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                                                                                         ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

   ជាត ិសាសនា ព្រះម្ហារសព្ត  
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គម្ព្ោងចិញ្ច ឹម្រង្ងែបរនុងអាងម្ វ្ ើរីស ីម្៉ង់ត៍ និងអាងម្ វ្ ើរីតង់ប្លា សទីរ 

ជាលរខណៈព្គួសារ 
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ម្សចរតីសម្ងខបននគម្ព្ោងចិញ្ច ឹម្រង្ងែបរនុងអាងម្ វ្ើរីតង់ និងអាងម្ វ្ើរីស ីម៉្ង់ត៍ 

ចំនួន ១០០០រាល 

3 
 
 

១-ទំហំអាងៈ 2m x 4m កម្ពស់ 0.8m 

២-ចំនួនកង្ងែបៈ ១០០០ កាល (ដង់ស ៊ីតេ ១ម៉្២=១២៥កាល ) 

៣-រយៈតេលចិញ្ច ឹម្ៈ ២ង្ែកនលះ តៅ ៣ង្ែ 

៤-ចំនួនបាេ់បង់ៈ ២០% 

៥-ចំនួនកង្ងែបតៅសលច់ាប់លក់ៈ ៨០០កាល កនុងទម្ងន់ ០.៣គ.ក/កាល តសម ើនងឹទម្ងនស់រ បគឺ ២៤០គ.ក 

៦-េម្ម្លតបាះដ ំ ៨០០០៛/គ.ក       េម្ម្លលករ់ាយ ១២០០០៛/គ.ក 

 

 

ស្ថា នភាេចញិ្ចមឹ្ 
េម្ម្វូការតដើម្ទ ន

សម្ាបក់ារដាកច់ញិ្ចមឹ្ 

ការវភិាគតសដឋកចិច 

ចំណាយ ចំណូល ចំតណញ 

ចិញ្ច ឹម្កនុងអាងត្វើេ៊ីេង ់ 1,520,000 តរៀល 1,176,667 តរៀល 1,920,000 តរៀល 743,333 តរៀល 

ចិញ្ច ឹម្កនុងអាងត្វើេ៊ីស ៊ីម៉្ងេ់ ៍ 2,695,000 តរៀល 1,225,150 តរៀល 1,920,000 តរៀល 694,850 តរៀល 
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១-ម្សចរតីម្ ត្ើម្ ៖ 

 ការចិញ្ច ឹម្កង្ងែបកនុងអាង ដូចជាអាងត្វើេ៊ីស ៊ីម៉្ងេ់៍ និងអាងត្វើេ៊ីេងប់ាល សទ ៊ីក ជារតបៀបចិញ្ច ឹម្ថ្ម៊ីមួ្យង្ដលងាយ

ម្សួលកនងុការង្ថ្ទ ំ និងម្គប់ម្គង។ ការចិញ្ច ឹម្កង្ងែបកនងុអាង មិ្នម្េូវការទ៊ីកង្នលង្ ំ នងិទឹកតម្ចើនតទ ដូតចនះគឺសម្

ម្សបសម្ាប់អ្នកចង់ចិញ្ច ឹម្ង្ដលានដ៊ីេចូ នងិម្ាន់ង្េានអ្ណតូ ងមួ្យ ឬម្សះទឹកេចូលមម្មួ្យប៉ តណាណ ះ។ ការ

ចិញ្ច ឹម្កង្ងែបង្បបតនះតម្បើរយៈតេលែល៊ីគេឺ៊ី២ង្ែកនលះតៅ៣ង្ែ នងិអាចានលទធភាេទទលួបានម្បាក់ចំតណញតម្ចើន 

តបើសិនអ្ន វេតបានតាម្ម្េឹម្ម្េវូតាម្បតចចកតទស និងឧសាហ៍េ៍ាយាម្។ 

២-គ ណសម្បតតិននការចញិ្ច មឹ្រង្ងែបរនុងអាង ៖ 

 µ តម្បើកង្នលងេូច ង្េបានទិននផលែពស់ 

 µ អាចចិញ្ច ឹម្បានេ៊ី៣ តៅ៤ដង កនងុ១ឆ្ន ំ 

µ កំតណើនម្នេម្ម្ូវការតៅតលើទ៊ីផារក៏ដូចជាតៅតាម្តភាជន៊ីយដាឋ ន តម្រះអ្នកបរិតភាគឱ្យេម្ម្លតលើ 

