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[�ចក្តី\្តើម
Iអំឡុង!"ំ២០០១-១០ ផលិតកម្មកសិកម្ម(នcើនdើងគួរ 

ឲ�្យកត់សWüល់ �យWនអ�� កំoើន �មធ�្យម ��[�ល ៥%។ 
8�ូវ�អនុវិស័យដំ�ំធំ�ងG� �យWនកំoើន�មធ�្យម 
៧,៧% ក្នុងមួយ!"ំ និងរួមចំ:�ក ២៦% ក្នុងផលិតផលក្នុង 
8�ុក សរុប (ផសស) æងកសិកម្ម (NIS 2011)។ ñះWន 
	ររ ីកច��ើនÑ�ប0�ះក្តី 	រសិក�����ើន(នពិនិត�្យ
ើញនូវ 
ឧបសគ្គ ��យ 	រ��មូល ផល Û�្ស�ងៗ 9�លជះឥទ្ធិពលì?ើ 
ផលិត¢ពវិស័យកសិកម្ម Wន��ទិ៍ ១) 	រæតបង់ក;�ិតខ្ពស់ 
និង គុណ¢ពអន់ �យ1ររ�ៀបទុក~ក់ផល8�ូវ ក�្ល�ងស្តុក 
ផល 8�ូវ öើយនិង ស្តង់~រ និងសមត្ថ¢ពកិន8�ូវ ២) បន្ទុក 
ចំ�យ  ផលិតកម្មខ្ពស់ គួបផ�្សំនឹង ទិន្នផល6បក្នុង!"ំខ្លះ ៣) 
ស្តង់~រ និងលក្ខណៈ£�ផ្លូវ	រ���ណិជ្ជកម្មឆ្លង	ត់ ��ំ9�ន 
�មួយ �� និង 2ៀត�ម (ACI and CamConsult 2006; RGC 
2010; Sok et al. 2011)។ ក្តី(រម ្ភដ៏ធំសA�ប់កសិករ ~ំ8�ូវ 
គឺបន្ទុកចំ�យផលិតកម្មខ្ពស់ öើយនិង	រស;�បស;�øល និង 
ö�~�រច�សម្ព័ន្ធទីផ��រ អន់���យ។

��ត្ត ¡�វWនស	(នុពលធំç�ង æង�ណិជ្ជកម្ម ឆ្លង	ត់ 
��ំ9�ន។ 	រលក់8�ូវìឲ�្យ����ស 2ៀត�ម (ន	gយ� 
លក្ខខណ_  ដ៏សំæន់ បំផុតមួយ  សA�ប់	រអភិវឌ�្ឍ��ដ្ឋកិច្ចក្នុង 
��ត្ត។ 	រសិក��ពីចំ�យផលិតកម្ម និង��្ស�ចm�ក់ត�្ល�ទីផ��រ 
ក្នុង ��ត្ត �ចជួយបំភ្លឺពីÑ�បបទ ��	រ Ñ�ង��កអត្ថ���ជន៍ 
Û�្ស�ងៗ  ក្នុងចំ�មតួអង្គស្ថិតក្នុង��្ស�ចm�ក់��ត�្ល� និងពីឧបសគ្គ 
��យ  	រ��ÿត	ត់�� 9�ល��ំងដល់	រអភិវឌ�្ឍវិស័យ8�ូវ 
I  កម្ពុ�។ 	រសិក��0�ះ Wន åលý ពិនិត�្យពី��្ស�ចm�ក់ ត�្ល� 
ទីផ��រ8�ូវI��ត្ត ¡�វ និងផ្តល់មតិពីជ��ើស åល ន�(យ    
sើម�្បី បM្កើន អត្ថ���ជន៍9�លអ្នក~ំ8�ូវ¿�ÿវ ទទួល (ន និង 
ត�្ល�ប�្ថ�ម  ��ដំ�ំ8�ូវIកម្ពុ�។ åលý ដ៏ �ក់ �ក់ �� 
រួមWន៖ ១) កំណត់ឲ�្យច�ôស់នូវ��្ស�ចm�ក់ ត�្ល�  �� ដំ�ំ 8�ូវ ២) 
វិ¢គចំណðល ចំ�យ និងអ��ចំo�ញ ក្នុង ផលិតកម្ម 8�ូវ ៣) 
ពិនិត�្យ?ើ ព័ត៌Wនទីផ��រ និងកំណត់ពីទំ�ក់ ទំនង ]្ន�ក អភិ(ល 
កិច្ចរ÷ង សហ��ស��9�លស្ថិតIលំ~ប់ �ប់L" ក្នុង ��្ស� 
ចm�ក់ ត�្ល� និង ៤) កំណត់នូវåលន�(យ សម8�ប sើម�្បី 
¡�លំអ 	រលក់8�ូវìទីផ��រ ក្នុង ��ត្ត ¡�វ។

វិធី18្ត�p�វq�វÑ�បគុណ¢ព និងÑ�បបរិWណ 9�ល 
អនុវត្ត ក្នុង	រ សិក��ស្តីពី "	រç្វើឲ�្យ ��្ស� ចm�ក់ត�្ល� 	ន់õ� 

អំ�យ ផលដល់ ជន��ី��" (M4P 2008) ¿�ÿវ(នយកមក í�ើ 
sើម�្បី កំណត់នូវ ��្ស�ចm�ក់ត�្ល� និងរច�សម្ព័ន្ធស;�បស;�øល 
សA�ប់ដំ�ំ8�ូវ, យន្ត	រ¿�øតពិនិត�្យ, ច�ôប ់ និង បទបញ្ញត្តិ 
Û�្ស�ងៗ 9�លអនុវត្តI��ត្ត ¡�វ។ 	រចុះសិក��ដល់ ក�្ល�ង 
sើម�្បី��មូល ទិន្នន័យ (នç្វើdើង �ប់ព ី�ក់ ក�្ខល ��កុម្ភៈ 
ដល់ �ក់ក�្ខល��មី� !"ំ២០១២។ ព័ត៌Wន សA�ប់ 	រ 
សិក�� 0�ះក៏ទទួល(នផង9�រ មរយៈ 	រសM្ក�ត ពិនិត�្យ I    
��ល់   ក�្ល�ង 	រពិ¢ក��  ម��ុមស្នូល និង	រសW^ស អ្នក      
ផ្តល់ ព័ត៌Wន គន្លឹះ 9�ល�តួអង្គ ស្ថិតក្ន ុង�� ្ស�ចm� ក់ត� ្ល�  គឺWន  
 ំង ពីកសិករ អ្នក��មូលទិញ8�ូវ �ណិជ្ជករ រហូត ដល់  Wùស់   
_ង W៉សុីនកិន8�ូវ និង អ្នក�ំy�ញអង្ករ។ 	រ ពិ¢ក��   ម ��ុម  
ស្នូល�មួយកសិករ (នç្វើdើងI  ម ភូមិ�� ក្នុង8�ុក ��ំ 
កក់ . �កប�ôស និង`ះអ:្ណ�ត។ ព័ត៌Wន ស្តីពី	រលក់ ក៏(ន 
��មូល យក I��ុង ¡�វ និង ពីរ8�ុក��ម �ៀត គឺ អង្គរបុរ ី និង 
គិរីវង�្ស។ ទិន្នន័យ បឋម និងទិន្នន័យប��ប់បន�្សំ 6ំងÑ�បបរិWណ 
និង Ñ�បគុណ¢ព (នយកមកí�ើsើម�្បីវិ¢គពី ត�្ល�ប�្ថ�មរ÷ង 
តួអង្គ 9�លស្ថិតI លំ~ប់ �ប់L" ក្នុង��្ស�ចm�ក់ត�្ល�ប�្ថ�ម។

