
  

 

 
 

 

 
 

សសៀវសៅណែនាំបសចេកសេសសម្រាប់កសកិរ 
 

ការចញិ្េមឹាន់ជាលកខែៈម្ររួសារ  
 

 
 
 

រ ៀបចំរោយ៖ គររោងបញ្ជ្រា បរយនឌ ័ ដំណាកក់ាលទី២ (PGM2/MOWA/JICA) 
 មនទី កសិកមម និងមនទី កិចចកា នា  ីរេត្តកំពងច់ាម 
ឧបត្ថមភរោយ៖ ទីភ្នា កង់ា សហរបត្ិបត្តិកា អនត ជាត្ិននរបរទសជប ៉ុន (JICA) 
សហកា អន៉ុវត្ត៖ មនទី កា ងា  និងបណត៉ុ ុះបណាត លវជិាា ជីវៈ រេត្តកំពងច់ាម 
 មនទី អភវិឌឍនជ៍នបទ រេត្តកពំងច់ាម 
 មនទី ពាណិជាកមម រេត្តកំពងច់ាម 
 មនទី ផែនកា  រេត្តកំពងច់ាម 

 
 

  

 

  ខែ ឧសភា ២០១៤ 
 





  

 

អារមភកថា 
 

សសៀវសៅណែនាំបសចេកសេសចញិ្េ ឹមមាន ់ សម្រមាបក់សិករសនេះ ម្ររូវបានសរៀបចាំស ើងសោយគសម្រមាងបញ្ជ្រា ប   
សយនឌរ័ ដាំណាកក់ាលេី២ (PGM2/MOWA/JICA) មនទីរកិចេការនរ ីនិងមនទីរកសិកមម សេរតកាំពងច់ាម សម្រកាមកិចេ
សហការអនុវរតសោយ មនទីរការងារ និងបែតុ េះបណាត លវជិ្ជា ជីវៈ មនទីរអភវិឌឍនជ៍នបេ មនទីរពាែិជាកមម និង មនទីរ
ណែនការ សេរតកាំពងច់ាម សោយមានការជួយ ឧបរថមភគាំម្រេពីេីភ្នា កង់ារសហម្របរិបរតិការអនតរជ្ជរិននម្របសេសជប ុន 
(JICA)។ការចិញ្េ ឹមមានពូ់ជកាុងម្រសុកជ្ជលកខែៈម្រគសួារ មានសារៈសាំខានណ់ាស់សម្រមាបម់្របជ្ជកសិករ ជ្ជពិសសស
ញ្ជ្សតី កាុងការចូលរមួចាំណែកសលើកកាំពស់ជីវភ្នពរស់សៅ តាមរយៈការបសងកើនអាហាររបូរថមភ និង ម្របាកច់ាំែូលបណនថម 
សម្រមាបម់្រគួសារ។ ប ុណនតម្របជ្ជកសិករមយួចាំនួនធាំ បាននិងកាំពុងជបួម្របេេះនូវបរា ជ្ជសម្រចើនកាុងការចិញ្េ ឹមមានឲ់្យបាន
សជ្ជគជយ័ សោយសារការរាររារននជាំងឆឺ្លងរាលោលសែេងៗ និងការណែទាំមនិបានដិរដល់ ណដលទាំងសនេះបណាត ល
មកពីកងវេះខារនូវចាំសែេះដឹងបសចេកសេសសមម្រសប និង បេពិសសាធនល៍អៗ  កាុងការចិញ្េ ឹមមានរ់បស់ម្របជ្ជកសិករ។ 

សលើសពីសនេះសេៀរ វាមានសារៈសាំខានណ់ាស់  កាុងការគរិគូរសធវើយ ងណាែតល់ឱកាសឲ្យញ្ជ្សតីេេួលបាន 
ចាំសែេះដងឹបសចេកសេសចិញ្េ ឹមមានស់មម្រសប។ ម្របជ្ជកសិករ ជ្ជពិសសសញ្ជ្សតី អាចចូលរមួចាំណែកសលើកកាំពស់
សុេុមាលភ្នពម្រគសួារតាមរយៈសកមមភ្នពចិញ្េ ឹមមានស់នេះ។ សទេះជ្ជយ ងណាកត ី កសិករជ្ជញ្ជ្សតីមានឱកាសរិចរួច
សធៀបនឹងកសិករជ្ជបុរស កាុងការេេួលបានចាំសែេះដងឹបសចេកសេសចិញ្េ ឹមមាន។់ 

សហរុសនេះសហើយ សសៀវសៅណែនាំបសចេកសេសចិញ្េ ឹមមានស់នេះ ម្ររូវបានចងម្រកងស ើងសម្រមាបម់្របជ្ជកសិករ 
ជ្ជពិសសសញ្ជ្សតី បានសរៀនសូម្ររនូវចាំសែេះដឹងបសចេកសេសចិញ្េ ឹមមានម់យួសមម្រសប។ សសៀវសៅណែនាំសនេះ បរយិយ 
និង ពនយល់អាំពចីាំសែេះដឹងបសចេកសេសចិញ្េ ឹមមាន ់ សោយសម្របើម្របាស់នូវរបូភ្នពងាយៗជ្ជសម្រចើន ណដលសធវើឲ្យម្របជ្ជ
កសិករងាយម្រសួលយល់។  

សយើងេ្ុ ាំសងឃមឹយ ងមុរមាាំថា សសៀវសៅណែនាំបសចេកសេសសនេះ នឹងម្ររូវបានសម្របើម្របាស់សឆ្លើយរបនឹងរម្រមូវការ
ចាាំបាចរ់បស់ម្របជ្ជកសិករ កាុងការអនុវរតនប៍សចេកសេសចិញ្េ ឹមមានឲ់្យបានេេួលសជ្ជគជយ័។ 

 

  
 





  

 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
 ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត 
សាលាខេត្តកំពងច់ាម 

 

 

លខិិតណលែងអាំែររុែ 
 

សសៀវសៅខែនាំបសចេកសេសចញិ្េ ឹមមាន ់ សម្រមាបក់សិករសនេះ ម្ររូវបានសបាេះពុមភស ើងសោយខអែកស ើបេ
ពិសោធនន៍នគសម្រមាងោក បងខអែកអ ិរកមមកសិកមម កែុងសែរតកាំពងច់ាម សម្រោមគសម្រមាងបញ្ជ្រា បសយនឌរ័ ដាំណាក់
ោ េ២ី (PGM2) ខដ បានអនុវរតសោយម្រកសួងកចិេោរនរ ី (MOWA) សោយមានោរជួយ ឧបរថមភគាំម្រេពេីីភាែ ក់
ងារសហម្របរិបរតិោរអនតរជារនិនម្របសេសជប ុន (JICA)។ 

កែុងនមថ្នែ កដ់ឹកនាំសែរតកាំពងច់ាម ែ្ុ ាំសូមខលែងអាំែរគុែយ ងម្រជា សម្រៅ ជូនចាំស េះ សោកជាំទាវ 
សវជាបែឌិ រ អុ៊ឹង រនាា ផាវី រដឋមញ្ជ្នតីម្រកសួងកិចេោរនរ ី ខដ បានអត ់ឱោសឲ្យមញ្ជ្នតីននមនទីរ កព់ន័ធ កែុងសែរត
កាំពងច់ាម សធវើោររមួគែ ជាមយួមញ្ជ្នតីម្រកសួងកិចេោរនីរ ី នងិ សមាជិកម្រកមុោរងារគសម្រមាងបញ្ជ្រា បសយនឌរ័ ដាំណាក់
ោ េ២ី កែុងោរអនុវរតសកមមភាពរបស់គសម្រមាងោក បង និង ោរចងម្រកងសសៀវសៅខែនាំបសចេកសេសសនេះស ើង។ 

េនទឹមនងឹសនេះ ែ្ុ ាំសូមខលែងអាំែរគុែ ចាំស េះ េីភាែ កង់ារសហម្របរិបរតិោរអនតរជារិននម្របសេសជប នុ (JICA) 
ខដ បានជួយ ឧបរថមភគាំម្រេទាាំងខអែកបសចេកសេស និង លវោិ តាមរយៈគសម្រមាងបញ្ជ្រា បសយនឌរ័ ដាំណាកោ់ េ២ី 
(PGM2)។ ែ្ុ ាំកសូ៏មសាំខដងនូវោរសោរសរសសើរ នូវោរបនតែិរែាំម្របឹងខម្របង និង ោរចូ រមួចាំខែកដម៏ានោរៈ
សាំខាន ់ របស់មនទីរកិចេោរនរ ី មនទីរកសិកមម មនទីរោរងារ និងបែតុ េះបណាត  វជិាា ជីវៈ មនទីរអភវិឌឍនជ៍នបេ 
មនទីរ ែិជាកមម និងមនទីរខអនោរ កែុងោរអនុវរតនស៍កមមភាពរបស់គសម្រមាងោក បងម្របកបសោយសជាគជយ័ ខដ 
សនេះជាមូ ោឋ នដច៏ាាំបាចន់នោរចងម្រកងសសៀវសៅបសចេកសេសសនេះស ើង។ 

ែ្ុ ាំមានជាំសនឿយ ងមុរមាាំថ្ន សសៀវសៅខែនាំបសចេកសេសចញិ្េ ឹមមានស់នេះ នឹងម្ររូវបានសម្របើម្របាស់សម្រមាបស់្ែើយ
របសៅនឹងរម្រមូវោរចាាំបាចរ់បស់ម្របជាកសិករ ជាពិសសសញ្ជ្សតី កែុងោរអនុវរតនប៍សចេកសេសចិញ្េ ឹមមាន ់កខែៈ
ម្រគួោរម្របកបសោយសជាគជយ័ កែុងសគ បាំែងបសងកើនម្របាកច់ាំែូ បខនថមសម្រមាបម់្រគោួរ និង ស ើកកាំពស់ភាព
អងអ់ាចខអែកសសដឋកចិេដ ់ញ្ជ្សតី៕ 

 
  

 
 

  
  

 
  



 



  

 

ាតិកា 
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សារៈម្របសោជន៍ នងិ សោលការែ៍េូសៅសាំខាន់ៗ ៥ោ៉ា ង 
ននការចិញ្េមឹាន ់

 

១. សារៈប្រយោជន៍ននការចិញ្ចឹមមាន់លក្ខណៈប្រួសារ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 បម្ងកើនរបាកច់ែូំលបណនថម ម្ោេមនិចាបំាចម់្បាេះបងម់េុរបរោនរសាប ់
ការចិញ្េ ឹមោនល់កខែៈរគសួារ គមឺនិទមទរម្ពលម្វលាណវង ម្ហើេកសិករអាចទទួលបានចែូំលបណនថម 
ម្ោេមនិចាបំាចម់្បាេះបងម់ុេរបរម្ែេងណដលោនរសាបម់្នេះម្ទ ។ 

 របភពចែូំលមេួយ ងម្ទៀងទរ ់
ការម្ធវើណរស អាចទទួលបានែលណរមេួដង ឬពីរដងកាុងមេួឆ្ា ។ំ ការចិញ្េ ឹមរជូកររូវការរេៈម្ពលណវង ម្ដើមប ី
អាចលកប់ាន។ ែទុេពមីុេរបរទងំម្នេះ ការចិញ្េ ឹមោនល់កខែៈរគួសារ ែតល់នូវចែូំលមេួម្ទៀងទរ ់ពី
ម្រពាេះោនឆ់្បធ់ំម្លឿនជ្ជង និងងាេរសួលលក។់  កសិករចិញ្េ ឹមោនម់្ជ្ជគជេ័ោា ក ់បានរបាបថ់ា គរ់
ោនរបាក ់សរោបស់ងម្ៅធនគរទនម់្ពល ម្ោេសារគរោ់នោនល់កជ់្ជម្រៀងរាល់ណេ ។ 

 ចាបម់្ែតើមម្ោេម្របើរបាស់ម្ដើមទុនរចិ 
ការចិញ្េ ឹមោនល់កខែៈរគសួារមនិទមទរម្ដើមទុនម្រចើនម្នេះម្ទ កសិករអាចពរងកីវាបានជ្ជជំហា៊ា នៗ 
ម្ោេម្របើរបាស់ធនធ្លនណដលេលួនោនរសាប។់  

 ទទលួបានរបាកច់ែូំល ម្ោេមនិចាបំាចណ់សវងរកមេុរបរឆ្ា េពែីទេះម្ ើេ 
វាមនិងាេរសួលម្ទ សរោបក់សិករកាុងការណសវងរករបាកច់ំែូលម្ៅឆ្ា េពែីទេះ។ ម្ពលេលេះ ោនបរា
របឈមជ្ជម្រចើនអាចម្កើរោនម្ ើង។ ការចិញ្េ ឹមោនល់កខែៈរគសួារ គែឺតល់ចែូំលមេួសមរមយ នងិ
ឱកាសដល់សោជិករគួសាររស់ម្ៅជួបជុំគា ម្ទៀរែង។ 

 ែតល់ឱកាសដល់ញ្ជ្សតីចូលរមួរករបាកច់ែូំលសរោបរ់គសួារ 
មុេរបរចិញ្េ ឹមោន ់គឺែតល់ឱកាសដល៏អ សរោបញ់្ជ្សតីចូលរមួកាុងសកមមភ្នពរករបាកច់ែូំលរគួសារ ម្ោេញ្ជ្សតី
អាចចិញ្េ ឹមោនម់្ៅែទេះ។ 

ចំែូលបណនថមពីការលក់ោន ់និង ស៊ាុរ 
 

លាមកោន់ សរោបម់្ធវើជី 
 

សាចោ់ន់ជ្ជអាហារដោ៏នរស់ជ្ជរិ 
 

ស៊ាុរោនស់រោប់ជ្ជអាហារ 
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២. យោលការណទ៍ូយទៅសខំាន់ៗ ៥ោ៉ា ង សប្មារ់ចិញ្ចឹមមាន់លក្ខណៈប្រួសារ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ម្គលការែ៍ទ១ី: ការម្រៀបចសំោភ រៈសរោបច់ញិ្េ ឹមោន ់
កសិករររូវម្រៀបចំសំភ្នរៈសរោបច់ិញ្េ ឹមោន ់ ដូចជ្ជ រទុងកូនោន ់ រទុងោនធ់ ំនិងទីធ្លល ណដលោនរបងពទ័ធជុំវញិ
ម្ដើមបកីារប់នថេហានិភេ័ ននជំងឺឆ្លង និងម្រគេះថាា កម់្ែេងៗ។ 

ម្គលការែ៍ទ២ី: ការម្រជើសម្រ ើសោនសុ់េភ្នពលអ នងិែលិរភ្នពេពស់ សរោបច់ញិ្េ ឹម 
កសិករររូវម្ធវើការម្រជើសម្រ ើសោនោ់នសុេភ្នពលអ នងិោឌធណំដលបានម្ធវើវា កសំ់ាងររឹមររូវ។ ម្រជើសម្រ ើសពូជកាុង
រសុក ណដលោនែលិរភ្នពេពស់ សរោបច់ិញ្េ ឹម។ 

ម្គលការែ៍ទ៣ី: ការែតល់ចែីំររមឹររវូ នងិគុែភ្នពលអ 
កសិករររូវែតល់ចំែីណដលោនជីវជ្ជរិ នងិបរោិែរគបរ់គន ់ ម្ដើមបមី្អាេោនោ់នសុេភ្នពលអ និង ធំធ្លរ់
ម្លឿន។ ម្ដើមបកីារប់នថេការចំណាេេពស់ម្លើការទិញចែីំសម្រមច កសិករអាចម្របើរបាស់វរថុធ្លរុម្ដើមណដល
អាចរកបានជ្ជមេួនឹងចែីំសម្រមច។ ការម្ធវើររីផ្អអ ប ់ ចញិ្េ ឹមជម្នលន នងិោមំ្មម ចំែីសរវ អាចជួេ ឲ្យកសិករ
ការប់នថេការម្របើរបាស់ចំែីសម្រមចបាន ។ 

ម្គលការែ៍ទ៤ី: បងាក រោនព់ជីងំឆឺ្លងសំខាន់ៗ  
ការម្ធវើវា កសំ់ាងបងាក រោនព់ជីងំឺឆ្លងសំខាន់ៗ  ៣ របម្ភទរមួោន ជំងឺញ្ញូ វកាសោន ់ជងំឺអរុោន ់នងិ ជងំឺអាសនា
ម្រាគោន ់គឺវាោនសារៈសំខានខ់ាល ងំណាស់។ ម្ដើមបកីារប់នថេហានភិេ័ននការឆ្លងជំងនឺន កសិករររូវម្ធវើការ 
សោល បម់្មម្រាគទងំកាុងរទងុ នងិ ទីធ្លល ចិញ្េ ឹមម្អាេបានម្ទៀងទរ ់ម្ោេម្របើរបាស់វធិ្លនការជីវសុវរថិភ្នព។ មេួ
វញិម្ទៀរ កសិករររូវេល់ដងឹពីវធិីម្ជៀសវាងននការឆ្លងននជំងឺផ្អត សាេបកេ ី ពីម្រពាេះវាជ្ជជំងឺឆ្លងដក៏ាចសាហាវ
អាចបងកម្អាេោនម្រគេះថាា កដ់ល់មនុសេបាន។ 

ម្គលការែ៍ទ៥ី: ការណែទោំនជ់្ជរបចា ំ
កសិករទមទរឲ្យេកចិរតទុកោកណ់ែទោំនឲ់្យបានលអ ជ្ជពមិ្សសម្មោនក់ំពុងែតល់ស៊ាុរ និងកូនោនរូ់ចៗ។ 

ម្រៀបចសំោភ រៈចញិ្េ ឹមបានររមឹររវូៈ 
រទុងរូច រទុងធំ ទីធ្លល ោនរបង

ពទ័ធជុំវញិ 

ម្រជើសម្រ ើសោនសុ់េភ្នពលអ 
នងិែលិរភ្នពេពស់ សរោបច់ញិ្េ ឹមៈ 

សុេភ្នពលអ ោឌធំ 
និងបានម្ធវើវា កសំ់ាងររឹមររូវ

បងាក រោនព់ជីងំឆឺ្លងសំខាន់ៗ : 
ម្ធវើវា កសំ់ាង ឱសែ 

និងការម្ធវើជីវសុវរតិភ្នព 

ែតល់ចែីំឲ្យបានររមឹររវូៈ 
បរោិែរគបរ់គន ់រម្បៀប 

ែតល់ចំែីររឹមររូវ ែតល់ចំែី 
ររីផ្អអ ប ់ជម្នលន ម្មម ជ្ជម្ដើម 

ការណែទោំនជ់្ជរបចាៈំ 
ម្មោនក់ំពុងែតល់ពង 
កូនោន ់និងោនជ់ំទង ់
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សោលការែ៍េី១ 
ការសរៀបចាំសាភ រៈសម្រាប់ចិញ្េមឹាន់ 

១.១ ប្ទុងក្ូនមាន់ 

 មេុងាររបស់រទងុកូនោន ់
រទុងកូនោន់ ់គឺជ្ជរបម្ភទរទុងមេួ សរោបោ់កកូ់ន
ោនណ់ដលម្ទើបញាស់ រហូរដល់អាេុ ១ណេ។ 

 សារៈសំខានរ់បស់រទងុកូនោន ់
រទុងកូនោនោ់នសារៈសំខាន ់សរោប៖់ 
- ោកកូ់នោន ់ណដលម្ទើបនឹងញាស់ 
- ការពារកូនោនព់ីការបំផ្អល ញរបស់សរវចនរង 

ដូចជ្ជ កែតុ រ ពស់ ណឆ្ក ជ្ជម្ដើម 
- ងាេរសួលម្ធវើវា កសំ់ាង 
- ងាេរសួលែតល់ទឹក និងចែីំឲ្យរគបរ់គន ់

 រម្បៀបសងរ់ទងុរូច 
រទុងកូនោនអ់ាចសងអ់ំពីម្ឈើ ឬសេ ី និងសំណាញ់ 
ម្ោេអារស័េម្លើធនធ្លនណដលរកបាន។ 
- រទុងទំហំ ០.៨ម x ១.២ម អាចោកកូ់នោន់

បានចំនួនពី ២០ ម្ៅ ៣០ កាល 
- ម្ធវើរទម្នើររទុងេពស់ែុរពដីីរិចបំែុរកពំស់ 

០.៤ម និងរួរទុងកពំស់ ០.៥ម 
- ម្ៅម្ពលអាកាសធ្លរុររជ្ជក ់ឬម្ពលេប ់ ររូវរុ ំ

ជុវំញិរទុងកូនោន ់ ម្ោេម្របើរកណារ ់ឬសំបក
បាវ ម្ដើមបរីកាកំម្ៅកូនោន ់ជ្ជពិម្សសកូនោន់
ម្ទើបនឹងញាស់។ 

- ម្របើអងាក មរកាលបាររទុង ម្ដើមបរីកាកំម្ៅកូន
ោន ់និង កុំឲ្យរទងុោនសំម្ែើ ម។ 

 

 
 

អងាក មសរោបរ់កាលបាររទុង 

 

 

ទំហំ និងកំពស់រទុងកូនោន ់
 

 

រទុងកូនោនម់្ធវើអំពីម្ឈើ និងឬសេ ី
 

 

 

 
 

ឆ្ា ងំដីសរោបដុ់រកំម្ៅកូនោន់ 
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១.២ ប្ទុងមាន់ធ ំ
 មេុងាររបស់រទងុោនធ់ ំ

រទុងោនធ់ ំ ោនមុេងារជ្ជជំរកសរោបោ់ន ់ និង ម្ដក
ម្ៅម្ពលេប។់ 

 សារៈសំខាន ់ននរទងុោនធ់ ំ
រទុងោនធ់ ំោនសារៈសំខាន ់សរោប៖់ 
- ការប់នថេការចមលងជងំឺ និងកតាត បំផ្អល ញម្ែេងៗ 
- ការពារកំម្ៅ និង ទឹកម្ភលៀង 
- ែតល់ជំរក សរោបោ់នម់្ដកម្ពលេប ់
- ជ្ជកណនលង សរោបម់្មោនព់ង និងរកាបពង 
- ងាេរសួលសំអារ និងរបមលូលាមកោន ់
- ងាេរសួលតាមោនសុេភ្នពោន ់

