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អាសយ័ដ្ឋា នទំនាកទំ់នងៈ ផ្ លវូលេខ ១០៣  (តាលមៅ ) 

ទំនាកទំ់នងទូរសព័្ ទ       (០២៣ ៩៨៣ ៤៦១) 

                        (០១២ ៨២៤ ៤២៥) 

 

ឧបត្ថមភខោយៈ អង្គការវីវីអូប ៊ី VVOB 

 

ឆ្ន  ំ២០១០ 

ដង្កវូបំពង្់កាត្់សលកឹ 
១-េកខណៈទលូៅ 

ដង កវូបពំ្ង់កាតស់ លឹកជាប្បលេទសតវចង្ប្ង ម្យ៉ា ងដដេបផំ្លល ញ 

ដំណបំ្សូវចាបព់្ីដំណក់កាេសណំបរហូតដេ់ដំណក់កាេ 

ប្សូវដបកគុម្ព  ជាព្សិសលព្េប្សូវលៅខ ច ី ។ វាជាសតវេ អិតអាច 

រស់លៅបានទំងកនុងទឹក និងលេើលោក។ កនុងវយ័ជាដង កវូវាសុ ី

បំផ្លល ញស លឹកប្សវូខ ចីរួចកាតស់ លឹកប្សូវម្ូរខ លនួវាជាបពំ្ងទ់លំាក់ចុុះ 

ម្កលប្កាម្រួចបដណែ តខ លនួលេើង្ផ្ ទទឹក។ ដង កវូប្បលេទលនុះវារស ់

លៅកនុងបពំ្ង់ស លឹកប្សូវ លហើយបដណែ តខ លនួលេើង្ផ្ ទទឹកលៅលព្េ ង្ង ៃ  

លព្េយប់វាលតាងល ើងលដើម្ប្សវូទំងបពំ្ងល់ដើម្បីសុសី លឹកប្សវូជា 

អាហារ។     

ដង កវូប្បលេទលនុះលប្ចើនលកើតលៅលេើដីដប្សដដេព្ុំបានលរចបចំ 

លស ៅើេ អ និងលេើដប្សដដេមានទកឹដក់ជាប្បចា។ំ លម្អំលៅលព្េ 

ង្ង ៃលាក់ខ លនួកនុងគុម្ពលមៅ  និង លចញលៅព្ងលព្េយប់ដដេអាច 

មានចំនួន ៥០ព្ង ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

២-េកខណៈរបូ  

-ព្ង មានព្ណស៌ប្ព្ដេត/ព្ណ៌លេឿងខ ច ី ឬព្ណស៌ដូចទឹក 

សលនសើម្ (ព្ងរបស់វាមានរាងម្ូេដូចថាស មានទហំំម្ិន 

លស ៅើោន តំលរចបជាជួរខាងលប្កាម្ង្ផ្ ទស លឹក ជិតញាស់ដប្បជាព្ណ ៌

លេឿងចាស)់។ 

-ដង កវូ មានព្ណល៌េឿងថាល  ឬ លខចវប្ព្ដេតលព្េវាសុីចំណ ី

អាហាររួច។ 

-ដឹកល ឿ មានព្ណស៌ប្ព្ដេត ឬ ព្ណទ៌ឹកលដ្ឋុះលោ (ព្ណ៌

លតាន ត)។ 

-លម្អលំៅ មានព្ណ៌ដូចទឹកប្បាក់ (សលស លករំលេចលដ្ឋយដំុ ឬ

ឆ្ នតូព្ណ៌លតាន តខ ច)ី លហើយមានចំណចុអុចៗលៅលេើស្លល ប។ 

 

 

 

 

 

 

 

៣-វដ ែជី វតិ  

-លម្អលំៅ មានរយៈលព្េ ៧ង្ង ៃ  (ព្ងលៅលេើស លឹកប្សវូដដេ

ធ្លល ក់សំយ៉ា កដកបរង្ផ្ ទទឹក ) 

-ព្ង  មានរយៈលព្េ ៣-៥ង្ង ៃ។ 



-ដង កវូ  មានរយៈលព្េ ២០ង្ង ៃ  (ដឹកល ឿលតាងជាបគ់ុម្ពប្សូវ

ដកបរង្ផ្ ទទឹក ) 

