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	រ  ជួលឡូត៍ 0�1ទ Ñ�ប ឧស��ហកម្ម ចំCះ  ��ដ្ឋកិច្ច�តិ ÷ មិន   
�ំ (ច់  �ង	រ រក ផល0�1ទ  សA�ប់ 	រចិញ្ចឹម ជីវិត របស់  ��� 
0�1ទ   � លក្ខណៈ Ì�ø1 រ�ះ dើយ។

)រ*�+ប់*�+ល់,�កក្នុង)រ -�ញបទបញ្ញត្តិថ្មីៗ 7នបង្កនូវ 
:ព ភ័ន្ត<�ឡំ និង)រមិន ,�ញ ចិត្ត។ Iក្នុងកំ:�ទ;�ង់6ំងពីរ?ើក 
គឺ Wន 	រ��	សលុបឡូត៍0�1ទ �មុន �ើប Wន កំណត់  
នូវ យន្ត 	រ  (អនុ��ឹត�្យ  ឬ ��	ស) សA�ប់ Ì�ប់ Ì�ង ក�្ល�ង 
អតីត ឡូត៍   0�1ទ  6ំង �ះ  � ��យ។ កំ:� ទ;�ង់ ?ើក 
ទី១ (នç្វើឲ�្យWន	រ �ើក ចំហ 6ំង  8�ុង នូវ	រ      í�ើî�ស់ 
ធនUន ជល ផល    (effectively open access) ក្នុង ដំ�ក់ 
	លដំបូង öើយ   ប��ប់ មកWន  	រអនុវត្ត  1ក ល�្បង � ��ើន 

!"ំ  ?ើ 	រ បM្កើត  សហគមន៍0�1ទ។ បុ៉�្ត� �យ ��ប ខ័ណ_  
ច�ôប់  Wន ក;�ិត  ទន់ ���យIdើយ�ះ   ក៏ឲ�្យ Wន ¢ព ច� gះ 
���ង 9�ល  �ំ ឲ�្យ  	រ ç្វើ 0�1ទ Ñ�ប  ឧស��ហកម្ម  បន្ត  ដំoើរ  
	រ(ន öើយ សឹង õ� រុញ 	�ន អ្នក 0�1ទ � លក្ខណៈ Ì�ø1រ  
y�ញ  ពី តំបន់    0�1ទ  9�ល សម�្បូរ¿�ី 6ំង 8�ុង។ ក្នុងកំ:�   ទ;�ង់ 
វិស័យ ជលផល  ក្នុង!"ំ២០១២0�ះ G�
ើញWនបរិUនច�ôប់ 
ថ្មីៗ និង ��ចក្តី  ស��ច អំពី 	រ កំណត់ dើង  វិញ នូវ  9�ន 0�1ទ 
ទឹក1ប  (ន     cើតWនdើង  ក្នុងរយៈâ�ល ពីរបី�� ��យ 
ពី��ចក្តី ��	ស   របស់  ស�្ត�ច �យក រដ្ឋម�្ត�ី។ ?ើស ពី   0�ះ G� 

ើញ W ន បM្កើត��ុម	រmរច;�ុះ   sើម�្បី   ចុះប��ប និង�ះ 
p�យ    បYZ  I  Ì�ប់ទិសទី  9�ល6ក់ទងនឹង 	រç្វើ 0�1ទ   � 
លក្ខណៈ   ឧស��ហកម្ម លក្ខណៈសិប�្បកម្ម និងលក្ខណៈ Ì�ø1រ  
9�ល     ¿�ÿវ (ន�ត់ ទុក  }  � 	រ0�1ទ ខុស ច�ôប់ និង បង្ក 
	រ បំផ្លិច  បំ�gញដល់ធនUនម��តិ។ កំ:� ទ;�ង់ វិស័យ    
ជល  ផ ល    ចុង��យ 0�ះ  (ន Ñ�ង��កអតីតឡូត៍0�1ទ  ក្នុង  
តំបន់  បឹង ទន្ល1ប ��Wណ ៦៥% ìឲ�្យ សហគមន៍ 0�1ទ 
(Community Fisheries - CFi) និង��Wណ  ៣៥% �ៀត 
សA�ប់     ç្វើ  �តំបន់អភិរក�្សធនUនជលផល។

មនុស�្ស � ��ើន (ន 1ទរ  ចំCះ	រលុប បំ(ត់ ឡូត៍ 0�1ទ  
�  1`ពរ ក្នុង តំបន់ បឹង ទ0្ល� 1ប ប៉ុ�្ត� IWន ចំណ ុច  មិន រលូនL" 
ឬ ¢ព��6ំង ���ើស � ��ើន  រ÷ងអនុ��ឹត�្យ ថ្មី W�� មួយ ចំនួន 
Iក្នុង ច�ôប់ជលផល និងបទបញ្ញត្តិÛ�្ស�ងៗ  9�ល  (ន ç្វើឲ�្យWន 
¢ព ¢ន់ ��ឡំ  ក្នុង ចំ�ម អ្នក Ì�ប់Ì�ង  ធនUន  ជល ផល និង 
អ្នក  0�1ទ I }"ក់ មូល~�ន។ ¢ព មិន រលូន  L"  និង ¢ព ច�gះ  
���ង  6ំង 0�ះ (នç្វើ ឲ�្យ បទ បញ្ញត្តិ ច�ôប់  Wន លក្ខណៈ 8�â�ច 
8�ពិល �ច បក  p�យ  (ន ��ើន ò៉ង និង ពិ(ក យក ì 
អនុវត្តI  ក្នុង 1`ន¢ព  �ក់   u្ត�ង។ ��ភព    ��  ¢ព ¢ន់ ��ឡំនិង  
ទំ�ស់រួមWន 	រ កំណត់  ��ំ9�ន 0�1ទ    	រ បY�ក់  ពី  ទំហំ   �� 
9�ន  0�1ទ  សហគមន៍ 	រ កំណត់ និយមន័យនិងចំ�ត់}"ក់ ពី  
����ទ ឧបករណ៍  0�1ទ    9�ល ¿�ÿវ (ន  អនុY ្ញត í�ើ î�ស់ឲ�្យ (ន 
ច�ôស់  បទ បញ្ញត្តិ ស្តី ពី ទំហំ ��� មង 9�ល អនុY ្ញតឲ�្យ í�ើî�ស់ 
និង 	រ  បY �ក់  ពី តួ� ទីនិង ទំនួល ខុស ¿�ÿវ  របស់  ���ធរ  Ì�ប់ Ì�ង 
និង��តិបត្តិ ច�ôប់។