និងម្ធវើវា កសំ់ាងជ្ជម្ដើម 
 ការម្រជើសម្រ ើសទតីាងំសងរ់ទងុោនធ់ ំ 

លកខែៈសមរសប សរោបស់ាងសងរ់ទុងោនធ់ំគឺ៖ 
- ររូវសងម់្ៅកណនលងដីទួល មនិលិចទឹក  
- គួរសងណ់បរម្ៅរកទិសណដលែតល់នូវ ពនលឺរពេះអាទិរយ

ម្ពលរពឹករគបរ់គនស់រោបោ់ន ់
- គួរសងម់្ៅកណនលងោនេយល់ម្ចញចូលលអ 
- គួរសងម់្ៅខាងម្រកាេែទេះ និងឆ្ា េពីែលូវម្ធវើដំម្ែើ រ 

 សោភ រៈសរោបស់ងរ់ទងុោនធ់ ំ
ម្ដើមបកីារប់នថេការចំណាេ កសិករគួរម្របើរបាស់ធន
ធ្លនសោភ រៈណដលោនរសាប ់
សរោបស់ាងសងរ់ទុងោន។់ 
- សសរ និងរបាររទងុ៖ កូនម្ឈើ  ម្ដើមឬសេ ី ពីងពង ់
- ជរា ំងរទុង៖ ធ្លងម្តាា រ  ឬសេ ី សំណាញ់ 
- ដំបូល៖ សលឹកម្តាា រ  សបវូ  សលឹកដូង ចមំ្បើង 

 ទហំំ នងិរម្បៀបសងរ់ទងុោនធ់ ំ
- សងរ់ទុងោន ់ោនទំហំ ២.៥ម x ៦ម អាចោកម់្ម

បាចំនួន ១០កាល និងោនជ់ំទងច់នំួន ៦០កាល 
- ម្មដំបូលគួរោនកំពស់ ៣ម និងម្ជើងម្រៀងរបស់រទុង

កំពស់ ១.៧ម 
- ម្ៅខាងកាុងរទងុ កសិករគួរម្ធវើរទម្នើរសងខាង កំពស់ ០.៨ម សរោបោ់នម់្ដក និង ម្រៀបចំោកសំ់បុក

ម្អាេែុរពីម្ធាើរសរោបោ់នព់ង និង រកាបពង 

 

របម្ភទរទុងខាា ររូច 
 

 

របម្ភទរទុងមធយម 

 

ម្រេសនើរសម្រមាបម់ានស់ដក 

 

 

ណែាកខាងម្រកាមននរទម្នើរ សរោបោ់នម់្លង 
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- ម្របើរបាស់អងាក មរកាលបាររទងុ ម្ដើមបកីារពារសំម្ែើ ម និងងាេរសួលសំអារ 

១.៣ ទីធ្លា មានររងព័ទធជុុំវិញ 
 មេុងារ 

ទីធ្លល ោនរបងពទ័ធជុំវញិ គឺជ្ជកណនលងសរោបោ់នក់កាេ នងិររម់្លងតាមទំលាបរ់បស់វា កាុងម្គលបែំង
ឲ្យោនោ់នសុេភ្នពលអ។ 

 សារៈសំខាន ់ននរបងពទ័ធជុវំញិ 
ការម្រៀបចំទីធ្លល ោនរបងពទ័ធជុំវញិ ោនសារៈសំខានដូ់ចខាងម្រកាម៖ 
- ការប់នថេការចមលងជងំឺពីោនដ់នទម្ទៀរម្ៅកាុងភូម ិ
- ទីធ្លល ចិញ្េ ឹមអាចឲ្យោនក់កាេ និងរកចំែីតាមទលំាបរ់បស់វា 
- ងាេរសួលណែទ ំជ្ជពិម្សសទីធ្លល ណដលោនេែ័ឌ ណចកតាមអាេុោនេុ់សៗគា  
- ជួេ ការប់នថេការចឹកគា  របសិនម្បើទីធ្លល ោនេែ័ឌ ណចកតាមអាេុោនេុ់សៗគា  

 សារៈសំខាន ់ននដណំាមំ្រទើង 
- ដំណាមំ្រទើង ដូចជ្ជ នម្នង ឬររឡាច អាចោរំគបពីម្លើទធី្លល ចិញ្េ ឹមមេួណែាក 

ម្ដើមបែីតល់ជ្ជមលបស់រោបោ់នរ់ជក។ 
- ដំណានំបរង ដូចជ្ជ កនធំម្ែរ ដំ ូងម្ឈើ ជ្ជម្ដើម អាចោជុំំវញិរបង នងិសរោបជ់្ជមលបែ់ងណដរ។ 
- ដំណាមំ្រទើង និងដំណានំបរង អាចែតល់ជ្ជបណនលសរោបោ់នម់្ទៀរែង។ 

 សោភ រៈសរោបម់្រៀបចទំធី្លល ចញិ្េ ឹមោន ់
ម្ដើមបកីារប់នថេការចំណាេ កសិករគួរម្របើរបាស់ធនធ្លនោនរសាបដូ់ចជ្ជ៖ 
- កូនម្ឈើ ឬសេ ីពងីពង ់ធ្លងម្តាា រ ជ្ជម្ដើម សរោបម់្ធវើជ្ជសោភ រៈសងរ់បង 
- ដំណានំបរង រមួោន ម្ដើមដ ូំងម្ឈើ កនធំម្ែរ ជ្ជម្ដើម 
- អាចម្របើសំណាញ់នី ុង ឬសំណាញ់ណដក ជ្ជម្ដើម 

 រម្បៀបម្ធវើ នងិម្រៀបចទំធី្លល ោនរបងពទ័ធជុវំញិ 
- ទីធ្លល គួរោនទំហំយ ងរិច ៥មx៦ម សរោបោ់កោ់នម់្មបាចំនួន ១០កាល រមួទងំោនរូ់ច 

និងោនជ់ទំងរ់បោែ ៦០កាល 
- ទីធ្លល ររូវសងម់្ៅកណនលងដីសាួរ និងមនិលិចទឹក 
- ទីធ្លល ចិញ្េ ឹមោនរ់រូវសថិរម្ៅកណនលងឆ្ា េពីែលូវម្ដើរ នងិទឹកកេវក ់
- ទីធ្លល ចិញ្េ ឹមោនរ់រូវសងក់ណនលងោនេយល់ម្ចញចូលលអ 
- របងពទ័ធជុំវញិគួរោនកំពស់ ២ម ម្ដើមបកុីំម្អាេោនម់្ហើរម្ចញបាន 
- ម្ដើមបកីារប់នថេការចមលងជំង ឺដូចជ្ជជំងឺរគុនផ្អត សាេបកេ ីជ្ជម្ដើម 

កសិករគួរម្ធវើសំណាញ់រគបពីម្លើទីធ្លល ចិញ្េ ឹមោន ់ម្ដើមបកីារពារបកេមី្ហើរចូល 
- ទីធ្លល ចិញ្េ ឹមគួរណបងណចកសរោបោ់នណ់ដលោនអាេុេុសគា  ដូចរទងុោនធ់ំណដរ 
- ម្ជើងម្រកាមននរបងណដលម្របើសំណាញ់ ររូវោករ់បាងំឬសេ ីម្ដើមបកីារពារការបំផ្អល ញពីសរវចនរង 

និងណឆ្កជ្ជម្ដើម 
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     ទីធ្លល ោនដំណាំម្រទើងរគបពីម្លើ 
 

     របងណដលម្ធវើទីម្ដើមដំ ូងម្ឈើម្ៅរស់ 

 

របងម្ដើមដំ ូងម្ឈើរស់ ែតល់ជ្ជមលបស់រោបោ់នរ់ជក 
 

        ណបងណចកទីធ្លល ចិញ្េ ឹមតាមអាេុេុសគា  

 

        របងសំណាញ់ណដលោនរបាងំឬសេមី្ៅម្ជើងម្រកាម 
 

        រទនំ សរោបោ់នម់្លង កាុងទីធ្លល ចិញ្េ ឹមោន់ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

គួរយលដ់ឹង កសិករមិនររូវោកទ់ កាុ ងទីធ្លល ចិញ្េឹមជ្ជមេួោន ់
ពីម្រពាេះទអាចចមលងជងឺំដល់ោនប់ានយ ងងាេ 
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សោលការែ៍េី២ 
ការសម្រជើសសរ ើសពូជាន់សខុភាពលអ នងិផលតិភាពខពស ់ 

សម្រាប់ចិញ្េមឹ 
២.១ ពូជមាន ់

 ពូជោនក់ាុងរសុក 
ជ្ជទូម្ៅ ពូជោនប់ាកាុងរសុករមួោន ់ ោនស់គួេ ោនក់ែតូ ង ោនរ់បជល់ នងិោនប់ងាក រពូ់ជកាុងរសុក 
និងោនម់្មកាុងរសុក រមួោន ោនសំ់ម្ៅ ោនរ់កញាស់ ោនណ់ច នងិោនប់ងាក រក់ាុងរសុក។ 
គុែសមបរតិ ននការចិញ្េ ឹមោនពូ់ជកាុងរសុកគឺ៖ 
- ធនរ់ទនំឹងជំងឺ អាកាសធ្លរុ និងលកខេែឌ ដនទៗម្ទៀរ 
- មនិចាបំាចែ់តល់ណរចែីំសម្រមច (ោនពូ់ជកាុងរសុកអាចសីុចែីំែេ ំណដលោនម្ៅកាុងភូម)ិ 
- ងាេរសួលកាុងការណែទ ំ(ម្របើរបាស់កំលំាងពលកមមរិច នងិរេៈម្ពលេល)ី 
- ែតល់ពង នងិម្ចេះរកាបពង និងបម្ែតើ រកូនម្ោេេលួនឯង 
- សាចោ់នោ់នរស់ជ្ជរិឆ្ា ញ់ តាមររមូវការកាុងរសុក 
- ងាេរសួលលក ់និងោនរនមលេពស់ ម្បើម្របៀបម្ធៀបនឹងពូជោនន់ចូំល 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 ពូជោនន់ចូំល 
ជ្ជទូម្ៅ ពូជោនន់ចូំលគឺ៖ 
- ចិញ្េ ឹមឆ្បធ់ំ ជ្ជងោនពូ់ជកាុងរសុក 
- ពិបាកណែទ ំនិងងាេឆ្លងជំង ឺ
- សីុចំែីោនគុែភ្នពេពស់ (ចំែីសម្រមច) 
- ពិបាកលក ់នងិោនរនមលម្ថាកជ្ជង 

ោនពូ់ជកាុងរសុក 
 

 
 

 

ពូជមានន់ាំចូ  

ពូជមានក់ែុងម្រសុក 
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២.២ ការយប្ជើសយរើសមាន់មានសុខភាពលអ 
 រម្បៀបម្រជើសម្រ ើសម្មោន ់

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 រម្បៀបម្រជើសម្រ ើសោនប់ា 
 

 
 
 
 

 រម្បៀបម្រជើសម្រ ើសកូនោន ់
 
 
 

 
 

២.៣ រយរៀររញ្ចូលពូជមាន់ថ្មើ ជាមួយមាន់ដែលមានប្សារ់ 
កសិករ ររូវោកពូ់ជោនែ់មជី្ជមេួោនណ់ដលោនរសាប ់ ម្អាេ 
បានររឹមររូវ។ របសិនម្បើោនែ់មីម្នេះោនឆ្លងជំងឺ វាអាចឆ្លង
ដល់ោនណ់ដលោនរសាប ់ ម្ហើេម្ពលេលេះ ោនអ់ាចសាល បម់្ោេ
សារការឆ្លងពីោនោ់កែ់មី។ ដូម្ចាេះ កសិករររូវរបុងរបេរ័ា ម្ោេ
ម្រជើសម្រ ើសណរពូជោនណ់ាណដលោនសុេភ្នពលអ នងិគម នជំងឺ។  
ម្ទេះបីជ្ជយ ងណាកម៏្ោេ វាោនការលំបាកដឹងណាស់ ថាម្រើ
ពូជោនែ់មីម្នេះោនឆ្លងជំងឺ ឬអរ។់ ដូម្ចាេះ វធិណីដលងាេរសួល
បំែុរម្នេះគឺ ោកពូ់ជោនែ់ម ី ម្អាេម្ៅោកម់្ោេណ ក កាុងរេៈ
ម្ពល ២ សបាត ហ៍។ បនទ បព់ីរេៈម្ពល ២សបាត ហ៍ ពូជោនែ់មីមនិ
ោនជំងឆឺ្លងម្ទ ម្ទើបកសិករអាចបញ្េូលពូជោនែ់មីម្នេះចូលជ្ជ 
មេួ ោនណ់ដលោនរសាបប់ានម្ោេសុវរថិភ្នព។ 

 

ពូជោនែ់មី ររូវរកុងបំណបកពីោន់
ោនរសាប ់កាុងរេៈម្ពល ២សបាត ហ៍ 

 

- ោនទំងនច់ាបពី់ ១.៥គ.រកម្ ើង 
- ោនសុេភ្នពលអ (មនិធ្លល បឆ់្លងជំងឺ) 
- ែតល់ពងម្លើសពី ១០ ម្ ើង និងែតល់ពងពី ៥ ម្ៅ ៦ ដង

កាុងមេួឆ្ា  ំ
- ម្ចេះរកាបពង និងញាស់បានលអ 
- ោនម្ជើងពែ៌ម្លឿង ម្ដើមបងីាេរសួលលក ់និងរនមលេពស់ 

- ោនប់ា ររវូោនោឌធំ ម្ោេោនទំងនយ់ ងរិច ២គ.រក 
- មនិធ្លល បឆ់្លងជំងឺ 
- រហ័សរហួន (ពូណកជ្ជនម់្ម) 
- មុេរកហម និងណភាកភលថឺាល  

- កូនោនម់្ធវើវា កសំ់ាងរចួ 
- សុេភ្នពលអ និងរហ័សរហួនម្ោេោនណភាកភលថឺាល  
- ោនអាេុរបហាករ់បណហលគា  
- គូែសាួរ (គម នរាគ) 
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២.៤ ការរំដរក្យមបា សប្មារ់រងកាត់ពូជ 
ការណបងណចកទីធ្លល ោកម់្ោេណ ក សរោបោ់នម់្មបា (ម្មោន ់និងោនគ់ក) គឺោនសារៈសំខានដូ់ចរម្ៅ៖ 
- ការពារការរខំានពីោនដ់នទម្ទៀរ កាុងម្ពលបងាក រពូ់ជ (ជ្ជនម់្ម) 
- កសិករងាេរសួលតាមោនថា ម្រើោនក់ពុំងបងាក រឬ់អរ ់ 
- ែតល់ចំែីសមរសបសរោបោ់នម់្មបា កំពុងបងាក រពូ់ជ។ ោនម់្ម ររូវការបរោិែចែីំរគបរ់គន ់ ពី

ម្រពាេះោនម់្មររូវែតល់ពងណដលអាចញាស់បាន ជ្ជមេួលកខេែឌ សំបករងឹោលំអ។ ការែតល់ពពួកចែីំ
ជ្ជរិណរ  គឺោនសារៈសំខានណ់ាស់ សរោបោ់នម់្មកំពុងែតល់ពង។ រសបម្ពលជ្ជមេួគា ម្នេះ ការែតល់
ចំែីណដលោនគុែភ្នព ដល់ោនគ់ក កជ៏្ជកតាត ចាបំាច ់ ពីម្រពាេះោនគ់កកជ៏្ជអាកែតល់នូវកំម្ែើ រ 
ណដលម្ធវើម្អាេពងអាចោនលទធភ្នពញាស់បានលអ។ 

២.៥ ការែាក្់មាន់រក្ និងមាន់យមយោយមានចំនួនសមាមាប្ត 
- ោនគ់ក ១ កាល អាចោកជ់្ជមេួោនម់្ម ពី ៦ ម្ៅ ៧ កាល 
- កសិករមនិររូវោកោ់នគ់កម្លើសពី ១ កាល កាុងរទងុេែឌ ណរមេួ ជ្ជមេួោនម់្មម្នេះម្ទ ពីម្រពាេះោន់

គកនឹងម្ដញជល់គា  ម្ៅម្ពលបងាក រពូ់ជ ណដលជ្ជម្ហរុម្ធវើម្អាេពងមនិអាចញាស់បានម្ទ។ របសិនម្បើ 
កសិករោនោនគ់កពីរ កសិករម្អាេផ្អល ស់បតូរគា  ម្ៅតាមរដតននការបងាក រពូ់ជនិមេួៗ។  

- កសិករររូវបតូរម្មោនែ់មី ម្ៅម្ពលវាោនអាេុ ២ឆ្ា  ំនិង ោនគ់ក ម្ៅម្ពលវាោនអាេុ ២.៥ឆ្ា  ំ(ពីរឆ្ា ំ
កនលេះ) ពីម្រពាេះលទធភ្នពែតល់ពង និងបងកកំម្ែើ រោនការធ្លល កចុ់េះ។  
 

 

ោកោ់នគ់ក ១កាល ជ្ជមេួម្មោន ់៦ ម្ៅ ៧ កាល ម្ោេេែឌ ោកព់ីោនដ់នទម្ទៀរ 
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សោលការែ៍េ៣ី 
ការសរៀបចំចណីំ និងផតលច់ាំែីាន ់

៣.១ ចំណីមាន ់
ចំែីណដលោនគុែភ្នពលអ ជួេ ឲ្យោនោ់នសុេភ្នពលអ និង ធំធ្លរម់្លឿន។ តាមររមូវការជីវជ្ជរ ិ
ោនរ់រូវការចែីំ ៤ រកុមសំខាន់ៗ  ដូចជ្ជ ចែីំថាមពល ចំែីជ្ជរសិាច ់ចែីំវតីាមនី និងចែីំជ្ជរិណរ  ។ 
ការែេចំំែីណដលោនរុលយភ្នពននរកុមខាងម្លើ គឺជួេ ម្អាេោនោ់នសុេភ្នពលអ នងិលូរលាស់ម្លឿន ។ 

 ចែីំថាមពល 
ោនរ់រូវការចែីំថាមពល សរោបែ់តល់កោល ងំ កាុងការម្ធវើចលន រលំាេអាហារ នងិកតាត រស់ម្ៅដនទ
ម្ទៀរ។ របម្ភទចែីំថាមពលសំខាន់ៗ រមួោន៖ 

 

 

 

 
 ចែីំជ្ជរសិាច ់

វាជ្ជរបម្ភទចែីំ ណដលររូវការសរោបប់ម្ងកើរសាច ់ ម្ធវើម្អាេោនឆ់្បធ់ំធ្លរ ់ និងោនសាចម់្រចើន។ គាំរ ូ
ននរបម្ភទចំែីម្នេះោន៖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ចែីំវតីាមនី 
ោនរ់រូវការចែីំវតីាមនី ម្ដើមបបីំម្ពញនូវមេុងារសររីាងគ។ ោនចំែីវតីាមនីជ្ជម្រចើនរបម្ភទ ងាេរសួលរក
បាន ដូចជ្ជ៖ 

 
 
 
 
 

ចរងិរ កាត ម ជម្នលន កម្ែត ៀរ 

ចែីំជ្ជរសិាច ់

ម្ពារ រសូវ កនទក ់ ដំ ូង ចុងអងករ សករ 

ចែីំថាមពល 

ចែីំវតីាមនី 

សណែត កបែតុ េះ ែទី ររឡាច ម្មម  ររកូន ម្ពព  

កំពឹស កែតូ ប ររី សណែែ កម្សៀង 
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 ចែីំជ្ជរណិរ   
ចំែីជ្ជរិណរ   ជួេ ឲ្យឆ្អងឹរងឹោ ំបម្ងកើរសំបកពង និងរកាលំនងឹកាុងេលួនសរវ។ ចែីំរបម្ភទម្នេះ អាចរកបាន
ម្ោេងាេ ដូចបងាា ញខាងម្រកាម៖ 
 

 

 

 

 

 

 

៣.២ រយរៀរផ្សុំចំណី 
ចំែីសម្រមច (ចំែីលកម់្ៅទីែារ) ោនរនមលនែល
ណាស់ ។ ម្ដើមបកីារប់នថេចណំាេម្លើចំែី កសិករ
អាចែេចំំែី ណដលអាចរកបានកាុងបរោិែម្រចើន ដូច 
ជ្ជ រសូវ កនទក ់ ចុងអងករ ម្ពារ និងសណែត ក ម្ោេ 
លាេ ជ្ជមេួចំែីសម្រមចកាុងបរោិែសមរសប។  
សរោបកូ់នោន ់ ណដលោនអាេុរិចជ្ជង ៣០នែា 
កសិករគួរែតល់ចំែីសម្រមចម្អាេសីុណរមតង 
ពីម្រពាេះវាម្ធវើម្អាេកូនោនរ់ងឹោ ំ និង ធំធ្លរម់្លឿន។ 
ម្ដើមបកីានណ់រចាស់ សូមម្មើលអំពីរម្បៀបែតល់ចែីំ នងិទឹក ម្ោេពែ៌នលំអរិខាងម្រកាម។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ចំែីសម្រមចែេជំ្ជមេួចំែីរកបានកាុងភូម ិ 

(មុនម្ពលលាេ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ចំែីសម្រមចែេជំ្ជមេួចំែីរកបានកាុងភូម ិ 
(ម្រកាេម្ពលលាេ) 

 
  

 

ោរអស ាំចាំែីសម្រមាបម់ានធ់ាំ 

ចែីំជ្ជរណិរ   

អំបិល សំបកេយង ឬ ម្ចេ  បុកវាឲ្យម រ ់
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៣.៣ រយរៀរផ្តលច់ំណី និង ទឹក្ 
 ចែីំកូនោន ់(អាេុរចិជ្ជង ៣០នែា) 

- កូនោនណ់ដលម្ទើបទលំាកព់ីសំបុក រហូរដល់ ៣០នែា គួរែតល់ចំែីសម្រមច (ម្ោេមនិចាបំាចែ់េ ំ
ជ្ជមេួ ចំែីដនទម្ទៀរ) 

