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គម្ព្ោងដំណាឳំឡឹរ 
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គម្ព្ោងដដំំណាឳំឡឹរ ម្ ើផ្ទៃដី ១ ហិរតា 

ម្ៅឃ ំព្ព្ររតាោរ់ ព្សុរខ្សាច់រណាា   
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១-ការដដំ ះ ៖ 

-រយៈពេលបណ្ត ុះកូន៖ ៨-៩ថ្ងៃ 

-រយៈពេលដាំដ ុះ៖ ៦០ថ្ងៃ 

-ចាំនួនគ ម្ព៖ ១០ ០០០គ ម្ព/ហ.ត 

-ទិននផល៖ ៣០-៤០ពោន/ហ.ត 

-ចាំនួនដង/ឆ្ន ាំ៖ អាចដាំបាន ២ ដងកនតង១ឆ្ន ាំ 

-រដូវកាលដាំដ ុះ និងប្បម្ូលផល៖  

 

 

 

 

-េូជ៖ ជីថ្ត, ប្ោាំងណ ង, 6-66, 3-85 

 -១កញ្ចប ់=៤០ប្កាម្ =១ ០០០ប្ាប់ 

 -ពប្បើ ២៣កញ្ចប់/ហ.ត x ១ ០០០ប្ាប់ = ២៣ ០០០ប្ាប់ 

 -េូជខូច=៥% 

 -កនតង១ហិកោ ដាំចាំនួន ១០ ០០០គ ម្ព កនតង១គ ម្ព ដាំ២ប្ាប់ ពដយពប្ជើសពរើសតតកូនលអ 

- វធីីដាំ៖ ពដយបណ្ត ុះកូនរយៈពេល ៨-៩ថ្ងៃ។ យកប្ាប់ពៅប្ោាំទឹករយៈពេល៣ព ៉ោ ង រួច 

           ប្សង់ខចប់នឹងប្កណាត់ទ កឱ្យប្សស់ទឹករយៈពេល១យប់ រចួយកពៅបណ្ត ុះកនតងពប្ត។ 

-ការពប្ោចទឹក៖ ២ដង/ថ្ងៃ ពដយពប្បើទ ពោតាំណក់។ 

២-និនាា កាតផ្ម្ៃ ៖ ព ៉ោ ច ា រឱ្យឈ្មួ ញ (ឈ្មួ ញជាអ្នកពបុះ) 

 µតថ្ម្ៃទាបបាំផ តលក់បាន ៨ ០០០ ០០០៛/ហ.ត (ពដយោរកសកិរប្បមូ្លផលដាំណាលាន )។ 

 µតថ្ម្ៃខពស់បាំផ តលក់បាន ២០ ០០០ ០០០៛/ហ.ត   

 

 

តខដាំដ ុះ តខប្បម្ូលផល 

ត លា នីូ 

នីូ ក ម្ភៈ 

ក ម្ភៈ ពដើម្តខពម្ោ 
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៣-ព្ខ្សសព្ចវារ់តផ្ម្ៃ ៖ តថ្ម្ៃកនតងតខក ម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២១ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

៤-ចំណូ -ចំណាយម្ ើការដឳំឡឹររាុង១ហិរតា 
 

បរធោយ ឯកោ បរធ ណ 
តថ្ម្ៃ/ឯកោ ទកឹប្បាក ់ ចាំននួោរ សរ ប 

(ពរៀល) (ពរៀល) រពំលាុះ (ពរៀល/វដ្) 

