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តររៀម ររងុ ជ ិះ 
អបអរសាទរនឹងកងម់៉ា ក GIANT ថ្មីរបស់អបក! ទ ោះបីជា វសរមបក់ាររបកួត ការទ្វើដំទ ើ រ ការ
ហាតរ់ា  ឬការសបាយកទ៏ោយ របទភទកងម់៉ា ក GIANT  ងំអស់រតូវានបទងកើតទ ើងទដើមផទី្វើ
ឲ្យជីវតិជិោះកងរ់បស់អបកកានត់តរបទសើរ។ ទយើងសងឃមឹថានឹងកាល យជាដដគូតដលអបកទជឿទុកចិតថសរមប់
ការជិោះរល់ផលូវថ្បល់ និងផលូវលំតដលគរំទដល់អបក។ 
 

ម រតភ័ក្ដ ររសអ់នក្សរារ់ការជ ិះក្ង ់
កងម់៉ា ក GIANT ានបទងកើតទ ើងកបុងឆ្ប  ំ១៩៧២ ជាមយួនឹងទបសកកមមទឆ្ព ោះទៅរក៖ការបទងកើតកង់
លអៗជាទរចើនទដើមផពីរងឹងបទពិទសា្នក៍បុងការជិោះកង។់ ចាបទ់ផឋើមពីដំណាកក់ាលដំបូង ការដចបរបឌតិ
និងជំនាញផលិតានតញកឲ្យទយើងឃ្លល តឆ្ង យពីគប ។ អស់រយៈទពល ៤ ទសវតសរក៍នលងមកទ ើយ 
ទយើងានរកីចទរមើនទលើសពីការទជាគជយ័តដលទ្វើឲ្យទយើងកាល យជាម៉ា កតដលនាមំុខទគខាងគុ ភាព
កង ់និងលីប។ ជាមយួដដគូតចកចាយ ១២.០០០ កតនលងពាសទពញពិភពទលកទគលទៅរបស់ទយើង
សពវដថ្ងគឺទដើមផជីំរុញទឹកចិតថដល់អបកជិោះផសងទរពងរគបរ់ូបពីការជិោះ្មមតារ ូតដល់ការរបកួត។ 
 

យលដ់ឹងអំពីក្ងថ់្មីររសអ់នក្ 
មុនទពលចាបទ់ផឋើមជិោះ សូមអានទសៀវទៅត នាទំនោះ។ អបកនឹងយល់ដឹងអំពតីផបកកង ់សមសភាព នងិ
បទចចកវទិាទផសងៗជាទរចើនទនោះអាចថ្មីសរមបអ់បក ទ ើយរតូវានឌីសាញយ៉ា ងម៉ាតច់តស់រមបក់ង់
ពិទសសទនោះ។ ទ ោះបីជាបទពិទសា្នរ៍បស់អបកសទិតកបុងករមតិណាកដូ៏ច សូមយកចិតថទុកោកច់ំទពាោះ
ការត នាសំឋីពីសុវតទិភាពកបុងការជិោះ។ 
 
្នធានលអបំផុតសរមបទ់សវកមម និងការត នាអំំពបីទចចកទទស គអឺបកតចកចាយកងម់៉ា ក GIANT 
កបុងរសុករបស់អបក។ទដើមផតីសវងរកអវមីយួឬតសវងយល់បតនទមអំពកីងម់៉ា ក GIANT សូមចូលទៅកាន់
ទគ ទំពរ័ giant-bicycles.com។ 
 

សូមអរគុ ចំទពាោះការជិោះកងម់៉ា ក GIANT។ ទយើងខញុមំនទមទនភាពតដលជាតផបកមយួដនជីវតិអបក។ 

តដើមបតី្វើឲ្យជីវ ររសសថ់ា្ល  សមូតរជើសតរ ើសក្ង់ា៉ា ក្ GIANT 
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ារ កា 
 

ការរពមនទូទៅ៖  ទំពរ័៥   
ក ំតច់ណំាពំទិសសសរមបម់តាបតិា៖     ទំពរ័ ៦ 
 

១.ដបំងូ 
ក. ភាពសមនឹងកង ់       ទំពរ័ ៧ 
ខ. សុវតទិភាពជាចមផង      ទំពរ័ ៧ 
គ. ការពិនិតយសុវតទិភាពតផបកទមកានិច    ទំពរ័ ៨ 
ឃ.សុវតទិភាពជាចមផង      ទំពរ័ ១០ 
 

២. សុវតទភិាព 
ក. ករមតិមូលោឌ ន       ទំពរ័ ១២  
ខ. សុវតទិភាពកបុងការជិោះកង ់      ទំពរ័ ១៣ 
គ. សុវតទិភាពទៅទលើផលូវលំាក     ទំពរ័ ១៤ 
ឃ.ការជិោះកងទ់ៅកបុងអាកាសធាតុទសើម    ទំពរ័ ១៥ 
ង. ការជិោះកងទ់ៅទពលយប ់      ទំពរ័ ១៥ 
ច. ការជិោះទលផឿនទលឿន ការជិោះនឹងថ្កល់ ឬការជិោះរបណាំង  ទំពរ័ ១៧ 
ឆ. ការផ្លល ស់បឋូរសមសភាព ឬការបពំាកទ់រគឿងបនាធ បប់នស ំ  ទំពរ័ ១៨ 
 

៣. ភាពសម 
ក. កមពស់កងទ់ៅទពលមនិជិោះ     ទំពរ័ ១៩ 
ខ.ទីតាងំតកប       ទំពរ័ ២០ 
គ. កមពស់និងមុរំបស់ដដកង ់      ទំពរ័ ២៣ 
ឃ.ការដលតរមូវទីតាងំបញ្ជជ       ទំពរ័ ២៤ 
ង. តដករកចាបហ់្រហាវ ងំ      ទំពរ័ ២៤ 
 

៤. បទចចកទទស 

ក. កង ់        ទំពរ័ ២៥ 
ខ. រកចាបរ់តឹដងតកប      ទំពរ័ ៣៣ 
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គ. ហ្រហាវ ងំ        ទំពរ័ ៣៣ 
ឃ.ការបឋូរទលខ       ទំពរ័ ៣៦ 
ង. ឈ្នប ន ់        ទំពរ័ ៣៩ 
ច. បូមកង ់        ទំពរ័ ៤១ 
ឆ. សំបកកងន់ិងវ៉ា ល់កង ់      ទំពរ័ ៤១ 
 

៥. ទសវកមមជសួជុល 
ក. ចទនាល ោះទពលជួសជុល      ទំពរ័ ៤៥ 
ខ. របសិនទបើកងរ់បស់អបកទទួលរងការប៉ាោះទងគិច   ទំពរ័ ៤៧ 
 

ឧបសមពន័នក៖ ទគលបំ ងដនការទរបើរាស់កងរ់បស់អបក  ទំពរ័ ៤៨ 
ឧបសមពន័នខ៖អាយុកាលទរបើរាស់កងរ់បស់អបក នងិទរគឿងកង ់  ទំពរ័ ៥៤ 
ឧបសមពន័ន គ៖ហ្រហាវ ងំកូសធ័រ      ទំពរ័ ៦២ 
ឧបសមពន័ន ឃ៖លកខ ៈបទចចកទទសអំពភីាពតឹងរបស់ទរគឿងរតឹបនថឹង ទំពរ័ ៦៣ 
ឧបសមពន័ន ង៖ ការយិល័យរបស់រកុម  ុន GIANT/     

អបកតចកចាយទៅទូ ងំពិភពទលក   ទំពរ័ ៦៧ 

៦. អបកតចកចាយ/ការធានា 
ក.អំពអីបកតចកចាយរបស់អបក     ទំពរ័ ៦៩ 
ខ.ពត័ម៌នសឋីពីការធានា      ទំពរ័ ៦៩ 
 

៧. ការធានាមនក ំត ់      ទំពរ័ ៧០ 
 

ក ំតច់ណំា៖ំ 
កូនទសៀវទៅត នាទំនោះមនិបទងកើតទ ើងជាទសៀវទៅត នាសំឋីពកីារទរបើរាស់ ទសវកមម ការជសួជុល 
ឬការតថ្ ទំពញទលញទទ។ សូមជបួអបកតចកចាយរបស់អបកសរមបទ់សវកមម ការជសួជុល ឬការតថ្ ំ
 ងំអស់។ អបកតចកចាយរបស់អបកកអ៏ាចជយួ ត នាអំបកអពំថីាប កទ់រៀន កតនលងពទិរគោះ ឬទសៀវទៅសឋីពី
ការទរបើរាស់ ទសវកមម ការជសួជុល ឬការតថ្ កំងរ់បស់អបកផងតដរ។ 
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ការរពានទូតៅ៖ 

ដូចគប នឹងកីឡាទផសងទទៀតតដរ ការជិោះកងអ់ាចបងករបសួសាប ម និងការខូចខាត។ តាមរយៈការទរជើស
ទរ ើសជិោះកង ់ អបកសនមតថាមនការទទួលខុសរតូវចំទពាោះទរគោះថាប ក ់ងំទនាោះ ដូទចបោះ អបករតូវដឹង—និង
រតូវអនុវតថ—វធិានសុវតទិភាព និងការជិោះកងត់ដលមនការទទួលខុសរតូវ និងការទរបើរាស់ និងការ
តថ្ រំតឹមរតូវ។ ការទរបើរាស់ និងការតថ្ កំងរ់បស់អបករតឹមរតូវអាចកាតប់នទយការបងករបសួសាប ម។  

កូនទសៀវទៅត នាទំនោះមន"ការរពមន"និង "ការរបុងរបយត័ប"ជាទរចើនពាកព់ន័ននឹងផលពិាកដនការ
មនិតថ្  ំឬរតួតពិនិតយកងរ់បស់អបក នងិមនិអនុវតថតាមវ ិ្ ីសុវតទិភាពកបុងការជិោះកង។់ 

•  និមតិថសញ្ជដ របុងរបយត័ប  និងពាកយរពមនជាការបង្ហា ញរាបអ់ំពីសាទ នភាពតដលអាចបងក
ទរគោះថាប កទ់ ើយរបសិនទបើមនិទជៀសវងទទ វអាចបណាឋ លឲ្យរបសួ្ងន ់ឬសាល ប។់ 

•  និមតិថសញ្ជដ របុងរបយត័ប  និងពាកយរបុងរបយត័បគជឺាការបង្ហា ញអំពីសាទ នភាពតដលអាចបងក
ទរគោះថាប ក ់ ទ ើយរបសិនទបើមនិទជៀសវងទទ វអាចបណាឋ លឲ្យរបសួរសាល ឬ្ងន ់ ឬវជាការ
រពមនចំទពាោះការអនុវតថតដលមនិមនសុវតទិភាព។ 

•  ពាកយរបុងរបយត័បតដលទរបើរាស់ទោយគម ននិមតិថសញ្ជដ របុងរបយត័បគជឺាការបង្ហា ញអំពសីាទ នភាព
ទរគោះថាប ក ់ ទ ើយរបសិនទបើមនិអាចទជៀសវងទទ វអាចបណាឋ លឲ្យខូចខាតកង់្ ងន់្ ងរ ឬអាចទ្វើ
ឲ្យអស់សុពលភាពដនការធានា។ 

 
ការរពមន និងការរបុងរបយត័បជាទរចើននិយយថា "អបកាតម់ច ស់ការទ ើយដួល"។ ទោយសារ
តតការដួលអាចបណាឋ លឲ្យមនរបសួ្ងន់្ ងរ ឬសាល បា់ន ទយើងតតងតតមនិទ្វើការរពមនមឋងទទៀតពី
ការតដលអាចបងករបសួសាប ម ឬសាល បទ់ទ។ 
 
ទោយសារវជាសាទ នភាព ឬលកខខ ឍ តដលមនិអាចសាម នាន តដលអាចទកើតទ ើងទៅទពលជិោះកង ់
កូនទសៀវទៅត នាទំនោះមនិានបង្ហា ញអំពកីារទរបើកងសុ់វតទិភាពសទិតទរកាមសាទ នភាព ងំអស់ទទ។ 
មនទរគោះថាប កព់ាកព់ន័ននឹងការទរបើរាស់កងត់ដលមនិអាច យទុកមុនាន ឬទជៀសវងាន ទ ើយ
ជាការទទួលខុសរតូវតតមយួគតរ់បស់អបកជិោះ។ 
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ព័រ៌ានសខំាន់៖ 
ទសៀវទៅត នាទំនោះមនពត័ម៌នសឋីពីសុវតទិភាព របសិទនភាពនិងទសវកមមសំខាន់ៗ ។ សូម

អានកូនទសៀវទៅត នាទំនោះ មុនទពលអបកចាបទ់ផឋើមជិោះកងថ់្មីរបស់អបក ទ ើយរកាទុកទសៀវទៅទនោះជា
ឯកសារទយង។ 

ពត័ម៌នបតនទមសឋីពសុីវតទិភាព របសិទនភាព និងពត័ម៌នសឋីពីទសវកមមសរមបស់មសភាព
ជាកល់ក ់ដូចជា បូម ឬឈ្នប នក់ងរ់បស់អបក ឬទរគឿងបនាធ បប់នសដូំចជា មកួការពារ ឬអំពូលតដលអបក
ានទិញ កអ៏ាចរកានតដរ។  សូមរាកដថា អបកតចកចាយានផឋល់ឲ្យអបកនូវកូនទសៀវទៅត នាំ
របស់រកុម  ុនផលិតកងត់ដលមនមកជាមយួកង ់ ឬទរគឿងបនាធ បប់នសរំបស់កង។់កបុងករ ីមនភាព
ខុសគប រវងការត នាកំបុងកូនទសៀវទៅត នានំិងពត័ម៌នតដលានផឋល់ឲ្យទោយរកុម  ុនផលិត
សមសភាព ជានិចចកាលរតូវអនុវតថតាមការត នារំបស់រកុម  ុនផលិតសមសភាព។ 

 
របសិនទបើអបកមនចមងល់ ឬមនិយល់ចាស់ពអីវីមយួកបុងការទទួលខុសរតូវចំទពាោះសុវតទិភាពរបស់អបក 
សូមពិទរគោះទយបល់ជាមយួអបកតចកចាយ ឬរកុម  ុនផលិតកងរ់បស់អបក។ 
 

ក្ំណរច់ំណពំ តសសសរារា់តារ តា៖ 

កបុងនាមជាមតាបិតា ឬអាណាពាាល អបករតូវទទួលខុសរតូវចំទពាោះសកមមភាព ងំឡាយ 
និងសុវតទិភាពរបស់កូនតូចរបស់អបក ទ ើយរតូវរាកដថា កងទ់នោះគសឺមនឹងកូនរបស់អបក តដលកង់
ទនាោះសទិតកបុងសាទ នភាពជួសជុលលអ នងិរបតិបតថិការមនសុវតទិភាពតដលអបកនិងកូនរបស់អបកានទរៀន
សូរត និងយល់ដឹងអំពរីបតិបតថិការសុវតទិភាពរបស់កង ់ ទ ើយថាអបកនិងកូនអបកានទរៀនសូរត នងិ
យល់ដឹង ទ ើយមនិរតឹមតតទគរពចាបស់រមបទ់ ចរកយនយនថ ទ ចរកយន និងចាបច់រចរ ៍
ប៉ាុទណាត ោះទទ ប៉ាុតនថតថ្ម ងំចាបទូ់ទៅដនសុវតទិភាព និងការទទួលខុសរតូវកបុងការជិោះកងផ់ងតដរ។ កបុង
នាមជាមតាបិតា អបកគួរតតអានកូនទសៀវទៅត នា ំ រពម ងំពិនិតយទមើលការរពមន មុខង្ហររបស់
កង ់នងិការបញ្ជជ កងជ់ាមយួកូនរបស់អបក មុននឹងអនុញ្ជដ តឲ្យកូនរបស់អបកជិោះកង។់ 

ការរពមន៖សូមរាកដថា កូនរបស់អបកពាកម់កួសុវតទភិាពជានចិចទពលតដលជោិះកង ់ ប៉ាតុនថករ៏តូវ
រាកដផងតដរថា កូនរបស់អបកដងឹថាមកួទនាោះគសឺរមបព់ាកត់តទពលជោិះកងប់៉ាទុណាត ោះ ទ ើយរតូវទោោះ
ទចញទពលតដលឈបជ់ោិះកង។់ មនិរតូវពាកម់កួសុវតទភិាពទៅទពលតដលកពុំងទលង ទពលទៅកតនលង
ទលង កានឧ់បករ ៍ទៅកតនលងទលង កពុំងទ ើងទដើមទឈើ ឬរគបទ់ពលតដលមនិជោិះកងទ់ ើយ។ ការមនិ
អនុវតថតាមការរពមនអាចបណាឋ លឲ្យមនរបសួរងកាយ្ងន់្ ងរ ឬសាល ប។់ 
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១. ដំរូង 
ក ំតច់ណំា៖ំ ទយើងទលើកទឹកចិតថឲ្យអបកអានកូនទសៀវទៅត នាទំនោះឲ្យានសពវរគបម់ុននឹងជិោះកង់
ទលើកដំបូង។ យ៉ា ងទហាចណាស់ រតូវអាននិងរាកដថាអបកយល់ពីចំ ុចនីមយួៗទៅកបុងតផបកទនោះ 
ទ ើយអានតផបកតដលានដករសងច់ំទពាោះបញ្ជា តដលអបកមនិយល់ ងំរសុង។ សូមចំណាំថា មនិតមន
រគបក់ង ់ងំអស់សុទនតតមនទរៀបរបអ់ំពលីកខ ៈពិទសសកបុងកូនទសៀវទៅត នាទំនោះទទ។ សូមសួរ
ឲ្យអបកតចកចាយរបស់អបកបង្ហា ញពលីកខ ៈពិទសសរបស់កងអ់បក។ 
 
ក្. ភាពសមនឹងក្ង់ 
 

១. ទតើកងរ់បស់អបកមនទំ ំរតឹមរតូវទទ? ទដើមផរីតួតពិនិតយ សូមទមើលតផបក៣.ក។ របសិនទបើកង់
របស់អបក្ទំពក ឬតូចទពក អបកអាចាតម់ច ស់ការទ ើយដួល។ របសិនទបើកងថ់្មីរបស់អបកមនិមន
ទំ ំរតឹមរតូវទទ សូមឲ្យអបកតចកចាយរបស់អបកបឋូរមុននឹងអបកជិោះ។ 

២.  ទតើដងតកបកងស់ទិតទៅកមពស់រតមឹរតូវឬទទ? ទដើមផរីតួតពិនិតយ សូមទមើលតផបក ៣.ខ។ របសិនទបើ
អបកដលតរមូវកមពស់តកប សូមទ្វើតាមការត នាដំនការោកក់មពស់តកបអបផបរមិកបុងតផបក ៣.ខ។  

៣.  ទតើដងតកប និងតកបរតឹជាបឬ់ទៅ? ដងតកបតដលរតឹជាបរ់តឹមរតូវនឹងមនិអាចឲ្យដងតកបវលិទៅ
ទិសណាមយួទ ើយ។ សូមទមើលតផបក ៣.ខ។  

៤. ទតើកកង ់ និងដដកងស់ទិតកបុងកមពស់រតឹមរតូវសរមបអ់បកតដរឬទទ?របសិនទបើកមនិរតឹមរតូវទទ សូម
ទមើលតផបក ៣.គ។ 

៥.  ទតើអបកង្ហយរសួលចាបហ់្រហាវ ងំឬទទ? របសិនទបើមនិង្ហយរសួលទទ អបកអាចដលតរមូវតកង និងចុង
ហ្រហាវ ងំាន។ សូមទមើលតផបក ៣.ឃ និង ៣.ង។ 

៦.  ទតើអបកយល់ចាស់ពីរទបៀបជិោះកងថ់្មរីបស់អបកឬទទ? របសិនទបើមនិយល់ទទ មុននឹងចាបទ់ផឋើមជិោះ
ទលើកដំបូង សូមឲ្យអបកតចកចាយរបស់អបកពនយល់ពីមុខង្ហរ ឬលកខ ៈពិទសសណាមយួតដល
អបកមនិយល់។ 

 
ខ. សវុរថ ភាពជាចមបង 
 

១.  រតូវពាកម់កួសុវតទិភាពជានិចចទៅទពលអបកជិោះកង ់ ទ ើយទ្វើតាមការត នារំបស់រកុម  ុនផលិត
មកួអំពីរទបៀបពាកម់កួឲ្យានរតឹមរតូវ រទបៀបទរបើរាស់ និងរទបៀបតថ្ មំកួ។ 

២.  ទតើអបកមនសមា រតដលចាាំចន់ិងសមា រសុវតទិភាពតដលានត នាឲំ្យទរបើរាស់រគបឬ់ទទ? 
សូមទមើលតផបក ២។ ទនោះជាការទទួលខុសរតូវរបស់អបកកបុងការយល់ដឹងអំពីចាបទ់ៅកតនលងតដល
អបកជិោះកង ់នងិអនុទលមតាមចាបជ់ា្រមន។ 
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៣.  ទតើអបកទចោះរទបៀបរតឹកងម់ុខ និងកងទ់រកាយទោយរតឹមរតូវឬទទ? សូមទមើលតផបក ៤.ក ទដើមផឲី្យ
កានត់តចាស់។ ការជិោះទ ចរកយនតដលានរតឹកងឲ់្យជាបរ់តឹមរតូវអាចទ្វើឲ្យកងញ័់រ ឬរបូត
ទចញានទ ើយអាចបងកឲ្យរបសួ្ងន់្ ងរ ឬសាល បា់ន។ 

៤.  របសិនទបើកងរ់បស់អបកមនឈ្នប នគ់នាល ករ់មមទជើង ឬតខសរកវ៉ា តទ់ជើង រតូវរាកដថាអបកដឹងអំពី
ដំទ ើ រការដនសមា រ ងំទនោះ (សូមទមើលតផបក ៤.ង)។ ឈ្នប ន ់ងំទនោះតរមវូឲ្យមនបទចចកទទស 
និងជំនាញទរបើរាស់ពិទសស។ សូមទ្វើតាមការត នារំបស់រកុម  ុនផលិតឈ្នប នស់រមបក់ារ
ទរបើរាស់ ការដលតរមូវ នងិការតថ្ ។ំ 

៥.  ទតើអបកមន "រមមទជើងរតួតគប " ទលើឈ្នប នទ់ទ? ចំទពាោះកងតូ់ច រមមទជើង ឬគមល តរមមទជើងរបស់
អបកអាចទលៀនប៉ាោះនឹងកងម់ុខ ទពលតដលឈ្នប នរ់ុញទៅមុខទ ើយកងវ់លិ។ សូមអានតផបក៤.ង. 
ទដើមផរីតួតពិនិតយថាទតើមនគមល តរមមទជើងទកៀកគរទលើគប ឬទទ។ 

៦.  ទតើកងរ់បស់អបកមនបូមឬទទ? របសិនទបើគម នទទ សូមពិនិតយទមើលតផបក  ៤.ច។ បូមអាចផ្លល ស់បឋូរ
កាយវកិារជិោះកង។់ សូមទ្វើតាមការត នារំបស់រកុម  ុនផលិតបូមសរមបក់ារទរបើរាស់ ការ
ដលតរមូវ និងការតថ្ ។ំ 

 
គ. ការព ន រយសវុរថ ភាពផ្ននក្តមកាន ក្ 
ពិនិតយសាទ នភាពកងរ់បស់អបកជាមុនជារបចារំល់ទពលជិោះ។ 

ទចច  ប  ុូង នងិទរគឿងរតឹបនថងឹទផសងទទៀត៖ ទោយទ តុថារកុម  ុនផលិតកងទ់របើរាស់ទំ ំ និង
រទងរ់ យដនទរគឿងរតឹបនថឹងជាទរចើនរបទភទ ទ ើយជួនកាលមនទរបើរាស់ម៉ាូតដល នងិសមសភាព
ខុសគប ទទៀតផង កមល ងំរតឹបនថឹង ឬភាពតឹងរតឹមរតូវមនិកំ តដូ់ចគប ជាទូទៅទទទដើមផឲី្យរាកដថា 
ទរគឿងរតឹបនថងឹជាទរចើនទៅទលើកងរ់បស់អបករតវូានរតឹបនថឹងរតឹមរតូវ សូមទមើលលកខ ៈបទចចកទទស
អំពកីាររតឹបនថឹងទៅកបុងការត នាតំដលានផឋល់ឲ្យទោយរកុម  ុនផលិតសមសភាពទនោះ។ទដើមផរីតឹ
ទរគឿងបនថឹងឲ្យរតឹមរតូវចាាំចរ់តូវទរបើទសារតឹ។ អបកគួរតតអនុញ្ជដ តឲ្យជាងជំនាញជួសជុលកងម់លួរតឹ
កងអ់បក។ របសិនទបើអបកជួសជុលកងរ់បស់ខលួនអបកទោយផ្លធ ល់ អបករតូវទរបើរាស់ទសារតឹនិងលកខ ៈ
បទចចកទទសដនការរតឹបនថឹងរតឹមរតូវពីរកុម  ុនផលិតកង ់ឬសមសភាព ឬពីអបកតចកចាយរបស់អបក។ 
របសិនទបើអបករតូវជួលជុលកងទ់ៅផធោះ ឬទៅទីវល ទយើងសូមត នាអំបកឲ្យទ្វើការតថ្  ំ និងពិនតិយ
ទរគឿងរតឹបនថឹងតដលអបកកំពុងទរបើរាស់ទោយអបកតចកចាយរបស់អបកឲ្យានទលឿនតាមតដលអាចទ្វើ
ាន។ 

ការរពមន៖ការដលតរមូវកមល ងំរតឹបនថងឹទៅទលើទរគឿងបនថងឹដូចជា ទចច  ប  ុូង វសីតដលទៅទលើកង់
របស់អបកមនសារសំខានណ់ាស់។ ការទរបើកមល ងំតចិទពកទ្វើឲ្យទរគឿងបនថងឹរតឹមនិជាបល់អ។ ការទរបើ
កមល ងំខាល ងំទពកទ្វើឲ្យទរគឿងបនថងឹអាចខូចទ្មញ ទកស់ពឺ រទងរ់ យឬហ្រហាវ ងំ។ មា៉ាងទទៀត ការទរបើកមល ងំ
រតឹបនថងឹមនិរតមឹរតូវអាចទ្វើឲ្យសមសភាពខូចតដលបណាឋ លឲ្យអបកាតម់ច ស់ការទ ើយដលួ។ 
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រតូវរាកដថាគម នតផបកណាមយួរលុង។ ទលើកកងម់ុខពីដីរបត លពីរ ឬបីអុីញ បនាធ បម់ក
តលងឲ្យវបុកទៅនឹងដី។ ទតើមនសំទ ង ឬមនអារមម ៍ ឬទមើលទៅសងសយ័ថាមនតផបកណាមយួ
រលុងឬទទ? សូមទ្វើការរតួតពិនិតយទមើល និងប៉ាោះកង ់ងំមូល។ ទតើមនតផបកឬទរគឿងបនាធ បប់នសណំា
តដលរលុងទទ? របសិនទបើដូទចបោះ សូមរតឹតផបក ងំទនាោះ។ របសិនទបើអបកមនិចាស់ សូមឲ្យអបកតដល
មនបទពិទសា្នព៍ិនិតយ។ 

កង ់ នងិសំបកកង៖់ រតូវរាកដថាកងត់ឹងលអ (សូមទមើលតផបក ៤.ឆ.១)។ ពិនិតយទោយោកដ់ដមខ ង
របស់អបកទលើដងតកប និងដដមខ ងទទៀតទលើចំ ុចរបសពវរវងដដកង ់ និងកកង ់ បនាធ បម់កសងកតទ់លើ
កង ់ទ ើយទមើលភាពរទងគើកង។់ ទរបៀបទ្ៀបអវតីដលអបកទឃើញ និងសភាពរបស់កងទ់ៅទពលអបកដឹងថា 
កងត់ឹងលអ ទ ើយដលតរមូវកងទ់បើចាាំច។់ 

ទតើកងម់នរទងរ់ យលអតដរឬទទ? បងវិលកងន់ីមយួៗយឺតៗ ទ ើយរកទមើលការរត កទៅកបុង
រកឡា និងចំទ ៀងសំបក។ សូមបឋូរសំបកកងត់ដលខូចមុនទពលជិោះកង។់ 

ទតើកងរ់តរ់តងទ់ទ? បងវលិកងន់ីមយួៗ ទ ើយពនិិតយចទនាល ោះហ្រហាវ ងំ និងរញ័ំរ ងំសងខាង។ 
របសិនទបើខបងកងម់និទសមើ ឬកកិត ឬប៉ាោះតសផកហ្រហាវ ងំ សូមយកកងទ់ៅហាងលកក់ងទ់ដើមផតីរមងក់ង។់ 

ការរបុងរបយត័ប៖រតូវតរមងក់ងទ់ដើមផឲី្យហ្រហាវ ងំមនដទំ ើ រការលអ។ការតរមងក់ងជ់ាជនំាញតដល
រតូវការឧបករ ៍ នងិបទពទិសា្នព៍ទិសស។ ហាមតរមងក់ង ់ របសិនទបើអបកមនិមនចទំ ោះដងឹ 
បទពទិសា្ន ៍នងិឧបករ ៍តដលចាាំចក់បុងការទ្វើការង្ហរឲ្យានរតមឹរតូវ។ 

ទតើខបងកងស់ាអ ត និងមនិខូចតមនទទ? រតូវរាកដថាខបងកងស់ាអ តនិងមនិខូចទៅតាមដផធហ្រហាវ ងំ
ទ ើយរបសិនទបើមនសំ ឹកខបងកងត់ាមដផធហ្រហាវ ងំ។សូមពិនតិយឲ្យរាកដថាគំនូសបង្ហា ញសំ ឹក
ទលើខបងកងទ់មើលមនិទឃើញទៅរតងច់ំ ុចណាមយួទៅទលើខបងកង។់ 

 ការរពមន៖ ខបងកងអ់ាចនងឹមនការសឹករចិរលិ។    សូមសួរអបកតចកចាយរបស់អបកអពំសំី ឹកខបង
កង។់ខបងកងខ់លោះមនការបង្ហា ញសំ ឹកខបងកងត់ដលអាចទមើលទឃើញទោយសារសំ ឹកតាមដផធហ្រហាវ ងំ
ខបងកង។់ការបង្ហា ញសំ ឹកខបងកងត់ដលទមើលទឃើញតាមចទំ ៀងខបងកងគ់ជឺាការបង្ហា ញថាខបងកងជ់តិ
ដល់រយៈទពលតដលមនិអាចទរបើាន។ការជោិះកងត់ដលដល់រយៈទពលមនិអាចទរបើានអាចទ្វើឲ្យកង់
ខូចតដលអាចទ្វើឲ្យអបកាតម់ច ស់ការទ ើយដលួ។ 

ហ្រហាវ ងំ៖ សូមពិនិតយហ្រហាវ ងំសរមបរ់បតិបតថិការរតឹមរតូវ (សូមទមើលតផបក ៤.គ)។រចាចដ់ដហ្រហាវ ងំ។ ទតើ
ដងបននូរហ្រហាវ ងំានបិទទ ើយតមនទទ? ទតើតខសបញ្ជជ រតូវានរតឹ និងភាជ បរ់តឹមរតូវតដរឬទទ? ទបើអបកមន
តសផកហ្រហាវ ងំ ទតើតសផកហ្រហាវ ងំប៉ាោះខបងកងរ់តឹមរតូវ និងប៉ាោះខបងកងា់នទពញទលញទទ? ទតើតសផកហ្រហាវ ងំ
ប៉ាោះខបងកងទ់ៅកបុងចមង យមយួអុីញដនចលនារបស់ដដហ្រហាវ ងំទទ?  ទតើអបកអាចចាបហ់្រហាវ ងំទពញទលញ
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ទោយដដហ្រហាវ ងំទោយមនិាចប់៉ាោះដដកងា់នទទ? របសិនទបើមនិអាចទទ អបករតូវដលតរមូវហ្រហាវ ងំរបស់
អបក។ ហាមជិោះកងលុ់ោះរតាតតហ្រហាវ ងំរតូវានដលតរមូវានរតឹមរតូវទោយជាងជំនាញជសួជុលកង។់ 

របពន័នរកាកង៖់ រតូវរាកដថាកងម់ុខនិងកងទ់រកាយរតូវានរតឹរតឹមរតូវ។សូមទមើលតផបក៤.ក។ 

ដងតកប៖ ទបើដងតកបមនឧបករ ៍រតឹទៅកណាឋ លអបកអាចរតឹទរគឿងបនថឹង ទដើមផដីលតរមូវកមពស់ឲ្យ
ង្ហយរសួលពិនិតយថាវានដលតរមូវរតឹមរតូវឬទទនិងសទិតទៅទីតាងំតដលានជាបទ់សាទ ើយឬ
ទៅ។សូមទមើលតផបក៤.ខ។ 

ការតរមងដ់ដកង ់នងិតកប៖ រតូវរាកដថាតកប និងក កងរ់សបគប នឹងតួកណាឋ លដនកង ់និងរតឹតឹងលអ 
ទដើមផឲី្យអបកមនិអាចមលួ ួសពីការតរមង។់ សូមទមើលតផបក ៣.ខ និង ៣.គ ។ 

ចុងសាប បដ់ដកង៖់ រតូវរាកដថាសាប បដ់ដកងម់នសុវតទិភាព នងិមនសាទ នភាពលអ។ របសិនទបើមនិ
ដូទចបោះទទ សូមឲ្យអបកតចកចាយរបស់អបកបឋូរសាប បដ់ដកងទ់នោះ។ រតូវរាកដថាចុងសាប បដ់ដកង ់និងដដកង់
បនថរតូវមនឆបុកបិទ។ ទបើគម ន សូមឲ្យអបកតចកចាយរបស់អបកបិទឆបុកមុនទពលអបកជិោះ។ របសិនទបើដដ
កងម់នដដបនថ អបករតូវរាកដថាវរតឹតឹងលអទដើមផកុីំឲ្យអបកមលួាន។ 

ការរពមន៖ សាប បដ់ដកង ់ ឬដដកងប់នថតដលរលុង ឬខូចអាចបណាឋ លឲ្យអបកាតម់ច ស់ការទ ើយ
ដលួ។ សាប បដ់ដកងឬ់ឆបុកបពំងរ់តូវតតបឋូរទចញរបសិនទបើខូច ឬមនសភាពមនិលអ។សូមពនិតិយសាប បដ់ដ
កងជ់ារបចាសំរមបកូ់នរបស់អបកទដើមផឲី្យរាកដថាមនការការពាររតមឹរតូវទៅសាប បដ់ដកង។់ដដកង ់ ឬ
ដដកងប់នថតដលមនិានបទិឆបុកអាចទ្វើឲ្យអបកមតុ នងិបងករបសួ្ងន់្ ងរ ឬទរគោះថាប កត់ចិតចួ។ 

 

ក ំតច់ណំាតំផបកសុវតទភិាពសំខាន៖់សូមអាន នងិតសវងយល់ពត័ម៌នសំខានអ់ពំអីាយុកាលរបស់កង ់
នងិសមសភាពកងរ់បស់អបកទៅកបុងឧបសមពន័ន ខ ទពំរ័ទ ី៣២។ 
 
ឃ. សវុរថ ភាពជាចមបង 

ទៅទពលអបកោកគ់នលឹោះមកួការពាររបស់អបក ទ ើយជិោះកងអ់បកជាទលើកដំបូង អបករតូវរាកដថា
អបកទរជើសទរ ើសបរយិកាសតដលមនសុវតទិភាព ឆ្ង យពីរថ្យនថ អបកជិោះកងទ់ផសងទទៀត ឧបសគគ ឬ
ទរគោះថាប កទ់ផសងៗ។ ជិោះទដើមផយីល់ដឹងអំពីការបញ្ជជ  លកខ ៈពិទសស និងរបសិទនភាពដនកងថ់្មីអបក។ 

រតូវតសវងយល់អំពសីកមមភាពដនការចាបហ់្រហាវ ងំកងទ់ោយខលួនឯង (សូមទមើលតផបក ៤.គ)។ 
សូមទ្វើទតសថហ្រហាវ ងំទៅទលផឿនយឺត ទោយសងកតទ់មងនអ់បកទៅតផបកខាងទរកាយ ទ ើយចាបហ់្រហាវ ងំ
ទរកាយសិន។ ការចាបហ់្រហាវ ងំមុខភាល មៗ ឬ ួសទ តុអាចទ្វើឲ្យអបកធាល ករ់លំងដដកង។់ ការចាបហ់្រហាវ ងំ
ខាល ងំទពកអាចទ្វើឲ្យហ្រហាវ ងំសីុជាប ់នងិទ្វើឲ្យអបកាតម់ច ស់ការទ ើយដួល។ ការអូសកងទ់ៅចំទ ៀងជា
ឧ  រ ៍ដនអវតីដលនឹងទកើតទ ើងទៅទពលហ្រហាវ ងំសីុជាប។់ 
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របសិនទបើកងអ់បកមនគនាល ករ់មមទជើង ឬឈ្នប នគ់ម នដទងកៀប សូមអនុវតថការដកទជើងទចញ និង
ចូលឈ្នប ន។់ សូមទមើលកថាខ ឍ  ខ.៤ ខាងទលើនិងតផបក ៤.ង.៤ ។ 

