
   

 

 

023 220 811 
023 220 810 
095 416 878 

 

 

   

 

គម្រោងអាជីវកម្មចិញ្ច ឹម្ក្ងា ន 

Goose raising 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រ ៀបចំរោយ 

គណៈកម្មក្ងរគាំររម្គលនម្ោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលនន 

ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍ជនបរ និងកសិកម្ម (ម្អ.អ.ឌ្ី.ប ៊ី) 

ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ំ២០២៣ 



   

 

 

ោតិក្ង 

 
 

១-ម្សចកតីម្ ត្ើម្ ........................................................................... ..............................១ 

២-ម្គលបាំណងននក្ងរម្រៀបចាំគម្រោងអាជីវកម្ម.............................................................១ 

៣-លកខណៈរូម្ៅននសតវក្ងា ន......................................................................................២ 

៣.១.កា បង្កា តព់ជូ នងិរ្ជើសរ ើសរម្បាពជូ..........................................................៣ 

៣.២.កា រ ៀបចំ្ រងុ.......................................................................................៤ 

 ៣.៣.កា ផ្តលច់ណំ ីនងិរកឹ..............................................................................៥ 

 ៣.៤.កា ខែទ ំនងិកា កា ពា ............................................................................៦ 

 ៣.៥.តម្ម្ៃ នងិរផី្ា  (កនុងកំឡុងរពលចុុះសិកា ខែម្ករា ឆ្ន ំ២០២៣)............................៧ 

៤-គម្រោងចាំណាយ និងក្ងរវិភាគម្សដ្ាកិចច...................................................................៨ 

៥-ហានិភ័យ វិធានក្ងរ និងអនុសាសន៍......................................................................១១ 

 

 

 



គរ្ោងអាជីវកម្មចិញ្ច ឹម្កាា ន  រំព័ រ1ី 

 

 

១-ម្សចកតីម្ ត្ើម្ 

កា ចិញ្ច ឹម្សតវកាា នម្ិនោនកា លំបាកអ្វីររ រោយសា ខតសតវរនុះវាសុី្សូវ កនទក់ បខនៃជាចំណី 

្ាន់ខតវា្តូវកា កខនៃងធំរូលាយ រ ើយ្បសិនរបើោន្តពំាងរឹក ឬ្សុះរឹក ឹតខត្បរសើ រោយសា 

កាា នចូលចិតតរឹក។ របើោនដីធំ អាចខលងកាា នឱ្យសុីរមម ខដលអាចកាត់បនថយកា រ្បើ្បាស់ចំណីបានម្ួយ

ចំនួនធំ។ ោនកា ចិញ្ច ឹម្កាា នតិចតួចលកខណៈ្គួសា  ២ឬ៣កាល រោយខលងឱ្យរដើ សុីរមម ជិតផ្ទុះតាម្

ខបបយថាផ្លស្ោប់យកសាច់ និងស ុតប ិរោគ ឯររាម្ស្ោប់រធវើជាអ្ំរបាសឬរ្គឿងលម្អរផ្េងៗ។ 

រោយសា សាច់ និងស ុតកាា នោនត្ម្ូវកា រ្ចើនរៅរលើរីផ្ា នារពលបចចុបបនន កសិក ម្ួយចំនួនតូច

បានចាប់ ប ចិញ្ច ឹម្កាា នតាម្ខបប្បពលវបបកម្ម។ 

 

 

  
 

២-ម្គលបាំណងននក្ងរម្រៀបចាំគម្រោងអាជីវកម្ម 

កាា នជាសតវង្កយ្សួលចិញ្ច ឹម្ជាងសតវោន់ និងទ ទំងរីកខនៃង កា រ ៀបចំ្រុង ្ សួលផ្តល់ចំណី កា 

ខែទ ំ ជាពិរសសកាា នោនោពធន់នឹងជំងឺជាងសតវោន់និងទ។ ខផ្អកតាម្តម្ម្ៃនិងត្ម្ូវកា ទងំសាច់និង

ស ុតកាា នរៅរលើរីផ្ា បចចុបបនន រោយរ្បើ យៈរពលដូចាន  កា ចិញ្ច ឹម្កាា នអាច កចំណូលបានែពស់ជាង

កា ចិញ្ច ឹម្ោន់និងទ។ កា រ ៀបចំគរ្ោងអាជីវកម្មចិញ្ច ឹម្កាា នរនុះរឡើងគរឺដើម្បីផ្តលជ់ាជំនួយបខនថម្ទងំ 

ម្ូលោា នបរចចកររសរលើកា ចិញ្ច ឹម្ កា ផ្តល់ចំណី កា ខែទ ំកា ពាបាល កា រ្ជើសរ ើសពូជ កា បង្កា ត់

ពូជ និងអ្នុសាសន៍ម្ួយចំនួនរដើម្បីបរញ្ចៀសនូវហានិភ័យខដលអាចរកើតរឡើងជាយថារ តុ ដល់កសិក 

ខដលោនបំណងចង់្បកប ប  និងព្ងីកកា ចិញ្ច ឹម្កាា នឱ្យររលួបានរិននផ្លលអបំរពញតាម្ត្ម្ូវកា   

