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esckþIEføgGMNrKuN 
 

Éក របណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី ដំេណើ រករ និង ករែថទំ្របព័នធ ង បងក ត់ ភញ ស់ និងបំប៉នកូន្រតីពូជ 

បនេរៀបចំេ្រកមករឧបតថមភគំ្រទពីកមមវធីិេសប ង ររបស់សភពអឺរ ៉បុ (FAO EU Food Facility 

Project GCP/CMB/033/EC) ែដលជលទធផលៃនករ្របឹងែ្របងរមួគន រ ង អងគករេសប ង និង 

កសិកមមសហ្របជជតិ រមួជមួយនឹង ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និង េន ទ ។ 

 

េសៀវេភេនះ ចេលចេចញជរបូ ងបន េ យ រមនករគំ្រទបេចចកេទស និង សំរបសំរលួពី 

រដ្ឋបលជលផល ខណ្ឌ រដ្ឋបលជលផលកនុងេខត្តេគលេ ទំង៥ (កំពង់សពឺ ែកវ ៃ្រពែវង 

្វ យេរៀង និង េសៀម ប) ទី្របឹក បេចចកេទសជតិ និង អន្តរជតិ ៃនគេ្រមងកមមវធីិេសប ង រ 

របស់ សហភពអឺរ ៉បុ ្រពមទំងកសិករេគលេ របស់គំេ ង ។ 

 

សូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះម្រនី្ត និង កសិករពក់ព័នធ ទំងអស់ែដលបនចំ យ

េពលេវ ដ៏មនតំៃល កនុងករចូលរមួេធ្វើេ យÉក រេនះមនលកខណៈកន់ែតល្អ្របេសើរ និង 

េឆ្លើយតប មត្រមូវករជក់ែស្តង ៕ 
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GarmÖkfa 
 

េសៀវេភេនះមនេឈម ះថ “ដំេណើ រករ និងករែថទំ្របព័នធ ង បងក ត់ ភញ ស់ និង បំប៉នកូន្រតីពូជ” 

ែដលបនបេងកើតេឡើងេ យ សហភពអឺរ ៉បុ កមមវធីិេសប ង រ FAO European Union Food 

Facility Project (GCP/CMB/033/EC) សំ ប់ជទុនមួយជួយសំរលួដល់កសិករកនុងករផលិត និង 

បំប៉នកូន្រតីពូជនូវករេ្របើ្របស់្របព័នធ ងផលិតេ យកន់ែតមន្របសិទធិផលខពស់ ។ 

 

េសៀវេភេនះែចកេចញជ ៧ ែផនកៈ 

- េសចក្តីេផ្តើម៖ សេងខបខ្លះៗពីដំេណើ រករ្របព័នធ ង បងក ត់ ភញ ស់ និង បំប៉នកូន្រតីពូជ ។ 

រៈសំខន់របស់្រសះស្តុកទឹក សំ ប់ស្តុកទឹក ែកសំរលួគុណភពទឹក ្រពមទំង គុណភពដី 

ែដលសម្រសបសំ ប់្រសះ ។  

- បងគុំសំណង់បំេរ ើដល់ផលិតកមមកូន្រតីពូជ៖ េរៀប ប់ពីបងគុំសំណង់ និង ្រសះ សំ ប់ផលិតកមម

កូន្រតីពូជ និង មុខងររបស់   ។  

- មុនេពលដំេណើ រកររបស់្របព័នធ៖ េរៀប ប់អំពី ថេតើឧបករណ៍ សមភ រៈ និង រធតុគីមីអ្វីខ្លះ 

ែដលកសិករផលិតចំបច់្រតូវេរៀបចំេ យេ្រសចជមុនសំ ប់ដំេណើ រកររបស់ផលិតកមម ។  

- កនុងេពលដំេណើ រកររបស់្របព័នធ៖ គឺជែផនកសំខន់បំផុតរបស់្របព័នធ ។ ចំនុចសំខន់ៗ  

មួយចំនួនសំ ប់កសិករ្រតូវ ពិនិតយ និង ម ន ្រតូវបនបង្ហ ញ ។  

- ករែថទំ្របព័នធ៖ វធិនករណ៍ចំបច់មួយចំនួនកនុងកររក គុណភព សំណង់ និង្រសះ 

្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុងែផនកេនះ  ។  

- សុខភព និង សុវតថិភព៖ បង្ហ ញពីចំនុចចំបច់ កនុងករែថរក សុខភព និង សុវតថិភព

របស់កសិករផលិតផទ ល់ និង អនកជិតខង ្រពមទំង ផលរបស់ផលិតកមមកូន្រតីពូជ ។   

- គំរបូ្លង់៖ ្រតូវបនភជ ប់ជមួយេនែផនកខងេ្រកយេសៀវេភ ែដលជជំនួយ ម រតីដល់កសិករ

ផលិតថមីសំ ប់យកេទអនុវត្តន៍ ម ។ 
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1> esckþIepþIm 
 
្រតីមន រៈសំខន់សំ ប់សុខភព ។ តំរវូករ្រតីសំ ប់ករហូបចុកេកើនេឡើងជលំ ប់េទ មករ

េកើនេឡើងៃនចំនួន្របជជន ។ ្រតីធមមជតិែតមួយមិន ចផគត់ផគង់្រគប់្រគន់េទ មតំរវូករេនះ

េឡើយ ។ ករផលិត្រតីជករចំបច់សំ ប់បំេពញនូវកង្វះខតទំងេនះ ែដលជដំេ ះ្រ យដ៍ល្អ 

្របេសើរ ។ ករេផទរចំេណះដឹងដល់កសិករពីដំេណើ រករផលិតកូន្រតីពូជគឺជករចំបច់ជួយដល់

កសិករេ យមនលទធភពរក្របក់ចំណូលេដើមបីផគត់ផគង់ជីវភពបន ។ េសៀវេភេនះេផ្ត តេទេលើ

ទិដ្ឋភពបេចចកេទសកនុងករអនុវត្តន៍ និង ែថទំ ្របព័នធ ងបងក ត់ ភញ ស់ និង បំប៉នកូន្រតីពូជ កនុង

េគលបំនងេដើមបីែថរក ្របព័នធេ យេ្របើ្របស់បនគង់វង  និង យូរអែង្វង ៕ 

 

្របព័នធ ងផលិតនិងបំប៉នកូន្រតីពូជេនះផ ំេឡើងេ យ ងស្តុកទឹក ងបងក ត់ ងភញ ស់ ងផ ំ

កូន្រតីេម៉  និង ្រសះបំប៉នកូន្រតី ។ ទឹក្រតូវបូមពី្រសះស្តុកទឹកេទកនុង ងស្តុកទឹក ែដលេ្របើ

សំ ប់ករែចកចយបន្តេ យេសរដីល់្រគប់ ងខងេ្រកម (របូទី ២,៣ និងទី៤ កនុងរបូភព ១-១៖ 

ដយ្រកមលំហូររបស់្របព័នធ ង បងក ត់-ភញ ស់ និង បំប៉នកូន្រតីពូជ)។ ទឹក្រតូវបង្ហូរ េទ ងបងក ត់ 

