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ព្រសួងរសិរម្ម រុក្ខា ព្រមាញ ់និង ននសាទ 

 

  

រទដ្ឋា នអនុវតដរនចេរវិទារទដ្ឋា នអនុវតដរនចេរវិទា  

  

រនចេរនទសន្វើនម្សព័រផ្សិតរនចេរនទសន្វើនម្សព័រផ្សិត  

 

 

 

នរៀរចំនដ្ឋយនរៀរចំនដ្ឋយ  នាយរដ្ឋា នផ្សរវផ្ាយរសិរម្មនាយរដ្ឋា នផ្សរវផ្ាយរសិរម្ម  

សហក្ខរជាម្យួសហក្ខរជាម្យួ  ម្នទីររសិរម្មម្នទីររសិរម្ម  នេតដបាត់ដំរងនេតដបាត់ដំរង  

ឧរតថម្ភនដ្ឋយឧរតថម្ភនដ្ឋយ  គំនរាងក្ខរផ្សរវផ្ាយរសិរម្មរម្ពជុាគំនរាងក្ខរផ្សរវផ្ាយរសិរម្មរម្ពជុា--អូស្ដ្សាដ លីអូស្ដ្សាដ លី  
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© រក្សាសិទធិគ្រប់យ៉ា ងៈ គ្របប់ទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវទិា (បអប) ទាំងអស់រួមទាំងឯក្សសារច្នេះជាក្សមមសទិធិរបសគ់្ក្សសួងក្សសកិ្សមម 

រុក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទ ច្ ើយសាំច្រចផ្ដល់ច្ោយនាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមមច្្វើជាមាេ ស់ក្សមមសទិធិ ។ រាល់សាំច្ ើសុាំផ្លិត្

បន្នែមគ្ត្ូវសុាំក្ខរអនុញ្ញា ត្សទិធជិាមុន ព្ីនាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមម ។ 
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រុរវរថា 

គ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និង ច្នសាទ ច្គ្ក្ខមក្សិច េស ក្ខរគាំគ្ទព្ទីីភ្នា ក់្សងារអូស្ដ្សាដ លីសគ្មាប់ក្ខរអភវិឌ្ឍន៏ 

អនដរជាត្ ិ(AusAID) តាមរយៈរាំច្រាងក្ខរផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមម ក្សមពុជា-អូស្ដ្សាដ ល ីជាំហានទី២ (២០០១-២០០៦) ន្ែល មានច្គល 

ច្ៅព្គ្ងឹងសាែ ប័ន និងគ្បព្័ន ធផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមមច្ៅក្សមពុជា បានខិត្ខាំយ៉ា ងច្ព្ញទាំ ឹងច្ែើមបីច្្វើក្ខរព្គ្ងឹងសមត្ែភ្នព្មស្ដ្នដីផ្សព្វផ្ាយ 

ក្សសិក្សមម ក្ខរច្រៀបចាំក្សសាងន្ផ្នក្ខរផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមមគ្សបតាមច្គលនច្យបាយវិមជឈក្ខរ និងវិស មជឈក្ខររបស់រាជ 

រដ្ឋា ភិបាលតាមរយៈក្ខរវិភ្នរគ្បព្័ន ធច្ក្សសគ្ត្-បរិសាែ នថ្នា ក់្សឃុាំសងាា ត្ ់ និងបានចងគ្ក្សងជាបទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវទិាច្នេះច្ ើង។ 

 

បទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទាច្នេះបានចងគ្ក្សងច្ដ្ឋយអាក្សជាំនាញឯក្សច្ទស (Subject Matter Specialist) នឹងគ្ត្ូវបាន 

ឆ្លងក្ខរព្ិនិត្យ ព្ចិ្គ្គេះច្យបល ់ និងឯក្សភ្នព្យល់គ្ព្មព្ីរ ៈក្សមមក្ខរបច្ច េក្សច្ទសន្ែលមានសមាសភ្នព្មក្សព្ីនាយក្សដ្ឋា ន 

ជាំនាញនានា ននគ្ក្សសងួក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និង ច្នសាទ និងអាក្សពាក់្សព្នធ័ច្ផ្សងៗច្ទៀត្។ ឯក្សសារែ៏មានសារៈសាំខាន់ច្នេះ 

រឺជាឯក្សសារច្គលន្ែលព្ិព្ ន៌ាអាំព្ ី ព្ត័្៌មាន បច្ច េក្សច្ទស  វិ្ីសាស្ដ្សដ នីត្ិវិ្ ី និងន្ផ្នក្ខរថវិក្ខចាំណាយសគ្មាប់ជួយែល់ 

មស្ដ្នដីក្សសិក្សមមគ្សុក្ស និងភ្នា ក់្សងារគ្បត្ិបត្ដិច្ៅមូលដ្ឋា ននានាយក្សច្ៅច្គ្បើគ្បាស់ក្សាុងក្ខរប ដុ េះបណាដ ល និងផ្សព្វផ្ាយបច្ច េក្សច្ទស ថមីៗ 

ក្សាុងបាំ ងច្ផ្ទរចាំច្ េះែឹង ព្ត័្ម៌ាន និងបច្ច េក្សវិទាក្សសិក្សមមតាមគ្រប់រូបភ្នព្ឱ្យបានគ្ជើត្គ្ជាបែល់គ្បជាក្សសិក្សរ និង ផ្លិត្ក្សរ 

ន្ែលរស់ច្ៅក្សាុងត្ាំបន់មានសក្ខដ នុព្លភ្នព្គ្សបតាមលក្សាខ ឌភមូិសាស្ដ្សដ ច្សែាកិ្សច េសងគម និងត្គ្មូវក្ខរចាំបាច់ជាក់្សលាក់្សច្ៅ 

មូលដ្ឋា ន ។  

 

ែូច្ច ាេះបទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទាច្នេះ មានសារៈគ្បច្យជន៍ជារួមសគ្មាប់មស្ដ្នដីក្សសិក្សមមច្ខត្ដ-គ្កុ្សង យក្សច្ៅច្គ្បើគ្បាស ់

ក្សាុងក្ខរចូលរួមច្ដ្ឋេះគ្សាយបញ្ញា ចាំច្ពាេះមុខ ន្ែលគ្បជាក្សសកិ្សរច្យើងក្សាំព្ុងគ្បឈមមខុច្ៅក្សាុងក្ខរច្្វើផ្លតិ្ក្សមមក្សសិក្សមម ព្ពិ្ិ្ ក្សមម 

ក្សសិក្សមម ច្ែើមបីធានាសនដសិុខច្សបៀង និងបច្ង ាើនគ្បាក់្សចាំ លូគ្រើសារ ជាព្ិច្សសរួមចាំន្ ក្សក្ខត្ប់នែយភ្នព្គ្កី្សគ្ក្ស គ្សបតាម 

យទុធសាស្ដ្សដចត្ចុ្ក្ខ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ។  

 

គ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទ គាំគ្ទនូវឯក្សសារបទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទាច្នេះ ន្ែលជាឯក្សសារច្គល 

សគ្មាប់មស្ដ្នដីក្សសិក្សមមគ្សុក្ស ច្ខត្ដ-គ្កុ្សង អងគក្ខរច្គ្ៅរដ្ឋា ភិបាល ភ្នា ក់្សងារគ្បត្ិបត្តិនានាច្ៅមូលដ្ឋា ន និងអាក្សពាក់្សព្័ន ធទាំងអសយ់ក្ស

ច្ៅអនុវត្ដក្សាុងក្ខរច្ផ្ ទរបច្ច េក្សវទិាែល់គ្បជាក្សសិក្សរច្ៅជនបទឱ្យទូលាំទលូាយនិងទទួលបានន្ផ្លផ្កាលា លគ្្បច្សើរគ្បក្សបច្ដ្ឋយក្សដសីង ឹម។ 

 

                                    រដាម្ស្ដ្នដី 
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អារម្ភរថាអារម្ភរថា  
 

  ពាក្សយច្ព្ញនន បអប រឺ “បទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវទិា”។ បអប ព្នយលព់្ីរច្បៀបអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទា ច្ែើមបីជយួច្ដ្ឋេះ 

គ្សាយបញ្ញា ន្ផ្ ាក្សក្សសិក្សមមរបសក់្សសិក្សរ។ បអប ផ្ទកុ្សនូវព្ត័្៌មានបទដ្ឋា ន និងសាំភ្នរៈសគ្មាបឱ់្យមស្ដ្នដីផ្សព្វផ្ាយច្ផ្ទរបច្ច េក្សវិទា 

ច្នេះច្ៅក្សសិក្សរ។ ច្គលរាំនិត្ននបអប រឺច្ែើមបីផ្សព្វផ្ាយែល់ឃុាំ គ្សុក្ស និងច្ខត្ដច្ៅទូទាំងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្សមពជុា។ បអប 

គ្ត្ូវបានច្រសរច្សរសគ្មាបច់្ោយមស្ដ្នដីផ្សព្វផ្ាយ អងគក្ខរច្គ្ៅរដ្ឋា ភិបាល និងន្ផ្ ាក្សច្ផ្សងៗច្ទៀត្ ន្ែលបាំច្រើក្ខរច្ៅក្សាុងវសិយ័

អភិវឌ្ឍន៏ក្សសិក្សមម ច្ៅតាមមលូដ្ឋា នច្គ្បើគ្បាស់។ បអប មានលក្សា ៈែូចខាងច្គ្ក្ខមច្នេះ ៖ 

 ោចបត្់ន្បនបាន-បអប ោចយក្សច្ៅអនុវត្ដបានច្ៅគ្របទ់ីក្សន្នលងក្សាុងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្សមពជុា 

 សាមញ្ា-បអប ោចច្គ្បើគ្បាសប់ានច្ដ្ឋយគ្រប់ន្ផ្ ាក្សន្ែលបាំច្រើក្ខរច្ៅតាមមលូដ្ឋា ន  

 ងាយយល-់ងាយគ្សើលក្សាុងក្ខរផ្ដល់នូវព្័ត្៌មានសាំខាន់ៗ 

 បអប គ្ត្ូវបានក្សាំ ត្់ោទភិ្នព្ច្ដ្ឋយន្ផ្ក្្សច្ៅតាមបញ្ញា ន្ផ្ ាក្សក្សសិក្សមមសាំខាន់ៗរបស់ក្សសកិ្សរតាមរយៈគ្បភព្ជាច្គ្ចើន 

ែូចជា គ្បព្័ន ធគ្រប់គ្រងព្័ត្៌មានរបស់នាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមម (FSMIS) ន្ែលផ្ទកុ្សនូវព្័ត្៌មានសាំខាន់ៗ របស់ក្សសិក្សរ។ 

បញ្ញា ន្ផ្ ាក្សក្សសិក្សមមរបស់ក្សសិក្សរគ្ត្ូវបានច្រវិភ្នរតាមរយៈក្ខរវភិ្នរគ្បព្័ន ធច្ក្សសគ្ត្-បរិសាែ ន ថ្នា ក់្សឃុាំ (AEA) ច្ៅទូទាំងគ្ព្េះ 

រាជាណាចគ្ក្សក្សមពុជា។ បអប មានច្ៅតាមសាែ ប័ននានា ែូចខាងច្គ្ក្ខមៈ 

  វិទាសាែ នគ្សាវគ្ជាវជាត្ ិ  ក្សមមវិ្ីផ្សព្វផ្ាយ 

 គ្កុ្សមក្សសិក្សរ  មាេ ស់ជាំនយួ 

 អងគក្ខរច្គ្ៅរដ្ឋា ភិបាល  ន្ផ្ ាក្សឯក្សជន 

 ទីភ្នា ក់្សងារគ្សាវគ្ជាវអនដរជាត្ ិ  

 បអប គ្ត្ូវបានគ្រប់គ្រងច្ដ្ឋយនាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមមននគ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទ។ បអប 

គ្ត្ូវបានសរច្សរច្ដ្ឋយអាក្សឯក្សច្ទសន្ែលមានបទព្ចិ្សា្ន៍ច្ៅក្សាុងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្សមពុជា ។ ែូច្ច ាេះ បអប ផ្ទកុ្សនូវបទព្ិច្សា្ន៍ 

ល ្ៗ សគ្មាបអ់នុវត្ដបច្ច េក្សវទិា។ បអប គ្ត្ូវបានឆ្លងក្ខត្់ក្ខរគ្ត្ើត្ ព្ិនិត្យរបស់គ្កុ្សមក្ខរងារ បអប បនាទ បម់ក្សអនុមត័្ និង

អនុញ្ញា ត្ច្ដ្ឋយគ្ក្សសងួក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទ សគ្មាប់ច្គ្បើគ្បាសច់្ៅតាមមូលដ្ឋា ន។ 
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រនចេរនទសផ្លិតនម្សព័រផ្សិតចំនរើង និងនម្សព័រផ្សិតអំនបាះ 

 

១-នសចរដីនផ្ដើម្ 

ច្ទេះបីជាផ្លិត្ក្សមមផ្សិត្គ្ត្ូវបានអនុវត្ដន៍តាាំងព្បីូរា ក្ខលមក្សក៏្សច្ដ្ឋយ ន្ត្លទធផ្លន្ែលទទួលបានព្ុាំគ្ត្វូបានបាំច្ព្ញ 

ត្គ្មវូក្ខរសគ្មាប់ច្ព្លបច េបុបន ាច្នេះច្ ើយ។ ក្ខរអនុវត្ដន៍ជាលក្សា ៈន្បបបូរា ន្ែលភ្នរច្គ្ចើនបានព្ឹងច្ៅច្លើ្មមជាត្ចិ្្វើ 

ច្ោយផ្លតិ្ក្សមមផ្សិត្ទទលួបាននូវទិន ាផ្លទបនិងព្ុាំមានច្សែរភ្នព្ ។  

ផ្សិត្ជាគ្បច្ភទរុក្សាជាត្ិមា៉ា ងន្ែលមានោហាររូបត្ែមភខពស់ ច្ ើយគ្ព្មទាំងផ្ដល់ផ្លគ្បច្យជន៍យ៉ា ងច្គ្ចើនែល់មនុសស។ 

ផ្សិត្ផ្ស ាំច្ ើងច្ដ្ឋយសារធាត្ុន្រ៉ែសាំខាន់ៗជាងសាច់ព្ ៌គ្ក្ស ម មានសារធាត្ុខាល ញ់ត្ិចគ្ព្មទាំងជាគ្បភព្មយួនន គ្បូច្ត្អុនី ។ 

តាមក្ខរគ្សាវគ្ជាវននច្វជ ជសាស្ដ្សដបានបងាា ញច្ោយច្ឃើញថ្ន ផ្សិត្មានសារធាត្ុសាំខាន់ៗែូចជា Eritadenine, ជាច្ែើមន្ែល

ជយួក្ខរពារក្ខរបច្ង ាើនជាត្ិខាល ញ់ច្ៅក្សាុងសរនសឈាម។ 

 ផ្សិត្ែុេះលូត្លាស់ច្ៅក្សាុងបរិសាែ ន្មមជាត្ិច្សើម, មិនសងើត្ឬច្គ្ក្សៀម។ ក្សតាដ ែនទច្ទៀត្ែូចជា សីត្ុ ាភ្នព្, ព្នល,ឺ 

គ្បច្ភទព្ជូនិងវិ្ីសាស្ដ្សដននក្ខរដ្ឋាំែុេះក៏្សមានសារៈសាំខាន់ណាសន់្ែរ ក្សាុងក្ខរច្្វើច្ោយន្គ្បគ្បើលក្សាំរិត្ននក្ខរលូត្លាស់របស ់

ផ្សិត្។ ឧទ រ ៍ ផ្សិត្អាំច្បាេះែុេះក្សាុងលក្សាខ ឌោក្ខសធាត្ុច្ៅដ ល មមនិងច្សើម, ផ្សិត្គ្ត្ច្ចៀក្សក្ស ដុ រគ្ត្ូវក្ខរោក្ខសធាត្ចុ្ៅដ  