- កូនោនអ់ាេុរចិជ្ជង ៣០នែា ១កាល សីុចែីំរបោែ ២៥ រកាម កាុង ១នែា ដូម្ចាេះកូនោន ់១០កាល 
សីុចំែីរបោែ ២៥០រកាម (២ខា ំកនលេះ) កាុង ១នែា 

- កូនោនគ់ួរែតល់ចែីំ ៣ ម្ៅ ៤ ដង កាុង ១នែា 

 ចែីំោនជ់ទំង ់(អាេុ ៣០ - ៦០នែា) 
- ោនជ់ំទង ់គួរែតល់ចំែីសម្រមចររឹមណរ ៣០% ម្ោេលាេជ្ជមេួវរថុធ្លរុម្ដើមចែីំកាុងរសុក ៧០% 

ដូចជ្ជ កនទក ់ចុងអងករ រសូវ ម្ពារ ចែីំវតីាមនី (ម្មម  ររកួន ឬ ចក) និងចែីំជ្ជរិណរ  ។ ចំែីវតីាមនី 
(ររកនួ និងរកុខជ្ជរិនបរងដនទម្ទៀរ) គួរលាេររឹមណរ ២០% ជ្ជមេួចែីំសម្រមច។  

- ោនជ់ំទង ់១កាល សីុចែីំែេរំបោែ ៦០រកាម កាុង ១នែា ដូម្ចាេះោនជ់ទំង ់១០កាល ររូវការ ចំែី 
របោែ ០.៦គ.រក កាុង ១នែា។ 

- គួរែតល់ចែីំ ២ ម្ៅ ៣ដង កាុង ១នែា  

 ចែីំោនធ់ ំ(អាេុ ៦០នែា-១២០នែា) 
- ោនធ់ំ គួរែតល់ចែីំសម្រមចរបោែ ៣០% និង ៧០% ននចំែីរកបាន ដូចជ្ជ រសូវ ចុងអងករ កនទក ់

ម្ពារ ចែីំវតីាមនី និងចែីំជ្ជរិណរ  ។ ចែីំវតីាមនី (ម្មម  ររកូន ឬ ចក) គួរលាេររឹមណរ ២០% ជ្ជ
មេួចំែីសម្រមច និងចែីំដនទម្ទៀរ។ 

- ោនធ់ំ សីុចែីំែេរំបោែ ១២០រកាម កាុង ១នែា ដូម្ចាេះ ោនធ់ំ ១០កាល ររូវការចែីំែេ ំ១.២គ.រក 
កាុង ១នែា 

- គួរែតល់ចែីំែេ ំ២ ម្ៅ ៣ដង កាុង ១នែា 
- ោនធ់ំ អាចែតល់ចែីំណដលកសិករអាចរកបានសុទធ ដូចជ្ជចំែីថាមពល ជ្ជរិសាច ់វតីាមនី និងចំែី

ជ្ជរណិរ   ម្ោេែេចូំលគា  និងបរោិែរគបរ់គន។់ 

 ចែីំោនម់្មបា (អាេុចាបព់ ី១២០នែាម្ ើង) 
ជ្ជធមមតា កសិករអាចលកោ់នច់ាបព់ីអាេុ ១២០នែា (៤ណេ) ម្ ើង។ ប ុណនត ោនម់េួចំននួ ររូវរកាទុកម្ដើមប ី
ម្ធវើម្មបនត ឬបតូរម្មចាស់ម្ចញ។ ជ្ជទូម្ៅ ោនម់្ម អាចែតល់ពង ចាបព់ីអាេុ ១៨០នែាម្ ើង។ 
- ោនម់្មបា គួរែតល់ចែីំដូចោនជ់ំទង ់និងោនធ់ំណដរ ម្ពាលគឺលាេចែីំសម្រមច ៣០% ជ្ជមេួចែីំ

រកបាន របោែ ៧០%ម្ទៀរ។  
- ោនម់្មបា ១០ កាល សីុចែីំែេ ំ១.៥គ.រក កាុង ១នែា 
- ការែតល់ចំែីជ្ជរិណរ   នងិវតីាមនី ោនសារៈសំខានណ់ាស់ សរោបោ់នប់ងាក រពូ់ជ និងកពុំងែតល់ពង។ 
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 សោភ រៈ សរោបែ់តល់ចែីំ 
សោភ រៈោកច់ែីំសមរសប និងការសំអារ គឺជ្ជកតាត សំខាន ់កាុងការចិញ្េ ឹមោន។់ ការែតល់ចំែី ជ្ជមេួ
នឹងសោភ រៈសាអ រ អាចជួេ ការប់នថេការឆ្លងបរាសិរម្ែេងៗ។ សោភ រៈោកច់ែីំសមរសប អាចជួេ ឲ្យ
ោនង់ាេរសួលសីុ និង ម្ធវើឲ្យចែីំោនអនមេ័លអ ម្ពលោនសីុ់។ សោភ រៈោកច់ែីំ អាចម្ធវើបាន
ម្ោេម្របើរបាស់របស់ម្ែេងៗណដលោនរសាប ់ដូចជ្ជ ឬសេ ីសំបកកងឡ់ានចាស់ៗ ធុងជរ័ ជ្ជម្ដើម។ 

  

សោភ រៈោកច់ំែីមនិសមរសប (ោនអ់ាចកាេ និងម្ធវើម្អាេខាេ េមកម្លើដី) 

  

សោភ រៈោកច់ំែីររឹមររូវ (កសិករអាចការពារកុំម្អាេោនក់ាេចំែីបាន) 

 ការែតល់ទកឹ 
- ររូវែតល់ទឹកសាអ រ សរោបកូ់នោន ់និងោនធ់ំ ម្អាេោនជ្ជរបចាកំាុងរេៈម្ពល ២៤ម្ោ ង 
- ោនជ់ំទង ់ឬោនម់្មបា ១០០កាល ែឹកទឹករបោែ៤លីររកាុង១នែា (អាចណរបរបួលតាមអាកាសធ្លរុ) 
ការែតល់ទឹកសាអ រ នងិសំអារសាូកទឹកជ្ជរបចា ំ អាចជួេ ម្អាេោនោ់នសុេភ្នពលអ និងមនិឆ្លងបរាសិរ 
ម្ែេងៗ។ សាូកទកឹររឹមររូវ ម្ធវើម្អាេោនង់ាេរសួលែឹកទកឹ និងម្ធវើម្អាេទឹកមនិកេវក។់ សាូកទឹក អាចម្ធវើ
ពីរបស់ោនរសាប ់ដូចជ្ជ ម្ដើមឬសេ ីដប/ធុងជរ័ និងរបស់ដនទម្ទៀរ។ 
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សាូកទឹកររឹមររូវ អាចការពារកុំម្អាេោនម់្លារចូល ណដលបណាត លម្អាេខាេ េ និងកេវក់ 

 
 

៣.៤ រយរៀរយធវីប្តីផ្អារ់ 
 សារៈរបម្យជន ៍

- ម្ធវើររីផ្អអ បម់្ោេម្របើរបាស់រររូីចៗ ម្ៅរដូវររីម្ថាក 
- អាចរកាទុកបានេូរ (ព៦ី ម្ៅ ១០ណេ) 
- កសិករអាចការប់នថេការទញិចំែីសម្រមច ម្ោេរគនណ់រលាេជ្ជមេួចំែីអាចរកបានដនទម្ទៀរ

ជ្ជការម្រសច។ 
- ររីផ្អអ បសំ់បូរម្ោេជ្ជរសិាច ់ណដលម្ធវើម្អាេោនឆ់្បធ់ំធ្លរម់្លឿន 

 សោភ រៈសរោបម់្ធវើររផី្អអ ប៖់ ែងប់ាល សទីក និងធុងជរ័ និងវរថុធ្លរុម្ដើមែេ ំដូចជ្ជ កូនរររូីចៗ សករម្តាា រ កនទក ់
 រម្បៀបម្ធវើ 

កសិករ អាចម្ធវើររីផ្អអ បត់ាមបរោិែ ណដលេលួនអាចម្ធវើបាន។ ម្ដើមបមី្ធវើររីផ្អអ ប ់១០០គ.រក កសិករររូវអនុវរត
តាមរមូមនតដូចបងាា ញខាងម្រកាម៖  

(១) 

 

ររីៈ ៥០គ.រក 

 

 

សករម្តាា រ: ១០គ.រក 

 

 
របឡាកឲ់្យសពវ និង 

រកាទុករេៈម្ពល ១៥នទី 
(២) 

 

 

 

 

កនទក:់ ៤០គ.រក 

 

 

របឡាកឲ់្យសពវជ្ជមេួកនទក់ 

គួរយលដ់ឹង កសិករ ររូវសំអារសាូ កចំែី និងទឹកជ្ជម្រៀងរាល់នែា 

ររីរបឡាកជ់្ជមេួសករម្តាា
របានសពវលអ 
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(៣) បនទ បព់ីរបឡាកក់នទកស់ពវលអ រចកវា
ចូលែងប់ាល សទីក ម្ៅកាុងធុងជរ័ ឬ
ពាង 

 

 

 

  
      

 

៣.៥ ការចិញ្ចឹមជយនានប្ក្ហម 
 សារៈរបម្យជនន៍នជម្នលនរកហម 

- ជម្នលនរកហម ជ្ជចែីំសំបូរជ្ជរិសាច ់សរោបោ់នសីុ់ នងិឆ្បធ់ំធ្លរ ់
- ចិញ្េ ឹមជម្នលនរកហមឲ្យោនសីុ់ ជួេ ការប់នថេការទិញចែីំសម្រមច 

 សោភ រៈសរោបច់ញិ្េ ឹមជម្នលនរកហម 
- សោភ រៈណដលអាចរកបាន ដូចជ្ជ កូនម្ឈើ ម្ដើមឬសេ ី និង សលឹកម្តាា រ ជ្ជម្ដើម អាចម្របើសរោប់

សងរ់ទុងចិញ្េ ឹមជម្នលនរកហម 
- ែងប់ាល សទីក 
- លាមកម្គរសស់ ឬ កាកសំែរ ់ជីវឧសម័ន 

 រម្បៀបចញិ្េ ឹមជម្នលនរកហម 
កសិករ អាចចិញ្េ ឹមជម្នលនរកហមម្ៅកាុងរម្តត  ណដលអាចម្រៀបចំដូចខាងម្រកាម៖ 

(១) 

 

រម្តត ជម្នលន ររវូសងម់្ៅកណនលងមនិលិចទឹក និងគម នរសម្ោច។ 
រម្តត ចិញ្េ ឹមជម្នលន គួរោនបម្ណាត េ ៣ម ទទឹង ១ម និងកំពស់ 
០.៤ម រចួរកាលែងប់ាល សទីក ឬចាកម់្បរុងរងឹ ោនកំពស់ ០.៤ម 
ម្ដើមបកីារពាររសម្ោច។ 

(២) 

 

ោកល់ាមកម្គរសស់ ចូលម្ៅកាុងរម្តត ោនកំរាស់ ០.២ម និង
ម្រសាចទឹកម្អាេម្សើមលអ មុនោកពូ់ជជម្នលនចូល។ ពូជជម្នលន
សរោបច់ិញ្េ ឹម ររូវោកក់ាុងលាមកម្គជ្ជរបចា ំ (ជម្នលនអាច
សាល ប់ ម្បើគម នលាមកម្គរសស់ជ្ជចំែី)។ លាមករកបី ឬ រជូក 
មនិលអសរោប់ចិញ្េ ឹមជម្នលនម្ទ ម្រពាេះជម្នលនមនិអាចរស់ម្ៅ និង
សីុវាបាន។ 

គួរយល់ដឹង ររូវបម្ញ្េញេយល់កាុ ងែងប់ាល សទីកម្អាេបានររឹមររូវ ម្បើមិនដូម្ចាេះម្ទ ររីផ្អអ បនឹ់ងេូច 

ចងែងឲ់្យរឹង និងរកាទុកយ ង
រិច ២០នែា ម្ទើបអាចេកឲ្យោន់
សីុបាន 

បងាា បរ់រីឲ្យណែនលអ និង បម្ញ្េញ
េយល់កុំម្អាេោនកាុងែងប់ាល សទីក 
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(៣) 

 

ម្រៀបចំដំបូលរម្តត ជម្នលន ម្ដើមបកីារពារទឹកម្ភលៀង។ ជម្នលនរកហម
នឹងសាល ប ់របសិនម្បើរម្តត លិចទឹក។ 

(៤) 

 

ររូវរកាសំម្ែើ មលាមកម្គ ម្ោេម្រសាចទឹកឲ្យសពវជ្ជរបចា។ំ 
ជម្នលនរកហមនឹងសាល ប ់របសិនម្បើលាមកម្គសាួរ។ 

(៥) 

 

ចិញ្េ ឹមរេៈម្ពល ២ណេ ម្ដើមបមី្អាេជម្នលនម្កើនម្រចើន ម្ទើបេក
ម្ៅឲ្យោនសីុ់។ 

 
 

៣.៦ ការែាដំំណ ចំំណីសត្វ (យមម ) 
 សារៈរបម្យជនន៍នម្មម  

- ការោមំ្មម  សរោបែ់េជំ្ជចែីំោន ់ អាចជួេ ឲ្យ
កសិករការប់នថេការចំណាេ ទងំម្ពលម្វលា 
និងែវកិា ឬម្ៅម្ពលមនិអាចរកម្មម បានម្ៅកាុង
ភូម។ិ 

 សោភ រៈសរោបោ់មំ្មម  
- ពូជម្មម  ណដលោនម្ ម្ េះថា ម ូឡារូ 

 រម្បៀបោមំ្មម  
ពូជម្មម របម្ភទម្នេះ គឺងាេរសួលោ ំ ជ្ជងបណនលដនទ
ម្ទៀរ ម្ោេរគនណ់រោមំ្ៅជុំវញិែទេះជ្ជការម្រសច។ 

គួរយលដ់ឹង ររូវរកាសំម្ែើ មលាមកម្គម្ៅកាុ ងរម្តត ជ្ជរបចា ំម្ដើមបមី្អាេជម្នលនធំម្លឿន 
និងម្កើនបានម្រចើន 

 

ការោមំ្មម  សរោបច់ជ្ជចំែីោន ់
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៣.៧ ការផ្តលច់ំណីរដនែម 
- ចំែីបណនថម រមួោនថាា រំគប ់ឬ ម្មៅវតីាមនី និងជ្ជរិណរ   សរោបែ់តល់ឲ្យោនសីុ់។  
- កសិករ មនិគរួែតល់ចែីំបណនថមទងំម្នេះម្ៅឲ្យោន ់ ពីម្រពាេះវាោនការលំបាក កាុងការណសវងរករបម្ភទ

ថាា ណំដលោនគុែភ្នពលអ ប ណុនតរបសិនម្បើអាចរកបានថាា រំរមឹររូវ និងគុែភ្នពលអម្នេះ កសិករអាច
ែតល់ឲ្យោនសីុ់បាន។ 

- កសិករ គួរែតល់ចែីំបណនថមទងំម្នេះ ម្ោេម្របើរបាស់ចែីំណដលអាចរកបានកាុងភូម ិ ដូចជ្ជរកុខជ្ជរិ
នបរង ឬពពកួចែីំជ្ជរិណរ  ដនទ ជំនួសវញិ។ 

 



គម្រោងបញ្ជ្រា បម្េនឌរ័ ដណំាកក់ាលទី២ (PGM2) 18 

សោលការែ៍េី៤ 
ការបង្កា រាន់ពជីាំងឺឆ្ែងសាំខាន់ៗ  

៤.១ រុពវយហតុរងកជុំងឺ 
ោនោ់នសុេភ្នពមនិលអម្ោេសារបុពវម្ហរុ ៧យ ងសំខាន់ៗ ដូចខាងម្រកាម៖ 
- បងកម្ោេម្មម្រាគ (បាកម់្ររ ី វរីសុ ឬ ែេរិ) 
- រាររារម្ោេបរាសិរ នងិ សរវលអិរ 
- បរយិកាសរស់ម្ៅមនិសមរសប ដូចជ្ជ រទុងចម្ងអៀរម្ពក ម្តត ខាល ងំ ភ្នពកេវក ់។ល។ 
- ចំែីអាហារមនិរគបរ់គន ់
- ោនសីុ់ចំែីោនជ្ជរិពុល 
- សរវោនពិសចកឹ ឬខា ំ
- ម្រគេះថាា កម់្ែេងៗ (ដូចជ្ជម ូរូបុក)  

៤.២ រយរៀររងការ និងពាបាល 
 ការបងាក រជងំ ឺ

កសិករ ររូវបងាក រោនោ់នសុេភ្នពលអកុំឲ្យឆ្ាងជងំឺ ណដលជ្ជបុពវម្ហរុនមំ្អាេោនឈ់។ឺ ោនណ់ដលឆ្លងជំងឺ
រចួម្ហើេ គឺោនការលំបាកពាបាលម្អាេោនសុេភ្នពលអដូចម្ដើមណាស់។ ខាងម្រកាមម្នេះ ជ្ជវធិសីាញ្ជ្សត
កាុងការបងាក រ និងទបស់ាក រក់ារឆ្លងជំងឺ៖ 
- ររូវចិញ្េ ឹមោនក់ាុងរទងុ ឬទីធ្លល ចិញ្េ ឹមោនរបងជ្ជនិចេ ម្ដើមបកុីំ

ឲ្យោនម់្ដើរម្ៅកណនលងកេវក ់ ណដលបណាត លម្អាេឆ្លងម្មម្រាគ 
ឬវរីសុម្ែេងៗ។ 

- ម្ធវើវា កសំ់ាងោនឲ់្យបានររឹមររូវម្ៅតាមអាេុោន ់
(សំគល់៖ វា កសំ់ាងមេួរបម្ភទ អាចការពារជំងឺ បានណរ
មេួរបម្ភទណរប ុម្ណាណ េះ) 

- បំណបកោនោ់នែទុកជំងឺ ឲ្យម្ៅោចម់្ោេណ កពីោនោ់ន
សុេភ្នពលអ (ហាមប េះពាល់ោនែ់ទុកជងំមឺ្ោេផ្អទ ល់ ជ្ជ
ពិម្សស ររូវោកម់្អាេឆ្ា េពីកូនម្កមង) 

- ែតល់ចំែីអាហារោនជីវជ្ជរិរគបរ់គន ់ដល់ោនណ់ដលោនសុេភ្នពលអ 
- ររូវសោល ប ់នងិដុរោនណ់ដលបានឆ្លងជងំឺម្ចាល កាុងករែីជ្ជជំងឺធានធ់ារ 

 ការពាបាលជងំ ឺ
ជួនកាល ោនអ់ាចឈ ឺ ដូម្ចាេះកសិករររូវពាបាល ម្ោេពាយមម្អាេោនោ់នសុេភ្នពលអម្ ើងវញិ។ 
ខាងម្រកាមម្នេះ ជ្ជវធិីពាបាលមេួចំនួន ណដលកសិករអាចអនុវរតបាន៖ 
- បំណបកោនោ់នែទុកជំងឺ ឲ្យម្ៅោចម់្ោេណ កពីោនោ់នសុេភ្នពលអ (ហាមប េះពាល់ោនែ់ទុកជំងឺ

ម្ោេផ្អទ ល់ ជ្ជពិម្សស ររូវោកម់្អាេឆ្ា េពីកូនម្កមង) 
- ែតល់ថាា ឲំ្យបានររមឹររូវ តាមរបម្ភទជងំឺោន ់
- ោកោ់នម់្ៅកណនលងមនិម្តត ម្ពក និងោនេយល់អាកាសម្ចញចូលលអ 

 
      
គួរយលដ់ឹង 

កសិករររូវេល់ឲ្យចាស់ថា វា ក់សំាង គឺសរោបប់ងាក រជងាឺ  រឯី ឱសែ (ថាា )ំ គឺសរោបព់ាបាលជងឺំ។ 
សូមកុំម្របើវា កសំ់ាង សរោបព់ាបាល ឬម្របើថាា  ំសរោបប់ងាក រជងឺំពីម្រពាេះវាអាចម្ធវើឲ្យោនក់ាល េជ្ជឈឺបាន។ 

 

ររូវបំណបកោនណ់ដលឆ្លងជំងឺ 
ឲ្យម្ៅឆ្ា េពី ោនោ់នសុេភ្នពលអ 
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៤.៣ ជុំងឺញូវកាសមាន ់
 បពុវម្ហរុននជងំ ឺ

ជំងឺញូវកាស គឺជ្ជជំងមឺេួរបម្ភទ ណដលនិេមម្កើរម្ៅម្លើសរវោនម់្ៅកាុងរបម្ទសកមពុជ្ជ ម្ហើេវាម្ធវើម្អាេ
អនតរាេធានធ់ារដល់ោនម់្ទៀរែង។ បពុវម្ហរុននជំងឺម្នេះ គបឺងកម្ ើងម្ោេម្មម្រាគញូវកាសម្ៅកាុងសារពាងគ
កាេននសរវោន។់ 
ការឆ្លងម្មម្រាគម្នេះ អាចម្កើរោនរគបម់្ពលម្វលា។ ោនអ់ាចចមលងម្មម្រាគម្នេះ ម្ោេសារប េះពាល់ជ្ជមេួ
ោនណ់ដលោនែទុកជំងឺ។ ោនក់អ៏ាចឆ្លងជំងឺម្នេះបាន ម្ោេសារការសីុចែីំ ឬែឹកទកឹណដលោនរបឡាក់
ជ្ជបម់្ោេម្មម្រាគញូវកាសរបម្ភទម្នេះែងណដរ។ ជ្ជទូម្ៅ ការែទុេះជំងឺម្នេះ គឺម្កើរម្ ើងម្ៅម្ដើមរដូវម្តត ។ អរតា
ោនស់ាល ប ់គឺោនម្រចើនរហូរ ១០០ភ្នគរេណរមតង។ 

 ម្រាគសរញ  
ជំងឺញូវកាសោន ់ោនម្រាគសរញ  ដូចខាងម្រកាម៖ 
- ដងាក ់កអក នងិកណាត ស់ 
- សំកុក ធ្លល កស់ាល ប អូសម្ជើង រមលួកាល និង 

កម្ៅចំម្ហៀង របកាច ់អស់កលំំាង មនិសីុចំែី  
- ពងែេចុេះ ឬឈបព់ងណរមតង 
- ោនរាគពែ៌ម្េៀវ 
- ម្ហើមររងណ់ភាក នងិក 
- ោនង់ាបម់្រចើន 