សកម្ម:ព @�Aទ ស្ទុះ Dើង E៉ង �ឿន HយIចនឹងជួប 
Lនិភ័យ ថ្មីៗ Mៀត៖ កំ:� ទ;�ង់ វិស័យ ជលផល !"ំ ២០១២ (ន  
ជួយឲ�្យ អ្នក 0�1ទ I}"ក់ មូល~�ន  Wន លទ្ធ¢ព ç្វើ 0�1ទ  (ន 
��ើន �ង មុន។ �យ នឹក 
ើញ ពី កំoើន សកម្ម¢ព 0�1ទ  ដ៏ 
ægំង	g ��យ ពី â�ល ç្វើកំ:�ទ;�ង់ ?ើក ទី១ និង   	រ   ��ក  	រ 
ពÐ�ឹងអនុវត្តន៍ច�ôប់អស់មួយ រយៈ មក �ះ អ្នក 0�1ទ  ���ើន  
(ន ���ប់ ���ល់ç្វើវិនិòគ?ើ ឧបករណ៍ 0�1ទ  æ"ត ធំ 
(9�ល   ¢គ  ��ើន   �ឧបករណ៍ បំផ្លិច បំ�gញ  ដល់   ធនUន  ជលផល) 
sើម�្បី �្លៀតឱ	ស យក ���ជន៍  ពី    1̀ន¢ព   ��បូក  ��បល់  
��យ     ពីç្វើ កំ:�ទ;�ង់¢gមៗ� â�ល �ះ។ បុ៉�្ត�  មិន(ន យូរ 
ប៉ុ��ន ម�្ត�ី ជំ�ញ   (ន xម�ត់ និង ដកហូត ឧបករណ៍ 0�1ទ 
ខុស ច�ôប់  6ំង�ះ អស់  �  ��ើន។

បច្ចុប�្បន្ន0�ះ ថ្វី�ើ���0�1ទ �ចç្វើ 0�1ទ (ន I ក្នុង 



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

9�ន 0�1ទ � ��ើន ក៏ �យ   ក៏I  Wន រ(យ	រណ៍ } Wន អ្នក 
0�1ទ មូល~�ន��ី�����ើន�ក់   Iõ�  មិន 6ន់  �ច ដក   យក  
ធនUន  ជល ផល   6ំង�ះ ឲ�្យ(ន6ន់G� �យ 1រ õ�ពួក Lត់ 
ពុំWន ថវិ	  Ì�ប់ ��ន់  ទិញ ឧបករណ៍ 0�1ទ  យក មក í�ើî�ស់។     
កំ:�ទ;�ង់0�ះ ក៏ �ច បM្កើត �  xនិភ័យ  ដល់  ]្ន�ក  È�កូឡូសុី ថ្មីៗ 
��ម �ៀត � �ះWន���ជន 	ន់ õ� ��ើន  dើងៗ ì ç្វើ 0�1ទ 
ពិ��សI មតំបន់បឹង��ក ជុំវិញ បឹងទ0្ល�1ប 9�ល Wន  ទឹក 
ជន់ លិច I រដូវ វស��  6ំង 0�ះ គឺ� 	រ ~ក់ សW�ធ 	ន់ õ� ægំង   
ì ?ើ ទី ជ;�ក ¿�ី 9�ល mយ  នឹង រង នូវ   	រ ប៉ះ�ល់។

បOP*�ឈម និងឱ)សថ្មីៗសS�ប់សហគមន៍@�Aទ៖ 
គណៈកW�ធិ	រ សហគមន៍ 0�1ទ ¢គ    ��ើន  មិន 6ន់(ន   �ៀម    
ខ្លួន   �!�ច ក្នុងន័យ លក្ខណៈបy្ច�ក��ស និង ��បខ័ណ_   1`ប័ន  
sើម�្បី   ទទួល ខុស ¿�ÿវ  ?ើ	រ Ì�ប់Ì�ង9�ន 0�1ទ របស់ខ្លួន 9�ល    
	ន់ õ �  ធំ�ះdើយ។ ថ្វី  �ើ  សហគមន៍  0�1ទ  6ំងអស់ I តំបន់  
បឹងទ0្ល�1ប (ន ចុះ បញ្ជី រួច  öើយ ក្តី ប៉ុ�្ត�Wន សហគមន៍   � ��ើ ន   
�ច  I  ខ្វះ æត?ើ 	រ យល់ដឹង ពីសិទ្ធិ8�បច�ôប់ តួ�ទី និង   
ទំនួល  ខុស   ¿�ÿវ  របស់ ខ្លួន öើយ �ច Wន  សWជិក គណៈ កW�ធិ	រ   
មួយចំនួន I ខ្វះ   	រ ំងចិត្ត និង �ច Wន  ¢ព   ទន់ ���យ    ក្នុង  
	រ ?ើ ក  កម្ពស់   ចំ�ប់�រម្មណ៍ របស់ សហគមន៍ ខ្លួន និង ក្នុង 	រ      
សហ	រ  �មួយ1`ប័ន រ~�ភិ(ល  9�ល  �ក់ព័ន្ធ  6ំងអស់។  ?ើស 
ពី0�ះ ÷ ក៏ �ច  ç្វើ  ឲ�្យ   ថយចុះ នូវ 	រ  ឧបត្ថម្ភ ?ើកទឹក ចិត្ត ក្នុង	រ 
ខិតខំ    ��ឹងû�ង ç្វើ 	រmរ  Ì�ប់Ì�ង  និង  	រ �រ  តំបន់   0�1ទ     
សហគមន៍   I â�ល   9�ល   Wន	រ ពÐ�ីក  និង បM្កើន បរិWណ  និង    
ទំហំ  9�ន   0�1ទ    សA�ប់    អ្នក 0�1ទ  Ì�ø1រ I ក្នុង បឹង ទ0្ល�   
1ប។ គណៈកW�ធិ	រដឹក�ំ សហគមន៍   0�1ទ     ក៏ (រម្ភ   9�រ  } 
 9�ន0�1ទ សហគមន៍  9�ល  បM្កើត  និងបM្កើនថ្មីៗ  និង  Ñ�ង   ��ក   
មក  ឲ�្យ   សហគមន៍ Ì�ប់Ì�ង�ះ  ÷ �ច Wនទំហំ ធំ ហួសពី    ស មត្ថ¢ព      
Ì�ប់ Ì�ង��កប   �យ ��សិទ្ធ¢ព  របស់  គណៈកW�ធិ	រ 
សហគមន៍។