រីផ្ា  ្ ពម្ទងំោនតម្ម្ៃលអទងំសាច់និងស ុត។ ជាម្ួយាន រនុះ ក៏បានគិតគូរលើគរ្ោងចំណូល-ចំណាយ  

កា វិោគរសដាកិចច រដើម្បីជាម្លូោា នស្ោប់កសិក យល់ដឹងពីចំនួនែវិកា ឬរុន និងលរធោពររួលបាន

្បាក់ចំរណញពីកា ចិញ្ច ឹម្កាា ន។ បចចុបបននទងំកាា នសាច់ និងស ុត ោនតម្ម្ៃលអរៅរលើរីផ្ា  ខដលអាចឱ្យ

កសិក អ្នកចិញ្ច ឹម្ររួលបាន្បាក់ចំរណញសម្ ម្យ ខដលជាសញ្ញា ណម្ួយស្ោប់កសិក ចាប់យកម្ុែ



គរ្ោងអាជីវកម្មចិញ្ច ឹម្កាា ន  រំព័ រ2ី 

 

 

 ប ចិញ្ច ឹម្កាា នរនុះរៅតាម្ផ្ទុះោនរីធ្លៃ វាលរមម រ្ចើន ឬរ្កាម្ដំណំារ ើ ូបខផ្ៃ រ ើយក៏ជាឱ្កាសលអ

ស្ោប់កសិក ខដលកំពុង្បកប ប រនុះរដើម្បីព្ងីកកា ចិញ្ច ឹម្។ 

៣-លកខណៈរូម្ៅននសតវក្ងា ន 

ពូជកាា នោនជាង១០០្បរភររៅរលើពិភពរលាក ួម្ោន កាា នពូជ្សុក និងកាា នម្្ព។ កាា នជាសតវ

បកេីម្ួយ្បរភរខដលអាចចាត់រុកថាជាបកេីបួសរោយកាា នម្ិនសុីសាច់ជាអាហា  សុីខតកនទក់ ្សូវ រមម

និង្ាប់ធញ្ាជាតិម្ួយចំនួនប ុរណាណ ុះ។ កាា នអាចចាត់រុកថាជាអ្នកយាម្ផ្ទុះ ពីរ្ពាុះសរម្ៃងវាខ្សកឮបាន

ចោា យជាង៥០ខម្ ្ត និងខភនកអាចរម្ើលរ ើញយា ងចាស់ចោា យជាង ១២០ខម្ ្ត។ កាា នោនោពម្វឆ្ៃ ត

រសាម ុះ្តង់ម្ិនចាករចាល្រុងធ្លៃ ប់ ស់រៅ និងសោអ តរមម កនុងប ិរវណ ស់រៅម្ិនឱ្យដុុះរឡើង រលើសពីរនុះ

ររៀតខែម្ទងំជា្បរភរបកេីខដលធំធ្លត់រលឿន ផ្តល់សាច់និងស ុតោន សជាតិ និងោនសា ធ្លតុចិញ្ច ឹម្

ស ើរាងគែពស់។ 

 

រ ម្ ុះជាោសាខែម  ៖ កាា ន 

រ ម្ ុះជាោសាអ្ង់រគៃស ៖ Goose 

កាា នរ ម្ លរៅថា ៖ Gander 

កាា នញីរៅថា  ៖ Goose 

 

កាា ន្តូវបានខចករំ ំ ជា៣្បរភរែសុាន ៖  

១-ពូជកាា នររាម្ភៃឺ រលាង សាៃ បសាអ តខដលោនរម្ាន់្សាលចរនាៃ ុះពី ៣ រៅ ៦គីឡូ្កាម្/កាល 

២-ពូជកាា នរម្ាន់ម្ធយម្ចរនាៃ ុះពី ៦រៅ ៨គីឡូ្កាម្/កាល 

៣-ពូជកាា នរម្ាន់ធាន់ចរនាៃ ុះពី ៨រៅ ១២គីឡូ្កាម្/កាល 

 

ពូជកាា នរម្ាន់្សាល និងរម្ាន់ម្ធយម្ចិញ្ច ឹម្រតត តសំខាន់រៅរលើផ្លិតកម្មររាម្ សាៃ ប ស្ោប់រធវើ

ឧបក ណ៍រ្បើ្ បាស់ដូចជា រែនើយ អ្ំរបាស រ្គឿងតាំងលម្អរផ្េងៗនិងស ុតស្ោប់ប ិរោ គ (កាា នពី ៦រៅ 

៧កាលអាចផ្តល់ររាម្បាន១គីឡូ្កាម្)។ ចំខណកឯពូជកាា នរម្ាន់ធាន់រ្ចើនរ្បើស្ោប់ផ្លិតកម្មសាច់។ 

 

 

 

 



គរ្ោងអាជីវកម្មចិញ្ច ឹម្កាា ន  រំព័ រ3ី 

 

 

្បរភរពជូកាា ន៖ 

 

ពជូកាា នរម្ាន់្ សាល ឬតចូ ពជូកាា នរម្ានម់្ធយម្ ពជូកាា នរម្ានធ់ាន ់

Pilgrim, Chinese Goose, Brecon, Buff, Greyback, Embden, African Goose 

Czech, Roman Goose, Pomeranian, American Buff, 

Sebastopol, Saddleback West of English goose Toulouse 

 