  ផលេិផលកនងុម្សុកទក់ទងនឹងរសជាេិ នងិស វេាភិាេ 

µ ការចិញ្ច ឹម្ានលកខណៈងាយម្សួល ចំណាយតដើម្ទ នេិច ឆ្ប់បានម្បមូ្លផល 

µ មិ្នេបិាកកនុងការរកចំណ៊ី ចំណ៊ី្ម្មជាេិានែយង កនូម្េ៊ី កនទក់ តរេ និងតៅតេលយបា់នសេវលអិេ 

 µ សម្ម្សបសម្ាប់កសិករានដ៊ីេចូ និងសម្ម្សបសម្ាប់ស្រសត ៊ីតទៀេផង 

៣-ម្ោលបំណង ៖ 

 µ បំតេញេម្ម្ូវការទ៊ីផារ 

 µ បតងែើេម្ ែរបរបង្នាម្ បតងែើនម្បាក់ចំណូលកនងុម្គសួ្ថរ 

 µ ចូលរួម្បតងែើនតសដឋកិចចជាេ ិកាេ់បនាយភាេម្ក៊ីម្ក 

 µ រួម្ចំង្ណកតលើកសទួយផលិេផលកនុងម្សុក 

 µ ផតលភ់ាេគម្ម្ូ នងិបំផ សដល់ម្គសួ្ថរកសកិរដម្ទតទៀេបតងែើនការចិញ្ច ឹម្ឱ្យកាន់ង្េតម្ចើន 

             តដើម្ប៊ីតលើកកម្ពស់ជ៊ីវភាេម្គួស្ថរ 

៤-ម្បសររម្ម ៖ 

 • ចូលរួម្ផគេ់ផគង់ម្បកបតដាយគ ណភាេតៅតលើទ៊ីផារ  

 • េម្ង៊ីកការចិញ្ច ឹម្ឱ្យបានតម្ចើនវដត ង្ដលអាចលក់និងទទលួបានម្បាក់ចំណូលជាតរៀងរាល់ង្ែ 

៥-ការម្ព្រើសម្រើសទីតងំសព្ោប់សាងសងអ់ាង ៖ 

 • ជេិលំតៅដាឋ ន 

 • មិ្នលិចទឹកតៅរដូវវសា 

 • កង្នលងង្ដលានេនលមឺ្ថ្ងម្គប់ម្ាន់ និងានម្បភេទឹកតៅជេិ 

 

 

 



-4- 

 

៦-ការសាងសងអ់ាង ៖ 

 ៦.១.ម្បតភទអាងៈ 
 

   

               អាងត្វើេ៊ីស ៊ីម៉្ង់េ ៍               អាងត្វើេ៊ីេង់ 
  

៦.២.បាេអាងៈ ម្កាលបាេអាងជាមួ្យេង់តៅស តូ្វើឱ្យបាេអាងានម្ផទរាបតសម ើ តហើយរតោង តដើម្ប៊ីកាេ់

បនាយភាេកកិេ ង្ដលអាចត្វើឱ្យកង្ងែបរោក ឬរោេ់ង្សបក ង្ដលជាតហេ ងាយឆ្លងជំង ឺនិងជម្ាលតៅាខ ង តដើម្ប៊ី 

ងាយឱ្យទឹកហូរអ្ស់េ៊ីអាងតេលោងអាង។ 

៦.៣.ដបំលូអាងៈ ដំបូលអាងចិញ្ច ឹម្កង្ងែបគួរត្វើអ្េំ៊ីម្សបម្លប់ង្ដលអាចទប់មិ្នឱ្យតៅត តេក និងម្េជាក់តេក។ 

កម្ពស់ដំបូលសម្ម្សបគឺម្បង្ហល ២ង្ម៉្ម្េ។ 
 

         
 

