
 
 

023 220 811 
023 220 810 
012 629 995 

 
 

គម្រោង 

ដាំររកួនសរីរាងគ 

Organic Water Convolvulus Cultivation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រ ៀបចំរោយ 

គណៈកម្មការគាំររម្គលនម្ោបាយរបស់រាជរដា ភិបាលនន 

ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍ជនបរ និងកសិកម្ម (ម្អ.អ.ឌ្ី.ប ៊ី) 

ខែតុលា ឆ្ន ំ២០២២ 

 



 
 

ោរិកា 

 

I-ស្ថា នភាពរូម្ៅ ............................................................................................................១ 

II-បម្ចេកម្រសដាំដ ុះ ........................................................................................................១  

១- យៈរេលោដំុុះ ................................................................................................១  

២- ដូវកាលោដំុុះ .................................................................................................១ 

៣-កា រ្រើសរ ើសេូរ ............................................................................................១ 

៤-កា រ ៀបចំដី .....................................................................................................២ 

៥- វធីីោ ំ.............................................................................................................៣  

 ៦-កា រ្ោច្សេ ...............................................................................................៣ 

៧-កា សម្អា តរមៅ  ................................................................................................៣ 

៨-កត្តា ចង្្ៃ ........................................................................................................៤ 

៩- វធីីរ្បើ្សសថ្នន កំម្អត តថ្សតល្លាតត នតៃរំៃផឺ្សតត ............................................................៤ 

១០-កា ោកថ្រីបំប៉ន ..............................................................................................៤ 

១១-កា ្បមូលផ្ល ..............................................................................................៤ 

១២-ទតននផ្ល .......................................................................................................៤ 

១៣-បញ្ហា ្បឈម ................................................................................................៤  

១៤-កត្តា រោគរ័យ ................................................................................................៤ 

III-នលៃម្ដើម្ផលិរកម្ម និងការវិភាគម្សដាកិចេ .....................................................................៥ 

-កា វធភាគរសដឋកតចតរលើកា ោដំុុះកនុៃ១វគគ ...................................................................៥ 

-ត្តរាៃចំណូល-ចំណាយលមាតត ................................................................................៦ 

IV-លរធភាពចាំម្ណញម្ដយផ្ផែកម្លើនិនាា ការរនម្ៃ ..............................................................៦ 

V-ផ្សែរចវាក់រនម្ៃ .........................................................................................................៧ 

VI-ការដាំដ ុះលកខណៈ វិលជ ាំ ............................................................................................៧ 

VII- ហានិភ័យ ..............................................................................................................៨ 

VIII-ម្សចកតីសនាិដា ន .....................................................................................................៨ 

 

 



គរ្ម្អៃោំ្ តកួនស ើរាៃគ                                                                                                                  1 

 

I-ស្ថា នភាពរូម្ៅ 

 ្តកួន គឺោ្បរេទបខនែង្បតៃខដល្បោរនកមពុោភាគរ្ចើននតយមប ធរភាគ។ ្គបថ្ចំខណក

 បសថ្រដើម្តកួន ទំៃរដើម នតៃសែ ឹក អាចយកមកចមាតនរីល្ើោមាូបអាហា ទទួលទនសនរ្ចើនមុែ អាច

ប ធរភាគ្តួយែតីៗ្សសថ្ៗរៅៗ ឬ្សុសរីល្ើោអនែកថ្ ឆ្ សែមជូ ។ ្តកួនម្អនផ្ទុកោ ធាតុខដក ្បូរតអុីន 

