាបប្្អាំបលិ 016 55 43 25 
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ល.រ ទ ម្ ោះ្ាា រៈ ទ ម្ ោះប្កមុហ ុន  
ឬាច ្់តូ្ប 

ទីតាំង និងអា្យដាា ន ទលេទូរ្័ពា 

្ុេ ទហង ភូមិជីេ ឃុាំជីេទល ី 096 980 81 10 

 
២ 

ទគឿងឧបទភាគ-បរទិភាគ 
ផ្តន់ណាត្ ែារបប្្អាំបិល 066 83 77 78 
ទច្មួយ ែាបប្្អាំបលិ 016 55 43 25 
្ុេ ទហង ភូមិជីេ ឃុាំជីេទល ី 096 980 81 10 

 
៣ ទៅ  ្ូត្ង់ 

ផ្តន់ណាត្ ែារបប្្អាំបិល 066 83 77 78 
ទច្មួយ ែារបប្្អាំបិល 016 55 43 25 
្ុេ ទហង ភូមិជីេ ឃុាំជីេទលី 096 980 81 10 

 
៤ 

 
ធុងទឹកច្ាំនុោះ២០ លីប្ត្ 

ទច្មួយ ែារបប្្អាំបិល 016 55 43 25 
រដាា  ែារបប្្អាំបិល 096 505 61 89 
្ុេ ទហង ភូមិជីេ ឃុាំជីេទល ី 096 980 81 10 

 
៥ 

្ុីបទនទកឹច្ាំ ុោះ ៣០០០
 ទៅ ៦០០០ លីប្ត្ 

ឈ ី្មបត្ត ិ ភូមិវលទជងី ឃុាំបប្្អាំបិល 016 98 74 66 

៦ ទដប ូបទ រ្ លកូនទឈ ី លី ប ុនជុង កាំពង់្ោី ទេត្តប្ពោះ្ីហនុ  
 
៧ 

ទដប ូលក់បេេច្ាំ ង លួ្ 
បដកទរល.. 

ហុង ឆ្យគួយ ភូមិបប្្អាំបិល ឃុាំបប្្អាំបលិ 015 89 33 27 

៨ ទដប ូ ែលិត្លូ បងរន់អន្ទម័យ ហុង ឆ្យគួយ ភូមិបប្្អាំបិល ឃុាំបប្្អាំបលិ 096 980 81 10 
៩ ហាងលក់មុង អប្ងឹង រដាា  ែារបប្្អាំបិល 096 505 61 89 

 
 

  



28 

 

៧.៥. ធនធាន 

ធនធាន្ាា រ ឧបករ ៍ រប្់មនារី អងរភាព 

មនារី អងរភាព  
អនកទទលួេុ្

ប្ត្វូ 

្ាា រ ឧបករ ៍ 

្ារ ល់ 

រថ្
យ
នត 

រថ្
យ
នត្ុ

ីបរ ន
 

រថ្
យ
នត្

ទប្្
ោះប
ន្ទា
ន់ 

រថ្
យ
នតព
នលត្
អគ
រ ីភ័យ

 

ទរ
យ
នត 

ម ូត្
 

បា
ឡា
 / អូ
ប័រ

 
 
 ូ
ត្ 

ា 
្ុី
នបូ
មទឹ
ក 
/ ា
 ្ុី
នទ
ភល ី

ង 
បា
វេ
ាច្

 

ច្ប
 
ប់ 

 
ាំបត្

 ិ/ ពូ
ទៅ

 

ទពា
ោះទវ
ៀន
កង់
ឡា
ន 

ប ី ដុ
ងទ
ឹកជ័
រធ
ាំ 

អា
វទពា

ង 

ថ្នន
ាំទព
ទយ

 

ទូក
 /  

 ូ
ត្ 

អង
ារ / 
ប្្
វូ (
ទត
ន)

 

ពូជ
ប្្
វូ (
ទត
ន)

 

ត្ាំបន់ប្បត្ិបត្តិ
 រ្ឹករង
ទ ោះកុង 

                     

្នង រដាា ន
នគរបាលទេត្ត                      

បញ្ជ  រដាា ន
កងរាជអាវុធ
ហត្ាទេត្ត 

                     

មនាីរ អងរភាព 
ន្ទន្ទជុាំវញិទេត្ត 

                     

រដាបាលប្កងុ 
ប្្ុក 
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ស្ថខា កបាទ
ប្កហមកមពុជា                      

ទលខាធិ រដាា ន 
គ ៈកាម ធ ិរ
ប្គប់ប្គងទប្រោះ
មហនររាយទេត្ត 

                     

 
ធនធានមនុ្េ 

មនារី អងរភាព ច្ាំននួបុគរលកិ ប្បទភទធនធានមនុ្េ 
ត្ាំបន់ប្បត្ិបត្តិ រ្កឹរងទ ោះកុង ៥០  
្នង រដាា ននគរបាលទេត្ត ៥០  
បញ្ជ  រដាា នកងរាជអាវុធហត្ាទេត្ត ៥០  
មនាីរអងរភាព ន្ទន្ទជុាំវញិទេត្ត ៥០  
រដាបាលប្កងុ ប្្ុក ៧០  
ស្ថខា កបាទប្កហមកមពុជាទេត្ត ០៥  
ទលខាធិ រដាា ន គ ៈកាម ធ ិរប្គប់ប្គងទប្រោះមហនររាយទេត្ត ០៩  
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៧.៦. ចំនួន និងទីតងំទួលសុវតាិភារផដ្លាន 