ែដលជ ងសំ ប់បងក ត់្រតីេមបពូជ និង្របមូល ្រគប់ពង្រតីែដល ជំរះុេចញពីករបងក ត់េនះ ។ 

ទឹក និង ចរន្តទឹក ្រតូវផ្តល់េ យជប់រហូតសំ ប់ករវវិត្តន៍របស់្រគប់ពង្រតី ។ េ្រកយពី ជំរះុពងរចួ 

្រគប់ពង្រតី្រតូវបង្ហូរបន្តេទ ងភញ ស់ែដលជ ងសំ ប់ភញ ស់្រគប់ពង្រតី និងរក កូន្រតីញស់ ។  

ដូចគន នឹង ងបងក ត់ែដល ចរន្តទឹក្រតូវផ្តល់េ យជប់រហូត ។ េ្រកយ រយៈេពល ៣-៥ ៃថង កូន្រតី

ញស់្រតូវ្របមូលពី ងភញ ស់ និងយកេទផ ំកនុង ងផ ំកូន្រតីេម៉  រយៈេពល ២-៣ សប្ត ហ៍មុន

នឹងយកេទបំប៉នកនុង្រសះបំប៉នកូន្រតី ។ ដំេណើ រករ្របព័នធេនះេធ្វើ េឡើងជដំ ក់កល េហើយទឹក

ចំបច់្រតូវផ្តល់ជ្របចំដល់្រគប់ដំ ក់កលទំងេនះ ។ ដំេណើ ករ្របព័នធ្រតូវបនបង្ហ ញកនុង

របូភព ១-១ ៕ 
 

បរមិណទឹកមន រៈសំខន់សំ ប់ផគត់ផគង់ជ្របចំ និង ្រគប់្រគន់ដល់ដំេណើ រករផលិតកមម ។ 

េហតុដូេចនះ ទី ំង្របព័នធផលិតកមមចំបច់្រតូវមន្របភពទឹកមិនេចះរងីសងួត ។ ្របភពទឹកមិន

អចិៃ្រន្តយ៍ ករចិញច ឹម្រតីនឹងជួបបញ្ហ លំបកយ៉ងខ្ល ំង េហើយ្របព័នធេទៀតេ ត នឹង្របឈមភព

ប ជ័យ ។ ្របភពទឹក ចជ ទឹកេលើដី ទឹកេ្រកមដី និង ទឹកេភ្ល ង ។ ទឹកេភ្ល ងមិន ចចត់ទុកជ 

្របភពទឹកអចិៃ្រន្តយ៍បនេទ កល គម ន្រសះស្តុកទឹកដ៍្រតឹម្រតូវ ។ េហតុេនះ្រសះស្តុកទឹកមន

រៈសំខន់យ៉ងខ្ល ំងកនុងករផ្តល់ទឹកសំ ប់ដំេណើ រកររបស់ករបងក ត់ ភញ ស់ និង បំប៉នកូន្រតីពូជ៕ 

 

បរមិណទឹកែតមួយមិន្រគប់្រគន់េដើមបីធនដល់ករផលិតកូន្រតីពូជេ យបនល្អ្របេសើរេនះេទ ។ 

គុណភពទឹកគឹជេរឿងសំខន់ផងែដរ ។ ជទូេទ ទឹកេលើដីមនភពល្អក់ែ្រប្របួល មរដូវកល 

េហើយសំបូរេ យកំេទចកំទីែដលជះឥទធិពលដល់កររស់េននិងរកីលូត ស់របស់កូន្រតី ។ 
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កនុងករណីេនះ ្រសះស្តុកទឹក ចេដើរតួជ្រសះរងកករ ែដល ចជួយដល់ករធ្ល ក់រងៃនកករ កំេទច

កំទីធងន់ៗ និង ករអែណ្ត តៃនរបូធតុ្រ លៗ ែដល ចេធើ្វេ យទឹកេឡើងថ្ល មួយកំរតិ ។  ជទូេទ 

ទឹកេ្រកមដី ជទឹកមនភពថ្ល  (មនភពល្អក់កំរតិទប និងគម នកំទិចកំទី) េទះជយ៉ង  

ភពរងឹៃនទឹក ជតិែដក ជបញ្ហ ដ៍ចំបងមួយេទៀត ។  

 

សំ ប់្រសះស្តុកទឹកនិង្រសះផ ំកូន្រតី គុណភពដីក៏ជក ្ត សំខន់្រតូវគិតពិចរ ថេតើដី្រសះ

េនះ ចស្តុកទឹកសំ ប់បំេរ ើបំ ស់េនះបន ឬ េទ ។ ទឹក មិន ចរក ទុកបនេលើដីខ ច់េទ ពី

េ្រពះលកខណៈដីខ ច់មនជំ បខ្ល ំង ។ ដីឥដ្ឋមនលកខណៈល្អសំ ប់ស្តុកទឹកបនគង់វង  ែតដីឥដ្ឋ

ផ ំេ យ្រគប់ល្អិតតូចៗែដលពិបកនឹងរង ែដលែតងែតេធើ្វេ យទឹកល្អក់ជ្របចំ ។ ដីឥដ្ឋ

លបយខ ច់ ជដីដ៍សមរមយសំ ប់្រសះបំប៉នកូន្រតី និង ្រសះស្តុកទឹក ៕ 
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បំពង់ ង ង

្របព័នធផគត់ផគង់ទឹក

្របព័នធបេញចញទឹក

ែខ ៃនករបញជូ នមិនផទ ល់

ែខ ៃនករបញជូ នផទ ល់

សញញ សំគល់

សញញ ្រពួញបង្ហ ញពីទិស

េ ៃនែខ សង្វ ក់ផលិតកមម

២, ៣, ៤ ្របព័នធ ង បងក ត់ ភញ ស់

៥, ៦ ្របព័នធបំប៉នកូន្រតី

១ ្របភពទឹក

rUbPaB 1-1³ düaRkamlMhUrrbs;RbB½n §Gag bgáat;-PJas; nig bMb:nkUnRtIBUC 
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2> bgÁMúsMNg;bMerIdl;plitkmμkUnRtIBUC 
2>1 GagsþúkTwk  
 

