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១-ម្សចរែីម្ ែ្ើម្ ៖ 

 ត្រីជាអាហារយ៉ា ងសាំខាន់របស់ត្បជាជនកមពុជា ជាពិសសសត្បជាជនខែលរស់សៅតាមជនបទត្សុក

ខត្សចម្កា រខរងខរពឹងខអែកសលើអលត្រីធមមជារិសត្ម្កប់សធវើមហូបអាហារត្បចាំថ្ងៃ។ រត្មូវការសាច់ត្រីពីមួយថ្ងៃសៅ

មួយថ្ងៃកាន់ខរសកើនស ើងត្សបសៅនឹងកាំស ើនត្បជាពលរែឋសរៀងរាល់ឆ្ន ាំ។ ម៉ាាងសទៀរ អលត្រីកនុងធមមជារិកាន់

ខរងយច ុះពីឆ្ន ាំសៅមួយឆ្ន ាំ សធវើឱ្យការអគរ់អគង់មិនបានត្រប់ត្ាន់ ែវុះខារសាច់ត្រីសែើមបីទទួលទាន។ ែូចសនុះការ

ជាំរ ញអភិវឌ្ឍន៍សកមមភាពវារីវបបកមម រឺអាចធានាបាននូវការអគរ់អគង់សាច់ត្រីបានជាត្បចាំសត្ម្កប់ត្បជាជន     

កមពុជា។ បចចុបបនន កសិករសៅតាមទីជនបទមយួចាំនួនបានត្បកប និងពត្ងីករបរចិញ្ច ឹមត្រីលកខ ៈត្រួសារសែើមបី

រកត្បាក់ចាំ ូលអគរ់អគង់ជីវភាពត្រួសារអង និងសត្ម្កប់ហបូច កត្បចាំថ្ងៃអង ខែលសធវើឱ្យរត្មូវការកូនត្រីពូជសៅ

កមពុជាម្កនការសកើនស ើង ប៉ា ខនែការអគរ់អគង់ពូជកូនត្រីសៅម្កនកត្មិរ សោយសារការអន វរែនូវបសចចកសទសថ្នការ

បង្កា រ់ពូជមិនទាន់បានលែ។ បចចបបននកូនត្រីពូជភារសត្ចើនរឺនាាំចូលពីត្បសទសសវៀរណាម។ ការអលិរកនូត្រីពូជ 

និងការអគរ់អគង់កូនត្រីពូជខែលម្កនរ  ភាព និងរថ្មៃសមរមយែល់កសិករអនកចិញ្ចមឹត្រីយកសាច់ ពីរជារួម

ចាំខ កកនុងការសោុះត្សាយជីវភាពត្រួសាររបស់កសិករសៅតាមជនបទ។ 

២-ម្ោ បំតង ៖ 

 -បាំសពញរត្មូវការរបស់កសកិរអនកចិញ្ច ឹមត្រីយកសាច ់

 -បសងាើរម ែរបរបខនែម បសងាើនត្បាក់ចាំ ូលកនុងត្រួសារ ការ់បនែយភាពត្កីត្ក បសងាើនសសែឋកិចចជារិ 

 -រួមចាំខ កសលើកសទួយអលិរអលកនុងត្សុក 

-ការ់បនែយការនាាំចូលពូជពីសត្ៅត្បសទស 

៣-ម្បសររម្ម ៖ 

 -ចូលរួមអគរ់អគង់កូនត្រីពូជចាស់លាស់ត្បកបសោយរ  ភាព និងរថ្មៃសមរមយ 

 -ធានាបាននូវបរិម្ក សត្ម្កប់អគរ់អគង់ទាាំងសៅកនុង និងសត្ៅរាំបន់ 

 -ចូលរួមបសងាើនចាំនួនអនកចិញ្ច ឹមត្រីសៅកនុងរាំបន់ ជាពិសសសកម្កៃ ាំងយ វជន 
 

៤-ទី្ារ ៖ លក់ឱ្យកសិករ ត្កុមយ វជន សត្ម្កប់យកសៅចិញ្ច ឹមត្រីយកសាច់លកជ់ាលកខ ៈត្រួសារ។ 

៥-ចំតុចម្សាយ ៖ បសចចកសទសកនុងការភាា ស់ បង្កា រ់ពូជកូនត្រីសៅម្កនកត្មិរ ការខងបាំប៉ានកនូញាស់ និងការ