នតៃវើត្តមីនោរ្ចើន្បរេទ។ ្តកួនោ្បរេទដំណំាខដលងាយ្សួលកនុៃកា ោដំុុះ រោយោ ដំណំា

រនុះអាចដុុះលូតលាសថ្សនទំៃរៅរលើដី នតៃរៅរលើទឹក ខតកសតក ភាគរ្ចើនចូលចតតាោំ្ តកួនរៅរលើ

ដី រ្រុះងាយ្សួលកនុៃកា ្បមលូផ្ល។ បខនែ្តកួនម្អនរ្ចើនេូរ ខតស្ម្អបថ្រៅ្បរទសរយើៃ រគ

នតយមោ ំ “្តកួនចតន”។ ្តកួនចតនម្អនលកខណៈោរដើម្តៃថ្ៗ េណ៌ង្បតៃែតី ម្អនផ្កា េណ៌ស កមពសថ្

្បម្អណោ៤០-៥០សៃថ្ទីខម៉្ត។ អាចនតយាយសនន ្តកួនចតន គឺោបខនែចម្អា  កនុៃផ្ទុះដ៏រេញនតយម

ខដលងាយ្សួលោ ំនតៃអាចរបុះយកមករីល្ើោអាហា សនរេញមួយឆ្ន ំ។  

II-បម្ចេកម្រសដាំដ ុះ   

     ខផ្ាករលើបទេតរោីន៍ នតៃកា អនុវតាោកថ្ខសាៃ យៈរេល១០ឆ្ន ំមករ ើយ ្េមទៃំភាេរោគរ័យ

រលើកា ោបំខនែសែ ឹករលើទីវាល បសថ្បណាុ ំកសតក រៅ្សកុរមរ  រែតាង្្េខវៃ៖ 

១- យៈរេលោដំុុះ ៖ ចាបថ្េីោ ំ ូតដលថ្្បមូលផ្លម្អន យៈរេលេី ១៨ រៅ ២១ង្ងៃ។ 

២- ដូវកាលោដំុុះ ៖ កសតក អាចោំ្ តកួនសន្គបថ្ ដូវកាល រោយមតន្បកានថ្ ដូវរ ើយ។ 

៣-កា រ្រើសរ ើសេរូ ៖ េរូ្តកួនខដលកសតក នតយមោដំុុះ ួមម្អន៖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 µេូរ LIAO 9   មកេី្បរទសរវៀតណាម ផ្លតតរោយ្កុម  ុន East west seed 

 µេូរ អុមឺ រអស រី  មកេី្បរទសង្ង ផ្លតតរោយ្កុម  ុន Maly San Group Co.,Ltd  

 µេូរ Agri Bamboo 66 មកេី្បរទសរវៀតណាម ផ្លតតរោយ្កុម  ុន Agriscience 

 µេូរ ្តកួនសែ ឹកខត  មកេី្បរទសរវៀតណាមផ្លតតរោយ្កុម  ុន មតតាកសតក  

េូរ LIAO 9 េូរ MSG េូរ Agri Bamboo 66 េូរ្តកនួសែ ឹកខត 



គរ្ម្អៃោំ្ តកួនស ើរាៃគ                                                                                                                  2 

 

 ៤-កា រ ៀបចដំ៖ី 

 កា េជួ រាសថ្ដី្តូវរីល្ើយ៉ាៃរហាចណាសថ្ ៣ រៅ ៤រលើក ខដលរីល្ើឱ្យដីីូ  ងាយ្ោបទឹកសនលា

នតៃរីល្ើឱ្យរមៅ ងាបថ្។ កសតក គួ េជួ ដីររ្ៅេី ២៥-៣០ ស.ម រាសថ្បំខបកដីឱ្យលាតត សចរីលាមកសតល្ 

រផ្ុះ ឬរីកំប៉ុស រ ើយហាលដីទុករចាល យៈរេល៧-១០ង្ងៃ។  

- ដូវវសា្តូវរលើក ៃខដលម្អនទទឹៃ ១០០-១២០ស.ម ចរ ែ្ ុះេី ៃមួយរៅ ៃមយួេី ៣០-៥០ស.ម 

នតៃម្អនកមពសថ្េី២០-២៥ ស.ម។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ដូវ្សំៃ ្តូវទញដីេីកនុៃ ៃរីល្ើោទំនបថ្តចូរៅរំុវធញ ៃរដើមបីឱ្យងាយដកថ្ទឹកកនៃុ ៃ រោយម្អនទទឹៃ 

