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បញ្ជអីក្សរកាត់ និងពាក្យបំព្រួញ 

   AC  សហគមន៍កសិកមម 
ADHOC  សមាគមការពារសិទ្ធិមនុសស និង អភិវឌ្ឍន៍នៅកមពុជា 

ASSDP  គំនោងអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្តសរវស័ិយកសិកមម 
CC  បម្រមបរមួលអាកាសធាតុ 

CEDAC  មជ្ឈមណ្ឌ លសិកា និង អភិវឌ្ឍន៍កសិកមមកមពុជា 

CENTDOR  

មជ្ឈមណ្ឌ លស្រសាវរជាវតំម្រតំរង់ទិ្សការអភិវឌ្ឍនលើវស័ិយកសិកមម 
និងការចិញ្ច ឹមជី្វតិ 

CFAP  សហព័នធសមាគមកសិករកមពុជាននអនកផលិតកសិកមម 
CIAT  មជ្ឈមណ្ឌ លអនររជាតិននកសិកមមតំបន់រតូពិច 

CIDSE  កិចចសហរបតិបតរិការអនររជាតិ ន ើមបីអភិវឌ្ឍន៍ និង សាមគគីភាព  
CIRAD  មជ្ឈមណ្ឌ លននសហគមន៍ស្រសាវរជាវអនររជាតិនលើការអភិវឌ្ឍកសិកមម 
CIRD  វទិ្ាសាា នស្រសាវរជាវ និង អភិវឌ្ឍន៍ជ្នបទ្កមពុជា 

CSA  កសិកមមពឹងម្ផែកនលើអាកាសធាតុ 

DAC  សហគមន៍កសិកមម 
ELC  សមបទាន ីនស ឋកិចច 
EU  សហភាពអុ៊ឺរ  បុ 

FA  សមាគមកសិករ 
FAO  អងគការនសបៀងអាហារ និង កសិកមម 
FC  សមាគមកសិករ 
FNN  របព័នធកសិកមម និង ធមមជាតិ 

GAP  ការអនុវតរកសិកមមលែ 
GDA  អគគនាយកដ្ឋឋ នកសិកមម 
GDP  ផលិតផលកនុងស្រសុកសរបុ 

GIZ  សហរាសសហព័នធយុវជ្នអាលល៊ឺម ង់ នន សហគមអនររជាតិ 

HA  ហិចតា 
HH  រកុមរគួសារ 
ICM  ការរគប់រគង ំណំចំរុុះ 

ICS  របពនធ័រគប់រគងនផៃកនុង 

IVY  មជ្ឍមណ្ឌ លអនកសម័រគចិតរអនររជាតិននទី្រកុងយ មាហាគ តា 

KH Riel  នរៀល (របិូយវតាុម្មមរ) 
Kg  គីឡូរកាម 

LICADHO  សហព័នធម្មមរជំ្នរឿន និង ការពារសិទ្ធិមនុសស លីកា ូ 
MFI  សាា ប័នមីរកូហិរញ្ញវតាុ 
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MOC  រកសួងពាណិ្ជ្ជកមម 
NGO  អងគការមិនម្មនរដ្ឋឋ ភិបាល 

NSDP  គំនោងអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្តសរថ្នន ក់ជាតិ 

PDA  កសិកមមថ្នន ក់នមតរ 
PGI  ការការពារនូវសញ្ញញ ណ្សមាគ ល់ភូមិសាស្តសរ 
RGC MEF  ោជ្រដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា- រកសួងនស ឋកិចច និង ហិរញ្ញវតាុ 
RGC MoP  ោជ្រដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា- រកសួងម្ផនការ 
SNV  អងគការអភិវឌ្ឍន៍របនទ្សនីឌ្៊ឺម្ឡន 
SRI  ការរកីចំនរ ើនននរបព័នធស្រសូវ 
TOR  ឯកសារនយង 

UNDP  កមមវធីិអភិវឌ្ឍន៍អងគការសហរបជាជាតិ 

USD   ុល្លល រ (របិូយវតាុអានមរកិ) 
អរតាបរូររបាក់:  ១ ុល្លល រ = ៤.០០០នរៀល 

 



v

MOC  រកសួងពាណិ្ជ្ជកមម 
NGO  អងគការមិនម្មនរដ្ឋឋ ភិបាល 

NSDP  គំនោងអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្តសរថ្នន ក់ជាតិ 

PDA  កសិកមមថ្នន ក់នមតរ 
PGI  ការការពារនូវសញ្ញញ ណ្សមាគ ល់ភូមិសាស្តសរ 
RGC MEF  ោជ្រដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា- រកសួងនស ឋកិចច និង ហិរញ្ញវតាុ 
RGC MoP  ោជ្រដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា- រកសួងម្ផនការ 
SNV  អងគការអភិវឌ្ឍន៍របនទ្សនីឌ្៊ឺម្ឡន 
SRI  ការរកីចំនរ ើនននរបព័នធស្រសូវ 
TOR  ឯកសារនយង 

UNDP  កមមវធីិអភិវឌ្ឍន៍អងគការសហរបជាជាតិ 

USD   ុល្លល រ (របិូយវតាុអានមរកិ) 
អរតាបរូររបាក់:  ១ ុល្លល រ = ៤.០០០នរៀល 

 

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ 
 

តំណាងឲ្យក្រុមក្ាវក្ាវរបស់អងគការសិនដរ យ ើងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បណឌិ ត  ង៉ាំង រុមារ 
ក្បធានអងគការយសដារ យោរក្សី ម៉ាររិី វ៉នសីុ ទីក្បឹរារមមវធីិរបស់អងគការយអសអិនវ ី មន្តនរីានខ់្ពស់របស់អងគការ
ទងំពីរ អងគការដដគូរបស់អងគការយអសអិនវយីៅយខ្តរាា  យរៀង និងយខ្តររំពងច់ាម ថ្ដលបានថ្ែររថំ្លរពត័ម៌ានដ៏
មានារៈសំខាន ់ សរីអំពីភាពយាគជ ័ និងបញ្ហា ក្បឈមរនុងការអនុវតរគយក្មាង និងការសក្មបសក្មួល សក្មាប់
ដំយណើ ររិែចពិភារាក្រុម និងការសមាា សាលរខណៈក្គួារ។  

យ ើងរសូ៏មថ្លែងអំណរគុណដយ៏ាម ោះសម័ក្គែំយ ោះមន្តនរីរដាា ភបិាលដនអគគនា រដាា នរសិរមម និងនា រដាា ន 
រសិឧសាហរមម អនរក្គបក់្គងរមមវធីិរបស់ទីផ្សារសួនធមមាតិ នា រក្បតិបតរិវទិាាា នក្ាវក្ាវ និងអភវិឌ្ឍន៍
ជនបទរមពុា (CIRD) និងទីក្បឹរារមមវធីិមរពីអងគការ អា ហ្វា ត/ ូអិនឌី្ភ ី និងបុគគលិរអងគការជីអា យហេត 
ថ្ដលបានែំណា យពលយវោដម៏ានតដមែាម ួក្រុមការរ រ និងផ្សរល់នូវពត័ម៌ានដម៏ានារៈសំខាន ់ និងការ ល់
យ ើញរបស់ខ្ែួនដល់ក្រុមក្ាវក្ាវយ ើងខ្្ុ ំ។ 

យ ើងរសូ៏មថ្លែងអំណរគុណផ្សងថ្ដរ ដល់បុគគលិរយវទិកាដនអងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាលសរីពីរមពុា យោរ មថី្សល 
យោថ្វល យោរក្គីសរុប អូយដនយប ើរ អនរក្សី គីម ដណ និង អនរក្សី ក្សី សីុណាត ែំយ ោះការសក្មបសក្មួល និងផ្សរល់
នូវមតិយោបល់លអៗ យលើការសិរារបស់ក្រុមយ ើងខ្្ុ ំ។  

ាែុងបញ្ចប ់ យ ើងរសូ៏មថ្លែងអំណរគុណដយ៏ាម ោះ ែំយ ោះរសិររថ្ដលបានែំណា យពលយវោ និងផ្សរល់នូវ
ពត័ម៌ានចាបំាែស់ក្មាបក់ារសិរាយនោះផ្សងថ្ដរ។   

 

តំណាងក្រុមក្ាវក្ាវ៖ សួន យសង 

 

នា រអងគការសិនដរ 
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សេចក្តីេសងេប 
 

 ការសិរាសរីអំពី “ការឆែុោះបញ្ហច ំងពី ុទ ាន្តសរគកំ្ទក្គួាររសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ” ក្តូវបានយធាើយ ើង
យដា ក្រុមក្ាវក្ាវដនមជឈមណឌ លក្ាវក្ាវយដើមបអីភវិឌ្ឍនរ៍សិរមម និងក្បពន័ ែិញ្ច ឹមជីវតិ (សិនដរ)។ ការសិរា
ក្តូវបានយធាើយ ើងយៅថ្ខ្មររា រហូតដល់រុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៥។ ថ្ផ្សនការ ុទ ាន្តសរអភវិឌ្ឍនា៍តិ ២០១៤-២០១៨ និង
យគលនយោបា ទរទ់ងនឹងការអភវិឌ្ឍរសិរមមយៅរមពុា ក្តូវបានសិរា។ អនរផ្សរល់ពត័ម៌ានសំខាន់ៗ យៅថ្នន រ់
ាតិ ថ្ដលយធាើរិែចការ រព់ន័ នឹងវស័ិ រសិរមម និងរនុងការគកំ្ទដល់ក្គួាររសិររថ្ដលមានដីធីែតូែតាែ ក្តូវបាន
សមាា ស។ ររណីសិរាសរីអំពីរសិផ្សល ែំនួន៤ក្បយភទ ដនអងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាលែំនួន ២ (យសដារ និង យអសអិ
នវ)ី ក្តូវបានសិរា។ លទ ផ្សលដនការសិរាយនោះ ក្តូវបានយក្បើក្បាស់ាអនុាសនស៍ក្មាបរ់ដាា ភបិាល និងយវទិកាដន
អងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាលសរីពីរមពុា យៅយលើ ុទ ាន្តសរគកំ្ទក្គួាររសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែយៅរមពុា។ 

យគលបំណងដនការសិរា គឺយដើមបយីឆែើ តបយៅនឹងសំណួរក្ាវក្ាវសំខាន់ៗ ដូែខាងយក្កាម៖  

- យតើយគលនយោបា  ុទ ាន្តសរអភវិឌ្ឍនា៍តិ បានផ្សរល់អាទិភាពយលើវស័ិ រសិរមមរនុងរក្មតិណា ែំយ ោះ
ក្គួាររសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ និង ក្រុមហ ុនដីសមបទន? 

- យតើរាជរដាា ភបិាលរមពុាមានតួនាទីអាីខ្ែោះ រនុងការគកំ្ទដល់ក្គួាររសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ និងក្រមុ
ហ ុនសមបទនរនុងក្បយទសរមពុា? 

- យតើអាីាភាពតានតឹងថ្ដលអាែយរើតមាន រវងការគកំ្ទការពក្ងីរគយក្មាងរសិរមមខាន តធំ និងការគកំ្ទ
ក្គួាររសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ? 

- យតើមានយមយរៀនអាីខ្ែោះ ថ្ដលទទួលបានពីការសិរាក្ាវក្ាវ យដើមបយីក្បើក្បាស់រនុងការគកំ្ទដល់ក្គួាររសិររ
ថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ? 

- យតើយមយរៀនថ្ដលទទួលបានពីររណីសិរា អាែ រយៅអនុវតរឲ្យបានទូលំទូោ ោ៉ងដូែយមរែ? 

 

លទ ផ្សលដនការសិរាបានបរ ា ញថ្ន៖ 

- យគលនយោបា  បានផ្សរល់អាទិភាពាសំខានែំ់យ ោះវស័ិ រសិរមម ដូែមានយរៀបរាបរ់នុង ុទ ាន្តសរ
អភវិឌ្ឍនា៍តិ។ វស័ិ យនោះក្តូវបានរំណតា់សរសរសរមម ួ រនុងែំយណាមសរសរ សរមទងំ៤ យៅរនុង ុទ 
ាន្តសរែតុយកាណដំណារក់ាលទី៣ របស់រាជរដាា ភបិាលរមពុា ថ្ដលមានតួនាទីសំខាន ់រនុងការគកំ្ទដល់
រំយណើ នយសដារិែច ាពិយសស ការែូលរមួអភវិឌ្ឍយសដារិែច ជនបទ ធានានូវសមភាពនិងសនរិសុខ្យសបៀង
ផ្សងថ្ដរ។   



vii

សេចក្តីេសងេប 
 

 ការសិរាសរីអំពី “ការឆែុោះបញ្ហច ំងពី ុទ ាន្តសរគកំ្ទក្គួាររសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ” ក្តូវបានយធាើយ ើង
យដា ក្រុមក្ាវក្ាវដនមជឈមណឌ លក្ាវក្ាវយដើមបអីភវិឌ្ឍនរ៍សិរមម និងក្បពន័ ែិញ្ច ឹមជីវតិ (សិនដរ)។ ការសិរា
ក្តូវបានយធាើយ ើងយៅថ្ខ្មររា រហូតដល់រុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៥។ ថ្ផ្សនការ ុទ ាន្តសរអភវិឌ្ឍនា៍តិ ២០១៤-២០១៨ និង
យគលនយោបា ទរទ់ងនឹងការអភវិឌ្ឍរសិរមមយៅរមពុា ក្តូវបានសិរា។ អនរផ្សរល់ពត័ម៌ានសំខាន់ៗ យៅថ្នន រ់
ាតិ ថ្ដលយធាើរិែចការ រព់ន័ នឹងវស័ិ រសិរមម និងរនុងការគកំ្ទដល់ក្គួាររសិររថ្ដលមានដីធីែតូែតាែ ក្តូវបាន
សមាា ស។ ររណីសិរាសរីអំពីរសិផ្សល ែំនួន៤ក្បយភទ ដនអងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាលែំនួន ២ (យសដារ និង យអសអិ
នវ)ី ក្តូវបានសិរា។ លទ ផ្សលដនការសិរាយនោះ ក្តូវបានយក្បើក្បាស់ាអនុាសនស៍ក្មាបរ់ដាា ភបិាល និងយវទិកាដន
អងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាលសរីពីរមពុា យៅយលើ ុទ ាន្តសរគកំ្ទក្គួាររសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែយៅរមពុា។ 

យគលបំណងដនការសិរា គឺយដើមបយីឆែើ តបយៅនឹងសំណួរក្ាវក្ាវសំខាន់ៗ ដូែខាងយក្កាម៖  

- យតើយគលនយោបា  ុទ ាន្តសរអភវិឌ្ឍនា៍តិ បានផ្សរល់អាទិភាពយលើវស័ិ រសិរមមរនុងរក្មតិណា ែំយ ោះ
ក្គួាររសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ និង ក្រុមហ ុនដីសមបទន? 

- យតើរាជរដាា ភបិាលរមពុាមានតួនាទីអាីខ្ែោះ រនុងការគកំ្ទដល់ក្គួាររសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ និងក្រមុ
ហ ុនសមបទនរនុងក្បយទសរមពុា? 

- យតើអាីាភាពតានតឹងថ្ដលអាែយរើតមាន រវងការគកំ្ទការពក្ងីរគយក្មាងរសិរមមខាន តធំ និងការគកំ្ទ
ក្គួាររសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ? 

- យតើមានយមយរៀនអាីខ្ែោះ ថ្ដលទទួលបានពីការសិរាក្ាវក្ាវ យដើមបយីក្បើក្បាស់រនុងការគកំ្ទដល់ក្គួាររសិររ
ថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ? 

- យតើយមយរៀនថ្ដលទទួលបានពីររណីសិរា អាែ រយៅអនុវតរឲ្យបានទូលំទូោ ោ៉ងដូែយមរែ? 

 

លទ ផ្សលដនការសិរាបានបរ ា ញថ្ន៖ 

- យគលនយោបា  បានផ្សរល់អាទិភាពាសំខានែំ់យ ោះវស័ិ រសិរមម ដូែមានយរៀបរាបរ់នុង ុទ ាន្តសរ
អភវិឌ្ឍនា៍តិ។ វស័ិ យនោះក្តូវបានរំណតា់សរសរសរមម ួ រនុងែំយណាមសរសរ សរមទងំ៤ យៅរនុង ុទ 
ាន្តសរែតុយកាណដំណារក់ាលទី៣ របស់រាជរដាា ភបិាលរមពុា ថ្ដលមានតួនាទីសំខាន ់រនុងការគកំ្ទដល់
រំយណើ នយសដារិែច ាពិយសស ការែូលរមួអភវិឌ្ឍយសដារិែច ជនបទ ធានានូវសមភាពនិងសនរិសុខ្យសបៀង
ផ្សងថ្ដរ។   

- យទោះោ៉ងណា ថ្ផ្សនការ ុទ ាន្តសរអភវិឌ្ឍនា៍តិ ២០១៤-២០១៨ មនិបានផ្សរល់អាទិភាពាសំខានយ់ដា 
ថ្ រណាម ួ យៅយលើរសិរមមខាន តតូែ ឬខាន តធំយ ើ  ប៉ុថ្នរផ្សរល់នូវគំនិតផ្សរួែយផ្សរើមម ួែំនួន រនុងការយលើរ
រមពស់វស័ិ រសិរមម។ គំនិតផ្សរួែយផ្សរើមទងំយនាោះ ក្តូវបានជំរុញយដា យោរ តយលើការយធាើទំយនើបរមម រនុងយគល
បំណងោែ ស់បរូរពីការយធាើរសិរមមតាមទមាែ ប ់ មររសិរមមតាមថ្បបបយែចរយទសទំយនើប ការយធាើពិពិធរមម
រសិរមម តាមរ ៈការទទួល រនូវក្បយភទដំណំាថ្ដលមានតដមែទីផ្សារខ្ពស់ ពិយសសសក្មាបយ់គលយៅទី
ផ្សារនាយំែញ និងការយធាើ ណិជជូបនី រមមរសិរមម តាមរ ៈការយលើររមពស់ ណិជជរមម និងការនាយំែញ
ផ្សលិតផ្សលរសិរមម។ 

- ថ្ផ្សនការ ុទ ាន្តសរអភវិឌ្ឍនា៍តិ ២០១៤-២០១៨ បានផ្សរល់ឱកាសយក្ែើន ដល់អនរ រព់ន័ ទងំឡា  
ថ្ដលមានមូលធន យដើមបែូីលរមួយៅរនុងអនររកាលទំយនើបរមម  អនរថ្ដលមានលទ ភាពទទួល រនូវបយែចរ
វទិា និងថ្ដលអាែោែ ស់បរូរមរដំណំាទីផ្សារបាន។  ុទ ាន្តសរដូែគន យនោះ រប៏ានរតស់មាគ ល់នូវផ្សល
ក្បយោជនែ៍ំយ ោះរសិររ ថ្ដលបានយរៀបែំខ្ែួន និងារៈសំខានដ់នការទទួលបានពត័ម៌ាន និងបណារ ញទី
ផ្សារផ្សងថ្ដរ។ ទងំក្រុមហ ុនសមបទន និងរសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ ថ្ដលសាិតរនុងលំដាបខ់្ពស់ នឹង
ទទួលបានផ្សលក្បយោជនពី៍គំនិតផ្សរួែយផ្សរើមទងំយនោះ ខ្ណៈថ្ដលរសិររខាន តតូែាយក្ែើនយទៀត អាែទទួល
បានក្បយោជនតិ៍ែតួែ ឬក្តូវបានទុរឲ្យយៅដាែយ់ដា ថ្ រពីការោែ ស់បរូរទងំយនោះ។ 

- យដើមបគីកំ្ទដល់ក្គួាររសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ យគលនយោបា  និងែាបម់ ួែំនួនក្តូវបានយរៀបែំ
យដា រាជរដាា ភបិាលរមពុា និងក្រសួងាមុ។ី ទងំយនាោះរមួមាន យគលនយោបា  ពូជក្សូវ និងពូជដំណំា
យផ្សេងៗ យគលនយោបា សរងដ់ារសិរមមសររីាងគរមពុា យគលនយោបា នាអំងករយែញ និងែាបស់រីពី
សហគមនរ៍សិរមមាយដើម។ ក្រសួងរសិរមម រុកាខ ក្បម៉ាញ់ និងយនាទ បានយដើរតួនាទីសំខានរ់នុងការដឹរនា ំ
ក្គបក់្គង គកំ្ទ និងធានាថ្ន យគលនយោបា  និងការយបរា្ែិតរទងំឡា យលើរិែចអភវិឌ្ឍនរ៍សិរមមទទួល
បានយាគជ ័ ាម ួគន យនាោះផ្សងថ្ដរ ធានាបាននូវសនរិសុខ្ និងសុវតាិភាពយសបៀងរនុងក្បយទសរមពុា។ 
យទោះោ៉ងយនោះររី បញ្ហា ក្បឈមសំខាន់ៗ ាយក្ែើន រមួនឹងដំយណាោះក្ា  យលើថ្ផ្សនរផ្សលិតផ្សលសរងដ់ាគុណ
ភាព ធាតុែូលរសិរមមថ្ដលមានតដមែខ្ពស់ គុណភាពក្គបពូ់ជមនិលអ និងសមតាភាពហិរញ្ញ វតាុ យៅមនិទន់
បានយឆែើ តបយៅយ ើ  ថ្ដលទមទរឲ្យមានការ រែិតរទុរដារប់ថ្នាម យដើមបគីកំ្ទដល់ក្រុមរសិររថ្ដល
មានដីធែីតូែតាែ រនុងបរបិទយផ្សេងៗរបស់គត។់ 

- ែាបដី់ធែី ថ្ដលក្តូវបានអនុមត័យដា រាជរដាា ភបិាលរមពុា បានយលើរទឹរែិតរដល់ការវនិិយោគឯរជន  
តាមរ ៈការផ្សរល់ដីរដាាសមបទនខាន តធំ។ អនុក្រិតយ ឆ្ន ២ំ០០៥ សរីអំពីដីសមបទនយសដារិែចក្តូវបាន
យរៀបែំ ថ្ដលគកំ្ទបថ្នាមដល់ការអភវិឌ្ឍសមបទនក្ទងក់្ទ ធំ។ យលើសពីយនោះ បទបញ្ហជ  ០១ និងការផ្សរល់ 
បណ័ណ រមមសិទ ិដីធែីដល់អនរកានក់ាបដី់ថ្ដលមានក្ាប ់ តាមរ ៈយគលនយោបា ថ្សបរខាែ  រក៏្តូវបាន 
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អនុវតរ យដើមបយីដាោះក្ា ជយមាែ ោះរវងសហគមនរ៍នុងតំបន ់ និងមាច ស់ក្រុមហ ុនសមបទនខាន តធំរនុងរងាងថ់្ដន
សមបទនផ្សងថ្ដរ។  

- អនរផ្សរល់ពត័ម៌ានសំខានថ់្នន រា់តិ បានគូសបញ្ហជ រនូ់វ ុទ ាន្តសរសំខានពី់រ យដើមបគីកំ្ទដល់ក្គួាររសិររ
ថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ យនាោះគឺតាមរ ៈការយរៀបែំសហគមនរ៍សិរមម  និងការតភាជ បផ់្សលិផ្សលរបស់រសិររ
យៅទីផ្សារ។ អនរផ្សរល់ពត័ម៌ានបានសងកតធ់ងនយ់លើផ្សលិតរមម យដើមបបីំយពញនូវសនរិសុខ្យសបៀងរនុងក្គួារា
អាទិភាព មុននឹងភាជ បពួ់រគតយ់ៅកានទី់ផ្សារ។ អនរផ្សរល់ពត័ម៌ានសំខានថ់្នន រា់តិរទ៏ទួលាគ ល់ថ្ន រសិររ
យៅក្បឈមនឹងបញ្ហា ម ួែំនួនរនុងការែងក្រងគន ឲ្យបានលអ ការផ្សគតផ់្សគងនូ់វផ្សលិតផ្សលសរងដ់ាគុណភាព ការ
យដាោះក្ា នូវធាតុែូលរសិរមមថ្ដលមានតដមែខ្ពស់ គុណភាពពូជមនិលអ និងសមតាភាពហិរញ្ញ វតាុថ្ដលយៅ
មានរក្មតិយៅយ ើ ។ 

- លទ ផ្សលថ្ដលបានមរពីការយធាើររណីសិរាយលើក្បយភទរសិផ្សលបានបរ ា ញថ្ន មានវធីិាន្តសរយផ្សេងគន រនុង
ការគកំ្ទរសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែយដា ថ្ផ្សអរយលើក្បយភទរសិផ្សលនីម ួៗ និងទសេនៈរបស់ក្រុមយគល
យៅ និងអនរអនុវតររមមវធីិ។ យៅអងគការយសដារ ទសេនៈអភវិឌ្ឍនយ៍ដើមបគីកំ្ទដល់ក្គួាររសិររថ្ដលមានដី
ធែីតូែតាែយោរ តសំខានយ់លើការអភវិឌ្ឍថ្បបអាក្ស័ យលើខ្ែួនឯង ខ្ណៈអងគការយអសអិនវ ី អនុវតរនូវ ុទ 
ាន្តសរ ណិជជរមមតាមថ្បបបរោិបន័ន យដា ភាគី រព់ន័  ែូលរមួរនុងការយធាើឲ្យក្បយសើរយ ើង និងថ្លររានូវ
រែនាសមពន័ អាជីវរមម យដើមបថី្ែររថំ្លរនូវផ្សលរដក្មថ្ដលទទួលបាន។ បយែចរវទិាលមីៗ យដើមបបីនាុយំៅនឹង
ការថ្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ រក៏្តូវបានអនុវតរយដា អងគការទងំពីរផ្សងថ្ដរ។ 

- យដើមបភីាជ បក់្គួាររសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែយៅទីផ្សារ  ុទ ាន្តសរតាមថ្បបែរ ា រា់រល 1  (Global 
chain) និងថ្បបក្បមូលផ្សរុ ំពីថ្នន រមូ់លដាា ន (Filière) ក្តូវបាន រមរអនុវតរ។  ុទ ាន្តសរទងំពីរយនោះ ផ្សរល់
នូវការ ល់យ ើញពីរយបៀបដនការគកំ្ទរសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែយៅរក្មតិយផ្សេងៗ ដនការអភវិឌ្ឍអាជីវ- 
រមម។  ុទ ាន្តសរតាមថ្បបក្បមូលផ្សរុ ំពីថ្នន រមូ់លដាា ន សមក្សបបំផុ្សតែំយ ោះរសិររខាន តតូែ ាពិយសសយៅ
ដំណារក់ាលដំបូង យៅយពលរសិររក្តូវបានភាជ បយ់ៅទីផ្សារ ខ្ណៈថ្ដល ុទ ាន្តសរែរ ា រា់រលមាន
លរខណៈសមក្សបបំផុ្សតែំយ ោះផ្សលិតររខាន តធំ និងបនាា បពី់រសិររបានែងក្រងគន ាក្រុម ឬ សហគមនរ៍ែួ
រាល់។ 

                                                            
1  ុទ ាន្តសរែរ ា រា់រល៖ អនរនាយំែញ ែុោះរិែចសនាាម ួក្រមុហ ុនរនុងក្សុរ យដើមបផី្សគតផ់្សគងនូ់វក្បយភទផ្សលិតផ្សល។ ក្រុមហ ុនរនុងក្សរុយធាើ
ការសក្មបសក្មលួាម ួអនរផ្សលិតរនុងក្សុរ យដើមបផី្សលិតនូវក្បយភទផ្សលិតផ្សល យឆែើ តបតាមតក្មវូការសក្មាបក់ារនាយំែញ។ រែនាសមពន័ 
យរៀបែំពយីលើមរយក្កាមយនោះ ក្តូវបានយគាគ ល់ថ្នា ុទ ាន្តសរែរ ា រា់រល (ការពនយល់លមអតិបថ្នាម ក្តូវបានបរ ា ញយៅែំណុែ ៣.៤.១. 
 ុទ ាន្តសរែរ ា រា់រល និង ុទ ាន្តសរក្បមូលផ្សរុ ំពថី្នន រម់ូលដាា ន)។  
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អនុវតរ យដើមបយីដាោះក្ា ជយមាែ ោះរវងសហគមនរ៍នុងតំបន ់ និងមាច ស់ក្រុមហ ុនសមបទនខាន តធំរនុងរងាងថ់្ដន
សមបទនផ្សងថ្ដរ។  

- អនរផ្សរល់ពត័ម៌ានសំខានថ់្នន រា់តិ បានគូសបញ្ហជ រនូ់វ ុទ ាន្តសរសំខានពី់រ យដើមបគីកំ្ទដល់ក្គួាររសិររ
ថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ យនាោះគឺតាមរ ៈការយរៀបែំសហគមនរ៍សិរមម  និងការតភាជ បផ់្សលិផ្សលរបស់រសិររ
យៅទីផ្សារ។ អនរផ្សរល់ពត័ម៌ានបានសងកតធ់ងនយ់លើផ្សលិតរមម យដើមបបីំយពញនូវសនរិសុខ្យសបៀងរនុងក្គួារា
អាទិភាព មុននឹងភាជ បពួ់រគតយ់ៅកានទី់ផ្សារ។ អនរផ្សរល់ពត័ម៌ានសំខានថ់្នន រា់តិរទ៏ទួលាគ ល់ថ្ន រសិររ
យៅក្បឈមនឹងបញ្ហា ម ួែំនួនរនុងការែងក្រងគន ឲ្យបានលអ ការផ្សគតផ់្សគងនូ់វផ្សលិតផ្សលសរងដ់ាគុណភាព ការ
យដាោះក្ា នូវធាតុែូលរសិរមមថ្ដលមានតដមែខ្ពស់ គុណភាពពូជមនិលអ និងសមតាភាពហិរញ្ញ វតាុថ្ដលយៅ
មានរក្មតិយៅយ ើ ។ 

- លទ ផ្សលថ្ដលបានមរពីការយធាើររណីសិរាយលើក្បយភទរសិផ្សលបានបរ ា ញថ្ន មានវធីិាន្តសរយផ្សេងគន រនុង
ការគកំ្ទរសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែយដា ថ្ផ្សអរយលើក្បយភទរសិផ្សលនីម ួៗ និងទសេនៈរបស់ក្រុមយគល
យៅ និងអនរអនុវតររមមវធីិ។ យៅអងគការយសដារ ទសេនៈអភវិឌ្ឍនយ៍ដើមបគីកំ្ទដល់ក្គួាររសិររថ្ដលមានដី
ធែីតូែតាែយោរ តសំខានយ់លើការអភវិឌ្ឍថ្បបអាក្ស័ យលើខ្ែួនឯង ខ្ណៈអងគការយអសអិនវ ី អនុវតរនូវ ុទ 
ាន្តសរ ណិជជរមមតាមថ្បបបរោិបន័ន យដា ភាគី រព់ន័  ែូលរមួរនុងការយធាើឲ្យក្បយសើរយ ើង និងថ្លររានូវ
រែនាសមពន័ អាជីវរមម យដើមបថី្ែររថំ្លរនូវផ្សលរដក្មថ្ដលទទួលបាន។ បយែចរវទិាលមីៗ យដើមបបីនាុយំៅនឹង
ការថ្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ រក៏្តូវបានអនុវតរយដា អងគការទងំពីរផ្សងថ្ដរ។ 

- យដើមបភីាជ បក់្គួាររសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែយៅទីផ្សារ  ុទ ាន្តសរតាមថ្បបែរ ា រា់រល 1  (Global 
chain) និងថ្បបក្បមូលផ្សរុ ំពីថ្នន រមូ់លដាា ន (Filière) ក្តូវបាន រមរអនុវតរ។  ុទ ាន្តសរទងំពីរយនោះ ផ្សរល់
នូវការ ល់យ ើញពីរយបៀបដនការគកំ្ទរសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែយៅរក្មតិយផ្សេងៗ ដនការអភវិឌ្ឍអាជីវ- 
រមម។  ុទ ាន្តសរតាមថ្បបក្បមូលផ្សរុ ំពីថ្នន រមូ់លដាា ន សមក្សបបំផុ្សតែំយ ោះរសិររខាន តតូែ ាពិយសសយៅ
ដំណារក់ាលដំបូង យៅយពលរសិររក្តូវបានភាជ បយ់ៅទីផ្សារ ខ្ណៈថ្ដល ុទ ាន្តសរែរ ា រា់រលមាន
លរខណៈសមក្សបបំផុ្សតែំយ ោះផ្សលិតររខាន តធំ និងបនាា បពី់រសិររបានែងក្រងគន ាក្រុម ឬ សហគមនរ៍ែួ
រាល់។ 

                                                            
1  ុទ ាន្តសរែរ ា រា់រល៖ អនរនាយំែញ ែុោះរិែចសនាាម ួក្រមុហ ុនរនុងក្សុរ យដើមបផី្សគតផ់្សគងនូ់វក្បយភទផ្សលិតផ្សល។ ក្រុមហ ុនរនុងក្សរុយធាើ
ការសក្មបសក្មលួាម ួអនរផ្សលិតរនុងក្សុរ យដើមបផី្សលិតនូវក្បយភទផ្សលិតផ្សល យឆែើ តបតាមតក្មវូការសក្មាបក់ារនាយំែញ។ រែនាសមពន័ 
យរៀបែំពយីលើមរយក្កាមយនោះ ក្តូវបានយគាគ ល់ថ្នា ុទ ាន្តសរែរ ា រា់រល (ការពនយល់លមអតិបថ្នាម ក្តូវបានបរ ា ញយៅែំណុែ ៣.៤.១. 
 ុទ ាន្តសរែរ ា រា់រល និង ុទ ាន្តសរក្បមូលផ្សរុ ំពថី្នន រម់ូលដាា ន)។  

-  ុទ ាន្តសរអភវិឌ្ឍនថ៍្បបអាក្ស័ យលើខ្ែួនឯង និង ុទ ាន្តសរអាជីវរមមថ្បបបរោិបន័ន រក៏្តូវបាន រមរ
ពិភារា។  ុទ ាន្តសរទងំពីរយនោះ ផ្សរល់នូវអតាក្បយោជន ៍ដល់ក្គួាររសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែយៅតាម
ដំណារក់ាលដនការអភវិឌ្ឍអាជីវរមម។ ភាពខាែ ងំ និងភាពយខ្ា រនុងការអនុវតរនូវ ុទ ាន្តសរទងំពីរយនោះ រ៏
ក្តូវបានបរ ា ញផ្សងថ្ដរ។ ការអភវិឌ្ឍថ្បបអាក្ស័ យលើខ្ែួនឯង ជួ  រសិររឲ្យក្គបក់្គងនូវែរ ា រ ់ណិជជរមម 
ប៉ុថ្នរដំយណើ រការយនោះ ទមទរនូវការយបរា្ែិតររ ៈយពលថ្វង ខ្ណៈថ្ដល ុទ ាន្តសរអាជីវរមមថ្បបបរោិបន័ន 
ផ្សរល់នូវអតាក្បយោជនដ៍ល់រសិររបនាា បពី់រ ៈយពលម ួខ្ែី ាធមមតា រនុងរំ ុងយពលអនុវតរគយក្មាង ប៉ុថ្នរ
អនរផ្សលិតមានឱកាសតិែតួែរនុងការក្គបក់្គងែរ ា រអ់ាជីវរមមយដា ខ្ែួនឯងយទ។ 

- ការសិរារប៏ានររយ ើញផ្សងថ្ដរថ្ន បយែចរវទិាសមក្សបក្តូវបានអនុវតរយៅរក្មតិគយក្មាង ដូែា 
បយែចរយទសដំណំាក្សូវសររីាងគ ផ្សលិតរមមបថ្នែយដា វធីិសនេសំំដែទឹរ និងការដាដំំណំាបថ្នែយៅរដូវក្បាងំា
យដើម។ បថ្នាមយលើសយនោះ វធីិាន្តសរអភវិឌ្ឍនយ៍ផ្សេងៗ ក្តូវបានអនុវតរ និងមានលរខណៈសមក្សបតាម
ដំណារក់ាលយផ្សេងៗដនការអភវិឌ្ឍ៖ វធីិាន្តសរអាជីវរមមថ្បបបរោិបន័ន និងការអភវិឌ្ឍថ្បបអាក្ស័ យលើ
ខ្ែួនឯង។ យទោះោ៉ងណាររី ការតស ូមតិ ការផ្សេពាផ្សា  និងការពិភារាពីយគលនយោបា  គួរក្តូវបាន
យរៀបែំ យដើមបអីនុញ្ហញ តិដល់ការពក្ងីរនូវវាិលភាពដន  ុទ ាន្តសរទងំយនោះក្បរបយដា ក្បសិទ ភាព។  

អាក្ស័ យហតុយនោះ យ ើងសូមផ្សរល់អនុាសនដូ៍ែតយៅ៖ 

- រដាា ភបិាលគួរបយងកើនយលបឿនរនុងការយរៀបែំបយងកើតឯរារក្របខ្ណឌ គតិ ុតរ និងយសវគកំ្ទបយែចរយទស 
យដើមបបីយងកើតសហគមនរ៍សិរមមដូែា៖ សមាា រៈបណរុ ោះបណារ ល/យរៀនសូក្ត (ទី១-ឧបររណ៍សរីអំពីការ 
អនុវតរ និងការក្គបក់្គងសហគមនរ៍សិរមម និងទី២-ឧបររណ៍បណរុ ោះបណារ លក្គូបយរ គ ល)។ តួនាទីរសិររ
ខាន តតូែរនុងថ្ផ្សនការ ុទ ាន្តសរអភវិឌ្ឍនា៍តិ គួរក្តូវបានគូសបញ្ហជ រ។់  ុទ ាន្តសរទីផ្សារតាមថ្បបក្បមូល
ផ្សរុ ំពីថ្នន រមូ់លដាា ន គួរក្តូវបានអនុវតរាអាទិភាព យដើមបែីងក្រងក្រុមរសិររផ្សលិតយៅដំណារក់ាលដំបូង។ 
យលើសពីយនោះ រដាា ភបិាលរគ៏បបមីានមូលនិធិយដើមបគីកំ្ទដល់សហគមនរ៍សិរមម និងសហពន័ សហគមន៍
រសិរមមផ្សងថ្ដរ។ មូលនិធិយនោះ រគ៏ួរអាែទទួលបានយដា សហគមនរ៍សិរមមោា ល់ យដើមបឲី្យពួរយគអាែ
ពក្ងឹងនិងពក្ងីរក្បតិបតរិការអាជីវរមមរបស់ពួរគតប់ាន។  

- អងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាល និងយវទិកាដនអងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាលសរីពីរមពុា គបបយីរៀបែំនូវយវទិកា 
ាធារណៈយដា មនិបងអង ូ់រ យដើមបថី្ែររថំ្លរនូវរបរគំយហើញដនការសិរាយនោះ។  ុទ ាន្តសរតាមថ្បប
ក្បមូលផ្សរុ ំពីថ្នន រមូ់លដាា ន គួរក្តូវបានទទួល រមរអនុវតរ យដើមបភីាជ បរ់សិររយៅកានទី់ផ្សារ។ យទោះោ៉ង
ណា ការគកំ្ទរសិររ គបបយីោរ តការ រែិតរទុរដារយ់លើផ្សលិតរមមថ្ដលមានទិសយៅាែមបង សក្មាប់
បយក្មើយសែររីក្តូវការរនុងក្គួារាបឋម យហើ ាបនរបនាា ប ់ យធាើការផ្សគតផ់្សគងម់រកានទី់ផ្សារថ្នន រត់ំបនទី់ក្រុង 
និងទីផ្សារនាយំែញ។ រនុងយពលាម ួគន យនាោះ អងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាល គបបយីធាើការែងក្រង និង
ផ្សេពាផ្សា នូវការអនុវតររសិរមមលអឲ្យបានទូលំទូោ យៅដល់រសិររ និងយខ្តរយផ្សេងៗយទៀត។  



x

- រសិររគបបែីងក្រងគន ាក្រុម ឬសហគមន ៍យដើមបផី្សលិតនូវក្បយភទផ្សលិតផ្សលយផ្សេងៗសក្មាបទី់ផ្សារ។ យទោះ
ោ៉ងណាររី រសិររចាបំាែក់្តូវផ្សលិតយដើមបបំីយពញយសែររីក្តូវការរនុងក្គួាររបស់ខ្ែួនាមុនសិន បនាា បម់រ
យធាើការផ្សគតផ់្សគងយ់ៅទីផ្សាររនុងតំបន។់ រសិរររក៏្តូវយរៀនសូក្តពីលរខខ្ណឌ តក្មូវការដនទីផ្សារ  រព់ន័ នឹងភាព
ារោ់រណ់ាម ួដនផ្សលិតផ្សល។ យដើមបមីានលទ ភាពទទួលបានមូលនិធិពីខាងយក្ៅ សហគមនរ៍សិរមម
ចាបំាែក់្តូវ ល់ដឹងពីការក្គបក់្គងហិរញ្ញ វតាុ និងយរៀបែនូំវ ុទ ាន្តសរ និងថ្ផ្សនការក្បតិបតរិអាជីវរមម
ក្បរបយដា សរងដ់ា។ យលើសពីយនោះ ការរាងភាពយាគជ ័របស់សហគមនរ៍សិរមមយៅរក្មតិមូលដាា ន
មានារៈសំខានប់ំផុ្សត។ ការក្បាក្ស័ ទរទ់ង និងភាពាអនរដឹរនារំម៏ានារៈសំខានផ់្សងថ្ដរសក្មាប់
សហគមនរ៍សិរមម។ 



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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- រសិររគបបែីងក្រងគន ាក្រុម ឬសហគមន ៍យដើមបផី្សលិតនូវក្បយភទផ្សលិតផ្សលយផ្សេងៗសក្មាបទី់ផ្សារ។ យទោះ
ោ៉ងណាររី រសិររចាបំាែក់្តូវផ្សលិតយដើមបបំីយពញយសែររីក្តូវការរនុងក្គួាររបស់ខ្ែួនាមុនសិន បនាា បម់រ
យធាើការផ្សគតផ់្សគងយ់ៅទីផ្សាររនុងតំបន។់ រសិរររក៏្តូវយរៀនសូក្តពីលរខខ្ណឌ តក្មូវការដនទីផ្សារ  រព់ន័ នឹងភាព
ារោ់រណ់ាម ួដនផ្សលិតផ្សល។ យដើមបមីានលទ ភាពទទួលបានមូលនិធិពីខាងយក្ៅ សហគមនរ៍សិរមម
ចាបំាែក់្តូវ ល់ដឹងពីការក្គបក់្គងហិរញ្ញ វតាុ និងយរៀបែនូំវ ុទ ាន្តសរ និងថ្ផ្សនការក្បតិបតរិអាជីវរមម
ក្បរបយដា សរងដ់ា។ យលើសពីយនោះ ការរាងភាពយាគជ ័របស់សហគមនរ៍សិរមមយៅរក្មតិមូលដាា ន
មានារៈសំខានប់ំផុ្សត។ ការក្បាក្ស័ ទរទ់ង និងភាពាអនរដឹរនារំម៏ានារៈសំខានផ់្សងថ្ដរសក្មាប់
សហគមនរ៍សិរមម។ 

១. សេចក្តីស្តើម 

 ចាបត់ាងំពីអាណតរិទី៤ របស់រាជរដាា ភបិាលរមពុា រដាា ភបិាលបានរំណតយ់គលយៅធានានូវរំយណើ ន 
យសដារិែចរក្មតិខ្ពស់ យដើមបកីាែ  ាក្បយទសថ្ដលមានក្បារែ់ំណូលខ្ពស់ ប៉ុថ្នររធ៏ានានូវការររីលូតោស់
ក្បរបយដា ែីរភាព និងបរោិបន័នផ្សងថ្ដរ។ ថ្ផ្សនការ ុទ ាន្តសរអភវិឌ្ឍនា៍តិ គឺាឯរារែមបង យដើមបដឹីរនានូំវ
គំនិតផ្សរួែយផ្សរើមយនោះ។ ការអភវិឌ្ឍរសិរមម រមួទងំភាពចាបំាែដ់នរំថ្ណទក្មងដី់ធែី ការយធាើឲ្យក្បយសើរយ ើងនូវការ
ក្គបក់្គងដីធែី និងការបយងកើនផ្សលិតភាពរសិរមម គឺាធាតុចាបំាែយ់ៅរនុង ុទាាន្តសរយនោះ។ យដើមបបីយងកើននូវសនរិសុខ្
យសបៀង ការយលើររមពស់ផ្សលិតភាពរសិរមម និងការកាតប់នា ភាពក្រីក្រ យដា បយងកើនក្បារែ់ំណូលដល់រសិររ 
តាមរ ៈការបយងកើនតដមែបថ្នាមយលើផ្សលិតផ្សលរសិរមម ការវនិិយោគយលើរសិរមមទងំរនុងក្ទងទ់ តូែ និងធំ គឺា
ទិសយៅដន ុទ ាន្តសរថ្ផ្សនការអភវិឌ្ឍនា៍តិ។ សាិតរនុងបរកិារយនោះ យ ើង ល់ថ្ន ការសិរាថ្ដលក្តូវបានយសនើយ ើង
យដា យវទិកាដនអងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាលដនរមពុាយៅយពលយនោះ នឹងបយងកើតនូវរបរគំយហើញសំយៅរមួែំថ្ណរដល់
រិែចពិភារា និងពិយក្គោះយោបល់យលើបញ្ហា យនោះ។ 

មជឈមណឌ លក្ាវក្ាវយដើមបអីភវិឌ្ឍនរ៍សិរមម និងក្បពន័ ែិញ្ច ឹមជីវតិ (សិនដរ) គឺាអងគការមនិថ្មនរដាា ភបិា
លរនុងក្សុរ។ សិនដរ មានយគលបំណងរនុងការែូលរមួែំថ្ណររនុងរិែចពិយក្គោះយោបល់សរីពីជីវភាពរស់យៅយៅ
ជនបទ និងបញ្ហា ក្បឈមរនុងការក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិ យៅភាគី រព់ន័ ទងំឡា  យដើមបយីធាើការសក្មែែិតរបាន
ក្បយសើរាងមុន។ សិនដរ  ល់ក្សបាម ួនឹងយគលបំណង និងសំណួរក្ាវក្ាវ ដូែមានបញ្ហជ រយ់ៅរនុងឯរារ
សរីពីការរ រ និងការទទួលខុ្សក្តូវ។  

យគលបណំងៈ យធាើការសិរាពីអាទិភាពទងំឡា  ថ្ដលយគលនយោបា  ុទ ាន្តសរអភវិឌ្ឍនា៍តិ បាន
ផ្សរល់ឲ្យក្គួាររសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ និងក្រុមហ ុនដីសមបទនខាន តធំ និងយធាើការយក្បៀបយធៀបពីគុណសមបតរ ិ
និងគុណវបិតរិដន ុទ ាន្តសរទងំពីរយនោះ ែំយ ោះរិែចអភវិឌ្ឍនរ៍សិរមម យដា យោងយលើររណីសិរាែំនួនពីរ រនុងការ
គកំ្ទដល់ក្គួាររសិររ យដើមបបីយងកើនផ្សលិតភាពដីរបស់ពួរគត។់ របរគំយហើញសំខាន់ៗ ពីការសិរា នឹងក្តូវ រ
មរយក្បើក្បាស់ យដើមបថី្សាងររការគកំ្ទមតិ ាម ួរាជរដាា ភបិាលរមពុា យដើមបពីក្ងីរការគកំ្ទដល់រសិររមានដីធែីតូែ
តាែាអាទិភាព ាាងការផ្សរល់ដីសមបទនខាន តធំ។ របា ការណ៍យនោះ នឹងរមួបញ្ចូ លនូវអនុាសនម៍ ួែំនួនដល់
រាជរដាា ភបិាល និងអងគការដនយវទិការអងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាលដនរមពុាផ្សងថ្ដរ។  

២. យទុ្ធសាស្រេត និងវិធីសាស្រេត 
គយក្មាងយនោះ បានចាបយ់ផ្សរើមយៅ ររ់ណារ លថ្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៤ រហូតដល់ថ្ខ្រុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៥។ របា ការណ៍

ពក្រ ង ក្តូវបានយផ្ស្ើជូនយវទិកាដនអងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាលសរីពីរមពុា យៅថ្ខ្មនីា ឆ្ន  ំ២០១៥។  



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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ការសិរាក្តូវបានរំណតក់្តឹមក្របខ្ណឌ ដនបញ្ហា ទងំឡា  ថ្ដលបោ៉ះ ល់ដល់ក្គួាររសិររថ្ដលមានដីធែី
តូែតាែ។ យនោះរមួបញ្ចូ លទិសយៅនយោបា សរីអំពីការអភវិឌ្ឍរសិរមម ផ្សលវបិារដនអនរកានក់ាបដី់ធែីខាន តធំ និង
ររណីសិរា សរីពីគយក្មាងថ្ដលគកំ្ទដល់រសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ។  

យដើមបចីាបយ់ផ្សរើមពិនិតយយលើឯរារថ្ដលមានក្ាប ់ សំណួរក្ាវក្ាវ ថ្ដលមានបញ្ហជ រយ់ៅរនុងឯរារ
ការរ រ និងការទទួលខុ្សក្តូវ ក្តូវបានបំថ្បរាែំណុែតូែៗ ថ្ដលក្តូវបានយក្បើក្បាស់ាយគលការណ៍ថ្ណនាំ
សក្មាបក់ារយធាើបទសមាា សន។៍ បនាា បម់រ លទ ផ្សលថ្ដលទទួលបានពីការសិរាយលើយគលនយោបា  ក្តូវបានយក្បើ
ក្បាស់ យដើមបយីរៀបែំាបញ្ជ ីសំណួរ សក្មាបក់ារសមាា សនអ៍នរផ្សរល់ពត័ម៌ានសំខាន់ៗ ។ ាជំហ្វនបនាា ប ់ លទ ផ្សល
ថ្ដលទទួលបានពីការយធាើបទសមាា សនយ៍នោះ ក្តូវបានយក្បើក្បាស់ យដើមបបីយងកើតនូវបញ្ជ ីសំណួរសក្មាបគ់យក្មាង និងការយធាើ
ររណីសិរា។ 

លទ ផ្សលថ្ដលទទួលបានពីការសមាា សអនរផ្សរល់ពត័ម៌ានសំខាន់ៗ  ក្តូវបានសំយោគយៅតាមបញ្ហា ក្បឈម 
និងររីសងឃមឹែំយ ោះរសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ យៅតាមក្របខ្ណឌ វភិាគដនការសិរា (រូបភាពទី២)។ 

 ុទ ាន្តសរ និងបទពិយាធនដ៍នគយក្មាងអភវិឌ្ឍន ៍ ថ្ដលទទួលបានពីររណីសិរាក្តូវបានែងក្រងយដា 
អនុយោមយៅតាមក្របខ្ណឌ វភិាគ។ 
 

 

រូបភាពទី  1: ក្របខ្ណឌ ការក្បមូលទិននន ័ និងដំណារក់ាលដនសរមមភាពសិរា 



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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ការសិរាក្តូវបានរំណតក់្តឹមក្របខ្ណឌ ដនបញ្ហា ទងំឡា  ថ្ដលបោ៉ះ ល់ដល់ក្គួាររសិររថ្ដលមានដីធែី
តូែតាែ។ យនោះរមួបញ្ចូ លទិសយៅនយោបា សរីអំពីការអភវិឌ្ឍរសិរមម ផ្សលវបិារដនអនរកានក់ាបដី់ធែីខាន តធំ និង
ររណីសិរា សរីពីគយក្មាងថ្ដលគកំ្ទដល់រសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ។  

យដើមបចីាបយ់ផ្សរើមពិនិតយយលើឯរារថ្ដលមានក្ាប ់ សំណួរក្ាវក្ាវ ថ្ដលមានបញ្ហជ រយ់ៅរនុងឯរារ
ការរ រ និងការទទួលខុ្សក្តូវ ក្តូវបានបំថ្បរាែំណុែតូែៗ ថ្ដលក្តូវបានយក្បើក្បាស់ាយគលការណ៍ថ្ណនាំ
សក្មាបក់ារយធាើបទសមាា សន។៍ បនាា បម់រ លទ ផ្សលថ្ដលទទួលបានពីការសិរាយលើយគលនយោបា  ក្តូវបានយក្បើ
ក្បាស់ យដើមបយីរៀបែំាបញ្ជ ីសំណួរ សក្មាបក់ារសមាា សនអ៍នរផ្សរល់ពត័ម៌ានសំខាន់ៗ ។ ាជំហ្វនបនាា ប ់ លទ ផ្សល
ថ្ដលទទួលបានពីការយធាើបទសមាា សនយ៍នោះ ក្តូវបានយក្បើក្បាស់ យដើមបបីយងកើតនូវបញ្ជ ីសំណួរសក្មាបគ់យក្មាង និងការយធាើ
ររណីសិរា។ 

លទ ផ្សលថ្ដលទទួលបានពីការសមាា សអនរផ្សរល់ពត័ម៌ានសំខាន់ៗ  ក្តូវបានសំយោគយៅតាមបញ្ហា ក្បឈម 
និងររីសងឃមឹែំយ ោះរសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ យៅតាមក្របខ្ណឌ វភិាគដនការសិរា (រូបភាពទី២)។ 

 ុទ ាន្តសរ និងបទពិយាធនដ៍នគយក្មាងអភវិឌ្ឍន ៍ ថ្ដលទទួលបានពីររណីសិរាក្តូវបានែងក្រងយដា 
អនុយោមយៅតាមក្របខ្ណឌ វភិាគ។ 
 

 

រូបភាពទី  1: ក្របខ្ណឌ ការក្បមូលទិននន ័ និងដំណារក់ាលដនសរមមភាពសិរា 

៣. របក្គំស ើញននការេកិ្ាព្សាវព្ាវ 
៣.១. អាទភិាពយគលនយោបា  គកំ្ទការអភវិឌ្ឍរសិរមមរនុងថ្ផ្សនការ ុទ ាន្តសរអភវិឌ្ឍនា៍ត ិ 
         (២០១៤-២០១៨) 

វស័ិ រសិរមម បានតំណាងឲ្យសសរសរមាម ួ រនុងែំយណាមសសរសរមាទងំ៤ ដន ុទ ាន្តសរែតុយកាណ
របស់រាជរដាា ភបិាលរមពុា (ដំណារក់ាលទី៣)។ វមនិថ្មនាការភ្ារយ់ផ្សអើលថ្ដលថ្ន ថ្ផ្សនការ ុទ ាន្តសរអភវិឌ្ឍន៍
ាតិបានរមួបញ្ចូ លនូវែំណុែទងំឡា  ដនការយលើររមពស់វស័ិ រសិរមម។ វស័ិ យនោះក្តូវបានរតស់មាគ ល់ ថ្នា 
វស័ិ ថ្ដលមានតួនាទីសំខាន ់យៅរនុងការគកំ្ទដល់រំយណើ នយសដារិែច ាពិយសសការអភវិឌ្ឍយសដារិែចជនបទ ប៉ុថ្នររ៏
សាិតរនុងន ័សមភាព និងសនរិសុខ្យសបៀងផ្សងថ្ដរ (RGC MoP, 2014)។  

 វស័ិ រសិរមម ដក្ពយឈើ និងជលផ្សល បានែូលរមួែំថ្ណរក្បមាណ ៣១.៦% ដនផ្សលិតផ្សលសរុបរនុងក្សុរ 
យៅឆ្ន  ំ២០១៣ (RGC MAFF, 2015), បនាា បពី់មានការធាែ រែុ់ោះបនរិែបនរួែរនុងឆ្ន  ំ២០១៤ វស័ិ យនោះក្តូវបានរពឹំង
ទុរថ្ន នឹងរមួែំថ្ណរយក្ែើនថ្លមយទៀតរនុងរំយណើ នផ្សលទុនសរុបរនុងក្សុរយៅឆ្ន ២ំ០១៥។ អក្តារំយណើ នដនវស័ិ  
រសិរមម ថ្ដលមានការថ្ក្បក្បួលថ្ផ្សអរតាមលរខខ្ណឌ អាកាសធាតុក្បចាឆំ្ន  ំ មានអតិផ្សរណាែយនាែ ោះពី ៣% យៅ ៤% 
រនុងរ ៈកាលឆ្ន  ំ២០០៩ ដល់ ២០១៣ យហើ រពឹំងថ្ន នឹងយរើនយ ើងរហូតដល់ ៤% ាលមីមរងយទៀត យៅប៉ុនាម នឆ្ន ំ
ខាងមុខ្យនោះ (RGC MAFF, 2015; RGC MoP, 2014)។ ការយលើររមពស់វស័ិ រសិរមម រនុងថ្ផ្សនការ ុទ ាន្តសរ
អភវិឌ្ឍនា៍តិ បានយោរ តការ រែិតរទុរដារយ់លើការយធាើទំយនើបរមម ពិពិធភាវូបនី រមម និង ណិជជូបនី រមម។ 
យគលបំណងទងំយនោះ រម៏ានយៅរនុង ុទ ាន្តសរែតុយកាណដំណារក់ាលទី២ និងលទ ផ្សលសយក្មែបានសំខាន់ៗ  
និងបញ្ហា ក្បឈម ថ្ដលក្តូវបានរា ការណ៍ សក្មាបថ់្ផ្សនការ ុទ ាន្តសរអភវិឌ្ឍនា៍តិ ២០០៩-២០១៣ ផ្សងថ្ដរ 
(RGC MoP, 2014)។ 

ការយធាើទំយនើបរមមក្តូវបានយគយមើលយ ើញថ្ន ាមយធាបា ម ួយដើមបយីលើររមពស់ផ្សលិតភាពតាមរ ៈការ
បយងកើននូវ នរការទងំឡា  ការយក្ាែក្សព និងការនាមំរនូវបយែចរវទិាលមី។ យលើសពីយនោះ ពិពិធភាវូបនី រមម មាន
យគលបំណងឈានយឆ្ព ោះយៅររផ្សលិតផ្សលថ្ដលមានតដមែទីផ្សារខ្ពស់ យដា យោរ តយលើក្បយភទដំណំា និងរសិផ្សល
សក្មាបក់ារនាយំែញាសការ នុពលយផ្សេងយទៀត (ឧ. យៅស ូ  ដំ ូងម ីយក្មែ យ ត សករអំយៅ ក្គបា់ា  ែនាីាយដើម)។ 
ដំយណើ រយឆ្ព ោះយៅមុខ្យនោះ ក្តូវបានគកំ្ទតាមរ ៈការពក្ងឹង និងការពក្ងីរនូវរែនាសមពន័ យសវគកំ្ទយៅរក្មតិមូល
ដាា ន រមួមាន៖ យសវផ្សេពាផ្សា  ពត័ម៌ានទីផ្សារ ពូជ និង ការថ្រដែនផ្សលិផ្សលរសិរមមាយដើម។ រនុងថ្ផ្សនការ ុទ 
ាន្តសរអភវិឌ្ឍនា៍តិ ែាប ់ និងបទបបញ្ញ តិាយក្ែើន ក្តូវបានរពឹំងទុរថ្ន បានែូលរមួែំថ្ណរដល់ការយធាើទំយនើបរមម 
ាពិយសសយលើផ្សលិតរមមពូជ ការនាែូំលនូវធាតុែូលរសិរមម ក្បពន័ រសិរមមតាមរិែចសនា ការយក្បើក្បាស់ដីរសិរមម 
រិែចការ រដំណំា សមាគមយក្បើក្បាស់ទឹរ និងការអភវិឌ្ឍធនធានមនុសេ ថ្ដលបរ ា ញនូវក្របខ្ណឌ គកំ្ទសក្មាបក់ារ



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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អភវិឌ្ឍវស័ិ រសិរមម។ ការអភវិឌ្ឍធនធានមនុសេរនុងវស័ិ រសិរមម ក្តូវបានយធាើថ្ផ្សនការយដា យោរ តសំខានយ់លើ
ការអនុវតរតាមថ្បបទំយនើប ពិពិធភាវូបនី រមម និងសរីពីហិរញ្ញ វតាុ និងទីផ្សារ។  

វតាុបំណងដនការយធាើ ណិជជូបនី រមម យៅរនុងថ្ផ្សនការ ុទ ាន្តសរអភវិឌ្ឍនា៍តិាសំខាន ់ គឺការយលើរ
រមពស់ការយធាើជំនួញ និងការនាយំែញផ្សលិតផ្សលរសិរមម។ សហគមនរ៍សិរមម មានការទទួលាគ ល់ នូវតួនាទីចាបំាែ់
យៅរនុងរិែចខិ្តខំ្ក្បឹងថ្ក្បងយនោះ ថ្ដលជួ  បយងកើតនូវបណារ ញអាជីវរមមរសិរមម។ ការយរើនយ ើងនូវ ណិជជូបនី រមម 
គឺពឹងថ្ផ្សអរយលើការធានាបាននូវការយធាើឲ្យក្បយសើរយ ើង នូវសមតាភាពដនការថ្រដែន ក្បពន័ យរៀបែំទុរដារឲ់្យបានរងឹមា ំ
លទ ភាពក្បយសើរាងមុនខាងថ្ផ្សនរទីផ្សារ ការសក្មបសក្មួល និងការយធាើឲ្យមានភាពាមញ្ញ ដនជំនួញ។ យលើសពីយនោះ 
គុណភាពដនផ្សលិតផ្សលគួរថ្តយឆែើ តបផ្សងថ្ដរ យៅនឹងសរងដ់ាអនររាតិសក្មាបក់ារនាយំែញ។ គួររតសំ់គល់ផ្សងថ្ដរ
ថ្ន យក្ៅពីការតភាជ បឲ់្យបានក្បយសើរាងមុនរវងអនរផ្សលិតនិងឈមួញ និងលទ ភាពក្បយសើរាងមុន រនុងការទទួលបាន
នូវថ្ផ្សនរឥណទនថ្ដលអាែទទួល របាន ការយធាើឲ្យក្បយសើរយ ើងនូវភាពាដដគូរវងរសិឧសាហរមមខាន តធំ និង 
រសិរមមលរខណៈក្គួារ ក្តូវបានរំណតា់ការែូលរមួែំថ្ណរយៅនឹងការ រែិតរទុរដារយ់លើការយធាើ ណិជជូបនី 
រមមយនោះ។  យទោះាោ៉ងយនោះររី ពំុមានពត័ម៌ានបថ្នាមណាម ួក្តូវបានផ្សរល់ ថ្នយតើទំនារទ់ំនងតភាជ បយ់នោះ ក្តវូបាន
បយងកើតតាមរយបៀបណាយៅយ ើ យទ។ ការអនុវតរែាបស់រីពីសហគមនរ៍សិរមម យគលនយោបា យលើររមពស់
ផ្សលិតរមមដំណំាក្សូវ និងការនាយំែញអងករ  ុទ ាន្តសរអភវិឌ្ឍនដំ៍ណំាយៅស ូធមមាតិរមពុា ឆ្ន ២ំ០១១-២០២០ 
ក្តូវបានចាតទុ់រាបញ្ញ តិ ថ្ដលគកំ្ទដល់យគលបំណងដនការយធាើ ណិជជូបនី រមមយនោះ។  

ពិពិធរមមរនុងថ្ផ្សនការ ុទ ាន្តសរអភវិឌ្ឍនា៍តិ គឺាការតក្មងទិ់សាែមបងយៅររការយលើររមពស់តដមែ
ផ្សលិតផ្សល ាម ួនឹងសការ នុពលសក្មាបក់ារនាយំែញ។ យគលបំណងាទូយៅដនការផ្សរួែយផ្សរើមយនោះគឺយដើមបបីយងកើន
តដមែបថ្នាមរនុងដផ្សាដី១ហិរតាយលើក្គបដំ់ណំាទងំអស់ ឲ្យបានក្តឹមែំនួន ៥០% យធៀបយៅនឹងឆ្ន ២ំ០០៧ យៅបណំាែ់
ឆ្ន ដំនថ្ផ្សនការបែចុបបននរនុងឆ្ន ២ំ០១៨ (RGC MoP, 2014)។ ការក្ាវក្ាវនិងការអភវិឌ្ឍរសិរមមយដើរតួនាទីា
សំខាន ់ មនិក្តឹមថ្តយដើមបផី្សរល់នូវគំនិតផ្សរួែយផ្សរើមថ្ផ្សនរបយែចរវទិាប៉ុយណាណ ោះយទ ថ្តថ្លមទងំផ្សរល់នូវការឆែុោះបញ្ហច ំងអំពីការ
ទទួល រនូវបយែចរយទសយផ្សេងៗ យៅនឹងបរបិទរនុងតំបន ់និងម៉ូថ្ដលថ្ដលក្តូវបានយលើររមពស់។ ការតក្មងយ់ឆ្ព ោះយៅ
កានទី់ផ្សារដនផ្សលិតផ្សលរសិរមម គឺមានភាពែាស់ោស់យដា សងកតធ់ងនយ់លើសរងដ់ា (ាតិ) និងក្ពមទងំគុណភាព
ផ្សលិតផ្សលរនុងន ័សុវតាិភាពយសបៀងនិងការក្តួតពិនិតយផ្សងថ្ដរ។ ភាពដាែយ់ដា ថ្ រ រក៏្តូវបានយធាើយ ើងរវង
លរខខ្ណឌ តក្មូវការរនុងក្សុរ រនុងតំបន ់និងតក្មូវការទីផ្សារអនររាតិផ្សងថ្ដរ។  

គួររតស់មាគ ល់ផ្សងថ្ដរថ្ន រនុងែំយណាមសំយណើ ារោ់រដ់នថ្ផ្សនការ ុទ ាន្តសរអភវិឌ្ឍនា៍តិ ការអនុវតរ
រសិរមមលអក្តូវបានយលើររមពស់ រមួទងំក្បពន័ ក្គបក់្គងដំណំាែក្មុោះផ្សងថ្ដរ។ ការអនុវតររសិរមមលអ ក្តូវបានសមាគ ល់
ាមយធាបា  យដើមបបីយងកើនផ្សលិតភាពរសិររតូែតាែ។ ក្បពន័ ក្គបក់្គងដំណំាែក្មុោះ គឺាវធីិាន្តសរទងំមូលរបស់
រសិដាា នថ្ដលរំណតែ់ាស់នូវទីតាងំារោ់រ ់ និងមានទិសយៅយដើមបសីយក្មែបាននូវតុលយភាពដក៏្តឹមក្តូវរវង
ផ្សលិតរមមដំណាំាលរខណៈយសដារិែច និងការក្គបក់្គងបរាិា នាលរខណៈវជិជមាន តាមរ ៈការផ្សរុ ំបញ្ចូ លគន នូវការ



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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អភវិឌ្ឍវស័ិ រសិរមម។ ការអភវិឌ្ឍធនធានមនុសេរនុងវស័ិ រសិរមម ក្តូវបានយធាើថ្ផ្សនការយដា យោរ តសំខានយ់លើ
ការអនុវតរតាមថ្បបទំយនើប ពិពិធភាវូបនី រមម និងសរីពីហិរញ្ញ វតាុ និងទីផ្សារ។  

វតាុបំណងដនការយធាើ ណិជជូបនី រមម យៅរនុងថ្ផ្សនការ ុទ ាន្តសរអភវិឌ្ឍនា៍តិាសំខាន ់ គឺការយលើរ
រមពស់ការយធាើជំនួញ និងការនាយំែញផ្សលិតផ្សលរសិរមម។ សហគមនរ៍សិរមម មានការទទួលាគ ល់ នូវតួនាទីចាបំាែ់
យៅរនុងរិែចខិ្តខំ្ក្បឹងថ្ក្បងយនោះ ថ្ដលជួ  បយងកើតនូវបណារ ញអាជីវរមមរសិរមម។ ការយរើនយ ើងនូវ ណិជជូបនី រមម 
គឺពឹងថ្ផ្សអរយលើការធានាបាននូវការយធាើឲ្យក្បយសើរយ ើង នូវសមតាភាពដនការថ្រដែន ក្បពន័ យរៀបែំទុរដារឲ់្យបានរងឹមា ំ
លទ ភាពក្បយសើរាងមុនខាងថ្ផ្សនរទីផ្សារ ការសក្មបសក្មួល និងការយធាើឲ្យមានភាពាមញ្ញ ដនជំនួញ។ យលើសពីយនោះ 
គុណភាពដនផ្សលិតផ្សលគួរថ្តយឆែើ តបផ្សងថ្ដរ យៅនឹងសរងដ់ាអនររាតិសក្មាបក់ារនាយំែញ។ គួររតសំ់គល់ផ្សងថ្ដរ
ថ្ន យក្ៅពីការតភាជ បឲ់្យបានក្បយសើរាងមុនរវងអនរផ្សលិតនិងឈមួញ និងលទ ភាពក្បយសើរាងមុន រនុងការទទួលបាន
នូវថ្ផ្សនរឥណទនថ្ដលអាែទទួល របាន ការយធាើឲ្យក្បយសើរយ ើងនូវភាពាដដគូរវងរសិឧសាហរមមខាន តធំ និង 
រសិរមមលរខណៈក្គួារ ក្តូវបានរំណតា់ការែូលរមួែំថ្ណរយៅនឹងការ រែិតរទុរដារយ់លើការយធាើ ណិជជូបនី 
រមមយនោះ។  យទោះាោ៉ងយនោះររី ពំុមានពត័ម៌ានបថ្នាមណាម ួក្តូវបានផ្សរល់ ថ្នយតើទំនារទ់ំនងតភាជ បយ់នោះ ក្តវូបាន
បយងកើតតាមរយបៀបណាយៅយ ើ យទ។ ការអនុវតរែាបស់រីពីសហគមនរ៍សិរមម យគលនយោបា យលើររមពស់
ផ្សលិតរមមដំណំាក្សូវ និងការនាយំែញអងករ  ុទ ាន្តសរអភវិឌ្ឍនដំ៍ណំាយៅស ូធមមាតិរមពុា ឆ្ន ២ំ០១១-២០២០ 
ក្តូវបានចាតទុ់រាបញ្ញ តិ ថ្ដលគកំ្ទដល់យគលបំណងដនការយធាើ ណិជជូបនី រមមយនោះ។  

ពិពិធរមមរនុងថ្ផ្សនការ ុទ ាន្តសរអភវិឌ្ឍនា៍តិ គឺាការតក្មងទិ់សាែមបងយៅររការយលើររមពស់តដមែ
ផ្សលិតផ្សល ាម ួនឹងសការ នុពលសក្មាបក់ារនាយំែញ។ យគលបំណងាទូយៅដនការផ្សរួែយផ្សរើមយនោះគឺយដើមបបីយងកើន
តដមែបថ្នាមរនុងដផ្សាដី១ហិរតាយលើក្គបដំ់ណំាទងំអស់ ឲ្យបានក្តឹមែំនួន ៥០% យធៀបយៅនឹងឆ្ន ២ំ០០៧ យៅបណំាែ់
ឆ្ន ដំនថ្ផ្សនការបែចុបបននរនុងឆ្ន ២ំ០១៨ (RGC MoP, 2014)។ ការក្ាវក្ាវនិងការអភវិឌ្ឍរសិរមមយដើរតួនាទីា
សំខាន ់ មនិក្តឹមថ្តយដើមបផី្សរល់នូវគំនិតផ្សរួែយផ្សរើមថ្ផ្សនរបយែចរវទិាប៉ុយណាណ ោះយទ ថ្តថ្លមទងំផ្សរល់នូវការឆែុោះបញ្ហច ំងអំពីការ
ទទួល រនូវបយែចរយទសយផ្សេងៗ យៅនឹងបរបិទរនុងតំបន ់និងម៉ូថ្ដលថ្ដលក្តូវបានយលើររមពស់។ ការតក្មងយ់ឆ្ព ោះយៅ
កានទី់ផ្សារដនផ្សលិតផ្សលរសិរមម គឺមានភាពែាស់ោស់យដា សងកតធ់ងនយ់លើសរងដ់ា (ាតិ) និងក្ពមទងំគុណភាព
ផ្សលិតផ្សលរនុងន ័សុវតាិភាពយសបៀងនិងការក្តួតពិនិតយផ្សងថ្ដរ។ ភាពដាែយ់ដា ថ្ រ រក៏្តូវបានយធាើយ ើងរវង
លរខខ្ណឌ តក្មូវការរនុងក្សុរ រនុងតំបន ់និងតក្មូវការទីផ្សារអនររាតិផ្សងថ្ដរ។  

គួររតស់មាគ ល់ផ្សងថ្ដរថ្ន រនុងែំយណាមសំយណើ ារោ់រដ់នថ្ផ្សនការ ុទ ាន្តសរអភវិឌ្ឍនា៍តិ ការអនុវតរ
រសិរមមលអក្តូវបានយលើររមពស់ រមួទងំក្បពន័ ក្គបក់្គងដំណំាែក្មុោះផ្សងថ្ដរ។ ការអនុវតររសិរមមលអ ក្តូវបានសមាគ ល់
ាមយធាបា  យដើមបបីយងកើនផ្សលិតភាពរសិររតូែតាែ។ ក្បពន័ ក្គបក់្គងដំណំាែក្មុោះ គឺាវធីិាន្តសរទងំមូលរបស់
រសិដាា នថ្ដលរំណតែ់ាស់នូវទីតាងំារោ់រ ់ និងមានទិសយៅយដើមបសីយក្មែបាននូវតុលយភាពដក៏្តឹមក្តូវរវង
ផ្សលិតរមមដំណាំាលរខណៈយសដារិែច និងការក្គបក់្គងបរាិា នាលរខណៈវជិជមាន តាមរ ៈការផ្សរុ ំបញ្ចូ លគន នូវការ

ដាដំំណំាបងាិល ពូជដំណំាសមក្សប និងធាតុែូលសិបបនិមមតិរនុងរក្មតិអបបបរមា។ វរផ៏្សរុ ំបញ្ចូ លគន នូវបយែចរវទិា
ទំយនើប ាម ួនឹងយគលការណ៍ក្គឹោះដនការអនុវតររសិរមមលអសក្មាបរ់ ៈយពលថ្វង (Kumar and Shivay, 2008)។ 
រនុងន ័ការពក្ងឹងក្បពន័ រសិរមម ការវភិាគទីតាងំដនក្បពន័ យរេក្តបរាិា នយៅរក្មតិយផ្សេងគន  និងការយធាើថ្ផ្សនការយក្បើ
ក្បាស់ដីធែី សាិតរនុងែំយណាមសរមមភាពរនុងថ្ផ្សនការ ុទ ាន្តសរអភវិឌ្ឍនា៍តិ។ ទសេនៈទនទងំ៣យនោះក្តូវបាន
បញ្ហជ រយ់ដា សយងខប យៅរនុងថ្ផ្សនការ ុទ ាន្តសរអភវិឌ្ឍនា៍តិ យហើ ក្តូវបានចាតទុ់រាសំយណើ  យដើមបគីកំ្ទក្គួារ
រសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ និងរមួែំថ្ណរដល់ការអភវិឌ្ឍរសិរមមក្បរបយដា ែីរភាព។  

យផ្សរើមយែញពីការបរ ា ញសំខាន់ៗ  វហ្វរបី់ដូែាតំណភាជ បស់ា័ ក្បវតរិក្តូវបានយធាើយ ើងរវងផ្សលិតផ្សលតដមែ
បថ្នាម ការបយងកើនក្បារែំ់ណូល និងការកាតប់នា ភាពក្រីក្រ។ យទោះោ៉ងយនោះររី លរខខ្ណឌ  (ដំបូង) ដនដំយណើ រ
យាគជ ័យនោះយៅមនិទនប់ានពិភារា ឫ ពនយល់យៅយ ើ យទ។ យនោះបយងកើតឲ្យមាននូវសំណួរដូែតយៅ៖ យតើរសិររ
ទងំអស់ ពិយសសរសិររក្រីក្រ មានលទ ភាពទទួលបាននូវរសិរមមតដមែបថ្នាមថ្ដរឫយទ? យហើ ាទូយៅ យតើរសិររ
ថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ មានសមតាភាពទទួល រ និងក្គបក់្គងរញ្ចបប់យែចរវទិាទងំមូល និងក្បមូល រ 
អតាក្បយោជន ៍រព់ន័ បានថ្ដរឫយទ? 

