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I. សេចក្តីស្តើម 

ស្រវូជាដណំសំរបៀងមយួរំខានរ់រាបរ់រជាជនកមពុជា ដដលចលូរមួចណំែកកនុងផលិត
ផលកនុងស្រុកននផលិតផលដណំរំរាែ ៤៥% ។ ចាបពី់ឆ្ន  ំ១៩៩៦ មកកមពុជាានរលស់្រវូររាប់
នសំចញ ជាកណ់រតងនផទដដីសំ្រូវបានសកើនស ើងពី ២.៣៧ លានហិកតា សដយទនិនផលស្រូវ ២.១ សតាន/
ហិកតា សៅកនុងឆ្ន  ំ ២០០៤។ បានសកើនស ើងដល ់ ២.៦១ លានហិកតា សដយទទលួបានទនិផលស្រវូ 
២.៧៤ សតាន/ហិកតា សៅកនុងឆ្ន  ំ ២០០៨ ។ កនុងឆ្ន  ំ ២០០៨ កនលងសៅសនេះសយើងរសរមចបានផលស្រវូ
ររបុររាែជាង ៧.១៧៥ លានសតាន សដយសយើងានរលស់របៀងករមិតជាត ិ៣.១៦៤ លានសតាន
ស្រវូ សរមើនឹង ២.០២ លានសតានអងករ (រករងួករិកមម ដែសមសា ឆ្ន ២ំ០០៩) ដណំសំ្រវូសៅកមពុជាដចក
សចញជា ៤ ររពន័ធកសរតបរសិាា នគទឺ ី ១ ស្រូវដស្រទនំបពឹងសដយរបបទកឹសភលៀងដដលនផទដរីរាែ 
២.១ លានហិកតា ទ២ី ស្រវូស ើងទកឹាននផទដរីរាែ ៩៥.១០០ ហិកតា ទ៣ី ស្រូវចកំារាននផទដ ី
៥២.២៩០ ហិកតា និងទ ី៤ ស្រូវររងំររាែ ៣៣៤.៧៩០ ហិកតា។  សៅកមពុជានផទដណីស្រទនំបពឹង
សដយទកឹសភលៀងានររាែ ២.១ លានហិកតា ឬ ៩៣% នននផទដដីដំេុះសៅរដវូររាានររាែ 
២.៥០ លានហិកតា (រាិតកិរិកមម រករងួករិកមម ដែ សមសា ឆ្ន ២ំ០០៩) ដដលបានដដំេុះ រគបស់ែតត
ទងំអរស់ៅកមពុជា។ ស្រវូររសភទសនេះរតូវបានដដំេុះសៅសលើររសភទដសីផសងៗគ្នន សហើយសដយដផអកសៅ
តាមរយៈសពលននការលតូលារ ់ ឬសៅសពលសចញផ្កក  សដយដចកររសភទពជូស្រូវជាបីររសភទរំខាន់ៗ
គ ឺររសភទពជូស្រូវស្សាល ស្រូវកណត ល និងស្រូវធ្ងន ់។ សៅកនុងឆ្ន  ំ២០០៨ នផទដដីដំេុះស្រូវានររាែ 
៥២៧.០០០ ហិកតា ស្រវូកណត លាន ១.០៣ លានហិកតា និងស្រវូធ្ងនា់ន ៥៤៦.៤៦៤ ហិកតា។ 

កនុងបរកិារែ៍សនេះ សរកាមការជយួឧបតាមភគ្នរំទពីធានគ្នអភវិឌ្ឃនអ៍ារុី ADB នឹងានកចិច
រហការពីវទិាសាា នស្សាវរជាវ និងអភវិឌ្ឍនក៍រិកមមកមពុជា CARDI នយកដា នផសពវផាយករិកមម 
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បានសរៀបចសំបាេះពមុពកនូសរៀវសៅរតីពីផលិតកមមស្រវូស្សាលររសដញទកឹ និងស្រវូររងំ ដដលានពជូ
ស្រវូដរនពិសដរ អុីនអ៊ៃសកររ អុីណអ ៦៦ អុីណអ ៧២ រគូ រហាតជ់លសារ រសំពរ និងពជូស្រវូបារាយែ៍ 
កនុងសគ្នលបែំងសលើករទួយ និងជយួដលរ់រជាករិករដដលររកបការងារដដំេុះដណំសំ្រវូជាមូលដា ន
ឧយានជីវភាពធ្រូធារតាមរយៈការបរាបបសចចកវទិាករិកមមតាមររពន័ធផសពវផាយសាធារែៈ។  
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 ពជូស្រូវដរនពិសដរ អុីណអ៊ៃសកររ អុីណអ ៦៦ អុីណអ ៧២ រគ ូ រហាតជ់លស់ារ រសំពរ និងពជូស្រូវ
បារាយែ៍ ជាពជូស្រវូស្សាល (អាយកុាលែ ល)ី រកអបូ និងមនិររកានរ់ដវូដដលបានសធ្វើការរសំដេះ និង
ផសពវផាយសដយវទិាសាា នស្សាវរជាវ និងអភវិឌ្ឃនក៍រិកមមកមពុជា នដែសមសា ឆ្ន  ំ២០០២ ។ បចចុរបនន
ពជូស្រូវទងំសនេះ បាននិងកពំងុរកីសាយភាយសៅកនុងរពេះរាជាណចរកកមពុជា សដយពជូស្រវូសនេះ ផតល ់

