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ដំណាដំំឡូងម្ី 

១-ផ្ទៃដីដដំ ះ និងបរិោណទល ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២០ 
 

ឆ្ន ាំ ផ្ទៃដីដាំដ ុះ (ហ.ត) ទិន្នទល (តោន្/ហ.ត) បរិមាណទលសរ ប (តោន្) 

២០១៩ ៦៥២ ៥៣១ ២០.៧០ ១៣ ៥១២ ៧៥៦ 

២០២០ ៦១៧ ០៩០ ២០.៥៥ ១២ ៦៨៣ ៩៨៧ 
 

២-ការនាមំ្ចញដំឡូងមី្រម្ពុជា ឆ្ន  ំ២០១៩ - ឆ្ន  ំ២០២០ និងរយៈម្រល៨ខែ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 

 

 

បរយិាយ 
បរមិាណ (តោន្)  

ទសិតៅនាំតេញ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ ឆ្ន ាំ២០២០ ៨ខែ ឆ្ន ាំ២០២១ 

េាំណិតដាំឡូងមីត្កៀម ១ ៦២៦ ១៦៥ ១ ៥១៦ ៤៧៦ ១ ២៨៣ ៩០៣ ផ្ៃ ត ៀតណាម េិន្ 

ដាំឡូងមី្សស់ ១ ៦០៨ ៤៥០ ៧២៣ ៥៩០ ៤៦៩ ៣០០ ផ្ៃ ត ៀតណាម 

តមៅដាំឡូងមី ៥៦ ៨៧៤ ៣៤ ៩៣៥ ១៨ ៧០១ ផ្ៃ ត ៀតណាម េិន្ អ ីោលី ហឡូង ់

កាណាដ ឥណាា  ប៉ាគីស្ថា ន្  

្បភព៖ ្កសួងកសិកមម រ កាា ្បមាញ់ ន្ិងតន្ស្ថទ 
 

ត្ៅពីការនាំតេញទលូ ការខាងតលើ ទលិតទលដាំឡូងមីកមពុជា្តូ បន្នាំតេញត្ៅទលូ ការោម្េក

រតបៀងតៅ្បតទសជិតខាង។ 

កនុងបរិមាណដាំឡូងមី្សសេ់ាំនួ្ន្ ១ ០០០ គ.ក ទទួលបន្បរិមាណដាំឡូងមីេាំណិតត្កៀមេាំនួ្ន្ 

៤២% តសម ើនឹ្ង ៤២០ គ.ក កនុងសាំតណើម១៤% កាប់តដយមា៉ាស ីន្  ប៉ា ខន្ែតបើកាប់តដយផ្ដអាេទទួលបន្

ដាំឡូងមីេាំណិតត្កៀមពី៤៧%តៅ៥០% េាំត ុះពូជដាំឡូងទឹក រីឯពជូដាំឡូងមីតមៅខដលមាក្មិតជាតិតមៅ

ែពស់ដូេជាពូជ ហ  យ ប  ង គឺអាេទទួលបន្បរិមាណដាំឡូងមីសងួ តពី៦០% តៅ៧០%។  កនុងបរិមាណដាំឡូង

មី្សស់ ១ ០០០ គ.ក ទទួលបន្បរិមាណតមៅដាំឡូងមី ២០០ គ.ក ។ ក្មិតជាតិតមៅេតនល ុះពី ២០ តៅ 

២៤% តៅោម្បតភទពូជ។ 
 

៣-ផ្ទៃដីដដំ ះ និងបរិោណទលដំឡូងមី្តាម្បណាា ម្ែតា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 
 

ល.រ រាជធាន្-ីតែតែ ផ្ទៃដី្ បមលូទល (ហ.ត) បរមិាណទល (តោន្) 

១ បនៃ យមាន្ជ័យ 77,880 1,743,489 

២ បត់ដាំបង 107,060 2,549,092 

៣ កាំពង់ចាម 20,492 406,965 

៤ កាំពង់ឆ្ន ាំង 275 1,714 
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៥ កាំពង់សព  ឺ 53 1,007 

៦ កាំពង់ធាំ 47,497 1,040,487 

៧ កាំពត 496 10,486 

៨ កណាែ ល 0 0 

៩ តកាុះក ង 40 307 

១០ ្កតេុះ 74,946 1,474,608 

១១ មណា លគិរ ី 13,965 220,745 

១២ ភនាំតពញ 4 44 

១៣ ្ពុះ ិហារ 23,440 468,800 

១៤ ផ្្ពខ ង 1,035 18,630 

១៥ ត ធសិ្ថត ់ 23,736 474,720 

១៦ រតន្គិរ ី 14,553 208,443 

១៧ តសៀមរាប 37,655 607,143 

១៨ ្ពុះសហីន្  0 0 

១៩ សៃ ឹងខ្តង 10,985 230,685 

២០ ស្ថា យតរៀង 5,710 102,056 

២១ ោខក  2,072 31,080 

២២ ឧតែរមាន្ជយ័ 61,438 1,302,566 

២៣ ខកប 4 50 

២៤ ផ្ប៉ាលិន្ 38,279 787,016 

២៥ តបូងឃមុ ាំ 55,475 1,003,855 

សរ ប 617,090 12,683,987 

 
 

 

៤-ទីទារ ៖  

-ទីទារដាំឡូងមីរបស់កមពុជាគឺពឹងខទែកតលើទីទារ្បតទសផ្ៃ និ្ងត ៀតណាម ខដល្តូ បន្តគចាត់

ទ ក្តឹមខតជា្បភពផ្ន្ការទគត់ទគង់បខន្ាមតៅតពលខដលទលិតទលកនុង្សុកផ្ន្្បតទសទាំងពីរតន្ុះមិន្អាេ

