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១-ម្ស្ចកតីម្ ត្ើម្៖ 

 “សល ឹកែទឹម្” គឺជាគទ្គឿងគរសដ៏សាំខាន់ ជាជាំនួយកនុងគទ្គឿងផ្ស ាំសទ្ាប់ម្ុែម្ហូបគសទ ើរទ្គប់ទ្បគភរ 

ខដលទ្បជាជនរូគៅនិយម្គទ្បើគដើម្បីបខនែម្កលិន និងសទ្ម្ស់កនុងអាហារ។ សល ឹកែទឹម្ អាចបរិគភាគទាំង

គដើម្ទ្សស់ និងសល ឹកទ្សស់ គដើម្បីនាាំម្កនូវជីវជាតគិផ្សងៗ។ ពូជែទឹម្សល ឹកានពីរទ្បគភរ គឺពូជសល ឹកម្ូល

តូចៗលមម្ និងពូជានសល ឹកសាំខប៉ែតធាំគ ើយខវង។ កសិករភាគគទ្ចើននិយម្ដ្ឋាំទ្បគភរពូជែទឹម្សល ឹកម្ូល

និងតូចៗលមម្ ខដលគគគទ្ចើនគៅថា “ែទមឹ្ែយល ់” គទ្រោះពូជគនោះគពញនិយម្គលើរីផ្ារទ្បចាំនងៃ។ ការដ្ឋាំ

ែទឹម្យកសល ឹកអាចដ្ឋាំបានគទ្ចើនរគបៀប ទាំងកនុងគផ្ើង កនុងគកោះគនន  ដ្ឋាំចទ្ម្ុោះជាម្យួរុកខជាតគិផ្សងគរៀត 

និងដ្ឋាំគលើដីវាលគលើកជារង។ ប៉ែុខនែគដើម្បីបាំគពញតទ្ម្ូវការរីផ្ារ និងចាំគណញងវិកាគទ្ចើន ទ្តូវដ្ឋាំគលើដី

វាលគលើកជារង។ ែទឹម្សលកឹជាដាំណាំម្ួយទ្បគភរម្ិនពិបាកខងទាំណស់ណគរ គដ្ឋយទ្គន់ខតទ្តូវ

គទ្នចរឹកគទ្ចើនបនែិច។ 

២-ម្ោលបំណង ៖ ការគរៀបចាំគគទ្ាងអាជីវកម្មគលើការដ្ឋាំដាំណាំែទឹម្សល ឹកគនោះគឺគដើម្បី៖ 

-ជួយដល់ស គម្ន៍កសិកម្ម ទ្កុម្ផ្លិត និងកសិករ ខដលានបាំណងចង់ដ្ឋាំដុោះដាំណាំែទឹម្

សល ឹក កនុងការររួលបាននូវព័ត៌ានបខនែម្េាំពីបគចេកគរស នងលគដើម្ផ្លិត និនាន កាតនម្ល ការវិភាគគសដាកិចេ 

និងបញ្ហហ ទ្បឈម្គផ្សងៗ គដើម្បីជាម្ូលដ្ឋា នកនុងការគរៀបចាំខផ្នការដ្ឋាំដុោះឱ្យររួលបានលរធផ្លលអ។  

-ជួយជាំរុញ និងគលើកសទួយដល់ការដ្ឋាំដុោះបខនលគដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តទ្ម្ូវការរីផ្ារកនុងទ្សុក ជាំនួសការ

នាាំចូល។ 

៣-បម្ចេកម្េស្ដខំ្ទឹម្ស្លឹក របម្េេ “ែទមឹ្ែយល ់” 

µការគរៀបចាំដ៖ី-ភជួរដីឱ្យម្៉ែដាលអ ២ គៅ ៣នរ ហាលរកុរយៈគពលពី ១០ គៅ ១៥នងៃ។ គទ្កាយ

ពីហាលដីរួចទ្តូវយកជីកាំប៉ែសុ ឬជីលាម្កគគ/ាន់គៅបាចគ ើយភជួរលុប រួចគរើបគលើកជាងរង ខដល

ានកម្ពស់ ១តឹក គដើម្បីការររកុាំឱ្យែទឹម្ជា ាំរឹក។ ទ្តូវវាយបាំខបកដីឱ្យម្៉ែត់លអ គធវើឱ្យដីធូរ រកាសាំគណើម្

