
 

 

កររគប់រគងសតវកណតុ រែរស េដយេរបរ�ស់របព័នធអងគប់�ល សទចិ 
 
 

 

របព័នធអងគប់របំងបលរបព័នធអងគប់របំងបលរបព័នធអងគប់របំងបលរបព័នធអងគប់របំងបល សទិចសទិចសទិចសទិចជអវីជអវីជអវីជអវី? 

� របព័នធអងគប់របំងបល សទិច ែដលេហកត់ថ ធី-បី៊-

េអស ជរបព័នធៃនករផសំបញចូ លគន នូវរបំងបល សទិច 
អងគប់ (ែដលកសិករេហថលប) ដំណំធន ក់ និងករ 
ចូលរមួរបស់រកុមកសិករ េដមបីរគប់រគងសតវកណតុ រ 
េលែរសរបស់ខលួន។ 

� េគលករណ៍ៃនរបព័នធអងគប់របំងបល សទិចៈ 
កណតុ របំផល ញដំណំរសូវរគប់ដំណក់កលទំងអស់ 
បុ៉ែនតករបំផល ញរបស់វមនករមិត ចប់ពីរសូវេផម 
រហូតដល់ទំុ។ េនកនុងតំបន់ែដលសមបូរកណតុ រ ែរសណ
ែដលឆប់ទំុជងេគ នឹងរងនូវករបំផល ញមុនេគ និង
ខល ំងជងេគ។ កណតុ រជសតវែដលបនតកំេណ ត និងរកី 
សយកូនេចេលឿន។ ករេធវឲយរសូវកនុងែរសណ
មួយទំុេលឿនជងេគ េដយេធវករដំដុះមុនេគ ឬក៏
េរបពូជែដលមនអយុកលខលីជងេគ េដមបទីក់កណតុ រ
ែដលេនជំុវញិឱយមកសុី េហយចប់វសមល ប់េចល 
គឺជេគលករណ៏ែដលេរបកនុងករបេងកត

របពនធ័អងគប់របំងបល សទិច ឬ ធី-បី៊-េអស េនះ។ 

សរៈរបេយជន៍ៃន ធីសរៈរបេយជន៍ៃន ធីសរៈរបេយជន៍ៃន ធីសរៈរបេយជន៍ៃន ធី-បី៊បី៊បី៊បី៊-េអសេអសេអសេអស    
 �កត់បនថយករបំផល ញរបស់សតវកណតុ រ 
 េលដំណំជំុវញិេដយបនថយចំនួនរបស់វ  
 �កត់បនថយករចំណយថវកិ តមរយៈករេធវករងររមួ  
 �ផតល់អហរបែនថមសរមប់កសិករ (តំបន់មួយចំនួន) ដូចជ សតវកែងកប កណតុ រ កត ម  

ទិដឋទិដឋទិដឋទិដឋភពកូនែរសភពកូនែរសភពកូនែរសភពកូនែរសដំណំធន ក់ ដំណំធន ក់ ដំណំធន ក់ ដំណំធន ក់ ធីធីធីធី-បី៊បី៊បី៊បី៊-េអសេអសេអសេអស    

ករកំករកំករកំករកំណណណណត់ទីតំងកូនែរស ធីត់ទីតំងកូនែរស ធីត់ទីតំងកូនែរស ធីត់ទីតំងកូនែរស ធី-បី៊បី៊បី៊បី៊-េអសេអសេអសេអស    
    ធី-បី៊-េអស នីមួយៗ គួរេរជសេរ សេនតមតំបន់ 
ែដលមនករបំផល ញពីសតវកណតុ រគួរកត់សមគ ល់ ។ 
េដយសរធី-បី៊-េអស អចផតល់សរៈរបេយជន៍ 
ដល់ែរសែដលសថិតេនជំុវញិ គួរែតកំុដក់ជិតគន េពក 
(កំុដក់ជិតជង ២០០ម)។ 

កូនែរស ធីកូនែរស ធីកូនែរស ធីកូនែរស ធី-បី៊បី៊បី៊បី៊-េអស េអស េអស េអស 
រតូវមនលកខណៈដូចខងេរកមៈរតូវមនលកខណៈដូចខងេរកមៈរតូវមនលកខណៈដូចខងេរកមៈរតូវមនលកខណៈដូចខងេរកមៈ    

� អចសទងូមុនេគបន េហយមនទឹកេរសចរសព
រគប់រគន់ 

� កំុឲយសថិតេនឆង យពីភូមិេពក េដមបីងយរសួល
រតួតពិនិតយ និងតមដនជរបចំ។  

 

 