 យដា ផ្សរល់នូវែក្មុោះភាព និងការក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិដាំ៏ញំុរបស់ក្គួាររសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែវ
ទំនងថ្ន មានថ្តរសិររម ួែំនួនប៉ុយណាណ ោះ ថ្ដលអាែែូលរមួយដា យាគជ ័ យលើការយធាើទំយនើបរមមថ្ដលបានយលើរ
យ ើង ថ្ដលក្សបតាមការអនុវតររបស់ពួរគត ់និងទទួលបានអតាក្បយោជនពី៍ទីផ្សារារល។ សងគមជនបទ ហ ុ៊ុំពទ័ 
យដា ក្រុមរសិររមានដីធែីតូែតាែយផ្សេងៗគន  ថ្ដលមានលរខណៈក្បហ្វរក់្បថ្ហលគន ។ មានថ្តក្គួាររសិររមាន
ដីធែីតូែតាែរនុងែំថ្ណរតូែម ួប៉ុយណាណ ោះ ទទួលបាននូវយដើមទុន ការក្បមូលផ្សរុ ំគន  ពត័ម៌ាន និងយហដាា រែនាសមពន័  
យហើ អាែចាប ់រទីផ្សារផ្សែូវការ យដើមបអីភវិឌ្ឍនឱ៍កាសអាជីវរមម។ ក្គួាររសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែភាគយក្ែើន 
មានភាពាា រយ់សាើរែំយ ោះការវនិិយោគរនុងវស័ិ រសិរមមថ្ដលាថ្ផ្សនរម ួដនជីវភាពរស់យៅរបស់ពួរយគ មនិសូវ
បានយរៀបែំែងក្រងគន ាក្រុម/សហគមន ៍និងាទូយៅពួរគតយ់ៅយធាើជំនួញាម ួវស័ិ មនិផ្សែូវការ (Vorley et al.,  
2012)។ ែំថ្ណររសិររភាគយក្ែើនវញិ មនិអាែទទួលបាននូវបយែចរយទសរសិរមមទំយនើប និងឱកាសទីផ្សារារល
យនាោះយទ។ ដូយែនោះ ការយរៀបែំយគលនយោបា  គបបយីធាើយ ើងយដើមបយីឆែើ តបយៅនឹងែក្មុោះភាពដនាា នភាពរបស់
រសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែយផ្សេងៗគន ទងំយនាោះ។  

ាម ួនឹងអាទិភាពយគលនយោបា ថ្ដលក្តូវបានគូសបញ្ហជ រខ់ាងយលើថ្ផ្សនការ ុទ ាន្តសរ អភវិឌ្ឍនា៍តិ 
២០១៤-២០១៨ បានជំរុញនូវបរបិទម ួថ្ដលមានថ្តអនរ រព់ន័ ថ្ដលមានមូលធនប៉ុយណាណ ោះ យទើបអាែែូលរមួយៅ
រនុងអនររការទំយនើបរមមយនោះបាន អាែមានលទ ភាពយក្បើក្បាស់នូវបយែចរវទិាលមីៗ អាែោែ ស់បរូរយៅដាដុំោះក្បយភទដំណំា
សក្មាបទី់ផ្សារ មានសមតាភាពយរៀបែំខ្ែួន យហើ អាែទទួលបានពត័ម៌ានទីផ្សារ និងថ្ខ្េបណារ ញបាន។ ទងំក្រមុ
ហ ុនទទួលបានដីសមបទន និងក្រុមរសិររថ្ដលមានលទ ភាពដនែំយណាមក្គួាររសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ 
អាែនឹងទទួលបានផ្សលក្បយោជនពី៍ការផ្សរួែយផ្សរើមយនោះ ខ្ណៈថ្ដលភាគយក្ែើនដនក្គួាររសិររថ្ដលមនិមានលទ ភាព 



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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និងថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ អាែក្គនថ់្តាថ្ផ្សនរម ួរបស់ការអភវិឌ្ឍប៉ុយណាណ ោះ ឫ មនិបានទទួលផ្សលក្បយោជនពី៍
គំនិតផ្សរួែយផ្សរើមទងំយនោះ។ យលើសពីយនោះ យទោះបីមានការយរើនយ ើងនូវផ្សលរដក្មយៅរនុងលរខខ្ណឌ ពិតក្បារដដនដំណំា
ម ួែំនួនដូែា ដំ ូងម ី និងបថ្នែ  ថ្ដលផ្សរល់នូវក្បារែ់ំណូលាសការ នុពលសក្មាបរ់សិររ វគួរក្តូវបានរត់
សមាគ ល់ថ្ន ាអាទិ៍ រំយណើ នពិយសសរបស់ដំ ូងម ីគឺពឹងថ្ផ្សអរយលើការពក្ងីរដផ្សាដីដាដុំោះ ថ្ដលវនឹងមនិមាននិរនររភាព 
យដា ារថ្ន វក្តូវបានអនុវតរតាមរ ៈការកាបប់ំោែ ញដក្ពយឈើ និងយធាើឲ្យដីយខ្ាោះជីាតិដី (ACI, 2014)។  

ដូយែនោះ យ ើងអាែយលើរាសំណួរម ួែំនួនដូែតយៅៈ 

- យតើមានអនរណាខ្ែោះ ថ្ដលអាែទទួលផ្សលពិតក្បារដពីទំយនើបភាវូបនី រមម ថ្ដលដារយ់ែញយដា រាជរដាា ភិ
បាលរមពុា? 

- ែំយ ោះរសិររក្គបក់្បយភទ យតើក្តូវសក្មបខ្ែួនរយបៀបណាយៅនឹងអាទិភាពយគលនយោបា  រនុងវស័ិ 
រសិរមម? 

- យដា ពិចារណាយលើឱកាស ថ្ដលនាមំរយដា ទីផ្សារយផ្សេងៗ រមួមាន ទីផ្សាររនុងក្សុរ តំបន ់ និងអនររាតិ 
យតើក្តូវអនុវតរគំនិតផ្សរួែយផ្សរើមទងំយនោះយដា រយបៀបណា? 

- យតើក្តូវតភាជ បរ់សិឧសាហរមមខាន តធំ និងរសិរមមាលរខណៈក្គួារោ៉ងដូែយមរែ? តាមរ ៈការយធាើ
រសិរមមតាមរិែចសនា? ទំនារទ់ំនងយផ្សេងយទៀត? 

- យតើអាីាតួនាទីារោ់ររ់បស់សហគមនរ៍សិរមម៖ ាអនរផ្សរល់យសវរមមយៅរសិររ? និងាថ្ខ្េសរ ា រយ់ៅ
កានទី់ផ្សារ? សក្មាបទី់ផ្សារក្បយភទណា? 

៣.២. ភាពតានតងឹាសការ នុពល រនុងការគកំ្ទរសិរមមខាន តធ ំនងិក្គួាររសិររថ្ដលមានដធីែ ីតូែតាែ 
៣.២.១. យគលនយោបា គកំ្ទក្គួាររសិររថ្ដលមានដីធែតូីែតាែ 
ក្សបយៅនឹងអាណតរិរបស់រាជរដាា ភបិាលរមពុា ក្រសួងរសិរមម រុកាខ ក្បម៉ាញ់ និងយនាទ បានយរៀបែំ

យគលនយោបា  និង ុទ ាន្តសរថ្ផ្សនររសិរមមរបស់ខ្ែួន យដើមបគីកំ្ទយសែររីថ្លែងការ សរីពីយគលនយោបា របស់
រាជរដាា ភបិាលរមពុា និងរយបៀបវរៈដូែា យគលនយោបា នាអំងករយែញ សនរិសុខ្ និងសុវតាិភាពយសបៀង ការកាត់
បនា ភាពក្រីក្រ (RGC MAFF, 2015)។ 

យក្កា ពីដារយ់ែញនូវយគលនយោបា  សរីអំពី “ការយលើររមពស់ផ្សលិតរមមក្សូវ និងការនាអំងករយែញ ការនាំ
យែញអងករ” យៅកានទី់ផ្សារអនររាតិមានការយរើនយ ើងាបនរបនាា បពី់ែំនួនតិែតួែបំផុ្សតយៅឆ្ន  ំ ២០០៨ ដល់ 
២០០.០០០យតានរនុងឆ្ន  ំ២០១២។ អងកររមពុាយឈាម ោះថ្ន ោក រដំួល ក្តូវបានចាតទុ់រាអងករមានគុណភាពខ្ពស់បំផុ្សត 
(RGC MoP, 2014; RGC MAFF, 2015)។ ផ្សលិតរមមយៅស ូ  រម៏ានការយរើនយ ើង ាសំខានផ់្សងថ្ដរ យៅថ្នន រ់
ាតិ៖ តំបនដ់ាដុំោះយៅស ូបានយរើនយ ើងាងយទាដង រហូតដល់ ៣២៨.៧៧០ ហ.តរនុងឆ្ន ២ំ០១៣ យហើ ផ្សលិតរមម



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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និងថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ អាែក្គនថ់្តាថ្ផ្សនរម ួរបស់ការអភវិឌ្ឍប៉ុយណាណ ោះ ឫ មនិបានទទួលផ្សលក្បយោជនពី៍
គំនិតផ្សរួែយផ្សរើមទងំយនោះ។ យលើសពីយនោះ យទោះបីមានការយរើនយ ើងនូវផ្សលរដក្មយៅរនុងលរខខ្ណឌ ពិតក្បារដដនដំណំា
ម ួែំនួនដូែា ដំ ូងម ី និងបថ្នែ  ថ្ដលផ្សរល់នូវក្បារែ់ំណូលាសការ នុពលសក្មាបរ់សិររ វគួរក្តូវបានរត់
សមាគ ល់ថ្ន ាអាទិ៍ រំយណើ នពិយសសរបស់ដំ ូងម ីគឺពឹងថ្ផ្សអរយលើការពក្ងីរដផ្សាដីដាដុំោះ ថ្ដលវនឹងមនិមាននិរនររភាព 
យដា ារថ្ន វក្តូវបានអនុវតរតាមរ ៈការកាបប់ំោែ ញដក្ពយឈើ និងយធាើឲ្យដីយខ្ាោះជីាតិដី (ACI, 2014)។  

ដូយែនោះ យ ើងអាែយលើរាសំណួរម ួែំនួនដូែតយៅៈ 

- យតើមានអនរណាខ្ែោះ ថ្ដលអាែទទួលផ្សលពិតក្បារដពីទំយនើបភាវូបនី រមម ថ្ដលដារយ់ែញយដា រាជរដាា ភិ
បាលរមពុា? 

- ែំយ ោះរសិររក្គបក់្បយភទ យតើក្តូវសក្មបខ្ែួនរយបៀបណាយៅនឹងអាទិភាពយគលនយោបា  រនុងវស័ិ 
រសិរមម? 

- យដា ពិចារណាយលើឱកាស ថ្ដលនាមំរយដា ទីផ្សារយផ្សេងៗ រមួមាន ទីផ្សាររនុងក្សុរ តំបន ់ និងអនររាតិ 
យតើក្តូវអនុវតរគំនិតផ្សរួែយផ្សរើមទងំយនោះយដា រយបៀបណា? 

- យតើក្តូវតភាជ បរ់សិឧសាហរមមខាន តធំ និងរសិរមមាលរខណៈក្គួារោ៉ងដូែយមរែ? តាមរ ៈការយធាើ
រសិរមមតាមរិែចសនា? ទំនារទ់ំនងយផ្សេងយទៀត? 

- យតើអាីាតួនាទីារោ់ររ់បស់សហគមនរ៍សិរមម៖ ាអនរផ្សរល់យសវរមមយៅរសិររ? និងាថ្ខ្េសរ ា រយ់ៅ
កានទី់ផ្សារ? សក្មាបទី់ផ្សារក្បយភទណា? 

៣.២. ភាពតានតងឹាសការ នុពល រនុងការគកំ្ទរសិរមមខាន តធ ំនងិក្គួាររសិររថ្ដលមានដធីែ ីតូែតាែ 
៣.២.១. យគលនយោបា គកំ្ទក្គួាររសិររថ្ដលមានដីធែតូីែតាែ 
ក្សបយៅនឹងអាណតរិរបស់រាជរដាា ភបិាលរមពុា ក្រសួងរសិរមម រុកាខ ក្បម៉ាញ់ និងយនាទ បានយរៀបែំ

យគលនយោបា  និង ុទ ាន្តសរថ្ផ្សនររសិរមមរបស់ខ្ែួន យដើមបគីកំ្ទយសែររីថ្លែងការ សរីពីយគលនយោបា របស់
រាជរដាា ភបិាលរមពុា និងរយបៀបវរៈដូែា យគលនយោបា នាអំងករយែញ សនរិសុខ្ និងសុវតាិភាពយសបៀង ការកាត់
បនា ភាពក្រីក្រ (RGC MAFF, 2015)។ 

យក្កា ពីដារយ់ែញនូវយគលនយោបា  សរីអំពី “ការយលើររមពស់ផ្សលិតរមមក្សូវ និងការនាអំងករយែញ ការនាំ
យែញអងករ” យៅកានទី់ផ្សារអនររាតិមានការយរើនយ ើងាបនរបនាា បពី់ែំនួនតិែតួែបំផុ្សតយៅឆ្ន  ំ ២០០៨ ដល់ 
២០០.០០០យតានរនុងឆ្ន  ំ២០១២។ អងកររមពុាយឈាម ោះថ្ន ោក រដំួល ក្តូវបានចាតទុ់រាអងករមានគុណភាពខ្ពស់បំផុ្សត 
(RGC MoP, 2014; RGC MAFF, 2015)។ ផ្សលិតរមមយៅស ូ  រម៏ានការយរើនយ ើង ាសំខានផ់្សងថ្ដរ យៅថ្នន រ់
ាតិ៖ តំបនដ់ាដុំោះយៅស ូបានយរើនយ ើងាងយទាដង រហូតដល់ ៣២៨.៧៧០ ហ.តរនុងឆ្ន ២ំ០១៣ យហើ ផ្សលិតរមម

នាយំែញបានយរើនយ ើងក្បមាណ១៣៥% ចាបពី់ឆ្ន ២ំ០០៩ ដល់ឆ្ន ២ំ០១៣ យរើនដល់ាង ៨៦.០០០យតាន (RGC 
MAFF, 2015) ថ្ដលយ ើញាផ្សែូវការថ្នាលទ ផ្សលដន ុទ ាន្តសរអភវិឌ្ឍនយ៍ៅស ូធមមាតិរមពុា ២០១១-
២០២០។ យដា ពិនិតយយមើលយលើតួយលខ្ កាលពីមុន យគលនយោបា នាអំងករយែញ និងយៅស ូ ហ្វរជួ់  ររាលទ 
ផ្សលបានលអក្បយសើរ។ 

យដើមបយីលើររមពស់ក្គួាររសិររថ្ដលមានដីធែីតូែរនុងរិែចអភវិឌ្ឍនរ៍សិរមម និងសហគមនរ៍សិរមម ក្រសួង
រសិរមម រុកាខ ក្បម៉ាញ់ និងយនាទ បានយរៀបែំែាបម់ ួ សរីអំពីសហគមនរ៍សិរមម យៅឆ្ន ២ំ០១៣ យដើមបគីកំ្ទ និង
ក្គបក់្គងសហគមនរ៍សិរមមយៅទូទងំក្បយទស (RGC MAFF, 2013)។ ែាបយ់នោះបងកបនូ់វការពិពណ៌័នាោ៉ង
លមអតិអំពីសិទ ិរែនាសមពន័ តួនាទី និងការទទួលខុ្សក្តូវរបស់សហគមនរ៍សិរមម។ យលើសពីយនោះ តួនាទី និងការ
ទទួលខុ្សក្តូវរបស់រដាា ភបិាល និងភាន ររ់ ររបស់ខ្ែួនរនុងការគកំ្ទដល់រសិររ រម៏ានបរោិ លមអតិផ្សងថ្ដរ។ 
យក្កា យពលែាបក់្តូវបានអនុមត័យដា សភាាតិ នា រដាា ន សហគមនរ៍សិរមមក្តូវបានបយងកើតយ ើងយក្កាម 
អគគនា រដាា នរសិរមមដនក្រសួងរសិរមម រុកាខ ក្បម៉ាញ់ និងយនាទ។  

យៅឆ្ន  ំ២០១៤ អគគនា រដាា នរសិរមម បានយធាើពក្រ ងយគលនយោបា ពូជក្សូវ និងដំណំារមួផ្សេយំផ្សេងៗ
យទៀត។ យគលបំណងដនយគលនយោបា យនោះ គឺយដើមបធីានាថ្ន រសិររអាែទទួលបាននូវពូជដំណំាថ្ដលមានគុណ
ភាពលអ និងក្បយភទពូជយផ្សេងៗ។ យគលនយោបា យនោះក្សបយៅនឹងែាបស់រីអំពីការក្គបក់្គងពូជដំណំា និងសិទ ិ
របស់អនរបរ ក តពូ់ជឆ្ន ២ំ០០៨ និងអនុក្រិតយ សរីអំពីរសិរមមតាមរិែចសនា រមួនឹងយគលនយោបា នាអំងករយែញផ្សង
ថ្ដរ (RGC, 2011; RGC MAFF, 2008)។ យគលនយោបា យនោះ នឹងផ្សរល់ឱកាសដល់រសិររថ្ដលមានដីធែីតូែ
តាែ និងអនរបរ ក តពូ់ជ យដើមបែុីោះបញ្ជ ីពូជដំណំាលមីរបស់ពួរគត ់ យក្កា ពីបានយធាើពិយាធនយ៍ៅទីវលរែួរាល់។ រនុង
យពលាម ួគន ផ្សងថ្ដរ អគគនា រដាា នរសិរមម រប៏ានពក្រ ងយគលនយោបា លមីសរីពីសរងដ់ារសិរមមសររីាងគរមពុា
ផ្សងថ្ដរ។ យគលនយោបា យនោះ រំពុងសាិតរនុងដំយណើ រការពិយក្គោះយោបល់ រនុងែំយណាមក្រុមការរ របយែចរយទស 
និងនា រដាា ន រព់ន័ យផ្សេងៗ ដនអគគនា រដាា នរសិរមម។ យគលនយោបា ពក្រ ងយនោះ យោរ តសំខានយ់លើរាល់
ក្បយភទមុខ្ដំណំាទងំអស់ និងផ្សលិតផ្សលសតារនុងក្បយទសរមពុា។ យគលនយោបា យនោះមានបំណងយលើររមពស់ 
ផ្សលិតផ្សលសររីាងគរបស់រសិររ នឹងផ្សរល់នូវលរខណៈវនិិែឆ ័ោ៉ងតឹងរងឹ និងមយធាបា  យដើមបសីមាគ ល់នូវផ្សលិតផ្សល
រសិរមមធមមាតិយៅរមពុា។  

ារមួ រាជរដាា ភបិាលរមពុា បានអនុមត័នូវបញ្ញ តិ និងយគលនយោបា ាយក្ែើន យដើមបគីកំ្ទដល់ការ
អភវិឌ្ឍរសិរមមយៅរមពុា។ ក្រសួងរសិរមម រុកាខ ក្បម៉ាញ់ និងយនាទ រំពុងយដើរតួនាទីោ៉ងសំខាន ់ រនុងការដឹរនា ំ
ក្គបក់្គង គកំ្ទ និងធានាថ្ន យសែររីថ្លែងយគលនយោបា  និងការយបរា្ែិតរយលើការអភវិឌ្ឍរសិរមមទងំឡា អាែ
សយក្មែបាន ទនាឹមគន យនាោះធានាបាននូវសនរិសុខ្និងសុវតាិភាពយសបៀងយៅរមពុា។ យទោះោ៉ងណាររី សំណួរាយក្ែើន
ថ្ដលបានយលើរយ ើងខាងយលើ យៅថ្តមនិទនប់ានយឆែើ តប យហើ ក្តូវទមទរឲ្យមានការ រែិតរទុរដារប់ថ្នាម
យទៀត រនុងការគកំ្ទក្រុមរសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែទងំអស់ រនុងបរបិទែក្មុោះភាពរបស់ពួរគត។់ 



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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៣.២.២. យគលនយោបា គកំ្ទអនរមានដីធីែធំ 

រាជរដាា ភបិាលរមពុា បានយលើររមពស់ការវនិិយោគខាន តធំរនុងវស័ិ រសិរមម និងដំណំារសិឧសាហរមម
រនុងក្បយទសរមពុា តាមរ ៈការផ្សរល់ដីសមបទនយសដារិែច ាថ្ផ្សនរម ួដន ុទ ាន្តសរ យោរ តយលើការលូតោស់យសដា
រិែចរនុងវស័ិ រសិរមម។ រនុងឆ្ន ២ំ០០១ ែាបដី់ធែីលមីក្តូវបានអនុវតរ យហើ លទ ភាពរនុងការជួលដីាធារណៈ 
សក្មាបក់ារវនិិយោគខាន តធំរហូតដល់ ៩៩ឆ្ន  ំ ក្តូវបានបញ្ហជ រ។់ ក្រុមហ ុនឯរជន អាែជួលដីរហូតដល់ ១០.០០០
ហិរតា យដា ផ្សរល់ាដីសមបទនយសដារិែច។ ក្រុមហ ុនសមបទនទងំអស់ តក្មូវឲ្យបងដ់លែដីសមបទនយសដារិែចចាប់
ពី០-១០ដុោែ រ/១ហិរតា/១ឆ្ន និំងថ្ផ្សអរតាមផ្សលិតរមម។ ក្រុមហ ុនដីសមបទនយសដារិែចទងំឡា  ក្តូវចាបយ់ផ្សរើម
សរមមភាពអភវិឌ្ឍនរ៍នុងរ ៈយពល១២ថ្ខ្បនាា បពី់ការផ្សរល់ឲ្យ យបើមនិដូយចាន ោះយទ ក្រុមហ ុនទងំយនាោះអាែក្បឈមនឹង
ការលុបរិែចសនាយចាល (RGC, 2001)។ យទោះោ៉ងណាររី តដមែពន ក្តូវបានយគចាតទុ់រថ្ន សាិតរនុងែំនួនទបបំផុ្សត 
ថ្ដលមនិអាែដារស់មាព ធថ្ផ្សនរយសដារិែចដល់ក្រុមហ ុនឲ្យវនិិយោគយលើដីសមបទនទងំយនាោះ (Löhr, 2011) យហើ 
ែំណូលរដាតាមរ ៈការក្បមូលពន  និងតដមែជួលដីសមបទនយសដារិែច ក្តូវបានប៉ានក់្បមាណថ្ន នឹងមានែំនួនតិែ
តួែបំផុ្សត (Sperffeldt et al.,  2012; SRSG, 2007)។ ថ្ផ្សអរយលើយគលការណ៍លមីៗ យែញផ្សា យៅថ្ខ្យមា ឆ្ន ំ
២០១៥ យដា ក្រសួងយសដារិែច និងហិរញ្ញ វតាុ បានបរ ា ញថ្ន រាជរដាា ភបិាលរមពុាទទួលបានែំណូលក្បមាណ ៨០
ោនដុោែ រពីការជួលដីសមបទនយសដារិែច និងដក្ពយឈើ ពីក្រុមហ ុនឯរជន រនុងរ ៈយពល៣ឆ្ន ែុំងយក្កា 2  ថ្ដល 
តួយលខ្យនោះ ក្តូវបានយគយមើលយ ើញថ្ន មានែំនួនតិែតួែបំផុ្សត  យបើយក្បៀបយធៀបយៅនឹងដផ្សាដីថ្ដលបានផ្សរល់ឲ្យ។ ក្រុម
ហ ុនសមបទនយសដារិែចម ួែំនួនមនិបានបងក់្បារឈ់នួល យហើ រម៏ានភសរុតាងតិែតួែ ថ្ដលថ្នក្បារែ់ំណូលទងំ
យនោះ ក្តូវបាន រយៅវនិិយោគយ ើងវញិយដា រដាា ភបិាលរនុងការអភវិឌ្ឍតំបនស់មបទន (Subedi, 2012)។ បញ្ញ តិ
អំពីសមបទនដីយសដារិែចយពលយនាោះ ក្តូវបានបញ្ហជ រយ់ៅរនុងអនុក្រិតយយលខ្ ១៤៦ សរីអំពីសមបទនដីយសដារិែច ឆ្ន ំ
២០០៥ ថ្ដលរំណតនូ់វនីតិវធីិ  នរការ និងការយរៀបែំយផ្សេងៗ សក្មាបក់ារផ្សរល់ដីរដាាដីសមបទនយសដារិែច (RGC, 
2005; Sperfeldt et al., 2012)។ 

យ ើងអាែយធាើការថ្បងថ្ែរដំយណើ រវវិឌ្ឍនល៍មីៗ សរីពីយគលនយោបា សមបទនដីរនុងក្បយទសរមពុា ា៣
ដំណារក់ាល (Sperfeldt et al., 2012)។ ដំណារក់ាលទី១៖ គឺពក្ងីរយែញពីែាបដី់ធែីយលើរទី១ ថ្ដលដារឲ់្យយក្បើ
ក្បាស់រនុងឆ្ន ១ំ៩៩២ និងរដាធមមនុញ្ញឆ្ន  ំ១៩៩៣ រហូតដល់ការផ្សេពាផ្សា ាាធារណៈ ដនែាបដី់ធែីឆ្ន  ំ២០០១។ 
រ ៈយពលយនោះ ក្តូវបានថ្បងថ្ែរយដា យគលនយោបា ាយក្ែើន ថ្ដលមានទិសយៅយលើរទឹរែិតរដល់ការ 
វនិិយោគឯរជន ថ្ដលរនុងរ ៈយពលយនោះ ការផ្សរល់ដីសមបទនរដា ភាគយក្ែើន ាសមបទនដក្ពយឈើ និងសមបទន
រសិរមម រហូតដល់ដំណារក់ាលែុងយក្កា រនុងរ ៈយពលយនោះ។ យទោះោ៉ងយនោះររី ែាបដី់ធែីឆ្ន  ំ ១៩៩២ មនិបាន
ក្គបក់្គងក្របខ្ណឌ  និងរំណតក់ារផ្សរល់ដីសមបទនយសដារិែចយទ (Sperfeldt et al., 2012) យហើ យៅយក្ៅែាបយ់នោះ 

                                                            
2 Phnom Penh Post, ELCs earning underwhelm, 21 April 2015 
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៣.២.២. យគលនយោបា គកំ្ទអនរមានដីធីែធំ 

រាជរដាា ភបិាលរមពុា បានយលើររមពស់ការវនិិយោគខាន តធំរនុងវស័ិ រសិរមម និងដំណំារសិឧសាហរមម
រនុងក្បយទសរមពុា តាមរ ៈការផ្សរល់ដីសមបទនយសដារិែច ាថ្ផ្សនរម ួដន ុទ ាន្តសរ យោរ តយលើការលូតោស់យសដា
រិែចរនុងវស័ិ រសិរមម។ រនុងឆ្ន ២ំ០០១ ែាបដី់ធែីលមីក្តូវបានអនុវតរ យហើ លទ ភាពរនុងការជួលដីាធារណៈ 
សក្មាបក់ារវនិិយោគខាន តធំរហូតដល់ ៩៩ឆ្ន  ំ ក្តូវបានបញ្ហជ រ។់ ក្រុមហ ុនឯរជន អាែជួលដីរហូតដល់ ១០.០០០
ហិរតា យដា ផ្សរល់ាដីសមបទនយសដារិែច។ ក្រុមហ ុនសមបទនទងំអស់ តក្មូវឲ្យបងដ់លែដីសមបទនយសដារិែចចាប់
ពី០-១០ដុោែ រ/១ហិរតា/១ឆ្ន និំងថ្ផ្សអរតាមផ្សលិតរមម។ ក្រុមហ ុនដីសមបទនយសដារិែចទងំឡា  ក្តូវចាបយ់ផ្សរើម
សរមមភាពអភវិឌ្ឍនរ៍នុងរ ៈយពល១២ថ្ខ្បនាា បពី់ការផ្សរល់ឲ្យ យបើមនិដូយចាន ោះយទ ក្រុមហ ុនទងំយនាោះអាែក្បឈមនឹង
ការលុបរិែចសនាយចាល (RGC, 2001)។ យទោះោ៉ងណាររី តដមែពន ក្តូវបានយគចាតទុ់រថ្ន សាិតរនុងែំនួនទបបំផុ្សត 
ថ្ដលមនិអាែដារស់មាព ធថ្ផ្សនរយសដារិែចដល់ក្រុមហ ុនឲ្យវនិិយោគយលើដីសមបទនទងំយនាោះ (Löhr, 2011) យហើ 
ែំណូលរដាតាមរ ៈការក្បមូលពន  និងតដមែជួលដីសមបទនយសដារិែច ក្តូវបានប៉ានក់្បមាណថ្ន នឹងមានែំនួនតិែ
តួែបំផុ្សត (Sperffeldt et al.,  2012; SRSG, 2007)។ ថ្ផ្សអរយលើយគលការណ៍លមីៗ យែញផ្សា យៅថ្ខ្យមា ឆ្ន ំ
២០១៥ យដា ក្រសួងយសដារិែច និងហិរញ្ញ វតាុ បានបរ ា ញថ្ន រាជរដាា ភបិាលរមពុាទទួលបានែំណូលក្បមាណ ៨០
ោនដុោែ រពីការជួលដីសមបទនយសដារិែច និងដក្ពយឈើ ពីក្រុមហ ុនឯរជន រនុងរ ៈយពល៣ឆ្ន ែុំងយក្កា 2  ថ្ដល 
តួយលខ្យនោះ ក្តូវបានយគយមើលយ ើញថ្ន មានែំនួនតិែតួែបំផុ្សត  យបើយក្បៀបយធៀបយៅនឹងដផ្សាដីថ្ដលបានផ្សរល់ឲ្យ។ ក្រុម
ហ ុនសមបទនយសដារិែចម ួែំនួនមនិបានបងក់្បារឈ់នួល យហើ រម៏ានភសរុតាងតិែតួែ ថ្ដលថ្នក្បារែ់ំណូលទងំ
យនោះ ក្តូវបាន រយៅវនិិយោគយ ើងវញិយដា រដាា ភបិាលរនុងការអភវិឌ្ឍតំបនស់មបទន (Subedi, 2012)។ បញ្ញ តិ
អំពីសមបទនដីយសដារិែចយពលយនាោះ ក្តូវបានបញ្ហជ រយ់ៅរនុងអនុក្រិតយយលខ្ ១៤៦ សរីអំពីសមបទនដីយសដារិែច ឆ្ន ំ
២០០៥ ថ្ដលរំណតនូ់វនីតិវធីិ  នរការ និងការយរៀបែំយផ្សេងៗ សក្មាបក់ារផ្សរល់ដីរដាាដីសមបទនយសដារិែច (RGC, 
2005; Sperfeldt et al., 2012)។ 

យ ើងអាែយធាើការថ្បងថ្ែរដំយណើ រវវិឌ្ឍនល៍មីៗ សរីពីយគលនយោបា សមបទនដីរនុងក្បយទសរមពុា ា៣
ដំណារក់ាល (Sperfeldt et al., 2012)។ ដំណារក់ាលទី១៖ គឺពក្ងីរយែញពីែាបដី់ធែីយលើរទី១ ថ្ដលដារឲ់្យយក្បើ
ក្បាស់រនុងឆ្ន ១ំ៩៩២ និងរដាធមមនុញ្ញឆ្ន  ំ១៩៩៣ រហូតដល់ការផ្សេពាផ្សា ាាធារណៈ ដនែាបដី់ធែីឆ្ន  ំ២០០១។ 
រ ៈយពលយនោះ ក្តូវបានថ្បងថ្ែរយដា យគលនយោបា ាយក្ែើន ថ្ដលមានទិសយៅយលើរទឹរែិតរដល់ការ 
វនិិយោគឯរជន ថ្ដលរនុងរ ៈយពលយនោះ ការផ្សរល់ដីសមបទនរដា ភាគយក្ែើន ាសមបទនដក្ពយឈើ និងសមបទន
រសិរមម រហូតដល់ដំណារក់ាលែុងយក្កា រនុងរ ៈយពលយនោះ។ យទោះោ៉ងយនោះររី ែាបដី់ធែីឆ្ន  ំ ១៩៩២ មនិបាន
ក្គបក់្គងក្របខ្ណឌ  និងរំណតក់ារផ្សរល់ដីសមបទនយសដារិែចយទ (Sperfeldt et al., 2012) យហើ យៅយក្ៅែាបយ់នោះ 

                                                            
2 Phnom Penh Post, ELCs earning underwhelm, 21 April 2015 

ការផ្សរល់សមបទនរយ៏ៅថ្តយរើតមាន (SRSG, 2004)។ រនុងដំណារក់ាលទី២ ថ្ដលចាបយ់ផ្សរើមាម ួនឹងែាបដី់ធែីឆ្ន ំ
២០០១ ក្របខ្ណឌ គតិ ុតរលមីម ួ ក្តូវបានយរៀបែំយដា ពំុមានបញ្ញ តិ និង នរការទងំឡា  យដើមបពីក្ងឹងែាប ់និង
ក្គបក់្គងការផ្សរល់ដីសមបទន។ ែុងយក្កា  ដំណារក់ាលទី៣ ចាបប់នរពីអនុក្រិតយសរីអំពីការផ្សរល់ដីសមបទន 
យសដារិែច ឆ្ន ២ំ០០៥ និង នរការាា បន័ឆ្ន  ំ ២០០៦ សក្មាបយ់គលនយោបា សមបទនដីលមីរហូតឆ្ន  ំ ២០១២។ 
រនុងដំណារក់ាលយនោះ បនាា បពី់ក្របខ្ណឌ គតិ ុតរលមីថ្ដល រព់ន័ យៅនឹងការផ្សរល់ដីសមបទន ក្តូវបានអនុវតរការផ្សរល់
ដីសមបទនយសដារិែចបានយរើតយ ើង រនុងដំយណើ រម ួោ៉ងយលឿន។ រនុងទំហំក្ទងក់្ទ ធំ ដីក្តូវបានយធាើសមបទនរនុង
ក្បយទសរមពុា យៅឲ្យវនិិយោគិនរនុងក្សុរ និងបរយទស រនុងរ ៈយពលោ៉ង ូរ ាពិយសស រនុងរំ ុងឆ្ន  ំ ២០១០ 
និង២០១១ (Messerli et al., 2015; Sperfeldt et al., 2012)។ ឆ្ន  ំ២០១២ ក្តូវបានយគយមើលយ ើញថ្ន ាឆ្ន ំ
ថ្ដលមានការោែ ស់បរូរាយក្ែើន ទរទ់ងនឹងការផ្សរល់ដីសមបទន៖ ារាែរថ្ណនាយំលខ្០0១ (បទបញ្ហជ  ០១បប) 
យែញយៅថ្ខ្ឧសភា ឆ្ន  ំ២០១២ យដា នា ររដាមន្តនរី (RGC, 2012)។ វបានរំណតនូ់វការោអ រាបយណារ ោះអាសនន 
ការផ្សរល់ដីសមបទនយសដារិែចលមី និងយសនើឲ្យមានការក្តួតពិនិតយយមើលយ ើងវញិ នូវការផ្សរល់ដីសមបទនយសដារិែចថ្ដល
មានក្ាបទ់ងំអស់ យដើមបពិីនិតយយមើលនូវការអនុវតរបញ្ញ តិថ្ដលមានក្ាប ់ (ADHOC, 2013)។ យៅថ្ខ្មលុិនា ឆ្ន ំ
២០១២  ុទ នាការថ្នន រា់តិ ក្តូវបានយរៀបែំយ ើង រនុងបំណងអនុវតរនូវបទបញ្ហជ  ០១ យដា យធាើឲ្យមានលរខណៈផ្សែូវ
ែាប ់ នូវការកានក់ាបដី់មនិែាស់ោស់រនុងថ្ដនដីសមបទនយសដារិែច និងយែញបណ័ណ រមមសិទ ិដីធែីជូនអនរកានក់ាបដី់
ថ្ដលរំពុងយក្បើក្បាស់ និងបងកបយងកើនផ្សលយលើដីយនាោះ។ ក្បយភទដីាយគលយៅ គឺអាែថ្បងថ្ែរាបីក្បយភទគឺដីសមប
ទនយសដារិែច សមបទនដក្ពយឈើ និងដីថ្ដលក្តូវបានរបឹអូសរនុងតំបន ់ថ្ដលក្គបដណរ បយ់ដា ដក្ពយឈើ (Im Chhun 
Lim, 2012)។ វបានគកំ្ទ និងពក្ងឹងយគលនយោបា ថ្សបរខាែ របស់រដាា ភបិាល រនុងបំណងកាតយ់ែញនូវតំបន់
លំយៅដាា នពីដីសមបទន និងកាតប់នា ការទន្តនាា នដីយដា រសិររ និងសហគមន ៍(ADHOC, 2013)។ 

នាយពលបែចុបបនន វមានការលំបារយៅរនុងការក្បមាណនូវែំនួនដីសមបទនពិតក្បារដយដា ារតួយលខ្
មានែំនួនយផ្សេងគន  យោងតាមក្បភពថ្ដលបានយធាើការពិចារណា (ADHOC, 2014; Sperfeldt, 2012)។ ក្បភព
ពត័ម៌ានពីយគហទំពរ័របស់ក្រសួងរសិរមម រុកាខ ក្បម៉ាញ់ និងយនាទ3 បានបរ ា ញថ្ន រហូតដល់ថ្ខ្មលុិនា ឆ្ន  ំ២០១២ 
មានក្រុមហ ុនែំនួន ១១៨ ក្តូវបានផ្សរល់ដីសមបទនយសដារិែច រនុងទំហំដផ្សាដីសរុបែំនួន ១.២០៤.៧៥០ហិរតា។ 
យទោះោ៉ងយនោះររី តួយលខ្យនោះក្តូវបានយគដឹងថ្ន មនិទនប់ានយធាើបែចុបបននភាព យហើ យៅមនិទនច់ាតទុ់រាតួយលខ្
ារថ់្សរងយៅយ ើ  (ADHOC, 2013; Subedi, 2012)។ រនុងែំយណាមក្បភពយផ្សេងយទៀត អងគការអូឌី្សីុ4 (Open 
Development Cambodia) បានបរ ា ញថ្ន ោ៉ងយហ្វែណាស់ មានក្រុមហ ុនដីសមបទនែំនួន ១៩១ ក្រមុហ ុន 
និងមានដផ្សាដីសរុប ១.៤៨៣.០២៦ ហរិតា ថ្ដលពួរយគបានររយ ើញនូវឯរារគតិ ុតរផ្សែូវការពីក្បភពរដាា ភបិាល 

                                                            
3 http://www.elc.maff.gov.kh/, consulted in March 2015 

4 http://www,ioebdevelopmentcambodia.net/maps/downloads/page/2/, consulted in March 2015 
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ថ្ដលនាឲំ្យយគអាែរំណតប់ាននូវធាតុសំខាន់ៗ  ៤ គឺ៖ យឈាម ោះក្រុមហ ុន ទីតាងំ (និោមយគល ឫ និោមភូមាិន្តសរ) 
និងយគលបំណងដនដីសមបទន។ អងគការលីកាដូ បានយធាើបញ្ជ ីក្រុមហ ុនដីសមបទនែំនួន ២៧២ ថ្ដលបានផ្សរល់
ដីសមបទនសរុបែំនួន ២.១៤១.១៤៦ហរិតា5 យហើ អងគការយនោះ បានរា ការណ៍ពីក្រុមហ ុនែំនួន ២២៥ ថ្ដល
ក្តូវបានផ្សរល់ដីសមបទនយសដារិែច រនុងទំហំដផ្សាដី ២.៦៥៧.៤៧០ហរិតា (ADHOC, 2014; ADHOC, 2013)។ 
យទោះបីាោ៉ងណារយ៏ដា មន្តនរីរដាា ភបិាលបានក្ចានយចាលនូវតួយលខ្ទងំយនោះ។  

យទោះបីមានក្បភពតួយលខ្យផ្សេងគន ដូយែនោះ វអាែគូសបញ្ហជ រថ់្ន ក្រុមហ ុនឯរជនភាគយក្ែើនក្តូវបានផ្សរល់ដី 
សមបទនរដាសក្មាបរ់សិរមម និងដំណំារសិឧសាហរមម ដូែា ែមាក រយៅស ូ  ែមាក រយឈើយផ្សេងៗ (ែមាក រក្សល់ 
អាកាសា) ដំណំាអំយៅ និងដំ ូងម។ី វនិិយោគិនាតិថ្ដលទទួលបានដីសមបទនមានែំនួនយក្ែើន យហើ រនុង
ែំយណាមវនិិយោគិនបរយទសែិន និងយវៀតណាម ាវនិិយោគិនសំខាន ់គិតទងំែំនួនក្រុមហ ុន  និងទំហំដីសមបទន
ទទួលបាន ពិយសសសក្មាបក់ារដាដុំោះដំណំាយៅស ូ (Messerli et al., 2015; Schönweger et al., 2014)។ គួរ
រតស់មាគ ល់ថ្ន យទោះបីការផ្សរល់ដីសមបទនយសដារិែចភាគយក្ែើន ក្តូវបានកានក់ាបយ់ដា បុគគល ឫ ក្រុមហ ុនរមពុារ៏
យដា  ររ៏ែនាសមពន័ ភាពាមាច ស់ ជួនកាលមានសភាពសមុគាម ញរនុងការរំណតផ់្សងថ្ដរ។ យហតុដូែយនោះ វមានការ
លំបារយដើមបដឹីងែាស់ថ្ន យតើមាច ស់រនុងក្សុរម ួែំនួនយនាោះ មានភាពាដដគូាម ួវនិិយោគិនបរយទស ឫោ៉ងណា
យដា ារថ្នមានពត័ម៌ានតិែតួែប៉ុយណាណ ោះថ្ដលអាែថ្សាងររបានពីការររសីុរមួគន យនោះ (Sperfeldt et al., 2012)។ 

យទបីាមានទិននន ័ាយក្ែើន សរីអំពីដីសមបទនយសដារិែច និងកាតពារិែចរបស់ក្រុមហ ុនសមបទន យដើមបយីធាើ
ការអភវិឌ្ឍោ៉ងពិតក្បារដ នូវគក្មាងរសិឧសាហរមមថ្ដលក្តូវបានយគយមើលយ ើញោ៉ងណារយ៏ដា  ររ៏ក្មតិដន
ការអនុវតរសាិតរនុងភាពមនិែាស់ោស់ យដា ពំុមានពត័ម៌ានែាស់ោស់ ថ្ដលអាែររបាន។ យនោះអាែយលើរា
សំណួរបានថ្ន យតើក្រុមហ ុនទងំយនាោះ ក្គនថ់្តែងក់ាបយ់ឈើរនុងតំបនស់មបទន ឬោ៉ងណា (SRSG, 2007)។ រនុង
ររណីយនោះ ការផ្សរល់ដីសមបទនយសដារិែច បយក្មើាបរបិទបឋម សក្មាបក់ារកាបយ់ឈើ។ ដូែថ្ដលបានបញ្ហជ រពី់មុន
យនោះ ក្បារឈ់នួលពីការជួលដីរនុងតដមែទប យៅមនិទន ់ ក្គបក់្គន ់ យដើមបជំីរុញឲ្យក្រុមហ ុនសមបទន អនុវតរនូវ
គយក្មាងរបស់យគយទ (Löhr, 2011)។ យលើសពីយនោះ ទំហំដីសមបទនម ួែំនួន ក្តូវបានរា ការណ៍ថ្ន មានទំហំ
យលើស ១០.០០០ហ.ត ពីការរំណត ់ យហើ ការផ្សរល់សមបទន ១០.០០០ហ.ត ម ួែំនួនយទៀត ក្តូវបានផ្សរល់ដល់
ក្រុមហ ុនយផ្សេងគន  ថ្ដលមានយឈាម ោះ ក្បហ្វរក់្បថ្ហលគន  យហើ ក្បារដណាស់ថ្ន ក្រុមហ ុនទងំយនាោះារបស់ក្រុម
មនុសេថ្តម ួ។  

ាែុងបញ្ចប ់ វមានតដមែសក្មាបរ់តែ់ំណំាថ្ន យបើយទោះាដីសមបទនសងគមរិែច (RGC, 2003)  ថ្ដល
អនុញ្ហញ តឲ្យមានការថ្បងថ្ែរដីយៅដល់រសិររអតដី់ធែី ក្តូវបានដារែុ់ោះយៅរនុងយគលនយោបា យផ្សេងគន  រក៏ារផ្សរល់

                                                            
5 http://www.locadho-cambodia.org/land concessions/, consulted in April 2015 
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ថ្ដលនាឲំ្យយគអាែរំណតប់ាននូវធាតុសំខាន់ៗ  ៤ គឺ៖ យឈាម ោះក្រុមហ ុន ទីតាងំ (និោមយគល ឫ និោមភូមាិន្តសរ) 
និងយគលបំណងដនដីសមបទន។ អងគការលីកាដូ បានយធាើបញ្ជ ីក្រុមហ ុនដីសមបទនែំនួន ២៧២ ថ្ដលបានផ្សរល់
ដីសមបទនសរុបែំនួន ២.១៤១.១៤៦ហរិតា5 យហើ អងគការយនោះ បានរា ការណ៍ពីក្រុមហ ុនែំនួន ២២៥ ថ្ដល
ក្តូវបានផ្សរល់ដីសមបទនយសដារិែច រនុងទំហំដផ្សាដី ២.៦៥៧.៤៧០ហរិតា (ADHOC, 2014; ADHOC, 2013)។ 
យទោះបីាោ៉ងណារយ៏ដា មន្តនរីរដាា ភបិាលបានក្ចានយចាលនូវតួយលខ្ទងំយនោះ។  

យទោះបីមានក្បភពតួយលខ្យផ្សេងគន ដូយែនោះ វអាែគូសបញ្ហជ រថ់្ន ក្រុមហ ុនឯរជនភាគយក្ែើនក្តូវបានផ្សរល់ដី 
សមបទនរដាសក្មាបរ់សិរមម និងដំណំារសិឧសាហរមម ដូែា ែមាក រយៅស ូ  ែមាក រយឈើយផ្សេងៗ (ែមាក រក្សល់ 
អាកាសា) ដំណំាអំយៅ និងដំ ូងម។ី វនិិយោគិនាតិថ្ដលទទួលបានដីសមបទនមានែំនួនយក្ែើន យហើ រនុង
ែំយណាមវនិិយោគិនបរយទសែិន និងយវៀតណាម ាវនិិយោគិនសំខាន ់គិតទងំែំនួនក្រុមហ ុន  និងទំហំដីសមបទន
ទទួលបាន ពិយសសសក្មាបក់ារដាដុំោះដំណំាយៅស ូ (Messerli et al., 2015; Schönweger et al., 2014)។ គួរ
រតស់មាគ ល់ថ្ន យទោះបីការផ្សរល់ដីសមបទនយសដារិែចភាគយក្ែើន ក្តូវបានកានក់ាបយ់ដា បុគគល ឫ ក្រុមហ ុនរមពុារ៏
យដា  ររ៏ែនាសមពន័ ភាពាមាច ស់ ជួនកាលមានសភាពសមុគាម ញរនុងការរំណតផ់្សងថ្ដរ។ យហតុដូែយនោះ វមានការ
លំបារយដើមបដឹីងែាស់ថ្ន យតើមាច ស់រនុងក្សុរម ួែំនួនយនាោះ មានភាពាដដគូាម ួវនិិយោគិនបរយទស ឫោ៉ងណា
យដា ារថ្នមានពត័ម៌ានតិែតួែប៉ុយណាណ ោះថ្ដលអាែថ្សាងររបានពីការររសីុរមួគន យនោះ (Sperfeldt et al., 2012)។ 

យទបីាមានទិននន ័ាយក្ែើន សរីអំពីដីសមបទនយសដារិែច និងកាតពារិែចរបស់ក្រុមហ ុនសមបទន យដើមបយីធាើ
ការអភវិឌ្ឍោ៉ងពិតក្បារដ នូវគក្មាងរសិឧសាហរមមថ្ដលក្តូវបានយគយមើលយ ើញោ៉ងណារយ៏ដា  ររ៏ក្មតិដន
ការអនុវតរសាិតរនុងភាពមនិែាស់ោស់ យដា ពំុមានពត័ម៌ានែាស់ោស់ ថ្ដលអាែររបាន។ យនោះអាែយលើរា
សំណួរបានថ្ន យតើក្រុមហ ុនទងំយនាោះ ក្គនថ់្តែងក់ាបយ់ឈើរនុងតំបនស់មបទន ឬោ៉ងណា (SRSG, 2007)។ រនុង
ររណីយនោះ ការផ្សរល់ដីសមបទនយសដារិែច បយក្មើាបរបិទបឋម សក្មាបក់ារកាបយ់ឈើ។ ដូែថ្ដលបានបញ្ហជ រពី់មុន
យនោះ ក្បារឈ់នួលពីការជួលដីរនុងតដមែទប យៅមនិទន ់ ក្គបក់្គន ់ យដើមបជំីរុញឲ្យក្រុមហ ុនសមបទន អនុវតរនូវ
គយក្មាងរបស់យគយទ (Löhr, 2011)។ យលើសពីយនោះ ទំហំដីសមបទនម ួែំនួន ក្តូវបានរា ការណ៍ថ្ន មានទំហំ
យលើស ១០.០០០ហ.ត ពីការរំណត ់ យហើ ការផ្សរល់សមបទន ១០.០០០ហ.ត ម ួែំនួនយទៀត ក្តូវបានផ្សរល់ដល់
ក្រុមហ ុនយផ្សេងគន  ថ្ដលមានយឈាម ោះ ក្បហ្វរក់្បថ្ហលគន  យហើ ក្បារដណាស់ថ្ន ក្រុមហ ុនទងំយនាោះារបស់ក្រុម
មនុសេថ្តម ួ។  

ាែុងបញ្ចប ់ វមានតដមែសក្មាបរ់តែ់ំណំាថ្ន យបើយទោះាដីសមបទនសងគមរិែច (RGC, 2003)  ថ្ដល
អនុញ្ហញ តឲ្យមានការថ្បងថ្ែរដីយៅដល់រសិររអតដី់ធែី ក្តូវបានដារែុ់ោះយៅរនុងយគលនយោបា យផ្សេងគន  រក៏ារផ្សរល់

                                                            
5 http://www.locadho-cambodia.org/land concessions/, consulted in April 2015 

ដីសមបទនយសដារិែច ទទួលបានារៈសំខានយ់ក្ែើនាង រនុងន ័ទំហំដីសមបទន រនុងរ ៈយពល ១០ឆ្ន ែុំងយក្កា 
យនោះ (ADHOC, 2014; Sperfeldt, 2012)។  

 
៣.២.៣. ផ្សលវបិារដនយគលនយោបា ដីសមបទនយសដារិែចែយំ ោះក្គួារថ្ដលមានដីធែតូីែតាែ  
ផ្សលបោ៉ះ ល់នាយពលបែចុបបនន ពីការផ្សរល់ដីសមបទនយសដារិែច ែំយ ោះរសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ មាន

រក្មតិធងនធ់ងរ និងមានយក្ែើនរុោះររ។ ទងំយនាោះរមួមាន៖ បញ្ហា សិទ ិមនុសេ ការបំផ្សែិែបំោែ ញបរាិា ន ការបាតប់ង ់
រមមសិទ ិដីធែី ការបយណរ ញយែញយដា បងខំ ការោែ ស់ទីលំយៅ ការបាតប់ងឱ់កាសថ្សាងររធនធានធមមាតិ និងការ
ោែ ស់បរូរការក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិាយដើម។  

រនុងន ័សិទ ិមនុសេ ធាតុសំខាន់ៗ ម ួែំនួន អាែក្តូវបានគូសបញ្ហជ រ៖់ រងាោះការក្បឹរាយោបល់ាម ួ
សហគមនរ៍នុងតំបន ់យៅយពលដីក្តូវបានផ្សរល់ាសមបទន ថ្ដលនាយំៅររភាពក្រីក្រ និងជយមាែ ោះ ទងំាម ួក្រុមហ ុន 
និងអាា្ធរថ្ដនដី ការលំបាររនុងការែុោះបញ្ជ ីក្រុមជនាតិយដើមភាគតិែានីតិបុគគល ថ្ដលអនុញ្ហញ តិឲ្យពួរគត ់
អភរិរេបាននូវវបបធម ៌ ភាា និងការអនុវតររសិរមមក្បដពណី និងការយសនើឲ្យមានាបណ័ណ រមមសិទ ិដីសមូហភាព  
ការទន្តនាា នកានក់ាបត់ំបនវ់បបធមនិ៌ងដក្ពអាររខ ការបយណរ ញយែញយដា បងខំ ការោែ ស់ទីលំយៅ និងការោែ ស់បរូរទីតាងំ
សហគមន ៍ការយក្បើរមាែ ងំយោធារនុងដីសមបទន ថ្ដលនាឲំ្យមានការបំភតិបំភ ័ និងអំយពើហឹងា យដា ឆ្ម សំនរិសុខ្
ក្បដាបអ់ាវុធ រងាោះ នរការយដាោះក្ា ក្បរបយដា ក្បសិទ ភាពសក្មាបស់ហគមនរ៍ងផ្សលបោ៉ះ ល់ (Subedi, 
2012)។ យៅយពលការបយណរ ញយែញយរើតមាន យហើ ក្បាជនក្តូវបានោែ ស់បរូរទីលំយៅយែញពីផ្សាោះសថ្មបង និងដី
ថ្ក្សែមាក ររបស់ពួរគត ់ ទីតាងំទងំយនាោះ មនិក្តូវបានយគយរៀបែំយរៀបរ  ឲ្យមានទឹរាអ តយក្បើក្បាស់ បងគនអ់នាម ័ 
យសវសុខាភបិាល និងអបរ់ ំយហើ ផ្សរល់ឱកាសតិែតួែ រនុងការការថ្សាងររការរ រយធាើ ឬការររក្បារែ់ំណូលរបស់ពរួ
គត ់(Subedi, 2014; Subedi, 2012)។ 

យបើយទោះាយគលនយោបា ថ្ដលមានក្ាប ់ថ្ផ្សនការ និងគំនិតផ្សរួែយផ្សរើមលមីៗរបស់រដាា ភបិាល សក្មាបយ់ដាោះ
ក្ា ជយមាែ ោះដីធែី រា៏ទូយៅយៅមានរងាោះតមាែ ភាព គណយន យភាព និងអវតរមាន នរការយដាោះក្ា ជយមាែ ោះ
ក្បរបយដា ក្បសិទ ភាព។ សំណួរាយក្ែើនក្តូវបានយលើរយ ើងពីឯររាជយភាព និងក្បសិទ ភាពដនយបសររមមែុោះវស់
ថ្វងដីធែី និងអាា្ធរាតិ ែំយ ោះដំយណាោះក្ា ជយមាែ ោះដីធែី។ រងាោះក្បពន័ តុោការឯររាជយ និង នរការយដាោះក្ា 
ជយមាែ ោះដីធែីក្បរបយដា គម នក្បសិទ ភាព មនិបានអនុញ្ហញ តិឲ្យយដើមបណរឹ ងទទួលបាននូវការយដាោះក្ា ក្សបែាប ់
ែំយ ោះការរយំោភបំ នសិទ ិមរយលើពួរគត ់ឬ ការយដាោះក្ា ជយមាែ ោះយ ើ  (Subedi, 2014)។ 

បថ្នាមយលើសយនោះ គយក្មាងផ្សរល់ដីសមបទនយសដារិែច រំពុងបយងកើតឲ្យមានផ្សលបោ៉ះ ល់ោ៉ងធងនធ់ងរែំយ ោះ 
បរាិា ន។ គយក្មាងយនោះ ាធមមតា គួរណាស់ផ្សរល់ថ្តក្បយភទដីដក្ពណាថ្ដលរែិរលិ ឬដីថ្ដលមនិក្តូវបានយក្បើក្បាស់ថ្ត
ផ្សាុ យៅវញិ បយងកើតយ ើងរនុងតំបនដ់ក្ពមានតដមែ និងតំបនក់ារ រ ដូែាឧទានាតិយៅវញិ (Sperfeldt et al., 
2012; Subedi 2012)។ ររីបារមា ាសំខាន ់គឺការបំផ្សែិែបំោែ ញបរាិា ន ផ្សលបោ៉ះ ល់យលើជីវែក្មុោះ ការដាដំំណំា ឬ



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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ក្បយភទយឈើថ្ដលមនិថ្មនាក្បយភទតាមធមមាតិរបស់វ និងការកាបយ់ឈើ យដា ខុ្សែាបរ់នុងដីដក្ពសមបទនាយដើ
ម។ បញ្ហា យផ្សេងៗយទៀត ថ្ដលបយងកើតយ ើងតាមរ ៈការផ្សរល់ដីសមបទនយសដារិែច រមួមានផ្សងថ្ដរ ការហូរយក្ចាោះដី និង
ការយធាើឲ្យរខ្ារទឹ់រ (Subedi 2012)។ យលើសពីយនោះ ការអនុវតរបានតិែតួែនូវបញ្ញ តិបរាិា ន បានយធាើឲ្យបោ៉ះ ល់នូវ
សិទ ិាវបបធមរ៌បស់ជនាតិយដើមភាគតិែ និងមនិថ្មនជនាតិយដើមភាគតិែ យៅយពលដីថ្ដលក្តូវបានកានក់ាបា់
ក្បដពណី ក្បឈមនឹងការទន្តនាា ន និងការអភវិឌ្ឍថ្ដលមនិអាែក្គបក់្គងបាន (ADHOC 2013; Subedi 2012)។    

រនុងន ័ផ្សលវបិារយលើការក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិរបស់រសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ ាា នភាព និងផ្សលបោ៉ះ
 ល់ាយក្ែើន មានភាពយផ្សេងគន  យៅតាមតំបន ់និងក្រុមពលរដា រប៏៉ុថ្នរ ធាតុយរើតយ ើងលមីម ួែំនួន អាែក្តូវបានគូស
បញ្ហជ រ។់ ការទន្តនាា នយលើដីរសិរមម និងការបាតប់ងា់ពិយសស ដនក្ទពយសមបតរិ ក្តូវបានជួបក្បទោះយដា រសិររ រមួ
នឹងការបាតប់ងល់ទ ភាពទទួលបាននូវធនធានធមមាតិ ថ្ដលមានការល ែុោះ និងផ្សលិតផ្សលដក្ពយឈើ ថ្ដលនាយំៅ
ដល់ការោែ ស់បរូរាែមបង រនុងបរាិា នរបស់ពួរគត ់ និងការបាតប់ងក់ារក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិ ាក្បដពណីរបស់ពួរ
គត។់ វក្តូវបានប៉ានក់្បមាណថ្ន ក្បាជនក្បមាណ ៤២០.០០០នារ ់ទទួលរងផ្សងបោ៉ះ ល់ពីការផ្សរល់ដីសមបទន
យសដារិែច និងការរបឹអូសដីយផ្សេងយទៀត ចាបត់ាងំពីឆ្ន  ំ២០០៣មរ (LICADHO, 2014)។ 

