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១. សេចក្ដីអធិប្បាយ  

១.១ សេចក្ដេីសខេប  

បញ្ហ ៈ នាបុ៉នាម នឆ្ន ាំចុ្ច្រកាយច្នះបរាិណេត្វកងែ្កបច្ៅកមពុជា ានការធ្លល កំ់ចុះោ៉្ខាល ាំ្និ្ការចិញ្េ ឹម
កងែ្កបជាលកខណៈររួសារក៏ានភាពករមងែដរ ។  
ច្ោលច្ ៈ បច្្កើនការយលំ់ដឹ្ និ្ការចិញ្េ ឹមជាលកខណៈររួសារឱ្យបានចាំនួនច្រចើនច្ ើ្របកបច្ដ្ឋយ
ច្ជាររ័យេពេំ់ ។ 
វធីីសាស្តេរអនុវត្រៈ របរុាំផសពវផាយអាំពីរាំច្ោ្ចិញ្េ ឹមកងែ្កបជាលកខណៈររួសារ ច្ររើេច្រ ើេររួសារេរាបំ់ច្ធវើ 
សាកលប្ផសពវផាយច្រៀបចាំកេិករច្ធវើទេសនៈកិចេេិកា បណរុ ះបណារ ល ដលំ់កេិកររកុមច្ោលច្ ពី
បច្ចេកច្ទេចិញ្េ ឹម ច្រៀបចាំផរលំ់េាា រៈច្ធវើស្េះកាំនត្ំ់ច្ពលផរលំ់កូនកងែ្កបពូរ រត្តួ្ពិនិត្យ/តាមដ្ឋន/របមូល
ទិនន័យ និ្វាយត្ាំបល ។  

១.២ លក្េណៈវិនចិឆយ័បសចេក្សេេេមស្េប  

ខា្ច្រកាមច្នះ រឺជាលកខេណឌ ចាំបាចំ់េរាបំ់ការអនុវត្រន៍ “TIP” ច្ដើមបីេច្រមចទិេច្ ងែដលបាន
ច្លើកច្ ើ្ខា្ច្លើៈ 

ការច្ររើេច្រ ើេកេិករផសពផាយៈ  
ច្ៅកនុ្ចាំណុចច្នះានភាពចាំបាចំ់ណាេំ់ចាំច្ ះការច្ររើេច្រ ើេកេិករ ងែដលានចាំណាបំ់អារមមណ៍

ខាល ាំ្ ឧេាហ៍ ពាោម ានទីធ្លល េមស្េប និ្ានច្ពលច្វលាររបំ់រោនំ់ កនុ្ការអនុវត្រន៍ការងារច្នះ ។ 
របេិនច្បើកេិករ ងែដលច្យើ្ច្ររើេច្រ ើេមិនចបំ់អារមមណ៍ ោម នច្ពលច្វលាររបំ់រោនំ់ច្ៅកនុ្ការងែែទាំច្នាះវា 
នឹ្ច្ធវើឱ្យការផសពវផាយ របេំ់ច្យើ្មិនទទួលបានច្ជាររ័យលអច្ទ ។ ដូច្ចនះការច្ររើេច្រ ើេកេិករេរាបំ់អនុ
វត្ររួរានការយកចិត្រទុកដ្ឋកំ់និ្អនុវត្រឱ្យស្េបច្ៅនឹ្ដាំច្ណើ រការច្ររើេច្រ ើេររួសារទទួលផលកងែ្កបរបេំ់
អ្គការងែែរ។  

លកខេណឌ ភូមិសាស្តេតៈ  
ច្យើ្អាចចិញ្េ ឹមកងែ្កបបានច្ៅររបំ់ត្ាំបនំ់ទាំ្អេំ់បនរបច្ទេកមពុជា កតារ េាំខានំ់ រឺអាស្េ័យច្លើការ

ច្រៀបចាំស្េះឱ្យស្េបច្ៅនឹ្ត្ាំរវូការរេំ់ច្ៅរបេំ់កងែ្កប ។ ជាទូច្ៅ ស្េះកងែ្កបរួរច្រៀបចាំឱ្យានលកខណៈ ច្ោក
េលៈ ទឹកេលះ ពនលឺេលះ និ្មលបំ់េលះ បុ៉ងែនរមិនច្ៅច្រកាមមលបំ់ច្ ើេពេំ់ ច្ហើយេលឹកច្ ើងែដលអាចានជាតិ្ពុលដលំ់
កងែ្កប ។ ដូច្ចនះការច្រៀបចាំស្េះ ចិញ្េ ឹម រួរឱ្យស្េបច្ៅនឹ្លកខេណឌ ខា្ច្លើ ។  

អនាម័យច្លើការចិញ្េ មឹៈ 
អនាម័យស្េះ ានភាពចាំបាចំ់ណាេំ់ចាំច្ ះកងែ្កប ច្ដើមបីឱ្យវាានេុេភាពលអ មិនកាត្ំ់បនថយការ

