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ម្សចរតីសម្ងខបននគម្ព្ោង 

3 
 

 

-ចនំនួមានច់ញិ្ចមឹក្នុង១ វដ្ត ក្នុង១ទ្រងុ ៖ ១៣០ ក្ាល  

-រយៈពេលចញិ្ចមឹ     ៖ ៧៣ ថ្ងៃ 

-ស្ថា នភាេចាបល់ក្ ់    ៖ ចាប់លក្់ទ្បចំាខែ ក្នុង១ខែចាប់លក្់១ទ្រុង               

-កាលវភិាគថ្នការចញិ្ចមឹ    ៖ ចិញ្ច ឹម ៣ទ្រុង (១ទ្រុងពរៀងគ្នន  ខែរី១ចាប់ព ត្ើមទ្រុងរី១ ខែរី២ 

                                                   ទ្រុងរី២ និងខែរី៣ទ្រុងរី៣)ទ្រុងនីមយួៗចិញ្ច ឹម៤ស្ថរក្នុង១ឆ្ន ំ                                

-គពទ្មាងចណំាយក្នុង ១ទ្រងុ   ៖  2,770,000 ពរៀល         

-គពទ្មាងចណំាយសទ្មាប ់៣ទ្រងុ  ៖  8,310,000 ពរៀល ក្នុងព ោះ៖               

-ទ្ាក្ច់ពំេញទ្បចំាខែ       ៖  1,022,800 ពរៀល 

-ទ្ាក្ច់ពំេញទ្បចំាឆ្ន ំ/ទ្រងុ      ៖  4,091,200ពរៀល 

-ទ្ាក្ច់ពំេញទ្បចំាឆ្ន ំសទ្មាប៣់ទ្រងុ  ៖  12,273,600 ពរៀល 
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១-ម្សចរតីម្ ត្ើម្ ៖ 

 ទ្បជាជនក្មពុជាជាពទ្ចើនចូលចិត្តបរិពភាគស្ថច់មាន់ទ្សកុ្ (មាន់ខទ្ស ) ពទ្រោះមានរសជាត្ិឆ្ៃ ញ់ជាង

ស្ថច់មាន់េូជ ំចូលខដ្លដាក្់លក្់តាមហាងធំៗ។  បចចុបបនន  មាន់ទ្សុក្មានត្ទ្មូវការពទ្ចើនពៅក្នុងរី្ារ 

និងមានត្ថ្មៃលអ ប ៉ុខនតការ្គត្់្គង់ពៅមានក្ទ្មិត្ពៅព ើយ។  
 

២-ម្ោលបំណង ៖ 

 -បំពេញត្ទ្មូវការរបស់អត្ងិិជន 

 -បពងកើត្ម៉ុែរបរបខនាម បពងកើនទ្ាក្់ចំេូលក្នុងទ្គួស្ថរ  

-ចូលរួមបពងកើនពសដ្ឋក្ិចចជាត្ិ កាត្់បនាយភាេទ្ក្ីទ្ក្ 

 -រួមចំខេក្ពលើក្សទួយ្លិត្្លក្នុងទ្សុក្ 

 -្តលភ់ាេគទ្មូ និងបំ្៉ុសដ្ល់ទ្គួស្ថរក្សិក្រដ្ថ្រពរៀត្បពងកើនការចិញ្ច ឹមមាន់ទ្សុក្ឱ្យកាន់ខត្ពទ្ចើន 

          ពដ្ើមបីពលើក្ក្មពស់ជីវភាេទ្គួស្ថរ 

៣-ម្បសររម្ម ៖ 

 -ចលូរមួ គ្ត្់ គ្ង់ស្ថច់មាន់ទ្សុក្ទ្បក្បពដាយគ៉ុេភាេពៅពលើរី្ារ  

 -េទ្ងីក្ការចិញ្ច ឹមឱ្យានពទ្ចើនវដ្ត ខដ្លអាចលក្់ និងររួលានទ្ាក្់ចំេូលជាពរៀងរាល់ខែ  
 

៤-ទី្ារ ៖ លក្់មាន់រស់ក្នុងភូមិ និងលក្់ឱ្យឈ្មួ ញមក្រិញដ្ល់្ទោះ។ 
 

៥-គម្ព្ោងននការចិញ្ច ឹម្ម្ ើម្បីអាចចាប់លរ់ព្បចាសំ្ែ ៖  

 -ចនំនួមានច់ញិ្ចមឹក្នុង ១ វដ្ត/ទ្រងុ ៖ ១៣០ ក្ាល  

 -រយៈពេលចញិ្ចមឹ ៖ ៧៣ ថ្ងៃ ានរមៃន់ជាមធយម ១.៤ គី ូទ្កាម ក្នុង១ក្ាល 

 -កាលវភិាគថ្នការចញិ្ចមឹ ៖ ពដ្ើមបីអាចចាប់លក្់ជាពរៀងរាល់ខែគឺទ្ត្ូវចិញ្ចមឹចំនួន ៣ ទ្រុង ឆ្ៃ ស់គ្នន  