្រុបទូទាំងទេត្ត 
ល.រ ប្កងុ-ប្្កុ ឃុាំ-្ ា្ ត់្ ច្ាំននួភូមចិ្ាំ ុោះ ច្ាំននួប្គសួ្ថរ ច្ាំននួទលួ្ុវត្ាភិាព 
១ ប្កុងទេមរភូមិនា ២ ១០ ៤.៩៤៦ ២ 
២ ប្្ុកម ឌ ល្ីា ១ ៦ ៣៥០ ៣ 
៣ ប្្ុកគិរសី្ថគរ ២ ៨ ២០០ ២ 
៤ ប្្ុកបូទុមស្ថគរ ៤ ២៣ ៤.៨៨០ ១០ 
៥ ប្្ុកទ ោះកុង ៤ ១២ ១.០២៥ ១៤ 
៦ ប្្ុកថ្មបាាំង ២ ២ ២៨៥ ២ 
៧ ប្្ុកបប្្អាំបិល ៤ ១៦ ៤.៣៨១ ៦ 
្រុប ០៧ ប្កងុ-ប្្កុ ១៩ ឃុាំ-្ ា្ ត់្  ៧៧ ភូម ិ ១១.៦៨៦ ប្គសួ្ថរ ៣៩ ទលួ្ុវត្ាភិាព 
១. ប្កងុទេមរភូមនិា 
ល.រ ទ ម្ ោះទតីាំង ្ ា្ ត់្ ច្ាំននួភូមចិ្ាំនុោះ ច្ាំននួប្គសួ្ថរ ទតីាំងភូមសិ្ថស្ដ្ត 
១ វត្តទជាត្ញ្ា   ស្ថម ច់្ានជ័យ ៥ ២៤៧៣ ភូមិបឹងឃុនឆ្ង 
២ ទួលវាិនឈនោះឈនោះ ស្ថម ច់្ានជ័យ ៥ ២៤៧៣ ភូមិបឹងឃុនឆ្ង 

២. ប្្កុម ឌ ល្ាី 
ល.រ ទ ម្ ោះទីតាំង ឃុាំ ច្ាំនួនភូមិច្ាំនុោះ ច្ាំននួប្គួស្ថរ ទីតាំងភូមិស្ថស្ដ ត្ 
១ ភនាំទ ោះទបា  បា ក់េលង ១ ១២០ ភូមិទ ោះទបា  
២ បន្ទា យទហានគីរវីង់ បា ក់េលង ១ ៩០ ភូមិចាាំោម 
៣ ភនាំទ ោះយ រ បា ក់េលង ៤ ១៤០ ភូមិ១ 

៣. ប្្កុគរីសី្ថគរ 
ល.រ ទ ម្ ោះទតីាំង ឃុាំ ច្ាំននួភូមចិ្ាំនុោះ ច្ាំននួប្គសួ្ថរ ទតីាំងភូមសិ្ថស្ដ្ត 
១ វត្តបប្ពកេាច់្ បប្ពកេាច់្ ៣ ១០០ ភូមិបប្ពកេាច់្ 
២ វត្តគិរទីត្ទជា ទ ោះទ្តច្ ៥ ១០០ ភូមិបប្ពកស្ថម ច់្ 

៤. ប្្កុបូទុមស្ថគរ 
ល.រ ទ ម្ ោះទតីាំង ឃុាំ ច្ាំននួភូមចិ្ាំនុោះ ច្ាំននួប្គសួ្ថរ ទតីាំងភូមសិ្ថស្ដ្ត 
១ ស្ថោបឋម្កិា      

អ តូ ងទឹក 
អ តូ ងទឹក ២ ៤៨០ ភូមិអ តូ ងទឹក 

២ ស្ថោអនុវទិាល័យ    
បូទុមស្ថគរ 

អ តូ ងទឹក ២ ២៦២ ភូមិអ តូ ងទឹក 

៣ ស្ថោបឋម្ិកាជីទប្ត្ោះ អ តូ ងទឹក ២ ២៥៤ ភូមិជីទប្ត្ោះ 
៤ វត្តតអុក អ តូ ងទឹក ៣ ៤៣១ ភូមតអុក 
៥ ស្ថោអនុវទិាល័យ  

ពនលឺវជិាជ  
កទណាត ល ៣ ៥០២ ភូមិកទណាត ល 

៦ ស្ថោ្ុវណាា នបត្ង កទណាត ល ២ ៤៦៧ ភូមិ្ុវណាា នបត្ង 
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៧ ស្ថោវទិាល័យថ្ម្ ថ្ម្  ២ ១,១៧៨ ភូមិថ្ម្ 
៨ វត្តអងរ្ោិមុន ី ថ្ម្ ២ ៣៥៩ ភូមិថ្ម្ 
៩ ស្ថោច្ាំ រទល ី ថ្ម្ ៣ ៦៥១ ភូមិច្ាំ រទល ី
១០ ស្ថោអនុវទិាល័យ