 �ករពរសតវមនរបេយជន៍  
�បេងកនសមគគីភពេនកនុងសហគមន៍ តមរយៈករងររមួ  
�សរមលួដល់ករងរអភិវឌឍន៍សហគមន៍េផសងៗ   
�ែថរកសបរសិថ នសរមប់កសិកមមនិរនតរភព 

   េយងតមចមង យៃនករេចញរកសីុរបស ់
កណតុ រ ដំណំធន ក់អចទក់ទញកណតុ រែដលសថិតកនុង
ចមង យ២០០ម ជំុវញិដំណំធន ក់េនះ។ មិនបំពុល 
បរសិថ នរស់េនរបស់សហគមន៍។ 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

ដំណំធន ក់សដំណំធន ក់សដំណំធន ក់សដំណំធន ក់សរមរមរមរមប់ ធីប់ ធីប់ ធីប់ ធី-បី៊បី៊បី៊បី៊-េអសៈេអសៈេអសៈេអសៈ 
ដំណំធន ក់ជដំណំរសូវែដលមនករលូតលស់មុនដំណំជំុវញិពី ២ េទ ៣ អទិតយ េដមបីទក់ទញ

សតវកណតុ រមុនកូនែរសជំុវញិ។ 
ដំណំធន ក់រតូវេរៀបចំដូចខងេរកមៈដំណំធន ក់រតូវេរៀបចំដូចខងេរកមៈដំណំធន ក់រតូវេរៀបចំដូចខងេរកមៈដំណំធន ក់រតូវេរៀបចំដូចខងេរកមៈ    
� េរៀបចំថន លសំណបេនជិតរបភពទឹក ែដលធនដល់ករលូតលស់សំណប។ 

� េរបពូជអយុកលខលី ែដលមនរបមណ២-៤ គីឡូរកមសរមប់ ធី-បី៊-េអស មួយ (តមទំហំបេចចកេទស 
២៥ គុណ ២៥ ែម៉រត)។ 

� េនេពលសទូងដំណំធន ក់ ទុកចេនល ះជំុវញិសនទូងកនលះែម៉រត សរមប់របឡយទឹក។ 
បញហ េលករេរៀបចំដំណំធន ក់ៈបញហ េលករេរៀបចំដំណំធន ក់ៈបញហ េលករេរៀបចំដំណំធន ក់ៈបញហ េលករេរៀបចំដំណំធន ក់ៈ    
� េបមនបញហ េលករខវះខតទឹកសរមប់សទូង គួរេរបរបស់ពូជរសូវអយុកលខលី  ឬពូជមនកលិនទក់ទញ
ែដលអចេរបជំនួសដំណំធន ក់បន។ 

� េបេភលៀងមិនេទៀងទត់ េយងអចេធវសំណបបណត ក់បនតគន  េដមបឲីយេយងអចេរជសេរ សតមអយកុល 
សំណបែដលសមរសប។ 

ករតេមលងសមភ រៈកនុងកូនែរស ធីករតេមលងសមភ រៈកនុងកូនែរស ធីករតេមលងសមភ រៈកនុងកូនែរស ធីករតេមលងសមភ រៈកនុងកូនែរស ធី-បី៊បី៊បី៊បី៊-េអស េអស េអស េអស     

 សមភ រៈ ធី-បី៊-េអស គួររតូវបនតេមលងកនុងកូនែរស ធី-បី៊-

េអស េរកយេពលសទូងបនរយៈេពល ២អទិតយ (ដំណក់កល
ែបកគុមព) ឬ អចេធវមុនេពលមនករបំផល ញពីសតវកណតុ រ។ 

 ករតេមលងសមភ រៈ ធី-បី៊-េអស កនុងកូនែរសរតូវចំណយ

ែខសររនងេលែខសររនងេលែខសររនងេលែខសររនងេល    

របំងេកសូ៊ផល សទចិរបំងេកសូ៊ផល សទចិរបំងេកសូ៊ផល សទចិរបំងេកសូ៊ផល សទចិ    

សមភ រៈសរមប់េរៀបចំ ធី-បី៊-េអស 

�េកស៊ូបល សទិចៈ កមពស់០,៨ែម៉រត របែវង  ១១០ 
ែម៉រត។ េដររបំងេកស៊ូពីរជន់ ភជ ប់ែខសនីឡុងេន 
ែផនកកណត ល និងែផនកខងេល 

�អងគប់ៈ ៤-៨អងគប់ដក់មួយរជុងយ៉ងតិចមួយអងគប់  
�បេងគ លបញសសីៈ កមពស់១ែម៉រតចំនួន ១២០ បេងគ ល  
�ែខសរនីឡុងេខម ៈ របែវង ២២០ែម៉រត 
�សរៃសលួសចំណងៈ របមណកនលះគីឡូរកម។ 