ចាំន្ ក្សឯផ្សិត្ចាំច្បើងគ្ត្វូក្ខរលក្សាខ ឌសរើរាង គក្សាំប៉ាសុដិ៍ព្ុក្សផុ្យគ្ព្មទាំងមិនគ្ត្ូវក្ខរលក្សាខ ឌងងឹត្ច្ ើយច្ែើមបីលូត្លាស់បាន 

គ្បច្សើរ។ 

 ត្នមលទីផ្ារននផ្លិត្ផ្លផ្សិត្រនឺ្គ្បគ្បើលច្ៅតាមរែូវ ជាព្ចិ្សសច្ៅក្សាុងរែូវច្ភលៀងធាល ក់្សច្ៅច្ព្លន្ែលលក្សាខ ឌ្មម 

ជាត្ិមិនអាំច្ណាយផ្លនិងក្ខរដ្ឋាំែុេះមានលក្សា ៈព្ិបាក្ស ជាទូច្ៅត្នមលននផ្លិត្ផ្លផ្សិត្ច្ក្សើនច្ ើង។ ែូចច្នេះច្ែើមបីច្ឆ្លើយត្ប 

ច្ៅនិងត្គ្មូវក្ខរទីផ្ារ និងទទួលបាននូវគ្បាក់្សក្សាំនរ៉ែខពស ់ អាក្សដ្ឋាំទាំងឡាយរួរន្ត្ផ្កាលល ស់បដរូនូវវិ្ ីសាស្ដ្សដក្សាុងក្ខរដ្ឋាំែុេះផ្សិត្ និងច្្វើ 

ក្ខរច្គ្ជើសច្រើសនូវគ្បច្ភទផ្សិត្ន្ែលោចងាយគ្សើលនិងសមគ្សបច្ៅនឹងរែូវក្ខលក្ខរដ្ឋាំែុេះ។ 

លទធផ្លននក្ខរច្្វើបងាា ញថមីៗច្នេះសដពី្ីបច្ច េក្សច្ទសនិង  វិ្ីសាស្ដ្សដ ន្ែលច្ផ្កាលដ ត្ច្ៅច្លើផ្លិត្ក្សមមច្មសព័រនិងផ្លិត្ក្សមមផ្សិត្ 

បានបងាា ញច្ោយច្ឃើញថ្ន ក្ខរដ្ឋាំែុេះផ្សិត្ច្ែើមបទីទួលបានគ្បាក់្សក្សាំនរខពសច់្ ើយក្ខត្់បនែយក្ខរព្ឹងន្ផ្ក្្សទាំងគ្សុងច្ៅច្លើ 

្មមជាត្ិច្នាេះ ជាព្ចិ្សសច្បើចង់បានផ្លិត្ផ្លផ្សិត្ជាែាំបងូច្រគ្ត្ូវផ្លិត្ច្មសព័រជាមុនន្ែលផ្ស ាំព្ីសារធាត្ចុ្ផ្សងៗសគ្មាប់ច្្វើ 

សាំច្យរច្ៅជាលាយមយួច្ព្ញច្លញ។ 

ទិសនៅ 

- ច្ែើមបីផ្លិត្ច្មសព័រផ្សិត្ចាំច្បើង និង ច្មសព័រផ្សិត្អាំាំច្បាេះសមគ្សបច្ៅនឹងបរិសាែ នជនបទ 

- ច្ែើមបីបច្ង ាើត្ឱ្ក្ខសក្ខរងារច្គ្ៅក្សសិដ្ឋា នសគ្មាប់ក្សសិក្សរ 

- ច្ែើមបីបច្ង ាើនគ្បភព្គ្បាក់្សចាំ លូបន្នែមសគ្មាប់ក្សសិក្សរ  
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តព្ម្ូវក្ខរររិសាថ ន 

- ច្ប៉ាហាស pH  

ផ្សិត្គ្ត្វូក្ខរក្សាំរិត្ច្ប៉ាហាសផ្េះច្ផ្សងៗគា ភ្នរច្គ្ចើនន្ែលផ្សិត្ែុេះលូត្លាស់លរ្ឺច្ៅក្សាុងក្សាំរិត្ច្ប៉ាហាសព្៣ី-៧ 

- សតី្ ុាភ្នព្  

លក្សាខ ឌគ្បច្សើរបាំផ្ុត្សគ្មាបផ់្សិត្ រឺវើសូ វលីិក្ស ន្ែលែុេះលូត្លាស់ក្សាុងសតី្ ុាភ្នព្ជាម្យមព្ ី២០-២៥ ។ 

- ព្នល ឺ
គម នផ្សិត្ណាន្ែលោចផ្លិត្ចាំ ីោហារបានច្ដ្ឋយខលើនវាច្ទ ែូចច្នេះ វាគ្ត្ូវព្ឹងន្ផ្ក្្សច្ៅច្លើរុក្សាជាត្ិន្ែល  

ងាប ់ ។ ែូច្ច ាេះច្ ើយវាមិនគ្ត្វូក្ខរព្នលឺសគ្មាប់ច្្វើរសមីសាំច្យរច្ ើយ ជាព្ិច្សសក្សាុងែាំណាក់្សក្ខលែុេះលូត្ លាស ់

ននសរនសសព័រផ្សិត្ច្ៅច្ព្លន្ែលព្នលឺទាំងច្នាេះមានែាំច្ ើរក្ខរត្ិចច្ៅៗ។ ភ្នរច្គ្ចើនគ្បក្ខរន្ែលសម គ្សបបាំផ្តុ្ 

សគ្មាបក់្ខរលូត្លាស់ននផ្សិត្ រឺក្សាុងសាែ នភ្នព្ ឬលក្សាខ ឌងងឹត្ប៉ាុន្ន ដព្នលឺន្ែលវាគ្ត្វូក្ខរចាំបាច់ រឺច្ៅក្សាុងែាំណាក់្ស 

ក្ខលែុេះច្ចញរូបរាងជាផ្សិត្ ។ 

- ខយលោ់ក្ខស 

ខយល់ោក្ខសមានសារៈសាំខាន់ចាំច្ពាេះផ្សិត្ទាំងអស ់ ច្ៅក្សាុងច្ព្លន្ែលវាែុេះលូត្លាស់ក្សាុងបាំព្ង់សាក្ស ែប ឬថង ់

បាល សទិក្ស ន្ែលោចទទួលអុក្សសុីន្ សនបានគ្រប់គ្គន់តាមរយៈឆ្ាកុ្សសាំ  ីឆ្ាកុ្សែប្ូរ ឬ ថង់បាល សទកិ្ស ។ 

- ក្ខរច្គ្សាចគ្សព្ 

ក្សាុងែាំណាក់្សក្ខលននផ្លតិ្ក្សមមច្មសព័រផ្សិត្ បរិមា ននទឹក្ស រឺ គ្ត្ូវក្ខរត្ិចត្ួច ។ ជាទូច្ៅរឺគ្ត្វូក្ខរទឹក្ស 

(ទឹក្សបរិសទុធ ) ចាំនួន ១ លីគ្ត្ សគ្មាប់ផ្ស ាំលាយែាំ ូងបារាាំងជាមយួនឹងសារាយ ជាជាំហានែាំបូងក្សាុងក្ខរ ក្ខត្ ់

ជាលិក្ខន្ផ្ាក្សខាងក្សាុងននផ្សិត្ សគ្មាបក់្ខរចាំលងសព័រផ្សិត្។ ប៉ាុន្ន ដចាំច្ពាេះក្ខរច្គ្សាចគ្សព្ផ្សិត្ន្ែលសែតិ្ ក្សាុង 

ែាំណាក់្សក្ខលផ្លតិ្ក្សមមផ្សិត្ច្នាេះ រឺគ្ត្វូក្ខរច្គ្បើគ្បាស់គ្បដ្ឋបប់ាញ់ទឹក្ស ។ ក្ខរច្គ្សាចគ្សព្គ្ត្ូវបានច្្វើច្ ើង 

ោគ្សយ័ច្ៅនឹងសាែ នភ្នព្សាំច្ ើមបរិយក្ខសជុាំវិញ ។ គ្បសិនច្បើសាំច្ ើមទបច្នាេះ ក្ខរច្គ្សាចគ្សព្ រួរន្ត្ច្្វើ 

ក្ខរច្គ្សាចគ្សព្ឱ្យបានញឹក្សញាប់ ប៉ាុន្ន ដចាំច្ពាេះសាំច្ ើមន្ែលខពស់ជាង ៨០% ច្នាេះ មិនគ្ត្ូវច្្វើក្ខរច្គ្សាចគ្សព្ 

ទឹក្សញឹក្សញាប់ច្ ើយ ។ 

ជាងច្នេះច្ៅច្ទៀត្ ទឹក្សគ្ត្វូក្ខរចាំបាច់បាំផ្ុត្ សគ្មាបល់ាយលាយក្សាំប៉ាសុដិ៍ផ្សិត្ ។ ទឹក្សន្ែលមានរុ ភ្នព្ល ្

គ្បច្សើររឺទឹក្សន្ែលសែិត្ក្សាុងក្សាំរឹត្ច្ប៉ាហាស់ តឺ្ វារួរន្ត្មិនន្មនជាោសុីែ ឬ បាសខាល ាំង ច្ ើយក៏្សព្ុាំមានសារធាត្ ុ

អាំបិលខនិជ ឬ សារធាត្ុន្ែលច្្វើឱ្យមានក្ខរប៉ាេះពាល់ែលជ់ាំរក្សននក្ខរែុេះលូត្លាស់របស់ផ្សិត្ច្ៅច្ព្លន្ែលច្យើង 

ច្្វើក្ខរច្រៀបចាំក្សាំប៉ាសុដិ៍ផ្សិត្ (ទឹក្សគ្ត្ូវបានច្គ្បើគ្បន្ ល ៦០-៧០% )។ 

 

 



 3 

- ច្រាងផ្សតិ្ 

ច្រាងផ្សិត្ព្ុាំគ្ត្ូវច្្វើ្ ាំច្ព្ក្សច្ទ ឬ ខយល់បក្ស់ខាល ាំងោចច្្វើឱ្យប៉ាេះពាល់ែល់ក្ខរែុេះលូត្លាសន់នផ្សិត្ ។ ច្រាងផ្សិត្ 

្ាំច្ព្ក្សោចច្្វើឱ្យលាំបាក្សក្សាុងក្ខរសាំោត្ គ្ព្មទាំងពាក់្សព្័ន ធយ៉ា ងខាល ាំងច្ៅនឹងក្ខរច្ក្សើត្មានច្ ើងនូវជមងឺ ន្ែល 

ោចបាំផ្កាលល ញែល់ក្ខរលតូ្លាស់របស់ផ្សិត្ ។ ចាំច្ពាេះផ្លតិ្ក្សមមច្មសព័រផ្សិត្ មិនស្ដ្ត្វវូក្ខរច្រាង្ាំច្ ើយ រឺច្យើងគ្ត្ូវ 

ក្ខរទីក្សន្នលងន្ែលមានខយល់គ្រប់គ្គន់ និង មិនប៉ាេះពាលព់្នលនឺថ ង ។ 

 

២. នោលក្ខរណរ៍នចេរនទស 

២.១ ក្ខរនព្រើសនរើសរូរផ្សិតចំលង (រង្កក ត)់ ន្វើនម្សព័រ 

ក្ខរច្គ្ជើសច្រើសព្ជូផ្សិត្ចាំច្បើងសគ្មាប់ច្្វើក្ខរផ្ាាំរឺច្រយក្សព្ជូគ្ក្សព្ុាំ (ែុេះក្សងព្ាំនូក្សចាំច្បើងន្ែលែុេះព្ី្មមជាត្ិឬព្ជូផ្សិត្ច្ចញ 

ក្ខរប ដុ េះ។ ព្ជូផ្សិត្ន្ែលច្គ្ជើសច្រើសយក្ស រឺច្រក្សាំ ត្យ់ក្សទមងន់ចបព់្៣ី០ ច្ៅ ៥០គ្ក្ខម ន្ផ្ ាក្សននក្សាំព្លូមួក្សផ្សិត្មានព្ ៌ 

គ្បច្ផ្េះ  រច្លាង គម នជាាំឬគ្សា ាំ គម នច្គ្បេះមាត្់ចប ។  ច្បើព្ជូផ្សិត្ច្នាេះមានលក្សា ៈព្ុាំសមគ្សបច្រមិនយក្សច្ៅច្្វើក្ខរចាំលងច្ទ 

ច្រយក្សព្ូជណាន្ែលល ្ស្ាត្ និងរុ ភ្នព្ខពស់។ 

 ចាំច្ពាេះផ្សិត្អាំច្បាេះ គ្ត្ូវច្គ្ជើសច្រើសយក្សព្ូជណាន្ែលមានទាំ ាំ្ាំល ្ (ច្ថ្នល សៗល)្ មិនជាាំ ឬ បាក់្ស គ្សស់ៗ ន្ែលមាន 

រុ ភ្នព្ខពស ់(ច្មើលរូបភ្នព្ទ១ី)។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបទី១  ព្ូជផ្សិត្ចាំច្បើងន្ែលបានច្គ្ជើសច្រើសសគ្មាបយ់ក្សច្ៅបងាា ត្់      ព្ូជផ្សិត្អាំច្បាេះន្ែលគ្ត្វូយក្សច្ៅច្្វើក្ខរបងាា ត្់ 

២.១.១ រនរៀរផ្សលំាយសារាយរីដំឡងូបារាងំ  

ក្សាុងែាំច្ ើរក្ខរផ្លិត្ច្មផ្សិត្ជាបឋមច្យើងគ្ត្វូែឹងថ្ន “ ច្មផ្សិត្ក៏្សមានត្គ្មវូក្ខរសារធាត្ុចិញ្េឹមសគ្មាបក់្ខររើក្សលូត្ 

លាស់ន្ែរ ។ ែូច្ច ាេះច្យើងគ្ត្ូវច្្វើក្ខរផ្លតិ្នូវសារាយចិញ្េមឹជាមុនសិនព្ីច្គ្ពាេះសារាយច្នេះរឺជាសារធាត្ុចិញ្េមឹយ៉ា ងសាំខាន់ 

សគ្មាបច់្្វើច្ោយច្មផ្សិត្ែុេះលតូ្លាស់។  
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រូបមនដនិងវត្ែុធាត្ុផ្ស ាំសគ្មាប់ផ្លិត្លាយសារាយរួមមាន(សគ្មាប់ចាំនួនន ១៨ ែប )  

- ែាំ ូងបារាាំង     =  ២០០ គ្ក្ខម 

- ច្មៅសារាយឬច យួក្សញ្េប ់   =  ១០ គ្ក្ខម 

- រលយុកូ្សស    =  ២០ គ្ក្ខម 

- ទឹក្សស្ាត្ (ទឹក្សបរិសុទធ)  = ១ លីគ្ត្ 

   ច្មៅរលយុកូ្សស 

 

 

 

 

 

 

 

ច្មៅសារាយឬច យួ(រូបគ្ត្ី)    ែាំ ូងបារាាំងន្ែលចិត្រួច 

 

២.២.២ វវិ្ីផ្សលំាយសារាយរកី្ខរ៊តុ 

រូបមនដនិងវត្ែុធាត្ុផ្ស ាំសគ្មាប់ផ្លិត្លាយសារាយរួមមាន(សគ្មាប់ចាំនួន ១៨ ែប )  

- ច្មើមក្ខរ៉ែុត្      =  ២០០ គ្ក្ខម 

- ច្មៅសារាយឬច យួក្សញ្េប ់   =  ១០ គ្ក្ខម   

- រលយុកូ្សស    =  ២០ គ្ក្ខម 

 - ទឹក្សស្ាត្ (ទឹក្សបរិសុទធ)  =  ១០០០ មីលលីីគ្ត្ ឬ ១ លីគ្ត្ 

២.២.៣ រនរៀរន្វើលាយ 

ក្ខរ៉ែុត្ឬែាំ ូងបារាាំងគ្ត្ូវយក្សច្ៅចិត្សាំបក្សឱ្យស្ាត្រួចលាងទកឹ្សច្ ើយចិត្ជារាងចងាវ រមូល(ទាំ ាំ២ខ៥ស.ម)រួចយក្សច្ៅដ្ឋក់្សក្សាុង

