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អារម្ភកថា 
គម្រោងបង្ហា ញបម្ចេកវទិ្យាម្ ើម្បបីម្ងកើនផលិតភាពជ ាំវញិតាំបនទ់្យម្នេសាប (TSTD) ជាគម្រោងជាំនួយ បម្ចេកម្ទ្យស 

ខ លផតល់សហ-ហិរញ្ញបបទានឥតសាំណងសរោបអ់ន វតត ម្ោយរោា ភបិាលហ្វ ាំងឡង  ៏ ម្ូលនិធដិ គូអ -ីអាស ី និង
ខចករ ាំខលកព ទ្យធិដនសាធារណៈរ ាកូម្រ ៉េ និង ធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍ាស ី (ម្អឌ្បី )ី ។ រាជរោា ភបិាលកម្ព ជា ចូលរមួ្ប ិភាគម្និ
ខម្នជាថវកិា (ធនធានម្ន សស ការយិាល័យបាំម្ពញការង្ហរ…) សរោបអ់ន វតតគម្រោង។ ធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍ាស ី ជាអនក
ចាតខ់ចងរបតិបតតិការផ្ទា ល់ ជាំនួសម្ ែឲ្យោេ ស់ជាំនួយ ។ គម្រោង កាំព ងម្ធវើការសាក លបងបង្ហា ញបម្ចេកវទិ្យាកសិកម្ម 
និង ផដល់ម្សវាពត័ោ៌នជនបទ្យ ម្ ើម្បបីម្ងកើន និង ពរងីករបាករ់បភពចាំណូលរបស់រគួសារកសិករខ្នន តតូច កន ងម្ែតដ 
កាំពងច់ាម្ កាំពងធ់ាំ ម្សៀម្រាប និង បនាា យោនជយ័។ 

 

គម្រោងបានអន វតតកម្មវធិីម្ធវើបង្ហា ញបម្ចេកវទិ្យាផលិតកម្ម ាំណាំបខនេ កន ង ម្ែតតកាំពងច់ាម្ និង ម្ែតតកាំពងធ់ាំ 
ម្ោយសហការជាម្យួ រកមុ្ហ  នរគាបពូ់ជបខនេ អ ីសតម្វសតិ៍ស ី  អ និម្ធើម្ណសិនណល (East West Seed 
International) កន ងរបូភាពកិចេសហការភាពជាដ គូរសាធារណៈ-ឯកជន ។ អនកបម្ចេកម្ទ្យសរបស់រកុម្ហ  ន បាន
សហការជាម្យួម្ន្រនតីកសិកម្ម ម្ៅតាម្ម្ូលោា នកន ងម្ែតតទាាំងពីរ បានអន វតតកម្មវធិីម្ធវើបង្ហា ញ និងបណដ ុះបណត ល
បម្ចេកម្ទ្យសផលិតកម្មបខនេ ម្ោយម្របើវធិីសាន្រសតបម្រងៀនឱ្យម្ធវើអន វតតជាកខ់សដង (សាលាម្រៀនបខនេកសិករ) ជាជាំហ្នៗ 
តាម្ ាំណកក់ាលលូតលាស់ ម្ពញម្យួវ ដ ាំណាំ។  

 

ម្សៀវម្ៅខណនាាំបម្ចេកម្ទ្យសសរោបក់សិករ សដីពី បច្ចេកច្េសដាំច្លោ ក ម្នុះ បានម្រៀបចាំម្ឡើងម្ ើម្បផីដល់នូវ
ចាំម្ណុះ ងឹ និង ចាំម្ណុះម្ធវើជាកខ់សដង  ល់រគសួារកសិករ សដីពី ការោាំ ាំណាំម្នុះ តាម្បម្ចេកម្ទ្យសថមី  ខ លអាចោាំ
បានរគបរ់ ូវ ម្ពញម្យួឆ្ន ាំ។ បម្ចេកម្ទ្យសថមីម្នុះ ជួយ រគួសារកសិករ ឲ្យោនរបភពចាំណូលថមី ជារបចាាំបខនែម្ម្យួម្ទ្យៀត 
ម្ោយម្របើរបាស់ឱ្យកានខ់តអស់លទ្យធភាពនូវធនធាន -ីទ្យឹក និង ធនធានម្ផសងម្ទ្យៀតខ លរគួសារោន ។  

 

ែេឹម្សារកន ងម្សៀវម្ៅខណនាាំបម្ចេកម្ទ្យសសរោបក់សិករម្នុះ បានម្រៀបចាំម្ឡើងម្ោយរកុម្អនកបម្ចេកម្ទ្យសអន វតត
របស់រកុម្ហ  នរគាបពូ់ជបខនេ អ ីសតម្វ ៉េសតិ៍ស ី  សរោបក់សិករ ម្ោយខផែកម្លើជាំហ្នអន វតតជាកខ់សដង និង បទ្យពិម្សាធន៍
ទ្យទ្យួលបានម្ជាគជយ័កន ងការោាំ ាំណាំម្នុះ រយៈម្ពលពីររ ូវកនេងម្ក ម្ៅកន ងម្ែតតទាាំងពរី ។ កន ងការម្រៀបឯកសារម្នុះ 
ោនការចូលរមួ្យា៉េ ងសកម្ម កន ងការផដល់គាំនតិ នងិ ការសរម្លួ និងបខនែម្ែេឹម្សារបម្ចេកម្ទ្យស ក ូ៏ចជា ខផនករចនាបថ
សរម្សរ និង របារស័យទាកទ់្យងផសពវផាយ ការកតរ់តាសាំរាបរ់គបរ់គងកសិោា ន និង វភិាគម្ស ាកិចេផលិតកម្ម របស់ 
ម្លាក លីវ លាងហ  ី អន របធានរកុម្ទ្យីរបឹកាគម្រោង និង អនកជាំនាញខផនកម្ផារ នងិ ផសពវផាយបម្ចេកវទិ្យា។  

 

ការអន វតតនក៍ម្មវធិីម្ធវើបង្ហា ញ និងបណដ ុះបណដ ល សតីព ី ការោាំ ាំណាំម្លេ ក  តាម្បម្ចេកម្ទ្យសថមីម្នុះ អាច
ទ្យទ្យួលបានម្ជាគជយ័ ម្ោយសារោនការគាាំរទ្យជាបជ់ាបនតពី ថ្នន ក ់ឹកនាាំ  និង ប គគលិករកុម្ទ្យីរបកឹាគម្រោង  ពី ម្លាក  
របាក ់ ថ្នវអម្ោិ របធានសរម្បសរម្ួលគម្រោង TSTD និង ជាអគគម្លខ្នធិការរង ដនរកសួងកសិកម្ម រ កាា របោញ់ 
និង ម្នសាទ្យ និង ពមី្នាីរកសិកម្មម្ែតត ទាាំងពីរ។ 