លទ្ធផល និង(រពិgក�Y
(រកំណត់!�្ស�ចnoក់តp្ល�

��្ស�ចm�ក់ត�្ល�8�ូវ Wនពីរ គឺរដូវវស�� និង រដូវî�ំង។ កសិករ 
¢គ��ើន~ំ8�ូវវស�� �ចម�្បង  សA�ប់ 	រí�ើî�ស់ក្នុងផ្ទះ។ 
កសិករ មួយចំនួនតូច9�ល~ំ8�ូវî�ំង õ�ងWន åលបំណង 
សំæន់ sើម�្បីç្វើ �ណិជ្ជកម្ម។ តួអង្គ6ំងអស់ក្នុង��្ស�ចm�ក់ ត�្ល� 
8�ូវî�ំងគឺសកម្ម ægំង  រីឯតួអង្គក្នុង ��្ស�ចm�ក់ត�្ល�រដូវវស��មិន 
សូវ សកម្ម��។ អ្នក��មូលទិញ8�ូវ និង�ណិជ្ជករ  មភូមិ � 
តួអង្គ   សំæន់Iក្នុង��្ស�ចm�ក់ត�្ល�6ំងពីរ (រូប¢ព ១) និង� 
សហ��ស ធុនតូច 9�លWនសមត្ថ¢ពទិញ8�ូវ¿�ឹម ១០ ì 
៣០ bន �យ1រកង្វះæតមç�¦(យដឹកជញ្ជូន និងsើម 
ទុន។ ពួកG�ទិញ8�ូវÛ�្ស�ងៗមក�យ ចូលL" ប៉ុ�្ត�Ñ�ង��ក 
��� �ទ   8�ូវគុណ¢ពខ្ពស់  ទុកលក់ក្នុង�្ល�ខ្ពស់ìឲ�្យ �ណិជ្ជករ 
ក្នុង តំបន់។ �ទូì អ្នក��មូល ទិញ 8�ូវ និង �ណិជ្ជករ ក្នុង 
ភូមិ គឺ�កសិកររស់Iក្នុងភូមិ 9�លí�ើsើម ទុន របស់ �ណិជ្ជក រ  
ក;�ិតតំបន់ សA�ប់យកì��មូលទិញ 8�ូវពី កសិករ ដF��ៀត 
öើយ  ផ្គត់ ផ្គង់ ìឲ�្យ�ណិជ្ជករតំបន់  sើម�្បី យក î�ក់កc� =ើង 
1រ ០,០៥ ដុ�gរ  / (វ៥០គីឡូ ឬí�ើមូលធន ��ល់ ខ្លួន sើម�្បីទិញ 
និង  លក់ 8�ូវ យកចំo�ញ។

ចំqយផលិតកម្ម អr�ចំs�ញដុល និង ផល  
R�ឡប់ bើ ចំqយ សុទ្ធគិតក្នុងមួយ v្ង�   ពលកម្ម  
&xស់ កសិlmន២

កសិករ~ំ8�ូវIក្នុងតំបន់សិក�� ¿�ÿវ��ឈមមុខ នឹង ចំ�យ   
ខ្ពស់ì?ើ 	រជួលពលករ និងd�ឿងW៉សុីន (សA�ប់  	រ  

ករណីសិក�Y៖ !�្ស�ចnoក់តp្ល�ទីផ�Yរy�ូវ1z�ត្តF{�វ១

១ �ៀប�ៀង�យ²ក ឈឹម ឈន់ �អ្នកp�វq�វ, បណ_ិត V�ង វុទ្ធី � អ្នក 
p�វ q�វ និង ²ក នូ ¡�វសុ6e �អ្នកp�វq�វ�ន់ខ្ពស់ I CDRI ។ 
អត្ថបទ0�ះ]្អ�ក?ើ ករណីសិក��ពី��្ស�ចm�ក់ត�្ល�ប�្ថ�ម��ទីផ��រ8�ូវ សA�ប់ 
គ1�ង z�z�ង់�យ ACIAR (ASEM/2009/023) ស្តីពី "	រអភិវឌ�្ឍåល 
ន�(យ កសិកម្មសA�ប់��ព័ន្ធកសិកម្ម]្អ�ក?ើដំ�ំ8�ូវI�វ និង 
កម្ពុ�" 9�លË�ងចប់រួច�ល់I��ឧស¢ ២០១៤។

២ ផល¿�ឡប?់ើច�ំយសទុ្ធគតិក្នងុមយួ�្ង� ពលកម្មWùស ់កស~ិ�ន = (ទនិ្នផល 
-ចំ�យ Û�្ស�ងៗ និង�្ល�ឈ្នួល(មនុស�្សុ សត្វ សW ^រៈ)) / ចំនួន�្ង�ç្វើ	រ 
របស់Wùស់ កសិ~�ន។



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៧ េលខ២ ែខមិថុ� ��ំ២០១៣

�ៀបចំ ដី), ជី, }"ំសWgប់សត្វចf� (សA�ប់ 8�ូវ î�ំង), ��ប់ 
ពូជ, និងទឹកh�ច8�ព (រូប¢ព ២ និង ៣)។ ចំ�យ ?ើ 
ពលកម្មWន��ើនដល់��[�ល ៣០% ��ចំ�យ ផលិតកម្ម 
សរុប ឬ ១៥% ��ត�្ល�ផល8�ូវវស����មូល(នសរុប ( �ង 
១)។ កសិករ~ំ8�ូវវស�� ¢គ��ើន~ំដុះ មÑ�ប��i�ណី 
9�ល¿�ÿវចំ�យ��ើនបំផុតì?ើ 	រជួលពលកម្ម �ពិ��ស 
ស A�ប់	រដកស្ទូង9�ល¿�ÿវí�ើពលកម្ម��ើន�ង �ើ çៀប នឹង 

