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គម្ព្ោងចិញ្ច ឹម្ព្តីព្ារនុងព្សះ 

3 
១-កាលបរចិ្ឆេទឆ ុះជបួបណ្ត ុំកសកិរ៖០៩-០៧-២០២០ 

២-ទកីន្លែង ៖ ភូមិបឹងច្រោយ ឃ ុំសូទីប រសតកច្ជើងព្រៃ ច្េត្្កុំៃង់ចាម។ 

៣-ទតីុំងឆញិ្ចមឹ ៖ ភមូិបឹងច្រោយ ឃ ុំសទូីប រសតកច្ជើងព្រៃ ច្េត្្កុំៃង់ចាម 

      ឆុំលួលរសុះ ១ ទុំហុំរសុះ ១៥ម៉ x ២៥ម៉ ជច្រៅ ៣ម៉ ឆុំលួលកូល ៤ ០០០ កាល 

      ត្ព្មែជីករសុះ ២ ៨០០ ០០០ ច្រៀល អាឆច្របើរាស់ាលរហូត្ 

៤-ទកីន្លែងទញិកលូរត្៖ី ភមូិទឹកឆា  (កន្លែងបង្កា ត្់ៃូជ ) 

ៃូជរត្ីរា ទមងល់ ៨កាល /គ.ក = ០.១៣គ.ក/កាល អាយ  ២ ន្េ 

៥-រយៈច្ៃលឆញិ្ចមឹ ៖ ៦ ន្េ ចាប់ៃីព្ងងដាក់រត្ីៃូជ ទមងលច់្កើលដល ់០.៨០-១គ.ក/កាល 

                            -ាត្់បង់ ២០% 

                            -ឆិញ្ច ឹមកូល ៤០០០ កាល ច្ៃលចាប់លក់ច្ៅសល់៖ 

                             ៣២០០កាល x ០.៩០គ.ក/កប =២ ៨៨០ គ.ក 

៦-កាលវភិាគព្លការឆញិ្ចមឹ៖  -ចាប់ច្្្ើមឆិញ្ច ឹមៃីន្េវិឆេិកា រហតូ្ដល់ន្េច្មសា  

    -ចាប់លក់ៃីច្ដើមន្េច្មសា ដល់ន្េ កញ្ញា  

      -ឆុំលួលវដ្/ឆាន ុំ៖ ១ វដ្ 

 

កាលវិភាគឆិញ្ច ឹម 
ខែ 

១១ ១២ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ 

រដូវឆិញ្ច ឹម ដាក់            

រដូវចាប់លក់      ចាប់       

 

 

៧-ទី្ ារ ៖-ឈ្មួញឆ ុះទិញដល់កន្លែង           

          -មិលមាលកិឆចសលាទិញ-លក ់(ម លច្ៃលចាប់១សា្ហ៍ គឺទុំនាក់ទុំលងឆរចារត្ព្មែោមយួឈ្មួ ញ 

                កណ្្តល) 

       -ឈ្មួ ញកុំណត្់ទមងល់រត្ី៖ ០.៤គ.ក <លិង >១គ.ក  ច្បើធុំគឺចាប់ៃី២.៥គ.កច្ៅ៤គ.ក។ 
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៨-គច្រមាងងវកិាសរមាបឆ់ញិ្ចមឹឆុំលលួ ៤០០០ កាល ៖ 
 

បរិយាយ ងវិកា 

 

គច្រមាងា៉ល់សាម ល 

 

១០ ០០០ ០០០ ច្រៀល 

 

ច្ដើមទ លផ្ទា ល់េែួល  

 

១០ ០០០ ០០០ ច្រៀល 

 

េចីៃីធនាគារ ឬសាា ប័លមីរកូហិរញ្ាវត្ាត 

 

គាម ល 
 

 

 

៩-ត្ព្មែ ៖ µត្ព្មែកនតងរដូវកាលធមមត៖លក់ដ ុំច្ៅលឹងកន្លែងឆច្នាែ ុះៃី ៣៩០០ច្រៀល -៤៥០០ ច្រៀល/គ.ក  