បប្ពកេយង 
តនូន ២ ២៩៦ ភូមិបប្ពកេយង 

៥. ប្្កុទ ោះកុង 
ល.រ ទ ម្ ោះទតីាំង ឃុាំ ច្ាំននួភូមចិ្ាំនុោះ ច្ាំននួប្គសួ្ថរ ទតីាំងភូមសិ្ថស្ដ្ត 
១ ស្ថោប្្ុកទ ោះកុង 

ប្ត្ពាាំងរូង ១ ១០១ ភូមិប្ត្ពាាំងរូង 
២ 

ស្ថោបឋម្ិកា 
រុងផ្តល មទក្ន 

៣ ស្ថោឃុាំប្ត្ពាាំងរូង 
ប្ត្ពាាំងរូង ១ ៨៥ ភូមិដីទាំន្ទប 

៤ វត្តរូងគិរ ី្ តា រាម 
៥ វត្តប្ពោះពុទធទ ោះកុងកនុង ប្ត្ពាាំងរូង ១ ៤០ ភូមិទ ោះកុងកនុង 
៦ ស្ថន ក់ រភូម ិ ប្ត្ពាាំងរូង ១ ៣០ ភូមិបប្ពកអងរុញ 
៧ វត្តទប្ជាយប្ប្់ 

ទប្ជាយប្ប្់ ២ ២៨២ 
ភូមិថ្មី នងិភូមិទប្ជាយ
ប្ប្់ ៨ ស្ថោទរៀនទប្ជាយប្ប្់ 

៩ វត្តអាវឡាតន់ ទប្ជាយប្ប្់ ១ ៨៥ ច្ាំនុច្អាវឡាតន់ 
១០ វត្តទ ោះប្្ទៅ ទ ោះ ព ិ ១ ៧៥ ភូមិទ ោះប្្ទៅ 
១១ វត្តទ ោះ ព ិ ទ ោះ ព ិ ២ ១០១ ភូមិ១ និង ភូម២ិ 
១២ ស្ថោទរៀនតនត្ទប្ ម 

តនត្ទប្ ម ១ ១៣៥ ភូមិអនលង់វ ក់ 
១៣ វត្តទពាធិគីរមីទន្ទរមយ 
១៤ វត្តទ ោះអប រ ត្ តនត្ទប្ ម ១ ៩១ ភូមិទ ោះអប រ ត្ 
៦. ប្្កុថ្មបាាំង 
ល.រ ទ ម្ ោះទតីាំង ឃុាំ ច្ាំននួភូមចិ្ាំនុោះ ច្ាំននួប្គសួ្ថរ ទតីាំងភូមសិ្ថស្ដ្ត 
១ បន្ទា យទហានចា្់ ជីផ្តត្ ១ ១៧៨ ភូមិជីផ្តត្ 
២ ទួលតទ ី ជីផ្តត្ ១ ១០៧ ភូមិទឹកលអក់ 

៧. ប្្កុបប្្អាំបលិ 
ល.រ ទ ម្ ោះទតីាំង ឃុាំ ច្ាំននួភូមចិ្ាំនុោះ ច្ាំននួប្គសួ្ថរ ទតីាំងភូមសិ្ថស្ដ្ត 
១ វត្តអងរភនុ ាំេលុង ឃុាំបប្្អាំបលិ ២ ១.២១១ ភូមិេលុង 
២ ស្ថោបឋម្កិាបាក់

អប្ងុត្ 

ឃុាំដងបពង ៣ ៧៧៥ 
ភូមិបាក់អប្ងុត្ ភូមិ
ប្ពោះអងរបកវ និងភូមិ

ទពាធិ៍បឹង 

៣ ស្ថោបឋម្កិាប្ពោះ
អងរបកវ 

៤ ស្ថោបឋម្កិា 
ទពាធិ៍បឹង 
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៥ វត្តមននីជីេ ឃុាំជីេទលី ៤ ១.១២៣ ភូមិជីេ  
៦ ភនាំពក ទប្ជាយស្ថវ យ ៧ ១.២៧២ ភូមិស្ថរាយ 

 
៧.៧. ចាង យរីខេតត ខៅព្រងុ-ព្សុរ និងរីព្រុង-ព្សុរ ខៅបណាត ឃំុ-ស ា្ ត់នានារនងុខេតតខ ះរុង 

១. ទរីមួទេត្តទ ោះកុង 
ល.រ ប្កងុ/ប្្កុ ច្ា្ំ យ គ.ម មទធាបាយ្មប្្ប 
១ ប្កុងទេមរភូមិនា  រថ្យនត ម ូតូ្ កង់ 
២ ប្្ុកម ឌ ល្ីា ៣ រថ្យនត ម ូតូ្ កង់ 
៣ ប្្ុកគិរសី្ថគរ ១៦០ រថ្យនត ម ូតូ្ ទូក 
៤ ប្្ុកបូទុមស្ថគរ ១០០ រថ្យនត ម ូតូ្ 
៥ ប្្ុកទ ោះកុង ៦២ រថ្យនត ម ូតូ្ 
៦ ប្្ុកថ្មបាាំង ៧៥ រថ្យនត ម ូតូ្ 
៧ ប្្ុកបប្្អាំបិល ១៣៥ រថ្យនត ម ូតូ្ 