ការបាតប់ងក់្ទពយសមបតរិ មានចាបពី់ ១) ធងនធ់ងរ៖ ការបាតប់ងដី់ទងំអស់ និងរាបប់ញ្ចូ លសំណងម ួែំនួន 
ឬ/និង ោែ ស់បរូរទីតាងំ និងការតាងំទីលំយៅលមីរបស់ក្បាជន ២)មធយម៖ មនិមានការបយណរ ញយែញ ប៉ុថ្នរមនិមានដី
ក្គបក់្គនស់ក្មាបប់ំយពញតក្មូវការ និង ៣) រក្មតិក្ាល៖ មានដីក្គបក់្គនយ់ដើមបរីរាសរមមភាពរសិរមម យដើមបី
បំយពញយសែររីក្តូវការ។ រក្មតិដនផ្សលបោ៉ះ ល់ រអ៏ាក្ស័ យលើទំហំដីាតក្មូវការ ភាពអាែររបានដនដីាទូយៅរនុង
ែំយណាមតំបនប់ោ៉ះ ល់ែមាង  ដនសមបទនដីយៅនឹងតំបនថ់្ដលក្តូវបានយក្បើក្បាស់យដា ក្បាពលរដា និងែុងបញ្ចប ់
គឺជំហ្វនដនការអនុវតរការផ្សរល់ដីសមបទនយសដារិែច (Gironde et al.,  2014)។ សក្មាបក់្បាជនថ្ដលជួបការប
យណរ ញយែញ ការោែ ស់បរូរទីតាងំ និងការតាងំទីលំយៅលមី ការក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិរបស់ពួរគត ់ នឹងយៅថ្តពឹង
អាក្ស័ ាែមបង យៅយលើឱកាសថ្ដលផ្សរល់ឲ្យយៅទីតាងំលមី។ ក្បាជនយៅរនុងែំណាតថ់្នន រយ់ផ្សេង ថ្ដលក្តូវបាន
យរៀបរាបម់រយហើ យនាោះ ែាស់ណាស់នឹងក្បឈមការបាតប់ងដី់ធែី ឬ ខ្ាោះដី និងក្បឈមនឹងបញ្ហា លំបារថ្ដលគិត
ទុរាមុនរនុងការររាការក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិរបស់ពួរគត។់  

យក្ៅពីផ្សលបោ៉ះ ល់ភាែ មៗ ពីការផ្សរល់ដីសមបទនយសដារិែច ផ្សលវបិារដនការក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិ គួរក្តូវ
បានប៉ានក់្បមាណ យៅរនុងដំណារក់ាលអនររកាលយនោះ។ ក្គួារថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ ាពិយសស ក្រុមជនាតិ
ភាគតិែ ថ្ដលអាែក្បឈមនឹងការបាតប់ងក់្ទពយសមបតរិ យៅយពលយនាោះ នឹងក្តូវក្បឈមនឹងអនររកាលដីធែី។ អនររ
កាលដីធែី អាែ ល់បានថ្ន ាការោែ ស់បរូរដសំ៏ខានដ់នរសិរមម តួនាទីរបស់វរនុងសងគម ការោែ ស់បរូរទំនារទំ់នង
របស់ក្បាពលរដា ាម ួនឹងបរាិា ន (Castella, 2007)។ ដំយណើ រការយនោះ បាននឹងរំពុងយរើតយ ើង និងផ្សរួែយផ្សរើម
យដា យគលនយោបា ាធារណៈ មុនយពលផ្សាុោះយ ើងនូវការផ្សរល់ដីសមបទនយសដារិែច ដូែាការផ្សេពាផ្សា 
បយែចរយទសទំយនើប និងការអភវិឌ្ឍមូលដាា នទីផ្សារ ដនដំណំាទីផ្សារ។ ការផ្សរល់ដីសមបទនយសដារិែច ពិយសសយក្កា 



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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ក្បយភទយឈើថ្ដលមនិថ្មនាក្បយភទតាមធមមាតិរបស់វ និងការកាបយ់ឈើ យដា ខុ្សែាបរ់នុងដីដក្ពសមបទនាយដើ
ម។ បញ្ហា យផ្សេងៗយទៀត ថ្ដលបយងកើតយ ើងតាមរ ៈការផ្សរល់ដីសមបទនយសដារិែច រមួមានផ្សងថ្ដរ ការហូរយក្ចាោះដី និង
ការយធាើឲ្យរខ្ារទឹ់រ (Subedi 2012)។ យលើសពីយនោះ ការអនុវតរបានតិែតួែនូវបញ្ញ តិបរាិា ន បានយធាើឲ្យបោ៉ះ ល់នូវ
សិទ ិាវបបធមរ៌បស់ជនាតិយដើមភាគតិែ និងមនិថ្មនជនាតិយដើមភាគតិែ យៅយពលដីថ្ដលក្តូវបានកានក់ាបា់
ក្បដពណី ក្បឈមនឹងការទន្តនាា ន និងការអភវិឌ្ឍថ្ដលមនិអាែក្គបក់្គងបាន (ADHOC 2013; Subedi 2012)។    

រនុងន ័ផ្សលវបិារយលើការក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិរបស់រសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ ាា នភាព និងផ្សលបោ៉ះ
 ល់ាយក្ែើន មានភាពយផ្សេងគន  យៅតាមតំបន ់និងក្រុមពលរដា រប៏៉ុថ្នរ ធាតុយរើតយ ើងលមីម ួែំនួន អាែក្តូវបានគូស
បញ្ហជ រ។់ ការទន្តនាា នយលើដីរសិរមម និងការបាតប់ងា់ពិយសស ដនក្ទពយសមបតរិ ក្តូវបានជួបក្បទោះយដា រសិររ រមួ
នឹងការបាតប់ងល់ទ ភាពទទួលបាននូវធនធានធមមាតិ ថ្ដលមានការល ែុោះ និងផ្សលិតផ្សលដក្ពយឈើ ថ្ដលនាយំៅ
ដល់ការោែ ស់បរូរាែមបង រនុងបរាិា នរបស់ពួរគត ់ និងការបាតប់ងក់ារក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិ ាក្បដពណីរបស់ពួរ
គត។់ វក្តូវបានប៉ានក់្បមាណថ្ន ក្បាជនក្បមាណ ៤២០.០០០នារ ់ទទួលរងផ្សងបោ៉ះ ល់ពីការផ្សរល់ដីសមបទន
យសដារិែច និងការរបឹអូសដីយផ្សេងយទៀត ចាបត់ាងំពីឆ្ន  ំ២០០៣មរ (LICADHO, 2014)។ 

ការបាតប់ងក់្ទពយសមបតរិ មានចាបពី់ ១) ធងនធ់ងរ៖ ការបាតប់ងដី់ទងំអស់ និងរាបប់ញ្ចូ លសំណងម ួែំនួន 
ឬ/និង ោែ ស់បរូរទីតាងំ និងការតាងំទីលំយៅលមីរបស់ក្បាជន ២)មធយម៖ មនិមានការបយណរ ញយែញ ប៉ុថ្នរមនិមានដី
ក្គបក់្គនស់ក្មាបប់ំយពញតក្មូវការ និង ៣) រក្មតិក្ាល៖ មានដីក្គបក់្គនយ់ដើមបរីរាសរមមភាពរសិរមម យដើមបី
បំយពញយសែររីក្តូវការ។ រក្មតិដនផ្សលបោ៉ះ ល់ រអ៏ាក្ស័ យលើទំហំដីាតក្មូវការ ភាពអាែររបានដនដីាទូយៅរនុង
ែំយណាមតំបនប់ោ៉ះ ល់ែមាង  ដនសមបទនដីយៅនឹងតំបនថ់្ដលក្តូវបានយក្បើក្បាស់យដា ក្បាពលរដា និងែុងបញ្ចប ់
គឺជំហ្វនដនការអនុវតរការផ្សរល់ដីសមបទនយសដារិែច (Gironde et al.,  2014)។ សក្មាបក់្បាជនថ្ដលជួបការប
យណរ ញយែញ ការោែ ស់បរូរទីតាងំ និងការតាងំទីលំយៅលមី ការក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិរបស់ពួរគត ់ នឹងយៅថ្តពឹង
អាក្ស័ ាែមបង យៅយលើឱកាសថ្ដលផ្សរល់ឲ្យយៅទីតាងំលមី។ ក្បាជនយៅរនុងែំណាតថ់្នន រយ់ផ្សេង ថ្ដលក្តូវបាន
យរៀបរាបម់រយហើ យនាោះ ែាស់ណាស់នឹងក្បឈមការបាតប់ងដី់ធែី ឬ ខ្ាោះដី និងក្បឈមនឹងបញ្ហា លំបារថ្ដលគិត
ទុរាមុនរនុងការររាការក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិរបស់ពួរគត។់  

យក្ៅពីផ្សលបោ៉ះ ល់ភាែ មៗ ពីការផ្សរល់ដីសមបទនយសដារិែច ផ្សលវបិារដនការក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិ គួរក្តូវ
បានប៉ានក់្បមាណ យៅរនុងដំណារក់ាលអនររកាលយនោះ។ ក្គួារថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ ាពិយសស ក្រុមជនាតិ
ភាគតិែ ថ្ដលអាែក្បឈមនឹងការបាតប់ងក់្ទពយសមបតរិ យៅយពលយនាោះ នឹងក្តូវក្បឈមនឹងអនររកាលដីធែី។ អនររ
កាលដីធែី អាែ ល់បានថ្ន ាការោែ ស់បរូរដសំ៏ខានដ់នរសិរមម តួនាទីរបស់វរនុងសងគម ការោែ ស់បរូរទំនារទំ់នង
របស់ក្បាពលរដា ាម ួនឹងបរាិា ន (Castella, 2007)។ ដំយណើ រការយនោះ បាននឹងរំពុងយរើតយ ើង និងផ្សរួែយផ្សរើម
យដា យគលនយោបា ាធារណៈ មុនយពលផ្សាុោះយ ើងនូវការផ្សរល់ដីសមបទនយសដារិែច ដូែាការផ្សេពាផ្សា 
បយែចរយទសទំយនើប និងការអភវិឌ្ឍមូលដាា នទីផ្សារ ដនដំណំាទីផ្សារ។ ការផ្សរល់ដីសមបទនយសដារិែច ពិយសសយក្កា 

ឆ្ន  ំ ២០០៥ បានបយងកើននូវជំហ្វនម ួោ៉ងធំ ដនការោែ ស់បរូរការក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិអនរជនបទ និងោែ ស់បរូរនូវ 
បរាិា នយសដារិែចសងគម ថ្ដលក្តូវបានរំណតល់រខណៈ យដា តក្មូវការយរើនយ ើងដនាែក់្បារ ់ (Gironde et al, 
2014)។ នាយពលបែចុបបនន រសិររបានជួបនូវការោែ ស់បរូរមនិយសមើគន យលើក្បពន័ ែិញ្ច ឹមជីវតិជនបទរបស់ពួរគត ់ និង
ដំយណើ រការម ួដនភាពយផ្សេងគន ថ្ផ្សនរយសដារិែច និងសងគម ាការគក្មាមរំថ្ហង និងឱកាសថ្ដលយរើតយែញពីបរាិា ន
យសដារិែចសងគមលមី ថ្ដលមនិបោ៉ះ ល់ដល់ក្បាពលរដា តាមរយបៀបថ្តម ួ (Gironde et al, 2014)។  

ការសិរាយៅភាគ  ព័យដនក្បយទសបានបរ ា ញថ្ន យគអាែយធាើការថ្បងថ្ែរក្រុមក្បាពលរដាាក្រុមយផ្សេង
គន យដា ថ្ផ្សអរយលើថ្ន យតើយគទទួលរងផ្សលបោ៉ះ ល់ោ៉ងដូយមរែ យហើ អាែយឆែើ តបយៅនឹងការបាតប់ងដី់ធែី និងការ
ោែ ស់បរូរាសំខានដ់នសរមមភាពយសដារិែចរបស់ពួរគតប់ានោ៉ងណា (Gironde Senties Portilla, 2015; 
Geronde et al.,  2014)។ វក្តូវបានយគរា ការណ៍ថ្ន ក្បមាណ ររ់ណារ លដនែំនួនក្បាពលរដាថ្ដលបាន
សិរា មានរសិររថ្ដលយធាើការមនិយពញយម៉ាង ថ្ដលសរមមភាពរសិរមមរបស់ពួរគត ់ មនិក្គបក់្គន ់ និងការយរើន
យ ើងដនការរ រផ្សរល់ក្បារថ់្ខ្ រនុងែំណូលសរុបរបស់ពួរគត។់ ពួរគតប់ានទុរដីម ួែំនួន ាមូលដាា នសក្មាបក់ារ
ក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិ ប៉ុថ្នរមនិអាែយធាើការដាដុំោះនូវដំណំាយផ្សេងយទៀតបាន ដូែា ដំណំាយៅស ូាយដើម។ ររីសងឃមឹរនុង
យពលអនាគតរបស់ពួរគត ់ ពឹងអាក្ស័ ាសំខានយ់ៅយលើការក្បរួតក្បថ្ជងពីរមមររយផ្សេងៗ ជនែំណូលក្សុរ ប៉ុថ្នរ
ក្បថ្ហលាអាែយលើររមពស់ទិសយៅការអភវិឌ្ឍ ដនបណារ ញសងគមថ្ដលររីែយក្មើនរបស់ពួរគត។់ ក្រុមម ួយទៀត 
ថ្ដលមានក្បមាណ ៣០% ដនក្បាពលរដារងផ្សលបោ៉ះ ល់ ថ្ដលរមួបញ្ចូ លនូវរមមររយធាើការរនុងទីជនបទថ្ដល
ការរ រក្បារថ់្ខ្គឺាក្បភពក្បារែ់ំណូលសំខានម់និមានឱកាសែូលរមួរនុងការដាដុំោះក្បយភទដំណំាលមីបាន។ ជួនកាល 
ក្បាជនទងំយនោះជួបក្បទោះនូវការបាតប់ងដី់ធែីពីមធយមយៅធន្ធ់រ្ យហើ ាអនរថ្ដលមានដីធែីតិែតួែ ឬអតដី់ ក្បឈម
ការោែ ស់បរូរទីតាងំ និងការតាងំទីលំយៅលមី។ យដា ឱកាសការរ រផ្សរល់ជូនមានរក្មតិ ការយធាើែំណារក្សុរដន
សមាជិររនុងក្គួារមានការយរើនយ ើង។ ាយរឿ ៗ ក្រុមយនោះក្តូវបងខំែិតរលរដូ់រក្ទពយសមបតរិថ្ដលយៅយសសសល់ 
យដា ារាា នភាពដនតក្មូវការថ្ផ្សនរហិរញ្ញ វតាុរបស់គត។់ ាែុងបញ្ចប ់ មនិដល់ ១ភាគ៣ (ក្បមាណ២៣%) ដន
ក្បាពលរដាថ្ដលបានសិរា ថ្ដលអាែែូលរមួរនុងសរមមភាពដាដុំោះក្បយភទដំណំាលមី និងទទួលបានអតាក្បយោជន ៍
ពីវ។ រនុងែំយណាមពួរគត ់យគអាែយធាើការថ្បងដាែយ់ដា ថ្ រនូវក្រុមមានឥទ ិពល ថ្ដលតំណាងឲ្យភាគរ តិែតួែ 
ក្បាជនថ្ដលរស់យដា សរមមភាពមនិថ្មនរសិរមមបានអភវិឌ្ឍ យដា មានទំនារទំ់នងយៅនឹងែលនាដីធែី និងការ
ររីែយក្មើនដនដំណំា តួោ៉ងដូែា មាច ស់ហ្វង ឈមួញរណារ ល អនរផ្សរល់យសវរមម (ដឹរជញ្ជូ ន ការផ្សរល់ក្បាររ់មច ី 
អនរលរម់ាូប យភាជនីដាា ន អនរជួញដូរ) តំណាងឲ្យថ្ត ៧% និងែុងយក្កា បំផុ្សត ១២%ដនក្គួារ ថ្ដលការរ រ
រសិរមម យៅាសរមមភាពសំខាន ់ និងការយរើនយ ើងដនដីធែីរបស់ពួរគត ់ យដើមបដីាដុំោះដំណំាទីផ្សារ ប៉ុថ្នរដំយណើ រការ
ោែ ស់បរូរយៅមានដំយណើ រការ តឺ យដា ារពួរគតម់និមានមូលធនក្គបក់្គនស់ក្មាបក់ារវនិិយោគបថ្នាមយលើដំណំា
ទីផ្សារ (Gironde and Senties Portilla, 2015; Gironde et al.,  2014)។ ររីរពឹំងរនុងដំណារក់ាលអនររកាលយនោះ 
បានបរ ា ញថ្ន  ក្បាពលរដាភាគយក្ែើនយៅជំុវញិតំបនស់មបទនយសដារិែច រំពុងក្បឈមរនុងដំណារក់ាលោែ ស់បរូរដន
សរមមភាពយសដារិែច និងការក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិរបស់ពួរគត ់ ថ្ដលាលទ ផ្សលយែញមរពីការផ្សរល់ដីសមបទន



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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យសដារិែចយនោះ។ មានថ្តក្បាពលរដាតិែតួែប៉ុយណាណ ោះ មានសមតាភាពយឆែើ តបយៅនឹងការោែ ស់បរូរ យដា ែូលរមួយធាើ
ការដាដុំោះនូវក្បយភទដំណំាលមីៗ ដូែា យៅស ូ  ដំ ូងម ីឬ អំយៅ។ យហើ សក្មាបអ់នរថ្ដលយក្តៀមយក្បើក្បាស់នូវពូជលមី ឬ
ធាតុែូលថ្ដលអាែររបានយដើមបផី្សលិតដំណំាទីផ្សារ ាយរឿ ៗ ពួរគតម់ានបណារ ញទីផ្សារតិែតួែ អនរថ្ដលក្តូវ
បានអភវិឌ្ឍយដា ក្រុមហ ុនធំៗ យដើមបលីរផ់្សលិតផ្សលរបស់ពួរគត។់ ាា នភាពយនោះមានន ័ថ្ន ពួរគតខ់្ាោះនូវ
អំណាែដនការែរចាតដមែ និងទទួលបានតដមែទបសក្មាបផ់្សលិតផ្សលរបស់ពួរគត។់  

ាម ួនឹងអក្តាផ្សរល់ការរ រយធាើយលើដផ្សាដី២០ហ.ត/១នារ ់និង៤០ហ.ត យលើការរ របយណារ ោះអាសនន សក្មាប់
ការវនិិយោគដីយៅអាា ន6 ក្បារថ់្ខ្ថ្ដលផ្សរល់យដា ការវនិិយោគក្ទងក់្ទ ធំ មានរក្មតិតិែតួែបំផុ្សត (Mirza et 
al., 2015)។ យលើសពីយនោះ បុរសមានឱកាសយក្ែើនាងន្តសរី យហើ ជនភាគតិែថ្ខ្មរ រម៏ានឱកាសយក្ែើនាងជនាតិ
យដើម។ ាធមមតា មានការរ រថ្ដលក្តូវការជំនាញទប ក្តូវបានផ្សរល់យៅយពលដំបូងដនការចាបយ់ផ្សរើមដនសមបទន និង
ការរ រថ្ដលក្តូវការជំនាញតិែតួែ ថ្ដលក្តូវបានផ្សរល់ឲ្យយៅយពលដំណំារំពុងដុោះលូតោស់។ រលរដំបូងដនការរ រ 
ាទូយៅក្តូវបានចាប ់រយដា ក្បាពលរដារនុងក្សុរ ប៉ុថ្នរសាិតរនុងរ ៈយពលម ួមានរំណត។់ ការរ រាបោ់ប់
ាយក្ែើន ក្តូវបានចាប ់រយដា អនរមានជំនាញ យហើ ក្បាពលរដារនុងក្សុរ សាិតរនុងការក្បរួតក្បថ្ជងាម ួអនរ
ខាងយក្ៅថ្ដលមានបទពិយាធនយ៍ក្ែើនាង។ ររណីយនោះ យរើតមានាពិយសសយលើែមាក រយៅស ូ។ យបើយទោះបីការរ រ
មានរក្មតិសក្មាបក់្បាជនរនុងក្សុរ ការរ រទងំយនោះ អាែផ្សរល់នូវសា័ ភាព សក្មាប ុ់វជនរនុងក្សុរ យដា ារ
ពួរយគអាែយធាើការសយក្មែែិតរ យលើែំថ្ណរដនក្បារែំ់ណូលរបស់ពួរយគ ថ្ដលពួរយគែងរ់រាទុរយដា ខ្ែួនឯង 
(Gironde and Senties Portilla, 2015)។ យដា ារការខ្េតដី់ យរើតមានយៅតំបនម់ ួែំនួន និងឱកាសការរ រ
មានរក្មតិសក្មាបក់្បាជនរនុងក្សុរ  ុទ ាន្តសរបានយលែយែញមរដនក្បាពលរដារនុងក្សុរ ររ៏មួបញ្ចូ លការយធាើែំ
ណារក្សុរ ថ្ដលរិែចការយនោះភាគយក្ែើនមនិបានក្បុងយក្បៀបទុរាមុន (Gironde, 2014)។ 

៣.៣. បញ្ហា ក្បឈម នងិររសីងឃមឹរនុងការគកំ្ទក្គួាររសិររថ្ដលមានដធីែតូីែតាែ 
៣.៣.១. ក្របខ្ណឌ វភិាគដនការសិរា 

លទ ផ្សលទទួលបានពីអនរផ្សរល់ពត័ម៌ានសំខាន់ៗ ថ្នន រា់តិបានបរ ា ញនូវក្បពន័ សមុគាម ញ រនុងការគកំ្ទ
ក្គួារថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ យដា រមួទងំរតារ ក្បឈម និងររីសងឃមឹផ្សងថ្ដរ។ ផ្សលិតរមមយសបៀង ាលរខណៈ
ក្គួារ គឺាែំណុែចាបយ់ផ្សរើម និងាអាទិភាព សក្មាបក់្គួាររសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ យដា ារថ្ន ភាគ
យក្ែើនដនពួរគត ់យៅារសិររថ្ដលយធាើរសិរមមែិញ្ច ឹមឆ្ន ងំយៅយ ើ ។ នាយពលបែចុបបនន ផ្សលិតរមមរនុងក្សុរមានអតិ
ផ្សរណា យហើ អតិផ្សរណាយនោះ រអ៏ាក្ស័ យៅតាមរក្មតិដនការផ្សគតផ់្សគង ់យៅតាមក្បយភទរសិផ្សលផ្សងថ្ដរ។ យទោះោ៉ង
យនោះររី វក្តូវបានយគទទួលាគ ល់ថ្ន ការផ្សារភាជ បក់្គួាររសិររខាន តតូែយៅកានទី់ផ្សារ គឺាែលររសំខានម់ ួដន

                                                            
6 ាការប៉ានក់្បមាណ ការផ្សរល់ដីសមបទនយលើដទីំហំ ១០.០០០ហិរតា អាែបយងកើតការរ រអែិដន្តនរ ប៍ានក្បមាណ ៥០០ និងការរ របយណារ ោះ
អាសនន ក្បមាណ ២៥០។  



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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យសដារិែចយនោះ។ មានថ្តក្បាពលរដាតិែតួែប៉ុយណាណ ោះ មានសមតាភាពយឆែើ តបយៅនឹងការោែ ស់បរូរ យដា ែូលរមួយធាើ
ការដាដុំោះនូវក្បយភទដំណំាលមីៗ ដូែា យៅស ូ  ដំ ូងម ីឬ អំយៅ។ យហើ សក្មាបអ់នរថ្ដលយក្តៀមយក្បើក្បាស់នូវពូជលមី ឬ
ធាតុែូលថ្ដលអាែររបានយដើមបផី្សលិតដំណំាទីផ្សារ ាយរឿ ៗ ពួរគតម់ានបណារ ញទីផ្សារតិែតួែ អនរថ្ដលក្តូវ
បានអភវិឌ្ឍយដា ក្រុមហ ុនធំៗ យដើមបលីរផ់្សលិតផ្សលរបស់ពួរគត។់ ាា នភាពយនោះមានន ័ថ្ន ពួរគតខ់្ាោះនូវ
អំណាែដនការែរចាតដមែ និងទទួលបានតដមែទបសក្មាបផ់្សលិតផ្សលរបស់ពួរគត។់  

ាម ួនឹងអក្តាផ្សរល់ការរ រយធាើយលើដផ្សាដី២០ហ.ត/១នារ ់និង៤០ហ.ត យលើការរ របយណារ ោះអាសនន សក្មាប់
ការវនិិយោគដីយៅអាា ន6 ក្បារថ់្ខ្ថ្ដលផ្សរល់យដា ការវនិិយោគក្ទងក់្ទ ធំ មានរក្មតិតិែតួែបំផុ្សត (Mirza et 
al., 2015)។ យលើសពីយនោះ បុរសមានឱកាសយក្ែើនាងន្តសរី យហើ ជនភាគតិែថ្ខ្មរ រម៏ានឱកាសយក្ែើនាងជនាតិ
យដើម។ ាធមមតា មានការរ រថ្ដលក្តូវការជំនាញទប ក្តូវបានផ្សរល់យៅយពលដំបូងដនការចាបយ់ផ្សរើមដនសមបទន និង
ការរ រថ្ដលក្តូវការជំនាញតិែតួែ ថ្ដលក្តូវបានផ្សរល់ឲ្យយៅយពលដំណំារំពុងដុោះលូតោស់។ រលរដំបូងដនការរ រ 
ាទូយៅក្តូវបានចាប ់រយដា ក្បាពលរដារនុងក្សុរ ប៉ុថ្នរសាិតរនុងរ ៈយពលម ួមានរំណត។់ ការរ រាបោ់ប់
ាយក្ែើន ក្តូវបានចាប ់រយដា អនរមានជំនាញ យហើ ក្បាពលរដារនុងក្សុរ សាិតរនុងការក្បរួតក្បថ្ជងាម ួអនរ
ខាងយក្ៅថ្ដលមានបទពិយាធនយ៍ក្ែើនាង។ ររណីយនោះ យរើតមានាពិយសសយលើែមាក រយៅស ូ។ យបើយទោះបីការរ រ
មានរក្មតិសក្មាបក់្បាជនរនុងក្សុរ ការរ រទងំយនោះ អាែផ្សរល់នូវសា័ ភាព សក្មាប ុ់វជនរនុងក្សុរ យដា ារ
ពួរយគអាែយធាើការសយក្មែែិតរ យលើែំថ្ណរដនក្បារែំ់ណូលរបស់ពួរយគ ថ្ដលពួរយគែងរ់រាទុរយដា ខ្ែួនឯង 
(Gironde and Senties Portilla, 2015)។ យដា ារការខ្េតដី់ យរើតមានយៅតំបនម់ ួែំនួន និងឱកាសការរ រ
មានរក្មតិសក្មាបក់្បាជនរនុងក្សុរ  ុទ ាន្តសរបានយលែយែញមរដនក្បាពលរដារនុងក្សុរ ររ៏មួបញ្ចូ លការយធាើែំ
ណារក្សុរ ថ្ដលរិែចការយនោះភាគយក្ែើនមនិបានក្បុងយក្បៀបទុរាមុន (Gironde, 2014)។ 

៣.៣. បញ្ហា ក្បឈម នងិររសីងឃមឹរនុងការគកំ្ទក្គួាររសិររថ្ដលមានដធីែតូីែតាែ 
៣.៣.១. ក្របខ្ណឌ វភិាគដនការសិរា 

លទ ផ្សលទទួលបានពីអនរផ្សរល់ពត័ម៌ានសំខាន់ៗ ថ្នន រា់តិបានបរ ា ញនូវក្បពន័ សមុគាម ញ រនុងការគកំ្ទ
ក្គួារថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ យដា រមួទងំរតារ ក្បឈម និងររីសងឃមឹផ្សងថ្ដរ។ ផ្សលិតរមមយសបៀង ាលរខណៈ
ក្គួារ គឺាែំណុែចាបយ់ផ្សរើម និងាអាទិភាព សក្មាបក់្គួាររសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ យដា ារថ្ន ភាគ
យក្ែើនដនពួរគត ់យៅារសិររថ្ដលយធាើរសិរមមែិញ្ច ឹមឆ្ន ងំយៅយ ើ ។ នាយពលបែចុបបនន ផ្សលិតរមមរនុងក្សុរមានអតិ
ផ្សរណា យហើ អតិផ្សរណាយនោះ រអ៏ាក្ស័ យៅតាមរក្មតិដនការផ្សគតផ់្សគង ់យៅតាមក្បយភទរសិផ្សលផ្សងថ្ដរ។ យទោះោ៉ង
យនោះររី វក្តូវបានយគទទួលាគ ល់ថ្ន ការផ្សារភាជ បក់្គួាររសិររខាន តតូែយៅកានទី់ផ្សារ គឺាែលររសំខានម់ ួដន

                                                            
6 ាការប៉ានក់្បមាណ ការផ្សរល់ដីសមបទនយលើដទីំហំ ១០.០០០ហិរតា អាែបយងកើតការរ រអែិដន្តនរ ប៍ានក្បមាណ ៥០០ និងការរ របយណារ ោះ
អាសនន ក្បមាណ ២៥០។  

រំយណើ នយសដារិែច រប៏៉ុថ្នរនឹងមនិទទួលបានយាគជ ័យ ើ  ដរាបណាយសែររីក្តូវការរនុងក្គួារមនិទនប់ានបំយពញ
យៅយ ើ ។ ការពក្ងីរផ្សលិតរមម ឲ្យឆែងផុ្សតពីការយក្បើក្បាស់រនុងក្គួារ ទមទរនូវការវនិិយោគាយក្ែើននូវយពល
យវោ ធនធានហិរញ្ញ វតាុ និងរិែចខិ្តខំ្ក្បឹងថ្ក្បង ថ្ដលរិែចការទងំយនោះតក្មូវឲ្យមានការែូលរមួពីរាជរដាា ភបិាល  
វស័ិ ឯរជន និងសងគមសីុវលិផ្សងថ្ដរ។ ការតភាជ បរ់សិររយៅកានទី់ផ្សារមានន ័ថ្ន យធាើការរំណតា់យទៀងទតនូ់វ
គំរូផ្សគតផ់្សគង ់ យដើមបធីានាថ្ន រសិររអាែទទួលបាននូវអតាក្បយោជន ៍ ពីផ្សលិតរមមរសិរមមាបនរបនាា ប។់ ការយធាើ
ថ្ផ្សនការផ្សលិត និងជំនាញរនុងការយរៀបែំក្រុមអនរផ្សលិត គឺាយរឿងចាបំាែ។់ រសិររចាបំាែក់្តូវយរៀបែំគន ាក្រុមឲ្យ
បានលអ យដើមបមីានលទ ភាពែូលយៅកានទី់ផ្សារ។ ការអភវិឌ្ឍយសដារិែចក្បរបយដា ែីរភាព អាក្ស័ យលើការគកំ្ទ
ដល់ការយធាើរសិរមមសក្មាបក់ារលរដូ់រ ាាងការផ្សលិតសក្មាបហូ់ប និងការគកំ្ទការធាីជំនួញនូវអាីថ្ដលយៅយសស
សល់។  

យ ើងយជឿារថ់្ន យដើមបយីលើររមពស់ផ្សលិតរមម និងររាបាននូវអតាក្បយោជន ៍ ការផ្សារភាជ បរ់សិររយៅកាន ់
ទីផ្សារ គួរក្តូវបានពក្ងីរពីផ្សាររនុងតំបន ់ យៅទីផ្សាររនុងទីក្រុង និងបនាា បម់រយៅកានទី់ផ្សារនាយំែញ។ យដើមបយីធាើដូែ
យនោះបាន គឺមនិក្តឹមថ្តយធាើការបយងកើននូវែំនួនលរប់៉ុយណាណ ោះយទ ប៉ុថ្នរក្តូវធានាឲ្យបានយលើគុណភាព និងការរំណតនូ់វ
ក្បយភទផ្សលិតផ្សលផ្សងថ្ដរ។ អនរផ្សលិតក្តូវថ្តយគរពនូវែាបអ់ាជីវរមម ដូែាបរមិាណផ្សគតផ់្សគង ់ យពលយវោផ្សគតផ់្សគង ់
គុណភាព និងតក្មូវការារោ់ររ់នុងការផ្សគតផ់្សគងផ់្សងថ្ដរ។ ក្បសិនយបើអនរផ្សលិត ខ្រខានមនិបានយគរពតាម
លរខខ្ណឌ តក្មូវការយនោះយទ ផ្សលិតផ្សលថ្ដលក្តូវផ្សគតផ់្សគង ់ នឹងក្តូវក្ត បម់រអនរផ្សលិតវញិ។ វែាស់ណាស់ថ្ន យៅ
យពលសរងដ់ាសុវតាិភាពែំណីអាហ្វរ មនិយឆែើ តបនឹងលរខខ្ណឌ ទីផ្សារនាយំែញ។ អនរផ្សរល់បទសមាា សនសំ៍ខាន់ៗ យជឿ
ារថ់្ន រនុងររណីយនាោះ មានថ្តផ្សាររនុងក្សុរ និងការថ្រដែនរនុងក្សុរប៉ុយណាណ ោះ អាែយក្បើក្បាស់នូវទំនិញថ្ដលមនិអាែ
នាយំែញបាន។ អនរផ្សរល់ពត័ម៌ានសំខាន់ៗ ម ួែំនួនមានទុទិាដិានិ ម ែំយ ោះលទ ភាពរនុងការបយងកើនទីផ្សារនាយំែញ
យៅយពលថ្ដលផ្សាររនុងក្សុរ និងការថ្រដែនរនុងក្សុរ យៅមនិទនអ់ភវិឌ្ឍនយ៍ៅយ ើ ។ រនុងររណីណារយ៏ដា  ការ
តភាជ បរ់សិររយៅកានទី់ផ្សាររនុងក្សុរ និងទីផ្សារនាយំែញ នឹងមនិមានដំយណើ រការលអយទ ក្បសិនយបើរសិររទងំយនាោះ 
មនិបានយរៀបែំគន ាក្រុម សមាគម សហគមនរ៍សិរមម ឫាសហពន័ ។ ការក្បមលូផ្សរុ ំអនរផ្សលិតថ្ដលមានែំណាប់
អារមមណ៍ដូែគន  នឹងបងកលរខណៈរ  ក្សួលដល់ាា បន័រាជរដាា ភបិាល អងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាល និង 
វស័ិ ឯរជន អាែយធាើការាម ួពួរគតក់្បរបយដា ក្បសិទ ផ្សលយក្ែើនាងមុន។ យលើសពីយនោះ រសិររក្តូវថ្តបាន
បំ របំ់បន៉ ាម ួនឹងសមតាភាពបយែចរយទស និងជំនាញសហក្គិនភាព យដើមបពួីរយគអាែបយងកើនការក្បមូលផ្សល
របស់ពួរគត ់កាតប់នា ការែំណា យលើផ្សលិតរមម និងបំយពញបានតាមតក្មូវការទីផ្សារ។  

 យដើមបយីធាើដំយណើ រយែញពីផ្សលិតរមមសក្មាបប់យក្មើយសែររីក្តូវការរនុងក្គួារយឆ្ព ោះយៅកានទី់ផ្សារ (ផ្សារសររីាងគ 
ឫ ផ្សារនាយំែញ) រសិររក្តូវយគរពនូវែាបអ់ាជីវរមម រមួនឹងែាបផ់្សលិតរមមផ្សងថ្ដរ (ការអនុវតររសិរមមលអ ផ្សលិតរមម
តាមយគលការណ៍ធមមាតិ ឬ ផ្សលិតរមមសររីាងគ)។ រហូតមរដល់យពលយនោះ ភាន ររ់ ររដាា ភបិាល អងគការមនិថ្មនរដាា ភិ
បាល និងក្រុមហ ុនឯរជនបានផ្សរល់ការគកំ្ទដល់រសិររយដើមបពីួរគតអ់ាែយឆែើ តបបាននូវលរខខ្ណឌ តក្មូវដនទីផ្សារ



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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យនោះបាន។ យទោះោ៉ងណា ការទទួលខុ្សក្តូវ យដើមបយីឆែើ តបយៅនឹងតក្មូវការទងំយនោះ គឺពឹងថ្ផ្សអរយលើរសិររោា ល់។ 
ាបនរបនាា ប ់រដាា ភបិាល អងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាល និងក្រុមហ ុនឯរជន ចាបយ់ផ្សរើមដរនូវការគកំ្ទយដា ោា ល់របស់
យគ យហើ សហគមនរ៍សិរមម យដើរតួនាទីជំនួស យដើមបយីធាើការាម ួតួអងគទីផ្សារនិងអតិលិជន។ យក្កា មរយទៀត 
សហគមនរ៍សិរមម កាែ  ខ្ែួនាដដគូអាជីវរមម (ឧទហរណ៍ ាម ួសហក្គសយសដារ)។ យក្ៅពីការផ្សលិតសក្មាប់
លរម់រទីផ្សារសររីាងគ ផ្សលិតផ្សលទូយៅពីរសិររធមមតា រក៏្តូវបានផ្សគតផ់្សគងម់រទីផ្សាររនុងក្សុរផ្សងថ្ដរ។ យទោះោ៉ង
ណារយ៏ដា  យគបានរតស់មាគ ល់ថ្ន យៅរនុងថ្ខ្េសរ ា រផ់្សលិតរមមដូែយនោះ យៅមានរងាោះការគកំ្ទពីអងគការមនិថ្មន 
រដាា ភបិាល និងរងាោះការអនររាគមយដា ោា ល់ពីាា បន័ជំនាញរបស់រដាា ភបិាលយៅយ ើ ។ ាញឹរញបបំ់ផុ្សត 
រសិររជួបនូវតដមែលរទ់ប ឬ បាតប់ងក់ារែំយណញ យៅយពលពួរគតល់រផ់្សលិតផ្សលរបស់ខ្ែួន។ បថ្នាមយលើសយនោះ 
ការផ្សគតផ់្សគងហ់ួសតក្មូវការដនផ្សលិតផ្សលទូយៅ មនិអាែក្តូវបានបងាិលយៅកានថ់្ខ្េសរ ា រផ់្សលិតរមមម ួយផ្សេងយទៀត 
យដា ារថ្ន យរាងែក្រថ្រដែនរនុងក្សុរយៅពំុទនអ់ភវិឌ្ឍនយ៍ៅយ ើ ។ ដូយែនោះ យដើមបបីយងកើនទីផ្សារដនផ្សលិតផ្សល
ក្បយភទរសិឧសាហរមម យរាងែក្រថ្រដែនរនុងក្សុរ ចាបំាែរ់ក៏្តូវអភវិឌ្ឍនផ៍្សងថ្ដរ។  

ារមួ យគ ល់ថ្ន យៅយពលថ្ដលរសិររបានែូលយៅដល់ទីផ្សាររនុងក្សុរ និងទីផ្សារនាយំែញ ពួរគតអ់ាែ
ទទួលបានក្បារែំ់យណញកានថ់្តយក្ែើន ពីសរមមភាពរសិរមមរបស់ពួរគត។់ យនោះរនឹ៏ងយលើរទឹរែិតរឲ្យរសិររ 
ពក្ងឹងបថ្នាមនូវសរមមភាពរសិរមមរបស់ខ្ែួនផ្សងថ្ដរ។ យលើសពីយនោះ ការោែ ស់បរូរយនោះ នឹងបានរមួែំថ្ណរដល់យសដា
រិែចាតិ យដា ារថ្ន ការកាតប់នា ការនាែូំលមររមពុា រំ ុងយពលថ្ដលផ្សលិតផ្សលរនុងក្សុរ និងផ្សលិតផ្សល
ាតិក្តូវបានបយងកើន។  

 
រូបភាពទី  2: ក្របខ្ណឌ វភិាគដនការសិរា 



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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យនោះបាន។ យទោះោ៉ងណា ការទទួលខុ្សក្តូវ យដើមបយីឆែើ តបយៅនឹងតក្មូវការទងំយនោះ គឺពឹងថ្ផ្សអរយលើរសិររោា ល់។ 
ាបនរបនាា ប ់រដាា ភបិាល អងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាល និងក្រុមហ ុនឯរជន ចាបយ់ផ្សរើមដរនូវការគកំ្ទយដា ោា ល់របស់
យគ យហើ សហគមនរ៍សិរមម យដើរតួនាទីជំនួស យដើមបយីធាើការាម ួតួអងគទីផ្សារនិងអតិលិជន។ យក្កា មរយទៀត 
សហគមនរ៍សិរមម កាែ  ខ្ែួនាដដគូអាជីវរមម (ឧទហរណ៍ ាម ួសហក្គសយសដារ)។ យក្ៅពីការផ្សលិតសក្មាប់
លរម់រទីផ្សារសររីាងគ ផ្សលិតផ្សលទូយៅពីរសិររធមមតា រក៏្តូវបានផ្សគតផ់្សគងម់រទីផ្សាររនុងក្សុរផ្សងថ្ដរ។ យទោះោ៉ង
ណារយ៏ដា  យគបានរតស់មាគ ល់ថ្ន យៅរនុងថ្ខ្េសរ ា រផ់្សលិតរមមដូែយនោះ យៅមានរងាោះការគកំ្ទពីអងគការមនិថ្មន 
រដាា ភបិាល និងរងាោះការអនររាគមយដា ោា ល់ពីាា បន័ជំនាញរបស់រដាា ភបិាលយៅយ ើ ។ ាញឹរញបបំ់ផុ្សត 
រសិររជួបនូវតដមែលរទ់ប ឬ បាតប់ងក់ារែំយណញ យៅយពលពួរគតល់រផ់្សលិតផ្សលរបស់ខ្ែួន។ បថ្នាមយលើសយនោះ 
ការផ្សគតផ់្សគងហ់ួសតក្មូវការដនផ្សលិតផ្សលទូយៅ មនិអាែក្តូវបានបងាិលយៅកានថ់្ខ្េសរ ា រផ់្សលិតរមមម ួយផ្សេងយទៀត 
យដា ារថ្ន យរាងែក្រថ្រដែនរនុងក្សុរយៅពំុទនអ់ភវិឌ្ឍនយ៍ៅយ ើ ។ ដូយែនោះ យដើមបបីយងកើនទីផ្សារដនផ្សលិតផ្សល
ក្បយភទរសិឧសាហរមម យរាងែក្រថ្រដែនរនុងក្សុរ ចាបំាែរ់ក៏្តូវអភវិឌ្ឍនផ៍្សងថ្ដរ។  

ារមួ យគ ល់ថ្ន យៅយពលថ្ដលរសិររបានែូលយៅដល់ទីផ្សាររនុងក្សុរ និងទីផ្សារនាយំែញ ពួរគតអ់ាែ
ទទួលបានក្បារែំ់យណញកានថ់្តយក្ែើន ពីសរមមភាពរសិរមមរបស់ពួរគត។់ យនោះរនឹ៏ងយលើរទឹរែិតរឲ្យរសិររ 
ពក្ងឹងបថ្នាមនូវសរមមភាពរសិរមមរបស់ខ្ែួនផ្សងថ្ដរ។ យលើសពីយនោះ ការោែ ស់បរូរយនោះ នឹងបានរមួែំថ្ណរដល់យសដា
រិែចាតិ យដា ារថ្ន ការកាតប់នា ការនាែូំលមររមពុា រំ ុងយពលថ្ដលផ្សលិតផ្សលរនុងក្សុរ និងផ្សលិតផ្សល
ាតិក្តូវបានបយងកើន។  

 
រូបភាពទី  2: ក្របខ្ណឌ វភិាគដនការសិរា 

៣.៣.២. តួនាទីតួអងគ រព់ន័ សំខាន់ៗ យដើមបគីកំ្ទរសិររតូែតាែ 

មានតួអងគសំខាន់ៗ បីក្រុមថ្ដលគកំ្ទ និងយធាើការាម ួរសិររមានដីធែីតូែតាែ៖ ភាន ររ់ ររដាា ភបិាល 
អងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាល និងក្រុមហ ុនឯរជន។ រយបៀបដនតួអងគទងំយនោះយធាើការាម ួ ឫ ផ្សរល់ការគកំ្ទដល់
រសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ ថ្ផ្សអរយលើដំណារក់ាលយផ្សេងគន  ដនការអនុវតររបស់ពួរយគែំយ ោះរសិររ។  

 ជំហ្វនទី១: ការបយងកើនផ្សលិតរមមសក្មាបទី់ផ្សារ និងសនរសុិខ្យសបៀងរនុងក្គួារៈ ភាន ររ់ ររដាា ភបិាល និង 
អងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាល ផ្សរល់ាពិយសសនូវការរាងសមតាភាព សរីពីផ្សលិតរមមរសិរមម និងសក្មប
សក្មួលឲ្យរសិររ អាែទទួលបាននូវធាតុែូលរសិរមម ដូែា ក្គបពូ់ជថ្ដលមានគុណភាព ជី និង
ឧបររណ៍យផ្សេងយទៀតសក្មាបផ់្សលិតរមម។ ការយធាើឲ្យក្បយសើរយ ើងនូវលទ ភាពទីផ្សារ និងការតភាជ បរ់សិររ
យៅនឹងទីផ្សារយៅមានរក្មតិយៅយ ើ ។ យនោះយដា ថ្ផ្សអរយលើការពិតថ្ដលថ្ន តដមែដនផ្សលិតផ្សលរសិរមម  
រមពុា មនិទនក់្បរួតក្បថ្ជងបានាម ួនឹងផ្សលិតផ្សលនាែូំល ាពិយសសបថ្នែពីក្បយទសយវៀតណាម និង
យឈើហូបថ្ផ្សែពីក្បយទសដល និងផ្សលិតផ្សលាែស់តាពីក្បយទសយវៀតណាម និងដល។ ាញឹរញប ់ផ្សលិតផ្សល
រសិរមមរមពុាអាែែូលយៅកានទី់ផ្សារបាន រនុងររណីថ្ដលផ្សលិតផ្សលយនាោះ ាផ្សលិតផ្សលពិយសស
ឧទហរណ៍ដូែា ផ្សលិតផ្សលធមមាតិ ផ្សលិតផ្សលសុវតាិភាព និងផ្សលិតផ្សលសររីាងគ។ អងគការមនិថ្មនរដាា - 
ភបិាល (យសដារ និង យអសអិនវ)ី យធាើការយដើមបគីកំ្ទដល់ក្គួាររសិររ យដើមបបីយងកើនផ្សលិតរមមរបស់ពួរគត ់
តាមរ ៈបយែចរវទិាផ្សរួែយផ្សរើមសមក្សប (យសដារ៖ ការអនុវតររសិរមមធមមាតិ និងយអសអិនវ៖ី ការអនុវតរ
រសិរមមយឆែើ តបនឹងបថ្ក្មបក្មួលអាកាសធាតុ) រនុងយពលថ្ដលាា បន័រដាា ភបិាល សក្មបសក្មួលនូវ
ធនធាន និងយសវាធារណៈ រមួទងំធាតុែូលរសិរមម និងឧបររណ៍រសិរមម (ក្គបពូ់ជ ជី បយែចរយទស
អនុវតរ។ល។)។ 

 

រសិរមមធមមាតិ ធានាបាននូវការយធាើរសិរមមយដើមបសុីខ្ភាព អាហ្វរក្បរបយដា សុខ្ភាព សក្មាបយ់ពលបែចុបបនន 
និងអនាគត តាមរ ៈការការ រនូវគុណភាពដី បយងកើនជីវែក្មុោះ និងមនិយធាើឲ្យក្រខ្ារដ់ល់បរាិា ន យដា ារធាតុ
គីម ីឬ ការយធាើយសយនទិែាយដើម (Tirado,  2009)។ 

 

 

រសិរមមយឆែើ តបនឹងបថ្ក្មបក្មួលអាកាសធាតុគឺា ុទ ាន្តសរែក្មុោះ យដើមបយីឆែើ តបយៅនឹងរតារ ក្បឈមាអនររ
ទំនារទំ់នងរវងសនរសុិខ្យសបៀង និងការថ្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ រនុងយគលបំណងសំខាន់ៗ ែនំនួ ៣៖ (១) ការ
បយងកើនផ្សលិតភាពរសិរមមក្បរបយដា និរនររភាព យដើមបគីកំ្ទដល់រំយណើ នែំណូលសមក្សប ពីរសិដាា ន សនរសុិខ្
យសបៀង និងការអភវិឌ្ឍ (២) សក្មប និងបនាុរំសិរមម និងក្បពន័ សនរសុិខ្យសបៀង យៅនឹងការថ្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ
រនុងពហុរក្មតិ និង (៣) កាតប់នា ការបយញ្ចញឧសម័នផ្សាោះរញ្ចរពី់រសិរមម (រមួបញ្ចូលនូវដំណំា សតា និងវរវីបប
រមម) (FAO, 2013)។ 



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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 ជំហ្វនទី២: ការយលើររមពស់ផ្សលិតរមមសក្មាបទី់ផ្សាររនុងក្សុរ និងសនរសុិខ្យសបៀងរនុងក្សុរៈ យៅយពលថ្ដល
រសិររលរផ់្សលិតផ្សលរសិរមមរបស់ពួរគត ់ យដា យគរពតាមសរងដ់ាារោ់រម់ ួ ដូែថ្ដលមាន
យរៀបរាបខ់ាងយលើ ាយរឿ ៗ ពួរគតប់ានយរៀបែំគន ាក្រុមផ្សលិត យដា មានការគកំ្ទពីអងគការមនិថ្មនរដាា -
ភបិាល ឫ គយក្មាងរដាា ភបិាល យហើ យធាើការាម ួវស័ិ ឯរជនថ្ដលយដើរតួនាទីាឈមួញរណារ ល។  
វស័ិ ឯរជន រយ៏ដើរតួនាទីាអនរថ្ែរចា  ឫ អនរលររ់ា យៅដល់អតិលិជនយក្បើក្បាស់ែុងយក្កា រនុងយខ្តរ 
ឫ ទីក្រុង។ យលើសពីយនោះ រសិរររអ៏ាែលររ់សិផ្សលរបស់ខ្ែួនយៅរនុងតំបន ់ រនុងភូមរិបស់ពួរគត ់ យៅអនរ
ជិតខាង ឫ ផ្សាររនុងតំបន ់ (ផ្សាររនុង ុំ និងក្សុរ និងជួនកាលយៅកានទី់ផ្សាររនុងយខ្តរ) ផ្សងថ្ដរ។ ភាន ររ់ រ 
រដាា ភបិាល និងអងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាលនាយពលបែចុបបនន យដើរតួនាទីសំខានរ់នុងការយលើររមពស់នូវគុណ
ក្បយោជននិ៍ងយររ រិ៍យឈាម ោះផ្សលិតផ្សលរនុងក្សុរ (ផ្សលិតផ្សលសររីាងគ សុវតាិភាព និងផ្សលិតផ្សលធមមាតិ) តាម 
រ ៈពិពណ៌រសិរមម។ អនរផ្សលិតាលរខណៈបុគគលរមួនឹងក្រុមផ្សលិតាបនរបនាា ប ់ក្តូវបានាគ ល់យដា អនរ
បរយិភាគរនុងតំបនទី់ក្រុង។ យពលយនាោះ អនរបរយិភាគរនុងទីក្រុងអាែទិញរសិផ្សលយដា ោា ល់ពីអនរផ្សលិតផ្សង
ថ្ដរ។  

លទ ផ្សលដនការសិរាបានបរ ា ញថ្ន រសិររអាែផ្សលិតបថ្នែបានយក្ែើនបថ្នាមយទៀត យដើមបផី្សគតផ់្សគងម់រទីផ្សារ
យៅទីក្រុង។ យទោះាោ៉ងយនោះររី យដា ថ្ផ្សអរយលើបណារ ញសក្មបសក្មួល មានថ្តផ្សលិតផ្សលរបស់រសិរររនុងរក្មតិ
តូែម ួប៉ុយណាណ ោះ ថ្ដលក្តូវបានផ្សគតផ់្សគងម់រទីផ្សារទីក្រុង។  

យៅរនុងដំណារក់ាលយនោះ ភាន ររ់ ររដាា ភបិាល ាពិយសស អគគនា រដាា នរសិរមម ផ្សរល់នូវក្របខ្ណឌ  
គតិ ុតរ ដូែា ែាបស់រីពីសហគមនរ៍សិរមម និងែាបស់រីអំពីការយធាើរសិរមមតាមរិែចសនា ដល់រសិររ យដើមបី
បយងកើតសហគមនរ៍សិរមម និងបយងកើនអាជីវរមមរសិរមមរបស់ខ្ែួន។ សហគមនរ៍សិរមម សរុបែំនួន ៥៥៦ ក្តូវបាន
បយងកើត និងដំយណើ រការ (GDA, 2015)7។ បែចុបបនន អគគនា រដាា នរសិរមម រំពុងសាិតរនុងដំយណើ រការផ្សលិតនូវឯរ
ារបណរុ ោះបណារ លសំខាន់ៗ ែំនួន២៖ ១) ឯរារបណរុ ោះបណារ ល ក្គូបយរ គ លថ្ផ្សនរសហគមនរ៍សិរមម និង ២) ឯរ
ារបណរុ ោះបណារ ល យដើមបរីាងសមតាភាពសហគមន ៍ រសិរមម។ អគគនា រដាា នរសិរមម រម៏ានថ្ផ្សនការបយងកើត
មជឈមណឌ លបណរុ ោះបណារ លថ្នន រ ុ់ំ យៅរនុង  ុំទងំអស់រនុងក្បយទសរមពុា និងបំ រយ់ដា ក្គូបណរុ ោះបណារ ល/អនរ
សក្មបសក្មួលសហគមនរ៍សិរមម ែំនួន២នាររ់នុង១ ុំ យដើមបផី្សរល់យសវ  រព់ន័ នឹងសហគមនរ៍សិរមមយៅទូទងំ
ក្បយទសរមពុា។    

យសដារ និងយអសអិនវ ី បានយធាើរិែចការយដើមបយីលើររមពស់លទ ភាពយៅកានទី់ផ្សារ។ គួររតស់មាគ ល់ថ្ដរថ្ន 
យសដារបានបយងកើតថ្ខ្េែរ ា រទី់ផ្សារលមី យដើមបទិីញផ្សលិតផ្សលរនុងក្សុរ ពីរសិររសហការរបស់ខ្ែួន យហើ លរ់

                                                            
7 សិកាខ ាោ៖ វស័ិ រសិរមមរមពុាៈ ភាពរែួរាល់សក្មាបស់ហគមនអ៏ាា នឆ្ន  ំ២០១៥ និងយពលខាងមុខ្ យៅសណាា គរសុខា ភនយំពញ 
ដលងទី២៤ ថ្ខ្មនីា ឆ្ន  ំ២០១៥។  



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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 ជំហ្វនទី២: ការយលើររមពស់ផ្សលិតរមមសក្មាបទី់ផ្សាររនុងក្សុរ និងសនរសុិខ្យសបៀងរនុងក្សុរៈ យៅយពលថ្ដល
រសិររលរផ់្សលិតផ្សលរសិរមមរបស់ពួរគត ់ យដា យគរពតាមសរងដ់ាារោ់រម់ ួ ដូែថ្ដលមាន
យរៀបរាបខ់ាងយលើ ាយរឿ ៗ ពួរគតប់ានយរៀបែំគន ាក្រុមផ្សលិត យដា មានការគកំ្ទពីអងគការមនិថ្មនរដាា -
ភបិាល ឫ គយក្មាងរដាា ភបិាល យហើ យធាើការាម ួវស័ិ ឯរជនថ្ដលយដើរតួនាទីាឈមួញរណារ ល។  
វស័ិ ឯរជន រយ៏ដើរតួនាទីាអនរថ្ែរចា  ឫ អនរលររ់ា យៅដល់អតិលិជនយក្បើក្បាស់ែុងយក្កា រនុងយខ្តរ 
ឫ ទីក្រុង។ យលើសពីយនោះ រសិរររអ៏ាែលររ់សិផ្សលរបស់ខ្ែួនយៅរនុងតំបន ់ រនុងភូមរិបស់ពួរគត ់ យៅអនរ
ជិតខាង ឫ ផ្សាររនុងតំបន ់ (ផ្សាររនុង ុំ និងក្សុរ និងជួនកាលយៅកានទី់ផ្សាររនុងយខ្តរ) ផ្សងថ្ដរ។ ភាន ររ់ រ 
រដាា ភបិាល និងអងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាលនាយពលបែចុបបនន យដើរតួនាទីសំខានរ់នុងការយលើររមពស់នូវគុណ
ក្បយោជននិ៍ងយររ រិ៍យឈាម ោះផ្សលិតផ្សលរនុងក្សុរ (ផ្សលិតផ្សលសររីាងគ សុវតាិភាព និងផ្សលិតផ្សលធមមាតិ) តាម 
រ ៈពិពណ៌រសិរមម។ អនរផ្សលិតាលរខណៈបុគគលរមួនឹងក្រុមផ្សលិតាបនរបនាា ប ់ក្តូវបានាគ ល់យដា អនរ
បរយិភាគរនុងតំបនទី់ក្រុង។ យពលយនាោះ អនរបរយិភាគរនុងទីក្រុងអាែទិញរសិផ្សលយដា ោា ល់ពីអនរផ្សលិតផ្សង
ថ្ដរ។  

លទ ផ្សលដនការសិរាបានបរ ា ញថ្ន រសិររអាែផ្សលិតបថ្នែបានយក្ែើនបថ្នាមយទៀត យដើមបផី្សគតផ់្សគងម់រទីផ្សារ
យៅទីក្រុង។ យទោះាោ៉ងយនោះររី យដា ថ្ផ្សអរយលើបណារ ញសក្មបសក្មួល មានថ្តផ្សលិតផ្សលរបស់រសិរររនុងរក្មតិ
តូែម ួប៉ុយណាណ ោះ ថ្ដលក្តូវបានផ្សគតផ់្សគងម់រទីផ្សារទីក្រុង។  

យៅរនុងដំណារក់ាលយនោះ ភាន ររ់ ររដាា ភបិាល ាពិយសស អគគនា រដាា នរសិរមម ផ្សរល់នូវក្របខ្ណឌ  
គតិ ុតរ ដូែា ែាបស់រីពីសហគមនរ៍សិរមម និងែាបស់រីអំពីការយធាើរសិរមមតាមរិែចសនា ដល់រសិររ យដើមបី
បយងកើតសហគមនរ៍សិរមម និងបយងកើនអាជីវរមមរសិរមមរបស់ខ្ែួន។ សហគមនរ៍សិរមម សរុបែំនួន ៥៥៦ ក្តូវបាន
បយងកើត និងដំយណើ រការ (GDA, 2015)7។ បែចុបបនន អគគនា រដាា នរសិរមម រំពុងសាិតរនុងដំយណើ រការផ្សលិតនូវឯរ
ារបណរុ ោះបណារ លសំខាន់ៗ ែំនួន២៖ ១) ឯរារបណរុ ោះបណារ ល ក្គូបយរ គ លថ្ផ្សនរសហគមនរ៍សិរមម និង ២) ឯរ
ារបណរុ ោះបណារ ល យដើមបរីាងសមតាភាពសហគមន ៍ រសិរមម។ អគគនា រដាា នរសិរមម រម៏ានថ្ផ្សនការបយងកើត
មជឈមណឌ លបណរុ ោះបណារ លថ្នន រ ុ់ំ យៅរនុង  ុំទងំអស់រនុងក្បយទសរមពុា និងបំ រយ់ដា ក្គូបណរុ ោះបណារ ល/អនរ
សក្មបសក្មួលសហគមនរ៍សិរមម ែំនួន២នាររ់នុង១ ុំ យដើមបផី្សរល់យសវ  រព់ន័ នឹងសហគមនរ៍សិរមមយៅទូទងំ
ក្បយទសរមពុា។    

យសដារ និងយអសអិនវ ី បានយធាើរិែចការយដើមបយីលើររមពស់លទ ភាពយៅកានទី់ផ្សារ។ គួររតស់មាគ ល់ថ្ដរថ្ន 
យសដារបានបយងកើតថ្ខ្េែរ ា រទី់ផ្សារលមី យដើមបទិីញផ្សលិតផ្សលរនុងក្សុរ ពីរសិររសហការរបស់ខ្ែួន យហើ លរ់

                                                            
7 សិកាខ ាោ៖ វស័ិ រសិរមមរមពុាៈ ភាពរែួរាល់សក្មាបស់ហគមនអ៏ាា នឆ្ន  ំ២០១៥ និងយពលខាងមុខ្ យៅសណាា គរសុខា ភនយំពញ 
ដលងទី២៤ ថ្ខ្មនីា ឆ្ន  ំ២០១៥។  

ផ្សលិតផ្សលទងំយនាោះ យៅដល់អនរបរយិភាគរនុងទីក្រុង។ អងគការយអសអិនវ ី បានយធាើរិែចការ យដើមបយីលើររមពស់ថ្ខ្េ 
សរ ា រទី់ផ្សារថ្ដលមានក្ាប ់យដា  ុទ ាន្តសរអាជីវរមមថ្បបបរោិបន័ន យដើមបផី្សារភាជ បរ់សិររយៅតួអងគទីផ្សារ និង
បយងកើនលទ ភាពទទួលបានពត័ម៌ានទីផ្សារ។  

រ. អនររាគមនរ៍បស់យសដារយៅកានទី់ផ្សារៈ យៅយខ្តររំពងឆ់្ន ងំ ក្រុមរសិររបានផ្សលិតបថ្នែយដា ថ្ផ្សអរយលើ
ថ្ផ្សនការថ្ដលបានក្ពមយក្ពៀង យហើ ផ្សគតផ់្សគងប់ថ្នែមរផ្សារអងគការយសដារយៅក្រុងភនយំពញ យរៀងរាល់៣ដលងមរង។ ការ
សិរាបានបរ ា ញថ្ន រសិររផ្សលិតបានបយងកើនដផ្សាដីផ្សលិតរមមបថ្នែពី ៥៥០យៅដល់ ៨៥០ថ្មក៉្តក្រឡា យហើ 
ផ្សលិតរមមរបស់យគ បានយរើនយ ើងពី ៤៧៥គី ូក្កាម ដល់រងាង ់ ១.៣០០គី ូក្កាមរនុង១ក្គួារាមធយម។ យនោះ
យដា ារថ្ន រសិររបានទទួលការបណរុ ោះបណារ លពីបយែចរយទសផ្សលិតរមម និងអាែដាដុំោះនូវក្បយភទដំណំាែក្មុោះ
យពញម ួឆ្ន ។ំ យលើសពីយនោះ រសិររអាែទទួលបានតដមែលរយ់ទាដង យបើយធាើការយក្បៀបយធៀបាម ួក្បយភទរសិផ្សល
ដូែគន  ថ្ដលយក្បើក្បាស់ារធាតុគីម។ី រនុងថ្ខ្េសរ ា រផ់្សលិតរមមក្សូវ រសិររអាែបយងកើនផ្សលិតរមមរបស់ពួរគតផ់្សង
ថ្ដរ យដា ារទទួលបានបយែចរយទសថ្រលមអ យហើ អាែទទួលបានតដមែលរខ់្ពស់ាងក្សូវថ្ដលផ្សលិតយដា យក្បើ
ក្បាស់ារធាតុគីម ី ក្បមាណ ៥០% យដា ថ្ផ្សអរតាមតដមែលរយ់ៅយដើមឆ្ន ២ំ០១៥ (សូមយោងយៅររណីសិរា 
យដើមបទីទួលបានពត័ម៌ានលមអតិ)។   

ខ្. អនររាគមនរ៍បស់យអសអិនវ ី យលើទីផ្សារៈ អងគការ យអសអិនវ ីបានយធាើការយក្កាមភាពាដដគូាម ួអងគការ 
អា វវ៉ី  ថ្ដលាអងគការរនុងក្សុរ យហើ ផ្សារភាជ បផ់្សលិតរមមបថ្នែយៅកានទី់ផ្សារ ដូែា សួនធមមាតិ កាសីុណូ 
យភាជនី ដាា នយៅតាមក្ពំថ្ដនរមពុាយវៀតណាម ផ្សារអីុអន (AEON) យៅភនយំពញាយដើម។ យដា ារផ្សលិតផ្សលរនុង
ក្សុរ ទទួលបាននូវភាពយពញនិ ម រនុងែំយណាមអនរបរយិភាគាងផ្សលិតផ្សលនាែូំល រសិផ្សលរបស់រសិររទងំ
យនាោះ ភាគយក្ែើនផ្សគតផ់្សគងថ់្តរនុងទីផ្សាររនុងតំបន ់តាមភូម ិឫ រក្មតិ ុំប៉ុយណាណ ោះ។ អងគការយអសអិនវ ីបានពក្ងឹងែំយណោះ
ដឹង និងសមតាភាពបយែចរយទសដល់រសិររ សរីពីការអនុវតររសិរមម យឆែើ តបនឹងបថ្ក្មបក្មួលអាកាសធាតុ។ យគល
បំណងដនការអនុវតរបយែចរយទសរសិរមមយឆែើ តបនឹងបថ្ក្មបក្មួលអាកាសធាតុ គឺយដើមបបីយងកើនសមតាភាពសក្មបខ្ែួន
របស់រសិររ ឲ្យយឆែើ តបយៅនឹងការថ្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ។ ាពិយសស ពួរយគគកំ្ទរសិររយដើមបយីក្បើក្បាស់នូវការ
សរុរទឹរក្បរបយដា ក្បសិទ ភាព និងក្បពន័ ផ្សគតផ់្សគងស់ក្មាបផ់្សលិតរមមបថ្នែ។ រនុងយពលាម ួគន យនាោះថ្ដរ យអសអិនវ ី
រប៏ានសក្មបសក្មួលនូវការតភាជ ប ់ រវងអនរផ្សគតផ់្សគងធ់ាតុែូលរសិរមម ឫ អនរផ្សគតផ់្សគងប់យែចរវទិាយឆែើ តបនឹងបថ្ក្ម   
បក្មួលអាកាសធាតុយៅនឹងរសិររខាន តតូែ។ ាអាទិ៍ ក្សោះថ្រលមអការក្គបក់្គងទឹរថ្ដលបាននាមំរយដា អងគការ 
យអសអិនវ ី បានបងកភាពរ  ក្សួលដល់ក្គួាររសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ យដើមបបីយងកើននូវវដរផ្សលិតរមមបថ្នែរបស់
ខ្ែួន ពី១ដង យៅ ៣ដងរនុង១ឆ្ន  ំយនាោះមានន ័ថ្ន បរមិាណបថ្នែយក្ែើនាងមុន ក្តូវបានផ្សលិតយដើមបផី្សគតផ់្សគងម់រទីផ្សារ
រនុងក្សុរ។  

 ជំហ្វនទី៣: ការបយងកើនផ្សលិតរមម យឆ្ព ោះយៅកានទី់ផ្សារនាយំែញៈ យៅរនុងដំណារក់ាលយនោះ រសិររែូលយៅ
រនុងទីផ្សារនាយំែញ។ ភាន ររ់ ររដាា ភបិាល យដើរតួនាទីសំខាន ់ សក្មាបក់ារគកំ្ទថ្ផ្សនរែាប ់ រនុងយពលថ្ដល  



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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ក្រុមហ ុននាយំែញ បានយធាើការាម ួក្រុមហ ុនរនុងក្សុរ យដើមបទិីញផ្សលិតផ្សលតាមបរមិាណក្តូវការសក្មាប់
ការនាយំែញ។ អងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាល ាយរឿ ៗ យធាើការាម ួក្រុមផ្សលិត យហើ យរៀបែំគន ាក្រុម ឫ 
ែុោះយឈាម ោះាសហគមនរ៍សិរមម។ ក្រុមហ ុននាយំែញ រក្មែុោះដល់ ឫ យធាើការយដា ោា ល់ាម ួសហគមន៍
រសិរមមណាស់ ប៉ុថ្នរយធាើការតាមរ ៈឈមួញរណារ ល ឬ ក្រុមហ ុនរនុងក្សុរ ាឈមួញរណារ ល។ ការ
ក្បតិបតរិរបស់សហគមនរ៍សិរមម ពិបាររនុងការរំណតថ់្នោ៉ងណាយៅយ ើ យទ យដា ារសហគមន៍
ភាគយក្ែើនយទើបថ្តក្តូវបានបយងកើតយ ើងនាយពលលមីៗយៅយ ើ ។ ទងំសហគមនរ៍សិរមម និងក្រុមហ ុននាំ
យែញ បានជួបក្បទោះការលំបារ រនុងការយធាើការរ រាម ួគន យលើការរ រថ្ផ្សនរបរមិាណ ការផ្សគតផ់្សគងត់ាមយពល
យវោ គុណភាពាតក្មូវការ និងលរខខ្ណឌ រំណតម់ ួែំនួនយទៀត។ 

