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គម្រោងបង្ហា ញបម្ចចិវយ្ាដើម្ដប្ីបបីម្ងន្លិល្ាពជុជុំវញ្ាំបលនយាដម្លលបប (TSTD) ជាគម្រោងជំលួយបម្ចចិម្យាដស 
ដដលិតលនសហ-ហ្រញ្ញបបទាលឥាសំណងសរោបនអលុវាត ម្ោយរោឋ ភប្ាលហ្វ ងំឡងដ ៍ បីូលលធ្ដ្ដគូអុ-ីអាសីុ 
ល្ងដចិរដំលិុុយាដធ្ដលបធារណរដឋិូម្រ ៉េ ល្ង ធនាគារអភវ្ឌ្ឍលអ៍ាសីុ (ADB) ។ រាជរោឋ ភប្ាលិបីពុជា ចូលរបួីបដ្ពជគ 
បីល្ដបីលជាថវក្ា (ធលធាលបីលុសស ការយ្ាល័យបំម្ុញការង្ហរ…) សរោបនអលុវាតគម្រោង។ ធនាគារអភវ្ឌ្ឍលអ៍ាសីុ
ជាអនិចាានដចងរបា្បាត្ការផ្ទទ លន ជំលួសបីខុឲ្យោច សនជំលួយ ។ គម្រោង   ម្ធវ្ការបិលបងបង្ហា ញបម្ចចិវយ្ាដើ
ិស្ិបីម លង្ ិដលនម្សវាុា័ោ៌លជលបយាដ ម្ដ្បីបបីម្ងន្លរបាិនចំណូលរបសនរគួបរិស្ិរខ្នន ាាូច ិនុងម្ខាដ ិំុងនចាបី 
ិំុងនធំ ម្សៀបីរាប លង្ បនាទ យោលជយ័។ 
   

                                                                               
               ២ ១២     ២ ១៣។ ម្សៀវម្ៅដណនាបំម្ចចិម្យាដសសតីុី ការចិញ្ចមឹបបំ៉នមាន់ររកុររមាប់
ទីផារ ម្លេះ រាូវបាលម្រៀបចមំ្ឡ្ង ម្ដ្បីប ីិ ដលនលូវចំម្ណេះដងឹជាបីូលោឋ លដលនិស្ិរ ល្ងបីន្រលតីិសុវិាយបម្ចចិម្យាដស 
សរោបនម្រប្របាសន លង្ិសុវិាយបលត។ 
 

ការអលុវាតល៍ិ បីមវធ្ីម្ធវប្ង្ហា ញបម្ចចិម្យាដសម្លេះ យាដយាដួលបាលម្ជាគជយ័ ម្ោយោលការគារំយាដុបីុគគល្ិគម្រោង 
                                                                              
                                                                        
                   ម្ោិ លីវ ោងហីុ របធាលរិុបីយាដីរបឹិាគម្រោង បីន្រលដីនាយិោឋ លិល្ាិបីម ល្ង
បសុុើបាល ល្ង បីន្រលដបីីលទីរិស្ិបីមម្ខាដទាងំបលួ។   

 
ម្ទាេះបីជាឯិបរម្លេះ ម្រៀបចដំិែិម្ល្បយាដុ្ម្បធលជ៍ាិនដសតងយាដយាដួលបាលម្ជាគជយ័របសនិស្ិរ ិ៏ុ ្ាដបីល 

ិម៏្ៅោលចណុំចរាូវដិលបីែ ដដលម្យ្ងខ្ុ ំសូបីបវ គបីល។៍ 
 
 
ម្រៀបម្រៀងម្ោយៈ 
ម្ោិ    អ ុ៊ុំ ណារល្ទ អនិជំនាញដិនិ បសុសាវ ដលគម្រោង TSTD 
អុីម្បី៉េលៈ   oumnarin@yahoo.com 
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១.             
 

                                                                          
                   ។                                                            
                                     ។                                   
                                           ។                                    ១
         ២១                         ៨៥                       ១ ២       ។       
                                                  ១                      ៦.    
   ៧.        ។                                                                       ។  
 
១.១.ត ើការចិញ្ចមឹបំប៉នមាន់ររុកមានសារៈរខំាន់ដូចតមេចខ្លះ? 

 
 ម្ដ្បីប ីិ តលនជាជម្របីស្អាហ្ររបូាថបីភ ឬ ិដលនបចន ម្ធវ្ជាបីាូបអាហ្រ ដដលោលគុណពជុលែ 
 ម្ដ្បីបបីង្ហា ញ ល្ងិសុវិាយ បម្ចចិវយ្ាដើច្ញ្ច ឹបីោលនសបីរសប ដលនិស្ិរ 
 កាានបលថយរយ:ម្ុលដលការចញ្្ច ឹបីោលនរសុិ ឆាបនបាលលិន (បីិរាឹបី ុ ី៣ ម្ៅ ៤ ដខ) 
 ការកាានបលថយម្ល្ការយាដ្ញបីាូបចំណី 
 ុរងីិការច្ញ្ច ឹបីម្ៅតាបីាំរវូការយាដីិារ 
 បម្ងន្ាបីខុរបរ ល្ងរបាិនចំណូលរគួបរ 
 ច្ញ្ច ឹបីតាបីបម្ចចិម្យាដសជីវសុវាថ្ពជុ អាចកាានបលថយការឆលងរាលោលជបីងោឺលន 
 ង្ហយរសួលិនុងការរគបនរគង (ការិដលនចំណី ការបង្ហន ានុ ូជ ការការពារ ល្ងអនាបីយ័) 
 ិដលនោបីិ សរោបនម្ធវ្ជីោិនដំណា ំ

 
១.២.លកខណៈលអរបតរើរននការចិញ្ច ឹបំប៉នមាន់កនងុររុក(ពីកនូ មានគ ុភាព) 

 
ជាយូាដម្ៅ ម្យ្ងសម្ងនាម្ឃ្ញុូជោលនដដលលែ ល្ងោលាដបីលម្ល្យាដីិារ គ ឺ ោលនគិ ោលនសំម្ៅ ោលនរបជលន 

ោលនិ ណដូ ង ោលនដច ោលនសំឡី ោលនរិញាសន ោលនម្មម  ោលនសគួយ ោលនិ លឹង។ល។  
 

គុែសមបតិ្តនៃការចញ្្េ ឹមមាៃ់បាំបៃ៉សម្រមាប់េីផ្សារ ៖ 
 ិូលោលនដដលោលអាយុ ុី២១ ដលន ៣០ដថង ល្ង រាូវបាលចាិនវា៉េ ិនបំងការពារជបីង ឺបាលរាឹបីរាូវ 
 ិូលោលនោលសុខពជុលលែ ល្ងលូាោសនម្លឿល 
 បីល្សូវម្ិ្ាជបីង ឺម្ហ្យអាចយាដបនយាដលនជាបីយួជបីងកឺាចបហ្វបាលបីយួចំលលួ ម្ោយោលការចាិនវា៉េ ិនបំង 

ការពារជបីងឺិ ូលោលន ុី ២ ម្ៅ ៣ បីុខ រចួជាម្រសច (ជបីងញូឺវកាស  ិំបូរ ៉េ ូ ល្ង អាុ ) 
 ធលរទាមំ្ៅលឹងអាកាសធាាុ ល្ងការលំបាិរគបនដបបយា៉េ ង 
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 ង្ហយរសួលដថទា ំល្ង ការិតលនចំណី 
 បីល្ទាបីទារម្បីបម្ណដ្ រ   ិូលោលនអាចរសនម្ោយខលួលវា 
 បចនោលនរសុិ ោលរសជាាឆ្ាង ញន ល្ងម្ុញល្យបីម្ល្យាដីិ ារ 
 ារបីូវការយាដីិារខពសន ល្ងោលាំដលលែ (ោលនបចន ដដលោលយាដបីងលនុ ី ១ ម្ៅ១,២គីឡូរកាបី)  
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២.ការតរជើរតរ ើរកនូមាន់មកចិញ្ចមឹបំប៉ន 
 
 

២.១.                កនូមាន់រតបៀបណាតដើមបចីិញ្ចមឹបានធំធា ់  ? 
 

ជាយូាដម្ៅ ិស្ិរបីល្សូវោលឱកាសម្រច្លិនុងការម្រជ្សម្រស្ុូជម្យាដ ម្ៅិនុងរបុល័ធិល្ាិបីមិបីពុជាយាដោំបនម្នាេះ
ម្ោយបរោលនពជគម្រច្លរាូវបាលង្ហបនម្ោយបរការិទុេះជបីង ឺ ឬលិនបីុលការិទុេះម្ឡ្ងដលជបីង។ឺ ិទុយម្ៅវញ្ ការចាិនវា៉េ ិន
បំងការពារអាចសងឃបឹីថា អរតារសនរាលអាចោលរហូាដលន ៧០-៨០% ដដលម្ធវឲ្្យិស្ិរោលលយាដធពជុម្ធវ្ការ
សម្ងនាម្ៅម្ល្លិខណៈ ល្ងបថ លពជុរបសនោលន បីុលលឹងម្ធវ្ការសម្របីចចា្តម្រជ្សម្រស្បីិច្ញ្ច ឹបី។ 
 
ិរណី២ យា៉េ ងដដលិស្ិរម្យ្ងគួរម្ធវ្ការម្រជ្សម្រស្ិូលោលន បីិច្ញ្ច ឹបីបំប៉េល គឺ៖ 

 
ក. ការសម្ររើសសរ ើសកូៃមាៃ់ណែលមាៃម្រាប ់

ិនុងិរណីដដលិស្ិរោលោលនម្រច្ល (ម្បី ល្ងបា រគបនរគាលន) ល្ង ម្ជៀសវាការច្ញ្ច ឹបីោលនតាបីដបបរបដុណី 
ដដលយុាដិឲ្យម្បីរបសនវាបម្ណត្ រតាងំុីាូចរហូាដលនធំ លង្ោលការដថទាំិ ូលោលន ល្ង ិតលនចំណីម្ោយម្បីរបសនវា។ 
ម្បីោលនខលេះម្ៅបម្ណត្ រិូលរហូាដលនិូលោលអាយុ៣ដខ ម្យាដ្បចាបនម្ិត្បីរិម្មម ល លង្ ុងបរជាថមី។ ម្ដ្បីបឲី្យការ
ច្ញ្ច ឹបីោលនបាលយាដយាដួលយាដលន្ិលខពសន ល្ងោលិូលរគបនរគាលនសរោបនច្ញ្ច ឹបីបំប៉េល ម្យ្ងគួរម្រៀបចបំំដបិិូលោលនុ មី្បី 
តាងំុីម្ុលដដលិូលោលនម្ិ្ាបីិពជល បីៗ ឬ ម្ៅដំណាិនកាលណាបីយួ ដដលម្យ្ងគ្ាថាិូលោលនអាចបំុលងឹ
អាកាសធាាុខ្នងម្រៅ ម្ោយបីល្បាចនុ ងឹដិែិម្ល្ម្បីរបសនវា។ បនាទ បនុ បីំដបិិូលោលន រាវូោលរយាដុងសរោបនិ ូលោលន។ 
រយាដុងសរោបនិ ូលោលនោលបរៈសំខ្នលន ដូចជា ម្ធវ្ឲ្យិូលោលនិ ិនម្ៅត  ង្ហយរសួលិតលនចំណីដដរាឹបីរាូវដលនិូលោលន 
កាានបលថយអរតាបល បនរបសនិូលោលន លង្ អាចកាានបលថយហ្ល្ភយ័ុីិតាត ចដរង លង្ិតាត ម្ិសងៗ។ ម្ដប្ីបយីាដបនយាដលន
ជាបីយួជបីងកឺាចបហ្វបាលបីយួចំលួល ម្ោយោលការចាិនវា៉េ ិនបំងកាពារជបីងឺិ ូលោលន ុី ២ ម្ៅ ៣ បីុខ រចួជាម្រសច 
(ជបីងញូឺវកាស ិុំបូរ ៉េ ូល្ង អាុ) ម្ៅតាបីបយាដោឋ លបម្ចចិម្យាដស។ 

