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១-លរខណៈទូម្ៅ  

គម្េសនដនាង ជាទ្បគភរដាំណាំផ្ផែម្អនកែិនឈួលហរឺ។ គម្េសគឺជាគទ្គឿងគរសសទ្ម្អប់គទ្បើទ្បាស់គដើម្បី

បគងកើនឱជារសម្ាូបអាហារគៅតាម្ចាំណង់ចាំណូលចិត្របស់េនកររួលទាន។ កសិករអាចផ្កនចនផ្ផែគម្េសជាគម្េស

គទ្កៀម្ គម្េសគ ា្ើរ ទ្ជក់គម្េស ឬបរិគោគទ្សស់ជាម្យួម្ាូបអាហារ។  

គម្េស អាចទ្បម្ូលផលបន្បនាេ ប់ជាគទ្ចើនោរ។ គដ្ឋយោរផ្តម្អនោេងាយទ្សួលកនុងការដ្ឋាំដ ុះ និង

ម្អនតទ្ម្ូវការខពស់កនុងរីផារ គម្េសនដនាងអាចដ្ឋាំបានទ្គប់រដូវ។ ដាំណាំគម្េសងាយទ្សួលផ្ែទាាំ គហើយម្អនោេ

ធន់ទ្ទាាំនឹងអាកាសធាត  អាចដ្ឋាំបានគសេ ើរផ្តទ្គប់ទ្បគភរដីផ្ដលម្ិនជា ាំរឹក។ សីត ណា ោេផ្ដលគម្េសអាចលូត

លាស់បានលាគឺចគនាែ ុះេី ២៥-៣០ េងាគសគដ្ឋយម្ិនទ្តូវការសាំគណើម្ខពស់គេកគរ។  គទ្ៅេីទ្បម្ូលផលផ្ផែ 

គដើម្និងសែ ឹកគម្េសគៅផ្តម្អនេតថទ្បគោជន៍សទ្ម្អប់យកគៅផស ាំជាម្យួលាម្កសតវនិងរ កខជាតិគផសងគរៀតគធវើជាជី

ធម្មជាតិរ កគទ្ោចដាំណាំ ចាំផ្ណកសែ ឹកក៏អាចយកគៅគធវើជាបផ្នែសទ្ម្អប់សែផងផ្ដរ។ 

២-បម្ចចរម្ទសងាយៗរនុងការដមំ្ម្េស 

២-១. ការគរៀបចាំដ ី

គ ណសម្បត្ិននការគរៀបចាំដីគឺគដើម្បីបាំផ្លែ ញជទ្ម្កសតវលាិត និងសម្អែ ប់សតវលាិត គធវើឱយដីធរូម្អនខយល់

គចញចូល។ បនាេ ប់េីភជួររាស ់ ទ្តូវបាំផ្បកដឱីយម្ ដាកាត់បនថយការគកើតជម្ង ឺបាក់គតរើ វើរ ស ផសិត។  

-ភជួរហាលដីឱយសងួ ត គហើយរាស់ទ្បម្ូលយកគមម គចញ ភជួររាស់ោ ងតិចឱយបាន ៣ គៅ ៤ ោរ  

-េូនរងររឹង១ផ្ម្ ទ្ត បគណ្យគៅតាម្ោថ នោេដី ចគនាែ ុះជួរ ០.៥ផ្ម្ ទ្ត ចគនាែ ុះគ ម្ព ០.៥ផ្ម្ ទ្ត 

-ដ្ឋក់ជីលាម្កសតវ ឬជីកាំប  ស្ិ៍កនុងបរិម្អណ ១ គៅ២គីឡូទ្កាម្/ផ្ម្ ទ្តទ្កឡា 

-ទ្គបគទ្ម្បជ័របាែ សេ ីក ឬចាំគបើងគលើរង។ 
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២-២. រដវូកាលដ្ឋាំដ ុះ  

ការដ្ឋាំគម្េសគៅរដូវគៅ្អាចម្អនបញ្ហា ទ្បឈម្គទ្ចើនដូចជា៖ សតវលាិត បាក់គតរើ វើរ ស និងេេួកផសិត។    