 រាជរដាា ភបិាលរមពុា រនុងឯរារយគលនយោបា របស់ខ្ែួន សរីអំពី ការយលើររមពស់ផ្សលិតរមមក្សូវ និង
ការនាអំងករយែញ បានរំណតទិ់សយៅ រនុងការសយក្មែឲ្យបានការនាយំែញអងករ ១ោនយតាន រនុងឆ្ន  ំ២០១៥។ យដើមបី
សយក្មែបាននូវទិសយៅយនោះ រាជរដាា ភបិាលរមពុា បានបយងកើតនូវសរមមភាព និង ុទ ាន្តសរម ួែំនួន ដូែាការយធាើ
ឲ្យក្បយសើរយ ើងនូវក្បយភទពូជក្សូវសក្មាបទី់ផ្សារនាយំែញ ការយរៀបែទិំវក្សូវអងករ យដើមបទីរទ់ញក្រុមហ ុននាយំែញ 
ការយលើររមពស់សមតាភាពរិនក្សូវរនុងក្សុរ និងការផ្សរល់ឥណទនដល់សមាគមម៉ាសីុនរិនក្សូវ យដើមបទិីញក្សូវពី  
រសិររ។  

យៅរក្មតិាា បន័ និងរក្មតិរមមវធីិ  ុទ ាន្តសរែំនួន ២ ថ្ដលគកំ្ទដល់រសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែក្តូវ
បានរំណត។់ យសដារ ាអងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាលរនុងក្សុរ យធាើការរ រយដើមបយីលើររមពស់ភាពអាក្ស័ យលើខ្ែួនឯង
របស់រសិររ តាមរ ៈការយរៀបែំែរ ា រទី់ផ្សារលមី។ យអសអិនវ ី ាអងគការអនររាតិ យធាើការយដើមបយីលើររមពស់ក្បពន័  
ទីផ្សារថ្ដលមានក្ាប ់ ថ្ដលភាគី រព់ន័ ទងំអស់ ទទួលបាននូវអតាក្បយោជនពី៍ការអភវិឌ្ឍជំនួញតាបថ្បប        
បរោិបន័ន។  

យសដារបានយដើរតួនាទីាឈមួញរណារ ល រវងក្រុមហ ុននាយំែញ និងសហគមនរ៍សិរមម យដើមបយីលើររមពស់
ផ្សលិតផ្សលសររីាងគ។ ក្រុមហ ុននាយំែញ បានែុោះរិែចសនាាម ួអងគការយសដារ យដើមបទីទួលបានការផ្សគតផ់្សគងនូ់វអងករ
សររីាងគ រនុងបរមិាណារោ់រម់ ួ សក្មាបក់ារនាយំែញ។ យពលយនាោះ យសដារបានយធាើរិែចការាម ួសហគមន៍
រសិរមម យដើមបផី្សលិតក្សូវសររីាងគ។ សក្មាបទី់ផ្សារនាយំែញ ក្បពន័ ក្តួតពិនិតយគុណភាព គឺាតក្មូវការចាបំាែ។់ រនុង
ររណីយនោះ យសដារយដើរតួនាទីាភាន ររ់ រក្តួតពិនិតយដផ្សារនុង និងយធាើការោ៉ងជិតសនិទ ាម ួអនរផ្សលិតក្សូវសររីាងគ យៅ
យពលថ្ដលក្រុមហ ុននាយំែញ បានថ្ណនាកំ្រុមហ ុនបញ្ហជ រគុ់ណភាពខាងយក្ៅ យដើមបកី្តួតពិនិតយម ួានយ់ទៀតនូវ
គុណភាពសក្មាបក់ារនាយំែញ។ រសិររក្តូវយរៀនសូក្តាជំហ្វនៗ យដើមបយីឆែើ តបយៅនឹងលរខខ្ណឌ តក្មូវដនទីផ្សារ
នាយំែញយនោះ។ 

 



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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ក្រុមហ ុននាយំែញ បានយធាើការាម ួក្រុមហ ុនរនុងក្សុរ យដើមបទិីញផ្សលិតផ្សលតាមបរមិាណក្តូវការសក្មាប់
ការនាយំែញ។ អងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាល ាយរឿ ៗ យធាើការាម ួក្រុមផ្សលិត យហើ យរៀបែំគន ាក្រុម ឫ 
ែុោះយឈាម ោះាសហគមនរ៍សិរមម។ ក្រុមហ ុននាយំែញ រក្មែុោះដល់ ឫ យធាើការយដា ោា ល់ាម ួសហគមន៍
រសិរមមណាស់ ប៉ុថ្នរយធាើការតាមរ ៈឈមួញរណារ ល ឬ ក្រុមហ ុនរនុងក្សុរ ាឈមួញរណារ ល។ ការ
ក្បតិបតរិរបស់សហគមនរ៍សិរមម ពិបាររនុងការរំណតថ់្នោ៉ងណាយៅយ ើ យទ យដា ារសហគមន៍
ភាគយក្ែើនយទើបថ្តក្តូវបានបយងកើតយ ើងនាយពលលមីៗយៅយ ើ ។ ទងំសហគមនរ៍សិរមម និងក្រុមហ ុននាំ
យែញ បានជួបក្បទោះការលំបារ រនុងការយធាើការរ រាម ួគន យលើការរ រថ្ផ្សនរបរមិាណ ការផ្សគតផ់្សគងត់ាមយពល
យវោ គុណភាពាតក្មូវការ និងលរខខ្ណឌ រំណតម់ ួែំនួនយទៀត។ 

 រាជរដាា ភបិាលរមពុា រនុងឯរារយគលនយោបា របស់ខ្ែួន សរីអំពី ការយលើររមពស់ផ្សលិតរមមក្សូវ និង
ការនាអំងករយែញ បានរំណតទិ់សយៅ រនុងការសយក្មែឲ្យបានការនាយំែញអងករ ១ោនយតាន រនុងឆ្ន  ំ២០១៥។ យដើមបី
សយក្មែបាននូវទិសយៅយនោះ រាជរដាា ភបិាលរមពុា បានបយងកើតនូវសរមមភាព និង ុទ ាន្តសរម ួែំនួន ដូែាការយធាើ
ឲ្យក្បយសើរយ ើងនូវក្បយភទពូជក្សូវសក្មាបទី់ផ្សារនាយំែញ ការយរៀបែទិំវក្សូវអងករ យដើមបទីរទ់ញក្រុមហ ុននាយំែញ 
ការយលើររមពស់សមតាភាពរិនក្សូវរនុងក្សុរ និងការផ្សរល់ឥណទនដល់សមាគមម៉ាសីុនរិនក្សូវ យដើមបទិីញក្សូវពី  
រសិររ។  

យៅរក្មតិាា បន័ និងរក្មតិរមមវធីិ  ុទ ាន្តសរែំនួន ២ ថ្ដលគកំ្ទដល់រសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែក្តូវ
បានរំណត។់ យសដារ ាអងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាលរនុងក្សុរ យធាើការរ រយដើមបយីលើររមពស់ភាពអាក្ស័ យលើខ្ែួនឯង
របស់រសិររ តាមរ ៈការយរៀបែំែរ ា រទី់ផ្សារលមី។ យអសអិនវ ី ាអងគការអនររាតិ យធាើការយដើមបយីលើររមពស់ក្បពន័  
ទីផ្សារថ្ដលមានក្ាប ់ ថ្ដលភាគី រព់ន័ ទងំអស់ ទទួលបាននូវអតាក្បយោជនពី៍ការអភវិឌ្ឍជំនួញតាបថ្បប        
បរោិបន័ន។  

យសដារបានយដើរតួនាទីាឈមួញរណារ ល រវងក្រុមហ ុននាយំែញ និងសហគមនរ៍សិរមម យដើមបយីលើររមពស់
ផ្សលិតផ្សលសររីាងគ។ ក្រុមហ ុននាយំែញ បានែុោះរិែចសនាាម ួអងគការយសដារ យដើមបទីទួលបានការផ្សគតផ់្សគងនូ់វអងករ
សររីាងគ រនុងបរមិាណារោ់រម់ ួ សក្មាបក់ារនាយំែញ។ យពលយនាោះ យសដារបានយធាើរិែចការាម ួសហគមន៍
រសិរមម យដើមបផី្សលិតក្សូវសររីាងគ។ សក្មាបទី់ផ្សារនាយំែញ ក្បពន័ ក្តួតពិនិតយគុណភាព គឺាតក្មូវការចាបំាែ។់ រនុង
ររណីយនោះ យសដារយដើរតួនាទីាភាន ររ់ រក្តួតពិនិតយដផ្សារនុង និងយធាើការោ៉ងជិតសនិទ ាម ួអនរផ្សលិតក្សូវសររីាងគ យៅ
យពលថ្ដលក្រុមហ ុននាយំែញ បានថ្ណនាកំ្រុមហ ុនបញ្ហជ រគុ់ណភាពខាងយក្ៅ យដើមបកី្តួតពិនិតយម ួានយ់ទៀតនូវ
គុណភាពសក្មាបក់ារនាយំែញ។ រសិររក្តូវយរៀនសូក្តាជំហ្វនៗ យដើមបយីឆែើ តបយៅនឹងលរខខ្ណឌ តក្មូវដនទីផ្សារ
នាយំែញយនោះ។ 

 

ខាងយក្កាមយនោះ គឺាជំហ្វនាមូលដាា ន រនុងការតភាជ បក់្បយភទរសិផ្សលក្សូវយៅកានទី់ផ្សារ៖ 

 ការែងក្រងក្រុម និងការរាងសមតាភាព 
 ផ្សរល់ការបណរុ ោះបណារ លពីការអភវិឌ្ឍថ្បបអាក្ស័ ខ្ែួនឯង 
 ការយគៀរគរធនធានហិរញ្ញ វតាុ 
 ការយរៀបែំថ្ផ្សនការអាជីវរមម 

 
អងគការយអសអិនវ ី បានយធាើការាម ួភាគីអនរ រព់ន័  យដើមបយីលើររមពស់ថ្ខ្េសរ ា រផ់្សលិតរមមដំ ូងម។ី  

យអសអិនវ ី ាម ួអងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាលដដគូរនុងក្សុរ  បានរបួរមួាម ួភាគីអនរ រព់ន័ សំខាន់ៗ យផ្សេងយទៀត 
ដូែាអនរផ្សគតផ់្សគងធ់ាតុែូល និងឈមួញ (អនរក្បមូលទិញដំ ូងម)ី យដើមបគីកំ្ទដល់រសិររ រនុងន ័ការថ្ែររថំ្លរ
ពត័ម៌ានបយែចរយទស យធាើការផ្សគតផ់្សគងនូ់វធាតុែូលថ្ដលមានគុណភាពលអ និងយដើរតួនាទីាអនរផ្សរល់យសវរមម។ មន្តនរីពី
មនាីររសិរមមយខ្តរ រប៏ានសក្មបសក្មួលការពក្ងឹងសមតាភាពបយែចរយទស គកំ្ទ និងសក្មបសក្មួលតំណភាជ បទី់ផ្សារ
ផ្សងថ្ដរ។   

ខាងយក្កាមយនោះ គឺាជំហ្វន និងដំយណើ រការ រនុងការគកំ្ទដល់ែរ ា រផ់្សលិតរមមដំ ូងមៈី 

 ការរំណត ់និងយក្ជើសយរ ើសសហក្គសថ្រដែនដំ ូងម ី(សហក្គិនរនុងក្សុរ) 
 ការពិយក្គោះយោបល់ាម ួអាា្ធរមូលដាា ន យដើមបយីក្ជើសយរ ើសតំបនយ់គលយៅ 
 ការែងក្រងក្រុមរសិររ និងយរៀបែថំ្ផ្សនការផ្សលិត យដើមបផី្សគតផ់្សគងដ់ល់សហក្គស 
 ការរាងសមតាភាព ពីការដាដុំោះដំ ូងម ីនិងការផ្សារភាជ បយ់ៅភាគីអនរ រព់ន័  (សហក្គសរនុងក្សុរ និង
អនរក្បមូលទិញ)។  

 
ែំយ ោះការប៉ានក់្បមាណគុណភាព សហក្គសថ្រដែនរនុងក្សុរ និងឈមួញយវៀតណាម យធាើការក្តួតពិនិតយគុណ

ភាពផ្សលិតផ្សល យហើ បនាា បម់រ រំណតនូ់វតដមែទិញែូលាយក្កា  យដា យោងយលើគុណភាពផ្សលិតផ្សល។ 

៣.៤. ការគកំ្ទរសិររថ្ដលមានដីធែតូីែតាែៈ ររណីសិរាអងគការយសដារ និងយអសអិនវ ី
៣.៤.១. ការគកំ្ទផ្សលិតរមម និងទីផ្សារក្សូវសររីាងគយដា អងគការយសដារ 

 យដា មានការគកំ្ទពីអងគការយសដារ និងបណារ ញរសិររ និងធមមាតិ សហគមនយ៍រាងម៉ាសីុនរិនក្សូវ
សរុរសរមា ថ្ដលមានសមាជិរសរុប ៤៧៩នារ ់ ក្តូវបានបយងកើតយ ើង យៅឆ្ន  ំ ២០១២ និងែុោះយឈាម ោះាផ្សែូវការ យៅ
មនាីររសិរមមយខ្តរតាថ្រវ។ សហគមនយ៍នោះ សាិតយៅភូមកិ្ត ងំសរុរ  ុំតាងំោ៉ប ក្សុរដក្ពរបាស យខ្តរតាថ្រវ។ ការ
គកំ្ទថ្ផ្សនរផ្សលិតរមម និងទីផ្សារក្សូវសររីាងគ ក្តូវបានយធាើយ ើង តាមជំហ្វនដូែខាងយក្កាមៈ 



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា

22

ជំហ្វនទី១: ការរាងសមតាភាពរសិររៈ ការបណរុ ោះបណារ លសរីអំពីក្បពន័ ក្បពលវបបរមមក្សូវតាមយគលការណ៍
ធមមាតិ (ប.វ.ស.) ក្តូវបានយរៀបែំ សក្មាបរ់សិរររនុងភូមតិាមរ ៈអងគការយសដារ។ វគគបណរុ ោះបណារ លបយែចរយទស 
និងមនិថ្មនបយែចរយទសយផ្សេងយទៀត រមួនឹងការក្បជំុ សិកាខ ាោ និងការយធាើទសេនរិែចសិរា ក្តូវបានយរៀបែំសក្មាប់
រសិររ និងរសិររាថ្នន រដឹ់រនា។ំ យគលការណ៍បយែចរយទសក្បពន័ ក្បពលវបបរមមក្សូវាយក្ែើន ក្តូវបានអនុវតរោ៉ង
ទូលំទូោ  រនុងែំយណាមអនរែូលរមួាម ួគយក្មាង។ ាលទ ផ្សល ទិននផ្សលក្សូវមានការយរើនយ ើងក្បមាណ ៥០% 
យបើយក្បៀបយធៀបាម ួការអនុវតរតាមទមាែ ប។់  

ជហំ្វនទី២: ការយគៀរគរធនធានហរិញ្ញ វតាុៈ រ ៈយពល ០១ឆ្ន  ំ យក្កា គយក្មាងចាបយ់ផ្សរើម រសិររែំនួន២៥ក្គួាររនុង
ភូម ិបានចាបយ់ផ្សរើមយធាើការាម ួគន ាក្រុម យដើមបយីគៀរគរធនធនហិរញ្ញ វតាុ តាមរ ៈការដារក់្បារស់នេាំក្រុម។ ចាប់
ពីឆ្ន ២ំ០១០ ដល់ ២០១១ ក្រុមសនេែំំនួន៩ក្រុមយផ្សេងយទៀតបានបយងកើតយ ើងរនុងភូមែំិនួន៩ ដនក្សុរដក្ពរបាស។ 
សហគមនស៍នេកំ្បារថ់្នន រក់្សុរ១ ក្តូវបានបយងកើតយ ើង រនុងឆ្ន ២ំ០១២។ យៅយដើមឆ្ន  ំ ២០១៥ ទុនសនេរំបស់ 
សហគមន ៍មានែំនួនាង ២០០ោនយរៀល ឬ ក្បហ្វរក់្បថ្ហល ៥០.០០០ដុោែ រ។ 

ជំហ្វនទី៣: ការចាបយ់ផ្សរើមារលបងយែញពីម៉ាសីុនរិនក្សូវខាន តតូែៈ ថ្ផ្សអរយលើសការ នុពលក្សូវ និងការគកំ្ទពីអងគការ
យសដារ និងបណារ ញរសិររ និងធមមាតិ សហគមនម៉៍ាសីុនរិនក្សូវ ក្តូវបានបយងកើតយ ើង រនុងឆ្ន  ំ២០១២ រនុងទឹរ
ក្បារត់ដមែ ដមាោនក្បាបីំថ្សនក្បាមុំនឺយរៀល ឬ ក្បហ្វរក់្បថ្ហល ៥.០០០ដុោែ រ។ យៅរនុងដំណារក់ាលយនោះ អងករ
ក្តូវបានលរយ់ៅទីផ្សាររនុងតំបនប់៉ុយណាណ ោះ។  

ជហំ្វនទី៤: ការភាជ បទី់ផ្សារាម ួយសដារៈ យៅឆ្ន  ំ ២០១៣ សហគមនប៍ានចាបយ់ផ្សរើមភាជ បទី់ផ្សារក្សូវសររីាងគយៅ
កានទី់ផ្សារយសដារយៅភនយំពញ យដើមបទីទួលបានតដមែលរខ់្ពស់។ យដើមបបំីយពញតាមសរងដ់ាទីផ្សារ ក្សូវក្តូវបានដឹរ
ជញ្ជូ នយៅកានយ់រាងម៉ាសីុនរិនក្សូវអងគការយសដារយដើមបយីធាើការថ្រដែន។ ាម ួនឹងបទពិយាធនថ៍្ដលទទួលបាន 
ក្បារែ់ំយណញបានយរើនយ ើងពី៣ោនយរៀល រនុងបរមិាណក្សូវ១០០យតាន យៅដល់ ១០ោនយរៀល រនុងបរមិាណ
ក្សូវ ១២០យតាន យៅឆ្ន  ំ២០១៤។  

ជហំ្វនទី៥: ការយគៀរគរទុន សក្មាបប់យងកើតម៉ាសីុនរិនក្សូវខាន តធំៈ យសដារ យដា បានយធាើរិែចការាម ួបណារ ញ
រសិររនិងធមមាតិ 8  បានយធាើការអំ វនាវដល់សមាជិររសិររទងំអស់ យធាើការយគៀរគរមូលនិធិ យដើមបវីនិិយោគយលើ
ម៉ាសីុនរិនក្សូវ ថ្ដលអាែរិនក្សូវក្បរបយដា គុណភាពសរងដ់ា សក្មាបក់ារនាយំែញ។  ាលទ ផ្សល សហគមន៍
ម៉ាសីុនរិនក្សូវសរុរសរមា បានយគៀរគរមូលនិធិវនិិយោគបានែំនូន  ១៦៧ោនយរៀល ឬ ក្បហ្វរក់្បថ្ហលនឹង 
៤២.០០០ដុោែ រ ពីមាច ស់ភាគហ ុនែំនួន ២៤៧នារ ់ មរពីសមាគមរសិររែំនូន ៦០ យៅទូទងំក្បយទស។  
សហគមនប៍ានទិញដី១រថ្នែងទំហំ ១ហ.ត សក្មាបា់ងសងឃ់្ែ ងំក្សូវ។  

                                                            
8 បណារ ញរសិររនិងធមមាត ិគឺាឆក័្តរបស់សមាគម និងសហគមនរ៏សិររ ថ្ដលគកំ្ទយដា អងគការយសដារ យៅទូទងំក្បយទស។  



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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ជំហ្វនទី១: ការរាងសមតាភាពរសិររៈ ការបណរុ ោះបណារ លសរីអំពីក្បពន័ ក្បពលវបបរមមក្សូវតាមយគលការណ៍
ធមមាតិ (ប.វ.ស.) ក្តូវបានយរៀបែំ សក្មាបរ់សិរររនុងភូមតិាមរ ៈអងគការយសដារ។ វគគបណរុ ោះបណារ លបយែចរយទស 
និងមនិថ្មនបយែចរយទសយផ្សេងយទៀត រមួនឹងការក្បជំុ សិកាខ ាោ និងការយធាើទសេនរិែចសិរា ក្តូវបានយរៀបែំសក្មាប់
រសិររ និងរសិររាថ្នន រដឹ់រនា។ំ យគលការណ៍បយែចរយទសក្បពន័ ក្បពលវបបរមមក្សូវាយក្ែើន ក្តូវបានអនុវតរោ៉ង
ទូលំទូោ  រនុងែំយណាមអនរែូលរមួាម ួគយក្មាង។ ាលទ ផ្សល ទិននផ្សលក្សូវមានការយរើនយ ើងក្បមាណ ៥០% 
យបើយក្បៀបយធៀបាម ួការអនុវតរតាមទមាែ ប។់  

ជហំ្វនទី២: ការយគៀរគរធនធានហរិញ្ញ វតាុៈ រ ៈយពល ០១ឆ្ន  ំ យក្កា គយក្មាងចាបយ់ផ្សរើម រសិររែំនួន២៥ក្គួាររនុង
ភូម ិបានចាបយ់ផ្សរើមយធាើការាម ួគន ាក្រុម យដើមបយីគៀរគរធនធនហិរញ្ញ វតាុ តាមរ ៈការដារក់្បារស់នេាំក្រុម។ ចាប់
ពីឆ្ន ២ំ០១០ ដល់ ២០១១ ក្រុមសនេែំំនួន៩ក្រុមយផ្សេងយទៀតបានបយងកើតយ ើងរនុងភូមែំិនួន៩ ដនក្សុរដក្ពរបាស។ 
សហគមនស៍នេកំ្បារថ់្នន រក់្សុរ១ ក្តូវបានបយងកើតយ ើង រនុងឆ្ន ២ំ០១២។ យៅយដើមឆ្ន  ំ ២០១៥ ទុនសនេរំបស់ 
សហគមន ៍មានែំនួនាង ២០០ោនយរៀល ឬ ក្បហ្វរក់្បថ្ហល ៥០.០០០ដុោែ រ។ 

ជំហ្វនទី៣: ការចាបយ់ផ្សរើមារលបងយែញពីម៉ាសីុនរិនក្សូវខាន តតូែៈ ថ្ផ្សអរយលើសការ នុពលក្សូវ និងការគកំ្ទពីអងគការ
យសដារ និងបណារ ញរសិររ និងធមមាតិ សហគមនម៉៍ាសីុនរិនក្សូវ ក្តូវបានបយងកើតយ ើង រនុងឆ្ន  ំ២០១២ រនុងទឹរ
ក្បារត់ដមែ ដមាោនក្បាបីំថ្សនក្បាមុំនឺយរៀល ឬ ក្បហ្វរក់្បថ្ហល ៥.០០០ដុោែ រ។ យៅរនុងដំណារក់ាលយនោះ អងករ
ក្តូវបានលរយ់ៅទីផ្សាររនុងតំបនប់៉ុយណាណ ោះ។  

ជហំ្វនទី៤: ការភាជ បទី់ផ្សារាម ួយសដារៈ យៅឆ្ន  ំ ២០១៣ សហគមនប៍ានចាបយ់ផ្សរើមភាជ បទី់ផ្សារក្សូវសររីាងគយៅ
កានទី់ផ្សារយសដារយៅភនយំពញ យដើមបទីទួលបានតដមែលរខ់្ពស់។ យដើមបបំីយពញតាមសរងដ់ាទីផ្សារ ក្សូវក្តូវបានដឹរ
ជញ្ជូ នយៅកានយ់រាងម៉ាសីុនរិនក្សូវអងគការយសដារយដើមបយីធាើការថ្រដែន។ ាម ួនឹងបទពិយាធនថ៍្ដលទទួលបាន 
ក្បារែ់ំយណញបានយរើនយ ើងពី៣ោនយរៀល រនុងបរមិាណក្សូវ១០០យតាន យៅដល់ ១០ោនយរៀល រនុងបរមិាណ
ក្សូវ ១២០យតាន យៅឆ្ន  ំ២០១៤។  

ជហំ្វនទី៥: ការយគៀរគរទុន សក្មាបប់យងកើតម៉ាសីុនរិនក្សូវខាន តធំៈ យសដារ យដា បានយធាើរិែចការាម ួបណារ ញ
រសិររនិងធមមាតិ 8  បានយធាើការអំ វនាវដល់សមាជិររសិររទងំអស់ យធាើការយគៀរគរមូលនិធិ យដើមបវីនិិយោគយលើ
ម៉ាសីុនរិនក្សូវ ថ្ដលអាែរិនក្សូវក្បរបយដា គុណភាពសរងដ់ា សក្មាបក់ារនាយំែញ។  ាលទ ផ្សល សហគមន៍
ម៉ាសីុនរិនក្សូវសរុរសរមា បានយគៀរគរមូលនិធិវនិិយោគបានែំនូន  ១៦៧ោនយរៀល ឬ ក្បហ្វរក់្បថ្ហលនឹង 
៤២.០០០ដុោែ រ ពីមាច ស់ភាគហ ុនែំនួន ២៤៧នារ ់ មរពីសមាគមរសិររែំនូន ៦០ យៅទូទងំក្បយទស។  
សហគមនប៍ានទិញដី១រថ្នែងទំហំ ១ហ.ត សក្មាបា់ងសងឃ់្ែ ងំក្សូវ។  

                                                            
8 បណារ ញរសិររនិងធមមាត ិគឺាឆក័្តរបស់សមាគម និងសហគមនរ៏សិររ ថ្ដលគកំ្ទយដា អងគការយសដារ យៅទូទងំក្បយទស។  

 

រណំតែំ់ណំាៈ យសដារបានសក្មបសក្មួលការក្បជំុ ាម ួថ្នន រដឹ់រនាសំមាគមរសិររ និងសហគមនរ៍សិរមម 
មរពីក្សុរែំនូន ៦០ ថ្ដលសាិតយៅយក្កាមឆក័្តរបស់បណារ ញរសិររ និងធមមាតិ យដើមបបីយងកើតយ ើងនូវសហគម
នម៉៍ាសីុនរិនក្សូវ។ លរខខ្ណឌ បានថ្ែងថ្ន ែំនួនយរាងម៉ាសីុនរិនក្សូវនឹងក្តូវបយងកើតយ ើង យដា ថ្ផ្សអរយលើែំនួន
មូលនិធិថ្ដលបានយគៀរគរ ពីសមាជិរថ្នន រក់្សុរនីម ួៗ។ យលើសពីយនោះ សហគមនថ៍្នន រក់្សុរណាថ្ដលអាែយគៀរ
គរមូលនិធិបានយក្ែើនាងយគពីសមាជិររបស់ខ្ែួន នឹងក្តូវផ្សរល់អាទិភាព យដើមបទីទួលមូលនិធិពីក្សុរយផ្សេងៗ យដើមបី
បយងកើតយរាងម៉ាសីុនរិនក្សូវយៅក្សុរយនាោះ។ ាលទ ផ្សល សហគមនថ៍្នន រក់្សុរែំនួន៣ រនុងែំយណាមក្សុរែំនួន
៦០ ក្តូវបានយក្ជើសយរ ើសឲ្យទទួលនូវមូលនិធិថ្ដលបានយគៀរគរ។ សហគមនថ៍្នន រក់្សុរទងំយនាោះ រមួមានៈ ក្សុរ
ដក្ពរបាស យខ្តរតាថ្រវ ក្សរុរំចា មារ និងក្សុរសីុធររណារ លដនយខ្តរដក្ពថ្វង។ ផ្សលរដក្មថ្ដលទទួលបានពី
អាជីវរមម យរាងម៉ាសីុនរិនក្សូវ នឹងក្តូវថ្បងថ្ែរយៅសមាជិរសហគមនទ៍ងំ ៦០ក្សុរ ថ្ផ្សអរតាមែំនួនភាគហ ុន
របស់យគ។ គួររតស់មាគ ល់ថ្ន ការយគៀរគរមូលនិធិ នឹងក្តូវយធាើាបនរបនាា បយ់រៀងរាល់ឆ្ន  ំ យហើ សហគមនយ៍រាង
ម៉ាសីុនរិនក្សូវយផ្សេងយទៀត ក្តូវបានរពឹំងថ្ន នឹងបយងកើតយ ើងយដា ថ្ផ្សអរយលើលរខខ្ណឌ ថ្តម ួ។ 
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តារាងទី  1: ជំហ្វនសំខាន់ៗ  រនុងកាយរៀបែំសហគមនយ៍រាងម៉ាសីុនរិនក្សូវ 

សូែនាររ ដំណារក់ាលមុនយពល
យរៀបែ ំ

ដំណារក់ាលបែចុបបនន ការរពឹំងយៅដលងអនាគត/ 
និរនររភាព 

ាា បន័ - យសដារបានយក្បើក្បាស់
មូលនិធិខាងយក្ៅ ពីមាច ស់
ជំនួ  យដើមបរីាង 
សមតាភាពរសិររ យដើមបី
បយងកើនផ្សលិតរមមរបស់  
ពួរគត ់

- យសដារ បនររាង
សមតាភាពសមាជិរ 
គណៈរមមការសហគមន ៍
យឆ្ព ោះយៅការអភវិឌ្ឍថ្បប
អាក្ស័ យលើខ្ែួនឯង។ 

- យសដារនឹងបនររាង
សមតាភាពគណៈរមម
ការសហគមន ៍យឆ្ព ោះយៅ
ការអភវិឌ្ឍ និងការក្គប់
ក្គងថ្បបអាក្ស័ យលើ
ខ្ែួនឯង។ 

ដំយណើ រការ - ការបណរុ ោះបណារ ល
បយែចរយទស និងមនិថ្មន
បយែចរយទស រមួនឹង
សរមមភាពសនេកំ្បារ ់ក្តូវ
បានគកំ្ទយដា អងគការ
យសដារ។ 

- ក្រុមសនេកំ្បារ ់សហគម
នស៍នេកំ្បារ ់ការរាង
សមតាភាពថ្ផ្សនរ
បយែចរយទសនិងមនិថ្មន
បយែចរយទស និងសហគម
នយ៍រាងម៉ាសីុនរិនក្សូវ 
សាិត យក្កាមការជួ  យក្ាម 
ថ្ក្ជងពីអងគការយសដារ។ 

- យសដារនឹងយដើរតួនាទីា
ដដគូអភវិឌ្ឍន ៍ាម ួ
សហគមនយ៍រាងម៉ាសីុន
រិនក្សូវយៅយពល        
អនាគត។ 

បណារ ញ និង ដដគូ - យសដារបានផ្សារភាជ ប់
សហគមនយ៍ៅនឹង         
បណារ ញរសិររ និង    
ធមមាតិ។ 

- យសដារបានភាជ បស់ហគម
នយ៍ៅនឹងសហគមនយ៍រាង
ម៉ាសីុនរិនក្សូវថ្នន រា់តិ 
រនុងក្សុរែំនួន ៦០ រនុង 
ក្បយទស។ 

- សហគមនយ៍រាងម៉ាសីុន
រិនក្សូវទងំអស់ នឹង
កាែ  ាសហពន័ យរាង
ម៉ាសីុនរិនក្សូវថ្នន រា់តិ 
និងាដដគូររបស់អងគការ
យសដារ។ 

ភាន ររ់ រគកំ្ទ - មនាីររសិរមមយខ្តរបាន
យែញលិខិ្តែុោះយឈាម ោះក្រុម
រសិររាសមាគម        
រសិររ។ 

- មនាីររសិរមម បានយែញ
លិខិ្តែុោះយឈាម ោះសមាគម
រសិររាសហគមន ៍     
រសិរមម។ 

- សហពន័ យរាងម៉ាសីុនរិន
ក្សូវថ្នន រា់តិនឹងក្តូវ
បយងកើតយ ើង។ 
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បណារ ញ និង ដដគូ - យសដារបានផ្សារភាជ ប់
សហគមនយ៍ៅនឹង         
បណារ ញរសិររ និង    
ធមមាតិ។ 

- យសដារបានភាជ បស់ហគម
នយ៍ៅនឹងសហគមនយ៍រាង
ម៉ាសីុនរិនក្សូវថ្នន រា់តិ 
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ម៉ាសីុនរិនក្សូវថ្នន រា់តិ 
និងាដដគូររបស់អងគការ
យសដារ។ 

ភាន ររ់ រគកំ្ទ - មនាីររសិរមមយខ្តរបាន
យែញលិខិ្តែុោះយឈាម ោះក្រុម
រសិររាសមាគម        
រសិររ។ 

- មនាីររសិរមម បានយែញ
លិខិ្តែុោះយឈាម ោះសមាគម
រសិររាសហគមន ៍     
រសិរមម។ 

- សហពន័ យរាងម៉ាសីុនរិន
ក្សូវថ្នន រា់តិនឹងក្តូវ
បយងកើតយ ើង។ 

ក្បភពៈ ការសមាា សបុគគលិរយសដារ យៅដលងទី១៩/២១ ថ្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០១៥ និងថ្នន រដឹ់រនាសំហគមនយ៍រាងម៉ាសីុន
រិនក្សូវ យៅដលងទី១១ ថ្ខ្រុមាៈ ឆ្ន  ំ២០១៥។  

តារាងទី  2: ឥទ ពិលយៅយលើការក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិ តាមរ ៈសហគមនយ៍រាងម៉ាសីុនរិនក្សូវ 

ផ្សលិតរមម - មនុយពលមានសហគមន ៍ - ាា នភាពបែចុបបនន 

រក្មតិបុគគល - ាមធយម រសិររមានដី១ហ.ត 
សក្មាបផ់្សលិតរមមក្សូវ។ ផ្សលិតរមម 
គឺសក្មាបប់យក្មើការហូបែុររនុង     
ក្គួារ។ 

- រសិររផ្សលិតក្សូវ និងដំណំាែក្មុោះយផ្សេង
យទៀត សក្មាបក់ារហូបែុររនុងក្គួារ និង
លរ។់ 

សមាជិរក្គួារ
ថ្ដលែូលរមួរនុង
សរមមភាពថ្សាងររ
ក្បារែំ់ណូល 

- រសិររពឹងថ្ផ្សអរយលើផ្សលិតរមមក្សូវ   
រំ ុងយពលថ្ដលសមាជិរ       
សហគមនរ៍សិរមមម ួែំនួនយធាើ
សរមមភាពមនិថ្មនរសិរមម 
ឧទហរណ៍ ការរ រយៅយរាងែក្រ   
ាយដើម។ 

- សមាជិរសហគមនម៍ ួែំនួន មាន
សមាជិរ ក្គួារ១រូប ថ្ដលែូលរមួរនុង
សរមមភាពសហគមន ៍ទងំរនុងការសនេំ
ក្បារ ់និងយរាងម៉ាសីុនរិនក្សូវ។ 

រក្មតិក្រុម - រសិររយធាើថ្ក្សក្បមូលផ្សលបាន 
ក្បមាណ ២យតានរនុង១ហ.ត ឬ លរ់
បាន ១.៦ោនយរៀល (តដមែ ៧០០ 
យៅ ៩០០ យរៀល/គ.ក្រ)។ 

- ាម ួបយែចរយទស ប.វ.ស រសិររទទួល
បាន ទិននផ្សល ៣យតានរនុង១ហ.ត ឬ លរ់
បាន ៤.៦៥ោនយរៀល (តដមែ ១.៥៥០
យរៀល/គ.ក្រ)។ 

រក្មតិសហគមន ៍ - រសិររលរក់្សូវឲ្យឈមួញ។ - រសិររាសមាជិរសហគមន ៍លរក់្សូវ  
សររីាងគឲ្យសហគមនរ៍បស់ខ្ែួន។  

- សហគមនល៍រអ់ងករឲ្យផ្សារយសដារ9យៅ
ភនយំពញ និងសក្មាបក់ារនាយំែញ។ 

ក្បភពៈ ការសមាា សបុគគលិរយសដារ យៅដលងទី១៩/២១ ថ្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០១៥ ថ្នន រដឹ់រនា ំ និងសមាជិរសហគមន៍
យរាងម៉ាសីុនរិនក្សូវ យៅដលងទី១១ ថ្ខ្រុមាៈ ឆ្ន  ំ២០១៥។  

                                                            
9 ផ្សារយសដារ គាឺក្រុមហ ុនែុោះបញ្ជ ីឯររាជយ។ អងគការយសដារ រម៏ានែំថ្ណរភាគហ ុនយៅរនុងក្រុមហ ុនយនោះផ្សងថ្ដរ។ 



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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- ធនធានមានរក្មតិសក្មាបយ់ធាើរំប៉ុស ឬ ជីសររីាងគ គឺាបញ្ហា ក្បឈមសក្មាបរ់សិររយធាើក្សូវសររីាងគ ថ្ដលែង់
ពក្ងីរផ្សលិតរមមក្សូវសររីាងគ។ ាការយឆែើ តប ការបណរុ ោះបណារ លសរីអំពីការយធាើជីរំប៉ុស និងជីក្សស់ក្តូវបាន
ផ្សរល់។ ាលទ ផ្សល បរមិាណក្សូវែំនួន១០០យតាន ក្តូវបានលរយ់ៅឆ្ន ២ំ០១៣ និង១២០យតាន ក្តូវបាន     
ផ្សលិត និងលរយ់ៅឆ្ន ២ំ០១៤។ គួររតស់មាគ ល់ថ្ន យដើមបបំីយពញតាមសរងដ់ា សររីាងគអនររាតិ សក្មាបក់ារនាំ
យែញ ក្តូវការែំណា យពលយវោ ូរ យដើមបរីាងសមតាភាពរសិររឲ្យ ល់ដឹងពីលរខខ្ណឌ តក្មូវយដា 
ក្បពន័ ក្តួតពិនិតយគុណភាព។  

- ទងំសហគមន ៍ និងយសដារ មានធនធានរំណតយ់ដើមបកី្បមូលទិញក្សូវសររីាងគពីសមាជិរ រនុងរដូវក្បមូល     
ផ្សល។ ក្បធានសហគមនប៍ានប៉ានក់្បមាណថ្ន យៅឆ្ន យំនោះ ក្សូវសររីាងគក្បមាណ ៣០០យតាន នឹងក្តូវផ្សលិត
យដា សមាជិរសហគមនទ៍ងំយៅរនុងក្សុរ និងក្សុរថ្ដលយៅជិតខាង។ សហគមនប៍ានខ្ចីទុនបថ្នាមពី  
សហគមនស៍នេកំ្បាររ់នុង ុំ។ សហគមនយ៍រាងម៉ាសីុនរិនក្សូវសរុរសរមា បានទិញក្សូវសររីាងគែំនួន១២០  
យតាន។ យដើមបយីដាោះក្ា នូវបញ្ហា រងាោះលវកិា ផ្សារអងគការយសដារ និងសហគមន ៍ បានទិញក្សូវសររីាងគពី
រសិររយដា ជំ រា់ម ួលរខខ្ណឌ ថ្ដលថ្ែងថ្ន ក្បសិនរសិររអនុញ្ហញ តិឲ្យផ្សារអងគការយសដារ និង   
សហគមនអ៍ាែទិញជំ រប់ាន យនាោះរសិររនឹងទទួលបាននូវតដមែបថ្នាម ២០យរៀល/គ.ក្រ រនុង១ថ្ខ្ ាការ  
ក្បារ។់  

៣.៤.២. ការគកំ្ទផ្សលិតរមម និងទីផ្សារយលើដំណំាបថ្នែយដា អងគការយសដារ 
យដា មានការគកំ្ទពីអងគការយសដារ  និងជីអា យហេត ក្រុមផ្សលិតបថ្នែសររីាងគក្តូវបានបយងកើតយ ើងដំបូង

រនុងឆ្ន ២ំ០០៧ យដា មានសមាជិរសរុបែំនួន៧ក្គួារ យៅភូមលិមរាប  ុំពក្ង ក្សុររោយបអៀរ យខ្តររំពងឆ់្ន ងំ។ 
សមាជិរក្រុមថ្ដលធាែ បផ់្សលិតបថ្នែយដា យក្បើក្បាស់ារធាតុគីម ី អាែផ្សលិតបថ្នែបានរនុងបរមិាណតិែតួែប៉ុយណាណ ោះ
យៅរដូវវសា យហើ លរផ់្សលិតផ្សលបានរនុងតដមែទប។  បនាា បពី់ទទួលបានការគកំ្ទពីអងគការយសដារ ពួរគតប់ាន
ោែ ស់បរូរមររមួគន ាក្រុមផ្សលិតបថ្នែសររីាងគវញិ។ បថ្នែសររីាងគ ក្តូវបានលរោ់ា ល់យៅផ្សារអងគការយសដាររនុងទីក្រុង  
ភនយំពញ។ យៅយខ្តររំពងឆ់្ន ងំ ក្រុមថ្ដលមានសមាជិរដំបូងែំនួន ៧នារ ់ រនុងឆ្ន  ំ ២០០៧ បានពក្ងីរនូវបរមិាណ
ផ្សលិតរមមរបស់ខ្ែួន និងបយងកើនសមាជិររនុង ុំែំនួន២យទៀតរនុងក្សុររោយបអៀរ។ គិតក្តឹមឆ្ន ២ំ០១៤ មានសមាជិរ
ក្រុមផ្សលិតបថ្នែសររីាងសរុបមានែំនួន៤០នារ។់ ដំយណើ រការដនការែងក្រងក្រុមផ្សលិតមានយរៀបរាបដូ់ែខាងយក្កាមៈ 

ជំហ្វនទី១: ការយរៀបែកំារក្បជំុថ្នន រភូ់ម ិ និងការែងក្រងក្រុម៖ ការក្បជំុក្តូវបានយរៀបែំយដា គយក្មាងអងគការយសដារ 
រនុងភូមយិគលយៅថ្ដលក្តូវបានយក្ជើសយរ ើស យដើមបបីរ ា ញពីយគលបំណង ដនការយរៀបែែំងក្រងក្រុមផ្សលិតបថ្នែ 
សររីាងគ។ ការក្បជំុបានរំណតរ់សិររម ួែំនួន ថ្ដលមានែំណាបអ់ារមមណ៍រនុងការយធាើការាក្រុម។ គួររតស់មាគ ល់
ថ្ន រសិររថ្ដលមានែំណាបអ់ារមមណ៍រនុងការែូលរមួាក្រុម រថ្មងារសិររថ្ដលមានក្បភពទឹរលអាងអនរដដទពី 



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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- ធនធានមានរក្មតិសក្មាបយ់ធាើរំប៉ុស ឬ ជីសររីាងគ គឺាបញ្ហា ក្បឈមសក្មាបរ់សិររយធាើក្សូវសររីាងគ ថ្ដលែង់
ពក្ងីរផ្សលិតរមមក្សូវសររីាងគ។ ាការយឆែើ តប ការបណរុ ោះបណារ លសរីអំពីការយធាើជីរំប៉ុស និងជីក្សស់ក្តូវបាន
ផ្សរល់។ ាលទ ផ្សល បរមិាណក្សូវែំនួន១០០យតាន ក្តូវបានលរយ់ៅឆ្ន ២ំ០១៣ និង១២០យតាន ក្តូវបាន     
ផ្សលិត និងលរយ់ៅឆ្ន ២ំ០១៤។ គួររតស់មាគ ល់ថ្ន យដើមបបំីយពញតាមសរងដ់ា សររីាងគអនររាតិ សក្មាបក់ារនាំ
យែញ ក្តូវការែំណា យពលយវោ ូរ យដើមបរីាងសមតាភាពរសិររឲ្យ ល់ដឹងពីលរខខ្ណឌ តក្មូវយដា 
ក្បពន័ ក្តួតពិនិតយគុណភាព។  

- ទងំសហគមន ៍ និងយសដារ មានធនធានរំណតយ់ដើមបកី្បមូលទិញក្សូវសររីាងគពីសមាជិរ រនុងរដូវក្បមូល     
ផ្សល។ ក្បធានសហគមនប៍ានប៉ានក់្បមាណថ្ន យៅឆ្ន យំនោះ ក្សូវសររីាងគក្បមាណ ៣០០យតាន នឹងក្តូវផ្សលិត
យដា សមាជិរសហគមនទ៍ងំយៅរនុងក្សុរ និងក្សុរថ្ដលយៅជិតខាង។ សហគមនប៍ានខ្ចីទុនបថ្នាមពី  
សហគមនស៍នេកំ្បាររ់នុង ុំ។ សហគមនយ៍រាងម៉ាសីុនរិនក្សូវសរុរសរមា បានទិញក្សូវសររីាងគែំនួន១២០  
យតាន។ យដើមបយីដាោះក្ា នូវបញ្ហា រងាោះលវកិា ផ្សារអងគការយសដារ និងសហគមន ៍ បានទិញក្សូវសររីាងគពី
រសិររយដា ជំ រា់ម ួលរខខ្ណឌ ថ្ដលថ្ែងថ្ន ក្បសិនរសិររអនុញ្ហញ តិឲ្យផ្សារអងគការយសដារ និង   
សហគមនអ៍ាែទិញជំ រប់ាន យនាោះរសិររនឹងទទួលបាននូវតដមែបថ្នាម ២០យរៀល/គ.ក្រ រនុង១ថ្ខ្ ាការ  
ក្បារ។់  

៣.៤.២. ការគកំ្ទផ្សលិតរមម និងទីផ្សារយលើដំណំាបថ្នែយដា អងគការយសដារ 
យដា មានការគកំ្ទពីអងគការយសដារ  និងជីអា យហេត ក្រុមផ្សលិតបថ្នែសររីាងគក្តូវបានបយងកើតយ ើងដំបូង

រនុងឆ្ន ២ំ០០៧ យដា មានសមាជិរសរុបែំនួន៧ក្គួារ យៅភូមលិមរាប  ុំពក្ង ក្សុររោយបអៀរ យខ្តររំពងឆ់្ន ងំ។ 
សមាជិរក្រុមថ្ដលធាែ បផ់្សលិតបថ្នែយដា យក្បើក្បាស់ារធាតុគីម ី អាែផ្សលិតបថ្នែបានរនុងបរមិាណតិែតួែប៉ុយណាណ ោះ
យៅរដូវវសា យហើ លរផ់្សលិតផ្សលបានរនុងតដមែទប។  បនាា បពី់ទទួលបានការគកំ្ទពីអងគការយសដារ ពួរគតប់ាន
ោែ ស់បរូរមររមួគន ាក្រុមផ្សលិតបថ្នែសររីាងគវញិ។ បថ្នែសររីាងគ ក្តូវបានលរោ់ា ល់យៅផ្សារអងគការយសដាររនុងទីក្រុង  
ភនយំពញ។ យៅយខ្តររំពងឆ់្ន ងំ ក្រុមថ្ដលមានសមាជិរដំបូងែំនួន ៧នារ ់ រនុងឆ្ន  ំ ២០០៧ បានពក្ងីរនូវបរមិាណ
ផ្សលិតរមមរបស់ខ្ែួន និងបយងកើនសមាជិររនុង ុំែំនួន២យទៀតរនុងក្សុររោយបអៀរ។ គិតក្តឹមឆ្ន ២ំ០១៤ មានសមាជិរ
ក្រុមផ្សលិតបថ្នែសររីាងសរុបមានែំនួន៤០នារ។់ ដំយណើ រការដនការែងក្រងក្រុមផ្សលិតមានយរៀបរាបដូ់ែខាងយក្កាមៈ 

ជំហ្វនទី១: ការយរៀបែកំារក្បជំុថ្នន រភូ់ម ិ និងការែងក្រងក្រុម៖ ការក្បជំុក្តូវបានយរៀបែំយដា គយក្មាងអងគការយសដារ 
រនុងភូមយិគលយៅថ្ដលក្តូវបានយក្ជើសយរ ើស យដើមបបីរ ា ញពីយគលបំណង ដនការយរៀបែែំងក្រងក្រុមផ្សលិតបថ្នែ 
សររីាងគ។ ការក្បជំុបានរំណតរ់សិររម ួែំនួន ថ្ដលមានែំណាបអ់ារមមណ៍រនុងការយធាើការាក្រុម។ គួររតស់មាគ ល់
ថ្ន រសិររថ្ដលមានែំណាបអ់ារមមណ៍រនុងការែូលរមួាក្រុម រថ្មងារសិររថ្ដលមានក្បភពទឹរលអាងអនរដដទពី 

អណរូ ងសនប ់ ឫ អណរូ ងលូ និងមានរមាែ ងំពលរមមអាែយធាើការរ រយនោះបាន ថ្ដលោ៉ងយហ្វែណាស់មានគន ២នារ/់  
១ក្គួារ។ ធនធានទងំយនោះយហើ  ថ្ដលយធាើឲ្យអនរែូលរមួសយក្មែែិតរែូលរមួរនុងក្រុមផ្សលិតយនោះ។ 

ជំហ្វនទី២: ការរាងសមតាភាព ដល់សមាជិរក្រុមថ្ដលមានែំណាបអ់ារមមណ៍៖ រសិររចាបអ់ារមមណ៍ ក្តូវបាន   
បណរុ ោះបណារ លាយស រពីីវធីិាន្តសរផ្សលិតបថ្នែ។ ការបណរុ ោះបណារ ល ការក្បជំុរមួនឹងការយធាើទសេនៈរិែចសិរាក្តូវ
បានយរៀបែំសក្មាបរ់សិររ និងអនរដឹរនារំសិររ។ យដើមបអីាែផ្សលិតបថ្នែបាន វធីិាន្តសររនុងការផ្សលិតក្តួវបានការ
ោែ ស់បរូរ។ ក្បពន័ ក្តួតពិនិតយដផ្សារនុងថ្ដលសក្មបសក្មួលយដា គណៈរមមការក្តួតពិនិតយដផ្សារនុង ក្តូវបានបយងកើតយ ើ
ង។  គណៈរមមការមានគន សរុបែំនួន ៥នារា់តំណាងមរពីក្រុមនីម ួៗ។ សមាជិរក្រុមក្គបរូ់បដឹងថ្ន  
ក្បសិនយបើយគររយ ើញថ្ន បថ្នែមានយក្បើក្បាស់ារធាតុពុលគីម ី យៅយពលយនាោះសមាជិរក្រុមយនាោះនឹងក្តូវបានបយណរ
ញយែញពីក្រុម និងយធាើការោរពិន ័ផ្សងថ្ដរ។  

ជហំ្វនទី៣: ផ្សលិតរមម និងការភាជ បយ់ៅទីផ្សារ៖ ក្រុមផ្សលិតបថ្នែសររីាងគ៣ក្រុម ថ្ដលមានសមាជិរ៤០នារ ់ក្តូវបាន
បយងកើតរនុង ុំែំនួន៣ ដនក្សុររោយបអៀរ យខ្តររំពងឆ់្ន ងំ។ ថ្ផ្សនការផ្សលិតក្តូវបានយរៀបែំរវងអនរផ្សលិតាសមាជិរ
ក្រុម និងអនរទិញ គឺអងគការយសដារ។ បថ្នែសររីាងគាង១០ក្បយភទ ក្តូវបានក្បមូលផ្សរុ ំយៅតាមទីតាងំក្បមូលផ្សរុ ំ 
យផ្សេងៗគន  និងលរោ់ា ល់មរទីផ្សារអងគការយសដារយៅភនយំពញយរៀងរាល់២ យៅ ៣ដង រនុងម ួសបារ ហ៍រនុងបរមិាណ 
២៥០គី ូក្កាមាមធយមរនុង១យលើរ។ ដំយណើ រការយនោះ ក្តូវបានយធាើយ ើង យដា មានការសក្មបសក្មួលពីបុគគលិរ
អងគការយសដារ។ នាយពលលមីៗយនោះ គយក្មាងអងគការយសដារក្តូវបានបញ្ចប ់ យហើ គណៈរមមការតាមក្រុមផ្សលិត 
នីម ួៗ ចាបយ់ផ្សរើមចាតថ់្ែងដំយណើ រការយនោះយដា ខ្ែួនឯង។  

តារាងទី  3: ដំណារក់ាលសំខាន់ៗ  រនុងការយរៀបែំក្រុមផ្សលិតបថ្នែសររីាងគ  

សូែនាររ ដំណារក់ាលមុនយពលយរៀបែ ំ ដំណារក់ាលបែចុបបនន ទសេនរពឹំងទុរយពលអនាគត/
និរនររភាព 

ាា បន័ - ពំុមានការែងក្រងក្រុមផ្សលិត។ 

- យសដារយក្បើក្បាស់នូវមូលនិធិ
ខាងយក្ៅពីមាច ស់ជំនួ  យដើមបី
ពក្ងឹងសមតាភាពរសិររ
យដើមបបីយងកើនផ្សលិតរមមបថ្នែ
របស់ពួរគត។់   

 

- ក្រុមផ្សលិតបថ្នែសររីាងគ 
ក្តូវបានបយងកើតយដា មាន
សមាជិរសរុបែំនួន ៤០
នារ។់ យសដាររំពុង     
រាងសមតាភាព
សមាជិរគណៈរមមការ 
យដើមបបំីយពញតក្មូវការ
របស់យគ។ 

- ក្រុមផ្សលិតអាែយធាើការពក្ងីរ
ខ្ែួន និងអាែផ្សលិតបថ្នែបាន
យក្ែើនបថ្នាមយទៀត ក្បសិន
មានតក្មូវការបថ្នាមពីទី   
ផ្សារ។  

- សមតាភាពសមាជិរ          
គណៈរមមការសហគមនគ៍ួរ
ក្តូវបានពក្ងឹង យដើមបយីលើរ



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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- រែនាសមពន័ ក្គបក់្គង និង
ក្បពន័ ក្តួតពិនិតយដផ្សារនុង 
មានភាពរងឹមា។ំ ថ្នន រដឹ់រ
នាកំ្រុមយសាើរថ្តទងំអស់ 
អាែយធាើការសក្មបសក្មួល
ដំយណើ រការផ្សលិតរមម 
រហូតដល់ទីផ្សារបាន
យដា ខ្ែួនឯង។ 

ទឹរែិតរឲ្យមានការក្គបក់្គង
និងការអភវិឌ្ឍថ្បបអាក្ស័ 
យលើខ្ែួនឯង។ 

ដំយណើ រការ - រសិររលររ់សិផ្សលា 
លរខណៈបុគគលយៅអនររនុង
មូលដាា ន ឫ ផ្សាររនុងតំបន។់ 

- ក្រុមបានផ្សលិតបថ្នែ យដើមបី
បយក្មើយសែររីក្តូវការទីផ្សារ
បថ្នែសររីាងគ។  សរមមភាព
សនេកំ្បាររ់ប៏ានអនុវតរ
យដា សមាជិរក្រុម យដើមបី
បំយពញនូវរាល់យសែររីក្តូវ
ការថ្ផ្សនរហិរញ្ញ វតាុ ា
ពិយសសរនុងបំណង        
ផ្សលិតរមម។  

- ក្រុមសនេបំានែូលរមួ
ែំថ្ណរាសំខាន ់រនុងការ
បយក្មើនូវយសែររីក្តូវការ
ហិរញ្ញ វតាុរបស់សមាជិរ។ 
ាឧទហរណ៍ មូលនិធិ
ក្រុមសនេកំ្បារ ់ថ្ដលមាន
៧ក្រុមរនុងភូមធិនងរ់ំបុត 
 ុំាា  ក្ជំុ ក្សុរ
រោយបអៀរ មានែំនួនសរុប
ក្បមាណ ៣០ោនយរៀល 
ឫ ក្បហ្វរក់្បថ្ហល 

- ដរាបណាមានតក្មូវការទី
ផ្សារែំយ ោះផ្សលិតផ្សលរបស់
រសិររ ក្រុមនឹងយៅថ្តមាន
សរមមភាព យហើ អាែបយងកើន
ផ្សលិតរមម និងសមាជិររបស់
ខ្ែួនផ្សងថ្ដរ។ 



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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- រែនាសមពន័ ក្គបក់្គង និង
ក្បពន័ ក្តួតពិនិតយដផ្សារនុង 
មានភាពរងឹមា។ំ ថ្នន រដឹ់រ
នាកំ្រុមយសាើរថ្តទងំអស់ 
អាែយធាើការសក្មបសក្មួល
ដំយណើ រការផ្សលិតរមម 
រហូតដល់ទីផ្សារបាន
យដា ខ្ែួនឯង។ 

ទឹរែិតរឲ្យមានការក្គបក់្គង
និងការអភវិឌ្ឍថ្បបអាក្ស័ 
យលើខ្ែួនឯង។ 

ដំយណើ រការ - រសិររលររ់សិផ្សលា 
លរខណៈបុគគលយៅអនររនុង
មូលដាា ន ឫ ផ្សាររនុងតំបន។់ 

- ក្រុមបានផ្សលិតបថ្នែ យដើមបី
បយក្មើយសែររីក្តូវការទីផ្សារ
បថ្នែសររីាងគ។  សរមមភាព
សនេកំ្បាររ់ប៏ានអនុវតរ
យដា សមាជិរក្រុម យដើមបី
បំយពញនូវរាល់យសែររីក្តូវ
ការថ្ផ្សនរហិរញ្ញ វតាុ ា
ពិយសសរនុងបំណង        
ផ្សលិតរមម។  

- ក្រុមសនេបំានែូលរមួ
ែំថ្ណរាសំខាន ់រនុងការ
បយក្មើនូវយសែររីក្តូវការ
ហិរញ្ញ វតាុរបស់សមាជិរ។ 
ាឧទហរណ៍ មូលនិធិ
ក្រុមសនេកំ្បារ ់ថ្ដលមាន
៧ក្រុមរនុងភូមធិនងរ់ំបុត 
 ុំាា  ក្ជំុ ក្សុរ
រោយបអៀរ មានែំនួនសរុប
ក្បមាណ ៣០ោនយរៀល 
ឫ ក្បហ្វរក់្បថ្ហល 

- ដរាបណាមានតក្មូវការទី
ផ្សារែំយ ោះផ្សលិតផ្សលរបស់
រសិររ ក្រុមនឹងយៅថ្តមាន
សរមមភាព យហើ អាែបយងកើន
ផ្សលិតរមម និងសមាជិររបស់
ខ្ែួនផ្សងថ្ដរ។ 

៧.៥០០ដុោែ រ។  

- យសដាររំពុងបនរផ្សរល់នូវ
ការគកំ្ទ តាមរ ៈការ
យរៀបែំរិែចក្បជំុក្បចាកំ្តី
មាស សក្មាបថ់្នន រដឹ់រនាំ
ក្រុមផ្សលិត។ 

បណារ ញ និង
ដដគូ 

- ការតភាជ បក់្រុមផ្សលិតយៅនឹង
បណារ ញរសិររ និងធមមាតិ 
(ប.រ.ធ)។ 

- សហពន័ ក្រុមផ្សលិតបថ្នែ
សររីាងគ ក្តូវបានបយងកើត
យ ើង រនុងយខ្តរយផ្សេងៗ: 
រំពត រំពងស់ពឺ តាថ្រវ និង
យខ្តរតបូង មុ ំ ។  

- ពក្ងឹងបណារ ញ និងមជឈ
មណឌ លសរុរទុរបថ្នែ។  

ភាន ររ់ រ 
គកំ្ទយផ្សេងៗ 

- ការបយងកើតក្រុមផ្សលិត - ែយនាែ ោះឆ្ន  ំ២០១១ ដល់ 
២០១៤ យសដារ និង  
ជីអា យហេត បានគកំ្ទ
ការបណរុ ោះបណារ លសរីពី
ការក្គបក់្គងយក្កា យពល
ក្បមូលផ្សល។  

- យសដារនឹងសហការាម ួ
អគគនា រដាា នរសិរមម 
យដើមបបីយងកើតក្បពន័ ក្តួតពិនិតយ
គុណភាពយដា មានការែូល
រមួ ថ្ដលសមាជិរមាន រ់ៗ  
ែូលរមួធានានូវគុណភាព    
ផ្សលិតផ្សល។  

ក្បភពៈ ការសមាា សបុគគលិរយសដារ យៅដលងទី១៩/២១ ថ្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០១៥ និងថ្នន រដឹ់រនាកំ្រុមផ្សលិតបថ្នែ យៅដលង 
ទី៨/១៤ ថ្ខ្រុមាៈ ឆ្ន  ំ២០១៥ ។ 

 

តារាងទី  4: ឥទ ពិលយលើការក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិ តាមរ ៈក្រុមផ្សលិតបថ្នែសររីាងគ 

ផ្សលិតរមម មនុគយក្មាង ាា នភាពបែចុបបនន 

រក្មតិបគុគល - រសិររផ្សលិតបថ្នែយដា យក្បើក្បាស់ជីគីម ី
ថ្នន ពុំលគីមថី្ដលបោ៉ះ ល់ដល់សុខ្ភាព 
យហើ លរប់ថ្នែរនុងបរមិាណតិែតួែយៅ

- រសិររអាែដាដុំោះបថ្នែបានយក្ែើនមុខ្ និង
យពញម ួឆ្ន ។ំ 

- បថ្នែក្តូវបានលរម់រផ្សារអងគការយសដារ 



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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ផ្សាររនុងមូលដាា ន។ 

- ការដាដុំោះយធាើយ ើងថ្តរនុងរដូវវសា យហើ 
មានបថ្នែតិែក្បយភទប៉ុយណាណ ោះ។ 

- សមាជិរក្គួារពឹង រយ់សាើរថ្តទងំក្សុង 
យៅយលើផ្សលិតរមមក្សូវថ្តម ួមុខ្។ 

យហើ តដមែខ្ពស់ាងយទាដង យក្បៀបយធៀបតដមែ
លរយ់ៅទីផ្សាររនុងតំបន។់ បថ្នែថ្ដលផ្សលិត 
យលើសររ៏  ក្សួលលររ់នុងតំបនផ់្សងថ្ដរ។ 

- ផ្សលិតរមមបថ្នែសររីាងគ បានកាែ  ាក្បភព
ែំណូលសំខាន ់យៅយពលថ្ដលផ្សលិតរមម
ក្សូវ និងការែិញ្ច ឹមសតាាែំណូល
បនាា បប់នេរំនុងក្គួារ។ 

រក្មតិក្រុម - រសិររអាែដាដុំោះបថ្នែបានថ្តយៅរដូវវសា 
ពិយសសសក្មាបក់ារហូបែុររនុងក្គួារ។ 
សមាជិរក្រុម អាែររែំណូលបាន
ក្បមាណពី២៥ យៅ ៧៥ដុោែ រ រនុង ១ថ្ខ្ 
យដា ផ្សលិតរមម យធាើយ ើងរនុងក្ទងក់្ទ 
តូែ និងលរដូ់របនរិែបនរួែរនុងតដមែទប។ 

- រសិររអាែដាដុំោះបថ្នែសររីាងគបានយពញ
ម ួឆ្ន  ំយហើ លរម់រទីផ្សារអងគការយសដា
ររនុងតដមែខ្ពស់ (ក្បមាណ១០០% យលើស
តដមែទីផ្សាររនុងតំបន)់។ ការសិរាបរ ា ញ
ថ្ន សមាជិរក្រុមអាែររែំណូលបាន
ក្បមាណ១៥០-២០០ដុោែ រ/១ថ្ខ្។  

- ទំហំដីដាដុំោះ បានយរើនពី ៥.៥អា យៅ ៨.៥
អា ាមធយមរនុង១ក្គួារ និងពី ៦ថ្ខ្ យៅ
យពញ១ឆ្ន ។ំ   

- ផ្សលិតរមមបថ្នែ បានយរើនយ ើង ៣ដង គឺពី
៤៧៥គ.ក្រ យៅ ១៣៣៦គ.ក្រ រនុង១
ក្គួាររនុង១ឆ្ន ។ំ  

- ក្បារែំ់ណូលបានយរើនយ ើងយសាើរ ១០ដង 
យក្បៀបយធៀបនឹងែំណូលថ្ដលររបានពីមុន 
(ទិននន ័យដើម ១៣៩ដុោែ រ យហើ យៅឆ្ន  ំ
២០១៤ បានយរើនដល់ ១.៣២១ដុោែ រ)។ 
ការយរើនយ ើងយនោះ គឺអាក្ស័ យដា  បថ្នែ
សររីាងគ ក្តូវបានលរម់រទីផ្សារអងគការយស
ដាររនុងតដមែដលែាងតដមែលរយ់ៅផ្សាររនុង
ក្សុរ ការយរើនយ ើងនូវដផ្សាដីដាដុំោះ និងរ ៈ



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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ផ្សាររនុងមូលដាា ន។ 

- ការដាដុំោះយធាើយ ើងថ្តរនុងរដូវវសា យហើ 
មានបថ្នែតិែក្បយភទប៉ុយណាណ ោះ។ 

- សមាជិរក្គួារពឹង រយ់សាើរថ្តទងំក្សុង 
យៅយលើផ្សលិតរមមក្សូវថ្តម ួមុខ្។ 

យហើ តដមែខ្ពស់ាងយទាដង យក្បៀបយធៀបតដមែ
លរយ់ៅទីផ្សាររនុងតំបន។់ បថ្នែថ្ដលផ្សលិត 
យលើសររ៏  ក្សួលលររ់នុងតំបនផ់្សងថ្ដរ។ 

- ផ្សលិតរមមបថ្នែសររីាងគ បានកាែ  ាក្បភព
ែំណូលសំខាន ់យៅយពលថ្ដលផ្សលិតរមម
ក្សូវ និងការែិញ្ច ឹមសតាាែំណូល
បនាា បប់នេរំនុងក្គួារ។ 

រក្មតិក្រុម - រសិររអាែដាដុំោះបថ្នែបានថ្តយៅរដូវវសា 
ពិយសសសក្មាបក់ារហូបែុររនុងក្គួារ។ 
សមាជិរក្រុម អាែររែំណូលបាន
ក្បមាណពី២៥ យៅ ៧៥ដុោែ រ រនុង ១ថ្ខ្ 
យដា ផ្សលិតរមម យធាើយ ើងរនុងក្ទងក់្ទ 
តូែ និងលរដូ់របនរិែបនរួែរនុងតដមែទប។ 

- រសិររអាែដាដុំោះបថ្នែសររីាងគបានយពញ
ម ួឆ្ន  ំយហើ លរម់រទីផ្សារអងគការយសដា
ររនុងតដមែខ្ពស់ (ក្បមាណ១០០% យលើស
តដមែទីផ្សាររនុងតំបន)់។ ការសិរាបរ ា ញ
ថ្ន សមាជិរក្រុមអាែររែំណូលបាន
ក្បមាណ១៥០-២០០ដុោែ រ/១ថ្ខ្។  

- ទំហំដីដាដុំោះ បានយរើនពី ៥.៥អា យៅ ៨.៥
អា ាមធយមរនុង១ក្គួារ និងពី ៦ថ្ខ្ យៅ
យពញ១ឆ្ន ។ំ   

- ផ្សលិតរមមបថ្នែ បានយរើនយ ើង ៣ដង គឺពី
៤៧៥គ.ក្រ យៅ ១៣៣៦គ.ក្រ រនុង១
ក្គួាររនុង១ឆ្ន ។ំ  

- ក្បារែំ់ណូលបានយរើនយ ើងយសាើរ ១០ដង 
យក្បៀបយធៀបនឹងែំណូលថ្ដលររបានពីមុន 
(ទិននន ័យដើម ១៣៩ដុោែ រ យហើ យៅឆ្ន  ំ
២០១៤ បានយរើនដល់ ១.៣២១ដុោែ រ)។ 
ការយរើនយ ើងយនោះ គឺអាក្ស័ យដា  បថ្នែ
សររីាងគ ក្តូវបានលរម់រទីផ្សារអងគការយស
ដាររនុងតដមែដលែាងតដមែលរយ់ៅផ្សាររនុង
ក្សុរ ការយរើនយ ើងនូវដផ្សាដីដាដុំោះ និងរ ៈ

យពលដាដុំោះ ថ្ដលោែ ស់បរូរពី៦ថ្ខ្ រហូត
យពញម ួឆ្ន ។ំ យលើសពីយនោះ ែំណូលយផ្សេង
យទៀត ពីការែិញ្ច ឹមសតា ផ្សលិតរមមក្សូវ និង
សរមមភាពយក្ៅរសិរមមរប៏ានយរើនយ ើង
ផ្សងថ្ដរ។ 

