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សេចក្តថី្លែងអណំរគណុ 

 
ក្រសួងរសិរម្ម រុក្ខា ក្រមាញ់ និងននសាទសូម្ថ្លែងអំណរគុណដល់សហគម្នរ៍សិរម្ម   

ចិញ្ច ឹម្ក្រូរនេត្តសាា យនរៀង និងសហក្ខរទីងំអស់ ជាពិនសស នោរ នាង ចនាា  ក្រធានសហគម្ន៍
រសិរម្មននេះថ្ដលបានចំណាយនពលនេោផ្តល់រទសំភាសន ៍និងពត័្ម៌ានដម៏ានត្ម្ម្ែដល់ក្រុម្ក្ខរងារ
ម្នគនក្មាងរនងកើត្សហគម្នរ៍សិរម្មគំរូថ្ដលត្ក្ម្ងទិ់សនៅនៅនលើក្ខរន្ាើរំនញួនដើម្បចីងក្រងនរឿង
នជាគរយ័ម្នមុ្េរររទីផ្ារក្រូរររស់ “សហគម្នរ៍សិរម្មចិញ្ច ឹម្ក្រូរនេត្តសាា យនរៀង” ថ្ដលជានរឿង
នជាគរយ័ទី១ ម្នរណាត នរឿងនជាគរយ័នផ្េងនទៀត្។  
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I. សេចក្តសី្តើ ម 

១. សតើគសរមាងបសងកើតេហគមនក៍្េកិ្មមគរូំថ្ែលតរមងទ់េិសៅសៅសលើការស្វើជំនញួគជឺាអវ?ី 
នក្ក្ខម្ក្ខរគកំ្ទរនចចរនទស និងហិរញ្ញ េត្ាុពីរំនួយផ្ែូេក្ខរររស់រដ្ឋា ភបិាលររ ុន

(Official Development Assistant, ODA) តាម្រយៈទីភាា រង់ារសហក្រត្តិរត្តិក្ខរអនតរជាតិ្ម្ន
ក្រនទសររ ុន (Japan International Cooperation Agency, JICA) គនក្មាងរនងកើត្សហគម្ន៍
រសិរម្មគំរថូ្ដលត្ក្ម្ងទិ់សនៅនៅនលើក្ខរន្ាើរំនញួ (Project for Establishing Business-

oriented Agricultural Cooperative Models, BPAC) ក្តូ្េបានរនងកើត្ និងអនុេត្តនដ្ឋយ 
អគគនាយរដ្ឋា នរសិរម្ម (General Directorate of Agriculture, GDA) ម្នក្រសួងរសិរម្ម  
រុក្ខា ក្រមាញ់ និងននសាទ (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, MAFF) ថ្ដល
សហក្ខរជាម្យួអងគក្ខរ JICA នៅរម្ពុជា។ គនក្មាងរំពុងអនុេត្តនៅរាុងនេត្តនគលនៅចំននួ៤
ថ្ដលរមួ្មាន នេត្តរំពងស់ពឺ នេត្តតាថ្រេ នេត្តរំពងច់ាម្ និងនេត្តសាា យនរៀង សក្មារ ់
រយៈនពលក្បាឆំ្ា  ំនដ្ឋយគិត្ចារពី់ថ្េឧសភា ឆ្ា ២ំ០១៤ រហូត្ដល់ថ្េឧសភា ឆ្ា ២ំ០១៩។  

នគលរំណងរមួ្ម្នគនក្មាងរនងកើត្សហគម្នរ៍សិរម្មគំរូថ្ដលត្ក្ម្ងទិ់សនៅនៅនលើ
ក្ខរន្ាើរំនួញគឺនដើម្បផី្េពាផ្ាយសហគម្នរ៍សិរម្មគំរូថ្ដលក្រររមុ្េរររមានថ្ចងនៅរាុង
ចារស់តីពីសហគម្នរ៍សិរម្មដូចជាមុ្េរររឥណទន មុ្េរររផ្គត្ផ់្គង ់និងមុ្េរររទីផ្ារ 
ជានដើម្ នៅដល់សហគម្នរ៍សិរម្មដម្ទនទៀត្នៅរាុងក្ពេះរាជាណាចក្ររម្ពុជា។ 