៣.១.កា បង្កា តព់ជូ នងិរ្ជើសរ ើសរម្បាពជូ 

➢ កា រ្ជើសរ ើសរម្បាកាា ន៖ 

-្តូវរ្ជើសរ ើសពូជកាា នណាធំធ្លត់រលឿន ខកវខភនកភៃឺថាៃ ។ 

-ោនអ្វយវ្គប់្ាន់ ម្ិនធ្លៃ ប់ោនជំង ឺសាៃ បលអម្ិនធ្លៃ ក់ឬយា  និងផ្តល់ស ុតរ្ចើន (កាា នញី)។ 

-កាា នរ ម្ លោនកម្ពស់ែពស់  ោនកខវង ោមំ្ួន ្ពម្ទងំ្បោប់រភរោនពណ៌តា  ូក។ ពូជ

កាា នរម្ាន់ធាន់ បា១កាលអាចបង្កា ត់ជាម្ួយរម្កាា នពី ៣រៅ ៤កាល ចំខណកឯពូជកាា នរម្ាន់

ម្ធយម្ បា១កាល អាចបង្កា ត់ជាម្ួយកាា នញី ៤រៅ ៥កាល។ 

-កាា នញីោនសរម្ៃងឮខាៃ ំង ររាម្ភៃឺ រលាង ោឌតូច និងកែៃីជាងកាា នរ ម្ ល ្ពម្ទងំោន្បោប់

រភរពណ៌្ក ម្ ។  

➢ ដរំណើ ម្នកា បនតពជូ ៖ កាា នរ ម្ ល្តូវោនអាយុចាប់ពី ៣០សបាត  ៍ ឬ៧,៥ខែរឡើងរៅ 

ចំខណកកាា នញី្តូវោនអាយុចាប់ពី ៣២សបាត  ៍ ឬ៨ខែរឡើងរៅ។ 

-កាា នញីអាចផ្តល់ស ុតបានពី ២រៅ ៣សា /ឆ្ន ំ ឬ្បោណពី២០រៅ ៤៥្ាប់/ម្ួយឆ្ន ំ ( យៈរពល

កាា នផ្តល់ពង ១ខែ ្កាបពង ១ខែ និងបរណត ើ កូនអាចោន យៈរពលពី២ រៅ៣ខែ)។ 

-ស ុតកាា នោនរម្ាន់ពី២០០ រៅ៣០០្កាម្/្ាប់។  
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-កាា នអាច ស់បានដល់អាយុ ២៥ឆ្ន ំតាម្ពូជ (ជាម្ធយម្អាច ស់បានអាយុ១៥ឆ្ន ំ)។ 

-កា ផ្តល់ស ុតបានលអ ក ណីខដលកាា នញីោនអាយុ្តឹម្ ៦ឆ្ន ំចុុះរ្កាម្។ 

- យៈរពល២ រៅ៣ម្ែាររើបកាា នញីផ្តល់ស ុតបាន ១្ាប់ (ពងរៅរពល្ពឹក)។ 

-រជៀសវាងកា បង្កា ត់ពូជកាា នជាន់្ម្ ្តូវរធវើកា បំខបកកាា នវយ័ជំរង់រចញពីរម្បា បស់ពួកវា។ 

-គួ តៃ ស់បតូ រម្ឬបា រ ៀងរាល់ម្យួឆ្ន ំម្តង។ 

-កាា នខតងខតបង្កា ត់ពូជកនុងរឹក ខតោនរពលែៃុះរៅរីវាលខដលសាា ត់។ 

-កាា នរម្្កាបពងរ្ចើនម្ែាបណាត លឱ្យោនកា ែវុះខាតចំណី (កា បងាកំរណើតនឹងធ្លៃ ក់ចុុះរៅរពល

រម្កាា នចំណាយរពលរចញ កចំណី) ដូរចនុះ្តូវផ្តល់ចំណីបខនថម្ខកប ៗសបំុកកនុងដំណាក់កាល

កាា នរម្្កាបពង។ 

➢  វធិសីាស្តសតោា សស់ តុកាា នោន២ របៀប៖ 

- របៀបរ១ី-ោា ស់តាម្ខបបធម្មជាតិរោយរម្កាា ន្កាបពង ឬយកស ុតកាា នរៅរផ្ាើនឹងបកេី

ដម្រររៀត ដូចជាទកាបា  ោន់រទ (ោន់រួកគី)ជារដើម្ កនុង យៈរពលពី ២៨រៅ ៣០ម្ែា។ 

- របៀបរ២ី-យកស ុតរៅោា ស់កនុងរូោា ស់ គួ បងវិលឱ្យបាន២ដងកនុង១ម្ែា  យៈរពល៥រៅ

១០ម្ែា បនាទ ប់ពីរម្កាា នពង វិធីរនុះរ ើញថាោនអ្្តាបងាកំរណើតែពស់។ 

-ស ុតកាា ន្តូវកា  យៈរពលោា ស់ ៣០ម្ែា កនុងសីតុណហ ោពនិងសំរណើម្ដូចខាងរ្កាម្៖ 

 