ឆ្ា ាំងច្ដ្ឋយចក់្សទឹក្សស្ាត្ចាំនួន១លីគ្ត្។ បនាទ បម់ក្សយក្សច្ៅចាំអិនច្លើចស្ដ្ងាា នរយៈច្ព្ល១ច្មា៉ា ង(ឬព្ិនិត្យច្មើលែាំ ូង ច្នាេះឆ្្ិន 

ច្ ើយឬច្ៅ) ច្ទើបគ្សងយ់ក្សែាំាំ ូងច្ចញព្ីឆ្ា ាំង  រូចច្ ើយគ្ត្វូទុក្សឱ្យទឹក្សែាំ ូងច្នាេះគ្ត្ជាក់្ស និងក្សក្សរែាំ ូងរងធាល ក់្សច្ៅច្គ្ក្ខម 

សិនច្ទើបច្្វើក្ខរគ្ត្ងច្គ្ចេះទឹក្សែាំ ូងច្នាេះច្ដ្ឋយនសបស្ាត្ (មិនឱ្យមានច្ដ្ឋយក្ខក្សែាំ ូងច្ ើយ)។ ច្ព្លច្នាេះច្យើង ព្ិនិត្យច្ឃើញ 

បរិមា ទឹក្សច្នាេះព្ុាំគ្រប ់១ លីគ្ត្ច្ ើយ ែូច្ច ាេះច្យើងគ្ត្ូវបន្នែមបរិមា ទឹក្សបស្ដ្ង គប់១លីគ្ត្វិញ ។ 

បនាទ បម់ក្សច្ទៀត្ចក់្សទឹក្សែាំ ូងច្នាេះច្ៅក្សាុងឆ្ា ាំងវិញ និងចក់្សច្មៅសារា៉ែ យ,ច្មៅរលយុកូ្សសចូលបន្នែមច្ទៀត្ច្ដ្ឋយច្្វើក្ខរ កូ្សរឱ្យ 

រលាយសព្វលច្្ៅច្លើច្ភលើងរយៈច្ព្ល ១៥-២០នាទ ី (រឺជាក្ខរកូ្សរតាាំងន្ត្ព្ីច្ព្លចក់្សសារាយចូលក្សាុងទឹក្សែាំ ូងបារាាំងច្ដ្ឋយ
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មិនរង់ចាំឱ្យទឹក្សែាំ ូងច្នាេះច្ៅដ ជាមុនច្ទើបច្យើងចប់ច្ផ្ ដើមក្សូរច្នាេះច្ ើយ ។ ច្បើច្យើងរង់ចាំទគ្មាាំទឹក្សច្ ើងច្ៅដ  ច្នាេះវាោចច្្វើ

ច្ោយសារាយឬច យួច្យើងច្ ើងក្សក្សែុាំៗ ន្ែលបណាដ ច្លច្ោយលាយសារាយមានរុ ភ្នព្មិនលច្្ ើយ។ 

 

 

 

 

 

 

   

 

ច្គ្ក្ខយព្កី្ខរកូ្សរសារាយ(ដ្ឋច់ទកឹ្ស)រូចរាល់ច្ ើយ ច្យើងគ្ត្ូវចក់្សច្គ្ចេះសារាយច្នាេះច្ដ្ឋយនសបមដងច្ទៀត្ច្ទើបច្យើងចក់្សច្ផ្ ទរ

ចូលច្ៅក្សាុងែបសាំន្ប៉ាត្ ឬ បាំព្ង់ន្ក្សវ ឱ្យបានយ៉ា ងរ ស័បាំផ្តុ្ (ក្សាំរាស់គ្បន្ ល ២-៣ សងទនី្ម៉ាគ្ត្ ព្ីបាត្ែបសាំន្ប៉ាត្) បនាទ ប់

មក្សច្ទៀត្គ្ត្វូញាត្ស់ាំ ីក្សាុងមាត្់ែបឱ្យន្ ន (ទច្ងវើច្នេះច្បើសនិជា យឺត្យ៉ា វច្នាេះ ោចច្្វើឱ្យសារា៉ែ យរបស់ច្យើងក្សក្ស)។ ក្សាុងក្ខរ

ចក់្សសារាយចូលច្ៅក្សាុងែបច្នាេះ ច្យើងគ្ត្វូច្ជៀសវាងកុ្សាំឱ្យសារា៉ែ យគ្បឡាក់្សមាត្់ែបច្ែើមបកី្ខរពារក្ខរឆ្លងច្មច្រារព្ីខាងច្គ្ៅ

ែបចូលច្ៅក្សាុងែបបាន។ 

ក្សាុងក្សរ ីន្ែលសារាយច្នាេះក្សក្សច្យើងព្ិបាក្សក្សាុងក្ខរចក់្សបញ្ជលូច្ៅក្សាុងែបច្យើងោចច្្វើចិត្ក្ខត្ស់ារាយ ច្នាេះជាែុាំ ត្ូចៗ 

ច្ ើយចបយ់ក្សច្ៅដ្ឋក់្សក្សាុងែបច្ដ្ឋយញាត្ឆ់្ាកុ្សសាំ ឱី្យជតិ្ច្ទើបច្យើងយក្សច្ៅចាំ យុក្សាុងឆ្ា ាំងអតូ្ូក្ខល វ ច្ព្លច្នាេះ សារាយន្ែល 

ក្សក្សនឹងរលាយវិញច្គ្ក្ខមសតី្ ុាភ្នព្ែ៏ខពសច់្ៅក្សាុងឆ្ា ាំងចាំ យុ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ក្ខរកូ្សរទឹក្សែាំ ូងបារាាំងជាមយួច្មៅសារាយ ក្ខរច្គ្ចេះទឹក្សែាំ ូងបារាាំង ក្ខរចក់្សច្មៅសារាយនិងរលយុកូ្សស 

លាយជាមយួទឹក្សែាំ ូងបារាាំង 

   

ក្ខរច្គ្ចេះលាយសារាយ ក្ខរច្រៀបចាំលាយសារាយ ក្ខរច្រៀបចាំលាយសារាយចូល 

ច្ៅក្សាុងែប 
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២.២.៤ រនរៀរចំហុយដរឬររំង់មរវលាយសារាយ 

ច្គ្ក្ខយព្កី្ខរចក់្សបញ្េលូសារាយច្ៅក្សាុងែបរូចរាល់ច្ ើយច្នាេះ ច្យើងគ្ត្ូវយក្សឆ្ាកុ្សសាំ ញីាត្ច់្ោយបានត្ងឹល ្

ច្ ើយយក្សែបសារាយទាំងច្នាេះច្ៅត្ាំច្រៀបច្ៅក្សាុងឆ្ា ាំងអតូ្ូក្ខល វក្សាុងលក្សាខ ឌបញ្ឈរច្ដ្ឋយដ្ឋក់្សឆ្ាងុសាំ ចី្ ើងច្លើ។ 

ក្សាុងក្សរ  ី ន្ែលច្យើងច្គ្បើបាំព្ង់ន្ក្សវ(ន្ក្សវច្ប៉ាគ្ទ)ី ច្យើងគ្ត្ូវច្្វើក្ខរចងច្ផ្្កាលបបាំព្ង់ន្ក្សវច្នាេះរួចព្យើរបញ្ឈរក្សាុងឆ្ា ាំងអតូ្ូក្ខល វ 

ច្ជៀសវាងក្ខរ ែួលរលាំ ។   ែុត្ច្ភលើងចស្ដ្ងាា នឱ្យច្ឆ្េះជាមុនសិន ច្ទើបច្លើក្សឆ្ា ាំងអូត្កូ្ខល វដ្ឋក់្សច្លើចស្ដ្ងាា នតាមច្គ្ក្ខយ 

(ក្សាុងក្សរ ីព្ុាំមានច្ភលើងអរគសិនី ) ។ រយៈច្ព្លចាំ យុ ចាំនួន ៤៥ នាទ ីច្ដ្ឋយន្ចក្សច្ចញជា ៥ ែាំណាក់្សក្ខល រឺៈ 

 ែាំណាក់្សក្ខលទ១ី ចប់តាាំងព្ចី្ព្លែុត្ច្ភលើងចាំ យុឆ្ា ាំងអតូ្ូក្ខល វ ជាែាំបូងច្យើងគ្ត្ូវច្បើក្សចាំ ររ៉ែូប ៊ីច្  

(Exhaust Valve)  ននរាំរបឆ្ា ាំងអូត្កូ្ខល វរយៈច្ព្ល ១០-១៥ នាទ ី។ 

 ែាំណាក់្សក្ខលទ ី ២ បនាទ បព់្១ី៥ នាទ ី ច្គ្ក្ខយមក្សច្យើងច្ឃើញមានចាំហាយទឹក្សច្ចញព្ីឆ្ា ាំងតាមរនធននរ៉ែូប ៊ី 

ច្ ច្នាេះ ទុក្សរយៈច្ព្ល ៥ - ៧ នាទ ី ន្ថមច្ទៀត្ ច្ែើមបីឱ្យបាក់្សច្ត្រើ ឬ ច្មច្រារច្ផ្សងៗែនទច្ទៀត្ ច្ចញព្ ី

ក្សាុងឆ្ា ាំងចាំ យុ ច្ទើបច្យើងចបច់្ផ្ ដើមបទិរ៉ែូប ៊ីច្ វិញ។ 

 ែាំណាក់្សក្ខលទ ី ៣  បនាទ បព់្បីិទរ៉ែូប ៊ីច្ ច្ ើយច្នាេះ ច្យើងគ្ត្ូវច្្វើក្ខរគ្ត្ើត្ព្ិនិត្យនា កិ្ខគ្ក្សិត្ច្ដ្ឋយទុក្សឱ្យ 

ច្ ើងែល់ក្សាំរិត្ ០,១ រឺបានន័យថ្ន ច្យើងបច្ង ាើនសតី្ុ ាភ្នព្ក្សាុងឆ្ា ាំងចាំ យុ។ 

 ែាំណាក់្សក្ខលទ ី៤  ក្សាុងក្សាំរឹត្នា ិក្ខឆ្ា ាំងចាំ យុច្សមើនឹង០,១ច្នេះច្យើងព្ិនិត្យច្ឃើញមានបនទេុះចាំហាយទឹក្ស តាម 

រ៉ែូប ៊ីច្ សវុត្ែិភ្នព្ (Safety Valve) ននឆ្ា ាំងអតូ្ូក្ខល វ ប៉ាុន្ន ដច្យើងគ្ត្វូទុក្សឱ្យផ្ ទេុះចាំនួន ៣ ែង សិនច្ទើបច្យើង

ច្្វើក្ខរបនែយច្ភលើងចស្ដ្ងាា ន ច្ែើមបីបនែយក្សាំរិត្ក្សាំច្ៅក្សាុងឆ្ា ាំងច្ដ្ឋយទុក្សឱ្យគ្កិ្សត្នននា ិក្ខធាល ក់្សច្ៅ ច្ថរ គ្ត្ឹម 

០,១ ច្ ើយទុក្សរយៈច្ព្ល ១៥ នាទ ីច្ទើបច្យើងព្នលត្់ច្ភលើងចស្ដ្ងាា ន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ែាំណាក់្សក្ខលទ ី៥ ច្គ្ក្ខយច្ព្លព្នលត្ច់្ភលើងចស្ដ្ងាា នរួចគ្ទនិចនា កិ្ខចប់ច្ផ្ ដើមធាល ក់្សចុេះសនសឹមៗ រ ូត្ ែល់ច្លខ 

០ ច្ៅច្ព្លច្នាេះច្យើងគ្ត្វូច្បើក្សរ៉ែូប ៊ីច្  និង ច្បើក្សរាំរបឆ្ា ាំងអតូ្កូ្ខល វ រួចច្លើក្សែបច្ចញព្ីក្សាុង ឆ្ា ាំងចាំ យុយក្ស

មក្សដ្ឋក់្សត្ាំច្រៀបច្ដ្ឋយច្គ្បើច្គ្សាមនែគ្ក្សណាត្ច់្គ្ពាេះែបឬបាំព្ង់សារាយច្ៅដ យ៉ា ងណាវិញ ច្បើសិនជាច្យើងមិន

បានគ្បយ័ត្ាោចបណាដ យច្ោយធាល ក់្សន្បក្សែបឬន្ក្សវលាយសារាយ។ 

 

  

ក្ខរត្ាំច្រៀបែបលាយសារាយក្សាុងឆ្ា ាំង

អូត្កូ្ខល វ 

រ៉ែូប ៊ីច្ បច្ញ្េញចាំហាយ រ៉ែូប ៊ីច្ សវុត្ែិភ្នព្ 
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 ក្ខរដ្ឋក់្សត្ាំច្រៀបែបឬន្ក្សវលាយសារាយ រឺគ្ត្ូវច្្វើច្ដ្ឋយគ្បងុគ្បយ័ត្ាច្ដ្ឋយដ្ឋក់្សច្ផ្ ដក្សែប (មុាំ២០ែឺច្គ្ក្ស) 

ច្ ើយក្សល់ក្សែបក្សាំព្ស ់២-៣ សងទីន្ម៉ាគ្ត្ ទុក្សរយៈ ច្ព្ល ១២ ច្មា៉ា ងសិនឬមយួយប់ច្ទើបច្យើងោចយក្សែប 

ឬបាំព្ង់លាយសារាយទាំងច្នាេះច្ៅច្្វើក្ខរបងាា ត្់ជាមយួនឹងជាលិក្ខផ្សិត្បានច្ែើមបីផ្លិត្ជាច្មសព័រ ។ 

២.២.៥ រនរៀរន្វើ ឆ្នុរសំឡី 

លាត្ែុាំសាំ  ី រួចច្បេះយក្សន្ត្មយួគ្សទប ់ ទាំ ាំប៉ាុនបាត្នែ ក្ខន់គ្ទបនទេះសាំ ចី្នាេះច្ៅនែមាា ង ច្ដ្ឋយច្គ្បើច្មនែសងាត្់ចាំក្សណាដ ល

បនទេះសាំ ីច្គ្បើនែមាាា ងច្ទៀត្ច្បេះជាយសាំ មីដងបនដិចៗ ជុាំវិញច្មនែ  សាំ ីន្ែលច្បេះបានច្នាេះគ្ត្ូវយក្សមក្សដ្ឋក្ស់ចាំចាំ ចុក្សណាដ ល 

(ព្ីច្គ្ក្ខមច្មនែ) ននបនទេះសាំ ចី្នាេះវិញរ តូ្ ែល់បនទេះសាំ ចី្នាេះច្ៅសល ់២ ធាា ប់ជុាំវិញច្មនែច្យើង ។ បនាទ បម់ក្សច្ទៀត្ច្យើង

ផ្គុាំចង ្លុនែនិងច្មនែជារងវង់ (បា៉ា ន់គ្បមា មាត្់ែបឬមាត្ប់ាំព្ង់ន្ែលច្យើងចង់ចុក្ស)។ យក្សបនទេះសាំ ីបានច្បេះរួចមក្សដ្ឋក្សព់្ី

ច្លើរង វង់ននគ្មាមនែរបសច់្យើង រួចរុក្សបញ្េលូសាំ ីច្ៅក្សាុងរង វង់ច្នាេះ (ច្្វើរច្បៀបច្នេះ ច្ែើមបីឱ្យែុាំសាំ ីន្ែលច្យើងច្បេះបានច្នាេះ

ក្ខល យជាសាលូននបនទេះសាំ )ី។ 

ច្គ្បើច្មនែរុក្សសាលូច្នាេះន្ ន និងបត្់ជាយបនទេះសាំ ីន្ែលច្ៅសលព់្ីរង វង់គ្មាមនែច្យើងគ្របព្ចី្លើឱ្យជតិ្ច្ព្លច្នេះច្យើងបាន

រាងជាឆ្ាកុ្សច្ ើយ ប៉ាុ៉ុ់ន្ន ដច្ៅច្ព្លច្យើងចុក្សមាត្់ែប ឬ បាំព្ងច់្នាេះច្យើងគ្ត្វូយក្សចុងមាា ងន្ែលច្យើងបានបត្ជ់ាយសាំ ី ចូលគា ច្នាេះ 