8�ូវ ពj�ះ9�ល សWជិកÌ�ø1រõ�ងç្វើ	រ�យខ្លួនឯង។ រីឯ 
កសិករ~ំ8�ូវî�ំងវិញ Lត់ í�ើ��ព័ន្ធ ~ំដុះអតិផល 9�ល ក្នុង 
�ះ 	រ~ំ8�ូវពj�ះ និង	រí�ើd�ឿងW៉សុីន (ន	ត់បន្ថយ  
ដល់ សូន�្យនូវចំ�យ?ើ	រជួលកWgំងពលកម្ម។

�្ល�ទឹកសA�ប់	រ~ំដុះIរដូវវស�� Wនចំ:�ក ២៥% �� 
ចំ�យ ផលិតកម្ម ឬ ១៣% ��ត�្ល�ផល8�ូវ��មូល(ន រីឯ 
�្ល� ទឹកសA�ប់	រ~ំដុះIរដូវî�ំង Wនចំ:�ក ១៩% �� 
ចំ�យផលិតកម្ម ឬ ១១% ��ត�្ល�ផល8�ូវ��មូល(ន៣។ �្ល � 
ទឹកí�ើî�ស់�ចំ�យ ខ្ពស់បំផុតមួយ9�លកសិករ �ពិ��ស 
កសិករ~ំ8�ូវî�ំង õ�ងត្អូញõ្អ�រ��ើន�ងG�។

កសិករç្វើ/�î�ំងចំ�យធំបំផុត?ើ ជីគីមី 9�លWន 

រូប¢ព ១៖ ]�នទី និង លំ~ប់លំ�យ��តួអង្គក្នុង��្ស�ចm�ក់ត�្ល�8�ូវI��ត្ត ¡�វ

 

 

រូប¢ព ២៖ ចំ�យ~ំដុះIរដូវវស�� (ក្នុងមួយហិក )                រូប¢ព ៣៖ ចំ�យ~ំដុះIរដូវî�ំង (ក្នុងមួយហិក )

13%

6%

30%

21%

0%

25%

5%
10%

11%

0%

37%

15%

19%

8%

��ភព៖ 	រគណ�របស់អ្នកនិពន្ធ]្អ�ក?ើ	រç្វើសW^សន៍ដល់ក�្ល�ង អនុវត្តក្នុង��ឧស¢ ២០១២

៣ កសិករ~ំ8�ូវវស��ចំ�យ?ើ	រí�ើទឹក��ើន�ងកសិករ8�ូវî�ំង ��ះ 
Wន	រ�ំងស្ងួតមួយរយៈ â�លខ្លី ក្នុងរដូវ~ំដុះ!"ំ២០១១ öើយLត់¿�ÿវ 
ចំ�យ ជួលW៉សុីនបូមទឹក និងទិញí�ងឥន្ធនៈ sើម�្បីបូមទឹកh�ច8�ព 
8�ូវ Lត់។



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៧ េលខ២ ែខមិថុ� ��ំ២០១៣

ចំ:�ក �មធ�្យម ២៣% ��ចំណðល (នពី ផល8�ូវសរុប រីឯ 
កសិករ ç្វើ/�វស��ចំ�យទិញជីតិច�ង0�ះ��ើន ¿�មឹ �� [�ល  
១១% ��ចំណðល(នពីផល8�ូវសរុប ( �ង ១)។ ចំ Cះ     
បរិWណជីí�ើî�ស់វិញ កសិករî�ប់}  Lត់អនុវត្ត ម  	រ  
:��ំ  របស់អ្នក លក់ជី ឬអ្នកជិតæង។ កសិករឯ�ៀត �  ពិ��ស   
អ្នក  ç្វើ /�î�ំង(នî�ប់} Lត់~ក់ជីì ម លទ្ធ¢ព  �ច ç្វើ 
(ន sើម�្បីទទួល (នទិន្នផលខ្ពស់។

	រទិញ}"ំសWgប់សត្វចf��ចំ�យធំមួយ�ៀត �  ពិ ��ស    
ស A�ប់ កសិករ ç្វើ/�î�ំង។ �ទូì កសិករ ç្វើ  /�  វស��    
មិន  í�ើ}"ំ សWgប់សត្វចf��� ?ើកk�ង õ�Wន សត្វចf�  �ត   
ត�ôត     ægំង â�ក។

កសិករç្វើ/�វស��õ�ងទុក8�ូវ(នពី/�របស់ខ្លួន សA�ប់ 
ç្វើ ពូជ öើយចូលចិត្តí�ើ 8�ូវពូជ របស់ខ្លួនឯង ��ះ Lត់ Wន 
លទ្ធ¢ព õ�ប៉ុo្ណ�ះ។ ប៉ុ�្ត�កសិករç្វើ/�î�ំង õ�ង ទិញ ��ប់ពូជ 
Wន �្ល�ខ្ពស់គួរសម ��[�ល� ៦% ��ត�្ល� ផល8�ូវ ��មូល (ន 
( �ង ១)។

�មធ�្យម 8�ូវវស��ផ្តល់ទិន្នផល ២,៣bន/ហិក  öើយ  
8�ូវ î�ំង ផ្តល់��[�ល ៧,២ bន/ហិក ។ �្ល�លក់ 8�ូវI  
ក�្ល�ង កសិ~�ន គឺ��[�ល ២៥០ដុ�gរ/bន សA�ប់ 8�ូវវស�� 
និង ១៩៤ដុ�gរ/bន សA�ប់8�ូវî�ំង។ �្ល�លក់8�ូវវស��I 
 ម កសិ~�ន8�ង់(នពី 	រចុះ សW^សដល់ក�្ល�ង	លពី� �មី� 
២០១២ ÷8�sៀងL"នឹង�្ល�8�ង់(នសA�ប់ ��តុ� ២០១១ 
9�រ (RGC 2011)។ ចំណðលដុល(នពីកសិ~�ន�មធ�្យម គឺ 
៥៧៥ដុ�gរ សA�ប់8�ូវវស�� និង ១៣៩៦ដុ�gរ សA�ប់ 8�ូវ 

