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សសៀវសៅណែនាាំបសចេរសទស 

សតរី ី

ព្បរ័នធព្បម្ូលទឹរសភលៀងលរខែៈព្រួសារ និងសាលាសរៀន 
 
 

1. ទឹរសភលៀង 

ជាេូសៅ េឹកស ល្ៀង រឺជាេឹកសាា រណែលមិន្ប្រូវាន្បាំពុល។ ប៉ុណន្ត េឹកស ល្ៀងណែលប្បមូលាន្អាច
រងនូ្វការបាំពុលាន្សដាយសារ៖ 

• េីតាាំងណែលធាល ក់ស ល្ៀង រឺជារាំបន់្ណែល មបូរសៅសដាយណទសងពុល ណែលជាេូសៅប្រូវាន្
បាំភាយសចញពីសរាងចប្ក-ឧ ាហ្កមម សៅកនុងបរយិកា ។ ជារិពុលសន្ះ ប្រូវាន្នាំ
យកមកែល់ែីវញិតាមរយៈេឹកស ល្ៀង។ 

• ប្បព័ន្ធប្បមូលេឹកស ល្ៀងមិន្សាា រ មបូរសៅសដាយលាមក រវ កាំសេចកាំេីែី និ្ង ាំរាម 
ណែលជាេូសៅ វាសកីរស ងីសដាយសារ៖ (១) មិន្មាន្ការណលទាំ ឬខវះការណលទាំ និ្ងលាង
 ាំអារប្បព័ន្ធឲ្យាន្លា (២) ការប្បមូលេុកេឹកស ល្ៀងណែលធាល ក់ែាំបូង ពីសប្ពាះ វាមាន្
ជារិពុល/សមសរារខព ់ណែលសៅជាប់នឹ្ងប្បព័ន្ធ និ្ង (៣) ការរចន និ្ងការែាំស ងី
ប្បព័ន្ធមិន្ាន្ប្រឹមប្រូវ ណែលរមួទាំងការសប្រី សរ ីប្បស្េផ្ទៃប្រងេឹកស ល្ៀង/ែាំបូល ការ
ដាក់រប្មង/ ាំណ្តញ់សាៃ ក់ ាំរាម ការបាំពាក់បាំពង់បងាូរេឹកស ល្ៀងែាំបូង និ្ងការបាំពាក់
បាំពង់លាងអាង តុកេឹកស ល្ៀង ជាសែីម។ 

ជាេូសៅ សៅរាំបន្់រន្បេ បញ្ហា ណទសងពុលពីសរាងចប្ក-ឧ ាហ្កមម មិន្ណមន្ជាបញ្ហា សចេសនះសេ 
ែូសចនះ េឹកស ល្ៀងរួរណរមាន្រុែភាពលាណែលអាចយកមកសប្បីប្ា ់ាន្។ ការណលទាំែាំសែីរការប្បព័ន្ធមាន្
សារៈ ាំខាន្់ណ្ត ់កនុងការកាំែរ់រុែភាពេឹកណែលប្បមូលាន្ ប្មាប់សប្បីប្ា ់។ 

2. ម្ូលដ្ឋា នព្បរន័ធព្បម្ូលទឹរសភលៀង 

ប្បព័ន្ធប្បមូលេឹកស ល្ៀងមាន្សប្ចីន្ ណ្តា ន្ បុ៉ណន្ត កនុងស ៀវសៅសន្ះ ប្បព័ន្ធប្បមូលេឹកស ល្ៀង រឺ
 ាំសៅសៅសលីប្បព័ន្ធប្បមូលេឹកស ល្ៀងលកខែៈប្រួសារ និ្ងសាលាសរៀន្ ណែលជាការប្បមូលេឹកស ល្ៀងពី
ែាំបូលទៃះ ឬអោរ សែីមបសីប្បីប្ា ់កនុងការទឹក  ចមាិន្អាហារ សាករក់ និ្ងលាង ាំអារជាសែីម។ ប្បព័ន្ធ
ប្បមូលេឹកស ល្ៀងសន្ះ រឺជាប្បព័ន្ធណែលមាន្លកខែៈសាមញ្ញ និ្ងមិន្ទមទរបសចេកសេ  ឬក៏រាំនញ/
ឯកសេ ខព ់កនុងការសាង ង់សនះស យី។  
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សាលាសរៀន្ រឺអនកសប្បីប្ា ់អាចសធវីការណលទាំ ប្រួរពិនិ្រយ និ្ងបញ្ហា ប្បព័ន្ធសដាយខលួន្ឯង សដាយមិន្
ចាំាច់ពឹងណទាកសៅសលី   អនកែផ្េសៅកនុង ហ្រមន៍្ ឬប្បព័ន្ធសទសងស យី។ បុ៉ណន្ត សទះបីជាប្បព័ន្ធទតល់នូ្វ
រុែប្បសយរន៍្សប្ចីន្ក៏សដាយ ប្បព័ន្ធប្បមូលេឹកស ល្ៀងសន្ះក៏មាន្រុែវបិរតិមួយចាំនួ្ន្ទងណែរ ណែល
រុែវបិរតិចមបង រឺការមិន្អាចប្រប់ប្រងកប្មិរេឹកស ល្ៀងណែលអាចធាល ក់ាន្។ តារាងេី 1 បរយិយអាំពី
រុែប្បសយរន៍្ និ្ងរុែវបិរតិរប ់ប្បព័ន្ធប្បមូលេឹកស ល្ៀង។ 

តារាងេី 1៖ រុែ មបរត ិនិ្ងរុែវបិរតិ ផ្ន្ប្បពន័្ធប្បមូលេឹកស ល្ៀង 

រុែ មបរត ិ រុែវបិរតិ 

ការសាង ង់មាន្លកខែៈសាមញ្ញ 
ការសាង ង់ប្បព័ន្ធមាន្លកខែៈសាមញ្ញ ណែល
ង្ហយប្ ួលបសប្ងៀន្ែល់ប្បជាពលរែាកនុងរាំបន្់ឲ្យ
សចះសាង ង់សដាយខលួន្ឯង សែមីបអីាចការ់
បន្ថយរផ្មល ាំែង់ ន្ិងសលីកេឹកចរិតកនុងការចូល
រមួ ន្ិងភាពជាមាេ  ក់មម េិធិ ន្ិងន្ិរន្តរភាពរប ់
ប្បព័ន្ធ។ 

ការសាង ង់មាន្រផ្មលខព  ់
រផ្មលសាង ង់ ផ្ន្ផ្ទៃប្រងេឹកស្លៀងសកីរស ងីស ៃីរ
ណរទាំងប្ ុងសៅកនុងែាំណ្តក់កាលសាង ង់។ 
ប៉ុណន្ត រផ្មលអាចបន្ថយាន្តាមរយៈការសប្រី សរ ី
 មាា រសាង ង់ណែលមាន្រផ្មលទប ន្ងិការសប្បី
ប្ា ់ មាា រកនុងរាំបន្់។ 

