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១-ម្សចរតីសម្ងេបននគម្ព្ោងបង្កា ត់ភ្ញា ស់រូនព្តីឆ្ពិន 

 

-កសិដ្ឋា នបង្កា ត់ភ្ញា ស់ ៖ សង្កា ត់េរូោ ល់ ទ្កុងបាត់ដាំបង គេតតបាត់ដាំបង 

-ចាំនួន និងរាំហាំទ្សះ ៖ ទ្សះផសាំកូនទ្តីចាំនួន ០២ ោនរាំហាំ ៣០ម្ x ១៥ម្ x ២ម្ 

-ចាំនួនទ្តីគម្ពូជ  ៖ ទ្តីគមម ល ០៣គ.ក និងទ្តីញី ០៥គ.ក 

-ទ្បភពទ្តីគម្ពូជ  ៖ ជាទ្តីសាច់កនុងកសិដ្ឋា ន  

                                   (ទ្បសិនរិញពីខាងគទ្ៅតនម្ៃ ២០,០០០គរៀល/គ.ក) 

-ចាំនួនវគគបង្កា ត់ភ្ញា ស់/ឆ្ន ាំ ៖ ៤-៥ដង/ឆ្ន ាំ  

-រដូវកាលបង្កា ត់ភ្ញា ស់ ៖ ចគន្នៃ ះផ្េ៥ដលផ់្េ៩ និងជារូគៅអាចបនតពូជបានគពញ១ឆ្ន ាំ  

                                          គលើកផ្លងផ្ត ផ្េ១១ និងផ្េ១២ (ចុងឆ្ន ាំ)។ 

-រយៈគពលផលិតកនូទ្តី ៖ ២.៥-៣ផ្េ/វគគ 

-េទ្ាបាត់បង់  ៖ ចគន្នៃ ះពី ៥-១០% អាទ្ស័យគលើការផ្ែទាំ 

-រិននផលផលិតបាន ៖ កូនទ្តីពូជចាំនួន ១០០,០០០កាល 

-រីផសរ   ៖ េតិែិជនកនុងគេតត និងគទ្ៅគេតត 

-តនម្ៃលក់កូនទ្តី  ៖ ចគន្នៃ ះពី ៨០-១២០គរៀល/កាល អាទ្ស័យគលើរាំហាំកូនទ្តី 

-តទ្ម្ូវការរុន  ៖ សទ្ោប់ការចាប់គផតើម្អាជីវកម្មដាំបូង គដ្ឋយគរៀបទ្បព័នធបង្កា ត់ភ្ញា ស់ 

                                   ចល័ត ទ្តូវចាំណាយគដើម្រុនចាំនួន  ៖ ១៤,១៣៨,៥០០គរៀល  

                                   (ករណីោនដីេៃួនឯងសទ្ោប់ជីកទ្សះផសាំកូនទ្តី)។ 

 

រុនវិនិគោគសទ្ោប់ជីកទ្សះ  

សោា រៈ និងទ្បព័នធបង្កា ត់ភ្ញា ស់ 

រុនសទ្ោប់ការបង្កា ត់ភ្ញា ស់ 

និងការគវចេចប់ 

រឹកទ្បាក់សរុប 

១០,២០៨,០០០គរៀល ៣,៩៣០,៥០០គរៀល ១៤,១៣៨,៥០០គរៀល 

 

-ការវិភ្ញគគសដាកិចចសទ្ោប់ការបង្កា ត់ភ្ញា ស់កូនទ្តីឆ្ពិនចាំនួន ១០០,០០០កូន កនុងរយៈគពល ២.៥

ផ្េ គៅ ៣ផ្េ (កនុង១វគគ) គទ្កាយកាត់រំលស់គលើការចាំណាយគែរ និងការចាំណាយគលើការផលិត៖ 

 

ចាំណាយសរុប ចាំណូលសរុប ចាំគណញសរុប 

៤,៣៧៣,៧២២គរៀល ១០,០០០,០០០គរៀល ៥,៦២៦,២៧៨គរៀល 
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២-លរេណៈជីវសាស្រសតរបស់ព្តីឆ្ពិន 

ទ្តីឆ្ពិនជាទ្បគភរទ្តីកនុងទ្សកុ រស់គៅាម្តាំបន់ជាគទ្ចើនកនុងរឹកសាប (ដងរគនៃ បឹង សទ ឹង ផ្ទ្ពក 

ទ្បឡាយ ទ្សះ និងកនុងផ្ទ្ស) ជាទ្បគភរទ្តីផ្ដលទ្បជាពលរដានិយម្ចូលចិតតបរិគភ្ញគ និងង្កយទ្សួលចិញ្ច ឹម្ ជា

ពិគសសកសិករគៅាម្ជនបរនិយម្ចិញ្ច ឹម្ និងផលិតកូនទ្តីបានជាលកខណៈទ្គួសារគរៀតផង។ 

 