ងស្តុកទឹកជ ងេ្របើសំ ប់ស្តុកទឹក និង ផគត់ផគង់ទឹកដល់ដំេណើ រកររបស់ ងបងក ត់, ងភញ ស់ 

និង ងបំប៉នកូន្រតីេម៉  ។ បរមិណទឹក និង សំពធទឹកចំបច់្រតូវេ យបន្រគប់្រគន់ និង សម

្រសបសំ ប់រញុ្រគប់ពងេចញពី ងបងក ត់ បេងកើតទឹកេភ្ល ងសបបនិមិមត និង បេងកើតេ យមនចរន្ត 

ទឹកហូរ ។ ងស្តុកទឹកគួរមនទំហំ ១៥ ែម៉្រតគូបេឡើងេទ និង កំពស់សម្រសប េដើមបីបេងើកនសំពធ

ទឹក និង ចរន្តទឹកវលិ ។ បរមិណទឹកេនះ ចជួយកត់បនថយករបូមទឹកជញឹកញប់ពី្របភពទឹក 

េ្រពះជទូេទបរមិណទឹកែដលេគ្រតូវេ្របើ្របស់កនុង ១ ៃថង មន្របមណ ២៤ ែម៉្រតគូប ។ ទឹក្រតូវ

បនបូមយកមកពី្របភពទឹកេ យម៉សី uនបូមទឹក េហើយបេញចញេទ ងេផ ងៗេទៀតេ យបង្ហូរ

មប ្ត ញទុេយ ។ ងទឹក ចមន ង មូល, ចតុេកណែកង ឬ កេរ ៉។ ជទូេទេគនិយមេ្របើ

្របស់ ង ងជកេរ ៉។ ងទឹក្រតូវមនបំពង់បញចូ លទឹក និង បេញចញទឹក ្រពមទំងបំពង់បង្ហូរកក

សំណល់សំ ប់ ងសំ ត ង ។ ទុេយសំ ប់ ស់កំពស់ទឹកគួរ្រតូវបន ក់ភជ ប់ជមួយ ង 

េដើមបីងយ្រសួល្រតួតពិនិតយបរមិណទឹកកនុង ង ។ របូភព ២-១ បង្ហ ញពី្របេភទ ងស្តុកទឹក

ែដលេគបនេ្របើ្របស់ ៕ 
 

ងស្តុកទឹក ងជកេរ ៉ ងស្តុកទឹក ងមូល 

rUbPaB 2-1³ GagsþúkTwk
អតថ្របេយជន៍របស់ ងស្តុកទឹក ងជកេរ ៉េ្រប បេធៀបនឹង ងស្តុកទឹកមូល៖ 

• ង ងកេរ្៉រតូវបន ងសង់ជ ងែតមួយ ចំែនក ងមូលជ ងេធ្វើពីលូសី uម៉ងត៍េ្រចើន
តភជ ប់គន ពីមួយេទមួយេ យទុេយេដើមបីទទួលបនបរមិណទឹកសម្រសបដូច ង ងកេរ ៉

• ចំ យៃផទដីតូច ែតមឌទឹកបនធំ 
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• ករបញជូ នសំពធេទ ង បងក ត់ ភញ ស់ និង បំប៉ន បនល្អជង ងមូល 

• ករ ងសំ ត ង ងជកេរ ៉មនភពងយ្រសួលជង ងមូល 

• ករ ងសង់មនភពងយ្រសួល 
 

2>2 Gagbgáat; 
 

ងបងក ត់គឺមន ងមូល ឬ ្រជុង ្រស័យនឹង្របេភទពូជ្រតី ។ ជទូេទ  ងបងក ត់ ងមូល េ្រចើន

េ្របើសំ ប់ពូជ្រតី្របេភទ្រគប់ពងបែណ្ត ត េហើយ ង ង្រជុងេ្របើសំ ប់ពូជ្រតី្រគប់ពងេ ង ។ ង

បងក ត់ ងមូលក៏ ចេ្របើ សំ ប់ពូជ្រតី្រគប់ពងេ ងបនែដរ ។ ភពខុសគន រ ងករបងក ត់ពូជ្រតី

្រគប់ពងបែណ្ត ត និង ្រគប់ពងេ ង គឺ្រតង់ ករបងក ត់ពូជ្រតី្រគប់ពងបែណ្ត ត្រតូវករចរន្តទឹកវលិ 

ែតពូជ្រតី្រគប់ពងេ ង ្រគន់ែត្រតូវករផ្ល ស់ទឹកកនុង ងេ យថមីជនិចចែដល ចេ្របើ មរយៈទឹក

េភ្ល ងសបបនិមិមត ។ ចរន្តទឹកវលិ និង ទឹកេភ្ល ងសបបនិមមិតមន រៈសំខន់កនុងករែថរក ្រគប់ពង្រតី

េ យែញកេចញពីគន  និង បែណ្ត តខ្លួនកនុងទឹក (សំ ប់ពូជ្រតី្រគប់ពងបែណ្ត ត) ។ ងមូលេនះមន

លកខណៈសម្រសបសំ ប់ចរន្តទឹកវលិ ងយ្រសួលេ យ្រតីេមបពូជបងក ត់គន  និង ជំរះុពង  ។ ្រគប់

ពងទំងេនះេ្រកយពីជំរះុ្រតូវបេញចញេទ ងភញ ស់ស្វ័យ្របវត្តិ ម្របព័នធបំពង់បង្ហូរ្រគប់ពង ។ ជ

ទូេទ ងេនះមនអងកត់ផចិត ២,៥-៣,០ ែម៉្រត និង កំពស់ពី ០,៨-១,០ ែម៉្រត ។ ធរទឹកែដល

សម្រសបគឺ្របែហល ២៥ លី្រត/នទី ។ ងបងក ត់បំពក់នូវ្របព័នធបំពង់ផគត់ផគង់ទឹក (សំ ប់បេងកើត

ចរន្តទឹកវលិ និង ទឹកេភ្ល ងសបបនិមិមត) និង ្របព័នធបំពង់បេញចញទឹក ។ បំពង់បេញចញទឹក្រតូវ ក់ចំ

ផចិត ង ែដលភជ ប់ជមួយបំពង់សំ ប់រក កំពស់ទឹកកនុង ង េ យមិនចំបច់បិទកវ (េ្រពះ

ងយ្រសួលកនុងករ ដក  ក់ បំពង់ែថរក កំពស់ទឹកេនះ និង សំ ត ង) ។ បំពង់បង្ហូរ្រគប់ពង 

្រតូវ ក់េន ចំក ្ត ល ងែកបរបំពង់បេញចញទឹក សំ ប់បង្ហូរ្រគប់ពងេទកនុង ងភញ ស់ ។ េគ ច 

េ្របើែតបំពង់បង្ហូរ្រគប់ពង េ យមិនចំបច់មនបំពង់បេញចញទឹកពី ងបងក ត់  ។ កនុងករណីេនះ 

េគេ្របើបំពង់បេញចញទឹករបស់ ងភញ ស់ជំនួសវញិ (របូភព ២-២) ។ េ យ រចរន្តទឹកវលិ 

្រគប់ពង្រតីទំងអស់្រតូវបន្របមូល និង បង្ហូរ មបំពង់បង្ហូរ្រគប់ពងេនះ ។ កនុងេពលបងក ត់ 

ចរន្តទឹកវលិចំបច់្រតូវរក េ យមនជប់ជនិចច ។ របូភព ២-៣ បង្ហ ញពី ងបងក ត់ ៕ 
 

 
បំពង់បេញចញទឹកៃន ងបងក ត់ និង ងភញ ស់ ច់េ យែឡកពីគន  

 
 

ករេ្របើបំពង់បេញចញទឹករមួសំ ប់ ងបងក ត់ និង ភញ ស់ 

rUbPaB 2-2³ karrobcMRbB½n§bMBg;beBa©jTwkénGagbgáat; nig PJas; 
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ងបងក ត់ 

បំពង់ចរន្តទឹកវលិ 

បំពង់បេញចញទឹក 

rUbPaB 2-3³ Gagbgáat; 
 
2>3 GagPJas; 
 

