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១-លរខណៈជីវសាស្រសតរបស់រពរ 

ការចិញ្ច ឹម្ពពពគឺអាចរួម្ចាំពណកោ៉ា ងសាំខាន់កនុងការបគងាើនគសដាកិចចទ្គួសររបស់កសិករ គទ្ោោះពពពបាន

បាំពលងនវូទ្បភពចាំណីពដលោនតនម្លគោកគៅជាផ្លិតផ្លពដលោនតនម្លនៃល (សច់ រឹកគដ្ឋោះ និងពសែក)។ 

ពពពោនលកខណៈសម្ទ្សបកនុងការគទ្បើទ្បាស់់ទ្បភពចាំណី្ម្មជាតិជាងសតវរាំោរគេៀងគផ្សងគរៀត ដូចជា

គដើម្គ គោោ ្នទ្ព និងសល ឹករ កខជាតិគផ្សងៗ ពដលពពួកសតវរាំោរគេៀងគផ្សងគរៀតម្ិនគទ្បើទ្បាស់ គទ្ោោះពពព្ន់

នឹងភាពលវីងបានខាល ាំងជាង។  

 

គ ម្ ោះជាភាសពខ្មរ ៖ ពពព 

គ ម្ ោះវរិាសស្តសត  ៖ Caprine 

គ ម្ ោះជាភាសេងគ់គលស ៖ Goat 

 

 
ពពពោន៣ទ្បគភរខ្ សៗគន ដូចជា ពូជពពពយកសច់ ពូជពពពរឹកគដ្ឋោះ និងពូជពពពយកសច់ផ្ងយក

រឹកគដ្ឋោះផ្ង។ គដ្ឋយពែកគៅកនុងទ្បគរសកម្ោុជាកសិករនិយម្ចិញ្ច ឹម្ពពពយកសច់។ 

❖ ម្ជឍដ្ឋា នសម្ទ្សបសទ្ោបក់ារលតូលាស ់ នងិ្ាំធាត់របសព់ពព៖ ពពពជាសតវពដលទ្តូវការកពនលង

រស់គៅសា ត ចាំណីទ្គប់ទ្គន់ រឹកសា តនិងខ្យល់អាកាសសម្រម្យ។ កត្តត ទាំងគនោះគ្វើឱ្យពពពលូតលាស់ 

បានលា ឆ្ប់្ាំ អាចការោរជាំងបឺាន។ ពពពក៏អាចង្កយររលួរងគៅជាំងគឺផ្សងៗផ្ងពដរ។ ជាំងពឺដល

ររួលរងខាល ាំងជាងគគគឺពពកួបរាសីត។ 

❖ ការគទ្ជើសគរើសគម្បាពពព៖ ពូជពពព “ប័រ ”ជាពូជពដល្ន់នឹងអាកាសធាត  ោនការលូតលាស់គលឿន 

ោឌ្ាំ សយកនូ ផ្តល់ផ្លគទ្ចើនជាងពូជកនុងទ្សុក។ 

➢ ការគទ្ជើសគរើសបាពូជ៖ ោឌ្ាំ ស ខ្ភាពលា ជាពពពពដលខាល ាំងជាងគគកនុងហ្វងូ ោនគទ្គងឆ្ាឹងនិង

គជើងទាំង៤រឹងោ ាំ ទ្កចកគជើងជិត ខ្នងរាងទ្តង់និងពទ្ពក ទ្បដ្ឋប់បនតពូជលា (ពងសវ យទាំងគូគសម ើ

គន ) សលូតម្ិនជល់ជាម្យួពពពគផ្សង ពិគសសម្ិនគរើសចាំណី។ អាយ ៨ពខ្ោនរម្ងន់ចាប់ពី៥៥ គ.ទ្ក 

គែើងគៅ។ 

➢ ការគទ្ជើសគរើសគម្ពូជ៖ោនរាងោាំ និងស ខ្ភាពលា ផ្លិតកូនគរៀងទត់ពី៧គៅ៩ពខ្ម្តង សលូត 

និងគចោះពៃរកាកូន ផ្តល់កូនគភាល ោះញឹកញាប់ ផ្លិតរឹកគដ្ឋោះទ្គប់ទ្គន់សទ្ោប់ចញិ្ច ឹម្កូនគភាល ោះ

(សម្ែូររឹកគដ្ឋោះ) គដ្ឋោះ្ាំរលូាយ ោនច ងគដ្ឋោះគសម ើទ្តង់គៅម្ ខ្ និងម្ិនគរើសចាំណី រម្ងន់ចាប់ពី 

៤០គ.ទ្ក គែើងគៅ។ 
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− ដាំគណើរននការបនតពជូ៖ គម្ពពពអាចផ្តល់កូនគភាល ោះចគនល ោះពី២គៅ៣ និងរហ្ូតដល់៤កាលម្តងោា ល 

ពតជាញឹកញាប់ផ្តល់កូនគភាល ោះ២កាល និងអាចផ្តលក់ូនគរៀងរាល់៧ គៅ៩ ពខ្ម្តង អាទ្ស័យគៅគលើ

ស ខ្ភាព និងបគចចកគរសពៃទាំ។ ការដ្ឋក់គ ម្ លបានគជាគជ័យោនរយៈគពលខ្លីទ្បពហ្ល ៦គៅ១២

គោ៉ា ងបនា ប់ពីគម្ពពពគចញសញ្ញា រកគ ម្ ល ដូគចនោះទ្តូវយកចិតតរ កដ្ឋក់ត្តម្ដ្ឋនគម្ពពពឱ្យបានទ្តឹម្

ទ្តូវ។ រយៈគពលគផ្ើម្៥ពខ្គិតចាប់ពីនៃងដ្ឋក់គ ម្ លបានគជាគជ័យ។ ជា្ម្មត្តការរកគ ម្ លរបស់

ពពពញី  (វដតននការរកគ ម្ ល) ោនរយៈគពលពី ១៨គៅ២១នៃង។ ជារូគៅលកខណៈសោា ល់ពពពញី

រកគ ម្ លោនដូចជា៖ ទ្បដ្ឋប់បនតពូជគែើងរើក្ាំ ពណ៌ទ្កហ្ម្ រឹករំេិលពណ៌សោនលាយពណ៌

គលឿងគទ្ពឿងៗហ្ូរចញពីទ្បដ្ឋប់បនតពូជ សតវគៅម្ិនគសង ៀម្ បាត់បង់នូវការឃ្លល នចាំណី ពទ្សកគរារិ៍

ញឹកញាប់ គនម្ញឹក ទ្គវើកនាុយ គហ្ើយចលូចិតតគែើងោក់សតវដនរគរៀត។   

ពពពញីគួរបង្កា ត់ពូជចាប់ពីអាយ  ៦គៅ៨ពខ្គែើង។ ចាំពណកឯពពពបា គួរបង្កា ត់ចាប់ពីអាយ ៨ 

គៅ១១ពខ្គែើង។ ទ្តូវផ្អល ស់បតូរបាគរៀងរាល់េាំែុងគពលបង្កា ត់គម្បាន២វគា(បង្កា ត់គម្កនុងហ្វងូបានកនូ

ម្ួយគលើកគហ្ើយគពលគម្ដពដលរកគ ម្ លម្តងគរៀត   ឬគលើករី២អាចបង្កា ត់បានគហ្ើយទ្តូវផ្អល ស់បតូរ 

បាគនោះគចញ)។ 

២- វធីីសាស្រសតរុុងការចិញ្ច ឹម្រពរ 

ការចិញ្ច ឹម្ពពពោន៣រគបៀបដូចខាងគទ្កាម្៖  

• ចញិ្ចមឹ្គដ្ឋយដ្ឋកក់នុងទ្រងុ 

ភាគគទ្ចើនគទ្បើគៅកនុងតាំបន់គសើម្ និងកនុងតាំបន់ពដលព ាំបងាលកខណៈង្កយទ្សួលដល់ការឃ្លវ លពពព។  