î�ំង ( �ង ១)។ ចំ�យ  ផលិតកម្ម 6ំងសA�ប់8�ូវវស�� និង 
8�ូវ î�ំង ÷ខ្ពស់�ægំង öើយ¢គ��ើនស្ថិតI£� លទ្ធ¢ព 
Ì�ប់Ì�ង  របស់ កសិករ 9�លç្វើឲ�្យ î�ក់ចំo�ញដុលWនក;�ិត 
6ប  សA�ប់ផលិតកម្ម8�ូវ6ំងពីររដូវ។

(រវិgគពី!�្ស�ចnoក់តp្ល�
រច�សម្ព័ន្ធទីផ��រ(ន�ៀបចំdើងò៉ងល្អ �យ Wន 

ប�្ខញ  អ្នក��មូលទិញ �ណិជ្ជករ អ្នក �ំ y�ញ _ងW៉សុីន 
កិន   8�ូវ និង�ណិជ ្ជករអន្តរ�តិ (រូប¢ព ១)។ ទីផ��រ8�ូវ Wន  
��សិទ្ធ¢ព    ខ្ពស់ �យWនតួអង្គ��ើនរួមចំ:�ក និង	រ��កួត 
��þ�ង ægំង ម�្ល�កំណត់ �យកWgំងទីផ��រ។ កសិករ �ចលក់ 
8�ូវ  ំងពីsើម!"ំដល់ចុង!"ំ ក្នុងទីផ��រWន	រ��កួត��þ�ង 
ខ្ពស់។ ព័ត៌Wនអំពី�្ល�  ម����ទ និងគុណ¢ព8�ូវ Wនç្វើ 
បច្ចុប�្បន្ន¢ព �្ទើរ�ល់�្ង� 9�លបmZញពី	រ��កួត��þ�ង ægំង 
sើម�្បី (នî�ក់ចំo�ញ រ÷ងតួអង្គIក្នុង��្ស�ចm�ក់ត�្ល�8�ូវ 
(Gergely et al. 2010)។

 �ង ៣ និង ៤ បmZញពីមុខចំ�យលំអិត និងអ��ចំo�ញ 
I ក្នុង��្ស�ចm�ក់ត�្ល�8�ូវ។ ត�្ល�ប�្ថ�មរ÷ងតួអង្គស្ថិតI លំ~ប់ 
�ប់L"ក្នុង��្ស�ចm�ក់ត�្ល� ¿�ÿវ(នគណ�dើង�យ]្អ�ក?ើ 
ព័ត៌Wន អំពី�្ល�ទិញ�្ល�លក់ ��ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ ចំ�យដឹកជញ ្ជូន និង  
អ��ចំo�ញ 9�ល��មូល(ន Iâ�លចុះសŴស ដល់ ក�្ល�ង 
ពី��កុម ្ភៈ ដល់ មី� ២០១២។

កសិករç្វើ/�វស��¢គ��ើន លក់8�ូវ�លក្ខណៈ ប ុគ្គល    
ìឲ�្យ អ្នក ��មូល ទិញ មភូមិ  �យគិត  ម �្ល� ទិញដល់ កសិ~�ន    

 �ង១៖ 	រវិ¢គពីចំo�ញដុលសA�ប់	រ~ំ8�ូវ (ក្នុងមួយហិក )

សកម្ម¢ព រដូវវស�� រដូវî�ំង

ដុ�gរ % ដុ�gរ %

Uតុy�ញ៖ ផល8�ូវ 575 100 1396 100

Uតុចូល

	រ�ៀបចំដី 40 7 90 6

��ប់ពូជ 19 3 90 6

�្ល�ឈ្នួលពលកម្ម 88 15 0 0

ជីគីមី 61 11 321 23

}"ំសWgប់សត្វចf� 0 0 125 9

ទឹកh�ច8�ព 75 13 160 11

	រ¬កÑ�ន 15 3 70 5

ចំ�យUតុចូលសរុប 298 52 856 61

ចំo�ញដុល មិនគិតចូលនូវពលកម្មក្នុង Ì�ø1រ 277 48 540 39

ចំo�ញដុល Wនគិតចូលនូវពលកម្មក្នុងÌ�ø1រ 150 26 297 21

ផល¿�ឡប់គិតក្នុងមួយ�្ង� ពលកម្ម Wùស់កសិ~�ន 8.15 8.31

ចំ�យ (ក្នុងមួយគីឡូn�ម) 0.13 0.12

ចំo�ញ (ក្នុងមួយគីឡូn�ម) 0.12 0.07

កំណត់សWüល់៖ អ��ប្តូរî�ក់ ១ដុ�gរ= ៤០០០�ៀល។ 
��ភព៖ 	រគណ�របស់អ្នកនិពន្ធ]្អ�ក?ើ	រចុះសW^សដល់ក�្ល�ង I��ឧស¢ ២០១២



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៧ េលខ២ ែខមិថុ� ��ំ២០១៣

��[�ល ០,២៥ ដុ�gរ /គីឡូn�ម (២៥០ ដុ�gរ/bន)។ អ្នក 
��មូល  ទិញ  មភូមិ¿�ÿវy�ញ �្ល�?ើក ~ក់8�ូវ សW^រៈ  ផ្ទុក 8�ូវ 
((វ, ��្ស�, ធុង) និង�្ល�ដឹកជញ្ជូន 9�លសរុបមក អស់ ��[�ល 
៣,៤ ដុ�gរ ឬ ១,៤% ���្ល�8�ូវទិញដល់កសិ~�នសA�ប់ 8�ូវ 
វស��  ����ទ ច;�ុះ។ ពួកG�ត�្លើង�្ល�8�ូវ��[�ល ៣,៦% ឬ 
�្មើ នឹង អប�្បxរ ៩ដុ�gរ/bន 9�លç្វើឲ�្យត�្ល�8�ូវ សA�ប់  
អ្នក  ��មូល ទិញdើងដល់ ២៦៣ដុ�gរ/bន។ អប�្បxរ ២២% 
(៥៥ដុ�gរ/bន) យក�យ�ណិជ្ជករ  ម ភូមិ ÷Wន ក;�ិត 
ខ្ពស់�ើçៀបនឹង អប�្បxរ ១៦% (៤០ ដុ�gរ / bន) យក 
�យ �ណិជ្ជករ}"ក់តំបន់ ខណៈ9�ល �ណិជ្ជករ   ម ភូមិ ¿�ÿវ 
ចំ�យ   ?ើ	រផ្គត់ផ្គង់ និងដឹក ជញ្ជូន (៧,៥ដុ�gរ/bន) អស់ 
តិច �ង �ណិជ្ជករ មតំបន់ (១០ដុ�gរ/bន)។ Iâ�ល 
ìដល់_ងកិន8�ូវ 8�ូវdើង�្ល�ដល់ ៣៧៧ដុ�gរ/bន ឬ 
cើន ៥០% çៀបនឹង �្ល�ទិញ8�ូវដល់កសិ~�ន (២៥០ដុ�gរ/
bន)។