ត ល្ើយតបនឹ្ងតសេកែី្តូ ការកនុង្សុក និ្ងមិន្អាេបង្គងគប់បរិមាណស្មាប់ការនាំតេញបន្។ កោែ តន្ុះតធាើឱ្យ

ទលិតទលដាំឡូងមីកមពុជាងាយរងត្រុះពីការតឡើង-េ ុះផ្ៃល ខ្ប្បួលតៅោមត្មូ ការរបស់តគ។ 

-កសិករតៅតាំបន្់ភាគខាងលិេ គឺលក់ដាំឡូងមីេាំណិតត្កៀមឱ្យឈ្មួ ញឬមាា ស់ផ្សឡូកនុង្សុក ខដល

លក់បន្ែឱ្យឈ្មួ ញផ្ៃ និ្ងឈ្មួ ញនាំតេញតៅត ៀតណាម។ ឈ្មួ ញឬមាា ស់ផ្សឡូមិន្ទទួលទិញតមើមដាំឡូងមី
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្សស់តទ ត្ ុះផ្ៃមិន្អន្ ញ្ញា តឱ្យនាំេូលដាំឡូងមី្សស់តឡើយ ។ ការនាំតេញតមើមដាំឡូងមី្សស់បន្ែលុះតៅ

្បតទសផ្ៃគឺតធាើតឡើងតដយលេួលាក់ មិន្ទលូ ការោម្េករតបៀង។ មាន្ការ្បមូលទិញដាំឡូងមី្សស់ពី

កសិករកនុងបរិមាណតិេតួេពីសាំណាក់ឈ្មួ ញត ៀតណាម។ 

-កសិករតៅតាំបន្់តែតែកាំពង់ចាម តបូងឃមុ ាំ ភាគត្េើន្គឺលក់តមើមដាំឡូងមី្សស់ឱ្យឈ្មួ ញនាំតេញតៅ

ត ៀតណាម និ្ងមួយេាំនួ្ន្លក់ឱ្យតរាងេ្កខកផ្េនតមៅដាំឡូងមីតៅសួងខដលទទួលទិញកនុងតផ្មលតោកជាង

ឈ្មួ ញនាំតេញពី៣០៛ តៅ៥០៛/គ.ក។ 

-ការលក់ជាដាំឡូងមីេាំណិតត្កៀមទទួលបន្្បក់េាំតណញជាងការលក់តមើមដាំឡូងមី្សស់ ្រន់្

ខតការតធាើជាដាំឡូងមីេាំណិតត្កៀមេាំណាយតពលពី ៥តៅ៧ផ្ៃង ស្មាប់ការហាលដាំឡងូ។ 

-តបើទលដាំឡូងរបស់កសិករមាន្គ ណភាព គឺមិន្ែាុះតទឈ្មួ ញរងចាាំទទួលទិញ ក៏ប៉ា ខន្ែតផ្មលខ្ប្បួល

តៅោមត្មូ ការរបស់្បតទសជិតខាង។  
 

៥-និនាន កាតផ្ម្ៃ ៖ 

ទលិតទល តផ្មលទបបាំទ ត តផ្មលែពស់បាំទ ត 

ដាំឡូងមី្សស ់ ១.៨បត-២បត/គ.ក  ២.៨បត/គ.ក  

ដាំឡូងមីត្កៀម ៤.៨បត/គ.ក  ៦.៥បត/គ.ក 

 -តបើលក់បន្កនុងតផ្មលទបបាំទ ត ក៏កសិករអាេទទលួបន្្បក់េាំតណញបន្ែិេបន្ែួេខដរ មិន្ខាត

បង់តឡើយ តលើកខលងខតជបួត្រុះធមមជាតិខដលតធាើឱ្យទនិ្នទលធាល ក់េ ុះខាល ាំង។  

-កនុងរយៈតពល២ឆ្ន ាំ តន្ុះ ឆ្ន ាំ២០២០ និ្ងតដើមឆ្ន ាំ២០២១ ទលិតទលដាំឡូងមីមាន្តផ្មលលែ ខដល

អាេឱ្យកសិករទទួលបន្ទលេាំតណញសមរមយ។ តផ្មលកនុងឆ្ន ាំ២០២០ និ្ងតដើមឆ្ន ាំ២០២១ គឺដូេរន ៖ 

 ក-តផ្មលតៅតាំបន្ត់ែតែបតដ់ាំបង បនៃ យមាន្ជយ័ ន្ងិផ្ប៉ាលនិ្៖ (១បត=១៣៣៛ អ្ោមធយមកនុង

ខែក មភៈ-មីន ឆ្ន ាំ២០២១) 
 

ទលិតទល ផ្សឡូ 

ទិញពីកសិករ 

ឈ្មួញផ្ៃទិញពផី្សឡូ 

 

ឈ្មួញត ៀតណាម 

ទិញ្សស់ពកីសិករ ន្ិងត្កៀមពីផ្សឡូ 

ដាំឡូងមី្សស់ 

 

  ២.៨បត-៣បត/គ.ក 

~៣៧២តរៀល-៣៩៩៛/គ.ក 

ដាំឡូងមីត្កៀម 

 

៥.៨បត-៦.២បត/គ.ក 

~៧៧១តរៀល-៨២៤៛/គ.ក 

៦.៧បត/គ.ក-៦.៨បត/គ.ក 

~៨៩១៛/គ.ក-៩០៤៛/គ.ក 

៦.៨បត/គ.ក ~៨៤៣៛/គ.ក 

(ដាំឡូងស្ថែ ត មិន្ជាប់ដី និ្ងសងួ តលែ ) 
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ែ-តផ្មលតៅតាំបន្ត់បងូឃមុ ាំ កាំពងច់ាម ្កតេុះ សនូល៖ 
 