     µត្ព្មែកនតងរដូវកាលន្ដលមាលត្រមូវការេពស់៖ ឆច្នាែ ុះៃីន្េ មិង នា ដល់ន្េ កញ្ញា  

               លកដ់ ុំច្ៅលឹងកន្លែងឆច្នាែ ុះៃី ៤៨០០ច្រៀល -៥០០០ ច្រៀល/គ.ក      

     µលិនាន ការត្ព្មែលក់ដ ុំច្ៅលឹងកន្លែង៖  
 

ច្ៃល ត្ព្មែ (ច្រៀល/គ.ក) 

ច្ដើមន្េច្មសា ៤ ៥០០៛ 

ន្េ ឧសភា-មិង នា ៣ ៩០០៛ 

ន្េ កកាដា-សីហា ៤ ៨០០៛ -៥ ០០០៛ 

ន្េ កញ្ញា  - ក មភៈ ៤ ០០០៛ 

 

១០-សាា លភាៃឆុំណូល-ឆុំណ្តយ លិងឆុំច្ណញ-ខាត្ កនតងការឆិញ្ច ឹមរត្ី ៤០០០កាល ច្ដាយន្្ែកច្លើ 

     លិនាន ការត្ព្មែ៖ 

 

ត្ព្មែ  បរិមាណ  ឆុំណូលសរ ប ឆុំណ្តយសរ ប ្លឆុំច្ណញ 

(៛/គ.ក) (គ.ក) (ច្រៀល) (ច្រៀល) (ច្រៀល) % 

3,900 2,880 11,232,000 9,109,000 2,123,000 23% 

4,000 2,880 11,520,000 9,109,000 2,411,000 26% 

4,500 2,880 12,960,000 9,109,000 3,851,000 42% 

4,800 2,880 13,824,000 9,109,000 4,715,000 52% 

5,000 2,880 14,400,000 9,109,000 5,291,000 58% 
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១១-ឆុំណ្តយ លងិឆុំណូល៖  

បរយិាយ ឯកត្ ឆុំលលួ 
ត្ព្មែ/ឯកត្ ឆុំលលួសារ ទកឹរាកស់រ ប 

(ច្រៀល) រចំ្ ុះ ១រដវូ (ច្រៀល) 

១-ចំណូលសរបុ          
  

ឆុំណូលៃីការលក់រត្ ី គ.ក 2,880 4,500   12,960,000 

២-ចំណាយសរុប = ចំណាយខព្បព្បួលសរុប + ចំណាយម្ិនខព្បព្បួល/ម្េរ                         9,109,000 

   ២.រ.ចំណាយខព្បព្បួលសរុប  8,849,000 

កមាែ ុំងៃលកមម (សមាែ ត្រសុះ លិង ច្ៅ៉

សរ ប 
      400,000 

បូមភក់ )កនតង១វដ្ឆិញ្ច ឹម 

ៃូជ (កូលរត្ី) 
កាល 4,000 625   2,500,000 

(១គ.ក=៨កូល=៥០០០ច្រៀល) 

កុំច្ារសរមាប់ច្រៀបឆុំរសុះ 
គ.ក 40 1,200   48,000 

(១ច្ប=២០គ.ក=២៤០០០ច្រៀល) 

ឆុំណី (កលាក់ ៥០គ.ក/ាវ=៥២០០០៛/ាវ) 
ាវ 90 52,000   4,680,000 

២ព្ងងឱ្យឆុំណីម្ង=១ាវ, ៦ន្េ=៩០ាវ 

រត្កលួ 
គ.ក 900 400   360,000 

(១០គ.ក/ច្ៃល x ៩០ច្ៃល=៩០០គ.ក) 

កាលរត្ី  
គ.ក 900 600   540,000 

១០គ.ក/ច្ៃល x ៩០ច្ៃល=៩០០គ.ក x ៦០០៛/គ.ក 

ច្របងបមូទឹក លីរត្ 30 2,700   81,000 

ថ្ន ុំកមាច ត្ទ់ឹកសែតយ ដង 2 120,000   240,000 

   ២.ែ.ចំណាយម្ិនខព្បព្បលួ/ម្េរសរុប  260,000 

ជីករសុះ 2,800,000 20 140,000 

ម៉ាស ីលបូមទឹក 600,000 5 120,000 

៣-ចំម្ណញម្ ៀបចំណាយសរុប  3,851,000 

ព្ងែច្ដើម/គ.ក  3,163 

ឆុំច្ណញ/គ.ក  1,337 
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១២៖ ន្េែរឆវាកត់្ព្មែ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១៣-ត្រមវូការទ លបន្លាម ៖  