ទ្បភពចាំណ-ីការផ្តល់ចាំណី៖ រ កខជាតិ ឬគមម  (ទ្ចូតឱ្យវាស ី) សល ឹកគ ើ គ ម្ោនទ្ព ឬចាំណីនបតងពដល

កសិករដ្ឋាំគដ្ឋយខ្លួនឯង កាកសាំណល់បានម្កពីផ្លិតផ្លកសិកម្ម ឬកាកសាំណល់ផ្ាោះបាយ ចាំណី

ឧសាហ្កម្ម ចាំណីផ្ស ាំគដ្ឋយខ្លួនឯង។ ចាំណីនបតងទ្តូវរកគៅគពលនៃង និងផ្តល់ឱ្យស ីទ្សស់ៗ ោ៉ា ង

តិចទ្តូវផ្តល់ឱ្យស ី ៣ដង/នៃង។ 

• ចញិ្ចមឹ្គដ្ឋយចងឱ្យស គីមម គលើវាល 

 វិ្ីគនោះគទ្បើត្តម្តាំបន់រីចាំគោត រីជទ្ោល ឬតាំបន់ពដលសម្ែូរគៅគដ្ឋយដាំោាំទ្សូវ បពនល និងដាំោាំ

គផ្សងៗ។ល។ ការផ្តល់ចាំណី និងការទ្គប់ទ្គងហ្វងូពពព ទ្តូវផ្តល់គមម សងួ ត ចាំគបើងបពនែម្កនុងបរិោណ

តិចតចួ។ ហ្វងូពពពទ្តូវពៃរកាកនុងទ្រុងគៅគពលយប់។ កនុងេាំែុងរដវូគភលៀងហ្វងូពពពទ្តូវពតផ្តល់ចាំណី

ឱ្យស ីកនុងទ្រុង។ កនុងករណីចិញ្ច ឹម្ចងឱ្យស ីគលើវាលគមម ោក់កោត លនៃងទម្ទរការផ្តល់ចាំណីបពនែម្

គៅគពលរគសៀល រឹកសា ត និងៃមខ្និជ (សរធាត ពរ៉ា) ឬេាំបិលសទ្ោប់សតវលិឍ ទ្តូវដ្ឋក់ឱ្យវាទ្គប់

គពលវលា។ ការពៃទាំស ខ្ភាពសតវនិងការផ្តល់ចាំណីកនុងទ្រុងោនសរៈសាំខាន់ោស់កនុងរដូវគភលៀង។ 
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• ចញិ្ចមឹ្គដ្ឋយពលងឱ្យស គីលើវាលគមម  

គទ្ចើនគ ើញកសិករចិញ្ច ឹម្ពពពគៅតាំបន់ខ្ោង់រាប និងតាំបន់ពដលម្ិនសម្ែូរដាំោាំ។ កនុងករណីគនោះគឺ

អាចចិញ្ច ឹម្គដ្ឋយពលងគលើវាលគមម គពញ១នៃង។ ជា្ម្មត្តហ្វងូពពពទ្តូវបានបគញ្ចញពីទ្រុងគៅគពលទ្ពឹក និង

គកៀងបញ្ចូលទ្រុងវិញគៅគពលរគសៀលឬគពលលាង ច។ ៃវីគបើការពលងឱ្យស ីគលើវាលគមម គពញ១នៃងក៏គដ្ឋយ វា

អាចបាំគពញតទ្ម្ូវការរបសព់ពពបានទ្បពហ្លពត ៦០-៧០%ប៉ា គោណ ោះននតទ្ម្ូវការចាំណីទ្បចាាំនៃងសទ្ោប់ការ

លូតលាស់របស់វា ដូចគនោះចាាំបាច់ទ្តូវផ្ដល់ចាំណីកនុងទ្រុងបពនែម្ដូចជា សល ឹករ កខជាតិ គមម  កាកសាំណល់បាន

ម្កពីផ្លិតផ្លកសិកម្ម កាកសាំណល់ផ្ាោះបាយ ឬក៏ចាំណីផ្ស ាំ។ល។ 

• រគបៀបគ្វើគមម ផ្អា ប ់ឬគោតផ្អា ប ់

គមម ផ្អា ប ់នងិ គោតផ្អា ប៖់ វិ្ីសស្តសត គ្វើគឺដចូគន  (សោា ល់គដើម្គោតយកម្កផ្អា បម់្ិនទ្តូវចាស់គពក

ឬរ ាំគែើងទ្កហ្ម្សល ឹកគនោះគរ)។ 

-ទ្បម្ូលផ្លគមម /គដើម្គោតកនុងអាយ កាលលមម្សម្រម្យ (ម្ិនចាស់គពកម្ិនខ្ចីគពក)  

-យកម្កហាន់គដ្ឋយនដ ឬគទ្បើោ៉ាស ីនកាត់ឱ្យខ្លីៗ កាន់ពតតូចកាន់ពតលាគហ្ើយហាលឱ្យសងួ ត 

 លមម្ បនា ប់ម្កទ្ចកចូលកនងុៃង់បាល សា ិចឬតង់បិរជិតឱ្យបានពណនកាន់ពតលា 

-ក ាំឱ្យោនខ្យល់ចូល រយៈគពលពី៣ គៅ៤ សបាត ហ្៍ គរើបអាចយកម្កឱ្យសតវស ី 

-រការ កគដ្ឋយបិរជិតក ាំឱ្យោនខ្យល់ចូលអាចរការ កបានដល់១១ពខ្ (អាចពៃម្ោន ាំការោរ 

 គរាគ ឬ វិត្តម្ីនគផ្សងៗកនុងគមម ផ្អា ប់គដ្ឋយលាយចូលកនុងគពលដ្ឋក់ឱ្យពពពស ី (សទ្ោប់ការ  

 គ្វើគមម ផ្អា ប់លកខណៈគទ្ចើន និងទ្តូវការរការ កយរូ)។ 

• ការគ្វើពបបលកខណៈទ្រងគ់ទ្ទយបនតចិបនតួច  

− គគអាចគទ្បើគមម ១០០គ.ទ្ក រឹក៥លីទ្ត លាយជាម្ួយសារគត្តន តរង ូ ៥ គ.ទ្ក គហ្ើយយកម្ក

គទ្សចទ្សពគលើគមម ពដលបានហាន់និងហាលទ្សោបប់នតិចរួច 

−  ដ្ឋក់ចូលៃង់បាល សា ិចឬវតែុពដលបិរជិតម្ិនឱ្យខ្យល់ចលូរយៈគពល៣គៅ៤សបាត ហ្៍គរើបយក

ឱ្យសតវស ី (ម្ិនគួររការ កយូរគរ បនា ប់ពីទ្គប់៤សបាត ហ្៍គួរគទ្បើទ្បាស់ឱ្យឆ្ប់េស់ ) 

•  វិ្ សីស្តសត គ្វើចាំគបើងផ្អា ប ់នងិចាំណផី្ស ាំគដ្ឋយខ្លួនឯង 

➢ ចាំគបើងផ្អា ប៖់ 

-គទ្បើជីេ  យគរ៉ា ៥គ.ទ្ក លាយឱ្យសពវជាម្ួយរឹក៥០លីទ្ត គហ្ើយយកម្កគទ្សចគលើចាំគបើងចាំនួន 

  ១០០គ.ទ្ក ឱ្យបានសពវលា 

-ទ្ចកឱ្យពណនក ាំឱ្យខ្យល់ចលូ រ ករយៈគពល៣សបាត ហ្៍អាចយកម្កឱ្យសតវស ីបាន  

➢ ចាំណផី្ស ាំគដ្ឋយខ្លួនឯង៖លាយកនាក់៦០%ជាម្ួយកាកដូង៤០% (ពូតយកខ្ាិោះគចញ)សរធាត ផ្ស ាំគនោះ