បញ្េលូច្ៅខាងក្សាុងមាត្់ែប ឬ បាំព្ង់សាក្ស ឯមាា ងច្ទៀត្ន្ែលច្ៅ ខាងច្លើមានរាងមូលល ្  និង  រឹងន្ នន្ែលោចជួយ

ទបស់ាា ត្់រំ តួ្ ឬជបស់ាំច្ ើម និងបាក់្សច្ត្រើព្ ីច្គ្ៅបានលគ្្បច្សើរ។ 

គ្បសិនច្បើឆ្ាកុ្សច្នាេះមានទាំ ាំ្ាំជាងមាត្់ែប ឬ បាំព្ង់ច្នាេះ ច្យើងគ្ត្វូច្្វើក្ខរគ្ចបាច់ឆ្ាកុ្សផ្ង រុញបញ្េលូផ្ងគ្ព្មគា រ តូ្ទល់

ន្ត្ឆ្ាកុ្សច្នាេះោចចូលក្សាុងែបឬបាំព្ង់បានន្ នល ្។ 

គ្បសិនច្បើឆ្ាកុ្សសាំ ីច្នេះច្យើងច្្វើបានល ្ ច្នាេះក្ខរបងាា ត្់ច្មសព័រផ្សិត្ោចទទលួបានច្ជារជយ័ច្គ្ចើន ច្ ើយឆ្ាកុ្សសាំ ីទាំងច្នាេះោច

យក្សច្ៅច្គ្បើបានច្គ្ចើនែងក្សាុងែាំច្ ើរក្ខរផ្លិត្ច្នេះ។ 

២.២ រនរៀរចំលងជាលិក្ខផ្សិតនៅរនងុលាយសារាយ 

ក្ស.. សាំភ្នរៈច្គ្បើគ្បាស ់ 

- ទូរចាំលង (បងាា ត្)់ 

- ព្ូជផ្សិត្ល ្(គ្ក្សព្ុាំ គ្សស ់ទាំ ា្ំ ាំ) 

- ចច្ង ាៀងោល់កុ្សល 

- ក្ខាំបិត្ , ឡាម 

- ែច្ង ាៀប 

- ក្សងាវ រ  

- ែបដ្ឋក់្សោល់កុ្សល 

- ន្ែក្សច្ក្សេះ 

- ែបឬបាំព្ង់សាក្ស 
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សាំភ្នរៈខាងច្លើទាំងអស់គ្ត្ូវយក្សច្ៅត្ាំច្រៀបក្សាុងទូរបងាា ត្់រួចបាញ់ោល់កុ្សលចូលក្សាុងទូរ ច្ ើយបិទទវ រទូរឱ្យជតិ្ទុក្សរយៈ ច្ព្ល  

៣-៥ នាទ ីច្ែើមបីសាំលាប់ច្មច្រារច្ផ្សងៗន្ែលមានច្ៅក្សាុងទូរបងាា ត្់។ 

 

ខ. រច្បៀបព្ុេះជាលិក្ខផ្សិត្ និង រច្បៀបបញ្េលូក្សាុងែប ឬបាំព្ងស់ាក្ស  

យក្សក្ខាំបិត្ ឬឡាម គ្ជលក្ស់ោល់កុ្សល រួចែុត្ច្រាលច្ភលើងនឹងចច្ង ាៀងោល់កុ្សល រួចទុក្សវាច្ោយគ្ត្ជាក្ស់បនដិច ច្ ើយព្ុេះ 

ផ្សិត្ព្ចី្លើចុេះច្គ្ក្ខម ជា២ចាំន្ ក្ស។  

ក្ខត្់ផ្សិត្គ្ត្ង់ចាំ ចុក្ស ផ្សិត្ជា ៣គ្ជុង ( ចាំ ចុក្សផ្សិត្ច្នេះមានអគ្តាែាំ េុះខពស)់យក្សែច្ងាៀបឬក្សងាវ រគ្ជលក្ស់ ោល់កុ្សល 

រួចែុត្ច្រាលច្ភលើងជាមុនច្ទើបោចយក្សមក្ស ចប់ចាំ តិ្ផ្សិត្ន្ែលក្ខត្់រួច ច្នាេះញ្េលូច្ៅក្សាុងែបសារាយភ្នល ម ។ 

ែុត្ច្រាលឆ្ាកុ្សែបសារាយច្ែើមបីសាំលាបច់្មច្រារ និងជាត្ទិឹក្សន្ែលជាប់នឹងឆ្ាកុ្សែប រួចចុក្សឆ្ាកុ្សច្នាេះចូលមាត្់ែបសារាយ វិញឱ្យ

ន្ ន ទុក្សមយួអច្នលើ ។ 

អនុវត្ដន៍រច្បៀបច្នេះរ ូត្ែលអ់ស់ែបសារាយន្ែលមានក្សាុងទូរបងាា ត្។់ ែបសារាយន្ែលបានក្ខត្ជ់ាលកិ្ខផ្សិត្ដ្ឋក់្សរួចរាល ់

ច្ ើយច្នាេះ គ្ត្វូយក្សច្ចញព្ទីូរ រក្សាទុក្សក្សាុងក្សន្នលងន្ែលមាន សុវត្ែិភ្នព្ និង ហាមប៉ាេះពាល ់។ 
 

រ. ជាំហានសាំខាន់ៗននវែដជីវតិ្ច្មសព័រផ្សិត្  

ជាំហានទ ី ១ ច្មទ១ី ឬ ច្មទន់ រឺជាច្មន្ែលច្របានក្ខត្ព់្ផី្សិត្ច្ៅដ្ឋក់្សក្សាុងែបសារាយ ។ ច្មទន់ច្នេះច្រមិនោចយក្សច្ៅ 

ច្គ្បើគ្បាស់បានច្ទ ព្ចី្គ្ពាេះវាងាយទទួលរងនូវក្ខរបាំផ្កាលល ញព្ីច្មច្រារច្ផ្សងៗច្ទៀត្។ ច្មទន់ច្នេះច្ររក្សាទុក្សរយៈច្ព្ល ១៤នថ ង

ច្ែើមបីទុក្សឱ្យសព័រផ្សិត្ែុេះរាលដ្ឋលច្ព្ញព្ីច្លើសារាយក្សាុងែបនិងោចយក្សច្ៅច្គ្បើបនដច្្វើជាច្មទី២ ច្ទៀត្ ។ 

ជាំហានទ ី២ ក្ខរក្ខត្់សារាយន្ែលមានសព័រផ្សិត្ ព្ចី្មទ១ី ឬច្មទន់  ជាែុាំត្ូចៗ ទាំ ាំ ១-២  ស.ម បញ្េលូច្ៅក្សាុងែប សារាយ

ថមីមួយច្ផ្សងច្ទៀត្ ច្ៅថ្ន ច្មទី២ ។ សព័រផ្សិត្នឹងោចែុេះរាលដ្ឋលច្ព្ញច្លើនផ្ ទ សារាយថមីក្សាុងរយៈច្ព្ល ១៣ នថ ងែូចគា

នឹងក្ខរច្្វើច្មទន់ន្ែរ ។ ច្មទន់ ១ ែប ច្រោចក្ខត្់បាំន្បក្សចាំលងច្ៅច្មទ ី២ បានចាំនួន ២០ ែបយ៉ា ងត្ិច ។ 

ជាំហានទ ី៣  រឺជាក្ខរក្ខត្់បាំន្បក្សសារាយន្ែលមានសព័រផ្សិត្ែុេះរើក្សរាលដ្ឋលច្ ើយច្នាេះជាែុាំត្ចូៗ ព្ចី្ម ទ២ី ទាំ ាំ ១-២ ស.ម 

ច្ៅដ្ឋក់្សក្សាុងែបសារាយថមមីយួច្ទៀត្ច្នាេះ ច្ៅថ្នច្មទ៣ី ច្ ើយរក្សាទុក្សរយៈច្ព្ល ១៣នថង ែូចច្មទី២ ន្ែរ។ 

ជាំហានទ ី៤  ក្ខរអនុវត្ដន៍ែូចក្ខរច្្វើច្មទ ី២ - ច្មទ ី៣ ន្ែរ  ប៉ាុន្ន ដច្មទ ី៤ ច្នេះ ច្រោចយក្សច្ៅបនដជាមយួក្សាំប៉ាុសដិ៍ ច្មផ្សិត្បាន 

ព្ីច្គ្ពាេះ ច្មទី៤ ច្នេះ មានក្សាំលា ាំងមាាំមួនល ្ោចច្្វើឱ្យផ្សិត្ែុេះលូត្លាស់បានច្គ្ចើន ។ 

ជាំហានទ ី ៥ រឺក្ខរយក្សសារាយព្ចី្មទី៤ មក្សដ្ឋក់្សបញ្េលូក្សាុងែបសារាយថមីមយួច្ទៀត្ ច្រច្ៅថ្ន ច្មទី៥ ។ ក្ខរបាំន្បក្សផ្សិត្

ព្ីច្មទី៤ ច្នេះមយួែប ោចដ្ឋក់្សបញ្េលូក្សាុងែបសារាយថមីបានចាំនួន ២០ែប ច្ ើយយក្សច្ៅត្ាំច្រៀបរក្សាទុក្សក្សាុង ក្សន្នលងសុវត្ែភិ្នព្ 

និង ព្ុាំមានក្ខរប៉ាេះពាល ់ក្សាុងរយៈច្ព្ល ១៣ នថ ង ។ 

ជាំហានទ ី៦ ច្មទ ី៦ រឺច្យើងមនិោចយក្សច្មទ ី៥ ច្ៅបាំន្បក្សច្ចញ ជាច្មទ ី៦ បានច្ ើយ ច្គ្ពាេះសព័រផ្សិត្ននច្មទ ី៥ ច្នាេះមាន

អគ្តាែាំ េុះទប មិនែូចជាច្មទ ី៣ និង ច្មទ ី៤ ច្នាេះច្ទ ។ 
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បញ្ញជ ក់្ស 

ច្យើងោចសាំគល់ច្មទ ី១ បានច្ដ្ឋយសារច្យើងច្មើលច្ៅច្ឃើញ មានែុាំ សព័រផ្សិត្ត្ូចន្ែលច្យើងបានចិត្យក្សច្ៅដ្ឋក់្ស ។ ចាំន្ ក្ស 

ច្មទ ី ២  វិញច្នាេះ រឹច្យើងសាំគល់បានច្ដ្ឋយច្ឃើញែុាំសព័រសារាយមានទាំ ាំ្ាំជាងែុាំសព័រផ្សិត្ច្មទី១ ។ ក្សាុងលក្សា ៈបនាទ ន់ច្យើង 

ោចក្ខត្យ់ក្សសព័រសារាយននែបណាមយួច្ៅបនដច្ៅជាំនានម់យួច្ទៀត្ច្នាេះ ច្យើងច្្វើបានច្ដ្ឋយគ្គន់ន្ត្ច្យើងក្ខត្យ់ក្សគ្ត្ង់ 

ចាំ ចុន្ែលែុេះសព័រព្ ៌ស  រើឯសារាយន្ែលព្ុាំទន់ែុេះសព័រព្ ស៌ច្ទច្នាេះច្យើងព្ុាំោចក្ខត្យ់ក្សច្ៅបនដបានច្ ើយ ។ 

ឃ. លក្សា ៈសាំគលស់ព័រផ្សិត្ចាំច្បើង ឬ ផ្សិត្អាំច្បាេះ  

សព័រផ្សិត្ចាំច្បើង សព័រផ្សិត្អាំច្បាេះ 

សរនសសព័រព្ ៌ស ច្ ើយច្សដើង សរនសសព័រស ច្ ើយគ្ក្ខស ់

សព័រមានរាងគ្ក្ស មច្គ្ព្ឿងៗ សព័រមានរាងជាគ្សទប ់ៗ ែូចរង វង់ឥនធនូ 

 

ង. សព័រផ្សិត្ន្ែលខូច  

-ព្ ល៌ក់្្ស ច្ៅច្លើសារាយក្សាុងែប 

-សរនសសព័រព្ុាំមានក្ខររើក្សរាលដ្ឋលច្ៅច្លើសារាយក្សាុងែប (មនិច្ែើរ ) 

-មានព្ ព៌្ភលីក្សព្ភ្នល ក់្ស 

ច.. បលង់ច្្វើទូរចាំលង ( ទូបងាា ត្)់ 

សាំភ្នរៈច្្វើទូរបងាា ត្ស់ព័រ 

 

 

 

 

 

 

 

 

១- ក្ខដ របនទេះកុ្សងបាល ច្ក្ស ( ទាំ ាំ ១,២ ម x ២,៤ម x ០,០១ម) ចាំនួន ១ សនលឹក្ស  

២- ក្សញ្េក់្ស (ទាំ ាំ  ០,៤ ម x ០,៧ ម) ចាំនួន ២ សនលឹក្ស 

៣-- គ្ត្ច្ចៀក្សទវ រ (ខាា ត្ត្ូច) ២  

៤- នែទវ រ ទូរ ៣ បនទេះ 

៥- បនទេះន្ក្សងោលយុមីញូម (ខាា ត្ ២   ុន ) ១ ច្ែើម 
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៦-បនទេះន្ក្សងោលយុមីញូម ( ខាា ត្ ១   ុន ) ១ ច្ែើម 

៧-  វើស  ក្សនលេះរ ីូគ្ក្ខម 

៨- ច្ឈើគ្ជុង (០,៣ x ០,៣ x ០,៧ ស.ម) ១ច្ែើម (សគ្មាប់គ្ទក្សញ្េក់្ស) 

៩- គ្ក្សណាត្់ច្ែររាងបាំព្ង ់ (មុខក្ខត្ ់ ០,១៥ម គ្បន្វង ០,៤ ម )    ែាំបូងច្្វើក្ខររសូវាស់ន្វងតាមខាា ត្នីមយួៗ ននទូរ 

(តាមបលង់ខាងច្លើច្ៅច្លើក្ខដ របនដេះកុ្សងបាល ច្ក្ស។    

 

  
 

ឆ្. រច្បៀបច្គ្បើគ្បាស់ឆ្ា ាំងអូត្កូ្ខល វ 

ដ្ឋក់្សត្ាំច្រៀបរបស់ន្ែលរង់ចាំសគ្មាប់រំងាប់ច្មច្រារចូលច្ៅក្សាុងឡាាំងសុឹងនន្ុងឆ្ា ាំងអតូ្ូក្ខល វ ន្ែលបានច្រៀបចាំយ៉ា ង 

លជ្ាលាំដ្ឋបច់្ដ្ឋយដ្ឋក្ស់ត្ាំច្រៀបគា ច្្វើយ៉ា ងណាច្ោយមានរាំលាត្ត្ិចត្ួចព្ីរបស់មយួច្ៅរបសម់យួច្ទៀត្ ន្ែលងាយគ្សើលចាំ 

ហាយោចឆ្លងក្ខត្់បាន។ ចាំច្ពាេះឆ្ា ាំងអតូ្ូក្ខល វន្ែលមានមា៉ា ក្ស YXQ.SG41.280 ចក់្សទកឹ្សចូលច្ៅក្សាុងត្ួឆ្ា ាំងចាំនួន ៣ លីគ្ត្ 

ច្ ើយរាល់ច្គ្ក្ខយច្ព្លចាំ យុគ្ត្ូវន្ថមទឹក្សច្ោយគ្រប់ចាំនួន៣លីគ្ត្ ក្សាុងក្សរ ីន្ែលទឹក្សច្ៅក្សាុងត្ឆួ្ា ាំង ួត្អសម់យួចាំនួន។ 

បនាទ បព់្តី្ាំច្រៀបរបស់ច្ៅក្សាុងឡាាំងសុឹងរួចច្ ើយ យក្សឡាាំងសុឹងច្នាេះដ្ឋក់្សបញ្េលូច្ៅក្សាុងត្ឆួ្ា ាំងអូត្កូ្ខល វច្ដ្ឋយដ្ឋក់្សទុច្យនន រាំរប 

ច្ោយចូលច្ៅក្សាុងបាំព្ង់ទុច្យន្ផ្ក្្សខាងក្សាុងឡាាំងសុឹង ច្ ើយព្ិនិត្យច្មើលរាំរបច្ដ្ឋយដ្ឋក្ស់ច្ោយគ្ត្ូវនឹងរនាច្ចេ  (ប ូ ងុ) 