 
ខែ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១២ 

ទនំាកទ់នំងពត័ម៌ានបន្នែម 
 

ម្លាក លីវ លាងហ  ី  អនកជាំនាញខផនកម្ផារ និង ផសពវផាយបម្ចេកវទិ្យា ដនគម្រោង TSTD  
   អ ីម្ម្៉េល : livleanghy@gmail.com  

mailto:livleanghy@gmail.com


 

១ ការច្រៀបចាំដ ីនិង ច្្វើរង 
 សាំអាត ីចាំការ និង ម្រ ើសម្មម ម្ចញឱ្យអស់។ 

 ភជូរ រាស់ ីឲ្យបានម្៉េ ាលែ ម្ហើយហ្លឱ្យបានពី១០ ម្ៅ១៥ដថៃ ។ 
 ភជួរ  ី(ម្គារកបី ឬ ម្គាយនត) ជម្រៅ ១៥ ម្ៅ ២០ សងទ់្យីខម្៉េរត។ 

 
ការម្លើករងោាំៈ 
 - ទ្យទ្យឹងរង ១ ខម្៉េរត នងិ បម្ណដ យម្ៅតាម្លទ្យធភាព ី ខតម្និគួរឱ្យម្លើសពី ១៥ខម្៉េរតម្ឡើយ ពីម្ររុះ
    វាម្ធវើឱ្យពិបាកកន ងការខថទាាំ  ូចជា ម្រសាចទ្យឹក  កម្មម  ជាម្ ើម្។ 
 - កាំពស់  ម្ៅរ ូវរបាាំង ២០ ម្ៅ ៣០ សងទ់្យីខម្៉េរត និងម្ៅរ ូវវសាពី ៣០ ម្ៅ ៥០សងទ់្យីខម្៉េរត ។ 
 - ការោកជ់ ី ោកល់ាម្កសតវសៃួត ឬ ជកីាំប៉េ សតិ៍  កន ងបរោិណពី ១ ម្ៅ ២ គីឡូរកាម្ កន ងដផា ីរង ១ 
     ខម្៉េរតកាម្រ ៉េ កបរ់ទាបប់ាតរង  ម្ោយរចបល់វាឲ្យសពវលែជាម្យួ ីរង។  
     (សូម្ម្ម្ើលតារាងម្របើរបាស់ជី ម្ៅទ្យាំពរ័ខ្នងម្ ែ) 
 - ការរគបរង  ម្ធវើបានពីររបម្ភទ្យ ម្ ើម្បទី្យបស់ាក តក់ារហូរម្រចាុះរង ការររសាំម្ណើ ម្  ីនិងបនែយការ  ុះម្មម  

 ម្របើខែសទាញតាំរង ់ម្ ើម្បមី្ចាុះរម្ដដ ោាំកូន នងិ ម្របើខ្នន តសរោបម់្ចាុះម្ដដ ពីគ ម្ពម្យួ ម្ៅគ ម្ពម្យួ ។ 
 ម្របើកាំប៉េ ងម្ដដ សរោបម់្ចាុះរម្ដដ ម្លើថងប់ាេ សាិចគរម្បរង។ រម្ដដ រតូវម្ចាុះខកបរម្រទ្យើងសរោបឱ់្យម្លេ កម្តាងម្ឡើង  

២.ម្ោតកនាេ ស់ឬសសមី្ៅជាយរង និងខ្នងច ងរង 

១.លាតសនធឹង  ាំបាេ សាិច  
(ដផាពណ៌ទ្យឹករបាក ់ោកខ់្នងម្លើ) 

៤. រងរគបថ់ងម់្ដស ូ ម្ចាុះរម្ដដ ោាំ  
និង ម្រៀបម្រទ្យើងរចួ 

៣.ម្ចាុះរម្ដត ោាំកូន 
ម្ោយម្របើកាំប៉េ ងម្ដត    



 

  ការម្ធវើរង ម្របើចាំម្បើងរគបរង  

 

 

    

   

      

 

 
 
២. ការច្្វើច្ោងបណ្ ុះកនូ 
 
 ការម្ធវើម្រាងបណដ ុះកូនបខនេ គអឺាចម្ធវើឱ្យរគាប ់ ុះបានលែ  កាតប់នែយការរលួយកូន  នងិ អាចការររកូន ាំណាំ 
បានពីការឆ្េងជម្ៃពឺ ីសតវលែិតចដរង (ខ លម្កយាយីកូន ាំណាំ។ ម្រាងបណដ ុះកូនបខនេ អាចម្ធវើតាម្ទ្យាំហាំខ្នងម្រកាម្៖ 
 

·   ាំបូលសាំរាបរ់គបរានៈ ព១ី,៨ ម្ៅ ២ខម្៉េរត ម្ ើម្បងី្ហយ 
រសួលម្ចញចូលខថទាាំកូនបខនេ។ 

·  កាំពស់រានៈ  ពី ០,៨ ម្ៅ ១ ខម្៉េរត ពី ី  
·  ទ្យទ្យឹងរានៈ  ពី ០,៨  ម្ៅ ១ខម្៉េរត 
·  ោន ាំបូលការររទ្យកឹម្ភេៀង ម្ហើយរគបពីម្លើ ាំបូល 
 ម្ោយសាំណញ់  ម្ ើម្បកីាតប់នែយកាំម្ៅដថៃ។ 
·  ោនជញ្ជ ាំងម្ធវើពីសាំណញ់ម្ ង ម្ ើម្បកីារររសតវលែិត។ 

 

គាំររូង  ាំណាំម្លេ ក 
១,៥-២ ខម្៉េរត  

 
 

១ ខម្៉េរត  

៣ ខម្៉េរត  ៥ ខម្៉េរត  

១,៨-២ខម្៉េរត 

0,៨ -១ខម្៉េរត 



 

៣· ការលាយលាយដីសរោប់បណ្ ុះកនូច្លោ ក 
 
 យក ីចាំននួ ២ភាគ លាយជាម្យួជីលាម្កម្គាចាំនួន ១ភាគ  ម្ផុះអង្ហគ ម្ ពី ៤ ម្ៅ  ៦ភាគ ឬ  អាចលាយ

ជាម្យួម្ម្ោ៉េ គ ឬ រសកី ូងចិន្រញ្េ ាំឱ្យលែិត ចាំននួ ១ ភាគ។ (ម្ផុះអង្ហក ម្រតូវរតាាំទឹ្យករយៈម្ពល ពី៣ ម្ៅ ៤យប)់ ។ 
 យកលាយខ លោន លាយរចបល់  ម្ហើយយកម្ៅលីងរហូតម្ដត សពវទាាំងអស់  

