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ព្រសួងរសិរម្ម រុក្ខា ព្រមាញ់ និង ននសាទ 

 

 

រទដ្ឋា នអនុវតដរនចេរវិទារទដ្ឋា នអនុវតដរនចេរវិទា  

  

ក្ខរចញិ្េ មឹ្ ព្ររព់្រងនម្ នងិរនូមាន់ន់ៅជនរទ 
  

  
  

នរៀរចំនដ្ឋយនរៀរចំនដ្ឋយ  នាយរដ្ឋា នផ្សរវផ្ាយរសិរម្មនាយរដ្ឋា នផ្សរវផ្ាយរសិរម្ម  

សហក្ខរជាម្ួយសហក្ខរជាម្ួយ  នាយរដ្ឋា នផ្លិតរម្មនាយរដ្ឋា នផ្លិតរម្ម  និងរសុរាបាលនិងរសុរាបាល  

ឧរតថម្ភនដ្ឋយឧរតថម្ភនដ្ឋយ  រំនរាងក្ខរផ្សរវផ្ាយរសិរម្មរំនរាងក្ខរផ្សរវផ្ាយរសិរម្ម  រម្ពជុារម្ពជុា--អូស្ដ្សាដ លីអូស្ដ្សាដ លី  



   

  

 

 

 

 

 

នរៀរនរៀងនដ្ឋយ: រណ្ឌ ិត ន ៀវ រូរិន 

ម្ជឈម្ណ្ឌ លអភិវឌ្ឍន៍ក្ខរចិញ្េ ឹម្សតវ និងរសិរម្ម “សសលអាព្រីត” 

 

ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ២២៣៦៤០ 

 

អ ៊ីម ៉ែល: celagrid@celagrid.org 

 

ក្ខលររិនចេទ: ស  ររកដ្ឋ ឆ្ន  ំ២០០៦ 

 

 

 

 

រក្សាសិទធិគ្រប់យ៉ែ ង គ្រប់បទដ្ឋា នអន វត្ដបច្ច េក្សវទិា (បអប) ទាំងអស់រួ ទាំងឯក្សសារច្នេះ ជាក្ស មសទិធិរបស់

គ្ក្សសួងក្សសិក្ស ម រ ក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទ ច្ ើយសាំច្រចផ្ដល់ច្ោយនាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស ម ច្្វើជាមាេ ស់ក្ស មសទិធ ិ។ 

រាល់សាំច្ ើស ាំផ្លិត្បមនែ  គ្ត្ូវស ាំក្ខរអន ញ្ញា ត្សទិធិជា  ន ព្៊ីនាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស ម ។ 
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រុរវរថា 

គ្ក្សសួងក្សសិក្ស ម រ ក្ខា គ្បមាញ់ និង ច្នសាទ ច្គ្ក្ខ កិ្សច េស ក្ខរគាំគ្ទព្៊ីទ៊ីភ្នា ក់្សងារអូស្ដ្សាដ ល៊ីសាំរាប់ក្ខរអភិវឌ្ឍន៏ 

អនដរជាត្ិ (AusAID)តា រយៈរាំច្រាងក្ខរផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស ម ក្ស ពុជា-អូស្ដ្សាដ ល៊ី ជាំហានទ៊ី២ (២០០១-២០០៦) មែលមាន

ច្គលច្ៅព្គ្ងឹងសាែ ប័ន និងគ្បព្ន័ ធផ្សព្វផ្ាយក្សសកិ្ស មច្ៅក្ស ពជុា បានខតិ្ខាំយ៉ែ ងច្ព្ញទាំ ឹងច្ែើ ប៊ី ច្្វើក្ខរព្គ្ងឹងស ត្ែភ្នព្

 ស្ដ្នដ៊ីផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស ម ក្ខរច្រៀបចាំក្សសាងមផ្នក្ខរផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស មគ្សបតា ច្គលនច្យបាយវិ ជឈក្ខរ  និងវសិ -

 ជឈក្ខររបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលតា រយៈក្ខរវិភ្នរគ្បព្័ន ធច្ក្សសគ្ត្-បរិសាែ នថ្នា ក់្សឃ ាំ សងាា ត្ ់និងបានចងគ្ក្សងជាបទដ្ឋា នអន វត្ដ  

បច្ច េក្សវទិាច្នេះច្ ើង។  

 

បទដ្ឋា នអន វត្ដបច្ច េក្សវិទាច្នេះ បានចងគ្ក្សងច្ដ្ឋយអាក្សជាំនាញឯក្សច្ទស (Subject Matter Specialist) នឹងគ្ត្វូបាន

ឆ្លងក្ខរព្ិនិត្យព្ចិ្គ្គេះច្យបល ់ និងឯក្សភ្នព្យល់គ្ព្ ព្៊ីរ ៈក្ស មក្ខរបច្ច េក្សច្ទសមែលមានសមាសភ្នព្ ក្សព្៊ីនាយដ្ឋា ន

ជាំនាញនានា ននគ្ក្សសងួក្សសិក្ស ម រ ក្ខា គ្បមាញ់ និង ច្នសាទ និងអាក្សពាក់្សព្នធ័ច្ផ្សងៗច្ទៀត្។  ឯក្សសារែ៏មានសារៈសាំខាន់

ច្នេះ រឺជាឯក្សសារច្គលមែលព្ិព្ ៌នាអាំព្៊ី ព្ត័្៌មានបច្ច េក្សច្ទស វវិ្៊ីសាស្ដ្សដ ន៊ីត្ិវិ្៊ី និងមផ្នក្ខថវិក្ខចាំណាយសគ្មាប់ជួយ

ែល់ ស្ដ្នដ៊ីក្សសិក្ស មគ្សុក្ស និងភ្នា ក់្សងារគ្បត្ិបត្ដិច្ៅ ូលដ្ឋា ននានាយក្សច្ៅច្គ្បើគ្បាស់ក្សាុងក្ខរប ដុ េះបណាដ ល និងផ្សព្វផ្ាយ

បច្ច េក្សច្ទសថម៊ី  ៗ ក្សាុងបាំ ងច្ផ្ទរចាំច្ េះែឹង ព្័ត្៌មាន និងបច្ច េក្សវិទាក្សសិក្ស មតា គ្រប់រូបភ្នព្ឱ្យបានគ្ជួត្គ្ជាបែល់គ្បជា

ក្សសិក្សរ និង ផ្លិត្ក្សរមែលរស់ច្ៅក្សាុងត្ាំបន់មានសក្ខដ ន ព្លភ្នព្គ្សបតា លក្សាខ័ ឌ ភូ ិសាស្ដ្សដ ច្សែាកិ្សច េសងគ  និងត្គ្ ូវ

ក្ខរចាំបាច់ជាក់្សលាក់្សច្ៅ លូដ្ឋា ន ។  

 

ែូច្ច ាេះបទដ្ឋា នអន វត្ដបច្ច េក្សវិទាច្នេះ មានសារៈគ្បច្យជន៍ជារួ សគ្មាប់ ស្ដ្នដ៊ីក្សសិក្ស មច្ខត្ដ-គ្កុ្សង យក្សច្ៅច្គ្បើ

គ្បាស់ក្សាុងក្ខរចូលរួ ច្ដ្ឋេះគ្សាយបញ្ញា ចាំច្ពាេះ  ខ មែលគ្បជាក្សសកិ្សរច្យើងក្សាំព្ ងគ្បឈ   ខច្ៅក្សាុងក្ខរច្្វើផ្លតិ្ក្ស ម

ក្សសិក្ស ម ព្ពិ្ិ្ក្ស មក្សសិក្ស ម ច្ែើ ប៊ីធានាសនដសិ ខច្សបៀង និងបច្ង ាើនគ្បាក់្សចាំ លូគ្រួសារ ជាព្ចិ្សសរួ ចាំម ក្សក្ខត្ប់នែយ

ភ្នព្គ្ក្ស៊ីគ្ក្សគ្សបតា យ ទធសាស្ដ្សដចត្ ច្ក្ខ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ។  

 

គ្ក្សសួងក្សសិក្ស ម រ ក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទ គាំគ្ទនូវឯក្សសារបទដ្ឋា នអន វត្ដបច្ច េក្សវទិាច្នេះ មែលជាឯក្សសារ

ច្គលសគ្មាប់ ស្ដ្នដ៊ីក្សសិក្ស មគ្សកុ្ស ច្ខត្ដ-គ្កុ្សង អងគក្ខរច្គ្ៅរដ្ឋា ភិបាល ភ្នា ក់្សងារគ្បត្ិបត្តិនានាច្ៅ ូលដ្ឋា ន និងអាក្សពាក់្សព្័ន ធ

ទាំងអស ់យក្សច្ៅអន វត្ដក្សាុងក្ខរច្ផ្ ទរបច្ច េក្សវិទាែល់គ្បជាក្សសិក្សរច្ៅជនបទឱ្យទលូាំទូលាយ និង ទទួលបានមផ្លផ្កា ល អគ្បច្សើរ

គ្បក្សបច្ដ្ឋយក្សដ៊ីសងឃឹ ។ 

                               រដ្ាម្ស្ដ្នដី 



   

អារម្ភរថាអារម្ភរថា  

 

 ពាក្សយច្ព្ញនន បអប រឺ (បទដ្ឋា នអន វត្ដបច្ច េក្សវទិា)។ បអប ព្នយលព់្៊ីរច្បៀបអន វត្ដបច្ច េក្សវិទាច្ែើ ប៊ីជយួ 

ច្ដ្ឋេះគ្សាយបញ្ញា មផ្ ាក្សក្សសិក្ស មរបស់ក្សសិក្សរ ។ បអប ផ្ទកុ្សនូវព្ត័្៌មានបទដ្ឋា ន និងសាំភ្នរៈសគ្មាបឱ់្យ ស្ដ្នដ៊ីផ្សព្វផ្ាយ

ច្ផ្ទរបច្ច េក្សវិទាច្នេះច្ៅក្សសិក្សរ ។ ច្គលរាំនិត្ននបអប រឺច្ែើ ប៊ីផ្សព្វផ្ាយែល់ឃ ាំ គ្សុក្ស និង ច្ខត្ដច្ៅទូទាំងគ្ព្េះរាជា-

ណាចគ្ក្សក្ស ពុជា ។ បអប គ្ត្ូវបានច្រសរច្សរសគ្មាបច់្ោយ ស្ដ្នដ៊ីផ្សព្វផ្ាយ អងគក្ខរច្គ្ៅរដ្ឋា ភិបាល និងមផ្ ាក្សច្ផ្សងៗ

ច្ទៀត្មែលបាំច្រើក្ខរច្ៅក្សាុងវិស័យអភិវឌ្ឍន៏ក្សសិក្ស មច្ៅតា  លូដ្ឋា នច្គ្បើគ្បាស់។ បអប មានលក្សា ៈែូចខាងច្គ្ក្ខ ច្នេះ: 

 ោចបត្់មបនបាន-បអប ោចយក្សច្ៅអន វត្ដបានច្ៅគ្របទ់៊ីក្សមនលងក្សាុងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្ស ពជុា 

 សា ញ្ា-បអប ោចច្គ្បើគ្បាសប់ានច្ដ្ឋយគ្រប់មផ្ ាក្សមែលបាំច្រើក្ខរច្ៅតា  លូដ្ឋា ន  

 ងាយយល-់ងាយគ្សួលក្សាុងក្ខរផ្ដល់នូវព្័ត្៌មានសាំខាន់ៗ 

 បអប គ្ត្ូវបានក្សាំ ត្់ោទិភ្នព្ច្ដ្ឋយមផ្អក្សច្ៅតា បញ្ញា មផ្ ាក្សក្សសិក្ស មសាំខាន់ៗ របសក់្សសកិ្សរតា រយៈ គ្បភព្

ជាច្គ្ចើនែូចជា គ្បព្័ន ធគ្រប់គ្រងព្ត័្៌មានរបស់នាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស ម (FSMIS) មែលផ្ទកុ្សនូវព្ត័្ម៌ានសាំខាន់ៗរបស់

ក្សសិក្សរ ។ បញ្ញា មផ្ ាក្សក្សសិក្ស មរបស់ក្សសិក្សរ គ្ត្វូបានច្រវិភ្នរតា រយៈក្ខរវិភ្នរគ្បព្័ន ធច្ក្សសគ្ត្-បរិសាែ នថ្នា ក់្សឃ ាំ (AEA) 

ច្ៅទូទាំងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្ស ពុជា ។ បអប មានច្ៅតា សាែ ប័ននានាែូចខាងច្គ្ក្ខ ៈ 

 វវិទាសាែ នគ្សាវគ្ជាវជាត្ ិ  ក្ស មវិ្៊ីផ្សព្វផ្ាយ 

 គ្កុ្ស ក្សសិក្សរ  មាេ ស់ជាំនយួ 

 អងគក្ខរច្គ្ៅរដ្ឋា ភិបាល  មផ្ ាក្សឯក្សជន 

 ទ៊ីភ្នា ក់្សងារគ្សាវគ្ជាវអនដរជាត្ ិ  

  

 បអប គ្ត្ូវបានគ្រប់គ្រងច្ដ្ឋយនាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស មននគ្ក្សសួងក្សសិក្ស ម រ ក្ខា គ្បមាញ់ និង ច្នសាទ ។ 

បអប គ្ត្ូវបានសរច្សរច្ដ្ឋយអាក្សឯក្សច្ទសមែលមានបទព្ិច្សា្ន៍ច្ៅក្សាុងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្ស ពុជា ។ ែូច្ច ាេះ បអប ផ្ទកុ្សនូវ

បទព្ចិ្សា្ន៍ល អៗ សគ្មាប់អន វត្ដបច្ច េក្សវិទា។ បអប គ្ត្ូវបានឆ្លងក្ខត្់ក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យរបស់គ្កុ្ស ក្ខរងារ បអប បនាទ ប់

 ក្សអន  ត័្ និងអន ញ្ញា ត្ច្ដ្ឋយគ្ក្សសួងក្សសិក្ស ម រ ក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទ សគ្មាប់ច្គ្បើគ្បាស់ច្ៅតា  លូដ្ឋា ន ។ 

 

 



      

ក្ខរចិញ្េ ឹម្ក្ខរចិញ្េ ឹម្  ព្ររ់ព្រងនម្ព្ររ់ព្រងនម្  និងរូនមាន់នៅជនរទនិងរូនមាន់នៅជនរទ  
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២២..  នសចរដីអធិរាយនសចរដីអធិរាយ  

  

នសចរដីសនងារៈនសចរដីសនងារៈ  

រញ្ហារញ្ហា   កូ្សនមាន់មែលញាស់ច្ៅរស់បានត្ិច  

នោលនៅនោលនៅ   ច្ែើ ប៊ីផ្លតិ្កូ្សនមាន់ ២០០ ក្សាុង ួយឆ្ា ាំ ព្៊ីច្ មាន់ ៥ និងជួយក្ខរពារព្៊ីឧបត្ដិច្ ត្  ក្ខរវាយ

គ្បហារព្៊ីសត្វ្ ាំៗ និងជ ង ឺ។ 

 វិធីសាស្ដ្សដ វិធីសាស្ដ្សដ   ១- បងាា ាំងច្ មាន់ និងកូ្សនមាន់ ច្ៅក្សាុងគ្ទុង ឬរបងបាាំង 

២- ផ្ដល់ក្ខរយក្សចិត្ដទ ក្សដ្ឋក់្សច្លើស ខភ្នព្មាន់ 

៣- ច្រៀបចាំចាំ ៊ីច្ោយគ្បច្សើរជាង  ន 

៤- ក្ខរគ្រប់គ្រងច្ មាន់គ្បច្សើរជាង  ន ច្ែើ ប៊ីផ្ ដល់កូ្សនញាស់ច្គ្ចើនក្សាុង ួយឆ្ា ាំៗ 
 

លរាណ្ៈវិនិចេ័យរនចេរនទសសម្ព្សរៈលរាណ្ៈវិនិចេ័យរនចេរនទសសម្ព្សរៈ   

ខាងច្គ្ក្ខ ច្នេះ ជាលក្សាខ ័ឌចាំបាច់សគ្មាបក់្ខរអន វត្ដន៍ ‘TIP’ ច្នេះច្ែើ ប៊ីសាំច្រចច្ជារជយ័ច្លើទសិច្ៅ  

ច្លើក្សច្ ើងខាងច្លើៈ 

 សយនឌ្័រ  

- ស្ដ្សដ៊ីមានលក្សា ៈស គ្សបសគ្មាប់ច្គ្ជើសច្រើសឱ្យចូលរួ ក្សាុងក្ខរអន វត្ដន៍មបបបទបច្ច េសច្ទស 
ច្នេះ ច្ដ្ឋយព្ួក្សច្រជាអាក្សចត្់មចង និងទទួលខ សគ្ត្វូក្ខរងារច្ៅក្សាុងផ្ ទេះច្សទើរទាំងអស។់ 

មបបទបច្ច េសច្ទសច្នេះោចច្លើក្សសទយួស្ដ្សដ៊ីក្សាុងក្ខររក្សចាំ លូបមនែ សគ្មាបជ់យួច្គ្ជា មគ្ជង 

ែល់គ្រួសារ ជាព្ិច្សសែល់ក្ខរច្្វើឱ្យគ្បច្សើរច្ ើងែលោ់ហាររូបត្ែ ភែល់កូ្សនៗ និង គ្បាក់្ស

សគ្មាបប់ង់នថ លសាលា និងក្ខរចាំណាយច្ផ្សងៗ ។ 

 

អាក្ខសធាត/ុទឹរ   

ត្គ្ វូក្ខរទឹក្សមានត្ិចត្ួចបាំផ្ ត្សគ្មាបអ់ន វត្ដ ‘TIP’ ច្នេះ ែូចជាទឹក្សសគ្មាប់មាន់ផឹ្ក្ស មត្គ្បសនិណា 

ក្សសិក្សរគ្ត្ូវផ្លតិ្ចាំ ៊ី យួចាំនួនែូចជា ចក្សបាយទ និងគ្ត្កួ្សន ជាគ្បចូ្ត្អ ៊ីនសគ្មាប់មាន់ ព្ួក្សច្រគ្ត្វូក្ខរទឹក្ស 

សគ្មាបច់្គ្សាចគ្សព្ និងបមនែ ក្សាុងគ្សេះចក្សច្ៅរែូវគ្បាាំង ។ 

-  មាន់ងាយទទួលអាំច្ព្ើ ច្ៅច្ព្លមានស៊ីត្  ាភ្នព្ខពស ់ ឬទប ។ ស ៊ីត្  ាភ្នព្ស គ្សបសគ្មាប ់
មាន់ច្នាេះ រឺច្ៅរែូវច្ភលៀង និងច្ែើ រែូវគ្បាាំង ។ ែូច្ច ាេះច្ ើយច្ែើ ប៊ីបនដចិញ្េឹ មាន់ច្ៅរែូវគ្បាាំង 

អាក្សចិញ្េឹ គ្ត្ូវច្រៀបចាំគ្ទងុមាន លប់គ្ជក្សគ្ត្ឹ គ្ត្វូ (ច្គ្ក្ខ  លបច់្ែើ ច្ឈើ) ច្ែើ ប៊ីឱ្យសត្វគ្ជក្សច្ៅច្ព្ល 

មាននថងច្ៅដ ខាល ាំង ។ សគ្មាបកូ់្សនមាន់ោយ  ១-៧នថ ង គ្ត្ូវផ្ ដល់ក្សាំច្ៅែល់កូ្សនមាន់ជាព្ចិ្សសច្ៅរែូវ 

វសា ឬច្ែើ រែូវគ្បាាំង ។ មាន់គ្សុក្សោច្ាំធាត្់ច្លឿន ច្ៅច្ព្លស៊ីត្  ាភ្នព្សែិត្ច្ៅច្គ្ក្ខ  ៣០ 

អងារច្ស ។ 
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ភូមិ្សាស្ដ្សដ  

- ‘TIP’ ច្នេះ ោចអន វត្ដច្ៅគ្របទ់៊ីក្សមនលងទាំងអសន់នគ្បច្ទសក្ស ពុជា គ្គន់មត្ព្ិចរណាច្ៅ

ច្លើ្នធានចាំ ៊ីោហារមែលមាន ឬវ មែលគ្ត្ូវដ្ឋាំគ្សបច្ៅតា លក្សាខ ឌជាក់្សលាក់្សរបស់ 

ត្ាំបន់ភ ូិសាស្ដ្សដនិ យួៗ ។ ផ្ទយុច្ៅវិញសគ្មាបភូ់ ិមែលលចិទឹក្សច្ៅរែូវវសាោចមានក្ខរ

លាំបាក្សសគ្មាប ់អន វត្ដ ‘TIP’ ច្នេះមត្ោចច្រៀបចាំបានច្ៅរែូវទឹក្សសាំរក្ស។ 

 

