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ព្រសួងរសិរម្ម រុក្ខា ព្រមាញ ់និង ននសាទ 

  

  

  

រទដ្ឋា នអនុវតដរនចេរវិជាារទដ្ឋា នអនុវតដរនចេរវិជាា  
  

ក្ខរចិញ្េ ឹម្ព្តីជាលរាណៈព្រួសារក្ខរចិញ្េ ឹម្ព្តីជាលរាណៈព្រួសារ  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

នរៀរចំនដ្ឋយនរៀរចំនដ្ឋយ  នាយរដ្ឋា នផ្សរវផ្ាយរសិរម្មនាយរដ្ឋា នផ្សរវផ្ាយរសិរម្ម  

សហក្ខរជាម្យួសហក្ខរជាម្យួ  រដ្ាបាលជលផ្លរដ្ាបាលជលផ្ល  

ឧរតថម្ភនដ្ឋយឧរតថម្ភនដ្ឋយ  រំនរាងក្ខរផ្សរវផ្ារំនរាងក្ខរផ្សរវផ្ាយរសិរម្មយរសិរម្ម  រម្ពជុារម្ពជុា--អូស្ដ្សាដ លីអូស្ដ្សាដ លី  
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នរៀរនរៀងនដ្ឋយៈ នោរ ជិន ដ្ឋ 

រដ្ាបាលជលផ្ល 

ទូរស័ព្ទលេខៈ ០២៣ ៩៩៦ ៣៨០  ឬ ០១១៩៩០៩៩០ 

អ ៊ីម ៉ែេៈ  smallfish@online.com.kh  

 

 

ក្ខលររិនចេទៈ ខែ ររកដ្ឋ ឆ្ន  ំ២០០៦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© រក្សាសិទធិគ្រប់យ៉ែ ងៈ គ្រប់បទដ្ឋា នអន វត្ដបលច េក្សវិទា(បអប) ទាំងអស់រួ ទាំងឯក្សសារលនេះ ជាក្ស មសិទធិរបស់គ្ក្សសួងក្សសិក្ស ម រ ក្ខា គ្បមាញ់ 

និងលនសាទ ល ើយសាំលរចផ្ដេ់លោយនាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស ម ល្វើជាមាេ ស់ក្ស មសិទធិ ។ រាេ់សាំល ើស ាំផ្េិត្បមនែ  គ្ត្ួវស ាំក្ខរអន ញ្ញា ត្សិទធិ

ជា  ន ព្៊ីនាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស ម ។ 
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រុរវរថា 

គ្ក្សសួងក្សសិក្ស ម រ ក្ខា គ្បមាញ់ និង លនសាទ លគ្ក្ខ ក្សិច េស ក្ខរគាំគ្ទព្៊ីទ៊ីភ្នា ក់្សងារអូស្ដ្សាដ េ៊ីសាំរាប់ក្ខរអភិវឌ្ឍន៏ អនដរជាត្ិ

តា រយៈរាំលរាងក្ខរផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស ម ក្ស ពុជា-អូស្ដ្សាដ េ៊ី ជាំហានទ៊ី២ (២០០១-២០០៦) មែេមានលគេលៅព្គ្ងឹង សាែ ប័ន និង

គ្បព្័ន ធផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស មលៅក្ស ពុជា បានខិត្ខាំយ៉ែ ងលព្ញទាំ ឹងលែើ ប៊ីល្វើក្ខរព្គ្ងឹងស ត្ែភ្នព្ ស្ដ្នដ៊ីផ្សព្វ ផ្ាយក្សសិក្ស ម ក្ខរលរៀបចាំក្ស

សាងមផ្នក្ខរផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស មគ្សបតា លគេនលយបាយវិ ជឈក្ខរ និងវិស  ជឈក្ខររបស់រាជ រដ្ឋា ភិបាេតា  រយៈក្ខរវិភ្នរ

គ្បព្័ន ធលក្សសគ្ត្-បរិសាែ នថ្នា ក់្សឃ ាំ សងាា ត្ ់ និងបានចងគ្ក្សងជាបទដ្ឋា នអន វត្ដបលច េក្សវទិាលនេះល ើង។ 

 

បទដ្ឋា នអន វត្ដបលច េក្សវិទាលនេះ បានចងគ្ក្សងលដ្ឋយអាក្សជាំនាញឯក្សលទស (Suject Matter Specialist) នឹងគ្ត្ួវបានឆ្លងក្ខរ

ព្ិនិត្យព្ិលគ្គេះលយបេ ់ និងឯក្សភ្នព្យេ់គ្ព្ ព្៊ីរ ៈក្ស មក្ខរបលច េក្សលទសមែេមានសមាសភ្នព្ ក្សព្៊ីនាយក្សដ្ឋា ន ជាំនាញ នានា 

ននគ្ក្សសួងក្សសិក្ស ម រ ក្ខា គ្បមាញ់ និង លនសាទ និងអាក្សពាក់្សព្នធល័ផ្សងៗលទៀត្។ ឯក្សសារែ៏មានសារៈសាំខាន់លនេះ រឺជាឯក្សសារ លគេ

មែេព្ិព្ ៌នាអាំព្៊ី ព្័ត្៌មាន បលច េក្សលទស  វិ្៊ីសាស្ដ្សដ ន៊ីត្ិវិ្៊ី និងមផ្នក្ខរថវិក្ខចាំណាយសគ្មាប់ជួយែេ ់  ស្ដ្នដ៊ីក្សសិក្ស មគ្សុក្ស និង

ភ្នា ក់្សងារគ្បត្ិបត្ដិលៅ ូេដ្ឋា ននានាយក្សលៅលគ្បើគ្បាស់ក្សាុងក្ខរប ដុ េះបណាដ េ និងផ្សព្វផ្ាយបលច េក្សលទសថម៊ីៗ ក្សាុងបាំ ងលផ្ទរចាំល េះ 

ែឹង ព្័ត្៌មាន និងបលច េក្សវិទាក្សសិក្ស មតា គ្រប់រូបភ្នព្ឱ្យបានគ្ជួត្គ្ជាបែេ់គ្បជាក្សសិក្សរ និង ផ្េិត្ក្សរ មែេរស់លៅក្សាុង ត្ាំបន់មាន 

សក្ខដ ន ព្េភ្នព្គ្សបតា េក្សាខ ឌភូ ិសាស្ដ្សដ លសែាកិ្សច េសងគ  និងត្គ្ វួក្ខរចាំបាច់ជាក់្សលាក់្សលៅ  ូេដ្ឋា ន ។  

 

ែូលច ាេះបទដ្ឋា នអន វត្ដបលច េក្សវិទាលនេះ មានសារៈគ្បលយជន៍ជារួ សគ្មាប់ ស្ដ្នដ៊ីក្សសិក្ស មលខត្ដ-គ្កុ្សង យក្សលៅលគ្បើគ្បាស់ក្សាុងក្ខរ 

ចូេរួ លដ្ឋេះគ្សាយបញ្ញា ចាំលពាេះ  ខ មែេគ្បជាក្សសិក្សរលយើងក្សាំព្ ងគ្បឈ   ខលៅក្សាុងក្ខរល្វើផ្េិត្ក្ស មក្សសិក្ស ម ព្ពិ្ិ្ក្ស មក្សសិក្ស ម 

លែើ ប៊ី ធានាសនដិស ខលសបៀង និងបលង ាើនគ្បាក់្សចាំ េូគ្រសួារ ជាព្លិសសរួ ចាំម ក្សក្ខត្ប់នែយភ្នព្គ្ក្ស៊ីគ្ក្ស គ្សបតា យ ទធសាស្ដ្សដ ចត្ 

លក្ខ  របស់រាជរដ្ឋា ភិបាេ ។  

 

គ្ក្សសួងក្សសិក្ស ម រ ក្ខា គ្បមាញ់ និងលនសាទ គាំគ្ទនូវឯក្សសារបទដ្ឋា នអន វត្ដបលច េក្សវិទាលនេះ មែេជាឯក្សសារលគេ 

សគ្មាប់ ស្ដ្នដ៊ីក្សសិក្ស មគ្សុក្ស លខត្ដ-គ្កុ្សង អងគក្ខរលគ្ៅរដ្ឋា ភិបាេ ភ្នា ក់្សងារគ្បត្ិបត្តិនានាលៅ ូេដ្ឋា ន និងអាក្សពាក់្សព្័ន ធទាំងអស់យក្ស 

លៅអន វត្ដក្សាុងក្ខរលផ្ ទរបលច េក្សវិទាែេ់គ្បជាក្សសិក្សរលៅជនបទឱ្យទូេាំទលូាយ និងទទួេបានមផ្លផ្កា េ អគ្បលសើរគ្បក្សបលដ្ឋយក្សដ៊ីសងឃឹ ។ 

 

                                    រដ្ាម្ស្ដ្នដី  
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អារម្ភរថាអារម្ភរថា  
 

  ពាក្សយលព្ញនន បអប រឺ “បទដ្ឋា នអន វត្ដបលច េក្សវទិា”។ បអប ព្នយេព់្៊ីរលបៀបអន វត្ដបលច េក្សវិទា លែើ ប៊ីជយួលដ្ឋេះ 

គ្សាយ បញ្ញា មផ្ ាក្សក្សសិក្ស មរបស់ក្សសិក្សរ។ បអប ផ្ទកុ្សនូវព្័ត្ម៌ានបទដ្ឋា ន និងសាំភ្នរៈសគ្មាប់លោយ ស្ដ្នដ៊ីផ្សព្វផ្ាយលផ្ទរ បលច េក្ស 

 វិទាលនេះលៅក្សសិក្សរ។ លគេរាំនិត្ននបអប រឺលែើ ប៊ីផ្សព្វផ្ាយែេ់ឃ ាំ គ្សុក្ស និងលខត្ដលៅទូទាំងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្ស ពជុា។ បអប 

គ្ត្ួវបានលរសរលសរសគ្មាបល់ោយ ស្ដ្នដ៊ីផ្សព្វផ្ាយ អងគក្ខរលគ្ៅរដ្ឋា ភិបាេ និងមផ្ ាក្សលផ្សងៗលទៀត្ មែេបលគ្ ើក្ខរលៅក្សាុង  វសិយ័

អភិវឌ្ឍន៏ក្សសិក្ស ម លៅតា  េូដ្ឋា នលគ្បើគ្បាស់។បអប មានេក្សា ៈែូចខាងលគ្ក្ខ លនេះ ៖ 

 ោចបត្់មបនបាន-បអប ោចយក្សលៅអន វត្ដបានលៅគ្របទ់៊ីក្សមនលងក្សាុងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្ស ពជុា 

 សា ញ្ា-បអប ោចលគ្បើគ្បាសប់ានលដ្ឋយគ្រប់មផ្ ាក្សមែេបលគ្ ើក្ខរលៅតា  េូដ្ឋា ន  

 ងាយយេ-់ងាយគ្សួេក្សាុងក្ខរផ្ដេ់នូវព្័ត្៌មានសាំខាន់ៗ 

 បអប គ្ត្ួវបានក្សាំ ត្់ោទិភ្នព្លដ្ឋយមផ្អក្សលៅតា បញ្ញា មផ្ ាក្សក្សសិក្ស មសាំខាន់ៗរបស់ក្សសិក្សរ តា រយៈគ្បភព្ជាលគ្ចើន 

ែូចជា គ្បព្័ន ធគ្រប់គ្រងព្័ត្៌មានរបស់នាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស ម (FSMIS) មែេផ្ទកុ្ស នូវព្ត័្៌មានសាំខាន់ៗ របស់ក្សសិក្សរ។ 

បញ្ញា មផ្ ាក្សក្សសិក្ស មរបស់ក្សសិក្សរ គ្ត្ួវបានលរវិភ្នរតា រយៈក្ខរវភិ្នរគ្បព្័ន ធលក្សសគ្ត្-បរិសាែ នថ្នា ក់្សឃ ាំ (AEA) លៅទូទាំងគ្ព្េះរាជា

ណាចគ្ក្សក្ស ពុជា។ បអប មានលៅតា សាែ ប័ន នានាែូចខាងលគ្ក្ខ ៈ 

  វិទាសាែ នគ្សាវគ្ជាវជាត្ ិ  ក្ស មវិ្៊ីផ្សព្វផ្ាយ 

 គ្កុ្ស ក្សសិក្សរ  មាេ ស់ជាំនយួ 

 អងគក្ខរលគ្ៅរដ្ឋា ភិបាេ  មផ្ ាក្សឯក្សជន 

 ទ៊ីភ្នា ក់្សងារគ្សាវគ្ជាវអនដរជាត្ ិ  

 បអប គ្ត្ួវបានគ្រប់គ្រងលដ្ឋយនាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស មននគ្ក្សសួងក្សសិក្ស ម រ ក្ខា គ្បមាញ់ និងលនសាទ។ បអប 

គ្ត្ួវបានសរលសរលដ្ឋយអាក្សឯក្សលទសមែេមានបទព្លិសា្ន៍លៅក្សាុងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្ស ពុជា។ ែូលច ាេះ បអប ផ្ទកុ្សនូវបទព្លិសា្ន៍ 

េ អៗ សគ្មាបអ់ន វត្ដបលច េក្សវទិា។ បអប គ្ត្ួវបានឆ្លងក្ខត្់ក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យរបស ់ គ្កុ្ស ក្ខរងារ បអប បនាទ ប ់ក្សអន  ត័្ និង 

អន ញ្ញា ត្ លដ្ឋយគ្ក្សសួងក្សសិក្ស ម រ ក្ខា គ្បមាញ់ និងលនសាទសគ្មាប់លគ្បើគ្បាសល់ៅតា  ូេដ្ឋា ន។ 
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1-  ក្ខររិរណ៌នា 

នសចរដីសនងារនសចរដីសនងារ  

រញ្ហារញ្ហា   ផ្េិត្ភ្នព្ននក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងគ្សេះជាេក្សា ៈគ្រួសារលៅមានក្សាំរិត្ទប 

នោលនៅ   លែើ ប៊ីផ្េិត្បានគ្ត្៊ីទាំងន់ ព្៊ី ៣០ លៅ ៣៦រ៊ី ួគ្ក្ខ  លេើគ្សេះទាំ ាំ 100m
2 
ក្សាុងរយៈលព្េ ៨ មខ ។ 

 វិីីសាស្ដ្សដ  ១- គ្ត្វួលរៀបចាំគ្សេះលោយរួចរាេ់េ អ   នរែូវវសា ក្សែេ ់

២- លគ្ជើសលរើសកូ្សនគ្ត្៊ីព្ូជមែេមានរ  ភ្នព្េ អ និងែឹក្សជញ្ជនួយក្សលៅដ្ឋក់្សគ្សេះចិញ្េឹ យ៉ែ ងគ្បុងគ្បយត័្ា

បាំផ្ ត្ 

៣- គ្ត្ួត្ព្ិនិត្យតា ដ្ឋនល ើេទកឹ្សគ្សេះជាគ្បចាំលែើ ប៊ីសទង់ព្៊ីក្សាំរិត្ចាំ ៊ី្ មជាត្ិមែេមានក្សាុងគ្សេះ លោយ

បានេ អ 

 
ផ្លព្រនជជន  

-ក្ខត្់បនែយក្ខរចាំណាយគ្បាក់្សទញិគ្ត្៊ីព្៊ីទ៊ីផ្ារ 

-ក្សសិក្សរោចលគ្បើគ្បាស់ផ្េគ្ត្៊ីចិញ្េឹ បានគ្របល់ព្េ បនាទ បព់្៊ីបានចិញ្េឹ រយៈលព្េព្៊ី ៤ លៅ ៥ មខ 

-លគ្បើគ្បាសទ់ នត្ិចត្ួច ក្សាុងក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ី 

- លគ្ៅព្៊ីក្ខរលគ្បើគ្បាស់ផ្េគ្ត្៊ីក្សាុងគ្រួសារ  ក្សសិក្សរោចេក់្ស លែើ ប៊ីរក្សគ្បាក់្សចាំ េូខលេះលទៀត្ផ្ង  

-ក្សសិក្សរ ិនចាំបាច់ចាំណាយលព្េលៅរក្សចប់គ្ត្៊ីព្៊ី្ មជាត្ិ លៅក្សមនលងលផ្សងលទៀត្ 

-ក្ខត្់បនែយសក្ស មភ្នព្ចបគ់្ត្៊ីលដ្ឋយខ សចាប់តា គ្បភព្ទឹក្ស្ មជាត្ិ  

 

លរាែណឌ អំនណាយផ្លននរនចេរនទសចិញ្េ ឹម្ព្ត ី

េក្សា ៈវិនិច ឆ័យខាងលគ្ក្ខ លនេះ ជាេក្សាខ ឌចាំបាច់សគ្មាប់ក្ខរអន វត្ដ   (បទដ្ឋា នអន វត្ដបលច េក្សវិទា) លនេះ  

លែើ ប៊ីសលគ្ ចបាននូវក្ស មវត្ែុមែេបានមចងែូចខាងលេើ ។ 

េក្សា ៈោក្ខសធាត្  និង ទកឹ្សសគ្មាប់ចិញ្េ ឹគ្ត្៊ីៈ 
 គ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ីចាំបាច់គ្ត្ួវមានទកឹ្សរយៈលព្េព្៊ី ៦ លៅ ៨ មខ ប៉ែ មន ដលបើគ្សេះ ឬក្សសិដ្ឋា នផ្េតិ្កូ្សនគ្ត្៊ីព្ូជ គ្ត្ួវ 

មានទឹក្សលព្ញ យួឆ្ា ាំ ។ 

 គ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ីចាំបាច់គ្ត្ួវក្ខរពារក្ស ាំឱ្យេិចទឹក្សជាំនន់  លែើ ប៊ីលជៀសវាងគ្ត្៊ីចិញ្េ ឹរួចលចញព្៊ីគ្សេះ 

  ា៉ែ ងលទៀត្ គ្សេះចិញ្េ ឹគ្ត្៊ីចាំបាច់គ្ត្ួវក្ខរពារក្ស ាំឱ្យមានគ្បភព្ទកឹ្សព្ េ  ែូចជា ទឹក្សមែេមានលគ្បើថ្នា ាំរ៊ី ៊ី ឬ 

ថ្នា ាំសមាល ប់សត្វេ អតិ្ ជាលែើ  ។ 

េក្សា ៈភូ ិសាស្ដ្សដៈ 

 ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីចាំបាច់គ្ត្វួយក្សចិត្ដទ ក្សដ្ឋក់្សអន វត្ដតា េក្សាខ ឌ  មែេបានមចងខាងលេើ 

 ក្ខរអន វត្ដតា  (បទដ្ឋា នអន វត្ដបលច េក្សវទិា)លនេះបានលជារជយ័ ក៏្សោគ្សយ័នឹងក្ខរផ្គត្់ផ្ គងរ់  ភ្នព្ កូ្សនគ្ត្៊ី

ព្ូជផ្ងមែរ ។ 
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ទាំ ាំក្សសដិ្ឋា នៈ 

 គ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្ខន់មត្្ាំ ទទេួផ្េគ្ត្៊ីបានក្ខន់មត្លគ្ចើន ោគ្សយ័នឹងបលច េក្សលទស និងក្ខរយក្សចិត្ដទ ក្សដ្ឋក់្ស 

គ្រប់គ្រង ។  លៅតា ជនបទ ជាទលូៅគ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ីមានទាំ ាំ ព្៊ី ៨០ លៅ ២០០  ២ ប៉ែ មន ដគ្សេះមែេមាន  

ទាំ ាំត្ូចជាងលនេះ ក៏្សោចចិញ្េឹ គ្ត្៊ីបានមែរ ។ 

ត្គ្ វួក្ខរក្សមាល ាំងព្េក្ស មៈ 

 សគ្មាបក់្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីជាេក្សា ៈគ្រួសារលៅតា ជនបទ  ជាទូលៅក្សសិក្សរលគ្បើគ្បាស់ក្សមាល ាំងព្េក្ស មមែេ 

មានក្សាុងគ្រួសាររបស់គត្់។ 

 ក្ខរងារលរៀបចាំគ្សេះ និងែឹក្សជញ្ជនួកូ្សនគ្ត្៊ីព្ជូ ជា្ មតាក្សមាល ាំងប រស ជាអាក្សអន វត្ដ 

 ចាំម ក្សក្ខរងារអន វត្ដបលច េក្សលទសចិញ្េឹ គ្ត្៊ី លផ្សងលទៀត្ ែូចជា ក្ខរដ្ឋក់្សគ្ត្៊ីចិញ្េឹ   ក្ខរផ្ដេ់ចាំ ៊ី  ក្ខរ

គ្រប់គ្រងគ្សេះ  និង ក្ខរគ្ប ូេផ្េគ្ត្៊ីចិញ្េ ឹ ោចអន វត្ដលដ្ឋយក្សមាល ាំងព្េក្ស មមែេមានក្សាុងគ្រួសារ។ 

សាែ នភ្នព្លសែាកិ្សច េននក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ី របស់ក្សសិក្សរៈ 

 គ្រួសារក្សសិក្សរមែេចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងគ្សេះទាំ ាំ ១០០  ២ លដ្ឋយចាំណាយទឹក្សគ្បាក់្សគ្ត្ឹ មត្ព្៊ី ៥០.០០០ លរៀេ 

លៅ ៦៥.០០០ លរៀេ  ោចអន វត្ដតា  (បទដ្ឋា នអន វត្ដបលច េក្សវិទា) លនេះ ។ 

 ចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងគ្សេះទាំ ាំ ១០០  ២
 
ក្សាុងរយៈលព្េគ្បមា  ៨មខ ោចទទួេបានផ្េគ្ត្៊ី ព្៊ី ៣០ លៅ ៣៦

រ.គ្ក្ស 

សគ្មាបព់្ត័្៌មានបមនែ ស ូទក់្សទងៈ 

ក្ខរិយេ័យវារើវបបក្ស ម រែាបាេជេផ្េ  ននគ្ក្សសួងក្សសិក្ស ម រ ក្ខា គ្បមាញ់ និងលនសាទ 

ទូរសព័្ទលេខៈ ០២៣ ៩៩៦ ៣៨០   អ ៊ីម ៉ែេៈ smallfish@online.com.kh  

២- នោលក្ខរណ រនចេរនទស 

២.១- ល ត្ អវ៊ីលយើងចាំបាច់ចិញ្េឹ គ្ត្៊ី ? 

 គ្បលទសក្ស ពុជា ទិន ាផ្េគ្ត្៊ីបានផ្ដេ់បរិមា គ្បួលត្អ ៊ីនគ្បមា ព្៊ី ៧០- ៧៥% ែេ់គ្បជាព្េរែាក្ស ពុជា ។ 

លទេះជាយ៉ែ ងណាក៏្សលដ្ឋយ បរិមា ផ្េគ្ត្៊ីក្សាុង្ មជាត្ ិ គ្ត្ួវបានល្វើោជ៊ីវក្ស មលនសាទយ៉ែ ងលគ្ចើន ទាំងផ្េគ្ត្៊ីទឹក្សសាប 

និងផ្េគ្ត្៊ីស  គ្ទ លែើ ប៊ីបាំលព្ញបានត្គ្ ួវក្ខររបស់គ្បជាព្េរែា និងសនដិស ខលសបៀង មែេមានក្សាំល ើនជាលរៀងរាេ់ឆ្ា ាំ។  

លែើ ប៊ីបាំលព្ញបមនែ នូវត្គ្ វួក្ខរលនេះ មានមត្ក្ខរជាំរ ញអភវិឌ្ឍន៍វារើវបបក្ស មលទ មែេបច េបុបន ាចាំបាច់ត្គ្ វួឱ្យមាន 

សក្ស មភ្នព្ក្ខន់មត្ផ្ សផ្ េល ើង ។  

សក្ស មភ្នព្វារើវបបក្ស មជាេក្សា ៈគ្រួសារបច េបុបន ាគ្ត្ួវបានជយួឧបត្ែ ភគាំគ្ទព្៊ីក្ខរខិត្ខាំគ្បឹងមគ្បងរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាេ 

ស ក្ខរជា យួបណាដ អងគក្ខរ ិនម នរដ្ឋា ភិបាេនានា ែូចជា  PADEK, AIT-AARM, SCALE, MRC-AIMS, 

WFP, CRS, IPM និង JICA ជាលែើ  ។  លទេះជាយ៉ែ ងណាក៏្សលដ្ឋយ  វារើវបបក្សរគ្ត្ួវមត្យក្សចិត្ដទ ក្សដ្ឋក់្សអន វត្ដ

បលច េក្សលទសចិញ្េឹ គ្ត្៊ីឱ្យបានេ អ   លែើ ប៊ីទទេួបានទិន ាផ្េគ្ត្៊ីខពស ់។ 

mailto:smallfish@online.com.kh
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២.២- ក្ខរលគ្ជើសលរើសទ៊ីក្សមនលង សគ្មាបក់្ខរអភិវឌ្ឍន៍ចិញ្េឹ គ្ត្៊ី 

2>2>1 - េក្សា ៈគ្បភព្ទឹក្ស 

គ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ីគ្ត្ួវក្ខរទឹក្សយ៉ែ ងលហាចណាស់រយៈលព្េ ៦ មខ  ប៉ែ មន ដគ្ត្ួវក្ខរពារក្ស ាំឱ្យេិចទឹក្សក្សាុងលព្េរែូវ  

ទឹក្សជាំនន់  លគ្ពាេះបណាដ េឱ្យគ្ត្៊ី្ មជាត្ិចូេក្សាុងគ្សេះ ស ៊ីកូ្សនគ្ត្៊ីមែេបានដ្ឋក់្សចិញ្េឹ  និងកូ្សនគ្ត្៊ីនឹងរួចលចញព្៊ីគ្សេះអស ់ ។ 

ចាំលពាេះត្ាំបន់មែេមានទឹក្សត្ិច  ក្សសិក្សរោចដ្ឋក់្សគ្ត្៊ីចិញ្េឹ បានក្សាុងចាំនួនត្ិចត្ួច និងគ្ត្ួវដ្ឋក់្សមានទាំ ាំ្ាំ  លែើ ប៊ីឱ្យគ្ត្៊ីោច 

រស់ក្សាុងគ្សេះមានទឹក្សត្ិច និងមានក្ខរេូត្លាស ់។   

 ក្សសិក្សរគ្ក្ស៊ីគ្ក្សោចចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងគ្សេះ លដ្ឋយព្ងឹមផ្ អក្សលេើទឹក្សលភលៀង  និង ិនចាំបាច់ចាំណាយថវកិ្ខបូ ទឹក្ស ព្៊ី

លគ្ៅចូេក្សាុងគ្សេះចិញ្េ ឹគ្ត្៊ី ។  

2>2>2 - េក្សា ៈត្ាំបន់អភវិឌ្ឍន៍ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ី 

ចាំលពាេះក្ខរអភវិឌ្ឍន៍បលច េក្សលទសចិញ្េឹ គ្ត្៊ីជាេក្សា ៈគ្រសួារ  ជាោទិភ្នព្រួរមត្យក្សចិត្ដទ ក្សដ្ឋក់្សផ្សព្វផ្ាយ  

បលច េក្សលទសចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងត្ាំបន់លៅឆ្ា យព្៊ីគ្បភព្ទឹក្ស្ មជាត្ ិ មែេគ្បជាក្សសិក្សរព្ ាំោចរក្សចប់គ្ត្៊ី្ មជាត្ិ ក្សទទេួទន 

គ្បចាំនថ ាបាន ។   

 ប៉ែ មន ដជាទូលៅ  (បទដ្ឋា នអន វត្ដបលច េក្សវិជាជ លនេះ) ោចអន វត្ដបានគ្របទ់៊ីក្សមនលង ចាំលពាេះក្សសិក្សរមែេ មានគ្សេះ 

ចិញ្េឹ គ្ត្៊ី ឬមានបាំ ងចង់ចិញ្េឹ គ្ត្៊ី និងមានលព្េលវលា ថវិក្ខគ្រប់គ្គន់សគ្មាប់ជ៊ីក្សគ្សេះចិញ្េ ឹគ្ត្៊ី និងល ើេ មថទាំ ។ 

2>2>3  - េក្សា ៈលសែាកិ្សច េសងគ  

លគេនលយបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាេ បានក្សាំ ត្ក់្ខរអភិវឌ្ឍន៍ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីជាេក្សា ៈគ្រសួារ រឺជាោទ ិ

ភ្នព្ចាំបងក្សាុងក្ខរជយួមក្សេាំអជ៊ីវភ្នព្រសល់ៅរបស់គ្បជាក្សសិក្សរលៅតា ជនបទ ។ បរិមា ផ្េគ្ត្៊ីមែេបាន ក្សព្៊ីក្ខរ 

ចិញ្េឹ លនេះ  រឺបានចូេរួ ចាំម ក្សផ្ដេ់នូវ ាបួោហារ យួមផ្ាក្សលទៀត្នន  ខរបរក្សសិក្ស ម ក្សាុងក្សសិដ្ឋា នរបស់ក្សសិក្សរ ។  ា៉ែ ង 

លទៀត្ ក្សសិក្សរោចរក្សគ្បាក់្សចាំ េូព្៊ីក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីលនេះ តា រយៈក្ខរមក្សេាំអបលច េក្សលទសចិញ្េ ឹគ្ត្៊ី និងបលង ាើនក្ខរ ជ៊ីក្សគ្សេះ 

ចិញ្េឹ គ្ត្៊ី ល ើយគ្បាក់្សចាំ េូលនេះនឹងជយួសគ្ ួេក្សសិក្សរចាំណាយលៅលេើសក្ស មភ្នព្លផ្សងៗ ែូចជាក្ខរជួយទាំន ក្សបាំរ ងឱ្យ 

កូ្សនលៅលៅសាលាលរៀន  និងសគ្មាប់ទិញថ្នា ាំសងាវួជាលែើ  ។ 

២.៣- រលបៀបលគ្ជើសលរើសក្សសកិ្សរ សគ្មាប់ផ្សព្វផ្ាយបលច េក្សលទសចិញ្េ ឹគ្ត្៊ី 

ខាងលគ្ក្ខ លនេះជាេក្សា ៈវិន ាិច ឆ័យសាំខាន់ៗ  ននក្ខរលគ្ជើសលរើសក្សសិក្សរសគ្មាប់ក្ខរអភវិឌ្ឍន៍សក្ស មភ្នព្  

ចិញ្េឹ គ្ត្៊ី លដ្ឋយមផ្អក្សលេើបទព្ិលសា្ន៍ និងក្ខរសិក្សាវិភ្នរក្សនលង ក្ស ។ 

ក្ស-  ប រគេកិ្សេក្សា ៈរបសក់្សសកិ្សរ 

 លព្ញចិត្ដនឹង  ខរបរក្ខរងារចិញ្េឹ គ្ត្៊ី និងព្ាយ ល្វើក្ខរងារ 

 ចូេរួ ស ក្ខរក្ខរងារជា យួប រគេិក្សផ្សព្វផ្ាយរបសរ់លគ្មាង 

 មានទាំនាក់្សទាំនងេ អជា យួគ្បជាជនក្សាុងភូ  ិនិងលគ្ៅភ ូ ិ
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ខ-  ្នធានរបសក់្សសកិ្សរ 

 មានគ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ី មែេោចែក់្សទឹក្សបានរយៈលព្េព្៊ី ៦- ៨ មខ 

 មានគ្បភព្ទឹក្សមែេោចផ្គត្់ផ្ គង់ទឹក្សក្សាុងគ្សេះចិញ្េ ឹបានព្៊ី ៦- ៨ មខ 

 មានក្សមាល ាំងព្េក្ស មគ្រប់គ្គន់ 

 មានគ្បភព្្នធានចាំ ៊ីគ្ត្៊ី ែូចជា ចក្ស  ក្សល ដៀរ  ជលនលន ជាលែើ  ..... 