 ផលរបម្យាជនដ៍នការលាយលាយ ីបណដ ុះខបបម្នុះ គឺ៖  
 -  រគាបង់្ហយ  ុះ ឬស  ុះលូតលាស់លែ 
 -  កូនបខនេរសូបយកជីជាតិបានរគបរ់គាន ់
 -  សោេ បម់្ម្ម្រាគ(ជម្ៃ)ឺ ខ លបងកឲ្យកូនបខនេរលួយ 
 -  សោេ បរ់គាបម់្មម ចដរងខ ល  ុះ ម្ណតើ ម្យកជីពកូីនបខនេ 
 -  សោេ បព់ងសតវលែិត និង សតវលែិតចដរងកន ង ីខ លបាំផ្ទេ ញរគាបប់ខនេ 

 

 

 

 

ជីកាំប៉េ សតិ៍/លាម្កម្គាសៃួត 

 លាយវតែ ធាត ម្ ើម្ទាាំងអស់ចូលគាន  
  រចួម្ហើយលីងវាឱ្យម្ដដ សពវ 

  

វធីិម្រៀបចាំលាយលាយ ីបណដ ុះ 

 ីរសទាបម់្លើ 

ម្ផុះអង្ហក ម្ 

យក ីបណដ ុះខ លបានលីងម្ហើយ ទ្យ កឱ្យរតជាកសិ់ន  ម្ ននឹងោកចូ់លកម្នាា ង ឬ ថ្នសបណដ ុះ   



 

៤. ការច្រៀបចាំបណ្ ុះរាប់ 
 
·  រតូវម្រៀបចាំបណដ ុះរគាប ់ម្ៅម្ពលជាម្យួគាន នឹងការម្លើករងោាំ។ 
·  ការបណដ ុះកូន អាចម្ធវើបានពីរខបប៖ 

ការបណដ ុះរគាបជ់ាម្ នៈ  
 - ផ្ទែ បរ់គាបច់ាំននួពីរយប ់ ម្ទ្យើបយកម្ៅបណដ ុះកន ងកម្នាា ង។ 

 -  យករគាបោ់កព់រង្ហយកន ងរកណតដ់សបជកទ់្យឹក រ ាំរគាបម់្នុះឱ្យហបល់ែ 
 - ម្រសាចទ្យកឹជាម្រៀងរាល់ដថៃ ម្ ើម្បឱី្យរកណតដ់សបម្សើម្រហូត 
 - ម្រជើសម្រ ើសយករគាបខ់បកោតច់ាប ោក១់រគាបក់ន ង១កម្នាា ង ឬ ១ របម្លាុះ (រនធ) ថ្នសបណដ ុះ 
 - កបរ់គាបជ់ាំម្ៅ ១សងទ់្យីខម្៉េរត (កនេុះថ្នន ាំងដ )។ ម្បើកបរ់គាបម់្រៅម្ពក ឬ រាកម់្ពក ម្ធវើឱ្យរគាប ់ ុះម្និបានលែ 
 -  យកកម្នាា ង ឬ ថ្នសបណដ ុះខ លោករ់គាបម់្ហើយ ោកក់ន ងម្រាងបណដ ុះកូនឲ្យបានរតឹម្រតូវ។ 
 -  ម្រសាចទ្យកឹម្រៀងរាល់ម្ពលរពឹក ឬលាៃ ចឱ្យម្ជាក។ ម្បើ ីសៃួត វាម្ធវើឱ្យរគាប ់ ុះម្និលែ។  
 

ោករ់គាបប់ណដ ុះម្ោយផ្ទា ល់កន ងថ្នសបណដ ុះ  ឬ កម្នាា ង (បណដ ុះរគាបស់ៃួត) 
 -  យករគាប ់ចាំនួន១រគាបោ់កប់ណដ ុះផ្ទា ល់កន ង១កម្នាា ង ឬ ១របម្លាុះថ្នសបណដ ុះ 
 - ម្រសាចទ្យកឹឱ្យម្ជាក ម្ទ្យើបយកថ្នស ឬ កម្នាា ងខ លោករ់គាបម់្ហើយ  ម្ៅោកក់ន ងម្រាងបណដ ុះ កូន។ 
 -  ម្រសាចទ្យកឹម្រៀងរាល់ម្ពលរពឹក ឱ្យម្ជាក។  ម្បើ ីសៃួត វាម្ធវើឱ្យរគាប ់ម្និ  ុះ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

៥. ការដាំកនូច្លោ ក 
  

 ម្ ើម្បមី្ជៀសវាងកូនអន(់សនេប)់ម្ៅម្ពលោាំ  ម្គរតូវបនែយការម្រសាចទ្យកឹ នងិោកកូ់នម្លេ ក និងោកឱ់្យរតូវពនេឺ
ដថៃរយៈម្ពល ពី២ ម្ៅ ៣ដថៃ  ម្ ើម្បពីរងងឹកូន។ កូនម្លេ ក អាយ ពី ៧ ម្ៅ ១០ដថៃោាំ ម្ទ្យើបអាចបាន ។ 
 
·  បញ្េូលទ្យឹកតាម្ចម្នាេ ុះរង (សាំរាបរ់ងោាំរគបបាេ សាិច) ឬ ម្រសាចទ្យកឹម្លើរង ខ លរគបម្ោយចាំម្បើង ។ ោកជ់ីគមី្ី
 តាម្រម្ដដ  (ម្ នោាំព៣ី ម្ៅ ៥ ដថៃ) ម្ោយប កកបល់ាយជាម្យួ ីឱ្យសពវ កណដ លរម្ដដ   ម្ ននឹងោាំកូន។ 
 (ម្ម្ើលតារាងម្របើរបាស់ជី ម្ៅទ្យាំពរ័ខ្នងម្ ែ) 
·  កបជ់ជីម្រៅព ី៨ ម្ៅ១០ សងទ់្យីខម្៉េរត ទ្យ ករយៈម្ពល ពី ៦ ម្ៅ ៧ដថៃ  ម្ោយម្រសាច(បញ្េូល)ទ្យឹកយា៉េ ងតិច ពី ៥ 
 ម្ៅ ៦  ងម្ នម្ពលោាំកូន។ រតូវោាំ កូន ម្លេ ក ម្ៅម្ពលលាៃ ច ម្ម្ឃរតជាកល់ែ។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
·  ោាំកូនម្លេ ករតឹម្ ីបណដ ុះ  ( កីាំម្ណើ ត)។ ហ្ម្ោាំកូនម្លេ ក កបលិ់ចម្ ើម្ (លិច ីបណដ ុះ) ពីម្ររុះវាអាច ម្ធវើឱ្យ
 ម្ ើម្របស់កូន ម្លេ ក រលួយបាន។  
 