បានយូរ និងគដើម្បីឱ្យឫសែទឹម្ចក់ចូលគទ្ៅកនុងដី ទ្សូបយកជីជាតគិៅកនុងដបីានលអ ងាយដុោះលូត      

លាស់។ ទ្តូវគរើសដីខដលានពនលឺនងៃទ្គប់ទ្គន់ គរើបសល ឹកវាលូតលអ។ ដីខដលអាចដ្ឋាំែទមឹ្បានលអ គឺានជី

ជាតគិទ្ចើន ជាដីលាប់ក៏បាន ដីលាយែាច់ក៏បាន គ ើយគៅជិតទ្បភពរឹក ពិគសសរកដីខដលសម្បូរជី

ជាតលិអ គដើម្បីងាយទ្សួលខងទាំ និងែទឹម្ឆ្ប់លូតលាស់គលឿន។ 

µការគរើសពជូ៖-ែទឹម្ខដលដ្ឋាំគនោះ គឺរុកពូជតៗគន ពី ១ឆ្ន ាំ គៅ ១ឆ្ន ាំ ម្ិនឱ្យផ្ុតពូជ។ ពូជខដល

គគនិយម្ដ្ឋាំគឺែទឹម្ែយល់គទ្រោះែទឹម្ទ្បគភរគនោះានរម្ៃន់ធៃន់ ពុាំានសតវលអិតបាំផ្លល ញ និងានរីផ្ារគទ្ចើ

ន។ការដ្ឋាំទ្តូវគរើសយកខតគដើម្ធាំ គថាល សលអ និងយកគដើម្ចស់គរើបដ្ឋាំម្ិនរលួយ និងឆ្ប់លូតលាស់ ។ 
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µការដ្ឋាំ៖ 

-កនុងការដ្ឋាំទ្តូវដកភាល ម្ដ្ឋាំភាល ម្ និងទ្តូវដ្ឋាំគៅគពលលាៃ ចគរើបលអ គទ្រោះវាទ្តជាក់ និងអាចទ្តូវ

រឹកសគនសើម្ ជួយឱ្យវាលូតលាស់បានលអ ដ្ឋាំគដ្ឋយទ្គបចាំគបើងពីគលើ 

-គដើម្បីឱ្យែទឹម្ឆ្ប់លូតលាស់គ ើយខបកគុម្ពបានគទ្ចើន ទ្តូវដ្ឋាំចគនាល ោះពីគុម្ពម្ួយគៅគុម្ពម្ួយ

ទ្បខវង ២តឹក គដើម្បីឱ្យពនលឺនងៃគចញចូលបានទ្គប់ទ្គន់ និងដ្ឋាំរាក់ៗ។គបើគដើម្លអធាំ គយើងដ្ឋាំខតម្ួយគដើម្

បានគ ើយ ខតគបើគដើម្តូចគយើងអាចដ្ឋក់ ២កូនកនុងម្ួយគុម្ព។ 

-យកគម្ើម្ពូជណខដលរឹងា ាំលអម្កកាត់ឫសគចញែលោះ កាត់ចុងទ្តួយគចញគដើម្បីឱ្យគកើតការ

ខបកខែនង។ 

µការខងទាំ៖ គទ្កាយពីដ្ឋាំរួចគធវើការគទ្នចរឹកកនងុម្ួយនងៃ ២ ដង គឺគៅគពលទ្ពឹក និងលាៃ ច។ 

បនាទ ប់ពីដ្ឋាំបានរយៈគពល ១០ គៅ ១៥នងៃ គធវើការគបាចគមម ទ្ជុាំគជើងម្ែង និងសកសល ឹកែទឹម្ខដលចស់ៗ

គចញ ទ្ពម្ទាំងពិនិតយគម្ើលសតវលអិត គបើសិនជាានទ្តូវខតបាញ់ថាន ាំសាល ប់។ គួរកុាំគទ្នចរឹកគពលនងៃ

