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ការ វភាគគម្សដឋរិចច ថ្លៃម្ដើម្ដដំំណាពំ្ាវ ម្ ើថ្ទៃដី ៥០អា 

របស់រសិររម្ៅភូមិ្ខ្ពប ឃ ំម្កាះឧរញ៉ា តី ព្សុរខ្ាច់រណាា   ម្ខ្តារណាា   

3 
-ទីកន្លែង៖ ភូមិខ្ពប ឃ ុំក ោះឧកញ៉ា តី ស្រុកខ្ាច់កណ្តា ល កខ្តាកណ្តា ល 

-ផ្ទៃដីដុំដ ោះ៖ ០,៥ ហ.ត ( ៥០ អា ) 

-ស្បកភទបន្លែ៖ ដុំស្ាវស្លែ   

-រយៈកេលដុំដ ោះ រហូតដលក់េលស្បមូលទល៖ ៥ ន្ខ្  

-រដូវ លដុំដ ោះ៖ កដើមន្ខ្ធ្នូ   ( ដុំបាល ១ដង/ឆ្ន ុំ )  

-ទិលនទល៖ េី ៥ កៅ ៦,៥ កាល រស្ាប់ផ្ទៃដី ៥០ អា ( ករម ើ ១០ កៅ ១២ កាល កនុង ១ហ.ត) 

-លិន្នន  រតផ្មែ ៖  

- តផ្មែស្ាវកៅកនុងឆ្ន ុំ ២០២០ ៖ តផ្មែេី   ២ ៥០០ កៅ ៣ ០០០៛ /គ.ស្ក 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ករកិរ 

-លក់ឱ្យឈ្មួ ញកៅចាា រកនុងតផ្មែ ៖៣ ០០០៛/ឝ.ស្ក 

-ផ្លែកដើមទលិត ៖១ ២៣៣៛/គ.ស្ក 

-ចុំកេញ ៖ ១ ៧៦៧៛ /គ.ស្ក 

   ឈ្មួ ញកណ្តា ល 

-លក់៖កបាោះដ ុំកនុងតផ្មែ៖៤ ០០០៛/ឝ.ស្ក 

-ផ្លែកដើមទិញស្ាវ៖៣ ០០០៛/ គ.ស្ក 

-ផ្លែដឹក ៣%៖ ៩០៛ / គ.ស្ក 

-ផ្លែកមមករ ៣%៖ ៩០ ៛/ឝ.ស្ក 

- ត់ផ្លែខ្ូចខាត ៣%៖ ៩០ ៛/ឝ.ស្ក 

-ជួលកន្លែងដក់កៅទារ ២%៖៦០៛/គ.ស្ក 

-ររ បផ្លែកដើម ៖ ៣,៣៣០៛/គ.ស្ក 

-ចុំកេញ ៖ ៦៧០៛ /គ.ស្ក 

អ្នកលករ់ាយកៅទារ 

-លក់រាយកនុងតផ្មែ ៖៥,០០០៛ កៅ ៦,០០០ ៛/ឝ.ស្ក 

-ចុំកេញចកន្នែ ោះេី ៖១ ០០០៛ កៅ ១ ៥០០៛/ គ.ស្ក 

( ត់ខាតកលើ រលក់មិលអ្រ់   រស្រកស្រុតគីឡូ ផ្លែ

ជួលតបូ ) 
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-ចុំេូល-ចុំណ្តយកលើ រដុំស្ាវកលើផ្ទៃដី ៥០អា (គិតកលើទិលនទល ៥កាល លិងតផ្មែ ៣ ០០០៛/គ.ក)៖ 

 

បរភាយាយ ឯរា បរភាោណ 
តថ្ម្ៃ/ឯរា ទឹរព្ារ់ ចំនួនសារ ទឹរព្ារ់សរ ប 

(ម្រៀ ) (ម្រៀ ) រំម្ ះ (ម្រៀ /វដា) 