 យៈរពលោា ស ់

ចំនួនម្ែា ១ ២ ៣ ៤ -២១ ២២ -២៨ ២៩ -៣០ 

កំរៅ (អ្ងារស) ៣៨,៥ ៣៨,៣ ៣៨,០ ៣៧,៨ ៣៧,៥ ៣៧,០ 

សំរណើម្ (%) ៦៥ ៦៥ ៦៥ ៥៥ ៦០ ៧៥ 
 

៣.២.កា រ ៀបចំ្ រងុ 

្រុងកាា នគួ រ ៀបចំរៅរីតាំងោនសុវតថិោពរោយោនជញ្ញជ ងំ និងទវ  ្តឹម្្តូវរជៀសវាងកា បំតៃ ញ

ពីសតវសាហាវរផ្េងៗ រ្ពាុះកាា នជាសតវរដកតទ ល់ដី ង្កយររួល ងរ្ាុះថាន ក់ជារីបំផ្ុត។ 

្រងុសងត់ទ លដ់ ី ៖្រុងកាា នខដលសាងសង់្តូវសថ ិតរៅដីខដលម្ិនលិចរឹក  ង្កយ្សួលកនុងកា 

សាងសង់ កា សោអ ត និងកាា នង្កយ្សួលរដក។ 

-សំបុកកាា ន ៖ជាធម្មតាកាា នពងរៅរពល្ពឹក សំបុកកាា នគួ រៅកខនៃងម្ិនលិចរឹក សថ ិតរៅកនុង

្រុងខដលោនជញ្ញជ ងំកា ពា សតវរផ្េងៗជាកខនៃងោនសុវតថិោព ោនទវ  បិររបើក។ 
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-គួ របើកខលងឱ្យរម្បាកាា នរចញពី្រុងបនាទ ប់ពីពងរ ើយ ចរនាៃ ុះរោ ង ៩ រៅ១០្ពឹក រដើម្បីធ្លនា

ថារម្កាា នបានផ្តល់ស ុតរៅសំបុកកខនៃងដខដល។ 

- កាា នរ្ចើនញាស់រៅរពលយប់។ 

-កា បង្កា ត់ពូជតាម្ខបបសិបបនិម្មិតស្ោប់កាា នម្ិនសូវររួលបានរជាគជ័យររ (អ្្តាញាស់ទប) 

រោយសា លកខណៈស ើរាងគកាា នពីធម្មជាតិ។ 

-្តូវោនកខនៃងោក់សនូករឹក សនូកចំណីឱ្យបានសម្ ម្យ ម្ិន្តូវកំរៅរតត រជៀសវាងែូចគុណោព

ចំណី និងរឹក។ 

-បាត្រុងគួ រ្បើក្ោលដចូជាចំរបើង អ្ង្កា ម្ រមម សាួ ត ករម្ទចរ ើ ដីែាច់  ុកខជាតិពុកៗ។ 

 

៣.៣.កា ផ្តលច់ណំ ីនងិរកឹ 

-កា ចិញ្ច ឹម្កាា ន្តូវខលងឱ្យរដើ សុីរលើវាលរមម ធម្មជាត។ិ ខតរោយសា គុណោព និងប ិោណរមម

អាចខ្ប្បួលរៅតាម្ ដូវកាល ដូរចនុះគួ បខនថម្ចំណីជា្ាប់ធញ្ាជាតិ ដូចជា ្សូវ កនទក់ រពាត សខណត ក 

និងបខនៃ ោនដចូជា្តកនួ ម្សព  សាឡាត់ រប ងរបា ុះបនតចិបនតួចជា្បចំារៅរពលលាា ច។ 

-្តូវខលងកាា នឱ្យសុីរលើវាលរមម  ជាងតិច ៦រោ ង/ម្ែា។ 

-្តូវោនរឹកសាអ តស្ោប់កាា នផឹ្កជា្បចំា។ 

រាំហាំររុង សនូកចាំណី សនូករឹក និងសីតុណហ ភាពកនុងររុងសម្រសបសរោប់ក្ងា ន 

្បរភរកាា ន 
សីតុណហ ោព 

ប ិយាកាស 

រំ ំ្រងុ 

(ម្ ២/កាល) 

សតូកចំណី 

(ស.ម្/កាល) 

សតូករឹក 

(ស.ម្/កាល) 

អាយុរ្កាម្១សបាត   ៍ ៣៥-៣៧ 0C  ០.១០ ៥.០ ១.៧៥ 

អាយុពី១ រៅ ៣សបាត  ៍ ៣០-៣៥ 0C ០.១៥ -០.២០ ៧.៥ ២.៥ 

អាយុ៣ រៅ ១២សបាត  ៍ ១៨ 0C រឡើងរៅ ០.៥ ១២.៥ ៣.៥ 

កាា នញី ១៨ 0C រឡើងរៅ ១.០ ១៥.០ ៣.៥ 

កាា នរ ម្ ល ១៨ 0C រឡើងរៅ ១.០ ១៥.០ ៣.៥ 
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-្តូវកា ្សុះរឹកខដលថាៃ លអស្ោប់កាា នខ ល ងូតសោអ តែៃួនជា្បចំា ក ណី្សុះរឹកសិបបនិម្មិត