ឆ្ល្រាំ្ឺ ។ កងែ្កបក៏ដូចជាមនុេសច្យើ្ងែដរ រឺរត្វូការកងែនល្រេំ់ច្ៅសាអ ត្ និ្ានចាំណីររបំ់រោនំ់ ច្ដើមបីាន
េុេភាពលអ និ្ការ ធាំធ្លត្ំ់ច្លឿន ។ ជាការពិត្ណាេំ់ កងែ្កបងែត្្ងែត្ចុះមុរទឹក ងែហលច្ល្កាំសានរ ច្ហើយក៏
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បច្ញ្េញច្ចលកាកេាំណលំ់ ច្ៅកនុ្ទឹកស្េះផ្ងែដរ អវីងែដលជាបញ្ហ ច្នាះ រឺកងែ្កបច្របើទឹកច្នះ េរាបំ់ផឹក ។ 
របេិនច្បើ ទឹកស្េះានជាតិ្ពុល កេវកំ់ច្នាះវានឹ្បណារ លឱ្យានផលប៉ះ លំ់ដលំ់េុេភាពកងែ្កប ។ ជា
ទូច្ៅ ការផ្លល េំ់បរូរទឹក រឺច្យើ្ពិនិត្យច្លើ សាថ នភាពជាកំ់ងែេររ្ បុ៉ងែនរចាំច្ ះស្េះធាំ រឺច្យើ្ករមនឹ្ច្ធវើការផ្លល េំ់
បរូរទឹកណាេំ់ ។  

ការផតលំ់ចាំណី 

លកខណៈធមមជាតិ្របេំ់កងែ្កប រឺវាចូលចិត្រេីុចាំណីងែដលានរីវតិ្ និ្ចាំណីងែដលោម នរីវតិ្ បុ៉ងែនររត្ូវច្ធវើ
ឱ្យវាយលំ់ថា ចាំណីច្នះានរីវតិ្ ។ ជាទូច្ៅ វាចូលចិត្រេីុពពួកេត្វលអិត្ដូចជាៈ ចរ្ិត្ ដ្កូវ កណរូ ប ស្េឹ្ 
និ្េត្វលអិត្ មួយចាំនួនធាំច្ទៀត្ រឯី េត្វរច្នលន ក៏ជាចាំណីងែដលកងែ្កបចូលចិត្រេីុខាល ាំ្ផ្ងែដរ ។ ច្យើ្ក៏អាច
ផរលំ់ចាំណីបងែនថមដូចជា ដាំ ូ្ជាវ េងរ សាចំ់េត្វ (ានំ់ ច្ោរ ររកូ ច្ែលើម ច្កាះ ច្ ះច្វៀន ជាច្ដើម)ការ ម េេ្ ពេំ់
ងាបំ់ និ្រតី្ងាបំ់ជាច្ដើម បុ៉ងែនរចាំណីទាំ្ច្នះ ក៏ជារបភពបនច្មច្ោរផ្ងែដរ ។ ច្យើ្រួរច្របើចាំណីងែកបឆ្ន (រោបំ់) 
ងែដលានលកំ់ច្ៅទីផារ េរាបំ់កងែ្កបរបេំ់ច្យើ្ វាជាការរបច្េើរ ។ ចាំច្ ះច្ពលច្វលា និ្បរាិណចាំណី
រត្ូវផរលំ់ ានការលាំបាកកនុ្ការ កាំនត្ំ់ជាអនុសាស្តេរ ច្រ ះវាអាស្េ័យច្ៅនឹ្ចាំណីធមមជាតិ្ ងែដលអាចរកបាន
ច្ៅកនុ្ស្េះ មា៉្វញិច្ទៀត្ ការផរលំ់ចាំណី ច្លើេលុបច្ពក និ្ច្ធវើឱ្យកងែ្កបបាត្ំ់ចាំណ ំ្់កនុ្ការេីុចាំណី ។ ជា
ធមមតា ច្ៅច្ពលចិញ្េ ឹមកងែ្កបបានមួយរយៈ ច្យើ្នឹ្អាចដឹ្ថា ចាំនួនដ្បនការផរលំ់ចាំណី និ្បរាិណចាំណី
រត្ូវផរលំ់ំ់ឱ្យកងែ្កបកនុ្មួយបែង ។  

១.៣ អនុសាេនប៍ន្នែម  

ចូរកុាំចបំ់កងែ្កបពីត្ាំបនំ់ច្ផស្ៗ មកដ្ឋកំ់ចិញ្េ ឹមលាយកនុ្ស្េះ ច្រ ះវាអាចខាាំោន អាចបងាក ត្ំ់បានពូរ 
ច្ផស្ច្ទៀត្ ច្លាត្បុកទាំច្លាះរប្ស្េះ ឬអាចឆ្ល្ រាំ្ឺដលំ់កងែ្កបច្ផស្ៗច្ទៀត្ ។  

ការផ្លល េំ់បរូរទឹកកនុ្ស្េះ រឺានសារៈេាំខានំ់ណាេំ់ច្ដើមបីការ រការច្កើនជាតិ្ពុល ជាតិ្បាេ ឬអាេីុ
ត្ និ្សារធ្លតុ្នានា ។ ការផ្លល េំ់បរូរទឹក មិនរត្ូវឱ្យច្លើេពី ៣០% កនុ្មួយបែងបនទឹកស្េះច្ទ ។ ការផ្លល េំ់បរូរ
ទឹកស្េះ ១០% បនទឹកស្េះេរបុជាច្រៀ្ោលំ់បែង រឺជាការរបច្េើរ ។  

រួរដ្ឋាំដុះរកុខជាតិ្កនុ្ស្េះដូចជាៈ របលិត្ កងែញ្ឆ ត្ រករូន កាំច្បាល ក ចកបាយទ ជាច្ដើម ជាការរបច្េើរ 
ច្ដើមបីកាត្ំ់បនថយបាំងែរបាំរលួរុណភាពទឹក និ្ផរលំ់កងែនល្េាំោបំ់កងែ្កបររក បុ៉ងែនមិនរត្ូវឱ្យានច្រចើនកនុ្ស្េះច្ទ 
ច្រ ះច្ធវើឱ្យកងែ្កបេីុចាំណីមិនច្េមើោន លអ ។  