ង្កយរកបានគពញ១ឆ្ន ាំ។ ចាំណីផ្ស ាំពបបគនោះោនតនម្លគោកជាងចាំណីផ្ស ាំគទ្សចលក់គៅគលើរីផ្ារ។ 
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✓ េតែទ្បគោជនន៍នការគ្វើគមម ផ្អា ប/់គោតផ្អា ប/់ចាំគបើងផ្អា ប/់ចាំណផី្ស ាំ 

o ជួយឱ្យចាំណីរន់ង្កយទ្សួលសតវស ី ្ាំធាត់គលឿន 

o អាចរការ កបានយូរ យកម្កគទ្បើគពលរដូវទ្បាាំង 

o បគងាើនជីវជាតិ និងសរធាត ចិញ្ច ឹម្ 

o ោនស វតែិភាពចាំណី (គមម  គោត និងចាំគបើង)ជួយសោល ប់គម្គរាគកនុងេាំែុងគពលផ្អា ប ់

o ចាំណីផ្ស ាំ ជួយបាំប៉ានគម្ពពពគផ្ើម្ គម្បាំគៅគដ្ឋោះ កូនពពព ពពពសច់ និងសតវពពពពដល ឺឬ

គខ្ាយឱ្យោនកោល ាំង ឆ្ប់រឹងោ ាំ ្ាំធាត់។ 

៣-ការម្រៀបចំព្រុង៖ ទ្រុងពពពពចកគចញជា២ ទ្បគភរ ទ្រុងសង់ផ្អា ល់ដី និងទ្រុងសង់ផ្ តពីដី 

❖ ទ្រងុសងផ់្អា លដ់៖ីទ្រុងពពពពដលសង់ផ្អា ល់ដីវាសម្ទ្សបគៅនឹងតាំបន់សងួ ត ង្កយទ្សួលកនុងការសង ់

និងទ្តូវការរបងព័រធជ ាំវិញ។ ដីបាតទ្រុងគលើកឱ្យោនកម្ោស់ទ្បពហ្ល៣០សង់រពីម្៉ាទ្ត និងគ្វើឱ្យោន

ជទ្ោលបនតិច គដើម្ែីង្កយទ្សួលកនុងការបងហរូកាកសាំណល់ លាម្ក និងរឹកគនម្គចញគទ្ៅ គហ្ើយ

ជួយរកាទ្រុងសងួ តជាទ្បចាាំ។ ការសង់ទ្រុងទ្បគភរគនោះ កសិករអាចគទ្បើសោា រៈពដលោនគៅកនុងភូម្ិ

ដូចជា កូនគ ើ ឬសសី កាត របនាោះគហ្ើយដាំបូលទ្បក់សល ឹក។ 

❖ ទ្រងុសងផ់្ តពដី៖ីការសង់ទ្រុងពបបគនោះទម្ទរការពិនិតយបានលាិតលាន់ និងទ្តូវការសោា រៈសង

សង់គទ្ចើន។ កម្ោស់របស់ទ្រងុទ្បពហ្ល១ពម្៉ាទ្តពីដីឬខ្ោស់ជាងគនោះ។ វាជាសតវពដលចលូចិតតទ្រុងពបប

គនោះគហ្ើយគ្វើឱ្យវាលូតលាស់លា និងផ្តល់ផ្លខ្ោស់ ពីគទ្ោោះទ្រុងទ្បគភរគនោះោនសរៈទ្បគោជន៍

គទ្ចើន ការោរពីគភលៀង ខ្យល់ខាល ាំង និងកគតត ទ្ពោះអារិតយខាល ាំង ការចម្លងគម្គរាគ និងជាំងឺគផ្សងៗ ង្កយ

ទ្សួលកនុងការសោា ត ង្កយទ្សួលទ្បម្ូលលាម្ក។ 

❖ នផ្ាទ្កឡាទ្រងុសម្ទ្សប៖ រាំហ្ាំទ្រុងទ្តូវឱ្យសម្ទ្សបគៅនឹងចាំនួនពពព ទ្រុងតូចចគងាៀតវាបោត លឱ្យ

ប៉ាោះោល់ដល់ស ខ្ភាព (គស្តសតស)និងការលូតលាស់របស់សតវ។ 
 

❖   

ព្បម្ភររពរ នផ្ៃព្រឡា(ពម្៉ែព្តកាម្រ៉ា)/រាល 

កូនពពព ០.៥ 

ពពពជាំរង់ ១.២ 

ពពពញី ១.៥ 

ពពពគផ្ើម្ ២ -២.៥ 

ពពពបាំគៅកនូ ២ -២.៥ 

ពពពបា ២ -២.៨ 
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េន សសន៖៍ ការខ្ណឌ ពចកទ្រុងត្តម្ទ្បគភរពពពជាការសាំខាន់ គដ្ឋយពចករីត្តាំងគម្គផ្ើម្ គម្បាំគៅគដ្ឋោះ បា 

កូនគរើបផ្អត ច់គដ្ឋោះ ពពពសច់ ឱ្យដ្ឋច់ៗពីគន  គដើម្ែីង្កយទ្សួលផ្តល់ទ្បគភរចាំណីខ្ សៗគន  ង្កយទ្សួលពៃទាំ 

និងទ្គប់ទ្គង ររួលបានរិននផ្លខ្ោស់។  

  

 

៤-ការផ្តល់ចំណី-ការពែទ ំនិងរម្មវធីីផ្តល់វ៉ា រ់សាងំ៖ 

៤-១-ការផ្តល់ចំណី-ការពែទ ំ

• កនូពពព៖ កនុងរយៈគពល៣ពខ្ដាំបូងគជឺាេាំែុងគពលទ្បកបគដ្ឋយគទ្គោះោន កស់ទ្ោប់កូនពពព

ពដលគរើបនឹងគកើត ដូគចនោះទ្តូវពៃទាំកូនពពពនិងគម្វាឱ្យហ្មត់ចត់ជារីបាំផ្ ត។ កូនពពពកនុងគពល

បាំគៅគដ្ឋោះ គឺេាំែុងគពលពដលសាំខាន់បាំផ្ ត 

• ទ្រុងពពពទ្តូវសងួ ត និងសា តជានិចចពដលអាចគជៀសផ្ តពីជាំងរឺាគ ការោរកូន និងគម្ពពពពីចរនត

ខ្យល់ និងភាពទ្តជាក់ គជៀសផ្ តពីជាំងរឺលាកសតួ  

• រឹកគដ្ឋោះគម្ពពពគឺលាបាំផ្ តសទ្ោប់កូនរបស់វា រហ្ូតដល់អាយ ផ្អត ច់គដ្ឋោះ ២.៥គៅ៣ពខ្ 

• កូនពពពពដលគកើតម្កោនស ខ្ភាពលាអាច រគដ្ឋយខ្លួនឯងបានោ៉ា ងឆ្ប់រហ្័ស និងរកគដ្ឋោះ

គម្គ ើញគដ្ឋយខ្លួនឯង 

• រឹកគដ្ឋោះរបស់គម្ពពពកនុងរយៈគពល៣នៃងដាំបូង(រឹកគដ្ឋោះនទ្ព)ោនសរៈសាំខាន់ោស់សទ្ោប់

ស ខ្ភាព និងការលូតលាស់របស់កូនពពព។ រឹកគដ្ឋោះគនោះសម្ែូរគៅគដ្ឋយេង់រីគ័រ ពដលការោរ

កូនពពពទ្បឆ្ាំងនឹងជាំងគឺផ្សងៗ រហ្ូតដល់កូនពពពបគងាើតេង់រីគ័រគដ្ឋយខ្លួនឯងបាន 

• ចាប់ពីអាយ ៤សបាត ហ្៍ ការផ្តល់រឹកគដ្ឋោះពតម្ួយម្ ខ្ម្ិនទ្គប់ទ្គន់សទ្ោប់តទ្ម្ូវការរបស់កូនពពព

គែើយ ទ្តូវផ្តល់ចាំណីបពនែម្ គដ្ឋយដាំបូងផ្តលច់ាំនួនតិច បនា ប់ម្កបគងាើនបរិោណបនតិចម្តងៗ នូវ