ទលិតទល កសិករដឹកតៅដល់ឃ្ល ាំង 

ដាំឡូងមី្សស់ ៣៨០៛-៤០០៛/គ.ក 

ដាំឡូងមីត្កៀម 

 

៧៥០៛-៨០០៛/គ.ក 

 

ជាទូតៅតផ្មលដាំឡូងមី្សស់របស់កមពុជាទបជាង្បតទសផ្ៃ តដយស្ថរទលិតទលដាំឡូងមីកមពុជា

មាន្គ ណភាពទបជាង្បតទសផ្ៃ ត្ ុះកសិករកមពុជាបងាាំ្បមលូទលដាំឡូងមីតដយមិន្ទន់្្គប់អាយ 

្តឹម្តូ  ខដលតធាើឱ្យដាំឡូងព ាំមាន្តមៅតពញតលញ តដយស្ថរដាំឡូងតៅតដើមរដូ មាន្តផ្មលែពស់បន្ែិេជាង

 ក់កណាែ លរដ ូ មយួ ិញតទៀតកសិករ្តូ ការ្បក់តដើមបីបងាិលសងធនររ។ 

៦-ទិននទល៖ ោមរបយការណ៍របស់្កសួងកសិកមម រ កាា ្បមាញ់និ្ងតន្ស្ថទ ទិន្នទលដាំឡូងមីជាមធយម 

គឺ២០.៧០តោន្/ហ.ត ដាំឡូងមី្សស់ ប៉ា ខន្ែជាក់ខសែងតៅតាំបន្់ែលុះដូេជាតៅមា៉ា ផ្ឡ កាំតរៀង ភនាំ្ពឹក ផ្ប៉ាលិន្

កសិករអាេដាំបន្រហតូដល់េតនល ុះពី៣០ តៅ ៣៥តោន្/ហ.ត តៅោមស្ថា ន្ភាពដី ការត្បើ្បស់ជី ការ

ត្បើោន ាំបាំប៉ាន្ និ្ង្បតភទពូជ។ តៅតាំបន្់តែតែតបូងឃមុ ាំ កាំពង់ចាម ទិន្នទលពី ២៥ តៅ ៣០តោន្/ហ.ត។ 
 

៧-ព្បតិទិនរដូវកាលផ្នការដដំ ះ និងព្បមូ្លទល 
 

រដ ូ រដ ូកាលដាំដ ុះ រយៈតពលទទលួទល រដ ូ្បមលូទល 

រដូ ្បាំង ចាប់តទែើមដាំតៅកនុងខែ 

ក មភៈ-មីន 

្បមូលទលត្កាយដាំបន្ពី 

៩ តៅ ១២ខែ 

ចាប់តទែើម្បមូលទលតៅខែ 

  ិេិិកា ដល់ ខែមីន 

រដូ  សា ចាប់តទែើមដាំតៅកនុងខែ 

ឧសភា-មិៃ ន 

្បមូលទលត្កាយដាំបន្ពី 

៩ តៅ ១២ខែ 

ចាប់តទែើម្បមូលទលតៅខែ 

ក មភៈ ដល់ ខែតមស្ថ 
 

 

ល.រ សកមមភាព មករា ក មភៈ មីន តមស្ថ ឧសភា មិៃ ន កកកដ សីហា កញ្ញា  ត លា   ិេិិកា ធន ូ

១ ការត្តៀមពជូ 

ស្មាប់ដាំដ ុះ 

            

២ ការតរៀបេាំដី             

៣ ការដាំដ ុះ             

៤ បញ់ោន ាំ ន្ិង

ខៃទាំ 

            

៥ ្បមូលទល             
 

្បភពៈ អគគនយកដា ន្កសកិមម ផ្ន្្កសួងកសិកមម រ កាា ្បមាញ់ ន្ងិតន្ស្ថទ 
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៨-ផ្លៃម្ដើម្សព្ោប់ការដដំ ះ និងការខលទ ំឆ្ន ២ំ០២០-២០២១ 

       រ/-ការចំណាយ និងលទធទលរនងុការដដំំឡូងម្១ីហិរតាម្ៅតំបន់ព្សុរោ៉ា ផ្ឡ រំម្រៀង ភ្នំព្រឹរ ផ្ប៉ាលិន 

 ក.១/-ការលកជ់ាដាំឡងូមេីាំណតិត្កៀម 
 

្បតភទេាំណាយ ឯកោ 

េាំន្នួ្ តផ្មល/ សរ ប (ជាបត) សរ ប (ជាតរៀល) 

