កររគប់រគងសតវកណុត រែរស េដយេរបរស់របព័នធអងគប់លសទច
ិ

- -

ករកំណត់ទីតង
ំ កូនែរស ធី ប៊ី េអស

របព័នអ
ធ ងគប់របំងបលសទិចជអវី?

 របព័នអ
ធ ងគប់របំងបលសទិច
េអស

ែដលេហកត់ថ

ធី ប៊ី

- -

ធី ប៊ី េអស នីមួយៗ គួរេរជសេរ សេនតមតំបន់

- -

ជរបព័នធៃនករផសំបញូច លគននូវរបំងបលសទិច ែដលមនករបំផលញពីសតវកណុត រគួរកត់សមគល់

អងគប់ (ែដលកសិករេហថលប) ដំណំធនក់ និងករ េដយសរធី ប៊ី េអស

- -

ចូលរួមរបស់រកុមកសិករ

អចផតល់សរៈរបេយជន៍

េដមបីរគប់រគងសតវកណុត រ ដល់ែរសែដលសថិតេនជុំវ ិញ គួរែតកុំដក់ជិតគនេពក

េលែរសរបស់ខួលន។



។

(កុំដក់ជិតជង ២០០ម)។

េគលករណ៍ៃនរបព័នធអងគប់របំងបលសទិចៈ

កណុត របំផលញដំណំរសូវរគប់ដំណក់កលទំងអស់

ប៉ុែនតករបំផលញរបស់វមនករមិត ចប់ពីរសូវេផម

រហូតដល់ទុំ។ េនកនុងតំបន់ែដលសមបូរកណុត រ ែរសណ
ែដលឆប់ ទុំជងេគ នឹ ងរងនូ វករបំផលញមុ នេគ និ ង
ខលំងជងេគ។ កណុត រជសតវែដលបនតកំេណត និងរ ីក

កូនែរស ធី ប៊ី េអស

- -

រតូវមនលកខណៈដូចខងេរកមៈ

 អចសទងមុ
នេគបន េហយមនទឹ កេរសចរសព
ូ
រគប់រគន់

 កុំឲយសថិតេនឆងយពីភូមិេពក

េដមបីងយរសួល

រតួតពិនិតយ និងតមដនជរបចំ។

សយកូនេចេលឿន។ ករេធវឲយរសូវកនុងែរសណ
មួយទុំេលឿនជងេគ េដយេធវករដំដុះមុនេគ ឬក៏
េរបពូជែដលមនអយុកលខលីជងេគ េដមបីទក់ កណុត រ

ែដលេនជុំវ ិញឱយមកសុី េហយចប់វសមលប់េចល
គឺជេគលករណ៏ែដលេរបកុងករបេងក
ន
ត
របពនធ័អងគប់របំងបលសទិច ឬ ធី ប៊ី េអស េនះ។

- -

- -

សរៈរបេយជន៍ៃន ធី ប៊ី េអស
កត់ បនថយករបំផលញរបស់សតវកណុត រ

េលដំណំជុំវ ិញេដយបនថយចំនួនរបស់វ

- -

ទិដភពកូ
ឋភពកូនែរសដំ
ែរសដំណំធនក់ ធី ប៊ី េអស

កត់ បនថយករចំណយថវ ិក តមរយៈករេធវករងររួម
ផតល់អហរបែនថមសរមប់កសិករ (តំបន់មួយចំ នួន) ដូចជ សតវកែងកប កណុត រ កតម

ករពរសតវមនរបេយជន៍
បេងកនសមគគីភពេនកនុងសហគមន៍ តមរយៈករងររួម
សរមួលដល់ករងរអភិវឌឍន៍សហគមន៍េផសងៗ
ែថរកសបរ ិសថនសរមប់កសិកមមនិរនតរភព
េយងតមចមងយៃនករេចញរកសុីរបស់
កណុត រ

ដំណំធនក់អចទក់ទញកណុត រែដលសថិតកនុង

ចមងយ២០០ម

ជុំវ ិញដំណំធនក់េនះ។

មិនបំ ពុល

បរ ិសថនរស់េនរបស់សហគមន៍ ។
គំរអ
ូ ងគប់

- -

សមភរៈសរមប់េរៀបចំ ធី ប៊ី េអស

,

េកស៊ូបលសទិចៈ កមពស់០ ៨ែម៉រត របែវង
ែម៉រត។

េដររបំងេកស៊ូពីរជន់

ែផនកកណ
ត ល និងែផនកខងេល

១១០

ភជប់ែខសនីឡុងេន

-

អងគប់ៈ ៤ ៨អងគប់ដក់ មួយរជុងយ៉ ងតិចមួយអងគប់
បេងគលបញសសីៈ កមពស់១ែម៉រតចំនួន ១២០ បេងគល
ែខសរនីឡុងេខមៈ របែវង ២២០ែម៉រត
សរៃសលួសចំណងៈ របមណកនលះគីឡូរកម។

ែខសររនងេល

របំងេកស៊ផ
ូ លល សទច
ិ
ប

- -

ដំណំធនក់សរមប់
រមប់ ធី ប៊ី េអសៈ
ដំ ណំធនក់ជដំណំរសូវែដលមនករលូតលស់មុនដំណំជុំវ ិញពី ២ េទ ៣ អទិ តយ េដមបីទក់ទញ
សតវកណុត រមុនកូ នែរសជុំវ ិញ។

