
-1- 

 

                ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា                                                                                       

                   ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត  
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ការវិភាគសសដ្ឋរចិចស ើការដាំដ្ាំណាាំខ្ញី 
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ការវិភាគសសដ្ឋរិចច-ថ្លៃសដ្ើម្ដាំដ្ាំណាាំខ្ញីស ើថ្ទៃដ្ីទាំហាំ ២៥ អា 

របស់រសិររសៅភូមិ្ចុងសកាះ ឃុាំសកាះឧរញ៉ា តី ព្សុរខ្ាច់រណាា   សខ្តារណាា   

3 
-ទីកន្លែង៖ ភមូិចុងក ោះ ឃុុំក ោះឧកញ៉ា តី ស្រុកខ្សាច់កណ្តា ល  

-ផ្ទៃដីដុំដុោះ៖ ២៥ អា  ( ៥០ម៉ា x ៥០ម៉ា )  

-ស្រកភទរន្លែ៖ ដុំណ្តុំខ្សញី 

-ពូជ៖ ស្រកភទពូជនុំចូលពីស្រកទរចិល (CHENG QIANG) ទិលនទលខ្សពរ់ ធល់លឹងជុំង ឺ

-រយៈកពលដុំដុោះ ដល់កពលស្រមូលទល៖ ៥ ន្ខ្ស (១ឆ្ន ុំដុំបាលមាង ) 

-រដូវ លដុំដុោះ៖ ចារ់ដុំកនុងន្ខ្សកញ្ញា  លិងស្រមូលទលកនុងន្ខ្សមករា (ជារដូវន្ដលខ្សញីទទួលបាលតផ្មែខ្សពរ់) 

-ទិលនទល៖ ២កោល-២.៣កោល រស្ារ់ផ្ទៃដី ២៥អា (ករម ើលឹង ៨-៩.២កោល/ហ.ត) 

-លិនន  តផ្មែ៖ ជាទូកៅខ្សញីន្ដលទទួលបាលតផ្មែលអគឺកៅកនុងន្ខ្សមករា លិងកដើមន្ខ្សកុមភៈ។                     

                   -តផ្មែកនុងន្ខ្សមករា ឆ្ន ុំ២០២១៖ ពី ២៣ ០០០៛ កៅ ២៥ ០០០៛/គ.ក 

-កនុងឆ្ន ុំ២០២០៖ តផ្មែទាររុំទុត ១៧ ០០០៛/គ.ក  

    តផ្មែខ្សពរ់រុំទុត ២៥ ០០០៛/គ.ក 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឈ្មួ ញកណ្តា ល 

µលក់៖ កបាោះដុុំកនងុតផ្មែ ៣០ ០០០ ៛/គ.ក 

-ផ្លែកដើមទិញខ្សញី= ២៣ ០០០៛/គ.ក 

-ផ្លែដឹក ៣%=៦៩០៛/គ.ក 

-ផ្លែកមមករ ៣%= ៦៩០៛/គ.ក 

- ត់ផ្លែខ្សចូខាត ៣%=៦៩០៛/គ.ក 

-ជួលកន្លែងដក់កៅទារ២% =៤៦០៛/គ.ក 

µររុរផ្លែកដើម=២៥ ៥៣០៛/គ.ក 

µចុំកេញ៖៤ ៤៧០៛/គ.ក 

ករកិរ 

-លក់ឱ្យឈ្មួ ញកៅចាា រកនងុតផ្មែ ២៣ ០០០ ៛/គ.ក 

-ផ្លែកដើមទលិត ៩ ២១៧៛/គ.ក 

-ចុំកេញ ១៣ ៧៨៣ ៛/គ.ក 

អ្នកលករ់ាយកៅទារ 

-លក់រាយកនងុតផ្មែ ៣២ ០០០៛ - ៣៥ ០០០៛/គ.ក 

-ចុំកេញចកនែ ោះពី ១ ០០០៛ កៅ ២ ០០០៛/គ.ក 

( តខ់ាតកលើ រលក់មិលអ្រ់  រស្រកគីឡូ ផ្លែ

កលើកដក់ លងិជួលតូរ) 
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-ចុំេូល-ចុំណ្តយកលើ រដុំខ្សញីកលើផ្ទៃដី ២៥ អា៖ (គិតកលើទិលនទល ២កោល លិងតផ្មែ ២៣ ០០០៛/គ.ក) 

 

បរិយាយ ឯរតា បរិមាណ 
តថ្ម្ៃ/ឯរតា ទឹរព្ារ់ ចាំនួនសារ ទឹរព្ារ់សរុប 

(សរៀ ) (សរៀ ) រំស ះ (សរៀ /វដ្ា) 