ទ្តង់ ពីគទ្រោះជាគពលខដលរុកខជាតិទ្តូវបគចេញរឹកគទ្ចើនពីសល ឹក។ ែទឹម្សល ឹកម្ិនទ្តូវការជីបាំប៉ែន ឬការ

ខងទាំគទ្ចើន គបើគធៀបនឹងដាំណាំទ្បគភរសល ឹកដនរ។ 

µការទ្បម្លូផ្ល៖ ជារូគៅ ែទឹម្សល ឹកអាយុ ១ខែ ៥នងៃ គទ្កាយពីដ្ឋាំ អាចដកយកគៅលក់បាន។ 

កនុង ១ឆ្ន ាំ គគអាចទ្បម្ូលផ្លបានពី ៦ គៅ ៨ដង ប៉ែុខនែយកលអគួរកុាំដ្ឋាំែទឹម្ែយល់គនោះគលើដី ឬរងដខដល

យូរគពក គួរឆ្ល ស់ជាម្ួយដាំណាំគផ្សងគរៀត កនុង១ឆ្ន ាំឱ្យបាន ២ គៅ ៣ដង។ លកខណៈពិគសសគៅគពល

ទ្បម្ូលផ្លម្ែងៗ គគខតងខតរុកពូជបនែរ ូតម្ិនឱ្យផ្ុតពូជគ ើយ ។ 
µ វធិកីនុងការរកុពជូែទមឹ្សល កឹ៖ ជាធម្មតាែទឹម្អាយុ ១ខែ ៥នងៃ អាចដកយកគៅលក់បាន ប៉ែុខនែ

គបើចង់រកាែទឹម្រុកគធវើពូជ ទ្តូវរការុកគលើថាន លពី ១ខែកនលោះ គៅ ២ខែ។ 

µរដូវដ្ឋាំដោុះ៖ គទោះបីដាំណាំែទឹម្យកសល ឹកងាយទ្សួលដ្ឋាំ ម្ិនសូវសម្បូរសតវចនទ្ងបាំផ្លល ញ គទ្រោះ

ែទឹម្ាននរធាតុ ិល ជយួបគណេ ញសតវចនទ្ង ប៉ែខុនែដាំណាំែទឹម្ជាដាំណាំចញ់រឹកគភលៀងធាល ក់គជាគជាាំ។ 

ដូគចនោះ េនកបគចេកគរសខណនាាំឱ្យដ្ឋាំែទឹម្បានលអ គឺដ្ឋាំគៅចុងរដូវគភលៀង។ 

µ វធិនីតសែ ទ្គបទ់្គងសល កឹែទមឹ្ គទ្កាយគពលទ្បម្លូផ្ល៖    

- វធិទី្បម្លូផ្ល៖ ែទមឹ្សល ឹកគនោះ ការទ្បម្ូលផ្លគៅគពលវាចស់លមម្ គឺចប់ពីអាយុ 

៣៥ គៅ ៤៥ នងៃ គដ្ឋយសាគ ល់សល ឹករបស់វាគ ើងគម្ស៉ែ  និងកគម្ើម្របស់វាគ ើងសេួ ច គដ្ឋយអាចដកចប់

នឹងនដ ប៉ែុខនែចប់ជិតគល់វាបនែិចកុាំឱ្យដ្ឋច់គម្ើម្។ គបើសិនដី រឹងគួរយកចបជីក ឬកូនរនាស់គធមញខវង

គស់វាជាម្ុនសិន គរើបទ្បម្ូលវា។ គួរទ្បម្ូលផ្លគពលទ្ពឹកចប់ពីគា៉ែ ង៧ ដល់ គា៉ែ ង ១១ និងគពល

រគសៀលពីគា៉ែ ង ២ ដល់គា៉ែ ង ៥ គៅគពលទ្សស់រឹកសគនសើម្ គម នគភលៀង គដើម្បីការររកុាំឱ្យសល ឹកវាទ្សួយ

ខដលអាចបាក់ខបកគទ្ចើន។ គពលទ្បម្ូលផ្លទ្តូវឆ្បយ់កម្ករុកកនុងម្លប់ កុាំឱ្យទ្តូវកាំគៅនងៃខាល ាំងគពក 
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ងាយររួលការែូចខាត គដ្ឋយបាត់ជាតិរឹក និងទ្សករម្ៃន់ម្កពីសវ ិតទ្សគរន។ កុាំគធវើការទ្បម្ូលផ្ល

