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គម្ព្ោងដាំដាំណាាំសាលាដ  

រនុងផ្ទះសាំណាញ់ 
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ម្សចរតីសម្ងេបនៃគម្ព្ោង 

3 
១-ទតីាំងកសកិរដាំ                 ៖ នៅភូមិនោធពិ្រះសងឃ ឃ ាំតភាម ព្សុកព្តាំកក់ នេត្តតកកវ 

២-គនព្ោង                     ៖ ដាំណាំសាលាដ កនុងផ្ទះសាំណញ់ 
៣-ទាំហាំសាំណញ ់ ៖ ២៤០កម៉ែព្ត្កានរ៉េ  ( ១០ម x ២៤ម =២៤០ម២  ) 

៤-ទាំហាំរង ៖ ទទឹង១ម xបនណត យ២៣ម នដយទ កគោា ត្ ០,៥ម ច ងនិងនដើមរង 

៥-ចាំននួរង ៖ នធវើបាន៨រង នដយរកាគោា ត្០,២២មរីរង១នៅរង១ 

៦-ការសាបបណតុ ះកនូ ៖ បណតុ ះកនូអាយ ចាប់រី១៥ថ្ងៃ នទើបយកនៅដាំបាន 

៧-រយៈនរលដាំ   ៖ ដាំចាប់រី២៥ថ្ងៃនៅ៣០ថ្ងៃ ចាប់នផ្តើមព្បមូលផ្ល   

៨-ចាំននួថ្ងៃ / វដត  ៖ រី ៣២ថ្ងៃ នៅ ៣៨ថ្ងៃ (ទ កចន ា្ ះនរលហាលដី ៧ថ្ងៃ ) 

៩-នព្កាយរពី្បមលូផ្ល  ៖ ព្ត្ូវសោៃ ត្ដី ហាលដីចាំនួន៧ថ្ងៃ និងដាំព្បនភទបកនាេ សរីការដាំម ន  

១០-រដវូកាលដាំដ ះ ៖ អាចដាំបាននរញ១ឆ្ន ាំ អាព្ស័យនដយោនព្បភរទឹកព្គប់ព្ាន់ 

                                           (នបើដាំព្ាប់១ឆ្ន ាំដាំបាន៦វដត នបើដាំកូនដាំបាន៨វដត) 

១១-ទនិនផ្លកនុង១រង     ៖  (ជាមធយម ២,២គព្ក /ម២ ) →២,២គព្ក  x២៣ម២= ៥០,៦គព្ក  

ទនិនផ្លកនុង៨រង៖  ៥០,៦គព្ក  x ៨ =៤០៤,៨គព្ក (ព្សកព្សុត្ ៥%) =៣៨៤,៥៦គក 

១២-ទផី្ារ   ៖ ឈ្មួ ញច ះទិញដល់ចោា រ ឬដឹកមកនបាះដ ាំនៅផ្ារ 

១៣-ត្ថ្មា   ៖ រី ៤,០០០-៦,០០០នរៀល/គ.ព្ក ត្ថ្មាជាមធយម ៥,០០០នរៀល/គ.ព្ក  

                                          (ត្ថ្មាកនុងកេមករា ឆ្ន ាំ២០២២) 

១៤-ត្ព្មូវការទ ន  ៖ ការដាំសាលាដកនុងផ្ទះសាំណញ់នលើថ្ផ្ទដីទាំហាំ ២៤០កម៉ែព្ត្កានរ៉េ ព្ត្ូវការនដើម     

                                      ទ នចាំនួន 11,705,200នរៀល (ោនដផី្ទទ ល់េាួន និងទិញផ្ទះសាំណញ់ )រួមោន៖ 
 

ចាំណយ វនននិគគនលើការនរៀបចាំ

ព្បរន័ធនព្សាចព្សរ 

ចាំណយយនលើការដាំដ ះ 

នងិកងទាំ 

ចាំណយ 

សរ ប 

11,124,200 នរៀល 581,000 នរៀល 11,705,200 នរៀល 

 
 

១៥-ការវនភាគនសដឋកចិចនលើការដាំសាលាដ នលើថ្ផ្ទដ២ី៤០កម៉ែព្ត្កានរ៉េ/វដត ៖ 
 

ចាំណយ ចាំណូល ចាំនណញ ថ្ងានដើម/គ.ក ចាំនណញ/គ.ក 

868,841 នរៀល 1,920,000 នរៀល 1,051,159 នរៀល 2,262.61នរៀល 2,737.39នរៀល 
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១៦-ចាំណូល-ចាំណយនលើការដាំសាលាដកនុងផ្ទះសាំណញន់លើថ្ផ្ទដ ី២៤០ម៉ែ២ កនងុ១វដត រយៈនរលរី២៤ នៅ ៣០ថ្ងៃ 
 