ងភញ ស់ ចេ្របើជមួយ ងបងក ត់បន ឬក៏ ងសង់ ច់េ យែឡកពីគន  ។ ជទូេទ ងេនះ េគ

េ្រចើន ងសង់េ យ ច់ពី ងបងក ត់ េដើមបីងយ្រសួលកនុងករ្រគប់្រគង និង បេងកើនផលិតកមម

េ យមន្របសិទធភព ។ ងភញ ស់  គឺជ ងសំ ប់ភញ ស់ពង្រតី េ្រកយេពលទំ ក់្រគប់ពង

េហើយ ៦-១២ េម៉ង និង រក កូន្រតីេទើបញស់រយៈេពល ៣-៥ ៃថង េ្រកយេពលញស់ ។ ្រគប់ពង 

និង កូន្រតីញស់ ្រតូវេធ្វើេ យ បែណ្ត តខ្លួនកនុងទឹកេទ មចរន្តទឹកវលិែដលបេងកើតេឡើងពីកបល

បំពង់បញចូ លទឹកមន ងជចំពុះទ េនបត ង ឬ ក ្ត លកំពស់ ង  ។ ចរន្តទឹកវលិ្រតូវរក

េ យមនេលប នទឹកេថរ ២០ សង់ទីែម៉្រត/នទី ។ ងភញ ស់គួរមនអងកត់ផចិតពី ២,៥ េទ៣ ែម៉្រត 

និងមនកំពស់ពី ០,៦ េទ ០,៨ ែម៉្រត  េហើយបត ងភញ ស់គួរមនកំរតិកំពស់ ទបជងបត ង

បងក ត់េដើមបីេ យ្រគប់ពងងយ្រសួលហូរ ។ ងគួរែតបិតករ ៉រូេ ងេដើមបីកំុេ យ្រគប់ពង និង 

កូន្រតីញស់ កកិតនឹងៃផទ ងែដលមនសភពេ្រគើម ែដល ចេធ្វើេ យប៉ះពល់ដល់្រគប់ពង និង 

កូនញស់ ។ ្របព័នធ ងភញ ស់េនះ្រតូវមន្របព័នធបញចូ ល បេញចញទឹកែដលមនេកះ ងមូលេនចំ

ក ្ត ល ង (អងកត់ផចិត ០,៦ ែម៉្រត កំពស់ ០,២-០,៣ ែម៉្រត) រុព័ំទធេ យចំេ ះៃសបមុង្រក ញឹក 

(០,២ មីលីែម៉្រត) សំ ប់ករពរ្រគប់ពងនិងកូន្រតីញស់កំុេ យេចញរចួ ។ កំពស់ទឹកកនុង ងគួរ

មនពី ០,៥-០,៦ ែម៉្រត ។ េន មមត់ ង េគ ចបំពក់ទុេយសំ ប់បេងកើតចរន្តទឹកេភ្ល ង

សបបនិមមិត ។ កនុងេពល ភញ ស់ េគក៏ ចេ្របើមូ៉ទ័រខយល់ជំនួយផងែដរ ។ របូភព ២-៤ បង្ហ ញពី ង

ភញ ស់ ។ 
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បំពង់ចរន្តទឹកវលិ 

 

របូភពទូេទរបស់ ងបងក ត់ 
 

បំពង់បង្ហូរ្រគប់ពង 

 

ទុេយទឹកេភ្ល ង 
 

េកះរុេំ យៃសប្រក ញឹក 
 

បំពង់បង្ហូរកូន្រតី 

rUbPaB 2-4³ GagPJas; 
 

2>4 GagpSaMkUnRtIem:SA 
 

ងផ ំកូន្រតីេម៉ គឺជ ងសំ ប់ផ ំកូន្រតីេម៉ ែដលេចញពី ងភញ ស់ េដើមបីេ យកូន្រតីទំងេនះ

ុ ំេទនឹងមជឈ ្ឋ នខងេ្រក កត់បនថយអ្រ បត់បង់េ្រចើន មុននឹងយកេទបំប៉នកនុង្រសះបំប៉នកូន

្រតី ។ េ្រកយពីេចញពី ងភញ ស់ កូន្រតីេម៉ ទំងេនះ្រតូវផ ំកនុង ងចេន្ល ះពី ២-៣ សប្ត ហិ៍ មុន

នឹង ក់បំប៉នកនុង្រសះ ។ ងផ ំ្រតូវ ងសង់េឡើងពីសី uម៉ងត៍ែដលមន ងជចតុេកណែកង ឬ 

កេរ ៉ែដលមនទំហំជទូេទ ៥ x ២ x ១ ែម៉្រត ឬ ១០ x ៥ x ១ ែម៉្រត ។ ង្រតូវមន្របព័នធទុេយ

សំ ប់បញចូ ល បេញចញទឹក ។ បំពង់តំណក់ទឹកេភ្ល ងសបបនិមមិត ចភជ ប់ជមួយបំពង់បញចូ លទឹក 

េ្របើសំ ប់េធ្វើេ យ ងមនទឹកថមីជប់ជនិចច និង សំ ប់ជួយផ្តល់អុកសីuែសនដល់កូន្រតី ។ ្របព័នធ

បង្ហូរទឹក មនបំពង់បង្ហូរទឹក បំពង់សំ ប់រក កំពស់ទឹកកនុង ង និង ៃសបមុង្រក ញឹករុជំុំវញិ

បំពង់រក កំពស់ទឹកសំ ប់ករពរកំុេ យកូន្រតីហូរេចញេ្រក ។ ងផ ំកូន្រតី ចេ្របើជ ង

សំ ប់ បងក ត់ ភញ ស់ ្របេភទពូជ្រតី្រគប់ពងេ ងក៏បន និង ស្តុកទឹកសំ ប់េ្របើ្របស់េផ ងៗ ។ 

របូភព ងផ ំកូន្រតីេម៉ មនេនកនុងរបូភពទី ២-៥ ៕ 
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បំពង់បញចូ លទឹក 

បំពង់បេញចញទឹក 

(គម នសំ ញ់) 

rUbPaB 2-5³ GagpSaMkUnRtIem:SA 
 
2>5 RsHbMb:nkUnRtI 
 
្រសះបំប៉នកូន្រតី ជ្រសះែដលេ្របើសំ ប់បំប៉នកូន្រតីេម៉ ែដលបនមកពី ងផ ំកូន្រតីេម៉  ឬ ង

ភញ ស់ (្របសិនេបើ ងផ មិំន្រតូវបនេ្របើ្របស់) រហូតក្ល យជកូន្រតីពូជ ។ ្រសះបំប៉នកូន្រតី្រតូវមន

ងចតុេកណពន យែកងែដលមនទំហំជទូេទ ១៥ x ១០ x ១ ែម៉្រត និង េជើងេទរ ០,៥ ែម៉្រត ។  

ទំហំេនះ ចផទុកកូន្រតីេម៉ បនពី ៥០.០០០ េទ ១០០.០០០ កបល ។ េទះបីយ៉ង ទំហំ ច

ែ្រប្របួលេទ ម ពូជ្រតី វដ្តផលិតកមម និង ថ នភពជក់ែស្តងរបស់កសិករផលិត ។ របូភព ២-៦ 

បង្ហ ញពី្រសះបំប៉នកូន្រតី ៕ 
 

 
rUbPaB 2-6³ RsHbMb:nkUnRtI 
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3> muneBldMeNIrkarrbs;RbB½n§ 
 