ខដ្លទ្រុងនីមួយៗចិញ្ច ឹម ៤ វដ្តឬស្ថរ ក្នុង១ឆ្ន ំ៖ 
 

ទ្រងុ មក្រា ក្៉ុមភៈ មី  ពមស្ថ ឧសភា មិង៉ុ  ក្ក្កដា សហីា ក្ញ្ញា  ត្៉ុលា  វិចិកិា ធនូ មក្រា ក្៉ុមភៈ 
 

ទ្រុងរី១ ចិញ្ច ឹម  ចាប់ ចិញ្ច ឹម  ចាប់ ចិញ្ច ឹម  ចាប់ ចិញ្ច ឹម  ចាប់   
 

ទ្រុងរី២  ចិញ្ច ឹម  ចាប់ ចិញ្ច ឹម  ចាប់ ចិញ្ច ឹម  ចាប់ ចិញ្ច ឹម  ចាប់ 
 

 
 

ទ្រុងរី៣   ចិញ្ច ឹម  ចាប់ ចិញ្ច ឹម  ចាប់ ចិញ្ច ឹម  ចាប់ ចិញ្ច ឹម  ចាប់ 
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៦-គម្ព្ោងចំណាយសព្ោប់ការចិញ្ច ឹម្ោន់រនុង១ព្ទុង ចំនួន ១៣០រាល ៖ 

 

ល.រ ម៉ុែចណំាយ ឯក្តាត  ចនំនួ 

ថ្ងៃ/

ឯក្តាត  

សរ៉ុប 

ពរៀល ពរៀល 

១ ឈ្នួលេលក្មមស្ថងសងទ់្រុង  ក្ ់ 4 60,000 240,000 

២ 

សមាភ រៈពធវើទ្រុង (ពឈ្ើ ឬសស ីសៃ ឹក្ សំណាញ់ ) 

សរ៉ុបរួម 1 800,000 800,000 
ទ្រុងសទ្មាប់មាន់ពដ្ក្រំហ ំ៤ម  x ៥ម  

និងពធវើពធនើឃ្លៃ ត្េី១ពៅ១ ក្មពស់០.៧ម   

រីធ្លៃ សទ្មាប់មាន់ស៉ុីចំេីរំហ៤ំម -៩ម  េ័រធសំណាញ់ក្មពស់ ៣ម  

៣ សនូក្រឹក្-សនូក្ចំេី សនូក្ 4 10,000 40,000 

៤ ក្ូនមាន់អាយ៉ុ២១ថ្ងៃរិញេកី្សិដាឋ ន ក្ាល 130 5,000 650,000 

៥ 

ចំេី្សពំទ្សចរិញេី្ ារ (ពទ្បើរយៈពេលចិញ្ច ឹម៧៣ថ្ងៃ ) 

គ.ក្ 270 2,300 621,000 
មាន់១ក្ាល=២.០៨គ.ក្ x ១៣០ក្ាល=២៧០គ.ក្ 

៦ 
ចំេី្សពំដាយែៃួនឯង ក្នទក្់ ច៉ុងអងករ (ពទ្បើរយៈពេលចិញ្ច ឹម៧៣ថ្ងៃ ) 

គ.ក្ 480 650 312,000 
មាន់១ក្ាល=៣.៦៩គ.ក្ x ១៣០ក្ាល=៤៧៩.៧០គ.ក្ 

៧ ថ្ន បំង្កក ជមៃអឺាសននពរាគ ក្ាល 130 140 18,200 

៨ ថ្ន សំមាៃ ប់ពមពរាក្ និងរមាៃ ក្់ទ្េនូ សរ៉ុបរួម 2 40,000 80,000 

៩ ក្ំពារស គ.ក្ 10 1,000 10,000 

សរុប 2,771,200 

 

៧-តព្មូ្វការទុន ៖ 

*ក្នុង ១ទ្រុង ទ្ត្ូវចំណាយងវិកាចំនួន  2,770,000 ពរៀល  

*ពដ្ើមរ៉ុនទ្ត្ូវចំណាយសរ៉ុបសទ្មាប់ការចិញ្ច ឹមមាន់ ៣ ទ្រុង គឺ  8,310,000 ពរៀល  
 
 

 ចំណាយ 

ទ្រុងរី១ 2,770,000 ពរៀល 

ទ្រុងរី២ 2,770,000 ពរៀល 
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ទ្រុងរី៣ 2,770,000 ពរៀល 