បណ្ត ុំកសិករច្ៅត្ុំបល់ច្លុះមាលត្រមូវការទ លចាប់ៃី ៨០០០ $ ១០០០០ $ ច្ៅ សរមាប់រយៈច្ៃល១

ឆាន ុំម្ងច្ដើមបីៃរងីកការឆិញ្ចមឹរត្ី  
 

១៤-ឆុំណ ឆខាែ ុំង៖ 

-មាលត្រមូវការទី្ារ លិងអាឆលក់ាលរគប់រដូវ ច្ដាយឈ្មួ ញឆ ុះមករបមូលទិញដល់រសុះ 

-អាឆរកាលរាក់ឆុំណូលសមរមយ 

-មិលៃិាករកឆុំណី ដូឆោកលាក់ រត្កួល លិងកាលរត្ី 

-មាលបទៃិច្សាធល៍កនតងការឆិញ្ច ឹមរត្ីរយៈច្ៃលយូរៃី៥ឆាន ុំច្ៅ១០ឆាន ុំ 

-មាលរសុះផ្ទា ល់េែួល មិលជួលរសុះច្គសរមាប់ការឆិញ្ចមឹ ន្ដលរសុះលីមួយៗអាឆច្របើរាស់ាល 

 រហូត្មិលមាលកុំណត្់ ច្ដាយរគាល់ន្ត្ស្ារភក់ម លច្ៃលឆិញ្ច ឹមម្ងៗ។ 

 

១៥-បញ្ញា របឈ្ម៖ 

 -េវុះទ លសរមាប់ៃរងីកម េរបរ។ 

-អរតសាែ ប់មាលឆុំលួល២០% ច្ដាយសារេវុះទឹកសរមាប់ផ្ទែ ស់បូ្រ (បច្ញ្ចញ-បញ្ចូលទឹកកនតងរសុះ)។ 

តមលកខណៈបច្ឆចកច្ទស ការឆិញ្ច ឹមរត្ីគឺរត្ូវផ្ទែ ស់បូ្រទឹកោច្រៀងរាល់ព្ងង ឬយ៉ាងត្ឆិក៏២ព្ងងម្ងន្ដរ។ ន្ត្ច្ៅ

ត្ុំបល់ច្លុះ ការឆិញ្ច ឹមរត្ីគឺច្របើរាស់ទឹកអណូ្ងច្ហើយការផ្ទែ ស់បូ្រទឹកមាលរហតូ្ដល់រយៈច្ៃល១៥ព្ងងម្ង 

កសកិរ 

-លក់ឱ្យឈ្មួ ញកនតងត្ព្មែ ៤ ៥០០ ៛/គ.ក 

-ត្ព្មែន្ដលឆុំច្ណញគឺចាប់ៃ ី៣ ៥០០ ៛/គ.ក  

 ច្ ើងច្ៅ 

(ទូទាត្់ព្ងែច្ដើម្លតិ្) 

ឈ្មួញកណ្្តល 

-ច្ាុះដ ុំកនតងត្ព្មែ ៥ ៥០០ - ៦ ៥០០ ៛/គ.ក 

-ឆុំច្ណញៃ ី៥០០៛ -១០០០ ៛/គ.ក 

(ទទូាត្់ព្ងែដឹក កមមករ លិងច្សវាច្្ែងៗ) 

អនកលករ់ាយ 

-លក់កនតងត្ព្មែ ៃ ី១០០០០៛-១១០០០៛/គ.ក 

-ឆុំច្ណញៃ ី២០០០ - ៣០០០ ៛/គ.ក 

(កាត្ខ់ាត្ លក់មិលអស់សែតយច្ចាល ) 
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ច្ដាយច្របើរាស់ថ្ន ុំកមាច ត្់ទឹកសែតយជុំលួសវិញ។ ច្ធវើដឆូច្លុះអាឆបណ្្តលឱ្យរត្ីមាលជមងឺច្ដាយសារទឹកកេវក់