 
 

រម្បៀប កកូនបខនេ ម្ចញពីថ្នស
បណដ ុះ គ ឺយករោម្រ ញបាត
ថ្នស ម្ឡើងម្លើ ម្ហើយដ ោា ង
 កកូនបខនេថនម្ៗ ពីរនធថ្នស
បណដ ុះ ម្ ើម្បកី ាំឱ្យោចឬ់សកូន 
បខនេ។  

ោាំកូនម្លេ ក រតមឹ្  ីកាំម្ណើ ត 



 

៦. ការថែទាំ 
 
៦.១ ការោកជី់ 
 ពូជម្លេ កកូនកាត ់(ឬ អ ីរប  ី) ម្យើងរតូវោកជ់ី និងម្រសាចទ្យកឹឱ្យម្ទ្យៀងទាត ់ម្ទ្យើបផដល់ខផេបានម្រចើន ។ ម្ពលម្វលា 
និងបរោិណជីរតូវោក ់គឺ អារស័យម្ៅតាម្របម្ភទ្យ ី។ ចាំម្រុះ ីលាយម្រចើនជាងែាច ់រតូវោកជ់ីម្រៀងរាល់ ៧ ដថៃម្ដង។ 
ម្បើ ីែាចម់្រចើន  រតូវោកជ់ី ព៥ី ម្ៅ ៧ដថៃម្ដង។ បរោិណជរីតូវោកម់្លើ ីែាច ់ រតូវតិចជាង ជីោកម់្ៅ ីលាយែាច ់
ចាំនួន ២ភាគ ៣ ឬ រកក់ណដ ល។ 

បរោិណ នងិម្ពលម្វលាោកជ់ ី 

សាំគាល់៖ ការោកជ់ីគីាំម្រីគាប ់និង ជីគីម្ទី្យកឹ រតូវម្ធវើបនតរហូត ល់ម្ពលបញ្េបក់ាររបម្ូលផល ម្លេ ក។ 

ម្ពលម្វលា  របម្ភទ្យ នងិ បរោិណជ ី កខនេងោកជ់ ី 

រទាបប់ាត 
ម្ នម្ពលោាំ ១៥ដថៃ 

ជីសររីាងគ (លាម្កសតវខ លព កផ យ ឬ កាំប៉េ សតិ៍)  
ចាំនួនពី ១ ម្ៅ ២គីឡូរកាម្ កន ង១ខម្៉េរតកាម្រ ៉េ ីរង 

កបជ់ីកណដ លរង 

(ម្ពលម្រៀបចាំរងោកគ់រម្បរង) 

រទាបប់ាត (ម្ នោាំ 
កូនពី ៣ ម្ៅ ៥ដថៃ) 

 

ជីរបម្ភទ្យ ២០-២០-១៥ ឬ ១៥-១៥-១៥  
ចាំនួន ៥រកាម្ (របខហល កនេុះសាេ បររបាយម្សមើ  
ឬ ១ គរម្ប បទ្យឹកស ទ្យធតូច) កន ង១ រម្ដត  

ោកក់ណដ លរង កបរ់ចបល់ជាម្យួ ី  រចួ
ម្រសាចទ្យកឹរងឱ្យម្ជាគ ឬ ោកក់បក់ណដ ល
រម្ដដ ជម្រៅ ពី៥ ម្ៅ១០ សងទ់្យីខម្៉េរត  

ម្រកាយោាំកូនបាន 
៧ដថៃ 

ជីអ  យម្រ ៉េ ៤៦-០-០ ចាំនួន ១,៥រកាម្   
(ឬ ម្យួច ងកូនសាេ បររបាយ) កន ង ១ ម្ ើម្/គ ម្ព   

កបជ់ីចាំង្ហយពីគល់ ព៨ី ម្ៅ ១៥ 
សងទ់្យីខម្៉េរត (១ ម្ ើម្ ោក ់២រនធ)  

ម្រកាយោាំកូនបាន 
១៥ ដថៃ  

ជី ២០-២០-១៥ ឬ ១៥-១៥-១៥  ចាំនួន៥រកាម្ 
(ឬ ១ គរម្ប បទ្យកឹស ទ្យធតូច) កន ង១ម្ ើម្/គ ម្ព 

កបជ់ីចាំង្ហយពីគល់ ១៥ សងទ់្យីខម្៉េរត (១ 
ម្ ើម្ ោក ់១រនធ)  

ម្រកាយោាំកូនបាន 
២៥ដថៃ  

ជី ២០-២០-១៥ ឬ ១៥-១៥-១៥  ចាំនួន ៥រកាម្ 
(ឬ ១ គរម្ប បទ្យកឹស ទ្យធតូច) កន ង១ ម្ ើម្/គ ម្ព  

កបជ់ីចាំង្ហយពីគល់ ២៥ សងទ់្យីខម្៉េរត (១ 
ម្ ើម្ ោក ់២រនធ)  

ម្រកាយោាំកូនបាន 
៣៥ដថៃ 

ជី ០-០-៦០ ចាំនួន ៥ រកាម្ កន ង ១ ម្ ើម្/គ ម្ព និង  
ជី ២០-២០-១៥  ៥រកាម្ កន ង ១ ម្ ើម្/គ ម្ព  

កបជ់ីចាំង្ហយពីគល់ ២៥ សងទ់្យីខម្៉េរត (១ 
ម្ ើម្ ោក ់១រនធ)  

ម្រកាយោាំកូនបាន  
៤៥ដថៃ  

ជី ២០-២០-១៥ ចាំនួន ៥រកាម្ កន ង១ ម្ ើម្/គ ម្ព 
ជី ១៦-២០-០  ចាំនួន ៥រកាម្ កន ង១ ម្ ើម្/គ ម្ព 

កបជ់ីចាំង្ហយពីគល់ ២៥ សងទ់្យីខម្៉េរត (១ 
ម្ ើម្ ោក ់១រនធ)  

ម្រកាយោាំកូនបាន  
៥៥ដថៃ  

ជី ០-០-៦០ ចាំនួន ៥ រកាម្ កន ង ១ ម្ ើម្/គ ម្ព និង  
ជី ២០-២០-១៥  ៥រកាម្ កន ង ១ ម្ ើម្/គ ម្ព  

កបជ់ីចាំង្ហយពីគល់ ២៥ សងទ់្យីខម្៉េរត (១ 
ម្ ើម្ ោក ់១រនធ) 