របសិនទបើកងរ់បស់អបកមនបូម អបករតូវតសវងយល់ទោយខលួនឯងអំពរីទបៀបតដលបូមអាចទរបើ
ជាមយួហ្រហាវ ងំ និងឥទនិពលដនទមងនអ់បកជិោះ។ សូមទមើលកថាខ ឍ  ខ.៦ ខាងទលើ និងតផបក ៤.ច ។ 
 

អនុវតថផ្លល ស់បឋូរទលខលីប (សូមទមើលតផបក ៤.ឃ)។ សូមចងចា ំមនិរតូវបឋូរទលខទៅទពលជាន់
ឈ្នប នទ់ៅទរកាយ ទ ើយកម៏និរតូវជានឈ់្នប នទ់ៅទរកាយភាល មៗតដរបនាធ បព់បីឋូរទលខរចួផងតដរ។ ការ
ទ្វើតបបទនោះអាចទ្វើឲ្យជាបរ់ចវក ់នងិបណាឋ លឲ្យខូចខាត្ងន់្ ងរដល់កង។់ 
 

សូមពិនិតយការកាចច់ងកូត និងការទឆលើយតបរបស់កង ់ទ ើយពនិិតយផ្លសុកភាព។ 
 

របសិនទបើអបកមនសំ ួរ ឬមនអារមម ៍ថាមនអវមីយួខុសរបរកត ី សូមពទិរគោះទយបល់ជាមយួអបក
តចកចាយរបស់អបកមនុទពលជោិះទលើកទរកាយ។ 
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២. សវុរថ ភាព 

ក្. ក្រម រមូលដ្ឋា ន 
ការរពមន៖ តបំនត់ដលអបកជោិះកងអ់ាចតរមូវឲ្យមនឧបករ ៍សុវតទភិាពជាកល់ក។់ ទនោះជាការ

ទទលួខុសរតូវរបស់អបកកបុងការយល់ដងឹទោយខលួនឯងនូវចាបក់បុងតបំនត់ដលអបកជោិះនងិអនុទលមតាម
ចាបជ់ា្រមន ងំអស់ រមួ ងំការបពំាកស់មា រទលើខលួន នងិកងរ់បស់អបកដូចតដលចាបត់រមូវ។ 

ទគរពចាបន់ងិបទបញ្ដតថសិឋីពកីងក់បុងរសុក ងំអស់។ ទគរពបទបញ្ដតថសិឋីពកីារទរបើទភលើងបភំលឺ
កង ់អាជាញ ប ័ត កង ់ការជោិះទលើចទិញ្ច ើមថ្បល់ ចាបក់ ំតផ់លូវកង ់នងិការទរបើរាស់គនលងផលូវ ចាបស់ឋីពកីារ
ពាកម់កួសុវតទភិាព ចាបដ់កឹជញ្ជូ នកុមរ ចាបច់រចរ ៍កងព់ទិសស។ ការយល់ដងឹ នងិការទគរព
ចាបជ់ាការទទលួខុសរតូវរបស់អបក។ 

 

១.  រតូវពាកម់កួសុវតទិភាពទពលជិោះកងត់ដលបំទពញតាមសថងោ់រដនការ
បញ្ជជ កថ់្មីបំផុត និងសមរសបសរមបក់ារជិោះរបស់អបក។ រតូវទ្វើតាម
ការត នារំបស់រកុម  ុនផលិតមកួសុវតទិភាពសរមបភ់ាពសមនឹង
ការទរបើរាស់ និងការតថ្ មំកួសុវតទិភាពរបស់អបកជានិចច។ ការរបសួ
ទោយសារកង់្ ងន់្ ងរភាគទរចើនពាកព់ន័នទៅនឹងរបសួកាលតដលអាច
បង្ហក រានរបសិនទបើអបកជិោះានពាកម់កួសុវតទិភាពរតឹមរតូវ។ 

 

 ការរពមន៖ ការមនិពាកម់កួសុវតទភិាពទៅទពលជោិះអាចនងឹបណាឋ លឲ្យមនរបសួ្ងន់្ ងរឬសាល ប។់ 
២.  រតូវទ្វើការពិនិតយសុវតទិភាពតផបក Mechanic(តផបក ១.គ) មនុទពលអបកទ ើងជិោះកង។់ 
៣.  សូមតសវងយល់ឲ្យានចាស់អំពឧីបករ ៍បញ្ជជ របស់កងដូ់ចជា៖ ហ្រហាវ ងំ (តផបក ៤.គ) ឈ្នប ន ់

(តផបក ៤.ង)ការបឋូរទលខ (តផបក ៤.ឃ) 
៤.  សូមរបយត័បកបុងការរកាតួកង ់ នងិវតទុទផសងៗឲ្យឆ្ង យពីទ្មញរចវកត់ដលមនមុខរសួច រចវក់

តដលកំពុងមនចលនា ដងនិងដងឈ្នប នត់ដលកំពុងវលិ និងកងត់ដលកំពុងវលិ។ 
៥. រតូវពាកជ់ានិចចនូវ៖  

• តសផកទជើងតដលជាបទ់ជើងរបស់អបក ទ ើយចាបជ់ាបន់ឹងឈ្នប ន។់ រតូវរាកដថាតខសតសផកទជើង
នឹងមនិចូលកបុងតផបកតដលកំពុងមនចលនា នងិមនិរតវូជិោះទោយទជើងទទទ ឬពាកត់សផកទជើង
ផ្លធ តទ់ទ។ 

• សំទលៀកបំពាកត់ដលភលឬឺតដលអាចទមើលទឃើញមនិសូវរលុងតដលវអាចជំពាកជ់ាមយួកង ់ ឬ
ជាបន់ឹងវតទុតដលទៅតាមផលូវ ឬគនលងផលូវ។ 

•  តវ ៉ានតាការពារតភបកទដើមផកីារពារ្ូលី ដ ី និងសតវលអិតទៅកបុងខយល់ អាកាស—ព ៌រសអាប់
ទៅទពលមនពនលដឺថ្ងខាល ងំ ទ ើយថាល ទៅទពលមនិមនពនលដឺថ្ងខាល ងំ។ 
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៦. កុំបទង្ហា ោះកងរ់បស់អបក។ ការបទង្ហា ោះកង ់ ជាពិទសសកងម់៉ា ក BMX ឬកងស់រមបជ់ិោះទលើភបមំន
លកខ ៈគួរឲ្យសបាយរកីរយ ប៉ាុតនថវអាចផឋល់ការសងកតយ់៉ា ងខាល ងំទៅទលើកង ់នងិសមសភាព
របស់កង។់ អបកជិោះកងត់ដលទទូចចងប់ទង្ហា ោះកងរ់បស់ពួកទគរបឈមនឹងការខូចខាត្ងន់្ ងរចំទពាោះ
កងរ់បស់ពួកទគ កដូ៏ចជាខលួនពួកទគផ្លធ ល់ផងតដរ។ របសិនទបើទ ោះជាមនទរគោះថាប កក់ទ៏ោយអបក
ចងប់ទង្ហា ោះ ជិោះទៅនឹងថ្កល់ឬរបណាំងកងរ់បស់អបក សូមអាននិងតសវងយល់កបុងតផបក ២.ច។ 

៧.  ជិោះទលផឿនសមរសបនឹងសាទ នភាព។ ទលផឿនកានត់តទលឿនមននយ័ថាទរគោះថាប កក់ានត់តខពស់។ 
 
ខ. សវុរថ ភាពក្នងុការជ ិះក្ង់ 
១.  ទគរពចាបផ់លូវនិងចាបច់រចរ ៍កបុងរសុក ងំអស់។ 
២. អបកកំពុងតតជិោះទលើផលូវ ឬគនលងជាមយួនឹងអបកដដទដូចជា អបកជិោះម៉ាូតូ អបកទថ្មើរទជើង និងអបកជិោះកង់

ទផសងទទៀត។ សូមទគរពសិទនិរបស់អបកដំទ ើ រ ងំអស់។ 
៣. ជិោះទោយរបុងរបយត័ប។ រតូវសនមតថាគម ននរណាទឃើញអបកទទ។ 
៤. ទមើលទៅរតង ់ទ ើយទរតៀមខលួនកបុងការទជៀសវង៖ 

•  យនជំនិោះបនទយទលផឿន ឬបតចូ់លផលូវគនលងមុនអបក ឬមកពីទរកាយអបក។ 
•  ការទបើក វ ឡានតដលកំពុងចត។ 
• អបកទថ្មើរទជើងទដើរទចញពីផលូវ។ 
• ទកមងឬសតវតដលទលងទៅជិតផលូវ។ 
• រគលុក គរមបលូ ផលូវរថ្ទភលើង តំ ភាជ បផ់លូវ ការោឌ នទៅតាមផលូវ ឬចិទញ្ច ើមផលូវ កទមធចកមធ ី និង

ឧបសគគតដលអាចបណាឋ លឲ្យអបកបតក់ាចចូ់លកបុងផលូវភាល មៗ ឬជាបក់ង ់ឬបណាឋ លឲ្យអបក 
មនទរគោះថាប ក។់ 

• ទរគោះថាប ក ់និងឧបសគគទផសងៗតដលអាចទកើតទ ើងទៅទពលអបកជិោះកង។់ 
៥.  ជិោះទៅកបុងគនលងកង ់ និងផលូវកងត់ដលានកំ ត ់ ឬទៅជិតតគមផលូវតាមតដលអាចទ្វើទៅានតាម

លំ ូរទិសចរចរ ៍ ឬក ំតទ់ោយចាបរ់គបរ់គងកបុងរសុក។ 
៦.  ឈបត់ាមសញ្ជដ ឈប ់និងទភលើងចរចរ ៍ទគរពសញ្ជដ និងនិមតិថសញ្ជដ ទភលើងចរចរ ៍ទផសងៗ ងំ

អស់ បនទយទលផឿន និងទមើលផលូវ ងំសងខាងទៅចំ ុចផលូវរបសពវ។ សូមចងចាថំាកងត់តងតត
ចាញ់ទពលប៉ាោះទងគិចនឹងម៉ាូតូ ដូទចបោះសូមទរតៀមទុកផលូវឲ្យម៉ាូតូ ទ ោះជាអបកមនសិទនិកទ៏ោយ។ 

៧.  ទរបើសញ្ជដ ដដរតឹមរតូវទៅទពលបត ់នងិទពលឈប។់ 
៨. ហាមពាកក់ាសរតទចៀកទពលជិោះកង។់ កាសរតទចៀកតដលររងំសំទ ងយនជំនិោះ និងសីុតរ ៉ាន

រថ្យនឋសទហ្រង្ហគ ោះបនាធ ន ់ និងរខំានអបកមនិឲ្យទផ្លឋ តទលើអវីតដលទៅជុំវញិខលួន ទ ើយតខសរបស់វអាច
ជំពាកន់ឹងតផបករបស់កងត់ដលកំពុងមនចលនាតដលបណាឋ លឲ្យអបកាតម់ច ស់ការ។ 

៩.  ហាមដឹកអបកដំទ ើ រ លុោះរតាតតជាទកមងតូចតដលពាកម់កួសុវតទិភាពរតឹមរតូវ និងោកក់បុងកហ្រនថក
តដលានដំទ ើងរតឹមរតូវ ឬកនធុយសទណាឋ ងកូនទកមង។ 
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១០.ហាមដឹកវតទុតដលាងំការទមើលផលូវរបស់អបក ឬការរគបរ់គងកង ់ងំរសុង ឬវតទុតដលអាចជពំាក់
នឹងតផបកតដលកំពុងមនចលនារបស់កង។់ 

១១.ហាមជិោះទតាងយនជំនិោះមយួទផសងទទៀត។ 
១២.ហាមជិោះទៅនឹងថ្កល់ បងវិលកង ់ឬបទង្ហា ោះ។ របសិនទបើអបកចងជ់ិោះទៅនឹងថ្កល់ បងវិលកង ់បទង្ហា ោះ 

ឬរបណាំងទ ោះបីជាទយើងមនិត នាកំទ៏ោយ សូមអានតផបក ២.ច សឋីពកីារចុោះភប ំ ជិោះទៅនឹងថ្កល់ 
ឬការរបណាំងកងន់ាទពលបចចុបផនប។ សូមគិតឲ្យានចាស់លស់អំពីជំនាញរបស់អបក មនុទពល
សទរមចចិតថរបថុ្យនឹងទរគោះថាប កជ់ាមយួនឹងការជិោះតបបទនោះ។ 

១៣.កុបំតចុ់ោះបតទ់ ើងទៅទលើផលូវ ឬផ្លល ស់ទីតដលអាចទ្វើឲ្យមនុសសតដលកពុំងទៅទលើផលូវជាមយួអបក
ភាញ កទ់ផអើល។ 

១៤.ទគរព និងទុកផលូវឲ្យអបកដំទ ើ រទផសងទទៀត។ 
១៥.ហាមជិោះកងទ់រកាមឥទនិពលទរគឿងរសវងឹ ឬទរគឿងទញៀន។ 
១៦.របសិនទបើអាច សូមទជៀសវងការជិោះកងទ់ពលអាកាសធាតុមនិលអ ទពលទមើលមនិទឃើញ ទពល

 បភល ឺ ទពលរពលប ់ងងឹត ឬទពលអស់កមល ងំខាល ងំ។ សាទ នភាព ងំទនោះអាចបទងកើនហានិភយ័ដន
ទរគោះថាប កទ់ផសងៗាន។ 

 
គ. សវុរថ ភាពតៅតលើនលូវលបំាក្ 
ទយើងខញុសូំមត នាថំា ចំទពាោះទកមងៗមនិរតូវជិោះកងទ់ៅភូមសិាហ្រសថលំាកទទ លុោះរតាតតមនមនុសស្ំ
ទៅជាមយួ។ 
១. សាទ នភាពនិងទរគោះថាប កជ់ាទរចើនដនការជិោះកងទ់លើផលូវលំាកតរមូវឲ្យអបកជិោះកងយ់កចតិថទុកោក ់

និងមនជំនាញជិោះកងច់ាស់លស់។ សូមចាបទ់ផឋើមជិោះយឺតៗទៅទលើផលូវរសួលសិនទដើមផកីសាង
ជំនាញជិោះកងរ់បស់អបក។ របសិនទបើកងអ់បកមនបូម អបកអាចបទងកើនទលផឿនាន ប៉ាុតនថហានិភយ័
ដនការមនិអាចរគបរ់គង និងការដួលកអ៏ាចទកើតទ ើងតដរ។ រតូវដឹងពីរទបៀបកាចច់ងកូតកងរ់បស់
អបករបកបទោយសុវតទិភាព មុនទពលពាយមបតនទមទលផឿន ឬទៅទលើផលូវលំាក។ 

២.  បំពាកលី់បសុវតទិភាពឲ្យសមរសបនឹងការជិោះរបស់អបក។ 
៣. ហាមជិោះកងម់ប កឯ់ងទៅតំបនោ់ចរ់សយល។ ទ ោះជាជិោះកងទ់ៅជាមយួអបកទផសងទទៀតកទ៏ោយ 

រតូវរាកដថា មននរណាមប កដ់ឹងពីទកីតនលងតដលអបកចងទ់ៅ និងទពលណាតដលអបកចងរ់ត ប់
មកវញិ។ 

៤.  រតវូោកប់ ័ត សមគ ល់តាមខលួនជានិចចទដើមផឲី្យទគដឹងថាអបកសទិតកបុងសាទ នភាពទរគោះថាប ក ់ និងរតូវ
យករាកត់ាមខលួនខលោះទដើមផទីិញមាូបអាហារ ទភសជជៈ ឬទៅទូរស័ពធកបុងទពលបនាធ ន។់ 

៥.  សូមទុកផលូវឲ្យអបកទថ្មើរទជើង និងសតវ។ ជិោះកងក់បុងរទបៀបតដលមនិទ្វើឲ្យពួកទគភយ័ខាល ច ឬមន
ទរគោះថាប កដ់ល់ពួកទគ ទ ើយទុកចទនាល ោះផលូវឲ្យពួកទគរគបរ់គនទ់ដើមផបីង្ហក រទរគោះថាប កដ់ល់អបក។ 
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៦. រតូវទរតៀមខលួន។ របសិនទបើមនអវមីនិរបរកតីទៅទពលអបកជិោះកងទ់លើផលូវដី របត លជាមនិមន
ជំនួយទៅតកផរទនាោះទទ។ 

៧.  មុនទពលអបកចងប់ទង្ហា ោះកងឬ់ជិោះទៅនឹងថ្កល់ឬរបណាំងកងរ់បស់អបកទ ោះបជីាទយើងមនិត នាកំ៏
ទោយ សូមអាននិងតសវងយល់កបុងតផបក ២.ច។  

 
ការស្គា លន់លូវលបំាក្ 

ទគរពចាបក់បុងរសុកតដលកំ តអ់ំពីទកីតនលង និងរទបៀបតដលអបកអាចជិោះកងទ់លើផលូវលំាក 
និងទគរពរទពយសមផតថឯិកជន។ អបករបត លរតូវទរបើរាស់ផលូវតតមយួជាមយួនឹងអបកដដទដូចជាអបក
ទ ើងភប ំអបកជិោះទសោះ និងអបកជិោះកងទ់ផសងទទៀត។ រតូវទគរពសិទនិរបស់ពួកទគ។ ជិោះទលើគនលងតដលាន
កំ ត។់ កុំពាយមកាតប់នទយការសឹកទរចរលិទោយការជិោះកងក់បុងដីភកទ់ោយមនិចាាំច។់ សូមកុំ
រខំានដល់របពន័នជីវចរមុោះ ដូចជាការជិោះតាមផលូវតូចៗ ផលូវកាត ់ ឬជិោះកិនរុកខជាតិ ឬអូរ។ ទនោះជាការ
ទទួលខុសរតូវរបស់អបកកបុងការកាតប់នទយផលប៉ាោះពាល់ដល់បរសិាទ ន។ ទុកទចាលអវតីដលអបកានរក
ទឃើញ ទ ើយរតូវយកទចញនូវអវីតដលអបកាននាយំក ងំអស់។ 
 
ឃ. ការជ ិះក្ង់តៅក្នងុអាកាសធារុតសើម 

ការរពមន៖ អាកាសធាតុទសើមទ្វើឲ្យអនថ់្យទនំាញ ហ្រហាវ ងំ នងិភាពទមើលទឃើញ  ងំអបកជោិះកង ់
នងិអបកទបើកយនជនំោិះទលើផលូវរមួគប ។ ហានភិយ័ដនទរគោះថាប កអ់ាចទកើនទ ើងខាល ងំកបុងសាទ នភាពទសើម។ 

 

សទិតទរកាមសាទ នភាពទសើម កមល ងំឈបរ់បស់ហ្រហាវ ងំកងអ់បក (រពម ងំហ្រហាវ ងំរបស់យនជំនិោះ
ទ្វើចរចរ ៍ទលើផលូវតតមយួ) ានកាតប់នទយយ៉ា ងខាល ងំ ទ ើយសំបកកងរ់បស់អបកកម៏និសអិតជាបផ់លូវ
ផងតដរ។ វទ្វើឲ្យពិាករគបរ់គងទលផឿន និងង្ហយរសួលាតប់ងក់ាររគបរ់គង។ ទដើមផឲី្យអបកចាស់
ថាអបកអាចបនទយទលផឿន ឬឈបទ់ោយសុវតទិភាពកបុងសាទ នភាពទសើម សូមជិោះយឺតៗទ ើយចាបហ់្រហាវ ងំ
ជាមុនបនថិចមឋងៗជាងអបកជិោះកបុងសាទ នភាព្មមតា ឬសាទ នភាពសងួត។ សូមទមើលតផបក ៤.គ។ 

 
ង. ការជ ិះក្ង់តៅតពលយរ ់

ការជិោះកងទ់ៅទពលយបម់នទរគោះថាប កខ់ាល ងំជាងការជិោះកងទ់ៅទពលដថ្ង។ អបកទបើកម៉ាូតូ និង
អបកទថ្មើរទជើងពិាកទមើលទឃើញអបកជិោះកង។់ដូទចបោះកុមរមនិគួរជិោះកងទ់ៅទពល បភល ឺ ទពលរពលប ់ ឬ
ទពលយបទ់ទ។ មនុសស្ំតដលរបថុ្យជិោះកងទ់ពល បភល ឺ ទពលរពលប ់ ឬទពលយប ់ រតូវយកចិតថទុក
ោកប់តនទម ងំការជិោះកង ់ និងការទរជើសទរ ើសសមា រពិទសសតដលជួយ កាតប់នទយទរគោះថាប ក។់សូម
ពិទរគោះទយបល់ជាមយួអបកតចកចាយរបស់អបកអំពសីមា រសុវតទិភាពកបុងការជិោះកងទ់ពលយប។់ 
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ការរពមន៖ សមា រចណំាងំផ្លល តមនិអាចជនំសួឲ្យទភលើងតដលចាាំចា់នទទ។ ការជោិះកងទ់ៅទពល
 បភល ឺ ទៅទពលយប ់ ឬទពលទផសងទទៀតតដលពាិកទមើលទឃើញទោយកងគ់ម នរបពន័នទភលើងរគបរ់គន ់
នងិគម នសមា រចណំាងំផ្លល តគមឺនទរគោះថាប ក ់នងិអាចបណាឋ លមនរបសួ្ងន់្ ងរ ឬសាល ប។់ 
 

សមា រចំណាំងផ្លល តរបស់កងរ់តូវានកំ តទ់ដើមផចីាងំទភលើងឡាន និងទភលើងផលូវទដើមផជីាមទ្ាាយ
កបុងការជួយ អបកឲ្យទមើលទឃើញ និងដឹងថាមនអបកជិោះកងឆ់លងកាត។់ 

 

ការរបុងរបយត័ប៖ រតួតពនិតិយសមា រចណំាងំផ្លល ត នងិរកចាប ់ងំអស់ជារបចាទំដើមផឲី្យរាកដពកួវ
សាអ ត រតង ់ មនិខូច នងិរតឹបនឋងឹជាប។់ឲ្យអបកតចកចាយរបស់អបកបឋូរសមា រចណំាងំផ្លល តតដលខូចទចញ 
ទ ើយតរមង ់ឬរតឹបនថងឹកតនលងណាតដលទកាង ឬរលង។់ 

 

រកចាបន់ិងសមា រចំណាំងផ្លល តខាងទរកាយ និងខាងមុខរតូវានឌីសាញជាឧបករ ៍ ញ
តខសកាបសុវតទិភាពតញកហ្រហាវ ងំតដលបង្ហក រតខសកាបឲ្យទៅឆ្ង យពីកង ់ តរកងតខសកាបទលតទចញពីគូរ
របស់វ ឬហ្រហាវ ងំ។ 

 

ការរពមន៖ ហាមទោោះសមា រចណំាងំផ្លល តខាងទរកាយនងិខាងមខុ ឬរកចាបស់មា រចណំាងំផ្លល ត
ទចញពកីងរ់បស់អបក។ ពកួវជាតផបក ងំមលូដនរបពន័នសុវតទភិាពរបស់កង។់ 

ការទោោះសមា រចណំាងំផ្លល តអាចកាតប់នទយភាពទមើលទឃើញរបស់អបកចទំពាោះអបកដដទតដល
ទរបើរាស់ផលូវ។ ការបកុទោយយនជនំោិះទផសងៗអាចបណាឋ លឲ្យមនរបសួ្ងន់្ ងរឬសាល ប។់ 

រកចាបស់មា រចណំាងំផ្លល តអាចការពារអបកពកីារ ញតខសកាបតញកហ្រហាវ ងំទចញពកីង ់ ទ ោះជា
តខសហ្រហាវ ងំខូចកទ៏ោយ។ របសិនទបើតសផកហ្រហាវ ងំទកៀបជាបក់ង ់ វអាចទ្វើឲ្យកងឈ់បភ់ាល មៗ ទ ើយអាច
ទ្វើឲ្យអបកាតម់ច ស់ការទ ើយដលួ។ 

 

របសិនទបើអបកទរជើសទរ ើសជិោះកងទ់ៅកបុងសាទ នភាពពិាកទមើល រតួតពិនិតយ និងរតូវរាកដថា
អបកអនុទលមតាមចាបក់បុងរសុកសឋីពីការជិោះកងទ់ៅទពលយប ់ និងអនុវតថតាមយ៉ា ងជាបល់បនូ់វការ
របុងរបយត័បបតនទមតដលានត នាដូំចជា៖ 
•  ទិញ និងោកអ់ាគុយ ឬកាលឌីណាម៉ាូ នងិទភលើងទៅកនធុយកងទ់ដើមផទីឆលើយតបតរមូវការតដលរតូវការ

ជារបចា ំទ ើយទ្វើឲ្យទមើលទឃើញចាស់។ 
•  សំទលៀកបំពាកន់ិងទរគឿងបនាធ បប់នសតំដលមនទភលើងព ៌និងចណំាំងផ្លល ត ដូចជា អាវចំណាំងផ្លល ត 

រកវតដ់ដចណំាំងផ្លល ត និងរកវតទ់ជើង រកវតច់ណំាំងផ្លល តទលើមកួសុវតទិភាពរបស់អបក ទភលើងចំណាំង
ផ្លល តតដលោកជ់ាបខ់លួនអបកឬឬជាបន់ឹងកងរ់បស់អបក.......ឧបករ ៍ចំណាំងផ្លល ត ឬសមា រទភលើងតដល
មនការផ្លល ស់ទីនឹងជួយ អបកឲ្យទឃើញអបកទបើកម៉ាូតូ អបកទថ្មើរទជើង និងអបកទ្វើចរចរ ៍ដដទទទៀត។ 
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•  សូមរាកដថា សំទលៀកបំពាក ់ ឬសមា ររបស់អបក ងំអស់តដលអបកោកត់ាមកងម់និាងំសមា រ
ចំណាំងផ្លល ត ឬទភលើងទ ើយ។ 

•  សូមរាកដថាកងអ់បកានបំពាកស់មា រចំណាំងផ្លល តតាមទតីាងំរតឹមរតូវនិងដំទ ើងានជាបល់អ។ 
 

 
ទពលជោិះទៅទពល បភល ឺទពលរពលប ់ឬទពលយប៖់ 
 ជិោះយឺតៗ។ 
 ទជៀសវងកតនលងងងឹត និងកតនលងទ្វើចរចរ ៍ទលឿនៗ។ 
 ទជៀសវងផលូវទរគោះថាប ក។់ 
 ទបើអាច សូមជិោះទលើផលូវតដលអបកសាគ ល់។ 
របសិនទបើជោិះទៅទលើផលូវចរចរ ៍៖ 
 សូមគិតទុកជាមុន។សូមជិោះតាមរទបៀបណាតដលអបកទបើកបរទផសងទទៀតអាចទមើលទឃើញអបក 

និងគិតទុកជាមុននូវចលនារបស់អបក។ 
 សូមរបុងរបយត័ប។សូមជិោះទោយរបុងរបយត័ប និងរពំងឹទុកនូវបញ្ជា នឹងទកើតទ ើង។ 
 របសិនទបើអបកមនតផនការជិោះទលើផលូវចរចរ ៍ញឹកញាប ់ សូមសាកសួរអបកតចកចាយរបស់អបកអំពី

វគគសិកាពចីរចរ ៍សុវតទិភាព ឬទសៀវទៅលអៗសឋីពីសុវតទិភាពចរចរ ៍កង។់ 
 

ច. ការជ ិះតលបឿនតលឿន ការជ ិះនឹងថ្កល ់ឬការជ ិះររណងំ 
ទ ោះបីជាអបកទៅវថាជាការជិោះបងកបញ្ជា លំាក ជិោះបទង្ហា ោះទលើទីទួលខពស់ៗជិោះរបតលងដដជិោះ 

ទលើជរមលភប ំជិោះចុោះភប ំជោិះបទង្ហា ោះ ជិោះនឹងថ្កល់ ការជិោះរបណាំង ឬទផសងៗទទៀត៖ របសិនទបើអបកចូលរមួ
កបុងរបទភទដនការជិោះទលផឿនទលឿន  ងំបងខំ ងំទនោះ អបកអាចនឹងឈ ឺ ទ ើយអបកអាចង្ហយនឹងមន
ទរគោះថាប កទ់កើតទ ើងឬសាល បា់ន។ 
 មនិតមនរគបក់ង ់ងំអស់ ឌីសាញទ ើងសរមបរ់បទភទដនការជិោះ ងំទនោះទទ ទ ើយរគបក់ង់
 ងំអស់មនិតមនស័កឋសិមជាមយួរបទភទដនការជិោះ ងំបងខំទទ។ សូមពិនិតយជាមយួនឹងអបកតចកចាយ 
ឬរកុម  ុនផលិតកងអ់ំពភីាពសមរសបរបស់កងអ់បកមុនទពលចូលរមួកបុងការជិោះកងទ់លផឿនទលឿន។ 

ទពលជិោះចុោះភបទំលឿន អបកអាចឈ្ននដល់ទលផឿនដូចម៉ាូតូ ទ ើយករ៏បឈមមុខនឹងទរគោះថាប ក ់
និងហានិភយ័រសទដៀងគប តដរ។ រតូវពិនិតយកង ់ និងសមា ររបស់អបកយ៉ា ងរបុងរបយត័បទោយជាងមន
បទពិទសា្ន ៍និងរតូវរាកដថាមនសាទ នភាពលអបំផុត។ សូមពិទរគោះទយបល់ជាមយួនឹងអបកជិោះកង់
ជំនាញបុគគលិកជំនាញទីតាងំភូមសិាហ្រសថនិងអបករបណាំងផលូវការអំពីសាទ នភាព និងសមា រតដលត នាំ
ឲ្យទរបើរាស់ទលើផលូវតដលអបកមនតផនការជិោះ។ សូមពាកស់មា រការពារសុវតទិភាពឲ្យរតឹមរតូវ រមួមន
មកួសុវតទិភាពរគបមុខជតិ ទរសាមដដបិទជិតរមមដដ និងអាវការពាររងកាយ។ ទនោះជាការទទួលខុស
រតូវ ងំរសុងរបស់អបកតដលរតូវមនសមា រសមរមយ និងយល់ដឹងពីសាទ នភាពខលោះៗ។ 
 



18 

 

ការរពមន៖ទ ោះជាកាតា ុក ការផសពវផាយ នងិអតទបទទផសងៗអពំកីារបរយិយដនការជោិះកង់
 កទ់ងនងឹការជោិះទលផឿនទលឿនខាល ងំកទ៏ោយ សកមមភាព ងំទនោះមនទរគោះថាប កយ់៉ា ងខាល ងំអាចបងក
របសួសាប ម ឬសាល ប ់ នងិបងកឲ្យមនរបសួ្ងន់្ ងរដល់អបក។សូមចងចាថំា សកមមភាពតដលព ៌នា
ានអនុវតថទោយអបកជនំាញជាទរចើនឆ្ប តំដលមនការប ឋុ ោះបណាឋ ល នងិមនបទពទិសា្ន។៍ រតូវដងឹ
អពំកីរមតិសមតទភាពអបក ពាកម់កួសុវតទភិាព នងិបពំាកស់មា រសុវតទភិាពទផសងៗទទៀតជានចិច។ ទ ោះបជីា
មនសមា រការពារសុវតទភិាពដល៏អកទ៏ោយ អបកអាចរបសួ្ងន់្ ងរ ឬសាល បា់នទៅទពលជោិះបទង្ហា ោះ ជោិះនងឹ
ថ្កល់ ជោិះចុោះភបទំោយទលផឿនទលឿន ឬទពលរបកតួ។ 
 

ការរបុងរបយត័ប៖កង ់នងិតផបកកងម់នតដនក ំត ់កទ់ងនងឹភាព្ន ់នងិភាពរងឹម ំទ ើយរបទភទ
ដនការជោិះទនោះអាចទលើសតដនក ំត ់ងំទនោះ។ 
 

ទយើងសូមត នាមំនិឲ្យអបកទរជើសទរ ើសការជិោះរទបៀបទនោះទទទរពាោះវបណាឋ លឲ្យទកើនទ ើងហានិភយ័
ទផសងៗ ប៉ាុតនថរបសិនទបើអបករបថុ្យជិោះរទបៀបទនោះ យ៉ា ងទហាចណាស់រតូវ៖ 
 សូមទ្វើតាមអបកត នាជំំនាញជាមុនសិន 
 សូមចាបទ់ផឋើមជាមយួការអនុវតថទមទរៀនង្ហយៗ 

ទ ើយអភវិឌណជំនាញរបស់អបកយឺតៗមុនទពលសាកលផងជិោះកងព់ិាក ឬទរគោះថាប កជ់ាងទនោះ 
 ជិោះនឹងថ្កល់ ជិោះបទង្ហា ោះ ជោិះរបណាំង ឬជិោះចុោះភបទំលឿនទៅកតនលងតដលានក ំតស់រមបរ់បទភទដន

ការជិោះរទបៀបទនោះ។ 
 ពាកម់កួសុវតទិភាពរគបមខុជិត របោបក់ារពារសុវតទិភាព និងលីបសុវតទិភាពទផសងៗទទៀត 
 សូមតសវងយយល់ 

និងទទួលសាគ ល់ថាការសងកតទ់លើកងរ់បស់អបកទោយរបទភទដនសកមមភាព ងំទនោះអាចទ្វើឲ្យាក ់
ឬខូចខាតតផបកកង ់ទ ើយអាចទ្វើឲ្យអស់សុពលភាពដនការធានា 

 សូមយកកងរ់បស់អបកទៅឲ្យអបកតចកចាយរបស់អបក របសិនទបើមនការាក ់ឬទកាង។ហាមជិោះកង់
របស់អបក ទៅទពលតផបកណាមយួខូច។ 

របសិនទបើអបកជិោះចុោះពទីីទួលកបុងទលផឿនទលឿន ជិោះនឹងថ្កល់ ឬជោិះរបណាំងរតវូដឹងពីការកំ ត់
ដនជំនាញ នងិបទពិទសា្នរ៍បស់អបក។ សូមទជៀសវងការបងករបសួសាប មតដលជាទំនួលខុសរតូវ ងំ
រសុងរបស់អបក។ 
 

ឆ. ការផ្លល សរ់ដូរសាសភាព ឬការរំពាក្ត់រគឿងរន្ទទ រ់រនស ំ
មនសមសភាពនិងទរគឿងបនាធ បប់នសជំាទរចើនតដលអាចរកានទដើមផទី្វើឲ្យមនផ្លសុកភាព 

របសិទនភាព និងលកខ ៈសាអ តពីខាងទរៅដនកងរ់បស់អបក។ ប៉ាុតនថ របសិនទបើអបកផ្លល ស់បឋូរសមសភាព 
ឬបំពាកទ់រគឿងបនាធ បប់នស ំ អបកករ៏បឈមនឹងទរគោះថាប កត់ដរ។រកុម  ុនផលិតកងអ់ាចមនិានទ្វើទតសថ
ថា សមសភាព ឬទរគឿងបនាធ បប់នសសំរមបភ់ាពរតូវគប  ទំនុកចិតថ ឬសុវតទភិាពទលើកងរ់បស់អបក។ មនុ
នឹងដំទ ើងសមសភាព ឬទរគឿងបនាធ បប់នសណំាមយួ ដូចជាសំបកកងម់នទំ ំខុសគប  រតូវរាកដថា 
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វរតូវតាមទំ ំកងរ់បស់អបកទោយពិនិតយជាមយួអបកតចកចាយរបស់អបក។ សូមរាកដថា ដងឹ យល់ 
និងអនុវតថតាមការត នាតំដលភាជ បជ់ាមយួនឹងផលិតផលតដលអបកទិញសរមបក់ងរ់បស់អបក។ សូម
ទមើលឧបសមពន័ន ក ទំពរ័ ២៨ និងឧបសមពន័ន ខ ទំពរ័ ៣២។ 

 

ការរពមន៖ការមនិានបញ្ជជ កព់ភីាពរតូវគប  ការដទំ ើង របតបិតថកិារ នងិការតថ្ សំមសភាព 
ឬទរគឿងបនាធ បប់នសឲំ្យានរតមឹរតូវអាចបណាឋ លឲ្យមនរបសួ្ងន់្ ងរ ឬសាល បា់ន។ 

ការរបុងរបយត័ប៖ការផ្លល ស់បឋូរសមសភាពទលើកងរ់បស់អបក ទរៅពទីរគឿងបនាល ស់មកពនីាយអាច
ប៉ាោះពាល់ដល់សុវតទភិាពកងរ់បស់អបក នងិអាចទ្វើឲ្យអស់សុពលភាពដនការធានា។ សូមពនិតិយជាមយួ
អបកតចកចាយរបស់អបកមនុទពលផ្លល ស់បឋូរសមសភាពទលើកងរ់បស់អបក។ 
 
៣. ភាពសម 
ក ំតច់ណំា៖ំភាពសមគជឺាសមសធាតុសំខានដ់នសុវតទភិាពរបសិទនភាព នងិភាពង្ហយរសួលទៅកបុង
ការជោិះកង។់ការដលតរមូវកងរ់បស់អបកតដលទ្វើឲ្យសមរតូវនងឹដងខលួនរបស់អបកនងិសាទ នភាពដនការជោិះ
កងច់ាាំចរ់តូវមនបទពទិសា្នជ៍នំាញ នងិឧបករ ៍។ រតូវឲ្យអបកតចកចាយរបស់អបកទ្វើការដលតរមូវ
កងរ់បស់អបកឬរបសិនទបើអបកមនបទពទិសា្នជ៍នំាញ នងិឧបករ ៍អបករតូវឲ្យអបកតចកចាយរបស់អបក
ពនិតិយទមើលដទំ ើ រការកងរ់បស់អបកមនុទពលជោិះ។ 
 

