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ដំណាមំ្ម្ៀនប ៉ៃលិន 
 

១. បទៃដីដដំ ះ និង រិោណទលដំណាមំ្ម្ៀនប ៉ៃលនិឆ្ន ២ំ០២០ 

តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងរសិរមម រុកាា ក្បម៉ាញ់ និងននសាទ រនុងឆ្ន ាំ២០២០ នៅទូទាំងក្បនទសដាំណាំ

នមៀនបប៉ាលិនបានដាំដុុះនលើបទៃដីសរុបចាំនួន ១១,៨៦៨ហិរតា រនុងន ុះដាំជាលរាណៈក្រួសារមនចាំនួន ១១,១៥៦

ហិរតា និងដាំជាលរាណៈក្រុមហ ុនមនចាំនួន ៧១២ហិរតា នដយមនបរិមណទលសរុបចាំនួន ១៤៩,៦១៩ 

នតាន (ទិននទលជាមធ្យម ១៤.៥០នតាន/ហ.ត)។  

២. បទៃដីដដំ ះ និងការប៉ៃ ន់សាា ន រិោណទលដំណាមំ្ម្ៀនប ៉ៃលិនឆ្ន ២ំ០២១ 

 

ល.រ នេតត 

បទៃដីដាំដុុះ  

(ហ.ត) 

 

ទិននទល 
បរិមណ 

ទល 

 

ការបា៉ានស់ាម នបរមិណទលតាមខេ 

សរុប 

បទៃដី នតាន/ (នតាន) 

សីហា រញ្ញា  តុលា  ិ ិចិិកា ធ្ន ូ មររា រុមភៈ ក្បមូល

ទល 

ហ.ត 

១ ប ៃ យមនជ័យ 799 478 15.60 7,457 373 447 2,237 2,983 1,044 75 298 

២ បាត់ដាំបង 6,050 5,367 16.17 86,784 4,339 5,207 26,035 34,714 12,150 868 3,471 

៣ រាំពង់ចាម 255                     

៤ រាំពង់ឆ្ន ាំង 35                     

៥ រាំពត 38 26 15.00 390 18 22 109 146 51 14 30 

៦ នកាុះរុង 22                     

៧ ក្រនចុះ 9                     

៨ ក្ពុះិិហារ 47                     

៩ នោធ្ិ៍សាត់ 276 61 13.00 793 222 119 190 159 92 11   

១០ រតនរីរី 1,277 702 13.60 9,547 315 189 252 237 6,057 1,250 1,247 

១១ សៃ ឹងខក្តង 235                     

១២ ឧតតរមនជ័យ 81 43 12.00 516 52 155 155 15 31 31 77 

១៣ បប៉ាលិន 4,389 250 15.00 3,750 363 1,125 1,125 113 220 210 594 

១៤ តបូងឃមុ ាំ 95                     

សរុប 13,608 6,927   109,237 5,682 7,264 30,103 38,367 19,645 2,459 5,717 

ក្បភព៖ ក្រសួងរសិរមម រុកាា ក្បមញ់ និងននសាទ 
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៣. ការនាមំ្ចញ 

ការ ាំនចញខទែនមៀនបប៉ាលិនក្សស់នដយមនិិញ្ញា បនបក្តភតូគាមអ ម័យនៅឆ្ន ាំ២០២០ មនចាំនួន ២៨

នតាន ខដលបាន ាំនចញអាំឡុងខេតុលា-ធ្នូ។ រីឯរនុងរយៈនពល៧ខេ ឆ្ន ាំ២០២១ ការ ាំនចញមនចាំនួន ៣៧នតាន 

នដយនធ្វើការ ាំនចញរនុងខេមី ខតមួយរត់។ ប៉ាុខនតការបា៉ា ន់សាម ន់ការ ាំនចញនដយគាម និិញ្ញា បនបក្តនៅឆ្ន ាំ២០២០ 

មនចាំនួន ១០២,០០០នតាន (ក្បភពពីក្រសួងរសិរមម រុកាា ក្បម៉ាញ់ និងននសាទ )។ 

៤.ទីទារ 

   ទីទារធ្ាំបាំទុតសក្មប់ទលិតទលនមៀនបប៉ាលិនរឺ ាំនចញជាបទែនមៀនក្សស់នៅលរ់ឱ្យក្រុមហ ុនចិននៅក្បនទសបៃ