ម្រកាយោាំកូនបាន 
៦៥ដថៃ 

ជី ២០-២០-១៥ ចាំនួន ៥រកាម្ កន ង១ ម្ ើម្/គ ម្ព 
ជី ១៦-២០-០  ចាំនួន ៥រកាម្ កន ង១ ម្ ើម្/គ ម្ព 

កបជ់ីចាំង្ហយពីគល់ ២៥ សងទ់្យីខម្៉េរត (១ 
ម្ ើម្ ោក ់១រនធ)  



 

រម្បៀបោកជ់ ី
 
 ោកជ់ីម្ ើម្បឱី្យ ាំណាំរសូបយកបានម្រចើន គឺោកជ់ីម្ហើយ  រតូវ
ម្រសាចទ្យកឹ ម្ោយបញ្េូលទ្យឹកតាម្រង ភាេ ម្។ 
 
- ការោកជ់ីរទាបប់ាតៈ ោកត់ាម្ម្រុះរង ម្ហើយ រចបល់ជាម្យួ ី 
 ឬ ោកត់ាម្រម្ដដ និម្យួៗ  ម្ទ្យើបរចបល់ ីកន ងរម្ដដ ឱ្យយសពវ។ 
-  ការោកជ់ីបាំប៉េនៈ ោកជ់ីបាំប៉េនទ្យី ១ ម្ោយោកជ់កីន ងរនធម្ចាុះពីរ 
 សងខ្នងរម្ដដ ោាំកូនម្លេ ក។ ចាំម្រុះការោកជ់ីបាំប៉េនម្លើកទ្យ ី២ 
 ទ្យី ៣ …… តម្ៅ រតូវោកខ់តម្យួរនធ ម្ចាុះចាំង្ហយពីគល់ម្លេ ក ពី៨ ម្ៅ ២៥ សងទ់្យីខម្៉េរត តាម្អាយ  ាំណាំ ។ 
 

៦.២ ការម្រសាចទឹ្យក 
 
 - ម្រសាចទ្យកឹម្ៅម្ពលរពឹក ម្ោយបញ្េូលទ្យឹកតាម្ចម្នាេ ុះរង។  ម្និរតូវម្រសាចទ្យឹកម្ៅម្ពលដថៃរតង ់ឬ ម្ៅ
  ម្ពលលាៃ ចម្ពកម្ទ្យ ពីម្ររុះវាអាចម្ធវើឱ្យោនបញ្ា   ូចជា រលួយ ឬ រលាកម្ ើម្ម្លេ ក។ 
 - រតូវម្រសាច(បញ្េូ ល)ទ្យកឹឱ្យបានម្ទ្យៀងទាត។់ ម្និរតូវឱ្យ ីសៃួតម្ទ្យ ជាពិម្សសបនាា បព់ីោាំកូនម្ហើយ ពីម្ររុះ 
  កូន ាំណាំរតូវការទ្យឹក និងជី សាំរាបក់ារ  ុះលូតលាស់ ឬស ម្ ើម្ សេឹក។ ម្ៅម្ពលម្ចញផ្ទក  រតូវម្រសាចទ្យឹក
  ឱ្យបានម្ទ្យៀងទាតផ់ងខ រ  ម្បើទ្យឹកម្និរគបរ់គាន ់វានឹងបណដ លឱ្យការម្ចញផ្ទក  នងិ ខផេ ម្និបានលែ។ 
 -  ម្បើពិនិតយម្ឃើញ ីម្ៅខកបរគល់សៃួត (សាំគាល់បាន ម្ោយមិ្នអាចល ញជា  ាំម្ូលបាន)  រតវូម្រសាចទ្យកឹ
  បខនែម្ ។  ម្បើ ីម្ៅខកបរ គល់ម្លេ កម្សើម្ខ្នេ ាំង (សាំគាល់បានម្ោយ រចបាច ី់ោនទឹ្យកម្ហៀរតាម្រោម្
  ដ ) ម្និរតូវោកទ់្យឹកបខនែម្ម្ឡើយ។  ម្បើោកទ់្យកឹខថម្ នឹងអាចង្ហយម្ធវើឱ្យ  ីកទ់្យកឹខ្នេ ាំង  ម្ធវើឱ្យរលួយឬស 
  និង ង្ហបម់្ ើម្ម្លេ ក បាន។ 
 
៦.៣ ការតាក់ថតងថម្ក 
  
 បនាា បព់ីោាំម្លេ កម្ហើយ បានរយៈម្ពលពី២០ ម្ៅ ២៥ដថៃម្ក  
ម្យើងអាចចាបម់្ផដើម្កាតខ់ែនងខបកម្ចញពីម្ ើម្ម្ម្។ ចាំម្រុះសេឹក/ថ្នន ាំងទ្យី ១ 
 ល់ទ្យី ៨ រតូវទ្យ កខតម្ ើម្ម្យួប៉េ ម្ណណ ុះ (គាម នខែនង)។  ចាបព់សីេឹកទ្យី ៩ 
ម្ៅ ម្ទ្យើបម្យើងអាចទ្យ កខែនងបាន តាម្ខ លវាម្ចញ និងលូតលាស់។  
 
 ផលរបម្យាជនដ៍នកាតខ់ែនងម្រកាម្ម្ចញ គឺ ម្ធវើឱ្យម្ ើម្ម្ម្   ុះលូត
លាស់ បានម្លឿន ផដល់ខផេបាន ធាំម្សមើគាន ។ 
 
   

ម្ ើម្ម្ម្កាតខ់ែនង ។ កាតខ់ែនងម្លេ ក រវាង៧ដថៃម្តង 

រម្ដដ ោកជ់ីបាំបន

ម្ ើ ឬ ឬសសសីរោបម់្ចាុះរម្ដដ ោកជ់ី



 

៦.៤ ការម្ធវើម្មម  
 ម្ ើម្បឱី្យម្លេ កផដល់ផលលែ  ម្គរតូវម្ធវើម្មម ឱ្យបានសាែ ត ម្ទាុះបីជារងរគបចាំម្បើង ឬ រគបបាេ សាិច កម៏្ោយ ។ ម្គ
រតូវ កម្មម ម្ៅតាម្ចម្នាេ ុះរងម្ចញ ពីម្ររុះវាជាជរម្កសតវលែិតចដរងបាំផ្ទេ ញ ាំណាំ និង ចម្េងជម្ៃ ឺល់ ាំណាំ។ 

 