គៅគពលានគភលៀង គទ្រោះគធវើឱ្យែទឹម្ងាយរលួយ។ 

-ការសាអ ត៖ គដើម្បីឱ្យផ្លតិផ្លានគុណភាពលអ ានគនភ័ណភាព និងានតនម្ល 

ែពស់គប់ខភនកេតិងិជន គួរសាអ តវាឱ្យនអ តគដ្ឋយគបោះសល ឹកបាក់ ែចូខាត ងាប់ សអុយរលយួគចល។ គធវើ

ការកាត់ឬសបនែិច គដើម្បីកុាំឱ្យគៅជាប់ដី រួចលាងរឹកសាអ តទ្តឹម្គលប់ានគ ើយ គបើាននន ម្ទ្បឡាក់ដី

ធូល។ី កនុងការសាអ ត ទ្តូវគធវើគ ើងគដ្ឋយទ្បុងទ្បយ័តន គដើម្បីកុាំឱ្យែទឹម្សល ឹកងាយររលួការបាក់ខបកឆ្ប់

ែូចរុកម្ិនបានយូរ។ 

-ការគវចែេប ់នងិដកឹជចជូន៖ ចងជាដុាំតូចៗគដ្ឋយគទ្បើខែសកាំគបាល ក ឬខែសគចក គដ្ឋយ 

យកសល ឹកគចក ឬសល ឹកឈូកទ្សស់  ុ៊ុំព័រធជុាំវិញ គដើម្បីរកាពណ៌ និងកាត់បនែយការប៉ែោះរងគិច។ ទ្តូវ

តគទ្ម្ៀបកនុងគែង ឬជាល (បាតទ្តូវទ្ទប់សល ឹកគចកខដលានកទ្ាស់ពី ១ គៅ ២ សង់រីខម្៉ែទ្ត។ គពល

ដ្ឋកក់នុងគែង ឬជាល ម្ិនទ្តូវសងកត់វាគរ។ ទ្តូវតគទ្ម្ៀបគលែ់ទឹម្គចញខាងគទ្ៅ។  

-ការសែុករកុ៖ កនុងករណីរុកយូរនងៃទ្តូវពទ្ងាយគលើខទ្គ ឬចន ខដលគធវើឱ្យគសេ ើងលមម្  

ានែយលគ់ចញចូល បានលអ និងឧសា ៍គទ្បាោះរឹក (១នងៃ ២ដង) ឬទ្គបទ្កណត់គសើម្ពីគលើ ខតម្ិន

ទ្តូវកាតឫ់សវាគចញគរ។ កនងុករណីគនោះ គគរុកបាន ១គៅ ២នងៃ. កនុងករណីែលោះ គយើងអាចរុកវាគដ្ឋយ

បចឈរកនុងចនខដកខដលានរឹក ២-៣ ផឹ្ង គ ើយកនុងម្ួយនងៃបេូររឹកម្េងគចញ។ គគរុកកនុងចនខដក

គនោះ ទ្តូវដ្ឋកក់នុងម្លប់ទ្តជាក់លអ គ ើយម្ិនទ្តូវប៉ែោះវាគ ើយគៅគពលរុកដ្ឋកគ់នោះ ។ កនុងករណីគនោះ គយើង

អាចរការុកបានពី ២គៅ ៣នងៃ ។ 

µននិនកាតនម្ល៖ ែទឹម្សល ឹកានតនម្លែពស់គៅចគនាល ោះពខីែម្ងិនុា ដល់ខែ តុលា ជារដូវដ្ឋាំដុោះដាំណាំ

គនោះម្ិនសូវបានផ្លគដ្ឋយនររឹកគភលៀងធាល ក់គជាគជាាំគធវើឱ្យែទឹម្រលួយ  និងតាំបន់លិចរឹកម្ិនអាចដ្ឋាំបា