ចាំណីសល ឹកនបតងទ្សស់ គមម  និងចាំណីផ្ស ាំ ៥០ ទ្កាម្/នៃង 

• ផ្តល់រឹកសា តជាទ្បចាាំ ផ្តល់ៃមខ្និជ(សរធាត ពរ៉ា)ឱ្យកូនពពពលិឍ 

• កូនពពពេន ញ្ញា តឱ្យស ីគលើវាលគមម ជាម្ួយគម្វា គលើកដាំបូងកនុងរយៈគពលខ្លី ២គោ៉ា ង/នៃងនិងគៅ

គលើវាលគមម ជិតៗ  
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• រយៈគពលឱ្យស ីគលើវាលគមម អាចគកើនគែើងបនតិចម្តងៗរហ្ូតដល់កូនពពពោនអាយ  ៣ ពខ្។ កូន

ពពពពដលម្ិនចង់រ កពូជទ្តវូគទ្កៀវ គពលអាយ បានពី ២-៤ សបាត ហ្៍។ 

❖ គម្គផ្ើម្នងិគម្បាំគៅគដ្ឋោះកនូ៖ ការពៃទាំគម្ពពពបានលា និងផ្តល់ចាំណីបានទ្តឹម្ទ្តូវ នឹងអាចររួល

បានកូនពពពស ខ្ភាពលាោ ាំម្ួន។ ការពៃរកាគម្ពពពគផ្ើម្បានទ្តឹម្ទ្តូវអាចឱ្យគម្ពពពជាសោះគសែើយ

គែើងវិញគលឿនពីភាពត្តនតឹងននការបគងាើតកូន ផ្លិតរឹកគដ្ឋោះគទ្ចើនសទ្ោប់កូន ឆ្ប់ដ្ឋក់គ ម្ ល

បានគរៀត កនុងេាំែុងគពលពខ្រី៤ និងរី៥ កូនពពពគៅកនុងគោោះគកើនរម្ងន់ោ៉ា ងឆ្ប់រហ្័ស 

• កាត់បនែយការពលងឱ្យស ីគមម ត្តម្វាល បពនែម្ចាំណីនបតងពដលោនគ ណភាពខ្ោស់ 

• បញ្ឈប់ការពលងឱ្យស គីលើវាលគមម  យឺតបាំផ្ ត ២សបាត ហ្៍ម្ នគពលគកើតកូន  

• បង្កខ ាំងគម្ពពពជិតទ្គប់ពខ្កនងុទ្រុងដ្ឋច់គដ្ឋយពែកពីហ្វងូគដើម្ែីគជៀសវាងការរលតូកនូ  

• ផ្តល់ចាំណីផ្ស ាំ៤០០ទ្កាម្ គរៀងរាល់នៃងចាប់ពីគផ្ើម្៥ពខ្គែើងគៅ ឧទហ្រណ៍៖ កាកខ្ាិោះដងូ 

៤០% លាយកនាក់៦០%។ 

• ពៃរកាគម្ពពពកនុងគទ្កាលេាំែុងគពល៣សបាត ហ្៍ដាំបងូបនា ប់ពីគកើតកនូរចួ  

• ផ្តល់ចាំណីនបតង (សល ឹកដាំែូង កនធុាំគៃត សល ឹកេាំពិលរឹក ។ល។ )  

• ផ្តល់ចាំណីផ្ស ាំ៤០០ទ្កាម្/នៃង 

• ផ្តល់រឹកសា តជាទ្បចាាំ ផ្តល់ៃមខ្និជ (សរធាត ពរ៉ា) ឱ្យពពពលិឍ (ជាទ្បគភរចាំណីសទ្ោប់សតវ 

លឍិពដលគគផ្លិតគដើម្ែីផ្តល់សរធាត ពរ៉ាដូចជា កាស់សយូម្ ហ្វសូហ្វ័រ សដូយូម្ ។ល។) 

❖ ពពពជាំរងន់ងិពពពសច៖់ ពពពពដលផ្តល់ចាំណីបានលានឹងម្ិនង្កយ ឺគែើយ ម្ិនចាាំបាច់ចាំោយ

ៃវិកាគទ្ចើនសទ្ោប់ការពៃទាំ 

• ចាំណីពដលផ្តល់ឱ្យពពពទ្តូវសា ត ទ្សស់ និងសងួ ត 

• សោា តសនូកចាំណីឱ្យបានម្៉ាត់ចត់ជាគរៀងរាល់នៃង ចាាំបាច់បពនែម្ការផ្តល់ចាំណីកនុងទ្រុងឱ្យបាន

ញឹកញាប់  

• ផ្តល់របបអាហារគទ្ចើនទ្បគភរ និងោនត លយភាពដូចជាគមម  និងពពួករ កខជាតិកួរ សល ឹកគ ើ 

និងកាកសាំណល់ផ្ាោះបាយ។ 

• ទ្តួតពិនិតយការពលងឱ្យស ីគលើវាលគមម  ផ្តល់ចាំណីនបតង និងសល ឹកគ ើនបតង គមម  និងរ កខជាតិ

នបតងម្ិនទ្តូវឱ្យខ្ចីគពក និងចាស់គពកគរ 

• គជៀសវាងការឱ្យស ីពពួកករួគលើសលប់ ការផ្តល់រ កខជាតិកួរទម្ទរត លយភាពជាម្ួយទ្បគភរ

ចាំណីគផ្សងគរៀតពដលោនជាតិសនសគទ្ចើនជាង ដូចជាគមម  និងចាំគបើង 

• ការផ្តល់សល ឹកកនធុាំគៃតឱ្យពពពស ីទ្តូវោនកាំណត់។ ទ្តូវផ្តល់គទ្ចើនបាំផ្ ត(១/៣)ននចាំណីពដល

វាស ីទ្បចាាំនៃង(សល ឹកទ្បពហ្ល ១-១.៥គីែូទ្កាម្សទ្ោប់ពពពរម្ងន់៣០គីែូទ្កាម្) 
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រោល ប់របស់ពពពគឺទ្តូវការចាំណីសា តគហ្ើយម្ិនចូលចិតតស ីចាំណីពដលធាល ក់គៅខាងគទ្កាម្។ ពពពចលូ

ចិតតអាហារលាយបញ្ចូលគន ដចូជា៖ សល ឹកគ ើ សល ឹករ កខជាតិពពកួកួរ និងគមម  កាកសាំណល់ផ្ាោះបាយបានម្កពី

្ញ្ាជាតិ ពផ្លគ ើនិងបពនល េន ផ្លកសិកម្មគផ្សងៗ។ ពពពម្ិនចលូចិតតចាំណីកខ្វក ់កលិនសាុយ គសើម្។ គបើដ្ឋក់

ចាំណីឱ្យគទ្ចើនកនុងគពលពតម្យួវាគ្វើឱ្យខ្ជោះខាជ យ និងសល់គទ្ចើន។ គួរផ្ដល់ចាំណីឱ្យពពពពី ២-៣ ដងកនុង១នៃង ។ 

❖ កាំណតស់ោា ល៖់ គទ្គោះោន ក់ចាំគោោះការខ្វោះសរធាត ខ្និជដូចជា  

-កងវោះកាល់សយូម្ និងផ្សូ័វ រគ្វើឱ្យឆ្ាឹងលូតលាស់ម្ិន្ម្មត្ត គ្វើឱ្យកូនពពព ពពពជាំរង់ទ្កិន ការលូត

លាស់យឺត  

-ការខ្វោះសដូយូម្គ្វើឱ្យបាត់បង់ជាតិរឹកកនុងខ្លួនគ្វើឱ្យសតវលតូលាស់យឺត និងបនែយការគទ្បើទ្បាស់

ោម្ពល និងការទ្សូបយក ។ 

-សល កឹដាំែងូម្ី ជាចាំណីដ៏ោនតនម្លសទ្ោប់ពពព វាជាចាំណីពដលសម្ែូរគៅគដ្ឋយទ្បគូតេ ីន(ជាតិសច់)

