
រ ៀបចចំងក្រងរោយ៖ ឆាយ រ ៉េង,ទ ូសព័្ទ ០១០ ៧៨៩ ៣៦៥/ ០៦១ ៧៨៩ ៣៦៥   
 

រ មវធីិ និ នត ាព្រសិរ ម 
 

 
 

១. វត្ថុធាត្ផុ្ំំៈ 
o ទរឹរោ រោ ឬទរឹរោ  នសុ្ ចនំនួ១០លីក្ត្ 
o រនទរច់នំនួ២គឡូី 
o សក រនោ ត្២គឡូី 
o ទរឹដងូចនំនួ២លីក្ត្ និង រ ជទីរឹចនំនួ ១លីក្ត្ 

 

២.វធិរីធ្វំៈ 
o យរវត្ថុធាត្ ុទងំ ៥ ុខោរច់លូរនុងពាង ឬ ធងុ រ ូក្ចបលឲ់្យសព្ ្ក្គបឲ្យជិត្ រា
ទរុរនុង លប ់   យំៈរព្លពី្ ២០រៅ ៣០ថ្ងៃអាចយររៅរក្រើក្រសប់ាន ។ 
 

៣.វធិរីក្រើំៈ 
រព្លរវលាថ្នកា រក្រើក្ាសគ់ ឺ រក្កាយពី្សទូងរនូ ឬរក្ពាោះ ក្កាបប់ាន យំៈរព្ល  ១០ថ្ងៃ រយវង 

ដរំ វ  កា  ររោច ឬ បាញ់បំប៉េនរលវរទ១ី   រដវ បជីំ ញុកា លលូាស ់បសដ់ ំណ ំ។ បោទ ប ់ររទៀត្
រយវងដរំ វ  កា ររោច ឬបាញ់ទរឹជី រនុង យំៈរព្លពី្៥- ៧ថ្ងៃ តង ឬ  រៅន សាព្
ថ្នកា លតូ្លាស ់បសដ់ណំ ំ  ជីទរឹរនោះអាចរក្រើក្ាសប់ានរលវដណំកំ្គបក់្ររេទ ។ 

៣.១.  រ ំតិ្ថ្នកា រក្រើក្ាសំ់ៈ 
o ចរំពាោះរនូដណំតំ្ចូ ប មិា រក្រើក្ាស ់ទរឹជី ធ មជាត្ ិ១លីក្ត្លាយទរឹធ មន ១០០០ 
លីក្ត្រនុង រក្កាយពី្សទូងបាន ៧ថ្ងៃ។  

o ចរំពាោះ រនូដណំ ំធលំម  ប មិា រក្រើក្ាស ់ទរឹជី  ធ មជាត្ ិ ១លីក្ត្ លាយទរឹធ មន 
៥០០ លីក្ត្ រក្កាយពី្សទូងបាន ១០រៅ ១៥ថ្ងៃ។  

o ដណំធំបំ មិា រពំ្ងុលតូ្លាសរ់ក្រើក្ាស ់ទរឹជី ធ មជាត្ ិ១លីក្ត្ លាយទរឹធ មន ពី្១០០ 
ពី្២០០ លីក្ត្រក្ពាោះដណំរក់ាលរនោះ ដណំរំពំ្ងុសថិត្រនុងាព្ ងឹមា ំ
រ វយជាដណំរក់ាល ួយ  រពំ្ងុក្ត្វូកា ជី រនុងរ ំតិ្ខ ពស ់រដវ បបីរងកវនកា លតូ្លាស ់ 
បាញ់ឬររោចរលវដណំកំ្គបក់្ររេទ ។          

ចណំ៖ំ  ចរំពាោះដណំយំរសលឹរ  បោទ បពី់្ររោចទរឹជី ចួ ចបំាចក់្ត្វូររោចទរឹធ មន
លាងរចញរដវ បកីា ពា រុរំអាយមានបញ្ហា ដលស់លឹរដណំ ំ។ 

 បូ នតរធ្វរ ជី ទរឹ ផ្ពីំ្រនទរ ់និងទរឹរោ  
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វធិរីធ្វទរឹជី ទរឹ ផ្ពីំ្  
ផ្ផលរ វទុ ំនិង ទរឹដងូ និងព្ងមាន ់

 