 ការពាបាលជងំ ឺ
ជំងឺម្នេះមនិអាចពាបាលបានម្ទ កសិករអាចបងាក រោនព់ីជងំឺម្នេះបានម្ោេម្របើវា កសំ់ាង និងវធិ្លនការមេួ
ចំនួនម្ទៀរ។ 

 ការបងាក រជងំ ឺ
- បនតកវ់ា កសំ់ាងបងាក រជំងឺជ្ជមនុ 
- បំណបកោនែ់ទុកជងំឺ ម្អាេម្ៅឆ្ា េពីោនោ់នសុេភ្នពលអ ម្ដើមបកីារពារការឆ្លងបនតម្ៅោនម់្ែេងម្ទៀរ 
- សោល ប ់ដុរ និងកបោ់នណ់ដលែទុកជំងឺម្ចាល (ហាមបរមិ្ភ្នគ ឬលកោ់នែ់ទុកជំងឺោចខ់ារ) 
- សំអារ និងសំលាបម់្មម្រាគម្ោេវធិ្លនការជីវសុវរថិភ្នព 
- ការពារកុំឲ្យោនប់ េះពាល់ជ្ជមេួបកេមី្ែេងម្ទៀរ 
- ហាមមនិឲ្យមនុសេម្ធវើដំម្ែើ រការរ់ទុង ឬទីធ្លល ចិញ្េ ឹម (កសិករមនិររូវចូលម្ៅកាុងរទុង ឬទីធ្លល ចញិ្េ ឹម 

របសិនម្បើមនិចាបំាច ់ឬពាកណ់សបកម្ជើងចូល ម្ដើមបកីារពារការឆ្លងជំងឺម្នេះ) 

 រម្បៀបម្ធវើវា កសំ់ាងជងំញូឺវកាស 
កសិករ អាចម្ធវើវា កសំ់ាងជំងញូឺវកាសម្ោេតាមវធិីដូចខាងម្រកាម៖ 

 

ម្រាគសរញ ោនណ់ដលម្កើរជំងឺញូវកាស (រមលួក) 
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(១) 

 

ដបវា កសំ់ាង ដបទឹកលាេវា ក់សំាង និងមាុលចាក់ថាា រំរឹម
ររូវររវូោនលកខែៈដូចខាងម្រកាម៖ 
- វា កសំ់ាង ររូវរកាទុកកាុងធុង ឬ ទូទឹកកក កាុងសីរុែា

ភ្នពចម្នល េះ ២ ម្ៅ ៨ អងា 
- វា កសំ់ាង មនិររូវែុរកំែរ់កាលបរមិ្ចេទម្របើរបាស់ 
- វា កសំ់ាងញូវកាសោន ២របម្ភទ គឺ អាេធូ និងញូវកាស

អឹម។ កសិករ ររូវម្របើវា កសំ់ាងរបម្ភទអាេធូ ម្ោេសារ
វា កសំ់ាងញូវកាសអឹម មនិអាចម្របើជ្ជមេួកូនោន់បានម្ទ 

- ជ្ជទូម្ៅ វា ក់សំាង ១ ដបខាា ររូច អាចបនតក់កូនោនប់ាន
ចំនួន ២៥ កាល ចំណែក ១ ដបខាា រកណាត ល 
អាចបនតកកូ់នោនប់ានចំនួន ៥០ កាល។ (សូមម្មើល 
ម្សចកតីណែនបំណនថម ម្លើបាល កសរញ   ណដលោនភ្នា ប់ម្ៅ
ម្លើសំបកដប) 

 

      

 

 

(២) 

 

- បនតកវ់ា កសំ់ាងកូនោន់ ោនអាេុ ៣ ម្ៅ ៥ នែា ណដលមនិ
ធ្លល បម់្ធវើកនលងមក 

- ររូវបនតកវ់ា កសំ់ាង ណរម្លើកូនោនោ់នសុេភ្នពលអ    
ប ុម្ណាណ េះ 

 

(៣)  បូមទឹកលាេពីដបបាល សទីកម្អាេអស់ ម្ោេម្របើសឺរាងំ រចួ
ចាកប់ញ្េូ លម្ៅកាុងដបវា ក់សំាង។ បនទ បម់ក រក ុកឲ្យសពវ
លអ។ 
 

(៤) 

 

បូមលាេវា ក់សំាងណដលបានរក ុងរចួ ចូលម្ៅកាុងសឺរាងំ
មតងម្ទៀរ រចួម្ហើេចាកប់ញ្េូ លម្ៅកាុងដបបាល សទីកទម្ទវញិ 

ដបវា កសំ់ាង (ខាងមុេ) ដបវា កសំ់ាង (ខាងម្រកាេ) 
ែុរកំែរម់្របើរបាស់ម្ៅនែាទី ២២ ណេ ម្មសា ឆ្ា  ំ២០១៤ 
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(៥) 

 

- បនតកទ់ឹកវា កសំ់ាង ចំនួន ២ ដំែក ់កាុងមារកូ់នោន់ 
- កូនោនណ់ដលបានបនតកវ់ា ក់សំាងរចួ ររូវបំណបក ឬចំណាំ 

ម្ជៀសវាងការម្ធវើ ២ដង។ កូនោនប់នតកព់ីរដង អាច
បណាត លម្អាេឈ ឺឬងាប់បាន។ 

(៦) 

 

- វា កសំ់ាង មនិអាចរកាទុកខាងម្រតធុង ឬទូទឹកកកបាន
ម្ទ។ របសិនម្បើទឹកវា កសំ់ាងោនម្ៅសល់ កសិករគួរណចក
ម្ៅម្អាេបងបអូន ឬអាកជិរខាង។ 

- សឺរាងំ និងមាុល មនិគួរម្របើមតងម្ទៀរម្ទ ដូម្ចាេះសឺរាងំ និង
មាុលណដលម្ៅសល់ ររូវដុរ និងកបម់្ចាល កាុងជំម្ៅយ ង
រិច ០.៤ម ។ សោភ រៈសរោបម់្របើរបាស់ ររូវោកឲ់្យឆ្ា េ
ពីម្កមង។ 

- ដបវា កសំ់ាង និងដបបាល សទិកររូវម្ចាលកាុងធុងសំរាម។ 

 

៤.៤ ជុំងឺអុតមាន់ 
 មលូម្ហរុបងកជងំ ឺ

ជំងឺអុរបកេ ី គឺជ្ជជំងឺឆ្លងមេួ ណដលណរងណរម្កើរោន
ម្លើោនម់្ៅកមពុជ្ជ ម្ហើេវាអាចបងកអនតរាេធានធ់ារដល់
ែលិរកមមចិញ្េ ឹមោនម់្ទៀរែង។ មូលម្ហរុ ននជំងឺម្នេះ 
គឺបងកម្ ើងម្ោេម្មម្រាគរបម្ភទ វរីសុ “អុរ” ឆ្លងម្ៅ
ោនដ់នទម្ទៀរ។ 
ការចមលងម្មម្រាគជំងឺម្នេះ អាចម្កើរោនម្ៅម្ពលោន់
ោនសុេភ្នពលអ ប េះពាល់ជ្ជមេួោនោ់នែទុកជំងឺអុរ
ោនរ់សាប។់ ោនអ់ាចឆ្លងជងំឺម្នេះែងណដរ តាមរេៈការ
សីុចំែី នងិែឹកទឹកជ្ជមេួោនឈ់។ឺ អរតាងាបោ់ន
កំររិេពស់ គឺ ១០ ម្ៅ ៩០ ភ្នគរេ។ 

 ម្រាគសរញ  
- ឬសេ រកីរាលោលធំម្ ើងៗ និងម្រកៀមជ្ជរកមរ ម្ៅម្លើសិរ និងម្រកាមរនធរចមុេះ 
- ពងេទុេះ កាុងោរ ់និងរនធរចមុេះ 
- ដំម្ៅម្លើណសបក នងិរចមុេះ 
- ម្េាេកលំំាង និងមនិសីុចែីំ (កូនោន ់អាចងាបម់្ោេសារមនិសីុចំែី) 
- ធំធ្លរេឺ់រ នងិែតល់ពងរិច 
- ោនម់្ហៀរទឹំកសំម្បារ ម្ចញពីរចមុេះ និងម្ហើមណភាក 
 

 

កូនោនណ់ដលោនម្រាគសរញ ជំងឺអុរោន ់
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 ការពាបាល 
រហូរមកដល់បចេុបបនា មនិោនការពាបាលជំងឺអរុឲ្យជ្ជម្នេះម្ទ។ ជ្ជមូលោា ន កសិករអាចបងាក រជំងឺអុរ
ោនរ់បម្ភទម្នេះបាន ម្ោេការម្ធវើវា កសំ់ាង។ 

 ការបងាក រជងំអឺរុោន ់
- ម្ធវើវា កសំ់ាងបងាក រជងំឺជ្ជមុន 
- បំណបកោនោ់នែទុកជំងឺ ម្ចញពីោនោ់នសុេភ្នពលអ ម្ដើមបកុីំឲ្យឆ្លងបនតម្ៅោនោ់នសុេភ្នពលអ 
- សំលាប ់ដុរ នងិកបោ់នណ់ដលែទុកជំងឺម្ចាល (ហាមោចខ់ារហូបោនោ់នែទុកជងំឺ) 
- ម្ធវើអនមេ័ និងសំលាបម់្មម្រាគម្ោេម្របើវធិ្លនការជីវសុវរថភិ្នព 
- ការពារកុំឲ្យោនប់ េះពាល់ជ្ជមេួបកេមី្ែេងម្ទៀរ 
- ហាមមនិឲ្យមនុសេម្ធវើដំម្ែើ រការរ់ទុង ឬទីធ្លល ចិញ្េ ឹម (កសិករមនិររូវចូលម្ៅកាុងរទុង ឬទីធ្លល ចញិ្េ ឹម 

របសិនម្បើមនិចាបំាច ់ឬពាកណ់សបកម្ជើងចូល ម្ដើមបកីារពារការឆ្លងជំងឺម្នេះ) 
 រម្បៀបម្ធវើវា កសំ់ាង 

កសិករអាចម្ធវើវា កសំ់ាងជំងអឺរុោន ់តាមវធិីដូចខាងម្រកាម៖ 

(១) 

 

     
 

 

ដបវា កសំ់ាង ដបទឹកលាេវា កសំ់ាង និងមាុលចាក់ថាា រំរឹម
ររូវ ររូវោនលកខែៈដូចខាងម្រកាម៖ 
- វា កសំ់ាង ររូវរកាទុកកាុងធុង ឬទូទឹកកក កាុងសីរុែា

ភ្នពចម្នល េះ ២ ម្ៅ ៨ អងាម្ស 
- វា កសំ់ាង មនិររូវែុរកំែរ់កាលបរមិ្ចេទម្របើរបាស់ 
- វា កសំ់ាង ១ដប សរោបកូ់នោន់ ១០០កាល 
 

(២) 

 

- ម្ធវើវា កសំ់ាងកូនោនអ់ាេុ ចម្នល េះពី ១០ ម្ៅ ១៥នែា 
និងមនិធ្លល បម់្ធវើវា កសំ់ាងអុរកនលងមក 

- ម្ធវើវា កសំ់ាងបានណរម្លើកូនោន់ោនសុេភ្នពលអប ុម្ណាណ េះ 

ដបវា កសំ់ាង (ខាងមុេ) ដបវា កសំ់ាង (ខាងម្រកាេ) 
ែុរកំែរម់្របើរបាស់ម្ៅនែាទី ២៦ ណេ ករញ  ឆ្ា  ំ២០១៤ 
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(៣) 

 

បូមទឹកលាេពីដបបាល សទីក ចូលម្ៅកាុងសឺរាងំ ចំនួន ៣ 
ម.ល 

(៤) 

 

ចាកទ់ឹកលាេបញ្េូ លម្ៅកាុងដបវា កសំ់ាង 
រចួម្ហើេរក ុកម្អាេសពវលអ 

(៥) 

 

ម្បើកគំរប ណដលបានរក ុកសពវលអម្នេះបនទ បម់កេកមាុល
រជលកទ់ឹកវា កសំ់ាង 

(៦) 

 

េកមាុលម្នេះ ចាកម់្លើបនទេះសាល បកូនោន។់ កូនោនណ់ដល
ចាកវ់ា កសំ់ាងរចួ ររូវចំណាំ ម្ោេបំណបកពីកូនោនណ់ដលមនិ
ទនម់្ធវើរចួ ម្ដើមបមី្ជៀសវាងការចាកវ់ា កសំ់ាងពីរដងម្លើកូន
ោនណ់រមេួ។ ការចាកវ់ា កសំ់ាងពីរដងអាចបណាត លម្អាេ
ោនឈ់ ឺឬ ងាប់បាន។ 
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(៧) 

 

- កសិករមនិអាចរកាទុកវា កសំ់ាងម្ោេគម នទូទឹកកកបា
នម្ទ។ របសិនម្បើោនទឹកវា កសំ់ាងម្ៅសល់ កសិករគួរ
ណចកម្ៅម្អាេបងបអូន ឬអាកជិរខាង។ 

- សឺរាងំ និងមាុល មនិគួរម្របើមតងម្ទៀរម្ទ ដូម្ចាេះសឺរាងំ និង
មាុលណដលម្ៅសល់ ររូវដុរ និងកបម់្ចាល កាុងជំម្ៅ
យ ងរិច ០.៤ម។ សោភ រៈសរោបម់្របើរបាស់ ររូវោក់
ឲ្យឆ្ា េពីម្កមង។ 

- ដបវា កសំ់ាង និងដបបាល សទិកររូវម្ចាលកាុងធុងសំរាម 
- ដបវា កសំ់ាង និងដបបាល សទិកររូវម្ចាលកាុងធុងសំរាម 

៤.៥ ជុំងឺោសននយោរមាន់ 
 បពុវម្ហរុបងកជងំ ឺ

ជំងឺអាសនាម្រាគម្រាគោន ់ បងកមកពីបាកម់្ររ។ី វាគឺជ្ជជងំកឺាចសាហាវ និងរកីរាលោលេពស់។ បុពវម្ហរុ
ចមលងមកពីកណនលងចិញ្េ ឹមចម្ងអៀរ ម្ហើេោនោនម់្រចើនម្ពក បរសិាថ នអាបអ់រួ និងបណាត លមកពីោនការប េះ
ពាល់ជ្ជមេួបកេណីដលែទុកបាកម់្ររ ី ឬសីុចំែី ែកឹទឹកណដលោនជ្ជបប់ាកម់្ររ។ី ជ្ជទូម្ៅ ការែទុេះជំង ឺ ម្កើរ
ម្ ើងម្ៅរដូវវសា និងអរតាងាបេ់ពស់ រហូរដល់ ១០០% ណរមតង។ 

 ម្រាគសរញ  
- ោនែ់េកោល ងំ មនិសីុចែីំ និង ពិបាកដកដម្ងាើម 
- ម្ហៀរសំម្បារតាមរចមុេះ ណភាក និង ោរ ់
- កអក បេះម្រាម និង រាគោនលាេ្ម 
- ម្ហើមររងែ់ង ់សិរ និង មុេ បនទ បម់កម្ ើងពែ៌ម្េៀវ 
- ម្ហើមសនល ក ់ម្ងើបមនិម្កើរ នងិងាបភ់្នល មៗ 

 ការពាបាល 
កសិករអាចម្ធវើការពាបាលជងំឺអាសនាម្រាគោនប់ាន ម្ោេម្របើថាា បំំបារក់ារឈចឺាប ់ និង អងទ់បីយទូិចដ៍
ោនវោិ ភាព ប ុណនតដំម្ែើ រការននការពាបាលោនការលំបាក និងសមុគសាម ញ។ ដូម្ចាេះ កសិករគួរណរម្ធវើការ
បងាក រជំងមឺ្នេះម្ោេម្របើវា កសំ់ាង របម្សើរជ្ជងការពាបាលោនណ់ដលោនែទុកជំងឺ។ 

 
 

 ការបងាក រ 
- ចាកវ់ា កសំ់ាងបងាក រ 
- ម្ធវើអានមេ័ នងិ សំលាបម់្មម្រាគម្ៅកណនលងចិញ្េ ឹមោន ់
- ររូវដុរសាកសពោនណ់ដលឆ្លងជំងឺម្ចាល 
- បំណបកោនណ់ដលឆ្លងជំងឺ ម្ចញពីោនោ់នសុេភ្នពលអ 
- ហាមម្ធវើដំម្ែើ រឆ្លងការក់ណនលងចិញ្េ ឹមោន ់
- ការពារសរវកម្ករ 

គួរយលដ់ឹង 
 

កសិករររូវពាបាលោនទ់ងំអស់កាុ ងហវូ ងណដលឆ្លងជងឺំ ម្បើម្ទេះបីជ្ជោនេ់លេះម្ៅោនសុេភ្នពលអកតី 
ម្ទើបទទួលបានលទធែលលអ 
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 រម្បៀបចាកវ់ា កសំ់ាងបងាក រជងំអឺាសនាម្រាគ 

កសិករអាចម្ធវើវា កសំ់ាងជំងឺអាសនាម្រាគោន ់តាមលំោបលំ់ម្ោេដូចខាងម្រកាម៖ 
(១) 

 

វា កសំ់ាង សឺរាងំ និងមាុលចាក ់ណដលររឹមររូវគ ឺ
- ដបវា កសំ់ាងររូវរកាទុកម្ៅកណនលងររជ្ជក ់

ណដលោនសីរុែា ភ្នពចម្នល េះពី ២ ម្ៅ ៨ អងាម្ស 
- វា កសំ់ាង ១ដប ោនចំែុេះ ១០០ ម្សម្ស ម្របើសរោប់

ោន ់១០០កាល 
 

 
 

 
 

 
 

 

(២) 

 

ររូវចាកវ់ា កសំ់ាងោន ់ ណដលោនអាេុចម្នល េះពី ៧ ម្ៅ ១០ 
សបាត ហ៍ និងមនិធ្លល បម់្ធវើវា កសំ់ាងកនលងមក។ ោនណ់ដលអាច
ម្ធវើវា កសំ់ាងបាន ររូវោនសុេភ្នពលអ។ 

(៣) 

 

បូមវា កសំ់ាង ពីដបចូលកាុងសឺរាងំ ចំនួន ១ ម.ល សរោប់
ោន ់១កាល 
 

ដបវា កសំ់ាង (ខាងមុេ) ដបវា កសំ់ាង (ខាងម្រកាេ) 
ែុរកំែរម់្របើរបាស់ម្ៅនែាទី ២៣ ណេ កុមភៈ ឆ្ា  ំ២៥៥៧ 

ននឆ្ា រំបរិទិននែ ឬ ររូវនឹងឆ្ា  ំ២០១៤ 
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(៤) 

 

ចាកវ់ា កសំ់ាង ១ ម.ល ម្ៅកាុងសាចរ់ទូងោន។់ ររូវបំណបក 
ោនណ់ដលចាករ់ចួ ពីោនណ់ដលមនិទនម់្ធវើ ម្ដើមបមី្ជៀសវាង
ចាកវ់ា កសំ់ាងែទួនគា ។ ការចាក់វា កសំ់ាងពីរដង (ែទួន) អាច
បណាត លម្អាេោន់ឈ ឺឬងាប់បាន។ 
 

(៥) 

 

វា កសំ់ាង ររូវរកាទុកកាុងទូទឹកកកជ្ជរបចា។ំ របសិនម្បើ
វា កសំ់ាងម្ៅសល់ កសិករគួរណចកម្អាេម្ៅបងបអូន ឬអាក
ជិរខាង។  
សឺរាងំ និងមាុលម្របើរចួ មនិគរួម្របើរបាស់ម្លើកម្រកាេម្ទ។ 
ដូម្ចាេះ សឺរាងំ និងមាុលររូវដុរ និងកបម់្ចាលម្ោេម្របើ
កំម្បារស ឬម្ភលើង រចួកបក់ាុងជំម្ៅ ៤០ ស.ម។ 
ដបវា កសំ់ាង ររូវម្ចាលកាុងធុងកាកសំែល់។ 

 
     
 

៤.៦ ជុំងឺផ្តាសាយរក្សី  
 ភ្នពម្រគេះថាា កន់នជងំ ឺ

ជំងឺផ្អត សាេបកេ ីគឺជ្ជជំងឆឺ្លងមេួរបម្ភទ ណដលករមម្កើរោនចំម្ពាេះសរវោនណ់ាស់។ ណរម្ទេះបីជ្ជយ ង
ណាកម៏្ោេ កសិករររូវេកចិរតទុកោក ់ នងិរបុងរបេរ័ាចំម្ពាេះជំងឺម្នេះ ម្រពាេះថាជំងឺម្នេះអាចចមលងមក
មនុសេតាមរេៈសរវសាល បបាន ម្ហើេវាបណាត លឲ្យមនុសេងាបប់ាន។ ជងំឺផ្អត សាេបកេ ី ោនលកខែៈ
េុសគា ពីជំងឆឺ្លងដនទម្ទៀរ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

គួរយលដ់ឹង 
 

កសិករអាចបតូ រពីឆ្ា រំបរិទិននែ ម្ៅជ្ជឆ្ា រំគឹសកករាជ ម្ោេដកចំនួន ៥៤៣។ ឧទហរែ៍ៈ ឆ្ា  ំ២៥៥៦ 
ដក ៥៤៣ គឺររូវនឹងឆ្ា  ំ២០១៣ 

កា ចមលងរមរោគ 
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 បពុវម្ហរុបងកជងំ ឺ
ជមាផី្អត សាេបកេ ី អាចបណាត លម្អាេោនឈ់ ឺ នងិងាបប់ានយ ងឆ្បរ់ហ័ស។ វរី  សុអាចចមលងម្ៅ
មនុសេម្ោេការប េះពាល់ផ្អទ ល់ជ្ជមេួោន ់ ឬទណដលែទុកជំងឺ។ វាកអ៏ាចចមលងម្ោេផ្អទ ល់ពីលាមកសរវ 
និងទឹកណដលោនម្មម្រាគែងណដរ។ 