២. សោលបណំងននការស ោះពមុពសរឿងសជាគជ័យ 
នគលរំណងររស់នរឿងនជាគរយ័ននេះគឺនដើម្បថី្សាងររសហគម្នរ៍សិរម្មថ្ដលមាន

ភាពនជាគរយ័នលើក្ខរក្រររមុ្េរររនានាដូចជាមុ្េរររទីផ្ារ ផ្គត្ផ់្គង ់និងឥណទន និងក្ខរ
អភេិឌ្ឍនរ៍ចនាសម្ពន័ធនិងក្ខរក្គរក់្គងររស់សហគម្នរ៍សិរម្មនៅរាុងក្រនទស នដើម្បី
ផ្េពាផ្ាយពត័្ម៌ានទងំននាេះនៅដល់សហគម្នសិ៍រម្មនផ្េងនទៀត្សក្មារន់ក្រើក្បាស់រាុងក្ខរ
អភេិឌ្ឍនស៍ហគម្នរ៍សិរម្មររស់េែួន ។ 

ននេះគឺជានរឿងនជាគរយ័ទី១ររស់គនក្មាងរនងកើត្សហគម្នរ៍សិរម្មគំរូថ្ដលត្ក្ម្ង ់
ទិសនៅនៅនលើក្ខរន្ាើរំនួញថ្ដលបាននបាេះពុម្ពផ្េពាផ្ាយ។ 



2 

 

៣. មលូសហតនុនការសរជើេសរ ើេេហគមនក៍្េកិ្មមចញិ្ច មឹរជកូ្សេតតស្វវ យសរៀង 
សហគម្នរ៍សិរម្មចិញ្ច ឹម្ក្រូរនេត្តសាា យនរៀង (សហគម្នរ៍សិរម្មចិញ្ច ឹម្ក្រូរ) បាន

រនងកើត្ន ើងនៅឆ្ា  ំ២០០៩។ នដ្ឋយសារសហគម្នរ៍សិរម្មននេះទទលួបាននជាគរយ័រាុងក្ខរ
ក្រររមុ្េរររចិញ្ច ឹម្ក្រូរ នហើយចំននួសមារិរនិងភាគហ ុនមានក្ខរនរើនន ើង នហតុ្ដូនចាេះ
នហើយបានជាគនក្មាងរនងកើត្សហគម្នរ៍សិរម្មគំរូថ្ដលត្ក្ម្ងទិ់សនៅនៅនលើក្ខរន្ាើរំនួញ
បាននក្រើសនរ ើសសហគម្នរ៍សិរម្មននេះនដើម្បសីរសរជានរឿងនជាគរយ័ដំរូងរងអស់។ 

៤. នយិមនយ័ននមេុរបរទី្ ាររបេេ់ហគមនក៍្េកិ្មម          
មុ្េរររទីផ្ារគឺជាមុ្េរំនួញម្យួក្រនភទររស់សហគម្នរ៍សិរម្មថ្ដលក្រមូ្លទិញនូេ

ផ្លិត្ផ្លរសិរម្មដូចជា ក្សូេ ក្គរ់្ ញ្ញជាតិ្នផ្េងៗ រថ្នែ ថ្ផ្ែន ើ និងសត្ា ពីសមារិរ
ររស់េែួននដើម្បលីរន់ៅឱ្យ មួញ ទីផ្ារ និងអារររនិភាគ។ ផ្ទុយនៅេញិ នៅនពលថ្ដល 
សហគម្នរ៍សិរម្មទិញធាតុ្ចូលរសិរម្មដូចជារី ក្គរពូ់រ និងសំភារៈរសិរម្ម ជានដើម្ពី
ខាងនក្ៅរចួលរន់ៅឱ្យសមារិរ គឺជាមុ្េរររផ្គត្ផ់្គង។់ 
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II. សរឿងសជាគជ័យ 