ការណលទាំមិន្មាន្លកខែៈសុាាំញុាំ 
ែាំសែីរការ ន្ិងការណលទាំប្បព័ន្ធអាចអនុ្វរតន្៍
សដាយខលួន្ឯងាន្ សដាយមិន្ចាំាច់ពងឹណទាកសលី
អនកែផ្េ សប្ៅពី មារកិប្រួសារ។  

ការសប្បីប្ា ់ ន្ិងការណលទាំ 
ការប្រួរពិន្ិរយ តាមដាន្ ការលាង ាំអារឲ្យាន្
សេៀងទរ់ ន្ិងការរួ រុលប្បព័ន្ធ ណែលជាកតាត
 ាំខាន្់កនុងែាំសែីរការ ន្ិងណលទាំប្បព័ន្ធ រណមងណរង
ណរខកខាន្ ន្ិងមិន្យកចិរតេុកដាកអ់នុ្វរតន្ ៍
ណែលសធវីឲ្យប្បព័ន្ធណរងណរឆ្ប់ខូច ឬែាំសែីរការ
សដាយមិន្រលូន្។ 

រុែភាពេកឹណែលប្បមូលាន្សប្ចីន្លា 
រុែភាពេកឹស្លៀងមាន្ភាពលាប្បស ីរជាងរុែ
ភាពរប ់ប្ប្ពេឹកសទសងៗសេៀរ។  

រុែភាពេកឹមាន្ភាពង្ហយរងសប្ោះ 
រុែភាពេឹកស្លៀងង្ហយន្ឹងរងការបាំពុលតាម
រយៈណទសងពុលកនុងបរយិកា  លាមក រវ ជា
ពិស    រវចប ឬបកសែីផ្េសទសងៗ  រវលារិ កាំ
សេចកាំេែីី  ាំរាម ឬសារធារុ ររីាងគសទសងៗ។ 
 

មិន្មាន្ការប៉ះពាលែ់លប់រសិាថ ន្ ភាពរាាំង ៃួរបងកបញ្ហា ែល់ការទគរ់ទគង ់
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រុែ មបរត ិ រុែវបិរតិ 
េឹកស្លៀង រឺជាប្ប្ពេឹកកសកីរស ងីវញិ ណែលវា
មិន្សធវីឲ្យបះ៉ពាល់ែល់បរសិាថ ន្។ 

ភាពរាាំង ៃួរមាន្រយៈសពលយូរ សធវីឲ្យការទគរ់ទគង់
រួបបញ្ហា ។ ការពប្ងីកេាំហ្ាំអាង តុកេឹកអាចរួយ
ពន្ោរសពលែល់ការទគរ់ទគង់ាន្មួយកប្មិរ។  

ទតល់ភាពង្ហយប្ លួែលអ់នកសប្បីប្ា ់ 
ពីសប្ពាះ អនកសប្បីប្ា ់អាចរកាន្ភាល មៗសៅន្ឹង
កណន្លង សដាយមិន្ចាំាចច់ាំណ្តយសពល ន្ងិ
ធន្ធាន្សទសងៗកនុងការណ វងរក។ 

ការទគរ់ទគង់មាន្កប្មិរ 
កប្មិរ ផ្ន្ការទគរ់ទគង់អាប្ ័យសលីរាយេឹកស ល្ៀង េាំហ្ាំ
ផ្ទៃប្រងេឹកស ល្ៀង និ្ងេាំហ្ាំ ផ្ន្អាង តុកេឹកស ល្ៀង។ 

ោម ន្ការពឹងណទាកសលីសាថ ន្ភាព្ូរពាសាស្ត ត ឬសាថ ន្
ភាពែ ី
ប្បព័ន្ធសន្ះអាចសប្បីប្ា ់ជារសប្មី បណន្ថម
 ប្មាប់ប្រប់េីកណន្លងណែលមាន្ស្លៀងធាល ក់។  

- 

ប្បព័ន្ធមាន្ភាពបរ់ណបន្ ន្ិងង្ហយប្ លួ ប្មប ប្មលួ
ខលួន្  
សែីមបសី្លីយរបសៅន្ឹងលវកិាណែលមាន្ ប្បព័ន្ធអាច
សប្បី មាា រសាង ង់ណែលមាន្រផ្មលទប។  

- 

ប្បព័ន្ធប្បមូលេឹកស ល្ៀង មាន្ មា ធារុសោល ាំខាន់្ៗ ចាំនួ្ន្ ០៣ រឺ៖ ផ្ទៃរងេឹកស ល្ៀង 
បណ្តត ញនាំេឹកស ល្ៀង និ្ងអាង តុកេុកេឹកស ល្ៀង។   

 

រូបភាពេី 1៖ រាំនូ្ បាំប្ពញួប្បពន័្ធប្បមូលេឹកស ល្ៀងលកខែៈប្រសួារ និ្ងសាលាសរៀន្ 
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2.1. ផ្ទៃរងេឹកស ល្ៀង 

ផ្ទៃរងេឹកស ល្ៀង ឬផ្ទៃប្រងេឹកស ល្ៀង រឺ ប្មាប់ប្បមូលេឹកស ល្ៀងកនុងអាំ ុងសពល ផ្ន្ការធាល ក់ស្លៀង។ 
ជាេូសៅ វា ាំសៅសៅសលីផ្ទៃែាំបូលទៃះ ឬអោរ។  យ៉ងណ្តមិញ បរមិាែេឹកស ល្ៀងណែលប្បមូលាន្ រឺ
មិន្អាប្ ័យណរសៅសលីេាំហ្ាំផ្ទៃរងេឹកស ល្ៀងមួយមុខប៉ុសណ្តណ ះសេ ប្បស្េ មាា រ ផ្ន្ផ្ទៃរងេឹកស ល្ៀងណែលសប្បី 
ក៏មាន្ឥេធិពលសៅសលីបរមិាែេឹកស ល្ៀងណែលប្បមូលាន្ទងណែរ។  

តារាងេី 2 បង្ហា ញពីប្បស្េសទសងៗរប ់ផ្ទៃរងេឹកស ល្ៀង និ្ងលេធភាពប្បមូលេឹករប ់វា ប្ពម
ទាំងរុែភាពេឹកណែលអាចេេួលាន្។ សៅរាំបន្់រន្បេ ប្បស្េែាំបូលទៃះប្បជារន្ភារសប្ចីន្ រឺជា
ប្បស្េសកបឿង និ្ង ័ងក ី ណែលបងកឲ្យមាន្ភាពង្ហយប្ ួលកនុងការប្បមូលេឹកស ល្ៀង សហ្យីេឹកស ល្ៀង
ណែលប្បមូលាន្ភារសប្ចីន្មាន្ ភាពថាល សាា រ។ 