ឯកោ 
ឯកោ កនុងផ្ទៃដី១ផ្រ៉ៃ កនុងផ្ទៃដី១ហកិោ  កនុងផ្ទៃដី១ហកិោ  

(បត) (បត) (១ហ.ត=៦.២៥ផ្រ៉ៃ) ១បត=១៣៣៛ 

ផ្ៃលភជួររាស់ (ផាល៣ឬផាល៤) តលើក 1.00 300.00 300.00 1,875.00   

ផ្ៃលស្ថប់ដី (ផាល៧) តលើក 1.00 200.00 200.00 1,250.00   

ផ្ៃលពូន្រង តលើក 1.00 300.00 300.00 1,875.00   

ជី ២០ x២០ x១៥ដក់តពលពូន្រង គ.ក 17.00 18.00 306.00 1,912.50   

ផ្ៃលដាំ តលើក 1.00 300.00 300.00 1,875.00   

ពូជ បេ់ 40.00 25.00 1,000.00 6,250.00   

ផ្ៃលខៃទាំតបេតមម  (តបេខត១ផ្ៃង=៤នក់  
នក ់ 4.00 200.00 800.00 5,000.00 

  តពលដាំឡូងអាយ ១ខែកន្លុះតៅ២ខែ 

ោន ាំបញ់តមម  (អាយ ២ខែកន្លុះតៅ៣ខែ) តលើក 1.00 45.00 45.00 281.25   

ផ្ៃលបញ់តមម  តលើក 1.00 300.00 300.00 1,875.00   

ោន ាំប៉ាូ  (តពលដាំឡូងអាយ ៣ខែ) មីលីលី្ត 50.00 1.00 50.00 312.50   

ផ្ៃលបញ់ោន ាំប៉ាូ តលើកទី១(១ផ្ៃង) នក ់ 2.00 300.00 600.00 3,750.00   

ោន ាំប៉ាូ  (ដាំឡូងអាយ ៤ខែកន្លុះ) មីលីលី្ត 50.00 1.00 50.00 312.50   

ផ្ៃលបញ់ោន ាំប៉ាូ តលើកទី២(១ផ្ៃង) នក ់ 2.00 300.00 600.00 3,750.00   

ផ្ៃលកាប់តដើម (១បេ់=២៥តដើម) បេ់ 180.00 1.61 289.80 1,811.25   

ខែែេងតដើមដាំឡូង ដ ាំ 1.00 24.20 24.20 151.25   

ផ្ៃលភជួររស់តមើម តលើក 1.00 300.00 300.00 1,875.00   

ឈ្នួលេិង្គញ្ញា ាំ ន្ិងហាល តផ្មល៨បត/កតឆិ 

កតឆិ 192.00 8.00 1,536.00 9,600.00 

  

ដាំឡូង្សស់ កនុង១កតឆិទមងន្់ ២៥គ.ក  

ទិន្នទល ៤៨០០គ.ក/ផ្រ៉ៃ=១៩២កតឆិ 

ផ្ៃលកមមករ្បមូលដាំឡូងសងួ ត្េកការ ង 

ការ ង 35.00 9.10 318.50 1,990.63 

  

តផ្មល៩.១បត/ការ ង ទមងន្់៧៥គ.ក/ការ ង 

(ដាំឡូង្សស់១០០០គ.ក បន្ដាំឡូងសងួ ត  

ពី៥៥%តៅ៦០%=៥៥០ តៅ៦០០គ.ក) 

ទិន្នទល ៤៨០០គ.ក ដាំឡូងមី្សស់/ផ្រ៉ៃ 

តសម ើន្ឹង ២៦៤០គ.ក ដាំឡូងសងួ ត (៥៥%) 
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តសម ើន្ឹង៣៥ ការ ងដាំឡូងសងួ ត 

ផ្ៃលការ ង ការ ង 35.00 6.00 210.00 1,312.50   

ផ្ៃលកមមករតលើកដក់ឡាន្ 
គ.ក 2,640.00 0.10 264.00 1,650.00 

  ១តោន្=១០០បត 

ផ្ៃលដឹកតៅដល់ផ្សឡូ 
គ.ក 2,640.00 0.20 528.00 3,300.00 

  ១តោន្=២០០បត 

សរ បចណំាយ 8,321.50 52,009.38 6,917,246.88 

ចំណូលសរ ប       

លក់ដាំឡូងមីេាំណិតត្កៀម 
គ.ក 2,640.00 5.80 15,312.00 95,700.00 12,728,100.00 

តផ្មលតដើមឆ្ន ាំ២០២១ ៥.៨បត/គ.ក 

លទធទល 6,990.50 43,690.63 5,810,853.13 

 
 

 

ក.២/-ការលកជ់ាតមើមដាំឡងូមី្ សស ់

្បតភទេាំណាយ ឯកោ េាំន្នួ្ 

តផ្មល/ សរ ប (ជាបត) សរ ប (ជាតរៀល) 