ការរពមន៖របសិនទបើកងរ់បស់អបកមនិសមនងឹអបកទទអបកអាចាតម់ច ស់ការទ ើយដលួ។របសិនទបើ
កងថ់្មរីបស់អបកមនិសមនងឹអបកសូមឲ្យអបកតចកចាយរបស់អបកបឋូរមនុទពលអបកជោិះកង។់ 

 

ក្. ក្មពសក់្ង់តៅតពលម នជ ិះ 
១.កងត់រួបុង 

កមពស់កងទ់ពលមនិជិោះជាសមសធាតុ
មូលោឌ នដនភាពស័កឋសិមរបស់កង ់ (សូមទមើល
រូបភាព២)។ទនោះគឺជាចមង យពីដរី ូតដល់តកួង់
តផបកខាងទលើទៅរតងច់ំ ុចទនាោះជាកតនលងតដល
អបកឈរោកទ់ជើងសងខាងទៅទពលអបកជិោះកង់
រចកគវ។ទដើមផពីិនិតយទមើលកមពស់កងទ់ៅទពល
មនិជិោះកងរ់ចកគវ ទពលពាកត់សផកទជើងរបទភទ
ទនោះតដលអបកនឹងជិោះកងន់ងិភាពជាបន់ឹង
តកងទជើងរបស់អបក។ ទបើអបកឈរោកទ់ជើងសង
ខាងប៉ាោះនឹងទរគងកង ់ កងទ់នាោះគឺ្ ំទពកទ ើយ
សរមបអ់បក។ ហាមជិោះកងជុ់វំញិកតនលងបំពាងំ។ 
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កងត់ដលអបកជិោះតតដផធថ្បល់ប៉ាុទណាត ោះទ ើយមនិជិោះទៅទលើផលូវដីគួរតតទ្វើឲ្យចទនាល ោះកមពស់កងទ់ៅទពលមនិ
ជិោះជាអបផបរមពីរអុីញ(៥ស.ម)។ កងត់ដលអបកនឹងជិោះទលើដផធផលូវលំគួរតតទ្វើឲ្យអបកមនចទនាល ោះកមពស់
កងទ់ពលមនិជិោះជាអបផបរមបីអុីញ (៧.៥ស.ម)។ ទ ើយកងត់ដលអបកនឹងជិោះទលើផលូវលំគួរតតមន
ចទនាល ោះបនួអុីញ (១០ស.ម) ឬមនចទនាល ោះទរចើនជាងទនោះ។ 
២. កតនលងជានដ់ល់ទរគងកង ់

កមពស់កងន់ទពលមនិជិោះមនិអនុវតថចំទពាោះកតនលងជានដ់ល់ទរគងកងទ់ទ។ ជំនួសឲ្យទំ ំតដល
មនករមតិរតូវានកំ តទ់ោយចទនាល ោះកមពស់តកប។ អបករតូវតតអាចដលតរមូវទីតាងំតកបរបស់អបកដូច
ានទរៀបរបក់បុង៣.ខ។ ទោយមនិឲ្យទលើសពីការកំ តទ់ោយកមពស់បទង្ហគ លតកបតផបកខាងទលើនិង
គំនូស " ការបញ្ចូ លអបផបរម" ឬ "ការទចញមកខាងអតិបរម" ទៅទលើបទង្ហគ លតកប។ 

 
ខ.ទីតាងំផ្ក្រ 

ការដលតរមូវតកបរតឹមរតូវគឺជាកតាថ សំខានក់បុងទ្វើឲ្យមនរបសិទនភាពនិងផ្លសុកភាពបំផុតពី
កងរ់បស់អបក។ របសិនទបើទីតាងំតកបមនិមនផ្លសុកភាពចំទពាោះអបកសូមជួបអបកតចកចាយរបស់អបក។ 

 

តកបអាចដលតរមូវតាមការត នាបំីយ៉ា ង៖ 
១. ការដលតរមូវទ ើងទលើនិងចុោះទរកាម។សូមពិនិតយសរមប់

កមពស់តកបរតឹមរតូវ (រូបភាព៣)៖ 
 អងគុយទលើតកប 

 ោកត់កងទជើងទលើឈ្នប ន ់

 បងវិលដងរដវរ ូតដល់ឈ្នប នជ់ាមយួនឹងតកងទជើងរបស់
អបកសទិតទៅទីតាងំចុោះទរកាមទ ើយដដដងរដវគឺរសបនឹង
បទង្ហគ លតកប។ 

របសិនទបើទជើងរបស់អបកមនិរតងទ់ទ អបករតូវដលតរមូវកមពស់តកបអបក។របសិនទបើអបករតូវទផអៀង
រតទកៀករបស់អបកទដើមផជីានឈ់្នប ន ់មននយ័ថាតកបមនកមពស់ខពស់ទពក។របសិនទបើទជើងរបស់អបកបត់
រតងជ់ងគងទ់ៅទពលជានឈ់្នប ន ់មននយ័ថាតកបមនកមពស់ បទពក។ 
សូមឲ្យអបកតចកចាយរបស់អបកកំ តត់កបសរមបទ់ីតាងំជិោះរបទសើរបំផុតរបស់អបក ទ ើយបង្ហា ញអបក
ពីរទបៀបទ្វើការដលតរមូវ។របសិនទបើអបកចងទ់្វើការដលតរមូវកមពស់តកបទោយខលួនឯង៖ 

 បននូរទសារតឹបទង្ហគ លតកប 
 ទលើកឬបនាធ បបទង្ហគ លតកបទៅកបុងបំពងត់កប 
 រតូវរាកដថាតកបខាងមុខនិងខាងទរកាយរតង ់
 រតឹបនថឹងទសាកាចប់ទង្ហគ លតកបឲ្យដល់ភាពតឹងតដលានត នា ំ(ឧបសមពន័នឃ. ឬការត នាំ

របស់រកុម  ុនផលិតកង)់ 

រូបភាពទី ៣ 
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ទពលតកបមនកមពស់រតឹមរតូវ រតូវរាកដថាបទង្ហគ លតកបមនិដកទចញពីតួកងទ់លើសពីគំនូស 
“ការបញ្ចូ លអបផបរម” ឬ “ការទចញមកខាងអតិបរម”។ បទង្ហគ លតកបរតូវតតោកចូ់លទៅកបុងតួកង់
យ៉ា ងតិច៨០ម.ម(សូមទមើលរូបភាព ៤) ។ 

 

កាការររពមន៖ បទង្ហគ លតកបតដលខពស់ទពកអាចទ្វើឲ្យកងខូ់ចទ ើយអាចបណាឋ លឲ្យអបកាតម់ច ស់ការ
ទ ើយដលួ។ រតូវរាកដថាបទង្ហគ លតកបរតូវានោកចូ់លកបុងតកួងយ់៉ា ងតចិ ៨០ ម.ម។ 
ក ំតច់ណំា៖ំកងម់យួចនំនួមនរននមយួតដលអាចទមើលទឃើញកបុងបពំងប់ទង្ហគ លតកបទគលប ំងគឺ
ចងឲ់្យមនភាពង្ហយរសួលកបុងការទមើលថាទតើបទង្ហគ លតកបរតូវានោកចូ់លទៅកបុងបពំងប់ទង្ហគ លតកប
ឆ្ង យលមមទដើមផឲី្យមនសុវតទភិាព។របសិនទបើកងរ់បស់អបកមនរននតបបទនោះសូមទរបើវជនំសួឲ្យគនូំស 
“ការបញ្ចូលអបផបរម” ឬ “ការទចញមកខាងអតបិរម”ទដើមផរីាកដឲ្យថាបទង្ហគ លតកបរតូវានោកចូ់ល
កបុងបទង្ហគ លតកបឆ្ង យលមមអាចទមើលទឃើញតាមរនន។ 
 

ការរពមន៖ របសិនទបើបទង្ហគ លតកបរបស់អបកមនិានោកចូ់លកបុងបពំងត់កបដូចានទរៀបរប់
កបុងខ.១ ខាងទលើបទង្ហគ លតកបអាចាកត់ដលអាចបណាឋ លឲ្យអបកាតម់ច ស់ការទ ើយដលួ។ 
២. ការដលតរមូវខាងមុខ និងខាងទរកាយ។ អបកអាចដលតរមូវតកបឲ្យទៅមុខ ឬទៅទរកាយានទដើមផី

ឲ្យអបកទទួលានទីតាងំដរ៏បទសើរបំផុតទៅទលើកងអ់បក។ ទសបើអបកតចកចាយរបស់អបកឲ្យកំ តត់កប
សរមបទ់ីតាងំជិោះរបទសើរបំផុតរបស់អបក ទ ើយបង្ហា ញអបកពរីទបៀបទ្វើការដលតរមូវ។ របសិនទបើ
អបកចងដ់លតរមូវខាងមុខនិងខាងទរកាយទោយខលួនឯង អបករតវូរាកដថាយនថការរកចាបគ់ជឺាការ
ចាបរ់តឹទៅទលើតផបកដនឆអឹងតកបកង ់ ទ ើយមនិប៉ាោះតផបកទកាងដនតដកនិងទរបើរាស់ភាពតឹងតដលាន
ត នាចំំទពាោះទរគឿងរតឹបនថឹងរកចាប ់(ឧបសមពន័ន"ឃ"ឬការត នារំបស់រកុម  ុនផលិត)។ 

៣. ការដលតរមូវមុតំកប។ មនុសសភាគទរចើនទពញចិតថតកបរងទផឋក ប៉ាុតនថអបកជិោះមយួចំនួនចូលចិតថតកប
ទងើបមុខ ឬទង្ហកចុោះបនថិច។ អបកតចកចាយរបស់អបកអាចដលតរមូវមុតំកប ឬបទរងៀនអបកអំពរីទបៀប
ដលតរមូវ។ របសិនទបើអបកចងដ់លតរមូវមុតំកបទោយខលួនឯង ទ ើយអបកមនរកចាបត់កបប ូ ុងតត
មយួទៅទលើបទង្ហគ លតកប វជាការសំខានណ់ាស់កបុងការបននូរប ូ ុងរកចាបឲ់្យានលអទដើមផឲី្យទ្មញ
អាចជាបន់ិងបងវិលាន ទៅមុនទពលបឋូរមុតំកបបនាធ បម់កទ្មញនឹងភាជ បគ់ប វញិមុនទពលអបករតឹបនថងឹ
ប ូ ុងរកចាបដ់ល់ភាពតឹងតដលត នា(ំឧបសមពន័ន "ឃ" ឬការត នារំបស់រកុម  ុនផលិតកង)់។ 

 

៨០ មម 

រូបភាពទី ៥ 

រូបភាពទី ៥ ខ 
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ការរពមន៖ ទៅទពលទ្វើកាដលតរមូវមុតំកបទោយរកចាបត់កបកងត់ដលមនប  ុូងតតមយួ រតូវ
ពនិតិយទដើមផធីានាថាទ្មញតដលទៅទលើដផធបនសុនីសដនរកចាបម់និសឹក។ទ្មញតដលសឹកទៅទលើរកចាប់
អាចទ្វើឲ្យតកបមនចលនាតដលបណាឋ លឲ្យអបកាតម់ច ស់ការទ ើយដលួ។ 

រតូវរតឹទរគឿងរតឹបនថងឹឲ្យតងឹលអជានចិច។ប  ុូងតដលរតឹតងឹទពកអាចទកន់ងិខូចរទងរ់ យ។ 
ប  ុូងតដល្ូរទពកអាចរបតូឬាក។់ក ុំស ងំទនោះអាចទ្វើឲ្យប  ុូងខូចតដលបណាឋ លឲ្យអបកាត់
មច ស់ការទ ើយដលួ។ 
 

ក ំតច់ណំា៖ំរបសិនទបើកងរ់បស់អបកបពំាកទ់ោយបទង្ហគ លតកបតដលមនបមូយនថការបមូអាចរតូវការ
ការជសួជុលនងិការតថ្ ជំារបចា។ំ សួរអបកតចកចាយរបស់អបកសរមបច់ទនាល ោះទពលជសួជុលតដល
ានត នាសំរមបប់ទង្ហគ លតកបតដលមនបមូ។ 
 

ការបឋូរទីតាងំតកបតិចតួចអាចប៉ាោះពាល់ខាល ងំដល់របសិទនភាព នងិផ្លសុកភាព។ ទដើមផទីទួល
ានទីតាងំតកបដល៏អបំផុត សូមទ្វើការដលតរមូវតតមឋងានទ ើយ។ 

 

ការត នា៖ំបនាធ បព់ដីលតរមូវតកប រតូវរាកដថាយនថការដលតរមូវតកបរតូវានរតឹបនថងឹរតមឹរតូវមនុ
ទពលជោិះ។ភាពរលុងដនរកចាបរ់តឹតកប ឬទរគឿងភាជ បប់ទង្ហគ លតកបអាចបណាឋ លឲ្យខូចបទង្ហគ លតកប ឬទ្វើ
ឲ្យអបកាតម់ច ស់ការទ ើយដលួ។យនថការដលតរមូវតកបតដលរតឹបនថងឹានរតមឹរតូវនងឹមនិទ្វើឲ្យតកប
ផ្លល ស់ទទីៅទតីាងំទផសងទ ើយ។សូមពនិតិយជារបចាទំដើមផរីាកដថាយនថការដលតរមូវតកបរតូវានរតឹ
បនថងឹរតមឹរតូវ។ 

 

ការត នា៖ំ ការរតឹបនថងឹប  ុូងអាលុយមញី៉ាូ មតងឹទពកអាចទ្វើឲ្យវរបតូទៅទពលកពុំងជោិះតដល
បណាឋ លឲ្យតកបរលុង។របសិនទបើមនចមងល់រតូវឲ្យអបកតចកចាយកបុងរសុករបស់អបកពនិតិយ! 

 

របសិនទបើអបកានដលតរមូវកមពស់ ទតីាងំទរទត ទៅមុខនិងថ្យទរកាយរបស់តកប ប៉ាុតនថតកប
របស់អបកទៅតតមនិមនផ្លសុកភាព អបកអាចរតូវការតកបតដលមនការឌីសាញមយួទផសងទទៀត។ 
ដូចគប នឹងមនុសសទយើងតដរ តកបរតូវានផលិតទោយមនរទងរ់ យទំ ំ និងភាព្នខុ់សៗគប ។អបក
តចកចាយរបស់អបកអាចជួយ អបកទរជើសទរ ើសតកបតដលរតូវានដលតរមូវសរមបខ់លួន នងិរទបៀបជិោះកង់
របស់អបកតដលទ្វើឲ្យការជិោះរបស់អបកមនផ្លសុកភាព។ 

ការត នា៖ំមនុសសមយួចនំនួាននយិយថាការជោិះកងរ់យៈទពលយូរជាមយួតកបតដលដលតរមូវ
មនិរតមឹរតូវ ឬមនិគរំទតបំនរ់ទគកានរតមឹរតូវអាចបណាឋ លឲ្យមនរបសួដល់សរដសរបសាទនងិ
សរដសឈ្នម ឬបងកអសមតទភាពផលូវទភទទទៀតផង។របសិនទបើតកបរបស់អបកទ្វើឲ្យអបកឈ ឺ សពឹក ឬភាព
មនិរសួលកបុងចតិថ សូមសាឋ បត់ាមខលួនរបស់អបក ទ ើយឈបជ់ោិះរ ូតដល់ានជបួអបកតចកចាយរបស់អបក
អពំកីារដលតរមូវតកប ឬតកបទផសងទទៀត។ 
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គ. ក្មពសន់ ងមុំររសដ់ដក្ង ់
កងរ់បស់អបកអាចមនបពំាកក់កងត់ដល 

“គម នទ្មញ” តដលរតឹតផបកខាងទរៅដនបំពងច់ងកូត 
ឬបំពាកជ់ាមយួកកង ់ “បត”់ តដលរតឹកបុងបំពង់
ចងកូតទោយពរងីកប ូ ុងភាជ ប។់ ទបើអបកមនិចាស់
អំពរីបទភទ ក កងត់ដលអបកមនទទ សូមសួរអបក
តចកចាយរបស់អបក។ 

របសិនទបើកងអ់បកមនកកងរ់បទភទ “គម ន
ទ្មញ” (រូបភាព៦) អបកតចកចាយអបកអាចបឋូរ
កមពស់ដដកងទ់ោយផ្លល ស់ទីឧបករ ៍រកាគមល ត
សរមបដ់លតរមូវកមពស់ពីទរកាមកកង ់ (ក ទសោះ) 
រ ូតដល់ទលើកកង ់(ក ទសោះ) ឬទៅវញិទៅមក។
របសិនទបើមនិដូទចបោះទទ អបករតូវផ្លល ស់បឋូរកកង ់ (ក 
ទសោះ) តដលមនរបតវង ឬកមពស់ទផសងៗទទៀត។
សូមពិទរគោះទយបល់ជាមយួអបកតចកចាយអបក។ 
មនិរតូវពាយមទ្វើទោយខលួនឯងទទ ទរពាោះវរតូវ
ការចំទ ោះដឹងពិទសស។ 

របសិនទបើកងរ់បស់អបកមន ក កង ់“បត”់ 
(រូបភាព៧) អបកអាចឲ្យអបកតចកចាយដលតរមូវ
កមពស់ដដកងប់នថិចទោយដលតរមូវកមពស់កកង។់ 

កកងប់តម់នគំនូសឬមនតតមទៅទលើដងគមឺនបញ្ជជ ក ់“ការបញ្ចូ លអបផបរម” ឬ “ការទចញ
មកខាងអតិបរម”។ គំនូសទនោះមនិរតូវអាចទមើលទឃើញពីទលើដុំកកង។់ 

ការរពមន៖គនូំសការបញ្ចូលអបផបរមរបស់កកងប់តម់និរតូវអាចទមើលទឃើញពទីលើដុ ំ ក កងទ់ទ។ 
របសិនទបើ ក កងរ់តូវានទលើក សួគនូំសការបញ្ចូលអបផបរម ក កងអ់ាចទ្វើឲ្យាក ់ឬខូចបពំងច់ងកូត
របស់ចពំាស់តដលអាចបណាឋ លឲ្យអបកាតម់ច ស់ការទ ើយដលួ។ 

ការរពមន៖ចទំពាោះកងម់យួចនំនួការបឋូរ ក កង ់ ឬកមពស់ ក កងអ់ាចប៉ាោះពាល់ត ឹំងតខសហ្រហាវ ងំមខុ 
ទ្វើឲ្យជាបហ់្រហាវ ងំមខុ ឬទ្វើឲ្យតខសយរតដលអាចបណាឋ លឲ្យហ្រហាវ ងំមខុតលងដទំ ើ រការ។ របសិនទបើ
រទនាបហ់្រហាវ ងំខតិចូលកបុងខបងកង ់ឬខតិទចញទរៅពខីបងកងទ់ៅទពលបឋូរ ក កង ់ឬកមពស់ ក កង ់អបករតូវ
ដលតរមូវហ្រហាវ ងំឲ្យរតមឹរតូវមនុទពលអបកជោិះកង។់  

 

កងម់យួចំនួនបំពាកក់កងត់ដលអាចដលតរមូវមុាំន។ របសិនទបើកងរ់បស់អបកមនកកងត់ដល
អាចដលតរមូវមុាំនទសបើឲ្យអបកតចកចាយរបស់អបកបង្ហា ញអបកអំពីការដលតរមូវ។ មនិរតូវពាយមទ្វើ

របូភាពទី ៦ 

របូភាពទី ៧ 
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ការដលតរមូវទោយខលួនឯងទទ ពទីរពាោះការផ្លល ស់បឋូរមុកំកងក់អ៏ាចតរមូវឲ្យមនការដលតរមូវឧបករ ៍
បញ្ជជ ផងតដរ។ 

ការរពមន៖ រតូវរតឹទរគឿងរតឹបនថងឹឲ្យានតងឹលអជានចិច។ ប  ុូងតដលតងឹទពកអាចទកន់ងិខូច
រទងរ់ យ។ប  ុូងតដល្ូរខាល ងំទពកអាចរបតូឬាក។់ ក ុំស ងំទនោះអាចទ្វើឲ្យប  ុូងខូចតដល
បណាឋ លឲ្យអបកាតម់ច ស់ការទ ើយដលួ។ 

 

អបកតចកចាយរបស់អបកកអ៏ាចបឋូរមុដំដកង ់ឬដដបនថផងតដរ។ 
ការរពមន៖ការរតឹបនថងឹប  ុូងភាជ ប ់ ក កង ់ ប  ុូងភាជ បដ់ដកង ់ ឬប  ុូងរតឹដដបនថមនិានត នលអ 

អាចប៉ាោះពាល់សកមមភាពកាចច់ងកូតតដលអាចបណាឋ លឲ្យអបកាតម់ច ស់ការទ ើយដលួ។ សូមោកក់ង់
មខុទៅចទនាល ោះទជើង ងំពរីរបស់អបក ទ ើយពាយមមលួបងគុដំដកងឬ់កកង។់របសិនទបើអបកអាចមលួក 
កងត់ដលជាបន់ងឹកងម់ខុ កាចដ់ដកងត់ដលជាបន់ងឹ ក កង ់ឬកាចដ់ដបនថតដលជាបន់ងឹដដកងា់ន មន
នយ័ថាប  ុូងមនិរតូវានរតឹបនថងឹត នលអទទ។ 
 
ឃ.ការដលររមូវទីតាងំរញ្ជា  

អបកអាចបឋូរមុហំ្រហាវ ងំ និងដងបញ្ជជ លីប និងទីតាងំរបស់វទលើដដកងា់ន។ ឲ្យអបកតចកចាយ
របស់អបកទ្វើការដលតរមូវសរមបអ់បក។ របសិនទបើអបកចងទ់្វើការតកតរមូវមុដំងបញ្ជជ ទោយខលួនឯងរតូវ
រាកដថាអបករតូវរតឹទរគឿងរតឹបនថឹងរកចាបម់ឋងទទៀតឲ្យដល់ភាពតឹងតដលានត នា ំ (ឧបសមពន័ន ឃ 
ឬការត នារំបស់រកុម  ុនផលិតកង)់។ 
 
ង. ផ្ដក្រក្ចារ់ហ្រ វ្ ងំ 

កងជ់ាទរចើនមនដដហ្រហាវ ងំតដលអាចដលតរមូវតដករកចាបហ់្រហាវ ងំាន។ របសិនទបើអបកមនដដ
តូច ឬយល់ថាពិាកចាបដ់ដហ្រហាវ ងំ ទនាោះអបកតចកចាយរបស់អបកអាចដលតរមូវតដករកចាបហ់្រហាវ ងំ ឬ
បរងួញដដហ្រហាវ ងំកងា់ន។ 
 

ការរពមន៖ ចទំពាោះការបរងួញតដកដដហ្រហាវ ងំកង ់ អវតីដលសំខានទ់នាោះគរឺតូវដលតរមូវហ្រហាវ ងំឲ្យ
ានរតមឹរតូវទដើមផឲី្យកមល ងំចាបហ់្រហាវ ងំអាចទៅដល់ដដហ្រហាវ ងំ។កមល ងំចាបហ់្រហាវ ងំមនិរគបរ់គនអ់ាចទ្វើ
ឲ្យាតម់ច ស់ការទ ើយអាចបណាឋ លឲ្យមនរបសួ្ងន់្ ងរឬសាល បា់ន។ 
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៤. រតចេក្តទស 

ជាការសំខានណ់ាស់កបុងការយល់អំពអីវីតដលដំទ ើ រការទលើកងរ់បស់អបកទដើមផសុីវតទិភាព ការជិោះកង ់
និងភាពរកីរយរបស់អបក។ ទយើងជំរុញឲ្យអបកសួរអបកតចកចាយរបស់អបកអំពីរទបៀបអនុវតថនូវអវីៗតដល
ានទរៀបរបក់បុងតផបកទនោះ មុនទពលអបកចងអ់នុវតថទោយខលួនឯង ទ ើយអបកតចកចាយរបស់អបករតួត
ពិនិតយការអនុវតថរបស់អបកមុនទពលអបកជិោះកង។់ របសិនទបើទ ោះបីជាអបកមនចមងល់តិចតួចកទ៏ោយ ក៏
ដូចជាអបកយល់ពីការអនុវតថកបុងតផបកទនោះតដលមនកបុងកូនទសៀវទៅត នាទំនោះផងតដរ សូមពិភាកា
ជាមយួអបកតចកចាយរបស់អបក។ សូមទមើលឧបសមពន័ន ក ខ គ និង ឃ ។ 
ក្. ក្ង ់

កងរ់តូវានឌីសាញទ ើងសរមបអ់ាចទោោះានទដើមផងី្ហយរសួលដឹកជញ្ជូ ន និងង្ហយរសួល
ប៉ាោះទៅទពលតដលធាល យកង។់ កបុងករ ីជាទរចើន ទៅល កងរ់តូវោកចូ់លទៅកបុងរបទហាងដុំ តដលទៅថា 
“គនាល ក”់ ទៅកបុងចំពាស់ និងទរគងបូម ប៉ាុតនថបូមកងស់រមបជ់ិោះទ ើងភបមំយួចំនួនទរបើរាស់របពន័នកង់
សរមបជ់ិោះទ ើងភបតំដលទៅថា “ទៅល កង"់ សរមបក់ងជ់ិោះទ ើងភប”ំ។ 

 

ក ំតច់ណំា៖ំ របសិនទបើអបកមនកងស់រមបជ់ោិះទ ើងភបតំដលបពំាកទ់ោយទៅល មខុនងិទរកាយ រតូវ
រាកដថាអបកតចកចាយរបស់អបកានផឋល់ការត នារំបស់រកុម  ុនផលិតកង ់ ទ ើយរតូវអនុវតថតាម
ការត នា ំងំទនាោះទៅទពលោកឬ់ទោោះទៅល ទចញ។ របសិនទបើអបកមនិដងឹថាទៅល សរមបក់ងជ់ោិះទ ើងភបំ
ជាអវ ីសូមសួរអបកតចកចាយរបស់អបក។ 
 

កងអ់ាចរតឹជាបល់អតាមរទបៀបបីយ៉ា ង៖ 
 ទៅល របទហាងតដលមនដងរងវិល (“កនាល ស់”) ដំទ ើ រការជាមយួគប តដលមនទចច រតឹបនថឹងតដលអាច

មលួានទៅខាងចុងមខ ង និងរកចាបក់ណាឋ លមនទៅមខ ងទទៀត (តដលមនទឈ្នម ោះថា របពន័ន
ចលនារកចាប ់ឬរបពន័នដងបននូរដុំកង)់ (រូបភាព ៨ ក និង ខ) 

 
 ទៅល របទហាងតដលមនដងរងវិល (“កនាល ស់”)ដំទ ើ រការជាមយួគប មនទចច ទៅខាងចុងមខ ង និង

មនទរគឿងបងគុ ំសរមបទ់សារាមំយួរជុង ដងទសា ឬឧបករ ៍សរមបរ់តឹបនថឹងទផសងទទៀតមន
ទៅមខ ងទទៀត (តាមរយៈប ូ ុង)។ (រូបភាព ៩) 
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 ទចច រាមំយួរជុង ឬប ូ ុងទសារាមំយួរជុងរតូវទោតទៅកបុងទៅល កណាឋ ល (ប ូ ុងទៅទលើកង)់។ 
(រូបភាព ១០)  

 

កងរ់បស់អបកអាចរតូវានបំពាកទ់ោយទរបើរាស់រទបៀបរតឹភាជ បខុ់សៗគប រវងកងម់ុខ នងិកងទ់រកាយ។ 
សូមពិភាកាអំពរីទបៀបរតឹភាជ បក់ងរ់បស់អបកជាមយួអបកតចកចាយរបស់អបក។ 

ជាការសំខានណ់ាស់តដលអបកយល់ដងឹពរីបទភទដនរទបៀបរតឹភាជ បក់ងរ់បស់អបក ទនាោះគអឹបកដងឹពរីទបៀប
រតឹភាជ បក់ងទ់ោយរតមឹរតូវ នងិដងឹអពំរីទបៀបទរបើកមល ងំរតឹភាជ បរ់តមឹរតូវចទំពាោះការរតឹភាជ បក់ងទ់ោយ
សុវតទភិាព។ សូមទសបើឲ្យអបកតចកចាយរបស់អបកបទរងៀនអបកអពំរីទបៀបទោោះនងិោកក់ងទ់ោយរតមឹរតូវ 
ទ ើយទសបើឲ្យអបកតចកចាយផឋល់ឲ្យអបកនូវការត នារំបស់រកុម  ុនផលិតកង។់ 
 

ការរពមន៖ ការជោិះជាមយួកងត់ដលមនិរតឹភាជ បរ់តមឹរតូវអាចនាឲំ្យកងញ័់រ ឬខាធ តទចញាន 
ទ ើយអាចបណាឋ លឲ្យមនរបសួ្ងន់្ ងរ ឬសាល ប។់ទ តុដូទចបោះវមនសារសំខានណ់ាស់តដលអបករតូវ៖ 

១.   ទសបើឲ្យអបកតចកចាយរបស់អបកជយួ រាបអ់បកអពំរីទបៀបោកន់ងិទោោះកងទ់ោយសុវតទភិាព។ 
សូមតសវងយល់ នងិអនុវតថតាមបទចចកទទសរតមឹរតូវទដើមផរីតឹភាជ បក់ងរ់បស់អបក។ 

២. រគបទ់ពលមនុទពលតដលអបកជោិះកង ់រតូវពនិតិយទមើលថាកងា់នរតឹភាជ បរ់តមឹរតូវឬទៅ។ 
៣.  ចលនារតឹទលើកងត់ដលជាបល់អរតូវតតរតឹទពញទៅទលើដផធមខុកនាល ស់។ 

 

១. ឧបករ ៍ទពីរីសរមបទ់បក់ងម់ខុ 
កងភ់ាគទរចើនមនចំពាស់មុខតដលទរបើរាស់ឧបករ ៍ទីពីរសរមបទ់បក់ងទ់ដើមផកីាតប់នទយ

ទរគោះថាប កដ់នការរបូតកងព់ចីំពាស់ របសិនទបើកងរ់តឹភាជ បម់និានរតឹមរតូវ។ ឧបករ ៍ទីពីរសរមប់
ទបក់ងម់និអាចជំនួសឲ្យការរតឹភាជ បក់ងម់ុខរបស់អបករតឹមរតូវទទ។ 

ឧបករ ៍ទីពីរសរមបទ់បក់ងម់នពីរបទភទ៖ 
ក.របទភទកិបពីទលើគឺជាតផបកមយួតដលរកុម  ុនផលិតកងប់តនទមទៅទលើដុំកង ់ឬចំពាស់មុខ។ 
ខ.របទភទបញ្ចូ លគប គឺចាកពុ់មពជាបគ់ប ភាជ ប ់ឬដំទ ើងកបុងដផធមុខទរៅរបស់គនាល កច់ំពាស់មុខ។ 
ទសបើឲ្យអបកតចកចាយរបស់អបកពនយល់អំពីឧបករ ៍ទីពីរសរមបទ់បក់ងទ់ៅទលើកងរ់បស់អបក។ 
 

ការរពមន៖ ហាមដកឬទោោះឧបករ ៍ទពីរីសរមបទ់បក់ងទ់ចញ។ ដូចជានយ័ដនទឈ្នម ោះរបស់វតដរ 
វមនតនួាទបីរមុងទុកសរមបក់ារដលតរមូវសំខាន។់ របសិនទបើកងម់និរតឹភាជ បរ់តមឹរតូវទទ  ឧបករ ៍
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ទពីរីសរមបទ់បក់ងអ់ាចកាតប់នទយទរគោះថាប កដ់នការរបតូកងទ់ចញពចីពំាស់។ ការដកឬទោោះឧបករ ៍
កងទ់ចញកអ៏ាចអស់សុពលភាពផងតដរ។ 

ឧបករ ៍ទទីពីរីសរមបទ់បព់រីសរមបទ់បក់ងម់និអាចជនំសួឲ្យការរតឹភាជ បក់ងទ់ោយរតមឹរតូវ
ានទទ។ ការមនិានរតឹភាជ បក់ងរ់តមឹរតូវអាចទ្វើឲ្យកងញ័់រ ឬរបតូទចញាន ទ ើយអាចបណាឋ លឲ្យ
អបកាតម់ច ស់ការនងិអាចមនរបសួ្ងន់្ ងរឬសាល បា់ន។ 
 

២. កងម់នរបពន័នចលនារកចាប ់(ដងបននូរដុកំង)់ 

បចចុបផនបទនោះ យនថការទបក់ងទ់ោយរកចាបក់ណាឋ លមនពីររបទភទ៖ រកចាបក់ណាឋ ល្មមតា 
(រូបភាព ៨) និងរបពន័នទចច រទនាបរ់គបា់ោង និងរកចាប។់ ទរបើចលនារកចាបក់ណាឋ ល ងំពីរ
របទភទទដើមផរីតឹភាជ បក់ង។់ កងអ់បកអាចមនរបពន័នសរមបទ់បក់ងម់ុខតដលមនរទនាបរ់គបា់ោង
និងរកចាបន់ងិរបពន័នចលនារកចាបក់ងទ់រកាយ្មមតា។  
 
ក. ដលតរមូវយនថការចលនារកចាប់្ មមតា (យនថការដងបននូរដុកំង)់ (រូបភាព ៨) 

ដុំកងរ់តូវានរតឹភាជ បទ់ោយទរបើកមល ងំរកចាបក់ណាឋ លរុញទល់នឹងគនាល ក ់ ទ ើយ ញទចច រតឹ
បនថឹងតដលទៅថាកនាល ស់ស កចូលគនាល ក។់ បរមិ ដនកមល ងំរតឹភាជ បគ់ឺរតូវានរគបរ់គងទោយទចច
រតឹបនថឹង។ ការបងវិលទចច បនថឹងតាមទិសបហ្រញ្ជច សរទនិចនា ិកា ទោយទបដ់ដរកចាបម់និឲ្យវលិ និង
ជួយ បទងកើនកមល ងំរតឹភាជ ប ់ ទ ើយបងវិលតាមទសិបហ្រញ្ជច សរទនិចនា ិកាទោយទបដ់ដរកចាបម់និឲ្យ
វលិ និងបនទយកមល ងំរតឹភាជ ប។់ ការមលួទចច ឲ្យមនតំ ឹងតិចជាងពាកក់ណាឋ ល អាចទ្វើឲ្យមនភាព
ខុសគប រវងកមល ងំមលួរតឹភាជ បទ់ោយសុវតទិភាព នងិកមល ងំមលួភាជ បទ់ោយមនិមនសុវតទិភាព។ 
 

ការរពមន៖ការទរបើកមល ងំទពញទលញដនចលនារកចាបទ់ដើមផរីតឹភាជ បក់ងទ់ោយសុវតទភិាព។ ដដមខ ង
កានទ់ចច  ទ ើយ ញទបើកដដហ្រហាវ ងំដូចជាទចច សាល បទោយដដមខ ងទទៀត រ ូតដល់អវីៗ  ងំអស់តងឹតដល
អបកគតិថាវមនិអាចរតឹភាជ បទ់ោយសុវតទភិាពកបុងគនាល ករ់បស់វ។ សូមទមើលការរពមនទមីយួទៅកបុង
តផបកទនោះ ទពំរ័ទ ី១៥។ 
 
ខ. ដលតរមូវយនថការទចច រទនាបរ់គបា់ោង នងិរកចាប ់
របសិនទបើកងរ់បស់អបកបំពាកម់នទោយយនថការទចច រទនាបរ់គបា់ោងនិងរកចាប ់ ទ ើយមនការ
ដលតរមូវរតឹមរតូវទោយអបកតចកចាយរបស់អបក។សូមទសបើឲ្យអបកតចកចាយអបករតួតពិនិតយការដលតរមូវ
ទរៀងរល់រាមំយួតខមឋង។ ហាមទរបើកងម់ខុតដលមនទចច រទនាបរ់គបា់ោង នងិរកចាបត់ដលមនិតមន
ជាកងម់នទចច រទនាបរ់គបា់ោងនងិរកចាបត់ដលអបកតចកចាយានដលតរមូវ។ 
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៣. ការទោោះនងិការោកក់ង ់
ការរពមន៖ របសិនទបើកងរ់បស់អបកមនហ្រហាវ ងំដុ ំ ដូចជាហ្រហាវ ងំកូសធ័រទរកាយទៅរ ៉ា ូូតខសកាបមខុនងិ

ទរកាយ ហ្រហាវ ងំដុវំលិ ឬវមនដុលីំបទរកាយតផបកខាងកបុង ហាមទោោះកងទ់ចញ។ ការទោោះនងិោក់
ហ្រហាវ ងំដុ ំ នងិដុលីំបខាងកបុងភាគទរចើនតរមូវឲ្យមនចទំ ោះដងឹពទិសស។ ការទោោះនងិផគុមំនិរតមឹ
រតូវអាចបណាឋ លឲ្យហ្រហាវ ងំឬលីបខូច ទ ើយអាចបណាឋ លឲ្យអបកាតម់ច ស់ការទ ើយដលួ។ 