៧. ជម្ងឺ សតវលអតិចង្រង  
 
៧.១ ជម្ៃទឺ្យ ាំម្លឿងសេឹក  
 
 ជម្ៃមឺ្នុះ វាម្កើតោនម្លើសេឹក វាម្យើងអាចសម្ងកតម្ឃើញោនចាំណ ចអ ច ពណ៌ម្លឿង រាងរជងុៗ  ម្ហើយ  ាំពណ៌
ម្នុះ ខរបជាពណ៌ម្តាន ត។ ម្ៅពមី្រកាម្ដផា សេឹកោន  ាំជាាំសេឹករាងរជុងៗ ។ 

វធិានការបញ្ឍបក់ាររាលោល ជម្ៃទឺ្យ ាំម្លឿងសេឹក វធិានការការររបង្ហក រទ្យបស់ាក ត ់ជម្ៃទឺ្យ ាំម្លឿងសេឹក 

១. ម្បុះសេឹកោនជម្ៃមឺ្ចញពីម្ ើម្ម្ោយដ  ឬ  ម្ោយ
កូនកាាំបិត ឬ កដន្រនត  រចួម្ហើយយកសេឹកោនជម្ៃកឺាត់
តាាំងម្នុះ  ម្ៅកប ់ឬ   តម្ចាល ឱ្យឆ្ៃ យពីចាំការ។ 
២. បាញ់ថ្នន ាំម្ម្តាឡាកស ីល (Metalaxyl)  ម្ោយ
ឆ្េ ស់គាន ជាម្យួថ្នន ាំម្៉េងកូ់សិប(Mancozeb)  ។  
រតូវបាញ់ថ្នន ាំ ម្ៅម្ពលលាៃ ច។ 
៣. ក ាំម្រសាចទ្យឹកម្ជាគជាាំម្ពក។ 

១. ពរងកីចម្នាេ ុះជួរ (៤-៤,៥ខម្៉េរត) និង ចាំង្ហយគ ម្ព (១,៥-
២ ខម្៉េរត) ោាំម្លេ ក (ម្ ើម្បឱី្យទូ្យលាយ ម្លេ កលូតលាស់ 
បានរងឹោាំលែ  រសឡុះោនែយល់ម្ចញចូល  នងិង្ហយឆ្ប់
សៃួតសេឹកបនាា បព់ីម្ភេៀង និង ង្ហយបាញ់ថ្នន ាំបានសពវលែ)។ 
២. កាំចាតម់្មម ចដរង នងិ  ាំណាំគាម នរបម្យាជនម៍្ចញ 
៣. ម្បុះសេឹក ខ លម្ទ្យើបចាបោ់នម្រាគសញ្ញ ជម្ៃ ឺម្ចញ  
រចួយកសេឹកម្នុះម្ៅកប ់ឬ   តម្ចាលឱ្យឆ្ៃ យពីចាំការ។ 
៤. កន ងតាំបនោ់នសាំម្ណើ ម្ខ្នេ ាំង រតូវបាញ់ការររ ម្ោយម្របើ
ថ្នន ាំ ម្ម្តាឡាកស ីល (Metalaxyl) ឬ ហវូម្សទ្យីល-អាល់ម្ី
ញូម្(Fosetyl-Al) ។  

សាំគាល់៖ រតូវបាញ់ថ្នន ាំផសតិរយៈម្ពល ព៣ីម្ៅ ៧ដថៃម្តង ម្ោយបាចម់្ៅម្ពលដថៃលាៃ ច។ ថ្នន ាំផសតិរតូវបាញ់ពីខ្នងម្រកាម្
និងខ្នងម្លើដផាសេឹក ។  ជាការម្របម្សើរ  រតូវលាយជាម្យួទ្យកឹសែិតម្ ើម្បឱី្យថ្នន ាំ ថតិម្ៅជាបន់ឹងសេឹកបានយូរ។ 



 

៧.២  ងកូវស ីម្ញ៉េ 
 
  ងកូវស ីម្ញ៉េជារបម្ភទ្យ ងកូវម្ា៉េង ខ លស ីបាំផ្ទេ ញម្កាសិកាសេឹក ម្ហើយជាម្ូលម្ហត  ម្ធវើឲ្យរ កាជាតិ ម្និអាចម្ធវើរសមី
សាំម្យាគបាន។ 
  
 វធិានការការររ 

 រតូវកាតស់េឹកខ លរងការបាំផ្ទេ ញម្ចញ ម្ោយោកក់ន ងថងប់ាេ សាិច 
 រចួយកម្ៅកប ់ឬ   តម្ចាល (ហ្ម្កាតស់េឹក ម្បាុះម្ចាលកន ងចាំការ) 
 ម្របើថ្នន ាំព លកសិកម្ម 

 អាបាម្ចិទ្យីន (Abamectin) 
 ោយណូតឺហវ យរា៉េន ់(Dinotefuran) 
 កេរា៉េ នរតានីលីរបុល (Chlorantraniliprole) 

 
 
៧.៣ រទី្យប 
  

 រតូវពិនិតយ ខវកខឆ្ករកម្ម្ើល សតវរទ្យីប ឲ្យបានញឹកញាប ់ជាពមិ្សស ម្ៅខផនក
រតួយ។  រទ្យីប គឺជាម្ូលម្ហត ម្ធវើឲ្យរតួយ ាំណាំ  បលូ់តលាស់។ 
  
វធិានការការររ 

 រតូវបាញ់ទ្យឹកម្រសាចឲ្យចាំរតួយ ាំណាំ (ម្បើោនលទ្យធភាព១ដថៃ ២ ង) 
 បនែយការម្របើរបាស់ជ ីអ  យម្រ ៉េ (៤៦-០-០) 
 ម្របើថ្នន ាំព លកសិកម្ម 

 អាបាម្ចិទ្យីន (Abamectin) 
 ោយណូតឺហវ យរា៉េន ់(Dinotefuran) 
 អ ីម្ោីកេរភ ី (Imidacloprid) 
 ហវីរបូនីល (Fipronil)  

     

 

សាំគាល់៖   
 ម្និរតូវយកថ្នន ាំព លកសិកម្មម្រចើនម្ ែ លាយចូលគាន សាំរាបប់ាញ់ម្ទ្យ។ 
 រតូវម្រជើសម្រ ើសយកកាលបាំពងប់ាញ់ថ្នន ាំ ខ លោនលកាណៈសាចលែ។ 
 រតូវម្របើទ្យឹកសែិតលាយជាម្យួថ្នន ាំ សាំរាបប់ាញ់ 
 រតូវបាញ់ថ្នន ាំ ម្ៅតាម្រតួយសេឹកឱ្យសពវលែ។  រតូវបាញ់ ម្ៅម្ពលលាៃ ច។ 



 