ឯកោ 
កនុងផ្ទៃដី១ផ្រ៉ៃ 

កនុងផ្ទៃដី១ហិកោ  កនុងផ្ទៃដី១ហិកោ  

ឯកោ បត (១ហ.ត=៦.២៥ផ្រ៉ៃ) ១បត=១៣៣៛ 

ផ្ៃលភជួររាស់ (ផាល៣ឬផាល៤) តលើក 1.00 300.00 300.00 1,875.00   

ផ្ៃលស្ថប់ដី (ផាល៧) តលើក 1.00 200.00 200.00 1,250.00   

ផ្ៃលពូន្រង តលើក 1.00 300.00 300.00 1,875.00   

ជី ២០ x ២០ x ១៥ដក់តពលពូន្រង គ.ក 17.00 18.00 306.00 1,912.50   

ផ្ៃលដាំ តលើក 1.00 300.00 300.00 1,875.00   

ពូជ បេ់ 40.00 25.00 1,000.00 6,250.00   

ផ្ៃលខៃទាំតបេតមម  (តបេខត១ផ្ៃង=៤នក់) 
នក ់ 4.00 200.00 800.00 5,000.00 

  តពលដាំឡូងអាយ ១ខែកន្លុះតៅ២ខែ 

ោន ាំបញ់តមម  (អាយ ២ខែកន្លុះតៅ៣ខែ) តលើក 1.00 45.00 45.00 281.25   

ផ្ៃលបញ់តមម  តលើក 1.00 300.00 300.00 1,875.00   

ោន ាំប៉ាូ  (តពលដាំឡូងអាយ ៣ខែ) មីលីលី្ត 50.00 1.00 50.00 312.50   

ផ្ៃលបញ់ោន ាំប៉ាូ តលើកទី១(១ផ្ៃង) នក ់ 2.00 300.00 600.00 3,750.00   

ោន ាំប៉ាូ  (ដាំឡូងអាយ ៤ខែកន្លុះ) មីលីលី្ត 50.00 1.00 50.00 312.50   

ផ្ៃលបញ់ោន ាំប៉ាូ តលើកទី២(១ផ្ៃង) នក ់ 2.00 300.00 600.00 3,750.00   

ផ្ៃលកាប់តដើម (១បេ់=២៥តដើម) បេ់ 180.00 1.61 289.80 1,811.25   

ខែែេងតដើមដាំឡូង ដ ាំ 1.00 24.20 24.20 151.25   
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ផ្ៃលភជួររស់តមើម តលើក 1.00 300.00 300.00 1,875.00   

ឈ្នួលកមមករ្បមូលដាំឡូង ន្ិងតលើកដក់ឡាន្ 
គ.ក 4,800.00 0.30 1,440.00 9,000.00 

  ១តោន្=៣០០បត (ទិន្នទល ៤៨០០គ.ក/ផ្រ៉ៃ) 

ផ្ៃលដឹកតៅដល់ផ្សឡូ (១តោន្=២០០បត) គ.ក 4,800.00 0.20 960.00 6,000.00   

សរ បចណំាយ 7,865.00 49,156.25 6,537,781.25 

ចំណូលសរ ប       

លក់ដាំឡូងមី្សស់ (ទិន្នទល ៤៨០០គ.ក/ផ្រ៉ៃ) 
គ.ក 4,800.00 2.80 13,440.00 84,000.00 11,172,000.00 

តផ្មលតដើមឆ្ន ាំ២០២១ ពី ២.៨បត 

លទធទល 5,575.00 34,843.75 4,634,218.75 

 
 

្បភព៖ តលាក ចាន្់ រិន្ ្ បធាន្សហគមន្៍កសិកមមឃ ាំបឹងតបង ្ សុកមា៉ា ផ្ឡ តែតែបនៃ យមាន្ជ័យ ទូរស័ពៃ ០៩៧ ៣៧ ៤៧ ៣០៥ 

 

ែ/-ការចណំាយ និងចំណលូរនុងការដដំំឡូងម្១ីហិរតាម្ៅម្ែតារំរងច់ាម្ តបូងឃំុ្ លរ់ជាដំឡងូម្ីព្សស ់

    ែ.១/-េាំត ុះកសកិរខដលអាេលកព់ជូឱ្យកសកិរ (កសិករេាំនួ្ន្៦០%អាេលក់ពូជតដើមដាំឡូង) 
 

ល

.រ 
្បតភទេាំណាយ ឯកោ េាំន្ួន្ឯកោ 

តផ្មល/ឯកោ សរ ប 

(តរៀល) (តរៀល) 

១ ផ្ៃលតរៀបេាំដី ភជួរ តលើក 3 150,000 450,000 

២ ពូជ (ទាំងដាំ ន្ងិជួស) បេ់ 400 5,000 2,000,000 

៣ ជី (ជកីាល្កបី) ១តប=៥០គ.ក តប 5 110,000 550,000 

៤ កមាល ាំងពលកមមដាំដ ុះ នក ់ 25 30,000 750,000 

៥ កមាល ាំងពលកមមតធាើតមម  នក ់ 20 30,000 600,000 

៦ ោន ាំតមម  (៥លី្ត/កាន្) កាន្ 2 45,000 90,000 

៧ អនកបញ់តមម  នក ់ 4 40,000 160,000 

៨ កមាល ាំង្បមូលទល នក ់ 20 30,000 600,000 

៩ ផ្ៃលដឹកជឆជូន្ពីេមាក រតៅឃ្ល ាំង តោន្ 25 20,000 500,000 

ចំណាយសរ ប 5,700,000 

ចំណូលសរ ប 11,500,000 

១ េាំណូលពីការលក់តមើមដាំឡូង្សស់ គ.ក 25,000 380 9,500,000 

២ េាំណូលពីការលក់ពជូដាំឡូង បេ់ 400 5,000 2,000,000 

ចំម្ណញសរ ប 5,800,000 
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ែ.២/-េាំត ុះកសកិរខដល្ត ូទញិពជូ ត្ ុះមនិ្អាេទ កពជូតដយែលួន្ឯងបន្ តដយស្ថរ្បតភទ 

ដែីលុះតធាើឱ្យតដើមដាំឡងូសគម ្កហមតដើម ន្ងិមាន្ទៃុកសតាលែតិឬជាំង ឺ(កសកិរេាំន្នួ្៤០%ទញិពជូពតីគ) 
 

ល.រ ្បតភទេាំណាយ ឯកោ េាំន្ួន្ឯកោ 
តផ្មល/ឯកោ សរ ប 

(តរៀល) (តរៀល) 

