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១-ម្សចរតីម្ ត្ើម្ ៖ 

 បច្ចុបបន្ននៅកមពុជា ការច្ិញ្ច ឹមកខកែបលកខណៈគ្រួសារមាន្ការនកើន្ន ើកជាលាំដាប់ពី១ឆ្ន ាំនៅ១ឆ្ន ាំ ប ៉ុខន្ែ

ការផ្គត់ផ្គក់ពូជនៅមាន្កគ្មិត។   ការផ្លិតពជូកខកែបមាន្សារៈសាំខាន់្បាំផ្៉ុតកនុកការជួយកសិករអ្នកច្ិញ្ច ឹម

កខកែបយកសាច្់ ឱ្យទទួលបាន្ពូជខែលមាន្រ៉ុណភាព និ្កតម្មៃសមរមយ។  

២-ម្ោ បំណង ៖ 

 -បាំនពញតគ្មូវការរបស់កសកិរអ្នកច្ិញ្ច ឹមកខកែបយកសាច្់ 

 -បនកែើតម៉ុែរបរបខន្ែម បនកែើន្គ្បាក់ច្ាំណូលកនុកគ្រួសារ កាត់បន្ែយភាពគ្កីគ្ក បនកែើន្នសែឋកិច្ចជាតិ 

 -រួមច្ាំខណកនលើកសទួយផ្លិតផ្លកនុកគ្សុក 

-កាត់បន្ែយការនាាំច្ូលពូជពីនគ្ៅគ្បនទស 

៣-ម្បសររម្ម ៖ 

 -ច្ូលរួមផ្គត់ផ្គក់ពូជច្ាស់លាស់គ្បកបនដាយរ៉ុណភាព និ្កតម្មៃសមរមយ 

 -ធានាបាន្នូ្វបរិមាណសគ្មាប់ផ្គត់ផ្គក់ទាំកនៅកនុក និ្កនគ្ៅតាំបន្់ 

 -ច្ូលរួមបនកែើន្ច្ាំនួ្ន្អ្នកច្ិញ្ច ឹមនៅកនុកតាំបន្ ់
 

៤-ទី្ារ ៖ លក់ឱ្យកសិករ គ្កុមយ៉ុវជន្ សគ្មាប់យកនៅច្ិញ្ច ឹមយកសាច្់លក់ ជាលកខណៈគ្រួសារ។ 

៥-ចំណុចខ្ល ងំ ៖ មិន្គ្តូវការទ៉ុន្នគ្ច្ើន្ ឆ្ប់បាន្ទទួលផ្ល។ វែែម្ន្ការផ្លិតពូជកខកែបមាន្រយៈនពលែៃីព ី

៤០-៤៥ម្ងៃ អាច្លក់បាន្។  

៦-ចំណុចម្សាយ ៖ បនច្ចកនទសកនុកការភាា ស់ បង្កែ ត់ពូជកខកែបនៅមាន្កគ្មិត ការខងបាំប ន្កនូ្ញាស់ និ្កការ

ផ្ែល់ច្ាំណីកូន្មិន្បាន្សមគ្សបអាច្បណ្តែ លឱ្យមាន្ការបាត់បក់កូន្កខកែបខែលនទើបន្ឹកញាស់ មាន្អ្គ្ា

សាៃ ប់ែពស់។ កខកែបអាច្មាន្ជាំក ឺ នៅាមរែវូកាល ទក់ទកនឹ្កបនច្ចកនទសកនុកការនគ្បើគ្បាស់ថ្ន ាំសគ្មាប់

ពាបាលជាំក។ឺ  

៧-ឱកាស ៖ មាន្តគ្មូវការពូជកខកែបកនុកគ្សុកែពស់។ ទីផ្ារកខកែបលអ ការលក់កូន្កខកែបរឺមាន្សន្ទុុះនកើន្

ន ើកជារាំហ៉ុក។ គ្បជាជន្ច្ូលច្ិតែបរិនភារកខកែបច្ិញ្ច ឹមកនុកគ្សុកទក់ទកន្ឹករសជាតិ និ្កស៉ុវតែិភាព។ 