១០០-១២០ ស.ម នតៃ្តូវម្អនររ្ៅ ១០ ស.ម ស្ម្អបថ្ដីលាយែាចថ្។ 
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-មយ៉ៃរទៀត កសតក អាចេជួ  នតៃរាសថ្ដីឱ្យរាបរសៅ ើលា  ចួខបៃខចកោកនូខ្ស រ ើយរ្រុះ្ាបថ្្តកនួរលើ

ដីរ្ុះ រោយេំុចំាសចថ្រលើក ៃ។ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៥- វធី ោី ំ៖ ោំ្ ាបថ្ផ្កទ លថ្រៅរលើដីខដលសនរ ៀបចំ ចួរាលថ្ 

-ស្ម្អបថ្កា រលើកោ ៃ រយើៃអាចរ្រុះ្ាបថ្ោរួ ទទឺៃ ៃ ឬត្តមបរណាា យ ៃកស៏ន រោយទុកចរ ែ្ ុះ

េីរ ួមួយរៅមួយរទៀត ២០សៃថ្ទីខម៉្ត រ្បើ្ាបថ្េូរ ៣០្កាមកនុៃមួយខម៉្ តការ ៉េ ប ទ្ បថ្មករទៀតយក

ចំរបើៃ្គបេីរលើរដើមបី កាសំរណើម បសថ្ដី ឱ្យ្តកនួលតូលាសថ្សនលា។ 

-កសតក អាចខបៃខចកកូនខ្សរៅត្តមខម៉្តការ ៉េ ប ទ្ បថ្មករយើៃយក្ាបថ្្តកួនមករ្រុះ រោយ

កំណតថ្ ៣០្កាមកនុៃមយួខម៉្តការ ៉េ ប ទ្ បថ្មករទៀតយកចំរបើៃ្គបេីរលើរដើមបី កាសំរណើម បសថ្ដី 

រដើមបីឱ្យ្តកួនលូតលាសថ្សនលា។ 

៦-កា រ្ោច្សេ ៖ រីល្ើរ ើៃរៅត្តមវគគង្នកា លូតលាសថ្ង្នដំណំា្តកួន 

 ្តកនួោបខនែខដលីនថ្នឹៃទឹក ដចូរនុះរយើៃ្តូវរ្ោចទឹកេី ដៃកនុៃមយួង្ងៃ រដើមបីធា្នដី

ខដលោំ្ តកួនមតនសៃួ ត ឬ្តកួន្សររន។ កសតក អាចរ្បើ្សសថ្្បេ័នធោចទឹក (Sprinkler) ទុរយាោច

(rain tube) ឬទុរយារ្ោចរោយង្ដ។ 

 

៧-កា សម្អា តរមៅ ៖ រោយអាយុកាល បសថ្្តកួនម្អន យៈរេលែែី ១៨ រៅ ២១ង្ងៃ មតនត្មូវ

ឱ្យកសតក ចំាសចថ្្តូវសម្អា តរមៅ រ ើយ។  
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៨-កត្តា ចង្្ៃខដលរកើតម្អនរលើដណំំា្តកនួ៖ 
 

 

 

 

៩- វធី រី្បើ្ សសថ្នន កំម្អត តថ្សតល្លាតត នតៃរៃំផឺ្សតត ៖ គួ រ្រើសរ ើសនន រីំវោស្តសា ្បរេទ 

beauveria bassiana ស្ម្អបថ្រ្បើរលើសតល្រទៀកគ ូ នតៃ Trichoderma ស្ម្អបថ្រ្បើ្សសថ្រលើរំៃផឺ្សតត។ 