រ្បើែង់បាៃ សទ ចិ គួ ោនជរ្ៅផ្ុតកាលកាា ន និង្តូវលាងសោអ តរ ៀងរាល់២ម្ែាម្តង ខតស្ោប់ ដូវកាល

បង្កា ត់ពូជគួ សោអ តឬបតូ រឹករ ៀងរាល់ម្ែា។ 

-កាា នចាប់ពីអាយុ៣សបាត  ៍រឡើងរៅអាចខលងរៅរលើវាលរមម បាន។  

-កាា នរពញវយ័ម្យួកាល្តូវកា វាលរមម រំ ំ៥០ខម្ ្ តការ ៉េ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ម្ជឍោា នសម្្សបស្ោបក់ា លតូលាស ់នងិធធំ្លត ់បសក់ាា ន៖  

កាា នជាបកេីម្ួយ្បរភរខដលម្ិនទម្ទ កា ខែទែំពស់រឡើយ ង្កយ្សួលចិញ្ច ឹម្ ធន់នឹងជំងឺ ្តូវ

កា វាលរមម លាស់ែចីធំរូលាយ រឹកសាអ ត និង្សុះឬបឹងខដលោនរឹកថាៃ លអស្ោប់ខ លរលង។ 

៣.៤.កា ខែទ ំនងិកា កា ពា  

កាា នជាបកេីខដលធន់នឹងជំងជឺារ្ចើន ប ុខនតវាខតងជបួ្បរុះខាៃ ំងចំរពាុះបញ្ញហ បរាសីតរោយសា  

កាា នចូលចិតតសុីរមម ខដលរោយម្កជាម្ួយនូវបរាសីត ពិរសស្បរភរបរាសីតខាងកនុង និងបញ្ញហ ម្ួយ

ចំនួនររៀត បស់កាា នដូចជាសាៃ ប និងសនាៃ ក់ជងគង់។ 

កាា នចុុះរែាយសុែោព រៅរពលកា ផ្តល់ចំណីខដលោនក្ម្ិត្បូរតអ្ុីន និងកាបូនអ្ុី្ោតរលើស

ក្ម្ិត និងកងវុះ វើតាម្ីន និងសា ធ្លតុខ ៉េ។ 

 

តរម្ូវក្ងរសារធាតចុញិ្ច ឹម្សរោបក់្ងា ន 

ត្ម្វូកា សា ធ្លតចុញិ្ចមឹ្ ររើបញាស ់-២សបាត   ៍ អាយ៣ុ -៧ សបាត   ៍ កាា នរពញវយ័ 

ថាម្ពល (Kcal/kg) ២.៩០០ ៣.០០០ ២.៩០០ 

្បូរតអ្ុីន (%) ២០ ១៥ ១៥ 

លីសុីន (%) ១,០០ ០,៨៥ ០,៦០ 

រម្ដយូនីន និងសុីសទ ីន(%) ០,៦០ ០,៥០ 0,៥០ 

កាល់សយូម្ (%) ០,៦៥ ០,៦០ ២,២៥ 

ផ្សូវ ័  (%) ០,៣០ ០,៣០ ០,៣០ 

 វើតាម្ីន រអ្ (IU/kg) ១.៥០០ ១.៥០០ ៤.០០០ 

 វិតាម្ីន D3(ICU/kg) ២០០ ២០០ ២០០ 

 វិតាម្ីន រប (mg/kg) ៣,៨០ ២,៥០ ៤,០០ 
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កា ខែទកំនូកាា ន៖ 

-កនូកាា នអាយុរ្កាម្ម្យួសបាត  ៍ ្តូវកា រ្បើរម្្កាប ឬអ្ំពូលកំរៅជាចំាបាច់។ 

-កូនកាា នររើបញាស់អាយុរ្កាម្២ម្ែាម្ិន្តូវកា ចំណីររ វា្តូវកា ខតរឹកជាចំាបាច់រដើម្បី ំលាយ

អ្ងគរលឿងរៅកនុងសា ពាងគកាយ។ 

-កនូកាា នអាយុ២សបាត  ៍ចាប់រផ្តើម្លូតលាស់រលឿន ររួលបានោព ឹងោ ំ និងោនោពឯករាជយពី

រម្ បស់វា។ 

កូនកាា ន្តូវបានរគចិញ្ច ឹម្ខចករចញជា២ ដំណាក់កាល ៖ 

-កូនកាា នោនអាយុចាប់ពី ០ម្ែា ដល់ ១៥ម្ែា។ 

-កូនកាា នោនអាយុពី ១៥ម្ែា ដល់អាយុ ៣ រៅ ៥ខែ។ 

កូនកាា នររើបញាស់គឺ្តូវកា កំរៅពី ៣៥ រៅ ៣៧អ្ងារស។ រៅអាយុ១សបាត  ៍ដំបងូ និងរៅ      

សបាត  ៍បនាទ ប់្តូវបនថយកំរៅ ២អ្ងារសជានិចចរ ៀងរាល់សបាត  ៍   ូតដល់សីតុណហ ោពរសម ើប ិយាកាស

ខាងរ្ត។ កាា ន្តូវកា ពនៃឺ និងរឹកសាអ តជានិចច។ 

-កនូកាា នចាប់ពីអាយុ៣សបាត  ៍រឡើងរៅ អាចខលងរៅរលើវាលរមម បាន។ 

 