៨. ការរបម្ូលផល 
 
·  ខផេម្លេ ក អាចម្បុះម្ៅតាម្តាំរវូការទ្យីផារ ។ 
 
·  ម្បុះខផេម្លេ កម្ៅម្ពលរពឹក ម្ោយម្របើ នឹងកូន

កាាំបិត ឬ កដន្រនដ កាតទ់្យងម្លេ ក ។  
 (ក ាំទាញផ្ទដ ចទ់្យងម្លេ ក)។ 
 
·  ោកត់ាំម្រៀបខផេម្បុះបាន កន ងសាំភារៈោកខ់ ល

ោនដផារម្លាងម្ ើម្បមី្ជៀសវាង ការកកិត និង 
ជាាំខផេម្លេ ក។ 

 
·  ម្រជើសម្រ ើស និង ម្ធវើចាំណតថ់្នន កខ់ផេម្លេ ក ជាម្លែ ១ (គាម នែូចខ្នត រតងល់ែ)  ម្លែ២ (គាម នែូចខ្នត ខតម្កាង   

មិ្នរតងល់ែ)  នងិ ម្លែ ៣ (ោនសាន ម្ែូចខ្នតម្ោយសតវទិ្យច  សដួ ចក ….)។ 
 
·  ម្វចែេបខ់ផេម្លេ ក ម្ៅកន ងថងខ់ លោនលកាណៈទ្យនស់វិត នងិ ោនម្ចាុះរនធ ម្ ើម្បឱី្យោនែយល់ម្ចញចូល ។ 
 
·  រចកខផេម្លេ ក កន ងបរោិណសម្រសប ។ ម្និរតូវរចកម្រចើនហួសកាំណត ់ខ លម្ធវើឱ្យខផេម្លេ ក សងកតម់្លើគាន      
   បណដ លឱ្យែូចគ ណភាព។ 



 

៩. ការកត់រតាចាំណូលចាំណយផលតិកម្ម និង វភិាគច្សដឋកចិេ 
 

៩.១. ការកតរ់តាចាំណយចាំណូលផលិតកម្ម 
 
ការកតរ់តាទ្យ កនូវតួរម្លែនច៍ាំណយចាំណូល ោនសារៈសាំខ្ននណ់ស់ ។ ោន ម្ហត ផលជាម្រចើន ខ លម្គ

ចាាំបាចរ់តូវកតរ់តាជារបចាាំ ពចីាំណយចាំណូលផលិតកម្ម ។ ម្ហត ផលចាំបងម្យួចាំនួន ោន ូចជា៖ 
 

 របសិនម្បើគាម នការកតរ់តាពអីវីខ លរតូវបានចាំណយ ម្ហើយអវីខ លបានចាំណូលម្នាុះម្ទ្យ ម្យើងនឹងម្និអាច ឹង
បានម្ទ្យ ថ្នម្តើ ម្ ែជាំនួញ ( ូចជា ការោាំបខនេ) របស់ម្យើង ខ្នត ឬ ចាំម្ណញ? ចូរចងចាាំថ្ន ការទ្យទ្យួលបានរបាក់
ចាំណូលរាល់ដថៃ មិ្នោននយ័ថ្ន ម្យើងបានទ្យទ្យួលរបាកច់ាំម្ណញម្នាុះម្ទ្យ ។ 

 
 របសិនម្បើម្យើង ឹងចាស់ពមី្ ែចាំណយ និង ម្ ែចាំណូលចាស់លាស់ ម្យើងអាចរុិះរកវធិីម្ ើម្ប ីរគបរ់គងជាំនួញ 

ឲ្យបានកានខ់តលែ  កានខ់តបានចាំម្ណញម្រចើន។  
 

 កាំណតរ់តាអាចរតូវម្របើរបាស់សរោបម់្ធវើខផនការចាំណយម្ៅម្ពលអនាគត ពីម្ររុះម្យើងអាច ឹងពតីាំដល និង 
ធនធានខ លរតូវចាំណយ ។  

 
ម្គាលម្ៅចាំបងដនម្ធវើជាំនួញ ឬ ផលិតកម្មអវីម្យួ គឺរកបានចាំម្ណញ នងិ កានខ់តចាំម្ណញម្រចើន ។ របាក់

ចាំម្ណញ ជា ផលសង (ឬ ភាពខុសគ្នា ជាវិជ្ជមាន) រវាង ប្រាកច់ំណូល (បានម្កពីការលកផ់លិតផល ឬ ម្សវា៉េកម្ម) និង 

ប្រាក់ចណំាយទងំអស់ ។ ចាំណយ អាចខបងខចកជា ២ របម្ភទ្យ គឺ ៖  
 

 (១) ចាំណយម្ថរ (ម្និខរបរបលួ*) គឺជា ចាំណយម្ូលធន ខ លម្របើម្យួសារម្និែូច ឬ ម្និអស់  ូចជា   ី
សាំណង ់លេ ាំង សាំភារៈសាងសងម់្រទ្យើងរតសក ់ធ ងម្រសាច ោ៉េ ស ីនបូម្ទ្យកឹ របពន័ធម្រសាចរសព ាំណកទ់្យឹក ម្រាងបណដ ុះ
ផសតិ  រទ្យុងោន ់ ម្រគឿងចរក…… ខ លោនតាំដល (រតូវកាតរ់ ាំម្លាុះ) ជារបចាាំ ម្ទាុះជាោនការផលិត ឬក ៏គាម នការផលិត 
កម៏្ោយ ។ ម្ោយសារឧបករណ៍ និង សោា រៈ កន ងម្ ែចាំណយមិ្នខរបរបួល ទាាំងម្នុះ អាចម្របើបានម្រចើន ង (ម្របើម្ដង 
ម្និអស់) ម្ហើយ អាចម្របើម្ៅកន ងផលិតកម្ម សារម្រកាយៗ បានម្ទ្យៀតម្នាុះ ម្គរតូវគិតរ ាំម្លាុះវា ជាម្រចើនសារ/ ង ។ ការ
កាំណតច់ាំនួនសាររ ាំម្លាុះដថេឧបករណ៍ និង សោា រៈ កន ងរបម្ភទ្យចាំណយម្ថរម្នុះ អាចគិតបានម្រចើនខបប  ូចជា តាម្ 
ចាំនួនសារ ( ង) ផលិតកម្ម  តាម្អាយ កាល (រយៈម្ពល) អាចម្ៅម្របើបានរបស់វា …… ។ 
 