កំ:� ទ;�ង់ ច�ôប់ និងåលន�(យ គឺ�	រ�ំ(ច់ 
សA�ប់�ះp�យ បYZ ��ឈម   និង  	រលំ(ក6ំង�យ9�ល     
6ក់ទងនឹង 	រÌ�ប់ Ì�ង  ធន Uន ជលផល     �យWន      ចីរ¢ព និង  
?ើកកម្ពស់ជីវ¢ពរស់I របស់ ��� 0�1ទ  ក្នុង តំបន់ បឹង ទ0្ល�  
1ប  ឲ�្យ(ន ធូរ  Uរ  រីកច��ើន ប៉ុ�្ត� កំ:�ទ;�ង់ច�ôប់ និង   åល     
ន�(យ 0�ះ xក់  I   មិន   6ន់  Ì�ប់  ��ន់ I dើយ  ។ ÷�	រ 
សំæន់�ស់ 9�ល¿�ÿវWនសកម្ម¢ព ក1ង សមត្ថ¢ព  
តួអង្គ       �ក់ព័ន្ធ IÌ�ប់ លំ~ប់}"ក់ �យ រួម 6ំង  	រ     ពÐ�ឹង  កិច្ច  
សហ ��តិ ប  ត្តិ 	រ  រ÷ង ]្ន�ក �ក់ ព័ន្ធ   Û�្ស�ង �ៀត (ឧ6ហរណ៍ ]្ន�ក  
0�1ទ ]្ន�ក÷រីវប�្បកម្ម និង]្ន�ក អភិរក�្ស ធន Uន  ជលផល) និង   
រ÷ង  9�ន    សមត្ថកិច្ច �� (ឧ6ហរណ៍ ពីក;�ិតភូមិ ìដល់ ក;�ិត 
បឹង ទ0្ល�1ប 6ំងមូល) sើម�្បី Ì�ប់Ì�ង និង í�ើ î�ស់     ធនUន 
ជលផល  ��កប   �យ   សមធម៌   ។ ក្នុងន័យ0�ះ  សំណ%រ  សំæន់ៗ 
មួយ ចំនួន  9�ល ¿�ÿវ�ះp�យ  រួមWន៖

)រពW�ឹងសមត្ថ:ពអនុវត្តន៍ច�Zប់៖ • &ើ	រ¿�øត ពិនិត�្យ  ម ~ន    
?ើ	រç្វើ0�1ទ និង  	រ អនុវត្តច�ôប់ ¿�ÿវ(ន ពÐ�ឹង  dើង 
ò៉ង � sើម�្បី  z�z�ង់ ដល់	រអនុវត្ត åល ន�(យ  ថ្មី?

វិ[ន)រណ៍អភិរក�្សធន[នជលផល៖ • &ើ'ើង¿�ÿវ ¡� û�  អ្វី ខ្លះ 
ដល់ទីជ;�ក¿�ី និង    តំបន់  	រ�រ ធម្ម�តិ  sើម�្បី z�z�ង់ ដល់ 
	រ 1(រ��ព័ន្ធ È�កូឡូសីុ ឲ�្យ (ន ល្អ  dើង  វិញ? &ើ កិច្ច��ឹង 
û�ង  របស់ សហគមន៍0�1ទ និង1`ប័ន �ក់ព័ន្ធ Û�្ស�ងៗ 
¿�ÿវ   ស;�ប ស;�øល   L" ò៉ង� sើម�្បី z�z�ង់ ដល់ 	រ អភិរក�្ស 
ធនUន  ជលផល?
)រពW�ងឹសហគមន៍@�Aទ៖ • &ើសិទ្ធអំិ�ច និងសមត្ថ¢ព 
សហគមន៍0�1ទ ¿�ÿវ ពÐ�ងឹ dើង ò៉ង�? &ើគួរត;�ង់ 
ទិស   សហគមន៍0�1ទ 6ំង 0�ះ   ì� Ñ�ប� sើម�្ីប   ?ើក 
កម្ពស់   ជីវ¢ពសWជិកសហគមន៍ öើយ��មL"0�ះ sើម�្ីប    
U�   ឲ�្យ(ន នូវ  	រ  í�ើî�ស់ធនUនជលផល  ឲ�្យWន ចីរ¢ព?