១-ចំណូ សរ ប ( រ់ម្ ៉ៅ )           12,000,000 

២-ចំណាយសរ ប           6,782,556 

    ២.រ.ចំណាយព្ព្បព្ប ួសរ ប           6,552,000 

ភ្ជួររាស់ ពលើករង ហ.ត 1 600,000     600,000 

េូជ (6-66 ឬ 3-85) កញ្ចប់ 23 40,000     920,000 

ជី 15-15-15 បាវ 10 120,000     1,200,000 

ជីបាំប៉ោន (អាពម្ណូស ីវើតោរាយសម្ ប្ទ) កញ្ចប់ 20 10,000     200,000 

ថ្ន ាំកសិកម្ម ដង 6 80,000     480,000 

ពប្បងបមូ្ទឹក (ពប្ោចរាល់ថ្ងៃ-២ដង/ថ្ងៃ) លីប្ត 240 2,300     552,000 

ទ ពោតាំណក ់ ដ ាំ 5 100,000     500,000 

ពៅស ូប្គបរង ដ ាំ 10 35,000     350,000 

េលកម្មប្គបរង-ដាំ-ពីវើពមម  នាក់/ថ្ងៃ 50 35,000     1,750,000 

    ២.ខ្ស.ចំណាយម្ិនព្ព្បព្ប ួសរ ប           230,556 

ទ ពោពម្ (0.6m x 4m) ពប្បើបាន៩រដូវ ពដើម្ 50 8,500 425,000 9 47,222 

រ ូមី្ពណ (ពប្បើបាន៩រដូវ) ប្ាប់ 50 1,000 50,000 9 5,556 

 ៉ោស ីនបូម្ទឹក (ពប្បើបាន៦ឆ្ន ាំ) ពប្គឿង 1 800,000 800,000 18 44,444 

ជលួដី  (រយៈពេល១ឆ្ន ាំនិងពីវើបាន៣ដង) ហ.ត 1 400,000 400,000 3 133,333 

៣-ចំម្ណញសរ ប           5,217,444 

ឈ្មួញ 

-លក់បានកនតងតថ្ម្ៃ 18 000 000៛ (3ឡាន x 6 000 000៛) 

-ឈ្នួ លពបុះពលើកដក់ឡាន៖កនតង១ហិកោចាំនួន៣ឡាន កនតង១

ឡាន=១៣ពោន តថ្ម្ៃ 150 000៛/ឡាន x 3=450 000៛ 

-ឈ្នួ លដក់ច ុះេឡីានតថ្ម្ៃ 150 000៛/ឡាន x 3=450 000៛ 

-ឈ្នួ លដឹក៖ 100 000៛/ឡាន x 3=300 000៛ 

-ជួលកតនៃងលក៖់100 000៛/ឡាន x 3=300 000៛ 

-ចាំពណញ៖              4,500,000៛ 

កសកិរ 

-លក់ឱ្យឈ្មួ ញពៅច ា រ 12 000 000៛/ហ.ត 

-ថ្ងៃពដើម្ផលិត            6,782,556៛/ហ.ត 

-ចាំពណញ                  5,217,444៛/ហ.ត 
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៥-ចំណ ចខ្ៃ ងំ៖  

-ងាយប្សួលដាំ ពេលបានផលព ៉ោឱ្យឈ្មួ ញទាាំងអ្ស់ ម្ិនហត់ពនឿយ និងចាំណាយពេលកនតងការ 

 ប្បម្ូលផលប្បចាំថ្ងៃដូចដាំណាាំដថ្ទ ដូចជានពនាង ប្តឡាចជាពដើម្។ 

- នតប្ម្ូវការទីផារនិងលក់អ្ស់េ ាំ នសល់ពចល ពដយឈ្មួ ញច ុះម្កប្បម្ូលទញិដល់ច ា រ 

-កសិករ នបទេិពោីន៍ប្គប់ប្ាន់កនតងការដាំ និងអាចកាំណត់ពេលពវលាដាំដ ុះឱ្យប្សបោម្   

 រដូវ នតប្ម្ូវការ តដលអាចទទួលបានតថ្ម្ៃខពស់ ដូចជារដូវចូលឆ្ន ាំចិន និងចូលឆ្ន ាំតខមរ 

-ទទួលបានប្បាក់ចាំពណញសម្រម្យ 

-អាចដាំបាន២ដងកនតង១ឆ្ន ាំ ចពនាៃ ុះេីតខត លា ដល់តខពម្ោ ពប្ៅេីរយៈពេលពនុះគឺាត់ដាំ   

 នពនាង និងប្តឡាច។ 

៦-បញ្ហា ព្បឈម្៖ 

កនតងកាំឡតងពេលដាំដ ុះ ប្បសិន នពភ្ៃៀងីាំដក់ទឹកអាចពីវើឱ្យដាំណាាំឳឡឹករលួយ។ 

ដាំពណាុះប្ោយគឺប្តូវពីវើចងអរូសប្ ប់រពំដុះទឹក ពដើម្បកី ាំឱ្យដាំណាាំពៅពបៀម្ទឹកយូរ។ ពេលខៃុះ

អាចជួបនឹងហវងូសតវលអិតចថ្ប្ងតដលបាំផ្លៃ ញសៃ ឹក តដលទាម្ទារ នការតងទាាំដឹតដល់ និងដក់

ថ្ន ាំក ច ត់ទាន់ពេលពវលា។ ពដយដាំណាាំពនុះទទួលបានផលចាំណូលសម្រម្យ កសិកពៅតាំបន់

ពនុះ នបាំណងចង់េប្ងីកការដាំដ ុះបតនែម្ ប៉ោ តន្ខវុះទ ន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