ច្យើ្រត្ូវឱ្យរបាកដថា រប្ស្េះកងែ្កប អាចការ របានចាំច្ ះកតារ ចបរ្ច្ផស្ៗ ដូចជាៈ ងែឆ្ក ឆ្ម រ ររូក 
ច្ោ រកបី ជាច្ដើម និ្ មិនឱ្យកងែ្កបអាចច្ចញចូលបាន ជាពិច្េេច្ៅរដូវច្ភលៀ្។  

ច្យើ្រត្ូវដឹ្ថា រតី្ភារច្រចើន េីុកូនកអុត្ងែដលច្ទើបនឹ្ញាេំ់ជាអាហារ ដូច្ចនះច្ៅកនុ្ស្េះរួរកុាំឱ្យាន
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រតី្របច្ភទទាំ្ច្នះ ។  

២. សោលការណ៍ប្បសចេក្សេេ   

២.១ សារៈេំខានន់នការចញិ្េ មឹក្ន្ខែប  

 កាត្ំ់បនថយចាំណាយចាំច្ ះការទិញសាចំ់ច្ផស្ៗ ពីផារេរាបំ់ច្ធវើមហូប  
 ច្រៅពីច្របើរបាេំ់កងែ្កបច្ៅ កនុ្ររួសារកេិករអាចលកំ់ច្ៅទីផារច្ដើមបីបច្្កើនរបាកំ់ចាំណូល
បានច្ទៀត្ផ្  

 បច្្កើនរបេិទធិការដ្ឋាំដុះដាំណាាំ ច្រ ះកងែ្កបេីុេត្វលអិត្ជាអាហារ  
 ច្ដ្ឋយបរាិណកងែ្កបនាច្ពលបចេុបបននច្នះានការធ្លល កំ់ចុះោ៉្ខាល ាំ្ ដូច្ចនះការរាំរញុច្លើកទឹក
ចិត្រឱ្យានការចិញ្េ ឹមកងែ្កបច្ៅតាមររសួារ រឺជាការេាំខានំ់  

 ចិញ្េ ឹមកងែ្កប រឺានភាពងាយស្េួល និ្ចាំណាយច្ដើមទុនតិ្ច  
 ការចិញ្េ ឹមកងែ្កប ក៏ជាងែផនកមួយចូលរមួកនុ្ការបច្្កើនច្សាភ័ណឌ ភាពធមមជាតិ្ផ្ងែដរ  
 តាមលទធផលបនការតាមដ្ឋនច្លើការចិញ្េ ឹមកងែ្កបច្នះ កេិករ ៣០ ច្ៅ ៥០ ភាររយ បាន
ទទួលផល តាមងែេនីមួយៗកនុ្កាំ ុ្ច្ពលចិញ្េ ឹម ច្ហើយចាំណូលដុលរិត្ជាមធយមរឺ ៦.៥ 
ដុលាល រកនុ្មួយងែេ ងែដលបានពីការបរចិ្ភារ លកំ់ និ្ ច្របើរបាេំ់ច្ផស្ៗ (ច្រកាយច្ពលទូទត្ំ់
ចាំណាយច្ផស្ៗ) ។  

២.២ ការសស្រើេសរើេក្េកិ្រេស្ាប់អនវុត្ដ/ផ្សព្វផ្ាយ  

លកខណៈវនិិចឆ័យេរាបំ់ច្ររើេច្រ ើេកេិករានដូចជាៈ ជាមនុេសឧេាហ៍ពាមេិត្េាំច្ធវើការងារ 
ានច្ពលច្វលាររបំ់រោនំ់កនុ្ការងែែទាំ ចូលរមួវរគបណរុ ះបណារ ល និ្ផសពវផាយបនរ ានទាំនាកំ់ទាំន្លអជា
មួយកេិករច្ផស្ៗច្ទៀត្ច្ៅកនុ្ភូមិ ។ ទនទឹមនឹ្ច្នះផ្ងែដរ កេិករក៏រត្ូវានទីធ្លល េមស្េបានកាល ាំ្ពល
កមមររបំ់រោនំ់ និ្ ច្ដើមទុនេរាបំ់ចិញ្េ ឹមផ្ងែដរ ។  

២.៣ ការសរៀបចសំ្េះចញិ្េ មឹ  

ជាទូច្ៅ ស្េះកងែ្កប រួរច្រៀបចាំឱ្យានកងែនល្ ច្ោកេលៈ ទឹកេលះ ពនលឺេលះ និ្មលបំ់េលះ បុ៉ងែនរមិនច្ៅច្រកាមមលបំ់
ច្ ើេពេំ់ ច្រ ះេលឹករកុខជាតិ្េលះអាចានជាតិ្ពុលដលំ់កងែ្កប ។ រាំច្ៅស្េះរួរងែត្កាំឱ្យច្រៅជា្ ៥០ េ.ម 
ច្ហើយរួរងែត្ដ្ឋាំរកុខជាតិ្ច្ៅកនុ្ស្េះ ច្ដើមបីកាត្ំ់បនថយបាំងែរប៉ាំរលួរុណភាពទឹក និ្កានំ់បនថយការច្ ើ្កាំច្  
ច្ពលបែង ។ ត្ាំរវូការពនលឺ ១-២ ច្ា៉្/បែង េរាបំ់ស្េះទឹកជាការរបច្េើរ ច្ដើមបីកាំច្ ទឹកស្េះច្ ើ្វញិ និ្ប្ករ
លកខណៈវរិជាន ចាំច្ ះកូនកអុត្ កនុ្ការវវិឌ្ឈន៍ច្ៅជាកូនកងែ្កប ។  
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២.៣.១ ទីតាា្ំ ស្េះ  