C្ន�កD�លគួរអនុវត្តFមគំនិត=្ន�?�ឌិតថ្មី
)រ_្វើបច្ចុប�្បន្ន:ព និង)របOcក់បំភ្លឺ�ើ បទបO្ញតិ្ត@�Aទ  

g g៖ ��	ស?�ខ១២៩ របស់ ��សួង កសិកម្ម រុ	���Wញ់ និង   
0�1ទ ស្តីពី	រកំណត់ ឧបករណ៍0�1ទÌ�ø1រ ¿�ÿវ(ន  អនុម័ត    
y�ញ  ¢gមៗ  sើម�្ីបជំរុញ	រអនុវត្ត  មកំ:� ទ;�ង់ åល  ន�(យ  
   ថ្មី។ ប៉ុ�្ត� �យ  ��	ស   0�ះ  ¿�ÿវ(ន ~ក់ អនុវត្ត ន៍ �យ Wន 	រ  
ពិË�ះ �បល់ តិច តួចâ�ក និង¿�ÿវ(ន  បM្កើត   dើង       ម  Ñ�ប  
 ]�ន     មួយ  9�ល ពុំ(នគិតគូរពី បរិបទ ខុសៗL" ì ម តំបន់  ដូy្ន�ះ 
វិUន	រ 0�ះ ឬ��	ស?�ខ ១២៩ 0�ះ មិន  (ន  �ះ  p�យ   ឬ  
�្លើយតប នឹងទំ�ស់  ឬ បYZ 6ក់ទងនឹង	រí�ើឧបករណ៍ 0�1ទ 
9�ល     ¿�ÿវ(ន អនុY ្ញត  sើម�្បីផ្តល់�  មូល~�ន   មួយ សA�ប់ 	រ   
ពÐ�ឹង 	រ  អនុវត្ត   ច�ôប់ ឲ�្យ(ន រលូន។ ដំoើរ 	រ ç្វើ វិ)ធនកម្ម   
��ប ខ័ណ_  ច�ôប់  គួរ õ� ����ឹត្តិ ì �យ Wន 	រ ចូលរួមក្នុង 	រ   
ពិË�ះ  �បល់  អំពីអ្នក �ក់ ព័ន្ធ  �� �ពិ��ស អ្នក 0�1ទ  
I   ម មូល~�ន និង  អ្នក ទទួល ផល ពី ធន Uន ជលផល ឯ�ៀត  
9�ល  រស់   I  ជុំវិញ បឹងទ0្ល�1ប sើម�្បី  �ប់  យកគំនិត ទស�្សនៈ និង  
បំណង î�}" របស់  ���ជន មូល~�ន សំýç្វើ ឲ�្យ បទ បញ្ញត្តិ  
ជលផល  Wនខ្លឹម 1រ  សម 8�ប នឹង   1`ន ¢ព  បច្ចុប�្បន្ន  �� 	រ ç្វើ 
0�1ទ និង  ត;�ÿ វ  	រ  	រ�រ ធនUន ជលផល  öើយ�ច យក ì 
អនុវត្ត (ន �យ  Wន ��សិទ្ធ¢ព ខ្ពស់។

?ើសពី0�ះ 	របY�ក់ ឲ�្យ(នច�ôស់�ស់  ពី9�នកំណត់ 
�� 	រç្វើ 0�1ទ � លក្ខណៈ Ì�ø1រ �ច �ត់ ទុក � លក្ខខណ_    
ដ៏�ំ(ច់  sើម�្បី *នìអនុវត្ត 	រ Ì�ប់Ì�ង ធន Uន   ជល ផល   
 ម  ជ��ើស �មួយឲ�្យ(ន+គជ័យ ពី��ះ ÷ �ច  ជួយ  ពÐ�ឹង 
វិUន 	រអនុវត្ត ច�ôប់  និង អភិរក�្ស ធនUន ជល ផល។ ñះ�ò៉ង 
� xនិភ័យ ចម�្បងៗ     9�ល  6ក់ ទង   នឹង 	រ ¡�û� បទបញ្ញត្តិ 
គឺ	រ�ចWន?�ចy�ញ�ទំ�ស់ថ្មីៗ និង  �ច�ំ  ឲ�្យ Wន  
វិនិ�គិន    ?ើឡូត៍0�1ទ វិល ¿�ឡប់មកវិញ öើយ ç្វើ	រ c�ង 
��វ័ញ ្ចយក ផល  ���ជន៍  ពី  ធន Uន  ជលផល  របស់ សហគមន៍ 
0�1ទ  1 �  ថ្មី ម្តង �ៀត ។

)រពW�ងឹទំgក់ទំនងរhងសហគមន៍@�Aទ និងIijធរ 
មូលklន៖ 	រក1ង¢ព�Ú�គូ រ÷ង សហគមន៍  0�1ទ និង 
���ធរ  មូល~�ន �ចបM្កើតនូវលក្ខខណ_Û�្ស�ងៗ សA�ប់ឲ�្យ  
សហគមន៍   0�1ទ   �ចç្វើ	រ�មួយL" sើម�្បីស��ច åលý 