 
ខ. ការសម្ររើ សសរ ើសកូៃមាៃ់ សោយេ្ញពីកស្ោា ៃភ្ញា សក់ូៃមាៃ់ 
  

ការម្រជ្សម្រស្ិូលោលនុ ីិស្ោឋ លជាជំម្រស្ដល៏ែ ជាុ្ម្សស
ិស្ោឋ ល ដដលបាលបម្ងនា្ម្ឡ្ងម្ោយគម្រោង TSTD ិនុង ម្ខាត
ទាងំបលួ។ ម្ប្ស្លជាិនុងាំបលនម្យ្ងុុំោលិស្ោឋ លច្ញ្ច ឹបី ល្ងលិន
ិូលោលនម្យាដ ម្យ្ងអាចរិយាដ្ញិូលោលនដដលោលម្ៅិនុងភូបី ្ដដល
បគ លនុីរបវាត្ចាសនោសន ជាុ្ម្សសម្បីបា បីល្ជាលនមបី ឬ ិទេះ
ដដលិំុុងោលជបីងមឺ្ិ្ាម្ឡ្ង។ 
 របូយាដី១: ការម្រជ្រម្រស្ិូលោលនបីិច្ញ្ច ឹបី 
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ការសម្ររើសសរ ើសកូៃមាៃ់ច្ញ្េ មឹ 
 
 ោលរាងលែ ម្ិលៀវកាល  ម្ជ្ងម្លឿង 
 ម្ចញុីម្បីបាដដលោលសុខពជុលែ 
 ិូលោលនោលបាលចាិនវា៉េ ិនបំងកាពារជបីងឆឺលងបាលយា៉េ ងាច្ ២បីុខ (ជបីងញូឺវកាស ល្ង អាុោលន) 
 ចំម្ពាេះិូលោលនដដលម្រាបីសែ្ាជាបនគាន  ម្ហ្យម្ពាេះធាល ិន ឬ រងឹ ល្ងោលុណ៌ម្ខៀវ បីល្គួរយិបីិច្ញ្ច ឹបីម្យាដ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សូមរបយ្នត័ 
មិនរតូវទិញកូនមាន ់ដែលែកឹលក់តាមកង់ ឬម៉ូតូ ឬតបំន់ ដែលធ្លល ប់មានជមងឺកកើតកឡើងកទ។ 
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៣.រទុងររមាបច់ញិ្ច មឹបំបន៉កនូមាន ់
 
 

៣.១.ត ើរ ូវតធវើរទងុមាន់យ៉ងដូចតមេចតដើមបចីញិ្ច មឹទទួលបានលទធផលលអ? 
 
រយាដុងោលបរៈសំខ្នលនណាសនសរោបនការពារោលន ជាុ្ម្សសសរោបនិ ូលោលន ម្ោយបរវាបីល្រាឹបីដាិតលន 

សលត្សុខ ល្ងសុវាត្ពជុអាចដលនោលនម្ៅម្ុលយបនុ ី ម្ចារិបីម សាវលិខណៈកាចបហ្វ ល្ង អាច យាដបនយាដលនអាកាស 
ធាាុដរបរបួល ប៉េុម្ណាណ េះម្យាដ ជាុ្ម្សសិូលោលនាូចៗ ប៉េុដលតវាបាលបម្ងន្ាលិខខណឌ័ ចាបំាចនបីយួចំលួល ម្ដ្បីបមី្ធវ្ការង្ហរ
សំខ្នលនៗ បីយួចលំួល ដូចជា៖ 
 
 ង្ហយរសួលិនុងការរគបនរគង 
 ង្ហយរសួលិនុងការចាិនថាន កំារពារ ល្ងការតាបីោលជបីង ឺ

ការពារការឆលងរាលោលដលជបីង ឺដដលឆលងរាាាាា 
ុីខ្នងម្រៅ។ 

 ង្ហយរសួលិនុងការិដលនចណីំ ល្ងការដថទា ំ
 ង្ហយការពារ ល្ងរារាងំុីការបផំ្ទល ញម្ោយសាវម្ិសងៗ 
 ង្ហយការរាួាុ្លា្យចំលលួោលនល្ងបថ លពជុសុខពជុោលន 
 ង្ហយិតុ ំោបីិោលនម្ៅបីយួិដលលង ង្ហយរសួលរបបីូលម្ធវ្ជ ី
 ង្ហយចាបនោលន ម្ៅម្ុលចងនបរម្្ពជគ ល្ងលិន  

 
ប៉េុដលដរយាដុងរម្បៀបម្លេះ រាូវការចណំាយម្ដ្បីយុាដលម្រច្លិនុងការបងសងន ល្ង ម្ធវ្របងុយ័ាដធជុវំញ្ សរោបនឲ្យោលន 

ម្ដ្រខ្នងិនុង ។ ម្ហ្យបីើ៉េងម្យាដៀា រាូវចណំាយចណីំម្សទ្រដាទាងំរសុងសរោបនិ ដលនឲ្យោលនសីុ។ 
 
៣.២.ត ើរ ូវតធវើរទុងកនូមាន់អាយពុ ី១តៅ៣០នងៃ យ៉ងដូចតមេចតដើមបឱី្យល ូលារល់អ?  
 
 ម្ធវ្រយាដុងិុាុីដីិ ំុសនិលលេះដបី៉េរា (០,៥ដបី៉េរា) 
 បាារយាដុង ល្ងជញ្ជ ំងអាចម្ធវ្ុបីលទេះឬសស ីឬ សំណាញនដដិ ឬ សំណាញនលីឡុង។ 
 បាារយាដុងរកាលអង្ហន បី ឬ ិំម្យាដចអាចបីរ៍ណា (ម្ដ្បីបរីិាិំម្ៅ) រហូាដលនិូលោលនោលអាយុ ៣០ដថង ឬ ១ ដខ 

ម្យាដ្បដលងោិន។ 
 ជញ្ជ ំងរយាដុង ល្ងុីម្ល្រយាដុងុយាដធម័្ោយបាវ ឬ រិោសម្ដប្ីបរីិាិំម្ៅ ុ្ម្សសម្ុលយបន លង្ អាកាសធាាុ

រាជាិន។ 
 
បញ្ជា ក់ៈ កៅកពលកូនមាន់អាយុ្បាន ៣០ថ្ថង រតូវបញ្ាូ នកៅដាក់កនុងរទងុបំប៉ន រហូតែល់កពលលក់។ 
 

របូយាដី២: រយាដុងិូលោលនជញ្ជ ំងម្ធវ្ុីបលទេះរនាបឬសស ី
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៣.៣.រទងុបំបន៉កនូមាន់ 

ិូលោលនបីល្អាចរាូវបាលច្ញ្ច ឹបីម្ៅិនុងរយាដងុិូលោលនរហូាបាលម្យាដ ម្ោយបររយាដុងោលយាដំហំាូចម្ហ្យិូលោលន
ោលចំលួលម្រច្ល។ ម្យ្ងរាូវយិិូលោលនម្ចញុីរយាដងុិូល ល្ងោិនរយាដុងបបំ៉េល ឬ រយាដុងោលនបចន។ ម្យ្ងបីល្រាូវយិិូល 
ោលនម្ៅោិនជាបីយួោលនធំៗបាលម្យាដ ម្រពាេះវាបីល្អាចសីុចណីំទាលនោលនធំ ល្ងោលការចឹិ គាន  ។ដូម្ចនេះ ម្យ្ងរាូវោិន 
ដដលោលអាយុរបហ្ិនរបដហលគាន ។ 

 
តាបីការគារំយាដបម្ចចិ ម្យាដស ល្ងបយាដុ្ម្បធល ៍ ដលគម្រោងTSTD ការបងសងនរយាដុងសរោបនការច្ញ្ច ឹបីបបំ៉េល

ោលនសរោបនយាដីិារ គឺចាបនបាចនអលុវាត ដូចខ្នងម្រកាបី៖ 
 
 យាដីតាងំសរោបនសងនរយាដុង ោលបថ លពជុបីល្ល្ចយាដឹិម្ៅរដូវវសា លង្ោលខយលនម្ចញចូលបាលលែ 
 ជញ្ជ ំងម្រាងម្ដិយបន ុយ័ាដធម្ោយរនាបឬសស ី
 យាដំហំរយាដុង (ាួរយាដងុ) គោឺលយាដយាដងឹ ៣ដបី៉េរា  បម្ណាត យ ៦ដបី៉េរា ដដលខណ័ឌ ជា៣បលទបន ោចនៗ ុីគាន  ល្ងយាដីធាល  

ម្ចញបីិខ្នងម្រៅ ដដលខណ័ឌ ជា ៣ បលទបន ោលចោង យុី ២,៥ដបី៉េរា ឬ ៣ដបី៉េរា ម្ោយហ ុ៊ុុំ យ័ាដធម្ោយ 
សំណាញន តាបីបនាទ បនល្បីយួៗ សរោបនោលនម្ដ្រខ្នងម្រៅ  ហ្លដថង ល្ងិដលលងោិនចំណីល្ងយាដឹិ។ 
ិនុងបលទបនល្បីយួៗ អាចោិនោលនចំលួល ៥០ិាល។  

 ម្ៅខ្នងិនុងោលម្ធន្រសរោបនោលនម្ដិ ដដលោលិំុ សនុីដ ី០,៧ដបី៉េរា ល្ង យាដយាដឹងរបដវង ០,៧ដបី៉េរា 
 រាូវម្ធវ្ជម្ណដ្ រសរោបន ោលនម្ឡ្ងម្ដិ 
 ិនុងដិទដបីីយួដបី៉េរាកាម្រ ៉េ (ិដលលងម្ដិយបន) អាចោិនោលនបាល ៧ ម្ៅ ៨ ិាល 
 ជញ្ជ ំងរយាដុងម្ធវ្ុ ីបលទេះឬសស ីដដលគោល ាុីបីយួម្ៅបីយួរបដវង ១សងនយាដីដបី៉េរា 
 រយាដុងរាូវោលិំុសនម្ជង្ម្រៀង ១,៧ដបី៉េរា ល្ងសរសរិម្នាល ងិំុសន ៣,២ដបី៉េរា 
 ដំបូលគួរម្ធវ្ុ ីសបវូ ឬ ុីសលឹិម្តាន ា 
 ម្រគាងទាវ រម្ធវ្ុីិូលម្ឈ ្ឬ ុីឬសស ី
 បាចិំម្បារិនុងរយាដុង រាលនបីលុោិនោលនច្ញ្ច ឹបី ១ អាយាដ្ាយ 

របូយាដី៣: រយាដុងិូលោលនបាងំជុំវញ្សរោបនរិាិំម្ៅ   របូយាដ៤ី: សំយាបម្រាងសរោបនោិនរយាដុងិូលោលន 



                                                       (TSTD) 
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 រកាលអង្ហន បីិនុងរយាដុងិរោស ១ ម្ៅ ២សងនយាដីដបី៉េរា                                                             
 ការការពារវញ្រយាដុង ជាការលែរាូវោមំ្ដ្បីិលធំម្ថា ម្ដ្បីងបន រាិួល ដំឡូងម្ឈ ្ម្ដ្បីប ីិ ដលនជាអាហ្របដលថបីដល៏ែ

សរោបនោលន។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ម្យ្ងអាចច្ញ្ច ឹបីិូលោលនុ ីអាយុ ២១ដថង ិុនងរយៈម្ុលុី ៣ ដខ ៣ដខ      លឹងអាចលិនបាល  ម្ហ្យ 

ោលនអាចោលយាដបីងលនុ  ី១,២គឡូីរកាបី ម្ៅ១,៥គីឡូរកាបី។ ាដបីលោលនជាបីធយបី ដថល ុី ១២.០០០ ម្ៅ ១៦.០០០ម្រៀល 
ិនុង១គីឡូរកាបី។ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

