
   

ករចិញច មឹរតីកនុងែរស 
 

រតីជរបភពរបូេតអីuនដ៏សំខន់សរមប់សររីងគសតវ និងមនុសស េលសពីេនះេទេទៀត វជរបេភទសច់ 
ែដលពំុផតល់ទុកខេទសដល់សុខភព។ ម៉យងវញិេទៀតរបជពលរដឋកមពុជភគេរចន និយមចូលចិតតបរេិភគ 
សច់រតីជអហរ តមករសទ បសទង់របស់អងគករេរករដឋ ភិបលមួយបនឲយដឹងថ របមណ ៦០ភគរយ ៃន 
អហរជតិសច់ែដលរបជពលរដឋបរេិភគរបចំៃថង គឺជសច់រតី។ 
 បចចុបបននេនះបរមិណផលរតីកនុងធមមជតិមនករថយចុះជលំដប់ ទនទឹមនឹងេនះកំេណ នរបជជនកន់ 
ែតេកនេឡង។ បុពវេហតុេនះ ករចិញច ឹមរតីកនុងែរសគួបផសំដំណំរសូវ 
មិនរតឹមែតទទួលបននូវអងករ និងសច់រតីសរមប់ករហូបចុករបចំៃថង 
បុ៉េណណ ះេទ វក៏បនរមួចំែណកកនុងករកត់បនថយករចប់រតីពីផល 
សតកុធមមជតិផងែដរ។ 

១. សរៈសំខន់ៃនករចិញច ឹមរតីកនុងែរស   

- កត់បនថយករចំណយេទេលករទិញមហូបរបចំៃថង 

- ករចិញច ឹមរតីកនុងែរសអចជួយបេងកនគុណភពដី 
អចឲយទិននផលរសូវេកនេឡង 

- រមួចំែណកកត់បនថយករចប់រតីពីធមមជតិ 
ជកតត មួយជួយឲយបរមិណរតីកនុងធមមជតិេកនេឡងវញិ 

-  ងយរសួលចប់យកមកេធវមហូប េរពះែរសចិញច ឹមរតីេនជិតផទះរសប់ 

២. ករេរៀបចំែរសចិញច ឹមរតី 
ករជីកជរមក 
ជរមកគឺជជងហុក ឬទីែដលេរជជងេគេនកនុងែរសចិញច ឹមរតី  

 វជទីកែនលងែដលរតីរត់មករជកេពលណទឹកកនុងែរសរក់ ឬេកត  
េពក។ េគអចេរបរបស់ជរមកេនះសរមប់បងខ ំងរតីជបេណត ះអសនន 
 េនេពលេរបថន ំសមល ប់សតវលអិតករពរដំណំរសូវផងែដរ។ ជរមក 
ែដលរតូវជីកអចមនរងេរចនសណឋ ន េទតមភូមិសរសតៃនដីែរស 

 

រសះជីកេនតមរជុងែរសរសះជីកេនតមរជុងែរសរសះជីកេនតមរជុងែរសរសះជីកេនតមរជុងែរស    



 ឬេទតមចំណង់ចំណូលចិតតរបស់អនកចិញច ឹម។ ជរមកអចមនរងជ របឡយ ឬ រសះ។ 
ជរមកមនរងជរបឡយ  
ជរមកែបបេនះ េគអចជីករបឡយតូចៗតមបេណត យភលឺែរស ែដលមនជំេរពី ៤០ េទ ៥០ សង់ទីែម៉រត 

េហយៃផទរកឡៃនរបឡយមនទំហំរបមណ ៥ េទ ១០ ភគរយ ៃនរកឡៃផទែរសសរបុ។  

 