១-ចំណូ សរ ប គ.ក 5,000 3,000     15,000,000 

២-ចំណាយសរ ប 6,167,333 

    ២.រ.ចំណាយប្ព្បព្ប ួសរ ប 5,285,000 

ផ្លែភជួររារ់ កលើក 2 100,000     200,000 

ផ្លែេូលរង កលើក 1 60,000     60,000 

េូជ គ.ក 200 6,000     1,200,000 

ជី 15-15-15 បាវ 5 120,000     600,000 

ជីអ្  យករ៉េ បាវ 4 100,000     400,000 

ជីទឹកជុំលយួ រលតូលារ់ ដប 1 45,000     45,000 

ថ្ន ុំកាា ត់រតវលអតិ ដប 1 45,000     45,000 

េលកមមដុំដ ោះ ន្នក ់ 7 35,000     245,000 

េលកមមរាអ តកមម  (៣ដង/វដា) ដង 3 280,000     840,000 

េលកមមស្បមូលទល ន្នក ់ 15 35,000     525,000 

កស្បងា៉ារ ូត (៣០លីស្ត/ ល)  ល 15 75,000     1,125,000 

    ២.ខ្.ចំណាយម្ិនប្ព្បព្ប ួសរ ប 882,333 

ា៉ារ ីលបូមទឹក កស្គឿង 1 1,880,000 1,880,000 20 94,000 

ទ កោកម កដើម 100 12,000 1,200,000 6 200,000 

ទ កោន្កង ស្ាប់ 32 20,000 640,000 6 106,667 

វ៉េលបិទកបើកទកឹ ស្ាប់ 32 20,000 640,000 6 106,667 

ទ កោដុំេកទ់ឹក ដ ុំ 15 50,000 750,000 2 375,000 

៣-ចំម្ណញសរ ប 8,832,667 

ផ្លែកដើម/គ.ក  1,233 

ចុំកេញ/គ.ក  1,767 
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- រវិភាគចុំេូលចុំណ្តយ លិងចុំកេញខាត ន្ទអកកលើលិន្នន  តផ្មែកដយគិតកលើទិលនទល ៥កាល៖ 

 

តផ្មែ ទិលនទល ចុំេូលររ ប ចុំណ្តយររ ប ចុំកេញ/ខាត 

(៛/គ.ក) (គ.ក) (ករៀល) (ករៀល) (ករៀល) % 

2,500 5,000 12,500,000 6,167,333 6,332,667 102.7% 

2,800 5,000 14,000,000 6,167,333 7,832,667 127.0% 

3,000 5,000 15,000,000 6,167,333 8,832,667 143.2% 

 

 

- រវិភាគចុំេូលចុំណ្តយ លិងចុំកេញខាត ន្ទអកកលើលិន្នន  តផ្មែកដយគិតកលើទិលនទល ៦.៥កាល៖ 

 

តផ្មែ ទិលនទល ចុំេូលររ ប ចុំណ្តយររ ប ចុំកេញ/ខាត 

(៛/គ.ក) (គ.ក) (ករៀល) (ករៀល) (ករៀល) % 

2,500 6,500 16,250,000 6,167,333 10,082,667 163.5% 

2,800 6,500 18,200,000 6,167,333 12,032,667 195.1% 

3,000 6,500 19,500,000 6,167,333 13,332,667 216.2% 

 

 

ករចការីលនដិា ល៖ ាមរយៈផ្ល រច ោះរិកា លិងជួបករិករផ្ទៃ ល់ដល់ទីកន្លែងចាា រដុំដ ោះ បន្លែស្ាវគឺាល

តស្មូវ រទីទារជាស្បចុំ តផ្មែរមរមយ អាចឱ្យករិករទទលួបាលទលចុំេូលបងគួរ ជាេិកររកៅកេលបាល

ទលឈ្មួ ញច ោះមកស្បមូលទញិទុំងអ្រ់ដល់ចាា រ។ ករិករាលបទេិកស្លធ្ល៍ស្គប់ស្ាល់កនុង រដុំ លិងអាច

កុំេត់កេលកវលាដុំដ ោះរមស្របាមរដូវាលតស្មូវ រន្ដលអាចទទួលបាលតផ្មែខ្ពរ់។  រដុំដុំណ្តុំកលោះគឺ

េ ុំាលហាលិភ័យអ្វីកឡើយ។ 
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