តារាងេី 2៖ ប្បស្េែាំបូល ឬផ្ទៃរងេឹកស ល្ៀង 

ប្បស្េ
ែាំបូល 

លេធភាព
ប្បមូលេឹក
ស ល្ៀង 

 ុវរថិភាព
េឹកស ល្ៀង
ប្បមូលាន្ 

កាំែរ ់មាគ ល ់

 បូវ/ លឹក
សតាន រ 

ទប 
 

ទប 
 

រុែភាពេកឹអាចប្បឈមន្ឹងការរលាយ ផ្ន្សារធារុ ររីាងគ 
ណែលសចញពី លឹករប ែ់ាំបូល។ ម៉ោងវញិសេៀរ លាំហូ្ររប ់
េឹកស្លៀងមនិ្ាន្លា វាន្ឹងរសមៀលតាមរន្លងរប  ់លឹកសឈ។ី 

សកបឿង មធយម ខព  ់ ប៉ុណន្ត រុែភាពេកឹអាចប្បឈមន្ងឹការចមលងសដាយទសរិ ឬ
ាក់សររ ី ណែលអាចសកីរស ងី ជាពិស   សៅតាមចសនល ះ
រាំែរសកបឿង។ 

សបរុង មធយម - 
ខព  ់

មធយម-ទប អាចប្បឈមសៅន្ឹងរាំងឺណែលបងកសដាយសារធារុរីមីសចញពី
សបរុង។ ម៉ោងវញិសេៀរ ែាំបូលសបរុងភារសប្ចីន្មាន្ ភាព
សប្រឿម ណែលង្ហយបងកឲ្យមាន្ពពកួទសរិ ឬណ លសតាងសៅ 

ែាំបូល ន្លឹក
អាលុយមីញូ៉ម 
ណែក ឬ ័ងក  ី

ខព  ់ ខព  ់ ផ្ទៃរងេឹកស្លៀងមាន្ ភាពរសលាងលា ណែលសធវីឲ្យកាំសេចកាំេែីី 
លាមក រវ ឬ ាំរាមសទសងៗង្ហយប្ ួលកនុងការលាង ាំអារ
សដាយលាំហូ្រេឹកស្លៀងខលួន្ឯង ណែលមិន្បងកឲ្យសកីរមាន្
សមសរារ។ ម៉ោងវញិសេៀរ ែាំបូលប្បស្េសន្ះ ង្ហយប្ ូបយក
កសតត  ណែលសធវីឲ្យសមសរារភារសប្ចីន្ប្រូវាន្ មាល ប។់  

 ាំោល់៖ ចាំសពាះែាំបូលណែលលាបថាន ាំពែ៌ ការសប្រី សរ ីប្បស្េថាន ាំពែ៌មាន្សារៈ ាំខាន្ណ់្ត  ់
សែីមបបីសញ្េ ៀ ហានិ្្័យសលីការបាំពុលេឹក។ 
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2.2. បណ្តត ញនាំេឹកស ល្ៀង 

បណ្តត ញនាំេឹកស ល្ៀង រមួមាន្៖ េរេឹក និ្ងបាំពង់នាំេឹកចូល ។ ជាេូសៅ េរេឹក ប្រូវាន្ដាក់សៅ
ខាងចុងរប្មាលរប ់ែាំបូលទៃះ សែីមបបី្បមូលេឹកណែលហូ្រចុះតាមរប្មាលែាំបូល។ េឹកណែលាន្ប្បមូល
រចួ ប្រូវាន្បងាូរតាមបាំពង់នាំេឹកចូលសៅ តុកេុកកនុងអាង តុកេឹក។ បណ្តត ញនាំេឹកស ល្ៀងអាចសធវីស ងី 
ឬរមួទសាំស ងីអាំពី មាា រ ែូចជា៖ បាំពង់ឬ ស ីបាំពង់រ័រ PVC  ន្លឹកបន្ៃះ ័ងក ី ឬណែក (លាបថាន ាំការពារ
សប្ចះ ុីណែក) ។ល។  

ជាេូសៅ  ន្លឹកបន្ៃះ ័ងក ី ឬណែក ប្រូវាន្សប្បីជាេរេឹក ពីសប្ពាះ វាធន់្នឹ្ងកសតត ផ្លៃ សហ្យីបាំពង់
រ័រ PVC ប្រូវាន្សប្បីជាបាំពង់នាំេឹក។  មាា រទាំងសន្ះង្ហយប្ ួលកនុងការែាំស ងី សហ្យីវាសប្ចីន្មាន្សៅ
តាម ហ្រមន៍្ និ្ងមាន្រផ្មល មរមយ។ 

2.2.1. េរេឹក 

េរេឹក អាចមាន្េប្មង់មុខការ់ជារាងចរុសកាែណកង ឬកាសរ ៉ប្រីសកាែ ឬរាងមូល សៅតាមការ
និ្យម ឬចង់ាន្រប ់មាេ  ់ទៃះនី្មួយៗ។ សទះបីយ៉ងណ្តក៏សដាយ េរេឹកប្រូវណរែាំស ងីឲ្យាន្ប្រឹម
ប្រូវ សែីមបបី្រងេឹកស ល្ៀងណែលហូ្រចុះពីែាំបូលាន្លា និ្ងអាចបញ្ាូ ន្េឹកបន្តសដាយមិន្ឲ្យវាខាៃ រសចញពីេរ
េឹកស យី។ រូបភាពេី 2 បង្ហា ញពីការែាំស ងីេរេឹកឲ្យាន្ប្រឹមប្រូវ។ 

 
រូបភាពេី 2៖ ការែាំស ងីេរេឹកណែលប្រឹមប្រវូ (រ) និ្ងមិន្ប្រឹមប្រវូ (ក) និ្ង (ខ) 

សលី ពីសន្ះ េរេឹក ចាំាចប់្រូវណរមាន្រប្មង/ ាំណ្តញ់  ប្មាប់សាៃ ក់ចប ់ាំរាម ឬ លឹកសឈី
សទសងៗណែលសេីរសលីែាំបូលទៃះ ឬេរេឹក។ រប្មងទមទរឲ្យមាន្ការណលទាំ ែូសចនះ ការែាំស ងីរួរណរសធវី
ស ងី សែីមបឲី្យមាន្ភាពង្ហយប្ ួលកនុងការណលទាំ។ 

 
រូបភាពេី 3៖ ការដាករ់ប្មង ឬ ាំណ្តញ់ការពារ ាំរាមកនុងេរេឹក 

(ក) (ខ) (រ) 

រប្មង ឬ 
 ាំណ្តញ់ 
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2.2.2. បាំពងន់ាំេឹកចូល  