៦.៤.ម្បេន័ធបតញ្ចញ-បញ្ចូលទកឹៈ 

 µតម្បើបំេង់ជ័របងហរូទកឹតចញង្ដលានទហំំម្ ែកាេ់េ៊ី ៤០ តៅ ៦០ម្៊ីល៊ីង្ម៉្ម្េ។ បំេង់បងហរូទកឹតចញម្េូវដាក់

តៅកង្នលងង្ដលទបជាងតគម្នបាេអាងតដើម្ប៊ីអាចបងហរូទឹកអ្ស់។ 

•បំេង់បងហរូទឹកចូលម្េូវដាក់ែពស់ជាងាេ់អាងបនតិចនិងដាកម់្េងក់ង្នលងង្ដលានបាេែពស់ជាងតគ។ 

៧-បម្ចចរម្ទសចញិ្ច មឹ្រនុងអាងស ីម្ង៉់ត៍ឬតង ់៖ 

 µទំហអំាងៈ េ៊ី២ តៅ ៥០ ម្៉២ (បាេ )  µកម្ពស់អាងៈ ០.៨ម៉្ - ១ម៉្  

 µកម្ពស់ទឹកកនងុអាងៈ េ៊ី២ តៅ ៥ សង់ទ៊ីង្ម៉្ម្េ 

 µដង់ស ៊ីតេ (ចំនួនកាល) ដាកចិ់ញ្ច ឹម្ានេ៊ី ១០០ តៅ ១២៥កាល កនុងម្ផទបាេអាងមួ្យង្ម៉្ម្េកាតរ៉េ 
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 µេ័ទធម្សបជ ំវិញអាងតដើម្ប៊ីការររក ឱំ្យកង្ងែបតោេតចញបាន 

 µម្េូវឧសាហេ៍ិនេិយតម្ើលចាប់កូនកង្ងែបណាង្ដល្ំតៅដាកចិ់ញ្ច ឹម្កនុងអាងតផេងតដើម្ប៊ីក ំឱ្យស ៊ីាន  

 µបតូរទឹកតរៀងរាល់ម្ នការឱ្យចំណ៊ី គឺតៅតេលម្េកឹនិងតេលោង ច។ 

៨-ព្បតិទិនម្រលម្េលាដារ់ចិញ្ច មឹ្ ៖ 
 

ល.រ តេលអាចដាកច់ញិ្ចមឹ្ រយៈតេលចញិ្ចមឹ្ សាគ ល ់

១ ង្ែ តម្ស្ថ ២ង្ែកនលះ - ៣ង្ែ ទ៊ីផារលអ អាចលកប់ានេម្ម្លែពស់ 

២ ង្ែ មិ្ថ្ នា ២ង្ែកនលះ - ៣ង្ែ ទ៊ីផារលអ អាចលកប់ានេម្ម្លែពស់ 

៣ ង្ែ ស៊ីហា ២ង្ែកនលះ - ៣ង្ែ ទ៊ីផារលអ អាចលកប់ានេម្ម្លែពស់ 

៤ ង្ែ េ ោ ២ង្ែកនលះ - ៣ង្ែ ទ៊ីផារមិ្នសូវលអ លកប់ានេម្ម្លតោក ដូតចនះម្ិនគួរចិញ្ច ឹម្

កនុងង្ែេ ោតទ តម្រះម្េូវម្បមូ្លផលតៅង្ែ្នូ ឬង្ែម្ករា 

ជាតេលង្ដលម្េ៊ី ឬកង្ងែបកនងុ្ម្មជាេិតៅសម្បូរ។ 
 

៩-ព្បម្េទចំណី ៖ 

µចំណ៊ីផេតំសើម្៖ គជឺាចំណ៊ីតស្ថង រឱ្យឆ្អិន តដាយផេបំញ្ចូលាន នូវសាសធាេ តម្ចើនម្ ែដូចជា តម្ៅម្េ៊ី ឬម្េ៊ីលអិេៗ 

សង្ណែ កតសៀង កនទក់ តរេម្កហម្ អ្ំបិល។ កនងុការចម្អិនម្េូវកូរឱ្យបានសេវ តហើយម្ ននឹងឱ្យកង្ងែបស ៊ីម្េូវទ កឱ្យ 

