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              ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា                                                                                       

                   ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត  
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គម្ព្ោងចិញ្ច ឹម្ម្ោបំប៉នយរសាច់ 

លរខណៈព្គួសារ 
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គម្ព្ោងចិញ្ច ឹម្ម្ោបំប៉នយរសាច់លរខណៈព្គួសារ ចំនួន ៧ រាល 

3 
-ទតីាំងចញិ្ចមឹ ៖ ភូមិជ្រោយជ្មររីជ្ ើ ឃ ាំឬស្សីជ្រោយ រសុ្កម ខកាំព ូ ជ្ខរតកណ្តត   

    ស្ថា នភាពចិញ្ច ឹម៖ កនងុជ្រោ   

  ទាំហាំជ្រោ ៖ ១៤ម៉ x ២៥ម៉ រម្មៃស្ថងស្ង់ ៨ ៤០០ ០០០៛ 

  (ដង់ស្ ីជ្រ ៨-១០ម៉២ កនុងជ្ោ១កា  )ររូវោរកន្នៃងជ្ោជ្ដក នងិងាយរស្ួ ជ្រស្ថចទកឹជ្ោ។ 

-ទកីន្នៃងររម ូទញិជ្ោយកមកចញិ្ចមឹរាំរន៉៖ ជ្ខរតកាំពងច់ាម និងជ្ខរតរបូងឃុ្ាំ 

-ស្ថា នភាពជ្ោន្ដ យកមកចញិ្ចមឹ៖ 

-ពូជ៖ជ្ោន្ខ្រ ឬជ្ោទជ្នៃ (ពូជជ្ោោរ់រាម៉ន់, ហារយ៉ីណ្ត) 

 -ទមងន់៖ ៤២០-៤៣០ គ.ក  

  -អាយ  ២-៤ឆ្ន ាំ 

 -រម្មៃទិញជ្ោចូ ៖ ១២ ៥០០ ជ្រៀ  - ១២ ៧០០ ជ្រៀ /គ.ក (ជ្ោរស្់) 

-ចាំននួជ្ោចញិ្ចមឹកនងុ ១ វដត ៖ ៧ កា   ចាំននួវដត/ឆ្ន ាំ៖ ៣ វដត = ២១ កា   

-គជ្រមងថវោិស្រមរច់ញិ្ចមឹជ្ោចាំននួ ៧កា  ៖ 
 

ររិយយ ថវិោ 

គជ្រមងា៉នស្់្ថន ៤០ ០០០ ០០០ជ្រៀ  

ជ្ដើមទ នផ្ទា  ់ខៃួន (៦០%) ២៤ ០០០ ០០០ជ្រៀ  

ោរច ូរមួហ  នពីស្មគមឥស្ថៃ ម (៤០%)  ១៦ ០០០ ០០០ ជ្រៀ  

 

-រយៈជ្ព ចញិ្ចមឹ ៖ ៩០ម្ថង ទមងនជ់្កើនចាំននួ. ១.៥គ.ក/ម្ថង។ 

 

ទមងន់ជ្ោ 
រយៈជ្ព 

ជ្កើន 

ទមងន់

ជ្កើន 

ទមងន់

ជ្កើន 
ទមងន់ទទួ ានជ្រោយពីរាំរ៉ន (គ.ក) 

ម នរាំរ៉ន (គ.ក) ទមងន់ (ម្ថង) គ.ក/ម្ថង ស្រ រ ទមងន់ស្រ រ  ស្ថច់=40% ឆ្អឹង=50%ម្នចាំននួស្ថច់ 

420 90 1.5 135 555 222 100 

  

-ចាំណសី្រមរោ់រចញិ្ចមឹជ្ោរាំរន៉យកស្ថច៖់ ោករស្ថជ្រៀ លាយោមួយដាំឡូងចាំណីស្រវម៉ក DK,  

       CK, CX168, ដាំឡូងស្ាំជ្ៅ ូន ព ាំមនោរផ្ត ់ជ្ម្ោចាំណីជ្ទ។ ោរចិញ្ច ឹមជ្ោយជ្ម្ធាំធារ់យឺរ  