 

ការរបុងរបយត័ប៖ របសិនទបើកងរ់បស់អបកមនហ្រហាវ ងំឌសី សូមតថ្ ទំោយការប៉ាោះនងឹរ ៉ាទូរ័ ឬឃ្លប ប ។  
រ ៉ាទូរ័ឌសីមនតគមរសួច ទ ើយរ ៉ាទូរ័នងិឃ្លប បអាចទ ើងកទដឋ ខាល ងំទៅទពលកពុំងជោិះ។ 
ក. ការដកហ្រហាវ ងំឌសី ឬហ្រហាវ ងំរកចាបក់ងខ់ាងមខុ 

 
(១)  របសិនទបើកងអ់បកទរបើហ្រហាវ ងំរបទភទរកចាប ់

សូមទោោះដងបននូរដុកំងទ់ចញទដើមផឲី្យមន
ចទនាល ោះ្ំរវងសំបកកង ់ និងរទនាបហ់្រហាវ ងំ 
(ទមើលតផបក ៤.គ រូបភាព ១៤ រ ូត ដល់ 
១៨ ទំពរ័ ១៩)។ 

(២)  របសិនទបើកងរ់បស់អបកមនទចច គនាល កទ់ប់
កងម់ុខ (យនថការទោោះដងបននូរដុំ) សូមកាច់
ដងគនាល កព់ីទីតាងំជាបទ់សាឬទីតាងំ 
CLOSED ទៅទីតាងំ OPEN (រូបភាព 
១១ក នងិរូបភាព ១១ខ)។ បនាធ បម់ក
សូមបនថទៅជំហានទី (៤)។ 

(៣) របសិនទបើកងអ់បកមនប ូ ុងរបទហាង ឬ
ប ូ ុងទបក់ងខ់ាងមុខ (របូភាព ៩ នងិរូប
ភាព ១០) សូមបននូរទរគឿងរតឹបនថឹងពីពីរ
ទៅបីជុំតាមទិសបហ្រញ្ជច សរទនិចនា ិកា
ទោយទរបើម៉ា ទ ត ទសា ឬដងបញ្ចូ ល
គប ។ បនាធ បម់ក បនថទៅជំហានទី (៤)។ 

(៤)  របសិនទបើចំពាស់ខាងមុខដនកងអ់បកមន
ឧបករ ៍ទបក់ងរ់បទភទកិបពីទលើបតនទម 
សូមទោោះវទចញ ទ ើយបនថទៅជំហានទ ី(៥)។ របសិនទបើចពំាស់ខាងមុខដនកងរ់បស់អបកមន
ឧបករ ៍ទីពីរសរមបទ់បក់ងប់ញ្ចូ លគប  និងរបពន័នចលនារកចាប់្ មមតា(រូបភាព ៨) បននូរទចច
តដលរតឹតឹងឲ្យលមមទដើមផទីោោះកងទ់ចញពីគនាល ក។់ របសិនទបើកងម់ុខរបស់អបកទរបើរាស់របពន័ន
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ទចច រទនាបរ់គបា់ោង និងដងបននូរដុំ សូមមលួទចច រទនាបរ់គបា់ោង និងដងបននូរដុំទពល
ទោោះកង។់ ហាមបងវិលតផបកណាមយួដនរបពន័នទចច រទនាបរ់គបា់ោង នងិដងបននូរដុំ ទបើមនិ
ចាាំច។់ សូមបនថទៅជហំានបនាធ ប។់ 

(៥) ទលើកកងម់ុខទ ើងពីដីពីរទៅបីអុីញ ទ ើយសងកតច់ំតផបកខាងទលើដនកងទ់ោយាតដដរបស់អបក
ទដើមផបីននូរកងព់ចីំពាស់ខាងមុខ។ 

 

ខ. ការដំទ ើងហ្រហាវ ងំឌីស ឬហ្រហាវ ងំរកចាបក់ងខ់ាងមខុ 

ការរបុងរបយត័ប៖របសិនទបើកងរ់បស់អបកបពំាកទ់ោយហ្រហាវ ងំឌសីខាងមខុសូមរបយត័ប កុទំ្វើឲ្យខូច
ឌសីឃ្លប បឬរទនាបហ់្រហាវ ងំទៅទពលតដលស កឌសីចូលទៅកបុងឃ្លប បមឋងទទៀត។ហាមដទំ ើ រការដង
បញ្ជជ ឌសីហ្រហាវ ងំលុោះរតាតតឌសីទនាោះានស កចូលរតមឹរតូវកបុងឃ្លប ប។សូមទមើលតផបក៤.គ។ 

 

(១)  របសិនទបើកងរ់បស់អបកមនទចច គនាល ក ់(ដងបននូរដុំកង)់ ទបក់ងម់ុខ សូមបឋូរដដរកចាបទ់ដើមផឲី្យវ
ទកាងទចញទរៅកង ់ (រូបភាព ១១ខ)។ ទនោះជាទីតាងំ OPEN។ របសិនទបើកងរ់បស់អបកមន
ប ូ ុងរបទហាង ឬប ូ ុងទបក់ងម់ុខ សូមបនថទៅជំហានបនាធ ប។់ 

(២)  ជាមយួចំពាស់ចងកូតខាងមុខ សូមស កកងទ់ៅចទនាល ោះចំពាស់ទដើមផឲី្យតកបកងប់ញ្ឈរទៅខាង
ទលើគនាល កច់ំពាស់។របសិនទបើមនដដរកចាបហ់្រហាវ ងំតតមខ ង ោកវ់ទៅខាងទឆវងកង ់ (រូបភាព 
៨ក)។ របសិនទបើកងអ់បកមនឧបករ ៍ទបក់ងរ់បទភទកិបពីទលើបតនទម សូមបំពាកវ់។ 

(៣) របសិនទបើអបកមនយនថការចលនារកចាប់្ មមតា សូមទបដ់ដរកចាបទ់ៅទីតាងំ OPEN ទោយទរបើ
ដដសាឋ ំរបស់អបក (រូបភាព ១១ខ) និងប្រើដៃបវេងររស់អ្នករតឹបនថឹងទចច បនឋឹងរ ូតដល់មន
ភាពសមលមមទបន់ឹងគនាល កច់ំពាស់ (រូបភាព ៨ក)។ របសិនទបើអបកមនរបពន័នទចច រទនាបរ់គប់
ាោងនិងរកចាប៖់ ទចច  និងរកចាបន់ឹងរតូវជាបទ់ៅកតនលងទំទនរដនគនាល កច់ំពាស់ ទ ើយអបក
មនិចាាំចដ់លតរមូវទ ើយ។ 

(៤) ទៅទពលរុញកងក់ានត់តខាល ងំទៅតផបកខាងទលើដនរបទហាងគនាល កច់ំពាស់ និងកបុងទពលជាមយួ
គប សូមោកខ់បងកងឲ់្យចំកណាឋ លចពំាស់៖ 

(ក)  ជាមយួរបពន័នចលនារកចាប ់ (ដងបននូរដុំ) សូមរុញរកចាបទ់ៅទលើនិងបឋូរវទៅទីតាងំ 
CLOSED (រូបភាព ១១ក)។ ដដរកចាបទ់ពលទនោះគរួតតរសបនឹងចំពាស់ និងទកាងទៅ
រកកង។់ ទដើមផទីរបើកមល ងំរតឹបនថឹងឲ្យានរគបរ់គនអ់បករតូវកាឋ បជុ់ំវញិចំពាស់សរមប់
រតឹទ ើយដងគួរតតោកទ់លើាតដដរបស់អបក។ 

(ខ)  ជាមយួប ូ ុងរបទហាង ឬរបពន័នរតឹប ូ ុងពទីលើសូមរតឹទរគឿងបនថឹងឲ្យដល់ភាពត ន
តាមលកខ ៈបទចចកទទសរតឹបនថឹងកបុងឧបសមពន័ន ឃ ឬការត នារំបស់រកុម  ុន
ផលិតដុំកង។់ សូមទរបើរាស់ម៉ា ទ តតដលមនទំ ំរតឹមរតូវទដើមផរីតឹទចច ទៅល ទដើមផឲី្យ
កងជ់ាបល់អ បនាធ បម់កសូមទរបើម៉ា ទ តរតឹបនថឹងទចច ឲ្យត នតាមតដលអបកទ្វើាន។ 
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ក ំតច់ណំា៖ំ ចំទពាោះរបពន័នចលនារកចាប់្ មមតា របសិនទបើដងមនិអាចរុញឲ្យរសបនឹងចំពាស់ាន
ទទ សូមកាចដ់ងទៅទីតាងំ OPEN វញិ។ បនាធ បម់កមលួទចច ឲ្យត នមយួភាគបនួតាមទិសបហ្រញ្ជច ស
រទនិចនា ិកា ទ ើយសូមពាយមរតឹបនថឹងដងមឋងទទៀត។ ជាមយួប ូ ុងរបទហាង ឬរបពន័នរតឹប ូ ុង
ពីទលើរតឹទរគឿងបនថឹងឲ្យដល់ភាពត នតាមលកខ ៈបទចចកទទសដនការរតឹបនថឹងកបុងឧបសមពន័ន ឃ ឬ
ការត នារំបស់រកុម  ុនផលិតដុំកង។់ 
 

ការរពមន៖ ការរតឹបនថងឹកងឲ់្យជាបល់អទោយទរបើឧបករ ៍ទបក់ងច់លនារកចាបរ់តូវទរបើរាស់
កមល ងំលមម។ របសិនទបើអបកអាចបទិដងរកចាបទ់ពញទលញទោយមនិចាាំចយ់ករមមដដរបស់អបកទៅ
ទកាឋ បជុវំញិចពំាស់ដងនងឹមនិោកទ់លើាតដដរបស់អបក។ទ ើយទ្មញទៅទលើទរគឿងរតឹបនថងឹកងម់និទពញ
ដផធគនាល កទ់្វើទចច តងឹមនិរគបរ់គន។់សូមទបើកដដហ្រហាវ ងំ ទ ើយរតឹបនថងឹទចច បហ្រញ្ជច សទសិរទនចិនា កិា
មយួភាគបនួបនាធ បម់កសូមពាយមមឋងទទៀត។ សូមទមើលផងតដរការរពមនដបំងូទៅកបុងតផបកទនោះទពំរ័ 
១៧។ 

(៥)  របសិនទបើអបកទោោះទរគឿងដងបននូរដុហំ្រហាវ ងំទចញកបុងរូបភាព ៣.ក (១) ខាងទលើ សូមភាជ បវ់មឋង
ទទៀតទដើមផឲី្យមនចទនាល ោះរទនាបហ់្រហាវ ងំនិងខបងកងរ់តឹមរតូវ។ 

(៦)  សូមបងវិលកងទ់ដើមផរីាកដថា វទៅចំកណាឋ លទរគង និងមនចទនាល ោះរវងរទនាបហ់្រហាវ ងំ
បនាធ បម់កសូមចាបដ់ដហ្រហាវ ងំ និងរតូវរាកដថាហ្រហាវ ងំមនដំទ ើ រការលអ។ 

  
គ. ការទោោះហ្រហាវ ងំឌសី ឬហ្រហាវ ងំចាបក់ងខ់ាងទរកាយ 

(១)របសិនទបើអបកមនកងម់នលីបទរចើនជាមយួរបពន័នលី
បទដរទីយើ សូមបឋូរទដរទីយើខាងទរកាយទៅទលខ្ ំ
(លីបតូចទៅបនធោះលីបទរៅទគបងអស់)។ របសិនទបើ
អបកមនដុំលីបខាងកបុងទៅជាបក់ងទ់រកាយ ពិទរគោះ
ទយបល់ជាមយួអបកតចកចាយ ឬអានការត នាំ
របស់រកុម  ុនផលិតដុំកង ់ មុនទពលពាយមទោោះ
កងទ់រកាយទចញ។ ទបើអបកមនកងម់នលីបតតមយួ
ជាមយួហ្រហាវ ងំឌីស ឬហ្រហាវ ងំរកចាប ់ សូមបនថទៅ
ជំហាន (៤) ខាងទរកាម។ 

(២) របសិនទបើកងរ់បស់អបកមនហ្រហាវ ងំជាបន់ឹងខបងកង ់ សូមទោោះនូវដងបននូរដុំកងទ់ចញទដើមផឲី្យមន
ចទនាល ោះ្ំរវងខបងកង ់ និងរទនាបហ់្រហាវ ងំ (សូមទមើលតផបក ៤.គ រូបភាព ១៤ រ ូតដល់រូបភាព 
១៨ ទំពរ័ ១៩) 

(៣)    ចំទពាោះរបពន័នលីបទដរទីយើ សូម ញខបងតទួដរទីយើទោយដដសាឋ ំរបស់អបក។ 
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(៤)  ជាមយួទរគឿងរកចាបសូ់មមលួដងបននូរដុំទៅទីតាងំ OPEN (រូបភាព ១១ខ)។ ជាមយួប ូ ុង
របទហាង ឬប ូ ុង្មមតា សូមបននូរទរគឿងបនថឹងទោយទរបើម៉ា ទ ត ទសាមនដដរតឹរងទកាង ឬ
ទសាមនដដរតឹរងរតងត់ដលសបរសប (រូបភាព ១២) បនាធ បម់ករុញកងទ់ៅមុខឲ្យានឆ្ង យ
លមមទដើមផសីរមួលដល់ការយករចវកទ់ចញពបីនធោះលីបខាងទរកាយ។ 

(៥) សូមទលើកកងម់ុខទ ើងពដីពីីរទៅបីអុីញ ទ ើយសូមដកវទចញពីគនាល ក។់ 

 

ឃ. ការោកហ់្រហាវ ងំឌសី ឬកងទ់រកាយតដលមនហ្រហាវ ងំជាបន់ងឹខបងកង ់

 

ការរបុងរបយត័ប៖ របសិនទបើកងរ់បស់អបកបពំាកទ់ោយហ្រហាវ ងំឌសីខាងទរកាយ សូមរបយត័ប ហាមទ្វើ
ឲ្យខូចឌសី ឃ្លប ប ឬរទនាបហ់្រហាវ ងំទៅទពលស កឌសីចូលទៅកបុងឃ្លប បមឋងទទៀត។ ហាមដទំ ើ រការដង
បញ្ជជ ហ្រហាវ ងំឌសី លុោះរតាតតឌសីទនាោះានស កចូលរតមឹរតូវកបុងឃ្លប ប។ 
 

(១)  ជាមយួរបពន័នចលនារកចាប ់ (ដងបននូរដុំកង)់ 

បឋូរដដរកចាបទ់ៅទីតាងំ OPEN (សូមទមើល
រូបភាព ១១ ខ)។ ដងគួរតតសទិតទៅចំទ ៀង
កងជ់ាបន់ឹងទដរទីយើ និងពញី៉ាុ ងទរបើរចវក។់ 

(២) ទៅទលើកងទ់ដរទីយើរតូវរាកដថាទដរទីយើកង់
ទរកាយទៅតតសទិតទៅតផបកខាងទរៅបងអស់ដន
លីប្ំ បនាធ បម់កសូម ញខបងតួទដរទីយើថ្យ
ទរកាយទោយទរបើរាស់ដដសាឋ ំរបស់អបក។ 
សូមោករ់ចវកទ់ៅតផបកខាងទលើពីញ៉ាុ ងទរបើ
រចវកតូ់ចបំផុត។ 

(៣) សរមបក់ងត់ដលមនលីបតតមយួទលខ សូម
ដករចវកទ់ចញពីលីបខាងមុខទដើមផឲី្យរចវក់
្ូរ។ ោករ់ចវកទ់លើលីបកងខ់ាងទរកាយ។ 

(៤)  បនាធ បម់ក ស កកងចូ់លទៅកបុងគនាល កទ់រគង 
ទ ើយសូមរុញវចូលទៅកបុងគនាល ក។់ 

(៥) សរមបក់ងត់ដលមនលីបតតមយួទលខ ឬដុំ
លីបបញ្ចូ លគប  បឋូររចវកទ់ចញពីបនធោះលីបរុញ
កងចូ់លទៅកបុងគនាល កទ់ដើមផឲី្យវទៅរតងក់បុងទរគង ទ ើយរចវកម់នរបតវងរបត លមយួភាគ
បនួអុីញដនការធាកចុ់ោះទ ើង។ 

(៦) ជាមយួរបពន័នចលនារកចាប(់ដងបននូរដុំកង)់ រុញដងរកចាបទ់ៅទីតាងំ CLOSED (រូបភាព 
១១ក)។ ដងទពលទនោះគរួតតរសបគប នឹងតកបកង ់ ឬរចវក ់ ទ ើយទកាងទៅរកកង ់ (រូបភាព 
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១៣)។ ទដើមផទីរបើកមល ងំរតឹបនថឹងឲ្យរគបរ់គន ់ អបករតូវទរបើរមមដដរបស់អបកទកាឋ បជុំវញិចំពាស់
សរមបរ់តឹទ ើយដងគួរតតោកទ់លើាតដដរបស់អបក។ 

(៧) ជាមយួប ូ ុងរបទហាង ឬរបពន័នប ូ ុងរតឹពទីលើរតឹទរគឿងបនថឹងឲ្យដល់ភាពត នតាមលកខ ៈ
បទចចកទទសអំពកីាររតឹបនថឹងកបុងឧបសមពន័ន ឃ ឬការត នារំបស់រកុម  ុនផលិតសឋីពីដុកំង។់ 
សូមទរបើម៉ា ទ តទំ ំរតឹមរតូវទដើមផរីតឹបនថឹងទចច ទៅល ទដើមផឲី្យកងជ់ាបល់អ បនាធ បម់ក ទរបើម៉ា ទ ត
រតឹទចច ឲ្យត នតាមតដលអបកអាចទ្វើាន។ 

 

ក ំតច់ណំា៖ំ ទៅទលើរបពន័នទសាគនាល ក់្ មមតា របសិនទបើដងមនិអាចរុញឲ្យអស់រ ូតដល់វមន
ទិសរសបនឹងតបួញ្ឆ ិតខាងទរកាយ ឬតួរចវកទ់ផឋកខាងទរកាយ សូមរុញដងទៅកបុងទីតាងំ OPEN ។ 
បនាធ បម់កបងវិលទចច តាមទិសមយួភាគបនួបហ្រញ្ជច សនា ិកា រចួទ ើយសាកលផងរតឹវមឋងទទៀត។ 
 

ការរពមន៖ការរតឹកងទ់ោយទរបើទសាគនាល កអ់ាចរតូវទរបើកមល ងំខាល ងំ។ របសិនទបើអបកអាចបទិដងទសា
គនាល កទ់ោយមនិចាាំចយ់ករមមដដទៅពទ័នជុវំញិតទួផឋកខាងទរកាយ ឬតបួញ្ឆ ិតទរកាយសរមបរ់តឹទទ 
ទនាោះដងមនិអាចទៅជាបន់ងឹាតដដានទទ ទ ើយទ្មញទៅទលើទសារតឹកងក់ម៏និប៉ាោះទលើដផធគនាល កត់ដរ 
ទ តុទនោះ ភាពតងឹកម៏និមនរគបរ់គនទ់ ើយ។ សូមទបើកដងបងវលិរចួ ទ ើយបងវលិតាមទសិរទនចិ
នា កិារតមឹមយួភាគបនួ បនាធ បម់កពាយមមឋងទទៀត។ សូមទមើលផងតដរការរពមនដបំងូទៅកបុង
តផបកទនោះ ទពំរ័ ១៥។ 
 

(៨) របសិនទបើអបកានទោោះដដហ្រហាវ ងំទៅកបុងចំ ុច ៣. គ.(២) ខាងទលើ សូមោកវ់ចូលវញិទដើមផី
តកតរមូវចទនាល ោះតសផកហ្រហាវ ងំទៅនឹងខបងកង។់ 

(៩)  បងវិលកងទ់ដើមផធីានាថាវវលិកណាឋ លតួកង ់ ទ ើយមនិប៉ាោះនឹងតសផកហ្រហាវ ងំ បនាធ បម់ករចាច់
ហ្រហាវ ងំទដើមផបីញ្ជជ កថ់ាហ្រហាវ ងំមនដំទ ើ រការរតឹមរតូវ។ 
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ខ. រក្ចាររ់រឹដងផ្ក្រ 
កងខ់លោះមនរកចាបរ់តឹដងតកប។ រកចាបរ់តឹដងតកបទនោះមនតួនាទដូីចនឹងទរគឿងរតឹបនថឹងកង់

តដរ (តផបក ៤.ក.២) ។ ទ ោះបរីកចាបទ់នោះមនរងដូចជាប៉ាូល ុងដងតវងទៅចុងមខ ង ទ ើយមខ ងទទៀត
ជាទចច កទ៏ោយ ប៉ាុតនថវអាចរតឹជាបយ់៉ា ងត នទៅទលើដងតកប (សូមទមើលរូបភាព ៨) ។ 
 

ការរពមន៖ការជោិះកងត់ដលតកបរតឹមនិជាបល់អអាចបណាឋ លឲ្យតកបវលិចុោះទ ើង នងិទ្វើឲ្យអបកាត់
មច ស់ការទ ើយដលួ។ អារស័យទ តុទនោះ៖ 
 ១. សូមសួរអបកតចកចាយរបស់អបកអពំរីទបៀបរតឹដងតកបកង ់
 ២. តសវងយល់ នងិអនុវតថរទបៀបរតឹតកបកងឲ់្យានរតមឹរតូវ 
 ៣. មនុទពលជោិះកង ់សូមពនិតិយថាអបកានរតឹតកបកងជ់ាបល់អ 
 

រទបៀបដលតរមូវរកចាបប់ទង្ហគ លតកបកង ់
 រកចាបម់នតួនាទរីតឹដងតកបកងទ់ដើមផឲី្យជាបទ់ៅមយួកតនលង។ កមល ងំដនការរតឹបនថឹងរតូវាន
រគបរ់គងទោយទចច រតឹ។ សូមរតឹតាមទិសរទនិចនា ិកាទដើមផបីទងកើនកមល ងំរតឹ ទ ើយបងវិលតាមទិស
បហ្រញ្ជច សរទនិចនា ិកាទដើមផបីននូរកមល ងំរតឹ។ ការរតឹខវោះរតឹមកនលោះជុំអាចបណាឋ លឲ្យគម នសុវតទិភាព។ 
 

ការរពមន៖ ការរតឹរតូវទរបើកមល ងំខាល ងំទដើមផតីកបមនិវលិចុោះទ ើង។ កានទ់ចច ទោយទរបើដដតតមខ ង នងិ
ការបងវលិមលួដងទោយទរបើដដមខ ងទទៀតរ ូតដល់តងឹត នលអ ទបើពុទំនាោះទទតកបនងឹមនិរតឹរកចាបដ់ង
តកបទោយសុវតទភិាពទទ។ 
 

ការរពមន៖ របសិនទបើអបកអាចបទិដងទសាគនាល កទ់ោយមនិចាាំចយ់ករមមដដទៅពទ័នជុវំញិដង
តកប ឬតកួងទ់ទ ទនាោះដងមនិអាចទៅជាប ់នងិាតដដានទទទ ើយទ្មញទៅទលើទសារតឹកងក់ម៏និប៉ាោះទលើ
ដផធគនាល កត់ដរ ទ តុទនោះភាពតងឹកម៏និមនរគបរ់គនទ់ ើយ។ សូមទបើកដងបងវលិរចួទ ើយបងវលិតាម
ទសិរទនចិនា កិារតមឹមយួភាគបនួ បនាធ បម់កពាយមមឋងទទៀត។ 
 

គ. ហ្រ វ្ ងំ 
ហ្រហាវ ងំកងម់ន ៣ របទភទ៖ ហ្រហាវ ងំរកចាបខ់បងកងត់ដលដំទ ើ រការទោយរទនាបហ់្រហាវ ងំពីរ ។ 

ហ្រហាវ ងំឌីសតដលដំទ ើ រការទោយឌីសមយួនិងរកចាបឌ់ីសពីរ។ ហ្រហាវ ងំរបទភទទី ៣ គហឺ្រហាវ ងំឌសី
បងកបហ់្រហាវ ងំ ងំបរីបទភទទនោះអាចបញ្ជជ ទោយដដ ឬទោយឈ្នប នធ់ាកថ់្យទរកាយតដលមនទឈ្នម ោះថា
ហ្រហាវ ងំកូសធ័រ។  

ការរពមន៖ 
១. ការជោិះកងត់ដលមនិមនហ្រហាវ ងំរតមឹរតូវ អស់តសផក ឬសឹកខបងកងអ់ាចជាទរគោះថាប ក់្ ងន់្ ងរ

ទ ើយបណាឋ លឲ្យសាល ប។់  
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២. ការចាបហ់្រហាវ ងំខាល ងំទពក ឬភាល មៗអាចទ្វើឲ្យជាបក់ង ់
ទ ើយអាចទ្វើឲ្យាតប់ងម់ច ស់ការទ ើយដលួ។ ការ
ចាបហ់្រហាវ ងំមខុខាល ងំទពកអាចទ្វើឲ្យអបកជោិះផ្លក បម់ខុ នងិ
ទផ្លល ងរលំងចងកូតតដលអាចបណាឋ លឲ្យរបសួ្ងន់្ ងរ ឬ
សាល ប។់ 

៣. ហ្រហាវ ងំកងខ់លោះមនដូចជា៖ ហ្រហាវ ងំឌសី (រូបភាព ១៤) 
នងិហ្រហាវ ងំទរកាយ (រូបភាព ១៥) គសីុឺខាល ងំ។ សូមតសវង
យល់បតនទមអពំរីទបៀបទរបើរាស់ នងិតថ្ ហំ្រហាវ ងំ ងំ
ទនោះ។ 

៤. ហ្រហាវ ងំកងខ់លោះមនអងគបញ្ជូ នកមល ងំហ្រហាវ ងំតដលជា
ឧបករ ៍សីុឡាងំតូចរគបរ់គងតខសហ្រហាវ ងំសរមបប់ទងកើន
កមល ងំហ្រហាវ ងំ។ ឧបករ ៍ទនោះទ្វើឲ្យហ្រហាវ ងំមនភាពទន ់

ប៉ាតុនថអាចបទងកើនកមល ងំចាបហ់្រហាវ ងំាន។ របសិនទបើកង ់
របស់អបកមនអងគបញ្ជូ នកមល ងំ សូមតសវងយល់អពំី
របតបិតថកិាររបស់វ។ 

៥.  ហ្រហាវ ងំអាចទៅឋ ទៅទពលទរបើយូរ។ សូមកុយំកដដទៅប៉ាោះ
ហ្រហាវ ងំរ ូតអបកានទុកវទចាលមយួរយៈសិន។ 

៦. សូមអានទសចកឋតី នាអំពំរីបតបិតថកិារ នងិរទបៀបតថ្ ំ
ហ្រហាវ ងំ ទ ើយទៅទពលណារទនាបច់ាស់ សូមបឋូរវ
ទចាល។ របសិនទបើអបកមនិមនទសៀវទៅត នាទំទ សូម
 កទ់ងជាមយួអបកតចកចាយកង។់ 

៧. ទៅទពលបឋូរទរគឿងបនាល ស់តដរចាស់ ឬខូច សូមទរបើ
ទរគឿងបនាល ស់តដលលអពតិរាកដ។ 

 
១. ការរគបរ់គង នងិលកខ ៈពទិសសរបស់ហ្រហាវ ងំ 

ទដើមផធីានាសុវតទិភាព អបករតូវតតទរៀនសូរត នងិចងចាពំី
រទបៀបរគបរ់គងហ្រហាវ ងំកងអ់បក។ ជា្មមតា ដដហ្រហាវ ងំខាងសាឋ ំរគប់
រគងហ្រហាវ ងំខាងទរកាយ ទ ើយដដហ្រហាវ ងំខាងទឆវងរគបរ់គងហ្រហាវ ងំ
ខាងមុខ។ ទដើមផឲី្យរាកដថាហ្រហាវ ងំរបស់អបកានទរៀបចតំាមរទបៀប
ទនោះ សូមរចាចហ់្រហាវ ងំមយួ ទ ើយពិនិតយថាវជាហ្រហាវ ងំមុខ ឬ
ហ្រហាវ ងំទរកាយ រចួទ ើយទ្វើដតដរសរមបដ់ដហ្រហាវ ងំមខ ងទទៀត។  
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កំ តច់ំណាំ៖ ទៅកបុងរបទទសខលោះដូចជា អូហ្រសាថ លី អងទ់គលស ជប៉ាុន........ ហ្រហាវ ងំខាងសាឋ ំគឺជាហ្រហាវ ងំ
មុខ ទ ើយហ្រហាវ ងំខាងទឆវងគជឺាហ្រហាវ ងំខាងទរកាយ។ ទ តុទនោះសូមពិនិតយទមើលហ្រហាវ ងំកងរ់បស់អបក។ 

សូមរាកដថាដដរបស់អបកអាចរចាចហ់្រហាវ ងំទោយផ្លសុកភាព។ ទបើដដរបស់អបកតូចទពកកបុង
ការបញ្ជជ ហ្រហាវ ងំ សូមពិទរគោះជាមយួអបកតចកចាយកងម់ុនទពលចាបទ់ផឋើមជិោះ។ រកចាបដ់ដហ្រហាវ ងំអាច
ដលតរមូវានទបើពុទំនាោះទទអបករតូវដូរដដហ្រហាវ ងំ។  

ហ្រហាវ ងំរកចាបភ់ាគទរចើនអាចង្ហយរបតលងមកវញិទដើមផឲី្យរទនាបហ់្រហាវ ងំមនិប៉ាោះនឹងសំបកកង់
ទពលទោោះឬោកសំ់បកកង។់ ទពលទបើកដងទោោះហ្រហាវ ងំ ហ្រហាវ ងំនិងតលងដំទ ើ រការសូមសួរអបកតចក
ចាយរបស់អបក ទដើមផរីាកដថាអបកយល់រទបៀបដំទ ើ រការដងទោោះហ្រហាវ ងំរបស់អបក (សូមទមើលរូបភាព
១៤,១៥,១៦,១៧និង១៨) ទ ើយរតូវពិនិតយរគបទ់ពលទដើមផរីាកដថាហ្រហាវ ងំ ងំពីរមនដំទ ើ រការ
រតឹមរតូវមុនទពលអបកជិោះកង។់ 

 
២. របតបិតថកិាររបស់ហ្រហាវ ងំ 

ហ្រហាវ ងំមនតួនាទីបទងកើតការកកិតជាមយួដផធហ្រហាវ ងំ។ ទដើមផរីាកដថាហ្រហាវ ងំកកិតានលអ សូម
តថ្ តំគមខបងកង ់និងរទនាបហ់្រហាវ ងំ ឬរ ៉ាូទរ័ឌីស នងិឃ្លប បហ្រហាវ ងំឲ្យទៅសាអ តពុមំនដី ទរបង រកមនួ ឬ
សារធាតុរទលងទៅជាបព់ទីលើ។  

ហ្រហាវ ងំរតូវានឌីសាញទដើមផរីគបរ់គងទលផឿនរបស់អបក មនិតមនរគនត់តបញ្ឈបប់៉ាុទណាត ោះទទ។ 
កមល ងំហ្រហាវ ងំអតិបរមសរមបក់ងន់ីមយួៗទកើតទ ើងទៅចំ ុចមយួមុនទពល "ចាបឲ់្យ" (កងឈ់ប់
វលិ) ទ ើយចាបទ់ផឋើមអសូកង។់ ទៅទពលសំបកកងអ់ូសដី អបកាតប់ងក់មល ងំឈប ់នងិការបញ្ជជ ទិស
ទសធើតត ងំរសុង។ អបករតូវហាតទ់រៀនរទបៀបបនទយទលផឿន និងបញ្ឈបក់ងយឺ់តៗទោយមនិឲ្យអូស
សំបកកង។់ បទចចកទទសតបបទនោះទៅថា ការទ្វើឲ្យសផតឺហ្រហាវ ងំកងស់នសមឹៗ ជាជាងការកញ្ឆកដ់ដ
ហ្រហាវ ងំភាល មៗតដលអបកសាម នថាអបកកំពុងតតរគបរ់គងហ្រហាវ ងំានលអ ទ ើយខំរចាចដ់ដហ្រហាវ ងំទដើមផទី្វើ
ឲ្យវសីុភាល មៗ។ របសិនទបើអបកមនអារមម ៍ថាកងច់ាបទ់ផឋើមសីុអូស  សូមបននូរដដហ្រហាវ ងំបនថិចមកវញិ 
ទដើមផឲី្យកងទ់ៅវលិ។ អបករតវូតតសាគ ល់អារមម ៍ទនោះជាមយួនឹងសមព ្ដនដដហ្រហាវ ងំកបុងទពលជិោះទលើដផធ
ទផសងៗ និងទលផឿនទផសងគប ផងតដរ។ ទដើមផយីល់អំពីចំ ុចទនោះ  សូមទតសថកងរ់បស់អបកបនថិចទោយ
បទ ឋើ រវ និងសាកចាបហ់្រហាវ ងំទៅតាមកមល ងំខុសៗគប  រ ូតដល់អូសសំបកកង។់  

ទៅទពលតដលអបកទរបើហ្រហាវ ងំតតមយួឬ ងំពីរ  កងន់ឹងចាបទ់ផឋើមថ្យទលផឿន ប៉ាុតនថខលួនរបស់អបក
ចងទ់ៅបនថទៅមុខទទៀតកបុងទលផឿនដតដល។ ចលនាទនោះរុញទមងនឲ់្យទៅទលើកងម់ុខ  (ឬទៅទរកាមការ
ចាបហ់្រហាវ ងំខាល ងំទៅជុំវញិដុំកងម់ុខតដលអាចរុញឲ្យអបកទហាោះរលំងដដកង)់។ 

កងត់ដលរទទមងន់្ ងនគ់ឺរតូវការកមល ងំហ្រហាវ ងំខាល ងំទដើមផទីបឲ់្យជាប។់ កងត់ដលរទទមងនរ់សាល
រតូវការកមល ងំហ្រហាវ ងំតិចជាងទដើមផបីញ្ឈបក់ង។់ ដូទចបោះ ទៅទពលអបកចាបហ់្រហាវ ងំ មននយ័ថាកមល ងំ
របស់អបករតូវានបញ្ជូ នទៅខាងមុខ ទ ើយអបករតូវតតរុញខលួនអបកមកទលើកងខ់ាងទរកាយ ទពលទនាោះ 
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ទមងនរ់បស់អបកនឹងរតូវបនទយទៅទលើកងទ់រកាយ ទ ើយសងកតក់ានត់ត្ងនទ់ៅទលើកងម់ុខ។ ទនោះជាការ
សំខានណ់ាស់តដលអបករតូវបនទយទលផឿន ទរពាោះវរុញទមងនរ់បស់អបកទៅខាងមុខ។ 

វ ិ្ ីពីរយ៉ា ងតដលមនរបសិទនភាពសរមបក់ាររគបរ់គងទលផឿន និងការឈបទ់ោយសុវតទិភាព 
គឺការរគបរ់គងការវលិដនកង ់ និងការទផធរទមងន។់ ការទផធរទមងនទ់នោះកានត់តសំខានត់ថ្មទទៀតរបសិនទបើ
កងរ់បស់អបកទរបើចំពាស់បូមខាងមុខ។ បូមមុខនងឹរសុតចុោះទោយសារទមងនច់ាបហ់្រហាវ ងំតដលជាការទផធរ
ទមងនក់ានត់តទលឿន (សូមទមើលតផបក ៤.ង)។ ចូលអនុវតថការចាបហ់្រហាវ ងំ និងបទចចកទទសទផធរទមងនទ់ៅ
កតនលងគម នចរចរ ៍ ឬមខុសញ្ជដ ទរគោះថាប ក ់ឬការរខំានទផសងទទៀត។  

រគបយ់៉ា ងនឹងផ្លល ស់បឋូរទៅទពលអបកជិោះទៅទលើដផធរអិល ឬអាកាសធាតុទសើម។ វនងឹតលង
ឈបទ់ៅទលើដផធរអិល ឬទសើម។ ភាពសអិតនឹងដផធផលូវនឹងរតូវកាតប់នទយ ដូទចបោះហ្រហាវ ងំនឹងមនិសូវកកឹត 
ទ ើយមនិសូវសីុទទ។ សំទ ើ មឬការរបលក់្ ូលី អាចទ្វើឲ្យតសផកហ្រហាវ ងំាតប់ងស់មតទភាពចាប។់ 
វ ិ្ ីទដើមផរីគបរ់គងទៅទលើដផធរទលង ឬទសើម គរឺតូវជិោះយឺតៗ។ 

 

ឃ. ការរដូរតលខ 

កងត់ដលមនលីបទរចើននឹងមនទដរទីយើមយួ (សូមទមើលចំ ុច ១ ខាងទរកាម) តដលជា
សំ ំុទលខ (សូមទមើលច ុំច ២ ខាងទរកាម) ឬទៅកបុងករ ីពិទសសខលោះ មនការផគួបចូលគប  ងំ
ពីររទបៀប។ 

 

១. ដទំ ើ រការរបស់ទដរទីយើ 
របសិនទបើកងរ់បស់អបកមនទដរទីយើ  ទនាោះយនថការដនការបឋូរទលខរបស់អបកនឹងមន៖ 

