
េរៀបេរៀងេដយ៖អង�កអអ�ក�ក្ស្រតស�សងកិង តសទ យ្ �្ គិា��
គំ ្រទថវេដយ៖យ៖ សហរ ពប

វគ�បណ�ុ ះបណ� �លពបបេច�បេទេចិ ច �ឹ មមានទ្�

ែបបជពវទវុត�ចភលពឲ្មប�បនេេម

គបនមមទងសហ



១. សហបនជេទបហ េទលសជមមា
វរេំ រ្េរ រេសេមមយ

 ម�មមាគាគធសធកត់��សងា�ធ�នងន ងឹជ
 ិ ូនា�តម�ិងក្្រ�(កតរតិី១០)ងគហគាគ�សងញតធ់�ក្្រ�

្�ូ�(៤�ង/�អុង១ឆអ គំ យ ងសស្ )
 កនរង នងមគ�សងម�ិនព កត់ងម�មិភតវ�សងិូា��

្គនី
 ញតធ�ូ�ម�ងគហគ្ំ្�ធ្ ំាហត អ្ �សង្តនិ អ្
 �នងិី្ំសសស្ ចតធោតធ

វរេំ រ្េរ រេមមយ
 ម�មមាគ(ងគង�ធកតរតិី២គ.�)ករឹមភជឺ ភ
 ម�កនរង នងមគ�សងម�ិនព កត់ង
 ម�មិហរតហរ�ិូា�ែ�ធកឹ
 ឹស�ា�តក�រសន ងឹជឆភង

្សតកនជតភងកំរ សធកឹ់ា�តម�្តោែំធ្ អ ក្រិភះ្កាទរ
ឲ �ូ�ម�ធតូសោតធជស�សងឹស�ម�មិា�ធ�នងន ងឹជ�សងម�មម
ក�ធាសសូ្កេទ....។្សត�ូ់�សងកឹ(ក រំះ្)ា�តម�ះុ៣ឆអ គ
កចត។



ំ ទ្ងេមមំេបមេប
 ម��គំ តូ�សងនជ� គង សំងនសស
 ម��ា�ភងត្មំធម�ធក���សងកាទរតគំ�ុ
 ដ�ធឹ ងុិរងទនុគ សិ ្ងនង

ំ ទ្ង ជ្ ទពទត�ថ៖ 
 កសធំ �សក្ ភឹងន ងឹជិ ីពងក្ង
 ្តរតាលែគ�សង សិតធ គ្នី

ំ ទ្ងបកមេមមយ
 កសធំ �នអ្្ ភ្ ំធំតធ�ូ�ម�ធ
 កាទរឲ កឹម�ធឆំធ�ិងកពរង សិ
 ្សតដ�ធឹ ងុិរងទនុគ សិ ករឹតូ