៣.៥.តម្ម្ៃ នងិរផី្ា  (កនុងកំឡុងរពលចុុះសិកា ខែម្ករា ឆ្ន ំ២០២៣) 

-រផី្ា ៖ កសិក អាចលកក់ាា នសាច់ ស់រចញ និងខចកចាយ្គប់តំបន់តាម្រី្បជុំជន និងរីផ្ា តូច

ធំរៅរូរៅ្បររស។   

-តម្ម្ៃ៖ ជាធម្មតាកាា ន ស់ោនតម្ម្ៃជាម្ធយម្ចាប់ពី២០,០០០រ ៀល/គីឡូ្កាម្ រៅ២៥,០០០រ ៀល/

គីឡូ្កាម្។ 
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៤-គម្រោងចាំណាយ និងក្ងរ វិភាគម្សដ្ាកិចច   

៤.១.គរ្ោងម្នកា ចណំាយរលើកា ចញិ្ចមឹ្កាា ន  

គរ្ោងចិញ្ច ឹម្កាា នរនុះ្តូវបាន្កុម្កា ង្ក ម្នរអ្.អ្.ឌី.ប ៊ី ចុុះសិការៅកសិោា នខដលោនដំរណើ 

កា បង្កា ត់ ោា ស់កូនកាា ន និងចិញ្ច ឹម្កាា ន (កាា នសាច់)រៅភូម្ិរតាន តររ  ុំ្ ទ ្សុកសំររាង រែតតតាខកវ។ 

-រំ ំម្ផ្ទដីស ុប ៖ ២,៥ ិកតា 

-ចំនួនវគគ/ឆ្ន ំ ៖ ២ដង/ឆ្ន ំ 

-រំ ំ្រុង  ៖ ររឹង១០ខម្ ្ ត បរណាត យ៥០ខម្ ្ត 

-ចំនួនរម្បាកាា ន ៖ កាា នញី ១៥០កាល -កាា នបា ៥០កាល 

-រុនចំណាយរពលចាប់រផ្តើម្៖ 79,888,500រ ៀល កនុងរនាុះ ួម្ោន៖ 

 

ចណំាយវនិរិយាគរលើកា រ ៀបចំ្ រងុ       

រញិរម្បាពជូ ជកី្សុះរកឹ 

(រ ៀល)  

ចណំាយរលើកា ចញិ្ចមឹ្-ខែទ ំ

(ចណំ ីនងិថាន )ំ 

(រ ៀល) 

ចណំាយស បុ 

(រ ៀល) 

 

34,800,000 
 

 

45,088,500 
  

 

79,888,500 
 

៤.២.កា វោិគរលើកា ្បម្លូផ្ល នងិចរំណញ-ខាត រោយខផ្អករលើននិាន កាតម្ម្ៃ ៖ 

 -ចំនួនកូនកាា នររួលបានពីកា បង្កា ត់ ៖រម្កាា ន១៥០កាល *កូន៦កាល/វគគ*២វគគ/ឆ្ន ំ*អ្្តា

 ស់៨៥%(គិតែូចខាត១៥%) = ១,៥៣០ កាល ជាកាា នសាច់ររួលបានស ុប។ 

សាំល់៖ចំនួនវគគអាចរកើនរឡើងដល់៣វគគ/ឆ្ន ំ អ្្តាស តុ និងកូនកាា នញាស់អាចរកើនរឡើងរលើស

ពី៦កាល/វគគ(កនុងរម្កាា ន១កាល)។ 

-កាា នសាច់ ស់ ៖តម្ម្ៃទបបំផ្ុត ១៥,០០០រ ៀល/គ.ក និងតម្ម្ៃែពស់បំផ្ុត ២៥,០០០រ ៀល/គ.ក 

-ម្ែៃរដើម្ផ្លិតកាា នសាច់១គីឡូ្កាម្ =៨,៤១៣ រ ៀល/គ.ក 

-តម្ម្ៃរម្បាកាា ន៖លក់រចញរៅរពលកាា នអាយុពី៤រៅ ៥ឆ្ន ំ អាចលក់បាន ៤០,០០០រ ៀល/កាល 
 

៤.៣.តារាងសរងខបរលើកា វោិគរសដាកចិចម្នកា ចញិ្ចមឹ្កាា នកនុង យៈរពល១ឆ្ន ំ 
 

ចំណូលស ុបពីកា លក់កាា ន 

(រ ៀល) 

ចំណាយស ុប 

(រ ៀល) 

ចំរណញស ុប 

(រ ៀល) 
 

124,400,000 
 

51,488,500 
 

72,911,500 
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គម្រោងចាំណូល-ចាំណាយលម្អិត 

(បរពិរសាធន៍ បស់កសិក ចិញ្ច ឹម្កាា នរៅ ុំ្ទ ្សុកសំររាង រែតតតាខកវ ) 

  

ប យិាយ ឯកតាត  
ចនំនួ តម្ម្ៃ រកឹ្បាក ់ ចនំនួសា  រកឹ្បាក ់

ឯកតាត  ១ឯកតាត  ស បុ (រ ៀល)  លំស ់ ស បុ (រ ៀល) 