 ទីតាាំ្ស្េះរួរងែត្ច្ធវើច្ៅងែកបរផទះ ច្ដើមបឱី្យានច្ពលច្វលាររបំ់រោនំ់កនុ្ការងែែទាំ និ្ការ រ បុ៉ងែនររួរ
កុាំច្ធវើច្ៅ ច្កៀកផទះច្ពក ច្រ ះអាចានការរ ាំខានដលំ់កងែ្កប និ្េច្មល្របេំ់កងែ្កបអាចានការរ ាំខានដលំ់ការ
ច្យើ្ផ្ងែដរ ។ ការច្រៀបចាំស្េះចិញ្េ ឹមរួរច្ធវើច្ ើ្ច្ៅកងែនល្ ស្េ ះលអ មិនច្ៅច្រកាមមលបំ់ច្ ើធាំៗ ច្រ ះេលឹក
អាចច្ធវើឱ្យេូចរុណភាពទឹក និ្ក៏ប្ករភាពងាយស្េួលេាំោបំ់ឱ្យេត្វពេំ់ចូលកនុ្ស្េះផ្ងែដរ ។ ច្ដ្ឋយសារ
ស្េះច្យើ្ច្ធវើអាំពីេីុម៉ ំ្់ត្ិ៍ ដូច្ចនះមិនរត្ូវច្ធវើច្ៅងែកបរច្ដើមច្ ើធាំៗច្ទ ច្រ ះឫេច្ ើអាចច្ធវើឱ្យ ស្េះច្របះងែបក ។  

 ២.៣.២ ការច្រៀបចាំស្េះ  

កូនស្េះរួរានទាំហាំស្េះ ២ ម ែ ១,២ ម ែ ០,៤ ម ។ រួរច្រៀបចាំឱ្យានច្រើ្ច្ទរខាល ាំ្ ច្ដើមបីឱ្យកងែ្កប 
ងាយស្េួលច្ចញចូលកនុ្ស្េះ ។ កនុ្ស្េះរួរដ្ឋាំរកុខជាតិ្ ដូចជារបលិត្ រត្រួន កងែញ្ឆ ត្ រត្ច្កៀត្ ជាច្ដើម ច្ដើមបី
ឱ្យកងែ្កបលាកំ់េលួនទាំ និ្ររកំ់មលបំ់ មា៉្ច្ទៀត្ រកុខជាតិ្ទាំ្ច្នះ ក៏រួយងែកលាំអនូវរុណភាពទឹកផ្ងែដរ បុ៉ងែនរមិន
រត្ូវដ្ឋាំច្រចើនច្ពក ច្ទ ។ ការបូកេីុម៉ ំ្់ត្ិ៍ច្លើបផទស្េះរួរកុាំឱ្យរច្លា្ច្ពក រឺច្ដើមបឱី្យកងែ្កបព្ជាបំ់នឹ្ងែរមស្េះ 
និ្កងែ្កបងាយស្េួល ច្ចញចូលកនុ្ស្េះ ។  

 

 
ទីធ្លល ស្េះ ទីធ្លល រួរ (េន្ស្េះ) ានទាំហាំ ១.៥ ម ពីងែរមស្េះ ច្ៅរប្ ។ កងែ្កបចូលចិត្ររេំ់ច្ៅកងែនល្

មលបំ់ ច្រចើន ច្ហើយកាំច្  ១-២ ច្ា៉្កនុ្មួយបែងជាការរបច្េើរ ។ ច្យើ្អាចេ ំ្់ជាទាំច្នើរ េាំោបំ់ផរលំ់មលបំ់ដលំ់
ស្េះជាការរបច្េើរ ។ រួរដ្ឋាំរកុខជាតិ្ងែដលានរបច្ោរន៍កនុ្បរចិ្វនទីធ្លល ស្េះ ដូចជា បេព រត្រួន េលឹកបររ រត្បំ់ 
លហុ្ជាច្ដើម ច្ដើមបីផរលំ់រាំរក និ្មលបំ់េាំោបំ់កងែ្កប បុ៉ងែនរកុាំឱ្យច្រចើនច្ពក ច្រ ះពិបាកកនុ្ការររបំ់ររ្កងែ្កប និ្
ជារាំរកេត្វពេំ់ ។   
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របូភាព ៣,៤ បរចិ្វណស្េះ ានេភាពេមរុច្ពក កងែ្កបឆ្បំ់ចបំ់ច្ផរើមរោាំ្ មិនេូវេីុចាំណី ធាំមិនច្េមើោន  
មា៉្ច្ទៀត្ វាជាកងែនល្ េរាបំ់េត្វពេំ់លាកំ់បាំពូន ពិបាកកនុ្ការររបំ់ររ្  

របូភាព ៥,៦ បរចិ្វណស្េះងែដលបានច្រៀបចាំ ានលកខណៈលអ ។ រកុខជាតិ្កនុ្បរចិ្វណស្េះ មិនេមរុច្ពក ដ្ឋកំ់ដុាំ
ែម េាំបកដូ្ េមស្េបេរាបំ់កងែ្កបរេំ់ច្ៅ  