ម្េជាក់នងិេេូវាជាដ ំ។ 

µចំណ៊ីសងួ េ (ចំណ៊ីម្ាប់)៖ គជឺាចំណ៊ីសតម្ម្ចផលិេតដាយតរាងចម្កឧសាហកម្ម ឬសិបបកម្មានលកខណៈជាម្ាប់

ឆ្អិនតហើយសងួ េ។ 

១០-ការឱ្យចំណ ី៖ អ្នកចិញ្ច ឹម្ភាគតម្ចើនគឱឺ្យចំណ៊ីសតម្ម្ចង្ដលជាចំណ៊ីម្ាប់ តដាយស្ថរេ ំអាចរកចំណ៊ីម្សស់ និង

ចំណ៊ីផេបំាន ណាមួ្យគអឺាចានេម្ម្លែពស់ជាងចំណ៊ីសតម្ម្ច។ តាម្បទេិតស្ថ្ន៍អ្នកចិញ្ច ឹម្ង្ដលបានស្ថកសួរ ការ

ចិញ្ច ឹម្កង្ងែបចំនួន ១០០០កាល គឺផតល់ចំណ៊ីចំននួ ៣% ម្នទម្ងន់ែលួនសរ ប៖ កូនកង្ងែបចំនួន ១០០០កាល ង្ដល

ទិញេ៊ីកសិដាឋ នម្កដាក់ចិញ្ច ឹម្ានទម្ងន ់២ម្កាម្/កាល ដូតចនះ ១០០០កាល x ២ ម្កាម្= ២០០០ម្កាម្។ ការផតល់

ចំណ៊ី៣%ម្នទម្ងន់ែលួនសរ បគ ឺ២០០០ម្កាម្ x ៣% = ៦០ម្កាម្។ 
 

ទហំមំ្ាបច់ណំ៊ី អាយ  កម្ម្េិផតល ់

៣ ម្៊ីល៊ីង្ម៉្ម្េ សបាត ហ៍ទ៊ី១
  ម្តង ០.៦គ.ក x ១ម្ថ្ង២ដង x ៧ម្ថ្ង= ៨.៤គ.ក 

៤ ម្៊ីល៊ីង្ម៉្ម្េ សបាត ហ៍ទ៊ី២ ម្តង ១គ.ក x ១ម្ថ្ង២ដង x ៧ម្ថ្ង= ១៤គ.ក 

៦ ម្៊ីល៊ីង្ម៉្ម្េ សបាត ហ៍ទ៊ី៣-ទ៊ី៤ ម្តង ១គ.ក x ១ម្ថ្ង២ដង x ១៤ម្ថ្ង= ២៨គ.ក 

៨ ម្៊ីល៊ីង្ម៉្ម្េ ចាប់េ៊ី១ង្ែតៅ  

(ានរយៈតេល២ង្ែដល់ម្ថ្ងលក់ ) 

ម្តង ១គ.ក x ១ម្ថ្ង២ដង x ៦០ម្ថ្ង= ១២០គ.ក 

ចំណ៊ីសរ ប= ១៧០.៤ គ.ក / ២៥គ.ក/តប = ៧តប 
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១១-គម្ព្ោងម្ ើម្ទ នសព្ោប់ការចញិ្ច ឹម្រង្ងែបរនុងអាង ៖ សម្ាប់ការចិញ្ច ឹម្កង្ងែបចំនួន ១០០០កាល គឺម្េូវការ

អាង ង្ដលានទហំំ២ម៉្ x ៤ម៉្  (ដង់ស ៊ីតេ ១ម៉្២ = ១២៥ កូនកង្ងែប ) និងម្េូវានអាងចំនួន ២ តដាយអាង១ តម្បើ

សម្ាប់ចាប់រងំ្លកកង្ងែបណាង្ដល្ំតៅដាក់តដើម្ប៊ីក ឱំ្យស ៊ីាន ។ 
 

 
 

១១.១.គតម្ាងតដើម្ទ នសម្ាបក់ារចញិ្ចមឹ្កង្ងែបកនងុអាងត្វើេ៊ីេង់សម្ាបក់ារចញិ្ចមឹ្កង្ងែបចនំនួ 