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

រួម ��	រ អភិរក�្ស ធនUន ជលផល 	រ  ពÐ�ឹង    	រអនុវត្ត  ច�ôប់ 
និង  	រ ក1ងជីវ¢ពរស់Iរបស់���ជន ឲ�្យ 	ន់ õ� Wន 
��សិទ្ធ¢ព  និង  	ន់ õ� ���ើរ dើង។ ពិ��សì�ៀត 	រ ~ក់ 
បញ្ច ូល L" នូវ ]�ន 	រ របស់ សហគមន៍ 0�1ទ ìក្នុង]�ន	រ 
វិនិ�គ ឃុំ -សm្កត់ ÷�ចជួយ ផ្តល់ � 	រ Lំ z�  ]្ន�ក រដ្ឋ(ល និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ សA�ប់ 	រអនុវត្ត]�ន	រÌ�ប់Ì�ង សហគមន៍ 0�1ទ 
Iក្នុងឃុំ -សm្កត់�ះ öើយ  9�ល នឹង �ច  ជួយ  ពÐ�ឹង  ដល់ åល   
ý  �� åលន�(យ វិមជ�្ឈ	រ � â�ល បច្ចុប�្បន្ន ។ 	រ  ç្វើ    
សWហរណកម្ម 0�ះ គឺ� មç�¦(យមួយ  សA�ប់ ជួយ �ះ 
p�យ   បYZ ��þ�ង ដo្ណើម  ធន Uន L" រ÷ង វិស័យជលផល និង 
វិស័យ Û�្ស�ងៗ �ៀត ផង9�រ  � ពិ��សទំ�ស់ 9�ល  õ�ង õ� cើត 
Wនdើង?ើ	រ�ន.�លិចទឹក 	រពÐ�ីក ដីç្វើ/�î�ំង 	រ 
Ñ�ង ��កទឹក I   រដូវ  î�ំង និង 	រ	រ�រ ឬ	រ1(រdើងវិញ នូវ 
.� លិច ទឹក។ ñះ�ò៉ង�ក៏�យ ក៏ Wន  xនិភ័យ  ��  
9�ល�ក់ព័ន្ធនឹងសWហរណកម្ម0�ះ រួមWន គណៈកW �ធិ	រ 
សហគមន៍  0�1ទ     �ច (ត់ បង់ឯក�ជ�្យ¢ព  ក្នុង ដំoើរ 	រ 0�ះ   
I â�ល Wន តំ�ង ��ុម ��ឹក�� ឃុំ -សm្កត់ មកចូល រួម  សហគមន  ៍ 
0�1ទ �ច ខ្វះ 	រ?ើកទឹកចិត្តក្នុង	រក1ង  សំoើ ដ៏   រឹង  បុឹង   
មួយឲ�្យç្វើ វិនិ�គì ?ើ 	រÌ�ប់Ì�ង ធនUនIក្នុង ឃុំ - សm្កត់  
ពី��ះ ÷ ផ្ទុយ L" នឹង គ1�ង អភិវឌ�្ឍន៍   ö�~� រច�សម្ព័ន្ធ  9�ល 
��ុម  ��ឹក��ឃុំ -សm្កត់ Ugប់ õ�ផ្តល់ �ទិ¢ព ឲ�្យ �ះ។

)រពW�ឹង)រអនុវត្តច�Zប់ និង)រEមល�Zតរួម�!៖ 	រ ពÐ�ឹង 
	រ អនុវត្ត ច�ôប់ ជលផល  ក្នុង 9�ន   0�1ទ និង9�នអភិរក�្ស �យ  
Wន	រចូលរួម ពីសហគមន៍មូល~�ន ���ធរ មូល~�ន រដ្ឋ(ល    
ជលផល និង1`ប័ន�ក់ព័ន្ធÛ�្ស�ង�ៀត �ចជួយ?ើក កម្ពស់ 
��សិទ្ធ¢ព ��សិទ្ធផល តWg ¢ព និងគណ0�យ�្យ¢ព �� កិច្ច  
��ឹង û�ង  ក្នុង	រពÐ�ឹង	រអនុវត្តច�ôប់0�ះ។ �យ 1រ 1`ប័ន   
  នីមួយៗ Wន ចំណុចægំង និង���យ�ៀងៗខ្លួន ដូy្ន�ះ  	រ  ç្វើ 	រ   
រួម L" Ñ�ប0�ះ ជួយ    បំâ�ញ  ឲ�្យ  L"  ì វិញ ì មក öើយ �ច ផ្តល់ 
លទ្ធផលល្អ ក្នុងកចិ្ច ��ឹង û�ង លុប បំ(ត់ 	រ 0�1ទ   ខុសច�ôប់។

Iក្នុងតំបន់9�លWន	រç្វើ/�î�ំង និង តំបន់ 	រ�រ 
ធនUន ជលផល �យសហគមន៍  	រ  អនុវត្ត ច�ôប់�យWន 
	រ  ចូល រួមពីអ្នក�ក់ព័ន្ធ��I}"ក់មូល~�ន Wន 1រៈ សំæន់   
�     ægំង ។ I មតំបន់.�លិចទឹក មួយចំនួន ¢ព  ន  តឹង រ÷ង 
កសិករ/�î�ំង �មួយ នឹង សហគមន៍   0�1ទ (ន cើន dើង 
ægំង ក្នុង	រÌ�ប់Ì�ងនិងí�ើî�ស់ទឹក ក្នុង 	រ í�ើ î�ស់ដី និង   
	រ 	រ �រ តំបន់.�លិចទឹក ។ ក្នុង 	លៈ��សៈ Ñ�ប0�ះ ឆន្ទៈ 
ន� (យ  របស់ ���ធរ មូល~�ន  Wន  តួ�ទី ដ៏ សំæន់  ក្នុង	រ 
ជួយ   Lំz� ដល់ កិច្ច ស;�បស;�øល និង សហ	រ L"ក្នុង	រ �ះ  
p�យ  និងពÐ�ឹង	រអនុវត្តច�ôប់។

)រពិmរn o�ើរpៀបq�ប់q�ងធន[នជលផលr� បថ្មី s� 
សហគមន៍  ផលិតកម្ម៖ � â�ល ថ្មីៗ  0�ះ គំនិត{្ន���ឌិត Ñ�ប  ថ្មី  �� 
សហគមន៍  ផលតិកម្ម  (ន និង កំពុង 	gយ � គំរូ មួយ 9�ល  �ច 
បM្កើន   	រ ?ើក ទឹក ចិត្ត  និង 	រឧបត្ថម្ភ ]្ន�ក ហិរញ្ញវត្ថុ  សA�ប់ 
	រ Ì�ប់Ì�ង  �យសWជិក សហគមន៍   0�1ទ។ វិធី18្ត� 
Ñ�ប ថ្មី 0�ះ  មិន 6ន់ �ច សម8�ប សA�ប់Ì�ប់តំបន់ក៏ពិតÝ�ន 