របូភាព ៧ កនុ្ករណីពុាំទនំ់ានរកុខជាតិ្េរាបំ់ផរលំ់មលបំ់ ចាំបាចំ់រត្ូវច្ធវើមលបំ់េបបនិមិត្រឱ្យកងែ្កបររកមលបំ់  
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រប្ស្េះ  ការច្ធវើរប្ស្េះកងែ្កប រឺរត្វូឱ្យរបាកដថា វាអាចការ របានពីកតារ ចបរ្ច្ផស្ៗដូចជាៈ ពេំ់ ងែឆ្ក 
ឆ្ម  ច្ោ ររកូ កងែ្កបស្េកុ និ្ការ រកុាំឱ្យកងែ្កបច្ចញពីស្េះ ។ រប្េាំណាញំ់ ោ៉្ច្ហាចណាេំ់ក៏ានកាំ
ពេំ់ ១.៥- ២ ម ច្ដើមប ីការ រកតារ ចបរ្ទាំ្ច្នះ ។ 
 

របូភាព ៨,៩ រប្ងែដលបានច្រៀបចាំច្នះ ពុាំទនំ់បានរបច្េើរច្ៅច្ ើយច្ទ ច្ដ្ឋយសារងែត្ច្យើ្ច្ែើញាន ពេំ់ 
ងែឆ្ក ឆ្ម  ច្ៅងែត្អាចចូក ចូលកន្ស្េះ ងែដលអាចឱ្យរប្េូលបាន មា៉្វញិច្ទៀត្ និ្អាចងាយស្េលេាំោបំ់
េត្វច្ោ ឬររចខាត្  
 

២.៤ ការច្ររើេច្រ ើេពូរ 
 តាមរយៈបទពិច្សាធន៍ច្យើ្កនល្មក ការច្ររើេច្រ ើេពូរកងែ្កបបែ Thai Frog (RANA TIGERINA) 

េរាបំ់ឱ្យកេិករចិញ្េ ឹម រឺានការធាំធ្លត្ំ់ច្លឿន េីុចាំណីមិនច្រ ើេងាយស្េលួចិញ្េ ឹម និ្ េមស្េបច្ៅនឹ្
លកខេណឌ  អាកាេធ្លតុ្របច្ទេកមពុជាច្យើ្ផ្ងែដរ ។  

 
របូភាព ១០ របូភាពកងែ្កបពូរ Thai Frog (RANA TIGERINA) 
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២.៥ ការដឹក្ជញ្ជូន និងលលងក្ូនក្លងែប្ប  

ការដឹករញ្ជួ ន រួរច្ធវើច្ៅច្ពលអាកាេធ្លតុ្រត្ជាកំ់ (រពឹក/លាង ច) ។ របេិនច្បើការដឹករញ្ជួ នានចាំងាយ
ឆ្ង យ ច្យើ្រត្វូឧេាច្ផសើមែ ំ្់រចកកូនកងែ្កប ច្ដើមបឱី្យងែេបកវាច្េើម ។ ច្ចៀេវា្ការច្វចេេបំ់កូនកងែ្កប
បរាិណច្រចើនច្ពក កនុ្មួយែ ំ្់ និ្រត្វូដ្ឋកំ់ែ ំ្់កូនកងែ្កបកនុ្កងែ្ញ្េ ្ ច្ធវើដូចរបូខា្ច្រកាម ។  

 

របូភាព ១១ ការបងាហ ញអាំពីការច្វចេេបំ់េរាបំ់ដឹករញ្ជូ ន និ្ការងែល្កូនកងែ្កប  

២.៦ ការគ្រប្ប់គ្រង និងលែទាំ  

២.៦.១ រុណភាព និងអនាម័យេឹក្គ្េះ  

ការផ្លល េំ់បរូរទឹកស្េះ រឺានភាពចាំបាចំ់ណាេំ់ ច្ដើមបីការរកីធាំធ្លត្ំ់ និ្ដាំច្ណើ រការវវិឌ្ឍន៍របេំ់កងែ្កប ។ 
ការផ្លល េំ់បរូរទឹក មិនរត្ូវឱ្យច្លើេពី ៣០% កនុ្មួយបែងបនទឹកស្េះេរបុច្ទ ។ ការដ្ទឹកច្ចញ ២-៣ ធុ្ ច្រៀ្
ោលំ់បែងនិ្បងែនថមនូវបរាិណច្ដើមវញិជាការរបច្េើរណាេំ់។ការដ្ឋាំរកុខជាតិ្ច្ៅកនុ្ស្េះដូចជាៈរបលិត្ 
រត្ច្កៀត្ កងែញ្ឆ ត្ រត្រួន ជាច្ដើម ក៏ចូលរមួកនុ្ការងែកលាំអរុណភាពទឹកស្េះផ្ងែដរ ងែត្ការដ្ឋាំច្រចើនច្ពកក៏ 
ប៉ះ លំ់ដលំ់ការលូត្លាេំ់របេំ់កងែ្កបងែដរ ។ ចាំច្ ះការដ្ឋកំ់ចាំណីកនុ្ទឹកស្េះក៏ច្ធវើឱ្យទឹកស្េះឆ្បំ់

េអុយផ្ងែដរ ។  
ទឹកកនុ្ស្េះរួរងែត្រត្ជាកំ់ ច្ដើមបីឱ្យកងែ្កបានេុេភាពលអ បុ៉ងែនរត្ាំរវូពនលឺរយៈច្ពល ១ ច្ៅ ២ ច្ា៉្កនុ្មួយ