ទនិនផលែ ពរ ់ ានកលនិរកអបូ គែុភាពអងករលអានភាពថ្លល ដវង
រលនូ និងបាយទនឆ់្ង ញ់ពិសារសទៀតផង។ ជាពិសររសៅសទៀត ជា
ពជូដដលានររសភទអងករានតនំលែ ពរស់ៅសលើទផីារជាត ិ និង
អនតរជាត។ិ 

II. លក្ខណៈពិសេេៗរេប់ពូជស្េូវ អ ីអអ៊ែសក្េរ អ ីអអ៊ែ 

៦៦ អ ីអអ ៧២ស្រូ រហាត់ ជលសារ រំសពរ និងពូជស្េូវបារាយណ៍  

សដយសារពជូស្រវូទងំសនេះ ជាពជូមិនររកានរ់ដវូ ដចូសនេះ
ពជូសនេះអាចសចញផ្កក បានរគបស់ពលសវលា ដរាបណលក័ខែែ័ឌ  ដ ំ
ដេុះអំសណយផល។ អាស្រយ័សហតផុលខាងសលើសនេះសទើបពជូស្រូវ 
ដរន អុីណអ៊ៃសកររ អុីណអ៊ៃ ៦៦ អុីណអ៊ៃ ៧២រគូ រហាត ់ ជលសាររសំពរ 
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និងពជូស្រវូបារាែ៍អាចដដំេុះសៅសដើមរដវូវរា (ដណំទំមីយួននរដវូ ឬស្រវូសដើមរដវូ) កនុងរដវូវរា 
(ដណំទំពីីរននរដវូ) ចងុរដវូវរា   ស្រូវររសដញទកឹ (ដណំចំសនល េះរដវូវរានិងរដវូររងំ) និងលកខែែ័ឌ
ររងំសស្សាចស្រព។ ររសភទពជូស្រវូស្សាលសនេះានអាយកុាលចាបពី់ន្ងសាប រហូតដលន់្ងររមូល
ផលពី ១១០ - ១២០ ន្ង។ កពំរស់ដើមរបរព់ជូសនេះដររររលួពី ៩៥ - ១១០ រ.ម និងចនំនួសដើមដបកគឺ
ចាបពី់ ៥ - ២០ សដើមកនុង ១គមុព។ ចនំនួរគ្នបក់នុងមួយគរួានចាបពី់ ១១០ - ១៧០ រគ្នប ់និងានររដវង
គរួ ២០ - ៣០ រ.ម។ រឯីទនិនផលរបរវ់ាវញិ គអឺាចទទលួបានចាបពី់ ៣,៥ សតាន សៅ ៥,៥ សតានកនុង
នផទដ ី១ ហិកតា។ 

III. បសចេក្សេេដ ាំដ ុះ 

១. ការជ្រើសជរ ើសពូរ 

- សររើររររ់គ្នបព់ជូដដលរទុ ធលអ និងានអរតាដែុំេះែ ពរ។់ 

- ករំតិបរាិែ រគ្នបព់ជូចាបំាច ់៣០ - ៥០ គ .រក កនុងមយួហិកតា រំរាបស់្រូវរទូង និង ៨០ - 
១២០ គ.រក កនុង ១ ហិកតា រំរាបស់្រូវពរងរួ។ 

- ទរំីណបរតវូសធ្វើសៅជតិររភពទកឹ ដតរតូវឆ្ង យពីមលបស់ ើ ឬកដនលងានសភលើងអគគរិនីសដើមប ី
សចៀរវាងការបំផ្កល ញពីរតវលអិតចនរង។ 

- នផទដរំីរាបស់ាបគ ឺ១ គ.រក នផទដ ី១៥ - ២០ ដមរតកាសរ ៉េ។ 

- ជាការលអគរួរទូងរំណបដដលានអាយ ុ២០ - ២៥ ន្ង សហើយកនុង ១ គមុព កនុងចសនល េះ ២០ 
រ.ម x ២០ រ.ម ។ 