ខុសÑ្ល�កពីកសិករç្វើ/�វស�� កសិករç្វើ/�î�ំង~ំ8�ូវ 
សA�ប់åលý �ណិជ្ជកម្ម ដូy្ន�ះ  តួអង្គក្នុង��្ស�ចm�ក់ត�្ល�8�ូវ 
î�ំងLត់សកម្ម�ægំង ឯ	រជួញដូរក៏Wន	រ��កួត��þ�ង 

ægំង 9�រ។ 8�ូវលក់ដូរIរដូវî�ំង ¢គ��ើនí�ើពូជ IR 
9�លផ្តល់8�ូវWន គុណ¢ព អន់�ងពូជ8�ូវវស�� öើយ�្ល� លក់ 
I កសិ~�ន ក៏6ប�ង9�រ ��[�ល ១៩៣ដុ�gរ/bន ( �ង 
៤)។ ដូច8�ូវវស��9�រ ត�្ល�ប�្ថ�ម?ើ�្ល�លក់ដូរIកសិ~�ន 
cើតWន dើង �យ1រ ចំ�យ?ើ 	រ?ើក~ក់ ដឹក ជញ្ជូន 
និងកc�£�ផ្លូវ	រ។ បុ៉�្ត�ក;�ិតអប�្បxរ រ÷ងតួអង្គ ស្ថិត I  
ក ្នុង  ��្ស�ចm�ក់ត�្ល� មិនសូវû���øលægំងដូចក្នុង��្ស�ចm�ក់ត�្ល�  
8�ូវ វស�� �� គឺ¿�ឹម ៣,៤% ì ៧,៥% ឬ ��[�ល ៧ដុ�gរ ì 
១៤ ដុ�gរ/bន។ ចំណុច 0�ះបmZញ} ទីផ��រ8�ូវî�ំងWន 
��សិទ្ធ¢ព និង	រ��កួត��þ�ងægំង �ងក្នុងចំ�ម តួអង្គ �� 
öើយ ក៏Wន ព័ត៌Wនថ្មីៗ�ប់រហូតអំពី�្ល�8�ូវ9�រ។

ទំ�ក់ទំនង អភិiលកិច្ច និងប}~?�
ឈមក្នុង!�្ស�ចnoក់តp្ល�ទីផ�Yរy�ូវ

រូប¢ព ៤ បmZញពី	រស;�បស;�øល និងដំoើរ	រ �gស់  
ប្តូរ ព័ត៌WនL"ក្នុង  ��្ស�ចm�ក់ ត�្ល� 8�ូវ I ��ត្ត  ¡�វ។ �ណិជ្ជករ 
2ៀត�មកំណត់�្ល� គុណ¢ព និង បរិWណ 8�ូវ öើយ កសិករ 
� អ្នកទទួលយក�្ល��ះ។ �ណិជ្ជករ កម្ពុ� Wន   អំ�ច 

 �ង ២៖ �្ល�8�ូវIកម្ពុ� (ដុ�gរ/bន) ពី��សីx ២០១១ ដល់ តុ� ២០១១

កម្ពុ� �� 2ៀត�ម
	រខុស�្ល�L"

�� 2ៀត�ម

��ូវអង្ករធម្មt

   �្ល�Iកសិ~�ន 250-350 340-350 340-350 90-0 90-0

   អង្ករកិនរួច 650 490-493 461 157-160 89

   �្ល��ំy�ញ (FOB) 680 605-610 565-575 70-75 105-115

��ូវអង្ករu�អូប

   �្ល�Iកសិ~�ន 354-452 402-452 - 47-0 -

   អង្ករកិនរួច 870 907-910 - 37-40 -

   �្ល��ំy�ញ (FOB) 900 1075-1085 675-685 175-185 185-225

សWüល់៖ FOB = �្ល�ទំនិញដឹកដល់?ើ�÷
��ភព៖ �ជរ~�ភិ(លកម្ពុ� !"ំ២០១១

 �ង ៣៖ ��្ស�ចm�ក់ត�្ល�ទីផ��រ8�ូវវស�� (ដុ�gរ/bន)

អ្នក��មូលទិញ  មភូមិ �ណិជ្ជករក្នុង ភូមិ/មូល~�ន �ណិជ្ជករ ក;�ិតតំបន់ Wùស់_ង កិន8�ូវ ��ត្ត

ដុ�gរ % ដុ�gរ % ដុ�gរ % ដុ�gរ %

ទិញចូល 250.0 100.0 262.5 105.0 325.0 130.0 375.0 150.0

?ើក~ក់8�ូវ 1.0 0.4 2.0 0.8 2.0 0.8 2.0 0.8

ដឹកជញ្ជូន 1.4 0.6 4.1 1.6 5.0 2.0 0.0 0.0

សW^រៈ 1.0 0.4 1.5 0.6 1.5 0.6 0.0 0.0

កc�£�ផ្លូវ	រ 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.6 0.0 0.0

អប�្បxរ 9.1 3.6 54.9 22.0 40.0 16.0 0.0 0.0

សរុប 262.5 105.0 325.0 130.0 375.0 150.0 377.0 150.8
��ភព៖ 	រគណ�របស់អ្នកនិពន្ធ]្អ�ក?ើទិន្នន័យ(នពី	រសW ^សដល់ក�្ល�ង ��ឧស¢ ២០១២



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៧ េលខ២ ែខមិថុ� ��ំ២០១៣

តិច តួច ក្នុង	រ ចរ�ពី�្ល� និងគុណ¢ព 8�ូវ �មួយ �ណិជ្ជករ 
2ៀត�ម។ គុណ¢ពxក់មិនÝ�ន �បYZ ធំដុំ��  I â�ល 
Wនត;�ÿវ	រ ខ្ពស់ ប៉ុ�្ត���ឿយៗ�ណិជ្ជករ2ៀត�ម(ន យក 
í�ៀប និងប��បគុណ¢ពsើម�្បីបញ្ចុះ�្ល�8�ូវ។