តាមរយៈឈ្មួ ញរណត លខេមរខដលចុុះក្បមូលទិញដល់ចមា ររសិររ។ ក្រុមហ ុនចិនបានបនងាើតឃ្ែ ាំងនៅក្បនទសបៃ

សក្មប់ការក្បមូលទិញ សមា ត និងសមងួត រួច ាំនចញនៅក្បនទសចិន។ ជាទូនៅ រដា ភិបាលបៃបានរាំណត់ឱ្យក្រុម

ហ ុនចិនក្បមូលទិញទលិតទលនមៀនរនងុក្បនទសរបស់េែួនអស់លទធភាពសិននទើបអនុញ្ញា តឱ្យ ាំចូល ខដលឆ្ន ាំេែុះ

ទលិតទលរនុងក្សុររបស់បៃនរើននឡើង នធ្វើឱ្យទលិតទលរមពុជា ាំនចញមនរាំណត់ជាមួយនឹងតបមែនោរ។  រីឯទីទារ

រនុងក្សុររឺមនបរិមណតិចតចួ សក្មប់លរ់ជាខទែក្សស់នៅតាមទីទារ។ 

៥.និនាន កាតបម្ៃ 

តបមែរនុងរយៈនពល២ឆ្ន ាំចងុនក្កាយននុះ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២០ រឺទបបាំទុត ៣ ៥០០៛/រ.រ និងេពស់បាំទុត      

៤ ៥០០៛/រ.រ (តបមែឈ្មួ ញក្បមូលទិញដល់ចមា រ)។ 

៦.ការព្ មូ្លទល និងការម្េចខ្ច ់ 

-ការក្បមលូទល៖ការក្បមលូទល និងនិចេចប់ជាបនៃុររបស់អនរទិញ នដយជួលរមមរររនុងតបមែ ៦០០០៛ 

រនុង១តាកា (រខ្រចង) ខដលរនុង១តាកាមនទមងន់ ១១.៥រ.រ នមៀន ទាំងនបុះនិងនិចេចប់។ 

-ការនិចេចប់៖ រឺនរៀបខទែនមៀនដរ់រនុងតាកានដយក្ទប់សែ ឹរនមៀនពីរនុងនិងក្របសែ ឹរពីនលើសក្មប់ការ ាំ

នចញនៅក្បនទសបៃ។ ចាំនោុះការលរ់រនុងក្សុររឺនរៀបចាំដរ់នរសក្រដស។ 

៧. ម្ចចរម្ទសបនការដដំ ះ និងងែទ ំ

រ)-ការនរៀបចាំរនតត ដាំ ៖ 

-ភជួរដីចាំការឱ្យបានលា 

 -កាប់ដីជនក្ៅ ០.៥ម៉ា ទាំហាំ ០.៥ម៉ា x០.៥ម៉ា (រឺអាក្ស័យនៅតាមក្បនភទដសីាំបរូជីជាតិ ដីលាទុស ដីធ្រូ ឬដ ី

នេាុះរឹង)។ រមែ តពីរនតត មួយនៅរនតត មួយពី ៦ នៅ ៨ម៉ា។ នរអាចដាំនដើមនមៀនបានពី ១៦០ នៅ ២០០នដើមរនុង

១ហិរតា។ ដីរនុងរនតត ខដលជីរនចញនឡើងមរក្តូិខចរជាពីររាំនរ ដីមុេនលើ និងដីក្សទប់ខាងនក្កាម នហើយហាល

ដីន ុះឱ្យសងួ តក្បមណ ៥បៃងនដើមបីសមែ ប់នមនរារ។ 

-នរាយរាំនបារក្បមណជា ២សាែ បក្ោដរ់រនុងរនតត  
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-ដរ់នទុះ ឬអង្កា ម រាំនបាែ រ ចាំនបើង ការសាំណល់រុរាជាតិនទេងៗ លាមរក្ជូរ លាមរនគា ជីរាំប៉ាុសខដលមន

