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១-សេចក្តសី្តើម៖ 

 សាច់ត្រីេមបូរសោយត្រសូរអ នី។ ក្នុងកាលៈសេេៈរចចុរបនន ការ គ្រ់ គ្ង់សាច់ត្រីពីធមមជារិគឺមិនត្គរ់

ត្ាន់សែើមបីរំសពញរត្មូវការដែលមានការសក្ើនស ើងជាលំោរ់ស ោះសេ ែូសចនោះចំបាច់ត្រូវមានការ្លិរ 

្លត្រីរដនែមតាមរយៈការសធវើវារីវរបក្មម។ ការចិញ្ច ឹមត្រជីាលក្ខណៈត្គួសារគឺអាចជួយ៖ 

-រសងកើរបាននូវម ខររររដនែម សត្ៅពីសធវើដត្េចមាក រ 

- ត្ល់ជាមហូរអាហារត្រចំថ្ងៃ ការ់រនែយការចំណាយក្នុងការេិញត្រីពី្ារ 

-្តល់ត្រូសរអ ីននិងសារធារ ចិញ្ច ឹមលអែល់េ ខភាព 

-រសងកើនត្បាក្់ចំណូលក្នុងត្គួសារ ការ់រនែយភាពត្ក្ីត្ក្ 

-ការ់រនែយការសនសាេត្រីពីធមមជារិ រសងកើន្លត្រីធមមជារិក្នុងរំរន់ 

-ការ់រនែយការសធវើចំណាក្ត្េុក្   

-ចូលរួមរសងកើនសេែឋក្ិចចជារិ េនតិេ ខសេបៀង និងអាហារូររែមភ។ 

 

២-ត្រសេេ នងិចររិលក្ខណៈត្រអីដណត ង៖ 

 ត្រីអដណត ងមានសត្ចើនត្រសេេែូចជា៖ ត្រីអដណត ងេន់ ត្រីអដណត ងរឹង និងត្រីអដណត ងងងំ។ ចរិរ  

លក្ខណៈររេ់ត្រីអដណត ងគឺ៖ 

-ងយត្េួលក្នុងការចិញ្ច ឹមសត្រោះអាចរេ់សៅក្នុងមជឍោឋ នេឹក្ដែលមានររិមាណខយល់អ ក្េ ីដេន  

 ទារ និងធន់នឹងការរេ់សៅក្ដនែងចសងអៀរ គឺពី៤០ សៅ ៥០ក្ាល/ដម៉ែត្រកាសរ៉េ 

-េ ីចំណីចត្មុោះ ែចូជា៖ េរវលអិរ ក្ំពិេ ក្នូត្រីរចូៗ ក្នូក្អុក្ ក្នូក្ដងករ ខយង លាមក្េរវ ក្នទក្់ 

 ច ងអងករ កាក្េំណល់្ទោះបាយ និងេំណល់ពីេរវឃារ។ 

-រេ់សៅក្នុងជសត្ៅេឹក្ពី ០.៨ម៉ែ សៅ ១ម៉ែ 

-ចិញ្ច ឹមក្នុងរយៈសពលខែីពី ៣ សៅ ៤ដខ អាចបានេមៃន់ពី ០.២ សៅ ០.៥ គ.ក្/ក្ាល។ 

 

៣- វធិចីញិ្ចមឹ៖ ការចិញ្ច ឹមត្រីអដណត ងក្នុងអាងសធវើពេី ីម៉ែង់រិ៍ ឬអាងសធវើពីរង់បាែ េទ ីក្មានលក្ខណៈត្រសេើរជាង

ការចិញ្ច ឹមក្នុងត្េោះ សត្រោះងយត្េួលដងទា ំ ការរងហរូេឹក្សចញ មិនខជោះខ្ជជ យចំណី មិនចំបាច់មានេីតាំងធំ 

អាចចិញ្ច ឹមសៅដក្បរ្ទោះ និងអាចត្រក្ររររស្េងៗសេៀរបាន។ ការចិញ្ច ឹមក្នុងអាងសធវើពីរង់បាែ េទ ីក្ចំណាយ

សែើមេ នរិចជាង ការចិញ្ច ឹមក្នុងអាងសធវើពីេ ីម៉ែង់រិ៍ និងងយក្នុងការសរីរ ោះសេៀរ្ង។ 
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៤-រែវូកាលចញិ្ចមឹ៖ រថ្មែត្រីដត្រត្រួលសៅតាមរែូវ គឺរែូវេមបូរត្រីធមមជារិ និងរែូវខេរ់ត្រី។ ែូចសនោះសែើមបី

លក្់បានថ្ងែ គួរសត្ជើេសរីេសពលសវលាេមត្េរេត្មារ់ចិញ្ច ឹម។ 
 

សរម្មភារ 
ណ្ែ 

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ 

១-ោក្ត់្រចីញិ្ចមឹ             

២-សពលត្រមលូ្ល             

៣-េី្ ារ៖ 

     -រងំ មិនេូវេមបូរត្រ ី             

     -េមបូរត្រធីមមជារ ិ             

     -លក្ប់ានថ្ងែ             
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I- គម្ព្ោងចិញ្ច ឹម្រនុងអាងម្ វ្ើរីតង ់

 

-េហំរំង ់  ៖ ៤ម៉ែ x ៨ម៉ែ ជសត្ៅ ០.៨ម៉ែ (៥០ក្ាល/ម២ ) 

-ចនំនួក្នូត្រពីជូ ៖ ១ ៦០០ ក្ាល = ៨គ.ក្ ( ក្ូនត្រីចំនួន ២០០ក្ាល = ១គ.ក្ )  