ក៏  ប៉ុ�្ត�   ÷គួរ ឲ�្យ យក មក ពិ�រ� ផង9�រ I â�ល 9�ល Wន 
ធនUនជលផល � ស	(នុពល  សA�ប់  ឲ�្យ  សហគមន៍ 0�1ទ 
ç្វើ  �ជីវកម្ម ក្នុង លក្ខណៈ  ឧស��ហកម្ម   I ក្នុង 9�ន  0�1ទ 
សហគមន៍  �យ Wនចីរ ¢ព។ Iក្នុង   សិ	�1� ពិË�ះ 
�បល់    	ល ពី  ��ធ្នូ !"ំ២០១២ អ្នកតំ�ងសហគមន៍0�1ទ 
(ន  បmZញ ពី ចំ�ប់ �រម្មណ៍  ចំCះ  វិធី18្ត� Ñ�ប ថ្មី 0�ះ öើយ  
បY�ក់ } ÷�មç�¦(យ មួយ  sើម�្បី បM្កើត ចំណðល សA�ប់  �ះ  
p�យ   ?ើ ចំ�យ  ��តិបត្តិ	រ របស់  សហគមន៍ 0�1ទ ពិ��ស   
កិច្ច��ឹងû�ងប�្ថ�ម sើម�្បី 	រ�រ  និង Ì�ប់ Ì�ង   9�ន 0�1ទ   
សហគមន៍  9�ល Wនទំហំធំ។ 	របM្កើត ចំណðល   សហគមន៍ 
សA�ប់  	រÌ�ប់ Ì�ង  ធនUន ជលផល  ម Ñ�ប  សហគមន៍ ផលិតកម្ម 
�ច ផ្តល់ � កWgំង ចិត្តដល់សWជិក សហគមន៍   ឲ�្យ ចូល រួម  	ន់ õ� 
��ើន និង Wន ��សិទ្ធ¢ព dើង ក្នុង 	រ mរ  Ì�ប់Ì�ង រួមL"  �យ  
ឈរ    ?ើ  åល 	រណ៍ �មូល~�ន��  	រ?ើក ស្ទួយ ជីវ¢ព    រស់ 
I   របស់សWជិក សហគមន៍ 0�1ទ។

ñះ�ò៉ង�ក៏�យ ក៏រ�ៀបÌ�ប់Ì�ងធនUនជលផល 
Ñ�បថ្មី �� សហគមន៍ ផលិតកម្ម 0�ះ នឹង�ចWនជួបឧបសគ្គ និង 
	រលំ(ក ���ើន 9�ល��ំងដល់	រ អនុវត្ត ក្នុង លក្ខណៈ  �ក់  
u្ត�ង។ ម�្ត�ី រ~�ភិ(ល I មិន6ន់ទុកចិត្តì?ើគំនិតÑ�ប ថ្មី 
I  មមូល~�ន ក្នុង  	រ បM្កើត  ចំណðល សហគមន៍ I dើយ  
  �� öើយ õ�ងõ�èទសួរ} &ើ គំនិត Ñ�បថ្មី 6ំង 0�ះ   ÷    8�ប     
ì    មåល	រណ៍ ច�ô ប់ក្នុ ងក;�ិត�9�រ öើយ    ¿�ÿវ   	រ    
â�ល យូរ ប៉ុ�³  sើម�្បី ~ក់ អនុវត្ត   វិធី18�្ត  Ì�ប់ Ì�ង  Ñ�ប 0�ះ ក្នុង 
លក្ខណៈ�ក់u្ត�ង។ öើយ ក៏I Wន  បYZ  មិន 6ន់ �ះ   p�យ   
រូច មួយ ចំនួន �ៀត រួម Wន៖ ១)  &ើ é្ទ�9�ន0�1ទសហគមន៍ 
Wន ទំហំ ធំ ប៉ុ�³  9�ល ស័ក្តិ សមនឹងសមត្ថ¢ពÌ�ប់Ì�ង របស់ 
គណៈកW�ធិ	រសហគមន៍0�1ទ ២)  ក;�ិត   ��  សិទ្ធិ អំ�ច   
របស់ គណៈកW�ធិ	រសហគមន៍0�1ទ ក្នុង0�ះWន6ំងសិទ្ធិ 
xម    �ត់ អ្នក   0�1ទ   និង អ្នកí�ើî�ស់ធនUនជលផល  9�ល    
ចូល មកពី æង£�ផង ៣)  &ើ î�ក់ ចំណðល   9�ល  រក(ន ពី	រ 
ç្វើសហគមន៍ផលិតកម្ម ¿�ÿវÌ�ប់Ì�ងò៉ងដូច�្ត�ច öើយ  
ផល  ���ជន៍   0�ះ ¿�ÿវ Ñ�ង��កò៉ង�  ដល់ សWជិក 
សហគមន៍6ំងមូល ៤)  តួ�ទី និង ទំនួល ខុស   ¿�ÿវ   របស់ 1`ប័ន 
�ក់  ព័ន្ធ  Û�្ស�ងៗ ក្នុង	រចូលរួមÌ�ប់Ì�ងរួមL" 	រពិនិត�្យ ម~ន 
	រ  បM្កើត  វិUន 	រÛ�្ស�ងៗ និង ៥)  &ើ អ្នក �¿�ÿវ ផ្តល់ ជំនួយ 
z�z�ង់ ដល់ 	រ ក1ង សមត្ថ¢ព ដ៏ �ំ  (ច់ ��។