�បច្ចបុ�្បន្ន មិន6ន់Wនយន្ត	រ¿�øតពិនិត�្យគុណ¢ព� លក្ខណៈ   
��ព័ន្ធ ឬផ្លូវ	រ�មួយសA�ប់ ç្វើចំ�ត់}"ក់ គុណ ¢ព   8�ូវ 
I  ម  ដំ�ក់	លនីមួយៗ����្ស �ចm�ក់ ត�្ល� ��។ តួអង្គ ��  
¿�ÿវ  ç្វើ	រ ÷យត�្ល�គុណ¢ព 8�ូវ�យ ]្អ�ក?ើ ចំo�ះ ដឹង និង 
បទពិ)ធន៍របស់ខ្លួន öើយ លក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យ ចម�្បង គឺ បរិWណ 
សំoើម និង¢ពផ្អួរ��8�ូវ។

�លនTiយy�ូវ
 ¡�វ���ត្តផលិត8�ូវចម�្បងមួយIកម្ពុ� �យរួម 

ចំ:�ក ១២,៥% ��ផលិតកម្ម8�ូវ ទូ6ំង����ស និង ១៧,៦% 
�� អតិ��ក8�ូវសរុប Cលគឺ���ត្ត ដ៏សំæន់ មួយ  សA�ប់  ស��ច  
åល ន�(យ "Wសស" របស់ រ~�ភិ(ល  9�ល សំý �ំy�ញ 
8�ូវឲ�្យ(ន ១�នbន Iក្នុង !"ំ២០១៥។ ñះបី��ត្ត ¡�វ 
Wន ស	(នុពលខ្ពស់sើម�្បីផលិត អតិ��ក8�ូវសA�ប់	រ�ំy�ញ 
ក្តី ក៏IWនចំណុចខ្វះæត���ើន ដូច� ពូជWនគុណ¢ព 
អន់ ��÷ផ�្សព្វផ��យបy្ច�ក��ស កសិកម្ម IWនក;�ិត និង ö�~� 
រច� សម្ព័ន្ធមិនÌ�ប់��ន់សA�ប់ ទិញលក់8�ូវ ��យ â�ល 
��មូល ផល។

ពូជ��ូវ៖ ��សួងកសិកម្ម រុ	���Wញ់ និង0�1ទ (ន:��ំ 
ឲ�្យí�ើ និងជំរុញពូជ8�ូវ ១០មុខ ក្នុង0�ះWន6ំង 8�ូវp�លបី  មុខ 
គuឺ�នពិ�រ, IR66 និង ជល1រ 9�លWន ស	(នុពលក្នុង 	រ 
ផលិត8�ូវឲ�្យ(ន8�ប មស្តង់~រ�ំy�ញ។ ñះò៉ង0�ះក្តី 
កសិករIõ� បន្តí�ើពូជ8�ូវ IR504 មកពី2ៀត�ម ��ងពូជ 
8�ូវក្នុង8�ុក9�ល��សួងកសិកម្ម (នជំរុញ សA�ប់ ទីផ��រ 
�ំy�ញ។ ពូជ8�ូវ IR504 Wនí�ើò៉ងទូលំទូ�យក្នុងតំបន់ 
Wន ��ព័ន្ធ h�ច 8�ព និងតំបន់ç្វើ8�ូវ��s�ញទឹក �យ 
Wន ចំ:�ក ��[�ល ៤១% ��ផលិតកម្ម8�ូវ សរុប I ��ត្ត  
 ¡�វ។ ñះបីIទីផ��រក្នុង8�ុកG��ត់ទុក} ពូជ8�ូវ0�ះ Wន 

គុណ¢ពអន់ក្តី ប៉ុ�្ត�ទិន្នផលខ្ពស់ និងត;�ÿវ	រខ្ពស់ពី�ណិជ្ជករ 
2ៀត�ម  (នជំរុញកសិករឲ�្យ~ំ8�ូវ����ទ 0�ះ �លក្ខណៈ 
�ណិជ្ជកម្ម ។

ពូជគុណ:ពអន់៖ កសិករIõ�បន្តí�ើ��ប់ពូជគុណ¢ព 
អន់។ ñះបីWន 	ររីកច��ើនæង ជំ�ញឯក��សក្តី ក៏	រ 
ផ្គត់ ផ្គង់ ��ប់ពូជ Iõ� មិន6ន់ (ន Ì�ប់��ន់I  ម តំបន់   
� ��ើន   Iកម្ពុ� ក្នុង0�ះWន6ំង��ត្ត ¡�វផង។ កសិករ 
¢គ ��ើន   មិន(នប្តូរ ��ប់ពូជ�ថ្មី ឲ�្យ(ន �ៀង6ត់�� öើយ 
រ�ៀបទុក~ក់��ប់ពូជមិនល្អ (នç្វើឲ�្យ÷�យឡំ ចូលL" និង 
ថយ ចុះ អ�� ដុះលូត�ស់ និងគុណ¢ព�ពូជសុទ្ធ  ពីមួយរដូវ 
ì មួយ រដូវ។ កសិករ (�ពិ��ស កសិករç្វើ/�វស��) õ�ង 
�gស់  ប្តូរ��ប់ពូជ õ���យâ�ល  អ្នក��មូល ទិញ និង Wùស់ _ង 
កិន 8�ូវ 6ម6រនូវ8�ូវWនគុណ¢ពល្អ�ងមុន ឬ sើម�្បី ទទួល 
(ន  �្ល�ខ្ពស់ សA�ប់ ផល8�ូវរបស់ខ្លួន។

កង្វះv�hផ�្សព្វផ�wយប-្ច�កM�សកសិកម្ម៖ កសិករត្អូញõ្អ�រពី 
បYZ លទ្ធ¢ពទទួល(នជំនួយ  បy្ច�ក��ស ពី ���ធរ មូល~�ន 
sើម�្បី Ì�ប់Ì�ង?ើបYZសត្វចf� �ពិ��សIរដូវî�ំង។ ពួកG �  
Wនí�ើ}"ំសWgប់សត្វចf����ើន����ទ ប៉ុ�្ត�}"ំ6ំង�ះខ្លះ 
�ទំនិញxម�ត់ និង ប៉ះ�ល់ ���ក់ដល់សុខ¢ព និង 
បរិ1`ន។ }"ំសWgប់សត្វចf �លក់?ើទីផ��រ  ¢គ��ើន�ំចូល 
ពី  2ៀត�ម ឬ �� និងWន��ចក្តី:��ំពីរ�ៀបí�ើសរ��រ � 
¢1 2ៀត�ម ឬ�� öើយ កសិករមិន�ច�ើលយល់ពី រ�ៀប 
¿�ÿវ��ុង��យ័ត្ន ឬរ�ៀប�យនិងí�ើî�ស់}"ំ6ំង�ះ��។ 
កង្វះ  ��÷ផ�្សព្វផ��យបy្ច�ក��សកសិកម្ម និង	រ:��ំពីវិធីí�ើ 
ជី ç្វើឲ�្យកសិករ¿�ÿវ ពឹង]្អ�ក?ើ 	រ:��ំរបស់ឈ្មួញ ឬក៏ í�ើ ជី 
ì មក;�ិត/បរិWណ 9�លLត់Wនលទ្ធ¢ពរក(ន។ 	រ 
¿�øត ពិនិត�្យអន់���យI ម��ក��ំ9�ន (ន�ើកផ្លូវឲ�្យជីL�ន 
ស្តង់~រហូរចូលមកក្នុង ទីផ��រ។ ?ើសពី0�ះ�ៀត ��[ �ល ១០% 
�� ជីលក់?ើទីផ��រ�ជីWន	រ�យបន្លំ ឬWនគុណ¢ព6ប 
9�ល  G� (ន 2�ចខ្ចប់�ថ្មី  �យí�ើ(វWន~ក់�gក សY្ញ��ជី 
គុណ¢ពខ្ពស់ៗ (Theng 2012)។