 សំ ំុលីប ឬសំ ំុបនធោះលីប 

 ទដរទីយើទរកាយ 

 ទដរទីយើមុខ 

 ដដបឋូរទលខមយួឬពីរ 
 បនធោះលីបមុខមយួឬពីរតដលទៅថា ថាសលីប 

 រចវក ់
 

ក. ការបឋូរទលខ 

 មនទរចើនរទបៀប និងវ ិ្ ីជាទរចើនសរមបប់ឋូរការបញ្ជជ ៖ ដង ដដមលួ និងគនលោឹះ ឧបករ ៍បញ្ជជ
ហ្រហាវ ងំ ប ូតុងរុញ។ សូមសួរអបកតចកចាយកងទ់ដើមផពីនយល់អំពរីទបៀបបញ្ជជ ទលខកងទ់ៅទលើកងរ់បស់
អបក នងិបង្ហា ញរទបៀបបញ្ជជ ។ 

ពាកយទពចនទ៍របើរាស់សរមបអ់ំពទីលខកងគ់ឺមនភាពសមុគសាម ញ។ ការថ្យទលខ គឺសរមប់
ទលខតូចតដលធាក់្ ូរ។ ការទកើនទលខគសឺរមប"់ទលខ្ំ" និង "ជិោះទលឿន" ប៉ាុតនថវតឹងកបុងការធាក។់ 
អវីតដលង្ហយរចលំគឺកងត់ដលទរបើទដរទីយើខាងមុខ។ វផធុយពីទដរទីយើទរកាយ (សរមបព់ត័ម៌នលមអតិ  
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សូមអានការត នាខំាងទរកាមសឋីពកីារោកទ់លខទដរទីយើទរកាយ និងទដរទីយើខាងមុខ)។ ឧ  រ ៍ 
អបកអាចទរជើសទរ ើសទលខតដលរសួលធាកស់រមបទ់ ើងចំទណាត (ទលខតូច) តាមពីវ ិ្ ី៖ ោកទ់លខ
តូចទៅខាងមុខ ឬទលខ្សំរមបខ់ាងទរកាយ។ ដូទចបោះទលខតូចទៅខាងមុខ គដូឺចជាទលខ្ំទៅ
ខាងទរកាយ។ វ ិ្ ីរសួលចំណាំគថឺា ការបឋូររចវកខ់ាងមខុជាការបទងកើនកមល ងំទ ើងទួល ទរពាោះវ
រតូវការទលខតូច។ ការរកំិលរចវកទ់ចញពីចំ ុចកណាឋ លគសឺរមបទ់លផឿន ទៅថាោកទ់លខ្ំ។  

ទៅទពលអបកបឋូរទលខទៅ្ំ ឬទៅតូច មននយ័ថាទដរទីយើនឹងបឋូររចវកទ់លើលីប ដូទចបោះនឹងមន
ភាពតឹងបនថិចបនថួច។ ទដរទីយើនឹងបឋូរតតទៅទពលអបកធាកប់ងវិលកងទ់ៅមុខតតប៉ាុទណាត ោះ។ 
 

 

ការរពមន៖ហាមបឋូរទលខទៅទពលតដលធាកថ់្យទរកាយ ឬធាកថ់្យទរកាយភាល មៗបនាធ បព់បីឋូរទលខ
រចួ។ ការទ្វើដូចទនោះអាចទ្វើឲ្យទលតធាល ករ់ចវក ់ ទ ើយអាចបណាឋ លឲ្យខូចខាតកង់្ ងន់្ ងរ នងិអាចទ្វើ
ឲ្យអបកាតម់ច ស់ការទ ើយដលួ។ 
 

ខ. ការបឋូរទលខទដរទីយើទរកាយ 
ឧបករ ៍បឋូរទលខខាងសាឋ ំបញ្ជជ ទដរទីយើទរកាយ។ 
មុខង្ហររបស់ទដរទីយើទរកាយ គឺទដើមផផី្លល ស់ទីរចវកព់ីលីបមយួទៅលីបមយួ។បនធោះលីបតូចទៅ

ទលើសំ ំុលីបទ្វើឲ្យកមល ងំ ញកានត់តខាល ងំ។ការធាកក់ងទ់ោយទរបើលីប្ំតរមូវឲ្យទរបើ
កមល ងំធាកខ់ាល ងំ ប៉ាុតនថ វទ្វើឲ្យបទងកើនទលផឿនទលឿនជាមយួដងឈ្នប នត់ដលធាកក់ានត់តជក។់ បនធោះលីប
្ំទ្វើឲ្យកមល ងំ ញទខាយ។ ការទរបើរាស់បនធោះលីប្ំមនិសូវទរបើរាស់កមល ងំធាកទ់ទ ប៉ាុតនថទលផឿន
មនិទលឿនប៉ាុនាម នទទ។ ការបឋូររចវកព់ីបនធោះលីបតូចទៅលីប្ ំ គជឺាការោកទ់លខចុោះ។ ការបឋូររចវកព់ី
បនធោះលីប្ំទៅសំ ំុបនធោះលីបតូចគឺជាការោកទ់លខខពស់។ អបកជិោះកងរ់តូវតតធាកទ់ៅមុខទដើមផឲី្យ
ទដរទីយើរតត់ាមរចវកព់បីនធោះលីបមយួទៅបនធោះលីបមយួទទៀត។ 
 

គ. ការបឋូរទលខទដរទីយើមខុ 
ឧបករ ៍បឋូរទលខខាងទឆវងបញ្ជជ ទដរទីយើមុខ។ បឋូររចវករ់វងថាសលីប្ំ និងតូច។ ការបឋូរ

ទលខរចវកទ់ៅថាសលីបកានត់តតូចទ្វើឲ្យង្ហយរសួលធាក ់ (ទលខ ប)។ 
ការបឋូរទលខរចវកទ់ៅថាសលីបកានត់ត្ទំ្វើឲ្យពិាកធាក ់(ទលខ្ំ)។ 

 

ឃ. ទតើខញុគំរួតតោកលី់បមយួណា? 
សំ ំុលីប្ំខាងទរកាយ និងសំ ំុលីបតូចខាងមុខ (រូបភាព 

១៩) ទរបើសរមបក់ងត់ដលជិោះទលើទួលទចាតខាល ងំ។ សំ ំុលីប្ខំាងមុខ 
និងសំ ំុលីបតូចខាងទរកាយគឺសរមបប់ទងកើនទលផឿនទលឿន។ ទោយមនិ
ចាាំចប់ឋូរទលខបនឋបនាធ បទ់ទ។ ជំនសួមកវញិសូមោក ់“ទលខដំបូង” តដល
មនករមតិសមនឹងសមតទភាពរបស់អបក ជាទលខតដលពិាកបទងកើនទលផឿន
លមម ប៉ាុតនថ ង្ហយរសួលសរមបអ់បកតាងំពីចាបទ់ផឋើមជិោះរ ូតដល់ឈប់



38 

 

ទោយមនិរញីរញ័រ និងទទួលានបទពិទសា្នក៍បុងការោកទ់លខទ ើងចុោះទោយទទលួអារមម ៍កបុង
ការជិោះកងត់ដលមនសំ ំុទលខខុសៗគប ។ ជាដំបូង សូមអនុវតថការបឋូរទលខទៅកតនលងណាតដលគម ន
ឧបសគគ គម នទរគោះថាប ក ់ និងគម នចរចរ ៍ទរចើនរ ូតដល់អបកមនទំនុកចិតថទលើខលួនឯង។ សូមតសវង
យល់អំពកីាររពំឹងទុកកបុងការបឋូរទលខ ទ ើយបឋូរទលខទៅទលខ បជាងទនោះ មុនទពលដល់កតនលង
ទួលកានត់តទចាតទៅៗ។ របសិនទបើអបកពិាកកមុងការបឋូរទលខ បញ្ជា អាចមកពកីារដលតរមូវយនថការ។ 
សរមបជ់ំនួយ សូមជួបជាមយួអបកតចកចាយរបស់អបក។  

 
ការរពមន៖ ហាមបឋូរទដរទីយើទៅបនធោះលីប្ ំ ឬលីបតូច របសិនទបើទដរទីយើបឋូរទលខទដើរមនិរសួល។ 

ទដរទីយើរបត លមនិសទិតកបុងទតីាងំតដលានដលតរមូវ ទ ើយរចវកអ់ាចគងំតដលអាចបណាឋ លឲ្យអបក
ាតម់ច ស់ការទ ើយដលួ។ 

 
ង. ទតើមនទរឿងអវទីកើតទ ើង របសិនទបើមនិបឋូរទលខ? 

របសិនទបើការបញ្ជជ ឧបករ ៍បឋូរទលខទៅតតបរជយ័ និងមនិអាចបឋូរទលខានរលូន ទនាោះ
របត លជាមកពីមនការដលតរមូវមនិ នរ់តូវ។ សូមយកកងទ់ៅឲ្យអបកតចកចាយពិនិតយដលតរមូវ។ 
 
២. ដទំ ើ រការរបស់ទដរទីយើដុលីំបខាងកបុង 

របសិនទបើកងរ់បស់អបកមនដុំលីបតផបកខាងកបុង យនឋការបឋូរលីបនឹងមន៖ 
 ទលផឿនករមតិ ៣, ៥, ៧, ៨, ១២ ឬអាចជាដុំលីបរតខ់ាងកបុងមនិកំ ត ់
 ឧបករ ៍បឋូរទលខមយួ ឬទពលខលោះទលខពីរ 
 តខសកាបរគបរ់គងមយួ ឬពីរ 
 បនធោះលីបមុខមយួ តដលទៅថា ថាសលីប 
 រចវក ់

 
ក. ការបឋូរទលខដុលីំបខាងកបុង 

ការបឋូរទលខតដលមនទដរទីយើដុំលីបខាងកបុងជាការរុញឧបករ ៍បឋូរទលខទៅទីតាងំដនទលផឿន
តដលចងា់ន។ បនាធ បព់អីបកានបឋូរទលខតដលជាជទរមើសរបស់អបក សូមោកទ់មងនទ់ជើងទលើឈ្នប ន់
មយួតភលតទដើមផឲី្យដុំបឋូរលីបានរតឹមរតូវ។ 
ខ. ទតើខញុគំរួទរបើទលខមយួណា? 

ទលខតូចជាងទគ (ទលខ ១) គឺសរមបច់ំទណាតខាល ងំ។ ទលខកានត់ត្ំគសឺរមបទ់លផឿនកាន់
តតទលឿន។  

អបកអាចបឋូរទលខពទីលខតូចទៅទលខ្ំ ដូចជាពីទលខ ១ ទៅ ទលខ ២ ឬ ៣។ ទនោះគឺការ
បទងកើនទលខ។ ការបឋូរពីទលខពិាក ទៅទលខរសួល គបឺឋូរពីទលខ្ ំ មកទលខតូច។ អបកមនិចាាំច់
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ោកទ់លខតាមលំោបក់ា៏នតដរ។ អបកអាចចាបទ់ផឋើមពីទលខដំបូង តដលពាិកលមមសរមបច់ាបទ់ផឋើម 
ទោយមនិមនភាពរញីរញ័រ។ អបកអាចពិទសា្នទ៍លខទផសងៗគប  ទដើមផទីទួលអារមម ៍ទផសងៗគប ។ 
ដំបូង សូមសាកលផងជាមយួទីតដលគម នឧបសគគ ឬចរចរ ៍ទដើមផកីសាងទំនុកចតិថ។ ទរៀនបឋូរទលខ
មកទលខតូច មុនទពលដល់កតនលងទួលទចាតខាល ងំ។ របសិនទបើអបកពិាកដូរទលខ ទនាោះអាចជា
បញ្ជា ទមកានិច។ សូមសួរអបកតចកចាយកងទ់ដើមផផីឋល់ជំនួយ។ 

 

គ. ចុោះទបើខញុមំនិបឋូរទលខ? 

របសិនទបើអបកទៅតតមនិអាចបឋូរដដបញ្ជជ ានទោយរលូន របត លជាយនថការដនការដលតរមូវ
គឺមនិរតឹមរតូវ។ សូមយកកងរ់បស់អបកទៅកតនលងតចកចាយវញិទដើមផរីតួតពិនតិយ។ 
 

 

ឃ. ឈ្នន ន ់
១. ការរតួតទមទជើង គឺជាសាទ នភាពមយួតដល ទមទជើងរបស់អបកប៉ាោះជាមយួនងឹកងម់ុខ ទពលអបកកាច់

ចងកូត រសបទពលឈ្នប នវ់លិទៅមុខ។ ទនោះទកើតញឹកញាបស់រមបក់ងត់ួតូច។ បញ្ជា ទនោះអាចបង្ហក រ
ានទោយការរកាឈ្នប នខ់ាងកបុងឲ្យទៅខាងទលើ និងឈ្នប នខ់ាងទរៅឲ្យទៅខាងទរកាមទពលកាច់
ចងកូតខាល ងំ។ សរមបក់ងណ់ាកទ៏ោយ  បទចចកទទសទនោះ នឹងបង្ហក រឈ្នប នខ់ាងកបុងពីការបុកនងឹដី។  

 

ការរពមន ៖ ការជោិះកងទ់ោយមនរមមទជើងប៉ាោះកងម់ខុ នងឹទ្វើឲ្យអបកាតប់ងម់ច ស់ការ ទ ើយអបក
អាចដលួ។ សួរអបកតចកចាយកងទ់ដើមផជីយួ អបកក ំតថ់ាទតើ ទ ំតំ ួរបតវងឈ្នប ន ់ការdesignឈ្នប ន ់នងិ
តសផកទជើង អាចទ្វើឲ្យរមមទជើងប៉ាោះឈ្នប នឬ់ទទ។ ទ ោះទជើងអបកប៉ាោះឬមនិប៉ាោះកងម់ខុកទ៏ោយ អបករតូវ
រកាឈ្នប នខ់ាងកបុងឲ្យទៅខាងទលើ នងិឈ្នប នខ់ាងទរៅឲ្យទៅខាងទរកាមទៅទពលកាចច់ងកូតខាល ងំ។ 
 

២. កងខ់លោះមនឈ្នប នរ់សួចតដលអាចបងកទរគោះថាប កដ់ល់ដផធខាងទលើ។ ដផធរសួចទនោះ គទឺដើមផបីតនទម
សុវតទិភាពនិងភាពសអិតជាបន់ឹងតសផកទជើង។ របសិនទបើកងអ់បកមនឈ្នប នត់ដលមនរបសិទនភាព
ដូទចបោះ  អបករតូវតថ្ ឲំ្យលអទជៀសវងទរគោះថាប ក់្ ងន់្ ងរទោយសារភាពរសួចដនឈ្នប ន។់ អារស័យ
ទលើរទបៀបនិងជំនាញជិោះកងរ់បស់អបក  អបកអាចមនិរតូវការឈ្នប នត់ដលមនការឌីសាញពិទសស 
ឬអាចទរជើសទរ ើសការទរបើរាស់រទនាបក់ារពារសមងទជើង។ ទ ើយអបកតចកចាយកងរ់បស់អបកអាច
បង្ហា ញពីជទរមើសមយួចំននួ និងអាចផឋល់ការត នាតំដលសមរសបសរមបអ់បក។  

 

៣. ធាប កោ់ករ់មមទជើង នងិតខសថ្ពកទ់ជើង គឺសរមបរ់កាទជើងឲ្យសីុគប រតឹមរតូវជាមយួនឹងឈ្នប ន។់ 
គនាល កទ់ជើង រតូវោកទ់ៅកំពកទថ្លើមទជើងពីទលើឈ្នប ន ់ ទដើមផមីនកមល ងំធាកខ់ាល ងំ។ រកវតទ់មទជើង
របសិនទបើានរតឹជាបល់អនឹងជួយ ភាជ បទ់ជើងទៅកបុងរងវងដ់នការជានឈ់្នប នា់នលអ។ 

ទ ោះជាគនាល ករ់មមទជើង ឬតខសរកវ៉ា តទ់ជើងផឋល់នូវផលរបទយជនខ៍លោះដូចតសផកទជើងកទ៏ោយ កវ៏
មនរបសិទនភាពខាល ងំបំផុតជាមយួតសផកទជើងធាកក់ងត់ដលឌសីាញសរមបទ់របើជាមយួគនាល ក់
រមមទជើង។អបកតចកចាយរបស់អបកអាចពនយល់អំពីរទបៀបដំទ ើ រការរបស់គនាល ករ់មមទជើង ឬតខស
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រកវ៉ា តទ់ជើង។ តសផកទជើងមនតខសរននទរៅ ឬកិបតដកអាចពិាកទោោះទចញ ដូទចបោះ អបកពុគំួរពាក់
វជាមយួគនាល ករ់មមទជើងឬតខសរកវតទ់ទ។ 

 

ការរពមន៖ការស កនងិការដកទជើងពឈី្នប នត់ដលមនគនាល ករ់មមទជើងឬតខសរកវ៉ា តរ់តូវមនជនំាញ
ទ ើយជនំាញទនោះទកើតមនតតតាមរយៈការអនុវតថតតប៉ាទុណាត ោះ។ដរបណាតដលអបកមនិ នទ់្វើានសាធ ត់
ទទអបករតូវរបមលូអារមម ៍ទដើមផពីាកន់ងិដកវទ ើយទនោះអាចរខំានដល់អបកនងិអាចបណាឋ លឲ្យអបកាត់
បងម់ច ស់ការនងិដលួ។អនុវតថការទរបើគនាល ករ់មមទជើងឬតខសរកវ៉ា តទ់ៅកតនលងតដលគម នឧបសគគទរគោះថាប
កឬ់ចរចរ ៍។រកាតខសឲ្យរលុងនងិកុរំតឹតងឹទពករ ូតដល់ទពលអបកមនជនំាញនងិទនុំកចតិថកបុងការពា
កន់ងិដកវទចញ។ហាមជោិះកងក់បុងកតនលងមនមនុសសចរចរ ៍ទរចើនទោយពាកត់ខសតងឹទពក។ 
 

៤.  ឈ្នប នត់ដលមនិមនគនាល ក ់ (ជួនកាលទៅថាឈ្នប នជ់ាន)់  គជឺាមទ្ាាយមយួទទៀតទដើមផរីកា
ទជើងឲ្យជាបក់បុងទីតាងំរតមឹរតូវទដើមផជីានឈ់្នប នឲ់្យមនរបសិទនភាពខពស់។ ឈ្នប នរ់បទភទទនោះមន
ផ្លធ ងំមយួទទៀតតដលទៅថាធាប កទ់ៅទលើតសផកទជើងតដល កគ់ប ជាមយួផ្លធ ងំរសឺសរ័ទៅទលើឈ្នប ន។់
ពួកវជាបន់ងិោចទ់ៅទពលមនចលនាជាកល់កត់ដលរតូវអនុវតថរ ូតវកាល យជាទមល បស់ាធ ត។់
ឈ្នប នត់ដលគម នគនាល ករ់តូវមនតសផកទជើងនិងបនធោះតដលរតូវគប ជាមយួរបទភទនិងម៉ា កដនឈ្នប ន់
តដលានទរបើរាស់។ 

ឈ្នប នគ់ម នដទងកៀបជាទរចើនានឌីសាញទដើមផឲី្យអបកជិោះអាចដលតរមូវកមល ងំោក ់ឬដកទជើង។ 
សូមទ្វើតាមការត នារំបស់រកុម  ុនផលិតឈ្នប ន ់ ឬសួរអបកតចកចាយរបស់អបកទដើមផបីង្ហា ញពីរទបៀប
ដលតរមូវ។ សូមទរបើរាស់ការកំ តត់ដលរសួលបំផុតរ ូតដល់ការោក ់នងិដកកាល យជាសកមមភាព
ទមល បខ់លួនឯង ប៉ាុតនថ រតូវរាកដថាមនតំ ឹងរគបរ់គនក់បុងការបង្ហក រការតលងទជើងទោយអទចតនាពី
ឈ្នប ន។់ 

ការរពមន៖ឈ្នប នគ់ម នដទងកៀបរតូវានផលិតជាពទិសសទដើមផទីរបើជាមយួតសផកទជើងនងិបទងកើតទដើមផី
ទ្វើឲ្យទជើងជាបន់ងឹឈ្នប នា់នលអ។ហាមពាកត់សផកទជើងតដលមនិសីុជាមយួឈ្នប នរ់តមឹរតូវ។ 

 

អបកចាាំចរ់តូវអនុវតថការោកទ់ជើង នងិការដកទជើងឲ្យានរតឹមរតូវ។ រ ូតដល់ការោកទ់ជើង
និងការដកទជើងកាល យទៅជាសកមមភាពទមល បទ់ោយខលួនឯង បទចចកទទសទនោះរតូវការការទផ្លឋ តអារមម ៍
តដលអាចរខំានដល់ការយកចិតថទុកោក ់ នងិបណាឋ លឲ្យអបកាតម់ច ស់ការទ ើយដួល។ សូមអនុវតថ
ការោកទ់ជើង និងដកទជើងជាមយួឈ្នប នត់ដលមនិតមនដទងកៀបទៅកតនលងតដលគម នឧបសគគទរគោះថាប ក ់
ឬចរចរ ៍ និងរតូវរាកដថាអនុវតថតាមការត នាសំឋីពីការដំទ ើង និងការជួសជុលរបស់រកុម  ុន
ផលិតឈ្នប ន។់ របសិនទបើអបកមនិមនការត នារំបស់រកុម  ុនផលិតសូមជួប ឬ កទ់ងរកុម  ុន
ផលិតរបស់អបក។ 
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ច. រូមក្ង ់
កងជ់ាទរចើនានបំពាកទ់ោយរបពន័នបូម។ មនរបពន័នបូមខុសៗគប ជាទរចើនរបទភទ និងមន

ចំនួនទរចើនទដើមផពីិភាកាទៅកបុងកូនទសៀវទៅទនោះ។ របសិនទបើកងអ់បកមនរបពន័នបូមរបទភទណាមយួ 
សូមរាកដថាអបកានអាន និងអនុវតថតាមការត នាសំឋីពីការដំទ ើងនិងការជួសជុលរបស់រកុម  ុន
ផលិតបូម។របសិនទបើអបកមនិមនការត នារំបស់រកុម  ុនផលិតសូមជួប ឬ កទ់ងរកុម  ុនផលិត
របស់អបក។ 

ការរពមន៖ការមនិតថ្  ំ ពនិតិយនងិដលតរមូវរបពន័នបមូឲ្យានរតមឹរតូវអាចបណាឋ លឲ្យបមូដទំ ើ រ
ការមនិលអតដលទ្វើឲ្យអបកាតម់ច ស់ការទ ើយដលួ។ 

របសិនទបើកងអ់បកមនបូមការបទងកើនទលផឿនកានត់តទលឿនកអ៏ាចទ្វើឲ្យអបកមនទរគោះថាប កក់ាន់
តតទរចើនតដរ។ ឧ  រ ៍ ទៅទពលអបកចាបហ់្រហាវ ងំបូមកងម់ុខនឹងសងកតចុ់ោះ។អបកអាចាតម់ច ស់ការ
ទ ើយដួលរបសិនទបើអបកមនិមនបទពិទសា្នជ៍ាមយួនឹងរបពន័នទនោះទទ។សូមទរៀនពីរទបៀបរគបរ់គង
របពន័នបូមរបស់អបកឲ្យានរតឹមរតូវ។សូមទមើលផងតដរតផបក ៤.គ។ 

 

ការរពមន៖ការផ្លល ស់បឋូរការដលតរមូវបមូអាចផ្លល ស់បឋូរលកខ ៈដនការកាចច់ងកូតនងិការចាបហ់្រហាវ ងំ
កងរ់បស់អបក។ហាមផ្លល ស់បឋូរការដលតរមូវបមូ ល់តតអបកយល់ដងឹចាស់អពំកីារត នានំងិអនុសាសន៍
របស់រកុម  ុនផលិតរបពន័នបមូនងិពនិតិយការផ្លល ស់បឋូរលកខ ៈដនការកាចច់ងកូតនងិការចាបហ់្រហាវ ងំ
បនាធ បព់ដីលតរមូវបមូទោយទ្វើទតសថជោិះយ៉ា ងរបុងរបយត័បកបុងតបំនត់ដលគម នទរគោះថាប ក។់ 

បូមអាចបទងកើនការរគបរ់គង និងផ្លសុកភាពទោយទ្វើឲ្យកងដ់ំទ ើ រការលអទលើផលូវ។ ការបតនទម
សមតទភាពទនោះអាចឲ្យអបកជិោះកានត់តទលឿន ប៉ាុតនថ សូមកុំរច ថំាការបតនទមសមតទភាពទនោះគឺជាការ
បតនទមសមតទភាពរបស់អបក។ ទដើមផបីទងកើនជំនាញជិោះកងរ់បស់អបករតូវការទពល និង វិតហាត ់។ សូម
បនថទោយរបុងរបយត័បរ ូតដល់អបកដឹងពរីទបៀបរគបរ់គងសមតទភាពទពញទលញរបស់កងអ់បក។ 

ការរពមន៖មនិតមនកង ់ងំអស់សុទនតតអាចតកតរមូវជាមយួរបទភទមយួចនំនួដនរបពន័នបមូទទ។ 
មនុទពលតកតរមូវកងត់ដលមនបមូសូមពនិតិយជាមយួរកុម  ុនផលិតកងទ់ដើមផរីាកដថាអវតីដលអបកចង់
ទ្វើរសបតាមការឌសីាញ របស់កង។់ ការមនិានទ្វើដូចទនោះអាចទ្វើឲ្យខូចទរគង្ងន់្ ងរតដលបណាឋ ល
ឲ្យអបកាតម់ច ស់ការរបសួ្ងន់្ ងរ ឬាតប់ងជ់វីតិ។ 

 
 

ឆ. សរំក្ក្ង់ន ងវ៉ា លក់្ង ់
១. សំបកកង ់

សំបកកងា់នឌីសាញទ ើង និងមនលកខ ៈបទចចកទទសទរចើនរបទភទ សរមបទ់របើរាស់
កបុងទគលបំ ងទូទៅរ ូតដល់ទគលបំ ងជាកល់កច់ំទពាោះអាកាសធាតុ ឬសាទ នភាពផលូវទផសងៗពី
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គប ។ របសិនទបើទពលអបកទទួលបទពិទសា្នជ៍ាមយួកងរ់បស់អបក ទ ើយអបកមនអារមម ៍ថាសំបក
កងថ់្មីនឹងស័កឋិសមនឹងតរមូវការជិោះរបស់អបក អបកតចកចាយអបកអាចជួយ អបកកបុងការទរជើសការឌីសាញ
ដរ៏តឹមរតូវបំផុត។ 

ទំ ំករមតិសមព ្ខយល់ និងកងត់ដលមនគុ ភាពខពស់ខលោះតដលានត នាឲំ្យទរបើរាស់គឺ
មនបញ្ជជ កទ់លើចំទ ៀងសំបកកង ់ (សូមទមើលរូបភាព១៩) ។ តផបកមយួដនពត័ម៌នទនោះតដលសំខាន់
ជាងទគសរមបអ់បកគឺសមព ្ខយល់។ 

 

ការរពមន៖ ហាមសបក់ងទ់លើសករមតិសមព ្ខយល់
អតបិរមតដលមនបញ្ជជ កទ់ៅទលើចទំ ៀងសំបកកង។់ 
ការសបក់ងទ់លើសករមតិសមព ្ខយល់អតបិរមតដលាន
ត នាអំាចទ្វើឲ្យសំបកកងទ់លៀនទចញពខីបងក់ង ់ ទ ើយ
អាចបណាឋ លឲ្យខូចកង ់ នងិរបសួចទំពាោះអបកជោិះផ្លធ ល់ នងិ
អបកតកផរៗទនាោះ។ 

 

មទ្ាាយតដលលអបំផុតនិងមនសុវតទិភាព
ចំទពាោះការសបក់ងក់បុងករមតិសមព ្ខយល់រតឹមរតូវគឺរតូវ
ទរបើសបបត់ដលមននា ិកាវស់សមព ្ខយល់។ 

ការរពមន៖ មនហានភិយ័កបុងការទរបើទុយទយខយល់
របស់សាទ នយីទរបងឥនននៈនងិឧបករ ៍បមូខយល់ទផសង
ទទៀត។ ឧបករ ៍ ងំទនោះមនិតមនបទងកើតសរមបសំ់បក
កងទ់ទ។ ឧបករ ៍ ងំទនោះផធុកកមល ងំខយល់ខាល ងំ ទ ើយនងឹ
បទងកើនសមព ្ខយល់កបុងសំបកកងយ់៉ា ងទលឿនតដលទ្វើឲ្យ
ទពាោះទវៀនផធុោះ។ 

សមព ្ខយល់សំបកកងរ់តូវានកំ តជ់ាសមព ្ខយល់អតិបរមឬជាចទនាល ោះដនសមព ្ខយល់។ 
ដំទ ើ រការសំបកកងត់ដលកបុងសាទ នភាពភូមសិាហ្រសថ ឬសាទ នភាពអាកាសធាតុខុសៗគប អារស័យទលើ
សមព ្ខយល់ខាល ងំកបុងសំបកកង។់ ការសបក់ងជ់ិតដល់ករមតិសមព ្ខយល់អតិបរមដូចានត នាំ
អាចផឋល់នូវការ្នន់ឹងការរកំិល បបំផុតប៉ាុតនថកប៏នទយសំទ ងទពលជិោះតដរ។ សមព ្ខយល់ខាល ងំអាច
ជិោះានលអបំផុតទលើផលូវទសមើទ ើយរទលង។ 

សមព ្ខយល់ បតដលសទិតទៅចទនាល ោះដនសមព ្ខយល់តដលានត នាទំ្វើឲ្យមនដំទ ើ រការ
រសលួទៅទលើផលូវទសមើ និងផលូវរទលងដូចជា ផលូវដឥីដឌរងឹ និងផលូវដផធមុខរកាស ឬទសឋើង និងផលូវដផធមុខរកាស
ជាខាចស់ងួត។ 
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ចំទពាោះទមងន ់ និងសាទ នភាពជិោះកងរ់បស់អបក របសិនទបើសមព ្ខយល់ បទពកអាចបណាឋ លឲ្យ
ទពាោះទវៀនធាល យ ទ ើយទ្វើឲ្យសំបកកងខូ់ចរទងរ់ យ និងទកៀបទពាោះទវៀនរវងខបងកង ់និងដផធថ្បល់តដល
អបកជិោះកង។់ 

 
ការរបុងរបយត័ប៖នា កិាវស់សមព ្ខយល់សំបកកងស់វ័យរបវតថរិបទភទទចម ដដអាចជាមនិបង្ហា ញ

ជាកល់កទ់ទទ ើយមនិគរួទុកចតិថការវស់សមព ្ខយល់របស់នា កិាទនោះទ ើយ។ សូមទរបើនា កិាវស់
សមព ្ខយល់គុ ភាពខពស់ជនំសួវញិ។ 

សូមសួរអបកតចកចាយរបស់អបក ឲ្យផឋល់ការត នាសំឋីពីសមព ្ខយល់សំបកកងត់ដលលអបំផុត
សរមបរ់បទភទដនការជិោះកងត់ដលអបកតតងតតជិោះ ទ ើយទសបើឲ្យអបកតចកចាយអបកសបក់ងក់បុងករមតិ
សមព ្ខយល់ទនាោះ។ បនាធ បម់ក សូមពិនិតយការត នាអំំពីការសបក់ងដូ់ចតដលមនទរៀបរបក់បុងតផបក 
១.គ ដូទចបោះ អបកនឹងដឹងពរីទបៀបទមើលទ ើយដឹងថាកងស់បខ់យល់ានរតឹមរតវូទពលអបកមនិទរបើនា ិកា
វស់សមព ្ខយល់។ ទពលខលោះអាចរតូវសបក់ងទ់រៀងរល់មយួឬពីរសាឋ  ៍មឋង ដូចទនោះ ជាការសំខាន់
ណាស់កបុងការពិនិតយសមព ្ខយល់មុនទពលជិោះ។ 

 
ទដើមផគី នាសមព ្ខយល់ពីទផ្លនកបុងមយួអុីញកាទរ ៉ា (P.S.I) ទៅជាគី ូា៉ា សាក ល់ (kPa) សូម

ទរបើតារងគ នាខាងទរកាម។ 
P.S.I. kPa P.S.I. kPa P.S.I. kPa 

១ ៦,៩ ៥០ ៣៤៤,៧ ១១០ ៧៥៨,៤ 
៥ ៣៤,៥ ៦០ ៤១៣,៧ ១២០ ៨២៧,៤ 
១០ ៦៨,៩ ៧០ ៤៨២,៦ ១៣០ ៨៩៦,៣ 
២០ ១៣៧,៩ ៨០ ៥៥១,៦ ១៤០ ៩៦៥,៣ 
៣០ ២០៦,៨ ៩០ ៦២០,៥ ១៥០ ១០៣៤,២ 
៤០ ២៧៥,៨ ១០០ ៦៨៩,៥ ១៦០ ១១០៣,២ 

 
សំបកកងម់នគុ ភាពខពស់មយួចំននួមនរកឡាកងម់យួទិស៖ គំរូរកឡាកងា់នឌីសាញ

ទ ើងទដើមផជីិោះតតមយួទិសតដលលអជាងរកឡាកងទ់ផសងទទៀត។ ការោកស់ញ្ជដ ចំទ ៀងសំបកកងម់យួ
ទិសនឹងមនបង្ហា ញទិសបងវិលរតឹមរតូវ។ របសិនទបើកងរ់បស់អបកមនសំបកកងម់យួទិស រតូវរាកដ
ថាកងវ់លិទៅតាមទិសទៅរតឹមរតូវ។ 

 
២. វ៉ា ល់កង ់

វ៉ា ល់ទពាោះទវៀនកងដ់ំបូងមនបរីបទភទ៖ វ៉ា ល់ Schraeder

វ៉ា ល់ Presta និងវ៉ា ល់ Woods/Dunlop។ សបបស់បក់ងត់ដលអបកទរបើ
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រតូវមនទរគឿងបងគុសំមរសបនឹងដងវ៉ា ល់កងរ់បស់អបក។ 
វ៉ា ល់ Schraeder (រូបភាព ២០ក) កដូ៏ចជាវ៉ា ល់កងឡ់ានតដរ។ ទដើមផសីបក់ងត់ាមបំពងវ់៉ា ល 

Schraeder រតូវដកគរមបវ៉ា ល់ ទ ើយរតឹទរគឿងបងគុ ំទៅនឹងចុងដងវ៉ា ល់។ ទដើមផបីននូរខយល់ទចញពីវ៉ា ល់ 
Schraeder រតូវដកកនាល ស់ទៅកបុងចុងដងវ៉ា ល់ទោយទរបើចុងទសា ឬចុងវតទុតដលសមរសបទផសង
ទទៀត។  

វ៉ា ល់ Presta (រូបភាព ២០ខ) មនបនាធ តផ់ធិតចទងអៀត និងមនតតសរមបសំ់បកកងរ់បស់កង់
ប៉ាុទណាត ោះ។ ទដើមផសីបក់ងចូ់លតាមបំពងវ់៉ា ល់ Presta ទោយទរបើសបបស់រមបវ់៉ា ល់ Presta សូមដក
គរមបវ៉ា ល់ទចញ មលួទចច  (បងវិលបហ្រញ្ជច សទិសរទនិចនា ិកា) ទចច ដងវ៉ា ល់ ទ ើយរុញដងវ៉ា ល់ចុោះ
ទរកាមទដើមផទីបើកវ។ បនាធ បម់ក រតូវោកក់ាលសបបទ់ៅនឹងកាលវ៉ា ល់ រចួទ ើយសប។់ ទដើមផសីបក់ង់
តាមវ៉ា ល់ Presta ទោយទរបើទរគឿងបងគុសំបបរ់បស់វ៉ា ល់ Schraeder អបកនឹងរតូវការកាលសបបស់រមប់
វ៉ា ល់ Presta (មនលកទ់ៅហាងកងរ់បស់អបក) តដលមលួជាបន់ឹងដងវ៉ា ល់ ទពលតដលអបកបននូរវ៉ា ល់។ 
កាលសបបរ់តូវនឹងទរគឿងបងគុសំបបរ់បស់វ៉ា ល់ Schraeder។ សូមបិទវ៉ា ល់ទពលសបក់ងរ់ចួ។ ទដើមផបីននូរ
ខយល់ទចញពីវ៉ា ល់ Presta សូមមលួទចច ដងវ៉ា ល់ទចញ ទ ើយបននូរដងវ៉ា ល់។ 

វ៉ា ល់មនបរីបទភទ ទ ើយវ៉ា ល់តដលមនាតរសទដៀងនឹងវ៉ា ល់ Schraeder នងិដងវ៉ា ល់ខាង
ទរកាមមនទំ ំរបត លវ៉ា ល់ Presta។  ងំទនាោះគឺវ៉ា ល់ Woodsទៅម៉ាាងទទៀតថាវ៉ា ល់ "Duntop"