ន។ តនម្លធាល ក់នងលកនុងចគនាល ោះពីខែធនូ ដល់ខែម្ីនា ជារដូវរឹកសទ្ម្កអាចដ្ឋាំបានគទ្ចើន ជារដូវទ្សួលដ្ឋាំដុោះ 

និងររួលបានរិននផ្លែពស់។ 

៤-តរមូ្វការេុនដំបូងកនុងការដដំុុះដំណ ំ“ខ្ទឹម្ស្លឹក ”ស្រោប់ផ្ ទ្ដីេំហំ ១០ អា 
 

 

រុនវិនិគោគគលើការគរៀបទ្បពន័ធគទ្នចទ្សព រុនសទ្ាប់ការដ្ឋាំដុោះនិងខងទាំ រឹកទ្បាក់សរុប 

1,115,000 គរៀល 1,944,000 គរៀល 3,059,000 គរៀល 

 

៥-លេធ្លម្លើការដខំ្ទឹម្ស្លកឹម្លើផ្ ទ្ដីេំហំ ១០អា កនុង១វដដ រយៈម្េល ៤០-៤៥ផ្ងៃ ផ្ ែ្កម្លើតផ្ម្លលក់ 

   បានបចេុបបនន៖ 
 

ចាំណយសរុប ចាំណូលសរុប ចាំគណញសរុប 

1,985,286 គរៀល 3,750,000 គរៀល 1,764,714 គរៀល 
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៦-ការវិភាគម្ស្ដឋកិចេម្លើការដខំ្ទឹម្ស្លឹក “ខ្ទឹម្ខ្យល់ ”ម្លើផ្ ទ្ដីេំហំ ១០ អា កនុង១វដដ  

    រយៈម្េល ៤០-៤៥ ផ្ងៃ (ការដ្ឋាំដុោះគៅតាំបន់ទ្សុកតាំខបរ គែតែតបូងឃមុ ាំ ) 
 

បរោិយ ឯកតាែ  
ចាំននួ តនម្ល/ឯកតាែ  រកឹទ្បាក ់ ចាំននួនរ រកឹទ្បាកស់របុ 

ឯកតាែ  (គរៀល) (គរៀល) រគំលាោះ (គរៀល) 

១-ចំណូលេកីារលក់ គ.ក 1,250 3,000 3,750,000   3,750,000 

២-ចំណយស្រុប = ចំណយផ្របរបួល + ចំណយម្ិនផ្របរបួល  1,985,286 

   ២.ក-ចំណយផ្របរបលួស្រុប  1,944,000 

ភជួរដី នរ 2 20,000 40,000   40,000 

ភជួរគលើករង នរ 1 20,000 20,000   20,000 

ពូជ គ.ក 300 2,700 810,000   810,000 

ជួលេនកដ្ឋាំ (៥នាក់ រយៈគពល១ទ្ពឹក) នាក ់ 5 15,000 75,000   75,000 

ជីគីមី្ (១បាវ=៥០គ.ក) ទ្បគភរ 18x4x5 បាវ 1 180,000 180,000   180,000 

ថាន ាំសតវលអតិ និងជីបាំប៉ែន សរុប     150,000   150,000 

ជីលាម្កាន់ បាវ 4 6,000 24,000   24,000 

ឈនួលគបាចគមម  (៤នាក ់គពល១ទ្ពឹក) នាក ់ 4 15,000 60,000   60,000 

នងលទ្បមូ្លផ្ល ជលួគគបក គ.ក 1,250 200 250,000   250,000 

គទ្បងបមូ្រឹក លីទ្ត 30 4,500 135,000   135,000 

នងលខងទាំ គទ្នចរកឹ បាញ់ថាន ាំ វដែ 1 200,000 200,000   200,000 

   ២.ខ្-ចំណយម្ិនផ្របរបលួស្រុប  1,115,000   41,286 

ា៉ែ សីុនបូម្រឹក១៥គសស   
គទ្គឿង 1 300,000 300,000 21 14,286 

(១រឹកគទ្បើបាន៣ឆ្ន ាំ, ១ឆ្ន ាំ=៧វដែ) 