គួរចងចាំ៖  
 កសិករអាចករបើរបាស់ធនធ្លនដែលអាចរកបានតាមមូលដាា ន ែូចជា ធ្លងែូង ធ្លងកតាន ត កូនឬសសើកូនក ើ    
    សំណាញ់            មងចាស់ៗ.......សរមាប់សាងសង់រទុងមាន់។ 
 កសិករអាចដារុំកខជាតមិួយ្ចំនួន ែូចជា រកកួន ផទើ ជាចណំើ បរកិោគផង និងជាចណំើ មាន់ផង។ 
 ជុំវញិរបងរទុងមាន់ គួរដាកំែើម ែំឡូងក ើ កូនកនាំកថត និងលហុងខ្វង សរមាប់ចំណើ មាន់....។ល។ 
 កបើមានការចិញ្ច ឹមជកនលន ជាការរបកសើរបផុំត សរមាប់ចណំើ មាន់ 
 

របូយាដី៥: ការពាចិំម្បារខ្នងិនុងរយាដុង របូយាដ៦ី: ម្ធន្រោលនម្ដិម្ធវ្ុីបលទេះឬសស ីល្ងរកាលអង្ហន បី 
 

របូយាដី៧: រយាដុងបបំ៉េលិូលោលន ម្ោយខណ័ឌ ជា៣ខណ័ឌ  ឬ របម្ េះ 
 



                                                       (TSTD) 
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របូយាដី៨: ាួរម្រាងទាងំបីូលរបសនរយាដុងិូលោលនបំប៉េល 
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៤. ការផតលច់ណីំនងិទឹក ររមាប់់កនូមាន ់
 
 

ជាយាដោល បនរបសនិស្ិរម្យ្ងពជគម្រច្ល ការិតលនចណីំោលនុ ុបំាលយិច្ាតយុាដិិតលនឲ្យោលនតាបីារបីូវការដលការ 
លូាោសនរបសនោលនម្យាដ គឺុួិគាានដាងដារបដលងោលនឲ្យរិសីុខលួលឯងពាសវាលពាសកាល ។ 
 

ការច្ញ្ច ឹបីោលន ោិនរយាដុងបង្ហខ ងំ ោលលយ័ថាិូលោលនុ ងឹដិែិទាងំរសុងម្ៅម្ល្ការិដលនចំណីលង្ដថទាដំលន
ុួិវា។ ដូម្ចនេះ ា    ការចណីំម្លេះ ោលការម្ិ្លម្ឡ្ង ម្ៅតាបីអាយុ ល្ង យាដបីងលនរបសនវា។ ោលនរាូវការចំណីដដលោល
គុណពជុសរោបនរយាដរយាដងនរាងកាយ ការរ ីិ លូាោសន ិល្ាិបីមស ុា ល្ង បចន។ ិូលោលនាូចៗ ដដលោលអាយុុ ី១ 
ដថង ដលន ៤៥ដថង រាូវការចំណីដដលោលគុណពជុលែ ល្ង ោលគុណពជុខពសនម្ដប្ីបកីារលូាោសនរបសនវា។  
 
 
៤.១.សារៈរខំាន់របរច់ំណី 

 
ចំណីជារបភុដសំ៏ខ្នលន សរោបនិ ដលនលូវថាបីុល ជាា្បចន បរធាាុដរ ៉េ ល្ងវតីាបីលីដដលធានាឲ្យោលន ោល៖ 
 សុខពជុលែ 
 ការលូាោសនធំធាានម្លឿល 
 ការបលដុូជលែ   

 
ែូសចនេះ កនុងចាំែីមាៃ ់ម្រតិូវមាៃសមាសធាតិុអ្វីខលេះ? 
 

ោលនរាូវិដលនលូវអាហ្រោលគុណពជុ ល្ង បរោ្ណរគបនរគាលនដូចជា ជាា្បចន ថាបីុល វតីាបីលី ល្ង 
បរធាាុដរ ៉េ ។ ម្រៅុីចណីំ   រាូវិដលនយាដឹិឲ្យ      បាលរគបនរគាលនជារបចា។ំ  
 

ិូលោលនដដលោលអាយុម្រកាបី ៣អាយាដ្ាយ រាូវការចណីំដដលោលបធាាុច្ញ្ច ឹបីខពសន ជាុម្្សសរបូម្ាអុីល (ុី
២០ ម្ៅ ២២%)។ ការិតលនដាចំណីិនុងរសុិដាបីយួបីខុ បីល្ោលបធាាុច្ញ្ច ឹបីរគបនរគាលន សរោបនិ ូលោលនម្នាេះម្យាដ។ 
វាម្ធវ្ឲ្យិូលោលនលូាោសនយឺាជាង ិូលោលនដដលសីុចណីំិនុងរសុិោយចំណីយាដ្ញុីិារ (ម្រាងចរិសុយាដធ) ។ 
ម្ប្ម្យ្ងោលលយាដធពជុគួរឲ្យិូលោលនសីុចណីំម្រាងចរិសុយាដធ ម្រពាេះិនុងិំឡុងម្ុលម្លេះិូលោលនរាូវការចណីំា្ច ម្យ្ងិ៏
បីល្សូវចំណាយរបាិនម្រច្លដដរ។ ជាធបីមតាិូលោលនចំលលួ១០ិាល ដដលិតលនចណីំម្រាងចរិសុយាដធិនុងរ  ម្ុល ២១ 
ដថងដំបូងសីុអសន ២គីឡូរកាបីដាប៉េុម្ណាណ េះ។ 
 
  ិនុងិរណីម្យ្ងបីល្ោលលយាដធពជុ   ម្យ្ងអាចកាានបលថយការចំណាយការយាដ្ញចណីំុីិ ារ ម្ោយោយ 



                                                       (TSTD) 
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ម្ោយោយចណីំិនុងរសុិពាិនិ ណាត ល (ឧទាហរណ៍ៈ ិំម្យាដចម្ពាា ៥ពជគ  ចុងអងនរ ៣ពជគ  ល្ង ិលទិន ២ពជគ) 
 បីយួលងឹ    ម្រាងចរិពាិនិ ណាត ល គ ឺ១០ពជគ)។ ម្ដ្បីបបីន្រងគបនបរជាាប្ចន  ម្យ្ងអាចិតលនបដលថបីលូវចំលួលិូល
រាី ល្ងិូលសាវលែ្ាៗ ដូចជាិម្ណត ៀរ ជម្លលលជាម្ដ្បី។ 
 

ចំម្ពាេះិូលោលនអាយុម្រកាបី ១ដខ រាូវិដលនចណីំបាវរគាបនលែ្ា (ិសមំ្រសច) ឲ្យបាលម្រច្លដង (ុី៤ ម្ៅ ៥ដង) 
ិនុងបីយួដថង ។ ម្ុលអាយុជ្ា ១ដខ រាូវោយបដលថបីជាបីយួចុងអងនរ ល្ង ិលទិនបី៉េាន ម្លខ១។ 
 

ិនុងរយៈកាលអាយុម្រកាបី ៣អាយាដ្ាយ រាូវិដលនចំណីិសមំ្រសចសរោបនិ ូលោលន ម្ហ្យបនាទ បនុ ីម្លេះ រាូវោយ 
ចំណី ដូចជា ចុងអងនរ ម្ពាា... ដដលិ្លឱយលែ្ាៗ ម្ដ្បីបឱីយិូលោលនង្ហយរសួលម្លបចូល ។ ជាដំបូង រាូវោយ 
ជាបីយួចំណីិស ំដដលោលិនុងភូបីរ្បដហល ២០% ល្ង ម្ៅអាយាដ្ាយបនាទ បន របដហល ៣០%។  
 

 

 
 
 
៤.២.ការផសចំំណីររមាប់មាន់ជំទង់និងមាន់ធំ 
 

ោលនជំយាដងន លង្ោលនធំ រាូវការចំណីម្រចល្ជាងិូលោលន។ ោលនជំយាដងន លង្ោលនធំ រាូវការ របមូ្ាអុីល ចម្នាល េះុី ១៦ 
ម្ៅ ១៨%។ ម្គអាចម្រប្របាសនចំណី    អាចរិបាលម្ៅិនុងបីូលោឋ ល ចណីំយាដ្ញុីិ ារ (ម្ប្ស្ល ោលលយាដធពជុ) 
របួីិសលំឹងការបដលថបីលូវម្បីៅម្របបីច្ វតីាបីល្ ឬ សំបិខយងម្មច  រុបីទាងំការបម្ងនា្ិដលលងឲ្យោលនអាចរុិ រិសាវលែ្ា
សរោបនបដលថបីជាា្បចន។ 
 

ម្គអាចោយចំណីសរោបនោលនជំយាដងន ល្ងោលនធ ំ ម្ោយម្រប្ចំណីិតលន ថាបីុលដដលោលរបភុុរីគាបន
ធញ្ញជាា ្ដូចជា ិលទិន រសូវរតា ំិំម្យាដចម្ពាា លង្បដលថបីចណីំដបាងបដលលបី ដដលជារបភុិតលនរបូម្ាអុលី ដូចជា សលឹិ



                                                       (TSTD) 
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ិលធំម្ថា រាិួលហ្លនឲ្យលែ្ា ចិបាយទា     ដំឡូងបីហី្លឲ្យសងួា.....បរោ្ណទាងំុីររបម្ភយាដម្លេះ រាូវោយិនុង
ចំលួលម្សម្គាន ។ បនាទ បនុ ីការោយចណីំុីរបញ្ចូ លគាន ម្ហ្យ ម្យ្ងអាចោិនឲ្យោលនសីុបាល។  ម្ប្អាចរ បាល ម្យ្ងរាូវ
បដលថបីិូលរាីលែ្ាៗ ឬ ចំណីម្រាងចរិ សំបិខយង ល្ងម្បី៉េៅម្របបីច្បដលថបីម្ៅិនុងចណីំដដលបាលោយរចួម្ហ្យម្លេះ។ 

 
ម្យ្ងអាចិសចំណីំោលនធំឲ្យបាលរាឹបីរាូវម្ោយ អលុវាតតាបីវធ្ី៖ ោយិំម្យាដចម្ពាា ៤ពជគ ិលទិ ន ៣ពជគ ល្ង

រសូវរតាឲំ្យម្ចញុលលិ ឬ ចុងអងនរ ៣ពជគ ោយជាបីយួចំណីោលរបភុបដលល ១០ពជគ ចណីំម្រាងចរិ ឬ ិូលរាី
លែ្ាៗ ២ពជគ ម្បី៉េៅម្របបីច្ (តាបីការ            របសនរិុបីហ ុល) ល្ងសំបិខយងម្មច បលត្ចបលតួច។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

របូយាដី៩: ចំណីោយរចួសរោបនោលនជំយាដងន ឬ ោលនធ ំ
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៤.២.១.  សមាសធាតិចុាំែី ណែលសាំបូរជាតិា្ច ់(ម្ររូសតិអ្ុីៃ) 

 
របូម្ាអុីលោលបរៈសំខ្នលនសរោបនជួយ ការលូាោសនរបសនរាងគកាយ បចន ដសបិ សរោបនិ ល្ាុង ។ 

          អាចរិបាលុ ីិលទិន ចុងអងនរ រាី ម្បីៅរា ីម្បីៅរាីម្រិៀបី ិដងនប ជម្លលល សាវលែ្ា ុុួិសដណដ ិ បចនដូង 
សងួា សលឹិិលធុ ំម្ថា សលឹិដំឡូងម្ឈស្ងួា រាិួល ចិបាយទា.....។ល។ 

 
ចំម្ពាេះរបម្ភយាដរុិ ខជាា្បដលលរាូវហ្លឲ្យសងួាលែ ល្ង បុិឱយបី៉េានបីុលឱយោលនសីុ។ ចំដណិឯ ការដិដចនសលឹិដំឡូង