សរ៉ុប 8,310,000 ពរៀល 

 

៨-សាា នភារព្ារ់ចំម្ណញរនុង ១ ព្ទុង រនុង ១វ ត រយៈម្រល ៣ស្ែ  (រនុង១ឆ្ន ចំិញ្ច ឹម្ាន៤វ ត) ៖ 

ពដាយគិត្មាន់ពៅសល់េីស្ថៃ ប់ចំនួន១២៤ក្ាល (អទ្តាស្ថៃ ប់ ៣%ពដាយស្ថរក្នូមាន់មានអាយ៉ុ២១ថ្ងៃ រិញ

េីក្សិដាឋ នភាា ស់មានចាក្់វ៉ាក្់ស្ថងំរចួជាពទ្សច ) និងមានរមៃន់ជាមធយម ១.៤ គី ូទ្កាម ក្នុង១ក្ាល ។ 

 

ល.រ បរយិាយចេូំល - ចណំាយ ឯក្តា ចនំនួ 
ថ្ងៃ/ឯក្

តា 
សរ៉ុប 

រយៈពេល 

ពទ្បើ ឬ  
សរ៉ុប/វដ្ត 

       (ពរៀល)    វដ្តចញិ្ចមឹ (ពរៀល)  

រ.ចំណូលសរុប 2,804,000 

១ ចំេូលេីការលក្ម់ាន់រស់ក្នងុភូមិ គ.ក្ 174 16,000 2,784,000   2,784,000 

២ 
ចំេូលេីការលក្់លាមក្មាន់ពធវើជ ី 

ការ៉ុង 2 10,000 20,000   20,000 

(១ការ៉ុង=៥០គ.ក្ ) 

ែ.ចំណាយសរបុ (= ែ១ + ែ២ ) 1,781,200 

     ែ១. ចណំាយខទ្បទ្បលួសរ៉ុប 1,691,200 

១ ក្ូនមាន់អាយ៉ុ២១ថ្ងៃរិញេកី្សិដាឋ ន ក្ាល 130 5,000 650,000 1 650,000 

២ ចំេី្សពំទ្សចដាក្ា់វរិញេី្ារ គ.ក្ 270 2,300 621,000 1 621,000 

៣ ចំេី្សពំដាយែៃួនឯង ច៉ុងអងករ ក្នទក្ ់ គ.ក្ 480 650 312,000 1 312,000 

៤ 
ថ្ន បំង្កក ជមៃអឺាសននពរាគសទ្មាប់មាន់៦៥

ក្ាល 

ក្ាល 

130 140 18,200 1 18,200 

៥ ថ្ន សំមាៃ ប់ពមពរាគ និងរមាៃ ក្់ទ្េនូ សរ៉ុប 2 40,000 80,000 1 80,000 

៦ ក្ំពារស  គ.ក្ 10 1,000 10,000 1 10,000 

     ែ២. ចណំាយមនិខទ្បទ្បលួសរ៉ុប (ចណំាយពលើការរលំសទ់្បចំាវដ្ត ) 90,000 

១ ឈ្នួលេលក្មមស្ថងសងទ់្រុង  ក្ ់ 4 60,000 240,000 12 20,000 

២ សមាភ រៈ (ពឈ្ើ ឬសស ីសៃ ឹក្ សណំាញ់ ) សរ៉ុប 1 800,000 800,000 12 66,667 

៣ សនូក្រឹក្ សនូក្ចំេី សនូក្ 4 10,000 40,000 12 3,333 

គ.ចមំ្ណញរនុង១វ ត ឬ ១សារចញិ្ច ឹម្ (=ក្ - ែ ) 1,022,800 

        ថ្ងៃពដ្ើមក្នុង ១ គ ីទូ្កាមមានរ់ស ់= ែ/រមៃនម់ានស់រ៉ុប 10,237 

        ចពំេញក្នុង ១ គ ីទូ្កាមមានរ់ស ់= ថ្ងៃលក្ ់- ថ្ងៃពដ្ើម 5,763 



-6- 

 

 
 
 