ករេរៀបចំជករចំបច់មុននឹងចប់េផ្តើមដំេណើ រករផលិតកូន្រតីពូជ ។ ចជួយកសិករផលិត

េ យចំេណញេពលេវ កនុងេពលអនុវត្តនិ៍ ្រគប់្រគង្របព័នធបន្រគប់្រជុងេ្រជយ កត់បនថយទំងន់

បនទុកករងរ និង កត់បនថយករងរមិនចំបច់មួយចំនួនធំ ែដល ចេលើកកំពស់លទធភពផលិតកមម

មួយកំរតិ ។ កសិករផលិតគួរគិតជមុន ថេតើអ្វីខ្លះែដលនឹង្រតូវេ្របើ្របស់កនុងដំេណើ រករេនះ េហើយ

្រតួតពិនិតយនូវ លកខណៈសំណង់ និងសំភរៈសំ ប់បំេរ ើករងរេនះ ។ ខង្រកមេនះជមុខឧបករណ៍ 

សមភ រៈ សំខន់ៗែដលកសិករ្រតូវេ្រត មេ យេ្រសចជមុនៈ 

• ម៉សី uនបូមទឹក ំង ឬ ម៉សូ៊ត 

• អួនអូសេមពូជ ឬ កូន្រតី និង ប៉ 

• ្រតីេមពូជ និង អ័រមូ៉ន 

• កំេបរ 

• ឧបករណ៍ ឬ សមភ រៈ សំ ប់បងក ត់ ភញ ស់ និង បំប៉ន 

• ជីសំ ប់្រសះបំប៉នកូន្រតី 

• ៃសបសំ ប់្រគប ងបងក ត់ និង ផ ំកូន្រតី ករពរកំុេ យ្រតីេមបពូជេ តេចញពី ង និង 

ករពរសត្វល្អិតបំផ្ល ញកូន្រតីេម៉  

• មូ៉ទ័រខយល់ និង គុយ 

• ចំណីសំ ប់កូន្រតីេម៉  និងកូន្រតីពូជ 

• ឧបករណ៍ និង រធតុគីមីសំ ប់ ស់គុណភពទឹក 

• ធុងអុកសីuែសន 

• ឧបករណ៍បនទ ប់បន ំមួយចំនួនែដលចំបច់សំ ប់ដំេណើ រករផលិតកមម 
 

rUbPaB 3-1³ ]bkrN_sMrab;plitkm μkUnRtIBUCmYycMnYn 
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• ្រតួតពិនិតយ ទឹក សំណង់ និង ្របព័នធផលិតកមមកូន្រតី 

- ្រតួតពិនិតយបរមិណទឹកែដលមនថេតើ ចសមលមមសំ ប់ដំេណើ រករផលិតកមមឬេទ 

- ្រតួតពិនិតយគុណភពទឹក ដូចជ េប៉ ស សី uតុណ្ហ ភព និងកំរតិរ យអុកសី uែសន

កនុងទឹក ។  ្របសិនេបើ ច កសិករផលិតគួរ្រតួតពិនិតយនូវកំរតិរបស់ មូ៉ញក់ អី uយុ៉ង

មូ៉ញូ៉ម ល់កលី ភពរងឹរបស់ទឹក ភពល្អក់របស់ទឹក កំ ប់ជតិែដក ។ល។  

- ្រតួតពិនិតយ សំណង់ ្របព័នធ ង និង េធ្វើករ កលបងេលើដំេណើ រកររបស់្របព័នធ 

េដើមបី្រតួតពិនិតយេមើល ថេតើ្របព័នធ ចដំេណើ រករល្អ ឬ យ៉ង  

 សំណង់ឋិតកនុង ថ នភពល្អគម នករេ្របះ្រ ំ 

 គម នអ្វី ងំសទះេនកនុង្របព័នធទុេយ និង កបលបំពង់ចំពុះទ 

 គម នករែបកបក់ ឬ ខូចខតដល់្របព័នធផ្តត់ផគង់ែបកែចកទឹក និង្របព័នធបង្ហូរ 

 ្រគប់តំណរ ៉ន សថិតេន ថ នភពល្អ គម នករខូតខត 

 ៃសបមុង្រក ញឹកសំ ប់ករពរ ្រគប់ពង និង កូន្រតី មិនមនភពធ្លុះធ្ល យ 

និង រុព័ំទធយ៉ង្រតឹម្រតូវេទនឹងបំពង់បេញចញទឹក 

- សំ ត្រគប់ ង និង ្របព័នធទុេយ 

- បិទ ្ល កកំណត់ចំ ំនូវមុខនទីែបងែចកករេ្របើ្របស់ េផ ងគន របស់្របព័នធទុេយ 

- ជួសជុល ល់ករខូចខតទំងអស់ែដលបនរកេឃើញទំងែផនក សំណង់និង្របព័នធ 

និង ដំបូល្របក់ ង 
 

 
rUbPaB 3-2³ TidæPaBTUeTAtamdMNak;kalénRbB½n§Gagbgáat;-PJas;kUnRtIBUC  

( ងទឹក ងបងក ត់ និង ងភញ ស់) 
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• ករេរៀបចំ្រសះមុនេពល ក់កូន្រតីបំប៉ន 

- េធ្វើករសំ ត្រសះេ យសំ តេ ម  និង្របមូលេចញនូវរកុខជតិទឹកដូចជ៖  ចក 

កំេប្ល ក និង កកសំណល់េផ ងៗែដលមនកនុង្រសះ 

- បូមទឹកព្រងីងពី្រសះ និងចប់្រតីែ្រស កែងកប ក្ត ម អនទង់ ។ល។ 

- ្ត រភក់េចញពី្រសះេ យរក ទុកភក់ពី ១-១,៥ េដសី uែម៉្រត (តឹក) 

- ជួសជុលភ្លឺ្រសះេឡើងវញិ និង បិទ្រគប់រនធេន មជំុវញិ្រសះ 

- បចកំេបរេ្រកយសំ ត្រសះ ឬ បចកំេបរេនបត្រសះេ្រកយេពលជីក្រសះរចួ 

- ល្រសះរយៈេពល ១េទ ២ ៃថង 

- បនទ ប់ពី ល្រសះរចួ េគ្រតូវបូមទឹកពី្រសះែដលមនព៌ណៃបតង្រ ប់ បញចូ លកនុង

្រសះបំប៉ន េហើយទុករយៈេពលមួយៃថងមុននឹងែលងកូន្រតី ។ ទឹកេនះចំបច់្រតូវ

េ្រចះេ យ ្អ ត េដើមបីដកសត្វចៃ្រងកំុេ យបំផ្ល ញកូន្រតី ។ 

- េធ្វើរបងសំ ញ់ព័ទធជំ uវញិ្រសះេដើមបីករពរពី សត្វទ ពស់ កណ្តុ រ និង សត្វេផ ងៗ 

ែដល ចសំ ប់កូន្រតីបន 
 

្រសះែដលបនសំ តនិងបចកំេបររចួ ្រសះែដលបន ក់សំ ញ់ករពរ 

rUbPaB 3-3³ karerobcMRsHmundak;bMb:nkUnRtIem:SA  
 

4> eBldMeNIrkarrbs;RbB½n§ 
 
កនុងេពលអនុវត្តនិ៍ កសិករផលិត្រតូវ្រតួតពិនិតយជនិចច និង ម នជ្របចំ េលើ្រគប់ ង ្រសះ និង 