២. ប្កងុទេមរភូមនិា 
ល.រ ្ ា្ ត់្ ច្ា្ំ យ គ.ម មទធាបាយ្មប្្ប 
១ ្ ា្ ត់្ស្ថម ច់្ានជ័យ  រថ្យនត ម ូតូ្ កង់ 
២ ្ ា្ ត់្ដងទង់ ២ រថ្យនត ម ូតូ្ កង់ 
៣ ្ ា្ ត់្្ាឹងបវង ៥ រថ្យនត ម ូតូ្ កង់ 

៣. ប្្កុម ឌ ល្ាី 
ល.រ ឃុាំ ច្ា្ំ យ គ.ម មទធាបាយ្មប្្ប 
១ ឃុាំបា ក់េលង  ទូក.រថ្យនត ម ូតូ្ កង់ 
២ ឃុាំទួលគគីរ ២០ រថ្យនត ម ូតូ្ កង់ 
៣ ឃុាំពាមប្កទស្ថប ១២ រថ្យនត ម ូតូ្ កង់ 

៤. ប្្កុគរិសី្ថគរ 
ល.រ ឃុាំ ច្ា្ំ យ គ.ម មទធាបាយ្មប្្ប 
១ ឃុាំទ ោះទ្តច្  រថ្យនត ម ូតូ្ 
២ ឃុាំភ្ីា្ ៤០ រថ្យនត ម ូតូ្ 
៣ ឃុាំបប្ពកេាច់្ ៤០ រថ្យនត ម ូតូ្ ឬ អូប័រ 

៥. ប្្កុបូទុមស្ថគរ 
ល.រ ឃុាំ ច្ា្ំ យ គ.ម មទធាបាយ្មប្្ប 
១ ឃុាំអ តូ ងទឹក  រថ្យនត ម ូតូ្ 
២ ឃុាំកទណាត ល ១៥ រថ្យនត ម ូតូ្ 
៣ ឃុាំតនូន ១៣០ រថ្យនត ម ូតូ្ 
៤ ឃុាំថ្ម្ ១៥០ រថ្យនត ម ូតូ្ 
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៦. ប្្កុទ ោះកុង 
ល.រ ឃុាំ ច្ា្ំ យ គ.ម មទធាបាយ្មប្្ប 
១ ឃុាំប្ត្ពាាំងរូង   
២ ឃុាំតនត្ទប្ ម ៤០ រថ្យនត ម ូតូ្ ទូក 
៣ ឃុាំទ ោះ ព ិ ៣០ ទូក 
៤ ឃុាំទប្ជាយប្ប្់ ២៦ រថ្យនត ម ូតូ្ ទូក 
៧. ប្្កុថ្មបាាំង 
ល.រ ឃុាំ ច្ា្ំ យ គ.ម មទធាបាយ្មប្្ប 
១ ឃុាំឫ្េបី្ជុាំ  រថ្យនត ម ូតូ្ 
២ ឃុាំប្បឡាយ ៦០ រថ្យនត ម ូតូ្ 
៣ ឃុាំជាំន្ទប់ ៣៧ រថ្យនត ម ូតូ្ 
៤ ឃុាំតនទទល ី ១៨ រថ្យនត ម ូតូ្ 
៥ ឃុាំជីផ្តត្ ៨០ រថ្យនត ម ូតូ្ 
៦ ឃុាំថ្មដូនទៅ ៣០ រថ្យនត ម ូតូ្ 
៨.ប្្កុបប្្អាំបលិ 
ល.រ ឃុាំ ច្ា្ំ យ គ.ម មទធាបាយ្មប្្ប 
១ ឃុាំបឹងប្ពាវ  រថ្យនត ម ូតូ្ 
២ ឃុាំជីេទល ី ១៤ រថ្យនត ម ូតូ្ 
៣ ឃុាំជីេទប្ ម ៣០ រថ្យនត ម ូតូ្ 
៤ ឃុាំទប្ជាយស្ថវ យ ១៥ រថ្យនត ម ូតូ្ 
៥ ឃុាំដងបពង ១០ រថ្យនត ម ូតូ្ 
៦ ឃុាំបប្្អាំបលិ ៤ រថ្យនត ម ូតូ្ 
៧.៨  សតង់ោរអបបបរាសព្ាប់ខ្លើយតបសខគ រ្ ះបនាា ន់ 

្តង់ដារអបបបរា្ប្ាប់ ទ្បៀងអាហារ 
បទដាា នអបបបរា្ប្ាប់កញ្ច ប់ទ្បៀងអាហារទនោះបទងាីត្ទ ងីទដាយប្កុម រ្រ បដលជា្ហដឹកន្ទាំ    

្ប្ាប់វ ិ្ ័យទ្បៀងអាហារ អាហារូបត្ាមា និងស្ថច់្ប្បាក់។ ទរលបាំ ង គឺ្ប្ាប់ជាជាំនួយដល់ រ្ទប្មច្ច្ិត្ត
កនុង រកាំ ត់្បរាិ ជាំនយួ ក៏ដូច្ជាស្ថច់្ប្បាក់្ប្ាប់ជយួដល់ជនរងទប្រោះទដាយទប្រោះមហនតរាយ។ បទដាា ន
ទនោះប្ត្ូវបានគ ន្ទទដាយអាប្្័យទលលីកខេ ឌ មយួច្ាំននួដូច្ខាងទប្ ម៖ 