១. ររវតតរិបេេ់ហគមនក៍្េកិ្មមចញិ្ច មឹរជកូ្សេតតស្វវ យសរៀង 
ចារត់ាងំពីឆ្ា ២ំ០០៣ រហូត្ម្រដល់នពលរចចុរបនា 

នោរ នាង ចនាា  ជាក្រធានផ្ាររីភូ ថ្ដលមានទីតាងំសាិត្
នៅក្រុងបាេតិ្ នេត្តសាា យនរៀង។ នក្ក្ខម្ក្ខរក្គរក់្គងផ្ារ 
គត្ប់ានន ើញរថ្នែនសសសល់នចាលនៅរាុងផ្ារជានក្ចើន 
នពលននាេះគត្គិ់ត្ថាក្រសិនជាយរនៅនោយក្រូរសីុគឺពិត្
ជាឆ្រ់្ ំធាត្និ់ងម្និចាបំាចចំ់ណាយក្បារទិ់ញចំណីនក្ចើន
នពរនទ។ រនាទ រម់្រគត្រ់ច៏ារន់ផ្តើម្ចិញ្ច ឹម្ក្រូរចំននួ២រាល

រ ុនណាណ េះជាលរាណៈក្គួសារនដ្ឋយផ្តល់ចំណីដូចជា ក្ខរសំណល់ផ្ទេះបាយ រនទរ ់និងរថ្នែ
ថ្ដលសល់យរពីរាុងផ្ារ។ នក្ក្ខយពីគត្ចិ់ញ្ច ឹម្ក្រូរបាន្ំធាត្ន់ហើយ គត្ប់ានលរក់្រូរ
សាច ់(ក្រូររស់) ទងំននេះជានលើរដំរូងនៅរាុងឆ្ា ២ំ០០៣ នៅឱ្យអារទិញក្រូរថ្ដលរិេះម្ ូតូ្
នដើរទិញក្រូរនៅតាម្ភូម្យិរនៅក្ខរស់ាចេ់ែួនឯង។ 

នដ្ឋយនម្ើលន ើញមុ្េរររននេះទទលួបានផ្លចំនណញនក្ចើន គត្ប់ានពក្ងីរមុ្េរររ
ននេះពីម្យួឆ្ា នំៅម្យួឆ្ា នំដ្ឋយបានរនងកើនក្ខរចិញ្ច ឹម្ក្រូររហូត្ដល់ ១០០រាល ក្ពម្ទងំ
បានទិញនម្ក្រូរពីនេៀត្ណាម្ចំននួ ២រាល នដើម្បនី្ាើជានម្ពូរ នៅរាុងឆ្ា ២ំ០០៥។ នពល
លរក់្រូរសាច ់គត្ប់ានទរទ់ងជាម្យួ មួញថ្ដលចុេះទិញក្រូរតាម្ភូម្អំិពីពត័្ម៌ាន និង
នលេទូរស័ពទររស់ មួញនផ្េងនទៀត្ថ្ដលទិញក្រូរជានក្ចើនរាលនដើម្បដឹីរយរនៅលរន់ៅឯ
ភានំពញ។ រនាទ រម់្រ គត្ប់ានទូរស័ពទនៅ មួញទិញក្រូរទងំននាេះនដើម្បចីរចារអំពីត្ម្ម្ែទិញ
ក្រូរសាច។់ នក្ក្ខយពីឯរភាពគា នរឿងត្ម្ម្ែនហើយ  មួញបានចុេះម្រទិញក្រូរសាចន់នាេះនៅ 
រសិដ្ឋា នររស់គត្ន់ដ្ឋយលែឹងក្រូរ ទូទត្ក់្បារ ់និងនលើរដ្ឋររ់លយនត។ 

នដ្ឋយសារនោរ នាង  ចន្ថា  គឺជាក្រធានផ្ាររីភូ និងជាអារចិញ្ច ឹម្ក្រូរ អងគការ
 USAID បានអនញ្ជ ើញគត្ន់ៅចូលរមួ្ទសេនៈរិចចសិរានានានៅនក្ៅក្រនទស ដូចជា
ក្រនទសម្ល នេៀត្ណាម្ ភលីីពីន និងោនម្ររិ នដើម្បនីរៀនសូក្ត្ពីរនរៀរក្គរក់្គងផ្ារ និង
រនចចរនទសចិញ្ច ឹម្ក្រូរ។ នក្ក្ខយនពលក្ត្ រម់្រពីទសេនៈរិចចសិរាេញិ គត្រ់ប៏ានពក្ងីរ