បរនគយ ឯកតត  
ចាំននួ ត្ថ្មា/ឯកតត  ទកឹព្បាក ់ ចាំននួសារ ទកឹព្បាកស់រ ប 

ឯកតត  (នរៀល) (នរៀល) រនំលាះ (នរៀល) 

១-ចាំណូលរកីារលរ់សាលាដ គ.ក 384 5,000 1,920,000   1,920,000 

២-ចាំណាយសរុប = ចាំណាយប្ព្បព្បួល + ចាំណាយម្ិៃប្ព្បព្បួល  868,841 

   ២.រ-ចាំណាយប្ព្បព្បលួសរុប  581,000 

នធវើដី+រនូរង សារ 1 100,000 100,000   100,000 

កាំនបារសោា ប់នមនរាគ គ.ក 15 2,000 30,000   30,000 

ចាំណយនលើការបណតុ ះកនូ សារ 1 50,000 50,000   50,000 

រូជ កញ្ចប់ 1 5,000 5,000   5,000 

ជីកសិកមម គ.ក 6.25 1,600 10,000   10,000 

ជីព្ទប់បាត្ (លាមកនា+លាមកទ) បាវ 24 4,000 96,000   96,000 

ថ្ន ាំសោា ប់សត្វលអិត្ នងិការោរជមៃឺ វដត 1 20,000 20,000   20,000 

ថ្ងាអគគីសនីបូមទកឹនព្សាចព្សរ វដត 1 50,000 50,000   50,000 

រលកមមនមើលកងទាំ វដត 1 100,000 100,000   100,000 

សោា រៈនវចេចប់ វដត 1 20,000 20,000   20,000 

នសវាព្បមូលផ្ល+ដឹកជញ្ជូន វដត 1 100,000 100,000   100,000 

      ២.ខ-ចាំណាយម្ិៃប្ព្បព្បួលសរបុ        11,124,200 
  

287,841 

ម៉ែូទ័របូមទឹក (នព្បើបាន៥ឆ្ន ាំ, ១ឆ្ន ាំ=៨វដត) នព្គឿង 1 660,000 660,000 40 16,500 

កេែនភាើង ដ ាំ 1 80,000 80,000 40 2,000 

ទ នគនម នដើម 10 20,000 200,000 40 5,000 

ទ នគជ័រត្ាំណក់ទកឹ ដ ាំ 1 115,000 115,000 24 4,792 

ទ នគជ័រសាច ដ ាំ 1 45,000 45,000 24 1,875 

រ៉េូប ៊ីនណត្ាំណក់ទកឹ ព្ាប់ 32 600 19,200 24 800 

ទ នគកកង + នត្ ព្ាប់ 9 3,000 27,000 24 1,125 

រ៉េូប ៊ីនណធាំ ព្ាប់ 5 10,000 50,000 24 2,083 

ហវឺត្ ព្ាប់ 32 4,000 128,000 24 5,333 

នព្ត្បណតុ ះកនូ បនទះ 50 4,000 200,000 24 8,333 
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ផ្ទះសាំណញ់ 10m x 24m=2402          

(នព្បើបាន៥ឆ្ន ាំ ១ឆ្ន ាំ =៨វដត 
ម២ 

240 40,000 9,600,000 40 240,000 

៣-ចាំម្ណញសរុប  1,051,159 

 

១៧-លទធភារចាំនណញនដយកផ្អកនលើនិ្ ន ការត្ថ្មា៖ 

-ត្ថ្មាទបបាំផ្ ត្៖ ៤,០០០នរៀល/គ.ព្ក  

-ត្ថ្មាេពស់បាំផ្ ត្៖ ៦,០០០នរៀល/គ.ព្ក 
 

ករណ ី
ទនិនផ្ល ត្ថ្មា ចាំណូល ចាំណយ ចាំនណញ 

គ.ក នរៀល/គ.ក នរៀល នរៀល នរៀល % 

ករណីទី១ 384 4,000 1,536,000 868,841 667,159 77% 

ករណីទី២ 384 4,500 1,728,000 868,841 859,159 99% 

ករណីទ៣ី 384 5,000 1,920,000 868,841 1,051,159 121% 

ករណីទី៤ 384 5,500 2,112,000 868,841 1,243,159 143% 

ករណីទី៥ 384 6,000 2,304,000 868,841 1,435,159 165% 

 