 ្នធានមានគ្សាប ់ែូចជា លា ក្សសត្វ 

 មានទ នសគ្មាប់ចិញ្េឹ គ្ត្៊ី 

 រ- ្នធានក្សាុងភូ  ិ

 មានគ្បជាក្សសិក្សរជាលគ្ចើនក្សាុងភូ ិ និងលគ្ៅភូ ិមានេទធភ្នព្ចិញ្េឹ គ្ត្៊ី 

 ខវេះខាត្សាច់គ្ត្៊ីទទួេទន (គ្ត្៊្ី  មជាត្ិថយច េះ ក្សាុងលព្េរែូវលភលៀង និងរែូវគ្បាាំង) ។ 

  

២.៤- ក្ខរលគ្ជើសលរើសទ៊ីតាាំងជ៊ីក្សគ្សេះ 

 ក្ខរជួេជ៊ីក្សគ្សេះថ ម៊ីសគ្មាប់ចិញ្េ ឹគ្ត្៊ី  ជា្ មតាគ្ត្វួចាំណាយគ្បាក់្សជួេក្សមាល ាំងព្េក្ស មជ៊ីក្ស ែូចលនេះមាន  

ត្ន លនថ ល។  ា៉ែ ងលទៀត្ ចាំលពាេះក្សសិក្សរមែេមានគ្សេះគ្សាប ់  ោចព្គ្ង៊ីក្សគ្សេះរបសខ់លនួបល ដ ើរៗជាលរៀងរាេ់ឆ្ា ាំ ក្សាុងក្សរ ៊ី 

ក្សសិក្សរមានក្សមនលងទាំលនរសគ្មាប់ព្គ្ង៊ីក្សគ្សេះ  មានលព្េលវលាព្គ្ង៊ីក្សគ្សេះ លដ្ឋយលគ្បើក្សមាល ាំងព្េក្ស មក្សាុងគ្រួសារ ឬ មាន 

ថវិក្ខជួេក្សមាល ាំងព្៊ីខាងលគ្ៅ ក្សជ៊ីក្ស ។ 

2>4>1 - ក្ខរលគ្ជើសលរើសទ៊ីតាាំង  

ក្ខរលគ្ជើសលរើសទ៊ីតាាំងជ៊ីក្សគ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ីជាបញ្ញា សាំខាន់មែេគ្ត្វួយក្សចិត្ដទ ក្សដ្ឋក់្ស  លែើ ប៊ីលជៀសវាងក្ខរ  

ចាំណាយថវិក្ខ និងក្សមាល ាំងព្េក្ស មខាត្គ្បលយជន ៍ ។  ទ៊ីក្សមនលងេ អស គ្សបសគ្មាប់ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ី ជាក្សមនលងមែេក្សសិក្សរ 

ងាយគ្សេួក្សាុងក្ខរគ្រប់គ្រង និងគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យគ្សេះចិញ្េ ឹគ្ត្៊ីលរៀងរាេ់នថ ា ែូចជា សក្ស មភ្នព្ឱ្យចាំ ៊ីគ្ត្៊ី  ក្ខរដ្ឋក់្សជ៊ី  ក្ខរ 

គ្ត្ួត្ព្ិនិត្យរ  ភ្នព្ទឹក្ស  ជ ាឺគ្ត្៊ី  និងតា ដ្ឋនក្ខរេួចចប់គ្ត្៊ីជាលែើ ។   សគ្មាប់ក្សសិក្សរលៅតា ជនបទ គ្សេះ ចិញ្េឹ  គ្ត្៊ី

គ្ត្ួវមត្ជ៊ីក្សលៅមក្សបរ ឬ ជាប់ផ្ ទេះ  លែើ ប៊ីបង ាេក្សា ៈងាយគ្សេួែេ់ក្ខរងារគ្រប់គ្រង ។  លគ្ៅព្៊ីលនេះ ទ៊ីតាាំងស គ្សប 

សគ្មាបជ់៊ីក្សគ្សេះចិញ្េ ឹគ្ត្៊ី  រួរមានេក្សា ៈែូចខាងលគ្ក្ខ ៈ 

 គម នលែើ លឈើែ េះគ្របែ ដប់លព្ញលេើនផ្ ទគ្សេះ 

 ែ៊ីោចរក្សាទឹក្សក្សាុងគ្សេះបានរយៈលព្េព្៊ី ៦- ៨ មខ 

 លៅជតិ្ ឬ ជាប់នឹងវាេមគ្ស  ងាយគ្សេួជ៊ីក្សគ្សេះត្ភ្នជ ប់លៅវាេមគ្ស 

 លៅឆ្ា យព្៊ីត្ាំបន់លគ្បើគ្បាស់ថ្នា ាំព្ េ  ឬ ថ្នា ាំសមាល ប់សត្វេ អតិ្ ។ 

ចូរចងចាំថ្ន ព្នលឺនថ ាមានសារៈគ្បលយជន៍សាំខាន់ណាស ់សគ្មាប់គ្សេះចិញ្េ ឹគ្ត្៊ី  លែើ ប៊ីបលង ាើត្ចាំ ៊ី្ មជាត្ ិ 
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មែេជាចាំ ៊ីែ៏មានគ្បលយជន ៍   និងសាំខាន់បាំផ្ ត្សគ្មាប់គ្ត្៊ី ។   ែូចលនេះ ិនគ្ត្ួវឱ្យមានលែើ លឈើែ េះគ្របែ ដប់លេើនផ្ ទ 

គ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ី  មែេរារាាំងព្នលឺនថ ា ិនោចចាំងចូេគ្សេះបាន   ា៉ែ ងលទៀត្សលឹក្សលឈើគ្បលភទខលេះក្ស៏មានជាត្ពិ្ េែេ់គ្ត្៊ីលៅ 

លព្េវាធាល ក់្សចូេក្សាុងគ្សេះចិញ្េ ឹគ្ត្៊ី ។ 

     

 
   គ្សេះស គ្សបសគ្មាប់ចិញ្េឹ គ្ត្៊ី (គម នលែើ លឈើ) គ្សេះ ិនេ អសគ្មាប់ចិញ្េ ឹគ្ត្៊ី (មានលែើ លឈើែ េះជ ាំវិញ) 

- រ  ភ្នព្ែ៊ី សគ្មាបគ់្សេះចញិ្េ ឹគ្ត្៊ី 

 គ្បលភទែ៊ីឥែា ជាគ្បលភទែ៊ីមានេក្សា ៈស គ្សបសគ្មាប់ជ៊ីក្សគ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ី មែេោចរក្សាទឹក្សបានរយៈ  

លព្េព្៊ី ៦ លៅ ៨ មខ ។  ចាំម ក្សគ្បលភទែ៊ីឥែា មានលាយែ៊ីេាប ់ជាគ្បលភទែ៊ីមានជ៊ីលគ្ចើន  មែេអាំលណាយផ្េេ អ   

សគ្មាប់គ្សេះចិញ្េ ឹគ្ត្៊ី  លគ្ពាេះល្វើឱ្យស បុូូរចាំ ៊ី្ មជាត្ ិ និងរក្សាទឹក្សបានយូរលទៀត្ផ្ង ។   

លយើងោចសាក្សេបងព្ិនិត្យ ល ើេរ  ភ្នព្ែ៊ី  លត្ើោចជ៊ីក្សគ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ីបានមែរឬលទ លដ្ឋយជ៊ីក្សរលដដ  យួមានជលគ្ៅ 

០,៨   និង មាត្់ ០,៦   ។ បនាទ ប ់ក្សចក់្សទឹក្សបាំលព្ញក្សាុងរលដដ   រួចទ ក្សលចេរយៈលព្េ ២ លៅ ៣ នថ ា ។  លគ្ក្ខយ ក្ស 

លបើមានទឹក្សលៅសេ់ក្សាុងរលដដ   លនាេះមានន័យថ្ន គ្បលភទែ៊ីលនាេះស គ្សបសគ្មាប់ជ៊ីក្សគ្សេះចិញ្េ ឹគ្ត្៊ី ។ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  សក្ស មភ្នព្ជ៊ីក្សរលដដ             ចក់្សទឹក្សបាំលព្ញ      ២ នថ ាលគ្ក្ខយលៅមានទឹក្សក្សាុងរលដដ     ោចជ៊ី ៊ូីក្សគ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ីបាន 
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2>4>2 - រលបៀបជ៊ីក្សគ្សេះចញិ្េ ឹគ្ត្៊ី 

     គ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ីរួរជ៊ីក្សឱ្យមានរាងជាចត្ លក្ខ មក្សងនិងមានលជើងលទរស គ្សប លែើ ប៊ីបង ាេក្សា ៈងាយគ្សេួ  

ែេ់ក្ខរបលង ាើត្ឱ្យមានស បួរចាំ ៊ី្ មជាត្ិផ្ង និងស បួរខយេអ់ ក្សស ៊ីមសនផ្ង ។  លជើងលទរគ្សេះោចមានជាំលរេ ១ ៉ូែ១ ឬ 

ោច  ១ ៉ូែ២ សគ្មាបគ់្បលភទែ៊ីមែេមានជាត្ិខាច់ (សូ ល ើេរូបភ្នព្ខាងលគ្ក្ខ )។  ែូចលនេះ ជលគ្ៅគ្សេះោចមគ្ប គ្បួេ

លៅតា គ្បលភទែ៊ី  ឧទរ  ៍ គ្សេះទាំ ាំ ៨០ ២ ជលគ្ៅគ្សេះោចជ៊ីក្សបានជលគ្ៅព្៊ី ១,៥   លៅ ២  ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       គ្រួសារក្សសិក្សរក្សាំព្ ងជ៊ីក្សគ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ី                                    រាំរូជ៊ីក្សគ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ី 

 

 ោច ៍ែ៊ីគ្ត្ួវយក្ស ក្សល្វើទាំនប ់ ឬ ភលពឺ្ទ័ធជ ាំវិញគ្សេះ ។ ជាទូលៅចាំលពាេះោច ៍ែ៊ីលៅគ្សទប់លេើជាគ្បលភទែ៊ី 

មានជ៊ីលគ្ចើនជាងែ៊ីលៅគ្សទប់លគ្ក្ខ  ែូចលនេះគ្ត្ួវយក្សវា ក្សដ្ឋក់្សគ្ក្ខេលៅគ្សទប់លេើននភលឺគ្សេះ លែើ ប៊ីដ្ឋាំលមម ក្ខរពារ ក្ខរ

 ូរលគ្ចេះននែ៊ីចូេក្សាុងគ្សេះ មែេល្វើឱ្យទឹក្សគ្សេះេ អក់្សលៅលព្េលភលៀងធាល ក់្ស ។  បាត្គ្សេះគ្ត្វួជ៊ីក្សឱ្យមានជគ្មាេលៅ គ្ជុងខល៊ី

មាា ងននគ្សេះ លែើ ប៊ីងាយគ្សួេក្សាុងក្ខរគ្ប ូេផ្េគ្ត្៊ី ។  ចាំលពាេះក្សសិក្សរមែេមានេទធភ្នព្  ក្សាុងលព្េលេើក្សភលឺគ្សេះ ក្សសិក្សរ

លជើងលទរគ្សេះ ១ូៈ ២ សគ្មាប់គ្បលភទែ៊ីេាយខាច់ 

បាត្គ្សេះ 

លជើងលទរគ្សេះ ១ូៈ ១ សគ្មាប់គ្បលភទែ៊ីឥែា 
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ោចដ្ឋក់្សបាំព្ង់ទឹក្សបងាប់ក្សាុងភលឺគ្សេះសគ្មាបក់្ខរបងារួទឹក្សលចញ ចូេ គ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ី  ។   ា៉ែ ងលទៀត្ ក្សាុងក្សរ ៊ី មានមគ្សលៅ

ជាប់នឹងគ្សេះ ក្សសិក្សររួរជ៊ីក្សកូ្សនចងអរួ ឬ គ្បឡាយត្ភ្នជ បព់្៊ីគ្សេះ លៅគ្បឡាយ លែើ ប៊ីឱ្យគ្ត្៊ីលចញលៅ វាេមគ្សរក្សចាំ ៊ីបមនែ  

បងាឱ្យគ្ត្៊ីមានក្ខរ្ាំធាត្់ឆ្ប់រ ័ស ។  

 

            

              ក្ខរជ៊ីក្សចងអរួព្័ទធជ ាំវញិវាេមគ្ស                                គ្សេះចិញ្េ ឹគ្ត្៊ីត្ភ្នជ បល់ៅមគ្សលដ្ឋយជ៊ីក្សចងអរួ 
 

 ចាំលពាេះក្សសិក្សរមែេមានគ្សេះគ្សាប ់ គ្ត្ួវយក្សចិត្ដទ ក្សដ្ឋក់្សលេើក្សភលឺគ្សេះឱ្យខពស់ និងដ្ឋាំលមម  លែើ ប៊ីលជៀសវាងក្ខរ

 ូរលគ្ចេះែ៊ី លដ្ឋយសារទឹក្សលភលៀង មែេនាាំឱ្យទឹក្សគ្សេះេ អក់្ស ។   ា៉ែ ងលទៀត្គ្ត្ួវល្វើលជើងលទរគ្សេះឱ្យបានេ អ  និងបារភក់្សលចញព្៊ី

បាត្គ្សេះ ក្សាុងលព្េលរៀបចាំគ្សេះ  (ល ើេចាំ  ចល លរៀនលរៀបចាំគ្សេះ)។ 

 

២.៥- ក្ខរលរៀបចាំគ្សេះ  នលព្េដ្ឋក្សគ់្ត្៊ីចញិ្េ ឹ 

ក្ខរលរៀបចាំគ្សេះមានសារៈសាំខាន់ និងចាំបាច់បាំផ្ ត្ មែេគ្ត្ួវល្វើឱ្យបានេ អ   នលព្េដ្ឋក់្សគ្ត្៊ីចិញ្េ ឹ។   គ្សេះ  

មែេលរៀបចាំបានេ អ  រឺមានេក្សា ៈែូចខាងលគ្ក្ខ ៈ 

 គម នគ្ត្៊ីមគ្ស ឬ សត្វលផ្សងលទៀត្ មែេស ៊ីកូ្សនគ្ត្៊ី ។  ប៉ែ មន ដចាំលពាេះកូ្សនគ្ត្៊ីមានទាំ ាំ្ាំជាង ១០ ស.  វត្ដមាន

គ្ត្៊ីមគ្សលៅក្សាុងគ្សេះ ិនចត្ទ់ ក្សជាបញ្ញា សាំខាន់លទ ។ 

 ទឹក្សគ្សេះមានព្ ន៌បត្ងេ អ  បញ្ញជ ក់្សព្៊ីវត្ដមានចាំ ៊ី្ មជាត្ ិមែេមានស បួរក្សាុងទឹក្សគ្សេះ 

 ទឹក្សគ្សេះមានក្សាំរិត្ pH 6.5 – 8 (ក្សាំរិត្ជាត្ិជូរននទឹក្សគ្សេះ) 

 ទឹក្សគ្សេះគ្ស េះេ អ  គម នរ ក្សាជាត្ទិឹក្សែ េះគ្របែ ដប់លព្ញនផ្ទគ្សេះ ។ 

 

2>5>1 - ក្ខរសាដ រភក្សប់ាត្គ្សេះ 

ភក់្សបាត្គ្សេះមានសារៈគ្បលយជន៍សគ្មាបជ់៊ីវិត្រសល់ៅរបសព់្ព្ួក្សសត្វគ្សទប់បាត្  ែូចជា  ខយង  លចេ    

ជលនលន ជាលែើ មែេជាគ្បភព្ចាំ ៊ីសាំខាន់សគ្មាប់គ្ត្៊ី ។  ប៉ែ មន ដភក់្សបាត្គ្សេះ ិនអន ញ្ញា ត្ឱ្យមានលគ្ចើនលេើសព្៊ី ២០ស.  លទ  

ព្៊ីលគ្ពាេះក្ខេណាភក់្សក្ខន់មត្លគ្ចើនក្សាំរិត្រលាយឧសម័នអក ក្សស ៊ីមសសនក្ខន់មត្ត្ិច  ល ើយផ្ទយុលៅវញិក្សាំរិត្រលាយឧសម័នព្ េ ល 
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តាន និងោ ៉ែូន៊ីញាក់្ស (CH4, NH3) ក្ខន់មត្លក្សើនល ើង ។  ែូចលនេះ ជាលរៀងរាេ់ឆ្ា ាំគ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ីចាំបាច់គ្ត្ួវមត្ សាដ រភក់្ស

បាត្គ្សេះលចញ លដ្ឋយទ ក្សជលគ្ៅគ្ត្ឹ មត្ ១៥ លៅ ២០ ស.  ។ 

2>5>2 - ក្ខរលគ្បើគ្បាសក់្សាំលបារ នងិជ៊ី 

ក្ខរលគ្បើគ្បាស់ក្សាំលបារក្សាុងក្ខរលរៀបចាំគ្សេះមានសារៈសាំខាន់ណាស ់ លគ្ពាេះវាបានមក្សេាំអរ  ភ្នព្ទឹក្សព្៊ីោស ៊ីត្  

 ក្សបាស  បាំបាត្់ភ្នព្េ អក់្សននទកឹ្ស  សមាល ប់គ្ត្៊ីក្ខច  សត្វេ អតិ្បាំផ្កល ញកូ្សនគ្ត្៊ី  សមាល បល់ លរារ  និងជយួែេ់ក្ខរលគ្បើគ្បាសជ់៊ី  

មក្សេាំអរ  ភ្នព្ទឹក្សឱ្យមានគ្បសទិធភ្នព្។  ក្សាំលបារមែេយក្ស ក្សលគ្បើគ្បាស់លនេះ  ជាគ្បលភទល ស៉ែ ក្សាំលបារសលាបជញ្ញជ ាំងផ្ ទេះ 

ក្ខរលគ្បើគ្បាស់ក្សាំលបារសសគ្មាបល់រៀបចាំគ្សេះ គ្ត្វួអន វត្ដែូចខាងលគ្ក្ខ  ៖ 

 សគ្មាប់បាចលៅលេើនផ្ ទបាត្គ្សេះ ជាលរៀងរាេ់ឆ្ា ាំ លគ្ក្ខយលព្េសាដ រភក់្សបាត្គ្សេះ  លៅក្សាុងក្សាំ ងុលព្េ 

លរៀបចាំគ្សេះ។ 

 ចាំលពាេះគ្សេះ ថម៊ីរួរលគ្បើក្សាំលបារសព្៊ី ៣-៥ រ.គ្ក្ស ក្សាុង ១០០ ២។  គ្សេះចសព់្៊ី ៥- ៨ រ.គ្ក្ស ក្សាុង១០០ ២ 

 បរិមា ក្សាំលបារមគ្បគ្បួេលៅតា  pH (ក្សាំរិត្ជាត្ិជូរ) ននែ៊ីគ្សេះ សូ ល ើេតារាងខាងលគ្ក្ខ  

 ក្សាំលបារសគ្ត្វួលាយជា យួទឹក្សក្សាុង្ ងមែក្ស  រួចយក្សលឈើកូ្សរឱ្យរលាយ  លទើបយក្សលៅបាចសព្វលព្ញ នផ្ ទ

គ្សេះ។  គ្ត្ួវលជៀសវាងក្ខរយក្សក្សាំលបារសលៅលាយជា យួទឹក្សក្សាុង្ ងជ័រ  មែេបណាដ េឱ្យលៅដ  និង

រលាយ្ ងជ័រលនាេះ  ល ើយរួរលជៀសវាងក្ខរែក្សែលង ាើ គ្សបួយក្សមផ្សង ឬ ល សក្សាំលបារស ។  

 លគ្ក្ខយព្៊ីបាចក្សាំលបារល ើយ  រួរទ ក្សគ្សេះហាេនថា រយៈលព្េព្៊ី ២- ៣ នថ ា ។ 

រំរិត ព្រនេទដី្ ររិមាណរំនបារព្តូវនព្រើ ( រ.ព្រ/

១០០ម្២) 

៤- ៥  ោស ៊ីត្ខពស់ ២០ 

៥-  ៦,៥ ោស ៊ីត្ ្យ  ១០ 

៦,៥-  ៧,៥ ្ មតា ៥ 

៧,៥- ៨,៥ ជាត្ិបាស ២ 

៨,៥- ៩,៥ ជាត្ិបាស ខាល ាំង ០ 

 

            

ក្ខរបាចក្សាំលបារស លេើនផ្ ទបាត្គ្សេះ ចស ់និង ថម៊ី 
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 រួចបងារួទឹក្សចូេក្សាុងគ្សេះគ្បមា  ១ភ្នរ ៣ ននបរិមា ទកឹ្សសរ ប លដ្ឋយឆ្លងក្ខត្ត់្គ្ ង រួចទ ក្សគ្សេះរយៈ 

លព្េ ២- ៣ នថ ា។ 

 មានវិ្៊ីព្៊ីរយ៉ែ ងននក្ខរលគ្បើគ្បាស់ជ៊្ី  មជាត្ិៈ  វិ្៊ីទ៊ី ១- ដ្ឋក់្សជ៊ីលា ក្សសត្វ ៤ បងគ៊ី លៅគ្រប់គ្ជងុទាំង ៤ នន

គ្សេះ (លបើជ៊ីលា ក្សមាន់ ដ្ឋក់្សមត្២ បងគ៊ី) ក្សាុងនផ្ ទគ្សេះ១០០  ២  ល ើយោចបមនែ ជ៊ីរ ក្សាជាត្និបត្ងខលេះ លទៀត្

លៅក្សាុងគ្សេះ រួចរង់ចាំរយៈលព្េ ២ - ៣ នថ ា ។  

  វិ្៊ីទ៊ី ២- ដ្ឋក់្សលា ក្សសត្វ ឬ ោចដ្ឋក់្សបមនែ រ ក្សាជាត្និបត្ងលៅក្សាុងគ្សេះត្ូច យួ រួចទ ក្សរយៈលព្េព្៊ី  
៣-៥នថ ា លទើបទឹក្សក្សាុងគ្សេះក្ខល យជាទឹក្សជ៊ី  លព្េលនាេះលយើងោចែួសទឹក្សលនាេះ ក្សដ្ឋក់្សចូេក្សាុងគ្សេះចិញ្េ ឹ គ្ត្៊ី

បាន ។ លនេះជាវិ្ ៊ី យួែ៏េ អ មែេលយើងរួរយក្ស ក្សអន វត្ដ លគ្ពាេះវិ្៊ីលនេះក្ខត្់បនែយបាននូវក្ខរលគ្បើគ្បាស់ 

បរិមា អ ក្សស ៊ីមសសន ព្៊ីក្សាុងគ្សេះ ។ 

 បនាទ ប ់ក្ស ក្សសិក្សរោចបងារួទកឹ្សចូេក្សាុងគ្សេះឱ្យលព្ញេ ម  តា ត្គ្ ង  និងគ្ត្វួយក្សបនទេះក្ខដ រដ្ឋក់្សគ្ទព្៊ី 

លគ្ក្ខ ក្សមាល ាំងទឹក្ស ូរ លែើ ប៊ីលជៀសវាងក្ខរល្វើឱ្យទឹក្សគ្សេះេ អក់្ស ។ 

 ក្សាុងក្សរ ៊ីទឹក្សគ្សេះ ិនទន់មានព្ ៌នបត្ងេ អ ក្សសិក្សរោចនេេក្សដ្ឋក់្សជ៊ីបមនែ បនដិចលទៀត្ រ ូត្ែេ់ទឹក្ស 

គ្សេះមានព្ ន៌បត្ងេ អ ។ 

 

លៅលព្េទឹក្សគ្សេះមានព្ ៌នបត្ងេ អ  លនាេះបញ្ញជ ក់្សថ្ន ទឹក្សគ្សេះលនាេះមានស បួរព្ព្ួក្សសត្វេ អតិ្  មែេលៅថ្ន  

សត្វបលង់ត្ ង និងមានព្ព្ួក្សរ ក្សាជាត្ថិ្នា ក់្សទប មែេលៅថ្ន រ ក្សាជាត្ិបលងត់្ ង  ល ើយវាជាចាំ ៊ី្ មជាត្យិ៉ែ ងសាំខាន់សគ្មាប់ 