្របព័នធទុេយទំងអស់ ។ ទឹកគឺមន រៈសំខន់បំផុតសំ ប់ផគត់ផគង់ដល់ ល់ដំេណើ រករបងក ត់ ភញ ស់ 

និង បំប៉ន ។ ករ្រតួតពិនិតយជ្របចំ្រតូវ យកចិត្តទុក ក់េលើ៖ 

• បរមិណទឹកេនកនុង ងទឹក 

• ចរន្តទឹកវលិេនកនុង ងបងក ត់ ភញ ស់ និង ្របព័នធទុេយ 

• ករែបកធ្ល យបំពង់ទុេយ និង ៉ន 

• ៃសបមុង្រក ញឹកែដលរ ំuជំ uវញិបំពង់បេញចញទឹក (ករធ្លុះធ្ល យ កររុសំទះេ យសំណកពង) 
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• ្រតួតពិនិតយរបងសំ ញ់ព័ទធជំuវញិ្រសះ 

• ្រតួតពិនិតយ ២ ដង/ៃថង (្រពឹក និង ង ច) នូវលកខណៈរបស់កូន្រតី (ករេងើបេឡើងមកេលើៃផទ 

ទឹក) ជពិេសសេពលប្តូរចំណី និង ប្តូរទឹក 
 

4>1 GagsþúkTwk 
 

• ងសំ ត ងស្តុកទឹកមុនបូមទឹកបំេពញ ង 

• បំេពញទឹកេ យេពញកនុង ង មុន និង កំពុងដំេណើ រករ្របព័នធ  

• ទឹកចំបច់្រតូវែតេ្រចះជមួយនឹងៃសបមុង្រក ញឹក (សំ ប់ទឹកេលើដី) េដើមបីដកេចញនូវ

កំេទចកំទីែមកេឈើ និង សត្វល្អិតមុននឹងស្តុកកនុង ង ។ ទឹក ចមនភពល្អក់សមលមម និង 

មិនមនកំ ប់ជតិែដក និង ភពរងឹខពស់ (សំខន់សំ ប់ទឹកេ្រកមដី) ។ 

• ្រគប់ ៉នទំងអស់្រតូវបិទ េលើកែលងែត ៉នផគត់ផគង់ទឹក 

• បំេពញទឹកកនុង ងភ្ល មៗបនទ ប់ពីេឃើញថទឹកកនុង ងធ្ល ក់េ្រកមកំរតិកំណត់ែដលបង្ហ ញ

េ យទុេយសំគល់កំរតិកំពស់ទឹក ៕ 
 

បំពង់បញចូ លទឹក
ៃសបចំេ ះ្រក ញឹក

ទុេយ្រកឹត
កំពស់ទឹក

បំពង់ផគត់ផគង់
ទឹក

បំពង់បង្ហូរ ង ង

ម៉សី uនបូមទឹក
ៃសបចំេ ះ្រក ញឹក

 rUbPaB 4-1³ karbMeBjTwkkñúgGagsþúkTwk 
 

4>2 Gagbgáat; 
•  ករផគត់ផគង់ទឹក 

- ទឹកចំបច់ជ ច់ខត ្រតូវផ្តល់េ យជ្របចំេ យគម នកររខំន 

- កំនត់ករេ្របើ្របស់ ៉នេធ្វើយ៉ង េ យបរមិណទឹក និង េលប នទឹកវលិេថរ  

- ្រតូវកំនត់េ យចបស់ថ្រគប់បំពង់ចំពុះទ គម នករកកសទះ េហើយ្របញប់ដកេចញ 

ភ្ល មនូវកំនកេនះ្របសិនេបើ េកើតេឡើង 
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• ករបេញចញទឹក 

- ្រតូវកំនត់េ យចបស់ថៃសបមុងករពរ្រគប់ពង្រតូវបនភជ ប់យ៉ង្រតឹម្រតូវ និង

គម នករ ច់េ ចរែហក 

- ្រតូវកំនត់េ យចបស់ថ ៉នរបស់បំពង់បេញចញទឹក្រតូវបនេបើកសំ ប់រក កំពស់ទឹក 

- ្រតូវកំនត់េ យចបស់ថធរទឹកែដលផ្តល់េ យ ង និងធរទឹកហូរេចញេសមើគន  

- ទឹកបេញចញេចលគួរបេញចញេទកនុង្រសះែកបរេនះ 

• ករបង្ហូរ្រគប់ពង 

- ្រគប់ពង្រតូវបង្ហូរេទ ងភញ ស់ មបំពង់បង្ហូរ្រគប់ពង 

- បំេពញទឹកកនុង ងភញ ស់េ យបនកំពស់េសមើនឹងកំពស់ទឹកកនុង ងបងក ត់មុននឹង

បង្ហូរ្រគប់ពង 

- េបើក ៉នបង្ហូរ្រគប់ពងេ យអស់េដើមបីកំ uេ យ្រគប់ពងហូរមនភពបងខំ 

 

 
rUbPaB 4-2³ bNþajbMBg;Twkrbs;Gagbgáat;  

 

4>3 GagPJas; 
• ករផគត់ផគង់ទឹក 

- ទឹក្រតូវបនផគត់ផគង់េ យផទ ល់ពី ងស្តុកទឹក មរបូភពជចរន្តទឹកវលិ 
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- េលប នចរន្តទឹកវលិ្រតូវេធ្វើេ យេន្របមណ ២៥ សង់ទីែម៉្រត/នទីមុននឹង្រគប់ពង

មកដល់ 

- កំនត់ករេ្របើ្របស់ ៉នេធ្វើយ៉ង េ យបរមិណទឹក និង េលប នទឹកវលិេថរ 

- បនទ ប់ពីពង្រតូវបនបង្ហូរអស់េហើយ ្រតូវបិទ ៉នបង្ហូរ្រគប់ពង េដើមបីកំ uេ យ្រគប់ពង

ហូរ្រតលប់េ្រកយវញិេ្រកយពីបិទ ៉នផគត់ផគង់ទឹកដល់ ងបងក ត់ 

- ្រតូវកំនត់េ យចបស់ថ្រគប់បំពង់ចំពុះទ គម នករកកសទះ េហើយ្របញប់ដកេចញ 

ភ្ល មនូវកំនកេនះ្របសិនេបើ េកើតេឡើង 

- ្រតូវបិទចរន្តទឹកេនេពលផ្តល់ចំណីេ យកូន្រតីសី u (១៥-៣០ នទី) 