ទំហំទីរសនែង  

- ច្ែើ ប៊ីចិញ្េឹ ក្សូនមាន់ (១៥-២០ក្សាល) និងច្ មាន់ យួក្សាលគ្ត្វូក្ខរនផ្ ទែ៊ីទាំ ាំវ១,៥វរ   

១,៥ ម ៉ែគ្ត្។ ែូច្ច ាេះច្ែើ ប៊ីចិញ្េឹ ច្ មាន់វ៥ក្សាល ក្សសិក្សរគ្ត្ូវមានែ៊ីគ្បមា ១៥-២០ ២។ 

ច្ដ្ឋយសារច្គលបាំ ងនន ‘TIP’ ច្នេះ រឹបច្ង ាើនកូ្សនមាន់ឱ្យច្គ្ចើន និងមានស ខភ្នព្ល អ 

សគ្មាបប់ាំប៉ែនយក្សសាច់ ែូចច្នេះក្សសិក្សរគ្ត្ូវមានែ៊ីគ្បមា  ២៥-៣០ ២ ច្ទៀត្សគ្មាប់

បាំប៉ែនមាន់ព្៊ី ៤៥នថ ង ច្ៅែល់ច្ព្លលក់្ស ។ 

 

តព្ម្ូវក្ខររលរម្ម  

-  ន សសមាា ក់្សច្ៅក្សាុងគ្រួសារ ជាព្ិច្សសស្ដ្សដ៊ីោចចាំណាយច្ព្ល ១ច្មា៉ែ ង ក្សាុង ួយនថ ងសគ្មាប់ 

ដ្ឋក់្សទឹក្សវចាំ ៊ី សាំោត្ និងក្ខរងារបនាទ ប់បនស ាំត្ិចត្ួចច្ទៀត្ ោចគ្រប់គ្គន់សគ្មាប់ច្ មាន់ 

៥ក្សាល ។ ប៉ែ មន ដច្ែើ ប៊ីច្គ្បើគ្បាសព់្លក្ស មគ្រួសារឱ្យក្ខន់មត្មានគ្បសទិធិភ្នព្ ច្ ើយច្្វើឱ្យ 

‘TIP’ ច្នេះក្ខន់មត្មានផ្លគ្បច្យជន៍ច្នាេះ រួរច្លើក្សទឹក្សចិត្ដឱ្យគ្រួសារនិ យួៗ ចិញ្េឹ ព្៊ី 

១០-១៥ ច្ មាន់ ។ ោចត្គ្ ូវក្ខរព្លក្ស មច្គ្ចើនច្ៅច្ព្លសាងសង់គ្ទងុ ផ្លិត្ចាំ ៊ីវនិង

ច្រៀបចាំរច្ដដ សគ្មាប់ផ្លិត្ចក្សបាយទ ឬថ្នា លគ្ត្កួ្សន ។ល។ ច្ៅច្ព្លចប់ច្ផ្ ដើ ។ 

សាថ នភារនសដ្ារិចេរសិររ  

- ក្ខរចិញ្េឹ មាន់វ មានក្ខរចប់ោរ ម ៍ព្ចិ្សសែល ់ន សសមែលមាន ច្្ាបាយ និង្នធាន
ត្ិចត្ួចច្ដ្ឋយសារគ្ត្វូក្ខរចាំណាយត្ិចសគ្មាប់អន វត្ដ ។ 

- ក្សសិក្សរមែលមានថវិក្ខ១៥០.០០០-២០០.០០០ច្រៀលវោចយក្ស ‘TIP’ ច្នេះច្ៅអន វត្ដបាន  

 

អនុសាសន៍នផ្សងនទៀត  

- ក្សសិក្សរគ្ត្ូវច្គ្ជើសច្រើសព្ជូក្សាុងគ្សុក្សមែលមានសក្ខដ ន ព្លសគ្មាប់ក្ខរលូត្លាស់់ ។ ច្ទេះប៊ី 

ក្សសិក្សរមានចាំច្ េះែឹង ច្លើក្ខរច្គ្ជើសច្រើសព្ជូមាន់ល អក៏្សច្ដ្ឋយអាក្សផ្សព្វផ្ាយ និងអាក្សមាន 

ឯក្សច្ទសចិញ្េ ឹមាន់ោចជយួច្គ្ជា មគ្ជងក្ខរងារច្នេះ ។ 
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២២..  ក្ខរសណ្នារំនចេរនទសក្ខរសណ្នារំនចេរនទស  

 

២២..១១  នហតុផ្លននក្ខររនងកើតនហតុផ្លននក្ខររនងកើត ‘TIP’ ននះននះ 
 

មាន់ោចផ្ដល់គ្បាក់្សចាំ លូល អណាស់សគ្មាប់ក្សសិក្សរច្ៅជនបទ ជាព្ិច្សសក្សសិក្សរគ្ក្ស៊ីគ្ក្សច្ៅតា ស  

រ ន៍មែលមាន្នធានសដចួច្សដើង ។ មផ្ អក្សច្ៅច្លើក្ខរសាំភ្នសន៍ក្សសិក្សរច្ៅគ្បច្ទសក្ស ពជុា ព្កួ្សគត្់ោចរក្ស 

ចាំ លូបានព្៊ីក្ខរលក់្សមាន់សគ្មាប់ទិញសាំភ្នរៈច្សទើរមត្ទាំងអស់សគ្មាប់ក្សូនច្ៅសាលាច្រៀន ។ ច្ៅច្ព្លជា 

 យួគា ច្នេះមែរ មាន់ោចផ្ដល់ជាោហារគ្បូច្ត្អ ៊ីនសគ្មាប់គ្រសួារ និងព្ិ្៊ីប  យទនច្ផ្សងៗ។ 

 

ក្ខរចិញ្េឹ មាន់មានគ្បជាគ្បយិភ្នព្ខពស់ច្គ្បៀបច្្ៀបជា យួសត្វែនទច្ទៀត្ ច្ដ្ឋយសារក្ខរវិនិច្យរ 

ទប។វទនទឹ ច្នេះក្ខរចិញ្េឹ មាន់ច្ៅជនបទជួបគ្បទេះបញ្ញា  និងក្ខរខាត្បងជ់ាច្គ្ចើន ។វជាទូច្ៅក្សសិក្សរ ិន

មែលបានទទួលផ្លចាំច្ ញច្ៅតា អវ៊ីមែលគត្់គ្ត្វូទទួលបានច្នាេះច្ទ។វ ក្សតាដ មែលរាាំាំងសទេះែល់ផ្លតិ្ក្ស ម

មាន់មានៈ ជ ង ឺចាំ ៊ី និងក្ខរផ្ដល់ចាំ ៊ី និងក្ខរគ្រប់គ្រង ។ បទព្ចិ្សា្ន៍ច្ៅគ្សុក្សបាទ៊ី ច្ខត្ដតាមក្សវ

បានបងាា ញថ្នច្ៅច្ព្លមែលមាន់បានចក់្សថ្នា ាំក្ខរពារជ ងឺសាំខាន់ៗព្៊ីរ (ែច្ងាា រ និងោសនាច្រារ) ក្សសិក្សរ

ោចទញយក្សផ្លយ៉ែ ងច្ហាចណាស ់៦០-៧០ភ្នររយ ននចាំនួនមាន់ចិញ្េឹ សរ ប ។ 
 

គ្បព្័ន ធចិញ្េឹ មាន់មបបប រា   ិនសវូបានផ្ដល់ចាំ ៊ីបមនែ ែលម់ាន់ច្ទ ច្ ើយគ្បសិនច្បើមានផ្ដល់ចាំ ៊ី

បមនែ វិញ ច្រច្គ្ចើនឱ្យគ្សវូ ឬអងារែល់មាន់គ្រប់គ្បច្ភទស ៊ី ។ ក្ខរផ្ដល់ចាំ ៊ីបមនែ ឱ្យមាន់មែលមាន 

រ  ភ្នព្ ិនល អ  ិនោចទញយក្សសក្ខដ ន ព្លភ្នព្ននក្ខរលតូ្លាស់របស់មាន់ច្ទ ជាព្ចិ្សសសគ្មាប់ក្សូន 

មាន់មែលត្គ្ វូផ្ ដល់ចាំ ៊ី មានគ្បូច្ត្អ ៊ីនខពស់ទាំងរ  ភ្នព្ និងបរិមា  ។ ែូច្ច ាេះជាក្ខរចាំបាច់ក្សសិក្សរួរ

ផ្ ដល់ចាំ ៊ីឱ្យមានរ  ភ្នព្ែលកូ់្សនមាន់ព្៊ីោយ  ១-៤៥នថ ង ។ 
 

ច្ មាន់ជាទចូ្ៅគ្ត្វូបានឱ្យបច្ ដ ើរកូ្សនរបស់វា ច្ដ្ឋយមានក្ខរអនដរារ ន៍ត្ិចត្ួចព្៊ីមាេ ស់ ។ ក្ខរចិញ្េឹ  

គ្បច្ភទច្នេះ ច្្វើឱ្យក្សូនមាន់ងាយទទួលរងច្ៅច្គ្គេះថ្នា ក់្សច្ផ្សងៗច្ដ្ឋយសារក្ខរយយ៊ីព្៊ីសត្វច្ផ្សងៗវ ែូចជា  

មឆ្ា ឆ្ម រ សាា រ ។ល។ ច្ ត្ ែូចច្នេះច្ ើយ ក្ខរមក្សលាំអច្លើក្ខរងារគ្រប់គ្រង និងក្ខរមថទាំច្ៅក្សាុងែាំណាក់្ស 

ក្ខលមែលកូ្សនមាន់ច្ៅមានោយ ត្ិចត្ួចច្នេះ ធានាឱ្យក្ខររស់រានច្គ្ចើនរបស់កូ្សនមាន់ និងឈានច្ៅែល់ក្ខរ 

ផ្លិត្កូ្សនមាន់មានស ខភ្នព្ល អសគ្មាប់ែាំណាក់្សក្ខលបាំប៉ែន ។ 
 

តា ក្ខរសច្ងាត្ច្ ើលច្ៅតា ភ ូិជនបទ ច្ មាន់ភ្នរច្គ្ចើនបច្ ដ ើរកូ្សនមត្ ៤-៥ ក្សាលប៉ែ ច្ណាណ េះ មែល 

ជាច្ ត្ បណាដ លឱ្យថយច េះផ្លតិ្ភ្នព្របស់ច្ មាន់ ។ ផ្ទយុច្ៅវិញច្យើងោចបច្ងាើនផ្លិត្ភ្នព្ច្ មាន់បាន 

តា រយៈក្ខរគ្ប លូកូ្សនមាន់មែលច្ក្សើត្ច្ៅនថ ងគ្បហាក់្សគ្បម លគា វ(៣-៥ នថ ងវ) បញ្េលូឱ្យសែិត្ច្ៅច្គ្ក្ខ  

ក្ខរគ្រប់គ្រងរបស់ច្ មាន់ យួច្ ើយច្ មាន់មែលកូ្សនគ្ត្វូបានយក្សឱ្យច្  យួច្ទៀត្បច្ ដ ើរវ ច្នាេះគ្ត្ូវដ្ឋក់្ស

គ្ទុងរយៈច្ព្ល៤-៥នថ ង  នមលងច្ មាន់ឱ្យច្ែើរជា យួច្ឈាម លវញិច្នាេះ។ អន វត្ដតា វិ្៊ីច្នេះ ោចច្្វើច្ មាន់ 
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មែល ិនបច្ ដ ើរកូ្សនច្នេះោចឆ្ប់ព្ងច្ ើងវិញ ។ ែូច្ច ាេះច្ ើយជាក្ខរចាំបាច់ណាស ់ គ្ត្វូច្្វើបងាា ញែល់

ក្សសិក្សរច្ែើ ប៊ីឱ្យព្ួក្សគត្យ់ល់ែឹង ច្ ើយោចច្ោយព្ួក្សគត្ទ់ទួលបានចាំ លូខពសព់្៊ីក្ខរចិញ្េឹ មាន់ច្នេះ ។ 
 

២២..២២  ក្ខរសរលំអក្ខរព្ររ់ព្រងក្ខរសរលំអក្ខរព្ររ់ព្រង  

 ច្ៅក្សាុងក្ខរចិញ្េឹ មាន់តា គ្បព្ន័ ធប រា កូ្សនមាន់គ្ត្វូបានឱ្យច្ែើររក្សស ៊ីជា យួច្ វា មែលច្្វើឱ្យកូ្សនមាន់ 

ជួបគ្បទេះនឹងច្គ្គេះថ្នា ក់្សជាច្គ្ចើនរួ បញ្េលូទាំង មឆ្ា ឆ្ម រ សាា រ ។ល។ ច្ែើ ប៊ីក្ខត្់បនែយបញ្ញា ច្នេះ ក្ខរមក្ស 

លាំអច្លើក្ខរគ្របគ់្រង គ្ត្វូបានដ្ឋក់្សបញ្េលូច្ៅក្សាុងក្ខរចិញ្េឹ មាន់ច្នេះ ។ វវិធានក្ខរ ួយច្ែើ ប៊ីសាំច្រចបាន

ច្គលបាំ ងច្នេះ ភ្នា ក់្សងារផ្សព្វផ្ាយគ្ត្ូវច្្វើបងាា ញែល់ក្សសកិ្សរ សដ៊ីព្៊ីក្ខរចិញ្េឹ ច្ មាន់គ្កុ្សងក្សាុងគ្ទងុ មត្

មលងកូ្សនវាោចច្ែើរច្ៅទ៊ី យួមែលបានបាាំងរបងក្សាំ ត្ ់។ 

 

 
ក្ខរព្ររ់ព្រងននក្ខរចិញ្េ ឹម្មាន់នម្ ខ្នន តរណាដ ល៥០រាល 

 
ព្ររ់ព្រងក្ខរចិញ្េ ឹម្មាន់នម្តាម្ព្រួសារ៥-១០រាល 

  

២២..២២..១១  ព្រុងនម្មាន់រនងុព្ទុងព្រុងនម្មាន់រនងុព្ទុង  
 

 ក្សសិក្សរ យួចាំនួនរក្សាទ ក្សច្ មាន់ និងកូ្សនវាក្សាុងគ្ទុងរយៈច្ព្លវ ៣-៥នថ ងវ ច្គ្ក្ខយច្ព្លញា៉ែ ស ់ មត្  

មានភ្នរច្គ្ចើនមលងច្ មាន់ និងកូ្សនវាតា លក្សា ៈ្ មជាត្វិ ។ ច្ៅែាំណាក់្សក្ខលែាំបូងននជ៊ីវិត្នេះកូ្សនមាន់ 

គ្ត្ូវក្ខរមថទាំចាំបាច់រួ ញ្េលូទាំងក្ខរផ្ដល់ក្សាំច្ៅព្៊ីច្ របស់វាផ្ង។ ែូច្ច ាេះច្ ើយអាក្សចិញ្េ ឹមាន់រួរដ្ឋក់្សកូ្សន

មាន់វ និងច្ ច្ៅក្សាុងគ្ទងុច្ៅែាំណាក់្សក្ខលច្នេះវ ។វ ច្ទេះប៊ីកូ្សនមាន់គ្ត្ូវបានដ្ឋក់្សគ្ទងុជា យួច្ របសច់្ វាក៏្ស

ច្ដ្ឋយវាមានលទធភ្នព្ោចច្ចញច្គ្ៅគ្ទុងច្ចញព្៊ីច្ វា ច្ែើ ប៊ីច្្វើចលនា មត្ច្ វា ិនោចច្ចញបានច្ទវគ្ទុង

គ្កុ្សងច្ មាន់គ្ត្ូវដ្ឋក់្សផ្កទ ល់ែ៊ីមត្ោចរំកិ្សលច្ៅក្សមនលងច្ផ្សងបានគ្បសិនចាំបាច់វ ។វ ច្ៅច ងរយៈច្ព្ល ៤៥នថ ង 

កូ្សនមាន់ោចមានទ ងន់ ២០០-២៥០គ្ក្ខ  ក្សាុងមាន់និ ួយៗច្ ើយកូ្សនមាន់ទាំងច្នេះោចយក្សច្ៅដ្ឋក់្ស គ្ទងុ

ថ ម៊ីសគ្មាប់បាំប៉ែនយក្សសាច់ ។ មានជច្គ្ ើស យួចាំនួនែូចច្រៀបរាប់ខាងច្គ្ក្ខ ច្នេះ មែលភ្នា ក់្សងារផ្សព្វផ្ាយ 

ោចច្គ្ជើសច្រើសសគ្មាប់ម នាាំែល់ក្សសិក្សរចិញ្េឹ មាន់ ។ 

រ. ច្ៅច្ព្លមែលផ្ទេះសែិត្ច្ៅជតិ្គា  ជាក្ខរចាំបាច់គ្ត្ូវច្្វើរបងបទិបរិច្វ  ៣ ២ ជ ាំវិញគ្ទុងគ្កុ្សងច្ មាន់ 

ច្ែើ ប៊ីឱ្យកូ្សនមាន់មានទ៊ីក្សមនលងច្្វើចលនាច្ៅក្សាុងទ៊ីតាាំង យួក្សាំ ត្ ់ ច្ជៀសវាងសត្វែនទច្ទៀត្ចប់ក្សូនមាន់ជា

ចាំ ៊ី ។ ក្ខរអន វត្ដន៍តា វិ្ ៊ីច្នេះក្ខត្ប់នែយក្ខរងាបច់្ដ្ឋយសារច្គ្គេះថ្នា ក់្សច្ផ្សងៗច្ទៀត្ច្ៅច្លើកូ្សនមាន់ ។ 
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 . ច្ៅច្ព្លមែលផ្ទេះ ិនសែតិ្ច្ៅជិត្គា ច្នាេះច្ទ (ឧទ រ ៍ ផ្ទេះមែលសាងសង់ច្ៅក្សណាដ លវាលមគ្ស) 

ក្សសិក្សរោចច្គ្បើជច្គ្ ើសទ៊ី ក្ស. ឬ យួទ ក្សច្ មាន់គ្កុ្សងច្ៅក្សាុងគ្ទុង ច្ ើយឱ្យកូ្សនវាោចច្្វើចលនា និងច្ែើរ

រក្សចាំ ៊ីច្ៅជ ាំវិញទ៊ីច្នាេះ ។ ប៉ែ មន ដច្បើអន វត្ដតា ជច្គ្ ើសមែលបានច្លើក្សច្ ើងច្នេះ ក្សសិក្សរនឹងធានាថ្នគម ន

សត្វក្ខចសាហាវមែលយយ៊ីែល់កូ្សនមាន់ ។ 

 

 
ក្ខរសរលំអនលើក្ខរព្ររ់ព្រងរូនមាន់ 

 
នម្មាន់ព្រុងរនងុព្ទុង 

 

ចំណាៈំ កូ្សនមាន់ជា្ មតា ិនច្ែើរឆ្ង យព្៊ីច្ របស់វាច្ទ ច្ដ្ឋយសារច្ មាន់មត្ងមត្មគ្សក្សច្ៅកូ្សនវាជាញឹក្ស

ញាបច់្ែើ ប៊ីឱ្យចាំ ៊ីស ៊ី ឬក្សាុងក្សរ ៊ីមានោសនា ។ 

 

២២..២២..២២  ក្ខរសងព់្ទុងក្ខរសងព់្ទុង  ឬអព្ងុតដ្ឋរម់ាន់ឬអព្ងុតដ្ឋរម់ាន់  
 

o សាំភ្នរៈសគ្មាប់ច្្វើគ្ទុង ឬអគ្ងុត្គ្កុ្សង និងរបង 

គ្កុ្សង ឬអគ្ងុត្គ្កុ្សងច្ មាន់ ោចសាងសង់ច្ដ្ឋយសាំភ្នរៈសា ញ្ាមែលមានច្ៅក្សាុងភូ ិ មែលច្្វើឱ្យ

ក្សសិក្សរចាំណាយគ្បាក់្សក្ខសត់្ិចត្ចួច្ៅច្លើក្ខរសាងសង់គ្ទុង ឬអគ្ងុត្គ្កុ្សង និងរបងៈ 

 ឫសស៊ី 

 កូ្សនច្ឈើ 

 សលឹក្ស និងធាងច្តាា ត្ 

 សាំណាញ់ ឬ ង និងគ្ព្ួលដ្ឋក់្សគ្ត្៊ីចស់ៗ  

 ច្ែើ ែាំ ូងច្ឈើសគ្មាបច់្្វើរបងនបត្ង គ្បសិនច្បើមាន 
 

o ក្ខរច្្វើអគ្ងុត្គ្កុ្សង 

អគ្ងុត្គ្កុ្សងគ្ត្វូបានច្្វើច្ ើងច្ែើ ប៊ីគ្កុ្សងច្ មាន់វ ច្ ើយទនទឹ គា ច្នាេះក្សូនវាគ្ត្វូបានមលងឱ្យច្ែើររក្សស ៊ីច្ៅ 