រក្មតិសហគមន ៍ - រសិររម ួែំនួនតូែ ដាដុំោះបថ្នែបនរិែបនរួែ 
សក្មាបល់រយ់ៅទីផ្សារ ប៉ុថ្នរផ្សលិតរមមយៅ
មានរក្មតិយៅយ ើ ។  

- រសិររម ួែំនួន អាែផ្សលិតពូជដំណំាម ួ
ែំនួន យដា ខ្ែួនឯង និងយក្បើក្បាស់សក្មាប់
ការដាដុំោះយលើរយក្កា ៗយទៀត និងលរយ់ៅ
អនរជិតខាងផ្សងថ្ដរ។ 

- ផ្សលិតរមមបថ្នែយៅរដូវវសា មានែំនួនយក្ែើន
យលើសពីយសែររីក្តូវការ (ក្បមាណ៥០% ដន
ផ្សលិតរមមបថ្នែសរុប) ។ សមាជិរក្រុម
សយក្មែែិតរលរប់ថ្នែទងំយនាោះយៅទីផ្សារ
រនុងតំបន។់ យបើយទោះណា បថ្នែថ្ដលពួរគត់
លរ ់មានតដមែក្បហ្វរក់្បថ្ហលនឹងបថ្នែធមម
តា ប៉ុថ្នរពួរគតអ់ោះអាងថ្ន បថ្នែសររីាងគ
របស់ពួរយគ រ  ក្សួលលរា់ងបថ្នែធមម
តា យដា ារអនរបរយិភាគាគ ល់សមាជិរ
ក្រុមបថ្នែសររីាងគ។ 

ក្បភពៈ ការសមាា សបុគគលិរយសដារ យៅដលងទី១៩/២១ ថ្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០១៥ និងក្រុមផ្សលិតបថ្នែ យៅដលងទី៨/១៤ ថ្ខ្
រុមាៈ ឆ្ន  ំ២០១៥  

បញ្ហា ក្បឈមៈ 

- សមាជិរក្រុមម ួែំនួនក្បឈមនឹងរងាោះទឹរយក្ាែក្សព រំ ុងរដូវក្បាងំ ពីថ្ខ្មនីារហូតថ្ខ្ឧសភា ថ្ដល
យធាើឲ្យពួរគត ់អាែផ្សលិតបថ្នែបានរនុងបរមិាណតិែាងធមមតា។  

- រងាោះរមាែ ងំពលរមមាឧបសគគសក្មាបរ់សិររដាបំថ្នែ ក្បសិនពួរគតែ់ងព់ក្ងីរផ្សលិតរមមរបស់ខ្ែួន។ 
រសិររមានដីផ្សលិតរមមក្បមាណ ០.៥ហ.ត/ក្គួារ។ អនរថ្ដលយធាើការរ ររនុងផ្សលិតរមមបថ្នែ ភាគយក្ែើន
សាិតរនុងវ ័ ៥០ឆ្ន ។ំ ក្គួារថ្ដលមានសមាជិរាមធយម ២នារ ់ អាែដាដុំោះបថ្នែយលើដីក្បមាណ៥០០



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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ថ្មក៉្តក្រឡា។ យទោះោ៉ងណា លទ ភាពទទួលបានអគគីសនីយក្បើក្បាស់បានែូលរមួែំថ្ណរដល់ការពក្ងីរ
ទំហំផ្សលិតរមម យៅយពលយគអាែយក្បើម៉ាសីុនបូមទឹរសក្មាបក់ារយក្ាែក្សព។  

- ក្បយភទបថ្នែម ួែំនួន មនិអាែទុរពូជសក្មាបដ់ាដុំោះយៅរដូវបនាា បប់ានយទ។ ាទូយៅ រសិររទិញពូជពីផ្សារ
រនុងតំបន ់ឫ ទីរមួយខ្តរ។ យទោះោ៉ងណា ពូជទងំយនាោះមានអក្តារក្មតិដុោះទប ថ្ដលាយហតុយធាើឲ្យមានការ
ែំណា ខ្ពស់រនុងផ្សលិតរមម។  

មតិយោបល់ៈ 

- លរខខ្ណឌ តក្មូវអបបបរមា សក្មាបស់មាជិរក្រុមផ្សលិតបថ្នែសររីាងគ គឺក្បភពទឹរយក្បើក្បាស់ តាមរ ៈក្សោះ ឫ 
អណរូ ង។ ការែិញ្ច ឹមយគក្របី រប៏ានែូលរមួែំថ្ណររនុងក្បពន័ ផ្សលិតរមមផ្សងថ្ដរ រនុងែំយណាមអនរផ្សលិតបថ្នែ
ទងំអស់។  

- ការពក្ងីរែំនួនសមាជិរក្រុម មនិថ្មនាការលំបារយទ យដា ារក្បាជនរនុងសហគមនប៍ានដឹងពី 
អតាក្បយោជនា៍វជិជមានពីផ្សលិតរមមបថ្នែសររីាងគ។ យទោះោ៉ងណា ការយរៀបែំក្រុមបានរក៏្តូវពឹងអាក្ស័ 
យលើសមតាភាពទីផ្សារយដើមបកី្សូប រផ្សលិតផ្សលពីសហគមនផ៍្សងថ្ដរ។  

- យ ើងបានររយ ើញថ្ន ផ្សលិតរមមបថ្នែ ក្តូវបានអនុវតរាសំខាន ់ យដា ក្រុមមនុសេមានវ ័ចាស់ ខ្ណៈ
ថ្ដលរមាែ ងំវ ័យរមងយធាើការរនុងវស័ិ ឧសាហរមម ពិយសសារមមររកាតយ់ដរ។ ការែណំា យលើការ 
វនិិយោគយលើដីផ្សលិតរមមទំហំ ៥០០ថ្មក្តក្រឡា  ក្បហ្វរក់្បថ្ហល ៥០០ដុោែ រ។ ទឹរក្បារយ់នោះនឹងក្តូវ
ែំណា យលើការាងសងយ់រាង យធាើរង យក្គងយឈើ ម៉ាសីុនបូមទឹរ និង ងសក្មាបស់រុរទឹរ។  

- វធីិដាដុំោះតាមថ្បបសររីាងគ ែំណា រមាែ ងំពលរមម និងការខិ្តខំ្ក្បឹងថ្ក្បងយក្ែើនាងផ្សលិតរមមធមមតា។ វ
ទមទរឲ្យមានការយក្បើក្បាស់ារធាតុសររីាងគយក្ែើន និងែំយណោះដឹងបយែចរយទសផ្សងថ្ដរ។ រប៏៉ុថ្នរ ការរំណត់
តដមែយលររបស់អងគការយសដារ ថ្ដលាធមមតាខ្ពស់ាងតដមែទីផ្សាររនុងក្សុរ គឺមានារៈសំខាន ់ យដើមបទីរ់
ទញរសិររ និងយលើរទឹរែិតរពួរគត ់ឲ្យបនរអនុវតរការយធាើរសិរមមតាមថ្បបសររីាងគ។  

៣.៤.៣. ការគកំ្ទផ្សលិតរមម និងទីផ្សារបថ្នែសុវតាភិាពយដា ដដគូររបស់អងគការយអសអិនវ ី
សហពន័ សមាគមរសិរររមពុាដនអនរផ្សលិតរសិរមម (សីុហ្វា ប) ាអងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាលរនុងក្សុរ 

ថ្ដលយធាើការយៅរនុងយខ្តរាា  យរៀង។ ចាបពី់ឆ្ន ២ំ០១២ រហូតមរទល់បែចុបបនន យក្កាមរមមវធីិរសិរមមថ្ដលយឆែើ តប
នឹងបថ្ក្មបក្មួលអាកាសធាតុ អងគការយអសអិនវ ី បានសហការគកំ្ទដល់អងគការ សីុហ្វា ប យដើមបអីនុវតរគយក្មាង
រសិរមមយឆែើ តបនឹងការថ្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ រនុងភូមែំិនូន ៩ យៅរនុង ុំែំនួន ៦ ដនក្សុរាា  ក្ជំុ យខ្តរាា   
យរៀង។ មុនការគកំ្ទយដា អងគការយអសអិនវ ីសីុហ្វា បមានក្រុមសមាគមរសិររែំនួន៦ យៅរក្មតិ ុ។ំ រនុងែំយណាម
សមាគមទងំ៦ មានសមាគម៤ ថ្ដលក្តូវបយងកើតយ ើងយដា អងកការសីុហ្វា ប និង២យផ្សេងយទៀត បយងកើតយ ើងយដា 



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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ថ្មក៉្តក្រឡា។ យទោះោ៉ងណា លទ ភាពទទួលបានអគគីសនីយក្បើក្បាស់បានែូលរមួែំថ្ណរដល់ការពក្ងីរ
ទំហំផ្សលិតរមម យៅយពលយគអាែយក្បើម៉ាសីុនបូមទឹរសក្មាបក់ារយក្ាែក្សព។  

- ក្បយភទបថ្នែម ួែំនួន មនិអាែទុរពូជសក្មាបដ់ាដុំោះយៅរដូវបនាា បប់ានយទ។ ាទូយៅ រសិររទិញពូជពីផ្សារ
រនុងតំបន ់ឫ ទីរមួយខ្តរ។ យទោះោ៉ងណា ពូជទងំយនាោះមានអក្តារក្មតិដុោះទប ថ្ដលាយហតុយធាើឲ្យមានការ
ែំណា ខ្ពស់រនុងផ្សលិតរមម។  

មតិយោបល់ៈ 

- លរខខ្ណឌ តក្មូវអបបបរមា សក្មាបស់មាជិរក្រុមផ្សលិតបថ្នែសររីាងគ គឺក្បភពទឹរយក្បើក្បាស់ តាមរ ៈក្សោះ ឫ 
អណរូ ង។ ការែិញ្ច ឹមយគក្របី រប៏ានែូលរមួែំថ្ណររនុងក្បពន័ ផ្សលិតរមមផ្សងថ្ដរ រនុងែំយណាមអនរផ្សលិតបថ្នែ
ទងំអស់។  

- ការពក្ងីរែំនួនសមាជិរក្រុម មនិថ្មនាការលំបារយទ យដា ារក្បាជនរនុងសហគមនប៍ានដឹងពី 
អតាក្បយោជនា៍វជិជមានពីផ្សលិតរមមបថ្នែសររីាងគ។ យទោះោ៉ងណា ការយរៀបែំក្រុមបានរក៏្តូវពឹងអាក្ស័ 
យលើសមតាភាពទីផ្សារយដើមបកី្សូប រផ្សលិតផ្សលពីសហគមនផ៍្សងថ្ដរ។  

- យ ើងបានររយ ើញថ្ន ផ្សលិតរមមបថ្នែ ក្តូវបានអនុវតរាសំខាន ់ យដា ក្រុមមនុសេមានវ ័ចាស់ ខ្ណៈ
ថ្ដលរមាែ ងំវ ័យរមងយធាើការរនុងវស័ិ ឧសាហរមម ពិយសសារមមររកាតយ់ដរ។ ការែណំា យលើការ 
វនិិយោគយលើដីផ្សលិតរមមទំហំ ៥០០ថ្មក្តក្រឡា  ក្បហ្វរក់្បថ្ហល ៥០០ដុោែ រ។ ទឹរក្បារយ់នោះនឹងក្តូវ
ែំណា យលើការាងសងយ់រាង យធាើរង យក្គងយឈើ ម៉ាសីុនបូមទឹរ និង ងសក្មាបស់រុរទឹរ។  

- វធីិដាដុំោះតាមថ្បបសររីាងគ ែំណា រមាែ ងំពលរមម និងការខិ្តខំ្ក្បឹងថ្ក្បងយក្ែើនាងផ្សលិតរមមធមមតា។ វ
ទមទរឲ្យមានការយក្បើក្បាស់ារធាតុសររីាងគយក្ែើន និងែំយណោះដឹងបយែចរយទសផ្សងថ្ដរ។ រប៏៉ុថ្នរ ការរំណត់
តដមែយលររបស់អងគការយសដារ ថ្ដលាធមមតាខ្ពស់ាងតដមែទីផ្សាររនុងក្សុរ គឺមានារៈសំខាន ់ យដើមបទីរ់
ទញរសិររ និងយលើរទឹរែិតរពួរគត ់ឲ្យបនរអនុវតរការយធាើរសិរមមតាមថ្បបសររីាងគ។  

៣.៤.៣. ការគកំ្ទផ្សលិតរមម និងទីផ្សារបថ្នែសុវតាភិាពយដា ដដគូររបស់អងគការយអសអិនវ ី
សហពន័ សមាគមរសិរររមពុាដនអនរផ្សលិតរសិរមម (សីុហ្វា ប) ាអងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាលរនុងក្សុរ 

ថ្ដលយធាើការយៅរនុងយខ្តរាា  យរៀង។ ចាបពី់ឆ្ន ២ំ០១២ រហូតមរទល់បែចុបបនន យក្កាមរមមវធីិរសិរមមថ្ដលយឆែើ តប
នឹងបថ្ក្មបក្មួលអាកាសធាតុ អងគការយអសអិនវ ី បានសហការគកំ្ទដល់អងគការ សីុហ្វា ប យដើមបអីនុវតរគយក្មាង
រសិរមមយឆែើ តបនឹងការថ្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ រនុងភូមែំិនូន ៩ យៅរនុង ុំែំនួន ៦ ដនក្សុរាា  ក្ជំុ យខ្តរាា   
យរៀង។ មុនការគកំ្ទយដា អងគការយអសអិនវ ីសីុហ្វា បមានក្រុមសមាគមរសិររែំនួន៦ យៅរក្មតិ ុ។ំ រនុងែំយណាម
សមាគមទងំ៦ មានសមាគម៤ ថ្ដលក្តូវបយងកើតយ ើងយដា អងកការសីុហ្វា ប និង២យផ្សេងយទៀត បយងកើតយ ើងយដា 

អងគការសីុដយស និងគកំ្ទបនរយដា អងគការសីុហ្វា ប។ គួររតស់មាគ ល់ថ្ន មានក្រុមផ្សលិត៣ក្បយភទថ្ដលសាិតយៅ
យក្កាមឆក័្តសមាគមរសិររ។ រនុងផ្សលិតរមមបថ្នែ មានសមាជិរផ្សលិតបថ្នែែំនួន៣១៩នារ ់ រនុងយនាោះក្សីមានែំនួន 
១១៥នារ ់យសមើនឹង ៣១% ដនសមាជិរសរុប។  

សមាគមរសិររ ក្តូវបានបយងកើតយ ើង យដា សីុហ្វា ប តាមជំហ្វនដូែខាងយក្កាម៖ 

ជហំ្វនទី១: ការបយងកើនការ ល់ដឹង៖ ការក្បជំុក្តូវបានយរៀបែំ យដើមបបីយងកើនការ ល់ដឹងពីផ្សលិតរមមបថ្នែសុវតាិភាព 
រនុងែំយណាមក្រុមផ្សលិតបថ្នែ។ អនរែូលរមួ ៤០នារា់មធយម បានែូលរមួរនុងរិែចក្បជំុ១យលើរៗ។  

ជំហ្វនទី២: ការយរៀបែំក្រុម៖ រនុងដំណារក់ាលដំបូង រសិររសមាជិរែំនួន ៧នារ ់បានែងក្រងគន ាក្រុម។ ក្រុម
នីម ួៗមានថ្នន រដឹ់រនា៣ំនារ ់ (ក្បធាន អនុក្បធាន និងយបឡា) ថ្ដលក្តូវបានយបាោះយឆ្ន តយក្ជើសយរ ើសយដា សមាជិរ
ក្រុម។    

ជហំ្វនទី៣: ការយរៀបែំយធាើមហ្វសននបិាត សមាគមរសិររ៖ លរខនរិរៈសមាគមរសិររថ្ដលក្តូវបានពក្រ ងយដា  
អងគការ សីុហ្វា ប ក្តូវបាន រមរពិភារាបញ្ចប ់ និងអនុមត័ យដា សមាជិរដនសមាគមរសិររនីម ួៗ រនុងរំ ុង
យពលមហ្វសននិបាត។ គណៈរមមការក្គបក់្គងសមាគមរក៏្តូវបានយរៀបែំផ្សងថ្ដរ រនុងរំ ុងមហ្វសននិបាត។ គណៈ
រមមការក្គបក់្គងសមាគមនីម ួៗ មានសមាជិរ៥រូប រមួមាន ក្បធាន អនុក្បធាន យបឡា និងសមាជិរ២រូបយទៀត។  
គួររតស់មាគ ល់ថ្ន ថ្នន រដឹ់រនា៣ំរូបដនក្រុមរសិររនីម ួៗ ក្តូវបានអយញ្ជ ើញឲ្យឈរយឈាម ោះាយបរខជនាគណៈរមម
ការក្គបក់្គងសមាគមរសិររ។ យមភូម ិនិងយម ុំ រក៏្តូវបានអយញ្ជ ើញឲ្យែូលរមួរនុងមហ្វសននិបាតយនោះផ្សងថ្ដរ។  

ជហំ្វនទី៤: ការយរៀបែំមហ្វសននបិាត យក្ជើសយរ ើសក្រុមក្បឹរាយោបល់សមាគមរសិររ៖ សមាជិរក្រុមក្បឹរាយោបល់
ែំនួន ៤រូប ក្តូវបានយក្ជើសយរ ើស យដា សមាជិរសមាគមរសិររនីម ួៗ។  

 ាទូយៅ យគក្តូវការរ ៈយពលពី ៥យៅ ៦ថ្ខ្ យដើមបបីយងកើតបាន សមាគមរសិររ ១។ យពលយវោយនោះ មនិរាប់
បញ្ចូ លការគកំ្ទពក្ងឹងសមតាភាពសមាគម ថ្ដលក្តូវបានផ្សរល់យដា អងគការសីុហ្វា ប យក្កា សមាគមរសិររក្តូវ
បានបយងកើត។  

ដំយណើ រការៈ សមាគមរសិររ/សហគមនរ៍សិររ ផ្សរល់យសវរមមធំៗ ៣ក្បយភទ ៖ 

១) ការសនេ ំ និងយសវរមមឥណទន៖ គួររតស់មាគ ល់ថ្ន សមាជិរសមាគមរសិររបានយធាើការសនេរំមួគន  
យដើមបផី្សរល់យសវរមមឥណទនដល់សមាជិរខ្ែួន និងភូមដិដទយផ្សេងយទៀត។ អក្តាការក្បារែ់យនាែ ោះពី ២ 
យៅ ៣% រនុង១ថ្ខ្ ាម ួរ ៈយពលរមច ី០៦ថ្ខ្។  

២)  ការផ្សគតផ់្សគងធ់ាតុែូលរសិរមម (ឧទហរណ៍ ក្គបពូ់ជបថ្នែ ោា ងំយៅស ូ  និងសមាា រៈរសិរមមយផ្សេងយទៀត)៖ 
យនោះបងកលរខណៈរ  ក្សួលដល់រសិររទទួលបាននូវធាតុែូលរសិរមមសក្មាបផ់្សលិតរមម។  



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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៣)  ការផ្សេពាផ្សា រសិរមម៖ ការផ្សេពាផ្សា រសិរមមយោរ តាសំខានយ់ៅយលើផ្សលិតរមមបថ្នែ ក្សូវ និងការ
ែិញ្ច ឹមមាន។់  

 យអសអិនវ ីបានផ្សរល់នូវការរាងសមតាភាពដល់សមាគមរសិររ សរីអំពីរសិរមមថ្ដលយឆែើ តបយៅនឹងការ
ថ្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ាពិយសស យដើមបគីកំ្ទរសិររ ពក្ងឹងសមតាភាពបនាុយំៅនឹងការថ្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ។ ការ
អនុវតររសិរមមថ្ដលយឆែើ តបយៅនឹងការថ្ក្បក្បួលអាកាសធាតុម ួែំនួន ថ្ដលបានផ្សរល់ដល់រសិររមានដូែាៈ  

១)  ការបណរុ ោះបណារ លពីការសរុរទឹរទុរ និងក្បពន័ ផ្សគតផ់្សគង៖់ ក្បយភទក្សោះក្កាលបាែ សាិរ ក្តូវបានថ្ណនាំ
ដល់រសិររែូលរមួ។ យអសអិនវរីប៏ានសហការាម ួអាា្ធរថ្ដនដី យដើមបតីយមែើងសនបរ់ដវ សក្មាប់
រសិររ និងផ្សរល់វគគបណរុ ោះបណារ លពីការថ្លទសំនបរ់ដវផ្សងថ្ដរ។  

២) ការបណរុ ោះបណារ លពីភាពរ  រងយក្គោះដនបថ្ក្មបក្មួលអាកាសធាតុ និងការយធាើការវ តដមែផ្សលបោ៉ះ
 ល់៖ លទ ផ្សលថ្ដលបានពីការវ តដមែយនោះ បានជួ  ដល់រសិរររនុងការវ តដមែពីផ្សលបោ៉ះ ល់ដន
បថ្ក្មបក្មួលអាកាសធាតុ យលើផ្សលិតរមមរសិរមម និងការក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិរបស់ពួរគត ់ យហើ រ៏
យធាើឲ្យពួរគតប់ាន ល់ដឹងពីវធិានការណ៍ យដើមបយីឆែើ តបយៅនឹងបថ្ក្មបក្មួលអាកាសធាតុ។ រនុង
យពលាម ួគន យនាោះ វរផ៏្សរល់នូវគំនិតដល់រសិររយដើមបយីរៀបែំគំរូបែង ់ យឆែើ តបនឹងបថ្ក្មបក្មួល
អាកាសធាតុ និង យដើមបយីដាោះក្ា នឹងបថ្ក្មបក្មួលអាកាសធាតុនាយពលអនាគតផ្សងថ្ដរ។ បថ្នាម
យលើសយនោះ លទ ផ្សលថ្ដលបានពីការប៉ានក់្បមាណ រយ៏លើរទឹរែិតរឲ្យក្រុមក្បឹរា ុំ យធាើសមាហរណរមម
សរមមភាពរសិរមម ថ្ដលយឆែើ តបយៅនឹងបថ្ក្មបក្មួលអាកាសធាតុយៅរនុងរមមវធីិវនិិយោគ ុំផ្សង   
ថ្ដរ។ 

៣)  ការយរៀបែំទិវថ្ក្សរសិររ៖ យដើមបយីផ្សារ និងផ្សេពាផ្សា ការអនុវតររសិរមមលអ  ពីរសិររយៅរសិររ។ 

៤)  បណរុ ោះបណារ លរសិររពីវធីិក្ាវក្ាវយលើការយក្បើក្បាស់ទឹរក្បរបយដា ក្បសិទ ភាព រនុងផ្សលិតរមម
បថ្នែ យហើ រនុងយពលាម ួគន យនាោះ យលើរទឹរែិតរពួរគតឲ់្យរតក់្តានូវែំណា  និងែំណូលពីបថ្នែ
ផ្សងថ្ដរ។



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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៣)  ការផ្សេពាផ្សា រសិរមម៖ ការផ្សេពាផ្សា រសិរមមយោរ តាសំខានយ់ៅយលើផ្សលិតរមមបថ្នែ ក្សូវ និងការ
ែិញ្ច ឹមមាន។់  

 យអសអិនវ ីបានផ្សរល់នូវការរាងសមតាភាពដល់សមាគមរសិររ សរីអំពីរសិរមមថ្ដលយឆែើ តបយៅនឹងការ
ថ្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ ាពិយសស យដើមបគីកំ្ទរសិររ ពក្ងឹងសមតាភាពបនាុយំៅនឹងការថ្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ។ ការ
អនុវតររសិរមមថ្ដលយឆែើ តបយៅនឹងការថ្ក្បក្បួលអាកាសធាតុម ួែំនួន ថ្ដលបានផ្សរល់ដល់រសិររមានដូែាៈ  

១)  ការបណរុ ោះបណារ លពីការសរុរទឹរទុរ និងក្បពន័ ផ្សគតផ់្សគង៖់ ក្បយភទក្សោះក្កាលបាែ សាិរ ក្តូវបានថ្ណនាំ
ដល់រសិររែូលរមួ។ យអសអិនវរីប៏ានសហការាម ួអាា្ធរថ្ដនដី យដើមបតីយមែើងសនបរ់ដវ សក្មាប់
រសិររ និងផ្សរល់វគគបណរុ ោះបណារ លពីការថ្លទសំនបរ់ដវផ្សងថ្ដរ។  

២) ការបណរុ ោះបណារ លពីភាពរ  រងយក្គោះដនបថ្ក្មបក្មួលអាកាសធាតុ និងការយធាើការវ តដមែផ្សលបោ៉ះ
 ល់៖ លទ ផ្សលថ្ដលបានពីការវ តដមែយនោះ បានជួ  ដល់រសិរររនុងការវ តដមែពីផ្សលបោ៉ះ ល់ដន
បថ្ក្មបក្មួលអាកាសធាតុ យលើផ្សលិតរមមរសិរមម និងការក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិរបស់ពួរគត ់ យហើ រ៏
យធាើឲ្យពួរគតប់ាន ល់ដឹងពីវធិានការណ៍ យដើមបយីឆែើ តបយៅនឹងបថ្ក្មបក្មួលអាកាសធាតុ។ រនុង
យពលាម ួគន យនាោះ វរផ៏្សរល់នូវគំនិតដល់រសិររយដើមបយីរៀបែំគំរូបែង ់ យឆែើ តបនឹងបថ្ក្មបក្មួល
អាកាសធាតុ និង យដើមបយីដាោះក្ា នឹងបថ្ក្មបក្មួលអាកាសធាតុនាយពលអនាគតផ្សងថ្ដរ។ បថ្នាម
យលើសយនោះ លទ ផ្សលថ្ដលបានពីការប៉ានក់្បមាណ រយ៏លើរទឹរែិតរឲ្យក្រុមក្បឹរា ុំ យធាើសមាហរណរមម
សរមមភាពរសិរមម ថ្ដលយឆែើ តបយៅនឹងបថ្ក្មបក្មួលអាកាសធាតុយៅរនុងរមមវធីិវនិិយោគ ុំផ្សង   
ថ្ដរ។ 

៣)  ការយរៀបែំទិវថ្ក្សរសិររ៖ យដើមបយីផ្សារ និងផ្សេពាផ្សា ការអនុវតររសិរមមលអ  ពីរសិររយៅរសិររ។ 

៤)  បណរុ ោះបណារ លរសិររពីវធីិក្ាវក្ាវយលើការយក្បើក្បាស់ទឹរក្បរបយដា ក្បសិទ ភាព រនុងផ្សលិតរមម
បថ្នែ យហើ រនុងយពលាម ួគន យនាោះ យលើរទឹរែិតរពួរគតឲ់្យរតក់្តានូវែំណា  និងែំណូលពីបថ្នែ
ផ្សងថ្ដរ។

តា
រាង
ទី 
 5:
 ដំ
ណា
រកា
ល
ដន
វឌ្
ឍន
ភា
ពសំ
ខា
ន់ៗ
 រ
ន ុងកា
រយរ
ៀប
ែំក្
រុម
ផ្សលិ
តប
ថ្ន
ែ និ
ងស
មា
គម
រសិ
ររ

 

សូ
ែនា
ររ

 
ដំណា

រកា
ល
មុន
យព
ល
មា
នក្
រុម
/ស
មា
គម

 
ដំណា

រកា
ល
បែ
ច ុបប
នន 

កា
ររពំឹ
ងទុ
រយ
ៅ
ដល
ងអនា
គត
/និ
រន
ររភា
ព 

ា
ាប
ន័ 

- 
ស
មា
គម
រសិ
ររ
ែំនួ
ន 
៦ក្
តូវ
បា
នយ
រៀប
ែំ

យដា
 
សុី
ហ្វ
ាប
/សុី
ដយ
ស
 ម
ុនយ
ពល
មា
ន

អន
ររាគ
មន
រ៍ប
ស់
អង
គកា
រយអ
ស
អិន
វ ីរ
ន ុង

គយ
ក្មា
ងរ
សិ
រម
មយឆ
ែ ើ 
តប
នឹង
បថ្
ក្ម
ប

ក្ម
ួល
អា
កា
ស
ធា
តុ។

 

- 
គណ
ៈរ
មមកា
រក្គ
បក្
គង
ស
មា
គម
 មា
នស
មត
ាភា
ព

ស
ក្ម
បស
ក្ម
ួល
កា
រក្គ
បក្
គង
ទូយ
ៅ
 និ
ងក្
បតិ
បត
រ ិកា
រ

ក្ប
ចា
ដំល
ងរប
ស់
ស
មា
គម
។ 

 

- 
ស
មា
ជយ
ពញ
អង
គថ្ដ
ល
មា
នស
មា
ជិរ
ទ
ងំអ
ស់
ែូល
រមួ
 

ក្ត
ូវបា
នយ
រៀប
ែំោ៉
ងយ
ហ្វ
ែ 
១ដ
ង/
ឆ្ន
។ំ 

- 
រិែ
ចក្ប
ជុំក្
បចា
ថ្ខ្
 រ
ន ុងែ
ំយណា

មគ
ណ
ៈរ
មមកា
រក្គ
បក្
គង

ស
មា
គម
 ក្ត
ូវបា
នយ
រៀប
ែំា
យទ
ៀង
ទ
ត។់

 

- 
រិែ
ចក្ប
ជុំ 
ឫ 
កា
រប
ណ
រ ុោះប
ណា
រល
ស
ក្មា
បស់
មា
ជិរ

 
ស
មា
គម
 ក្ត
ូវបា
នយ
រៀប
ែំ 
ថ្ត
យៅ
យព
ល
ណា
 ថ្ដ
ល
មា
ន 

អន
ររាគ
មន
រ៍ប
ស់
សុី
ហ្វ
ាប

 ឫ
អង
គកា
រដ
ដទ
យផ្ស
េង
យទ
ៀត

ប៉ុយ
ណា
ណោះ
។ 

- 
យដា
 
មា
នកា
រគ
ក្ទ
ពីអ
ងគកា
រសុី
ហ្វ
ាប

 
ស
មា
គម
ទ
ងំយ
នា
ោះនឹ
ងមា
នដំ
យណ
ើរកា
រល
អ។ 

 

ដំយ
ណ
ើរកា
រ 

- 
យក្កា
 
កា
រប
យង
ក ើតយ
 
ើងស
មា
គម
បា
នផ្ស
រល់

 
កា
រផ្ស
េព
ាផ្សា
 
ពីរ
សិ
រម
ម និ
ងយ
ស
វស
នេ
 ំ

និង
ឥណ

ទ
នដ
ល់
ស
មា
ជិរ
រប
ស់
ខ្ែ ួន
។ 

- 
រន ុង
កា
រយធ
ា ើកា
ររ 
រា
ក្រុ
ម 
រសិ
ររ
ចា
បា
ែក្
តូវ
យធ
ា ើកា
រ

ស
ក្ម
បស
ក្ម
ួល
ឲ្យ
មា
នកា
រល
ររ់
មួ 
នូវ
ផ្សលិ
តផ្ស
ល
បថ្
នែ

រប
ស់
ខ្ែ ួន
នា
យព
ល
អនា
គត
។ 

- 
នា
យព
ល
បែ
ច ុបប
នន 
ស
មា
គម
រសិ
ររ
 បា
នទ
ទួល
មូល

 

- 
តួនា
ទីរ
ងឹមា
ដំន
យស
វឥ
ណ
ទ
នយ
នោះ
 និ
ងស
មត
ា

ភា
ពរ
បស់
ស
មា
គម
 រ
ន ុងកា
រប
យង
ក ើត 
ែំណូ

ល
 

នឹង
ដឹរ
នា
សំ
មា
គម
រសិ
ររ
 យឆ្
ពោះយ
ៅ
ររ
និរ
នររ

ភា
ពហ
ិរញ្
ញវត
ា ុនា
យព
ល
អនា
គត
។ 
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និធិ
បថ្
នាម

 ា
ក្បា

ររ់
មចពីី

 អ
ងគកា

រសុី
ហ្វ
ាប

 យដ
ើមប
ផ្សរល់

 
យស

វឥ
ណ

ទ
នដ

ល់
ស
មា
ជិរ

រសិ
ររ
រប
ស់
ខ្ែ ួន

 និ
ង

អនរ
ភូម

យិផ្ស
េង
យទ
ៀត
។ 

បណា
រញ

និង
ដដ
គូ 

- 
ដូែ

បា
នយ
រៀប

រាប
ខា
ងយ
ល
ើស
មា
គម

រសិ
ររ

ក្តូ
វបា

នប
យង
ក ើតយ
 
ើងនិ

ងទ
ទួល

កា
រគ

ក្ទ
ពី

អង
គកា
រសុី

ហ្វ
ាប
។ 
ដូយ
ែនោះ

 ស
មា
គម

ទ
ងំ

យន
ោះ បា

នយ
ធា ើកា

ររ
ន ុងភា

ពា
ដដ
គូា

ម ួ
អង

គកា
រសុី

ហ្វ
ាប

 យដ
ើមប
ផ្សរល់

យស
វរ

មមកា
រ

ផ្សេ
ពាផ្ស

ា 
រសិ

រម
ម និ
ងឥ

ណ
ទ
នយ
ៅ

ដល់
ស
មា
ជិរ

 និ
ងស

ហ
គម

នផ្ស
ងថ្
ដរ
។ 

 

- 
យអ
ស
អិន

វ ីរ
ន ុងគ

យក្មា
ងរ

សិ
រម

ម យឆ
ែ ើ 
តប

នឹង
 

បថ្
ក្ម
បក្
មួល

អា
កា
ស
ធា
តុ 
មា
នថ្
ផ្សន

កា
រ រ

ន ុងកា
រយធ

ា ើឲ្យ
ក្ប
យស

ើរយ 
ើង 
នូវ
កា
រត
ភាជ
បទ់ី

ផ្សា
រ ស

ក្មា
បរ់

សិ
ររ

យគ
ល
យៅ

។ 
អង

គកា
រម
 ួ
 យឈា

មោះ 
អា
 
វវី៉
 
 បា

នរ
ំពុង

យធ
ា ើកា
រយល

ើែរ 
ារ
ផ្សគត

ផ្សគង
 ់ប
ថ្ន
ែយៅ

កា
នទ់ី

ផ្សា
រ (
ដូែ

ា
 

ផ្សា
រសួ

នធ
មមា

តិ 
កា
សុី
ណូ

 យភា
ជនី

 
ដាា
នយ
ៅ
ក្រ
ុង 

បា
វតិ
 ដន

ក្ពំ
ក្ប
ទល់

ថ្ដ
ន 
រម

ព ុា
 យវ
ៀត
ណា

ម 
និង

ផ្សា
រ

ទំយ
ន ើប

 អុី
អន

។ 

- 
កា
រក្ប

ជុំពិ
យក្គ

ោះយោ
បល់

 រវ
ងយ
អស

អិន
វ ីនិ

ងផ្ស
ារ
សួ
ន

ធម
មា
តិ 
ក្តូ
វបា

នយ
រៀប

ែំ។
 ប
ែច ុប

បន
ន យអ

ស
អិន

វ ីបា
ននឹ

ង
រំពុ

ងយ
ធា ើកា

រប
ថ្ន
ាមយ
ទៀ
ត 
ា
ម ួ

ភា
គីអ

នរផ្ស
គតផ្ស

គង ់
យដ
ើមប
ី

ធា
នា
ទ
ងំគុ

ណ
ភា
ព 
និង

បរ
មា
ណ

 ស
ក្មា

បទ់ី
ផ្សា

រ
ក្ប
យភ
ទយ
នោះ

។ 
 

- 
សុី
ហ្វ
ាប

 បា
នយ
ោរ
តកា

រ 
រែិ

តរទុ
រដា

រប់
ថ្ន
ាមយ
ទៀ
ត 

និង
គ
ក្ទ
ស
មា
គម

រសិ
ររ
 យដ

ើមប
ែីុោះ

យឈា
មោះា

    
 

ស
ហ
គម

នរ៍
សិ
ររ
។ 

  

- 
សុី
ហ្វ
ាប

 រពំឹ
ងទុ

រថ្ន
 ស

មា
គម

រសិ
ររ
ទ
ងំយ
នោះ

 
គឺា

ដដ
គូា

 ុ
ទ ា

ន្តស
រ យដ

ើមប
ផ្សរល់

យស
វរ

មច/ី
ឥណ

ទ
នស

ក្មា
បន់ិ

រន
ររភា

ពា
ាប
ន័នា

យព
ល

 
អនា

គត
។ 
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និធិ
បថ្
នាម

 ា
ក្បា

ររ់
មចពីី

 អ
ងគកា

រសុី
ហ្វ
ាប

 យដ
ើមប
ផ្សរល់

 
យស

វឥ
ណ

ទ
នដ

ល់
ស
មា
ជិរ

រសិ
ររ
រប
ស់
ខ្ែ ួន

 និ
ង

អនរ
ភូម

យិផ្ស
េង
យទ
ៀត
។ 

បណា
រញ

និង
ដដ
គូ 

- 
ដូែ

បា
នយ
រៀប

រាប
ខា
ងយ
ល
ើស
មា
គម

រសិ
ររ

ក្តូ
វបា

នប
យង
ក ើតយ
 
ើងនិ

ងទ
ទួល

កា
រគ

ក្ទ
ពី

អង
គកា
រសុី

ហ្វ
ាប
។ 
ដូយ
ែនោះ

 ស
មា
គម

ទ
ងំ

យន
ោះ បា

នយ
ធា ើកា

ររ
ន ុងភា

ពា
ដដ
គូា

ម ួ
អង

គកា
រសុី

ហ្វ
ាប

 យដ
ើមប
ផ្សរល់

យស
វរ

មមកា
រ

ផ្សេ
ពាផ្ស

ា 
រសិ

រម
ម និ
ងឥ

ណ
ទ
នយ
ៅ

ដល់
ស
មា
ជិរ

 និ
ងស

ហ
គម

នផ្ស
ងថ្
ដរ
។ 

 

- 
យអ
ស
អិន

វ ីរ
ន ុងគ

យក្មា
ងរ

សិ
រម

ម យឆ
ែ ើ 
តប

នឹង
 

បថ្
ក្ម
បក្
មួល

អា
កា
ស
ធា
តុ 
មា
នថ្
ផ្សន

កា
រ រ

ន ុងកា
រយធ

ា ើឲ្យ
ក្ប
យស

ើរយ 
ើង 
នូវ
កា
រត
ភាជ
បទ់ី

ផ្សា
រ ស

ក្មា
បរ់

សិ
ររ

យគ
ល
យៅ

។ 
អង

គកា
រម
 ួ
 យឈា

មោះ 
អា
 
វវី៉
 
 បា

នរ
ំពុង

យធ
ា ើកា
រយល

ើែរ 
ារ
ផ្សគត

ផ្សគង
 ់ប
ថ្ន
ែយៅ

កា
នទ់ី

ផ្សា
រ (
ដូែ

ា
 

ផ្សា
រសួ

នធ
មមា

តិ 
កា
សុី
ណូ

 យភា
ជនី

 
ដាា
នយ
ៅ
ក្រ
ុង 

បា
វតិ
 ដន

ក្ពំ
ក្ប
ទល់

ថ្ដ
ន 
រម

ព ុា
 យវ
ៀត
ណា

ម 
និង

ផ្សា
រ

ទំយ
ន ើប

 អុី
អន

។ 

- 
កា
រក្ប

ជុំពិ
យក្គ

ោះយោ
បល់

 រវ
ងយ
អស

អិន
វ ីនិ

ងផ្ស
ារ
សួ
ន

ធម
មា
តិ 
ក្តូ
វបា

នយ
រៀប

ែំ។
 ប
ែច ុប

បន
ន យអ

ស
អិន

វ ីបា
ននឹ

ង
រំពុ

ងយ
ធា ើកា

រប
ថ្ន
ាមយ
ទៀ
ត 
ា
ម ួ

ភា
គីអ

នរផ្ស
គតផ្ស

គង ់
យដ
ើមប
ី

ធា
នា
ទ
ងំគុ

ណ
ភា
ព 
និង

បរ
មា
ណ

 ស
ក្មា

បទ់ី
ផ្សា

រ
ក្ប
យភ
ទយ
នោះ

។ 
 

- 
សុី
ហ្វ
ាប

 បា
នយ
ោរ
តកា

រ 
រែិ

តរទុ
រដា

រប់
ថ្ន
ាមយ
ទៀ
ត 

និង
គ
ក្ទ
ស
មា
គម

រសិ
ររ
 យដ

ើមប
ែីុោះ

យឈា
មោះា

    
 

ស
ហ
គម

នរ៍
សិ
ររ
។ 

  

- 
សុី
ហ្វ
ាប

 រពំឹ
ងទុ

រថ្ន
 ស

មា
គម

រសិ
ររ
ទ
ងំយ
នោះ

 
គឺា

ដដ
គូា

 ុ
ទ ា

ន្តស
រ យដ

ើមប
ផ្សរល់

យស
វរ

មច/ី
ឥណ

ទ
នស

ក្មា
បន់ិ

រន
ររភា

ពា
ាប
ន័នា

យព
ល

 
អនា

គត
។ 

ភាន
ររ 

រគ
ក្ទ

 
- 
មន

ា ីររ
សិ
រម

មយខ្
តរា

ា 
យរៀ
ងបា

នែូ
ល
រមួ

ពក្
ងឹង

និង
គ
ក្ទ
ស
មា
គម

ទ
ងំយ
នោះ

។ 
- 
យអ
ស
អិន

វរី
ន ុងគ

យក្មា
ងរ

សិ
រម

មយឆ
ែ ើ 
តប

នឹង
បថ្
ក្ម
    

 
បក្
មួល

អា
កា
ស
ធា
តុ 
បា
នប

យង
ក ើតនូ

វទំ
នា
រទ់ំ

នង
រវ
ង

មន
ា ីររ
សិ
រម

មយខ្
តរា

ា 
យរៀ
ងា

ម ួ
នឹង

គយ
ក្មា

ង។
 

កា
រយន

ោះន
ឹងប

ងកភា
ពរ 

 
ក្ស

ួល
 ដ
ល់
គយ
ក្មា

ងរ
សិ
រម

ម
យឆ
ែ ើ 
តប

នឹង
បថ្
ក្ម
បក្
មួល

អា
កា
ស
ធា
តុ 
និង

មា
នឥ

ទ ិ
ពល

យៅ
យល

ើកា
រយរ
ៀប
ែំ ុ

ទ ា
ន្តស

ររប
ស់
មន

ា ីររ
សិ
រម

ម
យខ្
តរ 
ស
រ ីអំពី

រសិ
រម

ម ថ្ដ
ល
យឆ
ែ ើ 
តប

នឹង
បថ្
ក្ម
បក្
មួល

អា
កា
ស
ធា
តុ។

 

- 
យ 

ើងរ
ពំឹង

ថ្ន
 ម
នា ីរ
រសិ

រម
មយខ្
តរ 
នឹង

ដា
រ់

បញ្
ច ូល

រសិ
រម

មថ្ដ
ល
យឆ
ែ ើ 
តប

នឹង
បថ្
ក្ម
    

  
បក្
មួល

អា
កា
ស
ធា
តុ 
យៅ

រន ុង
ថ្ផ្ស
នកា

ររប
ស់
  

ខ្ែ ួន
 ថ្ដ

ល
នឹង

យធ
ា ើឲ្យ
ស
មា
គម

រសិ
ររ
មា
នភា

ព
រងឹ
មា
 ំនិ
ងនិ

រន
ររភា

ព។
 

ក្ប
ភព

ៈ កា
រស

មាា
ស
បុគ

គលិ
រយ
អស

អិន
វ ីយ
ៅ
ដល
ងទី 
៣១

ថ្ខ្
ធន ូ 
ឆ្ន
២ំ០

១៤
 និ
ងយ
ៅ
ដល
ងទី 
៣០

 ថ្ខ្
មរ

រា 
ឆ្ន
២ំ០

១៥
 និ
ងដ
ដគូ

យអ
ស
អិន

វ ីយ
ៅ
ដល
ងទី 
១២

-១
៣ 

ថ្ខ្
រុម

ាៈ ឆ្
ន ំ២

០១
៥។

 



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
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តារាងទី  6: ឥទ ពិលយៅយលើការក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិ តាមរ ៈក្រុមផ្សលិតបថ្នែ និងសមាគមរសិររ 

ផ្សលិតរមម មនុ យពលបែចុបបនន 

រក្មតិបុគគល - រសិររពឹងអាក្ស័ យលើទឹរ
យភែៀងាក្បភពទឹរសំខាន ់។ 
មានថ្តរសិររតិែតួែប៉ុយណាណ ោះ
ថ្ដលអាែដាបំថ្នែ និងលរយ់ៅ
ទីផ្សារ។ 

- ដីសក្មាបផ់្សលិតរមមបថ្នែ មាន
ក្បមាណ ៧០ថ្មក៉្តក្រឡា រនុង
១ក្គួារ។ 

- រសិររភាគយក្ែើនរនុងតំបនយ់គលយៅគយក្មាង 
មានក្សោះទឹរ សក្មាបស់រុរទឹរយភែៀង ប៉ុថ្នរក្បភព
ទឹរយនាោះ មនិក្គបក់្គនស់ក្មាបក់ារដាដុំោះបថ្នែ
យពញ១ឆ្ន យំ ើ ។  

- ថ្ផ្សអរតាមទិននន ័ ថ្ដលក្បមូលយដា អងគការយអ
សអិនវ ីរនុងគយក្មាងរសិរមមយឆែើ តបនឹងបថ្ក្ម
បក្មួលអាកាសធាតុ រសិររែំនួន២០រសិររ
ថ្ដលអនុវតរបយែចរវទិា រសិរមមយឆែើ តបនឹង  
បថ្ក្មបក្មួលអាកាសធាតុ បានបរ ា ញថ្ន 
រសិររបានយក្ជើសយរ ើសដំណំា ថ្ដលដុោះលូត
ោស់យលឿនរនុងរ ៈយពលខ្ែី និងធននឹ់ងភាព
រាងំសងួត។ រសិររសហការយសាើរថ្តទងំអស់ 
បានបយងកើនដផ្សាដីដាដុំោះ សក្មាបផ់្សលិតរមមបថ្នែពី
៧០ថ្មក៉្តក្រឡា យៅដល់ ៣២០ថ្មក៉្តក្រឡាា
មធយម។ បរមិាណបថ្នែផ្សលិត បានយរើនយ ើងពី
៦០គ.ក្រ យៅដល់ ៣៤០គ.ក្រ/១ក្គួារ ា   
មធយម។ ផ្សលិតភាពបានយរើនយ ើងពី ០.៨៦ គ
.ក្រ យៅដល់ ១.០៦គ.ក្រ/ថ្មក៉្តក្រឡា។ ក្បារ់
ែំណូលបានយរើនយ ើងពី ១៧៤.៩០០យរៀល 
យៅដល់ ៦៣២.៦០០យរៀល/ក្គួារ ាមធយម 
ឬ យរើនយ ើង ២៦២%។ 

- សនរិសុខ្យសបៀងរនុងក្គួារបានយរើនយ ើង។ 
សំខានា់ងយនោះយទៀត រសិររយក្បើក្បាស់បថ្នែពី 
រសិដាា នខ្ែួនឯងសក្មាបប់រយិភាគ ថ្ដលយធាើឲ្យ
ពួរគតម់ានសុខ្ភាពលអ។ ពួរគតរ់ទ៏ទួល
បានក្តី ពីក្សោះក្កាលសំពតប់ាែ សាិរសក្មាប ់   



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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តារាងទី  6: ឥទ ពិលយៅយលើការក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិ តាមរ ៈក្រុមផ្សលិតបថ្នែ និងសមាគមរសិររ 

ផ្សលិតរមម មនុ យពលបែចុបបនន 

រក្មតិបុគគល - រសិររពឹងអាក្ស័ យលើទឹរ
យភែៀងាក្បភពទឹរសំខាន ់។ 
មានថ្តរសិររតិែតួែប៉ុយណាណ ោះ
ថ្ដលអាែដាបំថ្នែ និងលរយ់ៅ
ទីផ្សារ។ 

- ដីសក្មាបផ់្សលិតរមមបថ្នែ មាន
ក្បមាណ ៧០ថ្មក៉្តក្រឡា រនុង
១ក្គួារ។ 

- រសិររភាគយក្ែើនរនុងតំបនយ់គលយៅគយក្មាង 
មានក្សោះទឹរ សក្មាបស់រុរទឹរយភែៀង ប៉ុថ្នរក្បភព
ទឹរយនាោះ មនិក្គបក់្គនស់ក្មាបក់ារដាដុំោះបថ្នែ
យពញ១ឆ្ន យំ ើ ។  

- ថ្ផ្សអរតាមទិននន ័ ថ្ដលក្បមូលយដា អងគការយអ
សអិនវ ីរនុងគយក្មាងរសិរមមយឆែើ តបនឹងបថ្ក្ម
បក្មួលអាកាសធាតុ រសិររែំនួន២០រសិររ
ថ្ដលអនុវតរបយែចរវទិា រសិរមមយឆែើ តបនឹង  
បថ្ក្មបក្មួលអាកាសធាតុ បានបរ ា ញថ្ន 
រសិររបានយក្ជើសយរ ើសដំណំា ថ្ដលដុោះលូត
ោស់យលឿនរនុងរ ៈយពលខ្ែី និងធននឹ់ងភាព
រាងំសងួត។ រសិររសហការយសាើរថ្តទងំអស់ 
បានបយងកើនដផ្សាដីដាដុំោះ សក្មាបផ់្សលិតរមមបថ្នែពី
៧០ថ្មក៉្តក្រឡា យៅដល់ ៣២០ថ្មក៉្តក្រឡាា
មធយម។ បរមិាណបថ្នែផ្សលិត បានយរើនយ ើងពី
៦០គ.ក្រ យៅដល់ ៣៤០គ.ក្រ/១ក្គួារ ា   
មធយម។ ផ្សលិតភាពបានយរើនយ ើងពី ០.៨៦ គ
.ក្រ យៅដល់ ១.០៦គ.ក្រ/ថ្មក៉្តក្រឡា។ ក្បារ់
ែំណូលបានយរើនយ ើងពី ១៧៤.៩០០យរៀល 
យៅដល់ ៦៣២.៦០០យរៀល/ក្គួារ ាមធយម 
ឬ យរើនយ ើង ២៦២%។ 

- សនរិសុខ្យសបៀងរនុងក្គួារបានយរើនយ ើង។ 
សំខានា់ងយនោះយទៀត រសិររយក្បើក្បាស់បថ្នែពី 
រសិដាា នខ្ែួនឯងសក្មាបប់រយិភាគ ថ្ដលយធាើឲ្យ
ពួរគតម់ានសុខ្ភាពលអ។ ពួរគតរ់ទ៏ទួល
បានក្តី ពីក្សោះក្កាលសំពតប់ាែ សាិរសក្មាប ់   

បរយិភាគរនុងក្គួារផ្សងថ្ដរ។ ក្បារែ់ំណូល
ថ្ដលបានពីការលរប់ថ្នែ រមួនឹងែំណូលពី
ការរ រមនិថ្មនរសិរមម បានយធាើឲ្យែំណូល
ក្គួារទងំ មូលមានការយរើនយ ើង និងជីវភាព
លអក្បយសើរាងមុនផ្សងថ្ដរ។ 

រក្មតិក្រុម  - ាមគគីភាពនិងការសហការរនុងែំយណាម
រសិររ  មានភាពក្បយសើរយ ើង យៅយពលពួរយគ 
បានែងក្រងគន ាក្រុម ឬ ាសមាគមរសិររ។ 
ការយនោះ រម៏ានារៈសំខានផ់្សងថ្ដរ សក្មាប់
សរមមភាពផ្សេពាផ្សា រសិរមម ។ 

- យអសអិនវមីានគយក្មាងគកំ្ទក្សីរារសិររ តាម
រ ៈការថ្រដែនបថ្នែ។ ការយនោះ នឹងអាែជួ  ឲ្យ
ក្សីរារសិររ អាែបយងកើនតដមែផ្សលិតផ្សលបថ្នែ
របស់ពួរគតផ់្សងថ្ដរ។  

- សមាជិរក្រុមផ្សលិតបថ្នែមនិបានលរប់ថ្នែរមួគន
យទ ប៉ុថ្នរលរា់បុគគលយរៀងៗខ្ែួន។ ៤០%ដន
បរមិាណបថ្នែ សរុប ក្តូវបាននាពីំភូម ិយៅលរ់
យៅផ្សាររនុងយខ្តរាា  យរៀង ២០% លរយ់ៅឲ្យ
ក្គួារយៅថ្របរខាង និង ៤០%យទៀត លរយ់ៅ
ផ្សាររនុងក្សុរ។  

រក្មតិសហគមន ៍

 

- អាក្ស័ យលើភាពរ  រងយក្គោះ
ដនបថ្ក្មបក្មួលអាកាសធាតុ 
និងរបា ការណ៍ប៉ានក់្បមាណ
ផ្សលបោ៉ះ ល់ ថ្ដលយធាើយ ើង 
យដា អងគការយអសអិនវយីៅឆ្ន ំ
២០១៤ បានបរ ា ញថ្ន 
ក្បមាណ ៧០% ដនក្គួារ
សរុប រនុង ុំថ្ដលបានយធាើការ

- អាក្ស័ រងាោះទឹរយក្បើក្បាស់ រសិររចាបំាែ់
បយងកើននូវសមតាភាពយក្បើក្បាស់ទឹរ រំ ុងគន យនោះ 
រក៏្តូវពក្ងឹងជំនាញបយែចរយទស រនុងការអនុវតរ
រសិរមមថ្ដលយក្បើក្បាស់ទឹរតិែផ្សងថ្ដរ យនាោះគឺ
ការអនុវតររសិរមមថ្ដលយឆែើ តបនឹងបថ្ក្មប
ក្មួលអាកាសធាតុយនាោះឯង។   



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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សិរា បានខ្ចីក្បារពី់ធនាគរ។ 
ទំហំរមចាីមធយម ៥០០ដុោែ រ 
និងខ្ពស់បំផុ្សត ២៥០០ដុោែ រ 
រនុងអក្តាការក្បារ ់១.៩ យៅ 
៣% រនុង១ថ្ខ្។  

ក្បភពៈ ការសមាា សបុគគលិរអងគការយអសអិនវ ីយៅដលងទី៣១ ថ្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៤ និងដលងទី ៣០ ថ្ខ្មររា ឆ្ន  ំ២០១៥ 
អងគការដដគូរបស់យអសអិនវ ីនិងក្រុមផ្សលិតបថ្នែ យៅដលងទី១២-១៣ ថ្ខ្រុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៥។ 

បញ្ហា ក្បឈម ដំយណាោះក្ា  និងលទ ផ្សលៈ  

- ការ ល់ដឹងរនុងែំយណាមរសិររ អាា្ធរថ្ដនដី (យមភូម ិ យម ុំ និងក្រុមក្បឹរា ុំយផ្សេងៗយទៀត) សរីអំពីទ
សេនៈទន ដនបថ្ក្មបក្មួលអាកាសធាតុ និងរសិរមមថ្ដលយឆែើ តបនឹងបថ្ក្មបក្មួលអាកាសធាតុ យៅមាន
រក្មតិយៅយ ើ ។ ាការយឆែើ តប គយក្មាងបានយរៀបែំសរមមភាពបយងកើនការ ល់ដឹងពីបថ្ក្មបក្មួល
អាកាសធាតុ។ ក្បាជនក្បមាណ ៣០០នារ ់ រមួមានរសិររ និងអាា្ធរថ្ដនដី បានបយងកើនែំយណោះដឹង
របស់ខ្ែួន និងការបនាុយំៅនឹងការថ្ក្បក្បួលយនោះ។  

- សមាា រៈរសិរមមម ួែំនួន មនិអាែររបានយៅរនុងសហគមន។៍ ាអាទិ៍រសិររមនិអាែថ្សាងររោា ងំបាែ សាិរ 
ឫ សមាា រៈថ្ដលអាែជំនួសបាន រនុងតំបនរ់បស់ពួរគត។់ ោា ងំបាែ សាិរមានតដមែខ្ពស់ ក្បមាណ ១០០ដុោែ រ 
សក្មាបក់្សោះ១។ បញ្ហា យនោះ យធាើឲ្យរាងំសាោះដល់ដំយណើ រ ការបយែចរយទសថ្ដលគយក្មាងបានថ្ណនា។ំ ាការ
យឆែើ តប យអសអិនវបីានយធាើការពិភារាាម ួថ្នន រដឹ់រនាសំមាគម យដើមបយីធាើឲ្យក្បយសើរយ ើងនូវែរ ា រផ់្សគត់
ផ្សគងធ់ាតុែូលដនឧបររណ៍រសិរមម រមួនឹងោា ងំបាែ សាិរផ្សងថ្ដរ។ ថ្នន រដឹ់រនាសំមាគមមានែំណាបអ់ារមមណ៍
រនុងការបំយពញតួនាទីាអនរផ្សគតផ់្សគងធ់ាតុែូលរសិរមម ថ្តយទោះោ៉ងណាររី ការសិរាសីុជយក្ៅពីតក្មូវការ 
សមាា រៈទងំយនាោះគឺចាបំាែក់្តូវថ្តយធាើ។  

- អាក្ស័ រងាោះទឹរយក្បើក្បាស់ រសិររមនិអាែផ្សលិតបថ្នែបានយក្ែើន យដើមបធីានានូវការផ្សគតផ់្សគងទី់ផ្សារបាន 
យ ើ ។ ាការយឆែើ តប យអសអិនវបីានគកំ្ទរសិររ យដើមបយីធាើឲ្យក្បយសើរយ ើងនូវការសរុរទឹរទុរ និងក្បពន័ 
ផ្សគតផ់្សគងទឹ់រ សក្មាបផ់្សលិតរមមបថ្នែ។ ាគយក្មាងារលបង រសិររដាបំថ្នែែំនួន ១០ក្គួារ ក្តូវបាន
យក្ជើសយរ ើស យដើមបយីធាើការារលបងនូវក្បយភទក្សោះក្កាលោា ងំបាែ សាិរ និងសនបរ់ដវ។ យោងតាមបទពិយាធន៍
រសិររ ក្សោះក្កាលសំពតប់ាែ សាិរ បរ ា ញលទ ផ្សល ១) អាែបយងកើនវដរផ្សលិតរមមបថ្នែពី១ដង យៅ ៣ដងរនុង
១ឆ្ន  ំ ២) បយងកើនក្បារែំ់ណូលបថ្នាមែំនួន ២១០ដុោែ រ/ឆ្ន  ំតាមរ ៈផ្សលិតរមមបថ្នែ យដា មនិរាបប់ញ្ចូ ល 
ការហូបែុរនិងែំណូលពីក្តី និង ៣) ៨% ដនក្សោះថ្ដលបានថ្រលមអ ក្តូវបានយក្បើក្បាស់សក្មាបក់ារែិញ្ច ឹម
ក្តី សក្មាបទុ់រហូបរនុងក្គួារ និងលរ។់  



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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សិរា បានខ្ចីក្បារពី់ធនាគរ។ 
ទំហំរមចាីមធយម ៥០០ដុោែ រ 
និងខ្ពស់បំផុ្សត ២៥០០ដុោែ រ 
រនុងអក្តាការក្បារ ់១.៩ យៅ 
៣% រនុង១ថ្ខ្។  

ក្បភពៈ ការសមាា សបុគគលិរអងគការយអសអិនវ ីយៅដលងទី៣១ ថ្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៤ និងដលងទី ៣០ ថ្ខ្មររា ឆ្ន  ំ២០១៥ 
អងគការដដគូរបស់យអសអិនវ ីនិងក្រុមផ្សលិតបថ្នែ យៅដលងទី១២-១៣ ថ្ខ្រុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៥។ 

បញ្ហា ក្បឈម ដំយណាោះក្ា  និងលទ ផ្សលៈ  

- ការ ល់ដឹងរនុងែំយណាមរសិររ អាា្ធរថ្ដនដី (យមភូម ិ យម ុំ និងក្រុមក្បឹរា ុំយផ្សេងៗយទៀត) សរីអំពីទ
សេនៈទន ដនបថ្ក្មបក្មួលអាកាសធាតុ និងរសិរមមថ្ដលយឆែើ តបនឹងបថ្ក្មបក្មួលអាកាសធាតុ យៅមាន
រក្មតិយៅយ ើ ។ ាការយឆែើ តប គយក្មាងបានយរៀបែំសរមមភាពបយងកើនការ ល់ដឹងពីបថ្ក្មបក្មួល
អាកាសធាតុ។ ក្បាជនក្បមាណ ៣០០នារ ់ រមួមានរសិររ និងអាា្ធរថ្ដនដី បានបយងកើនែំយណោះដឹង
របស់ខ្ែួន និងការបនាុយំៅនឹងការថ្ក្បក្បួលយនោះ។  

- សមាា រៈរសិរមមម ួែំនួន មនិអាែររបានយៅរនុងសហគមន។៍ ាអាទិ៍រសិររមនិអាែថ្សាងររោា ងំបាែ សាិរ 
ឫ សមាា រៈថ្ដលអាែជំនួសបាន រនុងតំបនរ់បស់ពួរគត។់ ោា ងំបាែ សាិរមានតដមែខ្ពស់ ក្បមាណ ១០០ដុោែ រ 
សក្មាបក់្សោះ១។ បញ្ហា យនោះ យធាើឲ្យរាងំសាោះដល់ដំយណើ រ ការបយែចរយទសថ្ដលគយក្មាងបានថ្ណនា។ំ ាការ
យឆែើ តប យអសអិនវបីានយធាើការពិភារាាម ួថ្នន រដឹ់រនាសំមាគម យដើមបយីធាើឲ្យក្បយសើរយ ើងនូវែរ ា រផ់្សគត់
ផ្សគងធ់ាតុែូលដនឧបររណ៍រសិរមម រមួនឹងោា ងំបាែ សាិរផ្សងថ្ដរ។ ថ្នន រដឹ់រនាសំមាគមមានែំណាបអ់ារមមណ៍
រនុងការបំយពញតួនាទីាអនរផ្សគតផ់្សគងធ់ាតុែូលរសិរមម ថ្តយទោះោ៉ងណាររី ការសិរាសីុជយក្ៅពីតក្មូវការ 
សមាា រៈទងំយនាោះគឺចាបំាែក់្តូវថ្តយធាើ។  

- អាក្ស័ រងាោះទឹរយក្បើក្បាស់ រសិររមនិអាែផ្សលិតបថ្នែបានយក្ែើន យដើមបធីានានូវការផ្សគតផ់្សគងទី់ផ្សារបាន 
យ ើ ។ ាការយឆែើ តប យអសអិនវបីានគកំ្ទរសិររ យដើមបយីធាើឲ្យក្បយសើរយ ើងនូវការសរុរទឹរទុរ និងក្បពន័ 
ផ្សគតផ់្សគងទឹ់រ សក្មាបផ់្សលិតរមមបថ្នែ។ ាគយក្មាងារលបង រសិររដាបំថ្នែែំនួន ១០ក្គួារ ក្តូវបាន
យក្ជើសយរ ើស យដើមបយីធាើការារលបងនូវក្បយភទក្សោះក្កាលោា ងំបាែ សាិរ និងសនបរ់ដវ។ យោងតាមបទពិយាធន៍
រសិររ ក្សោះក្កាលសំពតប់ាែ សាិរ បរ ា ញលទ ផ្សល ១) អាែបយងកើនវដរផ្សលិតរមមបថ្នែពី១ដង យៅ ៣ដងរនុង
១ឆ្ន  ំ ២) បយងកើនក្បារែំ់ណូលបថ្នាមែំនួន ២១០ដុោែ រ/ឆ្ន  ំតាមរ ៈផ្សលិតរមមបថ្នែ យដា មនិរាបប់ញ្ចូ ល 
ការហូបែុរនិងែំណូលពីក្តី និង ៣) ៨% ដនក្សោះថ្ដលបានថ្រលមអ ក្តូវបានយក្បើក្បាស់សក្មាបក់ារែិញ្ច ឹម
ក្តី សក្មាបទុ់រហូបរនុងក្គួារ និងលរ។់  

មតិយោបល់ៈ 
- រសិររសហការ និងថ្នន រដឹ់រនាសំមាគមរសិររ និងរសិររមនិសហការ10ម ួែំនួន បានអនុវតរគំនិតផ្សរួែ
យផ្សរើមលមីរនុងវស័ិ រសិរមម ថ្ដលាលទ ផ្សល អាែជួ  បយងកើនផ្សលិតរមមយសបៀង និងក្បារែ់ំណូលរបស់ពួរ
គតប់ានម ួរក្មតិ។  

- អាា្ធរថ្ដនដី/ក្រុមក្បឹរា ុំ បានយកាតសរយសើរនូវការែូលរមួែំថ្ណរ និងការយបរា្ែិតររបស់សមាគម
រសិររ រនុងរិែចអភវិឌ្ឍនស៍ហគមន។៍ ែំយ ោះគយក្មាងរសិរមមយឆែើ តបនឹងការថ្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ យអស
អិនវនឹីងជំរុញការយធាើសមាហរណរមម បទពិយាធនយ៍ាគជ ័ និងការអនុវតរលអៗ  យៅរនុងថ្ផ្សនការអភវិឌ្ឍន៍
មូលដាា ន។ ការយធាើសមាហរណរមមរសិរមមថ្ដលយឆែើ តបនឹងបថ្ក្មបក្មួលអាកាសធាតុ យៅរនុងថ្ផ្សនការ
អភវិឌ្ឍន ុ៍ំ  នឹងផ្សរល់អតាក្បយោជនដ៍ល់រសិររាយក្ែើនយទៀត យៅយពលអនាគត។  

 
៣.៤.៤. ការគកំ្ទផ្សលិតរមម និងទីផ្សារដំ ូងម ីយដា ដដគូរអងគការយអសអិនវ ី
គក្មាងអាជីវរមមតាមថ្បបបរោិបន័ន យដើមបយីលើររមពស់រសិររដាដំំ ូងមកី្បរបយដា ែីរភាព ក្តូវបានអនុ

វតរចាបពី់ឆ្ន  ំ២០១៣ យដា អងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាលរនុងក្សុរ ថ្ដលមានយឈាម ោះថ្ន វជីីថ្លនរមពុា យក្កាមមូលនិធិ
ពីអងគការយអសអិនវ។ី យៅឆ្ន ២ំ០១៤ មានក្រុមផ្សលិតដំ ូងមសីរុប ២០ក្រុម រនុងភូម ិ ែំនួន ១៨ ដនក្សុរក្រែូឆ្ម រ 
យខ្តររំពងច់ាម និងក្សុរតបូង មុ ំ យខ្តរតបូង មុ ំ។ ក្គួាររសិររសរុបែំនួន ៥៧៦ក្គួារ ថ្ដលមានសមាជិរាន្តសរី 
ែំនួន ១៣៦នារ ់ បានែុោះយឈាម ោះាក្រុមផ្សលិតដំ ូងម។ី ក្រុមផ្សលិតទងំអស់ថ្ដលបានបយងកើតលរខនរិរៈ និងបទ
បញ្ហជ ដផ្សារនុងរបស់ខ្ែួន ក្តូវបានទទួលាគ ល់ាផ្សែូវការ យដា ក្រុមក្បឹរា ុំ។  

 ាលទ ផ្សល ក្រុមផ្សលិតដំ ូងមបីានដំយណើ រការអាជីវរមម និងយធាើការាម ួសហក្គសថ្រដែន។ យៅដំណាែ់
ឆ្ន  ំ២០១៤ ក្រុមផ្សលិតដំ ូងម ី១២ក្រុម រនុងែំយណាម ២០ក្រុម បានែុោះរិែចក្ពមយក្ពៀងលរ ់ាម ួនឹងសហក្គស
ថ្ដលបានយក្ជើសយរ ើស និងទទួលបានបណ័ណ សមាគ ល់សមាជិរ។ ថ្ផ្សអរតាមរិែចក្ពមយក្ពៀង និងថ្ផ្សនការរបស់ក្រុម 
រសិររទងំ១៥៧ក្គួារ មានថ្ផ្សនការផ្សលិតដំ ូងម ីែំនួន ៣.៧៥៥យតាន យដើមបផី្សគតផ់្សគងម់រសហក្គសថ្រដែន។   