ក្បនភទដីបាតបឹង ដរ់ចលូរនុងរនតត នដើមបីររាសាំនណើមដី មួយក្សទប់១តឹររចួដរ់ដីពីនលើ១តឹរឆ្ែ ស់រនរហូត

ដល់នពញរនតត ។ 

-ក្តូិទុររនតត ខដលនរៀបចាំនហើយរនុងរយៈនពល ២នៅ ៣អាទិតយ ។ 

េ)-ការនក្តៀមនដើមពជូ ៖ 

 នដើមពូជនមៀនបប៉ាលិនខដលយរមរដាំអាចបានមរពីិិធ្ីនក្ចើនយ៉ា ងដចូជា ៖ 

➢ ការសារខមរ 

➢ ការបណតុ ុះក្គាប ់

➢ ការតរូន 

➢ ការនអា បខមរ 

រនុងិិធ្ីនិមយួៗមនទលនទេងៗគាន  ខតិធី្ីពក្ងីររនូនមៀនខដលរសិររនិយមទនូៅ នពលបចចុបបននរឺការ

សារខមរ ។ ការសារខមររសិររអាចនធ្វើនដយេែួនឯងបាននហើយង្កយក្សួល តបមែនោរ ដុុះឫសនលឿន នក្បើរយៈ

នពលេែីក្តឹមខត ៤៥បៃង នៅ ៦០បៃងអាចកាត់ខមរសារយរនៅទាាំបានទលនលឿន ខតង្កយដួលរលាំនដយសារខតវា

គាម នឫសខរិ ។ 

 

 

 

នក្កាយយរខមរសារនៅក្តាាំទឹរទុររយៈនពលពី ១នម៉ា ង នៅ ២នម៉ា ងនហើយក្តូិយរៃង់បាែ សៃ ីរខដល រុុំន ុះនចញ 

រចួយរនៅទាាំរនុងៃង់បាែ សៃ ីរទាំហាំ ៥រុណ ១០ស.ម ទុររនុងមែប់ ឬនរាងបណតុ ុះរហតូតាាំងជាំហ របាន(ក្បមណពី១ខេ 

នៅ២ខេ)នទើបយរនៅដាំនៅរនុងចាំការ ។ 
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រ)-ការដាំដុុះ 

-ជាទូនៅនមៀនអាចដាំបានក្រប់រដូិនពញមួយឆ្ន ាំខត  យរលាចាំនោុះ

ដីេពង់រាបរួរដាំនៅរដូិនភែៀងធ្លែ រ់នក្ោុះទទួលទឹរនភែៀងនិងសាំនណើម

បានជាក្បចាាំអាចធ្ូរក្សាលរនុងការនក្សាចទឹរ។ មុនយរនៅដាំក្តូិ

អា រការនក្សាចទឹរនលើរូននមៀនខដលទាាំនដើមបីរុាំឱ្យខបរដី។ 

 -បរៃង់នចញរុាំឱ្យខបរដីនហើយដរ់រនុងរនតត  ខដលបានជីរ នដត

នឈ្ើចងទប់ រចួយរដីលុបរល់ ។ 

 

ឃ)-ការខៃទាំ នងិដរជ់ ី៖ 

 -នៅរដូិិសាក្តូិពូនរល់ការោរទឹរដរ់ជា ាំរល់ខដលបណត លឱ្យរលួយឫស។ 

-នៅនដើមរដូិ ក្បាាំងក្តូិដរ់ជីបាំប៉ាននដយនក្បើជីលាមរនគា ក្ជូរ ឬជីរាំប៉ាុសត។ 

-ក្បសិនជារូនមនមនសតវលាិតសុីក្តួយក្តូិនក្បើោន ាំសមែ ប់សតវលាិត Naga 45 EC. 