១០-កា ោកថ្របីបំន៉ ៖ ត្តមកា បញ្ហជ កថ្ បសថ្កសតក ោបំខនែស ើរាៃគ សនរ្បើ្សសថ្រីលាមក

ម្អនថ្រៅរេលរ ៀបចំដីខតមយួរលើកប៉ុរណាណ ុះ រោយោកថ្០.៥គី ូ្កាមកនុៃខម៉្តការ ៉េ។ 

១១-កា ្បមលូផ្ល៖ េីរេលោដំុុះដលថ្រេល្បមូលផ្លរ្បើ យៈរេល ១៨ រៅ ២១ង្ងៃ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១២-ទតននផ្ល ៖ ទតននផ្លអា្ស័យរៅរលើ្បរេទេូរ  ដូវកាលោដំុុះ នតៃតំបនថ្ រោយោមីយម

ទទលួសនទតននផ្លេី ២៥-៣០ រត្តនកនុៃ១ តកត្ត។ 

១៣-បញ្ហា ្បឈម ៖ សតល្លាតត រំៃផឺ្សតត កំរៅខ្ែ ំៃរីល្ើឱ្យ្តកនួមតនអាចលតូលាសថ្សនលា។ 

១៤-កត្តា រោគរយ័ ៖ ោដំណំាខដលម្អន យៈរេលែែី ងាយ្សួលកនុៃកា ោដំុុះ មតនសូវម្អន

កត្តា ចង្្ៃបំផ្កែ ញដំណំា។ 

សតល្រទៀកគូ រំៃផឺ្សតតរលើដំណំា្តកនួ 
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III-នលៃម្ដើម្ផលិរកម្ម និងការវិភាគម្សដាកិចេ 

សតការលើបទេតរោីន៍ នតៃភាេរោគរ័យ បសថ្បណាុ ំកសតក ោបំខនែរៅ្សុករមរ  រែតាង្្េខវៃ 

ខដលអនុវតាកា ោដំុុះបខនែសែ ឹក យៈរេល១០ឆ្ន ំមករ ើយ 

-បរចតករទស៖ អនុវតាន៍ត្តមទម្អែ បថ្ នតៃទទួលសនកា ខណ្ំបខនែមេី្កុម  ុនទតញបខនែស ើរាៃគ 

- យៈរេលោដំុុះ  ូតសន្បមូលផ្ល៖ ១៨ ង្ងៃ 

- ដូវកាលោដំុុះ៖ ោដំុុះសន្គបថ្ ដូវ (ោសំន១០វគគ/ឆ្ន ំ) 

-ទីផ្ា ៖្កុម  ុន្បមលូទតញបខនែស ើរាៃគចុុះ្បមូលទតញដលថ្ចំកា  

-នត ន្ កា តង្មែ៖ តង្មែ្តកួនរសុះដុំ ចាបថ្េី ១,៧០០៛  ដលថ្ ១,៨០០៛/គ.ក  

-ង្ផ្ទដោីដំុុះ៖ ៤អា (៤០០ ម៉២) 

-ទតននផ្លទទួលសន៖ ៨០០គ.កកនុៃ៤០០ម៉២ ឬ (២០រត្តន កនុៃមួយ តកត្ត) 

-តង្មែោមីយមឆ្ន ំ២០២២៖ ្តកួនលកថ្រៅ្កុម  ុន្បមលូទតញបខនែស ើរាៃគកនុៃតង្មែ ១ ៧០០៛/គ.ក 

 

-រដើមទនុស្ម្អបថ្កា ចាបថ្រផ្ាើមោដំបំៃូរលើង្ផ្ទដទី ំ៤ំអា៖  
 

ប ធយាយ ចនំនួទកឹ្សកថ្ (រ ៀល) 

ចំណាយរលើកា ោដំុុះ-ខងទ ំ 606,000 

ចំណាយរលើកា រ ៀបចំ្បេ័នធរ្ោច្សេ 800,000 

សម្អា  ៈរផ្សៃៗ 870,000 

ស បុ 2,276,000 

  