គមម ះជាភ្ញសាផ្េមរ៖ ទ្តីឆ្ពនិ 

គមម ះវរិាសាស្តសត៖  Barboides gonionotus 

គមម ះជាភ្ញសាេងគគៃស៖់ Silver barb 

 

ទ្តីឆ្ពិន ោនដងេៃួនទ្រផ្វង នផទសងខាងននដងេៃួនោនលកខណៈសាំផ្ប ត។ គៅគពលគពញវយ័ដងេៃួន

ទ្តីញីោនភ្ញពផតចូលខាៃ ាំងជាងទ្តីគមម ល។ ទ្តីឆ្ពិនោនពណ៌ទ្សគដៀងទ្បាក់ទ្គបដណត ប់គលើដងេៃួនទាំងម្លូ 

ោនកាលតចូ ទ្ពុយេនងផ្វង ទ្រនុងឆ្ែឹងេនងទ្កាស់ ទ្ពុយកនទុយផ្បកផ្ទ្ពកជាជាំពាម្ ផ្គម្ទ្សកាោនភ្ញពទ្កគ   

ទ្ពុយគពាះ និងទ្ពុយគូរោនភ្ញពគលឿងទ្សាល។ ទ្តីឆ្ពិន ម្ិនោនទ្កពះគរ ប ុផ្នតវាោនគពាះគវៀនផ្វងជាង ២ គៅ 

៣ដងននទ្បផ្វងដងេៃួន។ វាអាចរស់គៅទាំងបីទ្សទប់រឹក (គលើ កណាត ល និងបាត) វាចូលចិតតរស់គៅរឹកសាែ ត 

និងសម្បូរេុកសុីផ្សន។  

❖ ម្ជឍដ្ឋា នរកឹសម្ទ្សបសទ្ោបក់ារលតូលាស ់នងិធាំធាត់របសទ់្តឆី្ពនិ៖ 

-សីតុណហ ភ្ញពសម្ទ្សប   ៖  ២៥-៣០េងសគស  

-កទ្ម្ិតេុកសុីនផ្សនរលាយកនុងរឹក៖ ៣-៥ម្ីលីទ្កាម្/លីទ្តរឹក 

-កាំហាប់ pH ចគន្នៃ ះពី    ៖ ៦-៨ 

-កទ្ម្ិតថ្លៃ ននរឹក    ៖ ៣០-៤៥សង់រីផ្ម្ ទ្ត 

❖ ចរកឹសុចីាំណ៖ី ជាទ្បគភរទ្តីសុីចទ្ម្ុះ ដចូជា នសព  ទ្តកនួ ចកបាយទ សៃ ឹកកនធាំគែត ជនទល់ភនាំ សារាយ 

កនទក់ ចុងេងារ សផ្ណត ក គពាត ទ្សូវបណតុ ះ កគណត ៀរ សាំណល់ផទះបាយ លាម្កគគ ទ្កបី ទ្ជូក ោន់ 

។ល។ សទ្ោប់ការចិញ្ច ឹម្ផ្បបទ្បពលវបបកម្ម ចាំណីសគទ្ម្ចពីទ្កុម្ហ ុន (ចាំណីទ្គប់) គឺជាជគទ្ម្ើសដ៏

លែបាំផុតគដើម្បីជាំរុញការលូតលាស់ ររួលបានរិននផលេពស់ និងទ្សបាម្តទ្ម្ូវការរីផសរ។ ប ុផ្នត 

ចាំណីធម្មជាតិខាងគលើគៅផ្តគទ្បើទ្បាស់សទ្ោប់បាំគពញបផ្នែម្ គដើម្បីចូលរួម្កាត់បនែយការចាំាំណាយ

នែៃគដើម្ផលិតកម្ម។ 

❖ ការបនតពជូ៖ ទ្តីឆ្ពិនអាចបនតពូជចាប់ពីអាយុ ០.៨-១ឆ្ន ាំគ ើង គៅចគន្នៃ ះផ្េ៥ដល់ផ្េ៩ និងជារូគៅ

អាចបនតពូជបានគពញ១ឆ្ន ាំ គលើកផ្លងផ្ត ផ្េ១១ និង១២ចុងឆ្ន ាំ។ ទ្តីឆ្ពិនអាចបនតពូជបានពី ៤-៥

ដង/ឆ្ន ាំ និងជាទ្បគភរទ្តីោនពងបផ្ណត តាម្ចរនតរឹក។ ដូចគនះគពលបងាកាំគណើតវាទ្តូវបន្នៃ ស់រីគៅ
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រកកផ្នៃងោនចរនតរឹកវិលឬគៅគពលោនគភៃៀងធាៃ ក់ខាៃ ាំងឬគពលបូម្រឹកបញ្ចូលទ្សះគៅគពលយប់។ 