គហ្ើយពពពចូលចិតតស ី កសកិរគទ្ចើនដ្ឋក់ឱ្យសតវស ីទ្សស់។ គួរទ្បុងទ្បយ័តនសល ឹកដាំែូងោនជាតិព ល 

(អាស ីតេ ីទ្ដូសានីត និងត្តនីន) ពដលអាចឱ្យប៉ាោះោល់ដល់ការលូតលាស់របស់ពពព អាចគទ្បើវិ្ី

ម្ួយចាំនួនគដើម្ែីកាត់បនែយជាតិព លកនុងសល ឹកដាំែូងទ្សស់ដូចជា ការគសង រ ការហាល និងផ្អា ប់ ។ល។ 

ការហាលនៃងជាវិ្ីម្យួង្កយទ្សួល កនុងការកាត់បនែយសរធាត ព លរហ្ូតដល់ ៩០ភាគរយ។ ម្ ន

ដ្ឋក់ហាលនៃងទ្តូវចសិ្តញ្ញច ាំសល ឹកដាំែូងរួចហាលឱ្យទ្សគោន។ 

 

៤-២-រម្មវធីីផ្តល់វ៉ា រ់សាងំ  

៤-២-១-រម្មវធីីផ្តល់វ៉ា រ់សាងំម្លើរូនរពរ 

 ការគទ្បើទ្បាស់វា៉ាកស់ាំងនិងោន ាំការោរជាំងគឺលើពពព អាទ្ស័យគលើរីត្តាំងភមូ្ិសស្តសត  តាំបន់ ពដលធាល ប់ផ្ាុោះ

ជាំងពឺីម្ ន ឬផ្ាុោះជាទ្បចាាំពដលទ្តូវពតគ្វើវា៉ាកស់ាំង និងគទ្បើទ្បាស់ោន ាំការោរ។ សទ្ោប់ជាំងពឺដលម្ិនធាល ប់ផ្ាុោះ

កសិករម្ិនចាាំបាច់គ្វើវា៉ាក់សាំងនិងោន ាំការោរគរ គដើម្ែីសនស ាំសាំនចការចាំោយនៃលគដើម្គលើផ្លិតកម្ម។ 

 

អាយ ុ ម្ ម្ ះវ៉ា រ់សាងំ និងថុ្ ំ របនឹងជំង ឺ រម្បៀបម្ព្បើព្ាស់ 

១គៅ៣នៃង Introcil Pump 
ការោរជាំងរឺាគពណ៍គលឿង

(E-Coliនិង Clostridium) 

ផ្តល់ត្តម្ោត់២គសគស/កាល  

រយៈគពល៣នៃង 

៥នៃង Intrafer-200 B12 
ការោរជាំងខឺ្វោះជាតិពដក 

និងផ្តលក់ោល ាំង 

ចាក់គសើពសែក/សច់ដ ាំ ២ គៅ៤គស

គស/កាល 

១២នៃង Intracoc Pump ការោរជាំងកឺ កស ីដយូស ីស 
ផ្តល់ត្តម្ោត់២គសគស/កាល រយៈ

គពល២នៃង 

៣០នៃង Ivermeclin1% 
ការោរជាំងបឺា៉ា រា៉ាស ីតខាង

គទ្ៅនងិខាងកនងុ 

ចាក់គសើពសែក ១គសគស/កាល (១៥

គ.ទ្កដល់២៥គ.ក) 
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៣៥នៃង HB Vac (HS+BQ) 
ការោរជាំងសឺររកឹនិងបូស

ខ្យល ់
ចាក់គសើពសែក២គសគស/កាល 

៤២នៃង 
Fut Vac (O,A and A 

sia1)  
ការោរជាំងេឺ  តកាត ម្ ចាក់គសើពសែក១គសគស/កាល 

 

ចំណា៖ំ វា៉ាកស់ាំងទ្តូវចាកឱ់្យបាន២ដង គដ្ឋយគោល តពីគន ឱ្យបាន៤សបាត ហ្៍ បនា ប់ពចីាក់គលើករី១រួច គហ្ើយចាក់រលំឹក

គរៀងរាល់់៤ពខ្ម្តង 
 

៤-២-២-រម្មវធីីផ្តល់វ៉ា រ់សាងំម្លើម្ម្-ារូជរពរ 
 

អាយ ុ ម្ ម្ ះវ៉ា រ់សាងំនិងថុ្ ំ របនឹងជំង ឺ រម្បៀបម្ព្បើព្ាស់ 

ររម្ ម្ លម្លើររី១ (ោរ់ា) 

២៥សបាត ហ្ ៍ Ivermeclin 1% 
ទ្បគភរោន ាំរោល ក់សតវលាតិ

ការោរជាំងបឺា៉ា រា៉ាស ីត  

ចាក់គសើពសែក ១គសគស/កាល 

(១៥គ.ទ្កដល់២៥គ.ទ្ក) 

២៦សបាត ហ្ ៍ Fut Vac (O, A and A sia1) ការោរជាំងេឺ  តកាត ម្ ចាក់គសើពសែក ១គសគស/កាល 

២៧សបាត ហ្ ៍ HB Vac (HS +BQ) ការោរជាំងសឺររកឹ-បូសខ្យល ់ ចាក់គសើពសែក ២គសគស/កាល 

ម្ម្រពរម្ផ្ើម្ 

៩០នៃង Intrafer-200 B12 
ការោរជាំងខឺ្វោះជាតិពដក និង   

ផ្តល់កោល ាំង 

ចាក់គសើពសែក/សច់ដ ាំ ២គៅ៤ 

គសគស/កាល 

១៣៥នៃង Intracal-P 
ជាំនួយរឹកគដ្ឋោះ នងិកោល ាំង

គហ្ើយង្កយទ្សួលគកើតកូន 

ផ្តល់ត្តម្ោត់២៥០ គសគស/

កាល 

១៤០នៃង Ivermeclin 1% 
ការោរជាំងបឺា៉ា រា៉ាស ីតខាងគទ្ៅ

និងខាងកនងុ 

ចាក់គសើពសែក ១គសគស/កាល 

(១៥គ.ទ្កដល់២៥គ.ទ្ក) 

១៥០នៃង 

Bestaguam 10% 

លាងកគនាម្គដ្ឋោះ គដើម្ែី

សោល ប់គម្គរាគ នងិកាលគដ្ឋោះ

ការោរជាំងរឺលាកគដ្ឋោះ រលាក

សែូន និងទ្គុនរកឹគដ្ឋោះ 

លាយ១គសគស កនុងរឹក២លីទ្ត 

Oxytocine20% 
គពលកាំព ងគកើត ជយួសទ្ម្ួល

ដល់ការគកើតកូនឱ្យបានឆ្ប់ 
ចាកស់ច់ដ ាំ២គសគស/កាល 

Trisulmix Inj 

ការោរជាំងរឺលាកគដ្ឋោះ រលាក

សែូន និងជាំងទឺ្គុនរឹកគដ្ឋោះ 

គទ្កាយគពលគកើតកូនេស់ 

ចាកស់ច់ដ ាំ១គសគស/១០គ.ទ្ក 

 

ចាំោាំ៖ចាំគោោះគម្ពពពចាស់ ទ្តូវចាកវ់ា៉ាកស់ាំងរំលឹកគែើងវិញគៅគពលផ្អត ច់គដ្ឋោះ។ ចាក់វា៉ាកស់ាំងគម្ និងកនូពពព គដើម្ែី

ការោរជាំង ឺេ  តកាត ម្ សររឹក និងបូសខ្យល់។ 
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៥-វដ្តននការផ្តល់រូនរបស់ម្ម្រពរ ៖ 

គម្ពពពគផ្ើម្រយៈគពល៥ពខ្គរើបសទ្ោលកូន។ សទ្ោលកូនបាន២ពខ្គរើបដ្ឋក់បាបនត។ ជាម្្យម្គម្

ពពព១កាលអាចផ្តល់កនូបាន ២កាល។ គផ្ើម្១៥០នៃង គសម ើនឹង៥ពខ្ បាំគៅគដ្ឋោះកូនបាន២ពខ្ ដ្ឋក់គ ម្ ល