ង)-ការនក្សាចទរឹ ៖ 

 -នៅរដូិក្បាាំងរូននមៀនអាយុតិចជាង២ឆ្ន ាំក្តូិនក្សាចទឹរ១ដង/សបាត ហ ៍

-នៅនពលវារាំពុងនចញអា ក្តូិនក្សាចទឹរខតមតងរត ់

ច)-ការតារខ់តងខមរ ៖ 

 -នៅឆ្ន ាំទី១ក្តូិកាត់ក្តួយចុងនចញនដើមបីឱ្យនដើមនមៀនខបរខមរ ។ កាត់ខមរមិនសូិលានចញជានរៀងរាល់ឆ្ន ាំ

នយយររាតាមក្បព័នធ នដើម១ ខមរធ្ាំ៣ ខេនងធ្ាំ៦ និងខេនងក្តួយ១៨...។ 

ឆ)-ការជាំរញុខទែអា ៖  

រសិរររួរនក្បើជី ប៉ាតូាសយូមនីក្តាត (១៣.០.៤៦)។ ជាមយួគាន ននុះ ក្តូិនក្បើ ០,៥រីឡូក្កាមរនុង១នដើម 

សក្មប់នដើមនមៀនអាយុ៤ឆ្ន ាំ, ១រីឡូក្កាម រនុង១នដើម សក្មប់នដើមនមៀនអាយុ៥ឆ្ន ាំ និង១,៥រីឡូក្កាមរនុង១នដើម 

សក្មប់នដើមនមៀនអាយុ ៧ឆ្ន ាំ។ រសិររក្តូិយរជី (១៣.០.៤៦) លាយទឹររចួនក្សាច២ដងប្ញ្ញជ ស់ទិសគាន ជុាំិិញរ

ល់។ រនុងរយៈនពល១ខេនក្កាយចារ់ជី នដើមនមៀននចញខទែអា  និង៦ខេ ១០បៃងនក្កាយចារ់ជី ខទែនមៀនទុាំ។  

ជ)-ការក្បមលូទល ៖ 

-នមៀនអាចចាប់នទតើមឱ្យទលនលើរដាំបូង ពីអាយុ ៣ឆ្ន ាំនឡើងរហូតនៅដល់ ៥០ឆ្ន ាំ 

-នមៀននចញអា រនុងចន ែ ុះខេ មររា-ខេនមសា 

-នមៀននចញខទែ ពីខេ ឧសភា -ររាដ 

-ក្បមូលទលខទែនមៀន ខេ សីហា 
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(ចាប់តាាំងពីនចញអា ក្បមណ ៥០% រហូតដល់នពលក្បមូលទលអាចមនរយៈនពល៦ នៅ ៧ខេ) 

ទិននទល ៖ នមៀនអាយុ ៣-៤ឆ្ន ាំ មនទទឹងខមរក្បខិងពី ៣-៣.៥ម ទតល់ទលក្បមណ ២០-៣០រក្រ/នដើម 

នមៀនអាយុនក្ចើនឆ្ន ាំ មនទទឹងខមរក្បខិង ១០ម នឡើងនៅទតល់ទលក្បមណ ៤០០-៦០០រក្រ/នដើម 

នមៀនបប៉ាលិនមននដើមខបរខមរ និងរមពស់មធ្យមពី ៣នៅ៦ខម៉ាក្ត ។ ចាប់ពីមនអា   េតិប ខទែទុាំ មនរយៈ

នពល ៦ខេ និងមនខទែក្បមណពី ២០ នៅ៣០ខទែរនុងមួយខសមង។  

៨.បែៃម្ដើម្សព្ោ ់ការដដំ ះដំ ូង និងការងែទ ំម្លើបទៃដី១ហិរតា ម្ៅតំ ន់ព្សុររំម្រៀង និងប ៉ៃលិន 

-ចាំនួននដើមដាំរនុង១ហិរតា៖ ១៦០នដើម (រមែ តពីនដើម១នៅនដើម១ ៨ម៉ា) 

-បៃែនដើមសក្មប់ការដាំដុុះដាំបូង៖ 24,262,000 នរៀល 

-ចាំណយនលើការខៃទាំឆ្ន ាំទី១៖ 8,838,000 នរៀល 

-ចាំណយនលើការខៃទាំឆ្ន ាំទី២៖ 8,838,000 នរៀល 

-ចាំណយនលើការខៃទាំឆ្ន ាំទី៣៖ 8,838,000 នរៀល 

-ចាំណយនលើការខៃទាំឆ្ន ាំទី៤ ជាឆ្ន ាំក្បមូលទល៖ 24,822,000នរៀល 

-ចាប់ពីការក្បមូលទលឆ្ន ាំទី៤ ក្តូិនឹងដាំណាំនមៀនមនអាយុកាល៧ឆ្ន ាំ នទើបទទួលបានក្បារ់ចាំនណញ (នដយសិរា

