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                                           ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

  ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត  

                        3 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

គម្ព្ោងផលិតដំណាខំាត់ណាម្ដើម្ 

រនុងផទះសំណាញ់ 
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ម្សចរតីសម្ងេបនៃគម្ព្ោង 

3 
-ទហំផំ្ទៃដដីដំ ុះក្នុងទៃុះសណំាញ ់៖ ២៤០ម ៉ែត្រការ ៉េ  ( ១០  x ២៤  =២៤០ ២  ) 

-ទហំ ំង ៖ ទទឹង១  xបរណាោ យ២៣  រដយទ ក្គម្លា រ ០,៥  ច ងនិងរដើ  ង 

-ចនំនួ ង ៖ រ្វើបាន៨ ង រដយ ក្ាគម្លា រ០,២២ ពី ង១រៅ ង១ 

-កា សាបបណោុ ុះក្នូ ៖ បណោុ ុះក្នូបានអាយ ចាប់ពី១៥ផ្ងៃ រៅ ១៨ផ្ងៃ រទើបយក្រៅដបំាន 

- យៈរពលដ ំ   ៖ ដចំាប់ពី៣០ផ្ងៃរៅ៣៥ផ្ងៃ ចាប់រទោើ ត្ប ូលទល   

-ចនំនួវដោ   ៖ ពី ៣៥ផ្ងៃ រៅ ៤០ផ្ងៃ 

-រត្កាយពតី្ប លូទល  ៖ ត្រូវសំអារដី ហាលដី ចំនួន៧ផ្ងៃរៅ១០ផ្ងៃ និងដបំមនាខ សពីកា ដ ំ ន  

- ដវូកាលដដំ ុះ ៖ អាចដបំានរពញ១ឆ្ន ំ អាត្ស័យរដយម្លនត្បភពទឹក្ត្គប់ 

                                           (របើដតំ្ាប១់ឆ្ន ំដបំាន៦វដោ របើដកំ្នូដបំាន៩វដោ) 

-ត្ប លូទលក្នុង១ ងបមនា         ៖  (១ ២=៤គត្ក្ រៅ ៥គត្ក្ ) ៤,៥គត្ក្ x២៣ ២=១០៣,៥គត្ក្  

ត្ប លូទលបមនា ក្នុង៨ ង         ៖  ១០៣,៥គត្ក្  x ៨ =៨២៨គត្ក្ (រដយគរិបារប់ង១់០%=៨២,៨គត្ក្) 

 ៖  ៨២៨គត្ក្ - ៨២,៨គត្ក្ =៧៤៥,២គត្ក្  

-ទទីា     ៖ ឈ្មួ ញច ុះទិញដល់ចំកា  ឬដឹក្ ក្ទីទា របាុះដ ំ 

-រផ្ ា    ៖ ចាប់ពី៥ 0០០រ ៀលរៅដល់៨ ០០០រ ៀល/គ.ត្ក្(តា រត្ ូវកា ទីទា ) 

                                          មររពលរនុះរបាុះរៅភនំរពញ បាន១គត្ក្=៦ ០០០រ ៀល 

-រត្ ូវកា ទ ន  ៖ កា ដខំារ់ណារដើ រលើផ្ទៃដីទំហំ ២៤០ម ៉ែត្រការ ៉េ ម្លនត្រូវកា រដើ ទ ន 

ត្បម្លណ ៤៨៧.១០០រ ៀល (ក្ ណីម្លនដីចំកា ទៃុះសំណាញ់ត្សាប់និងទ នផ្ទៃ ល់ខាួន)។ 

 
 

-កា វិភាគរសដឋក្ិចចរលើកា ដខំារ់ណារដើ  រលើផ្ទៃដី២៤០ម ៉ែត្រការ ៉េ យៈរពល៣០ផ្ងៃរៅ៣៥ផ្ងៃ ៖ 

ចណំាយ ចណូំល ចរំណញ 

487,100រ ៀល 4,471,200រ ៀល 3,984,100រ ៀល 
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តារាង ចណូំល -ចណំាយ រលើកា ដខំារណ់ារដើ  រលើផ្ទៃដ២ី៤០ ២ក្នុងទៃុះសណំាញ ់
 

ប ិយាយ ឯក្តាោ  ចំនួន រផ្ ា/ឯក្តាោ  

រ ៀល /គត្ក្ 

ទឹក្ត្បាក្់ 

(រ ៀល) 

ចំនួនសា  

 ំរ ុះ 

ទឹក្ត្បាក្់ស  ប 

១វដឋ  (រ ៀល) 