 ដំយណើ រការរនុងការយរៀបែំក្រុមផ្សលិតដំ ូងម ីមានដូែខាងយក្កាមៈ  

ជហំ្វនទី១: ការរំណត ់និងយក្ជើសយរ ើសសហក្គសថ្រដែនដំ ូងម៖ី គយក្មាងបានយធាើរិែចក្ពមយក្ពៀង ាម ួសហក្គស
ថ្រដែនដំ ូងម។ី សហក្គសថ្រដែន សុង យហង និងទីតាងំក្បមូលទិញដំ ូងម ី៣រថ្នែង (ាឈមួញរណារ ល) ក្តូវបាន
យក្ជើសយរ ើសាអតិលិជនរបស់គយក្មាង។ 

ជហំ្វនទី២: ការយក្ជើសយរ ើសតំបនយ់គលយៅ៖ ថ្ផ្សអរតាមការពិយក្គោះយោបល់ាម ួអាា្ធរថ្ដនដីថ្ដល រព់ន័  ដូែ
ាក្រុមក្បឹរា ុំ យមភូម ិ និងការយសនើពីភាគីសហក្គសថ្រដែន  ុំសការ នុពល ែំនួន ៤ ក្តូវបានយក្ជើសយរ ើសាតំបន់

                                                            
10 រសិររមនិសហការ៖ រសិររថ្ដលមនិែូលរមួរនុងក្រុម នងិមនិទទួលបានការបណរុ ោះបណារ លពគីយក្មាង។ 



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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យគលយៅរបស់គយក្មាង។ គយក្មាងបានទុរយពលឲ្យភូមនីិម ួៗ រ ៈយពល ២សបារ ហ៍ យដើមបយីរៀបែំរិែចពិយក្គោះ
យោបល់ាម ួអនរភូម ិអំពីថ្នយតើ គួរែូលរមួាម ួគយក្មាង ឬ ោ៉ងណា។ ាលទ ផ្សល ភូមសិការ នុពល ែំនួន ១៨
ភូម ិក្តូវបានរំណតា់ភូមយិគលយៅ សក្មាបគ់យក្មាង យដា ជំហ្វនយនោះ យក្បើក្បាស់យពលយវោសរុប ៤សបារ ហ៍។  

ជហំ្វនទី៣: ការែងក្រងក្រុមរសិររ និងយរៀបែំលរខនររិៈក្រុម៖ ក្រុមការរ រគយក្មាង បានយរៀបែំការក្បជំុទូយៅរនុងភូមិ
សការ នុពលទងំអស់ យដើមបបីរ ា ញពីទសេនៈទន និងយគៀរគររសិររ ឲ្យយធាើការែងក្រងក្រុមផ្សលិតដំ ូងម។ី មាន
ការក្បជំុ៣ក្បយភទរនុងភូមនីិម ួៗ ១) ជួបាម ួរសិររាទូយៅ យហើ បនាា បម់រយក្ជើសយរ ើសរសិររថ្ដលចាប់
អារមមណ៍ និងថ្នន រដឹ់រនាបំយណារ ោះអាសនន យដើមបយីរៀបែំពក្រ ងលរខនរិរៈ ២) ជួបាម ួតំណាងរសិររ យដើមបពិីនិតយ
យ ើងវញិនូវលរខនរិរៈពក្រ ង និង ៣) ការក្បជំុែុងយក្កា  ាម ួរសិររថ្ដលមានែំណាបអ់ារមមណ៍ យដើមបែុីោះយឈាម ោះ
យក្ជើសយរ ើសថ្នន រដឹ់រនា ំនិងអនុមត័លរខនរិរៈ។ ាលទ ផ្សល ក្រុមផ្សលិតដំ ូងម ីែំនួន ២០ក្រុម ក្តូវបានយរៀបែំយដា 
រនុងដំណារក់ាលយនោះ យក្បើក្បាស់រ ៈយពល ៣ថ្ខ្។  

ជហំ្វនទី៤: យរៀបែំថ្ផ្សនការផ្សលិត៖ បនាា បពី់ការយរៀបែំក្រុមផ្សលិតដំ ូងមរីែួមរ លរខនរិរៈក្តូវបានអនុមត័យដា 
សមាជិរក្រុម យដា មានការពិយក្គោះយោបល់ាម ួក្រុមក្បឹរា ុំ។ បនាា បម់រ ពួរគតប់ានចាបយ់ផ្សរើមយរៀបែំ
ថ្ផ្សនការផ្សលិត ាម ួសមាជិររបស់ពួរគត។់ រនុងជំហ្វនយនោះ ក្តូវយក្បើរ ៈយពលក្បថ្ហល ១ថ្ខ្។  

ជហំ្វនទី៥: ការរាងសមតាភាពរសិររ៖ មានវគគបណរុ ោះបណារ លែំនួន ៣ សរីអំពីបយែចរយទសផ្សលិតរមមដំ ូងម ី
រនុង១ក្រុម និង៤វគគ សក្មាបថ់្នន រដឹ់រនាកំ្រុម សរីពីភាពាអនរដឹរនា ំ ការក្គបក់្គង និងរិែចពិភារាអាជីវរមម។ ការ
ពិយក្គោះយោបល់ែំនួន៣ក្បយភទ សរីពីែរ ា រទី់ផ្សារ ក្តូវបានយរៀបែំ ពិយសសការយធាើរិែចក្ពមយក្ពៀងលរ ់ាម ួសហ
ក្គសថ្រដែន តាមរ ៈការពិភារាអាជីវរមម។  

តារាងទី  7: ជំហ្វនសំខាន់ៗ  រនុងការយរៀបែំក្រុមផ្សលិតដំ ូងម ី

សូែនាររ 
ដំណារក់ាលមុនយពល 

យរៀបែ ំ
ដំណារក់ាលបែចុបបនន 

រររីពឹំងរនុងយពលអនាគត/ 
និរនររភាព 

ាា បន័ - មនិមានលរខនរិរៈ និង
រែនាសមពន័ ក្រុម។ 

- ក្រុមផ្សលិតដំ ូងមយីៅមនិទន់
រងឹមាយំៅយ ើ  យដា យទើបយធាើ
ការែងក្រងបានរ ៈយពល ៨
ថ្ខ្។ 

- សរមមភាពសនេកំ្បារ ់ក្តូវបាន
ថ្ណនារំនុងក្រុមផ្សលិតដំ ូងម។ី 

- ក្រុមនឹងមនិបនរដំយណើ រការ 
ក្បសិនគម នការវនិិយោគ
បថ្នាម យដើមបពីក្ងឹងក្រុម។ 



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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យគលយៅរបស់គយក្មាង។ គយក្មាងបានទុរយពលឲ្យភូមនីិម ួៗ រ ៈយពល ២សបារ ហ៍ យដើមបយីរៀបែំរិែចពិយក្គោះ
យោបល់ាម ួអនរភូម ិអំពីថ្នយតើ គួរែូលរមួាម ួគយក្មាង ឬ ោ៉ងណា។ ាលទ ផ្សល ភូមសិការ នុពល ែំនួន ១៨
ភូម ិក្តូវបានរំណតា់ភូមយិគលយៅ សក្មាបគ់យក្មាង យដា ជំហ្វនយនោះ យក្បើក្បាស់យពលយវោសរុប ៤សបារ ហ៍។  

ជហំ្វនទី៣: ការែងក្រងក្រុមរសិររ និងយរៀបែំលរខនររិៈក្រុម៖ ក្រុមការរ រគយក្មាង បានយរៀបែំការក្បជំុទូយៅរនុងភូមិ
សការ នុពលទងំអស់ យដើមបបីរ ា ញពីទសេនៈទន និងយគៀរគររសិររ ឲ្យយធាើការែងក្រងក្រុមផ្សលិតដំ ូងម។ី មាន
ការក្បជំុ៣ក្បយភទរនុងភូមនីិម ួៗ ១) ជួបាម ួរសិររាទូយៅ យហើ បនាា បម់រយក្ជើសយរ ើសរសិររថ្ដលចាប់
អារមមណ៍ និងថ្នន រដឹ់រនាបំយណារ ោះអាសនន យដើមបយីរៀបែំពក្រ ងលរខនរិរៈ ២) ជួបាម ួតំណាងរសិររ យដើមបពិីនិតយ
យ ើងវញិនូវលរខនរិរៈពក្រ ង និង ៣) ការក្បជំុែុងយក្កា  ាម ួរសិររថ្ដលមានែំណាបអ់ារមមណ៍ យដើមបែុីោះយឈាម ោះ
យក្ជើសយរ ើសថ្នន រដឹ់រនា ំនិងអនុមត័លរខនរិរៈ។ ាលទ ផ្សល ក្រុមផ្សលិតដំ ូងម ីែំនួន ២០ក្រុម ក្តូវបានយរៀបែំយដា 
រនុងដំណារក់ាលយនោះ យក្បើក្បាស់រ ៈយពល ៣ថ្ខ្។  

ជហំ្វនទី៤: យរៀបែំថ្ផ្សនការផ្សលិត៖ បនាា បពី់ការយរៀបែំក្រុមផ្សលិតដំ ូងមរីែួមរ លរខនរិរៈក្តូវបានអនុមត័យដា 
សមាជិរក្រុម យដា មានការពិយក្គោះយោបល់ាម ួក្រុមក្បឹរា ុំ។ បនាា បម់រ ពួរគតប់ានចាបយ់ផ្សរើមយរៀបែំ
ថ្ផ្សនការផ្សលិត ាម ួសមាជិររបស់ពួរគត។់ រនុងជំហ្វនយនោះ ក្តូវយក្បើរ ៈយពលក្បថ្ហល ១ថ្ខ្។  

ជហំ្វនទី៥: ការរាងសមតាភាពរសិររ៖ មានវគគបណរុ ោះបណារ លែំនួន ៣ សរីអំពីបយែចរយទសផ្សលិតរមមដំ ូងម ី
រនុង១ក្រុម និង៤វគគ សក្មាបថ់្នន រដឹ់រនាកំ្រុម សរីពីភាពាអនរដឹរនា ំ ការក្គបក់្គង និងរិែចពិភារាអាជីវរមម។ ការ
ពិយក្គោះយោបល់ែំនួន៣ក្បយភទ សរីពីែរ ា រទី់ផ្សារ ក្តូវបានយរៀបែំ ពិយសសការយធាើរិែចក្ពមយក្ពៀងលរ ់ាម ួសហ
ក្គសថ្រដែន តាមរ ៈការពិភារាអាជីវរមម។  

តារាងទី  7: ជំហ្វនសំខាន់ៗ  រនុងការយរៀបែំក្រុមផ្សលិតដំ ូងម ី

សូែនាររ 
ដំណារក់ាលមុនយពល 

យរៀបែ ំ
ដំណារក់ាលបែចុបបនន 

រររីពឹំងរនុងយពលអនាគត/ 
និរនររភាព 

ាា បន័ - មនិមានលរខនរិរៈ និង
រែនាសមពន័ ក្រុម។ 

- ក្រុមផ្សលិតដំ ូងមយីៅមនិទន់
រងឹមាយំៅយ ើ  យដា យទើបយធាើ
ការែងក្រងបានរ ៈយពល ៨
ថ្ខ្។ 

- សរមមភាពសនេកំ្បារ ់ក្តូវបាន
ថ្ណនារំនុងក្រុមផ្សលិតដំ ូងម។ី 

- ក្រុមនឹងមនិបនរដំយណើ រការ 
ក្បសិនគម នការវនិិយោគ
បថ្នាម យដើមបពីក្ងឹងក្រុម។ 

ដំយណើ រការ - អនរផ្សគតផ់្សគងធ់ាតុែូល 
និងឈមួញ មនិមានយស
វរមមដល់រសិររ។ 

- ក្រុមក្តូវបានបយងកើត
រែួរាល់ ប៉ុថ្នរពួរគត់
មនិអាែផ្សរល់យសវលអ
ដល់សមាជិរ យដា រ
ងាោះការយបរា្ែិតរ។  

- មនាីររសិរមមយខ្តរបានឯរភាព 
ផ្សរល់វគគបណរុ ោះបណារ លដល់ 
រសិររ។ 

- ថ្នន រដឹ់រនាកំ្រុមយៅយខ្ា  និង
ខ្ាោះការយបរា្ែិតរយដា ារពួរ
គតពំុ់បានយ ើញពីផ្សល
ក្បយោជនរ៍បស់ក្រុម និងផ្សល
ែំយណញរ ៈយពល ូរ។  

- ក្រុមនឹងបនរសរមមភាព
ក្បសិនរដាា ភបិាលមានយគល
នយោបា គកំ្ទផ្សលិតរមម
ដំ ូងម។ី 

បណារ ញនិង
ដដគូ 

- មនិមានបណារ ញ ឬ  
ដដគូ។ 

- យអសអិនវបីានរាងភាពាដដ
គូាម ួអងគការ CIAT យដើមប ី
អនុវតរគយក្មាង និងភាពាដដគូ
ាម ួមនាីររសិរមមយខ្តរ ប៉ុថ្នរ
ទំនារទ់ំនងយនោះ យៅមានរក្មតិ
យៅយ ើ យដា រងាោះលវកិាគកំ្ទ។ 

- យអសអិនវបីានយក្ជើសយរ ើសអងគការ 
ដដគូរនុងក្សុរ (វជីីថ្លន 
រមពុា) យដើមបយីធាើការយគៀរគរក្រុម 
និងពក្ងឹងក្រុមផ្សលិត។  

- យអសអិនវបីានពាោមយធាើការ
 រព់ន័ សំខាន់ៗ យផ្សេងយទៀត 
រនុងថ្ខ្េសរ ា រផ់្សលិតរមម ដូែា 
អនរផ្សគតផ់្សគងធ់ាតុែូល និងឈមួញ
រនុងក្សុរ ថ្ដលក្តូវបានយគ
ាគ ល់ថ្នា ទីតាងំក្បមូលទិញ
ដំ ូងមរីនុងសហគមន។៍ ឈមួញ
រនុងក្សុរនឹងផ្សរល់ឲ្យរសិររនូវ
ការថ្ែររថំ្លរពត័ម៌ាន
បយែចរយទស និងផ្សគតផ់្សគងនូ់វធាតុ

- បណារ ញនឹងទទួលបានការ 
គកំ្ទបថ្នាមពីដដគូអភវិឌ្ឍន៍
យផ្សេងយទៀត យដា ារនាយពល
បែចុបបនន ភាន ររ់ រអភវិឌ្ឍនា៍
យក្ែើនមានែំណាបអ់ារមមណ៍យធាើ
ការគកំ្ទដល់វស័ិ  
ផ្សលិតរមមដំ ូងមយីនោះ។   

- លវកិាយៅមានរំណត ់ប៉ុថ្នរ 
ក្បសិនក្រុមសនេកំ្បារ ់មាន
ដំយណើ រការលអ ពួរគតអ់ាែ
ទទួលបានការគកំ្ទបនរយទៀត 
យដា ារពួរយគែងម់ាន
ែំថ្ណរភាគហ ុនាម ួ 
រសិររ។ 



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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ែូលថ្ដលមានគុណភាព ឫ យដើរ 
តួនាទីាអនរផ្សរល់យសវរមម។ 
បែចុបបនន អនរផ្សរល់យសវរមម 
ែំនួន៦នារ ់ក្តូវបានយក្ជើសយរ ើស 
យដើមបផី្សរល់ពត័ម៌ានពីផ្សលិតរមម
ដំ ូងម ីនិងផ្សគតផ់្សគងធ់ាតុែូល 
រមួនឹងសមាា រៈថ្ដលមានគុណ
ភាពដល់រសិររ។  

ក្បភពៈ ការសមាា សបុគគលិរយអសអិនវ ីយៅដលងទី២៧ ថ្ខ្ធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៤ និងដលងទី៣០ ថ្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០១៥ ដដគូរបស់
អងគការយអសអិនវ ីនិងក្រុមផ្សលិត យៅដលងទី៩-១០ ថ្ខ្រុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៥។ 

តារាងទី  8: ឥទ ពិលយៅយលើការក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិ តាមរ ៈក្រុមផ្សលិតដំ ូងម ី

ផ្សលិតរមម មុនយពល បែចុបបនន  

រក្មតិបុគគល - រសិររអនុវតរការដាដុំោះដំណំាថ្ត១ក្បយភទ
យលើដីាយក្ែើន ប៉ុថ្នរទិននផ្សល បានធាែ រែុ់ោះពី
១ឆ្ន យំៅ១ឆ្ន ។ំ 

- ការដាដុំោះដំណំាថ្ត១ក្បយភទ យៅថ្តបនរអនុ
វតរ ប៉ុថ្នររម៏ានរសិររម ួែំនួនបានោែ ស់
បរូរមរដាដំំណំាែក្មុោះវញិ។ 

- ទិននផ្សលដំ ូងម ីហ្វរម់ានការយរើនយ ើង 
បនាា បពី់រសិររបានអនុវតរបយែចរយទស 
ថ្ដលបានថ្ណនាយំដា គយក្មាង។  

ែំនួនសមាជិរ
ក្គួារ ថ្ដលយធាើ
ការរនុងសរមមភាព
ថ្សាងររក្បារ់
ែណូំល 

- សមាជិរក្គួារ យធាើការរនុងផ្សលិតរមមដំ ូង
ម ីនិងសរមមភាពរសិរមមយផ្សេងយទៀត។ 

- យក្គឿង នររសិរមម ក្តូវបានជំនួស យហើ 
រមាែ ងំពលរមមរនុងវស័ិ រសិរមម ក្តូវបាន
កាតប់នា ។ រមាែ ងំពលរមមម ួែំនួន
បានោែ ស់បរូរមរយធាើការរ រមនិថ្មន
រសិរមម យដើមបជីីវភាពរស់យៅ។ 

រក្មតិក្រុម - ែំណូលយៅដំណារក់ាលទិននន ័យដើមក្គៈ 
៤.៦៨០ដុោែ រ/ក្គួារ ថ្ដលរនុងយនាោះ 
៣.៥៣៦ដុោែ រ យសមើនឹង ៧១% បានមរពី

- ការសិរាម ួយផ្សេងយទៀតនឹងក្តូវយធាើយ ើង
យៅថ្ខ្មលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៥ យដើមបវី តដមែពី
ឥទ ិពលគយក្មាង។ 



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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ែូលថ្ដលមានគុណភាព ឫ យដើរ 
តួនាទីាអនរផ្សរល់យសវរមម។ 
បែចុបបនន អនរផ្សរល់យសវរមម 
ែំនួន៦នារ ់ក្តូវបានយក្ជើសយរ ើស 
យដើមបផី្សរល់ពត័ម៌ានពីផ្សលិតរមម
ដំ ូងម ីនិងផ្សគតផ់្សគងធ់ាតុែូល 
រមួនឹងសមាា រៈថ្ដលមានគុណ
ភាពដល់រសិររ។  

ក្បភពៈ ការសមាា សបុគគលិរយអសអិនវ ីយៅដលងទី២៧ ថ្ខ្ធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៤ និងដលងទី៣០ ថ្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០១៥ ដដគូរបស់
អងគការយអសអិនវ ីនិងក្រុមផ្សលិត យៅដលងទី៩-១០ ថ្ខ្រុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៥។ 

តារាងទី  8: ឥទ ពិលយៅយលើការក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិ តាមរ ៈក្រុមផ្សលិតដំ ូងម ី

ផ្សលិតរមម មនុយពល បែចុបបនន  

រក្មតិបុគគល - រសិររអនុវតរការដាដុំោះដំណំាថ្ត១ក្បយភទ
យលើដីាយក្ែើន ប៉ុថ្នរទិននផ្សល បានធាែ រែុ់ោះពី
១ឆ្ន យំៅ១ឆ្ន ។ំ 

- ការដាដុំោះដំណំាថ្ត១ក្បយភទ យៅថ្តបនរអនុ
វតរ ប៉ុថ្នររម៏ានរសិររម ួែំនួនបានោែ ស់
បរូរមរដាដំំណំាែក្មុោះវញិ។ 

- ទិននផ្សលដំ ូងម ីហ្វរម់ានការយរើនយ ើង 
បនាា បពី់រសិររបានអនុវតរបយែចរយទស 
ថ្ដលបានថ្ណនាយំដា គយក្មាង។  

ែំនួនសមាជិរ
ក្គួារ ថ្ដលយធាើ
ការរនុងសរមមភាព
ថ្សាងររក្បារ់
ែណូំល 

- សមាជិរក្គួារ យធាើការរនុងផ្សលិតរមមដំ ូង
ម ីនិងសរមមភាពរសិរមមយផ្សេងយទៀត។ 

- យក្គឿង នររសិរមម ក្តូវបានជំនួស យហើ 
រមាែ ងំពលរមមរនុងវស័ិ រសិរមម ក្តូវបាន
កាតប់នា ។ រមាែ ងំពលរមមម ួែំនួន
បានោែ ស់បរូរមរយធាើការរ រមនិថ្មន
រសិរមម យដើមបជីីវភាពរស់យៅ។ 

រក្មតិក្រុម - ែំណូលយៅដំណារក់ាលទិននន ័យដើមក្គៈ 
៤.៦៨០ដុោែ រ/ក្គួារ ថ្ដលរនុងយនាោះ 
៣.៥៣៦ដុោែ រ យសមើនឹង ៧១% បានមរពី

- ការសិរាម ួយផ្សេងយទៀតនឹងក្តូវយធាើយ ើង
យៅថ្ខ្មលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៥ យដើមបវី តដមែពី
ឥទ ិពលគយក្មាង។ 

ផ្សលិតរមមដំ ូងម។ី 

- ការែំណា យលើផ្សលិតរមមដំ ូងមៈី ៥២៥
ដុោែ រ/ហ.ត។  

- ែំណូលពីដំ ូងមរីនុង១ហ.តៈ ១.១៨៩
ដុោែ រ។ 

- ែំណា រនុងផ្សលិតរមមៈ ៥១៧ដុោែ រ 

- ែំណូលៈ ១២០០ដុោែ រ យដា ថ្ផ្សអរយលើ
តដមែដំ ូងម។ី ែំនួនយនោះ នឹងក្តូវយធាើ
បែចុបបននភាព យដា ារថ្ន ការក្បមូល
ផ្សល នឹងបញ្ចបយ់ៅថ្ខ្យមា។ 

រក្មតិសហគមន ៍ - ថ្រដែនាដំ ូងសងួត និងលរផ់្សលិតផ្សលយៅ
ឲ្យឈមួញរនុងក្សុរ និងឈមួញយវៀតណាម រ៏
ដូែា ដំ ូងក្សស់យៅអនរថ្រដែន។  

- ភាគយក្ែើន រសិររលរដ់ំ ូងក្សស់ យៅ
ឲ្យឈមួញ អនរថ្រដែន និងឈមួញយវៀតណា
ម។ 

ក្បភពៈ ការសមាា សបុគគលិរយអសអិនវ ីយៅដលងទី២៧ ថ្ខ្ធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៤ និង ដលងទី៣០ ថ្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០១៥ ដដគូរបស់
អងគការយអសអិនវ ីនិងក្រុមផ្សលិត យៅដលងទី៩-១០ ថ្ខ្រុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៥។ 

បញ្ហា ក្បឈម ដំយណាោះក្ា  និងលទ ផ្សលៈ 

- រតារ ែដក្ង និងជំងឺៈ ពំុមានដំយណាោះក្ា  បញ្ហា ជំងឺយលើដំ ូងមយីៅយ ើ យទ (Witch’s Broom)។ 
គយក្មាងបានថ្ណនាដំល់រសិររពីក្បពន័ ដំណំាែក្មុោះ និងយក្ជើសយរ ើសយដើមថ្ដលមានសុខ្ភាពលអ ឬ ពូជថ្ដល
គម នជំងឺ។ យទោះោ៉ងយនោះររី ដំយណាោះក្ា ថ្ដលបានយសនើយ ើង មនិសូវមានផ្សលវជិជមាន យដា ាររសិររ
មនិអាែររបាននូវក្បយភទយដើម ឬ ពូជទងំយនាោះ។ រសិរររយ៏ៅខ្ាោះែំយណោះដឹង ពីការយក្បើក្បាស់ជី និងការ
ក្គបក់្គងរតារ ែដក្ង។ CIAT ថ្ដលាដដគូ របស់យអសអិនវយីលើគយក្មាង អាជីវរមមថ្បបបរោិបន័នសរីពីដំ ូងម ី
បានយធាើការដាដុំោះយ ើងវញិនូវពូជថ្ដលមានសុខ្ភាពលអ សក្មាបផ់្សរល់ឲ្យរសិររ ប៉ុថ្នរពូជទងំយនាោះ យៅមនិ
ទនក់្គបក់្គនត់ាមតក្មូវការយៅយ ើ ។ 

- អតិផ្សរណាតដមែៈ តដមែដំ ូងម ីគឺក្តូវបានក្គបដណរ ប ់និងក្គបក់្គងយដា ឈមួញយវៀតណាម និងមានការថ្ក្ប
ក្បួលញឹរញបបំ់ផុ្សត។ រសិររភាគយក្ែើនយក្បើក្បាស់ក្បាររ់មចសីក្មាបផ់្សលិតរមមដំ ូងម ីនិងក្តូវសងក្ត ប់
យៅវញិតាមកាលរំណតយ់ៅរដូវក្បមូលផ្សល។ យហតុដូយែនោះ រសិរររថ្មងបងខំែិតរលរផ់្សលិតផ្សលរបស់ខ្ែួន 
យទោះបីបានតដមែទប យដើមប ីរយៅសងក្បាររ់មច។ី ប៉ុថ្នរ រម៏ានរសិររម ួែំនួន បានយធាើការសនេកំ្បារា់
ក្រុម យទោះបីពួរគតពំុ់មានក្បារក់ាសក្គបក់្គន ់យដើមបបំីយពញតាមតក្មូវការោ៉ងណារយ៏ដា ។  

 

 



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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ាទូយៅ គយក្មាងបានជួ  ដល់រសិររ ឲ្យបយងកើននូវផ្សលិតរមម និងក្បារែំ់ណូលរបស់ពួរគត ់តាមរ ៈបយែចរ
វទិាថ្រលមអ។ យទោះោ៉ងណា លទ ភាពយឆ្ព ោះយៅទីផ្សារ គឺាបញ្ហា ក្បឈមសក្មាបរ់សិររ និងអនរថ្រដែន យដា ារ
រំយា ដនអភបិាលរិែចយលើថ្ខ្េសរ ា រផ់្សលិតរមម និងអតិផ្សរណាតដមែ។ សហក្គសថ្រដែនម ួែំនួន បានបិទអាជីវ
រមមថ្រដែនរបស់ខ្ែួន យដា ារពួរគតពំុ់អាែក្បរួតក្បថ្ជងបានាម ួក្បយទសជិតខាង រនុងន ័តដមែផ្សលិតផ្សល
សយក្មែ និងការែំណា យលើការថ្រដែន និងដឹរជញ្ជូ ន។ សហក្គសថ្រដែនដំ ូងម ីរពំុ៏មានសមតាភាពហិរញ្ញ វតាុក្គប់
ក្គន ់យដើមបកី្បមូលទិញដំ ូងម ីយៅរដូវក្បមូលផ្សល សក្មាបក់ារថ្រដែនយពញ១ឆ្ន បំានយទ។  

 យគលនយោបា វស័ិ ដំ ូងម ីមានារៈសំខានប់ំផុ្សត យក្ ោះវនឹងយលើរទឹរែិតរដល់ការវនិិយោគឯរជន 
រនុងការថ្រដែនដំ ូងម ី ថ្ដលនឹងជួ  ឲ្យតដមែដំ ូងមមីានយសារភាព។ យគលនយោបា  ក្តូវបញ្ចូ លនូវ ុទ ាន្តសរ 
រនុងការកាតប់នា ដលែយដើមរនុងការថ្រដែន និងការនាយំែញ យដើមបធីានាឲ្យមានការក្បរួតក្បថ្ជងយលើតដមែលរប់ាន។  
វស័ិ ដំ ូងមយីៅាជយក្មើសសក្មាបរ់សិររ រនុងការបយងកើតែំណូល យដា ារដំណំាយនោះ មានភាពធននឹ់ងយក្គោះ
រាងំសងួត តក្មូវការែំណា វនិិយោគបនរិែមរងៗ និងអាែបតថ់្បនពីអា ុ ១០ យៅ ១៨ថ្ខ្ រនុងការក្បមូលផ្សល។ 
បែចុបបនន រមមវធីិអភវិឌ្ឍនដ៍នអងគការសហក្បាាតិ (UNDP) មានគយក្មាងយលើររមពស់ការនាយំែញដំ ូងម ីរនុងទិស
យៅក្សបគន  ាម ួក្រសួង ណិជជរមម ថ្ដលយលើររមពស់វស័ិ ដំ ូងមយីនោះផ្សងថ្ដរ។ គយក្មាងយនោះនឹងបនរគកំ្ទ
រសិររ និងអនរវនិិយោគ យដើមបគីកំ្ទផ្សលិតរមមដំ ូងមយីនោះ។  

៣.៥. ការវភិាគ នងិែយំណោះដងឹថ្ដលទទលួបានពរីរណីសិរា 
៣.៥.១.  ុទ ាន្តសរែរ ា រា់រល និងែរ ា រក់្បមូលផ្សរុពីំមូលដាា ន 

 វធីិាន្តសរទីផ្សារ ២ក្បយភទ ក្តូវបានរតស់មាគ ល់ៈ ែរ ា រា់រល និងែរ ា រក់្បមូលផ្សរុ ំពីមូលដាា ន។  

 ុទ ាន្តសរែរ ា រក់្បមូលផ្សរុពីំមូលដាា ន:  ុទ ាន្តសរយនោះ ក្តូវបានបយងកើតយ ើង យដា អនរក្ាវក្ាវដនវទិា
ាា នាតិក្ាវក្ាវរសិរមមដនក្បយទសបារាងំ (INRA) និង មជឈមណឌ លសហក្បតិបតរិការអនររាតិ សក្មាបក់ារ
ក្ាវក្ាវយដើមបអីភវិឌ្ឍនរ៍សិរមម (CIRAD)។ 

 ុទ ាន្តសរែរ ា រក់្បមូលផ្សរុ ំពីមូលដាា ន មានក្បភពយដើមយែញមរពីការក្ាវក្ាវរសិរមមបយែចរវទិាដន
ក្បយទសបារាងំ។ យៅយពលក្បយទសបារាងំដារអ់ាណានិគម យគលនយោបា រសិរមមយោរ តសំខានយ់ៅយលើការ
អភវិឌ្ឍក្បយភទដំណំារសិរមមសក្មាបក់ារនាយំែញ ដូែា យៅស ូ របាស និងកាយហាាយដើម។ រិែចការយនោះទមទរនូវ
ការ រែិតរទុរដារ ់ និងការវភិាគពីក្បយភទែរ ា រផ់្សលិតផ្សលនីម ួៗ ថ្ដលយធាើឲ្យែរ ា រក់្បមូលផ្សរុ ំពីថ្នន រមូ់លដាា ន 
មានភាពសមក្សបសក្មាបក់ាររ រយនោះ។ 

វធីិាន្តសរយនោះ យោរ តសំខានយ់លើក្បពន័ ផ្សលិតរមមរនុងក្សុរ យហើ ថ្ដលក្បពន័ យនោះទទួលរងឥទ ិពលពីាា បន័
ាធារណៈ (Raikes et al., 2000)។ ឧទហរណ៍ យៅយពលរដាា ភបិាលែុោះរិែចក្ពមយក្ពៀង នាយំែញនូវផ្សលិតផ្សល



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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ាទូយៅ គយក្មាងបានជួ  ដល់រសិររ ឲ្យបយងកើននូវផ្សលិតរមម និងក្បារែំ់ណូលរបស់ពួរគត ់តាមរ ៈបយែចរ
វទិាថ្រលមអ។ យទោះោ៉ងណា លទ ភាពយឆ្ព ោះយៅទីផ្សារ គឺាបញ្ហា ក្បឈមសក្មាបរ់សិររ និងអនរថ្រដែន យដា ារ
រំយា ដនអភបិាលរិែចយលើថ្ខ្េសរ ា រផ់្សលិតរមម និងអតិផ្សរណាតដមែ។ សហក្គសថ្រដែនម ួែំនួន បានបិទអាជីវ
រមមថ្រដែនរបស់ខ្ែួន យដា ារពួរគតពំុ់អាែក្បរួតក្បថ្ជងបានាម ួក្បយទសជិតខាង រនុងន ័តដមែផ្សលិតផ្សល
សយក្មែ និងការែំណា យលើការថ្រដែន និងដឹរជញ្ជូ ន។ សហក្គសថ្រដែនដំ ូងម ីរពំុ៏មានសមតាភាពហិរញ្ញ វតាុក្គប់
ក្គន ់យដើមបកី្បមូលទិញដំ ូងម ីយៅរដូវក្បមូលផ្សល សក្មាបក់ារថ្រដែនយពញ១ឆ្ន បំានយទ។  

 យគលនយោបា វស័ិ ដំ ូងម ីមានារៈសំខានប់ំផុ្សត យក្ ោះវនឹងយលើរទឹរែិតរដល់ការវនិិយោគឯរជន 
រនុងការថ្រដែនដំ ូងម ី ថ្ដលនឹងជួ  ឲ្យតដមែដំ ូងមមីានយសារភាព។ យគលនយោបា  ក្តូវបញ្ចូ លនូវ ុទ ាន្តសរ 
រនុងការកាតប់នា ដលែយដើមរនុងការថ្រដែន និងការនាយំែញ យដើមបធីានាឲ្យមានការក្បរួតក្បថ្ជងយលើតដមែលរប់ាន។  
វស័ិ ដំ ូងមយីៅាជយក្មើសសក្មាបរ់សិររ រនុងការបយងកើតែំណូល យដា ារដំណំាយនោះ មានភាពធននឹ់ងយក្គោះ
រាងំសងួត តក្មូវការែំណា វនិិយោគបនរិែមរងៗ និងអាែបតថ់្បនពីអា ុ ១០ យៅ ១៨ថ្ខ្ រនុងការក្បមូលផ្សល។ 
បែចុបបនន រមមវធីិអភវិឌ្ឍនដ៍នអងគការសហក្បាាតិ (UNDP) មានគយក្មាងយលើររមពស់ការនាយំែញដំ ូងម ីរនុងទិស
យៅក្សបគន  ាម ួក្រសួង ណិជជរមម ថ្ដលយលើររមពស់វស័ិ ដំ ូងមយីនោះផ្សងថ្ដរ។ គយក្មាងយនោះនឹងបនរគកំ្ទ
រសិររ និងអនរវនិិយោគ យដើមបគីកំ្ទផ្សលិតរមមដំ ូងមយីនោះ។  

៣.៥. ការវភិាគ នងិែយំណោះដងឹថ្ដលទទលួបានពរីរណីសិរា 
៣.៥.១.  ុទ ាន្តសរែរ ា រា់រល និងែរ ា រក់្បមូលផ្សរុពីំមូលដាា ន 

 វធីិាន្តសរទីផ្សារ ២ក្បយភទ ក្តូវបានរតស់មាគ ល់ៈ ែរ ា រា់រល និងែរ ា រក់្បមូលផ្សរុ ំពីមូលដាា ន។  

 ុទ ាន្តសរែរ ា រក់្បមូលផ្សរុពីំមូលដាា ន:  ុទ ាន្តសរយនោះ ក្តូវបានបយងកើតយ ើង យដា អនរក្ាវក្ាវដនវទិា
ាា នាតិក្ាវក្ាវរសិរមមដនក្បយទសបារាងំ (INRA) និង មជឈមណឌ លសហក្បតិបតរិការអនររាតិ សក្មាបក់ារ
ក្ាវក្ាវយដើមបអីភវិឌ្ឍនរ៍សិរមម (CIRAD)។ 

 ុទ ាន្តសរែរ ា រក់្បមូលផ្សរុ ំពីមូលដាា ន មានក្បភពយដើមយែញមរពីការក្ាវក្ាវរសិរមមបយែចរវទិាដន
ក្បយទសបារាងំ។ យៅយពលក្បយទសបារាងំដារអ់ាណានិគម យគលនយោបា រសិរមមយោរ តសំខានយ់ៅយលើការ
អភវិឌ្ឍក្បយភទដំណំារសិរមមសក្មាបក់ារនាយំែញ ដូែា យៅស ូ របាស និងកាយហាាយដើម។ រិែចការយនោះទមទរនូវ
ការ រែិតរទុរដារ ់ និងការវភិាគពីក្បយភទែរ ា រផ់្សលិតផ្សលនីម ួៗ ថ្ដលយធាើឲ្យែរ ា រក់្បមូលផ្សរុ ំពីថ្នន រមូ់លដាា ន 
មានភាពសមក្សបសក្មាបក់ាររ រយនោះ។ 

វធីិាន្តសរយនោះ យោរ តសំខានយ់លើក្បពន័ ផ្សលិតរមមរនុងក្សុរ យហើ ថ្ដលក្បពន័ យនោះទទួលរងឥទ ិពលពីាា បន័
ាធារណៈ (Raikes et al., 2000)។ ឧទហរណ៍ យៅយពលរដាា ភបិាលែុោះរិែចក្ពមយក្ពៀង នាយំែញនូវផ្សលិតផ្សល

រសិរមមារោ់រណ់ាម ួរនុងបរមិាណយក្ែើន វចាបំាែក់្តូវធានានូវការផ្សរល់នូវផ្សលិតផ្សលទងំយនាោះ។ យហតុដូយែនោះ 
អនរផ្សលិតធំៗភាគយក្ែើន នឹងែុោះរុងក្តាបនរ ឫ ែូលរមួយដើមបផី្សលិតនូវផ្សលិតផ្សលនាយំែញទងំយនាោះ តាមបរមិាណក្តូវការ 
ខ្ណៈថ្ដលអនរផ្សលិតតូែៗ (រសិររ) រក្មមានឱកាស ផ្សគតផ់្សគងនូ់វផ្សលិតផ្សលរនុងែំនួនយក្ែើនដូយែនោះ។ យលើសពីយនោះ 
ការវភិាគពីែរ ា រក់្បមូលផ្សរុ ំពីមូលដាា ន ដារប់ញ្ចូ លទងំក្ទឹសរីបណារ ញសងគម សក្មាប ុ់ទ ាន្តសរារោ់រដ់នទំនារ់
ទំនងសងគម និងដំណារក់ាលនីម ួៗដនែរាែរណ៍ទំនិញ។  ុទ ាន្តសរទីផ្សារយនោះ រម៏ានយគលបំណង 
រាងនូវទំនារទ់ំនងសងគមរងឹមា ំរនុងែំយណាមក្រុមអនរផ្សលិត យដើមបយីធាើការពិនិតយយផ្សាៀងោា ត ់ និងទំនារទំ់នងាម ួ
អតិលិជនរនុងការរាងនូវទំនុរែិតររនុងរងាងអ់នរផ្សលិតនិងយដើមបទីទួលបានតដមែទីផ្សារខ្ពស់ាងផ្សលិតផ្សលធមមតា។  

 ុទ ាន្តសរែរ ា រទី់ផ្សារបថ្នែ ថ្ដលក្តូវបានអនុវតរយដា យអសអិនវ ី និងយសដារ គឺក្សយដៀងគន យៅនឹង ុទ 
ាន្តសរែរ ា រក់្បមូលផ្សរុ ំពីមូលដាា ន ថ្ដលតាមរ ៈទីផ្សារយនោះ អនរផ្សលិតរនុងក្ទងក់្ទ តូែ (រសិររ) ក្តូវបានយរៀបែំ
ាក្រុម សមាគមរសិររ ឬ សហគមនរ៍សិរមម យហើ ភាពារោ់រដ់នផ្សលិតផ្សលរនុងក្សុរ បរមិាណ យពលយវោ
ផ្សគតផ់្សគង ់ និងគុណភាពក្តូវបានរំណត។់ ផ្សលិតផ្សលទងំអស់គឺក្តូវបានក្បមូលផ្សរុ ំពីក្រុមអនរផ្សលិតរនុងតំបន ់ និងយោរ ត
យៅយលើរក្មតិយក្ផ្សងៗ ដូែា  ុំ ឬ ក្សុរ និងផ្សរល់យៅកានទី់ផ្សារ យខ្តរ ឬ ក្រុង។ រហូតមរដល់យពលយនោះ យសដារ 
បានយធាើការយលើររមពស់ផ្សលិតរមមបថ្នែសររីាងគយដា យាគជ ័ យដា ារយគបានរំណតនូ់វតដមែធានា និងក្ពមយក្ពៀង
ទិញផ្សលិតផ្សលរនុងបរមិាណារោ់រម់ ួ។    

 យលើសពីយនោះ វទិាាា នក្ាវក្ាវ និងការអភវិឌ្ឍជនបទរមពុា (អងគការ CIRD) រប៏ានយធាើការាម ួ
រសិររដាយំក្មែ និងយរៀបែំក្រុមផ្សលិត យដា អនុវតរតាម ុទ ាន្តសរែរ ា រក់្បមូលផ្សរុ ំពីមូលដាា ន។ ពួរគតប់ានយរៀបែំ
រិែចការ យដើមបទីទួលបានវញិ្ហញ បនបក្ត  បញ្ហជ រផ់្សលិតផ្សលសមាគ ល់ភូមាិន្តសរ សក្មាបយ់ក្មែរំពត។ យក្មែរំពតមាន
យររ រិ៍យឈាម ោះលអទងំយៅយលើទីផ្សាររនុងក្សុរ និងទីផ្សារនាយំែញ ាពិយសស ទីផ្សារអឺរ ៉ុប។ ាម ួនឹងយររ រិ៍យឈាម ោះយនោះ អនរ
យធាើការនាយំែញបានទរទ់ងាម ួក្រុមផ្សលិតយក្មែរំពត និងយរៀបែំរិែចសនាសក្មាបទី់ផ្សារនាយំែញ។ យទោះោ៉ង
ណាររី រនុងក្របខ្ណឌ ដនការសិរា យ ើងមនិមានធនធាន និងយពលយវោក្គបក់្គន ់ យដើមបសិីរាយៅយលើររណីយក្មែ
រំពតយ ើ ។ ការររយ ើញយនោះ គឺថ្ផ្សអរយលើការសមាា សាម ួបុគគលិរជំនាញរបស់អងគការ CIRD ថ្ដលាអនរ    
អនុវតរគយក្មាងផ្សលិតផ្សលសមាគ ល់ភូមាិន្តសរ។  

  ុទ ាន្តសរែរ ា រា់រលៈ  ុទ ាន្តសរែរ ា រា់រល ក្តូវបានអភវិឌ្ឍយ ើង យដា យោរ Gary Gereffi 
និងក្រុមការរ ររបស់គត ់ រនុងវស័ិ យសដារិែចនយោបា ដនការរពឹំងពីការអភវិឌ្ឍ (Gereffi, 1999)។ ការវភិាគពី
ថ្ខ្េែរ ា រា់រល ក្តូវបានបយងកើតយ ើងាបឋម សក្មាបែ់រ ា រក់្បយភទឧសាហរមម (Raikes et al., 2000)។ ពួរវ
យោរ តយៅយលើការយលែយ ើង ដនក្បពន័ ផ្សលិតរមមាារលម ួ ថ្ដលការយធាើសមាហរណរមមយសដារិែចឈានយៅដល់
 ណិជជរមមអនររាតិទងំទក្មងវ់តាុធាតុយដើម និងផ្សលិតផ្សលសយក្មែ (Gereffi, 2000)។  

 អតាន ័ដនការជំរុញឲ្យមានថ្ខ្យែរ ា រទី់ផ្សារដំ ូងម ី ថ្ដលក្តូវបានអនុវតរយដា អងគការយអសអិនវ ី គឺ 
ក្សយដៀងគន យៅនឹង ុទ ាន្តសរថ្ខ្យែរ ា រា់រល។ ផ្សលិតផ្សលដំ ូងម ី ក្តូវបានផ្សគតផ់្សគងយ់ៅក្បយទសយក្ៅ ដូែា  



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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យវៀតណាម និង ែិន យែញពីក្បយទសរំពុងអភវិឌ្ឍនដូ៍ែារមពុាាយដើម។ យដើមបបំីយពញនូវតក្មូវការរបស់ឧសាហ
រមម ដំ ូងម ី រសិររយៅរមពុាបានដាដំំណំាដំ ូងម ី យដើមបផី្សគតផ់្សគងទី់ផ្សារ។ យទោះោ៉ងណា យដា រងាោះការសក្មប
សក្មួល និងការអនុវតរែាប ់រនុងែំយណាមភាគី រព់ន័  រសិរររថ្មងជួបបញ្ហា រងាោះអំណាែដនការែរចា និងបរាជ ័
រនុងអាជីវរមមរបស់ខ្ែួន យដា បរមិាណផ្សគតផ់្សគងយ់លើសពីតក្មូវការ និងតដមែលរទ់ប។ យនោះយដា ារថ្ន ដំ ូងមមីនិ
អាែបងាិលែូលទីផ្សាររនុងក្សុរ សក្មាបក់ារយក្បើក្បាស់ ក្បសិនយបើវមនិក្តូវបាននាយំែញ។ យអសអិនវបីានយធាើការយដើមបី
យលើររមពស់ែរ ា រផ់្សលិតរមមដំ ូងម ី តាមរ ៈ ុទ ាន្តសរអភវិឌ្ឍនអ៍ាជីវរមមថ្បបបរោិបន័ន រនុងយគលបំណងនា ំ
ភាគី រព់ន័  យដើមបយីធាើការាម ួគន  និងនាមំរនូវអតាក្បយោជនដ៍ល់អនរ រព់ន័ ទងំអស់។ 

 ាលទ ផ្សល រសិររដាដំំ ូងមកី្តូវបានភាជ បា់ម ួឈមួញរនុងក្សុរ និងសហក្គសថ្រដែនរនុងក្សុរ។ យទោះ
ោ៉ងណា អាក្ស័ យដា ទំហំ ណិជជរមម ដនឧសាហរមមរនុងក្សុរ ដំ ូងមយីៅថ្តពឹងថ្ផ្សអរោ៉ងខាែ ងំយៅយលើទីផ្សារ
នាយំែញ យដា ការលរវ់តាុធាតុយដើម ថ្ដលជំរុញយដា ែរ ា រា់រល។ យដើមបទីទួលបានអតាក្បយោជនពី៍ផ្សលិតរមម
ដំ ូងម ី ថ្ដលយលើសពីយសែររីក្តូវការ រនុងក្បយទសរំពុងអភវិឌ្ឍ តួោ៉ងក្បយទសរមពុា អនរទិញយៅរនុងក្បយទស
អភវិឌ្ឍន ៍មនិចាបអ់ារមមណ៍ែំយ ោះការយរៀបែំក្បពន័ ផ្សលិតរមម យដើមបធីានាការផ្សគតផ់្សគងដ់ល់ពួរយគយទ (យ លគឺ គម នការ
យធាើរិែចសនាដាដុំោះយដើមបនីាយំែញ) ប៉ុថ្នររនុងយពលាម ួគន យនាោះ អនរទិញអាែទមាែ រត់ដមែ យដើមបបីានែំយណញយក្ែើនពី
ក្បពន័ ែរ ា រា់រល ថ្ដលមនិមានការក្គបក់្គងយនោះ។ ក្បពន័ រសិរមមតាមរិែចសនា គឺាឧបររណ៍យដើមបយីលើរ
រមពស់ ុទ ាន្តសរែរ ា រា់រល យៅយពលថ្ដលរសិររ និងអនរទិញ បាន ល់ក្ពមយៅយលើផ្សលិតផ្សលារោ់រ់
ណាម ួ ការរំណតនូ់វតដមែ និងយពលយវោដនការផ្សគតផ់្សគងផ់្សលិតផ្សល។  

សមាហរណរមម ុទ ាន្តសរក្បមូលផ្សរុពីំថ្នន រមូ់លដាា ន និងែរ ា រា់រលៈ យសដារ រប៏ានរំពុងយធាើការក្ែបាែ់
បញ្ចូ លគន នូវ ុទ ាន្តសរែរ ា រទី់ផ្សារទងំពីរ រនុងរិែចអនររាគមនយ៍លើផ្សលិតផ្សលក្សូវ ថ្ដលក្តូវបានយគាគ ល់ា
ក្បយភទទីផ្សារអងករសររីាងគ។ ដំបូងយ ើ  រសិររថ្ដលផ្សលិតក្សូវសររីាងគបានែងក្រងគន ាក្រុមយៅរក្មតិភូម ិ និង
បនាា បម់រ ែងក្រងាបណារ ញថ្នន រ ុ់ំ ថ្នន រក់្សុរ យខ្តរ និងថ្នន រា់តិ។  អងករសររីាងគមានយគលយៅទីផ្សារាយក្ែើន 
ទងំយៅទីផ្សាររនុងតំបន ់ យៅតាមទីក្រុង និងទីផ្សារនាយំែញ។ សហក្គសយសដារទិញក្សូវសររីាងគពីរសិររ យហើ 
រិនលរយ់ៅឲ្យអតិលិជនយៅទីក្រុង។  យនោះយៅថ្ន  ុទ ាន្តសរក្បមូលផ្សរុ ំពីថ្នន រមូ់លដាា ន។ យលើសពីយនោះ យសដាររយ៏ដើរ
តួនាទីាឈមួញរណារ ល និងសហការាម ួក្រុមហ ុននាយំែញ យដើមបនីាយំែញអងករសររីាងគយៅកានទី់ផ្សារបរយទស 
ឧទហរណ៍ សហគមនអឺ៍រ ៉ុប និងសហរដាអាយមររិាយដើម។ រនុងររណីយនោះ អនរនាយំែញអងករសររីាងគបានយធាើរិែចសនា
ាម ួយសដារ រនុងបរមិាណអងករសររីាងគារោ់រណ់ាម ួ។ យសដារយធាើការសក្មបសក្មួលាម ួរសិរររនុងការ
ផ្សលិតក្សូវសររីាងគ យដើមបបំីយពញតាមតក្មូវការនាយំែញ។ តក្មូវការរំណតម់ ួែំយ ោះអងករសររីាងគ ក្តូវបាន ល់ក្ពម
យដា ទីផ្សារនាយំែញ ឬអនរបញ្ហជ ទិញ ថ្ដលបនាា បម់រ យធាើការាម ួក្រុមហ ុនរនុងក្សុរ (សហក្គសយសដារ) 
យហើ យនោះក្តូវបានយគាគ ល់ថ្នា ុទ ាន្តសរែរ ា រា់រល។  



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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យវៀតណាម និង ែិន យែញពីក្បយទសរំពុងអភវិឌ្ឍនដូ៍ែារមពុាាយដើម។ យដើមបបំីយពញនូវតក្មូវការរបស់ឧសាហ
រមម ដំ ូងម ី រសិររយៅរមពុាបានដាដំំណំាដំ ូងម ី យដើមបផី្សគតផ់្សគងទី់ផ្សារ។ យទោះោ៉ងណា យដា រងាោះការសក្មប
សក្មួល និងការអនុវតរែាប ់រនុងែំយណាមភាគី រព់ន័  រសិរររថ្មងជួបបញ្ហា រងាោះអំណាែដនការែរចា និងបរាជ ័
រនុងអាជីវរមមរបស់ខ្ែួន យដា បរមិាណផ្សគតផ់្សគងយ់លើសពីតក្មូវការ និងតដមែលរទ់ប។ យនោះយដា ារថ្ន ដំ ូងមមីនិ
អាែបងាិលែូលទីផ្សាររនុងក្សុរ សក្មាបក់ារយក្បើក្បាស់ ក្បសិនយបើវមនិក្តូវបាននាយំែញ។ យអសអិនវបីានយធាើការយដើមបី
យលើររមពស់ែរ ា រផ់្សលិតរមមដំ ូងម ី តាមរ ៈ ុទ ាន្តសរអភវិឌ្ឍនអ៍ាជីវរមមថ្បបបរោិបន័ន រនុងយគលបំណងនា ំ
ភាគី រព់ន័  យដើមបយីធាើការាម ួគន  និងនាមំរនូវអតាក្បយោជនដ៍ល់អនរ រព់ន័ ទងំអស់។ 

 ាលទ ផ្សល រសិររដាដំំ ូងមកី្តូវបានភាជ បា់ម ួឈមួញរនុងក្សុរ និងសហក្គសថ្រដែនរនុងក្សុរ។ យទោះ
ោ៉ងណា អាក្ស័ យដា ទំហំ ណិជជរមម ដនឧសាហរមមរនុងក្សុរ ដំ ូងមយីៅថ្តពឹងថ្ផ្សអរោ៉ងខាែ ងំយៅយលើទីផ្សារ
នាយំែញ យដា ការលរវ់តាុធាតុយដើម ថ្ដលជំរុញយដា ែរ ា រា់រល។ យដើមបទីទួលបានអតាក្បយោជនពី៍ផ្សលិតរមម
ដំ ូងម ី ថ្ដលយលើសពីយសែររីក្តូវការ រនុងក្បយទសរំពុងអភវិឌ្ឍ តួោ៉ងក្បយទសរមពុា អនរទិញយៅរនុងក្បយទស
អភវិឌ្ឍន ៍មនិចាបអ់ារមមណ៍ែំយ ោះការយរៀបែំក្បពន័ ផ្សលិតរមម យដើមបធីានាការផ្សគតផ់្សគងដ់ល់ពួរយគយទ (យ លគឺ គម នការ
យធាើរិែចសនាដាដុំោះយដើមបនីាយំែញ) ប៉ុថ្នររនុងយពលាម ួគន យនាោះ អនរទិញអាែទមាែ រត់ដមែ យដើមបបីានែំយណញយក្ែើនពី
ក្បពន័ ែរ ា រា់រល ថ្ដលមនិមានការក្គបក់្គងយនោះ។ ក្បពន័ រសិរមមតាមរិែចសនា គឺាឧបររណ៍យដើមបយីលើរ
រមពស់ ុទ ាន្តសរែរ ា រា់រល យៅយពលថ្ដលរសិររ និងអនរទិញ បាន ល់ក្ពមយៅយលើផ្សលិតផ្សលារោ់រ់
ណាម ួ ការរំណតនូ់វតដមែ និងយពលយវោដនការផ្សគតផ់្សគងផ់្សលិតផ្សល។  

សមាហរណរមម ុទ ាន្តសរក្បមូលផ្សរុពីំថ្នន រមូ់លដាា ន និងែរ ា រា់រលៈ យសដារ រប៏ានរំពុងយធាើការក្ែបាែ់
បញ្ចូ លគន នូវ ុទ ាន្តសរែរ ា រទី់ផ្សារទងំពីរ រនុងរិែចអនររាគមនយ៍លើផ្សលិតផ្សលក្សូវ ថ្ដលក្តូវបានយគាគ ល់ា
ក្បយភទទីផ្សារអងករសររីាងគ។ ដំបូងយ ើ  រសិររថ្ដលផ្សលិតក្សូវសររីាងគបានែងក្រងគន ាក្រុមយៅរក្មតិភូម ិ និង
បនាា បម់រ ែងក្រងាបណារ ញថ្នន រ ុ់ំ ថ្នន រក់្សុរ យខ្តរ និងថ្នន រា់តិ។  អងករសររីាងគមានយគលយៅទីផ្សារាយក្ែើន 
ទងំយៅទីផ្សាររនុងតំបន ់ យៅតាមទីក្រុង និងទីផ្សារនាយំែញ។ សហក្គសយសដារទិញក្សូវសររីាងគពីរសិររ យហើ 
រិនលរយ់ៅឲ្យអតិលិជនយៅទីក្រុង។  យនោះយៅថ្ន  ុទ ាន្តសរក្បមូលផ្សរុ ំពីថ្នន រមូ់លដាា ន។ យលើសពីយនោះ យសដាររយ៏ដើរ
តួនាទីាឈមួញរណារ ល និងសហការាម ួក្រុមហ ុននាយំែញ យដើមបនីាយំែញអងករសររីាងគយៅកានទី់ផ្សារបរយទស 
ឧទហរណ៍ សហគមនអឺ៍រ ៉ុប និងសហរដាអាយមររិាយដើម។ រនុងររណីយនោះ អនរនាយំែញអងករសររីាងគបានយធាើរិែចសនា
ាម ួយសដារ រនុងបរមិាណអងករសររីាងគារោ់រណ់ាម ួ។ យសដារយធាើការសក្មបសក្មួលាម ួរសិរររនុងការ
ផ្សលិតក្សូវសររីាងគ យដើមបបំីយពញតាមតក្មូវការនាយំែញ។ តក្មូវការរំណតម់ ួែំយ ោះអងករសររីាងគ ក្តូវបាន ល់ក្ពម
យដា ទីផ្សារនាយំែញ ឬអនរបញ្ហជ ទិញ ថ្ដលបនាា បម់រ យធាើការាម ួក្រុមហ ុនរនុងក្សុរ (សហក្គសយសដារ) 
យហើ យនោះក្តូវបានយគាគ ល់ថ្នា ុទ ាន្តសរែរ ា រា់រល។  

 ារមួ  ុទ ាន្តសរទងំពីរ ( ុទ ាន្តសរថ្ខ្េែរ ា រស់រល និង ុទ ាន្តសរក្បមូលផ្សរុ ំពីមូលដាា ន) ឬ ការ
ក្ែបាែប់ញ្ចូ លគន នូវ ុទ ាន្តសរទងំពីរ មានភាពសមក្សបរនុងការគកំ្ទរសិររតូែតាែ។ យទោះោ៉ងណា រនុង
ដំណារក់ាលដំបូងដនការតភាជ បរ់សិររយៅកានទី់ផ្សារ និងយដើមបជួី  ដល់រសិររ រនុងការយក្តៀមខ្ែួនតបទល់នឹងរតារ
ក្បឈមថ្ផ្សនរទីផ្សារ  ុទ ាន្តសរក្បមូលផ្សរុ ំពីថ្នន រមូ់លដាា ន មានលរខណៈសមក្សបខាែ ងំាង។  ុទ ាន្តសរក្បមូលផ្សរុ ំ
ពីថ្នន រមូ់លដាា ននឹងជួ  ដល់រសិររ យដើមបទីទួលបាននូវការយរៀបែែំងក្រងក្រុម យដើមបផី្សលិតសក្មាបទី់ផ្សាររនុងក្សុរ 
និងាបនរបនាា ប ់ ការយរៀនសូក្តោ៉ងឆ្បរ់ហ័សយដើមបបីំយពញតាមលរខខ្ណឌ តក្មូវដនទីផ្សារយៅទីក្រុង និងទីផ្សារនា ំ
យែញ។ ែំយណោះដឹង បទពិយាធនរ៍នុងការែងក្រងក្រុម ឫ សហគមនរ៍សិរមម គឺមានក្ាបយ់ហើ ។ ការទទួល រ
 ុទ ាន្តសរទីផ្សារណាម ួ គឺអាក្ស័ យលើធមមាតិ ដនផ្សលិតផ្សលថ្ដលក្តូវបានយក្ជើសយរ ើស និងភាពរែួរាល់ដនអនរ
 រព់ន័ យផ្សេងៗែំយ ោះក្បយភទផ្សលិតផ្សលយនាោះ។  ុទ ាន្តសរក្បមូលផ្សរុ ំពីថ្នន រមូ់លដាា ន មានឥទ ិពលជំរុញអំណាែ 
ថ្ដលជួ  ដល់អនរផ្សលិត ទទួលបាននូវការែងក្រងគន ាក្រុម និងពក្ងឹងអំណាែដល់ពួរគត ់ ខ្ណៈ ុទ ាន្តសរ
ែរ ា រា់រលមានឥទ ិពលទញ រអំណាែ យដើមបពីក្ងឺង និងយលើរទឹរែិតរ ដល់រសិររឲ្យែូលយៅរនុងក្បពន័        
ទីផ្សារ។  

 

 
រូបភាពទី  3: ការបរ ា ញទក្មងរូ់បភាពពី ុទ ាន្តសរទីផ្សារទងំពីរ៖  ុទ ាន្តសរារល (យឆាង) និង ុទ ាន្តសរការ
ក្បមូលផ្សរុពីំមូលដាា ន (ារ ំ) 

 
 
 



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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៣.៥.២. គុណសមបតរ ិនិងគុណវបិតរដិន ុទ ាន្តសរែរ ា រា់រល និង ុទ ាន្តសរក្បមូលផ្សរុពីំថ្នន រមូ់លដាា ន 
  ុទ ាន្តសរែរ ា រទី់ផ្សារទងំពីរក្តូវបានអនុវតរ យដើមបផី្សារភាជ បផ់្សលិតផ្សលរបស់រសិររយៅកានទី់ផ្សារ។ វ
មានទងំគុណសមបតរិ និងគុណវបិតរិ ថ្ដលគួរក្តូវបាន រមរគិតគូរពិចារណា យៅយពល រ ុទ ាន្តសរយនោះ យៅ
អនុវតររនុងផ្សលិតផ្សលយផ្សេងយទៀតយៅរមពុា។  

 ុទ ាន្តសរែរ ា រា់រលៈ  ុទ ាន្តសរយនោះ  រព់ន័ យៅនឹងក្បយភទផ្សលិតផ្សលយគលយៅ រនុងែំនួនយក្ែើន 
ថ្ដលាធមមតាជំរុញយដា តក្មូវការទីផ្សារារល។  ុទ ាន្តសរយនោះ លអសក្មាបអ់នរមានដីធែីធំ ឫ ឈមួញរណារ ល 
តាមរ ៈការយធាើរសិរមមតាមរិែចសនា ាាងរសិររតូែតាែរនុងតំបន។់  ុទ ាន្តសរែរ ា រា់រល យលើរទឹរែិតរ
ឲ្យមានការលូតោស់ម៉ាក្រូយសដារិែចរបស់ក្បយទស ាាងរសិររខាន តតូែ។  

 ុទ ាន្តសរក្បមូលផ្សរុពីំថ្នន រមូ់លដាា នៈ  ុទ ាន្តសរយនោះ យោរ តយៅយលើក្បពន័ ផ្សលិតរមមរនុងក្សុរ។ វយធាើសមា
ហរណរមម ក្ទឹសរីបណារ ញសងគម  សក្មាបយ់រៀបែំ ុទ ាន្តសរារោ់រ ់យដើមប ីល់ដឹងពីទំនារទ់ំនងសងគម និងអនររ
ការ តាមរ ៈការយគៀរគររសិររមូលដាា ន និងផ្សលិតផ្សលរបស់ពួរគត ់ សក្មាបទី់ផ្សារ។ វរម៏ានបំណងពក្ងឹង
ទំនារទ់ំនងសងគមឲ្យរងឹមាាំម ួក្រុមអនរផ្សលិត យដើមបយីធាើការពិនិតយយផ្សាៀងោា ត ់ និងយដើមបរីាងទំនុរែិតរជំុវញិអនរ  
ផ្សលិត និងអនរយក្បើក្បាស់រនុងការទទួលបានតដមែទីផ្សារលរខ់្ពស់ាងផ្សលិតផ្សលធមមតា។  ក្រុមសហគមន ៍យរៀនសូក្ត
បានោ៉ងឆ្បរ់ហ័សពីថ្បបបទដនក្រមសីលធមនិ៌ងែាបអ់ាជីវរមម យដើមបែូីលយៅរនុងទីផ្សារនាយំែញ។  ុទ ាន្តសរ
យនោះែំណា យពលយក្ែើន និងធនធានហិរញ្ញ វតាុ យដើមបយីគៀរគរសហគមនឲ៍្យយធាើការាម ួគន  និងពក្ងឹងក្បពន័ 
ផ្សលិតរមមរបស់ពួរគត ់ យដើមបបីំយពញនូវទីផ្សារសររីាងគ ឫ ទីផ្សារធមមាតិ។ យលើសពីយនោះ  ុទ ាន្តសរយនោះនឹងមនិ
ដំយណើ រការលអ ក្បសិនយបើសហគមន ៍ខ្ាោះទំនុរែិតរ និងាមគគីភាព។  

៣.៥.៣. ផ្សលិតផ្សលសុវតាភិាព អងគការដដគូយអសអិនវ ី(និងផ្សលិតផ្សលទីផ្សារធមមាតិ )យសដារ( ) 
ការផ្សារភាជ បរ់សិររយៅទីផ្សារ កាែ  ាក្បធានបទយពញនិ ម រនុងការរ រអភវិឌ្ឍន ៍ បនាា បពី់ការយែញ

យគលការណ៍ដនការអភវិឌ្ឍពិភពយោរ រនុងឆ្ន  ំ ២០០៨។ យគលការណ៍បានបញ្ហច រថ់្ន យដើមបកីាតប់នា ភាពក្រីក្រ 
រនុងក្បយទសរំពុងអភវិឌ្ឍន ៍ វាការចាបំាែ ់ រនុងការផ្សារភាជ បរ់សិររយៅកានទី់ផ្សារ។ ចាបត់ាងំពីយពលយនាោះមរ 
គយក្មាងអភវិឌ្ឍនា៍យក្ែើន ពាោមដារប់ញ្ចូ លនូវ ុទ ាន្តសរ “ការផ្សារភាជ បរ់សិររយៅទីផ្សារ” រនុងគយក្មាងសំយណើ
របស់ខ្ែួន។ យទោះោ៉ងណា យដើមបផី្សារភាជ បរ់សិររយៅកានទី់ផ្សារ ក្បរបយដា យាគជ ័ តក្មូវឲ្យមានការយរៀបែំា
 ុទ ាន្តសរ។ ការយក្ជើសយរ ើសក្បយភទផ្សលិតផ្សល យដើមបដីារែូ់លយៅទីផ្សារ គឺាតលភាពសំខានម់ ួ ដន ុទ ាន្តសរ
យដើមបឈីានយៅកានទី់ផ្សារ។  



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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៣.៥.២. គុណសមបតរ ិនិងគុណវបិតរដិន ុទ ាន្តសរែរ ា រា់រល និង ុទ ាន្តសរក្បមូលផ្សរុពីំថ្នន រមូ់លដាា ន 
  ុទ ាន្តសរែរ ា រទី់ផ្សារទងំពីរក្តូវបានអនុវតរ យដើមបផី្សារភាជ បផ់្សលិតផ្សលរបស់រសិររយៅកានទី់ផ្សារ។ វ
មានទងំគុណសមបតរិ និងគុណវបិតរិ ថ្ដលគួរក្តូវបាន រមរគិតគូរពិចារណា យៅយពល រ ុទ ាន្តសរយនោះ យៅ
អនុវតររនុងផ្សលិតផ្សលយផ្សេងយទៀតយៅរមពុា។  

 ុទ ាន្តសរែរ ា រា់រលៈ  ុទ ាន្តសរយនោះ  រព់ន័ យៅនឹងក្បយភទផ្សលិតផ្សលយគលយៅ រនុងែំនួនយក្ែើន 
ថ្ដលាធមមតាជំរុញយដា តក្មូវការទីផ្សារារល។  ុទ ាន្តសរយនោះ លអសក្មាបអ់នរមានដីធែីធំ ឫ ឈមួញរណារ ល 
តាមរ ៈការយធាើរសិរមមតាមរិែចសនា ាាងរសិររតូែតាែរនុងតំបន។់  ុទ ាន្តសរែរ ា រា់រល យលើរទឹរែិតរ
ឲ្យមានការលូតោស់ម៉ាក្រូយសដារិែចរបស់ក្បយទស ាាងរសិររខាន តតូែ។  