១-ចាំណូលសរបុពកី្ងរលក់ក្ងា នសាច់/ឆ្ន ាំ និងលក់ម្ម្បាម្ចញ  124,400,000 

ចំណូលពីកា លក់រម្បា

កាា ន្បចំាឆ្ន ំ  
កាល 200 10,000 2,000,000  2,000,000 

ចំណូលពីកា លក់កាា ន

សាច់ជាម្ធយម្៤គ្ក/ក 
កាល 1,530 80,000 122,400,000  122,400,000 

២-ចាំណាយសរុប =ចាំណាយប្របរបួល +ចាំណាយម្ិនប្របរបលួ 51,488,500 

២.ក.ចាំណាយប្របរបួល 45,088,500 

ចំណីរម្បាកាា ន(្សូវ) គ.្ក 7,300 1,000 7,300,000   7,300,000 

ចំណីរម្បាកាា ន(កនទក់) គ.្ក 2,555 700 1,788,500   1,788,500 

ចំណីកាា នសាច់(រ្បើ

ចំណីសរ្ម្ចកូនោន់) 
កាល 1530 12,000 18,360,000   18,360,000 

ម្ែៃអ្គគីសន ី ខែ 12 200,000 2,400,000   2,400,000 

ថាន រំលើរម្បា ខែ 12 100,000 1,200,000   1,200,000 

ថាន រំលើកនូកាា ន ខែ 12 100,000 1,200,000   1,200,000 

កោៃ ងំពលកម្ម ខែ 12 1,000,000 12,000,000   12,000,000 

ថាន រំោៃ ក់បរាសិតរម្បា ដង 4 40,000 160,000   160,000 

ថាន រំោៃ ក់បរាសិតកូន ដង 2 100,000 200,000   200,000 

ថាន សំោៃ ប់រម្ររាគ ខែ 12 40,000 480,000   480,000 

២.ខ.ចាំណាយម្ិនប្របរបលួ/ម្េរ (កនងុ១ឆ្ន ាំ) 34,800,000   6,400,000 

្រុងកាា ន ររឹង ១០ម្  

បរណាត យ៥០ម្  
ររាង 1 12,000,000 12,000,000 10 1,200,000 
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ោ សីុនបូម្រឹក រ្គឿង 1 2,000,000 2,000,000 5 400,000 

្សុះរកឹរំ  ំ៣ម្ X៥ម្  ្សុះ 1 2,000,000 2,000,000 20 100,000 

ពូជរមម  គ.្ក 10 80,000 800,000 4 200,000 

រម្កាា ន កាល 150 80,000 12,000,000 4 3,000,000 

បាកាា ន កាល 50 120,000 6,000,000 4 1,500,000 

៣-ចាំម្ណញសរុប (កនុងឆ្ន ាំ ឬ ២វគគ) 72,911,500 

  ម្ែៃរដើម្ចំណាយរលើកាា នសាច់មួ្យកាល 33,653 

  ចំរណញរលើកាា នសាច់មួ្យកាល 46,347 

៤-លរធ្ល (គតិកនងុ១គីឡូ្កាម្ កាា នសាច់) 

  ចំណូលពកីា លក ់  (រ ៀល /១គីឡូ្កាម្) 20,000 

  ចំណាយម្ែៃរដើម្     (រ ៀល /១គីឡូ្កាម្) 8,413 

  ចំរណញ              (រ ៀល /១គីឡូ្កាម្) 11,587 

 

លរធ្លចាំម្ណញ-ខាតម្ដ្ឋយប្ អ្កម្លើនិនាន ក្ងរតនម្ៃលក់ក្ងា ន 

 

្បរភរ ចំនួន

(កាល) 

រម្ាន់ 

គ្ក/កប 

រម្ាន់

ស ុប  

(គ.្ក) 

តម្ម្ៃលក ់

រ ៀល/

គ្ក 

ចំណូលពីកា 

លក់ស ុប 

(រ ៀល) 

ចំណាយ 

ស ុប 

(រ ៀល) 

លរធផ្ល 

(រ ៀល) 

សោគ ល ់

a b c d =b*c e f = d*e g h = f-g  

កាា នសាច់ 

1,530 4 6,120 8,413 51,487,560 51,488,500 -940 តម្ម្ៃរដើម្ 

1,530 4 6,120 15,000 91,800,000 51,488,500 40,311,500 តម្ម្ៃទប 

1,530 4 6,120 20,000 122,400,000 51,488,500 70,911,500 តម្ម្ៃម្ធយម្ 

1,530 4 6,120 25,000 153,000,000 51,488,500 101,511,500 តម្ម្ៃែពស់ 

រម្បាកាា ន 200   10,000 2,000,000  2,000,000  
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៥-ហានិភ័យ  វិធានក្ងរ និងអនុសាសន៍   

តាម្ យៈម្នកា ចុុះសិកាកសិោា នចិញ្ច ឹម្កាា នតទ ល់រ ើញថា កា ចិញ្ច ឹម្កាា នអាចជួបនូវហានិភ័យ

ម្ួយចំនួនជាយថារ តុខដប ុះពាល់ដល់ផ្លិតកម្មកាា ន បស់កសិក  ដូចរនុះកសិក គួ រ ៀបចំខផ្នកា 