-រយៈសពលចញិ្ចមឹ  ៖ ៣-៤ ដខ ចរ់ពីថ្ងៃោក្់ត្រីពូជ បានេមៃន់ ០.២ - ០.៣ គ.ក្/ក្ាល 

-រត្មវូការេ ន  ៖ ១ ៦៥៥ ៨០០ សរៀល ក្នុងស ោះរួមមាន៖ 

 

ល.រ ម ខចណំាយ ឯក្តា ចនំនួ 
រថ្មែរយ រថ្មែេរ រ 

(សរៀល) (សរៀល) 

I-ចណំាយសលើការសរៀររង ់ 738,400 

១ រង់ ឫេេី នងិេ សោ េរ រ     400,000 

២ ឈ្នួលរសមែើង       200,000 

៣ រញ្ចូលេឹក្ ម៉ែ³ 26 2,000 52,000 

៤ 
ក្ំសបារេមាែ រ់សមសរគ (100m²=10Kg) 

គ.ក្ 3.2 2,000 6,400 

ក្ំសបារេក្េិក្មម ១៥គ.ក្/បាវ=២០០០០៛ 

៥ 
ជី (រសងកើរេរវលអរិេត្មារ់ចំណីក្ូនត្រី)លាមក្សា+ 

      

80,000 

សែើមេន្ទ ទ ំងសខរតត្តំា១េបាត ហស៍េើរចក្់ចូល 

II-ចណំាយសលើក្នូត្រពីជូ ចណំ ីដងទា ំ 917,400 

១ ក្ូនត្រីពជូ  ក្ាល 1,600 100 160,000 

២ រសញ្ចញរញ្ចូលេឹក្ក្នងុអាង ែង 4 52,000 208,000 

៣ 
ចំណី ១ដខែំរូងសត្រើចំណី្េសំត្េច សោយឱ្យចំនួន៧% 

គ.ក្ 17.35 4,000 69,400 

សលើេមៃន់ត្រីេរ រ (1600/200=8 x 7%=0.56kg/ថ្ងៃ ) 

៤ 
ចំណីចរ់ពីត្រីមានេមៃន់ 0.03-0.05kg រររក្ូរក្នទក្ ់

គ.ក្ 400 1,200 480,000 

លាយច ងអងករ នងិត្រនី យ 

                  សរបុចំណាយ I+II 1,655,800 
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-ការវភិាគសេែឋក្ចិចសលើការចញិ្ចមឹត្រចីនំនួ ១ ៦០០ ក្ាល៖ 

ររោិយ ឯក្តា ចនំនួ 
រថ្មែក្នុង 

េរ រ 
ចនំនួវែត េរ រ/វែត 

១ឯក្តា រសំលាោះ (សរៀល) 

១-ចំណាយសរុប   1,107,133 

       ១.រ.ចំណាយណ្ព្បព្បលួ   1,003,800 

ក្ូនត្រីពជូ ក្ាល 1,600 100 160,000   160,000 

រសញ្ចញរញ្ចូលេឹក្ក្នងុអាង ែង 4 52,000 208,000   208,000 

ចំណី ១ដខែំរូងសត្រើចំណី្េសំត្េចសោយឱ្យចំនួន៧%សលើ 
គ.ក្ 17.35  4,000 69,400   69,400 

េមៃន់ត្រីេរ រ (1600/200=8 x 7%=0.56kg/ថ្ងៃ x៣០ថ្ងៃ ) 

ចំណីចរ់ពីត្រីមានេមៃន់ 0.03-0.05kg រររក្ូរក្នទក្ ់
គ.ក្ 400 1,200 480,000 

  
480,000 

លាយច ងអងករ នងិត្រនី យ   

ក្ំសបារេមាែ រ់សមសរគ (100m²=10Kg) 
គ.ក្ 3.20 2,000 6,400 

  
6,400 

ក្ំសបារេក្េិក្មម ១៥គ.ក្/បាវ=២០០០០៛   

ជ ី(រសងកើរេរវលអរិេត្មារ់ចំណីក្ូនត្រី)លាមក្សា+ 
េរ រ         80,000 

សែើមេន្ទ ទ ំងសខរតត្តំា១េបាត ហស៍េើរចក្់ចូល 

       ១.ែ.ចំណាយម្ិនណ្ព្បព្បួល   103,333 

ថ្ងែេង់អាង រង ់ឬេេី េ សោ 
េរ រ 1 400,000 400,000 6 66,667 

សត្រើបាន៣ឆ្ន ំ និងចិញ្ច ឹមបាន ២សារ/ឆ្ន ំ =៦សារ 

ឈ្នួលជាងរសមែើង េរ រ 1 200,000 200,000 6 33,333 

ថ្េបត្រក្ ់ ម៉ែ 8 2,500 20,000 6 3,333 

២-ចំតូលសរបុ ៖ ត្រីលក្់រថ្មែ ១០០០០៛/គ.ក្ 

គ.ក្ 320 10,000 3,200,000   3,200,000 ចិញ្ច ឹមត្រីចំនួន ១៦០០ក្ាល សៅេល់ ១២៨០ក្ាល 

បារ់រង់ ២០% បានេមៃន់ ០.២៥គ.ក្/ក្ាល 

៣-ចំម្តញសរុប   2,092,867 

ថ្ងែសែើមសលើការចិញ្ច ឹមត្រកី្នុង១គ.ក្   3,459.79 

ចំសណញសលើការចិញ្ច ឹមត្រកី្នុង១គ.ក្   6,540.21 
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