ក្ខររស់លៅរបស់គ្ត្៊ី។ លយើងោចគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យវត្ដមាន សត្វបលង់ត្ ងបាន តា រយៈក្ខរែួសទឹក្សព្៊ីគ្ជុងមាា ងននគ្សេះ លដ្ឋយ លគ្បើ

គ្ក្សមា  រួចយក្សមក្សវែួសទឹក្សលចញព្៊ីគ្ក្សមា  លព្េលនាេះលយើងនឹងសលងាត្លឃើញ សត្វេ អិត្ត្ូចៗ លៅក្សាុងមក្សវ ។ 

 

 

               

ក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យវត្ដមានសត្វបលង់ត្ ងលៅក្សាុងទឹក្សគ្សេះ                           រូបភ្នព្សត្វបលង់ត្ ងលៅក្សាុងមក្សវ 
 

ក្សាុងក្សរ ៊ីទឹក្សគ្សេះ ិនទន់មានព្ ៌នបត្ងេ អ  ក្សសិក្សរោចលគ្បើជ៊ីរ៊ី ៊ីបមនែ  ែូចជា ជ៊ី អក យលរ៉េ  និងជ៊ី លែោលប៉ែ 

(ែូចមានរូបភ្នព្បងាា ញ) ក្សាុងក្សាំរិត្ជ៊ី អក យលរ៉េ ៣០០ គ្ក្ខ  និងជ៊ី លែោលប៉ែ ១០០ គ្ក្ខ  ក្សាុងនផ្ ទទឹក្សគ្សេះ ១០០ ២ ។ ប៉ែ មន ដ

លយើងក៏្សោចលគ្បើជ៊ី្ មជាត្ិែូចបានលរៀបរាប់ខាងលេើ ។  លៅលព្េទឹក្សគ្សេះមានព្ ន៌បត្ងល ើយ  លយើងគ្ត្វួបញ្ឈប ់ក្ខរ

លគ្បើគ្បាស់ជ៊ីភ្នល   ។ 
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     គ្បលភទជ៊ីរ៊ី ៊ី  លែោលប៉ែ  និងជ៊ី អក យលរ៉េ                         ក្ខរលគ្បើគ្បាស់ជ៊ីរ៊ី ៊ីលៅក្សាុងគ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ី ១០០ ២
 

 

2>5>3 - ក្ខរគ្ត្តួ្ព្និតិ្យរ  ភ្នព្ទកឹ្ស 

ក្ខរវាសម់វងក្សាំរតិ្ថ្នល ននទកឹ្សគ្សេះ  លយើងោចលគ្បើថ្នសមែក្ស ឬ លឈើ  មែេមានលាបព្ ៌ស និងលចម   

ឆ្ល ស់គា ែូចរូបភ្នព្ខាងលគ្ក្ខ បានបញ្ញជ ក់្ស លែើ ប៊ីល្វើក្ខរវាសស់ទង់ល ើេក្សាំរិត្ថ្នល ននទឹក្ស។  ថ្នសមែក្ស ឬ លឈើលនាេះ ជាទូលៅ 

មានរាង ូេ មានអងាត្់ផ្ េិត្ព្៊ី ២០ លៅ ២៥ ស.  ល ើយគ្ត្ួវត្ភ្នជ ប់លដ្ឋយែងលឈើ  ឬ មខស មែេមានរាំនូសគ្ក្សតិ្ជា 

សងទ់៊ីម ៉ែគ្ត្ លែើ ប៊ីវាស់មវងក្សាំព្សទ់ឹក្ស។ លយើងោចល្វើក្ខរវាសស់ទង់ល ើេក្សាំរិត្ថ្នល ននទឹក្ស លដ្ឋយដ្ឋក្ស់ថ្នសមែក្ស ឬ លឈើ លនាេះ  

គ្ជ  ជលៅក្សាុងទឹក្សបនដិច ដងៗ រ ូត្ែេជ់លគ្ៅទឹក្ស មែេលយើងលៅល ើេលឃើញព្ ស៌- លចម ននថ្នសលនាេះ ។  លបើសិនជា

ថ្នសមែក្សលនាេះលៅល ើេលឃើញក្សាុងជលគ្ៅទឹក្ស ៣០ ស.  លនាេះបញ្ញជ ក់្សថ្ន ទឹក្សគ្សេះលនាេះ ិនមានភ្នព្េ អក់្ស។ ផ្ទយុលៅវិញ 

ក្សាុងក្សរ ៊ីថ្នសមែក្ស ិនោចល ើេលឃើញភ្នល  ៗ លព្េដ្ឋក់្សចូេក្សាុងទឹក្ស លនាេះបញ្ញជ ក់្សថ្ន ទឹក្សគ្សេះលនាេះេ អក់្ស ឬ មានជ៊ីលគ្ចើន

លព្ក្ស (មែេភ្នរលគ្ចើនមានព្ ន៌បត្ងខាល ាំង) ។ 

 

      

 

ក្ខរវាស់មវង

ជាត្ជិរូ ឬ ជាត្ោិស ៊ីត្ននទកឹ្សគ្សេះ លយើងោចល្វើក្ខរវាស់មវងក្សាំរិត្ជាត្ិោស ៊ីត្ ឬជាត្ិបាស ននទឹក្សគ្សេះចិញ្េ ឹគ្ត្៊ី មែេលរ

លៅថ្ន pH  លដ្ឋយលគ្បើគ្ក្សដ្ឋស pH គ្ជេក់្សលៅក្សាុងទឹក្សគ្សេះលនាេះ (ែូចរូបភ្នព្ខាងលេើ) ឬ  ា៉ែ ងលទៀត្ លបើមានេទធភ្នព្

លរលគ្បើមា៉ែ ស ៊ីនវាស់មត្ ដង ។  លគ្ក្ខយលព្េគ្ជេក់្សលៅក្សាុងទឹក្សរួច លយើងយក្សវា ក្សលផ្ ទៀង លេើ រាំរូគ្ក្សដ្ឋស pH មែេមាន

100 m
2 

Urea 

300g
 

DAP 

300g
 

កូ្សរវាឱ្យសព្វ
 

DAP 
Urea 

ថ្នស Secchi Disc សគ្មាបវ់ាស់រ  ភ្នព្ទឹក្ស និងគ្ក្សដ្ឋស pH សគ្មាប ់វាស់ក្សាំរិត្

ជាត្ិោស ៊ីត្ក្សាុងទឹក្សគ្សេះ 
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បញ្ញជ ក់្សជាត្ួលេខ ។  លបើ pH ត្ូចជាង 7 លនាេះបញ្ញជ ក់្សថ្ន ទឹក្សគ្សេះលនាេះមានជាត្ិោស ៊ីត្ លបើ  pH ត្ូចជាងឬលសមើ 5  ទឹក្ស

គ្សេះមានជាត្ិោស ៊ីត្ខាល ាំង មែេល្វើឱ្យគ្ត្៊ីព្ិបាក្សរស់លៅ និង និោចរើក្ស្ាំធាត្់បាន ។ ក្សាុងក្សរ ៊ីលនេះ លយើងោចលគ្បើក្សាំលបារ 

លែើ ប៊ីមក្សេាំអទឹក្សគ្សេះមែេមានជាត្ិោស ៊ីត្ ក្សគ្ត្ ឹ pH = 6.5-8.5 បាន ។ 

 

២.៦- ក្ខរលគ្ជើសលរើសក្សនូគ្ត្៊ីព្ជូដ្ឋក្សច់ញិ្េ ឹ 

ក្ខរលគ្ជើសលរើសគ្បលភទកូ្សនគ្ត្៊ីព្ជូដ្ឋក់្សចិញ្េឹ  មានសារៈគ្បលយជន៍សាំខាន់ណាស ់ក្សាុងក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ី  លែើ ប៊ី  

ទទួេបានលជារជយ័  ែូចលនេះគ្ត្ួវយក្សចិត្ដទ ក្សដ្ឋក់្សែូចខាងលគ្ក្ខ លនេះ ៖ 

 ជាគ្បលភទគ្ត្៊ីក្សសិក្សរងាយគ្សេួចិញ្េឹ   លដ្ឋយលគ្បើគ្បាស់ចាំ ៊្ី  មជាត្ិមែេមានគ្សាប់ក្សាុងភូ ិ ែូចជា ចក្ស 

ក្សល ដៀរ  ជលនលន  ក្ខក្សសាំ េប់មនល  គ្ព្ ទាំងជ៊ីរ ក្សាជាត្ិនបត្ង  និងជ៊ីលា ក្សសត្វ ។  ែូចលនេះ ក្សសិក្សរ ិន 

ោចចិញ្េឹ គ្បលភទគ្ត្៊ីស ៊ីសាច់ជាោហារលទ  លគ្ពាេះក្សសិក្សរគម នទ នទិញចាំ ៊ីសាច់ឱ្យគ្ត្៊ីចិញ្េ ឹមែេស ៊ីសាច់ 

ជាោហារ ។ 

 ជាគ្បលភទគ្ត្៊្ី ន់នឹងជ ា ឺ

 ងាយគ្សេួផ្េតិ្ព្ូជ ក្សាុង ជឈដ្ឋា នទឹក្ស្ មជាត្ ិ

 ក្សសិក្សរ មានេទធភ្នព្ចិញ្េឹ   

គ្បលភទគ្ត្៊ីមែេស គ្សបសគ្មាប់ក្សសិក្សរោចចិញ្េឹ បានមាន  គ្ត្៊ីទ៊ីឡាព្ា៉ែ   ក្ខបសា ញ្ា  ក្ខបស   

ក្ខបឥណាឌ   ឆ្ពិន  និងគ្ត្៊ីក្សនធរជាលែើ  ។  េក្សា ៈព្ិលសសននគ្បលភទគ្ត្៊ីទាំងលនេះមានែូចក្សាុងតារាងខាងលគ្ក្ខ  ៖ 
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របូភ្នព្ ល ម្ េះគ្ត្៊ី េក្សាខ ឌសាំខាន់ៗ  គ្បលភទចាំ ៊ី លព្េលវលា(សបាដ )៍ ក្សាំ ត្ស់ាំគេល់ផ្សងលទៀត្ 

  
អ ក្សស ៊ីមសន 

(mg/L) 

ស៊ីត្  ាភ្នព្ 

(
O
C) 

ក្សាំហាប់

អាំបេិ 

 

pH  គ្ត្៊ីសាច ់ គ្ត្៊ីព្ជូ  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ទ៊ីឡាព្ា៉ែ  

 

 

 

 

ក្ខបសា ញ្ា 

 

 

 

 

 

ក្ខបស 

        

2-3 14-40 30/1000 4-9 
បលងត់្ ង 

25-32 20-25 
គ្បលភទគ្ត្៊ីលគ្ៅគ្សកុ្ស 

    
ក្ខក្សសាំ េ់បមនល 

  
ងាយគ្សេួព្ងក្សនូក្សាុង្ មជាត្ ិក្សាុងគ្សេះ 

    
ចក្ស 

  
ទាំងនល់ ព្ជូៈ 100-200 គ្ក្ខ  

    
ជលនលន 

  
ោចផ្េតិ្ព្ជូបានៈ  6-10 ែង /ឆ្ា ាំ 

    
ចាំ ៊ីសបិបន ិមតិ្ 

  
ក្សមាល ាំងបនដព្ជូៈ 600- 1,000 គ្គបព់្ង/ ែង 

3 20- 30  14/1000 

6.5- 

8.5 
សត្វបលងត់្ ង 40  ល ើង 

48-52 
គ្បលភទគ្ត្៊ីលគ្ៅគ្សកុ្ស 

    
សត្វគ្សទបប់ាត្ 

  
បងាា ត្ ់ភ្នា សក់្សាុង្ មជាត្ ិនងិោងបងាា ត្ ់

    
ក្ខក្សសាំ េ់បមនល 

  
ទាំងនល់ ព្ជូៈ 300-1000 គ្ក្ខ  

    
ចក្ស 

  
រែវូបនដព្ជូក្សាុងមខ ឧសភ្ន- ស៊ីហា 

    
ចាំ ៊ីសបិបន ិមតិ្ 

  

ក្សមាល ាំងបនដព្ជូ = 10,000-20,000 គ្គបព់្ង / 

រ.គ្ក្ស គ្ត្៊ីល  

         

5 25- 30 10/1000 

6.5- 

8 
បលងត់្ ង 40  ល ើង 

96 - 104 
គ្បលភទគ្ត្៊ីលគ្ៅគ្សកុ្ស 

    
ក្ខក្សសាំ េ់បមនល 

  
បងាា ត្ ់ភ្នា សក់្សាុងោងបងាា ត្ ់ 

    
ចាំ ៊ីសបិបន ិមតិ្ 

  
ទាំងនល់ ព្ជូៈ 1,000-1,500 គ្ក្ខ  

    
 

  
រែវូបនដព្ជូក្សាុងមខ ឧសភ្ន- ស៊ីហា 

    
 

  
ក្សមាល ាំងបនដព្ជូ 40,000 គ្គបព់្ង /រ.គ្ក្ស គ្ត្៊ីល  
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របូភ្នព្ ល ម្ េះគ្ត្៊ី េក្សាខ ឌសាំខាន់ៗ  គ្បលភទចាំ ៊ី លព្េលវលា(សបាដ )៍ ក្សាំ ត្ស់ាំគេល់ផ្សងលទៀត្ 

 

 

អ ក្សស ៊ីមសន 

 (mg/L) 

ស៊ីត្  ាភ្នព្ 

 (
O
C) 

ក្សាំហាប់

អាំបេិ 

 pH 

 

គ្ត្៊ីសាច ់ គ្ត្៊ីព្ជូ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ក្ខបឥណាឌ  

 

 

 

 

 

ឆ្ពនិ 

        

5 25- 30 10/1000 
6.5- 8, បលងត់្ ង 40  ល ើង 

96 - 104 
គ្បលភទគ្ត្៊ីលគ្ៅគ្សកុ្ស 

    
សត្វបលងត់្ ង 

  
បងាា ត្ ់ភ្នា សក់្សាុងោងបងាា ត្ ់ 

    
ចាំ ៊ីសបិបន ិមតិ្ 

  
ទាំងនល់ ព្ជូៈ 1,000-1,500 គ្ក្ខ   

    
 

  
រែវូបនដព្ជូក្សាុងមខ ឧសភ្ន- ស៊ីហា 

    
 

  
ក្សមាល ាំងបនដព្ជូៈ 40,000គ្គបព់្ង /រ.គ្ក្ស គ្ត្៊ីល  

        

5 25- 30 7/1000 
6.5- 

7.5 
បលងត់្ ង 40  ល ើង 

48-52 
ជាគ្បលភទគ្ត្៊ីក្សាុងគ្សកុ្ស 

    
ក្ខក្សសាំ េ់បមនល 

  
បងាា ត្ ់ភ្នា សក់្សាុង្ មជាត្ ិនងិោងបងាា ត្ ់

    
ចក្ស 

  
ល ព្ជូមានទាំងនព់្៊ី ២០០- ៨០០ គ្ក្ខ  

    
ចាំ ៊ីសបិបន ិមតិ្ 

  
រែវូបនដព្ជូក្សាុងមខ ឧសភ្ន ែេ ់ក្សក្សាដ្ឋ 

       

ក្សមាល ាំងបនដព្ជូៈ ៦០០.០០០គ្គបព់្ង /រ.គ្ក្ស 

គ្ត្៊ីល  
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២.៧- ក្ខរែឹក្សជញ្ជនួក្សនូគ្ត្៊ី 

ក្ខរយក្សចិត្ដទ ក្សដ្ឋក់្សក្សាុងក្ខរែឹក្សជញ្ជនួកូ្សនគ្ត្៊ីព្៊ីក្សមនលងបងាា ត្ ់ភ្នា ស ់ឬ េក់្សកូ្សនគ្ត្៊ី លៅដ្ឋក់្សចិញ្េ ឹក្សាុងគ្សេះមាន  

សារៈសាំខាន់ណាស ់ លែើ ប៊ីលជៀសវាងកូ្សនគ្ត្៊ីងាប់ក្សាុងរយៈលព្េែឹក្សជញ្ជនួ  និង លគ្ក្ខយលព្េដ្ឋក់្សចិញ្េឹ  ។  ខាងលគ្ក្ខ លនេះ 

ជាេក្សា ៈបលច េក្សលទសសាំខាន់ៗ ននក្ខរែឹក្សជញ្ជនួកូ្សនគ្ត្៊ីៈ 

គ្សេះមែេគ្ត្ួវដ្ឋក់្សកូ្សនគ្ត្៊ីចិញ្េឹ   គ្ត្ួវលរៀបចាំឱ្យបានេ អតា េក្សា ៈបលច េក្សលទសលរៀបចាំគ្សេះ មែេបានលរៀប រាប់

ខាងលេើ។ 

 កូ្សនគ្ត្៊ីមែេគ្ត្វួែឹក្សជញ្ជនួ គ្ត្ួវលរៀបចាំដ្ឋក់្សក្សាុ  ូងហាបា៉ែ ឱ្យបាន  ន ១នថា ននក្ខរែឹក្សជញ្ជនួ និង និគ្ត្ួវផ្ ដេ់ចាំ ៊ី 

 កូ្សនគ្ត្៊ីមែេគ្ត្វួចបព់្៊ីគ្សេះ ដ្ឋក់្សក្សាុងហាបា៉ែ  គ្ត្ួវលជៀសវាងអសូចប់លៅលព្េយប ់លគ្ពាេះកូ្សនគ្ត្៊ីោចព្ េងាប ់

លដ្ឋយសារអ ក្សស ៊ីមសសនក្សាុងគ្សេះលៅលព្េយប់មានក្សាំរិត្ត្ិចត្ួចបាំផ្ ត្ ។ 

 ក្សាុងក្សរ ៊ីែឹក្សជញ្ជនួផ្ លវួឆ្ា យ គ្ត្ួវលរៀបចាំថង់បាល សទិក្ស មែេមានទាំ ាំ ៦០ x ៨០ ស.   និង គ្ត្ួវមានខយេ ់អ ក្ស

ស ៊ីមសនសគ្មាបប់ញ្េេួក្សាុងថង់កូ្សនគ្ត្៊ី ។ ក្សាុងក្សរ ៊ីខលេះ លយើងោចលគ្បើអាំបិេ ឬ ល ទ៊ីម នព្ ៌លខៀវ ក្សាុងក្សាំរិត្

មត្ ២គ្ក្ខ  ក្សាុង១េ៊ីគ្ត្ទឹក្ស លែើ ប៊ីសមាល បល់ លរារ និងបាក់្សលត្ រើ មែេោចមានក្សាុងថង់កូ្សនគ្ត្៊ី ។ 

 កូ្សនគ្ត្៊ីមែេមានទាំ ាំ ៥ ស.  ោចដ្ឋក់្សក្សាុងថង់ទាំ ាំខាងលេើ គ្បមា ព្៊ី ៣០០- ៥០០ ក្សាេ ោគ្សយ័លៅ 

នឹងចាំងាយផ្លវួមែេគ្ត្ួវែឹក្សជញ្ជនួជាក់្សមសដង ។ 

 លបើែឹក្សជញ្ជនួផ្ លវួជិត្ៗ  លយើងោចលគ្បើ្ ង ឆ្ា ាំង  ឬ សមាភ រៈលផ្សងៗលទៀត្  មែេោចែឹក្សជញ្ជនួបាន  មត្គ្ត្វួ 

ឱ្យសាអ ត្ គម នជាត្ិព្ េ ។ 

 ទឹក្សមែេគ្ត្ួវដ្ឋក់្សក្សាុងថង់ ឬ ្ ងកូ្សនគ្ត្៊ីែឹក្សជញ្ជនួ គ្ត្ួវយក្សលចញព្៊ីគ្សេះមែេកូ្សនគ្ត្៊ីរសល់ៅ 

 រួរែឹក្សជញ្ជនួកូ្សនគ្ត្៊ីលៅលព្េគ្ព្កឹ្ស លគ្ពាេះោក្ខសធាត្ លៅគ្ត្ជាក់្សេ អ 

 ក្សាុងក្សរ ៊ីែឹក្សជញ្ជនួតា ក្សង់ ឬ  ៉ែូត្ ូគ្ត្ួវល្វើយ៉ែ ងណាក្ស ាំឱ្យក្សូនគ្ត្៊ីគ្ត្វួក្សាំលៅនថ ាខាល ាំង ។ 

 

 

 

រលបៀបែឹក្សជញ្ជនួកូ្សនគ្ត្៊ីក្សាុងចមាា យផ្លវួជតិ្ៗ លដ្ឋយលគ្បើ្  ង ឆ្ា ាំង ឬ សមាភ រៈសាអ ត្េ អលផ្សងៗលទៀត្ 
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ក្សាុងក្សរ ៊ីែឹក្សជញ្ជនួកូ្សនគ្ត្៊ីផ្ លវួឆ្ា យ គ្ត្ួវលគ្បើថង់បាល សទិក្ស និងគ្ត្ួវបាំលព្ញលដ្ឋយខយេ់អ ក្សស ៊ីមសន 

២.៨- ក្ខរដ្ឋក្សក់្សនូគ្ត្៊ីចញិ្េ ឹ 

គ្សេះោចដ្ឋក់្សកូ្សនគ្ត្៊ីចិញ្េឹ បាន លៅលព្េគ្សេះមានទឹក្សគ្រប់គ្គន់  ជា្ មតាមានលៅលព្េរែូវលភលៀងធាល ក់្ស។  

លបើសិនរែូវលភលៀងព្នាលព្េ ឬ  ិនធាល ក់្សលភលៀងលៅលែើ ឆ្ា ាំ  ក្សសិក្សរក៏្សោចដ្ឋក់្សចិញ្េឹ គ្ត្៊ីបានមែរ រ ូត្ែេ់មខ ក្សញ្ញា   ត្ លា 

ល ើយគ្ប េូផ្េលៅរែូវគ្បាាំង លព្េទឹក្សគ្សេះគ្សក្សជិត្អស់។  ប៉ែ មន ដបរិមា ផ្េគ្ត្៊ីចិញ្េ ឹបាន ក្ស ត្ិចជាងផ្េគ្ត្៊ីមែេ 

គ្ត្ួវដ្ឋក់្សចិញ្េឹ លៅលែើ រែូវលភលៀងធាល ក់្ស ។ 

   នដ្ឋក់្សកូ្សនគ្ត្៊ីចិញ្េ ឹក្សាុងគ្សេះ  គ្ត្ួវគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យល ើេគ្សេះ និងទកឹ្សគ្សេះលនាេះគ្ត្វួបានលរៀបចាំេ អល ើយ ែូចចាំ  ច 

ល លរៀនទ៊ី ២.៥ បានបញ្ញជ ក់្ស។ 

 កូ្សនគ្ត្៊ីដ្ឋក់្សចិញ្េឹ គ្ត្វួមានទាំ ា្ំ ាំ យ៉ែ ងលហាចណាសទ់ាំ ាំ ៥ ស.   និងមានស ខភ្នព្េ អ លដ្ឋយសាំគេថ់្ន កូ្សន

គ្ត្៊ីមានែងខលនួសាអ ត្េ អ  មានសក្ស មភ្នព្ម េរ ័សរ ួន ។ 

 ក្ស ាំមេងកូ្សនគ្ត្៊ីចូេក្សាុងគ្សេះភ្នល   គ្ត្ួវគ្តាាំថង់កូ្សនគ្ត្៊ីក្សាុងទឹក្សគ្សេះលនាេះឱ្យបានរយៈលព្េ ៥នាទ៊ីសនិលែើ ប៊ី ឱ្យស៊ីត្ 

 ាភ្នព្ទឹក្សក្សាុងថង់ែូចស៊ីត្  ាភ្នព្ទឹក្សក្សាុងគ្សេះបនាទ ប ់ក្សលទើបគ្សាយមាត្់ថង់កូ្សនគ្ត្៊ីមេងចូេគ្សេះបនដិច ដងៗ  

 គ្ត្ួវមេងកូ្សនគ្ត្៊ីចូេគ្សេះលៅលព្េនថ ា  លគ្ពាេះលៅលព្េនថ ាក្សាុងទកឹ្សគ្សេះស បួរខយេ់អ ក្សស ៊ីមសន 

  ិនគ្ត្វួមេងកូ្សនគ្ត្៊ីលៅលព្េល ឃក្សាំព្ ងលភលៀងខាល ាំង លគ្ពាេះលព្េលនាេះ pH ថយច េះ 

 លគ្ក្ខយព្៊ីមេងកូ្សនគ្ត្៊ីល ើយ  ិនគ្ត្ួវលគ្បើក្សាំលបារចូេក្សាុងគ្សេះក្សាំព្ ងចិញ្េឹ គ្ត្៊ី ល ើយគ្ត្វួក្ខរពារគ្សេះក្ស ាំ ឱ្យេ អក់្ស

ទឹក្ស  និងក្ស ាំឱ្យមានថ្នា ាំព្ េលផ្សងៗ ក្សចូេក្សាុងគ្សេះគ្ត្៊ី ។ 

  ា៉ែ ងលទៀត្ ក្សសិក្សររួរឧសា ល៍្វើក្ខរគ្ត្តួ្ព្ិនិត្យល ើេគ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ី ឱ្យបានលរៀងរាេន់ថ ា លែើ ប៊ីឃ្ល ាំល ើេ 

ស ខភ្នព្គ្ត្៊ី  គ្ត្៊ីងាប ់។េ។ 

  

សក្ស មភ្នព្គ្តាាំថង់កូ្សនគ្ត្៊ីក្សាុងទឹក្សគ្សេះ   នលព្េមេងចូេគ្សេះចិញ្េឹ  
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      សគ្មាប់ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីជាេក្សា ៈគ្រួសារ  ចាំនួនកូ្សនគ្ត្៊ីមែេគ្ត្វួដ្ឋក់្សចិញ្េ ឹក្សាុង ១ ម ៉ែគ្ត្ក្ខលរគ្សេះ រឺមានមត្ 

៣ លៅ ៤ ក្សាេ ប៉ែ លណាណ េះ  ល ើយោចទទួេផ្េគ្ត្៊ីបានព្៊ី ៣០ លៅ ៤០ រ.គ្ក្ស/ ១០០ ២ គ្សេះ ក្សាុងរយៈលព្េចិញ្េឹ  ៨ 

មខ គ្បសិនលបើក្ខរចិញ្េឹ គ្រប់គ្រងបានេ អ គ្ត្ឹ គ្ត្វួតា េក្សា ៈបលច េក្សលទស ។    រួរក្សត្់សាំគេ់ថ្នៈ 

ចាំននួក្សនូគ្ត្៊ីដ្ឋក្សច់ញិ្េ ឹគ្ត្ ឹគ្ត្វួក្សាុង១ 
២

 
=  ក្សនូគ្ត្៊ីេតូ្លាសប់ានេ អ   

ចាំននួក្សនូគ្ត្៊ីដ្ឋក្សច់ញិ្េ ឹលគ្ចើនលព្ក្សក្សាុង ១ ២=  ក្សនូគ្ត្៊ីេតូ្លាស ់និបានេ អ   
 

ក្សាុងក្សរ ៊ីកូ្សនគ្ត្៊ីមែេគ្ត្ួវដ្ឋក់្សចិញ្េឹ មានទាំ ាំត្ូច លយើងគ្ត្ួវបាំប៉ែនវាលៅក្សាុងហាបា៉ែ រ តូ្បានទាំ ាំ ៥ស.  លទើប 

ោចមេងវាចូេក្សាុងគ្សេះចិញ្េឹ បាន។ 

  ខាងលគ្ក្ខ លនេះ ជាភ្នររយននគ្បលភទគ្ត្៊ីន៊ី យួៗ មែេោចដ្ឋក់្សចិញ្េឹ ចគ្ េុះចូេគា បាន ក្សាុងគ្សេះចិញ្េ ឹ មត្

 យួ  លដ្ឋយមផ្អក្សលេើេក្សា ៈជ៊ីវសាស្ដ្សដននគ្បលភទគ្ត្៊ីន៊ី យួៗ  ចរិក្សរស់លៅ  ស ៊ីចាំ ៊ី  េក្សា ៈបនដព្ូជ  ត្គ្ ួវក្ខរ ទ៊ីផ្ារ  