ទីផ�wរ��ូវ៖ ��[ �ល ៦៩% (៧៦៤.៩០២bន) �� 

 �ង ៤៖ ��្ស�ចm�ក់ត�្ល�ទីផ��រ8�ូវវស�� (ដុ�gរ/bន)

អ្នក��មូលទិញ 
 មភូមិ

�ណិជ្ជករក្នុងភូមិ/
មូល~�ន �ណិជ្ជករ }"ក់ តំបន់ អ្នក�ំy�ញ �ណិជ្ជករ  2ៀត�ម

USD % USD % USD % USD % USD %

ទិញចូល 192.5 100.0 202.5 105.2 217.5 113.0 237.5 123.4 262.5 136.4

?ើក~ក់8�ូវ 1.0 0.5 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0

ដឹកជញ ្ជូន 1.4 0.7 4.1 2.1 5.0 2.6 5.0 2.6 0.0 0.0

សW^រៈ 1.0 0.5 1.5 0.8 1.5 0.8 1.5 0.8 0.0 0.0

កc�£�ផ្លូវ	រ 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.8 2.0 1.0 0.0 0.0

អប�្បxរ 6.6 3.4 7.4 3.8 10.0 5.2 14.5 7.5 0.0 0.0

សរុប 202.5 105.1 217.5 112.9 237.5 123.4 262.5 136.3 264.5 137.4
��ភព៖ 	រគណ�របស់អ្នកនិពន្ធ]្អ�ក?ើទិន្នន័យ(នពី	រសW ^សដល់ក�្ល�ង ��ឧស¢ ២០១២



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៧ េលខ២ ែខមិថុ� ��ំ២០១៣

ផលិតកម្ម 8�ូវសរុបI��ត្ត ¡�វ �អតិ��ក 8�ូវ 9�ល បmZញ 
ពី    ស	(នុពល   ដ៏ធំសA�ប់	រ �ំy�ញ។ បុ៉�្ត� កង្វះ វិនិ�គ � 
មូលធន ì?ើ _ង កិន8�ូវ និង បy្ច�កវិទ�¦ កិន8�ូវទំ0ើបៗ 
(ន 	ត់បន្ថយ  សមត្ថ¢ព ¡�{្ន� អតិ��ក 8�ូវ 0�ះ ç្វើឲ�្យ 8�ូវមួយ 
¢គធំ ¿�ÿវ(ន�ំy�ញ �ពិ��សì 	ន់����ស 2ៀត�ម។ 
�ណិជ្ជករ2ៀត�ម  xក់ដូច�ចÌ�បដណ្ណប់(ន?ើ�ណិជ្ជ
កម្ម 8�ូវ0�ះ �យពួកG��អ្នកកំណត់�្ល� និងស្តង់~ គុណ¢ព 
öើយ ក៏�ច�្លៀតឱ	សប��បគុណ¢ព និងបញ្ចុះ�្ល�8�ូវ។ 
ដូy្ន�ះ កម្ពុ��ំ(ច់¿�ÿវ �ត់វិUន	រsើម�្បីç្វើចំ�ត់}"ក់   
គុណ ¢ព  8�ូវ 9�ល�ចç្វើឲ�្យ�ណិជ្ជកម្មWនលក្ខណៈ យុត្តិធម៌ 
សA�ប់ ¢គី6ំងសងæង។

(រ�ក់ព័ន្ធដល់�លនTiយ
កសិករ¿�ÿវ��ឈមមុខនឹងចំ�យផលិតកម្មខ្ពស់ និង �្ល� 

ទិញ  លក់ 6បៗIកសិ~�ន។ ចំណុច0�ះ បmZញ ពីត;�ÿវ	រ 	ត់ 
បន្ថយ ចំ�យផលិតកម្ម �ពិ��សចំ�យហួសពីសមត្ថ¢ព 
Ì�ប់Ì�ង  របស់ផលិតករ និង¡�លំអ�្ល�ទិញលក់Iកសិ~�ន 
សA�ប់ 6ំង8�ូវî�ំង និង8�ូវវស��។

	រវិ¢គ��្ស�ចm�ក់ត�្ល�បmZញ} 8�ូវI��ត្ត ¡�វមិន6ន់
បំâ�ញ(ន មស្តង់~ រសA�ប់ �ំy�ញ��។ សកម្ម¢ពÛ�្ស�ងៗ 
9�ល គួរពិ�រ�សA�ប់]្ន�កផលិតកម្ម រួមWន 	រ:��ំឲ�្យ í�ើ 
ពូជ 8�ូវWនគុណ¢ពល្អ 	រ��ក�យនិង�gស់ប្តូរ� �ប់ពូជ�ថ្មី
ឲ�្យ(ន �ៀង6ត់ និង	រផ្តល់ ��÷ផ�្សព្វផ��យបy្ច�ក��ស កសិកម្ម 

ស្តីពី វិធីល្អៗក្នុង	រ~ំ8�ូវ ដូច� 	រÌ�ប់Ì�ងបYZសត្វចf � 
និង 	រ¡�លំអគុណ¢ពដី និង	រí�ើជី។ សកម្ម¢ព 6ំង 0�ះ 
�ចឲ�្យកសិករ	ត់បន្ថយចំ�យ Û�្ស�ងៗ � ពិ��ស ì ?ើជី 
និង }"ំសWgប់សត្វចf� ��ម6ំង ទទួល(នទិន្នផល 8�ូវ 	ន់õ� 
ខ្ពស់ និងWនគុណ¢ព8�ប មស្តង់~រ�ំy�ញ 9�លនឹងផ្តល់ 
នូវ �្ល�ទីផ��រ	ន់õ����ើរ។