 ម្រាគសរញ  
ជំងឺម្នេះ អាចបងាា ញម្រាគសរញ ម្ែេងៗជ្ជម្រចើន។ ម្ពល
េលេះ ោនអ់ាចងាបភ់្នល មៗ ម្ោេគម នម្រាគសរញ អវីទងំ
អស់។  
ជ្ជឧទហរែ៍ ម្រាគសរញ ននជំងឺផ្អត សាេបកេរីមួោន៖ 
- រាគរេុះ 
- ម្ហើមកាល ររបកណភាក សិរ និង ែង ់  
- ម្ហៀរសំម្បារ កអក កណាត ស់ នងិពិបាកដកដម្ងាើម 
- សំកុក 
- ែង ់សិរ និង ម្ជើងណរបជ្ជពែ៌សាវ េ 
- រសកាទុន ឬ អាកព់ង និង ពងែេចុេះ 
- បាកក់ំលំាង និងមនិសីុចែីំ 

 ការពាបាល 
រហូរមកដល់បចេុបបនា ជំងឺម្នេះមនិអាចពាបាលបានម្ទ។ ម្ពលជំងឺម្នេះែទុេះម្ ើង កសិករររូវរាេការម្ៅ 
កានម់ញ្ជ្នតីកសិកមមរសុកជ្ជបនទ ន។់ រោា ភបិាលររូវចារវ់ធិ្លនការណាមេួសមរសប ម្បើមនិដូម្ចាា េះម្ទ កសិករ
ម្ៅមូលោា ន នងឹរបឈមម្ៅនឹងការចមលងននជងំឺម្នេះ។  

 ការបងាក រសរោបោ់ន ់
កសិករររូវចិញ្េ ឹមោនក់ាុងទីធ្លល ចិញ្េ ឹម ណដលោនរបងការពារ។ របសិនម្បើកសិករម្បើកោនណ់លងម្រតរទុង 
ម្នេះោនន់ឹងរបឈមនឹងការចមលងជងំឺម្នេះពីោនដ់នទម្ទៀរ ឬ សរវសាល បនរពជ្ជម្ដើម។ ការអនុវរតវធិ្លនការជីវ
សុវរថិភ្នពររឹមររូវ គឺអាចការពារហានិភេ័ ណដលម្កើរម្ ើងម្ោេសារជងំឺផ្អត សាេបកេមី្នេះបានេពស់ ម្បើ
ម្ទេះបីជ្ជមនិបាន ១០០ភ្នគរេយ ងណាកតី។   

 ការបងាក រសរោបម់នុសេ 
- ហាមមនិម្អាេប េះពាល់ម្ោេផ្អទ ល់ ជ្ជមេួសាកសព លាមក ឬ្មសរវសាល បណដលោនែទុកជងំ។ឺ 

របសិនម្បើចាបំាចរ់រូវណរប េះពាល់វា កសិករររូវម្របើរទនបែ់ងបាល សទីក ម្ដើមបកីាន។់ 
- កសិករមនិររូវប េះពាល់ម្ជើង រសកាោន ់ឬសោភ រៈែទេះបាេ ណដលោនប េះពាល់ផ្អទ ល់ជ្ជមេួោនែ់ទុកជងំឺ

ម្នេះម្ទ។ 
- កសិករររូវលាងនដនឹងសាប៊ាជូ្ជរបចា ំនិងេពុលោរ ់និងបពំងក់ ជ្ជមេួទឹកសាអ រ បនទ បព់មី្ធវើការជ្ជមេួ

ោនរ់ចួ។ 
- ហាមកុឲំ្យម្កមង ម្លង ឬប េះពាល់ោន ់ម្ទេះបីជ្ជោនក់ពុំងោនសុេភ្នពលអកម៏្ោេ 
- កសិករររូវការប់នថេការប េះពាល់ផ្អទ ល់ជ្ជមេួោន ់រជូក និងសរវសាល បណដលោនជីវរិ។ 
- ហាមបរមិ្ភ្នគោនង់ាបម់្ោេជំងឺជ្ជោចខ់ារ ម្រពាេះោនម្រគេះថាា កខ់ាល ងំណាស់។ ោនង់ាប ់ ររូវដុរ ឬ 

 

ោនង់ាបម់្ោេសារជំងឺផ្អត សាេបកេ ី
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កបម់្ចាលកាុងដីម្ោេម្របើែងប់ាល សទីករុឲំ្យជិរលអ។ 
- ររូវចំអិរសាចស់រវសាល បឲ្យបានឆ្អិរលអ ជ្ជមេួកំម្ៅេពស់ 

ហាមបរមិ្ភ្នគសរវងាបម់្ោេជំងឺ ររូវពាកម់្រសាមនដ និងោ ស់ជ្ជរបចា ំ
ម្ៅម្ពលប េះពាល់ោន់ 

ររូវលាងនដជ្ជមេួសាប៊ាូជ្ជរបចាំ
ម្រកាេម្ពលម្ធវើការជ្ជមេួោន់ 

៤.៧ ជុំងឺរងកយែាយរោសុីត 
 បពុវម្ហរុបងកជងំ ឺ

បរាសីុរ ជ្ជរបម្ភទសរវលអិរដូចជ្ជ រពូន នច នងិរសម្មើល ណដលអាចរស់ម្ៅកាុងេលួនសរវោន។់ ជ្ជធមមតា 
របម្ភទសរវលអិរទងំម្នេះណដលកំពុងរស់ម្ៅកាុងលាមកសរវ និងទឹកកេវក ់ ប ុណនតពួកវានឹងម្ ើងម្ៅម្ៅ
ម្លើេលួនសរវ ម្ពលវាសីុ នងិែកឹទឹកកេវកម់្នេះ។ បរាសីុរ អាចរស់ម្ៅ និងលូរលាស់ម្ៅកាុងេលួនសរវោន ់
និងែតល់មកវញិនូវែលអារកក ់ដល់សុេភ្នពោន។់ 

 ម្រាគសរញ  
- បេះម្រាម និងរាគ ម្ពលេលេះោនលាេ្ម 
- ម្ធវើឲ្យខាវ កណ់ភាក (បរាសីុរ អាចរស់ម្ៅកាុងណភាកោន ់នងិបណាត លម្អាេោនខ់ាវ ក)់ 
- សំកុក ែេកោល ងំ នងិមនិសីុចំែី 
- សិរ និង ែងម់្សលកសាល ំង និងមុេម្មើលម្ៅោនសុេភ្នពមនិលអ 

 
ោនោ់នបរា ម្លើណភាក 

 
បរាសីុរ ណដលបានរកម្ ើញម្ៅកាុងណភាកោន ់

 ការពាបាល 
កសិករ អាចពាបាលជំងឺបរាសីុរណដលបានឆ្លងម្លើោន ់ម្ោេម្របើថាា ទំំលាកស់រវលអិរ ដូចជ្ជ៖ 
- ម្មបងោ់សុល/អាល់បងោ់សុល ១រគប ់(១រកាម) សរោបោ់ន ់១០ គ.ក 
-  ឺវា មសុីល ១រគប ់(១រកាម) សរោបោ់ន ់១០ គ.ក 
កសិករអាចែតល់ថាា ទំំលាកប់រាសីុរ តាមដំម្ែើ រការដូចោនម្រៀបរាបខ់ាងម្រកាម។ ម្មបងោ់សុល អាចរក
ទិញបានណរជ្ជថាា រំគបប់ ុម្ណាណ េះ។ ថាា រំគបេ់លេះោនទំងន ់១ រកាម ម្ហើេថាា រំគបេ់លេះោនទងំនណ់រ ៥០០ ម. 
រកាម។ ចំណែក អាល់បងោ់សុល និង  ឺវា មសុីល អាចរកទិញបាន ជ្ជកញ្េបម់្មៅ។ ោនែលិរ
ែលេុសៗគា  ប ុណនតោនរបសិទធភ្នពរបហាករ់បណហលគា  សរោបទ់ំលាកស់រវលអិរ។ 
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របូភ្នពបងាា ញខាងម្រកាមម្នេះ ជ្ជគាំរមូេួននការអនុវរតរបស់ អាល់បងោ់សុល៖ 

(១) 

 

ម្ៅម្លើរបអបធ់ំ កសិករអាចរកម្មើលកាលបរមិ្ចេទម្របើ
របាស់បាន។ កញ្េបម់្មៅម្នេះ ោនបរោិែ ៥ រកាម។ 
 

 ោ កាំែរប់រសិចេេសម្របើម្របាស់ អាចសមើ ស ើម្របអបង ់
ខរមនិមានសៅស ើកញ្េ ឹបថ់្នែ ាំសនេះសេ 

 

(២) 

 

ម្រៀបចំទឹក ោនចំែុេះ ០.៥ លីររ (កនលេះលីររ)ោកក់ាុង
ដប រចួម្ហើេចាកម់្មៅថាា ចូំលកាុងដបទឹកម្នេះ។ 
  

(៣) 

 

រក ុកដបម្នេះ រហូរម្មៅថាា រំលាេសពវជ្ជមេួ
ទឹកលអ 

(៤) 

 

ចាកទ់ឹកលាេម្មៅថាា មំ្នេះ តាមសោោររចំនួនោន ់
ណដលបានបរា ក់ខាងម្លើ។ 
 

 
     
 

 ការបងាក រជងំបឺរាសីុរ 
- សំអាររទុងោន ់និងទីធ្លល ចញិ្េ ឹមោនជ់្ជរបចា ំ
- ែតល់ចំែី និងទកឹោនអនមេ័ 

គួរយលដ់ឹង 
 

 

កសិករគួរោកថ់ាា ទំំលាកប់រាសីុរ ជ្ជម្រៀងរាល់ណេ សរោបោ់នោ់នអាេុចាបពី់ ១ណេ កនលេះម្ ើង 
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- ែតល់រកុខជ្ជរិឱសែម្អាេោន ់ដូចជ្ជសលឹកម្មត  រគនក់នធំម្ែរ សាល េេី ជ្ជម្ដើម។ កសិករអាចជញ្ជ្រេ ំ បកុ ឬ
កិនម្អាេម រ ់ នងិលាេជ្ជមេួចំែី កាុងបរោិែ ៥ ភ្នគរេននចំែីសរបុ។ កសិករ អាច
ែតល់រកុខជ្ជរិឱសែទងំម្នេះម្អាេោនសីុ់ម្រៀងរាល់ណេ។ ណរម្ទេះបីជ្ជយ ងណា រកុខជ្ជរិឱសែទងំម្នេះ 
គួរម្របើរបាស់ម្ៅម្ពលណា ណដលមនិអាចរកថាា មំ្មៅរសាបម់្លើទីែារបាន។ រកុខជ្ជរិឱសែទងំម្នេះ េលេះ
មនិអាចោនរបសិទធភ្នពសរោបទ់ំលាកប់រាសីុររបម្ភទេលេះបានម្ទ។ 

 

 

៤.៨ តាោងក្មមវិធីយធវីវ៉ា ក្់សាំងរងការជុំងឺមាន់ 
ម្ដើមបបីងាក រោន ់ពីជងំឺឆ្លងសំខាន់ៗ ទងំបីខាងម្លើ កសិករគួរអនុវរតម្ធវើវា កសំ់ាងតាមតារាងដូចខាងម្រកាម៖ 

ជងំសំឺខាន់ៗ  អាេុោនរ់រវូម្ធវើវា កសំ់ាង របសិទធភ្នពវា កសំ់ាង វធិមី្ធវើវា កសំ់ាង ករមរិថាា  ំ
ញូវកាស - ម្លើកទី១: ៣-៥ នែា 

- ម្លើកទី២: ៣-៤សបាត ហ៍ 
រេៈម្ពលបាន ៦ណេ 
សរោបញូ់វកាសរបម្ភទ 
អាេធូ បនទ បព់ីម្ធវើវា ក់
សំាងរលឹំកម្លើកទី២ 

បនតកទ់ឹកវា កសំ់ាង
តាមោរោ់ន់ 

២ រំែក់ 

អុរបកេ ី ១០-១៥ នែា (ម្ធវើវា កសំ់ាងោន់
អាេុម្លើសពី ៣សបាត ហ៍
គឺមនិោនរបសិទធភ្នពម្ទ) 

មេួជីវរិោន ់ ចាកម់្លើបនទេះសាល ប ៣ ម.ល 

អាសនាម្រាគ ៧-១០ សបាត ហ៍ (អាចម្ធវើបាន
រគបម់្ពល បនទ បព់ីោនោ់ន
អាេុចាបព់ី ១០សបាត ហ៍ម្ ើង) 
(សរោបោ់នម់្មបា ររូវម្ធវើ
ម្ោេណ ក ជ្ជម្រៀងរាល់ 
៦ណេមតង) 

៦ ណេ ចាកម់្លើសាចរ់ទូង ១ ម.ល 

 
     

 

  

គួរយលដ់ឹង 
វា កសំ់ាង ១ដប សរោប់ោនជ់្ជម្រចើន 
ដូម្ចាេះកសិករគួរណសវងរកកសិករជិរគា ណដលោនោន់អាេុរបហាក់របណហលគា  ម្ដើមបមី្ធវើវា កសំ់ាងចូលគា ។ 
ម្ធវើណបបម្នេះកសិករអាចណចករណំលកគា  និងសនេសំំនចែវកិាម្ទៀរែង 

 

សលឹកកនធំម្ែរ 

 

សលឹកម្មត  
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៤.៩  វិធ្លនការជើវសុវតែិភាព សប្មារ់រងការជុំងឺមាន់ 
 ភ្នពទូម្ៅ 

កសិករ អាចសោល បរ់បម្ភទវរីសុចនរងម្ៅកាុងរទុង ម្រតរទងុ និង ទីធ្លល ចិញ្េ ឹមោនប់ានម្ោេម្របើវធិ្លន
ការជីវសុវរថិភ្នព។ ោនវធិ្លនការជីវសុវរថិភ្នព ២ យ ងសំខាន់ៗ  គឺការបាញ់ថាា សំរោបស់ោល បម់្មម្រាគ និង 
ការបាចកំម្បារស។ 

 ការបាញ់ថាា សំោល បម់្មម្រាគ 
ការបាញ់ថាា សំោល បម់្មម្រាគ គមឺ្ធវើម្ ើងខាងកាុង និងខាងម្រតរទុង និងកាុងទីធ្លល ចិញ្េ ឹមោន ់ ម្ោេបាញ់ទឹក
លាេថាា  ំ របម្ភទ ម្ប-កា-អា (B-K-A) ឬ ហវម្ម រ (Formades)។ កសិករអាចបាញ់ថាា សំោល ប់
ម្មម្រាគតាមដំម្ែើ រការដូចបងាា ញខាងម្រកាម៖ 

             

 

 

 

 

(១) 

 

ោនថាា សំោល បម់្មម្រាគ ម្ប-កា-អា ឬ ហវម្ម រ សាបប់ាញ់
ថាា  ំធុងលាេថាា  ំោ ស់បិទមុេ និង ម្រសាមនដ។ 

(២) 

 

ម្របើម្រសាមនដ និង ោ ស់បិទបិទមុេ ម្ដើមបកីារពារសុេ
ភ្នពកសិករេលួនឯង 

ម្ប-កា-អា ររូវលាេជ្ជមេួទឹកចំនួន 
១០០ដង។ ោននេ័ថា ថាា  ំ១ ម.ល 

លាេជ្ជមេួទឹក ១ លីររ 

ហវម្ម រ ររូវលាេជ្ជមេួទឹកចំនួន 
២៥០ដង។ ោននេ័ថា ថាា  ំ១ម.ល 
ររូវលាេជ្ជមេួទឹក ២.៥ លីររ 



គម្រោងបញ្ជ្រា បម្េនឌរ័ ដណំាកក់ាលទី២ (PGM2) 32 

(៣) 

 

ម្របើសឺរាងំ បូមថាា ទំឹកចំនួន ១ ម្សម្ស (ម.ល) រចួបាញ់
បញ្េូ លកាុងធុងទឹកណដលម្រៀបចំម្រសច។ សំគល់៖ ទឹកថាា  ំ
ម្ប-កា-អា ១ម្សម្ស (ម.ល) ររូវលាេជ្ជមេួទឹក 
១លីររ ចំណែក ថាា ហំវម្ម រ ១ម្សម្ស ររូវលាេជ្ជមេួ
ទឹក ២,៥ លីររ (២លីររកនលេះ) 

(៤) 

 

លាេវាឲ្យសពវលអ ម្ោេកូរ បនទ បម់កបូមចូលកាុងសាប់ 

(៥) 

 

បាញ់ថាា មំ្នេះ ម្ៅកាុង និង ខាងម្រតរទុងរូច និងធំ និង
បរមិ្វែទីធ្លល ចិញ្េ ឹមោន។់ ហាមបាញ់ថាា សំោល ប់ម្មម្រាគ
ម្នេះ ម្លើោន់ផ្អទ ល់ ម្រពាេះបណាត លឲ្យោនឈ់បឺាន។ 

(៦) 

 

- សាប ់ធុងទឹក និង សំភ្នរៈដនទម្ទៀរ ររូវលាងទឹកឲ្យ
សាអ របនទ បព់ីម្របើរបាស់រចួ។  

- កសិករររូវរកាទុកសាបប់ាញ់ថាា  ំ និង ដបថាា មំ្ៅ
សល់ ម្ៅកណនលងេពស់ែុរពីនដម្កមង។ 

 

 ការបាចកមំ្បារស សោល បម់្មម្រាគ 
កសិករកអ៏ាចសោល បម់្មម្រាគម្ោេបាចកំម្បារស មុនម្ពល
ោកោ់នែ់មីចូលកាុងរទងុ។ ទីធ្លល ចិញ្េ ឹមោនក់គ៏ួរបាចកំម្បារ
ម្ដើមបសីោល បម់្មម្រាគ មុនម្ពលចាបម់្ែតើមចិញ្េ ឹមោនណ់ដរ ឬបាច
វាម្ៅម្ពលោនជំងែឺទុេះម្ ើង។ ររូវម្របើរេៈម្ពល ២ សបាត ហ៍ 
និង ម្បាសសំអារកំម្បារម្ចញឲ្យសាអ រ មនុម្ពលោកោ់ន់
ចិញ្េ ឹម។ កំម្បារ ោន ២របម្ភទ គឺកំម្បារហុេ និងកំម្បាររាវ។  
សរោបក់ំម្បាររាវ កសិកររគនណ់រលាេជ្ជមេួទឹក រចួម្ហើេ
ម្របើណរមតង ជ្ជការម្រសច។ 
 
      

 

ោរបាចកាំសបារសមាែ បស់មសោគ 

គួរយលដ់ឹង កសិករររូវរកាធុងលាេទឹកកំម្បារ សាបប់ាញ់ និងបាចកំម្បារ ឲ្យែុរពីនដម្កមង 
ការពារកុំឲ្យម្កមងម្លង ម្រពាេះវាបណាត លម្អាេប េះពាល់ដល់សុេភ្នពពួកម្គ 
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សោលការែ៍េី ៥ 
ការស្វើអនមយ័ នងិ ណលទ ាំាន ់

៥.១ អនាម័យសមាា រៈចិញ្ចឹមមាន់ 
សោភ រៈចិញ្េ ឹមោន ់ ររូវការសំអារជ្ជរបចា ំ ម្ដើមបឲី្យោនោ់នសុេភ្នពលអ។ ម្បើមនិោនអនមេ័ម្នេះម្ទ 
ម្នេះោនន់ឹងរបឈមនឹងបរា ជ្ជម្រចើន ណដលនឲំ្យប េះពាល់ែលរបម្យជនដ៍ល់កសិករេលួនឯង។ ការម្ធវើ
អនមេ័សោភ រៈោកច់ំែី និង ទកឹ គឺជ្ជកតាត សំខាន ់ កាុងម្នេះទីធ្លល ចិញ្េ ឹមោនក់រ៏រូវទមទរការសំអារ
ែងណដរ។ កសិករ ទមទរម្ពលម្វលារបណហលជ្ជ ៣០នទីណរប ុម្ណាណ េះ ម្ដើមបសំីអារសំភ្នរៈទងំម្នេះ។ 
 

 

ទិដាភ្នពរទុងណដលោនអនមេ័ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការសំអារសោភ រៈោកច់ំែី និងទឹក 

៥.២ ការចិញ្ចឹមមាន់ក្នុងទីធ្លា មានររងព័ទធជុុំវិញ 
 អរថរបម្យជនន៍នការចញិ្េ ឹមោនក់ាុងទធី្លល ោនរបង 

កសិករ ររូវចិញ្េ ឹមោនក់ាុងទធី្លល ោនរបងពទ័ធជុំវញិជ្ជរបចា ំពីម្រពាេះ៖ 
- បងាក រោនកុ់ំឲ្យឆ្លងជងំឺពីសរវ និងបរសិាថ នខាងម្រត 
- កសិករងាេរសួលរគបរ់គង រមួទងំដឹងពីចំននួោនព់រិរបាកដ ណដលម្ធវើម្អាេងាេរសួលកាុងការម្ធវើ

ណែនការចិញ្េ ឹមបានរបម្សើរម្ទៀរែង 
កសិករ ររូវអនុវរតការចិញ្េ ឹមកាុងទីធ្លល ោនរបងពទ័ធជុំវញិ ម្ដើមបបីម្ញ្ា ៀសការចមលងជំងឺម្ែេងៗ។ ជំងឺឆ្លងអាចម្ធវើ
ម្អាេោនង់ាប ់នងិ ប េះពាល់ដល់សុេភ្នពេលួនឯងែងណដរ។ 

 ការបណំបកទ នងិសរវចញិ្េ ឹមដនទម្ចញពោីន ់
កសិករ ររូវបំណបកទ នងិសរវចិញ្េ ឹមដនទម្ទៀរម្អាេោចម់្ោេណ កពីោន។់ ោននេ័ថា មនិររូវោកទ់ 
និង សរវចិញ្េ ឹមម្ែេងម្ទៀរចូលកាុងរទុង ឬ ទីធ្លល ជ្ជមេួោនម់្ ើេ។ ទ ជ្ជភ្នា កង់ារចមលងវរីសុមេួដល់ោន ់
ពីម្រពាេះទអាចែទុកជំងឺបានេូរជ្ជងោន។់ 