១៨-ត្ព្មវូការចាំននួផ្ទះសាំណញស់ព្ោបក់ារដាំដ ះវនលជ ាំនដើមបទីទលួបានចាំណូល ៦,០០០ ដ លាា រ/ថ្ងៃ 
 

ររណ ី លទ្ធផ្លជារ់ប្សតងរនងុ១ផ្ទះសាំណាញ ់ ប្ផ្ៃការ 

កផ្អកតម ទិននផ្ល ត្ថ្មា ចាំណូលរីការ ចាំណូលរីការលក ់ ត្ព្មូវការ ត្ព្មូវការ 

ត្ថ្មាលក់/គ.ក ជាមធយម នរៀល/គ.ក លក់សរ ប ឱ្យបាន 6,000$ ផ្ទះសាំណញ់ ផ្ទះសាំណញ់ 

  គ.ក/ផ្ទះ      =24,000,000៛ ដាំដ ះ/វដត ដាំដ ះវនលជ ាំ 

A B C D=B*C E F=E/D G=F*38(1) 

ករណីទី១ 384 4,000 1,536,000 24,000,000 16 594 

ករណីទី២ 384 4,500 1,728,000 24,000,000 14 528 

ករណីទ៣ី 384 5,000 1,920,000 24,000,000 13 475 

ករណីទី៤ 384 5,500 2,112,000 24,000,000 11 432 

ករណីទី៥ 384 6,000 2,304,000 24,000,000 10 396 
  

(1)-រយៈនរលដាំកនុង១វដត =៣៨ថ្ងៃ 
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១៩-បនចចកនទសដាំដ ះ 

           ក/.ការនព្ជើសនរើសរជូ នព្ត្ៀមរជូសាប នងិសាបព្ាប ់៖ 

           ព្ត្ូវនព្ជើសនរើសរូជកដលោនព្បវត្តិចាស់លាស់ ជាព្ាប់រូជកដលោនដាំណ ះចាប់រី៨០%ន ើងនៅ រូជលូត្

លាស់រយៈនរលេាីព្សបនឹងត្ាំបន់ដាំដ ះ។ កនុងការនព្ត្ៀមរូជសាប ព្ត្ូវយកព្ាប់នៅេចប់ព្កណត្់កដលងាយជក់ទឹក 

នហើយព្តាំទ ក ១យប់ នដើមបឱី្យព្ាប់ព្សូបយកទឹកឆ្ប់ដ ះរនាក។ នៅនលើរងសាប ព្ត្ូវនរៀបចាំនដយដកជី់កាំប៉ែ សត ព្ទប់

បាត្។ នព្កាយរីសាបព្ាប់នហើយ ព្ត្ូវកាប់ចិញ្ច ច្ ាំកាំនទចចាំនបើងព្គបរនីលើ ការោរការខ្ទទ ត្ព្ាប់នៅនរលនព្សាចទឹក 

និងជួយកងរកាសាំនណើម។ 

           ចាំនោះការកងទាំកនុងនរលសាបព្ត្ូវនព្សាចទឹកមួយថ្ងៃ ២ដង នៅរដូវព្បាាំង និងដករនំលាះកូននចញេាះនៅ

កកនាងកដលដ ះញឹកនរក។ រកាទ កនដើមកដលនថ្ា សលអសាំរាប់យកនៅសទូងនលើរង។ នព្កាយរីសាបព្ាប់បានរយៈនរល 

រី ១០-១៥ថ្ងៃ ព្ត្ូវដកកូនសាលាដយកនៅដាំនៅនលើរង។ 

          េ/.ការនរៀបចាំដ ី៖ 

ភជួរឬកាប់ដីជនព្ៅ ២ -២,៥ត្ឹក ហាលដី៧ថ្ងៃ ទទឹងរង ១កម៉ែព្ត្ បនណត យរងតមចាំណង់ចង់បានឬតមសាា ន

ភារដីកនុងផ្ទះសាំណញ់ កមពស់រង ១ - ១,៥ ត្ឹក ចន ា្ ះរង ២,៥ -៣ ត្ឹកនិងនៅនលើរងនីមួយៗ ព្ត្ូវដក់ជីលាមកនា