នលើតបមែ ៣៥០០៛/រ.រ)  
 

បរិយយ ឯរតា 

ចាំនួន 
តបមែ/ 

ឯរតា 
សរុប 

ចាំនួន

សារ 
ការចាំណយ 

ឯរតា (នរៀល) (នរៀល) 
រុំនលាុះ 

នក្កាយ 

រុំនលាុះ 

I-ចំណាយម្លើការចា ់ម្ទតើម្ដដំំ ងូ 24,262,000   6,355,333 

បៃែភជួររាស់ នលើរ 3 250,000 750,000   750,000 

បៃែជីររនតត  នងិបៃែដាំ រនតត  160 5,000 800,000   800,000 

ជីធ្មមជាតិ នក្បើ២រ.រ/រនតត  x ១៦០រនតត  រ.រ 320 1,500 480,000   480,000 

ោន ាំសមែ ប់សតវលាិត នក្បើ១រ.រ/១០រនតត  រ.រ 16 12,000 192,000   192,000 

ក្បព័នធទរឹ (រយៈនពលនក្បើក្បាស់ ១៥ឆ្ន ាំ) សរុប     10,800,000 15 720,000 

ជីរក្សុះ (១០០០០ខម៉ាក្តរីប) (នក្បើក្បាស់ ១៥ឆ្ន ាំ)       5,600,000 15 373,333 

ម៉ា សីុនបូមទឹរ (រយៈនពលនក្បើក្បាស់៥ឆ្ន ាំ)       2,000,000 5 400,000 

ម៉ា សីុនបាញ់ោន ាំ (រយៈនពលនក្បើក្បាស់២ឆ្ន ាំ)       2,000,000 2 1,000,000 

ពូជ នដើម 160 8,000 1,280,000   1,280,000 
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ម៉ា សីុនកាត់នមម  (រយៈនពលនក្បើក្បាស់ ១ឆ្ន ាំ)       360,000   360,000 

II-ចំណាយម្លើការងែទឆំ្ន ទំី១ 8,838,000   8,838,000 

ោន ាំសមែ ប់សតវលាិតនិងោន ាំបាំប៉ានបាញ់២ដង/ខេ ដង 24 180,000 4,320,000   
  

ជីធ្មមជាតិ នក្បើ៨ដង/ឆ្ន ាំ មតង ២ ការុង ការុង 16 120,000 1,920,000   
  

ពលរមមកាត់នមម  កាត៦់ដង/ឆ្ន ាំ 
បៃង 30 25,000 750,000 

  
  

មតងចាំណយនពល៥បៃង ២៥០០០៛/បៃង 

នក្បងកាត់នមម  ៥លកី្ត/បៃង x ៥បៃង x ៦ដង លីក្ត 150 4,000 600,000   
  

ម៉ាស ូតបមូទរឹ នក្សាចរយៈនពល៦ខេ 
លីក្ត 360 3,000 1,080,000 

  
  

១ខេនក្សាច៦ដង មតង ១០លីក្ត=៣៦០លីក្ត 

នក្បងនក្បើម៉ា សីុនបាញ់ោន ាំនមម  
លីក្ត 32 4,000 128,000 

  
  

បាញ់៤ដង/ឆ្ន ាំ មតង២បៃង នក្បើនក្បង៤លីក្ត/បៃង 

រមែ ាំងពលរមមបាញ់ោន ាំបាំប៉ាន មតង/ឆ្ន ាំ ដង 1 40,000 40,000   
  

III-ចំណាយម្លើការងែទឆំ្ន ទំី២ ដូចគាន នងឹការចាំណយនលើការខៃទាំឆ្ន ាំទី១ 8,838,000   8,838,000 

IV-ចំណាយម្លើការងែទឆំ្ន ទំី៣ ដូចគាន នងឹការចាំណយនលើការខៃទាំឆ្ន ាំទី១ 8,838,000   8,838,000 