គ្បលភទគ្ត្៊ីមែេោចរក្សទិញដ្ឋក់្សចិញ្េឹ បាន  និងោគ្ស័យលៅលេើស ត្ែភ្នព្ និង េទធភ្នព្របស់ក្សសិក្សរមាា ក់្សៗ 

 

េទធភ្នព្ដ្ឋក្សច់ញិ្េ ឹតា គ្បលភទ ទ៊ីឡាព្ា៉ែ  ក្ខបស ក្ខបឥណាឌ  ក្ខបសា ញ្ា ឆ្ពនិ 

ដ្ឋក់្សចិញ្េឹ  ៥ គ្បលភទ ៤០% ២០% ១០% ១០% ២០% 

ដ្ឋក់្សចិញ្េឹ  ៣ គ្បលភទ ៥០% ២០%   ៣០% 

ដ្ឋក់្សចិញ្េឹ  ៣ គ្បលភទ ៥០% ៣០% ២០%   

ដ្ឋក់្សចិញ្េឹ  ៣ គ្បលភទ ៥០% ៤០%  ១០%  

ដ្ឋក់្សចិញ្េឹ  ៣ គ្បលភទ ៥០%   ១០% ៤០% 

២.៩- គ្បលភទចាំ ៊ី នងិរលបៀបដ្ឋក្សច់ាំ ៊ី 

ចាំ ៊ីគ្ត្៊ីមានព្៊ីរគ្បលភទ រ ឺចាំ ៊ី្ មជាត្ ិនិងចាំ ៊ីបមនែ  ។ ចាំ ៊ី្ មជាត្ជិាចាំ ៊ីសាំខាន់សគ្មាប់គ្ត្៊ី ែូចជា  

សត្វបលង់ត្ ង និងរ ក្សាជាត្ិបលង់ត្ ង មែេលក្សើត្ល ើងព្៊ីក្ខរដ្ឋក់្សជ៊ីលៅក្សាុងគ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ី  តា រលបៀបែូចបានលរៀបរាប់ខាងលេើ។  

ចាំ ៊ីបមនែ មានព្៊ីរគ្បលភទ រឺចាំ ៊ីរស់ និងចាំ ៊ីសបិបនិ មិត្  មែេោចផ្ដេ់ឱ្យគ្ត្៊ីស ៊ីបមនែ  លែើ ប៊ីបលង ាើនក្ខរេតូ្លាស ់របស់

គ្ត្៊ី ។ ចាំ ៊ីរស់ក៏្សជាគ្បលភទចាំ ៊ី្ មជាត្ិមែរ មានែូចជា   ក្សល ដៀរ  ជលនលន  សត្វេ អតិ្ ចក្សបាយទ។ ចាំ ៊ីសិបបនិ មតិ្ ជាក្ខរ

លាយផ្ស ាំចាំ ៊ីលគ្ចើនគ្បលភទចូេគា  ែូចជា ក្សនទក់្ស  ច ងអងារ  ល សគ្ត្៊ី  ចាំ ៊ីគ្គប ់  និងល សរ ជាលែើ  ។ លដ្ឋយសារចាំ ៊ី

សិបបនិ មតិ្មានត្ន លនថ ល  ែូចលនេះក្សសិក្សររួរលគ្បើសគ្មាប់មថបាំប៉ែនកូ្សនគ្ត្៊ី  និងគ្ត្៊ីល ព្ូជ ។  ចាំលពាេះក្សសិក្សរ លៅតា ជនបទ 

ភ្នរលគ្ចើនព្ ាំមានេទធភ្នព្លគ្បើគ្បាស់ចាំ ៊ីសិបបនិ មតិ្ឱ្យគ្ត្៊ីស ៊ីលទ  លេើក្សមេងក្សសិក្សរផ្េិត្កូ្សនគ្ត្៊ីព្ូជ ចាំបាច់គ្ត្ួវលគ្បើគ្បាស់

គ្បលភទចាំ ៊ីសបិបនិ មិត្  លែើ ប៊ីមថបាំប៉ែនកូ្សនគ្ត្៊ីឱ្យឆ្ប់្ ាំ  និងមថបាំប៉ែនគ្ត្៊ីល ព្ជូឱ្យឆ្ប់លព្ញវយ័បនដ ព្ូជ ។  ខាងលគ្ក្ខ លនេះ  

ជាឧទ រ ៍ យួននរលបៀបលាយផ្ស ាំចាំ ៊ីសិបបនិ មតិ្ សគ្មាប់លគ្បើក្សាុងក្ខរមថបាំប៉ែនៈ 
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េរ បរយិយធាត្ ផ្ស ាំចាំ ៊ី ភ្នររយ ត្ន លឯក្សតាដ  លផ្សងៗ 

  (%) (៛ /រ.គ្ក្ស)  

១ ក្សនទក្ស ់ ២០ ៥៥០  

២ ច ងអងារ ១៥ ៧០០  

៣ ល សគ្ត្៊ី ២០ ១៨០០  

៤ ចាំ ៊ីគ្គប ់ ៣០ ២២០០  

៥ ល សរ ១៥ ៧០០ ោចរក្សទញិបានព្៊ី ផ្ារលែើ រ 

 សរ ប ១០០   

 

ខាងលគ្ក្ខ លនេះជារលបៀបផ្ស ាំចាំ ៊ីសបិបនិ មិត្ សគ្មាប់ក្សសិក្សរមែេមានទ នត្ិច ោចមានេទធភ្នព្លគ្បើគ្បាស ់ 

បាន សគ្មាប់មថបាំប៉ែនកូ្សនគ្ត្៊ីៈ 

  

  

េរ បរយិយធាត្ ផ្ស ាំចាំ ៊ី បរមិា  ត្ន ល/ ឯក្សតាដ  លផ្សងៗ 

  (ក្សាំប៉ែ ងទកឹ្សលដ្ឋេះលគ) (៛/ រ.គ្ក្ស)  

១ ច ងអងារ ៤ ៧០០  

២ ក្សនទក្ស ់ ១១ ៥៥០  

៣ ល សគ្ត្៊ី ៥ ១៨០០  

 

ខាងលគ្ក្ខ លនេះជាលគេក្ខរម នាាំសាំខាន់ៗ សគ្មាប់ផ្ ដេ់ចាំ ៊ីគ្ត្៊ី លែើ ប៊ីជាគ្បលយជន៍ែេក់្សសិក្សរៈ 

 គ្ត្ួវផ្ ដេ់ចាំ ៊ីគ្ត្៊ីឱ្យបានលទៀងទត្់លព្េលវលា  និងចាំទ៊ីក្សមនលងមែេធាល ប់ផ្ ដេ់ឱ្យ លែើ ប៊ីងាយគ្សេួែេ់គ្ត្៊ីែឹង ទ៊ី

ក្សមនលងមែេផ្ដេ់ចាំ ៊ីឱ្យស ៊ី ។   ា៉ែ ងលទៀត្ ក្សសិក្សរោចលគ្បើជាសក  ចាំ ៊ី ងាយគ្សួេសលងាត្ល ើេសក្ស ម ភ្នព្

ស ៊ីចាំ ៊ី   និងក្ខរេូត្លាស់របស់គ្ត្៊ី ។ 

 គ្ត្ួវផ្ ដេ់ចាំ ៊ីតា ក្សាំរិត្ក្សាំ ត្់  លជៀសវាងផ្ដេ់ចាំ ៊ីលគ្ចើន ួសក្សាំរិត្ មែេនាាំឱ្យគ្ត្៊ីស ៊ី ិនអស ់  ខាត្បង់ថវកិ្ខ 

ល្វើឱ្យរ  ភ្នព្ទឹក្សសអយុ និងទកឹ្សគ្សេះខវេះខយេអ់ ក្សស ៊ីមសសន ។ 

 បរិមា ចាំ ៊ីមែេគ្ត្ួវផ្ ដេ ់ ោគ្សយ័បទព្លិសា្នន៍នក្ខរដ្ឋក់្សចាំ ៊ីគ្ត្៊ីគ្បចាំនថ ា។  ជាទូលៅ កូ្សនគ្ត្៊ីគ្ត្ួវក្ខរ 

បរិមា ចាំ ៊ីត្ិចជាងគ្ត្៊ី្ាំ។  ក្សសិក្សរគ្ត្ួវលចេះថ លឹងមថ លងដ្ឋក់្សចាំ ៊ីឱ្យគ្ត្៊ីស ៊ីបនដិច ដងៗជាលរៀងរាេ់នថ ា  ។  

 ឧទ រ  ៍លគ្ក្ខយព្៊ីក្ខរដ្ឋក់្សចាំ ៊ីល ើយ  គ្ត្៊ីលៅមត្ម េជ ាំវញិក្សមនលងដ្ឋក់្សចាំ ៊ី លនាេះបញ្ញជ ក់្សថ្ន   គ្ត្៊ីគ្ត្ួវក្ខរ 

ស ៊ីចាំ ៊ីបមនែ លទៀត្ ។ 

 ក្សសិក្សរខលេះផ្ ដេ់ចាំ ៊ីគ្ត្៊ីតា លគេក្ខរ ៍ម នាាំបលច េក្សលទស រពឺ្៊ី ៥-១០%ននទាំងន់ែងខលនួសរ បគ្ត្៊ី ក្សាុង១នថ ា 

 កូ្សនគ្ត្៊ីលៅត្ូចគ្ត្វួក្ខរបរិមា ចាំ ៊ីត្ិចជាងគ្ត្៊ី្ាំ  ប៉ែ មន ដវាគ្ត្ួវក្ខរចាំ ៊ីមានរ  ភ្នព្គ្បលួត្អ ៊ីនលគ្ចើនជាង គ្ត្៊ី្ាំ  

លែើ ប៊ីព្គ្ងឹងស ខភ្នព្  និងបលង ាើនក្ខរេូត្លាសឱ់្យឆ្ប់រ ័ស ។ 
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 ក្សាុងក្សរ ៊ីចាំ ៊ីបមនែ គ្ត្ួវផ្ ដេ់ឱ្យគ្ត្៊ីស ៊ី២ែងក្សាុង១នថ ា រឺលៅលព្េគ្ព្ឹក្ស និងលព្េរលសៀេ លៅក្សាុងអាំ ុងលព្េ 

មានព្នលឺនថ ា។ គ្ត្ួវលជៀសវាងផ្ដេ់ចាំ ៊ីគ្ត្៊ីលៅលព្េគ្ព្ឹក្សគ្ព្េឹ  មែេព្ ាំទន់មានព្នលនឺថ ាគ្រប់គ្គន់ លគ្ពាេះលព្េ 

លនាេះក្សាុងទឹក្សគ្សេះក្សាំព្ ងខវេះខយេអ់ ក្សស ៊ីមសសន ។  ែូចលនេះ គ្ត្ួវផ្ ដេ់ចាំ ៊ីគ្ត្៊ីលៅលព្េមានព្នលឺនថ ាគ្រប់គ្គន់ មែេ

ល្វើឱ្យស បួរខយេ់អ ក្សស ៊ីមសសនលៅក្សាុងទឹក្សគ្សេះ ល ើយល្វើឱ្យគ្ត្៊ី ិនព្ េ និងស ៊ីចាំ ៊ីបានលគ្ចើន ។ 

 

២.១០- គ្បលភទជ៊ី នងិរលបៀបដ្ឋក្សជ់៊ី 

ក្ខរលគ្បើគ្បាស់ជ៊ីក្សាុងក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ី មាន ២ ែាំណាក់្សក្ខេលផ្សងគា  រឺលៅលព្េលរៀបចាំគ្សេះ ដង  និងលៅលព្េ  

លគ្ក្ខយដ្ឋក្ស់គ្ត្៊ីចិញ្េ ឹ ដងលទៀត្។ ែូចបានលរៀបរាប់ខាងលេើព្៊ីផ្េគ្បលយជន៍ននក្ខរលគ្បើគ្បាស់ជ៊ីលៅលព្េលរៀបចាំគ្សេះ លែើ ប៊ី 

ល្វើឱ្យទឹក្សគ្សេះមានព្ ៌នបត្ងេ អ  ស បួរខយេ់អ ក្សស ៊ីមសសន  និងមានចាំ ៊ី្ មជាត្គិ្រប់គ្គន់  ល ើយលព្េលនាេះក្សសិក្សរ 

ោចដ្ឋក់្សកូ្សនគ្ត្៊ីចិញ្េឹ បាន ។  លគ្ក្ខយលព្េដ្ឋក់្សកូ្សនគ្ត្៊ីល ើយគ្បមា  ១សបាដ  ៍ក្សសិក្សរគ្ត្ួវសលង ាត្ល ើេព្ ទ៌ឹក្សគ្សេះ ក្សាុង

ក្សរ ៊ីទឹក្សគ្សេះមេងមានព្ ៌នបត្ង ក្សសិក្សរគ្ត្ួវដ្ឋក់្សជ៊ីបមនែ  រ ូត្ែេទ់ឹក្សគ្សេះមានព្ ន៌បត្ងេ អ ។  ក្សាុងក្សរ ៊ីទឹក្ស គ្សេះ

មានព្ េ៌ អក់្ស  ក្សសិក្សរគ្ត្ួវព្ិនិត្យល ើេវត្ដមានប រិមា ចាំ ៊្ី  មជាត្ ិលដ្ឋយលគ្បើគ្ក្សមាែួសល ើេទឹក្សព្៊ីគ្ជងុមាា ង ននគ្សេះ រួច

យក្សមក្សវែួសទឹក្សលចញព្៊ីគ្ក្សមា  លព្េលនាេះលយើងនឹងសលងាត្លឃើញព្៊ីវត្ដមានសត្វេ អតិ្ត្ូចៗ លៅក្សាុងមក្សវ ។ លបើ បរិមា សត្វបល

ង់ត្ ងមានចាំនួនត្ិច ក្សសិក្សរគ្ត្ួវបមនែ ជ៊ី ។   

ក្ខរលគ្បើគ្បាស់ជ៊ីបមនែ  លគ្ក្ខយលព្េដ្ឋក់្សកូ្សនគ្ត្៊ីចិញ្េ ឹ មានអត្ែគ្បលយជន៍ ិនគ្ត្ ឹមត្បលង ាើនចាំ ៊ី្ មជាត្ ិ 

ប៉ែ លណាណ េះលទ  ប៉ែ មន ដមថ ទាំងបលង ាើនបរិមា ខយេ់អ ក្សស ៊ីមសសន ក្ខត្ប់នែយបរិមា ឧសម័នព្ េលទៀត្ផ្ង ។ បរិមា ជ៊ី មែេ  

លគ្បើគ្បាស់បមនែ លនេះមានបរិមា ត្ិចជាង បរិមា ជ៊ីលគ្បើលព្េលរៀបចាំគ្សេះ ។  លបើក្សសិក្សរលគ្បើជ៊ីបមនែ  ិនបានគ្ត្ឹ គ្ត្វួ 

លនាេះនឹងល្វើឱ្យគ្ត្៊ីព្ េ និងោចងាប់ឆ្ប់រ ័ស ។  ែូចបានលរៀបរាប់ក្សាុងល លរៀនលរៀបចាំគ្សេះ គ្បលភទជ៊ីគ្ត្ួវលគ្បើមាន ២ 

គ្បលភទរ ឺជ៊ី្ មជាត្ ិ ឬសរើរាងគ (ជ៊ីលា ក្សសត្វ និងជ៊ីនបត្ង) និងជ៊ីរ៊ី ៊ី ឬជ៊ីអសរើរាង គ (មានជ៊ីអក យលរ៉េ និងជ៊ីលែោលប៉ែ) មែេ

ជាគ្បលភទជ៊ីគ្គប់មានព្ ៌ស និងព្ ៌លចម  ។ ក្សាុងក្សរ ៊ីចង់លគ្បើជ៊ីបមនែ ជាគ្បលភទជ៊ីរ៊ី ៊ី ក្សសិក្សរគ្ត្ួវយក្សជ៊ីអក យលរ៉េ ៣០០ 

គ្ក្ខ  លាយជា យួជ៊ីលែោលប៉ែ ១០០ គ្ក្ខ  កូ្សរជា យួទឹក្សក្សាុង្ ងឱ្យរលាយគ្គប់អស់សិន លទើបយក្សលៅបាចលេើ នផ្ ទទឹក្ស

គ្សេះ លែើ ប៊ីក្ស ាំឱ្យគ្ត្៊ីចបយ់ក្សគ្គប់ជ៊ីស ៊ីផ្កទ េ ់មែេនឹងល្វើឱ្យគ្ត្៊ីងាប់ភ្នល   ។  លបើក្សសិក្សរចង់លគ្បើជ៊ីទាំងព្៊ីរគ្បលភទចូេ គា  គ្ត្ួវ

លគ្បើក្សាុងបរិមា ត្ិចត្ួចបាំផ្ ត្ រឺត្ិចជាងបរិមា ជ៊ីលគ្បើលព្េលរៀបចាំគ្សេះ លែើ ប៊ីលជៀសវាងក្ខរលគ្បើជ៊ីគ្ជុេ សួ ក្សាំរិត្ មែេ

ល្វើឱ្យទឹក្សគ្សេះព្ េ  ខយេអ់ ក្សស ៊ីមសសនក្សាុងគ្សេះធាល ក់្សច េះ  បរិមា ឧសម័នព្ េលក្សើនល ើង  និងល្វើឱ្យគ្ត្៊ីងាប់ភ្នល   ។ ចាំលពាេះក្ខរ

លគ្បើជ៊្ី  មជាត្ ិក្សសិក្សរគ្ត្ួវអន វត្ដតា វិ្៊ីសាស្ដ្សដែូចខាងលគ្ក្ខ ៈ 

 ជ៊ីក្សរលដដ  យួមានទាំ ាំបលណាដ យ ២-៣   ទទឹង ១- ២   ជលគ្ៅ ០,៥  ឬ ជ៊ីក្សរលដដ ត្ចូ ួយ លៅលេើភលឺ

គ្សេះ(រូបខាងលគ្ក្ខ ) រួចដ្ឋក់្សលា ក្សសត្វលគ គ្ក្សប៊ី ឬ គ្ជួក្ស  មាន់  ទ  និង ឬ សលឹក្សរ ក្សាជាត្ិនបត្ង ជ៊ីទលស្ដ្នទៀង

លខត្ដ គ្តាាំទឹក្សក្សាុងរលដដ លនាេះ ។ 

 រួចទ ក្សវារយៈលព្េព្៊ី ៣លៅ៥នថ ា បនាទ ប ់ក្សក្សសិក្សរោចែួសទកឹ្សជ៊ីក្សាុងរលដដ លនាេះដ្ឋក់្សចូេក្សាុងគ្សេះ ចិញ្េឹ គ្ត្៊ី  

  វិ្៊ីលនេះក្ខត្់បនែយបានក្ខរលគ្បើគ្បាស់បរិមា អ ក្សស ៊ីមសន  បនែយជាត្ិឧសម័នព្ េលៅក្សាុងគ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ី ។ 
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 វិ្៊ីសាស្ដ្សដស គ្សបននក្ខរលគ្បើគ្បាស់ជ៊្ី  មជាត្បិមនែ  ក្សាុងគ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ី 

 ជាទលូៅក្ខរលគ្បើគ្បាសជ់៊ីបមនែ  លគ្ក្ខយលព្េដ្ឋក់្សគ្ត្៊ីចិញ្េ ឹ គ្ត្ួវអន វត្ដលៅលព្េមានព្នលឺនថ ាគ្របគ់្គន់ លគ្ពាេះ

លព្េលនាេះទឹក្សក្សាុងគ្សេះស បួរខយេ់អ ក្សស ៊ីមសសន មែេល្វើឱ្យគ្ត្៊ី និព្ េ លគ្ក្ខយលព្េដ្ឋក់្សជ៊ី ។ 

 គ្បសទិធភ្នព្ននក្ខរលគ្បើគ្បាស់ជ៊ី រឺោគ្សយ័នឹងក្សតាដ ែូចខាងលគ្ក្ខ ៈ 

 ស៊ីត្  ាភ្នព្ទឹក្សក្សាុងគ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ីមានព្៊ី ២៥ - ៣០ អងារលស 

 pH ក្សាុងទឹក្សគ្សេះមានព្៊ី  ៦,៥ - ៩ 

 ក្សាំរិត្រលាយអ ក្សស ៊ីមសសនមានយ៉ែ ងត្ិចព្៊ី ៣- ៧  ៊ីេ៊ីគ្ក្ខ  ក្សាុង១ េ៊ីគ្ត្ទឹក្ស 

 គ្បលភទែ៊ីគ្សេះ ភ្នរលគ្ចើនជាគ្បលភទែ៊ីឥែា 

 េក្សា ៈគ្សេះ ្ាំទលូាយ  មានទឹក្សលគ្ចើន  គម នលែើ លឈើជ ាំវិញគ្សេះ  និងមានលជើងលទរ ។ 

 

ខាងលគ្ក្ខ លនេះ ជាក្ខរលគ្បៀបល្ៀបក្សាំរិត្ជាត្ិោសតូ្ មែេមានលៅក្សាុងជ៊ីលា ក្សសត្វលផ្សងៗគា   

 

Manure Pit
Ditch

Pond with Manure pit 

(Semi-automatic topdressing system) 

រលដដ ជ៊ី 
រង វេះចង អរួ 

ក្ខរជ៊ីក្សរលដដ ជ៊ីជាប់គ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ី 
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ឯក្សសារលយង   

- Brooks & Maluwa (1997) for chicken & pig manure;  

- Kerr (1999) for goat manure;  

- Straaten (1999) for cattle manure. 

 

២.១១- ក្ខរគ្របគ់្រងគ្សេះ 

លគ្ក្ខយក្ខរដ្ឋក់្សកូ្សនគ្ត្៊ីចិញ្េឹ ល ើយ  ក្ខរគ្រប់គ្រងគ្សេះជាសក្ស មភ្នព្ យួយ៉ែ ងសាំខាន់  មែេក្សសិក្សរគ្ត្ួវ 

យក្សចិត្ដទ ក្សដ្ឋក់្សអន វត្ដឱ្យបានលជារជយ័ ។  ក្ខរគ្រប់គ្រងគ្សេះ រួ មានសក្ស មភ្នព្សាំខាន់ៗ ែូចខាងលគ្ក្ខ លនេះ ៖ 

 គ្ត្ួវយក្សចិត្ដទ ក្សដ្ឋក់្សក្សាុងក្ខរដ្ឋក់្សចាំ ៊ីគ្ត្៊ី និងដ្ឋក់្សជ៊ីបមនែ ឱ្យបានលទៀងទត្ល់ព្េលវលា (ែូចបានបញ្ញជ ក់្ស ក្សាុង

ល លរៀនខាងលេើ) 

 គ្ត្ួវគ្រប់គ្រងេក្សាខ ឌទឹក្សគ្សេះ ឱ្យបានេ អជាប់ជានិច េ និងគ្ត្ួវគ្ត្តួ្ព្ិនិត្យរ  ភ្នព្ទឹក្សគ្សេះជាបជ់ាគ្បចាំ 

 ក្សាុងក្សរ ៊ីគ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ីទ៊ីឡាព្ា៉ែ   គ្ត្វួឧសា ៍ែួសកូ្សនគ្ត្៊ីទ៊ីឡាព្ា៉ែ  ក្សបាំប៉ែនក្សាុងហាបា៉ែ  

 គ្ត្ួវយក្សចិត្ដទ ក្សដ្ឋក់្ស រក្ស ូេល ត្ ននបញ្ញា លក្សើត្មានល ើង  និងព្ាយ លដ្ឋេះគ្សាយបញ្ញា  

 គ្ត្ួវឧសា អ៍លង ាត្ល ើេសក្ស មភ្នព្គ្ត្៊ី មគ្ក្សងលលាលក្សើត្មានជ ា ឺគ្ត្ួវយក្សចិត្ដទ ក្សដ្ឋក់្សក្ខរពារ ក្ស ាំឱ្យគ្ត្៊ីលក្សើត្

មានជ ា ឺ។ 

 

២.១១.១ - ក្ខរគ្ត្តួ្ព្និតិ្យរ  ភ្នព្ទកឹ្សគ្សេះ 

 ខយេអ់ ក្សស ៊ីមសន  ស៊ីត្  ាភ្នព្  និង pH  (ក្សាំរិត្ជាត្ិជរូននទឹក្ស) រឺជាក្សតាដ យ៉ែ ងសាំខាន់ក្សាុងក្ខរក្សាំ ត្ ់

េក្សាខ ឌននទឹក្សគ្សេះ ។  ខាងលគ្ក្ខ លនេះ ជាក្ខរព្ពិ្ ន៌ាេាំអិត្អាំព្៊ីក្សតាដ សាំខាន់ន៊ី យួៗ ទាំងលនេះ ។ 

 

លា ក្សមាន់ លា ក្សគ្ជួក្ស លា ក្សព្មព្ លា ក្សលគ គ្ក្សប៊ី 

ភ្ន
រ
រយ
នន
លា
 
ក្ស
ស
ាត្
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ក្សាំរិត្ជាត្ិជូរននទឹក្សគ្សេះ pH 

 pH ជាក្សាំរិត្ជាត្ិជូរ និងបាសននទឹក្សគ្សេះ មែេមានរងាវ ស់ព្៊ី ០ ែេ់ ១៤។ លបើ pH គ្សេះមានព្៊ី ០ ែេ់ជិត្ 

លេខ ៧ លនាេះទឹក្សគ្សេះមានជាត្ិោស ៊ីត្ ។ លបើ pH លសមើគ្ត្ឹ លេខ ៧ លនាេះទឹក្សគ្សេះគម នជាត្ជិូរ និងគម នជាត្ិបាស លរលៅ 

ថ្ន  ឺត្ ។ លបើ pH មានល ើងព្៊ីលេខ ៧ ែេ់លេខ ១៤ មានន័យថ្នទឹក្សគ្សេះមានជាត្ិបាស ។ ជាទូលៅ គ្ត្៊ីរស់លៅបាន 

គ្សួេ និងមានក្ខរេូត្លាសេ់ អ ក្សាុងក្សាំរិត្ pH មានព្៊ី ៦,៥ ែេ់ ៨ ។ គ្ត្៊ីឆ្បទ់ទេួភ្នព្រំលញាច ឬជ ា ឺ លៅលព្េជបួ

េក្សាខ ឌទឹក្ស ិនេ អ  ែូចជារស់លៅក្សាុងទឹក្សគ្សេះ មែេមាន pH ទប។  គ្ត្៊ីភ្នរលគ្ចើន ចប់លផ្ ដើ ទទួេជ ា ឺនិង ងាបល់ៅលព្េ

ជួបេក្សាខ ឌទឹក្ស មែេមានក្សាំរិត្ pH ទបជាង៥ ក្សាុងរយៈលព្េយូរ ។  លព្េខលេះក្សាំរិត្ pH ក្សាុងទឹក្សគ្សេះមាន ក្ខរមគ្បគ្បួេ

ឆ្ប់រ ័ស ែូចជាលៅលព្េមានលភលៀងធាល ក់្សលគ្ចើន មែេបលងាើត្ឱ្យមានជាត្ិោស ៊ីត្លៅក្សាុងទឹក្សគ្សេះ ។ 

 ក្សសិក្សរោចបា៉ែ ន់សាម នក្សាំរិត្ pH ក្សាុងទឹក្សគ្សេះ លដ្ឋយក្ខរភលក់្ស  លបើទឹក្សគ្សេះមានជាត្ជិូរ លនាេះមានន័យថ្ន ទឹក្ស 

គ្សេះមានជាត្ិោស ៊ីត្ ។   ា៉ែ ងលទៀត្ លយើងោចែឹងក្សាំរិត្ជាត្ិោស ៊ីត្ លដ្ឋយក្ខរអលងាត្ល ើេគ្បភព្ទឹក្សគ្សេះមែេយក្ស ក្ស 

លគ្បើ ។  ឧទ រ  ៍គ្បភព្ទឹក្ស ក្សព្៊ីវាេភក់្ស  ឬ វាេេាប ់ឬ ព្៊ីទ៊ីក្សមនលងែនទលទៀត្ មែេក្សខវក់្សស បួរលៅលដ្ឋយ    សារ