មាល យ ុំច្ដាយ មករត្ីេែួលឯង។ ការឆិញ្ច ឹមរត្ីន្ដលមាលរបភៃទឹកផ្ទែ ស់បូ្ររគប់រគាល់ អរតសាែ ប់

មាលរបមាណន្ត្ ២%-៣%ប៉ ច្ណ្តណ ុះ។ 

 

១៦-ច្សឆក្សីលនដិាា ល៖  

ច្ទាុះបីមាលបញ្ញា របឈ្មេែុះ ប៉ ន្ល្ការឆិញ្ច ឹមរត្ីច្ៅត្ុំបល់ច្លុះច្ៅន្ត្ទទួលាល្លលែរបច្សើរ។ 

តមការបញ្ញា ក់របស់កសិករន្ដលោអនកឆិញ្ច ឹមភាគច្រឆើល ក៏ដឆូោមន្រលី្ការិយាល័យកសិកមមរសតកាលឱ្យ

ដឹងថ្ របោជលច្ៅត្ុំបល់ច្លុះាលរបកបម េរបរឆិញ្ច ឹមរត្ីោយូរឆាន ុំមកច្ហើយ ច្ហើយក៏មិលន្ដលច្ឃើញបង

បែូលមាលការខាត្បង់រហតូ្ដល់ច្ាុះបង់របរច្លុះន្ដរ រគាល់ន្ត្ច្ៃលេែុះឆុំច្ណញត្ឆិលិងឆុំច្ណញច្រឆើលន្ត្

ប៉ ច្ណ្តណ ុះ។ ន្្ែកតមបទៃិច្សាធល៍ព្លការឆិញ្ច ឹមោច្រឆើលឆាន ុំកលែងមក អរតសាែ ប់របស់រត្ីេពស់បុំ្ ត្គឺ៣០% 

ន្ដលបណ្្តលមកៃីការន្ងទាុំមិលាលដឹត្ដល់ ច្ហើយសាែ ប់កនតងករមិត្ច្លុះក៏កសិករច្ៅន្ត្អាឆទទួលាល

្លឆុំច្ណញេែុះន្ដរ។ 
 

 

កលូរត្ ី

(កាល ) 

 

សាែ ប ់
រត្ ី

ច្ៅសល ់

 

ទមងល ់
ទមងល ់

សរ ប 

 

ត្ព្មែ 
ឆុំណូលសរ ប ឆុំណ្តយ

សរ ប 

 

លទធ្ ល 

% កាល កាល គ.ក/កប គ.ក ៛/គ.ក ច្រៀល ច្រៀល ច្រៀល 

4,000 

 

20% 800 3,200 0.9 2,880 4,500 12,960,000 9,109,000 3,851,000 

4,000 

 

30% 1,200 2,800 0.9 2,520 4,500 11,340,000 9,109,000 2,231,000 

4,000 

 

40% 1,600 2,400 0.9 2,160 4,500 9,720,000 9,109,000 611,000 

4,000 

 

50% 2,000 2,000 0.9 1,800 4,500 8,100,000 9,109,000 -1,009,000 

(ឆិញ្ច ឹម ៤ ០០០ កាល លិងត្ព្មែ ៤ ៥០០៛/គ.ក) 

 

 

កលូរត្ ី

(កាល ) 

 

សាែ ប ់
រត្ ី

ច្ៅសល ់

 

ទមងល ់
ទមងល ់

សរ ប 

 

ត្ព្មែ 
ឆុំណូលសរ ប ឆុំណ្តយ

សរ ប 

 

លទធ្ ល 

% កាល កាល គ.ក/កប គ.ក ៛/គ.ក ច្រៀល ច្រៀល ច្រៀល 

4,000 

 

20% 800 3,200 0.9 2,880 3,900 11,232,000 9,109,000 2,123,000 

4,000 

 

30% 1,200 2,800 0.9 2,520 3,900 9,828,000 9,109,000 719,000 

4,000 

 

40% 1,600 2,400 0.9 2,160 3,900 8,424,000 9,109,000 -685,000 

4,000 

 

50% 2,000 2,000 0.9 1,800 3,900 7,020,000 9,109,000 -2,089,000 

(ឆិញ្ច ឹម ៤ ០០០ កាល លិងត្ព្មែ ៣ ៩០០៛/គ.ក ន្ដលោត្ព្មែទាបបុំ្ ត្ ) 