 ១. វត្ថុធាត្ផុ្ំំៈ 
o ផ្ផលរ វទុកំ្គប ់ខុ ដចូជា ផ្ផលរពព ទុ ំលាុងទុ ំរចរទុ ំនិយាយ  ួផ្ផលរ វទុ ំផ្ដលមានសំបរ 
ព្ ៌រលឿងចនំនួ ៥ឝ.រ  

o ទរឹដងូចនំនួ ២លីក្ត្  
o សក រនោ ត្ ចនំ៣ួគ.រ  
o ព្ងទ/មានពី់្ ៧ទ ី១០ក្ោប ់
o រ ជីទរឹចនំនួ ០.៥លីក្ត្ 
o ទរឹធ មន១០លីក្ត្ 

 ២. របៀបរធ្វំៈ  
o យរផ្ផលរ វទុកំ្គបក់្ររេទ ចនំនួ ៥គឡូីកាបជ់ញ្ចញ្ហរ  ំឲ្យលអិត្ លាយជា យួសក រនោ ត្ 
៣គឡូី  ចរច់លូរនុងធងុ ក្ចបាចច់លូោន ឲ្យសព្។្ 

o  បោទ ប ់រយរព្ងមាន/់ព្ងទគសួោរច់លូរនុងធងុ និងចរទ់រឹដងូចលូ 
 ចួរវូារអាយសព្លអ 

o បោទ ប ់រយរទរឹោអ ត្ចនំនួ ១០លីក្ត្លាយជា ួយរ ជធី មជាត្ ់ចរច់លូ រនុងធងុ រ ូ 
ឲ្យ សព្ ្និង ក្គបធងុរអាយជិត្លអ។ រនុង១ថ្ងៃក្ត្ូវរបវគ ំបរ ូ តង។  

o  រាទរុរនុង លប ់ក្ត្ជារ ់ យំៈរព្ល  ចរោល ោះពី្ ២០រៅ ២៥ថ្ងៃ 
អាចយររៅរក្រើក្ាសប់ាន។ 
 

 ៣.  របៀបរក្រើំៈ 
រព្លរវលាថ្នកា រក្រើក្ាសគ់ ឺ រក្កាយពី្សទូងរនូ ឬរក្ពាោះ ក្កាបប់ាន យំៈរព្ល  ១០ថ្ងៃ រយវង 

ដរំ វ  កា  ររោច ឬ បាញ់បំប៉េនរលវរទ១ី   រដវ បជីំ ញុកា លលូាស ់បសដ់ ំណ ំ។ បោទ ប ់ររទៀត្
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រយវងដរំ វ  កា ររោច ឬបាញ់ទរឹជី រនុង យំៈរព្លពី្៥- ៧ថ្ងៃ តង ឬ  រៅន សាព្
ថ្នកា លតូ្លាស ់បសដ់ណំ ំ  ជីទរឹរនោះអាចរក្រើក្ាសប់ានរលវដណំកំ្គបក់្ររេទ ។ 

៣.១.  រ ំតិ្ថ្នកា រក្រើក្ាសំ់ៈ 
o ចរំពាោះរនូដណំតំ្ចូ ប មិា រក្រើក្ាស ់ទរឹជី ធ មជាត្ ិ១លីក្ត្លាយទរឹធ មន ១០០០ 
លីក្ត្រនុង រក្កាយពី្សទូងបាន ៧ថ្ងៃ។  

o ចរំពាោះ រនូដណំ ំធលំម  ប មិា រក្រើក្ាស ់ទរឹជី  ធ មជាត្ ិ ១លីក្ត្ លាយទរឹធ មន 
៥០០ លីក្ត្ រក្កាយពី្សទូងបាន ១០រៅ ១៥ថ្ងៃ។  

o ដណំធំបំ មិា រពំ្ងុលតូ្លាសរ់ក្រើក្ាស ់ទរឹជី ធ មជាត្ ិ១លីក្ត្ លាយទរឹធ មន ពី្១០០ 
ពី្២០០ លីក្ត្រក្ពាោះដណំរក់ាលរនោះ ដណំរំពំ្ងុសថិត្រនុងាព្ ងឹមា ំ
រ វយជាដណំរក់ាល ួយ  រពំ្ងុក្ត្វូកា ជី រនុងរ ំតិ្ខ ពស ់រដវ បបីរងកវនកា លតូ្លាស ់ 
បាញ់ឬររោចរលវដណំកំ្គបក់្ររេទ ។  

o ជីរនោះអាច រាទរុបាន យំៈរព្ល៦ផ្ខ របវរលវសពី្៦ផ្ខក្ត្វូបផ្នថ សករនោ ត្ចនំនួ១គ.រ
ចលូរៅរនុងធងុ រដវ បបីរងកវនគ ុាព្ជ។ី  