ណទនក ាំខាន់្រប ់បាំពង់នាំេឹកចូល រឺបាំពង់លាងេឹកែាំបូង (First-Flush Pipe)។ បាំពង់លាង
េឹកែាំបូងសន្ះមាន្រួនេី ាំខាន់្ណ្ត ់សែីមបលីាង ាំអារកាំសេចកាំេី  ាំរាម ធូលីែី ណែលាន្សេីរសៅសលី
ែាំបូល និ្ងតាមបណ្តត ញនាំេឹកស ល្ៀង។ េឹកស ល្ៀងណែលប្បមូលាន្ែាំបូង ជានិ្ចេកាល ជាេឹកកខវក់ ណែល
មិន្ប្រូវយកចូលកនុងអាង តុកសេ។ ជាពិស   េឹកស ល្ៀងែាំបូងបងា ់ សប្កាយបញ្េ ប់រែូវប្ាាំង និ្ងសែីមរែូ
វវ ា រឺជាប្បស្េេឹកស ល្ៀងណែលកខវក់ខាល ាំងសដាយសារសារធារុពុលាន្ទតុ ាំោន សប្ចីន្សពញមួយរែូវប្ាាំង។ 
ែូសចនះ ការបសញ្េញសចលនូ្វេឹកស ល្ៀងែាំបូងសន្ះ អាចប្បប្ពឹរតសៅាន្តាមរយៈបាំពង់លាងេឹកែាំបូង សែីមបី
ការពារពីការចមលងសមសរារសៅកនុងអាង តុកេឹកស ល្ៀង។   

 

រូបភាពេី 4៖ បាំពងន់ាំេឹកចូល និ្ងបាំពងល់ាងេឹកែាំបូង 

2.3. អាង តុកេឹកស ល្ៀង 

អាង តុកេុកេឹកស ល្ៀង រឺជាណទនក ាំខាន្់បាំទុររប ់ប្បព័ន្ធប្បមូលេឹកស ល្ៀង។ េាំហ្ាំរប ់អាង តុក
េឹកស ល្ៀងអាចមាន្េាំហ្ាំ ៥០០ លីប្រ សៅ ៤.០០០ លីប្រ ឬក៏ធាំជាងសន្ះ សដាយអាប្ ័យសៅតាមេាំហ្ាំ ផ្ន្
ផ្ទៃរងេឹកស ល្ៀង និ្ងរប្មូវការចង់ាន្រប ់ប្បជាពលរែា ប្មាប់ការសប្បីប្ា ់ប្បចាំផ្លៃ ណខ ឬក៏ឆ្ន ាំរប ់ោរ់។ 

បាំពង់លាងេឹកែាំបូង 
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អាង តុកេឹកស ល្ៀងអាចសាង ង់ពី មាា រសទសងៗ ែូចជា សបរុង រ័រតល  ៃិក ឬសលាហ្ៈធារុសទសងៗ 
ណែលោម ន្សារធារុពុល និ្ងធន់្ជាមួយនឹ្ងបរសិាថ ន្រុាំវញិ ប្ពមទាំងអាចរកាេុកាន្យូរ។ សៅកនុង
ប្បសេ កមពុជា អាង តុកេឹកស ល្ៀងមាន្ែូចជា៖ ពាង អាងកង់លូ អាងសរៀបឥែា អាងសបរុង ឬអាងហ្វរី ៉ូ ុី
ម៉ង់រ៍ ធុងរ័រ ឬណែកមិន្សប្ចះ ឬណែកលាបថាន ាំការពារសប្ចះ ុី ណែលមាន្រាងប្រុង ឬមូលជាសែីម។ 

អាង តុកេឹកស ល្ៀងប្រូវណរមាន្េាំរអាងណែលសធវីពីសបរុង ណែលមាន្កប្មា ់យ៉ងរិច ៣០០ ម.ម 
ពីផ្ទៃែី។ អាង តុកេឹកប្រូវណរមាន្បាំពង់ ប្មាប់លាងអាងណែលប្រូវែាំស ងីសៅារអាង  បាំពង់ ប្មាប់
យកេឹកណែលប្រូវាន្ែាំស ងីសៅកមព ់ប្បមាែ ១០០ ម.ម ពីារអាង និ្ងបាំពង់បសងាៀរេឹកណែលប្រូវ
ែាំស ងីសៅណទនកខាងសលី។ 

 
រូបភាពេី 5៖ រាំរូអាង តុកេឹកស ល្ៀង 

អាង តុកេឹកស្លៀង ចាំាច់ប្រូវណរមាន្រប្មបបិេឲ្យរិរជានិ្ចេ សែីមបកីារពារពីការកាល យជារប្មក
មូ  និ្ងសែីមបកីារពារពីការ ល្ងសមសរារសទសងៗសៅកនុងេឹក ណែលអាចសប្រៀរចូលតាមរយៈ ធូលីែី  ាំរាម 
 លឹកសឈ ីកាំសេចកាំេី ឬលាមក រវ ជាសែីម។ រប្មបអាងអាចសធវីស ងីសដាយសប្បី មាា រណែលង្ហយប្ ួល
រកកនុងរាំបន់្ ែូចជា៖ ណែក សឈ ីបន្ៃះ ័ងក ី ឬសលាហ្ៈធារុសទសងៗ (រូបភាពេី 6)។ 
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         រប្មបសធវីពីសឈ ី រប្មបសធវីពីសបរុង រប្មបសធវីពីសឈមីាន្ផ្ែកាន់្ 

 

                    រប្មបសធវីពីណែក        រប្មបសធវីពីណែកមាន្ផ្ែកាន់្ 
 

រូបភាពេី 6៖ ប្បស្េរប្មបអាង តុកេឹកស ល្ៀង
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3. ការរចនាព្បរ័នធព្បម្ូលទឹរសភលៀង 

ការសធវីអាងប្បមូលេឹកស ល្ៀង រឺសរប្រូវណរ ិកាសៅសលីេាំហ្ាំរប ់អាង និ្ងរផ្មលទបបាំទុរ ផ្ន្ការ
សាង ង់។ សែីមបសីធវីឲ្យប្បព័ន្ធសន្ះមាន្ប្ប េិធភាពលា និ្ងរុែភាពលា សយងីប្រូវណរអនុ្វរតចាំនុ្ចទាំង 
០៥ ែូចខាងសប្កាម៖  

• រែនបរមិាែេឹកស ល្ៀងប្រូវការប្បចាំឆ្ន ាំ 
• រែនេាំហ្ាំអាង តុកេុកេឹកស ល្ៀងចាំាច់ 
• រែនលេធភាពប្បមូលេឹកស ល្ៀងប្បចាំឆ្ន ាំ 
• សរៀបចាំប្បព័ន្ធនាំេឹកស ល្ៀងឲ្យាន្លា 