(រFំងចិត្តH្វើ(រពិLធន៍ 6កល�្បង 
និង  OៀនសូR� តSអ�គត

អ្នក ចូលរួមក្នុង2�ទិ	សិ	�1�ពិË�ះ�បល់ ពីកំ:� 
ទ;�ង់ វិស័យជលផល ក្នុងតំបន់ បឹង ទ0្ល� 1ប  	ល ពី ��ធ្នូ !"ំ 
២០១២ (នឆ្លុះបY �ំងពី1រៈសំæន់ �� 	រ ចូល រួម ពី }"ក់ មូល 
~�ន    ក្នុង   	រ បM្កើត ច�ôប់និងåលន�(យÛ�្ស�ងៗ 9�ល    �ក់ 
ព័ន្ធ  ដល់សហគមន៍ 0�1ទ។ អ្នក ចូល រួម  យល់ } ��បខ័ណ_ ច�ôប់ 
Û�្ស�ងៗ 9�លបM្កើតdើង �យ  មិន Wន  	រ ពិË�ះ  �បល់    �  
មួយ     សហគមន៍  0�1ទ ÷�ច មិនសម 8�ប  និង  មិន  �្លើយ   តប    

តìទំព័រ ១៤    



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    
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តìទំព័រ ១៨



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

(M1) cើន ២,៣% öើយ រូបិយវត្ថុÛ�្ស�ងៗcើន ៤៤,៦%។ 
z�ព�្យ សកម្មក្នុង8�ុក សុទ្ធcើន ២៤,៣% çៀបនឹង¿�ីWសមុន 
(៨១,២% çៀបមួយ!"ំមុន) ក្នុង�ះឥណ��យ�្យ?ើរ~�ភិ(ល 
សុទ្ធcើន ១,៩% (១៧,១% çៀបមួយ!"ំមុន) öើយ ឥណ6ន 
សA�ប់វិស័យឯកជនcើន ១០% (៣៤,១% çៀបមួយ!"ំមុន) 
9�ល បmZញពីកំoើន	រផ្តល់ î�ក់ កម្ចីìឲ�្យ��ុមហ៊ុនឯកជន។

6�នgពd�ីd� 
	រលក់ពលកម្ម និង	ររកចំណðលពីរបរលក់ដូរ តូច  ច � 

��ភពចំណðលចម�្បង សA�ប់ពលករ mយ រងË�ះ 6ំង  î�ំ បួន 
��ុម និងÌ�ø1រ ពួកG�។ I�� ឧស¢ ចំណðល ���ំ�្ង� � មធ�្យម 
របស់  អ្នកសុីឈ្នួល ç្វើ/� និងអ្នក រត់ម៉ូតូ ឌុប (នUgក់ចុះ រីឯ ��ុម 
Û�្ស�ង  �ៀតរកចំណðល (ន ��ើន �ងមុន។

អ្នកសុីឈ្នួលç្វើ/�រកចំណðល(ន ៦៤២៧�ៀល / �្ង� ឬ 
Ugក់ចុះ ០,១% çៀបនឹង មួយ!"ំមុន ប៉ុ�្ត�cើន ១១% �ើ çៀប   
នឹង    	លពី�� កុម្ភៈ �យ1រពលករ ��ុម0�ះថយ ចំនួន ដូy្ន�ះ 
�ច 6រកc�  (នខ្ពស់ �ង មុន។ �មធ�្យម ពួកG�  ចំ�យ អស់ 
៤១១៨ �ៀល/�្ង� ក្នុង0�ះ ៨៥% �ចំ�យ ?ើ �xរ។

ចំណðល���ំ�្ង�របស់អ្នករត់ម៉ូតូឌុប Ugក់ ១៣% çៀបនឹង 
បី� �មុន (៨,០% çៀបមួយ!"ំមុន) មក ១២.៥២២�ៀល។ អ្នក 
�្លើយ សW^សន៍ ៥០% 1"ក់ Iផ្ទះជួលក្នុង��ុងភ្នំâ�ញ �យ 
ផ្ទះ  នីមួយៗWន មនុស�្ស1"ក់I�មធ�្យមបី�ក់។ ក្នុងចំ�យ 
���ំ�្ង� របស់ពួកG� ចំ�យឈ្នួលផ្ទះ Wន¿�ឹម ១,៣% រីឯ 
ចំ�យ ?ើ ម្ហូប �xរWន ៩៥%។ î�ក់ចំណðល0�ះ ពួក Lត់ 
�ច  ចិញ្ចឹមÌ�ø1រ (ន  លុះ��õ� សWជិក Wន 	រmរ ç្វើ 9�រ។

ចំណðល���ំ�្ង�របស់អ្នក� ីសÈ�ត�យ cើន?ឿន �ស់ 
រហូត ដល់ ១០.៤៤០�ៀល ឬcើន ២៦% çៀបនឹង!"ំមុន និង ១០% 
çៀប នឹង បី��មុន។ Wនមនុស�្ស 	ន់õ� ��ើន(នចូលç្វើ	រ0�ះ 
ប៉ុ�្ត� ពួក អ្នក�្លើយសW^សន៍ Iõ�រក ចំណðល (ន��ើន�ង មុន  
��ះ1üល់ក�្ល�ង� ីស È�ត�យò៉ងច�ôស់។ ពួកG�¿�ÿវç្វើ 
ដំoើរ ìក�្ល�ង �ីសÈ�ត�យ ç្វើឲ�្យ ចំ�យដឹកជញ្ជូនdើង 

ខ្ពស់ ដល់លំ~ប់ទី២ ប��ប់ពី ចំ�យ?ើ ម្ហូប�xរ។
អ្នកលក់ប�្ល�តូច ច រកចំណðល(ន�មធ�្យម ១១.៥៧១ 