ម្ឈស្ងួាជារបភុរបូម្ាអុីល អាចអលុវាដដូចាម្ៅ៖ 
 

 យិដាសលឹិដំឡូងបីដីិនិ ខ្នងចុងរបដហល ៣ ម្ៅ ៤ ាឹិ 
 កាបនច្ន្រញ្ច ំសលឹិដំឡូងបីឲី្យាូចលែ្ា ម្ហ្យហ្លឱយសងួាលែ 
 បនាទ បនបីិយិសលឹិដដលសងួាបុិឲ្យបី៉េានជាម្បីៅ 
 ោយម្បីៅសលឹិដំឡូងបីសីងួា ជាបីយួបរធាាុិសចំណីំម្ិសងៗម្យាដៀា ដដលិស្ិរោល។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

គួរយ្ល់ែឹង៖ 
 ការបដនថម កមៅករបមចិ កនុងចណំើ ៖ 

ជួយ្បដនថមសារធ្លតុដវ ៉និង វ ើតាមើនមួយ្ចំនួន ដែលមិនអាចមានរគប់    កៅកនុងចណំើ ដែលកធវើឲ្យមាន់ឆាប់ធ ំ
និងមានសោពធ្លត់ ដែលជាការចាប់អារមមរណ៍សរមាប់ មួញ និង អនកហូប។ ផតល់ករបមចិឲ្យមាន់សុើ កដាយ្ 

លាយ្ជាមួយ្ចណំើ  (ចំណើ កនុងរសុក) ជាពិកសស ១ ដខ្មុនកពលលក់ ។  
 

 កកំទចកោត នងិ សលកឹែឡូំងមើសងួត៖ 
ការផតល់កំកទចកោត និងសលឹកែំឡូងមើសងួត អាចជួយ្ែល់ការធំធ្លត់របស់មាន់។ វាមានសារធ្លតុសង់តូហវើល 
   អាចកធវើឲ្យមាន់ កាន់ដតមានដសែកកលឿ  ដែលជាតរមូវទើផារកនុងរសុក។ ផតល់កំកទចកោតឲ្យមាន់សុើ

រហូតែល់ ចំនួន ៥០រកាម (កនលះខ)ំ សរមាប់មាន់១០កាល។ 

របូយាដី១០: របភុចណីំដដលិដលនរបូម្ាអុីល 
 



                                                       (TSTD) 
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៤.២.២.  សមាសធាតិុចាំែីណែលសាំបូរថាមពល 
ជាបរធាាុបីយួជួយ ិ ដលនថាបីុលិនុងការរសនម្ៅ ិល្ា ឬ សីុចំណី ល្ង ការម្ធវច្លនា ។ របភុថាបីុល

អាចោលម្ៅិនុង ម្ពាា ចុងអងនរ ិលទិន កាិដូងសងួា ម្បីប្ីរុិ ខជាា ្កាិសំណលនបដលល ដឡូំងជាវ  កាិសំណលនដិលម្ឈ ្
ុុុេះសនរម្តាន ា សនរ កាិសំណលនម្របង-ខ្នល ញន....។  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ចំម្ពាេះម្បីប្ីដំឡូងបី ីល្ងរតាវ ម្គអាចកាានហ្លដថង បនាទ បនបីិបុិ ឬ ិ្លឲ្យបី៉េានសរោបនចណីំោលន។ 

  
 ចូររបយ្តន័! ចិតយ្កសំបកកមើមែំឡូងកចញ ពើករោះវាមានជាតិពុល 

 
៤.២.៣.  សមាសធាតិចុាំែី ណែលសាំបូររីវជាតិណ្រ ៉
 

បរធាាុដរ ៉េ ុ្ម្សសជាា្ កាលនសយបូី ោលបរៈសំខ្នលនម្ធវឲ្្យឆែឹងលូាោសនលែ ល្ងបម្ងនា្សំបិស ុា។ ចំម្ពាេះ
ោលនដដលច្ញ្ច ឹបីរុដលង បីល្ោលបញ្ា ិងវេះបរធាាុដរ ៉េម្យាដ ម្រពាេះវាអាចរិបាលម្ោយខលួលវាម្ៅិនុង ធបីមជាា្។ ិងវេះ
ជាា្កាលនសយបូី ល្ងិូសវ័រ បណាដ លឱយោលនលូាោសនយឺា ម្បីោលនរាគុង (ុងម្ចញបីិ ោលសំបិ យាដលន) ល្ង ចឹិ
សីុុង ឬ សំបិុងខលួលឯង។ របភុដលជីវជាា្ដរ ៉េោលៈ សំបិខចងម្មច  ឆែឹង រាី អំប្ល ម្ថល្បីសាវ។ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

របូយាដី១១: របភុចណីំអាហ្រដដលិដលនថាបីុល 
 

របូយាដី១២: ការិល្ាម្បីៅកាលនសយបូី 
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៣.២.៤.  សមាសធាតិចុាំែី ណែលសាំបូរវីតាមីៃ 
ចំណីដដលសំបូរម្ៅម្ោយវតីាបីលីោលៈរុិ ខជាា្ដបាង ម្មម  ធាងដសព រាិួល ចិ ។ល។ ចំម្ពាេះោលន ដដល 

ដលងឲ្យម្ដ្ររិសីុ    ឯ  ុុសូំវោលបញ្ា ចំម្ពាេះការិងវេះវតីាបីលីម្យាដ ម្រពាេះវាអាចសីុម្មម  ល្ង របម្ភយាដរុិ ខជាា្ុ ណ៌ 
ដបាងបាលរគបនរគាលន។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
សតិើម្រតិូវសរៀបចាំថាន លសមៅ  ៃ្ង បណៃលជាចាំែីមាៃ់ យ៉ងែចូសមេច? 
 
 ិស្ិរគួរដាម្ធវ្ថាន លោមំ្មម ម្រច្លរបម្ភយាដ ោយជាបីយួរាិួលម្ៅជ្ាិទេះ ឬ ជ្ារយាដុងោលន ម្ដ្បីបងី្ហយរសួល
ិគានិ គងនចំណីោលន ដដលជួយ កាានបលថយការចណំាយលុយយាដ្ញ ឬ ចំណាយម្ុលម្វោម្រច្លសរោបនម្ដ្ររិ។បីុលិដលន
ឲ្យោលនសីុ រាូវហ្លនវាឱយលែ្ាៗជាបីុលរចួយិម្ៅរចបលនោយជាបីយួចំណីិសមំ្ិសងៗម្យាដៀា។ 

 

របូយាដី១៤: រុិ ខជាាដ្ដលសំបូរវតីាបីលី 

 

របូយាដី១៣: រយាដុងិូលោលនបាងំជុវំញ្សរោបនរិាិំម្ៅ 
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៣.៣.ការទុកដាក់ចំណី  
 ចំណីដដលបាលិសមំ្ហ្យង្ហយរលួយ ម្ោយបរោលការបផំ្ទល ញម្ោយបរសាវិណតុ រ លង្សាវលែ្ាម្ិសងៗ
...។ល។ ដូម្ចនេះ ម្ដ្បីបរីិាគុណពជុចណីំបាលលែ ល្ង ម្ជៀសវាងការខ្នាបងនចំណី ម្យ្ងរាូវអលុវាត ដូចខ្នងម្រកាបី៖ 
 
 ចំណីយុាដិិនុងថងន ការ ៉េងុ ឬបាវ ដដលចងោលនជ្ា 
 រិារយុាដិិនុងពាង  ងំម្ឈ ្ឬយាដីិដលលងបីយួ ដដលប្យាដជ្ា បីល្ឲ្យសាវចូលបាល 
 រិាយុាដិឲ្យិុាុីយាដីិ ដលលងម្ស្បី ឬចំយាដឹិម្ភលៀង ឬរគបបាល សទ្ចឲ្យជ្ា ម្ជៀសវាងម្ភលៀងបចន 

 
  ចណំា៖ំ   
 លាយ្ចណំើ សរមាប់រយ្ះកពលដត៤ សបាត ហ៏ប៉កណាណ ះ 
 វតថុកែើមករបើកនុងការលាយ្ចណើ  រតូវឲ្យសងួត 
 កនុងករណើ លាយ្ជាមួយ្ចកបាយ្ទា ឬ រតនួ រតូវលាយ្ោល យ្ កហើយ្ឲ្យមាន់សុើោល ម 

 
៣.៤.ត ើ    ផតលច់ណីំររមាប់មាន់ជំទង់ឬ មាន់ធំ តដាយរតបៀបណា តទើបលអ? 
 

រាួវិដលនចណីំឱយោលនបាល   ២    ៣ដង ិនុងបីយួដថង ម្ោយោយបញ្ចូលគាន រវាងចណីំបាវ (ិសមំ្រសច) 
៥០% ល្ង ចំណីដដលោលិនុងភូបី ្៥០% (ដូចជា ជាបីយួិលទិន ចុងអងនរ ល្ងរសូវ ជាម្ដប្ី)។ បដលថបីម្ល្ម្លេះ រាូវហ្លន 
ឬ ច្ន្រញ្ច រំាិលួ  ចណីំបដលលដបាងម្ិសងៗម្យាដៀា សរោបនោយជាបីយួចំណីរគាបន ឲ្យោលនសីុបដលថបី ម្យាដៀា។  

 
 

 
 

   របូយាដ១ី៦: ហ្លនម្មម  ល្ងរាិួល ឲ្យលែ្ាៗ    របូយាដី១៥: ថាន លោមំ្មម ោយជាបីយួរាិួល 
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ចំណីបាវ(ផ្សសំ្រេច) 

ររកួន ស្មៅ  ផ្ ទី 

ចុងអងករ រេូវ កនទក់ 
ស្ោរ 

៥០% 
៥០% 

ស្ ើមស្ចក 

េំបកខ្ចង ស្ចច  ស្ ៀេ 

របូយាដី១៧: ការោយចណីំជាបីយួបដលល (ចិ ម្មម រាិួល...) ល្ង ការិដលនឲ្យោលនសីុ 
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៥.ការចិញ្ចមឹជតនលនរកហមររមាបជ់ាចំណីបំបន៉បន្នែម 
 

 

 
៥.១.ត ើជតនលនរកហមមានសារៈរបតយជន៍អ្វីខ្លះ? 

 ង្ហយរសួលច្ញ្ច ឹបី 
 ជម្លលលសំបូរម្ោយរបូម្ាអុីល 
 ិដលនជាចំណីជាា្បចន (របូម្ាអុីល) សរោបនឲ្យោលនលូាោសនលែ 
 ជួយ កាានបលថយការចំណាយម្ល្ចំណីសរោបនច្ញ្ច ឹបីោលន 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
៥.២.ត ើរ ូវចិញ្ចមឹជតនលនយ៉ងដូចតមេចតដើមបឲី្យល ូលារល់អ? 
 