      ស្ថច់រស្ថ  និងមនស្រវ អិរ។ 
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-ោរជ្ររើចាំណ៖ី ោទូជ្ៅគលឺាយោករស្ថជ្រៀ២ភាគ ោមួយដាំឡូងចាំណី១ភាគ។ ររស្ិនជ្រើចង់ឱ្យជ្ោឆ្រ់

ធាំធារ់ និងមនស្ថច់ហារ់ធងន់គឺលាយជ្ស្្ើភាគរវាងោករស្ថជ្រៀនិងដាំឡូងចាំណី រ៉ ន្នតោរអន វរតដូចជ្នេះនឹង

ជ្ធវើឱ្យចាំណ្តយជ្កើនខពស្់។ ជ្ោ១កា ជ្ររើចាំណីចាំនួន ៧គ.ក/ម្ថង ោក់២ដង/ម្ថង។ 

 រម្មៃចាំណរីចចុរបនន៖ -ោករស្ថជ្រៀ ១ាវទមងន់ ៥០គ.ក=១៥ ០០០៛ 

    -ដាំឡូង ១ាវទមងន់ ៣០គ.ក=៤២ ០០០៛ 

-ទផី្ារ ៖ -ោរ់ខៃួនឯងនិងជ្ាេះដ ាំឱ្យអនក ក់រាយជ្ៅជ្ ើទីផ្ារជ្ៅភនាំជ្ពញ ជ្ខរតម្រពន្វង កាំពង់ចាម  

              (មិនខវេះទីផ្ារជ្ឡើយ គឺមនររមូវោរោររចាាំ)  

     -ោរ់ ក់ខៃួនឯងចាំជ្ណញជ្រចើនោង ក់ជ្ោរស្់ឱ្យឈួ្្ញ           

-រម្មៃ ៖ មិនន្ររររួ ខ្ៃ ាំង 

 .ក/-រម្មៃស្ថចជ់្ោោរខ់ៃួនឯងនងិជ្ាេះដ ាំឱ្យអនក ករ់ាយ 

     µរម្មៃកនុងរដូវោ ធម្ត៖ - ក់ស្ថច់ (ស្ថច់ទមៃ ក់) ជ្ាេះដ ាំ= ២៨ ០០០ជ្រៀ /គ.ក 

        -ឆ្អឹង = ១០ ០០០ ជ្រៀ /គ.ក 

      µរម្មៃកនុងរដូវោ ន្ដ មនររមូវោរខពស្់ ឬខសរ់ជ្ោ៖ ចជ្ ៃ្ េះពីន្ខមករា ដ ់ន្ខឧស្ភា 

- ក់ស្ថច់ (ស្ថច់ទមៃ ក់) ជ្ាេះដ ាំ= ២៩ ០០០ជ្រៀ /គ.ក 

       -ឆ្អឹង = ១១ ០០០ ជ្រៀ /គ.ក 

.ខ/-រម្មៃ កជ់្ោរស្ឱ់្យឈួ្្ញ៖ ១២ ៥០០ ជ្រៀ /គ.ក ជ្ៅ ១៣ ៥០០ ជ្រៀ /គ.ក 

 

- ទធផ្ ៖ 

 

 

ោរ ក ់
ចាំណូ ស្រ រ 

កនុងជ្ោ 

១កា  

ចាំណ្តយស្រ រ

កនុងជ្ោ 

១កា  

ចាំជ្ណញស្រ រ

កនុងជ្ោ 

១កា  

ន្រងន្ចកជ្ៅ

មច ស្ភ់ាគហ  ន 

៣០%ម្នរាក់

ចាំជ្ណញស្រ រ 

រាកច់ាំជ្ណញ 

ស្ ទធស្រ រ 

ោរ់ខៃួនឯងនិងជ្ាេះដ ាំ 
 

7,216,000 
 

6,307,000 
 

909,000 
 

272,700 

 

636,300 

 ក់ជ្ោរស់្ឱ្យឈួ្្ញ 
 

6,937,500 
 

6,307,000 
 

630,500 
 

189,150 
 

441,350 
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-ចាំណ្តយ នងិចាំណូ  មអរិពោីរចញិ្ចមឹជ្ោ ១កា  ស្រមរោ់រោរខ់ៃួនឯងនងិជ្ាេះដ ាំឱ្យទផី្ារ 