ទ៊ីតាាំងព្ទ័ធរបង យួ។ គ្ទុងគ្កុ្សងោចសង់ជាទាំរង់ លូ ឬក្ខច្រ៉េ។ មត្ក្សសិក្សរោចសាងសងទ់ាំរង់ច្ផ្សង 
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ច្ទៀត្ក៏្សបាន ោគ្សយ័ច្ៅតា បទព្ិច្សា្ន ៍ វត្ែុធាត្ ច្ែើ  និងចាំ ង់ចាំ លូចិត្ដមត្មាាំ សគ្មាបដ់្ឋក់្ស 

សត្វ ។ ជាឧទ រ ស៍គ្មាប់ក្សសិក្សរយក្សច្ៅច្្វើអគ្ងុត្គ្កុ្សងច្ មាន់មានែូចខាងច្គ្ក្ខ ៖ 

 ក្សាំព្ស ់០,៤-០,៥   

 នផ្ ទគ្ក្សឡា ០,៥ រ   ០,៥   

 មានទវ របិទច្បើក្ស ៤ មែលមានទទឹងគ្បមា  ៥ស  និងក្សាំព្ស ់៨ស  គ្ត្ូវបានច្ចេះច្ៅ 

ជាប់ែ៊ី មែលោចឱ្យក្សូនមាន់ច្ចញព្៊ីច្  ច្្វើចលនាច្ៅជ ាំវិញទ៊ីធាល ក្សាំ ត្ ់។ 
 

ចំណា ំ  

 គ្ទុងគ្កុ្សងច្ មាន់ោចច្លើក្សបាន ឬងាយគ្សួលរំកិ្សលច្ៅទ៊ីក្សមនលងែនទច្ៅក្សាុងបរិច្វ មែលបានច្្វើរបង 

ច្ែើ ប៊ីច្្វើក្ខរសាំោត្ ។ 

 ទវ រទាំង ៤ ងាយគ្សួលបទិច្ៅច្ព្លយប ់ ច្ ើយទាំងច្ មាន់ និងកូ្សនគ្ត្ូវរំកិ្សល ឬច្ែើរច្ៅក្សមនលង 

មានស វត្ែិភ្នព្ (ក្សាុងក្សរ ៊ីគម នែាំបូលបាាំងច្ភលៀង ជាព្ចិ្សសច្ៅរែូវវសា) ។ 
 

 
ព្ទុងព្រុងនម្មាន់មានទំរង់មូ្លនធវើរីឫសសី 

 
ព្ទុងព្រុងនម្មាន់មានទំរង់រួនព្ជុងនធវើន ើ និងឫសសី 

  

២២..២២..៣៣  ក្ខរព្ររ់ព្រងមាន់ក្ខរព្ររ់ព្រងមាន់  និងព្ទុងនិងព្ទុង  
 

 ភ្នា ក់្សងារផ្សព្វផ្ាយម នាាំឱ្យក្សសិក្សរសាងសង់គ្បព្័ន ធចិញ្េឹ មាន់ច្នេះច្ៅមក្សបរផ្ ទេះ ច្ែើ ប៊ីសាំរួលែល់ក្ខរ 

អន វត្ដន៍ក្ខរងារ និងងាយគ្សលួព្ិនិត្យច្ ើលមាន់ផ្ង ។ គ្បព្័ន ធច្នេះគ្ត្វូច្រៀបចាំច្ៅទ៊ីខពស ់ ែ៊ីទួល ងាយ

គ្សួលទឹក្សច្ភលៀង ូរច្លឿន និងឆ្ប់សងតួ្ច្គ្ក្ខយច្ភលៀងរួច ។ ក្សតាដ សាំខាន់ច្ផ្សងច្ទៀត្វគ្ត្ូវច្្វើគ្ទងុច្នេះច្ៅ

ច្គ្ក្ខ  លបច់្ឈើ ឬមានែាំបូល ។ 
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ច្ៅច្ព្លយប ់ទវ រត្ូចៗទាំង ៤ គ្ត្ូវបានបទិ ច្ ើយគ្ត្ូវរំកិ្សល ឬចប់ច្ មាន់ និងកូ្សនច្ៅទ៊ីមាន

ស វត្ែិភ្នព្ ច្ែើ ប៊ីច្ជៀសវាងក្ខរយយ៊ីរបសស់ត្វក្ខចសាហាវច្ផ្សងៗច្ទៀត្ រួ បញ្េលូមឆ្ា និងឆ្ម ផ្ងមែរ 

ច្ ើយក្ខរពារមាន់ទាំងអស់ក្ស ាំឱ្យទទឹក្សច្ភលៀង (មខឧសភ្ន-ត្ លា) ។ 

 

ក្ខរចិញ្េឹ មាន់ខាា ត្្ាំ ឬឧសា ក្ស ម ច្រច្គ្បើគ្បាស់ច្ភលើងអរគ៊ីសន៊ីច្ែើ ប៊ីផ្ ដល់ក្សាំច្ៅែល់កូ្សនមាន់ ច្គ្ក្ខយ 

ច្ព្លញា៉ែ ស ់មត្ចាំច្ពាេះក្ខរចិញ្េឹ មាន់ខាា ត្ត្ូច ឬជាលក្សា ៈគ្រួសារ ្យូងោចយក្សច្ៅច្គ្បើគ្បាស់សគ្មាប ់

ផ្ដល់ក្សាំច្ៅែល់កូ្សនមាន់ច្ៅក្សាុងរយៈ ៧-១០នថ ងននជ៊ីវតិ្របស់វា ។ ឆ្ា ាំងែ៊ី ឬក្សអ មែលមានរនធត្ូចៗច្ៅសង 

ខាង និងមផ្ ាក្សខាងច្លើ (គ្បសិនគម ន ោចយក្សទាំរបាត្ចស្ដ្ងាា នគ្របព្៊ីច្លើឆ្ា ាំងែ៊ី ឬក្សអ ក្ស៏បានមែរ) 

សគ្មាប ់ ែ ត្្យូងច្ៅច្ព្លយប់ ផ្ដល់ក្សាំច្ៅែល់កូ្សនមាន់ ក្សាុងក្សរ ៊ីគម នច្ មាន់សគ្មាប់ផ្ ដល់ក្សាំច្ៅ ។ 

ឆ្ា ាំងែ៊ី ឬក្សអ  មែលបានែ ត្្យូងច្ឆ្េះច្ ើយ គ្ត្វូបានដ្ឋក់្សច្ៅចាំក្សណាដ លគ្ទុង ផ្កទ ល់ែ៊ី ច្ែើ ប៊ីងាយគ្សលួ

ឱ្យក្សូនមាន់ទាំង អស់ោចច្ែក្សមក្សបរច្ៅច្ព្លមែលវាគ្ត្វូក្ខរក្សាំច្ៅ ។ ច្ែើ ប៊ីរក្សាក្សាំច្ៅបានល អច្ៅក្សាុងគ្ទុង

កូ្សនមាន់ មាេ ស់មាន់គ្ត្ូវបទិជ ាំវញិច្ជើងគ្ទុងក្សាំព្ស ់២៥-៣០ សងទ៊ីម ៉ែគ្ត្ ព្៊ីែ៊ីច្ដ្ឋយច្គ្បើសលឹក្សច្តាា ត្ ឬផ្កទ ាំង

បាល សទ៊ីក្ស ។  

 

 

ព្ទុងរូនមានព្ក្ខលនដ្ឋយអងាក ម្ 

 

ឆ្ន ងំដ្ីដ្ឋរ់នៅថមរីរដ្ុំចំរណាដ លព្ទុងមាន់ 

 
ចំណា ំ  

 ចងចាំថ្ន ច្ មាន់គ្ត្វូគ្កុ្សងគ្ទុងរ ូត្ក្សាុងរយៈច្ព្ល ៤៥នថ ង ច្ ើយច្ៅោយ  ៤៥នថ ងច្នេះ កូ្សនមាន់ 

ោចមានទ ងន់ ២០០-២៥០ គ្ក្ខ  ក្សាុង យួក្សាល ។ 

 ច្ៅច្គ្ក្ខយ៤៥នថ ង ច្ មាន់គ្ត្ូវបានយក្សច្ៅដ្ឋក់្សក្សមនលងច្ផ្សងច្ែើ ប៊ីចប់ច្ផ្ ដើ ផ្លិត្ក្ស មស  ត្ជាថម៊ី ។ 

 ច្ៅច្ព្លច្រៀបចាំវិ្ ៊ីផ្ ដល់ក្សាំច្ៅច្នេះបាន កូ្សនមាន់ ិនគ្ត្ូវក្ខរច្ វាច្ទៀត្ច្ទ ។ ែូច្ច ាេះមាេ ស់ោច

បាំមបក្សច្ ច្ចញបាន ។ 
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២២..២២..៤៤  រនងកើនផ្លិតភារនម្មាន់រនងកើនផ្លិតភារនម្មាន់  
 

 ច្ មាន់មែលបច្ ដ ើរកូ្សនត្ិច ច្្វើឱ្យថយច េះផ្លិត្ភ្នព្របស់វា ។ ច្ៅក្សាុងគ្បព្័ន ធចិញ្េ ឹមាន់វជាលក្សា ៈ

ប រា  ច្ មាន់ចាំណាយច្ព្លបច្ ដ ើរកូ្សនក្សាុងរយៈច្ព្ល ៤៥-៦០នថ ង   នចប់ច្ផ្ ដើ ផ្លតិ្ស  ត្សារជាថម៊ី ។ 

ច្ៅច្ព្លមែលមានកូ្សនមាន់ចាំនួនត្ិចត្ួចញា៉ែ សព់្៊ីច្ មាន់ យួ កូ្សនមាន់មែលញា៉ែ សច់្ៅនថ ង គ្បហាក់្សគ្បម ល

គា  (៣-៥នថ ង ខ សគា ) ោចគ្ប ូលដ្ឋក់្សបញ្េលូឱ្យច្ មាន់ យួច្ទៀត្ផ្ដល់ក្សាំច្ៅ ។ 

ច្ មាន់មែលបានែក្សកូ្សនច្ចញអស់ច្ ើយ ោចគ្ជលក្ស់ទឹក្ស ២ ែងក្សាុង ួយនថ ងក្សាុងរយៈច្ព្ល ៤-៥នថ ង 

ច្ ើយច្ មាន់ទាំងច្នាេះ គ្ត្ូវដ្ឋក់្សគ្ទុងក្សាុងរយៈច្ព្លច្នេះមែរ ។ ច្ មាន់ទាំងច្នាេះ ក្សាុងច្ព្លឆ្ប់ៗ ោច 

ចប់ច្ផ្ ដើ ផ្លិត្ស  ត្សារជាថម៊ីវិញ ។ 

ចំណា ំ  

 ច្ មាន់ យួក្សាលោចផ្ដល់ក្សាំច្ៅែល់កូ្សនមាន់ព្៊ី១៥-២០ក្សាល ច្ ើយកូ្សនមាន់គ្ត្ូវក្ខរក្សាំច្ៅជា ព្ិច្សស 

ក្សាុងរយៈច្ព្ល ៧-១០នថ ង ច្គ្ក្ខយច្ព្លញា៉ែ ស ់។ 

 គ្កុ្សងច្ មាន់មែលកូ្សនគ្ត្វូបានយក្សច្ចញឱ្យឆ្ង យព្៊ីកូ្សនរបស់វា ច្ែើ ប៊ីក្ស ាំឱ្យវាោចសាដ បឮ់កូ្សនមាន់មគ្សក្ស។ 

ច្្វើរច្បៀបច្នេះងាយឱ្យវាបាំច្ភលចកូ្សន ច្ ើយចបច់្ផ្ ដើ ព្ងសារជាថម៊ី ។ 

វែដផ្លិត្ក្ស មច្ មាន់ មានបងាា ញច្ៅក្សាុងែាគ្ក្ខ ខាងច្គ្ក្ខ ៈ 
ស  

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

កូ្សនមាន់ផ្លិត្សរ បក្សាុងច្ មាន់កូ្សនមាន់ផ្លិត្សរ បក្សាុងច្ មាន់  ៥៥ក្សាលក្សាល  ក្សាុង ួយឆ្ា ាំក្សាុង ួយឆ្ា ាំ  ==  ២០០២០០  ក្សាលក្សាល  

ផ្លិត្ក្ស មក្សាុង យួវែដរបស់ច្ មាន់ផ្លិត្ក្ស មក្សាុង យួវែដរបស់ច្ មាន់  ១១ក្សាលក្សាល  

  

 

១វែដផ្លិត្ក្ស មច្ មាន ់
លក់្សមាន់ ១០ក្សាល 

លក់្សមាន់ ១០ក្សាល 

លក់្សមាន់ ១០ក្សាល 

លក់្សមាន់ ១០ក្សាល 

១២ 
១២ ១២ ១២ នម្មាន ់១ 

ផ្លិត្ស  ត្ 

២៥នថ ង 
គ្ក្ខបព្ង 

២២នថ ង 

ក្សាំច្ៅកូ្សន 

១៥នថ ង 

សាំរាក្ស 

១៥នថ ង 
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២២..៣៣  ក្ខរសរលំអចំណ្ីក្ខរសរលំអចំណ្ី  និងក្ខរផ្ដល់ចំណ្ីនិងក្ខរផ្ដល់ចំណ្ី  

 

ក្ខរចិញ្េឹ មាន់តា លក្សា ៈប រា  កូ្សនមាន់គ្ត្ូវបានផ្ដល់ចាំ ៊ីោហារែូចមាន់្ាំៗមែរ ច្ ើយក្ខររក្សចាំ ៊ី

បានស ៊ី ោគ្សយ័ច្ៅតា រែូវត្ាំបន ់និងក្ខរផ្ដល់ចាំ ៊ីបមនែ  ។ ក្ខរចិញ្េឹ ជាលក្សា ៈ្ មជាត្ិច្នេះ កូ្សនមាព្ឹង

មផ្ អក្សច្សទើរទាំងគ្សុងច្ៅច្លើច្ វាក្សាុងក្ខររក្សចាំ ៊ីឱ្យវាស ៊ី ។ ទនទឹ ច្នេះក្ខរផ្ដល់ចាំ ៊ីបមនែ ែលម់ាន់ មានមត្គ្សវូ 

និងអងារ ឬច ងអងារប៉ែ ច្ណាណ េះ ។ កូ្សនមាន់ច្ៅក្សាុងោយ  ១-៤៥នថ ង គ្ត្ូវក្ខរចាំ ៊ីមែលមានរ  ភ្នព្ល អ ជា

ព្ិច្សសគ្បចូ្ត្អ ៊ីន ។ ភ្នា ក់្សងារផ្សព្វផ្ាយគ្ត្វូច្្វើបងាា ញែល់ក្សសិក្សរ នូវក្ខរច្រៀបចាំចាំ ៊ីមែលមានរ  ភ្នព្ោច

ទទួលយក្សបានច្ៅតា ត្គ្ វូក្ខររបស់សត្វ និងសាែ នភ្នព្ច្សែាកិ្សច េរបស់ក្សសិក្សរ ច្ដ្ឋយច្គ្បើគ្បាស់្ នធានចាំ ៊ី

ច្ៅក្សាុងគ្សុក្សឬគ្បច្ភទចាំ ៊ីថ ម៊ីមានគ្បូច្ត្អ ៊ីនខពស់មែលគ្ត្វូម នាាំែល់ក្សសិក្សរ ។ 

 

ខាងច្គ្ក្ខ ច្នេះ ជាជច្គ្ ើសននគ្បច្ភទចាំ ៊ី យួចាំនួនមែលភ្នា ក់្សងារផ្សព្វផ្ាយោចផ្ដល់ជាក្ខរម នាាំ និង 

បងាា ញែល់ក្សសិក្សរច្ែើ ប៊ីផ្ស ាំជាចាំ ៊ីសគ្មាប់ក្សូន និងច្ មាន់ ។ 

 វារើរ ក្សាជាត្ិវ(រ ក្សាជាត្ិែ េះក្សាុងទឹក្ស) ចក្សបាយទ ចក្សច្ជើងត្ ក្សមក្ស និងគ្ត្កួ្សន 

 គ្គប់្ញ្ាជាត្ ិសម ដក្សច្សៀង គ្សូវ ក្សនទក់្ស និងច ងអងារ 

 ចាំ ៊ីមានគ្បភព្ព្៊ីសត្វ ច្ ៅគ្ត្៊ី កូ្សនគ្ត្៊ីត្ូចៗ ក្សាំព្សិ និងជច្នលន 
 

២២..៣៣..១១  ចំណ្ីមានព្រភររសីតវចំណ្ីមានព្រភររសីតវ  
 

 ផ្លិត្ផ្លមានច្ែើ ក្សាំច្ ើត្ព្៊ីសត្វ មានត្ន លនថ លសគ្មាប់ច្គ្បើជាមផ្ាក្ស ួយននចាំ ៊ីសគ្មាបស់ត្វ ។ ផ្ទយុ 

ច្ៅវិញបរិមា ននផ្លិត្ផ្លមានច្ែើ ក្សាំច្ ើត្ព្៊ីសត្វ ោចក្ខត្ប់នែយបានច្ៅច្ព្លមែលមាន្នធានចាំ ៊ីច្ផ្សង

ច្ទៀត្ោចផ្លិត្បានច្ៅក្សាុង លូដ្ឋា នចូល ក្សជាំនួសវិញច្នាេះ ។ ប៉ែ មន ដច្យើងរួរចងចាំផ្ងមែរថ្ន កូ្សនមាន់ច្ៅក្សាុង

ែាំណាក់្សក្ខលែាំបូង (១-៤៥នថ ង) គ្ត្វូក្ខរចាំ ៊ីមែលមានរ  ភ្នព្ល អច្ែើ ប៊ីមានលទធភ្នព្ទញយក្សសក្ខដ ន ព្លលូត្

លាស់របស់មាន់មែលច្្វើឱ្យវាមានស ខភ្នព្ល អសគ្មាបឆ់្លងចូលច្ៅក្សាុងែាំណាក់្សក្ខលបាំប៉ែន ។ 
 

ព្តីព្តី  និងរំរិសនិងរំរិស  
 

o កូ្សនគ្ត្៊ីត្ូចៗ និងក្សាំព្សិ 

ច្ៅត្ាំបន់ យួចាំនួន ក្សសិក្សរោចរក្សកូ្សនគ្ត្៊ី ក្សាំព្សិ កូ្សនក្ខដ   ច្ៅតា គ្បឡាយ គ្សេះ គ្ត្ញាំង ថលកុ្ស 

វាលមគ្ស តា រយៈក្ខរជពាា ា ត្ ់អូស  ង ដ្ឋក់្សគ្ទចូ្ៅរែូវវសា មែលជាគ្បភព្គ្បូច្ត្អ ៊ីនល អបាំផ្ ត្សគ្មាប់ក្សូន 

មាន់ ។ ច្ៅច្ព្លមែលបរិមា រក្សបានមានចាំនួនត្ិច ក្សសិក្សរោចចិស្ដ្ញ្ញេ ាំវាឱ្យល អតិ្  ន នឹងលាយជា យួចាំ ៊ី 

ច្ផ្សងៗច្ទៀត្ ។ គ្ត្៊ីោចឱ្យមាន់ស ៊ីគ្សស ់ឬជាច្ ៅ ។ ច្ៅច្ព្លមែលគ្ត្៊ីសាំបូរច្នាេះក្សសកិ្សរោចច្្វើច្ ៅ ។ 

ច្ដ្ឋយសារបរិមា គ្ត្វូក្ខរសគ្មាប់ក្សូនមាន់មានត្ិចត្ួច ែូច្ច ាេះក្សសិក្សរោចហាលនថងរយៈច្ព្ល៣-៥នថ ង   ននឹង 
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ផ្លិត្ច្ៅជាច្ ៅគ្ត្៊ីបានវ។ ច្ ើយក្ខរផ្លតិ្ច្ ៅគ្ត្៊ីច្នាេះោចច្គ្បើគ្បាស់ឧបក្សរ ៍ក្សាុងគ្សុក្សមានែូចជា ត្ាល ់

ជាន់ ត្ាល់កិ្សន មែលក្សសិក្សរច្គ្បើសគ្មាប់ក្សិន ឬប ក្សគ្សូវច្នាេះ ។ 
 

o ច្ ៅគ្ត្៊ី 

ក្សសិក្សរោចទិញច្ ៅគ្ត្៊ីច្ៅទ៊ីផ្ារច្ៅតា ទ៊ីរួ គ្សុក្ស ឬច្ខត្ដ ។ រ  ភ្នព្ោគ្សយ័ច្ៅតា គ្បច្ភទ 