ក- េីកណៃលងសមម្រសបសម្រមាប់ចញ្្េ ឹមរសៃលៃ 
 ោលយាដីយាដួលបីល្ល្ចយាដឹិ  ឬយាដឹិហូរកាាន 
 ោលដិទដីបាារាបម្សម្ 
 បីល្ោលសំបុិ រសម្ោច ម្ៅដិបរ 
 ធានាសុវាថ្ពជុុីការបំផ្ទល ញុីិ តាដ ម្ិសងៗ 

 
ខ- រសបៀបសរៀបចាំការច្ញ្េ មឹ 

ម្ដ្បីបឲី្យបាលម្ជាគជយ័ រាូវអលុវាដជាបលដបនាទ បនដូចខ្នងម្រកាបីៈ 
 

 ោិនរបាុយ័ាដធជុំវញ្ ២ ជាលនិ ុាុីដ ីដដលោលយាដយាដងឹ១,២ដបី៉េរា បម្ណាដ យ ២,៥ ដបី៉េរា ម្ៅ ៣ ដបី៉េរា ល្ង ិំុសន 
០,៣ដបី៉េរា (៣ាឹិ )។ 

 របាខ្នងម្រកាបីោលិំុ សនុីដ ី០,១៥ ដបី៉េរា ល្ងរបាខ្នងម្ល្ោលិំុសនុដី ី០,៣ ដបី៉េរា 
 ជញ្ជ ំង ល្ងបាារកាលម្ោយផ្ទទ ងំម្ៅស ូរកាសន រចួម្ចាេះរលធាូចៗម្ៅបាា 
 ោិនោបីិម្គារសសនិំរាសន ០,១ដបី៉េរា (១ាឹិ) 

របូយាដី១៨: ុូជជម្លលលរិហបី 
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 ម្របចយាដឹិ ឱយម្ស្បី ម្យាដ្បោិនុ ូជជម្លលល បនាទ បនបីិអាចម្របចយាដឹិ ុីម្ល្បលដ្ចម្យាដៀា 
 ម្ធវ្ដំបូលការពារិំម្ៅ ល្ងម្ភលៀងឲ្យបាលជា្លែ 
 ម្ធវ្គរបីបុីម្ល្ម្ដ្បីបកីារពារុកីារសីុបំផ្ទល ញុីសាវម្ិសងៗ (សាវគីងគិន ហីុង ិដងនប ដថលល រសម្ោច...) 

 
 
 
 
 
 
 
   

   
 

 
 
 
 
 
 
គ- រសបៀបណែទាំ ៃ្ងផ្សេលច់ាំែីរសៃលៃ 

 ម្របចយាដឹិ ម្រៀងរាលន ២ដថងបីដង ការពារិុំឲ្យសងួា 
 បដលថបីចណីំម្ោយោបីិម្គា ៣ ដថង បីដង 
 

ឃ- ការផ្សេលច់ាំែី(រសៃលៃម្រកហម) ឲ្យមាៃស់ុ ី
 
 រយៈម្ុល ២ ដខអាចរបបីូលិលជម្លលលឲ្យោលនសីុបាល 
 អាចិដលនឲ្យោលនសីុ   ៣ ម្ៅ ៤ជម្លលល ិនុងោលន១ិាលិនុង ១ដថង។     

  
 

 

របូយាដី១៩: កាម្ធវ្ដំបូលការពារិំម្ៅ/ម្ភលៀង ល្ង ការោិនុ ូជជម្លលលរិហបីច្ញ្ច ឹបី 

របូយាដី២០: ការោិនជម្លលលឲ្យោលន ជាចំណីបដលថបី 
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៦. ការផេលទ់កឹ 
 
 

យាដឹិោលបរៈសំខ្នលនណាសនម្ៅិនុងការច្ញ្ច ឹបីោលនម្យ្ងចាបំាចនិ តលនយាដឹិឲ្យបាលរគបនរគាលនម្ៅតាបីារបីូវការ 
របសនោលន ជាុ្ម្សសម្ៅរដូវម្ៅត  (រដូវម្ៅត  ុ្ម្សសដខ បីនីា ល្ង ម្បីប ) ។ 
 

ោលនរាូវការយាដឹិិឹិរគបនម្ុលម្វោ ម្ដ្បីបកីារលូាោសន ល្ង ោលនអាចបល បន របស្លម្ប ្គាម លយាដឹិិឹិ រយៈម្ុល 
២៤ ម្ោ៉េ ង។  រាូវិដលនយាដឹិបែ ាជាល្ចច ល្ង រគបនម្ុល។ 

 
 ម្បីោលន ១០ ិាល រាូវការយាដឹិ  ៤ លីរា ឬ ម្រច្លជាងម្លេះ ិនុងបីយួដថង 
 ិូលោលន ១០ ិាល រាូវការយាដឹិ ១ ដិវ ិនុងបីយួដថង 

 
ការបា៉េ លនរបោណម្ៅម្ល្ការសីុចណីំ លង្ិឹិ យាដឹិ  ដលោលនុ ូជិនុងរសុិចញ្្ច ឹបីោិនរយាដងុ 

អាយុ     (សបាត ហ៍) ការសីុចណីំ (គ ី     សរោបន
ោលន ១០ិាល ិនុងបីយួដថង ) 

ការិឹិ យាដឹិ  (លីរា សរោបនោលន ១០ិាល 
ិនុងបីយួដថង 

១ - ៥ ០,១៥ - ០,៣ ០,២- ១ 
៦ - ១០ ០,៤ - ០,៦ ១,១ - ១,៩ 

១១ - ១៦ ០,៧ - ០,៧៥ ២,៣ - ២,៥ 
១៧ - ២១ ០,៨ ២,៧ 
២២ - ២៤ ០,៨ - ១ ២,៨ - ៣ 

 
៦.១.រនកូចំណី និងរនកូទឹក 
 

រាូវោិនសនូិយាដឹិ  ល្ងសនូិចណីំឲ្យបាលរគបនរគាលនសរោបនោលន ។ បចចុបបលន សនូិយាដឹិង្ហយរសួលយាដ្ញ ម្ៅ  
យាដីិារ  តាបីម្ខាតិនុងរបម្យាដសិបីពុជា ដូចជា សនូិយាដឹិម្ធវ្ុីបាល សទ្   
ដដលអា ម្រប្សរោបនការច្ញ្ច ឹបីជា ិខ  ឧសាហិបីម។ 
សរោបនរគួបរិស្ិរ ដដលច្ញ្ច ឹបីោលនរបោណ ៥០ិាល ិនុង
     ិស្ិរអាចយាដ្ញសនូិយាដឹិុីិារ ចំលលួ    ៣    ៤ ម្រគឿង 
គឺអាចរគបនរគាលន ម្ហ្យអាចម្រប្របាសន បាល      ុី ២    ៣ 
ឆាន  ំរបស្លម្ប្ដថទា ំយុាដិោិនបាលលែ។  
 

របូយាដី២១: សនូិយាដឺិបាល សទ្ច 



                                                       (TSTD) 
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ម្ដ្បីបកីាានបលថយការចំណាយយាដ្ញ ល្ងការិំុបនបាានបងន     ិស្ិរគួរដិដចនលូវសំពជរៈដដលោលរបបន 
ម្ៅិនុងភូបី ្ឬ ោលាដបីលម្ថាិៗ សរោបនម្ធវ្ជា សនូិចំណី ។ អនិច្ញ្ច ឹបីអាចយិឬសស ីប ដុីង    ឬ កាលជរ័ បីិដចនជា 
សនូិចំណី ដដលបង្ហា ញដូចរបូខ្នងម្រកាបី។ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

របូយាដី២២.ិ: សនូិចំណីិូលោលន ម្ធវ្ុឬីសស ី

របូយាដី២២.ខ: សនូិចំណីោលនធ ំល្ង ោលនជំយាដងន ម្ធវ្ុីធុងជរ័ លង្ ប ដុីងជ ័ 
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៧. វដេផល ិកមមមាន ់និងការន្ងរកាកនូមាន ់
 

៧.១.វដេផល ិកមមមាន់ 
 

ម្ដ្បីបចីញ្្ច ឹបីោលនបាលរ ីិ ចំម្រល្ ិស្ិរគួរដសវងយលនុីវដដិល្ាិបីមោលន ដូចបង្ហា ញិនុងរបូខ្នងម្រកាបី៖  
 
វដដិល្ាិបីម ឬ រយៈម្ុលញាសនបីយួសំបុិ របសនម្បីោលន ១ិាល ោលរយៈម្ុល ៥៦ដថង របស្លម្ប្

អនិច្ញ្ច ឹបីអលុវាដតាបីបម្ចចិ ម្យាដសបង្ហា ញខ្នងម្រកាបី ។ ដូម្ចនេះ ម្បីោលន ១ិាល អាចយាដយាដួលបាលិូលោលនជាបីធយបី ុី ៥ 
ម្ៅ ៦ សំបុិ ិនុង ១ឆាន ។ំ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

របូយាដ២ី៣: គំលូសតាងវដដិល្ាិបីមោលន 
 
សំគាល់ៈ កបើសិនជាកសិករមានបទពិកសាធន៍រគប់រគាន់ ក ះកសកិរអាចបំដបកកូនកចញពើកម ប ទ ប់ពើញាស់រចួោល ម 
ែូចកចនះកនុង ១ឆាន  ំកសិករអាចទទួលបានកូនមាន់ពើ ៧    ៨សំបុក សរមាប់កម   ១កាល។ បុ៉ដនែកូនមាន់ទាងំក ះ
រតវូការដថរកាា៉ងរតមឹរតូវ។ 
 

៧.២.ការន្ងររកាកនូមាន់តទើបញារ ់
 
ិូលោលនដដលម្យាដ្បញាសនង្ហយរងម្រគាេះ ល្ង អរតាង្ហបនខពសនរបស្លម្ប្បីល្បាលដថរិារាឹបីរាូវ ។ ដូម្ចនេះម្ដ្បីប ី

ការពារិូលោលនិ ុឲំ្យង្ហបន រាូវអលុវាដ ដូចខ្នងម្រកាបី៖ 
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 ដថរិាម្ៅិដលលងដដលោលសុវាថ្ពជុ 
 ិដលលងដដលោលបរយ្ាកាសម្ៅដ លមបី ល្ងបែ ាលែ 
 ិដលនលូវយាដឹិ ល្ងចណីំអាហ្រដដលង្ហយរសួលរោំយ ល្ងរគាបនលែ្ាៗ រគបនរគាលន។ 

 
សតិើសយើងម្រតិួវណែរការកៃូមាៃ ់ណែលសេើបៃឹងញាស់ ៃ្ងបាំណបកសម សោយរសបៀបណា?  
 
 ការច្ញ្ច ឹបី       គាម លម្បីៈ  

លិខណៈបបីញ្ញិនុងការដថរិារិូលដដលម្យាដ្បលឹងញាសន ដដលិស្ិរពជគម្រចល្អាចម្ធវ្បាល ជាុ្ម្សសម្រកាយ
ុីោលនញាសន រាូវយុាដិឲ្យវាសងួាម្រាបី បីុលលងឹយិវាម្ចញុីសំបុិ ម្ហ្យបនាទ បនបីិ ម្យ្ងរាវូ ៖  

 
 យិិូលោលនោិនចូលិនុង ងំ ឬ លែី ដដលម្យ្ងបាលម្រៀបចំដូចជាសំបុិ ោលន ដដលម្ធវ្ឲ្យិូលោលន ិិនម្ៅដ

រងឹម្ជ្ង ម្ហ្យបនាទ បនបីិ ម្យាដ្បយិវាោិនរយាដុងផ្ទត ចនិ ូល (បំដបិុីម្បី)។ 
 ោិនយាដឹិ បែ ា ឲ្យិូលោលនិ ឹិជាបនជាល្ចច ។ ១២ ម្ោ៉េ ងម្រកាយបីិរាូវោិនចំណីិូលោលន។ ចំណីដដលោិនឲ្យ

ិូលោលនសីុ រាូវសំបូរជីវជាា្របូម្ាអុីល ល្ងង្ហយរោយ ដូចជា៖ ចំណីម្រាងចរិ (ចំណីុីិ ារ) ឬ សាវលែ្ា
ាូចៗ ជាម្ដប្ី។ 

 ម្ៅម្ុលយបន រាូវចាបនិ ូលោលនោិនិ នុង ងំ ឬ លែី ដដលម្យ្ងបាលម្រាៀបីជាសំបុិ ល្ងរគបិូលោលនឲ្យបាល
ជ្ាលែ  (ដខម្ៅត  រគបរិណាានម្សត្ងៗ ល្ង ដខរាជាិន រាូវរគបរិណាានរកាសបលត្ច) ម្ដប្ីបឲី្យិូលោលន យាដយាដួល
បាលពជុិិនម្ៅត  ជំលួសម្បីរបសនវា។  
 