    -កា វធភាគរសដឋកតចតរលើកា ោដំុុះកនុៃ១វគគ៖ 

 កា វធភាគរសដឋកតចតរលើកា ោដំុុះបខនែ្តកួនកនុៃ១វដា រលើង្ផ្ទដី ៤០០ម៉២  យៈរេល ១៨ង្ងៃ 

រ្កាយកាតថ្ ំលសថ្រលើកា ចំណាយរង ៖ 
 

ចណូំលស បុ  

(រ ៀល) 

ចណំាយស បុ  

(រ ៀល) 

ចរំណញស បុ  

(រ ៀល) 
 
 

1,360,000 
 

642,666 
 

717,333 
 

 

 

 



គរ្ម្អៃោំ្ តកួនស ើរាៃគ                                                                                                                  6 

 

     -ត្តរាៃចណូំល-ចណំាយលមាតត៖ 
 

 

ប ធយាយ ឯកត្តា  
ចនំនួ 

ឯកត្តា  

តង្មែកនុៃ 

១ឯកត្តា  

(រ ៀល) 

ទកឹ្សកថ្

ស បុ 

(រ ៀល) 

ចនំនួ

ោ   

 រំលាុះ 

ទកឹ្សកថ្ 

ស បុ 

១-ចណូំលេកីា លកថ្្ តកនួ គ.ក 800 1,700 1,360,000   1,360,000 

២-ចណំាយស បុ = ចណំាយខ្ប្បលួ + ចណំាយមតនខ្ប្បលួ/រង  642,666.67 

    ២.ក.ចណំាយខ្ប្បលួ 606,000 

េជួ រាសថ្  រលើក 2 20,000 40,000   40,000 

េូរ្តកនួ កញ្តបថ្ 12 13,000 156,000   156,000 

រីលាមកសតល្ (ម្អនថ្) កា ៉េុៃ 1 50,000 50,000  50,000 

នន េំុលីមៅោតត ដៃ 1 100,000 100,000   100,000 

ង្ងែកមៅក ោ ំនតៃខងទ ំ ្កថ្ 2 25,000 50,000   50,000 

រួលកមៅក ្បមូលផ្ល ្កថ្ 4 25,000 100,000   100,000 

រ្បៃម៉្អស ូតបមូទកឹ លី្ត 20 5,500 110,000   110,000 

    ២.ែ.ចណំាយមតនខ្ប្បលួ/រង  ( រំលាុះ ១០វដា/ឆ្ន ំ) 36,667 

ម៉្អសីុនបូមទឹក៦រសស (រ្បើ៥ឆ្ន ំ ) រ្គឿៃ 1 400,000 400,000 50 8,000 

្បេ័នធទកឹ (រ្បើសន៣ឆ្ន ំ ) ឈុត 1 400,000 400,000 30 13,333 

ីុៃសញថ្នន  ំ២០លី្ត (រ្បើ៣ឆ្ន ំ ) ឈុត 1 130,000 130,000 30 4,333 

អណាូ ៃបុក (រ្បើ១០ឆ្ន ំ ) ឈុត 1 500,000 500,000 100 5,000 

ង្សបេណ៌រែៀវ (រ្បើ៤ឆ្ន ំ ) ដំុ 4 60,000 240,000 40 6,000 

៣-ចំរណញស ុប 717,333 

ង្ងែរដើម/គ.ក = ចំណាយស បុ/ទតននផ្ល 803.33 

ចំរណញ/គ.ក = ចំរណញស បុ/ទតននផ្ល 897 
 

 