 ការោកោ់នត់ាមចនំនួសមោររនងឹរទងុ 
កសិករររូវោកោ់នឲ់្យសមោររនឹងទំហំរបស់រទុង។ រទងុោនទ់ំហំ ១០ណម ររកាម្រ   ររូវោកោ់នធ់ំមនិឲ្យ
ម្លើសពី ១៥ កាល។ សរោបោ់នម់្មបា ររូវការទំហំទីធ្លល ធំជ្ជងម្នេះម្ទៀរ គ ឺ១០ណម ររកាម្រ   ោកប់ានចនំួន 
១០កាលប ុម្ណាណ េះ។ ោនន់ឹងងាេឆ្លងជំងឺ ម្ពលរស់ម្ៅកាុងទីធ្លល ចម្ងអៀរម្ពក។ 
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ការចិញ្េ ឹមោនក់ាុងទីធ្លល ោនរបងពទ័ធជុំវញិ 

 
រទុងោនោ់នរបង សរោបច់ិញ្េ ឹមោន ់

៥.៣ ការចិញ្ចឹមក្ូនមាន់ក្នុងប្ទុងតូច 
 អរថរបម្យជនន៍នការចញិ្េ ឹមកូនោនក់ាុងរទងុរូច 

ោនម្ហរុែលជ្ជម្រចើន ណដលទមទរឲ្យកសិករោកកូ់នោនច់ិញ្េ ឹមកាុងរទុងរូចជ្ជនចិេ៖ 
- បងាក រកូនោនកុ់ំឲ្យឆ្លងជំងពឺីសរវ និង បរសិាថ នខាងម្រត 
- ងាេរសួលការពារកូនោនព់កីារបំផ្អល ញពីសរវដនទ 
- ងាេរសួលណែទពំីបរសិាថ នខាងម្រត ដូចជ្ជការពារកុំឲ្យររូវម្ភលៀង កំម្ៅខាល ងំម្ពក និង ម្រគេះថាា ក ់

ម្ែេងៗម្ទៀរ។ 
- ងាេរសួលកាុងការម្ធវើវា កសំ់ាង និង ការណែទដំនទម្ទៀរ 
- ជួេ ការប់នថេការបារកូ់នោន ់ជ្ជទូម្ៅការចិញ្េ ឹមកាុងរទងុរូច កូនោនអ់ាចរស់យ ងរិចបំែុរ ៨០ 

ភ្នគរេ (ោននេ័ថា កូន ១០កាល អាចរស់បានចនំួន ៨កាល)។ 
 ការោកកូ់នោនត់ាមចនំនួសមោររនងឹរទងុ 

កសិករររូវោកកូ់នោនត់ាមចនំួនសមោររនឹងទំហំរទុង។ ទំហំរទុងរូច ១ ណម ររកាម្រ   ររូវោកកូ់នោន ់មនិ
ឲ្យម្លើសពី ១០កាល។ 

 
ការចិញ្េ ឹមកូនោនក់ាុងរទុងរូច 

 
កូនោនច់ិញ្េ ឹមម្ៅកាុងរទុងរូច 
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៥.៤ ការក្ំយែៅក្ូនមាន់ដែលយទីរញាស ់
កូនោនណ់ដលម្ទើបនងឹញាស់ រហូរដល់អាេុ ៣ សបាត ហ៍ ររូវការកំម្ៅេពស់។ ដូម្ចាេះកសិករររូវអម្ងករម្មើល 
ថាម្រើអាកាសធ្លរុខាងម្រតម្នេះ សមរសបនឹងកូនោនណ់ដរឬម្ទ។ កសិករអាចអម្ងករ សាថ នភ្នពកូនោន់
ដូចខាងម្រកាម៖ 
- របសិនម្បើកូនោនរ់បលុចូលគា ជ្ជរកុម ម្នេះោននេ័ថា អាកាសធ្លរុររជ្ជកម់្ពក សរោបកូ់នោន។់  
- របសិនម្បើកូនោនម់្ៅរាេបា េកាុងរទុងរូច នងិ ម្ដើរជ្ជធមមតាម្ទ ម្នេះោននេ័ថា អាកាសធ្លរុសម

រសបនឹងកូនោនរ់រូវការ ប ុណនតម្បើកូនោនម់្ៅរាេបា េ និង ម្ដើរចុេះម្ដើរម្ ើង ម្នេះោននេ័ថា អាកាស
ធ្លរុម្តត ម្ពកម្ហើេ។ 

កសិករររូវរគបរទងុកូនោនជ់្ជរបចា ំ ម្ដើមបែីតល់ភ្នពកកម់្តត ដល់កូនោន ់ ម្លើកណលងណរម្ៅម្ពលរពឹក ណដល
ទមទរឲ្យកូនោនរ់រូវកមំ្ៅ។ ម្ៅម្ពលេប ់អាកាសធ្លរុចាបម់្ែតើមចុេះររជ្ជក ់ ដូម្ចាេះររូវម្របើរបអបរ់កោស 
ម្ដើមបឲី្យោនចូ់លម្ដក និងោនកំម្ៅម្ៅម្ពលេប។់ 
 

 
         អាកាសធ្លរុររជ្ជកម់្ពក 

 
           អាកាសធ្លរុសមរសប 

 
               អាកាសធ្លរុម្តត ម្ពក 

 
         រទុងោនពទ័ធ សរោបក់ារពារេយល់ 

 
       របអបរ់កោសសរោបកូ់នោនចូ់លម្ដកម្ពលេប់ 

 
              ម្បើកគំរបម្អាេកូនោនរ់រូវកំម្ៅ 
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៥.៤ ការដថ្ទាមំាន់យមបា 
សរោបោ់នម់្មបា កសិករគួរ៖ 
- ម្មើលជ្ជរបចា ំថាម្រើម្មោនែ់តល់ឱកាសដល់ោនប់ាជ្ជន(់ពាកគ់ា )ណដរឬម្ទ 
- ផ្អល ស់បតូរម្មោន ់ឬគក របសិនម្បើគកមនិពាកម់្ម ឬ ម្មមនិែតល់ឱកាសដល់បា 
- ម្រៀបចំសំបុកោនឲ់្យបានរគបច់ំនួនម្ម 
- ម្ធវើការរបុងរបេរ័ាជ្ជមេួោនម់្ម ម្ពលេលេះវាអាចចឹកពង ឬ រកាបពងោនដ់នទ 
- ែតល់ចំែីជីវជ្ជរិរគបរ់គន ់ជ្ជពិម្សសពពួកចំែីជ្ជរិណរ   សរោបោ់នម់្មបា 

៥.៥ ការយរៀរចំក្ដនាងសមប្សរសប្មារ់មាន់ប្ការពង 
ម្ពលម្មោនែ់តល់ពង (ពី ៨ ម្ៅ ១០ពង ជ្ជមធយម) កសិករររូវ
ម្រៀបចំកណនលងរកាបសមរសប៖ 
- គួរោកស់លឹកម្មែ  ឬ រកូចម្សើចពីម្រកាមពង ម្ដើមបកីារពារ

សរវលអិរចនរង ដូចជ្ជរសម្មើល ជ្ជម្ដើម។ 
- ម្ៅរដូវររជ្ជក ់គួរម្រៀបចំចែីំ និងទកឹឲ្យោនជ្ជរបចា ំនិង

ម្ៅជិរៗ ម្មោនក់ពុំងរកាប ម្ធវើណបបម្នេះអាចឲ្យម្មោន់
ោនម្ពលម្វលារគបរ់គនម់្ដើមបរីកាបពង 

- ម្ៅរដូវម្តត  កសិករគួរបាចទកឹជុំវញិរទុង ប ុណនតកុំឲ្យប េះពង
កាុងសំបុក។ វធិីដង៏ាេមេួម្ទៀរគឺ រគនណ់រោកធុ់ងទឹក ឬ 
ពាង និង រកណារម់្សើមជូរពងម្ៅកាុងសំបកុ។ 

 

៤.៦  វិធ្លនការទរ់សាក ត់យនៅយពលោកាសធ្លតុប្តជាក្់ និង យតត  
 វធិ្លនការទបស់ាក រម់្ពលអាកាសធ្លរុម្តត  

កសិករអាចការប់នថេអាកាសធ្លរុររជ្ជកម់្ៅកាុងរទុងរូច 
រទុងធំ និង ជុំវញិទីធ្លល ចិញ្េ ឹមតាមវធិ្លនដូចខាងម្រកាម៖ 
- បាចទឹកម្រកាមរទុងរូច រទងុធ ំនិង ជុំវញិទីធ្លល ចិញ្េ ឹមោន ់
- ោពំពួកដណំានំបរងរគបពីម្លើ និង ជុំវញិទីធ្លល ចិញ្េ ឹម 

ោន។់ 
- ោកធុ់ង ឬពាងទឹក និងរកណារម់្សើមម្ៅពីម្រកាមសំបុក

ោន។់ 
 វធិ្លនការទបស់ាក រម់្ពលអាកាសធ្លរុររជ្ជក ់

ម្ៅម្ពលអាកាសធ្លរុររជ្ជក ់ ការបាងំេយល់ជុំវញិរទុងរូច និងរទុងធំអាចជួេ ែតល់កំម្ៅដល់ោនប់ាន។ 
រទុងរូច និងធំ អាចបរិបាងំម្ោេរកណារ ់ឬសំភ្នរៈដនទម្ែេងម្ទៀរ។ 

 
ោកទ់ឹកពីម្រកាម និងរកណារម់្សើម
ោកព់ីម្រកាមសំបុកោន ់ម្ៅរដូវម្តត  

 
សលឹករកូចម្សើច ការពារសរវលអិរចនរង 

 
បាចទឹកពីម្រកាម 

និងជុំវញិទីធ្លល ចិញ្េ ឹមោន់ 
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 តារាងកមមវិ្ ីស្វើវ៉ា ក់សា ាំង 
អាេុ របម្ភទវា កសំ់ាង ការែតល់ចែីំ កណនលងចញិ្េ ឹម 

១ ណេ 
(កូនោន)់ 

១ សបាត ហ៍ (៣-៥ នែា) 
ម្ធវើវា កសំ់ាងជំងឺញូវកា
ស ម្លើកទី១ 

(អាេុរិចជ្ជង ១ណេ) គួរែតល់ចំែីសម្រមច ១០០% 
(មនិចាបំាចែ់េជំ្ជមេួចំែីដនទម្ែេងម្ ើេ)  
គួរែតល់ចំែីបរោិែ ២៥រកាម សរោបកូ់នោន ់
១កាល និង ោកច់ំែីពី ៣-៤ដង កាុង១នែា 
 

ម្មបម្ែតើ ររេៈ
ម្ពល ៣នែា 

២ សបាត ហ៍ 
 

(១០-១៥នែា) 
ម្ធវើវា កសំ់ាងជំងឺអុរ 
ោន ់

(អាេុ ៣ នែា - 
១ណេ) ចិញ្េ ឹម
កាុងរទុងរូច 

៣ សបាត ហ៍ (៣-៤សបាត ហ៍) 
ម្ធវើវា កសំ់ាងជំងឺញូវកា
ស ម្លើកទី២ 

៤ សបាត ហ៍ 
 

ពិនិរយរបសិទធភ្នពននវា 
កសំ់ាងជំងឺអុរោន ់
ម្រកាេពីម្ធវើបានរេៈម្ព
ល ៣ សបាត ហ៍ 

២ ណេ 
(ោន់
ជំទង)់ 

 (បនទ បព់ី ចម្នល េះពី ៧ 
- ១០ សបាត ហ៍) 
ម្ធវើវា កសំ់ាងជំងឺអាស
នាម្រាគ 

(អាេុ ១-២ណេ) សោសភ្នគែេចំំែី៖ ៣០% 
ននចំែីសម្រមច ែេជំ្ជមេួចំែីោនរសាប ់៧០%។ 
ចំែីនបរងគួរែេជំ្ជមេួណរ ៣០% ននចំែីែេសំរបុ។  
បរោិែចំែី៖ ែតល់ចំែី ៦០ រកាម សរោប់ោន ់
១កាល និងែតល់ចំនួន ២-៣ដងកាុងមេួនែា។ 

(អាេុ ១ណេ
ម្ ើង) ចិញ្េ ឹម
កាុងរទុង និង
ទីធ្លល ចិញ្េ ឹមោ
នរបងពទ័ធជុំវញិ 

៣ ណេ 
(ោនធ់ំ) 

 

(អាេុ ២-៤ណេ) សោសភ្នគែេចំំែី៖ ៣០% 
ននចំែីសម្រមច ែេជំ្ជមេួចំែីោនរសាប ់៧០%។ 
ចំែីនបរងគួរែេជំ្ជមេួណរ ៣០% ននចំែីែេសំរបុ។  
បរោិែចំែី៖ ែតល់ចំែី ១២០ រកាម សរោប់ោន ់
១កាល និងែតល់ចំនួន ២-៣ដងកាុងមេួនែា។ 

៤ ណេ 
(ោនធ់ំ) 

 

ជ្ជទូម្ៅ កសិករអាចលកោ់ន់បាន ចាបព់ីអាេុ ៤ណេម្ ើង ប ុណនតកសិករររូវទុកោនម់េួចំនួន សរោបម់្ធវើម្មបា 
ម្លើស 
៤ណេម្ ើង 
(ម្មបា)   

 

(ម្រៀងរាល់ ៦ណេមតង) 
ម្ធវើវា កសំ់ាងជំងឺញូវ
កាស និង 
ជំងឺអាសនាម្រាគ 

(៤ណេ ម្ ើងម្ៅ) សោសភ្នគែេចំំែី៖ ៣០% 
ននចំែីសម្រមច ែេជំ្ជមេួចំែីោនរសាប ់៧០%។ 
ចំែីនបរងគួរែេជំ្ជមេួណរ ៣០% ននចំែីែេសំរបុ។  
បរោិែចំែី៖ ែតល់ចំែី ១៥០ រកាម សរោប់ោន ់
១កាល និងែតល់ចំនួន ២-៣ដងកាុងមេួនែា។  

(អាេុ ៤ណេ
ម្ ើង) ចិញ្េ ឹម
កាុងរទុង និង
ទីធ្លល ចិញ្េ ឹម
ោនរ់បងពទ័ធជុំ
វញិ។ 
(ោនក់ំពុងែ ្
រល់ពង)ម្រៀបចំ
សំបុក 

សំគល់៖ ររូវបតូរម្មោន ់ម្រៀងរាល់ ២ឆ្ា មំតង និងោនប់ា ររូវបតូវម្ចញ ម្រៀងរាល់ ២.៥ ឆ្ា មំតង 
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ការបសងាើនម្រាក់ចាំសែញអតិបរា 
១. ពត៌មានទីផ្ារ 

កសិករអាចេកោន ់សរោបម់្ធវើជ្ជមាូបរបចានំែា ប ុណនតកអ៏ាចលក់
េកជ្ជលុេបានណដរ។ ម្ៅម្លើទីែារ ោនររមូវការសាចោ់ន់
េពស់ ជ្ជពិម្សសោនពូ់ជកាុងរសុក។ ម្ដើមបទីទួលបានរបាក់
ចំម្ែញជ្ជអរិបរោ កសិករគួររបមូលពរ៌ោនរនមលទីែារសាច់
ោន ់តាមរបភពេុសៗគា  ម្ដើមបមី្ធវើការម្របៀបម្ធៀបរនមល រចួម្ហើេ
កសិករអាចសម្រមចចិរតលកោ់នក់ាុងរនមលណាមេួេពស់ជ្ជងម្គ។ 

២. ការវិភារសាែ នភាពោជើវក្មមចិញ្ចឹមមាន់ 
កសិករ គួរកររ់តាចែូំលចណំាេននការចិញ្េ ឹមោន ់ម្ដើមបដីឹងពី
សាថ នភ្នពអាជីវកមមរបស់េលួន។ របសិនម្បើវភិ្នគម្ ើញថា មនិ
ទទួលបានរបាកច់ំម្ែញម្ទ កសិករអាចោនលទធភ្នពណសវង
េល់ពីម្ហរុែល ម្ចញពីម្សៀវម្ៅកររ់តាចំែូលចំណាេបាន
ម្ោេងាេ។ រយួ ង កសិករអាចពិនរិយម្លើម្សៀវម្ៅកររ់តា
ចំែូលចំណាេ ថាម្រើការទញិចំែីសម្រមច វាសមរសបណដរឬ
ម្ទ។ របសិនម្បើរកម្ ើញថា ការចំណាលម្លើការទិញចំែី
សម្រមចេពស់ម្ពក កសិករររូវណសវងរកចែីំណដលោនរសាប ់ ម្ធវើ
ចំែីររផី្អអ ប ់ចិញ្េ ឹមជម្នលនសរោបោ់ន ់ជ្ជម្ដើម ម្ដើមបកីារប់នថេ
ការចំណាេម្លើការទិញចំែីសម្រមចម្លើទីែារ។ 

៣. ការយរៀរចំយុទធសាប្សតចិញ្ចឹមមាន់តាមរែូវកាល 
សាថ នភ្នពអាជីវកមមចិញ្េ ឹមោនោ់នលកខែៈេុសគា ម្ៅតាមរដូវកាល ទីកណនលង នងិរគសួារនិមេួៗ។ កសិករ
ររូវម្ធវើការវភិ្នគអំពសីាថ នភ្នពម្នេះ រពមទងំបម្ងកើរេុទធសាញ្ជ្សតម្ៅតាមរដូវកាលនិមេួៗ ម្លើការចិញ្េ ឹមោន។់ 
សាថ នភ្នពមេួរបម្ភទននអាជីវកមមចិញ្េ ឹមោន ់ររូវបានសសងខបដូចខាងម្រកាម៖ 

គាំរនូនយុេធោញ្ជ្សតចញិ្េ ឹមមានត់ាមរដូវោ  

រដូវម្របាាំង រដូវវសា 

ោថ នភាព 
- បរមិាែរម្រមូវោរោច់មានែ់ពស់ (មានកមមវធិីសម្រចើន) 
- បរមិាែអគរអ់គង់ោចម់ាន់ទាប (អម្រតាមានង់ាយងាប់ 

ម្របសិនសបើកសិករមនិអនុវរតបសចេកសេស) 
- រនមែោចម់ានែ់ពស់ 
- ពិបាករកចាំែីកែុងម្រសុក 
- ែវេះកមាែ ាំងព កមមម្រគួោរ (កសិករភាគសម្រចើនចាក 

សចញពីភូមសិៅរកោរងារសធវើខាងសម្រៅ) 

ោថ នភាព 
- បរមិាែរម្រមូវោរោច់មានទ់ាប (មានពិធីរិច) 
- បរមិាែអគរអ់គង់ោចម់ានែ់ពស់ (ងាយម្រសួ ចិញ្េ ឹម) 
- រនមែោចម់ានធ់្លែ កចុ់េះ 
- ងាយម្រសួ រកចាំែីកែុងម្រសុក 
- កមាែ ាំងព កមមម្រគួោរែពស់ (កសិករភាគសម្រចើនសៅអទេះ 

សដើមបមី្របកបោរងារខម្រសចាំោរ) 

យុេធោញ្ជ្សត យុេធោញ្ជ្សត 

 

កសិករពិភ្នកាជ្ជមេួឈមួញអំពីរនមលទីែារ
សាចោ់ន់ 

 

គាំរនូនម្សៀវម្ៅកំែររ់តាចំែូលចំណាេ 
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- អត ់ចាំែីគុែភាព ែ សដើមបរីកាឲ្យមានម់ានសុែ
ភាព ែ 

- ពាយមចិញ្េ ឹមមានស់អាយសម្រចើន តាមខដ អាចសធវើសៅ
បាន 

 

- អត ់ចាំែីខដ អាចរកបានកែុងភូម ិ សដើមបោីរប់នថយ
ោរចាំណាយស ើោរេិញចាំែី 

- ពាយមរកាចាំនួនមាន់ សដើមបរីកាម្របាកច់ាំែូ សេៀង
ទារ ់

- បសងកើនចាំនួនមានប់ខនថម ម្របសិនសបើកសិករអាចសម្របើ
ម្របាស់ចាំែីរកបានសៅកែុងភូម ិ

៤. ការសនសំប្រាក់ 
កសិករអាចោរប់នថយមានង់ាប ់ សោយអនុវរតបសចេកសេសចិញ្េ ឹមមានខ់ដ ខែនាំសៅកែុងសសៀវសៅបសចេកសេស 
ចិញ្េ ឹមមាន។់ ខរសទាេះបីជាយ ងណា មានសហរុអ ជាសម្រចើន ខដ បណាត  សអាយមានង់ាប ់កែុងសនេះសហរុអ  
ែែេះមនិអាចេបោ់ក រប់ានស ើយ។ សនេះមាននយ័ថ្ន មានអ់ាចងាបស់ោយ យថ្នសហរុណាមយួបាន។ អាំ ុង
កសិករេេួ ចាំែូ ពីោរចញិ្េ ឹមមាន ់កសិករម្ររូវសធវើោរសនស ាំម្របាកម់យួចាំខែកណាមយួ ខដ ចាំសែញ សដើមប ី
អាចចាបស់អតើមចិញ្េ ឹមមានស់ ើងវញិ កែុងករែីមានងាប។់ 
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បទរិសសាធន ៍ននគសព្ោងបញ្ជ្រា បសេនឌ័រ  
ដំណារ់កាលទ២ី 

១. ខសចកតីសខងេបសតីពីគខប្រមាង 
  កខែៈេូសៅ 

គសម្រមាងបញ្ជ្រា បសយនឌរ័ ដាំណាកោ់ េ២ី (PGM2) គជឺាគសម្រមាងមយួ មានសគ បាំែងបញ្ជ្រា បេសសនៈ
សយនឌរ័ សៅម្របសេសកមពុជា ខដ អនុវរតសោយម្រកសួងកចិេោរនរ ី និង េីភាែ កង់ារអភវិឌឍនអ៍នតរជារ ិ
ននម្របសេសជប ុន (JICA) ។ គសម្រមាងសនេះ បានចាបស់អតើមស ើងចាបត់ាាំងព ីខែ ករា  ឆ្ែ ាំ ២០១០ និង បញ្េប់
សៅខែ ករា  ឆ្ែ ាំ ២០១៥។  