៨-ការគំរាម្រំង្ែងនិងបញ្ហា ព្បឈម្ ៖ កសិករច្ិញ្ច ឹមកខកែបយកសាច្់មិន្អាច្គ្បកួតគ្បខជកនឹ្កតម្មៃកខកែប 

ខែលនាាំច្ូលនដាយសារការច្ាំណ្តយនលើផ្លិតកមមែពស់ ជាពិនសសរឺច្ាំណីខែលកសិករនយើកទិញពីគ្បនទសនរ 

នដាយខ កគ្បនទសនរផ្លិតច្ាំណីែៃួន្ឯកមាន្តម្មៃនថ្ក នន្ុះអាច្ឱ្យកសិករនបាុះបក់ការច្ិញ្ច ឹម និ្កប ុះពាល់

ែល់ការង្ករផ្លិតពូជឈាន្ែល់ការបាត់បក់ទីផ្ារ។ 

 



-3- 

 

 ៩-បទរិម្សាធន៍ននគម្ព្ោង្ ិតរូជរង្ងាបរនុងអាងម្ធវើរីតង់ប្លល សទីររបស់រសិររម្ៅ ៖ 

    ភូម្ិទួ ព្តង្បរ ឃំុព្បសូព្ត ព្សុរសាវ យទាប ម្សតតសាវ យម្រៀង 
  

-ទាំហាំអាក ៖ ទទឹក១.៨ ខម គ្ត រ៉ុណ បនណ្តែ យ៣.៨ ខម គ្ត កាំពស ់ ១.២ខម គ្ត 

-ច្ាំន្នួ្នមពជូ ៖៥ រូ (ញីនឈាម ល)  (ែក់ស៉ុីនត ១ម ២ ដាក់បាន្នមពូជ ១រូ ) ផ្លិតបាន្កូន្ ៥០០០កាល 

-ការបង្កែ ត ់ ៖បង្កែ ត់នដាយនគ្បើថ្ន ាំអ្័រម នូ្ចាក់បញ្ចូលនមបា 

-អ្គ្ាសាៃ ប ់ ៖២៥% ( មាន្ន័្យថ្ កនូ្កអុក ៥០០០កាល នៅសលក់ូន្កខកែបអាយ៉ុ៤៥ម្ងៃគ្បមាណ  

    ៣ ៧៥០កាល បាត់បក់ច្ាំនួ្ន្ ១,២៥០កាល ) 

-រយៈនពល/វែែ ៖ ១វែែ នសម ើ ៤៥ ម្ងៃ  (ចាប់ពីញាស់រហូតែល់កូន្កខកែបអាច្ចាប់លក់បាន្ ) 

-រែវូកាលបង្កែ ត់៖អាច្ចាប់ពីខែ មីនា រហូតែល់ខែ  វិច្ិកិា  

-ទផី្ារ  ៖ លក់ឱ្យកសិករនៅកនុកគ្សុក និ្កកសិករនៅាមបណ្តែ នែតែមួយច្ាំនួ្ន្  

-តម្មៃ  ៖ កូន្កខកែបអាយ៉ុ៤៥ ម្ងៃ តម្មៃ៥០០នរៀល/ ១កាល 

-លទធភាពផ្គតផ់្គក៖់ រនគ្មាកបង្កែ ត់ពូជខាកនលើអាច្ផ្គត់ផ្គក់ែល់កសិករអ្នកច្ិញ្ច ឹមកខកែបយកសាច្់លកខណៈ

តូច្ាច្ាមគ្រសួារនូ្វបរមិាណកខកែបច្ាំនួ្ន្ ១០០០កាល កនុកអាកន្វើពីតក់ ឬអាកន្វើពីស៉ុីម ក់ត៍ ទាំហាំ ២ម  x 

៤ម  កមពស់ ០.៨ម  បាន្ច្ាំនួ្ន្ ៣.៥ គ្រួសារ។ 

-តគ្មវូការទ៉ុន្៖ តគ្មូវការទ៉ុន្សគ្មាប់ការបង្កែ ត់ពូជកខកែបសគ្មាប់នមពូជ ៥រូ និ្កទទួលបាន្កូន្ខែលនៅ

សល់អាច្លក់បាន្ច្ាំនួ្ន្ ៣ ៧៥០កាល រឺគ្តូវការទ៉ុន្ច្ាំន្នួ្ ១ ៦១៨ ០០០ នរៀល កនុកននាុះរួមមាន្៖ 
 