រដូវកាលសម្ទ្សបសទ្ម្អបដ់ាំណាំគម្េស គឺគៅរដូវរំគហើយចាប់េីផ្ខត លា- វិចិិកា ទ្បម្ូលផលដល់ផ្ខក ម្ភៈ  និងដ្ឋាំ

គៅរដូវទ្បាាំងចាប់េីផ្ខឧសោ ទ្បម្ូលផល ផ្ខសីហា។ 

២-៣. រយៈគេលដ្ឋាំដ ុះ 

-រយៈគេលបណុ្ុះកនូ៖ េី ២-៣ សប្ាហ៍ គរើបដកយកគៅដ្ឋាំគលើរង 

-អាចទ្បម្ូលផលរយៈគេល២ ផ្ខបនាេ ប់េីដ្ឋក់ដ្ឋាំ 

២-៤ . ការគទ្ជើសគរើសេជូ 

េូជទ្តូវម្អនទ្បភេចាស់លាស់ (េូជនាាំចូលេីបគរស ឬេូជកនុងទ្សុក)។ េូជគម្េសស រធម្អនោគរយដ ុះ

េី ៨៥-៩០ %ម្អនអាយ កាលខែី ផ្តររួលបានរិននផលខពស់ ធន់នឹងជម្ងឺ សតវលាិត និងអាកាសធាត ។ 

២-៥. ការបណុ្ុះកនូគម្េស 

-គួរផ្តបណុ្ុះកូនគៅគលើថ្ន លជាម្ នសិន គដ្ឋយខចប់ទ្គប់គម្េសកនុងទ្កណត់គហើយទ្តាាំរឹក ១ យប់ 

-យកទ្គប់គម្េសផ្ដលទ្តាាំរកឹគហើយ១យប់ គៅលាងកនុងរឹកហូរោ ងគហាចណស់ ៣០ នារី 

-យកទ្គប់គម្េសខចប់នឹងទ្កណត់រការ កគៅកផ្នែងផ្ដលសងួ ត ម្ែប់ ២-៣នែងគរៀត។ 

-គេលទ្គប់គម្េសដ ុះគចញេនែកេណ៌សតូចៗ គរើបយកគៅបណុ្ុះកនុងកគនាេ ង ឬថ្សបណុ្ុះ ។ 

-គទ្ោចរឹក ២ដងកនងុម្ួយនែង ជាគរៀងរាល់នែងរហូតដល ់កូនគម្េសម្អនអាយ េី ១៥គៅ២០នែង គរើបយក

កូនគម្េសគៅដ្ឋាំគលើរង។ អាចគទ្បើទ្បាស់ថ្ន ាំការពារជាំងផឺសិត ម្ នគេលយកកនូគម្េសគៅដ្ឋាំកនុងរង។ 
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២-៦. ការដ្ឋាំគម្េសគលើរង៖ 

-បណុ្ុះកូនបាន ២-៣ សប្ាហ៍ គរើបយកកូនគម្េសគៅដ្ឋាំគលើរងដាំណាំ 

-កនុងរងគម្េស១ ផ្ដលម្អនររឹង១ផ្ម្ ទ្ត គយើងអាចដ្ឋាំគម្េសេីរជួរ គដ្ឋយរ កចគនាែ ុះគ ម្ពេីគដើម្ម្ួយគៅ

គដើម្ម្ួយគរៀត ០.៥ផ្ម្ ទ្ត។ 

-កាត់បណូ្លកូនគម្េសឱយសល់ផ្តថ្ន ាំងផ្ដលម្អនសែ ឹកចាស់ ទ្េម្ទាាំងកាត់ឫសផ្កវឱយសល់ទ្បផ្វង ១ ឬ 

១ថ្ន ាំងនដកនែុះគដើម្បគីេលគម្េសធាំគឡើងម្អនគដើម្ម្ិនខពស់គេក ផ្បកផ្ម្ក ម្អនផ្លក  និងផ្ផែគទ្ចើន ឫសផ្កវនឹងគកើតជា