ទីផ��រ8�ូវWនរច�សម្ព័ន្ធល្អI��ត្ត ¡�វ ជួយឲ�្យកសិករ 
�ច លក់8�ូវ(ន មត�្ល�ទីផ��រ��កួត ��þ�ង។ អតិ��ក8�ូវ 
G��ច កិន÷ និងលក់ដូរ÷��កប�យ��សិទ្ធ¢ពI ក្នុង ទីផ��រ   
មូល~�ន ប៉ុ�្ត� សមត្ថ¢ពកិន8�ូវក;�ិត6ប និង កង្វះ វិនិ�គ  
�មូលធន ç្វើឲ�្យ]្ន�កកិន8�ូវ0�ះមិន�ច ¡�{្ន� អតិ��ក 8�ូវ  
6ំង អស់ (ន��។ ដូy្ន�ះ	រ�ំy�ញ8�ូវIõ�សំæន់ បំផុត 
ប៉ុ�្ត� �បច្ចុប�្បន្ន អតិ��ក8�ូវ¿�ÿវ(ន�ះដូរõ��មួយ ����ស  
2ៀត�ម ប៉ុ�³ះ។ កម្ពុ�(នចុះហត្ថ?�æ ?ើ អនុស��រណៈ 
�គយល់L"�មួយ����ស2ៀត�ម sើម�្បី�ំy�ញ និង 
�ំចូល 8�ូវ ប៉ុ�្ត�	រ �gស់ប្តូរក្នុងåលន�(យ�ណិជ្ជកម្ម
8�ូវ អង្កររបស់2ៀត�ម  មរយៈ	រយកពន្ធគយ 	ន់ õ���ើន 
	រកំណត់កូ  ឬ	របិទ��ំ9�នsើម�្បី	រ�រទីផ��រក្នុង 8�ុក �ច 
ç្វើឲ�្យវិស័យ8�ូវ I ��ត្ត ¡�វ ជួបនឹងវិបត្តិ។ វិUន	រ សុវត្ថិ¢ព 
��ដ្ឋកិច្ចដ៏សំæន់មួយ សA�ប់ទប់ទល់នឹង  xនិភ័យ �� 	រ រ�ក់ 
រអួលÑ�ប0�ះ គឺ	រ�ើកដំoើរ	រនូវ��្ស�ចm�ក់�ំy�ញ8�ូវ 
របស់កម្ពុ�មួយdើង ៕

ឯក1រ�ងWនIក្នុងអត្ថបទ�អង់G្ល�ស

រូប¢ព ៤៖ 	រស;�បស;�øលផ្តល់ព័ត៌Wនក្នុង��្ស�ចm�ក់ត�្ល�

ផលិតផល8�ូវ

កសិករ �ណិជ្ជករ    ម  ភូមិ/ មូល~�ន �ណិជ្ជករ ក;�ិត តំបន់ អ្នក�ំy�ញ អ្នកទិញ 2ៀត�ម

ព័ត៌Wន (�្ល� គុណ¢ព បរិWណ)

ì   ម  ត;�ÿវ  	រ  របស់ ���ជន I មូល~�ន  öើយ÷ �ច បM្កើត     
ឲ�្យ  Wន¢ព  នតឹងរ÷ងសហគមន៍ នឹង អង្គ¢ព ��តិបត្តិ ច�ôប់។ 
ប៉ុ�្ត�¢ពយឺតò៉វâ�កក្នុង	រ ស��ចចិត្ត ឬ ~ក់ អនុវត្ត  ច�ôប់ថ្មីៗ 
ក៏ �ច  បង្ក � បYZ ផង  9�រ។ ដូy្ន�ះ  	រ u្វ�ង រក  ផ្លូវ ក�្ខល sើម�្បី  
ស��ច (ន 6ំង 	រ ចូលរួម ��កប �យ   ��សិទ្ធ¢ព និង	រ 
អនុវត្ត  6ន់â�ល2���ះ មិនÝ�ន � 	រ mយ 8�ួលdើយ។

ឯកឧត្តមអគ្គ�យក��Uនរដ្ឋ(លជលផល (នបY�ក់ 
I ក្នុង 2�ទិ	អង្គសិ	�1��ះ } 	រ   អនុវត្ត កំ: �ទ;�ង់ 
វិស័យ ជលផល(ន និងកំពុង ជួប ��ទះបYZ ��ឈម � បន្តប��ប់ 
ដូy្ន�ះ ¿�ÿវWន	រî�8�័យ6ក់ទងL"�ចំហ រ÷ង តួអង្គ�ក់ព័ន្ធ 
6ំង អស់ និង ¿�ÿវ Wន ឆន្ទៈ ក្នុង 	រ   ពិ)ធន៍  1កល�្បង និង�ៀន 
សូ¿�រួមL"។ 	រ�្ត���ចិត្តç្វើ	រពិ)ធន៍ 1កល�្បង និង �ៀន   

សូ¿� រួមL" ¿�ÿវWនដំoើរ	រអនុវត្តន៍នូវគំនិតp្ន���ឌិតថ្មីៗ ��ម 
�ៀត sើម�្បី បំផុស គំនិត  Ñ�ប  ថ្មីI}"ក់ មូល~�ន ចង��ង���ៀន 
បទពិ)ធន៍ 9�ល�ៀនសូ¿�(ន öើយ យក ì í�ើ î�ស់  ក្នុង 
កិច្ច ខំ��ឹងû�ង ç្វើកំ:�ទ;�ង់1`ប័ន និង åល ន�(យ 
9�ល  6ក់ ទង ì នឹង វិស័យ  ជលផល �â�លអ�គត។ 1`ប័ន 
រ~�ភិ(ល 9�ល�ក់ព័ន្ធ និង ¢"ក់ mរ ជលផល I  ម  មូល~�ន 
ក៏¿�ÿវ Wនសមត្ថ¢ពនិងចំo�ះដឹង ថ្មីៗប�្ថ�ម�ៀត sើម�្បី ជួយ 
z�z�ង់  ដល់ 	រអនុវត្ត វិធី  18្ត� 0�ះ។

បឹង ទ0្ល�1ប���ព័ន្ធÈ�កូឡូសីុមួយដ៏ធំទូ�យ Wន លក្ខណៈ  
ស្មុគ1�ញ និង mយ�្ច�ចæ�ំ។    ��ព័ន្ធ0�ះ (នជួយ z�z�ង់  ដល់    

តពីទំព័រ ៤    កំ)�ទ*�ង់វិស័យជលផល...

តìទំព័រ ១៨