 ម្រតិូវផ្សេល់កាំសៅឱ្យកូៃមាៃ់ ែូចសមមាៃ់ផ្សេល់ឱ្យកៃូវាណែរ  
 កបើសើតុណហ ោពទាប ក ះ កូនមាន់នឹងកខ្ាយ្ រងារ   ឺកហើយ្បណាែ លឱ្យការលូតលាស់យ្តឺ 
 កបើសើតុណហ ោពខ្ពស់នឹងកធវើឱ្យកោមកូនមាន់ែុះមិនលអ 
 រតូវករតៀមកំកៅសរមាប់កូនមាន់ 
 រតូវផែល់ទកឹ និងចណំើ ឱ្យបានរគប់រគាន់ និងមានគុណោព 
 

សតិើសយើងម្រតិូវបាំណបកកូៃមាៃ់ សចញពីសម សៅអាយ ុ១០នែៃ   យ៉ងែូចសមេច ? 
 ការរិុងរបសនម្បីៈ ម្ប្ស្លម្បីោលនរិុងិូលរបសនវាម្រកាបីបល បម្នាេះ ិូលោលន លឹងយាដយាដលួិំម្ៅ ៣៥-៣៧ អងា ម្ស។ 
 
 ម្រៀបចំរយាដុងសរោបនោិនិ ូលោលនរចួជាម្រសច ម្ោយបាារយាដុងោិនអង្ហន បី ឬ ិំម្យាដចអាចបីរ៍ណារ 
 រាូវយិទាងំម្បី ល្ងិូល ម្ៅោិនិ នុងរយាដងុិូលោលនជាបីយួគាន  ម្រកាយុីិូលញាសនអសន 
 ម្ុលិូលោលនអាយុបាល ១០ដថង រាូវដិម្បីម្ចញុីិូល ម្ោយយិម្ៅោិនិ នុងរយាដុងម្បីុង ។ បីល្រាូវឲ្យម្បីោលន

ចូលិនុងរយាដងុ ឬ បីិដិបរិូលោលន ម្ឡ្យ។ រាូវយិបាវ ឬ រិោសុយ័ាដធជុំវញ្រយាដុងិូលោលន ម្ដ្បីបរីិាិំម្ៅ។ 
ម្ប្ស្លរាជាិនខ្នល ងំ ឬម្ុលយបន រាូវបដលថបីិំម្ៅ ម្ោយម្រប្ិែបីធយងូិំម្ៅ ឬ អំុូលម្ភលង្ (បីូល) ១០០វា៉េាន។ 

 ិូលោលនអាយុបាល ១ដខ រាូវយិម្ៅច្ញ្ច ឹបីម្ៅិនុងរយាដុងបំប៉េលរហូាដលនម្ុលលិន។ 



                                                       (TSTD) 
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 សញ្ញ បង្ហា ញុីិ ំម្ៅិនុងរយាដុងិូលោលន 

 
 ិំម្ៅលមបីរគបនរគាលនៈ ិូលោលនម្ដ្ររិសីុរាយបា៉េ យលែ ិនុងរយាដងុ 
 ិំម្ៅខ្នល ងំរជុលៈ ិូលោលនឃ្លល ាឆាង យុីរបភុិំម្ៅ ឬ ដរសិយំម្ុញរយាដុង ឬ រានរបម្សចរបបច 
 ិំម្ៅរាជាិនខ្នល ងំៈ ិូលោលនរបបីូលិដុ ំគាន  ឬ គរម្ល្គាន  
 
 

 
 
 
 
 
 
        
  ិំម្ៅលមបីរគបនរគាលន     ិំម្ៅខ្នល ងំរជុល        ិំម្ៅរាជាិនខ្នល ងំ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

ម្ររភពកាំសៅ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

  
 

 

 

របូយាដី២៤: ិដលនិំម្ៅិូលោលន ម្ោយម្រប្រម្ង្ិធយងូ របូយាដ២ី៥: ិដលនិំម្ៅិូលោលនម្ោយម្រប្អំុូលម្ភលង្ 
 

របូយាដី២៦: សញ្ញ បង្ហា ញុីការយាដយាដួលិំម្ៅ របសនិូលោលន 
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 ៨. ជីវរវុ ែិភាព និងការតធវើអ្នាមយ័ 
 
 

សុខពជុោលន គឺជាគលលឹេះដសំ៏ខ្នលនសរោបនការច្ញ្ច ឹបី។ ិស្ិរម្សទ្រដាទាងំអសនោលការខ្នាបងន ម្ោយបរ
ការិទុេះម្ឡ្ងលូវជ   ឆលង កាចបហ្វ ដដលសំោបនោលន ម្សទ្រគាម លសលនិនុងបីយួឆាន ំៗ ។ 

 
 ជ   បងនម្ឡ្ងម្ោយវរីសុ គាម លថាន ំុ ើបាលម្យាដ 
 ជ   បណាដ លបីិុីបាិនម្ារ ីអាចុើបាលបាលខលេះ ម្ោយម្របថ្ាន  ំអងនយាដីប យូីយាដ្ច 
 ជ   បណាដ លបីិុបីរាស្ា (រុូល អដងគ...) ុើបាលម្ោយថាន យំាដំោិនរុូល ឬ សំោបនអដងគ។ 

 
ោលនអាចចបីលងជបីងយឺា៉េ ងរហ័សុីបីយួម្ៅបីយួ តាបីរយៈកាិសំណលន ោបីិ យាដឹិសំម្បារ ។ ជួលកាល 

អនិច្ញ្ច ឹបីបីល្អាចម្បីល្ដឹងថា ោលនណាបីយួោលិទុិជបីងមឺ្ឡ្យ។ 

៨.១.អ្នាម័យកន្នលងចិញ្ចមឹ 
 សំអាាដរុជុំវញ្ិដលលង (រយាដុង)ច្ញ្ច ឹបី 
 លបនដីរគលុិដិនយាដឹិ ឲ្យបាលបែ ាលែ 
 រាូវរកាលបាារយាដុងជាបីយួអង្ហន បី ឬ ិំម្យាដចអាចបីរ៍ណារ 
 ិនុងិដលលងោលនម្ដិ (រយាដុង)រាូវម្បាស សំអាា ម្ិ្បោបីិោលនម្ចញរាលនដថង 
 រាូវសោល បនម្បីម្រាគ ល្ង បរាស្ា (ិនុង រយាដុង ល្ងធាល ច្ញ្ច ឹបី) ម្រៀងរាលនបីុលម្ុលោិនោលន យា៉េ ងា្ច ១ 

អាយាដ្ាយ ម្ោយបាចិំម្បារស ម្ដ្បីប ីិ ុ ំឲ្យោលនឆលងម្បីម្រាគ។ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

៨.២. អ្នាម័យចំណីអាហារ និងទឹកផឹក 
 បីល្រាូវយិយាដឹិិខវិនបីិឲ្យោលនិ ឹិម្យាដ។ រាូវផ្ទល សនបដូរយាដឹិថមបីីយួដងិនុងបីយួដថង 
 ចំណីដុេះិសា្ ិែូបី បីល្រាូវិដលនឲ្យោលនសីុម្យាដ 

របូយាដី២៧: ការសោល បនម្បីម្រាគម្ោយបាចយាដឹិិំម្បារខ្នងម្រៅ 
ល្ងិនុងរយាដុងោលនបីុលម្ុលបញ្ចូលោលន 
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៨.៣. ការតរៀបចំការចិញ្ចមឹ 
 រាូវម្រៀបចំោិនតាបីរបម្ភយាដ ល្ងជំនាលនរបសនវា (រិុបីម្បីបា ិូលជំយាដងន ិូលាូចៗ) 
 ោលនយាដ្ញ ឬ យិោលនចូលថម ី រាូវរិាយុាដិវាម្ោយដឡិោចនុ ីម្គ ចំលលួ ១៤ដថង ។ បនាទ បនបីិ ម្ប្ស្លវា 

ោលសុខពជុលែ ម្យាដ្បោិនចូលជាបីយួោលនចាសនបាល។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

៨.៤. អ្នាម័យការឆលងពីតរៅ និងឧបករណ៍ចិញ្ចមឹ 
 បីុលម្ុលចូលិនុងរយាដងុោលន រាវូសោល បនម្បីម្រាគ ុ្ម្សសម្ោយយាដឹិិំម្បាររជលិនដសបិម្ជង្ ដដលោិនម្ៅ

ោានរចិចូល ជាបីុលស្ល ។ 
 ហ្បីបីល្ឲ្យបីលុសសុីម្រៅ (អនិម្ដ្រយាដ្ញោលន អនិច្ញ្ច ឹបីិដលលងម្ិសង) ចូលិនុងិដលលងច្ញ្ច ឹបីោលន 
 សនូិយាដឹិ សនូិចំណីរាូវឧសាហ៍ោងសំអាាជាម្រៀងរាលនដថង ម្ុលផ្ទល សនបដូចណីំឬ យាដឹិឲ្យោលនសីុិឹិ 
 របស្លម្ប្ោលនង្ហបន រាូវិបន ឬ ដុាម្ចាល ។ បីល្រាូវម្បាេះវាម្ចាល ពាសវាលពាសកាល ម្នាេះម្យាដ ។ 
 បីល្រាូវបរម្្ពជគោលនដដលង្ហបនម្ោយបរជ    ម្យាដ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

របូយាដ ី២៨: បីុលបញ្ចូ លោលនថមីរាូវ រិាយុាដិយា៉េ ងា្ច ២ អាយាដ្ាយ ម្ដ្បីប ីតាបីោលសុខពជុោលន 
 

របូយាដ ី២៩: ការិបន ឬ ដុាបំផ្ទល ញម្ចាលោលន ដដលង្ហបនម្ោយបរ     
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របូយាដី៣០: ោិនយាដឹិិំម្បារថម ម្ៅោានរចិចូល ម្ដ្បីបសំីអាាបាាដសបិម្ជ្ងបីុលម្ុលចូលិនុងរយាដុងោលន 
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៩. ជមៃឺរខំាន់ៗរបរម់ាន់ការការពារនិងពាបាល 
 
 

ោលជបីងជឺាម្រចល្របម្ភយាដដដលដាងដាបងនការលំបាិដលនការច្ញ្ច ឹបីោលនរបសនិស្ិរម្ៅិនុងរបម្យាដសិបីពុជា។ 
ម្ៅិនុងឯិបរចម្លេះម្យ្ងសូបីម្ល្ិយិដាជបីងសំឺខ្នលនៗ បីយួចំលួលដដលដាងដាម្ិ្ាោលម្ឡ្ងញឹិញាបនបីិបង្ហា ញ
ដាប៉េុម្ណាណ េះ។ 

 

៩.១.ជមៃមឺាន់ន្ដលបងកតដាយពពួកបរារ ិ 

៩.១.១.  បរាស្តិខាងសម្រៅ 
ោលន ដាងដាយាដយាដួលរងការរាាាាាដលុួិបរាស្ាខ្នងម្រៅ កាលណាិដលលងច្ញ្ច ឹបីបីល្បែ ា។ 

 
ិ- ម្រាគសញ្ញ  

 
ោលនបង្ហា ញសញ្ញ ដូចជាបីល្សូវបាលម្ដិ បីល្សូវសីុចំណី ម្ៅបីល្ម្សងៀបី ោលរបមួ្ោយបរការម្អេះ ឬ ចឹិ 

ម្ោយបរោលពជុរោសន ចលំួលស ុាថយចុេះ ចុេះសគបី ោល ពជុ 
ម្សលិ បល ំង ម្ោយបរខវេះមបី។ ុុួិបរាស្ាខ្នងម្រៅ ោល៖  
   រសម្បីល្ ម្បីិបីរោស លង្ ដដងន ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