ឬសតូចៗគទ្ចើន។  

 

 

២-៧. ការសម្អា តគមម   

-េូនគល់ជទ្ម្ុះគមម  បាំបាត់ជទ្ម្ករបស់សតវលាិត ទ្ជុាំដឱីយដីធរូទ្ជាបរឹកបានលា  

-គទ្កាយដ្ឋាំបានេី ៧ -១០នែងទ្តូវផ្លា កគទ្ោចរឹក ១នែង ។ គទ្បើចបគដើម្បីជទ្ម្ុះគមម  គហើយជទ្ម្ុះគលើករ២ី 

គៅគេលគម្េសជិតគចញផ្លក  ។ 

-ទ្តូវសម្អា តគមម ជាគរៀងទាត់ គៅគេលគ ើញម្អនវត្ម្អនគមម កនុងរងគម្េស។ 

២-៨. ការទ្គបទ់្គងសតវលាតិចនទ្ង 

-សទ្ម្អប់ដាំណាំគម្េស ផ្តងគ ើញម្អនវត្ម្អនសតវលាិតម្ួយចាំនួនដូចជា រ យស រ យរិចផ្ផែ ម្គម្ៀចគខៀវ 

នចស េីងពាងទ្កហម្។ ដាំគណុះទ្ោយគឺទ្តូវគទ្បើទ្បាស់ អាបាម្ិចរីន ឬ េ ីម្ីដ្ឋកែទ្េីដ និងសទ្ម្អប់រ យរិចផ្ផែ

គយើងទ្តូវគទ្បើគសនហ៍ទ្ោាំង គដើម្បីកម្អច ត់រ ញរិចផ្ផែ។ 
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-សទ្ម្អប់ជាំងផឺសិតផ្តងជួបជាំងេឺង់ទ្តាណ សគៅផ្ផែ។ ដាំគណុះទ្ោយ គឺគទ្បើទ្បាស់ម្ ងកូផ្សប ឬគតោ គម្

តូោាំ។ បាក់គតរើផ្ដលម្អនគរាគសញ្ហញ គៅសែ ឹកទ្តូវគទ្បើ copper hydrocide។ 

-ជាំងឺវើរ ស គៅគលើគដើម្គម្េស ដាំគណុះទ្ោយ៖ គដឺកគដើម្គម្េសផ្ដលម្អនជាំងគឺចាល។ 

២-៩. ការគទ្ោចរកឹ 

គម្េសជាទ្បគភរដាំណាំផ្ដលទ្តូវការរឹកខ សេីដាំណាំដនរគរៀត។ គម្េស ទ្តូវការរឹកគសើម្គៅគេលដ្ឋាំ និង

បនាេ ប់េីដ្ឋាំបាន១សប្ាហ ៍និងទ្តូវការរឹកធម្មតារហូតដល់គម្េសគចញផ្លក ។ គៅគេលក្ឹបទ្តូវបគងកើនការគទ្ោចរកឹ

គឡើងវិញ។ គួរគទ្ជើសគរើសទ្បេ័នធគទ្ោចទ្សេ ទ្បគភរដាំណក់រឹកផ្ខស drip line គដើម្បីគទ្ោចទ្សេគម្េស គទ្ពាុះវា

ចាំណយរឹកតិច និងងាយទ្សួលកនុងការដ្ឋក់ជីតាម្ទ្បេ័នធគទ្ោចទ្សេ។ 

២-១០. ការដ្ឋកជ់ ី(ជកីាំប  ស្ ថ្ន ាំប វូ នងិថ្ន ាំេ លធម្មជាតិ) 

-គទ្កាយដ្ឋាំបាន ២០-២៥នែង ទ្តូវទ្ជួយដីដ្ឋក់ជីសរើរាងគ ឬជីលាម្កសតវ 

-គធវើការបញ្ជូលជីតាម្ទ្បេ័នធគទ្ោចទ្សេកនុងម្យួសប្ាហ៍ម្្ង និងទ្តូវគទ្បើជីប វូគដើម្ សែ ឹក ផ្ផែ បផ្នែម្ 