V-ចំណាយម្លើការងែទឆំ្ន ទំី៤ ជាឆ្ន ពំ្តូេព្ ម្ូលទល 24,822,000   24,822,000 

ោន ាំសមែ ប់សតវលាិតនិងោន ាំបាំប៉ានបាញ់២ដង/ខេ ដង 24 180,000 4,320,000 
    

ជីធ្មមជាតិ នក្បើ៨ដង/ឆ្ន ាំ មតង៦ ការងុ ការុង 48 120,000 5,760,000 
    

ពលរមមកាត់នមម  កាត៦់ដង/ឆ្ន ាំ 
បៃង 30 25,000 750,000 

    
មតងចាំណយនពល៥បៃង ២៥០០០៛/បៃង 

នក្បងកាត់នមម  ៥លកី្ត/បៃង x ៥បៃង x ៦ដង លីក្ត 150 4,000 600,000 
    

ម៉ាស ូតបមូទរឹ នក្សាចរយៈនពល៦ខេ 
លីក្ត 360 3,000 1,080,000 

    
១ខេនក្សាច៦ដង មតង១០លីក្ត=៣៦០លីក្ត 

នក្បងនក្បើម៉ា សីុនបាញ់ោន ាំនមម  
លីក្ត 32 4,000 128,000 

    
បាញ់៤ដង/ឆ្ន ាំ មតង២បៃង នក្បើនក្បង៤លីក្ត/បៃង 

រមែ ាំងពលរមមបាញ់ោន ាំបាំប៉ាន ៣ដង/ឆ្ន ាំ ដង 3 40,000 120,000 
    

ទិញឬសេទីល់ (៨០០០៛/នដើមនមៀន) នដើម 160 8,000 1,280,000 
    

រមែ ាំងពលរមមទលខ់មរនមៀន នដើម 160 2,000 320,000 
    

ោន ាំបញ្ញជ យរអា  (ោន ាំអ័រម៉ាូន) នដើម 160 16,000 2,560,000 
    

ជីបាំប៉ានអា  បាចនលើដីរយៈនពល៦ខេចាប់ព ី

រ.រ 960 2,400 2,304,000 

    
នចញអា រហូតដល់នបុះ ១រ.រ/នដើម/ខេ x ១៦០នដើម 
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ជីខៃទាំអា ខទែ បាញ់៤ដង/ខេ បាញ់រយៈនពល៦ខេ ដង 24 200,000 4,800,000 
    

រមែ ាំងពលរមមខតងខទែ ខតងខមរ ៥០០០៛/នដើម នដើម 160 5,000 800,000 
    

ចំណាយសរ  ទងំម្លើការដដំ ះ និងការងែទដំលឆ់្ន ទំ៤ី 
75,598,000 

  

48,853,333 
ជាឆ្ន ពំ្ ម្ូលទលម្លើរដំ ងូ (១) 

ចំណាយម្លើការ ង់រមំ្ ះ (២) 9,973,332 

ក្បព័នធទរឹ (រយៈនពលនក្បើក្បាស់ ១៥ឆ្ន ាំ) ឆ្ន ាំ 4 720,000     2,880,000 

ជីរក្សុះ (១០០០០ខម៉ាក្តរីប) (នក្បើក្បាស់ ១៥ឆ្ន ាំ) ឆ្ន ាំ 4 373,333     1,493,332 

ម៉ា សីុនបូមទឹរ (រយៈនពលនក្បើក្បាស់៥ឆ្ន ាំ) ឆ្ន ាំ 4 400,000     1,600,000 

ម៉ា សីុនបាញ់ោន ាំ (រយៈនពលនក្បើក្បាស់២ឆ្ន ាំ) ឆ្ន ាំ 4 1,000,000     4,000,000 

សរ  ចណំាយ (១) + (២) 58,826,665 

ចំណូលរកីារព្ ម្ូលទលម្លើរទី១ ម្ៅច ងឆ្ន ទំី៤ 
   

ទិននទល ៥០រ.រ/នដើម x ១៦០ នដើម = ៨០០០រ.រ 

រ.រ 6,000 3,500 21,000,000 

  

21,000,000 កាត់នចញ២៥% ខទែតូចមិនក្រប់ខាន ត នៅសល ់

៦០០០រ.រ (ររណីតបមែ ៣៥០០៛/រ.រ) 