គ្ត្៊ី ។ ត្ន លច្ថ្នក្សមែលោចទិញបាន រឺច្ៅច្ែើ រែូវគ្បាាំង (វវិច ិិក្ខ-ក្ស  ភៈ) សគ្មាបគ់្បច្ភទគ្ត្៊ីទឹក្សសាប 

ច្ ើយ ក្សសិក្សរោចផ្លិត្ច្ ៅគ្ត្៊ីច្ដ្ឋយខលនួឯងច្ែើ ប៊ីធានារ  ភ្នព្ ។ ច្ ត្ ច្នេះច្ ើយ ក្សសិក្សររួរច្្វើមផ្នក្ខរ

ទិញ គ្ត្៊ីច្ៅច្ព្លច្វលាច្នេះ សគ្មាបជ់ាគ្បភព្គ្បូច្ត្អ ៊ីនែលកូ់្សនមាន់ ។ ច្ ៅគ្ត្៊ីជាគ្បច្ត្អ ៊ីនល អបាំផ្ ត្សគ្មាប់

ក្ខរលូត្លាស់របស់កូ្សនមាន់ ច្ដ្ឋយសាររ  ភ្នព្របស់វា ។ 

ចំណា ំ  

 ច្ ៅគ្ត្៊ីផ្លិត្ច្ដ្ឋយគ្ត្៊ីស  គ្ទមានគ្បូច្ត្អ ៊ីន ៥០០-៥៥០ គ្ក្ខ ក្សាុង យួរ៊ី ូគ្ក្ខ មា៉ែ ស់សងតួ្ ច្ ើយ 

ច្ ៅគ្ត្៊ីផ្លិត្ព្៊ីគ្ត្៊ីទឹក្សសាប មានគ្បូច្ត្អ ៊ីន ៣៥០-៤០០ គ្ក្ខ ក្សាុង យួរ៊ី ូគ្ក្ខ មា៉ែ ស់សងតួ្ ។ 

 ច្ែើ ប៊ីព្ិនិត្យច្ ើលថ្នច្ត្ើច្ ៅគ្ត្៊ីច្នាេះមានលាយខាច់មែរឬអត្ច់្នាេះ គ្ត្ូវយក្សច្ ៅគ្ត្៊ីគ្បមា  យួក្ខដ ប់ 

លាយជា យួទឹក្សរក្សាទ ក្សវ២-៣នាទ៊ី គ្ចលទឹក្សមផ្ ាក្សខាងច្លើច្ចល រួចព្ិនិត្យច្ ើលច្ៅបាត្ច្គ្ក្ខ ផ្ដិល 

ឬឧបក្សរ ៍លាយច្នាេះ ច្ត្ើមានខាច់មែរឬច្ទ ។ 
 

ជននែនជននែន  
 

 ជច្នលនោចរក្សបានច្ៅតា ទ៊ីក្សមនលងមែលែ៊ីមានជ៊ីជាត្ ិ (ែ៊ីព្ ច៌្មម ) និងច្សើ  ច្ ើយជច្នលនទាំងច្នាេះ 

នឹងច េះច្ៅក្សាុងែ៊ីយ៉ែ ងច្គ្ៅច្ៅរែូវគ្បាាំង និងច្ ើង ក្សច្ៅច្លើនផ្ ទែ៊ីមផ្ ាក្សខាងច្លើវិញច្ៅរែូវវសា ឬច្ៅច្ព្ល

មានទឹក្សច្គ្ចើន ឬលិច ។ ជច្នលនមានច្គ្ចើនច្ៅក្សាុងែ៊ីមែលមានជ៊ីជាត្ចិ្គ្ចើន ជាព្សិសែ៊ីមែលសែិត្ច្ៅមក្សបរផ្ ទេះ ។ 

ជច្នលនត្ូចៗោចច្គ្បើគ្បាស់ជាគ្បូច្ត្អ ៊ីនសគ្មាប់ក្សូនមាន់ លាយជា យួសារធាត្ ផ្ស ាំចាំ ៊ីច្ផ្សងច្ទៀត្ ។ ក្សសិក្សរ 

ក៏្សោចផ្លិត្ជច្នលនច្ៅតា ផ្ទេះរបស់គត្់បានមែរ ។ ជច្នលនគ្ក្ស  មានគ្បភព្ ក្សព្៊ីក្ខល៊ី វរ័ញា៉ែ  បាននាាំ ក្ស 

គ្បច្ទសក្ស ពុជា៤-៥ឆ្ា ាំ  ន ស គ្សបសគ្មាប់ក្ខរចិញ្េឹ ច្ៅតា ផ្ទេះរបស់ក្សសិក្សរ ។ ជច្នលនគ្ក្ស  ក្ខល៊ី វ័រញា៉ែ  

ងាយគ្សលួក្សាុងក្ខរគ្រប់គ្រងជាងជច្នលនក្សាុងគ្សុក្ស ជច្នលនមានគ្បូច្ត្អ ៊ីនខពស ់។ 
 

o ផ្លិត្ក្ស មជច្នលន 
 

ផ្លិត្ក្ស មជច្នលនគ្ក្ស  ក្ខល៊ី វរ័ញា៉ែ  ោចច្្វើច្ៅបានច្ដ្ឋយច្គ្បើគ្បាសប់ច្ច េសច្ទសសា ញ្ា និងក្ខរ

គ្រប់គ្រង ។ បច្ច េក្សច្ទស និងែាំណាក់្សក្ខលគ្ត្វូក្ខរសគ្មាបក់្ខរផ្លិត្ជច្នលនគ្ក្ស  ក្ខល៊ី វរ័ញា៉ែ  មានច្រៀបរាប់

ខាងច្គ្ក្ខ   
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ផ្លតិ្ក្ស មច្ៅផ្កទ លែ់៊ី 

 ច្រៀបចាំែ៊ីច្ៅទ៊ីក្សមនលង យួមានទលួខពសច់្ែើ ប៊ីច្ជៀសវាងទឹក្សែក់្ស ប៉ែ មន ដក្ខរខវេះទឹក្សក៏្សក្ខត្ប់នែយលទធភ្នព្ 

សគ្មាប់ផ្លិត្របស់ជច្នលនគ្ក្ស  ក្ខល៊ី វ័រញា៉ែ មែរ ។ 

 យក្សែ៊ីលាយជា យួលា ក្សច្គ និងចាំច្បើងច្ែើ ប៊ីពាសជ ាំវិញរច្ដដ ឱ្យមានក្សាំព្ស ់៣០-៤០ស  ព្៊ីែ៊ី 

ច្ ើយមានទាំ ាំ ៤  ២ ឬក៏្សោចជ៊ីក្សច្ៅក្សាុងែ៊ីវិញច្ដ្ឋយច្គ្បើគ្បាស់ថង់បាល សទ៊ីក្សគ្ក្ខលក៏្សបាន ។ 

 ហាលនថងរយៈច្ព្ល ៣-៤នថ ង   នចប់ច្ផ្ ដើ ផ្លតិ្ក្ស មជច្នលន ។ 

 ដ្ឋក់្សលា ក្សច្គ ឬគ្ជូក្សចាំនួន ១៥-២០រ៊ី ូគ្ក្ខ  គ្ត្ូវបានដ្ឋក់្សចូលច្ៅក្សាុងរច្ដដ  ច្ ើយច្ទើប

ដ្ឋក់្សលា ក្សមែលមានជច្នលន ០,៥រ៊ី ូគ្ក្ខ  ច្ៅចាំក្សណាដ លលា ក្សច្នាេះ ។ 

 លា ក្សច្គ ឬគ្ជូក្សចាំនួន ១៥-២០រ៊ី ូគ្ក្ខ គ្ត្ូវបានដ្ឋក់្សបមនែ ក្សាុងក្សាំ ងុច្ព្ល ១០-១៥នថ ងវ ដង 

ច្ ើយដ្ឋក្ស់មក្សបរលា ក្សចស់ច្នាេះ ។ ច្ែើ ប៊ីបច្ង ាើនផ្លិត្ក្ស មឱ្យច្លឿន គ្ត្ូវយក្សលា ក្សច្គមែល

មានជច្នលនច្គ្ចើន ចាំនួន ០,៥រ៊ី ូគ្ក្ខ វច្ៅដ្ឋក់្សចាំក្សណាដ លលា ក្សថម៊ីច្នាេះ ។ 
 

ផ្លតិ្ក្ស មជច្នលនច្ៅក្សាុងក្សមស្ដ្ញ្េង ឬបងគ៊ី 

 ច្ែើ ប៊ីភ្នព្ងាយគ្សលួក្សាុងក្ខរផ្លិត្ ច្ ើយច្ជៀសវាងក្ខរប៉ែេះពាល់ែល់ជច្នលនច្ៅច្ព្លច្្វើក្ខរបនដព្ូជ 

ក្សសិក្សររួរច្គ្បើបង គ៊ី ឬក្សមស្ដ្ញ្េងច្្វើច្ៅព្៊ីឫសស៊ី ឬសាំភ្នរៈច្ផ្សងច្ទៀត្មែលោចគ្ទលា ក្សបាន ផ្លិត្ 

ច្ៅ លូដ្ឋា នរបស់ខលនួ ។ 

 ក្សមស្ដ្ញ្េង ឬបងគ៊ីនិ យួៗោចដ្ឋក់្សលា ក្សគ្សស់បាន ១០-១៥រ៊ី ូគ្ក្ខ  ។ 

 វវិ្៊ីដ្ឋក់្សជច្នលនច្្វើែូចគា នឹងផ្លតិ្ផ្កទ ល់ែ៊ីមែរ ។ 

 ច្គ្ក្ខយរយៈច្ព្ល ៤០-៥០នថ ង ដ្ឋក់្សក្សមស្ដ្ញ្េង ឬបងគ៊ីមែលមានលា ក្សថម៊ី (១០-១៥រគ្ក្ស) ច្ៅច្លើ 

ក្សមស្ដ្ញ្េង ឬបងគ៊ី ចស់រយៈច្ព្ល ២-៣នថង   ននឹងចបយ់ក្សជច្នលនព្៊ីក្សមស្ដ្ញ្េងចសច់្ៅ ច្គ្បើគ្បាស់ 

ជាចាំ ៊ីមាន់ ។ ច្្វើតា វិ្៊ីច្នេះច្យើងសងឃឹ ថ្ន មានជច្នលន យួភ្នរត្ូចបានច្ ើង ក្សាុងក្សមស្ដ្ញ្េង 

ឬបងគ៊ីថ ម៊ី ច្ដ្ឋយសារមានក្សលិនលា ក្សថម៊ី ឬ យួយក្សលា ក្សមែលមានជច្នលនច្គ្ចើនចាំនួន០,៥រ៊ី ូគ្ក្ខ  

ច្ៅដ្ឋក់្សក្សណាដ លលា ក្សននបងគ៊ីថ ម៊ីក៏្សបានមែរ ។ 

 

ចំណា ំ  

 រច្ដដ  ឬ ក្សមស្ដ្ញ្េង ឬបងគ៊ីគ្ត្ូវច្គ្សាចទឹក្សច្រៀងរាល ់៣-៤នថ ង ដង ជាព្ចិ្សសច្ៅរែូវគ្បាាំង ។ 

 លា ក្សគ្ជូក្សល អសគ្មាបជ់ាចាំ ៊ីរបសជ់ច្នលនច្នេះ ច្បើច្គ្បៀបជា យួលា ក្សច្គ និងព្មព្ ។ 

 ក្សាុងលា ក្សចាំនួន ១,៥-២ រ៊ី ូគ្ក្ខ  ោចផ្លិត្ ២០-៥០គ្ក្ខ ជច្នលនគ្សស ់ និងក្ខក្សសាំ ល់ជាជ៊ី

ល អសគ្មាប់ែាំណា ាំចាំនួន ១ រ៊ី គូ្ក្ខ  ក្សាុងរយៈច្ព្ល ៣០-៤៥នថ ង ។ 

 ក្ខក្សសាំ លល់ា ក្សច្គ្ក្ខយព្៊ីផ្លិត្ជច្នលនជាជ៊ី យួមានរ  ភ្នព្ខពសស់គ្មាប់ែាំណា ាំ បមនល សាំណាប ឬ

សួនផ្កា  ។ 
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o ក្ខរផ្ដល់ជច្នលនឱ្យមាន់ស ៊ី 

ច្គ្ក្ខយព្៊ីបានគ្ប ូលរួចច្ ើយ ជច្នលនគ្ត្ូវបានចិស្ដ្ញ្ញេ ាំជាក្សាំណាត្់ត្ូចៗ រួចលាយជា យួក្សនទក់្ស និងសារ 

ធាត្ ផ្ស ាំច្ផ្សងច្ទៀត្  នឱ្យក្សូនមាន់ស ៊ីវ។ កូ្សនមាន់ខលេះមានបញ្ញា ស ៊ីជច្នលនគ្សស ់ ែូច្ច ាេះក្សសិក្សរោចហាលវារួចច្ទើប

លាយជា យួចាំ ៊ីច្ផ្សងច្ទៀត្  នឱ្យក្សូនមាន់ស ៊ីវ។ ជច្នលនោចជាគ្បភព្គ្បចូ្ត្អ ៊ីនសាំខាន់សគ្មាប់ក្សូនមាន់វច្ៅ 

ច្ព្លមែលច្រោចផ្លតិ្វាបានគ្រប់គ្គន់ ។ 

ចំណា ំ  

 ជច្នលនមានគ្បូច្ត្អ ៊ីនចាំនួន ៣៥០-៤៣០គ្ក្ខ វ ក្សាុង យួរ៊ី គូ្ក្ខ មា៉ែ ស់សងតួ្ ឬ៨០គ្ក្ខ ក្សាុង យួរ៊ី ូ 

គ្ក្ខ ជច្នលនគ្សស ់។ 

 

២២..៣៣..២២  ព្ោរ់ធញ្ញជាតិព្ោរ់ធញ្ញជាតិ  
 

ព្ោរ់ព្ោរ់  និងនម្ៅសសំណ្ដ រនសៀងនិងនម្ៅសសំណ្ដ រនសៀង  
 

 សម ដក្សច្សៀងគ្ត្វូបានច្គ្បើគ្បាស់យ៉ែ ងច្គ្ចើនជាចាំ ៊ីសត្វ ។ សម ដក្សច្សៀងគ្គប ់ ក៏្សែូចជាច្ ៅផ្ង 

មែរ ោចច្គ្បើគ្បាស់ជាចាំ ៊ីក្សូនមាន់ ។ មត្ចាំច្ពាេះសម ដក្សច្សៀងជាច្ ៅ ិនទន់មានច្ៅតា ច្ខត្ដនានាច្ទ ។ 

គ្បសិនច្បើមានច្ ៅសម ដក្សច្សៀង ក្សសិក្សរោចច្គ្បើគ្បាសស់គ្មាប់លាយចាំ ៊ីក្សូនមាន់មត្ ដង ។ គ្គប់សម ដក្ស 

ច្សៀងច្ៅ  ិនោចឱ្យក្សូនមាន់ស ៊ីមត្ ដងបានច្ទ ច្ដ្ឋយសារវាមានជាត្ពិ្ ល មត្ក្សសិក្សរោចច្្វើចាំ ៊ីឱ្យក្សូនមាន់ 

ស ៊ីបានច្ៅច្ព្លមែលចាំអិនរួច ។ 

 

o ក្ខរចាំអិនគ្គប់សម ដក្សច្សៀង  នឱ្យក្សូនមាន់ស ៊ី 

គ្គប់សម ដក្សច្សៀង មានច្សទើរមត្គ្របទ់៊ីក្សមនលង ច្ៅតា ទ៊ីផ្ារច្ៅថ្នា ក់្សគ្សុក្ស ឬច្ខត្ដ ។ គ្គប់សម ដក្ស 

ច្សៀងគ្សស់ោចច្សាង រ ឬល៊ីង។មត្ក្សាុងចាំច្ណា ក្ខរចាំអិនទាំង២ ក្ខរល៊ីងទក់្សទញកូ្សនមាន់ឱ្យស ៊ីចាំ ៊ីបានច្គ្ចើន 

ច្ ើយងាយគ្សួលែល់់ក្សសិក្សរក្សាុងក្ខរចាំអិន ។ ក្ខរច្សាង រោចច្្វើច្ៅបាន មត្ទ ទឱ្យច្្វើជាច្រៀងរាល់នថ ង ។ 

 

 ក្សសិក្សរគ្ត្ូវច្គ្បើខទេះច្ែើ ប៊ីល៊ីងគ្គប់សម ដក្សច្សៀង ច្ ើយគ្ត្ូវច្្វើយ៉ែ ងណាក្ស ាំឱ្យច្ភលើងច្ឆ្េះឆ្បខាល ាំងច្ ើង

 ក្សច្លើច្ែើ ប៊ីច្ជៀសវាងក្សាំច្ៅខាល ាំងមែលច្្វើឱ្យច្ខាល ចខូចរ  ភ្នព្គ្បូច្ត្អ ៊ីនច្ៅក្សាុងសម ដក្សច្សៀង។ 

ក្សសិក្សរោចព្ិនិត្យច្ ើល ច្ៅច្ព្លមែលព្ ៌ចបច់្ផ្ ដើ បដរូផ្កល សព់្៊ីច្លឿងគ្សាល ច្ៅគ្ក្ស  គ្ក្សច្ ៉ែ  

ច្ ើយក្សសិក្សរោចសាក្សលបង បូច្ ើល គ្បសិនច្បើគ្គបស់ម ដក្សគ្សយួ ឈងយុ ោចច្លើក្សខទេះសម ដក្ស 

ច្សៀងច្ចញព្៊ីច្ភលើងបាន ។ 

 ច្គ្ក្ខយច្ព្លល៊ីងរួចភ្នល   សម ដក្សច្សៀងគ្ត្ូវបានប ក្សច្ដ្ឋយត្ាល់ជានច់្ែើ ប៊ីផ្លិត្ជាច្ ៅ ។ 

ចំណា ំ  

 ក្ខរច្រៀបចាំចាំ ៊ីច្ដ្ឋយច្គ្បើសម ដក្សច្សៀង គ្ត្ូវបានច្រៀបរាបជ់ាលាំអតិ្ច្ៅក្សាុងរូប នដខាងច្គ្ក្ខ  ។ 



 

 - 13 -      

 សម ដក្សច្សៀងគ្គប់មានគ្បចូ្ត្អ ៊ីន ៤៥០គ្ក្ខ  ក្សាុង យួរ៊ី គូ្ក្ខ  ។ 
 

ព្ោរ់នពាតព្ោរ់នពាត  
 

 ច្ពាត្ព្៊ីរគ្បច្ភទមានដ្ឋាំច្ៅក្ស ពជុា រឺច្ពាត្ស និងច្ពាត្ច្លឿង។វភ្នរច្គ្ចើនមានដ្ឋាំច្ៅតា បច្ណាដ យ

ទច្នលច្ រងគ ។ ថម៊ីៗច្នេះច្ពាត្ច្លឿងគ្ត្វូបានក្សសិក្សរច្ៅភ្នរពាយព័្យននក្ស ពជុា ក្សាំព្ ងដ្ឋាំយ៉ែ ងច្គ្ចើន ច្ដ្ឋយសារ

មានទ៊ីផ្ារច្ៅគ្បច្ទសនថ ។ ច្ពាត្គ្ត្វូបានច្គ្បើគ្បាសស់ាំខាន់ជាគ្បភព្ថ្ន ព្លសគ្មាបស់ត្វ ច្ទេះប៊ីវាមាន

សារធាត្ ចិញ្េឹ ច្ផ្សងច្ទៀត្ែូចជា គ្បូច្ត្អ ៊ីន និងវើតា ៊ីនក៏្សច្ដ្ឋយ ។ សគ្មាបក់្ខរចិញ្េឹ មាន់ជាលក្សា ៈ 

គ្រួសារច្ៅជនបទ ច្ពាត្ច្នេះច្យើង ិនរួរយក្ស ក្សច្គ្បើគ្បាសច់្ទ ច្ដ្ឋយសារវាមានត្ន លទ៊ីផ្ារខពស់។ មត្គ្បសិន 

ច្បើក្សសិក្សរមានដ្ឋាំវិញ ច្ពាត្ច្នាេះក្ស៏មានបរិមា ត្ិចត្ួចមែរ ែូច្ច ាេះរួរយក្សច្ៅច្គ្បើគ្បាសជ់ាចាំ ៊ីោហារ ន សស 

គ្បច្សើរជាង ។ ទាំងច្ពាត្ស និងច្ពាត្ច្លឿងមានគ្បចូ្ត្អ ៊ីនគ្បមា  ៧-៩ ភ្នររយរតិ្ជាមា៉ែ ស់សងតួ្ ។ 
 

២២..៣៣..៣៣  វារីរុរាជាតិវារីរុរាជាតិ  និងសែឹររុរាជាតិនផ្សងនទៀតនិងសែឹររុរាជាតិនផ្សងនទៀត  
 

ចរបាយទាចរបាយទា  (Lemna ssp.) 