គដើម្បីឱយគម្េសលូតលាស់កាន់ផ្តទ្បគសើរ និងផ្ផែលា ររួលបានរិននផលខពស់។  

 

 

 

៣-ការព្បមូ្លផល 

-ការទ្បម្ូលផលគម្េសគឺគធវើគឡើងតាម្តទ្ម្ូវការរីផារ គេលខែុះម្អនតទ្ម្ូវការគម្េសខចី ចាស់ និងជារូគៅ

ទ្បម្ូលផលគម្េសរ ាំ។ 

-យកផ្ផែគៅរការ កកនុងម្ែប់គដើម្បីរកាេណ៌ និងសាំបកគដ្ឋយសាំដិលកនុងរយៈគេល ២០ នារី 
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-គរើសយកផ្ផែផ្ដលសាុយគចញគទ្ពាុះវាអាចចម្ែងជម្ងដឺល់ផ្ផែដនរគរៀតគដ្ឋយផ្បងផ្ចកផ្ផែគម្េសគបុះបាន

ជា ៣ ទ្បគភរ គឺ ផ្ផែចាស់ ផ្ផែរ ាំ និង ផ្ផែទ្សគល គដើម្បីងាយទ្សួលកនុងការលក់ និងរការ ក។ 

-ផ្ផែគម្េសអាចរកាបានទ្បម្អណ១សប្ាហ៍គៅកផ្នែងទ្តជាក់លមម្កនុងសីត ណា ោេ២០េងារគស ម្អន

ខយល់គចញចូលបានទ្គប់ទ្គន់។ 

-ដាំណក់កាលទ្បម្ូលផលដាំណាំគម្េសគឺេី ៤ គៅ ៦ផ្ខ ផ្ដលកនុង១ផ្ខ ទ្បម្ូលផល១ោរ។ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

៤-គម្ព្ោងចំណូលចំណាយលម្អិតម្លើការដមំ្ម្េសដដនាងរនុងមួ្យវដតរយៈម្រល៤ផ្ែ ៖ 

 -បរេគិោធនេ៍កីសកិរដ្ឋាំគម្េស ៖  គៅភូម្ិជ័យឧត្ម្    ាំសាំគរាងធាំ ទ្សុកគកៀនោវ យ គខត្កណ្ល។ 

 -រាំហាំដី            ៖ ១,៥០០ ផ្ម្ ទ្តកាគរ៉េ (ម្ ២ ) ៣០ ផ្ម្ទ្ត គ ណ ៥០ ផ្ម្ ទ្ត  ( ១៥ អា ) 

 -ចាំននួទ្គបេ់ជូ ៖ ១៥  កញ្ចប់ 

 -ការបណុ្ុះកនូ  ៖ កូនគម្េសអាយ  ២៥ គៅ ៣០ នែង ( ម្អនសែ ឹក ៣គៅ ៤ ទ្តួយ) បានយកគៅដ្ឋាំ 

 -ផ្ខចាបគ់ផ្ើម្ដ្ឋាំ  ៖  ផ្ខ ធនូ ឬ ផ្ខម្ករា (អាទ្ស័យគៅគលើោថ នោេរឹកជាំនន់ទ្សក ឆ្ប់ឬយឺត) 

 -ផ្ខទ្បម្លូផល  ៖ េីផ្ខម្នីា ដល់ផ្ខកកកដ្ឋ (ដ្ឋាំបានផ្តរដូវរឹកសទ្ម្ក គៅរដូវវសារឹកលិចចម្អក រ)   

 -ចាំននួវដ្  ៖ ដ្ឋាំបានផ្ត១វដ្  (គៅរដូវរឹកសទ្ម្ក េីផ្ខ ធនូ ដល់ ផ្ខកកកដ្ឋ)   

 -រផីារ   ៖ ឈមួញកណ្លច ុះគៅទ្បម្ូលរិញដល់ចម្អក រ ។ 

 -តនម្ែលក ់  ៖ ទ្បម្ូលផលដាំបូង ១,៨០០៛ /គ.ទ្ក ដល់ច ងនដ ៦,០០០៛/ឝ.ទ្ក (គម្េសទ្សស់) 
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បរោិយ ឯកត្ា ចាំននួ 
នែែឯកត្ា