(រូបភាព ២០គ)។ អបកអាចសបក់ងត់ាមវ៉ា ល់ ងំទនោះានទោយទរបើសបបរ់បស់វ៉ា ល់ Presta ។ 
 
ការរពមន៖ ទយើងផឋល់ទយបល់យ៉ា ងចាស់ថា កាលណាអបកទរបើរាស់ទពាោះទវៀន្ូរ ទៅទពលអបក

ជោិះកង។់ របសិនទបើទពាោះទវៀនទនាោះធាល យ រតូវរបញា៉ា បជ់លួជុលភាល ម។ របសិនទបើអបកប៉ាោះរបទហាងតដល
ធាល យមនិានលអទទ ឬមនធាល យរបទហាងទរចើនកតនលង ទនាោះទពាោះទវៀនអាចនងឹខូច ទ ើយអាចបណាឋ ល
ឲ្យអបកាតម់ច ស់ការទ ើយដលួ។ សូមបឋូរទពាោះទវៀនតដលធាល យឲ្យានឆ្បត់ាមតដលអាចទ្វើាន។  
 
៥. តសវក្មមជួសជលុ  

ការរពមន៖ បទចចកវទិាទជឿនទលឿនានទ្វើឲ្យកង ់ នងិសមសភាពកងក់ានត់តមនភាពសមុគសាម ញ 
ទ ើយភាពដចបរបឌតិកានត់តទរចើនទ ើង។ កូនទសៀវទៅត នាទំនោះមនិអាចផឋល់នូវពត័ម៌ន ងំអស់
តដលតរមូវឲ្យមនការជសួជុល នងិការតថ្ កំងរ់បស់អបករតមឹរតូវានទទ។ ទដើមផជីយួ កាតប់នទយ
ទរគោះថាប ក ់នងិរបសួទោយដចដនយជាអបផបរម វជាទរឿងសំខានត់ដលអបកមនការជសួជុល ឬការតថ្ ំ
ទផសងៗតដលមនិមនកបុងកូនទសៀវទៅត នាតំដលអបកតចកចាយានអនុវតថជូនអបកទទ។ ទនោះកជ៏ាបញ្ជា
សំខានត់ដលតរមូវការតថ្ រំបស់អបកនងឹក ំតអ់ពំអីវីៗ រគបយ់៉ា ងពរីទបៀបជោិះកងរ់បស់អបកកបុងភមូិ
សាហ្រសថ។ សូមពទិរគោះទយបល់ជាមយួអបកតចកចាយពកីារជយួ ក ំតត់រមូវការតថ្ រំបស់អបក។ 
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ការរពមន៖ ទសវកមម នងិការជសួជុលជាទរចើនរតូវការចទំ ោះដងឹនងិឧបករ ៍ពទិសស។ ហាម
ចាបទ់ផឋើមទ្វើការដលតរមូវ នងិការជសួជុលទផសងៗទលើកងរ់បស់អបក លុោះរតាតតអបកានយល់ដងឹចាស់ពី
អបកតចកចាយរបស់អបកពរីទបៀបដលតរមូវនងិជសួជុលរតមឹរតូវ។ ការដលតរមូវ នងិការជសួជុលមនិ
រតមឹរតូវអាចបណាឋ លឲ្យមនការខូចខាតកង ់ឬទរគោះថាប កត់ដលអាចបងករបសួ្ងន់្ ងរ ឬសាល ប។់ 

របសិនទបើអបកចងត់សវងយល់អំពីទសវកមម និងការជួសជុលសំខាន់ៗ ទលើកងរ់បស់អបក៖ 

១. ទសបើសំុចាបច់មលងសឋីពកីារដំទ ើងកងរ់បស់រកុម  ុនផលិតកង ់ និងទសចកឋីត នាសំឋីពី
ទសវកមមទផសងៗទទៀតសរមបស់មសភាពកងព់ីអបកតចកចាយរបស់អបកឬ កទ់ងនឹង
រកុម  ុនផលិតសមសភាពកង។់ 

២.  ទសបើឲ្យអបកតចកចាយរបស់អបកផឋល់ការត នាសំឋីពីទសៀវទៅជួសជុលកងរ់បស់អបក។ 

៣.សូមសួរអបកតចកចាយរបស់អបកអំពីវគគជួសជុលតដលអាចរកានកបុងតំបនរ់បស់អបក។ 

 

ទយើងសូមផឋល់ទយបល់ឲ្យអបកទសបើឲ្យអបកតចកចាយរបស់អបកពិនិតយទលើគុ ភាពការង្ហររបស់
អបក ទៅទពលតដលអបកទ្វើការង្ហរទផសងៗទលើកដំបូង នងិមុនទពលអបកជិោះកងរ់បស់អបក សូមរាកដថា
អបកានបំពាកឧ់បករ ៍រតឹមរតូវ។ ទោយសារតរមូវឲ្យចំណាយទពលទៅទលើទរគឿងទមកានិចទនោះអាច
ចំណាយទរចើនចំទពាោះទសវកមមទនោះ។   

ទយើងកសូ៏មផឋល់ទយបល់ឲ្យអបកសួរអបកតចកចាយអបកអំពកីារត នាសំឋីពីទរគឿងបនាល ស់តដរ។
វជាទរឿងសមរមយសរមបអ់បកទៅទពលអបកដឹងពីរទបៀបបឋូរទរគឿង ងំទនាោះទៅទពលពួកទគតរមូវឲ្យមន
ការផ្លល ស់បឋូរ។ 
 
ក្. ចតន្ទល ិះតពលជួសជលុ 

ការជួសជុល និងការតថ្ មំយួចំនួនអាច និងគួរតតអនុវតថទោយមច ស់កង ់ និងមនិរតូវការ
ឧបករ ៍ពិទសស ឬចំទ ោះដឹងទលើសពីអវតីដលមនកបុងកូនទសៀវទៅត នាទំនោះទទ។ 

ខាងទរកាមទនោះគឺជាគំរដូនរបទភទជួសជុលតដលអបកគួរអនុវតថទោយខលួនឯង។ រល់ទសវកមម 
ការតថ្  ំ និងការជួសជុលគួរអនុវតថទោយជាងជួសជុលកងម់នបទពិទសា្នទ៍រចើនកបុងការទរបើរាស់
ឧបករ ៍រតឹមរតូវ និងទរមងក់ារតដលានបញ្ជជ កទ់ោយរកុម  ុនផលិត។ 

 

១. រយៈទពលរតូវជួសជុល៖ កងអ់បកនឹងទៅលអានយូរ និងមនដំទ ើ រការលអរបសិនទបើអបកពិនិតយវ
មុនទពលជិោះរយៈទពលយូរ។  តខសបញ្ជជ  និងកាកំងអ់ាច្ូរឬ"ធាល ក"់ ទពលទរបើរាស់កងថ់្មីដំបូង
ទ ើយតរមូវឲ្យដលតរមូវមឋងទទៀតទោយអបកតចកចាយរបស់អបក។ ការរតួតពិនិតយសុវតទិភាពទលើ
ទរគឿងទមកានិច (តផបក១.គ) នឹងជួយ អបកកបុងការកំ តវ់តទុទផសងៗតដលរតូវដលតរមូវមឋងទទៀត។
ប៉ាុតនថ របសិនទបើអវីៗរគបយ់៉ា ងទមើលទៅលអចំទពាោះអបកវ ជាទរឿងដរ៍បទសើរតដលយកកងអ់បកទៅឲ្យ
អបកតចកចាយរបស់អបកពិនិតយ។ តាម្មមតាអបកតចកចាយផឋល់ទយបល់ឲ្យអបកយកកងម់កពិនិតយ
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ទរៀងរល់ ៣០ ដថ្ងមឋង។ វ ិ្ ីមយួទផសងទទៀតគទឺៅទពលរតូវពិនិតយទលើកដំបូងរតូវយកកងរ់បស់អបក
មកពិនិតយបនាធ បព់ជីិោះទលើផលូវលំាកខាល ងំ ៣ ទៅ ៥ ទម៉ា ង ឬរបត ល ១០ ទៅ ១៥ទម៉ា ង 
បនាធ បព់ជីិោះទលើផលូវឬជិោះទលើផលូវលំាក្មមតាជាងទនោះ។ ប៉ាុតនថ ទបើអបកយល់ថាមនបញ្ជា ពាកព់ន័ននឹង
កងរ់បស់អបកសូមយកវទៅឲ្យអបកតចកចាយរបស់អបកមុនទពលជិោះមឋងទទៀត។ 

២.  មុនទពលជិោះកងរ់ល់ទពល៖ សូមពិនតិយសុវតទិភាពទរគឿងទមកានិច (តផបក ១.ក) 

៣.  បនាធ បព់ីទរៀងរល់ការជិោះរយៈទពលយូរ៖ របសិនទបើកងា់នប៉ាោះពាល់នឹងទឹកឬថ្មតូចៗ ឬរបត ល 
១០០ ដម៉ាល៍៖ សូមលងកងរ់បស់អបកនិងោកទ់របងរអំិលតិចៗទៅទលើរម៉ាូរចវកជ់ាមយួទរបង
រអំិលសរមបរ់ចវកក់ងត់ដលមនគុ ភាពលអ។ សូមជូតទរបងតដលទ ៀរទចញទោយទរបើរាស់
ចទរមៀករកណាតស់ាអ ត។ ការលបទរបងរអំិលជាការបតនទមមុខង្ហរដនបរយិកាស។ សូមពិភាកា
ជាមយួនឹងអបកតចកចាយរបស់អបកអំពីទរបងរអំិលតដលមនគុ ភាពលអបំផុតនិងការលបទរបង
រអំិលតដលានត នាជំាញឹកញាបស់រមបត់ំបនរ់បស់អបក។ 

៤.  បនាធ បព់ីទរៀងរល់ការជិោះរយៈទពលយូរ ឬបនាធ បព់ីទរៀងរល់ការជិោះ ១០ ទៅ ២០ ទម៉ា ង៖ 

 សូមរចាចហ់្រហាវ ងំមុខ នងិអរងួនកងរ់បស់អបកទៅមុខនិងទៅទរកាយ។ ទតើមនអារមម ៍ថា
កងទ់នាោះមឬំទទ? របសិនទបើអបកមនអារមម ៍ថារលុងទៅទពលអរងួនទៅមុខនិងទៅទរកាយ 
អបករបត លមនដុកំ កងរ់លុង។ សូមឲ្យអបកតចកចាយរបស់អបកពិនិតយវ។ 

 ទលើកកងម់ុខពីដី ទ ើយរគវវីពមីខ ងទៅមខ ង។ ទតើអបកមនអារមម ៍ថាកងទ់យលានលអតដរ
ឬទទ? របសិនទបើកងទ់នាោះសអិត ឬពិាកកាចច់ងកូត អបករបត លមនដុកំ កងត់ឹង។ សូមឲ្យអបក
តចកចាយរបស់អបកពិនិតយវ។ 

 ចាបឈ់្នប នម់យួទ ើយអរងួនទៅមុខឬតញកទចញពីចំ ុចកណាឋ លដនកងប់នាធ បម់កទ្វើដូចគប
ជាមយួឈ្នប នម់យួទផសងទទៀត។ទតើមនតផបកណាមយួរលុងឬទទ? របសិនទបើមនសូមឲ្យអបក
តចកចាយរបស់អបកពិនិតយ។ 

 ពិនិតយទមើលរទនាបហ់្រហាវ ងំ។ ចាបទ់ផឋើមសឹកឬមនិប៉ាោះខបងកងា់នរតឹមរតូវតដរឬទទ? ដល់ទពល
តដលរតូវឲ្យអបកតចកចាយដលតរមូវឬបឋូរវ។ 

 ពិនិតយទោយរបុងរបយត័បនូវតខសបញ្ជជ និងសំបកតខស។ ទតើមនទរចោះកំនួច ការោចរ់សាតត់ដរឬ
ទទ? របសិនទបើមនសូមឲ្យអបកតចកចាយរបស់អបកបឋូរវ។ 

 រចាចក់ាកំងព់ីរតដលទៅជាបគ់ប ទលើតផបក ងំសងខាងដនកងន់ីមយួៗទោយទរបើទមដដនិង
ចងអុលដដ។ទតើមនអារមម ៍ថាវដូចគប តដរទទ? របសិនទបើមនតផបកណាមយួរលុងសូមឲ្យអបក
តចកចាយរបស់អបកពិនិតយទមើលភាពតឹងនិងភាពរតងរ់បស់កង។់ 

 ពិនិតយទមើលសំបកកងរ់កទមើលភាពសឹកោច ់ ឬរត កខាល ងំ។ ឲ្យអបកតចកចាយរបស់អបកបឋូរវ
របសិនទបើចាាំច។់ 

 ពិនិតយទមើលខបងកងរ់កទមើលភាពសឹកសាប មទពៀច ឆកូតខាល ងំ។ សូមពិទរគោះទយបល់ជាមយួនឹង
អបកតចកចាយរបស់អបករបសិនទបើរកទឃើញខបងកងណ់ាមយួខូច។ 
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 ពិនិតយទមើលទដើមផឲី្យរាកដថាទរគឿងបនាល ស់ និងទរគឿងបនាធ បប់នស ំងំអស់ជាបល់អ និងរតូវរតឹ
បនថឹងតផបកណាតដលរលុង។ 

 ពិនិតយទមើលទរគងកងជ់ាពិទសសទៅកបុងតំបនជុ់វំញិតំ បំពង ់ងំអស់ដដកង ់ក កង ់និងដង
តកបរកទមើលភាពឆកូតទរបោះ ឬការទ ើរព ៌ខាល ងំ។ ងំទនោះជាសញ្ជដ ដនភាពចាស់និងបង្ហា ញថា
តផបកមយួគខូឺចនិងរតូវការបឋូរទចញ។សូមទមើលផងតដរឧបសមពន័ន ខ។ 

ការរពមន៖ដូចគប នងឹទរគឿងទមកានចិដដទទទៀតផងតដរកង ់ នងិសមសភាពរបស់វរតូវតតសឹកនងិ
ចាស់។សមា រផលិតនងិវ ិ្ ផីលិតទផសងគប  ឬកមល ងំសងកតខុ់សគប ទ្វើឲ្យវដឋរយៈទពលទរបើរាស់អាច
ខុសៗគប ផងតដរ។របសិនទបើវដឋរយៈទពលដនការទរបើរាស់សមសភាព សួក ំតស់មសភាពនងឹ
ខូចភាល មៗតដលបណាឋ លឲ្យអបកជោិះរបសួ្ងន់្ ងរឬសាល ប។់ សាប មឆកួតទរបោះ ការោចរ់សាតន់ងិការទ ើរ
ព ៌ជាសញ្ជដ ដនភាពចាស់នងិបង្ហា ញថាតផបកមយួគខូឺចនងិរតូវការបឋូរទចញ។ ទ ោះបជីាសមា រ នងិការ
តុបតតងដនកងឬ់សមសភាពមយួអាចមនការធានាតដលមនរយៈទពលជាកល់កទ់ោយរកុម  ុន
ផលិតកទ៏ោយប៉ាតុនថទនោះមនិធានាថាផលិតផលទនោះមនិខូចមនិផុតការធានាទទ។ រយៈទពលទរបើរាស់គឺ
តតង កទ់ងនងឹរទបៀបជោិះរបស់អបកនងិការតថ្ កំងរ់បស់អបក។ ការធានារបស់កងម់និតមនមននយ័ថា
កងន់ងឹមនិខូចឬអាចទរបើរាស់ានរ ូតទទ។ វមននយ័ថាកងជ់ាផលិតផលតដលសទិតទរកាម
លកខខ ឍ ដនការធានា។សូមរាកដថាអបកានអានឧបសមពន័នក សឋីពទីគលប ំងដនការទរបើរាស់
កងន់ងិឧបសមពន័ន ខ សឋីពអីាយុកាលដនកងរ់បស់អបកនងិសមសភាពរបស់កង ់ចាបទ់ផឋើមពទីពំរ័៣៤។ 

៥. ជាការចាាំច៖់ ទបើអបកមនិពិនិតយសុវតទិភាពទមកានិចដនដដហ្រហាវ ងំទទ (តផបក១.គ) ហាមជិោះកង។់ 
សូមឲ្យអបកតចកចាយរបស់អបកពិនិតយហ្រហាវ ងំ។ របសិនទបើរចវកម់និបឋូរពីលីបមយួទៅលីបមយួាន
រសួលឬលអទទទដរទីយើអាចមនិសទិតទៅទីតាងំតដលានដលតរមូវ។ សូមជួបជាមយួអបកតចកចាយ
របស់អបក។ 

៦. ទរៀងរល់ការជិោះ២៥ ទម៉ា ង (ផលូវលំាកខាល ងំ) ទៅ៥០ ទម៉ា ង (ផលូវ្មមតា)៖ សូមយកកងរ់បស់អបក
ទៅឲ្យអបកតចកចាយរបស់អបកសរមបក់ារពិនិតយទពញទលញ។ 
 
ខ. ររស នតរើក្ងរ់រសអ់នក្ទទួលរងការរ៉ាិះទងា ច៖ 

ជាដំបូងរតូវពិនិតយខលួនអបកថាមនរបសួទទ និងពាាលរបសួតាមតដលអបកអាចទ្វើទៅាន។ 
សូមតសវងរកការពាាលរបសិនទបើចាាំច។់ បនាធ បម់កពិនតិយរកទមើលការខូចខាតទលើកងរ់បស់អបក។ 

បនាធ បព់ីបុក សូមយកកងរ់បស់អបកឲ្យអបកតចកចាយពិនិតយឲ្យានលអិតលអន។់ អបកមនិរតូវជិោះ
សមសភាពតដលផសទំ ើងទោយកាបូនដូចជាទរគងកង ់កង ់ដដកង ់ក កង ់ដុលីំបមុខហ្រហាវ ងំ ។ល។ 
លុោះរតាតតវរតូវានទោោះនិងរតួតពិនិតយយ៉ា ងលអិតលអនទ់ោយជាងជួសជុលតដលមនជំនាញសិន។ 

 

សូមអានឧបសមពន័នខ អាយុកាលទរបើរាស់របស់កងន់ិងសមសភាពរបស់កង។់ 
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ការរពមន៖ការបកុឬការប៉ាោះទងគចិទផសងៗអាចសងកតខ់ាល ងំទលើសមសភាពកងអ់បកតដលបណាឋ លឲ្យ
វចាស់មនុអាយុកាល។សមសភាពតដលរទុឌទរ មអាចាកត់ដលបណាឋ លឲ្យាតម់ច ស់ការរបសួ
្ងន់្ ងរ ឬសាល ប។់ 
 
ឧរសមព័នធក្ 

ទគលបំ ងដនការទរបើរាស់កងរ់បស់អបក 

ការរពមន៖សូមតសវងយល់អពំកីងន់ងិទគលប ំងដនការទរបើរាស់របស់វ។ការទរជើសទរ ើសកង់
តដលខុសនងឹទគលប ំងរបស់អបកអាចបណាឋ លឲ្យមនទរគោះថាប ក។់ការទរបើរាស់កងរ់បស់អបកតាម
វ ិ្ ខុីសអាចមនទរគោះថាប ក។់ 

គម នកងណ់ាមយួតដលសាកសមនឹងទគលបំ ងទរបើរាស់រគបរ់បទភទ ងំអស់ទទ។ អបកតចកចាយ
របស់អបកអាចជួយ អបកកបុងការទរជើសទរ ើស “សមា រតដលសាកសមនឹងការង្ហរ” និងជយួ អបកឲ្យដឹងអំពី
តដនកំ តរ់បស់កង។់ វមនកងទ់រចើនរបទភទនិងទរចើនតបបកបុងមយួរបទភទ។ កងម់នទរចើនរបទភទ
ដូចជាសរមបក់ងភ់បផំលូវ របណាំង កងកូ់នកាតក់ងទ់ទសចរ ៍ កងជ់ិោះទលើភបនំិងកងប់នថកនធុយគប ។ 

កងខ់លោះមនលកខ ៈពិទសសលយគប ផងតដរ។ ឧ  រ ៍កងរ់បណាំង/កងស់រមបជ់ិោះទលើ
ផលូវ្មមតាតដលមនថាសជងគងប់ីជាន។់ កង ់ងំទនោះមនលីប បជាងរបស់កងទ់ទសចរ ៍ដដចងកូត
រ ័សសរមបក់ងរ់បណាំងប៉ាុតនថវមនិសាកសមនឹងការដឹកឥវ៉ា ន់្ ងនទ់ៅទពលជិោះទដើរកមានថទទ។ 
សរមបទ់គលបំ ងទនោះអបកចងា់នកងទ់ទសចរ ៍។ 

ចំទពាោះរបទភទកងន់ីមយួៗទយើងអាចបទងកើនរបសិទនភាពសរមបទ់គលបំ ងជាកល់ក។់ 
សូមទៅកានហ់ាងកងន់ិងតសវងរកនរណាមប កត់ដលមនជំនាញកបុងវស័ិយទនោះតដលអបកទពញចិតថ។
សូមទ្វើកិចចការផធោះផ្លធ ល់ខលួន។ ការផ្លល ស់បឋូរជទរមើសកងប់នថិចអាចបទងកើន ឬកាតប់នទយរបសិទនភាពកង់
សរមបទ់គលបំ ងជាកល់ក។់ 

ទៅទំពរ័បនាធ បទ់យើងសទងខបទគលបំ ងដនការទរបើរាស់របស់របទភទកងទ់ផសងៗ។ 

លកខខ ឍ ដនការទរបើរាស់របស់ទរងចរកគមឺនលកខ ៈទូទៅនងិអាចតរបរបួលជាបនថ។ 
សូមពទិរគោះទយបល់ជាមយួអបកតចកចាយរបស់អបកអពំរីទបៀបតដលអបកចងទ់របើរាស់កងរ់បស់អបក។ 

 

ការរបុងរបយត័ប៖ការក ំតទ់មងនអ់តបិរមគតឺផអកទៅទលើកតាថ មយួចនំនួតដលអាចមនលកខ ៈខុស
គប ដូចជារទបៀបជោិះកង ់សាទ នភាពផលូវនងិភមូសិាហ្រសថ នងិការតបងតចកទមងន។់ទយើងមនិត នាឲំ្យអបកបនថ
ផធុកបនធុកទលើកង ់សួករមតិអតបិរមទទ។របសិនទបើអបកមនសំ ួរ កទ់ងការទរបើរាស់កងអ់បកទៅ
ករមតិអតបិរមសូមពទិរគោះទយបល់ជាមយួអបកតចកចាយកងម់៉ា កGIANTរបស់អបក។ 
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ផលូវតដលមនគុ ភាពខពស់ 

លកខខ ឍ ទ១ី កងរ់តូវានឌីសាញសរមបជ់ិោះទលើដផធថ្បល់តដលកងទ់ៅតតខាជំាបន់ឹងដី 
ផលិតទ ើងសរមបជ់ិោះទលើផលូវថ្បល់តតប៉ាុទណាត ោះ 

មនិផលិតទ ើងសរមបជ់ិោះទលើផលូវលំាក ផលូវភបឬំទទសចរ ៍ទោយមនតកប ឬកហ្រនថក។ 

បឋូរកងក់ារទរបើរាស់សមា របទងកើនរបសិទនភាពកបុងការជួយ  ងំរបសិទនភាពទមងនរ់សាលនិង
ជាកល់ក។់ អបករតូវតតយល់ថា (១) របទភទកង ់ងំទនោះផលិតទ ើងទដើមផផីឋល់អបកជិោះកង ់ងំបងខំ ឬ
អបកជិោះកងរ់បណាំងនូវអតទរបទយជនស៍រមបទ់គលបំ ងទនោះ ប៉ាុតនថ អាចទរបើរាស់រយៈទពលខលី (២) 
អបកជិោះកងត់ដលមនិបងខំនឹងទពញចិតថចទំពាោះរយៈទពលទរបើរាស់តួកងា់នយូរ (៣) អបកទរជើសទរ ើសកង់
ទមងនរ់សាល (រយៈទពលដនការទរបើរាស់តួកងខ់លីចំទពាោះទមងនត់កួង ់ និងរយៈទពលដនការទរបើរាស់
របស់តកួងា់នយូរ (៤) អបកទរជើសទរ ើសកងទ់មងនរ់សាលចំទពាោះការ្នន់ងឹការកំពិតឬតួកងម់តំដល
មនទមងន់្ ងន។់ តកួង ់ងំអស់តដលរសាលខាល ងំរតូវការការរតួតពិនិតយជារបចា។ំតួកង ់ងំទនោះង្ហយ
នឹងខូចឬាកទ់ៅទពលបុក។ តកួង ់ងំទនោះមនិរតូវានឌីសាញទដើមផជីិោះរបណាំងឬបទង្ហា ោះទទ។ សូម
ទមើលឧបសមពន័ន ខ។ 

 

ការក ំតទ់មងនអ់តបិរម 
អបកជោិះ ឥវ៉ា ន*់ សរបុ 

ទផ្លន/គ.រក ទផ្លន/គ.រក ទផ្លន/គ.រក 

២៧៥/១២៥ ១០/១.៥ ២៨៥/១២៩ 

*មនតតកាបូបទរកាមតកប/កាបូបដដកងប់៉ាុទណាត ោះ 
 

ការជោិះសរមបទ់គលប ំងទូទៅ 

លកខខ ឍ ទ២ី 

កងរ់តូវានឌីសាញសរមបក់ារជិោះកបុងលកខខ ឍ ទី ១ ទ ើយនឹងផលូវរកួសលអិតនិងគនលងផលូវលអ
ទោយមនករមតិម្យមតដលកងទ់ៅតតខាជំាបន់ឹងដ។ី 

ផលិតទ ើងសរមបផ់លូវថ្បល់ រកួសឬផលូវដីតដលមនសាទ នភាពលអនិងផលូវកង។់ 

មនិផលិតទ ើងសរមបផ់លូវលំាកសរមបក់ារជិោះទ ើងភប ំ ឬសរមបក់ារជិោះបទង្ហា ោះ។ កង ់ងំ
ទនោះ មយួចំនួនមនបូមពិទសស ប៉ាុតនថ លកខ ៈពិទសស ងំទនោះរតូវានឌីសាញទដើមផបីតនទម
ផ្លសុកភាពសមតទភាពជិោះទលើផលូវមនិលំាក។ កងខ់លោះមនសំបកកង់្ ំតដលស័កឋសមនឹងផលូវរកួសឬផលូវ
ដី។ កងខ់លោះមនសំបកកងតូ់ចតដលសាកសមនឹងការជិោះទលឿនទលើផលូវថ្បល់។ របសិនទបើអបកជិោះទៅទលើ
ផលូវរកួស ឬផលូវដី ដឹកឥវ៉ា ន់្ ងន ់ ឬចងា់នភាពយូរអតងវងរបស់សំបកកង ់ សូមពិភាកាជាមយួនឹងអបក
តចកចាយរបស់អបកអំពីសំបកកង់្ ំជាងទនោះ។ 
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ការក ំតទ់មងនអ់តបិរម 
អបកជិោះ ឥវ៉ា ន ់ សរុប 

ទផ្លន/គ.រក ទផ្លន/គ.រក ទផ្លន/គ.រក 

៣០០/១៣៦ ៣០/១៤ ២៨៥/១២៩ 

 

ការក ំតទ់មងនអ់តបិរម (សរមបទ់ទសចរ ៍ ឬការទ្វើដទំ ើ រ) 
អបកជិោះ ឥវ៉ា ន ់ សរុប 

ទផ្លន/គ.រក ទផ្លន/គ.រក ទផ្លន/គ.រក 

៣០០/១៣៦ ៥៥/២៥ ៣៥៥/១៦១ 

ឆលងរបទទស ម៉ា រ៉ា តុង កងត់ដលគម នរនទរកាយ 

លកខខ ឍ ទ ី៣ 

កងរ់តូវានឌីសាញសរមបជ់ិោះកបុងទៅលកខខ ឍ ទី ១ និងទី ២ ទ ើយនឹងគនលងផលូវលំាក 
ឧបសគគតូច និងតំបនរ់សួលជិោះ រមួ ងំតំបនត់ដលសំបកកងអ់ាចទ ើបផុតពីដីមយួរយៈទពលខល។ី មនិ
តមនបទង្ហា ោះកងទ់ទ។ កងស់រមបជ់ិោះទ ើងភប ំងំអស់តដលគម នបូមទរកាយគឺជាលកខខ ឍ ទី ៣ នងិ
ជាម៉ាូតដលមនបូមទរកាយរសាល។ 

ផលិតទ ើងសរមបជ់ិោះ និងរបណាំងឆលងរបទទសតដលមនលំោបច់ាបព់កីារជិោះ្មមតាដល់
ការជិោះបងខទំៅទលើភូមសិាហ្រសថករមតិម្យម (ឧ  រ ៍ ទីជរមលមនឧបសគគតូចៗដូចជា ឫសទឈើ 
ដុំថ្ម ផលូវដផធមុខទសឋើង និងផលូវភក ់ និងផលូវរគលុក)។ ឧបករ ៍សរមបក់ាររបណាំងម៉ា រ៉ា តុង និងឆលង
របទទសដូចជា (សំបកកង ់ រស័ឺរបូម តួ រចវក)់ ជាឧបករ ៍មនទមងនរ់សាលតដលជួយ ឲ្យជិោះាន
ទលឿនទៅទពលទរបើកមល ងំខាល ងំ។ បូមមនរបតវងខលី ទោយសារកងរ់តូវានផលិតទ ើងទដើមផផី្លល ស់ទី
ទលឿនទៅទលើដី។ 

មនិផលិតទ ើងសរមបជ់ោិះតបបទសរយូីរ ចុោះទជីរមលខាល ងំ បទង្ហា ោះទលើដ ីការជោិះទលើទជីរមល 
ការជោិះបងខ ំឬទលឿនខាល ងំ។ មនិផលិតសរមបជ់ិោះបទង្ហា ោះទ ើយធាល កម់កដីខាល ងំ និងធាល កច់ំឧបសគគទទ។  

កងស់រមបជ់ិោះឆលងរបទទសមនទមងនរ់សាល ទ ើងទជីរមលទលឿនជាងកងស់រមបជ់ិោះទ ើង
ភប ំងំអស់។ កងស់រមបជ់ិោះឆលងរបទទស និងកងម់៉ា រ៉ា តុងមនភាពរងឹមសំរមបក់ារជានឈ់្នប នយ់៉ា ង
មនរបសិទនភាព និងទ ើងទជីរមល។ 

ការក ំតទ់មងនអ់តបិរម 

អបកជោិះ ឥវ៉ា ន*់ សរបុ 

ទផ្លន/គ.រក ទផ្លន/គ.រក ទផ្លន/គ.រក 

៣០០/១៣៦ ៥/២.៣ ៣០៥/១៣៨ 

*មនតតកាបូបទរកាមតកបប៉ាុទណាត ោះ 
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ការក ំតទ់មងនអ់តបិរម (តបួូមខាងមុខរតូវានផលិតទោយមនតតតកបមកពីនាយ និងតកបតតត
ប៉ាុទណាត ោះ) 
អបកជោិះ ឥវ៉ា ន*់ សរបុ 

ទផ្លន/គ.រក ទផ្លន/គ.រក ទផ្លន/គ.រក 

៣០០/១២៥ ៥៥/២៥ ៣៥៥/១៦១ 

 

 

សរមបភ់ប ំងំអស់ 

លកខខ ឍ ទ ី៤ 

កងរ់តូវានឌីសាញសរមបក់ារជិោះកបុងលកខខ ឍ ទី ១ ២ នងិ ៣ ទ ើយនឹងសរមបត់ំបន់
រសួលជិោះ ឧបសគគទំ ំម្យម និងការបទង្ហា ោះ បៗ។ 

ផលិតទ ើងសរមបជ់ិោះតាមគនលងផលូវ ឬទ ើងទីជរមល។ កងស់រមបជ់ិោះទ ើងភប ំងំអស់៖ 
(១) ្នជ់ាងកងស់រមបជ់ិោះឆលងរបទទស ប៉ាុតនថរសាលជាងកងស់រមបជ់ិោះតបបទសរ ី (២) រសាលជាង 
និងទលឿនជាងកងស់រមបជ់ិោះទសរ ី (៣) ្ងនជ់ាង និងមនបូមទរចើនជាងកងស់រមបជ់ិោះឆលងរបទទស 
តដលឲ្យអបកជិោះអាចជិោះកបុងភូមសិាហ្រសថលំាកតដលមនឧបសគគលំាក្ំៗ និងការបទង្ហា ោះកបុងកមពស់
ម្យម (៤) មនបូមករមតិម្យម និងទរបើរាស់សមសភាពតដលសាកសមនឹងការទរបើករមតិម្យម 
(៥) មនទគលបំ ងកបុងការទរបើរាស់ទរចើន ទ ើយកបុងចំទណាមម៉ាូតដល ងំទនោះវជាកងម់នទមងន់
្ងន ់ឬរសាល។ សូមពិភាកាជាមយួនឹងអបកលករ់យអំពតីរមូវការ និងម៉ាូតដល ងំទនោះ។ 

មនិផលិតទ ើងសរមបក់ារជិោះបទង្ហា ោះ ឬការជិោះទលឿនខាល ងំដូចជាការទ ើងភប ំ ជិោះតបបទសរ ី ជិោះ
ចុោះទីជរមល ជិោះទលើជរមលភប ំ ជិោះបទង្ហា ោះទលើដី ជិោះបទង្ហា ោះទលើទួលខពស់ ។ល។ ហាមទមល កក់ងខ់ាល ងំ 
ទ ើយការបទង្ហា ោះ ឬបុក (ទឈើ ទួលដី) ទរពាោះវរតូវការកងត់ដលមនបូមតវង ឬសមសភាព្ន ់ទ ើយ
មនិរតូវបទង្ហា ោះឲ្យធាល កម់កដីខាល ងំ ឬធាល កច់ំឧបសគគទទ។ 

កងស់រមបជ់ិោះទ ើងភប ំងំអស់មជំាងកងស់រមបជ់ិោះឆលងរបទទស ទ ើយសរមបក់ារជិោះកបុង
ភូមសិាហ្រសថលំាក។ កងស់រមបជ់ិោះទ ើងភប ំងំអស់មនទមងន់្ ងន ់ នងិពិាកជិោះទ ើងភបជំាងកង់
សរមបក់ារជិោះឆលងរបទទស។ កងស់រមបជ់ិោះទ ើងភប ំងំអស់មនទមងនរ់សាលជាង ទលឿនជាង នងិ
ង្ហយរសួលជិោះទ ើងទជីរមលជាងកងស់រមបជ់ិោះតបបទសរ។ី 
 
 

ការក ំតទ់មងនអ់តបិរម 
អបកជោិះ ឥវ៉ា ន*់ សរបុ 

ទផ្លន/គ.រក ទផ្លន/គ.រក ទផ្លន/គ.រក 

៣០០/១៣៦ ៥/២.៣ ៣០៥/១៣៨ 

*មនតតកាបូបទរកាមតកបប៉ាុទណាត ោះ 
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ទនំាញតផនដ ីការជោិះកងត់បបទសរ ីនងិការជោិះកងចុ់ោះទលួ 
លកខខ ឍ ទ ី៥ 
កងឌ់ីសាញទ ើងទដើមផជីិោះបទង្ហា ោះជិោះបទង្ហា ោះទលើទួលខពស់ជិោះទលផឿនទលឿន ឬជិោះទលផឿនទលឿន

 ងំបងខទំៅទលើផលូវរដិបរដុប ឬទលើដផីលូវទំនាប។ ប៉ាុតនថ ការជិោះកងរ់ទបៀបទនោះគឺទរគោះថាប កខ់ាល ងំណាស់
ទ ើយរតូវទរបើកមល ងំតដលមនិអាចសាម នទុកានទដើមផធីាកក់ង ់ ទ ើយអាចផធុកទមងន ់ួសរបម ទលើ
តួកងច់ំពាស់ ឬតផបកទផសងៗរបស់កង។់ របសិនទបើអបកទរជើសទរ ើសយកការជិោះកងរ់ទបៀបទនោះទៅកបុងភូមិ
សាហ្រសថដនលកខខ ឍ ទី ៥ អបកគួរតតរបុងរបយត័បចំទពាោះសុវតទិភាពដូចជារតួតពិនិតយកងន់ិងបឋូរសមា រឲ្យ
ានញឹកញាប។់អបកកគ៏ួរតតពាកស់មា រសុវតទិភាព ងំអស់ផងតដរដូចជាមកួសុវតទិភាពបិទទពញ
មុខរទនាបសុ់វតទិភាពនិងអាវទរកាោះការពារខលួន។ 

ផលិតទ ើងសរមបក់ារជិោះកងទ់ៅភូមសិាហ្រសថលំាកបំផុតតដលមនតតអបកជំនាញជិោះកងខ់ាល ងំ
បំផុតទទតដលគួរតតជិោះ។ 

ទំនាញតផនដី ការជិោះកងត់បបទសរនីិងការជិោះកងចុ់ោះទួល គជឺាពាកយសរមបព់ ៌នាអំពកីារ
ជិោះកងទ់ ើងភបលំំាក ការជិោះកងទ់លើជរមលភប ំ រទបៀបជិោះកងទ់ីជរមល។ ការជិោះកង ់ “សាហាវខាល ងំ” 
និងពាកយតដលព ៌នាអំពីវគមឺនជាប ់កទ់ងគប ខាល ងំណាស់។ 