        ១ ០០០ កាល ៖ 
 

ល.រ បរយិាយ ឯកតា ចនំនួ 
េម្ម្លកនុង 

សរ ប 
១ឯកតា 

       រ.ចំណាយម្លើការទញិរូរ-ចណំ ី       1,070,000 

១ េូជកូនកង្ងែបទិញេ៊ីកសិដាឋ ន កាល 1,000 500 500,000 

២ ចំណ៊ីម្ាប់ (២៥គ.ក/បាវ) បាវ 7 80,000 560,000 

៣ ោន  ំការររជំងកឺ ំឱ្យតហើម្តរះ តលើក 1 10,000 10,000 

       ខ.ចំណាយម្លើការសង់អាង       450,000 

១ មូ៉្ទ័របូម្ទឹក តម្បើបាន៥ឆ្ន ំ/២ស្ថរ/ឆ្ន ំ តម្គឿង 1 200,000 200,000 

២ 

េង់ (ទទងឺ 4m បតណាត យតាម្េម្ម្ូវការ ) 

ង្ម៉្ម្េ 12 12,000 144,000 ទំហំអាង 2m x 4m ម្េូវការេង់ទំហ ំ4m x 6m 

តម្បើបាន ៣ឆ្ន ំ/២ស្ថរ/ឆ្ន ំ 

៣ ទ តយា តម្បើបាន ៣ឆ្ន ំ/២ស្ថរ/ឆ្ន ំ តដើម្ 
1 

6,000 6,000 

៤ ម្សប តម្បើបាន ៣ឆ្ន ំ/២ស្ថរ/ឆ្ន ំ ង្ម៉្ម្េ 
8 

2,500 20,000 

៥ ឫសេ៊ីតរៀបអាងនងិត្វើដំបូល តម្បើបាន ៣ឆ្ន ំ/២ស្ថរ/ឆ្ន ំ សរ ប 
  

  80,000 

       ចំណាយសរ ប       1,520,000 
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១១.២.គតម្ាងតដើម្ទ នសម្ាបក់ារចញិ្ចមឹ្កង្ងែបកនងុអាងត្វើេ៊ីស ៊ីម្ង៉េ់ ៍សម្ាបក់ារចញិ្ចមឹ្កង្ងែបចនំនួ 

         ១ ០០០ កាល ៖ 

 

ល.រ បរយិាយ ឯកតា ចនំនួ 
េម្ម្លកនុង 

សរ ប 
១ឯកតា 

       រ.ចំណាយម្លើការទញិរូរ-ចណំ ី       1,070,000 

១ េូជកូនកង្ងែបទិញេ៊ីកសិដាឋ ន កាល 1,000 500 500,000 

២ ចំណ៊ីម្ាប់ (២៥គ.ក/បាវ) បាវ 7 80,000 560,000 

៣ ោន  ំការររជំងកឺ ំឱ្យតហើម្តរះ តលើក 1 10,000 10,000 

       ខ.ចំណាយម្ិនង្ព្បព្បលួ       1,625,000 

១ 
ម្ថ្លអាង (សាា រៈ + ឈ្នួ លជាង ) ម្េូវតម្បើអាង២ 

អាង 2 631,500 1,263,000 
តម្បើបាន ១០ឆ្ន ំ/២ស្ថរ/ឆ្ន ំ 

២ មូ៉្ទ័របូម្ទឹក តម្បើបាន៥ឆ្ន ំ/២ស្ថរ/ឆ្ន ំ តម្គឿង 1 200,000 200,000 

៣ 

េង់ (ទទងឺ 4m បតណាត យតាម្េម្ម្ូវការ ) 

ង្ម៉្ម្េ 8 12,000 96,000 ទំហំអាង 2m x 4m ម្េូវការេង់ទំហ ំ4m x 4m 

តម្បើបាន ៣ឆ្ន ំ/២ស្ថរ/ឆ្ន ំ 

៤ ទ តយា តម្បើបាន ៣ឆ្ន ំ/២ស្ថរ/ឆ្ន ំ តដើម្ 
1 

6,000 6,000 

៥ ម្សប តម្បើបាន ៣ឆ្ន ំ/២ស្ថរ/ឆ្ន ំ ង្ម៉្ម្េ 
8 

2,500 20,000 

៦ ឫសេ៊ីត្វើដំបូល តម្បើបាន ៣ឆ្ន ំ/២ស្ថរ/ឆ្ន ំ សរ ប 
  

  40,000 

       ចំណាយសរ ប       2,695,000 

 