 

ររយិយ 

ទមងន/់ ចាំននួជ្ោ ទមងន ់ រម្មៃ ចាំននួ ទឹករាក ់ ទកឹរាកស់្រ រ 

១កា  ចិញ្ចមឹ ស្រ រ ជ្រៀ / ស្ថរ ស្រ រ ១វដត (ជ្រៀ ) 

(គ.ក) (កា ) (គ.ក) គ.ក រ ំស្ ់ ជ្ោ១កា  ជ្ោ ៧កា  

១-ចំណូលសរបុ  7,216,000 50,512,000 

ចាំណូ ពីោរ កស់្ថច់ 222 7 1,554 28,000   6,216,000 43,512,000 

ចាំណូ ពីោរ ក់ឆ្អឹង 100 7 700 10,000   1,000,000 7,000,000 

២-ចំណាយសរុប = ចំណាយប្ព្បព្បួលសរុប + ចំណាយម្ិនប្ព្បព្បួល/ម្េរ                         6,307,000 44,149,000 

   ២.រ.ចំណាយប្ព្បព្បួលសរុប  5,957,000 41,699,000 

ទិញជ្ោ 420 7 2,940 12,700   5,334,000 37,338,000 

ោករស្ថជ្រៀ (៤គ.ក/ម្ថង x៩០ម្ថង) 360 7 2,520 300   108,000 756,000 

ដាំឡូង (៣គ.ក/ម្ថង x ៩០ម្ថង) 270 7 1,890 1,400   378,000 2,646,000 

ថ្ន ាំរាំរ៉ន+ថ្ន ាំទមៃ ក់ស្រវ អិរ   7       20,000 140,000 

ម្ថៃឈ្នួ  វេះ (៤០០០០៛/កា )   7       40,000 280,000 

រង់ម្ថៃទីស្រតឃារ (៧០០០៛/កា )   7       7,000 49,000 

ម្ថៃជ្ភៃើងរូមទឹកជ្រស្ថចជ្ោ   7       30,000 210,000 

ម្ថៃដឹកមកកន្នៃងចិញ្ច ឹម   7       40,000 280,000 

   ២.ខ.ចំណាយម្ិនប្ព្បព្បលួ/ម្េរសរុប  350,000 2,450,000 

ជ ួដី (រម្មៃកនុងរយៈជ្ព ១ឆ្ន ាំ) 1,050,000 3 50,000 350,000 

ជ្ធវើជ្រោ  (14m x 25m x 6$/m2) 

8,400,000 4 300,000 2,100,000 

រយៈជ្ព ជ្ររើ១៨ន្ខ ចិញ្ច ឹមាន៤វដត 

៣-ចំម្ណញសរុប  909,000 6,363,000 

ម្ថៃជ្ដើម/កា              6,307,000 

ចាំជ្ណញ/កា      909,000 

ន្រងន្ចកជ្ៅមា ស់្ភាគហ  ន ៣០% 

ម្នរាក់ចាំជ្ណញស្រ រ 
     

272,700 1,908,900 

៤-ចំម្ណញសុទ្ធ 636,300 4,454,100 
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-ចាំណ្តយ នងិចាំណូ  មអរិពោីរចញិ្ចមឹជ្ោ ១កា  ស្រមរោ់រ កជ់្ោរស្ឱ់្យឈួ្្ញ 

ររយិយ 

ទមងន/់ ចាំននួជ្ោ ទមងន ់ រម្មៃ ចាំននួ ទឹករាក ់ ទកឹរាកស់្រ រ 

១កា  ចិញ្ចមឹ ស្រ រ ជ្រៀ / ស្ថរ ស្រ រ ១វដត (ជ្រៀ ) 