 

ចក្សបាយទជារ ក្សាជាត្ិែ េះច្លើទកឹ្សជាលក្សា ៈ្ មជាត្ិច្ៅតា គ្ត្ញាំង គ្សេះ គ្បឡាយ និងវាលមគ្សច្ៅរែូវ 

វសា ។ ទ៊ីក្សមនលងមែលមានទកឹ្សច្ ើយច្ៅមក្សបរផ្ ទេះ ច្្វើឱ្យចក្សែ េះច្លឿន ។ ចក្សជាគ្បភព្្នធានគ្បូច្ត្អ ៊ីនមែល 

មានរ  ភ្នព្ល អសគ្មាប់ក្សូនមាន់ ។ ច្គ្ៅព្៊ីែ េះតា គ្ត្ពាាំង ចក្សក៏្សោចដ្ឋាំច្ដ្ឋយក្សសិក្សរបានផ្ងមែរ ។ ចក្ស

មានក្ខរែ េះលូត្លាសច់្លឿន មានទិន ាផ្លខពស ់ និងមានគ្បូច្ត្អ ៊ីនខពស ់ (គ្បមា  ៤០ភ្នររយ) ច្ព្លែ េះច្ៅ 

ក្សាុងទឹក្សមែលមានជ៊ីជាត្ ិ និងជាចាំ ៊ីមែលមានរ  ភ្នព្ខពសស់គ្មាប់ក្សូនមាន់ ។ ផ្ទយុច្ៅវិញចក្សបាយទមែល

ែ េះក្សាុងទឹក្សមែលមានជ៊ីជាត្តិ្ិចត្ចួផ្លិត្បានទិន ាផ្លទប ឬសមវង និងមានគ្បូច្ត្អ ៊ីនទប (២០-២៥ភ្នររយ

ក្សាុងមា៉ែ ស់សងតួ្) ។ 

 

  
នៅរដ្ូវវសា នៅនរលសដ្លទឹរមានជីជាតិ ពស់ ចរដ្ុះលូសលាស់នដ្ឋយ ែនួឯង 
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o ផ្លិត្ក្ស មចក្សបាយទ 

ភ្នា ក់្សងារផ្សព្វផ្ាយ ោចផ្ដល់ក្ខរម នាាំែល់ក្សសិក្សរក្សាុងក្ខរផ្លិត្ចក្សច្ៅច្គ្ក្ខ ផ្ទេះរបស់ច្រ ឬ ួយ

ច្ៅទ៊ីមន លង យួទាំច្នរច្ៅមក្សបរផ្ ទេះវ ។ គ្បព្័ន ធផ្លិត្ក្ស មច្នេះមានលក្សា ៈងាយគ្សួលច្ដ្ឋយច្គ្បើគ្បាស់សាំភ្នរៈមែល 

មានច្ៅក្សាុងគ្សុក្សែូចបងាា ញខាងច្គ្ក្ខ   

 កូ្សនគ្សេះ ឬថលកុ្ស យួមែលមានទាំ ាំវ២ រ   ៣វ  និងជាំច្ៅគ្បមា  ២០-២៥វស  

គ្ត្ូវបានគ្ក្ខលបាត្ជា យួបាល សទ៊ីច្ក្សច្ែើ ប៊ីច្ជៀសវាងក្ខរ ូរគ្ជាបជាព្ិច្សសច្ៅរែូវគ្បាាំង។ 

 គ្សេះ ឬថលកុ្សច្នេះោចជ៊ីក្សច្ៅចច្នាល េះច្ែើ ច្ឈើ មែលផ្ដល់ជា លប់ត្ិចត្ួច មែលច្្វើឱ្យទឹក្ស 

គ្ត្ជាក់្ស ។ 

 ច្លើក្សែ៊ីជាទាំនប់ច្ៅជ ាំវិញគ្សេះឬថលកុ្ស ច្ែើ ប៊ីទបស់ាា ត្់ក្ស ាំឱ្យទកឹ្សច្ភលៀង ូរក្ខត្ន់ាាំយក្សទាំង 

ចក្សបាយទ និងជ៊ីជាត្ពិ្៊ីគ្សេះ ។ 

 បញ្េលូទឹក្សមថរក្សាក្សាំព្សច់្ៅគ្ត្ ឹ ២០-២៥ ស  ។ 

 យក្សលា ក្សច្គ ឬលា ក្សគ្ជូក្ស ៧រ៊ី គូ្ក្ខ  លាយជា យួទឹក្ស ៧រ៊ី ូគ្ក្ខ    ននឹង 

ដ្ឋក់្សបញ្េលូច្ៅក្សាុងគ្សេះ ។ 

 ដ្ឋក់្សចក្សបាយទចាំនួន ១,៥ រ៊ី ូគ្ក្ខ  ច្ៅក្សាុងគ្សេះច្ៅច្ព្លចប់ច្ផ្ ដើ ផ្លិត្ក្ស ម ។ 

 ចក្សបាយទគ្ត្វូបានគ្ប ូលច្រៀងរាល់នថ ងព្៊ីគ្សេះច្នាេះ ។ បរិមា មែលោចគ្ប លូគ្បចាំ

នថ ង រឺ ០,៦-០,៧ រ៊ី គូ្ក្ខ  មែលោចជាចាំ ៊ីបមនែ សគ្មាប់ក្សូនមាន់ោយ  ១-៤៥

នថ ង ចាំនួន ៣០-៣៥ក្សាល ។ 

 

 

ព្សះពាសសុីម៉្ង់ដ្៍នសដើងសព្មារ់ផ្លិតរម្មចរបាយទា 

 

ព្សះអាចសង់នលើដ្ីសព្មារ់ផ្លិតរម្មចរបាយទា 

 

ចំណា ំ  

 ទឹក្សគ្ត្ូវបានបមនែ ជាគ្បចាំច្ែើ ប៊ីរក្សាក្សាំព្ស ់២០-២៥ ស  ។ 

 គ្សេះច្នេះគ្ត្វូដ្ឋក់្សជ៊ីច្រៀងរាល ់៣-៤នថ ង ដង ក្សាុងបរិមា ច្លើក្សច្ ើងខាងច្លើ ។ 
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 លាយ ទឹក្សជា យួលា ក្សច្គ ឬគ្ជូក្សរួររក្សាទ ក្សច្ៅក្សាុង្ ង យួបទិជតិ្ រយៈច្ព្ល ៧ នថ ង   ន 

ច្គ្សាចច្ៅក្សាុងគ្សេះចក្ស (ក្សាំប៉ែ សដិរាវ) ។ តា រច្បៀបច្នេះ ច្្វើឱ្យជ៊ីជាត្ិច្ៅក្សាុងលា ក្សច្គរលាយច្ៅ

ក្សាុងទឹក្ស ជាព្ចិ្សសោសសូត្ មែលោចឱ្យចក្សចបយ់ក្សច្ៅច្គ្បើគ្បាសច់្ដ្ឋយងាយ ។ 

 គ្បសិនច្បើមានទឹក្សក្ខក្សសាំ ល ់ជ៊ីវឧសម័ន ក្សសិក្សរោចយក្សច្ៅច្គ្បើផ្កទ ល់មត្ ដង ។ 
 

o ក្ខរច្រៀបចាំចក្សបាយទជាចាំ ៊ីមាន់ 

ចក្សមានសមាសភ្នព្ទឹក្សខពស ់ (៩៤-៩៦ភ្នររយ) ។ ច្ៅច្ព្លមែលឱ្យស ៊ីគ្សសច់្គ្ក្ខយច្ព្លគ្ប លូ

 ក្សភ្នល  ច្នាេះ ច្្វើឱ្យក្សូនមាន់មានក្ខរលាំបាក្សស ៊ីចាំ ៊ីឱ្យបានគ្រប់គ្គន់ច្ែើ ប៊ីបាំច្ព្ញតា ត្គ្ ូវក្ខររបស់វា។ 

ែូច្ច ាេះច្ ើយ ក្សសិក្សរគ្ត្ូវយក្សចក្សច្ៅសាំែិលច្គ្ក្ខ ផ្ទេះ ឬច្គ្ក្ខ  លប់រយៈច្ព្ល ១២ ច្មា៉ែ ង  ននឹងលាយជា យួ 

សមាសភ្នព្ផ្ស ាំច្ផ្សងច្ទៀត្ ។ ក្ខរសាំែិលច្នេះ ក្ខត្់បនែយបរិមា ទឹក្សច្ៅក្សាុងចក្សបាយទ មែលច្្វើមា៉ែ សស់ងតួ្ 

ច្ក្សើនច្ ើង ។ 

 

 

ក្ខរដ្ងចរបាយទារីរនងុព្សះ 
 

ក្ខរនរៀរចំចរបាយទាជាចំណ្ីសព្មារ់រូនមាន់ 

 

សែឹរម្រម្យសែឹរម្រម្យ  
 

 រ យជាច្ែើ ច្ឈើ យួគ្បច្ភទមានក្សាំព្សជ់ា ្យ  មត្ោចគ្រប់គ្រងជាច្ែើ ច្ឈើផ្លតិ្សលឹក្សបានមែរ។វ 

 រ យោចដ្ឋាំច្ដ្ឋយច្គ្បើគ្គប ់ឬម ក្សក៏្សបានមែរ ។ ច្ៅគ្បច្ទសក្ស ពុជា  រ យគ្ត្ូវបានច្គ្បើគ្បាសត់ាាំងព្៊ីប រា  

ក្ខល ក្សជាបមនលសគ្មាប់ជាោហារ ន សស ។  រ យគ្ត្ូវបានចត្់ទ ក្សថ្ន ជារ ក្សាជាត្ិ យួែ៏អសាេ រយច្ដ្ឋយសារ

មានសក្ខដ ន ព្លននក្ខរច្គ្បើគ្បាស់ជា សារធាត្ សគ្មាបស់ាំោត្ទឹក្ស ថ្នា ាំប៉ែវូសគ្មាប់ស្ដ្សដ៊ីច្គ្ក្ខយសាំរាលកូ្សនរួច និង 

ជាបមនល ។ល។ ច្ដ្ឋយសាររ  ភ្នព្ខពស់ច្នេះច្ ើយ សលឹក្ស រ យោចជាគ្បភព្្នធានគ្បចូ្ត្អ ៊ីនយ៉ែ ងគ្បច្សើរ 

សគ្មាប់ក្សូនមាន់ព្៊ីោយ  ១-៤៥នថ ង ។ 
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សែឹរម្នសែឹរម្ន  
  

សលឹក្ស នគ្ត្ូវបានច្គ្បើគ្បាស់ជាចាំ ៊ីសគ្មាប់ែង ាវូនាង ។ ច្ៅច្ព្លបច េបុបន ាច្នេះ មសលោគ្រ៊ីត្បាន

ក្សាំព្ ង ច្គ្បើគ្បាសជ់ាចាំ ៊ីគ្សស ់ និងច្ ៅសគ្មាបប់ាំប៉ែនគ្ជកូ្ស និងមាន់ ។ សគ្មាប់ក្សនូមាន់ ច្ ៅសលឹក្ស ន 

ោចច្គ្បើគ្បាស់ច្ៅ ក្សាុងចាំ ៊ីចាំនួន ១០ ភ្នររយ ។ 

 

  
ក្ខរផ្លិតសែឹរម្នសព្មារ់នព្រើព្បាស់ជាចំណ្ីសតវ នៅ “សសលអាព្រីត” 

 

ចំណា ំ  

 សលឹក្ស នគ្សស់មាន គ្បូច្ត្អ ៊ីន ៦០គ្ក្ខ ក្សាុង យួរ៊ី ូគ្ក្ខ  ។ 
 

សែឹរដំ្ឡូងន ើសែឹរដំ្ឡូងន ើ  
  

ែាំ ូងច្ឈើជាទចូ្ៅ គ្ត្ូវបានដ្ឋាំសគ្មាប់ផ្លតិ្ច្ ើ  ច្ ើយមានគ្បច្ទសជាច្គ្ចើនបានទទួលសាគ ល់ថ្នជា 

ែាំណា ាំសគ្មាប់គ្រួសារគ្ក្ស៊ីគ្ក្ស ។ ច្ៅច្សទើរមត្គ្របត់្ាំបន់ទាំងអស់ច្ៅគ្បច្ទសក្ស ពជុា  ន សសបរិច្ភ្នរសលឹក្សែាំ ូង

ច្ឈើជាបមនល ។ ែាំ ូងច្ឈើោចដ្ឋាំសគ្មាប់ផ្លតិ្ច្ ើ  និងសលឹក្សផ្ងមែរ ។ គ្បសិនណាក្សសិក្សរក្ខត្យ់ក្សសលឹក្ស

ែាំ ូងច្ឈើ ២-៣ែង  នែក្សយក្សច្ ើ  ច្្វើឱ្យផ្លិត្ក្ស មច្ ើ ថយច េះ ២០-៣០ភ្នររយ ។ សគ្មាប់ផ្លិត្ក្ស ម 

ខាា ត្ត្ូច ក្សសិក្សរោចដ្ឋាំែាំ ូងច្ឈើច្ៅចារច្គ្ក្ខយផ្ទេះ ជារបងនបត្ង ឬជាែាំណា ាំចាំរ េះជា យួែាំណា ាំច្ផ្សងច្ទៀត្ 

ច្្វើតា រច្បៀបច្នេះ ក្សសិក្សរោចច្បេះយក្សសលឹក្សច្ែើ ប៊ីច្្វើជាច្ ៅសលឹក្សែាំ ូងច្ឈើសគ្មាប់ក្សូនមាន់។ សលឹក្សែាំ ូងច្ឈើ 

មានសារធាត្ ព្ ល ប៉ែ មន ដោចក្ខត្ប់នែយឱ្យច្ៅបរិមា  យួត្ិចបាំផ្ ត្មែល ិនប៉ែេះពាល់ែលស់ត្វ តា រយៈក្ខរ 

ហាល ច្សាង រ ផ្កអ ប ់។ មត្សគ្មាប់មាន់ សលឹក្សោចច្្វើជាច្ ៅសគ្មាបល់ាយជា យួចាំ ៊ីច្ផ្សងច្ទៀត្ ។ 
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ដ្ំឡូងន ើដ្ឋនំៅចំក្ខរនព្ក្ខយផ្ទះ 

 

ដ្ំឡូងន ើសដ្លដ្ឋចំំរុះជាមួ្យលងរ 

 

o ក្ខរច្រៀបចាំសលឹក្សែាំ ូងច្ឈើជាចាំ ៊ីមាន់ 

សលឹក្សែាំ ូងច្ឈើោចជាំនួសច្ៅក្សាុងចាំ ៊ីជាគ្បភព្គ្បចូ្ត្អ ៊ីនគ្បមា  ១៥ ភ្នររយសគ្មាបម់ាន់ ។ 

ព្ិច្សា្ន៍មែលបានច្្វើច្ៅ “មសលោគ្រ៊ីត្” ច្គ្បើគ្បាស ់៣០ភ្នររយសលឹក្សែាំ ូងច្ឈើច្ៅក្សាុងចាំ ៊ី ទទលួបាន 

ក្សាំច្ ើនទ ងន់គ្បចាំនថ ង ១០គ្ក្ខ  ក្សាុងកូ្សនមាន់ ួយក្សាល មែលលទធផ្លច្នេះគ្បហាក់្សគ្បម លច្ៅនឹងមាន់មែល 

ឱ្យចាំ ៊ីគ្បូច្ត្អ ៊ីនមានគ្បភព្ ក្សព្៊ីច្ ៅគ្ត្៊ី ។ ខាងច្គ្ក្ខ ច្នេះជាែាំណាក់្សក្ខលសគ្មាបច់្រៀបចាំសលឹក្សែាំ ូងជាចាំ ៊ី 

របស់កូ្សនមាន់  

 

 ក្ខច់ច្ែើ ែាំ ងូច្ឈើមផ្ ាក្សខាងច្លើ គ្បមា  ៣០-៤០ ស  ។ 

 ច្បេះសលឹក្សច្ចញព្៊ីធាង និងច្ែើ  ។ 

 ហាលនថងសលឹក្សែាំ ូង មែលបានច្បេះ រយៈច្ព្ល ៣-៤នថ ង រួចប ក្ស ឬកិ្សនជាច្ ៅ ។ 

 លាយច្ ៅសលឹក្សែាំ ូងជា យួសមាសធាត្ ផ្ស ាំចាំ ៊ីច្ផ្សងច្ទៀត្ែូចបានរ នាច្ៅក្សាុងជច្គ្ ើសទ៊ី ៥ ។ 

 

 

ដ្ំឡូងន ើសដ្លបានដ្ឋយំរសែឹរសព្មារ់ជាសំណ្ីសតវ 

 

នរៀរចំសែឹរដ្ំឡូងន ើសព្មារ់ហាលនថង 
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ចំណា ំ  

 ច្គ្បើមត្សលឹក្សសគ្មាបជ់ាចាំ ៊ីមាន់ ច្ដ្ឋយយក្សធាង និងច្ែើ ខេ៊ីសគ្មាប់ច្គ-គ្ក្សប៊ី ។ 

 បរិមា សលឹក្សែាំ ូងច្ឈើគ្សសគ់្ត្ូវក្ខរសគ្មាបច់្ មាន់ ៥ក្សាល និងកូ្សនមាន់ចាំនួន ២០០ក្សាល រឺ 

២០-៣០រ៊ី ូគ្ក្ខ  ក្សាុង យួឆ្ា ាំ ច្ែើ ប៊ីផ្លិត្ច្ ៅ ៥-៧,៥វរ៊ី ូគ្ក្ខ  ច្ែើ ប៊ីលាយជា យួសមាស

ធាត្ ចាំ ៊ីច្ផ្សងច្ទៀត្ ។ 

 សលឹក្សគ្ត្វូបានកិ្សនភ្នល  ៗច្គ្ក្ខយហាលនថង ច្ដ្ឋយសារវាគ្សយួងាយគ្សលួកិ្សន ឬប ក្សជាច្ ៅ ។ 

 

 

ហាលនថងសំងួតសែឹរដ្ំឡូងន ើមុ្នរិន ឬរុរជានម្ៅ 
 

លាយនម្ៅសែឹរដ្ំឡូងន ើជាមួ្យសមាសធាតុចំណ្ី

នផ្សងនទៀត 

 

ព្តរួនព្តរួន  
  

 គ្ត្កួ្សនជាែាំណា ាំ យួងាយគ្សលួដ្ឋាំបាំផ្ ត្ ប៉ែ មន ដគ្ត្វូក្ខរទឹក្សសគ្មាប់ច្គ្សាចគ្សព្ ។ គ្ត្កួ្សនមានព្៊ីរ

គ្បច្ភទ រឺគ្ត្កួ្សនច្គក្ស និងគ្ត្កួ្សនទឹក្ស មែលក្សសិក្សរោចដ្ឋាំបាន ។ មត្សគ្មាបច់្គ្បើគ្បាស់ជាចាំ ៊ីក្សូនមាន់ 

មានមត្សលឹក្សវាច្ទមែលល អបាំផ្ ត្ច្នាេះ ច្ដ្ឋយសារមានបរិមា គ្បូច្ត្អ ៊ីនខពស ់។ ក្សាុងក្សរ ៊ីច្នេះក្សសិក្សរគ្ត្ូវផ្លិត្ 

២២០រ៊ី  ូ គ្ក្ខ គ្ត្កួ្សន (ច្ែើ  និងសលឹក្ស) ច្ែើ ប៊ីយក្សសលឹក្សបាន ៧៤រ៊ី ូគ្ក្ខ  សគ្មាបជ់ាចាំ ៊ីច្ មាន់ ៥

ក្សាល និងកូ្សនមាន់ ២០០ក្សាលក្សាុង យួឆ្ា ាំ ។ គ្ត្កួ្សនគ្ត្វូក្ខរច្ព្លច្វលាគ្បមា  ៣៥-៤០នថ ងប៉ែ ច្ណាណ េះ ច្បើ

រិត្ចបព់្៊ីនថ ងដ្ឋាំ រ ូត្ែល់នថ ងគ្ចូត្ក្ខត្ ់។ ែូច្ច ាេះច្បើមានក្ខរចត្់មចងបានល អ ក្សសិក្សរគ្ត្ូវក្ខរមត្ែ៊ីត្ូចប៉ែ ច្ណាណ េះ

ច្ែើ ប៊ីផ្លិត្គ្ត្កួ្សនសគ្មាប់ច្ មាន់ ៥ក្សាល និងកូ្សនមាន់ ២០០ក្សាលក្សាុង យួឆ្ា ាំ ។ ក្សាុងក្សរ ៊ីច្នេះ សគ្មាប់