១. ្ាជកិប្គួស្ថរបដលានច្ាំនួន ៥ន្ទក់កនុងមយួប្គួស្ថរ 
២. ប្គប់ប្រន់្ប្ាប់កនុងអាំ ុងទពល ១៥នថ្ង 
៣. អនុទោមតមបទដាា ន្តង់ដារ ប្វរ ២.១០០ គ ូី  ូរ/ីនថ្ង នងិរមួបញ្ចូ លស្ថរធាតុ្ច្ិញ្ច ឹម 
៤. ទៅទពលបដលលកខេ ឌ ទែីារអនុញ្ា ត្្មមូលស្ថច់្ប្បាក់ននកញ្ច ប់អាហារនឹងប្ត្ូវែតល់ជាំនួ្វញិ 
(បែអកទលី រវយត្នមល) 

៥.អនកទ្លីយត្បាន្មត្ាកចិ្ចកនុង រនលត្ប្មូវបរាិ កញ្ច ប់ជាំនួយទដាយទោងទៅតមអវីបដលាន
្ប្ាប់រប្់ពួកទគ ទដីមបទីទលួបានស្ថរធាតុ្ច្ិញ្ច ឹម ២.១០០ គី ូ  ូរ/ីនថ្ង  
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កញ្ច ប់អបបបរាបដលបានប ន្ទាំ 
បរោិយ ឯកតត  ច្ាំននួឯកតត  ត្នមលមយួឯកតត

(ដុោល )2 
ត្នមល្ របុ 
(ដុោល ) 

គ ូី  ូរ ី  /
មនុ្េាន ក់/នថ្ង3 

ច្ាំណាាំ 

អងារ គ.ក ២៥ ០,៧៥ ១៨,៧៥ ១.២០២  
ទប្បងឆ្ គ.ក ២៥ ១ ២,១០ ២៦៦ ប្បបហល ២.១លីប្ត្ 
ប្ត្ីេកាំប ុង គ.ក ៥,១ ០,៨០ ៤,០៨ ២០៧ ១ទក្ ១២ កាំប ុង4 
្ារ្ គ.ក ១ ០,៧៥ ០,៧៥ ៥២  
បបនាម/ជាជទប្មី្  
មី ទក្ ១ ៦,២៥ ៦,២៥ ១០០+  
អាហារានជីវជាត្ ិ  តុ្ង ៧ ១,៥ ១០,៥០ 300 ឧ. នាំប ី្រិត្ នាំទេក... 
ទឹកប្ត្ ី ដប ១ ១,២៥ ១,២៥   
ទឹក្ុីអុីវ ដប ១ ០,៧៥ ០,៧៥   
អាំបិល គ.ក ១ ០,៥០ ០,៥០   

 ៤៤,៩៣$   
 
្តង់ដារអបបបរា្ប្ាប់ ទកឹស្ថអ ត្ នងិអន្ទម័យ 
បទដាា នអបបបរា្ប្ាប់កញ្ច ប់ទឹកស្ថអ ត្ និងអន្ទម័យទនោះបទងាីត្ទ ងីទដាយប្កុម រ្របដលជា្ហ

ដឹកន្ទា្ំ ប្ាប់វ ិ្ ័យទឹកស្ថអ ត្ និងអន្ទម័យ។ ទរលបាំ ងគឺ្ប្ាប់ជាជាំនួយដល់ រ្ទប្មច្ច្ិត្តកនុង រកាំ ត់្
បរាិ ជាំនួយ ក៏ដូច្ជាស្ថច់្ប្បាក់្ប្ាប់ជួយដល់ជនរងទប្រោះទដាយទប្រោះមហនតរាយ។ បទដាា នទនោះប្ត្ូវបាន
គ ន្ទទដាយអាប្្័យទលលីកខេ ឌ ៖ ្ាជកិប្គួស្ថរបដលានច្ាំនួន ៥ន្ទក់កនុងមួយប្គួស្ថរ និង ប្គប់ប្រន់
្ប្ាប់កនុងអាំ ុងទពល ៣០នថ្ង។ 
កញ្ច ប់អបបបរាបដលបានប ន្ទាំ 
ល .រ  បរោិយ ឯកតត  ច្ាំននួ

ឯកតត  
ត្នមលកនុងមយួ
ឯកតត  

ត្នមល្ របុ 
(ដុោល ) 

ទកឹស្ថអ ត្្ប្ាប់ទប្បបី្បា្់ប្គសួ្ថរ ្ាជកិ ៥ន្ទក់/នថ្ង     
១ ទឹក្ប្ាប់ែឹក លីប្ត្ ១៥ ០,០៦៦ ១ 
២ ទឹក្ប្ាប់អន្ទម័យេលួនប្បា  លីប្ត្ ៣០ ០,០០៥ ០,១៥ 
៣ ទឹកស្ថអ ត្្ប្ាប់ច្មអិនអាហារ លីប្ត្ ៣០ ០,០០៥ ០,១៥ 
្រុបត្ប្មវូ រទកឹស្ថអ ត្កនុងមយួប្គសួ្ថរ ៣០ នថ្ង ៣៩  
្ាា រៈច្មបងៗ     
១ ធុងច្ទប្ាោះទឹក  ច្ាំនួន ១ ២០ ២០ 
២ ធុងទឹក្ប្ាប់ជញ្ជូ ននិងទុកដាក់ ១០ទៅ១៥លីប្ត្ ច្ាំនួន ២ ៥ ១០ 