ម្តងគរៀត (កូនម្ួយសរគៅម្ួយសរចាំោយគពល ៧ពខ្)។ ផ្អត ច់គដ្ឋោះគពលកូនពពពោនអាយ ៣ពខ្ បាន

រម្ងន់ជាម្្យម្ ១៨ គៅ២០ គ.ទ្ក។ ការចិញ្ច ឹម្គម្ពពពយកកូន ជារូគៅគបើោនការពៃទាំគម្បាបានលា គឺអាច

ររួលបានកនូរហ្ូតដល់អាយ ៧ ឆ្ន ាំ ប៉ា ពនតជាការលាសទ្ោប់ការផ្តល់កូនបានគទ្ចើន ង្កយទ្សួលបគងាើតកូន និង

សម្ែូររឹកគដ្ឋោះគទឺ្តឹម្អាយ ៥ឆ្ន ាំ ពដលអាចគិតជាម្្យម្អាចផ្តល់កនូបាន៨ ដង។ សទ្ោប់គម្ទ្កម្ ាំ ផ្តល់កនូ

សររី១ជាម្្យម្បានទ្តឹម្១កាល គហ្ើយបគងាើតកូនសររី២ជាម្្យម្បាន២កាល ចាំពណកសររី៣ រី៤ 

និងបនតបនា ប់គរៀត សទ្ោប់ពូជពពពប័រអាចផ្តល់កនូគទ្ចើនបាំផ្ តដល់៣ គៅ៤កាលម្តងោត ល។  

ត្តម្ការច ោះសិកាគលើកសិករពដលបានរិញពពពគម្-បាពូជម្កចិញ្ច ឹម្គឺោនលកខណៈដូចខាងគទ្កាម្៖  

• គម្ពូជោនអាយ  ៣ពខ្ និងោនរម្ងន់ជាម្្យម្ ២០គ.ទ្ក  

• ចិញ្ច ឹម្រយៈគពល ៤ ពខ្ គរើបចាប់គផ្តើម្បង្កា ត់ (ពពពោនអាយ ៧ពខ្)បានរម្ងន់៤០ គ.ទ្ក គែើង 

• គផ្ើម្រយៈគពល៥ពខ្ ររួលបានកូនគលើករី១  

• គម្ពពពបាំគៅគដ្ឋោះកូនរយៈគពល២ពខ្ ដ្ឋក់បាម្តងគរៀត (៥ពខ្គទ្កាយសទ្ោលកូនម្តងគរៀត) និង

បនតបាំគៅគដ្ឋោះកូនដល់អាយ ៣ពខ្គរើបផ្អត ច់គដ្ឋោះ។ 
 

               µវដតននការផ្តលក់នូ៖ 
  

បរិោយ 
រយៈគពល 

ពខ្ 

ចាំននួកនូពពពររលួបាន 
ចាំនួន 

កូនពពព 

សរ ប (កែ) 

រម្ងន់ 

កូនពពព 

សរ ប (គ.ក) 

ញី គ ម្ ល 

កាល 
រម្ងន់ម្្យម្/កែ 

កាល 
រម្ងន់ម្្យម្/កែ 

(គ.ក) (គ.ក) 

ដ្ឋក់ចិញ្ច ឹម្គម្បាដាំបូង 
4 

            គម្ ៧០កាល-បា ៣កាល 

គម្ពពពគផ្ើម្នងិ 
5 33 40 33 50 66 2,970 

ផ្តល់កូនគលើករី១ 

គម្ពពពបាំគៅគដ្ឋោះ 
2 

            កូនគលើករី១ 

គម្ពពពគផ្ើម្នងិ 
5 66 40 66 50 132 5,940 

ផ្តល់កូនគលើករី២ 

គម្ពពពបាំគៅគដ្ឋោះ 
2 

            កូនគលើករី២ 
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គម្ពពពគផ្ើម្នងិ 

ផ្តល់កូនគលើករ៣ី 
5 66 18 66 20 132 2,508 

គម្ពពពបាំគៅគដ្ឋោះ 
3 

            កូនគលើករី៣និងលក់គចញ 

សរ ប 26 165   165   330 11,418 
 

 

៦-រីផ្ារ និងតនម្ៃ ៖  

-រផី្ារ៖ លក់ឱ្យកសិករគផ្សងសទ្ោប់ចិញ្ច ឹម្គ្វើពូជ គទ្ោោះជាពូជនាំចូលម្កចិញ្ច ឹម្ៃមីៗម្ិនទន់ោន 

           គទ្ចើនគៅគលើរីផ្ារគរ។ ចាំគោោះពពពសច់គឺលក់ឱ្យ មួ ញពដលរិញយកគៅលក់បនតឱ្យ   

           ហាងអាហារ និងគភាជនីយដ្ឋា ន។  

-តនម្ល៖ កនុងកាំែុងពខ្ឧសភា-ម្ិៃ ន ឆ្ន ាំ២០២២  តនម្លពពពញីពូជគឺ ៤០,០០០គរៀល/គ.ទ្ក និងពពព 

          សច់រស់ (ពពពគ ម្ ល) តនម្ល ២៤,០០០គរៀល/គ.ទ្ក។ 

   

៧-គម្ព្ោងចំណាយ៖ (សិកាគលើកសិដ្ឋា នបង្កា ត់ពពពពូជនិងពចកចាយពូជគៅភូម្ិវារើគកើត   ាំសវ យទប 

ទ្សុកចាំការគលើ គខ្តតកាំពង់ចាម្) 

-រាំហ្ាំនផ្ាដីសរ ប  ៖  ២,៨ ហ្ិកត្ត 

-រាំហ្ាំទ្រុង  ៖ ររឹង៨ពម្៉ាទ្ត បគោត យ៥០ពម្៉ាទ្ត 

-ចាំនួនគម្បាពពពពូជ ៖ ពពពញី ៧០កាល -បា ៣កាល 

-រ នចាំោយគពលចាប់គផ្តើម្៖ ២៦៧,៤៥៦,១៦០ គរៀល កនុងគនោះរួម្ោន៖ 

 

ចាំោយ វនិគិោគគលើការគរៀបចាំទ្រងុ       

រញិគម្បាពជូ ទ្បពន័ធរកឹ 

ចាំោយគលើការចញិ្ចមឹ្-ពៃទាំ                    

(ចាំណ ីនងិវា៉ាកស់ាំង) 

ចាំោយសរ ប 

១៩៣,០០០,០០០ គរៀល ៧៤,៤៥៦,១៦០ គរៀល ២៦៧,៤៥៦,១៦០ គរៀល 
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៨-ការវធភាគលរធផ្លចំម្ណញ-ខាត ម្ោយពផ្ែរម្លើនិនុាកាតនម្ៃ ៖ 

 -ពពពពូជញ៖ី តនម្លទបបាំផ្ ត ៣០ ០០០គរៀល/គ.ក និងតនម្លខ្ោស់បាំផ្ ត ៤៨ ០០០គរៀល/គ.ក 

 -ពពពសច់គ ម្ ល៖ តនម្លទបបាំផ្ ត ២០ ០០០គរៀល/គ.ក និងតនម្លខ្ោស់បាំផ្ ត ២៨ ០០០គរៀល/គ.ក 

 

ទ្បគភរពពព 

រម្ងន់ម្្យម្

កនុង១កាល 

តនម្ល       

កនុង១គ.ក 

តនម្លសរ ប

កនុង១កាល 

ចាំោយ    

កនុង១កាល 

ចាំគណញ           

កនុង១កាល 

ចាំននួពពព

ចិញ្ចមឹ្/វដត 

ចាំគណញសរ ប       

កនុង១វដត 

(គ.ក) (គរៀល) (គរៀល) (គរៀល) (គរៀល) (កាល) (គរៀល) 