របូយាដ ី៣១: ដចោលន 

របូយាដ ី៣២:  ដចោលន ល្ងបន បីរបសួដសបិ 
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ខ- វធ្ាលការណ៍ុើបាល លង្ការពារ 
 ម្រប្របាសនថាន ខំ្នល ងំ ឬ ថាន បំាញនបីូសម្ៅម្ល្ិដលលង ដដលោលសងសយ័ថាោលបរាស្ាខ្នងម្រៅ។ 
 ម្រប្ថាន  ំអុីយ៉េូឌ្លី ល្ង អងនយាដ ី  យ៉េូយាដ្ច ម្ដ្បីប ីុ ើបាលរបសួរបសនោលន 
 អនាបីយ័ិដលលងោលនឲ្យបាលបែ ា 
 ម្រប្ថាន ខំ្នល ងំ ឬ គលនសលឹិដរគ ោិនិ នុងសំបុិ ម្បីោលនរកាបុង 
 ិំចាានសាវលែ្ា៖ រាូវសោែ ាិដលលងោម្ល្ម្ដិរាលនដថង លង្ម្រៀបិដលលងសរោបនបំុង ដីម្លងម្ោយម្រប្ម្ិេះ ២០ 

ពជគ ល្ងខើចន ៦ពជគ។ 

៩.១.២.  បរាស្តិខាងកនុង 
បរាស្ាខ្នងិនុង ម្ធវ្ឲ្យប៉េេះពាលនដលនការធំធាានរបសនោលន ម្ហ្យ      ិស្ិរ បីល្ដដលបាលគ្ាដលនម្បេះ។ 

ុុួិបរាស្ាខ្នងិនុងរបួីោល៖ រុូលចងន្េះ រុូលបីូល ម្ាលញា៉េ ......។ល។  
 
ិ- ម្រាគសញ្ញ  

ោលនោលសពជុសគបី រាគ ោលវាតោលរុលូម្ៅិនុងោបីិ ិនុងដភនិ  ការលូាោសនយឺា ល្ង ង្ហយម្ិ្ា 
ជបីងមឺ្ិសងៗ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ខ - វធ្ាលការ  ុើបាល លង្ការពារ 
 ម្របថ្ាន យំាដោល ិន   លរបម្ភយាដ ឡឺវាបីសុីល(Levamizole) 

១ិញ្ចបន (២ រកាបី ) សរោបនយាដបីងលនោលន ៥ គីឡូ    
ោយជាបីយួចណីំឲ្យោលនសីុ។ 

 យាដោល ិនរុូល ម្ៅម្ុលោលនោលអាយុ ១ដខ ល្ងម្ធវ្    
ម្យាដៀា ម្ុលោលនោលអាយុ   ២    ៣ដខ។ 

 អលុវាតអនាបីយ័ឲ្យបាលខ្នជ បនខជួល។ 
 

 
របូយាដី៣៣:  រុូលបីូលម្ៅិនុងោបីិោលន 

របូយាដ៣ី២. :   រុូលបីូលម្ៅិនុងម្ពាេះម្វៀលោលន 
 

របូយាដី៣២. :   រុូលសំដប៉េាម្ៅិនុងម្ពាេះម្វៀលោលន 
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៩.២.ជមៃឺមាន់ន្ដលបងកតដាយពពួកបាក់ត រីនិង វីររុ 
ជ   ោលន ជាជ     បហ្វ ោលការរាលោលខ្នល ងំ ល្ង បណាដ លឱយោលនង្ហបនម្រច្ល។ ម្ហ្យជ   ពជគម្រច្ល 

ជាជ    បីល្អាចុើបាលបាល ដូម្ចនេះ វធ្ីដដលរបម្ស្រ      គ ឺ  ចាិនថាន  ំ   ការពារ (វា៉េិនបំង) ជាបីុល ។  

៩.២.១.  រមៃឺញូវកាស  
 

 ជបីង ឺ ញូវកាស                                       ..  ជាជបីងបឺីយួដដលបងនម្ោយវរីសុ 
ម្ហ្យដាងដាម្ិ្ាោលម្ឡ្ ម្ៅរ  វម្ៅត ។ ជបីងបឺងនឲ្យោលការខ្នាបងនយា៉េ ងម្រចល្ដលនិស្ិរច្ញ្ច ឹបីោលន ជាុ្ម្សស
ការច្ញ្ច ឹបីោលនជាលិខ  រគបួរ។ ោលន រាូវបាលង្ហបនម្សទ្ដាទាងំរសុង ម្ៅម្ុលដដលោលជបីងមឺ្លេះ ជាុ្ម្សស
ោលនាូចៗ។ 
 
ិ - ការចបីលងជបីង ឺ 

ជបីងមឺ្លេះ អាចឆលងតាបីរ   
 ខយលន ចំណី ល្ងយាដឹិ ដដលោលម្បីម្រាគ 
 ការប៉េេះពាលនរវាងោលនឈ ឺល្ង ោលនជា 
 សាវលែ្ា សាវិណតុ រ សោភ    ល្ង សម្បីលៀិបំពាិន... ។ល។ 
 សាវង្ហបន     បីល្បាលដុា ឬ ិបនម្ចាលឲ្យបាលរាបឹីរាូវ 
 ចរាចរបិស ីិល្ាិលសាវ បីលុសស ល្ងឧបិរណ៍ ុ ី បលនដដលោលជបីង ឺ
   ចាិនការពារវា៉េិនបំងការពារ បីល្បាលរាឹបីរាូវ 

 
ខ- ម្រាគសញ្ញ  

ចំម្ពាេះិូលោលនវាបាលបង្ហា ញម្រាគសញ្ញ ដូចជា សំិុិ  ថយិោល ងំ ។ ម្គសម្ងនាម្ឃ្ញិូលោលនបីិម្ៅិតុ ំគាន  
ម្ៅបីយួរជុងដលរយាដុង ម្ហ្យម្ដិគរម្ល្គាន ។ វាោលសពជុញ័រញាិន ម្ដ ្ម្ខច្ចម្ជង្ រាគុ  ស ិណាត សន ិែិ  ល្ង
ដិដម្ងាប្ីឮសូរ។ ិូលោលនអាចបម្ញ្ចញសញ្ញ សរដសរបបយាដ ម្រកាយម្ុលឈបឺាល២ ម្ៅ ៣ដថង ដូចជា យាដោល ិនបល ប 
ម្ដ្រអូសម្ជង្ របីលួិាល លង្ិ ល្ង ម្ដ្រវល្វលន។ 
 

ចំម្ពាេះោលនធ ំោលម្រាគសញ្ញ  ដូចជា ោលនធ ំ១-២ ិាលង្ហបនពជល បីៗ ម្ហ្យឯោលនដដយាដម្យាដៀា បលតឈ ឺម្ោយ
    ម្រាគសញ្ញ ដូចជា សំិុិ ម្ខាយ ម្រាបីបេះ ដិ ម្ងា្បីឮសូរសម្បីលងសែិ ៗ រាគយាដឹិ បនាទ បនបីិកាល យជាុណ៌ម្ខៀវ 
ម្ហ្យុងោលចលំួលថយចុេះ។ ោលនដដលបីល្ទាលនង្ហបន អាចបង្ហា ញលូវសញ្ញ សរដសរបបយាដ ដូចជា របីូលិបីិម្រកាយ 
ល្ង ម្ដ្រវល្វលន។ កាម្ជៀាចូលដលបាិនម្ារ ីកាស    ម្ិសងម្យាដៀា ម្ធវ្ឲ្យោលនោលបញ្ា ិលូវដម្ងា្បីកាលនដាធងលនធងរ។ 
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គ - វធ្ាលការ  ុើបាល លង្ ការពារ 

ជបីងមឺ្លេះ គាម លថាន សំរោបនុ ើបាលម្យាដ  ដា      ការពារជបីង ឺ     ៖  
 
 ចាិនវា៉េិនបំងការពារឲ្យបាល ២ដងិនុង១ឆាន  ំ (ម្ធវ្វា៉េ ិនបំងម្ល្ិូលោលនអាយុ ១ ដថង លង្ ៣សបាត ហ៍ ម្រកាយ

ម្យាដ្បអាចការពារបាល ៦ដខ។  
 បំដបិសាវឈ ឺុីស  ជា ិបន ឬ   ាបិសុ   ដដលង្ហបន 
 បាញនថាន សំោល បនម្បីម្រាគ លង្អលុវាតអនាបីយ័ិដលលងោលនឈ ឺ    បរម្្វណជុំវញ្រយាដុង 
 រិុងោលនដដលម្យាដ្បយាដ្ញចូលថម ីឲ្យបាលយា៉េ ងម្ហ្ចណាសន ១៤ ដថង ម្ោយបរដាជបីងមឺ្លេះវាឆលងចូលម្ៅិនុង 

ខលួលសាវជាបីធយបី ២សបាត    ម្យាដ្បោលការម្លចម្ឡ្ងលូវម្រាគសញ្ញ  (ឲ្យ       ។ 
 

៩.២.២.  រមៃឺអ្ុតិ  
 

ជបីងអឺុា ជាជបីងដឺដលបងនម្ឡ្ងម្ោយវរីសុ។ ជបីងមឺ្លេះដាងដាម្ិា្ម្ឡ្ងរដូវម្ៅត      បីល្សូវោលអរតាង្ហបនខពសន
ម្យាដ ម្ប្ស្លោលការដថទាោំលន ដដលឈបឺាលលែ ។ អ  បល បន អាចោលិរបីា្ខពសន ចំម្ពាេះិូលោលន។ 

 
ិ - ការចបីលងជបីង ឺ 

ជបីងមឺ្លេះ អាចឆលងតាបីរ   ៖ 
 តាបីការឆលងម្ោយផ្ទទ លនុបីិសឈីមឺ្ៅបិសជីា 
 តាបីការយាដ្ច ឬ ខ្នរំបសនសាវលែ្ាម្ិសងៗ ដូចជាបីូសជាម្ដប្ី 
 តា របសួដដលម្ិា្ោលម្ោយប ចឹិគាន  ល្ងការប៉េេះពាលនជាបីយួដសបិដដលោចន លង្បីូលម្ហាុម្ិសងៗ  

 
ខ- ម្រាគសញ្ញ  
 ោលដុំុិ ឬ ដំម្ៅុណ៌រិហបីរិម្ ៉េ ម្ល្ដសបិ ុ្ម្សស បីតុ ំិ ាល ិាល រចបីុេះ ល្ងិដលលងដដលបីល្ម្រាបី

ដដយាដម្យាដៀា។ ម្ប្ម្ិ្ាម្ល្ដភនិ អាចបណាត លឲ្យោលនខ្នវ ិនបាល។ 

របូយាដី៣៤: ោលនសំិុិ បីល្សីុចំណី លង្ របីលួិ ល្ងិាលម្ៅម្រកាយ 
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គ- វធ្ាលការ  ុើបាល លង្ការពារ 
 គាម លថាន ំុ ើបាលោលរបស្យាដធ     ប៉េុដលតម្យ្ងអាចម្រប្របាសន    អងនយាដីប យី៉េូយាដច្ ល្ងអុីយ៉េូឌ្ីល ោបម្ល្បន បី

ុងដបិម្នាេះ។                                                  ។ 
 ជបីងមឺ្លេះ អាចការពារបាលម្ោយការចាិនវា៉េ ិនបំងការពារជបីងអឺុា ម្ល្ិូលោលនដដលោលសុខពជុលែ      

   អាយុ   ៧    ១៤ដថង។ 
 បំដបិសាវឈមឺ្ចញុីសាវជា 
 ិបន ឬ ដុាបិសុ   ោលន ដដល    
 ការពារិូលោលន ុីការខ្នរំបសនសាវលែ្ាម្ិសង 