                                                           
2 កាំ ត្់ទដាយបែអកទលី រពិភាកាជាមួយ្ាជិកអងរ រនដគូ 
3 បែអកទលី  រគ ន្ទតម NutVal (http://www.nutval.net/) 
4 បែអកទលី១០ គី ូប្ មប្ត្ីប្្្ ់ាន១០,០០០ កី ូ  ូរ/ីគី ូប្ ម 

http://www.nutval.net/
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៣ ស្ថប ូដុ្េលួន (ដុាំ ២០០ ប្ ម) ច្ាំនួន ៥ ០,៧៥ ៣,៧៥ 
៤ ស្ថប ូទបាកគក់  (១គ.ក) កញ្ច ប់ ១ ២,៥ ២,៥ 
៥ ្ាា រៈអប់រ ាំែេពវែាយអន្ទម័យ កញ្ច ប់ ១ ? ? 
្ាា រៈបបនាម     
១ ថ្នន ាំដុ្ទធមញ )៧៥ មល(  ច្ាំនួន ៤ ២ ៨ 
២ ប្ចា្ដុ្ទធមញ(មនុ្េធាំ) ច្ាំនួន ២ ១,២ ២,៤ 
៣ ប្ចា្ដុ្ទធមញ (កុារ) ច្ាំនួន ៣ ១,២ ៣,៦ 
៤ កនស្ដនត ត់្ប្កច្ក ច្ាំនួន ១ ០,៧៥ ០,៧៥ 
៥ ស្ថប ូកក់្ក់ (២៥០មល) ដប ៤ ២,៥ ១០ 
៦ ្ាំ អីន្ទម័យ ប្បអប់ ១ ២,៥ ២,៥ 

 ្រុបជាថ្វ ិ ១០២,៥ $ 
 
បទដាា ន្ប្ាប់បងរន់អន្ទម័យ 

១. បងរន់អន្ទម័យរមួ ១ ្ប្ាប់មនុ្េច្ាំននួ ៥០ន្ទក់ (កនុងករ ីទប្រោះមហនតរាយបន្ទា ន់) ទដាយ
បាំបបកទច្ញជាបងរន់បុរ្ និង បងរន់ស្ដ្តី។ 

២. ច្ាង យពជីប្មកស្ថន ក់ទៅ ប្បបហល ៥០ បម ប្ត្ 
៣. ប្ត្ូវានបាំពាក់ទភលីងបាំភលឺទៅទពលយប់ 
៤. បាំពាក់ឧបករ ៍ោង្ាអ ត្នដ (ទឹកស្ថអ ត្, កបនលងោងនដ, ប្កដា្ជូត្្ាអ ត្...។ល។) 

្តង់ដារអបបបរា្ប្ាប់ ជប្មក 
បទដាា នអបបបរា្ប្ាប់ជប្មកទនោះ បទងាីត្ទ ងីទដាយប្កុម រ្របដលជា្ហដឹកន្ទា្ំ ប្ាប់វ ិ្ ័យជប្មក។ 

ទរលបាំ ង គឺ្ ប្ាប់ជាជាំនួយដល់ រ្ទប្មច្ច្ិត្តកនុង រកាំ ត់្បរាិ ជាំនួយ ក៏ដូច្ជាស្ថច់្ប្បាក់្ប្ាប់
ជួយដល់ជនរងទប្រោះទដាយទប្រោះមហនតរាយ។ បទដាា នទនោះប្ត្ូវបានគ ន្ទទដាយអាប្្័យទលីលកខេ ឌ មួយច្ាំនួន
ដូច្ខាងទប្ ម ៖ 

១.កញ្ច ប់ជាំនួយ្ប្ាប់ស្ថង្ង់ជប្មកស្ថន ក់ទៅបទណាត ោះអា្ននកនុងមយួប្គួស្ថរ (១០នថ្ងទៅទីទលួ្ុវត្ាិភាព
បទណាត ោះអា្នន) 

២.កញ្ច ប់ជាំនួយ្ប្ាប់ស្ថង្ង់ជប្មកស្ថន ក់ទៅបទណាត ោះអា្ននកនុងមួយប្គួស្ថរ (ទលី្ ១០នថ្ង ដល់ ២បេ
ទៅទីទួល្ុវត្ាិភាពបទណាត ោះអា្នន) 

៣.កញ្ច ប់ជាំនយួ្ប្ាប់ស្ថង្ង់ជប្មកស្ថន ក់ទៅបទណាត ោះអា្នន ១០ប្គសួ្ថរ/៥០ ន្ទក់ (ទៅទីទលួ្ុវត្ាិភាព
បទណាត ោះអា្នន) 

៤. កញ្ច ប់្ប្ាប់ជួ្ ជុល រេូច្ខាត្ែាោះកនុងកប្មតិ្ប្ស្ថល 
៥. កញ្ច ប់្ប្ាប់ជួ្ ជុល រេូច្ខាត្ែាោះកនុងកប្មតិ្ប្ស្ថល ឬ ធងន់ធងរ 

កញ្ច ប់អបបបរារបដលបានប ន្ទាំ 
ល.រ បរោិយ ឯកតត  ច្ាំននួ

ឯកតត  
ត្នមលកនុងមយួ
ឯកតត ($) 