១ ផ្ៃលតរៀបេាំដី ភជួរ តលើក 3 150,000 450,000 

២ ពូជ (ទាំងដាំ ន្ងិជួស) បេ់ 400 5,000 2,000,000 

៣ ជី (ជកីាល្កបី) ១តប=៥០គ.ក តប 5 110,000 550,000 

៤ កមាល ាំងពលកមមដាំដ ុះ នក ់ 25 30,000 750,000 

៥ កមាល ាំងពលកមមតធាើតមម  នក ់ 20 30,000 600,000 

៦ ោន ាំតមម  (៥លី្ត/កាន្) កាន្ 2 45,000 90,000 

៧ អនកបញ់តមម  នក ់ 4 40,000 160,000 

៨ កមាល ាំង្បមូលទល នក ់ 20 30,000 600,000 

៩ ផ្ៃលដឹកជឆជូន្ពីេមាក រតៅឃ្ល ាំង តោន្ 25 20,000 500,000 

ចំណាយសរ ប 5,700,000 

ចំណូលសរ ប 9,500,000 

១ េាំណូលពីការលក់តមើមដាំឡូង្សស់ គ.ក 25,000 380 9,500,000 

ចំម្ណញសរ ប 3,800,000 
 

 

្បភព៖ -តលាក តសង សមបតែិ ្បធាន្សហគមន្៍កែីសងឃឹមកសិករ ្សុក្កូេឆ្ម  ទរូស័ពៃ ០៩៧ ៨៥០ ៨២៩២ 

           -តលាក ស ន្ ភារា៉ៃ ្បធាន្សហគមន្៍តាំខបររ ងតរឿង ្សុកតាំខបរ ទូរស័ពៃ ០៩០ ៣២៨ ៧៨៧ 

 

៩-បម្ចេរម្ទសផ្នការដដំ ះ និងខលទ ំ

ក.ការតធាើដី៖ ដាំឡូងមី្តូ ការដីទ ុះតហើយត្ៅ និ្ងមិន្ជា ាំទឹក។ ្តូ ភជួរដី ២តលើក ម ន្ចាប់តទែើមដាំ 

តលើកទី១ ្តូ ភជួរដីឱ្យបន្ជត្ៅពី ២ តៅ ៣តឹក តដយត្បើន្ងគ័លផាល៣ រេួហាលដីតចាលរយៈតពលពី

៧តៅ១០  ផ្ៃង តដើមបីឱ្យងាប់តមម  និ្ងតែាុះទឹកែលុះ។ ភជួរតលើកទី២ គួរត្បើន្ងគ័លផាល៧ តដើមបីបាំខបកដី

ឱ្យម៉ាត់ និ្ងតសម ើលែ ្តីហាលដីតចាលឱ្យតែាុះទឹកលមម ម ន្តលើករង។ 

ែ.ការតលើករង៖ េាំត ុះដីខដលត្ចាុះទឹកលែ (ដីែាេ់ ដី្កហម ឬដីមាន្េាំតណាត) មិន្បេ់ពូន្

រងក៏បន្។ ខតដីខដលជាាំទឹកចាាំបេ់្តូ ពូន្រង តដយគមាល ត ១ ខម៉ា្តពីរងមួយតៅមួយ មាន្ទទឹងពី ០,៥ 

តៅ ០,៨ ខម៉ា្ត និ្ងកមពស់ ០,៤តៅ០,៥ខម៉ា្ត។ 
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គ.ការតរៀបេាំពូជ៖ តរីសយកតដើមណាខដលលែមាន្ឤយ ពី ៨ខែ តឡើងតៅ តដើមតោល ស រម ន្ទៃុក

សតាលែិត និ្ងជាំងឺ យកមកកាត់ជាកង់ៗតដយកាត់យកខតខទនកកណាែ ល្បខ ងពី២តឹកតៅ២តឹកកន្លុះ 

ខដលមាន្ខភនកពី ៥-៧ខភនកកនុង១កាំណាត់។ ្តូ ត្បើកាាំបិតម តឬរណាកនុងការកាត់តដើមដាំឡូងតដើមបីក ាំឱ្យខាៃ ាំ

សាំបកឬខបកតដើម។ យកលែ្តូ េ េម ែកាត់ទាំងសងខាងេូលកនុងតទុះេាំតបើងតដើមបីទប់ស្ថក ត់ក ាំឱ្យវាហរូជ័រ

តេញត្េើន្តពក។ 

ឃ.ការត្បើពូជ៖ តៅតាំបន់្តែតែកាំពង់ចាម តបូងឃមុ ាំ កសិករត្បើពូជ រៈយ៉ាង៧២ ឬ រៈយ៉ាង៩ (ផ្ៃ) 

ពូជមីយ៉ា ង (ត ៀតណាម) ឬពូជ KU50។ តៅតាំបន់្តែតែបត់ដាំបង និ្ងបនៃ យមាន្ជ័យ កសិករត្បើពូជ       

រៈយ៉ាង៧២ រៈយ៉ាង៩ ប៉ា ខន្ែភាគត្េើន្ត្បើពូជ ហ  យ ប  ង ខដលទែល់ក្មិតជាតិតមៅែពស់។ 

ង.រដូ ដាំដ ុះ៖ ត្ជើសតរីសយកតពលខដលដីមាន្សាំតណើម្គប់្រន់្ គឺតគត្េើន្ដាំតៅខែក មភៈ និ្ង

មីន ត លគឺបនៃ ប់ពីមាន្តភលៀងកក់ខែធាល ក់។ 

េ. ិធីដាំ៖  

-ោមការអន្  តែជាក់ខសែងរបស់កសិករ គឺយកកាំណាត់តដើមដាំឡូងតទែកតហើយកប់រាក់ៗកនុងរងក៏បន្ 

ឬតដតបឆឈរពីតលើរងក៏បន្។ ទាំង២  ិធីតន្ុះ ្តូ ទ កេតនល ុះពីគ មពមួយតៅគ មពមយួ្បខ ង្បមាណ៨តឹក រី