ននត្ួឆ្ា ាំង  រួចមួលច្ចេ តាមលាំដ្ឋប់លាំច្ដ្ឋយច្ោយត្ឹងភ្នជ បច់្ៅនឹងត្ួឆ្ា ាំង ។ យក្សឆ្ា ាំងអូត្កូ្ខល វច្នាេះច្ៅដ្ឋក់្សច្ៅច្លើច្ភលើងចស្ដ្ងាា ន

ហាគស ឬច្ដ្ឋត្ច្ភលើងអរគីសនី។ ច្ៅច្ព្លន្ែលឆ្ា ាំងចបច់្ផ្ ដើមច្ៅដ  ច្បើក្សរូប ៊ីច្ ចាំ រ (មានលក្សា ៈន្ក្សងបញ្ឈរ) ក្សាុងច្គលបាំ ង

ច្ោយខយស់ច្ៅក្សាុងឆ្ា ាំង និងច្មច្រារ ច្ចញមក្សច្គ្ៅក្សាុងរយៈច្ព្ល ព្ ី ១០នាទ ី ច្ៅ ១៥ នាទី។ ចាំច្ពាេះ រូប ៊ីច្ សវុត្ដភិ្នព្ 

រឺច្យើងមិនគ្ត្វូប៉ាេះពាល់វាច្ ើយ។ 

 

៥០ ស.ម ៧១ ស.ម 

៥
១

 ស
.ម

 
៥
១

 ស
.ម

 

៥
០

 ស
.ម

 

៧០ ស.ម 

បនាទ បព់្រីូសវាស់ន្វងរួចមក្ស ច្យើងគ្ត្វូច្្វើក្ខរោរច្គ្ចៀក្សតាមន្ផ្ាក្សនីមួយៗ ននបលង ់

 

 

 

 

១៥ស.ម ១៥ស.ម ២១ស.ម 
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បនាទ បម់ក្សគ្ត្វូបតិ្រូប ៊ីច្ បច្ញ្េញខយល់ច្នាេះវិញ ច្ព្លច្នាេះច្យើងច្ឃើញក្សាំច្ៅច្ក្សើនច្ ើងច្ៅច្លើគ្ទនិចនា កិ្ខ សាំពា្ 

ច្ៅក្សាុងឆ្ា ាំងច្ក្សើនច្ ើងក្សាុងច្ព្លែាំណាលគា នឹងសីត្ ុាភ្នព្ ។ ច្ៅច្ព្លន្ែលច្ក្សើនច្ ើងែលក់្សាំរិត្ន្ែលគ្ត្ូវក្ខរ គ្ត្ូវបនែយច្ភលើង

ហាគស ក្សាុងក្សរ ីច្យើងច្គ្បើចស្ដ្ងាា នហាគស ន្ត្ចាំច្ពាេះក្ខរច្គ្បើគ្បាស់អរគីសនី គ្ត្វូែក្សន្ខសច្ភលើងច្ចញច្ែើមបីច្ោយក្សាំច្ៅធាល ក់្សចុេះរ ូត្

ែល់គ្ទនិចនា កិ្ខចង្លុចាំ ចុសូនយ។ កុ្សាំច្បើក្សរូប ៊ីច្ ច្ោយខយល់ច្ចញឆ្ប់ច្ព្ក្សច្ចញព្ីឆ្ា ាំង ច្ៅច្ព្លន្ែលច្មច្រារមិនទន់

រំងាប់អស ់ ច្បើមិនែូច្ច ាេះច្ទវាច្្វើច្ោយវត្ែុរាវច្ៅក្សាុងច្នាេះព្ុេះខាល ាំងច្ ើយន្បក្សែប។  ែូច្ច ាេះច្ែើមបីទុក្សឆ្ា ាំងចាំ យុច្ោយគ្ត្ជាក់្ស 

តាម្មមតាច្ដ្ឋយដ្ឋក្ស់ច្ោយចុេះ ឬផ្កាលដ ច់ព្ីគ្បភព្ច្ភលើង រ ូត្ែលគ់្ទនិចនា កិ្ខធាល ក់្សែល់ចាំ ចុសូនយ គ្ត្វូទុក្សរយៈច្ព្ល ព្ី២ ច្ៅ 

៣នាទ ី ច្ទើបច្បើក្សរូប ៊ីច្ បច្ញ្េញចាំហាយមុននឹងមួលច្ចេ  ននរាំរបឆ្ា ាំងអតូ្ូក្ខល វច្ែើមបយីក្សរបស់របរច្ចញព្ីឡាាំងសុឹង។ គ្ត្វូរក្សា 

ឆ្ា ាំងអូត្កូ្ខល វច្ោយស្ាត្និងសងើត្ជានិច េ ច្បើសិនជាមិនបានគ្ត្វូច្គ្បើវាច្ែើមបីទទលួបាននូវក្ខរច្គ្បើគ្បាស់ក្សាុងរយៈច្ព្លយូរ។ 

 
 

ក្សាំ ត្់ចាំណា ាំ 

- សគ្មាបក់្ខរចាំ យុែបសារាយរឺច្យើងទុក្សរ តូ្ែល់រូប ៊ីច្ ច្្វើក្ខរច្លើក្សទមីយួ (ផ្ទេុះច្លើក្សទមីយួ) ន្ត្ប៉ាុច្ណាណ េះ 

ច្ ើយគ្ត្វូផ្កាលដ ច់ច្ភលើង ច្បើសិនជាក្សាុងក្សរ ីច្គ្បើថ្នមព្លអរគសីនី។ 

- សគ្មាបក់្ខរចាំ យុែបគ្សូវ គ្ត្វូទុក្សរ ូត្ែល់រូប ៊ីច្ សវុត្ែិភ្នព្ច្្វើក្ខរបីែង (ផ្ទេុះបីែង) ច្ទើបផ្កាលដ ច់ច្ភលើងច្ចញ។ 

២.៣ វវិ្ីន្វើររំ៉ុសដមនម្ផ្សិតចំនរើង 

២.៣.១ លាយនម្រីរស្ដ្ រ្ ងំ  

យក្សជស្ដ្ញ្ញជ ាំងព្ីន្គ្សមក្សគ្តាាំជាមយួទឹក្សក្សាំច្បាររយៈច្ព្ល១២ច្មា៉ា ង (ទឹក្ស២០លីគ្ត្,ក្សាំច្បារ ១០គ្ក្ខម) 

ព្តូ្ទឹក្សច្ចញ (អគ្តាសាំច្ ើម ព្ ី២០% - ៣០% ) 

ចិស្ដ្ញ្ញេ ាំជាក្សាំណាត្់ត្ូច ៗ គ្បន្វង ២ - ៣  សងទីន្ម៉ាគ្ត្  

យក្សក្សាំណាត្់ជស្ដ្ញ្ញជ ាំងច្នាេះចាំនួន១០០រគ្ក្ស ច្ៅលាយជាមយួក្សនទក់្សឬច្មៅច្ពាត្ចាំនួន១០រ.គ្ក្ស និងច្មៅអងារែាំច្ ើប ចាំនួន 

១០គ្ក្ខម គ្ចបល់ឱ្យសព្វចូលគា ។ 

ផ្្កាលប់ក្សាុងក្សាំរិត្សតី្ុ ាភ្នព្៣២អងារច្ស ទុក្សរយៈច្ព្ល៧នថ ងច្ដ្ឋយគ្របឱ្យជតិ្ ប៉ាុន្ន ដគ្ត្វូច្្វើក្ខរច្គ្ជាយរាល៣់នថ ងមដង។    

គ្រប៧់នថ ងច្គ្ក្ខយមក្សគ្ត្វូគ្ចក្សចូលក្សាុងថង់ រួចញាត្់សាំ ឱី្យជតិ្ ។ 
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២.៣.២-លាយនម្រីសនលូគ  

-យក្សសាលូ រ មក្សគ្តាាំជាមយួទកឹ្សក្សាំច្បារ រយៈច្ព្ល ១២ ច្មា៉ា ង (ទឹក្ស ២០ លីគ្ត្ ,ក្សាំច្បារ ១០ គ្ក្ខម ) 

-ព្ូត្ទឹក្សច្ចញ (អគ្តាសាំច្ ើម ព្ ី២០% - ៣០% ) 

-យក្សសាលូរច្នាេះចាំនួន ១០០ រគ្ក្ស ច្ៅលាយជាមយួក្សនទក់្សឬច្មៅច្ពាត្ ចាំនួន ១០ រ.គ្ក្ស និង ច្មៅអងារែាំច្ ើបចាំនួន ១០ គ្ក្ខម 

គ្ចបល់ឱ្យសព្វចូលគា ។ 

-ផ្្កាលប់ក្សាុងក្សាំរិត្សតី្ុ ាភ្នព្៣២អងារច្ស ទុក្សរយៈច្ព្ល៧នថ ងច្ដ្ឋយគ្របឱ្យជិត្ ប៉ាុន្ន ដគ្ត្ូវច្្វើក្ខរច្គ្ជាយរាល៣់នថ ងមដង  

-៧នថ ងច្គ្ក្ខយមក្សគ្ត្វូគ្ចក្សចូលក្សាុងថង់ (មិនន្ នច្ព្ក្ស ឬ ្ូរច្ព្ក្ស )។ 

២.៣.៣ លាយនម្រីអង្កក ម្ 

-យក្សអងាា មមក្សគ្តាាំជាមយួទឹក្សក្សាំច្បារ រយៈច្ព្ល ១២ច្មា៉ា ង (ទឹក្ស ២០លីគ្ត្ ,ក្សាំច្បារ ១០គ្ក្ខម) ឬក្សាំច្បាររស់ ១%។ 

-រួចយក្សមក្សលាងជាំរេះក្សាំច្បារជាមយួទឹក្សស្ាត្មដងច្ទៀត្  

-សាំច្រាេះទឹក្សច្ដ្ឋយទុក្សរយៈច្ព្ល ១២ ច្មា៉ា ងច្ទៀត្   

-យក្សអងាា មច្នាេះចាំនួន ១០០រគ្ក្ស ច្ៅលាយជាមយួក្សនទក់្សឬច្មៅច្ពាត្ ចាំនួន ១០រ.គ្ក្ស និង ច្មៅអងារែាំច្ ើប ចាំនួន ១០ គ្ក្ខម 

គ្ចបល់ឱ្យសព្វចូលគា ។ 

-ផ្្កាលប់ក្សាុងក្សាំរិត្សតី្ុ ាភ្នព្៣២អងារច្ស ទុក្សរយៈច្ព្ល៧នថ ងច្ដ្ឋយគ្របឱ្យជិត្ ប៉ាុន្ន ដគ្ត្ូវច្្វើក្ខរច្គ្ជាយរាល៣់នថ ងមដង  

-៧នថ ងច្គ្ក្ខយមក្សគ្ត្វូគ្ចក្សចូលក្សាុងថង់  (មិនន្ នច្ព្ក្ស មិន្ូរច្ព្ក្ស )។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ច្មៅអងារែាំច្ ើប ច្មៅច្ពាត្ លាយក្សាំប៉ាសុដិ៍អងាា ម 
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២.៣.៤ វវិ្ីន្វើលាយររំ៉សុដមផ្សិតអំនបាះ 

ក្ស. សាំភ្នរៈ 

- សាំព្ត្ត់្ង់បាល សទិក្សសគ្មាប់គ្របផ្្កាលប ់

- ោចម៍រណារច្ែើមច្ៅស  ូ១០០ រ ីូគ្ក្ខម 

- ក្សាំច្បារស (ក្សាំច្បាររស់) ១ រ ីូគ្ក្ខម 

- ក្សនទក់្ស ឬច្មៅច្ពាត្ ៨ ច្ៅ ១០ រ ីូគ្ក្ខម 

- ទឹក្ស ៦០% 

- ្ុងទឹក្សចាំព្យួផ្កាលា ឈូក្ស 

- ជញ្ជីងសគ្មាប់ថ លឹងលាយក្សាំប៉ាសុដិ៍ 

ខ. រច្បៀបផ្ស ាំលាយ  

-ន្រងោចម៍រណាជាមុនសិនច្ែើមបីកុ្សាំច្ោយច្ដ្ឋយក្សាំច្ទចច្ឈើលាយចូលោចព្ិបាក្សក្សាុងក្ខរគ្ចក្សឬចក់្សធាល យថង់បាល សទិក្ស 

- ព្គ្ងាយោចម៍រណាច្ោយបានច្សមើល ្

- ច្រាយក្សាំច្បារព្ចី្លើោចម៍រណាន្ែលបានព្គ្ងាយរួច 

- ច្រាយក្សនទក់្ស ឬច្មៅច្ពាត្ច្ោយសព្វ 

- គ្ចបលល់ាយច្ោយសព្វលច្្ដ្ឋយចលនាព្ចី្លើចុេះច្គ្ក្ខម និងបស្ដ្ញ្ញេ ស់មក្សវិញ 

-ច្គ្សាចទឹក្សលាយគ្ចបល់ច្ោយសព្វក្សាុងសាំច្ ើម៦០% 

- ផ្្កាលបទ់ុក្សរយៈច្ព្ល៧នថ ងច្ដ្ឋយច្្វើក្ខរគ្របច្សាងបាល សទិក្ស ឬសាំព្ត្់ត្ង់ច្ោយជតិ្ច្ ើយច្គ្ជាយក្សាុងរយៈ ៣នថងមដង។ 

រ. រច្បៀបគ្ចក្សក្សាំប៉ាសុដិ៍សគ្មាប់ចាំ យុ 

សាំភ្នរៈគ្ត្ូវក្ខរ 

- ច្សាងបាល សទិក្ស (ទាំ ាំ ១០ ស.ម x ២០ ស.ម) 

- ន្ខស ឬ ច្ៅស ូក្សង 

រច្បៀបគ្ចក្ស 

-មុននឹងគ្ចក្សក្សាំប៉ាុសដ៍ោចម៍រណារន្ែលបានផ្្កាលប់រួច គ្ត្ូវគ្ចបល់ោចម៍រណារឱ្យសព្វមនុនឹងគ្ចក្សក្សាុងថង់បាល សទិក្សច្ជៀសវាង 

សាំច្ ើមខសុគា ជាព្ិច្សសច្ៅបាត្ច្គ្ក្ខមននោចម៍រណារផ្្កាលប់ ព្ចី្គ្ពាេះទឹក្សោចជប់ច្ៅន្ផ្ាក្សខាងច្គ្ក្ខមច្គ្ចើនជាង។ 

-គ្ចក្សក្សាុងថង់ផ្កាលល សទិក្ស(ថង់សគ្មាប់ប ដុ េះផ្សិត្)ញាត្ច់្ោយន្ នច្ដ្ឋយទុក្សព្ីមាត្់ថង់គ្បន្ ល៣ស.មសគ្មាប់ចងក្សងជ័រ 

-ចងមាត្់ថង់ឱ្យជិត្ច្ដ្ឋយន្ខស ឬ ច្ៅស ូក្សង ច្ែើមបីក្សាំច្ោយទឹក្សចូលច្ៅច្ព្លចាំ យុ។ 
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២.៣.៥ រនរៀរចំហុយររំ៉សុដម  

 សាំភ្នរៈគ្ត្ូវក្ខរ 

- ្ុងចាំ យុ ( ្ុងសា ាំង , ខទេះច្តាា ត្ ) ច្រៀបចាំជាឡាាំងសុឹងសគ្មាប់គ្ទ 

- អុស 

-   ឬ ចស្ដ្ងាា ន 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រច្បៀបចាំ យុក្សាំប៉ាសុដិ៍មានរច្បៀប ២ យ៉ា ង រឺក្ខរចាំ យុក្សាុងឆ្ា ាំងអូត្កូ្ខល វ, ក្ខរចាំ ុយក្សាុង្ុង្មមតាៈ 

ក្ស. ក្ខរចាំ យុក្សាុងឆ្ា ាំងអតូ្ូក្ខល វ  

ច្រៀបក្សញ្េប់ក្សាំប៉ាសុដិ៍ដ្ឋក់្សបញ្ឈរត្ាំច្រៀបឱ្យច្ព្ញក្សាុងឆ្ា ាំង អតូ្ូក្ខល វ បិទរាំរបឆ្ា ាំងច្ដ្ឋយច្បើក្សចាំ ររ៉ែូប ៊ីច្  បនាទ បម់ក្សច្ទើប ច្យើងច្ដ្ឋត្