(គ.ក) (កា ) (គ.ក) គ.ក រ ំស្ ់ ជ្ោ១កា  ជ្ោ ៧កា  

១-ចំណូលសរបុ  6,937,500 48,562,500 

ចាំណូ ពីោរ ក់ជ្ោ 555 7 3,885 12,500   6,937,500 48,562,500 

ចាំណូ ពីោរ ក់ឆ្អឹង 0 0 0 0   0 0 

២-ចំណាយសរុប = ចំណាយប្ព្បព្បួលសរុប + ចំណាយម្ិនប្ព្បព្បួល/ម្េរ                         6,307,000 44,149,000 

   ២.រ.ចំណាយប្ព្បព្បួលសរុប  5,957,000 41,699,000 

ទិញជ្ោ 420 7 2,940 12,700   5,334,000 37,338,000 

ោករស្ថជ្រៀ (៤គ.ក/ម្ថង x៩០ម្ថង) 360 7 2,520 300   108,000 756,000 

ដាំឡូង (៣គ.ក/ម្ថង x ៩០ម្ថង) 270 7 1,890 1,400   378,000 2,646,000 

ថ្ន ាំរាំរ៉ន+ថ្ន ាំទមៃ ក់ស្រវ អិរ   7       20,000 140,000 

ម្ថៃឈ្នួ  វេះ (៤០០០០៛/កា )   7       40,000 280,000 

រង់ម្ថៃទីស្រតឃារ (៧០០០៛/កា )   7       7,000 49,000 

ម្ថៃជ្ភៃើងរូមទឹកជ្រស្ថចជ្ោ   7       30,000 210,000 

ម្ថៃដឹកមកកន្នៃងចិញ្ច ឹម   7       40,000 280,000 

   ២.ខ.ចំណាយម្ិនប្ព្បព្បលួ/ម្េរសរុប  350,000 2,450,000 

ជ ួដី (រម្មៃកនុងរយៈជ្ព ១ឆ្ន ាំ) 1,050,000 3 50,000 350,000 

ជ្ធវើជ្រោ  (14m x 25m x 6$/m2) 

8,400,000 4 300,000 2,100,000 

រយៈជ្ព ជ្ររើ១៨ន្ខ ចិញ្ច ឹមាន៤វដត 

៣-ចំម្ណញសរុប  630,500 4,413,500 

ម្ថៃជ្ដើម/កា              6,307,000 

ចាំជ្ណញ/កា      630,500 

ន្រងន្ចកជ្ៅមា ស់្ភាគហ  ន ៣០% 

ម្នរាក់ចាំជ្ណញស្រ រ 
     

189,150 1,324,050 

៤-ចំម្ណញសុទ្ធ 441,350 3,089,450 
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-និ្ ន ោររម្មៃ៖ កនុងរយៈជ្ព ២-៣ឆ្ន ាំច ងជ្រោយជ្នេះ រម្មៃជ្ាេះដ ាំស្ថច់ជ្ោគឺចជ្ ៃ្ េះពី 

                        ២៧ ៥០០៛/គ.ក ជ្ៅ ២៨ ០០០៛/គ.ក និងររជ្ភទឆ្អឹង ៨០០០៛-១០ ០០០៛/គ.ក។ 

        រីឯជ្ោរស្់រម្មៃពី ១២០០០៛/គ.ក ជ្ៅ ១៣០០០៛/គ/ក។ 
 

- ន្ខសរចវាករ់ម្មៃ៖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-ចាំណ ចខ្ៃ ាំង៖ 

 -អនកចិញ្ច ឹមមនោរយ ់ដឹងខពស្់ មនរទពិជ្ស្ថធន៍ អកនុងោរចិញ្ច ឹម 

 -ទីផ្ារមនវិស្ថ ភាពធាំ ស្ថច់ជ្ោររជ្ភទជ្នេះមនររមូវោរខពស្់ ងាយ ក់ និងមនរម្មៃ អ 

 -ងាយចិញ្ច ឹម អរតស្ថៃ រ់រិចគឺ១% ទទួ ានរាក់ចាំជ្ណញស្មរមយ 

 -មិនពិាកកនុងោរជ្ដើររកចាំណី ចាំណីងាយរកទិញ ដូចោោករស្ថជ្រៀនិងចាំណីផ្ស ាំពីដាំឡូងមីផ្ ិរ   