ធាត្ រេយួ  ភ្នរលគ្ចើនគ្បភព្ទកឹ្សទាំងលនេះោចមានជាត្ិោស ៊ីត្ ។ លទេះជាយ៉ែ ងណាក៏្សលដ្ឋយ ភ្នរលគ្ចើនទឹក្សគ្សេះ ចិញ្េឹ គ្ត្៊ី 

មានក្សាំរិត្ pH េ អ ក្សាុងចលនាល េះព្៊ី ៦,៥ ែេ់ ៨ ។ 

 

 

 
 

ក្ខរក្សាំ ត្ប់ងាា ញេក្សាខ ឌទកឹ្សមែេេ អ សគ្មាបក់្ខរចញិ្េ ឹគ្ត្៊ី នងិផ្េតិ្ក្សនូគ្ត្៊ីព្ជូ 
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មក្សេាំអរ  ភ្នព្ទឹក្សលដ្ឋយដ្ឋក់្សក្សាំលបារ  ិនោចលគ្បើក្សាំលបារបានលទ 

សីតុណា ភារ 

ចលនាល េះេក្សាខ ឌទឹក្សេ អ 

ចំណះុអុរសុីខសន 

 ៊ីេ៊ីគ្ក្ខ / េ៊ីគ្ត្ទឹក្ស 

 ៊ីេ៊ីគ្ក្ខ / េ៊ីគ្ត្ទឹក្ស 

ចំណះុឧសម័នក្ខរូនិច 

ចលនាល េះេក្សាខ ឌទឹក្សេ អ សគ្មាប់ 

ក្ខរេូត្លាស់របស់គ្ត្៊ី  

-គ្ត្៊ីេូត្លាស់យឺត្ 

-គ្ត្៊ីងាយទទួេរងជាំងឺ 

គ្ត្៊ី ិនោចបនដព្ជូបាន 

គ្ត្៊ីនឹងសាល ប ់
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២.១១.២ - ក្សតាដ គ្ត្តួ្ព្និតិ្យរ  ភ្នព្ទកឹ្ស 

 

លរ ចំនុចសំខាន់ៗ 

ខដ្លព្តូវព្តួតរិនិតយ 

ចននាល ះលរាែណឌ ទឹរ 

ខដ្លលអ 

លរាណៈសំោល់ 

លរាែណឌ ទឹរមិ្នលអ 

អាចនដ្ឋះព្សាយតាម្វិីី 

១ ក្សាំរតិ្ក្សាំព្សទ់កឹ្សគ្សេះ ឬ 

ជលគ្ៅទកឹ្សគ្សេះ 

1- 2 ម ៉ែគ្ត្ -មានគ្ត្៊ីលគ្ចើនលព្ក្សក្សាុងគ្សេះមានទឹក្ស 

ត្ិចជាង ៥០% 

 

-គ្ត្ួវបមន ែ ទឹក្សថ ម៊ី េ អ ចូេគ្សេះ 

-ក្សសិក្សរោចវាស់សទង់ល ើេជលគ្ៅ 

ទឹក្សគ្សេះបាន 

- ចប់គ្ត្៊ីខ លេះលចញព្៊ីគ្សេះ 

២ ក្សាំរតិ្រលាយអ ក្សស ៊ីមសសន ្ាំជាង 5  ៊ីេ៊ីគ្ក្ខ   

ក្សាុង ១ េ៊ីគ្ត្ទឹក្ស (ppm) 

-គ្ត្៊ីលងើបល ើងលព្ញនផ្ទទឹក្ស លទេះប៊ី 

មាននថ ារេះល ើយក៏្សលដ្ឋយ 

-ទឹក្សគ្សេះគ្ត្ួវមានព្ ៌នបត្ងជានិច េ 

-ោចែូរទឹក្សគ្សេះចស់លចញខលេះ ឬ 

ទាំងអស់ ដ្ឋក់្សទឹក្សថ ម៊ី េ អសាអ ត្ចូេវិញ 

-ល ើេចាំន ចល លរៀន ៤.១ និង ៤.២ 

៣ pH 6.5 ែេ ់ 8.0 គ្បភព្ទឹក្ស ក្សព្៊ីក្សមន លងទឹក្សសអយុ

មាន សារធាត្ រេួយ ឬ  ក្សព្៊ី

ក្សមន លងែនទ លទៀត្មែេែឹងថ្នមាន

ជាត្ិោស ៊ីត្ 

-ដ្ឋក់្សគ្ត្៊ីចិញ្េឹ ខលេះក្សាុងគ្សេះទឹក្សលនាេះ 

លែើ ប៊ីសលង ាត្ល ើេក្ខររស់លៅរបស់ 

គ្ត្៊ីក្សាុងទឹក្សគ្សេះលនាេះ 

-ឬ លគ្បើគ្ក្សដ្ឋស pH លែើ ប៊ីវាស់ 

លបើោចល្វើបាន 

-ដ្ឋក់្សក្សាំលបារ៥ រ.គ្ក្ស/១០០ ២
 
គ្សេះ 

ក្សាុងលព្េលរៀបចាំគ្សេះរួចវាស់ក្សាំ រិត្ 

pH លដ្ឋយលគ្បើគ្ក្សដ្ឋស pH 

៤ ស៊ីត្  ាភ្នព្ 25 ែេ ់ 30°C -ស៊ីត្  ាភ្នព្បរិយក្ខសលៅដ       

(្ាំជាង 38°C) ោក្ខសធាត្  

គ្បលទសក្ស ពុជា និធាល ប់មានខពស់

ជាង 38°C និងក្សគ្ ទបជាង 

25°C 

-ក្សសិក្សរោចលគ្បើមទ ៉ែូម ៉ែគ្ត្ លគ្ពាេះ 

មានត្ន លលថ្នក្ស 

-បដរួទឹក្សគ្សេះលចញខលេះរួចបញ្េេួទឹក្សថ ម៊ី 

េ អសាអ ត្ មែេមានស៊ីត្  ាភ្នព្ស  

គ្សបព្៊ី 25 លៅ 30°C 

-ក្ខត្់បន ែយបរិមា គ្ត្៊ីដ្ឋក់្សចិញ្េឹ  

៥ ទកឹ្សេ អក្ស ់ 1,300mIlIRkamkñúg1lIRtTwk -ទឹក្សេ អក់្សខាល ាំង  ិនោចល ើេលឃើញ 

លគ្បើថ្នសមែក្សក្សាុងជលគ្ៅទឹក្សព្៊ី ៥-

១០ ស.  

-លគ្បើក្សាំលបារព្៊ី៥-១០រ.គ្ក្ស/១០០

 ២ គ្សេះ   នលព្េដ្ឋក់្សកូ្សនគ្ត្៊ីចិញ្េឹ  

៦ ឧសមន័ក្ខបនូចិ ត្ិចជាង 50  ៊ីេ៊ីគ្ក្ខ  ក្សាុង១ េ៊ី

គ្ត្ទកឹ្ស 

-គ្ត្៊ីលងើបល ើងលព្ញនផ្ទទឹក្ស លទេះប៊ី 

មាននថ ារេះល ើយក៏្សលដ្ឋយ 

-ទឹក្សគ្សេះគ្ត្ួវមានព្ ៌នបត្ងជានិច េ 

-ោចែូរទឹក្សគ្សេះចស់លចញខលេះ ឬ 

ទាំងអស់ ដ្ឋក់្សទឹក្សថ ម៊ី េ អសាអ ត្ចូេវិញ 

-ល ើេចាំន ចល លរៀន ៤.១ និង ៤.២ 

៧ ោ ៉ែញូា៉ែ ក្ស ់ ត្ិចជាង 0.02 លៅ 0.05 

 ៊ីេ៊ីគ្ក្ខ  ក្សាុង១េ៊ីគ្ត្ទកឹ្ស 

-គ្ត្៊ីលងើបល ើងលព្ញនផ្ទទឹក្ស លទេះប៊ី 

មាននថ ារេះល ើយក៏្សលដ្ឋយ 

-ទឹក្សគ្សេះគ្ត្ួវមានព្ ៌នបត្ងជានិច េ 

-ោចែូរទឹក្សគ្សេះចស់លចញខលេះ ឬ 

ទាំងអស់ ដ្ឋក់្សទឹក្សថ ម៊ី េ អសាអ ត្ចូេវិញ 

-ល ើេចាំន ចល លរៀន ៤.១ និង ៤.២ 
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២.១១.៣ - ក្ខរគ្ត្តួ្ព្និតិ្យ ក្សនូគ្ត្៊ីព្ជូទ៊ីឡាព្ា៉ែ  

ក្សសិក្សរមែេចិញ្េឹ គ្ត្៊ីទទួេបានលជារជយ័  ក៏្សមានស ត្ែភ្នព្ផ្េិត្កូ្សនគ្ត្៊ីទ៊ីឡាព្ា៉ែ ព្៊ីគ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ីតា  េក្សា

 ៈ្ មជាត្ិផ្ងមែរ ។  គ្បលភទគ្ត្៊ីទ៊ីឡាព្ា៉ែ  បនដព្ូជក្សាុងគ្សេះ្ មជាត្ ិលៅលព្េវាមានោយ ព្៊ី ៥ លៅ ៦ មខ ។ ក្សាុងក្សរ ៊ី

គ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ីលរៀបចាំបានេ អ មានលជើងលទរ និងមានេក្សាខ ឌទកឹ្សេ អ លគ្ក្ខយលព្េដ្ឋក់្សកូ្សនគ្ត្៊ីចិញ្េឹ រយៈលព្េព្៊ី ៤ លៅ ៥ មខ 

គ្ត្៊ីទ៊ីឡាព្ា៉ែ ចបល់ផ្ ដើ បនដព្ូជក្សាុងគ្សេះ តា េក្សាខ ឌ្ មជាត្ ិ លដ្ឋយ ិនចាំបាច់លគ្បើថ្នា ាំចក់្ស (អ័រ ៉ែូន)។  លៅលព្េគ្ត្៊ីទ៊ីឡា

ព្ា៉ែ ក្ខល យជាល ព្ូជេ អ វាោចបនដព្ូជបានព្៊ី ៦ លៅ ១០ ែង ក្សាុង យួឆ្ា ាំ ។  

លគ្ក្ខយលព្េចិញ្េឹ គ្ត្៊ីទ៊ីឡាព្ា៉ែ បាន ៤ លៅ ៥ មខ ក្សសិក្សរគ្ត្វួយក្សចិត្ដទ ក្សដ្ឋក់្សសលងាត្ល ើេលេើនផ្ ទទឹក្ស គ្រប់

គ្ជុងទាំង៤ ននគ្សេះ លៅលរៀងរាេ់លព្េគ្ព្ឹក្សគ្ព្េឹ  ។  លៅលព្េលនាេះ លយើងោចសលងាត្លឃើញមានកូ្សនគ្ត្៊ីទ៊ីឡាព្យ៉ែ ត្ូចៗ  

ក្សាំព្ ងម េលៅលេើនផ្ ទទឹក្សមក្សបរគ្ជុងគ្សេះ និងមានគ្ត្៊ីល ទ៊ីឡាព្ា៉ែ លៅមក្សបរលនាេះ លែើ ប៊ីក្ខរពារក្សូនរបស់វា ។ ក្សសិក្សរ ោច

ចប់កូ្សនគ្ត្៊ីលនេះ ក្សបាំប៉ែនក្សាុងហាបា៉ែ  លដ្ឋយលគ្បើថ ាងែួសចប់ក្សូនគ្ត្៊ី (ល ើេរូបភ្នព្ខាងលគ្ក្ខ ) លៅលរៀងរាេ ់៣ លៅ ៤ ែង 

ក្សាុង យួមខ ។   

 

 

  

          ក្ខរចប់ក្សូនគ្ត្៊ីទ៊ីឡាព្ា៉ែ ព្៊ីគ្សេះ លដ្ឋយលគ្បើថ ាង             ក្សដ្ឋក់្សបាំប៉ែនក្សាុងគ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ី 

 

២.១១.៤ - ក្ខរព្ាយ គ្ត្តួ្ព្និតិ្យល ើេគ្សេះចញិ្េ ឹគ្ត្៊ី 

ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីជានិច េក្ខេគ្ត្ួវឧសា ៍គ្ត្តួ្ព្ិនិត្យល ើេ ជឈដ្ឋា នជ ាំវិញគ្សេះ  ក្ស ាំឱ្យមានរូង ឬ រន ធលផ្សងៗ មែេ  

ោចមានក្ស ដុ រ  ក្សមងាប ឬ ព្ស់រស់លៅ  វានឹងស ៊ីកូ្សនគ្ត្៊ីក្សាុងគ្សេះ ។   ា៉ែ ងលទៀត្ គ្ត្ួវព្ាយ ចប់គ្ត្៊ីក្ខចលចញព្៊ីគ្សេះ 

ឱ្យអស ់ លែើ ប៊ីក្ស ាំឱ្យវាស ៊ីកូ្សនគ្ត្៊ី ។  លគ្ៅព្៊ីលនេះ ក្សសិក្សររួរល្វើរបងព្ទ័ធជ ាំវិញគ្សេះ ក្ខរពារលក្សមងធាល ក់្សចូេគ្សេះ និងសត្វពា នៈ 

លផ្សងៗ ចូេ ក្សស ៊ីលមម  ឬ ជាន់ភលឺគ្សេះខូច ។  គ្ត្វួព្ាយ គ្ត្ួត្ព្ិនិត្យល ើេសក្ស មភ្នព្គ្ត្៊ីក្សាុងគ្សេះ ក្សាុងក្សរ ៊ីមានគ្ត្៊ី ណា

 យួមានស ខភ្នព្ ិនេ អ  ែូចជា មានសាា  របួស  ែាំលៅ  ឬ ឈឺ  ឬមានគ្ត្៊ីងាប ់គ្ត្វួចប់វាលចញព្៊ីគ្សេះភ្នល   លែើ ប៊ីក្ស ាំ ឱ្យឆ្លង

លៅគ្ត្៊ីលផ្សងលទៀត្ ។  គ្ត្ួវព្ាយ ដ្ឋាំលមម   និងមថរក្សាលមម លៅលេើភលឺគ្សេះឱ្យបានេ អ លែើ ប៊ីក្ខរពារក្ខរ ូរលគ្ចេះែ៊ី នាាំឱ្យ

ទឹក្សគ្សេះេ អក់្ស  លៅលព្េមានលភលៀងធាល ក់្ស ។   ា៉ែ ងលទៀត្ ក្ស ាំរបប៊ីឱ្យមានរ ក្សាជាត្ទិឹក្សែ េះលគ្ចើនគ្របែ ដប់លព្ញនផ្ទគ្សេះ មែេនាាំ

រំខានែេ់ក្ខរល្វើរសម៊ីសាំលយររបស់រ ក្សាជាត្ិបលងត់្ ង ។  
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២.១១.៥ -  វធិានក្ខរក្ខរពារជ ាគឺ្ត្៊ី 

លជារជយ័ននក្ខរគ្រប់គ្រងលេើស ខភ្នព្គ្ត្៊ីចប់លផ្ ដើ  ព្៊ី ៊ូីក្ខរក្ខរពារក្ស ាំឱ្យមាន ជ ាឺគ្ត្៊ី គ្បលសើរជាងក្ខរ 

ព្ាបាេជ ាឺ។ 

លែើ ប៊ីក្ខរពារក្ស ាំឱ្យមាន ជ ាឺគ្ត្៊ី គ្ត្ួវយក្សចិត្ដទ ក្សដ្ឋក់្សវិធានក្ខរក្ខរពារ ួយចាំនួន ែូចខាងលគ្ក្ខ លនេះ ៖ 

 លគ្ជើសលរើសគ្បលភទគ្ត្៊ីដ្ឋក់្សចិញ្េ ឹណា មែេ្ន់នឹងជ ា ឺ  និងមានស ខភ្នព្រឹងមាាំ និងោចសកគូ្ទាំនឹងក្ខរបាំមរ បាំ

រួេ ស៊ីត្  ាភ្នព្ 

 ជាកូ្សនគ្ត្៊ីព្ូជ ផ្េិត្លចញព្៊ីល  បា ព្ជូេ អ 

 កូ្សនគ្ត្៊ីព្ជូគ្ត្វួបានមថបាំប៉ែនេ អគ្ត្ឹ គ្ត្ួវតា េក្សា ៈបលច េក្សលទស 

 កូ្សនគ្ត្៊ីគ្ត្វួដ្ឋក់្សចិញ្េ ឹក្សាុងក្សាំរិត្ែង់ស ៊ីលត្គ្ត្ឹ គ្ត្ួវតា បលច េក្សលទស 

 គ្សេះមែេដ្ឋក់្សកូ្សនគ្ត្៊ីចិញ្េឹ  គ្ត្វួបានលរៀបចាំេ អ សាអ ត្តា បលច េក្សលទស 

 គ្ត្ួវផ្ ដេ់ចាំ ៊ីគ្រប់គ្គន់មានរ  ភ្នព្េ អ  និងលទៀងទត្់លព្េលវលា (ចាំ ៊ីគ្ត្ួវព្ិនិត្យក្ស ាំឱ្យមានជាត្ពិ្ េ) 

 គ្បភព្ទឹក្សយក្ស ក្សចិញ្េឹ  គម នជាត្ពិ្ េ និងគ្ត្ួវគ្រប់គ្រងគ្សេះទឹក្សឱ្យបានេ អជាប់ជានិច េ ។ 

 គ្ត្ួវលរៀបចាំែឹក្សជញ្ជនួកូ្សនគ្ត្៊ី ឱ្យបានគ្ត្ឹ គ្ត្ួវតា េក្សា ៈបលច េក្សលទស 

 

ទាំងអសល់នេះជា ូេដ្ឋា នគ្រឹេះននក្ខរក្ខរពារ ជ ាឺគ្ត្៊ីក្ស ាំឱ្យលក្សើត្មាន ក្សាុងអាំ ុងលព្េចិញ្េឹ គ្ត្៊ី ។ 

ជ ា ឺគ្ត្៊ីភ្នរលគ្ចើនលក្សើត្មានក្សាុងរែូវលភលៀង ឬ រែូវគ្ត្ជាក់្ស ។  លព្េជួបគ្បទេះនឹងជ ា ឺក្សសិក្សរភ្នរលគ្ចើនអន វត្ដ ក្ខរ 

ព្ាបាេតា វិ្៊ីសាស្ដ្សដប រា  ែូចជា ក្ខរលគ្បើក្សាំលបារ  ជា យួប៉ែូតាសយ ួមប៉ែ ៉ែង់ក្ខណាត្  ឬ លគ្បើជា យួអាំបេិ ជាលែើ  ។ 

២.១២- ក្ខរគ្ប េូផ្េគ្ត្៊ី 

ក្សសិក្សរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីលៅតា ជនបទភ្នរលគ្ចើន មានក្ខរគ្ប ូេផ្េគ្ត្៊ី ២ ែាំណាក់្សក្ខេលផ្សងៗគា  រឺក្ខរគ្ប េូ ផ្េប

ល ដ ើរៗ  និងក្ខរគ្ប េូផ្េទាំងគ្សុង ។  ក្ខរគ្ប ូេផ្េបល ដ ើរៗ រឺជាក្ខរគ្ប ូេផ្េគ្ត្៊ីបនដិចបនដចួ មែេោច ចប់លផ្ ដើ 

លគ្ក្ខយលព្េចិញ្េឹ បានរយៈលព្េ ៤ លៅ ៥មខ សគ្មាបប់លគ្ ើក្ខរ ូបគ្បចាំនថ ាមត្ប៉ែ លណាណ េះ ល ើយជាទលូៅក្សសិក្សរ លគ្ចើនលគ្បើ

សនទចួបបក់្ស  សនទចួរលនាង   ង  ឬសាំណាញ់ ជាលែើ  ។  
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ចាំម ក្សក្ខរគ្ប ូេផ្េទាំងគ្សងុ ក្សសិក្សរលគ្ចើនល្វើល ើងក្សាុងរែូវគ្បាាំង លៅលព្េទឹក្សគ្សេះរបស់គត្់ជតិ្រើង  

អស ់។  ជា្ មតា ក្សសិក្សរលគ្ចើនអន វត្ដលៅក្សាុងអាំ ុងមខ  ៊ីនា  ឬ មខល សា  មែេជាលព្េលវលាែ៏ស គ្សប យួសគ្មាប ់

ក្សសិក្សរចប់គ្ត្៊ីទាំងអសេ់ក់្សលៅទ៊ីផ្ារ លគ្ពាេះលព្េលនាេះគ្ត្៊ីលៅទ៊ីផ្ារមានត្ន លនថ ល។  លែើ ប៊ីឱ្យគ្ត្៊ីរស់បានយូរ និងេក់្សបាន 

ត្ន លនថ ល   លគ្ក្ខយលព្េគ្ប េូផ្េល ើយ  ក្សសិក្សររួរក្ស ាំដ្ឋក់្សចាំ ៊ីបមនែ ឱ្យគ្ត្៊ីស ៊ី យួនថ ា  នលព្េគ្ប េូផ្េគ្ត្៊ី ។ 

អាក្សផ្សព្វផ្ាយរួរឱ្យែាំបូនាម នក្សសិក្សរ  នូវអន សាសន៍ យួចាំនួនែូចខាងលគ្ក្ខ លនេះ ៖ 

 ក្ខរគ្ប ូេផ្េរួរល្វើលៅលព្េគ្ព្ឹក្ស លគ្ពាេះោក្ខសធាត្ លៅគ្ត្ជាក់្ស  ិនលៅដ ខាល ាំង ល ើយខយេអ់ ក្សស ៊ីមសសន ក្សាុង

ទឹក្សគ្សេះលៅមានស បួរ។  រួរក្ស ាំគ្ប ូេផ្េគ្ត្៊ីលៅលព្េយប ់  លគ្ពាេះក្សាំរិត្ខយេអ់ ក្សស ៊ីមសសនក្សាុងទឹក្សគ្សេះ លៅ

លព្េលនាេះមានត្ិច  មែេោចល្វើឱ្យគ្ត្៊ីឆ្បង់ាប ់លគ្ក្ខយលព្េគ្ប ូេផ្េគ្ត្៊ីល ើយ ។ 

 ជា្ មតាក្សសិក្សរគ្ត្ួវលគ្បើមា៉ែ ស ៊ីនបូ ទឹក្ស លែើ ប៊ីល្វើក្ខរគ្ប ូេផ្េគ្ត្៊ីទាំងគ្សុង 

   នលព្េចប់លផ្ ដើ គ្ប ូេផ្េគ្ត្៊ីទាំងគ្សងុ ក្សសិក្សរគ្ត្ួវលរៀបចាំសាំភ្នរៈទ ក្សដ្ឋក់្សគ្ត្៊ីឱ្យល ើយ លែើ ប៊ីរក្សាគ្ត្៊ី លៅ

រស់បានយូរ លគ្ក្ខយព្៊ីគ្ប ូេផ្េល ើយ ។ 

 

 

  

២.១៣- ក្ខរវភិ្នរលសែាក្សចិ េ 

តារាងខាងលគ្ក្ខ លនេះ ជាឧទ រ ៍ននក្ខរវិភ្នរលសែាកិ្សច េ ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីជាេក្សា ៈគ្រួសារ ក្សាុងគ្សេះទាំ ាំ 

១០០  ២  ក្សាុងក្សរ ៊ីចិញ្េឹ បានេ អរយៈលព្េ ៨ មខ ទទេួបានេទធផ្េែូចខាងលគ្ក្ខ ៈ 

 

សរម្មភារ ព្ររ័នាចិញ្េ ឹម្តាម្ទំោរ់ ព្ររ័នាចិញ្េ ឹម្ព្តូវបានខរលំអ 

 ឯរក្ខដ  ចនំនួ តនម្លរាយ តនម្លសររុ ឯរក្ខដ  ចនំនួ តនម្លរាយ តនម្លសររុ 

 
  ( ៛)    ( ៛)      ( ៛)    ( ៛)    

ក្ខរជ៊ីក្សគ្សេះ 
        

គ្សេះថ ម៊ី 
m

3
 87 3,000 261,000 m

3
 87 3,000 261,000 

                  

ក្ខរលរៀបចាំគ្សេះ 
        

នថ លឈាេួបូ ទឹក្សគ្សេះ លមា៉ែ ង 
0 0 0 

លមា៉ែ ង 
3 5,000 15,000 

ក្សាំលបារ រ.គ្ក្ស 
0 0 0 

រ.គ្ក្ស 
10 1,200 12,000 



 - 26 -  

ជ៊ីអក យលរ៉េ រ.គ្ក្ស 
0 0 0 

រ.គ្ក្ស 
1.5 1,600 2,400 

ជ៊ីលែោលប៉ែ រ.គ្ក្ស 
0 0 0 

រ.គ្ក្ស 
0.5 1,800 900 

ជ៊ីលា ក្សសត្វ រ.គ្ក្ស 
40 0 0 

រ.គ្ក្ស 
40 0 0 

ជ៊ីរ ក្សាជាត្ិនបត្ង រ.គ្ក្ស 
10 0 0 

រ.គ្ក្ស 
10 0 0 

សរ ប 
      0       30,300 

ក្ខរដ្ឋក្សក់្សនូគ្ត្៊ីចញិ្េ ឹ 
        

៣- ៤ គ្បលភទ ក្សាេ 
600 40 24,000 

ក្សាេ 
300 80 24,000 

                  

ក្ខរផ្ដេច់ាំ ៊ីបមនែ  
                

ក្សនទក់្ស រ.គ្ក្ស 
20 550 11,000 

រ.គ្ក្ស 
20 550 11,000 

ចក្ស រ.គ្ក្ស 
50   0 

រ.គ្ក្ស 
50   0 

ក្សល ដៀរ ឬ ជលន លន រ.គ្ក្ស 
5   0 

រ.គ្ក្ស 
5   0 

ក្ខក្សសាំ េប់មន ល រ.គ្ក្ស 
10   0 

រ.គ្ក្ស 
10   0 

សរ ប 
      11,000       11,000 

ក្ខរគ្របគ់្រងគ្សេះ 
                

ជ៊ីអក យលរ៉េ រ.គ្ក្ស 
0 0 0 

រ.គ្ក្ស 
1.5  1,600 2,400 

ជ៊ីលែោលប៉ែ រ.គ្ក្ស 
0 0 0 

រ.គ្ក្ស 
0.5 1,800 900 

ជ៊ីលា ក្សសត្វ រ.គ្ក្ស 
40 0 0 

រ.គ្ក្ស 
40 0 0 

ជ៊ីរ ក្សាជាត្ិនបត្ង រ.គ្ក្ស 
10 0 0 

រ.គ្ក្ស 
10 0 0 

សរ ប  
      0       3,300 

                  

គ្បាក់្សចាំណាយសរ ប 
      35,000       68,600 

គ្បាក់្សចាំ េូសរ បព្៊ីផ្េគ្ត្៊ី រ.គ្ក្ស 
10 5,000 50,000 

រ.គ្ក្ស 
36 5,000 180,000 

គ្បាក់្សចាំល ញសរ ប= គ្បាក់្សចាំ េូសរ ប- គ្បាក់្សចាំណាយសរ ប 
15,000       111,400 

គ្បាក់្សចាំណាយបនាទ ប់បនស ាំលេើក្ខរផ្េិត្កូ្សនគ្ត្៊ីទ៊ីឡាព្ា៉ែ  (ហាបា៉ែ  ថ ាង) 
0 

ចាំនួន 
1 50,000 50,000 

គ្បាក់្សចាំ េូបនាទ បប់នស ាំលេើក្ខរផ្េិត្កូ្សនគ្ត្៊ីទ៊ីឡាព្ា៉ែ  
0 

ក្សាេ 
2,000 50 100,000 

គ្បាក់្សចាំល ញបនាទ ប់បនស ាំលេើក្ខរផ្េិត្កូ្សនគ្ត្៊ីទ៊ីឡាព្ា៉ែ  
0       50,000 

% ននក្ខរបងវេិទ នបនាទ បប់នស ាំ = (គ្បាក់្សចាំ េូ- គ្បាក់្សចាំណាយ)/ 

គ្បាក់្សចាំណាយបនាទ ប់បនស ាំ 
     100% 

គ្បាក់្សចាំល ញសរ បរួ = (គ្បាក់្សចាំ េូសរ ប- គ្បាក់្សចាំណាយសរ ប) + 

គ្បាក់្សចាំល ញបនាទ ប់បនស ាំ 
        161,400 

 