កងស់រមបជ់ិោះតាមទំនាញតផនដី ជោិះកងត់បបទសរនីិងជិោះកងចុ់ោះទួលគឺ៖ (១) ្ងនជ់ាង និង
មនបូមទរចើនជាងកងស់រមបជ់ិោះទ ើងភប ំ ទ ើយរបទភទកង ់ងំទនាោះសរមបជ់ិោះទៅកបុងភូមសិាហ្រសថ
លំាក ឧបសគគ្ំខាល ងំ និងការបទង្ហា ោះខាល ងំ (២) ការទរបើបូមតវង និងទរបើសមសភាពតដលអាចផធុក
ទមងន់្ ងនា់នទនាោះកងក់ានត់តអាចដឹកាន្ងន។់ទ ោះបជីាច ុំច ងំពីរទនោះជាការពិតកទ៏ោយ កម៏និ
អាចធានាថាការជិោះកងស់ាហាវខាល ងំនឹងមនិទ្វើឲ្យកងខូ់ចទ ើយ។ 

កងស់រមបជ់ិោះតបបទសរឌីីសាញទ ើងសរមបភ់ូមសិាហ្រសថ និងរទបៀបជិោះកងម់នទរគោះថាប ក។់
សមា រសមរសប ដូចជាកងស់រមបជ់ិោះតបបទសរមីនិអាចផ្លល ស់បឋូរការពិតទនោះានទ ើយ។ កបុងការជិោះ
កងរ់ទបៀបទនោះ ការវនិិចឆយ័មនិលអ សំណាងអារកក ់ឬការជិោះ ួសសមតទភាពរបស់ខលួនអាចបណាឋ លឲ្យ
មនទរគោះថាប កយ់៉ា ងង្ហយ តដលអបកអាចរបសួ្ងន់្ ងរ សនលប ់ឬសាល បា់ន។ 

មនិតមនជាទលសសរមបក់ារសាកលផងរគបយ់៉ា ងទទ។ សូមអានតផបក ២.ច ទំពរ័ទី ១១។ 
បឋូរកងស់រមបជ់ិោះតបបទសរទីោយកងស់រមបជ់ិោះទ ើងភប ំ និងជិោះទៅកបុងភូមសិាហ្រសថលំាក។ 

កបុងការជិោះទ ើងភប ំកងស់រមបជ់ិោះតបបទសរ ី្ ងនជ់ាង និងរងឹជាងកងស់រមបជ់ិោះទ ើងភប ំងំអស់។  
 

ការក ំតទ់មងនអ់តបិរម 
អបកជោិះ ឥវ៉ា ន*់ សរបុ 

ទផ្លន/គ.រក ទផ្លន/គ.រក ទផ្លន/គ.រក 

៣០០/១៣៦ ៥/២.៣ ៣០៥/១៣៨ 

*មនតតកាបូបទរកាមតកបប៉ាុទណាត ោះ 
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ការបទង្ហា ោះកងក់បុងសាទ នភាពលំាក 
លកខខ ឍ ទ ី៥ 
កងឌ់ីសាញទ ើងទដើមផជីិោះបទង្ហា ោះជិោះបទង្ហា ោះទលើទួលខពស់ជិោះទលផឿនទលឿន ឬជិោះទលផឿនទលឿន

 ងំបងខទំៅទលើផលូវរដិបរដុប ឬទលើដផីលូវទំនាប។ ប៉ាុតនថ ការជិោះកងរ់ទបៀបទនោះគឺទរគោះថាប កខ់ាល ងំណាស់
ទ ើយរតូវទរបើកមល ងំតដលមនិអាចសាម នទុកានទដើមផធីាកក់ង ់ ទ ើយអាចផធុកទមងន ់ួសរបម ទលើ
តួកងច់ំពាស់ ឬតផបកទផសងៗរបស់កង។់ របសិនទបើអបកទរជើសទរ ើសយកការជិោះកងរ់ទបៀបទនោះទៅកបុង
ភូមសិាហ្រសថដនលកខខ ឍ ទី ៥ អបកគួរតតរបុងរបយត័បចំទពាោះសុវតទិភាពដូចជារតួតពិនិតយកងន់ិងបឋូរសមា រ
ឲ្យានញឹកញាប។់ អបកកគ៏ួរតតពាកស់មា រសុវតទិភាព ងំអស់ផងតដរដូចជា មកួសុវតទិភាពបិទទពញ
មុខរទនាបសុ់វតទិភាពនិងអាវទរកាោះការពារខលួន។ 

ផលិតទ ើងសរមបក់ារជិោះកងក់បុងឧបសគគតដលមនិអាចសាម នទុកមុនដូចជាបទង្ហា ោះកងទ់ោយ
ដដកបុងសាទ នភាពលំាក ជិោះទលើទីជរមល ជិោះទលើកាឋ រជរមល និងទៅភូមសិាហ្រសថតដលអបកជិោះកងរ់តូវ
ការនិងទរបើរាស់ជំនាញ ទរៅពីការទរបើបូម។កងស់រមបជ់ិោះបទង្ហា ោះកបុងសាទ នភាពលំាករតូវានទរបើ
រាស់កបុងលកខ ៈ្ងន់្ ងរជាងកង ់BMX។ 
កងស់រមបជ់ិោះបទង្ហា ោះកបុងសាទ នភាពលំាកមនិផឋល់ជំនាញឲ្យអបកកបុងការបទង្ហា ោះទទ។ អានតផបក ២.ច 
ទំពរ័ ១១។ 

កងស់រមបក់ារជិោះបទង្ហា ោះកបុងសាទ នភាពលំាកទោយកងស់រមបជ់ិោះតបបទសរតីដលរសាល 
និងទលឿនជាង ប៉ាុតនថគម នបូមទរកាយទទ ទ ើយបូមមុខខលីជាងឆ្ង យណាស់។ 
 

ការក ំតទ់មងនអ់តបិរម 
អបកជោិះ ឥវ៉ា ន ់ សរបុ 

ទផ្លន/គ.រក ទផ្លន/គ.រក ទផ្លន/គ.រក 

៣០០/១៣៦ ០ ៣០០/១៣៦ 

ការជោិះកងទ់លើផលូវលំាក 
លកខខ ឍ ទ ី២ 
កងរ់តូវានឌីសាញសរមបជ់ិោះកបុងលកខខ ឍ ទី ១ រមួ ងំផលូវរកសួលអិត នងិគនលងផលូវលអទសមើ 

មនគុ ភាពម្យមតដលកងទ់ៅតតខាជំាបន់ឹងដី។ 
ផលិតទ ើងសរមបជ់ិោះទលើផលូវភប ំការ វឹកហាតជ់ិោះកង ់និងការរបណាំងកង។់ ការជិោះទ ើងភបរំមួ

 ងំការជិោះកងទ់ៅភូមសិាហ្រសថជាទរចើន និងទៅទលើផលូវតដលមន្ូលី និងភក។់ កងស់រមបជ់ិោះទ ើង
ភបកំដ៏ំទ ើ រការលអ ងំការជិោះទលើផលូវលំាក  ងំផលូវ្មមតាផងតដរ។ 

មនិផលិតទ ើងសរមបជ់ិោះទលើផលូវលំាក ឬផលូវភប ំ ឬជិោះបទង្ហា ោះ។ អបកជិោះកងទ់លើផលូវលំាក និង
អបករបណាំង រតូវចុោះពីទលើកង ់ ទលើកកងរ់លំងឧបសគគ រចួទ ើយជិោះបនថទទៀត។ផលូវកងស់រមបជ់ិោះទលើ
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ផលូវលំាកមនិសរមបជ់ិោះទ ើងភបទំទ។ កងត់ដលមនវង់្ ំសរមបជ់ិោះទលើផលូវ្មមតា គទឺលឿនជាងកង់
សរមបជ់ិោះទលើផលូវភបតំដលមនសំបកកងតូ់ច ប៉ាុតនថវមនិសូវមបំ៉ាុនាម នទទ។ 

 

ការក ំតទ់មងនអ់តបិរម 
អបកជោិះ ឥវ៉ា ន ់ សរបុ 

ទផ្លន/គ.រក ទផ្លន/គ.រក ទផ្លន/គ.រក 

៣០០/១៣៦ ៣0/១៣.៦ ៣៣០/១៥០ 

 

ឧរសមព័នធ ខ 
 

អាយុកាលទរបើរាស់កងរ់បស់អបក នងិទរគឿងកង ់
 

១. គម នអវឋីតិទថ្រជានរិនថ រមួ ងំកងរ់បស់អបកផងតដរ។ 

ទៅទពលតដលអាយុកាលទរបើរាស់កង ់ និងទរគឿងកងរ់តូវ ួសកំ ត ់ ការបនថទរបើរាស់
គឺមនទរគោះថាប ក។់ 

កងន់ិងទរគឿងកង ់ងំអស់សុទនតតមនកាលកំ ត ់និងអាយុកាលទរបើរាស់។ រយៈទពលដន
ការទរបើរាស់ខុសៗគប តាមការដំទ ើង និងសមា រតដលទរបើរាស់កបុងតួកង ់ នងិទរគឿងកង ់ ការតថ្  ំ
និងការយកចិតថទុកោកទ់លើតួកង ់ នងិទរគឿងកងក់បុងអំ ុងទពលទរបើនិងចំនួនដនការទរបើរាស់តដលតួ
កងន់ិងទរគឿងកងអ់ាចរ រំទាន។ ការជិោះកងក់បុងរពឹតថិការ ៍របកួតរបណាំង ការជិោះទលើកងត់តមយួ 
ការជិោះកបុងសាទ នភាពទរគោះថាប ក ់ ការជិោះបទង្ហា ោះ ការជិោះទលផឿនទលឿន ងំបងខំ ការជិោះទៅកបុងសាទ នភាព
លំាក ការជិោះកបុងសាទ នភាពអាកាសធាតុពិាកខាល ងំ ការជិោះទោយផធុកទមងន់្ ងនខ់ាល ងំ ការទ្វើអាជីវកមម 
និងការទរបើរាស់ទផសងៗទទៀតតដលមនិរសបតាមសថងោ់រអាចបនទយអាយុកាលទរបើរាស់តួកង ់ នងិ
ទរគឿងកង។់ ការជិោះកបុងសាទ នភាពណាមយួខាងទលើ ឬជិោះរគបស់ាទ នភាពអាចបណាឋ លឲ្យកងខូ់ចតដល
មនិអាចទរគងទុក។ 

រគបទ់ិដឌភាពដនការទរបើរាស់រតូវានោកឲ់្យចំណាំ កង់្ ុនរសាល និងទរគឿងកងរ់បស់វនឹង
តតងតតមនអាយុកាលទរបើរាស់ខលីជាងកង់្ ុន្ងន ់និងទរគឿងកងរ់បស់វ។ កបុងការទរជើសទរ ើសកង់្ ុន
រសាល និងទរគឿងកងរ់សាលៗសរមបប់ឋូរ អបករតូវទ្វើការសទរមចចិតថរវងកងត់ដលមនគុ ភាព
ខពស់ជាមយួនឹងទមងនរ់សាលតដលមនអាយុកាលទរបើរាស់តវង។ ដូទចបោះរបសិនទបើអបកទរជើសទរ ើសកង់
្ុនរសាលមនសមា រតដលមនគុ ភាពខពស់ សូមរាកដថាានពិនិតយវជារបចា។ំ 

 អបកគួរយកកងឲ់្យអបកតចកចាយពិនិតយជារបចានូំវកមល ងំសងកត ់ និងការខូចខាតខាល ងំ ដូចជា
សាប មទរបោះ ការខូចរទងរ់ យ ការពុកផុយ ការរលុបថាប ពំ ៌ សាប មកកិត នងិបញ្ជា ទចាទជាចមផង ការ
ទរបើរាស់មនិរតឹមរតូវទផសងទទៀត។  ងំទនោះជាការពិនិតយសុវតទិភាពដសំ៏ខាន ់និងមនសារសំខានក់បុង
ការការពារទរគោះថាប ក ់របសួដល់រងកាយអបកជិោះ និងបនទយអាយុកាលទរបើរាស់របស់កង។់ 
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២. ទសសនវស័ិយ 

សពវដថ្ងទនោះ កងម់នគុ ភាពខពស់តរមូវឲ្យមនការរតួតពិនិតយ និងការជួសជុលជារបចា។ំ 
កបុងឧបសមពន័នទនោះ ទយើងពាយមពនយល់មូលោឌ នរគឹោះវទិាសាហ្រសថដនវតទុមយួចំនួន និងបញ្ជា ពាកព់ន័ន
នឹងកងរ់បស់អបក។ ទយើងពិភាកាអំពីការសទរមចចិតថកបុងការបឋូរកងរ់បស់អបក នងិអវីតដលអបករពំឹងទុកពី
កងរ់បស់អបក ទ ើយទយើងសូមផឋល់ទសចកឋតី នាសំំខាន ់ និងចាាំចស់ឋីពីរទបៀបតថ្  ំ នងិការរតួត
ពិនិតយកង។់ទយើងមនិអាចបទរងៀនអបកនូវអវីៗរគបយ់៉ា ងតដលអបករតូវការទដើមផរីតួតពិនិតយ និងជួសជុល
កងរ់បស់អបកឲ្យរតឹមរតូវានទទ ដូទចបោះទ ើយទទើបទយើងជំរុញឲ្យអបកយកកងរ់បស់អបកទៅឲ្យអបកជំនាញ
ពិនិតយ និងយកចិតថទុកោកម់ឋងទទៀត។ 

 

ការរពមន៖ ការពនិតិយកងអ់បកជារបចាគំសំឺខានណ់ាស់ចទំពាោះសុវតទភិាពអបក។ សូមអនុវតថតាមការ
ពនិតិយសុវតទភិាពទរគឿងទមកានចិកបុងតផបក ១.គ ដនកូនទសៀវទៅត នាទំនោះមនុទពលអបកជោិះ។ 

ការពនិតិយកងរ់បស់អបកឲ្យានម៉ាតច់តជ់ារបចាគំមឺនសារសំខានណ់ាស់។ ទតើអបកចាាំចទ់្វើការ
ពនិតិយលអិតលអនញឹ់កញាបប់៉ាណុាត ? 

អបក អបកជោិះ/មច ស់កង ់មនការរតួតពនិតិយ នងិចទំ ោះដងឹអពំភីាពញឹកញាប ់ រទបៀប នងិកតនលង
ដនការជោិះកងរ់បស់អបក។ ទោយសារតតអបកតចកចាយរបស់អបកមនិអាចតាមោនការជោិះរបស់អបក សូម
អបកទទលួខុសរតូវទលើការយកកងអ់បកឲ្យអបកតចកចាយពនិតិយ នងិជសួជុលជារបចា។ំ អបកតចកចាយ
របស់អបកនងឹជយួ អបកកបុងការសទរមចចតិថថា រតូវពនិតិយ នងិជសួជុលញឹកញាបប់៉ាណុាត សរមបរ់ទបៀប នងិ
កតនលងអបកជោិះកង។់ 

ចទំពាោះសុវតទភិាពរបស់អបក សូមពទិរគោះទយបល់ នងិ កទ់ងអបកតចកចាយរបស់អបក ទយើងសូម
ទលើកទកឹចតិថអបកឲ្យអានពត័ម៌នរគបយ់៉ា ងកបុងឧបសមពន័នទនោះ។ សមា រតដលានទរបើទដើមផដីទំ ើងកង់
របស់អបកក ំតនូ់វរទបៀប នងិភាពញឹកញាបត់ដលរតូវរតួតពនិតិយ។ 

ភាពទអើទពើចទំពាោះការរពមនអាចបណាឋ លឲ្យតកួង ់ ចពំាស់ នងិទរគឿងកងទ់ផសងៗខូចតដលអាច
បណាឋ លឲ្យរបសួ ឬសាល ប។់ 
ក. ការតសវងយល់អពំទីល ៈធាតុ 

តដកគឺជាវតទុធាតុទដើមចាាំចស់រមបដ់ំទ ើងតួកង។់ វមនលកខ ៈលអ ប៉ាុតនថចំទពាោះកងត់ដល
មនគុ ភាពខពស់វញិ តដកានជំនួសទោយអាលុយមញី៉ាូ ម និងទីតាញ៉ាូ ម។ កតាថ សំខានត់ដលទ្វើឲ្យ
មនការផ្លល ស់បឋូរទនោះទោយសារតតអបកតដលចូលចិតថជិោះកងរ់សាល។ 
 

លកខ ៈដនទល ៈធាតុ 
ចងចាថំា គម នការបករសាយណាមយួអាចបង្ហា ញលកខ ៈខុសគប រវងតដកសរមបក់ងទ់ទ។ 

អវីតដលពិតរាកដ គទឺរជើសទរ ើសតដកយកផលិតតដលសំខានជ់ាងវតទុធាតុតតមយួយ៉ា ង។ អបករតូវទមើល
ទៅទលើរទបៀបដនការរចនាម៉ាូត ការទ្វើទតសថ ការផលិត ការរទរទងក់ងជ់ាមយួលកខ ៈដនតដកជាជាង
ការតសវងរកតតលទនផលសាមញ្ដ។ 
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តដកខុសគប ទៅតាមភាព្នដ់នការពុកផុយ។ តដករតូវតតមនការការពារ ទបើមនិដូទចបោះទទវ
អាចនឹងទរចោះ។ អាលុយមញី៉ាូ ម និងទីតាញ៉ាូ មបទងកើតរស បអ់ុកសីុតយ៉ា ងឆ្បរ់ ័សទដើមផកីារពារតដក
ពីការពុកផុយ។ អាលុយមញី៉ាូ មមនិតមនជាវតទុតដលអាចការពារការពុកផុយានលអបំផុតទទ ដូទចបោះរតវូ
តថ្ វំជាពិទសសទពលវប៉ាោះពាល់នឹងធាតុតដក និងពុកផុយទោយសារសបឹមកានអ់ាចទកើតទ ើង។ 

ទល ៈធាតុគឺមនភាពរកីលអ។ ភាពរកីមននយ័ថា ភាពទកាង ភាពអុក និងភាព្ូរ មុនទពល
ាក។់ និយយជាទូទៅ តដកតួកង់្ មមតាតតងតតមនភាពរកី ទីតាញ៉ាូ មមនិសូវមនភាពរកី បនាធ បព់ី 
អាលុយមញី៉ាូ ម។ 

ទល ៈធាតុខុសគប ទៅតាមកមល ងំ។ កមល ងំគទឺមងនក់បុងមយួឯកតាទល ៈធាតុ។ តដកទមងន ់
៧.៨ រកាម/សងទ់ីតម៉ារតគូប (រកាមកបុងមយួសងទ់ីតម៉ារតគូប) ទីតាញ៉ាូ ម ៤.៥ រកាម/សងទ់ីតម៉ារតគូប 
អាលុយមញី៉ាូ ម ២.៧៥ រកាម/សងទ់ីតម៉ារតគូប។ ផធុយទៅនឹងចំនួនសារធាតុសាម ច ់ ១.៤៥ រកាម/

សងទ់ីតម៉ារតគូប។ 

ទល ៈធាតុគឺតរបរបួលតាមភាពចាស់។ ជាមយួនឹងភាពសមលមមកបុងការទរបើទមងនត់ដកនឹង
បទងកើតសាប មទរបោះតដលបណាឋ លឲ្យមនការខូចខាត។ ជាការសំខានត់ដលអបកអានមូលោឌ នរគឹោះភាព
ចាស់ដនទល ៈធាតុខាងទរកាម 

សនមតថា អបកជិោះបុកចិទញ្ច ើមថ្បល់ ធាល ករ់គលុក ថ្ម ឡាន អបកជិោះកង ់ឬវតទុទផសងៗ។ កបុងទលផឿន
ទលឿនជាងការទដើរ រងកាយរបស់អបកនឹងបនថទឆ្ព ោះទៅមុខ ខ ៈទពលទនាោះអបកនឹងទហាោះកងទ់ៅមុខ
ជាមនិខាន។ អបកមនិអាច ឬមនិសទិតទៅជាមយួកងទ់នាោះទទ ទ ើយអវីតដលនឹងទកើតទ ើងចំទពាោះតកួង ់
ចំពាស់ និងទរគឿងកងទ់ផសងៗទទៀតតដលមនិពាកព់ន័ននឹងអវីតដលទកើតទ ើងទលើរងកាយអបក។ 

ទតើអបកគួររពំឹងទុកពតីួកងទ់ល ៈធាតុរបស់អបកតបបណា? វតផអកទៅទលើកតាថ សមុគសាម ញជា
ទរចើន ទនោះជាមូលទ តុតដលទយើងរាបអ់បកថា ភាព្នន់ឹងការបុកមនិតមនជាលកខ ៈវនិិចឆយ័ដនការ
ទមកានិចទទ។ ការចំណាំដម៏នសារសំខានត់ដលទយើងអាចរាបអ់បកថា របសិនទបើការប៉ាោះពាល់មន
ភាពខាល ងំលមម ចំពាស់កង ់ ឬតួកងអ់ាចនឹងទកាង ឬជាបគ់នលឹោះ។ ចំទពាោះតដកកងវ់ញិ ចំពាស់តដកអាច
ទកាងខាល ងំ ទ ើយតួកងន់ងឹមនិខូចខាតទនាោះទទ។ អាលុយមញី៉ាូ មមនមនិសូវរកីដូចតដក ប៉ាុតនថចំពាស់ 
និងតួកងរ់បត លអាចទកាង ឬជាបគ់នលឹោះ។ របសិនទបើបុកកានត់តខាល ងំ កាលបំពងខ់ាងទលើអាចនឹង
ាតប់ងភ់ាពតឹង ទ ើយចុងបំពងជ់ាបគ់នលឹោះ។ របសិនទបើបុកកានត់តខាល ងំ កាលបំពងខ់ាងទលើអាចនឹង
ាក ់ចុងបំពងជ់ាបគ់នលឹោះទ ើយាកប់ណាឋ លឲ្យកាលបំពង ់នងិចំពាស់តបកទចញពីមុំ្ ំ។ 

ទពលទល ៈធាតុកងប់ុក អបកនឹងទឃើញភាពទកាង ជាបគ់នលឹោះ ឬទល ៈធាតុតដលានបត។់ 

ទនោះជាទរឿងសាមញ្ដសរមបត់កួងសំ់ខានត់ដលបទងកើតទ ើងទោយទល ៈធាតុ និងចំពាស់
បទងកើតទ ើងទោយសារធាតុសាម ច។់ សូមទមើលតផបក ខ ទោយតសវងយល់ពីសមសធាតុខាងទរកាម។ 
ភាពរកីដនទល ៈធាតុតដលពាកព់ន័ន និងកងវោះខាតភាពរកីដនសារធាតុសាម ចម់ននយ័ថាកបុងឈុតឆ្ក
ដនការបុកគប  អបកអាចនឹងទឃើញការទកាង និងជាបគ់នលឹោះកបុងទល ៈធាតុ ប៉ាុតនថគម នកបុងកាបូនទទ។ 
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ទរកាមការផធុកទមងន់្ ងនច់ំពាស់កាបូនអាចនឹងមនិខូចរទងរ់ យដូចតួកងត់ដលានខូចខាតទនាោះទទ។ 
ទលើសពីការផធុកទមងន់្ ងនច់ំពាស់កាបូននឹងាក ់ងំរសុង។  
 
មលូោឌ នរគោឹះដនភាពចាស់ដនទល ៈធាតុ 

អារមម ៍រាបទ់យើងថា គម នអីវតដលនឹងឋតិទថ្រជានិរនថទនាោះទទ។ របសិនទបើអបកទរបើរាស់កាន់
តតទរចើន ទ ើយទរបើរាស់វទលើសទមងន ់ ទនាោះសាទ នភាពរបស់វកានត់តអន ់ ទ ើយអាយុកាលដនការ
ទរបើរាស់កានត់តខលី។ 

ភាពចាស់គឺជាការរបមូលផឋុ ំការខូចខាតតដលបណាឋ លមកពកីារផធុកទមងនដ់តដល។ មលូទ តុ
បណាឋ លឲ្យមនភាពចាស់ គឺមកពកីារផធុកទមងនទ់លើសករមតិ។ ឧ  រ ៍ ដូចជាការកាចឃ់្លប ប
រកោសចុោះទ ើងៗ (ទរបើរាស់ទមងនដ់តដល) រ ូតដល់វាក។់ និយមនយ័សាមញ្ដនឹងជួយ អបកកបុង
ការតសវងយល់ភាពចាស់តដលមនិពាកព់ន័ននឹងទពលទវល និងអាយុកាលទនាោះទទ។ កងត់ដលទៅកបុង
យនោឌ នមនិមនភាពចាស់ទទ។ ភាពចាស់ទកើតទ ើងទោយការទរបើរាស់តតប៉ាុទណាត ោះ។ 

ដូទចបោះ ទតើអបកកំពុងពិភាកាអំពរីបទភទដន "ការខូចខាត" អវ?ី ការខូចខាតករមតិ ប សាប មទរបោះ
ទកើតទ ើងតាមកតនលងតដលខូច្ងន។់ របសិនទបើផធុកទមងន់្ ងនដ់តដល សាប មទរបោះនឹងបនថ្ទំ ើង។ ទៅ
កតនលងខលោះ សាប មទរបោះអាចទមើលទឃើញទោយតភបកផ្លធ ល់។ ជាយថាទ តុ វកានត់ត្ំ ទ ើយតផបកទផសងៗ
ដនកងម់និអាចផធុកទមងនា់នដូចកាលមនិ នម់នសាប មទរបោះទទ។ ទៅចំកតនលងខលោះ ទរគឿងកងអ់ាចនឹង
ខូចខាត ងំរសុង និងភាល មៗ។ 

ទគអាចឌីសាញទរគឿងកងរ់ងឹមតំដលអាយុកាលដនភាពចាស់ទសធើរតតមនិមន។ ទនោះតរមូវឲ្យ
មនវតទុធាតុជាទរចើន និងការផធុកទមងនផ់ងតដរ។ តួកងខ់លោះអាចរសាល និង្នត់ដលនឹងមនអាយុកាល
ដនការទរបើរាស់មនកំ ត។់ រល់យនថទហាោះ រថ្យនថរបណាំង និងម៉ាតូូសុទនតតមនទរគឿងបនាល ស់ដន
ភាពចាស់មនកំ តរ់បស់វ។ ទបើអបកចងា់នកងត់ដលមនអាយុកាលទរបើរាស់ដនភាពចាស់គម ន
កំ ត ់វនឹងមនទមងន់្ ងនជ់ាងកងទ់ផសងៗតដលោកល់កស់ពវដថ្ង។ ដូទចបោះទយើងទ្វើការបឋូរ៖ គុ ភាព
លអអសាច រយ ទមងនរ់សាលដូចទយើងចងា់នតាមតរមូវការតដលទយើងានពិនតិយទលើតួកង។់ 

អវតីដលទយើងរតូវពនិតិយទមើល 

ទៅទពលសាប មទរបោះទកើតមន វអាចនងឹរកី្ ំ
ទ ើយរកី្ទំលឿន។ 

សូមពិចារណាអំពសីាប មទរបោះតដលទ្វើឲ្យអបក
ដួល។ មននយ័ថា សាប មទរបោះខលោះអាចបងក
ទរគោះថាប កឲ់្យកានត់ត្ំទ ើង។ 

វធិាន ១៖ 

របសិនទបើអបករកទឃើញ សាប ម
ទរបោះ សូមបឋូរតផបកទនាោះទចញ។ 

ការពុកផុយបងកឲ្យខូចខាត។ 

សាប មទរបោះរកី្ំទលឿន ទៅទពលវសទិតកបុង
វធិាន ២៖ 

សូមសមអ ត លប
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បរយិកាសពុកផុយ។ សូមរោិះរកដំទណាោះ
រសាយអំពបីញ្ជា ពុក ទដើមផកុីំឲ្យវបនថទរបោះ
កានត់ត្ំទ ើងៗ។ 

ទរបងរអំិលទលើកងរ់បស់អបក 
ការពារកងរ់បស់អបកពីការរតូវ
អំបិល ទ ើយយកអំបិល
ទចញឲ្យឆ្បត់ាមតដលអាចទ្វើ
ាន។ 

សាប មរបឡាក ់នងិការទ ើរព ៌អាច
ទកើតទ ើងទៅជតិសាប មទរបោះ។ 

សាប មរបឡាកខ់លោះអាចជាសញ្ជដ រពមនតដល
មនសាប មទរបោះ។ 

វធិាន ៣៖ 

សូមពិនិតយ នងិតសវងរកសាប ម
របឡាកណ់ាតដលពាកព់ន័ននឹង
សាប មទរបោះ។ 

សាប មឆកូត សាប មឆតូសាប មទពៀច ឬសាប មខាល ងំ
អាចបទងកើតជាសាប មទរបោះ។ 

សូមពិចារណាអំពដីផធរត កតដលជាចំ ុច
របសពវដនការសងកត ់ (ជាកត់សឋងវសិវករ
ទៅថា កតនលង"សងកតខ់ាល ងំ" តដលកមល ងំ
សងកតទ់កើនទ ើង)។ ទតើអបករបត លជាទឃើញ
កញ្ចកត់បកតដរឬទទ?សូមនឹកទ ើងវញិអំពី
រទបៀបតដលកញ្ចកា់នឆកូត បនាធ បម់កតបកចំ
កតនលងតដលឆកូតទនាោះ។ 

វធិាន ៤៖ 

ហាមឆកូត  ឆតូ ឬត ងដផធមយួ។ 
របសិនទបើដូទចបោះ សូមយកចិតថ
ទុកោកទ់លើកតនលងទនាោះជារបចា ំ
ឬបឋូរតផបក ងំទនាោះទចញ។ 

សាប មទរបោះខលោះ (ពទិសសសាប ម្)ំ អាចទ្វើឲ្យ
មនសំទ ងងតឹង៉ាត ទៅទពលអបកជោិះ ។ ចូរ
គិតអំពសំីទ ងទនាោះថាជាសញ្ជដ រពមន
្ងន់្ ងរ ។ កតស់មគ ល់ថាកងត់ដលតថ្ ាំន
លអ គសឺាង ត ់និងមនិមនសំទ ងងឺតង៉ាត និង
ទរកាករកាក ។ 

វធិាន ៥ សាមញ្ដ  ៖  
ពិនិតយនិងរកទមើលរបភព
សំទ ង ។ វរបត លជាមនិ
តមនជាការទរបោះទទ ប៉ាុតនថអវីជា
របភពសំទ ងរតូវទោោះរសាយវ 
ទ ោះជាអវីកទ៏ោយ ។ 

 
ទៅកបុងករ ីភាគទរចើនការអនគុ់ ភាពទោយសារការទរបោះ វមនិតមនជាការខូចទទ។  វជា

សញ្ជដ បង្ហា ញថា តផបកទនាោះចាស់ ទ ើយជាសញ្ជដ ថាដល់ទីបញ្ចបដ់នការទរបើរាស់ដល៏អ ។ ទៅទពល
កងច់ាស់ដល់ចំ ុចតដលាតរកឡាប៉ាោះផលូវ កងទ់នាោះទៅមនិ នខូ់ចទទ ។ កង ់ងំទនាោះចាស់ និង
ាតរកឡា រាបថ់ាដល់ទពលផ្លល ស់បឋូរ ។ ទៅទពលតដលតផបកទល ៈធាតុបង្ហា ញភាពរទុឌទរ ម វ
គឺចាស់ ។ សាប មទរបោះមននយ័ថាដល់ទពលផ្លល ស់បឋូរ ។ 
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ភាពចាស់មនិតមនជាវទិាសាហ្រសថតដលអាចទសសន យានទទ 
ភាពចាស់មនិតមនជាវទិាសាហ្រសថតដលអាចទសសន យានទទ ប៉ាុតនថ ជាទូទៅវជាកតាថ ទដើមផី

អបកអាចកំ តថ់ា ទតើអបកគួរពិនិតយកងរ់បស់អបកញឹកញាបប់៉ាុណាត  ។ អបកទរបើកងក់ានត់តញឹកញាប ់ អបក
រតូវពិនិតយកានត់តញឹកញាប ់។ អបកទរបើកងក់ានត់តតិច  អបកពិនិតយកានត់តមនិសូវញឹកញាប ់។ 
 
កតាថ តដលប៉ាោះពាល់ដល់អាយុរបស់ផលិតផល ៖ 

 រទបៀបជិោះខាល ងំ និង្ងន់្ ងរ 
 "ការបុក"  ប៉ាោះ  បទង្ហា ោះ ទ្វើឲ្យកងឆ់្បខូ់ច 
 ការជិោះឆ្ង យ 
 ទមងន់្ ងន ់
 អបកជិោះខាល ងំ  ្ងន ់ជិោះតបបគំទរោះគំទរ ើយ 
 បរយិកាសតដលបងកការកាត ់(ទសើម ខយល់ដរប  ទកឹដរបតាមផលូវ  ទញើស ) 
 វតថមនដនសារធាតុបងកសំ ឹក ដូចជាការជិោះកបុងភក ់ដ ីខាច ់ 

កតាថ តដលជួយ ដល់អាយុរបស់ផលិតផល ៖ 
 ការជិោះរលូន និងផលូវរទលង 
 គម ន "ការបុក"  ប៉ាោះ  បទង្ហា ោះ ឬទទងវើទ្វើឲ្យកងឆ់្បខូ់ច 
 ចមង យជិត 
 ទមងនរ់សាល 
 អបកជិោះមនិសូវបងកការខូច 
 មនិទៅកបុងបរយិកាសបងកសំ ឹក (សងួត ខយល់គម នជាតដិរប) 
 បរយិកាសលអសរមបជ់ិោះ 

 
ការរពមន ៖ ហាមជោិះកងឬ់តផបកណាតដលទរបោះ កពំតិ ឬទវៀច ទ ោះវតូចកទ៏ោយ ។ ការជោិះកង់

តដលមនសាប មទរបោះទលើត ួ  ចពំាស់កង ់ឬសមសធាតុណាមយួ អាចបណាឋ លឲ្យមនទរគោះថាប ក់្ ងន់្ ងរ 
ឬសាល ប ់។ 
 
ខ. ការតសវងយល់អពំសីារធាតុផស ំ

អបកជិោះកង ់ងំអស់រតូវយល់អំពសីារធាតុផសជំាមូលោឌ ន។ សារធាតុផសទំ្វើទ ើងពីសាម ចត់ដល
មនភាពរងឹម ំប៉ាុតនថរសាល ទ ើយទៅទពលបុក ឬផធុកទលើសចំ ុោះ  សាម ចន់ឹងមនិាកឬ់ទវៀចទទ។ 
ទតើសារធាតុផសគំជឺាអវ ី? 

ពាកយថា "សារធាតុផស"ំ មននយ័ថាវផលិតទោយផសពំសីារធាតុចរមុោះ។ អបកធាល បឮ់ពាកយថា
កងស់ាម ច។់ ទនោះមននយ័ថា "វជាកងផ់លិតពីសារធាតុផស។ំ" 
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សារធាតុផសដំនសាម ច ់គផឺឋល់ភាពរងឹម ំរសាល លយជាមយួាល សធិក ចាកពុ់មពទៅជារងមយួ។ 
សារធាតុផសទំនោះគឺរសាលជាងទល ៈធាតុ។ផសពំតីដក ៧.៨ (រកាម ឬសងទ់ីតម៉ារតគូប) ទតីាញ៉ាូ ម ៤.៥ 
រកាមកបុងមយួសងទ់ីតម៉ារតគូប និងអាលុយមញី៉ាូ ម ២.៧៥ រកាមកបុងមយួសងទ់ីតម៉ារតគូប។ ផធុយពីទនោះ 
សាម ចម់នរតឹម ១.៤៥ រកាមកបុងមយួសងទ់ីតម៉ារតគូប។ 

សារធាតុផសមំនសមមរតលអបំផុតរវងកមល ងំនិងទមងនទ់ោយសារវទ្វើពីសាម ចល់យជាមយួ
ទអប៉ាុកសីុាល សធិក។ ទអប៉ាុកសីុាល សធិកនិងសាម ច ់ រមួគប ទផធរទមងនទ់ៅកបុងសាចស់រដស និងផឋល់ភាព
រទលងពីខាងទរៅ។ សាម ចគ់ដូឺចជាទរគងឆអឹង តដលរទទមងន។់ 
 
ទ តុអវទីរបើសារធាតុផសចំរមុោះ? 