• ករបេញចញទឹក 

- ៉នបេញចញទឹក្រតូវេបើកជនិចចេដើមបីរក កំពស់ទឹកកនុង ង 

- ្រតូវកំនត់េ យចបស់ថៃសបមុងករពរកូន្រតី្រតូវបនរុបិំទយ៉ង្រតឹម្រតូវ និងគម ន

ករ ច់រែហក 

- ្រតូវកំនត់េ យចបស់ថបំពង់រក កំពស់ទឹក ្រតូវបនភជ ប់យ៉ងល្អ 

- ្រតូវកំនត់េ យចបស់ថធរទឹកែដលផ្តល់េ យ ង និងធរទឹកហូរេចញេសមើគន  

- ទឹកបេញចញេចលគួរបេញចញេទកនុង្រសះែកបរេនះ 

• ករផ្តល់អុកសីuែសនបែនថម 

- ខយល់ ចបញចូ លកនុង ងេ យមូ៉ទ័រខយល់  េដើមបីបែនថមអុកសីuែសនេទកនុងទឹក 

េហើយជួយរញុ្រចន្រគប់ពង្រតី និង កូន្រតីេ យបែណ្ត តេឡើង 

- ទឹកេភ្ល ងសបបនិមមិត ចជួយផ្តល់អុកសី uែសនបែនថមផងែដរ 
 

 
rUbPaB 4-3³ TwkePøogsb,nimi μtnigm:UT½rxül;sMrab;GagPJas; 
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• ករ្របមូលកូន្រតីេម៉  

- កូន្រតីេម៉ ្រតូវ្របមូល មបំពង់បង្ហូរកូន្រតី មរយៈ ៉នបិទ េបើក បនទ ប់ពីរក

ទុកអស់្របមណ ៣-៥ ៃថង 

- កូន្រតីេម៉ ច្របមូល ក់កនុងធុង ឬ ថង់ផ្ល សទីក េ យមនអុកសីuែសនជំនួយ 
 

 

 
 

 
rUbPaB 4-4³ bNþajbMBg;rbs;GagPJas; 

 
4>4 karpSaMkUnRtIem:SAkñúgGagsIum:gt_ 
 

• មនែតចំណី វែតមួយគត់ែដល្រតូវផ្តល់េ យកូន្រតីេម៉ សី u 
• ្រគប ងផ កូំន្រតីនឹង ៃសបមុង ករពរពីករយរយីរបស់សត្វល្អិតចៃ្រង 

• ដកេចញនូវសត្វប្លង់តុង និង សត្វល្អិតេផ ងៗេទៀត 
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rUbPaB 4-5³ GagpSaMkUnRtIem:SAEdlmanés,karBar 

 
• ករផគត់ផគង់ទឹក 

- ទឹកចំបច់្រតូវបំេពញមុននឹង ក់កូន្រតីេម៉  

- ផគត់ផគង់ទឹកជប់ជនិចចជ្របចំ មរបូភពជតំណក់ទឹកេភ្ល ងសបបនិមិមត េដើមបីេធ្វើ

ទឹកេ យថមីជនិចច និង រក កំរតិអុកសី uែសនេ យបនល្អ 

• ករបេញចញទឹក 

- ្រតូវកំនត់េ យចបស់ថបំពង់រក កំពស់ទឹកេនជប់ជនិចចនឹងបំពង់បេញចញទឹក  

- ្រតូវេមើលៃសបមុងករពរកូន្រតីកំuេ យរែហក និង របូតេចញពីបំពង់ 

- ទឹកបេញចញេចលគួរបេញចញេទកនុង្រសះែកបរេនះ 

• ករ្របមូលកូន្រតីេម៉  

- កូន្រតីេម៉ ្រតូវ្របមូល មបំពង់បេញចញទឹក េ យ្រគន់ែតដកេចញនូវបំពង់រក

កំពស់ទឹក បនទ ប់ពីកូន្រតីបំប៉នអស់្របមណ ២-៣ សប្ត ហ៍ 

- មុននឹង្របមូលកូន្រតី បរមិណទឹកខ្លះ្រតូវបង្ហូរេចញ េដើមបីងយ្រសួលកនុង ករ្របមូល 

ផលកូន្រតី 

- កូន្រតីេម៉ ច្របមូល ក់កនុងធុង ឬ ថង់ផ្ល សទីក េ យមនអុកសីuែសនជំនួយ 

មុននឹងបញចូ នបន្តេទកនុង្រសះបំប៉នកូន្រតី 
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rUbPaB 4-6³ GagpSaMkUnRtIem:SA nig RbB½n§bMBg;bgðÚrTwk 

 

4>5 karbMb:nkUnRtIkñúgRsH 
• ករែលងកូន្រតីេម៉  

- ករែលងកូន្រតី្រតូវេធ្វើកនុងេពល្រតជក់ េនេពល្រពឹកចេន្ល ះេម៉ង ៨-១១ េម៉ង ្រពឹក 

- កូរទឹកកនុង្រសះេដើមបីេ យកំេ រ ងៃផទទឹកខងេលើនិងខងេ្រកមេ យមនកំេ

្រប ក់្របែហលគន  

- ក់្រ ំថង់កូន្រតីកនុងទឹក្រសះ្របែហលជ ១០ េទ ១៥ នទី េដើមបីេ យ្រតី ំ uនឹង
មជឈ ្ឋ នថមី 

- បចទឹកចូលកនុងថង់កូន្រតីមុននឹងែលង 

- េផ្អ ងថង់កូន្រតីបន្តិចេដើមបីេ យកូន្រតីេចញបន្រសួល  
 

 
1- ករផ ំកូន្រតីេទនឹងមជឈ ្ឋ នថមី 

2- ករបចទឹកចូលកនុងថង់កូន្រតីេម៉  3- ករែលងកូន្រតីេម៉ េទកនុង្រសះ 

rUbPaB 4-7³ karElgkUnRtIeTAkñúgRsH (្របភពៈ បេចចកេទសចិញច ឹម្រតីជលកខណៈ្រគួ រ)  
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5> karEfTaMRbB½n§  
 