 គសម្រមាងោក បងសៅសែរតកាំពងច់ាម 
គសម្រមាងបញ្ជ្រា បសយនឌរ័ បានកាំែរយ់កសែរតកាំពងច់ាម សដើមបអីនុវរតគសម្រមាងោក បង។ សគ បាំែង 
ននគសម្រមាងោក បងសនេះ គឺសដើមបសី ើកកាំពស់ភាពអងអ់ាចខអែកសសដឋកចិេដ ់ញ្ជ្សតីតាមរយៈោរចិញ្េ ឹមមាន។់ 
រាំបនស់គ សៅរមួមាន៖ 
- ជាំហានេ ី១ និង ២ សៅឃុាំសូរយខសន និង ឃុាំរុងរ  ងុ ម្រសុកនម្រពឈរ 
- ជាំហានេ ី៣ និង ៤ សៅឃុាំេ ួសុភ ីនិង ឃុាំសមៀន ម្រសុកអរូោ ាំងឪ 
- ជាំហានេ ី៥ និង ៦ សៅឃុាំោវ យទាប និង ឃុាំជសយ ម្រសុកចាំោរស ើ  

  េធអ សសម្រមចបាន របស់គសម្រមាងោក បង 
 េធអ បានបងាា ញថ្ន ោរអនុវរតតាមបសចេកសេសចិញ្េ ឹមមាន ់ ខដ បានខែនាំ កសិករអាចបសងកើន
អ ិរកមមរបស់ែែួន និង េេួ បានម្របាកច់ាំែូ បខនថមតាមរយៈោរ កម់ាន។់ ម្របាកច់ាំែូ បខនថម 
កសិករបាននាំមកនូវ អ ប េះ  ់ជាវជិាមានដ ់ជីវភាពរស់សៅរបស់កសិករ។ កសិករខដ េេួ បាន
សជាគជយ័កែុងគសម្រមាងបានម្របាបថ់្ន េាំនកេ់ាំនងកែុងម្រគោួររបស់គរម់ានភាពម្របសសើរជាមុន ម្រពមទាាំង
ជសមាែ េះកែុងម្រគោួរកប៏ានោរប់នថយអងខដរ។  

 សសៀវសៅខែនាំបសចេកសេស សតីពចីញិ្េ ឹមមាន ់កខែៈម្រគោួរ 
សសៀវសៅខែនាំបសចេកសេសសនេះ ម្ររូវបានសរៀបចាំស ើង សោយខអែកស ើបេពិសសធនដ៍ស៏ជាគជយ័ របស់គសម្រមាង
ោក បង ខដ សនេះអទុយពីម្រេឹសតីសៅកែុងសសៀវសៅនន។ កសិករអាចសជឿជាកប់ានស ើបសចេកសេស និង 
អនុវរតឲ្យបានសម្រចើនតាមខដ អាចសធវើសៅបាន។ 
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សោកជាំទាវ សវជាបែឌិ រ អុងឹ កនថ ផាវ ី
រដឋមញ្ជ្នតីម្រកសួងកិចេោរនរ ីសធវើេសសនកិចេ
កសិករចិញ្េ ឹមមាន់ សៅម្រសុកនម្រពឈរ    

 
សោកជាំទាវ ែុង ស ុន សអង អភបិា រងសែរតកាំពងច់ាម 
ស ើកេឹកចិរតកសិករសអាយេេួ យកជាំនញបសចេកសេស

ចិញ្េ ឹមមានត់ាមរយៈោរចូ រមួវគគបែតុ េះបណាត   

 
កសិករកាំពុងអនុវរតសធវើវ កោ់ាំងបងាក រជាំងឺមាន ់

 
កសិករខដ សជាគជយ័កាំពុងអត ់ចាំែីដ ់មាន់ 

 

២. ការណណន កំសិករឲ្យអភិវឌ្ឍចិញ្ចឹមមាន់ជ ជំហ នៗ 
កសិករ ម្ររូវបានស ើកេឹកចរិតឲ្យចិញ្េ ឹមមានស់ោយអនុវរតតាមបសចេកសេស ដូចបរយិយកែុងសសៀវសៅខែនាំ។ សទាេះ
បីជាយ ងណា វមានភាព ាំបាកសម្រមាបក់សិករកែុងោរអនុវរតបសចេកសេសកែុងសព ខរមយួ ជាពិសសសសមាភ រៈ
សម្រមាបច់ិញ្េ ឹមមាន ់។ ខាងសម្រោមសនេះ ជាគាំរសូជាគជយ័មយួ ខដ បងាា ញអាំពដីាំសែើ រោរជាជាំហានៗ កែុងោរអភវិឌឍន៍
ដស៏ជាគជយ័របស់កសិករម្រកមុសគ សៅរបស់គសម្រមាងបញ្ជ្រា បសយនឌរ័ PGM2 ដូចខាងសម្រោម៖ 
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(១) 

 
ចិញ្េ ឹមមាន់ (រមួទាាំងមានធ់ាំ) កែុងម្រេុងរូច 

(៥) 

 
ចិញ្េ ឹមមានក់ែុងម្រេុងធាំ ខដ គម នរបងពេ័ធជុាំវញិេីធ្លែ  

 

(២) 

 
ចាបស់អតើមសងម់្រេុងធាំ សម្រមាបច់ិញ្េ ឹមមាន់ 

(៦) 

 
ម្ររូវចិញ្េ ឹមកូនមានក់ែុងម្រេុងរូចជាម្របចាាំ 

(៣) 

 
ម្រេុងមានធ់ាំ កាំពុងសង់ សម្រមាបច់ិញ្េ ឹមមាន់ 

(៧) 

 
េីធ្លែ មានរបងពេ័ធជុាំវញិ ម្ររូវបានសងរ់ចួោ ់ 

(៤) 

 
ម្រេុងមានធ់ាំសងរ់ចួ ខរមនិទានម់ានរបងពេ័ធជុាំវញិ 

(៨) 

 
ដាំណាាំសម្រេើងម្រគបពីស ើេីធ្លែ  សម្រមាបជ់ាមែប់ 
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បទរិសសាធន៍សជាគជេ័ ននព្រុម្សោលសៅ 
គសព្ោងបញ្ជ្រា បសេនឌ័រ ដំណារក់ាលទ២ី (PGM2) 

១. ករណី “ការរយងកើនប្បាក្់ចំណូលតាមរយៈសក្មមភាពចិញ្ចឹមមាន់” 
អាកមងី នន់ ផ្ាត ោនអាេុ ៥២ឆ្ា  ំ ជ្ជញ្ជ្សតីម្មោ េរស់ម្ៅភូមសិទឹង  ំុទួលសុភ ី រសុក 
អូររាងំឳ ម្េរតកំពងច់ាម។ គរម់្រៀនបានររឹមថាា កទ់ី១ចាស់។ សាវ មរីបស់គរប់ានសាល ប់ ម្ៅ
កាុងឆ្ា ១ំ៩៩២ ម្ោេសារជមាធឺាន់ធារមនិអាចពាលបាន។ ចាប់តាងំពីម្ពលម្នេះមក គរ់បាន
ម្ធវើណរស លកច់ាបហួ់េបនតិចបនតួចម្ៅែទេះ និងចិញ្េ ឹមោនម់្ដើមបរីករបាកច់ំែូល។ អាកមងី ោន
កូនរសី ៤នក ់ និងកូនរបុស ១នក។់ កាុងចំម្ណាមកូនរសីទងំ ៤របស់គរ ់ ោនកូនរសី 

២នកម់្ៅម្ធវើការម្រាងចរកការម់្ដរម្ៅភាមំ្ពញ។ គរប់ានទទួលព័រោ៌នអំពីគម្រោងបញ្ជ្រា បម្េនឌរ័ដំណាកក់ាលទី២ តាមរេៈ
ការែេពវែាេរបស់ម្មភូម។ិ បនទ បម់កកសិករចូលរមួចុេះទសេនកិចេសិកាម្ៅ
រសុកនរពឈរ ណដលម្រៀបចំម្ោេគម្រោងបញ្ជ្រា បម្េនឌរ័ដំណាកក់ាលទី២ ម្ៅ
ណេ ធាូ ឆ្ា  ំ ២០១២។ គរច់ាបអ់ារមមែ៍ ម្លើការចិញ្េ ឹមោន់ម្ោេម្របើរបាស់
បម្ចេកម្ទសសមរសប ម្ដើមបរីករបាកច់ំែូល និង សម្រមចចិរតចូលរមួជ្ជមេួ
សកមមភ្នពបែតុ េះបណាត លរបស់គម្រោងបញ្ជ្រា បម្េនឌរ័ ដំណាកក់ាលទី២។ 
តាងំពីសាវ មគីរប់ានសាល ប់ គរប់ានចិញ្េ ឹមោន់តាមទំលាប ់ ណរោនណ់រងងាប់ 
និង បារម់្សទើរអស់។ ម្ហរុដូចម្នេះគរម់និបានទទួលរបាក់ចំម្ែញពីសកមម
ភ្នពចិញ្េ ឹមោនម់្ទ។ 

តាាំងពីចាបស់អតើមចូ រមួវគគបែតុ េះបណាត  មក គរ់បានចាបម់្ែែើមចិញ្េ ឹមោនម់្ោេម្របើបម្ចេកម្ទសណដលទទួលបាន 
តាមរេៈគម្រោង។ ជ្ជលទធែល ចំនួនោនរ់បស់គរោ់នការម្កើនម្ ើងជ្ជលំោប់ ម្ោេសារការណែទលំអ ម្ធវើវា កសំ់ាងបានររឹម
ររូវ និងែតល់ចំែីជីវជ្ជរិរគបរ់គន។់ ម្ោេម្ហរុថា គរច់ិញ្េ ឹមោកក់ាុងរទុងធំ និងរទុងរូច ម្ទើបោនគ់រម់និបារដូ់ចមុន
ម្ ើេ។ កាុងកំ ុងម្ពល ៣ ម្ៅ ៤ណេ គរអ់ាចលកោ់ន់បាន ២ ម្ៅ ៣ដង ម្ហើេគរ់លកម់តងចម្នល េះពី ១០គ.គ ម្ៅ១៥គ.ក 
១គី ូរកាមកាុងរនមលរបោែ ១៤០០០ម្រៀល។ ជ្ជងម្នេះម្ទៀរ គរល់កោ់ន់បានចំែូលរបោែ ៦៥៧,៦០០ម្រៀល អ ុំង
ម្ពលណសនកាលទឹក។ 

គរគ់ិរថា កតាត ណដលម្ធវើឲ្យការចិញ្េ ឹមោនត់ាមលកខែៈបម្ចេកម្ទសទទួលបាន
ម្ជ្ជគជេ័គឺ ម្ោេសារគរោ់នឆ្នទៈេពស់កាុងការចិញ្េ ឹម ោនការម្លើកទឹកចិរត 
និងគរំទពសីោជិករគួសារ កាុងសកមមភ្នពចិញ្េ ឹមោន ់ និងោនទំនុកចិរតកាុងការ
អនុវរតចំម្ែេះដឹង រពមទងំបម្ចេកម្ទសម្ែេងៗណដលបានម្រៀន។ គរប់ានបណនថមថា 
របាកច់ំែូលបណនថមទទួលបានតាមរេៈការចិញ្េ ឹមោន ់ គឺបានរមួចំណែកខាល ងំកាុង
ការម្ោេះរសាេជីវភ្នពរបចានំែារបស់គរដូ់ចជ្ជ ទិញមាូបអាហារ  ទិញជីោកណ់រស 
និងថាា បំាញ់រសូវ បុែយទនម្ែេងៗ និងណែទសុំេភ្នពរបស់គរ។់ បនទ បព់ីចូល

រមួវគគបែតុ េះបណាត ល ណដលែតល់ម្ោេគម្រោងបញ្ជ្រា បម្េនឌរ័ដំណាកក់ាលទី២ គរោ់នអារមមែ៍ថាគរោ់នភ្នពកាល ហាន
ជ្ជងមុនរពមទងំោនទំនុកចិរតកាុងការអនុវរតចំម្ែេះដឹង និងបម្ចេកម្ទស។ សពវនែាម្នេះគរម់្ចេះពីរម្បៀបកររ់តាចំែូលចំណាេ 
ម្ហរុដូចម្នេះជីវភ្នពរគួសាររបស់គរោ់នភ្នពរបម្សើរជ្ជងមុន។ ម្លើសពីម្នេះម្ទៀរ គរប់ានណចករណំលកពរ័ោ៌ន និងណែនពំី
បម្ចេកម្ទសចិញ្េ ឹមោនដ់ល់អាកជិរខាងណដលមនិបានចូលរមួកាុងវគគបែតុ េះបណាត លែងណដរ។ 

ម្ទេះបីជ្ជគរោ់នការបារមមែ៍ពីបរា ម្ចារលួចោន់យ ងណា ក៏អាកមងី នន ់ ផ្អរ មនិបារមមែ៍អំពីបរា ជីវភ្នព
របចានំែារបស់គរដូ់ចពីមុនម្ទ ម្ោេសារគរអ់ាចលកោ់ន់ម្ដើមបមី្ោេះរសាេបរា បនទ ន់បាន។ គរន់ិងកូនរសីគរ់ោន
បំែងចងព់រងីកការចិញ្េ ឹមោនម់្នេះ បណនថមម្ទៀរនម្ពលអនគរ ម្ោេម្របើរបាស់របាកច់ំែូលពីសកមមភ្នពចិញ្េ ឹមោន៕់ 



គម្រោងបញ្ជ្រា បម្េនឌរ័ ដណំាកក់ាលទី២ (PGM2) 44 

២. ករណី “ការចិញ្ចឹមមាន់ពិតជាបានជួយឲ្យជើវភាពមានភាពប្រយសីរយ ីង” 
បងរសី អីុ ន ហន៊ អាេុ៣០ឆ្ា  ំជ្ជកសិករស់ម្ៅភូមរុិងរ  ងុ  ំុរុងរ  ងុ រសុកនរពឈរ 
ម្េរតកំពងច់ាម ណដលជ្ជភូមមិ្គលម្ៅរបស់គម្រោងសាកលបងបញ្ជ្រា បម្េនឌរ័ 
ដំណាកក់ាលទី២(PGM2) បានែតល់ឱកាសឲ្យញ្ជ្សតី និង បុរសចូលរមួម្រៀនពី
បម្ចេកម្ទសចិញ្េ ឹមោន ់ ម្ដើមបជីេួ បម្ងកើនជីវភ្នពរបស់ពួកគរ។់ បងរសីោនកូនរសី
២នករ់ស់ម្ៅកាុងបនទុក។ គរ់ោនដីណរសរបណហល ១ហិចតា និង ោនទីធ្លល ជុំវញិែទេះ
លមមអាចចិញ្េ ឹមម្គ និងោន ់ម្ហើេមុេរបរចំបងម្ៅកាុងរគួសាររបស់គរ ់គឺម្ធវើណរស។ 
កនលងមក បងរសីធ្លល ប់ចិញ្េ ឹម

ោនជ់្ជលកខែៈរគួសារណដរ ប ុណនតមនិសូវបានែលម្ទ ម្រពាេះោនម់្ចេះណរឈ ឺ
និងងាប។់ បតីរបស់បងរសីបានចូលរមួវគគបែតុ េះបណាត លជុំទី១ ម្ហើេបាន
ណចករណំលកចំម្ែេះដឹងដល់គរណ់ដរ។ បតីរបស់គររ់វល់លក់កាម្រមកី និងម្ធវើ
ណរស ដូម្ចាេះគរប់ានម្លើកទឹកចិរតបងរសីឲ្យចូលរមួកាុងវគគបែតុ េះបណាត ល
ម្ចេកម្ទសចិញ្េ ឹមោនជុ់ំទីពីរ ម្ហើេបងរសីកស៏ម្រមចចិរតចូលរមួ ម្រពាេះគរ់
កច៏ងប់ានចំម្ែេះដឹងម្ោេេលួនឯង ណដរ។ បនទ បព់ីបានចូលរមួវគគបែតុ េះ
បណាត លរចួមក គរប់ានម្រៀនបម្ចេកម្ទស មេួចំនួនដូចជ្ជ ការសងរ់ទុង ចិញ្េ ឹមជម្នលន ការណែទ ំការម្ធវើវា កសំ់ាង និងរម្បៀបែេ ំ
ចំែីជ្ជម្ដើម។ បនទ បព់ីពិភ្នកាជ្ជមេួបតី គរ់បានសម្រមចចិរតចិញ្េ ឹមោនត់ាមលកខែៈបម្ចេកម្ទសវញិ។ បតីរបស់គរ់ជួេ 
ម្ធវើរទុង ឯគរជ់្ជអាកណែទោំន ់ែេចំំែីោន ់ម្ធវើវា កសំ់ាងម្អាេកូនោន ់និងសំអាររទុងោន់ជ្ជម្ដើម។ ម្ទេះបីបតីរបស់គររ់វល់
ការងារយ ងណាកម៍្ោេ ក៏គរ់ម្ៅណរជួេ ម្មើលណែកូន និងោសំល។  

បនទ បព់ីបានអនុវរតបម្ចេកម្ទសចិញ្េ ឹមោន ់ រេៈម្ពល៥ណេ
រចួមក គរល់កោ់ន់បានបីដងឲ្យម្ៅឈមួញម្ៅកាុងភូម ិ ណដល
ម្លើកទី១លកប់ាន២០គី ូរកាម ម្លើកទី២លក់បាន១០គី ូរកាម 
និងម្លើកទី៣លកប់ាន៥គី ូរកាម (១គី ូរកាមលក់បានពី ១៣ 
០០០ម្រៀល ម្ៅ ១៤ ០០០ម្រៀល ម្ៅរដូវវសា)។ ការចិញ្េ ឹមោនត់ាម
លកខែៈបម្ចេកម្ទសម្នេះ បងរសីបានជួបរបទេះបរា ដូចជ្ជ  ោន
ោនង់ាបរ់ិចរួច (កាុងោន១់០កាល ោនោនម់េួកាលងាប)់ និង
រនមលវា កសំ់ាងម្ចេះណរម្ ើងនែលជ្ជម្ដើម។ បងណរងណរណចករណំលកបទ

ពិម្សាធនរ៍បស់គរដ់ល់អាកជិរខាងអំពីការម្ធវើវា កសំ់ាង ការណែទ ំនិងការែេចំំែីោនជ់្ជម្ដើម។ បងរសីបានម្ធវើការកររ់តារាល់
ការចំណាេ និងចំែូលពីការចិញ្េ ឹមោន។់ គរជ់្ជអាករគប់រគងរាល់ការចំណាេម្ែេងៗដូចជ្ជ ការទិញរបស់របរសំរាបម់្របើ
របាស់ ទិញម្សៀវម្ៅសរោបកូ់នម្រៀន ទិញថាា មំ្ពលកូនឈជឺ្ជម្ដើម ប ុណនតគរក់ប៏ានពិភ្នកាជ្ជមេួបតី ម្ពលររូវការម្ោេះរសាេ
បរា ធំៗ និងលកោ់នម់្ដើមបបីំម្ពញររមូវការរបស់ពួកគរ។់ 

ម្ៅនែាខាងមុេបងរសីោនបំែងចងព់រងីកការចិញ្េ ឹមោនប់ណនថម ម្រពាេះគរគ់ិរថាចំែូលពីការចិញ្េ ឹមោនអ់ាចជួេ 
ែគរែ់គងឲ់្យកូនបានម្រៀនចបវ់ទិាល័េ ឬបនតម្ៅមហាវទិាល័េម្ទៀរ។ គរោ់នការសបារកីរាេរកអវីនឹងមកម្របៀបែទឹមពុំបានម្ទ 
ម្ោេសារចំែូលពីការចញិ្េ ឹមោន ់បានចូលរមួចំណែកជួេ ការប់នថេការេវេះខាររបចានំែា និងបម្ងកើនជីវភ្នពកាុងរគួសារ រពម
ទងំម្ធវើឲ្យរគូសាររបស់គរោ់នសុភមងគល៕ 
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៣. ករណី “ការចូលរួមោំប្ទពីសមាជិក្ប្រួសារជារុរស ក្នុងសក្មមភាពចិញ្ចឹមមាន់” 
បងរបុស បា៉ា ន ហ៊ុន អាេុ ៣៦ឆ្ា  ំជ្ជកសិកររស់ម្ៅកាុងភូមសិទឹង  ំុទួលសុភ ីរសុកអូរាងំឳ 
ម្េរតកំពងច់ាម ោនរបពនធ ម្ ម្ េះ ហា៊ា ន វណាណ  អាេុ ៣០ឆ្ា  ំនិងោនកូន ២នក់ម្ៅកាុង
បនទុក រសី១នក់ និងរបុស១នក។់ គររ់បកបរបរម្ធវើណរស លកក់ំលំាងពលកមម និង
ចិញ្េ ឹមោន។់ 
របពនធរបស់គរ ់ បានចូលរមួទសេនកិចេសិកាម្ៅរសុកនរពឈរ ណដលម្រៀបចំម្ោេគម្រោង

បញ្ជ្រា បម្េនឌរ័ ដំណាកក់ាលទី២ កាុងណេធាូ ឆ្ា ២ំ០១២ និងណចករណំលកពរ័ោ៌នននការចូលរមួម្ធវើទសេនកិចេសិកា ម្ៅរសុកនរព
ឈរ អំពបីម្ចេកម្ទសចិញ្េ ឹមោន់ជ្ជមេួគរ់។ របពនធគរ់បានពិភ្នកាជ្ជមេួ
គរ ់អំពីការចូលរមួវគគបែតុ េះបណាត លជ្ជមេួគម្រោងបញ្ជ្រា បម្េនឌរ័ ដំណាក់
កាលទ២ី ម្ហើេគរក់ប៏ានសម្រមចចិរតម្អាេរបពនធចូលរមួកាុងសកមមភ្នព
គម្រោង បនទ បព់ីពិភ្នកាគា  របពនធគរប់ានចូលរមួម្រៀនអំពីចំម្ែេះដឹង និង
បម្ចេកម្ទសចិញ្េ ឹមោន ់ និងបានផ្អល ស់បតូរពីការចិញ្េ ឹមតាមរបនពែីមកតាម
បម្ចេកម្ទសវញិ។ គរពុ់ំបានចូលម្រៀនកាុងវគគបែតុ េះបណាត លម្ទម្ោេសារ គរ់
រវល់ម្ធវើណរស និងលកក់ំលំាងពលកមម ប ុណនតគរប់ានជំរញុម្លើកទឹកចិរតម្អាេ
របពនធគរចូ់លរមួកាុងវគគបែតុ េះបណាត ល និងអនុវរតបម្ចេកម្ទសទងំម្នេះយ ងសកមមបំែុរ ម្រពាេះគរេ់ល់ម្ ើញថាការចិញ្េ ឹម
ោនម់្នេះោនែលរបម្យជនស៍រោបរ់គួសារគរ ់របសិនម្បើពួកគរអ់នុវរតតាមចំម្ែេះដឹង និងបម្ចេកម្ទសបានររឹមររូវ។   