(គរៀល  ) 

រកឹទ្បាក់

សរ ប (គរៀល) 

ចាំននួោរ

រលំស ់

ទ្បាកស់រ ប 

(គរៀល) 
 

១-ចំណូលរកីារលរ់ផ្ផៃម្ម្េស   
 

ផលគម្េស ៣០នែងដាំបូង គ.ទ្ក 900 1,800 1,620,000  1,620,000  

ផលគម្េស ៣០នែងបនាេ ប់ គ.ទ្ក 600 3,000 1,800,000  1,800,000  

ផលគម្េស ២០នែងបនាេ ប់ គ.ទ្ក 340 4,000 1,360,000  1,360,000  

ផលគម្េស ២០នែងបនាេ ប់ គ.ទ្ក 200 6,000 1,200,000  1,200,000  

ចាំណូលសរ ប ( A )  2,040  5,980,000  5,980,000  

២-ចំណាយម្លើការដមំ្ម្េស              

២-ក-ចាំណយផ្ទ្បទ្បលួ    

ទ្តាក់រ័រភជួររាស់ ( គរៀបចាំដី  ) គលើក 3 50,000 150,000 1 150,000  

ទ្តាក់រ័រេូនរង គលើក 1 50,000 50,000 1 50,000  

ទ្គប់េជូ កញ្ចប់ 15 10,000 150,000 1 150,000  

េលកម្មទ្គបគៅស  ូ នាក ់ 3 30,000 90,000 1 90,000  

េលកម្មដ្ឋាំកូន នាក ់ 3 25,000 75,000 1 75,000  

េលកម្មគរៀបចាំណរ នាក ់ 2 30,000 60,000 1 60,000  

ជីកាំប  ស្ ( ទ្ទាប់បាត) ឡាន 1 150,000 150,000 1 150,000  

ជីទ្ទាប់បាត ( DAP ) គ.ទ្ក 50 2,500 125,000 1 125,000  

ជីបាំប ន (URE) គ.ទ្ក 30 2,000 60,000 1 60,000  

ថ្ន ាំសម្អែ ប់សតវលាិត ៣ ម្ ខ លីទ្ត 1.5 45,000 67,500 1 67,500  

ថ្ន ាំការពារជាំង ឺ គ.ទ្ក 1 35,000 35,000 1 35,000  

េលកម្មបាញ់ថ្ន ាំ ធ ង 10 5,000 50,000 1 50,000  

េលកម្មសាំអាតគមម  ( ១ ដង) នាក ់ 3 25,000 75,000 1 75,000  

េលកម្មទ្បមូ្លផល (១៣ដង/នាក់) 
នាក់ដង 

39 15,000 585,000 1 585,000  

គទ្បង ( ម្អ ស តូ ) លីទ្ត 60 2,500 150,000 1 150,000  

សរ បចាំណយផ្ទ្បទ្បលួ       1,872,500   1,872,500  
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២-ខ-ចាំណយម្និផ្ទ្បទ្បលួ    
 

គៅស ូទ្គបរង ដ ាំ 9 70,000 630,000 1 630,000  

បគងាគ លចាំណរ  បាច់ 40 3,000 120,000 3 40,000  

ផ្ខសចាំណង គ.ទ្ក 3 7,000 21,000 1 21,000  

រ គោរីប ៤០ ស.ម្.  គដើម្ 9 12,000 108,000 5 21,600  

រ គោរកឹ ( ោច )  ដ ាំ 9 50,000 450,000 3 150,000  

ម្អ ស ីនបូម្រឹក គទ្គឿង 1 800,000 800,000 5 160,000  

សរ បចាំណយម្និផ្ទ្បទ្បលួ   2,129,000   1,022,600  

ចាំណយសរ ប (B)   4,001,500   2,895,100  

៣- ចំម្ណញសរបុ (A)-(B)             3,084,900  

នែែគដើម្  (គរៀល /គ.ទ្ក)   1,419  

ចាំគណញ  (គរៀល /គ.ទ្ក)   1,512  

 