កាលបូម្ (គទ្បើបានរយៈគពល៥ឆ្ន ាំ) គទ្គឿង 1 440,000 440,000 35 12,571 

រុគោគម្ (គទ្បើបានរយៈគពល៥ឆ្ន ាំ) គដើម្ 10 11,000 110,000 35 3,143 

រុគោគត +វា៉ាន (គទ្បើបានរយៈគពល៥ឆ្ន ាំ) គ ូ 5 14,000 70,000 35 2,000 

រុគោជ័រនច (គទ្បើបានរយៈគពល៣ឆ្ន ាំ) ដុាំ 3 65,000 195,000 21 9,286 

៣-ចំម្ណញស្រុប  1,764,714 

នងលគដើម្/គ.ក 1,588.23 

ចាំគណញ/គ.ក 1,411.77 
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៧-លេធភាេចំម្ណញផ្ ែ្កម្លើនិន្នន ការតផ្ម្ល ម្លើផ្ ទ្ដេីំហំ ១០ អា៖ 

-តនម្លទបបាំផ្ុត ៧០០៛/គ.ក 

-តនម្លែពស់បាំផ្ុត ៧,៥០០៛/គ.ក 

-តនម្លខដលកសិករអាចររលួបានទ្បាក់ចាំគណញគឺចប់ពី ២០០០៛/គ.ក គ ើងគៅ 
  

រិននផ្ល តនម្ល ចាំណូល ចាំណយ ចាំគណញ-ខាត 

គ.ក គរៀល/គ.ក គរៀល គរៀល គរៀល % 

1,250 700 875,000 1,985,286 1,110,286 -56% 

1,250 900 1,125,000 1,985,286 860,286 -43% 

1,250 1,200 1,500,000 1,985,286 485,286 -24% 

1,250 1,500 1,875,000 1,985,286 110,286 -6% 

1,250 2,000 2,500,000 1,985,286 514,714 26% 

1,250 2,500 3,125,000 1,985,286 1,139,714 57% 

1,250 3,000 3,750,000 1,985,286 1,764,714 89% 

1,250 3,500 4,375,000 1,985,286 2,389,714 120% 

1,250 4,000 5,000,000 1,985,286 3,014,714 152% 

1,250 4,500 5,625,000 1,985,286 3,639,714 183% 

1,250 7,000 8,750,000 1,985,286 6,764,714 341% 

1,250 7,500 9,375,000 1,985,286 7,389,714 372% 

 

៨-ផ្ខ្ែរចវ៉ា ក់តផ្ម្ល៖ 

 

 

 

 

 

៩-បញ្ហា របឈម្ ៖ 

គទោះបី ែទឹម្សល ឹកជាទ្បគភរដាំណាំខដលងាយដ្ឋាំ ម្ិនពិបាកកនុងការខងទាំ ប៉ែុខនែក៏អាចជួបនឹងហានិ

ភ័យខដលបងកគ ើងគដ្ឋយសតវលអិតចនទ្ងានពពកួទ្បគភរទ្កា និងគរាគរលាកសល ឹក បណែ លម្កពីជួប

អាកាសធាតុគៅែ ខាល ាំងបនាទ ប់ម្កប៉ែោះនឹងរឹកសគនសើម្ខដលទ្តជាក់ខាល ាំង គធវើឱ្យបាក់ធាង។ 

 

កសកិរេនកផ្លតិ 

លក់ឱ្យឈមួ ញ៖ ៣០០០៛/គ.ក 

នងលគដើម្ផ្លិត៖ ១៥៨៨៛/គ.ក 

ចាំគណញ៖ ១៤១២៛/គ.ក  

 

ឈមួញកណែ ល 

គបាោះដុាំ៖ ៣៥០០៛ - ៣៨០០៛/គ.ក 

នងលដឹក+នងលគលើកដ្ឋក់៖ ២០០៛/គ.ក 

ចាំគណញ៖ ៣០០៛ - ៥០០៛/គ.ក 

េនកលករ់ាយ 

គបាោះដុាំ៖ ៤៥០០៛ - ៥០០០៛/គ.ក 

-ចាំគណញ៖ ៥០០៛-៧០០៛/គ.ក 

-នងលដឹក+នងលជួលកខនលង៖ ៣០០៛/គ.ក 

-កាត់ខាតលក់មិ្នេស់ រលួយគចល 

 