IV-លរធភាពចាំម្ណញម្ដយផ្ផែកម្លើនិនាា ការរនម្ៃ ៖ 
 

ក ណ ី
តង្មែ ទតននផ្ល ចណូំល ចណំាយ ចរំណញ ចរំណញរីៀបចណំាយ 

(រ ៀល) (គ.ក) (រ ៀល) (រ ៀល) (រ ៀល) % 

ក ណីទី១ 1,700 800 1,360,000 642,667 717,333 112% 

ក ណីទី២ 1,800 800 1,440,000 642,667 797,333 124% 
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V-ផ្សែរចវាក់រនម្ៃ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI-ការដាំដ ុះលកខណៈ វិលជ ាំ 

ត្មូវកា ង្ផ្ទដីោដំុុះវធលរំុរដើមបីទទលួសនចំណូល ៦,០០០ដុលាែ   ឬ ២៤,០០០,០០០រ ៀលកនុៃ១ង្ងៃ 

 

ក ណី

រោយខផ្ាក

ត្តមតង្មែ 

លកថ្/គ.ក 

លរធផលជាក់ផ្សតងកាុង១ហិកតា ផ្ផនការ 

ទតននផ្លោ

មីយម 

គ.ក/ .ត 

តង្មែ 

រ ៀល/

គ.ក 

ចំណូលេី

កា លកថ្ 

ស ុប 

ចំណូលេី

កា លកថ្ 

6000 $/ង្ងៃ 

ត្មូវកា ង្ផ្ទដី 

ោដំុុះ/វដា 

ោ តកត្ត 

ត្មូវកា ង្ផ្ទដី

ោដំុុះវធលរំុ 

ោ តកត្ត 

A B C D=B*C E F=E/D G=F*25
(១)

 

ក ណទី១ី 20,000 1,500 30,000,000 24,000,000 0.80 20.00 

ក ណទី២ី 20,000 1,600 32,000,000 24,000,000 0.75 18.75 

ក ណទី៣ី 20,000 1,700 34,000,000 24,000,000 0.71 17.65 

ក ណទី៤ី 20,000 1,800 36,000,000 24,000,000 0.67 16.67 

ក ណទី៥ី 20,000 1,900 38,000,000 24,000,000 0.63 15.79 

ក ណទី៦ី 20,000 2,000 40,000,000 24,000,000 0.60 15.00 
 

(១) 
វដាង្នកា ោដុំុះ្តកនួ១៨ង្ងៃ នតៃកា រ ៀបចំដី ៧ង្ងៃ ដូរចនុះកនុៃមួយវដាង្នដំណំា្តកនួ្តូវកា  យៈរេល២៥ង្ងៃ។ 

 

 

កសតក  ្កុម  ុន្បមលូទតញបខនែស ើរាៃគ អនករ្បើ្សសថ្ 

-លកថ្កនុៃតង្មែ ១,៧០០៛/គ.ក 

-ង្ងែរដើមផ្លតត ៨០៣៛/គ.ក 

-ចំរណញ៨៩៧៛/គ.ក 

 

-លកថ្រចញកនុៃតង្មែ ៩,៣២០៛/គ.ក (២៤/០៩/២០២២) 

-ចំណាយរលើកា ដឹករញ្ជូន ៥០០៛/គ.ក រវចែតបថ្៥០០៛/គ.ក 

ចំណាយបុគគលតក១០០០៛/គ.ក រួលហាៃ១០០០៛/គ.ក  

កា រីល្ើសំណាកគីមី៥០០៛/គ.ក នតៃកា ែូចខ្តរផ្សៃៗ 

៥០០៛/គ.ក) ស ុប ៤០០០៛/គ.ក 

-ចំរណញ ៣៦២០៛/គ.ក 
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VII- ហានិភ័យ ៖ ត្តម យៈង្នកា ចុុះសតកាោមយួកសតក ោដំំណំា្តកនួ រៅ្សុករមរ  រែតាង្្េខវៃ 