- គរួសរៀបចដំសីអាយបានលអមនុរទូង។ ការភជួររារ ់គរួដតសធ្វើសអាយបាន ២-៣ សារជាការលអ ។ 
សបើរិនដស្រសយើងអាចបសចច ញទកឹបាន សពលស្រវូដបកគមុពរតូវបសចច ញទកឹសអាយអរពី់
កនុងដស្រកនុងរយៈសពល ២-៤ ន្ង រចួសទើប បចវូ លទកឹស ើងវញិ សដើមបសីធ្វើសអាយស្រូវកានណ់ត
ដបកគមុពលអ 
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២. ការជរៀបចំថ្នា លសំណាប និង្រប់្រងសំណាប 

- សរជើរសររីដសីធ្វើថ្លន លរំណបឧយជតិររភពទកឹ សហើយជាដណីស្រដដលសរៀបសរមើលអ និងាន
ជីជាតបិងគួរ សៅលអ និងភជួររារឧ់យបានពីរសៅបដីង រចួសគៀរដឧីយរាបសរមើ និងសររើជធី្មមជាតិ
ឧយបានសរចើន។ 

- ថ្លន លរំណបអាចសរៀបចជំាថ្លន លទកឹ ឬជាថ្លន លសគ្នក តាមសាា នភាពជាកណ់រតង (ដតជា 
ទសូៅករិករនិយមថ្លន លទកឹសដយសររើរគ្នបព់ជូរទុ ធលអ ដដលានដនំេុះរគ្នបពី់ ៩០% សៅ 
៩៥%)សហើយរតូវរតារំគ្នបស់្រូវ ២៤ សា៉េ ង និងផ្កអ បពី់ ២៤ សៅ ៤៨ សា៉េ ង សដើមបឧីយរគ្នប់
ស្រវូដេុះពនលកលអ។ ថ្លន លរំណបរតូវសលើកជារងតចូៗកពំរពី់ ១០ សៅ ២០ រ.ម ទទងឹ
ែ នងរង ១ដម៉េរត និងបសណត យរង ១០ ដម៉េរត អាចសាបរគ្នបជ់ាជរួ ឬ សររេះរគ្នបស់ដយសររើ
ពជូពី ១៥ សៅ ២០ គ.រក រំរាបរ់ទូង ១ ហិកតា ឬ សាប ១ គ.រក កនុង ១០ ដម៉េរតកាសរ ៉េ ឬ 
មួយរង សររេះឧយសរតើង សដើមបឧីយរំណបសថ្លល រលអ។ 
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- រតូវដ្ទថំ្លន លរំណបជាររចា ំរកាទកឹ និងការរររតវលអិតបំផ្កល ញដចូជាពពកួមាច
សតាោ ត មមុង (រទើប) ដងកូវបំពងក់ាតរ់លឹក និងដងកូវហវូងជាសដើម អាយរំុណបអាចរតឹម 
១៥-២០ ន្ងអាចដកសៅរទូង ដតរតវូដកភាល មយកសៅរទូងភាល មកនុងន្ងដតមយួ។ 

 

 
៣. ការជរៀបចំស្រសសនទូង និងការសទូង 

 រតូវសរៀបចដំណីស្រឧយបាន ២សៅ ៣ដង សដយភជួររារដ់ ី១ ដង ភជួររារ ់១ - ២ ដងសៅមនុសពល
រទូងនិងសគៀរារដ់ណីស្រឧយរាបសរមើលអ និងសលើកភល ឺ
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ដស្រឧយបានធ្ ំែ ពរ ់និងជាបល់អ ងាយស្រួលកនុងការរគបរ់គងទកឹ ។ រទូង ១ សដើម សៅ ៣ សដើម កនុង ១ គមុព 
ជាជរួ ឬ ធ្មមតា(ជាមុំចង្រ្ងាក ន) សដយចសនល េះ ២៥ រ.ម x ២៥ រ.ម ឬ រទូង ២០ គមុពកនុង ១ ដម៉េរតកាសរ ៉េ
រទូងជាជរួជាការអនវុតតលអររសរើរមួយ គងឺាយស្រលួកនុងការដ្ទរំនទូង។ រតូវសធ្វើការជរួរនទូងចសំរេះ
គមុពណដដលបាតស់រកាយពីរទូងពី ៥ សៅ ៧ ន្ង ។ 
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ពូររសូវ អ ៊ីស្អ៊ែ ៦៦ និងពូររសូវស្សនពិជោរ 

 ៤. ការជ្បើ្ាស់រ៊ី 
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- សររើរររឧ់យបាន ៣ ដង សៅកនុងរយៈសពលលតូលាររ់បរដ់ណំសំ្រូវគ ឺសររើជីរទបប់ាត
មុនសពលរទូង ១ ដង និងសររើជីបំប៉េន ២ ដង គ ឺសៅសរកាយសពលរទូង ៣០ ន្ង បាចមតង និងសៅសពល 
ស្រវូកែំកសំែើ តករួ ឬស្រវូមរូសដើម ១ ដង 