 ុទ ាន្តសរក្បមូលផ្សរុពីំថ្នន រមូ់លដាា នៈ  ុទ ាន្តសរយនោះ យោរ តយៅយលើក្បពន័ ផ្សលិតរមមរនុងក្សុរ។ វយធាើសមា
ហរណរមម ក្ទឹសរីបណារ ញសងគម  សក្មាបយ់រៀបែំ ុទ ាន្តសរារោ់រ ់យដើមប ីល់ដឹងពីទំនារទ់ំនងសងគម និងអនររ
ការ តាមរ ៈការយគៀរគររសិររមូលដាា ន និងផ្សលិតផ្សលរបស់ពួរគត ់ សក្មាបទី់ផ្សារ។ វរម៏ានបំណងពក្ងឹង
ទំនារទ់ំនងសងគមឲ្យរងឹមាាំម ួក្រុមអនរផ្សលិត យដើមបយីធាើការពិនិតយយផ្សាៀងោា ត ់ និងយដើមបរីាងទំនុរែិតរជំុវញិអនរ  
ផ្សលិត និងអនរយក្បើក្បាស់រនុងការទទួលបានតដមែទីផ្សារលរខ់្ពស់ាងផ្សលិតផ្សលធមមតា។  ក្រុមសហគមន ៍យរៀនសូក្ត
បានោ៉ងឆ្បរ់ហ័សពីថ្បបបទដនក្រមសីលធមនិ៌ងែាបអ់ាជីវរមម យដើមបែូីលយៅរនុងទីផ្សារនាយំែញ។  ុទ ាន្តសរ
យនោះែំណា យពលយក្ែើន និងធនធានហិរញ្ញ វតាុ យដើមបយីគៀរគរសហគមនឲ៍្យយធាើការាម ួគន  និងពក្ងឹងក្បពន័ 
ផ្សលិតរមមរបស់ពួរគត ់ យដើមបបីំយពញនូវទីផ្សារសររីាងគ ឫ ទីផ្សារធមមាតិ។ យលើសពីយនោះ  ុទ ាន្តសរយនោះនឹងមនិ
ដំយណើ រការលអ ក្បសិនយបើសហគមន ៍ខ្ាោះទំនុរែិតរ និងាមគគីភាព។  

៣.៥.៣. ផ្សលិតផ្សលសុវតាភិាព អងគការដដគូយអសអិនវ ី(និងផ្សលិតផ្សលទីផ្សារធមមាតិ )យសដារ( ) 
ការផ្សារភាជ បរ់សិររយៅទីផ្សារ កាែ  ាក្បធានបទយពញនិ ម រនុងការរ រអភវិឌ្ឍន ៍ បនាា បពី់ការយែញ

យគលការណ៍ដនការអភវិឌ្ឍពិភពយោរ រនុងឆ្ន  ំ ២០០៨។ យគលការណ៍បានបញ្ហច រថ់្ន យដើមបកីាតប់នា ភាពក្រីក្រ 
រនុងក្បយទសរំពុងអភវិឌ្ឍន ៍ វាការចាបំាែ ់ រនុងការផ្សារភាជ បរ់សិររយៅកានទី់ផ្សារ។ ចាបត់ាងំពីយពលយនាោះមរ 
គយក្មាងអភវិឌ្ឍនា៍យក្ែើន ពាោមដារប់ញ្ចូ លនូវ ុទ ាន្តសរ “ការផ្សារភាជ បរ់សិររយៅទីផ្សារ” រនុងគយក្មាងសំយណើ
របស់ខ្ែួន។ យទោះោ៉ងណា យដើមបផី្សារភាជ បរ់សិររយៅកានទី់ផ្សារ ក្បរបយដា យាគជ ័ តក្មូវឲ្យមានការយរៀបែំា
 ុទ ាន្តសរ។ ការយក្ជើសយរ ើសក្បយភទផ្សលិតផ្សល យដើមបដីារែូ់លយៅទីផ្សារ គឺាតលភាពសំខានម់ ួ ដន ុទ ាន្តសរ
យដើមបឈីានយៅកានទី់ផ្សារ។  

យៅយពលទីផ្សារ សយពញយដា ផ្សលិតផ្សលរសិរមម យសដារបានយក្ជើសយរ ើសផ្សលិតផ្សលធមមាតិ ាទីផ្សារ
ធមមាតិ ខ្ណៈថ្ដលយអសអិនវ ី យធាើការាម ួដដគូ យដើមបយីក្ជើសយរ ើសនូវផ្សលិតផ្សលសុវតាិភាព 11 រនុងក្សុរ ា ុទ 
ាន្តសរឈានែូលទីផ្សារ។ ផ្សលិតផ្សលសររីាងគរបស់សហក្គយសដារ ក្តូវបានាគ ល់យដា អនរយក្បើក្បាស់យៅ 
ទីក្រុង។ យលើសពីយនោះ យៅរក្មតិសហគមន ៍រក្មតិក្សុរ និងរក្មតិយខ្តរ រសិររថ្ដលផ្សគតផ់្សគងផ់្សលិតផ្សលសររីាងគយៅ
កានស់ហក្គសយសដារ រក៏្តូវបានាគ ល់យដា អនរយក្បើក្បាស់រនុងតំបន។់ ាលទ ផ្សល អនរយក្បើក្បាស់រនុងតំបនអ់ាែ
ទរទ់ងរសិររផ្សលិតរនុងក្សុរ យដើមបទិីញផ្សលិតផ្សលសររីាងគ។ ក្សយដៀងគន យនោះ រសិររផ្សលិតបថ្នែ របស់អងគការដដ
គូយអសអិនវ ីអាែលរផ់្សលិតផ្សលរបស់ពួរគត ់យៅទីផ្សាររនុងតំបនប់ានយដា រ  ក្សួលផ្សងថ្ដរ។  

 
៣.៥.៤. គុណសមបតរ ិនិងគុណវបិតរ ិដនទសេនអាជីវរមមតាមថ្បបបរោិបន័ន និងថ្បបពឹងអាក្ស័ យលើខ្ែួនឯង 
ការសិរា បានររយ ើញនូវទសេនៈអភវិឌ្ឍនែ៍ំនួន២ ក្តូវបានអនុវតរ យដា អងគការថ្ដលក្តូវបានយក្ជើសយរ ើស

សក្មាបក់ារសិរា គឺទសេនៈអភវិឌ្ឍន ៍ ថ្បបអាក្ស័ យលើខ្ែួនឯង ថ្ដលអនុវតរយដា អងគការយសដារ និងអាជីវរមម
តាមថ្បបបរោិបន័ន ថ្ដលអនុវតរយដា អងគការយអសអិនវ។ី ទសេនៈទនទងំពីរយនោះ  មានភាពសមក្សប តាម
ដំណារក់ាលយផ្សេងៗដនការអភវិឌ្ឍ។ ការអភវិឌ្ឍថ្បបអាក្ស័ យលើខ្ែួនឯង ជួ  ឲ្យរសិររអាែក្គបក់្គងែរ ា រអ់ាជីវ
រមមរបស់ពួរគត ់ និងធានានូវការអនុវតរទីផ្សារផ្សលិតផ្សលយដា ខ្ែួនឯង។ យលើសពីយនោះ វពក្ងឹងនូវភាពាមាច ស់
របស់សហគមន ៍ ថ្ដលដឹរនាយំៅដល់ការក្គបក់្គងធនធាន និងការអភវិឌ្ឍថ្ផ្សអរយលើការសយក្មែែិតររមួគន ។ យទោះ
ោ៉ងណា ទសេនៈទនថ្បបអាក្ស័ យលើខ្ែួនឯងយនោះ ក្តូវែំណា យពលរាងរែនាសមពន័ មូលដាា ន និងភាពយជឿ
ាររ់នុងែំយណាមក្រុមផ្សលិត រមួនឹងការ ល់ដឹងពីអាជីវរមម និងភាពាអនរដឹរនារំនុងក្រុម។  

 ុទ ាន្តសរអាជីវរមមថ្បបបរោិបន័ន ជួ  ដល់រសិររយដើមបយីលើររមពស់រែនាសមពន័ អាជីវរមមមានក្ាប ់រនុង
រ ៈយពលខ្ែី និងយក្បើក្បាស់ធនធានតិែ រមួមានយពលយវោ ហិរញ្ញ វតាុ និងរិែចខិ្តខំ្ក្បឹងថ្ក្បង។ យទោះោ៉ងណា អនរ  
ផ្សលិតចាបំាែក់្តូវយធាើការាម ួអនរ រព់ន័ ាយក្ែើនារហូត រនុងរំ ុងយពលដនវដរអាជីវរមម។ យនោះយដា ារថ្ន អនរ
ផ្សលិតក្តូវបានយរៀបែំ សក្មាបក់ារផ្សគតផ់្សគងប់៉ុយណាណ ោះ ប៉ុថ្នរមនិថ្មនយដើមបកី្គបក់្គងក្បពន័ យទ។ យៅយពលថ្ដលការផ្សគតផ់្សគង់
យលើសពីតក្មូវការ អនរទិញមនិខ្ាល់ាម ួក្រុមផ្សលិត យដា ារថ្ន ពួរយគយៅមានមយធាបា យផ្សេងយទៀត យដើមបី
ទទួលបានការផ្សគតផ់្សគង។់  
 

                                                            
11  ផ្សលិតផ្សលរសិរមមសុវតាភិាព ក្តូវបានរំណតយ់ដា ផ្សលិតរមមរសិរមម ថ្ដលអនុវតរតាមសរងដ់ាការអនុវតររសិរមមលអ។ មរទល់យពលយនោះ 
ការអនុវតររសិរមមលអ ក្តូវបានទទួលាគ ល់យដា ក្បយទសរនុងសហគមអាា ន ថ្ដលក្តូវបានយគាគ ល់ថ្ន ាការអនុវតររសិរមមលអអាា ន។ 
ាយគលការណ៍ ក្បយទសរនុងសហគមអាា ននីម ួៗ ក្តូវថ្តអនុវតរតាមសរងដ់ាយនោះ ក្បសិនយគែងយ់ធាើការនាយំែញផ្សលិតផ្សលរសិរមមយៅរនុង 
បណារ ក្បយទសរនុងសហគមអាា ន។ យទោះោ៉ងណាការក្តួតពនិិតយពកីារអនុវតររសិរមមលអយៅមនិទនប់ានអនុវតរយៅយ ើ យៅរមពុា។  



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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តារាងទី  9: បញ្ហា ក្បឈម និងភាពយាគជ ័ រនុងការតភាជ បរ់សិររ យៅកានទី់ផ្សារយៅរនុងក្បយភទ ផ្សលិតផ្សលថ្ដល
បានយក្ជើសយរ ើស 

ផ្សលិតផ្សល យគលយៅទីផ្សារ ភាពយាគជ ័ និងរតារ ក្បឈមាារវនរ 

បថ្នែ ទីផ្សាររនុងតំបន ់និង 
ទីក្រុង 

គនែោឹះដនភាពយាគជ ័ 
- មានការរបួរូមាមគគីគន បានលអ រនុងែំយណាមរសិររផ្សលិតយៅរនុង

សហគមនមូ៍លដាា ន។ អនរផ្សលិតបថ្នែ មនិក្តឹមថ្តអាែផ្សលិតបថ្នែ
សក្មាបហូ់បរនុងក្គួារប៉ុយណាណ ោះយទ ថ្លមទងំសក្មាបផ់្សគតផ់្សគងយ់ៅទី
ផ្សារផ្សងថ្ដរ។ 

- ផ្សលិតរមមបថ្នែ ក្តូវបានថ្ណនារំនុងទិសយៅបយក្មើការហូបែុរ និង
ាក្បភពែំណូលបនាា បប់នេរំនុងក្គួារ ប៉ុថ្នរបនរិែមរងៗ មុខ្របរ
យនោះ បានកាែ  ាមុខ្របរសំខាន ់និងែូលរមួែំថ្ណររនុងយសដារិែច
ក្គួាររបស់គត។់  

- រសិររអាែពក្ងីរទំហំផ្សលិតរមមរបស់ពួរគត ់យហើ ថ្លមទងំ
ទទួលបានតដមែលរយ់ក្ែើនយទាដង យបើយធៀបនឹងក្បយភទផ្សលិតផ្សលធមម
តា។ 
បញ្ហា ក្បឈមសំខាន់ៗ : 

- ផ្សលិតរមមមានការធាែ រែុ់ោះ រនុងែយនាែ ោះថ្ខ្មនីា និងយមា យៅយពល
ខ្ាោះក្បភពទឹរយក្ាែក្សព។ 

- តក្មូវការទីផ្សារយៅមានរក្មតិ ាឧបសគគដល់រសិររ ថ្ដលែង់
ពក្ងីរផ្សលិតរមមបថ្នែរបស់ខ្ែួន។  

- លទ ភាពទទួលបានក្គបពូ់ជថ្ដលមានគុណភាពលអ និងបយែចរ
វទិារសិរមមយឆែើ តបនឹងបថ្ក្មបក្មួលអាកាសធាតុ យៅមានរក្មតិ
យៅយ ើ  យៅតាមសហគមន។៍ 

ក្សូវ ទីផ្សាររនុងតំបន ់ទីផ្សារ
យៅទីក្រុង និងទីផ្សារនាំ
យែញ 

គនែោឹះដនភាពយាគជ ័:  
- រសិរររនុងតំបន ់បានយរៀនសូក្តនូវបយែចរយទសផ្សលិតរមមក្បយសើរ

ាងមុន ាពិយសស បយែចរយទសខាងក្បពន័ ក្បពលវបបរមមដំណំា
ក្សូវតាមយគលការណ៍ធមមាតិ(ប.វ.ស) ថ្ដលជួ  បយងកើននូវផ្សលិត 
ភាព និងអាែអនុញ្ហញ តិឲ្យពួរគត ់ទទួលបានតដមែលរក់្បយសើរាង
មុន។ 

- រសិរររនុងតំបន ់បានយធាើការាម ួគន រនុងក្រុម សមាគម សហគម
នរ៍សិរមម និងសហពន័  យហើ បានយគៀរគរធនធានសក្មាបក់ារ
អភវិឌ្ឍ និងពក្ងីរអាជីវរមម យឆ្ព ោះដល់ភាពអាក្ស័ យលើខ្ែួនឯង។  

-  ុទ ាន្តសរ រនុងការផ្សរល់ហិរញ្ញ វតាុ ដល់សហគមនយ៍រាង ម៉ាសីុនរិន



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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តារាងទី  9: បញ្ហា ក្បឈម និងភាពយាគជ ័ រនុងការតភាជ បរ់សិររ យៅកានទី់ផ្សារយៅរនុងក្បយភទ ផ្សលិតផ្សលថ្ដល
បានយក្ជើសយរ ើស 

ផ្សលិតផ្សល យគលយៅទីផ្សារ ភាពយាគជ ័ និងរតារ ក្បឈមាារវនរ 

បថ្នែ ទីផ្សាររនុងតំបន ់និង 
ទីក្រុង 

គនែោឹះដនភាពយាគជ ័ 
- មានការរបួរូមាមគគីគន បានលអ រនុងែំយណាមរសិររផ្សលិតយៅរនុង

សហគមនមូ៍លដាា ន។ អនរផ្សលិតបថ្នែ មនិក្តឹមថ្តអាែផ្សលិតបថ្នែ
សក្មាបហូ់បរនុងក្គួារប៉ុយណាណ ោះយទ ថ្លមទងំសក្មាបផ់្សគតផ់្សគងយ់ៅទី
ផ្សារផ្សងថ្ដរ។ 

- ផ្សលិតរមមបថ្នែ ក្តូវបានថ្ណនារំនុងទិសយៅបយក្មើការហូបែុរ និង
ាក្បភពែំណូលបនាា បប់នេរំនុងក្គួារ ប៉ុថ្នរបនរិែមរងៗ មុខ្របរ
យនោះ បានកាែ  ាមុខ្របរសំខាន ់និងែូលរមួែំថ្ណររនុងយសដារិែច
ក្គួាររបស់គត។់  

- រសិររអាែពក្ងីរទំហំផ្សលិតរមមរបស់ពួរគត ់យហើ ថ្លមទងំ
ទទួលបានតដមែលរយ់ក្ែើនយទាដង យបើយធៀបនឹងក្បយភទផ្សលិតផ្សលធមម
តា។ 
បញ្ហា ក្បឈមសំខាន់ៗ : 

- ផ្សលិតរមមមានការធាែ រែុ់ោះ រនុងែយនាែ ោះថ្ខ្មនីា និងយមា យៅយពល
ខ្ាោះក្បភពទឹរយក្ាែក្សព។ 

- តក្មូវការទីផ្សារយៅមានរក្មតិ ាឧបសគគដល់រសិររ ថ្ដលែង់
ពក្ងីរផ្សលិតរមមបថ្នែរបស់ខ្ែួន។  

- លទ ភាពទទួលបានក្គបពូ់ជថ្ដលមានគុណភាពលអ និងបយែចរ
វទិារសិរមមយឆែើ តបនឹងបថ្ក្មបក្មួលអាកាសធាតុ យៅមានរក្មតិ
យៅយ ើ  យៅតាមសហគមន។៍ 

ក្សូវ ទីផ្សាររនុងតំបន ់ទីផ្សារ
យៅទីក្រុង និងទីផ្សារនាំ
យែញ 

គនែោឹះដនភាពយាគជ ័:  
- រសិរររនុងតំបន ់បានយរៀនសូក្តនូវបយែចរយទសផ្សលិតរមមក្បយសើរ

ាងមុន ាពិយសស បយែចរយទសខាងក្បពន័ ក្បពលវបបរមមដំណំា
ក្សូវតាមយគលការណ៍ធមមាតិ(ប.វ.ស) ថ្ដលជួ  បយងកើននូវផ្សលិត 
ភាព និងអាែអនុញ្ហញ តិឲ្យពួរគត ់ទទួលបានតដមែលរក់្បយសើរាង
មុន។ 

- រសិរររនុងតំបន ់បានយធាើការាម ួគន រនុងក្រុម សមាគម សហគម
នរ៍សិរមម និងសហពន័  យហើ បានយគៀរគរធនធានសក្មាបក់ារ
អភវិឌ្ឍ និងពក្ងីរអាជីវរមម យឆ្ព ោះដល់ភាពអាក្ស័ យលើខ្ែួនឯង។  

-  ុទ ាន្តសរ រនុងការផ្សរល់ហិរញ្ញ វតាុ ដល់សហគមនយ៍រាង ម៉ាសីុនរិន

ក្សូវ រំពុងទរទ់ញការគកំ្ទពីតួអងគអភវិឌ្ឍនយ៍ផ្សេងយទៀត ពីមាច ស់
ជំនួ  និងពីរដាា ភបិាលផ្សងថ្ដរ។  

- ផ្សលិតផ្សលអងករសររីាងគ ក្តូវបានផ្សារភាជ បយ់ៅកានទី់ផ្សារាតិ និង
អនររាតិ។ 
បញ្ហា ក្បឈមសំខាន់ៗ ៖ 

- ការភាជ បរ់សិររយៅទីផ្សារាតិ និងទីផ្សារនាយំែញ ពិតាទមទរ
នូវយពលយវោ និងការវនិិយោគហិរញ្ញ វតាុ រមួនឹងការពក្ងឹងយគល
នយោបា  ពិយសស ការអនុវតររសិរមមលអ។  

- សមតាភាពហិរញ្ញ វតាុ យដើមបកី្បមូលទិញក្សូវពីសមាជិរ យៅរដូវ
ក្បមូលផ្សលក្សូវ រមួនឹងឧបររណ៍ចាបំាែ ់សក្មាបក់ារថ្រដែនក្សូវ
យៅមានរក្មតិយៅយ ើ  ទងំយៅរក្មតិាា បន័យសដារ និងសហ
គមនយ៍រាងម៉ាសីុនរិនក្សូវ។ 

ដំ ូងម ី ទីផ្សារនាយំែញ និងសហ
ក្គសថ្រដែនរនុងក្សុរ 

គនែោឹះដនភាពយាគជ ័ 
- ាលទ ផ្សល តាមរ ៈការបណរុ ោះបណារ លបយែចរយទស ថ្ដលផ្សរល់ 
យដា គយក្មាង រសិររផ្សលិតរនុងក្សុរាក្រុម  បានយរៀនសូក្តពី
បយែចរយទសរនុងការដាដុំោះ បានលអក្បយសើរាងមុន។ យទោះបីដំ ូងមី
យៅមនិទនប់ានក្បមូលផ្សលយៅយ ើ  វទំនងថ្ន ដំណំាយនោះ ដុោះ
លូតោស់បានលអ យបើយក្បៀបយធៀបយៅនឹងឆ្ន មំុនៗ។  

- តាមរ ៈអនររាគមនគ៍យក្មាង បញ្ហា ក្បឈមសំខានម់ ួែំនួនរនុង
ការតភាជ បរ់សិររយៅទីផ្សារ ក្តូវបានកាតប់នា ។  
ឧទហរណ៍ រសិររាអនរផ្សលិតទទួលបានពត័ម៌ានទូលំទូោ 
ាងមុន ទរទ់ងនឹងតដមែលរពី់ក្បភពយផ្សេងៗគន ។ វអាែជួ  ពួរ
គត ់យដើមបយីធាើការសយក្មែែិតរលរផ់្សលិតផ្សលរបស់ពួរគតយ់ៅកាន់
ទីផ្សារខាងយក្ៅ។ 
បញ្ហា ក្បឈមសំខាន់ៗ  

- យដា ារផ្សលិតរមម យលើសពីសមតាភាពថ្រដែនរនុងក្សុរ តដមែលរ់
យៅថ្តមានការថ្ក្បក្បួលាញឹរញ ។ តដមែអាក្ស័ យលើសហ
ក្គសថ្រដែន និងឈមួញបរយទស ាពិយសស ឈមួញយវៀតណាម។ 

- តដមែផ្សលិតរមមខ្ពស់ និង ការែំណា យក្ៅទីផ្សារយផ្សេងយទៀត បងក
ផ្សលបោ៉ះ ល់ដល់រសិររខាន តតូែ យដា ារឈមួញក្បមូលទិញ ឫ 
អនរថ្រដែននឹងផ្សរល់ដល់រសិរររនុងតដមែទប យដើមបទូីទតនឹ់ងការ
ែំណា ទងំឡា យនាោះ។ 

 



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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ារមួ យៅយពលរសិររាយក្ែើននិោ ពីឧបសគគ និងបញ្ហា លំបារម ួែំនួនរនុងការដាបំថ្នែ ឧទហរណ៍ 
បញ្ហា ខ្ាោះទឹរយក្ាែក្សព ដីមនិសូវមានជីាតិ និងខ្ាោះទីផ្សារលរដូ់រ រសិររសហការាម ួអងគការយសដារ និង 
ដដគូសហការរបស់យអសអិនវ ី អាែផ្សលិតបថ្នែ មនិក្តឹមសក្មាបក់ារផ្សគតផ់្សគងក់ារហូបែុររនុងក្គួារប៉ុយណាណ ោះយទ  
ប៉ុថ្នរថ្លមទងំអាែផ្សលិតសក្មាបផ់្សគតផ់្សគងទី់ផ្សាររនុងតំបន ់ និងទីក្រុងថ្លមយទៀតផ្សង។ រសិររដាបំថ្នែទងំយនាោះមាន
ទំនុរែិតរ ាម ួនឹងែំយណោះដឹងថ្ដលពួរគតម់ាន និងបនរអភវិឌ្ឍនគំ៍និតលមីៗបថ្នាមយទៀត។ បែចុបបននរសិររម ួ
ែំនួនថ្ដលសហការាម ួអងគការយសដារ អាែផ្សលិតក្គបពូ់ជសក្មាបក់ារដាដុំោះយៅរដូវបនាា ប ់ខ្ណៈរសិររថ្ដល 
សហការាម ួយអសអិនវអីាែផ្សលិតបថ្នែថ្ដលមានតដមែខ្ពស់ និងបថ្នែខុ្សរដូវកាលបានយទៀតផ្សង។ 

យហតុដូយែនោះ យ ើងអាែនិោ បានថ្ន ការដែនក្បឌិ្ត ឫ រយបៀបដនការយក្បើបយែចរយទសគឺ មានដារឲ់្យយក្បើ
ក្បាស់យៅតាមតំបនមូ់លដាា ន យហើ ក្តូវបានទទួល រក្បរបយដា យាគជ ័។ ការពក្ងីរ និងផ្សេពាផ្សា នូវ 
បទពិយាធនយ៍ាគជ ័ទងំយនោះយៅដល់រសិររដដទយៅតំបនយ់ផ្សេងយទៀត គឺាការចាបំាែ។់   

៤. េននិដ្ឋា ន  និងអនុសាេន៍ 

៤.១. សននដិាា ន 
យផ្សរើមយែញពីការវភិាគខាងយលើ យ ើងអាែទញការសននិដាា នារមួដូែតយៅៈ 

 ថ្ផ្សនការ ុទ ាន្តសរអភវិឌ្ឍនា៍តិ ២០១៤-២០១៨ ពំុបានផ្សរល់អាទិភាពយលើសលបណ់ាម ួ យៅយលើ
រសិរមមខាន តតូែ ឫ ខាន តធំយ ើ  ប៉ុថ្នរបានផ្សរល់នូវគំនិតផ្សរួែយផ្សរើមលមីម ួែំនួន យដើមបយីធាើឲ្យក្បយសើរយ ើងនូវ 
វស័ិ រសិរមម ថ្ដលអាែផ្សរល់អតាក្បយោជនដ៍ល់រសិររតូែតាែ និងអនរថ្ដលមានដីធែីធំ។ គំនិតផ្សរួែយផ្សរើមលមី
យនោះ ក្តូវបានជំរុញតាមរ ៈការយោរ តាសំខាន ់ យលើការយធាើទំយនើបរមម ការចារយែញពីរសិរមមថ្បបក្បដពណី 
យឆ្ព ោះយៅកានប់យែចរយទសទំយនើប ពិពិធូបនី រមមដំណំា ថ្ដលមានតដមែទីផ្សារខ្ពស់ និងសក្មាបយ់ឆ្ព ោះយៅការ
នាយំែញ។ គំនិតផ្សរួែយផ្សរើមែមបងមានយគលយៅបយងកើននូវផ្សលិតភាព តាមរ ៈ នរការ ការយធាើឲ្យក្បយសើរយ ើង
នូវក្បពន័ យក្ាែក្សព ការថ្ណនានូំវបយែចរវទិាលមី ការជំរុញឲ្យមាន ណិជជរមម និងការនាយំែញផ្សលិតផ្សល
រសិរមម ការយធាើពិពិធរមម យឆ្ព ោះយៅររផ្សលិតផ្សលទីផ្សារ និងមានតដមែខ្ពស់ ឫ ការយធាើឲ្យក្បយសើរយ ើងនូវគុណ
ភាពផ្សលិតផ្សលរសិរមមាយដើម។  

 ថ្ផ្សនការ ុទ ាន្តសរអភវិឌ្ឍនា៍តិ ចាតទុ់ររសិររ ាក្រុមថ្ដលមានាា នភាពដូែគន  ថ្ដលអាែែូលយៅ
រនុងដំយណើ រការ និងទទួលអតាក្បយោជនដ៍នការយធាើទំយនើបរមម។ មានការគិតពិចារណាតិែតួែ ពីការទទួល
 រនូវ ុទ ាន្តសរ ថ្ដលតក្មូវសក្មាបរ់សិររតាមក្បយភទយផ្សេងៗ។ យលើសពីយនោះ មានការលមអតិតិែតួែ 
អំពីថ្នយតើ ក្តូវផ្សគូរផ្សគងក្បយភទទីផ្សារយផ្សេងៗ ដូែា ទីផ្សាររនុងតំបន ់ ទីផ្សាររណារ ល និងទីផ្សារនាយំែញ ឫ  
ទីផ្សារពិភពយោរាម ួរសិររខាន តតូែោ៉ងដូែយមរែ។ រិែចសហការ និងភាពាដដគូ រវងរសិររខាន ត
តូែ និង ខាន តធំ អាែយធាើយៅបាន ប៉ុថ្នរាសំខាន ់តាមរ ៈការដាដុំោះតាមរិែចសនា  ឫ លទ ភាពក្បយសើរាង
មុន រនុងការទទួលបាននូវធាតុែូល និងបយែចរវទិាថ្រលមអ។ យបើគម ន ុទ ាន្តសរសក្មបសក្មួល អនរថ្ដល
ទទួលបានអតាក្បយោជនយ៍ក្ែើន យែញពីនយោបា ាអាទិភាព ថ្ដលក្បកាសយៅរនុងថ្ផ្សនការ ុទ ាន្តសរ



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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ារមួ យៅយពលរសិររាយក្ែើននិោ ពីឧបសគគ និងបញ្ហា លំបារម ួែំនួនរនុងការដាបំថ្នែ ឧទហរណ៍ 
បញ្ហា ខ្ាោះទឹរយក្ាែក្សព ដីមនិសូវមានជីាតិ និងខ្ាោះទីផ្សារលរដូ់រ រសិររសហការាម ួអងគការយសដារ និង 
ដដគូសហការរបស់យអសអិនវ ី អាែផ្សលិតបថ្នែ មនិក្តឹមសក្មាបក់ារផ្សគតផ់្សគងក់ារហូបែុររនុងក្គួារប៉ុយណាណ ោះយទ  
ប៉ុថ្នរថ្លមទងំអាែផ្សលិតសក្មាបផ់្សគតផ់្សគងទី់ផ្សាររនុងតំបន ់ និងទីក្រុងថ្លមយទៀតផ្សង។ រសិររដាបំថ្នែទងំយនាោះមាន
ទំនុរែិតរ ាម ួនឹងែំយណោះដឹងថ្ដលពួរគតម់ាន និងបនរអភវិឌ្ឍនគំ៍និតលមីៗបថ្នាមយទៀត។ បែចុបបននរសិររម ួ
ែំនួនថ្ដលសហការាម ួអងគការយសដារ អាែផ្សលិតក្គបពូ់ជសក្មាបក់ារដាដុំោះយៅរដូវបនាា ប ់ខ្ណៈរសិររថ្ដល 
សហការាម ួយអសអិនវអីាែផ្សលិតបថ្នែថ្ដលមានតដមែខ្ពស់ និងបថ្នែខុ្សរដូវកាលបានយទៀតផ្សង។ 

យហតុដូយែនោះ យ ើងអាែនិោ បានថ្ន ការដែនក្បឌិ្ត ឫ រយបៀបដនការយក្បើបយែចរយទសគឺ មានដារឲ់្យយក្បើ
ក្បាស់យៅតាមតំបនមូ់លដាា ន យហើ ក្តូវបានទទួល រក្បរបយដា យាគជ ័។ ការពក្ងីរ និងផ្សេពាផ្សា នូវ 
បទពិយាធនយ៍ាគជ ័ទងំយនោះយៅដល់រសិររដដទយៅតំបនយ់ផ្សេងយទៀត គឺាការចាបំាែ។់   

៤. េននិដ្ឋា ន  និងអនុសាេន៍ 

៤.១. សននដិាា ន 
យផ្សរើមយែញពីការវភិាគខាងយលើ យ ើងអាែទញការសននិដាា នារមួដូែតយៅៈ 

 ថ្ផ្សនការ ុទ ាន្តសរអភវិឌ្ឍនា៍តិ ២០១៤-២០១៨ ពំុបានផ្សរល់អាទិភាពយលើសលបណ់ាម ួ យៅយលើ
រសិរមមខាន តតូែ ឫ ខាន តធំយ ើ  ប៉ុថ្នរបានផ្សរល់នូវគំនិតផ្សរួែយផ្សរើមលមីម ួែំនួន យដើមបយីធាើឲ្យក្បយសើរយ ើងនូវ 
វស័ិ រសិរមម ថ្ដលអាែផ្សរល់អតាក្បយោជនដ៍ល់រសិររតូែតាែ និងអនរថ្ដលមានដីធែីធំ។ គំនិតផ្សរួែយផ្សរើមលមី
យនោះ ក្តូវបានជំរុញតាមរ ៈការយោរ តាសំខាន ់ យលើការយធាើទំយនើបរមម ការចារយែញពីរសិរមមថ្បបក្បដពណី 
យឆ្ព ោះយៅកានប់យែចរយទសទំយនើប ពិពិធូបនី រមមដំណំា ថ្ដលមានតដមែទីផ្សារខ្ពស់ និងសក្មាបយ់ឆ្ព ោះយៅការ
នាយំែញ។ គំនិតផ្សរួែយផ្សរើមែមបងមានយគលយៅបយងកើននូវផ្សលិតភាព តាមរ ៈ នរការ ការយធាើឲ្យក្បយសើរយ ើង
នូវក្បពន័ យក្ាែក្សព ការថ្ណនានូំវបយែចរវទិាលមី ការជំរុញឲ្យមាន ណិជជរមម និងការនាយំែញផ្សលិតផ្សល
រសិរមម ការយធាើពិពិធរមម យឆ្ព ោះយៅររផ្សលិតផ្សលទីផ្សារ និងមានតដមែខ្ពស់ ឫ ការយធាើឲ្យក្បយសើរយ ើងនូវគុណ
ភាពផ្សលិតផ្សលរសិរមមាយដើម។  

 ថ្ផ្សនការ ុទ ាន្តសរអភវិឌ្ឍនា៍តិ ចាតទុ់ររសិររ ាក្រុមថ្ដលមានាា នភាពដូែគន  ថ្ដលអាែែូលយៅ
រនុងដំយណើ រការ និងទទួលអតាក្បយោជនដ៍នការយធាើទំយនើបរមម។ មានការគិតពិចារណាតិែតួែ ពីការទទួល
 រនូវ ុទ ាន្តសរ ថ្ដលតក្មូវសក្មាបរ់សិររតាមក្បយភទយផ្សេងៗ។ យលើសពីយនោះ មានការលមអតិតិែតួែ 
អំពីថ្នយតើ ក្តូវផ្សគូរផ្សគងក្បយភទទីផ្សារយផ្សេងៗ ដូែា ទីផ្សាររនុងតំបន ់ ទីផ្សាររណារ ល និងទីផ្សារនាយំែញ ឫ  
ទីផ្សារពិភពយោរាម ួរសិររខាន តតូែោ៉ងដូែយមរែ។ រិែចសហការ និងភាពាដដគូ រវងរសិររខាន ត
តូែ និង ខាន តធំ អាែយធាើយៅបាន ប៉ុថ្នរាសំខាន ់តាមរ ៈការដាដុំោះតាមរិែចសនា  ឫ លទ ភាពក្បយសើរាង
មុន រនុងការទទួលបាននូវធាតុែូល និងបយែចរវទិាថ្រលមអ។ យបើគម ន ុទ ាន្តសរសក្មបសក្មួល អនរថ្ដល
ទទួលបានអតាក្បយោជនយ៍ក្ែើន យែញពីនយោបា ាអាទិភាព ថ្ដលក្បកាសយៅរនុងថ្ផ្សនការ ុទ ាន្តសរ

អភវិឌ្ឍនា៍តិ គឺមានថ្តអនរផ្សលិតរនុងក្ទងក់្ទ ធំ និងរសិររខាន តតូែថ្ដលសាិតយៅរនុងលំដាបខ់្ពស់ថ្ត
ប៉ុយណាណ ោះ។ 

 របរគំយហើញយែញពីការសមាា សអនរផ្សរល់ពត័ម៌ានសំខាន់ៗ  បានបរ ា ញនូវភាពាំញំុដន ុទ ាន្តសរ និង
យគលគំនិតយដើមបគីកំ្ទរសិររខាន តតូែ។ យទោះោ៉ងណា វមានទងំរតារ ក្បឈម និងររីសងឃមឹយៅរនុង  
 ុទ ាន្តសរទងំយនោះ។ តួអងគយផ្សេងៗរនុងការសិរា មានជំយនឿោ៉ងមុតមា ំ និងការតាងំែិតរែំយ ោះយគល
គំនិតរបស់ពួរយគ៖ ការយលើររមពស់ាា នភាពរសិររតូែតាែ តាមរ ៈការយធាើឲ្យក្បយសើរយ ើង នូវការក្បរប
របរែិញ្ច ឹមជីវតិរបស់ពួរគត ់ យដើមបែូីលរមួែំថ្ណរ ការអភវិឌ្ឍម៉ាក្រូយសដារិែច (ភាន ររ់ ររដាា ភបិាល) ការយធាើ
ឲ្យក្បយសើរយ ើងនូវក្បពន័ ថ្ដលមានក្ាប ់ យឆ្ព ោះយៅកានក់ារយលើររមពស់អតាក្បយោជនដ៍នតួអងគ រព់ន័  (យអ
សអិនវ)ី និងការយលើររមពស់ាា នភាពរបស់រសិររខាន តតូែតាែ តាមរ ៈការពក្ងឹងសមតាភាពដនអនរ      
ផ្សលិត និងភាពអាក្ស័ យលើខ្ែួនឯង (យសដារ)។ អងគការទងំពីរបានបរ ា ញនូវភាពយាគជ ័របស់ខ្ែួនរនុង
ការគកំ្ទរសិររថ្ដលមានដីធែីតូែ ពី ុទ ាន្តសរពិយសសរបស់ពួរយគ៖  ុទ ាន្តសរទីផ្សារ និងក្បយភទ
ផ្សលិតផ្សលថ្ដលក្តូវបានយក្ជើសយរ ើស។ យទោះោ៉ងណា ឯរារ ុទ ាន្តសររបស់រាជរដាា ភបិាល (ថ្ផ្សនការ
 ុទ ាន្តសរអភវិឌ្ឍនា៍តិ និងថ្ផ្សនការអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិ រសិរមម) សរីពីវស័ិ រសិរមម ពំុបានផ្សរល់នូវែំណុែ
លមអតិ និងទិសយៅែាស់ោស់យៅយលើវធីិាន្តសរទងំពីរយនោះយ ើ ។  

 របរគំយហើញយែញពីការយធាើររណីសិរា បានបរ ា ញថ្ន យគលគំនិត ពីរក្មតិាា បន័ និងរក្មតិរមមវធីិ មាន
ផ្សលបោ៉ះ ល់ាវជិជមានយៅយលើសហគមន។៍ យ ើងរប៏ានររយ ើញថ្ន យមយរៀនថ្ដលទទួលបានទងំ ៣ ថ្ដល
គួរក្តូវបានរាបប់ញ្ចូ លរនុងឯរារយគលនយោបា គឺ៖១)ការអភវិឌ្ឍថ្បបពឹងអាក្ស័ យលើខ្ែួនឯងតាមរ ៈ 
 ុទ ាន្តសរ ការក្បមូលផ្សរុ ំពីថ្នន រមូ់លដាា ន ២)អាជីវរមម តាមថ្បបបរោិបន័ន តាមរ ៈែរ ា រា់រល និង ៣)
បយែចរវទិាដែនក្បឌិ្តលមី សក្មាបក់ារអភវិឌ្ឍរសិរមមរនុងលរខខ្ណឌ មនិអំយណា ផ្សល។ យមយរៀនទងំយនោះ គួរ
ក្តូវបានអនុវតរែំយ ោះក្បយភទផ្សលិតផ្សលយផ្សេងៗ រដូ៏ែាយៅតាមតំបនយ់គលយៅយផ្សេងយទៀត។  
 
យទោះោ៉ងណា យ ើងអាែរឮំរមរវញិថ្ន ការសននិដាា ន ថ្ដលបានបរ ា ញយៅទីយនោះ គឺទញយែញពីការយធាើ

ររណីសិរាែំនួន៤ របស់អងគការ ២ ថ្តប៉ុយណាណ ោះ។ ររណីសិរាបថ្នាមយទៀត គួរក្តូវបានយក្ជើសយរ ើស ែងក្រងាឯរ
ារ យធាើការវភិាគ និងយធាើសំយោគបថ្នាមយទៀត យដើមបពីក្ងឹងលទ ផ្សលដនការសិរាយនោះ។  
 

៤.២. អនុាសន ៍
ែំយ ោះរដាា ភបិាលៈ 

 រហូតមរដល់បែចុបបនន រដាា ភបិាលបានបយងកើតនា រដាា នសហគមនរ៍សិរមម ថ្ដលសាិតយៅយក្កាម         
អគគនា រដាា នរសិរមម។ យទោះោ៉ងណា យសៀវយៅយមយរៀនសក្មាបក់ារអនុវតរសហគមនរ៍សិរមម យៅមនិ
ទនប់ានយរៀបែរំែួរាល់យៅយ ើ យទ។ យហតុដូយែនោះ រដាា ភបិាលគួរបយងកើនយលបឿនការបយងកើតក្របខ្ណឌ គតិ ុតរ 
និងយសវគកំ្ទបយែចរយទស សក្មាបក់ារបយងកើតសហគមនរ៍សិរមម ដូែា ឧបររណ៍បណរុ ោះបណារ ល/យរៀន
សូក្ត (១. យសៀវយៅសរីអំពីការអនុវតរ និងការក្គបក់្គងសហគមនរ៍សិរមម និង២. យសៀវយៅបណរុ ោះបណារ ល
ក្គូបយរ គ ល)។ 



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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 រាជរដាា ភបិាលរមពុា គួរយោរ តការគកំ្ទរបស់ខ្ែួនែំយ ោះរសិររខាន តតូែ ខ្ណៈថ្ដលភសរុតាងបានបរ ា ញថ្ន 
ែំយណោះដឹងថ្ផ្សនរបយែចរយទសរសិរមមសមក្សប និងការសក្មបសក្មួលទីផ្សារ រមួនឹងលទ ភាពទទួលបាន
ធនធានហិរញ្ញ វតាុក្បយសើរាងមុន អាែនាយំឆ្ព ោះយៅកាន ់ ការអភវិឌ្ឍថ្ដលអាក្ស័ យលើខ្ែួនឯងបាន និង
ក្បរបយដា និរនររភាព ាពិយសស យដា វមានទំនារទ់ំនងយៅនឹង ុទ ាន្តសរ សរីអំពីសនរិសុខ្យសបៀង 
និងអាហ្វរូបតាមាថ្នន រា់តិផ្សងថ្ដរ។   ុទ ាន្តសរ តាមថ្បបក្បមូលផ្សរុ ំពីមូលដាា ន គួរក្តូវបានទទួល រ 
យដើមបយីរៀបែំែងក្រងក្រុមរសិររអនរផ្សលិត រនុងដំណារក់ាលដំបូង រនុងការផ្សារភាជ បរ់សិររយៅទីផ្សារ។ ា
ពិយសស រនុងបរបិទសហគមនអ៍ាា ន សហគមនរ៍សិរមម គួរក្តូវបានបយងកើតយ ើង យៅយលើក្បយភទ
ផ្សលិតផ្សលរសិរមមសំខាន់ៗ  និងយធាើការពក្ងឹងឲ្យរងឹមា។ំ   

 រហូតមរដល់បែចុបបនន សហពន័ សហគមនរ៍សិរមម ក្តូវបានបយងកើតយ ើង និងរំពុងមានដំយណើ រ 
ការ។ សាិតយៅយក្កាមក្របខ្ណឌ សហពន័  សហគមនរ៍សិរមម បានយគៀរគរធនធានហិរញ្ញ វតាុ និងយលើរទឹរ
ែិតរសមាជិរសហគមនរ៍សិរមមរបស់គត ់ យដើមបវីនិិយោគយលើយរាងម៉ាសីុនរិនក្សូវថ្នន រក់្សុរ។ ដូយែនោះ រដាា   
ភបិាលរគួ៏របយងកើតឲ្យមានក្របខ្ណឌ ែាប ់យដើមបសីក្មបសក្មួលការយលើររមពស់សហពន័ យនោះផ្សងថ្ដរ។ 

 រដាា ភបិាល គួរយរៀបែំឲ្យមានមូលនិធិ យដើមបគីកំ្ទសហគមនរ៍សិរមម ឫ សហពន័ ។ មូលនិធិយនោះ រគួ៏រអាែ
ទទួលបានយដា ោា ល់ យដា សហគមនរ៍សិរមម យដើមបពីក្ងឹង និងពក្ងីរខាន តអាជីវរមមរបស់ពួរគត។់ 

 
ែំយ ោះអងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាល និងយវទិកាដនអងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាលសរីពីរមពុាៈ 

 រសិរមមក្ទងក់្ទ ធំ ដឹរនាយំដា ក្រុមហ ុនធំៗ ការយលើររមពស់ ុទ ាន្តសរែរ ា រា់រល គឺាែំណុែ
អាទិភាព របស់រដាា ភបិាល នាយពលបែចុបបនន។ រសិរមមក្ទងក់្ទ ធំ  អាែក្គបដណរ បរ់សិរមមរមពុា នា
យពលអនាគតដខ៏្ែី។ ដូយែនោះ អងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាល និងយវទិកាដនអងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាលសរីពីរមពុា 
គបបយីរៀបែំយវទិកាាធារណៈ យដា មនិពនាយពល យដើមបថី្ែររថំ្លររបរគំយហើញយនោះ សំយៅយលើររមពស់
រសិរមមាលរខណៈ ក្គួារយៅរមពុា។  

 អងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាល គួរយលើររមពស់និងអនុវតរ  ុទ ាន្តសរែរ ា រទី់ផ្សារក្បមូលផ្សរុ ំពីមូលដាា ន យដើមបគីំ
ក្ទរសិររ  យធាើរិែចការយលើក្បយភទផ្សលិតផ្សលយផ្សេងៗយទៀត ដូែាក្បយភទផ្សលិតរមមសតា និងថ្ផ្សែយឈើាយដើម។ 
ការយនោះ រនឹ៏ងជំរុញឲ្យមានការយរៀនសូក្តបថ្នាម ពីទំនារទំ់នងរវងរសិររតូែតាែ និងការអភវិឌ្ឍទីផ្សារ 
និងយធាើឲ្យមានការក្បរួតក្បថ្ជងាម ួនឹង ុទ ាន្តសរែរ ា រា់រល។ 

 រនុងយពលាម ួគន យនោះ អងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាល គួរយធាើការែងក្រងឯរារ និងផ្សេពាផ្សា បនរ នូវការអនុ
វតររសិរមមលអ យៅដល់រសិររ និងយៅតំបនដ់ដទយផ្សេងយទៀត។   

 អងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាល គួរគកំ្ទសហគមនរ៍សិរមម យដើមបមីានលទ ភាពទទួលបានមូលនិធិសក្មាបក់ារ
អនុវតរ និងការពក្ងីរអាជីវរមមយៅរនុងសហគមនផ៍្សងថ្ដរ។ 

 ែុងបញ្ចបយ់ដើមបយីមើលឲ្យបានសីុជយក្ៅ និងយដើមបផី្សរល់ទមងនែ់ំយ ោះជយក្មើសយផ្សេងៗ យៅរនុងការអនុវតរបនរនូវ 
យមយរៀនថ្ដលគួរថ្តសិរាបថ្នាមការពិភារាយដា មានការែូលរមួពីក្គបភ់ាគី រព់ន័  គួរថ្តក្តូវបានយរៀបែំ
យ ើង យដើមបយីផ្សាៀងោា តល់ទ ផ្សលដនការររយ ើញយនោះ។ ការពិភារាយនាោះគួរយរៀបែំរនុងរងាងសំ់ណួរម ួែំនួន 
ដូែខាងយក្កាមៈ 

 



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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 រាជរដាា ភបិាលរមពុា គួរយោរ តការគកំ្ទរបស់ខ្ែួនែំយ ោះរសិររខាន តតូែ ខ្ណៈថ្ដលភសរុតាងបានបរ ា ញថ្ន 
ែំយណោះដឹងថ្ផ្សនរបយែចរយទសរសិរមមសមក្សប និងការសក្មបសក្មួលទីផ្សារ រមួនឹងលទ ភាពទទួលបាន
ធនធានហិរញ្ញ វតាុក្បយសើរាងមុន អាែនាយំឆ្ព ោះយៅកាន ់ ការអភវិឌ្ឍថ្ដលអាក្ស័ យលើខ្ែួនឯងបាន និង
ក្បរបយដា និរនររភាព ាពិយសស យដា វមានទំនារទ់ំនងយៅនឹង ុទ ាន្តសរ សរីអំពីសនរិសុខ្យសបៀង 
និងអាហ្វរូបតាមាថ្នន រា់តិផ្សងថ្ដរ។   ុទ ាន្តសរ តាមថ្បបក្បមូលផ្សរុ ំពីមូលដាា ន គួរក្តូវបានទទួល រ 
យដើមបយីរៀបែំែងក្រងក្រុមរសិររអនរផ្សលិត រនុងដំណារក់ាលដំបូង រនុងការផ្សារភាជ បរ់សិររយៅទីផ្សារ។ ា
ពិយសស រនុងបរបិទសហគមនអ៍ាា ន សហគមនរ៍សិរមម គួរក្តូវបានបយងកើតយ ើង យៅយលើក្បយភទ
ផ្សលិតផ្សលរសិរមមសំខាន់ៗ  និងយធាើការពក្ងឹងឲ្យរងឹមា។ំ   

 រហូតមរដល់បែចុបបនន សហពន័ សហគមនរ៍សិរមម ក្តូវបានបយងកើតយ ើង និងរំពុងមានដំយណើ រ 
ការ។ សាិតយៅយក្កាមក្របខ្ណឌ សហពន័  សហគមនរ៍សិរមម បានយគៀរគរធនធានហិរញ្ញ វតាុ និងយលើរទឹរ
ែិតរសមាជិរសហគមនរ៍សិរមមរបស់គត ់ យដើមបវីនិិយោគយលើយរាងម៉ាសីុនរិនក្សូវថ្នន រក់្សុរ។ ដូយែនោះ រដាា   
ភបិាលរគួ៏របយងកើតឲ្យមានក្របខ្ណឌ ែាប ់យដើមបសីក្មបសក្មួលការយលើររមពស់សហពន័ យនោះផ្សងថ្ដរ។ 

 រដាា ភបិាល គួរយរៀបែំឲ្យមានមូលនិធិ យដើមបគីកំ្ទសហគមនរ៍សិរមម ឫ សហពន័ ។ មូលនិធិយនោះ រគួ៏រអាែ
ទទួលបានយដា ោា ល់ យដា សហគមនរ៍សិរមម យដើមបពីក្ងឹង និងពក្ងីរខាន តអាជីវរមមរបស់ពួរគត។់ 

 
ែំយ ោះអងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាល និងយវទិកាដនអងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាលសរីពីរមពុាៈ 

 រសិរមមក្ទងក់្ទ ធំ ដឹរនាយំដា ក្រុមហ ុនធំៗ ការយលើររមពស់ ុទ ាន្តសរែរ ា រា់រល គឺាែំណុែ
អាទិភាព របស់រដាា ភបិាល នាយពលបែចុបបនន។ រសិរមមក្ទងក់្ទ ធំ  អាែក្គបដណរ បរ់សិរមមរមពុា នា
យពលអនាគតដខ៏្ែី។ ដូយែនោះ អងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាល និងយវទិកាដនអងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាលសរីពីរមពុា 
គបបយីរៀបែំយវទិកាាធារណៈ យដា មនិពនាយពល យដើមបថី្ែររថំ្លររបរគំយហើញយនោះ សំយៅយលើររមពស់
រសិរមមាលរខណៈ ក្គួារយៅរមពុា។  

 អងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាល គួរយលើររមពស់និងអនុវតរ  ុទ ាន្តសរែរ ា រទី់ផ្សារក្បមូលផ្សរុ ំពីមូលដាា ន យដើមបគីំ
ក្ទរសិររ  យធាើរិែចការយលើក្បយភទផ្សលិតផ្សលយផ្សេងៗយទៀត ដូែាក្បយភទផ្សលិតរមមសតា និងថ្ផ្សែយឈើាយដើម។ 
ការយនោះ រនឹ៏ងជំរុញឲ្យមានការយរៀនសូក្តបថ្នាម ពីទំនារទំ់នងរវងរសិររតូែតាែ និងការអភវិឌ្ឍទីផ្សារ 
និងយធាើឲ្យមានការក្បរួតក្បថ្ជងាម ួនឹង ុទ ាន្តសរែរ ា រា់រល។ 

 រនុងយពលាម ួគន យនោះ អងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាល គួរយធាើការែងក្រងឯរារ និងផ្សេពាផ្សា បនរ នូវការអនុ
វតររសិរមមលអ យៅដល់រសិររ និងយៅតំបនដ់ដទយផ្សេងយទៀត។   

 អងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាល គួរគកំ្ទសហគមនរ៍សិរមម យដើមបមីានលទ ភាពទទួលបានមូលនិធិសក្មាបក់ារ
អនុវតរ និងការពក្ងីរអាជីវរមមយៅរនុងសហគមនផ៍្សងថ្ដរ។ 

 ែុងបញ្ចបយ់ដើមបយីមើលឲ្យបានសីុជយក្ៅ និងយដើមបផី្សរល់ទមងនែ់ំយ ោះជយក្មើសយផ្សេងៗ យៅរនុងការអនុវតរបនរនូវ 
យមយរៀនថ្ដលគួរថ្តសិរាបថ្នាមការពិភារាយដា មានការែូលរមួពីក្គបភ់ាគី រព់ន័  គួរថ្តក្តូវបានយរៀបែំ
យ ើង យដើមបយីផ្សាៀងោា តល់ទ ផ្សលដនការររយ ើញយនោះ។ ការពិភារាយនាោះគួរយរៀបែំរនុងរងាងសំ់ណួរម ួែំនួន 
ដូែខាងយក្កាមៈ 

 

- យតើមាន ុទ ាន្តសរទីផ្សារណាយផ្សេងយទៀតយទ យដើមបគីកំ្ទរសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែថ្ដលក្តូវ
បានអនុវតរយាគជ ័យៅរមពុា? យតើមានររណីសិរាណាយផ្សេងយទៀតយទ ថ្ដលអាែបញ្ហច រប់ថ្នាម
យៅយលើ ុទ ាន្តសរទងំពីរ? យតើ ុទ ាន្តសរម ួណាថ្ដលមានលរខណៈសមក្សបបំផុ្សត និងយៅ
យក្កាមលរខខ្ណឌ ថ្បបណា?  

- យតើយ ើងគួរយលើររមពស់ទសេនៈការអភវិឌ្ឍថ្បបអាក្ស័ យលើខ្ែួនឯង ឫទសេនៈអាជីវរមមថ្បប 
បរោិបន័ន? យតើទសេនៈម ួណា ថ្ដលសមក្សប យៅនឹងក្បយភទផ្សលិតផ្សលម ួណា ឫតំបន់
ភូមាិន្តសរ ឫរនុងដំណារក់ាលអភវិឌ្ឍនណ៍ា? 

- យតើយ ើងគួរយធាើការផ្សេពាផ្សា បនរនូវែំយណោះយធាើ និងអនុវតរារថ់្សរង យលើផ្សលិតរមមរសិរមមយដើមប ី
ទីផ្សារថ្ដរឫយទ? យហតុអាី?  

ែយំ ោះរសិររ និងសហគមនរ៍សិរមម 
 រសិររ គួរែងក្រងគន ាក្រុម ឫ សហគមនរ៍សិរមម យៅតាមក្បយភទផ្សលិតផ្សលយផ្សេងៗសក្មាប ់
ទីផ្សារ។ យទោះោ៉ងណា រសិររផ្សលិតចាបំាែក់្តូវបំយពញនូវយសែររីក្តូវការរនុងក្គួារាមុនសិន បនាា បម់រ
យធាើការផ្សគតផ់្សគងម់រទីផ្សាររនុងតំបន។់ រសិរររក៏្តូវយរៀនសូក្តពីតក្មូវថ្ផ្សនរទីផ្សារ ថ្ដល រព់ន័ យៅនឹងភាព
ារោ់រដ់នផ្សលិតផ្សល។ យហតុដូែយនោះ ពួរគតអ់ាែផ្សគតផ់្សគងា់ឆ្បរ់ហ័សមនិក្តឹមយៅទីផ្សាររនុងតំបន ់ប៉ុថ្នរ
រផ៏្សគតផ់្សគងយ់ៅកានទី់ផ្សារយៅទីក្រុង និងទីផ្សារនាយំែញផ្សងថ្ដរ។   
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យោរ យសឿ រ៉ានី 
យោរ ចាប មុននី 

យសដារ ក្បធានសហគមនយ៍រាង 
ម៉ាសីុនរិនក្សូវ 
ក្បធានថ្ផ្សនរក្តួតពិនិតយ 
សមាគមនយ៍រាងម៉ាសីុន រិន
ក្សួវ 

១៩ ១២/២/២០១៥ 
 

យោរ ងួន យអឿន 
យោរ យៅ លីណា  

អងគការសីុហ្វា ប (ដដគូ
យអសអិនវ)ី 

មន្តនរីឥណទន 
ជំនួ ការរសិរមម 

២០ ១៣/២/២០១៥ 
 

យោរ ោ៉ប ់យធឿន អងគការសីុហ្វា ប (ដដគូ
យអសអិនវ)ី 

មន្តនរីរសិរមម និង ក្បឹរា 
យោបល់ 

២១ ១៤/២/២០១៥ 
 

អនរក្សី គុ  សីុវនាា  យសដារ បុគគលិរគយក្មាងថ្នន រ ់មូល
ដាា ន (ថ្ផ្សនរបថ្នែ) 

២២ ១៤/២/២០១៥ 
 

សមាជិរ៥រូប ដនក្រុមបថ្នែសរ ី
រាងគ 

យសដារ រំពងឆ់្ន ងំ  ុំពក្ង ក្សុររោយបអៀរ យខ្តរ
រំពងឆ់្ន ងំ 

២៣ ១៥/២/២០១៥ 
 

យោរ យរើ មុន ីវុធ នា រដាា នរសិរមម ក្បធាននា រដាា ន ថ្ផ្សនការ 
គណយន យ និង រិែចសហ
ក្បតិបតរិការ អនរររាតិ 

 

ឧបសមពន័ ទី២: បញ្ជ ីសំណួរ សក្មាបស់មាា សនអ៍នរផ្សរល់ពត័ម៌ានសំខាន ់
១)ការសិរាឯរារយគលនយោបា  
យគលបំណង - ពិនិតយយមើលថ្ន យតើក្រុមហ ុនសមបទនខាន តធំ និងរសិររថ្ដលមានដីធែីតូែ

តាែ បានទទួលការគកំ្ទថ្បបណា យៅរនុងឯរារយគលនយោបា  
រមពុា 

- យធាើការយក្បៀបយធៀប អតាក្បយោជន ៍និងទញពី ុទ ាន្តសរទងំ២ សក្មាប់
ការអភវិឌ្ឍរសិរមមយៅរមពុា 

សំណួរសំខាន់ៗ  និងបញ្ជ ីយផ្សាៀង
ោា ត ់

- យតើអាទិភាពយគលនយោបា រសិរមម  ថ្ដលបានយរៀបរាបយ់ៅរនុងឯរារ
យគលនយោបា រមពុា បានគកំ្ទរសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ និងក្រុម



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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១៥ ៩/២/២០១៥ 
 

យោរ សុផ្សង 
យោរ ទុំ 
រញ្ហញ  ែរ ់បញ្ហញ  

អងគការវជីីថ្លន (ដដគូ
យអសអិនវ)ី 

នា រក្បតិបតរ ិ
បុគគលិរតាមមូលដាា ន 
បុគគលិរតាមមូលដាា ន 

១៦ ១០/២/២០១៥ 
 

សមាជិរក្រុមដាដំំ ូងម ី យអសអិនវ/ីវជីីថ្លន  ក្សុរតបូង មុ ំ យខ្តរតបូង មុ ំ 

១៧ ១០/២/២០១៥ 
 

យោរ ធី ឈមួញដំ ូងម ី ក្សុរតបូង មុ ំ យខ្តរតបូង មុ ំ 

១៨ ១១/២/២០១៥ 
 

យោរ យសឿ រ៉ានី 
យោរ ចាប មុននី 

យសដារ ក្បធានសហគមនយ៍រាង 
ម៉ាសីុនរិនក្សូវ 
ក្បធានថ្ផ្សនរក្តួតពិនិតយ 
សមាគមនយ៍រាងម៉ាសីុន រិន
ក្សួវ 

១៩ ១២/២/២០១៥ 
 

យោរ ងួន យអឿន 
យោរ យៅ លីណា  

អងគការសីុហ្វា ប (ដដគូ
យអសអិនវ)ី 

មន្តនរីឥណទន 
ជំនួ ការរសិរមម 

២០ ១៣/២/២០១៥ 
 

យោរ ោ៉ប ់យធឿន អងគការសីុហ្វា ប (ដដគូ
យអសអិនវ)ី 

មន្តនរីរសិរមម និង ក្បឹរា 
យោបល់ 

២១ ១៤/២/២០១៥ 
 

អនរក្សី គុ  សីុវនាា  យសដារ បុគគលិរគយក្មាងថ្នន រ ់មូល
ដាា ន (ថ្ផ្សនរបថ្នែ) 

២២ ១៤/២/២០១៥ 
 

សមាជិរ៥រូប ដនក្រុមបថ្នែសរ ី
រាងគ 

យសដារ រំពងឆ់្ន ងំ  ុំពក្ង ក្សុររោយបអៀរ យខ្តរ
រំពងឆ់្ន ងំ 

២៣ ១៥/២/២០១៥ 
 

យោរ យរើ មុន ីវុធ នា រដាា នរសិរមម ក្បធាននា រដាា ន ថ្ផ្សនការ 
គណយន យ និង រិែចសហ
ក្បតិបតរិការ អនរររាតិ 

 

ឧបសមពន័ ទី២: បញ្ជ ីសំណួរ សក្មាបស់មាា សនអ៍នរផ្សរល់ពត័ម៌ានសំខាន ់
១)ការសិរាឯរារយគលនយោបា  
យគលបំណង - ពិនិតយយមើលថ្ន យតើក្រុមហ ុនសមបទនខាន តធំ និងរសិររថ្ដលមានដីធែីតូែ

តាែ បានទទួលការគកំ្ទថ្បបណា យៅរនុងឯរារយគលនយោបា  
រមពុា 

- យធាើការយក្បៀបយធៀប អតាក្បយោជន ៍និងទញពី ុទ ាន្តសរទងំ២ សក្មាប់
ការអភវិឌ្ឍរសិរមមយៅរមពុា 

សំណួរសំខាន់ៗ  និងបញ្ជ ីយផ្សាៀង
ោា ត ់

- យតើអាទិភាពយគលនយោបា រសិរមម  ថ្ដលបានយរៀបរាបយ់ៅរនុងឯរារ
យគលនយោបា រមពុា បានគកំ្ទរសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ និងក្រុម

ហ ុនដីសមបទនធំៗ រនុងរក្មតិណា? 
- យតើការគកំ្ទក្បយភទណា ថ្ដលបានផ្សរល់យដា រាជរដាា ភបិាលរមពុា រនុង
ការបយងកើនផ្សលិតភាពរសិរមម? 

- យតើអាីាគុណសមបតរិ និងគុណវបិតរិ ដន ុទ ាន្តសរទងំពីរ យដើមបគីកំ្ទដល់
ការអភវិឌ្ឍរសិរមម? 

- យតើអាីារតារ ក្បឈម ថ្ដលរសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែរំពុងជួបក្បទោះយៅ
រមពុា? 

- យតើអាីាផ្សលវបិារដនការផ្សរល់ដីសមបទនខាន តធំ ែំយ ោះរសិរររមពុា? 
វធីិាន្តសរ - ពិនិតយយមើលឯរារគតិ ុតរ របស់រាជរដាា ភបិាលរមពុា (ថ្ផ្សនការ ុទ 

ាន្តសរអភវិឌ្ឍនា៍តិ អនុក្រិតយ និងឯរារគតិ ុតរយផ្សេងៗ) ថ្ដល រ់
ពន័ យៅនឹងការគកំ្ទដល់ការអភវិឌ្ឍរសិរមម។  

- ពិនិតយយមើលឯរារក្ាវក្ាវថ្ដលមានក្ាប ់សរីអំពីការផ្សរល់ដីសមបទន
ខាន តធំយៅរមពុា ថ្ដលទរទ់ងយៅនឹងឱកាស និងផ្សលវបិារយៅយលើ
រសិររសរីពីតួនាទី និងរតារ ក្បឈម របស់រសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ
យៅរមពុា។ 

២) មន្តនររីដាា ភបិាល រព់ន័ -ក្រសួងរសិរមម រុកាខ ក្បម៉ាញ់ និងយនាទ 
យគលបំណង - យដើមបយីឈាង ល់ពីទសេនៈរបស់មន្តនរីរដាា ភបិាល ែំយ ោះរសិររមានដីធែី

តូែ និងការអភវិឌ្ឍក្រុមហ ុនសមបទនខាន តធំ។ 
- យដើមបយីឈាង ល់ថ្ន យតើរដាា ភបិាលមានការទទួលខុ្សក្តូវរយបៀបណា 
យដើមបធីានានូវការអភវិឌ្ឍយសដារិែច តាមថ្បបររីែយក្មើនទងំអស់គន  រនុងការ
ផ្សរួែយផ្សរើម ែំយ ោះរសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ និងអនរមានដីធែីធំ។ 

សំណួរសំខាន់ៗ  និងបញ្ជ ីយផ្សាៀង
ោា ត ់

- យតើអាីាការរពឹំងទុរពីការអភវិឌ្ឍយគលនយោបា សមបទនខាន តធំ ថ្ដល
ែូលរមួែំថ្ណរដល់យសដារិែចរមពុា និងការអភវិឌ្ឍាតិ? 

- យតើរសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ និងក្រុមហ ុនសមបទនខាន តធំ បានែូល
រមួែំថ្ណរ ដល់យសដារិែចក្បយទសរនុងរក្មតិណា ពិយសសយែញពីការ
អភវិឌ្ឍរសិរមម? 

- យតើរដាា ភបិាលបានផ្សរល់ការគកំ្ទ យលើថ្ផ្សនរបយែចរយទស និងមនិថ្មនបយែចរ
យទស រយបៀបណា ដល់រសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ និងក្រុមហ ុន
សមបទនធំៗ? 

- យតើអាីាយគលនយោបា មានក្ាប ់ យដើមបយីធាើឲ្យមានភាពលកុ ំយលកើងដល់យសដា
រិែចរបស់រសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ? 

- យតើរដាា ភបិាលបានយធាើអាីខ្ែោះ រហូតមរដល់យពលយនោះ យដើមបធីានាដល់ការ
អភវិឌ្ឍយសដារិែចថ្បបទទូលបានអតាក្បយោជនទ៍ងំអស់គន  របស់រសិររ
មានដីធែីតូែ? 



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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- យតើការអភវិឌ្ឍ តាមថ្បបទទូលបានអតាក្បយោជនទ៍ងំអស់គន  អាែធានា
បានយទ តាមរ ៈការអភវិឌ្ឍរសិរមមក្ទងក់្ទ ធំ និងក្ទងក់្ទ តូែ? 

វធីិាន្តសរ - សមាា សមន្តនរីរដាា ភបិាល ដនអគគនា រដាា នរសិរមម និងនា រដាា នរសិ
ឧសាហរមម 

  
៣) បុគគលិរយសដារ និងយអសអិនវយីៅភនយំពញ 
យគលបំណង - យដើមបយីឈាង ល់ពីទសេនៈរបស់មន្តនរីអងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាល ែំយ ោះ

រសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ និងការអភវិឌ្ឍក្រុមហ ុនសមបទនខាន តធំ។ 
- យដើមបយីឈាង ល់ថ្ន យតើអងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាល បានែូលរមួែំថ្ណរ
រយបៀបណា យដើមបធីានានូវការអភវិឌ្ឍយសដារិែច តាមថ្បបររីែយក្មើនាម ួ
គន  ែំយ ោះរសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ និងក្រុមហ ុនសមបទន។ 

សំណួរសំខាន់ៗ  និងបញ្ជ ីយផ្សាៀង
ោា ត ់

ការពិភារាទូយៅ ពីរសិររថ្ដលមានដីធែតូីែតាែ និងក្រុមហ ុនសមបទនៈ 
- យតើអាីាការរពឹំងទុរ ពីការអភវិឌ្ឍយគលនយោបា សមបទនខាន តធំ ថ្ដល
ែូលរមួែំថ្ណរដល់យសដារិែចរមពុា និងការអភវិឌ្ឍាតិ? 

- យតើរសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ និងក្រុមហ ុនសមបទន បានែូលរមួ
ែំថ្ណរ ដល់យសដារិែចក្បយទសរនុងរក្មតិណា ពិយសស យែញពីការអភវិឌ្ឍ
រសិរមម? 