ម្អនហានតេ័យមួយចំនួនអាចរកើតរ ើៃោយនរ តុរលើដំរណើ កា ោដំុុះ ្ំឱ្យបៃាផ្លវធសក នតៃផ្ល

ប៉ុះរលថ្ដលថ្ផ្លតតកមៅ បសថ្កសតក ។ ហានតេ័យចមបៃៗ ួមម្អនដូចខ្ៃរ្កាម៖ 

 

ល.  
្បរេទ

ហានតេយ័ 
េតេណ៌្ ហានតេយ័  វធធានកា  

១ 
ហានតេយ័ 

ផ្លតតកមៅ 

 ដូវែែុះទតននផ្លទទួលសន

ទបោៃកា  េំឹៃទុក នតៃ

គុណភាេមតនសម្សប 

រោយោ ៖ សតល្លាតត 

(ទកគ ូ ុយស) នតៃរំៃឺ

ផ្សតត រេែៀៃធាែ កថ្រ្ចើន 

-គួ េតនតតយរលើកា េយក ណ៍អាកាសធាត ុ នតៃរីល្ើកា រ្រើស

រ ើសមុែដំណំាខដលសម្សបរៅនឹៃអាកាសធាត ុេរូីនថ្ 

-គួ ោដុំុះដំណំារ្ចើន្បរេទរផ្សៃាន  រដើមបីរយួរយាៃាន  

-្តូវម្អនកា ្តួតេតនតតយ នតៃរ្បើ្សសថ្ វធធានកា រដើមប ី

 ខងទដំំណំាដូចោ រកីចៃាូ បៃា ូទឹករេលរេែៀៃធាែ កថ្រោក 

 ោរំេក ខកលមា្បេ័នធរ្ោច្សេ អនុវតាកា រ្បើ្សសថ្នន ំ

នតៃរី្ តឹម្តូវត្តមលកខណៈបរចតករទស 

-រ្រើសរ ើសទតី្តំៃោដុំុះ េតរសសរគចរចញេីតំបនថ្ខដល

ងាយោយភាយសតល្លាតតចង្្ៃ។ 

-គួ ោដុំុះកនៃុផ្ទុះសំណាញថ្ នតៃរ ៀបចំខផ្នកា ផ្លតតបខនែ

រផ្សៃរទៀតោមួយកសតក ដង្ទ រដើមបីរចៀសវាៃកា ផ្លតត

បខនែខតមួយមុែដូចាន  រីល្ើឱ្យបខនែរនថ្រនក 

២ 
ហានតេយ័ 

ទផី្ា  

កា ធាែ កថ្ចុុះង្នកា លកថ្ នតៃ

តង្មែគឺរោយោ ម្អនកា 

រកើនរ ើៃង្នអនក្បកតួ

្បខរៃ ឬរោយោ មតន

សនបំរេញត្តមសាៃថ្ោ  

ទីផ្ា  ឬត្មូវកា  បសថ្

អនកទតញ កា រវចែតបថ្មតន

ម្អនលកខណៈលា្បរសើ  

-រ ៀបចំខផ្នកា ទីផ្ា ោមួយនឹៃកា េយក ណ៍ប ធម្អណ

លកថ្ោកថ្ខសាៃ នតៃកំណតថ្តង្មែរាល 

-បរៃាើតឬចូល ួមោសម្អរតកស គមន៍រដើមបីរលើកកមពសថ្

តង្មែនតៃធា្ទីផ្ា  

-េ្ៃកីបណាា ញទីផ្ា ឱ្យសនរ្ចើន មតនេៃឹខផ្ាករលើទីផ្ា 

ខតមួយ 

-រីល្ើកតចតសនយោមួយអនកទតញ នតៃកំណតថ្អេំី ដវូកាលោំ

ដុុះ កា ្បមូលផ្ល នតៃកា លកថ្ត្តម ដូវ 

-ផ្លតតឱ្យសនទៃំប ធម្អណ នតៃគុណភាេបំរេញត្តម

ត្មូវកា អនកទតញ 

-រីល្ើកា ្ោវ្ោវេត័ម៌្អនទីផ្ា ចំាសចថ្ 
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VIII-ម្សចកតីសនាិដា ន 