៩.២.៣. រមៃឺអាសៃនសរាគ 
 

ជបីងអឺាសលនម្រាគ គឺជាជបីងបឺីយួ ដដលងនម្ឡ្ម្ោយបាិនម្ារ ី ដដលបណាត លឲ្យោលោលនឈ ឺ ល្ងង្ហបនយា៉េ ងម្រច្ល 
ម្ហ្យវាម្រច្លម្ិ្ាោលម្ៅរដូវម្ស្បី។ ជបីងមឺ្លេះម្រចល្ម្ិ្ាម្ឡ្ង ម្ោយជាបនទាិនយាដងជាបីយួ ុួិ បីីិ ូបាល បម  បរាស្ា 
ិងវេះវតីាបីលី ល្ងខវេះអនាបីយ័។ 
 
ិ- ការចបីលងជបីង ឺ

 
ជបីងមឺ្លេះ អាចឆលងតាបី   ៖  
 ការោិនោលនថម ីដដលោលជបីង ឺ
 ការប៉េេះពាលនរវាងបិសោីលជបីង ឺ    ល្ងបិសជីា ឬ បិសដីដលម្យាដ្បជាុីជ    
 កាិសំណលន ឬ សោភ    ដដលោលិទុិម្បីម្រាគ 
 តាបីរ  សាវលែ្ា ិណតុ រ ល....។ល 

 
 

របូយាដី៣៥: ម្រាគសញ្ញ     អុាម្ៅម្ល្បីុខោលន 
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ខ- ម្រាគសញ្ញ  
ខ-១. យាដរបីងនរសួចរបវ ៖ 
 ង្ហបនពជល បីៗ ( ធាល ិនុ ីម្ល្រយាដលំ )ឬ ិំុុងរិសីុចណីំ 

របបនដារបកាចនង្ហបនបីយួរមំ្ុច ម្ោយបីល្ោល
ម្រាគសញ្ញ អវីទាងំអសន ម្ហ្យោលនដដលង្ហបនពជគ 
ម្រច្លជាោលនដដលធំ លង្ធាានម្យាដៀាិង ។ 

 
 
ខ-២. យាដរបីងនរាដំរ ៖ 
 ុ្ ិដិដម្ងា្បី ដងាិ ន ម្ហ្បីស្រណងន ម្ជ្ង លង្បាាម្ជង្ ោលហូរយាដឹិរអំ្លុីរចបីុេះ  ោលខទុេះិនុងដភនិ 

 ល្ងចំុុេះ     ោលោបីិរាគុណ៌ម្លឿងដបាង។ 
 
គ- វធ្ាលការ  ុើបាល ល្ងការពារ 
 ម្រប្ថាន  ំម្ារា៉េបីសីុីល ៥០០រកាបី (អុិសីុម្ារតាសីុគលីល) រចិតាបីោលន  ឬ ម្រប្    អុិសីុម្ារតាសីុគលីល ចាិនិ របីា្ 

៥០បីលីីរកាបី សរោបនោលន ១ិាល(០,៥០ម្សម្ស ដលថាន  ំអុិ សីុម្ារតាសីុគលីល ១០%) ម្ដប្ីប ីុ ើបាលជបីងមឺ្លេះ  
 ម្គអាចការពារបាលដដរ ម្ោយម្រប្វា៉េ ិនបំងការពារជបីង ឺអាសលនម្រាគ 
 អលុវាតលូវអនាបីយ័ឲ្យបាលខ្នជ បនខជួល ម្ដ្បីបកីារពារ  ឆលងជបីងមឺ្លេះ 
 ម្ជៀសវាងិុំឲ្យម្បីម្រាគចូលម្ៅិនុងដ ីចាបំាចនរាូវដុាបិសុោលនម្ចាល ម្ៅម្ុលោលនង្ហបន។ 

 
៩.២.៤. រមៃឺផ្តត ាយបកស ី

 
 

ផ្ទត បយបិស ីគឺជាជបីងថឺម ី ដដលម្យាដ្បលឹងម្ិ្ាោលិនុងរបម្យាដសិបីពុជាម្ៅិំឡុងឆាន  ំ២០០៤ ។ ជាជបីងបឺងនម្ឡ្ង
ម្ោយ វរីសុ ដដលបីល្រាឹបីដាបិសរីសុិ ល្ង បិសដីរុប៉េមុ្ណាណ េះម្យាដ ដថបីទាអំាចចបីលង លង្សោល បនបីលុសសបាលម្យាដៀាិង ។ 
 
ិ - ការចបីលងជបីង ឺ 

 
ជបីងមឺ្លេះអាចឆលងតាបីរយៈ ៖ 

 
 ការប៉េេះពាលនផ្ទទ លនរវាងបិសឈី ឺល្ង បិសជីា 
 ឆលងតាបីការដិដម្ងាប្ី យាដឹិ សំម្បារ ោបីិ ម្រាបី បល ប លង្ យាដឹិរអំ្ល 
 សោភ   ម្ិសងៗដដលោលិទុេះម្បីម្រាគ ល្ង បីម្ធើបាយម្ធវ្ដំម្ណ្រ 
                        រវាងបិសរីសុិ (ោលន ទា...)     បិសដីរុ     ជ         

                                   ...          ដរុដដល  ជ   ...។ល។ 
 

របូយាដី៣៦: ោបីិោលនរាគ ល្ង ោលុណ៌ដបាង 



                                                       (TSTD) 
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ខ- ម្រាគសញ្ញ  
  

វាបាលបង្ហា ញ       ដូចជា៖ 
 សាវង្ហបនម្រច្ល 
 ដំម្ណ្រយាដលន  សំយ៉េុងិាល ម្ហ្បីបីុខ លង្ម្ហៀរសំម្បារ 
 ោលបន បីជាមំបី ម្ៅម្ល្ម្ជង្ ិាល ខវ្ល ....។ល។ 

 
គ - វធ្ាលការ  ុើបាល លង្ការពារ 
 

ចំម្ពាេះជបីងមឺ្លេះ បីល្អាចុើបាលបាលម្យាដ ។ ម្ដប្ីបកីារពារជបីងមឺ្លេះ ម្យ្ងរាូវ៖  
 ដុា ឬ ិបនបិសុោលន ដដលបល បនម្ោយបរជបីងមឺ្លេះ 
 បីល្រាូវលិន ឬយាដ្ញោលនដដលឈ ឺឬ ង្ហបនម្ៅិដលលងម្ិសងម្ឡ្យ 
 ម្ធវ្ចតាន ឡីស័ិម្ៅិដលលងិទុេះជបីង ឺ
 ិតលនុា័ោ៌លដលនពជន ិនង្ហរម្ុយាដយសាវភូបី ្ម្ុយាដយសាវរសុិ ម្ុយាដយសាវម្ខាត ឬ នាយិោឋ លិល្ាិបីម លង្ 

បសុុើបាល។ 
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១០. លកខណៈទូតៅរបរ ់        វ៉ក់សាងំ) 
 

លកខែៈេូសៅរបស់   ប       វ៉ាក់ាាំង) គឺ 
 
 វា៉េិនបំងជាថាន សំរោបន    ការពារជ    បីល្ដបីលជាថាន សំរោបនុ ើបាលម្យាដ 
 សាវដដលអាចចាិនវា៉េិនបំងបាល គ ឺម្ៅម្ុលដដលវាោលសុខពជុលែ 
 វា៉េិនបំង ១បីុខ អាចការពារជ   បាលដា ១បីុខ         
 ថាន កំារពារខុសគាន  ោលវធ្ីម្របខុ្សគាន  (ិលូវបញ្ចូ លថាន )ំ 
 ថាន កំារពារជ   ដូចគាន  ដាិល្ាម្ោយរិុបីហ ុលខុសគាន  ិអ៏ាចោលវធ្ីម្រប្របាសនខុសគាន ដដរ ។ ដូម្ចនេះគបប ី

រាូវដឹងឱយបាលចាសនុីវធីីម្រប្របាសន ល្ង ិំរា្ម្រប្របាសនវា៉េិនបំងលប្ីយួៗ ។ 
 វា៉េិនបំងដដលម្ៅសលនុីការម្រប្របាសនរាូវដុាម្ចាល 
 អនិរាូវិានរតា ដថង ដខ ល្ង ចំលួលោលនចាិនវា៉េ ិនបំង 
 រាូវចាិនថាន កំារពារដលនោលនទាងំអសន ល្ង      ម្យាដៀងទាាន ម្យាដ្បោលរបស្យាដធ្ពជុ។ 
 

 តារាងកមៅវ្ធចីាក់ថាន ាំការពាររ   មាៃ ់
អាយុ ម្មម េះវា៉េិនបំងការពារជ    ិលូវបញ្ចូ ល រលឹំិម្ឡ្ងវញ្ម្រកាយចាិន 

  ៣    ៥ ដថង ជ   ដម្ង្ហន កាចន (ញ៉េូកាស I 2) បលដិនិ នុងដភនិ/រចបីុេះ ៦ ដខ 
  ៧    ១០ ដថង ជ   អុាោលន ជួសដសបិផ្ទទ ងំបល បរង ១ ឆាន  ំ
២ ដខ ជ   អាសលនម្រាគ ចាិនបចនដុ ំ ៦ ដខ 

 
បញ្ជ ិនៈ ិនុងិរណីោលនយុាដិសរោបនម្ធវ្ម្បី ល្ងបា រាូវចាិនរលឹំិម្ឡ្ងវញ្         ៥-៦ដខ បីដង  
           (ជ   ញូវកាស     អាសលនម្រាគ ល្ង     រោិិលូវដម្ងា្បី) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

របូយាដី៣៧: ការបលដិនដភនិ-រចបីេុះ (ជបីងញូឺកាស)
  

របូយាដី៣៨: ជួសបល បរងិូលោលន (ជបីងអឺុាបិស)ី 



                                                       (TSTD) 
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របូយាដី៣៩: ការចាិនបចនដុ ំ(ជបីង ឺអាសលនម្រាគ) 



                                                       (TSTD) 
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១១.  ការក ់រាចំណាយ ចំណូលផល ិកមម  
4 

១១.១. កា     តា                  
 

                                           ។                      
                                          ។                          ៖ 

 

                                                                       
                                                                 
                                               ។ 
 

                                                                               
      ឲ្យ                            ។  

 

                                                                      
                    ។  

 

                                                                     ។ 
                                                                       
                              ។                ២          ៖  

 

 ១                      1                                                
                ……                                                      
      ។                                                                      
                                                                        ។ 
                                                                            
                                                               …… ។ 
 
 ២                                                                 ។ 
                                                                             …… 
                                                                     ……  ។ 

                                                           

1                                                                                      
                                                          ……                                
                    ។ 
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       ឲ្យ                                                              
                                                                     ។         
                                                                                 
         ឲ្យ                                       ។                       2 
                                                                ។ 

 
 .         
            ……………………………………… 
                   ………………………………… 

 
                ……………………… 
 

 .           ឯ              ១ឯ               
      
      
      
      
      
      
      
 

 
 .          
            ……………………………………… 
                   ………………………………… 

 
                ……………………… 
 

 .           ឯ              ១ឯ               
      
      
      
      
      
      
      

 

                                                           
2
                                                                                                ។ 
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១១.២. កា                                                  
 

                                             ឲ្យ                                
                                                  
       ។                                                  
                                                 ។ 
                                                
                                                       
       ។ 

                     ៖                                                                 
(          100                                                                
                         ។ 
 
             ៖            2013                    3                     21     

      

       .        ឯ         ឯ       1 ឯ                
1.          413  

1.1            3            100 1 100  
1.2                 30         4 19,5 78  
1.3                200 0,21 42,5  
1.4              150 0,28 41,25  
1.5           250 0,13 31,25  
1.6                                  60 0,25 15  
1.7                                      1 14,80 14,80  
1.8                                       1               1 5,56 5,56  
1.9                      2              )          180 0,47 84,38  
1.10                      ….)          1 0,63 0,63  
2.             540                
                                                 120 4,50 540  
3.           

                                                                            
   170      

506.500                     
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១.                                                              TSTD (2013) 
២.                                      រសុិ                   TSTD (2013) 
៣.                                         ជាលិខណៈរគួបរ           PGM2 (2013) 
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