ដំណំធនក់រតូវេរៀបចំដូចខងេរកមៈ

 េរៀបចំថនលសំណបេនជិ តរបភពទឹក ែដលធនដល់ករលូតលស់សំណប។
 េរបពូជអយុកលខលី ែដលមនរបមណ២-៤ គីឡូរកមសរមប់ ធី -ប៊ី-េអស មួយ (តមទំហំបេចចកេទស
២៥ គុណ ២៥ ែម៉រត)។

 េនេពលសទូងដំណំធនក់ ទុកចេនលះជុំវ ិញសនទូងកនលះែម៉រត សរមប់របឡយទឹក។

បញ
ហ េលករេរៀបចំដំណំធនក់ៈ

 េបមនបញ
ហ េលករខវះខតទឹកសរមប់សូង
ទ គួរេរប របស់ពូជរសូវអយុកលខលី

ឬពូជមនកលិនទក់ទញ

ែដលអចេរបជំនួសដំណំធនក់បន។

 េបេភលៀងមិនេទៀងទត់ េយងអចេធវសំណបបណ
ត ក់ បនតគន េដមបីឲយេយងអចេរជសេរ សតមអយុកល
សំណបែដលសមរសប។

- -

ករតេមលងសមភរៈកនុងកូនែរស ធី ប៊ី េអស
សមភរៈ ធី ប៊ី េអស គួររតូវបនតេមលងកនុងកូនែរស ធី ប៊ី

- -

- -

េអស េរកយេពលសទូងបនរយៈេពល ២អទិតយ (ដំ ណក់ កល

ែបកគុម)ព ឬ អចេធវមុនេពលមនករបំផលញពីសតវកណុត រ។
ករតេមលងសមភរៈ

ធី ប៊ី េអស

- -

កនុងកូនែរសរតូវចំណយ

រយៈេពលេពញ ១ៃថង សរមប់កូនែរស ធី ប៊ី េអស មួយតមរកុមនីមួយៗ។

- -

ករងរេនះរតូវេធវតមដំណក់កលដូចខងេរកមៈ

ែខសររនងផលសទិច

,

េរៀបចំរបឡយទឹកេនជុំ វ ិញដំណំអនទក់ ជប់ភឺែល រស ទទឹង ០ ៥

របំងផលសទិច

,

ែម៉រត ជំេរ ០ ១៥ ែម៉រត ពីបតភក់ កូនែរសធនក់ េដ មបីឲយមនទឹក
តមរបឡយ។

បេងគលឬសសី

ដំ ណំអនទក់

ដំបេងគលឲយរតង់តមរបឡយទឹកែផនកខងកនុង

ចេនលះ១ែម៉រត

ភលឺែរស

ពីគន។
ចងភជប់រនងេកស៊ូផលសទិចេទនឹងបេងគលែផនកខងេល និងែផនក
កណ
ត ល

េដយេធវយ៉ងណឲយេជងរបំងេកស៊អ
ូ ចកប់ភក់

បន។
ដក់អងគប់តមរជុងនីមួយៗៃនរបំងបលសទិច

អងគប់
របឡយទឹក
ករតំេឡងសំភរៈ ធី-ប៊ី-េអស កនុងកូនែរស

(រជុងែដលមនកណុត រឆលងកត់េរចន

រតូវដក់អងគប់េលសពីរជុង

ដ៏ៃទ) េដយេរបបេងគលបញសសីេដមបីពរងឹងអងគប់ឱយេននឹងកែនលង និងដក់សឹក
ល េឈ ពីេលអងគប់េដ មបីឱយកណុត រ
ងយចូល។

- -

កររតួតពិនិតយ និងែថទំកូនែរស ធី ប៊ី េអស
រតូវរតួតពិនិតយកូនែរស ធី ប៊ី េអស ជេរៀងរល់ៃថង េនេពលរពឹក

- -

និងេពលលងច។

េពលរពឹក

ពិនិតយេមលសតវកណុត រ

និងសតវ

េផសងៗ ែដលបនជប់ កុនងអងគប់។ រតូវយកអងគប់ែដលជប់កណុត រ

េទរជលក់កុនងទឹ កេដមបីសមលប់សតវកណុត រ។ េជៀសវងករទុកសតវ
េចលយូរៃថង

ែដលេធវឱយសតវកណុត រេផសងមិនហ៊នចូលេទកនុង

អងគប់។
អងគប់រតូវសំអតេដយរជលក់កុនងទឹក បនទប់ មកយកេទហលៃថង កររតួតពិនិតយកូនែរសរបស់រកុ
រកុម ធី-ប៊ី-េអស
និងយកេទដក់វ ិញេនេពលលងច បនទប់ពីបនយកសតវេផសងៗេចញ។

រតូវជួសជុលរបំងផលសទិច និងអងគប់ជបនទន់ េបមនករខូចខត។
រតូវសំអតេសម និងកេមទចកំទីេផសងៗេចញពីចងអូរទឹ កេដមបីករពរឲយផុតពី ទរមៃនសតវកណុត រ។