-ដឹកល ឿ  មានរយៈលព្េ ៧ង្ង ៃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៤-េកខណៈបផំ្លល ញ 

-ចាប់ព្សីំណប រហូតដេ់ប្សវូដបកគមុ្ព ព្ិលសសលព្េប្សវូ 

លៅខ ច ី (វាបំផ្លល ញលេើថាន េសណំបដដេមានទឹក និង សន ទងូ 

លទើបលាស់ង ៅី) 

-សុីបកជាេកិាព្ណ៌ង្បតង លដ្ឋយបនសេទ់ុកលៅភ្នន សលស ែើង 

រាងជាថាន ក់ៗ ដូចកាំជលណែ ើរ (ដង កវូសុីប្សទប់កលរ ូហ វេីទុកដត 

ប្សទប់ជាេិកា លៅលេើង្ផ្ ទស លឹកដូចប្កដ្ឋស ឬង្សបម្ុង ស លឹក 

ដដេប្តូវវាបំផ្លល ញមានស្លន ម្កាត់ដូចម្ុខកង្្ន ែ)។ 

-កាត់ចុងស លឹកប្សវូល្ វើជាបពំ្ង ់ បដណែ តលេើង្ផ្ ទទឹកលៅលព្េ 

ង្ង ៃ  បំផ្លល ញស លឹកប្សូវលៅលព្េយប់។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការបផំ្លល ញរបសដ់ង កវូបពំ្ង់កាតស់ លកឹ មានរយៈលព្េព្ ី២០ង្ង ៃ 

៥- វធិ្លនការការររ នងិកចំាត ់

- សំអាតដប្សជាប្បចា ំ

- ល្ វើថាន េសណំបលោក អាចលជចសវាងបានព្ីការបផំ្លល ញ 

- ល្ វើទថីាន េសំណបឱ្យបានរាបលស ៅើេ អ និងឆ្ៃ យព្ីវាេលមៅ  

ដដេជាជំរករបស់វា ។ 

- ព្ន លិចទឹកកនុងដប្ស ឬ ថាន េសណំប លហើយលកចរបពំ្ង់ដង កវូ 

លចាេ ឬ យកលៅល្ វើចំណីទ។ 

- បង ហរូទឹកលចញព្ីដប្សរយៈលព្េ ២-៣ង្ង ៃ (លដ្ឋយស្លរដង កវូ

ម្ិនអាចដកដលង ហើម្បានលៅលេើលោក ដូលច នុះវានឹងស្លល ប)់ 

- ដងរកាសតវមានប្បលយជន៏ដូចជាៈ ព្ព្ួកឪមា៉ា េ ់ កន ទុំរុយ 

ព្ីងរង ប្សឹងទឹក ខ ៅតូដី អលណែ ើកមាស ...។ េ ។ 

 វិធ្លនការដ៏មានប្បសទិភាភ្នព្បំផុ្តគឺ ការបង ហរូទឹកលចញឱ្យ 

អសព់្ីដប្ស។ លដ្ឋយស្លរដង កវូបំព្ង់កាត់ស លឹកជាប្បលេទសតវេ អតិ

ដដេមានជី វិតរក់កណែ េលេើកលោក និង រក់កណែ េកនុង

ទឹក ដូលច នុះលៅលព្េោៅ នទឹកកនុងដប្ស ដង កវូមានការេំបាកកនុង 

ការដកដលង ហើម្ប្សូបយកអុកសុីដសនព្ីកនុងទឹក តាម្រយៈលរាម្ញ័រ

លៅជុំ វិញខ លនួរបស់វា បនាទ ប់ម្កវានឹងស្លល ប់។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការលប្បើប្បាសថ់ាន កំសកិម្ៅជាជលំ រើសចងុលប្កាយបង អសក់នុ ងការកំ

ចាតដ់ង កវូបពំ្ង់កាតស់ លកឹ 

(លដើម្បីសុវតថិភ្នព្ និងជាប្បលយជន៍របស់លលាកអនក 

សូម្លប្បើប្បាស់ដតថាន កំសិកម្ៅដដេបានចុុះបញ្ជិកា និងអនុវតែ 

លអាយបានប្តមឹ្ប្តវូតាម្ការដណនាកំនុងស្លល កសញ្ញ្កា )។ 