ជរមកមនរងជរសះ 
េនះគឺជរបេភទជរមកមួយែបប ែដលេគជីកមនសណឋ នជរសះតូច។ េគអចជីករសះ េនកណត ល 

ែរស ឬរជុងែរសក៏បន េដយមនជេរម ១ េទ ១,៥ ែម៉រត បុ៉ែនតៃផទរកឡៃនរសះ ក៏គួរែតមនរបមណពី ៥ េទ 
១០ភគរយ ៃនៃផទរកឡែរសសរបុែដរ។  

៣. ករេរជសេរ សពូជរតីមកចិញច ឹម 
 របេភទរតីែដលអចចិញច ឹមកនុងែរសបនមនជអទpដូចជ រតីកបសមញញ រតីទីឡពយ រតីកបឥណឌ  

រតីកនធរ និងរតីអែណត ង។ ករចិញច ឹមរតីកនុងែរសជទូេទេធវេនកនុងែរសជេរម 
ជកែនលងែដលដក់ទឹកបនេរជ។ ករចិញច ឹមរតីកបសមញញ ទីឡពយ និង 
កបឥណឌ  អចចិញច ឹមចរមុះគន ែតមតងកនុងែរសែតមួយ កនុងករមិតសមមរត 
រតីកបសមញញ ៥០% រតីទីឡពយ ៣០% និងរតីកបឥណឌ  ២០% ។ 

ករចិញច ឹមពំុចំបច់ផតល់ចំណីអវីទំងអស់ េបេគចិញច ឹមកនុងដង់សីុេត ១កបល 

កនុង៣-៤ ែម៉រតកេរ។៉ េគអចចិញច មឹកនុងដង់សុីេតរហូតដល់ ២ កបលកនុងមួយ 
ែម៉រតកេរ ៉ ែតករណីេនះេគរតូវែតផតល់ចំណីបែនថមដូចជ កនទក់ ចកបយទ 

កេណត ៀរ ឬកកសំណល់ផទះបយជេដម។ ទំហំកូនរតីែដលគួរេរជសេរ សមកចិញច ឹម រតូវែតមនទំហំយ៉ងតិច 
បុ៉នរមមៃដេឡងេទ និងមនសុខភពលអ ។ េដយែឡករតីអែណត ង មនលកខណៈពិេសសជងបណត រតីែដល 
បនេរៀបរប់ខងេល េដយេគអចចិញច ឹមវកនុងល័កខខ័ណឌ ទឹករក់ែដលមនជេរមរតឹម ២០ សងទីែម៉រតបុ៉េណណ ះ 
(ទឹកកនុងែរស) េរពះវជរបេភទរតីែដលធន់េទនឹងបំែរបំរលួសីតុណហ ភព និងជំងឺេផសងៗបនលអ េហយករ 
ចិញច ឹមមនអរតរស់ខពស់ែថមេទៀតផង។  ែតករចិញច ឹមរតីអែណត ង ចំបច់រតូវែតផតល់នូវចំណីបែនថម េទះជករ 
ចិញច ឹមកនុងដង់សីុេតទប ឬខពស់ក៏េដយ។  
 

៤. ករេរជសេរ សពូជរសូវសរមប់ែរសចិញច ឹមរតី 
 អរស័យេដយករចិញច ឹមរតីអែណត ងមនរយៈេពលេលសពីបីែខ ដូេចនះគួរេរជសេរ សពូជរសូវធងន់ មកេធវ 
ករដំដុះកនុងករេធវវបបកមមចរមុះេនះ។ េដយែឡករតីកប ឥណឌ  កបសមញញ និងទីឡពយ អចេធវវបបកមមជ 
មួយពូជរសូវកណត លបន។ 
 

៥. ករែលងកូនរតីចិញច ឹម  

ករដឹកជញជូ នកូនរតីគួរេធវេនេពលរពឹក និងករែលងកូនរតីចូលែរសចិញច ឹម គួរេធវេនចេនល ះេម៉ង ៩-
១០រពឹក ។ េបកូនរតីរតូវបនដឹកជញជូ នេដយេរបថង់បល សទិក េនះេពលដឹកជញជូ នដល់ែរស រតូវយកថង់េនះេទ 