ករែថទំជករចំបច់ែដល្រតូវយកចិត្តទុក ក់ េដើមបីធនដល់ករេ្របើ្របស់បនយូរអែង្វង ។ 
 

• សំ ប់សំណង់ និង ្របព័នធ 

- បនទ ប់ពីដំេណើ រករផលិតរចួ ្រតូវ ងសំ ត្រគប់ ងទំងអស់ េហើយ្រតូវរក ទឹក

ទុក្រ ំ្រគប់ ងទំងអស់េដើមបីរក សំេនើមដល់សំណង់កំ uេ យឆប់េ្របះ្រ ំ 

- កំណត់រយៈេពលកនុងករប្តូរទឹកេចញ និង ជំនួសទឹកថមីចូលកំuេ យ ទឹកស្អុយ 

- ជួសជុល្រគប់កែន្លងេ្របះ្រ ំរបស់សំណង់្របសិនេបើមន 

- ងសំ តទុេយសំ ប់េមើលកំរតិកំពស់ទឹកកនុង ងទឹក 

- លប់្របព័នធទុេយទឹកកំ uេ យេលចេចញេលើដី 

- ជួសជុលដំបូល្របក់ ង 

- ្រតូវ ងសំ ត ពិនិតយ និងែថទំ ឧបករណ៍ែដលបនេ្របើ្របស់រចួ 

• សំ ប់្រសះបំប៉នកូន្រតី 

- សំ តេ ម ែដលដុះរេញ៉រៃញ៉ និង រកុខជតិេផ ងៗ 

- ំេ ម េដើមបីទប់ករបក់ ហូរ្រចះេជើងេទ្រសះ 

- ជួសជុល ល់ករខូចខតរបស់្រសះ ដូចជបិទរនធធ្លុះធ្ល យ ចក់ដីបំេពញភ្លឺ្រសះ 

- ្រតួតពិនិតយគុណភពទឹក  

- ករផ្តល់ជី្រគប់្រគន់ 

- ្រតូតពិនិតយ និង ជួសជុល ល់របងករពរ្រសះ 

- ករពរមិនេ យសត្វពហនៈដូចជ េគ ្រកបី ្រជូក មន់ ទ ចូលកនុង្រសះ 

- មិន្រតូវចក់ទឹក ងសំភរៈែដលមន រធតុពុល ដូចជ បូ៊ ថន ំសំ ប់សត្វ

ល្អិត ថន ំសំ ប់េ ម  ឬ ងសំភរៈទំងេនះកនុង្រសះេឡើយ 

- មិន្រតូវេចលសំ ម កនុង្រសះ និង ្របមូល ល់កកសំណល់ែដលមនកនុង្រសះ 

- មិន្រតូវ្រ ំរកុខជតិេផ ងៗកនុង្រសះ ដូចជ ឬស ី កំ ត់េឈើ ស្លឹកេ ន ត… 

- េបើេឃើញ្រតីេ្រចើនេឡើងមកៃផទទឹកខងេលើកនុងេពល្រពឹក្រពលឹមបង្ហ ញថទឹក ចខ្វះ

អុកសី uែសន ។ ទឹក្រសះ្រតូវផ្ល ស់ប្តូរជបនទ ន់ ្រពមទំង ផ្អ កករផ្តល់ចំណី និង

ក់ជីមួយរយៈ 

- ្ត រនិងជួសជុល្រសះបនទ ប់ពីេ្របើ្របស់អស់េពលពី ៣ េទ ៥ ឆន ំម្តង 
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6> suxPaB nig suvtßiPaB 
 

• ្រតូវទុក ក់ រធតុគីមីសំ ប់្រតួតពិនិតយទឹក អ័រមូ៉ន េ យបនល្អ ច់េ យែឡកពី

រធតុដ៏ៃទ និង ឆង យពីៃដេកមង 

• ្រតូវពនយល់ដល់េកមងពីផលប៉ះពល់របស់  និង មប៉ះពល់ 

• យ៉ងេ ច ស់្រតូវពក់េ្រ មៃដ ម៉ស់ និង ែវន៉  េនេពលប៉ះពល់ ល់ រធតុគីមី

ទំងេនះ 

• ្រតូវ ងទឹក ្អ តភ្ល មៗ បនទ ប់ពីមនេ្រគះថន ក់ជយថេហតុេ យ រករប៉ះពល់ជមួយ

ធតុគីមីទំងេនះមុននឹងបញជូ នេទមនទីរេពទយែដលេនែកបរបំផុត (ករ ងេនះ្រគន់ែតជួយ

កត់បនថយេ្រគះថន ក់ខ្លះបុ៉េ ្ណ ះ) 

• មិន្រតូវេ្របើ រធតុគីមីែដលហួសកលបរេិចឆទកំណត់ 

• មិន្រតូវេ្របើ រធតុគីមីេដើមបី្រតួតពិនិតយគុណភពទឹកជិតកែន្លងផលិតកូន្រតីេទ 

• មិន្រតូវទុក រធតុគីមីទំងេនះេនេលើ ង មួយេឡើយ 

• រធតុគីមីទំង យបនទ ប់ពីេ្របើ្របស់េហើយ្រតូវបិទេ យជិត និង រក ទុក ក់េន

កែន្លងែដលមនសុវតថិភព 

• ្រតូវមនកែន្លងទុក ក់ធតុគីមីទំងេនះេ យបនសមរមយ និង ក់ ្ល កសញញ េ យបន

ចបស់ ស់ 

• មិន្រតូវចក់ទឹកែដលបនេធ្វើករពិេ ធន៍រចួចូលេទកនុងទឹក ង ឬ ្រសះចិញច ឹម្រតីេឡើយ 

• ្រតូវ ងៃដេ យ ្អ តនឹង បូ៊ ឬ េផះ េ្រកយេពលេធ្វើករេលើផលិតកមមកូន្រតី េ្រកយករ

្រតួតពិនិតយគុណភពទឹក និង េ្រកយេពលេធ្វើជី 

• េ្របង ំង ឬ េ្របងម៉សូ៊ត្រតូវទុកេ យបនល្អ និងមិន្រតូវយកេភ្លើង (ែដកេកស េទៀន 

ចេងក ង) េទឈួលេមើលេឡើយ (្រតូវយកអំពូលេភ្លើងអគគីសនី ឬ ពិល សំ ប់េមើល) 

• មិន្រតូវទុកទឹកកនុង ងនិង្រសះេ យេឡើងស្អុយេឡើយ និងមិន្រតូវេ យមន្រជុំេនជំ uវញិ
បរេិវណ ងបងក ត់ ភញ ស់ និង បំប៉នេឡើយ 

• ្រតូវ្របយ័តនជនិចចេនេពលេ្របើម៉សី uនបូមទឹករៃង្វេ យៃដ 

• ្រតូវដកជេណ្តើ រេចញពី ងទឹកេនេពលមិនចំបច់ និង មិនអនុញញ តេ យេកមងេឡើងេលើ ង 

• ្រតូវ ក់របងករពរ្រសះែដលមនជំេ េ្រជ ដូចជ្រសះស្តុកទឹក ្រសះេមបពូជ េ យមន

សញញ ្របប់ពីជំេ ្រសះផង េដើមបីករពរសត្វពហនៈនិងមនុស  និង មិនអនុញញ តេ យ

េកមងេទែកបរ្រសះេនះេទ 
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7> KMrUbøg; 
7>1 GagsþúkTwk 
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7>2 Gagbgáat; 
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7>3 GagPJas; 
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7>4 GagpSaMkUnRtIem:SA 
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7>5 RsHbMb:nkUnRtI 
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kariyal½yKeRmagenARkugPñMeBj 

GKÁnaykdæanksikmμ 
RksYgksikm μ rukçaRbm:aj; nig ensaT 
pÞHelx 54 pøÚv 656 sgáat;Twkl¥k; II xNÐTYleKak PñMeBj km<úCa 
TUrs½BÞ ³ ¬855¦23 96 95 00 / 23 21 65 66 
TUrsar³  ¬855¦23 96 95 00 

kariyal½yGgÁkares,ógnigksikm μénshRbCaCatiRbcaMkm<úCa
pÞHelx 5 pøÚv 370 sgáat;bwgekgkg1  cMkarmn  PñMeBj  km<úCa 
TUrs½BÞ  ³ ¬855¦ 23 21 17 02 ¼ 21 65 66 
TUrsar  ³ ¬855¦ 23 21 65 47 
Evbsay ³ www.fao.org 