្តកួនគឺោបខនែអចតង្ស្តនៃយ៏ខដល្បោកសតក នតយមោដំុុះរ្រុះងាយខងទ ំ មតនសវូចំណាយរដើម

ទុនរ្ចើន នតៃសមបូ ទីផ្ា ។ ងល្ីតបតតខតកា ោដំុុះ្តកួនងាយ្សួលក៏េតតខមន ប៉ុខនៃទមទ ឱ្យកសតក ម្អន

បរចតករទស្តមឹ្តូវកនុៃកា ោដំុុះរដើមបីទទួលសនទតននផ្លែពសថ្។ ោកថ្ខសាៃកសតក ោំ្ តកនួរៅ្សុក

រមរ  រែតាង្្េខវៃ ត្តមខបបស ើរាៃគ ទតននផ្លទទួលសនោមីយម ២គ.ក/ម៉២ឬ២០រត្តន/ តកត្ត គលឺា

បៃគួ រីៀបរៅនឹៃទតននផ្លខដលអនុវតាត្តមរាលកា ណ៍បរចតករទសនតៃរ្បើរីគីម ី ២.៥-៣គ.ក/ម៉២ ឬ 

២៥-៣០រត្តន/ តកត្ត។ រដើមបីបរៃាើនផ្លតតកមៅឱ្យកានថ្ខតែពសថ្ កសតក គួ ខតសតកាបខនែមអំេីកា ផ្លតតរី

កំប៉ុសា ិ៍ រីបំប៉ន នតៃនន េុំលខបបីមៅោតតស្ម្អបថ្រ្បើ្ សសថ្កនុៃដំរណើ កា ោដំុុះ នតៃសតកាខសល្ៃ កេរូ

្តកួនខដលផ្ាលថ្ទតននផ្លែពសថ្ផ្ៃខដ ។ 

្តកួនមតនសូវែល្ុះទីផ្ា រ្ុះរទ រ្រុះម្អនឈៅួ ញមកទទួលទតញដលថ្ចម្អា  ។ ោកថ្ខសាៃស្ម្អបថ្

កសតក ោំ្ តកួនស ើរាៃគរៅ្សុករមរ  ម្អន្កុម  ុន្បមលូទតញបខនែស ើរាៃគចុុះ្បមូលទតញដលថ្ចម្អា  

កនុៃតង្មែ១,៧០០រ ៀល/គ.ក ខដលង្ងែរដើមផ្លតត្តមឹខត ៨០៣រ ៀល/គ.ក   ដូចរនុះកសតក អាចចំរណញ 

៨៩៧រ ៀល/គ.ក។ 

បរចតករទស ធាតុចលូកនុៃដរំណើ កា ផ្លតតកមៅ ទីផ្ា  ទុនវធនតរយាគ គួ ្តូវសនកំណតថ្ នតៃ

រ្តៀម ចួរាលថ្មុនអារីវកមៅ្តូវសនចាបថ្រផ្ាើម។ សតកាខសល្ៃយលថ្អំេីត្មូវកា ទីផ្ា ្តូវអនុវតាន៍ោ្បចំា 

េីរ្រុះច នាទីផ្ា ខតៃម្អនកា ផ្កែ សថ្បាូ រៅត្តមប ធបទទផី្ា ្បកតួ្បខរៃ៕ 

 

3 
របភពននការសិការស្ថវរជាវ៖ 

-កសតក ោដុំុះ្តកួនស ើរាៃគ សែ តតរៅឃុំរកាុះរចក ្សុករមរ  រែតាង្្េខវៃ 

-ឯកោ បរចតករទស បសថ្្កសួៃកសតកមៅ  ុកខ្បម្អញថ្ នតៃរនោទ 