អែល់ចាំ ីកូនមិនបានសមត្សបអាចបណាែ លឱ្យកូនត្រីខែលសទើបនឹងញាស់ម្កនការសាៃ ប់សត្ចើន។ 

៦-ឱកាស៖ ម្កនរត្មូវការកូនត្រីពូជែពស់។ ចិញ្ច ឹមពូជត្រីខែលនាាំចូលពីត្បសទសសវៀរណាមម្កនអត្តាសាៃ ប់

សត្ចើនជាងពូជអលិរកនុងត្សុក។ កសិករ ខែលយកពូជត្រីខែលបង្កា រ់កនុងត្សុកសៅចញិ្ច ឹមម្កនអត្តារស់សត្ចើន។  

៧-ការគំរាម្រំណ្ែង និងបញ្ហា ព្បឈម្ ៖ អាចត្បឈមនឹងការខារបង់ សោយសាររថ្មៃកូនត្រីធាៃ កច់ ុះខាៃ ាំង

តាមរែូវកាល សៅសពលខែលកូនត្រីពូជសត្ចើនត្រូវបាននាាំចូលពីត្បសទសសវៀរណាមកនុងរថ្មៃសោកជាងរថ្មៃត្រី
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ពូជអលិរកនុងត្សុក។ ការអលិរពូជត្រីសៅត្បសទសសវៀរណាមសត្បើត្បាស់ថ្ងៃសែើមរចិសោយសារចាំ ីរឺត្បសទស

សរជាអនកអលិរនិងលក់ឱ្យកសិករកនុងរថ្មៃសោក សោយខ ករឺសយើងទិញចាំ ីពីសរ។ 
  

៨-បទរិម្សាធន៍ននការ្ ិតរូជរូនព្តីអណ្តែ ង ៖ 

-កសិករសៅត្សុកសាវ យអនទរ សែរែថ្ត្ពខវង  

-ទាំហាំអាង៖ អាងស ីម៉ាង់រ៍រាងជារងវង់ចាំនួន ២៖ អាងទី១ម្កនអងារ់អចឹរ ៣ម៉ា និងកមពស់ ១ម៉ា និងអាង 

               ទី២ ម្កនអងារ់អចឹរ ២ម៉ា និងកមពស់១ម៉ា ែូចាន ។ 

-ត្បសភទពូជ៖ ម្កនស ម្ ុះោ ពូជការ់ចាំសហៀង (បាអាហ្វហវិកជាមួយសមពូជត្រីអខ ែ ងទន់កនុងត្សុក ) 

-ចាំនួនសមពូជ៖ ៤កាល (ញី២-ស ម្ ល២) 

-ចាំនួនកូនខែលទទួលបាន/វែែ៖ ១រ.ក ពងត្រី = ១០០ ០០០ កូន អត្តារស់ រង់វងសរហូរែល់ថ្ងៃ 

                                       ចប់លក់ម្កនចាំនួន ៧០% = ៧០ ០០០ កាល 

-រយៈសពល/វែែ៖ ចប់ពីញាស់រហូរែល់ចប់លក់ ១ខែ១០ថ្ងៃ 

-រសបៀបបង្កា រ់៖ តាមខបបសិបបនិមមិរ សោយសត្បើោន ាំអ័រម៉ានូចក់បញ្ចូលសមបា 

-រែូវកាលបង្កា រ់៖ -មិនត្បកាន់រែូវ កនុងករ ីខងទាាំសមបាទ កបានលែ (សមខែលពងមែងសហើយ ៨ខែ ឬ 

                         ១ឆ្ន ាំសត្កាយសទើបអាចពងបានសទៀរ ) 

    -កនុងរែូវត្រីពងកូនចប់ពីខែមីនា-មិង នា កនុងករ ីមិនបានចិញ្ច ឹមខងសមបាទ ក 

 -ទីអារ៖ លក់សៅកនុងរាំបន់ និងបណាែ សែរែសអសងៗ 

 -លទធភាពអគរអ់គង៖់ រសត្ម្កងបង្កា រ់ពូជខាងសលើអាចអគរ់អគង់ែល់កសិករអនកចិញ្ច ឹមត្រីអខ ែ ងយក 