• សប្រី សរ ីប្បស្េអាង តុកេឹកស ល្ៀង  

3.1. បរមិាែេឹកស ល្ៀងណែលប្រវូការប្បចាំឆ្ន ាំ 

កនុងករែីសន្ះ ការរែនរប្មូវការេឹកប្រូវាន្រែន ប្មាប់រយៈសពលសពញមួយឆ្ន ាំ។ វធីី
សាស្ត តកនុងការរែន ប្មាប់ប្បជារន្កនុងមួយប្រួសារណែលមាន្ មារិក ០៥ នក់ ប្រូវាន្បង្ហា ញ
ែូចខាងសប្កាម៖  

• ចាំនួ្ន្ មារិកជាមធយមកនុងមួយប្រួសារ = ០៥ នក់ 
• បរមិាែេឹកសប្បីប្ា ់ ប្មាប់ទឹក និ្ងចមាិន្អាហារ = ៣,៥ លីប្រ/មាន ក់/ផ្លៃ 

• ចាំនួ្ន្ផ្លៃ ផ្ន្ការសប្បីប្ា ់េឹកកនុងមួយឆ្ន ាំ = ៣៦៥ ផ្លៃ 

រប្មូវការេឹកសប្បីប្ា ់ប្បចាំឆ្ន ាំ = ០៥ ×៣,៥ ×៣៦៥ = ៦.៣៨៧,៥ លីប្រ/ឆ្ន ាំ 
3.2. រប្មវូការមាឌអាង តុកេឹកស ល្ៀង 

សោលបាំែង ាំខាន្់ ផ្ន្ការសាង ង់អាង តុកេឹកស ល្ៀង រឺសែីមប ីតុកេឹកេុក ប្មាប់សប្បីប្ា ់
សទសងៗ (យ៉ងសហាចណ្ត ់ ប្មាប់ទឹក និ្ងចមាិន្អាហារ) ឲ្យាន្ប្រប់ប្ោន់្សៅកនុងរែូវប្ាាំង។ ែូសចនះ 
កនុងការរែនមាឌអាង តុកេឹកស ល្ៀងណែលប្រូវការ សររបបរិីរពីរប្មូវការេឹកប្រឹមរយៈសពល ០៦ ណខ 
ផ្ន្រែូវប្ាាំង (កន្លះឆ្ន ាំ)។  

រប្មូវការមាឌអាង តុកេឹកស្លៀងអបបបរមា = ៦.៣៨៧,៥ ២⁄ = ៣.១៩៤ លីប្រ ឆ្ន ាំ⁄  ឬ ៣,២ ម៣ ឆ្ន ាំ⁄    

3.3. ការរែនបរមិាែេឹកស ល្ៀងប្បចាំឆ្ន ាំ 

ការកាំែរ់បរមិាែេឹកស ល្ៀងណែលប្បមូលាន្ រឺអាប្ ័យសៅសលីកតាត  ាំខាន់្ៗ ០៣ យ៉ងរឺ៖ 
(១) េិន្នន័្យរាយេឹកស ល្ៀង ឬអាាំងរង់ ីុសរេឹកស ល្ៀង (២) ផ្ទៃរងេឹកស ល្ៀង និ្ង (៣) សមរុែ
លាំហូ្រ។  
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• រាយេឹកស ល្ៀងណប្បប្បួលសៅតាមរាំបន់្។ កាំែរ់ប្តាេិន្នន័្យរាយេឹកស ល្ៀង និ្ង
អាកា ធារុ ថិរសៅសប្កាមការេេួលខុ ប្រូវរប ់ប្ក ួងធន្ធាន្េឹក និ្ងឧរុនិ្យម។ 

• ផ្ទៃរងេឹកស ល្ៀង ប្រូវាន្រែន សដាយ ន្មរ់ថាេឹកស ល្ៀងធាល ក់កនុងេិ សៅឈរពីសលីចុះ
សប្កាម។ ែូសចនះ កនុងការរែន ផ្ទៃរងេឹកស ល្ៀងមិន្អាប្ ័យសៅសលីរប្មាលរប ់ែាំបូល
សនះសេ។ វាប្រូវាន្កាំែរ់សដាយយកផ្ទៃ ផ្ន្ចាំសណ្តលណកងរប ់ែាំបូលណរបុ៉សណ្តណ ះ 
(រូបភាពេី 7)។  

 

រូបភាពេី 7៖ ការកាំែរផ់្ទៃរងេឹកស ល្ៀង 

• សមរុែលាំហូ្រ អាប្ ័យសៅតាមប្បស្េែាំបូល ឬប្បស្េផ្ទៃរងេឹកស ល្ៀង (តារាងេី 3)  

តារាងេី 3៖ សមរុែលាំហូ្រផ្ទៃរងេឹកស ល្ៀង 

ប្បស្េផ្ទៃរងេឹកស ល្ៀង សមរុែលាំហូ្រ ប្បស្េផ្ទៃរងេឹកស ល្ៀង សមរុែលាំហូ្រ 
បន្ៃះណែក ន្លកឹរសលាង > 0.9 សបរុង 0.6 - 0.7 
បន្ៃះណែក ន្លកឹសប្រីម 0.8 – 0.9  លឹក 0.2 
សកបឿង 0.6 – 0.9 - - 

ឧទហ្រែ៍៖  

• អប្តារាយេឹកស ល្ៀងធាល ក់សៅប្បសេ កមពុជាជាមធយមប្បចាំឆ្ន ាំ រឺ ១.៩០០ ម.ម (១,៩ ម.)។  
• ផ្ទៃរងេឹកស ល្ៀង = ៤០ ម២។ 

ផ្ទៃរងេឹកស ល្ៀងរឺជាចាំសណ្តលណកង ផ្ន្ែាំបូល 
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• ប្បស្េែាំបូល ណែលជាប្បស្េសកបឿងមាន្សមរុែលាំហូ្រ = ០,៨។ 

បរមិាែេឹកស ល្ៀងណែលអាចប្បមូលាន្ប្បចាំឆ្ន ាំ = ១,៩ ×៤០ ×០,៨ = ៦០,៨ ម៣/ឆ្ន ាំ 

ែូសចនះ ផ្ទៃរងេឹកស ល្ៀងមាន្លេធភាពប្រប់ប្ោន់្កនុងការប្បមូលេឹកស ល្ៀង  ប្មាប់រប្មូវការេឹកសប្បី
ប្ា ់ កនុងរែូវប្ាាំងាន្។ 