២. សហរមទមានេ្មមមា
កនរ ងរំ២

ឹ

ត
ត

�កនភង២
.៦

ឹ

 ្សតតងធកេ�ីដីតធឹស�តស្ងន�ម�តុសសសមិ�សងនសស តិិ
 តងធំ កណស វលង



គនឹមនេ្ម�សមមមា



្ងនង�សងងីធភ ្សចិនឹម�ធ

៣. សហបហរបេចេព ធី ទនមបាេច ចិ �ឹ មមា

ធភ ត្មំធម�ធក�រ�

គ្នី

កណស �គំ យតុស

តអូ� គ្នី

តអូ�ងន�



 ម�តគំុ�ក្្តយឹ �សង ម�ដ�ធ
តភន�វ្គ ឬ អឺ គពភ គង្ែំធតគំុ�ករ
្តកឹរត

 នូសតគះសិងឲ ់� ា្ សឹ�ុដ�ធឲ កឹ
្កំ

 �អុង១តគំ�ុះ្ដ�ធិ ងិី១២-២០
 នរ្សតំធិ ង យំ ងក្្ណតធ 

២�ង/វលង

៤. សហបហរបេចភភ ទា�សមមមា

ទថធជ៖ មបកមេមមន់ឲមំទ់គរ

េសេមមំេបម ង េសេមមំេបមំវប



 ងុ��ូ�ម�ធឲ តងរសករឹតស� រ្ កតរ�ក្ិិីតគំ�ុ

 ដ�ធងន� ា្ ស(ឬះ្ោ ី្ ឹ�ី)ឲ ិន�

 ១២កមយ ង្កម�ធញតធដ�ធ្ គនីឲ តីុី

• ្គនីករង្្�

• កិតំនត ំធី �កនស �នក�ភ�សូ្ទ�ូ�្សី...

ចំធ�ូ�ម�ធដ�ធ�អុង�គងឬក�តកេកិតំធ
ក�រឹ ្ឲី �ូ�ម�ធម�មិ��ធកងស  យំ ងក្្
ណតធឲ ់�១-២ះងសស ។

ក្ំរ អឺ គអគិ �ូី្ងីឹ ...�សង អឺ គ ី្ ឹ�ី្្ និឹ ( ី្ ឹ�ី
ះក�អជកំ�គកំភ្...)ឲ �ូ�ម�ធតីុ៣វលងែំធទ អ្ 
�សងំច្ំធឲ តីុ៣វលងឹ�ុច�ធភយ �ធ្ គង។ ះក�អជកំ�គក ភំ្ GMBIkURTIm

៥. សហែែថច�សមមមា



កសរឹតីុី�៥០០

៦. សហែែថចមមាាច

 ដ�ធងន� ា្ ស�សង្គនីឲ ់�្គំធ្ ្�ធ

 ំកងររស�ា�ភងតសទតាសសត្មំធម�ធ
�កតីុ

 ក្ំរ កសរយឹតីុី� �សង ះក�អជកំ�គកំភ្ 
ត្មំធម�ធនគងងធ(�អុងងន��សង្គនី)

 ងមភ �ធ្ ិត�កេះុ ៣០ វលង �សង កជង
រតធ១-២ាដឹសង។

 ច�ធភយ �ធ្ គងករនឹងជម�ធតគព�ធទ



្ុងអងរតា (៣)+��ត�ធតា
(២)+�គកង្ករស(៥)+....

្គនី�ូ�ម�ធ

៧. េចណពទនមបាមមា

ចណជ ំេបមេមម ្ ្ង ម៖មថង៖ធ៖

+=
គ្នីករង្្�

(១០)

្តត្្គ(៣) +��ត�ធ
(៣)+�គកង្ករស

(៤)+....

+=
្ស�រ�្�ធ ្�់ែតភជ
��គពូងឹតីងរសតភជ���ទគកលស

...(១០)

្គនីម�ធាគ ក្ំឹុស្ �ូ�្សីឬ�គិ នត ្គនីករង្្�(២)

ចណជ ំេបមបកមេមមពេំវស៖៣ ថ្ត់៖(ែកតាគរឲ �ូ�ម�ធតីុ្គនីករង្្�តុងទ)

ឬ



ជឹ�ឺនលមម(បរទុពត)៖
 ម�ធត�ឹ�សងាគធសធជស ម�សសម�្ តិ��អុងោឹ�ាមអ�...
 កងគោ�ធ្ តិ�្សតកាទរកពរងចំធិ ីះុ៣០វលង�សង គតន�កពរង សិ

កជងរតធ១-២ាដកដពជភយ ឹតូីត
 អ�ុសសអនឹរ�ា�ភងងីធភ ស្ចិនឹម�ធ

ជឹ�ឺញសវសទស(ដបង ហែហ�)៖

 តគ�ុ�រិ �ធភ �ធ្ ភ ំអ�ធឬឹស�តីុ គ្នីក្ធ�ឹ�ក្ក�អុងាគ
ម�ងន�ាសា យរគិពនកដជិស់ ����កងងរឹ....