3-   វិីីសាស្ដ្សដផ្សរវផ្ាយ 

៣.១-  វិ្ ៊ីសាស្ដ្សដអន វត្ដ 

ក្ខរផ្សព្វផ្ាយជាយ ទធសាស្ដ្សដ យួយ៉ែ ងសាំខាន់ ក្សាុងក្ខរជាំរ ញក្ខរងារអភិវឌ្ឍន៍ឱ្យមានក្ខររើក្សចលគ្ ើន ជាព្ិលសសក្ខរ 

ផ្សព្វផ្ាយល្វើល ើងលដ្ឋយគ្កុ្ស អាក្សផ្សព្វផ្ាយ ឬលដ្ឋយព្៊ីក្សសកិ្សរ ួយលៅក្សសិក្សរ ួយលទៀត្។ ក្ខរជួបគ្បជ ាំ ឬ សិក្ខា សាលា 

ជា យួក្សសិក្សរជារូបភ្នព្ យួននក្ខរងារផ្សព្វផ្ាយ លែើ ប៊ីល្វើក្ខរបា៉ែ ន់គ្បមា ព្៊ីត្គ្ វួក្ខរ  មសវងរក្សបញ្ញា  និងែាំលណាេះ 
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គ្សាយបញ្ញា   គ្ព្ ទាំងមសវងរក្សក្សសិក្សរមានបទព្លិសា្ន៍េ អៗ  មែេនឹងគ្ត្ួវជាំរ ញអភិវឌ្ឍន៍ស ត្ែភ្នព្បលច េក្សលទសបមនែ  

លទៀត្ ។  អាក្សជាំនាញបលច េក្សលទសចិញ្េឹ គ្ត្៊ី គ្ត្វួបលង ាើនក្ខរងារប ដុ េះបណាដ េបលច េក្សលទសែេ់ក្សសិក្សរទាំងលនាេះ រួចល្វើក្ខរ 

តា ដ្ឋនវាយត្ន លស ត្ែភ្នព្ តា រយៈច េះគ្ត្តួ្ព្ិនិត្យផ្កទ េ ់និងជួបគ្បជ ាំសិក្ខា សាលា ។   

ែាគ្ក្ខ សលងាបខាងលគ្ក្ខ  ជាជាំហាក នននក្ខរផ្សព្វផ្ាយរបសឯ់ក្សសារបលច េក្សលទសលនេះ ។ ែាំណាក់្សក្ខេនិ យួៗ  

មានលរៀបរាប់េាំអិត្ែូចខាងលគ្ក្ខ លនេះ 

 

 
 

ក្ខរនព្ជើសនរើសទីរខនលង 

ក្ខរលគ្ជើសលរើសទ៊ីក្សមនលង លែើ ប៊ីអភិវឌ្ឍន៏សក្ស មភ្នព្ចិញ្េឹ គ្ត្៊ី ជាក្សតាដ សាំខាន់ក្សាុងក្ខរក្សាំ ត្់នូវភ្នព្លជារជយ័  

របស់រលគ្មាង  ល ើយជាទលូៅោចអន វត្ដចបព់្៊ីមខ  ក្សរា ែេ់មខ ល សា ។  ខាងលគ្ក្ខ លនេះ ជាេក្សា ៈវិន ាិច ឆ័យននក្ខរ 

លគ្ជើសលរើសទ៊ីក្សមនលង អភវិឌ្ឍន៍សក្ស មភ្នព្ចិញ្េឹ គ្ត្៊ី (រួ ទាំងចាំ  ចេាំអតិ្ ២.២) 

 គ្ត្ួវមានក្ខរស ក្ខរេ អ  និងទទួេសាគ េព់្៊ីរែ ាអាំណាច ូេដ្ឋា ន 

 បរិមា ផ្េគ្ត្៊ីក្សាុង្ មជាត្ិ និោចបាំលព្ញតា ត្គ្ ួវក្ខររបស់គ្បជាព្េរែា 

 ក្សសិក្សរជាលគ្ចើនជាអាក្សគ្ក្សខសត្ ់

 ក្សសិក្សរលព្ញចិត្ដនឹងសក្ស មភ្នព្ចិញ្េឹ គ្ត្៊ី និងចត្ទ់ ក្សជា  ខរបរសគ្មាប់ចិញ្េឹ ជ៊ីវតិ្ 

 មានក្សសិក្សរក្សាំព្ ងចិញ្េឹ គ្ត្៊ី មត្ព្ ាំបានទទួេក្ខរប ដុ េះបណាដ េព្៊ីរលគ្មាងលផ្សងៗ និងព្៊ីអាក្សផ្សព្វផ្ាយ 

 ខវេះក្សូនគ្ត្៊ីព្ូជផ្ គត្់ផ្ គងឱ់្យអាក្សក្សាំព្ ងបនដចង់ចិញ្េឹ គ្ត្៊ី និងក្សសិក្សរមែេចង់ចិញ្េឹ គ្ត្៊ីលដ្ឋយមានក្ខរឧបត្ែ ភ ព្៊ី 

រលគ្មាងនានា ឬលដ្ឋយសម័គ្រចិត្ដ 

 

លគ្ជើសលរើសទ៊ីក្សមនលង លរៀបចាំសិក្ខា សាលាក្សសិក្សរ លរៀបចាំមផ្នក្ខរសក្ស មភ្នព្ 

លគ្ជើសលរើសក្សសិក្សរ 

លរៀបចាំក្ខរល្វើបងាា ញ 

សក្ស មភ្នព្ចិញ្េឹ គ្ត្៊ី 

ផ្ដេ់វរគប ដុ េះបណាដ េ 

វាយត្ន ល និងល្វើ 

របាយក្ខរ  ៍

តា ដ្ឋន និងផ្សព្វផ្ាយបនដ ផ្ដេ់សាំភ្នរៈអន វត្ដខលេះៗ 

លគ្ជើសលរើសក្សសិក្សរផ្េិ

ត្ក្សូនគ្ត្៊ីព្ូជ 

លរៀបចាំមផ្នក្ខរអន វត្ដបន ដ 

លរៀបចាំសិក្ខា សាលា 

ក្សសិក្សរបញ្ជប់ 

ទទួេបានក្ខរអភិវឌ្ឍន៍ 

សក្ស មភ្នព្ចិញ្េឹ គ្ត្៊ី 

គ្បក្សបលដ្ឋយគ្បសិទធិភ្នព្ 
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 មានគ្បភព្ទឹក្សគ្រប់គ្គន់សគ្មាប់ចិញ្េឹ គ្ត្៊ីរយៈលព្េយ៉ែ ងលហាចណាស់ ៦ មខ 

  ិនេិចទឹក្សលៅរែូវវសា 

 ស បួរគ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ីសគ្មាបព់្គ្ង៊ីក្សក្ខរអភិវឌ្ឍន៍ 

 ស បរួ្នធាន្ មជាត្សិគ្មាបប់លគ្ ើែេក់្ខរអភវិឌ្ឍន៍សក្ស មភ្នព្ចិញ្េឹ គ្ត្៊ី 

 ជាទ៊ីតាាំងោចលគ្ជើសលរើសក្សសិក្សរផ្េិត្កូ្សនគ្ត្៊ីព្ូជបានលៅនថ ាលគ្ក្ខយ 

 

ក្ខរនរៀរចំសិក្ខា សាោរសិររ 

 លគ្ក្ខយព្៊ីក្ខរលគ្ជើសលរើសទ៊ីក្សមនលង គ្ត្ួវលរៀបចាំសកិ្ខា សាលាក្សសិក្សរ ួយ លែើ ប៊ីធានាលោយបានថ្ន ក្ខរល្វើ 

បងាា ញោចចប់លផ្ ដើ លៅក្សាុងមខ ឧសភ្ន ឬ ឆ្ប់អន វត្ដលៅលព្េមែេទឹក្សលៅក្សាុងគ្សេះគ្ត្ួវបាំលព្ញលដ្ឋយទឹក្សលភលៀងលៅ  រែូ

វវសា ។ 

 សិក្ខា សាលាគ្ប េូព្័ត្៌មានព្៊ីក្សសិក្សរ រឺលែើ ប៊ីធានាលោយបានចាសថ់្ន ក្ខរលគ្ជើសលរើសក្សសិក្សរ មាន េក្សា ៈ

 វិន ាិច ឆ័យស គ្សបតា លគេលៅឬលទ ។  សិក្ខា សាលាលនេះក៏្សផ្ ដេនូ់វវិ្៊ីសាស្ដ្សដ ននែាំល ើរក្ខរននក្ខរល្វើបងាា ញមែរ ។  

 ក្ខរនរៀរចំខផ្នក្ខរសរម្មភារ 

 មផ្នក្ខរសក្ស មភ្នព្ ោចគ្ត្ួវលរៀបចាំល្វើល ើងលដ្ឋយមផ្អក្សលេើ ព្ត័្៌មានមែេគ្ប ូេបានព្៊ីក្ខរល្វើសកិ្ខា សាលា 

ក្សសិក្សរ ។ មផ្នក្ខរលនេះបងាា ញខលឹ សារសលងាបនូវលព្េលវលាននែាំល ើរក្ខរល្វើបងាា ញ ។ 

 ឧទ រ ៏ខាងលគ្ក្ខ ជាមផ្នក្ខរសក្ស មភ្នព្ យួ ប៉ែ មន ដលទេះជាយ៉ែ ងណាក៏្សវាលៅមត្មានក្ខរផ្កល សប់ដរួជា 

យថ្នល ត្  លដ្ឋយោគ្សយ័លេើរបបទឹក្សលភលៀង  

 

សរម្មភារ 

ម្រ

រា រមុ្ភៈ ម្និា នម្សា 

ឧស

ភា ម្ថិនុា 

រ

រកដ្ឋ សហីា រញ្ហា  តោុ 

 វចិេិ

ក្ខ នីូ 

                          

ក្ខរលគ្ជើសលរើសទ៊ីក្សមន លង             

ក្ខរលរៀបចាំសិក្ខា សាលាក្សសិក្សរ             

ក្ខរលរៀបចាំមផ្នក្ខរ             

ក្ខរលគ្ជើសលរើសក្សសិក្សរ             

លរៀបចាំល្វើបងាា ញ សក្ស មភ្នព្ចិញ្េឹ គ្ត្៊ី             

ផ្ដេ់វរគប ដុ េះបណាដ េ             

ផ្ដេ់សាំភ្នរៈខលេះៗ សគ្មាប់អន វត្ដ             

តា ដ្ឋនសក្ស មភ្នព្ និងផ្សព្វផ្ាយ             

វាយត្ន ល និងល្វើរបាយក្ខរ  ៍             

លរៀបចាំសិក្ខា សាលាក្សសិក្សរបញ្េប់             

លរៀបចាំមផ្នក្ខរអន វត្ដបន ដ             

លគ្ជើសលរើសក្សសិក្សរផ្េិត្កូ្សនគ្ត្៊ីព្ូជ             
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ក្ខរនព្ជើសនរើសរសិររ 

លែើ ប៊ីលគ្ជើសលរើសក្សសិក្សរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីលៅតា ទ៊ីក្សមនលងមែេល្វើបងាា ញ រួរលគ្ជើសលរើសតា េក្សា ៈវិន ាិច ឆ័យ ែូចក្សាុង 

ចាំ  ច២.២ ល ើយព្ត័្៌មានក្សាុងក្ខរលគ្ជើសលរើសក្សសិក្សរលនេះ មានលៅក្សាុងចាំ  ចសិក្ខា សាលាក្សសកិ្សរ ។  

 

នរៀរចំនីវើរង្ហា ញសរម្មភារចិញ្េ ឹម្ព្តី 

មផ្ ាក្សលនេះចប់លផ្ ដើ អន វត្ដមផ្នក្ខរសក្ស មភ្នព្សគ្មាប់ក្ខលរល្វើបងាា ញលដ្ឋយលគ្បើគ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ីរបស់ក្សសិក្សរ  

 

លែើ ប៊ីល្វើលោយមានគ្បសទិធភ្នព្អត្បិរមាក្សាុងក្ខរលគ្បើគ្បាស់្នធាន, អាក្សផ្សព្វផ្ាយរួរល្វើក្ខរលគ្ជើសលរើសតា  ក្ខរ

ចប់លឆ្ា ត្លដ្ឋយនចែនយ លដ្ឋយលគ្ជើសលរើសក្សសិក្សរព្៊ី ៥ លៅ ១០ នាក់្សក្សាុង យួភូ  ិព្៊ីគ្កុ្ស ក្សសកិ្សរ មែេបានលគ្ជើសលរើស 

 

ក្ខរផ្ដល់វរគរណដុ ះរណាដ ល 

គ្ត្ួវលរៀបចាំផ្ ដេវ់រគប ដុ េះបណាដ េបលច េក្សលទសចិញ្េ ឹគ្ត្៊ីឱ្យក្សសកិ្សរ មែេបានលគ្ជើសលរើសលដ្ឋយមានលរៀបចាំក្ខរងារ 

អន វត្ដបលច េក្សលទស ចិញ្េឹ គ្ត្៊ីសាំខាន់ៗក្សាុង TIP លនេះ ។ វរគប ដុ េះបណាដ េលនេះរួរលរៀបចាំលៅក្សសដិ្ឋា នចិញ្េឹ គ្ត្៊ី ។  

លគ្ៅព្៊ីលនេះមានសាំភ្នរៈសគ្មាបប់ ដុ េះបណាដ េ យួចាំនួនលទៀត្ែូចជា ផ្កទ ាំងរូបភ្នព្ និង ខិត្ដប ័ខល៊ីៗ រួរមចក្សលោយ 

ក្សសិក្សរជាសិក្ខា ក្ខ លៅក្សាុងលព្េប ដុ េះបណាដ េ។ 

រួរអលញ្ជើញរែាអាំណាចក្សាុង ូេដ្ឋា នចូេរួ លបើក្សវរគប ដុ េះបណាដ េ លែើ ប៊ីបលង ាើនក្ខរងារផ្សព្វផ្ាយបលច េក្សលទសនន 

ព្ត័្៌មានក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីជាេក្សា ៈគ្រួសារលោយមានគ្បសទិធភ្នព្ ទេូាំទលូាយ ។  

ក្ខរផ្ដល់សំភារៈែលះៗសព្មារ់អនុវតដ  

សាំភ្នរៈខលេះៗមែេ ិនោចផ្េតិ្បានលដ្ឋយក្សសិក្សរ ោចគ្ត្ួវផ្ ដេល់ោយលែើ ប៊ីស ក្ខរនិងមចក្សរំមេក្សបទ ព្ិលសា្ន៍

ជា យួក្សសិក្សរមែេបានលគ្ជើសលរើស និងផ្សព្វផ្ាយព្ត័្៌មាន បទព្ិលសា្ន៍លៅលោយក្សសិក្សរែនទលទៀត្ លៅក្សាុង ភូ ិ និងភូ ិ

ជិត្ៗលនាេះ។ ខាងលគ្ក្ខ លនេះរជឺាលសចក្សដ៊ីម នាាំសគ្មាបក់្ខរចូេរួ ចាំម ក្សទាំងសងខាង ព្៊ីមាេ សទ់ ន និង ក្សសិក្សរ ។ លយង

លៅតា ទិសលៅននក្ស មវិ្ ៊ីផ្សព្វផ្ាយ ទ នសាំភ្នរៈោចគ្ត្ួវបានបដរួរវាងគ្បភព្២លផ្សងគា  ។ 

 គ្បលភទសាំភ្នរៈមែេរួរផ្ ដេ់ឱ្យលដ្ឋយរលគ្មាងៈ 

 កូ្សនគ្ត្៊ីព្ជូ 

 ជ៊ីរ៊ី ៊ី ែូចជា  ជ៊ីអក យលរ៉េ  និងជ៊ីលែោលប៉ែ 

រួរចាំណា ាំថ្ន ទ នចូេរួ សគ្មាប់ក្សសិក្សររួរល្វើមត្ឆ្ា ាំែាំបូងប៉ែ លណាណ េះ ។ ចបព់្៊ីឆ្ា ាំបនាទ បល់នាេះក្សសិក្សររួរមត្ទទួេខ ស 

គ្ត្ួវលដ្ឋយខលនួគត្ ់ ។ 

ទ នចូេរួ ចាំម ក្សព្៊ីក្សសិក្សរមានៈ 

 គ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ី 

 លគ្បងសគ្មាបប់ូ ទឹក្សគ្សេះ 

 ជ៊ី្ មជាត្ ិឬ ជ៊ីសរើរាង គ  

 ចាំ ៊ីសគ្មាប់ចិញ្េឹ គ្ត្៊ី (ក្សនទក់្ស  ល សគ្ត្៊ី  ចក្សបាយទ  ជលនលន   ក្សល ដៀរ  .....) 
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 ក្សមាល ាំងព្េក្ស មល ើេគ្រប់គ្រងគ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ី 

ក្ខរចុះរិនិតយសរម្មភារចិញ្េ មឹ្ព្តីររស់រសិររ និងផ្សរវផ្ាយរនចេរនទស 

ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីជាសក្ស មភ្នព្ យួថម៊ី សគ្មាប់ក្សសិក្សរលៅតា ជនបទ ជាព្លិសសក្សសិក្សរមែេព្ ាំមានបទ 

ព្ិលសា្ន៍ចិញ្េឹ គ្ត្៊ី ។  ែូចលនេះលទេះប៊ីជា ក្សសិក្សរគ្ត្ួវបានទទេួក្ខរប ដុ េះបណាដ េក៏្សលដ្ឋយ ក៏្សអាក្សផ្សព្វផ្ាយគ្ត្ួវឧសា  ៍

ច េះគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យសក្ស មភ្នព្ចិញ្េឹ គ្ត្៊ីរបស់ក្សសិក្សរ  លែើ ប៊ីផ្ ដេ់ែាំបនូាម នបលច េក្សលទសបមនែ ែេ់គត្់  ល្វើយ៉ែ ងណាឱ្យគត្់មាន  

ស ត្ែភ្នព្គ្រប់គ្គន់ ក្សាុងក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីឱ្យបានលជារជយ័ ។ 

 ច េះព្ិនិត្យ លែើ ប៊ីវាយត្ន លស ត្ែភ្នព្ក្សសិក្សរ ក្សាុងក្ខរអន វត្ដលសៀវលៅផ្សព្វផ្ាយបលច េក្សលទសចិញ្េឹ គ្ត្៊ី លដ្ឋយ

មសវងរក្សបញ្ញា បលច េក្សលទសឱ្យលឃើញ និងផ្ ដេ់វិធានក្ខរ ៍ែេក់្សសិក្សរ លែើ ប៊ីលដ្ឋេះគ្សាយ។  អាក្សផ្សព្វ ផ្ាយរួរ

ច េះជយួផ្ ដេ់ែាំបូនាម នែេ់ក្សសិក្សរ ឱ្យបានយ៉ែ ងលហាចណាស ់យួែង ក្សាុង យួសបាដ  ៍។ 

 ក្សាុងលព្េច េះព្ិនិត្យ អាក្សផ្សព្វផ្ាយរួរក្សត្់គ្តាគ្របព់្ត័្៌មាន ទាំងបញ្ញា ក្សសិក្សរបានជួបគ្បទេះ និងសក្ស មភ្នព្  រើក្ស

ចលគ្ ើន លែើ ប៊ីងាយគ្សេួវាយត្ន លស ត្ែភ្នព្ និងផ្ ដេ់ែាំបូនាម នក្សសិក្សរលៅលព្េលគ្ក្ខយ  

 គ្ត្ួត្ព្ិនិត្យរ  ភ្នព្ទឹក្ស និងសក្ស មភ្នព្គ្ត្៊ីក្សាុងគ្សេះ លដ្ឋយដ្ឋក្សច់ាំ ៊ីឱ្យស ៊ី 

 អាក្សផ្សព្វផ្ាយគ្ត្ួវលរៀបចាំរបាយក្ខរ ៍សលងាបព្៊ីេទធផ្េសក្ស មភ្នព្ចិញ្េ ឹគ្ត្៊ីរបស់ក្សសិក្សរ រួចល្វើបទបងាា ញ 

លៅលព្េសកិ្ខា សាលា លែើ ប៊ីឱ្យក្សសិក្សរបានែឹង និងលរៀនសូគ្ត្ព្៊ីគា លៅវិញលៅ ក្ស លៅលព្េច ងបញ្េប ់

សក្ស មភ្នព្ចិញ្េឹ គ្ត្៊ីមែេជា្ មតាលគ្ចើនល្វើលៅក្សាុងមខ  ៊ីនា ឬ មខល សា ។  

 ក្សាុងក្សរ ៊ីចាំបាច់ មែេអាក្សផ្សព្វផ្ាយចង់ផ្ ដេព់្័ត្៌មាន ឬលដ្ឋេះគ្សាយបលច េក្សលទសអវ៊ី យួែេ់ក្សសិក្សរ សិក្ខា  

សាលាលនេះោចលរៀបចាំ លៅលព្េណា យួក៏្សបានក្សាុងអាំ ងុលព្េក្សាំព្ ងចិញ្េឹ គ្ត្៊ី ។ 

 

ក្ខរវាយតនម្ល និងនីវើរបាយក្ខរណ  

តា រយៈក្ខរច េះព្ិនិត្យសក្ស មភ្នព្ចិញ្េឹ គ្ត្៊ីរបស់ក្សសិក្សរលនេះ អាក្សផ្សព្វផ្ាយោចល្វើក្ខរវាយត្ន ល ព្៊ីេទធផ្េ 

ននទសសនៈកិ្សច េ និងផ្ ដេ ់ព្ត័្៌មានព្៊ីក្ខររើក្សចលគ្ ើន ព្៊ីបញ្ញា បលច េក្សលទសនិងបញ្ញា លផ្សងៗលទៀត្ មែេក្សសិក្សរបានជួបគ្បទេះ និង

ផ្ ដេ់ជាែាំលណាេះគ្សាយ ។  

សិក្ខា សាលាក្សសិក្សរ 

ក្ខរលរៀបចាំសិក្ខា សាលាក្សសិក្សរល្វើល ើងបនាទ បព់្៊ីក្ខរគ្ប េូផ្េគ្ត្៊ីរួច លែើ ប៊ីផ្ ដេ់ឧិក្ខសែេ់ក្សសិក្សរលរៀនសូគ្ត្ព្៊ី គា  

លៅវិញលៅ ក្ស លដ្ឋយល្វើក្ខរផ្កល សប់ដរួនូវបទព្ិលសា្ន៏ និងបលង ាើនចាំល េះែឹង លែើ ប៊ីល្វើលោយគ្បលសើរល ើងនូវលជារជយ័ 

សគ្មាបក់្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីលៅឆ្ា ាំលគ្ក្ខយលទៀត្ ។ 
 

ក្ខរលគ្ជើសលរើសក្សសិក្សរផ្េិត្កូ្សនគ្ត្៊ីព្ូជ 

លៅលព្េសក្ស មភ្នព្ចិញ្េឹ គ្ត្៊ីគ្ត្វួបានអភវិឌ្ឍន៍ ក្សសិក្សរនឹងជួបបញ្ញា ក្ខរខវេះក្សូនគ្ត្៊ីព្ូជសគ្មាបដ់្ឋក់្សចិញ្េឹ  ។ 

លែើ ប៊ីលដ្ឋេះគ្សាយបញ្ញា លនេះ អាក្សផ្សព្វផ្ាយគ្ត្វួលគ្ជើសលរើសក្សសិក្សរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីណាមែេមានេក្សា ៈស បត្ដិគ្រប់គ្គន់ រួចល្វើ

ក្ខរប ដុ េះបណាដ េស ត្ែភ្នព្បលច េក្សលទសផ្េិត្កូ្សនគ្ត្៊ីព្ូជតា ទ៊ីក្សមនលងរបស់គត្ ់។  ខាងលគ្ក្ខ លនេះ ជាេក្សា ៈ  វិន ាិច ឆ័យនន

ក្ខរលគ្ជើសលរើសក្សសិក្សរផ្េិត្កូ្សនគ្ត្៊ីព្ូជៈ 
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ប រគេកិ្សេក្សា  

 លព្ញចិត្ដនឹង  ខរបរផ្េិត្កូ្សនគ្ត្៊ីព្ូជ 

 មានចរិក្សត្សក ូ  ឧសា ព៍្ាយ  និងមានបទព្លិសា្ន៍លគ្ចើនព្៊ីក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ី និងទ៊ីផ្ារ 

 ជាក្សសិក្សរមែេចូេរួ ល្វើក្ខរជា យួ ស្ដ្នដ៊ីផ្សព្វផ្ាយក្សមនុងរាំលរាង 

្នធានត្គ្ វួក្ខរ 

 មាននផ្ទែ៊ីទលូាយោចព្គ្ង៊ីក្សគ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ី និងផ្េិត្ក្សូនគ្ត្៊ីព្ជូបាន 

 មានក្សមាល ាំងព្េក្ស មគ្រប់គ្គន់ 

 មានទ នផ្កទ េ់ខលនួសគ្មាប់ចាំណាយលេើសក្ស មភ្នព្ផ្េតិ្កូ្សនគ្ត្៊ី 

 ក្សាុងភូ ិមាន្នធាន្ មជាត្ ិសគ្មាប់លគ្បើគ្បាសជ់ាចាំ ៊ីគ្ត្៊ី ែូចជា ចក្ស  ជលនលន  ក្សល ដៀរ.... រ ក្សាជាត្ិនបត្ង 

 មានលា ក្សលគ  គ្ក្សប៊ី  គ្ជួក្ស ឬ លា ក្ស មាន់  ទ សគ្មាប់លគ្បើជាជ៊ី  ដ្ឋក់្សគ្សេះគ្ត្៊ី 

 មានគ្បភព្ទឹក្សគ្រប់គ្គន់លព្ញ យួឆ្ា ាំ ែូចជា  (គ្សេះសដកុ្សទឹក្ស្ាំ  អ ដួងទឹក្ស  គ្បឡាយ ជាលែើ ....) 