រូរភាព ១: នោរ នាង ចនាា ក្រធានសហគម្ន៍
រសិរម្មចិញ្ច ឹម្ក្ររូនេត្តសាា យនរៀង 
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មុ្េរររចិញ្ច ឹម្ក្រូរររស់គត្រ់ថ្នាម្នទៀត្ តាម្រនចចរនទសនិងរទពិនសា្នថ៍្ដលគត្ទ់ទលួ
បានពីទសេនៈរិចចសិរាននាេះ។  

នៅឆ្ា  ំ២០០៩ នដ្ឋយទទលួបានក្ខរគកំ្ទពីម្នទីររសិរម្មនេត្ត និងអងគក្ខរ USAID 
គត្ប់ានរនងកើត្សហគម្នរ៍សិរម្មចិញ្ច ឹម្ក្រូរនេត្តសាា យនរៀងថ្ដលមានសមារិរចំនួន 
៣០នារ ់រាុងននាេះមានស្រសតីចំននួ ៧នារ ់នដើម្បកី្រររមុ្េរររឥណទន និងផ្តល់នសវារម្ម
រនចចរនទសចិញ្ច ឹម្ក្រូរដល់សមារិរ នហើយគត្ប់ានជារន់ឆ្ា ត្ជាក្រធានសហគម្នរ៍សិរម្ម
ននេះដំរូងរងអស់។ រនាទ រម់្រ គត្ប់ានចូលរមួ្សិក្ខា សាោនៅរាុងទីក្រុងភានំពញសតីពីសងាា រ់
ផ្លិត្រម្មក្រូរថ្ដលឧរត្ាម្ភនដ្ឋយអងគក្ខរ USAID។ នគលរំណងររស់សិក្ខា សាោគឺនដើម្បី
ថ្ណនាអំំពីផ្លិត្រម្មនិងទីផ្ារក្រូរ។ នៅរាុងសិក្ខា សាោននាេះ គត្ប់ានសាគ ល់សិក្ខា ក្ខម្
ម្យួចំននួដូចជា តំ្ណាងអារក្ខរក់្រូរ្ំៗនៅភានំពញ អារថ្ចរចាយក្រូរនៅតាម្រណាត នេត្ត
នានា អារចិញ្ច ឹម្ក្រូរជាលរាណៈក្គួសារ (រសិររ) និងក្រុម្ហ ុននាចូំលក្រូរពីក្រនទសម្ល។
រាុងឱ្ក្ខសននាេះគត្រ់ប៏ានទទលួឯរសារម្យួចំននួដូចជា នាម្រណ័ណ  និងនសៀេនៅទំនារ-់
ទំនងថ្ដលនរៀររារពី់ន ម្ េះក្រុម្ហ ុនលរចំ់ណីសត្ា ភាា រង់ារទិញ/លរក់្រូរ នរាងមា សីុនក្សូេ
និងហាងលរេ់ត្ាុធាតុ្នដើម្សក្មារផ់្លិត្ចំណីសត្ាម្យួចំនួន។ 

ចំន េះក្ខរលរក់្រូរេញិ នៅនដើម្ឆ្ា ២ំ០១០ សហគម្នរ៍សិរម្មចិញ្ច ឹម្ក្រូរបានទរ់
ទងជាម្យួ មួញទិញក្រូរនៅរាុងទីក្រុងភានំពញតាម្រយៈទូរស័ពទថ្ដលក្រធានសហគម្ន៍
រសិរម្មបានទទលួនៅរាុងសិក្ខា សាោននាេះ។ សហគម្នរ៍សិរម្មននេះបានចរចារត្ម្ម្ែជាម្យួ
 មួញជានក្ចើន រនាទ រម់្របាននក្រើសនរ ើស មួញទិញក្រូរមាា រ។់ សហគម្នរ៍សិរម្មចិញ្ច ឹម្
ក្រូរបានទិញក្រូរសាចន់លើរដំរូងពីសមារិរចំននួ៤០រាល រាុងត្ម្ម្ែពី ៧.៥០០ នរៀលរាុង
ម្យួគី ូក្ក្ខម្ នហើយបានលរក់្រូរសាចទ់ងំននាេះនៅឱ្យ មួញនៅឯទីក្រុងភានំពញរាុងត្ម្ម្ែ 
៧.៧០០ នរៀលរាុងម្យួគី ូក្ក្ខម្។ 