ឯេតនល ុះជួរគឺ្តូ ទ ក ១ខម៉ា្ត។ ដាំកណាែ លរង ១ជួរកនុង១រង 

-ោមលកាណៈបតេាកតទសខដលតរៀបេាំតដយកមម ិធីទែពាទាយបតេាកតទសកសិកមមៃមីខដលធន់្តៅ

នឹ្ងការខ្ប្បួលអាកាសធាត  (ASPIRE) ការតរៀបេាំដី និ្ងការដាំដ ុះគឺអន្  តែដូេខាងត្កាម៖ 

µការតលើករង៖ តលើករង ១ខម៉ា្ត កមពស់២០-៣០សង់ទីខម៉ា្ត 

µ  ិធីដាំ៖ ដាំបឆឈរ ដាំបឆិិត  ដាំតទែក 

µេតនល ុះជួរ និ្ងគ មព 

េតនល ុះពី១ជួរតៅ១ជួរ េតនល ុះពី១តដើមតៅ១តដើម េាំនួ្ន្តដើម 

៩០ ស.ម ៦០ ស.ម ១៨.០០០តដើម/ហ.ត 

៩០ ស.ម ៩០ ស.ម ១២.០០០តដើម/ហ.ត 
 

 

 

្.ការត្បើ្បស់ជី៖  

 ្.១.ោមការអន្  តែជាក់ខសែងរបស់កសិករតៅមា៉ា ផ្ឡ កាំតរៀង សាំតៅលូន្៖ 

      µជី ២០ x២០ x១៥  ដក់តពលពូន្រងេាំនួ្ន្ ១០៦គ.ក/ហ.ត 

      µោន ាំប៉ាូ  (តពលដាំឡូងអាយ ៣ខែ) េាំនួ្ន្ ៣១៣ មីលីលី្ត/ហ.ត 

      µោន ាំប៉ាូ  (តពលដាំឡូងអាយ ៤ខែកន្លុះ) េាំនួ្ន្ ៣១៣មីលីលី្ត/ហ.ត 
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្.២.ោមការអន្  តែជាក់ខសែងរបស់កសិករតៅ្សុកតាំខបរ ្កូេឆ្ម រ តបូងឃមុ ាំ៖ 

      µជី្ទប់បតតដយត្បើជីធមមជាតិឬជី DAP េាំនួ្ន្១០០គ.ក/ហ.ត 

     µជីបាំប៉ាន្តលើកទី១ តពលដាំឡូងអាយ បន្១ខែកន្លុះ ត្បើជីកាល្កបឬីអ  យតរ៉ៃេាំនួ្ន្ 

       ១០០គ.ក/ហ.ត 

     µជីបាំប៉ាន្តលើកទី២ តពលដាំឡូងអាយ បន្៥ខែ ត្បើជីកាល្កបីេាំនួ្ន្ ៥០គ.ក/ហ.ត 

្.៣.ោមបតេាកតទសរបស់ (ASPIRE)៖ 

     µជី្ទប់បត៖ ្បតភទ DAP ១០០គ.ក អ  យតរ៉ៃ ៧៥គ.ក និ្ងជីកាលី ៧៥គ.ក/ហ.ត 

     µជីបាំប៉ាន្៖ជីអ  យតរ៉ៃ៧៥គ.ក និ្ងជីកាលី៧៥គ.ក/ហ.ត ត្កាយដាំ៤៥ផ្ៃងដល់២ខែ  

  ្.៤.ោមបតេាកតទសរបស់កសិករតៅតែតែឧតែរមាន្ជ័យ៖ 

       µជី្ទប់បត៖ ្បតភទ DAP ១០០គ.ក អ  យតរ៉ៃ ៥០គ.ក និ្ងជីកាលី ៥០គ.ក/ហ.ត 

     µជីបាំប៉ាន្ (ដក់ខតមែងគត់)៖ អ  យតរ៉ៃ ១០០គ.ក និ្ងជីកាលី ១០០គ.ក/ហ.ត 

ការត្បើ្បស់ជីបាំប៉ាន្គឺដក់េតនល ុះគ មពតដយកាយដីដក់ តហើយល ប ិញ។ 

ជ.ការខៃទាំ៖ -ចាប់តទែើមតធាើតមម  (តបេតដយផ្ដ) តពលដាំឡូងអាយ បន្១ខែកន្លុះតៅ២ខែ 

     -បញ់ោន ាំតមម តពលដាំឡូងអាយ បន្២ខែកន្លុះតៅ៣ខែ 

(ហាមបញ់ោន ាំសមាល ប់តមម តៅតពលដាំឡូងកាំព ងលូតលាស់ែាីតៅតឡើយ ខដលតធាើឱ្យអាក់ខាន្ដល់

ការលូតលាស់របស់ដាំណាាំ) 

១០-ការព្បមូ្លទល៖  

ជាទូតៅការ្បមូលទលតធាើតឡើងត្កាយដាំបន្ពី៩ តៅ១២ខែ គឺដាំតៅេ ងខែ២ដល់តដើមខែ៣ និ្ង 

្បមូលទលតៅេ ងខែ១២ដល់ខែ៣ លកាណៈសមាគ ល់គឺសល ឹកវាតឡើងពណ៌តលឿងតហើយចាប់តទែើម្ជុុះសល ឹក

តៅគល់តដញតឡើងតៅតលើ។ ម ន្រស់តមើម្តូ កាប់តដើមតេញសិន្តដយទ ក្បខហល ៣០-៤០ ស.ម ពីដី។

ការ្បមូលទលខ្ប្បួលតៅោម្បតភទពូជ និ្ងតសេកែី្តូ ការរបស់អនកដាំ។ ោមការអន្  តែនិ្ងបទ-

ពិតស្ថធន្៍ជាក់ខសែងរបស់កសិករ ្បសិន្តបើការ្បមលូទលអន្  តែត្កាយដាំបន្ពី៩តៅ១០ខែ តនុះទិន្ន