 

បញ្ជក៖់ ជរីនោះមានក្រសិទ ធាព្ពិ្រសស សក្មាបជ់នំយួផ្ផល  រីធរំលឿន រចញផ្កក  នុ ដវូ បាញ់រនុង
 យំៈរព្ល ពី្៥រៅ៧ថ្ងៃ តងរោយរយាងរៅន សាព្ លតូ្លាស ់ បសដ់ណំ ំ។ 
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ជី ទរឹ ផ្ពីំ្លា ររោទរឹរោ  និងរនទរ ់
 ១. វត្ថុធាត្ផុ្ំំៈ 

o លា ររោរសស ់ចនំនួ១០គឡូីក្កា  
o ទរឹរោ រោឬទរឹរោ  នសុ្ចនំនួ១០លីក្ត្ 
o រនទរច់នំនួ ១គឡូីក្កា  
o សក ចនំនួ ២គឡូីក្កា  
o ទរឹរ ជធី មជាត្ចិនំនួ ១លីក្ត្ 

២. របៀបរធ្វំៈ 
យរទរឹរោ រោ សក   និងរនទរច់រច់លូលាយោន រ ូឲ្យសព្ ្ចណំ រអាច រ៍ោ យរ ថ្សប 

ឬបាវក្ររៅ ខ របច់ងមាត្ោ់រច់លូ ។ ក្នផំ្កអ ប ់ពាង ឬ ធងុមានគក្ ប  រាទរុរនុង លប ់ យំៈរព្ល 
១៥ថ្ងៃ អាចរក្នើបាន ។  

៣.វធិរីក្រើំៈ 
រ ំតិ្លាយយរទរឹជី ១លីក្ត្ លាយទរឹធមន ចនំនួ ១០០លីក្ត្ បាញ់ឬររោចរៅរលវដណំំ

ក្គបក់្ររេទ វធិោីស្រសត យួរទៀត្អាចយរ ទរឹជី បាញ់ផ្កទ លរ់ៅរលវដ ី ជាវធិ ីយួអាចជយួ
ផ្រផ្ក្រគ ុាព្ដ ី។ 

បញ្ហា រំ់ៈ 
ក្រសិនរបវរក្រើរៅរលវដណំយំរសលឹរ ពិ្រសសព្ព្រួដណំថំ្សព រក្កាយពី្ររោចទរឹជី 

 ចួចបំាចរ់ធ្វកា ររោចទរឹោអ ត្ លាងរចញ រទវបជាកា ក្ររសវ  ។ 
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អ ័៉េនូធ មជាត្ ិផ្ពីំ្ទរឹរោោះរោឬព្ងមាន ់
 វត្ថុធាត្ផុ្៖ំ  

o យរព្ងមានច់នំនួ ៣០ ក្ោប ់ឬទរឹរោោះរោរៅចនំនួ១លីក្ត្  
o ទរឹរ ជី ១លីក្ត្  
o សក ១គឡូី ។ 
o ដងូ២ផ្ផល  
o រ ត្ណំប៉េ១ដុ ំ
o ទរឹធ មនចនំនួ ៥លីក្ត្ 

 របៀបរធ្វ៖   
o យរព្ងមាន/់ទរឹរោោះរោរៅ រចរច់លូរនុងធងុ បោទ ប ់រយររ នផ្ប៉េ
 របុររអាយ ៉េដ ចួលាយជា ួយទរឹ៥លីក្ត្ និងលាយជា ួយសក១គ.រ 
ចរច់លូរនុងធងុ។ 

o យរទរឹដងូ និងទរឹរ ជីធ មជាត្ចិររវចលូ និងរវូារអាយសព្។  
o ក្នទំរុ យំៈ រព្ល១០រៅ១៥ ថ្ងៃ អាចរក្រើកា បាន 

 វធិរីក្រើំៈ 
o យរទរឹជីណដលបានផ្ខំាងរលវ ១លីក្ត្  លាយទរឹធ មន ចនំនួ ១០០ លីក្ត្ 
បាញ់ឬររោច រលវដណំកំ្គបក់្រក្គបក់្ររេទ ។ 

 
 
 
 
 