២. េសងខបស្វា នភាពទសូៅរបេេ់ហគមនក៍្េកិ្មមចញិ្ច មឹរជកូ្សេតតស្វវ យសរៀង 
សហគម្នរ៍សិរម្មចិញ្ច ឹម្ក្រូរនេត្តសាា យនរៀងបានរនងកើត្នៅម្លៃទី៣០ ថ្េឧសភា 

ឆ្ា ២ំ០០៩ ថ្ដលមានអស័យដ្ឋា នសាិត្នៅភូម្កិ្ត្ថ្ដត្  ុំក្ពេះពនាែ  ក្សុររំពងន់រាទិ៍ នេត្ត
សាា យនរៀង។ នគលរំណងររស់សហគម្នរ៍សិរម្មននេះគឺរមួ្គា រនងកើត្មុ្េរររនដើម្បនី្ាើឱ្យ
រីេភាពរសិររមានភាពលអក្រនសើរន ើង។ 
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ររូភាព-២ សាែ រសញ្ញញ ររស់សហគម្នរ៍សិរម្មចិញ្ច ឹម្ក្ររូនេត្តសាា យនរៀង 
 

ក្ខរររីចំនរ ើននៅរាុងសហគម្នរ៍សិរម្មចិញ្ច ឹម្ក្ររូ 

៣. ស្វា នភាពននមេុរបរទី្ ាររជកូ្សៅក្នងុេហគមនក៍្េកិ្មមចញិ្ច មឹរជកូ្សេតតស្វវ យសរៀង 
រចចុរបនាននេះ មានពូរក្រូររីក្រនភទថ្ដលសមារិររំពុងចិញ្ច ឹម្ដូចជា យរន់សៀរ 

(Yorkshire) សម្បុរស    ឌុ្យរ  ុរ (Durok) សម្បុរនតាា ត្     និងភនីក្ត្ៀម្ (Pitriem) សម្បុរ 
ខាែ នលែ រ។ សហគម្នរ៍សិរម្មចិញ្ច ឹម្ក្រូរនិងសមារិរនៅម្និទនប់ានគិត្គូរអំពីរសជាតិ្ម្ន
សាចក់្រូរនៅន ើយនទ ពួរគត្ន់តត ត្សំខានន់ៅនលើក្ខរចិញ្ច ឹម្ក្រូរឱ្យឆ្រ់្ ំធាត្ ់និងក្ខរ 
ផ្លិត្ចំណីថ្ត្រ ុនណាណ េះ។ 

ររយិាយ ឆ្ា ២ំ០០៩ ឆ្ា ២ំ០១៥ 
ចំននួមុ្េរររ ១. ឥណទន 

២. ផ្តល់នសវារម្មរនចចរនទស      

     រាុងក្ខរចិញ្ច ឹម្ក្រូរ 

 

១. ឥណទន 
២. ផ្តល់នសវារម្មរនចចរនទស 

     រាុងក្ខរចិញ្ច ឹម្ក្រូរ  
៣. ផ្គត្ផ់្គងចំ់ណីសត្ា 
៤.  ទីផ្ារក្រូរ 
៥.  ផ្គត្ផ់្គងរី់ 

