
ដំណតំ្រសក់ទត្រើង 

១. ការទរៀបចំដ ី

- ភ្ជួរដីជំរៅព ី២៥-៣០ ស.ម រ ើយរាស់បំបបកដីរោយបានររៀបរសមើល្ អ 

២. ការទ ើករង 

- បរដោ យរងៈ មិនត្រូវបានកំណរ់រេ ោត្សយ័រៅតាមល្េធភាពផ្ទៃដីបដល្មាន 

- េេងឹរងៈ មិនត្រវូរល្ើសព ី១ ម 

- ចរ ល្ ោះរងៈ ចរ ល្ ោះពីរងមយួរៅរងមួយព ី៥០ស.ម 

- កពំសរ់ងៈ  

o រដូវត្បាងំៈ កំពស ់២០ស.ម រោយមានកំបពង រដើមបីក ំរោយេឹក ូររចញ 

o រដូវវសសៈ កំពសព់ ី៣០ស.ម រាងជាខ្នងអរណោ ើកចរ ល្ ោះពីរងមយួរៅរងមយួមានចងអរូបង ហរូេឹករចញ 

៣. បទចេកទរសដដំ ុះ 

- ោតំ្ាបផ់្ទៃ ល្ោ់ក់១ត្ាប់កនុងមយួររដោ   

- ចរ ល្ ោះជួរ ៥០ស.មនិងមានចរ ល្ ោះគ មគ ៥០ស.ម 

- ប ៃ្ បព់ោីតំ្ាបរ់ ើយរយើងត្រវូត្គបចំរប ើងរោយបានកំរាស់កនលោះរឹករដើមបបីការពារក ំរោយដីរ ័សសងរួរ្វើរោយពនលក 

ត្ាប់បដល្រេើបដ ោះវាសវិររ ើយងាប់រៅវិញបានរកសសំរណើម និងការប់នថយការដ ោះរមម ។  

ចដំៈំ ត្ាប់បដល្ផ្ទអ បម់ិនត្រវូរោយដ ោះរចញពនលកឬសបវង(ផ្ទអ ប់ត្រឹមបរបបកមារ់ចាប)។ របើេ ករោយត្ាប់ដ ោះពនលកបវងវាងាយ  

និង សវរិងាប់បានរបើរដោ ខ្ល ំង ររឺ វានិងរល្ួយរបើដីរសើមត្ជលុ្។ 
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៤. ការទត្បើត្ាស់ជ ី

សំរាបព់ជូបបនលេំរនើបមានការរត្បើត្បាសជ់ីគមីីនិងជី្ មមជារិរត្ចើនរបើរ្ៀបនិងពជូបបនលកនុងត្សុក។ ជីបដល្បានោក់មានត្បសេិធិភាព

រពល្ដរយើងរត្ោចេឹកបានត្គប់ត្ាន់។ េឹកមានរួ្ េជីាអនក្ជំីបដល្បានោក់រោយរៅដល្់ឬសដំដ ំ រ ើយរ្វើរោយដំដំ

ល្ូរលាស់បានល្ អ ។ 

- ររបៀបោកជ់តី្ាបប់ារៈ 

o ត្បរភ្េេ១ី រយើងត្រវូយកជគីមីី និងជីលាមកសរវមកពត្ងាយរល្ើរង រេើបកាប់ត្ចបល្់ជីាំងរនោះ  

ជីមយួដីរសើៗ រេើបរយើងរ្វើររដោ ោក់ោតំ្ាប ់ររឺ កូន។ 

o ត្បរភ្េេី២ រយើងោចោក់ជីរៅកនុងររដោ  រ ើយលាយត្ចបល្់ជាមយួដីប ៃ្ បម់ករេើបោកូំនចំងាយត្បមាណ៥ស.ម 

ពីជីបដល្ត្ចបល្រ់្ោះ។ 

 