បែង ជាការរបច្េើរ ច្ដើមបបីច្្កើត្បលុ្តុ្្ ដាំច្ណើ រការវវិឌ្ឍន៍របេំ់កូនកអុត្ និ្កាំច្ ទឹកច្ ើ្វញិបនរិច ។ ច្ដ្ឋយ
សារកងែ្កបានលកខណៈងាយរជាប និ្ងាយឆ្ល្រាំ្ឺតាមរយៈងែេបក ដូច្ចនះច្យើ្រត្វូឱ្យរបាកដថា ទឹកច្ៅកនុ្
ស្េះ ោម នសារធ្លតុ្ ពុល ឬកាកេាំណលំ់ពុលច្ផស្ៗច្ទៀត្ ងែដលបណារ លឱ្យកងែ្កបពុលបាន ។ 
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២.៦.២ ចាំណ ីនិងការផ្ដល់  

ជាទូច្ៅ កងែ្កបជាេត្វងែដលចូលចិត្រេីុចាំណីដូចជាៈ េត្វលអិត្ (កណរូ ប ចរ្ិត្ កច្ណរ ៀរ កណរូ ប ដ្កូវ 
ជាច្ដើម) រច្នលន សាចំ់េត្វររបំ់របច្ភទ ការ ម េេ្  កាំពឹេ និ្ចាំណីងែកបចនមួយចាំនួនច្ទៀត្ងែដលានលកំ់ច្ៅកនុ្
ទីផារ ។ តាមលកខណៈធមមជាតិ្របេំ់កងែ្កប វាចូលចិត្រេីុចាំណីងែដលានរីវតិ្ ឬចាំណីងែដលវារិត្ថា ានរីវតិ្ 
ឬចលនា ។ ការកាំណត្ំ់ បរាិណចាំណីងែដលរត្ូវផរលំ់របចាំបែង ានការលាំបាកបនរិច បុ៉ងែនរច្ៅច្ពលច្យើ្ចិញ្េ ឹម
បានមួយរយៈមក ច្យើ្នឹ្អាចយលំ់បានជាកំ់លាកំ់ច្ដ្ឋយេលួនឯ្ ។ កនុ្ការកាំណត្ំ់អាំពីបរាិណងែដលរត្ូវ
ដ្ឋកំ់ឱ្យកងែ្កបេីុ អនកចិញ្េ ឹមនឹ្អាចកាំណត្ំ់បានអាំពីបរាិណងែដលរត្ូវដ្ឋកំ់ឱ្យកងែ្កបរបេំ់េលួនេីុ រឺច្ៅច្ពល
ច្យើ្ចិញ្េ ឹមបានមួយរយៈមក ។  
ចាំច្ ះចាំណីសាចំ់ ដូចជាៈ ច្ ះរតី្ រច្នលន ឬសាចំ់ច្ផស្ៗ រួរងែត្ដ្ឋកំ់ច្ៅច្លើច្ោក ច្រៀេវា្ការដ្ឋកំ់កនុ្

ទឹកងែដលជាច្ហតុ្ច្ធវើឱ្យទឹកស្េះឆ្បំ់េអុយ ។ េរាបំ់ចាំណីផសាំងែដលច្យើ្ទិញពីផារ រួរដ្ឋកំ់កនុ្ទឹកស្េះ ច្ៅ
ច្ពលកងែ្កបេីុចាំណីច្នាះវានឹ្ច្ធវើឱ្យានចលនា ។  

របូភាព ១២,១៣ កេិករកាំពុ្រ្ញ្េ ាំរតី្ េរាបំ់ជាចាំណីកងែ្កប  

របូ
ភាព ១៤,១៥ របច្ភទចាំណីរោបំ់  
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២.៦.៣ ក្ត្ដដ ចង្ក្ងែសផ្េងៗ 

 តាមរយៈបទពិច្សាធន៍កនល្មក ច្យើ្េច្្កត្ច្ែើញងែឆ្កជាេត្វងែដលអាចចបំ់កងែ្កប ជាអាហារ ច្ហើយ
វាអាចចូលកនុ្ស្េះកងែ្កបច្ៅច្ពលបែង ជា្ច្ៅច្ពលយបំ់ ។ េត្វពេំ់ កណរុ រ រ ឺឆ្ម រ វញិក៏ចូលចិត្រេីុកងែ្កប
ណាេំ់ងែដរ ។ រួររបុ្ របយ័ត្ន និ្ យកចិត្រទុកដ្ឋកំ់ឱ្យបានខាល ាំ្ ជាពិច្េេ ច្ៅច្ពលយបំ់ ។ កនុ្លកខេ័ណឌ េវះ
ចាំណី រសឺ្េះច្រៀបចាំមិនបានេមស្េប ច្រេច្្កត្ច្ែើញ កងែ្កប ខាាំ រេីុឺោន ឯ្ ។  
របេិនច្បើរប្ស្េះមិនរ ឹ្ ាាំលអច្ទ េត្វ ហន ដូចជាៈ ររូក ច្ោ រកបី ជាច្ដើម អាចចូលកនុ្ស្េះច្ធវើឱ្យ

រប្រងែហក និ្កងែ្កបច្ចញច្រៅស្េះបាន ។ ការបាត្ំ់ប ំ្់កងែ្កប តាមរយៈេកមមភាពចូលលួចចបំ់របេំ់អនក
រិត្ខា្ផ្ងែដរ ក៏រួបរបទះផ្ងែដរ ។  
ដូច្ចនះ ទីតាាំ្ស្េះកងែ្កប និ្ការច្ធវើរប្ការ រឱ្យបានលអ វាជាការចាំបាចំ់ណាេំ់ ច្ដើមបរីកាកងែ្កបឱ្យ