ផ្លិត្គ្ត្កួ្សនមែលោចច្គ្បើជាចាំ ៊ីបមនែ ច្ៅក្សាុងបរិមា ចាំ ៊ីសរ បច្នាេះ មានលក្សាខ ឌ យួចាំនួនមែលច្រៀបរាប ់

ែូចខាងច្គ្ក្ខ   
 

o ផ្លិត្ក្ស មគ្ត្កួ្សន 

 ទាំ ាំែ៊ីមែលគ្ត្វូក្ខរ ៨ ២ សគ្មាប់ផ្លតិ្បានសលឹក្សគ្ត្កួ្សន ៧,៤រ៊ី គូ្ក្ខ  ឬវ២២រ៊ី គូ្ក្ខ វទាំង

ច្ែើ  និងសលឹក្សក្សាុងក្ខរគ្ចូត្ក្ខត្ ់ដង ។ 
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 គ្ត្ូវក្ខរគ្គប់ក្សាុងក្សរ ៊ីគ្ត្កួ្សនច្គក្ស និងទងសគ្មាប់គ្ត្កួ្សនទឹក្ស ។ 

 គ្ត្ូវក្ខរលា ក្សគ្ជូក្ស ២៥រ៊ី ូគ្ក្ខ  ឬ៥០រ៊ី ូគ្ក្ខ លា ក្សច្គវសគ្មាបទ់ាំ ាំែ៊ីខាងច្លើក្សាុង យួ

ឆ្ា ាំ ។ 
 

ចំណា ំ   

 គ្បសិនដ្ឋាំគ្ត្កួ្សនច្គក្ស ក្សសិក្សរោចក្ខត្់បានព្៊ីរែង មត្ទិន ាផ្លថយច េះគ្បមា  ៥០ភ្នររយ ច្ៅច្ព្ល 

ក្ខត្់ច្លើក្សទ៊ី ២ ។ 

 ច្ដ្ឋយសារសលឹក្សមានគ្បចូ្ត្អ ៊ីនខពស ់ ក្សសិក្សររួរច្គ្បើសលឹក្ស និងទងជាប់គ្ត្យួសគ្មាប់ចាំ ៊ីមាន់ ឯទងច្ៅ 

ច្សសសល់ោចច្គ្បើជា ាបូោហារ ន សស ។ 

 សលឹក្សគ្ត្កួ្សនគ្ត្ូវបានចិស្ដ្ញ្ញេ ាំឱ្យបានល អិត្  នលាយជា យួសមាសធាត្ ចាំ ៊ីច្ផ្សងច្ទៀត្ ។ 

 

 

ព្តរូននោរនព្សាចទឹរឡជីវឧសម័ននៅព្សុរព្ទាងំ  

ន តដតាសរវ 

 
ព្តរួនទឹរដ្ឋនំៅ “សសលអាព្រីត” 

 

២២..៣៣..៤៤  សនងារជនព្ម្ើសសព្មារ់លាយចំណ្ីសនងារជនព្ម្ើសសព្មារ់លាយចំណ្ី  
 

ភ្នា ក់្សងារផ្សព្វផ្ាយ ោចច្គ្ជើសច្រើសយក្សជច្គ្ ើស យួក្សាុងចាំច្ណា ជច្គ្ ើសទាំងអស់មែលបានផ្ដល់ឱ្យខាង 

ច្គ្ក្ខ  ោគ្សយ័ច្ៅតា ្នធានមែលមានច្ៅទ៊ីក្សមនលងនិ យួៗសគ្មាប់ផ្ស ាំជាចាំ ៊ី ច្ៅច្ព្លមែលយក្ស ’TIP’ 

ច្នេះច្ៅអន វត្ដ ។ ច្ៅច្ព្លមែលសមាសធាត្ ផ្ស ាំចាំ ៊ីមានគ្រប់គ្គន់ច្ ើយ ភ្នា ក់្សងារផ្សព្វផ្ាយោចម នាាំ 

និងច្្វើបងាា ញែល់ក្សសិក្សរនូវក្ខរច្រៀបចាំចាំ ៊ីច្គ្បើគ្បាស់្ នធានមែលមានគ្សាប់ ឬវ ក៏្សសមាសធាត្ ចាំ ៊ីមែល 

ក្សសិក្សរោចផ្លិត្បាន ឬក៏្សមានត្ន លច្ថ្នក្សគ្បសិនច្បើក្សសិក្សរគ្ត្ូវទិញ ច្ែើ ប៊ីច្្វើយ៉ែ ងណាឱ្យព្ួក្សច្រ ទទួលបាន 

គ្បាក់្សចាំច្ ញច្គ្ចើន ។ ច្ទេះជាយ៉ែ ងណាក៏្សច្ដ្ឋយ ក្ខរច្រៀបចាំចាំ ៊ីគ្ត្វូធានារ  ភ្នព្ ជាព្ិច្សសច្ៅច្លើ 

បរិមា គ្បូច្ត្អ ៊ីន មែលោចច្ៅចច្នាល េះ ១៧-២០ភ្នររយសគ្មាប់ក្សូនមាន់ោយ  ១-៤៥នថ ង ែល់ក្ខរចិញ្េឹ  

មាន់ច្ៅជនបទ ។ 

ក្ខរច្រៀបចាំចាំ ៊ីលក្សា ៈសា ញ្ាមែលភ្នា ក់្សងារផ្សព្វផ្ាយោចយក្សច្ៅបងាា ញក្សសិក្សរមានែូចខាងច្គ្ក្ខ ច្នេះ ៖ 
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ជនព្ម្ើសសព្មារ់លាយចំណ្ីជនព្ម្ើសសព្មារ់លាយចំណ្ី  ១០១០  រីឡូព្ក្ខម្រីឡូព្ក្ខម្  ((ររ))  

  ររិមាណ្ រិតជារីឡូព្ក្ខម្  

សមាសធាតុផ្សចំំណ្ី  ជច្គ្ ើស ១ 

 រគ្ក្ស   រងាវ ល ់*  

ជច្គ្ ើស ២ 

 រគ្ក្ស   រងាវ ល ់*  

ជច្គ្ ើស ៣ 

 រគ្ក្ស   រងាវ ល ់*  

ក្សនទក្ស ់ ១,៩ ១៦ ក្សាំប៉ែ ង ៥ ៤២ ក្សាំប៉ែ ង ៥ ៤២ ក្សាំប៉ែ ង 

ច ងអងារ ០,៧ ៤ ក្សាំប៉ែ ង ១,៤ ៨ ក្សាំប៉ែ ង ១,៤ ៨ ក្សាំប៉ែ ង 

ច្ ៅគ្ត្៊ី ០,៨ ៤ ក្សាំប៉ែ ង ២,៥ ១២ ក្សាំប៉ែ ង ២,៥ ១២ ក្សាំប៉ែ ង 

ចក្សបាយទ** ៦,៦ ៣៣ ល អ៊ី      

សលកឹ្ស រ យ    ១ ១៣ ក្សាំប៉ែ ង    

សលកឹ្ស ន       ១ ១៣ ក្សាំប៉ែ ង  

អាំបលិ ០,០២   ០,០៤   ០,០៤   

គ្ព្៊ី  កិ្ស (Premix) ០,០២   ០,០៤   ០,០៤   

គ្បចូ្ត្អ ៊ីន % ១៧  ១៧  ១៧  

 

ជនព្ម្ើសសព្មារ់លាយចំណ្ីជនព្ម្ើសសព្មារ់លាយចំណ្ី  ១០១០  រីឡូព្ក្ខម្រីឡូព្ក្ខម្  ((  ))  

  ររិមាណ្ រិតជារីឡូព្ក្ខម្  

សមាសធាតុផ្សចំំណ្ី  ជច្គ្ ើស ៤ 

 រគ្ក្ស   រងាវ ល ់*  

ជច្គ្ ើស ៥ 

 រគ្ក្ស   រងាវ ល ់*  

ជច្គ្ ើស ៦ 

 រគ្ក្ស   រងាវ ល ់*  

ក្សនទក្ស ់ ១,៩ ១៦ ក្សាំប៉ែ ង ៤,៤ ៣៧ ក្សាំប៉ែ ង ១,៧ ១៤ ក្សាំប៉ែ ង 

ច ងអងារ ០,៦ ៤ ក្សាំប៉ែ ង ១,៣ ៨ ក្សាំប៉ែ ង ០,៥ ៣ ក្សាំប៉ែ ង 

សម ដក្សច្សៀង ០,៨ ៣,៥ ក្សាំប៉ែ ង ១,៣ ៥,៥ ក្សាំប៉ែ ង ០,៥ ២,៥ ក្សាំប៉ែ ង 

ជច្នលន   ១,៦ ៦,៥ ក្សាំប៉ែ ង    

ចក្សបាយទ** ៦,៧ ៣៣ ល អ៊ី       

ច្ ៅសលកឹ្សែាំ ងូច្ឈើ    ១,៣ ១៦ ក្សាំប៉ែ ង     

សលកឹ្សគ្ត្ក្សនួ       ៧,២ ក្ស  

អាំបលិ ០,០២   ០,០៤   ០,០២   

គ្ព្៊ី  កិ្ស (Premix) ០,០២   ០,០៤   ០,០២   

គ្បចូ្ត្អ ៊ីន % ១៨  ១៨  ១៨  

* រងាវ ល់(ក្សាំប៉ែ ង)ច្គ្បើក្សាំប៉ែ ងទឹក្សច្ដ្ឋេះច្គ មែលនិយយច្គ្បើសគ្មាប់វាល់អងារ និងល អ៊ីវាល់អងារ ១២រ៊ី ូគ្ក្ខ  ។ 
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**ច្ៅច្ព្លមែល ិនមានមថ ងច្ៅដ ខាល ាំង ក្ខរហាលចក្ស ិនទទលួបានលទធផ្លល អច្ទ មែលច្្វើឱ្យចក្សខូចរ  ភ្នព្។ 

ច្ៅក្សាុងក្សរ ៊ីច្នេះ ចក្សក្សាុងបរិមា ត្ិចត្ួចគ្ត្វូបានែង និងសាំែិលនថ ងរយៈច្ព្ល ១២ច្មា៉ែ ង ច្ែើ ប៊ីក្ខត្់បនែយ

បរិមា ទឹក្ស (៦០-៨០ភ្នររយ) បនាទ ប ់ក្សចក្សបាយទមែលបានសាំែិលច្នាេះ ោចយក្សច្ៅលាយ ជា យួ 

សមាសធាត្ ចាំ ៊ីច្ផ្សងច្ទៀត្ ។ 

 

ក្ស, គ្ត្កួ្សនមែលហាលសងតួ្  ិនរួរច្គ្បើជាចាំ ៊ីមាន់ច្នាេះច្ទ ។ គ្ត្កួ្សនោចងាយគ្សលួឱ្យមាន់ស ៊ីច្ៅច្ព្លហាន់

គ្ត្កួ្សនគ្សស់ឱ្យត្ូចៗ   ននឹងលាយជា យួបរិមា ចាំ ៊ី (ក្សនទក់្ស ច ងអងារ និងសម ដក្សច្សៀង) មែល

គ្ត្ូវឱ្យមាន់ស ៊ីក្សាុង យួនថ ង ។ 

*
សារធាត្ រ៊ី ៊ីននសមាសធាត្ ផ្ស ាំចាំ ៊ីមែលបានច្គ្បើគ្បាស់ច្ៅក្សាុងជច្គ្ ើសទាំង ៦ ខាងច្លើ 

សមាសធាតុផ្សចំំណ្ ី ម៉ាស់សងតួ (%) ព្រូនតអីុន (%) 

ច ងអងារ ៨៨ ៨ 

ក្សនទក្ស ់ ៨៨ ១១ 

ច្ ៅគ្ត្៊ី ៨៨ ៣៥ 

គ្ត្៊ីគ្សស ់ ២៥ ៥០ 

សម ដក្សច្សៀង ៨៩ ៤៣ 

ជច្នលន ២៥ ៤០ 

ចក្សបាយទ ៥ ៣៥ 

សលកឹ្សគ្ត្ក្សនួ ១២ ៣០,៦ 

ច្ ៅសលកឹ្ស រ យ ៨៥ ២៤ 

ច្ ៅសលកឹ្ស ន ៨៨ ២៥ 

ច្ ៅសលកឹ្សែាំ ងូច្ឈើ ៨៨ ២២ 
*
ទិន ាន័យវិភ្នរច្ៅ នទ៊ីរព្ិច្សា្ន៍នន ជឈ  ឌលអភិវឌ្ឍនក៍្ខរចិញ្េឹ សត្វ និងក្សសិក្ស ម “មសលោគ្រ៊ីត្” 

 

២២..៤៤  ក្ខរចារថ់ាន កំ្ខរពារក្ខរចារថ់ាន កំ្ខរពារ  និងនផ្សងៗនិងនផ្សងៗ  
 

កូ្សនមាន់មែលញាស ់ក្សបាន ១-៤៥ នថ ង គ្ត្វូចក់្សថ្នា ាំក្ខរពារជ ងឺអ ត្មាន់ និងញូក្ខស ់ ច្ ើយ 

គ្បច្ភទវា៉េ ក់្សសា ាំងទាំងព្៊ីរមានលក់្សច្ៅគ្បច្ទសក្ស ពុជា ។ មានវា៉េ ក់្សសា ាំងញូក្ខស់គ្បច្ភទថ ម៊ីោយ្ ូ (I២ប ផ្លិត្ 

ច្ៅគ្បច្ទសច្វៀត្ណា មានលក់្សច្ៅតា ឱ្សថសាែ នច្ព្ទយសត្វច្ៅតា ច្ខត្ដ និងគ្សុក្ស យួចាំនួន ។ វា៉េ ក់្សសា ាំង

ោយ្ូ យួែបត្ូចមាន ១៥-២៥ក្សាំរិត្ មែលស គ្សបណាស់សគ្មាបស់ រ ន៍ជនបទ។ ច្គ្ៅព្៊ីច្នេះវា៉េ ក់្សសា ាំង

ោយ្ូោចរក្សាទ ក្សច្ៅក្សាុងស ៊ីត្  ាភ្នព្ ២៨អងារច្សច្ៅក្សាុងទ៊ីងងឹត្ រយៈច្ព្ល ២មខ ច្គ្ក្ខយព្៊ីច្ចញព្៊ីទូរ

ទឹក្សក្សក្ស ។ ព្័ត្៌មានបមនែ ច្លើក្ខរងារច្នេះព្ិនិត្យច្ ើល ’TIP’ ច្ផ្សងច្ទៀត្មែលច្រៀបរាបព់្៊ីក្ខរចក់្សវា៉េ ក់្សសា ាំង  

ច្នេះ ។ 
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នរលនវលាននក្ខរចារ់ថាន កំ្ខរពារ 

(ជច្គ្ ើស ១) 

ោយ  (នថ ង) វា៉េ ក្សស់ា ាំង  ក្ខរផ្ដល ់

៥ ញូក្ខស F ឬ B1 បនដក់្សក្សាុងមភាក្ស ឬគ្ច  េះ * 

១០ អ ត្ ជួសច្ៅមសបក្សផ្កទ ាំងសាល ប 

២០ ញូក្ខស F ឬ B1 បនដក់្សក្សាុងមភាក្ស ឬគ្ច  េះ 

៤០ ញូក្ខស La sota  លាយទឹក្សផឹ្ក្ស * 

+៦០ ញូក្ខស M ក្សាុងសាច់ែ ាំ 

  

(ជច្គ្ ើស ២) 

ោយ  (នថ ង) វា៉េ ក្សស់ា ាំង  ក្ខរផ្ដល ់

៥ ញូក្ខស I2 បនដក់្សក្សាុងមភាក្ស 

១០ អ ត្ ជួសច្ៅមសបក្សផ្កទ ាំងសាល ប 

+៤៥ ោសនាច្រារ ** ក្សាុងសាច់ែ ាំ 

 

* បរិមា ននក្ខរផ្ដល់វា៉េ ក់្សសា ាំង សូ ច្ ើលលាំអិត្ច្ៅក្សាុង បទដ្ឋា នអន វត្ដបច្ច េក្សវិទាសដ៊ីព្៊ី ក្ខរគ្រប់គ្រងនិងក្ខរពារជាំងឺញ៉ែូក្ខស 

** ក្ខលព្៊ីព្៊ីរឆ្ា ាាំ  ន ផ្លិត្ផ្លវា៉េ ក់្សសា ាំងច្នេះគ្ត្ូវបានឈប់ច្គ្បើគ្បាស់ ច្ ើយវាគម នលក់្សច្ៅតា ទ៊ីផ្ារច្ទ ច្ទេះជាយ៉ែ ងច្នេះក្សដ៊ី ក៏្ស

ច្យើងបានផ្ដល់អន សាសនច៏្ោយច្្វើអនា ័យសាំោត្ទ៊ីធាល គ្ទុង រួ មាន សាកូ្សទឹក្ស និងចាំ ៊ី ច្ោយបានសាអ ត្ និង ទឹក្សសគ្មាប់មាន់ផឹ្ក្ស 

ច្ទើបោចក្ខរពារទប់ទល់នឹងជ ងចឺ្នេះបាន ។ 

 
ច្ៅក្សាុងសាំប ក្សមាន់ និងច្ៅច្លើច្ មាន់មានគ្សច្ ើរជាច្គ្ចើនមែលោចខាាំច្្វើឱ្យមានសាា  របសួឈា  

ច្ៅច្លើមសបក្សមាន់ ។ ច្ ើយគ្សច្ ើរមែលបងាបញ្ញា ខាល ាំងច្នាេះ ច្ៅច្ព្លវាមានវយ័ច្ក្សមងច្ៅច្ ើយ ច្ ើយវា 

រំខានព្ិច្សសមត្ច្ៅច្លើច្ មាន់ ។ ទនទឹ ច្នេះមែរ វាក៏្សោចរំខានែល់ក្សសិក្សរមែលចូលច្្វើក្ខរងារក្សាុងគ្ទុងមាន់

ផ្ងមែរ ។ ែូច្ច ាេះច្ែើ ប៊ីក្ខរពារក្ស ាំឱ្យមានគ្សច្ ើរទាំងច្នាេះ ក្សសិក្សរគ្ត្ូវដ្ឋក់្សថ្នា ាំជក្ស ់ ច្ ើយជាថ្នា ាំខាល ាំង ច្ៅក្សាុង

សាំប ក្សមាន់គ្ក្ខបព្ងច្ែើ ប៊ីច្ជៀសវាងគ្សច្ ើរច្នេះ ។ 

 

២២..៤៤..១១  ជម្ងឺព្រុនររសីជម្ងឺព្រុនររសី  

ជ ងផឺ្កដ សាយបក្សស៊ី (HPAI) មែលបណាដ ល ក្សព្៊ី ច្ ច្រារ ា៉ែ ងច្ឈាម េះ H5N1 គ្ត្ូវបានច្រក្សាំ ត្ ់

អត្ដសញ្ញា ច្ឃើញជាច្លើក្សែាំបងូច្ៅគ្បច្ទសក្ស ពុជា ក្ខលព្៊ីនថ ងទ៊ី ២៣ មខ ក្សរា ឆ្ា ាំ២០០៤ ។ រ ូត្ ក្ស 

ទលច់្ព្លច្នេះ ជ ងផឺ្កដ សាយបក្សស៊ីបានច្ក្សើត្ច្ ើងចាំនួនែប់គ្បាាំក្សរ ៊ីរួច ក្សច្ ើយ មែល ួយក្សរ ៊ីច្ៅទ៊ីគ្កុ្សង 

ភាាំច្ព្ញ និងច្ៅក្សាុងបណាដ ច្ខត្ដចាំនួនគ្បាាំរួ មានច្ខត្ដតាមក្សវ ក្សណាដ ល ច្សៀ រាប ក្សាំព្ង់ច  និងច្ខត្ដក្សាំព្ត្ ។ 

 ន សសបួននាក់្សគ្ត្ូវបានច្ររាយក្ខរ ៏ថ្នបានសាល បច់្ដ្ឋយសារជ ងឺច្នេះច្ៅក្សាុងគ្សុក្សក្សាំព្ង់គ្តាច ច្ខត្ដក្សាំព្ត្ មែល
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មានគ្ព្ាំគ្បទល់ជាប់ជា យួនឹងគ្បច្ទសច្វៀត្ណា  ។ បក្សស៊ីមែលច្ក្សើត្ជ ងឺច្នេះ រឺមានច្រារសញ្ញាជាច្គ្ចើនែូចជា 

វា ិនស ៊ីោហារ សាល បច្ ើងរឹង គ្រុនច្ៅដ  ច្ខាយក្សាំលា ាំងរាររួស ច្គ្សក្សទឹក្សខាល ាំង និងច្ ើ  ។ ជ ងឺផ្កដ សាយ