ច្ភលើងអរគិសនី ( ឬ ែុត្ច្ៅច្លើចស្ដ្ងាា នហាគស)រយៈច្ព្ល ១០-១៥នាទ ីច្ែើមបីទុក្សឱ្យចាំហាយទឹក្សច្ចញព្ីរ៉ែូប ៊ីច្ ច្នាេះ ក្សាុងរយៈច្ព្ល 

៥-៧ នាទ ីច្ទើប ច្យើងោចបទិ រ៉ែូប ៊ីច្ ច្នាេះវិញបាន ។ 

  

្ុងសា ាំងសគ្មាប់ចាំ ុយក្សាំប៉ាុសដិ៍ោចម៍រណារ ច្ចេះរាំរប្ុងសា ាំងច្្វើឡាាំងសុឹងសគ្មាប់ចាំ ុយក្សាំប៉ាុសដ៍ោចម៍រណារ 
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បនាទ បព់្កី្ខរបទិរ៉ែូប ៊ីច្ ច្នាេះរួចមក្សច្យើងសច្ងាត្ច្ឃើញគ្ទនិចនា ិក្ខ ចប់ច្ផ្ ដើមច្ ើងព្រីាំនូសគ្កិ្សត្ ០ ច្ៅែល់ ០,១  ច្នាេះបញ្ញជ ក់្ស

ឱ្យច្យើងែឹងថ្ន មានសមាព ្ននចាំហាយទឹក្សច្ព្ញក្សាំរិត្ច្ៅក្សាុងឆ្ា ាំងអូត្កូ្ខល វ ។ ច្យើងច្ៅន្ត្បនដទុក្សរ តូ្ែល់មានបនទេុះចាំហាយ

ទឹក្សព្ីក្សាុងឆ្ា ាំង ចាំនួន ៣ ច្លើក្ស ច្ទើបច្យើងច្្វើក្ខរបនែយច្ភលើង ឬ ែក្សន្ខសច្ភលើង។ 

រក្សាទុក្សឱ្យគ្ទនិចនា ិក្ខធាល ក់្សច្ៅគ្ត្មឹក្សាំរិត្ ០,១ ជាចាំ ចុច្ថរ ទុក្សរយៈច្ព្ល ១ ច្មា៉ា ង ។ បនាទ បព់្ីក្ខររក្សាទុក្សសមាព ្ក្សាុង

ឆ្ា ាំងគ្ត្មឹក្សាំរិត្០,១រយៈច្ព្ល១ច្មា៉ា ងរួចមក្ស ច្ទើបច្យើងោចព្នលត្់ច្ភលើងបានច្ែើមបីទុក្សឱ្យគ្ទនិចនា កិ្ខធាល ក់្សចុេះែល់ ក្សាំរិត្ ០។  

-រយៈច្ព្ល១៥នាទីច្គ្ក្ខយព្ីគ្ទនិចនា ិក្ខធាល ក់្សែល់០ ច្ទើបច្យើងោចច្បើក្សរាំរបឆ្ា ាំងអូត្កូ្ខល វច្នាេះបាន ។ 

 

 ខ.  វិ្ីចាំ យុក្សាុង្ុងឬឆ្ា ាំង្មមតា  

ក្ខរចាំ យុក្សាុង្ុង ឬឆ្ា ាំង្មមតាច្នេះរឺច្យើងច្្វើក្ខរ ត្ាំច្រៀបថង់ក្សាំប៉ាុសិ៍ឱ្យ ច្ព្ញនិងបទិរាំរបឱ្យជិត្ច្ទើបច្យើងច្្វើក្ខរែុត្ច្ភលើងច្ែើមបី

ឱ្យទឹក្សក្សាុងឆ្ា ាំង ឬ្ុងច្នាេះព្េុះ ។ ច្យើងគ្ត្វូទុក្សឱ្យទឹក្សក្សាុងឆ្ា ាំងព្េុះរយៈច្ព្ល ៦ច្មា៉ា ង (ច្យើងគ្ត្វូច្្វើក្ខរន្ថមទឹក្សច្ជៀសវាង

ក្ខរគ្សក្សទឹក្សអសប់ណាដ លឱ្យច្ឆ្េះឆ្ា ាំង ) ច្ទើបច្យើងោច ព្នលត្ច់្ភលើង និង ែក្សយក្សថង់ក្សាំប៉ាសុិ៍ ដច្ចញព្ីក្សាុងឆ្ា ាំងបាន ។ 
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២.៣.៦ វវិ្ីរចេូលនម្សព័រផ្សិតចំនរើងនៅរនងុររំ៉ុសដម 

 វិ្ីច្នេះច្រៀបចាំអនុវត្ដន៍ច្ៅក្សាុងទរូបញ្េលូន្ែលបានច្រៀបចាំសាំភ្នរៈសគ្មាបប់ញ្េលូជាមុនរួចជាច្គ្សច និងច្្វើក្ខរសាំលាប ់ ច្មច្រារ

ច្ដ្ឋយក្ខរបាញ់ោល់កុ្សល បញ្េលូច្ៅក្សាុងទូរច្នាេះទុក្សរយៈ ច្ព្ល៥-៧ នាទ ី។ 

អាក្សបញ្េលូក៏្សគ្ត្ូវន្ត្ច្្វើក្ខរសាំោត្នែច្ដ្ឋយោល់កុ្សល និងគ្ត្ូវទុក្សឱ្យសងើត្សិនច្ទើបោចលូក្សចូលច្ៅក្សាុងទូរ ច្ែើមបីគ្បត្ិបត្ដ ិ

ក្ខររបាន ។ 

សាំភ្នរៈន្ែលក្ខត្់សារាយ គ្ត្វូែុត្សាំោត្ជាមុន ច្ទើបោចក្ខត្ ់យក្សសារាយព្ីក្សាុងែបសារាយ ។ 

ក្ខរក្ខត្់សារាយគ្ត្ូវក្ខត្យ់ក្សន្ត្ន្ផ្ាក្សណាន្ែលមានសព័រផ្សិត្ប៉ាចុ្ណាណ េះ ច្ ើយដ្ឋក់្សបញ្េលូច្ៅក្សាុងថង់ក្សាំប៉ាុសដិដ៍ភ្នល មនិងបទិថង់ឱ្យ

ជិត្វិញ។  

ចប់ក្ខរបញ្េលូសព័រផ្សិត្រួចរាល់ច្ ើយច្នាេះ គ្ត្ូវរក្សាទុក្សថង់ក្សាំប៉ាុសដិ៍ ច្ៅក្សន្នលងមលប់រយៈច្ព្ល ២៥នថ ង ច្ែើមបីឱ្យច្មសព័រផ្សិត្រើក្ស

ែុេះរាលច្ព្ញក្សាុងថង់ ច្ទើបច្យើងោចច្គ្បើគ្បាស់សគ្មាប់ផ្លតិ្ក្សមមបាន ។ 

  

ក្សាំប៉ាុសដ៍ោចម៍រណាច្រៀបចាំចាំ យុ ឆ្ា ាំងចាំ យុក្សាំប៉ាសុដ៍ោចម៍រណា 
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២.៣.៧ វវិ្ីរចេូលនម្សព័រផ្សិតអំនបាះនៅរនងុររំ៉ុសដម 

 វិ្ីច្នេះច្រៀបចាំអនុវត្ដន៍ច្ៅក្សាុងទវីាលន្ែលបានច្រៀបចាំសាំភ្នរៈសគ្មាប់បញ្េលូជាមុនរួចជាច្គ្សចែូចជា ែបច្មសព័រផ្សិត្, ក្សងាវ រ, 

គ្ក្សដ្ឋស, ច្ៅស ូក្សង។ច្គ្ជើសច្រើសយក្សែបច្មសព័រផ្សិត្ណាន្ែលែុេះល ្ (មានោយពុ្ ី២៥នថ ងច្ៅ៣០នថ ង)ែក្សឆ្ាកុ្សសាំ  ី និងគ្ក្សដ្ឋស

រំុព្ីច្លើច្ចញ ថង់ក្សាំប៉ាុសដិ៍ន្ែលចាំ យុរួចគ្ព្មទាំងគ្ត្វូបានទុក្សច្ោយគ្ត្ជាក់្សរយៈច្ព្ល១២ច្មា៉ា ង ច្ ើយច្នាេះ គ្ត្វូគ្សាយច្ៅស ូក្សង 

ច្ចញព្ីមាត្់ថង ់ច្ ើយច្បើក្សចាំ រ។ 

យក្សក្សងាវ រឆ្ាឹេះច្មសព័រផ្សិត្ដ្ឋក់្សចូលច្ៅក្សាុងថង់ក្សាំប៉ាសុដ៍ស ក្សក្សងជ័រន្ែលបានក្ខត្់គ្បន្វង ២ ស.ម x ៣.៧ ស.ម ព្ីច្លើមាត្ច់្សាង 

ទញមាត្់ថង់បាល សទិក្សច្ដ្ឋយចលនាចុេះច្គ្ក្ខមច្ោយត្ឹងគ្ព្មទាំងយក្សនែមាា ងទប់ច្ោយជាប់ចងច្ៅស ូច្ៅខាងច្គ្ក្ខមក្សងជ័រច្ោ

យជាប ់ (ក្សាុងក្សរ ីក្សងមានគ្បន្វង២.៥ ស.ម ច្យើងោចចងច្ៅស ូច្ៅព្ចី្លើក្សង)យក្សគ្ក្សដ្ឋសទាំ ាំប៉ាុននឹងគ្ក្សដ្ឋសច្មតាក្ខត្ 

ចងព្ចី្លើមាត្់ក្សងច្ែើមបីកុ្សាំច្ោយច្មសព័រផ្សិត្ែនទចូល។ 

គ្ក្សដ្ឋសសគ្មាប់ចងព្ី 

ច្លើបនាទ ប់ព្ីដ្ឋក្ស់ 

ច្មសព័ររួច 

ក្សាំប៉ាុសដ៍ន្ែលច្រៀបចាំដ្ឋក្ស់ច្មសព័ររួច ច្រៀបចាំស ក្សក្សងព្ីច្លើបនាទ ប់ព្ីដ្ឋក្ស់ច្មសព័ររួច 
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បនាទ បព់្ចី្រៀបចាំថង់ផ្សិត្សព្វគ្រប់ច្ ើយ គ្ត្ូវយក្សថង់ផ្សិត្ទាំងច្នាេះដ្ឋក់្សក្សាុងទីក្សន្នលងសវុត្ែិភ្នព្ទុក្សថង់ផ្សិត្ទាំងច្នាេះរយៈច្ព្លព្ ី

២៥នថ ងច្ៅ ៣០នថងច្ៅច្ព្លច្ឃើញច្មច្សលយមូផ្សិត្ែុេះបានពាក់្សក្សណាដ លថង់ ច្យើងោចយក្សវាច្ៅត្ាំច្រៀបច្ៅក្សាុងច្រាងផ្សិត្។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

២.៣.៨ ក្ខរមែទ ំ 

បនាទ បព់្ដី្ឋក់្សបញ្េលូមចី្សលយូមច្ៅក្សាុងក្សាំប៉ាុសដ៍ចាំ យុរួច ច្ ើយទុក្សរយៈច្ព្លព្ ី ២៥នថ ងច្ៅ ៣០នថង ឬច្យើងោចព្និិត្យ 

ច្មើលច្មច្សលយូមក្សាុងថង់ ច្បើសនិជាវាែុេះបានពាក់្សក្សណាដ លគ្ត្វូយក្សថង់ផ្សិត្ទាំងច្នាេះច្ៅរក្សាទុក្សក្សាុងច្រាងផ្សិត្។ 

ច្រោចប ដុ េះផ្សិត្អាំច្បាេះច្ដ្ឋយយក្សថង់ផ្សិត្ទាំងច្នាេះច្ៅត្ាំច្រៀបច្លើគា ។ 

ច្គ្សាចទឹក្សគ្ព្ឹក្ស លាងច ច្ែើមបីរក្សាសីត្ុ ាភ្នព្ព្ ី ២៥-២៨អងារច្ស ចាំច្ពាេះផ្សិត្អាំច្បាេះ។ ច្រោចចងព្យើរថង់ផ្សិត្អាំច្បាេះ 

ក៏្សប៉ាុន្ន ដគ្ត្ូវច្្វើក្ខរបាញ់ចាំហាយទឹក្សច្ៅច្លើថងផ់្សិត្ ច្ជៀសវាងកុ្សាំច្ោយទឹក្សចូលច្គ្ចើនច្ព្ក្សន្ែលបណាដ លច្ោយរលួយ។ 

ឧបក្សរ ៍ន្ែលគ្ត្ូវយក្សដ្ឋក់្សទឹក្សបាញ់រឺគ្បដ្ឋប់បាញ់ទឹក្សផ្កាលា ឬបាញ់ទឹក្សច្ៅក្សាុងច្រាងជាងក្ខត្ស់ក់្ស។ 

ច្បើព្ិនិត្យច្ឃើញមានគ្ក្សមា៉ា រឹងច្ៅមាត្់ថង់ច្យើងច្ឆ្ាើសវាច្ចលច្ែើមបីឱ្យផ្សិត្ងាយគ្សើលែុេះ។គ្ត្វូគ្បុងគ្បយ័ត្ាកុ្សាំឱ្យទឹក្សចូលមាត្ថ់ង់

បាន ច្ៅច្ព្លបាញ់ឬច្គ្សាចទកឹ្ស (ក្ខរពាររលួយ) ។ក្ខរពារសត្វបាំផ្កាលល ញែូចជាក្ស ដុ រ ចគ្ងិត្ ក្សច្ ដៀរ គ្សច្មាច..។ល។ 

 

 

 

 

 

សនសមចី្សលយមូចប់ច្ផ្ ដើមែុេះក្សាុងថង់ក្សាំប៉ាុសដិ៍ 

 

រច្បៀបចងក្សងជ័រមាត្់ថង់ក្សាំប៉ាុសដ ៍
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២.៣.៩ ក្ខរព្រមូ្លផ្ល  

ច្គ្ក្ខយច្ព្លយក្សច្ៅដ្ឋក់្សក្សាុងច្រាងរយៈច្ព្ល៥-៧នថ ងផ្សិត្ចបច់្ផ្ ដើមែុេះទុក្សច្ព្លរយៈច្ព្ល២៣នថងច្ទើបច្យើងោចគ្បមូលផ្លបាន 

ច្ៅច្ព្លន្ែលគ្បមូលផ្លផ្សិត្ គ្ត្ូវែក្សច្ោយច្ដ្ឋយទាំងរលផ់្សិត្។ច្បើសិនជាែក្សដ្ឋច់រល់ច្ៅក្សាុងច្សាង គ្ត្ូវរល់កូ្សនសាល បគ្ពា

ក្ខច្ វឆ្ាឹេះវាច្ចញ។ 

ច្្វើយ៉ា ងច្នេះ រឺច្ែើមបីច្ជៀសវាងកុ្សាំច្ោយរល់ផ្សិត្ទាំងច្នាេះរលយួោចបាំផ្កាលល ញែល់សរនសសពរ័ច្ៅក្សាុងថង់ផ្សិត្ច្គ្ពាេះផ្សិត្ព្ុាំមាន

រល់ឬសែូចបន្នលែ៏នទច្ទៀត្ច្ ើយ។បនាទ បព់្ចី្នាេះច្យើងោចគ្បមូលផ្លជាច្រៀងរាល់នថ ងជាបនដបនាទ ប់ រយៈច្ព្លគ្បមូលផ្ល

ផ្សិត្បានរ ូត្ែល ់៥-៦ ន្ខ ច្ទើបអស់។ទិន ាផ្លទទួលបានគ្បមា  ១-១,២រ.គ្ក្ស.ថង។់  

 