ទ្តីគមម លោនទ្ពុយទ្រូងទ្គត និងទ្តីញីោនទ្ពុយទ្រូងរគលាង។ 

❖ ការលតូលាស៖់ ទ្តញីីលូតលាស់ និងធាំធាត់គលឿនជាងទ្តីគមម ល។ ចិញ្ច ឹម្រយៈគពល ០១ឆ្ន ាំ ទ្តីអាច

ោនរម្ងន់ចគន្នៃ ះពី ០.៣ គៅ ០.៥គ.ក/កាល និងចិញ្ច ឹម្រយៈគពល០២ឆ្ន ាំអាចោនរម្ងន់ចគន្នៃ ះពី 

១.៥ គៅ ១.៩គ.ក/កាល។ 

៣- វធីីសាស្រសតបង្កា ត់ភ្ញា ស់រូនព្តីឆ្ពិន 

៣-១-ការគទ្ជើសគរើសទ្តគីម្ពជូ៖ គឺជាការង្ករសាំខាន់បាំផុតសទ្ោប់ការបង្កា ត់ភ្ញា ស់កូនទ្តីឆ្ពិនផ្ដល

កសិករទ្តូវយកចិតតរុកដ្ឋក់និងោនភ្ញពចាស់លាស់។ ទ្តីគម្ពូជគួរគទ្ជើសគចញពីទ្សះចិញ្ច ឹម្ទ្តសីាច់កនុងកសិ-

ដ្ឋា នឬន្នាំចលូគដ្ឋយដឹងពីទ្បភពចាស់លាស់ និងគតត តគលើលកខេណឌ ដូចខាងគទ្កាម្៖ 

-អាយុទ្តី  ៖ ចាប់ពី ០១ឆ្ន ាំគ ើង 

-រម្ងន់ទ្តី  ៖ ទ្តីញីចាប់ពី ៧០០ទ្កាម្ និងទ្តីគមម លចាប់ពី ៥០០ទ្កាម្គ ើងគៅ 

-រាំហាំទ្តី និងរូបរាង ៖ ទ្បហាកទ់្បផ្ហលគន  ោនសុេភ្ញពលែ រហ័សរហួន ោ ាំម្ួន ពណ៌ 

ទ្សស់ថ្លៃ  គម នរបួសសាន ម្ឬដាំគៅ និងគម នជម្ងឺ។  

៣-២-ការចាកេ់ក័ម្ នូរគំោច៖ គដើម្បីបង្កា ត់ភ្ញា ស់កូនទ្តីឆ្ពិនបាន ១០០,០០០កូន ទ្តូវការទ្តីគម្ពូជ 

ចគន្នៃ ះពី ៦-៨គ.ក គដ្ឋយគទ្បើកទ្ម្ិតទ្តីញី ៤-៥គ.ក និងទ្តីគមម ល៣-៤គ.ក។ ដាំគណើរការបង្កា ត់ទ្តូវគទ្បើថ្លន ាំេ័រ

ម្ ូនទ្បគភរ ស ុបទ្ពីហាា ក់ (Suprefact) និងឱសែម្ ូរីលយូម្ (Motilium) គលើទ្តីគម្ពជូគដើម្បីរំគោចទ្កគពញបនត

ពូជឱយឆ្ប់គពញវយ័ និងទ្តីអាចបង្កា ត់ាម្គពលកាំណត់។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ការគរៀបចាំេក័ម្ ូនសទ្ោប់ចាកទ់្តីគម្ពជូ ឱសែម្ ូរីលយូម្ Motilium (Domperidone) 

េ័កម្ ូន ស ុបទ្ពីហាា ក់ Suprefact (GnRh) 
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៣-៣-ការបង្កា ត៖់ គទ្កាយចាក់េ័កម្ ូនរួចរាល់ ទ្តីគម្ពជូទ្តូវបានដ្ឋក់គៅកនុងធុងជ័របង្កា ត់ (ធុងជ័រ

ចាំណះុ ១,០០០លីទ្ត) ផ្ដលោនរឹកជគទ្  ០.២-០.៣សង់រីផ្ម្ ទ្ត។ កនុងករណីសីតុណហ ភ្ញពរឹកពី ២៨-៣០

េងសគស ទ្តីឆ្ពិននឹងរោៃ ក់ពងគទ្កាយគពលចាក់េ័កម្ ូនពី ៤-៦គោ ង។ 

៣-៤-ការភ្ញា សព់ង៖ ការភ្ញា ស់ពងទ្តីចាាំបាច់ទ្តូវការឱយោនបរិោណេុកសុីផ្សនរលាយកនុងរឹកទ្គប់

ទ្គន់ គរើបពងទ្តីោនេទ្ាោស់េពស់។ ដូចគនះ កសិករទ្តូវគរៀបចាំទ្បព័នធេុកសុីផ្សនកនុងអាង/ធុងភ្ញា ស់ គដើម្បី