ចាំណូលពីដាំណាំរួមទេ ាំដាំនៅចន ែ ុះនដើមនមៀន 

ឆ្ន ាំ 2 4,000,000 8,000,000 

  

8,000,000 (នោត ឬដាំឡូងមី) ខដលអាចដាំបាននៅនពលនមៀន 

មនអាយុ១ឆ្ន ាំនិង២ឆ្ន ាំ  

ចំណូលសរ   29,000,000 

លទធទលម្ព្កាយការព្ ម្ូលទលឆ្ន ទំី១ (1) -29,826,665 

VI-ចំណាយម្លើការងែទឆំ្ន ទំី៥ (2) 
    

27,304,200 
នរើន១០%នលើការចាំណយបនឆ្ន ាំទី៤រឺ=២៤ ៨២២ ០០០៛ x ១០%  

    

ចំណាយម្លើការ ង់រមំ្ ះ (3) 2,493,333 

ក្បព័នធទរឹ (រយៈនពលនក្បើក្បាស់ ១៥ឆ្ន ាំ) ឆ្ន ាំ 1 720,000     720,000 

ជីរក្សុះ (១០០០០ខម៉ាក្តរីប) (នក្បើក្បាស់ ១៥ឆ្ន ាំ) ឆ្ន ាំ 1 373,333     373,333 

ម៉ា សីុនបូមទឹរ (រយៈនពលនក្បើក្បាស់៥ឆ្ន ាំ) ឆ្ន ាំ 1 400,000     400,000 

ម៉ា សីុនបាញ់ោន ាំ  ឆ្ន ាំ 1 1,000,000     1,000,000 

សរ  ចណំាយ ងគ (1)+(2)+(3) 59,624,198 
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ចំណូលរកីារព្ ម្ូលទលម្លើរទី២ ម្ៅច ងឆ្ន ទំី៥ 

ទិននទល៧៥រ.រ/នដើម x ១៦០នដើម =១២០០០រ.រ 

រ.រ 9,000 3,500 31,500,000 

  

31,500,000 កាត់នចញ២៥% ខទែតូចមិនក្រប់ខាន ត នៅសល ់

៩០០០រ.រ  

លទធទលម្ព្កាយការព្ ម្ូលទលឆ្ន ទំី២ (4) -28,124,198 

VII-ចណំាយម្លើការងែទឆំ្ន ទំី៦ (5) 
    

26,063,100 
នរើន៥%នលើការចាំណយបនឆ្ន ាំទី៤រឺ=២៤ ៨២២ ០០០៛ x ៥%  

    

ចំណាយម្លើការ ង់រមំ្ ះ (6) 2,493,333 

ក្បព័នធទរឹ (រយៈនពលនក្បើក្បាស់ ១៥ឆ្ន ាំ) ឆ្ន ាំ 1 720,000 
  

  
720,000 

ជីរក្សុះ (១០០០០ខម៉ាក្តរីប) (នក្បើក្បាស់ ១៥ឆ្ន ាំ) ឆ្ន ាំ 1 373,333 
  

  
373,333 

ម៉ា សីុនបូមទឹរ (រយៈនពលនក្បើក្បាស់៥ឆ្ន ាំ) ឆ្ន ាំ 1 400,000 
  

  
400,000 

ម៉ា សីុនបាញ់ោន ាំ  ឆ្ន ាំ 1 1,000,000 
  

  
1,000,000 

សរ  ចណំាយ ងគ (4)+(5)+(6) 56,680,631 

ចំណូលរកីារព្ ម្ូលទលម្លើរទី៣ ម្ៅច ងឆ្ន ទំី៦ 
   

ទិននទល ១២៥រ.រ/នដើម x១៦០នដើម=២០០០០រ.រ 

រ.រ 15,000 3,500 52,500,000 

  

52,500,000 កាត់នចញ២៥% ខទែតូចមិនក្រប់ខាន ត នៅសល ់

១៥០០០រ.រ  

លទធទលម្ព្កាយការព្ ម្ូលទលឆ្ន ទំី៣ (7) -4,180,631 

VIII-ចំណាយម្លើការងែទឆំ្ន ទំី៧ (8) 
    