- សររើជីរទបប់ាតសៅមនុសពលរទូង ១ ន្ង ឬសៅសពលជាមយួរទូង សដយភជួរ និងរារជ់ីកប់
សៅកនុងដ។ី សររើជីរទបប់ាតសៅសលើដលីាយែាចគ់ ឺជកីបំ៉េរុត ពី 

 

 
៥ សៅ ១០ សតាន (តាមលទ ធភាពរកបាន) និងជី សដ. អា. សប៉េ ចនំនួ ៥០ គ.រក និង ជបី៉េូតារយូមកលរ ួ៥០     
គ.រក កនុង ១ ហិកតា។  
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- សររើជីបំប៉េនសលើកទ ី១ សៅសរកាយសពលរទូង ៣០ ន្ង សៅកនុងដណំកក់ាលដបកគមុព សដើមប ី
ជយួឧយស្រូវដបកសដើមសរចើនសដយសររើជអី៊ៃយុសរ ៉េ ២២ គ.រក កនុង ១ ហិកតា។ 

- បាចសលើកទ ី២ កនុងដណំកក់ាលស្រូវកសកើតករួ ឬមូរសដើម សដើមបឧីយស្រូវានករួដវងាន
រគ្នបស់រចើននិងស្រវូដករ់គ្នបស់ពញលអ សដយសររើជីអ៊ៃយុសរ ៉េ ២២ គ.រក សទៀតកនុង ១ហិកតា 

IV. ការអែទាំ 

- រតូវចេុះពិនិតយដស្រ និងតាមដនការលតូលាររ់បរដ់ណំសំ្រវូជារបចាសំរកាយសពលរទូង
រចួ។ រតវូសធ្វើការជរួរនទូងនវូគមុពណដដលបាត ់សរកាយសពលរទូងពី ៥ សៅ ៧ ន្ង និងដ្ទទំកឹ សបាច
សមម  និងរតតួពិនិតយររជាករកតាត ចនរងសផសងៗដចូជា រតវលអិត ជំង ឺសមម ចនរង និងរតវលអិតាន 
ររសោជន ៍សៅកនុងដស្រជាររចា។ំ ជាពិសរររតវូតាមដនវតតានរតវលអិតបំផ្កល ញរំខាន ់សដើមបាីន
វធិានការការររ និងកចំាត ់តាមវគគលតូលាររ់បរដ់ណំសំ្រវូដចូជាកនុងដណំកក់ាលលតូលារ ់

 

 

 

(រនទូង) ានមាចសតាោ ត ដងកូវបំពងក់ាតរ់លឹក ដងកូវរុីរងូសដើម ដងកូវហវូង។ល។ ដណំកក់ាលដកទ់កឹ
សដេះានដងកូវមូររលឹក ស្រឹង កែតុ រ និងរតវចាបជាសដើម។  
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- រតូវរកាទកឹឧយានកនុងដស្រជាររចាតំាមករំតិកមពរ ់៥ សៅ ១០ រ.មរហូតដលស់្រវូទុសំាល ប
សរក ជាពិសររ សៅដណំកក់ាលស្រូវកសកើតគរួ ឬមូរសដើម រឯឺភលណឺស្រករ៏តវូានរភាព
ជាបនិ់ងជតិលអ។ 

- រតូវសធ្វើការជរួរនទូងនវូគមុពណដដលបាតស់រកាយសពលរទូង។ 
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V. ការស្បមូល្ល 

- រតូវសធ្វើការរចតូកាតស់ៅរវាង ៣០ - ៣៥ ន្ងបនទ បពី់ស្រូវហាលផ្កក ស្រុេះ ឬ សពលដដល
ររាែ ៨៥% ននរគ្នបស់្រូវទុ។ំ 

- រតូវហាល ២ - ៣ ន្ង សដើមបបីនាយរំសែើ មសៅកនុងរគ្នបស់អាយសៅ ១៤ ភាគរយនឹងទកុ
ជាការលអ។ រមូយករគ្នបស់្រូវមកខា ំសដើមបកីែំតស់បើរគ្នបស់្រវូសនេះបាកគ់ ឺាននយ័ថ្ល
រគ្នបស់្រូវរងួតលអ។ 

- ពជូរតូវរចកទកុសៅកនុងបាវរកសជ ជាការររសរើរ 
- ការទកុដកព់ជូរតូវានកែំល ់មនិរតូវដកប់ាវពជូផ្កទ លនិ់ងឥដាសទ។ 

- ររសររស ម្ េះពជូ និង ន្ងដែរចូតកាតដ់កស់លើបាវ។ 

 