បគងាើនកទ្ម្ិតេុកសុីផ្សន និងជាំរុញចលន្នរឹកវិល។ រយៈគពលពងទ្តីឆ្ពិនោស់ចាប់ពីគពលផស ាំកាំគណើតកនុង

កទ្ម្ិតសីតុណហ ភ្ញពរឹកពី ២៨-៣០េងសគស ោនរយៈគពលពី ៩-១១គោ ង។ 

៣-៥-ការដ្ឋកក់នូទ្តគីរើបនងឹោសច់លូគៅកនុងទ្សះបាំប ន៖ គពលគវលាសម្ទ្សបសទ្ោប់ដ្ឋក់កូន

ទ្តីឆ្ពិនគៅកនុងទ្សះបាំប ន គឺបន្នទ ប់ពីកូនទ្តីោនអាយុពី ៣-៤នែងគទ្កាយគពលោស់ ពីគទ្ពាះគពលគនះ កូនទ្តី

េស់អាហារបទ្ម្ុង (អាហារបទ្ម្ុងគទ្បើបានផ្ត ២-២.៥នែង) កូនទ្តីោនភ្ញពធនគៅនឹងការដងដួស និងោន  

លរធភ្ញពគគចពីពពួកសតាចនទ្ងផ្ដលោនគៅកនុងទ្សះបាន។ 

៣-៦-ការគរៀបចាំទ្សះបាំប នកនូទ្តគីរើបនងឹោស៖់ ទ្សះបាំប នកនូទ្តីគម្ៅម្ិនទ្តូវដ្ឋក់ជីលាម្កសតា

គ ើយ គដើម្បីគជៀសវាងគកើតោនសតាលែិតផ្ដលនឹងសុីកូនទ្តីគម្ៅ។ ទ្តូវគរៀបចាំទ្សះចគន្នៃ ះពី ២-៣នែងម្ុនដ្ឋក់

កូនទ្តីគម្ៅ គៅគពលគន្នះរឹកកនុងទ្សះម្ិនទ្តូវការោនពណ៌នបតងគ ើយ ពីគទ្ពាះគពលគន្នះពពួកបៃង់តុងតូចៗ 

(រ ូរីហា័រ) រុកខជាតិបៃង់តុង និងបាក់គតរើតូចៗ គឺជាចាំណីលែដាំបូងបាំផុតរបស់កូនទ្តីគម្ៅ។  

៣-៧-ចាំណសីទ្ោបប់ាំប នកនូទ្ត៖ី គទ្ៅពីចាំណីធម្មជាតិ ទ្តូវផតល់បផ្នែម្នូវចាំណីសគទ្ម្ចទ្កុម្ហ ុន

ផ្ដលោនទ្បូគតេុីន ៤០% សទ្ោប់ភ្ញគរយចាំណី ៣-៥% ននរម្ងន់ទ្តីសរុបកនុងទ្សះ (ផតល់៣ដង/នែង)។ 

៣-៨-ការទ្បម្លូផល៖ គទ្កាយពីចិញ្ច ឹម្បាំប ន ២.៥-៣ផ្េ កូនទ្តីអាចោនរាំហាំព ី៨-១២លី/កនូ ឬ 

១.៥-៣ទ្កាម្/កូន និងអាចទ្បម្លូផលបាន គដ្ឋយគទ្បើេនួសាច់រន់ ម្ិនទក់នឹងទ្ពុយទ្តី និងកាត់បនែយការ

កកិតដងេៃួនទ្តី។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការផ្រងគទ្ជើសគរើសកនូទ្តពីជូ គៅ

ាម្រាំហាំផ្ដលេតែិជិនបញ្ជា

រញិ នងិការគវចេចបក់នូទ្តពីជូ 
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៤-គម្ព្ោងចំណាយម្លើការបង្កា ត់ភ្ញា ស់រូនព្តីឆ្ពិន៖ 

គគទ្ោងបង្កា ត់ភ្ញា ស់កូនទ្តីឆ្ពិនគនះ បានសិកសគៅកសិដ្ឋា ន ផ្ដលកាំពុងដាំគណើរការបង្កា ត់ភ្ញា ស់កូនទ្តី

ឆ្ពិន និងចិញ្ច ឹម្ទ្តីឆ្ពិនសាច់សែ ិតគៅសង្កា ត់េរូោ ល់ ទ្កុងបាត់ដាំបង គេតតបាត់ដាំបង។  