១-ចាំណូ សរបុ គ.ក 2,000 23,000     46,000,000 

២-ចាំណាយសរុប 18,433,333 

    ២.រ.ចាំណាយប្ព្បព្ប ួសរុប 18,060,000 

ផ្លែភជួររារ់កលើកទី១ អា 25 6,000     150,000 

ផ្លែភជួររារ់កលើកទី២ អា 25 6,000     150,000 

ផ្លែភជួរឬារ់កលើកទ៣ី អា 25 6,000     150,000 

ពូជ គ.ក 1,000 11,000     11,000,000 

ផ្លែពលកមមពូលរង (១០នក់ x ២ផ្លៃ) នក ់ 20 50,000     1,000,000 

ជីធមមជាត ិ(ទមៃល់២៥គ.ក/ករ) ករ 5 78,000     390,000 

ជី 15-15-15 (ទមៃល់៥០គ.ក/ករ) ករ 5 120,000     600,000 

ផ្លែពលកមមកធវើកមម  ពលូគល ់ ដង 3 1,000,000     3,000,000 

កស្រងរមូទឹក លីស្ត 120 2,500     300,000 

កៅរ ូស្គររង ដុុំ 4 50,000     200,000 

អ្នកគារ់ខ្សញី (២នក់ x ៨ផ្លៃ) នក ់ 16 50,000     800,000 

អ្នករាអ តខ្សញីយកដីកចញ (១នក ់x៨ផ្លៃ) នក ់ 8 40,000     320,000 

    ២.ខ្.ចាំណាយម្ិនប្ព្បព្ប ួសរុប 373,333 

ទុកោទកឹ (កស្រើបាល៣ឆ្ន ុំ) ដុុំ 4 50,000 200,000 6 33,333 

ា៉ា រីុលរូមទឹក (កស្រើបាល១០ឆ្ន ុំ) កស្គឿង 1 2,800,000 2,800,000 20 140,000 

ផ្លែជលួដី (១ឆ្ន ុំដុំដុំណ្តុំ២ដង) ឆ្ន ុំ 1 400,000   2 200,000 

៣-ចាំសណញសរុប 27,566,667 

ផ្លែកដើម/គ.ក  9,217 

ចុំកេញ/គ.ក  13,783 
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 - រវិភាគចុំេូលចុំណ្តយ លិងចុំកេញខាត ន្ទអកកលើលិនន  តផ្មែកដយគិតកលើទិលនទល២កោល៖ 

 

តផ្មែ ទិលនទល ចុំេូលររុរ ចុំណ្តយររុរ ចុំកេញ/ខាត 

(៛/គ.ក) (គ.ក) (ករៀល) (ករៀល) (ករៀល) % 

17,000 2,000 34,000,000 18,433,333 15,566,667 84.4% 

20,000 2,000 40,000,000 18,433,333 21,566,667 117.0% 

23,000 2,000 46,000,000 18,433,333 27,566,667 149.5% 

25,000 2,000 50,000,000 18,433,333 31,566,667 171.2% 

 

- រវិភាគកលើចុំេូលចុំណ្តយ លិងចុំកេញខាត ន្ទអកកលើលិនន  តផ្មែកដយគិតកលើទិលនទល២.៣កោល៖  

 

តផ្មែ ទិលនទល ចុំេូលររុរ ចុំណ្តយររុរ ចុំកេញ/ខាត 

(៛/គ.ក) (គ.ក) (ករៀល) (ករៀល) (ករៀល) % 

17,000 2,300 39,100,000 18,433,333 20,666,667 112.1% 

20,000 2,300 46,000,000 18,433,333 27,566,667 149.5% 

23,000 2,300 52,900,000 18,433,333 34,466,667 187.0% 

25,000 2,300 57,500,000 18,433,333 39,066,667 211.9% 

 
 

ករចការីលនដិា ល៖ ោមរយៈផ្ល រចុោះរិកា លិងជួរករិករផ្ទៃ ល់ដល់ទីចាា រដុំដោុះ រន្លែខ្សញីាលតស្មូវ រទី

ទារជាស្រចាុំ កហើយតផ្មែក៏រមរមយន្ដលអាចឱ្យករិករទទលួបាលទលចុំេូលរងគួរ ពិកររកពលបាលទល

ឈ្មួ ញចុោះមកស្រមូលទិញទាុំងអ្រ់ដល់ចាា រ។ ករិករាលរទពិកោធល៍ស្គរ់ស្គាល់កនុង រដុំ លិងអាចកុំេត់

កពលកវលាដុំដុោះរមស្ររោមរដូវាលតស្មូវ រន្ដលអាចទទួលបាលតផ្មែខ្សពរ់។ រញ្ញា ស្រឈ្មកលើដុំណ្តុំខ្សញី

គឺពាក់ព័លធកលើ រកស្ជើរករើរពូជ កនុងករេីពូជមិលលអគឺរណ្តា លឱ្យខ្សញីរលួយគល់។ រចចុរបលនករិករកស្ជើរ

ករើរពូជន្ដលនុំចលូពីស្រកទរចិលន្ដលធល់លឹងជុំង ឺភាគរយផ្ល រដុោះ៩៩% មិលរលយួគល់ កស្ពាោះពជូកលោះ

បាលរាែ រ់កមករាគរួចរាល់ លិងទទួលបាលទិលនទលខ្សពរ់។ ចុំកពាោះពូជខ្សញីន្ខ្សមរ ភាគរយផ្ល រដុោះគឺទារ ងាយ

រលួយគល់ កហើយទិលនទលក៏ទារន្ដរ។ 
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