រ កផ្ យ ប ទ្ ប់មកព្ជុាំដីបញ្ចូលនៅកនុងដឱី្យសរវ រចួទ ករយៈនរល ៣ថ្ងៃ នទើបយកកូនមកដាំ។ 

          គ/.ការដាំនងិកងទាំ 

នៅនរលកូនសាលាដោនអាយ  ១០ -១៥ ថ្ងៃ នយើងអាចដកយកវានៅដាំបាននហើយ កត្ម ននឹងដកព្ត្ូវបនាយការ

នព្សាចទឹករី ២-៣ថ្ងៃ នដើមបីឱ្យនដើមវារងឹ  និងដកកូនណកដលោននដើមធាំនសម ើាន   ព្ត្ូវនព្សាចទឹកនលើរងឱ្យនជាគលអ

ម ននរលដាំ។ ការដាំព្ត្ូវដក់ឫសមួយជាំហរក ាំឱ្យចបត្់ឫសឱ្យនសាះ ចន ា្ ះជួររី ២ត្ឹក និងចន ា្ ះគ មព ១,៥ត្ឹក នឹង

ព្ត្ូវកាត្់ចាំនបើងេាីៗព្គបតមគល់សាលាដនដើមបីរកាសាំនណើមដីបានលអ នព្សាចទឹករី៣ -៤ដង កនុងមួយថ្ងៃ នព្កាយរី

ដាំបាន៣-៤ថ្ងៃដាំបូង ។ 

         ឃ/.ការព្បមលូផ្ល 

ការដាំសាលាដកនុងផ្ទះសាំណញ់នដយការសាបដកកូនដាំ នឹងអាចព្បមូលផ្លកនុងរយៈនរលដាំកត្២៥ថ្ងៃ

នៅ៣០ថ្ងៃ នព្កាយរដីាំ។  

 

២០-ចាំណ ចខ្ទា ាំង៖  

- ោនត្ព្មូវការទីផ្ារ និងអាចលក់បានព្គប់រដូវ នដយឈ្មួ ញច ះមកទិញដល់ចោា រ 

- អាចរកបានព្បាក់ចាំណូលសមរមយ  

- ោនបទរិនសាធន៍ កនុងការដាំបកនារយៈនរលយូរឆ្ន ាំ  

- ោនដីចោា រផ្ទទ ល់េាួន មិនជួលដីនគ  
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- ោនទ នផ្ទទ ល់េាួនសព្ោប់ដាំ  

- ព្បភរទឹកោនព្គប់ព្ាន់ គឺនព្បើទឹកព្ត្ោាំងផ្ទទ លេ់ាួនកកបរចោា រ  

- មិនោនសត្វលអិត្ បាំផ្ទា ញដាំណាំ នដយោនផ្ទះសាំណញ់ការោរ  

- មិនចាាំបាច់នព្បើថ្ន ាំរ ល  

- ងាយព្សួលកងទាំ  

២១-ចាំណ ចនេាយ៖  

- ផ្ទះសាំណញ់ោនទាំហាំត្ូច ដាំណាំោនត្ិច មិនអាចផ្គត្់ផ្គង់ដល់ត្ព្មូវការទីផ្ារបានព្គប់ព្ាន់ 

- នៅេវះបនចចកនទសកនុងការដាំដ ះ ដាំបានទិននផ្លត្ិច  

- ការផ្ែរវផ្ាយរីបនចចកនទស ដាំដាំណាំរីសមត្ាកិចចជាំ្ញនៅោនកព្មិត្  

- ការនព្សាចព្សរដាំណាំនរលេាះេវះទឹកនដយព្ត្ោាំងរើងកេព្បាាំង  

- ត្ថ្មានព្បង និងអគគិសនីសព្ោប់នព្បើព្បាស់បូមទឹក នៅោនត្ថ្មាេពស់  

- ប ា្ ព្បឈ្មកនុងការព្បកតួ្ព្បកជងទីផ្ារកសិផ្ល រិនសសគឺបកនាមករីព្បនទសជិត្ខ្ទងនិងការ

