ពូជស្រូវ

”ផ្ការ ំដួល”

ជាពូ ជស្រូវកណ្ត
ត លរកអូបដដលបានធធវើការបធចេញនិងផសពវផាយជូនករិករធរបើ របារ់ធោយវ ិទា

ស្ថថនស្ស្ថវរជាវនិងអភិ វឌ្ឍន៍ ករិកមមកមពុជា ននរករួងករិកមម រុកាារបមាញ់ និងធនស្ថទនាឆ្នំ១៩៩៩។ បច្េុបបននពូជស្រូវ
ផ្ការ ំដួ លបាននឹងកំពុងធពញនិ យមកនុងច្ំធណ្តមរបជាករិករធៅកនុងរពះរាជាណ្តច្រកកមពុជា ធោយពូជស្រូវធនះផតល់នូវទិនន
ផលខ្ពរ់ គុណភាពអងារលអរបធរើរ មានភាពថ្លល ដវងរលូន បាយទន់ ឆ្ាញ់ ដថមទំងមានកលិនរកអូបធទៀតផង។ ជាពិ ធររ
ធៅធទៀតជាពូជដដលមានរបធភទអងារមានតនមលខ្ពរ់ធៅធលើទីផារជាតិ និងអនតរជាតិ។
លក្ខណៈពិសេេៗរបេ់ពូជស្េូវផ្ការ ំដួល
ពូជស្រូវផ្ការ ំដួល

ជាពូ ជស្រូវកណ្ត
ត លរកអូបនិងរបកាន់រដូវមធយមដដលធច្ញផ្កាចាប់ពីនថាទី ១០-២៥ដខ្តុលាអាស្រ័យធៅ

ធលើអាការធាតុនិងធពលធវលាោំដុះ។

កមពរ់ធដើមរបរ់ពូជស្រូវផ្ការ ំដួលដរបរបួលពី ១១០-១៧០រ.មនិងច្ំនួនធដើមដបក

ផតល់ផលគឺ ចាប់ពី៥-១០ធដើមកនុងមួយគុមពអាស្រ័យធៅតាមរបធភទដី។

ច្ំនួនរាប់កុនងមួយកួរមានចាប់ពី១១០-១៥០រាប់

និងមានរបដវងកួរ១៨-២៨រ.ម។ ពូជស្រូវផ្ការ ំដួ លធន់ធៅនឹងទឹកជំនន់បានលអ ប៉ុដនតមិនរូវធន់ ធៅនឹងមមាច្ធតានតធទនិង
មានទិននផលជាមធយម៣,៥ធតានកនុងមួ យហិកតានិងអាច្ខ្ពរ់ដល់ធៅ៥,៥ធតានកនុងមួ យហិកតា។
វិធីសាស្តេរដ ំដុះ
ររមាប់ស្រូវរនទង
ងមួ
ូ បរ ិមាណរាប់ពូជដដលចាំបាច្់គឺពី៣០-៤០គីឡរកាមកន
ូ
ុ យហិកតា
និងមានរុខ្ភាពលអ

ប៉ុដនតកងករណ
ី ដដលរាប់ពូជរុទឋ
ុន

រពមទំងរគប់ រគងទឹកនិងដថទំបានលអ បរ ិមាណរាប់ពូជដដលរតូវការកនុងមួ យហិកតាគឺពី១៥-២០

គីឡរកាមប៉
ុធណ្តណះ។ ធដើមបីឲ្យរំណ្តបដុះលូតលារ់ធំធាត់លរអ តូវស្ថបរាប់ពូជមួយគីឡរកាមធលើ
នផទដីថ្លនល១០ដម៉រតកាធរ ៉។
ូ
ូ
ទីរំណ្តបរតូវធធវើធៅជិ តរបភពទឹក ដតរតូវឆ្ាយពីមលប់នរពឬកដនលងមានធភលើងអគគីរនី ធដើមបីធច្ៀរវាងការបំផ្កលញពី រតវលិត
អ

ច្នរង។ ជាការលអគួររទូងរំណ្តបដដលមានអាយុ២៥-៣០នថា ធហើយកនុងមួ យគុមពច្ំនួន២-៣ធដើម។ ររមាប់ ស្រូវ ពធររះ
បរ ិមាណរាប់ពូជដដលចាំបាច្់គឺពី៦០-៨០គីឡូរកាមកនុងមួ យហិកតា។ គួ រធរៀបច្ំដីឲ្យបានលអនិងរាបធរមើមុនរទូងឬធររះ។

ការភជួររារ់គួរដតធធវឲ្
ើ យបាន២-៣ស្ថរជាការលអរបធរើរ។ របរិនធបើដស្រអាច្បធចេញបចូេ លទឹកបានបនាទប់ពីរងឬធររះបាន
ូទ
២០នថាអាច្បធចេញទឹ កឲ្យអរ់ពីកុងដស្រ២-៤នថា
ន
រច្
ួ បចូេ លទឹកថមីវ ិញ។ ធធវើរធបៀបធនះគឺ ធដើមបីធធវើឲ្យស្រូវកាន់ដតដបកគុ មពល។
អ

1

ការសស្បើស្ាេ់ជី
ការធរបើរបារ់ជីរមស្របតាមករមិតដណនាំនិងមិនបណ្ត
ា លឲ្យមានការថយច្ុះ

ឬបាត់បង់កិន
ល ឬគុណភាពដនទធទៀតធឡើយ។

គួរោក់ជី២-៣ដងកនុងមួ យវដតជីវ ិតរបរ់ស្រូវ។ បាច្រទប់ បាតមុនធពលរទូងធោយធរបើ ជីធមមជាតិពី៥ធតាន (២០រធទះ) កនុង
មួយហិកតានិងរួមផសំជាមួ យជីគីមីដូច្មានកនុងតារាងទី ១។
បរ ិមាណជីបាច្បំប៉នធលើកទីមួយនិងធលើកទីពីររតូវអនុ ធលាម
តាមតារាងទី១ ធហើយធពលធវលាននការបាច្រតូវអនុធលាមតាមតារាងទី ២។
តារាងទី ១