3.4. ការរចន និ្ងការសប្រី សរ ីបណ្តត ញនាំេឹកស ល្ៀង 

េរេឹក ប្រូវណរកាំែរ់េាំហ្ាំឲ្យាន្ប្រឹមប្រូវ និ្ងមាន្រប្មាល មប្ ប សែីមបីឲ្យេឹកហូ្រាន្
សលឿន្ សរៀ វាងេឹកចល់កនុងេរ (រប្មាលេរេឹកជាេូសៅរួរណរមាន្ ០,៣% - ០,៥%)។ ជាេូសៅ 
កនុងការកាំែរ់េាំហ្ាំេរេឹក សរ ន្មរ់យកមុខការ់េរេឹកអបបបរមា ១  .ម២  ប្មាប់បសប្មីឲ្យផ្ទៃ
រងេឹកស ល្ៀង ១ ម២។ េាំហ្ាំផ្ទៃរងេឹកស ល្ៀង ផ្ន្ែាំបូលទៃះសៅរាំបន់្រន្បេ ផ្ន្ប្បសេ កមពុជា ភារសប្ចីន្ 
មាន្េាំហ្ាំប្បមាែ ៤០ ម២។    

តារាងេី 4៖ ប្បស្េេប្មងេ់រេឹក និ្ងលកខខែឌ  ផ្ន្ការែាំស ងី 

មុខការេ់រេឹក ប្កឡាផ្ទៃ
ែាំបូល 

រប្មាល
េរ 

ប្កឡាផ្ទៃេរ េាំហ្ាំេរ រូបភាព 

ចរុសកាែណកង ៤០ ម២ ០,៣ -
០,៥% 

៥៦,០ ម២ ៨  .ម x ៧ 
 .ម  

ពាក់កណ្តត លរងវង់ ៤០ ម២ ០,៣ -
០,៥% 

៥៦,៥ ម២ R = ៥,៥  .ម 
 

ប្រីសកាែ ៤០ ម២ ១,០% ៥៤,០ ម២ H = ១២  .ម 
B = ៩  .ម  

3.5. រសប្មី ប្បស្េអាង តុកេឹកស ល្ៀង 

ជាេូសៅ អាង តុកេុកេឹកស ល្ៀងរឺមាន្រផ្មលផ្លលជាងណទនកសទសងៗរប ់អាង ែូសចនះ សែីមបសីធវីការ
សប្រី សរ ីឲ្យាន្ប្រឹមប្រូវតាមរីវភាពរប ់ប្បជាពលរែា ខាងសប្កាមសន្ះ រឺជាចាំែុចណែនាំរន្លឹះ
 ប្មាបស់ប្បីកនុងការសាង ង់អាង តុកេុកេឹកស ល្ៀង។  

• េាំនក់េាំន្ងជាមួយជាង ឬអនកទគរ់ទគង់ណែលមាន្រាំនញចា ់លា ់កនុងការសាង ង់វា 
• សប្រី សរ ីមុខការ់អាង  
• សប្រី សរ ី មាា រណែលមាន្ប្សាប់សៅតាមរាំបន្់ 
• អាង តុកេឹករួរណរដាក់សៅរិរកណន្លងសប្បីប្ា ់ សែីមបមីាន្ភាពង្ហយប្ ួលសប្បី និ្ងចាំសែញលវកិា 
• សរីងេប្ម ឬកាំែល់រប ់អាងប្រូវណរសធវីឲ្យាន្ជាប់លា និ្ងសប្រី សរ ីកណន្លងណែលមិន្ាក់ប្ រុ 
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• សាង ង់អាងឲ្យទុរពីែី ឬសធវីឲ្យខព  ់ការពារការ ល្ងសមសរារសទសងៗកនុងអាំ ុងសពលេឹករាំន្ន់្ 
និ្ងការពារការកសកីរាក់សររ ី

• បាំពង់ចូលអាងេឹកប្រូវណរទបជាងចាំនុ្ចណែលទបបាំទុរ ផ្ន្ែាំបូលទៃះ 
• សធវីយ៉ងណ្តឲ្យមាន្ភាពង្ហយប្ ួលកនុងការ ាំអារអាងសៅសពលសប្កាយ 
• ប្រូវណរធានថាប្បព័ន្ធសន្ះមិន្បងកទលប៉ះពាលែ់ល់កុមារ និ្ងអនកែាំសែីរ 
• ប្រូវណរសធវីបាំពង់ ប្មាប់បងាូរេឹកសចញសៅសពលវាសពញ និ្ងបាំពង់ ប្មាប់លាងារអាង 
• ែាំស ងីវ៉ាន្ ប្មាប់សបីកេឹកសប្បីប្ា ់ 
• េរេឹក និ្ងបាំពង់ប្រូវណរមាន្រប្មាលប្ បោន សៅរកអាង តុក 
• ប្រូវណរការពាររុែភាពេឹកកនុងអាងឲ្យាន្លា 
• ប្រូវណរសធវីឲ្យមាន្ភាពង្ហយប្ ួលកនុងការសប្បីប្ា ់ និ្ងរួ រុលសៅផ្លៃសប្កាយ។ 

3.5.1. រសប្មី េី ១៖ ការសប្បីប្ា ់ពាងពីរ 

រសប្មី សន្ះ រឺការសប្បីប្ា ់ពាងពីរ សែីមប ីតុកេឹកស ល្ៀង។   ជាេមាល ប ់ផ្ន្ការប្បមូលេឹកស ល្ៀងពី
ែាំបូលទៃះ បាំពង់នាំេឹកចូលមិន្ប្រូវាន្ពប្ងឹងភាា ប់ជាមួយបាំពង់សចញរប ់េរេឹកសេ ណែលអាចសធវីឲ្យ
សយងីបងវិលបាំពង់ាន្ សែីមបតីល  ់បតូររវាងពាង តុកេឹកទាំងពីរ។  

• រុែ មបរតិ៖ មាន្រផ្មលទប និ្ងង្ហយប្ ួលកនុងការែាំស ងីខលួន្ឯង។  
• រុែវបិរតិ៖ ង្ហយនឹ្ងខូច ែូសចនះ វាទមទរឲ្យមាន្ការណលទាំញឹកញប់។ 

 
រូបភាពេី 8៖ ការសប្បីប្ា ់ពាងពីរ 

3.5.2. រសប្មី េី ២៖ ការសប្បីប្ា ់ពាងបួន្ ប្បស្េេី ១ 



 

ស ៀវសៅណែនាំបសចេកសេ   តីពីប្បព័ន្ធប្បមូលេកឹស្លៀងលកខែៈប្រួសារ ន្ិងសាលាសរៀន្ 
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 ប្មាប់ប្បស្េេី ១ សន្ះ រឺបាំពង់នាំេឹកចូលពាងទាំងបួន្ ប្រូវាន្ែាំស ងីសៅខាងសលីមារ់ពា
ង។ ែូសចនះ េឹកអាចចូលពាងទាំងបួន្កនុងសពលណរមួយ។ បុ៉ណន្ត សទះបីជាយ៉ងណ្តក៏សដាយ ពាងសៅខាង
មុខណរងណរេេួលាន្បរមិាែេឹកចូលសប្ចីន្ជាងពាងបនៃ ប់។ 