គំរអូងគប់គំរអូងគប់គំរអូងគប់គំរអូងគប់ 

ែខសររនងេលែខសររនងេលែខសររនងេលែខសររនងេល    

របំងេកសូ៊របំងេកសូ៊របំងេកសូ៊របំងេកសូ៊បលបលបលបល សទិចសទិចសទិចសទិច    



រយៈេពលេពញ ១ៃថង សរមប់កូនែរស ធី-បី៊-េអស មួយតមរកុមនីមួយៗ។ 
ករងរេនះរតូវេធវតមដំណក់កលដូចខងេរកមៈករងរេនះរតូវេធវតមដំណក់កលដូចខងេរកមៈករងរេនះរតូវេធវតមដំណក់កលដូចខងេរកមៈករងរេនះរតូវេធវតមដំណក់កលដូចខងេរកមៈ    

�េរៀបចំរបឡយទឹកេនជំុវញិដំណំអនទ ក់ជប់ភលឺែរស ទទឹង ០,៥ 

ែម៉រត ជំេរ ០,១៥ ែម៉រត ពីបតភក់កូនែរសធន ក់ េដមបឲីយមនទឹក 
តមរបឡយ។ 

�ដំបេងគ លឲយរតង់តមរបឡយទឹកែផនកខងកនុង ចេនល ះ១ែម៉រត 
ពីគន ។ 

�ចងភជ ប់រនងេកស៊ូផល សទិចេទនឹងបេងគ លែផនកខងេល និងែផនក 
កណត ល េដយេធវយ៉ងណឲយេជងរបំងេកស៊អូចកប់ភក់ 
បន។ 

�ដក់អងគប់តមរជុងនីមួយៗៃនរបំងបល សទិច (រជុងែដលមនកណតុ រឆលងកត់េរចន រតូវដក់អងគប់េលសពីរជុង 
ដ៏ៃទ) េដយេរបបេងគ លបញសសីេដមបពីរងឹងអងគប់ឱយេននឹងកែនលង និងដក់សលឹកេឈពីេលអងគប់េដមបីឱយកណតុ រ 
ងយចូល។  

កររតួតពិនិតយ និងែថទកូំនែរស ធីកររតួតពិនិតយ និងែថទកូំនែរស ធីកររតួតពិនិតយ និងែថទកូំនែរស ធីកររតួតពិនិតយ និងែថទកូំនែរស ធី-បី៊បី៊បី៊បី៊-េអសេអសេអសេអស    

�រតូវរតួតពិនិតយកូនែរស ធី-បី៊-េអស ជេរៀងរល់ៃថង េនេពលរពឹក 
និងេពលលង ច។ េពលរពឹក ពិនិតយេមលសតវកណតុ រ និងសតវ
េផសងៗ ែដលបនជប់កនុងអងគប់។ រតូវយកអងគប់ែដលជប់កណតុ រ 
េទរជលក់កនុងទឹកេដមបីសមល ប់សតវកណតុ រ។ េជៀសវងករទុកសតវ
េចលយូរៃថង ែដលេធវឱយសតវកណតុ រេផសងមិនហ៊នចូលេទកនុង
អងគប់។ 

�អងគប់រតូវសំអតេដយរជលក់កនុងទឹក បនទ ប់មកយកេទហលៃថង 
និងយកេទដក់វញិេនេពលលង ច បនទ ប់ពីបនយកសតវេផសងៗេចញ។ 

�រតូវជួសជុលរបំងផល សទិច និងអងគប់ជបនទ ន់ េបមនករខូចខត។  
�រតូវសំអតេសម  និងកេមទចកំទីេផសងៗេចញពីចងអូរទឹកេដមបីករពរឲយផុតពីទរមៃនសតវកណតុ រ។ 

ភលឺែរស 

របឡយទឹក 

បេងគ លឬសស ី

ែខសររនងផល សទិច  

របំងផល សទិច 

ដំណំអនទ ក់  

អងគប់ 

ករតំេឡងសភំរៈករតំេឡងសភំរៈករតំេឡងសភំរៈករតំេឡងសភំរៈ    ធីធីធីធី----បី៊បី៊បី៊បី៊----េអសេអសេអសេអស    កនុងកូនែរសកនុងកូនែរសកនុងកូនែរសកនុងកូនែរស    

កររតតួពិនិតយកូនែរសរបស់កររតតួពិនិតយកូនែរសរបស់កររតតួពិនិតយកូនែរសរបស់កររតតួពិនិតយកូនែរសរបស់រកមុ ធីរកមុ ធីរកមុ ធីរកមុ ធី-បី៊បី៊បី៊បី៊-េអសេអសេអសេអស    


