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គម្ព្ោងចិញ្ច ឹម្បងកងរនុងព្សះ 
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ម្សចរតីសម្ងខបនៃគម្ព្ោង 

3 
-ទហំសំ្រះ ៖ ០.៥ ហិកតា ជម្ស្ៅ ១.៥ម៉ ជម្ស្ៅទឹក ១.២ម៉-១.៥ម៉ 

-ចនំនួកនូបង្កង្ ៖៤០០០០កូន (ដង្់រ ៊ីម្េ ១ម៉២ ដាក់បាន ៨កាល ) 

-ពជូកនូបង្កង្ ៖បង្កក េ់ខ្លួនឯង្ (ម្ស្ជើរម្ ើរម្មបង្កង្លអៗព៊ីទម្នល ) ភ្ញា រ់ ១០០ ០០០ កនូ  

                                         ស្េូវកា ម្មចំនួន ២៥កាល ម្រម ើនឹង្ ៥គ.ក។ ញារ់បាន យៈម្ពល១ខខ្ 

                                         កូនមានទំហំ ២ល៊ី ម្ៅ ៤ល៊ី ០.១គ.ក = ១០០០០កូន។ កនុង្ក ណ៊ី 

    ទិញកូនបង្កង្ព៊ីករិដាា នបង្កក េ់ពូជគឺេម្មល ៥០០៛/កាលកនុង្ទំហំ២ល៊ី 

                                         ម្ៅ ៤ល៊ី។ 

- យៈម្ពលចញិ្ចមឹ   ៖៦-៨ខខ្ បានទមងន់ ១គ.ក=១២ម្ៅ១៣បង្កង្ (បង្កង្ម្លខ្២) 

-អស្តាស្លល ប ់ ៖៤០% ( ដាក់ចិញ្ច ឹម ៤០០០០កូន ម្ៅរល់ ២៤ ០០០បង្កង្ និង្គិេ 

                                         ជាមធ្យម ១២កាល/គ.ក ដូម្ចនះទមងន់បង្កង្គឺ៖ 

     ២៤០០០កាល/១២= ២០០០គ.ក ) 

-ចនំនួវដត/ឆ្ន ំ   ៖១ឆ្ន ំចិញ្ច ឹមបានខេមតង្  

- ដវូកាលចញិ្ចមឹ   ៖អាចចិញ្ច ឹមបានម្ពញ១ឆ្ន ំ អាស្រ័យម្ដាយមានស្បភពទឹកស្គប់ស្ាន់ 

-ទ៊ីផ្សា     ៖ឈ្មួ ញច ះទិញដល់កខនលង្ចិញ្ច ឹម 

-េម្មល    ៖ព៊ី ២០$ ម្ៅ ៣០$/គ.ក (បង្កង្បានម្លលម្ៅ ដូវវរា ម្ដាយស្ល ទឹកថ្លល  

                                         ស្លច់បង្កង្លអ  ើឯ ដូវស្បំាង្បង្កង្ម្ថ្លកម្ដាយស្ល ទឹកលអក់ម្ធ្វើឱ្យរមបុ  

                                         បង្កង្មិនលអ ) 

-េស្មវូកា ទ ន    ៖រស្មាប់កា ចិញ្ច ឹមបង្កង្ចនួំន៤០០០០កូន កនុង្ម្ផ្សៃស្រះទំហំ០.៥ ហិកតា 

                                         ស្េូវកា ម្ដើមទ នចំនួន៖ ១៥ ៦០០$ កនុង្ក ណ៊ីមានដ៊ីខ្លួនឯង្រស្មាប់     

                                         ជ៊ីកស្រះចិញ្ច ឹម។ 

-កា វិភ្ញគម្រដាកិចចម្លើកា ចិញ្ច ឹមបង្កង្ចំនួន ៤០ ០០០ កនូ កនងុ្ស្រះទំហ ំ០.៥ ហិកតា  យៈម្ពល៧ខខ្៖  
 

ចំណាយ  ចំណូល ចំម្ណញ 
 

14,298$ 
 

 

40,000$ 
 

25,702$ 
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-គម្ស្មាង្ចណំាយ នងិ្ចណូំលលមអេិ ៖ 
 

ប យិាយ ឯកតាត  ចនំនួ 
េម្មល/ឯកតាត  ចនំនួស្ល  ទកឹស្បាករ់  ប 

(ដ ល្លល  )  មំ្ល្លះ ១ ដវូ (ដ ល្លល  ) 

១-ចំណូលសរបុ            

ចំណូលព៊ីកា លក់បង្កង្ គ.ក 2,000 20   40,000 

២-ចំណាយសរុប = ចំណាយប្ព្បព្បួលសរុប + ចំណាយម្ិៃប្ព្បព្បួល/ម្េរ                         14,298 

   ២.រ.ចំណាយប្ព្បព្បួលសរុប  13,963 

កមាល ងំ្ពលកមម (រមាអ េស្រះ និង្ ខលទ ំ
នាក ់ 3 900   2,700 

កនុង្១វដតចិញ្ច ឹម)១៥០$/ខខ្/មាន ក់ x ៦ខខ្ x ៣នាក់) 

ពូជ (កូនបង្កង្) 
កាល 50,000 0.125   6,250 

(១កាល=៥០០ម្ ៀល = ០.១២៥$/កាល 

កំម្បា រស្មាប់ម្ ៀបចំស្រះ ម្ប 30 7.5   225 

ចំណ៊ីម្ប (១ម្ប=១០គ.ក) 
ម្ប 210 20   4,200 

១ម្លងឱ្យចំណ៊ី១ម្ប, ៧ ខខ្=២១០ ម្ប 

ម្ស្បង្បូមទឹកបញ្ចូល (៥ដង្/វដតចិញ្ច ឹម =៦០ល៊ីស្េ/ដង្) ល៊ីស្េ 300 0.67   201 

ម្ស្បង្បមូទឹកបម្ញ្ចញ (៤ដង្/វដតចិញ្ច ឹម =៦០ល៊ីស្េ/ដង្) ល៊ីស្េ 240 0.67   161 

មូ៉ទ័ ម្ស្បើម៉ារ ៊ីនផ្សលុទំឹក (100 KW/ខខ្ x ៧ខខ្ ) KW 700 0.18   126 

ឈ្នួលកមមក ម្ពលចាប់បង្កង្ រ  ប       100 

   ២.ខ.ចំណាយម្ិៃប្ព្បព្បលួ/ម្េរសរុប  335 

ជ៊ីកស្រះ ( យៈម្ពលម្ស្បើស្បារ់ ២០ឆ្ន ំ ) 700 20 35 

ម៉ារ ៊ីនបូមទឹក ( យៈម្ពលម្ស្បើស្បារ់ ៤ឆ្ន ំ ) 800 4 200 

ម៉ារ ៊ីនផ្សលុំទកឹ ( យៈម្ពលម្ស្បើស្បារ់ ២ឆ្ន ំ ) 200 2 100 

៣-ចំម្ណញសរុប  25,702 

ម្លលម្ដើម/គ.ក  7.15 

ចំម្ណញ/គ.ក  12.85 
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