រតំកនុងទឹកែរសែដលរតូវចិញច ឹមរបមណ ១០-១៥នទីសិន រចួេទបរសយមត់ថង់ឲយរតីែហលេចញេដយ 
ខលួនឯងសនសឹមៗ ចូលេទកនុងែរសចិញច ឹមរតី។ 

 

ករេរៀបចំែរសចិញច មឹករេរៀបចំែរសចិញច មឹករេរៀបចំែរសចិញច មឹករេរៀបចំែរសចិញច មឹ
រតរតរតរត    



 
 

៦. ករផតល់ចំណី 
ថវីតបិតែតរតីអែណត ងជរបេភទរតីសីុសច់ជអហរ ែតកនុងករចិញច ឹមេយងអចយកកនទក់មកលយនឹង 

សច់បន។ ឆលងតមករពិេសធន៍េនកនុងវទិយសថ នរសវរជវ និងអភិវឌឍន៍កសិកមមកមពុជ បនេចញជ 
លទធផលថ រតីែដលចិញច ឹមេដយផតល់ចំណីកនទក់ ២០% លយរតីហល ៨០% មនករធំធត់រហ័ស និងអរត 
រស់េរចនជងរតីែដលផតល់េដយចំណីកនទក់ ៦០% លយរតីហល ៤០% ឬក៏កនទក់ ៤០% លយរតីហល 
៦០%។ េពលផតល់ចំណីរតូវដក់កនុងកែរញច ងរកលៃសបរចួរជមុជេទកនុងទឹក េដមបីងយរសួលតមដនេមល 
ករសុីចំណីរបស់រតី និងេជៀសវងភពខជះខជ យ។ ករផតល់ចំណីេនះអចផតល់េនេពលរពឹក ចប់ពីេម៉ង ៩ ដល់ 
េម៉ង ១០ និង លង ចចេនល ះពីេម៉ង ៣ េទ េម៉ង ៥ េដយផតល់មួយៃថងមតង ឬពីរដង ក៏បនតមកំរតិរបមណ 
១០% ៃនទមងន់ដងខលួនរតីសរុប (ឧបមថទមងន់កូនរតីសរបុកនុងែរសមនរបមណ ១០ គីឡូរកម 
េនះចំណីែដលរតូវផតល់គឺ ១ គីឡូរកមកនុងមួយៃថង ឬ រពឹក កនលះគីឡូរកម លង ចកនលះគីឡូរកម)។ 
 

៧. កររបមូលផល  
កររបមូលផលអចចប់រេំលះ េដយចប់រតីណែដលធំជងេគមកេធវមហូបរបចំៃថង។ កររបមូលផល 

សរបុេធវេឡងេនេពលរសូវទំុលអ េពលេនះរតីេនរបមូលផតុំគន កនុងជរមក (របឡយ ឬរសះតូច) ។ កររបមូល 
ផលេនះ េធវដំណលគន ជមួយកររចូតកត់ផលរសូវែតមតង របសិនេបទំហំរតីធំលមមអចយកមកហូប 
ឬលក់បន ។ បុ៉ែនតេបទំហំវពំុទន់សមរសបេទេនះ េគអចបនតករបងខ ំងចិញច ឹមកនុងជរមក ដូចេរៀបរប់ខងេល 
ជបេណត ះអសននសិន េពលេនះេគអចេធវករភជួររស់ ដកសទូងរសូវជេលកទីពីរេទៀត (ករណីពូជរសូវរសល 
មិនរបកន់រដូវ)។ េរកយពីសទូងបន ១០ - ១៥ ៃថង េគអចេបកែលងរតីឲយេចញពីជរមកចូលេទកនុងែរសបន។  
ករចិញច ឹមកនុងវគគទីពីរេនះ មនករផតល់ចំណី និងែថទំដូចករចិញច ឹមកនុងវគគទីមួយែដរ។  

 

  

 
 