 

បរយិាយ ឯកា ច្ាំន្នួ្ តម្មៃ/ឯកា សរ៉ុប 

ចំណាយសរបុ = រ+ស 1,618,000 

       រ/.ចំណាយម្ ើម្ម្រូជ-ចំណ-ីការង្ែទា ំ 718,000 

នមពូជ រូ 5 60,000 300,000 

ច្ាំណីនមៅ រ.ក 5 7,000 35,000 

ច្ាំណីគ្ាប់ រ.ក 40 3,600 144,000 

ម្ងៃអ្រគីសនី្បូមទកឹបែូរ២ែក/ម្ងៃ ម្ងៃ 90 600 54,000 

ថ្ន ាំអ្័រមូន្ (LHRH-A3) ែក 1 5,000 5,000 

ម្ងៃឈ្នួ លពលកមមឱ្យច្ាំណី ខងទាំ កនកុ១វែែ នាក់/ម្ងៃ 45 4,000 180,000 

       ស/.ចំណាយម្ ើការសង់អាង-ោ៉ា សុីនបមូ្ទឹរ 900,000 

ម្ងៃន្វើអាក (សមាា រៈន្ិកឈ្នួលជាក) នគ្បើបាន្ ៨វែែ អាក 1 400,000 400,000 

ម ូទ័របូមទឹក (នគ្បើបាន្៥ឆ្ន ាំ កនកុ១ឆ្ន ាំចិ្ញ្ច ឹមបាន្៤វែែ) នគ្រឿក 1 500,000 500,000 
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-ការវិភារនសែឋកិច្ចនលើការបង្កែ ត់ពូជកខកែបសគ្មាប់នមពូជ ៥រូ និ្កទទួលបាន្កូន្ខែលនៅសល់អាច្លក់បាន្  

 ច្ាំនួ្ន្ ៣ ៧៥០ កាល និ្កលក់កូន្កនុកតម្មៃ ៥០០ នរៀល/កាល៖ 

 

បរយិាយ ឯកា ច្ាំន្នួ្ 

តម្មៃកនុក 

សរ៉ុប 

ច្ាំន្នួ្វែែ សរ៉ុប/វែែ 

១ឯកា រនំលាុះ (នរៀល) 

១-ចំណូ រកីារ រ់រូនរង្ងាបសរុប កាល 3,750 500     1,875,000 

២-ចំណាយសរុប   793,000 

       ២.រ.ចំណាយង្ព្បព្ប ួ   718,000 

នមពូជ រ ូ 5 60,000 300,000   300,000 

ច្ាំណីនមៅ រ.ក 5 7,000 35,000   35,000 

ច្ាំណីគ្ាប់ រ.ក 40 3,600 144,000   144,000 

ម្ងៃអ្រគីសនី្បូមទកឹបែូរ ២ែក/ម្ងៃ ម្ងៃ 90 600 54,000   54,000 

ថ្ន ាំអ្័រម ូន្ ែក 1 5,000 5,000   5,000 

ម្ងៃឈ្នួ លពលកមមឱ្យច្ាំណីខងទាំ/វែែ នាក់/ម្ងៃ 45 4,000 180,000   180,000 

       ២.ស.ចំណាយម្ិនង្ព្បព្បួ    75,000 

ម្ងៃសក់អាកចិ្ញ្ច ឹម សមាា រៈន្ិកឈ្នួ លជាក 
អាក 1 400,000 400,000 8 50,000 

នគ្បើបាន្២ឆ្ន ាំ ១ឆ្ន ាំចិ្ញ្ច ឹមបាន្៤វែែ 

ម ូទ័របូមទឹក (នគ្បើបាន្៥ឆ្ន ាំ ១ឆ្ន ាំចិ្ញ្ច ឹមបាន្៤វែែ) នគ្រឿក 1 500,000 500,000 20 25,000 

៣-ចំម្ណញសរុប 1,082,000 

ម្ងៃនែើមផ្លិតកូន្កខកែបកនុក១កាល 211.47 

ច្ាំនណញនលើការផ្លិតកូន្កខកែបកនុក១កាល 288.53 
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-ការវិភារនសែឋកិច្ចនលើការបង្កែ ត់ពូជកខកែបសគ្មាប់នមពូជ ៥រូ និ្កទទលួបាន្កូន្ខែលនៅសល់អាច្លក់បាន្  