២.៤ លរាណៈវិនិចេ័យសព្មារ់ន្វើក្ខរនព្រើសនរើស 

- រួរន្ត្ច្គ្ជើសច្រើសក្សសិក្សរមក្សព្ទីកី្សន្នលងខុសៗគា  

- មានចិត្ដនិងចាំណាប់ោរមម ៍ច្ៅក្សាុងកិ្សច េក្ខរងារអភិវឌ្ឍន៍ច្ៅក្សាុងស រមន៍ 

- ោចមានចាំច្ េះមលូដ្ឋា នោននិងសរច្សរបាន 

- មានក្ខរទាំនាក្សទ់ាំនងល ្

- បងាា ញព្ីចាំណាប់ោរមម ខ៍លើនឯងក្សាុងក្ខរសិក្សាគ្សាវគ្ជាវ 

- មានក្ខយសមបទគ្គប់គ្គន់ 

 

 

 

 

ក្ខរច្ត្ាំច្រៀបថង់ផ្សិត្អាំច្បាេះច្លើច្្ាើ 
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២.៥ ក្ខរវិភាគនសដារិចេ 

 ថ្ែៃនដើម្នែរ ( ចំណាយនែរ) 

 -ឆ្ា ាំងអូត្កូ្ខល វមា៉ា ក្ស PORTABLE PRESSURE STEAM STERILIZER ELECTROCLORIC TYPE 

   Type: YXQ.SG41.280 

   Pressure: 0.14 - 0.165 MPa ត្នមល ៣០០០០០៛ 

-ទូចាំលង (បងាា ត្)់ ១ ទាំ ាំ ប = ៧១ ស.ម x ទ = ៥០ ស.ម x ក្សាំព្ស ់= ៨០ ស.ម  

ត្នមល ១៦០០០០៛ 

-ឆ្ា ាំងសមល២ ត្នមល ២០០០០៛ 

-ចច្ង ាៀងោល់កុ្សល១ត្នមល ៥០០៛ 

-ចស្ដ្ងាា នហាគស ត្នមល ៤០០០០៛ 

-ែបសូដ្ឋ ឬែបគ្សាសាំន្ប៉ាត្ ១ ត្នមល ១០០៛ 

-ក្សងាវ រ ២, ក្សាំបិត្ព្ុេះច្មផ្សិត្ ២ និង ត្ាំច្បៀត្ ២ ត្នមល ២០០០០៛ 

-គ្បដ្ឋប់បាញ់ោល់កុ្សល១ ត្នមល ៣០០០៛ 

-ជីឡាវជ័រ១ ត្នមល ៥០០៛ 

-គ្ជុញច្ឈើ ១ ត្នមល ១០០០៛ 

-កូ្សនក្ខាំបិត្ចិត្បន្នល ១ ត្នមល ១២០០៛ 

-ច្គ្សាមនែគ្ក្សណាត្់មយួរូរ ត្នមល ១៥០០៛ 

-នសបច្គ្ចេះ ១ ន្ម៉ាគ្ត្ ត្នមល ១០០០៛ 

-្ុងសា ាំងសគ្មាប់ចាំ យុក្សាំប៉ាសុដ ៍១ ត្នមល ៧០០០០៛ 

-រណារោន្ែក្ស ១ ត្នមល ៧០០០៛ ទាំងន្ផ្ល 

-ត្ង់បាល សទិច (ត្ង)់ ១ ទាំ ាំ ៤ ម x ៨ ម ត្នមល ៦០០០០៛ 

ថ្ែៃនដើម្អនែរ (ចំណាយអនែរ) 

-សាំ មីយួែុាំ ត្នមល ៤០០០៛ 

-ោល់កុ្សលមយួលីគ្ត្ ត្នមល ៤០០០៛ 

-ច្ៅស ូក្សង ១រ ីូគ្ក្ខម ត្នមល ៦០០០៛ 

-ថង់បាល សទិច ១រ ីូគ្ក្ខម ត្នមល ១២០០០៛ 

-ោចម៍រណាមួយក្ខរ៉ែុង (ទមងន់ ៤៥ រ ីូគ្ក្ខម) ត្នមល ៤០០០៛ 

-ក្សនទក់្សច្លខមយួ ១រ ី ូត្នមល ៦០០៛ 

-ក្សាំច្បាររស់ ១រ ី ូ៥០០៛ 

-ទុច្យជ័រ ៤ ម x ០.៣៧ ម ត្នមល ៥០០០៛ 
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-រលយុកូ្សស ១ ក្សាំប៉ាុង ត្នមល ៤៥០០៛ 

-ច្មៅសារាយ/ច យួរូបគ្ត្ ី១ ក្សញ្េប ់ត្នមល ៤៥០០៛ 

-ែាំ ូងបារាាំង ១រ ីូគ្ក្ខម ត្នមល ៥០០០៛ 

-ក្ខរ៉ែុត្ ១រ ីូគ្ក្ខម ត្នមល ៤៥០០៛ 

 

ក្ខរវិភាគនសដារិចេនៅនលើររំ៉ុសដ៍ផ្សិតអំនបាះ ១២០ រចេរ ់

 ក្ស.នថ លច្ែើម (ចាំណាយ) 

-ថង់បាល សទិក្ស ១ រ ីូគ្ក្ខម ត្នមល ១២០០០៛ 

-ច្មសព័រផ្សិត្ ១១ ែប x ១២០០៛ = ១៣០០០៛ 

-ច្ៅស ូក្សង ០,៣ រ.គ្ក្ស x ៩០០០៛ = ២៧០០៛ 

-ទុច្យជ័រ (ែាន្ម៉ាគ្ត្ ៣៨ ម.ម) ១ ន្ម៉ាគ្ត្ x ១៥០០៛ = ១៥០០៛ 

-ោចម៍រណា ៤ ក្ខរ៉ែុង x ៤០០០៛ = ១២០០០៛ 

-ក្សនទក់្សច្លខមយួ ៧ រ ីូគ្ក្ខម x ៦០០៛ = ៤២០០៛ 

-ក្សាំច្បាររស់ ១ រ ីូគ្ក្ខម x ៥០០៛ = ៥០០៛ 

-អុស ០,១ ន្សទ  x ៣៥០០០៛ = ៣៥០០៛ 

-ក្សាំលា ាំងព្លក្សមម ៤ នថ ង x ៥០០០៛ = ២០០០០៛ 

សរុបៈ ៦៩៩០០៛ 

ខ.ចាំ លូ  

- ១២០ ក្សញ្េប ់x ១០០០៛ = ១២០០០០៛ ឬ 

- ១២០ រ ីូគ្ក្ខមផ្លតិ្ផ្លផ្សិត្ x ៤០០០៛ = ៤៨០០០០៛ 

 

រ.ចាំច្ ញសទុធ 

  ចាំ លូ – នថ លច្ែើមសរុប = ចាំច្ ញ 

- ១២០០០០៛ – ៦៩៩០០៛ = ៥០១០០៛ ឬ 

ឃ.ចាំច្ ញែុល 

- ៤៨០០០០៛ – ៦៩៩០០៛ = ៤១០១០០៛ 
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៣.វវិ្ីសាស្ដ្សដផ្សរវផ្ាយ 

 

- ក្សមមវិ្សីិក្សារឺន្ផ្ក្្សច្ៅច្លើក្ខរអនុវត្ដន៍ជាក់្សន្សដង 

- ៣០%គ្ទសឹដីនិង ៧០%ច្ផ្កាលដ ត្ច្ៅច្លើក្ខរអនុវត្ដន៍ 

- គ្បធានបទនិមយួ២ន្ផ្ក្្សច្ៅច្លើរូបភ្នព្និងក្ខរបងាា ញ 

- រយៈច្ព្លននក្ខរសិក្សារឺោគ្សយ័ច្ៅច្លើវែដជីវតិ្របស់មចី្សលយូមផ្សិត្ 

- វរគសិក្សារឺមានរយៈច្ព្លមយួនថ ងក្សាុងរយៈច្ព្លព្ីរសបាដ   ៍

- គ្បធានបទសគ្មាបវ់រគនិមយួៗរឺោគ្សយ័ច្ៅច្លើត្គ្មូវក្ខររបស់អាក្សចូលរួម 

- អាក្សចូលរួមមិនរតិ្ព្ីចាំច្ េះែឹង បទព្ចិ្សា្ន ៍ច្ភទ ោយ ុឬទកី្សន្នលងច្ ើយ 
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 ក្ស. តារាងច្ព្លច្វលា 

 

សក្សមមភ្នព្ 

ន្ខទ១ី ន្ខទី២ 

សបាដ  ៍ សបាដ  ៍

១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ 

សិក្សាគ្ទឹសដីៈ 

-សារៈគ្បច្យជន៍ននក្ខរផ្លិត្ច្មសព័រផ្សិត្ 

-សាំភ្នរៈគ្ត្ូវក្ខរ 

-ច្គ្រឿងផ្ស ាំសគ្មាប់ផ្លិត្ច្មសព័រផ្សិត្ 

-រច្បៀបផ្ស ាំលាយសារាយែាំ ូងបារាាំងនិងក្ខរ៉ែុត្ 

អនុវត្ដន៍ៈ 

-ក្ខរច្រៀបចាំច្្វើឆ្ាកុ្សសាំ  ី

-ក្ខរអនុវត្ដច្្វើលាយែាំ ូងបារាាំង,ក្ខរ៉ែុត្សគ្មាប់បងាា ត្់ 

-អនុវត្ដន៍ចាំ ុយែបលាយសារាយ 

-ក្ខត្់ជាលិក្ខផ្សិត្បញ្េលូក្សាុងែបលាយសារាយ(ជាំនាន់ទី១) 

-ក្ខរក្ខត្់សារា៉ែ យបញ្េលូក្សាុងែបលាយសារា៉ែ យ(ជាំនាន់ទី២) 

        

សិក្សាគ្ទឹសដី 

-រច្បៀបច្សាង រគ្សូវសគ្មាប់បញ្េលូមីច្សលយូមផ្សិត្អាំច្បាេះ 

-រច្បៀបបនដលាយសារា៉ែ យបញ្េលូគ្សូវ(ជាំនាន់ទី១) 

-រច្បៀបបញ្េលូគ្សូវ(ជាំនាន់ទី១)ច្ៅគ្សូវ(ជាំនាន់ទី២) 

-រច្បៀបផ្ស ាំក្សាំប៉ាុសដ៍សគ្មាប់ច្មផ្សិត្ចាំច្បើង 

-រច្បៀបផ្ស ាំក្សាំប៉ាុសដ៍សគ្មាប់ផ្សិត្អាំច្បាេះ 

 

អនុវត្ដន៍ 

-ក្ខរច្សាង រគ្សូវសគ្មាប់បនដសារាយនិងគ្ចក្សបញ្េលូក្សាុងែប 

-ក្ខរចាំ ុយែបគ្សូវច្ដ្ឋយឆ្ា ាំងអូត្ូក្ខល វ 

-ក្ខរបញ្េលូសារាយក្សាុងគ្សូវ(ជាំនាន់ទី១) និង(ជាំនាន់ទី២) 

-ក្ខរច្រៀបចាំក្សាំប៉ាុសិ៍ ដោចម៍រណាច្ែើមច្ៅស ូ(ផ្សិត្អាំច្បាេះ) 

-ក្ខរច្រៀបចាំក្សាំប៉ាុសដិ៍អងាា មនិងជស្ដ្ញ្ញេ ាំគ្សូវច្្វើក្សាំប៉ាុសដិ៍ផ្សិត្ចាំច្បើង 

        

សិក្សាគ្ទសឹដ ី

-រច្បៀបគ្ចក្សក្សាំប៉ាុសដិ៍បញ្េលូក្សាុងថង់ និង ចាំ យុ 

-រច្បៀបបញ្េលូសព័រផ្សិត្ក្សាុងក្សាំប៉ាសុិ៍ ដ 
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-ក្ខរន្ថរក្សាទុក្សដ្ឋក់្ស និង ក្ខរច្គ្សាចទឹក្ស 

ក្ខរអនុវត្ដន៍ 

- ក្ខរគ្ចក្សក្សាំប៉ាុសដិ៍ោចម៍រណាច្ែើមច្ៅស  ូ

- ក្ខរគ្ចក្សក្សាំប៉ាុសដិ៍អងាា ម និង ជស្ដ្ញ្ញជ ាំង 

- ក្ខរចាំ ុយក្សាំប៉ាុសដិ៍ 

- ក្ខរបញ្េលូសព័រផ្សិត្ក្សាុងថង់ក្សាំប៉ាុសដិ៍ 

 

 

ខ. ក្សមមវិ្ីសិក្សា 

ចាំនួននថ ង គ្បធានបទ អាក្សទទលួខសុគ្ត្វូ 

 

 

 

 

នថ ងទ១ី 

ជួបជុាំសិក្ខា ក្ខមនិងន្ចក្សឯក្សសារ SMS និង អាក្សសគ្មបសគ្មើលអនុវត្ដន៍ 

សារៈគ្បច្យជន៍ននក្ខរផ្លិត្ច្មសព័រផ្សិត្ SMS 

សាំភ្នរៈគ្ត្ូវក្ខរ SMS 

ច្គ្រឿងផ្ស ាំសគ្មាប់ផ្លិត្ច្មសព័រផ្សិត្ SMS 

រច្បៀបផ្ស ាំលាយសារាយែាំ ូងបារាាំងនិងក្ខរ៉ែុត្ SMS 

ក្ខរច្រៀបចាំច្្វើឆ្ាកុ្សសាំ ី SMS 

ក្ខរអនុវត្ដច្្វើលាយែាំ ូងបារាាំង,ក្ខរ៉ែុត្សគ្មាប់បងាា ត្់ SMS និង អាក្សសគ្មបសគ្មើលអនុវត្ដន៍ 

អនុវត្ដន៍ចាំ ុយែបលាយសារាយ SMS និង អាក្សសគ្មបសគ្មើលអនុវត្ដន៍ 

ក្ខត្់ជាលិក្ខផ្សិត្បញ្េលូក្សាុងែបលាយសារាយ(ជាំនាន់ទី១) SMS និង អាក្សសគ្មបសគ្មើលអនុវត្ដន៍ 

ក្ខរក្ខត្់សារា៉ែ យបញ្េលូក្សាុងែបលាយសារា៉ែ យ(ជាំនាន់ទី២) SMS និង អាក្សសគ្មបសគ្មើលអនុវត្ដន៍ 

 

 

 

 

 

នថ ងទី២ 

រច្បៀបច្សាង រគ្សូវសគ្មាប់បញ្េលូមីច្សលយូមផ្សិត្អាំច្បាេះ SMS  

រច្បៀបបនដលាយសារា៉ែ យបញ្េលូគ្សូវ(ជាំនាន់ទី១) SMS  

រច្បៀបបញ្េលូគ្សូវ(ជាំនាន់ទី១)ច្ៅគ្សូវ(ជាំនាន់ទី២) SMS 

រច្បៀបផ្ស ាំក្សាំប៉ាុសដិ៍សគ្មាប់ច្មផ្សិត្ចាំច្បើង SMS  

រច្បៀបផ្ស ាំក្សាំប៉ាុសដិ៍សគ្មាប់ផ្សិត្អាំច្បាេះ SMS  

ក្ខរច្សាង រគ្សូវសគ្មាប់បនដសារាយនិងគ្ចក្សបញ្េលូក្សាុងែប SMS និង អាក្សសគ្មបសគ្មើលអនុវត្ដន៍ 

ក្ខរចាំ ុយែបគ្សូវច្ដ្ឋយឆ្ា ាំងអូត្ូក្ខល វ SMS និង អាក្សសគ្មបសគ្មើលអនុវត្ដន៍ 

ក្ខរបញ្េលូសារាយក្សាុងគ្សូវ(ជាំនាន់ទី១) និង(ជាំនាន់ទី២) SMS និង អាក្សសគ្មបសគ្មើលអនុវត្ដន៍ 

ក្ខរច្រៀបចាំក្សាំប៉ាុសដោចម៍រណាច្ែើមច្ៅស ូ (ផ្សិត្អាំច្បាេះ) SMS និង អាក្សសគ្មបសគ្មើលអនុវត្ដន៍ 