បក្សស៊ី (HPAI) ោចបណាដ លច្ោយមានក្ខរបាត្ប់ងច់្គ្ចើន ច្ ើយវាក៏្សោចជេះឥទធពិ្លែលស់ ខភ្នព្ ន សសច្ទៀត្

ផ្ង ។ បច េបុបន ាច្នេះគ្បច្ទសក្ស ពុជា ិនទន់មានវា៉េ ក់្សសា ាំងសគ្មាប់ក្ខរពារបក្សស៊ីព្៊ីជ ងឺច្នេះច្ៅច្ ើយច្ទ ។ ប៉ែ មន ដ

ច្ទេះជាយ៉ែ ងច្នេះក៏្សច្ដ្ឋយច្ែើ ប៊ីក្ខត្ប់នែយក្ខរប៉ែេះពាល់បក្សាបក្សស៊ីមែលមានជ ងឺច្នេះច្ររួរមត្មានវិធានក្ខរគ្បព្័ន ធ

ក្ខរពារជ៊ីវសាស្ដ្សដ ។ 

សគ្មាបព់្ត័្៌មានបមនែ  ស ូទាំនាក្ស់ទាំនងនាយក្សដ្ឋា ន ផ្លិត្ក្ស មនិងបស ព្ាបាល ។  

 

២២..៥៥  ផ្លចំនណ្ញសផ្នរនសដ្ារិចេផ្លចំនណ្ញសផ្នរនសដ្ារិចេ  

ក្ខរសនមត្នានាច្ែើ ប៊ីវិភ្នរច្សែាកិ្សច េមានែូចខាងច្គ្ក្ខ   

 ច្ៅក្សាុងគ្បព្័ន ធចិញ្េ ឹមាន់តា លក្សា ៈប រា  មាន់គ្ត្ូវបានផ្ដល់ចាំ ៊ីឱ្យច្ៅច្ព្លគ្ព្ឹក្ស ឬច្ៅច្ព្លលាងចមាន 

គ្សូវ ឬអងារគ្បមា  យួក្សាំប៉ែ ងមែលមានទ ងន់ ២០០-២៥០គ្ក្ខ  ច្ ើយបរិមា ននក្ខរឱ្យស ៊ីច្នេះ ក៏្ស

ោគ្សយ័ច្ៅច្លើចាំនួនមាន់ផ្ងមែរ ។  

 មត្ភ្នរច្គ្ចើនក្ខរផ្ដល់គ្សវូសគ្មាប់ច្ មាន់ និងមាន់ជាំទង់ច្ ើយច ងអងារ ឬជួនក្ខលក្សនទក់្សសគ្មាប់ក្សូនមាន់។ 

 ត្ន លគ្ទុងមាន់ ិនបានដ្ឋក់្សបញ្េលូច្ៅក្សាុងក្ខរចិញ្េឹ មាន់តា គ្បព្័ន ធ ប រា ច្នេះច្ទ ច្ដ្ឋយសារភ្នរច្គ្ចើន 

ក្សសិក្សរឱ្យមាន់ច្ែក្សច្ៅច្លើច្ែើ ច្ឈើ និងច្គ្ក្ខ ផ្ទេះ ។ 

 មត្ច្ែើ ៊ីបោចច្្វើក្ខរច្គ្បៀបច្្ៀបបាន មាន់ចិញ្េឹ ច្ៅក្សាុងគ្បព្ន័ ធទាំងព្៊ីរ “ប រា  និងមក្សលាំអ“គ្ត្ូវបញ្េលូ 

ក្ខរចក់្សវា៉េ ក់្សសា ាំងគ្បឆ្ាំង នឹងជ ងឺមាន់សាំខាន់ៗ ។ 

 ក្ខររ នាមផ្អក្សច្ៅច្លើចាំនួនច្ មាន់ ៥ក្សាល មែល ន សសមាា ក់្សជាអាក្សទទួលខ សគ្ត្ូវ ប៉ែ មន ដច្ែើ ប៊ីច្្វើឱ្យក្ខរ

ច្គ្បើគ្បាសព់្លក្ស មគ្រួសារឱ្យមានគ្បសទិធិភ្នព្ច្នេះ ភ្នា ក់្សងារផ្សព្វផ្ាយរួរច្លើក្សទឹក្សចិត្ដឱ្យក្សសិក្សរចិញ្េឹ ច្ 

មាន់ព្៊ី ១០-១៥ក្សាល ក្សាុង ួយគ្រួសារ ច្្វើែូច្ច ាេះនាាំឱ្យមានក្ខរទក់្សទញក្សសិក្សរច្គ្ចើន ច្ដ្ឋយសារព្ួក្សច្រ 

ោចរក្សគ្បាក់្សចាំ លូបានច្គ្ចើនព្៊ីក្ខរអន វត្ដន៍ ’TIP’ ច្នេះ ។ 

 ជច្គ្ ើសទ៊ី១ ននចាំ ៊ីផ្ស ាំមែលបងាា ញខាងច្លើ គ្ត្ូវបានយក្ស ក្សច្្វើក្ខររ នាច្លើផ្លគ្បច្យជន៍ច្សែាកិ្សច េ ។ 

ភ្នា ក់្សងារផ្សព្វផ្ាយោចច្គ្បើគ្បាស់ឧទ រ ៍ច្នេះ ច្ែើ ប៊ីរ នាច្ៅតា គ្បច្ភទចាំ ៊ី ែូចមានច្ៅជច្គ្ ើស

ច្ផ្សងៗច្ទៀត្មែលស គ្សបសគ្មាប់ក្សសិក្សរច្ៅតា ត្ាំបន់និ យួៗច្ៅគ្បច្ទសក្ស ពជុា។ចាំម ក្សឯសមាសធាត្ 

មែលបានយក្ស ក្សច្រៀបចាំជាចាំ ៊ីច្ៅក្សាុងជច្គ្ ើសទាំង ៦ ច្នាេះ ជាទូច្ៅក្សសិក្សរោចទិញ និងផ្លិត្បានច្ៅ

តា ត្ាំបន់របស់ខលនួច្សទើរមត្គ្របក់្សមនលងទាំងអសច់្ៅគ្បច្ទសក្ស ពជុា ។ 

 ច្គលបាំ ងននក្ខរមក្សលាំអក្ខរចញ្េឹ មាន់ច្ៅែាំណាក់្សក្ខលច្នេះ រឺធានាឱ្យអគ្តាងាប់របសកូ់្សនមាន់ថយច េះ 

និងបច្ង ាើនផ្លតិ្ភ្នព្របសច់្ មាន់ផ្ងមែរ ។ សាំច្រចច្ជារជយ័ច្លើអវ៊ីមែលច្លើក្សច្ ើងទាំងអស់ច្នេះធានាផ្លតិ្

កូ្សនមាន់មែលមានស ខភ្នព្ល អសគ្មាប់បាំប៉ែនយក្សសាច់ ែូច្ច ាេះច្្វើឱ្យផ្លតិ្ក្ស មធានាបានគ្បាក់្សចាំច្ ញច្គ្ចើន 

និងច្្វើឱ្យមាននិរនដរភ្នព្ ។ 
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ឧទាហរណ្៍៖ឧទាហរណ្៍៖  នព្រៀរនធៀរនសដ្ារិចេននក្ខរចញិ្េ ឹម្មានល់រាណ្ៈររុាណ្នព្រៀរនធៀរនសដ្ារិចេននក្ខរចញិ្េ ឹម្មានល់រាណ្ៈររុាណ្  នងិក្ខរសរលំអនលើក្ខរផ្ដល់ចណំ្ីនងិក្ខរសរលំអនលើក្ខរផ្ដល់ចណំ្ី  នងិព្ររ់ព្រងនម្មាន់នងិព្ររ់ព្រងនម្មាន់  នងិរនូមានរ់ូជរនងុព្សុរនងិរនូមានរ់ូជរនងុព្សុរ

សព្មារ់ម្ួយព្រួសាររនងុម្យួឆ្ន ំសព្មារ់ម្ួយព្រួសាររនងុម្យួឆ្ន  ំ ((ព្បារ់ទាងំអស់រិតជានរៀលព្បារ់ទាងំអស់រិតជានរៀល))  

 ទាំលាបក់្សសកិ្សរ មក្សលាំអ 

គ្បាក្សច់ាំ លូ ទនិ ាផ្ល 

៥ក្សប/ឆ្ា ាំ 

ត្ន ល 

ច្រៀល/ឯក្សតា 

ចាំ លូ 

៥ក្សប/ឆ្ា ាំ 

ទនិ ាផ្ល 

៥ក្សប/ឆ្ា ាំ 

ត្ន ល 

ច្រៀល/ឯក្សតា 

ចាំ លូ 

៥ក្សប/ឆ្ា ាំ 

កូ្សនមាន ់ ៧៥ក្សប ២៥០០ ១៨៧៥០០ ២០០ក្សប ២៥០០ ៥០០០០០ 

ច្ មាន ់ ៧,៥រ.  ៨០០០ ៦០០០០ ៧,៥រ.  ៨០០០ ៦០០០០ 

សរ ប ២៤៧៥០០  ៥៦០០០០ 

ក្ខរចាំណាយ បរិមា មាន/់ឆ្ា ាំ ត្ន លច្រៀល/ឯក្សតា ចាំណាយ៥ក្សប/ឆ្ា ាំ បរិមា មាន/់ឆ្ា ាំ ត្ន លច្រៀល/ឯក្សតា ចាំណាយ៥ក្សប/ឆ្ា ាំ 

ច្ មាន ់ ៧,៥រ.  ៨០០០ ៦០០០០ ៧,៥រ.  ៨០០០ ៦០០០០ 

ក្ខរច្គ្បើគ្បាសច់ាំ ៊ីជច្គ្ ើសទ៊ី ១ 

គ្សូវ ៥៥ ៥៥០ ៤០១៥០    

ច ងអងារ ២៧ ៨០០ ២១៦០០ ២៤ ៨០០ ១៩២០០ 

ក្សនទក់្ស    ៩ ៥៥០ ៤៩៥០ 

ច្ ៅគ្ត្៊ី    ៩,៥ ២០០០ ១៩០០០ 

ចក្សបាយទ    ៨៤ ៥០ ៤២០០ 

អាំបិល    ០,២ ៤០០ ៨០ 

គ្ព្៊ី  ិក្ស (ភរច្ ាខិប    ០,២ ១០០០០ ២០០០ 

វា៉េ ក់្សសា ាំង ១៦០ ១០០ ១៦០០០ ១៦០ ១០០ ១៦០០០ 

គ្ទុង    *  ៣៩៦០០ 

របងរាាំងកូ្សនមាន ់      ៤០០០០ 

ចាំណាយគ្បាក់្សសរ ប ១៣៧៧៥០  ២០៥០៣០ 

គ្បាក្សច់ាំច្ ញ+ព្លក្ស ម   ១០៩៧៥០   ៣៥៤៩៧០ 

ចាំណាយ និម នសាចគ់្បាក្ស ់

ព្លក្ស ម ២៣ ៤០០០ ៩២០០០ ៤៥ ៤០០០ ១៨០០០០ 

ចាំណាយសរ ប ២០១៧៥០  ៣៨៥០៣០ 

គ្បាក្សច់ាំច្ ញ ៤៥៧៥០  ១៧៤៩៧០ 

គ្បាក្សទ់ទលួបានរតិ្ជាព្លក្ស មក្សាុង យួនថ ង ៤៧៧០  ៧៨៩០ 

គ្បាក្សច់ាំច្ ញស ទធព្៊ី ច្ មាន ់៥ ក្សាល ១២៩២២០ 

បច្ង ាើនចាំ លូគ្រសួារតា រយៈ ច្ មាន ់៥ ក្សាល ២៤៥២២០ 

 

*ច្យើងរិត្ថ្នគ្ទុងមាន់ ួយមែលបានសាងសង់ ោចច្គ្បើគ្បាស់រយៈ ៣ឆ្ា ាំ ែូច្ច ាេះជាត្ន លរំលួស គ្បចាំឆ្ា ាំ រឺ ៣៣ភ្នររយ សគ្មាប់រ នាច្លើក្ខរវិភ្នរ ច្សែា

កិ្សច េ ។ 
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២២..៦៦  ផ្លរ៉ះពាល់នលើររសិាថ នផ្លរ៉ះពាល់នលើររសិាថ ន  
 

ច្ដ្ឋយសារបច្ច េក្សវទិាមែលបានច្លើក្សច្ៅក្សាុង ”TIP” ច្នេះ គ្ត្ូវបានគ្រប់គ្រងតា លក្សា ៈ្ មជាត្ិច្ដ្ឋយ

ច្គ្បើគ្បាស់ផ្ល និងអន ផ្លក្សសិក្ស ម ឬអវ៊ីមែលគត្់ផ្លិត្ ច្ ត្ ែូច្ច ាេះច្ ើយច្្វើឱ្យមានផ្លប៉ែេះពាល់វជិ ាមាន យួ

ចាំនួនសគ្មាប់បរិសាែ ន ។ 
 

មាន់ចិញ្េឹ ក្សាុងគ្ទងុ  ិនគ្ត្ឹ មត្ក្ខរពារទល់នឹងច្គ្គេះថ្នា ក់្ស យួចាំនួនប៉ែ ច្ណាណ េះច្ទ ប៉ែ មន ដោចក្ខរពារមាន់ ិន 

ឱ្យច្្វើក្ខរប៉ែេះពាល់ែល់ផ្លគ្បច្យជន៍ក្សសិក្សរច្ផ្សងច្ទៀត្ ែូចជាក្ខរក្សរក្ខយសួនបមនល ។ 
 

ក្ខរចិញ្េឹ ជច្នលនជាវិ្ ៊ី យួមានគ្បសទិធខិ ពស់ណាស់ក្សាុងក្ខរច្គ្បើគ្បាសល់ា ក្សសត្វមែលមានោសសូត្ខពស ់ ឱ្យ 

ក្ខល យជាជ៊ី យួមានជ៊ីជាត្ិរលាយយតឺ្ៗសគ្មាប់ែាំណា ាំ ។ វវិ្៊ីច្នេះោចក្ខត្់បនែយផ្លវិបាក្សបរិសាែ នច្ដ្ឋយសារ 

មានជ៊ីជាត្ចិ្គ្ចើនបានភ្នយច្ចញព្៊ីគ្បព្័ន ធក្សសដិ្ឋា ន និងច្្វើឱ្យគ្សេះ ទច្នល ក្សខវក់្ស ។ល។ មត្នឹងផ្លិត្ោហារ យួ 

មែលមានគ្បូច្ត្អ ៊ីនយ៉ែ ងល អ ។  

៣៣..  ក្ខរសណ្នានំលើក្ខរងារផ្សវរវផ្ាយក្ខរសណ្នានំលើក្ខរងារផ្សវរវផ្ាយ  

 

៣.១ វវិ្ ៊ីសាស្ដ្សដននក្ខរផ្សព្វផ្ាយ  

 

ជាទចូ្ៅក្សសិក្សររក្សាទ ក្សច្ មាន់សគ្មាបប់នដព្ជូ និងបាំប៉ែនផ្ងមែរ ច្ ត្ ែូច្ច ាេះច្ ើយវាជាក្ខរងាយ

គ្សួលក្សាុងក្ខរច្រៀបចាំក្សសិក្សរជាគ្កុ្ស  ជាព្ចិ្សសអាក្សមែលមានក្ខរចប់ោរ ម ៍ច្លើក្ខរសាក្សលបង ’TIP’ ច្នេះ។ 

ក្ខរច្្វើបងាា ញោចច្រៀបចាំច្ ើងព្៊ី ៥-១០ ក្សមនលងច្ៅក្សាុងភូ  ិយួោគ្សយ័ច្ៅតា ចាំនួនគ្រសួារក្សសិក្សរែង់ស ៊ីច្ត្ 

និងទាំ ាំរបស់ភ ូ ិ។ ច្ែើ ប៊ីច្្វើឱ្យក្ខរផ្សព្វផ្ាយមានក្ខររើក្សសាយល អច្នាេះ រឺគ្ត្វូច្្វើយ៉ែ ងណាឱ្យក្សសិក្សរចូលរួ 

មាា ក់្សច្គ្ជើសច្រើសនែរូរបសច់្រ ៥នាក្ស់ច្ទៀត្សគ្មាប់ច្រៀនជា យួគា  ។ ភ្នា ក់្សងារផ្សព្វផ្ាយជួបគ្បជ ាំជា យួគ្កុ្ស 

ក្សសិក្សរច្នេះច្រៀងរាលស់បាដ  ៍ច្ែើ ៊ីបព្ិនិត្យតា ដ្ឋនក្ខរច្្វើបងាា ញច្នេះ ច្ ើយជា យួគា ច្នាេះមែរព្ិភ្នក្សាបញ្ញា  ឬ

គ្បធានបទពាក់្សព្័ន ធនានាច្ៅច្លើក្ខរអន វត្ដន៍ ’TIP’ ច្នេះ ។ 

 

វវិ្៊ីសាស្ដ្សដសគ្មាប់ក្ខរអន វត្ដន៍ ’TIP’ ច្នេះ មផ្ អក្សច្លើក្ខរច្្វើបងាា ញតា ច្គលច្ៅគ្រួសារនិ យួៗប៉ែ មន ដ

ក្ខរជួបគ្បជ ាំ និងព្ិភ្នក្សាច្រៀងរាល់សបាដ   ៍ គ្ត្ូវច្្វើជាគ្កុ្ស ្ាំច្ៅក្សាុងភូ ិមែលមានក្ខរចូលរួ ទាំងក្សសិក្សរច្្វើ

បងាា ញ និងនែរូររបស់ច្រ ។ 
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ែាគ្ក្ខ ននយ ទធសាស្ដ្សដរើក្សសាយច្លើក្ខរងារផ្សព្វផ្ាយនន TIP ច្នេះ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ែាំណាក្សក់្ខល នងិក្ខរម នាាំ : ែាំណាក់្សក្ខល និងមបបបទនានាក្សាុងក្ខរច្រៀបចាំអន វត្ដ និង វាយត្ន លច្ៅ

ច្លើ ’TIP’ ច្នេះមានច្រៀបចាំច្ក្សាេះក្សាយច្ៅខាងច្គ្ក្ខ ៖ 

 

ក្ខរច្គ្ជើសច្រើសទ៊ីតាាំង 

ច្ដ្ឋយសារមត្ ‘TIP’ ច្នេះោចស គ្សបច្សទើរមត្គ្របត់្ាំបន់ទាំងអសន់នគ្បច្ទសក្ស ពុជាែូច្ច ាេះ និមានជា

លក្សា ៈវិន ាិច ិ័យអវ៊ី្ាំែ ាំសគ្មាបក់្ខរច្គ្ជើសច្រើសច្នាេះច្ ើយ។ ច្ទេះប៊ីយ៉ែ ងច្នេះក្ស៏ច្ដ្ឋយភូ ិមែលមានផ្ទេះច្ៅដ្ឋច់ៗ

ឆ្ង យ ព្៊ីគា រួរគ្ត្វូបានច្គ្ជើសច្រើសច្ែើ ប៊ីសាក្សលបង ’TIP’ ច្នេះជាែាំបូងសិនច្ែើ ប៊ីងាយគ្សួលក្សាុងក្ខរច្រៀបចាំ និង

ទ៊ីក្សមនលងសគ្មាប់ផ្លិត្ចាំ ៊ីមាន់ច្ទៀត្ផ្ង ។ 

 

ក្ខរច្គ្ជើសច្រើសក្សសិក្សរ និងក្ខរច្រៀបចាំ  

ច្ែើ ប៊ីច្្វើឱ្យត្ន លក្ខរងារផ្សព្វផ្ាយច្នេះោចទទលួយក្សបាន និងបច្ង ាើនគ្បសទិធិភ្នព្ននក្ខរច្គ្បើ្នធានច្នាេះ 

ភ្នា ក់្សងារផ្សព្វផ្ាយរួរ  

 ច្គ្ជើសច្រើសក្សសិក្សរចប់ោរ ម  ៍ និងសក្ស ម ៥-១០នាក្ស ់ ច្ៅក្សាុងភូ ិ យួ (ចាំនួនោគ្សយ័ច្លើចាំនួនគ្រួសារ 

ែង់ស ៊ីច្ត្ និងទាំ ាំភូ  ិ) ។ ក្សសិក្សរចូលរួ គ្ត្ូវមានច្ មាន់យ៉ែ ងច្ហាចណាស ់៥ក្សាល សគ្មាប់ចូលរួ  

អន វត្ដ ’TIP’ ច្នេះ ។ 

 ក្សសិក្សរមែលបានច្គ្ជើសច្រើសមានផ្ទេះច្ៅឆ្ង យៗព្៊ីគា ច្ៅក្សាុងភូ  ិ ច្ែើ ប៊ីច្្វើឱ្យក្ខរផ្សព្វផ្ាយមចក្សចយែល ់