 ច្ាំនួ្ន្ ៣ ៥០០ កាល និ្កលក់កូន្កនុកតម្មៃ ៥០០ នរៀល/កាល សគ្មាប់កសិករបង្កែ ត់នៅនែតែតបូកឃមុ ាំ៖ 

 

បរយិាយ ឯកា ច្ាំន្នួ្ 

តម្មៃកនុក 

សរ៉ុប 

ច្ាំន្នួ្វ

ែែ 

សរ៉ុប/វែែ 

១ឯកា រនំលាុះ (នរៀល) 

១-ចំណូ រកីារ រ់រូនរង្ងាបសរុប កាល 3,500 500     1,750,000 

២-ចំណាយសរុប   611,333 

       ២.រ.ចំណាយង្ព្បព្ប ួ   558,000 

នមពូជ ៥រ ូ កាល 10 20,000 200,000   200,000 

ច្ាំណីនមៅ រ.ក 5 5,000 25,000   25,000 

ច្ាំណីគ្ាប់ (ទមៃន្់២៥រ.ក/បាវ) បាវ 1 80,000 80,000   80,000 

ម្ងៃអ្រគីសនី្បូមទកឹបែូរ ២ែក/ម្ងៃ ែក 80 600 48,000   48,000 

ថ្ន ាំអ្័រម ូន្ចាក់នមបា ែក 1 5,000 5,000   5,000 

កមមករនមើលខង ឱ្យច្ាំណី នាក់/

ម្ងៃ 
40 5,000 200,000   200,000 

       ២.ស.ចំណាយម្ិនង្ព្បព្បួ    53,333 

ម្ងៃសក់អាកន្វើពតីក់ គ្តូវនគ្បើអាក២ 
អាក 2 120,000 240,000 6 40,000 

នគ្បើបាន្៦វែែ 

ម ូទ័របូមទឹក (នគ្បើបាន្១៥វែែ) នគ្រឿក 1 200,000 200,000 15 13,333 

៣-ចំម្ណញសរុប 1,138,667 

ម្ងៃនែើមផ្លិតកូន្កខកែបកនុក១កាល 174.67 

ច្ាំនណញនលើការផ្លិតកូន្កខកែបកនុក១កាល 325.33 

គ្បភព៖ មន្ទីរកសកិមមនែតែតបកូឃមុ ាំ  
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-តគ្មូវការទ៉ុន្កនុកការបង្កែ ត់ពូជកខកែបសគ្មាប់កសិករនៅនែតែតបូកឃមុ ាំ ៖ 

 

បរយិាយ ឯកា ច្ាំន្នួ្ 
តម្មៃកនុក 

សរ៉ុប 

១ឯកា 

ចំណាយសរបុ = រ+ស 998,000 

       រ/.ចំណាយម្ ើម្ម្រូជ-ចំណ-ីការង្ែទា ំ 558,000 

នមពូជ ១០កាល កាល 10 20,000 200,000 

ច្ាំណីនមៅ រ.ក 5 5,000 25,000 

ច្ាំណីគ្ាប់ (ទមៃន្់២៥រ.ក/បាវ) បាវ 1 80,000 80,000 

ម្ងៃអ្រគីសនី្បូមទកឹបែូរ ២ែក/ម្ងៃ ែក 80 600 48,000 

ថ្ន ាំអ្័រម ូន្ចាក់នមបា ែក 1 5,000 5,000 

កមមករនមើលខង ឱ្យច្ាំណី នាក់/

ម្ងៃ 
40 5,000 200,000 

       ស/.ចំណាយម្ ើការសង់អាង-ោ៉ា សុីនបមូ្ទឹរ 440,000 

ម្ងៃសក់អាកន្វើពតីក់ គ្តូវនគ្បើអាក២ 
អាក 2 120,000 240,000 

នគ្បើបាន្៦វែែ 

ម ូទ័របូមទឹក (នគ្បើបាន្១៥វែែ) នគ្រឿក 1 200,000 200,000 
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