បានរ ំ្់វ្ស និ្ការ របានពីកតាត ខា្ច្រៅនានា។ 

របូភាព ១៦,១៧ បងាហ ញអាំពីរាំរចូ្រៀបចាំរប្ស្េះចិញ្េ ឹមកងែ្កបជាលកខណៈររួសារ   
២.៧ ការគ្ប្បមូលផ្លក្លងែប្ប  

ជាទូច្ៅ ច្រកាយច្ពលចិញ្េ ឹមរយៈច្ពល ៣ ងែេ ច្យើ្អាចរបមូលផលកងែ្កបបានច្ហើយ ។ ជាធមមតា 
របេិនច្បើ ការផរលំ់ចាំណីនិ្ងែែទាំបានលអ ច្ៅអាយុកាល ៣ងែេ កងែ្កបអាចានទាំ្នំ់ ២.៥-៤ ខាាំ កនុ្ ១ កាល  
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៣. វិ ធធីស្ដ្េដផ្េពផ្សផ្យយ   

៣.១ សោលប្បាំណងង្កនការផ្េពផ្សផ្យយ   

ការផសពវផាយអាំពីបច្ចេកច្ទេចិញ្េ ឹមកងែ្កបជាលកខណៈររួសារ ានច្ោលបាំណ្ដូចខា្ច្រកាមៈ ១. 
បច្្កើនការយលំ់ដឹ្ដលំ់ម្នរីរាំនាញភាន កំ់ងារផសពវផាយ និ្កេិករេរីពីបច្ចេកច្ទេចិញ្េ ឹមកងែ្កបជាលកខណៈ
ររួសារ របកបច្ដ្ឋយរបេិទធិភាព ។ ២. ច្លើកកាំពេំ់កាំរតិ្រីវភាព និ្អាហារបូត្ថមា តាមរយៈការបញ្េូ ល
បច្ចេកច្ទេ និ្បច្្កើនលទធភាពបនការចិញ្េ ឹមកងែ្កប ជាលកខណៈររួសារ ។  

៣.២ សោលការណ៍ផ្េពផ្សផ្យយ  

ដាំច្ណើ រការផសពវផាយរមួានៈ  
• របរុាំផសពវផាយដលំ់បុរគលិក/ម្នរីរាំនាញ  
• របរុាំផសពវផាយ និ្ច្ររើេច្រ ើេររសួារទទួលផល  
• ច្ធវើទេសនៈកិចេេិកាមុនច្ពលច្រៀបចាំស្េះចិញ្េ ឹម  
• ច្រៀបចាំឯកសារ ទិញេាំភារៈ និ្ងែេវ្ រកកងែនល្ផគត្ំ់ផគ្ ំ់កូនកងែ្កប  
• ច្រៀបចាំឯកសារបច្ចេកច្ទេ និ្បណរុ ះបណារ លដលំ់ម្នរីរាំនាញ/បុរគលិក  
• ច្រៀបចាំឯកសារបច្ចេកច្ទេ និ្បណរុ ះបណារ លដលំ់កេិករច្ោលច្   
• ងែចកេាំភារៈ និ្ការច្រៀបចាំស្េះចិញ្េ ឹម  
• ចុះរត្ួត្ពិនិត្យ តាមដ្ឋនការច្រៀបចាំស្េះចិញ្េ ឹមកងែ្កប និ្កាំនត្ំ់បែងងែចកកូនកងែ្កប  
• ពិនិត្យតាមដ្ឋនការចិញ្េ ឹម ោាំរទបច្ចេកច្ទេដលំ់កេិករ និ្របមូលទិននន័យ  
• ច្រៀបចាំទេសនៈកិចេេិកា កំ់កណារ លរាំច្ោ្  
• រត្តួ្ពិនិត្យ និ្វាយត្ាំបល  
៣.៣ ការសគ្ជើេសរើេគ្រួស្ដរេេួលផ្ល  

ដាំច្ណើ រការបនការច្ររើេច្រ ើេររួសារទទួលផល អ្គការងែែរ ត្ាំរវូឱ្យអនុវត្រដូចខា្ច្រកាមៈ  
រាំហានទី ១ 
 ច្រៀបចាំបញ្ជ ីច្ ម្ ះររសួារអនកទទួលផលងែដលរត្ូវច្ររើេច្រ ើេ  
 លកខណៈវនិិចឆ័យច្ររើេច្រ ើេេាំោបំ់េកមមភាពស្េះកងែ្កប រត្ូវេរច្េរច្លើរកដ្ឋេផ្លទ ាំ្ធាំ  
រាំហានទី ២ 
រួបរបរុាំជាមួយច្មភូមិរណៈកាម ធិការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ និ្របជាពលរដាកនុ្ភូមិច្ដើមប ី    
• ពនយលំ់ពីច្ោលបាំណ្បនការច្ររើេច្រ ើេររួសារអនកទទួលផល េាំោបំ់េកមមភាពៈ  
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o សាថ នភាពររសួារៈ ច្មា៉យ ពិការ កាំរ  ឬរោ  
o ានកូនច្រចើន និ្ ោម នដីងែស្េ/ចាំការ  
o ោម នមុេរបរ ឬ មុេរបរងាយរ្ច្រោះច្ដ្ឋយសាររោបំ់មីន  
o ានចាំណូលចិត្រេពេំ់ចាំច្ ះការចិញ្េ ឹមកងែ្កប  
o ានទីធ្លល  និ្អាចរីកស្េះចិញ្េ ឹមបាន  
o ចូលរមួកនុ្វរគបណរុ ះបណារ ល  
o ានទឹកររបំ់រោនំ់កនុ្ការផ្លល េំ់បរូរទឹក  
o អាចងែែទាំ និ្ផរលំ់ចាំណីច្ដ្ឋយេលួនឯ្  
o េម័ររចិត្រចូលរមួវភិារទនតាមការកាំណត្ំ់របេំ់រច្រា្  