ត្នមល្ របុ 
(ដុោល ) 

ទែេងៗ 
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កញ្ច ប់ជាំនួយ្ប្ាប់ស្ថង្ង់ជប្មកស្ថន ក់ទៅបទណាត ោះអា្ននកនុងមួយប្គួស្ថរ (១០នថ្ងទៅទីទួល្ុវត្ាិភាពបទណាត ោះ
អា្នន) 
១ ត្ង់ ៤ម x ៦ ម គុ ភាពលអ ច្ាំនួន ១ ៥២ ៥២  

២ ភួយ (ធាំ) ច្ាំនួន ២ ២ ៤  
៣ មុង (១.៨ ម x ២ ម) ច្ាំនួន ១ ២,១៥ ២,១៥  
៤ កទនាល (ទាំហាំធមមត) ច្ាំនួន ២ ៤,២ ៨,៤  
៥ ប្កា  ច្ាំនួន ១ ០,៧ ០,៧  
៦ ស្ថរ  ុង ច្ាំនួន ១ ២,៥៥ ២,៥៥  
៧ ឆ្ន ាំង្ប្ាប់ច្មអនិអាហារ ច្ាំនួន ២ ៣ ៦  
៨ ចានបដក្ប្ាប់ទរៀបច្ាំអាហារ ច្ាំនួន ១ ១,១៥ ១,១៥  
៩  ាំបិត្ធាំ ច្ាំនួន ១ ១,៧៥ ១,៧៥  
១០  ាំបិត្តូ្ច្ ច្ាំនួន ១ ១ ១  
១១ បវក្ប្ាប់ដួ្ បាយ្មល ច្ាំនួន ២ ០,០៩ ០,១៨  
១២ ចានជ័រ ច្ាំនួន ៥ ០,២៧ ១,៣៥  
១៣ ស្ថល បប្ពាជ័រ ច្ាំនួន ៥ ០,១៥ ០,៧៥  
១៤ ប្បអប់ជ័រ(្ប្ាប់ទុកអាហារ) ច្ាំនួន ៥ ០,១៩ ០,៩៥  
១៥ ទទៀន ទដីម ២០ ០,២ ៤  
១៦ បដកទក្/ទឈគូី្ ច្ាំនួន ៣ ០,១១ ០,៣៣  
១៧ បេេច្ង២០បម ប្ត្ ច្ាំនួន ១ ១,៥ ១,៥  

ត្នមលកញ្ច ប់្របុ ៨៨,៨៦ $  
កញ្ច ប់ជាំនួយ្ប្ាប់ស្ថង្ង់ជប្មកស្ថន ក់ទៅបទណាត ោះអា្ននកនុងមួយប្គសួ្ថរ (ទលី្ ១០នថ្ង ដល់ ២បេទៅទីទលួ
្ុវត្ាិភាពបទណាត ោះអា្នន) 
១ ត្ង់ ៤ម x ៦ ម គុ ភាពលអ ច្ាំនួន ១ ៥២ ៥២  
២ ភួយ (ធាំ) ច្ាំនួន ២ ២ ៤  
៣ មុង (១.៨ ម x ២ ម) ច្ាំនួន ១ ២,១៥ ២,១៥  
៤ កទនាល (ទាំហាំធមមត) ច្ាំនួន ២ ៤,២ ៨,៤  
៥ ប្កា  ច្ាំនួន ២ ០,៧ ៣,៤  
៦ ស្ថរ  ុង ច្ាំនួន ២ ២,៥៥ ៥,១  
៧ ច្ស្ដ ា្ ន ច្ាំនួន ១ ៤ ៤  
៨ ឆ្ន ាំង្ប្ាប់ច្មអនិអាហារ ច្ាំនួន ២ ៣ ៦  
៩ ចានបដក្ប្ាប់ទរៀបច្ាំអាហារ ច្ាំនួន ១ ១,១៥ ១,១៥  
១០  ាំបិត្ធាំ ច្ាំនួន ១ ១,៧៥ ១,៧៥  
១១  ាំបិត្តូ្ច្ ច្ាំនួន ១ ១ ១  
១២ បវក្ប្ាប់ដួ្ បាយ្មល ច្ាំនួន ២ ០,០៩ ០,១៨  
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១៣ ចានជ័រ ច្ាំនួន ៥ ០,២៧ ១,៣៥  
១៤ ស្ថល បប្ពាជ័រ ច្ាំនួន ៥ ០,១៥ ០,៧៥  
១៥ ប្បអប់ជ័រ(្ប្ាប់ទុកអាហារ) ច្ាំនួន ៥ ០,១៩ ០,៩៥  
១៦ ទទៀន ទដីម ២០ ០,២ ៤  
១៧ បដកទក្/ទឈគូី្ ច្ាំនួន ៣ ០,១១ ០,៣៣  
១៨ បេេច្ង២០បម ប្ត្ ច្ាំនួន ១ ១,៥ ១,៥  
១៩ ្ទមលៀកបាំពាក់្ប្ាប់កុារ  កាំទបល ១ ៤ ៤  