ជាក់លាក់រដើម្បីកាត់បនថយ ឬ្គប់្គងរលើហានិភ័យបាន្បកបរោយ្បសិរធោពែពស់។ 

ហានិភ័យចម្បងៗ ួម្ោនដចូខាងរ្កាម្៖ 

 

របម្ភរ

ហានិភ័យ 

ក្ងរពិពណ៌នា 

ពីហានិភ័យ 
 វិធានក្ងរ និងអនុសាសន៍ 

ហានភិយ័ 

ផ្លតិកម្ម 

អ្្តាសាៃ ប់ែពស់ រោយសា ៖  

១-ពូជកាា នធ្លៃ ប់ោនជំងជឺាន់ 

   ្ម្ពោីច ស់មុ្ន នងិធ្លៃ ប់ 

   ោនបញ្ញហ ជំងសឺនាៃ ក់រជើង 

-សិកា្បវតតិពកីសិោា នលក់ពជូឱ្យបានចាស់លាស់ អ្ំពីរម្បា ពូជ។ 

-្តូវរ ើសកូនកាា ន ឬកាា នជំរងខ់ដលោនសុែោពលអោនរំ បំ ុនៗាន   

  ោនររាម្ភៃឺ រលាង 

-សនាៃ ក់រជើងលអ ដំរណើ   យ័  ួន សំរលងលឺចាស់  

-ោនខកវខភនកភៃឺថាៃ  

-តាម្ោនរម្ាន់រម្បា នងិ្បវតតិរដើម្ម្នកា បង្កា ត់ពជូ។ 

២-ែវុះខាតរធី្លៃ  នងិរមម  ពុ ំ

    ោន្សុះរកឹស្ោប់កាា ន 

    ខ ល និងែវុះរកឹសាអ ត 

    ស្ោប់ផ្ឹក 

-រ ៀបចំោរំមម ឱ្យបានរ្ចើន្បរភរពិរសសរមម ទបជាងកនៃុះខម្ ្ត  

 ោនសៃកឹរន់ ្បូរតអ្ុីនែពស់ រលើម្ផ្ទដីខដលោនរំ ំសោោ្តនឹង  

  ចំនួនកាា ន 

-ោនរ ៀបចំ្សុះរឹកស្ោប់កាា នខ លរលង 

-ោនរឹកសាអ តស្ោប់កាា នផ្ឹក្គប់្ាន់ជា្បចំា 

ហានភិយ័ 

រផី្ា  

តម្ម្ៃរីផ្ា កាា នសាច់ខ្ប្បួល 

រោយោនកា ្បកតួ្បខជង 

ខាៃ ំងជាពិរសសកាា ននំាចូលពី

្បររសជតិខាង 

-ខសវង ករីផ្ា ឬ មួ ញ្បមូ្លរិញឱ្យបានរ្ចើនកខនៃង 

-ខសវង កហាង-រោជនីយោា នខដលោនត្ម្ូវកា ជា្បចំា នងិ 

 លរធោពផ្គត់ផ្គង់ចាស់លាស់ 

-ចង្កងជាបណតុ អំ្នកចិញ្ច ឹម្រដើម្បីោនបណាត ញរីផ្ា  ងឹោ ំ

- ករីផ្ា លករ់ាយកនងុតំបន់រៅអ្នកប ិរោគតទ ល់ 

-អាចលកជ់ាស ុតកនុងអ្ំឡុងពបិាក ករីផ្ា លកស់ាច់ 

ហានភិយ័ 

  ិញ្ាវតថ ុ

ែវុះែវិការៅកនុងដំរណើ កា 

ចិញ្ច ឹម្ រពលែៃុះ្តូវបងខំលក់

កនុង ដូវខដលោនតម្ម្ៃទប 

-្តូវោនខផ្នកា អាជីវកម្មចាស់លាស់ 

-ោនរុនប្មុ្ងរ្តពីរុនវិនិរយាគ 

-្តូវ ក្បភពរុនខដលោនអ្្តាកា ្បាកទ់ប 

ហានភិយ័ 

ប សិាថ ន 

រពលសរម្ៃង និងកៃិនមិ្នលអ

 ំខានអ្នកជតិខាង 

-្តូវចិញ្ច ឹម្រៅចោា   ឬឆ្ា យផ្ទុះ្បជាជន ស់រៅ 

-្តូវរធវើអ្នាម័្យជា្បចំា និងរ ៀបចំ្បព័នធជីវសុវតថិោព 



គរ្ោងអាជីវកម្មចិញ្ច ឹម្កាា ន  រំព័ រ1ី2 

 

 

របភពសិការសាវរាវ  

១.កសិក ចិញ្ច ឹម្កាា នរៅ ុំ្ទ ្សុកសំររាង រែតតតាខកវ 

២. Raising geese in small or backyard flocks – small and backyard poultry (extension.org) 

៣. Ultimate Guide to Raising Geese - Farmhouse Guide 

៤.14 Most Popular Domestic Geese Breeds – Learn Poultry 

https://poultry.extension.org/articles/poultry-management/raising-geese-in-small-or-backyard-flocks/
https://farmhouseguide.com/ultimate-guide-to-raising-geese/
https://learnpoultry.com/domestic-geese-breeds/