១-ចណូំលមដលលក្ប់ាន គ.ត្ក្ 745.2 6000 4,471,200  4,471,200.00 

២-ចណំាយស  ប = ចណំាយមត្បត្បលួស  ប  + ចណំាយ និមត្បត្បលួ / រង  
487,100.00 

២-ក្. ចណំាយមត្បត្បលួស  ប  
442,000.00 

កាប់ាស់រ្វើដីនិងពូន ង សា  1 50,000 50,000  
50,000 

បណោុ ុះក្នូសត្ម្លប់ដ ំ សា  1 50,000 50,000  
50,000 

ពូជ ក្ញ្ចប់ 2 5,000 10,000  
10,000 

ជីអ  យរ ៉េ គ.ត្ក្ 6.25 1,600 10,000  
10,000 

ជីត្ាប់បារអាច់រា យអាចា បាវ 32 3,500 112,000 
 

112,000 

ថ្ន (ំសម្លា ប់សរវ នងិកា ពា  ជងំ)ឺ វគគ 1 20,000 20,000  20,000 

អគគីសនីបូ ទឹក្រត្សាច  វគគ 1 40,000 40,000  40,000 

ពលក្ មរ ើលមងា ំ វគគ 1 100,000 100,000  100,000 

សម្លា  ៈរវចខចប ់ វគគ 1 20,000 20,000  20,000 

រសវាដឹក្ជញ្ជូន វគគ 1 30,000 30,000  30,000 

២-ខ.ចណំាយ និមត្បត្បលួ / រង  ស  ប  ( លំស៣់ឆ្ន ំ ឬ៤ឆ្ន ំ មដល១ឆ្ន ំ ដបំាន ៩វដោ) 45,100 

 ៉ែូទ័ បូ ទឹក្រលខ៦០ រត្គឿង 1 660,000 660,000 36 18,300 

មខែរភាើង ដ ំ 1 80,000 80,000 45 1,800 

ទ រយារ  រដើ  10 20,000 200,000 45 4,400 

ទ រយាជ័ រំណក្់ទឹក្ ដ ំ 1 115,000 115,000 27 4,300 

ទ រយាជ័ សាច ដ ំ 1 45,000 45,000 27 1,700 

 ៉េូប ៊ីរណបូ រំណក្់ទឹក្ ត្ាប់ 32 600 19,200 27 700 

មក្ង ទ រយាបិរ  ខ និងររ ត្ាប់ 9 3,000 27,000 27 1,000 

 ៉េូប ៊ីរណ្ំ  ត្ាប់ 5 10,000 50,000 27 1,900 

ហវឺរ ត្ាប់ 32 4,000 128,000 27 4,700 

រត្រឈ្ រ៥០ បនៃុះ 50 3800 190,000 27 7,000 

៣-ចរំណញរ្ៀបនងឹចណំាយស  ប 3,984,100.00 
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ផ្ងារដើ  / គត្ក្ 653.65 

ចរំណញ / គត្ក្  5,346.34 

៤- ចរំណញស  ប  រលើកា ដខំារណ់ារដើ ៥វដោ (កា ដឆំ្ា ស់ាន ជា ួយផ្សៃ ត្ក្ញ៉ែ ញ់៤វដោ ក្នុង១ឆ្ន ំ)   19,920,500.00 
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ប្រភេទដំណំ ៖ ខាត់ណភដើមក្នុងផ្ទះសំណញ់ (ដតំាមរភរៀរវិលជ ំលក់្បាន 6.000ដ ល្លា /ថ្ងៃ )

លទធផ្លជាក់្ ស្សែង

ក្រណីតថ្មា

លក់្ឯក្តាែ  

៛/គប្ក្

ទិននផ្លជា

មធ្យម Kg/ha

ចំណូលពីការ

លក់្សរ រ ៛/វគគ

ក្រណី

ចំណូលភងរ 

៛/វគគ/១ថ្ងៃ

តប្មូវការដីដំ

ដ ះក្នុង១វគគ/ha

តប្មូវការដីដំ

ដ ះវិលជ  ំជាha

A C B D=B*C E F=E/D G=35days*F

ក្រណីទី១ 4,500       31,050 139,725,000 24,000,000 0.17 6.01

ក្រណីទី២ 4,750       31,050 147,487,500 24,000,000 0.16 5.70

ក្រណីទី៣ 5,000       31,050 155,250,000 24,000,000 0.15 5.41

ក្រណីទី៤ 5,250       31,050 163,012,500 24,000,000 0.15 5.15

ក្រណីទី៥ 5,500       31,050 170,775,000 24,000,000 0.14 4.92

ក្រណីទី៦ 5,750       31,050 178,537,500 24,000,000 0.13 4.70

ក្រណីទី៧ 6,000       31,050 186,300,000 24,000,000 0.13 4.51

ក្រណីទី៨ 6,250       31,050 194,062,500 24,000,000 0.12 4.33

ក្រណីទី៩ 6,500       31,050 201,825,000 24,000,000 0.12 4.16

ក្រណីទី១០ 6,750       31,050 209,587,500 24,000,000 0.11 4.01

ក្រណីទី១១ 7,000       31,050 217,350,000 24,000,000 0.11 3.86

ក្រណីទី១២ 7,250       31,050 225,112,500 24,000,000 0.11 3.73

ក្រណីទី១៣ 7,500       31,050 232,875,000 24,000,000 0.10 3.61

ក្រណីទី១៤ 7,750       31,050 240,637,500 24,000,000 0.10 3.49

ក្រណីទី១៥ 8,000       31,050 248,400,000 24,000,000 0.10 3.38

ស្ផ្ នការ រំពឹងទ ក្

អប្តារែូរប្បាក់្ USD1.00=KHR4,000 