• រុែ មបរតិ៖ មាន្រផ្មលទប និ្ងង្ហយប្ ួលកនុងការរក មាា រ ប្មាប់ែាំស ងី។ 
• រុែវបិរតិ៖ ង្ហយនឹ្ងខូច សហ្យីេឹកអាចនឹ្ងពិាកហូ្រសៅពាងបនៃ ប់ ណែលការែាំស ងី
សនះទមទរឲ្យមាន្អនករាំនញ។ 

 
រូបភាពេី 9៖ ការសប្បីប្ា ់ពាងបួន្ ប្បស្េេី ១ 

3.5.3. រសប្មី េី ៣៖ ការសប្បីប្ា ់ពាងបួន្ ប្បស្េេី ២ 

ប្បស្េេី ២ សន្ះ ខុ ពីប្បស្េេី ១ ប្រង់បាំពង់នាំេឹកចូលពាង ប្រូវាន្ែាំស ីងចាំសពាះណរ
ពាងេី ១។ េឹក ណែលបញ្េូលសៅកនុងពាងេី ២ ៣ និ្ង ៤ ប្បប្ពឹរតសៅជាលកខែៈស ៊េរ ីសដាយេឹកប្រូវណរ
បន្តពីពាងេី ១ រចួចូលពាងេី ២ បនៃ ប់មកចូលពាងេី ៣ និ្ងបន្តចូលសៅកនុងពាងេី ៤ ណែលជាពាង
ចុងសប្កាយ។ 

• រុែ មបរតិ៖ មាន្រផ្មលទប និ្ងង្ហយប្ ួលកនុងការរក មាា រ ប្មាប់ែាំស ងី។ 
• រុែវបិរតិ៖ ង្ហយនឹ្ងខូច សហ្យីេឹកអាចនឹ្ងពិាកហូ្រសៅពាងបនៃ ប់ ណែលការែាំស ងី
សនះទមទរឲ្យមាន្អនករាំនញ។ 



 

ស ៀវសៅណែនាំបសចេកសេ   តីពីប្បព័ន្ធប្បមូលេកឹស្លៀងលកខែៈប្រួសារ ន្ិងសាលាសរៀន្ 
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រូបភាពេី 10៖ ការសប្បីប្ា ់ពាងបួន្ ប្បស្េេី ២ 

3.5.4. រសប្មី េី ៤៖ ការសប្បីប្ា ់ពាងយកស 

ពាងយកស មាន្េាំហ្ាំជាមធយម ៣.០០០ លីប្រ  សហ្យីវាប្រូវាន្សប្បីប្ា ់ សែីមបី តុកេឹកស ល្ៀង
េុក ប្មាប់ការសប្បីប្ា ់ទាំងពីររែូវ៖ ប្ាាំង និ្ងវ ា។ ពាងប្បស្េសន្ះ មាន្ភាពង្ហយប្ ួលកនុងការ
សប្បីប្ា ់ ចាំសែញេីកណន្លង និ្ងរងឹមាាំ។ 

• រុែ មបរតិ៖ មាន្រផ្មលទប និ្ងង្ហយប្ ួលកនុងការរក មាា រ ប្មាប់ែាំស ងី។ 
• រុែវបិរតិ៖ ប្បឈមសៅនឹ្ងអាប្តា ផ្ន្ការសលចប្ជាបខព  ់ ណែលទមទរឲ្យមាន្អនក
រាំនញខព ់កនុងការសាង ង់។ 

 
រូបភាពេី 11៖ ការសប្បីប្ា ់ពាងយកស 



 

ស ៀវសៅណែនាំបសចេកសេ   តីពីប្បព័ន្ធប្បមូលេកឹស្លៀងលកខែៈប្រួសារ ន្ិងសាលាសរៀន្ 
20 

 

3.5.5. រសប្មី េី ៥៖ ការសប្បីប្ា ់អាង តុកេឹកស ល្ៀងកងលូ់ 

អាង តុកេឹកស ល្ៀងកង់លូ ប្រូវាន្សាង ង់ស ងីសដាយការរសប្មៀបកង់លូបន្តសលីោន ។ វាសប្ចីន្
មាន្ចាំែុះចសនល ះពី ២.០០០ លីប្រ សៅ ៤.០០០ លីប្រ។ 

• រុែ មបរតិ៖ អាចសប្បីាន្យូរ និ្ងង្ហយប្ លួណលទាំ។ 
• រុែវបិរតិ៖ មាន្រផ្មលផ្លល ធៃន្់ អាចប្បឈមនឹ្ងការសលចប្ជាប សហ្យីការសាង ង់
ទមទរឲ្យមាន្អនករាំនញ។  

 
រូបភាពេី 12៖ ការសប្បីប្ា ់អាង តុកេឹកស្លៀងកងលូ់ 

3.5.6. រសប្មី េី ៦៖ ការសប្បីប្ា ់អាង តុកេឹកស ល្ៀងហ្វរឺ ៉ូ ុីមង៉រ់ ៍

អាង តុកេឹកប្បស្េសន្ះ ទមទរឲ្យមាន្ការសាង ង់សៅកណន្លងតៃ ល់ណរមដង។ ប្រឹះអាងប្រូវណរ
សាង ង់ពីសបរុង សដាយប្កាលប្ ទប់លមខាងសប្កាម។ ចាំណែករញ្ហា ាំង និ្ងែាំបូលអាងប្រូវណរពប្ងឹង
សដាយសប្បី ាំណ្តញ់លួ ពីរប្បស្េ រឺ ាំណ្តញ់លួ ប្កឡាធាំ និ្ង ាំណ្តញ់លួ ប្កឡារូច សែីមបកីារ់



 

ស ៀវសៅណែនាំបសចេកសេ   តីពីប្បព័ន្ធប្បមូលេកឹស្លៀងលកខែៈប្រួសារ ន្ិងសាលាសរៀន្ 
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បន្ថយរផ្មល ាំែង់។ បណន្ថមពីសលីសន្ះ រញ្ហា ាំង និ្ងែាំបូលអាងមិន្ចាំាច់ចក់សបរុងសនះស យី រឺសរ
អាចសប្បីាយអរបូក សែីមបកុីាំឲ្យ ាំែង់មាន្រផ្មលផ្លល។ រាំហាន្ចមបងៗកនុងការសាង ង់អាង តុកេឹក
ស ល្ៀងហ្វរឺ ៉ូ ុីម៉ង់រ៍ ប្រូវាន្បង្ហា ញសៅកនុងរូបភាពេី 14។  