៥-លទធភារចំម្ណញម្ដយផ្ផអរម្លើនិនាន កាតដម្ៃ៖ 

សទ្ម្អប់ការដ្ឋាំដាំណាំគម្េសគលើនផេដី ១,៥០០ម្ ២  

   

 

តនម្ែ 

(គរៀល/គ.ក) 

រនិនផល 

(គ.ក) 

ចាំណូល 

(គរៀល) 

ចាំណយ 

(គរៀល) 

ចាំគណញ 

(គរៀល) 

2,930 2,040 5,977,200 2,895,100 3,082,100 

3,000 2,040 6,120,000 2,895,100 3,224,900 

3,200 2,040 6,528,000 2,895,100 3,632,900 

3,500 2,040 7,140,000 2,895,100 4,244,900 

3,800 2,040 7,752,000 2,895,100 4,856,900 

4,000 2,040 8,160,000 2,895,100 5,264,900 

4,500 2,040 9,180,000 2,895,100 6,284,900 

5,000 2,040 10,200,000 2,895,100 7,304,900 

5,500 2,040 11,220,000 2,895,100 8,324,900 

6,000 2,040 12,240,000 2,895,100 9,344,900 
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៦-បញ្ហា ព្បឈម្មួ្យចំនួនរនុងការម្ វ្ ើអាជីវរម្មដំណាមំ្ម្េស 

ក)-បញ្ហា ផលតិកម្ម ៖ 

-បគចចកគរសគៅម្អនកទ្ម្ិត ការចាំណយនែែគដើម្ផលិតខពស់ ម្ិនអាចទ្បគួតទ្បផ្ជងតនម្ែជាម្ួយ

ផលិតផលនាាំចូល។ 

-ការផ្ទ្បទ្បួលអាកាសបានបងកជាបញ្ហា រលួយ ម្អនសតវលាិតបាំផ្លែ ញគទ្ចើន និងជម្ងឺរលាកជាគដើម្។ 

-ទ្បេ័នធគទ្ោចទ្សេម្ិនទ្គប់ទ្គន់បងកឱយម្អនការខូចខាត ការចាំណយគលើការគទ្ោចទ្សេខពស់។ 

-េូជ ជី និងធាត ចលូកសិកម្មោគគទ្ចើនគឺការនាាំចលូេីគទ្ៅទ្បគរស ម្ិនចាសល់ាស់េាំេីគ ណោេ 

និងទ្បសិរធិោេ ម្អនតនម្ែខពស់(ផលិតផលបានបកូបផ្នថម្នូវ េនធអាករនាាំចលូ គសវាដឹកជញ្ជូន និងនែែ

ទ្បតិបត្ិការគផសងៗ)។ 

-បគចចកគរសននការគទ្បើទ្បាស់ជី ថ្ន ាំកសិកម្ម និងធាត ចលូកសិកម្មគផសងៗគរៀតរបស់កសិករគៅម្អន

កទ្ម្ិត ការគទ្បើទ្បាស់ម្ិនបានសម្ទ្សបតាម្បគចចកគរសអាចប ុះពាល់ដល់បរិម្អណ គ ណោេ និង

ស វតថិោេផលិតផល។ 

-ទ្បគភរដាំណាំគម្េសផ្ដលកសិករផលិតគៅតាម្រដូវគទ្ចើនដូចៗគន គធវើឱយផលិតផលទ្បគភរដាំណាំទាាំង

គនាុះជន់គៅរីផារ និងធាែ ក់នែែ។ 

ខ)-បញ្ហា រផីារ ៖ 

-ការធាែ ក់ច ុះននតនម្ែលក់គដ្ឋយោរការគកើនគឡើងននចាំនួនេនកទ្បកួតទ្បផ្ជង  

-ម្ិនបានបាំគេញតាម្ស្ង់ដ្ឋររីផារឬតទ្ម្ូវការរបស់េនករិញដូចជាគ ណោេបរិម្អណនិងការគវចខចប់  