 

១២-ការេិភាគម្ស ឋរិចចម្លើការចញិ្ច មឹ្រង្ងែបរនងុអាង ៖  

-ម្ផទអាងៈ ៨ម៉្២ (២ម៉្ x ៤ម៉្ )   

-កូនេូជចិញ្ច ឹម្ទិញេ៊ីកសិដាឋ ន អាយ ៤៥-៥០ម្ថ្ង ទម្ងនម់្បាណ ២ម្កាម្/កាល 

-រយៈតេលចិញ្ច ឹម្ ២.៥ង្ែ-៣ង្ែ 

-ចំនួនកូនកង្ងែបដាក់ចិញ្ច ឹម្ៈ ១០០០កាល 

-ចំនួនកង្ងែបតៅសល់ចាប់លក់ៈ ៨០០កាល កនុងទម្ងន ់០.៣គ.ក/កាល តសម ើនងឹទម្ងន់សរ បគឺ ២៤០គ.ក 

-េម្ម្លតបាះដ  ំ៨០០០៛/គ.ក       េម្ម្លលករ់ាយ ១២០០០៛/គ.ក 

 

 



-8- 

 

១២.១.ការវភិាគតសដឋកចិចតលើការចញិ្ចមឹ្កង្ងែបកនងុអាងត្វើេ៊ីេង៖់ 
 

បរយិាយ ឯកតា ចនំនួ 
េម្ម្លកនុង 

សរ ប 

សរ បកនុង១

ស្ថរ 

១ឯកតា (តរៀល) 

១-ចំណាយសរ ប 1,176,667 

       ១.រ.ចំណាយង្ព្បព្បលួ 1,107,000 

េូជកូនកង្ងែបទិញេ៊ីកសិដាឋ ន កាល 1,000 500 500,000 500,000 

ចំណ៊ីម្ាប់ (២៥គ.ក/បាវ) បាវ 7 80,000 560,000 560,000 

បូម្ទឹកបតូរ (ម្ថ្លអ្គគ៊ីសន៊ី) គ៊ីឡូវា៉េេ ់ 37 1,000 37,000 37,000 

ោន  ំការររជំងកឺ ំឱ្យតហើម្តរះ តលើក 1 10,000 10,000 10,000 

       ១.ខ.ចំណាយម្ិនង្ព្បព្បួល 69,667 

មូ៉្ទ័របូម្ទឹក តម្បើបាន៥ឆ្ន ំ/២ស្ថរ/ឆ្ន ំ តម្គឿង 1 200,000 200,000 20,000 

េង់ (ទទងឺ 4m បតណាត យតាម្េម្ម្ូវការ ) 

ង្ម៉្ម្េ 16 12,000 192,000 32,000 ទំហំអាង 2m x 4m ម្េូវការេង់ទំហ ំ4m x 8m 

តម្បើបាន ៣ឆ្ន ំ/២ស្ថរ/ឆ្ន ំ 

ទ តយា តម្បើបាន ៣ឆ្ន ំ/២ស្ថរ/ឆ្ន ំ តដើម្ 
1 

6,000 6,000 1,000 

ម្សប តម្បើបាន ៣ឆ្ន ំ/២ស្ថរ/ឆ្ន ំ ង្ម៉្ម្េ 
8 

2,500 20,000 3,333 

ឫសេ៊ីតរៀបអាងនងិត្វើដំបូល តម្បើបាន ៣ឆ្ន ំ/២ស្ថរ/ឆ្ន ំ សរ ប 
  

  80,000 13,333 

២-ចំណូលសរ ប គ.ក 240 8000 1,920,000 1,920,000 

ចិញ្ច ឹម្កង្ងែបចំនួន ១០០០កាល តៅសល់ ៨០០កាល            

បាេ់បង់២០% កនុង១កាលទម្ងន់ ០.៣គ.ក           

៣-ចំម្ណញសរ ប 743,333 
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១២.២.ការវភិាគតសដឋកចិចតលើការចញិ្ចមឹ្កង្ងែបកនងុអាងត្វើេ៊ីស ៊ីម្ង៉េ់៖៍ 
 