ត្នមលកញ្ច ប់្របុ ១០០,១១ $  
កញ្ច ប់ជាំនួយ្ប្ាប់ស្ថង្ង់ជប្មកស្ថន ក់ទៅបទណាត ោះអា្នន ១០ប្គួស្ថរ/៥០ ន្ទក់ (ទៅទីទួល្ុវត្ាិភាពបទណាត ោះ
អា្នន) 
១ ត្ង់ធាំ(គាំរូតមត្ង់ទរាង រ “១២

ម x  ម៤ ”) 
ច្ាំនួន ១ ១៨០ ១៨០  

២ ជញ្ជ ាំងត្ង់ (“៤ម x  ម៦ ” គុ 
ភាពលអ) 

ច្ាំនួន ១០ ៥២ ៥២០  

កញ្ច ប់បបនាម      
៣ ភួយ (ធាំ) ច្ាំនួន ២០ ២ ៤០  
៤ មុង (១.៨ ម x ២ ម) ច្ាំនួន ១០ ២,១៥ ២១,៥  
៥ កទនាល (ទាំហាំធមមត) ច្ាំនួន ២០ ៤,២ ៨៤  
៦ ប្កា  ច្ាំនួន ២០ ០,៧ ១៤  
៧ ស្ថរ  ុង ច្ាំនួន ២០ ២,៥៥ ៥១  
៨ ច្ស្ដ ា្ ន ច្ាំនួន ២០ ៤ ៨០  
៩ ឆ្ន ាំង្ប្ាប់ច្មអនិអាហារ ច្ាំនួន ២០ ៣ ៦០  
១០ ចានបដក្ប្ាប់ទរៀបច្ាំអាហារ ច្ាំនួន ១០ ១,១៥ ១១,៥  
១១  ាំបិត្ធាំ ច្ាំនួន ១០ ១,៧៥ ១៧,៥  
១២  ាំបិត្តូ្ច្ ច្ាំនួន ១០ ១ ១០  
១៣ បវក្ប្ាប់ដួ្ បាយ្មល ច្ាំនួន ២០ ០,០៩ ១៨  
១៤ ចានជ័រ ច្ាំនួន ៥០ ០,២៧ ១៣,៥  
១៥ ស្ថល បប្ពាជ័រ ច្ាំនួន ៥០ ០,១៥ ៧,៥  
១៦ ប្បអប់ជ័រ(្ប្ាប់ទុកអាហារ) ច្ាំនួន ៥០ ០,១៩ ៩,៥  
១៧ ទទៀន ទដីម ២០០ ០,២ ៤០  
១៨ បដកទក្/ទឈគូី្ ច្ាំនួន ៣០ ០,១១ ៣,៣  
១៩ បេេច្ង២០បម ប្ត្ ច្ាំនួន ១០ ១,៥ ១៥  
២០ ្ទមលៀកបាំពាក់្ប្ាប់កុារ  កាំទបលរ ១០ ៤ ៤០  

ត្នមលកញ្ច ប់្របុ ១២៣៦ ,៣ $  
កញ្ច ប់ជាំនយួ្ប្ាប់ជួ្ ជុល រេូច្ខាត្ែាោះកនុងកប្មតិ្ប្ស្ថល 
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១ បេេ(ទាំហាំ ៦មម) ៤០០ប្ ម ច្ាំនួន ១ ៣ ៣  
២ ត្ង់  ៥ ម x ៤ ម គុ ភាពលអ ច្ាំនួន ១ ៤៥ ៤៥  
៣ ញញួរ (ទមងន់ ០,៧ គក) ច្ាំនួន ១ ២,២ ២,២  
៤ ពូទៅ ទាំហាំមធយម ច្ាំនួន ១ ២,៧៥ ២,៧៥  
៥ រណានដ ច្ាំនួន ១ ៥ ៥  
៦  រ  ុង្ប្ាប់េចប់ (៥០ គក) ច្ាំនួន ១ ០,១៦ ០,១៦  
៧ បដកទរល គ.ក ១ ១,០៥ ១,០៥  
៨ បដកទរល្័ងា្ ី គ.ក ១ ១,០៥ ១,០៥  

ត្នមលកញ្ច ប់្របុ ៦០,២១ $  
កញ្ច ប់ជាំនយួ្ប្ាប់ជួ្ ជុល រេូច្ខាត្ែាោះកនុងកប្មតិ្ធងន់ធងរ 
១ ្័ងរ្ី្ ប្ាប់ប្បក់ដាំបូល (៣

ម x ០.៨ ម) 
ច្ាំនួន ២ ៣ ៦  

២ ត្ង់  ៥ ម x ៤ ម គុ ភាពលអ ច្ាំនួន ១ ៤៥ ៤៥  
៣ បេេ (២០ម) ច្ាំនួន ១ ១៥ ១៥  
៤ ្ុីម ង់ត៍្ (៥០ គក) ច្ាំនួន ១ ៥ ៥  
៥ បដលទរល គ.ក ១ ១,០៥ ១,០៥  
៦ បដកទរល្័ងរ្ី គ.ក ១ ១,០៥ ១,០៥  
៧ ញញួរ (ទមងន់ ០,៧ គក) ច្ាំនួន ១ ២,២ ២,២  
៨ ពូទៅ ទាំហាំមធយម ច្ាំនួន ១ ២,៧៥ ២,៧៥  

ត្នមលកញ្ច ប់្របុ ៧៨,០៥ $  
 
 