* មិ្នខរបរបួល  បាននយ័ថ្ន៖ នៅនពលទញិ ឬ សាងសងន ើយ (គឺថា បានចំណាយន ើយ) នទោះបបីាននប្ររើ ឬ មិនបាននប្ររើកដ ី
សប្រមាបក់ារផលិតទំនញិ(ផលិតផល)អវមីួយ កន៏ោយ កគ៏ណុភាព (គឺថា វាកាា យបនតិចមដងៗ នៅជារបសច់ាស់ សកឹនរចរលិ…… ) 
ន ើយ តលំលរបស់វា នឹងប្រតូវបាត់បងប់នតិចមដងៗ នៅតាមននាោះន្ែរ។  



 

(២) ចាំណយខរបរបួល គឺជារបម្ភទ្យចាំណយជាកខ់សដងសរោបក់ារផលិតម្ ែផលិតផល ឬ ម្សវា៉េកម្មអវីម្យួ។ ការ
ចាំណយរបម្ភទ្យម្នុះ រមួ្ោន វតែ ធាត ម្ ើម្  ូចជា រគាបពូ់ជ ជី ថ្នន ាំ កាំម្បារស ការម្រៀបចាំ  ី ដថេបូម្ទ្យកឹម្រសាចរសព ពល
កម្ម…… ខ លរតូវការ ចាាំបាចស់រោបផ់លិតរបស់ ឬ ផលិតផលអវីម្យួ ( ូចជា បខនេ ផសតិចាំម្បើង ម្រត សខណដ ក 
ោន ់រជូក……) ។ 

 
ម្ ើម្បឲី្យ ងឹចាស់ ថ្នម្តើម្គាលម្ៅម្ជាគជយ័ជាំនួញ សម្រម្ចបានរតមឹ្ណម្នាុះ ម្គរតូវការពត័ោ៌នជាចាាំបាច់

ខ លម្និអាចរកបាន ម្រដពកីារកតរ់តាជារបចាាំ និង បានរតឹម្រតូវរបស់ម្យើង ម្នាុះម្ឡើយ ។ ការកតរ់តា អាចម្ផ្ទដ តម្លើ
ការរបម្ូលពត័ោ៌នចាាំបាច ់ សរោបវ់ភិាគចាំណយ និង ចាំម្ណញ និង តរម្ងទ់្យិសម្ ែរបរ ឬ ផលិតកម្ម តាម្ម្ពល
ម្វលា ឲ្យចាំម្ឆ្េើយតបតាម្តរម្ូវការទ្យីផារ និង ម្ៅអនាគតខ្នងម្ ែ ។ ខ្នងម្រកាម្ម្នុះ ជាទ្យរម្ងក់តរ់តាគាំរសូាម្ញ្ញម្យួ 
ខ លកសិករ (អនកោាំបខនេ) អាចម្របើសរោបក់តរ់តាចាំណយ ចាំណូលរបស់ែេួន ។  

 

ក. តារាងចាំណយ 
 

 

ែ. តារាងចាំណូល 

 

ម្ ម្ ុះផលិតកម្មៈ……………………………………… 

ដថៃចាបម់្ផដើម្ផលិតកម្មៈ………………………………… 

  
ដថៃបញ្េបផ់លិតកម្មៈ……………………… 

ល.រ ម្ ែចាំណយ ឯកតា ចាំននួ តាំដល ១ឯកតា ទ្យកឹរបាកស់រ ប 

            
            
            
            
      

      

ម្ ម្ ុះផលិតកម្មៈ……………………………………… 

ដថៃចាបម់្ផដើម្ផលិតកម្មៈ………………………………… 

  
ដថៃបញ្េបផ់លិតកម្មៈ……………………… 

 

ល.រ ម្ ែចាំណូល ឯកតា ចាំននួ តាំដល ១ឯកតា ទ្យកឹរបាកស់រ ប 

            
            
            
            
      

      



 

៩.២. តារាងគាំរ ូសរោបវ់ភិាគចាំណយចាំណូលផលិតកម្ម ាំណាំបខនេ 
កសិករៈ ម្ៅៈ 
 ាំណាំៈ           (រតសកម់្រទ្យើង) ពូជៈ 

ដថៃចាបម់្ផដើម្ៈ ដថៃរបម្ូលផលៈ 

ដផា ីៈ                          (ខម្៉េរតកាម្រ ៉េ) ចាំនួនម្ ើម្ៈ 

បរយិាយ ឯកតាត  
ចាំននួ 
ឯកតាត  

តដម្េ ១ 
ឯកតាត  

ទ្យកឹរបាក់
សរ ប 

ចាំននួសារ 
រ ាំម្លាុះ 

របាកស់រ ប 

១ រ ូវ (ម្រៀល) 
 ១-ចាំណូល             
ក-របាកច់ាំណូលខ លលក់បាន គីឡូរកាម្      

ែ-ម្និខម្នជារបាកច់ាំណូល(ហូប) គីឡូរកាម្      

ចាំណូលសរ ប A     

២ក-ចាំណយថរបរបួល           

កោេ ាំងពលកម្ម (សរ ប ១វ ដោាំ  ុះ) ដថៃ (ឬ ម្ោ៉េ ង)      

រគាបពូ់ជ កញ្េប ់      

ជីគីម្ ី សរ បរមួ្      

ជីធម្មជាត ិ គីឡូរកាម្      

ជីទ្យឹកជាំនួយលូតលាស់ កញ្េប ់      

ថ្នន ាំកាំចាតជ់ម្ៃផឺសតិ សរ បរមួ្      

ថ្នន ាំកាំចាតស់តវលែិត សរ បរមួ្      

ោ៉េ ស ីនបូម្ទ្យឹក ម្របងខ លម្របើ      

អនាា កច់ាបស់តវលែិត   ត      

សរ បចាំណយ ខរបរបលួ (TVC)          

៣ក-ចាំច្េញ ច្ ៀប ចាំណាយប្របរបលួ 
 

២ខ-ចាំណយម្ិនថរបរបួល/ច្ែរ      

ម្ដស ូបាេ សាិចរគប ីរង ខម្៉េរត      

បម្ង្ហគ លចាំណរ/ម្រទ្យើង ម្ ើម្      

ខែសម្រទ្យើង គីឡូរកាម្      

ថ្នសបណត ុះកូន ថ្នស      

សាំណញ់ម្រទ្យើង   ាំ      

សរ បចាំណយម្និខរបរបលួ ម្ថរ (TFC)          

២គ-ចាំណយសរ  ប (TC = TVC+TFC)         TC 

៣ខ-ចាំច្េញ ច្ ៀប ចាំណាយសរុប (TC)         B 

 

ដថេម្ ើម្ ១ គឡូី (ម្រៀល)      = TC / A 

ចាំម្ណញ ១ គឡូី (ម្រៀល)      = B / A 



 