ពពពពូជញី 31.2 

48,000 1,497,600 381,549 1,116,051 

165 

184,148,415 

40,000 1,248,000 381,549 866,451 142,964,415 

30,000 936,000 381,549 554,451 91,484,415 

ពពពសច់ 

គ ម្ ល 
38 

28,000 1,064,000 381,549 682,451 

165 

112,604,415 

24,000 912,000 381,549 530,451 87,524,415 

20,000 760,000 381,549 378,451 62,444,415 
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៩-ការវធភាគម្សដ្ឋរិចច៖ 

 

ល.រ បរោិយ ឯកត្តត  
ចាំននួ តនម្ល រឹកទ្បាក ់ ចាំននួសរ រឹកទ្បាក ់

ឯកត្តត  ១ឯកត្តត  សរ ប (គរៀល) រគំលាោះ សរ ប (គរៀល) 

I-ចំណូលសរុបរីការលរ់រពររូជ និងរពរសាច់ 356,400,000 

១ 
ចាំណូលសរ បពីការលក់ពពពពូជ (ញី) 

កាល 165 1,248,000 205,920,000 

  

205,920,000 
(ពពពរម្ងន់ ៣១.២គ.ក/កាល តនម្ល ៤០០០០៛/គ.ក) 

២ 
ចាំណូលសរ បពីការលក់ពពពសច់ (គ ម្ ល) 

កាល 165 912,000 150,480,000 

  

150,480,000 
(ពពពរម្ងន់ ៣៨គ.ក/កាល តនម្ល ២៤០០០៛/គ.ក) 

II-ចំណាយសរុប = ចំណាយពព្បព្បួល + ចំណាយម្ិនពព្បព្បួល/ម្ែរ 125,911,232 

    II-រ.ចំណាយពព្បព្បួល 74,456,160 

១ ចាំណីគម្ពពព គត្តន 5.04 1,320,000 6,652,800   6,652,800 

២ ចាំណីកូនពពព គីែូ 330 6,000 1,980,000   1,980,000 

៣ នៃលេគាីសនី គី/វា៉ាត់ 12,638 720 9,099,360   9,099,360 

៤ នៃលគទ្បងបូម្រឹក លីទ្ត 1560 5,000 7,800,000   7,800,000 

៥ ោន ាំគលើគម្ពពព កាល 70 52,000 3,640,000   3,640,000 

៦ ោន ាំគលើកូនពពព កាល 330 8,000 2,640,000   2,640,000 

៧ វា៉ាក់សាំងគលើគម្បាពពព កាល 73 32,000 2,336,000   2,336,000 

៨ វា៉ាក់សាំងគលើកនូពពព កាល 330 6,000 1,980,000   1,980,000 

៩ កោល ាំងពលកម្ម ពខ្         26  1,200,000 31,200,000   31,200,000 

១០ ោន ាំរោល ក់សតវលាិតគម្បា កាល 73 16,000 1,168,000   1,168,000 

១១ ោន ាំរោល ក់សតវលាិតកូន កាល 330 4,000 1,320,000   1,320,000 

១២ ោន ាំសោល ប់គម្គរាគ ដប 
          

26  
40,000 1,040,000   1,040,000 

១៣ ដឹកជញ្ចូនឱ្យេតិៃិជន គលើក 3 1,200,000 3,600,000   3,600,000 

    II-ខ្.ចំណាយម្ិនពព្បព្បួល/ម្ែរ (រុុង២ឆុ្២ំពខ្) 193,000,000   51,455,072 

១ គរាងពពព ររឹង ៨ពម្៉ាទ្ត បគោត យ៥០ពម្៉ាទ្ត គរាង 1 120,000,000 120,000,000 6 20,000,000 

២ ោ៉ាស ីនបូម្រឹក គទ្បើបាន៦ឆ្ន ាំ គទ្គឿង 1 2,400,000 2,400,000 3 800,000 

៣ ពូជគមម   គ.ទ្ក 5 80,000 400,000 3 133,333 

៤ គម្ពពព កាល 70 960,000 67,200,000 2.3 29,217,391 

៥ បាពពព កាល 3 1,000,000 3,000,000 2.3 1,304,348 

III-ចំម្ណញសរុបសព្ោប់រពរ ៣៣០ រាល (រពររូជនិងរពរសាច់)  230,488,768 

នែៃម្ដ្ើម្ម្លើការចិញ្ច ឹម្រពរ/រាល 381,549 
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១០-ជំងឺខ្វិន (Goat Paralysis) 

• មូ្លម្េតុ៖ 

ជាំងខឺ្វិនពពពបោត លម្កពីដងាូវគទ្ជៀតចលូកនុងខ្លួនរបស់វា ពដលពី្ម្មជាតិគគរកគ ើញគកើតោនគែើង

ចាំគោោះគគ។ វាឆ្លងត្តម្ម្ូសពដលចម្លងចូលគៅកនុងទ្បពនធ័សរនស្ម្របស់ពពព។  

• ម្រាគសញ្ញា  

-គជើងខាងគទ្កាយោនសភាពគខ្ាយ 

-ដាំគណើរម្ិនទ្តង់ ោនសភាពហាក់បីដចូេនកទ្សវឹងទ្ស 

-ទ្បទ្សីពភនកគ្វើចលនគដ្ឋយគម នការបញ្ញជ  

-ពពពខ្វិនម្យួពផ្នកឬខ្វិនទាំងទ្សុង 

•  វធននការការររ៖ 

-រោល ក់ទ្ពូនគគ 

-ពៃទាំពពពគដ្ឋយបាំពបកគចញពីហ្វងូគគ 

-គទ្ជើសគរើសកពនលងសម្ទ្សបសទ្ោប់ទ្រុងពពព ដ្ឋច់គដ្ឋយពែកពីគគនិងឆ្ង យពីកពនលងសម្ែូរម្ូស 

-គជៀសវាងការពលងឱ្យស ីគលើវាលគមម ជាម្យួហ្វងូគគ 

-ការោរម្សូគដ្ឋយបាញ់ោន ាំសោល ប់ម្សូ បាញ់គៅគលើទ្បភពពដលគកើតម្សូ និងបាញ់កនុងទ្រុងពពព 

-ចិញ្ច ឹម្ទ្តីកនុងទ្សោះគដើម្ែីស ដីងាូវរឹក 

• ការរាាល៖ 

-ព ាំោនោន ាំសទ្ោប់ពាបាលសតវពដលគកើតជាំងគឺនោះកនុងដាំោក់កាលច ងគទ្កាយ 

▪ សទ្ោបក់ារពៃទាំពពពកនុងហ្វងូពដលម្និទន ់ ឺនងិការពាបាលពពព ដឺាំោកក់ាលដាំបងូ  

-គួរគទ្បើនាំលិឍ (ជាៃមខ្និកពដលគគផ្លិតគែើងពីសរធាត ពរ៉ាគទ្ចើនម្ ខ្) ចងភជួរគៅកនងុទ្រុងឱ្យលិឍជា 

 ទ្បចាាំគដើម្ែីបាំគពញសរធាត ពរ៉ាកនុងខ្លួនសតវ 

-គទ្បើគម្ៅវើត្តម្ីនលាយកនុងរឹកឱ្យពពពផឹ្កម្យួសបាត ហ្៍២គៅ ៣ដង 

-គួរគទ្បើសរធាត ពរ៉ា ពិគសសទ្បគភររង់ពដង(Copper) និងផ្តល់វិត្តម្ីន ត្តម្រយៈការចាក់ឬរឹកផឹ្ក 

-គទ្បើ Fenbendazole ទ្បគភរគម្ៅរឬទ្គប់ បញ្ចូលត្តម្ោត់ ៣គៅ៥នៃង គទ្បើទ្បាស់ត្តម្ការពណនាំគលើ 

 សាំបកោន ាំ 
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១១-ហានិភ័យ៖ 

ត្តម្រយៈននការច ោះសិកាកសិដ្ឋា នចិញ្ច ឹម្ពពពពូជ គៅ  ាំសវ យទប ទ្សុកចាំការគលើ គខ្តតកាំពង់ចាម្