                                 សាច់លកខ ៈរូចតាចតាមត្រួសារនូវបរិម្ក ត្រីចាំនួន ៨០០-១០០០កាល កនុង 

                                 អាងសធវើពីរង់ទាំហាំ ៤ម៉ា x ៨ម៉ា កមពស់ ០.៨ម៉ា បានចាំនួន ១០ ត្រួសារ។  

-រថ្មៃលក់កូនត្រី៖ ជាទូសៅកូនត្រីម្កនទាំហាំ ១០លី  

-លក់ជាកាលរថ្មៃពី ៨០៛ សៅ ១២០៛/កាល 

        -លក់ងៃឹងជារ.ក៖ ១រ.ក=៣០០កាល រថ្មៃ ២៥ ០០០ សរៀល 

 -រសបៀបបង្កា រ់៖ ចប់សអែើមចក់អ័រម៉ាូនសលើសមបា សៅសពលត្រីញីម្កនសលៀនពងសចញមកសត្ៅនិងម្កន 

          ព ៌សលឿងទ ាំ និងទ ករយៈសពល១យប់សទើបចប់ត្រីសមចបូរពងសចញ និងចប់ត្រីស ម្ លវុះយកខសពម  

          ោក់លាយកនុងធ ងយកសាៃ បម្កន់ករូរចួចក់ចលូកនុងអាងខែលម្កនចរនែទឹកវិល។ រយៈសពល ២៤សម្ក៉ា ង  

          ញាស់ជាកូន បនាទ ប់មករយៈសពល ៤៨សម្ក៉ា ងសទើបឱ្យចាំ ី។ 
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-ការអែលច់ាំ ៖ី  -កូនញាស់បាន ៤៨សម្ក៉ា ង រហូរម្កនអាយ  ១សបាែ ហ៍៖ សសាៃ ស  រទាយកខអនក 

                      ត្កហមត្ចបាច់ជាមួយសមៅទឹកសោុះសា 

-កនូត្រីចប់ពីអាយ  ១ សបាែ ហ៍ ែល់ ១៥ថ្ងៃ ៖ ឱ្យចាំ ីត្បសភទសមៅត្រីម៉ារ ់

-កូនត្រីម្កនអាយ ពី១៥ថ្ងៃ ែល់ ២៥ថ្ងៃ៖ ចាំ ីត្ាប់សលែ ០.១ ខែលម្កនត្បូសរអ ីន ៤០% 

-កូនត្រីម្កនអាយ ពី២៥ថ្ងៃ ែល់ ១ខែ២០ថ្ងៃ៖ ចាំ ីត្ាប់សលែ ០.២ 

  -រត្មូវការទ នសត្ម្កប់ការអលិរពូជកូនត្រីចាំនួន ៧០ ០០០ កាល សោយម្កនសមពូជចាំនួន៤កាល រឺ   

      ចាំនួន 12,420,000 សរៀល ែូចម្កនកនុងតារាងចាំណាយខាងសត្កាម៖ 
 

បរយិយ ឯកតា ចាំននួ 
រថ្មៃកនុង 

សរ ប 
១ឯកតា 

ចំណាយសរបុ = រ+ស 12,420,000 

       រ/.ចំណាយម្ ើម្ម្រូជ-ចំត-ីការណ្ែទ ំ 1,552,000 

សមពូជ កាល 4 20,000 80,000 

ចាំ ីស  រទា ត្ាប់ 50 500 25,000 

ចាំ ីសមៅទឹកសោុះសា យួរ 3 18,000 54,000 

សមៅត្រីម៉ារ់ (១សប=២៥រ.ក ) សប 2 45,000 90,000 

ចាំ ីត្ាប់សលែ០.១ (១សប=២៥រ.ក ) 
សប 3 75,000 225,000 

(២រ.ក/សពល x៣សពល/ថ្ងៃ x ១០ថ្ងៃ) 

ចាំ ីត្ាប់សលែ០.២ (១សប=២៥រ.ក ) 
សប 7 75,000 525,000 

(៣រ.ក/សពល x៣សពល/ថ្ងៃ x ២០ថ្ងៃ) 