�ៀល / �្ង� ឬcើន ១៦% çៀបនឹង��កុម្ភៈ។  អ្នក�្លើយសŴសន៍ 
៨៥% �អ្នកមកពី��ត្ត និងWន  ៤៧% ¿�ÿវç្វើដំoើរìលក់ដូរ 
និង ¿�ឡប់មកផ្ទះវិញ � �ៀង �ល់�្ង�។ ក្នុងចំ�យ���ំ�្ង�   ¢គ 
��ើន �ម្ហូប�xរ និង	រç្វើដំoើរ ។ អ្នកលក់ប�្ល �តូច ច õ�ង 
u្វ�ង រកî�ក់កម្ចី ឬឲ�្យ  សWជិកÌ�ø1រខ្លះ�ៀត ìç្វើ	រ ��សិន 
�ើ  ចំណðល របស់Lត់មិន�ច ផ្គត់ផ្គង់ Ì�ø1រ(ន។

ចំណðល���ំ�្ង�របស់ កម្មករសំណង់Wនជំ�ញ Ugក់ចុះ 
៦,៧% çៀបនឹង��កុម ្ភៈ មក¿�ឹម ១៤.១៣៦�ៀល រីឯចំណðល 
���ំ�្ង� របស់ កម្មករ សំណង់ L�នជំ�ញcើន ៩,៤% ដល់ 
១៣.៧២៥   �ៀល។ ប��ប់ពីម ្ហូប�xរ ចំ�យធំទី២  សA�ប់  
កម្មករ សំណង់Wនជំ�ញ គឺ	រដឹកជញ្ជូន រ ីឯ សA�ប់ កម្មករ 
សំណង់ L�នជំ�ញ គឺឈ្នួលផ្ទះ។ កម្មករសំណង់Wនជំ�ញ �ច 
សន�្សំ î�ក់(ន��ើន �ង កម្មករសំណង់L�នជំ�ញ។

ចំណðល���ំ�្ង�របស់អ្នកប��ើ ម�ជនីយ~�នcើន ៣,៣% 
çៀបនឹងបី��មុន �យ1រ�សំæន់ កំoើន   អតិថិជន។ Wន 
អ្នក�្លើយសW^សន៍õ� ១៥% បុ៉�³ះ 9�ល �ច  សន�្សំ î�ក់ 
សA�ប់ �្ង� អ�គត។ ��ុម0�ះ õ�ង ទទួល(ន ក�្ល�ង 1"ក់Iពី 
Wùស់ xង  9�ល�	រ សន�្សំ សំ{� មួយ ò៉ងធំ។ អ្នកលីu�ងរក 
(ន ១២.៨២៣�ៀល/�្ង� ឬ cើន ០,៦% çៀបនឹង បី��មុន។ ពួក 
G� ចំ�យ�មធ�្យម ១០.០៧០ �ៀល /�្ង� និង�សំæន់ì?ើ 
ម្ហូប �xរ និង	រដឹក ជញ្ជូន។ ចំណðលរបស់ អ្នកUក់សុីក្លូcើន 
១១% çៀបនឹងបី��មុន។ 

ចំណðល���ំ�្ង�របស់កម្មករ	ត់s�រUgក់ចុះ ២,២% çៀបនឹង 
��កុម្ភៈ មក¿�ឹម ៩៧៧៦៛។ អ្នក�្លើយ សW^សន៍ ៥៥% ç្វើ	រ  
]្ន�ក s�រ។ �មធ�្យម កម្មករ	ត់s�រç្វើ	រ ៥៨f៉ង/ស((ហ៍ 
öើយ រំពឹង ចង់(ន	រmរ£�f៉ងប�្ថ�ម sើម�្បីរកî�ក់ (ន 
��ើន។ ពួក G��ចÛ្ញើî�ក់ខ្លះìឲ�្យអ្នកផ្ទះ បុ៉�្ត�÷មិន 6ន់Ì�ប់ 
��ន់ សA�ប់ចិញ្ចឹមជីវិតdើយ។ ñះò៉ង0�ះក្តី ពួកG� មិន ចង់ 
ប្តូរ	រmរ�� ��ះL�នជំ�ញអ្វីÛ�្ស�ង£�ពី	រ	ត់s�រ0�ះ៕

ជីវ¢ព រស់I និង ដល់សន្តិសុខ ��្បៀង របស់ ���ជន   �ប់  �ន     
�ក់។ �យ1របឹងទ0្ល�1បWន1រៈ សំæន់  ចំCះ ��ដ្ឋកិច្ច  
Iជនបទ 	រ Ì�ប់ Ì�ង   បឹង ទ0្ល�1ប ��កប  �យ ចីរ¢ព គឺ� 
	រ សំæន់ �ស់ sើម�្បី	ត់ បន្ថយ ¢ព   mយរង Ë�ះ    របស់Ì�ø1រ 
��ី��  និង ចូល រួម  ចំ:� ក ពÐ�ឹង  ស្ថិរ¢ព  សង្គម ។ កំ:�     ទ ;�ង់    
វិស័យ   ជលផល (ន  ផ្តល់  នូវ  ឱ	ស ���ើន  សA�ប់ 	រ  ពÐ�ីក  
អត្ថ���ជន៍ 6ំង  0�ះ ប៉ុ�្ត�÷6ម6រឲ�្យWនកិច្ចសហ	រ L"   
យូរ    អ�្វ�ង  រ÷ង  អ្នក �ក់ព័ន្ធ 6ំងអស់ sើម�្បី u្វ�ង  រក នូវ គំនិត  {្ន� 
��ឌិតថ្មីៗសA�ប់	រÌ�ប់Ì�ង ]្ន�ក1`ប័ន  sើម�្បី ÷យត�្ល�  និង  
�ៀន សូ¿�  ពី បទ  ពិ)ធន៍  6ំង �ះ    និងsើម�្បីយក÷មក ç្វើ 	រ ¡� 
ស;�øល និងç្វើបច្ចុប�្បន្ន¢ព �យ �ង ì ?ើ បទ ពិ)ធន៍ 
9�ល  �ៀន សូ¿� (ន ៕
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