26,063,100 
នរើន៥%នលើការចាំណយបនឆ្ន ាំទី៤រឺ=២៤ ៨២២ ០០០៛ x ៥%  

    

ចំណាយម្លើការ ង់រមំ្ ះ (9) 2,493,333 

ក្បព័នធទរឹ (រយៈនពលនក្បើក្បាស់ ១៥ឆ្ន ាំ) ឆ្ន ាំ 1 720,000 
  

  
720,000 

ជីរក្សុះ (១០០០០ខម៉ាក្តរីប) (នក្បើក្បាស់ ១៥ឆ្ន ាំ) ឆ្ន ាំ 1 373,333 
  

  
373,333 

ម៉ា សីុនបូមទឹរ (រយៈនពលនក្បើក្បាស់៥ឆ្ន ាំ) ឆ្ន ាំ 1 400,000 
  

  
400,000 

ម៉ា សីុនបាញ់ោន ាំ  ឆ្ន ាំ 1 1,000,000 
  

  
1,000,000 

សរ  ចណំាយ ងគ (7)+(8)+(9) 32,737,064 
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ចំណូលរកីារព្ ម្ូលទលម្លើរទី៤ ម្ៅច ងឆ្ន ទំី៧ 
   

ទិននទល១៥០រ.រ/នដើម x១៦០នដើម=២៤០០០រ.រ 

រ.រ 18,000 3,500 63,000,000 

  

63,000,000 កាត់នចញ២៥% ខទែតូចមិនក្រប់ខាន ត នៅសល ់

១៨០០០រ.រ  

លទធទលម្ព្កាយការព្ ម្ូលទលឆ្ន ទំី៤ 
30,262,936 

 

ក្បភព៖ -នលារ បុរី ក្បធ្លនសហរមន៍ដាំណាំនមៀនបប៉ាលិន ក្សុរភនាំក្ពឹរ នេតតបាត់ដាំបង ជាអនរដាំអៃ ល់ ទូរស័ពៃ ០៩០ ៥៥៨ ០០០ 

 -នលារ នក្សង នក្សង សមជិររណៈរមមការសហរមន៍នមៀនបប៉ាលិន នេតតបប៉ាលិន ជាអនរដាំអៃ ល់ ទរូស័ពៃ ០១៦ ៧០១ ៤៧១ 

          (បៃែនដើមបនការដាំដុុះ និងខៃទាំ នៅតាំបនទ់ាំង២ននុះរឺដូចគាន ) 

 

៩.ទិននទល៖ ទិននទលមនការនរើននឡើងជានរៀងរាល់ឆ្ន ាំ៖ 

-ឆ្ន ាំទី១៖ ជាមធ្យម ៥០រ.រ/នដើម = ៨០០០រ.រ/ហ.ត 

-ឆ្ន ាំទី២៖ ជាមធ្យម ៧៥រ.រ /នដើម = ១២ ០០០រ.រ/ហ.ត 

-ឆ្ន ាំទី៣៖ ជាមធ្យម ១២៥រ.រ /នដើម = ២០ ០០០រ.រ/ហ.ត 

-ឆ្ន ាំទី៤៖ ជាមធ្យម ១៥០រ.រ/នដើម = ២៤ ០០០រ.រ/ហ.ត 

-ឆ្ន ាំទី៥៖ ជាមធ្យម ២០០រ.រ/នដើម=៣២ ០០០រ.រ/ហ.ត 

-ចាប់ពីឆ្ន ាំទី៦នឡើងនៅ ទិននទលជាមធ្យមអាចនរើនដល់ពី ២៥០រ.រ នៅ ៣០០រ.រ/នដើមអាក្ស័យនលើការ

ខៃទាំ។ បរិមណទលក្តូិកាត់ចាំខណរខដលតូច សវ ិត មនិក្តូិខាន តចាំនួន ២៥% នចញ។ 

១០. ញ្ហា ព្ ឈម្ 

-ក្បមូលទលបាន ការលរ់នចញមនរាំណត់ នលើសតក្មូិការធ្លែ រ់នោរ  
 

-ការ ាំនចញរអារ់រអួល នធ្វើឱ្យរមែ ាំងពលរមមមិនអាចនៅជាប់លាប់ នពលេែុះេវុះរមែ ាំងពលរមម 
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