 មានោងបងាា ត្ ់ភ្នា ស់កូ្សនគ្ត្៊ីព្ូជ  និងមានមា៉ែ ស ៊ីនប ូទឹក្ស 

មានគ្ត្៊ីល ព្ជូលគ្ចើនលផ្សងៗគា  សគ្មាបប់ងាា ត្ ់ភ្នា ស់ 

៣.២- ថវកិ្ខសគ្មាបក់្ខរល្វើបងាា ញ 

 វិ្៊ីសាស្ដ្សដផ្សព្វផ្ាយបានបងាា ញល ើងព្៊ីក្ស មវិ្៊ី យួ លេើទាំនាក់្សទាំនងក្សាំរិត្ខពស ់រវាងគ្រួប ដុ េះបណាដ េ និង ក្សសិក្សរ 

លេើចាំនួនមែេល្វើបងាា ញព្តិ្គ្បាក្សែ ព្៊ីបលច េក្សលទសថម៊ី ។ 

ត្ន លមែេបានលរៀបលរៀងល ើងខាងលគ្ក្ខ លនេះ សគ្មាប់មត្ក្ខរល្វើបងាា ញជាក់្សមសដងប៉ែ លណាណ េះ លែើ ប៊ីត្គ្ វួលៅនឹង 

ក្ខរងារផ្សព្វផ្ាយ បអប ។ 

 សរម្មភារ ចនំនួ -តនម្ល 

ក្ស គ្ក្សុ ក្សសិក្សរ ៣០ នាក្ស់ 

ខ ទ នចូេរួ ព្៊ីក្សសិក្សររាំរូ ក្សមាល ាំងព្េក្ស ម  គ្សេះចិញ្េឹ គ្ត្៊ី   ចាំ ៊ីគ្ត្៊ី  ជ៊ី្ មជាត្ិ 

រ ទ នសគ្មាប់ទ៊ីតាាំងល្វើបងាា ញ $ ៩៤ 

ឃ ឯក្សសារសគ្មាប់ក្ខរប ដុ េះបណាដ េគ្ក្សុ ក្សសិក្សរ $ ៣០ 

ង ក្ខរប ដុ េះបណាដ េគ្ក្សុ ក្សសិក្សរ- ោហារសាំរ៉េន់ $ ៩០ 

ច ទិវាផ្សព្វផ្ាយក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ី- ោហារសាំរ៉េន ់ $ ២៥ 

ឆ្ ទិវាផ្សព្វផ្ាយក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ី- សាំភ្នរៈ $ ១០ 

ជ  ស្ដ្នដ៊ីក្សសិក្ស មគ្សុក្ស- គ្បាក្ស់ឧបត្ែ ភគ្បចាំនថ ា $ ៤២ 

ឈ  ស្ដ្នដ៊ីក្សសិក្ស មគ្សុក្ស- គ្បាក្ស់ឧបត្ែ ភនថ លល្វើែាំល ើរ $ ២៤ 

ញ 

ក្ខរច េះគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យ តា ដ្ឋនលៅ ូេដ្ឋា នលដ្ឋយអាក្សឯក្សលទស

ជាំនាញ $ ២០ 

 សរ ប $ ៣៣៥ 
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នសចរដីរញ្ហា រ់នដ្ឋយសនមត់  

ក្ស- ក្សាុង បអប  ួយមានគ្កុ្ស ក្សសិក្សរ ៣០ នាក្ស ់និងក្សសិក្សររាំរូ មែេមានទ៊ីក្សមនលងល្វើបងាា ញចាំនួន ២ក្សមនលង ក្សាុង យួគ្កុ្ស  

(លេើក្សមេងមត្ក្ខរចិញ្េឹ គ្ជួក្សគ្បព្េវបបក្ស ម មានបងាា ញមត្ ១ក្សមនលង និងមានក្សសិក្សរចូេរួ ចាំនួន ១៥នាក្ស)់ 

ខ- ទ នចូេរួ ព្៊ីក្សសិក្សរ (សគ្មាប ់១ ក្សមនលង) មានគ្សេះទាំ ាំ ២០០ ២ ឧបក្សរ ៍សគ្មាប់ក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ី   ទឹក្សគ្សេះ  

ក្សមាល ាំងព្េក្ស ម  ចាំ ៊ីគ្ត្៊ី   (ក្សនទក់្ស   ច ងអងារ  ចក្សបាយទ  ក្សល ដៀរ  ជលនលន ....) និងជ៊ី្ មជាត្ ិ(លា ក្សលគ គ្ក្សប៊ី 

គ្ជួក្ស  មាន់ ទ)  

រ- ទ នសគ្មាប់ល្វើបងាា ញក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងគ្សេះ១ ក្សមនលង លដ្ឋយមានរួ បញ្េេួ -ក្ខរលរៀបចាំគ្សេះទាំ ាំ ២០០ ២= $២០  

- កូ្សនគ្ត្៊ីដ្ឋក់្សចិញ្េឹ  ៣ក្សាេ/ ២ X ២០០ ២ X ១០០៛/ ក្សាេ = $១៥  - ចាំ ៊ីគ្ត្៊ី =4៥   -ជ៊ីរ៊ី ៊ី = $២  

-ក្ខរែឹក្សជញ្ជនួ = $៥  -សរ បទាំងអស ់= $៤៧ ។  ែូចលនេះ ក្ខរល្វើបងាា ញ ២ ក្សមនលង អស់គ្បាក់្ស $៩៤ ។ 

ឃ- ឯក្សសារប ដុ េះបណាដ េបលច េក្សលទស រួ មាន សាំភ្នរៈសគ្មាប់បលគ្ងៀន - ល លរៀន - ក្ខរបញ្េាំងសាល យ -និងផ្កទ ាំងរូប ភ្នព្

្ាំៗ មែេជាែាំល ើរក្ខរវិ្៊ីសាស្ដ្សដបលគ្ងៀន ។ 

ង- ក្ខរប ដុ េះបណាដ េគ្កុ្ស ក្សសិក្សរមាន ៣ វរគ   ួយវរគមានរយៈលព្េ ១ នថ ា លេើក្សមេងមត្វរគ ក្ខរល្វើជ៊ីក្សាំប៉ែ ស្ ដូ  ិមានមត្ 

២វរគលទ និង ក្ខរក្សាំ ត្់ចាំណាត្ថ់្នា ក់្សែ៊ី មាន យួវរគ 

ច- ទិវាផ្សព្វផ្ាយក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ី មានក្សនលេះនថ ា  មានមត្ ដងក្សាុងវរគណា យួ ក្សាុងចាំលណា  ៣ វរគ និងោចមានក្ខរចូេរួ  ព្៊ី

ក្សសិក្សរលៅមក្សបរៗភូ ិគ្បម េ ៤០- ៦០ នាក្ស ់។ 

ឆ្- សាំភ្នរៈសគ្មាបទ់ិវាផ្សព្វផ្ាយក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ី រួ មាន ឧលឃ្សនសព័្ទ (ល គ្ក្សួ)  ផ្កទ ាំងគ្ក្សដ្ឋសផ់្កល សទិក្ស  និងផ្កទ ាំងបដ្ឋ រូប

ភ្នព្លផ្សងៗ 

ជ- សគ្មាប ់ស្ដ្នដ៊ីក្សសិក្ស មគ្សុក្ស ថវិក្ខឧបត្ែ ភរួ មាន  ៤ នថ ា  សគ្មាប់ក្ខរលគ្ជើសលរើសទ៊ីក្សមនលងល្វើបងាា ញ  ក្ខរចប់លផ្ ដើ  

ក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យតា ដ្ឋន ។  ចាំលពាេះក្ខរប ដុ េះបណាដ េសគ្មាប ់៣ វរគ ផ្ដេ់ឱ្យ ៦នថ ា  និង ទិវាផ្សព្វផ្ាយក្ខរចិញ្េឹ  

គ្ត្៊ីផ្ ដេឱ់្យ ២នថ ា -សរ ប ១២ នថ ា។ 

ឈ- គ្បាក់្សឧបត្ែ ភសគ្មាប់ ៉ែតូ្ ូ២ ែ លាល  សគ្មាប ់១ នថ ា ទាំងអស ់១២ នថ ា 

ញ-  នទ៊ីរក្សសិក្ស មលខត្ដ- អាក្សឯក្សលទសជាំនាញផ្ដេ់ជាំនួយបលច េក្សលទស និងគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យ ច េះតា ដ្ឋនក្ខរប ដុ េះបណាដ េ បអប 

សគ្មាបក់្ខរល្វើបងាា ញ 

 

៣.៣- ្នធានសាំភ្នរៈ 

ក្ខរិយេ័យវារើវបបក្ស ម ននរែាបាេជេផ្េ មែេក្សាំព្ ងស គ្បត្ិបត្ដកិ្ខរជា យួបណាដ អងគក្ខរនានា និងជា  យួ

បណាដ សាែ ន៊ីយគ្សាវគ្ជាវ ផ្េិត្កូ្សនគ្ត្៊ីព្ជូ ជា ជឈ  ឌេផ្សព្វផ្ាយបលច េក្សលទសចិញ្េឹ គ្ត្៊ី និងផ្េិត្ឯក្សសារ ផ្សព្វផ្ាយ ។ 

៣.៤- ក្ខរចេូរ ួរបសស់្ដ្សដ៊ី ក្សាុងសក្ស មភ្នព្វារើវបបក្ស ម 

ស្ដ្សដ៊ីជា្នធាន ន សស យួយ៉ែ ងសាំខាន់ក្សាុងក្ខរចូេរួ អភិវឌ្ឍន៏សក្ស មភ្នព្ចិញ្េឹ គ្ត្៊ី និងអន វត្ដបលច េក្សលទស 

ចិញ្េឹ គ្ត្៊ីក្សាុងលសៀវលៅបលច េក្សលទសលនេះែេ់គ្រួសារក្សសិក្សរែនទលទៀត្ ។ ស្ដ្សដ៊ីោចចូេរួ ក្សាុងសក្ស មភ្នព្ផ្សព្វផ្ាយបលច េក្ស 
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លទសចិញ្េ ឹគ្ត្៊ីក្សាុងត្ាំបន់ និង លៅលគ្ៅត្ាំបន ់  ព្លិសសចូេរួ យ៉ែ ងសក្ស មក្សាុងសក្ស មភ្នព្ផ្ារភ្នជ ប់រវាងគ្រួសារ ួយ លៅ 

គ្រួសារ យួលៅក្សសិដ្ឋា នចិញ្េ ឹគ្ត្៊ី ។  លសៀវលៅផ្សព្វផ្ាយបលច េក្សលទសលនេះ នឹង ផ្ដេ់ែេ់ស្ដ្សដ៊ីនូវក្ខររក្សគ្បាក់្សចាំ េូ ក្សាុង

គ្រួសារតា រយៈក្ខរចិញ្េឹ គ្ត្៊ី  លែើ ប៊ីលេើក្សសទយួជ៊ីវភ្នព្រស់លៅ ក្សាុងក្ខរបលង ាើនសារធាត្ គ្បលួត្អ ៊ីនក្សាុង ាបួោហារ  និង ផ្គត្់

ផ្ គង់កូ្សនលៅលៅសាលាលរៀន គ្ព្ ទាំងសគ្មាប់ក្ខរចាំណាយលផ្សងៗលទៀត្ ។ 

4- នសចរដីរខនថម្  

៤.១- ក្សតាដ សាំខាន់ៗ  មែេល្វើឱ្យគ្ត្៊ីព្ េ នងិសាល ប ់ នងិវធិានក្ខរលដ្ឋេះគ្សាយ 

ក្សាុងអាំ ុងលព្េចិញ្េឹ គ្ត្៊ី  ជួនក្ខេក្សសិក្សរបានជួបគ្បទេះនឹងបញ្ញា បលច េក្សលទស យួចាំនួន  មែេល្វើឱ្យគ្ត្៊ីឈឺ 

និងងាប ់។  ែូចលនេះ លត្ើលយើងគ្ត្ួវលដ្ឋេះគ្សាយបញ្ញា លនេះយ៉ែ ងែូចល ដច ?  ខាងលគ្ក្ខ លនេះ ជាបញ្ញា មែេល្វើឱ្យគ្ត្៊ីឈឺ និង 

ងាប ់ និង ែាំលណាេះគ្សាយ យួចាំនួន  លដ្ឋយមផ្អក្សលេើបទព្លិសា្ន៍ក្ខរងារជា យួក្សសិក្សរលៅតា  ូេដ្ឋា ន។ 

 

រតាដ ខដ្លន វីើឱ្យព្តីរុល និងង្ហរ់  វិននក្ខរណ នដ្ឋះព្សាយ 

ដ្ឋក្ស់គ្ត្៊ីចិញ្េឹ លគ្ចើនលព្ក្ស លៅក្សាុងគ្សេះ(ែង់ស ៊ីលត្ខពស់លព្ក្ស) 

 

 គ្ត្ួវដ្ឋក្ស់ក្សូនគ្ត្៊ីចិញ្េឹ  មត្៣ លៅ ៤ក្សាេ ក្សាុង១ ២
 

 ចប់គ្ត្៊ីេក្ស់ខលេះ  ឬ យក្សលៅដ្ឋក្ស់គ្សេះលផ្សងលទៀត្ 

 លបើោចល្វើបាន ផ្កល ស់បដរួទឹក្សចស់ខលេះលចញព្៊ីគ្សេះ លដ្ឋយដ្ឋក្ស់ទឹក្សថ ម៊ី សាអ ត្ជាំនួស

 វិញ  

ដ្ឋក្ស់ចិញ្េឹ គ្បលភទគ្ត្៊ីស ៊ីចាំ ៊ីគ្សទប់បាត្ លគ្ចើនលព្ក្ស ែូច

ជា គ្ត្៊ីក្ខបសា ញ្ា  

 

 គ្ត្ួវដ្ឋក្ស់ក្សូនគ្ត្៊ីក្ខបសា ញ្ាចិញ្េឹ មត្ ៥ -១០ % លែើ ប៊ីលជៀសវាងក្ខរល្វើឱ្យ  

 ទឹក្សគ្សេះអាក្សេ អក្ស់ 

 ក្សាុងលព្េលរៀបចាំគ្សេះ គ្ត្ួវសាដ រភក្ស់បាត្គ្សេះលចញ លដ្ឋយទ ក្សមត្ ១០-២០ស.  

ដ្ឋក្ស់ចាំ ៊ីឱ្យគ្ត្៊ីស ៊ីលគ្ចើនលព្ក្ស លេើសព្៊ីបរិមា គ្ត្៊ី មែេ

មានក្សាុងគ្សេះ  

 

 គ្ត្ួវផ្ ដេ់ចាំ ៊ីឱ្យគ្ត្៊ីស ៊ីលៅតា បរិមា គ្ត្៊ីមែេមានក្សាុងគ្សេះ លដ្ឋយសាក្សេបង 

ដ្ឋក្ស់បនដិច ដងៗជាលរៀងរាេ់នថ ា  លែើ ប៊ីក្ស ាំឱ្យទឹក្សគ្សេះសអយុ ។ ក្សសិក្សរោចលគ្បើ 

សក  ចាំ ៊ី ព្នលិចលៅក្សាុងទឹក្សគ្សេះ ។ 

 លបើោចល្វើបាន ផ្កល ស់បដរួទឹក្សចស់ខលេះលចញព្៊ីគ្សេះ លដ្ឋយដ្ឋក្ស់ទឹក្សថ ម៊ី សាអ ត្ជាំនួស

 វិញ 

បាចជ៊ីលៅក្សាុងទឹក្សគ្សេះលគ្ចើនលព្ក្ស លេើសព្៊ីនផ្ ទទឹក្ស គ្សេះ 

មែេមាន ឬបាចជ៊ីលគ្ចើនែងលព្ក្ស 

 

 គ្ត្ួវបាចជ៊ីលៅតា ទាំ ាំទឹក្សគ្សេះមែេមាន និង ិនគ្ត្ួវបាចជ៊ី លព្េទឹក្សគ្សេះ លៅ

មានព្ ៌នបត្ងលៅល ើយ លែើ ប៊ីក្ស ាំឱ្យទឹក្សគ្សេះសអយុ ។ 

 ោចលគ្បើគ្បាស់ក្សាំលបារក្សាុងបរិមា ត្ិចត្ួច បាចលេើនផ្ ទគ្សេះ  មត្លជៀសវាងក្ស ាំលគ្បើ 

លៅលគ្ក្ខយលព្េដ្ឋក្ស់ក្សូនគ្ត្៊ីចិញ្េឹ  ឬ លៅលព្េក្សូនគ្ត្៊ីមានទាំ ាំត្ូច 

 លបើោចល្វើបាន ផ្កល ស់បដរួទឹក្សចស់ខលេះលចញព្៊ីគ្សេះ លដ្ឋយដ្ឋក្ស់ទឹក្សថ ម៊ី សាអ ត្ជាំនួសវិញ 

មានសារធាត្ សរើរាងគសត្វ ឬ រ ក្សាជាត្ិងាប់ និង សអយុ 

រេួយ អម ដត្លេើនផ្ ទទឹក្សគ្សេះ  

 

 គ្ត្ួវគ្បញាប់គ្សង់ សារធាត្ សរើរាងគសត្វ ឬ រ ក្សាជាត្ិងាប់ និង សអយុរេួយ អម ដត្

លេើនផ្ ទទឹក្សគ្សេះលនាេះលចញ 

  ោចលគ្បើគ្បាស់ក្សាំលបារក្សាុងបរិមា ត្ិចត្ួច បាចលេើនផ្ ទគ្សេះ  មត្លជៀសវាងក្ស ាំលគ្បើ 

លៅលគ្ក្ខយលព្េដ្ឋក្ស់ក្សូនគ្ត្៊ីចិញ្េឹ  ឬ លៅលព្េក្សូនគ្ត្៊ីមានទាំ ាំត្ូច លគ្ពាេះវាោច 
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ល្វើឱ្យគ្ត្៊ីងាប់ ួយរំលព្ច ។ 

មានរ ក្សាជាត្ិទឹក្ស ែូចជា គ្ត្ក្សួន ក្សាំលបាល ក្ស  ចក្ស គ្ព្េិត្   

     ។េ។ ែ េះគ្របែ ដប់នផ្ ទគ្សេះមានបរិមា គ្បម េ      

     ជា ៦០ ភ្នររយនននផ្ទគ្សេះ 

 

 គ្ត្ួវសាំោត្គ្សេះក្ស ាំឱ្យមាន គ្ត្ក្សួន ក្សាំលបាល ក្ស  ចក្ស  គ្ព្េិត្ ែ េះគ្របែ ដប់លព្ញនផ្ទ 

គ្សេះឱ្យលសាេះ លគ្ពាេះវាល្វើឱ្យគ្ត្៊ីថប់ែលង ាើ ។ 

 ជាព្ិលសស លៅលព្េយប ់លគ្ពាេះរ ក្សាជាត្ិទាំងលនេះែក្សែលងាើ គ្សួបយក្សខយេ់ អក ក្សស ៊ី

មសនក្សាុងទឹក្សគ្សេះលៅលព្េយប់ ។ 

ដ្ឋក្ស់ចក្សឱ្យគ្ត្៊ីស ៊ីលគ្ចើនលព្ក្ស មែេល្វើឱ្យមានលៅសេ់ ចក្ស 

លគ្ចើនគ្របែ ដប់លព្ញនផ្ទគ្សេះ   

 

 គ្ត្ួវលគ្បើសក  លឈើដ្ឋក្ស់លៅក្ខច់គ្ជុងក្សាុងទឹក្សគ្សេះ ល ើយដ្ឋក្ស់ចក្សឱ្យគ្ត្៊ីស ៊ីក្សាុងសក   

លឈើលនាេះ លែើ ប៊ីក្ស ាំឱ្យចក្សមែេលៅសេ់ព្៊ីគ្ត្៊ីស ៊ីអម ដត្លព្ញនផ្ទគ្សេះ  ។ 

 

មានគ្តាាំលឈើ ឬសលឹក្សលឈើ ឬសលឹក្សលតាា ត្ក្សាុងទឹក្សគ្សេះ 

 

 ក្សាុងរយេះលព្េចិញ្េឹ គ្ត្៊ី ក្សសិក្សរ ិនគ្ត្ួវគ្តាាំលឈើ ឬ សលឹក្សលឈើ ឬ សលឹក្សលតាា ត្ ក្សាុង

ទឹក្សគ្សេះបានលទ 

 ោចលគ្បើគ្បាស់ក្សាំលបារក្សាុងបរិមា ត្ិចត្ួច បាចលេើនផ្ ទគ្សេះ មត្លជៀសវាងក្ស ាំលគ្បើ 

លៅលគ្ក្ខយលព្េដ្ឋក្ស់ក្សូនគ្ត្៊ីចិញ្េឹ  ឬ លៅលព្េក្សូនគ្ត្៊ីមានទាំ ាំត្ូច លគ្ពាេះវាោច 

ល្វើឱ្យគ្ត្៊ីងាប់ ួយរំលព្ច ។ 

មានសលឹក្សលឈើលគ្ចើនគ្ជុេះចូេក្សាុងទឹក្សគ្សេះ ល ើយគ្តាាំ ក្សាុងទឹក្ស

គ្សេះអស់រយៈលព្េយូរនថ ា  ។ 

 

 គ្ត្ួវគ្សង់សលឹក្សលឈើលនាេះលចញភ្នល    រួចគ្ត្ួវក្ខប់ម ក្សលឈើ មែេគ្របែ ដប់លេើ 

នផ្ទគ្សេះលនាេះលចញ 

 

មានលែើ លឈើលគ្ចើន ែ េះគ្របែ ដប់លព្ញនផ្ទគ្សេះ 

 

 គ្ត្ួវក្ខប់ម ក្សលឈើលចញខលេះ ព្ិលសសម ក្សលឈើណាគ្របែ ដប់លេើនផ្ ទគ្សេះ លែើ ប៊ីក្ស ាំ

ឱ្យសលឹក្សគ្ជុេះចូេក្សាុងគ្សេះ  និងមាន លប់លគ្ចើនគ្របែ ដប់លព្ញនផ្ទគ្សេះ 

 

ល ឃសអេុះសាអ ប់ ឬ គម នខយេ់ និង ព្នលឺនថ ា  ឬ លគ្ក្ខយលព្េ

លភលៀងធាល ក្ស់ខាល ាំង 

 

 ក្សាុងក្សរ ៊ីលនេះ  លបើលឃើញមានគ្ត្៊ីព្ េលដ្ឋយវាលងើបមាត្់ល ើងលេើនផ្ ទទឹក្សគ្សេះ 

ក្សសិក្សរគ្ត្ួវបាចទឹក្សគ្សេះឱ្យសាចល ើងលេើបានលគ្ចើនែង ។ ល្វើែូចលនេះលែើ ប៊ី ឱ្យ

ខយេ់រលាយចូេក្សាុងទឹក្សគ្សេះបានលគ្ចើន ។  

 

៤.២- បញ្ញា មែេមត្ងមត្លក្សើត្មានក្សាុងលព្េចញិ្េ ឹគ្ត្៊ី នងិ  វធិានក្ខរលដ្ឋេះគ្សាយ 

 

រញ្ហា ខដ្លខតងខតនរើតមានន ើង    វិននក្ខរនដ្ឋះព្សាយ 

១- ព្តីង្ហរ់នព្ក្ខយនរលដ្ឺរជញ្ាូន ោចបណាដ េ ក្សព្៊ី ៖- 

 ក្សូនគ្ត្៊ីមានស ខភ្នព្ ិនេ អ 

 

 ក្សូនគ្ត្៊ី ិនបានបងអត្់ោហារ ១នថា   នលព្េែឺក្សជញ្ជនួ ឬ 

 

 ដ្ឋក្ស់បរិមា ក្សូនគ្ត្៊ីលគ្ចើនលព្ក្សក្សាុងថង់ ឬក្សាុង្ ង ក្សាុងលព្េ 

ែឹក្សជញ្ជនួ ឬ 

 

 

 

 គ្ត្ួវលគ្ជើសលរើសក្សូនគ្ត្៊ី មែេមានសក្ស មភ្នព្ម េរ ័ស រ ួ

ន មានព្ ៌ភលឺថ្នល   និង្ាំធាត្់េ អគម នរបួសឬសាា  ែាំលៅ 

   នលព្េែឹក្សជញ្ជនួក្សូនគ្ត្៊ី គ្ត្ួវបញ្ឈប់ផ្ ដេ់ចាំ ៊ីឱ្យក្សូនគ្ត្៊ីស ៊ី រ

យៈលព្េ ១នថា 

 រួរដ្ឋក្ស់ក្សូនគ្ត្៊ីត្ូចៗទាំ ាំព្៊ី ១- ២ស.  ចាំនួនមត្ ៣០០ លៅ 

៥០០ក្សាេ ក្សាុង១ថង់ទាំ ាំ ៦០ ស.  X ៨០ ស.  

 ចាំលពាេះក្សូនគ្ត្៊ីមានទាំ ាំ ៥ស.  ោចដ្ឋក្ស់បាន ៣០០ ក្សាេ 

ក្សាុង ួយថង់ ោគ្ស័យលៅនឹងចមាា យផ្លវួែឹក្សជញ្ជនួ 
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 ទឹក្សមែេដ្ឋក្ស់ក្សូនគ្ត្៊ីែឹក្សជញ្ជនួលនាេះ ិនេ អ ឬ 

 

 ែឹក្សជញ្ជនួលៅលព្េនថាលៅដ ខាល ាំងលព្ក្ស ល ើយផ្លវួឆ្ា យលទៀត្ផ្ង 

 

 ខយេ់មែេបានបញ្េេួក្សាុងថង់ក្សូនគ្ត្៊ី ិនបានគ្រប់គ្គន់  

 

 គ្ត្ួវយក្សទឹក្សគ្សេះថ្នល គ្ត្ជាក្ស់េ ម   ឬក្ស ាំឱ្យេ អក្ស់លព្ក្ស  pH េ អ  

      និងក្ស ាំឱ្យមានក្សលិនសអយុ លគ្បើសគ្មាប់ក្ខរែឹក្សជញ្ជនួ 

 រួរែឹក្សជញ្ជនួក្សូនគ្ត្៊ីលៅលព្េនថាល ឃគ្ត្ជាក្ស់ លទើបេ អ 

 

 ក្សាុងក្ខរែឹក្សជញ្ជនួក្សូនគ្ត្៊ី  គ្ត្ួវលគ្បើថង់ ២ ជាន់ និងបញ្េេួ 

ខយេ់អក ក្សស ៊ីមសសនឱ្យបានលព្ញម នេ អក្ស ាំឱ្យធាល យខយេ់លចញ 

 

២-ព្តីង្ហរ់នព្ក្ខយនរលដ្ឋរ់ចិញ្េ ឹម្ ោចបណាដ ូ េ ក្សព្៊ី ៖ 

 មេងក្សូនគ្ត្៊ីចូេក្សាុងគ្សេះឆ្ប់រ ័សលព្ក្ស ឬ 

 

 មេងក្សូនគ្ត្៊ីលៅលព្េនថាក្សាំព្ ងលៅដ ខាល ាំង 

 

 មេងក្សូនគ្ត្៊ីចូេលៅក្សាុងគ្សេះទឺក្ស មែេមានរ  ភ្នព្ ិនេ អ  

      ែូចជា ៖ ទឹក្សេ អក្ស់លព្ក្ស  មានក្សលិនសអយុ  និងមានជាត្ិរ៊ី ៊ីព្ េ   

      លផ្សងៗ....... 

 មេងក្សូនគ្ត្៊ីចូេលៅក្សាុងទឹក្សគ្សេះ មែេបានលគ្បើបរិមា  

ក្សាំលបារ ឬ ជ៊ីលគ្ចើនលព្ក្ស ល ើយមែេព្ ាំទន់សាបជាត្ិអស់ លៅ

ល ើយ  ។ 

 បាចក្សាំលបារចូេក្សាុងគ្សេះក្សូនគ្ត្៊ី លៅលគ្ក្ខយលព្េមេងក្សូនគ្ត្៊ី 

ចូេគ្សេះរួច  ។ 

 

 

 គ្ត្ួវគ្តាាំថង់ក្សូនគ្ត្៊ីក្សាុងគ្សេះទឹក្ស ឱ្យបានរយេះលព្េព្៊ី ៣ លៅ ៥ 

នាទ៊ីសិន រួចលផ្ អៀងមាត្់ថង់់ឱ្យក្សូនគ្ត្៊ីលចញសនសឹ ៗលទើបេ អ ។ 

 គ្ត្ួវមេងក្សូនគ្ត្៊ីលៅលព្េនថា  មែេមានោក្ខសធាត្ គ្ត្ជាក្ស់ 

ក្ស ាំឱ្យលៅដ ខាល ាំង លទើបក្សូនគ្ត្៊ីមានស ខភ្នព្េ អ ។ 

   ននឹងសាំលរចចិត្ដមេងក្សូនគ្ត្៊ីចូេក្សាុងគ្សេះ គ្ត្ួវល្វើទឹក្សឱ្យមាន 

ព្ ៌នបត្ងេ អ  គម នក្សលិនសអយុ  និងគម នជាត្ិព្ េលផ្សងៗ .....