ចំននួសមារិរ សរុរ ៣០ នារ ់(ស្រសតី ៧ នារ)់ សរុរ ២៥៨ នារ ់(ស្រសតី ៨៣ នារ)់ 
ក្បារស់មារិរភាព ៥.០០០នរៀល/នារ ់ ៥.០០០នរៀល/នារ ់
ចំននួភាគហ ុន ៣០ ហ ុន ២៨៦ ហ ុន 
ត្ម្ម្ែរាុង១ហ ុន ៤០០.០០០ នរៀល ៤០០.០០០ នរៀល 
ចំននួក្បារភ់ាគហ ុន ១២.០០០.០០០ នរៀល ១១៤.៤០០.០០០ នរៀល 
ចំននួសមារិរចិញ្ច ឹម្ក្រូរ ៣០ នារ ់ ៨០% ម្នសមារិរសរុរ 
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ជា្ម្មតា សហគម្នរ៍សិរម្មចិញ្ច ឹម្ក្រូរមាននរៀរចំរិចចក្ររំុក្រចាថំ្េជាម្យួ
សមារិរ។ តាម្រយៈរិចចក្ររំុននេះ សហគម្នរ៍សិរម្មោចដឹងពីពត័្ម៌ានទរទ់ងនឹងចំននួ
ក្រូរសាចថ់្ដលសមារិរចងល់រ។់ សហគម្នរ៍សិរម្មចិញ្ច ឹម្ក្រូរន្ាើក្ខរទិញនិងលរក់្រូរ
សាចន់សទើរថ្ត្នរៀងរាល់ម្លៃ។ រ ុថ្នតនៅរាុងក្រតិ្រត្តិក្ខរននេះ សហគម្នរ៍សិរម្មនៅម្និទនម់ាន
រិចចសនាណាម្យួជាម្យួសមារិរចិញ្ច ឹម្ក្រូរ ឬជាម្យួ មួញទិញក្រូរនៅន ើយនទ។  

មុ្ននពលចុេះទិញក្រូរសាចន់ៅតាម្ផ្ទេះ ឬរសិដ្ឋា នររស់សមារិរ សហគម្ន៍
រសិរម្មចិញ្ច ឹម្ក្រូរបានទូរស័ពទនៅ មួញទិញក្រូរនៅក្រុងបាេតិ្ និងនេត្តសាា យនរៀងនដើម្បី
ចរចារពីត្ម្ម្ែនិងដឹងពីចំនួនក្រូរសាចថ់្ដលពរួនគក្តូ្េក្ខរ នហើយរំណត្ត់្ម្ម្ែលរ។់ រនាទ រ់
ម្រ ក្រុម្ទិញក្រូរថ្ដលមានម្ស្រនតីជាថាា រដឹ់រនាសំហគម្នរ៍សិរម្មចារពី់ ៥នារន់ ើងនៅ
បានចុេះនៅទិញក្រូរសាចពី់សមារិរនដ្ឋយលែឹង និងទូទត្ក់្បារជ់ាម្យួសមារិរ រចួនទើរដឹរ
នៅឱ្យ មួញទិញក្រូរតាម្ក្ខរនក្គងទុរនដ្ឋយនក្រើក្បាស់រលយនត ាួល។ 

សហគម្នរ៍សិរម្មចិញ្ច ឹម្ក្រូរថ្ត្ងថ្ត្ទិញក្រូរសាចពី់សមារិរនដ្ឋយទូទត្ក់្បារ់
ភាែ ម្ៗ នហើយរម៏្និរនែំគី ូថ្ដរ។ រឯីត្ម្ម្ែេញិ សហគម្នរ៍សិរម្មននេះហា នទិញក្រូរសាចរ់ាុង
ត្ម្ម្ែសម្ក្សរនដ្ឋយនក្រៀរន្ៀរនឹងត្ម្ម្ែទិញក្រូរសាចរ់រស់ មួញនផ្េងៗ។ ជាម្្យម្ ត្ម្ម្ែ
ទិញក្រូរសាចរ់រស់សហគម្នរ៍សិរម្មននេះគឺេពស់ជាងត្ម្ម្ែទិញក្រូរសាចរ់រស់ មួញនផ្េង
នទៀត្ពី១០០-២០០ នរៀលរាុងម្យួគី ូក្ក្ខម្។ ដូនចាេះនហើយនទើរសមារិរមានទំនុរចិត្តរាុង
ក្ខរលរក់្រូរសាចឱ់្យសហគម្នរ៍សិរម្មននេះ។ 