-ទ្បព័នធបង្កា ត់ភ្ញា ស់ចល័ត ៖  គទ្បើធុងជ័រទ្ជុងចាំនួន០១ ោនចាំណះុ ១,០០០លីទ្ត និង 

ធុងជ័រម្ូលចាំនួន៨ ចាំណះុ ២០០លីទ្ត)។ 

-ចាំនួនទ្តីគម្ពូជ  ៖ ទ្តីគម្ ៥គ.ក និងទ្តីគមម ល ៣គ.ក 

-ចាំណីផតល់ឱយកូនទ្តីសុី ៖ ចាំណីទ្កុម្ហ ុនផ្ដលោនកទ្ម្ិតទ្បូគតេុីន ៤០% 

-រយៈគពលផលិត  ៖ ២.៥-៣ផ្េ/វគគ 

-រុនចាំណាយសរុប  ៖ ១៤,១៣៨,៥០០គរៀល 

៤-១-ការវភិ្ញគគលើការចាំណាយ៖ (ការចាបគ់ផតើម្អាជវីកម្មដាំបងូ) 
 

លរ ម្េុចាំណាយ ឯកា ចាំននួ 
តនម្ៃរាយ

(គរៀល) 
តនម្ៃសរបុ(គរៀល) 

ចំណាយសរបុ រ+ខ        14,138,500  

រ-ការចំណាយប្ព្បព្បួល (រ១ + រ២)          3,930,500  

      រ១-ចំណាយសព្ោបផ់លិតរម្ម                3,805,500  

1 កាំគបារស (គរៀបចាំទ្សះបាំប នកនូទ្តីគម្ៅ) គ.ក 50               2,000               100,000  

2 គម្បាពជូ(គមម ល-ញី) គ.ក 8             20,000               160,000  

3 េ័កម្ ូន (Suprefact + Motilium) វគគ 1               5,000                   5,000  

4 សោា រៈ(គសរាាំង,ម្ាុល,រកឹសីុរ មូ្) វគគ 1             15,000                 15,000  

5 ជី UREA គ.ក 3               3,500                 10,500  

6 ជី DAP គ.ក 2               4,000                   8,000  

7 ចាំណីសគទ្ម្ចគរាងចទ្ក ទ្បូគតេុីន៤០% គ.ក 45               6,000               270,000  

8 គទ្បងឥនទៈ(សាាំង/ោ ស ូត) លីទ្ត 30               6,300               189,000  

9 េគគីសនី/វគគ វគគ 1             48,000                 48,000  

10 កោៃ ាំងពលកម្ម/វគគ វគគ 1       3,000,000           3,000,000  

      រ២-ចំណាយសព្ោប់ព្បតបិតតកិារលរ់                    125,000  

1 ែង់បាៃ សទ ិច(គវចេចប់) គ.ក 5             20,000               100,000  

2 គៅស ូកង គ.ក 1               5,000                   5,000  

3 េយល់េកុសីុផ្សន  កាំគបៃ 1           20,000               20,000  

ខ-ចំណាយម្ិនប្ព្បព្បលួ/ម្េរ          10,208,000  
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1 ទ្សះបាំប ន (៣០ម្ x១៥ម្ x២ម្) ទ្សះ 2       1,800,000           3,600,000  

2 ធុងជ័រសទ្ោប់បង្កា ត់ (ចាំណះុ១០០០លីទ្ត) ធុង 1           400,000               400,000  

3 ធុងជ័រសទ្ោប់ភ្ញា ស់ពង (ចាំណះុ២០០លីទ្ត) ធុង 8             80,000               640,000  

4 ទ្បព័នធរុគោសទ្ោប់ធុងបង្កា ត់ភ្ញា ស់ កាំគបៃ 1             80,000                 80,000  

5 ម្ ូរ័រេយល ់ គទ្គឿង 1           320,000               320,000  

6 ធុងេុកសីុផ្សន +ន្ន ិកា កាំគបៃ 1 600,000 600,000 

7 សោា រៈសទ្ោប់ទ្បព័នធេយល ់ កាំគបៃ 1           100,000               100,000  

8 កផ្ស្តញ្ចងផ្រងកូនទ្ត ី កផ្ស្តញ្ចង 3             40,000               120,000  

9 េួនេូសកូនទ្តីពជូ វង់ 1           350,000               350,000  

10 ហាបា  (២ម្x៤ម្x១ម្) វង់ 5             20,000               100,000  

11 ោ សីុនបូម្រឹក(ោ ស តូ) គទ្គឿង 1       2,800,000           2,800,000  

12 ម្ ូរ័របូម្រឹក គទ្គឿង 1           200,000               200,000  

13 រុគោបូម្រកឹសទ្ោប់ទ្សះផសាំកូនទ្តី (៨ហ ុន) គដើម្ 20             30,000               600,000  

14 នសបហ ុ៊ុំទ្សះបាំប នកូនទ្តីគម្ៅ ដុាំ 10             25,000               250,000  