• រុែ មបរតិ៖ អាចសប្បីាន្យូរ និ្ងង្ហយប្ លួណលទាំ។ 
• រុែវបិរតិ៖ មាន្រផ្មលផ្លល ធៃន់្ សហ្យីការសាង ង់ទមទរឲ្យមាន្អនករាំនញ។ 

 
រូបភាពេី 13៖ ការសប្បីប្ា ់អាង  តុកេឹកស ល្ៀងហ្វរឺ ៉ូ ុីមង៉រ់ ៍

 



 

ស ៀវសៅណែនាំបសចេកសេ   តីពីប្បព័ន្ធប្បមូលេកឹស្លៀងលកខែៈប្រួសារ ន្ិងសាលាសរៀន្ 
22 

 

  

(១) ប្កាលលមារប្រះឹ (២) ការែាំស ងីសប្ោង រផ្ ណែកអាង 

  

(៣) ការែាំស ងីពុមារញ្ហា ាំងអាង (៤) ការរសប្មៀប ាំណ្តញ់ណែកប្កឡាធាំ 

  

(៥) ការរសប្មៀប ាំណ្តញ់ណែកប្កឡារូចបណន្ថម 
ន្ិងពប្ងងឹបណន្ថមសដាយណែកថាន ាំងអាំសៅ 

(៦) ការបូក្ារិរញ្ហា ាំងអាង 



 

ស ៀវសៅណែនាំបសចេកសេ   តីពីប្បព័ន្ធប្បមូលេកឹស្លៀងលកខែៈប្រួសារ ន្ិងសាលាសរៀន្ 
23 

 

  

(៧) ការបូក ាំអាររញ្ហា ាំងអាងណទនកខាងសប្ៅ (៨) ការបូក ាំអាររញ្ហា ាំងអាងខាងកនុងសប្កាយ
សដាះពុមា 

  

(៩) រសបៀប ផ្ន្ការសរៀប ាំណ្តញ់ណែក ន្ិងការ
បូកែាំបូលអាងប្បប្ពរឹតសៅែូចោន សៅន្ឹងរសបៀប 
ផ្ន្ការសាង ង់រញ្ហា ាំងអាងណែរ។ 

(១០) អាង តុកេឹកស្លៀងហ្វរី ៉ូ ុីម៉ងរ់៍សប្កាយ
សពលសាង ងរ់ចួ 

រូបភាពេី 14៖ រាំហាន្ចមបងៗ ផ្ន្ការសាង ងអ់ាង តុកេឹកស ល្ៀងហ្វរឺ ៉ូ ុីមង៉រ់ ៍

4. ការការពារ និងការណលទាំព្បរ័នធព្បម្លូទឹរសភលៀង 

សែីមបកីារពារេឹកស ល្ៀងឲ្យាន្លា សយងីប្រូវណរអនុ្វរតន៍្ែូចខាងសប្កាម៖  

• ែាំបូលប្រូវណរសធវីអាំពី មាា រណែលោម ន្ជារិពុល 
• ផ្ទៃរប ់ែាំបូលប្រូវណរមាន្ភាពរសលាង និ្ងប្រូវណរធានថាោម ន្ លឹកសៅសលីែាំបូល 
• វ៉ាន្ និ្ងបាំពង់នាំេឹកស ល្ៀងសៅអាង តុកេឹកប្រូវណរ ថិរសៅកមព ់ ០,១៥ ម ពីារអាង/ពាង 
សហ្យីមិន្រិរសៅនឹ្ងចាំែុចបងាូរេឹកចូល 

• ប្រូវណរដាក់ ាំណ្តញ់សៅេរេឹក សែីមបកីារពារ ាំរាម និ្ងកាំសេចកាំេីសទសងៗ 
• ប្រូវណរសធវីរប្មបអាង ឬពាង សែីមបកីារពារការកសកីរ រវលាិរ មូ  និ្ងធូលីែី 
• អាង ពាង េរេឹក និ្ងបាំពង់ប្រូវណរសធវីការ ាំអារជាប្បចាំ 
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• មិន្ប្រូវយកេឹកស ល្ៀងណែលេេួលាន្ភាល មៗមកទឹកសដាយោម ន្ការសប្ចះស យី 
• មិន្ប្រូវយកេឹកពីប្ប្ពសទសងៗសៅដាក់បញ្ាូ លជាមួយេឹកស ល្ៀងស យី 
• ប្រូវណរសប្បីទតិល ឬធុងេឹក សែីមបែីងេឹកស ល្ៀងពីអាងយកមកសប្បី។ 
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ឧបសម្ព័នធ



 

ស ៀវសៅណែនាំបសចេកសេ   តីពីប្បព័ន្ធប្បមូលេកឹស្លៀងលកខែៈប្រួសារ ន្ិងសាលាសរៀន្ 
26 

 

រ.  រាំររូាំនូសបលង់សផ្សងៗ ននព្បរ័នធព្បម្លូ
ទឹរសភលៀងលរខែៈព្រួសារ និងសាលាសរៀន
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រាំររូាំនូសបលង់ពាងជាម្ួយសជើងទព្ម្
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រប្មាល ២ % 
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រាំររូាំនូសបលង់ពាងព្តងទឹរសភលៀង  

ចាំែុះ ២.០០០  លពី្ត
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ព្បរ័នធពាងព្តងទឹរសភលៀងចាំែុះ 2 000 លពី្ត

បលង់សម្ើលរីចាំស ៀង
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ពាងព្តងទឹរសភលៀងចាំែុះ ២.០០០ លពី្ត 
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ព្បរ័នធពាងព្តងទឹរសភលៀងចាំែុះ 2 000 លពី្ត
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37 

 

 

ព្បរ័នធពាងព្តងទឹរសភលៀងចាំែុះ 2 000 លពី្ត

បលង់សម្ើលម្ុែ
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ព្បរ័នធពាងព្តងទឹរសភលៀងចាំែុះ 2 000 លពី្ត

បលង់ទុសោទឹរ
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បលង់បាំរងទ់ឹរ 

បាំពង់អារជាចសប្មាះ ប្មាប់បសងាៀរ 
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រាំររូាំនូសបលង់អាងព្តងទឹរសភលៀង 

ចាំែុះ ៤.០០០  លពី្ត
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អាងព្តងទឹរសភលៀងចាំែុះ 4 000 លពី្ត

            PVC 27   

   ហា     
           

បលង់រុះននអាងព្តងទឹរសភលៀង

អាងព្តងទឹរសភលៀងចាំែុះ ៤.០០០ លពី្ត 

បលង់រុះ ននអាងព្តងទឹរសភលៀង 
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បលង់ តរបសព់្រឹះននអាងព្តងទឹរសភលៀង
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សព្ ង  ឹងណដ្ររបសត់ួអាងព្តងទឹរសភលៀង
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អាងព្តងទឹរសភលៀងចាំែុះ ៤.០០០ លពី្ត 
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