           កនងុរស្ុកន្ដ ឈួ្្ញដឹកយកមក ក់ដ ់ទីកន្នៃងចិញ្ច ឹម។ 

២១-រញ្ហា ររឈ្ម៖   

-ព ាំមនទីកន្នៃងចិញ្ច ឹមផ្ទា  ់ខៃួន ភាគជ្រចើនជួ ដីជ្គ ន្ដ អាចរ៉េះពា ់ដ ់និរនតភាពម្នម ខរររ 

-ព ាំមនោរចិញ្ច ឹមជ្ោពូជ គឺពឹងន្ផ្អកជ្ ើោរជ្ដើរររមូ ទិញជ្ោស្គមៗពីររោព រដឋន្ដ ស្ ីមិន 

   រគរ់រោន់ឬខវេះោរន្ថទាំយកមកចិញ្ច ឹមរាំរ៉ន ន្ដ ោរររមូ ទិញជ្ោមនោរ ាំាក មនឈួ្្ញ 

   ជ្ដើរររម ូទិញជ្រចើនររករួររន្ជងោន  ជ្ព ខៃេះររូវជ្ៅទិញជ្ៅជ្ខរតឆ្ង យៗជិររពាំន្ដនររជ្ទស្ម្ថ 

-រដវូជ្ភៃៀងស្រវជ្ោជ្រចើនមនជាំងអឺ រោត ម ន្ដ ទមទរឱ្យមនោរន្ថទាំហរ្់ចរ ់

 

 

អនកចញិ្ចមឹ 

ោរ់ខៃួនឯងនិងជ្ាេះដ ាំឱ្យអនក ក់រាយជ្ៅផ្ារ 

កនុងរម្មៃ៖ 

-ស្ថច់ទមៃ ក់( ក់ជ្ ៉)=២៨ ០០០៛/គ.ក 

-ឆ្អឹង ( ក់ជ្ ៉)=១០ ០០០៛/គ.ក 

រម្មៃន្ដ ចាំជ្ណញគឺ៖ 

-ស្ថច់ ( ក់ជ្ ៉)ចារ់ពី២៦ ០០០៛/គ.ក ជ្ឡើងជ្ៅ 

-ឆ្អឹង ( ក់ជ្ ៉ ចារ់ព៨ី ០០០៛/គ.ក ជ្ឡើងជ្ៅ 

អនក ករ់ាយ 

- ក់កនុងរម្មៃចជ្ ៃ្ េះពី ២៩ ០០០៛/គ.ក  

 ដ ់ ៣ ២០០០៛/គ.ក តមររជ្ភទស្ថច់ 

-ចាំជ្ណញចជ្ ៃ្ េះពី ១០០០ ៛ ជ្ៅ 

 ៣០០០ ៛/គ.ក  
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ជ្ស្ចកតសី្ននោិឋ ន៖ តមោររញ្ហា ក់ររស្់អនកចិញ្ច ឹម ោរចិញ្ច ឹមជ្ោរាំរ៉នយកស្ថច់ជ្នេះមិនន្ដ ជួររញ្ហា

ខ្ររង់អវីធងន់ធងរជ្ឡើយ ជ្ោយស្ថរអនកចិញ្ច ឹមអាចរគររ់គងានទាំងចាំណី និងជាំងឺ។ ម៉ាងជ្ទៀរ ន្ផ្អកតម

និ ន្ ោររម្មៃកនុងរយៈជ្ព ២-៣ឆ្ន ាំច ងជ្រោយជ្នេះរម្មៃជ្ាេះដ ាំស្ថច់ជ្ោគឺមិនជ្រោម ២៧ ០០០៛/គ.ក និង

រម្មៃឆ្អឹងគឺមិនជ្រោម ៩០០០៛/គ.ក ជ្ឡើយ។ រម្មៃន្ដ អាចទទួ ានរាក់ចាំជ្ណញគឺស្ថច់រម្មៃពី    ២៦ 

០០០៛/គ.ក ជ្ឡើងជ្ៅ និងឆ្អឹងរម្មៃពី ៨០០០៛/គ.កជ្ឡើងជ្ៅ។  រីឯទីផ្ារកទទូ ាំទូលាយន្ដរ។ 
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