15 បគង្កគ លឫសសី បាច់ 6               7,000                 42,000  

16 ផ្េសចាំណង គ.ក 2               3,000                   6,000  

៤-២-ការវភិ្ញគគសដាកចិចកនុងការចញិ្ចមឹ្១វគគ៖ 

លរ ម្េុចាំណាយ ឯកា ចាំននួ 
តនម្ៃរាយ 

(គរៀល) 

ចាំននួវដត

រគំលាះ 

តនម្ៃសរបុ 

(គរៀល) 

ចំណូលរកីារលរ់រូនព្តី     

1 ចាំណូលពីការលក់កូនទ្ត ី កាល 100,000 100  10,000,000 

ចំណាយសរបុ រ+ខ   4,373,722 

រ-ការចំណាយប្ព្បព្បួល (រ១ + រ២)   3,930,500 

      រ១-ចំណាយសព្ោបផ់លិតរម្ម         3,805,500 

1 កាំគបារស (ទ្សះបាំប នកូនទ្តីគម្ៅ) គ.ក 50 2,000  100,000 

2 គម្បាពជូ(គមម ល-ញី) គ.ក 8 20,000  160,000 

3 េ័កម្ ូន (Suprefact + Motilium) វគគ 1 5,000  5,000 

4 សោា រៈ(គសរាាំង,ម្ាុល,រកឹសីុរ មូ្) វគគ 1 15,000  15,000 

5 ជី UREA គ.ក 3 3,500  10,500 

6 ជី DAP គ.ក 2 4,000  8,000 

7 ចាំណីសគទ្ម្ច(ទ្បូគតេុីន៤០%) គ.ក 45 6,000  270,000 
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8 គទ្បងឥនទៈ(សាាំង/ោ ស ូត) លីទ្ត 30 6,300  189,000 

9 េគគីសនី/វគគ វគគ 1 48,000  48,000 

10 កោៃ ាំងពលកម្ម/វគគ វគគ 1 3,000,000  3,000,000 

      រ២-ចំណាយសព្ោប់ព្បតបិតតកិារលរ់         125,000 

1 ែង់បាៃ សទ ិច (គវចេចប់) គ.ក 5 20,000   100,000 

2 គៅស ូកង គ.ក 1 5,000   5,000 

3 េយល់េកុសីុផ្សន ធុង 1 20,000  20,000 

ខ-ចំណាយម្ិនប្ព្បព្បលួ/ម្េរ   443,222 

1 ទ្សះបាំប ន (៣០ម្ x១៥ម្ x២ម្) ទ្សះ 2 1,800,000 60 60,000 

2 ធុងជ័រសទ្ោប់បង្កា ត់ (ចាំណះុ១០០០លីទ្ត) ធុង 1 400,000 15 26,667 

3 ធុងជ័រសទ្ោប់ភ្ញា ស់ពង(ចាំណះុ២០០លីទ្ត) ធុង 8 80,000 15 42,667 

4 ទ្បព័នធរុគោសទ្ោប់ធុងបង្កា ត់ភ្ញា ស់ កាំគបៃ 1 80,000 30 2,667 

5 ម្ ូរ័រេយល ់ គទ្គឿង 1 320,000 15 21,333 

6 ធុងេុកសីុផ្សន (េកុសីុផ្សន+ន្ន ិកា) កាំគបៃ 1 600,000 30 20,000 

7 ទ្បព័នធ/សោា រៈសទ្ោប់េយល ់ កាំគបៃ 1 100,000 9 11,111 

8 កផ្ស្តញ្ចងផ្រងកូនទ្ត ី កផ្ស្តញ្ចង 3 40,000 15 8,000 

9 េួនេូសកូនទ្តីពជូ វង់ 1 350,000 15 23,333 

10 ហាបា  (២ម្x៤ម្x១ម្) វង់ 5 20,000 9 11,111 

11 ោ សីុនបូម្រឹក(ោ ស តូ) គទ្គឿង 1 2,800,000 21 133,333 

12 ម្ ូរ័របូម្រឹក គទ្គឿង 1 200,000 15 13,333 

13 រុគោបូម្រកឹសទ្ោប់ទ្សះផសាំកូន(៨ហ ុន) គដើម្ 20 30,000 30 20,000 

14 នសបហ ុ៊ុំទ្សះបាំប នកូនទ្តីគម្ៅ ដុាំ 10 25,000 6 41,667 

15 បគង្កគ លឫសសី បាច់ 6 7,000 6 7,000 

16 ផ្េសចាំណង គ.ក 2 3,000 6 1,000 

ចំម្ណញសរុប 5,626,278 

ចាំណាយនែៃគដើម្កនងុការបង្កា តភ់្ញា ស់កូនទ្តី កនងុ១កាល 43.74 

ចាំគណញពីការផលតិកូនទ្ត ី១កាល 56.26 
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៤-៣-ការវភិ្ញគគសដាកចិចគដ្ឋយផ្ផែកគលើននិ្នន ការតនម្ៃលក៖់ 