- ររបៀបោកជ់បីបំន៉ៈ រយើងត្រូវជីកកប់ជីបដល្ត្រូវោក់រៅសងខ្ងររដោ  ររឺរ រៅចរ ល្ ោះគ មព។  មិនត្រវូោក់ជីជាប់និងគល្ប់បនល

រេ ររបៀបោកជីី់ដូចជាៈ  

o ២ ោេរិយប ៃ្ បព់ោី ំត្រូវោក់ជី ចំងាយត្បមាណ ៥ស.ម ពីគល្់បបនល 

o ៤ -៥ ោេរិយប ៃ្ បព់ោី ំត្រូវោក់ជ ីចំងាយត្បមាណ ១០ស.ម ពីគល្់បបនល 

o រល្ើសពី៥ោេិរយប ៃ្ បព់ីោតំ្រវូោក់ជ ីចំងាយត្បមាណ១៥ស.ម ពីគល្់បបនល 
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- បរមិាណជបីដល្ត្រវូោក ់

ោកជ់តី្ាបប់ារ ជបីកង ៧.៥ត្កាម (១ោល បត្ពាបាយរសមើ)/រដើម លាមកសរវ ០.៥ គីឡតូ្កាម/រដើម 

ការោកត់្ាប ់  

១ ោេិរយប ៃ្ បព់ីោ ំ   

២ ោេរិយប ៃ្ បព់ោី ំ ជអី  យររ ៊ ១០ ត្កាម (១ោល បត្ពាបាយរសមើ)/រដើម 

៣ ោេិរយប ៃ្ បព់ីោ ំ  

៤ ោេរិយប ៃ្ បព់ោី ំ
ជបីកង ២.៥ត្កាម (១ោល បត្ពាបាយកំព ង)/រដើម  

ជអី  យររ ៊២.៥ត្កាម (១ច ងោល បត្ពាបាយកំព ង)/រដើម  

៥ ោេរិយប ៃ្ បព់ោី ំ ជបី៉តូាសយមូ  ១.៩ត្កាម (១ច ងោល បត្ពាបាយរសមើ )/រដើម 

៦ ោេិរយប ៃ្ បព់ីោ ំ ជបីកង ២.៥ ត្កាម (១ច ងោល បត្ពាបាយកំព ង)/រដើម 

៧ ោេរិយប ៃ្ បព់ោី ំ  

៨ ោេរិយប ៃ្ បព់ោី ំ ជ ីបកង   ២.៥ ត្កាម (១ច ងោល បត្ពាបាយកំព ង)/រដើម 

៩ ោេរិយប ៃ្ បព់ោី ំ  

១០រោេរិយប ៃ្ បព់ោី ំ   បញ្ជបក់ារត្បមូល្ទល្ 

៥. ការថែទ ំ

- ការរោររត្េើងៈ រយើងត្រូវរោរចំដររៅរពល្ោំរឺ៧ផ្ង ងរត្កាយោ។ំ ការរោររត្េើងរយើងោចោក់បខ្ែរ្វើជារត្េើងររឺ 

កូនបមករ ើបដល្ោចរោយត្រសក់វារឡើងបាន។ របើរយើងរោរចំដរយឺររ្វើរោយត្រសក់បនថយការល្ូរលាស់បដរ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- របើត្រសក់ចាបរ់ទ ោើមមានសលឹកពណ៌រល្ឿងអ ចៗត្រូវការរ់ចាល្ជាប ៃ្ ន់ រដើមបីក ំរោយឆ្លងរៅសលឹករទែងៗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

៦. ការត្បមូ ផ  

- ោចត្បមូល្ទល្បានរៅរពល្មានោយ ព ី៣៥-៤៥ ផ្ង ងប ៃ្ ប់ពោីប គឺវាោត្សយ័រៅរល្ើពជូ 

- ជាការត្បរសើររបើរយើងត្បមូល្ទល្រោយការ់និងកផ្្នោ គឺវាោចរកសរោយបទលត្រសក់មិនរ ស័បត្បពណ៌រៅជារល្ឿង 

  

 

 

 

 

 

 

 