របពនធរបស់គរណ់រងណរ ណចករណំលកចំម្ែេះដឹងណដលទទួលបានពីវគគ    បែតុ េះបណាត លដល់គរ។់ តាមរេៈការណចក
រណំលកចំម្ែេះដឹង និងការេិរេំរបឹងណរបងរបស់របពនធគរ ់ម្ធវើឲ្យគរប់ានចូលរមួជួេ កាុងសកមមភ្នពចិញ្េ ឹមោន់តាមបម្ចេកម្ទស
ដូចជ្ជ ជួេ ម្ធវើរទុងធំ/រូច បនតករ់ចឺាកវ់ាកសំ់ាង និងែតល់ចំែីោនជ់្ជម្ដើម។ មនិណរប ុម្ណាណ េះគរប់ានជួេ ការងារែទេះ ដូចជ្ជ 
ោបំាេ ដងទឹក ម្បាកម្ខាអាវ ម្បាសសំអារែទេះជ្ជម្ដើមម្ោេមនិរបកានក់ារងារញ្ជ្សតី របឺុរសម្ ើេ ម្រពាេះគរេ់ល់ថា ម្បើរបពនធ
គរម់និម្ៅែទេះ គរក់៏អាចម្ធវើបានណដរ។ ពីមុនគរក់ំរ  ជួេ  ម្ធវើការងារែទេះរបពនធគរណ់ាស់ ម្ហើេកម៏និបានេវល់ពីអវីណដល
របពនធគរម់្ធវើណដរ។ អាកបបកិរយិ និងគំនិររបស់គរប់ានផ្អល ស់បតូរបនទ បព់ីរបពនធរបស់គរប់ានចូលរមួវគគបែតុ េះបណាត ល។  

តាមរេៈការម្របើរបាស់ចំម្ែេះដឹង និងបម្ចេកម្ទសចិញ្េ ឹមោន ់ រគួសាររបស់គរ់
ទទួលបានរបាកច់ំែូលម្រចើនជ្ជងមុន។ គរ ់ និងរបពនធរបស់គរ ់ លកោ់ន់
បាន ៤ដង តាងំពីណេ ករញ  ឆ្ា  ំ២០១៣ រហូរដល់ម្ពលម្នេះ ម្ហើេកាុង ១ដង 
គរល់កប់ានពី ១២០.០០០ម្រៀល ម្ៅ ១៧០.០០០ម្រៀល។ គរ់ណរងណរពិភ្នកា
ជ្ជមេួរបពនធគរ ់ ពីការម្របើរបាស់របាកច់ំែូលទងំម្នេះ ដូចជ្ជម្អាេកូនម្រៀន 
ណែទសុំេភ្នព ទិញអាហាររបចានំែា ទិញចំែីោន់ និងវា កសំ់ាងជ្ជម្ដើម។
គរគ់ិរថា របពនធរបស់គរ់ោនទំនុកចិរតម្លើេលួនឯងកាុងការម្របើរបាស់ចំម្ែេះ
ដឹង និងបម្ចេកម្ទសចិញ្េ ឹមោន់ រពមទងំ ម្ងកើនទំនកទ់ំនងលអជ្ជមេួអាកជិរ

ខាង។ ឧទហរែ៍ របពនធគរ់អាចសួរ អាកជិរខាង អំពីពរ័ោ៌ននែលោន ់ និងម្ចេះនគំា របមូលោនេ់កម្ៅលកម់្ៅឯែារម្ៅ
ម្ពលឈមួញបងាអ បោ់ន់គរ ់ រពមទងំចរចាជ្ជមេួអាជីវករ ម្ដើមបទីទួលបានរនមលនែល។ របពនធគរហ់ា៊ា នម្រ ម្ៅសួររគូបែតុ េះ
បណាត ល ម្ៅម្ពលោនគ់រ់ឈ។ឺ គរេ់ល់ម្ ើញថា ការគរំទពីសោជិករគួសារពិម្សសបតី ជ្ជកតាត ណដលម្ធវើម្អាេញ្ជ្សតី ទទួល
បានម្ជ្ជគជេ័កាុងការចិញ្េ ឹមោន់។ គរក់ប៏ានបណនថមម្ទៀរថា ការម្លើកទឹកចិរតពីអាជ្្ជធរ ម្ដើមបជីរមុញម្អាេញ្ជ្សតីចូលរមួកាុង
សកមមភ្នពសហគមន ៍ពិរជ្ជោនសារៈសំខានណ់ាស់៕  
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៤. ករណី “មុេរបរចិញ្ចឹមមាន់ណដលទទួលានខជ គជ័យ” 
បងរសី ហ៊ុល សុទធី ោនអាេុ ៤៥ឆ្ា  ំ ម្រៀនបានររឹមថាា កទ់ី៧ចាស់ ជ្ជកសិកររស់ម្ៅភូមិ
បឹងែតិល  ំុទួលសុភ ីរសុកអូរាងំឪ ម្េរតកំពងច់ាម។ បងរសី ោនកូន០២នក ់រសី ០១នក ់
របុស ០១នក ់ (កំពុងសិកា) បតីរបស់គរជ់្ជរគូបម្រងៀន។ សពវនែាបងរសីរបកបមុេ
របរដូចជ្ជ ជ្ជងការម់្ដរ ចិញ្េ ឹមរជូក ចិញ្េ ឹមោន ់ និងម្ធវើណរស។ គរោ់នដីកមមសិទធចំនួន 
៥ហិកតា។ គរទ់ទួលបានព័រោ៌នអំពីគម្រោងបញ្ជ្រា បម្េនឌរ័ដំណាកក់ាលទី២ តាម
រេៈម្មភូម ិ ម្ហើេបានចូលរមួវគគបែតុ េះបណាត លអំពីបម្ចេកម្ទសចិញ្េ ឹមោន ់ ម្ទេះបីជ្ជគរ់

ោនមុេរបរម្រចើន និងោនការមោញឹកយ ងណាកម៏្ោេ។ 
មុនម្ពលចូលរមួគម្រោង គរប់ានចិញ្េ ឹមោន់ជ្ជលកខែៈរបនពែី ម្ោេគម នចំម្ែេះដឹង និងបម្ចេកម្ទសចាស់

លាស់។ ដូចម្ចាេះោនរ់បស់គរ់ងាបម់្ោេសារជំងឺ ឡាន/ម ូរូកិន និងម្ចារលួច។ បនទ បព់ីគរ់បានម្រៀនបម្ចេកម្ទសចិញ្េ ឹមោន ់
គរប់ានណបងណចកម្ពលម្វលាចាស់លាស់កាុងការែតល់ចំែី ម្ធវើរទុងធំ រទុងរូច ម្ធវើវា កសំ់ាង និងបម្ចេកម្ទសម្ែេងៗម្ទៀរ។ 
ម្ោេោនការជំរញុម្លើកទឹកចិរត និងគរំទពីសោជិករគួសារ កាុងសកមមភ្នពចិញ្េ ឹមោន ់ ម្ធវើឲ្យទិនាែលោនោ់នការម្កើនម្ ើង
យ ងឆ្បរ់ហ័ស។  គរប់ានលកោ់នម់េួដង បាន១០គី ូរកាម (១គី ូ=១៤,០០០ម្រៀល) និងម្ធវើជ្ជមាូបអស់ ៤០កាល។ 
របាកច់ំែូលណដលទទួលបានពីការចិញ្េ ឹមោន ់គរ់បានេកម្ៅទិញចំែីោនេ់លេះ និងទិញមាូបអាហារេលេះ។ គរ់បានលក់ោន់
ឲ្យឈមួញណដលមកទិញដល់ភូម ិ ពីម្រពាេះរនមលោនេុ់សគា បនតិចបនតួចពីរនមលោនម់្លើទីែារ ម្ហើេគរម់និចាបំាចច់ំណាេម្ពល
ម្វលា និងម្សាហ៊ាុេកាុងការម្ធវើដំម្ែើ រម្ៅែារម្ទ។ មា ងវញិម្ទៀររគួសារ របស់គរោ់នទំនកទ់ំនងលអ និង បានណចករណំលក
បទពិម្សាធនន៍នការចិញ្េ ឹមោន់ជ្ជមេួអាកជិរខាងដូចជ្ជ រម្បៀបននការែេចំំែី រម្បៀបបំណបកកូនោន ់និង ចាកវ់ា កសំ់ាង។ 

គរគ់ិរថាកតាត ណដលម្ធវើម្អាេការចិញ្េ ឹមោនទ់ទួលបានម្ជ្ជគជ័េ 
គឺ ោនការម្លើកទឹកចិរតពីសោជិករគួសារ គរំទ និង ជួេ ណចករណំលកការ
ងារដូចជ្ជ ជួេ ម្ធវើរទុងធំ រទុងរូច និង ម្ធវើវា ក់សំាង។ មា ងវញិម្ទៀរគរ់
គិរថាទីធ្លល ែទេះរបស់គរ ់ក៏ជ្ជកតាត ណដលម្ធវើម្អាេការចិញ្េ ឹមោន់ទទួលបាន
ម្ជ្ជគជេ័ ម្ោេសារោនទីធ្លល ធំទូលាេងាេរសួលកាុងការសងរ់ទុងធំ
សំរាបោ់ន ់ ណដលជ្ជចំែុចសំខានសំ់រាបក់ារចិញ្េ ឹមោន។់ គរេ់ល់
ម្ ើញថា សកមមភ្នបចិញ្េ ឹមោនជ់្ជមុេរបរមេួ ម្ហើេជ្ជសកមមភ្នពរក
របាកច់ំែូលសមរមយមេួសំរាប់ញ្ជ្សតីណដលម្ធវើម្ៅែទេះ ម្ហើេគរអ់ាចោន

ម្ពលទំម្នរម្រចើនកាុងការរកសីុមុេរបរម្ែេងៗម្ទៀរ។  
គរម់និោនបរា កាុងការអនុវរតនប៍ម្ចេកម្ទសចិញ្េ ឹមោន ់ ណដលគរប់ាន
ចូលរមួជ្ជមេួគម្រោងបញ្ជ្រា បម្េនឌរ័ដំណាកក់ាលទី២។ ម្ៅណេករញ  
ឆ្ា  ំ ២០១៣ គរ់ោនោន ់ ១០០ និងកូនោន ់ ៦០ (ែទេះរបស់គរោ់ន
ទីធ្លល ធំទូលាេសំរាប់ការចិញ្េ ឹមោន)់។ គរ់េល់ម្ ើញថា សកមមភ្នព
ចិញ្េ ឹមោនប់ាន ែតល់របម្យជន៍ដល់រគួសារគរម់្រពាេះ ោនអ់ាចម្ធវើជ្ជមាូប 
ម្ៅម្ពលបងបអូនរបស់គរម់កម្លង ម្ហើេងាេរសួលកាុងការលកជ់្ជង
សរវដនទម្ទៀរ។ គរស់បាេរកីរាេកាុងការម្របើរបាស់ចំម្ែេះដឹង និង

បម្ចេកម្ទសចិញ្េ ឹមោន ់ ម្រពាេះគរអ់ាចរករបាកច់ំែូលបណនថមបាន។ គរោ់នបំែងពរងីកការចិញ្េ ឹមោន់បណនថមម្ទៀរនម្ពល
អនគរ ម្ដើមបេីករបាកច់ំែូលម្នេះសរោបែ់គរែ់គង់កូនៗរបស់គរម់្រៀនបនតម្ទៀរ៕ 
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សារៈសខំាន ់ននទំនារ់ទំនងលអរនងុព្គួសារ និង សងគម្
សដើម្បចីិញ្ច ៊ឹម្ោន់ទទួលបានសជាគជេ័ 

 
ោរចិញ្េ ឹមមាន ់កខែៈម្រគោួរ ជាមុែរបរសម្រមាបម់្រគោួរ ប ុខនតមនិខមនសម្រមាបម់្រកុមហ ុន ឬ អងគោរសនេះសេ។ 
សដើមបេីេួ បាន េធអ សជាគជយ័ កែុងោរចិញ្េ ឹមមាន ់េាំនកេ់ាំនង ែកែុងម្រគោួរ និង សងគម គឺមានោរៈសាំខាន់
ខាែ ាំងណាស់។ 

១. ប្របពនធ 
ោរចិញ្េ ឹមមាន ់ជាម្របភពចាំែូ មយួដស៏ាំខាន ់សម្រមាបញ់្ជ្សតីជាម្របពនធ ពីសម្រ េះ ញ្ជ្សតីអាចចិញ្េ ឹមមានប់ានសោយសៅអទេះ 
និង សម្របើបសចេកសេសចិញ្េ ឹមមាន ់ មាន កខែៈងាយៗ សោយម្រគនខ់រញ្ជ្សតីចូ រមួសរៀនសូម្ររបសចេកសេសទាាំងសនេះ។ 
ញ្ជ្សតីមានេាំនុកចិរតសោយែែួនឯង និង ចូ រមួយ ងសកមមកែុងោរសធវើសសចកតីសសម្រមចចិរតសៅកែុងម្រគោួរ សោយោរញ្ជ្សតី
រមួចាំខែករកម្របាកច់ាំែូ សម្រមាបម់្រគួោរតាមរយៈោរចិញ្េ ឹមមាន។់ ស ើសពីសនេះ ជាំសោេះខដ ខរងសកើរមានញឹក
ញាបក់ែុងម្រគោួរសោយោរភាពែវេះខារចាំែូ  កប៏ានលយចុេះសោយោរម្របាកច់ាំែូ បខនថមពីោរចិញ្េ ឹមមាន។់ 
េាំនកេ់ាំនង ែរវងបុរសជាបត ី គឺជាកតាត សជាគជយ័កែុងោរចិញ្េ ឹមមាន។់ ម្របសិនសបើមានេាំនកេ់ាំនង ែរវងបត ី និង
ម្របពនធ សនេះបុរសនឹងស ើកេកឹចិរតឲ្យញ្ជ្សតីចូ រមួវគគបែតុ េះបណាត  សដើមបសីរៀនជាំនញ ជួយ សរៀបចាំម្រេុងចិញ្េ ឹមមាន ់ខដ 
ជាខអែកមយួដស៏ាំខានក់ែុងោរចញិ្េ ឹមមានប់ានសជាគជយ័ ជាងសនេះសៅសេៀរ ោរងាររបស់ញ្ជ្សតីសៅកែុងម្រគោួរកប៏ានជួយ 
សម្រមា អងខដរ។ 

២. បតី 
ោរចិញ្េ ឹមមាន ់ ជាម្របភពចាំែូ មយួដស៏ាំខាន ់ សម្រមាបប់ុរសជាបតីអងខដរ។ ោរចិញ្េ ឹមមានអ់ាចសធវើបានម្រសបសព 
គែ ជាមយួោរងារខម្រសចាំោរខដ ជាមុែរបរេ១ី សម្រមាបក់សិករភាគសម្រចើន។ មានអ់ាច កប់ានកែុងរយៈសព  ៣ សៅ 
៤ខែ ម្របសិនសបើកសិករយកចរិតេុកោកខ់លទាាំបាន ែ ដូសចែេះកសិករនឹងេេួ បានម្របាកច់ាំែូ សម្រមាបប់ាំសពញរាំរវូ
ោរចាាំបាចន់នបានសោយងាយ។ បុរសជាបត ី ខដ ជាអែកសមម្រគួោរ និងជាអែករកម្របាកច់ាំែូ ចាំបងសនេះ កប៏ាន
ធូរម្រោ បនទុកមយួចាំខែកធាំ តាមរយៈចាំែូ បខនថមពីោរចិញ្េ ឹមមាន។់ ជា េធអ  េាំនកេ់ាំនង ែកែុងម្រគួោរ 
ជាពិសសសញ្ជ្សតី មានភាពម្របសសើរស ើង។ េាំនកេ់នង ែសនេះសហើយ ជាគនែឹេះដស៏ជាគជយ័មយួកែុងោរងារចិញ្េ ឹមមាន ់
សម្រ េះមានករែីជាសម្រចើន ខដ ញ្ជ្សតីសដើររួនេីសាំខានក់ែុងសកមមភាពចិញ្េ ឹមមាន។់ ម្របសិនសបើមានេាំនកេ់ាំនង ែរវងបតី 
និងម្របពនធ សនេះពួកគរន់ឹងខចករ ាំខ កនូវចាំសែេះដឹង និង ជាំនញខដ េេួ បានពីវគគបែតុ េះបណាត  សអាយគែ
សៅវញិសៅមក និងជួយ គែ សៅវញិសៅមកទាាំងកែុងោរងារចញិ្េ ឹមមាន ់និងោរងារអទេះ។ 

៣. កូន 
ខអែកស ើបេពិសោធនន៍នគសម្រមាងបញ្ជ្រា បសយនឌរ័ដាំណាកោ់ េី ២ (PGM2) កសិករបានសម្របើម្របាស់ម្របាកច់ាំែូ 
បខនថមខដ េេួ បានពីោរ កម់ាន ់ កែុងសគ បាំែងបញ្ាូ នកូនសៅសរៀន ម្រពមទាាំងបរេ កស់េៀរថ្ន ពួកគរន់ឹង
ចាំណាយវសម្រចើនខលមសេៀរ ម្របសិនសបើេេួ បានចាំែូ ោនខ់រសម្រចើនពីោរចិញ្េ ឹមមាន។់ សព ែែេះ ញ្ជ្សតីជាមាត យ
មានោរ ាំបាកកែុងោរអាន និង សរសសរ សោយោរមនិសចេះអកសរ។ សព េាំសនរ កូនរបស់គរប់ានអានសមាភ រៈ
បសម្រងៀន ដូចជារបូភាពផាទ ាំងបងាា ញ សសៀវសៅខែនាំបសចេកសេស និងសសៀវសៅករម់្រតាចាំែូ ចាំណាយសអាយមាត យ
ោត ប។់ 
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៤. ប្រសតីខមមា៉ា យ 
ោរចិញ្េ ឹមមាន ់មនិម្រគនខ់រជាម្របភពចាំែូ មយួដស៏ាំខានម់យួ សម្រមាបម់្របពនធ និង បតីប ុសណាណ េះសេ ខរកស៏ម្រមាបញ់្ជ្សតី
សមមា យអងខដរ។ ញ្ជ្សតីសមមា យអាចចិញ្េ ឹមមានស់ៅអទេះ សោយអនុវរតបសចេកសេសដោ៏មញ ខដ េេួ បានពវីគគ
បែតុ េះបណាត  ។  ដាំណាកោ់ ែែេះ ននបសចេកសេសចិញ្េ ឹមមានរ់បស់ PGM2  ខដ ទាមទារកមាែ ាំងព កមមខាែ ាំង 
ដូចជាោរសងម់្រេុងជាសដើម ម្របខហ ជាមានោរ ាំបាកសម្រមាបញ់្ជ្សតីសមមា យ។ ជាជាំនួស កសិករជាញ្ជ្សតីសមមា យ 
គួរសម្របើម្របាស់ម្រេុងរូចសម្រមាបច់ិញ្េ ឹមមានធ់ាំបាន ម្របសិនសបើ ាំបាកសងម្រេុងធាំ។ េាំនកេ់ាំនង ែជាមយួកូន បងបែូន 
និង អែកជិរខាង ជាកតាត មយួដស៏ាំខាន ់ សដើមបចីិញ្េ ឹមមានេ់េួ បានសជាគជយ័ សម្រមាបញ់្ជ្សតីសមមា យ។ ម្របសិន
សបើមានេាំនកេ់ាំនង ែ សនេះញ្ជ្សតីអាចពឹងពកួសគសអាយជួយ ែែួន ដូចជាោរសងម់្រេុងធាំជាសដើម។ បខនថមជាងសនេះសេៀរ 
ញ្ជ្សតីសមមា យអាចសធវើោរខចករ ាំខ កដ ់បងបែូន និង អែកជរិខាង នូវចាំសែេះដឹង និងជាំនញរបស់ែែួនខដ សរៀន ខដ 
សនេះជាកតាត មយួជួយ បសងកើនេាំនុកចិរតរបស់ែែួន កែុងោរចិញ្េ ឹមមានអ់ងខដរ។
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បទរិសសាធន៍ននការអភិវឌឍន៍ចិញ្ច ៊ឹម្ោន់ជាជំហានៗ 
 

(១) 

 
ចិញ្េ ឹមមាន់ (រមួទាាំងមានធ់ាំ) កែុងម្រេុងរូច 

(៥) 

 
ចិញ្េ ឹមមានក់ែុងម្រេុងធាំ ខដ គម នរបងពេ័ធជុាំវញិេីធ្លែ  

 

(២) 

 
ចាបស់អតើមសងម់្រេុងធាំ សម្រមាបច់ិញ្េ ឹមមាន់ 

(៦) 

 
ម្ររូវចិញ្េ ឹមកូនមានក់ែុងម្រេុងរូចជាម្របចាាំ 

(៣) 

 
ម្រេុងមានធ់ាំ កាំពុងសង់ សម្រមាបច់ិញ្េ ឹមមាន់ 

(៧) 

 
េីធ្លែ មានរបងពេ័ធជុាំវញិ ម្ររូវបានសងរ់ចួោ ់ 

(៤) 

 
ម្រេុងមានធ់ាំសងរ់ចួ ខរមនិទានម់ានរបងពេ័ធជុាំវញិ 

(៨) 

 
ដាំណាាំសម្រេើងម្រគបពីស ើេីធ្លែ  សម្រមាបជ់ាមែប់ 

 

សសចរតរីព្ាងសលើរទ៤ី ខែ ឧសភា ២០១៤ 