-រិសគៅបង្កា ត់ភ្ញា ស់កូនទ្តីឆ្ពិន ៖ ១០០,០០០កូន 

-តនម្ៃកូនទ្តីលក់គចញទបបាំផុត  ៖ ៨០គរៀល/កនូ  

-តនម្ៃេពស់បាំផុតរហូតដល់  ៖ ១២០គរៀល/កូន 
 

រនិនផលររលួ

បាន(កាល) 

តនម្ៃកនូទ្តលីក់

គចញ(គរៀល) 

ចាំណូលសរបុ 

(គរៀល) 

ចាំណាយសរបុ 

(គរៀល) 

ចាំគណញ 

(គរៀល) 
កាំណតស់ោគ លេ់ាំពរីនិនផល 

100,000 

80 8,000,000 5,626,278 2,373,722 ករណីផលិតកម្មសគទ្ម្ច

បានាម្ផ្ផនការកាំណត ់
100 10,000,000 5,626,278 4,373,722 

120 12,000,000 5,626,278 6,373,722 

80,000 

80 6,400,000 5,626,278 773,722 

ករណីកូនទ្តបីាត់បង់២០% 100 8,000,000 5,626,278 2,373,722 

120 9,600,000 5,626,278 3,973,722 

50,000 

80 4,000,000 5,626,278 (1,626,278) 

ករណីកូនទ្តបីាត់បង់៥០% 100 5,000,000 5,626,278 (626,278) 

120 6,000,000 5,626,278 373,722 
 

៥-ហានិភ័យ៖ 

       ាម្រយៈចុះសិកសជាម្ួយោច ស់កសិដ្ឋា នបង្កា ត់ភ្ញា ស់កូនទ្តីឆ្ពិនតទ ល់គៅទ្កុងបាត់ដាំបង គេតតបាត់ដាំបង 

ោនហានិភ័យម្ួយចាំនួនផ្ដលអាចគកើតគ ើងជាយថ្លគហតុគលើដាំគណើរការបង្កា ត់ភ្ញា ស់កូនទ្តីឆ្ពិន ន្នាំឱយបងា

ផលវិបាក និងប ះពាល់ដល់ផលិតកម្មភ្ញា ស់កូនទ្តីរបស់កសិដ្ឋា ន។ កសិករគួរគរៀបចាំផ្ផនការជាក់លាក់ គដើម្បី

កាត់បនែយ និងទ្គប់ទ្គងហានិភ័យបានទ្បកបគដ្ឋយទ្បសិរធភ្ញពេពស់។  

ហានិភ័យចម្បងៗកនុងការបង្កា ត់ភ្ញា ស់កូនទ្តីឆ្ពិនោនដូចខាងគទ្កាម្៖ 
 

ល.រ 
ទ្បគភរ

ហានភិយ័ 
ហានភិយ័  វធិានការ 

១ 
ហានភិយ័ 

ផលតិកម្ម 

គម្ពូជទ្តីម្ិនលែ ផលិត

កូនទ្តីម្ិនលែ ធាំធាត់

យឺត ធាំម្ិនគសម ើគន  េទ្ា

រស់ទប។ 

- គទ្ជើសគរើសទ្តីគម្ពូជកនុងកសិដ្ឋា នផ្ដលបានផ្ែបាំប នលែ 

- ទ្តីគម្ពូជញី-គមម លោនរាំហាំទ្បហាកទ់្បផ្ហលគន  

- រិញទ្តីគម្ពូជពីខាងគទ្ៅបផ្នែម្ គដើម្បីគជៀសវាងទ្តគីម្

ពូជជាន់មម្។ 

តនម្ៃធាតុចូលគ ើងនែៃ

េពស់ន្នាំឱយនែៃគដើម្ផលិត

េពស់។ 

- ពទ្ងឹងបគចចកគរសបង្កា ត់ភ្ញា ស់ែមីៗបផ្នែម្ គដើម្បីកគងាើន

ទ្បសិរធិភ្ញពផលិតកម្ម កាត់បនែយនែៃគដើម្ផលិត។ 

- សិកសេាំពីវិធីសាស្តសតឬបគចចកគរសកនុងការផលិតចាំណីផ្ក

នចនរួម្ផស ាំគចញពីវតែុធាតុគដើម្កនុងតាំបន់ និងង្កយរកបាន។ 
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២ 

ហានភិយ័ 

រផីសរ 

តនម្ៃរីផសរទ្តីសាចធ់ាៃ ក់

ចុះនឹងប ះពាល់ដល់ការ

ផលិតកូនទ្តី។ 

- ចងទ្កងបណតុ ាំេនកផលិតកនូទ្តី និងចិញ្ច ឹម្ទ្តីសាច់គដើម្បី

ភ្ញា ប់ផ្េសទ្ចវាក់តនម្ៃរីផសរ។ 

 