 ្ យ � អឺ គត្មំធិ ា់តន ងឹជក�ិកងាសករងះ្ករ់�កដ
កច�ធភយ �ធ្ គងករ

ំ គងម�ធងសិលយី យំ ងសស្ ១៤វលង�សង គំាំ�ម�ធ់ ជិ ីម�ធែ

៨. ជឹ�ឺមមាទចំ មាន



ជឹ�ឺអុត៖
 ក�រសម��គកេ្�ឹយកតរ�ចតាមអ�នគិ ុិ�សងមសធ
 ឹស�ម� អឺ គត្មំធិ ា់តន ងឹជក�ិកងាសករងះ្ក្ំរ អឺ គតមភ ំធកឹ

ករគ�សងិិរ�អងធងីំបីយូងស្ (កំយ�ីតីុតី�)កតរ អ្ ឹ�គកេ។
 កគះ្ករន ងឹជក�ិ់�កដកច�ធភយ �ធ្ គងក�គចសធឹ តូ

គំាំ�ម�ធ់ ជក្ិ�សងកអ�ុសស សធ�កអនឹរ។

ជឹ�ឺអទមនបរគ៖
 ំធែ�ធហ�ធកដ យ្ �តជ� ែឹ�ុ(ធភ �ធិ ីកតរ្ង�គ)ម�ធា�តកេ

តតធំង ិតមិតគ�ុ�ឹស�តីុ គ្នីាគឹស�ោរគិនព វំសង
ន ងឹជក�ិក្ រ្�ក�រសកេ�ូកតរឹ�សងក�រសកតរម�ធាគ។

 ក្ រំ អឺ គិ ិរ�កស្្តីុគភី�(កសរយ ឹតីុី�...)ត្មំធ៤-វលងែំធទ អ្
 ន ងឹជក�ិះ្ករ់ក�កដកច�ធភយ �ធ្ គង�សងក្ំក�ធព� ំធ

�ូអនឹរ�អុងក ស្ចិនឹ(តគះសម�ធ្ ែគត្មឹោឹ�...)
 គំាំ�ម�ធ់ ជក្ិិីម�ធែ



ជឹ�ឺផ� រសប�ប ព៖
 ម�ធំ ង ិតជ� ំធក្ រ្��សងក�រ�កពរងត�ឹ �្ គង�គកនរ ង�ធ�ចតតគយុង្ុិករឹំិ

សិ់����កងងរឹ កហរឹ�ចតកហរឹឹដុ�សងម� អ្ ឹែគជឹកតរកនរង�សង�ា�ភង យ្ �ករឹ។
 ន ងឹជក�ិ យ្ � អឺ គត្មំធិ ា់តកងាលឹែគងះ្្ ភឹងឹ�ឹ�ុតក�សងតមភ ំធឹ �ុតកកងជសិង។

 ន ងឹជក�ិះ្ករ់�កដកអ�ុសស�នធ�កនីតុសនសមិ
�សងអនឹរ�អុងក ស្ចិនឹ។



;

ះុ(វលង) ភយ�ធ្ គង �្ឹនសក្ រំ  សាី្រតសិ សតធ

១-៧ ិូកតF ំ�ស�ធ០.១កតកត ំ�ស�ធ្ ឹមសធ

១០-១៤ អសុ
០.១កតតនូត ភ្ ំឬច�ធ

ក្កឹាត្�
នរត ភ្ ំឬច�ធកតរ

ាត្�

២១-២៨ ិូកតM ០.៥កតកត
(ះ្តរ្ឹងន�ោ) ច�ធ្ ្ធ�ុគ្ ងតង

២៥-៤៥ ះត�អករគកតរ�ងី១ ១កតកត ច�ធ្ ្ធ�ុគ្ ងតង

៥៥-៧៥ ះត�អករគកតរ�ងី២ ១កតកត ច�ធ្ ្ធ�ុគ្ ងតង

បណតមគមយ៖
• ក�ុងករណីេ្របវ ក៉កង់អយធេបងអរបនក៉់ង់ំីរេរបក
• លយ� �់វីីបី(�វី�នង...)ឲ្យប៉នក់ីុបបិងេ្រេំរេយេបវ ក៉កង់
• ករណីីបិ្រកកយយប៉យប�ុានំរខេ្របអង៉ទីរ៊ីវធ ទិីុបេយេបវ ក៉កង់៣ៃថ�

៩. �ឹ�វចាពវ �ារចមមមា



;

អឺ គះ្ក្ រំ ះុ(វលង) ក្ត គំនង កក្ំរ្ ់តធ

 ី្ ឹ�ី(ះក�អជកំ
�គក ភ្ំ  ី្ រតសង....)

ចំធិ ី១វលង
កពរង

នគ�រ�មភ គងកតូសោតធ
ំកងររ�មិ្ុគ

ោងន�ោ គ្នី
ក្ំរិី២-៣វលង

អងធងីំបីយូងស្ (អគិី�ូ
្ងីឹ�ូតីគី�អងធ យ.ូ..)

ចំធិ ី១វលង
កពរង

ករឬិា់តកំងរ
ន ងឹជ(រគតែំធគូល...)

ោងន�ឲ និ�
ិី៣-៥វលង

អឺ គងមភ �ធ្ តិ�
(ពជភយ ឹតូីត....) ៣០វលងកពរង

ករឬិា់តន ងឹជ្ តិ�
ន្ នឹិកតូសោតធ

ោ គ្នី
រតធ១-២ាដ សឹង

អងធងីំបីយូងស្ (កសរយ ឹី
តីុ�កអតីបូ ្ិីឹ....) កតរតិី៣០វលង

ករឬិា់តន ងឹជំធ
មភ ឹទរគងន�ាគឹស�ោ

ភិូ�កងងរឹ....

ោងន�ោ គ្នី
ក្ំរិី៣-៥វលង

បណតមគមយ៖
• េ��ប�ុរ់ររណណ ់ំ ីអ�ករក៉់ន� ក៉�រ�ុានំ�ខេាធីិររបិី អ់ំ ីររេ្រប្ រ�៉
រ�ុឱ�ថ់ង់េបនះ

• េំរយបយប៉អ�ក�ខិិងខអ�ក្ខក�លយ� ់អង៉ទីរ៊ីវធ ទិឲ្យប៉�ីុ៣ៃថ�ជរ៉់ �ៗ

១០. សហបនបេន្ទាបន ចទនមបាសហរហ ឬ ល្្�



េចណុេទចំ មាន
 ស្ចិនឹ�ូ�ម�ធ�អុង្ងនង�សង សិតធ�គកំឲ ់�្គំធ្ ្�ធ

 សិតធ គ្នី(ករង្្�)�តធ�ូ�ម�ធ

 ងមភ �ធ្ តិ�

 ច�ធភយ �ធ្ គង្ឹ�ឹ យ សាីាននគ(កតរ�ាតង្គរ្ ា�តឹស�ម�ម�ធំធ)

 អ�ុសស្ឹាីីមភ តធ�ូ�ម�ធឲ ញតធ�គណត អ្ �សងកងជងែសធ

 អ�ុសសអនឹរ�សងកាលែគ

 សិតធ គ្នីិក គ(ដភរ�ឯង)�សងងន� ា្ ស�តធម�ធឲ ់�្គំធ្ ្�ធ

 កិតម�ម�ធអអ�នសសពង់ជអអ�ះ្ោ អឺ គអងធងីំបីយូងស្ ឲ ម�ធតីុ៣វលងែំធ្ អ

 �ូ់ម�ធកជងរតធឆអ គ

 ្ឹដ�តុដមិម�ធ្ ំចគវលង

 សិតធិរសពម�ិីកក�រសកពរង�ូន ងឹជម�ធ�តធមអ �ធំក្ិ�កងត
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