 ន សសច្គ្ចើន ។ ក្សសិក្សរចូលរួ ធាល ប់មានបទព្ចិ្សា្នច៍្លើក្ខរចិញ្េឹ មាន់ខលេះ និងមានចិត្ដចងចូ់លរួ  ។ 

ភាន រ់ងារ 

ផ្សរវផ្ាយ 
 

ទ៊ីតាាំងបងាា ញ 

៥-១០តា ផ្ទេះ  

នានាច្ៅក្សាុងភ ូ ិ

ក្សសិក្សរនែរូរ 

២៥-៥០នាក់្សចូល 

រួ រាល់ក្ខរគ្បជ ាំ 

 ក្សសិក្សរច្្វើបងាា ញមាា ក់្សៗមាននែរូ 

ចាំនួន ៥នាក្ស ់ 

ទ៊ីវាមគ្សក្សសិក្សរ 

 

ក្សសិក្សរច្ផ្សង 

ច្ទៀត្ចលូរួ   

ច្ព្ទយសត្វភ ូ ិ
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 ជាលក្សាខ ឌសគ្មាប់ចូលរួ ច្ៅក្សាុងក្ខរអន វត្ដន៍ ’TIP’ ច្នេះ ក្សសិក្សរមែលបានច្គ្ជើសច្រើសគ្ត្ូវរក្សនែរូចាំនួន 

៥នាក្ស ់មែលរស់ច្ៅជ ាំវិញផ្ទេះខលនួច្ែើ ប៊ីច្្វើក្ខរច្រៀនសូគ្ត្រួ គា  ។ 

 ច្ែើ ប៊ីច្លើក្សទឹក្សចិត្ដែលក់្ខរចូលរួ របស់ក្សសិក្សរច្គ្ជើសច្រើស និងមចក្សរំមលក្សបទព្ិច្សា្ន៍ែល់អាក្សែនទ មានសាំ

ភ្នរៈ ួយ ចាំនួនមែលផ្ដល់ឱ្យក្សសិក្សរែូចជាសមាសធាត្ ចាំ ៊ីមែលគត្ ់  ិនោចផ្លិត្ច្ៅក្សាុងភូ  ិ និងព្ជូ

ែាំណា ាំជាចាំ ៊ីគ្បូច្ត្អ ៊ីន ឬបាល សទ៊ីក្សសគ្មាប់ផ្លតិ្ចក្សបាយទ ក្សាុងក្សរ ៊ីលក្សាខ ឌអាំច្ណាយផ្ល និងវា៉េ ក់្ស

សា ាំង ប៉ែ មន ដក្សសិក្សរគ្ត្ូវមានច្ មាន់ សាំភ្នរៈសគ្មាប់ច្្វើគ្ទងុ របងបាាំង និងែ៊ី ។ 

 

ឧបក្សរ ៍/សាំភ្នរៈ  

សាំភ្នរៈមែល ិនមានច្ៅក្សាុងភូ ិ ឬ ិនោចផ្លិត្បានច្ដ្ឋយក្សសិក្សរ ោចគ្ត្ូវផ្ ដល់ឱ្យជាក្ខរច្លើក្សទឹក្សចិត្ដច្ែើ ប៊ី 

ចូលរួ  និងមចក្សរំមលក្សបទព្ចិ្សា្ន៍ែល់អាក្សែនទ ។ សាំភ្នរៈ និងឧបក្សរ ៍គ្ត្ូវក្ខរសគ្មាប់អន វត្ដ ’TIP’  

ច្នេះមាន៖ 

 

សាំភ្នរៈឧបត្ែ ភែល់ក្សសិក្សរ 

 វា៉េ ក់្សសា ាំងសគ្មាប់កូ្សនមាន់ (ែច្ងាា រ និងអ ត្មាន់) សគ្មាប់ក្ខរច្្វើវា៉េ ក់្សសា ាំងែាំបូងប៉ែ ច្ណាណ េះ ។ 

 ក្សាំរាលបាល សទ៊ីក្សគ្បសិនច្បើក្សសិក្សរគ្ត្ូវក្ខរផ្លិត្ចក្សបាយទ ។ 

 ចាំ ៊ីគ្បូច្ត្អ ៊ីនមែលក្សសិក្សរ ិនោចផ្លិត្បានច្ដ្ឋយខលនួឯង (ផ្ដល់ច្លើក្សែាំបូងជាក្ខរច្លើក្សទឹក្សចិត្ដ) ។ 

 គ្គបព់្ូជែាំណា ាំចាំ ៊ីសត្វរួ បញ្េលូទាំងជច្នលន គ្បសិនច្បើមានត្គ្ ូវក្ខរ ។ 

 

ចាំណា ាំ 

 ក្សាុងក្ខរអន វត្ដន៍ ’TIP’ ច្នេះ មែលមានក្សសិក្សរច្គ្ចើន ចប់ោរ ម ៍ច្នាេះ ចាំណាយច្ផ្សងៗគ្ត្វូច្ចញ 

ច្ដ្ឋយក្សសិក្សរ រួ ទាំងត្ន លច្សវាក្ស ម ច្គ្ក្ខយព្៊ីក្ខរច្្វើបងាា ញ ដង ។  

 ភ្នា ក់្សងារ ផ្សព្វផ្ាយច្ៅច្ព្លច្នាេះ ោចច្្វើក្ខរជា យួភ្នា ក់្សងារច្ព្ទយសត្វភូ  ិ គ្បសិនច្បើមានច្ែើ ប៊ីជួយ 

សាំរួលែល់ក្ខរអន វត្ដន៍ ’TIP’ ច្នេះ ។  

 ជាទចូ្ៅ ក្សសិក្សរ ិនមានគ្បាក់្សសគ្មាប់បង់ែល់ច្សវាក្ស ម របស់ភ្នា ក់្សងារផ្សព្វផ្ាយ ក៏្សែូចជាច្ព្ទយសត្វ 

ភូ ិមែរ ែូច្ច ាេះភ្នរ៊ីទាំងសងខាងគ្ត្វូច្រៀបចាំជាកិ្សច េគ្ព្ ច្គ្ព្ៀងច្ដ្ឋយយក្សនថលច្សវាក្ស ម+នថ លវា៉េ ក់្សសា ាំង ព្៊ី

១០-១៥ភ្នររយ ច្លើចាំនួនមាន់ផ្លិត្បាន ។ ច្្វើតា វិ្៊ីច្នេះោចច្លើក្សទឹក្សចិត្ដទាំងក្សសិក្សរ ភ្នា ក់្សងារ 

ផ្សព្វផ្ាយ និងច្ព្ទយសត្វភូ  ិអន វត្ដឱ្យល អច្ែើ ប៊ីមចក្សចយផ្លគ្បច្យជន៍គា  ។ 
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ក្ខរចូលរួ ចាំម ក្សព្៊ីក្សសិក្សរ  

 ច្រៀបចាំែ៊ី យួមផ្ ាមក្សសគ្មាប់អន វត្ដ ’TIP’ ច្នេះ ។ 

 មានច្ មាន់ ៥ក្សាល សគ្មាប់អន វត្ដ ’TIP’ ច្នេះ ។ 

 សាំភ្នរៈសគ្មាប់សាងសង់គ្ទុង អគ្ងុត្គ្កុ្សង និងរបងបិទបាាំង ។ 

 សមាជិក្សគ្រសួារមាា ក់្សទទួលខ សគ្ត្ូវច្លើក្ខរងារច្នេះ រួ បញ្េលូទាំងក្ខរចូលរួ ច្ៅក្សាុងកិ្សច េគ្បជ ាំ និងព្ិភ្នក្សា 

គា នានា ។ 

 ចាំ ៊ីមាន់មាន ច ងអងារ និងក្សនទក់្សច្ែើ ប៊ីផ្ស ាំចាំ ៊ីតា រូប នដខាងច្លើ ។ 

 

ក្ខរព្ិនិត្យតា ដ្ឋន និងវាយត្ន ល 

ច្ដ្ឋយរយៈច្ព្លសគ្មាប់កូ្សនមាន់មែលបានច្លើក្សច្ ើងច្ៅក្សាុង ’TIP’ ច្នេះខល៊ី ភ្នា ក់្សងារផ្សព្វផ្ាយគ្ត្វូច េះជបួ 

ក្សសិក្សរែល់ទ៊ីក្សមនលង ៣-៥នថ ង ដង ។ ត្ួនាទ៊ីអាក្សផ្សព្វផ្ាយមែលគ្ត្វូច្្វើមានែូចខាងច្គ្ក្ខ ៖ 

 ច្រៀបចាំក្ខរគ្បជ ាំជា យួក្សសិក្សរ និងនែរូរបសព់្ួក្សច្រ ច្ែើ ប៊ីព្ភិ្នក្សាច្លើែាំច្ ើរក្ខរបងាា ញោគ្សយ័ ច្ៅតា 

ជច្គ្ ើសបច្ច េក្សច្ទសមែលក្សសិក្សរបានច្គ្ជើស ។ 

 គ្ត្ួត្ព្ិនិត្យតា ដ្ឋនច្ៅតា ផ្ទេះនិ ួយៗ ច្ែើ ប៊ីវាយត្ន លច្ៅច្លើក្ខរអន វត្ដន៍ ’TIP’ ច្នេះ ។ 

 ថលឹងកូ្សនមាន់ជាគ្កុ្ស ច្រៀងរាល ់៥-៧នថ ង ដងជា យួមាេ ស ់។ 

 ច្រៀបចាំក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យតា ដ្ឋន និងវាយត្ន លច្ដ្ឋយមានក្ខរចូលរួ ព្៊ីក្សសិក្សរច្ៅច្ព្លកូ្សនមានោយ  ៤០-

៤៥នថ ង ។ ច្ៅនថ ងជា យួគា ច្នេះភ្នា ក់្សងារផ្សព្វផ្ាយោចអច្ញ្ាើញក្សសិក្សរ ច្ផ្សងៗច្ទៀត្ឱ្យចូលរួ វាយ 

ត្ន ល ’TIP’ ច្នេះ និងទនទឹ គា ច្នាេះច្រៀបចាំទ៊ីវាមគ្សក្សសកិ្សរមែលអន ញ្ញា ត្ឱ្យក្សសិក្សរបច្ងាគ លមចក្សរំមលក្ស 

បទព្ចិ្សា្ន៍ែលអ់ាក្សែនទ ។ 

 

មផ្នក្ខរ   

ចាំច្ពាេះ ’TIP’ ច្នេះ  ិនមានច្ព្លច្វលា/រែូវជាក់្សលាក់្សចាំបាច់ច្នាេះច្ទ មត្ជាក្ខរគ្បច្សើររួរមត្ចប់អន វត្ដ 

ច្គ្ក្ខយច្ភលៀងធាល ក់្សច្ជារជាាំច្ៅច្ែើ រែូវវសា (ជ ងឺែច្ងាា រោចផ្ទេុះច្ ើងច្ៅច្ព្លច្ភលៀងត្ិចៗែាំបូង) ច្ ើយត្ាំបន ់

លិចទឹក្សច្ៅរែូវវសា រួរចប់ច្ផ្ ដើ ច្គ្ក្ខយទឹក្សសាំរក្ស (វវិច ិិក្ខ-្ា)ូ ។ 
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៣៣..២២  ថវកិ្ខសគ្មាបក់្ខរច្្វើបងាា ញថវកិ្ខសគ្មាបក់្ខរច្្វើបងាា ញ  

ថវិក្ខសគ្មាប់ក្ស មវិ្៊ីផ្សព្វផ្ាយនឹងមគ្បគ្បលួោគ្សយ័ច្លើត្គ្ ូវក្ខរជាក់្សមសដងននសា  ៊ីអង គភ្នព្ ។ តារាង

ថវិក្ខខាងច្គ្ក្ខ បានបច្ងាើត្ច្ ើងក្សាុងឆ្ា ាំ ២០០៦ ច្ដ្ឋយច្យងច្ៅច្លើក្ខរបា៉ែ ន់សាម នច្លើបទដ្ឋា នអន វត្ដបច្ច េក្ស

វវិទារបស់នាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស ម  

 

ថវិក្ខ និង ក្ខរសនមត ់ ចាំនួន / ត្ន ល 

គ្កុ្ស ក្សសិក្សរ (ក្ស) ៣០ នាក្ស ់

ទ នសគ្មាបទ់៊ីតាាំងច្្វើបងាា ញ (ខ) $៨០ 

ក្ខរប ដុ េះបណាដ លគ្កុ្ស ក្សសិក្សរ (រ) 

- ឯក្សសារ / ក្ខរម នាាំព្៊ីបច្ច េក្សវទិា TIP  

$៣០  

ក្ខរប ដុ េះបណាដ លគ្កុ្ស ក្សសិក្សរ (ឃ) 

- ោហារសាំរ៉េន់ 

 

$៩០ 

ទ នចូលរួ ព្៊ីក្សសិក្សររាំរូ (ង) 

 

ក្សាំលា ាំងព្លក្ស ម ច្ 

មាន់/កូ្សនមាន់ ច្ព្ទយ

សត្វភ ូ ិ

 

ទិវាមគ្ស – ោហារសាំរ៉េន់  (ច) 
$២៥ 

ទិវាមគ្ស – សាំភ្នរៈ  (ឆ្) 
$១០ 

 ស្ដ្នដ៊ីក្សសិក្ស មគ្សុក្ស-គ្បាក់្សឧបត្ែ ភគ្បចាំនថ ង  (ជ)                                                      

- ក្ខរប ដុ េះបណាដ ល, ក្ខរគ្ត្ួត្ព្និិត្យទ៊ីក្សមនលងច្្វើបងាា ញ        

$៤២ 

 ស្ដ្នដ៊ីក្សសិក្ស មគ្សុក្ស-គ្បាក់្សឧបត្ែ ភ នថ លច្្វើែាំច្ ើរ (ឈ)    $២៤ 

ក្ខរច េះគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យ-តា ដ្ឋនច្ៅ ូលដ្ឋា នច្ដ្ឋយអាក្សឯក្សច្ទស (ញ)    $២០  

សរ ប  $៣២១ 
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ក្ខរសនមត់នព្រើព្បាស់មានៈ 

ក្ស. ក្សាុង បអប  ួយមានគ្កុ្ស ក្សសិក្សរ (៣០ នាក្ស)់ និងក្សសកិ្សររាំរូមែលមានទ៊ីក្សមនលងបងាា ញ ២ ក្សមនលង 

ខ. ទ នសគ្មាប់ខួប ៤៥នថ ង រួ មាន ៥ែ លាល សគ្មាប់ស   គ្កុ្សងមាន់ សាំណាញ់ ២០ែ លាល ចាំ ៊ី១៥ែ លាល=៤០

ែ លាល ទ នសគ្មាបព់្៊ីរក្សមនលងច្នេះ=៨០ែ លាល 

រ. ឯក្សសារប ដុ េះបណាដ លបច្ច េក្សវិទាមានរួ បញ្េលូទាំងសាំភ្នរៈសគ្មាប់បច្គ្ងៀន ច្ ច្រៀន ក្ខរបញ្ញេ ាំងសាល យ 

និង ផ្កទ ាំងរូបភ្នព្្ាៗំ  មែលជាែាំច្ ើរក្ខរននវិ្៊ីសាស្ដ្សដបច្គ្ងៀន ។ 

ឃ. ក្ខរប ដុ េះបណាដ លគ្កុ្ស ក្សសិក្សរមាន៣វរគ  យួវរគមានរយៈច្ព្ល យួនថ ងង ច្លើក្សមលងមត្វរគក្ខរច្្វើជ៊ីក្សាំប៉ែ សដិ៍ 

មានមត្២វរគច្ទ និងក្ខរក្សាំ ត្់ចាំណាត្់ថ្នា ក់្សែ៊ីមាន យួវរគមែរ 

ង. ទ នចូលរួ ព្៊ីក្សសិក្សរ ឬទ៊ីក្សមនលងបងាា ញ យួវែដ មានច្ មាន់៥ និងមាន់ច្ឈាម ល១ និងកូ្សនមាន់រស់៤០ សួន

ែាំណា ាំសាំរាប់ចាំ ៊ីមាន់ ក្សាំលា ាំងព្លក្ស ម និង ថវិក្ខសគ្មាបច់្ព្ទយសត្វភូ  ិ  

ច. ទិវាមគ្សមានក្សនលេះនថ ង មានមត្ ដងក្សាុងវរគណា យួក្សាុងចាំច្ណា ទាំងប៊ីវរគ និងោចមានក្ខរចូលរួ ព្៊ីក្សសិក្សរ 

ច្ៅមក្សបរៗភូ  ិគ្បម ល៤០-៦០នាក្ស ់

ឆ្. សាំភ្នរៈសគ្មាប់ទិវាមគ្សរួ មាន ឧច្ោសនសព័្ទ (ច្ គ្ក្ស)ូ ត្ង ់និងផ្កទ ាំងបដ្ឋរូបភ្នព្ច្ផ្សងៗច្ទៀត្ 

ជ. សគ្មាប់ ស្ដ្នដ៊ីក្សសិក្ស មគ្សុក្ស ថវិក្ខឧបត្ែ ភរួ មាន៤នថ ង សគ្មាប់ក្ខរច្គ្ជើសច្រើសទ៊ីក្សមនលងបងាា ញ/ក្ខរចប់

ច្ផ្ ដើ /ក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យតា ដ្ឋន ។ ចាំច្ពាេះក្ខរប ដុ េះបណាដ លសគ្មាប៣់វរគ ផ្ដល់ច្ោយ ៦នថ ង និងទិវាមគ្ស

ផ្ដល់ច្ោយ២នថង 

ឈ. គ្បាក់្សឧបត្ែ ភសគ្មាប ់៉ែូត្ ូ២ែ លាលសគ្មាប់ យួនថ ង ទាំងអស១់២នថ ង 

ញ.  នទ៊ីរក្សសិក្ស មច្ខត្ដ-អាក្សឯក្សច្ទសផ្ដល់ជាំនួយបច្ច េក្សច្ទស និងគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យ-តា ដ្ឋនក្ខរប ដុ េះបណាដ ល TIP  

៣.៣ ក្សមនលងរក្សឯក្សសារបមនែ  

 ជឈ  ឌលអភិវឌ្ឍន៍ក្ខរចិញ្េឹ សត្វ និងក្សសិក្ស ម “មសលោគ្រិត្“ និងនាយក្សដ្ឋា នផ្លតិ្ក្ស ម និង

បស ព្ាបាល ។ 

៣.៤ មយនឌ្រ័  

ស្ដ្សដ៊ីស រ យសគ្មាប់ច្គ្ជើសច្រើសក្សាុងក្ខរចូលរួ ច្ៅក្សាុង ’TIP’ ច្នេះណាស ់ ច្ដ្ឋយសារជាទូច្ៅព្ួក្សច្រ 

ច្គ្ចើនច្្វើក្ខរងារច្ៅមក្សបរផ្ ទេះ។ TIP ច្នេះោចជយួស្ដ្សដ៊ីឱ្យបច្ង ាើនចាំ លូ ច្ែើ ប៊ីគាំគ្ទែល់គ្រួសារច្រជា 

ព្ិច្សសសគ្មាប់បច្ង ាើនោហាររូបត្ែ ភែល់ក្ស មារ និងទិញសាំភ្នរៈសគ្មាប់ក្សូនច្ៅសាលាច្រៀន ។ 

ច្ដ្ឋយសារអាក្សចូលរួ អន វត្ដ ’TIP’ ច្នេះ ភ្នរច្គ្ចើនជាស្ដ្សដ៊ី ក្ខរផ្ដល់អទិភ្នព្ែលអ់ាក្សផ្សព្វផ្ាយជា

ស្ដ្សដ៊ីក្សាុងក្ខរច្រៀបចាំក្ខរងារច្នេះច្ៅតា ភូ ិមានសារៈសាំខាន់ណាស ់។ 
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សគ្មាបព់្ត័្ម៌ានបមនែ  ស ូទាំនាក្សទ់ាំនងៈ 
នាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស ម ននគ្ក្សសួងក្សសិក្ស ម រ ក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទ 

# ២០០ វវិថ៊ីគ្ព្េះនច្រាត្ដ  ភាាំច្ព្ញ គ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្ស ពុជា 

ទូរសព័្ទ : ០១២ ៨៣៣ ៧៧៧ ឬ ០១២ ៨២៦ ៦១៧ 

ទូរសារ : ៨៥៥ ២៣ ២១០ ៩៤៨ ឬ ៨៥៥ ២៣ ២១៣ ០១១ 

អ ៊ីម ៉ែល : kunso@camnet.com.kh ឬ mak_soeun@camnet.com.kh  
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