បរយិាយ ឯកតា ចនំនួ 

េម្ម្ល 

កនុង១ សរ ប 

សរ ប 

កនុង១ស្ថរ 

ឯកតា (តរៀល) 

១-ចំណាយសរ ប 1,225,150 

       ១.រ.ចំណាយង្ព្បព្បលួ 1,107,000 

េូជកូនកង្ងែបទិញេ៊ីកសិដាឋ ន កាល 1,000 500 500,000 500,000 

ចំណ៊ីម្ាប់ (២៥គ.ក/បាវ) បាវ 7.0 80,000 560,000 560,000 

បូម្ទឹកបតូរ (ម្ថ្លអ្គគ៊ីសន៊ី) គ៊ីឡូវា៉េេ ់ 37 1,000 37,000 37,000 

ោន  ំការររជំងកឺ ំឱ្យតហើម្តរះ តលើក 1 10,000 10,000 10,000 

       ១.ខ.ចំណាយម្ិនង្ព្បព្បួល 118,150 

ម្ថ្លអាង (សាា រៈ + ឈ្នួ លជាង ) ម្េូវតម្បើអាង២ 
អាង 2 631,500 1,263,000 63,150 

តម្បើបាន ១០ឆ្ន ំ/២ស្ថរ/ឆ្ន ំ 

មូ៉្ទ័របូម្ទឹក តម្បើបាន៥ឆ្ន ំ/២ស្ថរ/ឆ្ន ំ តម្គឿង 1 200,000 200,000 20,000 

េង់ (ទទងឺ 4m បតណាត យតាម្េម្ម្ូវការ ) 

ង្ម៉្ម្េ 12 12,000 144,000 24,000 ទំហំអាង 2m x 4m ម្េូវការេង់ទំហ ំ4m x 6m 

តម្បើបាន ៣ឆ្ន ំ/២ស្ថរ/ឆ្ន ំ 

ទ តយា តម្បើបាន ៣ឆ្ន ំ/២ស្ថរ/ឆ្ន ំ តដើម្ 
1 

6,000 6,000 1,000 

ម្សប តម្បើបាន ៣ឆ្ន ំ/២ស្ថរ/ឆ្ន ំ ង្ម៉្ម្េ 
8 

2,500 20,000 3,333 

ឫសេ៊ីត្វើដំបូល តម្បើបាន ៣ឆ្ន ំ/២ស្ថរ/ឆ្ន ំ សរ ប 
  

  40,000 6,667 

២-ចំណូលសរ ប គ.ក 240 8000 1,920,000 1,920,000 

ចិញ្ច ឹម្កង្ងែបចំនួន ១០០០កាល តៅសល់ ៨០០កាល            

បាេ់បង់២០% កនុង១កាលទម្ងន់ ០.៣គ.ក           

៣-ចំម្ណញសរ ប 694,850 
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១៣-ការរត់ព្តចំណាយ នងិចំណលូ៖  ការកេ់ម្តាចំណូល-ចំណាយគតឺដើម្ប៊ីឱ្យដឹងេ៊ីម្ថ្លតដើម្ផលិេកម្ម និង

លទធផលចំតណញ/ខាេ របស់អាជ៊ីវកម្ម។ 

 *តារាងចណំាយៈ 

   µម្ថ្ងចាប់តផតើម្អាជ៊ីវកម្ម ...............................µម្ថ្ងបញ្ចប់អាជ៊ីវកម្ម ....................................... 
 

 

ល.រ ម្ ែចំណាយ ឯកតា ចំនួនឯកតា េម្ម្លកនងុ១ឯកតា ទឹកម្បាក់សរ ប 

      

      

      

      

 

 *តារាងចណូំលៈ 

   µម្ថ្ងចាប់តផតើម្អាជ៊ីវកម្ម ...............................µម្ថ្ងបញ្ចប់អាជ៊ីវកម្ម ....................................... 
 

 

ល.រ ម្ ែចំណូល ឯកតា ចំនួនឯកតា េម្ម្លកនងុ១ឯកតា ទឹកម្បាក់សរ ប 
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