- យតើរដាា ភបិាលបានផ្សរល់ការគកំ្ទថ្ផ្សនរបយែចរយទស និងមនិថ្មនបយែចរយទស 
រយបៀបណា ដល់រសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ និងក្រុមហ ុនសមបទន? 

- យតើអាីាយគលនយោបា មានក្ាប ់ យដើមបយីធាើឲ្យមានភាពលកុ ំយលកើងដល់ 
យសដារិែច របស់រសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ? 

- យតើរដាា ភបិាលបានយធាើអាីខ្ែោះ រហូតមរដល់យពលយនោះ យដើមបធីានាដល់ការ
អភវិឌ្ឍយសដារិែចថ្ដលធានាបានការររីលូតោស់ទងំអស់គន  របស់
រសិររមានដីធែីតូែ? 

- យតើការអភវិឌ្ឍ ថ្ដលធានានូវការររីលូតោស់ទងំអស់គន  អាែធានាបាន
យទ តាមរ ៈការអភវិឌ្ឍរសិរមមក្ទងក់្ទ ធំ និង ក្ទងក់្ទ តូែ? 

 
ការពិភារាារោ់រៈ់ 

- រូបភាពសំខាន់ៗ របស់គយក្មាងៈ យឈាម ោះគយក្មាង និងយគលបំណង យពល
យវោគយក្មាង (ឆ្ន ចំាបយ់ផ្សរើមនិងបញ្ចប)់ និងតំបនយ់គលយៅ។  

-  ុទ ាន្តសរគយក្មាង យហើ ក្រុមយគលយៅក្បយភទណា ថ្ដលគយក្មាងមាន
ទិសយៅរនុងការគកំ្ទាសំខាន?់ 

- យតើគយក្មាងបានគកំ្ទរសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ ដល់រក្មតិណា? 
សរមមភាព និងធនធានសំខាន់ៗ  ថ្ដលបានគកំ្ទយដា គយក្មាង? 



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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- យតើការអភវិឌ្ឍ តាមថ្បបទទូលបានអតាក្បយោជនទ៍ងំអស់គន  អាែធានា
បានយទ តាមរ ៈការអភវិឌ្ឍរសិរមមក្ទងក់្ទ ធំ និងក្ទងក់្ទ តូែ? 

វធីិាន្តសរ - សមាា សមន្តនរីរដាា ភបិាល ដនអគគនា រដាា នរសិរមម និងនា រដាា នរសិ
ឧសាហរមម 

  
៣) បុគគលិរយសដារ និងយអសអិនវយីៅភនយំពញ 
យគលបំណង - យដើមបយីឈាង ល់ពីទសេនៈរបស់មន្តនរីអងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាល ែំយ ោះ

រសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ និងការអភវិឌ្ឍក្រុមហ ុនសមបទនខាន តធំ។ 
- យដើមបយីឈាង ល់ថ្ន យតើអងគការមនិថ្មនរដាា ភបិាល បានែូលរមួែំថ្ណរ
រយបៀបណា យដើមបធីានានូវការអភវិឌ្ឍយសដារិែច តាមថ្បបររីែយក្មើនាម ួ
គន  ែំយ ោះរសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ និងក្រុមហ ុនសមបទន។ 

សំណួរសំខាន់ៗ  និងបញ្ជ ីយផ្សាៀង
ោា ត ់

ការពិភារាទូយៅ ពីរសិររថ្ដលមានដីធែតូីែតាែ និងក្រុមហ ុនសមបទនៈ 
- យតើអាីាការរពឹំងទុរ ពីការអភវិឌ្ឍយគលនយោបា សមបទនខាន តធំ ថ្ដល
ែូលរមួែំថ្ណរដល់យសដារិែចរមពុា និងការអភវិឌ្ឍាតិ? 

- យតើរសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ និងក្រុមហ ុនសមបទន បានែូលរមួ
ែំថ្ណរ ដល់យសដារិែចក្បយទសរនុងរក្មតិណា ពិយសស យែញពីការអភវិឌ្ឍ
រសិរមម? 

- យតើរដាា ភបិាលបានផ្សរល់ការគកំ្ទថ្ផ្សនរបយែចរយទស និងមនិថ្មនបយែចរយទស 
រយបៀបណា ដល់រសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ និងក្រុមហ ុនសមបទន? 

- យតើអាីាយគលនយោបា មានក្ាប ់ យដើមបយីធាើឲ្យមានភាពលកុ ំយលកើងដល់ 
យសដារិែច របស់រសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ? 

- យតើរដាា ភបិាលបានយធាើអាីខ្ែោះ រហូតមរដល់យពលយនោះ យដើមបធីានាដល់ការ
អភវិឌ្ឍយសដារិែចថ្ដលធានាបានការររីលូតោស់ទងំអស់គន  របស់
រសិររមានដីធែីតូែ? 

- យតើការអភវិឌ្ឍ ថ្ដលធានានូវការររីលូតោស់ទងំអស់គន  អាែធានាបាន
យទ តាមរ ៈការអភវិឌ្ឍរសិរមមក្ទងក់្ទ ធំ និង ក្ទងក់្ទ តូែ? 

 
ការពិភារាារោ់រៈ់ 

- រូបភាពសំខាន់ៗ របស់គយក្មាងៈ យឈាម ោះគយក្មាង និងយគលបំណង យពល
យវោគយក្មាង (ឆ្ន ចំាបយ់ផ្សរើមនិងបញ្ចប)់ និងតំបនយ់គលយៅ។  

-  ុទ ាន្តសរគយក្មាង យហើ ក្រុមយគលយៅក្បយភទណា ថ្ដលគយក្មាងមាន
ទិសយៅរនុងការគកំ្ទាសំខាន?់ 

- យតើគយក្មាងបានគកំ្ទរសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ ដល់រក្មតិណា? 
សរមមភាព និងធនធានសំខាន់ៗ  ថ្ដលបានគកំ្ទយដា គយក្មាង? 

- ភាពយាគជ ័សំខាន់ៗ  ទរទ់ងនឹងការក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិ របស់
រសិររមានដីធែីតូែ 

- រតារ សំខាន់ៗ  ថ្ដលរមួែំថ្ណរដល់ភាពយាគជ ័របស់គយក្មាង។ ភាព
យាគជ ័របស់គយក្មាង រនុងការគកំ្ទរសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែយលើការ
អភវិឌ្ឍរសិរមម និងភាពលូតោស់ថ្ផ្សនរយសដារិែចក្គួាររបស់ពួរគត ់

- រតារ ក្បឈមសំខាន់ៗ  និងដំយណាោះក្ា ។ យតើមានយោបល់អីាខ្ែោះយទ 
សក្មាបក់ារយធាើឲ្យគយក្មាងក្បយសើរយ ើង ឫ ថ្នយតើក្តូវគកំ្ទរសិររមានដីធែី
តូែ តាមរយបៀបណា? 

- ររណីសិរាថ្ដលបានបញ្ហជ រពី់រសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែថ្ដលទទួល
យាគជ ័ ឫ រនុងទក្មងដ់នគំនិតផ្សរួែយផ្សរើមាក្រុម 

- យតើគយក្មាងក្តូវពក្ងីរតាមរយបៀបណា យដើមបយីលើររមពស់ការក្បរបរបរ
ែិញ្ច ឹមជីវតិរបស់រសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ? 

- យតើអនរគិតថ្ន យ ើងអាែអនុវតរគយក្មាងដូែគន យនោះ យៅរថ្នែងយផ្សេងបានយទ 
យៅរមពុា? ក្បសិនយបើបាន សូមពនយល់ថ្ន វអាែយៅរែួតាមវធីិណា? 
ក្បសិនមនិអាែថ្នយតើមានមូលយហតុអាី? យតើអាីថ្ដលក្តូវ រយៅអនុវតរបាន? 

- យតើមានយគលការណ៍គយក្មាង ការវ តដមែ ររ់ណារ ល ឫ បញ្ចប់
គយក្មាង ឫ ររណីសិរាយាគជ ័ខ្ែោះយទ? 

វធីិាន្តសរ - សមាា សក្បធានាា បន័ (ឫ ក្រុមអនរក្គបក់្គង) និងក្បធានរមមវធីិ  
  

៤) បុគគលិរយសដារ និងយអសអិនវ ីយៅថ្នន រម់លូដាា ន 
យគលបំណង - យដើមបទីទួលបានពត័ម៌ានបថ្នាមទរទ់ងការអនុវតរគយក្មាង រក្មតិដនរិែច

ខិ្តខំ្ក្បឹងថ្ក្បង ថ្ដលយធាើយ ើងយដា បុគគលិរគយក្មាងយៅថ្នន រមូ់លដាា ន 
- យដើមបរំីណតក់្គួាររសិររថ្ដលមានយាគជ ័ តាមរ ៈការទទួល រ
សរមមភាពគយក្មាងយដើមបយីលើររមពស់ការក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិរបស់ពួរគ
ត។់ 

សំណួរសំខាន់ៗ  និងបញ្ជ ីយផ្សាៀង
ោា ត ់

សំណួរារោ់រៈ់  
- រូបភាពសំខាន់ៗ របស់គយក្មាងៈ យឈាម ោះគយក្មាង និងយគលបំណង យពល
យវោគយក្មាង (ឆ្ន ចំាបយ់ផ្សរើម និងបញ្ចប)់ និងតំបនយ់គលយៅ។  

-  ុទ ាន្តសរគយក្មាង យហើ ក្រុមយគលយៅក្បយភទណា ថ្ដលគយក្មាងមាន
ទិសយៅគកំ្ទាសំខាន?់ 

- យតើគយក្មាងបានគកំ្ទរសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ ដល់រក្មតិណា? 
សរមមភាព និងធនធានសំខាន់ៗ  ថ្ដលបានគកំ្ទយដា គយក្មាង? 

- ភាពយាគជ ័សំខាន់ៗ  ទរទ់ងនឹងការក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិ របស់
រសិររមានដីធែីតូែ 



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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- រតារ សំខាន់ៗ  ថ្ដលរមួែំថ្ណរដល់ភាពយាគជ ័ របស់គយក្មាង។ ភាព
យាគជ ័របស់គយក្មាង រនុងការគកំ្ទរសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ យលើ
ការអភវិឌ្ឍរសិរមម  

- រតារ ក្បឈមសំខាន់ៗ  និងដំយណាោះក្ា ។ យតើមានយោបល់អីាខ្ែោះយទ 
យដើមបយីធាើឲ្យគយក្មាងក្បយសើរយ ើង ឫ ថ្នយតើក្តូវគកំ្ទរសិររថ្ដលមានដីធែី
តូែតាែតាមរយបៀបណា? 

- ររណីសិរាថ្ដលបានបញ្ហជ រពី់រសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែថ្ដលទទួល
យាគជ ័ ឫ រនុងទក្មងដ់នគំនិតផ្សរួែយផ្សរើមាក្រុម 

- យតើអនរគិតថ្ន យ ើងអាែអនុវតរគយក្មាងដូែគន យនោះ យៅរថ្នែងយផ្សេងបានយទ
យៅរមពុា? ក្បសិនយបើបាន សូមពនយល់ថ្ន វអាែយៅរែួតាមវធីិណា? 
ក្បសិនមនិអាែថ្នយតើមានមូលយហតុអាី? យតើអាីថ្ដលក្តូវ រយៅអនុវតរបាន? 

- យតើមានយគលការណ៍គយក្មាង ការវ តដមែ ររ់ណារ ល ឫ បញ្ចប់
គយក្មាង ឫ ររណីសិរាយាគជ ័ខ្ែោះយទ? 

វធីិាន្តសរ - សមាា សក្រុមការរ រគយក្មាង និងក្បធានគយក្មាង 
  

៥) អាា្ធរថ្ដនដី រព់ន័  និងថ្នន រដឹ់រនាកំ្រុមសងគម 
យគលបំណង - យដើមបពិីនិតយយមើលថ្ន យតើអាា្ធរថ្ដនដី រព់ន័  បានយមើលយ ើញពីភាព

យាគជ ័ដនការអនុវតរគយក្មាងោ៉ងដូែយមរែ? 
- យដើមបសិីរាយឈាង ល់ ពីរក្មតិដនការែូលរមួរបស់ពួរគត ់រនុងការជួ  
ឲ្យគយក្មាងសយក្មែបានយាគជ ័ ក្សបតាមយគលបំណងគយក្មាង 

- យដើមបសិីរាយឈាង ល់ពីទសេនៈរបស់ពួរយគ យឆ្ព ោះយៅការគកំ្ទយគល
នយោបា រសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ និងអនរមានដីធែីធំ (ក្រុមហ ុន) 

សំណួរសំខាន់ៗ  និងបញ្ជ ីយផ្សាៀង
ោា ត ់

- យតើអនរបានសមាគ ល់យ ើញការថ្ក្បក្បួលាវជិជមាន និងអវជិជមានណាខ្ែោះ យៅ
រនុងសហគមនរ៍បស់អនរ? យតើមានរតារ អាីខ្ែោះ ថ្ដលរមួែំថ្ណរដល់ការោែ ស់
បរូរយនោះ? 

- យតើអនរបានរតស់មាគ ល់បានោ៉ងដូែយមរែខ្ែោះ ពីក្គួាររសិររថ្ដលមានដី
ធែីតូែតាែរនុងសហគមនរ៍បស់អនរ បានែូលរមួរនុងការអភវិឌ្ឍយសដារិែច
ក្គួារ និងការអភវិឌ្ឍយសដារិែចតំបន?់  

- យតើមានរតារ សំខាន់ៗ អាីខ្ែោះ ថ្ដលែូលរមួែំថ្ណរ យធាើឲ្យគយក្មាងទទួលបាន
យាគជ ័ ឫ មានការោែ ស់បរូរាវជិជមាន? 

- យតើមានយមយរៀនលអៗ អាីខ្ែោះ អាែក្តូវ រយៅអនុវតរបនរ ឲ្យបានកានថ់្តទូលំ
ទូោ  សក្មាបរិ់ែចអភវិឌ្ឍនយ៍សដារិែចក្គួារ និងការអភវិឌ្ឍយសដារិែច
រនុងតំបនត់ាមរ ៈ ុទ ាន្តសរគកំ្ទរសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ? 



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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- រតារ សំខាន់ៗ  ថ្ដលរមួែំថ្ណរដល់ភាពយាគជ ័ របស់គយក្មាង។ ភាព
យាគជ ័របស់គយក្មាង រនុងការគកំ្ទរសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ យលើ
ការអភវិឌ្ឍរសិរមម  

- រតារ ក្បឈមសំខាន់ៗ  និងដំយណាោះក្ា ។ យតើមានយោបល់អីាខ្ែោះយទ 
យដើមបយីធាើឲ្យគយក្មាងក្បយសើរយ ើង ឫ ថ្នយតើក្តូវគកំ្ទរសិររថ្ដលមានដីធែី
តូែតាែតាមរយបៀបណា? 

- ររណីសិរាថ្ដលបានបញ្ហជ រពី់រសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែថ្ដលទទួល
យាគជ ័ ឫ រនុងទក្មងដ់នគំនិតផ្សរួែយផ្សរើមាក្រុម 

- យតើអនរគិតថ្ន យ ើងអាែអនុវតរគយក្មាងដូែគន យនោះ យៅរថ្នែងយផ្សេងបានយទ
យៅរមពុា? ក្បសិនយបើបាន សូមពនយល់ថ្ន វអាែយៅរែួតាមវធីិណា? 
ក្បសិនមនិអាែថ្នយតើមានមូលយហតុអាី? យតើអាីថ្ដលក្តូវ រយៅអនុវតរបាន? 

- យតើមានយគលការណ៍គយក្មាង ការវ តដមែ ររ់ណារ ល ឫ បញ្ចប់
គយក្មាង ឫ ររណីសិរាយាគជ ័ខ្ែោះយទ? 

វធីិាន្តសរ - សមាា សក្រុមការរ រគយក្មាង និងក្បធានគយក្មាង 
  

៥) អាា្ធរថ្ដនដី រព់ន័  និងថ្នន រដឹ់រនាកំ្រុមសងគម 
យគលបំណង - យដើមបពិីនិតយយមើលថ្ន យតើអាា្ធរថ្ដនដី រព់ន័  បានយមើលយ ើញពីភាព

យាគជ ័ដនការអនុវតរគយក្មាងោ៉ងដូែយមរែ? 
- យដើមបសិីរាយឈាង ល់ ពីរក្មតិដនការែូលរមួរបស់ពួរគត ់រនុងការជួ  
ឲ្យគយក្មាងសយក្មែបានយាគជ ័ ក្សបតាមយគលបំណងគយក្មាង 

- យដើមបសិីរាយឈាង ល់ពីទសេនៈរបស់ពួរយគ យឆ្ព ោះយៅការគកំ្ទយគល
នយោបា រសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ និងអនរមានដីធែីធំ (ក្រុមហ ុន) 

សំណួរសំខាន់ៗ  និងបញ្ជ ីយផ្សាៀង
ោា ត ់

- យតើអនរបានសមាគ ល់យ ើញការថ្ក្បក្បួលាវជិជមាន និងអវជិជមានណាខ្ែោះ យៅ
រនុងសហគមនរ៍បស់អនរ? យតើមានរតារ អាីខ្ែោះ ថ្ដលរមួែំថ្ណរដល់ការោែ ស់
បរូរយនោះ? 

- យតើអនរបានរតស់មាគ ល់បានោ៉ងដូែយមរែខ្ែោះ ពីក្គួាររសិររថ្ដលមានដី
ធែតូីែតាែរនុងសហគមនរ៍បស់អនរ បានែូលរមួរនុងការអភវិឌ្ឍយសដារិែច
ក្គួារ និងការអភវិឌ្ឍយសដារិែចតំបន?់  

- យតើមានរតារ សំខាន់ៗ អាីខ្ែោះ ថ្ដលែូលរមួែំថ្ណរ យធាើឲ្យគយក្មាងទទួលបាន
យាគជ ័ ឫ មានការោែ ស់បរូរាវជិជមាន? 

- យតើមានយមយរៀនលអៗ អាីខ្ែោះ អាែក្តូវ រយៅអនុវតរបនរ ឲ្យបានកានថ់្តទូលំ
ទូោ  សក្មាបរិ់ែចអភវិឌ្ឍនយ៍សដារិែចក្គួារ និងការអភវិឌ្ឍយសដារិែច
រនុងតំបនត់ាមរ ៈ ុទ ាន្តសរគកំ្ទរសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ? 

- យតើអនរ ល់យ ើញោ៉ងដូែយមរែថ្ដរ ពីការផ្សរល់ដីសមបទនយសដារិែច យៅ
រមពុាៈ យគលនយោបា  និងការអនុវតរមរដល់បែចុបបនន? 

វធីិាន្តសរ - ក្រុមក្បឹរា ុំ និងមន្តនរីរសិរមមយខ្តរ និងក្សុរ សមាគមរសិររ និងថ្នន រ់
ដឹរនាសំហគមនរ៍សិរមម។ល។ 

  
៦) ការពិភារាក្រុម (រសិររទទួលផ្សល) 
យគលបំណង - យដើមបដឹីងថ្ន យតើសហគមន ៍ល់យ ើញោ៉ងដូយមរែ ែំយ ោះការអនុវតរ

គយក្មាង ការែូលរមួរនុងយសដារិែចរបស់ក្គួារមានដីធែីតូែ 
- យដើមបែីងក្រងនូវបទពិយាធនយ៍ាគជ ័ រនុងការយធាើឲ្យក្បយសើរយ ើងនូវ
យសដារិែចក្គួារជនបទ តាមរ ៈការអនុវតររសិរមមខាន តតូែ  

សំណួរសំខាន់ៗ  និងបញ្ជ ីយផ្សាៀង
ោា ត ់

- យតើអនរបានសមាគ ល់យ ើញការថ្ក្បក្បួលាវជិជមាន និងអវជិជមានណាខ្ែោះយៅ
រនុងយសដារិែចក្គួារ និងការក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិរបស់អនរ? 

- យតើអនរមានអារមមណ៍ោ៉ងដូយមរែពីការោែ ស់បរូរ ទរទ់ងនឹងយសដារិែច
ក្គួាររបស់អនរ និងការអភវិឌ្ឍការក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិ (ររីរា  ឫ មនិ
ររីរា ) យហតុអាី? 

- យតើអាីាសរមមភាពយសដារិែចសំខាន់ៗ  រនុងក្រុម ឫ សហគមនរ៍បស់អនរ? 
- យតើអនរ ល់យ ើញោ៉ងដូយមរែថ្ដរ ែំយ ោះភាពយាគជ ័ ឫ ការយពញែិតរ 
ថ្ដលាលទ ផ្សលយែញពីសរមមភាពទងំយនាោះ? 

- យតើមរដល់យពលបែចុបបនន ក្គួាររបស់អនរបានែូលរមួរនុងរក្មតិណា
យហើ រនុងគយក្មាងអភវិឌ្ឍន?៍ 

- អនរអនរបានែូលរមួ រព់ន័ អាីខ្ែោះ ឫ យរៀនសូក្តពីគយក្មាងអាីខ្ែោះ យដើមបយីធាើឲ្យ
យសដារិែចក្គួាររបស់អនរបានក្បយសើរយ ើង? 

- យផ្សរើមយែញពីការែូលរមួ រព់ន័ របស់អនរ រនុងគយក្មាង រមួនឹងគំនិតផ្សរួែយផ្សរើម
ដនសហគមន ៍យតើវមានារៈសំខានថ់្បបណាសក្មាបអ់នរនិងសហគមន៍
របស់អនរ? 

- យតើអនររាគមនរ៍បស់គយក្មាងយនោះ គួរក្តូវពក្ងីរ យដើមបជួី  យលើររមពស់ការ
ក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិរបស់រសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែថ្ដរឫយទ? 

- យតើអនរ ល់យ ើញោ៉ងដូែយមរែថ្ដរ ពីការផ្សរល់ដីសមបទនយសដារិែច យៅ
រមពុាៈ យគលនយោបា  និង ការអនុវតរមរដល់បែចុបបនន? 

វធីិាន្តសរ - សក្មបសក្មួលការពិភារាក្រុម ាម ួរសិររទទួលផ្សលរបស់គយក្មាង 
  

៧) រសិររាបុគគល ថ្ដលែូលរមួាម ួគយក្មាង 
យគលបំណង - យដើមបដឹីងថ្ន យតើពួរគតែូ់លរមួាម ួគយក្មាងោ៉ងដូយមរែខ្ែោះ 

- យដើមបយី ើញថ្ន យតើយសដារិែចក្គួាររបស់ពួរគត ់មានការររីលូតោស់



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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ោ៉ងដូយមរែ តាមរ ៈអនររាគមនរ៍បស់គយក្មាង 
- យដើមបែីងក្រងនូវយរឿងរ៉ាវយាគជ ័ទងំឡា  ថ្ដល រព់ន័ នឹងការយធាើឲ្យ
ក្បយសើរយ ើងនូវយសដារិែចតំបន ់និងក្បសិទ ភាពដនការក្គបក់្គងដី និង 
ផ្សលិតភាពដី។ 

សំណួរសំខាន់ៗ  និងបញ្ជ ីយផ្សាៀង
ោា ត ់

- ជីវក្បវតរក្គួារ ក្ទពយសមបតរិរនុងក្គួារ និងការយក្បើក្បាស់ ការែូលរមួ 
និងការែូលរមួ រព់ន័ រនុងគយក្មាង។  

- យតើអនរបានសមាគ ល់យ ើញការថ្ក្បក្បួលាវជិជមាន និងអវជិជមានណាខ្ែោះ យៅ
រនុងយសដារិែចក្គួារ និងការក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិរបស់អនរ? 

- យតើអនរមានអារមមណ៍ោ៉ងដូយមរែពីការោែ ស់បរូរ ទរទ់ងនឹងយសដារិែច
ក្គួាររបស់អនរ និងការអភវិឌ្ឍការក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិ យហតុអាី? 

- យតើអាីាសរមមភាពយសដារិែចសំខាន់ៗ រនុងក្រុម ឫ សហគមនរ៍បស់អនរ? 
- យតើអនរ ល់យ ើញោ៉ងដូយមរែថ្ដរ ែំយ ោះភាពយាគជ ័ ឫ ការយពញែិតរ 
ថ្ដលាលទ ផ្សលយែញពីសរមមភាពទងំយនាោះ? 

- យតើមរដល់យពលបែចុបបនន ក្គួាររបស់អនរបានែូលរមួរនុងរក្មតិណា
យហើ រនុងគយក្មាងអភវិឌ្ឍន?៍ 

- យតើអនរបានែូលរមួ រព់ន័ អាីខ្ែោះ ឫ យរៀនសូក្តពីគយក្មាងអាីខ្ែោះ យដើមបយីធាើឲ្យ
យសដារិែចក្គួាររបស់អនរបានក្បយសើរយ ើង? 

- យផ្សរើមយែញពីការែូលរមួ រព់ន័ របស់អនរ រនុងគយក្មាង រមួនឹងគំនិតផ្សរួែយផ្សរើម
ដនសហគមន ៍យតើវមានារៈសំខានថ់្បបណាសក្មាបអ់នរ និងសហគមន៍
អនរ? 

- យតើអនររាគមនរ៍បស់គយក្មាងយនោះ គួរក្តូវបានពក្ងីរ យដើមបជួី  យលើររមពស់
ការក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិ របស់រសិររថ្ដលមានដីធែតូីែតាែ ថ្ដរឫយទ? 

- យតើអនរ ល់យ ើញោ៉ងដូែយមរែថ្ដរ ពីការផ្សរល់ដីសមបទនយសដារិែច យៅ
រមពុាៈ យគលនយោបា  និងការអនុវតរមរដល់បែចុបបនន? 

វធីិាន្តសរ - សមាា សរសិររាលរខណៈបុគគល ថ្ដលាអនរទទួលផ្សលរបស់គយក្មាង 
និងរសិររមនិថ្មនាអនរទទួលផ្សលរបស់គយក្មាង។  

  
 



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
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ោ៉ងដូយមរែ តាមរ ៈអនររាគមនរ៍បស់គយក្មាង 
- យដើមបែីងក្រងនូវយរឿងរ៉ាវយាគជ ័ទងំឡា  ថ្ដល រព់ន័ នឹងការយធាើឲ្យ
ក្បយសើរយ ើងនូវយសដារិែចតំបន ់និងក្បសិទ ភាពដនការក្គបក់្គងដី និង 
ផ្សលិតភាពដី។ 

សំណួរសំខាន់ៗ  និងបញ្ជ ីយផ្សាៀង
ោា ត ់

- ជីវក្បវតរក្គួារ ក្ទពយសមបតរិរនុងក្គួារ និងការយក្បើក្បាស់ ការែូលរមួ 
និងការែូលរមួ រព់ន័ រនុងគយក្មាង។  

- យតើអនរបានសមាគ ល់យ ើញការថ្ក្បក្បួលាវជិជមាន និងអវជិជមានណាខ្ែោះ យៅ
រនុងយសដារិែចក្គួារ និងការក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិរបស់អនរ? 

- យតើអនរមានអារមមណ៍ោ៉ងដូយមរែពីការោែ ស់បរូរ ទរទ់ងនឹងយសដារិែច
ក្គួាររបស់អនរ និងការអភវិឌ្ឍការក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិ យហតុអាី? 

- យតើអាីាសរមមភាពយសដារិែចសំខាន់ៗ រនុងក្រុម ឫ សហគមនរ៍បស់អនរ? 
- យតើអនរ ល់យ ើញោ៉ងដូយមរែថ្ដរ ែំយ ោះភាពយាគជ ័ ឫ ការយពញែិតរ 
ថ្ដលាលទ ផ្សលយែញពីសរមមភាពទងំយនាោះ? 

- យតើមរដល់យពលបែចុបបនន ក្គួាររបស់អនរបានែូលរមួរនុងរក្មតិណា
យហើ រនុងគយក្មាងអភវិឌ្ឍន?៍ 

- យតើអនរបានែូលរមួ រព់ន័ អាីខ្ែោះ ឫ យរៀនសូក្តពីគយក្មាងអាីខ្ែោះ យដើមបយីធាើឲ្យ
យសដារិែចក្គួាររបស់អនរបានក្បយសើរយ ើង? 

- យផ្សរើមយែញពីការែូលរមួ រព់ន័ របស់អនរ រនុងគយក្មាង រមួនឹងគំនិតផ្សរួែយផ្សរើម
ដនសហគមន ៍យតើវមានារៈសំខានថ់្បបណាសក្មាបអ់នរ និងសហគមន៍
អនរ? 

- យតើអនររាគមនរ៍បស់គយក្មាងយនោះ គួរក្តូវបានពក្ងីរ យដើមបជួី  យលើររមពស់
ការក្បរបរបរែិញ្ច ឹមជីវតិ របស់រសិររថ្ដលមានដីធែីតូែតាែ ថ្ដរឫយទ? 

- យតើអនរ ល់យ ើញោ៉ងដូែយមរែថ្ដរ ពីការផ្សរល់ដីសមបទនយសដារិែច យៅ
រមពុាៈ យគលនយោបា  និងការអនុវតរមរដល់បែចុបបនន? 

វធីិាន្តសរ - សមាា សរសិររាលរខណៈបុគគល ថ្ដលាអនរទទួលផ្សលរបស់គយក្មាង 
និងរសិររមនិថ្មនាអនរទទួលផ្សលរបស់គយក្មាង។  

  
 

ឧបសមពន័ ទី៣: បញ្ជ ីសំណួរសក្មាបក់ារសមាា សាលរខណៈក្គួារ 
         អនរយធាើបទសមាា សនៈ៍

....................... 

I. ពត័ម៌ានទយួៅៈ 
យឈាម ោះអនរផ្សរល់សមាា សនៈ៍.................អា ុៈ........យភទៈ ក្បុស ក្សី  តួនាទីរនុងក្គួារៈ....................... 
យឈាម ោះភូមៈិ............................... ុំៈ...........................ក្សុរ........................យខ្តរ............................ 
ែំនួនសមាជិរក្គួារៈ សរុប.................  ក្បុស...........  ក្សី........... 
ែំនួនសមាជិរយពញរមាែ ងំៈសរុប................ រសិរមម........... យក្ៅរសិរមម........... 
ទូរស័ពាទំនារទ់ំនងៈ..................................... 

 
II. ក្ទពយធនក្គួារ 
២.១. ក្ទពយធនក្គួារ 
 
ល.រ ក្បយភទដី ទំហំដីសរុប (ម២) ដីថ្ដលបានយក្បើក្បាស់(ម២) 
១ ដីលំយៅាា ន   
២ ដីែមាក រ   
៣ ដីថ្ក្ស   
៤ យផ្សេងៗ   
 
២.២.ធនធានសតា 
 
ល.រ ក្បយភទសតា ែំនួនសរុប សតា យតើមានរំណតស់មាគ ល់អាីខ្ែោះយទ ពីប

ថ្ក្មបក្មួល? #តូែ #ជំទង ់ #ធំ 
១ យគនិងក្របី      
២ ក្ជូរ      
៣ បរេ ី      
 
២.៣.ធនធានផ្សលិតរមមយផ្សេងយទៀត 
 
ល.រ ធនធាន សរុប តដមែប៉ានា់ម ន 

(ដុោែ រ) 
ឆ្ន ទំទួលបាន យគលបំណងសំខានរ់នុងការ

យក្បើក្បាស់ 
១ អណរូ ងទឹរ     
២ ក្សោះទឹរ     



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
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៣ ម៉ាសីនបូមទឹរ     
៤  ជីវឧសម័ន     
៥ យគ នរ     
៦ ម៉ូតូ     
៧ ក្តារទ់រ័     
 
III. ការែូលរមួរនុងក្រុម/សហគមនរ៍សិរមម 
៣.១. កាលបរយិែឆទែូលាសមាជិរៈ ដលង..........ថ្ខ្................ឆ្ន .ំ.............. 
៣.២.ការសយក្មែែិតរែូលរមួាសមាជិរក្រុម/សហគមន ៍(បុពាយហតុ និងយគលបំណង) 
បុពាយហតុ យគលបំណង 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
IV. ជំហ្វន និងដំយណើ រការរនុងការែូលរមួរនុងក្រុម/សហគមនៈ៍ 
 
ជំហ្វន សរមមភាព លរខខ្ណឌ ាកាតពារិែច រ ៈយពល 
១    
២    
៣    
៤    
 
មតិយោបល់ៈ យតើមានមតិយោបល់អាីខ្ែោះយទ យដើមបយីធាើឲ្យសរមមភាព និងជំហ្វនខាងយលើ បានលអក្បយសើរាងយនោះ? 
 ដូយមរែខ្ែោះ?                       
             
             
             
              
មតិយោបល់ៈ យបើមានការោែ ស់បរូរដូយែនោះ យតើអនរគិតថ្ន នឹងទទួលបានលទ ផ្សលលអក្បយសើរាងមុនោ៉ងដូយមរែ? 
                                   



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
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៣ ម៉ាសីនបូមទឹរ     
៤  ជីវឧសម័ន     
៥ យគ នរ     
៦ ម៉ូតូ     
៧ ក្តារទ់រ័     
 
III. ការែូលរមួរនុងក្រុម/សហគមនរ៍សិរមម 
៣.១. កាលបរយិែឆទែូលាសមាជិរៈ ដលង..........ថ្ខ្................ឆ្ន .ំ.............. 
៣.២.ការសយក្មែែិតរែូលរមួាសមាជិរក្រុម/សហគមន ៍(បុពាយហតុ និងយគលបំណង) 
បុពាយហតុ យគលបំណង 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
IV. ជំហ្វន និងដំយណើ រការរនុងការែូលរមួរនុងក្រុម/សហគមនៈ៍ 
 
ជំហ្វន សរមមភាព លរខខ្ណឌ ាកាតពារិែច រ ៈយពល 
១    
២    
៣    
៤    
 
មតិយោបល់ៈ យតើមានមតិយោបល់អាីខ្ែោះយទ យដើមបយីធាើឲ្យសរមមភាព និងជំហ្វនខាងយលើ បានលអក្បយសើរាងយនោះ? 
 ដូយមរែខ្ែោះ?                       
             
             
             
              
មតិយោបល់ៈ យបើមានការោែ ស់បរូរដូយែនោះ យតើអនរគិតថ្ន នឹងទទួលបានលទ ផ្សលលអក្បយសើរាងមុនោ៉ងដូយមរែ? 
                                   

             
             
             
           
V. ធនធានថ្ដលបានទទលួ 
 
៥.១. ធនធានរូបវន័រៈ 
 
ល.រ ក្បយភទធនធាន ែំនួន តដមែប៉ានា់ម ន ឆ្ន ទំទួលបាន 
     
     
     
 
៥.២. ធនធានអរូបីុ៖ ក្បវតរដនការែូលរមួរនុងវគគបណរុ ោះបណារ ល និងការរាងសមតាភាពយផ្សេងៗ ចាបត់ាងំពីការ
ែូលាសមាជិរ 
ល.រ ឆ្ន  ំ វគគបណរុ ោះបណារ ល យតើវគគបណរុ ោះបណារ លយនោះ បានជួ  

អាីខ្ែោះដល់អនរ 
មតិយោបល់ 

១     
២     
៣     
៤     
៥     
៦     
 
VI. ឥទ ពិលនាឲំ្យមានការោែ ស់បរូរ 
៦.១.  រព់ន័ ការរ រផ្សលិតរមមៈ 
 
ផ្សលិតរមម មុនយពលែូលរនុងក្រុម ាា នភាពបែចុបបនន យផ្សាៀងោា តពី់បថ្ក្មបក្មួល 
ទំហំដីផ្សលិត    
ែក្មុោះភាពដនការផ្សលិត    
ធាតុែូលថ្ដលយក្បើក្បាស់    
រ ៈយពលដាដុំោះ(គិតយពញរ
 ៈយពល១ឆ្ន )ំ 

   

ទំហំផ្សលិតរមម (គ.ក្រ)    



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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ផ្សលិតរមមរនុងទិសយៅ
សក្មាបល់រ ់

   

ភាពយពញនិ មដន
ផ្សលិតផ្សលយៅទីផ្សារ 

   

តដមែលររ់នុង១ឯរតា    
ែំនួនសមាជិរថ្សាងររ
ក្បារែ់ំណូល 

   

 
៦.២. ការប៉ានា់ម នក្បារែ់ំណូល ក្បចារំដូវ ឫ ឆ្ន  ំ
 
ល
.រ 

ក្បភពែំណូល មុនយពលែូលក្រុម/ 
សហគមន ៍(ដុោែ រ) 

ាា នភាពបែចុបបនន 
(ដុោែ រ) 

រំណតស់មាគ ល់ 

១     
២     
៣     
៤     
 
៦.៣. យតើអនរយពញែិតរោ៉ងណាថ្ដរ រនុងនាមាសមាជិរមាន ររ់បស់ក្រុម/សហគមន?៍ 
             
             
              

 
VII. និរនររភាពយសដារិែច 
 
៧.១. យតើជំហរយសដារិែចរបស់ក្គួារអនរោ៉ងដូយមរែថ្ដរ យបើយក្បៀបាម ួក្គួារ ថ្ដលមនិថ្មនាសមាជិរក្រុម/
សហគមន?៍ 
             
             
             
      
៧.២. យតើអនរគិតថ្ន រសិររគួរែូលាសមាជិរក្រុម ឫ សហគមនថ៍្ដរឫយទ? យហតុអាី?               
             
             
              



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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ផ្សលិតរមមរនុងទិសយៅ
សក្មាបល់រ ់

   

ភាពយពញនិ មដន
ផ្សលិតផ្សលយៅទីផ្សារ 

   

តដមែលររ់នុង១ឯរតា    
ែំនួនសមាជិរថ្សាងររ
ក្បារែ់ំណូល 

   

 
៦.២. ការប៉ានា់ម នក្បារែ់ំណូល ក្បចារំដូវ ឫ ឆ្ន  ំ
 
ល
.រ 

ក្បភពែំណូល មុនយពលែូលក្រុម/ 
សហគមន ៍(ដុោែ រ) 

ាា នភាពបែចុបបនន 
(ដុោែ រ) 

រំណតស់មាគ ល់ 

១     
២     
៣     
៤     
 
៦.៣. យតើអនរយពញែិតរោ៉ងណាថ្ដរ រនុងនាមាសមាជិរមាន ររ់បស់ក្រុម/សហគមន?៍ 
             
             
              

 
VII. និរនររភាពយសដារិែច 
 
៧.១. យតើជំហរយសដារិែចរបស់ក្គួារអនរោ៉ងដូយមរែថ្ដរ យបើយក្បៀបាម ួក្គួារ ថ្ដលមនិថ្មនាសមាជិរក្រុម/
សហគមន?៍ 
             
             
             
      
៧.២. យតើអនរគិតថ្ន រសិររគួរែូលាសមាជិរក្រុម ឫ សហគមនថ៍្ដរឫយទ? យហតុអាី?               
             
             
              

 
៧.៣. យផ្សរើមយែញពីការែូលរមួរបស់អនរ យតើអនរមានទសេនៈោ៉ងដូយមរែថ្ដរ ែំយ ោះអនាគតក្គួារ និងសហគមន៍
របស់អនរ?           
             
             
              
 
៧.៤. យតើអនរមានបញ្ហា ក្បឈមអាីខ្ែោះយទ រនុងការែូលរមួរនុងក្រុម សហគមន?៍                 
             
             
              
 
៧.៥. យតើអនរមានបញ្ហា ក្បឈមអាីខ្ែោះយទ រនុងផ្សលិតរមម របស់អនរ រនុងក្រុម/សហគមន?៍                
             
             
              
 
៧.៦. រនុងន ័យសដារិែច យតើអនរបានែូលរមួែំថ្ណរអាីខ្ែោះថ្ដលយធាើឲ្យក្រុម/សហគមនទ៍ទួលបានយាគជ ័? 
           
             
              
 
៧.៧. ក្បសិនមានក្រុមរសិររ ែងយ់ធាើដូែក្រុមរបស់អនរ យតើអនរមានដំបូនាម នអាីខ្ែោះ ដល់ពួរគត ់(អាីថ្ដលក្តូវយធាើ និងអាី
ថ្ដលក្តូវយជៀសវង)        
             
              
 
៧.៨. ឥទិ ពលា ភា ៈ យតើមានឥទាិពលា ភា យរើតយ ើងែំយ ោះរសិររមនិថ្មនាសមាជិរក្រុម/សហគម
នអ៍ាីខ្ែោះ? 
             
               



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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ឧបសមពន័ ទី៤: បញ្ជ ីសំណួរសក្មាបក់ារពិភារាក្រុម យលើក្បយភទផ្សលិតផ្សលបថ្នែ 

 
១. ការបយងកើតក្រុម/សហគមនៈ៍ យឈាម ោះក្រុម កាលបរយិែឆទ សមាជិរ និងអនរគកំ្ទយផ្សេងៗក្បសិនមាន  
      
២. ជំហ្វន និងដំយណើ រការបយងកើតក្រុម/សហគមន ៍
ជំហ្វន សរមមភាព លទ ផ្សល រ ៈយពល 
១    
២    
៣    
៤    

 
មតិយោបល់ៈ យតើមានមតិយោបល់អាីខ្ែោះយទ យដើមបយីធាើឲ្យសរមមភាព និងជំហ្វនខាងយលើ បានលអក្បយសើរាងយនោះ?  
ដូយមរែខ្ែោះ? 
             
             
             
     
មតិយោបល់ៈ យបើមានការោែ ស់បរូរដូយែនោះ យតើអនរគិតថ្ន នឹងទទួលបានលទ ផ្សលលអក្បយសើរាងមុនោ៉ងដូយមរែ?  
             
             
              
 
៣. ដំយណើ រការៈ សរមមភាព ផ្សលិតរមមនិងយសវរមម 
 
ារថ់្សរងៈ            
             
             
              
 
មតិយោបល់ៈ             
             
             
             
              



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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ឧបសមពន័ ទី៤: បញ្ជ ីសំណួរសក្មាបក់ារពិភារាក្រុម យលើក្បយភទផ្សលិតផ្សលបថ្នែ 

 
១. ការបយងកើតក្រុម/សហគមនៈ៍ យឈាម ោះក្រុម កាលបរយិែឆទ សមាជិរ និងអនរគកំ្ទយផ្សេងៗក្បសិនមាន  
      
២. ជំហ្វន និងដំយណើ រការបយងកើតក្រុម/សហគមន ៍
ជំហ្វន សរមមភាព លទ ផ្សល រ ៈយពល 
១    
២    
៣    
៤    

 
មតិយោបល់ៈ យតើមានមតិយោបល់អាីខ្ែោះយទ យដើមបយីធាើឲ្យសរមមភាព និងជំហ្វនខាងយលើ បានលអក្បយសើរាងយនោះ?  
ដូយមរែខ្ែោះ? 
             
             
             
     
មតិយោបល់ៈ យបើមានការោែ ស់បរូរដូយែនោះ យតើអនរគិតថ្ន នឹងទទួលបានលទ ផ្សលលអក្បយសើរាងមុនោ៉ងដូយមរែ?  
             
             
              
 
៣. ដំយណើ រការៈ សរមមភាព ផ្សលិតរមមនិងយសវរមម 
 
ារថ់្សរងៈ            
             
             
              
 
មតិយោបល់ៈ             
             
             
             
              

៤. បញ្ហា ក្បឈម ដំយណាោះក្ា  និងលទ ផ្សល 
បរោិ  បញ្ហា ក្បឈម ដំយណាោះក្ា  ឫ ថ្ផ្សនការ

ដំយណាោះក្ា  
លទ ផ្សល 

បយែចរយទស    
ធាតុែូល (ពូជ.....)    
ទីផ្សារ (ផ្សលិតផ្សល) 
បរមិាណនិងគុណភាព 

  
 
 

 

ហិរញ្ញ វតាុ    
ការយគៀរគរ ាា បន័និង
ការក្គបក់្គង 

   

ដដគូក្បរួតក្បថ្ជងយផ្សេងៗ 
ថ្ដលយធាើឲ្យដំយណើ រការ
របស់ក្រុម/សហគមន៍
មានរក្មតិ 

   

 
មតិយោបល់ៈ            
             
             
              
 
 
៥. ក្បសិនមានក្រុមរសិររ ែងយ់ធាើដូែក្រុមរបស់អនរ យតើអនរមានដំបូនាម នអាីខ្ែោះ ដល់ពួរគត ់(អាីថ្ដលក្តូវយធាើ និងអាី
ថ្ដលក្តូវយជៀសវង) 
             
             
              
 
៦. ជំហ្វនវឌ្ឍនភាព 
បរោិ  លរខខ្ណឌ ដំបូង ដំណារក់ាលបែចុបបននៈ 

ែំណុែខាែ ងំ និងយខ្ា  
ការរពឹំងទុរយៅដលង 
អនាគត 

ាា បន័(ែាបក់្រុម និង
ហិរញ្ញ វតាុ)រនុងក្រុម និង
យក្ៅក្រុម។ល។ 

   



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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ដំយណើ រការៈ យសវរមម 
និងមុខ្ទំនិញ 

   

បណារ ញ និងដដគូរ    
ភាន ររ់ រគកំ្ទ (ឧៈ មនាីរ
រសិរមម.....) 

   

លរខខ្ណឌ សមក្សប (ផ្សែូវ 
ទីផ្សារ ក្បពន័ យក្ាែ
ក្សព ជីាតិដី...) 

   

យផ្សេងៗ    
 
មតិយោបល់ៈ            
             
             
              
 
៧. ឥទ ិពលយលើភាពក្បយសើរយ ើងដនរក្មតិជីវភាពរស់យៅរបស់សមាជិរ  
បរោិ  មុនយពលមានក្រុម/សហគមន ៍ បែចុបបនន 
រក្មតិក្គួារៈ ការហូបែុររនុង
ក្គួារ ផ្សលិតរមម ដី ែក្មុោះភាពដំណំា
... 

  

ែំនួនសមាជិរក្គួារែូលរមួរនុង
សរមមភាពថ្សាងររក្បារែ់ំណូល 

  

ក្រុមៈ ក្បារែំ់ណូល (រនុងក្គួារ ឫ 
ម២ ក្បារែ់ំយណញ ការែំណា ទប 
តដមែ/ឯរតា.....។ល។ 

  

រក្មតិសហគមនៈ៍ ក្បយភទផ្សលិតផ្សល
លរយ់ៅទីផ្សាររនុងក្សុរ (សនរិសុខ្
យសបៀងរនុងតំបន)់ 

  

យលើសពីរក្មតិសហគមនៈ៍ បរមិាណ
ជំនួសការនាែូំល 

  

 
មតិយោបល់ៈ             



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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ដំយណើ រការៈ យសវរមម 
និងមុខ្ទំនិញ 

   

បណារ ញ និងដដគូរ    
ភាន ររ់ រគកំ្ទ (ឧៈ មនាីរ
រសិរមម.....) 

   

លរខខ្ណឌ សមក្សប (ផ្សែូវ 
ទីផ្សារ ក្បពន័ យក្ាែ
ក្សព ជីាតិដី...) 

   

យផ្សេងៗ    
 
មតិយោបល់ៈ            
             
             
              
 
៧. ឥទ ិពលយលើភាពក្បយសើរយ ើងដនរក្មតិជីវភាពរស់យៅរបស់សមាជិរ  
បរោិ  មុនយពលមានក្រុម/សហគមន ៍ បែចុបបនន 
រក្មតិក្គួារៈ ការហូបែុររនុង
ក្គួារ ផ្សលិតរមម ដី ែក្មុោះភាពដំណំា
... 

  

ែំនួនសមាជិរក្គួារែូលរមួរនុង
សរមមភាពថ្សាងររក្បារែ់ំណូល 

  

ក្រុមៈ ក្បារែំ់ណូល (រនុងក្គួារ ឫ 
ម២ ក្បារែ់ំយណញ ការែំណា ទប 
តដមែ/ឯរតា.....។ល។ 

  

រក្មតិសហគមនៈ៍ ក្បយភទផ្សលិតផ្សល
លរយ់ៅទីផ្សាររនុងក្សុរ (សនរិសុខ្
យសបៀងរនុងតំបន)់ 

  

យលើសពីរក្មតិសហគមនៈ៍ បរមិាណ
ជំនួសការនាែូំល 

  

 
មតិយោបល់ៈ             

             
             
              
៨. ឥទ ិពលា ភា ៈ យតើមានឥទ ិពលា ភា យរើតយ ើងែំយ ោះរសិររមនិថ្មនាសមាជិរក្រុម/សហគមនអ៍ាី
ខ្ែោះ?           
             
             
               



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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ឧបសមពន័ ទី៥: បញ្ជ ីសំណួរសក្មាបក់ារពិភារាក្រុម យលើក្បយភទផ្សលិតផ្សលក្សូវ 

 
១. ការបយងកើតក្រុម/សហគមនៈ៍ យឈាម ោះក្រុម កាលបរយិែឆទ សមាជិរ និងអនរគកំ្ទយផ្សេងៗក្បសិនមាន (យសដារ និង
ក្រុម/សហគមន)៍          
២. ជំហ្វននិងដំយណើ រការបយងកើតក្រុម/សហគមន ៍(យសដារ) 
ជំហ្វន សរមមភាព លទ ផ្សល រ ៈយពល 
១    
២    
៣    
៤    
 
មតិយោបល់ៈ យតើមានមតិយោបល់អាីខ្ែោះយទ យដើមបយីធាើឲ្យសរមមភាព និងជំហ្វនខាងយលើ បានលអក្បយសើរាងយនោះ? ដូ
យមរែខ្ែោះ? 
             
             
             
     
មតិយោបល់ៈ យបើមានការោែ ស់បរូរដូយែនោះ យតើអនរគិតថ្ន នឹងទទួលបានលទ ផ្សលលអក្បយសើរាងមុនោ៉ងដូយមរែ?  
             
             
             
            
 
៣. ដំយណើ រការៈ សរមមភាព ផ្សលិតរមម និងយសវរមម (យសដារ និងក្រុម/សហគមន)៍ 
 
ារថ់្សរងៈ            
             
             
              
 
មតិយោបល់ៈ             
             
             



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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ឧបសមពន័ ទី៥: បញ្ជ ីសំណួរសក្មាបក់ារពិភារាក្រុម យលើក្បយភទផ្សលិតផ្សលក្សូវ 

 
១. ការបយងកើតក្រុម/សហគមនៈ៍ យឈាម ោះក្រុម កាលបរយិែឆទ សមាជិរ និងអនរគកំ្ទយផ្សេងៗក្បសិនមាន (យសដារ និង
ក្រុម/សហគមន)៍          
២. ជំហ្វននិងដំយណើ រការបយងកើតក្រុម/សហគមន ៍(យសដារ) 
ជំហ្វន សរមមភាព លទ ផ្សល រ ៈយពល 
១    
២    
៣    
៤    
 
មតិយោបល់ៈ យតើមានមតិយោបល់អាីខ្ែោះយទ យដើមបយីធាើឲ្យសរមមភាព និងជំហ្វនខាងយលើ បានលអក្បយសើរាងយនោះ? ដូ
យមរែខ្ែោះ? 
             
             
             
     
មតិយោបល់ៈ យបើមានការោែ ស់បរូរដូយែនោះ យតើអនរគិតថ្ន នឹងទទួលបានលទ ផ្សលលអក្បយសើរាងមុនោ៉ងដូយមរែ?  
             
             
             
            
 
៣. ដំយណើ រការៈ សរមមភាព ផ្សលិតរមម និងយសវរមម (យសដារ និងក្រុម/សហគមន)៍ 
 
ារថ់្សរងៈ            
             
             
              
 
មតិយោបល់ៈ             
             
             

             
              
៤. បញ្ហា ក្បឈម ដំយណាោះក្ា  និងលទ ផ្សល 
បរោិ  បញ្ហា ក្បឈម ដំយណាោះក្ា  ឫ ថ្ផ្សនការ

ដំយណាោះក្ា  
លទ ផ្សល 

បយែចរយទស    
ធាតុែូល (ពូជ.....)    
ទីផ្សារ (ផ្សលិតផ្សល) 
បរមិាណនិងគុណ ភាព 

  
 
 

 

ហិរញ្ញ វតាុ    
ការយគៀរគរ ាា បន័និង
ការក្គបក់្គង 

   

ដដគូរក្បរួតក្បថ្ជងយផ្សេ
ងៗ ថ្ដលយធាើឲ្យដំយណើ រ
ការរបស់ក្រុម/សហគមន៍
មានរក្មតិ 

   

 
មតិយោបល់ៈ            
             
             
              
 
 
៥. ក្បសិនមានក្រុមរសិររ ែងយ់ធាើដូែក្រុមរបស់អនរ យតើអនរមានដំបូនាម នអាីខ្ែោះដល់ពួរគត ់(អាីថ្ដលក្តូវយធាើ និងអាី
ថ្ដលក្តូវយជៀសវង) 
             
             
              
 
៦. ជំហ្វនវឌ្ឍនភាព 
បរោិ  លរខខ្ណឌ ដំបូង ដំណារក់ាលបែចុបបនន៖ 

ែំណុែខាែ ងំ និងយខ្ា  
ការរពឹំងទុរយៅដលង 
អនាគត 

ាា បន័(ែាបក់្រុម និង    



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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ហិរញ្ញ វតាុ)រនុងក្រុម និង
យក្ៅក្រុម។ល។ 
ដំយណើ រការ៖ យសវរមម 
និងមុខ្ទំនិញ 

   

បណារ ញ និងដដគូរ    
ភាន ររ់ រគកំ្ទ (ឧៈ មនាីរ
រសិរមម.....) 

   

លរខខ្ណឌ សមក្សប (ផ្សែូវ 
ទីផ្សារ ក្បពន័ាយក្ាែ
ក្សព ជីាតិដី...) 

   

យផ្សេងៗ    
 



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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ហិរញ្ញ វតាុ)រនុងក្រុម និង
យក្ៅក្រុម។ល។ 
ដំយណើ រការ៖ យសវរមម 
និងមុខ្ទំនិញ 

   

បណារ ញ និងដដគូរ    
ភាន ររ់ រគកំ្ទ (ឧៈ មនាីរ
រសិរមម.....) 

   

លរខខ្ណឌ សមក្សប (ផ្សែូវ 
ទីផ្សារ ក្បពន័ាយក្ាែ
ក្សព ជីាតិដី...) 

   

យផ្សេងៗ    
 

មតិយោបល់ៈ            
             
             
              
 
៧. ឥទ ិពលយលើភាពក្បយសើរយ ើងដនរក្មតិជីវភាពរស់យៅរបស់សមាជិរ  
បរោិ  មុនយពលមានក្រុម/សហគមន ៍ បែចុបបនន 
រក្មតិក្គួារៈ ការហូបែុររនុង
ក្គួារ ផ្សលិតរមម ដី ែក្មុោះភាពដំណំា
... 

  

ែំនួនសមាជិរក្គួារែូលរមួរនុង
សរមមភាពថ្សាងររក្បារែ់ំណូល 

  

ក្រុមៈ ក្បារែំ់ណូល (រនុងក្គួារ ឫ 
ម២ ក្បារែ់ំយណញ ការែំណា ទប 
តដមែ/ឯរតា.....។ល។ 

  

រក្មតិសហគមនៈ៍ ក្បយភទផ្សលិតផ្សល
លរយ់ៅទីផ្សាររនុងក្សុរ (សនរិសុខ្
យសបៀងរនុងតំបន)់ 

  

យលើសពីរក្មតិសហគមនៈ៍ បរមិាណ
ជំនួសការនាែូំល 

  

 
មតិយោបល់ៈ             
             
             
              
៨. ឥទ ិពលា ភា ៈ យតើមានឥទ ិពលា ភា យរើតយ ើងែំយ ោះរសិររមនិថ្មនាសមាជិរក្រុម/សហគមនអ៍ាី
ខ្ែោះ?           
             
             
               



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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ឧបសមពន័ ទី៦: បញ្ជ ីសំណួរសក្មាបក់ារសមាា សាក្រុម យលើផ្សលិតផ្សលដំ ូងម ី

 
១. ការបយងកើតក្រុម/សហគមនៈ៍ យឈាម ោះក្រុម កាលបរយិែឆទ សមាជិរ និងអនរគកំ្ទយផ្សេងៗក្បសិនមាន (យអសអិនវ ីនិង
ក្រុម/សហគមន)៍          
២. ជំហ្វននិងដំយណើ រការបយងកើតក្រុម/សហគមន ៍(យអសអិនវ)ី 
ជំហ្វន សរមមភាព លទ ផ្សល រ ៈយពល 
១    
២    
៣    
៤    
 
មតិយោបល់ៈ យតើមានមតិយោបល់អាីខ្ែោះយទ យដើមបយីធាើឲ្យសរមមភាព និងជំហ្វនខាងយលើ បានលអក្បយសើរាងយនោះ?  
ដូយមរែខ្ែោះ? 
             
             
             
     
មតិយោបល់ៈ យបើមានការោែ ស់បរូរដូយែនោះ យតើអនរគិតថ្ន នឹងទទួលបានលទាផ្សលលអក្បយសើរាងមុនោ៉ងដូយមរែ?  
             
             
              
 
៣. ដំយណើ រការៈ សរមមភាព ផ្សលិតរមម និងយសវរមម (យអសអិនវ ីនិងក្រុម/សហគមន)៍ 
 
ារថ់្សរងៈ            
             
             
              
 
មតិយោបល់ៈ             
             
             
             
              



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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ឧបសមពន័ ទី៦: បញ្ជ ីសំណួរសក្មាបក់ារសមាា សាក្រុម យលើផ្សលិតផ្សលដំ ូងម ី

 
១. ការបយងកើតក្រុម/សហគមនៈ៍ យឈាម ោះក្រុម កាលបរយិែឆទ សមាជិរ និងអនរគកំ្ទយផ្សេងៗក្បសិនមាន (យអសអិនវ ីនិង
ក្រុម/សហគមន)៍          
២. ជំហ្វននិងដំយណើ រការបយងកើតក្រុម/សហគមន ៍(យអសអិនវ)ី 
ជំហ្វន សរមមភាព លទ ផ្សល រ ៈយពល 
១    
២    
៣    
៤    
 
មតិយោបល់ៈ យតើមានមតិយោបល់អាីខ្ែោះយទ យដើមបយីធាើឲ្យសរមមភាព និងជំហ្វនខាងយលើ បានលអក្បយសើរាងយនោះ?  
ដូយមរែខ្ែោះ? 
             
             
             
     
មតិយោបល់ៈ យបើមានការោែ ស់បរូរដូយែនោះ យតើអនរគិតថ្ន នឹងទទួលបានលទាផ្សលលអក្បយសើរាងមុនោ៉ងដូយមរែ?  
             
             
              
 
៣. ដំយណើ រការៈ សរមមភាព ផ្សលិតរមម និងយសវរមម (យអសអិនវ ីនិងក្រុម/សហគមន)៍ 
 
ារថ់្សរងៈ            
             
             
              
 
មតិយោបល់ៈ             
             
             
             
              

៤. បញ្ហា ក្បឈម ដំយណាោះក្ា  និងលទាផ្សលៈ អនរគកំ្ទ និងក្រុម (យអសអិនវ)ី 
បរោិ  បញ្ហា ក្បឈម ដំយណាោះក្ា  ឫ ថ្ផ្សនការ 

ដំយណាោះក្ា  
លទ ផ្សល 

បយែចរយទស    
ធាតុែូល (ពូជ.....)    
ទីផ្សារ (ផ្សលិតផ្សល) 
បរមិាណនិងគុណ ភាព 

  
 
 

 

ហិរញ្ញ វតាុ    
ការយគៀរគរ ាា បន័និង
ការក្គបក់្គង 

   

ដដគូក្បរួតក្បថ្ជងយផ្សេងៗ 
ថ្ដលយធាើឲ្យដំយណើ រការ
របស់ក្រុម/សហគមន៍
មានរក្មតិ 

   

 
មតិយោបល់ៈ            
             
             
              
 
 
៥. ក្បសិនមានក្រុមរសិររ ែងយ់ធាើដូែក្រុមរបស់អនរ យតើអនរមានដំបូនាម នអាីខ្ែោះ ដល់ពួរគត ់(អាីថ្ដលក្តូវយធាើ និងអាី
ថ្ដលក្តូវយជៀសវង) 
             
             
              
 
៦. ជំហ្វនវឌ្ឍនភាព 
បរោិ  លរខខ្ណឌ ដំបូង ដំណារក់ាលបែចុបបននៈ 

ែំណុែខាែ ងំ និងយខ្ា  
ការរពឹំងទុរយៅដលង 
អនាគត 

ាា បន័(ែាបក់្រុម និង 
ហិរញ្ញ វតាុ)រនុងក្រុម និង 
យក្ៅក្រុម។ល។ 

   



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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ដំយណើ រការៈ យសវរមម 
និងមុខ្ទំនិញ 

   

បណារ ញ និងដដគូរ    
ភាន ររ់ រគកំ្ទ (ឧៈ មនាីរ 
រសិរមម.....) 

   

លរខខ្ណឌ សមក្សប (ផ្សែូវ 
ទីផ្សារ ក្បពន័  យក្ាែ
ក្សព ជីាតិដី...) 

   

យផ្សេងៗ    
 
មតិយោបល់ៈ            
             
             
              
 
៧. ឥទ ិពលយលើភាពក្បយសើរយ ើងដនរក្មតិជីវភាពរស់យៅរបស់សមាជិរ  
បរោិ  មុនយពលមានក្រុម/សហគមន ៍ បែចុបបនន 
រក្មតិក្គួារៈ ការហូបែុររនុង
ក្គួារ ផ្សលិតរមម ដី ែក្មុោះភាពដំណំា
... 

  

ែំនួនសមាជិរក្គួារែូលរមួរនុង 
សរមមភាពថ្សាងររក្បារែ់ំណូល 

  

ក្រុមៈ ក្បារែំ់ណូល (រនុងក្គួារ ឫ 
ម២ ក្បារែ់ំយណញ ការែំណា ទប 
តដមែ/ឯរតា.....។ល។ 

  

រក្មតិសហគមនៈ៍ ក្បយភទផ្សលិតផ្សល
លរយ់ៅទីផ្សាររនុងក្សុរ (សនរិសុខ្
យសបៀងរនុងតំបន)់ 

  

យលើសពីរក្មតិសហគមនៈ៍ បរមិាណ
ជំនួសការនាែូំល 

  

 
 
 
 

មតិយោបល់ៈ             
             
             
              
៨. ឥទ ិពលា ភា ៈ យតើមានឥទ ិពលា ភា យរើតយ ើងែំយ ោះរសិររមនិថ្មនាសមាជិរក្រុម/សហគមនអ៍ាី
ខ្ែោះ? 
             
             
              



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា

85

ដំយណើ រការៈ យសវរមម 
និងមុខ្ទំនិញ 

   

បណារ ញ និងដដគូរ    
ភាន ររ់ រគកំ្ទ (ឧៈ មនាីរ 
រសិរមម.....) 

   

លរខខ្ណឌ សមក្សប (ផ្សែូវ 
ទីផ្សារ ក្បពន័  យក្ាែ
ក្សព ជីាតិដី...) 

   

យផ្សេងៗ    
 
មតិយោបល់ៈ            
             
             
              
 
៧. ឥទ ិពលយលើភាពក្បយសើរយ ើងដនរក្មតិជីវភាពរស់យៅរបស់សមាជិរ  
បរោិ  មុនយពលមានក្រុម/សហគមន ៍ បែចុបបនន 
រក្មតិក្គួារៈ ការហូបែុររនុង
ក្គួារ ផ្សលិតរមម ដី ែក្មុោះភាពដំណំា
... 

  

ែំនួនសមាជិរក្គួារែូលរមួរនុង 
សរមមភាពថ្សាងររក្បារែ់ំណូល 

  

ក្រុមៈ ក្បារែំ់ណូល (រនុងក្គួារ ឫ 
ម២ ក្បារែ់ំយណញ ការែំណា ទប 
តដមែ/ឯរតា.....។ល។ 

  

រក្មតិសហគមនៈ៍ ក្បយភទផ្សលិតផ្សល
លរយ់ៅទីផ្សាររនុងក្សុរ (សនរិសុខ្
យសបៀងរនុងតំបន)់ 

  

យលើសពីរក្មតិសហគមនៈ៍ បរមិាណ
ជំនួសការនាែូំល 

  

 
 
 
 

មតិយោបល់ៈ             
             
             
              
៨. ឥទ ិពលា ភា ៈ យតើមានឥទ ិពលា ភា យរើតយ ើងែំយ ោះរសិររមនិថ្មនាសមាជិរក្រុម/សហគមនអ៍ាី
ខ្ែោះ? 
             
             
              



ការឆ្លុះបញ្ចា ំងពីយលទ្ធសាស្រ្តគាទំទទ្រួសារ ក្ិរករដែលមានែីធ្តូីចតាច៖
តាមរយៈការពនិិត្យមមើលម�ើងវញិនូវដែនការយលទ្ធសាស្រ្តអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ការ្រមាភា ្រជាមយួអ្នកែ្តល់ពត័ម៌ាន្ំរខាន់ៗ  និងករណី្ិរកសា
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បញ្ជអីក្សរកាត់ និងពាក្យបំព្រួញ 

   AC  សហគមន៍កសិកមម 
ADHOC  សមាគមការពារសិទ្ធិមនុសស និង អភិវឌ្ឍន៍នៅកមពុជា 

ASSDP  គំនោងអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្តសរវស័ិយកសិកមម 
CC  បម្រមបរមួលអាកាសធាតុ 

CEDAC  មជ្ឈមណ្ឌ លសិកា និង អភិវឌ្ឍន៍កសិកមមកមពុជា 

CENTDOR  

មជ្ឈមណ្ឌ លស្រសាវរជាវតំម្រតំរង់ទិ្សការអភិវឌ្ឍនលើវស័ិយកសិកមម 
និងការចិញ្ច ឹមជី្វតិ 

CFAP  សហព័នធសមាគមកសិករកមពុជាននអនកផលិតកសិកមម 
CIAT  មជ្ឈមណ្ឌ លអនររជាតិននកសិកមមតំបន់រតូពិច 

CIDSE  កិចចសហរបតិបតរិការអនររជាតិ ន ើមបីអភិវឌ្ឍន៍ និង សាមគគីភាព  
CIRAD  មជ្ឈមណ្ឌ លននសហគមន៍ស្រសាវរជាវអនររជាតិនលើការអភិវឌ្ឍកសិកមម 
CIRD  វទិ្ាសាា នស្រសាវរជាវ និង អភិវឌ្ឍន៍ជ្នបទ្កមពុជា 

CSA  កសិកមមពឹងម្ផែកនលើអាកាសធាតុ 

DAC  សហគមន៍កសិកមម 
ELC  សមបទាន ីនស ឋកិចច 
EU  សហភាពអុ៊ឺរ  បុ 

FA  សមាគមកសិករ 
FAO  អងគការនសបៀងអាហារ និង កសិកមម 
FC  សមាគមកសិករ 
FNN  របព័នធកសិកមម និង ធមមជាតិ 

GAP  ការអនុវតរកសិកមមលែ 
GDA  អគគនាយកដ្ឋឋ នកសិកមម 
GDP  ផលិតផលកនុងស្រសុកសរបុ 

GIZ  សហរាសសហព័នធយុវជ្នអាលល៊ឺម ង់ នន សហគមអនររជាតិ 

HA  ហិចតា 
HH  រកុមរគួសារ 
ICM  ការរគប់រគង ំណំចំរុុះ 

ICS  របពនធ័រគប់រគងនផៃកនុង 

IVY  មជ្ឍមណ្ឌ លអនកសម័រគចិតរអនររជាតិននទី្រកុងយ មាហាគ តា 

KH Riel  នរៀល (របិូយវតាុម្មមរ) 
Kg  គីឡូរកាម 

LICADHO  សហព័នធម្មមរជំ្នរឿន និង ការពារសិទ្ធិមនុសស លីកា ូ 
MFI  សាា ប័នមីរកូហិរញ្ញវតាុ 