ធ្លា ក់ថ្ងានរលរដូវព្បមូលផ្ល 

- អនកហូបភាគនព្ចើនមិនសូវយល់រីអត្ាព្បនគជន៍ថ្នការបរននភាគបកនាាម នជាត្ិគីមី។ 
 

២២-នសចកតសីននដិឋ ន៖ 

 ការដាំបកនាកនុងផ្ទះសាំណញ់កសិករអាចជួបនឹងហានិភ័យមួយចាំនួន៖ 

 ក-ហានភិយ័ផ្លតិ្កមម (Production Risks) ៖   

ក.១.ោក់រ័នធនឹងអាកាសធ្លត្ កដលកព្បព្បួលនលឿន នរលេាះសីត្ ណា ភារន ើងនតត ខ្ទា ាំងនធវើឱ្យដាំណាំសវ ិត្ ឬ 

នព្កៀមព្ត្ួយ នរលេាះសីត្ ណា ភារព្ត្ជាក់ខ្ទា ាំងនធវើឱ្យដាំណាំរួញព្ត្ួយ មិនលូត្លាស់ និងបានបងាឱ្យជាប ា្ រលួយ 

ោនសត្វលអិត្បាំផ្ទា ញនព្ចើន និងោនជមៃឺរលាកនដើមជានហត្ ទទួលបានទននផ្លទប មិនសមព្សបតមការរំរឹងទ ក  

ក.២.ការនកើត្ជាំង ឺ និងសត្វលអិត្ចថ្ព្ងបាំផ្ទា ញ កដលបណត លមករីេវះអ្ម័យនៅជ ាំវនញផ្ទះសាំណញ់ ាម ន

 វនធ្លនការការោរ មិនោនបនចចកនទសចាស់លាស់កនុងការកាំណត្់ជមៃ ឺនជឿកត្នលើអនកលក់ថ្ន ាំ-ជី  

ក.៣.ព្បរ័នធនព្សាចព្សរមនិព្គប់ព្ាន់ ជាការនធវើឱ្យដាំណាំេូចខ្ទត្ និងនកើនន ើងថ្ងានដើមផ្លិត្កមម នដយ 

ចាំណយនលើការនព្សាចព្សរេពស់។ 

 េ-ហានភិយ័ទផី្ារ (Marketing Risks ) ៖   

-លទធភារថ្នការបាត្់បង់ទីផ្ារ ឬត្ថ្មាកដលទទួលបានទបជាងការរំរឹងទ ក។ ការធ្លា ក់ច ះការលក់និងត្ថ្មា 

កដលបណត លមករីការនកើនន ើងនូវចាំនួនអនកដាំកនុងព្សកុ ឬការផ្ទា ស់បតូរចាំណង់ចាំណូលចិត្តអត្ិងិជន។ 
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-មិនបានបាំនរញតមសតង់ដរទីផ្ារ ឬត្ព្មូវការរបស់អនកទិញ ដូចជា គ ណភារ បរនោណ ត្ថ្មានិងការនវច

េចប់ឱ្យបានព្ត្ឹមព្ត្ូវ។ 

-មិនបានត្ភាជ ប់កេែព្ចវា៉េក់ផ្លិត្កមមរវាងអនកផ្លិត្ ឈ្មួ ញកណត លព្បមូលទិញ និងអត្ិងិជនទិញ។ 

-បកនាកដល ា្ំចូលមករីព្បនទសជិត្ខ្ទងោនត្ថ្មានថ្ក 

-នរៀបចាំព្បត្ិទិនដាំដ ះឱ្យព្ត្មឹព្ត្ូវ នជៀសវាងជន់នៅនលើទីផ្ារ 

-ព្ត្ូវនរៀបចាំផ្លិត្បកនាឱ្យបានព្គប់រដូវ ទាំងរដូវរំនហើយ រដូវនតៅ  រដូវនភាៀង។ 

 គ-ហានភិយ័ហរិញ្ញវត្ាុ ( Financial Risks) ៖   

 -ការដាំសាលាដកនងុផ្ទះសាំណញ់ព្ត្ូវការចាំណយនដើមទ ននព្ចើន កដលកសកិរមិនោនងវនកាព្គប់ព្ាន់ សព្ោប់ 

ការផ្លិត្ និងវននិនគគនលើការដាំដ ះ ឬនព្ត្ៀមបព្មុងសព្ោប់នហត្ ការន ើងនដយថ្ចដនយ  

- កសិករភាគនព្ចើនបានទទលួ ទ នកមចីរីធ្ារ ឬព្គឹសាា នមីព្កូហរិញ្ញវត្ាុ កដលោនការព្បាក់េពស់ ៕ 
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