-កងវុះេ័ត៌ម្អនរីផារ កសិករគៅផ្តផលិតតាម្រម្អែ ប់ ម្ិនចងទ្កងជាទ្កុម្ផលិតឬបណុ្ាំកសិករផលិត 

និងម្ិនបានសិកាេាំេីតទ្ម្ូវការរីផារ។ ការផលិតដូចគន កនុងគេលផ្តម្ួយ នាាំឱយផលិតផលគលើសេី

តទ្ម្ូវការ និងតនម្ែធាែ ក់ច ុះ។  

-ការចាំណយនែែគដើម្ផលិតខពស់ ម្ិនអាចទ្បកួតតទ្បផ្ជងតនម្ែជាម្ួយផលិតផលនាាំចូល។ 

-ម្ិនបានតោជ ប់តេួងគផ្ខសទ្ចវា៉េក់ផលិតកម្ម(េនកផលិត េនកទ្បម្លូរិញ និងេនកផគត់ផគង់) 

គ)-បញ្ហា ផ្ផនកហរិញ្ញវតថុ ៖  

-កសិករម្ិនម្អនែវិកាទ្គប់ទ្គន់សទ្ម្អប់ការផលិត និងវិនិគោគគលើការដ្ឋាំដ ុះគម្េស ឬគដើម្បីគទ្តៀម្

បទ្ម្ុងសទ្ម្អបគ់ហត ការណ៍គកើតគឡើងគដ្ឋយនចដនយ  

-ការគឡើងនែែននធាត ចូលកសិកម្ម គលើសេីផ្ផនការកាំណត់ ឬការរំេឹងរ ក 
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-កសិករជាគទ្ចើនខចីរ នេីធនាគរ ឬទ្គឺុះោថ នម្ីទ្កហូិរញ្ញវតថុម្អនការទ្បាក់ខពស់ ផ្ដលជាកត្ាបគងកើននូវ

នែែគដើម្ផលិត 

៧-ម្សចរតីសននិដា ន៖  

ផ្ផាកគលើនិនាន កាតនម្ែរយៈគេល៣ឆ្ន ាំច ងគទ្កាយគនុះ គ ើញថ្ គទាុះបីកសិករលក់ផ្ផែគម្េសទ្សស់កនុងតនម្ែ

ទាបបាំផ តទ្តឹម្ ២,៩០០ គរៀល/គីឡូទ្កាម្ ក៏កសិករររួលបានទ្បាក់ចាំគណញសម្រម្យផ្ដរ គដ្ឋយនែែគដើម្ផលិត  

គឺ ១,៤២០៛/គ.ក។ ផលិតផលផ្ផែគម្េសគឺម្អនតទ្ម្ូវការរីផារកនុងទ្សុកខពស់ សទ្ម្អប់លក់ជាគម្េសទ្សស់ និង     

ផលិតជាគម្េសគទ្កៀម្សទ្ម្អប់នាាំគចញគៅគទ្ៅទ្បគរស។ តាម្របាយការណ៍របស់ េគគនាយកដ្ឋា នកសិកម្មនន

ទ្កសួងកសិកម្ម រ កាខ ទ្បម្អញ ់និងគនោរ បានឱយដឹងថ្ រយៈគេល៧ផ្ខ ឆ្ន ាំ២០២១ កនែងគៅកម្ពុជាបាននាាំគម្េស

ទ្សស់គៅកាន់គទ្ៅទ្បគរសបានចាំនួន ៦៦,២២៧.១២គតាន កនុងគនាុះនាាំគចញគៅទ្បគរសនែរហូតដល់ 

៦៦,២២៧.១២គតាន និងគម្េសគទ្កៀម្បានចាំនួន ១,៣២០.២២គតាន កនុងគនាុះបាននាាំគចញគៅទ្បគរសនែចាំនួន 

១,៣២០គតាន, ទ្បគរសផ្ប លហសុិកចាំននួ ០.២១គតាន និងទ្បគរសកាណដ្ឋចាំនួន ០.០១គតាន។  
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