 
៣.៤ ក្ាំណត់គ្ត្ដត្ដមដានការលូតលាេ់ និងការចាំណាយ  

 

តាោ្ ១ តាោ្កត្ំ់រតា ការរកីធាំធ្លត្ំ់របេំ់កងែ្កប  

 
 
 

ច្លេស្េះ  ភូមិ  កេិករ  ទាំ្នំ់មធយម  អាយុកងែ្កប  របច្ភទចាំណី និ្ការផរលំ់  
១       
២       
៣       
៤       
៥       
៦       
៧       
៨       
៩       
១០       
១១       
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 តាោ្ ២ កត្ំ់រតាោលំ់េកមមភាព ចាំណូលចាំណាយរបេំ់របច្ភទស្េះនីមួយៗ 

 
៣.៥ គ្ប្បតិេិននង្កនការចិញ្េ ឹម និង លផ្នការេក្មមភាព  

ការរិត្អាំពីច្ពលច្វលាបនការចិញ្េ ឹម រឺានភាពចាំបាចំ់ណាេំ់ ច្ដើមបីទទួលបានរបេិទធិភាពេពេំ់ពីការ
ចិញ្េ ឹម ។ ចាំច្ ះច្ពលច្វលាងែដលេមស្េប (ានការោត្ាត្នូវរាំ្ឺឆ្ល្ តិ្ចតួ្ច) រឺច្ៅចច្នាល ះពីងែេ មិនា ដលំ់ងែេ
តុ្លា បុ៉ងែនររបេិនច្យើ្ចិញ្េ ឹមច្ៅចច្នាល ះងែេ វចិឆិការ ដលំ់ងែេ កុមាៈ ច្នាះកងែ្កបរបេំ់ច្យើ្នឹ្ទទួលរ្នូវរាំ្ឺ
ច្រចើនរបច្ភទ និ្ ានការអរតាងាបំ់េពេំ់ ។  

 
 
 
 

ច្លេស្េះ  ភូមិ  កេិករ  ចាំណាយេុរប(៛)  ចាំណូលេរបុ (៛)  រយៈច្ពល  
១       
២       
៣       
៤       
៥       
៦       
៧       
៨       
៩       
១០       
១១       
១២       
១៣       
១៤       
១៥       



បទដ្ឋា នអនុវត្តន៍បច្ចេកវទិា 

ការចិញ្េ ឹមកងែ្កបជាលកខណៈររួសារ 

អ្គការ ងែែរ របចាំច្េត្តបប៉លិន - 16 -  រាំច្ោ្ ACIMA, FSP 

 

ខា្ច្រកាមច្នះ រឺជារបតិ្ទិននបនការចិញ្េ ឹមៈ 

 
ខា្ច្រកាមច្នះ រឺជាតាោ្ច្រៀបចាំរាំច្ោ្ងែផនការចិញ្េ ឹមកងែ្កប  

េកមមភាព  រយៈច្ពល (បែង)  
ច្រៀបចាំឯកសារ ផសពវផាយ និ្ បណរុ ះបណារ លដលំ់ម្នរីផសពវផាយ  ១  
ច្រៀបចាំរបរុាំផសពវផាយ និ្ ច្ររើេច្រ ើេររួសារទទួលផល  ១៤  
ច្រៀបចាំកេិករច្ធវើទេសនៈកិចេេិកា មុនច្ពលច្រៀបចាំស្េះចិញ្េ ឹម  ១៤  
ច្រៀបចាំឯកសារបច្ចេកច្ទេ និ្បណរុ ះបណារ លដលំ់កេិកររកុមច្ោលច្   ៧  
ច្រៀបចាំេាា រៈ និ្ផរលំ់ដលំ់កេិកររកមុច្ោលច្   ៧  
ងែេវ្ រកកងែនល្ ផគត្ំ់ផគ ំ្់កូនកងែ្កប និ្ច្រៀបចាំកុ្រតាផគត្ំ់ផគ្ ំ់កូនកងែ្កប  ១៤  
ចុះរត្ួត្ពិនិត្យ និ្តាមដ្ឋន ដាំច្ណើ រការច្រៀបចាំស្េះ  ១៤  
កាំនត្ំ់បែងងែចកកូនកងែ្កប  ៧  
ការងែចកកូនកងែ្កប  ១  
ចុះរត្ួត្ពិនិត្យ និ្ោាំរទបច្ចេកច្ទេ  ៩០  
ច្រៀបចាំច្ធវើទេសនៈកិចេេិកា ផ្លល េំ់បរូរបទពិច្សាធន៍  ៧  
រត្តួ្ពិនិត្យ និ្វាយត្ាំបល  ៩០  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ច្ពលច្វលា  
ងែេ  

មកោ កុមាៈ មិនា  ច្មសា ឧេភា មិែុនា  កកកដ្ឋ េីហា  កញ្ា   តុ្លា  វចិឆិការ ធនូរ  
ច្ពលច្វលាេមស្េប              
ច្ពលច្វលាមិនស្េមស្េប              
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