ទល ៈធាតុមនធាតុផសតំតមយួមុខទៅកបុងរគបទ់ិស ងំអស់ (វសិវករទៅថាទរមងរ់សបគប
តតមយួ)។ មនិដូចជាទល ៈធាតុទទ  សាម ចអ់ាចោកក់បុងទិសទៅខុសគប  ងំអស់ទដើមផបីទងកើនភាពរងឹ
និង្នទ់មងន។់ ការទរជើសទរ ើសទដើមផទីរបើសាម ចគ់ឺទដើមផផីឋល់ឲ្យកងនូ់វភាពខាល ងំកាល  និងរសាល។ វសិវករ
អាចនឹងទរៀបចំសាម ចទ់ដើមផបីទងកើនផ្លសុកភាព និងការបនទយរញ័ំរផងតដរ។ 

សារធាតុផស ំដនសាម ចគ់ឺ្នន់ឹងភាពសឹក ខាល ងំជាងទល ៈធាតុភាគទរចើន។ 
 សូមទរបៀបទ្ៀបសដសសាម ចទ់ៅនឹងតួតដលទរបើសាម ចត់កវ។ 

សារធាតុសាម ចម់នសមមរតខាល ងំរវងកមល ងំនិងទមងន។់ 
 

ទតើតដនក ំតដ់នសារធាតុផសមំនអវខីលោះ? 
"សារធាតុផស"ំ តដលឌីសាញានលអ ឬកងស់ាម ច ់និងសមសភាពរបស់វ អាចទរបើរាស់ាន

យូរ និងលអជាងកងដូ់ចគប តដលទរបើតួទល ៈធាតុតដរ។ 
 
ទ ោះបីជាកងស់ាម ចអ់ាចមនគុ សមផតថិកទ៏ោយ អបកទៅតតរតូវរតួតពិនិតយតួ ចំពាស់ ឬ

សមសធាតុទផសងទទៀតជារបចា។ំ សារធាតុសាម ចអ់ាចបតា់ន។ ទៅទពលកាបូន្ងនទ់ពក វនឹងមនិ
អាចបតា់នទទ ទ ើយវនឹងខូច។ ទៅចំឬជិតកតនលងតបក  នងឹមនតគមឆកូតនិងមុត ទ ើយអាចជា
សារធាតុផសដំនរស បស់ារធាតុសាម ច ់ ឬរស បស់រដសសារធាតុសាម ច។់ វនឹងគម នការបត ់ ទកាង ឬ
យឺតទ ើយ។ 
របសិនទបើអបកប៉ាោះទងគចិ ឬបកុអវមីយួ ទតើអវតីដលអបករពំងឹពកីងទ់្វើពសីាម ចរ់បស់អបក? 

អាចនិយយថាអបកប៉ាោះទងគចិនឹងចទញ្ច ើមថ្បល់ សាប មទភាល ោះ ដុំថ្ម រថ្យនថ អបកជិោះកងទ់ផសងទទៀត ឬ
វតទុទផសងៗទទៀត។ កបុងករមតិទលផឿនណាមយួតដលទលឿនជាងការទដើរ ទនាោះដងខលួនរបស់អបកនឹងមន
កមល ងំរុញទៅមុខ ទ ើយសនធុោះកមល ងំជំរុញទនាោះ នឹងរុញអបកទៅតផបកខាងមុខដនកង។់ អបកមនិអាច និង
មនិសទិតទៅទលើកង ់ទ ើយទតើមនទរឿងអវទីកើតទ ើងចំទពាោះតួ ចពំាស់ និងសមសភាពទផសងទទៀតតដល
 កទ់ងនឹងរងកាយរបស់អបក។ 
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ទតើអវីទៅតដលអបកគួររពំឹងទុកពីតួកងទ់្វើពីសាម ចរ់បស់អបក? វតផបកទៅទលើសារធាតុលយចូល
គប ជាទរចើន ទយើងចងរ់ាបអ់បកថា ភាព្នន់ឹងការបុក មនិតមនជាលកខ ៈវនិិចឆយ័ដនការឌីសាញទទ 
ប៉ាុតនថ ទយើងអាចរាបអ់បកថា ករ ីប៉ាោះទងគិចខាល ងំលមមតដរ ទនាោះចំពាស់ នងិតកួងន់ឹងខូច ងំរសុង។ 
ចំណាំថាមនលកខ ៈខុសគប ជាពិទសសរវងកាបូននិងទល ៈធាតុ សូមទមើលតផបក ២ក ទ ើយ
តសវងយល់ពីទល ៈធាតុកបុងឧបសមពន័ន។ ទ ោះជាតួកងទ់្វើពីសាម ចម់នគុ ភាពមមំនួទសមើនឹងពីរដង
ដនតួកងទ់្វើពីទល ៈធាតុកទ៏ោយ ទៅទពលតដលតួកងទ់្វើពីសាម ចផ់ធុកទមងន ់ួសរបម  វនឹងខូច
ខាត ងំរសុង។ 

 
ការរពមន៖ ហាមទរបើរាស់ឧបករ ៍រកចាបទ់លើបពំងត់កួាបនូ។ រកចាបត់ដលមនទៅទលើតកួង ់ ឬតួ
ឡានអាចបងកជាការខូចខាត្ងន់្ ងរចទំពាោះតកួាបនូ។ 
 
ការរតួតពនិតិយចពំាស់ តសួមសធាតុ នងិសមសភាពទផសងៗ 
សាប មទរបោះ៖ 
 រតួតពិនិតយទមើលសាប មទរបោះ សាប មតបកាក ់ឬកតនលងតបកតូចៗ។ ទៅកតនលងមនសាប មទរបោះ្ងន់
្ងរ ហាមជិោះកង ់ឬទរបើរាស់សមសភាពតដលមនសាប មទរបោះកបុងទំ ំណាមយួ។  
 
ការទរបោះរយោះ៖ 

ការទរបោះរយោះគឺជាការខូចខាត្ងន់្ ងរ។ សមសធាតុតដលទ្វើទ ើងពរីស បស់រដស។ ការ
ទរបោះរយោះមននយ័ថារស បស់រដសមនិផថុ ំជាបគ់ប ទទៀតទទ។ ហាមជិោះកង ់ ឬទរបើរាស់សមសភាព
តដលមនការទរបោះរយោះ។  ងំទនោះគចឺំ ុចសមគ ល់ដនការទរបោះរយោះ៖ 
១. កតនលងទសលក ឬព ៌ស។ កតនលងទនោះទមើលទៅខុសពីកតនលង្មមតា។ កតនលង្មមតានឹងទមើលទៅភលឺ
ដូចតកវ ចាងំ ឬ "ផ្លល ត" របសិនទបើទៅទពលទមើលទៅចំវតទុរវ។ កតនលងតដលទរបោះរយោះនឹងទមើលទៅ
រសអាប ់និងស។ 
២. ទា៉ា ង ឬខូចរទងរ់ យ។ របសិនទបើមនការទរបោះរយោះ នឹងមនការខូចរទងរ់ យ។ រទងរ់ យ
កងអ់ាចជាពក ទា៉ា ង ផត ឬមនិទសមើលអ។ 
៣. ទៅទពលទគោះតួកងន់ឹងមនសំទ ងខុសគប ។ របសិនទបើទគោះថ្បមៗទៅទលើកតនលង្មមតា អបកនឹងឮ
សំទ ងដូចគប  ជា្មមតាវឮខធរខាល ងំ ឬខធរតិច។ របសិនទបើអបកទគោះកតនលងទរបោះរយោះ អបកនឹងឮសំទ ង
ខុសគប  ជា្មមតាវរលិ និងសឹករទងរ់ យ។ 
សំទ ងមនិរបរកត៖ី 
មនិថាមនសាប មទរបោះ ឬទរបោះរយោះទទ សុទនតតអាចបទងកើតសំទ ងអំ ុងទពលជិោះ។ សូមគិតថាសំទ ង
តបបទនោះគជឺាការរពមន្ងន់្ ងរ។ កងត់ដលានតថ្ ជំួសជុលានលអនឹងមនសំទ ងសាង ត ់ និងគម ន
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សំទ ងទរកតៗ និងងឺតៗទ ើយ។ ពិនិតយនិងរកទមើលរបភពសំទ ង។ វអាចមកពីការទរបោះ ឬការ
ទរបោះរយោះ ប៉ាុតនថ ទ ោះជាយ៉ា ងណាកទ៏ោយ ការឮសំទ ងរតូវតតទោោះរសាយបំាតម់ុនទពលជិោះ។ 

 
ការរពមន៖ ហាមជោិះកងឬ់ទរបើសមសភាពតដលទរបោះរយោះឬមនសាប មទរបោះ។ ជោិះកងត់ដល

មនតចួពំាស់ ឬសមសភាពទផសងៗតដលមនសាប មទរបោះអាចនាឲំ្យដលួ នងិរបឈមមខុនងឹ
ទរគោះថាប ករ់បសួ្ងន់្ ងរនងិសាល បា់ន។ 

 
គ. ការតសវងយល់អពំសីមសភាព 

ចាាំចច់ំទពាោះការដក នងិទោោះសមសភាពទដើមផអីាចរតួតពិនតិយពួកវានលអ។ ការង្ហរទនោះ
គឺជាការង្ហររបស់ជាងកងត់ដលមនវជិាជ ជីវៈ មនឧបករ ៍ ជំនាញ នងិបទពិទសា្ន ៍ ជាពិទសស
សរមបរ់តួតពិនិតយទោយទរបើបទចចកទទសខពស់ រមួ ងំឧបករ ៍របស់ពួកទគ។ 
 
សមសភាព "រសាលបផុំត" ទៅទលើទផីារ  

គិតទោយរបុងរបយត័បអំពសីាវតាអបកជិោះកងដូ់ចតដលានទរៀបរបខ់ាងទលើ។ 
របសិនទបើអបកទរបើផលិតផលតដលមនអាយុកាលទរបើរាស់ខលី ទនាោះអបករតូវតតពិនិតយអំពីការទរបើរាស់
សមសធាតុកានត់តរសាល។ របសិនទបើអបកទរបើរាស់ផលិតផលតដលមនអាយុទរបើរាស់តវង ទនាោះ
សមសធាតុកានត់តរសាល គឺកានត់តសាកសមនឹងអបក។ ពិភាកាអំពីតរមូវការនិងសាវតារបស់អបក
ទោយទសាម ោះរតងជ់ាមយួនឹងអបកតចកចាយអបក។ទរជើសទរ ើសឲ្យរតឹមរតូវ និងតសវងយល់ពីអវតីដលអបករតូវ
ផ្លល ស់បឋូរ។ ពាកយទសាល កទដើមផពីិភាកាជាមយួអបកតចកចាយរបស់អបកកបុងករ ីអបកគិតអំពីសមសភាព
តដលរតូវផ្លល ស់បឋូរ គឺ "ម ំរសាល លអ ងំពីរចំ ុច"។ 

 
សមសភាពសមា រពនីាយ 

រកុម  ុនផលិតសមសភាព និងផលិតកង ់ទ្វើទតសឋកាលកំ តទ់របើរាស់របស់សមសភាព
តដលបំពាកទ់លើកងរ់បស់អបក។ មននយ័ថា សមសភាព ងំទនាោះទឆលើយតបនឹងលកខ ៈវនិិចឆយ័របស់
ទតសឋ ទ ើយកាលកំ តទ់របើរាស់កស៏មទ តុផលតដរ។ វមនិមននយ័ថាសមសភាពមកពីនាយ
នឹងទរបើានរ ូតទនាោះទទ។ វមនិអាចទ ើយ។ 
ឧរសមព័នធ គ 

ហ្រហាវ ងំកូសធ័រ 

១. ដទំ ើ រការហ្រហាវ ងំកូសធ័រ 
ហ្រហាវ ងំកូសធ័រជាតផបកខាងទរកាយរបស់ដុកំងគ់ឺបិទជិត។ហ្រហាវ ងំដំទ ើ រការានទោយការបងវិល

ឈ្នប នម់កទរកាយ។ ចាបទ់ផឋើមឈ្នប នក់ងទ់ោយមនជំ រជិតទផឋក ទ ើយឈ្នប នោ់កជ់ំ រឲ្យរសបតាម
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ទិសរទនិចនា ិការចងអុលចំទម៉ា ង ៤ និងធាកចុ់ោះទរកាមទោយោកប់នធុកទជើងទៅទលើឈ្នប នត់ដលធាក់
ថ្យទរកាយ។ រងវិលរបត ល ១ឬ៨ ជុំ នងឹអាចដំទ ើ រការហ្រហាវ ងំាន។ ធាកចុ់ោះទរកាមកានត់តខាល ងំ 
កមល ងំហ្រហាវ ងំកក៏ានត់តខាល ងំតដរ ទៅដល់កតនលងតដលកងទ់រកាយឈបវ់លិ ទ ើយចាបទ់ផឋើមរអិល។ 

 
ការរពមន៖ មនុទពលជោិះកង ់ រតូវរាកដថាហ្រហាវ ងំដទំ ើ រការលអ។ របសិនទបើហ្រហាវ ងំដទំ ើ រការមនិ

លអទទ សូមឲ្យអបកតចកចាយរបស់អបកពនិតិយមនុទពលអបកជោិះ។ 
 
ការរពមន៖ របសិនទបើកងរ់បស់អបកមនតតហ្រហាវ ងំកូសធ័រ សូមជោិះតាមរទបៀប្មមតា។ ហ្រហាវ ងំកង់

ទរកាយតតមយួមនិមនកមល ងំបញ្ឈបដ់នរបពន័នហ្រហាវ ងំកងម់ខុនងិកងទ់រកាយទ ើយ។ 
 

២. ការដលតរមូវហ្រហាវ ងំកូសធ័ររបស់អបក 
ការជួសជុលនិងការដលតរមូវរតូវឲ្យទរបើសមា រ និងចំទ ោះដឹងជាពិទសស។ ហាមទោោះ ឬ

ជួសជុលហ្រហាវ ងំកូសធ័ររបស់អបក។ សូមយកកងអ់បកឲ្យអបកតចកចាយរបស់អបកជួសជុលហ្រហាវ ងំកូសធ័រ។ 
 

ឧរសមព័នធ ឃ 

លកខ ៈបទចចកទទសអពំភីាពតងឹរបស់ទរគឿងរតឹបនថងឹ 

រតឹបនថងឹទរគឿងរតឹបនថងឹឲ្យានរតមឹរតូវជាការសំខានណ់ាស់សរមបសុ់វតទភិាពអបក។ រតូវរតឹទរគឿងរតឹ
បនថងឹឲ្យានរតមឹរតូវជានចិច។ កបុងករ ីមនការខុសគប រវងការត នាទំៅកបុងកូនទសៀវទៅត នា ំ
នងិពត័ម៌នតដលផឋល់ទោយរកុម  ុនផលិតទរគឿងកង ់ សូមពទិរគោះជាមយួអបកតចកចាយរបស់អបក 
ឬតណំាងតផបកទសវកមមអតថិ្ជិនរបស់រកុម  ុនទដើមផទីទលួានការបញ្ជជ កច់ាស់លស់។ ប  ុូងតដល
តងឹទពកអាចរកី ឬខូច។ ប  ុូងតដលរលុងទពកអាចរកំលិ នងិពាិករតឹ។ ក ុំសអវកីទ៏ោយកអ៏ាចទ្វើឲ្យ
ប  ុូងខូចភាល មៗានតដរ។ 
 
រតូវទរបើម៉ា ទ តមនករមតិខាប តត ឹំងរតមឹរតូវជានចិចទដើមផរីតឹទរគឿងរតឹបនថងឹសំខាន់ៗ របស់កងអ់បក។ 
សូមអនុវតថតាមការត នារំបស់រកុម  ុនទោយរបុងរបយត័បសឋីពកីារទរបើរាស់ម៉ា ទ តទដើមផរីតឹតាម
មទ្ាាយរតមឹរតូវ នងិទរបើរាស់ម៉ា ទ តតដលអាចរតឹានលអ។ 
 
ទ ោះបជីាទរគឿងរតឹបនថងឹ ងំអស់តដលទៅទលើកងសំ់ខានយ់៉ា ងណាកទ៏ោយ សូមយកចតិថទុកោកជ់ា
ពទិសសកបុងការរតឹបនឋងឹឲ្យានរតូវនូវទរគឿងរតឹបនថងឹសំខាន់ៗ តដលមនដូចខាងទរកាម៖ 
 



64 

 

កង ់
ឈ្នប ន ់
រកចាបដ់ងតកប 
រកចាបត់កប 
រកចាបច់ងកូត 
រកចាបដ់ដកង ់
រកចាបដ់ងឧបករ ៍បញ្ជជ  
 
ទរគឿងរតឹបនថងឹសរមបក់ងម់៉ា ក GIANT 
កកង ់ ប ូ ុងរកចាបដ់ដកង ់M 6 

  M 8 
  M 10 

៩,៨-១១,៧ ណា ូតម៉ារត 
១១,៧-១៤,៧ ណា ូតម៉ារត 
១៩,៦-២៤,៥ ណា ូតម៉ារត 

 ប ូ ុងរកចាបដ់ដកងទ់្វើពីសាម ច ់ ៣,៩-៤,៩ ណា ូតម៉ារត 
 ប ូ ុងពនាល រកកង ់M 8 ១៩,៦-២១,៥ ណា ូតម៉ារត 
 ប ូ ុងរកចាបច់ងកូត M6 សរមបក់កាលកង ់A ១៨,១-១៩,៦ ណា ូតម៉ារត 
  

 
 

ដង
តកប 

ប ូ ុងភាជ ប ់ M 4 

       M 6 
       M 8 

 

១,៩-៣,៩ ណា ូតម៉ារត 
១៤,៧-១៥,៦ ណា ូតម៉ារត 
១៧,៦-១៩,៦ ណា ូតម៉ារត 

ប ូ ុងភាជ ប ់M6 សរមបត់ួកងទ់្វើពីសាម ច ់ ៧,៨-១១,៧ ណា ូតម៉ារត 
 ប ូ ុងរតឹតកប M 6 

ប ូ ុងរតឹតកប M 8 
៧,៨-១១,៧ ណា ូតម៉ារត 
១៧,៦-២១,៥ ណា ូតម៉ារត 
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ទដរទីយើ ប ូ ុងរកចាបត់ខសបញ្ជជ  M 5 ២,៩-៦,៨ ណា ូតម៉ារត 

ប ូ ុងរកចាប ់FD M 5 ៣,៩-៤,៩ ណា ូតម៉ារត 
 
 

  

ហ្រហាវ ងំ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ប ូ ុងរកចាបដ់ដហ្រហាវ ងំ M 4 

  M 5&M 6 
២,៤-៣,៩ ណា ូតម៉ារត 
៥,៨-៧,៨ ណា ូតម៉ារត 

ប ូ ុងរកចាបដ់ដហ្រហាវ ងំសរមបដ់ដកងស់ាម ច ់ ៣,៩-៤,៩ ណា ូតម៉ារត 
ប ូ ុងរកចាបត់ខសបញ្ជជ  M 5 ២,៩-៦,៨ ណា ូតម៉ារត 
ប ូ ុងរងឹរទនាប ់M 5 សរមបហ់្រហាវ ងំឃ្លប ប ៧,៨-៩,៨ ណា ូតម៉ារត 
ប ូ ុងរងឹរទនាប ់M 6សរមបហ់្រហាវ ងំ V ៥,៨-៧,៨ ណា ូតម៉ារត 
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ទ្បើោក់
ដបទឹក 

M 5 ២,៩-៤,៩ ណា ូតម៉ារត 

ឈ្នប ន ់  ៣៦,២-៤១,១ ណា ូតម៉ារត 
ទចច ទៅល
មុខ 

 
 
 
 

២០,៣-២៧,១ ណា ូតម៉ារត 

ទចច ទៅល
ទរកាយ 

 
 

 
 

២៧,១-៣៣,៩ ណា ូតម៉ារត 

របពន័ន
ភាជ ប់
ឈ្នប ន ់

 

៣៤-៣៩ ណា ូតម៉ារត 
៤៩-៥៩ ណា ូតម៉ារត 
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ឧរសមព័នធ ង 

ការ  យាលយ័រក្ុមហ ុន GIANT/ អនក្ផ្ចក្ចាយតៅទូទងំព ភពតោក្ 

www.giant-bicycles.com 

តបំន ់ របទទស រកុម  ុន ទនំាកទ់នំង 

អាទមរកិខាងទជើង 

កាណាោ GIANT BICYCE 

CANADA INC. 

No. 100-2255 

Dollarton 

Highway 

North 

Vancouver 

BC V7H 3B1 

ស រដឌអាទមរកិ GIANT 

BICYCE, INC. 
3587 Old 

Conejo Road 

Newbury 

Park CA 

91320 

អាទមរកិ
កណាឋ លឬអាទមរកិ
ខាងតផូង 

បណាឋ លរបទទសទៅអាទមរកិទផសង
ទទៀត 

Local 

Agents/Distribut

ors 

www.giant-

bicycles.com 

អាសីុ 

ជប៉ាុន GIANT 

(JAPAN) 

CO.,LTD. 

2-44-3 

kosugigoten-

cho, 

Nakahara-ku, 

Kawasaki-

shi, 

Kanagawa 

កូទរ ៉ា GIANT KOREA 

CO.,LTD. 

656-282 

Seongsu-

dong 1-GA, 

Seongdong-

gu, Seoul 

133-110 

បណាឋ លរបទទសទៅអាសីុទផសងទទៀ
ត 

Local 

Agents/Distribut

ors 

www.giant-

bicycles.com 

អាហ្រ វិក បណាឋ លរបទទសទៅអាហ្រ វិកទផសង
ទទៀត 

Local 

Agents/Distribut

ors 

www.giant-

bicycles.com 

អឺរ ៉ាុប អូរទីស 
ោ ឺម៉ា ក ់
ទអសា៉ាញ 

GIANT 

EUROPE B.V. 
Pascallaan 

66, 8218 NJ, 

Lelystad, The 

Netherlands 

ទូរសារ៖+31 

320 296 290 

ទូរស័ពធ៖ 

http://www.giant-bicycles.com/
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អឺរ ៉ាុប៖+ 31 

320 296 296 

អូរទីស៖+43 

5244 62223 

ោ ឺម៉ា ក៖់+

45 4648 0575 

ទអសា៉ាញ៖+3

4 943 31 47 

58 

ទបណាលុច GIANT 

BENELUX B.V. 
Pascallaan 

66, 8218 NJ, 

Lelystad, The 

Netherlands 

ទូរស័ពធ៖+31 

320 296 296 

ទូរសារ៖+ 31 

320 296 290 

ារងំ GIANT 

FRANCE 
Europarc de 

Pichaury –

Bat D1, 1330 

rue Guillibert 

de la 

Lauziere, 

13856, Aix 

en Provence, 

cedex 03 

អា ឺម៉ាង ់ GIANT 

DEUTSCHLAN

D GmbH 

Mettmanner 

strasse 25, 

40699, 

Erkrath 

ទូរសារ៖+49 

211 998 940 

ទូរស័ពធ៖+49 

211 998 9426 

 ូ ង ់ GIANT 

POLSKA 

sp.Z.O.O. 

UL. 

Migdalowa 4 

02-796 

Warszawa 

Polska 

ទូរសារ៖+48 

22 645 14 34 

ទូរស័ពធ៖+48 

22 247 23 96 

ចរកភពអងទ់គលស GIANT UK 

LTD. 
Charnwood 

Edge, Syston 

Road LE7 
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4UZ 

Cossington 

បណាឋ លរបទទសទៅអឺរ ៉ាុបទផសងទទៀ
ត 

Local 

Agents/Distribut

ors 

www.giant-

bicycles.com 

ទកាោះកបុងសមរុទា៉ា សីុ
ភចិ 

អូហ្រសាថ លី GIANT Bicycle 

CO., PTY LTD. 
Unit 7 

3-5 Gilda 

Court 

Mulgrave 

VIC 3170 

 
ក្. អពំអីនក្ផ្ចក្ចាយររសអ់នក្ 
ទ ោះជាអបកជាអបកជិោះកងថ់្មី ឬអបកជិោះកងត់ដលមនបទពិទសា្នក៍ទ៏ោយ បណាឋ ញដម៏នសារសំខាន ់
និងទូលំទូលយដនអបកលករ់យកងឯ់ករជយរបស់ GIANT ឬមច ស់ហាង GIANT ធានាថាអបកនឹង
មនិទៅឆ្ង យពីការតថ្  ំ និងការជួសជុlរបស់អបកជំនាញទដើមផជីួយ ឲ្យកងរ់បស់អបកដំទ ើ រការាន
លអ។ ទពលអបករតូវការទរគឿងបនាធ បប់នស ំ អបកនឹងរាកដជាដឹងថាអបកតចកចាយកង ់ GIANT រសប
ចាបក់បុងរសុករបស់អបកមនសមា រតដលអបករតូវការរគបទ់ំ ំ និងតាមរបទភទដនការជិោះរបស់អបក។ 
 

កង ់GIANT របស់អបកមនសថងោ់រគុ ភាពខពស់បំផុត ប៉ាុតនថវទៅតតរតូវការតថ្  ំ និងការជួសជុល
ជារបចា។ំ សូមទទួលយកផលរបទយជនព៍ីបទពិទសា្ន ៍ និងចំទ ោះដឹងរបស់អបកតចកចាយកង់
GIANT អបក។ របសិនទបើអបកមនសំ ួរ និងបញ្ជា អំពីកងរ់បស់អបក សូមពិទរគោះទយបល់ជាមយួនឹង
អបកតចកចាយរបស់អបកភាល ម។ អបកកអ៏ាចរកពត័ម៌នសឋីពីការតថ្ បំតនទម និងទសវជសួជុលតដលាន
កំ តទ់ៅកបុងកូនទសៀវទៅត នាទំនោះាន។ 
 

រល់ការជួសជុល ឬការដលតរមូវកងរ់បស់អបករតូវទ្វើទ ើងទោយអបកលករ់យកងត់ដលមនជំនាញ។ 
ទដើមផតីសវងរកទីតាងំរបស់អបកតចកចាយកង ់ GIANTរសបចាបទ់ៅជិតអបកបំផុត សូមទផញើសារ ឬចូល
ទៅកានវ់បិសាយរបស់ទយើង។ សូមរកីរយជាមយួនឹងការជិោះកងរ់បស់អបក! 
 

Giant Bicycle Group 

Giant Brand Business 

No. 19, Shunfan Road 

Daija Dist, Taichung City 

43774,Taiwan (R.O.C.) 

www.giantbicycle.com 
 

ខ. ពរ័៌ានសដពីកីារធាន្ទ 
សារសំខាន៖់ សូមកតរ់តាទុកម៉ាូតដល និងទលខទស ររីបស់កងG់IANTរបស់អបក។ សូមពិនតិយជាមយួ
អបកតចកចាយកង ់ GIANT រសបចាបរ់បស់អបកទដើមផតីសវងរកទីតាងំទលខទស រ។ី សូមទុកបង្ហក នដ់ដ

http://www.giantbicycle.com/
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ទិញ ឬភសថុតាងដនការជាវទៅកបុងកូនទសៀវទៅទនោះទ្វើជាឯកសារទយង។ កំ តរ់តាទនោះនឹងជួយ អបក
កបុងការទសុើបអទងកតរបស់ប៉ាូលិស ឬការ ម រពីរកុម  ុនធានារ៉ា បរ់ង។ 

ទលខម៉ាតូដល៖_____________________ 

ទលខទស រ៖ី_____________________ 

ព ៌៖_____________________ 

កាលបរទិចឆទជាវ៖_____________________ 

ទឈ្នម ោះអបកតចកចាយ៖_____________________ 

អាសយោឌ នអបកតចកចាយ៖_____________________ 
 

ក ំតច់ណំា៖ំ Giant Bicycle, Inc.មនិអាចធានាការកតរ់តាទលខទស រនីីមយួៗានទទ។ របសិនទបើ
ាត ់ឬទចារលួចកំ តរ់តាផ្លធ ល់ខលួនរបស់អបកនឹងរតូវការជាចាាំច។់ អបករតូវទុកវកិកយបរតទិញរបស់
អបកសរមបទ់សវកមមធានា។ 
១. ទតីាងំទលខទស រតីកួង ់
អបកនឹងទឃើញទលខតួកង ់ GIANT របស់អបកទៅទលើបំពងត់កបជិតដុំកណាឋ លខាងទរកាម (សំបក
សំ ំុឈ្នប ន)់ ខាងទរកាមដនដុកំណាឋ លខាងទរកាម ឬទៅខាងទឆវងគនាល កខ់ាងទរកាយ (ដុំទរកាយ)។ 

៧. ការធាន្ទានក្ណំរ ់
 

រកុម  ុន GIANT ធានាជូនមច ស់ទដើមតតចំទពាោះត ួចំពាស់រងឹ ឬសមសភាពទដើមដនកងម់៉ា ក GIANT

ពីការខូចខាតខាងតផបកសមា រ និងការតុបតតងលមអសរមបរ់យៈទពលជាកល់កដូ់ចខាងទរកាម៖ 

ការធានាជាទរៀងរ ូតសរមប ់

 តួកង ់ទលើកតលងតតម៉ាូតដលផលិតសរមបក់ារជិោះចុោះភប។ំ 

ការធានារយៈទពលដបឆ់្ប សំរមប ់

 ចំពាស់រងឹ។ 

ការធានារយៈទពលបឆី្ប សំរមប ់

 តួរបស់ម៉ាូតដលផលិតសរមបក់ារជិោះចុោះភប។ំ 

ការធានារយៈទពលមយួឆ្ប សំរមប ់

 ការាញ់ព ៌ និងការតថ្ ពំ ៌កង ់ 
 ទរគឿងបនាល ស់តដលមកពីនាយទផសងៗមនដូចជាតំ ភាជ បរ់ស័ឺរបូមខាងទរកាយប៉ាុតនថមនិរ

បប់ញ្ចូ លតផបកតដលមនិតមនរបស់កងម់៉ា កGIANTចំពាស់បូមទរគឿងរសូបដនបូមខាងទរកា
យ។ ( ទរគឿងបនាល ស់តដលមនិតមនជាសមសភាពរបស់កង ់ GIANT  ងំអស់ដូចជា
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ចំពាស់បូមនងិទរគឿងរសូបដនបូមខាងទរកាយនឹងរតូវធានាទោយរកុម  ុនផលិតទដើមរបស់
សមសធាតុ ងំទនាោះ។ 

ររូវការការដំតឡើងតៅតពលជាវ 
ការធានាទនោះអនុវតថតតចំទពាោះកង ់ នងិតទួរគងតដលានទិញថ្មីពអីបកតចកចាយកង ់ GIANT រសប
ចាប ់និងដំទ ើងទោយអបកតចកចាយទៅទពលជាវតតប៉ាុទណាត ោះ។ 
ការតដ្ឋិះរស្គយការខូចខារានក្ំណរ់ 
របសិនទបើមនការបញ្ជជ កផ់ធុយពទីនោះ ការទោោះរសាយការខូចខាត ងំរសុងតដលសទិតទរកាមការធានា
ខាងទលើ ឬការធានាតដលពាកព់ន័នកំ ិតចំទពាោះការបឋូរតផបកតដលខូចខាតទោយតដមលទសមើ ឬខពស់ជាង 
គឺជាឆនាធ នុសិទនិោចខ់ាត និងតតមយួគតរ់បស់រកុម  ុន GIANT។ ការធានាទនោះមនរយៈទពលចាបព់ី
កាលបរទិចឆទដនការជាវ អនុវតថតតសរមបម់ច ស់ទដើមតតប៉ាុទណាត ោះ និងមនិអាចទផធរានទទ។ ទ ោះកបុង
សាទ នភាពណាកទ៏ោយ រកុម  ុន GIANT មនិទទួលខុសរតូវចំទពាោះការខូចខាតផ្លធ ល់ ទោយដចដនយ 
ឬ្ងន់្ ងរដូចជា ការខូចខាតទោយរបសួរងកាយ ការខូចខាតរទពយសមផតថិ ឬការាតប់ងរ់ាកក់ាក ់
ទ ោះជាតផអកទលើកិចចសនា ការធានា ការទ្វសរបត ស ការទទួលខុសរតូវផលិតផល ឬរទឹសឋីទផសងៗ
ដដទទទៀត។ 
ការតលើក្ផ្លង 
ការធានាខាងទលើ ឬការធានាតដលពាកព់ន័នមនិរមួបញ្ចូ ល៖ 

 ការសឹក ឬរត កតផបកណាមយួដូចជា សំបកកង ់ រចវក ់ ហ្រហាវ ងំ តខស និងសពឺកបុងសាទ នភាព
តដលគម នការផគុ ំ ឬការខូចខាតសមា រ។ 

 កងជ់ួសជុលទោយជាងតដលមនិតមនជាអបកតចកចាយកង ់GIANT រសបចាប។់ 

 ការតកតរបខុសពីសាទ នភាពទដើម 

 ការទរបើរាស់កងស់រមបទ់គលបំ ងមនិ្មមតា របណាំង និង/ឬអាជីវកមម ឬសរមប់
ទគលបំ ងទផសងទទៀត ទរៅពីទគលបំ ងតដលកងរ់តូវានdesignទដើមផជីិោះ។ 

 ការខូចខាតតដលបណាឋ លមកពីការមនិទគរពតាមកូនទសៀវទៅត នារំបស់មច ស់កង ់

 ការាញ់ នងិការតថ្ ពំ ៌កង ់ តដលបណាឋ លមកពីជិោះកបុងការរបណាំង បទង្ហា ោះ ចុោះ
ទីជរមល និង/ឬហាតជ់ិោះសរមបស់កមមភាព ឬរពឹតថិការ ៍ ឬបណាឋ លមកពីោកក់ង ់ ឬ
ជិោះកងក់បុងអាកាសធាតុ ឬសាទ នភាពលំាកខាល ងំ។ 

 ការគិតដថ្លទសវសរមបក់ារបឋូរ ឬផ្លល ស់បឋូរ។ 

ទលើកតលងតតការផឋល់ការធានា និងការពាកព់ន័ននឹងការធានាបតនទម ងំអស់របស់រកុម  ុន បុគគលិក 
និងភាប កង់្ហរ GIANT មនិទទួលខុសរតូវទលើការាតប់ង ់ នងិការខូចខាតទផសងៗ (រមួបញ្ចូ ល ងំ
ទរគោះថាប ក ់ និងការាតប់ងល់ទនភាព ឬការខូចខាតបណាឋ លមកពីការទ្វសរបត សទផសងៗ) តដល
ានទលើកទ ើងពី ឬពាកព់ន័ននឹងកង ់GIANT។ 
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កង ់ GIANT មនិមនធានា អោះអាង ឬបងកបន់យ័ធានាទ ើយ។ រល់ការធានាតដលានអនុវតថ
 ងំអស់ រមួបញ្ចូ ល ងំការធានាទរគឿងទមកានិច និងប ំងពិទសសរបស់ទំនិញសរមបទ់គល
បំ ងជាកល់កណ់ាមយួគឺមនរយៈទពលកំ តទ់ដើមផអីនុវតថការធានាតដលានទរៀបរបខ់ាង
ទលើ។រល់ការ ម រសំ ងតដលផធុយនឹងការធានានឹងរតូវទ្វើទ ើងទោយអបកតចកចាយតដលមន
សិទនរបស់រកុម  ុនកង ់ GIANT។ រល់បង្ហក នដ់ដទិញ ឬប ័ត បញ្ជជ កព់ីកាលបរទិចឆទទិញគតឺរមូវឲ្យ
មនមុនទពលដំទ ើ រការទ្វើការ ម រសំ ង។ 
 

ការ ម រសំ ងតដលទ្វើទរៅរបទទសតដលអបកទិញនឹងរតូវបងដ់ថ្លទសវកមម នងិលកខខ ឍ បតនទម។ 

រយៈទពលដនការធានា និងពត័ម៌នលមអតិអាចខុសគប តាមរបទភទទរគង នងិ/ឬតាមរបទទស។ ការ
ធានាទនោះផឋល់ឲ្យអបកនូវសិទនតផបកចាបជ់ាកល់ក ់ ទ ើយអបកអាចទទួលាននូវសិទនតដលខុសគប ទៅ
តាមកតនលងនីមយួៗ។ ការធានាទនោះមនិប៉ាោះពាល់ទៅទលើសិទនរបស់អបកទទ។ 
 

សរមបក់ងឆ់្ប  ំ ២០១១ និងម៉ាូតដលចាស់ជាងទនោះ សូមពិទរគោះជាមយួនងឹមច ស់កូនទសៀវទៅ ឬ
 កទ់ងទៅរកុម  ុន GIANT ឬអបកតចកចាយតដលមនសិទនសរមបព់ត័ម៌នអំពកីារធានាទនោះ។ 
  



73 

 

ការទៅសមសភាពកង ់
  

១. តួកង ់
២. បំពងខ់ាងទលើ 
៣. បំពងខ់ាងទរកាម 
៤. បំពងត់កប 
៥. តួទផឋក 

៦. ទីបរទដងតកប 
៧.កាលទីប 
៨. ចំពាស់ 
៩. កង ់
១០. សំបកកង ់
១១. រកឡាកង ់
១២. ចំទ ៀងកង ់
១៣. ក វ៉ា ល់ 
១៤. បំពង ់
១៥. ខបងកង ់
១៦. ទ្មញ 
១៧. ដុកំង ់
១៨. ដងបននូរ 
១៩. ាតហ្រហាវ ងំ 
២០. ដងឈ្នប ន ់

២១. ថាសលីប 

២២. រចវក ់

២៣. ឈ្នប ន ់

២៤. សំ ំុលីប 

២៥. ទដរទីយើកងទ់រកាយ 

២៦. ទដរទីយើកងម់ុខ 

២៧. ឧបករ ៍បឋូរទលខ 

២៨. តខសបឋូរទលខ 

២៩. ដុំ ក កង ់

៣០. កាលកង ់

៣១. ដដកង ់

៣២. ដងតកប 

៣៣. តកប 

៣៤. ទរគឿងភាជ បដ់ងតកប 

៣៥. ដដហ្រហាវ ងំ 

៣៦. ទឃបៀបហ្រហាវ ងំឌីស 

៣៧. រ ៉ាូទរ័ហ្រហាវ ងំឌីស 

៣៨. តខសហ្រហាវ ងំ 

៣៩. ហ្រហាវ ងំ 

៤០. រទនាបហ់្រហាវ ងំ 
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