។េ។ 

 គ្ត្ួវលគ្បើក្សាំលបារ និងជ៊ីបាចគ្សេះគ្ត្៊ី ឱ្យបាន  នលព្េមេងក្សូនគ្ត្៊ី 

១ោទិត្យលទើបេ អ    

 

 លគ្ក្ខយលព្េមេងក្សូនគ្ត្៊ីចូេគ្សេះ  ិនគ្ត្ួវលគ្បើក្សាំលបារបាចចូេ 

ក្សាុងគ្សេះក្សូនគ្ត្៊ីជាដ្ឋច់ខាត្ លគ្ពាេះវាល្វើឱ្យក្សូនគ្ត្៊ីសាល ប់ភ្នល    

 

៣- រូនព្តីនចះខតបាត់រង់រនងុរយះនរលចិញ្េ ឹម្ 

ោចបណាដ េ ក្សព្៊ីៈ 

 ក្សាុងទឹក្សគ្សេះមានព្ព្ួក្សគ្ត្៊ីក្ខចរស់លៅ ែូចជាៈ គ្ត្៊ីផ្ ទក្ស់  គ្ក្ខញ់  

អម ដង និង សត្វក្ខចែនទលទៀត្ែូចជា  ព្ស់  ក្សមងាប  ក្ស ដុ រ   

អនទង់ ចប   គ្ក្សចត្  និងព្ព្ួក្សសត្វេ អិត្ទឹក្សែនទលទៀត្ មែេ

បាំផ្កល ញក្សូនគ្ត្៊ី   ។ 

 

 

 

 លបើមានេទធភ្នព្ គ្ត្ួវលគ្បើផ្កទ ាំងសាំណាញ់ហាបា៉ែ  ឬផ្កទ ាំងលសាង 

លៅសកូលចេះគ្បលហាង ឬរាាំងគ្ព្ួេព្័ទធជ ាំវិញគ្សេះ ឬ ក្ស៏លេើក្ស ភលឺ

មគ្សឱ្យខពស់ក្សាំព្ស់ក្សនលេះម ៉ែគ្ត្ លទើបគ្ត្៊ីក្ខច ិនោចលលាត្ ចូេ

គ្សេះបាន។ 

 ល ើយគ្ត្ួវព្ាយ ចប់ក្សាំចត្់ សត្វព្ស់  ក្សមងាប អនទង់  ក្ស ដុ រ  

គ្ក្សចត្   ឱ្យបានតា វិ្៊ីសាស្ដ្សដលផ្សងៗ មែេោច ល្វើបាន  ។ 

  ិនមត្ប៉ែ លណាណ េះ អាក្សគ្ត្ួវក្សាំចត្់ព្ព្កួ្សសត្វេ អិត្ទឹក្ស  តា វិ្៊ី សា

ស្ដ្សដលគ្បើសក  ក្សាំចត្់សត្វេ អិត្ និងអូសអួនចប់វា លៅ  ន លព្េ

ដ្ឋក្ស់ក្សូនគ្ត្៊ីចិញ្េឹ    ។ 

៤- រូនព្តីមិ្នីំលូតោស់ ោចបណាដ េ ក្សព្៊ីៈ 

 ក្សាុងទឹក្សគ្សេះព្ ាំសូវមានចាំ ៊ី្ មជាត្ិលគ្ចើន  ឬ គម ន              

ឬ ទឹក្សគ្សេះព្ ាំមានព្ ៌នបត្ងេ អ ឬ 

 

 ក្សាុងរយេះលព្េចិញ្េឹ គ្ត្៊ី គ្ត្ួវមក្សេាំអរ  ភ្នព្ទឹក្សគ្សេះ ឱ្យ

មានព្ ៌នបត្ងជាប់ជានិច េ លដ្ឋយបាចជ៊ីឱ្យបានគ្រប់ ចាំនួន 
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 មានបរិមា ក្សូនគ្ត្៊ីលគ្ចើនលព្ក្សក្សាុងទឹក្សគ្សេះ ឬ   

 

 

 ក្សូនគ្ត្៊ី មានជ ាឺអវ៊ី ួយ 

 

 

និងលទៀងទត្់លព្េលវលា  ។ 

  ិនគ្ត្ួវដ្ឋក្ស់ក្សូនគ្ត្៊ីចិញ្េឹ ក្សាុងគ្សេះលគ្ចើនលព្ក្សលទ រួរដ្ឋក្ស់មត្ ២ 

លៅ ៣ក្សាេក្សាុង ១ម ៉ែគ្ត្ក្ខលរ គ្សេះប៉ែ លណាណ េះ លទើបក្សូនគ្ត្៊ីេូត្

លាស់បានេ អ  ។ 

 ក្សាុងរយេះលព្េចិញ្េឹ គ្ត្៊ី លបើសលងាត្លឃើញ ឬ សងស័យថ្នគ្ត្៊ីណា 

 ួយមានជ ាឺ គ្ត្ួវចប់វាលចញព្៊ីគ្សេះ លែើ ប៊ីក្ស ាំឱ្យឆ្លងលៅគ្ត្៊ី 

លផ្សងលទៀត្  ។ 

 

៥-រូនព្តី ឬព្តីីំង្ហរ់រនងុរយៈនរលចិញ្េ ឹម្ 

ោចបណាដ េ ក្សព្៊ីៈ 

 ទឹក្សគ្សេះមានជាត្ិព្ េ មែេបណាដ េ ក្សព្៊ីមានសារធាត្ រ៊ី ៊ី 

ព្ េលផ្សងៗចូេក្សាុងគ្សេះគ្ត្៊ី ឬ 

 

 ទឹក្សគ្សេះមានរ ក្សាជាត្ិទឹក្សែ េះលគ្ចើនលព្ក្ស ឬ 

 

 មានលៅសេ់ចក្សគ្របែ ដប់លព្ញនផ្ទគ្សេះ  ឬ 

 ទឹក្សគ្សេះរាក្ស់លព្ក្ស ល ើយមថ ទាំងេ អក្ស់ និងលៅដ លទៀត្ផ្ង   

 

 

 ឬ មានភក្ស់បាត្គ្សេះលគ្ចើនលព្ក្ស  ។ 

 

 

 ក្សាុងរយេះលព្េចិញ្េឹ គ្ត្៊ី  ិនគ្ត្ួវលាងសាំភ្នរៈលគ្បើគ្បាស់ថ្នា ាំ ព្ េ 

ឬ បញ្េេួទឹក្សថ ម៊ីមែេសងស័យថ្ន ិនេ អ ចូេក្សាុងគ្សេះ គ្ត្៊ីល ើយ។ 

 ក្សាុងទឹក្សគ្សេះ ិនគ្ត្ួវឱ្យមាន គ្ត្ក្សួន  ឬក្សាំលបាក្ស និង រ ក្សាជាត្ិទឹក្ស 

ែនទលទៀត្ែ េះគ្របែ ដប់លេើសព្៊ី ៦០5លេើនផ្ ទគ្សេះលទ។ 

 គ្ត្ួវដ្ឋក្ស់ចក្សឱ្យគ្ត្៊ីស ៊ី លៅក្សាុងសក  ចាំ ៊ី  

 ក្សាុងរយេះលព្េចិញ្េឹ  គ្ត្ួវរក្សាទឹក្សឱ្យបានលគ្ចើនជានិច េលៅក្សាុង 

គ្សេះ ល ើយគ្ត្ួវមក្សេាំអរ  ភ្នព្ទឹក្សគ្សេះឱ្យមានព្ ៌នបត្ង 

េ អជាប់ជានិច េ។ 

 លព្េលរៀបចាំគ្សេះ  គ្ត្ួវបារភក្ស់លចញ ទ ក្សឱ្យលៅគ្ត្ឹ  ២ត្ឹក្ស  

 

៤.៣- ក្ខរគ្ប េូទនិ ានយ័ ក្សាុងអាំ ងុលព្េចញិ្េ ឹគ្ត្៊ី 

ក្ខរចាំណាយសរ ប ក្សាុងរយៈលព្េចញិ្េ ឹគ្ត្៊ីជាេក្សា ៈគ្រសួារ 
    

 

លរ ក្ខរររិជយ ឯរតាដ  ចំនួន តនម្លឯរតាដ  

(៛) 

តនម្លសរុរ 

(៛) 

រយៈនរលអនុវតដ 

(នថៃ) 

 ក្ខរជ៊ីក្សគ្សេះ  
    

 ជ៊ីក្សគ្សេះថ ម៊ី  ៣
     

 ក្ខរលរៀបចាំគ្សេះ  
    

១ នថ លឈាេួប ូទកឹ្ស លមា៉ែ ង     

២ ក្សាំលបារ រ.គ្ក្ស     

៣ ជ៊ីអក យលរ៉េ រ.គ្ក្ស     

៤ ជ៊ីលែោលប៉ែ រ.គ្ក្ស     

៥ លា ក្សសត្វលគ គ្ក្សប៊ី មាន ់ទ រ.គ្ក្ស     

៦ ជ៊ីរ ក្សាជាត្និបត្ង រ.គ្ក្ស     
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៧ .............................................. រ.គ្ក្ស     

 សរ ប  
    

 ក្ខរដ្ឋក្សក់្សនូគ្ត្៊ីចញិ្េ ឹ  
    

១ គ្ត្៊ីទ៊ីឡាព្ា៉ែ  ក្សាេ     

២ គ្ត្៊ីឆ្ពនិ ក្សាេ     

៣ គ្ត្៊ីក្ខបស ក្សាេ     

៤ គ្ត្៊ីក្ខបសា ញ្ា ក្សាេ     

៥ គ្ត្៊ីក្ខបឥណាឌ  ក្សាេ     

៦ ...................................... ក្សាេ     

 សរ ប  
    

 ក្ខរផ្ដេច់ាំ ៊ីបមនែ   
    

១ ក្សនទក្ស ់ រ.គ្ក្ស     

២ ច ងអងារ រ.គ្ក្ស     

៣ ល ស៉ែ គ្ត្៊ី រ.គ្ក្ស     

៤ ចក្ស រ.គ្ក្ស     

៥ ក្សល ដៀរ រ.គ្ក្ស     

៦ ក្ខក្សសាំ េ់បមនល រ.គ្ក្ស     

៧ ជលនលន រ.គ្ក្ស     

៨ ......................................... រ.គ្ក្ស     

 សរ ប  
    

 ក្ខរគ្របគ់្រងគ្សេះ  
    

១ ជ៊ីអក យលរ៉េ រ.គ្ក្ស     

២ ជ៊ីលែោលប៉ែ រ.គ្ក្ស     

៣ លា ក្សសត្វលគ គ្ក្សប៊ី មាន ់ទ រ.គ្ក្ស     

៤ ជ៊ីរ ក្សាជាត្និបត្ង រ.គ្ក្ស     

៥ ......................................... រ.គ្ក្ស     

 សរ ប  
    

 ក្ខរចាំណាយលផ្សងៗ  
    

១ ហាបា៉ែ  (2m X 3m X 1m) ចាំននួ 
 

 

   

២ ចាំ ៊ីបមនែ សគ្មាបក់្សនូគ្ត្៊ីទ៊ីឡាព្ា៉ែ  រ.គ្ក្ស     

៣ .........................................  
    

 សរ ប  
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 សរ បរ ួ  
    

  

គ្បាក្សច់ាំ េូបានព្៊ីក្ខរចញិ្េ ឹគ្ត្៊ី 
 

ព្រនេទព្ត ី ក្ខរព្រម្លូផ្ល សព្មារហ់រូម្ដងមាក ល ក្ខរព្រម្លូផ្លសររុ សព្មារល់រ ់ សររុ 

 ចនំនួ ទងំន ់ តនម្លឯរតាដ  សររុ ចនំនួ ទងំន ់ តនម្លឯរតាដ  សររុ  

 (រាល) (រ.ព្រ) (៛/រ.ព្រ) (នរៀល) (រាល) (រ.ព្រ) (៛/រ.ព្រ) (នរៀល) ($) 

គ្ត្៊ីទ៊ីឡាព្ា៉ែ           

គ្ត្៊ីក្ខបសា ញ្ា          

គ្ត្៊ីក្ខបស          

គ្ត្៊ីឆ្ពនិ          

គ្ត្៊ីក្ខបឥណាឌ            

សរ ប          

 

គ្បាក្សច់ាំល ញព្៊ីក្ខរចញិ្េ ឹគ្ត្៊ី 
 

លរ ក្ខរររិជយ ឯរតាដ  ចំនួន តនម្លឯរតាដ  

(៛) 

តនម្លសរុរ 

(៛) 

រយៈនរលអនុវតដ 

(នថៃ) 

 ក្ខរចាំណាយ  
    

១ ជ៊ីក្សគ្សេះចញិ្េ ឹគ្ត្៊ី  ៣     

២ ក្ខរលរៀបចាំគ្សេះ   
    

៣ ក្ខរដ្ឋក្សក់្សនូគ្ត្៊ីចញិ្េ ឹ ក្សាេ     

៤ ក្ខរផ្ដេច់ាំ ៊ីបមនែ  រ.គ្ក្ស     

៥ ក្ខរគ្របគ់្រងគ្សេះ   
    

៦ ផ្េតិ្ក្ស មក្សនូគ្ត្៊ីទ៊ីឡាព្ា៉ែ   
    

៧ ក្ខរចាំណាយលផ្សងៗ  
    

 សរ ប  
    

 ក្ខរចាំ េូ  
    

១ ផ្េគ្ត្៊ីទ ក្ស បូ រ.គ្ក្ស     

២ ផ្េគ្ត្៊ីទ ក្សេក្ស ់ រ.គ្ក្ស     

៣ ផ្េតិ្ផ្េក្សនូគ្ត្៊ីទ៊ីឡាព្ា៉ែ  ក្សាេ     

៤ ផ្េគ្ត្៊ីទ ក្សដ្ឋក្សច់ញិ្េ ឹបនដ ក្សាេ     

 សរ ប  
    

 ផ្េចាំល ញ  
    

 គ្បាក្សច់ាំ េូ – គ្បាក្សច់ាំណាយ  
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៤.៤- ក្ខរចាំណាយសគ្មាបក់្ខរល្វើបងាា ញបលច េក្សលទសចិញ្េ ឹគ្ត្៊ី (សគ្មាប់គ្សេះទាំ ាំ ១០០ ២ រយៈលព្េ ៨ 

មខ) 

 

លរ ក្ខរររិជយ ឯរតាដ  ចំនួន នសចរដីរញ្ហា រ់ 

 ក្ខរលរៀបចាំគ្សេះ    

១ នថ លឈាេួប ូទកឹ្ស លមា៉ែ ង 3 រយៈលព្េបូ ទឹក្ស ខ សៗគា  ោគ្ស័យនងឹមាឌ្ទឹក្សគ្សេះមែេមាន 

២ ក្សាំលបារ រ.គ្ក្ស 10  

៣ ជ៊ីអក យលរ៉េ រ.គ្ក្ស 1.5  

៤ ជ៊ីលែោលប៉ែ រ.គ្ក្ស 0.5  

៥ លា ក្សសត្វលគ គ្ក្សប៊ី មាន ់ទ រ.គ្ក្ស 40 ឬ ៤ បងគ៊ី 

៦ ជ៊ីរ ក្សាជាត្និបត្ង រ.គ្ក្ស 10 ឬ ៤ បាច់ ទលស្ដ្ន ទៀងលខត្ដ 

 ក្ខរដ្ឋក្សក់្សនូគ្ត្៊ីចញិ្េ ឹ    

១ ៤ គ្បលភទ ក្សាេ 300 ទ៊ីឡាព្ា៉ែ - ឆ្ពិន- ក្ខបស- ក្ខបសា ញ្ា 

 ក្ខរផ្ដេច់ាំ ៊ីបមនែ     

១ ក្សនទក្ស ់ រ.គ្ក្ស 20 បរិមា ចាំ ៊ីបមន ែ ោចផ្កល ស់បដរួ ោគ្ស័យនឹងេទធភ្នព្របស ់

២ ចក្ស រ.គ្ក្ស 50 ក្សសិក្សរមាម ក់្សៗ ។ លបើសិនក្សសិក្សរផ្ ដេ់ចាំ ៊ីឱ្យគ្ត្៊ីមានបរិមា លគ្ចើន  

៣ ក្សល ដៀរ រ.គ្ក្ស 5 ជាងលនេះ លនាេះទិន ាផ្េគ្ត្៊ីចិញ្េឹ នឹងទទេួបានផ្េលគ្ចើនជាង៣០រ.គ្ក្ស 

៤ ក្ខក្សសាំ េ់បមនល រ.គ្ក្ស 10  

      

 ក្ខរគ្របគ់្រងគ្សេះ    

១ ជ៊ីអក យលរ៉េ រ.គ្ក្ស 1.5  

២ ជ៊ីលែោលប៉ែ រ.គ្ក្ស 0.5  

៣ លា ក្សសត្វលគ គ្ក្សប៊ី មាន ់ទ រ.គ្ក្ស 40  

៤ ជ៊ីរ ក្សាជាត្និបត្ង រ.គ្ក្ស 10  

៥ ក្ខរប ូទកឹ្សបមនែ បញ្េេួគ្សេះ   ក្សាុងក្សរ ៊ី ទឹក្សក្សាុងគ្សេះរើងជិត្អស់   នលព្េគ្ប ូេផ្េគ្ត្៊ី 

     

 

ក្ខរគ្ប េូផ្េគ្ត្៊ី លគ្ក្ខយចញិ្េ ឹ រ

យៈលព្េ ៨ មខ រ.គ្ក្ស 

30-

36 

 ទិន ាផ្េគ្ត្៊ីចិញ្េឹ ោចមគ្បគ្បេួ ោគ្សយ័នឹងក្ខរគ្រប់គ្រង 

      

       

 

៤.៥- ទ៊ីក្សមនលងផ្េតិ្ក្សនូគ្ត្៊ីព្ជូលៅគ្បលទសក្ស ពជុា 

៤.៥.១ - សាែ ន៊ីយផ្េតិ្ក្សនូគ្ត្៊ីព្ជូ របសរ់ាជរដ្ឋា ភបិាេ 
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លរ ន ម្ ះនែតដ ចំនួន

សាថ នីយ 

ន ម្ ះសាថ នីយ អាសយដ្ឋា ន ទំនារ់ទំនង ទូរស័រទ 

១ ភាាំលព្ញ ១ គ្ចាំងចាំលរេះ លលាក្ស. ឃ្ត្់  ស ឃន 011 707 067 

  ១ ចក្ស់អមគ្ង លលាក្ស. តាាំង ផ្ នលអង 011 855 685 

២ ក្សណាដ េ ១ ទួេគ្ក្សសា ាំង លលាក្ស. មប៉ែន រដ្ឋា  012 845 050 

023 364 751 

៣ នគ្ព្មវង ១ បាទ៊ី លលាក្ស. ងា៉ែ ន់ ល ង 012 914 144 

៤ សាវ យលរៀង ១ គ្បាសូត្ លលាក្ស. រស ់្ឹ  012 902 718 

៥ តាមក្សវ ១ ខសឹង លលាក្ស. អក ក្ស  ហាក្ស់ 012 311 012 

៦ ក្សាំព្ង់សពឺ ១  នទ៊ីរក្សសិក្ស មលខត្ដ លលាក្ស. ផ្ ន ប ិច 016 787 656 

៧ លសៀ រាប ១ ទឹក្សវិេ លលាក្ស. គ្ព្ិន សាវិន 012 821 584 

៨ លពា្ិសាត្់ ១ 
Ou Srang Touch  

 
លលាក្ស. មប៉ែន ផ្កន់ណារិទធ 012 918 714 

៩ បាត្់ែាំបង ១ វត្ដសាល មក្សត្ លលាក្ស.   ង   ៊ី 016 755 004 

១០ បនាទ យមានជ័យ ១ វត្ដសាវ យ លលាក្ស. លសា  ស វ ណ 012 777 430 

១១ ឧត្ដរមានជ័យ ១ លគក្សរំែួេ លលាក្ស. អក ន ចន់្៊ី 011 715 877 

១២ នប៉ែេិន ១  លលាក្ស. រង់ ស ខា 016 777 023 

១៣ ក្សាំព្ត្ ១ ឈូក្ស លលាក្ស. មខ  វា៉េ ន់លែត្ 092 805 109 

៤.៥.២ - សាែ ន៊ីយផ្េតិ្ក្សនូគ្ត្៊ីព្ជូ ឯក្សជន 

 

លរ ន ម្ ះនែតដ ចនំនួសាថ នយី េូមិ្ ឃុំ ព្សុរ ទំនារ់ទំនង ទូរស័រទ 

១ សាវ យលរៀង ១ នារមទន- លឈើទេ- សាវ យគ្ជាំ លលាក្ស. សាំ  វាសនា 012 846 023 

  ១ ក្សណាដ េ  -លចក្ស -គ្សុក្សសាវ យគ្ជាំ  

លលាក្ស. រាជ  ស ភ្នព្ 016 636 870 

016 636 871 

011 857 949 

  ១ ចាំេង- ចាំេង- សាវ យគ្ជាំ លលាក្ស. ធាន វណាណ   

  ១  
លលាក្ស.  ឹក្ស ស ភ័គ្ក្ស 012 783 302 

    
លលាក្ស មាស ព្ ត្ 012 180 3994 

២ តាមក្សវ ១ គ្ត្ញាំងគ្តាច- លាបូ- គ្តាាំក្សក្ស ់ លលាក្ស. លខៀវ សាំ 012 415 220 

  ១ នគ្ព្ក្សបាស- តាលភ - គ្តាាំក្សក្ស់ លលាក្ស. លសា  ហាក្ស់ 012 583 015 

  ១ ទឹក្សថ្នល - រួស- គ្តាាំក្សក្ស ់ លលាក្ស.  វិន លឈឿន 092 900 352 

012 843 725 

  ១ ទួេមសលង- គ្ក្ខាំងលាវ- បាទ៊ី លលាក្ស. ឈ៊ីវ ញឺង 012 510 904 

  ១ អូផ្ ត្- អងគតាលសា - គ្តាាំក្សក្ស ់ លលាក្ស. វា៉េ ន់ ប៉ែូ  

  ១ នគ្ព្គ្តាច- ឧត្ដ សូរិយ- គ្តាាំក្សក្ស់ លលាក្ស.  ិន លម  

  ១ លព្គ្ជចងាវ -  បឹងគ្តាញ់ខាងលជើង- សាំលរាង លលាក្ស. លរឿន  
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  ១ នគ្ព្សាំបួរ- អងគបូរើ-  អងគបូរើ លលាក្ស. គ្ព្ាំ  វា៉េ ត្ 092 253 785 

  ១ តាសូ- ឧត្ដ សូរិយ- គ្តាាំក្សក្ស ់ លលាក្ស. សួន ស ធា  

  ១ នគ្ព្រំែួេ- គ្ត្ញាំង្ាំខាងត្បួង- គ្តាាំក្សក្ស់ លលាក្ស. អកូច  ល ឿន 012 529 095 

  ១ នគ្ព្តា ៊ី- គ្ត្ញាំង្ាំខាងលជើង- គ្តាាំក្សក្ស ់ លលាក្ស.  ុង យស់ 012 179 7465 

  ១ លពា្ិតា ៉ែ ក្ស- អងគគ្បាសាទ- រិរើវងស លលាក្ស. ម ៉ែន   ន 092 640 260 

៣ ក្សាំព្ង់សពឺ ១ បាទ៊ី- ពាា យ- សាំលរាងទង លលាក្ស. សាំ ផ្េ  

  ១ គ្ត្ញាំងឈូក្ស- និទន- បរលសែា លលាក្ស. មក្សន ល ង 012 410 215 

  ១ លគ្ចស- ទឹក្សេ អក្ស់- រងព្ិស៊ី លលាក្ស. អួន វា៉េ ត្  

  ១ ឈូក្សស- នគ្ព្ញាត្ិ- រងព្ិស៊ី លលាក្ស. យ៉ែ ង អក ូ 016 316 500 

  ១ លគ្ក្ខេគ្ក្សសា ាំង- ក្ខត្់ភលុក្ស- បរលសែា លលាក្ស. មក្សវ ន៊ី   

  ១ គ្ត្ញាំងលាប- ផ្ ង- បរលសែា លលាក្ស. ឌ្ េ េ៊ី 012 179 6241 

  ១ នគ្ព្លសដច- វាេ- រងព្ិស៊ី លលាក្ស. ឌ្៊ី ស ភ៊ី 012 598 721 

  ១ តាលសា អក្ស- ភ្នរើមានជ័យ- បរលសែា លលាក្ស. ឯក្ស មក្សវ  

៤ នគ្ព្មវង ១ លពា្ិតា  ាំ- សាវ យគ្ជាំ- ល សាង លលាក្ស. ចក្ស់ ស បត្ដិ 012 731 180 

  ១ លតាា ត្- លឈើក្ខច់- បាភាាំ លលាក្ស.   ង លនឿន  

  ១ ពានាផ្ា- លក្សដឿងរា៉េ យ- ក្ខលញ្េៀច លលាក្ស. ច័ន ទ ស ជាត្ ិ  

  ១ អនលងុស- រំលេច- ស៊ី្រក្សណាដ េ លលាក្ស. សាំ  លភៀច  

  ១ ្ាងុ- ជាខាល ង- នគ្ព្មវង លលាក្ស. លផ្ង  វើ 012 778 437 

  ១ លគ្ចស- ជាខាល ង- នគ្ព្មវង លលាក្ស. ភ    ក ន  

  ១ តាលគក្ស- លាវ - គ្ព្េះលសដច លលាក្ស. រិត្  ួញ 092 614 160 

  ១ អាំព្ិេ- លសនារាជឧត្ដ - គ្ព្េះលសដច លលាក្ស. លខត្ដ   ត្  

  ១ .........,   រំលចក្ស- គ្ព្េះលសដច លលាក្ស. យិន គ្ទ៊ី  

  ១ គ្ត្ញាំងលរ-  នគ្ជ- ក្សាំព្ង់គ្ត្មបក្ស លលាក្ស. អក យ  ជូ 016 352 378 

  ១ សាវ យបា៉ែ ក្ស- នគ្ជ- ក្សាំព្ង់គ្ត្មបក្ស លលាក្ស. ព្ ត្  វិន  

  ១ ឬសស៊ីមក្សអក្ស- បឹងគ្ព្េះ- បាភាាំ លលាក្ស. េ៊ី ស ផ្េ 092 258 934 

៥ ក្សាំព្ត្ ១ គ្ត្ញាំងរាាំង- អងគរមាស- ែងទង់ លលាក្ស. មញ៉ែត្  ខ ន  

  ១ គ្ក្ខាំងអាំលៅ- ែាំណាក្ស់ស គ្ក្សាំ- ែងទង់ លលាក្ស.   ឹង  មាន 012 194 5098 

  ១ គ្ក្ខាំងសបួវ- គ្ក្ខាំងសបួវ- ឈូក្ស លលាក្ស. យន លអន  

  ១ តា ន-់ គ្ក្ខាំងសាា យ- ឈូក្ស លលាក្ស. ផឹ្ង សារិន  

  ១ សាាំគ្បាាំព្៊ីរ – មា៉ែ ក្ស់គ្បាងគ – ក្សាំព្ត្ 

លលាក្ស សរ សូរិន 012 932 909 

012 820 910 

016 334 915 

៦ គ្ព្េះវិហារ ១ .............-...........- មត្បងមានជ័យ លលាក្ស. មប៉ែន វាសនា 011 734 738 
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   តាាំងគ្ក្សក្ស- រលបៀប- រលវៀង លលាក្ស. លសៀ  រួយ 092 286 948 

៧ ឧត្ដរមានជយ័ ១  លលាក្ស. េិញ  រ័ត្ា 012 18 10 907 

៨ រត្នៈរិរើ ១  លលាក្ស. សាន ់សយ 012 43 96 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សគ្មាបព់្ត័្ម៌ានបមនែ  ស ូទាំនាក្សទ់ាំនង 

នាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្ស ម ននគ្ក្សសួងក្សសិក្ស ម រ ក្ខា គ្បមាញ់ និងលនសាទ 

# ២០០  វិថ៊ីគ្ព្េះនលរាត្ដ  ភាាំលព្ញ  

គ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្ស ពុជា 

ទូរសព័្ទៈ ០១២ ៨៣៣ ៧៧៧ ឬ ០១២ ៨២៦ ៦១៧ 

ទូរសារៈ ៨៥៥ ២៣ ២១០ ៩៤៨ ឬ ៨៥៥ ២៣ ២១៣ ០១១ 

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