ទលទទួលបន្គឺតិេជាងការ្បមូលទលត្កាយដាំបន្ពី១១តៅ១២ខែ។ ប៉ា ខន្ែកសិករមួយេាំនួ្ន្ខដលជាប់

បាំណ លតៅធនររគឺ្សូត្បមលូទលតដើមបីលក់យក្បក់សងធនររ ិញ។ 

ក-ការ្បមលូទលអន្  តែត្កាយដាំបន្ព៩ីតៅ១០ខែ៖ 

    -ទិន្នទល ២០-២៥តោន្/ហ.ត ដាំឡូងមី្សស់ 

    -កនុងបរិមាណដាំឡូងមី្សស់ ១០០០គ.ក ទទួលបន្ដាំឡូងមីេាំណិតត្កៀមេាំនួ្ន្ ៤២០ គ.ក       

     តដយស្ថរក្មិតជាតិតមៅកនុងដាំឡូងមិន្ទន់្តពញលែ 
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ែ-ការ្បមលូទលអន្  តែត្កាយដាំបន្ ១២ខែ៖ 

    -ទិន្នទល ២៥-៣៥តោន្/ហ.ត ដាំឡូងមី្សស់     

    -កនុងបរិមាណដាំឡូងមី្សស់ ១០០០គ.ក ទទួលបន្ដាំឡូងមីេាំណិតត្កៀមេាំនួ្ន្ ៥៥០គ.ក តៅ     

      ៦០០ គ.ក តដយស្ថរជាតិតមៅកនុងដាំឡូងខណន្លែ (ដាំឡូង្បតភទតន្ុះពិបកកនុងការេិង្គញ្ញា ាំត្ ុះវារឹង) 

      មិន្្តូ ពន្ាតពលកនុងការ្បមូលទលដាំឡូងមីយូរតពកតនុះតទ ត្ ុះអាេតធាើឱ្យក្មិតតមៅរបស់តមើម

ៃយេ ុះ តកើន្សរផ្ស និ្ងតធាើឱ្យរឹង។ 

១១-ចំណ ចខ្ៃ ងំ 

-មិន្ដូេដាំណាាំដផ្ទ ដាំឡូងមីក្មងាប់ណាស់ត្ ុះធន់្នឹ្ងភាពរាាំងសងួ ត តទុះសល ឹកឈ្ប់ដ ុះនិ្ងសល ឹក

ចាស់អាេ្ជុុះតេញប៉ា ខន្ែវានឹ្ងដ ុះ  ិញតពលមាន្តភលៀង។ ដាំណាាំដាំឡូងមីដ ុះបន្លែបាំទ តតពលមាន្សាំតណើម

ដី ខតមិន្ធន់្នឹ្ងការជាាំទឹកតទ 

-កសិករខតងទែល់បទពិតស្ថធន៍្ពីភាពតជាគជ័យផ្ន្ការដាំឱ្យរន តៅ ិញតៅមក ខដលតធាើឱ្យកសិករ

មាន្ការយល់ដឹងកាន់្ខតេាស់ពី ិធីផ្ន្ការដាំដ ុះពី១ឆ្ន ាំតៅ១ឆ្ន ាំ ខដលអាេទទួលបន្េាំណូលសមរមយ 

-្គួស្ថរតៅជន្បទទទួលបន្្បក់េាំណូលនិ្ងកផ្្មពីការដាំដ ុះ និ្ងស ីឈ្នួ លពលកមមស្មាប់

ការខកផ្េនពីដាំឡូងមី្សស់តៅជាដាំឡូងមីេាំណិតត្កៀម។ 

១២-បញ្ហា ព្បឈម្ 

 -បតេាកតទសដាំដ ុះ កសិករដាំដាំឡូងមីសពាផ្ៃងភាគត្េើន្គឺោមទមាល ប់្បផ្ពណីទាំង្សុង ្បប់តៗ

រន  ខដល្បការតន្ុះតធាើឱ្យដាំឡូងមីខែមរលក់បន្តោក តដយមិន្្តូ ោមសែ ង់ដរទីទារអន្ែរជាតិ 

-កសិករដាំដ ុះោមរតបៀបទែងត្ពង ឆ្ន ាំែលុះបន្ទល ឆ្ន ាំែលុះកម៏ិន្បន្ទល  

-ដាំឡូងមី ជាដាំណាាំខដលងាយទទួលរងការបាំផាល ញពីពួកសតាលែិតេផ្្ង និ្ងជាំងតឺទែងៗត្េើន្្បតភទ 

ខដលបងកតឡើងពីពពួក រី ស អាេបាំផាល ញដល់ដាំឡូងមី ដេូជាជាំងអឺ េតោន តតកើតតលើសល កឹ ជាំងរឺលយួតដើម ជាំងឺ

រលួយឫស និ្ង្បតភទសតាលែិតេផ្្ង ដូេជាពពកួផ្េជាតដើម។ 

-ជួប្បទុះនូ្ ត្រុះរាាំងសងួ តរយៈតពលខ ងខដលតធាើឱ្យអ្ោផ្ន្ការរស់រាន្ែរបស់ដាំឡូងមីទប និ្ង   

 បតងកើន្ផ្ៃលដាំដ ុះ (ជួស និ្ងបតងកើន្ជី ) តពលែលុះតភលៀងតជាគជាាំខាល ាំងតធាើឱ្យដាំឡូងរលួយឬស 
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