រស្ូវកណ្ត
ា លនិងរស្ូវធៃន់ (រស្ូវវស្ា)
បាចរាប់បាតមុនស្ទូងឬពររោះ (គ.រក/ហ.ត)

រកុមដី

អ៊ុយពរ ៉

ពដ អា ពប៉

បំប៉នអ៊ុយពរ ៉ (គ.រក/ហ.ត)

ប៉ូតាស្ស

ពលើកទី ១
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ដីពោគរតប់

១០

៥០

៥០

៤០

៣៥

ដីកំពង់ពស្ៀម

៣០

០

០

៤០

៣០

ដីពកៀនសាាយ

ជាដីតាមមាត់ររំងទពនេនិងជរមាលពីររំងទពនេស្មរស្បស្រមាប់រស្ូវរសាល

ដីរកគរ

០-០-៦០

ពលើកទី ២

៤៦-០-0

ជាដីលច
ិ ទឹករយៈពពលយូរ ខ្ដលកស្ិករពធាើរស្ូវព

ដីកាលពរធិ

ង
ើ ទឹកឬរបពដញទឹក

តារាងទី ២
ពពលពវលាសាប

បំបន
៉ ពលើកទី ១

បំបន
៉ ពលើកទី ២

១-៣១ មិថនា
ុ

៣០ ថ្ថៃពរោយស្ទូង

៨-១២ កញ្ញា

១៦-៣០ កកកដា

៣០ ថ្ថៃពរោយស្ទូង

១-១៥ កកកដា

៣០ ថ្ថៃពរោយស្ទូង

១៣-១៧ កញ្ញា
១៨-២២ កញ្ញា

ការស្បមូលផល
- រតូវរបមូលផលស្រូវធៅធពលរាប់ទុំលគ
អ ឺ ធៅធពលដដលកួរស្រូវមានរាប់
ចាប់ពីរក់ កណ្ត
ា លកួរធឡើងធៅមានពណ៌ធលឿងទុំ ចារ់និងរាប់ ធពញ
រក់ កណ្ត
ា លកួ រច្ុះធរកាមមានពណ៌ធលឿងទុំ ស្ស្ថលធហើយរាប់ រក
ា វ ិញ
មានពណ៌ស្ថលបធរកចារ់។
- គេអាចហាលសម្ងួតស្សូវគៅគលើកគទេល សំណាញ់ម្ុង តង់គៅស៊ូ ទិង
លានរុីម៉ង់ត៍គឺមិនបណ្ត
ា លឲ្យគុណភាពរាប់ស្រូវឬរាប់ពូជស្រូវខ្ុ រាន
ធឡើយ។ ករមារ់រាប់ស្រូវដដលរមស្របររមាប់ ការហាលរមាួតគឺ ២-៣
រ.មដដលករមារ់រាប់និងរភាពពនលឺនថាគឺជាកតាតច្មបងកនុងការកំ ណត់
រយៈធពលហាលនិងគុណភាពរាប់ ស្រូវ៖

 នថាស្រឡះលអ ហាលដត១នថាប៉ុធណ្តណះ ធោយកនលះធមា៉ ងវ ីមតង។
 នថាស្រឡះបងគួរ ហាលរមាួតរយៈធពល២នថា ធោយមួយធមា៉ ងវ ីមតង។
 នថាមិនស្រឡះ ធគរតូវហាលរហូតដល់ ៣នថា ធោយ២ធមា៉ ងវ ីមតង។

- រាប់ពូជរតូវរច្កទុកធៅកនុងថង់បាលរទិកច្ងឲ្យជិតរួច្ោក់ កុងបាវមួ
ន
យជាន់

ធទៀតធហើយទុកោច្់ធោយដឡកពីរាប់ស្រូវច្ំណីធៅកដនលងដដលរាតលអ
និងាមនការបំផ្កលញពីរតវកណុា រ មាន់ ទជាធដើម។
ួ
រតូវររធររធ្មះពូជនិងនថាដខ្រច្ូតកាត់ ោក់ ធៅធលើបាវឲ្យបានរតឹមរតូវលអ។

- ផលស្រូវដដលរបមូ លបានរតូវទុកោក់កុនងជរងុកឲ្យបានលអ ធោយការររកុំឲ្យរតវកណុា រ មាន់ ទរុី និងមិនឲ្យទទឹក។
ិ ា មជឈមណ្ឌលបណ្ុ ា ោះបណ្ត
ស្រមាប់ព័ត៌មានបខ្នែមស្ូមពធាើោរាក់ទង ោរ ិយាល័យរុកខជពរមើស្វទ
ា ល និងព័ត៌មាន ោរយា
ិ ល័យខ្ផនោរ ស្ហរបតិបតាិោរ និងរណ្ិជជកមែ
ថ្នវ ិទាសាែនរសាវរជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កស្ិកមែកមពុជា ពៅតាមបពណ្ត
ា យផេូវជាតិពលម ៣ ស្ង្កកត់របទោះឡាង មណ្ឌដពង្កក ភនំពពញ ឬតាមរបអប់ស្ំបុរតពលម ០១ ភនំពពញ
ទូរស្័ពទពលមៈ (៨៥៥-២៣) ៦៣១៩ ៦៩៣-៤
ទូរអកខរៈ vathany_thun@yahoo.com

ពគហទំព័រៈ www.cardi.org.kh
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