ោន ាំអ័រមូនចក់សមបា សលើក 1 28,000 28,000 

សត្បងបមូទឹក កាន 2 75,000 150,000 

ថ្ងៃឈនួ លពលកមមឱ្យចាំ ី ខងទាាំ បែូរទកឹ (ត្រីសៅរចូ) ថ្ងៃ 15 25,000 375,000 

       ស/.ចំណាយម្ ើការសង់អាង-ោ៉ា សុីនបមូ្ទឹរ 10,868,000 

ថ្ងៃសង់អាងស ីម៉ាង ់ត្រូវសត្បើអាង២ 
អាង 2 4,000,000 8,000,000 

សត្បើបាន២០ឆ្ន ាំ =១២០វែែ 

ម្ក៉ាស ីនបូមទឹក (សត្បើបាន១០ឆ្ន ាំ=៦០វែែ) សត្រឿង 1 1,920,000 1,920,000 

ទ សយធាំ (សត្បើបាន២ឆ្ន ាំ=១២វែែ) សរ ប   600,000 600,000 

ទ សយទន់ (សត្បើបាន២ឆ្ន ាំ=១២វែែ) ែ ាំ 1 48,000 48,000 

ថ្សបបាាំងកសតែ ថ្ងៃ (សត្បើបាន២ឆ្ន ាំ=១២វែែ) ែ ាំ 3 100,000 300,000 
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-ការវិភារសសែឋកិចចសលើការអលិរពូជកនូត្រីចាំនួន ៧០ ០០០ កាល ជាមួយនឹងការរំសលាុះសលើសម្កា រៈ៖ 
 

បរយិយ ឯកតា ចាំននួ 
រថ្មៃកនុង 

សរ ប 
ចាំននួវែែ សរ ប/វែែ 

១ឯកតា រសំលាុះ (សរៀល) 

១-ចំណាយសរុប   3,729,667 

       ១.រ.ចំណាយណ្ព្បព្ប ួ   3,552,000 

សមពូជ កាល 4 20,000 80,000   80,000 

ចាំ ីស  រទា ត្ាប់ 50 500 25,000   25,000 

ចាំ ីសមៅទឹកសោុះសា យួរ 3 18,000 54,000   54,000 

សមៅត្រីម៉ារ់ (១សប=២៥រ.ក ) សប 2 45,000 90,000   90,000 

ចាំ ីត្ាប់សលែ០.១ (១សប=២៥រ.ក ) 
សប 3 75,000 225,000 

  
225,000 

(២រ.ក/សពល x៣សពល/ថ្ងៃ x ១០ថ្ងៃ)   

ចាំ ីត្ាប់សលែ០.២ (១សប=២៥រ.ក ) 
សប 7 75,000 525,000 

  
525,000 

(៣រ.ក/សពល x៣សពល/ថ្ងៃ x ២០ថ្ងៃ)   

ោន ាំអ័រមូនចក់សមបា សលើក 1 28,000 28,000   28,000 

សត្បងបមូទឹក កាន 2 75,000 150,000   150,000 

ថ្ងៃឈនួ លពលកមមឱ្យចាំ ីខងទាាំ បែូរទឹក (ត្រីសៅរចូ) ថ្ងៃ 15 25,000 375,000   375,000 

ថ្ងៃែឹកជញ្ជូនកនូត្រីឱ្យអនកចិញ្ចមឹ + ងងត់្ចក សរ ប         2,000,000 

       ១.ស.ចំណាយម្ិនណ្ព្បព្បួ    177,667 

ថ្ងៃសង់អាងស ីម៉ាង ់ត្រូវសត្បើអាង២ 
អាង 2 4,000,000 8,000,000 120 66,667 

សត្បើបាន២០ឆ្ន ាំ =១២០វែែ 

ម្ក៉ាស ីនបូមទឹក (សត្បើបាន១០ឆ្ន ាំ=៦០វែែ) សត្រឿង 1 1,920,000 1,920,000 60 32,000 

ទ សយធាំ (សត្បើបាន២ឆ្ន ាំ=១២វែែ) សរ ប   600,000 600,000 12 50,000 

ទ សយទន់ (សត្បើបាន២ឆ្ន ាំ=១២វែែ) ែ ាំ 1 48,000 48,000 12 4,000 

ថ្សបត្បកប់ាាំងកាំសៅថ្ងៃ (សត្បើបាន២ឆ្ន ាំ=១២វែែ) ែ ាំ 3 100,000 300,000 12 25,000 

២-ចំតូ សរបុ  
កាល 70,000 100 7,000,000   7,000,000 

(ចាំ ូលពីការលក់កូនត្ររីថ្មៃជាមធយម ១០០៛/កប) 

៣-ចំម្តញសរុប   3,270,333 

ថ្ងៃសែើមអលិរកូនត្រកីនុង១កាល   53.28 

ចាំស ញសលើការអលិរកូនត្រកីនងុ១កាល   46.72 
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