ក្ខរច្រៀបចាំក្សាំប៉ាុសដអងាា មនិងជស្ដ្ញ្ញេ ាំគ្សូវច្្វើក្សាំប៉ាុសដផ្សិត្ចាំច្បើង SMS និង អាក្សសគ្មបសគ្មើលអនុវត្ដន៍ 
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នថ ងទ៣ី 

រច្បៀបគ្ចក្សក្សាំប៉ាសុដបញ្េលូក្សាុងថង់ និង ចាំ យុ SMS  

រច្បៀបបញ្េលូសព័រផ្សិត្ក្សាុងក្សាំប៉ាសុដិ៍ SMS  

ក្ខរន្ថទាំ់ , ក្ខរច្គ្សាចទឹក្សនិងក្ខរគ្បមូលផ្ល SMS  

ក្ខរគ្ចក្សក្សាំប៉ាុសដិ៍ោចម៍រណាច្ែើមច្ៅស  ូ SMS និង អាក្សសគ្មបសគ្មើលអនុវត្ដន៍ 

ក្ខរគ្ចក្សក្សាំប៉ាុសដិ៍អងាា ម និង ជស្ដ្ញ្ញជ ាំង SMS និង អាក្សសគ្មបសគ្មើលអនុវត្ដន៍ 

ក្ខរចាំ យុក្សាំប៉ាសុដិ៍ SMS និង អាក្សសគ្មបសគ្មើលអនុវត្ដន៍ 

ក្ខរបញ្េលូសព័រផ្សិត្ក្សាុងថង់ក្សាំប៉ាសុដិ៍ SMS និង អាក្សសគ្មបសគ្មើលអនុវត្ដន៍ 

 

 រ. ត្នមលបា៉ា ន់គ្បមា ត្គ្មវូក្ខរសាំភ្នរៈប ដុ េះបណាដ ល 

ល.រ បរិយយ ឯក្សតាដ  
ត្នមល 

បរិមា  ត្នមលរាយ ត្នមលសរុប 

១ ោចម៍រណាច្ែើមច្ៅស ូ ក្ខរ៉ែុង ១២ ៤០០០ ៤៨០០០០ 

២ ថង់បាល សទិក្ស រ.គ្ក្ស ៥ ១២០០០ ៦០០០០ 

៣ ក្សនទក្ស់ រ.គ្ក្ស ៣០ ៦៥០ ១៩៥០០ 

៤ ក្សាំច្បារស ់ រ.គ្ក្ស ១២ ៥០០ ៦០០០ 

៥ ច្ៅស ូក្សង រ.គ្ក្ស ០,៦ ៩០០០ ៥៤០០ 

៦ សាំព្ត្់ច្ៅស ូត្ង់ ត្ង់ ៣ ៦០០០០ ១៨០០០០ 

៧ ទុច្យជ័រទាំ ាំ ៣៨មម ច្ែើម ២ ៦០០០ ១២០០០ 

៨ ឧសែុត្ ន្សទរ ០,៣ ៣៥០០០ ១០៥០០ 

៩ សាំព្ត្់ច្ៅស ូបាល សទិក្ស រ.គ្ក្ស ៣ ៨០០០ ២៤០០០ 

 សរុប ៣៦៥៤០០ 

៣.១ ក្ខរចូលរួម្ររស់ស្ដ្សដីរនងុក្ខរផ្លិតនម្សព័រផ្សិត  

ផ្លិត្ផ្លប ដុ េះច្មផ្សិត្ រឺជាគ្បច្ភទក្ខរងារមួយន្ែលគ្ត្ូវបានចត្់ទុក្សថ្ន ក្សសិក្សមមភមូដិ្ឋា ន ច្ ើយក្ខរងារច្នេះមិន 

ត្គ្មវូច្ោយច្្វើក្ខរច្ៅឆ្ង យផ្ទេះច្ ើយ ។ ស្ដ្សដីភ្នរច្គ្ចើនន្ែលជា្មមតា ចាំណាយច្ព្លច្វលាច្្វើក្ខរងារច្ៅផ្ទេះច្គ្ចើន នឹងមាន 

សារគ្បច្យជន៍យ៉ា ងច្គ្ចើនព្ីផ្លិត្ផ្លច្នេះ ច្គ្ពាេះថ្នផ្លតិ្ផ្លច្នេះត្គ្មវូច្ោយច្្វើក្ខរអនុវត្ដច្ៅផ្ទេះ ។  

ក្ខរផ្លិត្ច្មផ្សិត្រជឺាទូច្ៅ វាជាយទុធសាស្ដ្សដែ៏លម្យួសគ្មាបស់្ដ្សដ ី ច្ែើមបីរក្សគ្បភព្គ្បាក់្សចាំ លូបន្នែមសគ្មាប់គ្រើសារ 

គ្កី្សគ្ក្ស ន្ែលក្ខរងារច្នេះោចផ្ដើចច្ផ្ ដើមច្ដ្ឋយក្សាំរិត្ថវិក្ខទប ច្បើច្គ្បៀបច្្ៀបច្ៅនឹងក្ខរផ្លិត្ ផ្លិត្ផ្លោហារ ច្ផ្សងៗ ។ 
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ជា្មមតាស្ដ្សដីោចរបួផ្ស ាំច្ព្លច្វលារបសក់្ខរងារច្ៅផ្ទេះជាមយួនឹងក្ខរផ្លិត្ច្នេះ ។ ច្ ើយវាជាមច្្ាបាយែ៏ល ្ មយួ 

សគ្មាប់ស្ដ្សដ ី ច្ែើមបីរក្សគ្បាក់្សចាំ លូបន្នែមសគ្មាប់គ្រើសារ ។ ច្លើសព្ីច្នេះច្ៅច្ទៀត្ វាជាក្ខរអនុវត្ដន៍ែ៏គ្បច្សើរ បាំផ្ុត្សគ្មាប ់

ផ្ដល់នូវក្ខរធានា ច្ោយបាននូវសនដសិុខច្សបៀងសគ្មាបព់្ួក្សច្រ និង គ្រើសាររបស់ព្ួក្សច្រ ន្ែលធាល ប់មានក្ខរ ប៉ាេះពាលអ់ត្ែ 

គ្បច្យជន៍ច្លើោហារូបត្ែមភសគ្មាប់កូ្សនច្ៅច្ៅក្សាុងគ្កុ្សមគ្រើសារ ន្ែលមានគ្បាក់្សក្សាំនរ ចាំ លូទប ។ ច្នេះោចបញ្ញជ ក់្សច្ោយ 

បានចាសថ់្ន ផ្លិត្ផ្លច្មផ្សិត្ោចបច្ងាើនច្ោយស្ដ្សដីោចរួមចាំន្ ក្ស ឧបត្ែមភគ្កុ្សមគ្រើសាររបស់ព្ួក្សច្រន្ែលជា ក្ខរបងាា ញ 

ច្ោយច្ឃើញព្ីច្សែាកិ្សច េសងគមគ្រើសាររបស់ព្ួក្សច្រ ។ វាជារុ ្ម ៌ គ្បច្សើរបាំផុ្ត្ក្សាុងក្ខរផ្ដល់ច្ោយស្ដ្សដ ី នូវសមត្ែភ្នព្ន្ផ្ាក្ស 

ផ្លិត្ផ្លច្នេះ ច្ ើយក៏្សជាយទុធសាស្ដ្សដយ៉ា ងសាំខាន់ ច្ែើមបីច្លើក្សែាំច្ក្សើងស្ដ្សដីច្ៅក្សាុងសងគម ។  

ែូចបានែឹងច្ ើយថ្ន ផ្លិត្ផ្លប ដុ េះច្មផ្សិត្ មានត្ួនាទយី៉ា ងសាំខាន់ក្សាុងក្ខរបច្ង ាើនគ្បាក់្សចាំ លូច្ៅគ្កុ្សមគ្រើសារ ក៏្ស 

ែូចជាក្ខរផ្គត្់ផ្ គង់ោហារូបត្ែម ែល់គ្កុ្សមគ្រើសារ និង សគ្មាប់គ្រើសារគ្កី្សគ្ក្សច្ែើមបីោចព្ងឹន្ផ្ក្្សជាមូលដ្ឋា ន ។ ផ្លិត្ផ្លច្នេះ 

ផ្ងន្ែរ វាោចសនស ាំនូវថវិក្ខ ន្ែលធាល ប់ន្ត្ចយច្លើក្ខរទញិមាបូោហារ ែូចជាថវិក្ខន្ែលច្គ្បើគ្បាស ់ សគ្មាបត់្គ្មវូក្ខរ 

ក្សាុងគ្រើសារ ព្ិច្សសច្នាេះរឺច្ៅក្សាុងចាំច្ណាម ឈាើលក្សាំលា ាំងព្លក្សមមន្ែលទាំនងនឹងមានគ្ទង់គ្ទយ ចាំណាយក្សាុងគ្កុ្សមគ្រើសារ្ាំ 

ែូចជាក្ខរចយច្លើឈាើលសាលាច្រៀន និង ក្ខរចយវាយែនទច្ទៀត្ ។ ែូច្ច ាេះ សគ្មាប់គ្កុ្សមគ្រើសារគ្កី្សគ្ក្សោចនឹងសនស ាំបានយ៉ា ង 

គ្បច្សើរ នូវសាច់គ្បាក់្សចាំ លូគ្បចាំក្សាុងគ្រើសារច្គ្ក្ខយព្ទីូទត្ច់ាំណាយ  ។  

ច្លើព្ីច្នេះច្ៅច្ទៀត្ ផ្លិត្ផ្លច្មផ្សិត្ រឺជាសក្សមមភ្នព្ច្សែាកិ្សច េសងគមមយួក្សាុងន័យជាក្ខរងារមយួក្សាុងសងគម ។ ក្ខរ 

ងារច្នេះោចក្ខត្ប់នែយក្ខរចាំណាយច្ព្លច្វលារបសស់្ដ្សដីក្សាុងក្ខរច្ៅគ្បមលូមាបូោហារ ព្កី្សាុងនគ្ព្ច្ ើយ ក៍្សជយួផ្ងន្ែរ ក្សាុង 

ក្ខរក្ខរត្់បនែយ ផ្លប៉ាេះពាល់ែល់បរិសាែ ន្មមជាត្។ិ 

លក្សា ៈរួញខលីននឱ្ក្ខសក្ខរងារច្ៅក្សាុងគ្បច្ទសក្សាំព្ងុអភិវឌ្ឍន៍ រឺភ្នរច្គ្ចើនមានចាំច្ពាេះស្ដ្សដ ី ច្គ្ពាេះមិនោចឈានច្ៅ 

ែល់ច្ដ្ឋយព្ួក្សច្រខវេះនូវសមត្ែភ្នព្គ្បក្សួត្គ្បន្ជង, ជាំនាញ និង ព្ត័្៌មាន ។ លក្សា ៈច្នេះវាទក់្សទងច្ៅនឹង ក្ខរស ូបាននូវអត្ ិ

ផ្រណាច្ផ្សងៗក្សាុងគ្រើសារ ច្ ើយោចច្ឆ្លើយត្បច្ៅនឹងក្ខរបរាជយ័ព្កី្ខរងារខាងច្គ្ៅ ច្ែើមបីទទលួបាននូវក្សាំរិត្ជីវភ្នព្សម 

ល មមសគ្មាប់គ្កុ្សមគ្រើសាររបស់ស្ដ្សដ ី និងោចរួចផ្ុត្ព្ីខាងច្គ្ៅ ែូចជា ែុត្្យូង ច្្វើឥែ ា បរបាញ់់ ក្ខរលក់្សែូរតាមផ្លវូ 

ន្ែលគ្ត្ូវបានច្រយល់ថ្ន ជាក្ខរងារន្ែលោចប៉ាេះពាល់ែលត់្ួនាទីក្សាុងគ្រើសារ ។  

ក្ខរងារផ្លិត្ច្មផ្សិត្ ស្ដ្សដីោចអនុវត្ដរួមផ្ស ាំជាមយួត្ួនាទីក្ខរងារក្សាុងផ្ ទេះ ក៏្សែូចជាក្ខរងាររក្សសុីន្ែរ ច្ ើយោចច្លើក្ស 

ែាំច្ក្សើងស្ដ្សដីច្ៅក្សាុងសងគម និង ច្សែាកិ្សច េ ។  

ភ្នព្ទាំនាក្សទ់ាំនងច្ៅនឹងផ្លប៉ាេះពាល់ែល់បរិសាែ ន ផ្លិត្ច្មសព័រផ្សិត្មិនបច្ង ាើត្ក្ខក្សសាំ ល់ន្ែលច្្វើឱ្យប៉ាេះពាល់ែល ់

បរិសាែ នច្ ើយ តាមរយៈននែាំច្ ើរក្ខរននសាំភ្នរៈផ្លិត្ក្សមមន្ែលបានច្គ្បើគ្បាសស់គ្មាប់ផ្លិត្ច្មសព័រផ្សិត្រឺគ្ត្វូបានច្គ្បើអស ់

ែូចជា ែាំ ូងបារាាំង ច្មើមក្ខរ៉ែុត្ អងាា ម ចាំច្បើង ក្សនទក់្ស ។ល។ ក៏្សប៉ាុន្ន ដចាំច្ពាេះផ្លិត្ក្សមមផ្សិត្វិញ រឺក្សាុងខ ៈន្ែលចាំលងព្ីច្មសព័រ 
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ច្ៅក្សាំប៉ាុសដិ៍ ន្ែលផ្ស ាំច្ ើងព្ោីចម៍រណារ ឬចាំច្បើង គ្បាាំមយួន្ខច្គ្ក្ខយមក្សគ្ត្វូយក្សថង់បាល សទិក្សក្សាំប៉ាសុដិ៍ច្ចញព្ីក្សាុងច្រាងផ្សិត្ 

ព្ីច្គ្ពាេះក្សាំរិត្ននែាំ េុះរបសផ់្សិត្ទប។ ច្រោចចក់្សយក្សថង់បាល សទិក្សន្ែលបានគ្ចក្សោចម៍រណារ ឬចាំច្បើងច្ចញច្ ើយជីក្សក្សប ់ ឯ 

ោចម៍រណារ ឬចាំច្បើងោចយក្សវាច្ៅលាយជាមយួលាមក្សមាន់ ឬលាមក្សច្គច្្វើជាជី្ មមជាត្ិសគ្មាប់ចារែាំណា ាំជិត្ផ្ ទេះ។ ចាំ 

ន្ ក្សឯក្សងជ័រោចគ្បមលូ សគ្មាប់ទុក្សច្គ្បើបានច្គ្ចើនែងច្ៅក្សាុងផ្លិត្ក្សមមបនដច្ទៀត្ ។ 

ឯរសារនោង 

- ក្ខរដ្ឋាំែុេះផ្សិត្ (ក្ខរិយល័យគ្បចាំត្ាំបន ់ោសុ-ីបា៉ាសុ ី វិក្ស ទីគ្កុ្សងបាងក្សក្ស ឆ្ា ាំ ១៩៨៣) 

- Peace Corps (បច្ច េក្សច្ទសសមគ្សបសគ្មាប់ក្ខរអភវិឌ្ឍន៍) 

- មជឈម ឌលប ដុ េះបណាដ លក្សសកិ្សមម ក្ខរិយលយ័ផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមមច្ខត្ដបាត្់ែាំបង ឆ្ា ាំ ២០០៦ 

- មជឈម ឌលប ដុ េះបណាដ លវជិាជ ជីវៈនគ្ព្កូ្សនខាល ច្ខត្ដបាត្់ែាំបង 

 

 

 

សគ្មាបព់្ត័្៌មានបន្នែម សូមទាំនាក្ស់ទាំនងៈ 

នាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមម ននគ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទ 

# ២០០  វិថីគ្ព្េះនច្រាត្ដម  ភាាំច្ព្ញ 

គ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្សមពុជា 

ទូរសព័្ទៈ ០១២ ៨៣៣ ៧៧៧ ឬ ០១២ ៨២៦ ៦១៧ 

ទូរសារៈ ៨៥៥ ២៣ ២១០ ៩៤៨ ឬ ៨៥៥ ២៣ ២១៣ ០១១ 

អុីន្ម៉ាលៈ kunso@camnet.com.kh b¤ mak_soeun@camnet.com.kh 
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