ចារត់ាងំពី ររ់ណាត លឆ្ា ២ំ០១៤ សហគម្នរ៍សិរម្មចិញ្ច ឹម្ក្រូរបានតអ រក្ខរ
លរក់្រូរសាចន់ៅទីក្រុងភានំពញនដ្ឋយសារត្ម្ម្ែក្រូរសាចន់ៅទីក្រុងទរជាងនៅនេត្ត 
សាា យនរៀង ពីនក្ េះនៅភានំពញមានក្រូរសាចន់ក្ចើនថ្ដលនាចូំលពីក្រនទសនេៀត្ណាម្ និង
ក្រនទសម្ល ។ ម្ា ងេញិនទៀត្ ក្ខរផ្គត្ផ់្គងក់្រូរសាចន់ៅរាុងនេត្តសាា យនរៀងម្និបានក្គរក់្គន់
នដ្ឋយសារក្ខរររនិភាគសាចក់្រូរមានក្ខរនរើនន ើង។ នហតុ្ដូនចាេះនហើយនទើរសហគម្ន៍
រសិរម្មននេះលរក់្រូរសាចឱ់្យ មួញនៅរាុងនេត្តសាា យនរៀងថ្ត្រ ុនណាណ េះ។ នៅនពលរចចុរបនាននេះ
សហគម្នរ៍សិរម្មចិញ្ច ឹម្ក្រូរេាេះខាត្លេកិ្ខរនដើម្បទិីញក្រូរសាចពី់សមារិររថ្នាម្នទៀត្
សក្មាររំ់នពញត្ក្មូ្េក្ខរនៅរាុងនេត្តឱ្យបានក្គរក់្គន។់   
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៤. រសបៀបទនំាក្ទ់នំងរក្ឈ្មញួរបេេ់ហគមនក៍្េកិ្មមចញិ្ច មឹរជកូ្សេតតស្វវ យសរៀង 
  ក្ខរថ្សាងររ មួញគឺមានសារៈសំខានណ់ាស់នដើម្បចីារន់ផ្តើម្មុ្េរររទីផ្ារ។ 

 ចំន េះមុ្េរររទីផ្ារក្រូរ មាន មួញទិញក្រូរចំននួពីរក្រនភទគឺ មួញរណាត លនិង
 មួញក្ខរក់្រូរ។ 

រនរៀរទំនារទំ់នងជាម្យួ មញួ៖ ដំរូងសហគម្នរ៍សិរម្មចិញ្ច ឹម្ក្រូរបានសាគ ល់
 មួញទិញក្រូរថ្ដលរិេះម្ ូតូ្នដើរររទិញតាម្ភូម្។ិ  មួញទងំននាេះទិញក្រូរក្តឹ្ម្ថ្ត្ម្យួ ឬពីរ
រាលរ ុនណាណ េះ។ រាុងររណីថ្ដលសហគម្នរ៍សិរម្មននេះក្តូ្េក្ខរលរក់្រូរសាចន់ក្ចើន  
សហគម្នរ៍សិរម្មបានទរទ់ងជាម្យួ មួញននាេះនដើម្បសួីរពត័្ម៌ាននិងនលេទូរស័ពទសក្មារ់
ទំនារទំ់នងជាម្យួ មួញ្ំៗថ្ដលទិញក្រូរសាចជ់ានក្ចើនរាល។ សហគម្នរ៍សិរម្មចិញ្ច ឹម្
ក្រូររប៏ានសាគ ល់ មួញទិញក្រូរជានក្ចើននទៀត្ថ្ដរជាពិនសសគឺ មួញនៅទីក្រុងភានំពញតាម្ 
រយៈសិក្ខា សាោថ្ដលឧរត្ាម្ភនដ្ឋយអងគក្ខរ USAID។ សមារិរសហគម្នរ៍សិរម្មននេះមាន
ក្ខរក្រមូ្លផ្តុ ំទងំអារក្ខរក់្រូរ អារទិញក្រូរ និងអារចិញ្ច ឹម្ក្រូរថ្ដលផ្តល់លរាណៈងាយក្សួល
រាុងដំនណើ រក្ខរទីផ្ារក្រូរ។ 