៦-ម្សចរតីសននិដ្ឋា ន៖ 

 ាម្រយៈចុះជួបកសិករតទ ល់បានបង្កហ ញថ្ល៖ ទ្តីឆ្ពិនជាទ្បគភរទ្តីផ្ដលទ្បជាពលរដាគៅាម្ជនបរ

ចូលចិតតចិញ្ច ឹម្ជាលកខណៈទ្គួសារ និងោនការបង្កា ត់ភ្ញា ស់ខាន តតូច គដ្ឋយសារបគចចកគរសននការបង្កា ត់ភ្ញា ស់

ទ្តីឆ្ពិនោនភ្ញពសាម្ញ្ញង្កយទ្សួលជាងទ្បគភរទ្តគីផសងៗ ទ្ពម្ទាំងចាំណាយគដើម្រុនតិចគរៀតផង។ ទ្តីឆ្ពិន 

ទ្តូវបានកសិករនិយម្ចិញ្ច ឹម្ជាលកខណៈទ្គួសារ និងសទ្ោប់ពិធីផ្លងកូនទ្តីកនងុរិវាម្ចឆជាតិឬរិវាធម្មជាតិ

គផសងៗជាគរៀងរាល់ឆ្ន ាំគៅាម្សហគម្ន៍។ នែៃគដើម្ផលិតកូនទ្តីឆ្ពិនជាម្ធយម្ ៤៣.៧៤គរៀល/កនូ និងតនម្ៃ

លក់ចគន្នៃ ះពី៨០-១២០គរៀល/កនូ អាចចាំគណញជាម្ធយម្ ៥៦.២៦គរៀល/កូន។ ប ុផ្នតេទ្ាបាត់បង់ម្ិនទ្តូវ

ឱយគលើសពី៣០% និងទ្តូវបង្កា ត់ភ្ញា ស់ោ ងគហាចណាស់ ១០០,០០០កូន/វគគ គរើបររួលបានផលចាំគណញ។  

ផ្ផនការអាជីវកម្មចាស់លាស់ជាកាត សាំខាន់កនុងការទ្គប់ទ្គងផ្េសទ្ចវាក់ផលិតកម្ម និងហានិភ័យ 

គផសងៗផ្ដលអាចគកើតោនគ ើងបងាឱយរាាំងសទះដល់អាជីវកម្ម។ រិសគៅផលិតកម្ម បគចចកគរស ធាតុចូលកនុង

ដាំគណើរការផលិតកម្ម រុនវិនិគោគ េតិែិជនគគលគៅ គួរទ្តូវបានកាំណត់ និងគទ្តៀម្រចួរាល់ម្ុនអាជីវកម្ម

ចាប់គផតើម្។  

េនកផលិតកនូទ្តីពូជ ម្ិនទ្តឹម្ផ្តយកចិតតរុកដ្ឋក់គៅគលើបគចចកគរសផលិតកូនទ្តបី ុគណាណ ះគរ ប ុផ្នត

ទ្តូវយកចិតតរុកដ្ឋក់ផសពាផសយបគចចកគរសដល់េនកចិញ្ចមឹ្ទ្តីផងផ្ដរ គដើម្បីឱយេនកចិញ្ច ឹម្ទ្តីរិញកូនទ្តីយក

គៅចិញ្ច ឹម្ររលួបានគជាគជ័យ។ កសិករផលតិកូនទ្តីទ្តូវបគងាើតរាំន្នក់រាំនងលែជាម្ួយកសិករចិញ្ច ឹម្ទ្តីទាំង

កនុង-គទ្ៅគេតត និងអាជាា ធរម្ូលដ្ឋា ន គដើម្បីផសពាផសយបគចចកគរសចិញ្ច ឹម្ទ្តី ជាំរុញឱយកសិករចិញ្ច ឹម្ទ្តីោនការ

គកើនគ ើង៕ 
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ព្បភរសិរាព្សាវព្ជាវ៖ 

- កសិដ្ឋា នបង្កា តភ់្ញា ស់កូនទ្ត ីគៅទ្កុងបាត់ដាំបង គេតតបាត់ដាំបង 

- ឯកសារបគចចកគរសបង្កា ត់ភ្ញា ស់កូនទ្តីឆ្ពិនននគគទ្ោង FAIEX-JICA 

- ឯកសារបគចចកគរសបង្កា ត់ភ្ញា ស់កូនទ្តីឆ្ពិនននទ្កសួងកសិកម្មរុកាខ ទ្បោញ់ និងគនសារ 

- ឯកសារបគចចកគរសបង្កា ត់ភ្ញា ស់កនូទ្តីឆ្ពិនននសកលវិរាល័យជលផលទ្បគរសគវៀតណាម្ 