គ ើញោកសិកដ្ឋា នអាចជួបនូវហានិភ័យម្ួយចាំនួនជាយោគហ្ត គលើដាំគណើរការចិញ្ច ឹម្ពពពពដលនាំឱ្យបងា

ផ្លវិបាក និងប៉ាោះោល់ដល់សម្តែភាពផ្លិតកម្មពពពពូជរបស់កសិករ។ កសិករគួរគរៀបចាំពផ្នការជាក់លាក់

គដើម្ែីកាត់បនែយ ឬទ្គប់ទ្គងហានិភ័យបានទ្បកបគដ្ឋយទ្បសិរធភាពខ្ោស់។  

ហានិភ័យចម្ែងៗរួម្ោនដចូខាងគទ្កាម្៖ 

 

ល.រ 
ព្បម្ភរ

ហានិភ័យ 

ការរិរណ៌នា 

រហីានិភ័យ 
 វធននការ 

១ 
ហានភិយ័ 

ផ្លតិកម្ម 

ពជូពពពធាល ប់ោនជាំងឺ

ជាន់្ ម្ពោីច ស់ម្ ន 

និង្ម្កាតព់ូជកនុង

ទ្សុកខ្ោស់ពដលគ្វើឱ្យពពព

្ាំធាតយ់តឺ ោនជាំង ឺ

- សិកាទ្បវតតិពកីសិដ្ឋា នលក់ពជូឱ្យបានចាស់លាស់ េាំពីគម្បា

ពូជ។ 

- ទ្តូវគរើសកូនពជូពដលោនស ខ្ភាពលាោនរាំហ្ាំប៉ា នៗគន  

- ទ្តូវគទ្ជើសគរើសគម្ពពពពដលោនកគនាម្គដ្ឋោះ និងរូបរាងលា 

- ត្តម្ដ្ឋនរម្ងន់គម្បា និងទ្បវតតគិដើម្ននការបង្កា តព់ូជ។ 

តនម្លចាំណីសគទ្ម្ចគែើង

នៃលខ្ោស់ លរធភាពផ្តល់

ចាំណីោនការៃយច ោះ 

 

- ពសវងរកទ្កុម្ហ្  នផ្ាត់ផ្ាងចាំណីសគទ្ម្ចគលើសពី២ទ្កុម្ហ្  ន  

- សិកាេាំពីវិ្សីស្តសតឬបគចចកគរសកនុងការផ្លតិចាំណីផ្ស ាំគចញ

ពីវតែុធាត គដើម្កនុងតាំបន់ នងិង្កយរកបាន។ 

- ពទ្ងកីការដ្ឋាំដាំោាំចាំណីពពពគលើតាំបន់ពដលអាចដ្ឋាំបាន 

២ 
ហានភិយ័ 

រផី្ារ 

តនម្លរីផ្ារសច់ពពពពទ្ប

ទ្បួលមិ្នចាស់លាស់

គដ្ឋយោនការទ្បកតួ

ទ្បពជងពីទ្បគរសជិត

ខាង 

- ពសវងរករីផ្ារឬ មួ ញទ្បមូ្លរិញឱ្យបានគទ្ចើនកពនលង 

- ពសវងរកហាង-គភាជនយីដ្ឋា នពដលោនតទ្ម្ូវការជាទ្បចាាំ 

និងលរធភាពផ្ាត់ផ្ាង់ចាស់លាស់ 

- ចងទ្កងជាបណតុ ាំេនកចិញ្ច ឹម្គដើម្ែីោនបោត ញរីផ្ាររងឹោ ាំ 

- រករីផ្ារលក់រាយកនងុតាំបន់គៅេនកប រិគភាគផ្អា ល ់

៣ 
ហានភិយ័ 

ហ្រិញ្ាវតែ ុ

ខ្វោះៃវិកាគៅកនុងដាំគណើរ

ការចិញ្ច ឹម្ គពលខ្លោះទ្តូវ

បងខាំចិតតលកក់នងុរដូវកាល

ពដលោនតនម្លទប 

- ោនពផ្នការអាជីវកម្មចាស់លាស់  

- ោនរ នបទ្មុ្ង គទ្ៅពីរ នវិនិគោគ 

- ទ្តូវោនរ នពដលជាឥណទនពដលោនេទ្ត្តការទ្បាកទ់ប 

 

៤ 
ហានភិយ័ 

បរសិែ ន 

គពលសគម្លងរខំាន និង

ោនកលនិលាម្កសយ

ភាយគៅេនកជតិខាង 

- ទ្តូវចិញ្ច ឹម្គៅចោា រ ឬឆ្ង យផ្ាោះទ្បជាជនរស់គៅ 

- ទ្តូវគ្វើេនម័្យជាទ្បចាាំ និងគរៀបចាំទ្បព័នធជីវស វតែិភាព 

- គរៀបចាំគ្វើជលីាម្កពពពសទ្ោប់ដ្ឋក់ដាំោាំ។ 
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១២-ម្សចរតីសនិុោឋ ន ៖ 

 ត្តម្រយៈការច ោះជួបកសិករផ្អា ល់បានឱ្យដឹងោ៖ េាំែុងវិបតតិជម្ងកឺូវើដ-១៩ ការចិញ្ច ឹម្ពពពគៅត្តម្

ផ្ាោះឬចោា រផ្អា ល់ខ្លួនជាជគទ្ម្ើសដ៏លាពដលអាចរកចាំណូលទ្គួសរបានង្កយទ្សួល។ ោច ស់កសិដ្ឋា នគួរពទ្ងីក

ទ្រុងចិញ្ច ឹម្ពពពៃមបីពនែម្ ពដលោនសម្តែភាពអាចដ្ឋក់គម្ពពពពូជ និងគទ្តៀម្រ កកូនញីលាៗបពនែម្គដើម្ែី

បាំគពញតទ្ម្ូវការលក់ពចកចាយពពពពូជ និងពពពសច់គៅត្តម្តទ្ម្ូវការរីផ្ារ។ បចចុបែននទាំង ពពពញីពូជ 

និងពពពសច់រស់ ោនតនម្លលាគៅគលើរីផ្ារ ពដលអាចឱ្យកសិករេនកចិញ្ច ឹម្ររួលបានទ្បាក់ចាំគណញសម្រម្យ 

ពដលជាសញ្ញា ណម្ួយសទ្ោប់កសិករចាប់យកម្ ខ្របរចិញ្ច ឹម្ពពពគនោះ គហ្ើយកជ៏ាឱ្កាសលាសទ្ោប់កសិករ

ពដលកាំព ងទ្បកបរបរគនោះគួរពទ្ងីកការចិញ្ច ឹម្គៅត្តម្ផ្ាោះ ត្តម្កសិដ្ឋា ន បគងាើនទាំងបរិោណ និងគ ណភាព 

គដើម្ែីគឆ្លើយតបតទ្ម្ូវការរីផ្ារកនុងទ្សុក គដ្ឋយគួរគទ្ជើសគរើសពូជពពព “ប រ ” ពដលកាំព ងោនរីផ្ារនិងតនម្ល

លា គទ្ោោះជាទ្បគភរពូជពដលោនសច់គទ្ចើន និងសច់ពពពម្ិនសូវោនកលិន។ 

3 
ព្បភរសិរាព្សាវព្ជាវ៖ 

-កសិករចិញ្ច ឹម្ពពពគៅ  ាំសវ យទប ទ្សុកចាំការគលើ គខ្តតកាំពងច់ាម្ 

-ឯកសរការគទ្បើទ្បាស់កម្មវិ្ ោីន ាំនិងវា៉ាកស់ាំងរបស់ទ្កុម្ហ្  នគម្ឌីគវ៉ាត 

-ឯកសរគគទ្ោងចិញ្ច ឹម្សតវកម្ោុជា គដ្ឋយគហ្ហ្វឺ គខ្ម្បូឌា (Heifer Cambodia) 

-ឯកសរបគចចកគរសចិញ្ច ឹម្ពពពននទ្កសួងកសិកម្ម រ កាខ ទ្បោញ់ និងគនសរ 

 