៥. រសបៀបក្ណំតត់នមែទញិរជកូ្ស្វចព់េីមាជិក្ 
សហគម្នរ៍សិរម្មចិញ្ច ឹម្ក្រូរបានទរទ់ងជាម្យួ មួញទិញក្រូរតាម្ទូរស័ពទ នហើយ

សនក្ម្ចត្ម្ម្ែលរក់្រូរសាច។់ រនាទ រម់្រ សហគម្នរ៍សិរម្មននេះរំណត្ត់្ម្ម្ែទិញក្រូរសាចពី់
សមារិរនដ្ឋយដរ ២០០ នរៀលរាុងម្យួគី ូក្ក្ខម្ពីត្ម្ម្ែលរក់្រូរសាច។់ គិត្ក្តឹ្ម្ថ្េម្លុិនា
ឆ្ា ២ំ០១៥ ត្ម្ម្ែទិញក្រូរសាចពី់សមារិរគឺក្រថ្ហល ៩.២០០ នរៀលរាុងម្យួគី ូក្ក្ខម្ 
នហើយត្ម្ម្ែលរក់្រូរសាចន់ៅឱ្យ មួញគឺក្រថ្ហល ៩.៤០០ នរៀលរាុងម្យួគី ូក្ក្ខម្។ ត្ម្ម្ែ
ទងំននេះមានក្ខរថ្ក្រក្រួលនៅតាម្រដូេក្ខល។ 

រាុងឆ្ា  ំ២០១៤ សហគម្នរ៍សិរម្មចិញ្ច ឹម្ក្រូរបានទិញនិងលរក់្រូរសាចក់្រថ្ហល
 ២២២ រាលរាុងម្យួថ្េ។ 
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ររូភាព-៣ សហគម្នរ៍សិរម្មចុេះទិញក្ររូពីសមារិរនៅតាម្ផ្ទេះនិងរសិដ្ឋា នររស់សមារិរ 
 

៦. ថ្្នការសៅសពលអនាគត 
ថ្ផ្នក្ខរនានពលអនាគត្ម្នមុ្េរររទីផ្ារក្រូរររស់សហគម្នរ៍សិរម្មចិញ្ច ឹម្ក្រូរ

មានដូចខាងនក្ក្ខម្៖ 
- រនងកើត្ទីសត្ាលត្ម្យួរថ្នែងថ្ដលមានលរាណៈសតងដ់្ឋនិងមានអនាម្យ័
នដើម្បថី្ចរចាយសាចក់្រូរនៅរាុងនេត្តសាា យនរៀងនដ្ឋយសារនៅរាុងនេត្តននេះ
ម្និទនម់ានទីសត្ាលត្ថ្ដលមានលរាណៈសតងដ់្ឋនិងមានអនាម្យ័លអនៅ
ន ើយនទ។ ម្ា ងនទៀត្ក្ខរលរស់ាចក់្រូរោចទទលួបានចំនណញនក្ចើនជាង
ក្ខរលរក់្រូរសាច។់ 

- ពក្ងីរមុ្េរររទីផ្ារក្រូរនដ្ឋយរំរុញឱ្យសមារិររនងកើនក្ខរចិញ្ច ឹម្ក្រូររថ្នាម្
នទៀត្ និងរនងកើនសមារិរចិញ្ច ឹម្ក្រូរលមីនដ្ឋយផ្តល់ក្បាររ់ម្ចដីល់គត្។់ 

- ថ្រលម្អពូរក្រូរនដ្ឋយទិញនម្ក្រូរលមីនដើម្បបីានសាចន់ក្ចើន និងខាែ ញ់តិ្ច។ 

- រនងកើនភាគហ ុនរថ្នាម្នដើម្បមីានទុនក្គរក់្គនរ់ាុងក្ខរទិញក្រូរសាចពី់ 

សមារិរ៕