៩-សាា នភារចំណូល-ចំណាយ និងចំម្ណញព្បចាវំ ត ឬព្បចាពំ្តីោសសព្ោប់ោន់ ១ ព្ទុង ៖ 

                                                                                                               ឯក្តាត ៖ ពរៀល 

ល.រ ចេូំល-ចណំាយ 

វដ្តរ១ី ឬ វដ្តរ២ី ឬ វដ្តរ៣ី ឬ វដ្តរ៤ី 

ទ្ត្មីាសរ១ី ទ្ត្មីាសរ២ី ទ្ត្មីាសរ៣ី ទ្ត្មីាសរ៤ី 

ចេូំលសរ៉ុប 2,804,000 2,804,000 2,804,000 2,804,000 

១ ចំេូលេីការលក្ម់ាន ់ 2,784,000 2,784,000 2,784,000 2,784,000 

២ ចំេូលេីការលក្់លាមក្មាន ់ 20,000 20,000 20,000 20,000 

ចណំាយសរ៉ុប 1,781,200 1,781,200 1,781,200 1,781,200 

១ េូជក្ូនមាន ់ 650,000 650,000 650,000 650,000 

២ ចំេី្សពំទ្សច 621,000 621,000 621,000 621,000 

៣ ចំេី្សពំដាយែៃួនឯង 312,000 312,000 312,000 312,000 

៤ ថ្ន បំង្កក ជមៃអឺាសននពរាគ 18,200 18,200 18,200 18,200 

៥ ថ្ន សំមាៃ ប់ពមពរាគ និងរមាៃ ក្់ទ្េនូ 80,000 80,000 80,000 80,000 

៦ ក្ំពារស  10,000 10,000 10,000 10,000 

៧ រំលស់ពលើឈ្នួ លស្ថងសង់ទ្រងុ 20,000 20,000 20,000 20,000 

៨ រំលស់ពលើសមាភ រៈស្ថងសង់ទ្រងុ 66,667 66,667 66,667 66,667 

៩ រំលស់ពលើសនូក្ចំេី 3,333 3,333 3,333 3,333 

ចពំេញស៉ុរធ 1,022,800 1,022,800 1,022,800 1,022,800 

 

*ក្េំត្ស់មាគ ល៖់ ស្ថា នភាេចំេូល-ចំណាយ និងចំពេញទ្បចំាវដ្តគឺដ្ចូគ្នន សទ្មាប់ទ្រុងរី២ និងទ្រុងរី៣ 
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១០-សាា នភារចិញ្ច ឹម្ ៖ ពដ្ើមបីររួលានទ្ាក្់ចំេូលទ្បចំាខែ ទ្ត្ូវចិញ្ច ឹមចំនួន ៣ ទ្រុង ខដ្លក្នុងទ្រុងនីមយួៗ ចិញ្ច ឹម៤វដ្ត/ស្ថរ ក្នុង១ឆ្ន ំ៖ 

 

ទ្រងុ មក្រា ក្៉ុមភៈ ម ី ពមស្ថ ឧសភា មងិ៉ុ  ក្ក្កដា សហីា ក្ញ្ញា  ត្៉ុលា  វិចិកិា ធន ូ មក្រា ក្៉ុមភៈ 
 

ទ្រុងរី១ ចិញ្ច ឹម  ចាប់លក្់ ចិញ្ច ឹម  ចាប់លក្់ ចិញ្ច ឹម  ចាប់លក្់ ចិញ្ច ឹម  ចាប់

លក្់ 

  

 

ទ្រុងរី២  ចិញ្ច ឹម  ចាប់លក្់ ចិញ្ច ឹម  ចាប់លក្់ ចិញ្ច ឹម  ចាប់

លក្់ 

ចិញ្ច ឹម  ចាប់លក្់  

 

ទ្រុងរី៣   ចិញ្ច ឹម  ចាប់លក្់ ចិញ្ច ឹម  ចាប់លក្់ ចិញ្ច ឹម  ចាប់លក្់ ចិញ្ច ឹម  ចាប់លក្់ 

 

 
 

១១-សាា នភារព្ារ់ចំម្ណញព្បចាសំ្ែ ៖ ឯក្តាត ៈពរៀល  

                

ទ្រងុ ម ី ពមស្ថ ឧសភា មងិ៉ុ  ក្ក្កដា សហីា ក្ញ្ញា  ត្៉ុលា  វិចិកិា ធន ូ មក្រា ក្៉ុមភៈ សរ៉ុប 

ទ្រងុរ១ី 1,022,800     1,022,800     1,022,800     1,022,800     4,091,200 

ទ្រងុរ២ី   1,022,800     1,022,800     1,022,800     1,022,800   4,091,200 

ទ្រងុរ៣ី     1,022,800     1,022,800     1,022,800     1,022,800 4,091,200 

សរ៉ុប                         12,273,600 

 

-ទ្ាក្់ចំពេញក្នុង១ឆ្ន ំសទ្មាប់ការចិញ្ច ឹមមាន់ ១ទ្រុង = 4,091,200 ពរៀល 

-ទ្ាក្់ចំពេញក្នុង១ឆ្ន ំសទ្មាប់ការចិញ្ច ឹមមាន់ ៣ទ្រុង =12,273,600 ពរៀល 
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